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 مالحظة هامة:

 
 
 

هيو رااييي قذ يجذ قارئ هذا انكالو صعوبة في انتفزيق بينٍ ييا 
ابنٍ يا هو تاريخي، انكٍ باستطاعته أٌ يقيزأ انكيالو عهيج اه،نيه، 
فكالهًا في َ،اية األيز صحنح. هُا، انتاريخ اانزااية يتبادالٌ انًواقي  
ننقول كٌم يُ،ًا يا نى يقهه اآلخز، أا، ننتكايال نقول ييا تيى انويكو  

 عُه.

 
 أحمد رفيق عوض.
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 اإلهداء
 
 
 

 ذين هم ذهبوا،إلى أحبتي ال
 إلى أحبتي الذين هم حولي،
 إلى أحبتي الذين سيأتون...

 
 

 أحمد رفيق عوض.
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 ابن جبير
 
 

قل سيروا في األرض، وال تسمعوا ألرسطو وشرّاحه، األرض تحدث أخبارهاا، 
 وفيها من العجائب ما يكفي لالندهاش حتى آخر لحظة في العمر.

 عيدة والمجيولة فأجد فييا وجو اهلل.المدف تغريني، أما طرؽ القوافؿ الب
سيروا في األرض، وشػاىدوا ثاػار األمػـ التػي م قيػا اهلل، فغا ػت فػي التػراب 

 أو تيبست على ال جارة.
امػػػة وجػػػو اهلل فػػػي اػػػؿ شػػػيك. والسػػػ ر وًاف اػػػاف عػػػذابا  اػػػام   ومغػػػامرة  يػػػر 

 مأمونة فإنو يس ر عما يضطرب بو ىذا القلب وما يترع بو.
الػػػذ   ػػػعدت إليػػػو، اػػػاف مزينػػػا  بػػػأع ـ النا ػػػر  ػػػ ح  المراػػػب الم ػػػر 

الػػػديف، وأعػػػ ـ المن ػػػور أميػػػر الػػػب د المرااشػػػية واألفريقيػػػة، ومػػػا وا ىػػػا مػػػف بػػػ د 
.  األندلس، ومملاة  انة في ال  راك، وبرقة على شاطئ ب ر الرـو

واعػػادة الب ػػارة الم ػػرييف فػػإنيـ يسػػموف مػػراابيـ أسػػماك  سػػنة، وىػػذا مػػا لػػـ 
ي ب ػار أرػرأ أو مػوانئ أرػرأ. واعػادة الب ػارة الم ػرييف ػ أيضػا  ػ فػإنيـ أشاىده ف

يجاملوف  ااـ الب د التي يمروف بيا، فاسـ مرابيـ عندنا في سبتة "المن ػور" أمػا 
في ا ساندرية في "النا ر". مراابنا ياتب علييا اسػـ اهلل و سػف ذلػؾ اسػما  وا ػى 

 بو.
رة مػرااش فػإنيـ يتعلمػوف أ ػواؿ النػوك الب ارة الم ريوف وعلى  ير عػادة ب ػا

بالمشػػػافية، أمػػػا ب ػػػارة مػػػرااش فػػػإنيـ يتعلمػػػوف ذلػػػؾ بمػػػدارس را ػػػة أقاميػػػا لػػػػيـ 
المن ػػور فػػي مػػرااش ذاتيػػػاي  يػػث أجػػر  علػػييـ الرواتػػػب وسػػ نا   ػػغيرة يتػػػدربوف 

 علييا قبؿ أف يروضوا  مار الب ر.
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عليػو ػ ىنػا فػي المراب الم ر  الذ   عدت إليو نياية ىذا ال يؼ، نطلػؽ 

بػ د مػرااش واألنػدلس ػ الج نػة ػ فػي  الػة السػلـ ػ أو الج نػة الغزويػة ػ فػي  الػة 
ال ػػػرب ػ، أمػػػا أىػػػؿ م ػػػر وأىػػػؿ الشػػػاـ فيسػػػمونو بالشػػػلند ، و  أدر  سػػػبب ىػػػذه 
التسػػػمية، ولاػػػػف إروتنػػػا المشػػػػارقة لػػػػػيـ مػػػزاج   يشػػػػبو أمزجتنػػػػا ىنػػػا فػػػػي المغػػػػرب. 

لج نػة  قػا  فػي اتسػاعيا وتسػط يا، وىػو طابقػاف فالمراب الذ   عدت إليو يشبو ا
   االث لػيما، األس ؿ منيما للجذافيف، أما األعلى فللمسافريف واألمتعة والمؤمف.

مدينػػة سػػبتة فػػي نيايػػة ال ػػيؼ تت ػػوؿ إلػػى سػػوؽ فقػػط، يضػػ  بالقػػادميف مػػف 
م ػػػر والشػػػاـ واألنػػػدلس و ػػػقلية واقػػػريطش وأنطاايػػػة وجنػػػوة وبيػػػزة والقسػػػطنطينية، 

  سوؽ المتػرجميف وبػايعي النقػد بالنقػد، و  أعػود أعػرؼ المدينػة التػي أ ببتيػا وتجر 
 يوما .

المػػدف تغرينػػي دايمػػا . وسػػبتة   تشػػبو  رناطػػة فػػي شػػيكي  رناطػػة قطعػػة مػػف 
جنة اهلل على أرضو، أما سبتة فيي مجرد سػوؽ علػى شػاطئ ب ػر الػرـو المػزد ـ. 

 ماتت  رناطة. ولاف  رناطة ىي عاتاة أيضا . لما ماتت عاتاة،
 سبتة اانت م ذا  لي، م ذا  مف الذاريات ومف جدؿ ال  س ة وال قياك.

نػػاك المراػػب باألمتعػػة مػػف اػػؿ نػػوعي أ زمػػة فػػاس الجلديػػة ومناطقيػػا و قايبيػػا، 
األ ذيػػة الجلديػػة ال ػػاررة الملونػػة، سػػروج الريػػؿ ذات الطبقػػات الػػا ث التػػي   شػػبيو 

د ال ػػغيرة التػػي يتعشػػقيا سػػراة القػػـو فػػي م ػػر لػػػيا فػػي المشػػرؽ، الزرابػػي والوسػػاي
والشاـ، الورؽ السميؾ الذ    يشبو ورؽ بغداد أو سػمرقند، فػراك سرقسػطة، أ طيػة 
جنجالػػػػة، أوانػػػػي مالقػػػػة ال راريػػػػة المذىبػػػػة،  لػػػػي قرطبػػػػة، أسػػػػل ة طليطلػػػػة، البلػػػػور 
ال ػرر  مػف جبػػاؿ ا مػات ومػػا وا ىػا،  ػوؼ وعسػػؿ وقطػراف وتبػػر مػف  ػػ راك 

أنيارىػػا،  ديػػد مػػف مجاىػػؿ  ػػ راك اتامػػة و انػػة، ورؽ فػػارر مػػف لمطػػة. النيجػػر و 
 تجار مف اؿ الب د.

اعتػػدت م ػػا بة التجػػار دايمػػا ، فػػي المرااػػب وفػػي القوافػػؿ وفػػي الرانػػات وفػػي 
القياسػػر، التجػػار فػػي اػػؿ ماػػاف، ومػػنيـ تعلمػػت أف أىػػبط إلػػى األرض دايمػػا ، إنيػػـ 

يض مػػف و ة األمػػور، فػػإف لغػػة ي يمػػوف اػػؿ شػػيك، ويزنػػوف اػػؿ شػػيك، وعلػػى النقػػ
التجار لغة مرنػة وناعمػة وفييػا دايمػا  إماانػات للتسػويات، ولػيس مػف المسػتغرب أف 
تجػػد تػػاجرا  مػػف  ػػقلية ي ػػاوض تػػاجرا  مػػف سػػبتة بلغػػة عربيػػة ف ػػي ة   ل ػػف فييػػا، 
في دداف فروؽ األسعار بيف الدنانير الم ػرية والمرابطيػة والدررميػة، وأييػا  ػ ي  

 وش.وأييا مغش
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انػػػت فػػػي أ لػػػب األ يػػػاف ااتػػػب عػػػدؿ بػػػيف التجػػػار فػػػي عيػػػودىـ و مػػػواايقيـ 
ومااتبػػاتيـ إف اانػػت  ػػػوا ت أو  ػػاواا  تبػػـر فػػػي سػػبتة أو بجايػػة أو ا سػػػاندرية 

 لتدفع مرة أررأ في بلـر ػ أو باليرما بلغة أىؿ  قلية ػ أو إشبيلية أو القاىرة.
 مػػؿ سػػوأ جػػراب جلػػد  انػػت الو يػػد الػػذ  أ ػػعد إلػػى المراػػب الم ػػر    أ

فيػػو جػػػزك مػػف اتػػػاب أبػػػي  امػػد ػ إ يػػػاك علػػـو الػػػديف"، وذلػػػؾ الجػػزك الػػػذ  أسػػػماه 
"المنجيػػػات" وفيػػػو اتػػػاب التوبػػػة واتػػػاب ال ػػػبر والشػػػار، واتػػػاب الرػػػوؼ والرجػػػاك، 
واتػػػاب ال قػػػر والزىػػػد، واتػػػاب التو يػػػد والتواػػػؿ، واتػػػاب الم بػػػة والشػػػوؽ واألنػػػس 

رػػػ ص، واتػػػاب المراقبػػػة والم اسػػػبة، واتػػػاب والرضػػػا، واتػػػاب النيصػػػة وال ػػػدؽ واإ
 الت اير، واتاب ذار الموت.

أ ب أبا  امد وأراؼ منو، ىذا رجؿ ي ضػ نا تمامػا ، ياشػؼ عرينػا وضػع نا. 
بعػػد أبػػي  امػػد  ػػرت أرجػػؿ ممػػا يلػػـ بجسػػد  ون سػػي. مػػف أيػػف لػػػيذا الرجػػؿ ىػػذه 

ا وأمػػاـ اهلله ىػػؿ القػػدرة العجيبػػة علػػى إضػػاكة مػػا نشػػعر بػػو أمػػاـ النػػاس، وأمػػاـ أن سػػن
اػاف ىػذا السػػبب ىػو الػػذ  دفػع ب قيػػاك المالايػة إلػى الطلػػب مػف يوسػػؼ بػف تاشػػ يف 

! ومف   ظ النص إلػى فيمػو ومػف اػـ إلػى تذوقػوه! سػام     أف ي رؽ اتاب اإ ياكه
اهلل المالايػػة!! إنيػػـ يضػػيقوف باػػؿ شػػيك، وىأنػػذا أتػػرؾ المغػػرب وقػػد اسػػت ردوا بػػأبي 

 عى على  بيبي وسيد  أبي  امد ما ادعى.الوليد ال يلسوؼ الذ  اد
ال يلسػػػوؼ أبػػػو الوليػػػد يػػػتيـ سػػػيد  أبػػػا  امػػػد بالجيػػػؿ، فسػػػلط اهلل عليػػػو فقيػػػاك 

 المالاية ليزعجوه في شيرورتو.
الجيؿ!! النا جيلة يا ابف رشد!! النا جيلة، وجيؿ الوا ػد منػا يناسػب علمػوي 

 ـ.الما زاد العلـ زاد الجيؿ، فسب اف مف لػو البقاك والعل
طلبػة العلػػـ الػذيف  ػػعدوا إلػػى المراػب اػػانوا مػػف  رناطػة وسجلماسػػة وبلنسػػية 

  يث ولدت، وقد اانت فر ة ألف أسأؿ عف بعض معارفي ىناؾ.
ولاػػػف بلنسػػػية لػػػـ تعػػػد اػػػذلؾ بعػػػد أف  و ػػػرت وا تلػػػت اػػػـ أعيػػػد فت يػػػا أيػػػاـ 

 المرابطيف األولى.
لبػة  ػولي يسػألوف وندمت أشد الندـ على تعري ي بن سي، فقد تجمػع ىػؤ ك الط

ويست سػػػروف، واألىػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف ربػػػاف السػػػ ينة علػػػـ بشػػػاؿ أو بػػػ رر أننػػػي  ػػػير 
الوزير أبي جع ر، ف ار يتقرب مني بطريقة رجلػت منيػا، وبيػذا أو لػػيذا ضػاعت 

 فر تي ألف أرلو بن سي اعادتي في أس ار .
 انػػت أر ػػب فػػي أف أوجػػػو األسػػيلة لترػػريف   أف توجػػػو لػػي األسػػيلة. السػػػ ر
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ياسر ابريايي وعنجييتي وافترار  بنسػبي أو بعلمػي. ر مػؾ اهلل يػا أسػتاذ ، علػي 
بف أبي العيش، اػاف يقػوؿ لػي دايمػا ا إيػاؾ والغػرور فإنػو مقتػؿ العػالـ وطالػب العلػـ 

 معا .
ارتػػػرت السػػػ ر  تػػػى أظػػػؿ فػػػي ىػػػذا الشػػػعور الػػػدايـ مػػػف العجػػػز والجيػػػؿ وقلػػػة 

 أو يتريؿ. سيروا في األرض!! ال يلة. ملؾ اهلل أوسع مف أف ي  ى أو يعد
عندما أسافر أر ب في أف أت ػوؿ إلػى طالػب علػـ مػرة أرػرأ. اسػأؿ وانػدىش 
وأتأمػػػػؿ رلػػػػؽ اهلل. ىػػػػذه المػػػػرة اانػػػػت مرتل ػػػػة. انػػػػت أق ػػػػد ال ػػػػ ة فػػػػي المسػػػػجد 
األق ى الذ  مفص اهلل علػي النا ػر  ػ ح الػديف لي ػرره بعػد رمػس وامػانيف سػنة 

 مف ا  ت ؿ أو يزيد.
رة لػػػـ أر ػػػب فػػػي الاتابػػػة عمػػػا أرأ أو أشػػػاىد، انػػػت أر ػػػب فػػػي شػػػدص ىػػػذه المػػػ

 الر اؿ إلى األق ى فقط، مسب ا  وميل   و  امدا  و  شيك  ير ذلؾ.
 لـ أَر األق ى قط ولـ أَر   ح الديف أيضا . انت أر ب في رؤيتيما.

الق ػص وال اايػات العجيبػة التػي ترامػت إلينػا ػ ىنػا فػي المغػرب عػف  ػ ح 
اانت مف الغرابة وا رت ؼ ب يث دفعت المن ور  ااـ الب د إلػى إرسػاؿ  الديف ػ

أسػػطوؿ ليشػػارؾ  ػػ ح الػػديف انت ػػاراتو فػػي المشػػرؽ، أو ىاػػذا أشػػيع بػػيف النػػاس. 
 المن ور  ااـ طموح يريد أف يجمع األرض والسماك بيف يديو.

رة قيػػؿ ىنػػا إف  ػػ ح الػػديف   ي ػػارب إ  يػػـو الجمعػػة، وقيػػؿ إنػػو ابتسػػـ للمػػ
األولػى بعػد أف  سػؿ قبػة ال ػررة بيديػو بمػاك الػورد، وقيػؿ إنػو ػ ر ػـ ذلػؾ ػ ي ػانع 
ال رنجة ورا ة نساكىـ البيضاوات، وقيؿ إنو سػنيص متع ػب، وقيػؿ إنػو يميػؿ إلػى 
ػػػو جعلػػػت منػػػو ناسػػػاا  وزاىػػػدا  أمػػػاـ  الت ػػػوؼ، وقيػػػؿ إنػػػو ي ػػػب الػػػدنيا ولاػػػف روا ص

ر الػديف وأنػو تػزوج أرملتػو  تػى يراػو العامة، وقيؿ إنو ا ت ب ملػؾ ولػي نعمتػو نػو 
تمامػػا ، وقيػػؿ إنػػو ي ػػب العلػػـ والجيػػاد، وقيػػؿ إنػػو ي ػػب الملػػؾ وليػػذا فقػػد اقتسػػمو مػػع 
أو ده وًاروتػػو. وقيػػؿ إنػػو راضػػع لتػػأاير وزيػػره القاضػػي ال اضػػؿ، وطبيبػػو الييػػود  

 موسى بف ميموف، وقيؿ إنو راضع ألجناده مف الترؾ واألاراد.
شػػامي قبػػؿ عػػدة سػػنيف، اػػاف  ػػ ح الػػديف أميػػرا  مػػف عنػػدما زرت السػػا ؿ ال

األمراك الاار الذيف يتقاتلوف على اؿ شيك وعلػى   شػيك، اانػت اػؿ م ررتػو أنػو 
أنيى دولة العبيدييف المايرة للجدؿ بدعوتيا وبدعيا. أما اآلف فإف ىذا الرجػؿ ي ػرر 

 والمؤازرة. األق ى بعد جيد جييد. رجؿ جدير بالرؤية وجدير بالدعوة لػو بالن ر
طلبة العلـ الذيف ت لقوا  ولي اانوا شغوفيف ػ أيضا  ػ بالسؤاؿ عػف أ ػواؿ أىػؿ 
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 المشرؽ، وقد قرأ بعض منيـ اتابي الذ  وضعتو عف ر لتي األولى إلى المشرؽ.
طلبػػة  رناطػػة اػػانوا أجػػرأ وأملػػ ، أمػػا طلبػػة سجلماسػػة فقػػد اػػانوا أف ػػ  وأااػػر 

 ت  ظا  وا تراما .
األوؿا يػػا أبػػا ال سػػف، لمػػاذا لػػـ تػػذار مػػف الػػب د التػػي زرتيػػا سػػألني الغرنػػاطي 

فػػػي المشػػػرؽ إ  المسػػػاجد والزوايػػػا والرباطػػػات والمػػػدارس ون وىػػػاه ألػػػـ تشػػػاىد شػػػييا  
 ثرره.

 قلتا وماذا في ال اضرة إ  ىذا!
 ػ الناس..

 ػ الناس عامة.. و  يعوؿ علييـ و  يؤرذ منيـ، و  يعطوف أيضا .
 سةا على اارة ارت طؾ بالناس.. ايؼ ىذاه!قاؿ طالب مف سجلما

ػ العامة جبلة وا دة، في سبتة أو في اإساندرية أو فػي بغػداد.   يؤرػذ مػنيـ 
 و  يعطوف.

 قاؿ  رناطي ثررا وىؿ فرنجة المشرؽ ماؿ فرنجة األندلسه!
ػػػػ بػػػؿ ىػػػـ أسػػػوأ وأربػػػث، فرنجػػػة األنػػػدلس نعػػػرفيـ ويعرفوننػػػا، وىػػػـ   يػػػدعوف 

  اما ي عؿ فرنجة المشرؽ.ال رب مف أجؿ اهلل
قػػػػاؿ  رنػػػػاطي ثرػػػػرا انػػػػت م ظوظػػػػا  إذ اشػػػػتريت اتابػػػػا  جديػػػػدا  و ػػػػؿ إلػػػػى 
 رناطػػة، وضػػعو أسػػامة بػػف منقػػذ، وىػػو أميػػر  ػػارب ال رنجػػة طػػوي   قػػاؿ فيػػو أف   

 فضيلة لل رنجة  ير القتاؿ والشجاعة. فيؿ ىذا   ي  يا أبا ال سفه!
ػ أف لػيـ َجلدا  علػى العمػؿ، وأف  قلتا ىذا   ي ، ولاف مف ال  ي  ػ أيضا  

لػػيـ دأبػػا  علػػى الجيػػدي إنيػـ يشػػبيوف البغػػاؿ فػػي  ػػبيـ للعمػؿ، وبػػذؿ مػػا فػػي وسػػعيـ 
 لبلوغ الغاية.

 ػ وماذا عف أر قيـه!
 ػ   ر ؽ لػيـ، وفي ىذا ي دؽ أسامة بف منقذ.

ػػػػ مضػػػى علػػػى ال رنجػػػة ميػػػة عػػػاـ فػػػي أرض المسػػػلميف. فمػػػاذا يريػػػدوف يػػػا أبػػػا 
 ال سفه!

ػػػػ سػػػألت ىػػػذا السػػػؤاؿ أل ػػػد علمػػػاييـ والمتب ػػػريف فػػػي تػػػواريريـ يػػػدعى وليػػػاـ 
ال ور ، وىػو مػف رػواص ملػؾ بيػت المقػدس، ويػدعى عمػور  أو أمػالرؾ بلغػتيـ، 
وقد قابلتو في طريقي إلى عاا، فقاؿ لي إف السا ؿ الشامي ػ بما فيو بيػت المقػدس 
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ي قػؽ نبػوكات اتػابيـ، وأف  ػ ىػو ملػؾ لػػيـ، وًاف إنشػاك دولػة لػػيـ فػي تلػؾ األراضػي
   شأف للمسلميف بيذه األرض.

 ػ ولانيـ أقاموا دو   بعيدة عف بيت المقدسه!
ػ ىذا   ي ، ولاف اؿ دوليـ تلؾ ترضػع ألمػرة ملػؾ بيػت المقػدس فعػ   فػي 
بعض أل ياف، واسما  في أ يػاف اايػرة. وذلػؾ دليػؿ علػى أف دعػواىـ تلػؾ   أسػاس 

 لػيا مف ال  ة.
 تقوؿ أنت يا أبا ال سفه!ػ فماذا 

ػػ أقػوؿ إف ال رنجػة ػ وًاف اػانوا قػد جػاؤوا ل ميػة دينيػة ػ فقػد جػاؤوا ػ أيضػا  ػ لمػا 
 في الشاـ وم ر مف ريرات.

 ػ ايؼ ذلؾ يا أبا ال سفه!
ػ أمراك ال رنجة وم اربوىـ وروا يـ و تى عػامتيـ يتلقػوف العػوف مػف انػايس 

بيػػػرة ماػػػؿ جنػػػوة وبيػػػزة والبندقيػػػة، ومػػػف ال رنجػػػة المرتل ػػػة، ومػػػف تجػػػار ال واضػػػر الا
 ملوؾ اإناتار والدنمرقة والبلغار واأللماف واإفرنسيس.

 ػ اإفرنسيس الذيف ينا روف ال ونس علينا في األندلسه!
ػػ ىػـ أعيػنيـ. وليػذا فػإف  ػرب ال رنجػة علينػا فػي المشػرؽ والمغػرب ػ أيضػا  ػ 

 ت مؿ ال ميتيفا الديف، والمن عة.
 بأـ عينؾه! ػ وىؿ رأيت ذلؾ

ػ رأيت أف ال رنجة والمسلميف متشابيوف في ذلؾ. المنػافع ت ػرايـ وتػدفعيـ اػـ 
يلتمسوف مف الػديف الذريعػة. وليػذا تػرأ أميػرا  مػف المسػلميف ي ػانع ال رنجػة، وتػرأ 
أميرا  مػف ال رنجػة ي ػانع المسػلميف. ولاػف، وىػذا مػا يجػب أف تعرفػوه، أف اػؿ ذلػؾ 

 تغير اايرا .
 ال سفه! ػ ايؼ يا أبا

ػ لـ يبؽ اآلف في يد ال رنجة إ  إنطااية وطػرابلس و ػور، وذلػؾ بعػد أف مػفص 
 اهلل على   ح الديف بالن ر المؤزر في  طيف وبيت المقدس.

 ػ وما إنطااية وطرابلس و وره!
ػػػػ ىػػػذه  واضػػػر ابيػػػرة علػػػى السػػػا ؿ الشػػػامي بينيػػػا مرا ػػػؿ سػػػ ر عديػػػدة. وقػػػد 

 الب ر دايما . اعت ـ ال رنجة بيا ألف سندىـ مف
 ػ ىؿ رأيت   ح الديف يا أبا ال سفه!
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 ػ  ، ولاني أرجو مف اهلل أف أراه ىذه المرة.
 ػ ىؿ ستضع اتابا  عف ر لتؾ ىذه يا أبا ال سفه!

 ا ترت في الجواب، قلتا سيقضي اهلل أمرا  ااف م عو  !
ضػػربت طبػػوؿ اإقػػ ع فجػػأة، اػػاف رلػػؽ اايػػر  ػػولي، يتبػػادلوف ثرػػر الالمػػات 
والت يػػػػات والقػػػػب ت. وقػػػػؼ أميػػػػر الب ػػػػر ذو ال ػػػػيت عبػػػػد اهلل بػػػػف ميمػػػػوف بقامتػػػػو 
المتوسػػطة وىيبتػػو الطا يػػة، بػػالقرب مػػف أعمػػدة المرسػػى ال ديديػػة، بم ػػاذاة مرابنػػا 
تمامػػا ، واػػاف ذلػػؾ إيػػذانا  بمراسػػـ الػػوداع. تقػػدـ ربػػاف المراػػب الم ػػر  باتجػػاه أميػػر 

ليسػمعو الجميػعا ن ػف جػاىزوف أييػا  الب ر برطوات ا ت الية، اـ قاؿ ب وت عػاؿ  
 األمير.

قاؿ األمير ب وت مسػموع ػ أيضػا  ػ فيمػا بػدا أنػو  ػوار م  ػوظ سػل ا  مػف اػ  
 الرجليفا ىؿ مرابؾ قو  يا يعقوبه!

 ػ نعـ أييا األمير.
 ػ وايؼ ضمنت أنو قو ه!

ػ لقد أابػت ذلػؾ رجػاؿ أسػطولاـ المؤيػد بن ػر اهلل، عػاينوا المراػب وتابتػوا مػف 
  يتو.  

 ػ وىؿ يشيدوف بذلؾه!
 ػ نعـ أييا األمير، ومعو رقعة منيـ تابت ذلؾ.

  ػ وىؿ تزودت بما يا ي مف الماك والتمر والسويؽ وال ااية والن طه
   ػ نعـ أييا األمير

ػػػ وىػػؿ ت مػػؿ فػػي مرابػػؾ مجػػرميف أو مرضػػى أو م  قػػيف مػػف شػػرطة رلي ػػة 
 المسلميف مو نا المن ور.

   ػ   أييا األمير
  ػ إذا ، مف ت مؿ معؾه

ػػػ تجػػارا  مػػف ب داػػـ العػػامرة، وثرػػريف مػػف األنػػدلس، وبعػػض تجػػار مػػف  ػػقلية 
وسردينية، وط ب علـ وعمػا   لمو نػا المن ػور يريػدوف النػزوؿ فػي  لػؽ المعمػورة 

 وبونة.
 ! ػ وىؿ معؾ  ير ىؤ ك مف الرواصه

ف بػػػف أ مػػػد بػػػف ػػػ نعػػػـ أييػػػا األميػػر. علػػػى مرابػػػي، العػػالـ الم ػػػدث أبػػػو ال سػػ
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 جبير.
 ػ وما ىي طريقؾ في الب ره!

ػ سألتـز السا ؿ أييا األمير، فمف ىنا بإذف اهلل إلػى الجزايػر اػـ بونػة اػـ القالػة 
اػػـ تػػونس اػػـ  ػػقلية اػػـ أعػػود إلػػى الميديػػة، ومنيػػا إلػػى برقػػة بػػإذف اهلل ومنيػػا إلػػى 

 اإساندرية، ب وؿ اهلل وعنايتو.
 ػ وىؿ معؾ مف الجند ما يا يه!

أعزؾ اهلل أييػا األميػر، إف أسػطولاـ المؤيػد بن ػر اهلل قػد ا انػا شػر أسػطوؿ  ػ
 بيزنطة في ب ر الرـو الو.

 ػ وىؿ ت مؿ معؾ أطباك وأدويةه!
ػػػ نعػػـ أييػػا األميػػر، فطبيػػب المراػػب ىػػو تلميػػذ شػػيع الطػػب فػػي ب داػػـ العػػامرة 

ر ن سػػو، ابػػف زىػػر، أمػػا األوديػػة فيػػي مػػف البيمارسػػتاف الابيػػر وم ػػدقة مػػف ابػػف زىػػ
 طبيب رلي ة المسلميف مو   المن ور.

 ػ ىؿ تريد أ  شيك مف أسطولنا لس رتؾ ىذهه!
 ػ أريد رضااـ أييا األمير.

 ػ ىؿ تقسـ على أف تقـو بواجبؾ تجاه مف معؾ مف الناسه!
 ػ أقسـ يا مو  .

 ػ على براة اهلل إذا .
ربػاف مرابنػا عػددا  مػف تعانؽ الرج ف عناقا  طوي   وقويا ، اـ سلصـ أميػر الب ػر 

الرسايؿ إلى أمراك الب ر في اؿ ميناك نتوقؼ فيو، واذلؾ سػلمو رسػالتيف مرتل تػيف 
بػػػاللوف وال جػػػـ لاػػػؿ مػػػف النا ػػػر  ػػػ ح الػػػديف، أو مػػػف ينػػػوب عنػػػو فػػػي الػػػديار 

 الم رية، واذلؾ للملؾ وليـ ملؾ  قلية.
 

اػػب وأعطػػى تراجػػع ربػػاف مرابنػػا إلػػى الػػوراك برطػػوات قليلػػة اػػـ  ػػعد إلػػى المر 
إشارتو للب ارة، وًاذا بػالقلوع الجبػارة مػف الاتػاف القػو  تظللنػا، أربعػة قلػوع تقػـو علػى 
أعمػدة رشػبية ضػػاربة فػي السػماك مشػػدودة بال بػاؿ والػزرد، يعمػػؿ علييػا ب ػارة قػػدصوا 
مػف ال ديػد والجلػد األسػمر، اػاف الوقػت قبػؿ الظيػر بقليػؿ، السػماك الزرقػاك الناعمػػة 

اك بدت ازىر السوسف على جنبػات الطػرؽ فػي  رناطػة، ذارنػي المزينة بغيـو بيض
ذلػػؾ بعاتاػػة التػػي اانػػت ت ػػب السوسػػف باػػؿ أنواعػػو البيضػػاك وال ػػ راك والمنقطػػة، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 07 - 

اانت ترأ أف السوسف أجمؿ مف النيلوفر أو الجلناري ذلؾ أف السوسف أااػر ىػدوكا  
لنػاعـ المعلػؽ وس ما  وتواضعا ،  رت أ ب السوسف ماليػا،  وىػذا الغػيـ األبػيض ا

في السماك الزرقاك يذارني بعاتاة وأيػاـ  رناطػة، أمػا أ ػوات النػاس علػى المرسػى 
 وىـ يودعوف أ باكىـ، فقد دفعتني دفعا  إلى مواراة دموعي.

واندفع بنػا المراػب فػي نػوك طيػب وررػي. طػ ب العلػـ مػف سجلماسػة تجمعػوا 
انػت تلػؾ ر لػتيـ في زاويػة علػى ظيػر المراػب وقػد ظيػر الرػوؼ علػى وجػوىيـ، ا

األولػػى فػػي الب ػػر، ولػػـ تمػػض فتػػرة  تػػى  ػػاروا يتقيػػأوف مػػا اضػػطر الطبيػػب إلػػى 
ػػابا  فػػي  إعطػػاييـ شػػراب الب ػػر المعػػروؼ فػػي ماػػؿ ىػػذه ال ػػا ت، الطبيػػب اػػاف عشص
األ ؿ اػـ انتقػؿ إلػى  ػناعة الػدواك والجرا ػة ت ػت إمػرة الطبيػب النابغػة ابػف زىػر 

 ب، وىو ما لـ يسبقو إليو أ د مف قبؿ.الذ  ااتشؼ أدوية را ة لمرضى القل
الب ػػػػر، الابيػػػػر، الرجػػػػراج، المريػػػػؼ، ذو اللجػػػػة الغليظػػػػة، ي ػػػػب  فػػػػي بعػػػػض 
األ يػػاف واأنػػو بسػػاط نػػاعـ مػػف الزمػػرد األرضػػر أو العسػػجد األزرؽ. الب ػػر سػػا ر 
 قػػا ، وقػػد رأيػػت منػػو األىػػواؿ  قػػا . وفػػي الب ػػر يشػػعر المػػرك بو دتػػو وضػػع و وقلػػة 

أاار مف الب ر يعلمنا التواضػع، أااػر مػف ال ػ راك، وأااػر مػف  يلتو. ليس ىناؾ 
 الجباؿ العالية وأاار مف اؿ شيك ثرر.

رباف المراب وبعد أف رضي عف المسير، سعى إليص بليجتو الم ػرية السػيلة 
والررػػوة والممطوطػػة، علػػى عاػػس لػػػيجتنا فػػي األنػػدلس، السػػريعة والمقتضػػبة التػػي 

 نرت ر فييا ال روؼ وال راات.
 قاؿ وابتسامة عريضة على وجيوا ىؿ أنت راض  يا سيد  ال قيو.

شػػعرت بطيػػب مق ػػده فلػػـ أنػػزع  ممػػا و ػػ ني بػػو، قلػػتا أ مػػد اهلل علػػى اػػؿ 
 شيك.

 قاؿا ىؿ سترافقنا إلى  قلية أـ ستنتظرنا في الميديةه
 قلتا  ، سأبقى معاـ.

ا  فػػػي ػػػػ إذا ، سيسػػػعدنا ذلػػػؾ جػػػدا ، وسنتشػػػرؼ بػػػؾ إمامػػػا  فػػػي ال ػػػ ة، وقاضػػػي
 المراب.

 قلت ضا اا ا ىذه مياـ ليست جديدة عليص أييا الرباف.
قاؿ علػى طريقػة أىػؿ الػديار الم ػرية فػي اإسػراع إلػى المػرح وا نبسػاطا أنػا 

 أعرفاـ أييا األندلسيوف.
 ػ ماذا تعرؼ عناه!
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 ػ بر ك  تى في الا ـ.
 انت معتادا  مف أىؿ م ر، على ذلؾ المرح وتلؾ ال را ة.

 يدوكا أىؿ األندلس مدبروف وليسوا بر ك.قلتا ب
قػػػاؿ بشػػػيك مػػػػف الجػػػد بعػػػد أف رأأ عػػػػدـ تجػػػاوبيا لقػػػد عشػػػػت فػػػي األنػػػػدلس 
طوي  ، وقد  اربت القطلونييف ت ت إمرة أمير الب ر عبد اهلل بف ميمػوف، وىػو مػف 

 علمني فنوف الب ر وأسراره، وليذا أعرؼ األندلسييف جيدا .
 بف ميموفه!سألتا متى  اربت مع عبد اهلل 

قاؿ مت اررا ا  اربت معو فػي الب ػر الم ػاذ  لمدينػة طرطوشػة علػى السػا ؿ 
الشػػػرقي للنػػػدلس، ويوميػػػا انت ػػػرنا علػػػى أىػػػؿ قطلونيػػػا ومػػػف وا ىػػػـ مػػػف ن ػػػارأ 
أر ونػػو واألرض الابيػػرة، و اربػػت معػػو فػػي الميديػػة التػػي اػػاف ي تليػػا ملػػؾ  ػػقلية 

 أاار مف مية مراب مف مراابيـ.وقد انتزعناىا منيـ بعد أف أ رقنا وأ رقنا 
 ػ وايؼ ذلؾ وأنت م ر ه!

قػػػاؿ وىػػػو يتػػػذارا   أت ػػػور  يػػػاتي دوف الب ػػػر، العمػػػؿ فػػػي الب ػػػر يتجػػػاوز 
المينة إلى مػا يشػبو عشػؽ النسػاك،   أدر  ايػؼ ذلػؾ، ولانػو  قيقػي تمامػا . ىنػاؾ 

 أسرار في الرلؽ   يعلميا إ  الرالؽ، أما ن ف فليس بأيدينا سوأ ال دس.
 ػ أراؾ تت دث بلساف  ير لساف الربانية.

قػػاؿ ضػػا اا ا تعلمػػت ال لسػػ ة مػػناـ. أنػػتـ ت بػػوف ال لسػػ ة ولاػػناـ   تعترفػػوف 
 بذلؾ.

ػػػ لػػـ تػػذار لػػي  تػػى اآلف، ايػػؼ عملػػت مػػع أميػػر الب ػػر عبػػد اهلل بػػف ميمػػوف 
 وأنت م ر .

قػػػاؿا لػػػػيذا ق ػػػةي فقػػػد انػػػت ب ػػػارا  فػػػي أسػػػطوؿ الدولػػػة العبيديػػػة، انػػػت قايػػػد 
شػػػرة، علػػػى طػػػراد يضػػػرب الػػػن ط والنػػػار، وقػػػد  اربػػػت طػػػوي   فػػػي دميػػػاط وال رمػػػا ع

وعسػػػق ف،  تػػػى سػػػقطت دولػػػة ال ػػػاطمييف علػػػى يػػػد  ػػػ ح الػػػديف، ولاػػػف ذلػػػؾ لػػػـ 
يػػرض اايػػريف، فعملػػوا علػػػى طػػرد  ػػ ح الػػديف وعسػػػااره بالتػػ مر مػػع ملػػؾ الػػػرـو 

ضػى علػى البيزنطي الذ  أرسؿ أسػطولو إلػى سػوا ؿ م ػر، ولاػف  ػ ح الػديف ق
تلؾ المؤامرة قبؿ و وؿ األسطوؿ الرومي، وليذا فقػد شػؾ  ػ ح الػديف بػإر ص 
بعػػض أمػػراك الب ػػر، فطػػردىـ جميعػػا  وانػػت أ ػػدىـ، فلػػـ يطػػب لػػي المقػػاـ بم ػػر، 
فق ػػدت دولػػة المو ػػديف ىنػػا لمػػا علمػػت أنيػػـ ينشػػيوف أسػػطو   عظيمػػا    مايػػؿ لػػػو. 

ف الػذ  سػلمني سػ ينة  رصاقػة بمػا علييػا وىاذا التقيت أمير الب ػر عبػد اهلل بػف ميمػو 
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مػػػف رجػػػاؿ وعتػػػاد. اػػػـ لمػػػا تقػػػدمت فػػػي السػػػف، سػػػرص ني األميػػػر وعملػػػت علػػػى ىػػػذا 
 المراب.

 ػ وىؿ ىذا المراب لؾه!
ضػػػ ؾ الربػػػافا أنػػػا رجػػػؿ فقيػػػر، عشػػػت م اربػػػا  لػػػيس إ ،   أتقاضػػػى سػػػوأ 

ى بػػ د  امانيػػة دنػػانير فػػي الشػػير، ىػػذا المراػػب ألميػػر أيػػوبي توسػػط لػػي للعػػودة إلػػ
  تى يرضى عني قرقوش.

 وسألني فجأة وىو  ارؽ في سرريتوا ىؿ تعرؼ قرقوشه!
 قلتا  ،   أعرفو. مف ىذاه!

قاؿ في ب ػر سػرريتو العميػؽا ىػذا ر ػيص رومػي مػف رػواص  ػ ح الػديف، 
 استعملو علينا في اإساندرية.

 ػ ولماذا تسرر منوه!
امػػؾ ر ػػي رومػػي،   ػػػ أنػػت   تعػػرؼ قرقػػوش ولػػـ تسػػمع بػػو. ت ػػور أف ي 

يعػػػرؼ لغتػػػؾ و  ي يػػػـ شػػػييا  سػػػوأ أف ي ػػػرض أوامػػػره بالجنػػػد والشػػػرطة! سػػػتراه عمػػػا 
 قريب.

اسػػتمر الربػػاف فػػي ضػػ او وىػػو يقػػوؿا ت ػػور، ر ػػيص بعقػػؿ نػػاقص ي امػػؾ، 
 فماذا تتوقعه!

 قلتا ولاف   ح الديف ارتاره!
 قاؿ الرباف ب وت جاؼا   ح الديف ياره الم رييف.

 لرجؿ، لقد ااروا عليو وشغبوا على رجالو.قلتا   تظلـ ا
 قاؿا ليس إلى ال د الذ  يضع فيو علينا ر يصا  روميا .

قلػػت بػػبطك ووضػػوحا ألػػيس ذلػػؾ أفضػػؿ مػػف معػػارؾ األرمػػف والسػػوداف التػػي لػػـ 
 تاف تنتييه

 قاؿ بمرارةا ااف   ح الديف شديدا  علينا.
ـ يػنس إىانػة طػرده لـ أر ب في إاماؿ ال ػوار، اػاف مػف الواضػ  أف الربػاف لػ

مف ب ر م ػر. ولانػي لػـ أر ػب أيضػا  بإفسػاد الع قػة معػو. قلػت بشػيك مػف الػود 
وم اولػة إنيػاك ال ػوار بطريقػة تػو ي باسػتمرار الع قػةا ىنػاؾ ػ اػذلؾ ػ أف النػاس 
يظيروف  ير ما يبطنوف، وليذا فإف ال ذر والروية أفضؿ ال لػوؿ. ن ػف فػي نيايػة 

 األمر أنانيوف بشاؿ ما.
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مػػاؿ مو نػػا المن ػػور الػػذ  اترػػذ لقػػب رلي ػػة المسػػلميف، وأاػػار بػػذلؾ   يظػػة ع
المشارقة والمغاربة على السواك، تجمعوا في نا ية أرػرأ مػف المراػب، ولػـ ي ػاولوا 
ا رػػػت ط بالتجػػػار أبػػػو بطػػػ ب العلػػػـ، اانػػػت شػػػاراتيـ الرسػػػمية، و راػػػاتيـ المتزنػػػة 

بػػأنيـ فػػي ميمػػات رطػػرة، ولاػػنيـ ػ والم سػػوبة، و قػػايبيـ الابيػػرة تعطػػي ا نطبػػاع 
وألسباب   تر ى ػ جاؤوا وسػلموا علػيص وا ػدا  وا ػدا ، وتبػادلوا معػي أطػراؼ ال ػديث 

  وؿ الب ر والنوك المواتي.
أذصف ل ػػػػ ة الظيػػػػر، ف ػػػػلصيت بالنػػػػاس  ػػػػ ة الظيػػػػر والع ػػػػر جمػػػػع تقػػػػديـ، 

بينػػػؾ واانػػت  ػػ ة أترعػػػت قلبػػي بالرضػػػا، ال ػػ ة والمػػػاك مػػف  ولػػػؾ، و  ي  ػػؿ 
وبيف الغرؽ سوأ لوح رشػبي يجعػؿ مػف رو ػؾ شػ افة إلػى أبعػد  ػد، عنديػذ تقتػرب 
مػػف فاػػرة الرلػػؽ ذاتيػػا، وتواجػػو السػػػؤاؿ العظػػيـ المػػبيـا لمػػاذا رلقػػت أنػػا بالػػػذاته! 
ولمػاذا انػػت مػا انػػت عليػو اآلفه! وًالػػى أيػف سػػتؤد  بػي ىػػذه الطريػؽه! يتجلػػى لػػؾ 

ؽ ال ػواس وفػوؽ الاػ ـ. ىػي معنػى اهلل ب ورة ي عب الا ـ عنيا، ىي  ورة فو 
شامؿ و اعؽ يترلػؿ الػدماغ والل ػـ والػدـ، فتعشػى عينػاؾ، ويرت ػي ل مػؾ وينعػدـ 
وزنػػػؾ، وتضػػػ  الػػػدنيا بطنػػػيف   يطػػػاؽ و  ي تمػػػؿ، مػػػف الروعػػػة أو اللػػػذة أو األلػػػـ. 
شيك يدعو إلػى الطيػراف أو المػوت أو الق ػز إلػى المػاك أو ا سػتر اؼ باػؿ مػا ىػو 

ات ت ػػوؽ اػػؿ اللذايػػذ، واػػؿ اآل ـ، واػػؿ مػػا مػػرص علػػى المػػرك مػػف  ولػػؾ. ىػػي ل ظػػ
.  أىواؿ أو م س 

ال ػػػػ ة فػػػػػي المػػػػاك وعلػػػػػى عاػػػػس ال ػػػػػ ة فػػػػي ال ػػػػػ راك،  ػػػػ ة م  وفػػػػػة 
بالمراطر، و  يماػف للقلػب، أف يرلػو مػف رػواطره وىمومػو. يطربنػي ذاػر اهلل أمػاـ 

يعزينػػػػي. ا سػػػػـ المػػػاك، يطربنػػػػي ذاػػػر اهلل أمػػػػاـ ىػػػػذا ا تسػػػاع المريػػػػؼ، ي مينػػػي و 
 ال بيب اسـ يتسع لؾ شيك ويجيب عف اؿ شيك.

فػػي ماػػؿ تلػػؾ الل ظػػات، أشػػعر أف جسػػد  ي يػػـ األجسػػاد األرػػرأ مػػف النػػاس 
والماك و يتاف الب ر و يـو السماك، والري  التػي تػدفع القلػوع دفعػا . أشػعر أنػي أريػد 

تع باػػؿ ذلػػؾ التو ػػد معيػػا وا ىتػػزاز مالمػػا تيتػػز. أشػػعر أنػػي أفيػػـ اػػؿ ذلػػؾ، وأسػػتم
 أيضا .

الب ػػارة السػػمر، ذوو العضػػ ت الم تولػػة والعػػروؽ التػػي تاػػاد تن جػػر  مت ييػػا 
 ت ت جلودىـ، بدأوا يغنوف أزجا   مشيورة  بف قزمافا

 هجاااااااااااااارن حبيبااااااااااااااي هجاااااااااااااار
 

 وأناااااااا لاااااااا......س  لاااااااي بعاااااااد  ااااااابر 
 

 لياااااااااااااااااااس حبيبااااااااااااااااااي إال ودود
 

 قطااااااااي  لااااااااي قماااااااايص ماااااااان  اااااااادود 
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 قص العهاااااااااااااودوخااااااااااااااط بااااااااااااان
 

 وحبااااااااااااااااااااااب  إلااااااااااااااااااااااّي السااااااااااااااااااااااهر 
 

لـ أر ب يوما  في سماع مرناات ابػف قزمػاف، ولػـ أ ػب الرجػؿ قػط، فلػو  يػاة 
  أرضػػػاىا لن سػػػي، ولاػػػف الل ػػػف أرػػػذني، امسػػػاني مػػػف ت بيػػػب رو ػػػي وجسػػػد  
وجعلنػػي أطيػػر فػػوؽ األديػػـ األزرؽ، األرضػػر، األسػػود، األبػػيض. ومػػف ىنػػاؾ، مػػف 

ارة، انباػػؽ مػػف دارلػػي مػػا انػػت  تلػػؾ القمػػة التػػي دفعنػػي إلييػػا الل ػػف مػػف أفػػواه الب ػػ
 أ ب أف أسمع، أزجاؿ  بيبي وأري أبي ال سف الششتر ا

 
 هلل هلل، هاموا الرجال 

 
 

 في حب الحبيب 
  

 اهلل اهلل معي حاضر 
  

 في قمبي قريب 
  

 إّدلل  يا قمبي وافرح حبيبك حضر 
  

 واتنعم بذكر موالك وقص األثر 
  

 واتهنى وعش مدلل بين البشر 
  

 دعوني دعوني نذكر حبيبي 
  

 بذكرو نطيب 
  

 اهلل معي حاضر 
  

 في قمبي قريب 
  

 إش نعمل في ذي القضايا وأنا عبدكم 
  

 تراني نخمي عذاري عمى حبكم 
  

ش ما بقي لي نهبه لكم   روحي وا 
  

 أ لقت عيني على الل ف والمعنى، اات يت، ارتويت.
الموج، اػػاف اإ سػػاس بالو ػػدة والعزلػػة ولمػػا ىػػبط الليػػؿ، واجتمعػػت الظلمػػة بػػ
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وا نعػػػزاؿ عظيمػػػا ، اػػػاف بػػػرد أيضػػػا ، أشػػػعؿ الب ػػػارة م ػػػبا يف فقػػػط، أ ػػػدىما فػػػي 
مقدمػػة المراػػب واانييمػػا فػػي المػػؤررة، وعنػػدما أذف لل ػػ ة، اػػاف ال ػػوت الجميػػؿ 

 العذب ياسر الو شة اليايلة.
نػػػػا طعػػػػاـ  ػػػليت بالمسػػػػافريف  ػػػػ ة المغػػػرب والعشػػػػاك جمػػػػع تقػػػديـ، اػػػػـ تناول

العشاك مما  ملناه مف ديارنا، وارتليت بن سي استمع إلى  وت الماك فػي العتمػة، 
أفاػػر بمػػا ت تػػي فػػي عمػػؽ الب ػػر مػػف ممالػػؾ وعجايػػب. أمػػا ىػػذا الػػو، أمػػا العتمػػة 
واللجة المجيولة الميولة، وأمػاـ اػؿ ىػذه العزلػة، فػإف اإنسػاف يشػعر بقيمتػو أيضػا ي 

اع والتذوؽ، واؿ ذلؾ يو لؾ إلى ال بيػب الػذ  فيو قادر على اإ ساس وا ستمت
لػػف يتراػػؾ أو ينسػػاؾ. انػػت أعػػرؼ أننػػي جػػزك مػػف علػػـ اهلل ور متػػو. أرا نػػي ذلػػؾ 

 وطمأنني.
انشغؿ رباف السػ ينة بت ديػد ا تجػاه مػف رػ ؿ إبػرة الم  ػيف وىػي  جػر مػف 
المغنػػاطيس يقػػـو علػػى  امػػؿ يسػػم  ل بػػرة ب ريػػة ال راػػة، فتتجػػو فػػي اػػؿ مػػرة إلػػى 

 جيتي الشماؿ والجنوب. ل جر المغناطيس أسرار   يعلميا إ  اهلل.
اػػاف الربػػاف ين نػػي ت ػػت الم ػػباح الزجػػاجي يتػػابع  راػػة اإبػػرة فػػوؽ رريطػػة 
ضرمة ىي نسرة أ لية بتوقيع الشريؼ اإدريسي المقيـ في  ػقلية بجػوار ملايػا 

ـ بأاملػو، و ولػة  ليـو ػ أو وليـ بلغة أىلػو ػ، وعلػى الرريطػة اػاف يظيػر ب ػر الػرو 
األقػػاليـ السػػبعة فػػي األرض التػػي ادعػػى فييػػا الشػػريؼ إنيػػا تشػػبو بيضػػة النعامػػة أو 

 بيضة الدجاج، وىو أمر لـ يقلو أ ٌد مف قبؿ.
الربػػاف اػػاف يلػػبس طيلسػػانا  علػػى طريقػػة أىػػؿ األنػػدلس، و  يضػػع عمامػػة علػػى 

قلػػػب ىػػػذه  طريقػػػة أىػػػؿ األنػػػدلس أيضػػػا ، بػػػدا منيماػػػا  فػػػي ت ديػػػد سػػػير المراػػػب فػػػي
 العتمة.

ااف مساعده يعطي أوامره بإنزاؿ قلوع ساريتيف لتقليؿ سرعة المراب، والب ػارة 
فعلوا ذلؾ بيدوك وبطك. قلب العتمة، وقلػب المػوج، وقلػب العزلػة، دفػع قلبػي إلػى أف 
يق ز مف ماانو، ااف ذلػؾ اايػرا  جػدا ، وأااػر مػا أطيػؽ. مػف أجػؿ ىػذا أ ػب السػ ر، 

 ومف أجؿ ىذا طلب إلينا ال بيب م مد أف نسافر.ومف أجؿ ىذا أراطر، 
فجػػأة انػػدلع جػػداؿ سػػارف بػػيف تػػاجر مػػف مػػرااش، وطالػػب علػػـ مػػف  رناطػػةي 
عػػ  ال ػػوت  تػػى دمػػر مػػا انػػت فيػػو. انتبػػو الجميػػع لمػػا يقػػاؿ، أمػػا عمػػاؿ مو نػػا 

 المن ور فقد ت  زوا.
 ػف فييػا ااف طالب العلـ مف  رناطة يقػوؿ بليجتػو األندلسػية الدارجػة التػي يل
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 اايرا ا
ػػػػػ   دولػػػػة المػػػػرابطيف، و  دولػػػػة المو ػػػػديف اسػػػػتطاعتا  مايػػػػة المسػػػػلميف فػػػػي 
األندلس.. اؿ ما فعلتو ىاتاف الدولتاف ىو ا ستي ك على ريرات الب د وقتػؿ ريػرة 

 رجا تيا.
ض ؾ المرااشي وقاؿ بليجة قبيلة م مودةا رجا تياه! ألػيس ىػؤ ك ىػـ مػف 

 ررجوا للقاك القشتالييف باياب العيده!.نسؿ أىؿ بلنسية الذيف 
شػػعرت بغ ػػة فػػي  لقػػي!ص لقػػد  ػػدث ىػػذا فعػػ  . بلنسػػية بلػػد ، ومنيػػا ررجػػت 
ولـ أعد إلييا قط، استبي ت منذ ذلؾ ال يف. العز   ي ػاف إ  بال ميػة والػدـ. فػي 

 األندلس تستباح المدف ويقتؿ الناس بسيولة.
نسػية أفضػؿ مػف الػذ  رفػع اآلذاف قاؿ طالب العلـِ مف  رناطػةا ألػيس أىػؿ بل

 بغير العربية، وادعى أنو الميد .
انػدفع أ ػػد عمػػاؿ مو نػػا المن ػػور وقػاؿ بغضػػبا   يتطػػاوؿ أ ػػد علػػى مو نػػا 
الميد ، ىو ميػد  مػف اهلل، بػالنور والرؤيػة وال ػيض والعمػؿ.   أااػر مػف ذلػؾ و  

 أقؿ.
بيلػة م ػمودةا دولػة قاؿ التاجر مف مرااش بلغة عربيػة سػليمة فييػا أاػر مػف ق

المو د ، شيت ذلػؾ أـ أبيػت، ىػي التػي تػوفر األمػف ألىلػؾ اآلف فػي  رناطػة مػف 
ىجمػػات القشػػتالييف وبػػ د البرتغػػاؿ، مػػا تػػزاؿ تػػذار بالتأايػػد معراػػة األرؾ التػػي لػػـ 

 يمض علييا وقت بعد ب يث تنساىا.
 انػػػدفع عامػػػؿ ثرػػػر مػػػف عمػػػاؿ مو نػػػا المن ػػػور وقػػػاؿا أنػػػتـ يػػػا أىػػػؿ األنػػػدلس
نػػػااروف للجميػػػؿي فقػػػد انقلبػػػتـ علػػػى دولػػػة المػػػرابطيف التػػػي دافعػػػت عػػػناـ، وىػػػا أنػػػتـ 
تتيمػػػوف دولتنػػػا بالنيػػػب والسػػػلب. إف معراػػػة األرؾ التػػػي أشػػػار إلييػػػا أرونػػػا التػػػاجر 
المرااشػػي معراػػة تسػػجؿ بمػػاك الػػذىبي فقػػد شػػارؾ فييػػا مػػو   المن ػػور ن سػػو وقػػد 

ت األلػػػوؼ، وىاػػذا ضػػمف شػػػرىـ قتػػؿ مػػف القشػػػتالييف ميػػة ألػػؼ، وأسػػػر مػػنيـ عشػػرا
 وا ااـ  درىـ.

قاؿ عامؿ ثرػر أااػر سػمنة وأااػر ىػدوكا ا اػـ إف مػف ادعػى أنػو الميػد ، ىػو 
ميػػد  فعػػ  ، إف سػػيد  ومػػو   م مػػد بػػف تػػومرت ىػػو مػػف ثؿ البيػػت فعػػ  ،  تػػى 
يوسؼ بػف تاشػ يف لػـ يسػتطع أف يتجػاوز ال ػؽ فػي ىػذه المسػألة، إذ لمػا رثه وسػمع 

 يلو، ولـ يقطع عنقو ر ـ طلب روا و منو ذلؾ.ا مو رلصى سب
قاؿ طالب العلـ الغرناطي بعناد  اريوا اؿ ما نعرفو أف قبيلػة م ػمودة  لبػت 
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 قبيلة  نياجة. قبيلة  لبت قبيلة، ن ف دفعنا الامف.
قاؿ التاجر المرااشيا أنت تظلـ اؿ شيك بيذا. إف دولة المرابطيف ىي التػي 

دولػػػة المو ػػػديف فيػػػي دولػػػة اػػػؿ المسػػػلميف، وىػػػذا اعتمػػػدت علػػػى ال ػػػنياجييف أمػػػا 
مو نا المن ور رلي ة للمسلميف اليػـ مػف  انػة إلػى طليطلػة ومػف سػبتة إلػى برقػة، 

 وىا ىو يرسؿ أسطولو لين ر المسلميف في المشرؽ اما ن راـ في األندلس.
قاؿ الغرناطي بالعناد ذاتوا ااف المرابطوف أذاى مناـي فقد طلبوا إلػى الرلي ػة 

عباسػي تقليػدا  بو يػػة الػب د التػػي ي امونيػا، أمػػا أنػتـ فقػػد جعلػتـ مػػف أن سػاـ رل ػػاك ال
 على المسلميف.

ان جر عامػؿ مو نػا المن ػور وقػاؿا ومػاذا يملػؾ الرلي ػة فػي بغػداد مػف أمػرهه 
إف الرلي ة في بغداد   يسػتطيع أف يػأمر جاريػة! فمػاذا تنتظػر منػو أف ي عػؿه! ىػؿ 

 األندلس المترب يف باـ في اؿ ل ظةه. سي مي ب داـ مف ن ارأ
قػػاؿ الغرنػػاطيا  تػػى  ػػ ح الػػديف طلػػب إلػػى ىػػذا الرلي ػػة الػػذ     ػػوؿ لػػػو 

 و  قوة و ية األمر.
قاؿ عامؿ مو نا المن ػورا إف رلي ػة المسػلميف مو نػا المن ػور   يقػؿ شػأنا  

إسػػ ـ عػػف  ػػ ح الػػديفي فيػػو يقاتػػؿ ال رنجػػة مالػػو، وينت ػػر مالػػو، ويرفػػع شػػأف ا
 مالو، وي ب العمراف وأىؿ العلـ مالو، وىو سنيص مالو،   فرؽ بيف ا انيف إط قا .
قػػاؿ التػػاجر المرااشػػي بغضػػبا تقػػوؿ قبيلػػة  لبػػت قبيلػػة، فمػػا أنػػتـ إذا ه! إناػػـ 
تستعينوف على بعضاـ البعض بال رنجةي مرة بالسيؼ ومرة بدفع الجزيػة. لقػد تػراتـ 

ا أنػػتـ عليػػو، وًاذا اػػاف بػػٌد فػػإف المسػػلميف ريػػر لػػؾ مػػف الجيػػاد منػػذ أمػػد بعيػػد. ىػػذا مػػ
 ال رنجة.

سات الغرناطي مغلوبػا  علػى أمػره أو روفػا  مػف عمػاؿ مو نػا المن ػور. انػت 
أعرؼ مػا فػي قلػب ذلػؾ الطالػب المػت مس. انػت أعػرؼ أنػو يريػد القػوؿ أنػو ضػاؽ 

أنػػو  ب اػػـ أوليػػؾ الملامػػيف أو ىػػؤ ك البػػدو المتنطعػػيف فػػي اػػؿ شػػيك. انػػت أعػػرؼ
يريد القوؿ إف مػا طبػع عليػو أىػؿ األنػدلس مػف الررػاوة والدعػة والميػؿ إلػى الملػذات 

 سيضيقوف بتقشؼ البدو، وما يبدوف عليو مف ضيؽ األفؽ.
أنا ضقت ذرعا  باؿ ىذا، ضقت ذرعا  ببلنسية و رناطة وسػبتة أيضػا . أريػد أف 

فػػي عمػػر .  أسػػافر، وأف أسػػوح فػػي ملاػػوت اهلل، أنػػدىش وأنػػدىش  تػػى ثرػػر ل ظػػة
 قؿ سيروا في األرض.

ااف النقاش ال اد في قلب اؿ ىػذه العتمػات يايػر  نقػي  قػا . اػاف اػؿ شػيك 
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 ولنا يدعونا إلى ال مت، أما ىؤ ك فيريدوف أف ينت روا لن ؼ ال ػؽ أو ن ػؼ 
 الباطؿ.

ا وأنت يا سيد، ما رأيؾ بما سمعته  فوجيت بالغرناطي يسألني ب وت  عاؿ 
 .وتلؾ األياـ نداوليا بيف الناسبو اتاب اهللا  قلتا أقوؿ بما جاك

 أ ر الغرناطيا ايؼ ن يـ ذلؾ يا سيد ه!
ارىػػػت إ ػػػراره. قلػػػتا الػػػدوؿ   تقػػػـو علػػػى الغلبػػػة فقػػػطي امػػػا أنيػػػا   تنيػػػـز 

 بالغلبة فقط، ىناؾ ما ىو أاار مف ىذاه!
تنبػػػو الجميػػػع لمػػػا أقػػػوؿ. عرفػػػت أننػػػي لػػػـ أعػػػد و ػػػد . قلػػػتا أىػػػؿ األنػػػدلس 

وف فيمػػا بيػػنيـ، أمػػا المرابطػػوف فقػػد تيتاػػوا فػػي أوارػػر أيػػاميـ، أمػػا دولػػة مو نػػا مرتل ػػ
 المن ور...

 تيقظ الجميع، ر بوا في أف يسمعوا ما أقوؿ بالضبط. لـ أر ب في المجاملة.
أاملتا أما دولة مو نا المن ور فيػي دولػة تطمػ  إلػى ذلػؾ الػذ  يجعػؿ مػف 

 ؿ بو.الدوؿ باقية، وأق د بذلؾ اإيماف والعم
لـ أقؿ اؿ ما انت أر ب في قولو، انت أر ب فػي القػوؿ إف المو ػديف اػانوا 
مضػػطريف ل ػػرب ال رنجػػة  تػػى يبػػرروا وجػػودىـ، واػػانوا مضػػطربيف ل عتمػػاد علػػى 
قبايؿ بربرية أررأ  تى ييزموا المرابطيف. الدوؿ   تقـو على المبػادئ أيضػا ، إنيػا 

 تقـو على أنانية مف نوع ما.
رة عميقػػػػة تسػػػػتطيع ىضػػػػـ أفاػػػػار عميقػػػػة أرػػػػرأ إقامػػػػة دولػػػػة.   بػػػػد مػػػػف فاػػػػ

 األندلسيوف ربروا الدوؿ التافية التي   تستمر ألاار مف عشريف سنة.
لػػـ أقػػؿ مػػا أر ػػب فػػي قولػػو، ربمػػا رشػػيت ا  ػػطداـ بعمػػاؿ مو نػػا المن ػػور. 

 ولاف! مف قاؿ أني أ ب ال ديث عف الدوؿه!!
لػػذ  أراد أف ينت ػػر بػػي، ربمػػا شػػاىدت ريبػػة أمػػؿ مػػا علػػى وجػػو الغرنػػاطي ا

يتيمنػي أنػي لػػـ أنتقػد دولػػة المو ػديف ألنػػي  ػير وزيػػر فػي بػػ ط المن ػور، وربمػػا 
يتيمني ألني انت ااتبا  ألبي سػعيد بػف عبػد المػؤمف والػي  رناطػة عػف المو ػديف، 

   ردصىا اهلل مف أياـ، و  أعادىا مف ذارأ!
ى. أتػػػرؾ المغػػػرب الػػػو األنػػػدلس فاسػػػقة، أمػػػا  ػػػ ح الػػػديف فقػػػد  ػػػرر األق ػػػ

 لرؤيتؾ يا   ح الديف، لعلؾ تنقذني مف مدف األندلس جميعا .
العتمػػة المتراامػػة، و ػػوت ارتطػػاـ المراػػب بػػالموج النػػاعـ، وىػػدوك المسػػافريف 
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جميعػػا  وىميمػػة الجػػذافيف فػػي الطػػابؽ األسػػ ؿ، اػػؿ ذلػػؾ  ملنػػي إلػػى   ػػوة ر ي ػػة، 
أطيػػػر فػػػوؽ قمػػػـ جبػػػاؿ مسػػػنونة  رأيػػػت ن سػػػي ر ليػػػا طػػػايرا  أبػػػيض ابيػػػر الجنػػػا يف

مغطػػػاة بػػػالال  اتلػػػؾ الجبػػػاؿ التػػػي شػػػاىدتيا فػػػي بػػػ د سػػػنجار والشػػػاـ. طػػػرت عليػػػا  
وطػػػوي  . انػػػت سػػػعيدا  برؤيػػػة جػػػذوع الجبػػػاؿ الميولػػػة وىػػػي تاتسػػػي بغ لػػػة بيضػػػاك 

 تجعؿ مف الجباؿ اأنيا أنيار  مف اللبف الرايب تسيؿ ببطك وىدوك.
ي ب بػؿ مػف الليػؼ، وملتػو بمػاك الب ػر.   وت سعيدا  بالمناـ. ربطػت وعػاي

توضػػأت، اػػـ اتجيػػت إلػػى اهلل، قلػػت لػػػو إننػػي أذاػػره، وأننػػي أشػػاره، وأننػػي   أدرؾ 
مقا ػػػده، و   امتػػػو وليػػػذا، فػػػإنني أسػػػلمو أمػػػر  وقلبػػػي وعقلػػػي، وأطلػػػب إليػػػو أف 
ينػػػوصرني مػػػرة وا ػػػدة، وأف ارت ػػػر المسػػػافات جميعػػػا   تػػػى أ ػػػؿ إلػػػى اليقػػػيف، تلػػػؾ 

لتػػي تشػػمؿ المرا ػػؿ جميعػػا . قلػػت لػػػو إننػػي ضػػعيؼ و  أ تمػػؿ أ  شػػيك، المر لػػة ا
 راطئي أجبرني والي  رناطة على شرب الرمر  تى ياسر رتابة مجلسو.

ميػػػزوز يعػػػذبني اػػػؿ شػػػيك،وأ تاج إلػػػى النػػػاس فػػػي اػػػؿ شػػػيك. قلػػػت لػػػػو أف 
مني وأف ي مينػػػي وأف يجعلنػػػي أ بػػػو أااػػػر مػػػف أ  شػػػيك أعرفػػػو أو أشػػػاىده أو  يقػػػوص

 ألمسو.
اعتػػذرت لػػػو عػػف أوليػػؾ الػػذيف يتالمػػوف عنػػو بالباطػػؿ، أوليػػؾ الػػذيف يترجمػػوف 

 ا ـ األمـ األررأ، اـ يت داوف بذلؾ إلينا.
أنييت  ػ تي وأنػا أ ػدؽ فػي العتمػة التػي فػوؽ المػوج، اػاف امػة نػور ر يػؼ 
يلتمػػع فػػي األفػػؽ مػػف المشػػرؽ، لػػـ ياػػف علػػى ظيػػر المراػػب  ػػا يا   يػػر ، و يػػر 

 طيلسانيما بالقرب مف الدفة.ب اريف تدارا  ب
قدرت أف   ة ال جر قد  لصت. رفعػت عقيرتػي بػاآلذاف، شػعرت أف األسػماؾ 

 وال يتاف وأعشاب الب ر قد ل قت المراب استعدادا  لل  ة.
رباف المراب، الم ر  الذ  لـ يػنس اإىانػة،  ػداني باايػر مػف الػود والمػرح 

ذلػؾ يػتلرص فػي علػـ الػري ، وعلػـ عف فنػوف الم  ػة وأسػرار الب ػر، وقػاؿ لػي إف 
المػػػوج وعلػػػـ الجغرافيػػػة وعلػػػـ ال لػػػؾ، ومػػػا يتطلػػػب ذلػػػؾ مػػػف درايػػػة اافيػػػة بالرشػػػب 

 والنبات وال ديد والقار وما إلى ذلؾ.
قػػاؿ وىػػػو يشػػير إلػػػى مػػوج الب ػػػر اليػػادئ  ولنػػػاا إف اػػؿ ب ػػػار عليػػو أف يقػػػرأ 

وتيػرة ذوبانيػا. قػاؿ شاؿ و جـ ولوف الموجة القادمػة ن ػوه، واػذلؾ وتيػرة انػدفاعيا و 
وىو يماؿ على ا مو باإشػارة إلػى المػوج المتػدافعا إف المػوج الر يػؼ األبػيض ذو 
الر وة الذ  يتوالػد أمامػؾ اػـ يػذوب بسػرعة إنمػا يعنػي نػوكا  طيبػا . أمػا المػوج الابيػر 
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العػػػالي فيعنػػػي أف وراكه ري ػػػا  قويػػػة وعليػػػؾ ال ػػػذر. والب ػػػر  ػػػا ت ماػػػؿ اإنسػػػاف 
فير ي وي زبد وييدأ في ػب  االط ػؿ الوديػع، وىػو ااإنسػاف ػ أيضػا  ػ تماما ي يغضب 

 دار، يردع بيدويو، أما الب ار الماىر فإنو   ينردع باليػدوك. عنػدما ييػدأ الب ػر 
. اهلل لػػػـ يترانػػػا و ػػػدنا مػػػع  عليػػػؾ أف تقػػػرأ الػػػري  أو تقػػػرأ الشػػػمس والقمػػػر أو النجػػػـو

علػػػى الب ػػػر. ألػػػيس اػػػذلؾ يػػػا سػػػيد  الب ػػػر، لقػػػد تػػػرؾ لنػػػا إشػػػارات لنقرأىػػػا لنتسػػػلط 
 ال قيوه

 قلت معجبا ا نعـ... نعـ.
قاؿا ىؿ تعلـ يػا سػيد  ال قيػو، أف فػي الب ػر أنيػارا  ماػؿ أنيػار البػر، والب ػار 
الم ظػػوظ مػػف ياتشػػؼ ماػػؿ ىػػذا النيػػر ليسػػير بػػو.. وىػػؿ تعلػػـ أف فػػي الب ػػر دواب 

 ب البر.تساعد الب ارة في وقت الضيؽه عجايب الب ر   تقؿ عف عجاي
 ػ وماذا عف الري ه!

ػ الري  مواسـ، ون ف نعرؼ مواسميا، ىا ن ف فػي الرريػؼ، وىػو وقػت طيػب 
للس ر مف سبتة إلى  قلية ومف اـ إلػى اإسػاندرية. الػري  مواسػـ امواسػـ المطػر. 
وعلى الب ار الماىر أف يعػرؼ أوقاتيػا وأماانيػا. فػي ىػذا الوقػت، تيػب ريػ   ريبػة 

  ر.طيبة تساعدنا في الس
استمتع رباف المراب وىو يشرح لي أسرار مينتو،  بطتػو  بطػة شػديدة، اػاف 
م ظوظا  ألف يعمؿ مسػافرا  طيلػة  ياتػو، لػيس مالػي، اضػطر إلػى الماػوث فػي بلػد 

 ما وم انعة ىذا أو ذاؾ.
 فاجأني الرباف بالقوؿا أما ما نرشاه  قا  فيو أسطوؿ البيزنطي.

 ػ وايؼ ذلؾه!
السػػػا ؿ الم ػػػر  أو الشػػػامي فػػػإف أسػػػاطيؿ ال رنجػػػة قػػػاؿا عنػػػدما نقتػػػرب مػػػف 

 عموما  تغير علينا، تنيب األمتعة وتقتؿ الناس.
 قلتا وماذا عف   ح الديفه!

قػػػاؿا لػػػػو أسػػػطوؿ قػػػو  ولانػػػو انشػػػغؿ ب ػػػرب أبنػػػاك عمومتػػػو أااػػػر مػػػا انشػػػغؿ 
 ب رب ال رنجة.

 ػ أنت تظلـ الرجؿ.
 .ػ ألنو ظلمني.. لـ أاف مشتراا  بالمؤامرة ضده قط

 ػ ا ذر رأسؾ عند تقلب الدوؿ!.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 28 - 

 ػ في أرض المسلميف، الدوؿ تتبدؿ بأسرع مف ر بتنا في ال ذر.
الربػػاف العجػػوز رأأ أىػػوا   اايػػرة، أمػػا فأنػػا فقػػد انػػت أر ػػب فػػي التا يػػر عػػف 

 ذنوبي، ورؤية األق ى و  شيك  ير ذلؾ.
رتلػؼ مضى شػير  تػى و ػلنا بلػـر فػي  ػقلية ػ أو باليرمػا بلغػة أىليػا ػ   ت

عف سبتة أو بونو أو الميديةي إف ىذه المدف تتشابو في اؿ شيكي التجػار ىػـ ىػـ، 
واللغات العربية وال تينية ىي ىػي، والنقػود ىػي ىػي، والبضػايع ىػي ىػي، فػي بلػـر 
  تسػتطيع أف تنتػػزع ن سػؾ مػػف أرضػؾ،  تػػى الايػػاب امػا رأيتيػػا قبػؿ عػػدة سػػنوات، 

والعبػاكات واأل زمػة الجلديػة السػوداك، أو تلػؾ اياب أندلسية، واياب شامية بالعمايـ 
.  ال ريرية الرضراك أو السوداك،ما يزاؿ اإس ـ برير في بلـر

انطلقػػػت إلػػػى "رػػػاف العربػػػي" القريػػػب مػػػف المرسػػػى، سػػػجلت اسػػػمي ووضػػػعت 
أمتعتػي اػػـ انطلقػػت إلػػى ال مػاـ العمػػومي، وىػػو  مػػاـ يرتلػؼ عػػف  مامػػات القػػاىرة 

وبػػػػاردة وقاعػػػػات للرا ػػػػة والليػػػػو، وًانمػػػػا  ػػػػرؼ أو دمشػػػػؽي فلػػػػيس فيػػػػو  ػػػػرؼ  ػػػػارة 
مت  ػػقة  ػػغيرة تا ػػي لرجػػؿ وا ػػد فقػػط، ودلػػو مػػاك رشػػبي ابيػػر، و  شػػيك  يػػر 
ذلػػػؾ. ا تملػػػت ال ػػػراخ والعػػػر  المجػػػاني، ومػػػف اػػػـ ررجػػػت أب ػػػث عػػػف ابػػػف سػػػبتة 
سػػليؿ ثؿ  مػػود، الشػػريؼ اإدريسػػي، ذلػػؾ العػػالـ الجليػػؿ الػػذ  تػػرؾ ديػػار المسػػلميف 

ؾ ىػػذه الػػب د. وفيمػػا انػػت أسػػير فػػي الشػػارع المعبػػد بال جػػارة ليعػػيش فػػي انػػؼ ملػػ
الم قولة،   ظت أف نساك الب د يلبسف م بس م تشمة أقرب ما تاػوف لم بػس 
نسػػاك إشػػبيلية أو قرطبػػةي اايػػر مػػف األناقػػة، اايػػر مػػف الزينػػة، واايػػر مػػف ا  تشػػاـ 

تجػار األنػػدلس  أيضػا . و  ظػػت اػذلؾ عنػػد مػرور  فػػي السػوؽ الابيػػر أف اايػرا  مػػف
والشاـ وم ر لػيـ دااايف في قياسػر را ػة بيػـ، وقػد عرفػت بعضػيـ فػي سػ رات 
سابقة، وليذا، فقد دعوني إلى تنػاوؿ بعػض ال وااػو والع ػاير، ولانػي انػت أعتػذر 

 بلباقة.
لـ ياف  عبا  علي العاور على الشريؼ اإدريسي، فقػد سػألت عنػو أوؿ ورصاؽ 

قعػػت، اػػاف الػػورصاؽ يونانيػػا  وقػػد ت ػػدث إلػػي بالعربيػػة فػػي السػػوؽ، فعرفػػو بأسػػرع مػػا تو 
.  الجيدة. قاؿ لي إف مف أب ث عنو بيف ت ميذه في مدرسة الطب األولى في بلـر

و ير بعيد عف السوؽ الابير، ورلؼ انيسة ذات أبراج عاليػة ومرى ػة ضػاربة 
فػػي السػػماك، وجػػدت المدرسػػة م وطػػة بسػػوريفا األوؿ مػػف ال جػػر األبػػيض المػػزيف 

ألسػػػود والطيػػػور، وتماايػػػؿ النسػػػاك، وال يوانػػػات الررافيػػػة، أمػػػا السػػػور الاػػػاني فمػػػف با
التػػيف والزيتػػوف والرمػػاف، واػػأنني فػػي  ديقػػة  م ػػية أو إشػػبيلية، قلػػت لل ػػارس بمػػا 
أعػرؼ مػػف لغػػة القشػتالييف عػػف بغيتػػي، فيػـ ق ػػد ، وسػػم  لػي بالػػدروؿ،  ػػعدت 
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لػوكة باألعمػدة الضػرمة، أضػرـ سػلما   جريػا  عريضػا ، وًاذا بػي فػي قاعػة ميولػة مم
مػف األعمػدة فػػي مسػجد  رناطػة. وبػػيف تلػؾ األعمػػدة، وجػدت رجػ   قايمػػا  بػيف عػػدد 
مف الرىباف يت دث إلييـ بلغة لـ أسمعيا مف قبػؿ. توقػؼ الرجػؿ عنػدما رثنػي، اػاف 
فػػي السػػتيف مػػف عمػػره أو يزيػػد، شػػعره أبػػيض   يغطيػػو بػػأ   طػػاك، ويلػػبس م بػػس 

بػػاف إ  أنػػو   يضػػع  ػػليبيـ. الت ػػت الجميػػع إلػػي، اػػانوا سػػبعة شػػبيية بم بػػس الرى
 رىباف متقدميف في العمر.
 قلتا الس ـ علياـ.

 ػػاح الشػػريؼ اإدريسػػي ب ػػرحا وعليػػؾ السػػ ـ. إف لػػـ أاػػف مرطيػػا  فأنػػت أبػػو 
 ال سف.

 قلت فر ا  باستقبالوا ىو أنا!!
رفوا بػا تراـ ابيػر تقدـ إلي، عانقني بقػوة، اػـ تػراطف مػع الرىبػاف السػبعة فان ػ

 أظيروه لػو.
جمع أشياكه عف مايػدة قريبػة، اػاف ىنػاؾ اتػب وأعشػاب وجػذور وأوراؽ جافػة 

 وأررأ رضراك.
 قلتا أرجو أف   أاوف قد قطعت عليؾ عم  .

 قاؿا جيت في الوقت المناسب، ااف الدرس على وشؾ ا نتياك.
 قلتا ظننتؾ جغرافيا  فما ىذه األعشابه

مػػػوف الطػػػب، وأنػػػا ربيػػػر فػػػي طػػػب األعشػػػاب، وجيػػػت اليػػػـو قػػػاؿا ىػػػؤ ك يتعل
 أعلميـ ذلؾ.

اانػػػت م م ػػػو جليلػػػة، بل يتػػػو البيضػػػاك الطويلػػػة، وعينيػػػو النافػػػذتيف، وجبينػػػو 
 الواسع. ااف فر ا  بي ولاف مرارة ما اانت تطغى على  وتو.

 سألنيا ايؼ سبتةه!
ت مػف قلتا برير، ىي سوؽ مزد ـ بيف ب ػر الػرـو مػف جيػة، وب ػر الظلمػا

 جية أررأ.
قػػػاؿ وىػػػو ير ػػػي عينيػػػو عنػػػيا اػػػـ اشػػػتقت إلييػػػا! إنيػػػا تعػػػذبني.. أ ػػػ و فػػػي 

 الليؿ، فأجد ن سي ألعب في سا اتيا، انظر إلى ب رىا.. ىؿ..
 شرؽ  وتو بالدمع.

 قلتا عد إذا !!
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 قاؿا ظلـ ذو  القربى يمنعني...
 ػ ولاناـ مف بني سبتة، وجعليا  اضرة.

 ماذا معؾ مف سبتةه. ػ ولانيا لـ تعد لنا بعد..
 ػ اتاب.

 ػ نعـ اليدية. تعاؿ ا ت ؿ بيا أييا.. أما زلت تعشؽ الس ره.
 ػ ليس لي  ير الس ر.

 ػ إذا  أنت مالي. قؿ لي متى التقينا ثرر مرة.. ثه.. أنت مالي..
 ػ نعـ.. ولاني لست ربيرا  باألعشاب.

 ض ؾ وقاؿا اؿ جسد عشب.
 أض تا وماك أيضا .
  انا معا ، ض ؾ وض ات اما لـ أفعؿ منذ زمف بعيد.التقت عيوننا، ض

اػػاف الشػػػريؼ اإدريسػػي ن ي ػػػا ، تشػػػع عينػػاه ذاػػػاك، وقػػػد من ػػو اللبػػػاس الشػػػبيو 
بلبػػاس الرىبػػاف منظػػرا  فيػػو ىيبػػة ووقػػار علػػى مػػا فيػػو مػػف ذلػػؾ. انػػت قػػد التقيتػػو قبػػؿ 
ف أاار مف عشػرة أعػواـ فػي األنػدلس أيػاـ اػاف ي ػؼ بػ د األنػدلس بن سػو بػأمر مػ

الملػؾ راجػار ػ أو روجػر بلغػة أىلػو ػ. اػاف أياميػا مملػوكا  با ن عػاؿ والدىشػة و ػب 
المعرفػػػة والعلػػػـ، اػػػاف مػػػف الغريػػػب أف يػػػنغمس ابػػػف العايلػػػة الشػػػري ة، بانيػػػة الػػػدوؿ 
والمػػػدف، فػػػي و ػػػؼ الػػػب د، وأعشػػػابيا، ومياىػػػا، وناسػػػيا، وتعلػػػـ لغػػػاتيـ وعػػػاداتيـ. 

أل ػػواؿ، األمػػر الػػذ  جعػػؿ منػػو مجػػرد طريػػد اػػاف الرجػػؿ ماػػا   علػػى تقلػػب الػػدوؿ وا
 يب ث عف وطف وأىؿ، وأف ي تمي بجوار ملؾ ن راني.

الشػػريؼ اإدريسػػي يعطيػػؾ الشػػعور بأنػػو مرتػػاح، ولانػػو بالتأايػػد   يسػػم  لػػؾ 
 ، با عتقاد بأنو سعيد في من بو وبما و ؿ إليػو مػف تقػدير فػي بػ ط الملػؾ  ليػـو

 ملؾ الب د.
اذا سػػػػميت اتابػػػػؾ الػػػػذ  و ػػػػ ت فيػػػػو األرض بػػػػػ سػػػػألتو علػػػػى  ػػػػيف  ػػػػرةا لمػػػػ

 "الاتاب الراجار "، ولماذا أىديت اتابؾ إلى ملؾ ن رانيه.
توقػػػؼ فجػػػأة،  مػػػره شػػػعور با نتاػػػاس الشػػػديد  تػػػى ر ػػػت عليػػػو. رفػػػع رأسػػػو 
الابير األشيب، قاؿ وىو ي دؽ بزيد الب ر المترامي  ولناا ىو الملػؾ الػذ  رعػاني 

، وىػػو مػػا لػػـ أجػػده عنػػد ملػػوؾ ملتػػي ودينػػي. لسػػت وأعطػػاني ومن نػػي الوقػػت والػػدعـ
 نادما ، لست نادما ، لقد أعطيت ما عند  الو لملؾ يست ؽ.
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انػػا نمشػػي علػػى شػػاطئ الب ػػر فػػي طريػػؽ مر ػػوؼ، وم  ػػوؼ بشػػجر يشػػبو 
شػجر ال ػور، ولانػو أق ػر وأااػؼ، وانطلػؽ الشػريؼ ي ػداني عػف أيامػو ىنػا، التػي 

شػػػاراة فػػػي ترجمػػػة بعػػػض اتػػػب الطػػػب يقضػػييا فػػػي التػػػدريس، ووضػػػع الاتػػػب، والم
والرياضيات وال لؾ، قاؿ إنو يتقف اللساف اإيطالي، وىػو شػبيو بلسػاف القشػتالييف أو 
قريبا  منػو، وأنػو يػتقف ػ أيضػا  ػ لغػة اإنجيػؿ وىػي لغػة اليونػاف، أو الرومػاف القػدماك، 

، وأضػاؼ قػاي  ا إف الملػؾ  وىي لغة العلـ والعلماك، وأىؿ الديف والرواص مف القػـو
 ليـو وىو ابف الملؾ راجار لـ يؤذ المسلميف في ب ده، ولاػف بػوادر ذلػؾ ثرػذة فػي 
الظيػػػػور بعػػػػد أف و ػػػػلت أنبػػػػاك اسػػػػتعادة  ػػػػ ح الػػػػديف لبيػػػػت المقػػػػدس مػػػػف أيػػػػد  
ال رنجػة، فسػألتو عمػػا أشػاىده مػػف أنمػاط ال يػاة واللبػػاس ىنػا، فقػػاؿ لػيا إف ال رنجػػة 

المسػػلموف ػ نملػػؾ العلػػـ والمعرفػػة، وىػػـ  أنػػاس يعرفػػوف م ػػل تيـ تمامػػا ، فػػن ف ػ
ير بوف في التعلـ سريعا ، وأضاؼ الشريؼ أف الملؾ  ليػـو معتاػؼ منػذ ا اػة أيػاـ 
بسػبب مػا نقلػو إليػو أسػقؼ  ػور، الػذ  بعاػو  ػااـ المدينػة اػونراد د  مػونت رات ػ 
ودعوه المشارقة بالانػدىر  ػ يطلػب إليػو إنقػاذ بيػت المقػدس. وقػاؿ الشػريؼ بأق ػى 
ما في قلبو مف امتعاض ومرارةا إف الملؾ المعتؿ والمعتاؼ ب ػدد إرسػاؿ أسػطوؿ 
ابير إلػى السػا ؿ الشػامي ليشػارؾ فػي  ػرب ميولػة يبػدؤىا ال رنجػة اليػـ  سػتعادة 
بيػػت المقػػدس، وًاعػػادة مملاتيػػا إلييػػا. اػػـ سػػألني الشػػريؼ فيمػػا إذا انػػت أر ػػب فػػي 

ػػ ، فزىػػدت فػػي ذلػػؾ، ولانػػو  سص ف لػػي مقابلػػة أ ػػد ملػػوؾ ال رنجػػة مقابلػػة الملػػؾ  ليػػـو
العظػػاـ، واػػاف الشػػريؼ ربيػػرا  بال رنجػػة وأ ػػنافيـ ومنػػاقبيـ، فشػػرح لػػي ال ػػروؽ بػػيف 
األندلسػػػييف واإناتيػػػر والبياشػػػنة والبنادقػػػة وال  نػػػدز وال ػػػقالبة واليناػػػار والدنمرقػػػة، 
وعػػػف قبػػػايليـ األبعػػػد المغرقػػػة فػػػي التػػػاريع. وقػػػاؿ لػػػي إف الملػػػؾ  ليػػػـو مػػػف قبايػػػؿ 
النورماف، وىـ س لة  اامة في ب د اإناتار، وىي تقـو على جزيرة عظيمػة اايػرة 
المطػػػر  ليظػػػة الغابػػػات، وقػػػاؿ لػػػي إف بنػػػت الملػػػؾ ىنػػػر  ملػػػؾ اإناتػػػار اػػػاف قػػػد 
 تزوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقلية، 
 اـ مات عنيا، وترؾ لػيا  رية استردمتيا بطريقة شاينة ت رج الملؾ  ليـو ن سو.

ؾ، فقػػاؿ لػػي أف أنتظػػر  تػػى يرػػرج الملػػؾ مػػف عزلتػػو وافقػػت علػػى مقابلػػة الملػػ
و زنػػػو علػػػى ضػػػياع بيػػػت المقػػػدس، فقضػػػيت يومػػػا  أو يػػػوميف أتجػػػوؿ فػػػي الجزيػػػرة 
العػػامرة، ورأيػػت ال   ػػيف األندلسػػييف والشػػامييف يزرعػػوف الزيتػػوف والارمػػة والرمػػػاف 
، فرأيػت أ ف واللوز في ب د لـ تعرؼ ذلؾ مف قبػؿ، وزرت أ يػاك المسػلميف فػي بلػـر

بيػػوتيـ أضػػيؽ مػػف بيػػوت الن ػػارأ، وأف  ػػدايقيـ أفقػػر مػػف  ػػدايؽ جيػػرانيـ، ولمػػا 
ت دات إلى بعضيـ لمسػت فػي ا ميػـ نػذر ضػيؽ واػورةي فقػد أشػاروا إلػى أف ملػؾ 
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الب د بدأ ي  قيـ وي ادر أم ايـ، وأنو يترؾ لشرطتو نيب واعتقاؿ مػف يريػدوف، 
ت ػػاؿ أسػػماك ن ػػرانية أو  تػػى وأضػػاؼ ىػػؤ ك أف بعػػض شػػباب المسػػلميف بػػدأوا بان

انت ػػاؿ الػػديف الن ػػراني لينجػػوا مػػف الم  قػػة أو الم ػػادرة أو ا عتقػػاؿ. وبال ػػدفة 
الم ضة التقيت بم مد بف عباد وابنتو وىما ف  اف نشيطاف وليا ا تراـ ابيػر بػيف 
، ف ػػدااني عػػف نػػذر شػػر فػػي الجزيػػرة التػػي فت يػػا، وعمرىػػا المسػػلموف  مسػػلمي بلػػـر

نة أو يزيػػػد. وقػػػاؿ لػػػي م مػػػد إف الملػػػؾ  ليػػػـو ػ وًاف اػػػاف ي ػػػب طيلػػػة ميتػػػي سػػػ
المسػػلميف، ويعػػرؼ لغػػتيـ، ويسػػت يد مػػنيـ ػ   يسػػتطيع إ  أف يطيػػع ملػػوؾ الغػػرب 
اآلرػػريف، والقساوسػػة المتشػػدديف الػػذيف يطلبػػوف إليػػو طػػرد المسػػلميف مػػف الجزيػػرة أو 

ؿ علػى إارىػا، فتتػزعـ تقليؿ أعدادىـ فيما بعد. يتػزعـ م مػد بػف عبػاد اػورة ابيػرة يقتػ
ابنتو الاورة مف بعده، وينتيي األمر بػذب يا وذبػ  مػف معيػا، ويرػرج المسػلموف مػف 

 الجزيرة بالالية.
وبعد أف فؾ الملؾ  ليـو عزلتػو و زنػو علػى ضػياع بيػت المقػدس، طلػب إلػى 

 الشريؼ أف استعد لمقابلة الملؾ.
قػػؿ مػػف ن ػػؼ و ػػلنا الق ػػر وىػػو يقػػـو علػػى لسػػاف بػػر  يتقػػدـ فػػي الب ػػر أ

فرسع، ب يث يبدو للناظر أف الق ر يقػـو فػي المػاكي ذلػؾ أف المػوج  ولػو يتاػاار، 
 ويتزايد مما ير ي األرض  ولو.

أاػػارني المنظػػر فػػانطلؽ لسػػاني بالتسػػبي  وال مػػد. مشػػيت م ػػاذرا  المػػوج يبلػػػؿ 
ايابي، وما إف و لنا البوابة  تػى أفسػ  لنػا ال ػرس الطريػؽ بعػد أف أومػأوا بالت يػة 

 للشريؼ اإدريسي.
الق ػػػر  ػػػغير ولانػػػو ثيػػػة فػػػي الجمػػػاؿي فالبوابػػػة الابيػػػرة الم روسػػػة بالتماايػػػؿ 
الررافيػة التػي ت مػؿ فػي أيػدييا رما ػا  طويلػة، ورؤوس  يوانػات ماييػة، تقػع وراكىػػا 
سػػا ة ابيػػرة، ازد مػػت باألشػػجار ال ػػغيرة المامػػرة، وتماايػػؿ فرسػػاف ونسػػاك و يتػػاف 

تػػػة لسػػػيدنا المسػػػي  وأمػػػو العػػػذراك البتػػػوؿ، واػػػؿ ذلػػػؾ و ػػػور  منقوشػػػة، وأرػػػرأ من و 
 بألواف عجيبة تجعؿ منيا الشمس ألوانا  تتغير تلقاك ذاتيا.

 عدنا سلما   جريا  ابيرا  وعريضػا  ومػدورا ، فػدرلنا بيػوا  عريضػا  ثرػر م روشػا  
بالسجاد الم ر  مزينا  بالم ابي  الزجاجية علػى الطريقػة المرااشػية، اجتزنػا البيػو 

ى قاعػػة أ ػػغر مزد مػػة بالنوافػػذ العاليػػة المػػزودة المغطػػاة بالزجػػاج الملػػوف، فريصػػؿ إلػ
إليص أنني في  ضرة  ااـ شػامي أو أندلسػي تمامػا . فػي ىػذه القاعػة المضػاكة بنػور 
الشػػمس و ػػده، اػػاف الملػػؾ  ليػػـو جالسػػا  إلػػى ارسػػي ابيػػر ماسػػو بالػػديباج األسػػود 

س أندلسػػػية سػػوأ سػػػراويليـ الق ػػػيرة المػػذىب، و ولػػػو عليػػة قومػػػو، وقػػد لبسػػػوا م بػػ
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التػػي ترت ػػع عػػف راػػبيـ، فتظيػػر سػػيقانيـ، فيعمػػد الػػبعض إلػػى لػػبس جػػوارب  ػػوفية 
 اقيلة تر ي عيوب األرجؿ والسيقاف.

ا السػ ـ عليػؾ أييػا  تقدـ الشريؼ إلى الملؾ، وقاؿ ب وت ا ت ػالي بلغػة القػـو
 الملؾ.

 رد الملؾ با  ت اؿ ن سوا وعليؾ الس ـ.
، الملػػؾ الشػاب الػػذ  ورث مملاػة  نيػػة، وواسػعة عػػف أبيػو الملػػؾ الملػؾ  ل يػـو

راجار، لـ ي اوؿ أف ين ي عف ن سو ما اتيـ بو أبوه مف أنو الملؾ الوانيي فقػد اػاف 
يلػػبس الطيلسػػاف األندلسػػي، ويضػػع   يػػرة علػػى عنقػػو اػػالرواص فػػي األنػػدلس، لػػـ 

ذيف يغطػي بيمػا سػاقيو ياف فيو  قليا  سوأ سروالو الق ير وجوربيػو ال ػوفييف اللػ
 المدمجتيف اسيقاف الم ارعيف.

الت ػت إلػػيص الملػؾ الشػػاب، وقػػاؿ بالعربيػة التػػي تبعػػث علػى ا بتسػػاـ وا رتيػػاحا 
 أى   بؾ في ب دنا.

قاؿ الشريؼا يا مو  . ىذا ىو العالـ الم دث، وال قيو أبو ال سػف م مػد بػف 
 أ مد بف جبير.

 س. ماذا تق ده!قاؿ الملؾ، لـ أفيـ مق دؾ يا إدري
 .قاؿ الشريؼا ىذا رجؿ ي قؽ في ا ـ رسولنا م مد 

 توجو الملؾ إليص بالسؤاؿا وماذا وجدت في ا ـ رسولاـ أييا العالـه!
 قلتا عبادة اهلل الوا د، ومااـر األر ؽ، و تيذيب الن وس، و ب الرير.

 سألنيا ولماذا يرتلؼ الناس عنداـ على ا ـ رسولاـه!
 الم ال  وارت ؼ الليجات وفساد اإيماف. قلتا ارت ؼ

 قاؿا وايؼ تعرؼ ال دث ال  ي  مف  ير ال  ي ه
قلػػػػتا بت ػػػػر  الػػػػرواة. نػػػػرو  عػػػػف  ػػػػادؽ روأ عػػػػف  ػػػػادؽ  تػػػػى ال ػػػػادؽ 

 .األميف، سيدنا م مد 
 قاؿ الملؾا ىذا علـ   نجده عندنا.

 اـ سألنيا فإذا ارتل تـ  وؿ راو  معيف، فماذا أنتـ فاعلوفه!
ارتل نػػػػا علػػػػى مػػػػا ىػػػػو أابػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ، وعنػػػػدنا ماػػػػؿ مػػػػا عنػػػػداـ مػػػػف  قلػػػػتا
 ا نشقاقات.

 الت ت الملؾ إلى الشريؼ وقاؿا  ا بؾ   ي يدنا في مدارسنا. أليس اذلؾه!
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 قاؿ الشريؼا أ ببت أف يراؾ، وأ ببت أف تراه. ليس إ .
ا وًالى أيف تق د أييا العالـه!  قاؿ الملؾ موجيا  ال ديث إليص

  د الشاـ.قلتا إلى ب
 اعتدؿ الملؾ في جلستو، وقاؿا ىؿ سترأ   ح الديفه!

 قلتا ثمؿ ذلؾه!
قػػاؿ باىتمػػاـ بػػالصا ىػػؿ  ػػ ي  مػػا ذاػػر عنػػو فػػي معاملتػػو للمسػػي ييف دارػػؿ 

 القدسه!
 قلتا ىذا ما ترامى إلينا مف أربار في المغرب.

 ية.قاؿ وىو ي رؾ يدها إنو   يتقدـ علينا في معاملة المسلميف ىنا في  قل
قلػػتا لقػػد زرت ب داػػـ أيػػاـ والػػداـ الملػػؾ راجػػار، وأرأ أناػػـ استرشػػدتـ برأيػػو 

 ونيجو، ولاف المسلميف يتذمروف مف بعض أفعاؿ الشرطةه!
ض ؾ وقاؿا أييا العالـ، أنتـ عنداـ علـ ورير اايػر، ومػف العػار والعيػب أف 

مسػػي يي    نتعػاوف معػػا  فػي السػػلـ وال يػاة ال ضػػلى ػ ون ػف ػ ىنػػا ػ وعلػى عاػػس
الشػاـ فإننػا ن يػد مػػف علػـ المسػلميف وعمليػػـ، ولاننػا فػي  ػػرب معاػـ أيضػا ، ال ػػرب 
ارييػػػة وتػػػدعو إلػػػى ال ػػػذر والشػػػؾ وافتػػػراض نيصػػػة السػػػوك، ن ػػػف ن ػػػارباـ فػػػي الشػػػاـ 
واألندلس وب د الترؾ، األمر الذ  ي ػعب ال يػاة ىنػا أيضػا ، أنػا أعػرؼ أناػـ أااػر 

ذاتػو ػ   تسػتعملوف مػا عنػداـ با ػاكة وميػارة.  علمػا  وأنشػط، ولاػناـ ػ وفػي الوقػت
إنني سأعمؿ ما  ييت على  ماية المسلميف في ب د ي   ح الديف ليس أفضػؿ 

 مني، ولاني   أعرؼ ماذا سياوف بعد .
 قلتا أرجو لعملؾ ومق دؾ الرير أييا الملؾ.

أضػػاؼ واأنػػو   يسػػمعنيا ىػػذا عالمنػػا الم تػػـر اإدريسػػي   اسػػتبدلو بعشػػر 
دفي إنػو يعلمنػا اػؿ شػيك، فمػاذا ي يػدني  ػرباـه اهلل لػـ يأمرنػا بػال رب، بػؿ أمرنػا م

 ب ب أعداينا. ىؿ األمر اذلؾ أييا األسقؼ المبجؿه!
تن ن  راىب عجوز لػو ل ية ااة ت ؿ إلى  ػدره، وقػاؿ بلغػة عربيػة سػليمةا 
ىػػػؿ  ػػػ ي  أييػػػا الملػػػؾ الرفيػػػع المقػػػاـ،  ػػػا ب الرؤيػػػة العظيمػػػة. المسػػػلموف فػػػي 
ب دنا يؤدوف أفضؿ الردمات، وأفضػؿ النتػاي ، ولاننػا فػي الوقػت ذاتػو،   نسػتطيع 

 أف نرالؼ أ دقاكنا و ل اكنا مف ملوؾ الغرب اآلرريف.
 ! سألتوا وما ىو رأيؾ ب رنجة الشاـ وفرنجة األندلسه
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قػػاؿ األسػػقؼ باللغػػة السػػليمة ذاتيػػا  تػػى مػػف الل ػػفا فرنجػػة الشػػاـ   مسػػتقبؿ 
ناي ىػـ فقػدوا جػذوة اإيمػػاف التػي دفعػت ثبػاكىـ إلػى تأسػيس الممالػػؾ لػػيـ ىنػاؾ بػدون

واإمػػػارات، أمػػػا فرنجػػػة األنػػػدلس فيػػػـ ال رسػػػاف  قػػػا ، المؤمنػػػوف  قػػػا ، ولػػػو  الملػػػؾ 
 المرابطي اـ المو د  مف بعده  نت روا!!

قاؿ الملؾ  ليـو فجأةا وفي الشاـ يطلع  ػ ح الػديف ليجمػع فػي يديػو م ػر 
شػػاـ، وي شػػر المسػػي ييف فػػي قػػ ع منعزلػػة و ػػغيرة، إنػػو يرطػػئ الغنيػػة، ومعظػػـ ال

اايػػػرا ي فقػػػد أ ضػػػب ملػػػوؾ الغػػػرب اليػػػـ بػػػ  اسػػػتاناك، و  أعتقػػػد أف األيػػػاـ القادمػػػة 
 ستأتي برير بالنسبة لػو..

أنيػػى ا مػػو واأنػػو ااتشػػؼ تسػػرعو، الت ػػت إلػػى الشػػريؼ وقػػاؿ لػػػو بمػػا يػػو ي 
ف لضػػي نا، وليػػذارنا بريػػر عنػػد  ػػ ح بانتيػػاك المجلػػسا أييػػا العػػالـ المبجػػؿ، أ سػػ

 الديف إذا التقاه!!
، اػـ ررجنػا، اػاف قلبػي منقبضػا ،  ان نيت ان ناكة ر ي ة للملؾ على عادة القـو
  ػػظ الشػػريؼ ذلػػؾ فسػػألني، فقلػػتا إذا ، اػػؿ مػػا رأيتػػو مػػف ىػػذا التعػػاوف ىنػػا مجػػرد 

 اذب واستغ ؿ ومن عة.
لػؾ. النوايػا ال سػنة   تقػدـ و  قاؿ بمرارة شديدة ىو ين عا وىؿ  سػبت  يػر ذ

 تؤرر.
 قلتا ىؿ ال رب.. ىؿ   بد مف ال ربه!

قاؿا يبدو األمر اذلؾ باؿ األسؼ. اؿ مػا ر بػت فيػو ىنػا ىػو اليػدوك ولاػف! 
  تى اليدوك   أ  ؿ عليو.

قلػػتا فلمػػػاذا   تػػذىب إلػػػى مو نػػػا المن ػػور، إنػػػو رلي ػػػة متنػػور، ي ػػػب العلػػػـ 
 والعلماك. سي رح بؾه!

يجب الشريؼ، ااف مف الواض  أف ريبة أملػو مػف بنػي قومػو لػـ ترػب فػي لـ 
 ػػدره. وعنػػدما ودعنػػي بعػػد أيػػاـ. عػػانقني ب ػػرارة، اػػـ أعطػػاني اتابػػو الراجػػار  مػػع 

 إىداك للنا ر   ح الديف طالبا  إلي أف أىنيو بالن ر.
 انطلؽ بنا المراب، وانطلقت أفواه الب ارة بأزجاؿ ابف قزماف.

ا  ووديعػا  بشػاؿ سػم  لػي أف أنيمػؾ فػي  ػ تي فػوؽ المػاك. ااف الب ر رضػي
ولمػػا و ػػلنا اإسػػاندرية، و ػػعد رجػػاؿ الماػػوس ليسػػجلوا أسػػماكنا وأمتعتنػػا، ولنػػدفع 
يػػة"، قيػػؿ لنػػا إف  ػػ ح الػػديف وجيشػػو عػػالقوف فػػي  الضػػريبة والتػػي يسػػمونيا "العوارص

   ار عاا وأف األمر شديد.. شديد.
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 قراقوش
 
 

 يش بال وت في البمد: يا أهل عكا.. المنجنيق المنجنيق.وقي الشاو 
كان الوقت بعد الع ار بقميال، ولام يكان مان عاادة اضفارنل ضارب المنجنياق 

 في مثل هذا الوقت فما الذي يح ل؟!
ىػػػػبص النػػػػاس والمقاتلػػػػة إلػػػػى أمػػػػاانيـ، رط ػػػػت األميػػػػات أو دىػػػػف مػػػػف األزقػػػػة 

دعوف اهلل رد ايػػػػد العػػػػدو، أمػػػػا والشػػػػوارع، سػػػػار المشػػػػايع وال قيػػػػاك إلػػػػى المسػػػػجد يػػػػ
ال رسػاف مػف النشػػابة والزرصاقػة وضػػاربي الػن ط والمنجنيقػػات فقػد سػػارعوا إلػى أمػػاانيـ 
فػػػي أبػػػراج السػػػور وق عػػػو، وأمػػػا المقاتلػػػة فػػػي بػػػرج الػػػذباف رػػػارج السػػػور فقػػػد دقػػػوا 
 الاوس، ونعروا بالبوؽ ليسمع بذلؾ معسار السلطاف   ح الديف فيأرذوا أىبتيـ.

ألميػػر بيػػاك الػػديف قراقػػوش مػػف مجلسػػو فػػي الطػػابؽ العلػػو  مػػف قلعػػة انػػدفع ا
الملؾ وىي المشرفة والمواجية لمعسار اإفرن  مف النا ية الشرقية، وأطؿ مف اػوة 
 غيرة مغطاة بالجلود المبللة بالرؿ، فرأأ ما أدىشو  قا ي ذلؾ أف العػدو عمػد إلػى 

فػػي رىافتػػو ودقتػػو و  يشػػبو منجنيػػؽ ابيػػر عظػػيـ الشػػاؿ   يشػػبو المنجنيػػؽ العربػػي 
المنجنيػؽ التراػػي فػػي سػػرعة إنجػػازه، بػؿ ىػػو منجنيػػؽ يقػػذؼ األ جػػار ذات الػػرؤوس 
المدببة، تزف الوا دة منيا ما يزيد على مية رطؿ شػامي، واػذلؾ اػرات النػار واتػؿ 

 ال ديد، أما طولو فيزيد عف ن ؼ سور البلد.
دـ العسػػاار فػػي عاػػار درػػؿ األميػػر األس يسػػ ر  سػػاـ الػػديف أبػػو الييجػػاك مقػػ

الم ا ػػرة باامػػؿ ألمتػػو، انػػدفع إلػػى القػػوؿ دوف أف يطػػرح الت يػػةا بمػػاذا تأمرنػػا أييػػا 
 األميره!

لػـ ي قػد قراقػوش شػييا  مػف ىيبتػو أو وقػاره، فقػد رأأ مػف ال ػروب مػا يا ػي فػػي 
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  ياتو. قاؿ بيدوكا ادع  لي ضاربي الن ط والزرصاقيف.
اب ال جػػرة، وأمػػره بطلػػب والػػي البلػػد أشػػار أبػػو الييجػػاك لشػػاويش قريػػب مػػف بػػ

 بياك الديف قراقوش.
  مت الرج ف وىما ي دقاف مف الاوة إلى المنجنيؽ اإفرنجي العجيب.

 قاؿ أبو الييجاكا الم عيف.. إنيـ أ  اب  نعة!!
ىػػػػز قراقػػػػوش رأسػػػػو دوف أف يجيػػػػب، اػػػػاف يتػػػػابع  راػػػػة مقاتلػػػػة ال رنجػػػػة وىػػػػـ 

 يستعدوف إط ؽ ال جارة على البلد.
 قاؿ أبو الييجاكا برأيؾ أييا األمير، ما الذ  استجد  تى يبدأوا بالمناجزة.

قػػاؿ قراقػػػوشا اليػػػأس والجػػوع والعزلػػػة، ألػػػـ تػػر أف أ ػػػدا  لػػػـ يػػأت لنجػػػدتيـ مػػػف 
الب ػػر، أو مػػف  ػػور أو مػػف طػػرابلسه ألػػـ تسػػمع أف الجػػوع قػػد فتػػؾ بجمعيػػـه لقػػد 

ة أف  ػػرارة القمػػ   ػػارت اتػب لػػي مػػو   السػػلطاف فػي اتابػػو الػػذ  و ػػلني البار ػ
 بأاار مف تسعيف دينارا   وريا ،  تى اضطر ىؤ ك إلى أاؿ جلود ريوليـ.

 ػ إذا ، ىو قتاؿ اليأس!!
 قاؿ األميرا ىو اذلؾ.

ومػػػا أف أنيػػػى األميػػػر جملتػػػو  تػػػى أزص فػػػي الجػػػو  جػػػر ىايػػػؿ ال جػػػـ، تجػػػاوز 
وشػػرصه، ي ػػرؽ المسػػافة بػػيف معسػػار العػػدو وسػػور البلػػد، انػػدفع ال جػػر باامػػؿ جرمػػو 

اليواك  ولػو، وي در   يرا  مروعػا ، تجػاوز المقاتلػة الػذيف يرتبيػوف رلػؼ الباشػورة 
أعلػػػى السػػػور، تجػػػاوزىـ وىػػػـ ي ػػػدقوف بػػػو، مػػػأروذيف باندفاعػػػو وسػػػرعتو و ػػػورتو 
وراي تو، ومف اـ سقط قريبا  مف مرزف الغػ ؿ وسػط السػوؽ، م ػدرا  ضػجة ىايلػة، 

إلػػى شػػظايا اعػػادة ال جػػارة. أسػػرع ال ػػبياف  ومػػف عجػػب أنػػو لػػـ يناسػػر ولػػـ يت تػػت
المال وف ب جارة المنجنيػؽ إلػى ز ز تػو مػف الطريػؽ، وىػـ يابػروف وييللػوف. اانػت 
ميمػػة ىػػػؤ ك جمػػع األ جػػػار المتسػػاقطة أو شػػػظاياىا، ونقليػػا إلػػػى السػػور لبنػػػاك مػػػا 
تيدـ منو، أما ميمتيـ األرطػر فيػي  ػنع شػباات مػف الليػؼ القػو  ينشػرونيا بػيف 

وح  عتراض األ جػار أو اػرات النػار، وقػد قتػؿ مػنيـ الاايػر بسػبب األرطػاك السط
أو التسػػرع أو عػػدـ ال ػػذر. منػػذ اليػػـو األوؿ ل  ػػار البلػػد وجػػد األميػػر بيػػاك الػػديف 
قراقوش عم   لاؿ ن س  ية دارؿ السور،  تى األط اؿ الذيف لـ تتجػاوز أعمػارىـ 

ع البلدة وأزقتيا، ومػف اػـ وضػعيا فػي السابعة فقد عيد إلييـ بجمع القمامة مف شوار 
 ػػرارات تبلػػؿ بػػالن ط لقػػذفيا علػػى ال رنجػػة مػػف جديػػد، أمػػا فػػي أوقػػات السػػلـ ورا ػػة 
أيػػػاـ الشػػػتاك، فػػػإف مشػػػايع المسػػػجد الجػػػامع يتا لػػػوف بتعلػػػيـ ىػػػؤ ك األو د ال ػػػروؼ 
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واآليػػات واألرقػػاـ. بيػػاك الػػديف قراقػػوش لػػـ يػػنس شػػييا ،  تػػى أنػػو طلػػب إلػػى النقاشػػيف 
لبنػػػاييف وال علػػػة وال ػػػناعييف أف يالمػػػوا المقرن ػػػات الدارليػػػة للبػػػاب الجديػػػد الػػػذ  وا

اسػػػت داو فػػػي سػػػور عاػػػا وسػػػمي باسػػػموا "بػػػاب قراقػػػوش"، وقػػػد تشػػػرؼ ىػػػذا البػػػاب، 
ودرؿ منو السلطاف النا ر أبو المظ ر   ح الديف يوسػؼ، أعػزه اهلل بن ػر مػف 

 عنده، ورذؿ بو أعداكه.
المملػػػػوؾ الرومػػػػي الػػػذ  التقطػػػػو ثؿ أيػػػػوب فػػػػي  األميػػػر بيػػػػاك الػػػػديف قراقػػػوش،

معارؾ قديمة  وؿ بعلبؾ أو دمشؽ أو ربما في ب د الرـو أياـ ااف العظاـ مػف ثؿ 
أيػػوب ي ػػاربوف اػػؿ مػػف أمػػروا بمقاتلتػػو. انتقػػؿ إلػػى ردمػػة السػػلطاف النا ػػر  ػػ ح 

و ػو الديف، عندما ان ض مف  ولو األمراك الذيف والوا نور الديف زناي ػ قػدس اهلل ر 
ػ واذلؾ ان ض عنو  تى بعض أقاربو مف أوليؾ الذيف طمعوا في ملؾ م ػر. فػي 
ذلػػؾ الوقػػت الع ػػيب، الت ػػت السػػلطاف النا ػػر، بسػػمرتو الغامقػػة، وابتسػػامتو اآلسػػرة 

 وقاؿ لقراقوشا أ تاجؾ اآلف يا بياك الديف.
قراقوش، في تلؾ الل ظػة، لػـ يسػتطع أف يتػن س، قػاؿ ب ػوت مرنػوؽا م رنػي 

 ألمير ا س يس ره!أييا ا
قػػاؿ السػػلطاف الػػذ  اػػاف يعػػرؼ منػػذ نعومػػة أظ ػػاره أنػػو سػػلطافا منػػذ الل ظػػة 

 تبدأ أيامنا، سنردـ ىذه األمة بأاار ما فعؿ مو   نور الديف.
 قاؿ قراقوش وىو يستعيد القدرة على التن سا م رني أييا األمير.
الطيبػػػة، القويػػػة، مػػػد السػػػلطاف  ػػػ ح الػػػديف يػػػده الابيػػػرة، السػػػمراك، المشػػػعرة، 

ولمس اتؼ قراقوش وقاؿا ان ضص عني األمراك، وألقي عليص  مػؿ اقيػؿ. أريػدؾ مػف 
 أرص روا ي.

 قاؿ قراقوشا أفديؾ بعنقي أييا األمير.
 قاؿ السلطافا وأنت أمير ػ أيضا  ػ يا بياك الديف.

بيػػاك الػػديف قراقػػوش المملػػوؾ الرومػػي، األبػػيض بػػيف السػػمر،  ػػا ب اللانػػة 
ذا ال شػػد مػػف ال قيػػاك و العلمػػاك والمت ػػوفة والشػػعراك، مجيػػوؿ النسػػب أمػػاـ اػػؿ ىػػ

 أماـ اؿ سليلي العاي ت والعشاير، فقد القدرة على التن س مرة أررأ.
انػػدفعت ال جػػارة المدببػػة المسػػنونة باتجػػاه سػػور عاػػا، وقػػد ارتػػار العػػدو بقعػػة 

لم ػلبيف،  يػث م ددة ت ت باشورة السور في بػرج عػيف البقػر المقابػؿ تمامػا  لتػؿ ا
تنتشػػػر ريػػػاـ العػػػدو وعسػػػاارىـ.  ػػػوت ا رتطػػػاـ بػػػيف  جػػػارة المنجنيػػػؽ، و جػػػارة 
السػػور، اػػاف يايػػر فػػي ال ػػدور اػػؿ النػػوازع، أمػػا شػػرر النػػار التػػي تنقػػدح بػػيف فاػػي 
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 ال جارة فقد اانت تضيك ما  وليا بوى  و شي.
بعضػيـ  درؿ الزراقوف والن اطوف  جرة والي البلػد. اػانوا  ػوالي رمسػيف شػابا  

مف دمشؽ، وبعضيـ اآلرر مف نا رة أو ش رعـ أو الزيب، تلؾ القػرأ التػي ت ػيط 
بعاػػػا مػػػف شػػػماليا وشػػػرقيا، أمػػػا مقػػػدميـ فيػػػو شػػػاب مػػػف الػػػديار الم ػػػرية ويسػػػمى 
الراضػػػي، اػػػانوا فرقػػػة تايػػػر الضػػػ ؾ فػػػي عاػػػا الم ا ػػػرةي فيػػػـ يت ػػػداوف بليجػػػات 

إلػى مواقػؼ مضػ اة تنػدر  مرتل ة أدت في بعض األ ياف إلى سوك ال يـ، ومف اـ
 بيا الم ا روف.

قػػػاؿ الراضػػػي، مقػػػدـ ال رقػػػة، بليجتػػػو الم ػػػرية الممطوطػػػةا بمػػػاذا تػػػأمر أييػػػا 
 األميره!

الت ػػت قراقػػوش إليػػو بعػػد أف أ لػػؽ الاػػوة التػػي اػػاف يراقػػب منيػػا الموقػػؼ، قػػاؿ 
بيػػدوك واقػػةا أ رقػػوا ىػػذا المنجنيػػؽ.  ػػمت الجميػػع. قػػاؿ المقػػدـا ولانػػو بعيػػد عػػف 

 و.... . السور
 تردد اـ أضاؼا اما أف بيننا وبينو رندقا  عميقا  اما تعرؼ و.... .

 قاطعو قراقوش ب دةا أ رقوه..
 ساد  مت ق ير، أضاؼ قراقوشا ىذه الليلة.

 قاؿ الراضي بعد ت ايرا أريد إذا  أف يساعدني مقدمو األسطوؿ.
ذا المنجنيػؽ قاؿ قراقوشا افعؿ ما تريد، رذ مػا تريػد، ولانػي أريػد أف ت ػرؽ ىػ

 ىذه الليلة.
 قاؿ الراضي وىو يلت ت إلى فرقتوا لؾ ذلؾ!!
  اح بعض الشبابا يا ل س ـ.. يا ل س ـ!

تلػػؾ اانػػت  ػػي ة السػػلطاف النا ػػر  ػػ ح الػػديف فػػي اػػؿ معاراػػو، تعلميػػا 
الجميػػع ورددىػػا الجميػػع. فان رجػػت أسػػارير األميػػر بيػػاك الػػديف، اػػاف الجميػػع يعػػرؼ 

ا األميػر سػػوأ ذاػر السػلطاف أو مػػا يػذار بػػو. انطلػؽ أعضػػاك أف   شػيك ي ػرح ىػػذ
ال رقػػة بايػػابيـ الجلديػػة ال معػػة وأ ػػزمتيـ العريضػػة التػػي يربيػػوف فييػػا مػػا   يرطػػر 

 على باؿ مف األااسير والمسترل ات.
ىػػبط الليػػؿ علػػى عاػػا الم ا ػػرة، وعلػػى ب رىػػا وعلػػى مػػا جاورىػػا، مػػف أرض 

امػػو علػػى تػػؿ الم ػػلبيف والمػػرج أمامػػو، فيمػػا فلسػػطيف. أشػػعؿ العػػدو نيرانػػو أمػػاـ ري
رفػػػع ثذاف المغػػػرب فػػػي معسػػػار السػػػلطاف النا ػػػر  ػػػ ح الػػػديف فػػػي تػػػؿ ايسػػػاف. 
المقاتلػػػػة فػػػػػي بػػػػػرج الػػػػذباف الواقػػػػػؼ االمسػػػػػلة مػػػػا بػػػػػيف الب ػػػػػر وسػػػػور عاػػػػػا أشػػػػػعلوا 
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م ابي يـ، وبدأوا ب  ة ال ذر، فيما لـ يستطع الناس إشعاؿ م ػابي يـ جميعػا ي 
والشمع والدىف منذ ل ظػة ال  ػار، إذ جمػع قراقػوش مػا عنػد النػاس فقد ش  الن ط 

مػػف ذلػػؾ وسػػلمو لمقػػدـ الػػزراقيف والن ػػاطيف، لػػـ تنقطػػع ال جػػارة عػػف التسػػاقط علػػى 
باشػػورة بػػرج عػػيف البقػػر أو دارػػؿ أسػػوار المدينػػة، ولػػـ ينقطػػع ال ػػبياف عػػف م  قػػة 

اسػتعمالو مػرة أرػرأ.  ال جارة، وارات النار أو اتؿ ال ديد، ااف اؿ ما يسقط يعػاد
وفػػي ل ظػػة قػػدر مقػػدرة بعلػػـ عػػ ـ الغيػػوب، سػػ ؽ  جػػر مسػػنف ومػػدبب  ػػبيا  فػػي 
العاشػرة، ىػو ابػف ل ػا ب  ػندوؽ الظػؿ، ن ػراني مػف أىػؿ عاػا يػدعى ليػث، لػػػو 
 ػػوت جميػػؿ يرتػػؿ بػػو فػػي الانيسػػة، بقػػي ال ػػبي مػػدة طويلػػة فػػي الزقػػاؽ   يماػػف 

 جػػػارة، تقػػػدـ النػػػاس إليػػػو بالمشػػػاعؿ ا قتػػػراب منػػػو،  تػػػى انت ػػػؼ الليػػػؿ وىػػػدأت ال
الرشػػػبية، رأأ ليػػػث ابنػػػو معجونػػػا  ت ػػػت ال جػػػر وقػػػد تجمػػػدت  ػػػررتو علػػػى فمػػػو، 
وت جػػرت عينػػاه علػػى مشػػيد   يطػػاؽ، أجيػػش ليػػث بالباػػاك، فػػأباى النػػاس،  تػػى 
قراقوش الذ  لـ يعرؼ أباه أو أمو، شعر بأف الل ظة ظالمة   ت تمػؿ. وفيمػا اػاف 

إلػى الانيسػة، اػاف الراضػي ورجالػو يسػب وف رػارج األسػوار النػاس يأرػذوف ال ػبي 
 باتجاه طراد  شامي أ نع أابت جدارتو في معارؾ الب ر.

اانػػػت رطػػػة الراضػػػي سػػػيلة تمامػػػا ي فقػػػػد طيصػػػر  مامػػػة  ملػػػت رسػػػالة اتبػػػػت 
بالترجمػػة إلػػػى معسػػػار السػػلطاف تطلػػػب إلػػػييـ أف يغيػػػروا علػػى معسػػػار العػػػدو لػػػي   

ة، ياػػػوف الراضػػػي ورجالػػػو فقػػػد الت ػػػوا  ػػػوؿ عاػػػا مػػػف لمشػػػا لتيـ، وفػػػي تلػػػؾ الل ظػػػ
الب ػػر، وو ػػلوا إلػػى المنجنيػػؽ العمػػ ؽ الػػرابض رلػػؼ الرنػػدؽ العميػػؽ الػػذ  يزن ػػر 

 عاا في الب ر إلى الب ر لي  ؿ بيف المدينة واإفرن  الم عيف.
 عد الراضي ورجالو بيدوك إلى الطراد الػذ  اػاف ينتظػرىـ وراك  ػررة ناتيػة 

اار " ررة الغراب" بسبب شاليا الذ  يشبة سػ ينة الغػراب، وبسػبب يسمييا أىؿ ع
أف سػػػ ف اإفػػػرن  األولػػػى التػػػي جػػػاكت قبػػػؿ ميػػػة عػػػاـ تقريبػػػا  ربطػػػت مراسػػػييا فييػػػا، 
وأل قػػت بػػالب د الرػػراب. انطلػػؽ الطػػراد الشػػامي االسػػيـ فػػي العتمػػة، اػػاف الرجػػاؿ 

أمواجيػػا وىواكىػػا امػػا يعرفػػوف المػػاك مػػف راي تػػو، ىػػـ أىػػؿ الػػب د، يعرفػػوف ترابيػػا و 
 يعرفوف أبناكىـ وزوجاتيـ وأ دقاكىـ.

اػػاف الليػػؿ ينت ػػؼ تمامػػا   سػػب المزولػػة الرمليػػة فػػي ريمػػة الطواشػػي قايمػػاز 
، فانطلؽ الريالة والمشاة فػي بيػيـ الليػؿ وىػـ  النجمي، عندما أعطى إشارتو باليجـو

 ي رروف مف أق افيـا يا ل س ـ.. يا ل س ـ!
  ي  ػػؿ بػػيف تػػؿ ايسػػاف وتػػؿ الم ػػلبيف مػػف جيػػة الشػػماؿ، قطعػػوا المػػرج الػػذ

 يث رياـ ملػؾ بيػت المقػدس الرػرع النااػث للوعػد، و يػث جنػوده أضػعؼ الجنػود، 
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 و يث ريامو أقؿ للرياـ.
اليجـو في منت ؼ الليؿ لـ ياػف معتػادا  بػيف المعسػاريف، وال ػراخ مػف بعيػد 

يف أنياػـ جيػد النيػار، والجػوع لـ ياف معتػادا  أيضػا . فمػا الػذ  يجػر ه! ال رنجػة الػذ
والعطػػػش، ذلػػػؾ أف  ػػػ ح الػػػديف منػػػع عػػػنيـ الو ػػػوؿ إلػػػى النيػػػر ال لػػػو، فوجيػػػوا 
باليجـو المبا ت، قاموا إلى ريوليـ وأسل تيـ، ولاػف األمػر اػاف قػد فػاتي ذلػؾ أف 
فرسػػاف المسػػلميف اقت مػػوا ريػػاـ ملػػؾ بيػػت المقػػدس ونيبوىػػا وأ رقوىػػا اػػـ فػػروا مػػف 

ذلؾ يجر  في ليؿ دامس، سمع المعساراف أ وات رعد ىايػؿ،  المااف، وفيما ااف
وىػػ  أضػػاك الب ػػر والبريػػة اػػـ درػػاف أبػػيض عػػـ الماػػاف. اػػاف الراضػػي ورجالػػو قػػد 
فجػػروا المنجنيػػؽ العمػػ ؽ، وذلػػؾ باسػػتعماؿ الػػ  ال ػػيف الػػذ  أتػػى بػػو الراضػػي مػػف 

مػػرة قلعػػة شػػيع الجبػػؿ راشػػد الػػديف سػػناف ال شػػاش اإسػػماعيلي. واانػػت تلػػؾ ىػػي ال
األولػػى التػػي يقػػـو فييػػا الراضػػي باسػػترداـ ىػػذا اإاسػػير فػػي ال ػػرب، فيػػذا اإاسػػير 
الشبيو بارات الال  ين جػر دفعػة وا ػدة وفػي اػؿ ا تجاىػات، ويقتػؿ اػؿ مػف  ولػو، 
الراضي الػذ  طلػب إلػى شػيع الجبػؿ أف ي ضػر لػػو ىػذا اإاسػير لػـ يعػرؼ الاايػر 

أنػابيبيـ المعدنيػة، ومػف اػـ ي رقػوف أ ػد  عنوي فقد اعتقػد أف الػزرصاقيف سي شػونو فػي
طرفييػػا فتنػػدفع النيػػراف مػػف الطػػرؼ المغلػػؽ اآلرػػر، ولاػػف ذلػػؾ لػػـ يػػنج ، ذلػػؾ أف 
التجربػػة األولػػى قتلػػت  ػػا بيا عنػػدما وضػػع اميػػة ابيػػرة مػػف اإاسػػير فػػي األنبػػوب 
المعدني، وبعد تجارب عديدة مضنية، استطاع الراضي أف يرلط اميػة  ػغيرة مػف 

وأرػػرأ مػػف الجيػػر وأليػػاؼ الاتػػاف والقطػػف، ومػػف اػػـ  شػػى اػػؿ ذلػػؾ فػػي اإاسػػير، 
أنبوبػػػة  ليظػػػة ق ػػػيرة أ لػػػؽ أ ػػػد طرفييػػػا ب  ػػػوة مل وفػػػة بررقػػػة، وأ لػػػؽ طرفيػػػا 
اآلرر بررقة مبللة بالن ط، اـ أ رؽ ىذا الطرؼ ورمى بيا، فػإذا بيػا تن جػر ان جػارا  

بالترجمػػػػة إلػػػػى  مروعػػػػا ،  تػػػػى أف معسػػػػار السػػػػلطاف النا ػػػػر طيصػػػػر رسػػػػالة ماتوبػػػػة
 قراقوش يسألو فييا عف ىذا اإرعاد الشديد الذ  سمع دارؿ البلد.

قراقػػوش الػػذ  اػػاف يراقػػب اػػؿ شػػيك مػػف  جرتػػو فػػي قلعػػة الملػػؾ، لػػـ يشػػاىد 
الاايػػر مػػف العتمػػة، ولانػػو سػػمع  ػػوت ا ن جػػار اليايػػؿ. فان رجػػت أسػػاريره، وعلػػى 

رة واإسػػاندرية، وأطلقػػوا عليػػو الػػر ـ مػػف ن ػػوره مػػف الم ػػرييف الػػذيف قػػاتلوه فػػي القػػاى
اإشاعات والناات ما أذىلو وضايقو، إ  أنو قاؿ لن سو إنػو م ظػوظ بيػذا الراضػي 

 العجيب، الذاي والماابر والشجاع.
األميػػر أبػػو الييجػػاك الػػذ  اػػاف يقػػؼ بجػػوار قراقػػوش، ويتػػابع معػػو المشػػيد لػػـ 

رباطػة جػأش وىػدوك  يتمالؾ ن سو فت رؾ  راات فرح وانتشػاك، اػـ ىػدأ بعػد أف رأأ
 األمير قراقوش، قاؿ بليجة اعتذارا   يملؾ المرك ن سو أماـ الن ر.
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 قاؿ قراقوش بيدويو المعتادا لـ ننت ر بعد أييا األمير.
األميػػر أبػػو الييجػػاك، ابػػف العشػػيرة العربيػػة القويػػة الممتػػدة مػػف أرض فلسػػطيف 

سػػو شػػييا  مػػف إمػػرة الم روسػػة إلػػى  لػػب الم روسػػة ومػػا جاورىػػا لػػـ ياػػف يجػػد فػػي ن 
ىذا الرومي األبيض، بػؿ اػاف يجػد مػا يايػره مػف ىػذا اليػدوك والتزمػت والوقػار الػذ  

   مبرر لػو ويااد ي ؿ إلى  د ا دعاك.
األميػػػػػر أبػػػػػو الييجػػػػػاك الػػػػػذ  يعػػػػػرؼ أف عشػػػػػيرتو قاتلػػػػػت فػػػػػي أرض فلسػػػػػطيف 
و الم روسػػة، وفػػي أعػػالي سػػوريا، وفػػي الجزيػػرة، وديػػار باػػر، لػػـ ياػػف يجػػد فػػي ن سػػ

شييا  ما  ولػو مػف أمػراك الاػرد والتػرؾ والسػوداف والغػز والعػرب والمشػارقة والمغاربػة 
 ما داـ الاؿ مجمعا  على  ماية الديف والملة واألرض والعرض.

األمير أبو الييجاك ااف يعػرؼ أف فلسػطيف الم روسػة، وعلػى مػدأ أااػر مػف 
اطمييف، فقػػد تعػػودت ا اميػػة سػػنة، وبسػػبب وقوعيػػا بػػيف دولػػة العباسػػييف ودولػػة ال ػػ

علػػى أمػػراك مػػف اػػؿ لػػوف وجػػنس ولغػػة،  تػػى أمػػراك األرمػػف الػػذيف اانػػت لػػػو  ػػولة 
 وجولة في دولة ال اطمييف البايدة.

أمػػا قراقػػوش ىػػذا، فقػػد جػػاك إلػػى مدينػػة عاػػا تسػػبقو األسػػاطير وال اايػػات التػػي 
نسجت عنػو و ولػوي فقػد قيػؿ عنػو إنػو علػى  ػلة بػالجف الػذ  بنػى لسػليماف ملاػوي 
ذلؾ أف ىذا الرومي اسػتطاع فػي فتػرة وجيػزة أف يبنػى بػأمر مػف  ػ ح الػديف قلعػة 
ميولة ظاىر القاىرة على جبؿ المقطـ، وأف يبني أسػوار المدينػة فػي  مضػة عػيف، 
وقذؼ بو   ح الديف إلى اإساندرية ليمنع عنيا أساطيؿ الرـو وال رنجػة عمومػا ، 

إنػو ي اػـ الجػف، فيػو   ينػاـ الليػؿ، و  ف عؿ قراقوش ال عؿ ذاتػو وفػي الوقػت ذاتػو. 
يأاؿ و  يشرب، و  يض ؾ، ولـ يتزوج، ولـ يعرؼ عنػو سػرقة األمػواؿ، وقػد أطلػؽ 
"، ذلػؾ  ػبذ عليو الشاعر عمارة اليمني اسما  ل ؽ بو أاار الضػ ؾ دايمػا ، فيػو "الضص
 ال يػػػواف ال ػػػ راو  الػػػذ    يأاػػػؿ و  يشػػػرب إ  مػػػرة فػػػي السػػػنة و  يعمػػػؿ إ  فػػػي
الليؿ، وىػو مالػو فػي ا نغػ ؽ والعزلػة والشػدة وال ػدة. عمػارة اليمنػي ىػذا ظػؿ علػى 
و يػػػو لدولػػػة ال ػػػاطمييف، وجػػػاىر بعدايػػػو للسػػػلطاف النا ػػػر، وانتيػػػى بػػػو األمػػػر إلػػػى 
القتػػؿ، ولاػػف اسػػـ "الضػػب" ظػػؿ  يصػػا  فػػي األذىػػاف، ولمػػا اػػاف قراقػػوش شػػديدا  علػػى 

ح الػػديف، ولبنػػاك القػػ ع واألسػػوار، فقػػد النػػاس، اػػؿ النػػاس، لتوطيػػد دولػػة سػػيده  ػػ 
رأأ الم ريوف ما لـ يروه مف قبؿ، وألنيـ أ  اب ناتة، وأروا يـ مر ػة ويميلػوف 
إلى ال بر، فقد  ولوا ىذا الرومي إلى ض اة طويلػة، سػاررة و ػادة ومؤلمػة، وقػد 
و ػػؿ  ػػدأ ىػػذه الضػػ اة إلػػى اػػؿ بػػ د اإسػػ ـ  تػػى مجلػػس الرلي ػػة العباسػػي 

إذ تبػػرع أ ػػد نػػدماك الرلي ػػة بسػػرد نػػوادر قراقػػوش و ااياتػػو، فضػػ ؾ  المستضػػيىك،
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 الرلي ة  تى بانت نواجده.
النوادر التي و لت إلى أىؿ عاػا عػف والػييـ الجديػد جعلػتيـ يتوقعػوف األسػوأ 
مػػػف واؿ  أبػػػيض رومػػػي ور ػػػي. ولاػػػنيـ فوجيػػػوا بالرجػػػؿ، بوقػػػاره، وسػػػمتو الوااػػػؽ، 

البلػػػد، وتجديػػػد أسػػػوارىا الميدمػػػة، ورفػػػع  وىدويػػػو العجيػػػب، ور بتػػػو فػػػي الػػػدفاع عػػػف
 أبراجيا المنيارة ورا ة برج الداوية.

وقد  اوؿ قراقوش إط ؽ اسـ جديد على ىذا البرج ليم و أار فرسػاف الداويػة 
 الم عيف، ولاف أىؿ البلد لـ يترلوا عف ا سـ القديـ.

اايػرا ، أبػو  أىؿ عاا لـ يتندروا على الرجؿ، بؿ وقروه ونادوه بلقبو الذ  يطربو
عبػد اهلل، مػف جنػػد األسػدية، وعنػدما اػػاف يلػبس ألمػة ال ػػرب الااملػة التػي يسػػمونيا 
بالاردية "الازا ندة"،  اوؿ أىؿ عاا لبسيا ر ػـ اقليػا وعػدـ ليونػة ال راػة فييػا، إ  

 أنيـ لبسوىا ولمسوا قدرتيا على توفير ال ماية مف سياـ العدو ونشابو.
التجػػار، جعلػػتيـ أقػػرب إلػػى الليونػػة فػػي التعامػػؿ  أىػػؿ عاػػا، أىػػؿ الب ػػر وربػػرة

الظػػػروؼ، ولاػػػف "قراقػػػوش" اػػػاف   يعػػػرؼ سػػػوأ بنػػػاك األسػػػوار، والقػػػ ع ومباشػػػرة 
ال ػػرب. أىػػؿ عاػػا ربػػروا ال ػػرب ػ أيضػػا  ػ وقػػد تعػػاملوا مػػع أجنػػاس ال رنجػػة اافػػة 
وعرفػػػوا لغػػػاتيـ وأمػػػواليـ وأىػػػدافيـ وم ػػػال يـ. أوقػػػات ال ػػػرب ت تػػػاج إلػػػى ن ػػػوس 

 وتعامؿ ثرر. أررأ
عندما قػدـ قراقػوش واليػا  علػى عاػا، اانػت مجػرد مدينػة رربػة، رربيػا ال رنجػة 
قبػػؿ أف يسػػتردىا المسػػلموف، قبػػؿ أف يرػػرج ال رنجػػة منيػػا، ىػػدموا أسػػوارىا، ونقضػػوا 

 أبراجيا، ورربوا انيستيا وردموا ميناكىا، اـ تراوىا مدينة ت ترؽ.
جة"، ىاذا قاؿ السػلطاف النا ػر "السيطرة على عاا ىي قطع الب ر عف ال رن

 ػ ح الػديف، لػـ يجػػد ريػرا  مػف قراقػػوش يسػلمو المدينػة ويعيػػد إلييػا بياكىػا، ويمنػػع 
 عنيا ب ر ال رنجة.

أىػػؿ البلػػد الػػذيف عاشػػوا دارػػؿ األسػػوار ورارجيػػا، واػػانوا مجػػرد رػػدـ لل رنجػػة، 
لػى مػدينتيـ يزرعوف ويعملوف في الميف التي   يقبؿ علييا فرساف ال رنجة، عػادوا إ

بقػػػػػدـو الػػػػػوالي الجديػػػػػد قراقػػػػػوش.  ػػػػػداوه عػػػػػف فظػػػػػايع ال رنجػػػػػة وجػػػػػرايميـ وفسػػػػػقيـ 
وفجػػورىـ،  ػػػداوه عػػف عػػػذاباتيـ وأيػػػاميـ وليػػالييـ التػػػي اػػػانوا   يػػأمنوف فييػػػا علػػػى 
أروا يػػػـ أو زوجػػػاتيـ أو أط ػػػاليـ أو زرعيػػػـ. قػػػالوا لػػػػو إف أااػػػر األشػػػياك رعبػػػا  فػػػي 

 وؾ الذ    يرقب فيؾ إ ِّ و  ذمة.الدنيا ىو أف تاوف ت ت ر مة عدص 
أىػػؿ البلػػد الػػذيف انػػدفعوا إلػػى مػػدينتيـ يب اػػوف فييػػا عػػف منػػازليـ التػػي ضػػاعت 
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أو  ػػػػودرت أو ىػػػػػدمت، شػػػػاىدوا جػػػػػيش السػػػػلطاف النا ػػػػػر الػػػػديف، جيشػػػػػا  جيمػػػػػا  
ومتػػػوترا ، يلػػػبس ال ديػػػد والرػػػوذ ويتػػػراطف بليجػػػات عديػػػدة ومرتل ػػػة، وليػػػـ أسػػػماك   

البلػػد، ولاػػنيـ مسػػلموف فػػي نيايػػة األمػػر، مسػػلموف وجػػاؤوا إنقػػاذ تشػػبو أسػػماك أىػػؿ 
الػػب د والعبػػاد. الجػػيش رلػػيط مػػف األاػػراد واألتػػراؾ وىػػـ جميعػػا  فػػي ردمػػة اإسػػ ـ 

 والمسلميف.
أىؿ عاا رأوا في الوالي الجديد مرل ا  لـ ياونوا ي لموف بو يوما . ولمػا طلػب 

وف والنجاروف، تقدـ الجميػع بأري يػة عاليػة. إلييـ البناؤوف وال علة والنقاشوف وال داد
اػػانوا يريػػدوف أف يغضػػبوا عػػف اػػؿ األيػػاـ والسػػنيف التػػي رأوا فييػػا ال ػػارس ال رنجػػي 
يقتػػؿ أو يرطػػؼ أو يرػػرب. ال ارسػػي ال رنجػػي الػػذ    يعػػرؼ لغتنػػا و   ػػ تنا و  

و و ػػػده  بنػػػا ألشػػػجارنا وزرعنػػػا وبيوتنػػػا، الػػػذ    ي يمنػػػا و  ن يمػػػو، الػػػذ  يعتقػػػد أنػػػ
 يعرؼ اهلل ويعرؼ الرير، ويعرؼ ال رب أيضا .

وليذا أ ب الناس األمير بياك الديف قراقػوش بػف عبػد اهلل األسػد ، أ بػوه مػف 
اؿ قلػوبيـ، واسػتغربوا أف ت اػى النػوادر عػف رجػؿ متقشػؼ ماػؿ ىػذا،   ينػاـ الليػؿ 

رفػػع و  يضػػ ؾ، و  يمػػد عينػػو إلػػى  ػػراـ أو مشػػبوه، يجيػػد فػػي تػػوفير اػػؿ شػػيك ل
األسػػػوار، واألبػػػراج وتعزيػػػز  اميػػػة البلػػػد، وشػػػ نيا بػػػالميرة والرجػػػاؿ مػػػف اػػػؿ  ػػػدب 
و ػػوب. ولمػػا  ا ػػره ال رنجػػة بقيػػادة ملػػؾ بيػػت المقػػدس  ػػي د  لوزجنػػاف أو مػػا 
يطلؽ عليو المسلموف اسـ الملؾ العتيؽ ػ ألف السػلطاف النا ػر  ػ ح الػديف أسػره 

 لمواايؽ بأف يظؿ في  طيف، اـ أعتقو بعد أف أرذ منو العيود ا
مملواػػو و  يرفػػػع فػػػي وجيػػػو سػػ  ا  أبػػػدا ، لانػػػو ناػػػث بوعػػػده ػ واػػػذلؾ مقػػػدـ 
ال رسػاف الداويػة ػ أربػث أنػواع ال رنجػة ػ، لػـ ياػف قراقػوش يتوقػع ال  ػار مػف البػر 
بػػػؿ مػػػف الب ػػػر. ولاػػػف قػػػدر اهلل وقػػػع، وًاذا اػػػاف قػػػدر اهلل فػػػإف اهلل يسػػػوؽ إليػػػو مػػػف 

 األسباب ما يوجبو.
جػػػاوز الراضػػػي ورجالػػػو بػػػرج الػػػذباف بقليػػػؿ  تػػػى ىػػػب النػػػاس، قػػػدموا ومػػػا إف ت

لل رقة وجبػة   تقػدـ فػي ماػؿ ىػذا ال  ػاري فقػد وضػع النػاس أمػاـ الراضػي وفرقتػو 
عدسػػا  وملو ػػات ومرلػػ ت وأجبانػػا  وأعسػػاؿ ن ػػؿ وفطػػاير، ومػػا أف انتيػػى الطعػػاـ 

. تضػػرعوا  تػػى رفػػع المػػؤذف  ػػ ة ال جػػر،  ػػلى النػػاس فػػر يف مت ػػايليف بالن ػػر
إلى اهلل أف ين رىـ، وأف يبعػد عػنيـ شػر ال رنجػة الػذ  يتناسػؿ ماػؿ النمػؿ. ررجػوا 
مف المسجد اؿ إلى موقعو، أما قراقوش فقد  عد إلى  جرتو في قلعة الملؾ قريبػا  

 مف برج الداوية، ولـ ياد يغ و  تى وقع ال وتا جاكت س ف الاندىر .
مػونت رات بلغػة أىلػو، وىػو مػف البياشػنة  والاندىر  ػ لعنػو اهلل ػ ىػو اػونراد د 
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أو مػػف الجنويػػة ويقػػاؿ إنػػو مػػف مدينػػة روميػػة عظيمػػة تسػػمى "بيػػدمونت"، وىػػو مػػف 
أاابر ال رنجػة وأعيػانيـ وأربػايـ وأشػدىـ،  ا ػره النا ػر  ػ ح الػديف فػي  ػور 
ولانػػو لػػـ يستسػػلـ، وقػػد عػػرض عليػػو السػػلطاف أف يطلػػؽ سػػراح أبيػػو العجػػوز مقابػػؿ 

نو رفض بشػدة وقػاؿ إنػو ي ضػؿ مػوت أبيػو علػى تسػليـ المدينػةي فمدينػة المدينة، ولا
 ػػور ىػػي مػػا تبقػػى لل رنجػػة بعػػد سػػقوط بيػػت المقػػدس، وىػػدد بملػػوؾ الغػػرب الػػذيف 

 سيملوف الب ر س نا  ورجا  .
والاندىر  فػي أواسػط العمػر، طويػؿ القامػة، أشػقر الشػعر، عػريض المنابػيف، 

بأ ػػوؿ ديػػنيـ، وقػػد ارتلػػؼ مػػع البابػػا ن سػػو  مػػتجيـ الوجػػو، ويػػتقف لغػػة العػػرب وملػػـ
 وؿ مسألة إنقاذ بيت المقدس، وان رؼ مغاضبا ، وأرسؿ الرسؿ إلى ملػوؾ إنالتػرة 
وألمانية وفرنسة وىناارية والدنمرقة وملؾ الرـو في القسطنطينية ػ ولانو رذلو ػ وقػد 
ػػػؿ أسػػػقؼ  ػػػور رسػػػايؿ و ػػػورا  ت ػػػور السػػػيد المسػػػي  وىػػػو ي ضػػػرب مػػػف قبػػػؿ   مص

مسػػلميف، وبعػػث بػػو إلػػى الغػػرب، ولػػـ يعتػػرؼ الانػػدىر  بسػػلطة الملػػؾ العتيػػؽ أو ال
، واعتبره المسػؤوؿ عػف ضػياع المملاػة   ي د  لوزجناف ملؾ بيت المقدس الميزـو
ال تينية المقدسة، بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾي فقد و  و أنػو   يتمتػع بمزايػا سػوأ 

ة سػػيبيؿ، التػػي تػػوفي زوجيػػا فضػػيلة ا ضػػطجاع مػػع ورياػػة عػػرش المملاػػة، الملاػػ
الملػػػؾ أمػػػور  فتزوجيػػػا ىػػػذا الرجػػػؿ ف ػػػار ملاػػػا  بػػػيف ليلػػػة وضػػػ اىا، وقػػػد رفػػػض 
الانػػدىر  إدرػػاؿ الملػػػؾ العتيػػؽ إلػػػى قلعػػة  ػػور ل رتبػػػاك بيػػا مػػػف بطػػش  ػػػ ح 
الػػديف، فاضػػطر ىػػذا الملػػؾ إلػػى ا تجػػاه جنوبػػا   يػػث عاػػا ف ا ػػرىا ومعػػو فرسػػاف 

يك الانػدىر  ىػػذا ال ػباح بامانيػػة عشػر شػػانية إ  الداويػة ػ لعػنيـ اهلل ػ، ومػا مجػػ
نذير شـؤ  قيقيي ذلؾ أف مجييو يعني اجتماع ال رنجة على المة وا ػدة بيػنيـ، أو 
أف ملوؾ الغرب قدموا مف وراك الب ر اما ىدد الاندىر    ح الديف يػـو  ا ػره 

 في  ور.
"أبػو الييجػاك" ىب األمير بيػاك الػديف قراقػوش، وأمػر الشػاويش بمنػاداة األميػر 

ومقػػدمي ال ػػرؽ جميعػػا ، ومػػا ىػػي إ  دقػػايؽ  تػػى  ضػػر الاػػؿ وىػػـ يطػػردوف بقايػػا 
 الر بة في النـو مف عيونيـ.

 قاؿ قراقوشا األمور تنذر باألسوأ.
قػػػاؿ ذلػػػؾ دوف أف تبػػػدو علػػػى وجيػػػو ع مػػػات ال ػػػزع أو ا نزعػػػاج، قػػػاؿ ذلػػػؾ 

 ب يادية.
ر، أف   مرااب لػدينا فػي المينػاك، قاؿ األمير أبو الييجاكا المشالة أييا األمي

سػػوأ مرااػػب  ػػغيرة   تسػػتطيع مواجيػػة شػػواني ال رنجػػة. لقػػد عػػددنا امانيػػة عشػػر 
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 م با ا  في الب ر.
قػػػاؿ األميػػػر بيػػػاك الػػػديفا أاتػػػب اتابػػػا  لمو نػػػا السػػػلطاف  ػػػ ح الػػػديف أعلمػػػو 

 باألمر، وأطلب إليو أف يرد عنَّا أسطوؿ الاندىر .
اضػػرا ، وىػػو مػػف ت ميػػذ الااتػػب العمػػاد األ ػػ ياني، اػػاف الااتػػب الدمشػػقي  

وقد ألـ بطريقة الاتابػة بالترجمػة  يػث   ي يػـ األعػداك مػف الرسػالة شػييا  إف وقعػت 
فػػػي أيػػػدييـ، فلاػػػؿ شػػػيك رمػػػز ولاػػػؿ  الػػػة إ الػػػة، وىػػػو أمػػػر   يطيقػػػو العمػػػاد و  

 ت ميذه الذيف يميلوف إلى السجع والتق ية وا سترساؿ.
يجاك الرسػالة اػـ شػدت إلػى رجػؿ  مامػة اػـ طيػرت مػف فػوؽ بػرج أملى أبو الي

الداويػػة، فرثىػػا ال رنجػػة، فػػأطلقوا علييػػا مػػا شػػاك لػػػيـ مػػف الزنبػػورؾ، ولاػػف اهلل سػػلـ 
ال مامػػة والرسػػالة إلػػى أف  طػػت فػػي ال ضػػرة السػػلطانية عنػػد سػػلطاف لػػـ ينتبػػو بعػػد 

 مف إذاار ال جر وقرثنو.
و ال اايػػا عػػف بطو تػػو وشػػدتو وقدرتػػو الانػػدىر  الػػذ  قػػدـ ل  ػػار عاػػا تسػػبق

علػػػػى القيػػػػادة وال ػػػػبر وال ػػػػمود، ومناط تػػػػو ل ػػػػ ح الػػػػديف علػػػػى أسػػػػوار  ػػػػور، 
واػػػذلؾ ع قاتػػػو المتميػػػزة مػػػع ملػػػوؾ الغػػػرب جميعػػػا  ور و ػػػا  الملػػػؾ ىنػػػر  ملػػػؾ 
إنالتره، اؿ ذلؾ جعلو يتبػوأ مراػز القيػادة فػي معسػار ال رنجػة الػذ  ي ا ػر عاػا، 

الملػؾ العتيػؽ، ومقػدـ فرسػاف الداويػة مػا دفػع بالانػدىر  إلػى  األمػر الػذ  لػـ يعجػب
أف يجعػػؿ ريمتػػو ومعسػػاره فػػي الجيػػة الشػػمالية مػػف عاػػا، ولاػػف و ػػوؿ الانػػدىر  
ومػػػا أشػػػاعو مػػػف ت ػػػاؤؿ دفػػػع بال رنجػػػة إلػػػى إظيػػػار ال ػػػرح والسػػػرور ودؽ النػػػاقوس، 

 وًاشعاؿ النيراف.
اػػػف الملػػػؾ العتيػػػؽ وعلػػػى عادتػػػو، فقػػػد دعػػػا الانػػػدىر  إلػػػى اجتمػػػاع عاجػػػؿ، ول

رفض أف ينعقد ا جتماع في ريمة القادـ الجديد، بؿ طلب أف ياػوف ا جتمػاع فػي 
ريمتػػو ىػػو باعتبػػاره ملػػؾ بيػػت المقػػدس الشػػرعي، فاضػػطر الجميػػع إلػػى القبػػوؿ بعقػػد 
ا جتماع في ريمة مماػؿ البابػا، الػذ  اػاف ياػره الانػدىر  أ ػ   لر فػو مػع البابػا 

 ذاتو.
ع، سرر الاندىر  مف عدـ قدرة عساار ال رنجػة مػف درػوؿ في بداية ا جتما

عاا طيلة ىذه ال ترة، وسرر اذلؾ مف أسػلوب اليجػـو المترارػي والمضػطرب، امػا 
 انتقد طريقة توزيع الجند األمر الذ  يسم  ل  ح الديف با ست راد بيـ الما أراد.
منػذ  الملؾ العتيؽ الذ  ىـز وأسر في  طيف، اسػرت شػواتو وضػاعت ىيبتػو

زمػف، وليػذا لػـ يسػتطع أف يػرد علػى سػررية الانػدىر  المػرصة، ولانػو سػأؿ بسػررية ػ 
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أيضا  ػ عػف الرطػة البديلػة التػي يقتر يػا ىػذا المػتجيـ! فػرد ىػذا بػالقوؿ إنػو يريػد أف 
 يرتبر قوة   ح الديف على األرض، بعد أف ارتبرىا في الب ر.

بتالية، والبابػػػا، وتجػػػار بيػػػزا، المجتمعػػػوف الػػػذيف يمالػػػوف فرسػػػاف الراويػػػة، واليسػػػ
وجنػػوة، والبندقيػػة وقػػومص مػػف طػػرابلس، وعػػدد مػػف المرايسػػات المرتل ػػيف الػػذيف تػػـ 
طػػردىـ مػػف بيػػت المقػػدس، ر بػػوا فػػي أف يقػػودىـ الانػػدىر  أمػػ   فػػي ن ػػر سػػريع. 
بعػػػد ىػػػذا ال  ػػػار الطويػػػؿ والجػػػوع المستشػػػر  والقتػػػؿ النافػػػذي ر بػػػوا جميعػػػا  فػػػي أف 

لعتيؽ الذ    ي عؿ شييا  سوأ التزلػؼ الماشػوؼ لزوجتػو الملاػة يسات ىذا الملؾ ا
 سيبيؿ، التي لـ ترِؼ فر تيا بو وؿ المرايس بالياف اإبليني برفقة الاندىر .

الانػدىر ، مػف جيتػو، أطلػع المجتمعػيف علػػى قػرب و ػوؿ ملػوؾ الغػرب إلػػى 
 ، ىجومػػػا  عاػػػا، وطلػػػب إلػػػى الجميػػػع أف يسػػػتعدوا للمواجيػػػة، قبػػػؿ ظييػػػرة ىػػػذا اليػػػـو

ااسػػ ا  علػػى قػػوات  ػػ ح الػػديف، وعلػػى مدينػػة عاػػا مػػف البػػر والب ػػر معػػا ، واانػػت 
ىػػذه ىػػي الرطػػة الجديػػدة، إنيػػاؾ المسػػلميف طيلػػة الوقػػت، وعػػدـ إعطػػاييـ ال ر ػػة 

 للرا ة، ذلؾ أف عسار   ح الديف سريع الملؿ، ويب ث عف ن ر سريع.
تعداد، الريالػة والرصجالػة قاـ المجتمعوف إلى عسػاارىـ، طلبػوا إلػى الجميػع ا سػ

والنبصالػػػة والنقػػػػابيف وضػػػػاربي المنجنيقػػػات والنػػػػار والزنبػػػػورؾ. دقػػػوا النػػػػاقوس، ورفعػػػػوا 
األع ـ البيضاك وال مػراك علػى العربػات ذات العجػؿ، لمػع  ديػدىـ ت ػت الشػمس، 
اػػانوا فرسػػانا    ظػػا  أشػػداك، بريػػوليـ الضػػرمة األوراؾ المغطػػاة بػػالزرد، ووجػػوىيـ 

لمغطػػاة بال ديػػد السػػميؾ، والػػزرد ذ  اللػػوف الر ا ػػي، ودروعيػػـ التػػي و ػػدورىـ ا
  تشبو دروع م ر أو الشػاـ، ورمػا يـ وسػيوفيـ الطويلػة المسػتقيمة والاقيلػة، اػاف 
منظػػرىـ مرعبػػا  وميػػو   عنػػدما مػػلوا المػػرج بػػيف تػػؿ الم ػػلبيف وتػػؿ ايسػػاف، وعنػػدما 

لجبػاؿ والسػيوؿ والػت ؿ الم يطػة اندفعوا إلى األماـ وىـ ي رروف بلغػة   ت يميػا ا
بيػػـ، اػػاف  ػػراريـ رليطػػا  مػػف لغػػات وليجػػات مرتل ػػة، تبعاػػر علػػى إارىػػا، الطيػػر 

 و يوانات السيؿ البرية.
وفػػػي تلػػػؾ الل ظػػػة ذاتيػػػا، انػػػدفعت المنجنيقػػػات تػػػدؾ بػػػرج عػػػيف البقػػػر، وبػػػرج 
 الداويػػة، وبػػاب قراقػػوش، فيمػػا انػػدفعت أربػػع شػػانيات ت ا ػػر بػػرج الػػذباف علػػى بػػاب

.  ميناك عاا دارؿ الب ر، ترميو بالنار والزنبورؾ المشتعؿ أو المسمـو
اسػتعرت ال ػػرب، انػدفعت األطػػ ب اإسػ مية باامػػؿ ىييتيػا وعػػدتيا ور تيػػا، 
مقدمة وميمنة وميسرة وقلبا  ومؤررة، يقؼ علييا أبناك   ح الػديف وًاروتػو، جميعػا  

 يلة.اندفعوا ن و ال ديد والزرد والرماح الطويلة الاق
التقى الجمعاف في المرج الواسع المريؼ، ان جر ال وت العالي ي مؿ األمػؿ 
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 والدعاكا يا ل س ـ... يا ل س ـ!.
التقػػت الرشػػاقة بال ديػػد الاقيػػؿ، والريػػوؿ الرىي ػػة الرم ػػاك الضػػامرة بػػالريوؿ 
الغليظػػػة ذات الػػػرؤوس المربعػػػة، والرجػػػاؿ السػػػمر الر ػػػاؼ بالرجػػػاؿ الػػػذيف يتقػػػدموف 

روع تاػػػػػاد تغطػػػػػييـ، التقػػػػػت القلػػػػػوب المترعػػػػػة بإيمانيػػػػػا وأوىاميػػػػػا وأطماعيػػػػػا وراك د
ومراوفيػػا، انقضػػت الرجػػا ت علػػى بعضػػيا الػػبعض فػػي راح ذلػػؾ المػػرج المريػػؼ، 
بيف تضاعيؼ  بار ررج مف باطف األرض، وشػعاع شػمس ي ػب زيتػا   ػارا  علػى 

والنابلسػػية، اػػؿ شػػيك. اانػػت األطػػ ب اإسػػ مية تتشػػاؿ مػػف ال لبيػػة، والموا ػػلة، 
والعسػػاار ال ػػ  ية، واألسػػػدية، وعسػػاار سػػػنجار، وعسػػاار ديػػػار باػػر، وجماعػػػة 
الميرانيػػػػة واليااريػػػػة، أرػػػػ ط مػػػػف العػػػػرب والاػػػػرد والتػػػػرؾ والغػػػػز والسػػػػوداف، اليػػػػـ 
ي ي وف  ي ة رجؿ وا دا يا ل س ـ... يا ل س ـ! اؿ بليجتو، اػؿ بقلبػو، اػؿ 

 بجسده.
يػػػوف الػػػزرؽ واألذرع الطويلػػػة، وال قػػػد الضػػػامر، التقػػػى الرجػػػاؿ الطػػػواؿ ذوو الع

والاشػػػ  المرت ػػػع بالرجػػػاؿ الربػػػع الغػػػ ظ ذو  األذرع الم تولػػػة والبطػػػوف المجدولػػػػة، 
اشتعلت األرض وانقد ت النيػراف مػف اػؿ ماػاف، اانػت ل ظػة  ػدؽ و ػؽ ارت ػت 
، فييا الر فات ال غيرة، والنمايـ التافية، والمطامع الشر ية. شؽ ال ديػد ال ديػد

وأالػػػت النػػػار النػػػار، واشػػػتبات الرمػػػاح باألضػػػلع، وتمر ػػػت األنػػػوؼ بػػػالتراب، ونعػػػر 
ونرػر وشػػرر اػػؿ  ػي فػػي ذلػػؾ المػػرج الػذ  ضػػاؽ وضػػاؽ  تػى  ػػار أضػػيؽ مػػف 

 سـ إبرة.
العسػػػاار ال ػػػ  ية واألسػػػدية أبلػػػت بػػػ ك   مايػػػؿ لػػػػوي طػػػاروا علػػػى ظيػػػور 

والنػػار. قايػػد األسػػدية المملػػوؾ ريػػوليـ، تعػػالوا، تسػػاموا، شػػقوا الغبػػار وال ديػػد والل ػػـ 
سػػيؼ الػػديف يػػازا  ونايبػػو رسػػ ف ب غػػا، اانػػا علػػى رأس النػػار والريػػؿ، اػػاف النػػاظر 
إلييمػػػا يتريػػػؿ أنيمػػػا ليسػػػا علػػػى فرسػػػييما، وًانمػػػا يسػػػيراف علػػػى ظيػػػور ريػػػؿ العػػػدو 
المرذوؿ، اانػا ماػؿ طيػريف مػف األبابيػؿ التػي ت مػؿ  جػارة مسػمومة   ترطػئ و  

ا  ػػ ا  مػػف  ػػ وؼ العػػدو المرػػذوؿ يل ػػؽ بيمػػا جنودىمػػا،  تػػى تريػػب، والمػػا شػػق
اسػػتطاعت عسػػاار األسػػدية وال ػػ  ية ا لت ػػاؼ علػػى جنػػد الانػػدىر  ن سػػو، فلمػػا 
رأأ ىػػذا أنػػو م ا ػػر باػػؿ ىػػذه العسػػاار،  ػػاح بلغتػػو  ػػي ة عظيمػػة، اػػـ  مػػؿ 
 ملػػة ماػػروب  تػػى فػػت  اغػػرة فػػي ال  ػػار عليػػو، وفػػر ىاربػػا  إلػػى تػػؿ الم ػػلبيف، 

ا رأأ جنػػػد ال رنجػػػة أف الانػػػدىر  ي ػػػر مػػػف أرض المعراػػػة، فػػػر الجميػػػع وراكه، فلمػػػ
ف  قػػػو اليػػػزؾ اإسػػػ مي مػػػدة مػػػف الػػػزمف يضػػػرب دبػػػره ويػػػؤار فيػػػو إلػػػى أف تجػػػاوز 

 العدو ت ؿ التراب التي أقاموىا لت  ؿ بيف تؿ الم لبيف والمرج ال سي  ت تو.
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ىػذه تتعػرض لق ػؼ وفيما ااف ذلؾ يجر  في المرج، أماـ سور عاػا، اانػت 
متوا ػػؿ مػػف المنجنيقػػات التػػي أ ضػػرىا الانػػدىر  معػػو مػػف  ػػور، اانػػت منػػاجيؽ 
إفرنجيػػة  سػػنة ال ػػنع، بعيػػدة المػػدأ ولاػػف  جارتيػػا  ػػغيرة   تاػػاد تمػػزؽ م ػػايد 
الليػػػؼ التػػػي ي ػػػنعيا ال ػػػبياف دارػػػؿ عاػػػا الم ا ػػػرة، وقػػػد اسػػػتمر قػػػذؼ األسػػػوار 

منعػػػت ضػػػاربي المنجنيقػػػات دارػػػؿ والمدينػػػة  تػػػى  ػػػؿ المسػػػاك دوف توقػػػؼ، ب يػػػث 
األسوار مف الرد، إ  أف ذلػؾ اػاف  سػنا  أيضػا ي إذ لػـ تاػف ىنػاؾ  جػارة اافيػة فػي 
المدينػػة لقػػذفيا، وقػػد رثىػػا قراقػػوش مناسػػبة لجمػػع بعػػض األ جػػار لقػػذفيا مػػف جديػػد، 
فقد اانت مسألة توفير ال جػارة تشػغؿ بػاؿ المػدافعيف عػف المدينػة، أ ػد ا قترا ػات 

ضيا قراقوش اانت ىدـ بعض باشورات األبراج التػي   تواجػو األعػداك مػف التي رف
الشػػماؿ والجنػػوب  سػػتعماليا فػػي المنجنيقػػات، ولاػػف قراقػػوش رفػػض ىػػذا ا قتػػراح 
وطلػػػػب إلػػػػى ال علػػػػة أف ينزلػػػػوا إلػػػػى المينػػػػاك قريبػػػػا  مػػػػف بػػػػرج الػػػػذباف لتاسػػػػير بعػػػػض 

ـ مػػػػف  ػػػػعوبة األ جػػػػار مػػػػف ال ػػػػرور القريبػػػػة مػػػػف  ػػػػررة الغػػػػراب، وعلػػػػى الػػػػر 
الميمػػة، وتعػػرض ال علػػة للنشػػاب اإفرنجػػي إ  أف ذلػػؾ لػػـ يمػػنعيـ مػػف العمػػؿ لػػي  ، 
البنػػػػاؤوف الميػػػػرة تقػػػػدموا ىػػػػـ اآلرػػػػروف بػػػػاقتراح ذاػػػػي، ذلػػػػؾ أنيػػػػـ جمعػػػػوا األ جػػػػار 
المتساقطة، اـ  ػاروا يل ػقوف بعضػيا إلػى بعػض بمػ ط  ارترعػوه، ب يػث  ػنعوا 

ألمػػػر الػػػذ  أعجػػػب قراقػػػوش وطلػػػب إلػػػييـ أ جػػػارا   ػػػغيرة وابيػػػرة  سػػػب الطلػػػب، ا
 ا ستمرار فيو.

أمػػػا بػػػرج الػػػذباف فػػػي الب ػػػر أمػػػاـ مينػػػاك عاػػػا،  يػػػث  ا ػػػرتو أربػػػع شػػػانيات 
إفرنجيػػة، فقػػد عمػػد عسػػاار اإفػػرن  إلػػى  ػػنع بػػرج مػػف الرشػػب وال ديػػد والن ػػاس 
ياػاد ي ػػؿ إلػػى باشػػورة البػرج الضػػارب فػػي السػػماك، وامػف عسػػاار اإفػػرن  دارلػػو، 

لشػػػػانية تقتػػػػرب والبػػػػرج علػػػػى ظيرىػػػػا، واآلرػػػػروف يشػػػػا لوف مقاتلػػػػة البػػػػرج وأرػػػػذت ا
بالنشػػػػاب والزنبػػػػورؾ، ومػػػػا إف اقتػػػػرب البػػػػرج الرشػػػػبي  تػػػػى انقػػػػض عليػػػػو المقاتلػػػػة 
بالزراقػات التػي تقػذؼ النػار بإرعػاد ودرػاف شػديد، ولاػف ذلػؾ لػـ يػؤار فيػو اايػػرا ي إذ 

إبػػراىيـ، اػػاف والػػده أ ػػد سػػرعاف مػػا تنط ػػئ النػػار، عنديػػذ  تقػػدـ نقػػاط دمشػػقي يػػدعى 
الذيف قتلوا عندما اار أىؿ دمشؽ علػى  ػااميـ الػذ   ػانع اإفػرن ، إبػراىيـ ىػذا، 
طلػػب إلػػى مقػػدـ البػػرج أف يػػوفر لػػػو ل ػػايؼ الاتػػاف والقطػػف ليا ػػييـ شػػر ىػػذا البػػرج 

 الرشبي الذ  يرونو ألوؿ مرة في  ياتيـ.
نػػو  ػػموت، وىػػادئ، إبػػراىيـ، النقػػاط الدمشػػقي، لػػـ ياػػف معروفػػا  عنػػو سػػوأ أ

ويقـو بما يواؿ إليػو، لػـ يت ػدث اايػرا  عػف أسػرتو فػي دمشػؽ سػوأ عػف  اداػة قتػؿ 
والده على يد جند ال ااـ الرايف الذ   انع اإفرن . ربما ت ػدث عػف رطيبػة مػا، 
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، أو عػف  ػديؽ مػات فػي أرض بعيػدة وىػو ي ػارب  أو عف بستاف  ودر ذات يـو
، أو عػػف  ػػديؽ  اإفػػرن  المرػػذوليف. وعنػػدما التقطػػو الراضػػي فػػي دمشػػؽ ذات يػػـو

مات في أرض بعيػدة وىػو ي ػارب اإفػرن  المرػذوليف. وعنػدما التقطػو الراضػي فػي 
، وضمو إلى فرقػة الن ػاطيف   ػظ أف إبػراىيـ ىػذا قػادر علػى تقػديـ  دمشؽ ذات يـو
أفاػػار عجيبػػة، اػػاف ثررىػػا  دياػػو عػػف الػػ  ال ػػيف الػػذ  سػػمع بػػو عنػػد راشػػد الػػديف 

ال شيشػية فػي قلعػة م ػياؼ، األمػر الػذ  أاػار فضػوؿ الراضػي ب يػث  سناف زعػيـ
 دفعو إلى إ ضاره بامية ضييلة تناق ت بسبب التجارب ال اشلة الاايرة.
 سألو مقدـ البرج، وااف روميا  ىو اآلررا ماذا ست عؿ يا إبراىيـه.

قاؿ بيدويو و متو وانطوايوا ستعرؼ عمػا قليػؿ أييػا المقػدـ، ولانػي سػأا ياـ 
 ر ىذا البرج اللعيف.ش

 ػ ولاف ايؼه!
 ػ سترأ بعد قليؿ.

أرذ إبراىيـ زيوتا  مرتل ة ودىف ن سو بيا، اـ لؼ علػى جسػده الاتػاف والقطػف، 
وبلػػػؿ ذلػػػؾ بػػػالن ط، اػػػـ ربػػػط قموعػػػا  م شػػػوة بػػػال  ال ػػػيف علػػػى ر ػػػره، فعػػػؿ ذلػػػؾ 

 والعسار ينظر إليو بعيف مدىوشةا ماذا ت عؿ يا إبراىيـه!
بػؿ قػػرأ ال ات ػة، وسػلـ رسػالتيف إلػػى مقػدـ البػرج، األولػى لمقػػدـ  لػـ يػرد إبػراىيـ،

فرقػػػة الن ػػػاطيف الراضػػػي فػػػي عاػػػا الم ا ػػػرة، أمػػػا الاانيػػػة ف مػػػرأة مػػػا فػػػي دمشػػػؽ 
الم روسة.  عد إبراىيـ باشورة برج الذباف، وىنػاؾ نظػر إلػى الػدنيا الواسػعة، نظػر 

لب ر البيضػاك، واػب  إلى ملاوت اهلل األزرؽ واألرضر واألبيض، نظر إلى طيور ا
إلػػػػى الب ػػػػر المتضػػػػا ؾ دايمػػػػا ، رأأ ت تػػػػو شػػػػانيات العػػػػدو المرػػػػذوؿ، وقمػػػػة البػػػػرج 
الرشبي العجيب، سمع بوضوح  ػراخ جنػود ال ضػرة السػلطانيةا يػا ل سػ ـ... يػا 

 ل س ـ!
رأأ والػػػده يقتػػػؿ بيػػػد ال ػػػااـ الرػػػايف، ورأأ ثمالػػػو وأ  مػػػو اليػػػا مػػػرة وا ػػػدة. 

بر! أشػعؿ النػار فػي ن سػو دفعػة وا ػدة. وانػدفع باتجػاه البػرج  اح مف ق  وا اهلل أا
الرشبي، ااف ر ي ا  ا راشة، فقد  لتو بالاوف الػو، سػقط علػى قمػة البػرج الرشػبي 
في شانية العدو المرذوؿ، وضػع رو ػو فػي ا يػو اللتػيف الت ػقتا بػالبرج تمامػا ، وًاذا 

يتيػػػػاوأ، بالشػػػػانية اليػػػػا ا ن جػػػػارات تتػػػػوالى، وًاذا النػػػػار تيػػػػب دفعػػػػة وا ػػػػدة، البػػػػرج 
تتيػػػاوأ، فػػػان جر ال ػػػوت مػػػف بػػػرج الػػػذباف وأبػػػراج عاػػػا المقابلػػػةا اهلل أابػػػر... اهلل 

 أابر... يا ل س ـ... يا ل س ـ!
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اػػاف ذلػػؾ ي ػػدث للمػػرة األولػػى، فػػوجئ العػػدو المرػػذوؿ بمػػا جػػرأ، توق ػػوا عػػف 
  أن قػوا فيػو الرمي، بيتػوا بيػذا الػو،  سػبوا اػؿ شػيك سػوأ ىػذا، شػاىدوا البػرج الػذ

وقتػػػا  ومػػػا   وجيػػػدا    يقػػػدصر يتيػػػاوأ مػػػرة وا ػػػدة إلػػػى قػػػاع الب ػػػر، أرػػػذتيـ الم اجػػػأة 
تمامػػا ، ولسػػػوك  ظيػػػـ فقػػد راػػػد اليػػػواك، فلػػـ يسػػػتطيعوا ا نسػػػ اب مػػف مينػػػاك عاػػػا، 
فانيالػت علػييـ اػرات النػار والسػياـ المجن ػة، فاشػتعلت الشػانيات الباقيػة، فاضػطر 

 أن سيـ في الماك طلبا  للنجاة.الجند فييا إلى إلقاك 
ااف يوما  طوي   ومجيدا ، طار فيو اسـ إبراىيـ، و ار  مامػة تطػوؼ الػب د، 
وي اػػي عنػػو العبػػاد.  تػػى النا ػػر  ػػ ح الػػديف تبسػػـ ابتسػػامة بديعػػة عنػػدما سػػمع 

 بذلؾ، وقاؿ معلقا ا أنا أ ب دمشؽ وأىليا.
 ولـ ياف السلطاف ير ي  بو للشاـ وأىؿ الشاـ.

الراضػي رسػالة إبػراىيـ إليػو فػإذا فييػا  ػض علػى الجيػاد، وا ستبسػاؿ فػػي  قػرأ
قتػػاؿ ال رنجػػة أعػػداك الػػب د والعبػػاد، اػػـ علقػػت الرسػػالة فػػي المسػػجد الجػػامع ليقرأىػػا 

 الجميع.
أمػػا الانػػدىر  فقػػد ودص أف تبتلعػػو األرض، ولانػػو أر ػػـ ن سػػو علػػى التجلػػد ودعػػا 

لػػؾ العتيػػؽ  تػػى   يػػرأ فػػي عينيػػو أ  إلػػى اجتمػػاع عاجػػؿ، وتجنػػب النظػػر إلػػى الم
معنػػػػى مػػػػف معػػػػاني التشػػػػ ي. وفػػػػي ا جتمػػػػاع، دعػػػػا الانػػػػدىر  إلػػػػى وقػػػػؼ القتػػػػاؿ، 
وا ىتماـ بت  يف المعسار، وتييية العدة إلى  يف و ػوؿ ملػوؾ الغػرب، وتجنػب 

 ال ديث عف أ داث المعراة. 
قراقػػػػوش الػػػػذ  شػػػػعر بسػػػػعادة  ػػػػامرة لنتػػػػاي  المعراػػػػة، دعػػػػا مجلػػػػس ال ػػػػرب 

تػػػداوؿ، فلمػػػا التػػػأـ الجمػػػع، قيػػػؿ لػػػػو إف ىنػػػاؾ نق ػػػا  فػػػي الميػػػرة والسػػػ ح ورا ػػػة لل
السياـ باؿ أنواعيا والن ط والرؿ والزيت والش ـ، وأضاؼ الراضي أف ىنػاؾ نق ػا  
شديدا  في ال  ال يف أيضا ، وطلب امية ابيرة منػو، فلمػا سػألو قراقػوش عػف ماػاف 

ة لػدأ زعػيـ ال شيشػية، فقػاؿ قراقػوش إف ىذا اإاسير، قاؿ لػو الراضي أنو فػي قلعػ
ذلػػؾ مسػػت يؿ، ذلػػؾ أف ال شيشػػية ت ػػال وا مػػع ال رنجػػة ونااػػوا عيػػدىـ مػػع النا ػػر 
  ح الػديف الػذ  أبػـر قبػؿ عػدد  مػف السػنيفي إذ إف الانػدىر  الملعػوف أقنػع راشػد 
الػػػديف سػػػناف أف ملػػػوؾ الغػػػرب سػػػيقطعوف الػػػب د والعبػػػاد  ػػػاؿ و ػػػوليـ وانت ػػػارىـ 

 ح الديف.على   
األمػػػر األرطػػػر مػػػف ىػػػذا الػػػو، مػػػا قالػػػو بعػػػض ال اضػػػريف مػػػف ر بػػػتيـ فػػػي 
الرروج مف المدينػة، وطلػبيـ المباشػر إلػى قراقػوش أف ياتػب للنا ػر  ػ ح الػديف 
 سػػػتبداليـ بػػػ رريف، وعللػػػوا ذلػػػؾ بػػػالمرض أو زيػػػارة األىػػػؿ أو التعػػػب، مػػػا أدىػػػش 
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قػػوش ن سػػو، وبعػػد أف ان ػػض قراقػػوش أف األميػػر أبػػا الييجػػاك طلػػب ذلػػؾ أيضػػا . قرا
الجمػػع، تسػػاكؿ وىػػو ي ػػدؽ مػػف اػػوة  جرتػػو بقلعػػة الملػػؾ عػػف تعبػػو وعػػف مللػػو، لػػـ 
يجد شػييا  فػي أعمػاؽ  ػدره، اػؿ مػا وجػده ىػو أنػو يجػب أف يامػؿ الميمػة بنجػاح، 

 اما في اؿ مرة.
إنو م ارب، وم ارب فقط، منذ أف عمؿ في قػوات أسػد الػديف شػيراوه و ػار 

 لؾ انتقالو إلى قوات   ح الديف.مقدميا، ومف بعد ذ
ال ػػرب مينتػػو، إطاعػػة األمػػر  ياتػػو، و  شػػيك يشػػبو إرضػػاك النا ػػر  ػػ ح 
الديف،   معنى للسػرة أو البيػت والعػدو بػيف ظيرانينػا، و  طعػـ للسػعادة، أو المػرأة 

 أو المساف الطيب فيما يتناسؿ العدو، ويدمر ويقطع الطريؽ.
ا دا  قضى فيو وقتو دوف عمؿ،   يت ػور يومػو قراقوش الذ  لـ يذار يوما  و 
 دوف إنجاز شيك يجب إنجازه.

إف بنػػػاك أسػػػوار القػػػاىرة وقلعتيػػػا وًاف اػػػاف عمػػػ   دوف مرػػػاطر إ  أنػػػو  ػػػنع 
لقراقػػػوش معنػػػى وأىميػػػة، اػػػاف يسػػػتغرب ميػػػؿ ال علػػػة والبنػػػاييف إلػػػى الاسػػػؿ، وطلػػػب 

ا قراقػػوش إلػػى إلغػػاك الرا ػػة أيػػاـ األعيػػاد، وىػػي اايػػرة لػػدأ الم ػػرييف، اضػػطر معيػػ
جميع األعياد إ  العيديف فقط،  تػى يػـو الجمعػة، أمػر بػأف تاػوف الرا ػة فيػو وقػت 
ال  ة ليس إ ، ولما رأأ أف النيار طويؿ فػي أيػاـ ال ػيؼ، قسػـ ال علػة والبنػاييف 
إلى ا اة أقساـ، ب يث يعملوف طيلة النيار والليؿ، ولما رأأ أف أ جػار المقطػـ   

إلػػى النػػاس أف يقػػدموا أ جػػارا  بعػػدد أو دىػػـ أو رػػدميـ، ولمػػا لػػـ ياػػؼ تا ػػي، طلػػب 
ذلػػػؾ، طلػػػب إلػػػييـ الب ػػػث عػػػف ثاػػػار وررايػػػب األمػػػـ السػػػابقة، ونقػػػؿ  جارتيػػػا إلػػػى 
األسػػوار، ولمػػا رأأ أف ال علػػة والبنػػاييف ين قػػوف وقتػػا  طػػوي   فػػي تنػػاوؿ األاػػؿ اػػ ث 

، فرؽ علييـ وجبة وا ػدة يقػدميا عسػار  ه لػػيـ، ولمػا شػغب عليػو بػدو مرات في اليـو
ال ػ راك ممػا يلػػي ال سػطاط، اػاف يعػػتقليـ وي ػرض علػييـ نقػػؿ التػراب والقػش علػػى 
ظيػػورىـ دوف إجػػرة، وفيمػػا اػػاف الجميػػع يعتقػػد أنػػو يقػػـو بعمػػؿ مرىػػؽ ويػػايس، اػػاف 

 قراقوش يشعر أف ل ياتو و سمو معنى وأىمية، وأنو دوف ذلؾ مجرد اايف تافو.
أف يرتػػػاح، ولػػػـ يطلػػػب دسػػػتور السػػػلطاف للمغػػػادرة أو  قراقػػػوش لػػػـ يطلػػػب يومػػػا  

ا نعػػػزاؿ، وعلػػػى نقػػػيض أسػػػتاذه األوؿ أسػػػد الػػػديف شػػػيراوه الػػػذ  اػػػاف ي ػػػب األاػػػؿ 
الغليظ  تى ان جر قولنجو، فػإف قراقػوش لػـ يعشػؽ الطعػاـ، ولػـ يعشػؽ النسػاك، ولػـ 

لعمػؿ يعشؽ الشراب ر ـ  ب األاراد واألتراؾ لػو، لـ يعشؽ سوأ شيك وا د فقػط ا
 والعمؿ فقط.

وعنػػدما أنعػػـ عليػػو السػػلطاف النا ػػر  ػػػ ح الػػديف لقػػب األميػػر فػػي م ػػػر، 
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شػػعر قراقػػوش أنػػو نػػاؿ مػػا يتمنػػى، وأف  ػػ ح الػػديف مػػا ىػػو إ  نػػور الػػديف زناػػي 
قػػػدس اهلل رو ػػػو، نػػػور الػػػديف رجػػػؿ   مايػػػؿ لػػػػو، وقػػػارا  و نانػػػا  وىيبػػػة و سػػػف طويػػػة 

 ربيـ، والتع ر بالتراب الذ  يطأونو.وطلب جياد. ىؤ ك رجاؿ يجدر العيش بق
قراقػػػوش الػػػذ  عػػػاش  ػػػدر شػػػبابو األوؿ مملواػػػا  للسػػػادة مػػػف ثؿ زناػػػي وثؿ 
أيوب، تعلـ أف اإنساف ما يعمؿ وما يطم ، وفػي زمػف ال ػرب، فػإف للرجػؿ فر ػة 
ما إابات ن سو، ال رب وًاف اانت ظرفػا  اسػتاناييا  إ  أنيػا يماػف أف تعػاش بطريقػة 

دـ علييا المرك، وال رب مطػامع وم ػال ، وفييػا   يماػف للمػرك أف   ي ة،   ين
ياؽ بأ د إلى ما   نياية، أما النا ر   ح الديف ف يو ما   يوجد فػي اآلرػريف، 
إنػػو ماػػؿ ذلػػؾ األميػػر الػػذ  مضػػى تاراػػا  وراكه عطػػر الػػدنيا وعبيرىػػا ونورىػػا، نػػور 

 الديف زناي.
ذلوا األمػة، و ػانعو ال رنجػة، ودفعػوا ولقد رأأ قراقوش أمراك اايريف  ولػو، رػ

لػػػيـ الجزيػػة وقػػد ا تقػػرىـ مػػف أعماقػػو، م ػػانعة ال رنجػػة لػػيس عمػػ   جػػديرا  بالرجػػؿ، 
وليس إنجازا  ي رر بو، وقػد اعتقػد فػي قػرارة ن سػو أف الرجػؿ   شػيك سػوأ سػمعتو، 
وأف الم ػل ة ػ فػي نيايػة األمػر ػ ىػي المجػد بشػاؿ أو بػ رر، ومػا داـ قػد   ػؿ 

لقػػب األميػػر، فإنػػو علػػى اسػػتعداد ل عػػؿ اػػؿ شػػيك مػػف أجػػؿ أف ي ظػػى بيػػذا علػػى 
 المجد، والمجد معلؽ ب ؿ أيوب العظاـ.

ر ػػب قراقػػوش فػػي ىػػذه الليلػػة أف يت ػػدث إلػػى شػػرص مػػا، ر ػػب فػػي أف يقػػوؿ 
لػػػو إنػػو يريػػد أف يظػػؿ فػػي عاػػا  تػػى يرػػذؿ اهلل ال رنجػػة، وأنػػو  يػػر متعػػب، وأنػػو   

ملػؿ أو ضػجر، اػره أف يسػتدعي مقػدـ العسػار  سػاـ  تعتريو ما يعتر  الرجػاؿ مػف
الػػديف أبػػا الييجػػاكي فيػػذا رجػػؿ فيػػو أن ػػة وابػػر، وظلػػت ىنػػاؾ مسػػافة مػػا ت  ػػؿ بػػيف 
الرجليف، فلـ تنشأ بينيما  داقة بالمعنى ال قيقي، أمػا مقػدـ األسػطوؿ  سػاـ الػديف 

رؾ فػػي لؤلػػؤ فلػػـ يشػػؼ مػػف جرا ػػو بعػػد، و  يػػزاؿ طػػري  ال ػػراش، وليػػذا فيػػو   يشػػا
 مجلس ال رب.

ر ػػب قراقػػوش فػػي الاػػ ـ، لػـػ يجػػد أ ػػدا ، جػػاكت جاريػػة روميػػة ترفػػع ثنيػػة الطعػػاـ 
 مف المجلس، ااف اسميا رامؾ، في أواسط العمر، ن ي ة ذات جلد أبيض.

شاىدىا قراقوش وىػي تقػـو بعمليػا بيػدوك واسػتاانة، اعتقػد لوىلػة أنػو يشػاىدىا 
 ي  درها رامؾ.ألوؿ مرة، قاؿ لػيا ت ت إل اح  اجة ف

اانت تلؾ المرة األولى التي ينادييا باسميا المجػرد، الت تػت إليػو مػذعورةا نعػـ 
 يا مو  .
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 لـ يجد ما يقولو لػيا، ضاع ما في ال در مف مشاعر، قاؿا ايؼ  الؾه!
قاؿ ذلؾ ب نو شعرت بو المػرأة التػي لػـ تتعػود علػى سػيدىا ىاػذا. اضػطربت، 

رت ب رج عظيـ أمػاـ سػيدىا، لػـ تجػد  يػر الباػاك سقط منيا إناك ن اسي ابير، شع
 ال امت.

 اقترب منيا، قاؿا لماذا تبايف يا رامؾه!
قالػػػت المػػػرأة مػػػف أعمػػػاؽ رو يػػػا التػػػي تلبػػػدت ب عػػػؿ اإىمػػػاؿ واإىانػػػةا ألنػػػؾ 

 سألتني عف  الي يا مو  !!
يا للبشر! اؿ ودموعو! مدص قراقوش يػده إلػى اتػؼ المػرأة التػي  ػارت ترتجػؼ 

ور مبلؿ. مد يده إلى وجييا األبيض الن يؼ ذ  العظاـ البػارزة والعيػوف ماؿ ع  
 المذىولة. قاؿ لػياا ماذا تتمنيف يا رامؾه!

 قالتا رضاؾ يا مو  .
انابػػػت علػػػى يػػػده تقبليػػػا باامػػػؿ الشػػػغؼ، واامػػػؿ اإ سػػػاس با متنػػػاف، شػػػعر 

 بش اه المرأة تأاؿ ل ـ يده، استيقظ الجسد العجيب.
 لػياا ىؿ تعرفيف يا رامؾ أنني أتمنى.. رفعيا إليو، وقاؿ

انتبػػػػو لن سػػػػو،   يجػػػػدر الضػػػػعؼ وا عتػػػػراؼ أمػػػػاـ مػػػػف   ي سػػػػف، و  ي يػػػػـ 
ا عتػػراؼ، مػػد يػػده إلػػى وجييػػا الممػػتف، ربػػت عليػػو، قػػاؿ لػػػياا امػػض يػػا رامػػؾ إلػػى 

 شأنؾ.
 ذىبت الجارية   ت دؽ ما جرأ. اات ت ومضت.
اآلرػػػريف، ينسػػػى أشػػػياك اايػػػرة فػػػي ال ػػػرب، يقسػػػو اإنسػػػاف علػػػى ن سػػػو وعلػػػى 

جميلة ولطي ة، نسي قراقوش أف ي نع أ دقاك لػوي فقػد ت ػوؿ ىػو ن سػو إلػى اػايف 
ين ػػذ األوامػػر و  ي ػػنعيا، طيلػػة عمػػره اػػاف مملواػػا  للعظػػاـ مػػف  ولػػو. فػػي ال ػػرب 
تب ػػػػث عػػػػف المجػػػػد   عػػػػف األ ػػػػدقاك. فػػػػي ال ػػػػرب نب ػػػػث عػػػػف الن ػػػػر   عػػػػف 

    ح الديف الذ  ارتػار  ضػب نػور الػديف العواطؼ، ىذا ىو سر سيد  ومو 
زناي على ا ن ياع لػو، مو   النا ر أبػو المظ ػر  ػ ح الػديف يوسػؼ لػـ ياػف 
مملواا ، ااف ملياػا ، ولػد فػي زمػف ال ػرب، وعػاش زمػف ال ػرب، وب ػث عػف المجػد 
والن ػػػػر والعػػػػزة، وىػػػػذه أمػػػػور   ت تػػػػرض  سػػػػف النيػػػػة أو ا ستسػػػػ ـ للضػػػػعؼ أو 

ارتػػار مػػو   أف يغضػػب ثؿ زناػػي اليػػـ علػػى أف يتنػػازؿ عمػػا سػػاؽ  العاط ػػة، لقػػد
 اهلل إليو مف الملؾ. ااف مو   يضمر أمرا  في ن سو.

فػػي ال ػػرب   يجػػدر الضػػعؼ أبػػدا ، و  تجػػدر الاقػػة أ ػػد أبػػدا . ال ػػرب تعلمنػػا 
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األسػػػوأ فينػػػا، وتر منػػػا علػػػى األسػػػوأ فينػػػا، وًاذا اانػػػت ال ػػػرب اسػػػتانايية فإنيػػػا معيػػػار 
 ا العادية أيضا . ياتن

قراقػػوش، الػػذ  عػػاش ال ػػرب طيلػػة عمػػره، ياتشػػؼ ىػػذه الليلػػة أنػػو  ػػارب فػػي 
اػػؿ ماػػاف مػػف العػػراؽ والشػػاـ وم ػػر، ولانػػو لػػـ ي ػػنع  ػػديقا  وا ػػدا ، أو أسػػرة، و 
عشػػػؽ امػػػرأة امػػػا فعػػػؿ اآلرػػػروف. وعنػػػدما ياػػػوف العػػػدو فػػػي بيتػػػؾ   تسػػػػتطيع أف 

فعػػ  ، وىػـ علػػى اسػػتعداد ل عػػؿ اػػؿ شػػيك تسػتمتع بال يػػاة أبػػدا ، وال رنجػػة متو شػػوف 
 مف أجؿ بقاييـ بيف ظيرانينا، إنيـ يسمموف ال ياة فع  .

وماػػؿ اػػؿ ليلػػة، ثوأ قراقػػوش إلػػى فراشػػو و يػػدا ، وقبػػؿ أف تأرػػذه سػػنة النػػـو اللذيػػذة 
الرايقػػػة، رأأ ن سػػػو علػػػى فرسػػػو يتمرتػػػر بػػػيف  ػػػ وؼ العسػػػار الترايػػػة والارديػػػة، وىػػـػ 

 ظؿ يسير بيف ال  وؼ، ويسير إلى أف ناـ. ي يونو با تراـ ابير،
رـ المػرج وفسػد ري ػو لااػرة الجاػث فيػو، ممػا اضػطر المعسػار اإسػ مي أف 
ينس ب مف تؿ ايساف إلى تؿ رروبة الذ  يبعد عنو قلي   إلى الشػرؽ، فيمػا  ػاوؿ 
ال رنجػػػة أف يػػػدفنوا قػػػت ىـ بأسػػػرع مػػػا يماػػػف، ليت ر ػػػوا لت  ػػػيف مػػػواقعيـ، انتظػػػارا  

الغػػرب الػػذيف تػػواترت الرسػػايؿ بقػػرب و ػػوليـ مػػف وراك الب ػػر، فسػػاد الػػري   لملػػوؾ
 مؿ المرض إلى جند ال رنجػة، فااػر المػرض فػييـ، ومػف اػـ المػوت، وبسػبب ذلػؾ 
ماتػػت الملاػػة سػػػيبيؿ زوجػػة الملػػؾ العتيػػػؽ، ملػػؾ بيػػت المقػػػدس، وبموتيػػا، فقػػد ىػػػذا 

المملاػة إلػى إيزابيػؿ شػقيقة األرير شرعيتو وأىميتو في أعيف ال رنجةي إذ انتقؿ تػاج 
الملاػػػة المتوفػػػاة، ورأت ال رنجػػػة أف ىػػػذا تػػػدبير مػػػف السػػػماكي إذ ترل ػػػوا مػػػف الملػػػؾ 
العتيؽ، فيػو   ي ػؽ لػػو أف ياػوف ملاػا  بعػد اآلف،  سػب القػوانيف المرعيػة فػي ىػذا 
التػػاج، امػػا أف إيزابيػػؿ ىػػذه، امػػرأة لعػػوب ضػػاقت ذرعػػا  بزوجيػػا المػػرايس المػػريض 

  يرضػػػييا. أمػػػا الانػػػدىر ، فيػػػو م ػػػارب أفنػػػى  ياتػػػو فػػػي ردمػػػة  العجػػػوز الػػػذ 
ال رنجػػػة، فلػػػـ يتػػػزوج، واانػػػت  ياتػػػو أشػػػبو ب يػػػاة الرىبػػػاف، وليػػػذا فقػػػد أجبػػػر أعيػػػاف 
ومقػػػدمو ال رنجػػػة علػػػى ارػػػت ؼ أجناسػػػيـ المػػػرايس المػػػريض علػػػى تطليػػػؽ زوجتػػػو 

، وزعػيميـ الملاة إيزابيؿ، ومف اػـ زوجوىػا إلػى الانػدىر  لياػوف ملػؾ بيػت المقػدس
الشرعي في قتاليـ ضد المسلميف، مماؿ البابا الذ  لـ يعجبو ال ؿ نزؿ علػى ر بػة 
ال رنجػػة طلبػػا  للسػػ مة والن ػػر امػػا قػػاؿ فػػي رطبتػػو المرتجلػػة فػػي مراسػػـ الزفػػاؼ. 
وىاذا ت ػوؿ الانػدىر  فػي ليلػة وضػ اىا إلػى ملػؾ بيػت المقػدس ر ػـ اػؿ ر فاتػو 

الملػػؾ العتيػػؽ، و  فرسػػاف الداويػػة فػػأعلنوا أنيػػـ  مػػع البابػػا، ىػػذا األمػػر لػػـ ينػػؿ رضػػا
 يػػر ملػػزميف بإطاعػػة الانػػدىر  أبػػدا ، وأف الملػػؾ العتيػػؽ ىػػو األ ػػؽ بالملػػؾ، واػػانوا 
يعتمػػدوف فػػي ذلػػؾ علػػى دعػػـ ملػػؾ اإناتػػار الملػػؾ ىنػػر  الػػذ  لػػـ يرػػؼ ر فػػو مػػع 
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اجموا معسػار البابا أ   ، وبيذا ا نشقاؽ فإف ال رنجة انا أوا على أن سيـ، ولػـ ييػ
السػػلطاف، و  مدينػػة عاػػا، األمػػر الػػذ  سػػم  للنا ػػر  ػػ ح الػػديف أف يرسػػؿ إلػػى 
أسػػطولو فػػي بيػػروت أف يبعػػث بطسػػة ابيػػرة م ملػػة بػػالميرة والسػػ ح إلػػى عاػػا ر ػػـ 

   ارىا.
وفي بيروت، لـػ يجػد أميػر الب ػر ىنػاؾ ربػاف سػ ينة قػادرا  علػى تن يػذ الميمػة  يػر 

  و ػؿ مػف ا سػاندرية قبػؿ عػدة أيػاـ فقػط، ولو ػولو األسػطولي الم ػر  يعقػوب الػذ
بيػػروت ق ػػة، ذلػػؾ أنػػو لمػػا و ػػؿ إلػػى ا سػػاندرية وارتػػاح ورجالػػو عػػدة أيػػاـ، وجػػد أف 
اايػػريف مػػف تجػػار المسػػلميف، وتجػػار ال رنجػػة ير بػػوف فػػي السػػ ر إلػػى بيػػروت ب ػػرا ، فقػػد 

جيػا، ىػذا باإضػافة سمعوا بغايلة الجوع التي ت تؾ بالناس ىنػاؾ، وأف األسػعار بلغػت أو 
إلػػى انر ػػاض سػػعر الػػدينار ال ػػور  مقابػػؿ الػػدينار الم ػػر ، ر ػػب ىػػؤ ك التجػػار فػػي 
انتيػػاز ال ر ػػة تمامػػا ، فػػأقنعوا يعقػػوب بتلػػؾ الر لػػة علػػى أف يػػدفعوا لػػػو أجػػرة مضػػاع ة، 
ولما نادأ المناد  في أسواؽ المدينػة بقيػاـ المراػب إلػى بيػروت، سػمع ذلػؾ ابػف جبيػر ػ 

لذ  راب أملو تماما  في المدينةي فقد رلت مػف ال قيػاك الػذيف التقػاىـ فػي ر لتػو أيضا  ػ ا
 ، األولػػى، فالمدينػػة ت ولػػت إلػػى مػػا يشػػبو المعسػػار بأسػػوارىا الضػػرمة، وميناييػػا الم اػـػ

 و اميتيا الابيرة.
فما إف سمع أف مرابا  سيقـو إلى بيروت  تى ذىب إليو ليسػجؿ اسػمو، فوجػد 

يػػدققوف فػػي المراػػب وىييتػػو. ولمػػا أعلػػف ابػػف جبيػػر عػػف  ىنػػاؾ يعقػػوب بػػيف رجالػػو
ر بتػػػو فػػػي السػػػ ر إلػػػى بيػػػروت، اسػػػتقبلو يعقػػػوب اسػػػتقبا    سػػػنا  واعتبػػػر ذلػػػؾ فػػػأ   
 سػػنا ، فقػػد اانػػت الر لػػة مػػف سػػبتة إلػػى ا سػػاندرية مػػف أااػػر الػػر  ت أمنػػا  وقلػػة 

قػاؿ ابػف مراطر. ولما سألو عف زيػارة األق ػى، والسػلطاف النا ػر  ػ ح الػديف، 
جبير إنو سػي عؿ ذلػؾ مػف بيػروت، تلػؾ المدينػة التػي زارىػا أيػاـ اانػت بيػد ال رنجػة، 

 ورأأ فييا األعاجيب مف ال سؽ وال جور.
وعنػػدما و ػػؿ يعقػػوب بيػػروت، دىمتػػو األربػػار اليػػا، أربػػار ال ػػرب المسػػتعرة 
علػػػى أسػػػوار عاػػػا، وأسػػػطوؿ الانػػػدىر  الػػػذ  ي ا ػػػرىا واستع ػػػاك أمػػػر ال رنجػػػة 

واألىـ مف ىذا الو، وجود ابنػو الراضػي مقػدـ فرقػة الن ػاطيف فػي مدينػة عاػا ىناؾ، 
الم ا رة، وأف المدينة تعاني مف الجوع الشػديد إلػى درجػة أف النػاس ىنػاؾ  ػاروا 

 يأالوف الجلود.
لـ يتردد يعقػوب فػي الموافقػة علػى الػذىاب إلػى ىنػاؾ وارتػراؽ ال  ػار ميمػا 

سػػاعتيذ  ب ػػ ح الػػديف وظلمػػو إيػػاه، لػػـ ي اػػر  تاػػف النتػػاي . لػػـ يتػػردد قػػط. لػػـ ي اػػر
بقراقػػوش ذ  األ اػػاـ العجيبػػة، عػػادت إليػػو أيامػػو القديمػػة، أيػػاـ  ػػارب فػػي أسػػطوؿ 
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الدولة ال اطمية، وايؼ انت ر. عاد يعقوب شابا  قػديما  تمػل روح المغػامرة أعطافػو 
 وشرايينو.

مػػةي فيػػػو أميػػر الب ػػر فػػػي بيػػروت لػػػـ يتػػردد ىػػو اآلرػػػر بتاليػػؼ يعقػػػوب بالمي
 أسطولي ربير ومجرب، ولو ابف م ا ر ىناؾ.

قػػاؿ لػػػو أف يأرػػذ مػػا يشػػاك مػػف المقاتلػػة ل مايػػة البطسػػة، ولاػػف يعقػػوب رفػػض 
ذلؾ، وقاؿ إف اؿ ما يريده ىػو الميػرة والسػ ح ورجالػو فقػط، قػاؿ إنػو يريػد أف يمػل 

 المقاتلة.البطسة بأق ى ما يستطيع مف الميرة والس ح و  يريد أف يرىؽ ال مولة ب
سألو أمير الب ر عػف تػوفير ال مايػة، فقػاؿ يعقػوب إنػو يريػد فقػط ايػاب مقاتلػة 
ال رنجػػة لػػيس إ ، اػػاف الطلػػب  ريبػػا  وم اجيػػا ، فلمػػا ألػػ  بطلبػػو، أسػػرع أميػػر الب ػػر 

 إلى توفير ذلؾ لػو.
مػػػل يعقػػػوب مرابػػػو بػػػالبقر والغػػػنـ والجػػػبف والب ػػػؿ والعػػػدس والسػػػار والسػػػياـ 

والممنجػػاه ػ ذلػػؾ السػػ ح الػػذ  ي ضػػلو األاػػراد ػ والػػن ط والػػدىف  والنبػػاؿ والسػػيوؼ
والزيػوت بأنواعيػا، والملػ  والقمػاش والقطػف، ومػػا يرطػر علػى البػاؿ ومػا   يرطػػر، 
 تى رقاع الشطرن   مليػا معػو، اػاف ي اػر بابنػو الراضػي الػذ  لػـ يػره منػذ سػنتيف 

 أو أاار.
 ررأ.ولدىشتو، فقد رأأ يعقوب أمامو ابف جبير مرة أ
 ػ ما لؾ يا سيد  ال قيو! أ  تريد أف تترانيه

 قاؿ ابف جبير بوقاره وجيامتو المعتادةا أريد أف أر ؿ معؾ إلى عاا.
ضػػ ؾ يعقػػوب علػػى عادتػػوا ىػػذه المػػرة ليسػػت ر لػػة... إنيػػا  ػػرب يػػا سػػيد  

 ال قيو.
قػػاؿ ىػػذا دوف أف ييتػػزا أعػػرؼ، وألننػػي أعػػرؼ أنيػػا ليسػػت ر لػػة، فػػإنني أود، 

 الذىاب معؾ. ومف ىناؾ قد أرأ السلطاف النا ر   ح الديف.بؿ أريد 
 ػ ولاننا قد نقتؿ أو نؤسر.

 ػ   ييمني ذلؾ... المقادير بيد اهلل. أريد أف أرأ اؿ شيك.
لـ يعرؼ ابف جبير ايؼ قرر أف يذىب إلى عاػا الم ا ػرة، اػاف قػراره أشػبو 

اـ اانػػت بيػػد ال رنجػػة، بيػػاتؼ مػػف دارلػػو أمػػره بالػػذىاب إلػػى ىنػػاؾ. لقػػد رأأ عاػػا أيػػ
وارىيا اراىية شديدة ل سقيا الذ  فػاؽ اػؿ ال ػدود. ىػذه المػرة، ر ػب فػي أف يراىػا 
وىي م ا رة تعاني القتػؿ والجػوع، بػ د الشػاـ عجيبػة وفييػا مػف الغرايػب واألسػرار 

 ما   يعلمو إ  اهلل.
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 سألو يعقوب على  يف  رةا ىؿ تعرؼ لغة أررأ  ير العربيةه!
 يرا نعـ، أت دث القشتالية أو األشبانية اما تسمى.قاؿ ابف جب

 قاؿ يعقوب فر ا ا إذا ، ا عد إلى المراب.. أنت براة يا سيد .
قاؿ ذلؾ بليجتػو الم ػرية الناعمػة الررػوة الممطوطػة، فوقعػت فػي  ػدر ابػف 
جبير موقعا   سنا . ابػف جبيػر لػـ يجػد ت سػيرا  ألشػياك اايػرة، منيػا قػراره الػذىاب إلػى 

 لم ا رة.عاا ا
وفي عػرض الب ػر، وبعػد الرػروج مػف مينػاك بيػروت ال ػغير والم اػـ البنػاك، 
جمػػع يعقػػوب رجالػػو علػػى ظيػػر المراػػب، وطلػػب إلػػييـ أف يلبسػػوا م بػػس ال رنجػػة، 
وأف يرفعوا علميـ، اـ طلب إلى ابف جبير أف يلػبس م بػس الرىبػاف، ف عػؿ ىػذا مػا 

فػػوؽ التريػػؿ، ولدىشػػتو فقػػد أقبػػؿ  أمػػر بػػو، وىػػو يرتجػػؼ مػػف فػػرط اإاػػارة، اػػاف ذلػػؾ
ابف جبير على دوره ىذا باامؿ الجدية والوقار، وقد فػرد جػدايؿ شػعره لتناسػب ىييػة 

 راىب متب ر ومتنسؾ.
يعقوب الذ  أراد لرطتو أف تنج ،  ار يوجو رجالػو بلغػة أعجميػة تضػطرب 

 فييا األوداج وتنت ع، لـ ي يـ منيا ابف جبير شييا .
ر ، الذ    تعرؼ عمره بالضػبط، طلػب إلػى ابػف جبيػر يعقوب، الرباف الم 

أف   يػػؤذف لل ػػ ة، وأف تقػػاـ سػػرا  قػػدر اإماػػاف، وعنػػدما ىػػبط الليػػؿ، اػػاف يعقػػوب 
  يػػزاؿ منػػدمجا  فػػي دور اإفرنجػػي،  تػػى أنػػو  ػػاوؿ أف ي ػػاور ابػػف جبيػػر باللغػػة 

ؿ ابػف جبيػر القشتالية، فرد عليو ىذا بلساف اقيؿ، فطلب إليو أف يت مس لػذلؾ، ف عػ
 ما وسعو ذلؾ.

 ػ أيف تعلمت ذلؾ أييا الربافه!
ضػػػ ؾ يعقػػػوب تلػػػؾ الضػػػ اة الممتليػػػة العميقػػػة الطويلػػػة وقػػػاؿا أنسػػػيت أننػػػي 

 ب ار منذ أف ميزت األسماك واأللوافه
 ػ أ  لغة تتالمياه!

ػ ىذه لغة ال رنسػيس، وىػـ الجػنس الغالػب فػي ال رنجػة، وقػد تعلمتيػا بػأمر مػف 
 مي لنتعامؿ مع األسرأ اـ مع التجار.أمير الب ر ال اط

ض ؾ الرباف يعقوب وقاؿا إنيا لغة نسواف، أما اللغة األاار نسوية فيي لغػة 
 البياشنة والجنوية، إنيا ترري ال نؾ وتيد ال يؿ.

ضػػػ ؾ بع ويػػػة وعمػػػؽ،  تػػػى أف ابػػػف جبيػػػر تبسػػػـ ابتسػػػامة عريضػػػة، اانػػػت 
المراػػب بػػيف األمػػواج  المغػػامرة تسػػت ؽ. اػػاف الب ػػر ع ػػبيا  بشػػاؿ رػػاص،  ػػاص
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 الضرمة الابيرة، اـ ارت ع إلى ذرأ رجراجة تييؿ ل ظة تاونيا.
ىػاجـ الرػوؼ القلػوب وعلقيػا فػي السػماك، ورأأ اإنسػاف اػـ ىػو ضػعيؼ إلػى 

 درجة تدعو إلى البااك والتضرع!
ااف المراب مجػرد قشػة  ػغيرة فػي رضػـ  اضػب وو شػي. يعقػوب، الرجػؿ 

وتػػد علػػى ظيػػر مرابػػو ي ػػي  برجالػػو مػػرة، وي ػػي  الػػذ  ولػػد بػػيف المػػوج وقػػؼ اال
بالماك مرة أررأ، اـ ي ػي  بػالري  مػرة االاػة، أنػزؿ القلػوع، وسػلـ المراػب للمػوج   
يعانػده، طلػب إلػى اهلل السػ مة لػيس مػف أجلػو، ىػو مرطػئ ابيػر، طلػب مػف الػري  
 أف تاػػػوف طيبػػػة، ومػػػف المػػػاك أف   تاػػػوف  ػػػادرة ىػػػذه الل ظػػػات. وعػػػد اهلل والػػػري 
والماك أف ياوف طيبا  عنػدما ي ػؿ، ووعػد ػ أيضػا  ػ إنػو لػف يػتالـ عػف  ػ ح الػديف 
أية المة سوك، ووعد أف   يميؿ إلى النساك السػاقطات فػي المػوانئ اإفرنجيػة التػي 

 ي ليا. تالـ مع اؿ شيك وىو واقؼ االوتد ي ي  في وجو اؿ شيك.
ؿ قلبػػو أف ياػػل اهلل ابػػف جبيػػر، وىػػو فػػي م بػػس الراىػػب اإفرنجػػي  ػػلى مػػف اػػ

الجميػػع بر متػػو ولط ػػو،  ػػلى ابػػف جبيػػر والمػػاك تغػػيض بػػو إلػػى قعػػر الب ػػر، اىػػدأ أييػػا 
الب ػػر. الربػػاف يعقػػوب، اػػاف ي قػػد أع ػػابو فػػي بعػػض الل ظػػات، فيشػػتـ الب ػػر، وي ػػ و 
بأنو عػاىرة ماػؿ اػؿ العػاىرات، وأف الػري  مجػرد البػة فػي ف ػؿ شػيوعيا، اـػ يعػود إلػى 

 ى اهلل أف يلجـ الجميع بر متو ولط و ووداده.السماك فيطلب إل
المض ؾ المباي في األمر الو أف البقرات العشر والرمس عشرة مػاعزا  بػدأف 
بػػالروار والاغػػاك بمػػا يشػػبو النػػواح الػػذ  يقطػػع نيػػاط القلػػب، إلػػى درجػػة إلػػى أف ابػػف 
جبير نسي ن سو، وىػو يتػابع ذلػؾ ال ػوت الػذ  ي تػت ال ػرر. يػا اهلل، يػا لطيػؼ، 

 نقذنا مما ن ف فيو!أ
 ، مضى وقػت طويػؿ أو ق ػير  تػى ىػدأ الب ػر، وعػاد بسػاطا  مػف نسػي  نػاعـ مغػر 
يلتمع باؿ األلواف التي ترطر على ذىػف. ومػع ان ػدار الشػمس فػي مامنيػا الغربػي، اػاف 

 الب ر سا را  واأنو ليس الذ  ااف قبؿ ل ظات على استعداد لل تؾ باؿ شيك.
ة  ػػ ة الشػػاري قػػرأ مػػا تيسػػر مػػف القػػرثف علػػى قػػاـ ابػػف جبيػػر و ػػلى بالب ػػار 

 ػػ  ة المػػاك المتراميػػة، التػػي تر ػػي وراكىػػا أسػػرارىا وانوزىػػا، ومػػا   ت  ػػ  عنػػو، 
ثيػػات القػػرثف العجيبػػة التػػي اانػػت تتمػػدد علػػى وجػػو المػػاك دفعػػت الااينػػات اليػػا إلػػى 

إنيػـ رأوا ا ستماع طوعا  وارىا . الب ارة عادة مػا يقولػوف بعػد ىػذه األنػواك الع ػيبة 
ااينػػػػات ررافيػػػػة تظيػػػػر علػػػػى سػػػػط  المػػػػاك، انسػػػػاك جمػػػػي ت، و يوانػػػػات بػػػػرؤوس 
بشػػرية، ويت ػػداوف ػ أيضػػا  ػ عػػف سػػماعيـ لل ػػاني التػػي   ي يمػػوف مػػف الماتيػػا 
شػػييا ، أو عػػف عػػزؼ ياػػاد الجسػػد يتشػػقؽ لػػػو طربػػا  وأري يػػة. اػػ ـ الب ػػارة اايػػر، و  
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 تعرؼ  دقو مف اذبو.
ليػـو الاالػث،  تػى اػاف المراػب علػى أبػواب عاػا، واػاف وما إف أقبؿ  باح ا

باسػػتطاعة يعقػػوب أف يػػرأ بػػأـ عينيػػو شػػانيات الانػػدىر  تػػرابط فػػي الب ػػر، ومػػا إف 
اقترب أاار  تى واجيتػو طػرادات العػدو ال ػغيرة مملػوكة بالجنػد المػدججيف بالنبػاؿ 

يػػػوماـ يػػػا والزنبػػػورؾ وث ت الػػػن ط المرتل ػػػة. عنديػػػذ   ػػػاح يعقػػػوب برجالػػػوا اليػػػـو 
رجػػاؿ،... يػػا ل سػػ ـ! وعنػػدما تقػػدـ طػػراد العػػدو، واػػاف باإماػػاف ال ػػوار المباشػػر. 

  اح يعقوب بلغة ال رنسيس التي تمل األوداج باليواكا
ػػػ ليبػػارااـ الػػرب أييػػا الجنػػد، اػػـ أنػػا مشػػتاؽ لػػرؤيتاـ! إننػػي أ مػػؿ إلػػياـ أربػػارا  

العظػػػيـ ىيػػػا، اسػػػتعدوا  سػػػارةي إف ورايػػػي سػػػ ف الملػػػؾ فيليػػػب أ سػػػطس، ملػػػؾ فرنسػػػا
  ستقبالو.

ومػػػا إف سػػػمع جنػػػد العػػػدو ذلػػػؾ،  تػػػى انطلقػػػوا عايػػػديف وىػػػـ ي ػػػي وف فر ػػػا  
 ونشوة.

 قاؿ يعقوب لرجالوا ىا، أظيروا ال رح.
 سأؿ ابف جبيرا ماذا لو اانوا  ير الجنس الذ  توقعتو.

 قاؿ يعقوب منتشيا ا وماذا ت عؿ أنت إذا ه!
الب ػارة ييللػوف ويلو ػوف بػاألع ـ، درلػوا بػيف  تقدمت البطسة ببطك، فيما أرذ

 الشانيات اآلف، و ار بإماانيـ أف يشاىدوا ب ارة العدو وأع مو وأسل تو.
تقػػػػدـ ابػػػػف جبيػػػػر ليػػػػراه الجميػػػػع، و ػػػػار يبػػػػارايـ عػػػػف بعػػػػد، فيتلقػػػػى الت يػػػػات 
والتيليػػػؿ مػػػػف الجميػػػػع، ظلػػػػت البطسػػػػة تتقػػػدـ بيػػػػدوك وابػػػػات،  تػػػػى و ػػػػلت شػػػػانية 

و  يزاؿ الب ارة يظيروف ال رح والسرور، وابف جبير يبػارؾ الجميػع  الاندىر  ن سو،
ب ػػلواتو الموىومػػة، وب جػػة ا لت ػػاؼ والرسػػو مػػف جديػػد، تقػػدـ يعقػػوب ػ وسػػاعدتو 
الػري  فػػي تلػػؾ الل ظػػة ػ باتجػػاه بػػرج الػػذباف، وإدىػاش الجميػػع، فإنػػو لػػـ يعػػد، وًانمػػا 

نػػاك فػػي مػػأمف مػػف ىجػػػـو تقػػدـ وتقػػدـ  تػػى تجػػاوز بػػرج الػػذباف، و ػػػار دارػػؿ المي
ال رنجػة، ومػػا إف تػـ ذلػػؾ،  تػى ان جػػر الجميػع باليتػػاؼ الػذ  يأرػػذ بمجػامع البػػدفا 

 اهلل أابر.. اهلل أابر!.. يا ل س ـ.. يا ل س ـ!
دقػػػت الاػػػوس، ونعػػػرت األبػػػواؽ، ورػػػرج النػػػاس إلػػػى باشػػػورات األبػػػراج جميعػػػا ، 

ا ػػػر، يعقػػػوب، تزيػػػى بػػػز  ىللػػػوا، وابػػػروا، ورق ػػػوا، وطيػػػروا ال مػػػاـ للسػػػلطاف الن
 ال رنجة ليدرؿ عاا الم ا رة.

يعقػػوب، الػػذ  درػػؿ المدينػػة وعلػػى يمينػػو ابػػف جبيػػر، فػػوجئ بأنػػو أمػػاـ والػػي البلػػد 
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األميػػػر بيػػػاك الػػػديف قراقػػػػوش، المملػػػوؾ الرومػػػي األبػػػػيض، الممتلػػػئ بالوقػػػار، المتوشػػػػ  
باػؿ ا تػراـ وتقػدير  باليدوك الذ    مايؿ لػو، لـ يجد يعقوب في ن سو شػييا  وىػو ين نػي

 ليقوؿ مف أعماؽ قلبوا إنني أشعر بسعادة  امرة ألف أراؾ سالما  يا مو  !!
ىػػػػذه ال اداػػػػة ومػػػػا رافقيػػػػا مػػػػف اػػػػ ـ اايػػػػر أو قليػػػػؿ، أجبػػػػرت قاضػػػػي عسػػػػار 
النا ػػر  ػػ ح الػػديف القاضػػي ابػػف شػػداد أف يػػذارىا فػػي اتابػػو المعػػروؼ "النػػوادر 

 السلطانية".
داػػة، طػػرب لػػػػيا طربػػا  لػػـ يظيػػػره علػػى عادتػػو فػػػي ابػػف جبيػػر الػػذ  ىزتػػػو ال ا

الوقار. أنؼ أف ياتػب عػف ن سػو راىبػا  يبػارؾ العػدو، ولػـ ير ػب فػي أف ياتػب عػف 
ذلػػؾ  تػػى   يقػػاؿ عنػػو أنػػو اػػاذب، واألىػػـ مػػف ىػػذا الػػو، ااتشػػؼ ػ لدىشػػتو ػ أف 
ال يػػػاة وت ا ػػػيليا أ نػػػى مػػػف أ  مػػػدع  أو واضػػػع  للاتػػػب، وأف ىنػػػاؾ مػػػا   يماػػػف 

 على ورؽ  أبدا .وضعو 
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 ابن شداد
 
 

مااا إن حاال الربيااي هااذح الساانة حتااى قاادم ممااك الفرنساايس فااي ساات بطااس 
تحمماه، وتحمال ميرتااه والخاواص ماان حولاه، فاي الربيااي، عاادة مااا ينفات  البحاار، 
ويقااذإ إلااى سااواحل الشااام أجناساااج ماان الفرنجااة يحتاااجون إلااى عاادة ترجمانااات 

 ليتفاهموا فيما بينهم.
ف أااػػر مػػف امانيػػة عشػػر شػػيرا  وعاػػا م ا ػػرة، وبقػػدـو ملػػؾ مضػػى  تػػى اآل

 ال رنسيس فإف األمر يزداد تعقيدا  ورطورة.
وملػػؾ ال رنسػػيس ىػػذا يسػػمونو بلغػػتيـ "فيليػػب أ سػػطس"، ملػػؾ لػػػو سػػطوة علػػى 
عمػػـو ال رنجػػة، ورأيػػو مسػػموع والمتػػو نافػػذة، وىػػو رجػػؿ ق ػػير أبػػيض الجلػػد أزرؽ 

رؼي فيػػػو   يسػػػتطيع ت ريايػػػا ب ريػػػة، ب يػػػث العينػػػيف فػػػي إ ػػػداىما مػػػا يشػػػبو الطػػػ
 يريؿ إليؾ أنيا عيف جامدة، ما يجعؿ وجيو يميؿ إلى تعبير البلو أو ال زع.

وقػد سػمعت مػف بعػض األسػرأ أف قػوة ىػذا الملػؾ تػأتي مػف ان ػياعو ألوامػػر 
البابػػا أو  ، وألف معظػػـ ال رنجػػة ىػػـ مػػف ال رنسػػيس اانيػػا ، واالاػػا  أف أوؿ أمػػر مجػػيك 

ة إلػػى ب دنػػا، اػػاف بسػػبب اجتمػػاع ابيػػر  ضػػره البابػػا، والملػػؾ، واألمػػراك فػػي ال رنجػػ
 اضػػػرة فرنسػػػية، تنػػػادوا فيػػػو إلػػػى إنقػػػاذ قبػػػر المسػػػي  فػػػي بيػػػت المقػػػدس مػػػف أيػػػد  
المسلميف، وأنيـ تعاىدوا على ال رب بػدعوأ أف اهلل أرادىػا  ربػا ، وىاػذا، فػإف ىػذه 

نيف سػػنة فػػي ب دنػػا اانػػت ال ػػرب التػػي توا ػػلت  تػػى اآلف أااػػر مػػف رمػػس وامػػا
 بسبب أف اهلل أرادىا وليس بسبب أ  شيك ثرر.

وقػػػد رأيػػػت وسػػػمعت بن سػػػي أف السػػػلطاف النا ػػػر  ػػػ ح الػػػديف التقػػػى أسػػػيرا  
إفرنجيػػػػا  عجػػػػوزا  سػػػػقطت أسػػػػنانو وعشػػػػيت عينػػػػاه، فسػػػػألو عػػػػف المسػػػػافة بػػػػيف ب دنػػػػا 
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فػػػي الب ػػػر، وبػػ ده، فقػػػاؿ ىػػػذا مػػػف رػػػ ؿ الترجمػػػاف إف المسػػػافة ىػػػي ا اػػػة أشػػػير 
فسػػػألو السػػػلطاف عمػػػا دفعػػػو إلػػػى المجػػػيك إلػػػى ب دنػػػا وىػػػو فػػػي ىػػػذا السػػػف، فقػػػاؿ 
اإفرنجػػي إف مػػا دفعػػو إلػػى ذلػػؾ ىػػو م بػػة المسػػي ، و  شػػيك  يػػر ذلػػؾ، فتعجػػب 
السػػػلطاف أيمػػػا عجػػػب، وقػػػاؿ أف لػػػيس لاػػػـ أااػػػر مػػػا لنػػػا فػػػي المسػػػي  فلمػػػاذا ىػػػذا 

 الجنوفه!
يػوقروف أ ػدا ، ويميلػوف إلػى الشػػقاؽ وقػد رأيػت ال رنجػة عػف قػرب، فوجػدتيـ   

أاار مف ميليـ إلى ا ت اؽ، وفػييـ  لظػة وج فػة، أجسػادىـ جميلػة ولاػف أر قيػـ 
قبي ػػػػة  ايػػػػة القػػػػب ، ونعػػػػوذ بػػػػاهلل مػػػػف قػػػػوؿ أااػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ، وا ػػػػى بػػػػالتلمي  عػػػػف 
الت ػػػري ، وىػػػـ إلػػػى ذلػػػؾ أجنػػػاس عديػػػدة،   ي يمػػػوف لغػػػات بعضػػػيـ الػػػبعض، و  

ؿ والملػبس، ومرتل ػوف  تػى فػي ديػنيـ ارت فػا  بي نػا ، وىػـ ػ وًاف يتشػابيوف فػي المأاػ
اػػانوا يػػوقروف المسػػي  ػ إ  أف المسػػي  الػػذ  يتالمػػوف عنػػو   يشػػبو النبػػي الرسػػوؿ 
الػػذ  نػػوقره و  ن ػػرؽ بينػػو وبػػيف سػػيدنا م مػػد عليػػو ال ػػ ة والسػػ ـ، وليػػذا السػػبب 

 الػذ  نعبػده ن ػفي فيػـ يعتقػدوف فإف اهلل الذ  يتالموف عنو ػ أيضػا  ػ ي تػرؽ عػف اهلل
أنيـ أرفع منا وأسمى لػيذا السبب، فاهلل الػذ  يعبدونػو ىػو أوسػع وأشػمؿ وأعلػى مػف 
اهلل الذ  نعبده، تعالى اهلل علوا  ابيرا  عف لغوىـ وشططيـ الذ  ياير الضػ ؾ، فيػـ 

 أجيؿ مف أف نجادليـ في تراريؼ وىذياف.
بيػػػع، فػػػي نيسػػػاف منػػػو تمامػػػا ،  يػػػث قلػػػت إف ملػػػؾ ال رنسػػػيس ىػػػذا قػػػدـ ىػػػذا الر 

أطلقػػت األرض اػػؿ مػػا لػػدييا مػػف بػػدايع الزىػػر والرضػػرة، وقػػد امػػتل المػػرج المريػػؼ 
الواسػػػػػع بػػػػػيف تػػػػػؿ الم ػػػػػلبيف، وتػػػػػؿ ايسػػػػػاف بػػػػػالزىر األبػػػػػيض واأل ػػػػػ ر واأل مػػػػػر 
واألرجواني، واأف اؿ مػا جػرأ فػوؽ اػرأ ىػذا المػرج اػاف مجػرد  لػـ مػف األ ػ ـ، 

وره مػػف أراض  فػػي شػػ رعـ فقػػد سػػاؿ برضػػرة اللػػوز والرمػػاف أمػػا تػػؿ الرروبػػة ومػػا جػػا
واألعنػػاب، وأىػػؿ فلسػػطيف الم روسػػة أرض زراعػػة وف  ػػة، وىػػـ أقػػدر النػػاس علػػى 
ت ويػػػػؿ الجبػػػػاؿ الػػػػوعرة إلػػػػى جنػػػػات  نػػػػاك، فيػػػػـ أسػػػػرع النػػػػاس إلػػػػى تقطيػػػػع الجبػػػػاؿ 
و بالجػػػدراف الطويلػػػة، وت ويليػػػا إلػػػى أرض قابلػػػة لل   ػػػة، وىػػػذا أمػػػر لػػػـ أشػػػاىد مالػػػ

 يػػث ولػػدت فػػي المو ػػؿ، و يػػث درسػػت فػػي بغػػداد، و يػػث ذىبػػت إلػػى  واضػػر 
 اايرة في س ارات متعددة باسـ "أتابؾ المو ؿ" في ما مضى مف زمف.

وبانػػػػػد ع الزىػػػػػر  ػػػػػوؿ معسػػػػػار ال ضػػػػػرة السػػػػػلطانية، فقػػػػػد عػػػػػادت عسػػػػػاار 
المسػػػػلميف مػػػػف اػػػػؿ ماػػػػاف أيضػػػػا ، إذ أعطػػػػى السػػػػلطاف النا ػػػػر دسػػػػاتير بالمغػػػػادرة 

عسػػػػاار فػػػػي بدايػػػػة الشػػػػتاك الماضػػػػي، وبقػػػػي و ػػػػده مػػػػع عسػػػػااره وبعػػػػض لمعظػػػػـ ال
العسػػػػاار الشػػػػامية والم ػػػػرية، وقضػػػػى السػػػػلطاف النا ػػػػر الشػػػػتاك و ػػػػده علػػػػى تػػػػؿ 
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الرروبػػة فػػي ريمػػة تضػػربيا الريػػاح والالػػوج مػػف اػػؿ نا يػػة، وقػػد ت مػػؿ البػػرد، وبعػػد 
 عاا.األىؿ والتياث المزاج ليظؿ يقارع ال رنجة المرذوليف الذيف ي ا روف 

اػػاف أوؿ مػػف قػػدـ مػػف عسػػاار المسػػلميف علػػـ الػػديف سػػليماف بػػف جنػػدر، مػػف 
أمراك الملؾ الظاىر  ػا ب  لػب، اػـ قػدـ مجػد الػديف بػف عػز الػديف فرورشػاه بػف 
شاىنشػػاه  ػػا ب بعلبػػؾ، اػػـ جػػاك بعػػدىما عسػػاار سػػنجار، وديػػار باػػر والمو ػػؿ، 

 سػػطاط، و تػػى مػػف ونػػابلس، وجنػػيف، وعسػػاار م ػػرية مػػف القػػاىرة وا سػػاندرية وال
بػػػ د النوبػػػة، وعسػػػاار مػػػف الػػػيمف، واػػػاف المػػػا قػػػدمت فرقػػػة مػػػف ىػػػذه ال ػػػرؽ، رػػػرج 
السػػلطاف النا ػػر إلػػى اسػػتقباليا وًانزاليػػا فػػي مواقعيػػا علػػى الػػت ؿ المجػػاورة. واػػاف 
يرلػػػع علػػػى أمراييػػػا ومقػػػدمييا فػػػروات أو ازا نػػػدات، وربمػػػا أعطػػػى بعػػػض أمراييػػػا 

اػاف السػلطاف النا ػر ينتظػر عسػاار المن ػور ممنجاتو التي يشدىا إلى وسطو. و 
المو د  في المغرب ولاف ىذا األميػر لػـ يرسػؿ عسػااره، وقػد علػؿ بعػض األمػراك 
ت رفو ىذا بسبب أف السلطاف النا ر  ػ ح الػديف لػـ ياتػب إليػو برسػالتو "رلي ػة 
المسػػػلميف" بػػػؿ "أميػػػر المسػػػلميف" مػػػا أ ضػػػب المن ػػػور، ولاػػػف السػػػلطاف النا ػػػر 

ف اػػاف فػػي شػػغؿ عػػف ىػػذا، فػػاألمر رطيػػري فيػػذا الغػػرب يجمػػع ملواػػو  ػػ ح الػػدي
وأمػػراكه وجيوشػػو لقتػػاؿ اػػؿ المسػػلميف، وقػػد تتابعػػت األربػػار المزعجػػة علػػى مػػو   
السػػلطاف، فملػػؾ األلمػػاف يسػػير بجػػيش عرمػػـر مػػف جيػػة بػػ د الػػرـو بػػرا ، وىػػذا ملػػؾ 

  مايػػؿ لػػػو، ال رنسػػيس و ػػؿ ب ػػرا ، فيمػػا يتقػػدـ ملػػؾ اإناتػػار بػػبطك فػػي أسػػطوؿ 
واػػذلؾ  ليػػـو ملػػؾ  ػػقلية بأسػػطوؿ عظػػيـ يػػدافع الػػري  إلػػى  ػػور. ىػػذا باإضػػافة 
إلػػى أسػػاطيؿ البياشػػنة والجنويػػة والبنادقػػة والدنمرقػػة وأجنػػاس  أرػػرأ   علػػـ لنػػا بيػػا 
يقػػاؿ إنيػػا تػػأتي مػػف بػػ د طػػوؿ النيػػار فييػػا اػػ ث سػػاعات، وأف الشػػمس تشػػرؽ فػػي 

 . فما الذ  دفعيـ إلينا رذليـ اهلله!منت ؼ الليؿ عندىـ والعياذ باهلل
أمػا أنػا فقػد  زمػت مػو   السػػلطاف النا ػر منػذ أف التقيتػو فػي دمشػؽ، واػػاف 
أف وقعت في موقػع  سػف منػو، طلبنػي لردمتػو الشػري ة، فلػـ أرد أف أ ضػب أتابػؾ 
المو ؿ، ولاف مو     ح الديف أل  عليص في ردمتػو الشػري ة، واػاف أف قبلػتي 

يػػػؿ الشػػػرؼ، والنبػػػؿ والر بػػػة فػػػي الجيػػػاد، والنيػػػة ال ػػػادقة فػػػي تطييػػػر ذلػػػؾ أف مرا
الػػػب د مػػػػف دنػػػػس ال رنجػػػػة اانػػػػت واضػػػ ة فػػػػي  راػػػػات وسػػػػانات والمػػػػات مػػػػو   
 السلطاف النا ر   ح الديف، قبلت ردمتو، وثارت عليو مف انت أردـ سابقا .

مػػػو   النا ػػػر  ػػػ ح الػػػديف، ن ػػػبني قاضػػػيا  لعسػػػاره المن ػػػور، قػػػاؿ لػػػي 
جتػػػو الارديػػػة الواضػػػ ة، الغليظػػػة، الواسػػػعة، ال ػػػافية، الطيبػػػة والقويػػػة، التػػػي   بلي

ترلو مف ريط  ناف ودؼكا أنت قاضي عسارنا يا أبا الم اسف، وليس ىػذا فقػط، 
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 بؿ أنت قاضي للقدس الشريؼ.
ااف ذلؾ تشري ا  ما بعده تشريؼ! مو     ح الديف  ػذر فػي تالي ػو النػاس 

رؼ ايػؼ يرتػار، وايػؼ ينتقػي األفضػؿ للفضػؿ.  مػدت باألعماؿ والمنا ب، يع
اهلل على ىذا ال ضؿ، فقدمت لمو   اتػابي الػذ   ػن تو فػي الجيػاد رػ ؿ إقػامتي 
، ووضػػعو ت ػت وسػػادتو، وظػػؿ يقػرأ فيػػو المػػا سػػن ت  فػي دمشػػؽ، فتقبلػػو مانيػا  علػػيص
لػػػػو ال ر ػػػة. مػػػو    ػػػ ح الػػػديف لػػػػو ىيبػػػة مػػػا بعػػػدىا ىيبػػػة، وىػػػو سػػػلطاف ابػػػف 

طاف،   يليػػو و  يلعػػب،   ييػػذر و  ييػػزر،   يترػػذ المعػػازؼ و  القيػػاف، ولػػـ سػػل
تسػػػ ره ال سػػػاف أو تغرقػػػو الػػػدناف، رجػػػؿ زاىػػػد، ارتػػػار ظيػػػور الريػػػؿ والريػػػاـ التػػػي 
ين بيا في السيوؿ والت ؿ، وعلى أاتاؼ الجباؿ، وفي بطوف الوديػاف، يأاػؿ اللػبف 

. فيػػػػو ان ػػػػراؼ مػػػػزاج دايػػػػـ، وج ػػػػاؼ والتمػػػػر والجػػػػبف والعسػػػػؿ، و  يااػػػػر مػػػػف الل ػػػػـ
باطني. ااير ال  ة، ااير ا ستغ ار، يوقر أىؿ العلـ وأىػؿ المعرفػة، معرفػة أىػؿ 

ػ وتابعيػو بإ سػاف إلػى يػـو الػديف، وقػد  السػنة، الجماعػة، جماعػة سػيدنا م مػد ػ 
رأيتو عندما و لو اتاب مف ولده الملؾ الظػاىر،  ػا ب  لػب يقػوؿ فيػو إف شػابا  

ظيػػر   يسػػت ـ، و  يقػػص شػػعره، و  يغيػػر م بسػػو  تػػى أنػػتف، يبتػػدع قػػو   زر  الم
فػي اهلل يشػابو أقػواؿ براىمػة الينػد، أو دعػوة القرمطػي فػي بػ د الب ػريف، وأف فقيػػاك 
 لػػػب وعلماكىػػػا يطلبػػػوف الدسػػػتور بقتػػػؿ ىػػػذا الشػػػاب واسػػػمو السػػػيرورد . ومػػػا إف 

 تػى ا ػتـ واىػتـ، فجمػع إليػو انتيى مو   وسيد    ح الديف مف قراكة الاتػاب، 
روا ػػػػو مػػػػف العلمػػػػاك وال قيػػػػاك وعلػػػػى رأسػػػػيـ سػػػػيد  القاضػػػػي ال اضػػػػؿ، والعمػػػػاد 
األ ػػ ياني، فعػػرض األمػػر باػػؿ اىتمػػاـ، فاسػػت اض سػػيد  القاضػػي ال اضػػؿ بتن يػػذ 
دعػػوأ السػػيرورد ، وأرطارىػػا ومضػػارىا. اػػاف سػػيد  ومػػو    ػػ ح الػػديف ياػػره 

 ـ، وأ ػػػػ اب البػػػػدع، ولػػػػـ يقػػػػربيـ إليػػػػو ولػػػػـ ال لسػػػػ ة والمت لسػػػػ يف، وأ ػػػػ اب الاػػػػ
يطلػػػبيـ. اػػػاف ي ػػػب التقػػػرب إليػػػو باتػػػب أىػػػؿ السػػػنة، ورا ػػػة مػػػا يتعلػػػؽ بالجيػػػاد 
وال ض عليو،   شيك أاار و  شيك أقؿ،  تى الشعر الذ  أ بػو سػيد  ومػو   
لـ ياف يرو  منو إ  أقؿ القليؿ، ااف سيد  ومو     ي ػب ا دعػاك أو المظػاىر 

ارؼ،  تػػى أوليػػؾ الػػذيف ر بػػوا أو أرادوا أف يجعلػػوا لػػػو نسػػبا  عربيػػا ، رفػػض أو الزرػػ
طلبيـ واستناره، وقاؿ إنو ابف أيػوب بػف شػاذ ، وًاف شػرؼ النسػب ىػو ت ريػر بيػت 

 المقدس مف أيد  ال رنجة.
سػػػيد  ومػػػو   النا ػػػر  ػػػ ح الػػػديف، فػػػات  القػػػ ع والمػػػدف، سػػػلطاف الشػػػاـ 

 يػاف أنػو   يملػؾ دينػارا   ػوريا  وا ػدا ، وفيمػا وم ر واليمف، اػاف ي اجػأ بعػض األ
اانت رعيتو تناـ قريرة العيف في دمشؽ و لب ونابلس والقاىرة، ااف يناـ فػي ريمػة 
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 ػػػغيرة تضػػػربيا الريػػػاح مػػػف جياتيػػػا األربػػػع بػػػري   ر ػػػر عاتيػػػة، أو ريػػػ  رمليػػػة 
 عا  ة.

مرػذوؿ وأشيد اهلل أنني قضيت معو  ي يف وشتاييف  وؿ عاا نواجو العػدو ال
و  شػػيك يشػػغلو عػػف مقػػاتلتيـ،   الولػػد و  الملػػؾ و  اللػػذة و  المغػػنـ، ر ػػـ مرضػػو 
المتاػػػػرر لليػػػػبس فػػػػي جوفػػػػو، ور ػػػػـ معانػػػػدة بعػػػػض األمػػػػراك لػػػػػو، وطلػػػػبيـ الدسػػػػاتير 

 المتاررة في المغادرة، ور ـ األمراض التي انتشرت  وؿ عاا لاارة الجيؼ.
و ػػػػده مػػػػع رػػػػواص عسػػػػاره، فػػػػي الشػػػػتاك الػػػػذ  مضػػػػى، تراػػػػو الجميػػػػع وبقػػػػي 

ال   ية واألسػدية، تراػوه فػي المطػر والػال ، وعػادوا إلػى ب دىػـ يتنعمػوف باألاػؿ 
والػػػدؼك والنسػػػاك، أمػػػا ىػػػو، فقػػػد ظػػػؿ علػػػى تػػػؿ رروبػػػة بريمتػػػو، ي ػػػلي الجماعػػػة، 
ويجلػػس للمظػػالـ يػػومي ا انػػيف والرمػػيس، ويااتػػب األمػػراك والملػػوؾ المسػػلميف مػػنيـ 

 النجدات ومبرما  المعاىدات، ومان ا  الدساتير لمف يطلب.و ير المسلميف، طالبا  
قاؿ لي ذات ليلة شتايية،  بت فييػا السػماك مػا عنػدىاا مػاذا لػو عػدت يػا أبػا 

 الم اسف إلى دمشؽه!
انػػػت وًايػػػاه نتػػػذاار اتػػػب ال ػػػديث، وانػػػت أ ػػػب ذلػػػؾ، فقلػػػب مػػػو   رقيػػػؽ، 

 ودمعتو قريبة، فيزداد إيماني وأملي.
 ا مو  !!قلت لػوا   أتراؾ ي

 قاؿا اذىب إلى أسرتؾ!
 قلتا   أسرة لي يا مو  !

 طافت على وجيو الاريـ ابتسامة ماا لماذا لـ تتزوج يا أبا الم اسفه!
قلػػػتا أن قػػػت  يػػػاتي متعلمػػػا  وعػػػام  ، تنقلػػػت اايػػػرا ، ولػػػـ تػػػت  لػػػي ال ر ػػػة يػػػا 

 مو  ه!
 قاؿ وىو يعود إلى الاتابا الزواج جنة يا أبا الم اسف.

 أنا أشعر بال رج مف عدـ الزواج، اما تقوؿ يا مو  !!قلت و 
أ س بما فػي  ػدر ، الت ػت إلػي، ربػت علػى ات ػي وقػاؿا   تجػد فػي ن سػؾ 

 يا أبا الم اسف، لاؿ وما ارتار.
تشػػجعت وقلػػػتا   أجػػػد را تػػي فػػػي  ػػػ بة أو ت مػػؿ النسػػػاك، أن قػػػت عمػػػر  

  تى اآلف في   بة العلماك والاتب.
رأيػػػت ابتسػػػامتو ت ػػت السػػػراج الابيػػػر المشػػػ وف بػػػدىف ابتسػػـ سػػػيد  ومػػػو  ، 
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الماعز، ابتسمت عيناه، ربت على ات ي مػرة أرػرأ وقػاؿا بػارؾ اهلل لػؾ فػي علمػؾ 
 وعملؾ، لاؿ وما ارتار.

عػػدنا إلػػى مػػا انػػا فيػػو، أقػػرأ عليػػو أ اديػػث الرسػػوؿ ػ  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ ػ 
عليػو السػيؿ، بينمػا ىػو  فتدمع عيناه، فيما ت ب السماك ماكىا علينا،  تػى رشػيت

يت ار بما يسػمع مػف اػ ـ سػيد الرلػؽ أجمعػيف. فػي بعػض األ يػاف، انػت أتسػاكؿ 
بيني وبيف ن سي عما يدفع رج   مالػو فػي الرمسػينيات مػف عمػره يتػرؾ نعػيـ الملػؾ 
الػػو، اػػـ يرتػػار ىػػذه ال يػػاة القاسػػية، فػػ  أجػػد سػػوأ جػػواب و يػػد   أجػػد  يػػرها إنػػو 

 والغ راف.الجد في طلب الرضواف 
وًاذا ااف السػلطاف ىػو بطانتػو، فػإف بطانػة السػلطاف ىػي السػلطاف أيضػا ، وقػد 
جمع سيد  ومو    ولػو بطانة جليلػة   ىػـ لػػيا سػوأ ن ػر اإسػ ـ والمسػلميف، 
يتقػػدميـ فػػي ذلػػؾ القاضػػي ال اضػػؿ البيسػػاني العسػػق ني ابػػف فلسػػطيف الم روسػػة، 

العامػػؿ. الػػذ  فوجيػػت بػػو عنػػدما رأيتػػو ألوؿ الػػوزير المػػدبر، الااتػػب الجيبػػذ، العػػالـ 
مرة، فقد  سبتو جيمػا  ضػرما ، فػإذا بػي أرأ رجػ   ضػييؿ ال جػـ، ابيػر الػرأس، لػػو 
 دبة في ظيره ي اوؿ إر اكىا بذؤابة طويلة يرمييا وراك عمامتػو الم ػرية الابيػرة، 
يف  قػػا ، الرجػػاؿ أفعػػاؿ   أطػػواؿ. وعجبػػت لن سػػي ايػػؼ ات ػػؽ أف جمعػػت األقػػدار بػػ

سيد  ومو     ح الديف على ما ىو عليو، وبيف القاضي ال اضػؿ علػى مػا ىػو 
 عليو!

وما سر تلؾ الع قة الوطيدة المليية باإشارات واألسرار بػيف الػرجليفه   أ ػد 
لػو دالة علػى سػيد  ومػو    ػ ح الػديف ماػؿ مػا للقاضػي ال اضػؿ عليػو.  بطتػو 

 ه على ذلؾ.على ذلؾ أشد الغبطة، أما  ير  فقد  سد
سػيد  ومػػو    ػػ ح الػديف لػػـ ياػػف اغيػره ممػػف  ولنػػا مػف األمػػراك، أو ممػػف 
عرفنػػاىـ، أو سػػمعنا عػػنيـ،  تػػى أنػػو لػػـ ياػػف ماػػؿ الرلي ػػة العباسػػي ن سػػو ػ ر ػػـ 
جػػػ ؿ اسػػػمو وشػػػرؼ نسػػػبوي فسػػػيد  ومػػػو   السػػػلطاف أبػػػو المظ ػػػر  ػػػ ح الػػػديف 

ـ، لػـ يت ػؽ معيػـ علػى شػر يوسؼ بػف أيػوب، لػـ ييػف فػي م اربػة ال رنجػة أو طلػبي
للمػػة أو فسػػاد أمرىػػا، لػػـ ي ػػانعيـ، ولػػـ يسػػترذ أمػػاميـ، لػػـ يت ػػؽ معيػػـ علػػى سػػر 
يرجػؿ أف تطلػػع عليػو األمػػة، ولػـ ي ػػوت فر ػػة اػاف فييػػا رػذ ف لػػػيـ إ  وانتيزىػػا، 
وليػذا أرأ ػ وأرجػو مػف اهلل أف أاػوف  ػايبا  ػ أف اسػتي ك سػيد  ومػو   علػى ملػؾ 

ػ ر مػػو اهلل ػ مػػا اػػاف إ  لػػػيذا السػػبب، أ  تو يػػد األمػػة، وجمػػع نػػور الػػديف زناػػي 
ال ػػػؼ الم ػػػر  والشػػػامي لطػػػرد ال رنجػػػة مػػػف الػػػب د اإسػػػ مية، وترلي ػػػيا مػػػف 
شرىـ وفسادىـ ودنسيـ. إف ما قيػؿ عػف طمػع سػيد  ومػو   فػي ملػؾ نػور الػديف ػ 
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مػػف أرملػػة نػػور ر مػػو اهلل ػ وم اربتػػو لوراتػػو لػػـ ياػػف إ َّ ألف سػػيد  ومػػو   تػػزوج 
الديف، وأارميا، وأقطعيا، وأ سف إلييا، ليس إ  ليقوؿ لاػؿ النػاس إنػو أ ػؽ النػاس 
باؿ ما تراو نور الديف مف فرض الجياد، و وف األمة والػذود عػف اػؿ ال رمػات. 
سيد  ومو     ح الديف ػ وبعد أاار مف عشر سنوات مف ر ػومات، و ػروب 

عػػؿ مػػا لػػـ ي علػػو سػػلطاف مػػف قبػػؿي لقػػد ورث  ػػغيرة مػػع أىػػؿ ملتػػو ػ اسػػتطاع أف ي 
ملػػؾ ال ػػاطمييف، وملػػؾ الػػزناييف، وأعطػػاه اهلل مػػف الملػػؾ والقػػوة والسػػؤدد مػػا  ػػانو 
وزانػو وزاد عليػو. إف السػلطاف   ياػػوف سػلطانا  إ  بيػذا، ال امػػة والعلػـ والقػوة، وقػػد 

يػػاره أعطػػى اهلل سػػب انو وتعػػالى سػػيد  ومػػو    امػػة   مايػػؿ لػػػيا تجلػػت فػػي ارت
بطانػػػة  ػػػػال ة، وعلمػػػػا   ػػػػ ي ا  لػػػػيس فاسػػػػدا  بعقايػػػػد الدىريػػػػة، أو المعطلػػػػة، وقػػػػوة 
استرل ػػت مػػف رشػػاقة أىػػؿ م ػػر، وجلػػد أىػػؿ الشػػاـ، وشػػدة الم ػػاربيف مػػف أعػػالي 
سػػنجار، والمو ػػؿ وديػػار باػػر. سػػيد  ومػػو   ػ وعلػػى الػػر ـ مػػف امت اػػو ريػػرات 

علػى ظيػر جػواده يطيػر بػو م ػر، وريػرات الشػاـ، وأطايػب الػيمف ػ ارتػار السػاف 
مػػػف جبػػػؿ إلػػػى جبػػػؿ، وي ػػػت  مدينػػػة إاػػػر مدينػػػة، وي تػػػرع قلعػػػة إاػػػر قلعػػػة، يل ػػػؽ بػػػو 
را ػػتو مػػف بلػػد إلػػى بلػػد، يػػديروف شػػؤوف بػػ د  ػػدودىا  ػػنعاك جنوبػػا  إلػػى  لػػب 

 شما  ، ومف اساندرية  ربا  إلى المو ؿ شرقا .
ف ال رنجػػة امانيػػة عشػػر شػػيرا  وأنػػا معػػو  ػػوؿ عاػػا، ن ا ػػر مػػف ي ا ػػرىا مػػ

المرػػذوليف، وبو ػػوؿ ملػػؾ ال رنسػػيس ىػػذا الربيػػع، فقػػد ثذف ذلػػؾ بتجػػدد القتػػاؿ مػػف 
جديد، فاستدعى سيد  ومو   السلطاف مقدـ الجواسيس إليو، وىو عمر الػزيف فػي 
بعػػض قػػرأ نػػابلس، وىػػو مػػف الػػذيف يتقنػػوف لغػػة ال رنجػػة بمعظميػػا، وقػػد ظػػؿ وأىلػػو 

 فرنجي، وليذا أتقنوا لغتو إتقانا  تاما .يعملوف في قراىـ ومزارعيـ ت ت  اـ اإ
طلػب مػػو   إلػػى عمػػر الػزيف أف يأتيػػو بربػػر ملػػؾ ال رنسػيس، ومػػا ي ملػػو مػػف 
ميػػرة وسػػ ح ورجػػاؿ، وأف يسػػتطلع درػػايليـ، ف ػػدع ىػػذا بػػاألمر وانطلػػؽ، ومػػا أف 
 ػػػػؿ ىػػػػذا المسػػػػاك علػػػػى تلػػػػؾ البطػػػػاح،  تػػػػى أتػػػػت العيػػػػوف التػػػػي أرسػػػػليا السػػػػلطاف 

األلماف، فتقػدـ األميػر اػرج إلػى ريمػة ال ضػرة السػلطانية دوف   ستط ع أمر ملؾ
أف يرتػػاح أو يػػري  دابتػػػو، وطلػػب اإذف للػػػدروؿ، فػػأذف لػػػو، فعػػػانؽ السػػلطاف وقبػػػؿ 
رأسو وات يو، وقاؿ ب وت مليك بال رحا أعلمت يا مػو  ، أعػزؾ اهلل بالن ػر، أف 

لرػ ؼ وقػع بيػنيـ، ملؾ األلماف قد مات في نير ااف يست ـ بػو، وأف جيشػو ت ػرؽ 
 وأف ابف الملؾ الميت أ ر على المسير في عدد قليؿ   يعتد فيو.

انشػػر ت  ػػدورنا، أمػػا مو نػػا السػػلطاف، فقػػد مػػد ا يػػو، وقػػرأ شػػييا  مػػف القػػرثف 
الاػػػريـ، وتمػػػتـ بمػػػا   يعػػػرؼ اػػػـ قػػػاؿا أ مػػػدؾ يػػػا رب، وأشػػػار نعمتػػػؾ. الليػػػـ إف 
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شػػاك، الليػػـ ان ػػرنا يػػا قػػو  يػػا الن ػػر مػػف عنػػدؾ تؤتيػػو مػػف تشػػاك، وت رمػػو ممػػف ت
 عزيز.

أ سسػػػت اػػػـ سػػػعد سػػػيد  ومػػػو   بيػػػذا الربػػػري ذلػػػؾ أنػػػو عنػػػدما ترامػػػت إلينػػػا 
أربػػار جػػيش ملػػؾ األلمػػاف، الػػذ  زاد تعػػداده عػػف ميػػة ألػػؼ، فقػػد ثيسػػنا مػػف الشػػاـ 
اليػػا، ولاػػف اهلل سػػلـ، سػػيد ، ومػػو  ، ولسػػعادتو الغػػامرة، أمػػر مقػػدـ الطبػػؿ رانػػة 

الطسػت رانػة ب ػنع وليمػة يأاػؿ منيػا اػؿ العسػاار، ومػا أف  بضرب طبولو، وأمػر
أذف للعشاك  تى ااف ىناؾ سماط عظيـ قدـ  سب طريقة األاػراد فػي أاػؿ الل ػـ، 
والبقوؿ، والتوابػؿ التػي و ػؿ شػذاىا إلػى مسػافة بعيػدة. الطبػؿ والنيػراف والشػذأ فػي 

ال رنجػػػػة  معسػػػػار ال ضػػػػرة السػػػػلطانية قابلػػػػو نيػػػػراف، ومزاميػػػػر، و نػػػػاك فػػػػي معسػػػػار
المرذوليف ا ت ا   بمقدـ ملؾ ال رنسػيس، واػاف ذلػؾ فػي  ػال  ل ػوص المسػلميف 
الذيف يستغلوف ماؿ ىذه األوقات في معسار العدو لنيب ما يستطيعوف مػف متػاع، 
أو رجػػاؿ، أو أ  شػػيك ت ػػؿ إليػػو أيػػدييـي فعنػػدما ي ت ػػؿ العػػدو المرػػذوؿ يسػػاروف 

فيرط ػػوف مػػا يشػػاؤوف، ويػػأتوف بػػو إلػػى  وينػػاموف االبغػػاؿ، فيتسػػلؿ الل ػػوص إلػػييـ
السػػلطاف أو   يػػأتوف، وقػػد يرتل ػػوف فيمػػا بيػػنيـ  ػػوؿ ملايػػة مػػا سػػرقوا، فيػػأتوف إلػػي 
فأقضي بينيـ، وقد اعتبػر ذلػؾ جػزكا  مػف الجيػاد ن سػو، ولػـ يعتبػروا ل و ػا  ألنيػـ 

 ينيبوف العدو الذ  ي ا ر المسلميف، ويجيد في قتليـ.
ىؤ ك عندما يرط ػوف ط ػ   أو امػرأة، فيطلػب  سيد  ومو   ااف يغضب مف

إلػػػييـ إعػػػادتيـ  يػػػث اػػػانوا بعػػػد أف ي ػػػدييـ مػػػف  ػػػر مالػػػو. اػػػاف الجميػػػع يعػػػرؼ أف 
سيد  ومو   م ارب  لب يقابؿ العشرة والميػة و  ييػاب، ولانػو فػي الوقػت ذاتػو 
 ا ب قلب ىش، يباي ألفراخ ضلت الطريػؽ إلػى العػش. الم ػاربوف مػف األمػراك 

ميف وال رسػػػاف اػػػانوا فػػػي بعػػػض األ يػػػاف ي تػػػاروف فػػػي ىػػػذا السػػػلطاف الػػػذ  والمقػػػد
ي ػػبر علػػى م ا ػػرة قلعػػة مػػا عػػدة شػػيور، اػػـ يباػػي مػػف أجػػؿ ط ػػؿ فقػػد أمػػوي فقػػد 
  ػػؿ أف أسػػر بعػػض أمػػراك ال رنجػػة، وجػػيك بيػػـ إلػػى ريمػػة ال ضػػرة السػػلطانية، 

ع إلػػييـ فقػػاـ إلػػييـ بعػػض أبنػػاك  ػػ ح الػػديف ال ػػغار يريػػدوف قتػػؿ األسػػرأ، فأسػػر 
السلطاف ومنعيـ مػف ذلػؾ، فلمػا سػيؿ عػف السػبب، قػاؿ بمػا يشػبو الغضػبا   أريػد 

 ألبنايي أف يستيينوا بالدـ، وًا  فإنيـ سيستيينوف بدماك المسلميف أيضا .
م ارب مرتلؼ، سػيد  ومػو  ، اق تػو عقيدتػو، فعػرؼ  ػ ي يا وعاشػو امػا 

 قاده، لـ تاػف لػػو أ قػادي قيػؿ ىو، اانت  روبو جزكا  مف رؤيتو وليست جزكا  مف أ
لػػي يومػػا  إف سػػيد  ومػػو   تنػػازؿ عػػف   ػػار قلعػػة إعػػزاز القريبػػة مػػف  لػػب بعػػد 
شػػيريف طػػويليف مػػػف   ػػارىا ألف ط لػػة مػػػف ثؿ نػػور الػػديف طلبػػػت إليػػو ذلػػؾ يػػػـو 
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العيػػد. ماػػؿ ىػػذه الت ػػرفات جعلػػت بعػػض أمرايػػو يق ػػوف موقػػؼ ال ػػذر مػػف أوامػػر 
تػو  يػر الم يومػة، ىػؤ ك م ػاربوف أشػداك يطلبػوف سػيد  ومػو  ، اػانوا يرشػوف رق

الن ر والظ ر، و  يرشوف ال رب، و  يقيموف ر ليا وزنػا  أل  شػيك، أمػا سػيد  
ومو  ، فاػاف دايمػا  يقػؼ عنػد  ػد مػا   يتجػاوزه. دفػع ذلػؾ بأمرايػو أف يطلبػوا إليػو 

تواليػة إمػا بالمغػادرة، دايما  المواايؽ والعيود، ودفعيـ ػ أيضا  ػ إلى طلب الدسػاتير الم
 أو التلاؤ، أو المماطلة.

ف ػػروب سػػيد  ومػػو   طويلػػة ومعقػػدة ومتشػػاباة. أمػػا أمػػراؤه فيػػـ متعجلػػوف، 
وفييـ عنجيية وأنانية   تر ى، ولو  ىيبة سػيد  ومػو   وسػطوتو لت رقػوا اػؿ إلػى 
ة ب ده. ااف سيد  ومو   يجمعيـ ويبث فييـ مف جذوة إيمانو ور بتػو فػي موا ػل

الجيػػاد. اػػاف يقػػدـ لػػػيـ الماػػؿ الػػذ  مػػا بعػػده ماػػؿ، وقػػد ظػػؿ و ػػده شػػتاييف و ػػي يف 
على تؿ رروبة في ريمة وا دة قلقا ، وميتمػا  اػاألـ الاالػى يتػابع  شػد ال رنجػة مػف 
وراك الب ر، ومػف أمامػو  ػوؿ عاػا الم روسػة. أنػا لػـ أر ماػؿ سػيد  ومػو   ىػذا، 

. سيد  ومو   و تى يطميف أمػراكه، ويبعػث فلزمتو ولـ أفارقو، ولف أفعؿ بإذف اهلل
فػػييـ الاقػػة، اػػاف يجعػػؿ إروتػػو وأبنػػاكه علػػى رؤوس الجيػػوش التػػي ي ػػارب بيػػا، أو 
 يبعايا لل رب، ااف على استعداد ألف يبذؿ اؿ شيك مف أجؿ مق ده الشريؼ.

ىػػذه ىػػي المػػرة األولػػى التػػي أ ػػ ب فييػػا سػػيد  ومػػو   إلػػى  ػػرب  قيقيػػةي 
مو ػػؿ، اانػػت أربػػار مػػو   تترامػػى إلينػػا واأنيػػا  اايػػا الجػػف، عنػػدما انػػت فػػي ال

اانػػت  اايػػا ت ػػرج بشػػاؿ مػػا أتابػػؾ المو ػػؿ، ومػػا بقػػي مػػف الػػزناييف عمومػػا ، فيػػذا 
الرجػػؿ الػػذ  اتيمػػوه ب ػػب الملػػؾ والسػػعي إليػػو، أابػػت لػػػيـ فعػػ     قػػو   أنػػو   يريػػد 

ة والػػديف، األمػػر الػػذ  دفػػع سػػوأ وجػػو اهلل بمقارعتػػو الدايمػػة، والمسػػتمرة ألعػػداك الملػػ
 اايرا  مف المتطوعة إلى الل اؽ بجيش مو   السلطاف النا ر.

وألنني معو في ىذه ال ػرب التػي طالػت علػى  يػر العػادة، وتعقػدت وتشػابات 
علػػى  يػػر العيػػد الػػذ  رثه مػػو   فػػي اػػؿ  روبػػو السػػابقة، فقػػد رأيػػت مػػو   يقػػـو 

ترجمػة إلػى أىػالي عاػا الم ا ػريف، ورأيتػو الليؿ يدعو اهلل، ورأيتو ياتػب رسػايلو بال
ايؼ يلتقي الجواسيس، والمسػتأمنيف مػف المسػافريف والتجػار الػذيف يػدرلوف معسػار 
ال رنجػػة، يسػػأليـ عػػف أدؽ الػػدقايؽ، ورأيتػػو ايػػؼ يطلػػب إلػػى السػػبا يف أف يو ػػلوا 
إلػػى عاػػا مػػا يريدونػػو مػػف أمػػواؿ، أو ن ػػط، أو دىػػف أو ملػػ ، وقػػد رأيػػت شػػابا  طػػوي   

سػػػف الجسػػػـ و سػػػف الوجػػػو، عػػػريض ال ػػػدر، وعػػػريض ا بتسػػػامة يػػػدعى عيسػػػى  
العػواـ ايػؼ اػػاف يػدرؿ علػػى السػلطاف في اػػي لػػو ايػػؼ اسػتطاع السػػبا ة لػي   مػػف 
بيف بطػس العػدو وشػانياتو وىػو يشػد إلػى وسػطو وعنقػو وقدميػو الميػرة أو مػا ي تػاج 
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ا المػػاك. وانػػت أرأ إليػػو الم ػػاربوف وذلػػؾ فػػي أايػػاس مػػف جلػػد المػػاعز   ين ػػذ إلييػػ
السػػػلطاف يمػػػد يػػػده الشػػػري ة، فيربػػػت علػػػى اتػػػؼ العػػػواـ ويانػػػي عليػػػو، ويطلػػػب إليػػػو 
المزيد. أمػا مػا لػـ يقلػو العػواـ أمػاـ السػلطاف فيػو عػف ف ػش ال رنجػة، وفسػقيـ علػى 
بطسيـ، وشانياتيـ في الليؿي إذ قاؿ العواـ إنو رأأ ال رنجة يتسػافدوف أمػاـ بعضػيـ 

وف النسػاك وىػـ عػراة، وًانيػـ يسػاروف علػى الطعػاـ، اػـ يبػدأوف البعض، وًانيـ يطارد
يتشػػاجروف أو يتراشػػقوف بػػو وسػػط  ػػرب   مايػػؿ لػػػو، وقػػاؿ العػػواـ إف لل رنجػػة فػػي 
ذلؾ فنونا  وطرايؽ   ترطر على باؿي ال رنجة لػيـ جلد على القتػاؿ وطرايقػو، وليػـ 

يػاـ عنػدما انػت فػي باع في ال  ش وفنونو أيضا ، وقػد رأيػت ذلػؾ فيمػا مضػى مػف أ
سػػ ارة إلػػى طػػرابلس،  يػػث قابلػػت الانػػد وزوجتػػو سػػيبيؿ التػػي قيػػؿ عنيػػا إنيػػا تااتػػب 
مػػو   السػػلطاف النا ػػر، وتسػػد  إليػػو الن ػػاي ، لمػػا قػػدـ لػػػيا ولزوجيػػا مػػف فضػػؿ 
سػػابؽ، وقػػد رأيتيػػا امػػرأة وضػػيية الوجػػو، تضػػع علػػى رأسػػيا ع ػػبة مق ػػبة اػػالتي 

ف  ػدرىا ماشػوؼ إلػى منت ػ و، مػا يسػم  تضعيا نساك  لب على رؤوسيف، ولا
للمػػػرك أف يرتاػػػب فا شػػػة النظػػػر، والعيػػػاذ بػػػاهلل، يوميػػػا، أنزلنػػػا الانػػػد الػػػذ  يقػػػاؿ لػػػػو 
بلغتيـ "الاونت" وىي رتبػة مػف رتػب اإمػارة عنػدىـ، أنزلنػا فػي نػزؿ الضػيافة. نمػت 
 فيو ليلتيف ورأيت مف فسقيـ ت ت شبااي ما جعلني في أسوأ  اؿي فقػد رأيػت مػا  
أطيقػػو، و  أسػػتطيع و ػػ و  شػػمة و يػػاك، وقػػد عجبػػت لل  ػػش الػػذ  استشػػرأ فػػي 
ىذه الب د، ليس بسبب ال رنجة فقػط، ولاػف بسػبب انقػ ب األ ػواؿ، وتغيػر األزمنػة 
وال ااـ، وتغير الوجوه وت قييػا فػي ال واضػر المرتل ػة.  ػداوني عػف فسػؽ القػاىرة 

ف السػ جقةي فػي زمػف ال ػروب تنعػدـ زمف ال اطمييف، ورأيت فسؽ بغداد وأمراييا م
األر ؽ أو تضعؼ، أما مو   وسيد  السػلطاف النا ػر، فقػد جعػؿ مػف الم ػارب 
ماػا   للنػاس، وقػدـ ن سػو ماػا   للطيػارة والع ػة والنزاىػة. والنػاس علػى ديػف ملػػوايـ، 
فسيد  ومو   الذ  قضػى مػا يزيػد علػى رمسػة وعشػريف عامػا  مػف عمػره المبػارؾ 

ودمشػؽ والقػاىرة  ىيػا   ػاف   منابػا  علػى ملػذات الشػباب ػ امػف ىػـ فػي فػي بعلبػؾ 
عمره مف األمراك وأبناييـ ػ ن ض اؿ ذلؾ عف ااىلو، وعف قلبو عنػدما ألقيػت عليػو 
مسػػؤولية األمػػةي ىجػػر اػػؿ شػػيك أ بػػو وأدمنػػو.  ػػرؽ ث ت مجلػػس النػػدماف، وتػػرؾ 

قػػوأ والجيػػاد، ورػػرج علػػى جلسػػاكه الػػذيف اعتػػاد الليػػو معيػػـ، ولػػبس اػػوب الزىػػد والت
النػػاس رجػػ   ثرػػر   يعرفونػػو. اسػػتغرب اػػؿ النػػاس ذلػػؾ، لػػـ ياػػف أ ػػد يعػػرؼ عػػف 
سيد  ومو   ما يعرفو اآلف عنوي اػاف شػابا    ياػاد يلت ػت إليػو أ ػد. ىػو م ػارب 
جيػػد، وفػػارس مغػػوار، ولانػػو   يرتلػػؼ فػػي ذلػػؾ عػػف أ  أميػػر ثرػػر مػػف ثؿ أيػػوب، 

ويعبػػث. لػػـ يتػػدرؿ فيمػػا يجػػر ، ولػػـ تاػػف لػػػو المػػة،  وبعيػػدا  عػػف ال ػػرب اػػاف يليػػو
 تػػى ألقػػى اهلل بػػيف يديػػو مسػػؤولية األمػػة، فػػإذا ىػػذا الشػػاب ي ػػب  رجػػ   لػػـ تعػػرؼ 
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األمة لػو مف الناس على ديف ملوايـ، ىذا  ػ ي  ودقيػؽ دايمػا ، فالرعيػة تست سػف 
طي إنػػو مػػا يست سػػنو الملػػؾ، وتسػػتقب  مػػا يسػػتقب  الملػػؾ، الملػػؾ   ي اػػـ النػػاس فقػػ

 ر  ة أذواقيـ وقيميـ، وما و لوا إليو مف اتساع رؤية، وبعد نظر.
الملػػػؾ التافػػػو ىػػػو ملتػػػو التافيػػػة، والملػػػؾ العظػػػيـ ىػػػو ملتػػػو العظيمػػػة، والملػػػؾ 
العظيـ والقو  وال ايـ مف يرتار رجػا   عظمػاك وأقويػاك و امػاك، ألنػو يتقػوأ بيػـ، 

ؼ فيرتػار ضػػع اك تػافييف  تػػى   ويزيػد علػييـ بغلبتػػو وسػلطانو، أمػػا الملػؾ الضػػعي
يغلبػػوه أو يسػػلبوه، وقػػد رأيػػت أميػػرا  يستشػػير   مػػا  لػػػو يلػػوط بػػو، وقػػد اشػػتير أمرىمػػا 

 في أن اك طبرستاف وما جاورىا، ولف أذار اسمو تع  ا ، وألف اهلل أمرنا بالستر.
سػػػيد  ومػػػو   السػػػلطاف النا ػػػر  ػػػ ح الػػػديف لػػػـ يقػػػؿ للنػػػاسا تع  ػػػوا، بػػػؿ 

و، ولػػـ يقػػؿ للنػػاسا جاىػػدوا، بػػؿ جاىػػد ىػػو ن سػػو، ولػػـ يقػػؿ للنػػاسا تع ػػؼ ىػػو ن سػػ
ار موا بعضاـ بعضا ، بؿ ر ػـ ىػو ن سػو النػاس، ور ػـ  تػى أعػداك األمػة. لػـ يقػؿ 
للنػػػػاسا   تانػػػػزوا، بػػػػؿ ىػػػػو أن ػػػػؽ علػػػػى المػػػػدارس والمسػػػػاجد والاغػػػػور واألسػػػػطوؿ 

ؿ النػػاس، والجػػيش وعمػػارة األسػػوار والقػػ ع. وقػػد أدىػػش سػػيد  ومػػو   النػػاس، اػػ
بمعاشو وًادارتو للمر، فيو لـ يجاىد ال رنجة فقط، بػؿ عمػر وبنػى ورطػط، وشػجع 

 العلـ والعلماك، وااف لل قياك عليو دالة   تدانييا دالة.
اػػاف فيػػو  ػػـز أبػػي باػػر، وتػػدبير عمػػر بػػف الرطػػاب، وشػػجاعة علػػي بػػف أبػػي 

ملػة وا ػدة، طالب، ورقة عاماف بف ع اف، نعـ، جمع سيد  ومو   اؿ ذلؾ فيو ج
فأقاـ دولة مترامية في وقت لػـ يسػبؽ دوف أف ي ػرط بػأمر مػف األمػور. وىػذا تػدبير، 
ور مة منا هلل أرادىا لسيد  ومو  ، الذ  فت  اهلل على يديػو بيػت المقػدس، و ػرر 
المسػػػجد األق ػػػى الػػػذ  بػػػورؾ  ولػػػو مػػػف أرض الشػػػاـ التػػػي   تنقضػػػي عجايبيػػػا، 

 وأسرارىا إلى يـو الديف.
و     يرطػب فػي النػاس، و  يجيػد ال ػديث أمػاميـ، ولاػف  ػػمتو سػيد  ومػ

أبلػػص مػػف ا مػػو، وىيبتػػو تسػػبؽ  ضػػوره، لػػػيذا، لػػـ يػػتالـ مػػو   اايػػرا ،  تػػى عنػػدما 
يػػػػأمر األطػػػػ ب بالمسػػػػير، أو اليجػػػػـو أو التراجػػػػع، فإنػػػػو يسػػػػتعمؿ أقػػػػؿ الاػػػػ ـ، و  

الالمػات األقػرب إلػػى ي ػاوؿ أف يتػأنؽ فػي ذلػػؾ، أو يبػالص أو يتشػدؽي اػاف يسػػتعمؿ 
لسػػانو وقلبػػو، وتػػرؾ أمػػر الػػدعوة واإقنػػاع والم ػػاورة والمنػػاظرة لػػوزيره ال ػػذ، القاضػػي 
ال اضػػؿ البيسػػاني العسػػق ني، ابػػف فلسػػطيف الم روسػػة، ذلػػؾ الػػذ  أعطػػاه اهلل مػػف 

 البياف والس ر، وبعد النظر ما يعجز عنو الرجاؿ.
د  ومو   ما ااف لػو أف ي ػؿ أظف ػ وأرجو مف اهلل أف أاوف  ايبا  ػ أف سي

إلى ما و ؿ إليو بسبب قدرتو ال ايقة على ت ريؾ الجيػوش فقػط، وًانمػا فػي ت ريػؾ 
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مػػف  ولػػو مػػف الرجػػاؿ أيضػػا . رأيػػت ذلػػؾ فػػي تن ػػيبو للقضػػاة فػػي دمشػػؽ والقػػاىرة، 
وفي إقطاعاتو للمراك مف أراضي دولتو المترامية، ااف  ايما  دوف ضجي . الملػؾ 

فػػي اػػؿ شػػيك، ويبػػدو أف الن ػػر مسػػألة معقػػدة   تت  ػػؿ فقػػط  المنت ػػر ينت ػػر
بػػالقوةي الن ػػر ي تػػاج القػػوة، ولانػػو ي تػػاج للنيصػػة بالدرجػػة ذاتيػػا مػػف األىميػػة. يماػػف 
للضػػعيؼ أف ينت ػػر إذا أراد وًاذا أ ػػري الن ػػر  يػػر مػػرتبط بػػالاارة أبػػدا ، وىػػذا مػػا 

ماػػاف يماػػف لسػػيد   قػػرره رب العػػزة فػػي اتابػػو العزيػػز. نعػػـ الن ػػر نيػػة لػػيس إ .
ومػػو    ػػ ح الػػديف أف يات ػػي بم ػػر وريراتيػػا، واػػاف يماػػف لمػػو   أف ينسػػى 
أمر الشاـ وال رنجة فييا، واػاف يماػف لمػو   أف يعػود إلػى مجلػس النػدماف بعػد أف 
 ار اآلمر الناىي في أمر م ر، ولاف سيد  ومو   رأأ ببعػد نظػره أنػو ػ  تػى 

لمتتاليػة مػف الغػرب، ومػف جيوشػيـ التػي تغػػزوه ي مػي م ػر مػف أسػاطيؿ ال رنجػة ا
مػػف الشػػرؽ ػ اػػاف   بػػد لػػػو أف يرػػرج مػػف م ػػر إلػػى الشػػاـ، وأف يجمػػع األرضػػيف 
معا . ااف يماف لػو أف يعيش في قلعة مف ق عو المييبة في القػاىرة، أو دمشػؽ أو 
 تػػى  لػػب، ولانػػو رفػػض ذلػػؾ، قبػػؿ أف يعػػيش علػػى ظيػػر   ػػانو، وبػػيف جنبػػات 

يػػػػو ال ػػػػر أو القػػػػر، سػػػػيد  ومػػػػو   رجػػػػؿ رػػػػارؽ، قليػػػػؿ الاػػػػ ـ، يػػػػابس ريمػػػػة   تق
الجوؼ، سريع العطب، رقيػؽ القلػب، قريػب الدمعػة، سػاطع ال ضػور، إذا رأيتػو فػي 
النيػػػار تسػػػتغرب أف ياػػػوف ىػػػو فػػػي الليػػػؿ، وًاذا رأيتػػػو فػػػي الليػػػؿ تسػػػتغرب أف ياػػػوف 

 ىوىو في النيار، ىؤ ك ىـ السادة!!
معسػػػػار ال رنجػػػػة ييجػػػػـ علينػػػػا دفعػػػػة وا ػػػػدة، ومػػػػا أف أ ػػػػب  ال ػػػػباح، فػػػػإذا 

ون ػػػبوا منجنيقػػػات جديػػػدة جػػػاك بيػػػا ملػػػؾ ال رنسيسػػػة معػػػو مػػػف بػػػ ده، فت ػػػوا علينػػػا 
ال ػػػرب مػػػف اػػػؿ أبوابيػػػا ومػػػدارلياي اػػػاف ال رسػػػاف مػػػنيـ يتقػػػدموف بريػػػوؿ  طيػػػت 
بالزرد، و  اي  ال ديد، فيما  طوا رؤوسيـ ب ناديؽ  ديدية، و ػدورىـ ب ػ اي  

ا في أيدييـ رما ا   ليظة وطويلة يزيد طوؿ الوا ػد منيػا علػى أربعػة سمياة، و ملو 
أذرع أو يزيػػد، أمػػا الراجلػػة مػػنيـ، فقػػد تػػدرعوا بػػدرؽ طويلػػة واسػػعة ياػػاد الوا ػػد مػػنيـ 
يرت ػػي وراكىػػا بالاليػػة، ب يػػث ي مػػي ن سػػو مػػف النشػػاب أو الػػدبابيس أو الرمػػاح أو 

ي  ػػناعة السػػ ح أااػػر منػػاي السػػيوؼ. ال رنجػػة الم عػػيف عنػػدىـ فنػػوف متقدمػػة فػػ
فػػػن ف نعتمػػػد علػػػى الشػػػجاعة، وال ػػػبر، والتضػػػ ية، ور ػػػة ال راػػػة، فارسػػػنا يغطػػػي 
ن سػػػو بالجلػػػد، وقليػػػؿ مػػػف الػػػزرد، ورػػػوذة تغطػػػي رأسػػػو ولػػػيس وجيػػػو، أمػػػا م ػػػارب 
ال رنجػػػة فيتقػػػدـ اقػػػي   بطػػػيك ال راػػػة ي مػػػؿ علػػػى جسػػػده عػػػدة أرطػػػاؿ مػػػف ال ديػػػد، 

بػػيف فارسػػنا مسػػافة ابيػػرة. ىنػػاؾ فػػرؽ ابيػػر بػػيف وي مػػؿ أسػػل ة طويلػػة تجعػػؿ بينػػو و 
ال ارس اإفرنجي وال ارس اإسػ ميي ال ػارس اإفرنجػي   يتػرؾ شػييا  للقػدار، إنػو 
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يعتقػد أنػػو المػػا زاد ال ديػد علػػى جسػػده اانػت ال ر ػػة فػػي ال يػاة أابػػر، أمػػا ال ػػارس 
و، وأف ال يػػاة اإسػػ مي، فإنػػو   يعتقػػد بػػذلؾ اايػػرا ، ىػػو يعتقػػد أف  ياتػػو ليسػػت ملاػػ

والمػػػػوت متسػػػػاوياف تمامػػػػا  فػػػػي ماػػػػؿ ىػػػػذه المواجيػػػػات، وليػػػػذا لػػػػـ ييػػػػتـ المعسػػػػار 
اإسػػ مي بت ميػػؿ ال ػػارس  ديػػدا  أااػػر، بػػؿ تراػػو ىاػػذا ر ي ػػا ، رشػػيقا ، يقػػدـ  ياتػػو 
رري ػػة مػػف أجػػؿ الملػػة والػػديف، األمػػر الو يػػد الػػذ  اسػػترعى انتبػػاه سػػيد  ومػػو   

جنيقػػػاتي فقػػػد أراد السػػػلطاف أف ي سػػػف منجنيقاتػػػو السػػػلطاف النا ػػػر مػػػا تعلػػػؽ بالمن
بأق ى ما يماف  تى يقدر على الق ع اإفرنجية المعلقػة علػى رؤوس الجبػاؿ، أو 
في ألسػنة الب ػر ال ػعبة، فػأعطى السػلطاف دسػتورا  للمرضػي بػف علػي بػف مرضػي 
الطرطوسػػػي بالعمػػػؿ علػػػى  ػػػنع منجنيػػػؽ   يريػػػب، و  يرػػػذؿ، فقػػػاـ ىػػػذا بترايػػػب 

ويػؿ الػذنب، ابيػر الاػؼ يسػتطيع أف يرمػي أ جػارا  ضػرمة إلػى مسػافات منجنيؽ ط
 بعيدة اافية، فسر السلطاف بذلؾ اايرا .

وقػد أامػؿ الطرطوسػػي عملػو ىػػذا بػأف وضػع اتابػػا  فػي المنجنيقػػات، أمػر السػػلطاف 
 النا ر بنسرو عدة مرات، وًارسالو إلى أمرايو في الاغور والعوا ـ والق ع.

 
ى رجالنػػػا أف يطلقػػػوا نشػػػابيـ باتجػػػاه فرسػػػاف ومقاتلػػػة اػػػاف مػػػف المسػػػت يؿ علػػػ

ال رنجة في ىجوميـ الابير ىذاي ذلػؾ أف الميػاجميف اػانوا مت  ػنيف وراك  ػ اي  
 ديػػدىـ، وليػػذا لػػـ ياػػف ىنػػاؾ بػػد مػػف ا  ػػطداـ فػػي ذلػػؾ المػػرج الواسػػع المريػػؼ، 

يةا وفي الت ؿ الم يطة بو  تى النير ال لو وما بعػده.  ػا ت األطػ ب اإسػ م
يػػػا ل سػػػ ـ!! اػػػـ ان ػػػدروا مػػػف تػػػؿ ايسػػػاف، وتػػػؿ العجػػػوؿ، وتػػػؿ العياضػػػة والمػػػروج 
األررأ المجاورة. انطلقوا على ظيور ريوليـ المجدولة التي تااد تػذوب فػي اليػواك 
لرشػػاقتيا وسػػرعتيا وليونتيػػا. سػػالوا االنػػار، انػػدفعوا اليػػـ، عسػػاار الشػػاـ، وعسػػاار 

وعسػػػاار  مػػػص، وعسػػػاار نػػػابلس،  م ػػػر، وعسػػػاار الػػػيمف، وعسػػػاار المو ػػػؿ،
وعساار جنػيف، انػدفعوا جميعػا  ي ملػوف أع ميػـ، تتقػدميـ أعػ ـ السػلطاف النا ػر 
 ػػػ ح الػػػديف، ت مليػػػا القػػػوات ال ػػػ  ية واألسػػػدية، وفػػػي منت ػػػؼ المسػػػافة بػػػيف 
المعسػػاريف، وعلػػى أرض ذلػػؾ المػػرج الواسػػع الممتلػػئ بػػالزىر واألعشػػاب الق ػػيرة، 

ات بال ديػد واألضػ ع واألاػؼ والوجػوه.  ػدر  ػوت رىيػب التقت العساار، اشتب
ماتػػـو جػػراك ا ػػطداـ الجنػػد بعضػػيا بعضػػا ، اشػػتعلت ال ػػرب وأز أزيزىػػا، وتعػػالى 
أوارىػػػا، وتطػػػاير اػػػؿ شػػػيكي الغبػػػار والقلػػػوب والػػػرؤوس والمتػػػاع وال ػػػراخ والعػػػذاب 

ع عػػف واليػػأس وال ػػرح. نسػػي اػػؿ وا ػػد مػػنيـ مػػا وراكه ومػػا أمامػػو، لػػـ يبػػؽ إ  الػػدفا
الل ػػـ وال يػػاة، و  منقػػذ سػػوأ رشػػاقة الجسػػد، وقػػوة السػػاعد، قلػػب الجػػيش اإسػػ مي 
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الػػػذ  يقػػػوده األميػػػر العظػػػيـ عػػػز الػػػديف جرديػػػؾ،  ػػػاوؿ شػػػؽ عسػػػار ال رنجػػػة إلػػػى 
قسػػميف، فيمػػا  اولػػت ميسػػرة الجػػيش اإسػػ مي، التػػي يقودىػػا األميػػر الشػػجاع تقػػي 

إلػى مػا وراك النيػر ال لػو، أمػا ميمنػة الديف عمر، أف ي تت ميسرة ال رنجة، ويشتتيا 
ال رنجػػة، فقػػد اػػاف يقودىػػا الملػػؾ العتيػػؽ األرػػرؽ، وقػػد اسػػتطاع األميػػر  سػػاـ الػػديف 
 جػػيف،  ػػا ب نػػابلس أف يدفعػػو إلػػى التراجػػػع سػػريعا  بعػػد أف أارػػف فػػي عسػػػاره، 
سػػيد  ومػػو    ػػ ح الػػديف، ومػػف علػػى تػػؿ ايسػػاف اػػاف يتػػابع ال ػػرب وىػػو اػػاألـ 

و الرسػػايؿ مػػف المػػرج فيػػرد علييػػا، ويتػػابع سػػير المعراػػة بقلػػؽ مػػا بعػػده الاالػػى، تأتيػػ
قلػػؽ، واػػاف سػػيد  ومػػو   رأأ أف   يػػدفع بجميػػع العسػػار مػػرة وا ػػدة إلػػى المػػرجي 
فقد أر ػى عسػاار بعلبػؾ وسػنجار فػي المػروج البعيػدة وراك الػت ؿ التػي تقػع مباشػرة 

بػة إلػى  ػ ورية، فقػد رأأ بيف تؿ رروبػة وشػ رعـ، واػذلؾ فػي أعػالي الطريػؽ الذاى
بااقػػػػب نظرتػػػػو أف المعسػػػػار اإسػػػػ مي قػػػػادر علػػػػى أف يشػػػػتت معسػػػػار ال رنجػػػػة، 
ويدفعيـ إلى اليرب إلى الشماؿ،  يث   م ر إ  مف ىناؾ، وىو ما   ػؿ فعػ  ي 
فقػػد نج ػػت األطػػ ب اإسػػ مية بػػد ر عسػػار ال رنجػػة المػػدججيف بأرطػػاؿ ال ديػػد، 

ى الشػػماؿ، فػػواجيتيـ العسػػاار اإسػػ مية وراك الػػت ؿ، فلػػـ يجػػدوا بػػدا  إ  ال ػػرار إلػػ
وىػػػي فػػػي اامػػػؿ عافيتيػػػا واسػػػتعدادىا، فػػػأارنوا فػػػييـ، ب يػػػث ارتلػػػؼ المال ػػػوف بعػػػد 

 القتلى  وؿ عدد مف قتؿ مف ال رنجة المرذوليف.
أما ما ااف مف أمر اليجـو على عاا، فقد عمد جند ال رنجة إلػى ردـ الرنػدؽ 

أف  اروا يقذفوف فيو موتى دوابيـ، و تى موتػاىـ ليعبػروه الم يط بالمدينةي وذلؾ ب
إلى باب البلد، فما ااف مف أىالي عاػا إ  أف انقسػموا أقسػاما  ا اػةا قسػـ يأرػذ مػا 
يرمػػي بػػو ال رنجػػة فػػي الرنػػدؽ، ويقطعونػػو، ويقذفونػػو إلػػى الب ػػر، وقسػػـ يػػذود عػػنيـ 

جنيقػػػات و راسػػػة بالنشػػػاب  تػػػى يتمانػػػوا مػػػف إنيػػػاك عمليػػػـ، وقسػػػـ أريػػػر فػػػي المن
األسػػػوار، ومضػػػى علػػػييـ نيػػػار اامػػػؿ وىػػػـ اػػػذلؾ، فأ ػػػاب مػػػنيـ التعػػػب والن ػػػب 

 مبلغا  عظيما ، ولانيـ  بروا وا تسبوا.
ملػؾ ال رنسيسػة لػػـ ييػأسي فقػد شػػا ؿ العسػار اإسػ مي طيلػػة الوقػت.  اربنػػا 
فػػي الليػػؿ والنيػػار، مػػا اضػػطر السػػلطاف النا ػػر أف يت ػػوؿ مػػف تػػؿ إلػػى تػػؿ، وأف 

بن سو إلػى األطػ ب يقػوييـ، ويبعػث فػييـ النرػوة وال ميػة، ويبعػث بػاليزؾ فػي ينزؿ 
اؿ النوا ي يت يدوف ال رنجة الذيف يررجوف لجلػب ال شػيش لػدوابيـ أو المػاك مػف 
األنيػػػار أو الينػػػابيع المجػػػاورة. أمػػػا مقػػػدـ الجواسػػػيس، عمػػػر الػػػزيف، فقػػػد جػػػاك ريمػػػة 

العياضػػػية، وأربػػػره أف ملػػػؾ  ال ضػػػرة السػػػلطانية التػػػي أقيمػػػت علػػػى عجػػػؿ فػػػوؽ تػػػؿ
ال رنسيسػػة ىػػذا لػػػو شػػأف ابيػػر فػػي ديػػنيـ، وعنػػد أمػػراييـ ومقػػدمييـ ورىبػػانيـ، وليػػذا 
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فقد أوقؼ النزاع بيف الانػدىر  مػف نا يػة، وبػيف الملػؾ العتيػؽ وفرسػاف الداويػة مػف 
نا ية أررأ، و سـ األمر بينيـ بالقوؿ إف تاج مملاة بيت المقػدس سػيتـ البػت فيػو 

 ؿ ملؾ اإناتار في  ضوف أياـ. واألىـ مػف ىػذا الػو، قػاؿ عمػر الػزيفا عندما ي
إف ملؾ ال رنسيسة عنؼ أمراك ال رنجة جميعا  بقولوا إناػـ تتنػازعوف علػى مملاػة لػـ 
تعػػد قايمػػة، وعنػػدما تسػػتردوف بيػػت المقػػدس تسػػتطيعوف أف ترتل ػػوا، أمػػا اآلف فلػػيس 

 أماماـ سوأ مقاتلة   ح الديف.
إف ملػؾ ال رنسيسػة أ ضػر معػو ث ت  ػرب لػـ تعػرؼ بعػد،  وقاؿ عمر الػزيف

وًانيـ قايموف على ترايبيا اآلف أمػاـ بػرج عػيف البقػر فػوؽ بػاب البلػد، و ػاوؿ عمػر 
الزيف أف ي ؼ تلؾ اآل ت، فقاؿ إف إ داىا يشبو جسػرا  مػف الرشػب يت ػرؾ علػى 

ع، وضػع عج ت، فالما دارت العج ت تقدـ جسر الرشػب وارت ػع، وًانػو المػا ارت ػ
القايموف ت تو التراب، فيظؿ معلقا . وىاذا، فإف مقاتلػة ال رنجػة يسػتطيعوف ال ػعود 
في ىذا الجسر إلى  يث يريدوف، وأنيـ يرابوف ػ أيضا  ػ دبابة مػف رشػب، ون ػاس 
و ديد، يدرؿ فييا المقاتلة ف  يظير منيـ شيك، وأنيا تسير على عجػ ت يػدفعيا 

ؼ مػػػف رػػػ ؿ  بػػػاؿ وزرد، وىنػػػاؾ دبابػػػة أرػػػرأ   الجنػػػد مػػػف األمػػػاـ، أو مػػػف الرلػػػ
ت ترؽ عف األولى سوأ أف لػيا قرنا  مف الرشب الملبس بال ديػد قػادرا  علػى الػدوراف 
أو الػػػنط . فوقػػػع ذلػػػؾ فػػػي  ػػػدر السػػػلطاف موقعػػػا   يػػػر  سػػػف. وقيػػػؿ فػػػي  ضػػػرة 
ى السلطاف إف ال رنجة لػيـ ت انيف في ال رب لػـ نعرفيػا، وًاف  ػبيـ لل يػاة دفعيػـ إلػ

التعلػػػؽ بالسػػػ ح، وا ػػػطناع الم اػػػـ منػػػو. أمػػػا الم ػػػدث ابػػػف جبيػػػر الػػػذ  اسػػػتطاع 
الرروج مف البلد بمساعدة عيسى العواـ، فقػد قػاؿ إف بػ د ال رنجػة فييػا قػ ع اايػرة 
عالية، ومنيعة وًاف بينيـ  روبا  اايرة، وليػذا، فػإنيـ يضػطروف إلػى ا ػطناع ث ت 

الػػذ  ربػػر ال رنجػػة و ػػروبيـ فػػي بػػ ده،   ربيػػة عجيبػػة. وقػػاؿ ابػػف جبيػػر األندلسػػي
ورثىـ في ب دىػـ التػي جػاؤوا منيػا. إف ال رنجػة ػ عمومػا  ػ ي بػوف ال ػرب، ويميلػوف 
إلييا، وًاف ارت فاتيـ اايرةي بيف ملوايـ مف جيػة، وأمػراييـ مػف جيػة أرػرأ، وبػيف 

مػػػاؿ ملػػػوايـ وبابػػػا انيسػػػتيـ. وقػػػاؿ إف أناسػػػيـ فقػػػراك، يعمػػػؿ جليػػػـ بالزراعػػػة، واألع
التافيػػة، اػػـ   يجػػدوف قػػوت يػػوميـ، وىػػؤ ك يؤمنػػوف بتوافػػو األمػػور وعجايبيػػا، وىػػـ 

 على استعداد للقياـ باؿ شيك يمانو أف يغير  ياتيـ.
ابػػػف جبيػػػر األندلسػػػي الػػػذ  رأأ سػػػيد  ومػػػو    ػػػ ح الػػػديف ألوؿ مػػػرة، لػػػـ 
ا يسػػػتطع إ  أف يقبػػػؿ يػػػده و ػػػدره، وأظيػػػر لػػػػو مػػػف  ػػػنوؼ ا  تػػػراـ والتقػػػدير مػػػ
أدىشػػنا جميعػػا ، و داػػو عمػػا رأأ وسػػمع، وعمػػا ي مػػؿ لػػػو مػػف رسػػايؿ، واتػػب، منيػػا 
، ملػػػػؾ  ػػػػقلية الػػػػذ  جػػػػاك  اتػػػػاب اإدريسػػػػي الػػػػذ  يعػػػػيش فػػػػي بػػػػ د الملػػػػؾ  ليػػػػـو
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بأسػػػطولو إلينػػػا لي اربنػػػا. سػػػيد  ومػػػو   أاػػػـر العػػػالـ الم ػػػدث، وسػػػألو عػػػف أميػػػر 
ميػػػػر مشػػػػغوؿ ب ػػػػرب المسػػػلميف المن ػػػػور المو ػػػػد ، فقػػػػاؿ ابػػػػف جبيػػػػر إف ىػػػػذا األ

ال رنجة شػماؿ األنػدلس، وًانػو يػذود عػف ديػار اإسػ ـ فػي الغػرب، امػا يػذود سػيد  
ومو   عف ديار اإسػ ـ فػي الشػرؽ. سػيد  ومػو    ػ ح الػديف لػـ يرػؼ أسػ و 
علػػػى فرقػػػة المسػػػلميف، وعػػػدـ تو ػػػدىـ بسػػػبب المطػػػامع، واألىػػػواك، والرػػػوؼ والريبػػػة 

ى ا ـ سػيد  ومػو   وقػاؿ إف الع ػبية مقتػؿ والشؾ، فأانى الم دث األندلسي عل
األمػػػة، عنديػػػذ قػػػاؿ سػػػيد  ومػػػو   إنػػػو يتمنػػػى لػػػو اسػػػتطاع أف يو ػػػد ملػػػة اإسػػػ ـ 
بالسػػػيؼ والمػػػة اإسػػػ ـ، تمامػػػا  امػػػا فعػػػؿ األاػػػابر الػػػذيف مضػػػوا، وأضػػػاؼ سػػػيد  
ومو   أف األمر   يترؾ لمغامر، أو لمقامر، أو لمف تبرؽ فػي رأسػو أريلػة المجػد 

لػػػؾ علػػػى  سػػػاب اػػػؿ شػػػيك. قػػػاؿ سػػػيد  ومػػػو   إف األمػػػة التػػػي تواجػػػو ىػػػذه والم
الل ظػػػات ملػػػوؾ الغػػػرب جميعػػػا ، علييػػػا أف تترلػػػى عػػػف أوىػػػاـ اايػػػرة، قػػػاؿ سػػػيد  
ومو   ىا قد مضت أاار مػف امػانيف سػنة وال رنجػة بػيف ظيرانينػا، فلػـ ين ػع معيػـ 

موا  لػػي يـ أتابػػؾ الت ػػاوض، ولػػـ ين ػػع معيػػـ ال ػػوار، و   تػػى م ػػانعتيـ، فقػػد ىػػاج
دمشػػؽ ذات مػػرة، قػػاؿ سػػيد  ومػػو   إف ال ػػوار والت ػػاوض   ياػػوف فػػي  الػػة أف 
تغػػػزأ بيتػػػؾ ودارؾ، و  ياػػػوف مػػػع مػػػف   يػػػراؾ، و  يعتػػػرؼ بػػػؾ، و  يعطيػػػؾ  ػػػؽ 

 ال ياة والوجود.
قاؿ سيد  ومو   إف القوة التي تشػاميا وتيػذبيا ال امػة ىػي الطريػؽ األسػلـ 

، ل لتعامػػؿ مػػع ال رنجػػة أو مػػف ىػػـ فػػي  اميػػـ. قػػاؿ سػػيد  ومػػو   واأل ػػـز واألاػػـر
إف ال رنجػػة ىػػؤ ك يريػػدوف األرض دوف أ ػػ ابيا، ويتوىمػػوف أنيػػـ األ ػػؽ واألقػػوأ 
واألااػػر رلقػػا .   يماػػف الاػػ ـ معيػػـ ىاػػذا. و  يماػػف  ػػوارىـ ىاػػذا، ي ػػب  القتػػاؿ 

لشػػرعية. ىػػذا ىػػو ىػػو الوسػػيلة الو يػػدة إابػػات ال ػػؽ، وإابػػات ال ضػػور، وإابػػات ا
الم يػػػـو ال قيقػػػي للجيػػػاد، والجيػػػاد لػػػيس  ربػػػا  فقػػػط، بػػػؿ ىػػػو قيمػػػة  ضػػػارية تعنػػػي 
البقػػاك وال ضػػور وفػػرض الييبػػة. قػػاؿ سػػيد  ومػػو   إف النػػاس ػ وًاف فطػػروا علػػى 
 ب الريػر وال ػؽ ػ فػإنيـ   ي ػلوف إلػى ذلػؾ إ  عبػر النوايػا السػيية، النيػة السػيية 

امػػػؿ معيػػػا باامػػػؿ الجديػػػة، وسػػػأؿ سػػػيد  ومػػػو   ىػػػي جػػػزك مػػػف ال يػػػاة يجػػػب التع
ال اضريفا لماذا يأتي ملوؾ الغرب إلى ب دنػا بيػذا الجمػع الػذ  لػـ ياػف فػي وقػت 
مػػف األوقػػاته! ألػػيس ألنيػػـ يعتقػػدوف بػػأنيـ األ ػػؽ منػػا بسػػيدنا عيسػػى عليػػو السػػ ـ 

ألف وبريػػػرات ب دنػػػاه! إذا  ىػػػـ يروننػػػا و  يعترفػػػوف بنػػػا، وليػػػذا فيػػػـ علػػػى اسػػػتعداد 
يسلبونا  ياتنا، وأرضنا ومقدساتنا. ىاذا، مرة وا دة، دفعػة وا ػدة. الجيػاد ىنػا جػزك 
مف جسدؾ، يشبو رجليؾ أو يديؾ، مرة أرػرأ، الجيػاد لػيس  ربػا ، بػؿ ىػو نػوع مػف 
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العظة األر قيةي فالمجاىػد   يتجػاوز ارامتػو، و  ارامػة مػف يقاتلػو. الجيػاد تػذاير 
ػ سػيدنا أبػا باػر ال ػديؽ الػذ  و ػؿ إلػى  ؿ اهلل ػ بػال ؽ والريػري إف رليقػة رسػو 

المغػػػزأ العميػػػؽ للجيػػػاد طلػػػب أف   تقطػػػع الشػػػجر، أو ت ػػػرؽ الػػػزرع، وأف   تقتػػػؿ 
النساك والشػيوخ واألط ػاؿ والعبػاد والزىػاد. إذا  الجيػاد رسػالة ولػيس اعتػداك. ىػذا فػي 

، فما بالؾ في  الة الدفاعه! ىنا ي ب  الجيػاد وسػيلة ال يػاة الو يػدة.   الة اليجـو
وقاؿ سيد  ومو  ، وىو يت رس فػي وجػوه ال اضػريف، إنػو   ي يػـ، و  يػدرؾ سػر 
إ ػػرار ىػػؤ ك ال رنجػػة علػػى تجشػػـ مشػػاؽ السػػ ر فػػي البػػر والب ػػر، والمجػػيك إلػػى 
ب دنا وا تماؿ أىواؿ ال رب، مف قتؿ و  ػار وجػوع! فيػؿ ىػذا ىػو مػا يػأمرىـ بػو 

 دينيـ أـ أىواؤىـ أـ مطامعيـه!
قػػػاؿ الم ػػػدث األندلسػػػي إف األمػػػـ تت ػػػارع دايمػػػا  إذا أ سػػػت فػػػي ن سػػػيا قػػػوة، 
وقػػاؿ إف أسػػباب ال ػػروب متعػػددة واايػػرة، وفييػػا  مػػوض اايػػر. وأضػػاؼ الم ػػدث 
األندلسي أف أمة اإس ـ  زت ال رنجة، وأرض الرـو اايػرا ، ورلػص إلػى القػوؿ إف 

غػػة والم ػػال  والمطػػامع. سػػأؿ بيننػػا وبػػيف ال رنجػػة ارت فػػات اايػػرة تشػػمؿ الػػديف والل
 سيد  ومو  ا لمف الن ر إذا ه!

 قاؿ ابف جبيرا لمف ياتبو اهلل لػو يا مو  .
أعجب مو   با ـ العالـ األندلسػي، قػاؿ لػػوا  ػدقت يػا أبػا ال سػف. الن ػر 

 مف عند اهلل بعد أف تؤرذ األسباب لػو. الن ر جايزة سماوية  ستعداد أرضي.
يا تػذار يػا مػو   مػا  ػدث فػي  ػزوة  نػيف، عنػدما ا تػر قاؿ العالـ األندلسػ
 المسلموف باارتيـه!

قػػاؿ سػػيد  ومػػو  ا يعجبنػػي ا مػػؾ يػػا أبػػا ال سػػف، نعػػـ، الن ػػر   يت قػػؽ 
لمجرد الاارة أو القوة، الاارة والقوة شرطاف يجب السعي إلييما، ولاف ىنػاؾ مػا ىػو 

 أبعد، وأعمؽ منيما.
مػو   بيػذا ال ػدد أف علػى ملػة اإسػ ـ أف  قاؿ الم دث األندلسػيا وأرأ يػا

 تمتلؾ ما ىو أبعد مف الاارة والقوة، إنو سر بقاييا وديمومتيا.
 قاؿ سيد  ومو  ا وو دتيا واجتماع أمرىا.

رد ابف جبير بطريقة لـ أشيد ولـ أسمع بمالياا يا مو  ، قد أبػالص فػي القػوؿ، 
دة الملػػػػة، واجتمػػػػاع أمرىػػػػا، قػػػػد أجامػػػػؿ، قػػػػد أاػػػػوف مرطيػػػػا ، ولانػػػػي أعتقػػػػد أف و ػػػػ

و ػػدورىا عػػف قػػوؿ وا ػػد، يتعلػػؽ دايمػػا  برجػػؿ مملػػوك بيػػذه ال امػػة، متقػػد ال مػػاس 
بيػػذا اإيمػػاف. ن ػػف دايمػػا  ننتظػػر ىػػذا الرجػػؿ، واألمػػة يػػا مػػو   متعلقػػة بػػؾ، ترجػػو 
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 على يديؾ الرير، بعد أف  ررت المسجد األق ى، واستعدت بيت المقدس.
رفػػع رأسػػو، اانػػت فػػي عينيػػو بقايػػا أو بدايػػة دمػػع. طأطػػأ مػػو   رأسػػو طػػوي  ، 

قػاؿ وىػػو   ينظػػر إلػى أ ػػدا ومػػف أنػػا  تػى أشػػبو األاػػابر الػذيف مضػػواه! أنػػا مجػػرد 
رجػػؿ لػػـ ي عػػؿ بعػػد شػػييا ، واضػػطر إلػػى ا ػػطناع األمػػراك مػػف  ػػولي بالمػػاؿ مػػرة، 

غػرب وبالوعيد مرة أررأي إنني أاابد األمرصيف، فأمراك المسلميف مػف جيػة، وملػوؾ ال
مػػػف جيػػػة أرػػػرأ، و  أملػػػؾ سػػػوأ أو د  وأشػػػقايي وظيػػػر جػػػواد . ترقرقػػػت عينػػػا 
سػػيد  ومػػو   بالػػدمع. سػػات الجميػػع، ا ترامػػا  وىيبػػة، وًاذا شػػاويش الريمػػة يػػدرؿ 
طالبا  اإذف بدروؿ مقدـ الجواسيس عمر الزيف، فدرؿ ىذا وىػو يضػع علػى ذراعػو 

در الجػنس، وقػاؿ عمػر الػزيف بعػد بازا  عظيـ اليييػة، ىايػؿ الرلػؽ، أبػيض اللػوف، نػا
أف طلػػب الاػػ ـ إف ىػػذا البػػاز  يعػػود لملػػؾ ال رنسيسػػة، وًانػػو طػػار منػػو علػػى أسػػوار 
عاػػػػا، فا ػػػػطاده رجالنػػػػا متعيػػػػدو ال مػػػػاـ روفػػػػا  منػػػػو علػػػػى ال مػػػػاـ، وًانيػػػػـ أن ػػػػذوه 
للسػػػلطاف النا ػػػر ليت ػػػاكؿ بػػػو ويستبشػػػر، فرأيػػػت عينػػػي مػػػو   تبتسػػػماف، وان ػػػردت 

وؿ عينيػػػػو وفمػػػػو د لػػػػة الرضػػػػا. أضػػػػاؼ عمػػػػر الػػػػزيف أف ملػػػػؾ الانيػػػػات العميقػػػػة  ػػػػ
ال رنسيسة طلب الباز  مقابؿ ألؼ دينار بالنقػد الػذ  نطلبػو. وقػع ذلػؾ موقعػا   سػنا  

 في  در سيد  ومو   وال اضريف.
عنديذ  اػى الم ػدث األندلسػي، ابػف جبيػر وقػايع ق ػتو مػع الب ػار الم ػر  

وا مينػػػػاك عاػػػػا، فػػػػزاد انشػػػػراح سػػػػيد  يعقػػػػوب، وايػػػػؼ تناػػػػروا بػػػػز  ال رنجػػػػة، ودرلػػػػ
ومػػػو  ، ودعػػػا اهلل للجميػػػع، فطلػػػب ابػػػف جبيػػػر إلػػػى سػػػيد  ومػػػو   أف يسػػػم  مػػػرة 
أررأ للب ار يعقوب أف يعود إلى عاا ببطسػة م ملػة مػرة أرػرأ، علػى أف يضػمف 
السلطاف مشا لة العدو مػف البػر والب ػر فػي الموعػد الم ػدد، فػأذف السػلطاف بػذلؾ، 

قػوب ن سػػو ليشػاره علػػى فعلػو. ولدىشػػتو فقػد قػػاؿ ابػف جبيػػر إف واسػت ب أف يػػرأ يع
يعقوب ينتظر علػى بػاب الريمػة، وًانػو رػرج معػو مػف عاػا الم ا ػرة عبػر الرنػدؽ 
الم ػػػػػيط بالمدينػػػػػة، بمسػػػػػاعدة الل ػػػػػوص الػػػػػذيف يػػػػػدرلوف معسػػػػػار ال رنجػػػػػة لػػػػػي  ، 

 فيابسونيـ أو يرط ونيـ أو يسرقونيـ.
يف مػف عمػره، يلػبس ايػاب األسػطوليف درؿ يعقػوب ىػذا، فػي السػتيف أو السػبع

الم ػػػػرييف بالسػػػػرواؿ الواسػػػػع، وال ػػػػزاـ القطنػػػػي العػػػػريض، والقمػػػػيص الضػػػػيؽ دوف 
أامػػػاـ، والعمامػػػة ال ػػػغيرة جػػػدا ، والرنجػػػر ال ػػػغير الػػػذ  ياػػػاد يرت ػػػي وراك ال ػػػزاـ 
العريض، يعقوب ىذا، أضاؼ إلى ذلؾ الو، عباكة أض ت عليو ىيبة وا تراما  مػا، 

وجلػػى  يػػث السػػلطاف، ومػػد يػػده، فقػػاؿا ىػػذا دوف مقػػدماتا يعلػػـ اهلل تقػػدـ برطػػوات 
 يا مو   أنني لـ أرنؾ قط.
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 استغرب السلطافا ومف قاؿ إنؾ رنتني يا يعقوبه!
قػػاؿ ىػػذا وىػػو مطػػأطئ الػػرأسا لقػػد طػػردت مػػف األسػػطوؿ الم ػػر  أيػػاـ فتنػػة 

 لـ ياف.مؤتمف الر فة، وانز الدولة وًاضرابيما، بتيمة  لتي بيما، ولاف ىذا 
 قاؿ السلطاف ب وت رقيؽا اجلس ىنا يا يعقوب، اجلس بجانبي.

تقػػدـ يعقػػوب بوجػػؿ، اػػـ جلػػس إلػػى يمػػيف السػػلطاف، الػػذ  وضػػع ذراعػػو علػػى 
اتؼ الب ار الم ر ، فرأيتو وقد سانت  راتو. قاؿ السلطافا أنػت لػـ ترنػي قػط، 

 أنت أسطولي شجاع تست ؽ مني ىذه.
 
 

، اانػت ممنجػاة ماسػوة بال ضػة، ومطعمػة س ب السلطاف ممنجاتو مف  زامػو
باليػػػاقوت األ مػػػر، انتػػػزع ن ػػػليا مػػػف  مػػػدىا، فبرقػػػت أمػػػاـ أعيننػػػا، اػػػاف ن ػػػليا 

 عريضا  وطوي   ومدببا  تااد تجرح اؿ ما  وليا. قاؿ السلطافا
 رذىا يا يعقوب، ىذه لؾ، و  تنس  قيا.

 تناوليا يعقوب بإج ؿ ابيرا أعرؼ  قيا يا مو  !!
افا ولػػػؾ منػػي دسػػػتور ببطسػػػة م ملػػة بػػػالميرة، والرجػػػاؿ والسػػػ ح، قػػاؿ السػػػلط

 تدرليا إلى عاا اي ما تشاك.
 قاؿ يعقوبا لؾ ذلؾ يا مو   بإذف اهلل.. ولاف.. لي طلب أرير يا مو  .

 قاؿ السلطافا قؿ يا يعقوب، لؾ ما تريد!!
 قاؿ يعقوبا ابني الراضي.. مقدـ الن اطيف في عاا.

 نؾه!دىش السلطافا أىو اب
 قاؿ ىذا ب رر شديدا نعـ يا مو  .

 اح  ػ ح الػديفا مػا شػاك اهلل.. مػا شػاك اهلل.. لاػـ اهلل يػا أىػؿ م ػر.. لػـ 
يرطئ فياـ قاضػينا ال اضػؿ الػذ  ين ػ ني دايمػا  ب ػب م ػر وأىليػا.. مػاذا يريػد 

 ابنؾ المقداـه
 قاؿ يعقوبا إنو ب اجة إلى ال  ال يف لي رؽ بو س ف العدو ومراابيـ.

 اؿ السلطافا وأيف نجد ىذا الال  اآلفه! إف ىذا الال  أندر مف الزيبؽ.ق
 قاؿ يعقوبا إنو عند مقدـ ال شيشية اإسماعيلية في م ياؼ.
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ن ػػع السػػلطاف،  ػػرؾ رأسػػو يمنػػة ويسػػرة، قػػاؿا سػػأرأ يػػا يعقػػوب، مػػا يماننػػي 
 فعلو.

 قاـ يعقوب وىو يرتجؼ مف فرط ا ن عاؿ، اـ استأذف ابف جبير وررج.
، فػي اش تد ملؾ ال رنسيسة فػي مياجمتنػا، ومياجمػة البلػدي اػاف ينازلنػا اػؿ يػـو

المػػرج وفػػي الػػت ؿ المجػػاورة، وفػػي ضػػرب البلػػد بالمنجنيقػػات وث ت ال ػػرب الجديػػدة 
التػػي جػػاك بيػػا معػػو مػػف بػػ ده، وتػػواترت رسػػايؿ األميػػر بيػػاك الػػديف قراقػػوش تنػػذر 

ط بعػػػض أ جارىػػػا، ور بػػػة بسػػػوك األ ػػػواؿ فػػػي عاػػػا، وتػػػأار بعػػػض أسػػػوارىا، وسػػػقو 
بعػػػػض األمػػػػراك فػػػػي المغػػػػادرة، ومػػػػنيـ األميػػػػر  سػػػػاـ الػػػػديف أبػػػػو الييجػػػػاك، وأميػػػػر 

 األسطوؿ ال اجب  ساـ الديف لؤلؤ.
 

عنديػػػذ أمػػػر السػػػلطاف النا ػػػر باتابػػػة دسػػػتور يطلػػػب إلػػػى ىػػػؤ ك الرػػػروج مػػػف 
ال  ار، اـ اتب السلطاف دستورا  يطلػب إلػى األميػر سػيؼ الػديف علػي المشػطوب 

لمقػػػػدميف أرسػػػػؿ وابػػػػف الجػػػػاولي، وسػػػػنقر الوشػػػػاقي الػػػػدروؿ إلػػػػى البلػػػػد بػػػػد   مػػػػف وا
المغػادريف، وقػد تػـ ذلػؾ بنجػاح ابيػري إذ اسػتطاع رجػاؿ األسػطوؿ إدرػاؿ براػوس ػ 
وىو مراب  غير يتسع لعشرة مف الرجاؿ فقػط ػ فػي مينػاك البلػد ر ػـ شػانيات العػد 

رة، وًادرػاؿ اآلرػريف الػذيف طلػب وبطسو، ومف اـ إرراج األمراك الػذيف طلبػوا المغػاد
إلػػييـ السػػلطاف الػػدروؿ، وقػػد سػػاعد فػػي إنجػػاح الميمػػة مػػا قػػاـ بػػو السػػبا وف وفػػي 
ي وذلػػػؾ بػػػأف  مػػػؿ ىػػػو  مقػػػدمتيـ عيسػػػى العػػػواـ الػػػذ  أوىػػػـ أسػػػطوؿ العػػػدو بػػػاليجـو
ورجالو ػ وبعد أف اطمأنوا إلى ابتعاد شانيات ال رنجة عف الميناكػػ  طسػوا فػي المػاك 

 تعدوا، وااف ذلؾ اافيا  ألف يدرؿ البراوس ويررج ويتـ التبادؿ. مرة أررأ واب
ولمػػػا درػػػؿ األميػػػر اإس يسػػػ ر  سػػػاـ الػػػديف أبػػػو الييجػػػاك الريمػػػة السػػػلطانية 
على تؿ ايساف ػ بعد أف انتقؿ إليو سيد  ومو   ليتابع المعراة عف قرب ػ ت ػدث 

مػػوت والمػػرض األميػػر ب ػػوت ر ػػيض فيػػو اناسػػار واعتػػذار، ف ػػدث عػػف الجػػوع وال
والضػيؽ واإنيػػاؾ فػػي البلػػد، امػا ت ػػدث عػػف  ػػمود األىػالي، ونيػػتيـ فػػي المقاومػػة 
إلػػػى النيايػػػة، وأشػػػاد بػػػاألمير قراقػػػوش إشػػػادة تامػػػة، وعلػػػؿ رروجػػػو مػػػف البلػػػد بطػػػوؿ 
المقاـ، والر بة فػي رؤيػة الولػد واألىػؿ. اسػتمع إليػو سػيد  ومػو   بيػدوك و ػمت، 

ألمير  سػاـ الػديف لؤلػؤ، فقػد اعتػذر بػالمرض، ووجيو لـ يس ر عف أ  شيك، أما ا
وعدـ الجدوأ بالبقاكي ذلؾ أف   شانيات للمسػلميف فػي مينػاك عاػا، أمػا مقاتلػة بػرج 
الػػذباف فيػػـ فػػي أسػػوأ  ػػاؿ  نقطػػاع الميػػرة والسػػ ح عػػنيـ. سػػيد  ومػػو   لػػـ يعلػػؽ 

، ولػـ على ما قا ه بشيك، ان رفا مف أمامػو وىمػا فػي أسػوأ  ػاؿي لػـ يػنعـ علييمػا
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 يتبادؿ معيما المة.
انػػا نعػػرؼ جميعػػا  ػ وقػػد قػػاؿ ذلػػؾ الملػػؾ العػػادؿ شػػقيؽ سػػيد  ومػػو   باػػؿ 
 ػرا ة ػ إف المقػػدميف أرسػػؿ وابػػف الجػػاولي، وسػػنقر الوشػػاقي ذىبػػوا إلػػى عاػػا دوف 
رضػاىـ، وًانيػـ متعجلػوف، و  يتمتعػوف بال ناػة، وال ػبر ال زمػيف، ولاػف ػ أضػاؼ 

 اك الديف قراقوش سيعرؼ بالتأايد ايؼ يعامؿ الجميع.الملؾ العادؿ ػ األمير بي
المقدموف الا اة ىـ مف قوات ال   ية الذيف اشتيروا ب ػب الطعػاـ الغلػيظ، 
و البػا  مػا ي ػػاب أرسػؿ بالػذات بالرػػانوؽ لااػرة الل ػػـ الػذ  يتناولػو فػػي المسػاك. قػػد 

، امػا أنػو اػاف أمر السلطاف بإرساليـ إلػى عاػا ر بػة منػو فػي تعلػيميـ دورسػا  اايػرة
يعػػرؼ أف فػػي عاػػا مػػف األمػػراك والمقػػدميف األشػػداك مػػا يا ػػي ل عتمػػاد علػػييـي فقػػد 
اػػاف ىنػػاؾ إلػػى جانػػب األميػػر قراقػػوش، اػػؿ مػػف األميػػر شػػيراوه بػػف بارػػؿ، واألميػػر 
 سػػف بػػف باريػػؾ، وطغػػرؿ السػػل دار أ ػػد رػػواص مماليػػؾ سػػيد  ومػػو   السػػلطاف 

 النا ر.
مشػػػطوب فيػػػو أميػػػر شػػػديد وعنيػػػؼ، وسػػػريع أمػػػا األميػػػر سػػػيؼ الػػػديف علػػػي ال

الغضػػػب، وذو  ميػػػة ونرػػػوة علػػػى عاػػػس والػػػي البلػػػد األميػػػر بيػػػاك الػػػديف قراقػػػوش، 
  ا ب اليدوك المدىش والجأش المستقر.

لػـ يعػػد أمػػامي عمػؿ اايػػر فػػي القضػاك بػػيف العسػػار، ذلػؾ أف اشػػتداد المعػػارؾ 
نيػػػا المواجيػػػة مػػػع ملػػػؾ ال رنسيسػػػة جعػػػؿ مػػػف األطػػػ ب اإسػػػ مية تػػػرابط فػػػي أماا

لمعسار العدو المرذوؿ لي   ونيارا ي إذ إف ال رنجة لـ يتراوا عاا ل ظة وا ػدة، فقػد 
أارنوىػػا بأ جػػار المنجنيقػػات، والزنبػػورؾ الم اػػـ ال ػػنع، واػػرات النػػار، واػػذلؾ مػػا 
ا ػػػطنعو مقاتلػػػة ال رنجػػػة مػػػف ث ت  ػػػرب لػػػـ نرىػػػا مػػػف قبػػػؿ، اػػػاألبراج المت راػػػة، 

بات العجيبػػة الم ػػنوعة مػػف الرشػػب والن ػػاس وال ديػػد. ىػػذا وسػػ لـ التػػراب، والػػدبا
الػػػػػو وأىػػػػػؿ البلػػػػػد  ػػػػػابروف م تسػػػػػبوف يجتر ػػػػػوف األماولػػػػػة فػػػػػي القتػػػػػاؿ وال ػػػػػمود  
والمقاومػػػة. وقػػػد  ػػػداني فرسػػػاف مػػػف اليػػػزؾ اإسػػػ مي مػػػف الػػػذيف يواجيػػػوف أسػػػوار 

مػػف  المدينػة، أف مقاتلػة السػػور ق ػزوا مػف أمػػاانيـ إلػى بػػرج مت ػرؾ، وقػاتلوا مػػف فيػو
ال رنجة، ر ػـ المنجنيػؽ، ور ػـ النػار، ور ػـ سػياـ الزنبػورؾ التػي يت ػنف ال رنجػة فػي 
 ػػػنعيا، وقػػػد قارنػػػت بػػػيف النشػػػاب اإسػػػ مي، والزنبػػػورؾ ال رنجػػػي، فرأيػػػت األريػػػر 
أاار إتقانا ، وأن ذ وسيلة، وأاار دقة، وقػد عمػد السػلطاف النا ػر إلػى  ػنع زنبػورؾ 

االمػأموؿي فمقاتلػة السػلطاف متعػودوف علػى القػوس شبيو بذلؾ ولاف النتاي  لـ تاػف 
الرشػػبية المرنػػة التػػي تمػػن  ال ػػارس أف يرتبػػر ن سػػو بػػالقوة واإ اػػاـ والجػػرأة والقػػدرة 
على الت ويب، أما الزنبػورؾ فلػيس فيػو اػؿ ذلػؾ، فيػو أشػبو مػا ياػوف بالزراقػة فػي 
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 ىذا ال دد.
نيػػار امػػا قلػػت، فلػػـ وبسػػبب ابتعػػاد العسػػار عػػف الػػت ؿ، ومػػرابطتيـ بالليػػؿ وال

يعد أمامي مف عمؿ في القضاك بينيـ، ااف عملي ين  ر في اتابة العقػود لشػراك 
العبيػػػد أو األسػػػرأ أو بػػػيعيـ، واػػػذلؾ ال  ػػػؿ بػػػيف منازعػػػاتيـ  ػػػوؿ ملايػػػة مػػػاؿ أو 
قمػػاش أو عبػػد، وربمػػا فػػي أ ػػواؿ نػػادرة ال  ػػؿ فػػي دمػػاك ىػػدرت عػػف  يػػر عمػػد، 

ف األمراك، وبيف سيد  ومو    ػ ح الػديف، واألىـ مف اؿ ذلؾ، العمؿ اس ير بي
فقد ااف ىؤ ك ااير  الطلبات، ااير  التذمر، فمنيـ مف يريد إقطاعا  أابػر، ومػنيـ 
مػػػف يريػػػد أف يػػػزا ـ أميػػػرا  ثرػػػر فػػػي إقطاعاتػػػو، ومػػػنيـ مػػػف يريػػػد أف يغػػػػادر أرض 
المعراة، ومنيـ مف ااف يطلب م انعة ال رنجػة. اػؿ ذلػؾ وسػيد  ومػو    ػابر 

 سب يلقى الجميع بوجو بشوش، وقلب اابت.م ت
وربمػػا جػػاز لػػي ىنػػا أف أذاػػر األمػػور ب ػػرا ة تسػػت ؽي فسػػيد  ومػػو   الػػذ  
 ارب فلوؿ الدولة ال اطميػة، اػـ ثؿ زناػي اػـ ال رنجػة، اػاف أماولػة األميػر الػذ  لػـ 
يتعػػود عليػػو بقيػػة األمػػراك، واألتابػػؾ فػػي الشػػاـ، الػػذيف تعػػودوا رد ال رنجػػة بالمػػاؿ أو 

لم ػػانعة، وفػػي بعػػض األ يػػاف بالقتػػاؿ. اػػاف سػػيد  ومػػو   بالنسػػبة لػػػيـ م يػػرا ، ا
وليذا، فإف اايرا  مف األمراك  ولو ػ وقد تعودوا على انت ػاراتو السػريعة ػ أرادوا إليػو 
أف يعجػػػؿ فػػػي  سػػػـ المعراػػػة  ػػػوؿ عاػػػا، ولاػػػف ذلػػػؾ لػػػـ ي  ػػػؿ إرادة اهلل أو  ، 

ا ، وربمػا لعػدـ  زمػو أمػره االاػا ، وألف ال سػـ ول شد ال رنجػة ألن سػيـ  ػوؿ عاػا اانيػ
لـ ي  ؿ، فقد بدأ ىؤ ك األمراك يتململوف ويتذمروف، مع ما رافػؽ ذلػؾ مػف أمطػار 
والػػػػوج، وأمػػػػراض، وروايػػػػ  فاسػػػػدة، وىػػػػواك رااػػػػد اقيػػػػؿ، ىػػػػؿ اػػػػاف ذلػػػػؾ تقاعسػػػػا  أو 
اسػػػتيانةه! أشػػػيد أف سػػػيد  ومػػػو   لػػػـ يغػػػادر أرض المعراػػػة طيلػػػة ىػػػذه الشػػػيور 

مانية عشػرة، ولػـ يػنـ ر ليػا إ  ت ػت ريمػة، مالػو فػي ذلػؾ ماػؿ أقػؿ جنػد  فػي الا
العسػػار الػػو، عاػػا اانػػت ضػػرورية لنػػا ولل رنجػػة، عاػػا قسػػطنطينية ال رنجػػة، ومػػف 
ي اميا ي ت  الب ر أو يغلقو، ومنذ أف ا تليا ال رنجة قبؿ امػانيف عامػا  جعلػوا منيػا 

فت يػا سػيد  ومػو   اػاف يعػرؼ أنػو يغلػؽ قبلة التجػار والرىبػاف والمقاتلػة، وعنػدما 
 الب ر أماـ ال رنجة على عموميـ.

ال  ػػار  ػػوؿ عاػػا اػػاف جديػػدا ي لػػـ ي ػػدث أف اػػاف ذلػػؾ منػػذ أف تػػولى سػػيد  
ومو   األمر، وااف جديدا  ػ أيضا  ػ استن ار ملوؾ الغرب جميعا ، وًاع نيػـ ال ػرب 

وا ػدة، اانػت تلػؾ المػرة  علينا، واػاف علػى سػيد  ومػو   أف يجابػو اػؿ ذلػؾ دفعػة
األولى التي نسمع فييا أف اؿ ملوؾ الغرب قػرروا  ربنػا مػف جديػد. فيػؿ اػاف ذلػؾ 

 سببا  ثرر في دفع أمراك السلطاف إلى اارة المطالب واارة التذمراته!
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 مػػؿ ال مػػاـ رسػػايؿ اتبػػت بالترجمػػة تقػػوؿ إف البلػػد فػػي أسػػوأ أ واليػػاي فػػالميرة 
ة، واػػػذلؾ السػػػػ ح، وأف المرضػػػػى والجر ػػػػى فػػػػي فػػػي تنػػػػاقص، والمػػػػاك ين ػػػػد بسػػػػرع

ازديػػػاد، واألناػػػى مػػػف ذلػػػؾ الػػػو، أف أسػػػوار بعػػػض األبػػػراج بػػػدأت تت ػػػدع، وطلػػػب 
األميػػػر قراقػػػوش فػػػي نيايػػػة الرسػػػالة اإسػػػراع فػػػي مشػػػا لة العػػػدو مػػػف البػػػر والب ػػػر، 

 واإسراع بإدراؿ الميرة، والس ح إلى البلد.
 

ه بزيػػادة عػػدد السػػبا يف الػػدارليف اسػػتدعى سػػيد  ومػػو   عيسػػى العػػواـ، وأمػػر 
إلى البلػد رلسػة، و مػؿ مػا يسػتطيعوف مػف متػاع، بانتظػار فػرج اهلل. وعػد ىػذا ريػرا  
وانطلؽ. سأؿ سيد  ومو   عف أربار الب ار الم ر  يعقػوب وبطسػتو، فقيػؿ لػػو 
إف ىذا قد ررج مف بيروت ببطسػة ابيػرة م ملػة باػؿ شػيك اسػتعدادا  إدراليػا إلػى 

مػػػا ن ػػػف اػػػذلؾ، إذ وقػػػع ال ػػػوت أف ملػػػؾ اإناتػػػار قػػػد و ػػػؿ عاػػػا فػػػي عاػػػا، وبين
رمسة وعشريف شانيا  مملوكة بالرجاؿ والسػ ح والعػدد، وقيػؿ إف ىػذا الملػؾ ذو رأ  

 في ال رب مجرب. ىذا والسلطاف يتلقى ذلؾ بال بر وا  تساب.
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 جوانا
 
 

متقاربة، أماا  مات زوجي؛ ممك  قمية، ومات والدي، ممك إنكمترح في أوقات
األول فكاان منفتحااج وساهالج مااي المساممين حتاى شاشموا كاال شايت، وو اموا حتااى 

فتػورط غرفة نوم الممك. أماا والادي هناري فكاان متسارعاج بشاالن العالقاة ماي الباباا 
فػػي ر فػػات عميقػػة مػػع النػػب ك والػػوزراك، لػػـ ياػػف زوجػػي، و  والػػد  ممػػف ييتمػػوف 

ىيو، بؿ يماف القوؿ إنيمػا اانػا يارىػاف البابػا، ويعمػ ف اايرا  بالبابا، أو بأوامره ونوا
علػػى الرػػ ص منػػو، وقػػد فعػػ  فػػي النيايػػة. اآلف ماتػػا، وتراػػاني و يػػدة فػػي جزيػػرة 
مشمسة طيلة أيػاـ السػنة، نبيػذىا وأطعمتيػا المرللػة المال ػة يبعاػاف فػي جسػد  اػؿ 

فػػي جزيػػرة ماػػؿ ىػػذه،  ػػرارة العػػالـ، وأشػػواقو، واللذايػػذ الممانػػة فيػػو.   يماػػف العػػيش 
 يػػث   رقيػػب، و   سػػيب، دوف أف ينشػػغؿ المػػرك بابتاػػار أسػػلوب للبقػػاك أو ذريعػػة 
لػػوي فبعػػد أف مػػات زوجػػي، واعتلػػى الملػػؾ ولػيـ العػػرش نسػػيني الجميػػع. تراػػوني فػػي 
ق ر  غير مع جيش اامؿ مف الو ػي ات، والعبيػد المسػلميف، وال ػراس العجػايز 

 ار أيضا .الذيف يناموف في الليؿ والني
  شيك أفعلػو ىنػا، فػي  ػقلية ىػذه،  تػى زوجػة الملػؾ ولػيـ لػـ تالػؼ ن سػيا 
بػػدعوتي إلػػى أيػػة   لػػة أو مناسػػبة، فيػػي امػػرأة مػػف جنػػوة، والػػدىا يملػػؾ أسػػطو   مػػف 
المرااػػػب التػػػي تسػػػافر إلػػػى سػػػوا ؿ بػػػ د الشػػػاـ وسػػػوا ؿ إفريقيػػػة، وتعتقػػػد فػػػي قػػػرارة 

دىا أاار مما ىي ب اجة إلى جاىو، ىػذا إلػى ن سيا أف الملؾ ب اجة إلييا لغنى وال
جانػػػب أنيػػػا تاػػػره اإناليػػػزي فيػػػي تعتقػػػد أنيػػػـ بػػػاردوف ومتابػػػروف ومتعجرفػػػوف، و  
يعبػػروف عػػف مشػػاعرىـ إ  إذا تمػػت مضػػاجعتيـ، وتعتقػػد ػ أيضػػا  ػ أف النورمػػاف ػ 
عمومػػا  ػ ىػػـ أنػػاس مترل ػػوف، ي بػػوف المشػػاجرة وال ػػرب لػػيس إ ، و  ي يمػػوف فػػي 

عر أو الن ػت أو الت ػػوير، فػ  مشػاعر فنيػػة لػػيـ. وقػد سػػمعت أف والػدىا جمػػع الشػ
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لػيا ت  ػا  نػادرة مػف اػؿ الػب د التػي ت ػؿ إلييػا سػ نو، باإضػافة إلػى عػدة  يوانػات 
تاػػاد تاػػوف أرػػذت مػػف األسػػاطير وال اايػػات الررافيػػة، وأف الملػػؾ ولػػيـ يػػزور ىػػذه 

فيناؾ طاير يتالـ، وىناؾ  يػواف يزيػد ال يوانات بشاؿ يومي للعجايب التي تأتيياي 
مف  جمو عدة مرات في  الة اإاارة أو الغضب. أما ق ػر  فػ  شػيك فيػو سػوأ 

 الطعاـ المرلؿ والنبيذ اللذيذ، وىذه الريا ت التي تبعث القشعريرة في جسد .
ولمػػػا  اولػػػت إشػػػغاؿ ن سػػػي فػػػي الزراعػػػة، اسػػػتدعيت أ ػػػد عبيػػػد  المسػػػلميف، 

نػػػي أ ػػوؿ ال   ػػػة والزراعػػػة. أ ضػػػر لػػي ىػػػذا اتابػػػا  ضػػػرما  وطلبػػت إليػػػو أف يعلم
بالعربية، يتناوؿ فيو أنواع النبػات، واآلفػات التػي ت ػيبيا، وأوقػات زراعتيػا، والم يػد 
مف أجزاييا، قاؿ لي رادمي إف مؤلؼ ىذا الاتػاب ىػو ابػف الب ػاؿ، فقلػت لػػو إنػي 

اربيو وبشػػػ تيو،   أجيػػػد العربيػػػة، ف ػػػار يتػػػرجـ لػػػي، ولمػػػا  ػػػرت أ ػػػدؽ فيػػػو، بشػػػ
اشػػػػتعلت الريػػػػا ت فػػػػي جسػػػػد ، ف ػػػػرفتو قبػػػػؿ أف أتيػػػػور، واات يػػػػت بػػػػر  أشػػػػجار 
الارمة، والرماف التي ت ػيط بق ػر  بااػرة  فتػة للنظػر، ولاػف ال ػر وال ػراغ والنبيػذ 
جعلني أتيور، أتيور أاار مما ت ورت، وأاار مما رططت. الشػمس ىنػا واضػ ة 

ادعػػة ومراو ػػة، و  ت  ػػ  عػػف ن سػػيا. أمػػا و  تر ػػي شػػييا . فػػي بػػ د  الشػػمس مر
ىنػػا، فاػػؿ شػػيك واضػػ ، واػػؿ شػػيك ت ػػت األنػػؼ تمامػػا ، و ػػي اتي المسػػلمات أو 
المنت ػػرات ػ  ػػرف يتن ػػرف ىػػف وأىلػػييف بعػػد أف أرػػذ الملػػؾ ولػػيـ يضػػيؽ علػػى 
المسػػلميف فػػي الػػب د، بعػػد أف تػػواردت األربػػار عػػف انت ػػارات  ػػ ح الػػديف علػػى 

فػػػي أذنػػػي أسػػػرار  يػػػاتيف، وربايػػػا أروا يػػػف، وعجبػػػت  مسػػػي يي الشػػػاـ ػ أسػػػقطف
ل برىف، وتاتميف وت رقيف، وقدرتيف علػى ا تمػاؿ ال رقػات اليػا. و ػداتني عػف 
الرجػػػؿ اأنػػػو شػػػبيو باإلػػػو، وعػػػف لذايػػػذ الل ظػػػات ال ميميػػػة التػػػي يتعلميػػػا الجميػػػع 
باعتبارىػػػا جػػػزكا  مػػػف ديػػػنيـ. عجبػػػت لربػػػرتيف العاليػػػة، ودقػػػة فيميػػػف ألجسػػػادىف، 

جساد رجاليف. لـ تاف و ي اتي يشبينني قط، لـ أاػف ممػف تتوقػؼ لتتػذوؽ متعػة وأ
ال ػػد، واإ ػػراك والممانعػػة، أو تلػػؾ المتػػع ال ػػغيرة التػػي يغرقنػػا فييػػا ال ػػب الػػذ  
يجر  في ممنوعات وم رمات. الشمس ىنا ساطعة، وعندما يذوب النبيذ فػي الػدـ، 

 يب ػػث إ  عػػف شػػبييو، وألننػػي فػػإف الجسػػد يت ػػوؿ إلػػى أايػػر يطيػػر فػػي األجػػواك،  
انػت أعػرؼ أننػي أتيػور بػدـ إناليػز   قيقػي،   ي سػب  سػابا  للعواقػب عنػد الولػو 
والغضب وال اجة، فقد منعت ن سػي مػف التػورط مػع مػف يسػتعمؿ ذلػؾ فػي إذ لػي، 
أو إذ ؿ عايلتي، أو اسمي في جزيرة  غيرة ماؿ ىػذه، ورا ػة أمػاـ زوجػة الملػؾ 

ـ ياػػػف أمػػػامي سػػػوأ عبيػػػد  الػػػذيف يجيػػػدوف اػػػؿ شػػػيك فػػػي جػػػو ولػػػيـ المغػػػرورة، فلػػػ
ا ت ػػػالي، ملػػػيك بالرضػػػوع وا  تػػػراـ، والميابػػػة التػػػي تجعػػػؿ مػػػف اػػػؿ شػػػيك ممتعػػػا  
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وعػػذبا  وسػػريا  إلػػى أبعػػد  ػػد، انتيػػاب اللػػذة ىاػػذا، فػػي ماػػؿ ىػػذا الجػػو  يػػر المتاػػافئ 
ؾ الغريػب المقارب للرطيية، الغارؽ في السر، المضمع بالرضوع، الراتػع فػي انتيػا

 والجديد، يجعؿ لل ياة معنى، وللبقاك ذاتو ذريعة.
و ػػي اتي اللػػواتي عػػرفف ذلػػؾ بسػػيولة، قػػدمف لػػي ن ػػاي  ميمػػة، وقػػدمف لػػي 
اػػذلؾ مػػراىـ ذات راي ػػة ن ػػاذة ت يػػد فػػي منػػع المضػػاع ات  يػػر الم مػػودة، ان ػػعت 

أت، لػػذلؾ دوف اػػ ـ، أمػػا الو ػػي ة العجػػوز التػػي انػػت أنادييػػا باسػػـ د ؿ، فقػػد تجػػر 
وقالت لي إنني قػد أاػوف أعػاني مػف عػرض معػروؼ، وذاػرت اسػمو بالعربيػة ػ ممػا 
أرجؿ مف قولػو امػا ىػو، ولاػف ترجمتػو تعنػي أننػي ماػؿ بيػر   قعػر لػػو ػ ضػ ات 
ر ما  عنػي، وقلػت لػػيا بمػا   يعنػي أننػي أبادليػا ال ػديث، بػؿ اػأنني أ ػدث طبيبػا . 

سػألتني وىػي ت ػدؽ فػيَّ بعيػوف اابتػة إنني لست اػذلؾ، ولاننػي أشػعر بملػؿ ابيػر، ف
  تيتز، و  ترمش فيما إذا انت أعاني مػف ال ػ راك، أو أ  مػزاج من ػرؼ، فقلػت 
لػيا و  ذلؾ أيضا ، بؿ إننػي أعػرؼ مػا أفعػؿ، وأسػتمتع بػو لػيس إ ، عنديػذ، تقػدمت 
منػػي د ؿ، وقالػػت بعيونيػػا الاابتػػة، إنيػػا سػػتعرفني علػػى أشػػياك جديػػدة لػػـ أسػػمع بيػػا 

قبؿ، وىاذا،  ارت تقرأ لي مف اتاب شيواني لمؤلػؼ مسػلـ مػف األنػدلس عػف  مف
ال ػػب. لػػـ أاػػف أفيػػـ اايػػرا  مػػف الشػػعر الماتػػوب، فيػػو شػػعر فيػػو باػػاك اايػػر، وفيػػو 
ت وير لعذابات العاشؽ   ضرورة لػيا، واأف ال ب عذاب، وما ااف لػػو أف ياػوف 

ر  ػػرا ة، فأ ضػػرت بعػػد اػذلؾ، فسػػألت د ؿ فيمػػا إذا اػػاف ىنػػاؾ اتػػب أرػػرأ أااػػ
يػػوميف اتابػػا   ػػغيرا  بغػػ ؼ سػػميؾ أسػػود، قالػػت د ؿ إف عنوانػػو ىػػو مػػا   يماػػف 
التجػػرؤ علػػى ل ظػػو، ان ػػدع قلبػػي مػػرة وا ػػدة، أياتػػب المسػػلموف ماػػؿ ىػػذا الاتػػاب 
وىػػػـ الم ػػػافظوف والمتشػػػددوفه! وعنػػػدما  ػػػارت د ؿ تقػػػرأ لػػػي، وتتػػػرجـ مػػػا تقػػػرأ، 

قػػد  ػػرت أطػػارد اػػؿ مػػا يت ػػرؾ فػػي ق ػػر ، فػػاؽ  ولػػت أيػػامي إلػػى ج ػػيـ  قػػا ي ف
الاتػػاب ريػػالي، وأيقػػظ فػػي اػػؿ مػػا يماػػف أف يػػدفع إليػػو الملػػؿ وال ػػراغ والب ػػث عػػف 
معنػػػى، وانتيػػػى األمػػػر إلػػػى أف  ػػػارت د ؿ ىػػػذه تقػػػـو بالعمػػػؿ لػػػي، ووفػػػرت علػػػي 
الاايػػر مػػف ميانػػة السػػؤاؿ، أو ذؿ العػػػرض، وأ ػػب ت أسػػيرة د ؿ، أنتظػػر أفعاليػػػا 

ما توفره لي ممػا أ تػاجي فلػـ أعػد أ ػادر ق ػر  إ  للتػريض قلػي   علػى وتدبيرىا، و 
شػػػاطئ الب ػػػر، أو لل ػػػ ة فػػػي الانيسػػػة ممػػػا يضػػػطرني إلػػػى مجاملػػػة الملػػػؾ ولػػػيـ، 
وزوجتػػػو المغػػػرورة التػػػي تسػػػلـ علػػػي بػػػأطراؼ أ ػػػابعيا. وممػػػا زاد الطػػػيف بلػػػة أننػػػي 

قرطبػػة ػ لتماػػؿ  أ ػػب ت أرتػػد  الم بػػس األااػػر شػػبيا  بم بػػس نسػػاك إشػػبيلية أو
أجواك الاتب التي تقرأ لي د ؿ، وألف ذلؾ ليس مستغربا  فػي بػاليرمو أ ػ   ػ األمػر 
الذ  استيجنتو زوجة الملؾ ولػيـ التػي تلػبس ايػاب نسػاك جنػوة التػي تاشػؼ ال ػدر 
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والات ػيف، فيمػا تبػدو ايابػا  فقيػرة بالقيػاس إلػى الايػاب التػي ألبسػيا، فيػي ػ وًاف اانػت 
الات ػػيف والعنػؽ ػ  إ  أنيػا ملييػػة بالت ا ػيؿ ال ػػغيرة مػف الانيػػات، تغطػي ال ػدر و 

واأللػػواف والمررمػػات والريػػوط المرتل ػػة، والقطػػع المتعػػددة، والطبقػػات ال ريريػػة التػػي 
تجعػػؿ الجسػػد متعػػة ب ػػد ذاتػػو. ىػػذه الم بػػس اانػػت تايرنػػي، وتبيرنػػي وتجعػػؿ مػػف 

دارػؿ  ػندوؽ مػف اللػوف  جسد  وااقا  مف ن سو، ويشػعرني بػأنني ماػؿ انػز مربػوك
والبػػػرودة والضػػػوك المتاسػػػر، أمػػػا زوجػػػة الملػػػؾ فػػػاتيمتني بػػػأني ماػػػؿ الراىبػػػات بيػػػذه 
الاياب، وأنني لـ أت رر بعد مف تأاير الا ػار علػي. لػـ تقػؿ لػي ذلػؾ مباشػرة ولانػي 
سمعتو ممػف ينقلػوف الاػ ـ والنمػايـ عػادة. اسػتغربت أف تقػوؿ ىػذه ماػؿ ىػذا اللغػط، 

مسػػلميف ىػػـ الػػذيف يعمػػروف ىػػذه الجزيػػرة منػػذ قػػرنيف مػػف الزمػػاف وىػػي تعػػرؼ أف ال
مضػػيا، وعنػػدما أفػػتش فػػي  ػػدر  عػػػف اراىيػػة للمسػػلميف فػػإنني   أجػػدىاي ىػػػـ   
يشػػبيوننا فػػي أسػػلوب  ياتنػػا، يميلػػوف إلػػى اعتبػػار أن سػػيـ أنيػػـ أفضػػؿ مػػف اآلرػػريف 

ثرػر الرسػؿ  بسبب مف دينيـ الذ  يعتقدوف أنو ثرر األدياف، وأفضليا، وأف م مػدا  
وأفضػػليـ، وأف إلييػػـ   يشػػبو أ  إلػػو ثرػػر، وبسػػبب مػػف ذلػػؾ تجػػدىـ أااػػر فرػػرا ، 
وأااػػر اسػػتنامة إلػػى ذلػػؾ بمػػا يشػػبو عقيػػدة السػػاوف والراػػوف، واػػأف مجػػرد إسػػ ميـ 
يعطييـ أفضلية على الاوف، وما عػدا ذلػؾ فيػـ رايعػوف فػي اػؿ شػيكي لػػيـ طػرقيـ 

والزراعػػػػة والعلػػػػـ وال لسػػػػ ة والجغرافيػػػػة، وىػػػػـ  فػػػػي النظافػػػػة وال ػػػػب، والػػػػزواج والبنػػػػاك
يربطوف اؿ شيك بدينيـ،  تى طريقتيـ في مباشرة نساييـ، وقػد عجبػت لػذلؾ أشػد 
العجػػب، ديػػنيـ فيػػو ت ا ػػيؿ  يػػر م تملػػة، ولػػـ ترطػػر علػػى بػػاؿ،  تػػى فػػي العيػػد 

 القديـ   نجد ماؿ ىذه الت ا يؿ، ولاني لـ أاف منشغلة بذلؾ قط.
ي الق ر، وفػي الطريػؽ، وفػي اػؿ ماػاف أذىػب إليػو، ومػا المسلموف  ولي، ف

يشيع في إشبيلية أو قرطبة مػف ألبسػة أو م ػنوعات، فيػو ي ػؿ إلػى بػالبريمو بعػد 
شير وا د فقط،  تى أسػلوبيـ فػي الغنػاك والػرقص، ت ػوؿ فػي بػاليرمو إلػى أسػلوب 
س دارج فػػي وضػػع األل ػػاف والق ػػايد، وأرػػذ شػػعراك ومغنػػوف يقلػػدوف شػػعراك األنػػػدل

المسػػلميف فػػي التنقػػؿ، وًالقػػاك الق ػػايد بم ػػا بة القياػػارة، وقػػد سػػمعت ق ػػيدة ماػػؿ 
ىػػذه تت ػػدث عػػف ذلػػؾ ال ػػارس المسػػي ي الػػذ  قاتػػؿ المسػػلميف فػػي قشػػتالة وبلنسػػية، 
ويدعى "السيد الاابنيتور". ولـ ياف يعنيني اؿ ذلؾي فأنا إناليزيػة تزوجػت مػف ملػؾ 

وذ البابػػػا عليػػو. تقػػػدمت بػػػي السػػػنوف دوف  ػػقلية لتوسػػػع ن ػػػوذ أبييػػػا، ولتقلػػؿ مػػػف ن ػػػ
جدوأ، ولـ يعػد مػف  يػاتي سػوأ أف أنيػؿ مػف لذايػذىا التػي   يشػبع منيػا، ويجػدر 
ا عتػػػراؼ ػ ىنػػػا ػ أننػػػي   أ ػػػدؽ الاػػػاىف الػػػذ  يت ػػػدث عػػػف المتػػػع الرو يػػػة، 
واإرػػػػ ص للػػػػرب،  يػػػػث   يماننػػػػي ت ػػػػور ىػػػػذا الػػػػرب إ  مػػػػف رػػػػ ؿ  اايػػػػات 
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 يػػػػث ترػػػػتلط  اايػػػػاتيف عػػػػف الغابػػػػات المػػػػاطرة والعتمػػػػة و ػػػػي اتي أيػػػػاـ ط ػػػػولتيي 
والال ، والشر يات الررافية مع يسوع الذ  يتنقؿ مف ماػاف آلرػر دوف أمطػار أو 
عتمػػة أو الػػوج. أ ببػػت يسػػوع لػػػيذه األسػػطورية فيػػو، وىػػي ػ وًاف اانػػت   تشػػابو 

أف ي ػلب  أسطورية أبطاؿ النورماف ػ إ  أنيػا اانػت شػييا  عظيمػا  وعميقػا ي فقػد قبػؿ
ويتعذب مف أجؿ الرطاة ر ػـ أنػو اػاف قػادرا  علػى ترلػيص ن سػو،   أفيػـ الرطييػة 
التػػي يػػتـ الاػػ ـ عنيػػا، أبطػػاؿ النورمػػاف   رطايػػا عنػػدىـ، وليػػذا لػػـ أتماػػف قػػط مػػف 
تسليـ رو ي للػرب. اانػت ىنػاؾ مسػافة ابيػرة بينػي وبينػو، فعنػدما أ ػدؽ فػي وجيػو 

عليو، أ ب ىػذا الوجػو المنا ػئ إلػى الػدارؿ،  في الانيسة، انت أ ب وجيو وأش ؽ
المتعػػػذب بوجػػػع   نيػػػايي، وأ ػػػب جسػػػده الن يػػػؿ الػػػذ  يبعػػػدؾ عػػػف الت ايػػػر بشػػػيوة 
الجسػػد، بػػؿ يػػدعوؾ إلػػى الغػػرؽ بالتأمػػؿ فػػي اميػػة العػػذاب وتػػوتر الػػروح، ولاػػف ر ػػـ 
اؿ ذلؾ، انت أشعر أنني أقرب إلى جسد ، وًالى ان عا تي واستسلـ لػػيا. انػت   

ـ الاػػاىف وىػػو يت ػػدث فػػي موعظػػة األ ػػد عػػف قمػػع الشػػيطاف فينػػا، وعػػف اػػب  أفيػػ
أروا نػا عػػف الرطييػة، ال قيقػػة أننػي لػػـ أاػف أفيػػـ مػا معنػػى الرطييػة، مػػا داـ يسػػوع 
ن سػػو قػػد اعتػػرؼ بيػػا، وضػػ ى بن سػػو مػػف أجػػؿ اػػؿ الرػػاطييف. يسػػوع جػػاك لتعري نػػا 

عنػا. الرطييػة ىػي مػا نعتبػره بالرطيية، وترلي نا مف ربقتيا، وقاتؿ إبلػيس بالنيابػة 
 رطيية ونعترؼ بيا، أما ما   أعتبره رطيية فيو  ير اذلؾ.

، الب ػػث  أنػػا أسػػتمتع بأيػػامي وجسػػد ، ووجػػدت لن سػػي عمػػ   أقػػـو بػػو اػػؿ يػػـو
عػػف المتعػػة، ىػػذا ىػػو عملػػي، وليػػذا ا  ػػت عػػف ا عتػػراؼ، أمػػا الاػػاىف، فػػزاد فػػي 

 اآلرريف. سررية زوجة وليـ، ومف معيا مف زوجات األمراك
ال قيقة أف يسوع مف ب د  ير ب دنا، وت ػدث إلػى أنػاس رطػاة أ ػ  وجػدوا 
ػػا ن ػػف، فإننػػا م ػػاربوف نسػػعى إلػػى المجػػد باػػؿ امػػف، وعنػػدما  فػػي أرض قديمػػة. أمَّ
أقػػارف بػػيف يسػػوع، وبػػيف مػػا سػػمعتو مػػف و ػػي اتي عػػف الملػػؾ العظػػيـ ولػػيـ ال ػػات ، 

الػذيف قػاتلوا العتمػة والػال  والو ػوش ومف معػو مػف ال رسػاف، وعػف أجػدادىـ العظػاـ 
والااينػػػػات الررافيػػػػة، وعػػػػف أوليػػػػؾ الرجػػػػاؿ والنسػػػػاك الػػػػذ  اانػػػػت ع قػػػػاتيـ ميلاػػػػة 
ومري ة، وواجيوا م اير   ت تمؿ، وأقدارا   ت دؽ، وتغلبوا علييػا بػالقوة والػذااك 
إ  والماابرة، فإنني أجد يسوع رج   سف النية   يااد يسػمع. اإناليػز    ي ػدؽ 

ن سو، و  يطيػع إ  ذاػاكه،  تصػى المسػي ية ت ولػت فػي ب دنػا إلػى مسػي ية أرػرأ، 
واعتقػػدت لوىلػػة مػػا ػ ورا ػػة بعػػد أف ذىبػػت بعيػػدا  فػػي مغػػامراتي مػػع د ؿ ػ أف 
الاتػػاب المقػػدس ىػػو نتػػاج أرض بػػ  تشػػبو أرضػػي، واقافػػة   تشػػبو اقػػافتيي الاتػػاب 

ة المػػػاك، والنػػػاس البػػػا اوف عػػػف المقػػػدس نتػػػاج أىػػػؿ الشػػػرؽ،  يػػػث ال ػػػ ار ، وقلػػػ
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َـّ الب ػػث عػػف عػػزاك مػػف السػػماك. إف د ؿ، المػػرأة  ال سػػؽ، واجػػت ب الشػػيوة، ومػػف اػػ
َـّ بيعػت ىنػا فػي  َـّ فػي إشػبيلية، اػ العجوز التي عاشت شطرا  مف  ياتيا في دمشؽ اػ
بػػاليرمو لزوجػػي ترلػػط بػػيف الرجػػؿ واإلػػو رلطػػا  عجيبػػا ، وىػػي تسػػمي الػػزوج بعػػ   أو 

با   ػا فػي رَّ ، الشرؽ ب د يقترب فييا اهلل إلى درجة أف ي ب  اؿ شػيك وأ  شػيك، أمَّ
بػػ د ، فالنػػاس نػػاس، متشػػااوف،  ػػذروف، و ػػارموف أيضػػا ، ويجعلػػوف مػػف اإلػػو 

 مجرد اايف يتمتع ببعض الروارؽ ليس إ . 
ااف ذىابي إلى الانيسة جزكا مف الواجػب لػيس إ ، وفر ػة لمشػاىدة النػاس، 

يػػدة، وسػػماع األربػػار المتػػواترة عػػف سػقوط القػػدس فػػي يػػد  ػػ ح الػػديف والوجػوه الجد
األيػوبي، وجنػػوف الملػػؾ ولػيـ أو مرضػػو جػػراك سػػماعو ذلػؾ الربػػر، واستشػػراك العػػداك 
ػػا  للمسػػلميف فػػي الجزيػػرةي فقػػد  ػػار ينظػػر إلػػييـ علػػى أنيػػـ أعػػداك أو جواسػػيس، ممَّ

وتيـ، و ػض الملػؾ ولػيـ دفع بالناس إلى مضايقة ىؤ ك في داااينيـ ومػزارعيـ وبيػ
َـّ رأأ أف مػػف ال امػػة أف  ب ػػره، وسػػم  للنػػاس أف تعبػػر عػػف  ضػػبيا واراىيتيػػا، اػػ
يتػػدرؿ ىػػو شر ػػيا  فػػي ذلػػؾ ليظيػػر تشػػدده وتع ػػبو، فػػأطلؽ العنػػاف لشػػرطتو أف 
تعتقػػؿ، وت ػػااـ، وتسػػجف اػػؿ مسػػلـ يرػػالؼ شػػرطا  مػػف شػػروط العمػػؿ أو التجػػارة أو 

مف ال قراك واأل نياك على  د سواك بتملؾ مػا بأيػد  التملؾ، ما أيقظ ثماؿ الاايريف 
المسػػػلميف. ولمػػػا فػػػرض الملػػػؾ ولػػػيـ ضػػػريبة سػػػماىا ضػػػريبة " ػػػ ح الػػػديف"ليموؿ 
إرسػػػػاؿ أسػػػػطوؿ ابيػػػػر إلػػػػى سػػػػوا ؿ الشػػػػاـ ليسػػػػاعد مسػػػػي يي الشػػػػاـ، فػػػػرض تلػػػػؾ 
ػػا أعطػػى  ملػػة الملػػؾ  الضريبةػػػ أيضػػا  ػ علػػى المسػػلميف، فضػػ  ىػػؤ ك ورفضػػوا، ممَّ

ة أرػػػرأ، اانػػػت د ؿ تعلمنػػػي بػػػذلؾ أو  بػػػأوؿ، بعػػػد أف سػػػألتيا عػػػف ضػػػدىـ شػػػرعي
ارت اك الشباب الذيف اانت ت ضرىـ إلي لي  ونيارا ب جػة قيػاميـ بأعمػاؿ الزراعػة 
والتبيػػيض وًا ػػ ح مػػا تيػػدـ مػػف جػػدراف أو ن ػػوهي فقػػد ذاػػرت لػػي أف ىػػؤ ك  ػػاروا 

أو الطػرد. ولػػـ ياػػف  يتجنبػوف الظيػػور فػي الشػػوارع روفػا  علػػى أن سػػيـ مػف ا عتقػػاؿ
ذلػػؾ مػػا يايػػر بػػي شػػييا  سػػوأ تنػػاقص الرجػػاؿ األشػػداك، ولاػػف ذلػػؾ لػػـ ينتػػو علػػى مػػا 
أ ػػب قػػط، ذلػػؾ أف أ ػػد ىػػؤ ك الشػػباب ػ ونسػػيت اسػػمو ػ فقػػد انػػت   أسػػأؿ عػػف 
األسػػماك، ألنيػػا  ػػعبة مػػف جيػػة، وألننػػي   أر ػػب فػػي إقامػػة ع قػػة شر ػػية أبػػدا  

 تيى منيا مف جية أررأ ػ قاؿ لي بعد أف ان
 ػ أريد مساعدتؾ!! 

ااف طوي  ، جلده بلوف التػراب، ولػو شػعر اايػؼ علػى  ػدره وذراعيػو وسػاقيو 
 ممَّا ي قدني  وابي. لـ ياف وسيما  بقدر ما ااف شديدا  وقويا  وعليما . 

 قلت دوف أف أنظر إليوا تريد ما  ه!
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 قاؿ بإ رارا  . يريدوف م ادرة مزرعتي. 
 قلتا مف ىـ ه! 

 ؿا الشرطة. شرطة الملؾ وليـ. قا
 قلتا وايؼ أساعدؾه!

 قاؿا قولي لػيـ أف   ي علوا ذلؾ. أنت الملاة، أليس اذلؾه! 
 ض اتا انت ملاة، اآلف أنا أرملة مساينة.

قاؿ بإ رارا أريػدؾ أف تسػاعديني، مزرعتػي ىػي مزرعػة وراتيػا عػف أجػداد  
 لملؾ وليـ ن سو. الذيف عمروا ىذه الجزيرة قبؿ عشرات السنيف، قبؿ ا

اللػػذة   تاتمػػؿ و  تتوا ػػؿ، اػػاف جبػػارا  بجسػػده و ضػػوره. اانػػت عينػػاه ملييػػة 
 بالرجاك واألمؿ، وقبؿ قليؿ اانت تبرؽ بالنار والوى . ما أروع الرجاؿ!!

 قلت بنوع مف الت يـا سأرأ ما الذ  يمانني أف أفعلو!!
ف أورط ن سػي قبلني  يث أ ب، لبس ورػرج، ونسػيت ال اايػة مػف أ ػليا، فلػ

بالدفاع عف ف ح مسلـ، سياير دفاعي عنو أقاويؿ أنػا فػي  نػى عنيػا تمامػا . ولاػف 
المسػػػألة لػػػـ تجػػػر امػػػا رططػػػت لػػػػياي إذ فوجيػػػت ذات  ػػػباح بزيػػػارة األب أنطونيػػػو 
أسقؼ المدينة بوجيػو األبػيض ال مػع االشػمع، ورأسػو األ ػلع الابيػر الػذ  يعاػس 

ث   تتناسػػػب جديتػػػو ورزانتػػػو مػػػع لػػػوف أشػػػعة الشػػػمس بوضػػػوح يايػػػر الضػػػ ؾ،  يػػػ
 وجيو ولمعانو ونعومتو. 

فوجيػػت بيػػذه الزيػػارة، ولانػػػي لػػـ أتوقػػع قػػط سػػػببيا. جلسػػنا فػػي ال ديقػػة ت ػػػت 
شػػػجرة رمػػػاف ابيػػػرة. اػػػاف واضػػػ ا ، واػػػاف  ػػػارما ، ودقيقػػػا  وىػػػو يقػػػوؿ لػػػي مطػػػأطئ 

 الرأسا 
ولاف ىذا اػاف ػ يؤس ني أف أاوف رسو   إليؾ بيذه الميمة الشاقة على ن سي، 

 قرار الملؾ. 
 دؽ قلبي بقوة، استشعرت السوك. قلتا ت ضؿ  ضرة األب. 

قػػاؿ وىػػو ير ػػي وجيػػو النػػاعـ ال مػػع عنػػيا ىنػػاؾ أقاويػػؿ   ن ػػدقيا تتنػػاوؿ 
 مقامؾ الرفيعه 

 دؽ قلبي بقوة مزعجةا أقاويؿه!
قػػاؿ ب ػػػوت ر ػػػيض وبطػػػيكا نعػػػـ م ػػدرىا فػػػ ح مسػػػلـ ادعػػػى أنػػػؾ وعدتػػػو 

 مزرعة لػو.بعدـ م ادرة 
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 سطعت في رأسي ال ضي ة اال ريؽ اليايؿ. رددت دوف وعيا مزرعةه! 
َـّ..  قاؿ ال وت الر يض البطيكا نعـ. عنػدما اعتقػؿ ال ػ ح  ػرخ باسػمؾ اػ

 اَـّ..
أ سست بدوار ر يؼ طاؼ في رأسي، اَـّ ان در إلى جسػد ، أامػؿ ال ػوت 

 الر يض البطيكا 
 ساك أمس.. وج لة الملؾ بن سو.. ػ اَـّ.. اَـّ اعتقلت و ي تؾ د ؿ م

 لـ يامؿ األسقؼ ألنني لـ أعد أسمع ما يقاؿ. 
ان جػػرت ال ضػػي ة فػػي اػػؿ الػػب د، الملاػػة جوانػػا، األرملػػة الطػػروب، وق ػػرىا 
الذ  جعلتو ماؿ ق ور الشرؽ شػبقا  وفسػقا ، االا ػار المسػلميف تمامػا ، ووجػد أوليػؾ 

راع فػػي طػػرد المسػػلميف مػػف الجزيػػرة، الػػذيف يعػػادوف الوجػػود اإسػػ مي ذريعػػة ل سػػ
ووجػػػدت زوجػػػة الملػػػؾ ولػػػيـ ال ر ػػػة السػػػان ة لت ػػػولني علػػػى عػػػاىرة إناليزيػػػة مػػػات 
زوجيػػػا، وقػػػاـ رجػػػؿ مسػػػلـ يػػػدعى م مػػػد بػػػف عبػػػاد بمسػػػيرات  ػػػاربة فػػػي بػػػاليرمو 
يطالػػب الملػػؾ بالعػػدوؿ عػػف سياسػػة التمييػػز، والجػػور التػػي يتبعيػػا ب ػػؽ المسػػلميف، 

سيرة وفرقتيا واعتقلت الاايػريف، الملػؾ ولػيـ و ػده لػـ يجػد ولاف الشرطة ىاجمت الم
مػػػا ي علػػػو سػػػوأ اإسػػػراع فػػػي إعػػػداد أسػػػطولو، وًارسػػػالو إلػػػى سػػػوا ؿ الشػػػاـ، وشػػػجع 
ػػا بالنسػػبة لػػي، وأنػػا أ ػػد أفػػراد عايلتػػو، فقػػد  سياسػػة اراىيػػة المسػػلميف ومضػػايقتيـ، أمَّ

، واسػتبدؿ ف ييطرد جميع عبيد  وردمي وو ي اتي، واستبدليـ بػ رريف مػف المسػي
فرقػػػة ال ػػػرس العجػػػايز، بعػػػػدد ثرػػػر مػػػف ال رسػػػاف الم تػػػػرفيف يق ػػػوف علػػػى بوابػػػػات 
الق ػػر، و  يدرلونػػو، و  يسػػم وف بالػػدروؿ أل  اػػاف، وىاػػذا، ت ولػػت إلػػى أسػػيرة 

 فعلية، بعد أف انت ملاة. 
ويبدو أف ذلؾ لـ يشػبع ر بػة زوجػة الملػؾ با نتقػاـ منػي، لػذلؾ أقنعػت زوجيػا 

مف الراىبات العجايز ليقمف معي ب جة مساعدتي فػي أداك ال ػلوات،  بإرساؿ عدد
ولاػنيف فػػي ال قيقػػة اػػف عيونػػا  علػػي، و رسػػا  مشػػددا  يقيػػدف  راتػػي، وي سػػبف علػػى 
أن اسي، والعجيب في اؿ ىذا، أف ذلؾ لـ يمنعني مف الغلػو واإيغػاؿ فيمػا أنػا فيػو، 

ل ضػي ة مػف إيمػاني العميػػؽ فلػـ أعػدـ الوسػيلة للو ػوؿ إلػى مبتغػا ، ولػـ تمنعنػي ا
بأ قيػػة مطلبػػي، ور بتػػي فػػي العػػيش، والتعلػػؽ بسػػبب مػػف أسػػباب البقػػاك، ولػػـ أعػػدـ 
وسيلة في تجنيد إ دأ الراىبات لتقـو بالرػدمات التػي اانػت د ؿ تقػدميا لػي، ىػذه 
الراىبػػة اانػػت فػػي منت ػػؼ العمػػر تعػػاني مػػف نوبػػات  ػػرع مريػػؼ، تتعػػرأ فييػػا، 

وقػد أقنعتيػا أف رطايػا  مق ػودة ألفَّ المسػي  سػيأتي وتدعى أنيا عػروس مقدسػة، 
َـّ يبيػػػد األشػػػرار جميعػػػا ، ف ػػػار  ثرػػػر الزمػػػاف، في تضػػػف الرطػػػاة أو ، ويرل ػػػيـ، اػػػ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 94 - 

بيني وبينيا سػر عميػؽي إذ  ػارت تمػارس دور العػروس المقدسػة ب ياتيػا العاديػة، 
 ولػػيس فػػي  ػػا ت  ػػرعيا التػػي  ػػارت ترػػؼ تػػدريجيا  بعػػد أف انررطػػت فػػي تقػػديـ
رػػدماتيا لػػي، وبعػػد أف  ػػارت تطالػػب بػػارت س النظػػر ب جػػة  مايػػة الماػػاف مػػف 
الراىبػػات األرريػػات. واانػػت اللػػذة المسػػروقة فػػي ماػػؿ ىػػذا الجػػو الم ػػتقف والمتػػوتر 
أعمؽ اللذات التي يماػف أف يت ػورىا عقػؿ أو جسػد، انػت أ ػ ى وأنقػى مػا ياػوف 

قلػػي وجسػػد  بالتسػػاو ، فػػي التقػػاط، وامت ػػاص اللػػذة قطػػرة قطػػرة، أوزعيػػا علػػى ع
إلى درجة تدفعني إلى ال راخ. وسألت ن سي فيما إذا ااف ال سؽ جػزكا  أ ػي   فػي 
ن سػػي! ولػػـ ياػػف الجػػواب بعيػػدا  عنػػي، فال سػػؽ بمعنػػاه الجسػػد ، ومعنػػاه الرو ػػي لػػـ 
ياػػف يومػػا  بعيػػدا  عنػػا، ىنػػاؾ فػػي بلػػد  البعيػػدة، أو ىنػػا فػػي ىػػذه الجزيػػرة التػػي تػػدعو 

  ري ة.  إلى ال سؽ دعوة
وفػػػي ىػػػذه الظػػػروؼ التػػػي لػػػـ أاػػػف أ لػػػـ يومػػػا  بػػػأف أ ػػػرؽ فييػػػا، و ػػػؿ أرػػػي 
ريتشارد في رمس وعشريف س ينة ضرمة لـ أشػاىد ماليػا فػي  ػقلية اليػا. و ػؿ 
أري فقامت الجزيرة لو ولو، انطلؽ الملؾ وليـ وزوجتػو و اشػيتو اليػا إلػى المينػاك 

ـ والموسػػيقى و الت ػػ يؽ، وأنزلػػػوه واإعػػ  د سػػتقباؿ أرػػي ريتشػػاردي اسػػتقبلوا بػػالور 
فػػي ق ػػر ضػػرـ اػػاف للملػػؾ روجػػر، يقػػـو علػػى تلػػة تشػػرؼ علػػى مدينػػة بػػالميرمو 
اليا، فيما أقيمت رياـ ابيػرة علػى شػاطئ الب ػر للجنػود، وطعمػوا مػف طعػاـ الملػؾ 
ولػػػيـ ن سػػػو، الػػػذ  أراد أف يقػػػدـ أق ػػػى مػػػا يسػػػتطيع لريتشػػػارد الػػػذاىب لت ريػػػر قبػػػر 

ار. اػػاف الملػػؾ ولػػيـ يريػػد مػػف ذلػػؾ الػػو أف ين ػػي عػػف ن سػػو أيػػة المسػػي  مػػف يػػد الا ػػ
شبية ل قت بأبيو، أو بجده اللػذيف أطلػؽ علييمػا لقػب "الملاػيف الػوانييف" لتسػاىليما 
مع المسلميف. ولاف ذلؾ الو لـ يجد ن عػا  فقػد سػمع أرػي ريتشػارد بمػا  ػؿ بػي مػف 

طويػؿ و افػؿ، و ػ ب األسر والمعاملة السػيية، فقػاـ بزيػارتي إلػى ق ػر  بمواػب 
معػػو أسػػقؼ اػػانتربر ، وجميػػع األمػػراك والقػػواد فػػي أسػػطولو، وتعمػػد أف يقػػـو جنػػوده 
ب راسة البوابات، واعت ك األبراج، ورفع األع ـ اإناليزية علييا. ولما درؿ علػي، 
طوي   ورشنا  وشاياا  وذا راي ػة ىػي مػزي  مػف الاػـو والنبيػذ و ػدأ ال ديػد، ارتميػت 

عػػػريض، وسػػػم ت لن سػػػي بالباػػػاك. اػػػاف ذلػػػؾ ت ػػػرفا  لػػػـ أعيػػػده فػػػي علػػػى  ػػػدره ال
ن سي، ولاف ريتشارد ىذا لػـ أره منػذ عشػر سػنيف أو أااػري اػاف  ػبيا  يافعػا  عنػدما 
رأيتو ثرر مرة، يتدرب على فنوف ال روسية فػي ديػر قريػب مػف قلعػة والػدنا. لػـ ياػف 

ػػا اآلف، وىػػو يػػدرؿ  ق ػػر ، بطولػػو وعرضػػو، بيننػػا ذاريػػات مشػػتراة، و  أسػػرار، أمَّ
وشعره األشقر الرشف، ووجو األ مر العريض، وفمػو الابيػر، ويديػو الرشػنتيف ذات 
األظافر المتسرة، وراي تو التي بدت ألي ة و ير من رة، فقد رأيت فيو أبي، أااػر مػا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 95 - 

رأيت فيو شقيقا لي. شيرة أري في ال رب و لت إلى  قلية، ميارتو فػي ال ػيد، 
باػػػػؿ األسػػػػل ة  اػػػػي عنيػػػػا،  تصػػػػى ىنػػػػا فػػػػي بػػػػاليرمو. قبلنػػػػي  وقدرتػػػػو علػػػػى القتػػػػاؿ

فا توتني راي ػة الاػـو والنبيػذ. ظلػت يػد  بػيف يديػو  ػدؽ فػيَّ طػوي  وىػو يقػوؿا ثه 
 أييا األرت العزيزة، لقد ظلمناؾ. 

ظلػػت الػػدموع معلقػػة فػػي عينػػي. لػػـ أرد. ان عػػؿا   تبػػؾ أيتيػػا الشػػقيقة الابيػػرة، 
 لقد جيت إليؾ.   تبؾ. 

 واأنني انت في  وار طويؿ معوا إنيا إرادة الرب. قلت 
 ض ؾ وقاؿا   أدر  إذا اانت إرادة الرب أـ  ، ولاف.. 

 ا تار ما يقوؿ، ولانو أامؿا القرب مف الم مدييف سيك، أليس اذلؾه!
في  قلية   يستعملوف تعبير الم مػدييف، ولانػي قلػتا   ع قػة للم مػدييف 

 بيذا!! 
ا ما ااف للملؾ وليـ أف يعاملؾ ىاذا!!قاؿ بما يشبو الغض  ب ال اـر

 الغيرة النسايية دفعتني على القوؿا ىذا مف تدبير زوجتو. 
 قاؿا   ت زني، سأزوجؾ مف ملؾ.. ىذا وعد. سأزوجؾ مف ملؾ. 

تبسػػػمت ر مػػػا عنػػػي. ضػػػ ؾ وىػػػو يقػػػوؿا ثه.. بسػػػمتؾ ىػػػذه تػػػذارني بالسػػػيدة 
 الوالدة. 

ال ديقػػػػة المتواضػػػػعة للق ػػػػر وقػػػػاؿا  جلػػػػس بػػػػالقرب مػػػػف النافػػػػذة، و ػػػػدؽ فػػػػي
 س رذؾ معي إلى القدس، سنستعيد القدس معا  مف   ح الديف. ماذا تقوليفه!

اػػاف ذلػػؾ ثرػػر مػػا انػػت أتوقعػػو. الػػذىاب إلػػى القػػدس، والرػػ ص مػػف جزيػػرة 
 ػػقلية، ومػػا فييػػا مػػف نميمػػة ون ػػاؽ وفسػػؽ. الػػذىاب إلػػى قبػػر المسػػي ، شػػملني بػػرد 

 ألـ بجسد ، وأاملني بالطمأنينة. وس ـ، أ سست بيدوك عجيب 
 قلتا اما تريد أييا الملؾ!!

اػػاب وىػػو مػػا يػػزاؿ ي ػػدؽ بال ديقػػةا رػػذ  معػػؾ مػػا تريػػديف، ومػػف تريػػديف مػػف 
رػػدمؾ. لػػف أطيػػؿ فػػي ىػػذه الجزيػػرة. اػػاف مجػػيك أرػػي إلػػى الجزيػػرة بماابػػة معجػػزة 

و أف بالنسػػبة لػػػي، ولػػـ أاػػػف أتوقػػع ماػػػؿ ىػػذه النيايػػػةي فقػػد وطنػػػت ن سػػي قبػػػؿ مجييػػػ
أقضػػي  يػػاتي سػػجينة إلػػى ثرػػر ل ظػػة مػػف عمػػر . انتيػػب لػػذة مسػػروقة، و  أجػػد 
ػػا اآلف، فأنػػا ذاىبػػة إلػػى القػػدس،  يػػث قبػػر المسػػي  الػػذ    يػػر جسػػد  أىػػتـ بػػو، أمَّ
عذب جسده مف أجلنػا جميعػا . وألوؿ مػرة أقبلػت علػى الاتػاب المقػدس أقػرأه برشػوع 
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دا الملػػؾ ولػػيـ واأنػػو يريػػد إابػػات أ سسػػتو فػػي قلبػػي. وقبػػؿ اإقػػ ع مػػف الجزيػػرة، بػػ
ػػػا أرػػػي ريتشػػػارد، الػػػذ  ت ػػػرؼ برشػػػونة  إر  ػػػو، وًايمانػػػو المسػػػي ي العميػػػؽ أمَّ
واضػ ة! وبػالص فػي طلػػب الطعػاـ والسػ ح، وتسػاىؿ فػػي عبػث الجنػود فػي المدينػػة. 
وفي تلؾ األانػاك، زادت  ملػة مطػاردة المسػلميف فػي الجزيػرة اليػا، واػأف ذلػؾ اػاف 

ي ريتشارد، الذ  رفض أف ي ات  مضػي و بموضػوعي، وًاف أبػدأ ضريبة لت ية شقيق
 ضػػػػبو وعػػػػدـ رضػػػػاه، لػػػػـ يشػػػػأ ريتشػػػػارد أف يت ػػػػدث مباشػػػػرة  تصػػػػى   يجعػػػػؿ مػػػػف 
الموضوع رسميا  أو مؤادا . أراد أف يبقيو في دايرة اإشػاعات التػي قػد تاػوف ااذبػة، 

 ولاف ااف اؿ شرص في المدينة يدرؾ ما  دث، ويدرؾ مغاز  ما يجر . 
وعنػػدما  ػػادرت  ػػقلية فػػي اليػػـو األريػػر مػػف شػػير ثذار، شػػعرت أننػػي  ػػرة، 
 ػػرة تمامػػا ، وأف اػػؿ مػػا فعلتػػو ىنػػا ومػػا رأيتػػو اػػاف مجػػرد  لػػـ لػػيس إ ، استسػػلمت 
للب ػػر ورواي ػػو التػػي تػػوقظ الػػروح والجسػػد معػػا . أ ػػغيت باسػػتمتاع اامػػؿ أل ػػاني 

شػقيقي الملػػؾ ريتشػػارد الجنػود، وقػػرأت برشػوع الاتػػاب المقػػدس، وتابعػت اجتماعػػات 
التػػي   تنتيػػي مػػع األمػػراك والقػػواد، وىػػـ يتػػابعوف دروب الب ػػر، ورسػػـو المػػدف التػػي 
يريػػػدوف اسػػػتعادتيا، ومػػػف و ػػػؿ إلػػػى السػػػا ؿ قػػػبليـ، ومػػػف سي ػػػؿ قػػػبليـ. أرػػػي 
م ػػػارب و  يجيػػػد سػػػوأ ال ػػػربي فقػػػد نسػػػيني تمامػػػا  وتػػػرؾ لػػػي ال ريػػػة الااملػػػة فػػػي 

مشػػغوؿ با نقضػػاض علػػى جزيػػرة قبػػرص التػػي قضػػاك وقتػػي، ولػػـ أاػػف أعػػرؼ أنػػو 
 ػػرت أسػػمع الجنػػود يػػذاروف قػػرب الو ػػوؿ إلييػػا، ويت ػػداوف عػػف منػػاجـ الػػذىب 

 والن اس في جباليا، وعف ريراتيا مف الامار واألشجار. 
ااف الجنود يتبادلوف أنراب الن ر قبؿ أف تبدأ المعراػة، فػالجزيرة تاػاد تاػوف 

ػف يػدافع عنيػا، وىػي علػى الػر ـ مػف تبعيتيػا لملػؾ بيزنطػة األراوذواسػي،  رالية ممَّ
إ  أنيػا اانػت معرصضػة ػ دومػا  ػ لليجػـو مػف قبػؿ األسػطوؿ اإسػ مي، وىاػذا فقػد 
بػػػرر ريتشػػػارد  زوىػػػا للجنػػػود فػػػي رطبتػػػو أف جزيػػػرة قبػػػرص سػػػتاوف قاعػػػدة متػػػأررة 
للمسػػي ييف فػػػي  ػػربيـ الطويلػػػة مػػع الم مػػػدييف، امػػا يسػػػمي المسػػلميف دايمػػػا . ولػػػـ 

رذ المعراة وقتا  طوي    تصى سيطر جنود ريتشػارد علػى اػؿ شػيكي جبػاؿ سػيريف تأ
وتػػرودوس، وسػػيوؿ نيقوسػػيا الر ػػيبة، لػػـ ياػػف ىنػػاؾ مػػف يػػدافع عػػف الجزيػػرة سػػوأ 
 امية  غيرة لـ تالؼ ن سيا بقتاؿ  قيقي، ولػـ يضػطر ريتشػارد أف يسػتردـ ث ت 

يػا  ػممت ر ي ػا  لقتػػاؿ ال ػرب التػي ي مليػا فػي مراابػو، وىػػي ث ت قيػؿ لػي إن
الم مدييف الذيف يت  نوف في ق ع قوية، وعاليػة ومنيعػة، تشػبو فػي منعتيػا قػ ع 

 ب دنا إف لـ ياف أاار. 
لـ يطؿ الماوث في جزيرة قبرصي إذ سرعاف ما ترايا أرػي ريتشػارد بضػمير 
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مرتاحي فالجزيرة ستاوف قاعدة رل يػة لل ػرب مػع الا ػار. وىاػذا انطلقػت السػ ف فػي 
اتجاه سوا ؿ الشاـ ت مؿ معيا اؿ شيك. ااف الجنود بمعنويات عاليػة، ويت ػداوف 
ػػا سػػي علونو فػػي األرض المقدسػػة. اػػاف أ لػػبيـ فػػي مقتبػػؿ  فيمػػا يشػػبو األسػػاطير عمَّ
العمػػر وأواسػػطو. لػػـ يشػػاىدوا األرض المقدسػػة مػػف قبػػؿ، واػػؿ مػػا يعرفونػػو ىػػو أف 

الػػػػوانييف الم  ػػػػدة، قوضػػػػوا  الم مػػػػدييف، وىػػػػـ مػػػػف األتػػػػرؾ األجػػػػ ؼ المتو شػػػػيف،
المملاة ال تينية، واستعادوا السػيطرة علػى قبػر المسػي ، وأف  ػ ح الػديف ىػذا، مػا 
ىػػػو إ  ريػػػيس أوليػػػؾ القتلػػػة الا ػػػار. ت ػػػداوا عػػػف جػػػبف المقػػػاتليف المسػػػلميف، وعػػػف 
ضػػػعؼ  اػػػاميـ ورػػػػورىـ وريانػػػانيـ، وعػػػػف فػػػرقتيـ وت ػػػرقيـ، وعػػػػف أ قيػػػة  ػػػػربيـ 

عػف النسػاك الشػرقيات، وعػف سػ رىف، وقػدراتيف التػي   تشػػبو وضػرورتيا، وت ػداوا 
قدرات نساك إنالترة. ت داوا عػف األسػاطير الم ضػلة التػي ت ػؿ إلػييـ  ػوؿ ق ػور 
ال ريـ، وعف السلطاف الذ  يقضػي وقتػو الػو فػي مجػالس الشػراب والنسػاك والطػرب 

بإنذىالػو واألاؿ. ااف السلطاف الذ  يت ػداوف عنػو يشػبو شر ػية مضػ اة تمامػا ، 
و يابو وتيتاو. لـ أعرؼ المسلميف ىاذا قط، ولاف الجنود المت  زيف للقتػاؿ، اػانوا 

 يرسموف عالما  ثرر للمسلميف الذ  لـ يشاىدوىـ يوما  ما. 
ػػا أنػػا، فقػػد استسػػلمت لعػػواط ي الجياشػػةا ذلػػؾ أف مشػػاىدة األرض التػػي درج  أمَّ

لتنػػي أنسػػى اػػؿ ريبػػات علييػػا يسػػوع وتعػػذب و ػػلب، اانػػت مػػف اإاػػارة ب يػػث جع
األمػػػػػؿ، واإىانػػػػػات التػػػػػي تلقيتيػػػػػا فػػػػػي بػػػػػاليرمو، ولمػػػػػا انػػػػػت علػػػػػى معرفػػػػػة وايقػػػػػة 
بالمسلميف، فػإنني لػـ أ ػت  إشػعاؿ الريػاؿ  ػوؿ أوىػاـ يتناقليػا الجنػد المت مسػوف، 
ػػا ىػػؤ ك، فيػػـ أشػػد النػػاس  فالمسػػلموف ػ علػػى األقػػؿ ػ ييتمػػوف بالنظافػػة واألناقػػة، أمَّ

ة وقػػذرة، وم بسػػيـ ت ػػوح منيػػا روايػػ  ارييػػة، أمػػا أظػػافرىـ فظاظػػةي شػػعورىـ طويلػػ
فيي طويلة ومتسرة بشاؿ مقرؼ، وعنػدما يتنػاولوف طعػاميـ فيػـ يتناولونػو بطريقػة 
ػػػا العػػػاىرات، والنسػػػاك اللػػػواتي  تػػػدعو إلػػػى الراػػػاك، وىػػػـ   يجيػػػدوف سػػػوأ ال ػػػرب، أمَّ

لسػػباب الػػذ    جلبػػوىف معيػػـ فػػي السػػ ف، فيػػف مػػدعاة للعػػراؾ اليػػومي، وال ػػراخ وا
ينتيػػي. رػػ ؿ ذلػػؾ سػػمعت بأعجػػب األربػػاري ذلػػؾ أف جنػػدييف تشػػاجرا لسػػبب مػػا، 
فقاؿ األوؿ للااني إف  ضبو أسرع مف سقوط  زاـ الع ة عف  ػوض زوجتػو، فجػف 
الاػػػػاني و ػػػػاوؿ ضػػػػرب زميلػػػػو، طالبػػػػا  إليػػػػو التوضػػػػي ، فقػػػػاؿ ىػػػػذا إف زوجػػػػة األوؿ 

ت الم ػػاتي  لعػػدة أشػػراص فػػي اسػػتطاعت وضػػع عػػدة م ػػاتي  ل ػػزاـ ع تيػػا، وأعطػػ
البلدة، ولاف ذلؾ اذب، وىو يقولو لمجرد اليزؿ.  دصؽ الجند  األوؿ ذلػؾ وانتيػى 
العػػػراؾ. واست سػػػرت عػػػف  ػػػزاـ الع ػػػة ىػػػذا، فقيػػػؿ لػػػي إنػػػو  ػػػزاـ  ديػػػد  يػػػربط إلػػػى 
 ػوض زوجػػة الجنػػد   تصػػى   تتػورط فػػي الزنػػا، ذلػػؾ أف الجنػد  يق ػػؿ ىػػذا ال ػػزاـ، 
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يعػػػود مػػػف  ربػػػو. دىشػػػت لػػػذلؾ أشػػػد الػػػدىش، وتسػػػاكلت عػػػف ويأرػػػذ م تا ػػػو  تصػػػى 
معنى ذلؾ وجدواه، ما دامت الريانة أاار مػف مجػرد ا نبطػاح ت ػت رجػؿ! شػعرت 
بالرااك ال قيقي لذلؾ، وأ سست أف ذلؾ إىانة عميقة لاؿ شيك. عنديذ ارىػت اػؿ 

 ياقػوف ما  ولي، فإذا اػاف ىػؤ ك م ػاربيف مػف أجػؿ القبػر المقػدس، فلمػاذا ػ إذا  ػ  
في زوجػاتيـه! وًاذا اػانوا فػي ميمػة مقدسػة، فلمػاذا   ياقػوف فػي شػيك أبػدا ه!  تصػى 
ىػػػػدفيـ األرضػػػػي الملمػػػػوس فػػػػي ا ػػػػت ؿ قبػػػػرص بػػػػرروه بردمػػػػة ىػػػػدفيـ السػػػػماو ، 
أ سسػػػػت أننػػػػي أااػػػػر النػػػػاس  ػػػػدقا  علػػػػى األرض، وأننػػػػي الو يػػػػدة التػػػػي واجيػػػػت 

ن سػػػو يتطػػػامف و  يسػػػألني أعماقيػػػا بشػػػجاعة، تلػػػؾ الشػػػجاعة التػػػي جعلػػػت ريتشػػػارد 
ػػا فعلتػػػو، لػػػيس ألنَّػػو   يملػػػؾ ال ػػؽ، بػػػؿ ألننػػػي أشػػجع منػػػو وأااػػػر  سػػؤا   وا ػػػدا  عمَّ
جػػػرأة، وًاذا اػػػاف ي ػػػت  الػػػب د والقلػػػوع والمػػػدف، فػػػإنني أسػػػتطيع أف أفػػػت  فرػػػذ  المػػػا 
أريد، ووقتما أريد، ولمف أريدي فليس ىناؾ مف  زاـ ع ة يلؼ وسػطي.  ػزاـ ع ػة!! 

 اا ، ويايػػر الراػػاك والشػػ قة فػػي الوقػػت ذاتػػو، وشػػعرت لوىلػػة مػػا أف اػػاف ذلػػؾ مضػػ
 فضاي ي في باليرمو   تقارف ب زاـ الع ة ىذا !! 

 وال ديث ىنا   يدور عف ع ة أو  ير ع ة، المسألة منتنة مف أساسيا. 
زوجػات األمػراك الق يػػؿ اللػواتي رافقننػي علػػى السػ ينة  ػاولف التقليػػؿ مػف شػػأف 

إنو استعمؿ في األرياؼ فقط، وًاف ذلؾ تقليد فرنسي انتقػؿ إلػى إنالتػرة ال زاـ، وقلف 
فػػي أوسػػاط ال   ػػيف، وسػػااف المػػدف ال ػػغيرة، ولاػػف بعضػػيف ذاػػرف لػػي طرايػػؼ 
عجيبة  وؿ ذلػؾ، منيػا أف سػااف إ ػدأ القػرأ ال ػغيرة قتلػوا  ػداد القريػة  تصػى   

زاـ سػم ف ألن سػيف بػأنواع ي ت  أق اؿ األ زمة، وأف النساك اللواتي ت زمف بيذا ال ػ
 جديدة مف المتع األررأ، على ثرر ىذا السيؿ مف ال اايا التي   تنتيي. 

فسألتيف فيما إذا ااف ماؿ ىذا الت رؼ ييػيف المػرأة، أو أنػو يشػاؿ لػػيا دافعػا  
للريانػػة، فتضػػا اف وأر ػػػيف وجػػوىيف. انتبيػػػت عنديػػذ أف  اايػػػاتي فػػي بػػػاليرمو   

لريانػػػة. عنديػػذ استشػػػطت  ضػػبا  وقلػػػت إف المػػرأة  ػػػرة تسػػم  لػػػي بػػأف أسػػػأؿ عػػف ا
تمامػا بل ميػػا ودميػا ومشػػاعرىا، و  يملػػؾ أ ػد أف يقػػرر م ػػيرىا بػد   عنيػػا،  تصػػى 
لػػو اػػاف البابػػا ن سػػو. ردت إ ػػداىف بػػأدب جػػـ، ولاػػف بوضػػوح وابػػات أننػػي أذارىػػا 

 ت لػي بوالد  الملؾ ىنر ، فيذا ىو  ضبو وىذا ىو تيوره أيضا . ىذه ال اداة اشػ
ػػا انػػت   أراه أو أ  ظػػوي ذلػػؾ أننػػي انتبيػػت إلػػى أف الجميػػع ىنػػا، أمػػراك وقػػوادا   عمَّ
وجنػػػودا  وب ػػػارة عػػػادييف اػػػانوا ينظػػػروف إلػػػىَّ نظػػػرة  ريبػػػة، ىػػػي نظػػػرة   ترلػػػو مػػػف 
ا تػػػػراـ ولاػػػػف فييػػػػا  يػػػػر ا  تػػػػراـ أيضػػػػا ،  تصػػػػى نبػػػػرة ال ػػػػوت، وًاف اانػػػػت تتميػػػػز 

قير إ  أف فييا ذلؾ الرنيف المعبػر عػف عواطػؼ با نر اض والر بة في إظيار التو 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 99 - 

ور بػػات وتمنيػػات. أ سسػػت أف الجميػػع يتواطػػأ علػػى سػػر  و اايػػاتي فػػي بػػاليرمو، 
وانتبيػػت إلػػى أف أرػػي ريتشػػارد الػػذ  سػػم  لػػي بقضػػاك وقتػػي امػػا أريػػد، إنَّمػػا اػػاف 
ييػػدؼ إلػػى أف   أظيػػر معػػو فػػي اجتماعاتػػو، أو  تصػػى جلسػػاتو العاديػػة. شػػعرت أف 

يػػػػػع يػػػػػدينني دوف اػػػػػ ـ، ولاػػػػػف اإدانػػػػػة تظيػػػػػر فػػػػػي اػػػػػؿ شػػػػػيك مػػػػػف ا ميػػػػػـ الجم
وت رفاتيـ، ولـ ياف يمنعيـ مف م ار تي، أو مطاردتي سوأ أري ريتشػاردي فقػد 
اانػػػت لػػػػو ىيبػػػة عظيمػػػة علػػػى الجميػػػع. أزعجنػػػي ذلػػػؾ الػػػو، فانزويػػػت فػػػي قمرتػػػي 

أف ترلػو مػف بالطابؽ األس ؿ مف الس ينة ولـ أعد أ عد إلى ظير السػ ينة إ  بعػد 
ا زد اـ. اات يػت مػف المسػير بقػراكة الاتػاب المقػدس إلػى أف قيػؿ إننػا نػدرؿ مينػاك 

 عاا. 
السػ ينة  تصػى فوجيػت  رااف الوقت بعد الظير بقليؿ، وما إف  عدت إلى ظي

بلظػػى الشػػمس يجلػػد ظيػػر  ووجيػػي. أرسػػلت ب ػػر  باتجػػاه عاػػا، فرأيػػت عشػػرات 
أسػػوارىا البيضػػاك تلػػوح مػػف بعيػػد فػػوؽ أديػػـ السػػ ف، والمرااػػب الم يطػػة بيػػا، ورأيػػت 

سا ر مف الماك األرضػر. قيػؿ لػي إف ىػذه السػ ف والمرااػب تعػود للمػـ المسػي ية 
المرتل ػػػة، فقػػػػد و ػػػؿ إلػػػػى عاػػػػا قبلنػػػا الجنويػػػػوف والبنادقػػػة والبيازنػػػػة والػػػػدينمارايوف 
ؾ وال ريزيػػػوف وال لميػػػوف وال ػػػقليوف واأللمػػػاف وال رنسػػػيوف باإضػػػافة إلػػػى سػػػ ف الملػػػ

 يػػر د  لوزجنػػاف ػ ملػػؾ المملاػػة ال تينيػػة، وسػػ ف المرايػػز اػػونراد د  مػػونت رات 
 ػػااـ  ػػور. اػػاف منظػػر تلػػؾ السػػ ف الاايػػرة، بأع ميػػا المرتل ػػة، وألوانيػػا ال اقعػػة، 
وأشااليا المتنوعة، تاير ال رح والقوة وال رر. اانت األمػـ المسػي ية المجتمعػة  ػوؿ 

 إ ساس بأف الن ر قريب، وفي متناوؿ اليد. عاا ػ اما رأيتيا ػ تدفع إلى ا
اقتربػػت مػػف سػػ ينتنا عػػدة مرااػػب  ػػغيرة، تبػػادلوا الاػػ ـ مػػع ب ارتنػػا، ومػػا أف 
أنيوا ال ػديث  تصػى لػوح ىػؤ ك بػأع ميـ، فلو ػت جميػع السػ ف بػاألع ـ، وضػربت 
الطبوؿ ون ع باألبواؽ، وارت ع عجي  ىايؿ في الب ر، اػاف الجميػع ي ت ػؿ بقػدومنا، 
َـّ يراعػوف علػى أرجليػـ،  ورأيت مف معي على ظير الس ينة ي ػدقوف فػي المشػيد، اػ
ويبػدأوف  ػ ة طويلػػة وعميقػة، بعضػػيـ باػى ر ليػػا، وقػد دىشػػت وأنػا أرأ شػػقيقي 
الملػػػؾ ريتشػػػارد يراػػػع مػػػع الػػػرااعيف، ويبػػػدأ ال ػػػ ة الراشػػػعة التػػػي أاػػػرت فػػػي قلبػػػي 

 ومشاعر . 
َـّ  ػػلب. ىنػػا السػػماك األرض المقدسػػة أريػػرا ،  يػػث درج يسػػوع  واػػرز وبشػػر اػػ

أقرب إلى األرض، وىنا  دات المعجزة. ىزني المشيد  تصى أعمؽ أعمػاقي. اانػت 
أسوار عاا البيضاك ت ت أشعة الشمس أسوارا  متواضعة بالمقارنػة بمػا شػاىدت مػف 
أسوار في ب د  أو في  ػقليةي األسػوار ىنػا قليلػة األبػراج بشػاؿ مل ػوظ. لػـ ياػف 
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، وقػػد اعتقػػدت تمامػػا  ا عتقػػاد أف ىػػذا الجمػػع المسػػي ي سينت ػػر فػػي ذلػػؾ يعنينػػي
النياية. انيمات في   ة  امتة، وما أف أنييت ذلػؾ  تصػى وقػع ال ػوتا سػ ينة 

 م مدية.. س ينة م مدية!!
ترلػػص الجميػػع مػػف ل ظػػات ال ػػ اك والرشػػوع. ىبػػوا إلػػى أسػػل تيـ وأمػػاانيـ. 

ينظػػر الجميػػع، فرأيػػت سػػ ينة  شػػعرت برػػوؼ شػػديد، وتجمػػدت ماػػاني. نظػػرت  يػػث
ابيػػرة ضػػرمة علػػى ظيرىػػا عشػػرات الرجػػاؿ، وىػػي ػ وًاف اانػػت أ ػػغر  جمػػا  مػػف 
سػ ننا، وأقػؿ إ اامػا  ومتانػة ػ إ  أنيػا مجيػزة جيػدا  مػػف رػ ؿ مػا يظيػر منيػا ومػػف 

م ػرودة علػى ثررىػا، ولسػوك  ػظ مػف فييػا  ةمقاتليياي فيي مف طابقيف، وستة أشرع
الل ظػػػة،  ػػػاوؿ األمػػػراك أف يبعػػػدوا سػػػ ينتنا عػػػف المواجيػػػة، فقػػػد ارت ػػػت الػػػري  تلػػػؾ 

ولاف أري ريتشارد رفض ذلػؾ، وأ ػر علػى المواجيػة، واقتػراب سػ ينة العػدو، ثمػرا  
 الس ف األررأ با لت اؼ وم ا رة الس ينة اإس مية. 

وقػد رأيػت أمػاـ عينػي ارتبػاؾ الرجػاؿ فػي تلػؾ السػ ينة واضػطرابيـ، ورأيػت قػػوة 
مجػػػاذيؼ فػػػي المػػػاك للرػػػروج مػػػف الم ػػػيدة، ولاػػػف ىييػػػاتي فقػػػد وسػػػرعة ضػػػرب ال

انطلقػػت اػػرات النػػار مػػف سػػ ننا باتجػػاىيـ، وسػػرعاف مػػا اشػػتعلت النيػػراف فػػي أجػػزاك 
مرتل ػػة مػػف السػػ ينة، ولػػـ يسػػتطع الرجػػاؿ إط ػػاك مػػا ي تػػرؽي فقػػد أمطػػروا بوابػػؿ مػػف 

وا ي ػي وف السياـ الطويلة التي   ترطئ اليدؼ عادة، سقط منيـ عػدة قتلػى، اػان
  ي تيـ المشيورةا اهلل أابر... اهلل أابر. اَـّ يسقطوف. 

اشػػتعلت النيػػراف فػػي األشػػرعة جميعػػا . تراق ػػت النيػػراف فػػي اػػؿ ماػػاف، بينمػػا 
الرجاؿ يسقطوف وا دا  بعػد اآلرػر، فيمػا اانػت المجػاذيؼ ترػبط المػاك دوف جػدوأ. 

اانػت م اطػة بالسػ ف مػف لـ يستطع مف في الس ينة اإس مية المقاومة، ذلػؾ أنيػا 
اػػؿ الجيػػات، وترمػػى باػػؿ شػػيك. عنديػػذ تقػػدـ أ ػػد األمػػراك الػػذيف اػػانوا علػػى ظيػػر 

 س ينتنا و اح باإناليزيةا 
 ػ نأمراـ با ستس ـ وًا  فإناـ ستموتوف جميعا . 

 ض ؾ بعض الم اربيف،  تصى أري ريتشارد تبسـ بوقار 
 اإناليزية.!قاؿ لػو أ دىـ بسرريةا ايؼ عرفت أنيـ يعرفوف 

دىشػػػنا ون ػػػػف نشػػػاىد ب ػػػػارا  عجػػػػوزا ، متػػػيف البنيػػػػاف، يشػػػػد إلػػػى رأسػػػػو عمامػػػػة 
 غيرة، وياشؼ عف ذراعيف ضػرميف، ينت ػب ت ػت شػراعو الم تػرؽ ويػرد علينػا 

 بإناليزية سليمةا 
ػ أنتـ يا أو د الق بة، مف أ  ب د انػتـ، ومػف أ  أر ػاـ فاسػقة جيػتـ، واهلل لػف 
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 جميعا !نستسلـ لاـ ولو متنا 
 دىشنا  قا . تسرع األمير الذ  تالـ أو   بالقوؿا 

 ػ ولاناـ ستموتوف جميعا . انظر  ولؾ. 
 ان جر الب ار العجوز، و رخ بغضب و نؽ سمعو اؿ مف  ولوا 

ػ أنت يا ابف ال ػاجرة، أنػت   تعرفنػي، أنػا يعقػوب، أبػو الراضػي، رػادـ مػو   
اػػػػؿ موقػػػػع، مػػػػف األنػػػػدلس و تػػػػى  السػػػػلطاف النا ػػػػر  ػػػػ ح الػػػػديف،  ػػػػاربتاـ فػػػػي

أنطاايػػػة، فيػػػؿ تعتقػػػد يػػػا ابػػػف ال ػػػاجرة، أف أستسػػػلـ لاػػػـ اآلفه واهلل ىػػػذا لػػػف ياػػػوف، 
 وسترأ ما ست دث بو أمؾ ال اجرة. 

عنديػػذ رأينػػا مػػا عجزنػػا عػػف فيمػػو، وقػػد دىػػش الجميػػع  تصػػى أنيػػـ توق ػػوا عػػف 
ىبػػػػوا إلػػػػى  قػػػػذؼ النػػػػار والسػػػػياـي ذلػػػػؾ أف جميػػػػع الرجػػػػاؿ فػػػػي السػػػػ ينة اإسػػػػ مية،

أطرافيػػػا، ييػػػدمونيا جػػػزكا  جػػػزكا . وق نػػػا نشػػػاىد مػػػا يجػػػر  مػػػف جنػػػوف  قيقػػػي، اػػػاف 
الرجػاؿ يػدمروف سػ ينتيـ با ػاكة وسػرعة، رلعػوا مقػدمتيا وجوانبيػا، فااػوا العػػوارض 

ذلػػؾ وىػػـ يػػرددوف  ػػي تيـ المشػػيورةا  فوال بػػاؿ والمسػػامير الضػػرمة. اػػانوا ي علػػو 
ػا ت مػؿ مػف أايػاس طعػاـ وأ نػاـ وأبقػار اهلل أابر... اهلل أابر! تاشػ ت سػ  ينتيـ عمَّ

ذات  ةوأسل ة، ااف مف الواض  أنيـ اانوا ب دد إدراليا إلػى عاػا. تمايلػت السػ ين
الشػػماؿ وذات اليمػػيف، تػػدفقت الميػػاه إلييػػا مػػف ىػػذا الجانػػب وذاؾ الجانػػب.  ػػاص 

َـّ  ا ػػػت رويػػػدا  رويػػدا   فػػػي قلػػػب أ ػػد جوانبيػػػا فػػي المػػػاك، ودفعػػػة وا ػػدة، انقلبػػػت اػػ
 الب ر، وما ان ات ال ي ة المشيورة تترددا اهلل أابر اهلل أابر! 

شاىدت بأـ عيني الرجاؿ وىـ يغرقوف ويغر روف ب ػي تيـ المشػيورة، ورأيػت 
َـّ تغػػػيض، ورأيػػػت بػػػأـ عينػػػي البقػػػر والغػػػنـ وىػػػي  بػػػأـ عينػػػي أايػػػاس الطعػػػاـ تط ػػػو اػػػ

ررات اهلل أابػر قبػؿ أف تجاىد مف أجؿ ال ياة. ااف الرجاؿ بالعشرات،  ر روا ب ػ
 يذىبوا بعيدا . وبعد ل ظات، لـ يبؽ مف الس ينة سوأ لوح رشبي ىنا أو ىناؾ. 

اػػػاف مػػػا شػػػاىدتو جنونػػػا   قيقيػػػا ، أدىشػػػنا جميعػػػا   تصػػػى الملػػػؾ ريتشػػػارد، وقػػػؼ 
الجميع مشدوىا أماـ ما   ؿ. ااف ذلؾ أوؿ مػا شػاىدتو فػي ىػذه الػب د المقدسػة، 

 يسبر  ورىا. أرض مدىشة  تصى النراع.   يث األمور   تدرؾ و 
  ي ػػػػػدؽ أف يقػػػػػدـ عشػػػػػرات الرجػػػػػاؿ علػػػػػى المػػػػػوت بيػػػػػذه البسػػػػػاطة لتجنػػػػػب 
ا ستسػػػػ ـ. تبػػػػرع اػػػػاىف بػػػػالقوؿا إف رب الم مػػػػدييف يػػػػأمرىـ بقتػػػػؿ أن سػػػػيـ  تصػػػػى 
يرضػػى عػػنيـ، ويػػدرلوا مػػا يسػػمونو "الجنػػة"  يػػث ي  ػػؿ اػػؿ مػػف قتػػؿ ن سػػو علػػى 

 سبعيف بارا . 
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ا سػػبعوف باػػرا  سػػبب وجيػػو ليقتػػؿ ةا يػػزاؿ ت ػػت تػػأاير الدىشػػقػػاؿ ثرػػر وىػػو مػػ
 المرك ن سو. 

الملؾ ريتشارد و ده الذ  انقبض قلبو. قاؿا ستاوف األمور  عبة علينػا أييػا 
 السادةي إف أمااؿ ىؤ ك لف يغلبوا بسيولة. 

فػػػي ال قيقػػػة فػػػإف ىػػػؤ ك المسػػػلميف   ي يمػػػوف، و  يماػػػف التنبػػػؤ بت ػػػرفاتيـ، 
الػػذ  اػػػانوا يقومػػوف مػػف بػػػيف فرػػذ  اػػانوا يتمتمػػػوف بمػػا   أفيػػـ، فػػػإذ  تصػػى أوليػػؾ 

سػػألت، قػػالوا لػػي بمػػا يشػػبو القػػرؼ أنيػػـ يسػػتغ روف ربيػػـ، فأسػػأؿا وىػػؿ يغ ػػر لاػػـه! 
 فيردوف بذلؾ القرؼ الذ  أشعره بنظراتيـ ن و ا إنو يغ ر الذنوب جميعا . 

وس واأليػػد  امػػا وال قيقػػة ػ أيضػػا  ػ أف اإسػػ ـ ػ ىػػذا العػػدو المتشػػعب الػػرؤ 
عرفتػػو مػػف رػػ ؿ و ػػي اتي ورػػدمي والرجػػاؿ الػػذ  ات ػػلت بيػػـ،   يشػػبو أ  ديػػف 
ثرري فيػو يتػدرؿ فػي أرػص الر و ػيات، وينقػاد لػػو النػاس مػف رػ ؿ ن ػوص 
  تقبؿ المناقشة. ارىت اإس ـ ألفَّ   رمر فيو، وألف الزانيات يػرجمف بال جػارة، 

نػػػار. إنػػػو أقػػػرب مػػػا ياػػػوف علػػػى الييوديػػػة التػػػي وألف إلػػػو اإسػػػ ـ يعاقػػػب النػػػاس بال
ت اسػػػب  سػػػب عقليػػػة ال ػػػيارفة وتجػػػار الػػػذىب، وارىػػػت اإسػػػ ـ ألفَّ النػػػاس فػػػي 
بػػػػػ د  يارىػػػػػوف اإسػػػػػ ـ والمسػػػػػلميف الػػػػػذيف يسػػػػػوموف المسػػػػػي ييف سػػػػػوك العػػػػػذاب، 
وييدموف انايسيـ، وأارىيـ ألنيـ يعتقدوف أف ديػنيـ ىػو الػديف األريػر، وىػو الػديف 

 يف األدياف، وأنيـ ي مدوف اهلل في  لواتيـ على أنيـ مسلموف. األفضؿ ب
وسػػػعدت أف مػػػا شػػػاىدناه أمػػػاـ أعيننػػػا أنسػػػى الجميػػػع وجػػػود ، وأف ا  ت ػػػاؿ 
الابيػػػر الػػػذ  اسػػػتقبلنا بػػػو مػػػف قبػػػؿ السػػػ ف الاايػػػرة شػػػغليـ عػػػف النظػػػر إلػػػي. اانػػػت 

األع ـ، ودؽ س ينتنا ما إف تمر بالقرب مف س ينة أرػرأ  تصػى تقػـو ىػذه بػالتلوي  بػ
الطبػوؿ، ون ػػع األبػػواؽ الطويلػػة الن اسػػية، أو الرشػػبية مترافقػػة مػػع  ػػررات مر بػػة 
بلغات   أفيميػا. اػاف المسػي يوف المرل ػوف ي ت لػوف ببعضػيـ الػبعض، ي ر ػوف 
أنيـ يتجمعوف ىنا إنقاذ قبر المسي  مف برااف الا ػار. اػانوا يشػعروف بػذلؾ الرػيط 

لغػػة والوجػػوه واألوطػػاف . اػػانوا يشػػعروف جميعػػا  أنيػػـ الػػذ  يجمعيػػـ ر ػػـ ارػػت ؼ ال
ردـ يسوع، وأنيـ يقومػوف بأنبػؿ الميػاـ، وأاارىػا قدسػية، وىػا ىػو ملػؾ إنالتػرة أقػوأ 
ملػػوؾ المسػػي ييف يػػأتي مػػف بػػ ده البعيػػدة، ومعػػو رمػػس وعشػػروف سػػ ينة مػػف أابػػر 

 الس ف، وأاارىا قوة وعددا  وس  ا ، يأتي مف أجؿ يسوع وقبره. 
أف ىػػػؤ ك جميعػػػا ، الػػػذيف   يمتلاػػػوف لغػػػة وا ػػػدة للت ػػػاىـ بيػػػنيـ، إنَّمػػػا  شػػػعرت

تجمعيػػػـ رابطػػػة أقػػػوأ مػػػف أيػػػة رابطػػػة أرػػػرأ، شػػػعرت بػػػأروتيـ وفػػػر يـ وًا ساسػػػيـ 
بػػالقرب والتقػػارب. وشػػعرت أف ا ت ػػاليـ بو ػػولنا إنَّمػػا ىػػو ا ت ػػاؿ بأن سػػيـ وقػػدرتيـ 
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، وشػعرت بػال رر لػػػيذا علػى التضػ ية مػف أجػؿ ىػدفيـ المقػدس. أعجبنػي ذلػؾ جػدا  
الػػديف الػػذ  يسػػتطيع أف يجمػػع اػػؿ المسػػي ييف، ويو ػػدىـ مػػف أجػػؿ  ػػرب الا ػػار، 
وانتزاع القدس مػنيـ، شػعرت بػال رر ر ػـ اػؿ شػيك، ر ػـ مأسػاتي ال ػغيرة التافيػة 
التي جعلوا منيا  اايػة تمضػص فػي األفػواه. استسػلمت لشػعور النػاس الم ت لػيف فػي 

 يذا  بالمناسبة. الب ر مف أجلنا، وشربت نب
ومػػا أف و ػػلنا الشػػاطئ مػػف الجيػػة الجنوبيػػة لعاػػا الم ا ػػرة،  تصػػى اسػػتقبلنا 
الملػػػػؾ " ػػػػي د  لوزجنػػػػاف" بقامتػػػػو المديػػػػدة ووجيػػػػو العػػػػريض الػػػػذ  تشػػػػعر بغبايػػػػو 
وقسوتو و  بتو. ااف يشبو البغػؿ بيػذا العظػـ المديػد والقاسػي، تػذلؿ اايػرا  ألرػي، 

مػػا جعػػؿ الجميػػع يسػػتنار ذلػػؾ الت ػػرؼ، ولػػـ  وأظيػػر لػػػو مػػف الرضػػوع وا ناسػػار
ينتظػػػر لوزجنػػػاف اايػػػرا   تصػػػى قػػػاؿ علػػػى مسػػػمع مػػػف الجميػػػع إف الاونػػػت اػػػونراد د  
مونت رات سلب منػو عػرش المملاػة ال تينيػة بعػد أف تػزوج مػف إيزابيػؿ شػقيقة زوجػة 
لوزجنػػاف التػػي توفيػػت قبػػؿ عػػدة أشػػير، واانػػت الورياػػة الشػػرعية لتػػاج المملاػػة، فلمػػا 

فيػت انتقػػؿ ىػذا ال ػػؽ ألرتيػا إيزابيػػؿ، فػارتطؼ ىػػذا ال ػؽ اػػونراد د  مػػونت رات، تو 
وىػػػو رجػػػؿ طويػػػؿ  ػػػموت يعطػػػي انطباعػػػا  شػػػديدا  بػػػالغموض والقسػػػوة. واانػػػت   
تر ى نظرات الاراىية في عينيو ألري ريتشارد، وبػدا مػف الل ظػة األولػى أف ىنػاؾ 

الملػػؾ لوزجنػػاف، فتضػػاكؿ فػػي  انقسػػاما  ابيػػرا  بػػيف المسػػي ييف المجتمعػػيف فػػي ريمػػة
قلبي ىػذا اإ سػاس بػال رر وا نتشػاك بالقوةيذلػؾ أف  ضػور الملػؾ ال رنسػي فيليػب 
أ سػػطس لػػـ ي سػػف مػػف فر ػػة اللقػػاك، فقػػد بػػدا ىػػذا الملػػؾ الق ػػير  ػػا ب العػػيف 
الجامدة يشعر بػالغيرة الشر ػية مػف أرػي، لمػا شػاىده مػف تػأاير لػػو علػى الجميػع، 

بو ػػولوي فقػػد أشػػعؿ الجنػػود المنتشػػروف علػػى تػػؿ الم ػػلبيف  وعلػػى طريقػػة ا  ت ػػاؿ
نيرانػػا ىايلػػة، وأرػػذوا يرق ػػوف، ويغنػػوف، و ػػاروا يمػػروف بػػالقرب مػػف ريمػػة أرػػي، 
وىػػـ ي ملػػوف أع مػػو وأع ميػػـ. اػػاف الرػػ ؼ  ػػوؿ عػػرش المملاػػة ال تينيػػة يقسػػـ 

تطاع المسػػي ييف بشػػاؿ سػػيك، األمػػر الػػذ  دفػػع الملػػؾ ال رنسػػي علػػى القػػوؿ إنػػو اسػػ
تيدية الر ؼ بموا لة اليجـو على معسار  ػ ح الػديف مػف جيػة، ومدينػة عاػا 

 مف جية أررأ، إلى  يف و وؿ أري للبت في مسألة العرش ىذه. 
درلػػػػوا فػػػػي نقاشػػػػات طويلػػػػة و ػػػػعبة، وتبػػػػادلوا ا تيامػػػػات والوشػػػػايات، اػػػػانوا 

ة  ػػقلية الم ليػػة، يت ػػداوف بال تينيػػة التػػي   أفيػػـ منيػػا اايػػرا ، وبمػػا أننػػي أفيػػـ لغػػ
فقػػد انػػت انتبػػو إلػػى مػػا يقولػػو اػػونراد د  مػػونت رات إلػػى مسػػاعديو بلغػػتيـ الوطنيػػة، 
 يػػث يطعػػف بنزاىػػة أرػػي، ويتيمػػو با ن يػػاز إلػػى جانػػب الملػػؾ  ػػي د  لوزجنػػاف، 
ويطلب إلييـ التشدد في ال ؽ بتاج المملاة ال تينية، ولـ أوفر ذلػؾ، و تػى أعطػي 
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لػػػؾ ألرػػػي باللغػػػة اإناليزيػػػة، فػػػان جر ريتشػػػارد  ضػػػبا ، لن سػػػي أىميػػػة، فقػػػد قلػػػت ذ
 وطلب إلى اونراد أف يؤجؿ ىذه المسألة إلى  يف ا ستي ك على عاا. 

قػػػاـ اػػػونراد وبقيػػػة األمػػػراك، واػػػاف مػػػف الواضػػػ  أف ىنػػػاؾ ر فػػػا  عميقػػػا  بػػػيف 
 األطراؼ جميعا ، وأف تسويتو لف تتـ في وقت قريب. 

ألة تػػػػاج المملاػػػػة ال تينيػػػػة، بػػػػؿ علػػػػى أسػػػػباب الرػػػػ ؼ لػػػػـ تتوقػػػػؼ علػػػػى مسػػػػ
الت ػػويض الػػذ  من ػػو الملػػوؾ واألمػػراك والقػػواد ألرػػي بقيػػادتيـ فػػي ىػػذه ال ػػرب التػػي 
قاربػػػت السػػػنتيف، فيػػػذا األمػػػر لػػػـ يػػػرض اػػػونراد د  مػػػونت رات، و  الملػػػؾ ال رنسػػػي 
فيليب أ سطس، و  األمراك الم لييف الذيف يرضعوف بالو ك ل رنسا، ولاػف الجميػع 

ع في النيايػة مضػطريف   مرتػاريفي فػالقوة ىػي التػي ت اػـ فػي النيايػة، واػاف رض
أرػػي األقػػوأ، واألااػػر اسػػتعدادا ، واألااػػر شػػيرة، واألااػػر  ضػػورا  بػػيف الملػػوؾ  تصػػى 

 بالنسبة للجنود العادييف. 
نمت تلؾ الليلة في ريمة  غيرة، على فراش م شػو بػالليؼ لػػو راي ػة منتنػة. 

ولى التي أعيش فييا ماؿ ىذه الظروؼ. لػـ أتغلػب علػى الراي ػة اانت تلؾ المرة األ
ال ظيعة، ومػا زاد األمػر سػوكا  أ ػوات نبػاح الاػ ب، والمشػاجرات والػرقص والغنػاك 
الػػذ  لػػـ ينتػػو ا ت ػػا  بو ػػولنا. اػػاف يقػػؼ علػػى بػػاب الريمػػة عػػدة جنػػود مػػدججيفي 

يػػـ يسػػتطيعوف فقػػد ذاػػر لنػػا أف ل ػػوص المسػػلميف يسػػرقوف الا ػػؿ مػػف العػػيف، وأن
سرقة اياب الملؾ إذا ارادوا، و دانا عف ق ػص عجيبػة عػف قػدرة ىػؤ ك الل ػوص 
فػي سػرقة ورطػػؼ مػا يريػػدوف مػف معسػار المسػػي ييفي فيػـ يتناػػروف بأزيػاك الجنػػود 

 والرىباف والردـ ويتالموف لغات المسي ييف اأبناييا. 
، للراي ة وال وت وال رارة ال ظيعة. ررجت مػ ف الريمػة علنػي لـ أستطع النـو

أجػػد نسػػمة ىػػواك، ولاػػف ذلػػؾ اػػاف عباػػا ، فلػػـ أجػػد سػػوأ النيػػراف اليايلػػة التػػي تشػػتعؿ 
على التؿ الذ  نوجد عليو، وىػو تػؿ عػريض مقػوس يمتػد مػف الجنػوب إلػى الشػماؿ 
ي يط بمدينة عاا الم ا رة، التي بػدت فػي ىػذه الليلػة مجػرد اتلػة ىايلػة سػوداك   

ػػا فػػي الشػػرؽ، وعلػػى التػػؿ المقابػػؿ، يشػػاىد منيػػا سػػوأ ذبالػػة ضػػوك ى نػػا أو ىنػػاؾ. أمَّ
امتػػدت ريػػاـ معسػػار  ػػ ح الػػديف  يػػث المشػػاعؿ الاايػػرة المت راػػة،  تصػػى ليريػػؿ 
إليػػؾ أنيػػػـ   ينػػاموف أبػػػدا . العتمػػة وال ػػػر الشػػديد، وىػػػذا التػػوتر الػػػذ  ياػػاد يلمػػػس، 
ػػػػا رمػػػػى بػػػػي إلػػػػى ىػػػػذه األرض! ان جػػػػرت فػػػػي دارلػػػػي فضػػػػاي   جعلنػػػػي أتسػػػػاكؿ عمَّ

اليرمو، فقلت إف ىذا المااف على م اج تو لػيو أر ـ مف ىناؾ. عدت إلى ريمتػي ب
، ولاػػػػف نبػػػػاح الاػػػػ ب، وأ ػػػػوات الجنػػػػود  وفراشػػػػي المنػػػػتف.  ػػػػليت و اولػػػػت النػػػػـو
السػػاارأ لػػـ تجعلنػػي أ مػػس أىػػداب النػػـو اللطي ػػة إ  فػػي السػػاعات األولػػى لل جػػر، 
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عاػا يعلنػاف عػف ضػرورة  عندما سمعت مؤذف معسار   ح الديف، ومػؤذف مدينػة
 قياـ المسلميف إلى   ة يؤدونيا في عتمة ال جر. 

قمػػػػت  ػػػػبا ا  مذىولػػػػةي فأ ػػػػوات ا ن جػػػػارات وال ػػػػررات التػػػػي ترػػػػرج مػػػػف 
القلػػب، أفزعتنػػي تمامػػا  انػػدفعت إلػػى الرػػارج، فرأيػػت أف مػػا ي  ػػلنا عػػف عاػػا رنػػدؽ 

يػػػت منجنيقػػػات أرػػػي عميػػؽ   يسػػػتطيع ال ػػػارس أف يقطعػػػو،   راابػػػا  و  راجػػػ  ، ورأ
التػػي أ ضػػرىا معػػو مػػف ب دنػػا قػػد ن ػػبت وراك الرنػػدؽ، وبػػدأ يضػػرب أسػػوار عاػػا 
بشدة وااافة، اانا منجنيقيف ابيريف أطلؽ علييمػا الجنػود اسػـ "الجػار السػيك" واسػـ 
"اليػر"، لمػػا يطلقانػػو مػف  جػػارة ضػػرمة لػػيا  ػػوت ىايػػؿ عنػد ارتطاميػػا باألسػػوار، 

ؽ بػػاب المدينػػة الرييسػػي يتػػداعى شػػييا  فشػػييا ي اػػاف ورأيػػت أف جػػزكا  مػػف السػػور فػػو 
القتػػاؿ م تػػدما  ذا شػػرر ونػػار، وقػػد بػػدأ الجنػػود يردمػػوف الرنػػدؽ باػػؿ بشػػيك مماػػف، 
باألسػل ة ال ػدية ورشػب المنجنيقػات التال ػة، والرػرؽ والتػراب  تصػى بجاػث القتلػػى، 

ي فيػـ يلبسػوف فيما تنيمر علييـ السياـ وال جارة وارات النار، لاف ذلؾ لػـ يػردعيـ
زردا  يردُّ عنيـ األذأ. وبعيدا  عف ذلػؾ، وعلػى مشػارؼ التػؿ المقابػؿ، اػاف ال رسػاف 
مػػف الجػػانبيف يلت مػػوف فػػي قتػػاؿ مميػػت، اانػػت الريػػوؿ واػػاف ال رسػػاف تتػػدارؿ فيمػػا 
بينيػػػا، ت ػػػػب  اتلػػػػة وا ػػػػدة تلمػػػػع ت ػػػػت الشػػػػمس، فيتعػػػػالى الغبػػػػار، وي ػػػػيض الػػػػدـ، 

فػػػ  يعػػود مػػف شػػػيك ذ  قيمػػة سػػوأ انػػػدفاع  وتنطلػػؽ ال ػػررات فػػػي ذلػػؾ ال ضػػاك
الػػدـ، وانػػدفاع الػػدـ فقػػط. اانػػت ال ػػرب علػػى أشػػدىا، ذلػػؾ لػػـ أره ولػػـ أشػػاىده طيلػػة 
عمػػر . سػػألت  راسػػي عػػف أرػػي ريتشػػارد، فقػػالوا لػػي إنػػو علػػى رأس الجػػيش الػػذ  
يقاتؿ   ح الديف وجيشو. انقبض قلبي روفػا . جاػوت علػى رابتػي أ  ػلصي، أطلػب 

 ايتو، وعدـ رذ نو.إلى اهلل  م
. سػقط السػور فػوؽ بػاب المدينػة  استمرت ال ػرب علػى أشػدىا طيلػة ذلػؾ اليػـو
الرييسي واناشؼ دارليا، ورأيت بعيني أف جنود المسلميف  مػوا السػور بأجسػادىـ، 
 اولوا بناك السور، ر ػـ القػذايؼ ال جريػة، والسػياـ التػي تسػقط علػييـ اػالمطر،ولـ 

 ينقذىـ سوأ  لوؿ الظ ـ. 
، مغطػػػى بالػػػدـ،  ػػػَرؼذ عػػػاد أرػػػي إلػػػى ريمتػػػو بوجػػػو ثرريعػػػاد مغبصػػػرا    ياػػػاد ي عذ
والجػػػروح ال ػػػغيرة. ارتمػػػى علػػػى ارسػػػي رشػػػبي طويػػػؿ   ظيػػػر لػػػػو، اانػػػت عينػػػاه 
م مػػػرتيف زبػػػد ر يػػػؼ يعلػػػو طرفػػػي شػػػ تيو. بػػػدا مريضػػػا  أو اػػػالمريض. ماػػػث مػػػدة 

لػػى ريمتػػو، وأمػػرىـ ق ػيرة قبػػؿ أف يػػدرؿ  مصامػػو. ولمػا رػػرج دعػػا الملػػوؾ واألمػراك إ
بعػػػدـ ا  ػػػطداـ بجػػػيش  ػػػ ح الػػػديف، وًايػػػ ك اػػػؿ الجيػػػد فػػػي مدينػػػة عاػػػا  تصػػػى 
تسقط، قػاي  . أف   فايػدة مػف اسػتي ؾ قػوة الجنػود فػي  ػرب مػع  ػ ح الػديف قػد 
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تطوؿ سػنتيف أرػرييف، باإضػافة إلػى أف اسػترداد عاػا سػيماف األسػاطيؿ المسػي ية 
قػػدس. وافػػؽ الجميػػع بسػػرعة لػػـ تاػػف متوقعػػة. األرػػرأ مػػف الو ػػوؿ. وعاػػا بوابػػة ال

تنػػػاولوا العشػػػاك فػػػي ريمػػػة أرػػػي، فلمػػػا رأوا امػػػار قبػػػرص الطازجػػػة، وفاايػػػة  ػػػقلية 
المج  ة، والل ـ المدرف، انقضوا على األاؿ اأف لـ يشاىدوه منذ زمف بعيػد، وقػالوا 
 إنيػػـ م ا ػػروف تمامػػا ، امػػا ي ا ػػروف مدينػػة عاػػا منػػذ سػػنتيف تقريبػػا ، وذاػػروا أف
طعػػػاميـ ىػػػو دىػػػف الرنزيػػػر المػػػدرف، والسػػػمؾ والنبيػػػذ، و  شػػػيك  يػػػر ذلػػػؾ إ  مػػػا 
يجػود بػػو البيػػازنو والجنويػػة إذا قػػدمت سػػ ف جديػدة إلػػييـ. ولمػػا قػػدـ لػػػيـ أرػػي برميػػؿ 
جعػػة إناليزيػػة رأوا أف ذلػػؾ يشػػبو الغضػػب إف ىػػذا الرػػ ؼ تافػػو ومضػػ ؾي فالقػػدس 

 ػػػديث معنػػػى. فػػػي ىػػػذه األانػػػاك، بيػػػد الم مػػػدييف، و تػػػى تسػػػترجع، عنػػػدىا ياػػػوف لل
تقربت مني إيزابيػؿ زوجػة اػونراد د  مػونت رات، اانػت امػرأة فػي أوارػر الا اينػات، 
طويلة وبيضػاك وىشػة، وتػتالـ بشػاؿ ر ػيض، وبطػيك لتعطػي انطباعػا  أنيػا ملاػة. 
ااف سلوايا م طنعا  إلى أبعد  د، وأاارت مف اقتباسات ثيػات اإنجيػؿ، واإشػارة 

لشػػديد مػػف شػػقيقتيا المتوفػػاة سػػيبؿ، فعاملتيػػا بالماػػؿي فأنػػا ملاػػة أيضػػا ، إلػػى قربيػػا ا
ولانػػي   ظػػت أنيػػا تنسػػ   ػػولي شػػباة مػػف الػػود الم ػػطنع  تصػػى أؤاػػر فػػي موقػػؼ 
أرػػي مػػف زوجيػػا، ملػػؾ المملاػػة ال تينيػػة المػػدعى. رػػ ؿ ال ػػوار الم ػػطنع بيننػػا، 

اج الػػذ  يتعلػػؽ شػػعرت أف اػػؿ شػػيك تافػػو، و يػػر ذ  قيمػػة، وتسػػاكلت عػػف ىػػذا التػػ
ب رذ  امرأة، وتساكلت بيني وبيف ن سػي عػف ذلػؾ ال ػؽ الػذ    ػؿ عليػو اػونراد 
لمجػػرد أنػػو اضػػطجع مػػع ىػػذه المػػرأة البيضػػاك اليشػػة ذات ال ػػوت الر ػػيض. ىػػذا 
الراطر الذ  أل  علي جعلني أبتسـ، فاستغربت م ػداتي ذلػؾ، فسػألتني عػف ذلػؾ، 

سػػو وسػػ ينتو وشػػتمنا قبػػؿ أف ي عػػؿ ذلػػؾ فقلػػت لػػػيا إف منظػػر المسػػلـ الػػذ  أ ػػرؽ ن 
جعلنػػػي أبتسػػػـ، فقالػػػت معقبػػػة عػػػف المسػػػلميف فػػػي ىػػػذه الػػػب د و ػػػوش فػػػي بعػػػض 
األ ياف، وألطؼ مف الم ياة في أ ياف أررأ، و داتني عف الع قة ال ميمػة بػيف 
الاونت ريموند الاالث  ااـ طرابلس وزوجتػو سػيبؿ، وبػيف  ػ ح الػديف. اسػتغربت 

مػدأ الع قػة، فػأنارت معرفتيػا بمػداىا، ولانيػا  مػزت فػي  ػؽ  ذلؾ، وسػألتيا عػف
سػػػيبؿ ىػػػذه، وو ػػػ تيا بأنيػػػا امػػػرأة   تتبػػػع اإنجيػػػؿ فػػػي  ياتيػػػا الرا ػػػة، ولانيػػػا 
اسػػػتدرات ا ميػػػا بػػػالقوؿ إف لاػػػؿ إنسػػػاف ال ػػػؽ فػػػي ارتيػػػار شػػػاؿ  ياتػػػو ونوعيػػػا. 

لػب د. قلػت  عد الدـ إلى رأسي. ىا ىي تعريني ب اايػاتي التػي سػبقتني إلػى ىػذه ا
بوضػػوح و ػػرا ة إف  يػػاة اإنسػػاف ىػػي مػػا يرطػػط لػػػو اإنسػػاف و ػػده ولػػيس اهلل. 
فاجأتيا  را تي أو وقا تي. نظرت إلى زوجيا ال امت اليػادئ الغػامض، فنظػر 

 إلييا ىذا بعيني  قر، وااف ذلؾ إيذانا  بان ضاض المجلس. 
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بػػػػ  ت تغيػػػػرت وجيػػػػة ال ػػػػربي  ػػػػارت ال ػػػػرب باتجػػػػاه عاػػػػا، بالمنجنيقػػػػات و 
ال رب األررأ التي لـ أشػاىد ماليػا مػف قبػؿ. اسػتطاع الجنػود ردـ الرنػدؽ. تقػدموا 
إلػى األبػػواب الرييسػػية. سػػقطت أجػزاك أرػػرأ مػػف السػػور. و ػؿ بعػػض فرسػػاننا إلػػى 
األجػػزاك الميدمػػة.  ػػرنا نشػػاىد المدينػػة مػػف الػػدارؿ، وجػػرأ ال ػػديث مػػف  اميتيػػا 

رض أرػي الملػؾ ريتشػارد، فاضػطر إلػى بال ل  أو ا ستس ـ، وفي تلػؾ األانػاك مػ
الماوث في ريمتو، واضطر إلى فت   وار مع   ح الديف لياػؼ عػف مياجمتػو. 
ذىػب وفػد مػػف عنػدنا إلػػى  ػ ح الػػديف ي اوضػو. عػػاد رػالي الوفػػاض، فأعػاد أرػػي 
الارة مرة أررأ، وًاذا بوفد  إس مي يدرؿ ريمػة أرػي ي مػؿ الػال  وال اايػة ودجاجػا  

 ة ن اذة يسيؿ لػيا اللعػاب، واػاف علػى رأس الوفػد رجػؿ طويػؿ أسػمر، مشويا  لػو راي
لػو وجو مالث، وعيناه ن اذتاف تاقباف الجسد والقلب، وشػارب أسػود  لػيظ فػوؽ شػ اه 
أقػػػرب إلػػػى الغلػػػظ تػػػدعو إلػػػى ان ػػػ ؿ الم ا ػػػؿي اانػػػت تقطػػػر منػػػو راي ػػػة الرجػػػاؿ، 

ا عطاؼ ت مػؿ معيػا أطايػب  العميقة والقوية والمسيطرة، تلؾ الراي ة التي تنزُّ مف
األسػػرار، واللػػذات العميقػػػة المسػػتترة، وعنػػػدما تالػػـ باللغػػة ال رنسػػػية  ػػعقني تمامػػػا . 
عػػرصؼ ن سػػو بأنػػو الملػػؾ العػػادؿ شػػقيؽ  ػػ ح الػػديف ومستشػػاره. ت ػػدث إلػػى أرػػي 
ػا أنػػا فقػد تابعػػت عػروؽ يديػػو واتسػاع  ػػدره، وبزتػو الجلديػػة التػي ت مػػس  طػوي  ، أمَّ

بش اىو األقرب إلى الغلظ، وًالػى سػاقيو فػي سػرواؿ مػف الاتػاف البنػي  جسده. تعلقت
اللػػػوف، و ذايػػػو الجلػػػد  الطويػػػؿ، وًالػػػى سػػػي و الطويػػػؿ المقػػػوس، و زامػػػو العػػػريض، 

 ورنجره الطويؿ المعلؽ فيو. 
ويبػػدو انػػو انتبػػو إلػػى نظراتػػي، فشػػملني بنظػػرة وا ػػدة سػػريعة، فارتباػػت ارتبااػػا  

و يقػػوؿ ألرػػيا يبػػدو أف الجميلػػة ىػػي أرتػػؾي إنيػػا ظػػاىرا  لػػـ يرػػؼ عنػػو. ابتسػػـ وىػػ
 تشبيؾ اايرا . 

 قاؿ ريتشاردا نعـ، ىذه ىي الملاة جوانا. 
 نظر إلي نظرة طويلة، ومستقرة قرأتيا تماما  وقاؿا ثه... الملاة جوانا!!

تقدمت منو عنديذ، ومددت يد  إليو واأنني أسلـ لػو اػؿ شػيك. تػردد قبػؿ أف 
اك، وعنػػػػدما ا تضػػػػف يػػػػد ، شػػػػعرت ب رارتػػػػو، ودفػػػػؽ دمػػػػو، يمػػػػد يػػػػده الابيػػػػرة السػػػػمر 

واضطراب قلبو. ان جػرت اػؿ اػوامني، وتأاػدت أف اػؿ م ػاو تي للتنسػؾ أو التزىػد 
 في الب ر، أو في ىذه الريمة ال قيرة اانت مجرد اذب ليس إ . 

شػػعر الملػػؾ العػػادؿ بمػػا أعػػاني. تػػرؾ يػػد  بعػػد أف بقػػي مػػف راي تػػو مػػا يا ػػي 
 ذلؾ و د .  ألفَّ أستعيد اؿ

 قاؿ باسما ا نعـ، قلت ذلؾ.
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ني الملؾ العادؿ.   قلت واأنني أرمي ن سي مف عؿا إذا ، زوجص
 ت اجأ أري  تصى أنو رفع رأسو عف وسادتوا ماذا تقوليفه! أجننته!

ني إياه، مقابؿ  ل  شامؿ.   قلت وأنا أستسلـ لما بيا  . زوجص
 اتسعت عينا شقيقي ريتشارد وىو يتسمع إلي. 

 ت وقػػد شػػجعني سػػاوتوا لقػػد قلػػت إف معنػػى اسػػمو ىػػو الملػػؾ الػػذ  ي ػػب أضػػ
العدؿ، وأنا أعرض     فيو عدؿ، زواجي مقابؿ  ل  بيننا وبينيـ، وبػد   مػف ىػذه 

 ال رب المسعورة، ن ؿ المشالة بيذه الطريقة. 
 

استمع أري ريتشارد بيػدوك. عػاد برأسػو إلػى الوسػادة.  ػدؽ فػي سػقؼ الريمػة 
 طوي  . 
 !  ا ىؿ أنت جادة فيما تقوليفهقاؿ

 قلت وأنا أرتعشا نعـ. أنا جادة!!
ػا  نيض مرة أررأ. ىرش رأسو. ابتسـ في وجيػي وقػاؿا أنػت  ايمػة أااػر ممَّ

 توقعت، ولاف ، ماذا لو رفض الملؾ العادؿ ىذا العرضه!
 قلت وأنا أقامر ب رر أمؿ لد ا لف يرفض. أنا متأادة مف ذلؾ. 

 ن ف مجانيف أبناك ملؾ مجنوف أيضا !!.  قاؿ ريتشاردا لؾ ذلؾ.
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 سيف الدين علي بن أحمد المشطوب 
 
 

ألااإ لعنااة، أعاارإ تماماااج إشااارات الهزيمااة، وهااي قادمااة ال محالااة، هزيمااة 
ساحقة وماحقة إني أشم ري  الهزيمة عادة، واسمي خطوها كخطاو بشماة جرباات، 

مماات والتعاابير التاي يتبادلهاا وأراها عمى الوجاوح وعماى األكتااإ واسامعها فاي الك
 الناس. 

اللعنػػػة، لػػػػـ يعػػػػد العوامػػػػوف  تصػػػػى ىػػػػذه الل ظػػػػة مػػػػف معسػػػػار السػػػػلطاف بػػػػالرد، 
وال ماـ لـ يعد ي ؿ بسبب سياـ أو د ال اجرة الذ  أ اطوا عاػا مػف اػؿ جيػة فػي 

 البر والب ر. 
واألناػػى واألدىػػى، أف الميػػرة تاػػاد تن ػػد ولػػـ يعػػد ىنػػاؾ سػػوأ عػػدة  ػػرارات مػػف 

 م  ليس إ . ق
سيؼ الديف علي بف أ مد المشطوب ىػو األميػر الاػرد  الػذ  قبػؿ أف يػدرؿ 
عاا بػد   مػف األميػر  سػاـ الػديف أبػو الييجػاك. ر ػـ ال  ػار، ور ػـ الجػوع، ور ػـ 
المػػوت المتاػػاار فػػي المدينػػة قػػاؿ للسػػلطاف  ػػ ح الػػديفا   أر ػػب فػػي ا ػػط اب 

ر علػػػػى ا ػػػػط اب ىػػػػؤ ك، قبػػػػؿ "أرسػػػػؿ، وجػػػػاولي"، وسػػػػنقر. ولاػػػػف السػػػػلطاف أ ػػػػ
المشػػطوب ذلػػؾ علػػى مضػػض، وفػػي الليػػؿ، رابػػوا براوسػػا   ػػغيرا  انطلػػؽ بيػػـ مػػف 
نقطػػػة التقػػػاك النيػػػر ال لػػػو بػػػالب ر، ومػػػف ىنػػػاؾ انزلقػػػوا فػػػوؽ المػػػوج ال مػػػع النػػػاعـ، 
ودرلػػػوا شػػػواني العػػػدو النايمػػػة أو ال ػػػاربة. اػػػاف الجميػػػع يتر ػػػى بػػػز  الم ػػػاربيف 

 د أو لـ يشػؾ فػي ىػويتيـ أ ػد، ولمػا و ػلوا بػرج الغربػاف اإفرنسيس، لـ يل ظيـ أ
تن سػػوا ال ػػعداك، ومػػا أف درػػؿ المشػػطوب المدينػػة  تصػػى فػػوجئ بمػػا يجػػر  دارليػػا، 
اانػػت المدينػػة مػػدمرة، وشػػوارعيا مسػػدودة بأ جػػار المنجنيػػؽ والػػدواب النافقػػة و تػػى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البيمارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجر ى   الجاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث، أمَّ
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ػػا السػػ ح مػػف السػػياـ والسػػيوؼ والػػن ط فقػػد والمرضػػى الػػذيف   ي جػػدوف ع جػػا ، أمَّ
شارؼ على اإنتيػاك، وفاجػأه الراضػي مقػدـ الن ػاطيف بسػؤالو عػف الػ  ال ػيف، فػرد 
المشػػطوب بمػػا يشػػبو الغضػػب أف راشػػد الػػديف سػػناف مجػػرد ابػػف فػػاجرة لػػيس إ ي فقػػد 

يرشػػى أف رفػػض طلػػب السػػلطاف إعطػػاكه ىػػذا األاسػػير، ذلػػؾ أف ابػػف ال ػػاجرة ىػػذا 
ينت ر   ح الديف على ال رنجة الم عيف، وأضػاؼ المشػطوب علػى طريقتػو فػي 
الا ـ السريع والبذ ك أف سناف ىػذا ػ ابػف ال ػاجرة ػ مسػتعد ألفَّ يبيػع أمػو فػي سػوؽ 
النراسيف مػف أجػؿ م ػل تو، وم ػل تو فػي إبقػاك  ػ ح الػديف م ا ػرا  وضػعي ا  

ـ الراضػػي وظيػػر ذلػػؾ علػػى وجيػػو، فوضػػع و  يسػتطيع ال راػػة فػػي اػػؿ اتجػػاه. ا ػػتَّ 
المشػػطوب يػػده علػػى اتػػؼ الرجػػؿ وقػػاؿ لػػػو ب ػػوت مسػػموع ولطيػػؼ للمػػرة األولػػىا 
يػػؾ بوفػػاة والػػدؾ الشػػجاع يعقػػوب. لقػػد اػػاف ماػػا   للتضػػ ية والشػػيادة والشػػيامة.  أ عزص
وألوؿ مػػػرة، شػػػاىد أىػػػؿ عاػػػا، دمػػػوع الراضػػػي تنيمػػػر ب ػػػمت علػػػى  ػػػ  ة وجيػػػو 

 العريضة النا عة. 
 المشطوب الذ    ي ب ىذه المشاىد و  يرتاح إلييا. قاؿ وىو ييـ بالقياـا 

 ػ ااف والدؾ شجاعا  طيلة عمره، رج   طيلة عمره. ومات اذلؾ. 
لـ يرد الراضي، بػؿ اسػتذار الل ظػات الع ػيبة التػي رأأ فييػا والػده م ا ػرا  

ت الب ػارة معػو، بشواني العػدو، ويقػذؼ بالسػياـ وبالنػار، وايػؼ أ ػرؽ ن سػو وعشػرا
وايػؼ أف العػػدو المرػػذوؿ الػتقط بعػػض النػػاجيف وماصػؿ بيػػـ وقػػذفيـ بػالقرب مػػف بػػرج 
ػا يتوقػع مػف يعقػوب، الب ػار الػذ  عػاش  الذباف لي داوا بمػا رأوا، اػاف ذلػؾ أااػر ممَّ
فوؽ الموج أياـ عمره، ومات فوؽ الموج إلى ثرر ل ظة في  ياتو. يعقوب لػـ ياػف 

ذ  جػرأ تمامػا . الراضػي، الػذ  ت ػوؿ إلػى بطػؿ  قيقػي ي ب   ح الديف، فما الػ
فػػي عاػػا بعػػد استشػػياد والػػده، اػػاف ينتظػػر عػػودة والػػده ليتػػزوج مػػف فاطمػػة ابنػػة أ ػػد 
ال وفية الموجوديف في دار األسقؼ، التي وق يػا  ػ ح الػديف علػى ال ػوفية منػذ 

َـّ  ػػار بيما رسػػتانا  الل ظػػة األولػػى التػػي  ػػرر فييػػا عاػػا قبػػؿ ا اػػة سػػنوات، ومػػف اػػ
 لبعده عف مرمى ال جارة. 

استشػػػيد الوالػػػد واستشػػػيد ال ػػػوفي أانػػػاك  ػػػ ة ال جػػػر ب جػػػر منجنيػػػؽ ىايػػػؿ 
س قو تماما ، أمَّا فاطمة فقد اضطرت للعمؿ ممرضػة فػي البيمارسػتاف لقلػة األطبػاك 
والممرضيف، وقد تعلمت بسرعة ايؼ تنظؼ الجراح وتضمدىا، ومتى تقػدـ األدويػة 

دىا إلػػى المرضػػى. ولػػـ يبػػؽ بينيػػا وبػػيف الراضػػي سػػوأ النظػػرات المتا ػػة فػػي مواعيػػ
 واإشارات وال رقة الجارفة. 

وعنػػػدما التقػػػى المشػػػطوب بػػػاألمير بيػػػاك الػػػديف قراقػػػوش، تعانقػػػا بقػػػوة، ر ػػػـ أف 
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الييما   ي ب إظيار العواطؼ أو الضعؼ، ولانيمػا لػـ يشػاىدا بعضػيما الػبعض 
راقػوش فػي م ػر، فيمػا عػاد المشػطوب منذ أاار مف سبع سنوات ااملة. فقد ظؿ ق

علػى الشػػاـ وتػػولى بيػػروت و ػػيدا، وىاىمػػا يلتقيػػاف فػػي مدينػػة م ا ػػرة ميػػددة باػػؿ 
 ا  تما ت. 

المشػػػػطوب وقراقػػػػوش، ا ىمػػػػا مػػػػف القػػػػوات األسػػػػدية التػػػػي أل يػػػػا أسػػػػد الػػػػديف 
شيراوه، وقد عاشا شطرا  ابيرا  مػف  ياتيمػا فػي ذات الريمػة، يتقاسػماف ذات اللقمػة 

ارعاف ذات العػػػدو، وقػػػد ظػػػؿ بينيمػػػا ذلػػػؾ الػػػود ال ػػػامت الػػػذ    يعبػػػر عنػػػو وي ػػػ
بالالمػػػات، ولمػػػا  ػػػار األمػػػر إلػػػى  ػػػ ح الػػػديف، لػػػـ يشػػػعر المشػػػطوب بأيػػػة  يػػػرة 
لقػرب قراقػوش مػف السػيد الجديػد ولػـ يشػعر أف قراقػوش يتقػدـ عليػو بالمنا ػب، ولػـ 

لجديػػد ولػػـ يشػػعر أف يغضػػب أيضػػا  للػػو ك الشػػديد الػػذ  أظيػػره قراقػػوش مػػف السػػيد ا
قراقػػػػوش يتقػػػػدـ عليػػػػو بالمنا ػػػػب، ولػػػػـ يغضػػػػب أيضػػػػا  للػػػػو ك الشػػػػديد الػػػػذ  أظيػػػػره 

 قراقوش ل  ح الديف ناسيا  بذلؾ أسد الديف وسيده الجليؿ نور الديف.
الػػود ال ػػامت وربمػػا األعجػػاب الر ػػي الػػذ  يانػػو اػػؿ وا ػػد منيمػػا اآلرػػر ىػػو 

الرػػػػارؽ لقراقػػػػوش مقابػػػػؿ الغضػػػػب  الػػػػذ  جعليمػػػػا يرتػػػػاراف ذات ا رتيػػػػار. اليػػػػدوك
 الجارؼ للمشطوب جعؿ منيما قطبيف يتجاذباف المودة واألل ة وا ت اؽ. 

وليذا لما اجتمعا يتدارساف وضع المدينة، ااف مف الواضػ  أف   شػيك اايػر 
 يماف فعلو سوأ ال مود وال مود فقط. 

ػػػػا ن بنييػػػػا، قػػػػاؿ قراقػػػػوش بيدويػػػػو و ػػػػوتو الوااػػػػؽا تتيػػػػدـ األسػػػػوار بأسػػػػرع ممَّ
 والس ح في تناقص مستمر، أمَّا معنويات الرجاؿ فيي في مد وجزر. 

 قاؿ المشطوبا ماذا تريد إذا ه
ػػا ن ػػف فػػ   رد ىػػذاا   شػػيك سػػوأ أف يتقػػدـ السػػلطاف وي ػػؾ ال  ػػار عنػػا. أمَّ

 نملؾ سوأ أف ن مد. 
 قاؿ المشطوب و ضبو يتعالىا ىؿ مف فايدة لل موده 

 ػ دايما  لل مود فايدة. 
اـ الػػرج ف لت قػػد األسػػوار، فػػوؽ بػػاب البلػػد مػػف النا يػػة الشػػرقية متيػػدـ تمامػػا  قػػ

ػا بػرج الداويػة  في بعض أجزايو، يوشؾ على ا نييار فػي بعػض أجزايػو األرػرأ، أمَّ
فقػػد انيػػارت جميػػع الباشػػورات فيػػو، ورأأ المشػػطوب رجػػا  ي ػػاولوف رفػػع األ جػػار 

بػػػدا دوف فايػػػدة إط قػػػا ، ذلػػػؾ أف لسػػػد اغػػػرة ابيػػػرة فػػػي إ ػػػدأ جياتػػػو، ولاػػػف عمليػػػـ 
المنجنيقات السبعة التي ن بيا ملؾ ا ناتار اانت ظاىرة تماما  وراك الرنػدؽ الػذ  
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 ار أضيؽ وأقؿ عمقا ، وااف يبدو للعياف بشاؿ جلي مػا فعلػو ال رنجػة، مػف فنػوف 
 ػػػرب لػػػـ تشػػػاىد مػػػف قبػػػؿ، ايػػػذا السػػػلـ الػػػذ  يت ػػػرؾ علػػػى عجػػػ ت وي ػػػعد إلػػػى 

رج المؤلػػؼ مػػف  ديػػد ون ػػاس ورشػػب وجلػػود وير ػػي ت تػػو الرجػػاؿ أعلػػى، وىػػذا البػػ
والمقاتلػػة، وىػػذا القضػػيب الضػػرـ المراػػب علػػى دبابػػة مػػف  ديػػد ويػػدور علػػى ن سػػو 
في  ر في السور اأنو ي  ػر قطعػة مػف الجػبف، اػاف ال رنجػة قػد اسػتعدوا ىػذه المػرة 

نجػة فػي ىػذه استعدادا  لـ يشاىده المشػطوب أو يسػمع بػو مػف قبػؿ، منػذ أف  ػؿ ال ر 
 الديار منذ ما يقرب مف مية عاـ ااملة، أو د... ماذا يريدوف مف ب دناه 

 أو  الق بة، ما الذ  يجمعيـ ويو د بينيـه 
ولػػػد المشػػػطوب فػػػي المو ػػػؿ، أيػػػاـ اػػػاف عمػػػاد الػػػديف زناػػػي قػػػدس اهلل رو ػػػو 
ي اوؿ أف يجعؿ مف المو ؿ قاعػدة لدولتػو، يقاتػؿ اػؿ النػاس مػف أجػؿ ذلػؾ. قاتػؿ 

لرلي ػػة المسترشػػد وأمػػراك المسػػلميف الرونػػة مػػف األراتقػػة و يػػرىـ. وقاتػػؿ ال ػػليبييف ا
 تصػػى اسػػترد الرىػػا، قاتػػؿ زناػػي اػػؿ شػػيك بقسػػوة و لظػػة ترايػػة   مايػػؿ لػػػيا،  تصػػى 
قتلػػو أ ػػد ر ػػيانو بدسيسػػة مػػف أعدايػػو الااػػر وقيػػؿ يوميػػا أف أ ػػد ال شاشػػيف ىػػو 

ث ال ػػرب، وال ػػرب و ػػدىا ىػػي الػػذ  قتلػػو، المشػػطوب ولػػد فػػي تلػػؾ الظػػروؼ،  يػػ
اقافػػة النػػاس وطعػػاـ النػػاس وشػػراب النػػاس، رأأ المشػػطوب األمػػراك ي ػػب وف جااػػا  
ترمى على قارعة الطريؽ، ورأأ المدف ت رؽ وتدمر وتت وؿ إلػى ررايػب لػيس إ ، 
ورأأ األسػػػرأ تبػػػاع وتشػػػترأ بػػػأبرس األامػػػاف، ورأأ المبػػػادئ تت ػػػوؿ إلػػػى مطػػػامع 

إنسػػاف   قيمػػة لػػػو فػػي نيايػػة األمػػر مػػا لػػـ يمػػن  ىػػذا وىػػوأ وأ ػػراض، ورأأ أف ا
اإنساف ن سو ىذه القيمة وىذا المعنػى، يػدعي المشػطوب أنػو رأأ مػا يا ػي مػف ألػـ 
الناس وم اير الناس، بػدايات الػدوؿ ونياياتيػا، ورأأ ايػؼ أف ال رنجػة الم عػيف، 

زك مػػف األىلػػيف. المرػػذوليف، يت ولػػوف إلػػى أبنػػاك البلػػد يػػتـ التعامػػؿ معيػػـ واػػأنيـ جػػ
رأأ ايؼ يػذىب ال ػااـ المسػلـ يطلػب الن ػرة مػف ال ػااـ المسػي ي، وايػؼ يقاتػؿ 

 ال ااـ المسلـ إلى جانب ال ااـ المسي ي. 
المشػػطوب الػػػذ  رأأ مػػا رأأ، ثمػػػف بػػػأف القػػوة وا  تشػػػاد لػػػيا وانتياجيػػػا ىػػػي 

ليـ. الطريقػػػة المالػػػى للتعامػػػؿ مػػػع ال رنجػػػة، باػػػؿ أنػػػواعيـ وملليػػػـ وسػػػ نيـ وأ ػػػو 
المشػػطوب، اػػاف ياػػره ال رنجػػة اراىيػػة عميقػػة   قػػرار لػػػيا، اػػرىيـ م اربػػا، واػػرىيـ 
لاػػؿ شػػيك ثرػػر ولاػػؿ سػػبب ثرػػر، اػػره قػػوادىـ وم ػػاربييـ ونسػػاييـ وطريقػػة قتػػاليـ 
وق عيػػـ وث ت  ػػربيـ وليجػػاتيـ وم بسػػيـ، واػػاف   يطيػػؽ الػػرواي  التػػي تنبعػػث 

يـ  ػػػل يـ و ػػػرورىـ وادعػػػاكىـ  ػػػب مػػػف أفػػػواىيـ وم بسػػػيـ وأجسػػػادىـ، واػػػره فػػػي
المسػػػي ، واػػػره فػػػييـ ىػػػذه الو شػػػية التػػػي   تبريػػػر لػػػػيا فػػػي تػػػدمير المػػػدف والقػػػرأ 
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والمػػػػػزارع وتشػػػػػريد النػػػػػاس وقػػػػػتليـ، اػػػػػره فػػػػػييـ جلػػػػػدىـ علػػػػػى القتػػػػػاؿ وًادارة ال ػػػػػرب 
والسياسػػة. وليػػذا لػػـ ياػػف المشػػطوب بقػػادر علػػى ت ديػػد مشػػاعره مػػف  ػػ ح الػػديف، 

يػػة، يجالػػد ال رنجػػة فػػي اػػؿ المواقػػع، ومػػف نا يػػة أرػػرأ، فإنػػو فيػػذا األريػػر مػػف نا 
يعػػامليـ معاملػػة لينػػة ررػػوة تغػػر  بػػو وت ػػوره أمػػاميـ بػػالمتردد. لػػـ ياػػف المشػػطوب 
ي يػػـ سػػر ليونػػة  ػػ ح الػػديف أمػػاـ ال رنجػػة، تػػد رجت إشػػاعات ىنػػا وىنػػاؾ، قيلػػت 

الشػايعات  المة ىنا وىنػاؾ، ولاػف ػ وال ػؽ يقػاؿ ػ فػإف  ػ ح الػديف رجػؿ فػوؽ اػؿ
واػػؿ األقاويػػؿ. فالمشػػطوب الػػذ  عػػرؼ  ػػ ح الػػديف فػػي شػػبابو وايولتػػو،  يػػث 
درجا في ب ط نور الديف، وتلقيا فنوف ال رب فػي ذات المدرسػة، وتسػلما المنا ػب 
فػػي ذات الجػػيش، يعػػرؼ تمػػاـ المعرفػػة أف  ػػ ح الػػديف مػػا اػػاف لػػػو و  ينبغػػي أف 

ػا رراوتػػو وتػردده فيػػو يترارػى فػي  ػػرب ال رنجػة أبػدا ، وىػػو رجػؿ س ياسػػة و ػرب، أمَّ
 ما ي ير في شر ية الرجؿ. 

المشطوب الذ  سمى بيذا ا سـ لـ يظير في وجيو مف شطب عميػؽ يجعػؿ 
مف وجو وجييف،  يث يشطر الشطب وجيو مف أعلى الجبػيف و تػى أسػ ؿ الػذقف، 
األمػػػر الػػػػذ  باعػػػػد بػػػػيف عينيػػػو و طػػػػـ أن ػػػػو وأررػػػػى شػػػ تيو في ػػػػعب عليػػػػو الاػػػػ ـ 

وح، المشػػطوب ىػػذا، اػػاف يعتقػػد أف   ػػار عاػػا مػػا اػػاف لياػػوف بيػػذا الوضػػع بوضػػ
مف التعقيد واإ ساس العاـر باليزيمة لو  تػردد  ػ ح الػديف ورراوتػو فػي التعامػؿ 
مػػػػع مدينػػػػة  ػػػػور التػػػػي التجػػػػأ إلييػػػػا اػػػػؿ إفرنجػػػػي فػػػػرص مػػػػف بيػػػػت المقػػػػدس والقػػػػ ع 

 واألررأ. 
ة ال ػػػػغيرة المعلقػػػػة علػػػػى اػػػػاف المشػػػػطوب أياميػػػػا والػػػػي بيػػػػروت، تلػػػػؾ المدينػػػػ

الجباؿ، التي ان ػدرت إلػى الب ػر ر مػا  عنيػا، فقػد أقػاـ التجػار قياسػرىـ بسػرعة مػف 
ػػػا ال رنجػػػة فقػػػد وسػػػعوا تلػػػؾ  اللػػػبف األبػػػيض والرمػػػاد  لتاػػػوف قريبػػػة مػػػف الب ػػػر، أمَّ
القياسر وأضافوا علييا،  تصى  ػارت بيػروت تواجػو الب ػر تمامػا ، بػؿ وتعانقػو، بعػد 

جػػة ميناكىػػا بمػػا ي تمػػؿ اػػؿ أنػػواع المرااػػب الب ريػػة والتجاريػػة، ولانػػو أف وسػػع ال رن
ظؿ ميناك   غيرا    يشبو ميناك عاا الابير أو ميناك عسق ف الػذ  اىػتـ بػو رل ػاك 

 دولة ال اطمييف. 
المشػػػػطوب الػػػػذ  ولػػػػي بيػػػػروت رأأ بػػػػأـ عينػػػػو ايػػػػؼ  ػػػػارت  ػػػػور م جػػػػة 

رأأ بػأـ عينػو ايػؼ اسػتطاع ىػذا ال رنجة وقلعػتيـ األريػرة بعػد فػت  بيػت المقػدس، و 
ال ػػػاجر الانػػػدىر  أف يجعػػػؿ منيػػػا مدينػػػة   تطػػػاؿ، وىػػػي أ ػػػ     تطػػػاؿ، فا اػػػة 
أرباعيػػػا فػػػي الب ػػػر وربعيػػػا البػػػاقي علػػػى  ػػػررة، الانػػػدىر  الػػػذ  و ػػػليا  اضػػػبا  
م تقنا  بال قػد والاراىيػة والت ػميـ، طلػب مػف أوليػؾ الػذيف يقيمػوف فػي ربػع المدينػة 
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َـّ مػػػل المسػػػػافة مػػػػا بػػػػيف البػػػػر والب ػػػػر ال ػػػرر  أف ينتق لػػػػوا إلػػػػى قسػػػػميا المػػػػايي. اػػػػ
بالس سػػػؿ ال ديديػػػة وال ػػػرور الابيػػػرة  تصػػػى   يسػػػتطيع أ  مراػػػب ميمػػػا اػػػاف أف 
ي ػػؿ إلػػى المدينػػة، ولػػـ ياتػػؼ ال ػػاجر بيػػذا، بػػؿ   ػػر رنػػدقا  عميقػػا  بعػػد ذلػػؾ الػػو 

سػو إلػى المدينػػة ت ػت ال ػررة التػػي تقػـو علييػا البلػػد، ولمػا أرسػؿ المشػػطوب جواسي
بيييػػة تجػػار أقمشػػة وتوابػػؿ ورضػػار،  ػػدث ىػػؤ ك بػػأف ال ػػاجر ىػػدد سػػااف المدينػػة 
بعػػػدـ ا ستسػػػ ـ أو اليػػػرب أو اليػػػرب أو  تصػػػى مجػػػرد التػػػذمر، وأقػػػنعيـ أف ملػػػوؾ 
الغرب اليـ، عف بارة أبػييـ، سػيأتوف قبػؿ  ػيؼ العػاـ المقبػؿ، لقتػؿ  ػ ح الػديف 

َـّ  اسػتعاد القبػر المقػدس، وأضػافوا أف ال ػاجر جمػع لديػو وبيعو رقيقا  في روما ومف اػ
اػؿ الميػرة و ػار يوزعيػا علػى النػاس بتػدبير مر ػوص اسػتعدادا  ل  ػار طويػؿ، 

 طويؿ. 
المشػػػػطوب، الرجػػػػؿ الطويػػػػؿ الجيػػػػـ، ذو الػػػػبطف العريضػػػػة واألاتػػػػاؼ العاليػػػػة 
 والوجػػو المريػػؼ، الػػذ  اػػاف اقػػي   إلػػى درجػػة أنػػو يغيػػر   ػػانيف أو ا اػػة فػػي يػػـو
ال رب، أرسؿ رسايؿ عديدة إلى   ح الػديف يػدعوه فييػا أف ييػاجـ  ػور قبػؿ أف 
تستع ػػي وتسػػتغلؽ وتت ػػوؿ إلػػى عاػػا جديػػدة ولاػػف  ػػ ح الػػديف تػػأرر فػػي الػػرد، 
ولما قدـ على  ور اػاف الوقػت متػأررا . فقػد اػاف الانػدىر  ال ػاجر قػد اسػتعد أيمػا 

ر المدينػػػة أو الم ا ػػػريف اسػػػتعداد، ولػػػـ يسػػػتطع  ػػػ ح الػػػديف أف يػػػؤار فػػػي أسػػػوا
فييػػػا،  تصػػػى أف  ػػػ ح الػػػديف  ػػػاوؿ أف يلػػػيف موقػػػؼ الانػػػدىر  اللعػػػيف بمسػػػاومتو 
بإط ؽ والده الملؾ األسير لدأ السلطاف فػي دمشػؽ ولاػف الانػدىر  اللعػيف أجػاب 
بػػػالقوؿ أف والػػػده عػػػاش مػػػا يا ػػػي و  ييمػػػو إف مػػػات أو قتػػػؿ أو بقػػػي أسػػػيرا ، وقػػػاؿ 

أنو لف يسلـ  ور أبدا فيػي أمانػة بيديػو  تصػى مجػيك ملػوؾ الاندىر  اللعيف أيضا  
الغرب الذيف سينقذوف قبر المسي  مػف أيػد  الا ػرة الم مػدييف. اللعػيف ابػف اللعػيف، 

 لػو قلب سل  اة منتنة، وجلد نملة سوداك وعمى  ر ار الرراك. 
ولما تنازؿ   ح الديف عف  ور،  ستغ قيا وملؿ األمراك مف  ولو وااػرة 

طيػػـ ور فػػاتيـ، أوجػػس المشػػطوب فػػي قلبػػو ري ػػة، فقػػد الػػتقط لػػػو جواسيسػػو فػػي لغ
بيػػػروت بعػػػض التجػػػار مػػػف بيػػػزة ومػػػف جنػػػوة،  يػػػث التقػػػى بيػػػـ وأطمعيػػػـ بتر يػػػؼ 

 الضرايب عنيـ إف ىـ  دقوه القوؿ فيما يجر  وراك الب ر. 
ااف أ دىـ يدعى ماريو، تاجر الملػ  المعػروؼ،  ػا ب السػ ينة األابػر فػي 

ؿ الجنػػػػو ، الق ػػػػير الماػػػػور،  ػػػػا ب الوجػػػػو األبػػػػيض الم مػػػػر واإليػػػػة األسػػػػطو 
ػػا اآلرػػر فقػػد اػػاف يػػدعى روبيرتػػو، تػػاجر ال ديػػد مػػف بيػػزة،  الضػػرمة المضػػ ؾ، أمَّ
وىو رجؿ طويؿ أسمر لػو ل ية ق يرة، يبدو جلي   بذلؾ المعطػؼ الطويػؿ الػذ    

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 005 - 

 مر. أاماـ لػو، وذلؾ ال زاـ الجلد  العريض الذ  يلؼ ر ره الضا
اػػاف المشػػػطوب واضػػ ا  و ازمػػػا  فػػػي قولػػوا لامػػػا أف ار ػػػض مػػا تدفعانػػػو مػػػف 

 ماوس إذا ما  دقتماني القوؿ. 
أسػػرع مػػاريو إلػػى القػػوؿ بلغػػة عربيػػة راياػػةا ن ػػف نشػػار لػػؾ ذلػػؾ، ولاػػف مػػاذا 

 تريد أف تعرؼ أييا األميره 
ػػ ا قػػاؿ المشػػطوب وىػػو يتأمػػؿ التػػاجر، اارىػػا  ىييتػػو ونبػػرة  ػػوتوا  ػػدااني عمَّ

 يجر  في ب داـ، ىؿ   ي  أناـ تستعدوف لل ربه! 
 تبادؿ التاجراف النظرات، ترددا،  راا رأسييما ذات اليميف وذات الشماؿ. 

 ػػاح المشػػطوب فػػي سػػماك ال جػػرة الرييسػػية فػػي ق ػػره المتواضػػع علػػى رأس 
 تلة تطؿ على بيروت الياا ماذا قلتماه! 

ذارتػػػػو عػػػػف تر ػػػػيض قػػػػاؿ مػػػػاريو ب ػػػػوت متػػػػرددا وىػػػػؿ أنػػػػت جػػػػاد فػػػػي مػػػػا 
 الماوسه!

 قاؿ المشطوب، بما يشبو الغضبا ن ف   نتراجع عمَّا نقوؿ. 
 قاؿ ماريوا إنيـ يستعدوف لل رب فع  !!   
 قاؿ المشطوبا أف  . قؿ ايؼ ذلؾه! 

تػػػدرؿ روبيرتػػػو عنديػػػذ وقػػػاؿ بعربيػػػة أفضػػػؿ مػػػف لغػػػة  ػػػا بو، نعػػػـ، ترانػػػاىـ 
فييػا الملػؾ  ػ ح الػديف علػى القػدس يستعدوف ل ػرباـ، منػذ الل ظػة التػي اسػتولى 

 و تى ىذه الل ظة، وب د اؿ المسي ييف تستعد ل رباـ. 
أضاؼ ماريو بسػرعةا إف اػؿ اػاىف ميمػا  ػغر شػأنو فػي أبعػد انيسػة ميمػا 

  غرت في ب د المسي ييف يدعو إلى  رباـ إنقاذ قبر المسي  بيف أيدياـ. 
 لاوف ليمولوا ال رب. قاؿ روبيرتوا والناس ىناؾ يتبرعوف باؿ ما يم

تػػدرؿ مػػاريوا أو قػػؿ إف الملػػوؾ واألمػػراك فرضػػوا ضػػريبة علػػى النػػاس ليمولػػوا 
 ال رب. 

 سأؿ المشطوبا ضريبة!!
قاؿ ماريوا نعـ، ىي ضريبة، تؤرذ   با  مػف النػاس ال قػراك واأل نيػاك، ومػف 
و   يملػػؾ يضػػطر إلػػى تقػػديـ اميػػة مػػف الػػدقيؽ أو الزيػػت أو الػػدجاج أو مػػا يماػػف لػػػ

 أف ي يد الجيش الذاىب لت رير قبر المسي . 
 سأؿ المشطوبا وأنتـ، أنتـ التجار. ما رأياـه!
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 قاؿ روبيرتوا ماذا تق د أييا األميره!
 قاؿ المشطوبا ايؼ تروف ال ربه! ىؿ تمولونيا أيضا ه!

قاؿ ماريوا أنت تعرؼ أييا األمير أننا في عاػا نملػؾ  يػا  ابيػرا ، فيػو مرازننػا 
وانايسنا، وانا ندفع ضػرايب أقػؿ، وانػا ن  ػؿ علػى البضػايع بسػعر أقػؿ،  وفنادقنا

 أمَّا اآلفي وقد ا تليا الملؾ   ح الديف فقد ضاع اؿ ذلؾ. 
قػػاؿ روبيرتػػوا وامػػا تػػرأ أييػػا األميػػر فػػإف ال ػػرب علػػياـ سػػتعود بػػالن ع علػػى 

 تجارنا. 
 قاؿ المشطوب بما يشبو السرريةا وقبر المسي ، ىؿ ييماـه!

وبيرتػػػػوا بمػػػػا يشػػػػبو ا بتسػػػػامةا إذا اػػػػاف ذلػػػػؾ يعػػػػود بػػػػالن ع علينػػػػا أييػػػػا قػػػػاؿ ر 
 األمير. 

قػػاؿ المشػػطوب فجػػأة فقػػاؿا ومػػف ىػػو ىػػذا الانػػدىر ، أق ػػد ىػػذا الػػذ  يسػػمى 
 اونراد د  مونت رات بلغتاـه!

 قاؿ ماريوا أ  تعرفو  قا  أييا األميره!
ه ىػػػو الملػػػؾ انتبػػػو المشػػػطوب إلػػػى ق ػػػده الر ػػػيا أعرفػػػو  ػػػؽ المعرفػػػة، فوالػػػد

 وليـ، األسير لدينا منذ معراة  طيف... 
أضاؼ ماريوا وىو شقيؽ الملاة سيبيؿ زوجة الملؾ جػا  لوزجنػاف ملػؾ بيػت 

 المقدس..
ض ؾ المشطوب ألوؿ مرةا ىذا الملؾ الذ  يشػبو ال مػار، نعػـ أعرفػو، ن ػف 

 .  نسميو الملؾ العتيؽ ألفَّ مو نا السلطاف أطلقو لقاك أف   يقاتلو أبدا  
 قاؿ ماريوا ولانو سيقاتلو أييا األمير. 

قػػػاؿ المشػػػطوب بػػػ  مبػػػا ةا اعػػػادة ال رنجػػػة،   عيػػػد لػػػػيـ.. ولاػػػف ىػػػذا لػػػيس 
 موضوع الا ـ،  داني عف ىذا الاندىر . 

قػػاؿ مػػاريوا اػػؿ مػػا أعرفػػو أنػػو اػػاف يعمػػؿ فػػي بػػ ط الملػػؾ البيزنطػػي إسػػ ؽ 
بيزنطػػػة، فلمػػػا علػػػـ أف الملػػػؾ الاػػػاني انجيلػػػوس، اسػػػ ير أو مماػػػؿ لوالػػػده فػػػي بػػػ د 

 ػػ ح الػػديف ي ا ػػر عاػػا، طلػػب مػػف الملػػؾ البيزنطػػي أف يسػػم  لػػػو بالتوجػػو إلػػى 
عاا لمسػاعدة المسػي ييف فييػا، ولانػو لػـ يسػتطع الو ػوؿ إلييػا فتوجػو إلػى  ػور، 

 وىو ما يزاؿ فييا. 
المشػػػػطوب، الرجػػػػؿ الغاضػػػػب، الم ػػػػتقف والمييػػػػأ دايمػػػػا  اػػػػاف ياػػػػره الانػػػػدىر  
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ميقػػة   قػرار لػػػيا ، وقػد نػػدـ وسػيظؿ نادمػػا  طيلػة  ياتػػو أنػو لػػـ يسػػتطع أف اراىيػة ع
يظ ر بيذا الاندىر  اللعيف يـو جاك إلػى عاػا مػف جيػة الب ػر، يوميػا، اػاف الملػؾ 
"األفضؿ" ابف السػلطاف  ػ ح الػديف منتشػيا  بالن ػر بعػد أف فػت  عاػا، ا اػة أيػاـ 

تػػػرب مػػػف أسػػػوار عاػػػا، طلػػػب انقضػػػت بسػػػرعة، قيػػػؿ بعػػػدىا أف سػػػ ف الانػػػدىر  تق
المشطوب مف الملؾ األفضؿ أف يأمر السػ ف بم  قػة الانػدىر  فػي الب ػر، ولاػف 
"األفضػػػؿ" تباطػػػأ فػػػي األمػػػر، ربَّمػػػا رفػػػض أف ين ػػػاع لن ػػػي ة المشػػػطوب، وربمػػػا 
اانػػت تلػػؾ مػػف ال ػػا ت النػػادرة التػػي يسػػترري فييػػا الم ػػارب ويطمػػيف إلػػى ن ػػره، 

أأ أف عاػػػػا أ ػػػػب ت بيػػػػد المسػػػػلميف، فيمػػػػا أاػػػػؿ نجػػػػا الانػػػػدىر  بسػػػػ نو بعػػػػد أف ر 
المشطوب يديو ندما ، ىنػاؾ فػرص نػادرة فػي ال ػرب   تتاػرر، وىنػاؾ ل ظػات فػي 

 ال رب لػيا قيمة اقيمة ال ياة تماما . 
اػػػػاف المشػػػػطوب الػػػػذ  ذاع  ػػػػيتو ا ػػػػارس   يشػػػػؽ لػػػػػو  بػػػػار،  ػػػػبرا  علػػػػى 

  ػ ابػف الملػوؾ ػ المواجيػة وشػجاعة فػي شػؽ ال ػ وؼ، قػد سػمع أف ىػذا الانػدىر 
فػػارس متػػديف، شػػديد التػػػديف، شػػديد البنيػػاف، لػػػو جلػػػد عظػػيـ علػػى القتػػاؿ، ولػػػو رأ  
ومايدة في ال رب والنزاؿ، وأنو ياره المسلميف وليذا فيو يطلؽ علييـ ت اىات ماػؿ 
أنيػػػـ يغسػػػلوف مػػػؤرراتيـ بالمػػػاك بأيػػػدييـ، وأنيػػػـ يرفعػػػوف مػػػؤرراتيـ فػػػي اليػػػواك عنػػػد 

 قػػة بػػيف األمػػريف، وأف المسػػلميف   يشػػربوف الرمػػرة روفػػا   ػػ تيـ، وأف ىنػػاؾ ع
مػػػف ال سػػػؽ الػػػذ  يمػػػنعيـ مػػػف ال ػػػ ة، فمػػػف ي سػػػؽ عنػػػد المسػػػلميف   يسػػػتطيع أف 
ي ػلي ػ واانػت ىػذه مػف اللمػع التػي اانػت تضػ ؾ ال رنجػة عمومػا  ػ فقػد رأوا ذلػؾ 

وف عجبػػػا وأيمػػػا عجػػػب. فال ػػػ ة لػػػدييـ تػػػتـ فػػػي اػػػؿ ال ػػػا ت وفػػػي اػػػؿ المواقػػػع د
ارتبػػاط ذلػػؾ ال سػػؽ أو  يػػره، وقػػد رأأ ال رنجػػة ذلػػؾ نوعػػا مػػف الرفعػػة الرو يػػة التػػي 
يتميػػزوف بيػػا عػػف المسػػلميف. ال سػػؽ فػػي نيايػػة األمػػر يجػػب أف   ي ػػوؿ بػػيف المػػرك 

 و  تو... يقولوف ذلؾ ويستعجبوف. 
ولاف المشطوب الغاضب والمتييأ دايما  لـ تاف تشغلو تلؾ الت اىػات ولػـ ياػف 

بػالرد علػى مسػايؿ ال سػؽ. ىػذه، بقػدر ر بتػو العميقػة فػي ا شػتباؾ مػع ػ ابػف  معنيػا  
اللييمػػة ػ ىػػذا، فقػػد انطلقػػت إشػػاعة االنػػار بػػيف مقاتلػػة المسػػلميف أف الانػػدىر  لػػػو 
سطوة عجيبة، وًاف مجرد نزولو إلى سا ة المعراة يغير ميزانيا، ولمػس المشػطوب 

قاتلػة المسػلميف  ػوؿ ابػف الملػوؾ ىػذا، رعب ىذه اإشاعة، سمع بأذنيو ما يتناقلػو م
عػػف طولػػو وقػػوة ذراعػػو وطػػوؿ سػػي و ودرعػػو، وروذتػػو المربعػػة، وعػػف زىػػده وتدينػػو، 
 تصى عف ىذا تالموا. وتالموا عف رعايتػو لل جػاج المسػي ييف ول قػراييـ ومرضػاىـ. 
ذىػػؿ المشػػطوب وىػػو يػػرأ عػػدوه يابػػر ويابػػر ت ػػت سػػمعو وب ػػره، وعجػػب ايػػؼ 
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ا يشػػبو المقػػدس الميػػاب، عجػػب ايػػؼ ي ػػب  مػػف نرػػاؼ منػػو يت ػػوؿ العػػدو إلػػى مػػ
ونرشاه إلى شرص يتميز بشيك مف القدسػية والبعػد والعلػو. جػف جنػوف المشػطوب 
 قا ، فاستدعى إليو م ورا  أرمنيا   اذقا  يعمؿ في بيع النقد بالنقد، وات ػؽ معػو علػى 

ميػة يػدعي ر بتػو أف يدرؿ مدينػة  ػور  ػام   معػو مبلغػا  مغريػا  مػف الػدنانير ال اط
في بيعيا بالدنانير ا فرنجية مػف البيزنػت وال لػوريف أو  تصػى تلػؾ الػدنانير الرري ػة 
التػي تسػمى الػدنانير ال ػورية ػ وىػي نقػود يارىيػا المشػطوب ولػـ يتعامػؿ بيػا أبػدا، 
ألنيا ت مػؿ شػعار الم ػاربيف ال رنجػة، اػاف طلػب المشػطوب علػى فعلػو ىػذا، ربَّمػا 

ت ت ما ىػو أابػر مػف التسػرع والنػدـ، اػاف يريػد أف يتعػرؼ علػى تسرع، ولانو ااف 
 عدوه الذ  طارت شيرتو بيف تلؾ النوا ي  تصى بيف معسار المسلميف. 

ربَّما ااف المشطوب ير ب بشيرة ماؿ تلػؾ، ربَّمػا ر ػب أف ي طػـ تلػؾ الشػيرة 
 ليتملايا. ىناؾ  يرة بيف المقاتليف وىناؾ تنافس بيف المت اربيف. 

ب الػػذ  عػػرؼ أف اسػػـ المشػػطوب قػػد الت ػػؽ بػػو، وأف النػػاس تػػدعوه المشػػطو 
بيػػذا ا سػػـ فػػي مجالسػػيـ الرا ػػة، لػػـ ينػػزع ، ولػػـ يتضػػايؽ، بػػؿ ربَّمػػا يماػػف القػػوؿ 
أنو قد انتزع ىذا ا سـ الشػيير انتزاعػا ، اػاف ذلػؾ ا سػـ جػزك مػف شػجاعتو أو امػرة 

الغمػػوض والعلػػو الػػذ  لػػػيا، ولاػػف ىػػذا ا سػػـ   يا ػػي، لػػيس فيػػو تلػػؾ المسػػ ة مػػف 
 لػيذا ال اجر ابف ال اجر، الاندىر . 

المشػػػطوب، الرجػػػؿ الضػػػرـ، ذو األاتػػػاؼ العاليػػػة والػػػبطف العريضػػػة، واليػػػداف 
الابيرتػػاف، عنػػدما رأأ أف الانػػدىر  لػػـ يستسػػلـ أمػػاـ  ػػ ح الػػديف فػػي  ػػور، جػػف 
دة جنونػػو، فقػػد اتسػػعت شػػيرة ىػػذا ال ػػاجر، و ػػدث مقاتلػػة المسػػلميف أن سػػيـ عػػف شػػ

 الاندىر  الذ  رفض أف يبادؿ المدينة بأبيو الملؾ األسير. 
اـ تمنى المشطوب يوميا أف يت وؿ إلى عقاب مف ال اايا ليطير إلػى  ػور 
ويرطػػؼ ابػػف ال ػػاجر ىػػذا. إنػػو يعرفػػو اآلف مػػف بػػيف اػػؿ البشػػر. فقػػد عػػاد الم ػػور 

ابػػا ، وماشػػيا ، األرمنػػي ومعػػو رقػػاع اايػػرة  ػػور علييػػا الانػػدىر  قاعػػدا ، وقايمػػا ، ورا
  امتا  ومتالما . 

إنو اآلف بيف يد  المشطوب، بوجيو ال موت الغامض ال اد ول يتػو المدببػة 
 القاسية وعينيو الغايرتيف القويتيف وفمو القاسي الذ    تبيف مع قسوتو ش اىو. 

 ااف رج   يشبو ال جر في قسوتو و  دتو و ياديتو. 
طوب إلػػػى التسػػػاؤؿ عػػػف  امػػػة اهلل فػػػي الاراىيػػػة العميقػػػة ىػػػذه دفعػػػت بالمشػػػ

اإ داؽ على الاافر اؿ ىذه ال  بة والمنعة والجلد والماابرة، ولـ ياػف المشػطوب 
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ػػف يتوقػػؼ ليتسػػاكؿ عػػف أسػػيلة عوي ػػة اأوليػػؾ المت ػػوفة أو المت لسػػ ة، ولاػػف  ممَّ
الاراىية العميقة لػػيذا ال ػاجر دفعػت بالمشػطوب  قػا  إلػى أف يسػأؿ عػف تلػؾ اإرادة 

ليية الع ية على ال يـ التي تمن  الا ار اؿ ىذا الجلد واػؿ ىػذا الابػات لت مػؿ اإ
 المشاؽ وتجشـ ال عاب مع اؿ ىذا التدبير والايد والاقة. 

والاراىية العميقة أيضا  ىي التػي دفعػت بالمشػطوب إلػى الطلػب مػف السػلطاف 
ؿ عاػا،   ح الديف أف يع يو مػف تػولي بيػروت للمشػاراة فػي   ػار ال رنجػة  ػو 

 تصػػى تتسػػنى لػػػو ال ر ػػة ألف يل ػػؽ بالانػػدىر  الػػذ  ان ػػدر ىػػو اآلرػػر مػػف  ػػور 
إلى عاا عندما و ؿ ملوؾ الغرب إلييا. وقد وافؽ السلطاف على طلػب المشػطوب 

 بسرعة عجب لػيا المشطوب ن سو. 
وىناؾ، على تلؾ الت ؿ الواطية المعشوشػبة، المطلػة علػى ذلػؾ المػرج ال سػي  

تػؿ ايسػاف وتػؿ الم ػلبيف  يػث ال رنجػة وجمػوعيـ وًاع ميػـ ومػف  ال ا ؿ ما بيف
وراييـ شانياتيـ في الب ر، شػد المشػطوب اليػواك إلػى  ػدره، عػرؼ مػرة أرػرأ أنػو 
قريػػػب اػػػؿ القػػػرب مػػػف الانػػػدىر ، ىنػػػاؾ، إلػػػى اليمػػػيف منػػػو معسػػػار الملػػػؾ العتيػػػؽ 

عسػػػػار وزوجتػػػػو سػػػػيبؿ شػػػػقيقة الانػػػػدىر ، وىنػػػػاؾ إلػػػػى اليسػػػػار قريبػػػػا  مػػػػف الب ػػػػر م
الاندىر  ومف معو مػف الداويػة واليسػبتالية الم عػيف وتجػار المػدف اإيطاليػة، رأأ 
المشػػطوب بعينػػو المجػػردة م ػػاو ت الملػػؾ العتيػػؽ لتغييػػر مجػػرأ النيػػر  تصػػى ي ػػـر 
أىػػؿ عاػػا المػػاك، واانػػت تلػػؾ ن ػػػي ة الانػػدىر  اللعػػيف، فالملػػؾ العتيػػؽ   يتمتػػػع 

 ببعد النظر وال امة. 
تقف والمييػػأ دايمػػا ، اسػػتدعى إليػػو عمػػر الػػزيف، متػػولي العيػػوف المشػػطوب الم ػػ

والجواسػػيس وطلػػب إليػػو أف يوافيػػو ب راػػات وسػػانات الانػػدىر ، دافعػػا  إليػػو  ػػور 
الرجػػؿ التػػي  ػػنعيا ذلػػؾ األرمنػػي. عمػػر الػػزيف الػػذ  لػػػو مػػف العيػػوف والجواسػػيس 

والمت ػػػػوفة،  الاايػػػػر، مػػػػف الرجػػػػاؿ والنسػػػػاك واألط ػػػػاؿ والتجػػػػار واألطبػػػػاك والباطنيػػػػة
وال رنجة، والعرب، والارد، والترؾ، وعد ريرا ، قاي   بليجتو الواطية والغامضػة معػا ا 

 ستسمع ما يسرؾ قريبا . 
وفػػػوجئ المشػػػطوب بو ػػػوؿ أريػػػو "الجنػػػاح" مػػػف م ػػػر قادمػػػا  مػػػع المعسػػػار 
الم ر ، قبػؿ ىجػـو الشػتاك مػف سػنة ال  ػار األولػى. تعػانؽ الشػقيقاف بقػوة شػوؽ 

 ية،  ص الجناح وىو ي دؽ بوجو أريوا ما أجمؿ وجيؾ يا أري!! ولي ة  قيق
قػاؿ المشػػطوب ب ػػوت عػػاؿ ليتجػػاوز مػػا ألػػـ بػػوا ىػػذا وسػػاـ نرجػػو مػػف اهلل أف 

 ي تسبو لنا. 
ػا أرػوه الجنػاح ال ػارس المشػيود  قاؿ ذلؾ وذارأ الاندىر  تيب على قلبػو، أمَّ
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شػػقيقو، فقػػد اػػاف وجيػػا   لػػػو بالوقػػايع فقػػد أ ػػس شػػ قة عميقػػة فػػي قلبػػو لمػػا  ػػؿ بوجػػو
مري ػػا   قػػا ، بيػػذا الجمػػود فػػي العػػيف، والشػػـر العميػػؽ فػػي الشػػ تيف، والتػػدمير الابيػػر 
الذ  ل ؽ بما يو ي بو الوجو اآلدمي مف التعبير. ااف وجػو أريػو بػ  تعبيػر أبػدا، 
اػػاف  ػػ  ة مػػف الجلػػد األسػػمر الم ػػروؽ فيػػو اقػػوب   يػػرأ بعػػدىا إ  الرعػػب أو 

 ما. ىذا ىو المشطوب، رجؿ قد مف لػياث الغضب وشواظ النار. القسوة أو اليي
لـ يت دث الشػقيقاف عػف األو د أو عػف الزوجػات أو عػف الضػياع، الم ػاربوف 
أمااليمػػػػا، القػػػػواد أمااليمػػػػا، ال رسػػػػاف أمااليمػػػػا، الػػػػذيف ي ػػػػاربوف مػػػػع  ػػػػ ح الػػػػديف 

عػػػف دولػػػة  أمااليمػػػا، ت ػػػداا عػػػف ال رنجػػػة الم عػػػيف، عػػػف ملػػػوؾ الغػػػرب القػػػادميف،
ال اطمييف التي دالت، عف الريانات والمؤامرات التي   ػلت، عػف مطػامع األمػراك 
األقربيف مف   ح الػديف، الػذ    مايػؿ لػػو و  نظيػر، عػف شػدتو وتدينػو وليونتػو، 
عػػف ىػػذا الرجػػؿ الػػذ  يجمػػع بػػيف السػػيؼ والنػػدأ، ت راػػت دوارػػؿ المشػػطوب مػػرة 

ر ػب بماػؿ ىػذا الاػ ـ عنػو يجمعػو مػف أررأ، اـ ير ب ب ااية را ػة بػو، واػـ ي
 بار المعارؾ وظيور الريؿ و  اي  السيوؼ،   أ د ىنا ي يـ الشػعر، األاػراد   

 ي يموف بشعر العرب، والعرب   يقولوف شعرا  في األاراد. 
 اللعنة على الشعر، ما أجملو، مف قاؿ أف األاراد   ي بوف الشعره!

م رداتػػػػػو وأىػػػػػواؤه ومزاجػػػػػو، واػػػػػاف لاػػػػػؿ ع ػػػػػر دولػػػػػة ورجػػػػػاؿ، ولاػػػػػؿ لغتػػػػػو و 
المشػػػطوب يعػػػيش فػػػي ع ػػػره  ػػػرب وقتػػػاؿ. فػػػي ذلػػػؾ الع ػػػر الػػػذ   ػػػار الب ػػػر 
يقذؼ فيو اؿ يـو جنسا  جديدا  مف أجناس المسي ييف فػي الغػرب، اػؿ ولباسػو، اػؿ 
وراي تو الزنرة الزىمة، اؿ وشعاره. في ذلؾ الع ر، ولػد المشػطوب، تعلػـ ال ػرب 

ة عظيمػػة تقػػـو علػػى جبػػؿ ضػػارب فػػي السػػماك ياػػاد يبلػػص منػػذ نعومػػة أظ ػػاره فػػي قلعػػ
الس اب، منذ نعومة أظ اره أطؿ المشطوب على الدنيا مػف شػقوؽ تلػؾ القلعػة، منػذ 
أيامػػو األولػػى، أشػػرؼ علػػى الوديػػاف العميقػػة والسػػ يقة، وقمػػـ الجبػػاؿ األرػػرأ األقػػؿ 

وديػاف العميقػة ارت اعا  مف جبؿ قلعتو، ومنذ أيامو األولػى، اػاف ي ػب القمػـ وياػره ال
الس يقة، و تى مماتو، سيظؿ المشػطوب معلقػا  بػيف القمػـ والوديػاف، وسػيظؿ يػذار 
الشػػػمس وىػػػي تترلػػػؿ القمػػػـ وت يليػػػا إلػػػى فضػػػة مناػػػورة علػػػى الاػػػوف، فيمػػػا تجعػػػؿ 

 الودياف أاار و شة وأشد  موضا . 
في تلؾ القلعة البعيدة المعلقة على قمة جبؿ قريب مف  لب، تعلػـ المشػطوب 

ب، وتعلػػػػـ األلػػػػـ وااتػػػػوأ بال رقػػػػة، فقػػػػد ىجمػػػػت الباطنيػػػػة علػػػػى تلػػػػؾ القلعػػػػة، ال ػػػػر 
َـّ اقت متيػا بالنػار وال ديػد، ذب ػت النػاس وىػدمت الجػدراف   ا رتيا مػدة شػيريف، اػ
وأرػػذت مػػف أرػػذت سػػبايا وأسػػرأ، أمػػو التػػي   يتػػذار منيػػا سػػوأ جػػدايليا الطويلػػة، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 020 - 

ضػػاعت أمػػو فػػي ل ظػػة مػػف اانػػت إ ػػدأ السػػبايا التػػي ارت ػػت  تصػػى ىػػذه الل ظػػة، 
ل ظات الغ لة، ضاعت إلى األبد، وليس مف شػيك منيػا فػي الرػاطر سػوأ جػدايؿ 
طويلػػػة اانػػػت ت ردىػػػا أمػػػاـ نافػػػذة ضػػػيقة تػػػدرؿ منيػػػا أشػػػعة الشػػػمس، فت ػػػب  ااينػػػا  
ثرػػر.  تصػػى ىػػذه الل ظػػة، وعنػػدما ي ػػدؽ المشػػطوب بالشػػمس فإنػػو يتػػذار أمػػريف   

ـ الجبػػاؿ التػػي تشػػبو ناػػار ال ضػػة. وىػػي ذاػػرأ االػػث لػػػيماا أمػػو ذات الجػػدايؿ وقمػػ
تجر معيا اإ ساس السا ؽ ب جيعة ت يػؽ بالقلػب تمامػا . والمشػطوب يعتػرؼ بأنػو 
لـ ي رح يوما ، لـ يشعر بالسعادة ال قيقية التي تأرذ مجػامع القلػب وت بيػب الجسػد. 

. ااتشػؼ   فرح أياـ ال رب، و  سعادة والعدو  واليؾ، يسػد المنافػذ ويضػيؽ األفػؽ
المشطوب فػي شػبابو أف ال رنجػة يشػيدوف القػ ع علػى أاتػاؼ الطػرؽ وعلػى رؤوس 
الجباؿ وي تلػوف ال واضػر والمػدف ويمنعػوف النػاس مػف السػ ر والتجػارة، فضػ   عػف 
قتليـ والايد لػيـ واإيقاع بيـ. ااتشػؼ المشػطوب أف بقػاك ال رنجػة فػي الػب د يعنػي 

أدرؾ المشػػطوب أف ال رنجػػة ػ ور ػػـ مػػا يقولػػوف ترريبيػػا ودمارىػػا وضػػياع ىيبتيػػا، و 
عػػف تػػدينيـ وورعيػػـ ػ ىػػـ فػػي نيايػػة األمػػر تجػػار مػػاىروف وزراع مػػاىروف و ػػناع 
مػػاىروف أيضػػا ، فقػػد زرعػػوا ق ػػب السػػار علػػى طػػوؿ السػػا ؿ الشػػامي واسػػتررجوا 
منػػو السػػار، وزرعػػوا الارمػػة واسػػتررجوا منيػػا النبيػػذ الػػذ  يبيعونػػو للمسػػلميف أيضػػا، 

الرمػػاف والسػ رجؿ واػػذلؾ ورد األااسػية والقرن ػػؿ والري ػاف. و ػػنعوا ال ريػػر  وزرعػوا
الػػذ  يشػػابو  ريػػر ال سػػطاط و ريػػر بغػػداد. جػػاك ال رنجػػة ليسػػتوطنوا ىػػذه الػػب د،   
ليررجػوا منيػػا، ىنػػا يتوالػػدوف وىنػػا يػػدفنوف موتػػاىـ أيضػػا ، وىػػـ يعتقػػدوف أنيػػـ األ ػػؽ 

وليػػـ فييػػا إمػػارات وممالػػؾ، وليػػـ لغػػاتيـ  بيػػذه الػػب د وأنيػػـ األقػػدر علػػى تعميرىػػا.
ونقودىـ وأع ميـ وق عيـ وجيوشػيـ وعلمػاؤىـ ورىبػانيـ و ػلبانيـ، وبطػوؿ المػدة 
فقد  ار لػيـ أ دقاك وأعداك، و ار لػيـ معاىدات مع ىذا األميػر المسػلـ أو مػع 

 ذلؾ. 
ب المشطوب الذ  نجا وأروه مف السبي، ساقو القػدر إلػى بعلبػؾ أيػاـ اػاف أيػو 

والػػد السػػلطاف  ػػ ح الػػديف واليػػا  علييػػا، وىنػػاؾ التقطػػو أيػػوب وأل قػػو فػػي ردمتػػو، 
معجبا  ببنيانو الشػديد وبم مػ  النباىػة فػي وجيػو المديػد، وفػي بعلبػؾ وعلػى ررايػب 
ثاػػار األمػػـ السػػابقة الميولػػة، عػػرؼ  ػػ ح الػػديف الػػذ  اػػاف يوميػػا يعػػرؼ باسػػمو 

واللغػػة الوا ػػدة والردمػػة الوا ػػدة. اػػاف المجػػرد يوسػػؼ. جمػػع بينيمػػا األ ػػؿ الوا ػػد 
يوسػػؼ يوميػػا ماػػؿ اػػؿ الػػذ  فػػي عمػػره، ربَّمػػا تميػػز عػػف اآلرػػريف بطػػوؿ ال ػػمت، 
ربَّمػػا تميػػز عػػنيـ بإتقانػػو المباػػر ل نػػوف القتػػاؿ، وربمػػا تميػػز عػػنيـ بسػػرعتو فػػي إتقػػاف 
اللغػػة العربيػػة وأ ااميػػا و  ػػظ أشػػعارىا، وربمػػا اػػاف األااػػر التزامػػا بالػػدروس التػػي 
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يواظب علييا في المسػجد وفػي ق ػر أبيػو، وربمػا اػاف ػ وىػذا مػا ل ػت النظػر إليػو ػ 
أااػر مػػف ىػػـ فػػي عمػػره الت ػػاقا  بأبيػو وا سػػتماع إليػػو وعػػدـ الرػػروج عػػف طوعػػو أو 

 مشورتو. 
اػػػاف أيػػػوب الملقػػػب بػػػنجـ الػػػديف، أااػػػر  امػػػة مػػػف اػػػؿ األمػػػراك والقػػػواد الػػػذيف 

عمؽ رؤية. يوسؼ، ولده األاار نجابػة ونباىػة  ولػو، ااف األاار اتزانا  وبعد نظر و 
 ااف يستمع إلى أبيو اايرا . 

ال داقة العميقة التي نمت وترعرعت بيف   ح الػديف يسػتمتع واأنػو يجػرب 
ليػػتعلـ، واػػاف يعبػػث واأنػػو يريػػد معرفػػة ال ػػرؽ بػػيف ال ػػواب والرطػػأ، وعنػػدما اػػاف 

 البدف والروح. يرطئ ااف يتعجب مف ذلؾ الشعور  ير المري  الذ  يلـ ب
يتذار المشطوب أياميا، على مدارج تلػؾ الررايػب الميولػة التػي تراتيػا األمػـ 
السػػابقة فػػي بعلبػػؾ، ايػػؼ اػػاف  ػػ ح الػػديف يسػػتغرب بشػػدة مػػا فعلتػػو تلػػؾ األمػػـ 
ولمػػاذا أىلايػػا اهلل، ر ػػـ شػػدة البنيػػاف وًاتقانػػو. ويتػػذار المشػػطوب أنػػو لػػـ ياػػف يملػػؾ 

لديف  ا ب أسيلة اايػرة  ػعبة و  يماػف اإجابػة أجوبة ألسيلة  ديقو، ف  ح ا
عنيا. ف  أ د يستطيع القوؿ باطمينػاف لمػاذا ييلػؾ اهلل األمػـ، ولمػاذا تناسػر الػدوؿ 
وتقـو دوؿ أررأ ماانيا، وما ىو ال رؽ بػيف القػوة والعػدؿ. اػاف  ػ ح الػديف يبػدو 

اػػراد واألتػػراؾ.  ريبػػا  بيػػذه األسػػيلة بػػيف مػػف ىػػـ فػػي ماػػؿ سػػنو مػػف أبنػػاك األمػػراك األ
ىؤ ك   يسألوف، وليذا توقؼ   ح الديف ن سو عند  دود السؤاؿ ولػـ يتعػداه إلػى 
 ػػدود الب ػػث عػػف اإجابػػة، ومػػا يػػدر  المشػػطوب أف  ػػ ح الػػديف تجػػاوز السػػؤاؿ 

 إلى اإجابة!!
ف  ولاػػػف المشػػػطوب لػػػـ ياػػػف يتوقػػػؼ عنػػػد األسػػػيلة، بػػػؿ قػػػذؼ بن سػػػو فػػػي َأتػػػو 

اف يديرىا نور الديف زناي أعظػـ الرجػاؿ قاطبػة، قػوة وميابػة المعارؾ الاايرة التي ا
 وتدينا  وبعد نظر. 

نور الديف الػذ  اسػتطاع أف ي ػت  دمشػؽ وينتزعيػا مػف  ااميػا الرػايف مجيػر 
الػػديف أبػػؽ، ت ػػوؿ فػػي ليلػػة وضػػ اىا إلػػى شػػرص رػػارؽ بػػيف المسػػلميف مػػف ضػػ ة 

د  إلػػى شػػرص بػػردأ إلػػى ضػػ ة ال ػػرات، وت ػػوؿ نػػور الػػديف مػػف مجػػرد أميػػر عػػا
يشبو ال  ابة الاراـ في   اتو وشمايلو وجياده، وقد وقع المشػطوب فػي ا نبيػار 
بشػػرص نػػور الػػديف، وت راػػت  ػػوامض رو ػػو بالتشػػوؽ إلػػى أف يت ػػوؿ ىػػو اآلرػػر 

 إلى  ااية تنتقؿ وتتد رج بيف المسلميف مف بردأ إلى ال رات. 
 ح الػديف أف نػازع المشطوب ظؿ م رلص ا  لنور الديف  تصى مات، وقد اره  ػ

سػػيده األمػػر، ولػػـ يغ ػػر لػػػو  تصػػى الل ظػػة، وعلػػى الػػر ـ مػػف أف  ػػ ح الػػديف عمػػؿ 
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جاىدا  على أف يجعؿ ن سو ورياا  لنور الػديف، سػيرة وعمػ   وجيػادا ، لاػف المشػطوب 
ااف يشعر في أعماؽ رو و أف مف الجلػؿ ت طػيـ  اايػة رايعػة  ػا يا نػور الػديف 

. وقد مضى وقت طو  يؿ  تصى انضـ المشطوب إلى   ح الديف، وىػو لػـ ذات يـو
 ي عؿ ذلؾ إ  بعد أف انيار البيت الزناي أو ااد.

ولما فت  اهلل بيت المقدس علػى يػد  ػ ح الػديف طػارت شػيرة الرجػؿ وطبقػت 
 اآلفاؽ، انتبو المشطوب عنديذ إلى   ح الديف ىذا وأ  نوع مف الرجاؿ ىو. 

ذ  يميػز بػو الرجػاؿ الػذيف تطيػر شػيرتيـ فػي  دصؽ بو جيدا ، لعلو يػرأ ذلػؾ الػ
أقا ي األرض، فرثه رج     يشبيو أبدا ، ألوؿ مػرة يػراه مرتل ػا  عنػو جػدا ، ااتشػؼ 
أف  مػػوض  ػػ ح الػػديف أااػػر مػػف وضػػو و، وأف  ػػمتو أااػػر مػػف ا مػػػو، وأف 
ذاره اهلل أاار مف ذاره الناس، وأف جياده أاار مػف قعػوده، وأف أااػر رل ػايو مػف 

لمػػػاك، وأف أااػػػر وقتػػػو يقضػػػيو فػػػي قػػػراكة اتػػػب الجيػػػاد أو فػػػي ارتيػػػاد األراضػػػي الع
والمواقع الم يمة للعساار، وأنو   يملؾ مف الدنيا أاار مف   انو وسػ  و علػى 

 سعة ملاو واراك مربعو.
تضػػػايؿ المشػػػطوب فػػػي ن سػػػو، اػػػاف شر ػػػا  ثرػػػر، اػػػاف عني ػػػا ، سػػػريعا  فػػػي 

إلػػى الشػػيوة، سػػريعا  إلػػى اػػؿ شػػيك ثرػػر، اػػاف  الاػػ ـ، سػػريعا  إلػػى الغضػػب، سػػريعا  
مسػػػتعدا  ألفَّ يػػػدرؿ المعراػػػة ػ اػػػؿ معراػػػة ػ دوف أف يتعػػػب ن سػػػو فػػػي الت ايػػػر 

 بالعواقب، الرجؿ رلؽ لل رب ولـ يرلؽ لل امة. ال اماك   ي اربوف. 
وديػػار اإسػػ ـ ب اجػػة إلػػى مقاتلػػة قبػػؿ اػػؿ شػػيك أرػػر. إنػػو   يملػػؾ  يػػر أف 

 ـ، ومػػف أجػػؿ اراىيتػػو لػػػيؤ ك الم عػػيف الػػذ  مػػلوا الػػب د يقاتػػؿ، مػػف أجػػؿ اإسػػ
بق عيػػـ وقلػػوعيـ، ومػػف أجػػؿ أف يرلػػؽ  اايػػة را ػػة بػػو، وألف   شػػيك ثرػػر و  

 مينة أررأ تطيقو أو يطيقيا  ير القتاؿ. 
عاد عمر الزيف، متولي العيوف والجواسيس، جاك في الظلمػة امػا يػأتي عػادة، 

يلبسػػيا البػػدو عػػادة. اسػػتقبلو المشػػطوب بلي ػػة   تر ػػى، جػػاك متل عػػا  بعبػػاكة طويلػػة 
جلسػػػا إلػػػى رػػػواف رشػػػبي مػػػامف األضػػػ ع م ػػػدؼ ال ػػػواؼ، اػػػاف عجػػػي  الجػػػيش 
ي ؿ إلى مسمعيما في الريمة المضروبة على تلة  ير بعيدة عف ريمػة السػلطاف 

   ح الديف. 
قػػػاؿ عمػػػر الػػػزيف دوف مقػػػدماتا  ػػػا بؾ  ػػػعب المنػػػاؿ، لػػػيس مػػػف السػػػيولة 

 ؿ إليو. الو و 
 أجاب المشطوب برشونةا ما لػيذا انتدبتؾ!!
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قػػػػػاؿ عمػػػػػر، الرجػػػػػؿ األربعينػػػػػي الػػػػػذ  عػػػػػاش بػػػػػيف ال رنجػػػػػة وعػػػػػرؼ ألسػػػػػنتيـ 
 وطباعيـا أنت سريع الغضب أييا األمير!!

 قاؿ ذلؾ بابات وىدوك، ااف يعرؼ قدره وقدر ميمتو. 
 رجاكنا. تراجع المشطوب قلي  ا أنت مف نعتمد عليو في ماؿ ىذا،   ت ريصب 

ىدأ عمر الزيف، تػن س بعمػؽ، قػاؿا  ػا بؾ ىػذا، علػ  رومػي ذو مايػدة،   
ي تػػتف بالمػػاؿ أو النسػػاك، لقػػد سػػلطت عليػػو اػػ ث نسػػاك إفرنجيػػات مػػف أجمػػؿ نسػػاك 

 األرض، ولانو لـ يتز زح. 
 سأؿ المشطوبا وىؿ لؾ أعواف مف نساك اإفرن !!
يعشػػقف الػػذىب، والػػذىب لػػػو  تبسػػـ ىػػذا بابتسػػامة   تاػػاد تبػػيفا نسػػاك اإفػػرن 

 أسرار لـ تدرؾ بعد. 
 قاؿ المشطوبا وىؿ و لت إلى ىذا اللعيفه! 

قػػاؿ ىػػذا بنبػػرة مػػف ال رػػر   تر ػػىا   يستع ػػي علػػي أ ػػد. فقػػد دسسػػت إليػػو 
شػػػيرا  مػػػف روا ػػػنا ادصعػػػى الن ػػػرانية والتب ػػػر فييػػػا، وأنيػػػو فػػػر بدينػػػو مػػػف معسػػػار 

   ح الديف. 
 ػ اَـّ.. ماذا   ؿه!

جلنػا الػذ  اسػتعد لاػؿ اإجابػات، سػأؿ ىػو اآلرػر، ر ػد واست سػر، وأرسػؿ ػ ر 
 لنا يقوؿ أنو اآلف بعيدة اينة يعلمونو أسرار الديف الجديد.

 قاؿ عمر ذلؾ بما يشبو السررية.
 ان جر المشطوبا وماذا بعده!

قاؿ عمر الزيفا  ا بؾ أييا األمير، م بوب في معساره، م بػوب مػف قبػؿ 
لػػذ  نعػػرفيـ، ولانػػو ينػػازع الملػػؾ العتيػػؽ علػػى ملػػؾ بيػػت المقػػدس، أمػػراك اإفػػرن  ا

وينا ػػره الطليػػاف وا فرنسػػيس علػػى ارػػت ؼ ملليػػـ، ويجافيػػو ا ناتػػار ومػػف وا ىػػـ 
 مف الداوية. 

 ػ ايؼ رأيت ال رس  ولوه!
 سأؿ عمر الزيفا بماذا ت ار أييا األميره!

 ػ ايؼ رأيت ال رس  ولوه!
 ػ ااير ومتيقظ. 

 أيت أيضا ه!ػ وماذا ر 
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 ػ  ولو مف رجاؿ ال شيشية الاايره!
 ػ وما  اجتو إلييـه!

 ػ يتولوف التجسس و د رجالنا عف الر د وا  تياؿ ودىـ رياـ ال رنجة لي . 
 ػ اللعيف.. يستعيف علينا بأناس مف جنسنا!!

 ػ ماذا أنت فاعؿ أييا األميره!
شيشػية الباطنيػة أو مػا ػ ىؿ عندؾ رجاؿ مف ىؤ ك الباطنية ال شيشػية، أو ال 

 شيت مف ىذه األسماك اللعينة. 
 قاؿ عمر بذات اليدوكا عند  ما تريد!!

ػػا الريمػػةا اػػف مسػػتعدا ..  قػػاؿ المشػػطوب وىػػو ي ػػدؽ فػػي العتمػػة المتراميػػة أمَّ
 قريبا  جدا . 

وقبػػػؿ أف يرػػػرج عمػػػر الػػػزيف مػػػف الريمػػػة، أعطػػػاه المشػػػطوب بػػػدرة ابيػػػرة مػػػف 
التػػؼ بعباكتػػو البدويػػة وانطلػػؽ فػػي قلػػب العتمػػة، فػػي  الػػدنانير، أرػػذىا ىػػذا بيػػدوك،

 ميمة  امضة أررأ مع أناس  امضيف ثرريف. 
اآلف، فػػي ىػػذه الل ظػػػة، المشػػطوب، سػػػيؼ الػػديف علػػي بػػػف أ مػػد المشػػػطوب 
دارؿ أسوار عاا المضروبة بال رنجة والجوع والروؼ، لـ يظ ػر بالانػدىر  اللعػيف، 

دامػػػت أااػػػر مػػػف اػػػؿ  ػػػرب أرػػػرأ، ولػػػـ تػػػنقض ىػػػذه ال ػػػرب التػػػي دامػػػت سػػػنتيف. 
وطالػت أااػػر مػػف اػػؿ   ػػار ثرػػر، وأتعبػػت معسػػار المسػػلميف أااػػر مػػف اػػؿ نػػزاؿ 
ثرر، وأظيرت على  ير عادة المعارؾ األررأ عيوب المسػلميف وانرػذاؿ ىمميػـ، 
ػػا األمػػراك المسػػلميف اآلرػػريف فقتػػاليـ   تصػػى الرلي ػػة فػػي بغػػداد ترػػاذؿ عػػف النجػػدة، أمَّ

 موسمي. 
ذ  لـ ي قؽ شييا  منػذ سػنتيف، ر ػـ اػؿ مػا أبػ ه وأرػوه "الجنػاح"، المشطوب ال

شعر أف مف واجبو أف يدرؿ عاػا، أف ياػوف ىنػاؾ  يػث اػؿ األشػياك تبػدو مرتل ػة 
 ومضطرمة بالبطولة وال داك والشجاعة، و يث ياوف المرك نافعا  و قيقيا  ومميزا . 

مػػػف ِقَبػػػؿذ أفػػػراد درػػػؿ المشػػػطوب عاػػػا، قوبػػػؿ بػػػال رح مػػػف ِقَبػػػؿذ الم ا ػػػريف و 
ال اميػػة المنياػػة المتعبػػة، أ ػػس الجميػػع أنػػو يسػػند ظيػػره إلػػى قايػػد م نػػؾ وشػػجاع 
و بور، ولاف المشطوب، ومف أعماقو السػ يقة، أ ػس بػري  اليزيمػة تل ػ  وجيػو، 
انقػػػبض قلبػػػو وىػػػو يػػػرأ بػػػرج عػػػيف البقػػػر متيػػػدما ، وأف باشػػػورات األبػػػراج المواجيػػػة 

يت تمامػػ ا ، وأف النػػاس   تجػػد التمػػر و  المػػاك و  الػػدواك، لل رنجػػة الم عػػيف قػػد سػػوص
وأف المقاتلػػػة   تجػػػد الػػػن ط أو  تصػػػى الزراقػػػات المناسػػػبة. قيػػػؿ لػػػػو أف البطسػػػة التػػػي 
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أرسليا السلطاف ثرر مرة، قد  رقيا ال رنجة قبؿ أف ت ػؿ بػرج الػذباف بقليػؿ، وقيػؿ 
العػػدو ال  ػػار  أف العػػواميف لػػـ يعػػد بمقػػدورىـ درػػوؿ عاػػا بعػػد أف أ امػػت شػػانيات

  وؿ عاا مف جميع الجيات. 
النػػػػاس، الم ا ػػػػروف منػػػػذ سػػػػنتيف، الػػػػذ   ػػػػمدوا ا تسػػػػابا  هلل، الػػػػذ  قػػػػاتلوا 
ال رنجػػة مػػف أجػػؿ اهلل ومػػدينتيـ، الػػذيف أضػػرَّ بيػػـ ال  ػػار أيمػػا ضػػرر، قػػالوا أنيػػـ 
رأوا أمراك ييربوف بليؿ، وأف ثرريف أرػذوا أمػواليـ وانسػلوا مػف المدينػة، وأف بعضػيـ 

 أدعى المرض، وبعضيـ اآلرر طلب ال ل  مع ال رنجة دوف إذف السلطاف. 
النػػاس، العػػاديوف، الػػذيف تجػػدىـ فػػي اػػؿ مدينػػة، اػػانوا علػػى اسػػتعداد لل ػػمود 

 إلى األبد، ما داـ ذلؾ هلل، وللنروة، والشيامة، ورفض ا ستس ـ للجنبي. 
لػذ  ااتػووا ب اػـ أبناك الب د، مف عاػا، وشػ رعـ، و ػ ورية، والزيػب، أوليػؾ ا

األجنبػػػي لعػػػدة عقػػػود مػػػف الػػػزمف، اػػػانوا علػػػى اسػػػتعداد ألفَّ يقػػػدموا ثرػػػر قطػػػرة مػػػف 
 عرقيـ ومف دميـ على أف تسقط المدينة في يد اإفرنجي. 

المشػػطوب الػػذ  اسػػتمع باػػؿ جار ػػة فيػػو لمػػا قالػػو النػػاس، تجػػوؿ فػػي أسػػواؽ 
 رب النار. المدينة وشوارعيا وأزقتيا،   ظ ما الذ  ي علو ال  ار وض

رأأ الجوع على وجوه األط اؿ، والقلؽ على وجوه الابار، أمَّا التوتر فاػاف فػي 
تضػػػاعيؼ اليػػػواك وعلػػػى الجػػػدراف، زار بيػػػت األسػػػقؼ الػػػذ   ػػػار بيمارسػػػتاف ورأأ 
النساك أنيف يستعضف عػف الػدواك بالمػاك والملػ  علػى قلتيمػا، وزار المسػجد ليشػاىد 

مريف سػػورة ال ات ػػة، تلػػؾ السػػورة التػػي ي بيػػا بعػػض المشػػايع ي  ظػػوف األو د الضػػا
المشطوب لما فييا مف ىذا الرطاب بدوف  واجز بػيف الرػالؽ وعبيػده، اػاف األو د 
يقػػرأوف ب ػػوت مسػػموع مػػنغـا ال مػػد هلل رب العػػالميف، الػػر مف الػػر يـ، مالػػؾ يػػـو 

 الديف...
ال ػػوت المػػنغـ الموقػػع فػػػي تلػػؾ الر بػػة المغلقػػة، وقػػػع فػػي  ػػدر المشػػػطوب 

 وقعا  سنا. 
، ىاػػػػذا قػػػػاؿ المشػػػػطوب، راي ػػػػة  يػػػػا للم ا ػػػػريف!! الم ا ػػػػر   بػػػػد ميػػػػزـو
اليزيمة   ت وتني. المدينة، وبعد سنتيف مف   ارىا، لـ تعػد تملػؾ الاايػر لتقدمػو، 

 والشجاعة  اسمة ولانيا عند ل ظة مف الل ظات ت قد مغزاىا وجدواىا. 
 لماذا درلت إذا  إلى ىنا يا مشطوبه!

 لت أف تدرؿ ىناه! أليس مف أجؿ أف تعدؿ ميزاف المعراةه!لماذا قب
اللعنػػػة، ألػػػؼ لعنػػػة، لػػػـ نظ ػػػر بشػػػيك رػػػ ؿ سػػػنتيف مػػػف قتػػػاؿ لعػػػيف يبػػػدو بػػػ  
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 نياية!!
ولػػو  ىػػذا السػػلطاف المقػػيـ علػػى التلػػة لترانػػا ىػػذه المدينػػة التػػي جعليػػا ال رنجػػة 

 ذات يـو مباكة لل سؽ والماؿ معا . 
 دينة وأنا دارليا ولـ أنؿ منو  تصى اآلف...الاندىر  المجـر رارج الم

فػػػػي المسػػػػاك الاقيػػػػؿ والبػػػػاىظ بغيومػػػػو الداانػػػػة وشمسػػػػو البطييػػػػة ونسػػػػمة البػػػػرد 
الر ي ػػػة، اجتمػػػع المشػػػطوب إلػػػى قراقػػػوش فػػػي  جػػػرة  ػػػغيرة علػػػى السػػػور المقابػػػؿ 

 للب ر. 
 ابتدأ الا ـ قراقوش بيدويو الرارؽا ىؿ ترأ يا سيؼ الديف....

ؽ فػػػي األفػػػؽ،  يػػػث المػػػوج الغػػػارؽ باألشػػػعة ال ػػػ راك، اػػػاف المشػػػطوب ي ػػػد
و يػػث ىػػذه  ارقػػة بػػالموج، شػػد المشػػطوب رو ػػو  يػػث اانػػت الشػػمس، الت ػػت وىػػو 

 يقوؿا ماذا أرأ يا بياك الديف... 
ااف المشطوب ير ب بال مت، دايما اانت أشعة الشػمس تشػده وتسػ ره منػذ 

 ي السماك.أف ااف ط    في قلعة ميولة على قمة جبؿ عاؿ ضارب ف
قراقػػوش اػػاف فػػي عػػالـ ثرػػرا ىػػؿ تعػػرؼ مػػف بنػػى ىػػذا السػػور المواجػػو للب ػػر 

 والقايـ على الب ر أيضا ه
 ػ   أعرؼ، مف ىو باني ىذا السوره!

قاؿ قراقوش الػذ  تعجبػو وتطربػو أ اديػث البنػاك والعمػراف أااػر مػف أ  شػيك 
ر البشػػار ، بنػػاه ثرػػرا بنػػى ىػػذا السػػور المعجػػب فػػوؽ الب ػػر بنصػػاك يقػػاؿ لػػػو أبػػو باػػ

 بأمر مف أ مد بف طولوف  ااـ م ر والشاـ قبؿ أاار مف ا ث مية عاـ.... 
 قاؿ المشطوبا اعتقدت دايما  أف ال رنجة ىـ مف بنى ماؿ ىذا السور... 

قاؿ قراقوشا ىـ   يستطيعوف ماؿ ىذا البناك، اؿ ما فعلوه ىػو بنػاك األسػوار 
 الشرقية وبعضا  مف الشمالية....

 المشطوب باقتضابا ماذا تريد أف تقوؿ يا بياك الديف. قاؿ 
 قاؿ ىذاا أريد أف أقوؿ أف للجداد علينا  ؽ!!

 ػ ماذا تق د أييا األميره!
 ػ أق د أف... أف نبقى  تصى النياية. 

قاؿ المشطوب وىو يعود بوجيو إلى األفؽ،  يث اؿ شيك يتػراقص فػي لجػة 
 ا ولاف المدينة   ت تمؿ. مف األ  ر والبرتقالي واأل مر والذىبي
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 قاؿ قراقوش بيدويو العجيبا ولاننا ن تمؿ. 
 ػ الناس مطعونوف.. فر بعض األمراك، تراذؿ البعض اآلرر. 

 ػ أنا وأنت ىنا!!
 ػ ال رنجة اار، جاؤوا ب  ت لـ نسمع عنيا ولـ نر ماليا. 

 ػ إذا ، لماذا جيت يا سيؼ الديف. 
المشػػػطوب،   أ ػػػد يسػػػأؿ المشػػػطوب ىاػػػذا قػػػذؼ قراقػػػوش السػػػؤاؿ فػػػي وجػػػو 

 ىاذا، ولاف قراقوش رجؿ ثرر. 
الظلمػػػة التػػػي تااا ػػػت جعلػػػت األفػػػؽ  يػػػث  طسػػػت الشػػػمس فػػػي الب ػػػر أااػػػر 
 س را مف ذ  قبؿ، قاؿ المشطوب لن سو أف ال رب   تدع للمرك فر ة لشيك. 

ت ػػػػرؾ بجرمػػػػو اليايػػػػؿ، لػػػػوح بيػػػػده ذات اليمػػػػيف وذات الشػػػػماؿ، تػػػػوتر وجيػػػػو 
 ى ن  يف، بدا أاار بشاعة. المشطور إل

 قاؿ بعنؼا درلت ألني... درلت مف  يظي. 
اػػب  مػػا اػػار فػػي ن سػػو مػػف ريبػػات أمػػؿ، لػػـ ير ػػب أف ياشػػؼ سػػره لرجػػؿ لػػـ 

 يعرؼ عنو ولعو بالشيوات أو الدنيا. 
قراقػػوش، الػػذ  رأأ مػػا رأأ، الػػذ  لػػـ يعػػد قلبػػو ينػػبض إ  بػػذلؾ ال ػػب البػػارد 

على وجيو ابتسامة ر ي ة   تااد تبيف، اػاف يعػرؼ  الشبيو بالطاعة والو ك، طافت
 أف المشطوب   اف جامع بعقؿ  غير. 

 قاؿ قراقوش ولـ ي ارؽ ىدوكها ىؿ لؾ رطة!!
لػػػـ يمػػػض علػػػى قػػػدـو المشػػػطوب سػػػوأ سػػػويعات، وىػػػذا يطالبػػػو برطػػػة. قػػػاؿ 

 بسرعةا ال قيقة أييا األمير،   ي تاج األمر إلى رطة. 
 ػ ايؼ ذلؾه!
 أف ينقذنا!! ػ على السلطاف

ػ سنتاف مضتا ولـ يسػتطع السػلطاف فعػؿ ذلػؾ. وال رنجػة يتاػااروف والمسػلموف 
 يتناق وف. 

 ػ أو قؿ أف أمراك المسلميف مرتل وف. 
 ػ فماذا أنت فاعؿ إذا . 

ال قيقػػػػة أف ال ػػػػوار مػػػػع رجػػػػؿ م ا ػػػػر منػػػػذ سػػػػنتيف مرتلػػػػؼ جػػػػدا ، قراقػػػػوش 
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طلػػب المغػادرة ولػػـ ينػبس بالمػػة الرومػي اليػادئ الػػذ  لػـ يتز ػػزح عػف موقعػػو، ولػـ ي
 وا دة تدؿ على اناساره أو انرذ نو يجعؿ الا ـ معو  عبا  جدا . 

 قاؿ المشطوب وىو يشعر بتقدير ابير لم داوا اقترح علي أييا األمير. 
 قاؿ قراقوشا أعني على ما يشد أزر الناس. 

 قاؿ المشطوب دوف ت ايرا ليغنوا قلي  ، لي ر وا!!
يشػػاىد ذلػػؾ اللػػوف البػػديع الػػذ  انتشػػر علػػى دايػػرة األفػػؽ، فػػوؽ قػػاؿ ذلػػؾ وىػػو 

 الب ر، فجعؿ لل ياة طعما  مستسا ا . 
 أشرؽ وجو قراقوش وىو يقوؿا نعـ.. نعـ.. لي ر وا قلي  . 

اسػػتغرب قراقػػوش لن سػػو وىػػو يقػػوؿ ذلػػؾ، اػػاف يطلػػب رطػػة لل ػػرب، فػػإذا بػػو 
 ينساؽ وراك ا ـ عابر. 

 را سنزوج الراضي  دا . اندفع ت ت تأاير ىذا الشعو 
 قاؿ المشطوبا ىو جدير بذلؾ.. والرطة أييا األمير. 

 قاؿ قراقوش بما يشبو السررية، بما يشبو التسليـا األمر   ي تاج إلى رطة. 
علػػى سػػور بنػػي قبػػؿ اػػ ث مايػػة عػػاـ، فػػي مدينػػة   يعلػػـ إ  هلل متػػى بنيػػت، 

 فػػػي أ  الجيػػػات ىػػػي، تبػػػدو وفػػػي   ػػػار تقػػػـو بػػػو أقػػػواـ مػػػف بػػػ د   يعلػػػـ إ  اهلل
 األ اديث أقرب إلى الجنوف منيا إلى العقؿ. 

المشطوب، الذ   ارب أمراك المسلميف وأمػراك ال رنجػة علػى  ػد سػواك، الػذ  
تػػزوج رط ػػا ، وتسػػرأ باإمػػاك رط ػػا ، وتعلػػـ رط ػػا ، الػػذ  يعػػيش يومػػا  فػػي بيػػت مػػف 

اػػػره لغػػػاتيـ، وياػػػره  جػػػر وعشػػػرة أيػػػاـ فػػػي بيػػػت مػػػف وبػػػر، الػػػذ  ياػػػره ال رنجػػػة، وي
رواي يػػػـ، وياػػػره عنجييػػػتيـ، وياػػػره سػػػ نيـ الػػػذ  ي ػػػب أمػػػو دوف م مػػػ ، وي ػػػب 
الشمس على ذرأ الجباؿ، الذ  يغار مف   ح الديف، الذ  ي ػب  ػ ح الػديف، 
الذ  ير ب بأف ي اى عنو بيف الناس. المشطوب ىػذا، ذو الوجػو المريػؼ البشػع، 

منيػات، الػذ  رأأ الم ػاير واألقػدار، والػدوؿ والقلب المتقػد بالغضػب والشػيوات والت
التػػي تقػػـو وتنيػػار، ىػػذا المشػػطوب، وىػػو يمشػػي علػػى األسػػوار المواجيػػة لمعسػػار 

 الم عيف ال جرةا 
 ػ ماذا يريدوف منا أو د الالب ىؤ ك!!

اػػاف ي ػػس باقػػؿ مػػا فػػي جسػػده، واػػاف يشػػعر بارتجػػاؼ قلبػػو لضػػجعة مري ػػة 
ر ػػػب بػػػامرأة مػػػا، بيضػػػاك لطي ػػػة، تؤانسػػػو ت ػػػت معػػػرش اعػػػادة أىػػػؿ الشػػػاـ، اػػػاف ي
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بالا ـ،   وجود لل ياة ال لوة بوجود ىؤ ك الم عيف. ااف عجي  معسػار ال رنجػة 
ي ػػػػلو بوضػػػػوح شػػػػديد، اػػػػاف يت ػػػػارروف أو يتشػػػػاجروف، مشػػػػاعليـ تمػػػػل الػػػػت ؿ 

 المواجية لعاا مف الشرؽ والشماؿ والجنوب، ايؼ ال ااؾ إذا  يا اهلله!
 ا أو د الالب ىؤ كه!ػ ماذا يريدوف من

المشػػطوب الػػذ  سػػمع ا دعػػاكات المضػػ اة منػػذ أف اػػاف ط ػػ    ػػوؿ ر بػػة 
ىؤ ك بت رير قبر السيد المسػي  لػـ يعػد يلت ػت إلػى تلػؾ األااذيػب منػذ فتػرة طويلػة. 
فيػػؤ ك ػ أو   وأريػػرا  ػ أو د الػػب  قيقيػػوف. يقتلػػوف وي رقػػوف ويػػدمروف ويتػػاجروف 

، اآلف وبعد اؿ ىذه السػنيف، يشػعر أف عليػو إرػراجيـ مػف با اكة عالية، المشطوب
ىنا فقط، إنيـ يدمروف  ياتو فقط، وألوؿ مرة في  ياتػو يعػرؼ مػا معنػى ىػذا الػذ  
يسمونوا الجياد، إنو الدفاع عف ال ياة فقط. ن ف نابر أييػا المشػطوب. وا  ػت ؿ 

 وال  ار يزيد مف  امتنا ويزيد مف  ضبنا. 
ا المشػػػطوب!!   شػػػيك االغضػػػب. لػػػيس ىنػػػاؾ أااػػػر   شػػػيك االغضػػػب أييػػػ

 قيقيػػة و ػػ اك ونقػػاك مػػف ذلػػؾ الغضػػب الم مػػى علػػى نػػار ال امػػة الميػػذب ب ػػرارة 
 اإيماف. 

 ػػػباح اليػػػـو التػػػالي، بػػػدأت منجنيقػػػات ملػػػؾ اإناتػػػار الميولػػػة تضػػػرب البلػػػد 
بأ جػػار اقيلػػة واػػرات نػػار عجيبػػة، وتقػػدـ فرسػػاف ذو شػػارات مرتل ػػة علػػى  ػػدورىـ 

الرنػػػدؽ الم ػػػيط بالبلػػػد يردمونػػػػو بالرشػػػب وال جػػػارة والػػػدواب النافقػػػة. انطلػػػػؽ  إلػػػى
المشػػطوب مػػع مقاتليػػو إلػػى باشػػورة السػػور فػػوؽ بػػاب قراقػػوش، اليبػػوا العػػدو بالنبػػؿ 
والنار، ما استطاعوا.  ا وا مف أعماؽ أعماقيـ، فر ا  ويأسا  ولي ة و ضػبا  وأمػ   

 !  نياية لػوا يا ل س ـ.. يال س ـ!
اهلل، العظػػػيـ، العلػػػي، سػػػمع ال ػػػي ة األبديػػػة، علػػػى األرض، فػػػي عاػػػا، علػػػى 
السػػػور القػػػديـ، اانػػػت قلػػػة مػػػف الرجػػػاؿ علػػػى رأسػػػيـ المشػػػطوب ذو الوجػػػو المريػػػؼ 
يضػػػرب بسػػػاعد  لػػػيظ لػػػـ يعػػػرؼ الرػػػوؼ أو التػػػردد. فػػػوجئ المقاتلػػػة أف مػػػف بػػػيف 

 ػػدرىا شػػارة ال رسػػاف البرابػػرة امػػرأة عظيمػػة الرلػػؽ تلػػبس بػػزة  ػػرب رضػػراك علػػى 
ال ػػػليب تقاتػػػؿ امػػػف يػػػرد المػػػوت، ابتػػػت أمػػػاـ ال جػػػارة والسػػػياـ بمػػػا يػػػدعو علػػػى 
العجػػػب،  ػػػدؽ فييػػػا المشػػػطوب عػػػف قػػػرب،  ػػػدقت فيػػػو عػػػف قػػػرب، أفزعيػػػا الرجػػػؿ 
بوجيػػػػو، انرطػػػػؼ بوجييػػػػا األبػػػػيض المشػػػػرب ب مػػػػرة عميقػػػػة، وبعينييػػػػا الزرقػػػػاويف 

ف أعماقػػوا رػػذ  شػػديدتي ا زرقػػاؽ. تنػػامي الغضػػب  تصػػى و ػػؿ مبتغػػاه  ػػاح مػػ
 أيتيا الالبة!!

رماىػػا بػػدبوس بعنػػؼ شػػديد ليسػػ ؽ رأس المػػرأة اإفرنجيػػة، تيػػاوت مػػف  يػػث 
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اانػػت إلػػى الرنػػدؽ العميػػؽ،  يػػث فرسػػاف ال رنجػػة يػػدقوف بػػاب السػػور بمضػػرب لػػـ 
 يشاىد مالو. 

استمر القتاؿ والقتػؿ، تيػدمت أجػزاك أرػرأ مػف السػور، تسػاقطت  جػارة ابيػرة 
ث عملػػت علػػى ردمػػو وتسػػييؿ المػػرور منػػو، سػػقط مػػف المقاتلػػة منػػو إلػػى الرنػػدؽ  يػػ

عػدد مػف الرجػاؿ، اانػػت المواجيػة تنضػ  باليػأس. عػػرؼ المشػطوب ذلػؾ، ولاػػف   
 ريارات اايرة أماـ الم ارب.  احا يا ل س ـ.

  اح المقاتلةا يا ل س ـ!!
قبػػؿ المسػػاك بقليػػؿ، توقػػؼ الضػػرب فجػػأة، نظػػر المشػػطوب إلػػى أسػػ ؿ السػػور 

مػػا الػػذ  يجػػر ، فشػػاىد فارسػػا  علػػى   ػػاف ق ػػير قػػو    يشػػبو جيػػاد ىػػذه ليػػرأ 
الػػب د،  ولػػو فرسػػاف ثرػػروف ي ملػػوف شػػارات وأع مػػا  اايػػرة، توقػػع المشػػػطوب أف 

 ياوف ىذا أ د ابراييـ أو مقدمييـ. 
 اح أ د مف الجمع ت ت السورا يا أىالي عاا.. يا أىػالي عاػا.. ىػذا ملػؾ 

 ـ. اإفرنسيس يرد الت دث معا
اػػاف ال ػػاي  يت ػػدث بليجػػة تميػػز بيػػا بعػػض أىػػؿ بيػػروت، تلػػؾ الليجػػة التػػي 
ربرىػػا المشػػطوب أيػػاـ اػػاف واليػػا  علييػػا، يعػػرؼ المشػػطوب أيضػػا  أف موارنػػة بيػػروت 

 عملوا لدأ ال رنجة أطباك ومترجميف وأد ك.
قػػػاؿ البيروتػػػيا يقػػػوؿ لاػػػـ الملػػػؾ فيليػػػب أ سػػػطس، ملػػػؾ اإفرنسػػػيس و ػػػامي 

 الب د أف تررجوا مف عاا مستسلميف لػو، طالبيف الر مة منو.  ال رنجة في ىذه
 ب رر ريط مف ال امة، قاؿ المشطوبا مقابؿ ماذاه!

قػػاؿ البيروتػػي بليجػػة ررػػوة لػػـ يسػػتطع  ػػيا و أف يزيليػػاا لػػيس ىنػػاؾ مقابػػؿ. 
 أنتـ عبيده وممالياو. 

ة عنديػػذ، عمػػي المشػػطوب  ضػػبا  و نقػػا ، رأأ اػػؿ ريبػػات أملػػو فػػي ال يػػاة مػػر 
وا ػػدة. رأأ أف  ياتػػو   معنػػى لػػػيا  قػػا . ان جػػرت ماػػامف برااينػػو اليػػا.  ػػرخ مػػف 

 ق  وا 
ػ قؿ لػيذا الالب أييا الالب أننا لػف نسػلـ البلػد  تصػى نقتػؿ عػف ثررنػا، وقػؿ لػػو 

 أيضا  أنو لف يقتؿ وا د منا قبؿ أف يقتؿ رمسيف مف ابارىـ. 
يػػػاد تػػػاـ، اريػػػو إلػػػى أبعػػػد أ ػػػدث  ػػػرارو بلبلػػػة فػػػي األسػػػ ؿ. رد البيروتػػػي ب 

 ال دودا 
ػػػ يقػػوؿ لػػؾ ملػػؾ اإفرنسػػيس أنػػو سػػيعاقبؾ علػػى سػػوك الت ػػرؼ والاػػ ـ أمػػاـ 
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 الملوؾ. 
انػدفع المشػطوب إلػػى اامػؿ  ضػبوا قػػؿ لػػيذا الالػب الػػداعر ال ػاجر أنػو أسػػاك 
الت ػػػػرؼ عنػػػػدما جػػػػاك إلػػػػى ب دنػػػػا، قػػػػؿ لػػػػػو إنػػػػو مجػػػػـر بم ا ػػػػرتنا، وًانػػػػو اػػػػاذب 

 أنو سيموت. بادعاكاتو، قؿ لػو 
رد البيروتػػػي ب ياديػػػة شػػػديدةا يقػػػوؿ الملػػػؾ لاػػػـ أنػػػو سػػػيدرؿ البلػػػد بعػػػد يػػػـو أو 

 يوميف وسيرأ فياـ رأيو، وأف ا مؾ الوق  لف يقدـ أو يأرر شييا . 
ارتجت عاا بعد ما جرأ، أيقف الناس بما سيأتي مػف رعػب. فػي الليػؿ البيػيـ، 

ف الجػػاولي الابيػػر، بالتسػػلؿ مػػف  يػػث لػػـ ينتبػػو أ ػػد، قػػاـ أرسػػؿ وسػػنقر الوشػػاقي وابػػ
البلد، أرذوا براوسا   غيرا ، انزلؽ بيـ فػوؽ المػوج النػاعـ المضػيئ بمشػاعؿ بعيػدة، 

 وابتعدوا عف البلد المعذبة. ىربوا تارايف وراكىـ اؿ شيك. 
في ال ػباح التػالي، وعنػدما علػـ النػاس بيػروبيـ، أ سػوا بطعنػة نجػ ك ت ػؿ 

َـّ إلػى شػغاؼ قلػػوبيـ. وألوؿ مػرة م نػذ سػػنتيف، ت ػدات العيػوف أو   عػػف ا ستسػ ـ، اػػ
ت رات األلسنة، وألوؿ مرة منذ سػنتيف،  ػار ال ػديث عػف ريػار ا ستسػ ـ يسػمع 

 ويناقش بيدوك وابات. 
ػػا المشػػطوب، فقػػد و ػػلتو رسػػالة علقػػت برجػػؿ  مامػػة أف الرجػػؿ الػػذ  دفعػػو  أمَّ

َـّ ااتشػافو، وأنػو قبػؿ أف يقتػؿ، ذاػر بأنػو مػدفوع مػف  عمر الزيف إلػى الانػدىر  قػد تػ
 قبؿ المشطوب، لياوف عينا  على الاندىر  انتظارا  للوامر. 

بعػػد ذلػػؾ بأقػػؿ مػػف سػػنة، وفػػي  ػػور ذاتيػػا، يتقػػدـ رجػػؿ يلػػبس مسػػوح الرىبػػاف 
ويطعف الاندىر  طعنا  م امػا  ي ضػي بػو إلػى المػوت، ولاػف الانػدىر  وىػو يتلقػى 

 توب. ش رة الموت في قلبو ي رخا ماش توب.. ماش 
ال رنجػػة الػػذيف ذىلػػوا بمقتػػؿ الرجػػؿ، لػػـ يجػػدوا  يػػر  ػػ ح الػػديف ليل ػػقوا بػػو 
تيمػة القتػؿ، علػى الػر ـ مػف ااػرة أعدايػو،  يػث يتػربص بػو ريتشػارد ولوزجنػاف مػف 
جيػة، و ػػ ح الػديف مػػف جيػة أرػػرأ، وممػا أقنػػع عمػـو ال رنجػػة أمػا  ػػ ح الػػديف 

 وب.. ماش توب.ااف القاتؿ، ىو  راخ الرجؿ أاناك موتوا ماش ت
والمشطوب رجؿ مريؼ لػو وجياف يبدواف اأنيما ملت قاف ببعضيما الػبعض 
دوف تنسػػيؽ أو انطبػػػاؽ تػػػاـ بػػػيف الجػػػزييف، وىػػػو رجػػػؿ ضػػػرـ الجاػػػة يأاػػػؿ األط ػػػاؿ 
ال ػػػغار ولػػػو سػػػيطرة علػػػى الجػػػف والشػػػياطيف. ويقػػػاؿ إف أمػػػو تزوجػػػت شػػػيطانا  فػػػي 

 ىاذا، بوجو شيطاف وجسـ إنساف.إ دأ جباؿ العراؽ البعيدة، وليذا أتت بو أمو 
مقتؿ الاندىر  الم اجئ،  يث ااف ينتظره مستقبؿ عظيـ، أل ػؽ مػرارة شػديدة 
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في قلب أسقؼ  ور، الذ   ور الانػدىر  ورفعػو إلػى درجػة مػف التقػديس ابيػرة، 
وألػػؼ  ولػػو عػػددا  مػػف الاتػػب واألشػػعار، شػػاعت فػػي مػػدف إيطاليػػا وفرنسػػة وًانالتػػرة، 

ت ػػػع الانػػػدىر  لياػػػوف قديسػػػا مػػػف قديسػػػي تلػػػؾ ال ػػػروب التػػػي ومػػػع تقػػػادـ الػػػزمف، ار 
ىػػدفت إلػػى ت ريػػر القبػػر المقػػدس، وتػػـ ترسػػيـ الانػػدىر  قديسػػا  بعػػد مقتلػػو ب ػػوالي 
سبعمية سنة، و ور وىو يقتؿ على يد  رجػؿ ضػرـ الجاػة مشػطور الوجػو، بينمػا 

ليػا ومػا يدافع عف ن سو بال ػليب. وألف ال ػورة  قػت رواجػا  شػديدا  فػي أعػالي إيطا
جاورىػػا مػػف تلػػؾ األراضػػي بمػػا فييػػا مػػف قػػرأ  ػػغيرة ومنعزلػػة بػػيف  ابػػات وأنيػػار 
وجليػػػػد لػػػػـ تعػػػػرؼ عػػػػف بػػػػ د الشػػػػاـ شػػػػييا ، فقػػػػد أطلػػػػؽ علػػػػى الانػػػػدىر  لقػػػػب "قتيػػػػؿ 
الشيطاف" و ارت  اايتو متداولة ليس في الانايس واألديرة و سب، وًانمػا  ػارت 

  ال ة. تروأ للط اؿ ال غار لتنشيتيـ نشأة مسي ية 
وفػػي العيػػود ال دياػػة، وعنػػدما انطلقػػت عبػػادة الشػػيطاف، اتعبيػػر عػػف الػػرفض 
والتػػػدمير واإىػػػ ؾ لػػػـ يجػػػد أوليػػػؾ سػػػوأ  ػػػورة المشػػػطوب ذ  الوجػػػو المشػػػطور 
و اايتػػػو شػػػعارا  لػػػػيـ، فأمػػػو التػػػي تزوجػػػت شػػػيطانا  لػػػـ ت عػػػؿ ذلػػػؾ إ  لر بتيػػػا فػػػي 

فقػػد اػػاف مػػف القػػوة ب يػػث  ال  ػػوؿ علػػى أقا ػػي المتعػػة، وأمػػا ولػػدىا "الماشػػطوب"
اسػػػتطاع قتػػػؿ قػػػوة ال ػػػػليب، فأعػػػاد ىػػػؤ ك ق ػػػة المشػػػػطوب وجعلػػػوه شػػػعارا  لػػػػػيـ، 
ف ػنعوا لػػػو  ػورا  ورسػػومات وتماايػػؿ وأوشػاما  علػػى أذرعيػـ و ػػدورىـ ومػػؤرراتيـ، 
وت ننوا فػي طقػوس وسػلوايات نسػبوىا إليػو، اال  ولػة، والػنيـ والغضػب والر بػة فػي 

عاتيـ على ن سيا اسـا جمعية ماش تػوب لر بػات الػروح القتؿ، وأطلقت بعض جما
 المطلقة. 

 ، وبعد تسػمعية عػاـ أو يزيػد،  ػار للمشػطوب  اايػة علػى جػانبي ب ػر الػرـو
 تماما  اما تمنى أو يزيد، إذ أف أبناك مف  اربيـ  اروا يعبدونو. 

 أمر ي وؽ الت ور أو الرياؿ أو التوقع. 
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 عمر الزين 
 
 

مااارت لمااارأأ المااارأة، المااارأة البيضاااات، المااارأة البضاااة، المااارأة ينخماااي قماااب ال
الممززة، المرأة المكمثمة، المرأة الرجراجة، المرأة المحيماة، المارأة التاي لااها عياون 
تالكماااك، أو التاااي تااادعوك، أو التاااي تعاااد بالمماااذات وتعاااد بالمخااااطر معااااج، امااارأة 

ة، ينخمي القماب لااهذا التارإ المهالك، امرأة المسالك الوعرة، وينبوع المرات الالذع
الممتد عمى طول الجسد، لاهذا الكرم فاي التفا ايل، وهاذا االمتاداد واالنفجاار فاي 
الزوايا والحنايا، لتمك الخطوط الناعمة السهمة الرخوة المنسابة هناا وهنااك، لاذلك 
العجب المنحدر، وذلك االدهاش المكور، وتمك البياضات والسامانات التاي تضامر 

ينخمي القماب، ويرغاب المارت بال ارات، وتنابض الشارايين واألوردة معااج  ما تضمر.
 بدم يكاد ينعإ ذاته عمى شيت. 

المرأة الطويلػة، البيضػاك، التػي تلػبس سػروا   مػف  ريػر ال رنجػة، اػاف مشػقوقا  
علػى طػػوؿ سػػاقيا وفرػػذىا، أمػػا  ػػدرىا فقػػد جمعتػػو فػػي قمػػيص موشصػػى بريػػوط مػػف 

ة ذات ألػػواف مدىشػػة، تػػزداد ادىاشػػا  المػػا تعرضػػت الػػذىب معلػػؽ فييػػا أ جػػار اريمػػ
 لضوك الم ابي  المعلقة باارة في سقؼ القاعة. 

المػػػػرأة الطويلػػػػة، البيضػػػػاك، لػػػػػيا عيػػػػوف رطػػػػرة، تنػػػػذر بالشػػػػيوات ومػػػػا بعػػػػدىا، 
، والمعجػػب، فردتػػو أمامنػػا، فػػػي  امتشػػقت جسػػدىا العظػػيـ، الميػػوؿ، البػػػاذخ، الماػػـر

طنػػػافس جلديػػػة ملونػػػة، وأ ػػػص ورد وري ػػػاف  القاعػػػة ال سػػػي ة، التػػػي ترامػػػت فييػػػا
وقرن ػػػؿ، وانتشػػػر فييػػػا شػػػباف فػػػي ماػػػؿ عمػػػر    أعػػػرفيـ و  يعرفػػػونني، مشػػػدوىيف 
مالي، ومشدوديف مالى إلى تلؾ المرأة التي تعرؼ مدأ تأايرىػا ريوطيػا ورطوطيػا 

 علينا. 
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المػػػرأة الطويلػػػة البيضػػػػاك، عانقػػػت مػػػػا  وليػػػا مػػػف اليػػػػواك والنسػػػايـ واألضػػػػواك 

رواح اللطي ػػػة  ولنػػػا، تنشػػػقت مػػػا انتشػػػر مػػػف برػػػور الينػػػد وشػػػذأ الػػػورد وعػػػرؽ واأل
الرجاؿ  وليا، اَـّ انطلقت في فضػاييا تػرقص، تست ضػر مػا  ػاب، وتعيػد مػا اػاف 
يماػػف لػػػو أف ياػػوف، وتاتشػػؼ مػػا  مػػض فػػي رو يػػا وبيػػت فػػي جسػػدىا، عجنػػت 

واألبعػػد،  رو يػا فػي جسػدىا، فػردت جسػدىا علػػى الاػوف، ان جػرت اوامنيػا األعمػؽ
ت ػػػػػاعدت مػػػػػع شػػػػػيوتيا، عرضػػػػػتيا لليػػػػػؿ والػػػػػري ، والرجػػػػػاؿ الم دقػػػػػة المشػػػػػدوىة، 
ت ػػػػػال ت مػػػػػع بػػػػػذاكتيا وشراسػػػػػتيا ونيميػػػػػا،  ػػػػػارت سػػػػػبياة وا ػػػػػدة مػػػػػف ال ضػػػػػة 
والبرور،والما اانت العازفة المسا قة تشتد في أل انيا، ااف اػايف ال ضػة والضػوك 

و وترترػػي، اػػاف ذلػػؾ الجسػػد يػػذىب بعيػػدا  فػػي عليايػػو، والمػػا اانػػت المسػػا قة ت نػػ
 العظيـ يلت ؽ بالو ؿ ليستمتع باونو     ليس إ . 

الموسػػػيقى، والػػػرقص، والل ػػػـ الػػػذ  لػػػـ يعػػػد ل مػػػا ، والػػػرواي  الر ي ػػػة، والاػػػأس 
المشعشع، والليؿ الممتػد رلػؼ النوافػذ، جعلنػي أطػيش فػي ب ػر مػف النعومػة والر ػة 

اريػػاتي وعػػذابات أمػػي وأبػػي لػػـ أعػػد بعػػده أفاػػر فػػي شػػيك ثرػػر.  ا ػػت أيػػامي وذ
 وأروتي في قعر ذاارتي. تعقلت بما يجر   ولي مف نعيـ فاؽ اؿ ما توقعتو. 

العازفػػة المسػػا قة التػػي    ػػدر لػػػيا وتقػػص شػػعرىا االغلمػػاف، شػػدت أوتػػار 
 عودىا،  يرت الل ف، وانطلقت في  ناك عجيب لاشاجـ الرمليا 

 جعمت إليك الهوأ شفيعاج فمم تشفعي
 تعطفاج رضاك فمم تسمعيوناديت مس

 أتاركتي مدنفاج أخا جسد موجي
 ومشرقتي بالدموع قد أقرحت مدمعي
 أحين سبيت الفؤاد بالنظر المطمي
 جفوت وأق يتني فهال وقمبي معي

انزلقػػػت مػػػع أمػػػواج الل ػػػف العجيػػػب،  ػػػعدت إلػػػى ذرأ اللذايػػػذ المسػػػارة، ر بػػػت 
ك أو الػػذوباف،  ػػػار عنديػػذ فػػي الػػػترلص مػػف جسػػد ، واػػػأف الل ػػف يػػدعو إلػػػى ال نػػا

الجسػػد عبيػػا  إلػػى ىػػذا ال ػػد، و ػػار الماػػاف سػػجنا  لػػيس إ . دبػػت فػػي أو ػػالي ر بػػة 
شػديدة فػي ال راػػة، ر بػت أف أتػػذاوب فػي ذلػؾ الػػذ  يترلػؽ دارلػػي و  أطيقػو،  ػػار 
اؿ مف ىو أمامي شييا  ثرر، تبدؿ المااف وذاب في بوتقة وا دة تبعث على ا لت اـ 
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 مامي ممتعا  وجمي   ومقبو   ويماف فيمو. بيا.  ار اؿ ما ىو أ
 

الستاير ال مػراك الشػ ي ة التػي تغطػي  ػدر القاعػة، ت راػت بعنػؼ، تراق ػت 
الظػػ ؿ وراكىػػا، قيػػؿ لنػػا إف مػػف المماػػف أف ياػػوف وراكىػػا مو نػػا تقػػدس اسػػمو راشػػد 
الػػديف سػػناف، أو قػػد تاػػوف زوجاتػػو وم ظياتػػو، أو أ ػػد وزرايػػو األااػػر قربػػا  وأىميػػة 

لظ ؿ التي ت رات وراك الستاير لـ تنبػئ عمػف وراكىػا. ولاػف الل ػف الػذ  سػيطر ا
 على اؿ مف القاعة جعؿ مف اؿ شيك تاـ ا اتماؿ. 

لـ أ ظ  تصى الل ظة برؤية مو نا تقدس اسمو، راشد الديف، ولاف القلعػة اليػا 
، و  ت يا بن سو واسمو وعبقة وسطوتو. مو نػا، تقػدس اسػمو،   يظيػر علػى النػاس

يسػػػم  أل ػػػد أف يػػػراه إ  بعػػػد أف ينػػػاؿ الرضػػػى،  تصػػػى أوليػػػؾ األابػػػر سػػػنا ، امتػػػولي 
القلعػػة، ومقػػدـ ال ػػرس، ومػػدرب ال داويػػة، أو العمػػي ال ػػغار امػػا يػػدعوف بيننػػا، لػػـ 
ي ػػداوا أنيػػـ شػػاىدوا مو نػػا تقػػدس اسػػمو، ر ػػـ أىػػـ أمضػػوا سػػنوات اايػػرة فػػي ردمتػػو 

 ىنا، في قلعة م ياؼ. 
 نػػا يمشػػي فػػي الليػػؿ علػػى أسػػوار القلعػػة، يقػػرأ النجػػـو وي ػػدث قيػػؿ لػػي إف مو 

أروا ا يعرفيا، وأنو فػي بعػض األ يػاف ي ػرد جنا يػو ويق ػز عػف السػور ويغيػب فػي 
الظػ ـ ويت ػوؿ إلػى نقطػة ضػوك تتو ػؿ فػي العتمػة، وأنػو عنػدما يعػود قبيػؿ ال جػر، 

 ياوف ىناؾ ذرورا  مف تبر لػو بريؽ عجيب على ات يو. 
إنػػو عػػاد ذات مػػرة مػػف طيرانػػو علػػى شػػاؿ باشػػؽ عظػػيـ الرلقػػة، وًانػػو وقيػػؿ لػػي 

 عاد مرة أررأ  مامة تشبو  ماـ م ر. 
وقػد رأيػػت بعينػي ىػػاتيف رمانػػا  وتينػا  فػػي قلعتنػا فػػي  يػػر وقتػو، وقيػػؿ يوميػػا إف 
ىذا ما جاك بو مو نا تقدس اسمو مف أرض بعيػدة ذات  ػرارة وينػابيع، و ػؿ إلييػا 

 ر ؿ ر  ت طيرانو. 
وقيػػؿ لنػػا جميعػػا  أف مو نػػا تقػػدس اسػػمو، يسػػتطيع أف يت ػػوؿ إلػػى اػػؿ  ػػورة 
يريد، وليذا طلبوا منا أف   نقتؿ بر واا  أو  ر ارا  أو  مامػة أو أف نػزع   مػارا  
أو بغ   أو   انا ، فقد ياػوف ذلػؾ مو نػا فػي إ ػدأ ميماتػو التػي   تنتيػي. وقػالوا 

بػػو فػػي بعػػض األ يػػاف أف يت ػػوؿ إلػػى جاريػػة لنػػا أيضػػا  إف مو نػػا تقػػدس اسػػمو، يعج
تجػػامع الرجػػاؿ، أو إلػػى  ػػ ـ أمػػرد، وليػػذا أمرنػػا أف نعامػػؿ نسػػاك القلعػػة باػػؿ لطػػؼ 
وأف   نمتنػػع عػػف اػػؿ أمػػر أو  اجػػة ميمػػا اانػػت مسػػتغربة مػػف ال ػػدوع بيػػا، وقػػد 

 ظننت لوىلة ما أف  جارة القلعة قد تاوف مو نا، تقدس اسمو.
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 يسػػتطيع أ ػػد أف يجػػرؤ علػػى و ػػ و، أو ال ػػديث عػػف إذ إف أ ػػد لػػـ يػػره، و 

ىييتػػو، بػػؿ يت ػػداوف عػػف أاػػره وعطػػره، ونػػوره الػػذ  ينػػوس فػػي الردىػػات أو األقبيػػة 
 البعيدة عف   ف القلعة. 

وقػػػد التقيػػػت عػػػددا  مػػػف رىبػػػاف ال رنجػػػة الػػػذ  ي لقػػػوف رؤوسػػػيـ مػػػف الوسػػػط، 
ػػيا  يعلػػؽ فػػي ثررىػػا مػػا يشػػبو القرعػػ ػػف ي ملػػوف ع ص ة، وقػػد جػػاؤوا ليأرػػذوا و يػػرىـ ممَّ

عػػف مو نػػا برااتػػو وأعاجيبػػو لينقلوىػػا بػػدورىـ إلػػى شػػيعتيـ، وقػػد سػػمعتيـ يتراطنػػوف 
ذات يػـو أف مو نػا قػد نقػؿ إلػييـ ػ عػف طريػؽ وسػيط ػ القػدرة علػى إشػ اك المرضػى 

 باللمس. 
أمَّا أنا، عمر الػزيف، مػف قريػة بيػت فوريػؾ شػرقي نػابلس العػامرة، الم تلػة مػف 

منذ ما يزيد على امانيف عامػا ، فقػد ولػدت ألبػويف أج ىمػا اإفرنجػي مػف اإفرنجي 
قريتيما ا ر مالؾ القريبة مف قلعة اإفرنجي ريموف السنجيلي، التػي يسػمييا ف  ػو 

 تلؾ النوا ي سنجؿ، استسيا  واستسا ة ل سـ الغريب. 
بيػت  وقد أجلي أىؿ ا ػر مالػؾ بنػاك  علػى أمػر الرىبػاف مػف انيسػة القيامػة فػي

المقػػدس، إذ رفػػض ىػػؤ ك الرىبػػاف أف يتسػػلموا أرض القريػػة بسػػاانيا، بػػؿ ر بػػوا بيػػا 
راليػػة  تصػػى يزرعوىػػا امػػا ي لػػوا لػػػيـ، ىػػذا مػػا ذاػػره لػػي والػػد  اػػاف قاضػػيا  للنا ػػة 

 في تلؾ النوا ي. 
وقػػاؿ لػػي والػػد  أف فرسػػاف ال رنجػػة أررجػػوا األىلػػيف مػػف بيػػوتيـ  ػػبي ة يػػـو 

منعػػوىـ مػػف ال ػػ ة، ومنعػػوىـ اػػذلؾ مػػف أرػػذ متػػاعيـ أو عيػػد ال طػػر  تصػػى أنيػػـ 
أ ػػذيتيـ، بػػؿ سػػاقوىـ عنػػوة إلػػى قريػػة بيػػت فوريػػؾ، وىنػػاؾ وجػػدوا أىػػؿ بيسػػاف الػػذ  

 أررجوىـ أيضا  مف مدينتيـ بذات الطريقة. 
قػػػاؿ لػػػي والػػػد  أف ذلػػػؾ اػػػاف أوؿ عيػػػد ال رنجػػػة بيػػػذه الػػػب د، اػػػانوا يقتلػػػوف 

و يطػػردونيـ مػػف  يػػث ىػػـ. وفػػي بيػػت فوريػػؾ، النػػاس، أو ي رقػػوف مػػدنيـ وقػػراىـ أ
وعلػػى تلػػؾ اليضػػاب الناعمػػة المعتدلػػة، ولػػدت، ألرأ أوؿ مػػا أرأ م تسػػب ال رنجػػة 
ؿ مف األىليف  لصة ال قػوؿ مػف الامػار وال ػب  يأتي اؿ عاـ ي يط بو فرسانو لي  ص
والزيػػت واألعسػػاؿ. اػػاف أىلػػي يعملػػوف أ َجػػَراكذ فػػي أراضػػييـ، واػػانوا مجبػػريف علػػى 

يـ ال  ػص األفضػؿ لم تسػػب ال رنجػة الػذ  يػػدعى بلغػتيـ فيسػاونت، أو شػػييا  تقػد
 مف ىذا القبيؿ. 
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أراد لػػي والػػد  أف أمػػتيف مينػػة، ولاػػف ال يػػاة اانػػت أقػػوأ منػػي ومنػػو، اانػػت 
ال رنجػػػة فػػػي اػػػؿ ماػػػاف، واانػػػت بيػػػت فوريػػػؾ بعيػػػدة عػػػف بغػػػداد أو عػػػف القػػػاىرة أو 

داد يتنازعيػػػا األتػػػراؾ، وأف القػػػاىرة دمشػػػؽ، أمػػػي ر ميػػػا اهلل، أقنعػػػت والػػػد  أف بغػػػ
يتنازعيػػػا األرمػػػف والسػػػوداف، وأف دمشػػػؽ ي اميػػػا الغريػػػب، وأف مػػػف  يػػػر المػػػأموف 
إرسػػاؿ بارىػػا إلػػى إ ػػدأ ىػػذه ال واضػػر، وأف العلػػـ الػػذ  علمنيػػو الوالػػد يا ػػي لػػػيذه 
ال ياة، وأف مف األنسب أف أبقػى إلػى جوارىمػا، قبػؿ الوالػد ذلػؾ علػى مضػض، ولػـ 

ـ وجاىة في تلؾ األياـ، فقد استطاع اإفرنجي أف ي ولنا جميعػا  إلػى عبيػد ياف للعل
عنػػػده، ت ولنػػػا جميعػػػا  إلػػػى مػػػزارعيف وبنػػػاييف وفعلػػػة فػػػي مػػػزارع اإفرنجػػػي وق عػػػو 
وم ػػػانعو التػػػي تعػػػددت، فبعضػػػيا للسػػػار وبعضػػػيا لل ػػػابوف، وبعضػػػيا للعطػػػور، 

 وبعضيا للرمور. 
 انع، ذلؾ أف والػد  اػاف  جيػا  مػف ا ػر أمَّا أنا فلـ أعمؿ في المزارع أو الم

مالػػػؾ، و  أرض لػػػػو فػػػي بيػػػت فوريػػػؾ، وليػػػذا عملػػػت أجيػػػرا  لػػػدأ نجػػػار  جػػػئ مػػػف 
بيساف، ااف يباي طيلة الوقت  سرة على األرض التي أجبر علػى ترايػا، وقػد بلػص 
بيذا النجار الشوؽ إلى بلده مبلغا  انت أراؼ عليو مػف المػوت، ىػذا النجػار الباػاك 

ؽ، لـ يعلمني  نعتو فقط وًانما قصَّ علػيَّ  اايػا بيسػاف وعاي تيػا وعشػايرىا العاش
وأسػػػماك أراضػػػييا وو ػػػؼ طيػػػب مناريػػػا، وااػػػرة أمطارىػػػا، وأنػػػواع النريػػػؿ، وعػػػدد 
أسػػماك عيونيػػا العذبػػة الػػوافرة، واػػاف علػػى اسػػتعداد ألفَّ ي ػػداني عػػف اػػؿ  جػػر أو 

ادأ باسػمو، بػؿ اػاف ي ػرح عف اػؿ تلػة فػي بيسػاف، ىػذا النجػار، اػاف يػرفض أف ينػ
أيمػػا فػػرح إذا نػػود  بالبيسػػاني. ىػػذا الشػػوؽ الػػذ  لػػـ أفيمػػو اػػاف يشػػدني إلػػى سػػؤالو 
عف ال رنجػة، عنديػذ ينطلػؽ النجػار اللبيسػاني بتعػداد فظػايع ىػؤ ك األ ػراب بطريقػة 
  مايػػػؿ لػػػػيا، إذ عنػػػدما يت ػػػدث عػػػف ال رايػػػؽ التػػػي أشػػػعليا ىػػػؤ ك فػػػي القػػػرأ أو 

تعؿ ماػػػػؿ النػػػار، ييػػػب بجسػػػده إلػػػػى أعلػػػى، يرفػػػع يديػػػو عاليػػػػا  ال واضػػػر، اػػػاف يشػػػ
ويرق ػػػيما، وت مػػػر عينػػػاه، وعنػػػدما يت ػػػدث عػػػف قلػػػع الػػػزرع وًاتػػػ ؼ الامػػػار، اػػػاف 
يتمػػػرغ ويتمػػػزؽ، وعنػػػدما اػػػاف ي ػػػؼ قتػػػؿ النػػػاس اػػػاف يطػػػي  برأسػػػو اأنػػػو يطيػػػر، 
طريقتػػػو الغريبػػػة ىػػػذه جعلػػػت بعػػػض أ ػػػ اب النيصػػػات الربياػػػة يطلػػػب منػػػو دايمػػػا  أف 

 و  فظايع ال رنجة، فيندفع ىذا دوف أف ي  ظ ربث الطلب. ير 
ػا أسػتاذ  الاالػث فقػد اػاف... زوجػة فيسػاونت  ااف ىذا أستاذ  بعد والػد . أمَّ
نابلس ن سو، ذلؾ أف ال رنجة الذيف اػانوا فػي العػادة   يتقنػوف الزراعػة أو البنػاك أو 

عػػدادىـ قليلػػة اانيػػا ، وألنيػػـ األعمػػاؿ المشػػابية، ألنيػػـ منشػػغلوف بػػال رب أو  ، وألف أ
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  يػػدفعوف لنػػا إ  امػػا يريػػدوف االاػػا ، فقػػد التقطنػػي ال يسػػاونت ذات  ػػيؼ، عنػػدما 
جاك مع فرسانو  قتساـ الغلة، على البيدر الشػمالي المشػرؼ علػى السػيوؿ والػت ؿ 
الممتػػػدة علػػػى مػػػدأ األفػػػؽ، تجمػػػع أىػػػالي بيػػػت فوريػػػؾ، الرجػػػاؿ والنسػػػاك واألط ػػػاؿ 

دوف سػػػرقة امػػػارىـ التػػػي اجيػػػدوا أن سػػػيـ طيلػػػة العػػػاـ لجمعيػػػا، أرػػػرج والػػػدواب يشػػػي
ال يسػػاونت سػػج تو الضػػرمة السػػوداك، دفعيػػا لراىػػب عجػػوز يشػػد إلػػى بطنػػو  ػػب   
مجػػػدو   رشػػػنا ،  ػػػار الراىػػػب يقػػػرأ اسػػػـ ال ػػػ ح مقرونػػػا  بمػػػا ت ػػػت يػػػده مػػػف أرض، 

 يت أو العسؿ. فيتقدـ ال  ح المق ود دافعا  أمامو  رارات ال ب أو جرار الز 
عادة ما تاوف ىذه المناسبة مف أسوأ ل ظػات القريػة عمومػا ، وعػادة مػا ينتيػي 
ىػػذا اليػػـو ب ػػديث األىػػالي عػػف الن ػػر وت ريػػر بػػيف المقػػدس ونيايػػة الػػدنيا ونػػزوؿ 
َـّ الميػػػد ، لينيػػػي اهلل الػػػدنيا ل جورىػػػا وجورىػػػا وفسػػػقيا  عيسػػػى عليػػػو السػػػ ـ ومػػػف اػػػ

 وانق ب موازينيا. 
ل ػػيؼ، أعػػرب ال يسػػاونت عػػف ر بتػػو باسػػتيجار عػػدد مػػف ال ػػناع فػػي ذلػػؾ ا

الميػػػرة، فأسػػػرع نػػػاظر القريػػػة وىػػػو مػػػف أقػػػوأ عشػػػايرىا ولػػػو ع قػػػات مشػػػبوىة مػػػع 
ال رنجػػة إلػػى القػػوؿ أف فػػي بيػػت فوريػػؾ أفضػػؿ  ػػناع تلػػؾ النػػوا ي، ولػػيس لنػػاظر 

ػو اػؿ مػا القرية أ  ن وذ سوأ أنو يقدـ الطعاـ لل يساونت وضيوفو ويقاؿ أنو يقػدـ لػ
يريده ىذا مف معلومات  وؿ سرقات الغلة التي يقدـ علييا بعػض ال   ػيف، أو مػا 
قػػد يقػػـو بػػو بعػػض شػػباف القريػػة أو وجياؤىػػا أو علماؤىػػا مػػف نشػػر دعػػوات لػػرفض 

 األجنبي وعدـ التعامؿ معو. 
عندما طلب ال يسػاونت مػف النجػار البيسػاني الباػاك الػذىاب معػو، رفػض ىػذا 

يا  المػػػرض الشػػػديد، فيمػػػا اػػػاف يت ػػػدث دوف أف ينظػػػر إلػػػى وجػػػو بعنػػاد عجيػػػب مػػػدع
ال يساونت، فقد قاؿ مرارا  أف النظر إلػى وجػو اإفرنجػي يسػبب الباػور وربمػا الجػذاـ 
المستع ي. فاضطر ال يساونت عنديذ إلى سؤالي بالػذىاب معػو ر ػـ  ػغر سػني 

فػي فنػاك  وقلة ربرتي، ومػا أف سػمعت أمػي الربػر  تػى ىبػت مػف جلسػتيا المعتػادة
الػػػدار المتواضػػػعة، ررجػػػت االعا ػػػ ة دوف أف تسػػػتأذف أبػػػي ودوف اعتبػػػار لماانػػػة 
زوجيا أو ماانتيػا، و ػارت ت ػرخ بوجػو األفرنجػي الػذ  اػاف يراػب فرسػا ق ػيرة 
 ليظة الا ؿ والقوايـ، ولانو لـ ي يـ  رفا  ممَّا قالت، فلما نقػؿ إليػو الوايػؿ مػا تقػوؿ 

ييا  مػػا ترجمػػو ىػػذا ألمػػي بػػالقوؿ أننػػي لػػف أ يػػب الوالػػدة، رطػػف فػػي وجػػو النػػاظر شػػ
طوي  ، وأنني سأعمؿ في نابلس القريبة مف القرية. فػي تلػؾ الل ظػة اػاف والػد  قػد 
جػػاك يرفػػع أذيػػاؿ عباكتػػو وقػػد أنياػػو الجػػر  مػػف المسػػجد، ومػػا أف شػػاىد أمػػي  تصػػى 
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إلػيَّ  امتقع لونو، فجذبيا مف يدىا جذبة شديدة   تليؽ بقاض، وقبػؿ أف يغيػب نظػر
 بعنؼ و اح بغضب لـ يستطع اتمانوا اف رج   دايما .  افظ على دينؾ دايما. 
َـّ لػػـ ترػػرج منػػو بعػػد ذلػػؾ إ  إلػػى  أرػػذ أمػػي مػػف امصيػػا إلػػى بيتيػػا المتواضػػع، اػػ

 قبرىا. 
ػػا أنػػا فقػػد شػػعرت بػػالطرب بػػالطرب إلػػى  ػػد ابيػػر، ذلػػؾ أف ىػػذه ىػػي المػػرة  أمَّ

ال قيػرة، المتواضػعة، التػي   شػيك فييػا سػوأ األولى التي أ ادر فييا بيػت فوريػؾ، 
الشػػػقاك الػػػدايـ فػػػي ال قػػػؿ أو فػػػي داػػػاف النجػػػارة. سػػػرت علػػػى قػػػدمي وراك ال رسػػػاف 

 والعربات الم ملة بالغرارت والجرار، 
وقد تبرر شعور الطرب واإاػارة ذلػؾ أف ال رسػاف المػدججيف بال ديػد اسػتن روا 

ي سػػنا  أف قطػػاع الطػػرؽ مػػف البػػدو لسػػبب مػػا، فسػػألت فقػػاؿ لػػي ال ػػناع  األابػػر منػػ
وال   ػػيف الػػذيف فقػػدوا أراضػػييـ وبيػػوتيـ ت ولػػوا إلػػى ع ػػابات ابيػػرة تقطػػع الطريػػؽ 
وتسلب اإفػرن  أاػاف م اربػا  أو  اجػا .  ػاذرت فػي السػير، وأرػذت أ ػدؽ فػي تلػؾ 
الطػػػػرؽ الػػػػوعرة بػػػػيف الجبػػػػاؿ العاليػػػػة المغطػػػػاة بأشػػػػجار الزيتػػػػوف والعبيػػػػر والرػػػػروب 

 اانت جباؿ ميولة تستطيع أف تاوف متسعا  لاؿ ا تماؿ.  والسندياف.
و لنا نابلس فيما اانت الشمس تغيب، لـ أستطع أف أميػز شػييا ، فقػد شػعرت 
أف جسػمي قػد ت تػػت،  شػرت فػي قبػػو مضػاك بمشػػعؿ عػاؿ  و يػد، رأيػػت مػف ر لػػو 
اومػػة قػػش ناعمػػة، ارتميػػت علييػػا  تػػى ال ػػباح،  يػػث درػػؿ علينػػا راىػػب  ػػغير 

لع الػػػرأس، ت ػػدث معنػػػا بعربيػػة مضػػ اة قػػػاي   إنػػو مػػػف جمعيػػة فرسػػػاف ال جػػـ أ ػػ
اليياػػػؿ وًانػػػو فػػػي ردمػػػة اهلل وًاف علينػػػا إطاعتػػػو إذا ر بنػػػا فػػػي ا  ت ػػػاظ برؤوسػػػنا، 
وت ػػدث معنػػا بمػػا يري نػػا، فضػػ ؾ بعػػض زم يػػي مػػف ال ػػناع األشػػداك وقػػالوا إف 

المػرة األولػى التػي المسألة مسألة وقت  تى الظ ر بمؤررة ىذا الراىب، واانت تلؾ 
أسمع فييا ماؿ ىذا الا ـ، اـ قدـ لنا ىذا الراىب قطعػا  مػف  ربػز  لػيظ لػـ أشػاىد 
مالػو  يػػث ربزنػػا أرؽ وأااػػر طػراوة  تػػى وًاف اػػاف مػػف الشػعير أو الػػذرة. بعػػد ذلػػؾ، 
ت رقنا، ذىب اؿ  ناع إلى مينتو، إ  أنػا، فقػد است ػغرني الراىػب  ػغير ال جػـ 

نجػار فعػ   وًاننػي ريػر مػف عمػؿ بػالرابوخ، ولانػو لػـ ي ػدقني  أ   ، قلت لػػو إننػي
 وقاؿ لي إنني أ ل  سايس ريؿ في اسطبؿ ال يساونت ن سو، فلـ أعترض.

ررجت مف القبو، ألشػاىد نػابلس ألوؿ مػرة فػي  يػاتي، فدىشػت لمػا فييػا مػف 
أبنيػػػة فرمػػػة، وشػػػوارع عريضػػػة  معػػػة ونظي ػػػة، اانػػػت المدينػػػة ت ػػػعد مػػػف الػػػواد  

الجبلػػػيف الػػػذيف ي  ػػػاف بػػػو مػػػف الشػػػرؽ إلػػػى الغػػػرب، وىمػػػا جػػػب ف عاليػػػاف،  باتجػػػاه
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جيماف، جلي ف، يبتعداف عف بعضػيما ويقتربػاف اأنيمػا ييمػاف بالعنػاؽ اػـ يعػد ف 
عػػف ذلػػؾ، ورأيػػت دور ال رنجػػة، تلػػؾ التػػي وراوىػػا عػػف المسػػلميف وتلػػؾ التػػي ابتنوىػػا 

ييػػا وذىبػػوا بيػػا مػػذىبا  عجيبػػا  مػػف  ػػدياا ، فرأيتيػػا مػػف ال جػػارة البيضػػاك وقػػد ت ننػػوا ف
الن ت الغػاير والبػارز ومػف التماايػؿ العاريػة للبشػر وال يوانػات والرىبػاف، ومػف ااػرة 
األفػػاريز والشػػرفات والمقرن ػػات واألعمػػدة واألقػػواس، أمػػا انيسػػة المدينػػة فقػػد اانػػت 
ة عجبػػا ، إذ أقيمػػت عنػػد نبػػع مػػاك  ػػار عرفػػت فيمػػا بعػػد أنيػػـ يقدسػػونو، رأيػػت المدينػػ

تنض  بالماك والنسيـ الطيب، دورا  وق ورا  وبساتيف. وفيمػا ن ػف نسػير فػي الشػوارع 
المر ػػوفة بال جػػارة ت ػػت تلػػؾ الػػدواميس الرطبػػة التػػي تػػدعو إلػػى الرا ػػة واإل ػػػة، 
انػػػػػت أرأ ال   ػػػػػيف وال   ػػػػػات مػػػػػف القػػػػػرأ المجػػػػػاورة ي ترشػػػػػف األرض يعرضػػػػػف 

والبػيض واأللبػاف، وانػت أسػمعيف مالدييف مف ورؽ العنب وطيور ال جؿ واألرانب 
وىف يجادلف نساك ال رنجة مرة باإشارة ومرة بالمػة مػف ىنػا أو ىنػاؾ، بالعربيػة مػرة 

 وباألعجمية مرة أررأ. 
و لنا دار ال يسػاونت فػي قعػر الػواد ، بػيف بسػاتيف وميػاه،  يػث إلػى الجيػة 

مػػػف الرىبػػػاف الجنوبيػػػة مػػػف الػػػدار بيمارسػػػتاف ابيػػػر رأيػػػت فػػػي با تػػػو الواسػػػعة عػػػددا  
 وماليـ مف المرضى يعرضوف أن سيـ للشمس في ىذا ال باح الباار.

دار ال يساونت اانت ضرمة بطابقييا وفناييا الواسع وسورىا المربػع، وعنػدما 
ولجنا الدار مف بوابتيا ال ديدية الضرمة  يث ي رسيا عػدد مػف ال رسػاف والاػ ب 

لسػ ح والطيػور الداجنػة فضػ   عػف القبي ة، رأيت أف ال نػاك يضػـ مرػازف للغػ ؿ وا
 اإسطبؿ الابير ذ  الباب الرشبي الاال . 

دفعنػػي الراىػػب  ػػغير ال جػػـ إلػػى اإسػػطبؿ قػػاي   لػػي بعربيتػػو المضػػ اة أف 
ميمتػػػي ىػػػي تنظيػػػؼ اإسػػػطبؿ وردمػػػة الريػػػؿ وترييضػػػيا وترويضػػػيا، وًاف منػػػامي 

ز الرامسػػة ومػػأالي ومشػػربي فػػي اإسػػطبؿ أيضػػا . ترانػػي ومضػػى، انػػت   أتجػػاو 
عشرة مف عمر ، ولـ أردـ  الريؿ يوما ، ولـ أقترب مف إفرنجي إلػى ىػذا ال ػد ولػـ 
أشػـ راي تػػو إلػػى ىػػذا ال ػػد، وىأنػػذا فػػي مدينػة تعػػ  باػػؿ أنػػواع ال رنجػػة، أ ػػابني مػػا 
يشبو الرباؿ، اعتراني بعض الروؼ. وفيما أنا في  يرتي ىذه، وًاذا بػامرأة إفرنجيػة 

بػا  م ػردا  واسػعا  مػف األسػ ؿ وماشػوفا  عنػد  ػدرىا وت ػرد في أواسط عمرىػا تلػبس او 
شػػعرىا األشػػقر علػػى عنقيػػا تطػػؿ علػػي، لػػـ تاػػف جميلػػة، اانػػت ذات تقػػاطيع عاديػػة 
ر ـ بياض جلدىا، لـ ياف وجييا ودودا  اذلؾ لـ تاف نظراتيػا. ويبػدو أنيػا ت اجػأت 

ضػػبة بػػي، رطنػػت فػػي وجيػػي، فلػػـ أفيػػـ، رطنػػت بشػػدة أااػػر،  يػػث شػػعرت أنيػػا  ا
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لسػػبب مػػا، لػػـ أفيػػـ بػػؿ شػػعرت بالربػػاؿ يسػػتبد بػػي، رطنػػت مػػرة أرػػرأ ب ػػوت أقػػؿ 
 دة و ضبا ، فأرذت أشير إلى الريؿ لعليا ت يـ، تغيرت نظرتيا وىي ت ػ  بػوجيي 
بمػػػا   أعػػػرؼ، اقتربػػػت منػػػي، فشػػػعرت بػػػالروؼ  قػػػا ، ولانيػػػا دفعتنػػػي مػػػف  ػػػدر  

اي ة في الدارؿ فظيعػة، دارؿ اإسطبؿ، يث الريؿ ت م ـ ىي األررأ، اانت الر 
والرػػوؼ يسػػتبد بػػي، ولانيػػا، وبأ ػػابع مدربػػة، فاػػت  زامػػي ورفعػػت اػػوبي وأنزلػػت 
سراويلي بسرعة فايقة لـ أستطع م  قتيا لشدة ما أنا فيو مػف الرػوؼ وا سػتغراب، 
عقدت  الدىشة لسػاني وأنػا أراىػا منبيػرة بمػا تػرأ، أ سسػت أف قلبيػا ان ػدع وىػي 

يػػػة تاػػػاد تشػػػبو ال ػػػررة الماتومػػػة. ومػػػف رػػػ ؿ رػػػوفي تشػػػيؽ شػػػيقة عميقػػػة م اج
واندىاشػػػي والراي ػػػة ال ظيعػػػة المسػػػيطرة علػػػى الماػػػاف، أدراػػػت أف المػػػرأة اػػػاف لػػػػيا 
مأرب ما مػف اػؿ مػا فعلتػو بػي. واػاف ذلػؾ يػومي األوؿ فػي بيػت ال يسػاونت الػذ  

 يسرؽ  لة أىلي في بيت فوريؾ.
فاليريػا، علمتنػي لغتيػا  تػى زوجة ال يساونت التي عرفت فيما بعػد أف اسػميا 

أاوف على علـ بما ت عؿ وبمػا تقػوؿ مػف ف ػش، ولغتيػا  ىػي لغػة عػواـ اإفرنسػيس 
ودىمػػاييـ، وعرفػػت فيمػػا بعػػد أنيػػا تتشػػاجر مػػع زوجيػػا اايػػرا ، إذ اػػاف علػػى علػػـ بمػػا 
ت عػػػػؿ ويغػػػػض النظػػػػر عنػػػػو بسػػػػبب مشػػػػا لو الاايػػػػرة اقػػػػاض  بػػػػيف ال   ػػػػيف، وبػػػػيف 

أراضػػػييـ مػػػف ال رنجػػػة اآلرػػػريف. وقػػػد سػػػمعتو ذات مػػػرة  ال   ػػػيف أن سػػػيـ ومػػػالاي
 ي ي  بوجيياا

ػػػ أنػػت مريضػػة، أنػػت ت بػػيف مجػػرد راي ػػة اإسػػطبؿ، عليػػؾ أف تضػػعي روث 
 الريؿ ت ت سريرؾ.

وقػػد  ػػدقت أنيػػا مريضػػة، ذلػػؾ أنيػػا اانػػت تري نػػي، واانػػت تػػداعب الريػػوؿ 
مػف الاػ ب ذات  بطريقة يقشعر لػيا جسد ، باإضافة إلى أنيا اانػت تمتلػؾ عػددا  

الػػرؤوس الضػػرمة المربعػػة، تتعلػػؽ بيػػا بشػػاؿ لػػـ أشػػاىد مالػػو مػػف قبػػؿ، فقػػد اانػػت 
 تقبؿ الالب مف فمو.

ىػػذه المػػرأة المري ػػة، التػػي لػػـ أاػػف أعػػرؼ متػػى ترضػػى ومتػػى تغضػػب، وبعػػد 
سػنتيف مػف العمػؿ فػي اإسػطبؿ بمػا فيػو مػف عجايػب، دفعتنػي إلػى إ ػدأ الراىبػػات 

اف المجػػاور قايلػػة  لػػػيا إننػػي نػػافع جػػدا ، فرفضػػت ىػػذه، ذلػػؾ العػػام ت فػػي البيمارسػػت
أننػػي لسػػت مسػػي يا ، فقالػػت فاليريػػا ببسػػاطةا سػػيت وؿ إلػػى المسػػي ية أيتيػػا األرػػت 

 ال ال ة.
فظيػػر ال ػػرح علػػى وجػػو الراىبػػة ال ػػافي والمػػري ، بػػال ـ اليػػادئ ذ  الشػػ تيف 
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بريػػؽ يجمػػع بػػيف ال يػػـ  الػػورديتيف النػػاعمتيف، والعينػػيف الواسػػعتيف التػػي يشػػع منيمػػا
 والت يـ والطيبة. 

 قالتا سياوف ذلؾ مف أجؿ الردمات التي تقدمينيا للانيسة. 
 قالت تلؾا لؾ ذلؾ!!...

فاليريا، المرأة المريضة المري ة،  شرتني فػي زاويتيػا الم ضػلة مػف اإسػطبؿ، 
بػػػػيف الريػػػػوؿ الغليظػػػػة الا ػػػػؿ والاػػػػ ب المربعػػػػة الػػػػرؤوس، أمرتنػػػػي أف أت ػػػػوؿ إلػػػػى 
المسي ية، وألوؿ مرة في  ياتي أشعر أننػي علػى وشػؾ الترلػي عػف شػيك امػيف   
يقػػدر، ألوؿ مػػرة فػػي  يػػاتي أشػػعر أننػػي شػػرص مرتلػػؼ وأف لػػي مػػا أعػػرؼ ن سػػي 
بػػػو، وًاننػػػي لسػػػت امػػػا تريػػػد ىػػػذه المػػػرأة لػػػي أف أاػػػوف، شػػػعرت أننػػػي مرتلػػػؼ عنيػػػا 

نيا ت تقرنػي، وتسػتغلني تماما ،   أشبييا و  تشبيني، وًانني أارىيا مف أعماقي، وأ
امتػػاع تافػػو، فػػي تلػػؾ الل ظػػة، بػػيف الػػرواي  ال ظيعػػة ووجػػو المػػرأة القاسػػي واػػذلؾ 
الاػػ ب ودبيػػب الريػػوؿ، تػػراكأ لػػي وجػػو والػػد  بغضػػبو و نقػػو ي ػػي  بػػيا  ػػافظ 

 على دينؾ دايما . 
سػػطع فػػي  ػػدر  القػػراري أف أظيػػر مػػا   أبطػػف، وأف أرتلػػؼ عػػف األجنبػػي 

اسػؽ، أف أ ػت ظ فػي  ػدر  بشػيك   يسػتطيع ىػذا األجنبػي أف الم تؿ السػارؽ ال 
 ي ؿ إليو أو أف يدمره أو أف يمتلاو، للغالب سطوة، ولاف سطوتو ليست قدرا . 

، بػػؿ انغمسػػت فػػي  سػػنتاف مػػف العمػػر فػػي اإسػػطبؿ، لػػـ أ ػػؿ فييمػػا أو أ ػػـو
تػدلؿ ج يـ مف الرطايا القاتلة، ولاني لف أترلى عمػا يميزنػي عػف ىػذه المػرأة التػي 

 الا ب أاار ما تدلؿ زوجيا. 
 ف ت في وجييا ماذا قلته!..

 قلتا ولماذا ت رفيني مف الردمة!!..
 

 قالت ب جاجةا سيأتي شاب تراي  قيقي، أ غر وأطوؿ منؾ. 
 قلتا وايؼ أت وؿ إلى المسي ية.

 ابتسمت وىي تقوؿا انت أعرؼ أنؾ ولد طيع. 
أ ػػػلع الػػػرأس تمامػػػا ، أ مػػػر  ػػػباح اليػػػـو التػػػالي، دفعتنػػػي إلػػػى راىػػػب عجػػػوز 

الجلػػد تمامػػا ، ترتجػػؼ يػػداه ويسػػيؿ اللعػػاب علػػى طرفػػي فمػػو الواسػػع، اػػاف فر ػػا  بػػي 
جػػدا ، وقػػاؿ وىػػو يعػػانقني إف مػػا  ػػدث دليػػؿ علػػى معجػػزات الػػرب التػػي   تنتيػػي، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 044 - 

وقػػػاؿ إنػػػو سػػػيجعؿ مػػػف ت ػػػولي إلػػػى المسػػػي ية  ػػػداا  ىامػػػا  فػػػي مدينػػػة نػػػابلس وًانػػػو 
ي ضػػرىا مماػػؿ الملػػؾ أمػػالرؾ شر ػػيا ، ذلػػؾ أننػػي أوؿ سػػيعمدني فػػي   لػػة ابيػػرة 

 مسلـ يعلف مسي يتو في ىذه المدينة منذ عشرة أعواـ. 
اػػاف ذلػػؾ فػػي أيػػاـ الربيػػع،  يػػث تت ػػوؿ نػػابلس علػػى مافييػػا إلػػى قطعػػة مػػف 
الجنػػػػػػة، بالمػػػػػػاك والرضػػػػػػػرة والنسػػػػػػيـ واللطػػػػػػؼ العجيػػػػػػػب، وفػػػػػػي البسػػػػػػتاف المل ػػػػػػػؽ 

ني أسرار دينو، فااف مما قاؿ إف لسػيدنا عيسػى بالبيمارستاف، أرذ ىذا الراىب يعلم
طبيعتػػافي ناسػػوتية و ىوتيػػة، وأنػػو ضػػ ى بن سػػو مػػف أجػػؿ أف يرلػػص بنػػي اإنسػػاف 
مف رطاياىـ، وأف ىذا أساسػو ال ػب لاػؿ بنػي البشػر، وليػذا فػإف المسػي ي الطيػب 
ي ػػب اػػؿ النػػاس، اػػـ قػػاؿ لػػي إف الاػػالوث يتاامػػؿ فػػي وا ػػد، وأف الوا ػػد لػػػو ا اػػة 

وه، فػػ  تعػػارض أو تجزيػػة. وألف ال ػػب ي تػػرض التسػػام ، فػػإف التسػػام  ي تػػرض وجػػ
ا عتراؼ بالرطييػة، وىاػذا فػإف علػى المسػي ي الطيػب أيضػا  أف يعتػرؼ برطايػاه. 
اػػػاف ذلػػػػؾ جديػػػػدا  وم اجيػػػػا  ومدىشػػػػا ، فايػػػػؼ أعتػػػرؼ لػػػػػيذا الراىػػػػب بمػػػػا أفعػػػػؿ فػػػػي 

قػػاؿ لػػي، و اولػػػت أف  اإسػػطبؿه!... ولانػػي وب ػػعوبة بالغػػة اسػػتطعت التقػػاط مػػا
أرتػػب ذلػػؾ فػػي ذىنػػي، مػػا وسػػعني األمػػر. فػػأظيرت السػػرور وال يػػـ، ف ػػرح الراىػػب 
بػػذلؾ أيمػػا فػػرح، ووعػػدني أف يعلمنػػي الاتابػػة والقػػراكة إذا مااػػاف تقػػدمي سػػريعا ، ولػػـ 
أريػػػػب ظنػػػػو، فقػػػػد   ظػػػػت اػػػػؿ ماقالػػػػو لػػػػي،  تػػػػى تلػػػػؾ ال ػػػػ ة "أبانػػػػا الػػػػذ  فػػػػي 

 يػػر لسػػاف العػػواـ وًانمػػا بلغػػة عوي ػػة لػػػيا مرػػارج  السػػموات...". وقػػد قرأتيػػا بلسػػاف
 اقيلة قاؿ لي الراىب عنيا أنيا لساف الاتاب المقدس الذ  اتب ب روؼ  تينية. 

وفي األسبوع التالي، ألبستني فاليريا لباسا  فاررا  ألوؿ مػرة فػي  يػاتي، سػروا   
يا  مزينػػا  بػػزرد إفرنجيػػا  ضػػيقا  رجلػػت منػػو ألنػػو أظيػػر أعضػػايي باامليػػا و زامػػا  جلػػد

 ديػػد   مػػع، و ػػدرية رضػػراك مػػف ال ريػػر الرػػالص، وفػػوؽ ذلػػؾ معطػػؼ طويػػؿ 
يػػربط إلػػى العنػػؽ بػػ  أامػػاـ، اػػـ سػػر ت شػػعر  ورمتػػو علػػى أاتػػافي و لقػػت ذقنػػي 
وشاربي، وما إف انتيت مف ذلؾ  تى  ػدقت بػي، شػعرت بيػا تقػوؿ ب سػرة ااملػةا 

أف ت ت ػؿ بػي، أو أف تنت ػر بػي لـ أاف أعرؼ أنؾ باؿ ىذا الجماؿ!! اانت تريػد 
أمػػاـ ىػػذا الجمػػع الابيػػر،  يػػث ازد مػػت الانيسػػة بػػو، وألوؿ مػػرة منػػذ سػػنتيف، رأيػػت 
ال يسػػاونت سػػعيدا  بزوجتػػو،  يػػث قػػدمت للانيسػػة مسػػي يا  جديػػدا ، إذ وضػػع الرجػػؿ 
يده على اتؼ زوجتو ودفعيا أمامو لتتقدمو إلػى ال ػؼ األوؿ فػي القاعػة الضػرمة 

لسػيدنا عيسػى وأمػو مػريـ فػي أوضػاع تػدعو إلػى ا نػدىاش والتأمػؿ، المزينة برسػـو 
وقػػد فتنػػت بمػػا أرأ  ػػولي مػػف ال ػػور والتماايػػؿ ومػػف فرامػػة الماػػاف وروعتػػو ومػػف 
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ذلؾ ال ضور الابير بالم بس واأللواف والوجوه الجميلة، اعترفت لن سػي أف مػا أراه 
والطػرب وأنػا أرأ ىػذا  لـ يمر برلد  في يـو مف األياـ، وأ سسػت بمػا يشػبو الر ػة

ا  ت اؿ بي، تذارت بيػت فوريػؾ وف  ييػا ووالػد  وبيتنػا ال قيػر المتواضػع، ب اػت 
 عف تميز  وسر  الابير في  در . قلتا ماذا أريد إذا !!
 سألت ن سيا لمف أر ي سر ، وايؼ أست يد منوه!!!

 انباقت اإجابة مف دارليا اهلل، أنت تر ي سرؾ مف أجؿ اهلل.
عجبػا ، لػـ أدر لػػو سػببا ، ولػـ أعػرؼ ايػؼ أ ػ و. بيػت ا فتتػاف فػي  ااف ذلؾ

 دارلي،  رت أستمتع بو امف يستمتع برطييتو.
بدأت   ة طويلػة بتلػؾ اللغػة العوي ػة،  يػث قػررت أف أتعلميػا، بعػد ذلػؾ، 
دفعنػػػي راىػػػب ثرػػػر إلػػػى الراىػػػب الػػػذ  قػػػاد ال ػػػ ة، راعػػػت أمامػػػو، فرسػػػـ ع مػػػة 

سقاني شييا  ما، اـ قمت مسي يا  بعػد ذلػؾ، اػـ تقػدـ منػي ال ليب فوقي، أطعمني وأ
مماػػؿ الملػػؾ أمػػالرؾ وبػػاراني اػػـ تبعػػو بعػػد ذلػػؾ ابػػراك القػػـو الػػذيف   أعػػرؼ مػػنيـ 

 أ د.
وفػػػي سػػػا ة الانيسػػػة، تباىػػػت بػػػي فاليريػػػا أمػػػاـ الجميػػػع، وقالػػػت إنيػػػا تمن نػػػي 

قػػد جعلتنػػي للردمػػة فػػي البيمارسػػتاف، وأنيػػا بسػػبب مػػف سػػلوايا المسػػي ي ال ػػال  ف
أترؾ ديني، سلـ علي اايروف منيـ الراىب الذ  رأيتػو فػي بيػت فوريػؾ ينػاد  علػى 
ال   ػػيف لي  ػػؿ مػػنيـ امػػارىـ، وقػػد   ظػػت أف اايػػرا  ممػػف سػػلـ علػػي فعػػؿ ذلػػؾ 
دوف ابيػػر ا ت ػػاؿ أو اىتمػػاـ، ويماػػف لػػي أف أقػػوؿ إف ا  ت ػػاؿ الػػو مااػػاف لياػػوف 

ا ماااف لياوف لو  ر بة فاليريا بترتيب  ػدث لو  مراز ال يساونت وزوجتو، أو ربم
مرتلؼ، وقد  دؽ ظني إذ أف زوجيا   ؿ بعد أيػاـ علػى رتبػة جديػدة من يػا لػػو 

 الملؾ أمالرؾ، وأف ا  ت اؿ بي لـ ياف إ  ذريعة.
ولػـ أعػرؼ أف اسػمي تغيػر إ  بعػد أف ذاػرت لػي فاليريػا أف الراىػب الػذ  قػاد 

 شػػد أف اسػػمي قػػد أ ػػب  ريمػػوف وأننػػي علػػى ديػػف ال ػػ ة فػػي الانيسػػة قػػد أعلػػف لل
البابا ن سو، وألف اإنساف اسمو، فقد رػامرني شػعور بػأف ريمػوف يرتلػؼ تمامػا  عػف 
عمػػر، وأف لػػي  قػػوؽ ريمػػوف و ريتػػو وانط قػػو، وعجبػػت لن سػػي أشػػد العجػػب وأنػػا 

 أ اوؿ أف أبدو ريموف الذ  يديف بديف البابا ن سو.
اللػػواتي يبػػدو علػػييف األىميػػة والرطػػورة، نظػػرف قػػدمتني فاليريػػا لػػبعض النسػػوة 

إلػػي بعػػيف الربيػػر المػػدقؽ، سػػلمف ببػػرود ظػػاىر رددت بمالػػو، فمػػف  ػػؽ ريمػػوف أف 
 ياوف باردا  إذا شاك.
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وفي البيمارستاف المجاور، التقيت األرت فيرونياا، القويػة والنشػيطة والياديػة، 
أشػػد الطػػرب، وأ سسػػت اسػػتقبلتني بتر ػػاب ابيػػر، ودعتنػػي بػػاألخ، وىػػو مػػا أطربنػػي 

 قػػا  أننػػي ريمػػوف وليسػػت عمػػر الػػزيف مػػف بيػػت فوريػػؾ. أجلسػػتني أماميػػا فػػي  جػػرة 
ضيقة ليس فييا سوأ مايدة  غيرة علييا شموع واتاب سميؾ وتماايؿ  ػغيرة مػف 
الرشب لسيدنا عيسى. شر ت لي األرػت فيرونياػا عملػي دارػؿ البيمارسػتاف  يػث 

طة وا ىتماـ بالمرضى في  الة عدـ وجود مػا توجب علي ا ىتماـ بال ديقة الم ي
يشغلني فييا، ىذا مع ضرورة  ضور جميع ال لوات والػدروس التػي سػيلقييا علػي 
األب الود ع ر اؿ يـو  تى أ ب  مسي يا  يضرب بي الماػؿ امػا قالػت األرػت 

 فيرونياا.
، للنـو فقػط، أمػا قاعػة األاػؿ  اـ أضافت قايلةا ىذه ستاوف  جرتؾ  منذ اليـو

 والدرس ف ي الجناح اآلرر  المقابؿ.
ىززت رأسي ع مة ال يػـ، فتناولػت  ػرة مػف ت ػت المايػدة، قػدمتيا لػي وىػي 

 .  تقوؿا وىذه ىي م بسؾ منذ اليـو
ابتسػػمت فػػي وجيػػي وررجػػت، عنػػدما لبسػػت الاػػوب الػػذ  قدمتػػو لػػي وشػػددت 
ر ػػػر  بال بػػػؿ الرشػػػف، سػػػألت ن سػػػيا أيػػػف عمػػػر مػػػف ريمػػػوف، وأيػػػف ريمػػػوف مػػػف 

 ره!...عم
اػػاف الاػػوب مػػف الاتػػاف الرشػػف، بػػ  سػػراويؿ فقيػػرا  مػػف اػػؿ شػػيك، رػػ  مػػف  
الجيوب أو الانايا، وب  لوف تقريبا ، شيك يػدعو إلػى التواضػع واإ سػاس بالضػ لة، 
مػػا الػػذ  يلػػـ بجسػػد  ورو ػػيه!... م بسػػنا جػػزك منػػا!!... أ سسػػت بػػأني تقػػدمت 

قريتػػػػي ال قيػػػػرة وبيػػػػت والػػػػد  بػػػػالعمر فجػػػػأة، وأننػػػػي أقػػػػؼ علػػػػى مسػػػػافة بعيػػػػدة مػػػػف 
المتواضػػع. أ سسػػت أننػػي أمشػػي علػػى  بػػؿ مشػػدود فػػوؽ ىاويػػة سػػ يقة. اسػػتجرت 
باهلل أل ت ظ بدما ي وقلبي ومق د ، انػت االسػ ح الػذ  يب ػث عمػف يسػتعملو، 
أو االم ػػػباح الػػػذ    يعػػػرؼ لمػػػف يضػػػيك، لػػػـ أجػػػد  يػػػر اهلل أللػػػوذ بػػػو مػػػف ىػػػذا 

 الجنوف الجديد الذ  يلـ بي. 
ب الػػػود، الراىػػػب الػػػذ  لػػػػو سػػػ نة م ػػػارب وجسػػػده، بػػػدأ دروسػػػو ب ػػػرامة األ

شديدة،  وعندما علـ بأف والد  يعمؿ قاضػيا  وأنػو علمنػي القػراكة والاتابػة وال سػاب 
وبعػػض ال ػػديث وال قػػو،  ػػرؽ فػػي لجػػة ت ايػػر عميػػؽ، اػػـ رفػػع رأسػػو وقػػاؿ لػػي إنػػو 

ني إيػػاه   ي تمػػؿ يطلػػب منػػي أف أفػػرغ رأسػػي مػػف أيػػة علػػـو سػػابقة، ألف مػػا سػػيعلم
المقارنة، فبػدأ بق ػة سػيدنا عيسػى ومػي ده  تػى  ػلبو، ومػف اػـ عودتػو بعػد ا اػة 
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أيػػاـ  يػػا  يػػرزؽ، وانطػػ ؽ الرسػػؿ إلػػى األمػػـ ياػػرزوف بالبشػػارة، ومػػا رافػػؽ ذلػػؾ مػػف 
عيػػود ظلػػـ وجػػور تعػػرض لػػػيا المسػػي يوف األوايػػؿ، أمػػور لػػـ أسػػمع بيػػا يومػػا  مػػف 

اػف ػ ور ػـ ىػذا الػو ػ فقػد قارنػت بػيف مػا أسػمع وبػيف مػا األياـ ولػـ ترطػر ببػالي، ول
عرفت مف سيرة  سيدنا م مد و  بو فوجدت أف ال ارة العظيمػة ت تػاج عػادة إلػى 

 أناس عظماك   يشبيوننا و  نطيؽ ما يطيقوف.
واسػػتغربت أف األب الػػود   يشػػاراني إيمػػاني وًانػػو   يسػػتطيع أف ينظػػر إلػػى 

ًانو إذا ااف يؤمف باهلل الرالؽ المبػدع، فلمػاذا يناػر ىػذا ديف الناس الذيف ي اربيـ، و 
اإيمػػاف علػػى  يػػػره مػػف النػػػاس، وًاذا اػػاف يػػػؤمف بػػالروارؽ والمعجػػػزات التػػي جػػػرت 
علػػى يػػد  الرسػػؿ فلمػػاذا   يػػؤمف بمعجػػزات الػػديانات األرػػرأ، وقػػد و ػػلت إلػػى أف 

التع ػب  التع ب لما ن ف فيو ولما ن ف عليو ىو ما يجعلنػا ن ػف، وًانػو دوف ىػذا
القػايـ علػػى مػػا   نعػػرؼ أيضػا ، فإننػػا لػػف نعػػود ن ػػف، بػؿ إننػػا لػػف نسػػتطيع أف ن ػػدد 
ا رت ؼ عف اآلرريف، وقد أقنعني األب الود بت ػرفو   با مػو إننػا ب اجػة إلػى 
تع ب ما  تى نميز أن سنا عف اآلرريف، و   اجة إلى الب ث عف براىيف لتأايػد 

 أو تبرير ىذا التع ب.
  ي تػػاج إلػػى بػػراىيف، بػػؿ ي تػػاج إلػػى اايػػر مػػف األنانيػػة والغضػػب، التع ػػب 

وىػػذا مػػا وجدتػػو لػػدأ الػػود بطريقػػة ارىتػػو فييػػا إلػػى أبعػػد  ػػدود، فقػػد تعػػرض لسػػيدنا 
م مد با ـ   يليؽ واتيمػو باػؿ شػاينة، واػاف يػدعوه "ماىونػد" أانػاك ال ػديث عنػو، 

شػػرب الرمػػر الػػذ  يرقػػؽ واتيػػـ أ ػػ ابو بالشػػذوذ والدمويػػة، ذلػػؾ أنيػػـ أقلعػػوا عػػف 
ال اشية ويرىؼ الوجداف، وقاؿ إف القرثف الاريـ مػأروذ عػف التػوراة فػي ا مػو عػف 
ال قػػوؽ ومػػأروذ عػػف اإنجيػػؿ فػػي ا مػػو عػػف التسػػام  وال ػػب، ولانػػو تقا ػػر عػػف 

 الاتابيف المقدسيف.
وقػػد ت ملػػت ذلػػؾ الػػو وأعػػانني اهلل عليػػو ر ػػـ مػػا انػػت أشػػعر بػػو مػػف تأنيػػب 

دارلػي أر ػب فػي تمزيػؽ الراىػب ووجيػو. ال ػظ الػذ   يليػؽ بوجػو  وذنب، انت في
راىب، ولترااـ الغضب والشعور بالػذنب،  ػرت أ لػؽ علػى ن سػي ال جػرة وأ ػلي 
  ة نافلة طويلة وممتعػة، عنػدىا، وفػي تلػؾ الل ظػة، أسػتعيد اسػمي ووجػو والػد  

إلػػى أف وراي ػػة أمػػي وبيػػادر بيػػت فوريػػؾ ال معػػة ت ػػت الشػػمس، وقػػد دفعنػػي ذلػػؾ 
أجعؿ مف سر  ذ  قيمة، ودفعني أيضػا  إلػى اإ سػاس باألىميػة والرطػورة، وأننػي 
أمارس ما   يعرفوف وأر ي عنيـ ما   يتوقعوف، وىذا علمنػي ىػذا اليػدوك والابػات 
والاتمػػاف ودقػػة الم  ظػػة وا ىتمػػاـ بالت ا ػػيؿ إلػػى درجػػة فايقػػة، فقػػد ااتشػػ ت أف 
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ف أتعلػػـ لغػػة الاتػػاب المقػػدس بسػػرعة أدىشػػت لػػد  ذااػػرة عجيبػػة، اسػػتطعت معيػػا أ
 األب الود واألرت فيرونياا. 

ىػػذا مػػا اػػػاف مػػف أمػػػر األب الػػود ودروسػػػو، أمػػا مااػػػاف مػػف أمػػػر العمػػؿ فػػػي 
ال ديقػػة فقػػد اػػاف ذلػػؾ الجػػزك األااػػر إاػػارة فػػي يػػومي ال افػػؿ فػػي ذلػػؾ البيمارسػػتاف 

مػػر مسػػاعدا  لػػلب الػػذ  يسػػير علػػى نظػػاـ األديػػرة امػػا قيػػؿ لػػي، إذ عملػػت بػػادئ األ
ميشيؿ، وىو راىب ىػـر يتعػب بسػرعة، سػرعاف مػا يغػرؽ فػي عرقػو وليااػو فيتيالػؾ 
، ويات ػػي مػػف ذلػػؾ بإعطػػايي األوامػػر أن ػػذىا اي مػػا  اػػـ   يعػػود يػػنيض طيلػػة اليػػـو
ات ؽ، وااف ىػذا معنيػا  بزراعػة األعشػاب الطبيػة االبػابون  والقز ػة، والاػـو والب ػؿ 

ف والنعنػػػػػاع والزعتػػػػػر، باإضػػػػافة إلػػػػػى الليمػػػػػوف والرمػػػػػاف وال جؿ،والشػػػػومر واليانسػػػػػو 
والارمػػة واللػػوز والجػػوز  وال ػػبار والرشػػراش، والػػورود أيضػػا  االقرن ػػؿ واألااسػػية 
والري ػػػػاف والنػػػػرجس، والرضػػػػروات اػػػػالارات والقاػػػػاك والقػػػػرع، ولمػػػػا اانػػػػت ال ديقػػػػة 

يـ تلػؾ األرض  ػغيرة ال جػـ   تتجػاوز مسػا تيا ااريواػا  وا ػدا  ػ والااريواػا بلغػت
التي ي رايا اور وا د في يـو وا د ػ فقد ااف عملي سػي   إلػى  ػد  مػا، ومايػرا  إلػى 
أبعػد ال ػدود، ف ػي ال ػباح أقػدـ للرػت اليزابيػث ػ العجػوز المتجيمػة دايمػا  ػ سػػلة 
ابيػػػرة مػػػف الامػػػار والرضػػػروات تػػػدرليا إلػػػى المطػػػبع المجػػػاور الػػػذ  تت ػػػاعد منػػػو 

أستسػػيغيا، اػػـ أت قػػد جوانػػب ال ديقػػة بالاامػػؿ، أرعاىػػا امػػا روايػ  ونايػػات  ريبػػة   
ينبغػػػي، سػػػقاية وتشػػػذيبا  وناشػػػا  وًازالػػػة للضػػػرر، اػػػـ أقعػػػد أتر ػػػد مجػػػيك الراىبػػػات 
 غيرات السف، اللواتي يػأتيف للقػراكة أو التػريض أو مرافقػة المرضػى والجر ػى مػف 

  د الشاـ. الم اربيف الذيف ي لوف مف أرض المعارؾ الاايرة التي تدور في ب
 
 

وألنني ريموف،  ػديث المسػي ية، الػذ  ىمسػت فاليريػا  ػولي مػا ىمسػت، فقػد 
انػت م ػػط اىتمػػاـ الراىبػات اللػػواتي ينشػػرف  ػوليف ىالػػة ت تننػػي  قػا ، فيػػذا الجمػػاؿ 
اليػػادئ والوقػػار األناػػو  وتلػػؾ الرقػػة الشػػبيية برقػػة ال ػػراش فػػي أيػػاـ الربيػػع، ت ػػيبني 

اػؿ ذلػؾ، تعلمػت أف أر ػي مػا يضػطـر بػو قلبػي فػ  في أعماؽ قلبي، ولاف، ور ـ 
 يظير على وجيي. 

الراىبات  غيرات السػف، اللػواتي تجنػبف ال ػديث معػي فػي البدايػة، بػدأف ذلػؾ 
علػػى مػػا يشػػبو ا سػػت ياك، اػػـ  ػػار ذلػػؾ عػػادة م ببػػة، وااتشػػ ت أف ىنػػاؾ راىبػػات 

ااػػػر مػػػف جػػػنس اإفرنسػػػيس وأف ىنػػػاؾ راىبػػػات مػػػف جػػػنس الطليػػػاف، وىػػػف أجمػػػؿ وأ
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لط ػػػػا ، ومػػػػف بػػػػيف أوليػػػػؾ اسػػػػتوق تني األرػػػػت فرانشيسػػػػاا، وىػػػػي امػػػػرأة لػػػػـ تتجػػػػاوز 
العشػػرينيات مػػف عمرىػػا، لػػػيا وجػػو يقطػػر جمػػا   وابتياجػػا  وفيػػو مػػا يػػدعو إلػػى ال يػػاة 
والطرب، فعيناىا الواسعتاف الرضراوتاف يتراقص فييما شوؽ عػاـر لمػا سػيأتي، أمػا 

مػػاـ قلػػي  ، فيمػػا دعػػوة مباشػػرة وواضػػ ة لاػػؿ مػػا شػػ تاىا الغليظتػػاف النافرتػػاف إلػػى األ
ياور في ال در، وعندما  ػداتني بلسػانيا الػذ  يرتلػؼ عػف لسػاف اإفرنسػيس، دؽ 
قلبػػي بقػػوة نػػاقوس الانيسػػة القريبػػة، لسػػاف الطليػػاف، نػػاعـ وررػػو وفيػػو  ػػن    يطػػاؽ 

 وموسيقى ذات وقع ماير.
  دايني بما أفيـ.  قلت لػيا وأنا أاظـ ما في  در  وأر ي ارتعاش يد ا
 ش تاىا النافرتاف الغليظتاف قالتاا لماذا   تتعلـ لغتيه...

 قلت وأنا أستعيد ذارأ فاليرياا أتمنى ذلؾ!
 الش تاف النافرتاف الغليظتاف قالتاا اطلب ذلؾ مف األرت فيرونياا. 

األرػػت فرانشيسػػاا مػػدت يػػدىا  البيضػػاك، الناعمػػة، الرقيقػػة، واأنيػػا الػػوردة فػػي 
 ، لمست جبيني وقالتا إنؾ تنزؼ عرقا !!...اميا

أ رقت عينييا بعيني، عنديذ  انيرت، ولـ أستطع المقاومة. جلست علػى مقعػد 
 جر  قريب، قلتا   أسػتطيع... مسػت يؿ. اانػت تلػؾ المػرة األولػى التػي اناشػؼ 
فييا على ىذا الن و، ولاني فوجيت بػالمرأة تقػوؿا انتظرنػي ع ػرا  فػي  جػرة األب 

، قالػػت ذلػػؾ ب ػػوت المػػؤامرة اػػـ انطلقػػت، اػػاف ذلػػؾ أااػػر مػػا توقعػػت وأسػػرع ميشػػيؿ
 مما توقعت. 

 ؿ الع ر بغمضػة عػيف، نػاـ األب ميشػيؿ فػي  جرتػو التػي يسػتعمليا للنػـو 
وت ضػػير األدويػػة والمػػراىـ، ىػػو عػػادة ينػػاـ ع ػػرا  اعػػادة أىػػؿ الشػػاـ وم ػػر، أمػػا 

يػػػة والمػػػراىـ، فينػػػاؾ علػػػى  جرتػػػو فاانػػػت واسػػػعة يسػػػتعمليا لنومػػػو ولت ضػػػير األدو 
 امػػؿ رشػػبي طويػػؿ عشػػرات األوعيػػة الزجاجيػػة المملػػوكة  بػػأوراؽ الشػػجر أو جػػذور 

 األعشاب، معظميا بالعربية وبعضيا بال تينية.
وعنػػدما ينػػاـ األب ميشػػيؿ فيػػو عػػادة   ي ػػ و إ  علػػى دقػػات الانيسػػة تعلػػف 

ل ديقػػة، فالبػػاب  ػػ ة المسػػاك، لبػػدت بػػالقرب مػػف بػػاب ال جػػرة الػػذ  ي ضػػي إلػػى ا
 اآلرر الذ  ي ضي إلى با ة البيمارستاف   يستعملو إ  األب ميشيؿ.

انػػت أترقػػب فيمػػا اػػاف قلبػػي يضػػرب جػػدراف  ػػدر  بشػػاؿ مػػؤلـ، تػػوتر  بلػػص 
مداه وأنا أعرؼ رطورة ما أنا مقدـ عليو،ولاني لـ أتوقع تػدبير الراىبػة، فقػد جػاكت 
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شػػارة. ومػػا أف و ػ  إلػػى بػػاب ال جػػرة وىػي تسػػاند عجػػوزا  م طمػػا  يت ػاىـ معيػػا باإ
 تى أجلستو  علػى مقعػد  جػر  قريػب، اػـ انسػلت إلػي تسػبقيا را ػة  ػابوف زاػي 

 اشتيرت بو مدينة نابلس، أسارني ذلؾ ب   دود،شعرت بدوار في رأسي.
انػػدفعت إلػػيَّ بلغػػة اإفرنسػػيس التػػي نت ػػاىـ بيػػا عػػادةا جيػػت بيػػذا ال ػػاج مػػف 

أبػػرر بػػو الرػػروج فػػي ىػػذه السػػاعة. لػػـ أدر مػػا أقػػوؿ،  بػػ د الدنمرقػػة  تػػى أجػػد مػػا
أرػػػذتني الم اجػػػأة وىػػػذا ال ضػػػور الاايػػػؼ ال ػػػاعؽ، وتلػػػؾ الشػػػ اه الغليظػػػة النػػػافرة، 

 وىذه الجرأة العالية.
 قالت بليجة مرتل ة عف تلؾ التي تت دث بيا الراىبات عادةا أراؾ  امتا .

 قالتا أنت... أنت.
 دةا شرير األب ميشيؿ مض ؾ.قالت وىي تشمؿ المااف بنظرة وا 
 وجدت ما أقوؿا إنو لف ي  و.

 قالت ببساطةا أعرؼ.
 ت اجأت  قا ا ىؿ تعرفيفه!...

 قالتا أعرؼ ذلؾ قبلؾ.
الراىبػػة فرانشيسػػاا اانػػت مػػف جمعيػػة اإسػػبتارية فيمػػا اػػاف البيمارسػػتاف يرػػص 

لػػى جماعػػة الداويػػة وىػػـ مػػف اإفرنسػػيس، وعرفػػت  فيمػػا بعػػد أف فرانشيسػػاا اانػػت ع
رػػ ؼ مػػع األرػػت فيرونياػػا، ولاػػف ىػػذه لػػـ تسػػتطع أف تشػػاـ تيػػور الراىبػػة  ػػغيرة 
السػػف، وقػػد  ػػداتني فرانشيسػػاا باػػ ـ شػػايف عػػف األرػػت فيرونياػػا إذ اتيمتيػػا بأنيػػا 
اانت امرأة سيية السمعة في  اضرة ابيرة بب د اإفرنسيس تدعى مرسيلية، ولانيػا 

أو بػاللمس، ف ػدؽ النػاس ذلػؾ،  تػى ادعت قػدرتيا علػى شػ اك المرضػى بال ػ ة 
قيؿ إنيا استطاعت إشػ اك ملػؾ اإفرنسػيس ن سػو  بمجػرد أنيػا لمسػت ذراعػو، وأنيػا 
ر بػػة منيػػا فػػي إظيػػار تقواىػػا وورعيػػا و ػػدقيا، فقػػد ق ػػدت الػػب د المقدسػػة  يػػث 

 قبر المسي  لتردـ المسي ييف الم اربيف، وال جاج واؿ طالب  اجة.
تقػص علػي ذلػؾ بسػررية، وتزيػد مػف سػرريتيا عنػدما الراىبة فرانشيساا اانػت 

تقوؿ أف أاار األااذيب شيوعا  وت ديقا  ىي  األااذيب التي ينشرىا بعػض الرىبػاف 
عف قدراتيـ ومعجزاتيـ، فلما سألتيا عف سبب ارتيارىا الرىبنة، قالػتا إنيػا أجبػرت 

فػػػض علػػػى ذلػػػؾ، فيػػػي ابنػػػة  يػػػر شػػػرعية أل ػػػد فرسػػػاف جمعيػػػة ا سػػػبتارية الػػػذ  ر 
ا عتراؼ بيا، فاضطرت أف ت يا ىاذا مف دير إلػى ديػر، فيػي راىبػة ر مػا  عنيػا، 
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  تعػػػرؼ أمػػػا  و  أبػػػا ، وفػػػي  ػػػديث ثرػػػر ذاػػػرت لػػػي أنيػػػا ليسػػػت راىبػػػة بػػػؿ رادمػػػة 
ولانيػػا تضػػطر أف تلػػبس لبػػاس الراىبػػات  تػػى   تايػػر النظػػر، وفػػي  ػػديث االػػث 

مارسػػػػػتاف، ىاػػػػػذا اانػػػػػت قالػػػػػت لػػػػػي أف األرػػػػػت فيرونياػػػػػا ت اػػػػػر بطردىػػػػػا مػػػػػف البي
فرانشيسػػاا،   يعػػرؼ  ػػدقيا مػػف اػػذبيا، أو جػػدىا مػػف ىزليػػا، ولانيػػا اانػػت ماػػؿ 
عسػػؿ الن ػػؿ أوؿ موسػػػمو،  لػػوا   ذعػػا ، تتاشػػػؼ   وتػػو قطػػرة بعػػػد قطػػرة، وتػػػزداد 

   وتو قطرة بعد قطرة.
ولما قلت للرت فيرونياا أف ىذه الراىبة سػتعلمني لغتيػا، فاػرت ىػذه  قلػي  ، 

فعػػت  اجبييػػا، وقالػػتا أعػػرؼ أنػػؾ موىػػوب باللغػػات، فقػػد ذاػػر لػػي ذلػػؾ األب اػػـ ر 
 الود، ولاف.... أ  تعتقد أف األب ميشيؿ قد ياوف أاار م يمة لؾه... 
.  قلت، وأنا أر ي عينيا األب ميشيؿ عجوز يقضي وقتو في النـو

ذلػؾ رمقتني الراىبة القوية بعينييا المت يمتيف، طاؿ  متيا قبؿ أف تقوؿا لػؾ 
ولاػػف بشػػرط أف   يػػؤار ىػػذا علػػى عملػػؾ فػػي ال ديقػػة أو علػػى دروسػػؾ مػػع األب 

 الود.
 قلت و  زلت أر ي عينيا لؾ ذلؾ أيتيا األرت المباراة.

ىؿ فيمت األرت فيرونياا ما وراك طلبػيه!... ىػؿ عرفػت سػر مػا يجػر  فػي 
  جرة األب ميشيؿه!...   أدر  

ب وت عاؿ بدا  ريبػا  فػي الماػاف، عندما نقلت ذلؾ ل رانشيساا ض ات ىذه 
 وقالتا ااف يجب أف توافؽ. فأنا أعرؼ أسرارىا. 

 وىؿ لػيذه أسراره!..-
 أاملت ض اتياا ىذه ىي التي تملؾ اؿ األسرار.

وفيما ااف األب الػود مطمينػا  إلػى تقػدمي فػي دروسػو بأسػرار الػديف المسػي ي 
لػى تقػدمي فػي دروسػو  ػوؿ وتاريع قديسيو، اػاف األب ميشػيؿ مطمينػا  ىػو اآلرػر إ

األعشاب والنبات في ال ديقة والمعمؿ،  يث  رت قادرا  على اسػتر ص األدويػة 
مػف األوراؽ واألعشػػاب  والزىػػور والبػذور، والجػػذور والل ػػاكات، و ػرت قػػادرا  علػػى 
 ػػػنع ال ػػػبغات والزيػػػوت والمػػػراىـ، ذلػػػؾ أف األب ميشػػػيؿ اػػػاف يسػػػتعيف بػػػي فػػػي 

مف اتب الطب واألعشػاب التػي لديػو بالعربيػة،  يػث بعض األ ياف بترجمة فقرأت 
اػػاف يملػػؾ اتػػاب ابػػف الب ػػاؿ فػػي األعشػػاب، واتػػاب ابػػف زىػػر فػػي الطػػب، واتػػاب 
علػػي بػػف عبػػاس المجوسػػي الػػذ  وسػػمو بالاامػػؿ فػػي الطػػب واػػذلؾ جػػزك وا ػػدا  مػػف 
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اتػػاب القػػانوف للشػػيع الػػرييس ابػػف سػػينا، ىػػو ذلػػؾ الجػػزك الػػذ  و ػػؼ فيػػو المؤلػػؼ 
يف دواك  مرتل ػػا  لاػػؿ مػػايماف ل نسػػاف أف ي ػػاب بػػو. فيمػػا اػػاف ذلػػؾ سػػبعمية وسػػت

اػذلؾ، انػػت أتعلػػـ مػػف فرانشيسػػاا اػػؿ شػػيك، اللسػػاف والجسػػد وال يػػاة ال ػػعبة علػػى 
ال يػػـ، اانػػت أابػػر مػػف عمرىػػا باايػػر، ذلػػؾ أنيػػا عاشػػت فػػي أديػػرة اايػػرة ورأت اايػػرا  

ىػـ المػدافعوف عػف تجػار  مف النػاس. قالػت لػي أف جماعػة اليسػبتالية أو اإسػبتارية
بيػػزة وجنػػوة والبندقيػػة، ف ػػي الوقػػت الػػذ  يبنػػي فيػػو ىػػؤ ك القػػ ع واألديػػرة وي  ػػلوف 
على اإقطاعيات، فإف أوليؾ التجػار ي  ػلوف علػى أ يػاك جديػدة ومػوانئ رري ػة 
وأرض ر ػػبة فػػي بػػ د الشػػاـ. وفيمػػا ىػػؤ ك  يرػػدموف المسػػي  فػػإف أوليػػؾ يرػػدموف 

 أيف أنت مف اؿ ىذا يا فرانشيسااه!البيزنت وال لوريف، و 
قالػػت ىػػذها أنػػػا مجػػرد امػػرأة لػػػـ يعتػػرؼ بيػػا والػػػدىا ال ػػارس الم ػػارب المػػػؤمف 

 ال ال ه!...
 ولماذا لـ يعترؼ بؾهه-
ألنو أنجبني مف امرأة عاىرة جاكت مع مف جاك مف الم ػاربيف إلػى األرض -

 المقدسةه!..
 بماذا تؤمنيف يا فرانشيساا ه!..-
 ب ريتي، و  أ دؽ الاينة. أؤمف بن سي،-
 ولانؾ تعيشيف معيـه!... -
 إلى  يف، سأعود يوما  إلى ب د .-
 وىذه، أليست ب دؾه..-
نػػابلس... ىػػذه ليسػػت بػػ د ... ىنػػا يعػػيش الم ػػاربوف ولػػيس النػػاس... إننػػا -

 نعيش ىنا في توجس ابير و ذر أابر... اؿ شيك  ولي يذارني بالموت... 
ولانػؾ تعيشػيف  ياتػؾ امػا تريػديف... لقػد عرفػت أناسػا   قلت لػػيا ب ػذر شػديدا

 قبلي. 
، ضػ ات ب ريػة   يعرفيػا أ ػد فػي ىػذا الماػافا وىػؿ  ض ات ب ػوت عػاؿ 
ت سب أنؾ الشاب األجمػؿ فػي الػدنيا. وىػؿ تعتقػد أف األب ميشػيؿ ينػاـ  قػا  عنػدما 

 أدرؿ  جرتو. 
ؿ وقلػة ال يلػة،  عقتني الم اجأة، لـ ت ملني رابتا ، أ سست بػالعر  والرجػ

إذا  ااف اؿ ما جرأ، تـ بتدبير م اػـ،  تػى األرػت فيرونياػا اانػت علػى علػـ بمػا 
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 يجر . 
تضػػاكلت  تػػى ر بػػػت بػػالت وؿ إلػػػى ىػػواـ األرض. ىػػالني أف اػػػؿ شػػيك يػػػتـ 

 بيذا الرضى وىذا ا اتماؿ وىذا التاتـ. 
وقعػػػت مريضػػػا  بػػػال مى، واضػػػطر األب ميشػػػيؿ إلػػػى معػػػالجتي بمنقػػػوع ال بػػػة 

لسوداك ورؿ الت اح، ومػا أف تماالػت للشػ اك  تػى قػاؿ لػي األب ميشػيؿ أننػي انػت ا
أىػػذ  باللغػػة العربيػػة،  ػػدقت فيػػو ألرأ سػػر  علػػى وجيػػو، اػػاف بسػػ نة جامػػدة   
تظيػػر شػػييا ، اػػاف عجػػوزا  جػػدا  ينتظػػر المػػوت، ولوىلػػة مػػا، شػػعرت أف   سػػعادة لػػػو 

 في ىذه ال ياة سوأ أف يسترؽ النظر. 
رػػت فيرونياػػا، جلسػػت بػػالقرب مػػف ال شػػية اللي يػػة التػػي انػػت أنػػاـ جػػاكتني األ

علييػػػا. جػػػاكت بيػػػدوييا وعينييػػػا المت يمتػػػيف وشػػػذأ ال نػػػو والطيبػػػة. لػػػـ يرػػػدعني 
 المظير إط قا . 

 قالت ب وت ر يضا يجب عليؾ أف تشار الرب اايرا .
لػػػػـ أرد، تػػػػدرؿ األب ميشػػػػيؿا وعليػػػػؾ أف تشػػػػار األرػػػػت فيرونياػػػػا التػػػػي لػػػػـ 

 قؾ.ت ار 
 نظرت إلييا أستطلع ما تر ي ىاتاف العيناف المت يمتاف،   شيك فييما. 

ابتسػػمت برقػػة بالغػػة. قالػػتا أريػػدؾ أف تتػػرؾ ال ػػراش، بعػػد  ػػد سػػيزورنا أميػػر 
 عربي شيير، وأر ب أف تترجـ لػو ولنا. 

 
 شيك عف ال ضي ة، ولما قمت مف فراشي ولمست قػدما  األرض أ سسػت 

لـ أندـ إ  علػى شػيك وا ػد فقػط، ىػو أنػي انػت ماشػوفا   بطعـ ثرر لاؿ ما جرأ،
وضػعي ا  ومرػدوعا . و  أعػػرؼ مػا الػػذ  يجػر  ت ػػت أن ػي، فوطنػػت ن سػي علػػى أف 
  أاػػوف اػػذلؾ أبػػدا . اآلف، وأنػػا أتػػولى العيػػوف والجواسػػيس لسػػيد  ومػػو    ػػ ح 

يجػب  الديف، أعرؼ تماما  مػامعنى ااتشػاؼ السػر وا  ت ػاظ بػو والب ػث مػف أجلػو،
أف   ياشػػػؼ المػػػرك لترػػػريف ومػػػف يناشػػػؼ فيػػػو مجػػػرد أرػػػرؽ و بػػػي و  يسػػػت ؽ 
الشػػػ قة. عنػػػدما قمػػػت مػػػف مرضػػػي، أتمشػػػى فػػػي ال ديقػػػة شػػػعرت  قػػػا  أننػػػي بػػػدوف 
م بػػس، اانػػت الرديعػػة تػػدفعني إلػػى الضػػ ؾ، وذلػػؾ أنيػػا بػػدت واأنيػػا لعبػػة انػػت 

 األ بى فييا أو الغبي الو يد. 
ر وراكىػػا م اربػػا  بالاػػاد يسػػير، رػػاطبتني بلغػػة جػػاكتني فرانشيسػػاا ع ػػرا  تجػػ
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ال رنجة واإفرنسيس ألف الم ارب ي يـ لسانيا األ لي اما قالػت، سػألت بسػرريةا 
 ىؿ استطاعت الدجالة فيرونياا إش اكؾ بلمستيا المباراة. 

قلػػت بج ػػاؼا إنيػػا   تػػدعي القداسػػة امػػا تػػدعيف، بػػؿ ىػػي تػػدير الماػػاف لػػيس 
 إ . 

 جميؿ فقط. ض ات بر وتا أنت
 ضبت  قا ، رأت ذلؾ على وجيي، تراجعػت وقالػتا ن ػف   نسػتطيع ال يػاة 

 دوف بضعة أااذيب.
 قلتا ورداع.

 وىذا   ي  أيضا .-
 لماذاه!...-
 أنا  أعرؼ.-

 قلت وأنا أر ب في إذ لياا ادرلي!!...
نظػػػػرت بعينػػػػيف متػػػػ مرتيف، زمػػػػت شػػػػ تييا النػػػػافرتيف اللتػػػػيف   تقاومػػػػافا أنػػػػت 

 ...  مريض!!
 قلتا   عليؾ..

ىػػذه –ال يػػاة   تػػدرؾ، وت تػػاج بضػػعة أااذيػػب لت ػػب  أسػػيؿ وأمتػػع، وال يػػاة 
  ت تػػرض منػػا  سػػف النيػػة و  سػػ مة السػػريرة، للشػػر  امػػة، وللرطييػػة  -المباراػػة

 امػػػة، ون ػػػف ناق ػػػوف، ناق ػػػوف بالشػػػوؽ والتشػػػوؽ واألمػػػؿ، إف األ ػػػ ـ واآلمػػػاؿ 
 ا نا ية أ  شيك. ىي مجرد ما يشعرنا بعدـ امت ان

 (1)فرانشيساا اانت تسعد الاؿ بما تستطيع وايؼ تستطيع.

                                           
إف ااتب ىذه السطور وبينما ىو ي قؽ في م اير الناس فػي تلػؾ ال قبػة البعيػدة، ااتشػؼ    (1)

أف طاي ة  لوليػة ان  ليػة ظيػرت فػي القػرف الرابػع عشػر المػي د  اػـ اضػم لت أو اػادت 
طػاك وقػػدرة فػي القػرف الاػػامف عشػر، اعتبػرت فرانشيسػػاا قديسػة لمػا أظيرتػػو مػف ت ػاف فػػي الع

علػى استب ػػار ال قيقػػة مػػف رػ ؿ ت طػػيـ القواعػػد والقػػوانيف باعتبػار ىػػذه ت ػػد مػػف التشػػوؼ 
اإنساني لل رية المطلقة، التي تشبو  رية اإلو، فرانشيساا و سب ىذه الطاي ة المضػم لة 
استطاعت أف تابت مف ر لو سلوايا ال ذ افتقار اؿ شيك للمعنى، وذلؾ مف ر ؿ ت ايؾ 

ن سو ونقضو مف أساسو، إلى ذلؾ، فإف ااتب ىػذه السػطور فػوجئ أيضػا  عنػدما قػرأ المعنى 
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اسػػػتيقظت  ػػػبا ا  علػػػى جلبػػػة، درػػػؿ األب ميشػػػيؿ وىػػػو يليػػػث، قػػػاؿ لػػػي أف 
األرت فيرونياػا تطلبنػي  ػا  ، فػاألمير العربػي فػي طريقػو إلػى البيمارسػتاف. لبسػت 

عرا  بػبعض اإاػارة رداك الاتاف الرشف، سػر ت شػعر  الػذ  ي ػؿ إلػى أاتػافي، شػا
ذلؾ أف ىذا ىو العربي الو يد الذ  سأت دث معػو منػذ سػنوات، ىنػا، بػيف اإفػرن ، 
  يطلقػػوف علػػى مػػف  ػػوليـ المػػة العػػرب، بػػؿ المسػػلميف أو األتػػراؾ أمػػا األب الػػود 
فيػػو الو يػػد الػػذ  يسػػتطيع و ػػؼ النػػاس بدقػػة ولانػػو يػػتالـ عػػنيـ با تقػػار شػػديد، 

ىبػػاف واألطبػػاك والم ػػاربيف أو ال جػػاج فػػإنيـ يت ػػداوف اآلرػػروف ممػػف أراىػػـ مػػف الر 
باراىيػػة واضػػ ة عػػف المسػػلميف وعػػف قطػػاع الطػػرؽ والل ػػوص ويعتبػػروف المسػػلـ 

 مجرد  يواف اريو الراي ة ي ب الدـ وياره سيدنا المسي . 
قالػػت لػػي األرػػت فيرونياػػا وىػػي من علػػة ب يػػث ا مػػرت وجنتاىػػا فبػػدت أااػػر 

.جما   وبياك ا أى   بؾ أ  ييا األخ ريموف. ن ف ب اجة إليؾ ىذا اليـو
 قلت ومشاعر اإاارة تتزايدا أنا رىف إشارتؾ.

قالػػػت بان عاليػػػا الػػػذ  لػػػـ أشػػػاىده علػػػى وجييػػػا منػػػذ أف التقيتيػػػاا يزورنػػػا اليػػػـو 
 عربي طبيب، أمير قلعة، و ا ب معجزات، أريدؾ مترجما  لػو وللمرضى. 

 قلتا ومف ىذا العربي الطيبه!...
 شيع الجبؿ... أمير قلعة م ياؼ و ا ب ق ع أررأ.قالتا 

اانت تلؾ المرة األولى التي أسمع بيػا بيػذا ا سػـ، اػاف ل سػـ وقػع مايػر فػي 
أذنػػي وفػػي قلبػػي.... شػػيع الجبػػؿ!!.. أنػػا الػػذ  لػػـ أعػػرؼ الجبػػاؿ ومػػا الػػذ  يوجػػد 

 فييا، شعرت باست زاز عجيب دب في جسد . 
بيػرة للبيمارسػتاف ت ػيط بػو  اشػيتو، واػذلؾ وعندما درؿ األمير مػف البوابػة الا

زوج فاليريػػػػا الػػػػذ  أ ػػػػب  مرايسػػػػا  أو مرايػػػػز بلغػػػػة ا فرنسػػػػيس، فقػػػػد سػػػػ رت بػػػػو، 
س رت باألناقة الشديدة والطوؿ الغامض والعينيف النافذتيف اآلسػرتيف، اػاف متوسػط 
الطػػػوؿ، يضػػػع عمامػػػة بيضػػػاك تتوسػػػطيا ياقوتػػػة  مػػػراك ابيػػػرة، مزنػػػرة بسلسػػػلة مػػػف 

د  إلييػػا عػػدد مػػف الم ػػاتي  ال ػػغيرة والنجػػـو السداسػػية تيتػػز المػػا  ػػرؾ الػػذىب شػػ
رأسػػػو الضػػػرـ الجميػػػؿ، أمػػػا م بسػػػو فاانػػػت أعجوبػػػة  قػػػا ، بػػػذلؾ الاػػػوب ال ريػػػر  
األ مػػػر الموشػػػى بريػػػوط الػػػذىب مػػػف أطرافػػػو  وأامامػػػو، و زامػػػو األسػػػود الغلػػػيظ، 

                                                                                               

أف شراة إع مية ابيػرة تنػت  أف مػا  إبا يػة قػد أطلقػت علػى ن سػيا اسػـ فرانشيسػاا واترػذت 
 شعارىا التجار  مف  ورة راىبة تاشؼ عف مؤررتيا ال سي ة. 
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ف األسػػػػػود وعباكتػػػػػو القرمزيػػػػػة التػػػػػي وشػػػػػمت بت ػػػػػاوير ورطػػػػػوط متشػػػػػاباة بػػػػػاللوني
واأل ػػػ ر. تقػػػدـ تسػػػبقو راي ػػػة عميقػػػة وثسػػػرة، تقػػػدـ بوقػػػار ابيػػػر، ا ػػػطؼ الرىبػػػاف 
واألطبػػاك مػػف ال رنجػػة والسػػرياف واألرمػػف والموارنػػة، سػػلـ علػػييـ شػػيع الجبػػؿ باامػػؿ 
األبيػػة والوقػػار، فػػي ثرػػر الجمػػع اانػػت األرػػت فيرونياػػا، وعنػػدما و ػػؿ إلييػػا شػػيع 

يف وىػدوييا وطيبتيػا و مػرة رػدييا، وقبلػت اليػد الجبؿ، ان نت ىػذه بعينييػا المت يمتػ
التػػي مػػدت إلييػػا، ولدىشػػتي فقػػد رفعيػػا شػػيع الجبػػؿ إليػػو، بػػأف مػػد يػػده ت ػػت ذقنيػػا 
وشػػدىا إليػػو، طاوعتػػو االمسػػ ورة، قػػاؿ لػػػيا شػػييا  برطانػػة لػػـ أسػػمع ماليػػا، فػػانيمرت 
 دموعيا ببطك وىدوك، دىش الجميع، علت ىميمة ماتومػة،  ػاح راىػب أو اانػافا

 ليتبارؾ اسـ الرب!!...
مشػػػت األرػػػت فيرونياػػػا وراكه وىػػػي مطأطػػػأة الػػػرأس، سػػػاانة ال ػػػواس واأنيػػػا 
س رت. ولما درؿ شػيع الجبػؿ قاعػة المرضػى التػي تغمرىػا الشػمس وتعبػؽ براي ػة 
الليمػػوف وال ػػنوبر، تيللػػت وجػػوه المرضػػى مػػف الم ػػاربيف وال جػػاج الػػذيف أتػػوا مػػف 

 ب د وراك الب ار.
بيف يد  شػيع الجبػؿ وقلػت لػػو بالعربيػةا أنػا سػعيد بقػدومؾ أييػا عنديذ  تقدمت 

األميػػر، وأتشػػرؼ بػػأف أاػػوف الترجمػػاف بػػيف يػػديؾ. رفػػع إلػػي عينيػػو النافػػذتيف، اللتػػيف 
ي ػػدر منيمػػا ريوطػػا  ت اػػؾ العظػػاـ وتبيػػر اإنسػػاف. قػػاؿ بػػبطك لذيػػذ يػػدرؿ الل ػػـا 

 وامرأة مف أىؿ الب د. ىؿ أنت بو نيه!ااف يق د أوليؾ الذيف ولدوا مف إفرنجي 
 

قلػػتا    يػػا سػػيد ، والػػد  ووالػػدتي مػػف أىػػؿ الػػب د، والػػد  قػػاض مػػف بيػػت 
 فوريؾ،   ظت اىتماموا وماذا تعرؼ مف اللغات.

 قلت وأنا أشعر باإاارةا لساف اإفرنسيس والطلياف واللساف ال تيني.
 ارت عت درجة اىتماموا اؿ ىذا وأنت شابه!..

 ساف الجديد عقؿ جديد... وعمر جديد...قلت مت ذلقا ا الل
سػػأؿ وىػػو يغػػرز عينيػػو فػػي عينػػي، فأشػػعر بجسػػد  ين ػػؿا ىػػؿ تعػػرؼ لسػػاف 

 الييوده!...
 قلت بضعؼا  .

 قاؿ وىو يتقدـ في القاعةا لؾ عند  أمر بعد أف ننتيي مف ىذا.
 ػرت أتػػرجـ لػػو مػػا يقولػو المرضػػى، وأتػرجـ عنػػو مػا يقػػوؿ، أعجبتنػي سػػطوتو 
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 أعجبني أنو م ط اىتماميـ وا تراميـ ورشوعيـ. على الجميع، 
ااف بلمسة وا ػدة مػف يػده الضػرمة المعروقػة المشػعرة، يضػع قػوة عجيبػة فػي 
الضػػػعيؼ والمتيالػػػؾ والميػػػؤوس منػػػو. عجبػػػت لمػػػا يملػػػؾ الرجػػػؿ فػػػي يديػػػو وعينيػػػو، 
عجبػػت لمػػا يجػػر   قػػا ، أمػػا الرىبػػاف اآلرػػروف فقػػد اػػانوا يت ػػاي وف فػػي اػػؿ مػػرةا 

 ـ الرب.ليتبارؾ اس
أمػػا األرػػت فيرونياػػا فقػػد ظلػػت متعلقػػة بأذيػػاؿ شػػيع الجبػػؿ   ت ارقػػو، ولل ظػػة 
ما ر بت أف أقوؿ للرجؿ عف سر  الذ  أ ػافظ عليػو، ر بػت أف أقػوؿ لػػو أننػي مػا 
زلػت مسػلما  وأننػي أ ػلي فػػي السػر مػا وسػعني ذلػػؾ، ولاػف، وفػي الل ظػة األريػػرة، 

امػػػت ؾ سػػػر ريػػػر مػػػف إذاعتػػػو، وأف امتنعػػػت عػػػف ذلػػػؾ تمامػػػا . إذ قلػػػت لن سػػػي أف 
إذاعػػة سػػرؾ يعنػػي أنػػؾ بػػ  امػػف و  قيمػػة، األسػػرار اػػروة  قيقيػػة وا ناشػػاؼ مجػػرد 

 رز    يطاؽ.
وعلى مأدبة الغذاك التي أقامتيا األرت فيرونياػا، التقيػت ىنػاؾ بأسػقؼ  ػور 
الػػػذ  و ػػػؿ متػػػأررا ، وىػػػو رجػػػؿ ق ػػػير القامػػػة ضػػػرـ الاػػػرش أ ػػػلع الػػػرأس، لػػػػو  

يضػػػة اأسػػػناف الريػػػؿ، ويت ػػػدث العربيػػػة جيػػػدا ، وقػػػد انرػػػرط فػػػي  ػػػديث أسػػػناف عر 
ىػػامس طويػػؿ مػػع شػػيع الجبػػؿ لػػـ أسػػمع منػػو شػػييا  ولانيمػػا اسػػتدعياني فػػي نيايػػة 
 ػػػديايما، فنظػػػر إلػػػى األسػػػقؼ ولػػػيـ وسػػػألني عمػػػا إذا انػػػت أتقػػػف اللسػػػاف اإيطػػػالي 

ارسػتاف، فػذارت واإفرنسيسي جيدا ، فأادت ذلؾ تماما ، وسألني عف عملي في البيم
لػو اؿ شيك بالت  يؿ، فعاد بالا ـ معي بلساف اإفرنسيس، فجاوبتػو ريػر إجابػة، 

 عنديذ قاؿ لشيع الجبؿ بالعربيةا أعتقد أننا وجدنا ما نريد. 
لػػـ أفيػػـ شػػييا ، ولاػػف المايػػدة اانػػت قػػد ااتملػػت، وألوؿ مػػرة ثاػػؿ مػػا أ ػػب أف 

 ػػيني، واػػذلؾ الػػدجاج المعػػرؽ ثاػػؿ، إذ قػػدـ ل ػػـ الضػػاف بالب ػػؿ وال مػػص والدار 
بزيػػت السمسػػـ، وال ػػوؿ النابػػت المقلػػي بزيػػت الزيتػػوف، أمػػا ال لػػوأ فاانػػت ناط ػػا  مػػف 
الررنػػػوب، وقػػػد أالػػػت  تػػػى لػػػـ أعػػػد أميػػػز بػػػيف األلػػػواف أو األشػػػراص، وفقػػػد شػػػيع 
الجبؿ س ره علي، فذىبت إلى  رفتػي ألنػاـ، ولػـ أ ػ و إ  بػدقات جػرس الانيسػة 

اك. وقد ارتلت بي األرت فيرونياػا بعػدىا لتقػوؿ لػي إف شػيع يدعو إلى   ة المس
الجبؿ طلب أف أذىب معو إلػى قلعتػو البعيػدة ألعمػؿ ترجمانػا  لديػو. فوافقػت بسػرعة 
ندمت معيا إذ لـ أظير أدنى تعػاطؼ مػع الماػاف الػذ  عشػت فيػو مػدة طويلػة مػف 

ي  ػػؿ عػػادة، الػػزمف. فػػي تلػػؾ الليلػػة جػػاكتني فرانشيسػػاا إلػػى  رفتػػي، وىػػذا مػػا   
وىػػو رػػرؽ لمػػا اعتػػاد عليػػو النػػاس ىنػػا، ودعتنػػي امػػا طػػاب لػػػيا أف ت عػػؿ، أعطتنػػي 
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ر ػػلة مػػف شػػعرىا وطوقػػا  جلػػديا  اانػػت تعلقػػو فػػي رقبتيػػا ل تػػة علػػى رسػػغي األيسػػر، 
طلبػػػػت منػػػػي أف أتػػػػذارىا دايمػػػػا ، اػػػػـ انطلقػػػػت فػػػػي الليػػػػؿ باتجػػػػاه ميجػػػػع الراىبػػػػات 

 ال امت.
ؿ، وًاذا باألب ميشيؿ يأتي بليااػو وعرقػو ر ػـ في ال باح، انت مستعدا  للر ي

الساعة المبارة، دفع لي باتاب علي بف عباس المجوسي وقاؿ لػي أف أ ػافظ عليػو 
ماػػؿ  يػػاتي ألف شػػيع الجبػػؿ طلػػب منػػو ذلػػؾ، وبينمػػا ىػػو يػػودعني بالمػػات طيبػػة، 
فوجيػػت بػػو يقػػوؿا لقػػد انػػت اريمػػا  يػػا ريمػػوف، معػػي ومػػع فرانشيسػػاا، إنيػػا لػػـ ت ػػب 

 مالؾ. شر ا  
 قاؿ ذلؾ وررج مف الغرفة باتجاه ال ديقة.

فػػي البا ػػة الرييسػػة للبيمارسػػتاف، رأيػػت شػػيع الجبػػؿ و اشػػيتو وبعػػض األطبػػاك 
 ال رنجة والرىباف مستعديف للر يؿ، أعطيت بغ   ق يرا  ألرابو. 

قػػاؿ لػػي شػػيع الجبػػؿ علػػى مسػػمعا ىػػؿ تريػػد شػػييا  مػػف ىػػذا الماػػاف يػػا ريمػػوف 
  ير ما ت مؿه!!

 برجاكا أر ب في زيارة والد  ووالدتي في بيت فوريؾ يا مو  . قلت
 قاؿا لؾ ذلؾ.

 ادرنا نابلس  با ا ، نابلس التي   تنسى، جيتيػا عمػر الػزيف وررجػت منيػا 
ريموف، أ سست بأنني ابرت مية عاـ مرة وا دة، انت قد تغيػرت  تمامػا . أنػا اآلف 

اوابػػػة مػػػف فرسػػػاف ال رنجػػػة فػػػي  اشػػػية أميػػػر رطيػػػر يػػػدعى شػػػيع الجبػػػؿ، تتقدمػػػو 
 ت ميو مف مراطر الطريؽ. 

ومػػػػا إف شػػػػارفنا علػػػػى بيػػػػادر بيػػػػت فوريػػػػؾ  تػػػػى فوجيػػػػت بػػػػال قوؿ الميجػػػػورة 
واألشػػػجار الميملػػػة، درلنػػػا علػػػى  ػػػذر وتػػػوجس، وعجبػػػت ل ػػػاؿ القريػػػة، ومػػػف بقػػػي 
فييػػػػا، بالاػػػػاد عرفنػػػػي وا ػػػػد أو اانػػػػيف، ت ػػػػداا برػػػػوؼ ظػػػػاىر، سػػػػألت عػػػػف والػػػػد  

عجوز   أسػناف لػػيا أنيػا ماتػا فػي زمػف متقػارب لمػا علمػا بػأنني ووالدتي، قالت لي 
تن ػػرت. شػػعرت بػػدوار فػػي رأسػػي وألػػـ فػػي  ػػدر ، بالاػػاد رابػػت علػػى البغػػؿ، لقػػد 
فػػػات الوقػػػت ألقػػػوؿ لوالػػػد  أننػػػي  افظػػػت دايمػػػا  علػػػى دينػػػي، انطلقنػػػا فػػػي الطريػػػؽ 

 شما   وأنا أعاني  اية الامد. 
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 راشد الدين سنان
 
 

قمااب الماارت لماارأأ الماارأة، وقااد انخمااي قمبااي كمااا ينبشااي لاااه، فمااا أن  ينخمااي
و اامنا م ااياإ مااي دخااول الشااتات، حتااى تركنااي شااي  الجباال أنعاام بكاال طيبااات 
 الح اااان الح ااااين إذ يقااااوم هااااذا عمااااى جباااال عااااال وقاااااس ي ااااعب تساااامقه، 
والنػػػاظر إلػػػى الجبػػػؿ   يمانػػػو توقػػػع بنػػػاك   ػػػف ماػػػؿ ىػػػذا علػػػى قمػػػة تاػػػاد تلمػػػس 

، فػػػ   طريػػػؽ   بػػػة و  ظػػػاىرة و  يوجػػػد مػػػا يشػػػير إلييػػػا أبػػػدا ، فػػػإذا تجػػػاوزت الغيػػػـو
القػػريتيف أو الا اػػة التػػي تلتجػػئ إلػػى أقػػداـ الجبػػؿ، تجػػد طريقػػا  ملتويػػة رفيعػػة اػػأفعى 
تبػػدأ مػػف ت ػػت  ػػرور ىايلػػة تقػػودؾ إلػػى أن ػػاؽ ن ػػؼ معتمػػة فػػي مغػػارات تسػػيؿ 

تنتبو إلػػى مواقػػع قػػدميؾ، علػػى جوانبيػػا ميػػاه مغطػػاة بالط الػػب وأعشػػاب المػػاك، وسػػ
فالطريؽ زلقة ورطرة، و  يماف التنبؤ بيػا، وينتابػؾ إ سػاس بػالروؼ والرىبػة، فيمػا 
تسػػػتمع إلػػػى أ ػػػوات مبيمػػػة و امضػػػة ثتيػػػة مػػػف الشػػػقوؽ الاايػػػرة، وت قػػػد اإ سػػػاس 
با تجاه ف  تعرؼ فيما إذا انت  ػاعدا  أو نػاز  . ومػا أف تجػاوزت طريػؽ المغػارة، 

ريػػؽ أرػػرأ مرتل ػػة، طريػػؽ مبلطػػة بػػب ط أبػػيض م ػػقوؿ، ت ػػؼ  تػػى واجيتنػػي ط
بيػػا أشػػجار ق ػػيرة شػػديدة ا رضػػرار   امػػر لػػػيا، وتنتيػػي ببوابػػة  ديديػػة ضػػرمة 
ذات أربعة م اريع  ومسامير ضرمة  ليظة، يقؼ على باشوراتيا  ػراس   تبػيف 

تقػـو  وجوىيـ أماميـ أوعية ن ط ابيرة، والبوابة ىػذه ليسػت جػزك مػف سػور مبنػي بػؿ
 بيف  ررتيف ضرمتيف اتب على أ دىماا الدارؿ في سعد والرارج في ناد. 

وفت ػػػػت البوابػػػػة دوف أف نػػػػرأ مػػػػف فت يػػػػا، وأ لقػػػػت اػػػػذلؾ دوف أف نػػػػرأ مػػػػف 
أ لقيػػا، ومػػا أف أ ػػب نا فػػي الػػدارؿ   تػػى واجيتنػػا القلعػػة الميولػػة، وااتشػػ ت أننػػا 

رت ت تػي، فرأيػت واديػا  انا على جسر رشبي ي ؿ مابيف البوابة وبػاب القلعػة، نظػ
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عميقػػػػا  ينػػػػاد  إلػػػػى ال نػػػػاك، واد سػػػػ يؽ بعيػػػػد الغػػػػور يبعػػػػث القشػػػػعريرة فػػػػي ال ػػػػدر 
وا ن  ؿ فػي الراػب. مشػيت م ػاذرا  شػاعرا  بػأنني مرػدر، أمػا القلعػة التػي أمامنػا، 
فاانت أقرب إلى التربيع منيا إلى التدوير، وفي اؿ زاوية مف زواياىػا األربػع، يقػؼ 

فػػذ ضػػيقة وباشػػورة عاليػػة، ومػػابيف اػػؿ بػػرج وبػػرج، انػػت أرأ بوضػػوح بػػرج عػػاؿ بنوا
ال ػػػراس وأاػػػؼ المنجنيقػػػات وث ت الضػػػرب المرتل ػػػة، واػػػذلؾ سػػػارية العلػػػـ األسػػػود 
واأل ػػ ر تتوسػػطيا دايػػرة زرقػػاك اتػػب علييػػا ال ػػروؼا ح،س،ف. وفيمػػا بعػػد عرفػػت 

منت ػر بػاهلل أف ال اك مف ال سف ال باح، والسيف مف سناف والنوف مف نػزار بػف ال
 الرلي ة ال اطمي.

بػػػدا ال  ػػػف واأنػػػو معػػػزوؿ عػػػف الػػػدنيا،   ع قػػػة لػػػػو بمػػػا وراكه، أقػػػرب إلػػػى 
، وبيػػػذا الشػػػموخ الػػػذ   السػػػماك منػػػو إلػػػى األرض، بيػػػذه الرفعػػػة التػػػي تلمػػػس النجػػػـو

 يتعالى على اؿ ما  ولو مف تلؾ الجباؿ المت لة والتي تراض باتجاه الب ر.
، و  يماػػف ت ػػور ماػػاف ماػػؿ ىػػذا علػػى األرض، ال  ػػف ي ػػوؽ األ ػػ ـ  قػػا  

فما إف درلنا البا ة الرييسػية  تػى رأينػا  ديقػة  نػاك، بأشػجار مامػرة وأرػرأ مزىػرة 
وأرػػرأ بػػ  ىػػذا و  ذاؾ، رأينػػا مػػاك جاريػػا  وثرػػر سػػاانا  وثرػػر  ػػاعدا  وثرػػر نػػاز  ، 

نػػا نسػػاك، وطيػػورا  مػػف اػػؿ نػػوع ولػػوف ونغػػـ، و يوانػػات م ترسػػة وأرػػرأ داجنػػة، ورأي
النساك في اؿ زاوية، عاريات، وشبو عاريات وااسيات وشبو ااسيات، لػػيف شػعور 
عجيبة م رودة ومضمومة، وروايػ  زاايػة، ت عػـ الػروح قبػؿ الجسػد، وألوانػا  وأضػواك، 
ومػػف عجػػب، فػػإف اجتمػػاع المػػاك بالضػػوك بػػالنغـ يػػدفع المػػرك إلػػى اايػػر مػػف الر ػػة 

 والطرب وا نتشاك.
لمرأأ ذلؾ الو، ااف   يماػف ت ػديؽ أو ت ػور ماػاف ايػذا  وقد انرلع قلبي

بػػيف ىػػذه القمػػـ التػػي تبػػدو بػػ  نيايػػة. ال  ػػف الػػذ  عرفػػت فيمػػا بعػػد أف لػػػو با ػػة 
رييسػػػية وبا تػػػاف اانويتػػػاف أ ػػػدىما شػػػرقية واألرػػػرأ  ربيػػػة، اػػػاف مؤل ػػػا  مػػػف عػػػدة 

، فالطػػابؽ طوابػػؽ، اانػػاف منيػػا ت ػػت األرض، وا اػػة فوقيػػا، ولانيػػا ليسػػت متراابػػة
األرير يتائ على قمة الجبؿ، وليذا فإف الطػابقيف الػذيف فػوؽ األرض يعلػواف اايػرا  
لياونا على مستوأ الطػابؽ األريػر المتاػئ علػى قمػة الجبػؿ، وليػذا أيضػا  اػاف مػف 
ال عب و ؼ ال  ف بػالتربيع الاامػؿ، ولوىلػة مػا تشػعر أف ال  ػف يقػـو دارػؿ 

تقػػػد أف ن ػػػؼ ال  ػػف مػػػف الجبػػػؿ والن ػػػؼ الجبػػؿ ولػػػيس فوقػػػو، ولوىلػػة أرػػػرأ تع
اآلرر مف ال جػارة، را ػة وأف ىنػاؾ نيػر مػاك يجػر  فػي الطػابؽ السػ لي ويػذىب 
إلى  يث   يدر  أ د، ولاف، ولل قيقة فإف ىذا الو ػؼ   يا ػي، إذ أف لل  ػف 
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أسػػػرارا  وأسػػػرارا  لػػػـ تناشػػػؼ لػػػي ر ػػػـ إقػػػامتي الطويلػػػة فيػػػو، فقػػػد قيػػػؿ لػػػي إف ت ػػػت 
ؤد  إلػػى  مػػاة مػػرورا  بسػػلمة، وأرػػرأ تػػؤد  إلػػى  لػػب، اسػػتاارت ال  ػػف أن ػػاؽ تػػ

ذلػػؾ فالمسػػافة بعيػػدة، ولاػػنيـ أاػػدوا لػػي األمػػر، قػػايليف أف مو نػػا راشػػد الػػديف سػػناف 
اسػػػػتعاف برػػػػاتـ سػػػػليماف فػػػػي تسػػػػرير الجػػػػف والمػػػػردة لبنػػػػاك ىػػػػذا ال  ػػػػف العجيػػػػب، 

لتػػي أقػػاـ فييػػا وأضػػاؼ ىػػؤ ك أف مو نػػا راشػػد الػػديف بنػػى قلعػػة ت ػػوؽ قلعػػة المػػوت ا
 مو نا ال سف ال باح دولة العظمية في ب د فارس.

لػػـ يظيػػر مو نػػا راشػػد الػػديف رػػ ؿ مرورنػػا بػػاألبواب أو بػػال راس علػػى أ ػػد، 
اػاف علػى ناقتػػو السػوداك تغطيػػو سػتاير مػف الػػديباج األسػود واأل مػػر معرقػة بريػػوط 

ميػع بمػا ىػو بػػيف مػف ال ريػر األ ػ ر، و المػا مررنػا ببػػاب أو بجماعػة، ين نػي الج
الراػػػوع والسػػػجود،  تػػػى و ػػػلنا البا ػػػة الرييسػػػية، فانسػػػربت الناقػػػة فػػػي ممػػػر واسػػػع 
ي ضي إلى ما   أعرؼ. أما أنا فقد قػادني شػاب فػي ماػؿ عمػر  إلػى بػاب  ػغير 
ي ضػػي إلػػى سػػلـ  جػػر  نػػازؿ مضػػاك بشػػموع  ليظػػة معلقػػة علػػى الجوانػػب، ىبطنػػا 

ويػػؿ علػػى جانبيػػو  جػػرات اايػػرة أااػػر مػػف عشػػريف درجػػة  تػػى و ػػلنا إلػػى ممػػر ط
مغلقػػة األبػػواب، تقػػدمني الشػػاب إلػػى  رفػػة فػػي نيايػػة الممػػر، دفػػع بابيػػا، فػػدرلت، 
فوجػػدت ن سػػي فػػػي  جػػرة  ػػػغيرة أنيقػػة، فييػػا سػػػرير رشػػبي  سػػػف ال ػػنع ورػػػواف 
م دؼ، و ػندوؽ ابيػر وقػراطيس فييػا أوراؽ، أمػا النافػذة الو يػدة التػي يػرأ منيػا 

واسػػع ممتػػد يػػزد ـ بػػالقمـ والقيعػػاف البعيػػدة، اػػاف ذلػػؾ الشػػمس فقػػد أطلػػت علػػى أفػػؽ 
 سا را  وفاتنا  ولمس قلبي  تى ر بت بالرقص.

قاؿ لي الشاب أف ال مامات في الطابؽ السػ لي مباشػرة، أمػا الطعػاـ والشػراب 
 فسيأتيني ا ث مرات في اليـو إلى  جرتي. تبسـ في وجيي وانطلؽ. 

في ذلػؾ المشػيد ال ػاتف،  يػث امتػدت قربت الرواف إلى النافذة وجلست أ دؽ 
أمامي قمـ الجباؿ وجذوعيا المتدارلة المتشاباة، فاأنيا أ ابع اؼ عظيمة ت تػرؽ 
وتت قػػى لتػػوتر فييػػا أو لعشػػؽ، واػػؿ ىػػذا  ػػارؽ فػػي   لػػة مػػف رذاذ فضػػي جعلػػت 
منو أشعة الشمس أشبو بالندأ وماىو بالنػدأ. شػملني بػرد عجيػب فػي رو ػي وفػي 

يل ػؽ بالمنتشػي طربػا  أو عشػقا ، انػدفعت أسػبص  اسػـ اهلل فػي قلبػي، بدني، ل قني مػا 
 ااف   يماف إ  ذار اهلل أماـ اؿ ىذا اإبداع.

وفػػػي ذلػػػؾ المسػػػاك جػػػاكني ن ػػػس الشػػػاب ليقػػػودني إلػػػى قاعػػػة ر بػػػة فييػػػا نوافػػػذ 
عديػػدة تػػروح فييػػػا النسػػايـ اللطي ػػة وتجػػػيك، علػػى جوانبيػػا أ ػػػص الػػورد والري ػػػاف 

ع مػػػف زواياىػػػا روايػػػ  النػػػد والبرػػػور، وقػػػد طر ػػػت طنػػػافس جلديػػػة والقرن ػػػؿ، وتتضػػػو 
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ونمػػارؽ مػػف ال ريػػر، وفػػي أع ىػػا م ػػطبة  طيػػت بسػػتاير فات ػػة اللػػوف لػػـ أميزىػػا 
 للضوك الذ  يغرؽ المااف.

وجدت أمامي اايرا  مف الشباف في ماؿ عمر ، لػيـ أزياك   تشػبو زيػي، وليػـ 
 .م م  مرتل ة وبعضيـ يرطف بلغة   أفيميا

وقػػؼ شػػرص متقػػدـ فػػي السػػف أمػػاـ الجميػػع، ت ػػدث بليجػػة بػػيف الجػػد واليػػزؿ، 
فقاؿا إف ىذا ا  ت اؿ ألوليؾ الذيف يدرلوف جنة مو نا راشػد الػديف ألوؿ مػرة، قػاؿ 
ذلػػػػؾ بعػػػػدة لغػػػػات امػػػػا يبػػػػدو، ألنػػػػو انتيػػػػى مػػػػف ا مػػػػو بقػػػػوؿ ذات القػػػػوؿ بلسػػػػاف 

 اإفرنسيس الذ  أتقنو.
ويؿ ق يرة وقم اف بػ  أامػاـ وشػعور مسػر ة طاؼ علينا ولداف يلبسوف سرا

تلمػػع بالزيػػت، بقػػوارير فييػػا منقػػوع ال شػػيش، تذوقتػػو بطػػرؼ لسػػاني فػػإذا بػػو ممػػزوج 
بمعقػػود السػػػار، لػػـ تمػػػض فتػػرة طويلػػػة  تػػػى شػػعرت بالضػػػباب يمػػل رأسػػػي، ور ػػػة 
عجيبة أشعرىا على جلد ، بدت الدنيا مض اة  تى في  جوميا وطعوميػا، ولمػا 

يقى ومػػػلت الماػػػاف وفاضػػػت، رميػػػت بن سػػػي فػػػي تلػػػؾ البػػػؤرة التػػػي انسػػػابت الموسػػػ
تشػػدني إلييػػا األل ػػاف، ولمػػا تػػدارؿ جسػػػد الراق ػػة واسػػت ـ بشػػ ؿ األنغػػاـ، فقػػػدت 
ثرر رػيط بالمرييػات  ػولي. انػت أعػرؼ أف ىػذا ىػو م ػدر ضػع ي، انػت أ ػب 
اهلل وأ ب الموسيقى وأ ب النسػاك ولانػي انػت أر ػب أف أ طػي اػؿ ذلػؾ بػامت ؾ 
القوة، و  يأتي ذلؾ إ  بال بر وا  تماؿ والمعرفة العميقة. اـ طاؼ الولػداف علينػا 
بمشػػمـو ومػػأاوؿ ثرػػر، فطػػاش الػػدماغ، وضػػاعت اػػؿ الموجػػودات، وأ سسػػت أنػػي 
عػػدة أشػػراص فػػي أمانػػة مرتل ػػة، وشػػعرت بػػأني باشػػؽ أ لػػؽ فػػي أجػػواز السػػماك، 

استمر عػدة ليػاؿ، و تػى  وشعرت بدفؽ الماك في جذور ، ااف ذلؾ فوؽ ا  تماؿ،
أسػػتعيد تػػوازني، اعتػػدت أف أفػػت  النافػػذة وأ ػػدؽ فػػي ذلػػؾ الليػػؿ الممتػػد علػػى القمػػـ 
وفػػػي القيعػػػاف، أفاػػػر باألشػػػجار العاريػػػة علػػػى تلػػػؾ الجبػػػاؿ وتلػػػؾ ال يوانػػػات الليليػػػة 
اليايمة واؿ تلؾ المرلوقات التػي ترػرج فػي الليػؿ تب ػث أو تستاشػؼ أو   تتأمػؿ. 

 وممتدا  وعميقا  و  يماف اإ اطة بو. ااف الاوف فسي ا  
اػـ عرفػػت ميمتػي التػػي جيػت مػػف أجليػا، فقػػد اػاف يجػػاورني عػدد مػػف الرىبػػاف 
واألطباك القادميف مػف أنطاايػة وبيػزة و ػور وبيػت المقػدس وعاػا، جػاؤوا بػأمر مػف 
أمػػػراييـ أو ملػػػوايـ أو  تػػػى رؤسػػػاك أديػػػرتيـ بيػػػدؼ ترجمػػػة اتػػػب الطػػػب والجرا ػػػة 

 ـ العودة إلى ب دىـ التي أتوا منيا. واألعشاب ومف ا
اػػاف ىنػػاؾ أيضػػا  أطبػػاك ومترجمػػوف مػػف الييػػود والسػػرياف واألرمػػف والموارنػػة، 
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وقد تعرفت إلييـ جميعا ، وت دات معيـ. فقد اػاف العمػؿ يبػدأ فػي سػاعة مباػرة بعػد 
اإفطار مباشرة،  يث تأتي رادمػة سػوداك بػالربز الرقيػؽ األبػيض والعسػؿ المنػزوع 

وة والجػػػبف ال ػػػلب وشػػػراب مػػػف ع ػػػير الرمػػػاف الممػػػزوج بالػػػدار  ػػػيني، ممػػػا  الر ػػػ
 يجعؿ لػو طعما    ينسى.

اػػػاف الرىبػػػاف واألطبػػػاك ال رنجػػػة ميتمػػػيف اايػػػرا  بطػػػب العيػػػوف وطػػػب الاسػػػور 
والجػروح، واػػذلؾ بمػػا يتعلػػؽ بالبػاه وتقويتػػو، وقػػد عجبػػت لػػيـ  قػػا  إذ اػػانوا يرتػػاروف 

جزاك المتعلقة بما يريدوف فقط، فػ  ييميػـ مػف اتػاب مف اتب الطب الاايرة تلؾ األ
ضػرـ سػػوأ ذلػػؾ الجػػزك الػذ  ي ػػؼ اي يػػة العػػ ج فقػط، واػػأنيـ اػػانوا علػػى عجلػػة 

 مف أمرىـ.
اانػػػت ميمتػػػي أف أسػػػاعد ىػػػؤ ك فػػػي ترجمػػػاتيـ السػػػريعة والمرتباػػػة، فيػػػـ فػػػي 

يػػا بمػػا  ػػالبيتيـ يػػدعوف معػػرفتيـ للعربيػػة، ولانػػي وبعػػد التم ػػيص وجػػدتيـ   يعرفون
يا ي، بؿ ىـ يت ػداونيا باايػر مػف التيػويش والتشػويش، وليػذا اػاف علػي فػي اايػر 
مف األ ياف أف أنقؿ الن وص مف العربية إلى اللساف اإفرنسيسػي أو الطليػاني أو 

 ال تيني ااملة دوف تدرليـ.
أمػػا األطبػػػاك السػػػرياف واألرمػػػف والموارنػػػة وىػػـ ميػػػرة فػػػي  ػػػناعاتيـ فقػػػد اػػػانوا 

وليؾ أسرار الجرا ػة الر يػة،  يػث يػأتوف باألرنػب أو الرنػازير ال ػغيرة يشر وف أل
ويشػػػقوف بطونيػػػا أو عيونيػػػا ويبػػػدؤوف بشػػػروح طويلػػػة تسػػػتمر  تػػػى موعػػػد الغػػػذاك، 
واػػػانوا فػػػي العػػػادة يسػػػتعملوف ث ت لػػػػيا أشػػػااؿ عجيبػػػة وليػػػا أسػػػماك أعجػػػب ماػػػؿ 

اسػػػير ومجرفػػػة األذف ماػػػاو  الط ػػػاؿ وزراقػػػاف الاػػػولن  وقنػػػاطير التبويػػػؿ وملػػػـز البو 
ومرػػػرط المنػػػارير ومرالػػػب التشػػػمير وم ػػػؾ الجػػػرب وم تػػػاح الػػػر ـ ودرج المااتػػػؿ 

 و ير ذلؾ ما   يطاؽ رؤيتو أو  تى سماعو. 
وقد انررطت مع راىػب إيطػالي نشػيط فػي أواسػط عمػره يػدعى قسػطنطيف فػي 
ترجمػػة اتػػاب الاامػػؿ فػػي  ػػناعة الطػػب لعلػػي بػػف عبػػاس المجوسػػي، واػػاف ذلػػؾ 

علػػػػي، إذ أننػػػػي عملػػػػت مػػػػع األب ميشػػػػيؿ طػػػػوي   فػػػػي ىػػػػذا الاتػػػػاب، واػػػػاف سػػػػي   
قسػػطنطيف   يتػػوانى عػػف سػػؤالي عػػف اػػؿ المػػة يقرؤىػػا، وعنػػدما تاػػوف الالمػػة مػػف 
ال ػػعوبة بماػػاف يػػذىب إلػػى طبيػػب أرمنػػي أو مػػاروني لي ػػ يا لػػػو مػػف وجيػػة نظػػر 

وضػع الطبيب. وقد عجبت أنو بعد أف انتيػى قسػطنطيف مػف ترجمػة بعػض الاتػاب 
اسػػمو عليػػو ولػػـ يضػػع اسػػـ المؤلػػؼ، فلػػـ أجػػرؤ علػػى المراجعػػة، ذلػػؾ  أننػػي ريمػػوف 
ويجػػػب أف أت ػػػرؼ ماػػػؿ ريمػػػوف فػػػي ماػػػؿ ىػػػذه ال الػػػة، ولاػػػف قسػػػطنطيف لػػػـ ياػػػف 
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الو يػػد فػػي ىػػذا، فأ لبيػػة المتػػرجميف ىنػػا يجتػػزؤوف  الاتػػب التػػي أمػػاميـ وينسػػبوىا 
 ألن سيـ.

ـ فيو، فيما اانػت ىنػاؾ قاعػة أرػرأ انا نعمؿ في قاعة تقابؿ الجناح الذ  نقي
علػػػى يمػػػيف قاعتنػػػا، وقػػػد مضػػػى وقػػػت طويػػػؿ قبػػػؿ أف أدرليػػػا، فقػػػد ادعيػػػت ر بػػػة 
بالتعرؼ علػى المػذىب الػذ  يػديف ال  ػف بػو، فػدرلتيا، فوجػدت ث ؼ الاتػب فػي 
رػػزايف ضػػرمة ت ػػؿ السػػقؼ، ووجػػدت عشػػرات النسػػاريف وواضػػعي الاتػػب منابػػيف 

 التي   تنتيي. على القراكة والنسع والم اورات
اػػانوا مشػػغوليف باتػػب أبػػي يعقػػوب السػػجز  وأبػػي عبػػد اهلل النسػػ ي وىمػػا مػػف 
ابػػار علمػػاك اإسػػماعيلية، فيػػذا األريػػر ىػػو مػػف وضػػع الاتػػب فػػي أ ػػوؿ دعػػوتيـ 
ماؿ اتاب "الم  وؿ" و"عنواف الديف" و"أ وؿ الشػرع" و"الػدعوة المنجيػة". واػذلؾ 

ة اتابػػػو "اليمػػػة وفضػػػؿ األيمػػػة"، الػػػذ  اتػػػب أبػػػي  ني ػػػة النعمػػػاني المغربػػػي ورا ػػػ
ف ؿ فيو واجبات ا تباع والمريديف أماـ الدعاة واأليمة، واتاب جع ر بػف من ػور 
اليمف واتابػو "أسػرار النطقػاك"،  يػث يت ػدث عػف  يبػة اإمػاـ واإمػاـ ال ػامت أو 
اإمػػاـ األسػػاس الػػذ  يشػػرح أقػػواؿ النبػػي وينطػػؽ عنػػو وىػػؤ ك سػػتة بػػالتوالي. واػػذلؾ 

 اب ىبة اهلل الشيراز  "المجالس المؤيدية" في التأويؿ اإسماعيلي.ات
وقد انيمات بالقراكة وانشغلت بيا، فاػاف مػا علػؽ فػي ذىنػي وأذىلنػي أف  بػد 
، إليػػي، يعػػرؼ علػػـ البػػاطف و  أ ػػد يعرفػػو  يػػره، وأنػػو إذا  مػػف وجػػود إمػػاـ مع ػػـو

ىرا  فػػإف  جتػػو يجػػب اػػاف مسػػتورا ، فػػإف  جتػػو يجػػب أف ياػػوف ظػػاىرا ، وًاذا اػػاف ظػػا
أف ياػوف مسػػتورا ، وأف اهلل فػوؽ متنػػاوؿ العقػؿ، فيػػو   موجػود و   يػػر موجػػود، و  
عػػالـ و  جاىػػؿ، و  قػػادر و  عػػاجز، وىػػـ   يابتػػوف وجػػود اهلل و  ين ػػوه، فيػػو إلػػو 
المتقػػػابليف ورػػػالؽ المترا ػػػميف وال ػػػااـ بػػػيف المتضػػػاديف. أمػػػا ال ػػػ  فظػػػاىره إلػػػى 

قتػػو فيػػو إلػػى إمػػاـ الزمػػاف ظػػاىرا  أو مسػػتورا ، وفػػي الم ػػاورات التػػي الاعبػػة أمػػا  قي
انػػػػت أسػػػػمعيا بػػػػيف المشػػػػتغليف بيػػػػذه الاتػػػػب، سػػػػمعت أف مو نػػػػا راشػػػػد الػػػػديف قػػػػاؿ 
بالتناسػػػع وىػػػو مػػػا يعنػػػي أف روح اإنسػػػاف تنتقػػػؿ مػػػف جسػػػد إلػػػى جسػػػد لتنػػػاؿ اوابيػػػا 

اؿ األرواح إلػػى وعقابيػػا، واػػاف ىػػؤ ك يسػػوقوف أمالػػة و اايػػا تػػدلؿ علػػى  ػػدؽ انتقػػ
أجساد الا ب أو ال مير أو النساك الجمي ت أو الغلمػاف المػرد، وقػاؿ بعضػيـ إنػو 
يتذار  ياتو السابقة  يث اػاف فػي جسػد جعػؿ و اػى عػف طعػـ التػراب، أمػا االػث 
فقد ذار أنو يتذار ايؼ ااف طعـ العشب عندما اػاف فػي جسػد بقػرة، وت ػداوا عػف 

مػػػف قبػػػؿ وعلػػػى وجػػػوه لػػـ يروىػػػا أبػػػدا ، واانػػػت تلػػػؾ تعػػرفيـ علػػػى أمػػػااف لػػػـ يأل وىػػا 
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ق ػػص مسػػلية و ريبػػة ومدىشػػػة  قػػا ، فقػػد ت ػػدث أ ػػػد علمػػاييـ عػػف ذارياتػػو فػػػي 
جسػػد بغػػي عاشػػت فػػي عاػػا اانػػت تسػػاف بػػيف  يػػا البيازنػػة و ػػي الجنويػػة، وأضػػاؼ 
أنػػو ارتقػػى فػػي العمػػؿ ال ػػال   تػػى اسػػتطاع ال  ػػوؿ علػػى جسػػد عػػالـ يعػػيش فػػي 

 لديف.جنة مو نا راشد ا
فلما سػألتيـ عػف األجسػاد واألرواح الشػري ة وتلػؾ الردييػة، قيػؿ لػي أف الشػرؼ 

 والرفعة ىي معرفة إماـ الزماف، فالجعؿ والبقرة والبغي   يعرفوف إماـ زمانيـ.
وقػد اسػػتغرقني ذلػػؾ وأشػػغلني  قػػا ، فقػػد اػػاف مػػا تعلمتػػو مػػف والػػد    يشػػبو مػػا 

يػو إيػاه األب الػود، ت راػت  رايػز  اليػا، أتعرؼ عليو اآلف، ومػا   يشػبو مػا علمن
ت ػػػت  ذىنػػػي لمعرفػػػة األعمػػػؽ واألبعػػػد، ر بػػػت  قػػػا  أف أعػػػرؼ أيػػػف أنػػػا، ومػػػا ىػػػذا 

 المااف، وما الذ  يجر  في الطوابؽ المرتل ة وال جرات المغلقة.
، وطلبػت ا سػتماع إلػى أوليػؾ المتب ػريف فػي  فادعيت بتب ػر  فػي تلػؾ العلػـو

بإماانيػة ت ػولي عػف الن ػرانية إلػى مػذىب مو نػا راشػد المسايؿ العوي ة، ولو ت 
الػػػػديف، فػػػػاىتـ متػػػػولي القلعػػػػة بػػػػذلؾ ووعػػػػدني ريػػػػرا ، وبينمػػػػا أنػػػػا فػػػػي قاعػػػػة الرىبػػػػاف 
واألطبػػػاك أعمػػػؿ معيػػػـ،  تػػػى اسػػػتدعاني رػػػادـ وقػػػادني إلػػػى الطوابػػػؽ السػػػ لية مػػػف 

، وأريػػرا  القلعػػة، إذ نػػزؿ بػػي سػػلما   جريػػا  طػػوي   إلػػى أعمػػاؽ لولبيػػة بالاػػاد مضػػيية
و لنا ما يشػبو الم ػطبة الدايريػة  وليػا أبػواب ا اػة مغلقػة، طػرؽ إ ػداىا فػان ت  
الباب مف تلقاك ن سو، درلت متوجسا ، فلـ أر شييا  سوأ ستاير ت ػط ؽ ب عػؿ ريػ  
لػػػـ أعػػػػرؼ م ػػػػدره، وشػػػػمعة تيتػػػػز فترمػػػي ظػػػػ    عشػػػػوايية، لػػػػـ أشػػػػاىد أ ػػػػدا ، زاد 

علي أجد أ دا ، فلـ أعار على شػيك، مضػى توجسي،  ب ات بعيني رلؼ الستاير 
وقت على ىذا،  ػارت الػري  أااػر بػرودة وسػرعة، زاد ا ػط اؽ السػتاير وانط ػأت 
الشػػمعة وسػػاد ظػػ ـ اريػػو، عنديػػذ  شػػعرت بػػالروؼ  قػػا ، ب اػػت عػػف البػػاب ألرػػرج، 

 وجدتو مغلقا ، وًاذا ب وت عميؽ وقو  وجارؼ واأنو بعشرات ال ناجر، يقوؿا
 موفه!...ىؿ ر ت يا ري-

فػػي ال قيقػػة فقػػد انػػت مرتعبػػا ، قلػػت ب ػػوت  اولػػت أف أر ػػي فيػػو رػػوفيا   
 يراؼ مف ىو في ضيافة مو نا راشد الديف.

 قاؿ ال وت الذ  لـ أ دد م درها ماذا تريد أف تعرؼ يا ريموفه!
قلػػػػت وأنػػػػا أسػػػػتعيد سػػػػيطرتي علػػػػى ن سػػػػيا اػػػػؿ شػػػػيك... بػػػػي فضػػػػوؿ شػػػػديد 

 للمعرفة.
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 قيقة ىناؾه!...قاؿ ال وتا ولاف    
 قلتا وما ال ياة، وما الموته!...

 قاؿ ال وت العميؽا ىي دورات نرلع فييا ىذا الل ـ الوسع لنلبس  يره.
 قلتا اـ ماذاه!...

 قاؿ ال وتا   شيك  ير اللذايذ!!
 قلتا  شيك  ير اللذايذه!...

 قاؿ ال وتا تقديس اإماـ، الظاىر والمستور.
 قلتا فالجنة والناره!

 ال وتا عرفت اإس ـ وعرفت الن رانية يا ريموف، واؿ ىذا باطؿ. قاؿ
 قلتا فما ىو ال ؽ إذفه!...

 قاؿ ال وتا اإماـ  ا ب العلـ و ا ب األمر. 
 قلتا وماذا بعد اإماـه!...

 قاؿ ال وت العميؽ القو  الجارؼا بعد اإماـ، اؿ شيك مباح.
 قلتا فماذا أفعؿه!...

وجوار ػػؾ أف مو نػػا راشػػد الػػديف، مػػف نسػػؿ تقػػدس  قػػاؿ ال ػػوتا تعتقػػد بقلبػػؾ
 اسمو مو نا نزار بف المستن ر.

 قلتا وما الع مةه!...
قػػػاؿ ال ػػػوتا مو نػػػا راشػػػد الػػػديف يعلػػػـ الغيػػػوب، ويت ػػػوؿ، ويغيػػػب، ويعاقػػػب 

 ويايبهه!...
سػطع فػػي ذىنػي وجػػو أبػي الغاضػػب الم ػتقف بالػػدـ والقيػرا  ػػافظ علػى دينػػؾ 

 دايما .
 الجيات والاياب ويأاؿ الطعاـه!...  قلتا فايؼ ت ده

قػػاؿ ال ػػوت العميػػؽا ىػػذا ظػػاىر األمػػر أمػػا باطنػػو فػػ ، إف مو نػػا ماػػؿ ىػػذه 
القلعػػة، يظنيػػا النػػاس مػػف ا اػػة طوابػػؽ، ومػػا علمػػوا أف طوابقيػػا فػػي بػػاطف األرض 
أابػػر وأعظػػػـ وأجمػػؿ. لاػػػؿ أمػػر ظػػػاىر وبػػػاطف، أمػػا الظػػػاىر فللعامػػة والجيلػػػة أمػػػا 

 ي العلـ والمعرفة.الباطف فيو ألول
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 قلت بابات عجبت لػوا أنا أؤمف بمو نا راشد الديف، تقدس اسمو.
ىػػػدأت الػػػري  وأضػػػييت ال جػػػرة مػػػف  يػػػث   أعػػػرؼ، وفػػػت  البػػػاب مػػػف تلقػػػاك 
ن سػػو، فػػإذا بالرػػادـ ينتظرنػػي، قػػادني إلػػى طػػابؽ سػػ لي ثرػػر، ومػػا أف ولجنػػا بوابػػة 

 ديقػػة عجبػػا ، فنورىػػا بػػيف  رشػػبية ت  يػػا المشػػاعؿ مػػف جميػػع أطرافيػػا،  تػػى درلػػت
البيػػاض والزرقػػة، وأشػػجارىا اأنيػػا مطليػػة بناػػار الػػذىب، وطيورىػػا اابتػػة   تػػريـ و  
تتوقؼ عف السقسقة ب ػوت اأنػو اليمػس، أمػا أرضػيا فاانػت أشػبو بال نػاك ملمسػا  
وراي ػػة، وانعقػػد  لسػػاني تمامػػا  عنػػدما شػػاىدت شر ػػا  يشػػبيني طػػو   وعرضػػا  وزيػػا  

أستطع ال راة، ااف ىذا أاار مما أطيؽ. تقػدـ منػي مػد يػده م ػاف ا   وم م ا . لـ
 ب وت ىو  وتيا أى   بؾ في عالـ ال قيقة!!..

لػػػـ أسػػػتطع الاػػػ ـ، أضػػػاؼ ب ػػػوتيا   تنػػػدىش، و  ترػػػؼ، أنػػػا شػػػبييؾ فػػػي 
عػػالـ ال قيقػػة. أنػػا  ػػورتؾ فػػي المػػرثة، أنػػا ىػػو مػػف تعتقػػد أنػػؾ ىػػو و  تظيػػره علػػى 

 الناس، أنا  قيقتؾ.
 استطعت أف أ رؾ لسانيا ولاف... أنت... أنت تشبيني تماما !... 

قػاؿ ب ػػوتيا لػػيس ىػػذا فقػػط، بػػؿ أنػػا  رايػػزؾ وىواجسػػؾ وأ  مػػؾ أيضػػا ، فػػي 
 عالـ ال قيقة   نر ي شييا . 

 يمانؾ القوؿ أنني تأويلؾ.
 قلتا فما  قيقتي.

اأنػػػت قػػػاؿ وىػػػو ينظػػػر إلػػػي بالطريقػػػة التػػػي أنظػػػر بيػػػا إلػػػى النػػػاس عنػػػدما أدقؽ
ت ػب أف تػؤمف وت ػػب الموسػيقى وت ػػب النسػاك، وأنػت تريػػد أف تبػدو علػػى  يػر مػػا 

 أنت عليو. 
قاؿ ذلؾ بيدوك واقة وبطريقة   يبدو معيا أنو معرض للرطػأ. اىتػززت  قػا . 

 وتزعزع اياني. ىؿ يماف لراشد الديف أف ياوف إليا  اما يقوؿه!...
 أرذ يد ، قاؿا تعاؿ معي.
تجػػػاوزني نيػػػر مػػػاك ييػػػدر بػػػيف الجػػػدراف وال ػػػرور  سػػػرت معػػػو االمسػػػ ور،

واألشجار المطلية بالذىب. اانت في الجو راي ة عجيبة تتضوع فت يؿ الجسػد إلػى 
ما يشبو الريشػة. ىبطنػا مػف ال ديقػة إلػى ر بػة واسػعة تتوسػطيا براػة  ػغيرة ي ػور 
المػػػاك فييػػػا فيظيػػػر علػػػى سػػػط يا زبػػػد ر يػػػؼ سػػػرعاف مػػػا يتطػػػاير،  ػػػ ؽ شػػػبييي 

فانػدفعت إلػى الر بػة مجموعػة مػف النسػاك الشػابات م لػو ت الشػعور يلبسػف با يو، 
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 ػػػ  ت بيضػػػاك و مػػػراك تبػػػيف معيػػػا مػػػا ت تيػػػا، رمػػػيف أن سػػػيف فػػػي البراػػػة ال ػػػوارة 
أمامػػؾ نسػػػاك -وبػػدأف بالتعابػػث اللطيػػػؼ الػػذ  يأرػػذ بمجػػػامع العقػػؿ. قػػاؿ شػػػبيييا 

عريضػػػات والم ػػػتم ت. روميػػػات، األظيػػػر أر امػػػا ، الرا بػػػات دومػػػا ، الدسػػػمات، وال
  دقت بما أمامي، تطاير دمي في اؿ الجيات.

 ػػ ؽ شػػبييي با يػػو، فررجػػت ىػػؤ ك مػػف المػػاك يقطػػر مػػف أطػػرافيف، ومػػا أف 
ارت ػػيف وراك بػػاب مػػا  تػػى انػػدفعت مجموعػػة أرػػرأ مػػف النسػػاك فػػي مقتبػػؿ العمػػر، 

 ورميف بأن سيف في البراة ال وارة واأنيا تقـو على تنور. قاؿ شبيييا
مامػػؾ نسػػاك أندلسػػيات، األجمػػؿ، واألطيػػب راي ػػة واألملػػ  وجوىػػا  واألوسػػع أ-
 عيونا .

 اـ  بف وجاكت مجموعة أررأ ف علت ما فعلت األرريات.
أمامػؾ نسػاك ىنػديات وسػنديات وفػييف يجتمػع الشػبؽ بالقػذارة وم بػة الرجػػاؿ -

 بسرؼ العقؿ.
 تواريف وظيرت مجموعة أررأ، وقاؿ شبيييا

 ت األطيب ناية واألشد طاعة، واألاار تذل   للرجؿ.أمامؾ نساك  بشيا-
 تواريف وجاك  يرىف، وقاؿ شبيييا

 أمامؾ نساك بغداديات، األجلب للشيوة.-
 اـ قاؿا

 أمامؾ نساك شاميات، األاار ودا  واألاار جرأة.-
 اـ قاؿا 

 أمامؾ نساك فارسيات األ سف أ وا   ولط ا  واأل  ظ عشرة. -
 اـ قاؿا

 نجديات، األنجب أو دا  واألاار  يانة. أمامؾ نساك-
 اـ قاؿا 

 أمامؾ نساك نوبيات، األسرف واألنعـ.-
 اـ قاؿا 

 أمامؾ نساك ترايات، األبرد جسدا  واألاار مشااسة.-
 اـ قاؿا 
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 أمامؾ نساك مغربيات، األشد م بة.-
 اـ قاؿا 

 أمامؾ نساك م ريات، األلطؼ ا ما  واألرؽ طبعا  واألاار ترلعا .-
 اـ قاؿ شبييي وىو ي رؾ يده اما أفعؿ تماما ا

 لؾ منيا ماتشاك!!... -وليس بعدىف مف نساك–ىذه ىي نساك األرض -
لػػػـ أسػػػتطع الػػػرد، سػػػ بني مػػػف يػػػد  بلطػػػؼ، تجػػػاوز الر بػػػة إلػػػى ن ػػػؽ ن ػػػؼ 
معػػتـ، اػػـ دفػػع بوابػػة مػػف قضػػباف  ديديػػة فػػإذا ن ػػف فػػي مغػػارة ضػػيقة، ين ػػدر فػػي 

ف ايابو راتما  لػو ف وص  ليظة مػف أ جػار اريمػة عمقيا رليط ماك يلمع، أرذ م
 لـ أميزىا جيدا . دفعو إلي قاي  ا

 أفرؾ ىذا الراتـ وسترأ العجب.-
أرذتػػػو بتػػػػوجس شػػػديد، ولاػػػػف باستسػػػ ـ. فراػػػػت الرػػػاتـ، وًاذا بالمغػػػػارة تن لػػػػؽ 
االرمانة، وًاذا بػي أقػؼ علػى  افػة ىاويػة عميقػة يت ػاعد إلػي منيػا ىتػاؼ مشػروخ 

 وعية الن اسيةا لبيؾ لبيؾ.اا تااؾ األ
 تلبسني روؼ شديد، قلت مف ىذاه!...

 قاؿ شبيييا ىذا جني يردـ ىذا الراتـ، ىو لؾ إف شيت!!.. أؤمره بما تريد.
 قلت في العمةا أريد زيتا  مف بيت فوريؾ.

ىاػذا قلػت دوف ت ايػر سػابؽ. اػاف بيػت فوريػؾ فػي قلبػي دايمػا . بػيف م ػياؼ 
سػػيرة رمسػػة عشػر يومػػا  علػػى األقػػؿ. فجػػأة اانػػت جػػرة  يػث أنػػا وبػػيف بيػػت فوريػػؾ م

زيػػت  ػػغيرة ت ػػت قػػدمي. رفعتيػػا االمسػػ ور، رفعػػت  طاييػػا ودسسػػت أن ػػي فػػي 
 فوىتيا، فدىمتني ناية الزيت الدسمة العميقة.

 قاؿ شبيييا ماذا تريد أااره!...
لػػػـ أسػػػتطع الػػػرد. اانػػػت الياويػػػة ت تػػػي عميقػػػة يت ػػػاعد منيػػػا ىميمػػػات تشػػػبو 

 اب ال بيسة. ىميمات الدو 
 قاؿ شبيييا تريد أف تطميف إلى ربوبية مو نا راشد الديف. 

لػػـ أرد. انػػت امػػف يسػػتمع إلػػى ن سػػػو، اػػاف شػػبييي يت ػػدث بلسػػاني وعقلػػػي، 
سػػ بني مػػف يػػد ، ررجنػػا مػػف المغػػارة، عػػدنا إلػػى الن ػػؽ ن ػػؼ المعػػتـ، مشػػى بػػي 

الممتػػدة مػػا امتػػد قلػػي   قبػػؿ أف يتوقػػؼ عنػػد نافػػذة  ػػغيرة تطػػؿ علػػى القمػػـ والقيعػػاف 
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 الب ر، قاؿ لي شبيييا ادع مو نا ينزؿ المطر!!
 قلت أو لـ أقؿا أدعوؾ يا مو نا سناف أف تنزؿ المطر. 

وما أف أنييت جملتي،  تى اا يرت السػماك، تجمعػت الغيػـو السػوداك الااي ػة 
والغليظػػة مػػف أراػػاف السػػماك األربعػػة، انػػد مت فيمػػا بينيػػا، أبرقػػت فأرعػػدت فػػانيمر 

مطر بااافػة عجيبػة، اػاف للمطػر راي ػة و ػوت وسػرعة، مػددت يػد  مػف النافػذة ال
 أللمس المطر، فشعرت أف  بات المطر ابيرة ودافية.

 قاؿ شبيييا ن ف في عالـ ال قيقة... ألـ أقؿ لؾ!!...
 قلت أو لـ أقؿا وما عالـ ال قيقةه!...

 قيقػة. اػؿ مػا قاؿ شبيييا المسػت يؿ فػي دار الػدنيا، جػايز وواقػع فػي عػالـ ال
جعلو العقؿ م ا  ، ىو فػي عػالـ ال قيقػة ممانػا ، العقػؿ قا ػر، والظػاىر   يا ػي، 
وفي عالـ ال قيقة فإف األضداد تجتمع، وًاف اؿ  ديث وثية مما  رفيا العقػؿ عػف 

 ظاىرىا تجدىا ىنا على  قيقتيا. 
 قلت أو لـ أقؿا وىؿ العقؿ قا ر إلى ىذا ال ده!..

قػػػؿ، إنػػػو األداة األااػػػر ضػػػع ا  وعجػػػزا  فػػػي اإنسػػػاف، مػػػا قػػػاؿ شػػػبيييا ومػػػا الع
 أسيؿ أف ي قد المرك عقلو ف  يعود يميز بيف أمو وزوجتو. 

 قلت أو لـ أقؿا فماذا تريدوف منيه!..
 قاؿ شبيييا أريدؾ أف ت دؽ بما ترأ.

بعػد ذلػػؾ، لػـ أعلػػـ مػػف أمػر  شػػييا ، فقػد  ػػ وت فػػي  جرتػي عاريػػا ، ووجػػدت 
يػػو منقػػوع ال شػػيش ومشػػموما  مػػف  شػػايش أرػػرأ قيػػؿ لػػي أنيػػا بػػالقرب منػػي وعػػاك ف

مػػف بػػ د قنػػدىار أو بػػ د الملتػػاف. اسػػترجعت مػػا   ػػؿ  لػػي، فلػػـ أعلػػـ أاػػاف ذلػػؾ 
 لمػػػػا  أو  قيقػػػػة، وألوؿ مػػػػرة منػػػػذ درػػػػولي ىػػػػذه القلعػػػػة شػػػػعرت أف الماػػػػاف ملػػػػيك  
 باألسػػػرار التػػػي تػػػدعو إلػػػى الرػػػوؼ والريبػػػة وال ػػػذر، ذلػػػؾ أف أ ػػػ اب األمػػػر ىنػػػا

 يستطيعوف الت عب باؿ  شيك  تى باأل  ـ. 
 تراكأ لي وجو والد  الم تقفا افظ على دينؾ دايما .

 اولػػت أف أرد األمػػر الػػو إلػػى أساسػػو األوؿ، فت ػػت النافػػذة، تنسػػمت النسػػيـ 
البػػارد العليػػؿ،  ػػدقت بقػػرص الشػػمس الرايػػع، قلػػت لن سػػي، يػػا اهلل... أنقػػذني فػػي مػػا 

مػػػا ي أ ػػػغر مػػػف اػػػؿ ىػػػذا، وأنػػػت أابػػػر مػػػف اػػػؿ شػػػيك، أنػػػا فيػػػو. يػػػا اهلل... إف د
أنقػػذني أييػػا الابيػػر. وقػػد جػػاك ال ػػرج وًاف متػػأررا ، فقػػد انتػػدبني متػػولي القلعػػة ألعلػػـ 
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العمي ال غار، أو ال داويػة، اللسػاف اإفرنسيسػي واللسػاف الطليػاني. فيػـ باإضػافة 
والملػػبس إلػػى تػػدربيـ علػػى اسػػتعماؿ الرنجػػر ووضػػع السػػمـو فػػي المأاػػؿ والمشػػرب 

وفنوف الم ارعة والق ز وا رتباك والتنار، فيـ يتعلمػوف أيضػا  ألسػنة أعػداييـ  تػى 
يسيؿ ا قتراب منيـ مف دوف إاارة للشبية، وقد علمت أف ال داويػة يعملػوف ل سػاب 
مف يدفع أاار، فمو نا راشد الديف يػدفعيـ إلػى قتػؿ اإفرنجػي والمسػلـ سػواك بسػواك، 

أعدايػو شر ػيا . وال داويػة   يعرفػوف بعضػيـ الػبعض، فيػـ فض   عف دفعيـ لقتؿ 
يترػػػػذوف أسػػػػماك مرتل ػػػػة، وليػػػػـ سػػػػ ف مرتل ػػػػة، فتػػػػرأ السػػػػ نة العربيػػػػة بوضػػػػو يا 
و دتيا، والس نة الترايػة بغلظتيػا والارديػة برشػونتيا وال رنجيػة ب مرتيػا وبياضػيا، 

وع وجػنس، واليػـ وال ارسية بنعومتيا، والسودانية بامتدادىا، ىناؾ فداويػة مػف اػؿ نػ
فػػي مقتبػػؿ العمػػر،  ػػامتوف   يتالمػػوف إ  إذا سػػيلوا، قسػػاة و ػػازموف، ولوىلػػة مػػا 
– سػبت أنيػػـ يتعػاطوف طيلػػة الوقػت مػػا قػد تعاطيتػػو، أو قػد رأوا مػػا قػد رأيتػػو، وىػػـ 

يأرػػذوف  ػػب الػػب ذر الػػذ  ي يػػد فػػي  ػػدة العقػػؿ وسػػرعة  -ومػػف أجػػؿ سػػرعة ال  ػػظ
فػػي الػػدماغ ومػػف يااػػر منػػو ي ػػاب بػػالجنوف أو  ال  ػػظ، وىػػو  ػػب لػػػو قػػدرة عجيبػػة

 بالعتو، وربما ااف ىذا ىو سر ج وظ أعينيـ.
وقد انتقلت إلى تعليميـ في الطابؽ العلو  األرير مف القلعػة فػي الوقػت الػذ  
 ادرنػػػا فيػػػو معظػػػـ األطبػػػاك والرىبػػػاف بعػػػد أف انتيػػػى الجميػػػع تقريبػػػا  مػػػف ترجمػػػة مػػػا 

بقسوة  ير معيودة، في تلؾ األانػاك انػت قػد  يريدوف، را ة وأف الشتاك ااف درؿ
استطعت أف أجمع وأقطر ما نمى إلى علمي مف  اايا وًاشاعات وأااذيب و قػايؽ 
 ػوؿ مو نػػا راشػد الػػديف، و اولػت أف أرتػػب ال اايػػة مػا وسػػعني ذلػؾ، وقػػد تو ػػلت 
ي إلى أف مو نا ىذا قد نشأ في الب رة، وتشيع مباػرا ، إذ اانػت الر فػة العباسػية فػ

ل ظات ضع يا المزمف اما ىي اآلف تماما ، ولاػف مو نػا راشػد الػديف الػذ  سػ رتو 
الدولػػة العبيديػػة فػػي م ػػر لػػـ يجػػد  يػػر قلعػػة المػػوت فػػي بػػ د فػػارس ليػػزداد علمػػا  
ومعرفػػة، إذ أف دعػػػاة الدولػػة العبيديػػػة انطلقػػػوا إلػػى فػػػارس  يػػػث النػػاس ىنػػػاؾ أااػػػر 

و نػػا باإمػاـ  سػف بػػف م مػد واػاف شػػابا  قابليػة لػدعوتيا، وفػي قلعػػة المػوت التقػى م
في ماؿ عمره، فارتبطا بع قة وطيدة قيؿ فييا ما قيؿ، واإماـ  سف بف م مد ىػو 
ابػػف اإمػػاـ م مػػد بػػف ايػػابزرؾ جميػػد، ولانػػو أناػػر ىػػذه األبػػوة عنػػدما  ػػار إمامػػا  

بػف  ورييسا  للدعوة الباطنية، فادعى أنو إماـ الع ػر وأنػو ابػف اإمػاـ مػف نسػؿ نػزار
المستن ػػر، ولتبريػػر ذلػػؾ فلقػػد لجػػأ إلػػى مسػػألة الظػػاىر والبػػاطف ىػػذه، فقػػد قػػاؿ إنػػو 
ابف م مد بف ايابزرؾ جميد في الظاىر ولانو ين در مف نسػؿ اإمػاـ األابػر نػزار 

 بف المستن ر ال اطمي في الباطف.
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 سػػػف ىػػػذا، وبعػػػد أف  ػػػار أمػػػر الػػػدعوة إليػػػو أعلػػػف فػػػي شػػػير رمضػػػاف قيػػػاـ 
لشػػريعة وأسػػقط التاػػاليؼ وأبػػاح اإفطػػار، اػػـ أمػػر مو نػػا راشػػد الػػديف القيامػػة وأنيػػى ا

 سناف بمغادرة قلعة الموت إلى ب د الشاـ لبث الدعوة في تلؾ األن اك. 
مو نا راشد الديف واسمو الاامؿ سناف بف م مود   يعػرؼ أ ػد عنػو شػييا ،   

م م ػػػو، اسػػػتطاع أف أمػػػو، و  أبػػػوه، و  أ ػػػدقاؤه  و  معارفػػػو و  علمػػػو و   تػػػى 
يجمع  ولػو الناس وأف يبسط ن ػوذه مػف أعػالي فلسػطيف و تػى أطػراؼ  مػاة، علػى 
طػػوؿ قمػػـ تلػػؾ الجبػػاؿ العاليػػة، مػػف رػػ ؿ قػػ ع و  ػػوف منيعػػة وأتبػػاع  يمشػػوف 
وراكه اػػػالمنوميف، ولمػػػا  ػػػار األمػػػر إليػػػو، قطػػػع الع يػػػؽ مػػػع ولػػػي نعمتػػػو اإمػػػاـ 

أراد ا نتقػػػػاـ مػػػػف  ػػػػديقو اللػػػػدود، إذ أف ال سػػػػف بػػػػف م مػػػػد،  وقيػػػػؿ فػػػػي ذلػػػػؾ أنػػػػو 
ع قتيما أياـ الشباب ع قة  ير سوية، وقيؿ إف اإماـ ال سف مااػاف ليطلػب مػف 
 ػػديقو مغػػادرة قلعػػة المػػوت إ  ألف الغيػػرة وال سػػد والر بػػة فػػي التملػػؾ اانػػت ىػػي 
األسػػباب ال قيقيػػة وراك ذلػػؾ. وليػػػذا أيضػػا ، أسػػقط مو نػػا راشػػػد الػػديف  رفػػي النػػػوف 

 وال اك مف علمو وبقي  رؼ السيف.
وقػػػػد ذىػػػػب مو نػػػػا بعيػػػػدا  باسػػػػتغ ؿ الظػػػػاىر والبػػػػاطف ليقػػػػوؿ بتجػػػػدد األرواح 
وتناسريا األمر الذ  سيؿ عليو فيمػا يبػدو ادعػاك األلوىيػة، ومااػاف لػي أف أعػرؼ 
اػؿ ذلػؾ لػو  فػرج اهلل الػػذ  أضػاك لػي الطريػؽ فػي ذلػػؾ الشػتاك القاسػي، فقػد قاربػػت 

اميػػا، ذلػػؾ أف شػػبييي اػػاف يأرػػذني اػػؿ مسػػاك إلػػى طوابػػؽ القلعػػة علػػى الجنػػوف أي
 الس لية قاي   ليا 

 تعاؿ نسرر مف عقولنا.-
 أو ااف يقوؿا ىيا بنا ننتيؾ نواميس العقؿ الذ  من نا.

انت أنا وشبييي نمارس ذات األفعاؿ واأنني أنظر إلى ن سي في مرثة، وانػا 
اك الب ػر، وفػوؽ ال ػ راك، وأف يطيػر بنػا نأمر الجني أف يأرذنا إلى ب د بعيدة، ور 

فػػوؽ القمػػـ وقريبػػا  مػػف القيعػػاف. وانػػت أنقسػػـ إلػػى أشػػراص عديػػديف، وأ ػػير امػػا 
أريػػد، شػػجرة أو ع ػػ ورا  أو فراشػػة، أ ػػس بمػػا ت ػػس ىػػذه المرلوقػػات، أاػػاد أ ػػير 

 دودة ب  إ ساس، وأااد أت وؿ إلى ىباك مف شدة التوى . 
 ت ق ػػور العقػػؿ، ألػػيس ىنػػاؾ مػػف  اجػػة اػػاف شػػبييي يقػػوؿ عػػادةا ىػػؿ ااتشػػ

 ماسة للذىاب إلى ما وراك العقؿ. 
ااف يس بني إلى ما   أطيؽ، و رت علػى شػ ا ىاويػة مػف الجنػوف لػو  فػرج 
اهلل، وتماػػػؿ فػػػرج اهلل بقػػػدـو أىػػػالي جبػػػؿ السػػػماؽ القريػػػب مػػػف م ػػػياؼ إلػػػى مو نػػػا 
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النبيػػػذ والقمػػػ  والسػػػار لتقػػػديـ الػػػو ك والتعظػػػيـ لػػػػو. جػػػاؤوا تتقػػػدميـ أ مػػػاؿ الزيػػػت و 
 والدىف وال ابوف والبقر والغنـ والنوؽ السود التي ي بيا مو نا ويعتز بيا. 

واػػػاف أىػػػالي جبػػػؿ السػػػماؽ ىػػػـ أوؿ مػػػف جيػػػر بربوبيػػػة مو نػػػا راشػػػد الػػػديف، 
فعبػػدوه، وأقػػاموا لػػػو معبػػدا  سػػموه ىياػػؿ سػػناف، وجعلػػوا لػػػو تماػػا   مػػف رشػػب األرز 

ـ فػي ذلػؾ عيػد تلػبس فيػو النسػاك م بػس الرجػاؿ، وفيػو طلوه بالذىب والن اس، وليػ
  يمتنػػع الرجػػؿ عػػف أمػػو أو أرتػػو أو ابنتػػو، وأنيػػـ لػػػيذا الت لػػؿ، فقػػد أسػػموا أن سػػيـ 
المتطيريف، أ  مف رطايا األمـ األرػرأ التػي تضػع ن ػب أعينيػا ال ػ ؿ وال ػراـ 

لنػاس  امػة وجػرأة أو العيب أو الرجؿ، أو ال ياك، وىـ بيذا اعتبروا أن سيـ أااػر ا
 و قيقة وتطيرا . 

اانػػػت السػػػماك تمطػػػر ل ظػػػة درػػػوليـ القلعػػػة، فاسػػػتدعاني متػػػولي القلعػػػة علػػػى 
 عجؿ، وااف مضطربا  جدا  وىو يقوؿ ليا أنت ت يـ باألعشاب، أليس اذلؾه!...

 قلتا قلي  ...
 قاؿا اتبعني إذا .

 ػػاص، درلػػت معػػو عػػدة أبػػواب، اػػـ وق نػػا أمػػاـ بػػاب م اػػـ مػػف الرشػػب والر 
طلػػب منػػي أف يضػػع ع ػػابة علػػى عينػػي قػػاي    أننػػي اآلف فػػي ماػػاف   تن ػػع معػػو 
العيوف و  يجوز فت يا أيضا . قبلػت علػى مضػض، وضػع الع ػابة علػى يػد ، اػـ 
درػػػؿ بػػػي أبوابػػػا  وممػػػرات   أعػػػرؼ منيػػػا شػػػييا ، انػػػت فػػػي بعػػػض األ يػػػاف أشػػػعر 

ض  ارقػػة بالزيػػت وفػػي بػػال رارة وأرػػرأ بػػالبرودة، وانػػت أشػػعر أنػػي أمشػػي علػػى أر 
مرات أررأ اأني أمشي على رمػؿ، وىاػذا،  تػى و ػلنا  جػرة واسػعة جػدا ، تعبػؽ 
براي ة لـ ألتقطتيا مف قبؿ، لـ تاػف راي ػة من ػرة، اانػت راي ػة م ايػدة بشػاؿ يػدعو 
إلى الريبة، اانت ال جرة مزينة برسومات ل اماك ىنود وًا ريػؽ وفػرس، ورقػاع مػف 

ارسية التي   أتقنيا ر ـ أف أىؿ القلعة يت داوف بيػا عػادة، الجلد ماتوب علييا بال 
 الت ت إلى متولي القلعة بقلؽ بالص. 

اسػػػمع يػػػا ريمػػػوف، األمػػػر الػػػو يتعلػػػؽ بميارتػػػؾ، ن ػػػف منتبيػػػوف إلػػػى عقلػػػؾ -
 و سف ت رفؾ.

 قلت وتوتر  يزدادا أنا رىف إشارتؾ!!
يمنعػو مػف لقػاك  قاؿا مو نا راشد الديف، تقدس اسمو ل قو ري  شديد في بطنو

 أىالي جبؿ السماؽ.
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 قلتا وماذا تطلب منيه!...
قػاؿا أمامػػؾ فػي ىػػذه الرزانػػة اػؿ مػػا ت تػاج إليػػو مػػف أعشػاب وأدويػػة، وأريػػدؾ 

 أف تنقذ مو نا فس ما ىو فيوه!...
في تلػؾ الل ظػة، سػمعت ومتػولي القلعػة  ػوت ضػرطة مناػرة طويلػة دفعتنػي 

 إلى ىذا الجانب وذاؾ.دفعا  إلى الض ؾ واريتيا بت ريؾ رأسي 
 قاؿ متولي القلعة واأنو لـ يسمعا مو نا في ضايقة شديدة.

تػػػوالى الضػػػراط الطويػػػؿ المناػػػر، ولػػػـ يعػػػد األمػػػر مايػػػرا  للضػػػ ؾ بػػػؿ للسػػػررية 
 العميقة. 

 قلت ألنقذ ن سي مف اؿ شيكا سأفعؿ ما بوسعي!!
القز ػػػة فت ػػػت الرزانػػػة المزد مػػػة بػػػالقوارير واألوعيػػػة، تناولػػػت شػػػييا  مػػػف  ػػػب 

وشػػييا  مػػف سػػار النبػػات، سػػ قت مػػا تجمػػع لػػد  بيػػاوف ابيػػر  تػػى  ػػار المػػزي  
األسود ااي ا  يتطاير الزيػت منػو، وضػعت ذلػؾ فػي اػأس مػف الزجػاج، قلػت لمتػولي 

 القلعةا ليأرذ مو نا منو شييا . 
 سألني بقلؽ شديدا ىؿ سيمنع ىذا ماىو فيوه!...

 قلتا ليس سريعا  على األقؿ.
 ذلؾ سريعا  يا ريموف، افعؿ شييا .قاؿا نريد 

 قلتا   يذىب الري  سريعا .
 قاؿ وىو يدرؿ بيف الستايرا ن ف في ارب إذا !!...

 ػػاب، فيمػػا توا ػػؿ الضػػراط مايػػرا  وراكه مػػا يايػػره. عػػاد متػػولي القلعػػة مػػتجيـ 
الوجػو،  ػػدؽ بػػي وىػو يقػػوؿا ن ػػف نعتمػػد عليػؾ يػػا ريمػػوف، أنػت تملػػؾ عقػػ   راج ػػا  

 يد.وتدبيرؾ ج
 قلتا وماذا تعني يا سيد ه!. 

 قاؿا رأينا أف تنت ؿ   ة مو نا راشد الديف، وىذه منزلة   يناليا إ  القلة. 
 قلتا ماذا تقوؿه!!...

قاؿا ىذا ىو الرأ ، سػتنت ؿ  ػ ة مو نػا أمػاـ أىػالي جبػؿ السػماؽ،   تػدبير 
وا ربيػػـ أو يلمسػػوه. أمامنػا  يػػر ىػذا التػػدبير.   يماننػػا أف نػرد ىػػؤ ك دوف أف يسػمع

 إنيـ أوؿ مف ثمف بمو نا.
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 قلتا السمع والطاعة.
جلسػػت رلػػؼ سػػتارة زرقػػاك  امقػػة فػػي  ػػدر قاعػػة فسػػي ة يلعػػب فييػػا النسػػيـ 
والراي ة الزاية، وت يض باألنوار ال  راك والبيضػاك، ومػا أف جلسػت  تػى   ظػت 

أف أعطػػػوا  وجػػػود عػػػدد ابيػػػر مػػػف الرجػػػاؿ والنسػػػاك الجالسػػػيف علػػػى الجػػػانبيف، ومػػػا
 اإشارة بوجود ،  تى وق وا جميعا  و ا وا ب وت منغـ وا دا

 ماااااااااااا  اااااااااااار  اااااااااااار
 

 ماكاااااااااااااااااااااان كاااااااااااااااااااااان  
 

 ساااااااااااااااااااااانان ربنااااااااااااااااااااااا
 

 ربنااااااااااااااااااااااا ساااااااااااااااااااااانان 
 

اػـ بػدأوا يتمػايلوف، راػػبيـ الل ػف وىػزتيـ ال راػة،  لػػت النسػاك شػعورىف، فقػػاـ 
 الرجاؿ بتمزيؽ ايابيـ، وما زاؿ الل ف والالمات تتعالىا

 ار  اااااااااااارماااااااااااا  ااااااااااا
 

 ماكاااااااااااااااااااااان كاااااااااااااااااااااان  
 

 ساااااااااااااااااااااانان ربنااااااااااااااااااااااا
 

 ربنااااااااااااااااااااااا ساااااااااااااااااااااانان 
 

اػػـ أعطػػوا اإشػػارة باليػػدوك، ف ػػمتوا، مػػددت يػػد  مػػف رلػػؼ السػػتارة امػػا قيػػؿ 
لػػػي مػػػف قبػػػؿ. بػػػدأوا بتقبيػػػؿ يػػػد  التػػػي أ رقتيػػػا بالطيػػػب، شػػػعرت بالشػػػ اه تػػػأالني 

 وتد د ني، ش اه جافة ومبلولة و ليظة ورفيعة، نيمة وجايعة وم بة. 
ي القلعػة، ولمػا وضػعت رأسػي علػى فراشػي فػي لـ يعرؼ مػا جػرأ إ   ومتػول

تلؾ الليلة، زارني والد  وجلس إلى جانبي، رميت رأسي في  ضنو، وقلػت لػػوا لقػد 
 مفَّ اهلل عليَّ بال رج. ااف ما مر بي مجرد اذبة سمجة.

لـ يعد شبييي يزورنػي وارت ػى الجنػي، وان جػر ربػر فػي القلعػة يقػوؿ أف أميػرا  
 دمشؽ  ربا  وأنو قد يياجـ م ياؼ في اؿ ل ظة.  يدعى   ح الديف قد أرذ

اانػػت تلػػؾ ىػػي المػػرة األولػػى التػػي أسػػمع فييػػا بيػػذا ا سػػـ، ومػػف ىػػو  ػػ ح 
الػػديف ىػػذاه.. فقيػػؿ لػػػو إنػػو أميػػر اػػرد  سػػني انقلػػب علػػى سػػيده نػػور الػػديف واسػػتأار 
بملؾ م ر وأنو   يشػبو األمػراك اآلرػريف، فمسػالاو مغلقػة وشػيواتو معدومػة سػوأ 

وة الملػػؾ، وقيػػؿ إنػػو ياػػره مو نػػا راشػػد الػػديف اراىيػػة عميقػػة ألف مو نػػا  ػػا ب شػػي
علػػػـ ومعرفػػػة بينمػػػا  ػػػػ ح الػػػديف   يعػػػرؼ القػػػػراكة والاتابػػػة، وألف مو نػػػا بػػػػاطني 
و ػػ ح الػػديف ظػػاىر  مػػا يػػزاؿ يتوضػػأ لي ػػلي. ولاػػف فػػداويا  روميػػا  اػػاف يتعشػػقني 

لقتػؿ  ػ ح الػديف وأنػو لػـ  يعػد بعػد مػف أسر لي أف فداويا  ارديا   ديقا  لػو انتدب 
ميمتػػو، وقػػاؿ لػػي إنػػو ي تقػػده اايػػرا ، وليػػذا فيػػو يريػػد أف يتعػػزأ بػػي،  ػػددتو بلطػػؼ 
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مػػػدعيا  المػػػرض المعػػػػد ، وقػػػد سػػػػعدت بيػػػذه األربػػػػار، فقػػػد شػػػػعرت أف ىنػػػاؾ مػػػػف 
يسػػتطيع أف يت ػػدأ جبػػروت مو نػػا، وأف يري ػػو أيضػػا ، ذلػػؾ أف  ػػوت ا ن جػػارات 

القلعػػة، بعػػد أف أرػػذت فػػرؽ الن ػػاطيف وال ػػراقيف يتػػدربوف علػػى  ػػارت  تسػػمع فػػي 
أاسػػػير جديػػػد يدعونػػػو الػػػ  ال ػػػيف، وىػػػو إذا رلػػػط بالاتػػػاف وال  ػػػـ والرمػػػاد وا تػػػرؽ 
أرػػرج  ػػوتا  ذا أرعػػاد شػػديد ونػػار عجيبػػة، وقػػد انضػػـ إلػػى التػػدريب شػػاب م ػػر  

مػػو يػػدعى الراضػػي وىػػو ابػػف ألسػػطولي طػػرده  ػػ ح الػػديف مػػف بػػ ده بعػػد أف اتي
بالتػػ مر عليػػو، واػػاف ىػػذا األسػػطولي يػػدعى يعقػػوب وقػػد ماػػث قلػػي   فػػي القلعػػة قبػػؿ 
أف  يغادر إلػى األنػدلس تاراػا  ابنػو فػي عيػدة مو نػا راشػد الػديف. اػاف الراضػي ابػف 
ستة عشر أو سػبعة عشػر ولانػو  ل ػت األنظػار إليػو عنػدما اقتػرح اسػتعماؿ أسػلوب 

سػػػرعاف مات ػػػادقنا عنػػػدما شػػػاىدني ذات الب ػػػارة فػػػي قػػػذؼ النػػػار علػػػى األعػػػداك، و 
مساك أ دؽ في  روب الشمس، فوق ت إلى جانبي فػإذا بػو يباػي، وقػاؿ إنػو يتػذار 
أىلو وأ بتو في م ر، ف ذف ذلؾ بع قة دافية بيننا، استطعت ر ليا أف ثرػذ منػو 
العيود والمواايؽ أف ياتـ ما سأعلمو إياه، فأسررت لػو ما أعرؼ، فلـ يعػد بعػد ذلػؾ 

ارقني،  سيما أنني مف األشراص الق يؿ الذيف يت داوف بالعربيػة إليػو، فقػد اػاف ي 
  يعػػرؼ ال ارسػػية األااػػر اسػػتعما   أو أيػػا  مػػف الليجػػات واأللسػػنة التػػي اػػاف أىػػؿ 
القلعػػػة يتعػػػارفوف بيػػػا. تػػػواردت األربػػػار المرباػػػة عػػػف  ػػػ ح الػػػديف، فقػػػد ذاػػػر فػػػي 

بعػػػد أف  ػػػال و أىليػػػا، وقيػػػؿ أيضػػػا  أف  القلعػػػة أنػػػو ىػػػاجـ  لػػػب، ولانػػػو لػػػـ يػػػدرليا
 ػػػا ب المو ػػػؿ سػػػيؼ الػػػديف  ػػػاز   ػػػالؼ ريمونػػػد اإفرنجػػػي  ػػػا ب طػػػرابلس 
لياوف معو على   ح الديف، وأف سيؼ الديف ىػذا لػـ ياتػؼ بػذلؾ، بػؿ جمػع إليػو 
أمراك الجزيرة وديػار باػر، وت ػرؾ بػالجيوش المو ػلية وال لبيػة ومػف وا ىػـ ل ػرب 

، وت ولت متابعة أربار ال رب إلى ربر يومي فػي القلعػة،   ح الديف في دمشؽ
را ػػػة بعػػػد أف و ػػػؿ الربػػػر بمقتػػػؿ ال ػػػداو  الاػػػرد  الػػػذ  بعػػػث   تيػػػاؿ  ػػػ ح 
الػػديف، ومػػا أف سػػمع ال ػػداو  الرومػػي الربػػر  تػػى قتػػؿ ن سػػو أمػػاـ الجميػػع برنجػػر 
، فوضعوا جاتو فوؽ أعلى باشػورة فػي السػور لتأالػو طيػور السػماك  معقوؼ ومسمـو

 الجار ة  سب  ديف عجيب يديف بو. 
األربػار التػػي اانػػت ت ػلنا إلػػى قلعتنػػا ذاػرت أف  ػػ ح الػػديف جػاك إلػػى بػػ د 
الشػػػاـ لييػػػدـ البيػػػت الزناػػػي ويراػػػو، ولػػػـ يػػػأت لمواجيػػػة ال رنجػػػة، فيػػػو يعقػػػد معيػػػـ 
المعاىػػدة تلػػو المعاىػػدة، وليػػذا فػػإف وراػػة نػػور الػػديف يػػدافعوف عػػف ملػػؾ أبػػييـ، وأف 

 ف اليـ أف يق وا معيـ في وجو ىذا الطامع.على المسلمي
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دعاة القلعة والمتب روف فييا اانوا عادة ما يجمعوننا في الطابؽ العلػو   يػث 
أ لبيػػػة مجػػػالس الػػػدرس والم اضػػػرة ويبػػػدؤوف بشػػػرح األ ػػػداث المتسػػػارعة والرطيػػػرة 
والتػػػي تيػػػدد القلعػػػة ذاتيػػػا، فقػػػاؿ ىػػػؤ ك إف  ػػػ ح الػػػديف ىػػػو عػػػدو ابيػػػر ويسػػػت ؽ 

ذلػؾ أنػػو ىػدـ ر فػػة األيمػة مػػف نسػؿ فاطمػة الزىػػراك فػي م ػػر، وأنػو ألغػػى المػوت 
دعوتيـ و رؽ اتػبيـ وسػجف ذاػورىـ فػي نا يػة وًانػاايـ فػي نا يػة  تػى   يتناسػلوا 
مػػف بعػػػد، وأنػػػو سػػػم  ل اشػػػيتو أف تنيػػػب دار ال امػػػة التػػػي تضػػػـ ميػػػات ث ؼ مػػػف 

لػػػديف عػػػدو رطيػػػر، اتػػػب الػػػدعوة الباطنيػػػة وأف ت رقيػػػا أيضػػػا ، وليػػػذا فػػػإف  ػػػ ح ا
أرطػػر مػػف اػػؿ عػػدو ثرػػر، بػػؿ ذاػػر أ ػػد الػػدعاة أف  ػػ ح الػػديف يعمػػؿ ل ػػال  
ال رنجػػة ألنػػو ىػػدـ ر فػػة ال ػػاطمييف، وقػػاؿ ثرػػر إف  ػػ ح الػػديف وًاف اػػاف يتسػػتر 
بالسػػنية إ  أنػػػو لػػـ ينضػػػو ت ػػت لػػػواك الػػدوؿ السػػػنية االعباسػػية أو السػػػلجوقية، فػػػإذا 

وقتالو وراػة سػيده نػور الػديف، فػإف ىػذا الرجػؿ أضيؼ ىذا إلى معاىدتو مع ال رنجة 
إما أف ياوف رادما  ومن ذا  لسياسة ال رنجة أو إنػو مغػامر   يػدرؾ مػاذا ي عػؿ، فيػو 
  يسػتطيع أف يت ػػدأ الجميػػع مػرة وا ػػدة، فػػ  يماػػف لػػو أف يقاتػػؿ ال رنجػػة وال لبيػػة 

 والموا لة ورلي ة بغداد وثؿ سلجوؽ في ثف وا د. 
الػػدعاة أيػػف يقػػؼ مو نػػا راشػػد الػػديف، قػػاؿ ىػػذا أف مو نػػا    وعنػػدما سػػيؿ أ ػػد

يقؼ مع أ د بػؿ يقػؼ إلػى جانػب دعوتػو وأمػره، فال رنجػة أ ػدقاك مػاداموا بعيػديف، 
واػػػذلؾ أمػػػراك  لػػػب والمو ػػػؿ، وأضػػػاؼ أف مو نػػػا يعلػػػـ مػػػا تقػػػدـ ومػػػا تػػػأرر مػػػف 

والماػػاف  األمػػر، وليػػذا فإنػػو يعػػرؼ تمامػػا  ماالػػذ  يجػػب عملػػو فػػي الوقػػت المناسػػب
المناسػػب. ولػػـ تمػػِض فتػػرة طويلػػة،  تػػى وقػػع الربػػر فػػي القلعػػة،  ػػ ح الػػديف ىػػذا 
األميػػر الػػذ  طلػػع علينػػا فجػػأة، انت ػػر علػػى ال لبيػػة وعلػػى الموا ػػلة وعلػػى أمػػراك 

!...  ديػػػػار باػػػػر والجزيػػػػرة وعلػػػػى امشػػػػتايف أيضػػػػا ، ومػػػػا أدراؾ مػػػػا امشػػػػتايف ىػػػػذاه
ىػػذه الجيػػوش بينمػػا اػػاف فػػي دمشػػؽ، و ػػدات األربػػار أف  ػػ ح الػػديف التقػػى اػػؿ 

 وأنو انت ر علييـ مجتمعيف، وأنو قتؿ منيـ الااير و نـ منيـ الااير.
الػػدعاة الػػذيف أااػػروا مػػف م اضػػراتيـ ولقػػاكاتيـ بنػػا، ت ػػداوا عػػف  ػػ ح الػػديف 
اأمير ارد  مرتلػؼ، ىػو   يػذارىـ بنػور الػديف، و  بعمػاد الػديف الػذيف يت ػارروف 

 تيالو، ىو   يذارىـ بأ  أمير ثرر يعرفونو، ااف م يػرا  بالنسػبة بأنيـ اانوا وراك ا
لػػػيـ، فقػػد اػػاف م يػػرا  فػػي م ػػر، وىػػو يبػػدو م يػػرا  أااػػر فػػي الشػػاـ، ولاػػنيـ اػػانوا 
بالتأايػػد يألبوننػػا عليػػو ويارىوننػػا فيػػو إلػػى أبعػػد ال ػػدود، فيػػو مغت ػػب الملػػؾ وىػػو 

ى المػػاك ل لتقػػاك بربػػو إلػػى ىػػادـ ر فػػة األيمػػة وىػػو سػػني ظػػاىر  مػػا زاؿ ب اجػػة إلػػ
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 ثرر ىذه ا دعاكات. 
في تلؾ األاناك ااف الراضي قد تعرؼ إلى امرأة في السػتيف مػف عمرىػا تعمػؿ 
درزية تريط ايػاب الجػوار  وال داويػة وتت ػنف فػي ارتػراع أزيػاك تايػر الشػيوة والريػاؿ 

دايؿ وتناسػػب المقامػػات المرتل ػػػة، اانػػت امػػػرأة بيضػػاك لػػػػيا جلػػد مشػػػدود وشػػعر بجػػػ
طويلػػػة ترميػػػو وراك ظيرىػػػا، اػػػاف ىػػػدوكىا يايػػػر الرا ػػػة والاقػػػة واألمػػػؿ، مػػػا أف رثىػػػا 
الراضي  تى تذار أمو، ومػا أف رأتػو  تػى رأت فيػو أيامػا  لػػيا مضػت، فقػد ت ػدات 
عػف ابػف لػػػيا ضػاع منيػا فػػي قلعػة بعيػدة قريبػػة مػف  لػب اػػاف اسػمو علػي، سػػمعت 

نيما تاير التساؤؿ فػي قلعػة بنيػت علػى أنو في جند   ح الديف، واانت الع قة بي
ع قػػػات تتميػػػز بػػػارتراؽ الجسػػػد وانتيػػػاؾ العقػػػؿ واسػػػت ب اإرادة، اانػػػت ماػػػؿ ىػػػذه 
الع قة التي ليس فييا ماؿ ذلؾ، ع قات بايسة وتاير الش قة، وفجػأة ظيػر  ػ ح 
الػػديف أمػػاـ قلعتنػػا، ىاػػذا دفعػػة وا ػػدة، ذات يػػـو جمعػػة، اػػاف  ػػ ح الػػديف وجنػػده 

 وث ت  ربو تمل القيعاف واألودية والت ؿ التي ت يط بقلعة م ياؼ.وريلو 
اسػتيقظت  ػبا ا ، فت ػت نافػذتي، فػإذا بػي أرأ جيشػا  ااي ػا  لػػو ضػجي  ىايػؿ 
يمػػل األفػػؽ. رأيػػت األعػػ ـ ال ػػ راك وال مػػراك وذلػػؾ النسػػر الممتلػػئ بػػالقوة وال رػػر 

ف عػػف  مواقػػع للريػػاـ، يمػػل  ػػ  ة العلػػـ، اػػاف الجنػػد فػػي شػػغؿ اايػػر، فيػػـ يب اػػو 
 وللقػػػػػػػػػػػػػدور، وآل ت ال ػػػػػػػػػػػػػرب، جلسػػػػػػػػػػػػػت أراقػػػػػػػػػػػػػبيـ مػػػػػػػػػػػػػف نافػػػػػػػػػػػػػذتي دوف ملػػػػػػػػػػػػػؿ، 
ومػػا أف  ػػؿ الظيػػر،  تػػى انطلػػؽ  ػػوت المػػؤذف بػػذلؾ النػػداك الظػػاىرا اهلل أابػػر.. 

 اهلل أابر.
ذارنػي ال ػػوت ب ػػوت والػد ، اػػاف فيػػو ذلػؾ األمػػؿ بالػػدنيا وذلػؾ الرضػػا بمػػا 

وذلػػؾ ال ػػرح بمػػا أعطػػى. سػػاؿ ال ػػوت مػػف   نعػػرؼ، فيػػو ذلػػؾ ا ستسػػ ـ للابػػر 
علػػػى التلػػػة علػػػى الػػػت ؿ األرػػػرأ، ت ػػػاعد وتطػػػاير إلػػػى األعػػػالي، مسػػػ  علػػػى اػػػؿ 
شػػيك، وسػػمعو اػػؿ شػػيك، الطيػػور واألشػػجار، اليػػواـ، والااينػػات السػػايرة والتػػي فػػي 
ج ورىػػا، وسػػمعتو أنػػا اػػذلؾ، وقػػع ذلػػؾ فػػي قلبػػي موقعػػا  اىتػػز معػػو ايػػاني الػػو، لػػـ 

 لبااك، لقد  عرفت ريار  أريرا . أمنع ن سي مف ا
ا ػػػطؼ الجنػػػود  ػػػ وفا  مترا ػػػة ومسػػػتقيمة، اسػػػتقبلوا القبلػػػة علػػػى تلػػػؾ التلػػػة 
المشرفة، اانوا ااألشجار ال لبة العم قة، تسػتطيع أف تلمػس جػوىر القػوة والمنعػة 
مػػػف زردىػػػـ الر يػػػؼ و مايػػػؿ سػػػيوفيـ الدايمػػػة ا ىتػػػزاز، تقػػػدميـ  شػػػيع لػػػـ أتبػػػيف 

، تابعت  ػ تيـ ال ػامتة علػى تلػؾ التلػة، انػت أر ػب أف أاػوف م م و أو سمتو
معيـ، انت أر ب أف أطير وأنضـ إلى ثرر  ؼ مف   وفيـ. ولانػي اسػتيقظت 
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مف رواطر  بدؽ قو  على باب  جرتي. ااف الرادـ يأمرني بال عود إلػى متػولي 
ة الرييسػية القلعة في الطابؽ الذ  يعلو  جرتي مباشرة، وىو الطابؽ  المواجو للبوابػ

للقلعة، ن ضػت عنػي رػواطر ، و ػعدت إلػى  يػث أمػرت، فػإذا بمتػولي القلعػة فػي 
أق ػػى  ػػػا ت قلقػػػو و ضػػػبو، اػػػاف ىػػػذا يسػػػتطيع أف يت ػػػدث معػػػي ب ريػػػة بعػػػد أف 
انت لػػت شر ػػية مو نػػا أمػػاـ أىػػالي جبػػؿ السػػماؽ، وقػػد  ػػرت بعػػدىا أيضػػا  أدعػػى 

تراية، تلؾ اللغتػيف اللتػيف  ػرت ألػـ في القلعة بالموقر ريموف بالعربية وال ارسية وال
 بيما إلماما  جيدا .

 قاؿ ليا يطلب منؾ مو نا أف ت مؿ رسالة إلى ىذا الارد  المغرور.
 ااف ذلؾ فوؽ توقعيا أنا.. ومف أنا  تى أ مؿ رسالة مو نا إليو.

قػػاؿ ىػػذا بسػػرعة و ضػػبا أنػػت تعػػرؼ أشػػياك اايػػرة، و  نريػػد أل ػػد مػػف القلعػػة 
 نا أو أف يتسرب إليو الشؾ فيو، أنت ت يـ البقية.أف يشؾ في مو 

منعت ن سػي مػف ا بتسػاـ، قلػت بجديػة مبػالص فييػاا ولاػف ال ػرب لػـ تبػدأ بعػد 
 لتبرر الرسالة. 

 اح متولي القلعة واأنو يت دث مع ن سوا وىؿ جاك ىذا للعػب ىنػا فػي ىػذه 
راه ي عػػؿ بنػػا وقػػد الجبػػاؿ، لقػػد انت ػػر علػػى الدماشػػقة والموا ػػلة وال لبيػػة، فمػػاذا تػػ

 أردنا قتلوه!... 
 قاؿ ا رذ.

 دفع إلي رقعة مف ورؽ سمرقند ال ارر، فت تيا وقرأتا
"مػػف راشػػد الػػديف سػػناف  ػػا ب األمػػر، الميػػيمف بسػػي و واسػػمو، المػػت اـ فػػي 
م ػػياؼ وبانيػػاس وقػػدموس والايػػؼ والرػػوابي، اآلمػػر لمػػا تعػػرؼ و لمػػا   تعػػرؼ، 

الاريـ  ػ ح الػديف بػف نجػـ الػديف أيػوب، مالػؾ إلى السلطاف العظيـ وا س يس ر 
م ر، وىاـز ابف مودود ومػف تبعػو مػف األمػراك الرػرعيف، أنيػي إليػؾ رجوعنػا عمػا 
بدر مف بعض  ػبياننا، وأف ذلػؾ لػـ ياػف بأمرنػا و  بعلمنػا، وأنػو لػؾ مػا شػيت مػف 
و أمػػواؿ أو متػػاع، وأنػػو لػػؾ أف تر ػػؿ عػػف ب دنػػا بسػػ ـ، وًاف  امػػؿ رسػػالتنا إليػػؾ ىػػ

 الموقر ريموف بف الزيف م وض بأمر الا ـ والس ـ".
 ما أف انتييت  تى قاؿ متولي القلعةا رذىا إليو  با ا .

 قلت لػوا السمع والطاعة!!...
ب لػػػوؿ المسػػػاك، أضػػػاكت الػػػت ؿ الم يطػػػة بالقلعػػػة بػػػ  ؼ المشػػػاعؿ، ضػػػجت 
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ـ يقػرأ تلؾ البرار ، ب وت المؤذف يػدعو ل ػ ة المغػرب، انػت أسػمع  ػوت اإمػا
إذا جػػاك ن ػػر اهلل وال ػػت  ورأيػػت  النػػاس يػػدرلوف فػػي أمػػاـ ذلػػؾ ال ضػػاك ال سػػي ا 

 .ديف اهلل أفواجا .....
ااف ذلؾ يترعنػي بالرضػى، وقػد ارتمػرت ال اػرة فػي رأسػي وعقػدت النيػة علػى 
تن يػػذىا، اػػاف   يماػػف تػػأرير مػػا قػػد وقػػر فػػي القلػػب وانتيػػى إليػػو العقػػؿ. ولانػػي لػػـ 

بابي الراضػي سػا با  وراكه تلػؾ العجػوز الياديػة التػي ترػيط الايػاب أتوقع أف يطرؽ 
لتشػػعؿ أريلػػة النػػاس. اػػاف الراضػػي متجيمػػا ، أجلسػػتيما علػػى السػػرير متسػػاي   فػػي 

 سر   عف سبب الزيارة. 
قػػاؿ الراضػػيا قػػد تسػػتغرب ىػػذه الزيػػارة، لاػػف اػػؿ مػػف فػػي القلعػػة يعػػرؼ قػػدرؾ 

 !!  عند متولي القلعة
 ، أضاؼا جيتؾ طامعا  في أف تمنع عني الطامعيف بي.ىززت رأسي موافقا  

نظػػػرت إلػػػى العجػػػوز ذات الجلػػػد المشػػػدود األبػػػيض والجػػػدايؿ الطويلػػػة، أ نػػػت 
 رأسيا ع مة الموافقة دوف أف تنبس ببنت ش ة.

 قلتا ماذا يعني ىذا!!...
 قاؿا أنت ت يـ ماذا أعني، أنا لـ أسمع أبدا  عف أناس فاسقيف ايؤ ك!!

 ي شابا  وسيما  لػو جسد عبؿ، قلتا ىـ أ دقاك والدؾه!... ااف الراض
قاؿا ر ب والػد  أف يبعػدني عػف جنػد  ػ ح الػديف فجػاك بػي إلػى ىنػا، فيمػا 
 ذىب إلى األندلس ليجد عم   ىناؾ، لف أروف اقة والد  بي، اما يرونيا ىؤ ك.
لقػػدرة وألوؿ مػػرة أسػػمع  ػػوت المػػرأة العجػػوز، اػػاف ىامسػػا . متػػرددا  امػػف فقػػد ا

 على الا ـا أىؿ ىذه القلعة أربث رلؽ اهلل... ليتنا نررج مف ىنا.
 قلتا أنت تقوليف ىذا الا ـ.

قالتا لـ أاره في  ياتي أناسا  بقدر ىؤ ك، ىؤ ك الذيف أبعػدوني عػف ولػد .. 
 علي وم مود...

 سأؿ الراضيا ايؼ السبيؿ إلى اليربه!... 
ت اليػػػرب قبليمػػػا، ضػػػجة الجػػػيش أطرقػػػت برأسػػػي أزف األمػػػور، انػػػت قػػػد قػػػرر 

ت ت النوافذ اانػت تترامػى إلينػا.. اػاف قلبػي يػرقص طربػا  لػػيذه الضػجة، قلػت لػػيما 
 دوف ت ايرا
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 ىؿ تذىباف معي  دا  إلى معسار   ح الديفه!... -
قػػاؿ الراضػػي مسػػتنارا ا ىػػؿ أىػػرب مػػف الرمضػػاك إلػػى النػػار.. سػػيقتلني  ػػ ح 

 طولي.الديف إف عرؼ أنني ابف يعقوب األس
 قلتاولماذا تقوؿ إنؾ ابف يعقوب. 

 فماذا أقوؿه!..-
 قؿ أنؾ فداو  ىارب مستنار ألفعاؿ مو نا.-

 قالت العجوزا نعـ الرأ . ولاف ايؼ نذىبه!...
 قلت وأنا ت ت تأاير عجيب لنروة م اجيةا اتراا ذلؾ لي!!

وتلػؾ ولـ يستغرقني األمر اذلؾ ألقنع متولي القلعة أنني ب اجػة إلػى الراضػي 
العجػػػوز لتػػػدبير فػػػي رأسػػػي يعيننػػػي فػػػي إي ػػػاؿ رسػػػالة مو نػػػا راشػػػد الػػػديف، ولزيػػػادة 
التعمية، فقد طلبت مػف العجػوز أف تلػبس ايػاب أىػؿ فلسػطيف، بػذلؾ الاػوب األسػود 
مف الاتاف المتواضع المرشػـو بت ػاوير مػف الزىػور وعناقيػد العنػب وسػنابؿ القمػ ، 

المت ػػػػوفة الػػػػذيف يػػػػدعوف الاشػػػػؼ وطلبػػػػت مػػػػف الراضػػػػي أف يلػػػػبس لػػػػبس ال قػػػػراك 
والجػػذب، وذلػػؾ لمػػا يقػػاؿ عػػف ضػػعؼ  ػػ ح الػػديف أمػػاـ ىػػؤ ك، وقػػد أعجػػب ذلػػؾ 
متػػولي القلعػػة وأعتقػػد أننػػي  ػػا ب  يلػػة م امػػة.  وعنػػدما أنييػػت اػػؿ ىػػذا التػػدبير 
اػػػاف الليػػػؿ قػػػد انت ػػػؼ، نمػػػت وأنػػػا أسػػػتمع إلػػػى ضػػػجة جنػػػد  ػػػ ح الػػػديف ت ػػػت 

 بدو أنيـ   يناموف في الليؿ. نافذتي، اانوا لـ يناموا بعد، وي
مضػػت سػػويعات  تػػى  ػػ وت علػػى  ػػوت ىػػو جػػوىر ال ضػػة ييػػز جػػذوع 

 الليؿ قاي  ا  ي على ال  ح...  ي على ال  ح...
اػـ سػػعدت واػػـ طربػػت لػػذلؾ، منػػذ زمػػف بعيػػد، لػػـ أسػػمع ىػػذا ال ػػوت العػػذب، 

ذة ألرأ منذ أياـ بيػت فوريػؾ التػي  ػارت اآلف بعيػدة جػدا  عنػي، أسػرعت إلػى النافػ
  راة دايمة وأضواك ومشاعؿ وعجي  الرجاؿ والريؿ والس ح. 

قؿ يا عباد  الذيف أسرفوا علػى أن سػيـ، بعد قليؿ، تعالى  وت اإماـ يقرأا 
 .  تقنطوا مف ر مة اهلل...

وقػػع ذلػػؾ علػػى قلبػػي االنػػدأ، انتظػػرت شػػروؽ الشػػمس ألوؿ مػػرة فػػي  يػػاتي، 
مػػػف وراك القمػػػـ، اػػػـ شػػػاىدتيا تت ػػػاعد رويػػػدا  راقبػػػت  ػػػ رتيا الم مػػػرة تتقػػػدـ بػػػبطك 

رويدا ، فتعطي للااينات طعما  جديدا  مقبػو   ومستسػا ا ، جػاكتني الرادمػة بقليػؿ مػف 
الجػػبف والعسػػؿ ورقػػايؽ الربػػز وبعػػض شػػراي  الشػػماـ، أالػػت قلػػي   اػػـ  ػػعدت إلػػى 
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 الطػػػابؽ العلػػػو ، وجػػػدت الراضػػػي والعجػػػوز فػػػي ىييػػػة مناسػػػبة بػػػؿ ومقنعػػػة، انتظرنػػػا
قلػػػي   قبػػػؿ أف يػػػأتي متػػػولي القلعػػػة ليسػػػلمني الرسػػػالة دوف أف ينتبػػػو أ ػػػد، قػػػاؿ لػػػي 

 بيمسا ييديؾ مو نا الس ـ ويقوؿ لؾ إف اؿ شيك بيدؾ.
ىػػػززت رأسػػػي، فػػػأمر  ػػػارس قريػػػب أف يقودنػػػا إلػػػى الرػػػارج، ولدىشػػػتي، فقػػػد 
انسػرب بنػا مػػف بػاب جػانبي  ػػغير  يػر مريػي، ومشػػى بنػا فػي ن ػػؽ مظلػـ ق ػػير، 

ف نجد أن سػنا رػارج القلعػة، تضػربنا شػمس ال ػباح التػي  ػارت  ػارة جافػة، قبؿ أ
عجبت لذلؾ، فقد درلت القلعة مػف طريػؽ مرتلػؼ تمامػا ، اانػت تلػؾ  المػرة األولػى 
التػػي أرػػرج فييػػا مػػف القلعػػة منػػذ درلتيػػا قبػػؿ سػػنة ون ػػؼ تقريبػػا . تن سػػت بعمػػؽ، 

على س   الجبػؿ الملػيك  شعرت بأف عظامي تستعيد عافيتيا وأف جلد  يت ت . انا
باألسػػػرار،وراكنا ترت ػػػع القلعػػػة. وعلػػػى التلػػػة المقابلػػػة ينتشػػػر جػػػيش   ينػػػاـ، ان ػػػدرنا 

 ببطك شديد، انت قد ات قت مع الراضي وتلؾ العجوز على ما نقوؿ تماما .
ومػػػا أف شػػػارفنا ذلػػػؾ الػػػواد  الػػػذ  ي  ػػػؿ بػػػيف القلعػػػة والجػػػيش  تػػػى تسػػػلمتنا 

ح. ومػا أف سػألوني  تػى أسػرعت بػالقوؿا رػذوني جماعة مف ال رساف شػااي السػ 
 إلى السلطاف   ح الديف.

طاروا بنا إلػى ريمتػو المضػروبة بػالقرب مػف شػجرة بلػوط وارفػة، انتظرنػا علػى 
البػاب قبػػؿ أف نػدرؿ، اػػاف فػي قلبػػي طنػػيف، است ضػرت اػػؿ دمػا ي، ألدرػػؿ علػػى 

البدويػة فػػي  سػلطاف سػػمعت عنػو األعاجيػػب. اانػت ريمتػػو ابيػرة تجمػػع بػيف الريمػػة
اتساعيا وبيف الريمة الاردية في دايريتيا وذروتيا، وما أف سم  لنػا بالػدروؿ  تػى 
انت في مجلس ينض  بالييبة والوقار، شعرت بػالروؼ والػدوار يأرػذ برأسػي. اػاف 
السلطاف   ح الديف، ىنػاؾ، فػي  ػدر المجلػس، برأسػو الابيػرة وروذتػو ال ديديػة 

ينيػػو اللتػػيف تأرػػذاف، ول يتػػو البيضػػاك األنيقػػة تػػأطر التػػي يل يػػا بعمامػػة بيضػػاك، وع
وجيا  مباراا ، فيو اؿ شيك الجمػاؿ والييبػة والوقػار والجػ ؿ والسػ ر واألسػر، اػاف 

  ولو رجا   يشبيونو في الز  والييية، اليـ  امتوف ينتظروف مني الا ـ.
 قلت وأنا أشعر أنني مرنوؽا الس ـ علياـ يا مو  .

 وت فيو را ة   تر ىا وعليؾ الس ـ. قاؿ السلطاف ب 
قلتا قبؿ اؿ شيك يا مو  ، أنا مسلـ ابف مسلـ، وأنا أ مؿ إليػؾ رسػالة مػف 

 اافر فاجر،   ت دقو و  تؤمنو.
 ض  المجلس بالتابير والتيليؿا يال س ـ... يال س ـ.
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طافت على وجو السلطاف شبو ابتسامة، قاؿ بلطؼا ى  اسػتر ت يػا ضػي نا، 
 داتنا بما وراكؾ.و 

شػػعرت بػػأنني ألقيػػت عػػف ظيػػر  اػػؿ األ مػػاؿ، أ سسػػت بػػال رح يأرػػذني مػػف 
 مجامعي.

جلست قريبا  مف السلطاف،  ايت ق ػتي بارت ػار وترايػز، بػيف عيػوف تاػاد 
تعرينػػػػػػي للتم ػػػػػػيص والتػػػػػػدقيؽ.  ومػػػػػػا إف انتييػػػػػػت  تػػػػػػى عػػػػػػاد التابيػػػػػػر والتيليػػػػػػؿا 

 يال س ـ... يال س ـ.
 لـ يرؼ تأارها أارموا ضي نا.قاؿ السلطاف الذ  

اـ الت ت إلػى شػرص ثرػر يشػبيو فػي اػؿ شػيك، عرفػت فيمػا بعػد أنػو شػقيقو 
 العادؿا
 وأما أنت، فإف ىذا الرجؿ قد ي يدؾ.-

 أسرع ىذا إلى القوؿا أرجو مف اهلل ذلؾ.
ررجػػت مػػف ريمػػة السػػلطاف شػػاعرا  أننػػي مػػف ىػػذا الجػػيش، سػػرت بػػيف الجنػػود 

ف ىذا لي، انطلؽ بي ومف معي إلػى ريمػة  ػغيرة مشػرفة والريؿ والس ح شاعرا  أ
على اؿ الت ؿ، وتواجو القلعػة البغيضػة، ولمػا شػاىدتيا مػف الرػارج ر بػت  قػا  أف 

 أىدميا. 
عند الظير، استدعاني العادؿ، وىػو رجػؿ رشػف، ذو عينػيف  امضػتيف ووجػو 

باػػؿ شػػيك.   تر ػػى وسػػامتو ر ػػـ  ػػ بتو  وقسػػوتو، اػػاف مػػدققا  و  ػػي ا  وعارفػػا  
ت ػػدانا طػػوي   عػػف اػػؿ شػػيك. عػػف ال رنجػػة وعػػف  يػػاتي وعمػػا أعػػرؼ، وعمػػا رأيػػت 
وعف قلعػة مو نػا، وعػف مػدارليا ومرارجيػا، بعػد أف انتيينػا، وانػا و ػدنا فػي ريمػة 
الرجػػػػؿ. وضػػػػع يػػػػده الضػػػػرمة المشػػػػعرة علػػػػى ات ػػػػي، وقػػػػاؿا أنػػػػت منػػػػذ اليػػػػـو مػػػػف 

 روا ي..   تغب عف عيني. 
 طاعة يا مو  .قلت لػوا السمع وال

ابتسػػػـ فبػػػػدا أااػػػػر وسػػػامةا عػػػػد  إلػػػػى اسػػػمؾ، أنػػػػت عمػػػػر، عمػػػر اسػػػػـ  سػػػػف 
 ومبارؾ.

اػػاف العػػادؿ يقػػود جيشػػا  ر يػػا  مػػف العيػػوف والجواسػػيس ورجػػاؿ الر ػػد والاشػػؼ 
وا ستق ػػاك، وقػػد ضػػمني إليػػو ألاػػوف ترجمانػػو ومتػػولي مااتباتػػو وم اوراتػػو، وبعػػد 

أرػػػ ط مػػػف اػػػؿ األجنػػػاس، رجػػػا   أف واػػػؽ بػػػي سػػػلمني ذلػػػؾ الجػػػيش المؤلػػػؼ مػػػف 
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ونسػػاك ، شػػػعراك ومت ػػػوفة وبغايػػػا، ورجػػػاؿ  اػػـ وقػػػواد جػػػيش و تػػػى باعػػػة الرضػػػر 
وتجار القوافؿ، ولانو لػـ يسػلمني مسػؤولية ذلػؾ، إ  بعػد مرػاطر اانػت فييػا رقبتػي 

  ير بعيدة عف السيؼ. 
اع أما المرأة العجوز، التي تريط الاياب فقد ذارت للعػادؿ مػدارؿ ر يػة فػي قػ

الجبػػػؿ تػػػؤد  للقلعػػػة، واػػػاف لمػػػا قالػػػت أىميػػػة ابػػػرأ فػػػي بػػػدك ال ػػػرب علػػػى القلعػػػة 
البغيضػػة، فقػػد أمطرىػػا جػػيش السػػلطاف بالنػػار مػػف فػػوؽ ومػػف أسػػ ؿ، وريػػر سػػااف 
القرأ المجاورة بيف اإسػ ـ أو القتػؿ، فارتػاروا اإسػ ـ، داـو جػيش السػلطاف علػى 

تػػى جػاك رػػاؿ السػلطاف، شػػياب ضػرب القلعػة مػػف معظػـ طرقيػػا وأن اقيػا السػرية،  
الػػديف ال ػػارمي،  ػػا ب  مػػاة، ون ػػ  السػػلطاف بػػأف يتػػرؾ القلعػػة ل ػػا بيا ثرػػذا  
منو المواايؽ بعدـ التعرض للسلطاف، مدعيا  في الوقت ذاتو أف أتباع ىػذا الشػيطاف 
اايروف وىـ يملؤوف سلمية، تلؾ المدينة القريبة مف  ماة، وأف ىػؤ ك علػى اسػتعداد 

شػػيك وقتػػؿ اػػؿ شػػيك قبػػؿ قتػػؿ أن سػػيـ، ومػػا اػػاف للسػػلطاف أف يوافػػؽ لترريػػب اػػؿ 
لػػو  وردتػػو أنبػػاك عػػف ت ػػرؾ جػػيش ال رنجػػة باتجػػاه بعلبػػؾ، فػػأمر السػػلطاف بالر يػػؿ 
واعػػدا  بػػال رب مػػرة أرػػرأ.  ػػرت مػػع جػػيش السػػلطاف ومػػف را ػػة العػػادؿ، ورأيػػت 

   ػ ح ال روب مف أماميا ومػف رل يػا، انػت أدرػؿ القػ ع وال واضػر قبػؿ مػو 
الػػديف، أت قػػد المواقػػع وأسػػمع الناس،انػػت أدرػػؿ مػػرة  ػػوفيا ، ومػػرة إسػػماعيليا  نزاريػػا ، 
أو إسماعيليا  مستعليا  وأ يانا  راىبا  مف الداوية، وأررأ مف اليسبتالية، وانػت أدرػؿ 

 طبيبا  أو فقييا ، أسمع وأرأ وأسجؿ اؿ ذلؾ وأ بو بيف يد  العادؿ.
بلس التي ررجت منيػا ذات يػـو وأنػا ريمػوف، انػت ويشاك لي اهلل، أف أدرؿ نا

برفقة الملؾ جي د  لوزجنػاف الػذ  أسػره مػو   السػلطاف فػي موقعػة  طػيف، انػت 
 وا دا  مف الجند الذيف ر روا ىذا الملؾ للترجمة والمساعدة. 

ومػػػػا أف ىبػػػػت علػػػػي نسػػػػايـ نػػػػابلس  تػػػػى ر ػػػػؽ قلبػػػػي بشػػػػدة، تػػػػذارت روايػػػػ  
 ف نابلس على جسد فرانشيساا.اإسطبؿ ورواي  ال ديقة و ابو 

درلػػت نػػابلس م ػػدقا  بالماػػاف، ارت ػػى ال رنجػػة منيػػا، ظلػػت ىػػي ىػػي،  معػػة 
نظي ػػة رضػػراك تشػػع بالنضػػػارة والضػػوك والمػػاك الرقػػراؽ. األيػػػاـ تجػػر  بسػػرعة  فػػػي 

 نابلس.
لـ نجد ماانػا  نضػع فيػو ىػذا الملػؾ الػذ  يشػي اػؿ شػيك فيػو بالغبػاك والغلظػة 

أو بيػت فاليريػا. وضػعناه فػي إ ػدأ  جػرات البيػت مػع بعػض  إ َّ بيت ال يسػاونت،
 اشيتو وابراك قومو، وانطلقػت إلػى اإسػطبؿ، فوجدتػو فار ػا  مػف الريػوؿ ت ػوح منػو 
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راي ػػة ع نػػة، اسػػتعدت طعػػـ الرػػوؼ وا نتيػػاؾ وقلػػة ال يلػػة. ولػػـ ألبػػث أيامػػا   تػػى 
وجيػػت بػػو جػػيك  بال يسػػاونت ن سػػو مر ػػورا ، اػػاف قػػد أسػػر فػػي نػػوا ي  ػػ ورية، ف

وفػوجئ بػػي، اػػاف مناسػرا  مػػذلو  ، رأيتػػو علػى بيػػادر بيػػت فوريػؾ يسػػرؽ امػػار أىلػػي، 
ورأيتػػو يتشػػػاجر مػػع زوجتػػػو علػػى اػػػؿ شػػيك، رأيتػػػو مزىػػوا  فػػػي الانيسػػة أمػػػاـ مماػػػؿ 

 الملؾ.
 تقدصـ مني وقاؿ بلساف مناسرا دعيـ   يقتلونني أو يبيعوننيه!

 ؾ.قلت بيدوك عجبت لػو واأنني لست أناا لؾ ذل
 ابتعد قلي  ، سألتو أيف فاليرياه!...

نظػػػر إلػػػي مػػػف وراك ات ػػػو، اانػػػت عينػػػاه ذليلتػػػاف بشػػػاؿ يػػػدعو للراػػػاكا قتليػػػا 
   اف ما.

واسػػتدعاني األميػػر علػػي بػػف أ مػػد المشػػطوب والػػي بيػػروت ألنظػػـ العقػػود مػػع 
تجار ال رنجػة ىنػاؾ، فوجيػت بوجػود المػرأة العجػوز رياطػة الايػاب تعمػؿ فػي ق ػر 

 لمتواضع. الوالي ا
فر ت لمرثىا وسألتيا عف  اليػا، اانػت بػذات اليػدوك وذات الجلػد المشػدود و 
الجدايؿ الطويلة التي ترمي إ داىا رلؼ ظيرىا واألررأ على  درىا، قالت وىػي 

 باسمةا
 لقد وجدتيما!-
 مف ىماه!-

 قالت ب وت يرتعش مف ال رحا ابنا ، علي وم مود.
 سألت مستغربا ا مف ىؤ كه!...

لػتا أ مػد، ىػو األميػر أ مػد، الػػذ  تسػمونو المشػطوب، وم مػود ىػو الػػذ  قا
 تسمونو الجناح.

 ماذا تقوليفه!.. أ قا ه...-
ىزت رأسيا وأ مضت عينييا اأنيا تراؼ علػى سػعادتيا أف تضػيع منيػا مػرة 

 أررأ.
فػػي تلػػؾ الل ظػػة، مػػر األميػػر المشػػطوب بجرمػػو اليايػػؿ ووجيػػو المريػػؼ مػػف 

ث بيا، وما أف رثني  تى أمرني بالل ػاؽ بػو، اػـ  ػدؽ بػالمرأة القاعة التي انا نت د
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العجػػوز، قػػاؿ لػػػيا علػػى  ػػيف  ػػرةا قػػولي لػػي يػػا ىػػذه، ىػػؿ عشػػت يومػػا  فػػي قلعػػة 
 العقاب قرب  لبه!

قالػػت ىػػذه وىػػي تػػدير رأسػػيا إلػػى جيػػة أرػػرأا  ،   ياسػػيد ، لػػـ أاػػف ىنػػاؾ 
 يوما  ما!!
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 الملك ريتشارد
 
 

األشااخاص التااي تعاارإ الساابب العميااق لتمااك الكراهيااة كاناات قمااة قميمااة ماان 
المتبادلة باين المماك ريتشاارد والمماك فيمياب اغساطس، وهاي كراهياة تجاددت هناا 
أمااام أسااوار عكااا كالوضاا  مااا تكااون وأسااطي مااا تكااون، وعمااى الاارغم ماان أن كاال 
التوقعػػػات ذاػػػرت بػػػأف الملاػػػيف ػ وىمػػػا أابػػػر ملاػػػيف مسػػػي ييف ىنػػػا علػػػى األرض 

ؼ يجداف طريقة ما للتعاوف أو  تى الت ػاىر، إ  أف ذلػؾ لػـ ي ػدث المقدسة ػ سو 
أبػػػدا ، بػػػؿ تعػػػززت الاراىيػػػة واشػػػتدت ال ػػػزازات، التػػػي أشػػػعليا المرايػػػز اػػػونراد د  
مػػونت رات وجماعػػة القػػديس يو نػػا وتجػػار جنػػوة مػػف جيػػة، والملػػؾ جػػي د  لوزجنػػاف 

رتل ػوف علػى اػؿ وجماعة فرساف اليياؿ وتجار بيزة مػف جيػة أرػرأ، اػاف ىػؤ ك م
شيك، بػدك مػف تػاج المملاػة ال تينيػة الضػايع، وانتيػاك با ت ػاؽ علػى رطػة مو ػدة 

  قت اـ عاا.
وعنػػدما سػػألت الملاػػة جوانػػا شػػقيقيا ريتشػػارد عػػف سػػبب تػػأرره فػػي الػػزواج مػػف 
شػػقيقة الملػػؾ فيليػػب ر ػػـ أنػػو قضػػى وقتػػا  طػػوي   فػػي ب دىػػـ، ىػػز ىػػذا رأسػػػو دوف 

 ، قاؿ بما يشبو الغضبا أنا أ ل  لل رب    للزواج. ا ـ، فلما أل ت عليو
ولاف جوانا التي أ رقيػا العػادؿ بالػذىب والمجػوىرات النػادرة بواسػطة رجلػو الداىيػة 
عمػػػر الػػػزيف، اانػػػت تر ػػػب فػػػي أف تػػػذار أراىػػػا بالعايلػػػة وال يػػػاة الر يػػػدة،  سػػػب مػػػا 

ومػػرة م اربػػا  ومػػرة أو ػػاىا بػػو ىػػذا الرجػػؿ، عمػػر الػػزيف، الػػذ  يػػدرؿ علييػػا مػػرة راىبػػا  
 عجوزا  ت  د الدـ ال اسد أو تا ؿ العيف التي تعاني الرمد.

ولاػػف جوانػػػا التػػػي لػػـ ت ػػػدؽ أقػػػواؿ أرييػػا، اسػػػتطاعت أ ف تسػػػمع اإشػػػاعات 
التي يطلقيا رجاؿ المرايز اونراد وم ادىا أف ريتشػارد الػذ  قضػى وقتػا  طػوي   مػف 

   مػػف ا ىتمػػاـ بشػػقيقة الملػػؾ شػػبابو األوؿ فػػي ضػػيافة الملػػؾ فيليػػب ا سػػطس، وبػػد
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فقد اىتـ بم اسد أررأ   ترضى عنيا الانيسة الاااولياية، وقػد توسػعت اإشػاعات 
أااػػر فػػأاار، فت ػػدات عػػف ع قػػة  يػػػر سػػوية بػػيف الملاػػيف، فا ػػت راي تيػػا  تػػػى 
و ػػلت أنػػؼ شػػقيقة فيليػػب التػػي ارىػػت ريتشػػارد ورفضػػت ىػػي أف تتػػزوج بشػػرص 

قيػؿ أف ال يػاة  القاسػية والتػدريبات العني ػة وشػيرة القتػاؿ مالػو  تػى لػو اػاف ملاػا ، و 
التي ل قت بالملؾ ريتشارد ىي مف قبيؿ التغطية علػى مػا شػاع بػيف أوسػاط النػب ك 
ال رنسػػييف واإناليػػز مػػف سػػيرة ىػػذا الملػػؾ الػػذ  لػػـ يتجػػاوز الرامسػػة والا اػػيف مػػف 

 عمره.  
يف الملاػػػيف، وىمػػػا يقومػػػاف وقػػػد   يجػػػد المػػػرك ت سػػػيرا  لػػػػيذا العػػػداك الظػػػاىر بػػػ

بميمػػة مقدسػػة لػػـ يقػػـ بيػػا ملػػوؾ المسػػي ية مػػف قبػػؿ، بيػػذا العػػدد وىػػذا اإعػػداد، فقػػد 
تجمػع  ػوؿ أسػوار عاػا امانيػة وا اػػوف ملاػا  وأميػرا  مسػي يا ، اليػـ يرجػو أف ي ػػرر 
قبر المسي  مف أيد  األتراؾ األج ؼ، فػ  يعقػؿ و  يجػوز أف تبػدو الاراىيػة بيػذا 

 يف ملاي إنالترة وفرنسا.الشاؿ ب
وقيؿ في ذلؾ إنو  راع بيف انايس، ولاف ىػذا  يػر  ػ ي  فالبيازنػة والجنويػة 
أتبػػاع انيسػػة وا ػػدة ولاػػنيـ منقسػػموف ويق ػػوف علػػى طرفػػي نقػػيض، وقيػػؿ فػػي ذلػػؾ أف 
اإناليػػز يريػػدوف بسػػط ن ػػوذىـ فػػي ىػػذه الػػب د لمػػا ي قػػؽ ذلػػؾ مػػف ربػػ  وفيػػر ومػػوانئ 

لاػػف ذلػػؾ  يػػر  ػػ ي  أبػػدا ، فملػػؾ  ػػقلية وىػػو يتبػػع التػػاج جديػػدة وبضػػايع جديػػدة و 
اإناليز  يستطيع أف يقـو بالميمة، وقيؿ أيضػا  أف ريتشػارد يريػد أف ي قػؽ وعػد والػده 
ىنر  ب ماية القبر المقدس بعد أف وعد األب ىوسياس أسقؼ  ور بػذلؾ عنػد لقايػو 

رد لـػ يعػش مػع أبيػو اايػرا  بو في رايدن  بإنالترة، ولاف ىذا  ير    ي  أبػدا ، فريتشػا
ولػـػ يعػػرؼ عنػػو التػػديف أبػػدا ، وقيػػؿ فػػي ذلػػؾ أف ريتشػػارد مغػػامر وريػػالي ويتبػػع مزاجػػو 
ال ػػاد والمتقلػػػب، وأف ميمػػػة ماػػػؿ ىػػػذه ت قػػػؽ لػػػػو الشػػػيرة والمجػػػد والمغػػػامرة فػػػي بػػػ ده 
عنػػدما يعػػود إلييػػا، ويسػػتطيع بػػذلؾ أف ياسػػب شػػرعية الملػػؾ وأ قيتػػو مػػف أريػػو جػػوف 

ربيث والطامع والشرير، وقيؿ أف ريتشارد يريد مف ىذه الميمػة فػي األرض األسود، ال
المقدسة أف يقدـ ن سو للنب ك على أنو المتديف الطيور الغيور علػى المسػي ية، وربمػا 
ااف ذلؾ جزك مف عملية تطيير ابرأ يقػـو بيػا أمػاـ ن سػو وأمػاـ النػب ك وأمػاـ شػقيقة 

قػػػا معػػػا  فػػػي أسػػػطوؿ وا ػػػد اػػـػ افترقػػػا فػػػي فيليػػػب ا سػػػطس، را ػػػة وأف الملاػػػيف انطل
  قلية.

واػػػػاف مػػػػف  ػػػػؽ جوانػػػػػا أف تسػػػػتغرب أف أراىػػػػا الػػػػػذ  لػػػػـ يتجػػػػاوز الرامسػػػػػة 
والا ايف يعيش عيشة الرىبػاف  قػا ، فيػو لػـ يتػزوج و  يػدرؿ النسػاك إلػى ريمتػو و  
ا يسػػت ـ و  يأاػػؿ إ  لمامػػا ، ولػػـ يسػػأليا أبػػدا  عػػف  ياتيػػا فػػي باليرمػػا، ولػػـ يوجػػو لػػػي
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 أ  لـو أو المة فييا عتاب أو ت قير.
و  ظػػت جوانػػا أف شػػقيقيا ي ػػرض  ػػوؿ ن سػػو ىالػػة ابيػػرة مػػف قػػوة ال ضػػور 
وىيبػة المجلػس، لػيس ألنػو األ نػى ملاػػا  واألااػر عػدة وعػددا ، واألشػير، ولاػف ألنػػو 

 ريتشارد فقط.
ويماػػػف القػػػوؿ بوضػػػوح، أف مجػػػيك ريتشػػػارد إلػػػى عاػػػا، وانضػػػمامو إلػػػى بػػػاقي 

واألمػػػراك المسػػػي ييف الػػػذيف ي ا ػػػروف عاػػػا منػػػذ  ػػػوالي سػػػنتيف، قػػػد أامػػػر الملػػػوؾ 
سػػػريعا ، فػػػاآل ت التػػػي أ ضػػػرىا معػػػو اانػػػت مػػػف الا ػػػاكة ب يػػػث داػػػت أسػػػوار عاػػػا 
الشػػػػػػرقية والشػػػػػػرقية الجنوبيػػػػػػة والشػػػػػػمالية أيضػػػػػػا ، فالمنجنيقػػػػػػات السػػػػػػريعة والسػػػػػػ لـ 

المت ػػرؾ، أتػػت أاليػػا، والا ليػػب والمضػػراب الاقيػػؿ والػػدبابات ذات الطوابػػؽ والسػػلـ 
فػػػإذا أضػػػيؼ إلػػػى ذلػػػؾ قػػػوة ال  ػػػار وًا اامػػػو ومنػػػع التوا ػػػؿ بػػػيف أىػػػؿ المدينػػػة 
الم ا ػػػػرة ومعسػػػػار السػػػػلطاف، وًانيػػػػاؾ جنػػػػد  ػػػػ ح الػػػػديف، وانر ػػػػاض دافعيػػػػتيـ 

 للقتاؿ، اؿ ىذا أدأ إلى بدك الا ـ عف ال ل . 
لنظػر األمير علي بف أ مد المشػطوب قايػد  اميػة عاػا، وىػو رجػؿ   يجػدر ا

إليػػػو مػػػرتيف لبشػػػاعة وجيػػػو وفظاعػػػة منظػػػره، را ػػػة بتلػػػؾ العػػػيف الجامػػػدة والشػػػ ة 
المشػرومة، اػاف ىػو الػذ  رػرج مػف بػػاب قراقػوش ب ػ بة رجػؿ يػدعى عمػر الػػزيف 
قيؿ عنو أنو ن رانيا  مف ن ارأ العرب، جاكا للت اوض  ػوؿ شػروط ال ػل ، وقػد 

ألمػـ المسػي ية لوضػع الشػروط تـ ارتيار المرايز اونراد د  مونت رات ممػا   عػف ا
 وا ت اؽ علييا.

ومػػا إف درػػؿ المشػػطوب الريمػػة ال ػػغيرة المضػػروبة علػػى تػػؿ الم ػػلبيف بػػيف 
ريمػػة الملػػؾ ريتشػػارد وريمػػة الملػػؾ فيليػػب،  تػػى اىتػػز الرجػػؿ اىتػػزازا  عميقػػا . قػػاؿ 

 ..  ب وتو المشروخ الشبيو بوجيوا أنته
 ونو الاامد. مشيرا  بدىشة إلى المرايز بوجيو القاسي ول

اػػاف المرايػػز قػػد  ضػػب مػػف الملػػؾ ريتشػػارد الػػذ  ىػػدد بأرػػذ  ػػور فػػي  الػػة 
اسػػتمرار الرػػ ؼ بػػيف اػػونراد والملػػؾ جػػي، مػػا دفػػع اػػونراد إلػػى الر يػػؿ إلػػى  ػػور 
لت  ينيا مف جديػد، ولاػف وسػاطات اايػرة تػدرلت إقناعػو بػالعودة، بعػد أف ترلػى 

ارتاره الملوؾ واألمراك لي ػاوض أىػؿ عاػا ريتشارد عف تيديده، ولزيارة طمأنينتو فقد 
 على ا ستس ـ. 

 !...   قاؿ اونرادا أنا.. مف أنته
 ااف ترجماف اونراد رج   مارونيا ، فيما ااف عمر الزيف ترجماف المشطوب. 
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 لـ يستطع المشطوب الا ـ، بؿ ارتج ت يداه بشاؿ ظاىر. قاؿ عمر الزيفا 
قايػػػػد  اميػػػػة عاػػػػا، وىػػػػو مرػػػػوؿ ػػػػػ ىػػػػذا األميػػػػر علػػػػي بػػػػف أ مػػػػد المشػػػػطوب 

 بال ديث.. فمف أنته!...
 ااف عمر الزيف يعرؼ م داو جيدا ، ولاف السؤاؿ ااف جزك مف التقليد.

 قاؿ الترجماف المارونيا
ػ ىذا المرايز اونراد د  مونت رات،  ااـ  ور والو ي على عرش المملاػة 

 ال تينية، ومماؿ األمـ المسي ية في ىذا ا ت اؽ.
شػػطوب امػػف يعػػاني تعبػػا  دارليػػا  شػػديدا . اػػاف ي ػػدؽ بػػالمرايز اأنػػو   بػػدا الم

 ي دؽ ذلؾ، وبدا اأنو يعيش في  لـ مف األ  ـ.
 قاؿ المرايز بيدوك وابات واقةا

ػػػ أر ػػب فػػي القػػوؿ أناػػـ فقػػدتـ القػػدرة علػػى الػػدفاع عػػف بلػػداـ، ون ػػف دارلوىػػا، 
 وليذا ن ف ىنا نت دث عف استس ماـ.

عميقػػػا  إلػػػى  ػػػدره، اػػػاف الاػػػ ـ اقػػػي   عليػػػو، اػػػاف مػػػف  أرػػػذ المشػػػطوب ن سػػػا  
 الواض  أف اؿ شيك يبيظو. 

 قاؿ ب عوبةا ماىي شروطؾه!...
 قاؿ ىذا بذات اليدوك والاباتا نأرذ البلد بمافييا مف ث ت وعدد ومرااب. 

  مت المرايز اـ أضاؼا
 ػ ومايتي ألؼ دينار  ور .

و رارة تموز قاتلة، الػذباب وراي ػة  بدا المشطوب أنو   يسمع، الريمة  غيرة
 الع ونة تجعؿ مف الل ظة قاسية و  ت تمؿ.

 أضاؼ المرايزا
 ػ وتطلقوف أل ا  ورمسمية أسير مسي ي مف مجاىيؿ الناس.

العػيف الوا ػدة التػػي تت ػرؾ فػػي وجػو المشػػطوب اانػت معلقػػة فػي اليػػواك، دوف 
لريمػػة والمػػرج والاػػوف معنػػى. اػػاف  ػػامتا  يسػػتمع إلػػى  ػػوت المرايػػز الػػذ  يمػػل ا

 الوا
 ػ وتطلقوف ماية أسير معينيف با سـ.

 الماروني يجيد التعبير بالعربية اما ينبغي.
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 ػ وتعيدوف إلينا  ليب ال لبوت.
 ػػمت المرايػػز و ػػمت المشػػطوب، انتظػػر المرايػػز اػػ ـ الرجػػؿ ولاػػف ىػػذا 

 ظؿ  امتا ، واأف األمر   يعنيو.
 تن ن  عمر الزيف وقاؿا

 منوف لناه!ػ وماذا تض
 قاؿ المرايز مستغربا   مت األميرا

ػػػػ نضػػػمف لاػػػـ رػػػروجاـ مػػػف البلػػػد سػػػالميف، ومػػػامعاـ مػػػف األمػػػواؿ واألقمشػػػة 
 واذلؾ نساكاـ وجوارياـ وردماـ.

نظر عمر الزيف إلػى األميػر ليػرأ أاػر الاػ ـ عليػو، ولاػف ىػذا اػاف فػي عػالـ 
 ثرر تماما . تشجع عمر الزيف ليقوؿا 

 ػ موافقوف.
مرايػػز يػػده إلػػػى ال ضػػاك الػػذ  أمامػػو، قػػػاؿ ب ػػوت أعلػػى مػػف ال ػػػوت مػػد ال

 الذ  تالـ بو أو  ا 
 ػ ىذه شروط الملوؾ واألمراك، أما شروطي فلـ تسمعوىا.

ت ػػػرؾ المشػػػطوب عػػػف ارسػػػيو الػػػذ  بػػػ  ظيػػػر، ت ػػػرؾ بعنػػػؼ امػػػف يريػػػد أف 
 يستؿ س  و، ما أج ؿ المرايز.

ينػار  ػور ، وتضػمنوف أضاؼ المرايػز بسػرعةا تضػمنوف لػي عشػرة ث ؼ د
 لجنود  أربعة ث ؼ أررأ ل مايتاـ عند الرروج.

زفػر المشػػطوب، اػاف مػػف الواضػػ  أف تعبػو قػػد نػاؿ منػػو اػػؿ النيػؿ، وأنػػو علػػى 
 وشؾ أف يغمى عليو.

 قاؿ عمر الزيفا موافقوف.
 أضاؼ المرايزا ن ف في يـو الرميس، والتن يذ  دا  الجمعة.

 بنا ذلؾ بيننا.قاؿ عمر الزيفا موافقوف. في  ات
 قاؿ المرايزا   ناتب، بؿ ىي المتنا فقط. 
 قاؿ عمر الزيفا فما الذ  يضمف لنا ىذا الو.

 قاؿ المرايزا الماؿ الذ  ستعطوني إياه.
ىـ المرايز بالقياـ، فقاـ قبلو الماروني، اـ قاـ عمر الزيف، أمػا المشػطوب فلػـ 
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عػف اػؿ مػا يجػر   ولػو، مػد يستطع القياـ، ااف  ا ب جاػة عظيمػة، وبػدا  ايبػا  
 عمر الزيف يده، وضعيا ت ت إبط األمير ليساعده على القياـ. 

عنػد ذلػؾ، قػاؿ المػاروني للميػرا بعػد أف انتيينػا، فػإف الملػؾ فيليػب أ سػػطس 
 يقوؿ لؾ أف ىذا ىو رده على إىانتؾ لػو. 

 لـ ياف المشطوب يسمع أبدا ، الت ت عمر الزيف إلى الترجمػاف وقػاؿ لػػو ب نػؽ
 !!...  ظاىرا وىؿ ىذا وقتؾ أنت أيضا ه

رػػرج المشػػطوب مػػف الريمػػة يسػػنده عمػػر الػػزيف، قطعػػا المسػػافة مػػابيف الريمػػة 
وبػػػػػاب قراقػػػػػوش بػػػػػبطك شػػػػػديد، شػػػػػاىدا  جنػػػػػد ال رنجػػػػػة وىػػػػػـ يغتسػػػػػلوف عػػػػػراة، وىػػػػػـ 
يتيارشػػػوف، وىػػػػـ يطػػػػاردوف بغايػػػػا بشػػػػعور وسػػػرة وايػػػػاب ممزقػػػػة، وشػػػػاىدا ريػػػػوليـ 

ليظػػػػػػة وال ػػػػػػدور العريضػػػػػػة القويػػػػػػة، وشػػػػػػاىدا ال ػػػػػػداديف الق ػػػػػػيرة ذات القػػػػػػوايـ الغ
والنجػػاريف ي ػػل وف ث ت ال ػػرب الماسػػورة أو التال ػػة، وشػػاىدا قػػدور ابيػػرة ال جػػـ 
معلقة فوؽ نيراف ت ط ؽ، اانت ال رارة   تطاؽ، والمشػطوب تيالػؾ  تػى لػـ يعػد 

يقولػػوف  عمػػر الػػزيف قػػادرا  علػػى  ملػػو. الجنػػود ال رنجػػة الػػذيف شػػاىدوا المنظػػر اػػانوا
 بسررية شديدةا

 ػ اليزيمة بشعة ايذا الرجؿ.. ىا ىا.
 ػ أليس عند األتراؾ رج   أجمؿ... ىا ىا.

 ػ ىؿ أرادوا بيذا إرافتنا.. ىا ىا .
 ػ يبدو أف رب األتراؾ قد  ضب على ىذا فأعطاه س نة شيطاف... ىا ىا.
الػػػذ   ػػػػ ىػػػذا قاتػػػؿ األرػػػت فرانشيسػػػاا، راىبػػػة الػػػرداك األرضػػػر، إنػػػو الشػػػيطاف

 ضربيا بالدبوس على السور.
عمػػر الػػزيف الػػذ  اػػاف يسػػند المشػػطوب توقػػؼ عنػػد ذلػػؾ، لػـػ يتػػرجـ مااػػاف يسػػمع 
للمشطوب، وقؼ اايرا ، اعتقد الجند أنو يستري  مػف عنػاك إسػناد رجػؿ الشػيطاف ىػذا. لـػ 
يعػػرؼ أ ػػد أف فرانشيسػػاا، راىبػػة الػػرداك األرضػػر، قػػد شػػيقت بػػيف ذراعػػي عمػػر الػػزيف 

إزالػػة جبػػػؿ مػػف ماانػػو. إنيػػػا ال ػػرب، إنيػـػ النػػاس الػػػذيف يعيشػػوف فػػي زمػػػف بمػػا يا ػػي 
 ال رب. عمر الزيف يسند الرجؿ الذ  قتؿ جسدا  أ بو. 

 ػػاب الػػرج ف فػػي بػػاب قراقػػوش، اانػػت الشػػمس فػػي أ ػػيليا، اػػاف اػػؿ شػػيك 
عذبا  في الاوف إ  ال روب، بيف أنػاس يعتقػدوف أف عاػا مػف  قيػـ، وأنػاس ثرػريف 

ـ الػػدفاع عنيػػا، ألف ذلػػؾ مػػا ي رضػػو الػػديف والنرػػوة والشػػرؼ والرجولػػة، يتوجػػب علػػيي
 ىناؾ معاف اايرة يموت اإنساف مف أجليا، ىاذا دوف أدنى مقابؿ.
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فػػي ذلػػؾ المسػػاك التمػػوز  ال ػػار، دعػػا الملػػؾ ريتشػػارد إلػػى اجتمػػاع عػػاـ لاػػؿ 
جتمػاع المشارايف في ىذه ال رب، و تى   يايػر ال ػزازات، فقػد اقتػرح أف ياػوف ا 

فػػي ريمػػة مماػػؿ الملػػؾ الػػدانمرااي ب ضػػور مماػػؿ البابػػا، واػػؿ ملػػوؾ وأمػػراك األمػػـ 
المسػػي ية، واػػاف ىػػدؼ ا جتمػػاع امػػا ذاػػر الملػػؾ ريتشػػارد فػػي رقعتػػو التػػي أرسػػليا 

 للجميعاالب ث في تقسيـ عاا بعد ت ريرىا مف أيد  األتراؾ الم مدييف الا ار. 
مػػة مماػػؿ الملػػؾ الػػدانمراي، الملػػػؾ بعػػد  ػػ ة المسػػاك، جػػاك الجميػػع إلػػػى ري

ال رنسػػي واأللمػػاني، وممالػػو ملػػوؾ  ػػقلية والنػػروي  وال ريػػز  وال لمػػي وممالػػو مػػدف 
جنوة والبندقية وبيزا وثرروف   أىمية لػػيـ و ػلوا بسػ ينة أو سػ ينتيف لمجػرد التبػرؾ 
بػػاألرض المقدسػػة واإسػػياـ فػػي ىػػذه ال ػػرب المباراػػة، والقػػوؿ بػػأنيـ   ػػلوا علػػى 

 اراة الرب، أو لمجاملة الملوؾ المسي ييف الابار.مب
اانػػت الاراىيػػة باديػػة بوضػػوح علػػى وجيػػي الملاػػيف ال رنسػػي واإنجليػػز ، وقػػد 
جلس اؿ منيما على رأس المايدة الرشبية المستطيلة والرفيعػة المغطػاة بغطػاك مػف 
الاتػػاف األ مػػر، وضػػعت عليػػو عػػدد مػػف الشػػمعدانات التػػي ت مػػؿ شػػموعا   ػػغيرة 

 رة. ااي
واػػاف الجلػػوس  ػػوؿ المايػػدة يعاػػس الت ال ػػات التػػي ظيػػرت واشػػتدت ال ػػروؽ 

 فيما بينيا  وؿ عاا.
فالملؾ جػي د  لوزجنػاف وقايػد فرسػاف اليياػؿ ومماػؿ تجػار بيػزة اترػذوا يمػيف 
الملػػػؾ ريتشػػػػارد، فيمػػػا جلػػػػس المرايػػػػز اػػػونراد د  مػػػػونت رات الو ػػػي علػػػػى عػػػػرش 

س يو نػػا ومماػػؿ تجػػار جنػػوة علػػى يسػػار الملػػؾ المملاػػة ال تينيػػة وقايػػد جمعيػػة القػػدي
ريتشػػارد، وتػػوزع البػػاقوف  سػػب ىػػذيف ال ػػريقيف. قايػػد جمعيػػة التيوتػػوف اػػاف قلقػػا  مػػف 
ىذا ا جتماع، فجمعيتو ىي األ غر  جما  واألقؿ دعما ، وليذا  اوؿ أف يبدو بػ  

 موقؼ  تى يتبيف اتجاه الري . 
تجػار بيػزة   يػدعموف الملػؾ جػي  ااف الملؾ ريتشػارد يعػرؼ تمػاـ المعرفػة أف

مػػف أجػػؿ اسػػتعادة تػػاج المملاػػة ال تينيػػة بقػػدر اىتمػػاميـ بالشػػروط الجديػػدة المجزيػػة 
التي وعدىـ بيا الملؾ جي عند استعادة عاا، أما تجػار جنػوة فاػاف دعميػـ لاػونراد 
يػػػأتي مػػػف نػػػا يتيف أوليمػػػا إ اظػػػة البػػػاب الػػػذ  ينتقػػػدىـ دايمػػػا  لتقاعسػػػيـ عػػػف دفػػػع 

ؿ لػػػػو مػػػف جيػػػة، وألف  ػػػور  ػػػارت ت ػػػت إمرتػػػو ويماػػػف اسػػػتعماؿ ميناييػػػا األمػػػوا
تمامػػػا  امينػػػاك عاػػػا بعػػػد اسػػػتعادتو. المرايػػػز اػػػونراد، اػػػاف قػػػد أشػػػبع الجنػػػد واألمػػػراك 
بقولػو أف الملؾ جي د  لوزجناف لـ يعد ذلؾ الملؾ المسػي ي الػذ  يماػف ا عتمػاد 

و  ػػػ ح الػػػديف فػػػي عليػػػو بعػػػد فشػػػلو فػػػي معراػػػة  طػػػيف وسػػػقوط القػػػدس ومسػػػاعدت
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سػػقوط عاػػا ن سػػيا وعسػػق ف مػػف بعػػدىا، امػػا ت ػػارر اػػونراد بأنػػو مػػف جمػػع ملػػوؾ 
 المسي ية اما لـ يتـ مف قبؿ.

وليذا اعتػاد أف يقػوؿ سػاررا  فػي را ػة أىلػو أف الملػؾ جػي   يملػؾ مػف شػرعيتو 
 في تاج المملاة ال تينية  ير عضوه باعتباره زوج ملاة تلؾ المملاة الضايعة. 

مػػا الملػػؾ فيليػػب أ سػػطس، فقػػد اػػاف سػػيترذ أ  موقػػؼ مػػف شػػأنو أف يتميػػز أ
عػف موقػؼ الملػؾ ريتشػارد ميمػا اػاف ذلػؾ الموقػؼ، ولاػف الملػؾ ال رنسػي وبعػػد أف 
رأأ ان ياز معظـ المسي ييف الم لييف إلى جانب اونراد وًاعجابيـ بقدراتػو ورا ػة 

اه ال رنسػػػػييف موق ػػػػو فػػػػي  ػػػػور، فقػػػػد  ػػػػار مػػػػف  قػػػػو أف يػػػػتالـ عػػػػف  مايػػػػة رعايػػػػ
واىتمامو بم ال يـ وأف يدعـ رج   مماؿ اونراد  تػى لػو اانػت بينػو وبػيف الػب ط 
البابو  مشا نات، وقاؿ الملؾ فيليب عدة مػرات وعلػى مسػمع مػف الجميػع أف  يػرة 

 اونراد على المسي ية وًار  و في الدفاع عنيا يش ع لػو  تى عند البابا. 
ليػػػب يقػػػوؿ أف ريتشػػػارد لػػػـ ياػػػف يومػػػا  مػػػا أمػػػا فػػػي السػػػر، فقػػػد اػػػاف الملػػػؾ في

مسػػي يا ، بػػؿ ىػػو وانػػي بػػال طرة، يعبػػد القػػوة وثليتيػػا، وأف النورمػػاف بشػػاؿ عػػاـ،   
 يعبدوف سوأ ثليتيـ، وىي ثلية ب رية   ع قة لػيا بالمسي ية أبدا .

وعندما سيؿ الملؾ فيليب عػف سػبب الج ػوة الظػاىرة بينػو وبػيف ملػؾ اإناليػز، 
ف الراػػػوف إناليػػػز ، فيػػػو يسػػػتطيع أف يبقػػػى قػػػادرا  علػػػى ا بتسػػػاـ فػػػي قػػػاؿا   يماػػػ

 وجيؾ بينما ياوف رنجره قد و ؿ إلى قلبؾ. 
ولما و ؿ ىذا الا ـ إلى الملؾ ريتشارد، ابتسـ وىو يقوؿا بالتأايػد لػـ ي ػؿ 

 رنجر  إلى قلب فيليب.. ىا ىا..
 ص. اـ أضاؼا أنا أ ب ىؤ ك ال رنسييف، إنيـ عاط يوف بشاؿ را

وفيما ااف أذاف   ة الليؿ يت اعد فػي معسػار المسػلميف، اػاف مماػؿ البابػا 
 يبدأ   ة ق يرة قبؿ ا جتماع، اـ يبدأ ا مو بال تينية أماـ الملوؾ واألمراكا 

ػ نبدأ اجتماعنا ىذا ببراة الرب، الالػي القػدرة، وباسػـ مرل ػنا يسػوع المسػي ، 
ث، التػػاـ القداسػػة، وىػػو يرفػػع  ػػلواتو ودعواتػػو وبراػػة قداسػػة البابػػا اليسػػتينوس الاالػػ

إلػػػى السػػػماك طالبػػػػا  انت ػػػاراـ علػػػى أعػػػػداياـ لترلػػػيص القبػػػر المقػػػػدس مػػػف أوليػػػػؾ 
البرابػرة، األتػراؾ الا ػػرة. وباسػـ قداسػتو وباسػػـ مجلػس الارادلػة، البػػالص التػوقير، أتقػػدـ 

طنوف ىنػػػا، إلػػػياـ، جميعػػػا ، أنػػػتـ ملػػػوؾ وأمػػػراك واونتػػػات ومػػػارايزات المسػػػي ية، القػػػا
وأوليؾ الذيف جاؤوا ليساىموا في ىذه الميمة المقدسة، الا يلة بترلي اـ مػف جميػع 
رطايػػااـ ورطايػػا شػػعوباـ وأمماػػـ، أتقػػدـ إلػػياـ جميعػػا ، بتو يػػد الجيػػود وتجميعيػػا 
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 ستعادة القدس وقبر المسي  وتاج المملاة ال تينيػة، مػف أجػؿ المسػي ، ومػف أجػؿ 
ا القػػػاطنيف ىنػػػا، الػػػذيف   سػػػند لػػػػيـ و  ن ػػػير سػػػوااـ المسػػػي ية، ومػػػف أجػػػؿ إروتنػػػ

أنػػػتـ، فيػػػـ يعيشػػػوف فػػػي ب ػػػر معػػػاد مػػػف األتػػػراؾ المتعطشػػػيف لػػػدماييـ، ىػػػذه المػػػرة، 
علػػياـ أف تابتػػوا لػػػيؤ ك األتػػراؾ علػػى ارػػت ؼ أنػػواعيـ وأجناسػػيـ أناػػـ لػػف تسػػم وا 

نيػػػػة األولػػػػى بإبػػػػادة األرػػػػوة المسػػػػي ييف ىنػػػػا، ولػػػػف تسػػػػم وا باناسػػػػار المملاػػػػة ال تي
وذىابيػػا. علػػياـ ىػػذه المػػرة أف تابتػػوا لاػػؿ السػػاانيف ىنػػا، مػػف بغػػداد  تػػى الرلي ػػػة 
العباسػػػي، و تػػػى فػػػاس  يػػػث الملػػػؾ المو ػػػد  أف ملػػػوؾ المسػػػي ية ميتمػػػوف بقبػػػر 
مرل ػػػػػنا، وأف ىػػػػػذه ىػػػػػي مسػػػػػؤوليتاـ، قبػػػػػر مرل ػػػػػنا ينػػػػػادياـ ويست ػػػػػرراـ، وأف 

يػػيف ونجسػػيف. وأف مػػف العػػار ال ػػليب الػػذ    ػػلب عليػػو بيػػد أنػػاس م  ػػدة ووان
على الملوؾ واألمراك المسي يف المرل يف، األوفيػاك للانيسػة، وأف يبقػى ىػذا العػار 

 م لتا  أماـ األمـ. 
وأف اسػػػػتعادة عاػػػػا ىػػػػي الرطػػػػوة األولػػػػى فػػػػي الطريػػػػؽ إلػػػػى القػػػػدس، وأف ىػػػػذا 
اإ ػػرار والابػػات أمػػاـ أسػػوار المدينػػة علػػى مػػدأ عػػاميف ليػػدؿ علػػى عمػػؽ اإيمػػاف 

ات الموقػػؼ وقػػوة ا لتػػزاـ بت قيػػؽ اػػؿ األىػػداؼ. إف اسػػتعادة عاػػا، سػػتعيد لػػػيذه وابػػ
ال رب زرميا وقوتيا اما  ػدث قبػؿ أااػر مػف رمػس وامػانيف عامػا ، أف المسػي ية 
تتجدد بيذه المعراػة، وأف المسػي  سػي رح مػا أف يػرأ المػؤمنيف علػى ىػذا القػدر مػف 

مػػا الػػػذ  قػػاـ بػػػو البابػػا اليسػػػتينوس  ال ػػبر والابػػات واإيمػػػاف، وأنػػتـ تعرفػػػوف تمامػػا  
الاالػػػػث، بػػػػالص العظمػػػػة والقداسػػػػػة متممػػػػا  عمػػػػؿ البػػػػػابوات السػػػػابقيف اوربػػػػاف الاالػػػػػث 
و ريغػور  الاػػامف واليمنػػت الاالػػث مػػف أوامػر وفػػروض دنيويػػة ودينيػػة لنشػػر السػػ ـ 
ر، بيف الملوؾ واألمراك استعدادا  لػيذه المعراة ال ا لة التػي يلتقػي فييػا الشػر والريػ

نعـ، ىي المعراة ال ا لة التي ت ػدث عنيػا الاتػاب المقػدس، معراػة ىارمجيػدوف، 
اسػػػتعدادا  لنػػػزوؿ المسػػػي  المرلػػػص. اونػػػوا أنػػػتـ فػػػي المقدمػػػة، ا  ػػػلوا علػػػى اامػػػؿ 
الشرؼ في ىذه المعراة التي يبارايا ويريدىا اهلل. ليبارااـ الػرب، ليم ػوا رطايػااـ 

 اما لـ تاف. ورطايا جنوداـ وشعوباـ، لتاف ثااماـ
جلس مماػؿ البابػا وىػو يت ػبب عرقػا ، فوقػؼ الملػؾ ريتشػارد ليت ػدث باعتبػاره 
 ا ب الدعوة، ااف طوي   وشػاياا ، بشػعره الطويػؿ األشػقر الملبػد الػذ  ي ػؿ إلػى 
ات يػػػو، وعلػػػى عاػػػس اايػػػريف، فقػػػد اػػػاف يلػػػبس بػػػزة ال ػػػرب، تالػػػـ بال تينيػػػة أيضػػػا  

 ال اضريفا باعتبارىا اللغة التي ي يميا جميع
ػػػ أشػػار  ضػػرة األب، وأؤاػػد علػػى ماقالػػو، نعػػـ، ىػػي  ػػرب يريػػدىا اهلل، وىػػي 
معراة ىارمجيػدوف، ولنػا الشػرؼ أف ناػوف مػف جنودىػا األوايػؿ، وأف نامػؿ مػا بػدأه 
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الملؾ العظيـ  ودفر  د  بويػوف الػذ  اسػتعاض عػف تػاج الملػؾ بتػاج شػوؾ، واػـ 
والبروفنسالييف أوفيػاك اػؿ سػنة أف ي ت لػوا ااف أروتنا مف البور ندييف والنورماندييف 

بػػػذارأ مػػػوت ىػػػذا الملػػػؾ العظػػػيـ. مػػػا أ وجنػػػا فػػػي ىػػػذه الل ظػػػة إلػػػى تواضػػػع ذلػػػؾ 
الملػػػؾ، وًالػػػى إر  ػػػو، وًالػػػػى إيمانػػػو العميػػػؽ. إف اسػػػػتعادة القػػػدس وت ريػػػر القبػػػػر 
المقػػػدس ىػػػي اليديػػػة األفضػػػؿ التػػػي نقػػػدميا إلػػػى روح ذلػػػؾ الملػػػؾ الػػػذ  أسػػػس ىػػػذه 

سػػتعادة عاػػا  ػػدا سػػتاوف بدايػػة  الطريػػؽ الطويػػؿ وال ػػعب  سػػتعادة المملاػػة، إف ا
القدس وا نتقاـ ألوليؾ الشيداك مف المسي ييف المرل يف الذيف سػقطوا فػي معراػة 
 طػػيف. علػػى يػػد  ػػ ح الػػديف ومػػف يقػػؼ فػػي  ػػ و أف ي يػػـ جيػػدا  أننػػا لػػف نترلػػى 

ىػػذه الػػب د، وًاف  عػػف مسػػؤولياتنا وعػػف أىػػدافنا فػػي ت قيػػؽ السػػ ـ والويػػاـ فػػي ربػػوع
أىدافنا نبيلة وعظيمة وترتلؼ اليا  عف أىداؼ  ػ ح الػديف ومػف يقػؼ فػي  ػ و. 
إف السػػمو والنبػػؿ واإيمػػػاف الػػذ  يتمتػػػع بػػو رجالنػػػا، والمػػدعـو والمبػػػارؾ مػػف قداسػػػة 
البابػػا، لػػػيو الا يػػؿ بت قيػػؽ اػػؿ األىػػداؼ. وامػػا تعلمػػوف، فإنػػو قػػد تػػـ وضػػع شػػروط 

فػػي عاػػا، وسػػندرليا  ػػدا ، وليػػذا أرجػػو مػػف المعنيػػيف  ا ستسػػ ـ علػػى الم ا ػػريف
بػاألمر أف ي ػددوا عػدد ونػوع وجيػة األمػااف والعقػارات التػي اانػت لػػيـ فػي المدينػػة 
قبػػػؿ أف ي تليػػػا  ػػػ ح الػػػديف منػػػذ مػػػا يزيػػػد علػػػى أربػػػع سػػػنوات، سػػػتتـ إعػػػادة اػػػؿ 
أف الممتلاػػات والعقػػارات لاػػؿ األطػػراؼ التػػي اانػػت فػػي عاػػا قبػػؿ سػػقوطيا، وأريػػد 
 أبلغاـ أنو لف يتغير شيك وأف اؿ ذلؾ سيتـ تسجيلو  سب المواايؽ المعيودة.

ومػػا إف جلػػس الملػػؾ ريتشػػارد  تػػى وقػػؼ مماػػؿ تجػػار جنػػوة، نظػػر إلػػى وجػػو 
 المرايز اونراد الذ  ااف اعادتو مست زا  اشواة،  امتا  ااورا

ومػػارايز ػػ أقػػدـ اامػؿ التبجيػػؿ وتػاـ ا  تػػراـ والتقػػدير لاػؿ ملػػؾ وأميػر واونػػت 
يجلػػس إلػػى ىػػذه المايػػدة، وأطلػػب مػػف الػػرب الن ػػر والبراػػة لػػػو، فػػأنتـ تعلمػػػوف أف 
تجػػار جنػػوة، اػػانوا السػػباقيف واألوايػػؿ الػػذيف قػػدموا المػػاؿ واألشػػرعة والطعػػاـ لل رسػػاف 
المسي ييف األوايؿ الذيف أقاموا الممالػؾ واإمػارات فػي ىػذه الػب د،  وتعلمػوف أيضػا  

مي ديػة،  0004 لت علييا جنوة فػي عاػا، اانػت فػي العػاـ أف ا متيازات التي  
أ  قبؿ امانية وامانيف عاما ، وأف التجار اآلرريف مف المػدف األرػرأ قػدمت بعػدنا، 
بعد أف رأوا المااسب واألرباح، وتعلموف أييا السػادة المبجلػيف أف تجػار جنػوة الػذيف 

وأشػػػرعة وطعػػػاـ ودواك  أمػػػاليـ، قػػػدموا لػػػػيذه ال ملػػػة اػػػؿ مات تػػػاج إليػػػو مػػػف أمػػػواؿ
واسػػاك، تعلمػػوف أف سػػ ننا ىػػي األااػػر عػػددا ، وأف تجارنػػا لػػـ يبرلػػوا علػػى جنػػوداـ 
بشيك، وليذا فإنني بناك على مػا تقػدـ، أطالػب بتعػديؿ الوضػع عمػا اػاف عليػو قبػؿ 

 ا ت ؿ   ح الديف للمدينة، وأطلب أف تؤرذ تض ياتنا بعيف ا عتبار.
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ؿ تجػػار بيػػزة  يػػث اػػاف يجلػػس بػػالقرب مػػف ومػػا إف جلػػس ىػػذا،  تػػى قػػاـ مماػػ
الملؾ جي د  لوجناف، وبدأ ا مو بما يشبو لػيجة الت ػد ، واػاف مػف الواضػ  أف 
ر فيمػػػػا التجػػػػار  ير ػػػػي الرػػػػ ؼ السياسػػػػي بػػػػيف الملػػػػؾ جػػػػي والمرايػػػػز اػػػػونراد، 
وبالتالي يعاس تلؾ ال جوة الابيرة بيف الملؾ ال رنسػي والملػؾ اإناليػز . قػاؿ مماػؿ 

 بيزةا  تجار 
ػ يبدو أف األخ الم تـر مف جنوة نسػي أننػا جميعػا ، تجػار جنػوة وبيػزة والبندقيػة 
منضػػػموف ت ػػػت لػػػواك الاومػػػوف، وأر ػػػب ىنػػػا أف أذاػػػر الجميػػػع بيػػػذا ا ت ػػػاد الػػػذ  
يضػػػػـ مػػػػدننا الا اػػػػة، ب يػػػػث تتسػػػػاوأ فػػػػي ال قػػػػوؽ وتتسػػػػاوأ فػػػػي الواجبػػػػات، وأف 

. إف الاومػوف ي ػرض علينػا يػا  سػيد  ر فاتنا تسوأ بيننا، بدوف تدرؿ مف الرػارج
أف تاػػوف أربا نػػا متسػػاوية وعقاراتنػػا متسػػاوية ألننػػا نقػػدـ مسػػاعداتنا للملػػوؾ واألمػػراك 
الذيف ي اربوف على طػوؿ السػا ؿ الشػامي والم ػر  بشػاؿ متسػاو، فمػا معنػى أف 
يطلب األخ الم تـر مف جنوة أاار مف  يره. ىذا يجب أف يبت فيو ىذه الليلػة قبػؿ 

 .   د
وما إف جلػس ىػذا،  تػى قػاـ قايػد جمعيػة القػديس يو نػا، القريػب مػف المرايػز 
اونراد، ااف  ػليبو المنقػوش علػى  ػدره العػريض يلمػع ت ػت ضػوك الشػموع، قػاؿ 

 دوف أف ينظر إلى أ  د. 
ػ يجب القوؿ أييا السادة أف الوضع تغيػر جػدا  بعػد معراػة  طػيف وسػقوط القػدس، 

جػػو المعراػػة، بعػػد  ػػ ح الػػديف لػـػ تعػػد بػػ د الشػػاـ امػػا فقػػد تغيػػرت األ ػػ ؼ وتغيػػر و 
نعرفيػػا أو عرفيػػا أسػػ فنا. ىػػذا الرجػػؿ اسػػتطاع أف يو ػػد ر ػػومو وأعدايػػو وأف يجعػػؿ 
منيـ جيشا  وا دا  يقاتلنا بو، وليػذا فػإف تغييػر المعراػة يسػتوجب تغييػرا  فػي توزيػع الميػاـ 

فنا ىػو ت ريػر القبػر المقػدس، ولاػف وتوزيع العقارات واألرباح أيضا . أنػتـ تعرفػوف أف ىػد
لف يتـ ىػذا اليػدؼ دوف تػوفير األمػواؿ والرجػاؿ، وأنػتـ تعرفػوف أف جمعيتنػا قػدمت وتقػدـ 
وسػػػتقدـ دايمػػػا  التضػػػ يات تلػػػو التضػػػ يات مػػػف أجػػػؿ ت ريػػػر قبػػػر مرل ػػػنا، إف  جػػـػ 
األربػػػاح يجػػػب أف يسػػػاو   جػػـػ التضػػػ يات، ومػػػع تقػػػدير  لمػػػا يقػػػـو بػػػو أعزاؤنػػػا تجػػػار 

الا اػػة إ  أف جمعياتنػػا الدينيػػة ىػػي التػػي تػػوفر دايمػػا  ال رسػػاف المنقطعػػيف لل ػػرب المػػدف 
وال ػػ ة، وليػػذا أطلػػب أف يتغيػػر الوضػػع وأف تتغيػػر القسػػمة بمػػا يتناسػػب مػػع  جػـػ مػػا 

 تقدـ.
ااف مف الواض  أف مف يقؼ في  ؼ المرايز اػونراد ير بػوف بمعارضػة مػا 

اف ياير الر ؼ بػيف الم ػاربيف  ػوؿ عاػا يقوؿ بو الملؾ ريتشارد، وال قيقة أف ماا
أااػػػػػر مػػػػػا يو ػػػػػدىـ، فإضػػػػػافة إلػػػػػى الرػػػػػ ؼ السياسػػػػػي والتجػػػػػار  والػػػػػديني، اػػػػػاف 
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المسي يوف الم ليوف ينظروف إلى المسي ييف القػادميف علػى أنيػـ  يػر مت ضػريف، 
  يلبسػػػػػوف جيػػػػػدا  و  يعرفػػػػػوف الاايػػػػػر مػػػػػف المرترعػػػػػات وأنػػػػػواع األطعمػػػػػة والاتػػػػػب 

ينظػػػر ىػػػؤ ك إلػػػى المسػػػي ييف الم ليػػػيف علػػػى أنيػػػـ فقػػػدوا ال ماسػػػة  واألدويػػػة، بينمػػػا
األولػػى وترلػػوا عػػف اايػػر مػػف العػػادات المسػػي ية، ىػػذا باإضػػافة إلػػى أف القػػادميف 
يعتبػػػروف أن سػػػيـ بػػػأنيـ  مػػػاة ىػػػؤ ك والمػػػدافعيف عػػػنيـ، وليػػػذا فػػػإف ذلػػػؾ اإ سػػػاس 

دايمػا  ماػار  ػزازات بالرفعة مف جانب ىؤ ك اإ ساس بالقوة مف جانب ىػؤ ك اػاف 
  تنتيػػي، وقػػد شػػعر األمػػراك الم ليػػوف بػػال رج عنػػدما ا ػػط وا إلػػى جانػػب المرايػػز 
اونراد د  مونت رات القادـ مف بيزنطة وتراوا الملؾ جي د  لوزجنػاف، الملػؾ الػذ  
ولد وعاش بينيـ ىنا في ىذه الب د، اما أف ر بة األمراك الم لييف با سػتق ؿ عػف 

ية اانػػت ت ػػطدـ دايمػػا ، لػػيس فقػػط بػػنقص الرجػػاؿ واألمػػواؿ والعػػدة، أوطػػانيـ األ ػػل
وًانمػػا بب ػػر العػػداك العظػػيـ الػػذ  ي ػػيط بيػػـ مػػف اػػؿ جانػػب، فػػاألتراؾ المسػػلموف مػػا 
فتيوا ي رضوف على وجود الممالؾ واإمارات اإفرنجية، األمػر الػذ  يػدفع بػاألمراك 

ف المػػرك لغتػو، إف اللغػػة تشػػد المسػي ييف إلػػى الت ايػر الػػدايـ باألوطػاف األ ػػلية، وطػ
الناس إلى أوطػانيـ األ ػلية، و  يماػف العػيش بػالقرب مػف أتػراؾ مسػلميف علػى مػا 

 يبدو. 
الملؾ ريتشارد الػذ  أدرؾ المغػزأ العميػؽ لمػا قالػو اػؿ مػف مماػؿ تجػار جنػوة 
وقايد جمعية القديس يو نا، طلب مف األمير بالياف اإبليني أف يتالـ باعتبػاره ثرػر 

دافػػع عػػف قبػػر المسػػي  قبػػؿ أف يسػػقط بيػػد  ػػ ح الػػديف، فقػػاـ ىػػذا بوسػػامتو رجػػؿ 
 المل وظة والقسوة التي ت يط بعينيو، وقاؿا 

ػ اسم وا لػي أييػا السػادة بػالقوؿ إف  ربنػا ىػذه وًاف اػاف ىػدفيا نبيػؿ ومقػدس، 
إ  أف المطػػامع واألىػػواك تلعػػب دورا  رييسػػيا ، لقػػد تعرضػػت شر ػػيا  وبعػػض النػػب ك 

ى الػػذؿ والميانػػة، عنػػدما طردنػػا  ػػ ح الػػديف مػػف القػػدس قبػػؿ أربػػع سػػنوات ىنػػا إلػػ
تقريبا ، لقد ررجنا مػف المدينػة المقدسػة ب مايػة أعػداينا األتػراؾ، ولاننػا لػـ نجػد قلعػة 
مسػػي ية وا ػػدة أو مدينػػة مسػػي ية ميمػػا  ػػغرت تقبػػؿ باسػػتقبالنا، بػػؿ علػػى العاػػس 

ة طػػرابلس مػف قبػػؿ مسػػي ييف مالنػػا، مػف ذلػػؾ تمامػػا ، فإننػا ىوجمنػػا دارػػؿ  ػدود إمػػار 
وأاار مف ذلؾ، فقد رفػض  ػااـ طػرابلس اسػتقبالنا، وسػم  لػبعض رجالػو بنيػب مػا 
نملؾ مف متاع. إف ىذا يدؿ أييا السادة على ضرورة اسػتعادة القػوة التػي ت لػى بيػا 

 ال رساف الم اربوف األوايؿ..
 تدرؿ المرايز اونراد د  مونت رات بشدةا

بت ػػرؼ  ػػااـ طػػرابلس قبػػؿ أربػػع سػػنوات، فمػػا قولػػؾ إذف ػػػ إذا انػػت تعػػرض 
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بمف ييدد با ستي ك على  ػور، تلػؾ المدينػة التػي وق ػت فػي وجػو  ػ ح الػديف، 
 واانت سببا  في  ضور اؿ ىؤ ك الملوؾ واألمراك    مف الغرب.

اػػاف ىػػذا ىجومػػا   يػػر مػػف متوقػػع مػػف المرايػػز علػػى الملػػؾ ريتشػػارد، األمػػر 
ؿ المايدة، لـ يػرد الملػؾ ريتشػارد، ذلػؾ أف الملػؾ جػي انػدفع بمػا الذ  رلؽ بلبلة  و 

 عرؼ عنو مف تسرع وطيشا
ػ عندما تيدد األمـ المسي ية با نقساـ بسبب أطماعػؾ الشر ػية، فػإف ال ػـز 
سػػياوف أولػػى، وأف الملػػؾ ريتشػػارد مااػػاف لييػػدد با سػػتي ك علػػى  ػػور لػػو  مػػا رثه 

ألمػراك، واػأنيـ جػػاؤوا إلػى ىنػا لتتويجػؾ ملاػػا  مػف اسػتغ لؾ لوجػود ىػػؤ ك الملػوؾ وا
فػػي القػػدس. يجػػب أف تعػػرؼ أييػػا المرايػػز أف أابػػر ملػػوؾ الغػػرب المسػػي ي جػػاؤوا 

  ستعادة القبر المقدس وت ريره،   مف أجؿ أىدافؾ ال غيرة.
 رد المرايز اونراد بعنؼ شديدا

 ػػػػ ماجػػػاك ىػػػؤ ك بسػػػببؾ، بينمػػػا انػػػت أنػػػت تسػػػاعد  ػػػ ح الػػػديف فػػػي سػػػقوط
، انػت أنػا مػف يرسػؿ الرسػايؿ ويعػد العػدة للت ضػير لػػيذه ال ملػة.  عسق ف والدارـو
لقد فشلت ملاا  وفشلت قايدا ، وعليػؾ أف تعتػرؼ بػذلؾ. عنديػذ  تػدرؿ الملػؾ ريتشػارد 

 قاي   بيدوكا
ػػػػ ميػػػ   أييػػػا السػػػادة، مػػػف الواضػػػ  أف ىنػػػاؾ ر فػػػا  عميقػػػا  بػػػيف األطػػػراؼ مػػػا 

واإشػراؼ المسػتمر، وأعتقػد أف الملػؾ فيليػب يػوافقني علػى  يستدعي المراقبة الدايمة
 ذلؾ.

 ررج ىذا عف  متو بالقوؿا
ػػػ ىػػذا  ػػ ي ، وليػػذا أر ػػب فػػي تقسػػيـ المدينػػة ىػػذه الليلػػة،  تػػى    ت ػػطدـ 

 ال رساف ببعضيا بعضا  يـو  د، ويت وؿ يـو الن ر إلى يـو ىزيمة. 
مػػا قلػػت منػػذ البدايػػة، ببقػػاك قػػاؿ الملػػؾ ريتشػػاردا و سػػما  للرػػ ؼ، فأنػػا أقتػػرح ا
 الوضع على ماىو قبؿ ا ت ؿ المدينة منذ أربع سنوات.

قػػاؿ الملػػؾ ال رنسػػيا أوافػػؽ علػػى ذلػػؾ بشػػرط أف يعػػاد النظػػر فػػي التقسػػيـ بعػػد 
 ت رير المدينة.

 قاؿ ريتشاردا موافؽ.
وما إف ات ؽ الملااف  تى توقؼ الاػ ـ، لػـ يعقػب علػى قولييمػا أ ػد،  ػمت 

 د قلي   قبؿ أف يقوؿاالملؾ ريتشار 
 ػ أمر ثرر، أييا السادة، أر ب في طر و أماماـ.
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 توتر ال ضور، إذ أف ما تـ ا ت اؽ عليو بيف الملايف لـ يرض أطرافا  اايرة.
 قاؿ الملؾ ريتشارد وىو يجيؿ ب ره بيف ال اضريفا

ػػػ تعلمػػوف أف شػػروطنا ل ستسػػ ـ قػػد قبلػػت، وأف المرايػػز  اػػونراد ىػػو ضػػامف 
 ت اؽ، فيما سأاوف أنا مف ين ذه، ىذا مع ا ت اظ اؿ وا د مػناـ بن ػيبو مػف ىذا ا

 األمواؿ والعقارات، ىؿ ىناؾ مف اعتراضه!..
قاؿ الملؾ ال رنسي بما يشػبو ال ػدةا علػى أف ياػوف ممالػي الشر ػي  اضػرا  
فػػي اػػؿ مر لػػة مػػف مرا ػػؿ التن يػػذ. نظػػر الملػػؾ اإناليػػز  إلػػى نظيػػره بعػػيف  ػػقر، 

 أف المرايز اونراد، ضامف ا ت اؽ يمالؾ أييا الملؾ. قاؿا  سبت
ااف ذلؾ سؤا   فػي  ايػة الربػث، ولاػف الملػؾ ال رنسػي أسػرع إلػى القػوؿا مػع 

 ا ترامنا الاامؿ للمرايز اونراد إ  أنو ليس مف رعايا مملاتي. 
فجأة، ألقػى قايػد جمعيػة التيوتػوف سػؤالواولماذا نن ػذ ا ت ػاؽ أييػا السػادة، لمػاذا 

   نقتؿ الم ا ريف ونلقييـ في الب ره!...
اػػػػاف سػػػػؤالو مايػػػػرا  و يػػػػر مػػػػري ،  ػػػػمت الجميػػػػع،  تػػػػى قػػػػاؿ األميػػػػر باليػػػػاف 

 اإبلينيا
ػ مع توقيرنػا الاامػؿ لشػرص قايػد جمعيػة التيوتػوف و يرتػو المسػي ية الشػديدة، 
إ  أف أرػػػ ؽ الم ػػػارب وأرػػػ ؽ المسػػػي ي ال قيقػػػي ت ػػػرض عليػػػو ا تػػػراـ المواايػػػؽ 

يػود، ويعػرؼ الم تػـر السػايؿ، أف  ػ ح  الػديف لػـ يقتػؿ مسػي يا  وا ػدا  عنػدما والع
ا تػػػػػؿ القػػػػػدس، وقػػػػػد ررجنػػػػػا جميعػػػػػا  مػػػػػف أمامػػػػػو، واػػػػػاف يػػػػػدفع ال ديػػػػػة عػػػػػف فقػػػػػراك 
المسػػي ييف، ولػػف ناػػوف أقػػؿ منػػو أر قػػا . إف ت ػػرؼ  ػػ ح الػػديف ىػػذا رسػػالة لنػػا 

السادة، فليتقدـ أ د مػناـ وليقػؿ  جميعا  علينا أف نقرأىا بتقدير. إذا انت مرطيا  أييا
 لي أنت مرطئ. 

تػػدرؿ الملػػؾ جػػي، الػػذ  سػػاعد  ػػ ح الػػديف فعليػػا  فػػي إقنػػاع  اميػػات بعػػض 
 المدف المسي ية با ستس ـ دوف إراقة نقطة دماك وا دةا

ػ ال قيقة أييا السادة أف الرجؿ مرتلػؼ عمػا عرفنػا مػف أمػراك التػرؾ، إنػو رجػؿ 
الػػديف، وأنػػا أؤيػػد مػػا قالػػو األميػػر باليػػاف، مػػف أف  ػػ ح    يشػػبو سػػيده القػػديـ نػػور

الػػديف يبعػػث دايمػػا  برسػػايؿ علينػػا قراكتيػػا جيػػدا ، إننػػا نأرػػذ مػػنيـ مػػدنا  ويأرػػذوف منػػا 
 مدنا ، وعلينا أف نتقف ذلؾ، ب يث   نقطع اؿ الريوط. 

 بدا مف الغريب أف ياوف الملؾ جي  ايما .
 ف يذار الجميع بوجوده.أ ر قايد جمعية التيوتوف الذ  ر ب أ
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ػػػػ ولاػػػف، مػػػا جػػػاكت ىػػػذه الملػػػوؾ وىػػػذه الجيػػػوش والسػػػ ف مػػػف أجػػػؿ أف يقػػػدموا 
للتػػراؾ درسػػا  فػػي المسػػي ية، بػػؿ دروسػػا  فػػي التػػأدب و سػػف الت ػػرؼ مػػع إروتنػػا 
المسي ييف المقيميف ىنا، ما أقولو ىو أف يشعر األتراؾ دايمػا  أف ىنػاؾ مػف يػؤدبيـ 

اػػـ، ألذاػػر السػػادة ىنػػا، أف  ػػ ح الػػديف ىػػذا، الػػذ  ويب ػػرىـ بالسػػلوؾ المطلػػوب، 
تقولوف إنو يبعث برسايؿ أر قية، إنما يقـو بت  ية وجػود المسػي ية اليػا مػف ىػذه 

 الب د.
 رد األمير بالياف اإبلينيا

ػ ولاف الرجؿ ااف  ادقا  في اؿ ات اقاتو معنػا، واػاف يماػف لػػو أف ينػتقـ ممػا 
الػػذيف درلػػوا القػػدس قبػػؿ أااػػر مػػف امػػانييف عامػػا ، فعػػؿ أوليػػؾ المسػػي يوف األوايػػؿ 

 يث قتلوا أاار مف سػبعيف ألػؼ مسػلـ. الرجػؿ لػـ ي عػؿ بنػا شػييا ، بػؿ علػى العاػس 
مف ذلؾ، اعترؼ لاـ أييا السادة، أف ما فعلو عندما درؿ القػدس   يماػف ت ػديقو 

عتػػرؼ و  يماػػف فيمػػو بسػػيولة. إنػػو أااػػر مػػف الاػػـر وأااػػر مػػف الرجولػػة. يجػػب أف أ
لاػـ بػػذلؾ. أنػا مػػف رأأ ذلػػؾ، وأنػا مػػف فػػاوض الرجػؿ، وأنػػا مػػف رأأ ايػؼ يػػدفع مػػف 
مالػو لي ػػد  فقػراك المسػػي ييف. وأعتػػرؼ لاػـ أااػػر، لػو انػػا ن ػػف الػذيف درلنػػا القػػدس 
لمػػا فعلنػػا فعلػػو، ولمػػا و ػػلنا إلػػى مػػا و ػػؿ إليو،ىػػذا رجػػؿ مرتلػػؼ امػػا قػػاؿ الملػػؾ 

ن ف الذيف نعيش مع ىػؤ ك النػاس منػذ مػدة  جي.. وعلينا ا عتراؼ بذلؾ... اـ إننا
 طويلة، و  نريد أف نقطع معيـ اؿ ال دود.

سػػػأؿ الملػػػؾ ريتشػػػاردا برأيػػػؾ أييػػػا األميػػػر، لمػػػاذا ت ػػػرؼ  ػػػ ح الػػػديف ىػػػذا 
 الت رؼه!... 

قػػاؿ األميػػر باليػػاف وىػػو يسػػتعيد ذاػػرأ أيػػاـ ال  ػػار المريػػؼا فػػي القػػدسا   
ولاػػػف جواسيسػػػنا الػػػذيف يعيشػػػوف فػػػي معسػػػار  أدر  أييػػػا الملػػػؾ، ال قيقػػػة   أدر ،

السلطاف يذاروف أف   ح الػديف ملتػـز بدينػو جيػدا ، يقػوؿ ىػؤ ك أف  ػ ح الػديف 
ي رؽ بيف الم ارب و يػر الم ػارب، وأف ىنػاؾ فػي دينػو مػا يمنعػو مػف اإيغػاؿ فػي 

 القتؿ أو تق ده...
 تدرؿ قايد جمعية التيوتوفا 
ننػا   ن ػرؽ بػيف الم ػارب و يػر الم ػارب، ىػؿ ػ وىؿ تريد القوؿ أييا األمير أ

 تريد القوؿ أننا أقؿ تقديرا  للروح اإنسانية...
قاؿ األمير بالياف بعنػؼا المسػألة ليسػت بػالا ـ، المسػألة فػي التن يػذ،  ػ ح 
الػػديف أقػػؿ قػػت   منػػا... وأعتػػرؼ أيضػػا ي إنػػو يعػػرؼ ايػػؼ يقتػػؿ أيضػػا ... إذا أ ببػػت 
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 ذلؾ أـ لـ ت بو.
 تشارد بالسؤاؿ إلى نظيره ال رنسيا وما رأ  عزيز  الملؾ فيليب.توجو ري

قػػاؿ الملػػؾ فيليػػب بتػػؤدةا أنػػا مػػع تن يػػذ ا ت ػػاؽ، لسػػنا أقػػؿ مػػف  ػػ ح الػػديف، 
 وىو   يعلمنا أ وؿ ال رب و  أ وؿ السلـ.

قاؿ الملؾ ريتشارد بما يو ي بانتياك المجلسا سمعنا اؿ شػيك. وسػمعتـ اػؿ 
 مناسب.شيك، وسنقـو بما ىو 

ان ػػض ا جتمػػاع، رابػػوا ريػػوليـ وانطلقػػوا إلػػى ريػػاميـ المت رقػػة والبعيػػدة عػػف 
بعضيا البعض، فيما ااف التابير الشديد ي ػؿ إلػييـ مػف معسػار السػلطاف، اانػت 
األ ػػػوات واضػػػ ة وتتعػػػالى فػػػي ىػػػذا الليػػػؿ ال ػػػار وال ػػػافي. مػػػا الػػػذ  يجػػػر  فػػػي 

فػػي سػػ نيـ، فقػػد اػػانوا ي ت لػػوف معسػػار األعػػداكه!... أمػػا الم ػػاربوف فػػي ريػػاميـ و 
بالن ػػر اسػػتعدادا  لػػدروؿ عاػػا  ػػدا ، واػػاف األشػػد فر ػػا  أوليػػؾ الجنػػود الػػذيف أمضػػوا 
سنتيف  ػوؿ المدينػة يترقبػوف ل ظػة  استسػ ميا، وألنيػا اانػت ال ػرب األااػر طػو   
وال  ػػار الػػذ  لػػـ ياػػف أبػػدا  مػػف قبػػؿ، وألنيػػا المدينػػة التػػي تجمػػع  وليػػا أابػػر عػػدد 

وؾ المسػي ية وأمراييػا، وألنػو ا نت ػار األوؿ واأل ػعب علػى  ػ ح الػديف مف مل
بعػػػد سػػػقوط القػػػدس، فقػػػد ر ػػػب الجميػػػع با  ت ػػػاؿ، وىاػػػذا فقػػػد أشػػػعؿ الجنػػػود النػػػار 
وشػػربوا الرمػػر، و نػػوا للنسػػاك والبيػػوت واأل ػػدقاك الػػذيف مػػاتوا أو  رقػػوا أو ارت ػػوا، 

طػػاردوا بعضػػيـ الػػبعض،   قػػوا اػػـ دارت الرمػػرة فػػي الػػرؤوس، فتعػػروا وتشػػاجروا و 
مػػػف وجػػػدوىف مػػػف بغايػػػا، بعضػػػيف للمػػػاؿ والػػػبعض اآلرػػػر انػػػوع مػػػف التا يػػػر عػػػف 
رطايػػػاىف وذلػػػؾ بمػػػن  أجسػػػادىف للم ػػػاربيف علػػػى األرض المقدسػػػة، اػػػاف فػػػر يـ 
و شػػيا  وعني ػػا  ومنتياػػا  لاػػؿ شػػيك، ولاػػف الن ػػر رايػػع،  شػػيك ماػػؿ الن ػػر، إنػػو 

نت ػػر شػػبؽ إلػػى أبعػػد ال ػػدود، قػػو     يرجػػؿ، يت ػػوؿ إلػػى يقظػػة فػػي الجسػػد، والم
  ري  ياشؼ عف مربوك جسده ون سو.

، وقػػؼ 0090وفػػي  ػػبي ة اليػػـو التػػالي، يػػـو الجمعػػة الرابػػع مػػف تمػػوز عػػاـ 
امانيػػة وا اػػوف ملاػػا  وأميػػرا  واونتػػا  ومرايػػزا  علػػى رأس فرسػػانو وراجليػػو، بػػأع ميـ 

بعاػػػا مػػػف جميػػػػع جياتيػػػا، امػػػػا وشػػػاراتيـ وسػػػيوفيـ ودروعيػػػػـ و ػػػلبانيـ، أ ػػػػاطوا 
انطلقت س ف الجنوية والبيازنة والبنادقة واؿ الس ف التي  ملت المقاتليف مػف الػب د 
البعيػػدة وأ اطػػت بعاػػا مػػف جيػػة الب ػػر، ونعػػرت األبػػواؽ فػػامتلت السػػماك بضػػجي  
ي ػػـ اآلذاف، واانػػت تلػػؾ إشػػارة ليتقػػدـ المرايػػز اػػونراد د  مػػونت رات تتبعػػو اوابػػة 

ف ي ملػوف أعػػ ـ الملػوؾ واألمػػراك المشػارايف فػػي ال ملػة وعػػددىا امانيػػة مػف ال رسػػا
وا اػػوف علمػػا ، وفيمػػا اػػاف ىػػذا يتقػػػدـ باتجػػاه البػػاب الرييسػػي للبلػػدة المنياػػة، اػػػاف 
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يشػػػعر بإاػػػارة شػػػديدة فػػػي جسػػػده ورو ػػػو، فقػػػد اػػػاف يشػػػعر أف  ػػػبره وجيػػػده وعملػػػو 
جمػوع التػي رل ػو، اػاف الدؤوب الطويؿ ىو المسػؤوؿ عػف ىػذا الن ػر، وعػف ىػذه ال

يشػعر أف ىػذا ىػو ن ػره الشر ػي، وأنػو ػ و ػده ػ  اسػتطاع أف يجػر ملػوؾ أوروبػا 
إلػػى ىنػػا، وأنػػو ػ و ػػده ػ الػػذ  أعػػاد لػػػيذه ال ػػرب جػػذوتيا و ماسػػتيا التػػي ربػػت 
وتضاكلت، وأنو ىػو ػ و ػده ػ الػذ  اسػتطاع أف ييػـز  ػ ح الػديف، اػاف يشػعر أف 

 يػػره، وليػػذا فيػػو األ ػػؽ بتػػاج مملاػػة القػػدس  ىػػذه ال ػػرب ىػػي  ربػػو وليسػػت  ػػرب
ال تينيػة، وىػو األ ػػؽ بػأف ياػوف  ػػودفر  د  بويػوف ثرػر، ولػػف يمػانع أبػدا  بوضػػع 
تػػاج مػػف الشػػوؾ عنػػدما تسػػتعاد القػػدس، اػػاف الرجػػؿ يشػػعر أنػػو مػػف ثرػػر جيػػؿ مػػف 
المسي ييف ال قيقييف الذيف يعتقدوف أنو بقدر الم بة والتسػام  التػي بشػر بيػا السػيد 
المسي ، بقدر القوة التي يجب أف يتمتع بيا مػف يبشػر بػذلؾ،   م بػة مػع الػذؿ و  

 تسام  مع الضعؼ، الضعيؼ   يسام  بؿ يتنازؿ.
اونراد الذ  لػـ يرفػع أ  علػـ باعتبػار أنػو فػي نػزاع  ػي مػع الملػؾ جػي، تػرؾ 

عتػرؼ ال رساف اآلرريف يرفعوف علـ مملاة القدس ال تينيػة وعلػـ البابويػة، اػؿ مػا ا
بو الملوؾ اآلرريف لػػو أف يػدرؿ عاػا أو  ، وأف يرفػع األعػ ـ اليػا أو  ، وأف يت ػاىـ 

 مع الم ا ريف أو  . 
درػػؿ اػػونراد عاػػا مػػف البػػاب الرييسػػي الػػذ  اػػاف م تو ػػا  علػػى م ػػراعيو، أو 
بما بقي مف م راعيو بعػد الػدؽ  وال ػرؽ والتاسػير الػذ  تعػرض لػػو طيلػة سػنتيف، 

ر يضرب  ػ  ة الرجػؿ وي مػؿ معػو روايػ  الع ونػة والت لػؿ، اانػت ااف نسيـ الب 
المدينػة أشػػبو بمدينػة ضػػربيا إع ػار ومضػػى، رػػراب فػي اػػؿ ماػاف، الػػدااايف بػػ  
أبواب، والشوارع ب  بػ ط،  جػارة السػور وباشػوراتو تمػل األزقػة، ثاػار  رايػؽ علػى 

تع نة، أ جػار منجنيػؽ الجدراف وألسنتيا السوداك تررج مف النوافذ واألبواب، جاث م
لػػـ تت تػػت، سػػياـ ماسػػرة، سػػيوؼ مرميػػة ىنػػا وىنػػاؾ، أ طيػػة وأاػػاث م طػػـ، قطػػط 
سػػػوداك سػػػمينة تتمسػػػ  فػػػي الجػػػدراف، وراي ػػػة فظيعػػػة تسػػػيطر علػػػى الماػػػاف اأنيػػػا 

 ت ض و.
عجػب المرايػز اػونراد ل ػاؿ المػدف، إنػو يتػذار عاػا عنػدما اػاف فييػا  ااميػا 

ايػذ اليػا جوسػليف د  اورتنػا ، الػذ  لػـ يسػتطع أف الناعـ الليف، عاشؽ المتع واللذ
يدافع عف عاا عندما  ا رىا   ح الديف أقبؿ أربػع سػنوات أو يزيػد، قػاؿ لن سػو 
إنػػو     يشػػبو جوسػػليف أبػػدا ، فقػػد أسػػرع ىػػذا إلػػى تسػػليـ المدينػػة ل ػػ ح الػػديف، بػػؿ 

عػػة   أقنػػع  اميػػة المدينػػة بعػػدـ القتػػاؿ. أمػػا ىػػو، فقػػد   ػػف  ػػور وجعػػؿ منيػػا قل
ي ػػؿ إلييػػا الطيػػر. إنػػو   يشػػبو جوسػػليف أبػػدا ، وىػػا ىػػو يػػدرؿ عاػػا انتقامػػا  وتشػػ يا  
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وانت ارا ، إف جوسليف د  اورتنػا  فقػد إيمانػو و ماسػو ومسػي يتو أيضػا ، وليػذا لػـ 
يسػػتطع أف يت مػػؿ أو ي ػػبر أو  تػػى يػػدافع. أمػػا ىػػو، فقػػد  ػػبر وا تمػػؿ ورفػػض 

 اماف باىظة.تسليـ  ور مقابؿ  ياة أبيو، للمجد أ
ولاف عاا ىي عاا، ىاىي الراي ة الذفرة المعتػادة، التػي يػأتي بيػا التجػار مػف 
ب دىػػـ البعيػػدة والمجيولػػة، نعػػـ، ىػػي عاػػا التػػي يتػػذارىا المرايػػز اػػونراد، بشػػوارعيا 
المزد مػػػػػة بالنػػػػػاس والغػػػػػرارات والػػػػػدواب والعربػػػػػات، الرضػػػػػار والتوابػػػػػؿ، و الزجػػػػػاج 

غػػات المرتل ػػة والوجػػوه التػػي   تشػػبو بعضػػيا والايػػاب وال رػػار وال ضػػة والػػذىب، بالل
 التي ياير بعضيا السررية  قا .

ولانيا تااد   تاوف المدينة التػي يعرفيػا، فنػزؿ جمعيػة القػديس يو نػا تيػدمت 
بعػػض جوانبػػو، وبيػػت األسػػقؼ لػػـ يعػػد يرفػػع ال ػػليب علػػى واجيتػػو، وبػػرج جمعيػػة 

ؿ بيػػزة م تػػرؽ، وبيػػت م امػػة المينػػاك فرسػػاف اليياػػؿ بػػ  باشػػورة إط قػػا ، وفنػػدؽ أىػػ
بػػ  أبػػواب و  شػػبابيؾ و  تماايػػؿ علػػى السػػلـ الررػػامي ال ػػقيؿ، اػػؿ شػػيك ارتلػػؼ، 

 نعـ، األتراؾ ييدموف اؿ شيك، ويرربوف اؿ شيك. األتراؾ أج ؼ  قا .
ق ز المرايز اونراد عف   ػانو، أمػر ال رسػاف بػالتوقؼ، أمػرىـ برفػع األعػ ـ 

ف اليياػػؿ وجمعيػة القػديس يو نػػا وعلػى بيػػت األسػقؼ وعلػػى علػى بػرج جمعيػػة فرسػا
الباشػورة التػي تعلػو بػاب قراقػوش. اانػػت األعػ ـ عاليػة جػدا ،  ػارت ترفػرؼ اأنيػػا 
طيور عم قػة تضػرب الريػاح وتضػربيا الريػاح، اانػت ال ػلباف ال مػراك والرضػراك 

عػػػ ـ وىػػػي والزرقػػػاك وال ػػػ راك تغيػػػر المشػػػيد اليػػػا ، ومػػػا إف شػػػاىد المرايػػػز تلػػػؾ األ
تعلف عف ن سيا عاليا  في    ة السماك فوؽ اؿ ذلؾ الرراب، شعر بأنو  قػؽ مػا 
 لػػـ بػػو طيلػػة تلػػؾ األيػػاـ والليػػالي. ابتسػػـ فيمػػا بينػػو وبػػيف ن سػػو، شػػعر بػػال رح يأرػػذ 

 بمجامعو. فانطلؽ ب راخ وفرح و شي  ير معيود فيو و  معروفا  عنوا
 ػ ليتبارؾ الرب!!...
 ه مباشرة ا ليتبارؾ الرب!!... اح ال رساف وراك

 سمع ال رساف والجنود وراك السور ال ياح، ف اروا ي ي وفا
 ػ ليتبارؾ الرب!!...

 أرذ ميات األلوؼ مف الجنود وال رساف واألمراك والملوؾ ييت وف اؿ بلغتوا
 ػ ليتبارؾ الرب!!... ليتبارؾ الرب...

الػػو، شػػعروا بػػال رر ػػػ اانػػت ال ػػي ات تػػرج األراػػاف األربعػػة، مػػلت ال ضػػاك 
والابريػػاك، شػػعروا ببراػػػة الػػرب ت ػػؿ علػػػييـ، أ سػػوا بطعػػـ الن ػػػر علػػى األسػػػطورة 
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 التي و لت إلييـ عف   ح الديف.
تيالػػؾ الرىبػػاف علػػى األرض، فػػي  ػػ ة طويلػػة تترلليػػا الػػدموع، فيمػػا انطلػػؽ 
ثرػػػروف بالغنػػػاك عػػػف مجػػػد القػػػدس الػػػذىبي، وعػػػف السػػػيد المسػػػي  الػػػذ  عػػػاد إلييػػػا 

 اره ي مؿ   ف النريؿ بيد و  ف الزيتوف بيد أررأ.على م
ااف فر ا  طا يا  وشام  ، ب يث تناسى الجميػع أ قػاده وم ػال و، إلػى درجػة 
أف الملػػؾ ريتشػػارد ترجػػؿ عػػف جػػواده ودرػػؿ ريمػػة الملػػؾ ال رنسػػي فيليػػب أ سػػطس، 

يـ، اػـ الذ  استقبلو على بابيا، وتعانقا بقػوة أمػاـ الجنػود الػذيف ازداد فػر يـ و ماسػ
رفػع الملاػػاف يػػدييما بالت يػة وسػػارا معػػا  بػيف  ػػ وؼ الجنػػود المت مسػيف. اػػاف ذلػػؾ  
ن ػػرىما، وىػػذا مػػا فعػػ ه معػػا ، وىػػذا مػػا سػػيجعليما فػػي بػػ د الغػػرب المسػػي ي مػػف 

 أنبؿ وأطير الملوؾ وأاارىـ   يرة على المسي ية.
ر، عنػػدما ولاػػف ذلػػؾ لػػـ يػػدـ طػػوي  ، بػػؿ اػػاد أف ينقلػػب تمامػػا  إلػػى شػػر مسػػتطي

اندفع فرساف جمعيػة القػديس يو نػا ونظيرتيمػا جمعيػة فرسػاف اليياػؿ إلػى مواقعيمػا 
القديمػػة فػػي المدينػػة، واػػذلؾ فعػػؿ ممالػػو تجػػار بيػػزة وجنػػوة والبندقيػػة، ر ػػـ مػػاتـ مػػف 

 ات اؽ ليلة أمس.
إذ استعادت جمعيػة القػديس يو نػا العقػارات الواقعػة شػمالي المدينػة ابتػداك  مػف 

ر بػالب ر و تػى البػرج المسػمى باسػـ الجمعيػة مػف نا يػة الشػرؽ، و يػث التقاك السو 
ااف مف الم روض أف يبػدأ مػف ىػذا البػرج المنطقػة التػي ستسػتعيدىا جمعيػة فرسػاف 
اليياػؿ، ولاػػف الطػرفيف فوجيػػا بوجػػود مبنػى جديػػد أقامػػو المسػلموف ل ػػنع األسػػل ة، 

سػقط عػدة جر ػى مػف فادعى اػؿ طػرؼ ملايتػو، ولمػا لػـ يت قػا، تضػاربا بالسػيوؼ و 
الطػػػػرفيف، ولػػػػـ يتوقػػػػؼ ذلػػػػؾ إ  عنػػػػدما أقػػػػاـ الملػػػػؾ ريتشػػػػارد بن سػػػػو واػػػػب  جمػػػػاح 

 المتقاتليف.
ولاػػػف الرػػػ ؼ تجػػػدد بػػػيف الطػػػرفيف مػػػرة أرػػػرأ، عنػػػدما اقتسػػػما مواقػػػع فػػػرض 
الضػػرايب وداػػاايف لل ػػرافة. إذ أف الجمعيتػػيف الػػدينيتيف الم ػػاربتيف اانتػػا ت رضػػاف 

إلػػػى مينػػػاك عاػػػا، وتقومػػػاف بتبػػػديؿ النقػػػود للمسػػػافريف  ضػػػرايب علػػػى السػػػ ف القادمػػػة
والتجػػار فػػي تلػػؾ السػػ ف، وىػػي مينػػة   يقػػـو بيػػا إ  فرسػػاف تلػػؾ الجمعيتػػيف وتػػدر 
ريعػا    ينقطػع. وألف الطػرفيف وجػدا أف المسػلميف ػ رػ ؿ أربػع سػنوات ػ قػد ىػدموا 

ارتلػػػؼ ممالػػػوا اايػػػرا  مػػػف تلػػػؾ الػػػدااايف وال نػػػادؽ وأنيػػػـ أقػػػاموا مبػػػاف جديػػػدة، فقػػػد 
الجمعيتيف ارت فا  دمويا  ىػذه المػرة، تقػاتلوا بالسػيوؼ  تػى درػؿ الليػؿ، األمػر الػذ  
دفػػػع بالملػػػؾ ريتشػػػارد إلػػػى تقسػػػيـ المدينػػػة مػػػف جديػػػد،  يػػػث أعطػػػى فرسػػػاف اليياػػػؿ 
والقػديس يو نػػا مػػا بأيػػدييما باإضػػافة إلػػى تنا ػػؼ المينػػاك بعػػد قياسػػو، أمػػا البيازنػػة 
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 يػػث اانػػت ىنػػاؾ فنػػادقيـ و مامػػاتيـ ومرػػازنيـ ومرػػابزىـ  فأعطػػاىـ شػػرؽ المدينػػة
القديمػػة التػػي لػػـ تمػػس، أمػػا الجنويػػة فأعطػػاىـ جنػػوب المدينػػة المطػػؿ علػػى الب ػػر، 
فيمػػا تػػوزع البنادقػػة بػػيف منػػاطؽ الجميػػع مػػع اإبقػػاك علػػى تماسػػيـ مػػع الب ػػر أيضػػا . 

د مػػن يـ الملػػؾ أمػا جمعيػػة التيوتػػوف التػػي لػػـ تاػػف تملػػؾ شػييا  دارػػؿ أسػػوار عاػػا، فقػػ
عػػػدة ااريواػػػات مػػػف األرض رػػػارج األسػػػوار. وقػػػد ضػػػمف ا ت ػػػاؽ اػػػؿ مػػػف الملػػػؾ 
ريتشػػػػارد والملػػػػؾ ال رنسػػػػي فيليػػػػب أ سػػػػطس والمماػػػػؿ البػػػػابو  ومماػػػػؿ عػػػػف الملػػػػؾ 
األلماني الشاب الذ  لـ يست ؽ بعػد مػف  ػدمة  ػرؽ أبيػو فػي ذلػؾ النيػر ال ػغير 

 أج ؼ يسموف ثؿ سلجوؽ.اللعيف في أرض األتراؾ البعيدة التي ي اميا 
لاف ىذا ا ت اؽ سرعاف ماتـ ررقػو بعػد أقػؿ مػف أسػبوعيف تمامػا ، ولانػو اترػذ 
شا   ثرر، إذ طالب المرايز اػونراد بتػاج مملاػة القػدس ال تينيػة وأراد مػف الملػوؾ 
أف ين ػػبوه قبػػؿ عػػودتيـ إلػػى ب دىػػـ، فػػرفض الملػػؾ جػػي ذلػػؾ، مػػدعوما  مػػف الملػػؾ 

اد إلػػػى القػػػوؿ إنػػػو األ ػػػؽ بػػػذلؾ مػػػف نا يػػػة شػػػرعية، فيػػػو زوج ريتشػػػارد، فعػػػاد اػػػونر 
الملاػػة  ػػا بة التػػاج، ومػػف نا يػػة عمليػػة، فيػػو مػػف اػػاف مسػػؤو   عػػف تنظػػيـ ىػػذه 
ال ملة، ااف ا جتماع فػي بيػت األسػقؼ الػذ  اػاف مسػجدا  جامعػا  وبيتػا  للمت ػوفة 

الملػؾ ريتشػارد المسلميف، وااف المرايز اونراد يت دث ب رر ما بعػده فرػر، ف اجػأه 
 بالقوؿا 

ػ دعؾ مف ىذا الت ارر، لـ ت نع أنت ىذا الن ر، ولـ تأت أنػت بنػا، واػذلؾ 
دموع الرىباف الذيف أرسلتيـ، إف ااف ملؾ وأمير ىنا، جاك بسبب  بػو لدينػو ور بػة 

 منو في ت رير القبر المقدس، أنت   تتميز عف أ د ىنا. ىؿ ت يـ ذلؾ.
نظػػر إلػػى ال ضػػور، فلػػـ يتعػػاطؼ معػػو أ ػػد،  اشػػتعؿ  ضػػب المرايػػز اػػونراد،

 أامؿ الملؾ ريتشاردا
ػػػ انػػت  ػػادقا  فػػي تيديػػد  بأرػػذ  ػػور منػػؾ، لػػـ أفعػػؿ ذلػػؾ بسػػبب  ربنػػا مػػع 
 ػػ ح الػػديف ولػػـ أر ػػب فػػي  إ ػػداث انشػػقاؽ فػػي المعسػػار المسػػي ي. أمػػا اآلف، 

 فأنا على استعداد لتن يذ تيديد .
يضػػػمف رضػػػى وموافقػػػة معظػػػـ  مااػػػاف للملػػػؾ ريتشػػػارد أف يقػػػوؿ ذلػػػؾ لػػػو لػػػـ

 األمراك الم لييف واذلؾ تجار المدف اإيطالية سرا  وعلنا .
 أامؿ ريتشارد ا

 ػ أنا سأبقى ىنا أييا المرايز ألباشر األمور بن سي.
اػػػاف يشػػػير بػػػذلؾ إلػػػى إعػػػ ف الملػػػؾ فيليػػػب عػػػف ر بتػػػو فػػػي السػػػ ر لعػػػوارض 
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 مرض بدأت تظير في جسده.
 والغضب والاراىية، قاؿ مف  لوا المرايز اونراد، ا تقف بالدـ

ػػػػ إذا لػػػـ أ  ػػػؿ علػػػى مػػػا يناسػػػبني ومػػػا يناسػػػب مقػػػامي ويناسػػػب تضػػػ ياتي، 
 فإنني أىدد... قاطعو الملؾ ريتشارد بعنؼ شديدا

ػ أنػت   تسػتطيع أف تيػدد و  تعػط ن سػؾ أىميػة أااػر مػا تسػت ؽ. لػؾ  ػور 
 يما لؾ.وًاذا استطعت أف تنتزع بيروت و يدا   مف أيد  الم مدييف ف

 قاؿ اونراد ب وت مف ت تو النارا وتاج المملاة.
ت رؾ بعض األمراك الم لييف، ورا ة أوليؾ الذيف دعمػوا المرايػز فػي بدايػة 
 ػػراعو مػػع الملػػػؾ جػػي وأ ػػػروه بتػػاج المملاػػػة، اػػاف مػػػف ال ػػعب علػػػييـ اآلف أف 

 يترلوا عف الرجؿ را ة وأنو أابت دايما  أنو على قدر المسؤولية.
تشارد لـ يشػأ أف يشػوه انت ػاره السػريع فػي عاػا بمغػامرة شػؽ ال ػؼ الملؾ ري

المسي ي، ولـ يػرد أف ي مػؿ معػو و ػمة عػار يأرػذىا معػو إلػى إنالتػرة، اػاف يريػد 
انت ػػػارا  طػػػاىرا  رال ػػػا  شػػػ افا  يضػػػاؼ إلػػػى انت ػػػارات المسػػػي ية. قػػػاؿ وىػػػو يػػػدير 

القػدس إذا تػوفي وجيو بعيدا  عػف وجػو المرايػز القاسػي البغػيضا لػؾ عػرش مملاػة 
 الملؾ جي، تسابؽ وًاياه على  ب ال ياة، لت  ؿ على التاج. 

شعر المرايز أف ىذا يمن و طوؽ نجاة، ذلػؾ أنػو   يسػتطيع أف ي ػارب ماػؿ 
ىػػذا الملػػؾ ال ػػلب اػػػال جر،  المػػراوغ ااعلػػب  ػػػ راو ، المتابػػر الػػذ    يسػػػمع 

ف األمػراك الػذيف دعمػوه فػي أ دا ، وقد شعر المرايز أيضػا  أف التجػار  قػد رػانوه، وأ
 البداية يتناق وف اآلف أماـ أمواؿ وقوة ون وذ الملؾ ريتشارد.
 اانت تلؾ فر ة أريرة، قاؿ مف بيف أسنانوا موافؽ.

قيػػؿ فيمػػا بعػػد أف عبػػارة الملػػؾ ريتشػػارد التػػي قاليػػا للمرايػػزا "تسػػابؽ والملػػؾ جػػي 
الملػػػؾ اإناليػػػز  لقتػػػؿ علػػػى  ػػػب ال يػػػاة"، اانػػػت بماابػػػة ال اػػػرة التػػػي لمعػػػت فػػػي رأس 

المرايػػز اػػػونراد، أو أنيػػػا اانػػػت بماابػػة اإذف لقتػػػؿ المرايػػػز، فبعػػػد سػػنة تقريبػػػا  مػػػف ىػػػذا 
ال ػػوار، قتػػؿ المرايػػز بينمػػا اػػاف ي ػػلي فػػي الانيسػػة بيػػد شػػرص يلػػبس ايػػاب الرىبػػاف، 
وقػػد  ػػاوؿ أسػػقؼ  ػػور أف يجعػػؿ مػػف المرايػػز شػػييدا  للمسػػي ية فػػادعى أف مػػف قتلػػو 

لتراػػي الضػػػرـ  ػػا ب الوجػػو البشػػع الػػػذ  يسػػمى المشػػطوب، وقػػد ق ػػػد اػػاف القايػػد ا
أسقؼ  ور مػف ذلػؾ أف ين ػي عػف المرايػز  ػ ة الريانػة لمػا قيػؿ إنػو فػاوض  ػ ح 
الػديف علػػى ريانػة قومػػو وا نتقػاـ مػػنيـ لمػا منعػػوه تػاج مملاػػة القػدس، فقػػاـ ىػذا األسػػقؼ 

أف المرايػػز  ػػاح قبػػؿ  باتابػػة أشػػعار وق ػػص تػػرو  سػػيرة المرايػػز، فيمػػا أشػػاع أيضػػا  
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أف يمػػوت "مػػاش تػػوب... مػػاش تػػوب."، أمػػا بػػاقي األمػػراك المسػػي ييف فقػػد ىمسػػوا فيمػػا 
بينيـ أف الملؾ جي ىو مػف بعػث إليػو رجػا   مػف ال شيشػية الباطنيػة لقتلػو بعػد أف ات ػؽ 
مػػع شػػيع الجبػػؿ راشػػد الػػديف سػػناف مروفػػا  إيػػاه مػػف أف المرايػػز اػػونراد ي ػػاوض  ػػ ح 

يػػو اإذف بػػا ت ؿ اػػؿ القػػ ع  ػػرب  لػػب ومنيػػا قلعػػة م ػػياؼ وبانيػػاس الػػديف إعطا
والرػػوابي والايػػؼ، فاستشػػاط سػػناف  ضػػبا  وبعػػث إليػػو مػػف قتلػػو، ويقػػاؿ أف عمػػر الػػزيف 
متولي العيوف والجواسيس ىو الذ  رتػب ىػذا الترتيػب المعقػد وبػإع ـ مسػبؽ مػف الملػؾ 

ف ل ػػػ وؼ العػػػدو وًاضػػػعاؼ العػػػادؿ الػػػذ  وافػػػؽ علػػػى ىػػػذا العمػػػؿ لمػػػا فيػػػو مػػػف تػػػوىي
 لشواتيـ.

والميػػػـ فػػػي ىػػػذا، أف ا تيػػػاؿ المرايػػػز اػػػونراد لػػػـ يضػػػعؼ مػػػف ماانػػػة الملػػػؾ 
ريتشػػارد بػػؿ يماػػف القػػوؿ ألف مػػا جػػرأ اػػاف يعػػارض ىػػذا القػػوؿ تمامػػا ، إذ أف مقتػػؿ 
اونراد و د الجميع  وؿ ىدؼ  عب المناؿ اما يبػدو  تػى اآلف أ  وىػو اسػتعادة 

 القدس ذاتيا. 
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متجددات القاضي الفاضل
*

 
 
 

اليوم يوم بكات، وأهل بيسان بكاؤون، وهام الاذين أشااعوا فاي دياار اضساالم 
كمهااا أن النظاار إلااى وجااه اضفرنجااي يساابب ظهااور البثااور عمااى الجمااد. وهاااهي 
المشاهد في عكاا تعياد إلاي كال المشااهد األخارأ التاي حادثني عنهاا والادي وتماك 

 التي رأيتها بعيني. 
بيػػد اإفرنجػػي البغػػيض، وعلػػى أسػػوارىا وأبراجيػػا وجوامعيػػا ترفػػرؼ عاػػا تسػػقط 

 أع ـ طوا يت ال رنجة اليا.
مػػو   السػػلطاف  ػػ ح الػػديف  ػػار يباػػي اػػالاالى، أسػػرع إليػػو القاضػػي ابػػف 
شداد والااتب عمػاد الػديف األ ػ ياني، ييونػاف عليػو الم ػاب، أمػا أنػا فلػـ أسػتطع 

للعػػػيف فشػػػؿ م ا ػػػلي ر ػػػـ  ػػػرارة ىػػػػذا أف أت ػػػرؾ مػػػف ريمتػػػي. أدرانػػػي النقػػػرس ا
 ال يؼ.

سػػمعت مػػف فراشػػي  ػػياح ال رنجػػة وىػػـ يػػدرلوف عاػػا، اػػاف عجػػيجيـ ارييػػا  
 ومست زا  إلى أبعد ال دود.

أجبػػرت ن سػػي علػػى النيػػوض، أ ػػل ت مػػف شػػأني قػػدر اسػػتطاعتي، ررجػػت 
مف ريمتي التي اانت تجاوز ريمة مػو   السػلطاف مػف جيػة وريمػة القاضػي ابػف 

جية أرػرأ، اانػت الػت ؿ التػي ينتشػر علييػا جػيش السػلطاني رػيـ علييػا  شداد مف
ال مت والذىوؿ وىـ يشػاىدوف عشػرات اآل ؼ مػف جنػد ال رنجػة وأشػرعتيـ تطػوؽ 

 عاا وتنتيايا.
                                           

ياتبيا القاضي ال اضؿ عف تجاربو ومشاىداتو  فالمتجددات ىي عنواف المذارات اليومية التي ااف  *
 وسير  ياتو اليومية، في سلوؾ  ير معيود ألىؿ زمانو.
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ما أبشع اليزيمة!! اليزيمة سوكة اريية من ػرة وقبي ػة. شػعرت بسػايف يغػوص 

لعجػػػز والضػػػعؼ، وشػػػعرت فػػػي ل مػػػي، شػػػعرت بػػػالرز   قػػػا ، شػػػعرت بالتق ػػػير وا
بالرػػذ ف، اانػػت ىػػذه النيايػػة نيايػػة مرعبػػة  قػػا ، سػػنتاف مػػف العمػػؿ الػػدؤوب تػػذىب 
أدراج الرياح، وعاا بوابة الب ر لملوؾ الغرب وطوا يتيا، ومف ملايا ملػؾ الشػاـ.يا 

 اهلل! ىذه ىزيمة منارة!!
درلػػت ريمػػة مػػو   السػػلطاف  ػػ ح الػػديف، ومػػا أف رثنػػي أدرػػؿ عليػػو أمشػػي 

  عوبة بالغة،  تى ىب إلي.. ا تضنني وأنا أسمع نينية باايو.ب
... أعني على ما أنا فيو.  ػ تعاؿ إلي.. تعاؿ إلي يا قاضينا األجؿص

 اتمت ما اار في  در ، قلت بما أملؾ مف رباطة جأشا
 ػ قؿ يا مو  ...    وؿ و  قوة إ  باهلل.. إنا هلل وًانا إليو راجعوف.

جرأ يػا قاضػينا األجػؿ. قػؿ لػي مػا الػذ  جػرأ. ألػـ أعػد  قاؿ مو  ا ما الذ 
 أىؿ عاا بالدفاع عنيـه.. لماذا تعجلوا با ستس ـه!...

 قلتا أعذرىـ يا مو  !! ال  ار طويؿ وبغيض ومالؼ.
قػػػػػػاؿ مػػػػػػو   بمػػػػػػا يشػػػػػػبو التسػػػػػػليـا ولانػػػػػػي انػػػػػػت أمػػػػػػدىـ بالرجػػػػػػاؿ والميػػػػػػرة 

 والس ح!!...
 يا مو  .. قلوع ال رنجة ملت الب ر. قلت لمو  ا ولاف ذلؾ لـ يعد اافيا  

  اح مو   فجأةا والمشطوب.. ماذا المشطوب...
 قلت لمو  ا وماذا ي عؿ رجؿ وا د أماـ اؿ ىذه األجناس يا مو  .

عػػػاد سػػػيد  ومػػػو   إلػػػى الباػػػاك ال ػػػامت الاقيػػػؿ، اانػػػت ىيبتػػػو ومسػػػؤولياتو 
 دا  على وجيو. تمنعو مف أف يت رؾ، فابت بااكه، فظير ذلؾ ألما  شدي

بعػػد فتػػرة ق ػػيرة، قلػػت لمػػو  ا أتمنػػى عليػػؾ يػػا مػػو   أف   تجػػد فػػي ن سػػؾ، 
فإنيا مدينة وا دة تطلبت سنتيف  تػى أرػذت، ودولػة اإسػ ـ بيػدؾ، وأنػت المػت اـ 
فييا والمناف  عنيا، واألياـ دوؿ، وما زاؿ الميداف من وبا  ومػا زالػت الريػوؿ واق ػة، 

 و ولؾ رجالؾ وىـ مف ريرة الرجاؿ...  وما زالت السيوؼ مشرعة
قاؿ مو  ا رجالي... أتقوؿ رجالي،... وقػد ىػرب بعضػيـ مػف عاػا وبعضػيـ 

 سلميا... أتقوؿ رجالي أييا القاضي. قلت رجالؾ ما زالوا رجالؾ. 
قػػػاؿ بغضػػػبا   تػػػذارني، أنػػػت ن سػػػؾ اتبػػػت عشػػػرات الاتػػػب تسػػػتنجد بملػػػوؾ 
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، ىاىـ ملوؾ الغرب اليا متجمعة  ػوؿ عاػا، وأمراك المسلميف، فماذا اانت النتيجة
 فمف معي... ىا.. قؿ لي.. مف معيه!...

سػػأؿ ن سػػو اػػـ أجػػابا معػػي أمػػراك ثؿ زناػػي فقػػط، الػػذيف أ ػػانعيـ بػػػاألمواؿ 
واإقطاعيػات، واألمػػراك مػػف را ػػتنا، ىػػذا مػػا معػي.. أنظػػر إلػػى ىنػػاؾ... مػػف تػػرأ 

وا اػػوف علمػػا ... فاػػـ علمػػا  مػػف ال رنجػػةه!... مػػاذا تػػرأ مػػف أع ميػػـه... امانيػػة 
 معيه!!!!...

تػػػدرؿ القاضػػػي ابػػػف شػػػداد بتواضػػػعو ولط ػػػو ورقتػػػوا ولانػػػؾ يػػػا مػػػو   علػػػى 
 ال ؽ... وال ؽ معؾ... فيؿ تريد للباطؿ أف ياوف معؾ.

الت ػػػت إليػػػو مػػػو   السػػػلطاف، سػػػبقتو دمعتػػػو، قػػػاؿا   واهلل   أريػػػد، أف أىػػػـز 
 طؿ. ومعي ال ؽ أ ب إلي أف أنت ر ومعي البا

تشجع القاضي ابف شداد بالقوؿا وقػد مػفَّ اهلل عليػؾ بن ػر  طػيف وفػت  بيػت 
 المقدس، وماىذه الناسة سوأ امت اف مف اهلل، يمت ف فييا  برؾ وا تسابؾ.

قػػاؿ مػػو   وىػػو يعػػاني نوبػػة باػػاك جديػػدةا ىػػذه ليسػػت ناسػػة يػػا أبػػا الم اسػػف، 
 إنيا اسرة، اسرة   أ تمليا، و  أ تمؿ شروطيا.

الااتػػب عمػػاد الػػديف الػػذ  لػػـ يعػػتف بأناقتػػو علػػى  يػػر عػػادةا الن ػػر اقيػػؿ  قػػاؿ
 وباىظ واليزيمة اقيلة وباىظة.

الت ػت مػػو   إلػػى الااتػػب، ىػػز رأسػػو وقػاؿا نعػػـ، نعػػـ،  ػػدقت. ا ىمػػا اقيػػؿ 
 وباىظ.

قلػػػت لمػػػو  ا يػػػامو  ، أرجػػػو أف   تبيرنػػػا ىػػػذه الاسػػػرة عػػػف تػػػولي األمػػػػور 
 ارؾ  والجند ير بوف برؤيتؾ. ومعالجتيا. األمراك بانتظ

 ػػػدؽ بػػػي مػػػو   بعينيػػػو الطيبتػػػيف الواسػػػعتيف، قػػػاؿا قلػػػت ال ػػػواب يػػػا أييػػػا 
 القاضي األجؿ.

قػػػاـ فقمنػػػا، شػػػد إلػػػى ر ػػػره ممنجاتػػػو، ورتػػػب ازا نػػػده علػػػى  ػػػدره، وتقػػػدمنا، 
مشى بقامة مشػدودة ورأس مرفػوع، ومػا إف ظيػر مػف بػاب ريمتػو،  تػى رفػع الجنػد 

 ال وتا
  ااااااااااااالح الاااااااااااادين

 
  ااااااااااااالح الاااااااااااادين 

 

 سااااااااااااايإ الااااااااااااادين
 

 سااااااااااااايإ الااااااااااااادين 
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 فقاؿ مو   ب وت مرت عا بؿ نرجو مف اهلل أف ناوف سي ا  لدينو فقط. 
 فلما سمع الجند ذلؾ أرذوا ي ي وفا 

  ااااااااااااالح الاااااااااااادين 
 

  اااااااااااااااااااالح الااااااااااااااااااادين 
 

 درع األق ااااااااااااااااااااااااى 
 

 وسااااااااااااااااايإ حطاااااااااااااااااين 
 

تقدـ مو    تى  ار علػى مشػرؼ مػف األرض، تجمػع ت تػو الجنػد واألمػراك 
 لمقدميف، انتظروا منو المة. وا

طاؿ  مت مو  . لـ يستطع الا ـ، عنديذ  تقدـ قاضػي العسػار ابػف شػداد، 
 ىمس بإذف مو   المات، اـ اتجو إلى المجتمعيف ت تو، وقاؿ ب وتو الجيور ا

ػػػ بسػػـ اهلل الػػر مف الػػر يـ، المعػػز لمػػف يشػػاك، المػػذؿ لمػػف يشػػاك، مالػػؾ الملػػؾ، 
، شاك لنا ما شػاك، بيده الرير وىو على اؿ  شيك قدير، أما بعدي فإف اهلل عزَّ وجؿَّ

وأراد لنػػػػػا مػػػػػا أراد، لػػػػػػو ال امػػػػػة والتػػػػػدبير، ولػػػػػو العػػػػػزة والتأييػػػػػد،   راد ل امػػػػػو، و  
اعتػػػراض علػػػى مشػػػييتو، فتمسػػػاوا بإيمػػػاناـ فإنػػػو أسػػػاس ن ػػػراـ، وتشػػػباوا بعقيػػػدتاـ 

ت نيايػػة األمػػر و  مبتػػداه، فإنيػػا ماػػابتاـ وابػػاتاـ. أمػػا اسػػرتنا أمػػاـ ىػػؤ ك فيػػي ليسػػ
فبيننػػا وبيػػنيـ سػػجاؿ طويػػؿ، الن ػػر فيػػو لمػػف ياتبػػو اهلل لػػػو، والن ػػر إيمػػاف وعمػػؿ، 
ول مة وو دة،وتعاضد وتساند، ونية مسػبقة وًارادة مسػت امة. فليب ػث اػؿ منػا عمػا 
أرطأ، وليدقؽ اؿ منا فػيـ ق ػر، وليسػأؿ اػؿ منػا ن سػو قبػؿ أريػو فػيـ تيػاوف. وًاف 

اف النا ر   ح الديف، واما علمتـ ورأيتـ بأـ أعيناـ، لػـ يغػادر ىػذا مو نا السلط
، ا تسػػػابا  هلل  التػػؿ منػػػذ سػػػنتيف  فػػػي  ػػػر أو قػػػر، ألىػػػؿ أو لولػػػد أو لمغػػػنـ أو لمغػػػـر
وطلبػػا  لعونػػو فػػي  ربػػو ضػػد طوا يػػت الا ػػر وال سػػاد، ولػػـ يػػأؿ جيػػدا  فػػي ا سػػتنجاد 

و ربيػػا، ولاػػف اهلل سػػبؽ فػػي وطلػػب العػػوف مػػف أمػػراك المسػػلميف فػػي شػػرؽ الػػب د  
 علمو، وشاك لنا ما نراه، فقولوا    وؿ و  قوة إ  باهلل.

  اح الجنود اليـا    وؿ و  قوة إ  باهلل.
قػػاؿ ابػػف شػػدادا فاسػػتعدوا لمػػا ىػػو قػػادـ، وتػػزودوا لمػػا سػػيأتي، ألف اهلل ارتػػاراـ 

لتبػػذلوا دمػػاكاـ مػف بػػيف المسػلميف اليػػـ لتػردوا عػػف بػػ د اإسػ ـ الضػػيـ والعسػؼ، و 
ل ماية الديف والعرض واألىؿ والولد، وجزاؤاـ في ذلؾ الجنػة، و  شػيك يعػدؿ ذلػؾ 

 اما تعلموف. 
 عنديذ   اح مو    ي تو المشيورةا يال س ـ... يال س ـ...

 رددت  ي تو اؿ الت ؿا يال س ـ... يال س ـ...
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ال سػػي  الممتػػد مػػابيف امتػزج  ػػياح ال رنجػػة ب ػػياح المسػػلميف فػػي ذلػػؾ المػػرج 
أسػػوار عاػػا و تػػى تػػؿ العياضػػية، اػػاف الجميػػع ي ػػرخ فػػي يػػـو الجمعػػة ذاؾ، ن ػػرا  

 وفر ا ، وأم   وتشوقا . 
أمػػا ال رنجػػة فقػػد انشػػغلوا بالسػػباؽ والمبػػارزة ومطػػاردة البغايػػا اللػػواتي انػػا نسػػمع 

رػيـ  راريف مف على التؿ الذ  وجدنا فيو، أما ن ف، فقد عاد ال مت والػذىوؿ ي
علػػػى عسػػػارنا، اانػػػت اليزيمػػػة علػػػى وجػػػو اػػػؿ وا ػػػد فينػػػا، ر ػػػـ اػػػؿ مػػػا  اولنػػػا أف 

 ن علو.
اسػػتدعاني مػػو   أبػػو باػػر، الملػػؾ العػػادؿ، إلػػى ريمتػػو، فػػذىبت أجػػر ن سػػي 
جػػرا ، وجدتػػو وقػػد أ ػػاط بػػو العديػػد مػػف األمػػراك الم ػػرييف والشػػامييف يتدارسػػوف مػػا 

 ثلت إليو األمور.
اعادتػو، بطييػا  فػي الاػ ـ وبطييػا  فػي ال راػة أيضػا . ااف مو   العادؿ ىاديػا  

 وما إف درلت  تى أفس  لي ماانا  إلى جانبو قاي  ا 
 ػ أعتذر إليؾ يا قاضينا ال اضؿ، ولاف األمر يست ؽ مشورتؾ ورأيؾ.

 قلتا أنا رىف إشارتؾ يا مو  . 
اػػا، قػػاؿا يػػرأ بعػػض أمراينػػا أف   فايػػدة مػػف مواجيػػة األعػػداك بعػػد درػػوليـ ع

 فماذا ترأ أنتا
قلػػػتا يػػػا مػػػو  ، لليزيمػػػة أاػػػر سػػػيك علػػػى الػػػن س، وقػػػد طػػػاؿ ال ػػػرب وملػػػت 

 الن وس،ووقع الشرط وا ستس ـ، ف  بأس مف ا نتظار.
ىػػػز األمػػػراك الم ػػػريوف والشػػػاميوف رؤوسػػػيـ مػػػؤمنيف علػػػى ا مػػػي، اػػػاف مػػػا 

قيمػة ابيػرة ينقلو لي عمر الزيف عف األمراك وما يت وىوف بو فػي مجالسػيـ الرا ػة 
 في اتراذ القرار.

قاؿ مو   العادؿا إذا ، اما اقترح بعضاـ أييا األمراك لتت ػرؾ الجيػوش بعيػدا  
 عف سا ة المعراة. 

قػػاؿ األميػػر عػػ ك الػػديف  ػػا ب المو ػػؿا مػػا رأيػػؾ بػػالعودة إلػػى شػػ ر عػػـ، 
  يث الطريؽ ىناؾ تت ت  على اؿ الشاـ. 
ش الم ػر ا نعػػـ الػرأ ، و يػػث ناػػوف قػاؿ األميػػرا سػنقر الػػداوادار أميػر الجػػي
 أقرب إلى الماك والميرة والرجاؿ والريؿ. 

 قاؿ مو   العادؿا ات قنا إذا .
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رػػرج الجميػػع، فيمػػا بقيػػت أنػػا ومػػو   العػػادؿ وعمػػر الػػزيف الػػذ  اػػاف مسػػتترا  
 وراك  جاب في الريمة الواسعة.

ر أوؿ مػرة، سلـ علي عمر الزيف و اوؿ تقبيؿ يد  فمنعتو، عنػدما قػابلني عمػ
 داني عف نجار مف بيساف علمػو مينػة النجػارة، ولانػو اػاف باػاك، اػـ سػألني فجػأة 
ىؿ اؿ أىؿ بيساف بااؤوف ماؿ ذاؾ النجار، فقلت لػوا نعـ،  تى أنا الػذ  لػـ أاػف  
فػي بيسػػاف يومػػا ، تعلمػػت الباػاك، وليػػذا لػػـ يػػنس النػاس أف ينػػادوني بالبيسػػاني، قلػػت 

 ينسب إلى بلده ميما ااف اسمو أو شرفو أو  سبو.لػو إف البيساني ي ب أف 
وعمر الزيف مف بيت فوريؾ، وقد عاش  ياة مضػطربة جػدا  جعلػت منػو رجػ   

 يستطيع أف ي عؿ اؿ شيك.
 قاؿ مو   العادؿا أبقيتؾ يا قاضينا ال اضؿ ألمر ندبره.

 ونظر إلى عمر الزيف.
لػى شػ ر عػـ بعيػدا  عػف قاؿا ما داـ القتاؿ قد توقؼ، وماداـ الجيش سيت رؾ إ
 عاا، فإف مف المماف أف نبدأ  ربا  أررأ مف نوع مرتلؼ.

 قلت مندىشا ا  رب أررأ.
تػػػدرؿ عمػػػر الػػػزيف بليجتػػػو التػػػي تشػػػبو لػػػػيجتي، والتػػػي أ بيػػػا ألنيػػػا تػػػذارني 
باأل بػػػػة الػػػػذيف مضػػػػواا ال ػػػػرب التػػػػي نقتر يػػػػا يػػػػا سػػػػيد  ىػػػػي أف نبعػػػػث ب داويػػػػة 

 ، يقتلوف ويسرقوف وي رقوف، و  يري وف العدو أبدا .متر يف، يغيروف لي   أو نيارا  
 !.. قلتا وىؿ ىذا سيغير مف نتيجة المعراةه

قاؿ العادؿا ليس مف الضرورة أف يغير نتيجة المعراة، ولاف ىػذا أفضػؿ مػف 
 أف نندب  ظنا، أو أف   ن عؿ شييا . 
 قاؿ عمر الزيف ا إف ال داوية...

اف   ين ػػػع ىنػػػا، إف اليػػػزؾ يسػػػتطيع أف قلػػتا يػػػا عمػػػر، إف ماتعلمتػػػو عنػػػد سػػػن
 يياجـ أطراؼ المعسار اإفرنجي. 

قػػاؿ عمػػر الػػزيف بمػػا يشػػبو ا بتسػػامةا يػػا سػػيد ، إف اليػػزؾ ىػػـ مجموعػػة مػػف 
ال رسػػػاف المػػػدربيف، الػػػذيف ي ملػػػوف أرطػػػا   مػػػف ال ديػػػد. أنػػػا أت ػػػدث عػػػف فػػػداو    

ويقػػدر المواقػػؼ.  ي مػػؿ سػػوأ رنجػػره أو سػػي و، يمشػػي علػػى قدميػػو، يسػػتعمؿ ال يلػػة
وقد يقتؿ اليػزؾ إفرنجيػا  أو اانػيف، أمػا ال ػداو  فسػي عؿ أااػر وأشػد، امػا إف ال داويػة 

 سياونوف مف المتطوعة أىؿ الب د، مف القرأ التي ىي  وؿ عاا.
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 قلت وأنا أقدر الموقؼا وىؿ ىناؾ مف مراطره!...
نػػا يػػا قػػاؿ عمػػرا دايمػػا  ىنػػاؾ مرػػاطر. متػػى لػػـ تاػػف ىنػػاؾ مرػػاطر فػػي ب د

 سيد ه..
ااف سؤالو  ارقػا ، نعػـ، متػى عشػنا  يػاة   تيػددىا المرػاطر، تػذارت  يػاتي 

 في عسق ف و  ارىا الذ  داـ رمسيف سنة متوا لة.
 قلتا فماذا ترب وف مف ىذاه!...

قػاؿ العػادؿا نػرب  الاايػر، ال رنجػة   ترتػػاح فػي ن ػرىا، والنػاس يقػاتلوف عػػف 
 يد.بلدىـ، فيما ن ف نستعيد مف جد

 قلتا بارؾ اهلل لاما وفياما ذررا  ل س ـ والمسلميف. 
قػػاؿ عمػػر الػػزيف بمػػا يشػػبو الضػػ ؾا و  تقلػػؽ أييػػا القاضػػي، فػػإف ال داويػػة ىػػـ 

 مف بيساف وعسق ف أيضا .
 سألت وىؿ زرت عسق ف يا عمره!...

قاؿا وشربت مف عيف إبراىيـ وشاىدت واد  نملة سػيدنا سػليماف وزرت القبػر 
 ؿ أف فيو رأس ال سيف.الذ  يقا

 قاؿ ضا اا  ر ما  عنيا  تى ىذا عرفتوه!...
 قاؿ العادؿا وىؿ و ؿ إلى ما و ؿ إليو دوف جدارةه!...

سػػػػػألتا وىػػػػػؿ رأيػػػػػت السػػػػػور الػػػػػواقي الػػػػػذ  بنتػػػػػو ال رنجػػػػػة لت  ػػػػػؿ بػػػػػيف  ػػػػػزة 
 وعسق ف.

ا رأيػت بقايػػاه، فقػد أرػػذ األىػالي  جارتػػو  ضػ ؾ عمػر ىػػذه المػرة ب ػػوت عػاؿ 
يا دوابيـ أو لياملوا بيا  يطػانيـ، ورأيػت بعػض ال جػارة وقػد ت ولػت إلػى ليربطوا ب

 مااقيؿ لوزف الرضار، والناس ىناؾ ما تزاؿ تسمي تلؾ ال جارة  جارة السور. 
ىبت رواي  عسػق ف فػي وجيػي، مػف يعػش ىنػاؾ   يماػف لػػو أف ينسػى ذلػؾ 

ا لـ يػنس النػاس أننػي العليؿ الب ر  الدسـ والش يؼ في ثف معا . أنا عسق ني فلماذ
 مف بيساف، ما الذ  بقي بيسانيا  مني  ير البااك على األ بة والوطف. 

وفي طريقي إلى ريمتي، قابلني مغاربة ب  بتيـ الم دث وال قيو أبػو ال سػف 
م مػػػد بػػػف أ مػػػد بػػػف جبيػػػر، وىػػػو رجػػػؿ طويػػػؿ القامػػػة، مػػػتجيـ الوجػػػو، علػػػى ىيبػػػة 

ستطع الا ـ، فقد سػبقتو دمعتػو، قػاؿ مػف ووقار، وما إف رثني  تى أسرع إلي،ولـ ي
 بيف دموعوا
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 ػ ب ك اهلل عظيـ... ب ك اهلل عظيـ...
 قلت وأنا أدار  امد ا مشيية اهلل يا أبا ال سف.

قػػػػػاؿا سأسػػػػػافر إلػػػػػى بػػػػػ د  أييػػػػػا القاضػػػػػي... و  أسػػػػػتطيع أف أودع مو نػػػػػا 
 السلطاف،   أريد أف أراه في ىذه ال اؿ.

 أبا ال سف، إذا طلبت شييا  أجبناؾ. قلتا على براة اهلل يا 
قػػاؿا أطلػػب لاػػـ مػػف اهلل الن ػػر. ب داػػـ   تشػػبو الػػب د األرػػرأ، أعػػاناـ اهلل 

 وقوااـ وابتاـ. 
 سألتوا ىؿ ستاتب عف س رتؾ ىذه المرة يا أبا ال سفه...

 قاؿ بسرعة وفي  وتو راي ة البااكا
يعػػودوف إلييػػا،   ػػػ زرت عاػػا قبػػؿ سػػت سػػنوات ورأيػػت ال رنجػػة فييػػا، وىػػاىـ 

 أ تمؿ ذلؾ مرتيف. ألمي أوسع مف الاتابة أييا القاضي. 
انطلؽ مع المغاربة اآلرريف بايابيـ التي   تشبو اياب أىؿ ىذه الػب د، ذىػب 

 ال قيو ودموعو تبلؿ ل يتو الااة.
ذىبػػػػػػت إلػػػػػػى ريمتػػػػػػي، قلػػػػػػت لرػػػػػػادمي أف يسػػػػػػتدعي إلػػػػػػي الاتبػػػػػػة المسػػػػػػجليف 

 تب والسج ت الجديدة.والمتدربيف ألملي علييـ الا
وفيما انت أفعػؿ، اػاف الجنػد ييػدموف الريػاـ وي ااػوف ث ت ال ػرب وينزعػوف 
األرشاب واألوتاد والعرايش وأمااف الضرب وييدموف الس سػؿ ال جريػة ويطمػروف 

 اآلبار ويضعوف اؿ شيك على ظيور الجماؿ والبغاؿ وال مير. 
دواب، ومػػف اػػـ بػػػدؤوا ومػػا إف  ػػؿ المسػػػاك  تػػى اػػاف الجػػػيش علػػى ظيػػور الػػػ

بالنزوؿ عف تلؾ الت ؿ التي شيدت ما شيدت ر ؿ سنتيف فػي  ػرب لػـ تاػف مػف 
قبؿ أبدا . لػـ ي  ػؿ مػف قبػؿ أف دامػت  ػرب ىػذه المػدة، وقػد دفػع اػؿ طػرؼ فييػا 
ثرر ما عنده مف رجاؿ وماؿ وس ح وتدبير و ناعة  ػرب، وىػاىـ جنػد السػلطاف 

م يطػة والل ػيقة بػو، اػانوا ين ػدروف بػبطك بمػا ينزلوف عف تػؿ العياضػية والػت ؿ ال
يشبو مشي النايـ،    وت و   داك و   ناك، ااف مف األمػور  يػر المعيػودة أف 
يت رؾ الجيش لي  ، ولاف مو   السلطاف ااف  مـ في تلؾ الليلة أف يقابػؿ العػدو 

الػػة، و ػده، أ  واهلل، فقػػد ظػػؿ علػى تػػؿ العياضػػة ولػيس  ولػػػو سػػوأ جريػدة مػػف الري
تراو اؿ جنده واتجيوا إلى ش ر عـ في بييـ الليؿ أما ىو فقد ظؿ ىناؾ، علػى تػؿ 

 العياضة،  يواجو عاا الم تلة وليس  ولو سوأ جريدة  غيرة مف الريالة.
 قلت لػو مش قا ا يا مو  ، ما الذ  ت علوه!... 
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قاؿ وت ت  وتو  يظ عظيـا    ياة ترجى بعد ماااف، سػأنتظر العػدو فػإف 
 ـ يأت سأذىب إليو أنا.ل

قاؿ األ  يانيا يا مػو  ، ن ػف ن يػـ  ضػبؾ، ولانػؾ أااػر مػف مقاتػؿ، إنػؾ 
أاار مف ذلؾ، و  ين ع أف ترمي بن سؾ بيف ىؤ ك عنديػذ  تاػوف النا ػة أشػد وأعػـ 

 و  يقـو ل س ـ بعدىا قايمة.
قلػػػتا أنػػػت يػػػا مػػػو  ، تػػػدافع عػػػف عػػػزة اإسػػػ ـ الػػػو، و  تػػػدافع عػػػف عزتػػػؾ 

 شر ية.ال
 قاؿا اتراوني.

تراناه و ده، تدار بعباكة مف ال وؼ وجلس على  جر ي دؽ في عاا التػي 
اانػػت تتػػوى  بالنػػار واألنغػػاـ الغريبػػة، انػػا و ػػدنا فػػي تلػػؾ الل ظػػة، لػػـ تاػػف نتجػػاوز 
ميػػو شػػرص، و ػػدنا علػػى تػػؿ العياضػػية، ن ػػدؽ فػػي عاػػا التػػي ا تلػػت مػػف جديػػد، 

و   يت رؾ، أما ن ف فقد جلسنا بعيديف عنػو سيد  ومو   السلطاف، بقي في ماان
بعض الشيك، لـ نسػتطع الاػ ـ، نسػيت مرضػي ونسػيت عظػامي، جاكنػا رػادـ مػا 
بطعاـ لـ نتناولو، فيما رفض سيد  ومو   األشػربة التػي قػدميا لػػو الطبيػب لليػبس 
الدايـ في جوفو، تقدـ الليؿ ون ف ىناؾ، على التػؿ، و ػدنا، مػف بػيف اػؿ المسػلميف 

ف مشارؽ األرض ومغاربيا، اػاف ىنػاؾ مػو  ، مػف أاػراد العػراؽ، والااتػب عمػاد م
الديف األ  ياني مف ب د فارس، والقاضي ابف شداد مف عرب المو ػؿ، وأنػا مػف 
فلسػػطيف الم روسػػة، انػػا ن ػػدؽ فػػي المدينػػة التػػي  ررناىػػا قبػػؿ أربػػع  سػػنوات وىػػا 

 ف.ن ف نرسرىا مرة أررأ، رسرنا مدينة ليست ااؿ المد
انػػت أعػػرؼ أننػػا نغػػامر باػػؿ شػػيك بماوانػػا و ػػدنا علػػى التػػؿ، فلػػو أ ػػس بنػػا 
العػػدو ل تػػؾ بنا،وانػػت أعػػرؼ أف قػػرار مػػو   بالبقػػاك ىنػػا نػػوع مػػف إ ساسػػو العظػػيـ 
بالػػذنب، وًانػػو ير ػػب بػػالموت للرسػػارة التػػي ل قػػت بنػػا جميعػػا ، مػػو   العظػػيـ عمػػؿ 

ـ   يعػرؼ إ  العمػؿ مػف أجػػؿ مػف أ جػؿ الن ػر طيلػة أيامػو ولياليػو، مػو   العظػي
الن ػػػر، واليزيمػػػة   ي يميػػػا و  يعرفيػػػا، وليػػػذا فيػػػو ير ػػػب بػػػالموت. سػػػأاوف مػػػع 

 مو  .
انػػت أعػػرؼ أننػػا لسػػنا ماػػؿ اآلرػػريف الػػذيف سػػبقونا، وانػػت أعػػرؼ أننػػا رجػػاؿ 

 دولة   نشبو مف نعرفيـ أو مف سمعنا عنيـ أو مف عا رناىـ.
اػػػػاف عمػػػػر    يتجػػػػاوز العشػػػػريف سػػػػنة، قبػػػػؿ  ػػػػوالي أربعػػػػيف عامػػػػا ، وعنػػػػدما 

سػػػقطت عسػػػق ف بيػػػد ال رنجػػػة بعػػػد أف  ا ػػػروىا رمسػػػيف عامػػػا  متوا ػػػلة، أطػػػوؿ 
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  ار سمعت بو منذ أياـ سيدنا ثدـ، رمسوف عاما  وأىػؿ عسػق ف   سػبيؿ لػدييـ 
سوأ الب ر، و  طعاـ يأتييـ إ  مف الغ ؿ التي يبعػث بيػا ال ػاطميوف بسػ نيـ إلػى 

 ف في السنة.المدينة مرتي
ولاف، وبد   مف أف يتنسـ أىؿ المدينة ال رية بعد رمسيف عامػا  مػف العػذاب، 
إذا بيا تسقط بيػد الملػؾ ال رنجػي الداىيػة بلػدويف، ون ػف   نشػبو اآلرػريف، أنػا عبػد 
الػػر مف البيسػػاني العسػػق ني، ابػػف بيسػػاف وابػػف عسػػق ف،   أشػػبو اآلرػػريف و  أريػػد 

 أف أشبييـ.
ف بعد رمسيف سػنة مػف   ػارىا، والػد  قاضػييا، دافػع عنيػا، سقطت عسق 

وأنػػػا دافعػػػت عنيػػػػا، انػػػت أجمػػػػع السػػػياـ المتسػػػاقطة وأقػػػػدميا لل ػػػداديف أو ألوليػػػػؾ 
المتعيديف الذيف يجمعونيػا لي  ػلوا ال ديػد  عػف الرشػب، وانػت وال ػبية اآلرػريف 

دو لقطػؼ نساعد ال علة في بنػاك مػا تيػدـ مػف األسػوار، وانػت أتسػلؿ مػف رلػؼ العػ
امار أىؿ المدينػة التػي تػنقص فييػا، ولانيػا سػقطت،  لػـ أاػف فييػا عنػدما سػقطت، 

 وانت قد سافرت إلى م ر للتدريب على الاتابة، ولانيا سقطت.
والمدف   تسقط مف رارجيا، المدف تسقط مف دارليػا، المػدف االامػار، إذا لػـ 

 تغذأ الجذور فإنيا تجؼ وتسقط.
لعػػروس، امػػا سػػماىا نبينػػا عليػػو السػػ ـ، ألف قايػػد سػػقطت عسػػق ف، المدينػػة ا

الجيش ال اطمي الذ  يدعى بيذا ا سػـ الرنػاف اايػر ال ػروؼ، راػف الػديف المظ ػر 
أبو المن ور عباس بف تميـ، يالو مػف اسػـ فرػـ   يعنػي شػييا ، ىػذا الرجػؿ ال ػاجر 

و ػػؿ  الػػداعر، وبعػػد أف رػػرج مػػف القػػاىرة يريػػد عسػػق ف ليػػرد عنيػػا ايػػد ال رنجػػة،
بلبػيس،  يػث تلتقػػي القػوات البريػة بػػالقوات الب ريػة، فػػي ذلػؾ البلػد الػػذ  ترػتلط فيػػو 
اػػػؿ الوجػػػوه والليجػػػات والمسػػػاواات، تػػػذار ذلػػػؾ ال ػػػاجر ملػػػذات القػػػاىرة ونسػػػاكىا 
ومجػػالس الشػػرؽ فييػػا، فاػػره أف يوا ػػؿ السػػير لل ػػرب، ر ػػـ أف يظػػؿ منابػػا  علػػى 

ف معػػػو األميػػػر،  ػػديؽ ال رنجػػػة وثاػػػؿ ملذاتػػو ولذايػػػذه، ف ػػار يتػػػأوه ويت سػػػر، واػػا
طعػػػػاميـ، أسػػػػامة بػػػػف منقػػػػذ، الػػػػذ    تعػػػػرؼ لمػػػػاذا يقاتػػػػؿ ال رنجػػػػة يومػػػػا ، ولمػػػػاذا 
ي ػػانعيـ يومػػا  ثرػػر، قػػاؿ لػػػو ىػػذا الرجػػؿ الداىيػػة أف بإماانػػو أف يعػػود إلػػى القػػاىرة 
وزيرا  وليس مجرد قايد جيش، فاسػتغرب راػف الػديف أبػو المن ػور عبػاس بػف تمػيـ، 

و األميػػػر أسػػػامة،  ػػػا ب ال يػػػؿ ومرتػػػرع التػػػدابيرا إف ابنػػػؾ نا ػػػر الػػػديف فقػػػاؿ لػػػػ
 ػػديؽ  مػػيـ للرلي ػػة، وىمػػا فػػي ذات العمػػر، لػػـ يتجػػاوزا العشػػريف عامػػا ، ويسػػيراف 
اؿ ليلة على الشرب والنساك والغلماف. فقؿ  بنؾ أف يقتؿ الوزير الػذ  أرسػلؾ إلػى 

 ىذه ال رب، ومف اـ يجعلؾ وزير م ر اليا.
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ديف، المظ ػر، أبػو المن ػور، عبػاس بػف تمػيـ ػ يػا لػػيذا ا سػـ ال رػـ ػ راػف الػ
أعجبو التدبير، فأمر ابنو نا ر الديف ػ اسـ فرػـ ثرػر ػ  أف يػدبر ذلػؾ مػع  ػديقو 
الرلي ػػة الظػػافر، الػػذ  أدمػػف الغلمػػاف والنػػدماف معػػا ، ولػػـ يريػػب ا بػػف األب، إذ قػػاـ 

ف السػػػ ر فػػػي ليلػػػة   قمػػػر فييػػػا، نا ػػػر الػػػديف بقتػػػؿ الػػػوزير العظػػػيـ ذ  اليمػػػة ابػػػ
واسػػتدعى أبػػاه، راػػف الػػديف، المظ ػػر، أبػػو المن ػػور، عبػػاس بػػف تمػػيـ، ليعػػود إلػػى 
القاىرة، ولاف أباه ااف قد عاد قبؿ أف ت لو رسػالة ابنػو، فػو ه الرلي ػة وزارة م ػر 
وسقطت عسق ف ألف جيش راف الديف ىػذا لػـ ي ػؿ إلييػا، ف ػي الوقػت الػذ  اػاف 

سػػػ ر  يقتػػػؿ ألنػػػو أراد إنقػػػاذ عسػػػق ف، اػػػاف الملػػػؾ بلػػػدويف ملػػػؾ بيػػػت فيػػػو ابػػػف ال
المقػػدس ي ا ػػر المدينػػة بن سػػو، وىػػو ن سػػو مػػف ألقػػى إلػػى أىػػؿ المدينػػة الم ا ػػرة 
ببيػاف قػاؿ فيػػو لػػيـ بػال رؼا "لقػػد قتػؿ الػوزير الػػذ  تعتػدوف بػو، قتػػؿ الػوزير العػػادؿ 

تمػيـ، فلمػف تقػاتلوفه!...  ابف الس ر، وقػد قتلػو ابػف زوجتػو وقايػد جيشػو عبػاس بػف
 ولماذا تقاتلوفه!". 

اػػاف ىػػػذا بػػػ غ الملػػؾ بلػػػدويف إلػػػى أىػػالي عسػػػق ف قبػػػؿ أف ي تليػػا بعػػػد ذلػػػؾ 
بقليؿ، ن ػف   نشػبو اآلرػريف، اػاف بلػدويف  ػادقا  فيمػا قػاؿ، فمػف قتػؿ الػوزير ابػف 
السػػ ر اػػاف ابػػف زوجتػػو الػػػذ  ي مػػؿ اسػػما  فرمػػا  رنانػػػا  فيػػو مرػػارج اايػػرة وي ػػػؾ 
األذف  ػػػاا ، المػػػدف تسػػػقط مػػػف دارليػػػا، وبعػػػد رمسػػػيف عامػػػا  مػػػف ال  ػػػار تسػػػقط 

 عسق ف ألف راف الديف ر ب بالنساك والملؾ معا .
وسػػاؽ اهلل إلػػي الػػوزارة، أنػػا ابػػف المػػدف المػػدمرة والم ا ػػرة والميانػػة، أنػػا ابػػف 

عاػا المقتوليف والميجريف والم ا ريف، أنا، الذ   أ دؽ اآلف مع مو   السػلطاف ب
التػػي ا تلػػت مػػف جديػػد، سػػاؽ اهلل إلػػي الػػوزارة، وأعطػػاني اهلل مػػا لػػـ أاػػف أ لػػـ بػػو، 
مو   السلطاف يػؤمنني علػى أو ده قبػؿ دولتػو، وعلػى أسػراره قبػؿ إروتػو، وقػد قلػت 

 لػو وقاؿ لي بعد وقت طويؿ مف التجربةا
 ػ ماذا تريد يا عبد الر يـه!...

 ػ أريد الن ر ل س ـ والمسلميف.
 نا أريد ذلؾ أيضا .ػ وأ

 ػ النية يا مو  .
 ػ النية يا عبد الر يـ.

فوضني في اؿ شيك، أنا الرجؿ الق ػير الػدميـ األ ػدب، سػلمني مػو   اػؿ 
شيك في دولتو، فأاار ذلؾ ال سد في قلوب الناس، اتيمػوني باػؿ شػاينة، اتيمػوني 
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عػدايي جميعا ،اػاف بالغلماف والتجسس والسرقة والتابر وا نعزاؿ. ااف يمانني قتؿ أ
يماننػػػػي سػػػػجنيـ أو ا تيػػػػاليـ. لػػػػـ أفعػػػػؿ ذلػػػػؾ سػػػػيد ، ومػػػػو   اػػػػاف ر يمػػػػا   تػػػػى 
بأعدايو، ف  يجدر إ  أف نشػبو سػلطاننا العظػيـ الػذ  اػاف قلبػو واسػعا  ور يمػا  إلػى 
درجػػة ي تػػار فييػػػا المػػرك. ومػػا اػػػاف  ػػلب الشػػاعر عمػػػارة اليمنػػي إ  ألنػػو ات ػػػؿ 

ر وا ت ليػػا، ولػـ ياػػف يسػبب شػػتايمو ونمايمػو. لػػؾ بال رنجػة واػػاتبيـ فػي  ػػزو م ػ
اهلل يا عمػارة!... اػاف رجػ     يشػبو الرجػاؿ، أعمػاه  ضػبو و قػده عػف تبػيف ال ػؽ 
مف الباطؿ، دفعو  قده و يظػو إلػى ا رتمػاك فػي أ ضػاف ال رنجػة  تػى أنػو ات ػؿ 

 ب ا ب  قلية يطلب منو العوف.
ي، تنػػػاولني بالسػػػب والشػػػتـ ابػػػف عنػػػيف، شػػػاعر دمشػػػؽ، ومنا ػػػر البيػػػت الزناػػػ

والغمػػز واللمػػز، لانػػي لػػـ أقتلػػو، قػػاؿ ق ػػايد موجعػػة ومؤذيػػة ولانػػي لػػـ أعتقلػػو أبػػدا ، 
اػػاف يعػػرؼ أننػػي الرجػػؿ الاػػاني فػػي دولػػة تمتػػد مػػف المو ػػؿ إلػػى ا سػػاندرية ومػػف 

  نعاك إلى  لب، ولانو قاؿ عنيا 
 وحاااااين أب ااااارت دولاااااة األحااااادب

 
 الفاضااال أربااات عماااى عاااال الشاااهب 

 

 قماااااااااااات لممفمسااااااااااااين ويحكاااااااااااام
 

 دبوا فهااااااااي دولااااااااة الحاااااااادبتحااااااااا 
 

يوميػػا، جػػاكني علػػي بػػف أ مػػد المشػػطوب، بوجيػػو المشػػطور وعينػػو الجامػػدة، 
اػػاف ىػػذا الرجػػؿ ي بنػػي وي ترمنػػي، انػػا فػػي دمشػػؽ، جػػاك بوجيػػو الػػذ  ارمػػو اهلل 

 بجرح   يزوؿ عنو، ا تضنني بقوة على ض لة  جمي وق ر قامتي. قاؿا
 ألجؿ، مرني ألقتلو.ػ مرني أييا القاضي ا
 قلتا   ن عؿ يا علي.

 قاؿا ابت ني اهلل وابت ؾ بوجييف دميميف، فماذا ن عؿه!...
 قلتا ولاف اهلل أارمني وأارمؾ بالسمعة والدفاع عف دينو.

 فرح الرجؿ، اىتزت ش تو التي يت اـ بيا، ورمش بعينو السليمة، وقاؿا 
 ػ يال امة اهلل!!...

اؿا لػػػتعلـ أييػػػا القاضػػػي األجػػػؿ إنػػػي أ بػػػؾ هلل، أ ػػػب اػػػـ الت ػػػت إلػػػي بقػػػوة وقػػػ
 وجيؾ، وأ ب  دبتؾ، وأ ب اؿ شيك فيؾ. 

 ىذا ىو المشطوب، م ارب   مايؿ لػو في الميداف، وفي دارلو ط ؿ  ر.
 أار بي ا مو، قلت لػوا 
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ػػػ ن ػػف جنػػد مو نػػا السػػلطاف، وت ػػت لوايػػو نرػػدـ ىػػذه األمػػة.   تتعػػرض  بػػف 
 عنيف بسوك.

 عنيف أىانني  قا ، قاؿ عني مالـ أ  ره، تجرأ على القوؿا ولاف ابف
 كااام ذا التبظااارم وزائاااداج عااان حااادح

 
 ماكاااااااااااان قبماااااااااااك هكاااااااااااذا الحااااااااااادبان 

 

 فحاااار أم ممااااك أناااات مالااااك أماااارح
 

 مااااان أنااااات ياااااا هاااااذا؟.. وماااااا بيساااااان؟! 
 

 ضبت اما لػـ أ ضػب يومػا ، لقػد أىػاف بيسػاف!!...إنو   يعػرؼ بيسػاف!!... 
 يوف مف ماانتيا!!...إنو يقلؿ مف شأنيا وي

ابػػف عنػػيف   يعػػرؼ بيسػػاف و  مياىيػػا و  رضػػرتيا و  نريليػػا و  عاي تيػػا، 
و  باػػػاك أىليػػػػا الطويػػػؿ و نيػػػػنيـ الػػػذ    ينتيػػػػي، يوميػػػا ا تقػػػػرت الرجػػػؿ ا تقػػػػارا  
اام  ، وعلى الر ـ مف ر بتي فػي قتلػو إ  أننػي  رمتػو  مػف ا ىتمػاـ،  رمتػو مػف 

 و، إذا ااف   يعرؼ بيساف فأنا   أعرفو ولـ أسمع بو. اؿ شيك  تى الرد علي
انػػت دايمػػا  ىػػدفا  للتنػػدر والسػػررية علػػى مقػػامي وعملػػي وىييتػػي، راػػف الػػديف 
الػػوىراني مػػف بػػ د المغػػرب، المقػػيـ فػػي م ػػر، المتشػػيع  والمغػػالي، وضػػع منامػػات 
  ومقامات فػي التنػدر علػى  ػدبتي وق ػر  وسػمتي ووجيػي. لػـ أقتلػو أيضػا ، مػو 

لػػػـ يقتػػػؿ واػػػاف يسػػػتاار القتػػػؿ ويسػػػتعظمو،  تػػػى شػػػعراك تػػػافيوف مػػػف أماػػػاؿ فتيػػػاف 
 الشا ور  تجرأ علي بشعره الساقط واتيمني باؿ شاينة. 

عنػػػدما سػػػمع مػػػو   السػػػلطاف بػػػبعض ىػػػذا الشػػػعر التافػػػو، قبػػػؿ  ػػػدبتي التػػػي 
أر ييػػا عػػادة بمػػا ي ضػػؿ مػػف العمامػػة، أزاح طػػرؼ العمامػػة وقبػػؿ  ػػدبتي اػػـ توجػػو 

ضػػػور فػػػي مجلسػػػو بدمشػػػؽ العػػػامرة وقػػػاؿ ب ػػػوت واضػػػ  وجلػػػي وبطػػػيك لػػػي يـ لل 
 الجميعا

 ػ   تظنوا أني فت ت الب د بالسيوؼ، إنما فت تيا بقلـ القاضي ال اضؿ.
ااف ذلؾ فوؽ الو ؼ، وااف ىػذا القػوؿ سػا قا  وما قػا  لاػؿ األشػعار التافيػة 

بغػػداد شػػرقا  وفػػاس واػػؿ الشػػعراك والاتػػاب القا ػػريف. طػػار ىػػذا القػػوؿ  تػػى و ػػؿ 
و رناطة  ربا . الب د ت ػت  بػاألق ـ   بالسػيوؼ، وال واضػر تؤرػذ بالتػدبير والتػدبر 

   بالقوة والتجبر. 
 مػدت اهلل أف قػيض لػػي ماػؿ مػػو    ػ ح الػػديف،  اامػا  يسػػتمع إلػى القػػوؿ 

 فيتبع أ سنو، و مدت اهلل أف أعانني على قوؿ ما يرضى عنو اهلل ورسولو.
الااتب عماد الديف األ  ياني، جاكني بأناقتو ودقتػو وا مػو الػذ  سعى إلي 
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 تشعر معو أنو يستمتع بسماع  وتو، قاؿ ليا
ػ أبارؾ لؾ أييا القاضي ال اضؿ بما قالو مو نا السلطاف، إف ىذا يػذارني بمػا 
قالو السلطاف نور الديف ر مو اهلل عني عندما اارت الوشايات ضػد  بػأني فارسػي 

عربيػػػػة، فقػػػػد قػػػػاؿ عنػػػػدما اسػػػػترؼ أ ػػػػد عمالػػػػو بػػػػي "إنػػػػؾ اػػػػاتبي وأمينػػػػي   أتقػػػػف ال
 و ا بي، و  تاتب إ  بأمر ، فإف رالؼ اتابؾ إليو قلعت عينيو". 

 اـ قاؿا
ػػػ ىػػؿ تػػرأ أييػػا القاضػػي  ايػػؼ ا ػػط انا مو نػػا السػػلطاف  ػػ ح الػػديف إليػػو 

 واسترل نا مف بيف الاتاب والوزراك.
 وعليؾ أييا العماد.قلت لػوا ىذا مف فضؿ اهلل علي 

عنػػدما أتأمػػؿ فػػي  يػػاتي السػػابقة، فأشػػاىد ن سػػي طالبػػا  فقيػػرا  و يػػدا  فػػي مدينػػة 
عامرة وضرمة ماؿ القاىرة، فييا العرب واألرمف والسوداف، واألتػراؾ يتقػاتلوف علػى 
اػػؿ شػػيك، ولػػيس لػػي مػػف األمػػر شػػيك، اػػـ أ اػػـ المدينػػة التػػي انػػت   أجػػد فييػػا 

فإنني أعيد ال ضؿ ل ػا بو، اهلل سػب انو وتعػالى، الػذ   طعاما  في بعض األ ياف،
أراد لػيذا الق ير، الدميـ، األ دب، أف ي اـ مدينة ماؿ ىذه، اـ لػي اـ باسػـ مػو ه 
وسػيده  ػػ ح الػديف دمشػػؽ و لػب وأف ي ػػت  المدينػة التػػي طػرد منيػػا جػده، بيسػػاف، 

 اـ لي ت  المدينة التي طرد منيا ىو ن سو، عسق ف.
 ب األمػر، ولػػيس لػي فػي ذلػػؾ مػف شػيك، ميمػػا قيػؿ عػف ميزاتػػي األمػر ل ػا

 وملااتي،   ميزات لي و  ملاات.
قػػاؿ لػػي المشػػطوب مػػرة إنػػو يشػػعر فػػي بعػػض األ يػػاف باراىيػػة جسػػده عنػػدما 

 يقترب مف امرأة.
 قلت لػوا اقت د في منا ؾ. 

 قاؿا   أستطيع!!... فيؿ ت عؿ.
 قلتا أنا أفعؿ، أريد مف  ياتي القليؿ. 

اػػاف ال ػػوار بينػػي وبػػيف المشػػطوب  ميمػػا ، ربمػػا جمعنػػا الوجػػو الػػدميـ والو ػػدة 
وال ػػػرؽ اليايػػػؿ بػػػيف  جمينػػػا، إلػػػى درجػػػة دفعػػػت بعػػػض الرباػػػاك إلػػػى التنػػػدر عنػػػدما 

 نجتمع،  تى أف المشطوب لـ ي داني بعدىا واق ا  بؿ جالسا . 
 قاؿ المشطوب ا ماذا تريد يا سيد  عبد الر يـ.

 قلتا أريد الن ر.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 223 - 

 ااف ا مي يبير المشطوب دايما ، فيسات، يتأمؿ ما أقوؿ.
 !... قاؿا والملذات يا سيد ه

 ػ    ملذات مع الذؿ واليزيمة.
 قاؿا وأجسادناه!...

 قلتا أجسادنا للمعارؾ.
 قاؿا ماىذا ق دت.

 قلتا فا قت اد. ا قت اد!!
ي تتػػوى  سػػيد  ومػػو   السػػلطاف، مػػا يػػزاؿ متػػدارا  بعباكتػػو ي ػػدؽ فػػي عاػػا التػػ

 بالمشاعؿ واألنغاـ الغريبة المرناة، اندفع قاضي العسار ابف شداد إلى القوؿا
 ػ تعالوا ن لي   ة الليؿ. 

 قلتا نعـ الرأ . 
 رفعت  وتي وقلتا يا مو  ، ى   لينا ب ضرتؾ   ة الليؿ.
 الت ت إلي في الظ ـ، برقت عيناه الاريمتاف، قاؿا نعـ الرأ !!...

قبلػة، اػاف إمامنػا الليػػؿ وعلػى يسػارنا عاػا الم تلػة، ذراع مػػو   اتجينػا ن ػو ال
وسيد  ت تػؾ بات ػي، شػعرت بػو ييتػز، اػاف يباػي ب ػمت وىػدوك، فيمػا ابػف شػداد 

 يقرأا
 وعػػد اهلل الػػذ  ثمنػػوا مػػناـ وعملػػوا ال ػػال ات ليسػػترل نيـ فػػي األرض، امػػا

، وليبػدلنيـ مػف بعػد استرلؼ الذيف مف قبليـ، وليمانف لػيـ دينيـ الذ  ارتضػى لػػيـ
رػػػػوفيـ أمنػػػػا ، يعبػػػػدونني   يشػػػػراوف بػػػػي شػػػػييا ، ومػػػػف ا ػػػػر بعػػػػد ذلػػػػؾ فأوليػػػػؾ ىػػػػـ 
ال اسػػقوف وأقيمػػوا ال ػػ ة وثتػػوا الزاػػاة وأطيعػػوا الرسػػوؿ لعلاػػـ تر مػػوف،   ت سػػبف 

 .الذيف ا روا معجزيف في األرض ومأواىـ النار ولبيس الم ير
لطاف م ػػر والشػػاـ يباػػي مدينتػػو عنديػػذ  ارت ػػع  ػػوت مػػو   بالباػػاك، اػػاف سػػ

التػػي رسػػرىا أمػػاـ ىػػؤ ك المرػػذوليف، فػػارت ع  ػػوتنا جميعػػا ،  تػػى أف الريالػػة الػػذيف 
 ي رسوننا اقتربوا يستطلعوف. أسرع ابف شداد في   تو.

لـ نػر ولػـ نشػاىد ولػـ نسػمع عػف ملػؾ أو سػلطاف باػى مدينتػو وأراد أف يمػوت 
 بعدىا إ  مو نا وسيدنا   ح الديف. 

عػػػاد سػػػيد  ومػػػو   إلػػػى عباكتػػػو واقتعػػػد ال جػػػر إيػػػاه، م ػػػدقا  بعاػػػا التػػػي مػػػا 
 عادت في  وزة اإس ـ.
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 فوجيت بعمر الزيف يز ؼ مف ورايي. قلت لػوا أيف أنت يا رجؿ. 
 قاؿ بوجيو الغامض وا مو اليامسا اانت ىذه الليلة ناج ة. 

 ػ ايؼه!...
 ت علو جريدة ااملة مف الريالة.ػ سار ال رنجة االبغاؿ، وفعلت ال داوية بما 

 ػ ماذا فعلواه..
ػ اؿ شيك واألىـ مػف ىػذا، عرفػوا أف ال رنجػة قػد ارتل ػوا فيمػا بيػنيـ وأف ملػؾ 

 اإفرنسيس قد يغادر عاا واذلؾ ملؾ األلماف. 
 ػ ىؿ تعني...

 ػ أعني أف مف المماف معاودة ال رب سريعا .
 ػ و ماذا عف األسرأ دارؿ المدينة. 

فػػػي اسػػػطب ت الريػػػؿ ت ػػػت بػػػرج عػػػيف البقػػػر. وىػػػـ يسػػػاموف سػػػوك ػػػػ  شػػػروا 
 العذاب. 

 ػ وابارنا ورا تنا.
 

 ػ اليـ يا سيد ،  تى سيد  بياك الديف قراقوش واذلؾ سيد  المشطوب.
 ػ    وؿ و  قوة إ  باهلل.

 ػ أعانؾ اهلل يا عمر، استمر بما أنت فيو، بارؾ اهلل لؾ وفيؾ.
يػػػػا سػػػػيد ، أنػػػػتـ ببقػػػػاياـ ىنػػػػا ترػػػػاطروف  وقبػػػػؿ أف يػػػػذىب، قػػػػاؿ عمػػػػرا لاػػػػف

 باإس ـ الو.
 قاؿ مستسلما ا مو نا السلطاف م ر على البقاك، ينتظر ال رنجة.

قػػاؿ عمػػرا بمػػا يشػػبو  ػػوت المػػؤامرةا ولاػػف ىػػذا جنػػوف، إف عػػرؼ ال رنجػػػة 
 بوجوداـ و داـ لػياجمواـ ولوقعت الم يبة. 

 عػو ، مو نػا يشػعر إنػو مق ػر قلت با ستس ـ  ذاتوا ليقضي اهلل أمرا  اػاف م
 ب ؽ المدينة.

 قاؿ عمر وىو يغيب في الظلمةا بعوف اهلل، سأ مياـ جيدا ..
انطلؽ في العتمة اعادتو. رجؿ فريد مػف نوعػو، يت ػدث لغػات ال رنجػة ويلػبس 
مػػاليـ، ويعػػرؼ مػػدارليـ ومرػػارجيـ اأنػػو وا ػػد مػػنيـ. وليجتػػو تشػػبو لػػػيجتي، أ ػػب 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 225 - 

ي جلسػػتو تلػػؾ إلػػى  ػػ ة ال جػػر، رفػػع ابػػف شػػداد اآلذاف ىػػذا الرجػػؿ، بقػػي مو نػػا فػػ
فػػػأيقظ اػػػؿ شػػػيك،  تػػػى الريػػػوؿ اىتػػػزت، انػػػا و ػػػدنا ن ػػػلي علػػػى أعتػػػاب المدينػػػة 

 المنياة.
ا ػػطؼ الجميػػع لل ػػ ة بمػػا فػػييـ ال رسػػاف، فقػػد ترلػػوا عػػف  ػػذرىـ ورػػوفيـ، 

 فال رنجة لف يياجموا في ماؿ ىذه الساعة.
واللطؼ الذ  ىب على قلوبنػا،  تػى مػو   اانت   ة عذبة، بالنسيـ البارد 

اسػتعاد مزاجػو الػذ  يشػبو الزجػاج فػي تعايػره واناسػاره. بعػد ال ػ ة، جلػس قاضػػي 
العسار إلى مو   يتذاار وًاياه اتاب ابف شداد عف الجياد، ولما ارت عػت الشػمس، 
جلست وًاياه، ونقلت إليو اؿ ما و لني مػف أربػار  واتػب، فاػاف يشػير علػي بيػذا 

ودما و أ ػ ى مػاياوف. فلمػا   ظػت أف مزاجػو قػد اعتػدؿ، قلػت لػػو إف مػف  وذاؾ
ال امػػة مغػػادرة ىػػذا الماػػاف ألف ضػػرره أااػػر مػػف ن عػػو، وألف المعراػػة لػػـ تنتػػو وأف 
اهلل لػػو مػػف التػػدبير مػػا ي تػاج إلػػى إيمػػاف اابػػت لل ػبر عليػػو. وافػػؽ سػػيد  ومػػو  ، 

 سار في ش ر عـ. فطلبت مف الجميع ا ستعداد ل لت اؽ بباقي الع
 

وقبػػؿ أف نغػػادر تػػؿ العياضػػية، وقػػؼ مػػو   علػػى   ػػانو، اتجػػو إلػػى عاػػا، 
 وقاؿ ب وت مسموعا

ػػػ يشػػػيد اهلل يػػػا عاػػا أنػػػي فعلػػػت مػػا بوسػػػعي، وأرجػػػو مػػف اهلل العلػػػي أف ييبنػػػي 
القػػدرة والقػػوة  سػػتعادتؾ، فػػإف لػػـ أاػػف أنػػا، فلييسػػر لػػؾ اهلل رجػػ   مػػف رجالػػو الاقػػاة 

 الم قو ت يعيدؾ إلى  وزة اإس ـ والمسلميف.  وسي ا  مف سيوفو
ت شػػػػرج  ػػػػوتو، أدار رأس   ػػػػانو ونػػػػزؿ عػػػػف التػػػػؿ بػػػػبطك واأنػػػػو   يريػػػػد 

 المغادرة أو اأنو يعتذر عف المغادرة.
اػػػاف مػػػو   وسػػػيد  يبػػػدو  ريبػػػا  بػػػيف األمػػػراك وال اػػػاـ بيػػػذا الت ػػػرؼ، فمػػػف 

فػػػي ب دنػػا أو ال رنجػػػة  عرفنػػا مػػنيـ اػػػاف علػػى اسػػػتعداد ألف ي ػػانع ال رنجػػػة الػػذيف
 الذيف يأتوف مف جزايرىـ وراك الب ار.

وقد عملػت مػع وزراك أشػبو بال ػبية ال ػغار، ييػدروف ارامػة األمػة مػف أجػؿ 
أمػػة أو بػػدرة مػػاؿ أو ق ػػر منيػػؼ، وقػػد انػػت أرػػاؼ علػػى  يػػاتي دايمػػا  مادمػػت فػػي 

منػػػي، رػػػدمتيـ، ولقػػػد عملػػػت ااتبػػػا  لػػػديواف الجػػػيش فػػػي وزارة ط يػػػع بػػػف رزيػػػؾ األر 
فقطػع رأسػو الػوزير التافػػو شػاور ووضػعو فػػي طسػت أمامػو فػػي مجلسػو بػدار السػػر، 
وقػػػد رأيػػػت الػػػرأس المقطػػػوع الػػػذ  اػػػاف ي اػػػـ م ػػػر مغمػػػض العينػػػيف ملواػػػا  بالػػػدـ 
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والو ؿ، فجمد الدـ في عروقي، وعملت ااتبا  لديواف الجػيش فػي وزارة شػاور ن سػو، 
الرايػع الػذ  أ ببتػو وا ترمتػو  تػى لل داقة اانت تجمعني بابنو الاامػؿ، ال ػديؽ  

على ىو مافيو مف ميؿ إلى التابر، ولانو رجػؿ   مايػؿ لػػو، عربيػا  أ ػي   ومسػلما  
و قيقيػػا ، لػػـ ياػػف يشػػبو أبػػاه و  يرػػوف وطنػػو وأمتػػو وًاسػػ مو ماػػؿ أبيػػو، شػػاور الػػذ  

 ااف يشبو ال قاعة  رورا  وتجبرا  وريانة.
ني عملػػػػت فػػػػي وزارة شػػػػاور الػػػػذ  يشػػػػبو أنػػػػا، عبػػػػد الػػػػر يـ البيسػػػػاني العسػػػػق 

ال قاعة، ألنني الق ػير الػدميـ ذو ال دبػة، ربمػا، ألننػي ال قيػر الػذ    أىػؿ لػي و  
عشيرة، ربما، ألنني الطمػوح المتشػوؼ للملػؾ، ربمػا، ألننػي الرا ػب فػي العػودة إلػى 

 عسق ف، ربما، ألنني ابف الميجريف والمقتوليف، ربما.
لـ أفقػد رأسػي، ولػـ أفقػد مػا ثمنػت بػو ومػا علمنػي إيػاه ولاني ػ ر ـ اؿ شيك ػ 

أبػػي، لػػـ أنػػس باػػاك أىػػؿ بيسػػاف، إننػػي بيسػػاني عنػػد اػػؿ النػػاس،  ر ػػـ أنػػي لػػـ أولػػد 
 ىناؾ، إف بيساف ظلت معي طيلة الوقت. 

عملػػػت فػػػػي وزارة شػػػػاور األولػػػى والاانيػػػػة، وانػػػػت شػػػاىدا  علػػػػى ريانػػػػة الػػػػوزير 
 لامالة، امالة اؿ شيك.وضعؼ الرلي ة. لقد عرفت اؿ شيك  تى ا

مػو   وسػػيد   ػػ ح الػػديف وىػػو ينت ػػب علػػى عاػػا اآلف، يػػدفعني إلػػى تػػذار 
الوزير شاور وىو يسلـ بلبيس بما فييا لجيش ملؾ ال رنجة أمور ، بلبيس ىذه اػاف 
فييػػا مػػف بلػػد  الاايػػر، عسػػاقلة أعػػرفيـ ويعرفػػونني، ولاػػف شػػاور سػػلميا ألمػػور ، 

نػػاس، الط ػػؿ والعجػػوز والشػػاب، وقطػػع الشػػجر و ػػرؽ فاسػػتباح ىػػذه المدينػػة، قتػػؿ ال
ال جر، اانت مذب ة   مايؿ لػيا، واضطر العساقلة لليجػرة مػف جديػد،   ي ملػوف 
سػػػوأ ايػػػابيـ،  تػػػى أ ػػػ اب ال ميػػػر والبغػػػاؿ اسػػػتغلوىـ فغػػػالوا فػػػي سػػػعر الراوبػػػة 

 إي اليـ مدينة القاىرة. 
ألؼ ألؼ دينار لػػيـ  تػى  ورأيت شاور مذلو   وىو يذعف لل رنجة ويتعيد بدفع

 ي اوا ال  ار عف القاىرة.
ورأيػػت شػػاور وسػػمعتو وىػػو ي ػػاور أمػػور  مػػف اليمػػيف وي ػػاور السػػلطاف نػػور 
الديف زناي ر مو اهلل مف اليسار، فيبعث ىذا معو جيشا  يقوده عـ مو نا السػلطاف، 
أسػػػد الػػػديف شػػػيراوه، وسػػػمعت شػػػاور يقػػػوؿ لػػػػو عػػػف أىػػػؿ م ػػػر "يجمعيػػػـ الطبػػػؿ 

 قيـ الع ا".وت ر 
الوزير ال قاعة ي ؼ مف ي اميـ بأنيـ االػذباب، أىػؿ م ػر الاػراـ الطيبػوف 
المػػاىروف أ ػػ اب ال ػػنايع وأىػػؿ البػػدايع، ي ػػ يـ ىػػذا التافػػو بػػأنيـ مجػػرد ذبػػاب 
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 يتاالبوف على ال لوأ ويت رقوف لمجرد اليش باليد. 
وقػػػد اتبػػػت ذات مػػػرة لسػػػيد  ومػػػو    ػػػ ح الػػػديف أف   ي ػػػؼ م ػػػر بمػػػا 

 و  يا.
إف وزيػػرا  ماػػؿ ىػػذا لػػف ييتػػز إذا ذب ػػت بلبػػيس عػػف باػػرة أبييػػا، ولػػف ييػػتـ إذا 

 رىف م ر اليا بيد األجنبي، فلـ ياف ييمو شيك سوأ ال  اظ على ملاو. 
سيد  ومو     ح الديف لـ يساف ق را   تى ىذه الل ظة، سيد  ومػو   

يػػور الريػػؿ معظػػـ النا ػػر  ػػ ح الػػديف قضػػى عمػػره المديػػد فػػي الريػػاـ وعلػػى ظ
سػػني  ياتػػو،   يأاػػؿ إ  الجػػبف والعسػػؿ علػػى عاػػس األاػػراد و ػػبيـ لل ػػـ، سػػيد  
ومو   وعندما رأيتو، ااف ي غرني ببضع سنيف، رأيتو مع عمو أسد الديف بػالقرب 
مػػػػف القػػػػاىرة قبػػػػؿ عشػػػػريف عامػػػػا  تقريبػػػػا ، اسػػػػتوق تو ىييتػػػػي بالتأايػػػػد، اسػػػػتوق تو ىػػػػذه 

الق ػر، واسػػتوق ني منػػو ىػذه الييبػػة، وىػذا اليػػدوك، وىػػذا الدمامػة وىػػذه ال دبػة وىػػذا 
ا نعػػزاؿ، فقػػدااف علػػى عاػػس اػػؿ مػػف  ولػػو مػػف  األمػػراك والقػػواد األاػػراد،   يبػػدو 

 منشغ   بشيك و  تيمو الت ا يؿ و   تى األشراص.
ولاػػف والػػده الػػذاي األريػػب أيػػوب،  ػػداني و داتو،سػػبر  ػػور  وسػػبرت  ػػوره، 

 ػد، أطلعتػػو علػػى الر ايػػا والربايػػا، واػاف بيننػػا مػػالو عػػرؼ بػػو فقلػت لػػػو مػػالـ أقػػؿ أل
 شاور ال قاعة ل لبني على النرلة أماـ دار .

فػػػي اللقػػػاك األوؿ الػػػذ  جمعنػػػي بػػػو فػػػي ريمػػػة والػػػده، شػػػاىدني أ ػػػادث والػػػده، 
ورأأ اىتماـ أبيو بما أقوؿ، ولانو لـ يتدرؿ، رمقني بنظرة أو نظرتيف اـ الت ػت بعػد 

 ذلؾ. 
أياميػا أف الدولػة ال اطميػة تت سػػع مػف الػدارؿ، وأنيػا تت اػؿ ب عػػؿ انػت أعػرؼ 

افتػػراؽ الم ػػال  وب عػػؿ أنيػػا  ػػارت تطلػػب العػػوف مػػف  يرىػػا. الػػدوؿ   يجػػوز لػػػيا 
 أف تطلب العوف مف اآلرريف، وال ااـ الذ  ي عؿ ذلؾ يتورط   م الة. 

أمنػػو والرلي ػػة ػ اػػؿ رلي ػػة ػ ي مػػؿ فػػي رقبتػػو دـ اػػؿ مسػػلـ وعرضػػو ومالػػو و 
وع جػو ومأالػو ومشػربو ومسػانو، والرلي ػة ػ اػؿ رلي ػة ػ  إذا ترلػى عػف ذلػؾ فػإف 
اهلل يترلى عنو، وقد اتبت للرلي ة في بغداد عددا  مػف الاتػب اسػتنجد بػو فػي  ربنػا 

 على ال رنجة  وؿ عاا، فبعث إلييا ما يبعث على السررية. 
وفػي بلػـر ب ػقلية، فقػد أما جواسيسنا في  واضر ال رنجة، في جنػوة والبندقيػة 

نقلػػوا إلينػػا أف البابػػا ػ بعػػد علمػػو بعػػودة بيػػت المقػػدس إلػػى  ػػوزة اإسػػ ـ ػ قػػد اتػػب 
مواايػػػؽ علػػػى ملػػػوؾ المسػػػي ية أف   يتقػػػاتلوا مػػػدة سػػػبع سػػػنوات، وأف ي ػػػـو النػػػاس 
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يػػػوميف مػػػف األسػػػبوع وأف يقػػػدـ اػػػؿ وا ػػػد مػػػنيـ مػػػا يسػػػتطيع إ ػػػ ح جػػػيش يقاتػػػؿ 
 مو   وسيد    ح الديف.

إف مو   وسػيد   ػ ح الػديف، الػذ  لػـ ير ػب أف ينطلػؽ إلػى جيػاد الا ػار 
أو  تػػػى مقاتلػػػة أمػػػراك البيػػػت الزناػػػػي دوف إذف أو موافقػػػة الرلي ػػػة العباسػػػي، اػػػػاف 
يعػػػرؼ أدؽ المعرفػػػة ال ػػػرؽ بػػػيف م ػػػل ة النػػػاس وشػػػرع اهلل،   م ػػػل ة للنػػػاس إذا 

س إذا تجاىلػػت شػػرع اهلل، تعارضػػت مػػع شػػرع اهلل، و  نجػػاح و  فػػ ح لم ػػل ة النػػا
وال ااـ ػ اؿ  ااـ ػ عليو أف يعرؼ ايؼ يجد السبيؿ إلى ت قيػؽ شػرع اهلل وت قيػؽ 
م ػل ة النػاس، والنػاس ػ إذا جػرأ ال ػديث عػنيـ ػ فػإف أااػرىـ   يعقلػوف. الجمػوع 
  تمتلػػػؾ ال ػػػؽ لمجػػػرد أنيػػػا جمػػػوع، وقػػػد رأيػػػت ال لبيػػػة والموا ػػػلة وأىػػػؿ الجزيػػػرة 

   ويقاتلونو ويت ال وف مع األجنبي لقتالو. يعترضوف على مو 
ااتشؼ سيد  ومو   فجػأة أف عليػو أف ي مػؿ رأيػو ال ػؽ عنػدما ترلػى عنيػا 
اآلرػػػروف بمػػػا فػػػييـ الرلي ػػػة الػػػذ  لػػػيس لػػػػو مػػػف ال ضػػػؿ سػػػوأ انتسػػػابو إلػػػى العتػػػرة 

 الشري ة.
  إسػػػ ـ دوف  ػػػااـ قػػػو ، و  ن ػػػر دوف  ػػػااـ ذو ىمػػػة، ومػػػو   السػػػلطاف 

 عنػػػػػػدما سػػػػػػػاؽ اهلل إليػػػػػػو ملػػػػػػػؾ م ػػػػػػر مػػػػػػدأ ىزيمػػػػػػػة األمػػػػػػة وشػػػػػػػرذمتيا ااتشػػػػػػؼ 
 واناسارىا.

إف ع قػػػة ال ػػػااـ باألمػػػة اع قػػػة الشػػػجرة بػػػاألرض التػػػي تنبػػػت فييػػػا، التربػػػة 
الميييػػة تنبػػت نبتػػا   ػػال ا ، والتربػػة العقيمػػة تنبػػت شػػواا ، وتيييػػة األمػػة   تاػػوف إ  

المجمػػوع، وبيػػذا فػػإف ال ػػااـ ىػػو بشػػرع اهلل، ال ػػااـ ىػػو ريػػار المػػرك ومػػف اػػـ ريػػار 
  ورة األمة عف ذاتيا، ال ااـ ىو  ورة أمتو عندما تنظر إلى ذاتيا.

سػػػػيد  ومػػػػو    ػػػػ ح الػػػػديف اػػػػاف ريػػػػار النػػػػاس المتطوعػػػػة الػػػػذيف تػػػػابعوه 
وأسػػندوه، ىػػـ أوليػػؾ الشػػعراك الػػذيف مػػد وه، وأوليػػؾ الاتػػاب الػػذيف زاروه واتبػػوا عنػػو، 

وا فػػي المسػػاجد باسػػمو، الشػػاعر البغػػداد  التعاويػػذ  وىػػـ أوليػػؾ ال قيػػاك الػػذيف رطبػػ
الذ  لـ يستطع أف يسافر مف بغداد إلػى دمشػؽ بعػث بق ػيدتو إلػى مػو   بالبريػد، 
يمد ػػػو  نت ػػػاراتو وفتو اتػػػو، ولمػػػا قرأىػػػا مػػػو   باػػػى ب رقػػػة وقػػػاؿا أنػػػا لػػػـ أفعػػػؿ  

 شييا . 
و   النػػػػاس  النػػػػاس العػػػػاديوف، وبعػػػػد فػػػػت   طػػػػيف، بػػػػدؤوا ينسػػػػجوف  ػػػػوؿ مػػػػ

ق  ػػا  االريػػاؿ، فمػػنيـ مػػف  لػػـ بػػو قبػػؿ سػػنيف، ومػػنيـ مػػف رثه فػػي القمػػر، ومػػنيـ 
مف ذار أنو قاؿ لوالدة سيد  ومو   عنػدما  ملػت بػو أنيػا ت مػؿ فػي بطنيػا سػي ا  
مف سيوؼ اهلل، ويوميا سألت عمر الزيف فيما إذا ااف ىػو ورجالػو يق ػوف وراك ىػذه 
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النػػػاس، إف  ػػػااميـ ىػػػو أ  ميػػػـ وثمػػػاليـ  ال اايػػػا فػػػأنار ع قتػػػو بيػػػا. ىػػػؤ ك ىػػػـ
ومطام يـ، فإذا رانيا است ؽ الرلع، ودايما  عجبػت ايػؼ يترلػى الرلي ػة العباسػي 
عف اؿ شيك ر ـ أنو ي اـ ػ ولو اسميا  ػ اؿ أمػة اإسػ ـه!.. وعجبػت ايػؼ يقبػؿ 
أف يرضػػى مػػف الر فػػة باسػػميا أو بمػػا يعطيػػو مػػف  ػػؽ ا سػػتمتاع بػػالجوار ه!... 

دايما  ايؼ ان درت الر فة إلػى ىػذا المن ػدره!... مػو   السػلطاف  ػاوؿ  وعجبت
 أف يبقي ريط الود والاقة مع الرلي ة ر ـ ارتيانو لغير إرادتو وبغير إرادتو.

فػػي اليػػـو التػػالي، وقبػػؿ أف ينت ػػؼ النيػػار، قػػدـ إلػػى المعسػػار المقػػيـ  ربػػي 
والزيتػػوف، قػػدـ إلينػػا مػػف شػػ رعـ، فػػي ذلػػؾ السػػيؿ الر يػػب المرضػػر بػػاللوز والػػدراؽ 

عاا الاندىر  اللعيف، أربث ال رنجػة وأشػدىا عػداك و قػدا ، ي ػ بو مقػدـ ثرػر مػف 
مقػػدمي ال رنجػػة يعػػرؼ لسػػاننا، ومعيػػـ ال اجػػب قوشػػي  ػػا ب األميػػر بيػػاك الػػديف 
قراقػػوش، فاسػػتقبليـ العػػادؿ فػػي ريمتػػو برفقػػة عػػدد مػػف أمػػراك الجػػيش واػػذلؾ عمػػر 

 الزيف.
بيػػػت شػػػروط ال ػػػل  وطريقػػػة تن يػػػذىا، فقػػػاؿ ىػػػؤ ك إنيػػػـ وقػػػد جػػػاك ىػػػؤ ك لتا

ي ت ظػػوف با اػػة ث ؼ أسػػير فػػي عاػػا، وأنيػػـ يطػػالبوف بتن يػػذ ا ت ػػاؽ الػػذيف أبرمػػوه 
 مع أىؿ عاا الم ا ريف، مقابؿ إط ؽ سراح األسرأ جميعا . 

وأوؿ ما طلب الانػدىر  اللعػيف مشػاىدة  ػليب ال ػلبوت ليتأاػد مػف وجػوده، 
ؿ أف ال ػػػػليب فػػػػي دمشػػػػؽ، فطلػػػػب اللعػػػػيف أف  يتأاػػػػد مػػػػف أسػػػػرأ فػػػػذار لػػػػػو العػػػػاد

ال رنجػػة، فقػػاؿ لػػػو العػػادؿ أف األسػػرأ فػػي دمشػػؽ أيضػػا ، عنديػػذ  طلػػب الانػػدىر  أف 
يشػػػػاىدىـ أيضػػػػا  ويتأاػػػػد مػػػػف سػػػػ متيـ و ػػػػ تيـ. فطلػػػػب العػػػػادؿ أسػػػػماك األسػػػػرأ 

لػػى وقػػت المعنيػيف والمجاىيػػؿ، فػػأنار الانػػدىر  علمػػو باألسػػماك اليػػا، وًانػػو ي تػػاج إ
 لترتيب األسماك.

فقػػاؿ لػػػو العػػادؿ إنػػو علػػى اسػػتعداد تػػاـ ألف يسػػم  لمػػف يريػػد مػػف ال رنجػػة أف 
يذىب إلى دمشؽ للتأاػد مػف وجػود ال ػليب ووجػود األسػرأ. اػاف الشػؾ و موضػة 
عػػدـ الاقػػة ىػػي المسػػيطرة علػػى ال ػػوار، فقػػد اػػاف الانػػدىر  يت ػػدث اشػػواة، فيمػػا 

 ظاىرة.ااف العادؿ يت دث بمرارة شديدة 
وليػذا، و نعػػداـ الاقػػة بػػيف الطػرفيف، فقػػد تػػـ ا ت ػػاؽ علػى تن يػػذ الشػػروط رػػ ؿ 
ا اػػػػة أشػػػػير، ب يػػػػث يػػػػتـ تن يػػػػذ اػػػػؿ شػػػػرط مػػػػف الشػػػػروط بدايػػػػة اػػػػؿ شػػػػير. وافػػػػؽ 
الانػػدىر  علػػى ذلػػؾ بعػػد مػػداو ت طويلػػة ومملػػة، وقػػد اػػادت الم اوضػػات أف ت شػػؿ 

ف يقتػػػؿ اػػػؿ األسػػػرأ، عنديػػػذ  عنػػػدما ىػػػدد الانػػػدىر  اللعػػػيف بأنػػػو علػػػى اسػػػتعداد أل
 ضب العادؿ وقاؿ لػو إنو علػى اسػتعداد أيضػا  ألف يقتػؿ اػؿ األسػرأ ال رنجػة وأف 
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 ي رؽ  ليب ال لبوت.
ولاػػف األمػػر سػػوص  فػػي النيايػػة، بعػػد أف ىمػػس مرافػػؽ الانػػدىر  بإذنػػو بضػػػع 

 المات، فإذا بو يليف وي رد وجيو البغيض.
بعػػد  ػػ ة العشػػاك، جػػاكني عمػػر قضػػى ال رنجػػة تلػػؾ الليلػػة فػػي معسػػارنا، و 

الػػزيف قػػاي   لػػي أف الرػػ ؼ قػػد اشػػتدَّ بػػيف ملػػوؾ الغػػرب ورا ػػة بػػيف ملػػؾ ا ناتػػار 
 وملؾ ا فرنسيس وملؾ األلماف وأف ىذيف األريريف قد ير   عف عاا قريبا .

واألىـ مف اؿ ىذا، قاؿ عمر، أف الاندىر  اللعيف أسرَّ إليػو بر بتػو فػي لقػاك 
ن ػراد. فوجيػت بػذلؾ تمامػا ، وقلػت لػػو أف ىػذا البغػيض جػاك لي ػرض السػلطاف علػى ا

شروطو فمالو والسلطاف. قاؿ عمر أف الاندىر  يريد أف يقػوؿ للسػلطاف مػا   يريػد 
 أل د أف يعرفو.

 قلت لػوا ىيا بنا إذا  إلى السلطاف.
درلػت عليػو فػي ريمتػػو، سػيد  ومػو  ، بينمػػا اػاف ابػف شػػداد يعظػو ويقػرأ لػػػو 

بػػو الػػذ   ػػن و فػػي دمشػػؽ عػػف الجياد.ومػػا إف شػػاىداني  تػػى انتييػػا مػػف مػػف اتا
القػػػراكة، رفػػػع السػػػلطاف رأسػػػو الاػػػريـ إلػػػي فوجػػػدت فػػػي عينيػػػو بقايػػػا دمػػػوع. قػػػاؿا مػػػا 

 وراكؾ يا قاضينا األجؿ. 
 قلتا أمر   أدر  ايؼ أ  و يا مو  .

 قاؿا قؿ. أنا أستمع إليؾ.
 ي  و ياوف أرؽ مف النسيـ. ااف مزاج سيد  ومو   رايقا ، وىو عندما 

 قلتا الاندىر  يطلب الت دث إليؾ على ان راد.
قػاؿ وشػػبو ابتسػامة علػػى وجيػوا ومػػا  ػػاجتي إلػى رؤيتػػو، لقػد أنييػػتـ الت ػػاوض 

 معو، و  أ ب أف أرأ ىازمي.
 قلتا إنو يريد أف ي ضي إليؾ سرا .

 فار قلي   ا استدعوه، وأنت ابؽ معي أييا القاضي ال اضؿ.
ذا يلبس عباكة ير ي فييا ىويتو، درؿ علينػا بم رده،اػاف السػلطاف وأنػا جاك ى

والعادؿ وعمر الزيف، وما إف درؿ  تػى وقػؼ يجيػؿ الب ػر فػي الماػاف االرػايؼ، 
 قاؿ ب وت جاؼا مساؤاـ طيب. 

 قاؿ العادؿا قؿ ما عندؾ.
قػػػاؿ ب ػػػوتو الجػػػاؼ والاريػػػػوا سػػػيغادر ملػػػؾ فرنسػػػا قريبػػػػا ، ربمػػػا يغػػػادر ىػػػػذا 
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ع، وسػيتراني و يػدا  أمػاـ ملػؾ إنالتػػرة، الػذ  يناػر  قػي املػؾ، ويناػر  قػػي األسػبو 
 ا ااـ ل ور، المدينة التي  ا رتني فييا أييا السلطاف. 

 قاؿ العادؿا وما ن ف وىذاه!...
قاؿ ىذا وىو يقترب رطوة إلى األمػاـا أريػد مػف أف السػلطاف أف ين ػرني فػي 

  ربي مع ملؾ إنالترة. 
 نست يد مف ذلؾه!.. قاؿ العادؿا وماذا

 قاؿ ىذاا أعيناـ في إعادة عاا إلياـ.
فوجينػػا جميعػػا  بػػذلؾ، اػػاف ىػػذا   ي ػػدؽ و  ي يػػـ. فقػػد اػػاف قبػػؿ قليػػؿ يشػػتط 
فػػي مطالبػػو لتن يػػذ شػػروط ال ػػل . سػػات العػػادؿ، نظػػر إلػػى السػػلطاف يسػػتطلع رأيػػو 

 ولاف مو   لـ ي رؾ ساانا . 
 نظر إلي العادؿ ونظرت إليو. قلتا 

   تعتقد أف ىذا سابقا  ألوانو. ػ أ
قػػاؿا لػػيس سػػابقا  ألوانػػو، ربمػػا تعرفػػوف و شػػؾ أننػػي  ػػادرت عاػػا قبػػؿ شػػيريف 
بعػػد أف ىػػددني ملػػػؾ إنالتػػرة بأرػػػذ   ػػور مػػف يػػػد ، واليػػـو ييػػػددني بػػانتزاع  قػػػي 

 املؾ. 
 قلتا لنا أسرأ نريد إط ؽ سرا يـ، وملؾ ا ناتار ىو مف ن اوض.

 لؾ.قاؿا أنا أعيناـ على ذ
 قلتا افعؿ ذلؾ، ولاف بشأف ما طلبت فسنب ث فيو بعد ذلؾ. 

 قاؿا لاـ ذلؾ، ولاني أرجو أف يبقى ىذا سرا  فيما بيننا.
 قاؿ العادؿا لؾ ذلؾ.

ررج مف الريمػة متل عػا  بعباكتػو، وترانػا ون ػف فػي أشػد مػاناوف مػف الدىشػة، 
  اح العادؿاما الذ  يجر  أييا السلطاف. 

  ب الملؾ عف اؿ شيك. قاؿ مو  ا أعماه 
 قلتا ىؿ ت دقو يا مو  ...

قاؿ مو   ملر ا  المسألةا تابع األمػر أييػا العػادؿ، أنػت أعػرؼ منػا بيػؤ ك، 
أسبر  ور ىذا الرجؿ. إف اللـؤ ينز مف جلده. مو   العػادؿ اػاف يقػود جيشػا  ابيػرا  

بعػػػض  مػػف العيػػػوف والجواسػػػيس يعػػػرؼ مػػػف ر لػػػو أدؽ دقػػػايؽ ال رنجػػػة، وىػػػو يػػػتقف
 ألسنتيـ ويعرؼ ال روؽ فيما بينيـ ولو جلد على ا ميـ. 
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ال اجب قوشي أربرنا عف  اؿ عاػا ومػا ثلػت إليػو مػف دمػار ورػراب، و اػى 
عػػػػف األسػػػػرأ وسػػػػوك  ػػػػاليـ، وسػػػػبقتو العبػػػػرة وىػػػػو ي اػػػػي  عػػػػف سػػػػيده بيػػػػاك الػػػػديف 
قراقػوش، وذاػػر أف ال رنجػػة قيػػدت المشػػطوب بالس سػػؿ ورمتػػو فػػي مػػذود، أمػػا بػػاقي 
األمػػراك فقػػد  شػػروا فػػي زوايػػا اإسػػطبؿ ت ػػت بػػرج البقػػر، وقػػاؿ إف ال رنجػػة يعػػذبوف 
فاطمػػػة رطيبػػػة الراضػػػي مقػػػدـ الن ػػػاطيف ليجبػػػروا الراضػػػي علػػػى اشػػػؼ أسػػػرار الػػػ  
ال يف الذ  استعملو أاار مف مػرة لتػدمير منجنيقػاتيـ ودبابػاتيـ، وأف فاطمػة قالػت 

 فسنتزوج بإذف اهلل في الجنة.  لرطيبياا ا مد، وًاذا لـ نتزوج في ىذه الدنيا
وجيك ب ليب ال لبوت مف دمشؽ ر ؿ أياـ، فزارنا وفد مف رىبػاف ال رنجػة 
ومقػػدمييـ، فمػػا إف رؤوا ال ػػليب  تػػى راعػػوا أمامػػو، اػػـ رمػػوا أن سػػيـ علػػى األرض 
وع ػػػػروا وجػػػػوىيـ بػػػػالتراب، ورضػػػػعوا رضػػػػوعا  عظيمػػػػا  لػػػػـ أشػػػػاىد مالػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ، 

أف ياوبػوا إلػى رشػدىـ، فػذاروا للعػادؿ الػذ  اػاف ي اوضػيـ  وأمضوا وقتا  طوي   قبػؿ
عػػػادة أف ملػػػوؾ الغػػػرب قػػػد وافقػػػوا علػػػى ميلػػػة األشػػػير الا اػػػة لتن يػػػذ ا ت ػػػاؽ، ر ػػػـ 
إ ػػارات ال داويػػة المتاػػررة علػػى معسػػار ال رنجػػة، ور ػػـ المواجيػػات ال ػػغيرة التػػي 

الػزيف قػد رتػب تقع بيف ال يف واآلرر بػيف اليػزؾ وبعػض جنػود ال رنجػة، اػاف عمػر 
متطوعػػة تعمػػؿ فػػي الليػػؿ ومتطوعػػة تعمػػؿ فػػي النيػػار ت  ػػؽ جنػػود ال رنجػػة الػػذيف 
يبتعػػدوف عػػف معسػػػارىـ لقطػػع ال شػػػيش للػػدواب أو ل ستسػػتقاك، واانػػػت ماػػؿ ىػػػذه 

 األمور   تجر  على ما يراـ دايما .
سػػيد  ومػػو   اػػاف فػػي تلػػؾ األانػػاك يااػػر مػػف اإرػػت ك بقاضػػي العسػػار ابػػف 

وسػػيرة رل ايػػو الراشػػديفي ولػػـ ياػػف ابػػف شػػداد  ذااروًاياه سػػيرة سػػيدنا م مػػد شػػداد يتػػ
 يقوؿ شييا  عما يدور بينيما مف ا ـ.

أما أنا وعندما أدرؿ إليو وأ مؿ السج ت والدساتير والاتػب ليقػوؿ رأيػو فييػا، 
 أراه  ارقا  في  الة مف اليدوك أعجب لػيا. 

 قلت لػوا ماذا تريد يا مو  ه!...
 سار ا  بعينيوا ىؿ مف الجند مف ال رب يا قاضينا األجؿه...قاؿ 

 قلت مترددا ا   أ د يمؿ   بتؾ يا مو  ...
 ابتسـ سيد  ومو   ابتسامة بديعةا ولاف ال رب اريية.

 قلتا ىي اذلؾ.
 قاؿا فماذا ن عؿ إذا ه!... يدعونا الواجب ويابطنا ال اؿ.

 قلت مش قا ا فوض أمرؾ هلل!!...
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 ـ الوايؿ.قاؿا ونع
 ػػؿ موعػػد ا سػػت قاؽ  األوؿ مػػف شػػروط ال ػػل ، فقػػدـ وفػػد مػػف ال رنجػػة إلػػى 

 معسار السلطاف،  يث يقيـ قريبا  مف ش رعـ.
اػػػػاف العػػػػادؿ قػػػػد أعػػػػد اػػػػؿ شػػػػيك، أ ضػػػػر األسػػػػرأ مػػػػف دمشػػػػؽ، اػػػػانوا أل ػػػػا  
ورمسػػػػػػػماية، يبػػػػػػػدوف ب الػػػػػػػة جيػػػػػػػدة وقػػػػػػػد لبسػػػػػػػوا ايػػػػػػػاب أىػػػػػػػؿ دمشػػػػػػػؽ، مسػػػػػػػر يف 

و علػػػػييـ إمػػػػارات ال ػػػػرح، واػػػػاف ىنػػػػاؾ أيضػػػػا   ػػػػليب شػػػػعورىـ، ليقي الوجػػػػوه تبػػػػد
ال لبوت الضرـ الذ  وضع على عربػة يجرىػا بغػؿ أبػيض قػو ، ومػا إف قػدـ وفػد 
ال رنجػة  تػى جلسػوا ت ػت عػريش مػف الجريػد. دققػوا بػيف األسػماك التػي بػيف أيػػدييـ 
واألسػػػػرأ الموجػػػػوديف، فاطمػػػػأنوا، اػػػػـ سػػػػلميـ العػػػػادؿ مايػػػػة ألػػػػؼ دينػػػػار فػػػػي عػػػػدة 

 ذارىـ بما علييـ مف است قاؽ في الشير المقبؿ، فوعدوا بذلؾ.أاياس،و 
انطلػػؽ ال رنجػػة بأسػػراىـ و ػػليبيـ، فيمػػا اػػاف المعسػػار اإسػػ مي يغػػرؽ فػػي 

  مت  ير معيود.
 ربما سمعت  وتا  أو جنديا  يقوؿا
 ػ لماذا   ن عؿ بيـ اما ي علوف بنا..

 س. ػ لقد تراناىـ يررجوف باؿ شيك عندما درلنا بيت المقد
 ػ يجب أف نعامليـ بالماؿ.

 ػ إنيـ   يست قوف ىذه المعاملة. 
اليزيمػة التػػي ل قػػت بمػػو   وسػػيد   ػ ح الػػديف، دفعػػت بػػأمراك اايػػريف إلػػى 
ا جتػػػراك عليػػػو وطلػػػب دسػػػاتير المغػػػادرة منػػػو، فاػػػاف يػػػرد بعضػػػيـ بلطػػػؼ والػػػبعض 

اكه، وقػد اآلرر بغلظة. واضطر مو    ير مرة أف يقطع بعض األمراك ليضمف بقػ
تعلؿ ىؤ ك بطوؿ ال رب وعدـ جدواىا وقلة الن ير، وااف مو   يذارىـ بمػا أمػر 

 اهلل. 
أمػػا مػػا أاػػار مػػو   فيػػي تلػػؾ الر فػػات ال ػػغيرة الدايمػػة بػػيف أبنايػػو وًاروتػػو 
وأبنػػاك عمومتػػو  ػػوؿ اإقطاعيػػات وال واضػػر، وذات مػػرة، وبينمػػا انػػت وًايػػاه علػػى 

 ر بقوة وقاؿااتؼ واد  يشرؼ على ش ر عـ، زف
 ػ أشعر أنني فشلت يا قاضينا األجؿ. 

 قلتا  اشا مو  .
 قاؿا   أشعر أف أ دا  أرذ عني ما أنا فيو وما نذرت ن سي لػو. 
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 قلتا عملؾ في ميزاف  سناتؾ، وماااف ربؾ نسيا.
 قاؿا ولاف أو د  ي بوف الدنيا، واذلؾ إروتي.

 قلتا و  تزر وازرة وزر أررأ. 
فػػػي عاػػا أشػػعرتني بطعػػػـ ال شػػؿ مػػرتيف. قػػػؿ لػػي ايػػؼ ياػػػوف  قػػاؿا وىزيمتػػي

 ال ااـ  ااما  إذا ا تلت بلده وأىيف أىلو، فيؿ تبقى لػو مف ارامةه!... 
 قلتا ولاف أبناكؾ يا مو    يررجوف عف طوعؾ.

 قاؿا ما ىذا ق دت!!...
 قلتا الملؾ طاغ، ينسي المرك أشياك اايرة.

 ينسي اؿ شيك، إ  الطمع وال قد. قاؿا  دقت يا قاضينا األجؿ، الملؾ
وجاكنػػػػا رسػػػػوؿ مػػػػف قبػػػػؿ الانػػػػدىر  اللعػػػػيف ي ػػػػذرنا مػػػػف ردعػػػػة يػػػػدبرىا ملػػػػؾ 
ا ناتػػار فػػي اسػػت قاؽ الشػػير الاػػاني، إذ قػػاؿ ىػػذا الرسػػوؿ إف ملػػؾ ا ناتػػار أعلػػف 
بػػػيف روا ػػػو أنػػػو لػػػف ين ػػػذ ا ت ػػػاؽ امػػػا ىػػػو، بػػػؿ سي  ػػػؿ علػػػى المػػػاؿ واألسػػػرأ 

اح أسػػرأ المسػػلميف فػػي عاػػا، وين ػػ نا الانػػدىر  وال ػػليب ومػػف اػػـ لػػف يطلػػؽ سػػر 
 على لساف رسولو أف نطلب رىايف مف ابار ال رنجة لنضمف تن يذ ا ت اؽ. 

وقػػػد اانػػػت الرسػػػالة رطيػػػرة إلػػػى أبعػػػد ال ػػػدود، وليػػػذا فقػػػد اجتمػػػع بنػػػا مػػػو   
السلطاف في ريمتو نتػدارس األمػر، فاػاف مػف رأ  العػادؿ أف الانػدىر  معنػي جػدا  

ع قػة بػيف مػو   السػلطاف وبػػيف ملػؾ اإناتػار. وًانػو ير ػب أف يقػدـ شػػييا  بإسػاكة ال
م يدا   تى يابػت  ػدقو فػي التعػاوف معػو، مقابػؿ  مايتػو مػف ملػؾ اإناتػار، وليػذا 
قاؿ العادؿ أنو   يجب ت ديؽ ىذا الرجؿ، فقد أابت في  ور إنو قادر علػى بيػع 

لعػػػادؿ أف سياسػػػة مػػػو   أبيػػػو مػػػف أجػػػؿ أطماعػػػو وىػػػو مػػػا   ػػػؿ فعػػػ  ، وأضػػػاؼ ا
السلطاف القايمة على استمالة ىؤ ك األ راب ىي  سياسػة ناج ػة تػؤتي أاليػا فعػ   
في أ ياف اايرة. فاليدية التي و لت إلى ملػؾ ال رنسػيس فػي  ػور بعػد أف  ػادر 
عاػػا جعلػػت مػػػف جيشػػو ينسػػ ب إلػػػى عػػرض الب ػػر، امػػػا أف الع قػػة الوديػػة التػػػي 

وملػػػؾ اإناتػػػار قػػػد تػػػؤد  إلػػػى نتػػػاي  طيبػػػة تجنػػػب أرػػػذت فػػػي النمػػػاك بػػػيف مػػػو   
المسلميف وب دىـ وي ت ال رب، ولـ ير ب العادؿ أف يشير  ػرا ة إلػى مػا تػردد 
مف عروض بالزواج قدميا ملؾ اإناتار إلى مو   السلطاف تقضػي بػزواج العػادؿ 
مػػػف أرتػػػو الملاػػػة جوانػػػا، واػػػاف عمػػػر الػػػزيف قػػػد عمػػػؿ علػػػى تييػػػأة األجػػػواك بينيمػػػا 

ىدرجة أف الملاة جوانا أطلقت رادميف لػػيا مسػلميف اانػت أتػت بيمػا مػف  ػقلية، إل
وذلػػؾ إارامػػا  للعػػادؿ، قػػاؿ لػػي عمػػر الػػزيف إنيػػا امػػرأة ليسػػت جميلػػة ولانيػػا تت ػػرؽ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 235 - 

فع   للزواج مف العادؿ. ولمػا عرضػت ال اػرة علػى سػيد  ومػو    ػ ح الػديف لػـ 
يػػا، تلػػؾ الع قػػة التػػي   تػػراد يػػرفض بػػؿ رأأ ذلػػؾ ينػػدرج ضػػمف ع قػػة ال ػػرب ذات

لذاتيا وًانما تراد لدفع األذأ ولنشر اإس ـ، فإذا ااف الػزواج جػزك مػف ىػذا الترتيػب 
فػػ  بػػأس بػػو، وربمػػػا رأأ مػػو   أف الػػزواج قػػد ي ػػػؿ مشػػا ت   ت ليػػا السػػػيوؼ، 
، فػػإف فاػػرة الػػزواج التػػي طر يػػا ملػػؾ اإناتػػار، اانػػت جػػزك مػػف تقاليػػد  وعلػػى العمػػـو

 مرعية.
وفػػػي نيايػػػة  دياػػػو طلػػػب العػػػادؿ مػػػف مػػػو   أف   يعيػػػر اػػػ ـ الانػػػدىر  أ  
اىتمػػاـ وأف ين ػػذ ا ت ػػاؽ إلػػى نيايتػػو، فلمػػا جػػاك دور  قلػػت أف الانػػدىر  وىػػو مػػف 
نعػػرؼ   يمانػػو أف يغػػامر بإرسػػاؿ ماػػؿ ىػػذه الرسػػالة الرطيػػرة لػػو  أف لػػػيا أسػػاس، 

ماانتػػو فػػي  الػػة اناشػػاؼ أمػػره، فيػػو لػػيس سػػاذجا  و   ريػػرا  ب يػػث يقػػامر بسػػمعتو و 
وليذا فإف مف ال ػذر ت ػديقو، را ػة وأف طلػب الرىػايف لػيس أمػرا  مناػرا  فػي ماػؿ 

 ىذه ال ا ت، ولف نرسرعلى اؿ الوجوه.
اسػػػتمع ولػػػوجيتي النظػػػر، ىػػػز رأسػػػو اػػػـ الت ػػػت إلػػػيا افعلػػػوا امػػػا قػػػاؿ قاضػػػينا 

 األجؿ.
ا عػػيف لػػػيـ مػػف المػػاؿ، وفػػي اليػػـو التػػالي، و ػػؿ إلينػػا وفػػد ال رنجػػة يطالػػب بمػػ

استقبليـ العادؿ في ريمتو، فقدـ لػيـ الماك المال  وال اايػة التػي ت ػيض بيػا جنبػات 
ش ر عـ، اـ قاؿ لػيـا ن ف ن ي بوعودنا وات اقاتنا، المتنا ىػي المتنػا، وليػذا نطلػب 

 إلياـ أف تسلمونا أسرانا ىذا  اليـو لنسلماـ ما عيف لاـ ىذا الشير.
 ف يدعى جيرارا فإذا رفضنا.قاؿ مقدميـ واا

قػػػػػاؿ العػػػػػادؿ بيػػػػػدوكا تعطوننػػػػػا رىػػػػػايف مػػػػػف عنػػػػػداـ لنطمػػػػػيف إلػػػػػى أف أسػػػػػرانا  
 سيطلقوف في نياية الشير الاالث. 

 قاؿ جيرار وىو اريو المنظر فظ الوجوا فإذا رفضنا.
 قاؿ العادؿا بابتسامةا   تتسلموف باقي الماؿ.
علػػياـ أف تسػػلمونا مالنػػا لػػػيذا قػػاؿ جيػػرار بجرمػػو الاريػػوا   نوافػػؽ علػػى ىػػذا، 

 الشير، وتقنعوا بالمتنا إننا سنسلـ إلياـ أسرااـ في نياية الشير الاالث.
قػػاؿ العػػادؿا أ  أناػػـ تطػػالبوف باػػؿ شػػيك  تػػى تسػػلمونا أسػػرانا... مػػا الػػذ  

 يضمف.
 قاؿ جيرار ب وتو المنارا المتنا ىي المتنا.
 قاؿ العادؿا   نوافؽ. أعطونا رىايف لن دؽ.
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 اؿ جيرارا   نعطياـ. وىذا ا ـ الملوؾ األرير. ق
 قاؿ العادؿا إذا  أنتـ في نيتاـ الغدر.

قػػاؿ جيػػرارا وأنػػتـ فػػي نيػػتاـ الغػػدر، وسػػأنقؿ ذلػػؾ إلػػى الملػػوؾ واألمػػراك الػػذيف 
 ينتظرونني.

قاؿ ذلؾ وقاـ، فقػاـ معػو اآلرػروف، رابػوا ريػوليـ اػـ انطلقػوا فػي تلػؾ السػيوؿ 
 لمرافقتيـ.دوف أف يطلبوا  ماية 

ر ب العادؿ أف يقوؿ لمو   أف وجية نظره  ايبة، وأننا قد ناػوف قػد تعجلنػا 
 وأف مف المماف أف ياوف الاندىر  قد ردعنا، ولاف مو   أمره بالساوت قاي  ا

 ػ الرجؿ لـ يردعنا على مافيو مف ربث ومار.
، 0090بعػػد ذلػػؾ بيػػـو وا ػػد، واػػاف يػػـو الا اػػاك العشػػريف مػػف ثب مػػف عػػاـ 

وبيف   ة الظير و  ة الع ر، ررج ملؾ اإناتار الػذ  يسػمونو عنػدنا بالملػؾ 
ريشار ويطلؽ عليو أىؿ ملتو ريتشارد، ررج بمػف معػو مػف الريالػة والرجالػة وضػار 
بي الطبوؿ واألبػواؽ، يرافقػو عػدد ابيػر مػف الملػوؾ واألمػراك ومػف معيػـ مػف الجنػد، 

مػابيف تػؿ الم ػلبيف وبػيف تػؿ ايسػاف، اػـ ررجوا جميعا  مػف عاػا، وقطعػوا المسػافة 
و لوا تؿ العياضية  يث ااف مو   يرابط في ريمتو لمدة عػاميف متتػاليف، الملػؾ 
ريشػػار ومػػف معػػو مػػف الجنػػد اػػانوا يجػػروف وراكىػػـ ا اػػة ث ؼ أسػػير مسػػلـ، قضػػوا 
سنتيف مف أعمارىـ المباراة يدافعوف عف عاا، اانوا يرس وف في أ  ؿ مػف الليػؼ 

 د.والزر 
ومػػػػا إف و ػػػػؿ ريشػػػػار إلػػػػى تػػػػؿ العياضػػػػية،  تػػػػى ا ػػػػطؼ العسػػػػار  ػػػػ وفا  
 ػػ وفا ، اػػـ وضػػعوا األسػػرأ أمػػاميـ، اػػـ ت ػػدث راىػػب مػػا، اػػـ انطلػػؽ جنػػودىـ إلػػى 
األسػػرأ، اػػؿ جنػػد  اسػػت رد بأسػػير، اشػػتدت ضػػربات الطبػػوؿ واشػػتد نعيػػر األبػػواؽ، 

دفعػة وا ػدة، وبإشارة وا دة مف الملػؾ ريشػار، ىػوت السػيوؼ علػى رقػاب األسػرأ، 
ا اػػة ث ؼ رأس مػػف علػػى أاتافيػػا إلػػى األرض، دفعػػة وا ػػدة، ىػػوت األجسػػاد إلػػى 
التػػػػػراب، ترتجػػػػػؼ  ارتجافػػػػػا  عظيمػػػػػا ،  ػػػػػارت األجسػػػػػاد التػػػػػي بػػػػػ  رؤوس تنػػػػػت ض 

 وتتقلص واأنيا تتشبث ب رر ريط  مف ىواك عاا. 
الػػػدـ الػػػذ  اػػػاف يشػػػرب مػػػف الرقػػػاب،  طػػػى التػػػراب، اػػػاف ااي ػػػا  وقانيػػػا  ولػػػو 

 معاف، وفا ت في الجو راي ة تبعث على الدوار.ل
الملػؾ ريشػار، ملػؾ اإناتػار، رفػع يػده فتوق ػت الطبػوؿ واألبػواؽ، نظػر  واليػػو 
رأأ الجنػػد واألعػػ ـ والريػػوؿ والػػت ؿ ومدينػػة عاػػا ي ضػػنا الب ػػر، نظػػر إلػػى الػػدماك 
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 التي  طت تؿ العياضية، شد ىواك عاا إلى  دره وقاؿا
 إننا انت رنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ػ اآلف أستطيع القوؿ 

 
 

**** 
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