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ولغوأيقايرتياقوأ
تحتفت،لوبنطسإ-يوكنرأيفهتلوفطىضمأو،1972ماعنيسرميفدلو
زاغلألاصصقلوحرودتيتلاهمأايادهلالخنمبدألاملاعيفهانيع
اهيفهتساردَّمُتينألبق1994ماعتنكلبةعماجكرت.ءادوسلاايديموكلاو
.ةضماغلاةديعبلاةيبنجألادالبلايفًامئادشيعلابحأو،بدألاملاعلًاغرفتم
يتلاو،ةيبدألاهتاياورىلوأ؛نايبرادتارادصإنممالظلاةوعدةياورتناك
ماعلالظلاةيناثلاهتياورتردصو.2002ماعلةياورلضفأةزئاجاهيلعلان

1453راصحهتياورتيقلامك،2005ماعفلأيلايلةياورباهبقعأ،2004
تاياورلاءارقىدلًاريبكًامامتهازووايوينوناقلاَيتياورعم2009ماع
.ةيخيراتلا
:هتافلؤمنم
.)2009(دئاقلا
.)2009(1453راصحلا
.)2009(زوواي
.)2010(عبارلادارم
.)2010(ينوناقلا
.)2011(انالوم
.)2011(ديمحلادبع
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فلؤملاةمدقم
:هنعتلِئُساملاطلاؤسنعبيجأنألبقءدبلايننكميال؛زيزعلايئراق
نمتجرخو،ةقوشملاةريثملاتارماغملاوبعرلاءاوجأنمتلقتنااذامل
؟فيكو؟عئارلاةيخيراتلاتاياورلاملاعىلإ،يطوقلانفلابولسأ
دمأنأبحأتنك،يبابشعلطمويتلوفطيف:يقيقحلائراقلايزيزع
يتلاةضماغلاثادحألاةلسلسنم،ةريغصتناكولوةعطقعطتقأف،يدي
نمًالطبتنكولامكفرصتأو،يلقعيفاهليكشتديعأو،انخيراتلّكشت
،يضاملاىلعاهلالخنملطأيتلاةذفانلاةباثمبكلذناكدقف.اهلاطبأ
يفيننكل.يلقعينمفطختداكتةحاّوفةضماغتامسناهنمّبهتيتلاو
ملاعلايفًاسمغنمتنكةباتكلاملاعيفةينهملايتايحنمىلوألاتاونسلا
تاياورلانمءيشيتليخميفنكيملو،يقورعيفمدلادمجييذلاعورملا
يرستةقيقحعقاولايفخيراتلانأزيمأتأدب،مايألارورمعمو.ةيخيراتلا
ىلعو،خيراتلااذهليكشتديعننأيرورضلانمو،انتايحليصافتلكيف
لاضنلابًائيلمًايئانثتساًاماقماهخيراتيفتغلب،انتمأكةمأخيراتصخألا
يركشمدقأنأانهّيلعبجوتياذهل.ديدجنمهميدقتو،باجعإللًاريثمو
اذهىلعينتعجشيتلاىلوألاتناكيتلاولغوأةنيمأةديسلاةرشانلل
.لمعلا
يتربميلاغويجرسنيريبكلاّيقيدصتامهاسمًاضيأىسنأنأيننكميالو
)يلادم-وناليم(ويجرسزوجعلاعراصملاةبحصتناكدقف.يتردبونايبافو
ةنيفسناطبقدافحأنموهوً،ادجةّميقاهيراربوىطسولاايسآءارحصيف
رجاتهدجدجفونايبافامأ.لوبنطسإنععافدلايفتكراش،ةيونجةيبرح
ولوبوكرامةقيرطىلعهسفننعحّورينألواحيناك،ةيقدنبلاراجتنم
عمةحيرمريغتاقالعىلعتناكيتلاايسآطسونمةيسنملااياوزلايف
رخأتنممغرلاىلعتارتموليكلافالآهعمانعطقدقف.ةينامثعلاةنطلسلا
،زاغلألابةئيلملاةضماغلامهسوقطيفنييناماشلاانكراشف،انيلإهمامضنا
يفنورقتسينيذلانانسألانمةغرافلاهاوفألايوذىلإعمسلاانيغصأو
دجاسملايفامأ،اهيناعمنيبتسناليتلاتانعللانومتمتيو،فوهكلاتاولخ
نايثاجامهوتاوعدلابنالهتبيياقيدصناكف،دجسأتنكثيحةميدقلا
يفيرناطلابجيفكانهاهانلدابتيتلاتاياكحلالازتالو.امهَبكُرىلع
اهانيضمأيتلاةليللاكلتيفبائذلاانتمجاهامدنعةمتاقلاحوفسلالالظ
.ينذأيفنطت،تالبطسإلاىدحإيفنبتلاماوكأىلع
نمهؤايحإيسفنيفرقتساو،خيراتلابيعلولَّكشت؛ئراقلايزيزعاذكه



.هريطاسأوهقئاقحلالظيفديدج
الف،انقنختةايحلانمةيدامرلاليصافتلانأًادبأىسننّالأانليغبنيانه
تنرتنإلاورتويبموكلاوزافلتلالالخنمةايحللةعنطصملاهوجولاىلإاورظنت
معنلاف،انيلعبذكتاهنإ.ةيدامرلاهوجولاهذهلةفلتخمناولأاهنأىلعالإ
ىلعيننكل،ةملظالإانقامعأدزتمل؛ةرصاعملاةنمزألادوستيتلاةئيضملا
ً.اعمايهف،ريبكلادوسألابقثلاكلذًاعمزواجتنسةءارقلاباننأبةقث



:لوألالصفلا
تايادبلا
I
:لاقو،ًالهذنمّهلظىلإّعلطتف،سمشلاقورشدنعهاوأمنمبلعثلاجرخ
.ٍلمجنعّهلكحابصلاثحبيهليبسيفىضممث،"ًالمجمويلاىّدغتأس"
."ينيفكتًةدحاوًةرأفّنإ":لاقوًاددجمّهلظيفَسَّرفتةريهظلادنعو
)بلعثلا(ناربجليلخناربج
1479يناثلانيرشت؛لوبنطسإ
لمعممهأزايتمابحاص-ريبكلايكينالسلابوقعينباريهطتفداص
-ةرمرمئطاوشلوطىلعةدتمملالماعملانيبعمشلاونوباصلاوتويزلل
ةكرحوطاشنكانهناككلذل،يناثلانيرشترهشنمريخألاتبسلاموي
يفرمحألارجآلاوباشخألانمةينبملاوةلخادتملاتويبلايفنييعيبطريغ
.ةطلغةقطنمفارطأ
حايرلاو،ةنيدملاءامسىلعرطيستمداقلاءاتشللةدبلتملامويغلاتناك
رويطو،نخادملانمدعاصتيناخدلاناكو،ءاجرألامعتةدرابلاةيلامشلا
ءوضنمرسيتامساكعناناكو،ةيدامرلاءامسلايفاهتحنجأبّقلحتءاتشلا
ىلإلالتلانمةردحنملانايدولالوحيساحنلااهنولبتاباغلاىلعسمشلا
تألميتلاةشحوتملاتاناويحلاامأً.اتوفخدادزيُقيضملاىلإًالوصوجيلخلا
ءابتخالابتأدبف،جولثلاةحئارتمشو،اهموحشواهنوهدتزنتكاو،اهنوطب
تناك،ةنيدملافلخةعقاولاةئداهلاءارضخلالاغدألالخادمويدعبًاموي
اهنأكو،نانتمابءاوهلااهموطخبمشتو،اهسفنيِّذغتوَةَدَّدحملااهتفيظوفرعت
لفاوقلالكنوكتسهلضفبيذلاو،داقرلالصفيفشيعتاهنأفرعت
.ةنمآةرفاسملا
ىلعنيئكتملاخويشلاهوجوولعت،هخيراتفرعيالٍميدقٍنزحراثآتناك
ىلعًاروهظلقأرهدلاراثآنكتملو،مهنانسأتطقاستدقو،مهيصع
تاراحلاربعةللستملاةبطرلاحايرلاتناكو،نزحلاراثآنممههوجو
،ةيانعبةتوحنمراجحأبةفوصرملاةسيئرلاعراوشلااياوزدنعدتشتةيبناجلا
ىحللاباحصأعرسأ.راجشألانمةطقاستملاةفاجلاقاروألابةلمحمتناكو
،دقوملابرقناكمنعنوثحبي،ةئفادلادجاسملاوحنىطخلاءاضيبلا
كلتبنوديعتسيو،ريبكلاحتفلامايأنميلاوخلا،نارقألاعمنوركذتي
.مهنادبأتنهونأدعبميدقلامهدجمتايركذلا
ءاسنلاتناك،ديدحلانابضقبةكبشملاتافرشلافلخةيفخملافرغلايف



نعثيداحأبنيلستيو،ةميظعلانذآملاوبابقلابنيزملاندملاقفأنبقاري
نيوريو،ةبرشألانبرشيونخاسلابلحسلانلوانتينكف،ةمكاحلاةلالسلا
نلقانتيو،هقيدصتنعِطتسيالامهتلئاعوحتافلاناخدمحمناطلسلانع
لظةفخبةماعلانيبًاقلقلوجيناكيذلاريمألانعبضنتالتاياكح
.حتافلادعبشرعللًاحشرمناكدقف؛ةريبكةبيهبو
ةرمهنملاراطمألاو،ناذآلامصيةقيضلاعراوشلايفةدرابلاحايرلاريفصناك
تاسلجلاعطقنتف،تمصلاىلعلمحتو،فوخلاثبت،قيضملالوطىلع
مهونهدالوأيفنيريتاهمألاتناكو،تاسمهلاأدهتو،ةأجفةليوطلا
.ناطلسلاوةطلسلابحاصءانبأنمءارمأ،نهناضحأيفساعنلانوبلاغي
ناك،ميظعلاملاعلاكلذقامعأيفو،ةقيقحلاوملحلاو،ةظقيلاومونلانيبو
نمنالتاقتيوامهيفيسنالتسي،ناطلسمجوأديزايبودغيمهنمدحاولك
.شرعلالجأنمةداوهنود
يدنفأبوقعيرمأ،تابسانملاكلتلثميفاولعفينأءاينغألاداتعاامكو
ةينيدلادهاعملايفو،روصقلانعةديعبلاتاراحلايفحئابذلاموحلعيزوتب
ةبقىلإةفرعملاروناهنمثعبنييتلاةميظعلاةنمثملاةيرئادلابابقلاتاذ
ةنكادلاتابتكمللنوعربتملاناكو.ركشلاةيعدأبالطلاددرثيح،ءامسلا
نابضقلاتاذاهذفاونلالخنمةللستملاليدانقلاءوضاهدنعرسكنييتلا
نورهظيةتهابلاةفيعضلامهداسجأو،ةئضوتملاةعشاخلامههوجوب،ةيديدحلا
ناك.ةيريخلامهلامعأءافخإيفمهدهجنولذبيوً،انايحأنوفتخيوً،انايحأ
محللاةقرموءاسحلاعاونأتناكو،معاطملايفاٍّيناجممويلاكلذيفماعطلا
رودتزرألاقابطأو،دقاوملاىلعىلاوتتبابكلاخايسأو،ةريبكلارودقلابلقنت
.ةفيظنلادئاوملاىلع
سيناوفلااهبطيحتيتلايدنفأبوقعيديسلارصقةقيدحيفرهظ
مهو،)1(يخأةيوازنمنومداقءادشأءايوقأناعجشنابش،ةنولملا
نومدقي،ضايبلاةعصانةليوطتاءابعنوفحتليوءاضيبتامامعنورمتعي
نمىرخأةيوازيفو.ءاعدلاوحئاصنلابجهلتمهتنسلأو،مهلمعنماياده
ءاوطنالاوءودهلانمةلاحيف،ةيولوملاةيكتلاشيواردعمتجيةقيدحلا
مهنأكوًانايحأمهضعبنمنوبرتقيةيولوملاو)2(ةيخألادارفأناك.مهتداعك
يفف.رشعثلاثلانرقلاىلإاهخيراتدوعييتلاةميدقلامهتاعارصنوسني
نمًاعبانكلذنكيملنإوً،اضعبمهضعبلماجيةصاخلامايألاهذهلثم
.ةليوطلاتاءاقللانمنوبرهتيو،بلقلا
ةراثإلاتقوناحو،ةكربلابءاعدلاوماعطلادعبمهاياوزىلإشيواردلاداع



يذلادلولا،)3(ورغودناك.تاراحلايفعيشييذلاةسامحلاوةيلستلاو
ًالهاذناكو،تاراحلانيبةنصحألادحأةوهصىلعلوجتي،هريهطتمتيس
تقودعبهلثدحيساممفوخلايسندقو،هلتمدقيتلاايادهلاب
ماق؛ماحدزالاكلذمضخيف.عيمجلامامتهاّطحمّكشالبوهف،ريصق
قحتساو،ةقاشروةفخبهلمعمتأو،ورغودريغصلافاطتخابمورحاّرجلا
.ءاطعلالزجأو،كلذنميدنفأبوقعيبرهتيملوً،اشيشقبهترجأقوف
ملو،ّطقملُسيملو،هلصأنعَّلختيمليكينالسلايدنفأبوقعينإلاقي
نمجرختهنأمهضعبىريو.هلماعموأهتراحدجاسميفدحأهري
امبو،اهدويقتالجسيفمساهلسيلهنإًاضيألاقينكلو،)4(نوردنألا
روهشملجروهو-رضخديسلاةطلغيضاقموقينأدعبتسملانمهنأ
نعثدحتينأًادبأدحألنكميالف،تالجسلاببعالتوشغب-هتلادعب
.هبةقالعهلسيلرمأنعهلأسينأدحأؤرجيالو،ةينوناقريغقئاثو
ريبكّيراجتزكرمءاشنإنمنكمتينأليختينأدحألنكميالهنكل
.ةلودلانميوقدنسهلنكيملولةعونتملاةيراجتلاهلامعأيفعسوتيو
يفوتلايرةعطاقميفريرحللًاريبكًاعدوتسمكلميبوقعينأ،فورعملانمف
ةشمقألاوريرحلاةراجتلًاسيئرًازكرملكشينزخملااذهنأعاشيو،ةيقدنبلا
ًالجريدنفأبوقعيناك؟لجرلااذهوهنمف.ابوروألامشيفةيريرحلا
،ريخللهبحو،سانلانيبةربتعملاهتيصخشبزمرىلإىقريناكهنكلً،اضماغ
نمًايلونيملسملادنعوً،اسيدقسكوذوثرألادنعودغيسو،نيفوهلمللهتدجنو
.نيلوهجملاماظعلاءايلوألا
بوقعيقحيفرهظتيتلاةديحولاةيبلسلاةرثرثلاتناكةريخألاةرتفلايف
هتجوزنمنكيملليلقتقولبقهريهطتمتيذلادلولانأيه،يدنفأ
دلولااذهنإلوقيمهضعبنإلب،هيراوجىدحإنمناكلب،ةثلاثلا
،فيطللادلولااذهناكامبرو.ةرشابمىرسألاقوسنمهؤارشمت،ينيتال
ءارمسلاهترشبو،ةليمجلاهحمالمو،ضيرعلاههجوبًاضيأسرفلاهبشي
ديسلانكيمل.رمعلانمةنماثلازواجتيهنأهيلعودبينكيمل.ةمعانلا
،ةرمسلاهذهبٌةأرماهئاسننيبنكيملهنأكلذكدقتعيو،رمسأبوقعي
؟ةقيقحلافرعينمنكلو
ةطلغلهأناكامنيبو،يناثلانيرشتنمدرابلامويلاكلذرصعيف
نوهقهقيلافطألاناكو،رجغلانمراتيغلافزعو،زابمجلاباعلأبنوعتمتسي
؛سمشلابرغتنألبقو،ةفلتخملامهباعلأنوبعليمهوةملظملامهفرغيف
نإنولوقيمهضعبناك.تئيضأيتلاحيباصملابراهنىلإناكملالوحت



رشتنادقو.ءاشعلاةالصبقعهيفرتلاوحرفلاسلجمىلإمضنيسناطلسلا
ىلإماحدزالاكلذيفطاشنلاورورسلادادزاو،هردصمةفرعمنودنمربخلا
.نييداعريغدالوأةعبرأمامضنادحأاهعمظحاليملةجرد
II
تناكو،"انسالفإرهظيىتحًاليوطرمألاقرغتسينل":لوقيمهريبكناك
ليوط،ًاليحنىتفمهريبكناك.ةوخإمهنأودبيو،ةمعنلاراثآمهيلعرهظت
عمجلاىلإرظنيناكو،هرمعنمةرشعةسماخلاغلبيً،ابذهم،ةماقلا
شامقلاةطاسبنممغرلاىلعو،ههجولامجنمديزتةقرشمٍةماستباب
ءارمحلاهترتسنإف،رعشلانمةعونصملاهتوسنلقلوحهفليذلاينميلا
،)6(يوصروبلاشامقلانميريرحلاينطقلاهصيمققوف)5(احمقلانم
هترتسالولو،راظنألاتفلتتناك،ضيبألايفوصلاهناطفقتحتودبييذلاو
نعهزييمتنكمملاريغنمناكل،رخافلاعماللاهؤاذحوبهذلابةزّرطملا
نعُهَزُّيمتو،شحافلاهانغءافخإيفًاقفومىتفلانكيمل،راصتخاب.نيرخآلا
.ةصحفتملاةقيقدلاتارظنلا
،رثكأهسفنلطاتحاهنكل،نسلايفهبراقيهنأودبيناكفيناثلاهوخأامأ
،غلاببدأيفريبكلاهيخأللاقف،ةطاسبَّدشأوءافخرثكأهسبالمتءاجف
لكأنمث،زابمجلاباعلأولظلاةبعلةدهاشملًالوأبهذن":هديؤيهنأكو
،نيريبكفطلوءايحبثدحتيناك."صمحملازوللاعملسعلاوةدبزلا
ههجوىلعيفضت،نيتمسبتملاهيتفشاياوزىلعرسكتتيتلالالظلاتناكو
كلتيفةلواطلاىلعو":ًالئاقفاضأً،اباوجعمسيملامدنعوً،ارثؤمءاهب
يفهبشييذلاناطفقلاةقايورفيفهسأرلخدأمث،"روطعلاعابتةيوازلا
مويغلانمضقناو.ً"اريثكاهنوبحيانراغصف":ءودهبعباتو،هيخأناطفقهنول
.ةظحليأيفراطمألالوطهبرذني،دعرلاتوصمهقوفةفيفخلاةيدامرلا
ناكو،سمخوأتاونسعبرأبامهنمرغصأناودبيناريغصلاناوخألاناك
نمو،هرمعنمةرشاعلازواجتينكيملوً،ازنتكمةرشبلاضيبأامهنمريصقلا
تفليفنيريبكلاهيوخأنعّلقيالو،نيرخآلاكًارتوتمنكيملهنأحضاولا
.هسبالمببسبنكيملكلذنكلو،هيلإهابتنالا
اهتقايىلع،نيمكنودنمةيدلجةرتسضيبألاهصيمققوفيدتريناك
ىتحضيرعلاقماغلاهلاورسيطغترعشلانمةمزجلعتنيو،ورفاهيفتكو
هيلعودبينكيملفً،ايراعناكهسأرنأنممغرلاىلعو،هقاسفصتنم
تناكهيلعودبتيتلاةأرجلاو،دورببعومجلابطلتخيناك،دربلابروعشلا
،امهسوقيو،نّيثكلاهيبجاحعفريًانايحأ،عيمجلانعهزيمتو،هنارقأزفتست



ررقيومهجتللههجودوعيامناعرسهنكلوً،ادحأبوجتسيوأركفيهنأكو
هتاونسيفىقبتسيتلاةوسقلااهيلإبرستتههجوريباعتتناك،هيأرذيفنت
رخآلاامأ.مارتحاورذحبهلوحرابكلاعمفرصتيناككلذعمو،ةلبقملا
ًاناطفقيدتريناك،مهرغصأهنإ،هيخأديبثبشتيوهوًافئاخًالجخناكف
هنذأيفاهسمهيتاسمهيفرخآىلإنيحنمكحضي،نوللاّيجاعًاكيمس
ودبتيتلاوهسأرىلعةيفوصلاةوسنلقلاو،راظنألاامهوحنهجتتف،هيخأ
،رخآىلإنٍيحنمحايرلالعفبةليامتميريرحلاهرعشنعطقستساهنأكو
.عيدبلالامجلاوةءاربلادهشمنعفشكت
،تمصبامهتبقارمبايفتكاف،امهمالكاعمسينلنيريغصلانأناريبكلاكردأ
دودشملبحىلعيشمينيجرهملادحأاوأر،فطعنملادنعو،ريسملااعباتو
اهكسمينزاوتلااصعهدييف،نيترواجتمبلديترجشنمنيدرجأنيعرفنيب
متمت،حايرلااهببعالتتةنولمةطرشأبنيزمكلسهولعيو،هابتناوةيانعب
ةديدشلاحايرلاهذهيفلامعألاهذهبموقيال":لوقيوهوريبكلامهوخأ
.نينوتفملجرلانوعباتياوناكةوخإلاةيقبنكل،"قمحأالإ
درسبأدبف،ربكألاخألاهلاقامعمسعمجلانيبنمًازوجعًالجرنأودبي
روبعديريناك،ةنسنيرشعلبقنسلاريبكجرهمتومنعةبيجعةصق
كلذىفتخاف،ديدشفصاعموييفوسكوغيداويفنكادلارضخألارهنلا
يفلوغتاونسلاكلتيفشيعيناكهنأتاياورلايفِركُذدقو،جّرهملا
خألاادعةصقلاكلتدحأقدصيمل.ةحمليفرولسلاكمسعلتبيويداولا
رتوتهيلعادبربكألاخألانأالإ،زوجعلاجارحإاوديريملمهنكلو،رغصألا
ىهنأ."كبيذاكأوتنأيهجونعبرغا":زوجعلللوقيوهونيقهارملا
،ةوخإلانمناكملاالخامناعرسو،نيجرفتملاعدويفقوو،هضرعجّرهملا
.عومجلاتقرفتو
اوقليملو،زوجلابةّوشحملاودرولاءامبةرطعملاةحارلاىولحراغصلاىرتشا
شامقلاعطقبةفوفلملاةحارلانأًامعازضارتعالالواحيذلاربكألاخأللًالاب
ةيقوألااهنزوزواجتييتلاةحارلاتناكقئاقددعبو،ةفيظنتسيلةقيقرلا
.ءافشلاوءانهلابتفتخادق
تضافيتلاةرطقلاتناكةَكَّسَُمملاةحارلاةيضقنأةلهولربكألاخألانظ
هيخألحومجلاةيدايقلاةيصخشلانأحوضوبىريامبرو،ةئلتمملاسأكلاب
امبرو،كلذل.ةمداقلامهتاونسيفاهلعفلعفتسنّيثَكلانيبجاحلايذريغصلا
يدجموقيس":ىنعمتاذةماستباهيتفشىلعولاق،ربكألاخألاهنأتابثإل
."مداقلاماعلايفاذكهانريهطتبناخدمحمناطلسلا



اميردينم":لوقيوهونيريغصلاىلإتفتلاو،يناثلاخألاهجوللهت
كلتانيسنتلهو":ةضيرعٍةماستبابريبكلاهعطاقف."؟اهلاننسيتلاايادهلا
."؟مالآلاايادهلا
نمةريبكةعطقهمفيفعضودقو،عومجلانعمهرغصأداعتبااوظحال
هنماوعمسيملمهّنكلوً،ائيشلوقينأًالواحمهتوخإىلإتفتلاو،ةحارلا
ً.ائيشاهنماومهفيملتامهمهىوس
،هبمتهتالف،انفيخيلكلذلوقيهنإ":لوقيوهو،هديبثلاثلاخألاكسمأ
ملألابنارعشيسامهو،ملألابًاريثكنورعشيالراغصلانإ:يبأيللاقدقو
."انمرثكأ
املقوهديرتاميفركف":عباتف،هفقوميفكسامتينأربكألاخألالواح
."؟لبقنمترُّهطلهيللقنكلو.اذكهنظتتنأف،تئش
فرعييبأو،دمحأايلبقنمرّهُطتملًاضيأكنكلو،لبقنمرََّهُطأمل-
.كنمرثكأ
ظافحلالواحهّنكلو،ىرخأةرمرخصلاىلعهسأفبرضهنأدمحأكردأ
ً:اعباتمهيلإتفتلاو."ميلسايتوقروقكاخألأسا":عباتف،هئايربكىلع
ً؟اريبكوأًاريغصنوكتنأنيبقرفلاامفالإو؟توقروقايكلذكسيلأ"
."؟ريهطتلاملأانيسنتلةريبكلاتالفحلاهذهلاثمأتسيلأمث
ىلعرصتاذامل":ريرحلانمطويخبلوزغمباتعو،ةداحتارظنبميلسَّدر
."؟فاخيهاشنهاشنأىرتالأ،دمحأيخأايثيدحلااذه
كلذلعفأً،اعبط":هتوخإربكأهنأبهروعشريثأتتحتلوقيقهارملاداع
."ربكألامكوخأيننأل،ديكأتلاب
،يخأايال":لاقف،توقروقسفنيفةيرطفلاةمحرلاسيساحأتظقيتسا
ال":امهللوقينيريغصلاهيوخأىلإتفتلامث."كلذلعفتّالأكليغبني
يطعيَحاّرجلاَرَِّهُطملانإلاقي":ًالئاقكحضمث،ً"اريثكملأتنساننأنظأ
لكىسنيو،هيعوناسنإلااهعمدقفيٌةليمجٌةحئارهلًابشعءيشلكلبق

الةقيقحلايف.ةفخبهلمعبموقيمث،ديعبناكمىلإهلايخببهذيو،ءيش
."هلمعيهنيىتحأدبهنأكردتالداكتكنإىتح،ًاليوطهلمعقرغتسي
ةرارمقوذتيوهوىرخأةرممجاهو،هليلغءافشنمدمحأنكمتيمل
ناسنإلاف،مكفواخمنمئدهيىتحةياكحفلؤيتوقروقمكوخأ":ةميزهلا
،موجهلكىلعدرللًادعتسمناكميلسنكل،"...هنأةجردلءامدلابخطلتي
فاخأالانأف،لعفتًاثبعكنكل،يفيوختلواحتتنأ":لاقو،هاخأعطاقف
."؟كبيذاكأعمسنإلوقيساذاميدجنكلو،مالآلانم



ًائيشتلقنإكلتقأس":متمتو،هيخأةقايبكسمأىتحهيديدمحأَّدم
."يدجل
راجشىلإرتوتلالوحتينأنمًافوخفقوملاةئدهتًالواحمتوقروقعفدنا
ايايه،جنرطشلانوبعليلاجرنكرلاكلذيفكانه،اوهبتنا":ميلسيذؤي
الدمحأاديتناك."جنرطشلاةبعلبرهامميلسنأفرعتتنأف،دمحأ
تعستادقو،ةعرسبسفنتيميلسأدبو،ميلسةقايىلعناضبقتنالازت
نأعيطتسينلتوقروقنأفرعيناك،فيفخلارارمحالاىلإتلامو،هانيع
.دمحأهبرضاماذإًائيشلعفي
يفتناكيتلاةدحلانكلو،ّطقدمحأينيعنعهتارظنميلسلوحيمل
دمحأهيلعدر."يتقاينعكيديعفرا":لوقيوهوفعضتتأدبهتوص
نأعومجللًاحضاوحبصأ،اذكه."؟لصحيساذامفلعفأملنإو":ٍقزنيف
.ءودهبمهوحناومدقتف،بسنوبسحءانبأمهنيلوهجملادالوألاءالؤه
ةروطخنوفرعتمتنأو،هابتنالاُتفلننحنف،اذهاولعفتال":توقروقلاق
ةطرويفعقننأنكميو،ناذئتسانودنمانهىلإانيتأاننأيفكي،كلذ
."ةريبك
يفدمحأسمه،ليوطتقويضمينألبقو،اتمصو،ًاليلقنادلولاأده
نوكأو،كمامأفقأو،شرعلاىلعهيفنوكأموييتأيس":ميلسنذأ
ناكتقولااذهيف."دالبلايفناكمدعبأىلإكلسرأساهدنعو،ناطلسلا
صاخشألاروصسكعتٍةآرملوحةدشتحملاعومجلانيبهاشنهاشوتوقروق
ةيلزهلاكشأاهلالخنمرهظتف،ةرجألابَُحتُفت،ءاطغاهيلع،كحضملكشب
.نودهاشملااهلكحاضتيو،تاقيلعتلاريثت،ةبراضتم
نئلو":نّيثَكلاهيبجاحلظنمفيفخداوسرهظدقو،ٍّدحتيفميلسهباجأ

."سوقلارتوبكقنخبرمآسف؛ناطلسلاانأترص
قصتلاو،ميلسهيخأنعهاشنهاشدعتباو،مالكلااذهةوخإلاعمس
ملو،لوهذبهيخأىلإرظنيوهوهانيعتظحجدقف،دمحأامأ،توقروقب
حيرلاريدهىوسمهنيبعمسيدعيملو،ةدحاوةملكلوقينأعطتسي
.درابلا
ذنمملاعلايفةمكاحلاتالالسلالكهيفهباشتتقلقردصماذهناك
تناكاملو،ًالوأهتوخإنمرذحينأهدازهاشوأريمألكىلعناك.لزألا
نوناقنمةيلاخةيكرتلاتارامإلادهعنمةثوروملاةينامثعلاديلاقتلا
نملشرعلاردقيىلاعتهللانأبداقتعالاهماقمموقيو،مكحلاىلعثراوتلل
يفمهئارظننعًايبسننيفلتخممهلعجيناككلذنإف؛هقحتسي



يفمهقحبةقثلانعًاليلقنوديعبانهءارمألاف،ىرخألاتايروطاربمإلا
هذوفنرهظيو،شيجلاوبعشلاةقثبستكينأريمأللدبالناك.شرعلا
حبصينأنكميناككلذل،هتاقالعوهتيصخشىلعكلذفقوتيو،امهيف
سيسأتناكمإلابنكيملو،مهرامعأتلاطاملكضعبلنيدالجمهضعب
.ةوخإلانيبةيوقلاةدوملا
نيعننأًامئادانمبلطياندج،حزميميلسنإ"ً:امستبمتوقروقلاق
يفءيشمهأُةَّوُُخألاو،ةوخإنحنف،ناطلسلاوهنمًامهمسيلو،انضعب
."ايندلا

ايانمرغصأهنأهللاركشانكلو،ديرتامكتنأرّكف":دمحأخرص
."نونجملااذهانقنخلانلبقشرعلايفهرودناكول،توقروق
،بلقلابيط،ديرفلايخأ":كحضيوهوهفتكنمميلستوقروقمض
نألامتحااوسنتالو،ًاليلقيبصعهنكلوً،ادرفًادرفةعبسلاهتوخإبحي
."همعدييدجنأل،يبألبقناطلسلاوه،مجيمعنوكي
امدنعةأجفةيويحلااهنعتباغيتلامههوجومهضعبنعدالوألاىفخأ
.لمتحملارمألااذهاوركذت
،يضمنايه":ثيدحلاىرجمرييغتو،رتوتلاةئدهتلواحيتوقروقداع
."رجغلاءالؤهدهاشنلو
ءارمحةميخمامأسانلانمريبكدشحعمتجاديعبريغناكميفكانه
،نيفزاعلاورجغلانمةعومجماهمامأورصقلاةقيدحيفةبوصنمرعشلانم
اهيلعو،عبرملكشىلعةقصالتمتالواطدتمت،مهنمديعبريغناكميفو
دتمتاملقيديألاتناك.ةفلتخملاديصلاموحلنمعاونأبةنيزملازرألاقابطأ
.ةريثكلاهكاوفلاوراضخلل
محللانولوانتيو،رجغلانودهاشيمهو،نآلاةوخإلاىلعودبيناك
ّةيكزلاحئاورلابحوفتيتلاةعونتملاتاتابنلابخوبطملاراضخلاءاسحنوبرشيو
رّهطملادلولاناكو.ليلقلبقمهباصأيذلارتوتلااوسندقمهنأكوةذيذللا
دق؛ريرحلانمقوطبةفوفلملااهفارطأتطبرةميخلخادمانييذلا
نمناتخفتنملاهانيعتناك،ليلقذنممهنوطباوألمنيذلاةوخإلاظحال
ةرخاسلامهتاصقربرجغلاىلعكحضيوهوعيفرطخىلإاتلوحتدقءاكبلا
.رخآىلإنٍيحنمةوخإلانعلفغينأعيطتسينكيملهنكل،ةبيجعلا
داعدقودلولاراشأو؟ءاقدصأمويتاذاوحبصينأمهنكميلهىرت
مهادانو،ءالبنلاةوخإلاىلإ؛ةداعسلابههجودروتو،رمسألاههجوىلإءافصلا
.ديعبنمزذنممهفرعيهنأكو



يلابينأنودنمهوحنميلسهجوتو،رمعلانمةنماثلاغلبيناعنكناك
نمةوخإلابرتقامث.هأّنهو،مهلوحعمتجتتأدبيتلادوشحلاتارظنب
مث.فيطللامالكلابهوعجشو،هنيعرمألااولعفورخآلاولتدحاولاناعنك
دلولاكحض،"؟تملأتله":سانلاعومجنيبعاضتوصبميلسسمه
."؟دعبرَّهُطتملأ،ينمربكأتنأ":فاضأمث،"!ال":لاقو
.ال-
؟رَّهطتسىتم-
.يتوخإعميريهطتمتيسةمداقلاةنسلايف-
؟اذامل-
.ةداعلايههذه-
كلذّلحيامدنعينتربخأاذإ،فختال":نانحبميلسمصعمناعنكدش
.ً"ادبأملألابرعشتنلو،يريهطتبماقيذلاحارجلاكيلإلسرأسفمويلا
.ناعنكايكركشأ-
بعلنسفتيتأنإو،تئشىتمانهىلإيتأتنأكنكمي،ركشلليعادال-
ً.اعم
.ةبعللاهذهبرهامانأف،جنرطشلاكملعأسوً،انسح-
ً.اريثكجنرطشلاملعتأنأديرأ-
رهامًاضيأيدلاوو،يدجنمةبعللاهذهُتملعت:لاقوميلسانيعتعمل
."اهيف
؟كوبأوهنم":ديجقيدصىلعفرعتينأهرسدقو،لوضفبناعنكهلأس
."؟انهدوجوموهلهو
.ايسامأيفهنإ،نآلاانهسيلال-
؟انهتنأاذاملً،اذإ-
."انميلعتعباتنليدجدنعميقنيتوخإوانأ":لاقوميلسكحض
؟انهكدجلهً،انسح-
.ال-
؟كدجفرعييدلاوله-
.هنوفرعيسانلالك-
ً؟اضيأانأهفرعألهو-
.هفرعتًاضيأتنأ-
؟همساام-
امبرلف،ءاقدصأانحبصأنإنكلو،كلذنمرثكأكربخأنأعيطتسأال-



.هفرعتس
ةريخألامايألايفرهظلوغنعديدجلاهقيدصىلإثدحتيميلسناك
ثحبيوهوقلقلاههجوبمهنمتوقروقبرتقاامدنع،لوبنطسإيفلوجتي
:هنع
؟جنرطشلانوبعلياوناكنيذلالاجرلاكئلوأركذتتله.ميلسايعرسأ-
كنأيفدمحأرّكف.هادحتينمبلطيو،لاجرلاعيمجمهدحأبلغدقل
.يدحتلاهيلعضرعوً،ابسانمًاسفانمنوكتس
."؟هبلغتنأعيطتستله،ميلسايعئاراذه!هللااي":ناعنكحاص
ءيشيأمهفينأليحتسيناكو،ددرتوةريحبهيخأهجوىلإميلسرظن
روطسلانيباممفشتسا،ىرحألابوأ،مهفدقل.ةدماجلاههجوريباعتنم
،توقروقيخأ":ةدحبهاخألأسف،هلالذإلهيخأنمةرماؤمديكأتلاباهنأ
."؟يدحتلاهيلعضرعيناكامدنعهعمًادوجومتنكله
رهظوً،ادجٍساقوحراجهنأكرديالو،ٍعاوريغهنإ:هّرسيفتوقروقرّكف
،لاؤسلااذهىنعمكرديملهنأادبو،لوهذببحملافيطللاههجوىلع
لكأن،ةقيدحلايفهاشنهاشعمتنك،هعمنكأمل،ال!هآ":لاقهنكل
."انعمهدوجومدعىلإانهبتنامث...مث،رزجلاىولح
ءاوهلاثيحىلعألاىلإهسأرعفرمث،ةتهابةماستبابميلساهلاق.ً"انسح"
تاقبطهسكعتمهَواهنأكوودبتمويغلاتناك،جولثلاةحئاربعبشم
تافصلانأتوقروقكردأو.ةيدامرلاءامسلايفةأجفقدتستيتلابحسلا
دق،مهسفنأهتوخإنعلب،هنارقأنعريغصلاهاخأزيمتيتلاةضماغلا
سيلو،لاجرلاغلبمغلبلجرهنأكدلولااذهف،ديدجنمروهظللتداع
ريثي؛رمعلااذهلثميفرمعملاىتفلااذهادبو،ةعساتلازواجتيملًالفط
.مهنيبوهنيبلكشتتيتلاةريبكلاةوهلانمفواخملاهسفنيف
:ًالئاقمسابهجوبناعنكىلإرادتساو."بهذنلف":لاقوميلسقفاوً،اريخأ
.ً"ادجبيطدلوتنأ،ءاقدصأانرص،قلقتالً،اددجميقتلنس"
بلغتنأعيطتستو،هبلغتنأعيطتستتنأو،ميلسايبيطًاضيأتنأ-
نمهبلطا،كلذلوقيناكيدلاوف،بلقلانمرصنلابلطا،نكلو،عيمجلا
.ميلسايبلقلا
رظتنينأنودنمىشمو،هينيعبزمغيوهوهدينمةراشإبميلسهعّدو
نكيملتوقروقنأكو،ةيلستللدشتحملاعمجلايفباغامناعرسو،هاخأ
،ديدشلاهيخأرورغنمهقيضيفخينأعيطتسيتوقروقنكيمل،كانه
ساسحإلااذهببسديدحتهنكميناكلهىرت.هنسرغصلهازعامهم



نمهلّنكيامهمو؟فوخلامأ،بضغلامأ،ةريغلاوهأ؟هدنعيمانتملا
ةيصخشبحاصريغصلاهاخأنأًامامتكردأمويلاكلذيفهنإف،ٍّبح
.ةديرفةزيمتم
ىلعهلدينمبنيعتسينأنودنمجنرطشلاةلواطىلإميلسلصو
مخضلابعاللاعمءودهبملكتيوهومستبيدمحأهوخأناك،قيرطلا
يوقهنأهيلعودبيو،رمعلانمعبارلادقعلايفهنأهيلعودبييذلا
ففجملانيتلامهتليوهو،هسفنبًالوغشمهاشنهاشناكو،سأبلاديدش
يذلاطيسبلاقرفلانممغرلاىلعو.رورسبهلوحيرجيامعباتيو،ةعرسب
هنكميالً،ايداعًادلوناكهاشنهاشنأالإ؛امهنيبًادحاوًاماعزواجتيال
.نآلاىتحروطسلانيبامةءارقو،ثداوحلاليلحتيفميلسىوتسمكاردإ
،ً"ادجذيذلهنإ،يخأ":نيتلابهيلإهديّدمو،هانيعتعملهاخأىأرامدنعو
ةيلوفطلاهيخأةءاربلميلسقامعأيفبحلاسيساحألكتكرحتاهدنع
.ةدحاوةعفد
نمرهظميفلاقو،ليمجلادمحأهجوةتهابلاءارفصلاةماستبالاتلع
وهامنأكرٌيطخىزغمهمالكلناك."ترضحدقلً،اذإ":ىفخياليدحتلا
.مهسوؤرقوفطحيودتشيرطيسملاليقثلاءاوهلا
ىلإتفتلامث،يدحتلانمريثكلالمحتةربنبميلساهلاق،"ترضحمعن"
."؟كعمبعلأسله":هلأسوهسفانم
رهظدقو،دلولاةحاقونمبضغهنأكو،همامأشقلانميسركىلإراشأ
دلولااهيأمعن":ضيرعلاهمازحيفريبكرجنخضبقمهتءابعتحتنم
."؟كبجعيالأ،يعمبعلتس
فلخنمنيتقلغملاهيديّدمىتح،يسركلاىلعميلسسلجيدكيمل
."؟امهيأ":هلأسو،هرهظ
أدبف،لجرلابيصننمءاضيبلاراجحألاتناكف،ىنميلاهديىلإميلسراشأ
،ةرثرثلانعفكيالناكو،بعللايفءدبلاةيلضفأبسكنأدعببعللاب
كلذيفحجنف،ههابتناتتشينألواحيو،ىنعمالبةلئسأميلسلأسيو
لجرلاىلعطقاستترطملانمةفيفختاخزتأدبامدنعو،ةيادبلايف
ءامسلاتّدبلت.هموجهّفثكدقناكميلسنكلو،ةيرخسهتلئسأتدادزا
نأًامامتنوكرديمهو،رصقلانعمهداعتبابفرعيدحأنكيملو،مويغلاب
لجرلانميلغيميلسمدناكامنيبو.ةّدشبمهبرضيسفمهبقاعاذإمهدج
دحأرسخ،ةتتشتملاهراكفأعمجلواحيو،ةرمتسملاهتجامسلمحتيو،ليقثلا
.همسابقحلًاراعةريبكلاةعيرسلاهتراسختناكو،ىنميلاهتعلقوهيليف



مللجرلانكلو،بعللايفٌثيدحٌّرِغهنأىلعلدتةميزهلاهذهتناك
نوعباتيمهونوكحضيامهلوحنوعمتجملاناكو،ّطقتمصلافرعينكي
مغرلاىلعو،هبعلنمرثكأثيبخلارهاملابعاللاحازمبنومتهيو،بعللا
.تارمةدعهسفانمرصاحميلسنإف،هابتنالاتيتشتتالواحملكنم
لب،مويلااذهبيلحلابرشيملهنأهيلعودبينكل،لقاعدلوهنإ-
.هتطوفريغيملهنأهتيبصعنمودبي
،ةرمهنملاةدرابلارطملاتارطقنمميلسىلعةأطودشأتاهقهقلاتناك
،يئانتسكلايريرحلاهرعشوهسأرىلعاهعضووهتوسنلقهمازحنمجرخأف
هبردت،همامأةديجةصرفلجرلااذهناكدقل.هزيكرتعمجتسينألواحو
نأًاقيمعًاسفنبحسيوهوررقو،ةبعصلاتاقوألايفرارقلاذاختاىلع
ريغةيفخةريغصةماستبامسربًالوأماقف،ةياهنلاىلإعضولااذهلغتسي
تناكةحراجلالعفلادودرو،ريثمبقرتمٍتمصبرعشو،هيتفشىلعةرهاظ
تلوحتدق،رصعلاتقونمةعاسلاكلتيفةرمهنملاراطمألاو،تَّفَخدق
.راثرثلاعمجلاسوؤرقوفقلزنينٍيمكىلإ
،"هتركاذىوقتىتحريغصللبيبزلاضعباورضحأ":يدانيلجرلاناكامدنع
عقوتمريغموجهبدحاوتقويفلجرلايحانجةرصاحميفميلسحجن
هنادقفلًاريثكقنحهنأادبو،رسيألاهناصحلجرلادقفو،هقدايبنم
مامزةداعتسالواحو،ةعرسبهلوهذكرادتهنكل،قديببماهلاناصحلا
ملنإريغصلادلولانكل،يكذدلوهنإمكلتلقدقل":لوقيوهو،ةردابملا
نأةرملاهذهعاطتساميلسنكل.ً"ارهامحبصينلف،عيجشتلاضعبهحنمت
،ًاليوطركفو،لجرلاهجوعقتماف،نميألاهناصحولجرلاريزوهقديببددهي
،دشحلاهابتناتتشينأطقفلواحيلب،ركفينكيملةقيقحلايف
ةلداعمهنمدجنتسيهنأكو،ديعبلاىلإهرظنبدرشف،ةلواطلانعمهدعبيو
.لحلا
:هردصفصتنمهتيحلغلبتزوجعنمتغابملاؤسهءاجو
فيكرظنافً،اريثككسفنبًاقثاوَتنك؟ديسايلعفتساذامنآلاو-
.ةعاجشبدلولاكمجاهي
:لوقيوهويناثلاهناصحبًايحضمهريزولجرلابحس
.ةقامحىوسًائيشينعتالةعاجشلا-
:ىلوألاةّرمللميلسملكتانهو
عستبنوفصتيكارتأللًانطولوضانألااولعجنيذلاناعجشلالاطبألاناك-
:لاصخ



،نيتملاعردلا:ةعبارلاو،ةمهلا:ةثلاثلاو،ةيوقعارذ:ةيناثلاو،يوقبلق:ىلوألا
ةبرح:ةعباسلاو،ناداحنافيس:ةسداسلاو،ماظعلابدودشمسوق:ةسماخلاو
يذلالطبلاو.ديجناصح:ةعساتلاو،حلاصقيدص:ةنماثلاو،عوردلابقثت
.يقيدصايهتلاصأدقفيًاديجًاناصحكلميال
:ةرملاهذهههجوعفرينأنودنملاقو،ىرخأةرملجرلاهجوعقتما
؟دلولااهيأاذهكملعنمً،اريغصداعمثاذهربكدقل-
،هابتناوةقدبعباتملاتماصلاعمجلانيبهتوخإىلإرظنيوهوميلسلاق
."اذهلكينملعنموه،يدجهنإ":دمحأهيخأىلعهينيعّزكرو
لخادلجرلاقرعببصتو،ٍّرفوٍّركىلإةظحللاكلتيفبعللالوحت
ةدحاولاةماهلاهتراجحدقفيأدبامدنعو،رطملاودربلامغرةكيمسلاهتءابع
مدنيفكردأهنكل،ةيديلقتلاطامنألاىلإءوجللابةاجنلالواح،ىرخألاولت
ءانثألاكلتيف.بيلاسألاهذهلكفرعيدلولانأ،ناوألاتاوفدعبو
هامروً،ايلمخمًاسيكجرخأو،همازحلحو،"ىفك":لاقو،لجرلاملستسا
كيخأةميزهىلعًاصيرحتنكنإ،كلكلامنكيل":لوقيوهودمحأل
."تنأهعمبعلاف
،ايه":هتوخإللاق،تمصةرتفدعبو،ًالجخهجولادرومًامجاودمحأيقب
."ةيافكلاهيفامبانرخأتدقل

III
1508لوليأ؛نوزبارط
ناكوًادلوتنكدقف؟دحلااذهىلإءاقدصأحبصنساننأنظيناكنَم-
،نونجلانمهانشعامدعبو،انتلوفطذنممهفننأانعطتسافيكً.ادلو
،هلوقنانكامنآلاركذتأ؟نيناجمللعساوىوأمنعةرابعاهلكايندلانأ
يفاَنتبحصو،ليللاطوبهىتحاهيفانوهلو،ةسمشملاقئادحلاتايركذو
.هلعفننأانليغبنياميفانرواشتو،لوألاانقشعو،سوردلانيبةحارتسالا
.ناعنكايىرخأًةرمَتدرش-
اشابناعنكتكسو...رخآىلإنٍيحنمانأف،ريمألااهيأمكوفعبذولأ-
يتلاهتمامعلضيبألالظلايفههجوءافخإلواحيو،هسأرينحيوهو
هرصبلوحمث،رفصألاراكوربلانمعونصملاهناطفقةقايتحتنمتدتما
رظنمىلمتيأدبو،)7(سونينموكرصقةقيدحىلعةلطملاذفاونلاىلإ
.بيئكلافيرخلا
نمدعجملافيثكلاهبراشلتفيوهو،ءودهبهثيدحهاشميلسفنأتسا
نيبدرشتكنأفرعأ":دورشبلاقو،ههجوةقارشإنمديزتةيانعبهفارطأ



،كريهطتمويانفراعتةيفيكيفدرشت،يلاوخلامايألايفدرشت،رخآلاونيحلا
فيكمهفأال:لوقتكنأكو،دوعصلااذهو.نينسلاعمانتقادصَتمَنفيكو
."ملحاهيفءيشلكنأكو،باترملافرصتةايحلايففرصتتواذهلكىرت
اهسرامييتلاةضايرلاوبيردتلاةرثكنمنيتضيرعلاهيفتك)8(هدازهاشلاّزه
تآجافم،ةظحللكيف،ناسنإللمدقتنأنكميةايحلا":عباتو،ةشعريف
."ةعقوتمريغ
ناعنكلثمهاشميلسةلوفطقيدص)9(اشابمَدمَهثيدحلايفلخدت
خأاشابناعنك":ةيويحلاوءفدلابناعشتةداعلاكناتمسابلاهانيعو،اشاب
دحأدنعمداخلاماقميفملحيناكامنيبف،يريمأايريكفتلاقيمع
ىريهبذإ؛ىرسألاقاوسأيفنوعاُبينيذلانييلاطيإلانمهريغكتاوشابلا
قيدصتيفةبوعصدجيوهو،ةلودلابحاصهدازهاشلاراوجىلإهسفن
ديعاجتلاضعبتناك.ميمحٍّبحمةماستبابامهيلإرظنمث،"عقاولا
نمربكأودبيناك،هبابشمغرو،نيتكحاضلاهينيعلوحرهظتةفيفخلا
يفببسًاضيأركبملابيشلااهيلعرهظييتلاهتيحللناكو،يقيقحلاهرمع
يبعالرهمأنمناك،رورسلاوةجهبلاهسفنىلعيفضيناكهنكل،كلذ
،يدنفأبوقعيديسلانباهنظنانك".ركسعلاىلإتاوشابلابحأو،جنرطشلا
."يخأايلجسلايفروتسملارهظىتح
دشأسمشلابورغدنعءارمسلاهتنحسترهظدقو،اشابناعنكمستبا
حنميمخضلاهمسجو،ةيحلوذهنكل،نقذلاضيرعريمألاكناكوً،ارارمسا
ءافخإيكينالسلايدنفأبوقعييونعملايبأوتلواح":لاق؛ةبيههتيصخش
لايخركذتأ،راختفاللوعديفقوميف،انهنآلايننكل،عيمجلانعرسلا
دنعيلقعتدقفدقل،ةيراجتلاانوكنأةنيفسنمينوفطتخانيذلاةنصارقلا
،مهتعاجشو،ضيرعلافيسلاكتناكيتلامهبراوشو،ةمخضلامهماسجأةيؤر
،لوبنطسإيفىرسألاقوسيفيسفنتدجوو،ةنسحةلماعمينولماعدقل
رورملادواعتانتلوفطيفاهانشعيتلاةليمجلاتايركذلانأيديسايمهملاو
كلتنيبمسلاكيسفنيفّللستت،ةأجفو.ىرخألاوةرتفلانيبينيعمامأ
ينقرافيالكلذلو،نييوفصلارطخيهوالأ،ةميلأىركذ؛ةليمجلاتايركذلا
يففرصتي،ةروطخلاغلابومزحلاوءاكذلاديدشباشهنإ،ليعامسإلايخ
قرطلاىلعظافحللكرتشملانواعتلاةرورضكرديالهنأكو؛نايحألابلغأ
،ةصروبوهابوروأيفدابأرتسأريرحعيزوتلزكرممهأنأمغر،ةيراجتلا
ةيبهذةريل15.000طقفريرحلاةراجتةبيرضنمةيونسلااهتادئاعو
."ةيقدنب



نمةعونصملاهترتسةيعضوححصيوهو،رحبلاىلعهرظنهاشميلسّتبث
:لاقو،هدييفيذلادرولابارشنمةريغصةبرشفشتراو،نطقلاوخوجلا
ةيونعملاهتقثاهردصم،هزواجتتيتلاهتعاجشلكوً،ادلوليعامسإلازيال"
يونيهنإف،نيرشعلازواجتيملهنأنممغرلاىلعو،مهتمهوهدادجأماقمب
هدلاوودينجخيشلاهدجنماهثرويتلاةخيشملامادختساةرملاهذه
نكيملو،ةجردلاهذهىلإقمحأسيلوهو.ةيويندتاياغلرديحخيشلا
لودلانمةيداصتقاتانامضذخأيملول؛لامعألاكلتلثمىلعأرجتي
."ةيقدنبلااهسأرىلعوةيبوروألا
قيربإلانمهألميذلادرابلابارشلانمةريبكةفشراشابمدمهفشترا
قرشلايفيبوروألايفوصلاجيسنلاعيزوتمتي":ةيقدنبلايفعونصملايجاجزلا
انلثمفرعيهنأنظأو،زيربتبًارورمةصروبربعريرحلاراجتلالخنم
ةراجتلاكلذكو.زيربتةصروبطخىلعةظفاحملاةرورضريدقتلقأىلع
عقاولايفرطيسيحبصأدقو،طخلااذهلرخآلاماهلافرطلايهةيدنهلا
بصنعضيوه،عبطلابو.ركبرايدىلإدنقشطنمدتمتةيفارغجىلع
قيرطنمّماهمسقىلعرطيسدقف،هتدارإلنيموكحمنوكننأهينيع
."ريصقتقويفريرحلا
ناكيتافلا":لوقيوهوهيقيدصيهجويفاهبَّلقو،ةبقاثلاهتارظنميلسّزكر
،هرغصيفاهشاعيتلاَرسألاةايحف،ةدايقلابهفغشيفهمعدتنميه
،هلقداصلانامكرتلاءالوعمةعمتجم،هشاعيذلاسأيلاو،هترسألتقو
كيلاممفقوموانتلودفقومنأامك.ةلودلاءانبةيناكمإىلعهتعجش
معديتأيو.هلخاديفةلعتشملارانلامارضإيفناديزيلوجخلاوددرتملارصم
لوطسألابِفتكيملهنإ.هتأرجيفبصتىرخأةعرجناكيتافلاوةقدانبلا
ةيبصعبهاشميلسكحض،ً"اضيأةيعفدمتاوقمهنمبلطيلب،يقدنبلا
ليحرلاىلعمهلمحونامكرتلاعانقإعاطتساهنأالول،ةقيقحلايف":فاضأو
نم)10(نويوكقآطاقسإعاطتساامل،مهبهذمليدبتو،لوضانألانم
اذهلك.ةلوهسلاهذهلثمبةدحاوةلمحبةطلسلاىلعءاليتسالاو،ةنسلا
."مهنعفرطلاهضغو،يدلاوهشاعيذلالومخلاببسب
سأرىلعًاعبطةعارزلا":امًارمأيفخيهنأكورذحباشابناعنكثدحت
ةايحدييقتىلإّةيلعلاةلودلابعفديعضولااذهو،ةيداصتقالاانتلوددراوم
ةيساسألاتاروظحملاو،ددصلااذهيفتردصيتلانيناوقلاو،ةيمسوملالاحرتلا
ةلحنملاةينامرقلاةرسألاضيرحتىلعًةوالع،نامكرتلاةايحطمنتديقيتلا
،يعيشلاحانجلالثميليعامسإف.نييوفصلاىلإمهمامضناىلإتدأ)11(



ةينامثعلالباقم،)12(ةميدقلاةيناماشلاديلاقتلاوةيرئاشعلاقوقحلامرتحيو
يتلاطورشلاهذهيفنكميال،يلاتلابو.يّنسلايمالسإلاحانجلالثمتيتلا
،ةعارزلايفانرخأتينعيام،هحاجنمدعةيناكمإروصتننأهلوحتجضن
."ةنيزخلاغارفيلاتلابو
ئطاخلافرصتلاُرَكُنيال":ثيدحلاىلعاشابناعنكعجشيوهوميلسلاق
."عوضوملااذهيفانتلودل
يفةلودءانب":هحمالموسكيريكفتلاو،ةرسيوةنميهسأراشابناعنكزه
نمًادشحنتفيباذجوةماقلاليوطهنإلاقي...رمعلانمرشعةسماخلا
ايريدقتلقأىلعمكلثمرعاشلاقيامكهنإو،نَسَحهمألهِّدجكءاسنلا
تسيلأنكلو":ددرتبهقيرعلتباو،اشابناعنكهجوريغتةأجفو."يريمأ
."نييوفصلاروهظليلحتانعطتسااذإ؟اهانركذيتلاكلتريغبابسأكانه
ريغةظحليفقرشتيتلاسمشلاهبشيظحلاهنإ":مزحبميلسلاق
هلمثأدقونآلاليعامسإو،ترهظامكًةأجفبرغتاهنكل،ناعنكايةعقوتم
يتلاةلودلاو،هلنودجسيهعابتألعجيٍّدحىلإسرطغت،عيرسلاحاجنلا
ً.اضيأرصمكيلاممللب،بسحفانلسيلقلقردصم-م1501-اهماقأ
ةروطخف،طقفهعميدودحلانمألادصقأاليننأنوكردتديكأتلابو
.ةطلسلايفهتابغرعمىشامتيامببهذملاهجويهنأيفنمكتليعامسإ
ىلإانخيراتيفىلوألاةرمللكيلامملاةلودعمبراقتنانلعجيذلاببسلاو
ذنمناتلودلاعراصتتامنيبو.كلذنمقلقلامكارتىلإدوعيةجردلاهذه
ةلزاعلاةقطنملاعضويفيهو"رداقلاوذ"ةرامإعمبراقتللةليوطتاونس
َديفحيلاخلتقيو،انيضارأىلإلخديليعامسإباذإف،ةيبونجلاتايالولايف
،ةيرصيقىلعءاليتسالاهينيعبصنًاعضاو،يلاخنباوكبةلودلاءالعيدج
نوعسيعيمجلاناكاذإف،انتلاخهجيوزتيدجضفرهنإ؟ببسلاوهام
اذاملف،ةقطنملايفمهذوفنةدايزليبسيفةليبنلاةلئاعلاهذهنمبرقتلل
."برحنالعإةباثمبادبليعامسإهذختايذلاراسملانكل؟ليعامسإفلختي
،كارتألااهسسأثالثلالودلانأعم":ةدوهعملاهتطاسبباشابمدمهمتمت
ىلعهبوكعضيوهوكلذلاق."اهيلعلكلالتاقتيةناوخلاايندلااهنكل
سمشلاءوضيفعملتيتلازوجلابشخنمةعونصملاةمخضلاةلواطلا
رمتسملانييبوروألايعسنعلفغننأنكميالو":عباتو،بورغلادنع
ايصرفلالغتسيمتلضفتامكابابلاو،ةقطنملاكلتيفتابارضالاثادحإل
ربلاقيرطنعنييوفصلاىلإاولصوةيوبابلايثوعبمنأانملعدقلو،يديس
لوغملاةاسأمرركتتنأابوروألٍملحربكأو.نيملسمراجتةئيهيفنيركنتم



نماونكمتيمليذلامهملحأدبو،ةيناثةرمروميتدهعيفتثدحيتلا
يفشعتنيبيرقلايويسآلاهجولانمكارتألادرطبتقولاكلذيفهقيقحت
."ليعامسإكلذيفمهفيلحوً.اددجممهسوفن
بونجيفمالسلاديطوتلواحييدلاوناكامدنع،معن":ٍبضغبميلسلاق
ودعلافادهأنعةلفغيفناك،ةبارقلاوةرهاصملاقيرطنعدالبلاقرشو
نأعطتسيملهيلعروطفملاديدشلانيللاببسبو،اهروصتنكمياليتلا
.اشابمدمهايليلقلبقتلقامكلالحنالاةفاحتغلبدقودالبلاىري
الةعرسبومنتيتلاةيرحبلامهتوقونييلاغتربلاىلإةبسنلاباذام،مث
ةملكلاباحصأودوسألاوضيبألا؛راحبلادايسأنوحبصيسبيرقامع؟ىراجت
يدلاوزّهجدقل،ّيقيدصايًاديعبكلذاّنظتال.تاطيحملايفايلعلا
هلنيدأو،هلككلذردقأ،ةمخضلاعفادملااهنفسنتمىلععضوو،لوطسألا
."؟ءانيملايفيسارلالوطسألاةدئافامنكلو،نافرعلاب
.يريمأاييلاؤسنعباوجلايفمكوفعسمتلأ-
.ناعنكايلضفت-
.يديسايمكبضغنمفاخأ-
.اشابناعنكاينامأبكلاؤسلأساو،كسأرعفرا-
ءارمألاةكوشرسكب،هللاهمحر،حتافلامكدجمايقنوكينأنكميالأ-
ةمرشودللحامسلادعبءاصقإلابنامكرتلاروعشو،حتفلادعبدالبلايفكارتألا
ً؟اضيأبابسألانمًاماهًاببس،دالبلايفةيساسألاعقاوملامالتساب
ءارمألاذوفنىلعيضقيناكامدنعٍّقحىلعموحرملايدجنكيملأ-
راصحلالخهيلعطغضلاسراميناكيذلايلردنجليلخذوفنوكارتألا
فرعيناك؟نييطنزيبلانمًةوشركلذلجأنمذخأيناكهنإلاقيوحتفلا
لوبنطسإحتفناكامكو،ةميخوراصحلالشفلاحيفهتبقاعنأًاديج
يدجىلإةبسنلابةطلسةيضقًاضيأناكو،ةينامثعلاةنطلسللدوجوةيضق
لثم،ةمرشودلانمتاوشابلانكيملأً،انسح.حتافلادمحمناطلسلا
نيذلاكارتألاءارمألاءالؤهو!؟هعمفقونمريخ،نيدلاباهشوسونغاز
ىرتاذكهو،مهيديأبمهتياهناّوطخنيذلامهاشابناعنكايمهنعثدحتت
.كلذيفٌَدي،هللاهمحر،يِّدَجلنكيملهنأ
.ىرخأةرمعوضوملااذهلوحهاشميلسشقانينأاشابناعنكلنكيمل
هتضبقبحوليوهورجمزو،هتبيهبسانتةعرسبهناكمنمهاشميلسضهن
ىلوتيذلايدلاونأامب":بورغلاوحنةلئاملاسمشللةئفادلاةعشألاوحن
رايتنعلاصفنالاعيطتسيال،كلهيذلامجيمعنمًالدبةطلسلا



ىلإهولصوأنيذلاءالبنلاريغنمتاوشابلاضعبوةيراشكنإلاتاوغأ
."نحنانتيلوؤسمةلودلاهذهذاقنإنإف،ةطلسلا
دهعيفترمتساواهسيسأتبةقجالسلاأدباياكت:Ahi؛)يخأ(اياوزلا1
متي،فويضلاوليبسلايرباعءالزنللماعطلاوىوأملامدقت،نيينامثعلا
لبقنمةيوبرتلاوةيملعلاسوردلااهيفمظتنتو،ءاينغألالبقنماهسيسأت
فالتخاىلعفرحلاباحصأميلعتلاوةيبرتللاهيفعضخيو،ةاضقلاوءاملعلا
.مجرتملا.مهتاجرد
مجرتملا.خيراتلايفةفورعمريغةيعانطصاةبسنلاو،مهتيوازىلإةبسن2
مجرتملا.ميقتسمينعيو،ملعمسا3
يفنوكتو،ً◌امومعةلودلالاجراهنمجرختييتلاةصاخلاسرادملا4
مجرتملا.رصقلابةقحلمبلاغلا
.يريرحلاشامقلانمعون5
مجرتملا.ةيجيسنلااهتاعانصبرختفتةصروبتناكثيح،رخافشامق6
ةيطنزيبلاةيروطاربمإلاتمكحيتلاتالالسلانيبةديرفةينودقمةلالس7
ةيالويفمويلاعقتو،)1185-1081(يماعنيبامعاطقنانودنم
.ةيكرتلاينومطسق
.نيطالسلاءانبأنمريمألا8
.ملعمساانهوهو،ميمحلاقيدصلاينعيمدمه9
نمةينامكرتلالئابقلانم:)ءاضيبلانافرخلا(،ولنويوق)غآلا(قآلا10
قارعلاوسرافوناجيبرذأ(؛لوضانألاقرشيفتمكح،يّ◌نسلابهذملا
.م1502و1467يماعنيبةدتمملاةرتفلايف)ناتسكرتوناتسناغفأو
ضيبألافورخلانمنوذختي.م1468ماعذنمزيربتمثدمآ:اهتمصاع
زغلابفرعياموأزوغألاكارتألانمةليبقلاردحنت؛ً◌ايقرع.مهلً◌اراعش
ناك،م1340ماعلاذنمةطنزيبدضةمظنمتالمحّ◌نشةليبقلاتأدب.
دقو)م1435-1389(نامثعكليهرقمهماكحلوأو،بلسلالوألااهفده
.م1402ماعاهلوحاموركبرايدىلعهلبقنمً◌امكاحكنلروميتهنيع
(ءادوسلانافرخلاةليبقوةليبقلاهذهنيبسفانتلاأدبم1435ماعدعبو
.ةيناثلاحلاصلاهذوفنقطانمنمديدعلاىلوألاتدقفو)ولنويوقةرقلا
(ليوطلا؛)نوزوأ(نوصوقنسحدهعيفاهجوأةلودلاتغلب

مزهو،ءادوسلانافرخلاةلودىلعءاضقلانمنكمتدقو)م1453-1478
نشبم1459ماعلاذنمأدبو،م1459ماعةمساحةكرعميفنييروميتلا
مث،م1462ماعفييكىلعءاليتسالانمنكمتوايجروجىلعتالمح



هجاويلم1471ماعنامركىلإداعو،م1465ماع)توبراه(تربترخ
م1473ماعةينارصنلاتاوقلاعمهنواعتمغرمهمامأمزههنكل،نيينامثعلا
نيذلانييوفصلاعمعارصلاأدبم1490ماعبوقعيهنباةافودعبو.
هاشلاىلتعاو،م1501ماعزيربتنعءاضيبلانافرخلااولجينأاوعاطتسا
بهذملاضرفبماقو،)1524-1501(ناريإمكحيوفصلاليعامسإ
.ناريإىلعيعيشلا

ةيالويف(نامرقةرامإناجيبرذأنمةردحنملاةينامرقلاةرسألاتماقأ11
نرقلاطساوأيف،نامرقنيدلامركاهسسؤمديىلع)ةيلاحلانامرق
.1487ماعاهطوقسىتحتدتماورشعثلاثلا

مالسإلادعبمهدنعتيقباهسوقطضعبنأودبي،ةميدقةيقرشةنايد12
.



:يناثلالصفلا
شرعلالجأنملاضنلا
I
.نذألايفقيمعينيتاللامالكلا
ينيتاللثم
)1509طابش(ناكيتافلا؛امور
يحاوضيفكانهوانهّعطقتملكشبةرمهنملاراطمألاضعبنممغرلاىلع
،ةيضاملاتاونسلابًةنراقمًائفادناكوجلانإف،1509ماعلاءاتشيفامور
ًةرشبمرخآىلإنيحنممويغلانيبنمللستتءاقرزلاءامسلاةحفصو
نكيمل،ناكيتافلاةرادإزكرم،ناريتالرصقيفً.ابيرقعيبرلالصفةلالطإب
مهسبالمبنولوجتيمهونييرسيوسلاسارحلامادقأِعقَوىوسُعَمُسي
نعةرداصلاتاوصألاو،ءارمحلاوةيلاقتربلاوءارفصلاوءاقرزلاةيديلقتلا
ىدحإيفكانه.رصقلايفةششعملامئامحلاةحنجأةفرفرو،ةعماللامهعورد
لوحنالجررواشتيناك،تاحوللااهناردجيطغتيتلارصقلافرغ
.بيرقلاملاعلالبقتسم
يذلاهرعشيفةينطابلامولعلابهمامتهاهيلعرهظيلجر،انابأايليعامسإ"
لمحتةيمسرلااهتقيرطيفهتلودنكل،يصلخمياتاهراعتسملاهمسابهبتكي
لخادةديدجةيعيشةبراقمنعثحبيوهف،)13(سكودوريهلالويم
ًالوحتممويدعبًامويربكيف،هرارسأبًانصحتمهتلودىلعظفاحيل،عيشتلا
ًاقرعببصتييتربميلاغويجرسلانيدراكلاناك."هبعشنيعأيفٍةروطسأىلإ
ءارمحلاهتءابعويدابآرتسإلاريرحنمةعونصملاءادوسلاهتبجتحتنم
هتعبقتحتيفتخييذلادروتملاعلصألاهسأرففجو،ثدحتيوهو
ةمظعزربيلًاريبكًادهجلذبيناك.يريرحلاهليدنمبةعبرملاةيناوجرألا
ّنأهنعباغهنكل،هنماهذخأيتلاةيبهذلاةيقدنبلاتاريللاءاقلليعامسإ
ً،اماعنيتسوًةسمخرمعلانمغلابلارفورالليدونايلوجتاكرحَفلخ
ُرِّكَُذتسوفنلاايابخبًاريبخًاحاملًالجر؛يناثلاسويلوجبألابفرعييذلاو
ناكابابلانأىلعًةوالع،ةميدقلاةينانويلاايديجارتلايفنيروكذملاءامكحلاب
عملمعلابحيناكّهنأّالإ،كوكشلااهلوحرودتيتلاهرابخألكملعي
.مهئاطخأفشكلهسيصاخشأ
دمحمناك":لأسمث"يناثلادمحمبركذتليعامسإةيصخش":ابابلالاق
ةذفانلانمرظنيوهوركفيذخأو،"؟كلذكسيلأ،)ملعلابمتهي(ًايفورح
بورغلاسمشةعشأتحتعملييذلايبهذلاىراصنلازمرىلإةروسملا



.ةميظعلاورتييبناسةدابعرادةبققوف
لولحبهنكلو،نمزلانمةرتفةيفورحلابيناثلادمحممتهادقل،معن-
نمطغضبًامامتةحاسلانمليزأدقةيفورحلارايتناك1450ماع
.ءاملعلا
.ةيسنامورلاونيسيفويليسرامةيصخشبليعامسإهبشننألضفألانمً،اذإ-
.يديسايكلذكهنظأانأو-
نيدقتعملابهذميفثحبلابمتهاراوطألابيرغًالجرونيسيفناك-
.سمرهباتكيفةرغصمةروصناسنإلانأيعدتيتلاوةيناسنإلاةفسلفلاب
امبسحدولخلاةايحلانيسف،باتكلايفدروامحرشعِطتسينمو
يفباتكلانمءازجأةسمخىلعرثعدقو.يشيدمةلئاعهيعدت
ادوفيوفلتقبيناثلادمحمرمأثيحسيبتريميدالفرصقبرقو،اينافليسنارت
اهمجرتو،اسنرولفىلإءازجألاهذهترضحأو.الوكاردبفورعملاثلاثلا
ابابلاَيتفشىلعةنيزحةماستباترهظ."...ةينيتاللاىلإونيسيفويليسرام
."ةقطرهلابىَمرُيسونيسيفنيكسم":عباتو،ةعجفمىركذبًارثأتم
:يتربميلاغلاق
لاقيو،فورعموهامكةقحالمللضرعتو،ءايميسلايفونيسيفثحبدقل-
عمجيماقهنأانغلبو،لاجملااذهيفةيلاعتاردقكلميًاضيأليعامسإنإ
عتمتسيو،زيربتيفهلوحةرواجملانادلبلانمةميدقلامولعلايفءاملعلا
.مهتبحصب
نيبةيوقلاهباشتلاطاقننعلانيدراكلاةرضحايلوقتاذامً،انسح-
؟نيتيكرتلانيتلودلانيتاه
:يتربميلاغنمًاباوجرظتنينأنودنمسويلوجعبات
رصقلاةغلو،كارتألانمهرصقوليعامسإشيجيفةقحاسلاةيبلغألانإ-
كارتألانيبميلعتلانإف؛كلذنممغرلاىلعو،ةيكرتلايهةلودلاوشيجلاو
.ةيسرافلاةغللايهرصقلايفةصاخلاةغلو،ةيبرعلاةغللابنوكي
ً:احزاملاقولانيدراكلاكحض
نممهنيباميفنولتاقتيوً،اضعبمهضعبنودلقينيذلاسانلاءالؤه-
؛ىرخألاةيكرتلاةلودلاانهىسننالو،هسفنقرعلانممه،ةطلسلالجأ
امك.اهمكحيفةنيدملاوةكمدوجوبامهيلعقوفتتيتلاكيلامملاةلود
اذهو...ةطلسلالجأنممهنيباميفكيلامملاعراصتىسننّالأبجي
.ةيلاطيإلاندملانيبيرجياّمعفلتخيالعضولا
اياعرنمسرفلانإلاقي":سويلوجينيعنمقيضلاتارظنتللست



ليعامسإنكل،مهدالبيفيكرتلاعباطلادايدزاببسبًاعرذنوقيضيليعامسإ
يفلَّحُّرلانامكرتلالئابقىلعةوسقلكبطغضلانعَناوتيملكلذلباقم
يفطارقوريبلاسرفلاذوفنةدايزنأىرأعضولااذهيفو،مهعّيشتليبس
نموليعامسإنوكينأيفديكأتلاببغرنالاننإ.انحلاصيفنوكيدالبلا
هبماقامىسننالو!؟كلذكسيلأً،اينامثعةيوفصلاةلودلايفهدعبيتأي
فيكو،ديزايبىلعروميتضيرحتنمنكمتفسونونسويسافينوبابابلا
شويجةميزهب1402ماعةرقنأةكرعميفلوغملاحجنيملولف،همعد
.ً"ادجسمنآلاورتييبناسةدابعرادتناكلنيينامثعلاميطحتومردلي
ً.امتمتميدارإريغلكشبهردصىلعىراصنلازمرلانيدراكلامسر
ةبتكمبيهتنتيتلاةعاقلانمةيبونجلاةهجلاىلإهتارظنابابلالَّوح
ةيصخشبقيلتالٍةَّدِحنعهفرعتيذلاام،نكلو":فاضأو،ةمخض
ةرضحايةرشابمسيساوجلاعملماعتتيذلاتنأف؟ةيملعلاليعامسإ
."لانيدراكلا
بهذملاو،مهلاحرتومّهلحيفّعيشتللةوعدلثميلَّحّرلانامكرتلاّعيشتنإ"
كلذلو،ةتباثلاريغوةلقنتملامهتايحطمنبسانيةقيقحلايفيعيشلا
،مهتايرحنمّدحتالوةريشعلانيناوقلضرعتتاليهف،ةلوهسبهنولبقتي
نإف،كلذدنعوً،اضيأمهنيبنيضفارلادوجونومدعيالفكلذعمو
يفّيلوصوهنأل،تاعامجوًالتكمهتلازإنععروتيال،متلضفتامكليعامسإ
هتلصوأيتلابابسألادحأنميهييأربةفصلاهذهو،هتياغغولبليبس
نودنم،طقفمزلياملعفيوركفيهنإ،هنسرغصمغرةناكملاهذهىلإ
."بابسألاسردينأ
.ةطرويفاهسفندجتاهلدنساليتلالئابقلانمًاريثكنأينعياذهو-
رئاشعلاوً،ادجةريبكتاعومجميفشيعتلَّحرلالئابقلاف،انابأايمعن-
نمىرخألالئابقلالبقنمةعطاقملابددهتلاحرتلايفبغرتاليتلا
نيبعقتيتلاةريشعلاو،ىرخأةهجنمنامثعينبباقعرذحتو،ةهج
.نامكرتلانموهيذلاليعامسإحجرت،نيرايخ
يفنولمعيسنيذلانيحالفلاىلعةرطيسلاةينامثعلاةلودلاعطتستملنإ-
نوكيو،ةمخضةيداصتقاةقئاضيفعقتساهنإف،ةعساولاتاحاسملاةعارز
معدمتينأنمدبالف،يتربميلاغةرضحايًاحوتفمًارسيمانقيرط
.مهنيبًةيحقراوفلاكلتىلعظفاحيلكشبليعامسإ
لودلانيبفالتخالاف،يديسايًاضيأنيينامثعلاىلعقبطنيرمألااذهو-
نمدبال،مايألاهذهىلإكارتألانممهناريجلصوأيذلاوهةينارصنلا



مالسلاةسايسنوعباتينيذلانيرثؤملاءاضعألانمانبرقتوانمعدعباتننأ
اذإمايألاانتملعدقل.يناثلاديزايبهديفحويناثلادارمدهعيفتناكامك
ركفبةمدقتملامعألططخننأعيطتسناننإف،انيضارأةمالسنيمأتانعطتسا
ميلسهدازهاشلارضاحلاتقولايفانيدلوً.امئادناكاذكهو،ًءافصرثكأ
.ناخ
نمرخآلافرطلايفباشلاديرملاامهعضونيّتللابارشلايسأكاذخأ
ىلعالطأو،ةذفانلاىلإابهذو،بلصلارادردلابشخنمعونصملابتكملا
ساكعنارثأنمةعّاملةريغصعقبامههجوىلعتدبو.ةدابعلارادةحاب
ديرملاجرخامدنعو،نيّتيتوقايلالاتسيركلاَيسأكىلعءاتشلاسمشةعشأ
ةنسلارخاوأيفف،نونجلاريثيرمأهنإ":ابابلافاضأ،ءودهبءاجامك
ةرطيستحتةعقاولا-ايجروج–ناتسجركمزهينأعاطتساةيضاملا
،ناجيبرذأيضارأيفلغلغتوسياتوكىلإلصوىتحتارمثالثنييوفصلا
ةرطيستحتتناكيتلاتايالولاديعتسيو،بالقنابموقينأعاطتساو
ىتح،ةرعولاساقفقلاوبرصلانيبةعقاولالابجلاربعو،ضيبألافورخلا
ةنطلسلاىلإناتسداشواشمضينأعاطتساو،اهنمىشختّةيلبجلازَِعملا
بونجيفلابجلاةقطنميفنوميقينيذلاسانلانإلب.ةينامثعلا
هنأرمألايفامأوسأو،ميلسناطلسلالبجمسااهيلعاوقلطأناتسراجأ
هاخأرسأو،ناجنذرأةعلقةداعتسالواحيوهوليعامسإهاشلاقحس
."نوزبارطىلإهعمهذخأو،ةزريمميهاربإ
ةينبيفامهدهعفلاسىلإداهجلاووزغلاديعينأعيطتسيباشلااذه"
يففوقولاو،مردليديزايبوحتافلادهعىلعاناكامكةينامثعلاةلودلا
بضغامهمف.لانيدراكلاةرضحاياهبموقنةطشنةسايسربعرميههجو
ةلامتسايفحجنيسميلسناطلسلانإف،كلتةيدرفلاهتاكرحنمهدلاو
بعشللنكميو،نيدلالاجرنيبهوديؤمهيفدادزيتقويف،هيلإشيجلا
اذهىلععاضوألاترمتسااذإو.هترمإتحتةريصقةدميفدّحتينأ
تمّدقتدقوديزايباهيلإىعسيتلامالسلاةريسملقرعيسهنإف،وحنلا
،هتبيهعايضنمًادجبضاغنآلاليعامسإهاشلاف.هتحصتروهدتو،هنس
."ةعقوتملاريغهتبيهومنبًادجديعسميلسهدازهاشلاو
هانيعتناكامنيبابابلامالكىلإٍزيكرتبعمتسييتربميلاغلانيدراكلاناك
راطإلكشييذلاضيرعلارمرملارجحىلعتطحةمامحىلإنيتدودشم
."انابأايديدجرخآٌربخكانه،نكلو":تفتلينأنودنممتمتو،ةذفانلا
ههجونعةخوخيشلاطوطخحسمتبيغملاوحنةلئاملاسمشلاتناك



وهوسويلوجرادتسا،هيلإتداعدقبابشلاةرضننأكوادبف،رمحملا
."؟وهام":لوقي
هقفاووً،اماع14رمعلانمغلابلاناميلسهنبالولوبةيالوميلسبلط-
ينعياذهو،ةمصاعلاقيرطىلإدتميهنألميلسلماهعقوماذهو،ديزايب
.رومألاضعبلبقيراصديزايبنأ
؟رمألااذهنمدمحأربكألاخألافقوموهامو-
ًاببسنوكتسةيضقلاهذهنأينعياذهوً،ابضغراثهنأتامولعملاديفت-
.ميلسنيبوهنيبديدجفالخيف
،توقروقهاخأنإىتح...ةيضقلاهذهيففرصتللدمحأعفدننأانيلع-
يفروكذدوجومدعنكلو.ميلسنمانيلإةبسنلابلضفأًارايخَُربتُعي
دعبننأنآلااندنعمهملا،ةطلسلاهّيلوتةلقرعيفًاببسنوكيامبرهدالوأ
.ميلسرطخانع
II
1509راذآ؛نوزبارط
نمرجآلاضعبلمحتةديدشلاةيلامشلاحايرلاتناكنوزبارطءانيميف
ماوكأتناكو.ةراملايذؤتو،تاراحلانيباهيقلتو،ةيبشخلاةينبألاحطسأ
رهظملاىلعنزحلانمًالالظيقلتةيرجحلاعراوشلااياوزيفةمكارتملاجلثلا
تاحاجنلاةريستراصدقف،ةيلاعتناكسانلاتايونعمنكل،ةنيدمللماعلا
،ةريخألاروهشلايفاهبستكايتلاةرهشلاوميلسهدازهاشلامهيلاولةميظعلا
ةيفضمسلاجملاثيداحأيفرضحتهرثآمتناكو،دالبلايفسانلاثيدح
ةعساولاتاناخلايفعاطقناالبدّدرتيهركذناكو،هيلعليجبتلانمةلاه
سرادملابالطناكو.عيمجللًامهلمميلسزووايمساادغدقل.ةينغلاو
يفو.مهتاليخملةقاطهنمنودمتسيو،مهتاحارتسايفهنوركذينوبعتملا
غلابملاتاياكحلاكرتت،ياشلاسلاجميفو،ةمتعملااياكتلايفركذلاتاسلج
،قربلاةعرسبةبعصلاساقفقلالابجربعيذلاريمألالوحرودتيتلاواهيف
اهيأرسةدوشنأامأو.نامألاببولقلاألمتو،سوفنلايفةقيمعلااهتامصب
تددرو،ناسلوةفشلكىلعتحبصأدقف،كعمظحلاف،ميلسناطلسلا
.ةكرابملاةنطلسلايضارأنمبارتةّرذلكقوف
ةايحنعهففعتبةبيهلانمةريبكةلاههلوحراثأدقزووايباشلاناك
ةصفحةناطلسلابىفتكا،هلوحتاليمجلادشحنيبنمف؛خذبلاوفرتلا
ءاسنلالكنعفزعهتجوزبهقلعتةدشلو،مرقلاناخياريغتنب
تاعئاريراوجلانمًاسمخوكسومريمأهيلإلسرأمويتاذو،يراوجلاو



،عيمجلالوهذطسورصقلايفمداخرغصأنمنهادحإجوزف،لامجلا
النيذلالاجرلانأربتعيوهف.هتجوزلهبحنعًاريبعتكلذناكو
،كاردإلاولقعلاودودحملاجرمهءاسنلاعممهتقالعميظنتنوعيطتسي
ميلعتبهسفنبمتهاهنإليقو.قيمعلاريكفتللناكممهلقعيفنوكيالو
.هسفنوهلقعيفراكفألاكلتعرزينأعيطتسيلناخناميلسهنباةئشنتو
تدهش،امهلماعطلااهسفنبمدقتناطلسةصفحتناكامنيبو،ةرمتاذف
:هنباوبألانيبةثداحملاهذه
بحتكنسةثادحمغروتنأف،ناميلسايكعضونعًايضارتسل-
ً.امودكنمًابيرقنوكينلكدلاووً،اريثكةايحلابعتمتلاوروهظلا
.يبأاياهبحأ-
:هتجوزًابطاخملاقوزووايبضغ
.ءايحنودنمهلوقياميعمسا،ةناطلساياذهيعمسا-
:ليمجلاريمألاهجوىلعةأجفسمشلاروهظبركذتةماستباترهظ
نأبرخفلابرعشأيننألاهبحألب،يبأاييباحصأىلعًاربكتاهبحأال-
باجعإلاةيؤرعيطتسألاهبحأ،هصخشيفةينامثعلاةلودلاةوقويبأىرأ
ايكبحأيننألايندلاهذهبحأ.سانلاتارظنيفكبقيلتيتلاةمظعلاب
.يبأ
)*(
نوكييتلايلايللارثكأيفىتحتاعاسعبرأنمرثكأمانيزوواينكيمل
قوف،ةشارفلاهبشتورصقلابيبطهلاهفصوةراظنّتبثيناكوً.ابعتاهيف
داتعاو،راعتسممسابرعشلابتكيميلسناكو،ةليوطتاعاسلأرقيو،هفنأ
.ةيملعلاوةيخيراتلاوةيمويلالئاسملايفًابيرقتةليللكءاملعلارظانينأ
نكيملوًاريثكءاملعلاوملعلامرتحيناكهنأللوبقلاىقلتهراكفأتناك
ةءارقنمبرهتيناكامك،راوحلايفراصتنالاةبغرلمحيالوًابصعتم
دودحمددعالإنكيملدالبلايفرشتنملاهرعشو،تاعامتجالايفهراعشأ
.همظننمهنأنوفرعيهّصاوخنم
قيرطلاحالةازغلااهيأ
ًاضيأيدحوبيرغ
لمتحتاللابجلاوروخصلا
يتانأويتاهآ
***
قيدصلاتيبيفةحرابلا



يتداسورخصلاناك
راجشألالالظفحتلأو،بارتلاشرتفأ
ةيضارةنئمطميسفنو
بقاعيناكو،ةملظليللاتاعاسدشأيفمهسوؤردنعهنودجيدونجلاناك
،طابضنالاشيجلانقليو،هتبونيفمانييذلابوانملايدنجلاهسفنب
لجروهف،ةطلسلاىلوتيامدنعمهتعاطو،لاتقلاناديميفمهتابثنمضيو
،مهنيباميفنويراشكنإلاسماهتوً.اضيرمناكامبروً،ادبأمانيالداكي
نكامأةدعيفنوكيضعبلادنعوهف،ةحيحصتاعئاشلاضعبتناكامبرو
هسأرعفرينأنودنمهملعتيذلاءايميسلاملعريثأتبدحاوتقويف
.ءايقتألاءايلوألانماٍّباشنوكيرخآلاضعبلادنعو،ةميدقلاتاطوطخملانع
ثلثو،هتدابعلثلثوهتءارقلثلث:ثالثأةثالثىلإهليلمّسقيهنإنولوقي
.كسملاقبعهنمحوفيهتداجسنمدوجسلاعضومنإمهدحألاقو.همونل
دنعو،هيورتامميخضتيفغلابتةئفدنعًامسلطزووايميلسمساحبصأو
بضغلاةبونهنماوريملأ؛تافلاخملايفنواهتيالًاديدشًالجرشيجلا
؟هتبونءانثأيفًامئانىريامدنعهيرتعتيتلاديدشلا
ةطاسببفرعيناكو،بايثلانمقينألافيظنلاسبليهنكلوًاعضاوتمناك
ماعطلاعوضوميفامأ.)14(هتالالوهئارزونيبيشميامدنعهسابل
.هنسلثميفمهنمسكعىلع،هدنعًاماهًاعوضومنكيملف،بارشلاو
ءارمحلاةعبقلابحاصنومولوسيدوهيلاهبلجيامبمتهينكيملهنأامك
قاذام،ةيرحبلاتانئاكلابلجوةرمرمرحبقامعأيفصوغلافُِّلكيذلاو
محللاءاسحقبطبرشبيفتكيناكو،سديرقلاوأةردانلاكامسألانمًايأ
لوطألهتقايلىلعظفاحيلةيدسجلاهنيرامتبموقيمث،حابصلايفلصبلاب
دحاونولنمفيفخقبطبيفتكيناك،رصعلاةالصدعبو،ةنكممةرتف
ملكلذادعو،ةيمسوملاةهكافلاضعبلكأيمث،مدخلاهّرضحيماعطلانم
نعهلأسوأخابطلاىصوأهنأّطقركُذيملو،ءيشيأهمفيفعضينكي
.هخبطيسيذلاماعطلاعون
يفهتراهمتناكو،ديصلايهةءارقلاوةضايرلادعبةديحولاهتياوهتناك
يأ؛نامودهرقهناصحمسابتاقوألابلغأيفهمسانارتقايفًاببسديصلا
ًاناصحنامودهرقناك.بعتلافرعيالهنإليقيذلا،دوسألاناخدلا
نأردانلاليصألادوسألاناصحلااذهعاطتسادقو،نوللادوسأًايبرعًاليصأ
.اهرامثةيانعلاهذهتتآفً،اريغصهبىنتعادقو،هلامجوهتّوقبزوواينتفي
همساوهو-ناليَحُكلاهناصحىلإثدحتيهنأعيمجلاىدلًامولعمناك



حسمنعىناوتيالو،ريفوديصلكدعبناصحلائنهيهنأكو-يبرعلا
نيعلبقيوهومهضعبهآرلب،لوسعملاهمالكبهبطاخيو،هسفنبهقرع
.تاوزغلاىدحإدعبهدسجىلعةدوجوملاءامدلاحسميو،ناصحلا
،لهصيىتحهبحاصىريالداكيو،بوبحمهنأفرعينامودهرقناك
لخدتنإالإأدهيالفتاقوألاضعبيفجاهنإو،ديعبنمهتوصزيميو
.زوواي
)*(
هتبحصبو،ءانيملليبونجلافرطلايفيشميميلسزووايهدازهاشلاناك
،اشابناعنكواشابمدمهوكبيلعروطولغوأجوكلامنوبرقملاهؤاقدصأ
،ليعامسإهاشللريسألاخألايلعةزريمميهاربإةرملاهذههعمبحطصاو
هيرينأةلوجلاهذهيفهتياغتناكو،فويضلاةلماعمهلماعيناكدقف
اليتلابوعشلارصننأبقثيناكهنأل،ءانيملايفيسارلامخضلالوطسألا
هفيضىلإةركفلاهذهلاصيإديريناكوً،اتقؤمنوكيراحبلاىلعرطيست
رطضاف،ديلجلاكدرابلاءاوهلابرثأتينأنودنمةهينهفقوتو،هعميذلا
ئفادناكمنعنوثحبيتاظحللبقاوناكوً،اضيأراظتنالاهلقفارملادفولا
:هيفءامتحالل
ةرشعنملضفأراحبلايفريستةيوقنفسرشع،كبميهاربإاياذكه-
لداعيةسبايلاىلعدحاوعوبسأيفقيرطروبعو،ةسبايلاىلعسراففالآ
هيلع،ةيملاعلابملحييذلالجرلاو،ةبسانملاحايرلايفرحبلايفًادحاوًاموي
.ًالوأهيضارأةعيبطرابتعالايفعضينأ
ًاديجُمًارعاشوًايفطاعوًاليمجًاباشميهاربإناكو،هيبراشنمقرعلاببصت
:لاقف،هيخألثم
مكنكلوً،اديجاذهفرعييخأو،هاشميلسايهنولوقتامحيحص-
.راحبلابمكحتلاهبسانيالاندالبعضونأنوكردت
ةلودللةعباتلاةيوفصلاةلودلالبقنمابوروأوزغنإلوقأاذهل-
قوفتللانملكصرحنأًاضيأمتظحالدقوً،اميظعًاداحتاينعيةينامثعلا
يدجهيفعقويذلاهسفنأطخلاوهوً،اريخانلققحيملرخآلاىلع
امهدحأءاضقيفةميظعلاامهتوقامدختساروميتوديزايبف،)15(مردلي
ناكو.اياعرلامامأوهللامامأةيلوؤسملاالمحتةياهنلايفو،رخآلاىلع
،نآلاىتحةمئاقلاسلدنألايفنييومألاعمداحتالاتاونسلاكلتيفامهنكمي
دودحنيمأتو،اهنمماهمسقىلعءاليتسالاو،ةشامكيكفنيبابوروأعضوو
ءيشلكابرخامهنكل.وزغلاةياغقيقحتو،دبألاىلإيمالسإلاملاعلا



نمرصنلاو،ةزريمميهاربإايربكتلاوءابغلاهنإ.رافكلابيعالألعايصنالاب
نمهنظيناسنإلاماداملاوزلاوعايضلاوعجارتللضرعموهو،ىلاعتهللا
.هريبدتوهتليحنموهسفن
،يتيدفعفدنإيخألرمألااذهنّيبأسو،يريمأايقحىلعمتنأ-
.ينررحو
هذهلثميفًادجيعيبطلانمهنأىلإانههبتننلو،لعفتًانسح-
اندالبنمةيقرشلاةهبجلابانلاغشناف،اننيبعاقيإللبرغلاىعسينأعاضوألا
رثكأيفبراحيّالأدحاولاشيجلاىلع.ةيبرغلاةهبجلاىلعانتاكرحتلقرعي
هينيعبصنةميزهلاعضينأهيلعفكلذىلإرطضااذإو،ةدحاوةهبجنم
ةيلاعشيجلاتايونعمحبصت،ةدحاوةطقنيفلاتقلازكرتيامدنعوً.اضيأ
،الإو،بعرلانيلمتحملاونيدوجوملامهئادعأبولقيفريثتو،ةعفترمهتوقو
ربعاهتراثإنوكتنلوً،ابعصةيلخادلانتفلازكارمليدصتلانوكيسف
اذهيفمكيخأبراجتنمًاريثكاوملعتتنأمكنكميو.ةبعصسيساوجلا
ىلعءاليتسالاهلباقي،مرتحملايدلاونمريبكلاربصلانإ،عمسا.عوضوملا
...ةيبونجلااندودحو،يدجيضارأ
مههوجوةدرابلاحايرلاتبرضو،ناذآلاّمصيبيرقٍلاعخارصمالكلاعطق
تاحاسيفعمسيامهبشيو،قورعلايفءامدلادمجيخارصلاناك،طوسلاك
لوهذبمهضعبهوجويفسانلارظنً.ادجبيرقناكمنمردصيو،كراعملا
نوّبلقيومهسوؤرنوعفريمهضعبناكلب،لصحياماوكردينأنودنم
.ءامسلانمردحنمفيخمءيشنعنيثحابمهرصب
امنأكو،هدازهاشلاقامعأنمةساسحةطقنيفهتبرضلزنأدقخارصلاناك
ٌّيلحكٌّلظ،هلكنطولاخارصهنأكلب،سانلانمدحاوخارصنكيمل
عمسيوأىريدعيملو،هلوحامهنعىفخأًءاشغهينيعىلعىقلأٌنكاد
رهظىلإدتميقلزنميبشخرسجىلعهسفنبىقلأو.توصلاردصمىوس
ًاباشًاراحبىأرليوطتقورمينألبقو،نيتيراستاذةيعارشةنيفس
ناكو،ةنيفسلاةمدقمنمتدتماةمخضةعفارةركببهذخفنمًاقلعم
دنعفقينييقيقحلاةداقلالككناك.ناكملابرطضاو،ءيشبخرصيمهدحأ
،لوهذلاةدشنملقعلادقفيرظنملاناكف،لايخلاوةقيقحلانيبعيفرٍّدح
ُراََّحبلاف،هذاقنإلهليغبنياملمعلهعفدتاهيلعرطفيتلاةعاجشلاو
.هلثدحامعلوؤسمًاذإوهف،هراَّحب
قزمتو،ءامدلابألتماو،طغضلانمخفتنادقهذخفنمىلعألامسقلاناك

."؟دلواياذهلصحفيك":لأسيوهوهادانف،هلاورس



اماذه":ةبوعصبلاقو،خارصلافقوأهدازهاشراحبلايدنجلاىأرامدنع
الإو،لبحلاكلاجرعطقينأِراذحنكلو،متهتال،يديسايلصح
.ررضتتو،ةنيفسلابلقنتسف
ةعفارلاىلإبهذو."كتايحنمىلغأتسيلاهنكلو":لوقيوهوزووايرأز
علخو،طوبرملادلاوىلإروفلاىلعهجتاو،نيرئاحنورخآلافقيثيح
هيمصعملوحتارمةدعظيلغلالبحلافلوهيعارذلوحهلعجوهناطفق
نوضكرينيذلاناكو،هذخفوهرهظةوقمادختسابهدشو،هفتكىلعمث
يلعروطولغوأجوكلامواشابناعنكمهعنمو،نيلوهذماولازامةدعاسملل
يتلاريطاسألانمهدازهاشمساىلإفاضيسامىلإاوهبتناامدنعكب
.مويدعبًامويدادزت
هدجنمهملعتدقزووايناكو،مدقلاذنمةراحبلابيردتلبحلادشناك
كلتريوطتبماقمثنييسينيفلانمهملعتهدجنأفرعيناكو،حتافلا
،فقوتنودنمهنسمدقتمغرهيلعبيردتلايفحتافلارمتساو.ةراهملا
هنأفرعيناكو،هدافحأنيبنمزووايهامسيذلاعاجشلاهديفحبردو
رمثأو،نازوألانمةقيلطلاةظيلغلالابحلادشيهرغصذنمهلعجف،هدلقي
مغرلاىلعو،نيدعاسلاورهظلاونيطبإلاتالضعيفةماخضبيردتلااذه
،لابحلادشببسبًانيمسوًاريصقرمعلامدقتدنعودبيناسنإلانأنم
لكشودبينأيفببسلاناكرمألااذهو.ةميظعةوقهحنميهنإف
ً.ادجًامخضراهدزالارصعيفنيينامثعلانيطالسلا
ديكأتلابكرديناكهنكل،لقثلااذهلثميفهتوقبّرجدقزوواينكيمل
ميهاربإهودعمامأحاجنلاقيقحتلجأنمهبمايقلاهيلعبجيام
ىلإطوبرملادسجلايفةكرحّيأرهظتمل،ءدبلايف.ةيراشكنإلامامأو،ةزريم
ترهظف،قلزنملارسجلانمةلئاملاةهجلايفىرخأةرمزووايّدشف،لبحلا
تختراوةيراسلاتكرحتامناعرسمث،ظحالتالداكتةكرحةيادبلايف
يفرماغلاحرفلانمةجومترشتناف،راّحبلابحساوعاطتساو،لابحلا
.ناكملا

III
1509ناريزح
لثمةرطختاكرحىلعاومدقتالأبمكيصوأو،مكوفعىلعًادمتعمأرجتأ"
ٍباتعيفعباتمثاشابناعنكملكتاذكه."يديسايمويلادعبكلت
بطروًادجراحسقطلاو،نيعبرألامتبراقو،نيرشعلايفاودِعتمل":ٍفيفخ
."ّطقمكتابيردتنماوحيرتستوأاوففختملكلذعممكنكلً،ادج



هلوقتامركنأال":همصعميف)16(سوبدلاكرحيوهوميلسزووايمستبا
يتلاةيمهألاىلعلدتةمالعنوكتسكلتةثداحلانكل،ناعنكيقيدصاي
قرزألارحبلاحطسنمبهتيتلاحايرلاتناكامنيبو."ناسنإللاهيلون
لبجلاةهجنمطبهيةبوطرلانعمجانلابابضلاناك،وجلافطلتحتافلا
.ناكملكيفرشتنيو
ركذتينمكانهنوكيسامبر":باتعلاناعنككراشيوهواشابمدمهمتمت
مدعنمءيشبزووايمتمتف."هلةرورضالًاروهتاهربتعيو،ةلوطبلاكلت
متمرحولو،هللاحمسالمويلاكلذيفءيشمكللصحولامبر":ثارتكالا
ًارومأمكنمرظتنييذلامكبعشىلعررضلادوعيسف،ًالثمناصحلابوكر
."ةريثك
داحلاههجوىلعادبدقو،ءودهبهتيحلكبيلعروطولغوأجوكلامدّسم
يفرطخلايفهسفنبىقلأانريمأنأحيحص":ًالئاقمتمتو،ريكفتلاتامسق
مخضيفيكفرعتكنإف،يقيدصايةريبكتناكجئاتنلاّنكل،مويلاكلذ
."صصقلاهذهدونجلاوسانلا
ديلاقتتثراوتةبراحمةلئاعنمناكوً،ارهامًايكذًالجرولغوأجوكلامناك
.ةيمهأتاذاهلوقييتلاةركفلانأًامامتفرعيناكو،ّدجنعًابأبرحلا
فيفخلاينطقلاهصيمقيدتريذخأو،ً"ابناجرمألااذهعد":هدازهاشلالاق
يذلاقيربإلاءامبههجووهيديلسغبماقو،قرعتمهدسجنأنممغرلاب
:لوقيوهوءانيملاىلإيفيصلاهرصقةقيدحربعهجتامث،هلهورضحأ
ناميلسيدلونييعتىلعضارتعالابيتوخإمايقيهمويلاةماهلاةلأسملا"
."دوعنامدنععوضوملااذهيفثدحتنس،ولوبةيالويف
هنورظتنيهوقفارمناك،فقوتنودنمةعاسلاةبارقترمتساةحابسدعبو
.نوزبارطةالوهلمعتسامث،سونانموكةلئاعلناكيذلاميدقلارصقلايف
)*(
،لوبنطسإبرقءاقبلااهنعىلختناليتلاانتايولوأنمنأًاديجملعنانلك"
عضويدلاولثمًاريدقًالجرنأولىنمتأتنكو،ةنامألالهأىلإاهميلستو
دقف،يخألدئازلاريدقتلاءاطعإيفتأطخأيننكلو،هينيعبصنرمألااذه
.يتوخإبضغيالىتحهاشناميلسهديفحنييعتةأجفيدلاوفقوأ
لقنبلطي؟يسفننمرثكأُهُّلُِجأيذلاو،توقروقزيزعلاانوخألعفياذام
رادنمًابيرقنوكيلةسينامةيالوىلإ-ةيلاطنأ–ةكتةيالونمهنييعت
نأنكمييتلاةنكمملاتالامتحالالكةهجاومل-لوبنطسإ–ةداعسلا
تارماغمبهمايقةيناكمإىفختالفبلطلاضفراذإو،اِنَلبِقنمثدحت



ةيردنكسإلاىلإبهذجحلاىلإباهذلاةجحبو.مجانمعككالهلابيهتنت
؟كلذدعباذاميردينمو.ةرهاقلاىلإمث
يف؛هفيسهديبوهعردهيلعو؛حابصلاىتحرهسيوهف،دمحأيخأامأ
مكحي،نامرقشرعىلعةينوقيفوهفهاشنهاشريغصلاانوخأامأ.ةيسامأ
.حيحصلاءيشلابموقيو،ماحدزالااذهلكجراخ
،انيلإشيجلانمربكألاِمسقلاوِةيراشكنإلاَليمنإف،ناقيدصلااهيأنآلا
انيخأمعدةدايزلىعسيو،اشابيلعمظعألاريزولايَنيعنممونلابِهُذي
هنألاهتاذةيمهألاهيطعيالهنإف،توقروقيخأامأ.اندلاوىدلدمحأ
فرعناننكلو،نيديؤمهلعمجينأعطتسيملكلذلو،روكذءانبأهلسيل
نيوخألاىدلبوبحملاريمألاوهو،لوطسألانمًاريبكًامعدىقليهنأ
."انريغنمرثكأنيدعبتسملانوكناذكهو،نيدلاريخوجوروأ؛سوربرب
:اشابناعنكلأس
؟انديساينولعفتساذامو-
.نمزذنممهتلسرأنيذلانيثوعبملاةدوعرظتنأس-
نكلو.ةظحلرخآىتحهنولعفتسيذلاامدحأفرعيال،مكدجكمكنإ-
...نمزذنملمعلابمتأدبمكنأامب
ةيالونعىلختأنأنكمييننأمهتربخأ":كحضيوهوميلساهلاق،"فرعأ"
.مرقلايفةفكةيالوينوطعأنإولوب
."!؟نيأ":لوهذبهتوصاشابمدمهعفر
:لوقيوهوزووايكحض
!؟اشابلااهيأرمألاام-
نيأنم!؟يلغنمياريغمرقلاناخمكتجوزدلاواهمكحييتلايضارألا-
!؟مكلابيفكلذرطخ
ةيالويفانضراعيسدمحأيخأنأًاقبسمفرعنالاننأامتننظله-
؟ولوب
:اشابمدمهةشهدنمدشأةشهدباشابناعنكلاق
؟لبقنماذهنوعقوتتمتنكمكنأينعتله-
،يبلقلكنمكلذىنمتأتنكيننإلب،ناعنكايكلذرظتنأتنك-
انمامأَقبيملو.انتاياغيفمهيدلكوكشلاكلذراثأل،ًالوأةفكتبلطولف
اهعبتييتلادالبلاةقيقحفرعيليوقلاصلخملاانتجوزدلاوعفدننأىوس
تحتنيعمتجملاةلودلالاجرقلقريثيسهنأىلعةوالع،عانقإلانمليلقب
.يتحلاصمةلواحمىلإيدلاوعفديس،يلاتلابو،دمحأيخأةنامض



.ناخديزايباوعجشاذإ،انديساينكلو-
!؟اشابناعنكاياذاملثم-
ةريبكلاندملاىلإاهءارمأةينامثعلاةلودلالسرتنوملعتامك،يديساي-
نحنيتلانوزبارطوأ،ريهشيبو،ةينوقو،ةيلاطنأو،ةيسامأو،ريسكلابلثم
تاكرحلاهذهتراثأولاذامف،كبقجنسةفصب؛لوضانألاندمنماهيف
؟مكلزعبًارمأ؛هللاحمسال؛اوردصأوً،اشيجانيلإاولسرأو،كوكشلامهيدل
ةيجراخلاةيبلسلاهتسايسببسب،دمحأيخأةلودلارابكمعديس-
،انعمشيجلاوبعشلانكل،لبقتسملايفلكاشمثودحمدعنيدقتعم
انيمحيوانععفاديوً،ايركسعوًايدامانمعديسو،بلصلجرانتجوزدلاوو
.رمألامزلنإ
:لوقيوهواشابناعنكىلعةقثلاتامالعترهظ
فرعنانلكو،ةليوطةرتفلزكرملاعماوهجاوتينأمهنكميالف،امٍّدحىلإ-
،ناخياريغمعداوقلتتنإامو،مرقلاناخلزعرارقكلميناطلسلانأ
تاقالعلادسفُيسو،مكدلاوىلعطغضللدمحأريمألامكوخأكرحتيىتح
.لئاسولاىتشبناخلانيبوهنيب
ً.ادهعنوضقنيالو،ءادشأراتتلانكلو،اذهثدحيس،معن-
ضفخمث،"يريمأايكلذكمهنإ،معن":هلوقبثيدحلااشابمدمهعطاق
،نكلو":عباتويناوصلانولمحيمهونولخديمدخلاىأرامدنعهتوص
نإووهف،ةيفوكسوملاتارامإلاداحتاوحنةتباثىطخبهجتيثلاثلايليسو
نوكيسو،بيرقامعكلذققحيسهنإف،نآلاىتحةريبكةوقحبصيمل
ىلإةبسنلابمرقلاو،دوسألارحبلالوحنوعقوتتامبسحلوألافدهلا
ةيكرتلانادلبلاعالتبالزهاجوهو،نآلاهلبيرقملحلمجأيليسو
ةرطيسجئاتنىدحإهذهو":فاضأونزحبةرسيوةنميهسأرزه."ىرخألا
،ةيبهذلاةلودلاشيجفسألكبطقسدقف،ةيكرتلانادلبلاىلعلوغملا
دلاوعيطتسيالاذهكعضويفو.ةيسورلاتارامإلاداحتالةصرفلاتحيتأف
دنسىوقأيهو،ةينامثعلاةلودلافاعضإهينيعبصنعضينأمكتجوز
."هل
دقفيناسنإلاف،مادقإوةراسجبًانايحأفرصتننأانلدبال،كلذعم-
لكعمانأو،ّيضملاوهطبإتحتهسأرعضوىلإرطضيىتحًانايحأهربص
.يتجوزدلاويمعةمكحىلعدمتعأ،كلذ
هدازهاشلاّغلبو،لوخدلايفةيراشكنإلاءاسؤرنمشيواجبغارنذأتسا
ناكو،كبلالجنيسحهرهصواشابالالرفعجهتلوفطيَقيدصلوصوربخ



.سرافدالبيفةيسامولبدلاتاروانملاضعبيفةرتفذنمامهمدختسيزوواي
رضحو.ءادغللةوعداهنأاشابناعنكواشابمدمهمهفةريصقةرتفدعبو
،يدنفأميلحلادبعانالومزووايخيش،كبيلعروطولغوأجوكلامعم
ءايفوألاهءاقدصأنإ:ركفيوهوًاتماصماعطلالوانتءانثأيفزووايلظو
نمةجردىلإلصتنأثداوحللنكميةنيعمةطقندعبف،قحىلع
،ةقثلاّلحمءاقدصألارودلخديانهو،لامتحالاىلعهتردققوفتبارطضالا
هتوخإلبقتسموهلبقتسمناكو،مكنعففخيوفلخلانممكيمحيصخش
.سرافدالبرطخنمربكأًارطخنآلالكشي
1510راذآ؛ةداعسلاراد
:اشابناعنكتاركذمنم
915ةدعقلاوذ23ءاثالثلا
ببسبو،فيذاجمتاذةيعارشةنيفسنتمىلعنوزبارطءانيمنمانقلطنا
انمقأ،مايأةدعانتلحرترمتساقيرطلاتاحارتساو،ةئجافملافصاوعلا
،ةسبايلاىلإانمدقتو،ةيلاخلائطاوشلابرقانرسو،ناجلخلاىلعاهلالخ
.ءيشلكاذهو،ماعطلابدوزتلالجأنمئفارملاضعبيفًانايحأانفقوتو
مغرو،هفاتببسلةنيفسلا)17(تابترمنمنانثارجاشترشاعلامويلايفو
يفئاطلادجىلإلوحتيذلاشاقنلاءاهنإنمنكمتأملديدشلايلخدت
نمةيلاعةبتروذصخشلخدتف.راجشىلإلوحتامناعرسيذلاو
ينوددهو،رحبلايفهاقلأويّنسلاراحبلاقنشف،فرطىلإًازاحنمةيراشكنإلا

مهربكأومهدئاقيننأمغردحأىلإثدحامعثدحتأالوتمصأيك
الف.ينمةدارإريغبيتايحىلعتقلقوً،اريثكيتايونعمتمطحتف،ةبتر
نتفلاهذهلثمراشتناو،ةيراشكنإلاةفئاطعمهجولًاهجوفوقولانكمي
.ةلكشملامقافتتسف،اههاجتتاءارجإلاذَخَُّتتملنإو،ئيسرمأدونجلانيب
ناكو،رطامومئاغموييفلوبنطسإىلإانلصوًاموينيرشعوةثالثدعب
دقةعبسلاميلاقألافصاوعلمحيوةعبرألالوصفلابفصتييذلاقيضملا
هايملانمءودهببحستفيذاجملاتناكامدنعو،ضيبأنفكىلإلوحت
مايأتاحابصبينركذتةنيزحلامويغلاحئاورتناك،قيضمللةيريرحلا
.ةيلاخلاةلوفطلا
بلاحطلاوحلمللةصاخلاةحئارلانإ؟ةناتسألاىلإقاتشيالأئرماللقعيأ
عقتاملوأو.نوزبارطيفاهنعفلتختلوبنطسإيفرحبلانمبهتيتلا
،ملقلكشىلعغارفلايفدتمتيتلاو،ةلواطتملانذآملاهيلعناسنإلانيع
ةدحاولكتحتو.دعبفشتكتمليتلاةضماغلارارسألاىلإريشتاهنأكو



دجاسملاكلتدعبوً،اصاخاٍّيناحورًاملاعوًةهُبأاهتحتمضتةميظعةبقاهنم
ةدحاولاةنكادلاتابتكملاوسرادملادهاشمعباتتت،نامزللاهسأرعفرتيتلا
لالتلاوةلخادتملاتاراحلاعراوشةرعاشلانيعألانعبيغتالو،ىرخألاولت
ةياهناللاىلإةدتمملاقرطلابركذتيتلاوديعبنمودبتيتلاةفوشكملا
تويبلاتافرشيفودبينكيملو،راهنلايفةروجهمةئداهتناكيتلاو
اهنأمغراهلامجىفخياليتلاو،ةيبشخلاتاماعدلاىلعةمئاقلاةيبشخلا
.جراخلاوحنةلئاملامهقانعأبلافطألاوءاسنلاىوسً؛امئادقيرحلابةددهم
ضيبألارحبلاوةرمرمبونجئفارمنمةبيرقلاقاوسألايفمهفلاجرلاامأ
حمقلاو،ةطسوتملاوةريغصلاقراوزلااهلمحتتاورضخلاوهكاوفلاثيح
نابقنوأءانيمىلإةلقانلانفسلااهلمحتيتلارادوجلاونافوشلاوريعشلاو
عبشملالمقلامهيفرثكينممتايالولاراجتوناكرزابلاةيامحيف؛)18(
قاوسألاهذهيفو.مانغألادولجتاءابعوةرّفنملاهوجولاباحصأوءامدلاب
نوّيناودعلاةيريرحلاليوارسلاوءارمحلاتاعبقلاباحصأنويوسوملارثكي
اهتحتيفختيتلاءادوسلامهتاعبقوةيلمخملامهبايثبمورلاوً،اعمءانبجلاو
كيلتملجأنمفينعلادجيفنولخدينيذلا،ةلوتفملاةظيلغلابراوشلا
ىتحلب،تاورضخلاوهكاوفلانمعدوتسموأةنيفسلمحىلعةدحاو
.مهلوحنوضكارتياوناك،ةرطفلابراجتمهنأكونودبينيذلاعراوشلادالوأ
نوموقيًابلاغو،نوّلكوتمونوئداهيلصألامهنطوميفمهوانهكارتألانإ
.لاثملاليبسىلعنيلوجتمنيعئابكةريغصلامعأبتمصب
،يناثلاناخديزايبناطلسلاىلإيريمأةلاسرلاصيإيهيتمهمتناك
اندودحيفنييوفصلاتاكرحتنمهَقلقو،ديدشلاهنزحنيبتةلاسرلاتناك
هبقيليالهنأىلعةوالع،يضارألاىلعمهتاءادتعانمَهبَركو،ةيقرشلا
نأو،ديصلاءارويعسلاهركهنأو،تاءادتعالاهذههاجتتمصلااذه
.روغثلاةيامحوةلودلاونيدلاءادعأّدضداهجلايهةيساسألاهتفيظو
ريمألاهدلوةرايزليريمأناذئتساوهفةلاسرلاهذهيفماهلارمألاامأ
هدازهاشلاةرايزىلعًادرةسينامقجنسهبلطو.ةفكقجنسيفهاشناميلس
هلكشيذلارطخلابركذتةيديدهتةوطخيفهتدوعورصمىلإتوقروق
عطتسيملهنكل،ةيلاطنأةيالوهيلإتديعأمدقتامممغرلاب.مجهدازهاشلا
عطقينأديريالرصمناطلسيروغهوصناقناطلسلانأل،رثكأمدقتينأ
.نييلاغتربلاةوقدوعصىريوهوةينامثعلاةلودلانيبوهنيبام
.ةطلغيفرثولنتراميناملألانيدلالجرءاقليهةيناثلايتمهمتناك
لداجيو،نارفغلاكوكصعيبضراعيناك،رونتملاوباشلا،اذهنيدلالجرف



يريمأمامتهاراثمكلذبناكو،نمزذنمكلذيفةيكيلوثاكلاةسينكلا
ةدابعلاروديفماقتيتلاسوقطلانمًاريثكنأمعزيرثولناك.هتعباتمو
انحلاصنمو،نيدللًاريقحتوةناهإاهربتعيو،ةميدقلاةينثولانمًاراثآلمحت
.ةسينكلاميسقتيفبصيهنألًايداموًايونعمباشلااذهمعد
917ةدعقلاوذ27سيمخلا
يذلاعازنلاو،هلاوحألكيفمهلا،ديزايبناطلسلاانالومىلعودبيناك
هقيضيفديزيًاببسلكشيًاريثكمهردقيومهبحينيذلاهدالوأنيبومني
يفنيهاشهدازهاشلاهدلوضرممهلاونزحلايفهدازو،يونعملاويداملا
ناكو،دمحأهدهعيلوىلإةنطلسلاملُستنأديريهنأًاحضاوناك.ةينوق
،مهلودعيننأكويلإنورظنيدمحأهدازهاشلانمريثأتبةلودلالاجر
ناك.ميلسهدازهاشللًاريفسسيلو،ليعامسإهاشللريفسيننأبرعشأتنكو
اهيلعريستيتلاطوطخلاةيساسحىدمىلعلديو،ينقعصيفقوملااذه
.ةلودلاةرادإيفةسايسلا
،نآلاىتحًايقيقحًاديدهتةينامثعلاةلودلامهيفىرتالنيذلاسورلاناك
ةفلختمةيسورلاتارامإلانأنممغرلاىلعو،ةعيرسىطخبداحتاللنوعسي
ةتوقومةلبنقاهنأكةيركفةروثلخادتناكاهنإف،يداملاموهفملابًاريثكانع
نويعانصلاوملعلاباحصأهاقلييذلامعدلاو،ةظحليأيفراجفناللةزهاج
نينانفلانمتارشعلاتدهاش.مهلبقتسملةيباجيإةطقنودبيمهدنع
ىفخيالو،لوهذبنولوجتياوناك،لوبنطسإعراوشيفبابشلانييبوروألا
يذلاىوتسملانوبقاريمهوةقاربلامهنويعفلخودبييذلاباجعإلا
.نآيفرذحورخفةاعدماذهناكو،انتراضحهيلإتلصو
ةيفلخلاتاراحلاىدحإيفةملظمةصخرمةرامخيفيلاطيإماسربتيقتلا
نترامرظتنأيننأدحأفرعيالىتحًايفختميسبالمتلدبدقو،ةطلغل
اهيفةدوجوملاةيخيراتلاراثآلاضعبمسرلةطلغيفانههنأيلركذف،رثول
ينّكمتىلإهبتناهنأتمهفف؟المأًايلاطيإتنكنإينلأسو،ايفوصايآلثم
كلتعطقناكنإهتلأسو،هلاؤسنعهبجأمليننكل،ةينيتاللاةغللانم
اذامو":باجأوةشهدبيهجوىلإرظنف،تاموسرةدعلجأنمتافاسملا
معدبنوموقياسنارولفيف-ةمكاحلا–يشيدملآنإ؟انهلعفأياسع
ةأجفو."نيظوظحملاءالؤهنمدحاوانأو،ةيلاعروجأبنيرهاملانيينانفلا
روظنمنمةيخيراتلاراثآلاكلتمسربانمدحأموقيالاذامل:تلءاست
ىقبيساذامف،انتويبوانتاراحوةيخيراتلاانراثآمسريدحأالف؟بسانم
؟طقفةميدقلامايألانعاندالوأليكحننأيفكيله؟ةلبقملاتاونسلل



.لايجألااهلقانتتتاموسرلاوتاباتكلاىقبتوىشالتتتاملكلاف
نّيبو،يسنرفلامسرلالوصأنعيلحرشي،هبقلتيسنو،هيجولماسرلاناك
نيدلااهمّرحييتلاةيريوصتلاتاموسرلالالخنميبرغلاناسنإلانأ
فرقبتكحض.ءايشألانعوهسفننعربعينأعاطتسا،ةيمالسإلاةفاقثلاو
نأينمبلطف،هثيدحلًالابيقلأاليننأمهفو،جّيسموهوهلكشىلع
يرجحدومعهنأهمساىلعًادامتعاهتربخأف،ّجيسملارجحلاهلَفِّرَُعأ
رواسألانأيلحرشيذخأو،ىسأبةرملاهذهكحض.ديدحلابجّيسميخيرات
ٍحابصلكاهقورشدنعسمشلاييحتةيرثألاراجحألابطيحتيتلاةيديدحلا
.ولوبأميدقلاّديسلليملحثاريميهةيديدحلارواسألاكلتنأو،ٍديدج
قفشأينلعجيٍّدحىلإنيَرثؤمهلمثمغرريوصتلاىلعهتردقوهريبعتناك
،ةينامثعلاةنيفسلاودبتفيكهلروصأنأينمبلطامدنعو.هيلع
نأنكميله.ديدشقيضبسحأانأوهنعتدعتباو،ديدجنمتمثعلت
ريبعتلاةوقورثنلاومسرلانيبيوقطباركانهف؟هلوقياميفًاقداصنوكي
ّدحلاىلإًاحيحصًايركفًالسلستهيفىرأنأعيطتسأو،موهفملااذهقفو
.ناسنإلاظيغريثييذلا
نكيملهنأنممغرلابهرمعنمنيرشعلاوةعباسلاغلبيرثولنترامناك
ايادهلَّبقت.ءاكذلاغلابةفاقثلاعساوناكو،يناثلادقعلاةيادبيفالإودبي
ملناملألانأفيكليصفتلابيلحرشيذخأمث،ةداعسبةريثكلايريمأ
تاسايسلالكدضهنأفاضأو.ةيكيلوثاكلابمهطبرتةرارحبّطقاورعشي
ةيبصعتلااهدئاقعىلعاهرارصإليبسيفاموراهبتماقيتلاةبيجعلا
كلذيفناكو.ريصقتقويفةقيقحلانوكرديسناملألانأىريو.ةرجحتملا
،قيمعلاريكفتلاوةيؤرلانونسحيالنايمععومجلانأل،يداقتعايفًائطخم
.نيرخآلابكاكتحالابالإاومدقتينأمهنكميالو
ًامعدىريسهنأبتانامضلاهتيطعأو،ءيشلكيفهليريمأمعدبهتربخأ
بابنمداعامدنعقارتفالاكشوىلعانك.شرعلاىلوتيامدنعربكأ
،َّينيعىلعلوهذملاههجويفنيتعماللانيوارضخلاهينيعتبثو،ةرامخلا
ىفتخامث.لوضانألااهدهشتسدرمتةكرحمعديناكيتافلانأينربخأو
.بقارمهنأبهرواسيقلقبسانلانابقارتهانيعو

IV
1511بآ
توقروقيخألان،ةفكانلوخددرجمبو،لوليأةياهنيفو،ةيضاملاةنسلايف"
؛يمعناكةنسلاهذهةيادبعمو،يبأضارتعانممغرلابةسينامقجنس



-هتمكحبروهشملاوهو-تاعقوتلاردقىلعيلغنمياريغيتجوزدلاو
ةوقلسرأو،دمحأيخأولوبنطسإتاديدهتنممغرلابًايوقًافقومذختاو
يفيحاجنيفةياهنلايفمهسأامم،يلمورىلإيريسلالخيلةدناسم
ءادعلاةدايزيفًاببسناككلذلك،نيديفوريدنمسيَقجنسىلعءاليتسالا
ىلإيدلاونيبوينيبةقالعلاريتوتعاطتساو.دمحأهدازهاشلايلهنكييذلا
ام:وهانهحرطييذلالاؤسلانإ.درمتملارهظمبينرهظيو،ةعيطقلاّدح
يفيمعنيبوينيبلكشتيذلالثمريغصداحتاهلعفينأنكمييذلا
نامودهرقيناصحالول،عقاولايف؟ةينامثعلاةلودللمظنملاداحتالاةهجاوم
ةظحللايفةفكىلإلصننأانعطتسااملءانيملايفوسرتيتلانفسلاو
.شارغوأيداوةكرعميفانتايحدقفننأوألقتعننأنكميناكو،ةريخألا
درمتىلعةبوعصبولويضقينأعاطتساهنألدمحأيخأديصرعفترادقل
نوكيسشرعلاهيلإلوؤيسنميفيدلاورارقنأنقيتاذكهو.دونجلا
نمكتثيحةيلاتلايتافرصتيفرذحلايخوتّيلعبجي،اذل،هتحلصمل
."روهتلاولهجلااليتافرصتفلخرصبتلاوةمكحلا
:صاخلاميلسبتاككبلالجلاق
نإ":ًالئاقعباتو،اشابناعنكىلإرظنلاقرتسامث."يديسايمكاشاح"-
برقوهرارقلااذهلثمىلعمكدلاولمحيدقيذلايقيقحلاببسلا
ةرضحمكدلاوف،اهريدييتلاةطشنلاةسايسلاريثأتو،لوبنطسإنممكيخأ
ريمألا،بوبحملاهريغص،مكيخأةافودعبيناثلاناخديزايبناطلسلا
ىلععارصلايهنينأديريوهو،يواسأميسفنعضويفحبصأ،هاشنهاش
الً،انسربكألاهنألدمحأهدازهاشلاىلإليميوهو،ةثالثلاهدالوأنيبشرعلا
.رخآببسل
:اشابناعنكلاق
امك،دمحأهدازهاشلامهسأعافترايفناكيتافلارودىسننّالأانيلع-
مايقنمىشختيتلاابوروأف،رثولنترامانربخأامكدونجلادرمتيفلصح
لخاددمحأهدازهاشللمعدلااذهلثمدوجويفماهسإاهل،ديدجديدهت
ربكأدمحأهدازهاشلادقفأاشابيلعمظعألاردصلاةافونكلو،ةنطلسلا
.هلدنس
،هتجوزدلاوراوجىلإةيناثةرمةفكىلإهتدوعدنعميلسهدازهاشلاناك
ريغتاقوألابلغأيفهمالكناكف،ديدشقيضيف،ةرملاهذهئجالكنكل
يفثدحتءايشأليللايفليختيو،هراكفأبيترتيفةبوعصدجيو،طبارتم
ةقالعرتوتيفهتيلوؤسمبرعشو،هكلهتماعطلاومونلاةلقتداكو،راهنلا



دمحأنأكرديناك.رخآأجلمهلنكيملنكلو،لوبنطسإبيلغنمياريغ
املكلعفيهتجوزدلاوناك.شرعلاهيلوتلاحيفًادبأهمحرينل
امهمهلثمًاليبنملسينلهنأبناميألاظلغأبهلفلحيو،هتئدهتلعيطتسي
نكل.هبلطتيتلايهةينامثعلاةنطلسلاتناكولىتح،فورظلاتناك
ةياغيفزووايناكو،رطخلايفهتلئاعوهسفنبيمريياريغنأينعيكلذ
.بركلاوجرحلا
متمتيو،ةرثعبملامويغلابةاطغملافيصلاءامسهنصحةذفاننملمأتيناك
اشابناعنكاينآلاوً،ابئاصًارارقذختينأعيطتسيالبعتميبأ":ًالئاق
صاخلاسرحلاوةيراشكنإلاةداقبيقتلتو،ةداعسلارادلخدتو،رّكنتتس
نأديرأ،عقاولارمأللملستسنّالأبجي،ةيعفدملاحالسةداقونيناجسلاو
.ةأجفلوبنطسإىلإدمحأهدازهاشلارضحولاميفريبكبارطضاثدحي
ناضحأيفءاقبلايفنوبغرينيذلابالكلاونيفلاخملاسوؤرّيلإاورضحيلو
لوبنطسإنعنوديعبنحن.ةئفادلاشرفلاوتاليمجلاتاجوزلاويراوجلا
امققحننأامإةرملاهذهو،تقوةلأسميهةحاسلاىلإانروضحوً،اريثك
لاقو،مامألاىلإهمسجبلامو."انتياغليبسيفتومننأامإو،هيلإىعسن
نمثلاثلاةليللبقيأ،ةليللاكلتيفرسلااذهامكيلإ":سماهتوصب
."هدنعتنك،يبأةهجاومىلإاهيفتررضايتلاةفيخملابآ
هتدعمنمتجرخيتلاةرارملاببسبديدشلالاعسلاباشابناعنكبيصأ
،ةشعرلاهتباتناو،هقورعيفءامدلاتدمجتدقفكبلالجامأ،همفىلإ
ناكهلاعسةبونتفقوتامدنعو.لوهذبهدازهاشلاباتقلعتوهانيعتظحجو
."؟اذامل":هلأسينأعاطتسانملوأاشابناعنك
:نيتكباشتملاهيدينعهينيععفرينأنودنمميلسزووايلاق
ًارومأ؛هيلإاهيفثدحتننأبجيةريثكًارومأكانهنأيفركفأتنك-
...اهذاقنإنكمي
:عطقتمتوصبلأسو،هشأجةطابرداعتسادقكبلالجناك
!؟فيك!؟دحأمكارينأنودنمكلذيفمتحجنفيكو-
ءامسلاةقرزلةديعبلاقامعألايفهيحانجبفرفريرقصىلإميلسرظن
:ًالئاقمتمتو،ةيهانتماللا
قلعتياملكو،يتدوعونامودهرقةوهصىلعيقالطناريغركذأال"-
ولفً،اقيلطيدلاوينكرتاذاملفرعأال،يتركاذنمَيِحُمّهنأكةلحرلاكلتب
ًاليلقفقوت."كانهينقنشو،يماظعّرسكو،نيملاعللةربعينلعجلدارأ
،اهضعبةهجاوميفةبهأتمانشويجتناك":فاضأوً،اقيمعًاسفنبحسو



ءودهلااهئانغبقشتركسعملالوحةعمجتملانايعرلاشاشغرويطتناكو
برحبمؤشريذنكلذناك،برحلاليبقركسعملاىلعرطيسييذلانيعللا
نمنومءاشتيمهف،دونجلانيبةرشتنملاتاداقتعالافرعننحنو،ةديكأ
نمو،)حافللاتابن(مدآةبشعوشاشغلارويطاهيفدجاوتتيتلايضارألا
تظحالو،ناعونلااهيفدجاوتياهيلعانركسعيتلاضرألاتناك،ظحلاءوس
عمو،مهتدئفأهنمفجترتيذلاقلقلابمهروعشودونجلاتايونعممطحت
مهفويسلامعتساءانثأيفاونبجيالأو،ناعجشاونوكينأمهنمتبلطكلذ
لكتناكامدنعو،ةرخأتملاليللاتاعاسيفمث،ةلودلاةمالسلجأنم
نم،يبأىلإتبهذو،مهبملمأبتكسمت،تمصلارئبيفةنوفدمتابغرلا
."دحأملعينأنود
طسويدلاوىلإيلاخدإباوماقوةصاخلاسرحيلوحفتلا":عباتّمث
ايًامامتكلثملوهذبينلأس،اهوقلطأيتلارصنلاتاخرصو،مهتشهد
املاطيذلاليمجلاههجوىلإديعبنمرظنأانأوترعش!؟اذامل:ناعنك
يننأكوترعش،ةوبألاةحئارلمحييذلاضيرعلاهردصو،هلبقأنأتينمت
عيطتسيالو،رطخيفةنطلسلا:ءودهبلوقأانأوهديتلبق.ريغصلفط
دمحأيخأةربخو،توقروقيخأةدشف،رطخلااذهعنمينأيريغدحأ
دّسم.ءادعألانعءابتخالايفامهمارتحانادمتسينانابجامهو،نيتيفاكريغ
له:ينلأسف.يبلقيففصوياليذلانزحلارانبتسسحأو،هتيحليدلاو
يذلاراعلايفتركفلهمث؟طقفكيفرفاوتيهتركذامنأنظت
؟كدلاوةبراحمءارجكسفنلهبلجتس
ةرهشلاتناكامبرو،ّيفهتركذاممٌّيأرفاوتيالامبر:تلقمث،تكحض
ًةرهش،لابجلازواجتتيتلاو،مويدعبًامويدادزتيتلاو،اهكلتمأيتلا
ةمالسنعثحبأالانأف،كلذل،يتدحوىوسكلمأالامبرو.ءافوج
ايلقتالو،دحأىلإةجاحلابرعشأالانأو،يتوخإكدودحلاجراخةنطلسلا
يننأالإ،نوكأنلوكلذكنكأملًادبأيننأل،مكلًاودعترصيننإيدلاو
كرابملاّةيلعلاةلودلامساهيفركذيليجيتأيالىتحيعسويفاملذبأ
.تانعللاب
.يدلوايةفآةرهشلا
.ةنطلسللةمالسلاو،يلعةفآلانكتل
.ينرقحتالوبهذا،يدلوايبهذا-
ةمألاهذهماقمنمتعفردقل،يبأايكبحأ:لوقأانأو،هباتعأيفتيمترا
،ةسايسلامولعيفكئاهدبو،ايندلاهبتمكحيذلاداحلاكئاكذباهتدعسأو



ببسلاف،ملاعلايفشيجىوقأوهمويلاانشيجناكاذإو،كلنيدنانلك
لعفامكةيعفدملاتاينقتيفريوطتنمهبتمقاملدوعيكلذيفلوألا
اليتلاةيعفدملاةيرسو،تابرعلاىلعةلومحملاعفادملاكلت،حتافلايدج
يفًاريثكينقياضيحبصأيذلادراملاجرخألةصرفلاينحنماو،يلحمسا.رهقت
ةمدخيف،بارتىلإلابجلالّوحتنأعيطتستيتلايتوقرمثتساو،يلخاد
.يتدارإقيرطيففقينأدحأعيطتسيال،ينقدص،يبعش
.كاخأعطأ:يللاق
.ضرألاحطسىلعيدحويلمث،ًالوأهللةعاطلا:هلتلق
.كسأرىلعايندلابلقتستنأ:يللاق
.عئارلايبأايئطخمتنأ:تلق
."رصنلايبعشلنكيلو،ئطخملاانأنكألف:لاق
)*(
:اشابناعنكتاركذمنم
917لوألايدامج21ءاعبرألا
دمحأريمألانأبتملعامدنعو،لوبنطسإيفيثوكمنممايأةثالثدعب
نكيملميلسهدازهاشلانألً،اريثكتبرطضا،لوبنطسإىلإروضحللىعديس
.هابقُعدمحتالامعقيامبروً،امولظمَنوكينأنكميو،كلذبملعىلع
ىلإهدازهاشلايالوميتأينأنمدبال؛روفلاىلعًالاسرمةفكىلإتلسرأ
.ىرخأةرمةداعسلاراد
،دمحأروضحبينربخأنموهاشابدمحأهدازكسرهيناثلاريزولاناك
اذهعضيسلبقتسمللانناطلسو.نييركسعلاةداقلابيئاقللضفدوعيهيلإو
هنأالإ،هبسأباللجرريبكلااشابىفطصممظعألاريزولاو،هرابتعايف
ّالأّيلع،نكلو،هعانقإتعطتسالكرحتلاعيطتسأتنكولوً،اددرتمودبي
.يسفنحضفأ
،ءادوسةميغكنيرورغملاةلودلالاجرلوحموحييريمأهدازهاشلالظناك
امدنعو،انيلإمامضنالايفرخأتينلهنأهيلعودبيناكهدازكسرهىتح
فوقونأًاشهدنمكرديسهنإف،لوبنطسإىلإدمحأهدازهاشلارضحي
ثدحتس.شرعلاىلإلوصوللهيفكينلهفلخةلودلالاجروناطلسلا
الةنطلسلاهذهيفف،اهببسبعجارتلاىلإناطلسلارطضيسو،تابارطضا
عفدأنأّيلعناككلذل،شيجلاهمعديملامرييغتيأققحتينأنكمي
ً.ادجةريبكتابارطضاىلإ
دمحأهدازهاشلارفسلمايألانودعي)19(شابلزقلانأًارخؤمينلصودقو



ىلإىعسيناكامبرلب،هدازهاشلاىلعًايفاخكلذنظأالو،ةيسامأنم
.شابلزقلامجلىلعةرداقلايهاهدحوهتدارإنأملعيناكو،هتردقراهظإ
ىلعًاظفاحملازيالناكةنرملاهتيصخشبوهفتوقروقهدازهاشلاامأ
.هتمص
917لوألايدامج27ءاثالثلا
ثودحبملعامدنعنكل.هبًالهسوًالهأ؛رادكسأمامأدمحأهدازهاشلا
ىلإلاجرلابورهو،يتيبمهنيبنموءارزولاتويبةمهادمو،ريبكبغش
ًةوطخمدقتينأعطتسيمل؛ةيفخلاعراوشلانمةنيدملامهكرتو،رصقلا
كسرهلَّمحو،طقفدحاولقعلاقيرطنأديزايبناطلسلادكأتو.ًةدحاو
،هبصنمنمهلزعو،لوبنطسإىلإدمحأهدازهاشلاةوعدةيلوؤسماشابهداز
.نيرخآصاخشأةدعوياوسرمألاةقيقحفرعينكيملو
مامأعيمجلاعضيكلذبو،شرعلاىلعدمحأسولجديريناطلسلاناك
ةضبقلادوجوبكلذهنكميالهنأمهفيفرخأتهنكلو،عقاولارمألا
.يناثلاديزايبناطلسلاةرضحنعهللايضر.ةنيدملايفميلسلةيديدحلا
917يناثلايدامج4سيمخلا
امدنعف،ةريبكلاهلامآتمطحتامدنعدمحأهدازهاشلاروعشروصتنكميال
،هنوديريالنيذلا)20(ولقيباقركاسعدرمتبعمسيورادكسأىلإلصي
ةبعلنمرخآلاوهّلمدقلً.امامتمطحتدقنوكينأنمدبالهنإف
دمحمدرطو،ةينوقىلإلزنلبةيسامأىلإدعيملهنكلو،رأفلاوطقلا
ىحميالًاراعوًاملظًابكترمهناكمىلعىلوتساو،نيهاشموحرملاهيخأنبا
.ةريبكةناكمكولسلااذههدقفأف،دبألاىلإ
ةناتسألاف،كلذنمًائيشسيلمايألاهذهيفينريحييذلارمألانكل
هنإ؛هنمبجعتلاوبارغتسالاالإنكميالًاصخشتاقوألاهذهيفلبقتست
ةرذقلاةطلسلاباعلأيفهلثملضافوملاعلعفياذامف.توقروقهدازهاشلا
توقروقهدازهاشلادصقىتحةيسامأدمحأرداغنإامف،معن؟هذه
.هلاومأهعمًالماحلوبنطسإ
ً،اديحويقبهنكل،ةرهاطلاةبيطلاهتيصخشببسبًانسحًالابقتسالبقتسا
حبصينأنكميالو،ميلسريمألاةياردىوتسميفسيلفسألكبوهف
الًايناثو،ركذدلوهيدلسيلًالوأوهف،مرتحموبوبحمهنأدرجملًاناطلس
نيوخألالوطسأو.رومألامامزيلوتلةمزاللاةدشلاوءاهدلاوركملاكلمي
امأ.هظوظحىلإفاضيًارصنعهحنميمل،روهظلاضعبهبسكأيذلاسوربرب
اهسرامييتلاطوغضلايفىأرهنأنمدبالو،لهمتيلازامفناخديزايب



ً.ابيرقكلذزواجتيسهنكل،دومحمريغًارمأهدازهاشلاهيلع
917ةجحلاوذ1سيمخلا
هدازهاشلاءاقلو،راظتنالابيضمتيمايأتناكو،روهشةتسذنمانهانأ
ً،امئادةفلتخملاراذعألاقلتخيناخديزايبناكو.رخآىلإنيحنمميلس
لاطو.شرعلادمحأهدازهاشلاةيلوتيفنآلاىتحلمألادقفيملوهف
،نّوكتتهدازهاشلايلوتمدعلةبجوملابابسألاتناكدقلً،اضيأانراظتنا
لصواذهنممغرلابو،لوهجملايفةنطلسلالخدينأنكميشرعلاهيلوتف
ىلعهرذعأنأالإيننكميالو،رتوتموًادجبضاغميلسهدازهاشلانأّيلإ
عفريملةيسامأيفًايلاخهناكمكرتيذلادمحأهدازهاشلاف.هرتوتوهبضغ
يلعيرونهربديناكامبملعيالهنأقيدصتاننكميالو،ءاضيبلاةيارلا
ولىتحو،كلذقيدصتيننكميال.ثداوحنمشابلزقلاءامعزدحأوهو
!؟لبقنمكلذبملعينأيقيقحلادئاقلليغبنيالأً،احيحصكلذناك
يفنوفقيرهاظلايفعيمجلاوًادجًايبابضناكعضولانكل،ىلبديكأتلاب
.ناكيألةيقيقحلاتاينلاةفرعماهيفنكمياليتلاةيدامرلاةقطنملا
دقف،انأامأ،ديدجلاشابلزقلااذهدرمتلوحلوبنطسإيفولعيطغللاأدب
يغبني،اذل،يرمأفشكناامبرف،ةديدشلاةبقارملاتحتيننأبرعشأتأدب
يفلوجتلاوثبعلاتقوسيلتقولاف،نييراشكنإلاطسونعدعتبأّالأيل
ىصقأىلإبطقتسمعمتجملاف،نويعلانعيفتخأنأيبردجيو،جراخلا
الةلاهجلانمبرضمايألاهذهيفناكيأبقوثولا،يلاتلابو،دودحلا
.هباقعدَمُحت
917ةجحلاوذ3ةعمجلا
ناريسيةيراشكنالانمنانثاناكو،ةنيدملايفتلوجت،ةعمجلاةالصدعب
نييندملالاجرلاكئلوألهاجتنانكو،يتيامحفدهبينمةفاسمدعبىلع
نمينوك،مهيلعيسارحلدوينلدبيرملامهكولسف،يننوبقارينيذلا
يننأيلخاديفيعدأتنكدقف،ولقيباقدونجبقثأنكأمل،ةمرشودلا
دالبلاهذهتاريخنماوشاعمهنأحيحص،مهلخاديفلوجيامفرعأ
ىلإّنحيهنأودبيامةطقنيفناسنإلانكلو،ةورثلاوةرهشلااهيفاوعمجو
قرعلاموهفمنعًاضيأعفادأتسلو.ّطقينكرتيملروعشاذهو،هلصأ
يباقنمدونجلاءالؤهرثكأنكل،مظعملاهحاجنروميتلققحيذلادحاولا
ًاساسحإيدلدلوياذهو،مهيضارأومهسانأدضلاتقلاىلإنورطضيولق
يتلاالاهيفشاعيتلاةئيبلانباحبصيناسنإلانأحيحص،ةقثلامدعب
.ينرداغيالعابطناهنكلو،اهيفدلو



دقيتلاةليدبلاططخلاوططخلابًائيلميسأرناكو،ًالهاذيشمأتنك
ةللستميمامأرهظتةاتفبذإو،لاحلاهذهىلعتنكامنيبو،اهيلإرطضا
قوفياهلامجناك،هَربنمىندألامسقلايفمورلاتاراحىدحإنم
،ضيبألااهدسجقوفرضخأسجرنكناعشتنيوالهشاهانيعو،فصولا
هذهتعاطتسا،رمحألايريرحلااهلاشتحتنملسنيجومتملااهرعشو
ديدجنمةفئاخلاةلوجخلااهتماستباةيؤرةلواحمتناكف،ينرسأتنأةاتفلا
جوضننسيفتنكو،روهزلاحتفتنسيفتناك.رطاخملالكلداعت
نأيننكميكلذل،نينسذنمقفخيبلقلانأتيسندقتنكو،رامثلا
.ريكذتلااذهباهلًانيدمنوكأ
917ةجحلاوذ5دحألا
اهتيأر.ةأرجلاكلتينتءاجنيأنمفرعأالو،اذهثدحفيكفرعأال
ةينبملاتويبلادحأيفميقتتناك.اهتيبىتحاهتعبتتو،قوسلالخدميف
كلتتبقار.ةربويوكهرقنيبلصييذلاعراشلاىلعأيفرخصلانم
،ةلتلاةمقوحنًادوعصبهتتأدبدقةدرابحايرتناك؛ديعبنمتويبلا
.درابرطملوطهاهبقعأ
ناك،ينغرجاتةنبااهنأنمدبال،يتركاذيفةاتفلالزنمعقومتشقن
يرمعلثميفاهيدلاونأودبيو،مورلالثمةنقتمةيكرتلااهتغلنأًاحضاو
نأىرأتنك،ةقيقحلايف!؟رمعلاوعضولااذهبانأولعفأاذامف.لقأوأ
ىوسةنيدملاهذهيفيلَقبيملو،اهرامثيتُؤتتأدباهتسرغيتلاروذبلا
ذنميمايأبعاتمتسالايفعناملاامف.ميلسهدازهاشلاىلإلئاسرلالاسرإ
؟قيقرلاهلاشونامزلاةحرطتحتدوعوملاانلبقتسمىرأانأو،نآلا
ضفخنااملكمايألاهذهيفهربصلهنادقفوميلسهدازهاشلاروصتأيننإ
الو.مايألاّدُعيوهوهبضغىدمو،ولقيباقتاركسعميفقلقلاىوتسم
هاشهققحيذلاحاجنلارادقمبًاريبكنوكيسيلعيروندرمتنأدقتعأ
دبالو؛اهيلعءاليتسالاوةيهاتوكىلإريسلايفولوقهاشحجن.)21(ولوق
اذهنمرثكأانتلودفاعضإبحامسلاةطخلايفسيلفً،اظقينوكأنأنم
ً.ادبأ
917ةجحلاوذ18تبسلا
مدعوزجعامهتايحيفدمحأوتوقروقىلعرميملو،نآلازهاجءيشلك
اذهيفو،رخآليدبيناثلاناخديزايبناطلسلاىدلَقبيملو،اذهكرابتعا
أدبتس،رهظلاةالصدعبً،ادغف.ةديدجبغشلامعألةرارشلاتقلطأحابصلا
نوقلطنيمثةنصحألاناديميفنوعمتجيسو،ولقيباقركسعميفةرهاظم



ىلعءاضقلابنوبلاطيو،ةدايقلافعضبددنتتاراعشنوعفريسو،رصقلاىلإ
يذلاديحولاصخشلانأبديفتةلاسرناطلسلانوغلبيو،شابلزقلاةروث
كلذدنعو،ءاملعلامهمعديسو،ميلسريمألاوهكلذيفحجنينأعيطتسي
يفقيقحتلاورظنلاةداعإىلإرطضيسف،ديزايبامأ.مهفصيفيلاهألافقيس
شرعلانعلزانتيسهنإف،ىوهللةسيرفنيملسملاناطلسعقيملنإو،هرارق
.انتطخلًاقفورومألاريستنأىنمتأ.عيمجللًاريخكلذنوكيوميلسل
ىلإلوصولاكشوىلعميلسهدازهاشلانإف،ثوعبملاانربخأامبسحو
ىتحو.هلةعيبلاذخأيهنأل،تقولاضعبىلإجاتحيهلوصوناكو،ةريدنمس
نامألاويقنعىلعءارغطلاويتيوهفشكوينمأظفحناكمويلاكلذ
الو.مهعملمعلاىلإتررطضانيذلاءارزولاىلعويلععقيهينعييذلا
.أطخّيأهللختيالولبقتسملاناطلسدعسيلمعنمدب
ميلسهدازهاشلاةذتاسأدحأةطساوبءاملعلاءاقلنمتنكمتسمألاب
يفبسانملاوهزوواينأىلعمهرثكأعمجأو،ميلحلادبعانالوم؛ءالجألا
ربتعياذهدعبمالكلاو.ةوقلابكلذلصحولو،شرعلاءالتعالفورظلاهذه
اهلفرعأالةحاربترعش،رصعلاةبارقمهتارضحبيناثلايئاقلدعبوً،افازج
ً.اريبكًأطخكلذناكو،ةسارحنودنمقيرطلاىلإتجرخفً،اببس
نيقيىلعتنكو،ةليقثىطخبجيلخلاوحنًاهجتمونوأنيمأنمريسأتنك
هذهيتلدأتناك،ينغيوهويفلخريسيناكدقف،ينبقاريًاصخشنأب
دنعءانفىلعلطممعطمقاورىلإتلصوامدنعفً.ادجةيوقةرملا
هيلعتيقلأف،تارظنلادماجةثجلامخضلجربتيقتلا،ءانيملالخدم
نيرشعدعبىلعتيأرف،ًالوهذمفلخلاىلإتفتلاو،دريملهنكل،مالسلا
،نيدايصلاىلإملكتيو،يلحكلاهلاورسىلعًامازحعضيرخآًالجرهنمًاعارذ
تالاحلايف.فلخلاىلإىرخأةرمتفتليملهنيعفرطبينظحالامدنعو
نأنمدبالفهيلإرظنلانعميرخآًالجرنألجرظحالاذإ،ةيعيبطلا
.هبقارينكيملنإيرستةدعاقلاهذهوً،اضيأوههيلإرظنيوريدتسي
يننوبقارياوناك،دمحأهدازهاشلاوأناطلسلالاجرءالؤهنأًاحضاوناك
ينآرامدنعةريبكينبقارييذلالجرلاةشهدتناكو،نآلاىتحةماتةيرسب
فصعيناكفوخلانإلوقأنأعيطتسأماقملااذهيفيننأالإً؛انئمطم
،عادخلارهاظمنمرهظمالإهلتدبيتلاةنينأمطلاامو،لخادلانميب
ريغراحلايعيبرلاءاوهلانكيملوةرازغبينمببصتللقرعلاعفدفوخلاف
ىوسيدترأنكأمليننأنممغرلاب،هلادبامكببسلاوهداتعملا
يلاورسقوفعضأتنكو،ةيلحكشوقنبءارمحةيريدصوّينطقصيمق



امكيتوسنلقتحتيسأرىلعليدنمعضوبتمقً.ايريرحًامازحضيرعلا
ببصتملاقرعلافلخلانميلدتملاهفرطبحسمأترصو،نودايصلالعفي
.ةرازغبيقنعىلع
ناكوً،افيخمجيلخلاربعيلقنىلعهعمتقفتايذلاقروزلادئاقناك
برقينلزنينأبةبوعصبهعانقإتعطتساو،دودلاهنملسنيًاحورجمههجو
لكًاريثكمحدزيرصقلافرطىتحدتمييذلاروسلاناك،ةداعلايف.بويأ
تاعدوتسملاو،ةريبكلاوةريغصلانيكاكدلاو،ةرذقلاتاناخلالوححابص
كانهنكيمل،نكلو،هجراخوروسلالخادةرشتنملاةلمجلاراجتلةيرجحلا
براقدقتقولاناكئطاشلاىلإتلصوامدنع.ماحدزالاكلذلرثأيأ
رحبلاءاوهليهجوتهجودقتنكناذألاتاوصأتحدصامدنعو،بورغلا
.سكاعملاهاجتالايفترسو،جيلخلالوطىلعئفادلا
نكأمل،ينقحاليامًاصخشنأبترعشسامانآنجسراوجبىرخأًةرم
،ةنيفسلاةلومحنميجسفنبلاىلإلئامرفصأءوضعطسةأجفوً،ائطخم
،نمزلانمةهربيناكميفًافقاوترمست.بورغلاقفأنمهنأكوادبو
.لوبنطسإلامجبًاذوخأم
بابققوفنمبصتنيمئاغلاليللالظناك،نيعلاطوطخنيبنم
ليللاسسعاصعتاوصأعمسأتأدب.سمادلامالظلايفاهقرغيو،ةنيدملا
نيدوجومءارغطلاونامألاناكاملاط،ءيشنمفاخألنكأمل.راجحألاقدت
لثميفةصاخً،ابيرمناكيعضوّنكل.ميلسهدازهاشلانميقنعىلع
.ريبكأطخرذحلاكرتنإثيح،ةبرطضملامايألاهذه
دعبو.ينبقعتينمعيرثأيفخأىتحنجسلانمةبيرقلاةبرخلاتلخد
لوبلاةحئارهنمحوفتيذلاملظملارمملايفءودهبترسريصقتقو
،لسالسلاتاوصأيعمسىلإىهانتو،ةيجراخلاناردجلاةازاومبناخدلاو
نيحنمو،نجسلانمةلمعتسملاماسقألايفةرمآلاةيساقلاسارحلاتاوصأو
،لاحلاهذهىلعانأامنيبو.نيكاسملاءانجسلاحايصعمسأتنكرخآىلإ
يدعاسمفَرُغثيحةيبرغلاةيبونجلاةيوازلانمبلكًةأجفيمامأرهظ
ٍراجمةحئارناكملايفقبعتتناك،حابنلابأدبو،دقتعأامكنيدالجلا
ةعقاولالالتلافراشمتناكً.ارجحًالماحبلكلاىلإترظنّمث،ةهيرك
اهنأكوًانايحأيلودبتراجشألاقاروأتناكوً،ادجةملظمةباغلافلخ
ريطاسأتاظحللاكلتيفتركذتو،ةدشبينرجزتيهويلسمهتوأينهبنت
ليختيفقاوملاهذهلثميف.جيلخلايفشيعييذلاموؤشملاشحولا
.ةقيقحاهنأكوةموؤشملاريطاسألالكناسنإلا



يتلاةمهبملالالظلاتدهاشوتجرخ،يربصدفنامدنعو،تقودعب
ىلعيديتعضو.صاخشأةثالثاوناك؛تفاخلاموجنلاءوضتحتينبقعتت
تعلتبايننأكوعافدللدادعتساةخرصتقلطأو،يمازحيفعوضوملارجنخلا
ىلعًاداتعمنكيمليذلايدسجناكو،ةيديدحلاريماسملانمةعومجم
مامألاىلإيديتددمو،خسولاوقرعلابللبتدقتازرابملانمعونلااذه
!فقوت":يمامألاجرلاخرصف،ةكرحلاَةليقثيعارذتحبصأامنيب،فيسلاك
."!فقوت
ةطرويفتنكو،مهفويساولتسادقومهتيأر،"؟متنأنم":مهتلأسامدنعو
."اشابناعنكايفقوت":لوقيوهومهرغصأملكتنأثبليملهنكل.ةريبك
ليقلادعبو.اشابمدمههنإً،ادجًافورعملبً،افورعمتوصلااذهناك
ميلسهدازهاشلاف،ءيشلكحضتاو.يتيامحلانهدوجومهنأينربخأ،لاقلاو
ةبقارمةمهمدنسأدق،ميلسناطلسلابيرقلالبقتسملايفحبصيسيذلاو
الوً.اضيأنيبرقملاانئاقدصأدحأىلإ؛انأوهوهيلإهئاقدصأبرقأدحأ
.يبلقيفاهبتسسحأيتلاتارايهنالارادقمحرشأنأعيطتسأ

ءايشأبمدمد."!؟بلكلااهيأةمهملاهذهبتلبقفيك":ًالئاقبضغبتخرص
رثأيتايحيفىسنأنلو،همفىلعةيوقةمكلهتمكللب،اهعمسأمل
نالجرلاناك.اهدعبكلذىلعديدشلايمدنو،همفىلعيضفلايمتاخ
امهديساعفرو،ناّوصلارجحبةلعشالعشأدقمدمهةبحصباناكناذللا
.عقوثيحنم
يقلقركنأالكلذكو،ناعنكايينحماسً،ارطضمتنك":اشابمدمهلاق
."دعبءيشلكِهتنيملف،كدحوليللايفكجورخنم
نيذللارايهنالاوملألانمو،يلوفطلانيزحلاهتوصنميبلقطاينتعطقت
نمو":ًالئاقتخرصكلذعمو؟تلعفاذامفً،ارومأمناك،ههجوىلعاَودب
."!؟كبقعتيلكفلخلسريس
يقيدصايلعفتال":حضاوريغتوصبنيتيمادلاهيتفشنيبنممتمت
نمكانهامبرو،قحىلعتنأ،نآلاسسعلاانلوحفتليس،ناعنك
ةالابماللابحمسيالميلسهدازهاشلانأًاديجيلثمفرعتكنكلو،ينبقعتي
."نواهتلاوأ
ً:ائزاهتسمه
.اشابمدمهايهيخأباذهلعفيالخألاّنأفرعأ-
.يقيدصايينحماسكلذعمو-
دنع،ةقادصلاوبحلاههجويفزيمأنأتعطتسا،كلذلوقيناكامدنع



ربعييروعشناك.رفتغيالئيسلمعنمهبتمقامتكردأطقفكلذ
."؟ريخبتنأله":هتلأسوً،ادجيلعزيزعقيدصنادقفلينزحنع
.ريخبانأ-
.يلرفغاف،كتملآدقل-
.بلطتنألبقتلعفدقل-
تنك؛طقيتايحبّيلعرميملءيشيعمثدح،كلذلوقأتنكامدنع
مالظلاببسبكلذناكله؛اذاملفرعأال،يهجوءافخإلواحأانأويكبأ
يديببسبناكمأ؟اهبتسسحأيتلاةنايخلاءبعببسبمأ؟قناخلا
ال؟نآلاىتحاهملأبرعشأتلزاميتلاو،يلاغلايقيدصيتفشتمدأيتلا
.هلككلذببسبامبرلب،فرعأ
نوكتنمتفرعدقل،كلىرشبيدل":لوقيوهوًاريخأمستبينأعاطتسا
دقعينأبدهعتدقو،كلذبناخميلستربخأو،اهترايزبتمقيتلاتنبلا
."كتامدخءاقلًابصنموةيالوىطعتسو،هسفنبامكل
.هتقثينيفكتتناك،كلذديرأال-
ايهلمحمريغىلعهلمحتالف،طقفنمألاأدبمومجسنيفرصتاذه-
؟ينبقاريامًادحأنألناخميلسىلعبضغأنأنكميله.اشابناعنك
ًادغو،انهنمبهذنلو،رمألااذهَسننلف":تلقفً،املأفزنتيقامعأتناك
.رصقلاىلإدونجلاسأرىلعقلطننو،انيتيوهنعفشكنحابصلايف
اذهنوكيّالأىنمتأتنكمك":اشابمدمهلاق،هرهظريديناكامنيب
هلوحنمنكل،ميحرلجرناخديزايبنإ!بالقنالابكرابملارييغتلا
."عضولااذهىلإرومألالصتّالأنكميناكً.اريثكهرومأيفنولخدتي
انمقنإ.ميلسناطلسلارصعرصعلااذهف،اشاباياذهيفركفتال-
.انتضبقيفايندلارادنأربتعاف،ديجلكشبًاحابصًادغانلمعب
اشابمدمهناك،رخآأطخيأباكتراللاجميأكانهنكيمل،اذكه
ًاقيدصعفدييذلاموهفملااذهامً.احورجمناكيبلقنكلو،هبجاوبموقي
هنكلو،انتقادصىدمسايقلًايساقءارجإناكدقل!؟قيدصبرقأةبقارمل
ناكامهمهنكلو،اشابمدمهبقعتينمديكأتلابكانهوً.ادجًارثؤمناك
التنكامنيبف.ةحرملاهتيصخشببسبًاريثكاشابلاءارجإلااذهَّسمينلف
ذنمةبرضلايسندقناك،ةدودشملايديةضبقهنأكيردصبرعشألازأ
نموً.اددجمههاجتةبحملاروعشبترعش،تيبأمأتئشيننكلو.نمز
.اهبقلعتياموأةاتفلاةيوهنعًائيشهلأسأنأعطتسأمليلجخةدش
917ةجحلاوذ19دحألا



ةالصبقعتقلطنايتلاةرهاظملادكتملف،ىنمتنامكءيشلكىرج
ناخديزايبناطلسلالزانتبرابخألاتءاجىتحبرغملاناذأغلبترهظلا
ناطلسلاانالوماهدعبميلسهدازهاشلاحبصأو.ميلسهنبالشرعلانعيناثلا
.ةيمالسإلاكلامملاناطلسناخميلسزوواي
نكيملو،رصقلايفتوقروقهدازهاشلاةرايزلتبهذ،رصعلاةالصدعب
ءارغطلانكلو،ةبرطضملافورظلاهذهيفريطلارورمبنوحمسيسارحلا
ىطغملارمملايفريسأتنكامدنعو.باوبألالكيلحتفتتناكيعميتلا
املاطدهشميفتامتعلايفنوفتخيونورهظيسرخلانومهدألامدخلاناك
لسكللًاناكمينيعمامأًامئادودبيرصقلااذهناك.يتلوفطيفهنمتفخ
لبحهدييفةثجلامخضدالجوأ،ةيرسةنيزخةيوازلكيف،عايضلاو
.ةقنشملا
يفو.ينآرامدنعًاريثكيئاقلبتوقروقهدازهاشلاُّرسً،اديجانضعبفرعنانك
تقولاضعبلانثدحت،بابضلاهقوفرشتنايذلاقيضملاىلعةلطملاهتفرغ
يرجياملكنأةقيرعةيكرتةيبرتبينربخأمث،ءاملاوسقطلاووجلانع
ىطسولاايسآكارتأفارعأنعًاليوطثدحتو،لجوزعهللاريدقتبوه
،ةعاطلاهقحيفبجيهنأو،ناطلسلاراتخينموههللانأداقتعالايف
،ةبحملابيبلقألموهّتينءافصوهلكوتةدشنمترثأتو.ةفلاخملامدعو
،ةيكرتةداعًاضيأيهو،ةحيصنلاهنمبلطأانأوامهتلبقفهيديىلإتمقو
ً،اذإف،ملسملاىلعملسملاّقحاهنأامبنكلو،ةحيصنللًالهأانسل":لاقف
.ناسنإلكاهلانيالو،زيمتهتمدخو،باجمناطلسلاءاعدنإعمسا
،ةنئمطمشيعتناطلسلااهلوعدييتلاةدلبلاو.اهمنتغتةصرفاهربتعاف
."هللاهيلعبضغيناطلسلافلاخينمو
نآلاو":يللاق؛يتايونعمنمعفريذلاهثيدحىلعهركشأتنكامدنع
تناكةرورضلانكلو،"هللارفغتسأ":لوقأنأيضتقيبدألاناك."كرود
مويلااذهيفنونوكتامبر":ءودهبتلقمثتحنحنت.عباتأنأيعدتست
اوميقتستنأو،روعشلااذهىلعءاضقلانمدبالنكلو،يديساينيملأتم
،مكلوحيرجتيتلابيعالألاىلإًاريثكاوهبتنتنأنمدبالو،مكلوقىلع
نمكرابملامكمسانومدختسيصوصلسانلانيبوأدونجلانيبرهظامبرف
نيبومكنيبتاقالعلارتوتىلإيدؤيف،ةرهاظموأدرمتميظنتل،مكملعنود
صخشلةميخوةبقاعوً،اريبكًابارطضا-هللاشاح-انتلودلببسيو،مكيخأ
.مكلثملضافملاع
مكترضحمكنأامبو،اهيفءاقبلاولوبنطسإىلإروضحلابمتنسحأمكنأىرأ



ةبحمرمتستلو،مكلٍنمآريغوهاذهريغناكميأفً،امئادانهاوقباف
نأىرأو،هاشنهاشريغصلامكيخأةافودعبتدادزايتلاو،مكلناخميلس
نظأانأف،انهنمليحرلامتررقنإو،مكتايحيفّيريصمهبرقمكدوجو
."داسفلاوةنتفلانمٌكابشمكلوحُجَسُنتس،نكلو،دحأمكعنمينلهنأ
تعباتمث،هدازهاشلاىلعيمالكريثأتىدمىرأنأًالواحم،ًاليلقُّتكس
ةفاضإبو،ةيملعلامكثاحبأةعباتمو،مكيخأبناجىلإءاقبلابمكحصنأ":ًالئاق
لامعألةرذقلاتاقلحلاجراخمكسفنأاوظفحا،ةميقلامكبتكىلإديدجلا
ناخميلسمكيلإدنسأاذإالإ،ةنيدملااوكرتتنأمكايإمثمكايإو،ةنطلسلا
،عقاولارمألالبقتيو،ةقيقحلاهذهبّملُسيدمحأهدازهاشلاتيلو،امةفيظو
،نوبهذيونوتأيدارفألاف،يديسايةلودلالبقتسملةيولوألانإً،اروفعيابيو
نإىقبتسةلودلانكلو،لحرنوتومندق،مويلاامبروً،ادغانأوأمتنأ
."ايندلاتيقبامدبألاىلإهللاءاش
ىلعهتماستباريغتتملو،ءودهبيمالكىلإناختوقروقهدازهاشلاعمتسا
اذهينعيأ":لاقينعدويناكامدنعهنكل،ثيدحلالاوطليمجلاههجو
هتبجأ،"؟ميلسناطلسلاعمنارهدزيسانتلودوانبعشنأبنوقثتمكنأ
يفتكىلعتبريناكامدنعو."كلذيفةقثلالكقثأًاعبط":ةدحب
."كرابمً،اذإ":لاقوهيتفشىلعةنيزحةماستباتعستا
،اشابمدمهءاقللدلاولاتيبىلإيقيرطيفتنكامدنع،مويلاكلذيف
تاملكتناك،يحورجًايسانتمهّدوبسكألداتعملانمرثكأةرارحبو
موحرملاهدجىلإّبحألاديفحلاناك.حاحلإبيتركاذيفرودتهدازهاشلا
لاجررابكنمراصوًاريثكهتيبرتبىنتعاو،حتافلاناخدمحمناطلسلا
ىلإةيسامأنمرفاسيامدنعهدلاونعبونيناكهدجةافودعبو،ملعلا
ترعشكلذتركذتامدنعو،ةميظعلاةوقلامعطقوذتو،لوبنطسإ
ال:يّرسيفتلقو،ّيلعَّبُصًادرابًءامنأكو،ينايكيفيرستةريرعشقلاب
.ناختوقروقاياهلعفتال،لعفت

.ةسدقملاصوصنلابكسمتتيحيسملانيدلالاجرنمةفئاط13
فالتخاعمانموييفءارزولاسيئرهلباقيو،مظعألاردصلابقل؛الال14
ّ◌للااذهقَ◌لطُ◌يامك.مكحلاماظنفالتخاىلإدوعيتايحالصلايف
ىلإمهمضمتينمملافطألاوءارمألاةيبرتىلعفرشينمىلعبق
.رصقلا

يف-كنلروميت-روميتعملتتقايذلاوهو،لوألاديزايبوه15
.يناثلاديزايبوهميلسزووايدلاوو.ةرقنأةكرعم



.كراعملايفلمعتست،ً◌ةببدمةيديدحةركاهفرطيفلمحتً◌اصع16
.مقاط17
،بوبحلاهيفنزوتيذلاءانيملاهنأ)نيحطلانابق(همسانمحضاو18
.ءانيملااذهربعرمتبوبحلالكيلاتلابو

ينثالايذزيمملارمحألاجاتلاىلإةبسن،ءارمحلاسوؤرلايوذينعتو19
ةمئألاىلإهرمتعمبستني،رديحجاتبةيسرافلايففرعي،ً◌ابقثرشع
وهو.ةيوفصلاةكرحلليحورلاميعزلا؛يوفصلارديحىلإو،رشعينثالا
ةيعيشلاةيركسعلاتاعامجلاةالغنمةددعتملاكشأىلعقلطُ◌ـيبقل
،يداليملارشعثلاثلانرقلاةياهنذنمناتسدركولوضانألايفترهدزايتلا
مويلاكارتألادنعو.ناريإيفةيوفصلاةلودلاسيسأتيفمهضعبمهسأو
.نويريصنلامهنمونييولعلافئاوطضعبمه
مهلفَ◌رصُ◌تو،رصقلانومدخيةاشملاوناسرفلانمةصاخةوق20
.ةلودلاةنيزخنمبتاور

.دبعلاينعيولوقو.ميلسهدازهاشلانعةيانك21



:ثلاثلالصفلا
بارغةفيجامإوةلودلاامإ
I
نيتصاصركانكو،رهظىلإًارهظمانننأانعطتساولً،اعمنكنملولىتح"
."هسفنفدهلانايمرتةناطبسلاجودزمحالسيف
لئاسرلاىدحإنم
1512ناسين24؛لوبنطسإ
ناخديزايبناطلسلانكيمل،ديدشلاهحاحلإوميلستالواحمنممغرلاب
رصقلبقحتافلاهدلاوهانبيذلاميدقلارصقلايفةماقإلايفبغرييناثلا
نعًاديعبحيرجلاهبلقوليلعلاهدسجحيرينأديريناك،يباكبوت
نأنممغرلابو،ناقلبلاندمىدحإاقوتاميدةليمجلاةنيدملايفةمصاعلا
لوبقىلإرطضاهنأالإ،هنعهلوحنَمقُّرفتىلعقفاوينكيملميلس
نمةبعليأبمهمسانرتقينأيفبغريميلسنكيملو.هدلاوبلط
ززعينأهيلعناككلذلو،ةريبكفادهأهيدلتناك؛داسفلابيعالأ
ناطلسلاىلتعاناسيننمنيرشعلاوعبارلايفو.هلخاديفءودهلاوةنينأمطلا
،ةعيبلاذخأً.ايمسرشرعلا-ةينامثعلاةلودللعساتلاناطلسلا-ناخميلس
ًاميحرنكو،لدعلاكرتتال":هينذأيفنرتهدلاوحئاصنتلازامو
مرتحافكلسانلاعوضختدرأاذإو،نيكاسملابقفراو،ةزجعلاوءافعضلاب
.ً"ارطضمنكتملامدحأىلعُسقتالوً،اريثكءاملعلا
فرطًالبقم،ميلسناطلسلاهاخأعيابنملوأتوقروقهدازهاشلاناك
ً،اضيأهمامأنيرخآلاهتوخإدالوأفقوو.صالخإبةعاطلاضورفًامّدقم،هبوث
ناطلسلادهعىهتنااذكه.ةصلاخلامهيناهتاومدقو،ءالولانيمياومسقأو
.ديدجدهعأدبوً،اماع31رمتسايذلايناثلاناخديزايب
هضرمدادزادقف،اقوتاميدىلإلوصولاعطتسيمليناثلاناخديزايبنكل
برغبونجةصوحءاضقلةعباتلارلابآةيرقىلإهتلفاقتبحسناف،ةأجف
ناطلسلاانيعتصُخشاذكهوً.ائيشهلاولعفينأءابطألاعطتسيملو،ةنردأ
،1512راذآ26ءاعبرألاموي؛يدبألاقفألاىلإةينامثعلاةلودللنماثلا
ةزانجلاةالصمسارمتمتو،ريخأتنودنملوبنطسإىلإهتزانجترضُحأو
ريخألاهاوثمىلإّعيُشمث،سانلانمريفغعمجروضحبحتافلاعماجيف
.هسفنبهانبيذلاديزايبعماجيف
بعصيةعاشإترسدقف،نابسحلابنكيملامثدح،مايألاكلتيف
هدلاولتقميلسنأبديفت،هسفنتقولايفقطانمةدعيفاهقيدصت



ةماستباهيتفشىلعترهظ،تاعاشإلاكلتبناخميلسملعامدنعو،مّسلاب
ةلودلاةيلوؤسمهيلوتلوأيفهتءاربتابثإلريبكلقثهيلعناكو،ملأ
ً.امامتهلهاجتيو،عوضوملاحتفيّالأبىفتكاهنكل،ةبعصلا
هنكميوً،انئمطمًانمآلوبنطسإيفءاقبلانكميهنأتوقروقهيخألزوواينّيب
ّعقوينأدعب،اهديرييتلاةيالولاىلوتينأليحرلاىلعهرارصإلاحيف
هراوجىلإهءاقبلضفيهنأهملعأو،لقالقلاونتفلانعداعتبالابدهعتىلع
هنزحنعًالضف،توقروقدقحدهعتلاعوضومراثأ.انهلوبنطسإيف
لوحموحتتاهبشنمهعمسغلبامو،ئجافملاهدلاوليحرىلعديدشلا
ناكامىلإةفاضإلاببلطو،دعتبينألضفف،هدلاوتوميفميلسرود
هبلطىلإبيجأو،يللديمةريزجىلوتينأ،)ناحوراس-ةسينام(هالوتي
ةنيزخلاهلتحتفلباقملاب.هوبشمبلطكهمييقتمتيذلايللديمءانثتساب
.دويقّيأنودنماهيلإجاتحانإ
نعةيفاخراسكنالاريباعتنكتمل،ةيمسرميسارمبلوبنطسإرداغامدنع
،هبلقىلإحتافلايناثلاناخدمحمناطلسلادافحأبرقأناك.ليمجلاههجو
ريثينأنكميلجرهنأكوهيلإنورظنينآلامهنكلو.هنيعةرقناكو
.رارسألابءيلمبوحشليمجلاهايحمىلعادبو،لكاشملا
ةبرطضملاةنيزحلاهتماستباو،هيدخىلعًاراهنأيرجتهعومدوركفيناك
:هيبجاحنيبًاطختكرت
شعنىلإرظنيناك."!ةأرجلاهذهام!هللااي...ةزانجلايفدوجومدمحأ"
مايألالسغيبابضلاناكً،اضيأهظحالأيننأىلإهبتناو،ديعبنمهدلاو
تدقفدقل،كلضفنم":نزحبهنابطاختوناملكتتهانيعتناكو،ةبرطضملا
كنأبرهاظتو،مامألاىلإرظناكوجرأ،يبأتدقف،ديحولايدمتعمويدنس
."ينارتال
ًاسدنملوألافصلاىلإلصويذلاركنتملاهيخألكلميتوقروقنكيمل
له،نكلو،لعفدقو،ءاعدلاىوس،سارحريغنموةلوطببعومجلانيب
ماحزيفدوجومهاخأنأفرعيّالأهلنكميلهوً؟اضيأميلسهظحال
ناكميفءادعأدوجوهسيساوجسيئرنعبيغينأنكميلهو؟ةزانجلا
اشابناعنكىدلنوكينأنمدبال؟هلثميوقناطلسنمًادجبيرق
نيبىفتخاو،هاشدمحألضرعتيملًادحأنكل،هبملعاشابمدمهو
.ةزانجلاةالصدعبعومجلا
نعتوصيأردصيملوً،ايمسرشرعلاىلعسلجدقزووايناك
نكلو،نمزنمًارظتنمناكيذلاعقاولارمألالظيفدمحأهدازهاشلا



اهيفجوزتيتلامايألايف،رايأرخاوأيفف؛ًاليوطرمتسيملتمصلااذه
ربخلالصو،ةرملوأاهبىقتلايتلاةيمورلاةاتفلا،اينوأنماشابناعنك
هلىعُديراصو،ةينوقيفهلالقتسانلعأدمحأهدازهاشلانأبلوبنطسإىلإ
،هلوحنممهسفنلةعيبلاذخأيأدبو،همسابدوقنلاكصو،بطخلايف
ملقلقلانكل.ناطلسلاهيخأنيبوهنيبروسجلالكرّمددقكلذبنوكيو
يحاوضلاىلعوهيديؤمىلعىرخألاولترماوألايقليناكف،هقرافيلنكي
ريبكلاملظلابهروعشةدشنمهيفاجيمونلاناك،ليللايفو.هنمةبيرقلا
.هبّسحييذلا
نملمأتيةصاخلاهتفرغيفدابوقيقنيدلاءالعرصقيفدمحأريمألاناك
ةراشإبو.ءطببكرحتيًارحبهبشتيتلاءامسلا،ةببدملاةرطنقملاةذفانلا

ىلإهبتنيملهنكل،نيبرطملاونييقيسوملاراضحإبرمأهدينمةريغص
بناجىلإًافقاوهتمصيفرمتساو،هلوحتحدصيتلاةليمجلامهتاوصأ
.ءامسلاًالّمأتمةذفانلا
ةبيرقىضوفلانأينعياذهوً،احضاوةيزكرملاةطلسلانعهجورخحبصأ
انهتاكرحةدعبةلودلاةرادإهنكميالهنأكرديناك.باوبألاىلع
ريغةرماغماهنأنعودعتالهتاكرحتنأنقيأهينيعضمغأنيحو،كانهو
.جئاتنلاةبوسحم
نآلاو،هيلإنوليميةلودلالاجررابكوناطلسلاهدلاووً،انسربكألاخألاوهف
داع،ةأجفو،ءيشلكىلعهديعضوو،نمزملاهنونجبرغصألاهوخأجرخ
يفاهرضحيتلاريهطتلالفحركذتو،هتلوفطىلإ،ءارولاىلإتاونسهتركاذب
ريهطتلفحيأ؟يلاطيإلا)22(ةمنودلاريهطتلفحنكتملأ،لوبنطسإ
ةريغصةداشمدعبهاخأددهدقل،معن،صاخلاميلسلجراشابناعنك
باجأاذامف،ةيئانةيالوىلإهيفنيسفًاناطلسحبصأنإهنأبامهنيبترج
رمآس":ميلستاملكركذتيوهودمحأدسجيفةريرعشقلاترسو؟ميلس
بضغلابجوزمملافوخلانملتكهقامعأنمتللستو."سوقلارتوبكقنخب
يفراصتعابو،هقورعيفدمجتتءامدلابسحأو."كلذلعفيس":هينيعوحن
شيجبنيعتسيسهنإ،ليعامسإهاشلانمديدجلمأيفركفهنكل.هقلح
.شرعلايفهقحديعتسيو،شيجلاكلذسأرىلعلوبنطسإلخديسو،هاشلا
ةداقنمةعومجمهترمإتحتراصدقف،مويدعبًامويربكيهشيجناك
ليعامسإهاشلارخأتيملو،زووايشطبنمًافوخاورفنيذلاءاربخلاناكرألا
هنكلوً،ابئذراصدقلً.اضيأدونجلاميدقتبهدعوو،يداملاهمعدميدقتيف
،كوكشلابءيلملجخهنإ،ديرطذوبنمهنأبرعشيوهفً،اريثكلجخيناك



ولاميفليعامسإهاشللاهئاطعإىلإرطضيسيتلاتازايتمالايفرّكفو
،همزالتاهنأبرعشييتلارانلاطغضنمرثكأهردصقاضوً،اناطلسحبصأ
ًالواحممامألاىلإهسأربلامو.ىودجنودنمناككلذيفريكفتلانكل
هاشلابًالوغشمهلقعلازامف،عطتسيملهنكل،ىقيسوملاىلإعمتسينأ
معديناكيتلاءايرلاةسايسبوً،امئادنيينامثعلانيطالسلاسفانيلظيذلا
.نيينامثعلابيداصتقالاررضلاقحلتنأعيطتستيتلاىوقلااهب
فيكنكلو،يمالسإلاملاعللًادئاقليعامسإهاشلايفىرينكيملً،اعبط
ةبوعلأحبصينلأ؟هنماهاقلتييتلاةدعاسملادعبهفقومنآلالوحتيس
كلتلثمبهسفنثّدحينأىتحدمحأريمألاىلعبعصيناك؟هديب
،لبقتسملاوبصنملالجأنميهلامعأنمهبماقاملكف.سجاوهلا
لاجمكانهدعيملأ؟هللامامأهبماقامنمثعفديسفيكنكلو
ةزانجركذتيناكًانايحأو.هتلئاعلوهلقيرطلاةياهنهانعمعوجرلاف؟عجارتلل
شعنلمحينأعطتسيملهنأهلابيفرطخياملكهحورجددجتتو،هدلاو
سجاوهلاتدسدقو،تمصبرظتنيناك،هسفنبهدحليفهعضيو،هدلاو
.مويدعبًامويلبذتيتلاةدرولاكراص،هينامألكءادوسلا
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."يديسايمكيوخأىلإاتلسُرأو،امهومتبلطناتللاناتلاسرلاَتبُِتكدقل"
،هتوسقفلخهقلقىفخأدقو،ءودهبهسأرناخميلسزووايناطلسلازه
حايرتناك.ةذفانلاىلعرهظيذلاهسافنأراخبتقولاضعبللمأتو
ةعقرفو،ضايبلابةفحتلملاةلطملاحوفسلانمبهتيتلاةدرابلاءاسملا
نإ،ةبهتلملارانلاسيسحبناطلتخترخآىلإنيحنمدقوملايفبطحلا
،نيرهشذنمةصروبيفءاقبلاىلإهشيجوهترطضايتلايهءاتشلالاوحأ
يذلاءاتشلانأبرعشيناك،انههدوجويفيقيقحلاببسلاركذتاملكو
.ًةدوربرثكأوةأطودشأهقامعأبفصعي
اغآرادحالسىلإاشابهدازكسرهدمحأديدجلامظعألاريزولاراشأ
ةيناهاشلاتاذلانإ":مالكلابأدبو،حنحنتمث،هسأرنمةكرحبجورخلاب
دقتعأو،هلعفوهلوقيفٌِّيفَولجرتوقروقهدازهاشلاةرضحنأًاديجفرعت
هنيميلًايفوىقبيسهنأو،بغشلاىلعتاضيرحتلاىلإتفتلينلهنأ
."اهلوصحروفنتفلابانربخيسو،هعقويذلادهعتلاو
."؟لعفيملنإو":زووايمهمه
رمحملاههجوىلعتدبدقو،هودشموهومامألاىلإهدازكسرهلام



."انالومايكدصقمهفأمل":لاقو،قلقلاطوطخ
ءالبهنإ؟دمحأربكألاانيخألثمةطلسلاسوههباصأنإلصحياذام"
نميناعتانتلودنإ.هبعشمث،ًالوأهتلئاعوهسفنودعناسنإلالعجي
ركفينمنإً.امامتيلثمكلذنوفرعيمهو،دوجولاوءاقبلاةيضقةلكشم
نينثايرمعراصدقلً،امرتحمنوكيالفمايألاهذهلثميفهسفنيف
ًةتسدمحأيخأوً،اماعنيعبرأوًةسمختوقروقيخأوً،اماعنيعبرأو
.نمزذنمجضنلانسانغلباننأينعياذهوً،اماعنيعبرأو
،مامألاىلإةوطخناريزحرهشيفمدقت؟دمحأهدازهاشلعفاذامنكلو
نكلو،هانحصنمكركذتت.ةصروبلالتحابنيدلاءالعهدازهاشلاهنبارمأو
تنك.هيديبةوخألامكحعطقو،هلعفامىلعمدنيملو،ىودجنودنم
ملاميتوخإلضرعتأّالأناطلسلايبأهللانذإبهلروفغملاتدهاعدق
هعادخناو،هلازعناوهتمصيفرمتسملاتوقروقيخأوهاهو،بعاتملااوريثي
.كالهلاىلإهسفندوقي،درمتللهنوعفدينيذلاب
سأرىلعلوبنطسإترداغنإامف،انحئاصنىلإدمحأهدازهاشلاغصيمل
مغرلابةصروبنمنيدلاءالعهدازهاشلابرهىتح،زومترهشرخآانشيج
،دمحأهدازهاشلاهعبتمث.هفلخناككبيلعروطولغوأجوكلامنأنم
ببسبًاضيأكانهءاقبلاعطتسيملنكلو،ةيسامأىلإبحسناوةينوقكرتف
يأ،اهنمهجورخدرجمبباوبألاهنودتقلغاف،سانلابهلزنأيذلاملظلا
هاشلاىلإهمسابدارمهدازهاشلاهنبالسرأكلذىلعًءانبو،درطهنإ
ليعامسإتاوقنإف،سيساوجلاريراقتىلعءانبو.هنوعبلطيليعامسإ
يفتاقوطلوحامتبّرخوتّرمدً،افلأنيرشعاهددعغلبيتلاوةصاخلا
تحتةيطالمىلإهدالوأعمدمحأهدازهاشلابحسناو.فيرخلالصف
.هاشلاةيامح
ًازجاحءاتشلاعضينأدمحأهدازهاشلاحجنسقطلاتاديقعتببسبو
امردقةيركسعلاوةيداملاتادعاسملاعمجلطيطختلايفهلغتسيو،اننيب
لاطامهميتأيسعيبرلانكلو،هحلاصيفرومألالكنآلاىتحو،عيطتسي
ناكمجناطلسلايمعو.ديكأتلابهجاوتنسفانرامعأيفهللاّدماذإو،نمزلا
يفًاناطلسهسفننلعأو،يدلاوعمهبرحيفهسفنكيتكتلامدختسادق
فرظيفةلودلاكرتو،ابوروأىلإبرهو،ةياهنلايفرسخهنكل،ةصروب
كرحتلاانيلعيلميانبجاو،راصتخاب.هنمجرختلةدعتاونستلضانيواسأم
."ًالوأاهنمأوانيضارأةدحوةيامحو،عيبرلالولحدرجمب
اشابىفطصمةجوقمظعألاردصلانأالول":لاقف،ملكتلااشابمدمهأدب



ملاشابهدازكسرهدمحأنكل،"...تادازهاشلادنعةطلسلابحضرح
ةجوقنأرمألايفاملك":ًالئاقهعطاقفءوسبهفلسركذينأدري
ىتحوةلودلالاجرناكدقف،ماعلايأرلاليمءاروقاسنااشابىفطصم
."دمحأهدازهاشلانومعديهدهعيفةريبكلاندملايفبعشلا
مث."اشابدمحأايعوضوملااذهقلغنلف":دوهعمريغءودهبزووايلاق
دقل،ةلأسملاهذهتهتنادقل":لاقوعباتينألبقًاقيمعًاسفنبحس
نأمولعملانمو،ةجودزملاهتسايسلباقمهسأراشابىفطصمةجوقعفد
هسفندجينأتابارطضالاتقويفةيدامرلاقطانملايففقينمةبقاع
تارثعيطختانيلعنآلانكلو،كالهلاىلإهسفندوقيواهئاهتنادنعًاديحو
."لبقتسملايفريكفتلاويضاملا
،ديدجلادهعلايفف،تابثبنكلوًالجخهسأربزوجعلاهدازكسرهلام
،هبيصننممظعألاردصلايسركناك،اشابىفطصمةجوقمادعإدعبو
،مرصخميسايسوهف،بصنملااذهاهيفأّوبتييتلاةعبارلاةرملايههذهو
،ةنضأيفكيلامملاديبرسألايفهشيجعمعقوامدنع1486ماعيفف
ىلعو.ىلوألامايألايفهبلحيدقاممريبكقلقهباصأةرهاقلاىلإلمحو
ناطلسلامارتحالانينأعاطتساهبدأوهئاكذبهنإف،ريسأهنأنممغرلا
،ريسألانمولوةفرعملاىلإفهلتي،يسكرشلاناطلسلااذهناكف.يابتياق
،يناثلاديزايبناطلسلاونيينامثعلابقلعتياملكةفرعميفبغريناكدقف
يفنالوجتيامهويلايللانايضمياناك،مهعمةمئادةسفانميفهنأبرعشيو
يسكرشلاناك.بعتلامهينضيىتحلينلاىرجمىلعلطملارصقلاةحاب
ةرملكيفكسرهو،رابخأنمهعمسىلإلصواملكنعلأسيبيجعلا
نزحو،نيرهشدعبةيدفلاعفدمت.ةرهاملاهتاباجإيفلقعلابطاخي
.ةميظعلاايادهلابهعدويوهوًاريثكيابتياق
ةذتاسأدحأهدازولوربوكشاتيدنفأىفطصمنيدلاحلصمجرخً،اريخأو
،ةجردلاهذهىلإّةيلعلاةلودلاجرحتّالأيغبني":ًالئاقهتمصنعزوواي
."هللامامأنولوؤسمنوببستملاو
يأرلامهدييأتنعناربعياشابناميلسوميلحلادبعانالومناكامدنع
ً،ادراشناطلسلاادب.ناخميلسىلإرظنلاناقرتسياناك،يدنفأنيدلاحلصم
ًامامتنوفرعيهنمنيبّرقملاهبنيفراعلاّنكلو،مهثيداحأىلإعمتسيالهنأكو
مسابرعشلابتكيناكفورظلاهذهيفو،يلخادلاهملاعيفدراشهنأ
.راعتسملا"يميلس"
مودقنعنلعياغآرادحالسلخد،ناويدلانمنوعمتجملافرصنينألبق



ةرذحلاوةلهاذلاناويدلاءاضعأتارظنطسو،نامكرتلانييوفصلانمثوعبم
ةعومجمسأرىلعثوعبملاناك.ةينلاةمالسيفمهكوكشىلعلدتيتلا
ةفوفلمءارمحةمامعرمتعي،ةبيهاذناكوً،اصخشنيسمخنمةراتخم
،بدلاورفنمهفطعمناكو،رمحأمازحضيبألاهصيمققوطيو،ريرحلاب
ميلسلليعامسإهاشلانمبوتكملاءانثلاأرق.بعتلاراثآهيلعودبتتناكو
شيتفتدعبو،همامأايادهلاقودنصحتفبحامسلاهنمبلطمث،ناخ
هعنصًاعصرمًاقودنصناكف،ةصاخلاةفرغلاىلإهراضحإمت،قودنصلا
دقهنأكوادبو،نمثبردقيالًايلاغناكو،زوجلارشقنمةرهملاةكبازألا
سيفنوٍلاغلكبًائلتممقودنصلاناكو،ةتفاخلاراهنلاءاوضألكهيفعمج
.ةنيزلاوسبالملانم
ةحئارىلإاشابناعنكهبتناامدنع،دعبناكملارداغدقثوعبملانكيمل
كانه":ناطلسلاهبنامناعرسو،تمدقيتلاءايشألانيبنمتردصةهيرك
فيطللارمسألاههجوناك،كلذلوقيناكامدنعو،"انالومايامبطخ
.ًاليلقالإهنمةدوهعمنكتملةوسقىلإلوحتي
."اشابايًاريخ":عيمجلاتمصةأجفو
اهشتفيوهوءايشألانمثعبنتتناكيتلاةحئارلارساشابناعنككردأ"
مهبغلبتنأنظينكيملهنأل،طقفدكأتينأديريناكهنكلو،هسفنب
دهعيملبضغبهيفخرصو،ثوعبملاىلإرادتسامث،غلبملااذهةأرجلا
."بلكلااهيأكيتبكرىلعُثجأ":ّطقلبقنمهنع
هيتبكرىلعاثجو،هتياهنبارتقابرعشو،ثدحامبمخضلاثوعبملائجوف
."يديسايهلخادبامفرعأال":لوقيوهوهسأربلامو،هاوقتراخدقو
."!؟اشابناعنكايهلخادباذام":لأسوهناكمنمزووايزفق
دضلامعألاعظفأبماقو،يلاعلامكماقمىلعأرجتدقلانالوماياوبرتقتال"
."انديسايهقطننمناسللالجخيامقودنصلايف،ملاعلاناطلس
."!؟اشابايوهام"
."انالومايناويحةفيجاهنإ،مكوفعسمتلأ"
:ًالئاقثوعبملازووايبطاخو،حايرلاةرجمزبيمتحيلتاقلاتمصلاناك
."باوجلارظتناو،جرخا"
ىلإنإوهتاجنبًاحرفضكريوهوةصاخلاةفرغلانمجرخو،ثوعبملاضهن
."انالوممكرمأ:لاقو،نيح
نمةليمجةبلعزهج":لاقوعقوتمريغلكشباشابناعنكىلإرادتسا
مث."ليعامسإهاشلاىلإاهلسرتلو،انرغصيفاهبُمَرُغنانكيتلادرولاىولح



.اشابمدمهىلإتفتلا
يتلادربلاةلزنبهتباصإببسبًانسحدادزايذلاهتوصباشابمدمهلاق
."ناطلسلاانالومايمعن":ةدرابلاءاوجألاهذهلثميفهبيصت
.لكأيامميدهيصخشلك:ىولحلاةبلعىلعبتكاوًاملقذخ"
1513طابش؛ةسينام
ً،ارثؤمًايفطاعًابارطضاةقيقحلايفهشاعامناكً.انيزحوًاكهنمزووايادب
مث."يدلاولًادهعتعطقيننأيئاقدصأاينوفرعت":هلوقبمالكلاأدبيناكو
ً،اضيأيندعودقناكتوقروقيخأنكلو":لوقيوهيفركفياملسلسي
تحجنو،هيلإاهانلسرأيتلاةزفتسملالئاسرلاهاجتةليوطةرتفًاتماصيقبو
رخاوأيفنآلالصحاذاماورظنانكلو،فورظلاكلتيفيلامآةيامحيف
تلعتشاوً،انكاسسلجيملو،هئامديفريسلانمناطيشلانكمتدقل،ءاتشلا
نآلاوهاهو،هدعوبثكننملوأفسألكبناكو،ةنطلسلاةوهشهيف
،قمعبسفنتو،هيبجاحعفر،ً"ابراهاهكرتو،ةسينامىلإانلوخدنمبرطضا
موحرملايخأءانبألتقىلإانررطضا،تابارطضالاهذهيف":عباتمث
،ناخريمأوناخروأهدازهاشو)ينومطسق)23(كب(ىسوم؛دومحمهدازهاش
كب(دمحمهاشنهاشنباو،)يرقناجكب(ملاعنبنامثع؛هاشملاعنباو
ةرضحمالسإلاخيشمهسأرىلعو،لضافألاءاملعلاىوتفىلإًادانتسا،)هدين
ليقثلاةنطلسلالمحًاقحرهظدقو،هيديبهينيعكرف."يليبنزيدنفأيلع
.ءامدلانمءاعوىلإنيترهاسلاهينيعتلوحةليقثلاةيلوؤسملاكلت،هيلع
ينبملاحانجلايفعفترملااهفقسبةصاخلاةفرغلافليقيمعلاتمصلاناك
ةتسةغلابلاوةسينامرصقلةعساولايضارألالخادةريبكةحاسىلع
هنأكوبطرلاسلجملافقسناكوً،ادقعنمناويدلاناكوً،امنودنيسمخو
ناخميلسناك.عيطتسيالوهلوقيفبغريامطغضنمقيضيوضفخني
نأكرديهنألريرمباذعنميناعيسهنأفرعيو،ءيشلككردي
نوكردينيذلاهلوحتاوشابلاوءارزولاناكو،مَهُفتنلهلوحتابوعصلا
.تمصلااورثآدقكلذ
ةيريذحتلاتارظنلامغرو،توقروقريمأللميمحلاقيدصلااشابناعنكنكل
ةلودلالاجرمعدّطقبرغتسأمل":لاقوتمصلانوكسقش،اشابمدمهل
مايألانعنوثحبيسانلانمريثككانهو،مكتوسقنمًافوخدمحأمكيخأل
ةكربوًاريخنوكيسمكدهعنأىلإةراشإاذهيفو،مكيبأدهعيفةئداهلا
."ةرواجملادالبلاوةكلمملاىلع
رييغتمدعوءانكسللنوعسيءانبجمهنعثدحتتنيذلاةلودلالاجرنإ"



دوعقلاونوطبلاءلمىوسنوفرعيالمهنإ.اشابناعنكايةئداهلامهتايح
مغرلابةريبكلاةيراجتلالفاوقلايفمهصصحديكأتلابمهلو.دوقنلاعمجو
،هجيإرحبربعبارشلاةراجتصوصخبو.كلذيفمهلقحيالهنأنم
مهفرعأ،ةقدانبلاعمنوعراصتينيذلانييوسوملاراجتلامعدينممهيفف
ىرتالمهنويعفً،اريثكنوئطخممهفكلذريغيفاوركفنإوً،ادحاوًادحاو
نكميال.رطخيفنوكتسمهلاومأسوؤرنأل،ةراجتلاقرطنيمأتريغ
يفًارجاتالوةلمجرجاتنوكينأالو،ةراجتلايفلمعينأةلودلالجرل
دقلو،زنكيوعمجينمالاندنعبوبحملاوهقفنينمف.ءادوسلاقوسلا
يذلااماورظناواورظتنانكلو،نيدلالهأاينآلاموهفملااذهريغت
المهف،لعفأسمعن،هبعشوهتلودةحلصملبقهتحلصمعضينمبهلعفأس
."ةغللاهذهالإنومهفي
توصعِمُس،مهسافنأاوسبحدقوضرألاىلإنورظنيعيمجلاناكامنيب
."!يديسايمكتيحلاوقلطتملمكنأعاشيكلذل":لوقيوهواشابناعنك
بضغلاناكم،ناعنكهقيدصةماستبايكاحتةماستباههجوىلعزووايكرت
نأةينيدلتسيل،اشابناعنكايقحىلعتنأ":لاقوهلزلزيناكيذلا
لصتنأتدرأو،يتيحلقلطأملكلذل،راجتلاءارزولادييفيتيحلكرتأ
امهوسمينأاولواحاماذإو،نالوتفملايابراشاهنإ،اهتدرأيتلايتلاسر
."ءامدلايفنوقرغيسف
هيتفشيطغييذلاليوطلاضيرعلاهبراشوهتيحلاشابالالرفعجحسم
تلازامراطمألانكل،يناطلساينسحتيسقطلا":لاقو،نيتمخضلاهيديب
."انرفسعنمياذهو،رمهنت
نم:نولوقيرابكلاف،انرفسعنميءيشكانهسيل.اشابرفعجايًاريخ"
ذنمدالبلارارقتساتقوناحدقل،انيأراذهو،قيرطلالقتسيًاركابضهني
."ليوطتقو
هدازهاشلاراس":لاقمث،قمعبسفنتو،ةرسيوةنميهسأراشابمدمهزه
معدىلعهلوصحدعبىرخأةرمةصروبىلإهشيجسأرىلعناخدمحأ
شيجىلإمضنيسهنأرارصإبوقيرطلالاوطدقتعيناك.ليعامسإهاشلا
وهو،ريسملاىلعهعجشتيتلاةبوتكملالئاسرلاهركذتيذلاريبكلاداحتالا
ةجوقىفطصممادعإدعبعضولامهبجعيملنيذلالاجرلامعدلنئمطم
."اشاب
يذليمجلاههجوىلعترهظو"...نكلو":كبَملاعيريملالجهعطاق
نمنوكمليعامسإهاشلاشيجنإ":عباتو،ةفيفخةماستباةفيفخلاةيحللا



المهنكلو،هباشتميبرحلامهكيتكت،ءايوقألاونينمؤملانيبراحملانامكرتلا
."ةلاكولاببرحيفلاتقلابنوبحري
،انطوقسدنعةريبكمهتعفنمف،ةرخساهنوربتعيمهنأنظأال":زووايلاق
."لوضانألالوهسعالتبابهعمطىوسىريدعيملليعامسإو
نوملحي،ريبكلاوزغللمكدادعتسادعبونويوفصلانوبراحملا":كبلالجعبات
مكيلوتةرتفيفمهيلعمكتاراصتنالًاماقتناو،مكشيجعممكيلعءاضقلاب
يفهباوموقينأنكميامبنيمختلاعيطتسنالكلذل،انالومايةرامإلا
."انالومايهلعفياميفئطخيدمحأريمألانإ،برحلاهذه
."؟اشابمدمهايمكيأرام،كبلالجاياهيفريكفتلاقحتستةركفهذه"
هلوزنو،نيدلاءالعريمألافلخكبيلعروطولغوأجوكلامرَيَسنإلوقأ"
نوكيدقف.انناطلسايليسيانئادعأباعلنالعجيةيقرشلااندودحدنع
ءارمألااهبطبترييتلاةيديلقتلابرحلاةيجيتارتساف،قحىلعكبلالج
مهترهشاهبغلبتو،ةمئاقاهدعبانلموقتالةميزهيضتقتنويوفصلاكرتلا
يفروميتلعفامك،نيدرفتملاايندلاماكحاهدعبنوحبصيو،ملاعلايصاقأ
نوموقيسكلذلو.ةنجلاهاوثملعجوهللاهمحرمردليديزايبل1402ماعلا
ريسيهدازهاشلانأنوكرديمهو،ضيرحتنمهلعفنوعيطتسياملكب
مكعفدهتياغو،طقفًامعطليعامسإهاشلاهمدختسيكلذلو،سئايلاريس
للحينأعاطتسادقوً،ادجيكذهنإ.هوحنريسلاومكبئاصمنمجورخلل
نلمهنأل،مهفلخةريبكةوقدوجوبمهوتيهدازهاشلاوً،اديجمكتيصخش
."ةياهنلاىتحهومعدي
."؟اشابايًاديجمكتيصخشليلحتعاطتساكلوقبتدصقاذام"
زووايةهجنمتلوحتهبفصعتةدرابًاحايرنأكواشابمدمهسحأ
."ناطلسلاانالومايديجةيجيتارتساريبخهنأدصقأ":لاقّمث،ةأجف
."؟كلذكسيلأانضرحينأدلولاكلذعيطتسيىقمحنحنو"
بوثفرطلبقيلًاروفىنحناو،هبهوفتامةماسجاشابمدمهكردأ
."ناطلسلاانالومايمكومساشاح"ً:ارذتعملوقيوهوناطلسلا
حازنادقليلقلبقزووايهبرعشيناكيذلاقيضلانأكوادب،كلذعم
ينونجلاكفرصتكعقويس،كناكمىلإمق،هبموقتامليعادال،ايه":لاقو
."ًاليلقكناسلطبضتنأّملعت،اشابايامًامويةطرويف
حتفيملو،هيتبكرنيبهعضينأداكىتحهسأرىنحأو،اشابمدمهعجارت
.ناويدلاةسلجةياهنىتحكلذدعبهمف
ّمث،جاجزلاىلعرقنيأدبو،ةأجفرمهنايذلارطملاىلإههجوزووايرادأ



نمًاضيأهعمسأنأرظتنأتنك،نكلو،يلابيفرطخياذهلك":لاق
ناطلسلاىدلناكنإف،يداؤفمتحرأدقل،يئاقدصأايمكلثمنيدشارسانأ
.رصنىلإرصننمريسلاعيطتسيهنإف،مكلاثمأنوجضاننوقداصةداق
نأهحصنأو،اهيفهرذحأةريخأةلاسريخأىلإلسرأسيننإنآلالوقأو
هجوىلعهليقباميضميوً،انئمطمًانمآانيلإرضحيو،بوتيوعدتري
يخألةودقكلذبنوكيسو.همركنسف،كلذبلبقنإف،ًىنغوءودهبةطيسبلا
،نتفلافلخهقايسناو،هلعفيامبانملعبتوقروقيخأربخنلوً.اضيأتوقروق
دنعةوطخلاهذهنمسأيلاةرظنىأرامدنعو."هنعانوفعاننأبهملعنلو
."لمألادقفنالانوعد":مهللاق،تاوشابلا

1513راذآ29
لوحداوسلا،مونلاةلقببسب،ادبدقوً،ابحاشحابصلايفزووايهجوناك
ًانسح":ًالئاقثدحتوً،اروفهناويدعمج،حابصلاءاسحلوانتدعبو،هينيع
نعاولدعيملو،انيلإاوعمتسيملمهنإتاوشابلاو،تاوغآلاو،ةداسلااهيأ
توقروقيخأىلعضبقلايقلأ،فسأللو.داسفلاوةنتفلابةلمحملامهاوعد
ةيلبجلاقطانملايفاهيلإأجليتلاتاراغملاىدحإيفسيعتعضوبناخ
ةيلاطنأربعدالبلاجراخبورهلاهتينتناك.اماغربةيالويفةرثانتملا
صخشموقيفيك!مكيلعهللاب.ابوروأىلإامبرو،سوربربنيوخألاةدعاسمب
ةسمخلانامكرتلالتقبترمأدقل؟لامعألاهذهلثمبهلثملضافوملاع
مهرابخإف،لاملابًاعمطهدازهاشلاناكمنعرابخإلاىلعاوأرجتنيذلارشع
توقروقىلإةبسنلابو.ةقيرعلاةينامثعلاتالئاعلاقحبةميرجربتعياذه
انرمأباحميذلااشابنانسباجحلاسيئرىلإهرمأتلكوأدقف،ناخ
ريصقتهللارفغ.ةقيرعلاانتلئاعءاضعأنمًاريثك،ملاعلاماظنمسابو
."ناختوقروق
لصاوتمرفسدعبناسيننمسماخلايفشيجلاباشابنانسقحلنإام
:لوقلابناخميلسزووايناطلسلاهردابىتحةميخلاهلوصوو،رطملاتحت
قنتخاو."كرمأىلإرطضأملينتيلو،هتلعفاملعفتملكتيل،خألااهيأ"
نأل،ةصروبيفناخروأيزاغلاةبرتبرقناختوقروقنفدبرمأو،هعومدب
لجرلاوحنتفتلاوً.اضيأاهيفنوفدمهاشنهاشبوبحملاريغصلاهاخأ
هحنمأاليذلاوفعلامكحنمأس":ًالئاقالايبهبئانوناختوقروقلصلخملا
هركشف.ةرازولابصنمهيلعضرعمث."ريبكلاكئافولسانلانمةلقلالإ
ةمدخنوكتسمويلادعبيتفيظو":خيراتلاهلجسيسمالكبثدحتو،الايب
.هبلطزووايضفريملف."ناطلسلاانالومايتوقروقهدازهاشلاةبرت



.ديحولاهدازهاشلاىوسنآلادعبَقبيملو
1513ناسين24
:اشابناعنكتاركذمنم
919رفص18ءاعبرألا
هيلإتلخدو،ليللالاوطهتميخنمناخميلسزووايناطلسلاجرخيمل
يذدقوملابرقأرقيناكو،ًءاضمهلعشمناك،هبلطىلعًءانبنيترم
مويلالبقهرأمل.ةالصللليلقدعبموقيمث،ركفيناكو،ةيكزلاةحئارلا
)24(نيمراهلانمورفبهمسجفليناكةليللاكلتيفهنكلو،دربلابرعشي
انالومةرضحلصوىتحليوطتقوَّرميمل.همونفداصأملةداعلاكو،
ةبحملاينلدابيناكو،ةكرابملاتاذلاهذهلةريبكيتبحمتناك،ميلحلادبع
دقو،ميلسناطلسلاويميلعتيفدهجلالذبنعَناوتيملف،يتلوفطذنم
عفرينأنودنمانيلإثدحتيناخميلسناكً.انمزةثالثلانحنانمزالت
،ههجوءيضيرانلاءوضناك.ءارفلايفنوفدملاههجويفةدماجلاهتارظن
رئبنمهفوجيفامبهقانتخانعثدحتتاهنأكوةتباثلاهتارظنودبتف
هنأكو،مهدالوأوهتوخإلتقىلعهنزحطرفنماذهناك.قيمعلانزحلا
ءرملاقثيملنئلف.ةنطلسلاهللاقياملبعصلابكرملانآلاالإكرديمل
!؟ايندلاهذهيفقثينمبفءاقشألاهتوخإب
ليختأنأعيطتسأو،رهشيني-ةصروبلهسيفناشيجلايقتلينآلا
نمهتاعقوتنمّيأققحتيملامدنع،دمحأهدازهاشلافوخوةشهد
هشيجعمًاليوطرمتسينلهنأنمخيهنأنمدبال.موجهلايفهشيج
ينلعجتميمحلاقيدصلااذهةيصخشبةديجلايتفرعموً،افلأ25غلابلا
ةطرويفهعقويسهدانعنأةماتلاهتفرعمنممغرلابعجارتينلهنأمزجأ
هلمدقينأديريناك،حابصلاناخميلسزووايناطلسلارظتنادقل.ةريبك
كلتعيضتستاعاسةدعدعبفً،اديعبباهذلاوداعتبالاوبورهلاةصرف
.اهنيحةهجاوملانمّرفمالوً،اضيأهدينمةصرفلا
ًافلأ25غلبيناكيذلاهشيجف،دمحأهدازهاشلااذهًادجنيكسم،نيكسم
نيصلخملاهلاجرعمهترصاحمتمتو،رجفلادنعهثلثّرف،ءاسملاتاعاسيف
يريمأ،ميدقلايقيدص.سوباكيفيننأبترعشىتحً،ادجريصقتقويف
ناّبقرتتهانيعتناك،هبلقىلإناخديزايبءانبأبحأ،ناخدمحأ،ليبنلا
ىلعأنمو،ةظحلرخآىتحهتدجنلفختسيتلاشويجلاًارظتنم،قفألا
،انيناصحنَييطتممرظتننناخميلسناطلسلاوتنك،اهيلعفقنيتلاةلتلا
.هتيؤرعيطتسنانكو



لكنأناسنإلاىريامدنع؟ةظحللاهذهلثميفناسنإلارعشياذام
،ةرفحلاةفاحىلإلصوهنأىريامدنعو،تضقندقتعطقيتلادوعولا
ردصىلعمثجتًةريبكًةرخصنأنآلانمخأنأعيطتسأ؟ركفيفيكىرت
قصتليدبلتملافاجلاهناسلو،هقيرعالتباعيطتسيدعيملو،ناخدمحأ
ًارمأنورظتني،هرماوأنورظتنيهلوحنَمناكً.افافجرثكألاهقلحفقسب
نوكيسفالإو،بقرتلادادزا،ةيلوؤسملاتدادزااملكاذكهو،هذقنيو،مهذقني
.مهبّلحيامعلوؤسملاهدحو
ًاضيأو،ةيناسنإلاهيففرعأ؟ناخميلسناطلسلاهيفركفييذلاامنكل
رعشينأعاطتسا،ديحوصخشهنإ.هتوسقايانثيفةمئانلاةيفتخملاةمحرلا
لواحو،يجراخلاملاعلادضهتوقمادختسايفًةءافكرثكألاهنأهنامزلبق
رونءامسلايفقرشيامدنع،نآلاو.هتطلسءاقبهتوسقبيمحينأًاديحو
،اهلالخنمرونلاللستييتلاةيناوجرألامويغلارشتنتو،تهابلافيرخلا
.انتلوفطركذأ،ةطقاستملاراطمألاةحئاردوجولايفحوفتو
ناخهللادبعهدازهاشلاةافودعبو،راجشلاَيمئاداناكةلوفطلاتاونسيف

دمحأريغت،شرعلايلوتلًاظحرفوألاًايرظنحبصأامدنعو،ةئجافملا1483
،هتوخإورصقلايفنوميقملانحنو،هلوحنمىلعربكتيحبصأوً،اريثكناخ
هاشميلسنأفرعنانك.فورظلاكلتيفًائيشلعفننأعيطتسننكنمل
ناكهاشميلسفً،اريثكنايقتليِناَوَخألانكيملةقيقحلاوً.اضيأكلذضفري
يفامهدلاوىلإامهروضحدنعو،ةيسامأيفهاشدمحأو،نوزبارطيف
نعايناوتيملامهنكل،امهضعببناكتحيامناعرس،تابسانملايفلوبنطسإ
.رمألامزلنإكلذليبسيفةرطاخملاو،امهضعبنععافدلا
جرخةأجفو،ناخدمحأةلعشتأفطنا،ديصلايفاناكامدنعةليلتاذ
،راجشألانيبنمليسلاكًةقلطنمّةيربلاتاناويحلانمعيطقمالظلانم
ةأجفهيتمئاقعفريوهولهصيذلاهناصحًاضيأركذتأً،اديحواهنيبيقبو
امدنعو،عرذأرشعنمرثكأهنيبواننيبةفاسملانكتملو،هدازهاشلامامأ
نكل،عيطقلامئاوقتحتكالهلاهجاويداك،ضرألاىلعناخدمحأعقو
لازيالو،عيطقلانيبلخدوًاروفهناصحَسََخنلب،انلثمفقوتيملزوواي
وهونامودهرقهناصحَضَّرعو،عيرمملحكينيعمامأهتيأرامفيط
،هيخأذاقنإليبسيفةداحلاّةيربلاتاناويحلاباينأل،هسفننمهدنعىلغأ
هاخأفدرأ.ةثداحلاهذهىلعنوريثكدوهشكانهو،نيملاساجرخىتح
هبلقنمهقناعفيكركذتأو،رصقلاىلإهلمحو،نامودهرقناصحلاىلع
ً،اعمةريغلاوةوخألاةبحمامهطبرتتناك.هيتنجوىلعهلبقيوهوهركشو



.رخآلاةطلسامهنميألبقينلهنأًامامتحضاولانمو
وهءيشلضفأنأكرديناخدمحأناك،نمزلاةرئادتقاضاملك
،بونجلاوحنتقولانمديزملاّعيضينأنودنمهناصحهَّجوو.بورهلا
.راصحلاقرتخينأعاطتساوتايرورضلانمهلمحَّفخامهعملمحو
كلتيف.هوقرتخينأتيمتسملامهلاتقباوعاطتساشابلزاقلانويئادفلاكلذكو
امدنعتلهذو،ناخميلسناطلسلاىلإءودهبتردتساتاذلابةظحللا
مويتاذهبرضيذلابوبحملاهيخأةاجنعباتيناك.هينيعيفحرفلاتيأر
ةسامحبمهملعمةبجتحتةرأفًاعماّسدو،هعارذوهفنأصرقو،هتبقرىلع
حفسلايفةأجفدمحأهدازهاشلاىفتخا.نيحىلإمستبيناك،لافطألا
نكل،ًاليلقمهطغضنوففخياوناكةيراشكنإلانأادبو،لبجللرضخألا
ً.امزعرثكأاوناك)25(بزعلا
ةقرفلبقنمديدجنمهدازهاشلاةرصاحمتمتو،ةعرسبةعباتملاتهتنا

اهلمعتسيناكيتلاكلتهبشتنيسأرتاذًاسأفهدييفلمحيناك.ةريغص
،هيمدقىلعضهنامناعرسهنكل،ضرألاىلععقوو،ديزايبريبكلاهدج
رسكتتوهسأفكرحيناك،حيرجلاهداوججرسنميزنوربلاهسرتبحسو
،ةنيتملاعوردلابقثتو،هلوحةيلاعلاتاتابنلاسوؤرعطقتتو،بارحلااهدنع
هنزاوتةعزعزنولواحيهؤادعأو،ةراهمبديصلالابحنمصلختيناكو
نومدطصيهسرتنوبرضيامدنعمهنأكونوعجارتي،اهنولمحييتلامهسورتب
يفوهنممعقوتتالةمواقمىدبأو،ةلاسببهسفننععفاد.يوقرادجب
ءامدنكلو،هيلعءاضقلانكميناكاهدنع.هيلعودبيبعتلاأدبو،هنس
.ديلاقتلاجراخربتعتةداحةلآبهلتقو،ةيلاغربتعتتناكةقيرعلاةلئاعلا
نأًاريخأرطضاو،مالستسالانمهمامأرفمالهنأدمحأهدازهاشلاكردأ
.هوجرتيتلاةبذاكلاةيراشكنإلاتاوغآدوعولخضريو،هسرتوهسأفيقلي
ةميظعلاهعردتحتةيبهذلاطويخلانمةعونصملاءارمحلاهسبالمتناك
ال.ههجوىلعءامدلاونيطلاةرثكنمفَرُعيدعيملو،نيطلابتثولتدق
بتكتسو،ديكأتلابنيفرطلاباجعإلاندقو،هتعاجشركنينأدحأعيطتسي
نكلو،هيبحمبولقيفهتابثنمثضبقيو،هلوحةلوطبلامحالمليلقدعب
يفةثاروللدعاوقكانهسيلهنأمولعمو،هقحليبسيفبراحهنأركذتنل
،تادازهاشلاربكأشرعلاىلعسلجينأيعيبطلانمو،ةينامثعلاةلودلا
ً.ادبأسيعتلادمحأهدازهاشلارظنمىسنأنلببسلااذهلو
ةماستباهيتفشىلعو،ةفشتنببسبنيملهيخأسلجمىلإلخدامدنع
هينيعبيتارظنتقتلاامدنعو،نينثالانيبًاصاخًارسيفختاهنأك،ةنيزح



.هنمًالجخيتارظنبتبره
لازنالنحنو،هدافحأعمةسمخلادمحأهدازهاشلادالوألتقمتدقناك
نيدلاءالعودارمىوسهئانبأنمُجنيملو،لوبنطسإنمقيرطلايف
امدنعًاماع47رمعلانمغلبدقناك.دالبلاجراخاورفنيذلاناميلسو
.هللاهمحر،رايدلاكرت
اهعيزوتبرمأو،ةرشعلامهئانبأوهتوخإلاومأناخميلسناطلسلارداصيمل
.تيوطدقءارمألاةلكشمنوكتلكشلااذهبو،نييعرشلامهتثروىلع

III
لوبنطسإ/919بجر15سيمخلا
دودحلانيمأتبمقيملامليعامسإهاشلاوزغلقلطنينلهنأكردنانك
ةيبوروألالودلاوناكيتافلاعميرجتتاضوافملاتناككلذل،برغلاعم
919ماعنمهشيعنيذلافيرخلارخاوأيف.رجملااهسأرىلعوةيوقلا
نكميناكو،رصقلاىلإناينيتسوجوينوطنأةيقدنبلاريفسيعدتسا،يرجه
قرشييذلافيطللاههجولالخنمتاروطتلاكلتبهتداعسىدمكاردإ
ةقدانبلاحنمررقو.نييونجلاعمةحوتفمةندهفقوةدهاعمّعقوً.احرف
.ةمئادةيراجتتاليهستنييسنرولفلامهيسفانمو
ريمأو-ةيناركوألاتايقودلا-نييزينكلانيبعارصلاليتفلاعشإعاطتسا
نم؛مرقلادالببةيخيراتعامطأهليذلاوثلاثلايليسافريبكلاوكسوم
لكىلعمهماهسنوقلطيناخميلسسيساوجناك.كبزوألاوراتتلالالخ
اهيلوييتلاىربكلاةيمهألاكرديهلكملاعلاحبصأو.ةيحاتفملاطاقنلا
.ةيقرشلاةلكشمللميلسناطلسلا
كلميناكو،يلاطيإلايلصأبهتفرعملةصاخةدوميلّنكيناينيتسوجناك
هذهفصنتناكو،طسوتملارحبلاقرشطخىلعلمعتةيراجتًانفس
ةميظعةورثعمجو،ةلجسمريغ،نيتريخألانيتنسلايفصخألاىلعونفسلا
دحأناكو،نابسإلاونيينامثعلاةنصارقلاولاغتربلادوهيعمهتراجتلالخنم
لضفبهنكل،تاراهبلاوريرحلل؛ّةيلاطيإلا؛انوكنأقوسيفرابكلانيلواقملا
طيحيوةهجاولانعيفتخينأعيطتسيناكهلامعأنوعباتينيذلاهبراقأ
،ةيلاغتربلانفسلاريسطخنعنابسإلاةنصارقربخيناك.ضومغلابهسفن
هنأفرعأتنكو،ةنصارقللةيرسلانزاخملاىلإسوربربنيوخألاهجويمث
نكأمل.عيمجلانعكلذيفخأتنكيننكلو،اهسفنةقيرطلابانعمبعلي
ناكهنألىذألاهبقحلينأديرأاليننأللب،ةوشرلباقمكلذلعفأ
ىدميأىلإ:لاؤسلااذهةهجاوميفًامئادينعضيرمألااذهناكوً.ايلاطيإ



ً،اريغصناكنإو،ّرسناسنإلكل،نكلوً؟اصلخمنوكينأةمرشودللنكمي
.ربقلاىلإهعمهذخأيٌّرس؟كلذكسيلأ
ملعأتنك،رصقلللوألاءانفلايفريفسلالبقتسياشابمدمهناكامنيب
قرزألااهفزخىلعسكعنتيتلالابقتسالاةعاقلخدميف.رمألابناطلسلا
دمحأمظعألاردصلابًالوأتيقتلا،ءارمحلاتايرثللةكرحتملاةملاحلاةعشألا
.امهنمتبرتقاو،هثدحيوهوناخميلسىلإتهبتنامث،اشابهدازكسره
سبالمبفويضلاوأرصقلالاجرروضحنإ":ناخميلسناطلسلالاق
نكلو،انهناطلسلاانأو.مارتحالاىلعليلدناطلسلامامأةقينأةليمج
الكلذل،مهبولقىلإرظنينكلو،روصلاىلإرظنيالىلاعتهللايناطلس
."ّرصتامكةبيهلاسبالمبيفيضلابقتسايفبغرأ
ةهجوبهعانتقامدعاشابهدازكسرهدمحأهجورارمحانمًاحضاوناك
ءارولاىلإءارمحلاةوسنلقلاتاذةيناسارخلاهتمامعتلامو،ناطلسلارظن
هديةطساوبةدعجملاهتيحلبثبعو،نيثكلاهيبجاحعفرءارجنمًاليلق
ةزوجلامجحبتوقايلارجحناطلسلاهابتناويهابتناتفلوً،اركفمىنميلا
.انمستباوانتارظنتقالت؛انرغصيفلعفنانكامكو،همتاخيف
مايأذنمهماعطوهسابلبناطلسلاثارتكامدعنميكتشيهدازكسرهناك
دقل.ةينغهتدئامنوكتنأبجيوً،ابيهمناطلسلانوكينأبجي؛هترامإ
ًءادريدترييذلاناطلسلانأهيأربف،ةريثكتارمهنمةلمجلاهذهتعمس
نمعونصمناتكمازحبضيبأصيمقهتحتو،يداعلاراكوربلانمًاعونصم
مث،هءادعأيرغي،ناخميلسناطلسلاكةصروبنطقنموأةرقنأفوص
سانلانيبترهتشايتلاةمامعلايهف،نيطالسلامئامعكتسيلهتمامعنإ
.رعشلانمةيداعةوسنلقىلعةفل،يميلسمساب

ةلازإبرمأ،رصقلايفرقتساامدنعناخميلسنأفيكةرمتاذيلحرش
قيدانصلاو،نييونردألاةرهملاديىلعةعونصملاونمثلاةيلاغةيبشخلانئازخلا
نيواودلاو،كبزوألاةرهماهتاراطإعنصيتلازوجلارشقنمةعئارلا
تعطقيتلاغنيمتايفزخو،شوقنملايريرحلاشامقلابةللجملاةميظعلا
،ةيجاجزلالامعألاو،ةفرخزملاةيريدصقلاةيساحنلارماجملاو،تارتموليكلافالآ
.هينيعمامأنمةفرخزملادرولاءاممقامقو،لوبنطسإنمةيخيراتلاشوقنلاو
مث،هلوقأًائيشينمرظتناو،كلذفرعأاليننأكوبارغتسابيلإرظنو
هنأفرعأو،شيواردلافرغكةضيرعلاطوطخلابهتفرغنيزيهنإ":ًالئاقعبات
يمجعأطخبةلمسبلابتكدقل،اشابناعنكايهسفنباهضعببتكي
لثمٍمادقمٍساقٍّيوقلجرنمعقوتيالءرملانإ،لمأتلاقحتسيضيرع



."لامعألاهذه
،هدازكسرهايًامهلمحتال":ناخميلسلاقاشابلاقلقىأرامدنع
."انبولقبانؤادعأرثأتينأبجي
لثمًادجديعسيقدنبلاانقيدصنأبدكأتميننإ":لاقويوحنرادتسامث
باقلأنودنميمسابينبطاخيناك."ناعنكايةفاكنييبوروألاانئاقدصأ
ً.ادجًاديعسنوكيامدنع
مهنأل،يديسايهتداعسطرفنمهذجاونترهظدقل"ً:اكحاضهتبجأ
نمدبالف،مكتيصخشعمبسانتتالةيملسلاتاقافتالاكلتنأنوفرعي
اهتجيتننوكتنأديكأتلابنولمأيمهو،قرشملايهمكتياغنأاوكردأمهنأ
ىلإمهيدلاملكبنوعسيمهنأقدصننأاننكميو.ةيناثةرمدالبلاماسقنا
."لامعألاهذهيفيروغهوصناقعفد
،ناعنكاينوديريامكنولمأيمهكرتنلف":لوقيوهويفتكىلعّتبر
."تقولاضعبلمهسافنأاوطقتليلو
عئاربوثيفًادجًابيهمودبيناك،همامأناينيتسوجوينوطنأُلثَمامدنع
لالظيفبرتقاو،ةصروبريرحنمرمحألاويدروزاللانوللاهيلعبلغي
،ميظعتلاضورفًامدقمىنحناو،بورغلادنعةعماللاةيجنرانلاسمشلاةعشأ
قوفاهترارشتقلأاهنأكوتدبدقرصعلاسمشتناكينحنيناكامدنعو
ةعلضملاةيوتسملاهتعبقتراصىتحلامو،هرهظتبهلأو،ريرحلاةءابع
ً.افقاولدتعامث،ميلسردصىوتسمب
مليننإف،انناطلسسابليفةقانألانممغرلابهنأبفرتعأً،اقداصنوكأل
طويخلابًالوغشمًاناطفقيدتريهتيل.اهيفغلابملاهتطاسبلًاحاترمنكأ
نمناخميلسجرخأانهو.سرادملابالطكودبينأنمًالدبةيبهذلا
هفيس،هلثمعضاوتملاوهشرعليسدنهلكشىلعةلوغشملامادقألاتحت
ناكمىلإًاديورًاديورهدنسأمث،هيدييفهنزوو،هدمغنمبوحسملا
ناسنإانأ،ناينيتسوجايانضرعنوفرعتمكنإ":لاقمث،هيلإهديلصت
روطتتنأو،يبأدهعيفناكامكءودهلارمتسينأديرأو،مالسلابحأ
.ةبوتكمةيراجتلاصرفلامكلمدقنسكلذلباقميفو،ةيراجتلاانلامعأ
نانئمطالاوىنغلاوةرفولامايأنوكتكلذبوً،ابوتكمًادهعنآلامكنمرظتنأو
."انراظتناب
ناخميلسناطلسلاةلالج":لوقيأدتباو،ًاليلقلعسوناينيتسوجحنحنت
هتاباطخيفهتداعريغىلعطبارتمريغوضماغمالكبملكتمث،"...عطاقلا
هيلعادبهثيدحىهنأامدنعو،هنمببصتييذلاقرعلاتظحالوً،امئاد



هتبغرنعّربعسلجملاقرافيناكامدنعو،قحىلعناكوةميزهلاروعش
.راظتنالابهيلإترشأو،هنمةكرحبةصاخةسلجيفيبعمتجينأيف
كلذهدازكسرهايتيأرله":ناخميلسلأس،ريفسلاجورخدعب
قيربمامأطبتريهناسلف،ةغرافةهبأاهنإ؟هنعتملكتيذلاميظعلا
امدنعو.ءاملابيقسملاانفيسلةوقلاهللاحنم.هناكمنمجرخأيذلاذالوفلا
الأانتياغلكنأينقدصنكلو،انئادعأسوؤرعفترتفيسلااذهأدصي
اهلكايندلاحبصتنأو،تالئاعلاعجفتوأتاهمألالكثتوأءامدلاقرهت
لبقتسملايفسانلليننومدقيس":ملأبمستبيوهوعباتمث."عيمجللًاهّزنتم
ًادجساسحةلادعلانازيمنكل،حتافلايدجلثمءامدصاصميننأىلع
."نيفرطلانمةمهلابلطتي
الهدازكسرهوناخميلسثيدحناك،فيضلاعادولتنذأتساامدنع
ةبرعبرقلوألاءانفلابابدنعينرظتنيناينيتسوجناكً.ارمتسملازي
امدنعو،يفيرخلاءاسملارابغالجدقفيفخلارطملاناكوً،امامتناصحلا
،هتمظعوفيسلاكلذقيربتيأرامدنع":لاق،اياوزلاىدحإىلإانبحسنا
يرسيفكحضأتنكامنيبو."يقلحيفتاملكلاتفقوتو،يناسلمثعلت
موقنةكرحيأنمحوضوبانرذحيهنإً،ادجيكذناخميلس":لوقيعبات
."رابتعالايفكلذذخأمدعةقامحلانمو،مالسلابّلختاهب
رفنيهنإً،اعيمجانلاهنإ،مكدحومكلتسيلةلاسرلاهذه":ءودهبتلق
نأاهديري،ءافخلايفرَّبُدتيتلالامعألالكنمو،نيلايكمبليكلانم
ةطقننوكيسكلذناكنإيردأالو،ةصلاخوةميقتسموةحضاونوكت
."لبقتسملايففعض
."؟حيحصةرتفذنمرويطلاقوسيفهبماقاملهنكلو"
."!؟وينوطنأايكلذبتعمسفيكو"ً:اشهدنمهتلأس
."؟كلذبعمسيملدحأيقبلهو"
انك،فيوختللتاهمألاهلمعتستدمحأهدازهاشلامسالازام":هلتلق
تناك.ةعساولاةعئارلارويطلاقوسقاورءانفلالظيفلوجتنو،نيركنتم
ةقلعملاوًارغصمًارصقهبشتيتلاصافقألايفقزقزتيتلاةنولملاريفاصعلا
،ةدحاوةدحاواهبمتهيناخميلسناكو.جيجضلابناكملاألمت،لسالسلاب
ًاصفقهانيعتطقتلاةأجفو.ةيبونجلادالبلانمتِبلُجيتلاكلتةصاخو
.ةيبهذةريلدحاولالجحلانمثناك،اهنمثنعلأسو،لجحلارويطبًائيلم
،!؟اذهو:لاجحلايقابنعلصفنمصفقيفعضولجحىلإهبتناهنكل
نمثنإعئابلالاقامدنعو،ههجوىلعبارغتسالاريباعتهلاؤسيفتظحال



هنإ:عئابلالاقف،ببسلافرعينأهنمبلط،ةيبهذةريلةئمثالثلجحلا
ديصيفهتزيمحرشيذخأو،ليمجلاهديرغتبىرخألالاجحلاعمجيو،درغي
فطخاملو.ةيبهذةئمسمخذخ،ىفك:ًالئاقناطلسلاهعطاق.لاجحلا
هديلخدأو،صفقلاحتف،ناخميلسلصفقلامدقو،دوقنلاسيكلجرلا
،ريطلاةبقرىرخألاهديبكسمأمث،هنمهجرخأوةراهمبريطلاطقتلاو
وهوءامدلابىطغملاريطلادسجعفربماقمث،ددرتريغنمهسأرعطقو
هذه:خرصو،هلوحنمموةعابلانمفوخلاولوهذلاتارظنتحتكرحتي
سارحلاانلوحفتلاامناعرسوً،اعيمجانمدص.هسنجنوخينملكةياهن
."كانهنمانوجرخأو،ناطلسلافشكنانأدعبةيندمسبالمب
1513يناثلانيرشت23ناكيتافلا؛امور
يشيدمودينافويجيقيقحلاهمساو(رشاعلاويلفورعملاابابلاعضو

GiovannideMedici(يفرطنأنمًاديجققحتو،هسأرىلعهتعبق
هاصعىلعًائكتمةريبكلاةبتكملانمجرخمث،نانزاوتميناوجرألاهحاشو
.ةينيدلاميسارملاىلإمضنيلً،ابهذمىراصنلاَزمراهتضبقىلععضويتلا
ربعمدقتو،دحأبهتارظنيقتلتالألواحهنكل،نابهرلاو،ةلداركلاهعمناك
روخبلاةحئارهنمحوفتيذلاوةنولملاةيرادجلاتاموسرلابنيزملارمملا
ضعبهلاورضحأةريهظلاليبقهنكل،حابصلايفردصلاحرشنمناك.ءودهب
امكهتلغشوهقلقتراثأف،رثولنتراميناملألابهارللةديدجلاتافلؤملا
رشنراديفاهعبطو،هبصنمهدلقتروفيناثلاسويلوجهفلسلغش

GoldeneNiederlassungرارقلًاحيرصًايدحتربتعيغربغنتيوةعماجلةعباتلا
دبالو،باشلااذهنأشنمهليلقتيفأطخبكترادقنوكيامبر.عنملا
هنوعجشيغربغنتيوةعماجيفزيزعكهنولماعينيذلاهبنيبجعملانأنم
ةعامجلاّنأ،كلذنمبرغألاو.اٍّيثيدحتاٍّيحالصإرثولنترامناك.رثكأ
نإفوحنلااذهىلعرمألارمتسانإو.مايألارورمبومنتهتوعدلةديؤملا
.ةينثولاىلإليمتيتلاو،لامشلادالبىلإلصتنأثبلتالهترهش
نمّهنأاوررقو،تارمةدععوضوملااذهيفهتلداركعمرواحتدقناك
،مايأللمهتاندلوولافطألاةسامحكرتيلب،هفلسكًاداحنوكيّالألضفألا
لكتناك.خسارلاولصأتملايكيلوثاكلابهذملامضخيفبوذتىتحرظتنيو
دالبلايفريشبتلاواهسيردتلةسينكلارماوأبةقفرملسرتيتلاظعاوملا
بولسأبنكلو،ةينيدلاقئاقدلايفةالابماللاراضمحضوتةيلامشلاةيبوروألا
ً.ادجرذح
لّجبملااموروايناملأروطاربمإناك!؟كلذلهاجتينأنكميىتمىلإ،نكل



،ةريبكلاهفقاومبثلاثلاكيرديرفهدلاوبّركذييذلاولوألانايليميسكام
نكل.ةدشلانمليلقلناحدقتقولانأينعياذهو،هتاريذحتلهاجتي
عورفدحألكلذعدينأهنكميناك،ةسينكلامسابوأهمسابسيل
مضنادقو،نمزلارورمعماهتوقدتشتيتلاو،ةثيدحلاةصاخلاتاعومجملا
ةضماغلاةينطابلاتاعومجملايفديكأتلابركفهنكلو،ةلداركلانمددعاهيلإ
دكأتيملنمةعومجملاهذهيفناكدقف،ةثيدحلاةينوطالفألانيبةدوجوملا
ىلإةيناطيشلااهسوقطيفحطشينَممهيفناكلب،دعبهتماقتسانم
ذاختالناحدقتقولانأامبوً،انابرقناسنإلاميدقتىلإلصييذلادحلا
.هسيساوجةدايزنمدبالف،عوضوملااذهيفدشأتاءارجإ
ناك،نينسلاتائمذنمةرمتسمنييبوروألانيبداحتالالكاشمتناكامنيب
ةعفصىوقأةقيقحلايفربتعتتادقتعملاكلتلثملمادهلاريثأتلالهاجت
.ةيراجتلااهتاباسحيفةقراغلاابوروأيفةيعاطقإللةبلصلاةينبلااهاقلتت
لهأًاعوطمهيلإمضنيو،ابوروأقرشيفنولغوتيكارتألاناكامدنعو
يفىرقلالهأناك،نيشحوتملانييعاطقإلايديأنماهنوذقنينيذلاىرقلا
لالغتساوبئارضلاةأطوتحتنوحزارلاونودهطضملاابوروأبرغوطسو
نآلاو،ةطبغبمهضرأىلعرارحألاكارتألااياعرنوركَذيمهلتادروللا
درش،هقلقيفقراغابابلاامنيبو.راحبلايفةينامثعلاةلودلاةوقمظاعتت
.رثولنتراموعدملاقطرهملابىرخأةرمهنهذ
نيدعاسملامه،ةينارصنللنويلزألاءادعألانوينامثعلاناك،كلذلكلبق
زووايناك.تناتستوربلامسامهسفنأىلعاوقلطأنيذلانيقطرهمللنييساسألا
ةينيدلانوؤشلايفلخدتلانعددرتيالةينامثعلاةلودللديدجلاناطلسلا
فقتمويلاةيسكذوثرألاةدابعلارودنأامكو،حتافلاهدجلثمابوروأيف
نيينامثعلانإف،يناثلاحتافلادمحملضفبتناكاممىوقأاهيمدقىلع
ىتح،ةقطرهملابناكيتافلااهفصييتلاتاعامجلاكلتذوفنلاولاملابنومعدي
ابابىلإلصتريراقتلاتناك.ةلمتحملاراطخألامهنيعأبصننوعضيمهنإ
تائيهبةركنتمابوروأيفلوجتتيتلاو،زووايلةصاخلاتاوقلانعناكيتافلا
يفحابصنسحلعفامكسسجتلامعأومئارجنمهبموقتامو،ةفلتخم
.ىضمنمز
لوحتينأنكميناكو،ةريصقةرتفلولوكارتألانيبعقوفالتخالانكل
ةلماشبرحىلإنيينامثعلاكارتألاونييوفصلاكارتألانيبرتوتللمادهلارثألا
ابابلاةيجيتارتساهبشتةيجيتارتساعبتيناك،ةقيقحلايف.هلكقرشلايف
عافترارثإيضاملاطابشيفتاميذلا)ريفورالليدونايلوج(يناثلاسويلوج



،تايالوىلإلوضانألاماسقناىلإيدؤيبارطضالانأولو.هترارحةجرد
نأولو.رارجيبيلصشيجيفةيبوروألالودلادشحلقيرطلاحتفيهنإف
يتلالابحلانمصالخلااوعيطتسينلمهنإف،ًاليلقرثعتتكارتألامادقأ
.ديكأتلابةرملاهذهمهلوحكاحت
يتلاةيراجتلاتازايتمالالباقمف؛لمعلايفاولطاممهتداعكةقدانبلانكل
نويوفصلااهبلطيتلاعفادملالاسرإيفاوفلختزوواينماهيلعاولصح
هدلاوو،نييسنرفلاعمنواعتامدنعةقدانبلابضغأحتافلاهدجف،هلًءاضرإ
دضتلامنأهتسايسثبلتملنيفرطلاءاضرإلىعسيذلايناثلاديزايب
ىلعلوصحلايفةديدشلانييلاطيإلاةبغرنمرفنيابابلاناكو،ةقدانبلا
يفنورينيذلانييونجلاوةقدانبلانكلو،يلاطيإهتاذوههنأحيحص.لاملا
ً.ادبأاوحلفينل،مهتايحةياغلاملا
اهدنعفقوتينييوفصلاةيصخشيفةموهفمريغةطقنكانهتناك
مهئادعأدضنومدقتيو،ةيبرحلاتاينقتلايفنوعدبممهنإ،مّهلكنويقرشلا
يتلاراذعألانأالإً.ادبأةيبرحلامهئادعأةوقبنولابيالو،فوخالب
لِفُجتةردانلاعفادملاتاوصأنأنوثدحتياوناك.ةلوقعمنكتمل،اهنوركذي
.ةفيظنلاوةعئارلامهسبالمثوليدورابلانأو،ةيبرحلامهلويخ
حايرلاتناكو،رهشلالاوطرشاعلاويلابابلاسأريفروديناكاذهلك
فيسلاجرخدقل:مدمدو،دتشتةراتوفختةرات،جراخلايفةدراببهت
.دمغلانم

هذهتقلطأدقو،عوجرلاوأةدوعلاينعتةيكرتةملك:ةمنودلا22
ً◌اماهً◌اروداوبعلو،ةينامثعلاةلودلااونكس،دوهيلانمةئفىلعةملكلا
هبماقيذلا1909ماعبالقنادعبمهطاشندادزاو،اهفاعضإيفً◌اسيئرو
يفاوكرتشامث،ةيملاعلابرحلايفةينامثعلاةلودلااولخدأو،نويداحتالا
،يفحصلاويفاقثلاويداصتقالالاجملايفاوعربو،ةيكرتلاةيروهمجلاسيسأت
.ينامثعلابالقنالارارسأو،ةمنودلادوهيرظنا.ً◌الاعفمهرودلازيالو
اً◌ّ◌ينارصنناعنكناكامبر.ةجوخلامك:ةمجرت.ناروطىفطصمفيلأت
.مالسإلاقنتعا

.قجنسمكاحلبقلكب23
يهتني،مس10هليذ،مس30هلوط،محاوللاتايرومسلانمعون24
.نيمثهؤارف.ةيلامشلااكريمأوايسآوابوروأيفشيعي،دوسأنولب

.نيحالفلانمةلّ◌كشمةوق25



:عبارلالصفلا
باسحلا
I
،تاداقتعالاهذهلثملًالابنوقليالةنسلالهأنإثوعبملااهيأهللقتلف"
باقنلااذهسبليلو،هسفنىلعنزحيلف،ةكرابموةيواستمهللامايألكف
."ءاثالثلكهرصقيفئبتخيلوانيلإهلسرأيذلا
ناخميلس
1514ناسين؛زيربت
:اشابناعنكتاركذمنم
920رفص27ءاعبرألا
نمأدبيطيحملانأينربخأًايلاغتربًاقيدصّنكل،يتايحيفًاطيحمَرأمل
هنإ.ةياهناللاىلإدتميو،ةفورعملاةراضحلادودحىلعةعقاولاهدالبفارطأ
اهعافتراغلبييتلاةعفترملاهجاومأمطلت،فيخمريدههل،ٍساق،رحب
ىلإعمسيهريدهتوصنأبنورفاسملاثدحتيو.ةيرخصلالحاوسلاةنذئملا
يفةيحلملاهتحئاربنورعشيو،هلوحةدتمملالوهسلايفتارتموليكقمع
ةمالعّيلإةبسنلابطيحملاو.هنمةبيرقلالابجلاربعتيتلاةيوتلملاقرطلا
غارفلالوحيو،ةريرعشقلاىلعثعبيفيخم،باسحلامويرانبينركذت
يفهبترعشهسفنروعشلااذه،ةسولهىلإيرشبلايلقعفلييذلا
ريفسلوصوبليعامسإهاشللنيديؤملانامكرتلاعومجتملعدقف.زيربت
.يلابقتسالاوجرخف،يلوصويأ،ةينامثعلاةنطلسلالبقنمماه
زيربتيفترهظيتلاةميظعلاعومجلاتناك،موجنلاةحضاوةيفاصةليليف
يف.تاطيحملانمقمعأوموجنلانمًاماحدزارثكأودبتو،لعاشملالمحت
يننأو،ةيهانتماللاءاضفلاتاقبطبطلتخأيننأكوتسسحأةظحللاكلت
جوكلامناك.قربلاةعرسبرودتيتلاموجنللدرابلاضيمولاكلذيفعيضأ
ةدوهعملاةيركسعلاهتنحسبةلحرلايفينقفارييذلاكبيلعروطولغوأ
دقو،عطقنتيسافنأداكتو،قانتخالابرعشأتنكيننكل.ةداعلاكًائداه
ىلإللستيةليلوةليلفلأتاياكحنمفيخميناوجرأجيسنانلوحفتلا
رهبيًاناطفقيدتريريزورهظ،ليوطتقويضمينألبقو.ناسنإلالخاد
ةيلمخمةوسنلقرمتعيو،رضخألاورفصألابنولملاريرحلانمًاعونصمراصبألا
عمجباوماق،ناسرفلانمسارحلاهقفاري،ةيناوجرأةيريرحةمامعو،ءارمح
تدب،انتدوعدنعاهوديعينأىلعًاعيمجيلنيقفارملاةحلسأويحالس
نمودبتيتلاةليوطلاءاضيبلامهتاءابعبشابلزقلانيبراحملاىلعةباهملا



،ةفرخزملاّةيضفلااهتدمغأيفةفوقعملافويسلابو،ةفيفخلامهعوردتحت
ةعصرملارجانخلاو،مهروصخدنعءارمحلامهتمزحألخادةعوضوملاو
،هاشلاىلإايهةرابعاهدحىلعشوقنملاةعيفرلامهحامربو،توقايلاب
عمريسنزيربترصقىلإانمدقت.ريبعتيأنمةيلاخمههوجوتناكو
ءامسلانمةطباهلاموجنلااننأكوةريبكةعرسبيضمنانك.ءودهبعومجلا
.تانئاكلانيبةعساشلاتافاسملايوطت
ّينيعتضمغأو،مالظلايفروفصعلاشيرةكامسبجلثتاقاقرترثانت
ملحلانمظقيتسناننأكو،يناصحوًةأجفتهبتناّمثً،امستبمنيتقهرملا
زربلألابجتحتعقييذلايداولايفترهظدقزيربتتناك.هسفن
.جلثلااهيطغييتلاةدرابلا
ةيراجتةمصاعاهنأىلعلدتةرهدزملاةنيدملاكلتيفةيليللاةكرحلاتناك
تالومحاندهاشدقفليللافصتنمنمبرتقيناكتقولانأعمو،ةماه
قوفةفوصرمتاداجسو،لاجرةثالثلوطبةيريرحلاةشمقألانمةمخض
نممغرلابو،كابشلاوةظيلغلالابحلابةطوبرملاتاراهبلاقيدانصو،باشخألا
تاعدوتسملامامألصاوتتتامواسملاتناكةبعتملاوةدرابلاليللاتاعاس
ًابلطتلعشأيتلانارينلانمبرقلابةيبشخلانزاخملاباوبأمامأوةيرجحلا
عمو.ءامسألابقاروألامتختو،قلغتوحتفتريراوجلاوبويجلاتناكو،ءفدلل
نخاسلاءاسحلاراظتنايفنسلايفنينعاطلاجورخوىلوألاحابصلاريشابت
طلتختيتلاحئاورلاتناك،ناخلامعطمنمجزاطلاطشنملاباشعألاياشو
.ناكملايفحوفتتاراهبلاةحئارب
يتلاةفاكتارشحلاوثيغاربلاولمقلاودارقلانممهتاناويحةياقولجأنم
نوكرتيساعنلانوبلاغينيذلالويخلاةساسانيأر،مدلاىلعىذغتت
نارطقلاعمتيلغيتلادولجلاعطقوراعرعلارجشدامربةاطغمتاناويحلا
مهتاشروىلعنييئايميككنولمعيًالاجرانفداصو.شيفافخلاءامدبتطلخو
درطلمدختستيتلاةيقبئزلاداوملانوعيبيمهو،ساعنلانوبلاغي،ةلقنتملا
ةعئارلانيّنغملاونييقيسوملاتاوصأانعمسو.نيرفاسملانيبلقتنييذلالمقلا
فقيسراحعومداندهاشو.عراوشلاىلإتامامحلالخادمنملصتيتلا
ءامسلاو،ةنيدملاةكرحلمأتي،ديدحلابروسملاماذجلابنيباصملاناتسراممامأ
قيرطلابناجىلعنيدقارلانيلوستملاانزيمو.قرشلايفموجنلابةنيزملا
،لوستلاءاعونولمحيو،ةبيجعلاةيفوصلاسبالملانوسبليسوؤرلايرساخ
مهلاعنبضرألانوقرطينيذلاءابرغلابًاضيأانيقتلا.ةرفاسملالفاوقلانوعبتيو
انركذيدهشميفتارامعلامامأةئداهلاتاحاسلايفحابشألاكةفصرألاىلع



ناذأليبقًادجًاركبمتقولاناكهاشلارصقىلإانلصوامدنعو.لوبنطسإب
.رجفلا
يفقرغتسأستنكيننأةجردلانمدربلانكمتدقوً،اقاشقيرطلاناك
حوفتتناكيتلاو،يلةصصخملاةعساولاةفرغلاىلإيلوصودرجمبمونلا
.نوميللابرطعملانوباصلابوةمقعملاهايملابتفظندقو،روخبلاةحئاراهنم
ينامكرتلايتافيرشتلالخدىتحشارفلامامأيئايشأعضأدكأمليننأالإ
بعتلاومونلاراطةظحللاكلتيف.يراظتنايفهاشلانأينربخأو،دماجلا
نمةرّكبملاةعاسلاهذهلثميفيروطسألادئاقلااذهبيئاقلنإ،ينيعنم
ترعشو،اياكحلاوصصقلاةماوديفةظقيلاوملحلانيبينلخدأحابصلا
...مخضتو،مخضت،ينطبيفمخضتٌجهوتمٌرجحامنأكو،يبلقناقفخدايدزاب
نمدبيلنكيملو.ئناهموندعبنوكينأتلتقنإوجرأتنكيننأل
ً.ارطضمةقفاوملا
تاياكحيفروصقلابانركذتيتلالعاشملابةءاضملاةببقملازيلاهدلابانررم
ةذفانللنولملاجاجزلافلخنمرظنملاةعورنمًادكأتمتنك،ريطاسألا
،ةيولعلاقباوطلاىلإيوتلملايماخرلاجردلادعصأتنكامدنعو،ةروسملا
نإىتح.ّرحنمهبرعشأامةدشنمّيمدقوّيدييفةبوطربترعش
.قرعلانميرهظبقصتليناكدربلانممغرلابو،يلخادلاينطقلايصيمق
يفهتيأراممرثكأةهبأتيأرنأيلقبسيمل،يرافسأةرثكنممغرلاب
فرعييذلاناخميلسنكل.يعاطقإدنعالوكلمدنعال،شرعلاةفرغ
نأنكميامىلإينهبندقناك،تاءاحيإلاهذهلثمبرثأتأاليننأًاديج
ناكهنكلو،ةدوعالبنوكتدققيرطلاهذهف،جرخأنألبقينفداصي
،هريزووبرقملاناطلسلاقيدصيننأًاديجفرعييذلاليعامسإنأًاعنتقم
راصدقنيثوعبملاراغصلتقناكةرتفذنمف.يمدةقارإىلعأرجتينل
يفيننكل،اهنولمحييتلاةيموجهلالئاسرلاببسبنيفرطلادنعةداع
يروهتناخميلسىأرامدنعو،ةمهملاهذهبمايقلايفبغرأتنكةقيقحلا
ىلعًامغرمتسل":يللاقو،ةيوازىلإينبحسو،يدينمينكسمأ
جوزتنأ،مهلاسرإيننكمينيرخآًالاجردجأس!؟تعوطتاذاملف،باهذلا
.ً"ادولومرظتنتو،ديدج
،مكتوقومكتعاجشبرثأتيس،برقملامكقيدصروضحبليعامسإملعيامدنع"
."ةليبنلاتافرصتلاىلعًالثميطعينألواحيسو
."!؟ناعنكايًاليبنًافرصتفرصتينأريقحلااذهنمعقوتتنأنكميله"
ناعرسو،ءالبنلاعملبنبنوفرصتيءالؤهلاثمأنإ،ناطلسلاانالومايمعن"



،نيبطاخملاةميقبسحريغتيمهعبطنإ.ءارقحءارقحلاعمنونوكيام
."نوعيضومهفكلذل
نأعيطتسناننإ":لوقيوهوباتعةماستبامستباو،نيسوقتملاهيبجاحعفر
ةقيرطبيبعشضيرحتبو،ةقرسلابهتلودىنبيذلاقيدنزلااذهىلعيضقن
.ً"اددجمرمألايفرّكفً،ادبأكلثمًاقيدصدجننلاننكلو،ناعنكايام
جاتحيءيشنمام":ًالئاقيرارسأكيرشويقيدصوناطلسلاانالوملتمستبا
."انلاثمألسيلردقلايفريكفتلانإ،ريكفتىلإ
:راختفابانههلجسأسلوقب،يفتكبكسميوهوناخميلسناطلسلاينباجأ
،توملاىلإدوقيفوخلاو،ةكلهتلاقيرطددرتلاو،رصنلاقيرطةعاجشلا"
."يخأايهللاكقفو،قلطنا
ناتعساولاهانيعًاليمجاٍّباشً،امامتفصوامك،ليعامسإهاشلاناك
ههجوطوطختناك،ةبيههناديزت،ضيبألاههجوىلعناتربعملاناوادوسلا
ءابتخالانإ،ةقيقحلايف.قيمعلامهفلابيحوييذلاقيربلابعشتةمعانلا
،فيخسرمأ،نيثوعبملابريثأتللفرتلاوةهبألانمرهاظملاكلتفلخ
ًاءدبناسنإلالقعلهذيدوجوهلناك.يفكتاهدحوتاراشإلاوتارظنلاف
ءاضيبلاهتمامعوعئارلارمحألايريرحلاهناطفقبًارورم،يبهذلاهشرعنم
هتمزجنأامك،ساملألابةنيزملاهتشيرىلإ،ءارمحلاهتءابعو،هسأرىلع
.هبايثنولبتناكهيتبكرىلإلصتيتلاوةيدلجلا
.نيثوعبملالتقءاهنإةرورضنعمزحونزحبثدحتو،باحرتبينلبقتسا
نملقرطتأنأنودنماهسفنةبغرلاناخميلسىدلنأهلتحضوأف
هدازهاشنالعإنمناخميلسناطلسلاجاعزنابهتربخأو،رمألااذهأدب
هتوصبينمحفأفً،اناطلسدمحأهدازهاشلاهللانذإبهلروفغملانبادارم
بجيحلاصلاملسملاوملظىرجامنأبرثؤملاهفقومبو،ليمجلاعنقملا
ىدلعبتمديلقتاذهنأوً،امئادنيمولظملابناجىلإفقينأهيلع
ّالأًاريثكتلواحو،ةبقاثلاهتارظنبينعباتيوهو،ًاليلقتكسمث.كارتألا
.حلفأمليننكل،هنعيتارظندعبأ
،ةلوديألةيلخادةلأسمسيلملظلانأربصلكبيلحضوينألواح
الهلثمناهيجهاشنأو،ممألانيبلكاشمىلإًامئاديدؤيهنإلاقو
ثدحتو،لوضانألايفشابلزقلانامكرتلاةلأسمحتفمث.كلذىلعتكسي
مايألانودعتو،نامكرتلانمًافلأ40متلقتعامكنأرابخأانتدرو":ًالئاق
هينيعنمللستيًابضغههجوىلعتحمل،كلذلوقيناكامدنع."مهلتقل
،كلذنمقلقلابرعشيوً،اريثكرمألايفركفيهنأًامامتًاحضاوناك.هراكفأو



.مههاشىلإاوبهذيلانناوخإناخميلسكرتيلف
ةيضقلاهذهنأكردأانأو،مارتحالايفيتجهللدبأنأنودنمتلق
مكتلصودقل،يهاشايكلذكرمألاسيل":يئاقلنمفيخملاءزجلايه
متلضفتامكءالؤهو،ٍفالآةثالثلازواجتتالمهدادعأف،اهيفًاغلابمماقرألا
."مكيضارأىلإنولسريس
،ءامدللكافسوروهتمناخميلسنأفرعأ،اشابايكسفنبعتتال"
ملوهو،هلعفيامهيلعدوعيسو،موديالملظلانأانتلاسرعمهّغلبف
ّبحينمّبحناكىتمهلأساف،انريفكتّدحىلإهزواجتيلب،كلذبِفتكي
يذلاقيرطلانععجرنالنحنً؟ارفكمهضغبينمُضغبوتيبلالآ
."انفوفصىلإّمضنيلو،هسفنبقئاقحلارَيلوبهذيلو،هفرعن
حتف.هتّيفرحبهلاقامغلبأسيننأب،هيلإةلاسرلامّدقأانأوهلتدكأ
لكىلعٌضَرفهنأبًاميكحنكوملعا":ٍلاعتوصباهأرقوً،اروفةلاسرلا
نيدلامدهلىعسينمعنمينأ،ةلادعلابحيمكاحلكىلعو،ملسم
:يلاتلاوهمالكلااذهنماندصقمو،هللاماكحأنعضرعيو،ةعيرشلاو
،قيرطلاهذهيفترسو،مكحلاىلإاياكتلااياوزنمتدعصيذلاتنأ
طئاحلاضرعبًابراضملظلاباوبأتحتفو،نيملسملادالبىلعتيلوتساو
أدبمداسفلاوةنتفلاتيضرو،ءايربألانيملسملاتيذآو،ءايحلاوةقفشلا
نمدايسألاوءاملعللكتناهإو،تارازملاورباقملاودجاسملاكمدهو،كلًايساسأ
نمةنسلألاىلعروديامىلعًءانبو.ةئيسلاكلامعأضعبيهتيبلالآ
يعرشلاليلدلاىلعدامتعالابءاملعلاعمجأ،اههباشيامولامعألاهذه
ءاليتسالاو،كعبتينملكلتقوكلتقبوجوو،كدادتراوكرفكىلعيعطقلا
يننإف،هيلعًءانب.مكلافطأومكئاسنرسأةحابتساو،مككالمأومكلاومأىلع
يسبالمتعلخ،ناطلسلافرشلةنايصو،نيمولظمللةرصنو،يبررمألًاقيقحتو
لوأيفتلصوو،ليخلاتبكرو،فيسلاتدلقتو،عوردلاتسبلو،ةيريرحلا
ةقيرطلاهذهبو،هللانذإبككلموحمأنأيتياغ.لوضانألاىلإرفصرهش
يننإف،فيسلالبقيننكلو.كداسفليزنوءافعضلانعكملظعفرنس
ترفغتساو،كلاعفأىلعتمدننإف،ةَّيِنَّسلاةنسلابسحمالسإلاىلإكوعدأ
ريغانمىقلتنلف،اهيلعتيلوتسايتلاعالقلاتدعأو،هيلإًاصلخمهللا
ليوحتلهللاءاشنإًابيرقرضحأسف،هسفنءوسلاىلعتيقبنإو،ةقادصلا
نوكيسو.كدينماهذخأو،رونلاىلإتاملظلاوملظلاباهتدوسيتلانكامألا
."ىدهلاعبتانمىلعمالسلاو،ردقموهام
ههجووسكتةنيزحلاةماستبالاتناك،ةلاسرلانمليعامسإهاشلاغرفاملو



ياتاهمسابسانلانيبًاروهشمهرعشناك،هسفنبهمظنًارعشأرقيوهو
:يصلخم
؟جولثلااهولعتلابجلاتيأرله
بوذتامكيضمتمايألااهنإ
تنأالإةيراجلااههايمتسيلف
كرجتوضرألاىلعكهجوبكت
رداق،مظعملايهاشايرداقتنأ
كتيأريهجوتمميامنيأف
انقوفتنألظوةميخ
.كلاوزبانلكلوزن
ًابارسأًابارسأرويطاييلِبُقتلف
كلظيفهقرحتالسمشلاوً،ازاجعإ
لزألاذنمراجشألانمتارمثملاو
.ءانفلاوحنيضمتوىقبتال
هقمعلاطيالقيمعانرحب
مهُفأنلفتاملكلانمًافلأُتلقولو
نسرلانمهديريالامءرملادوقي
.)26(ةياهناللاىلإهبيضمي
II
م1514رايأ17،يلقاحسإ؛نامرق
يفرشنتفاهقامعأنمةعيبطلاكرحيعيبرلاأدبامدنعةقاربًامايأتناك
تقاضاهنأكوودبتضرألاتناك.لوضانألاطسوةشعنملااهحئاورنوكلا
،ةيهازلاةيحلااهناولأبتستكاوتمعربتف،ٍساقءاتشدعبنوكسلابًاعرذ
ءودهبضهنوقيمعلاهتابسنمخلسناٍّبحمنئاككةايحلااهيفتبدو
رعاشلاناكنيحشعنملاءاوهلاىلإهديدميوءاقرزلاءامسلاوحنعلطتيل
يفناسحتسالاتلانيتلامالكلاةعيدبهتديصقبتكيناكملااذهيفيعمال
.ةجقآ35هردقيمويبتاربهلرمأو،ناخميلسناطلسلاحيدم
راهزأو،ةيهازلاةيكوشلاةيربلاراهزألامعاربنوعمجيرصقلاءابطأناك
،ةعيفرلاءاضيبلامامحلاقاستابنروذجو،ءاضيبلاوءارفصلاناوحقألا
ةجلاعملًاريسكإاهنماوّرضحيل،ةيجاتلاةيناوجرألاوءارفصلاباشلارغقاروأو
.ةريخألامايألايفهنموكشيناخميلسناطلسلاتابيذلاعادصلا
،ديدشماظتنابءارحصلايفرشتنادقو،مايخلايفًارِكسعمشيجلاناك



نكميو،دئاقلاةميخاهطسويفرئاودلكشىلععزوتتميخلاتناكو
ناك،لبقنمتارمرركتيذلاقيبطتلااذهنأىلوألاةرظنلانمكاردإلا
لقندنعىضوفلابدتالو،هتميخىلإهقيرطدحألضيالفً،امامتًاحجان
.اهغيرفتوتامهملاوقازرألا
نمنييداباناكف،ميظعلاهجاتوبهذلابةزرطملاءاضيبلاناطلسلاةيارامأ
تاذشيجلاةداقرابكوءارزولابترىلإريشتيتلاتايارلاتناكو.ديعب
ءارضخلاةيراشكنإلاتايارو،ءارمحلاولقيباقناسرفتاياروةقاربلاناولألا
سيسأتلاتايلمعتناكدقل.مايخلاىلعفرفرت،ءارفصلاوءارمحلاو
140هماوقًاشيجلعجامم،باجعإلاناريثيتمصوةعرسبمتتعامتجالاو
.ةشهدمةعرسوةفخبكرحتييدنجفلأ
ردسةرجشتحتةضفخنمةبطصمىلعًاسلاجناخميلسناطلسلاناك
ةراجتصخيًائيشلقيملً،اذإ":لاقامدنعيداولابقاريهتميخمامأ
يفخينأعيطتسيهتالابممدعبهنأنظيهلعل!؟اهانعنميتلاريرحلا
يذلاههجورادأو،قيمعبسفنت."دالبلاداصتقااهاقلتيتلاةريبكلاةبرضلا
تقولايف":عباتمث،ةهربهينيعضمغأو،سمشلاوحنئفادميسنهبعادي
انتتشدقل.هربكتيفًادحأفداصأمل،عضاوتلانعظعاوملاهيفيقلييذلا
.ناقلبلاىلإمهانيفنمث،مهلاومأىلعانيلوتساو،سرافدالبراجتلفاوق
ريرحومهريرحريدصتنكل،كلذءارجانبيصتيتلارارضألاضيوعتاننكمي
مهعسويفامنولعفيس،عقاولايف.مهليداصتقادروممهألكشيدنهلا
لمحتىلإرطضنسً.احوتفمةصروب-زيربتطخىلعءاقبإلالجأنم
،نيطسلفوايروسيفةريغصلائناوملاربعةيقدنبلاراجتعمةيفخلاتاباسحلا
ٍقمعىلإلوخدلاىلعٍذئدنعاوأّرجتينأمهنكميلاغتربلاةنصارقىتح
الو"رداقلاوذ"ينببصوصخلااذهيفقوثولااننكميالهنأامك.اذهك
هاشلاو،فلخلانماننعطيفاوددرتينلفًافعضانيفاودجونإف،كيلامملا
اهلسرييتلادوفولالالخنمكيلامملاعمقافتاىلإىعسيليعامسإ
ءيشىلعنآلاأرجتينلانراذنإىقلتيذلايروغناطلسلانكل،رارمتساب
دنعالوضيبألارحبلايفًادبأحاترننل،ةياهنلايف.ليبقلااذهنم
،اهلكراوجلالودف.ةقطنملاهذهىلعانلقثبِمرنملامةيقرشلااندودح
ىلإنآلاجاتحنو،انتوقمظاعتوومننمقلقلابرعشت،ابوروأنعًالضف
."انعملمعلاىلإنوحمطينيذلاعمكرتشملالمعلا
ليعامسإديدهتىلعءاضقلاف،ناطلسلاانالومايديكأتلاب":اشابناعنكلاق
نمةليوطةرتفلاهبوعشنيبًاكرتشمًاشيعوةقطنمللًارارقتساينعيهاش



،اهتاذناكيتافلاتاينمأهيدلليعامسإهاشلانأًاضيأملعننحنو،نمزلا
،ةيبرغلاوةيقرشلااندودحدنعةشامكيكفنيبانسفنأكرتننأاننكميالو
."ةيلاحلاتاسايسلاىلإانعفدتيتلايهو،ةيتايحتالكشماهنإ
انالومايةليوطةرتفذنمرظتنيثوعبملا":كبلالجملاعريملاق
."هاشليعامسإنمهلمحييذلاباوجلاىلإعمتسنلف،ناطلسلا
ةناهإوأغرافٍّدحتىوسباوجلايفنوكينل"ً:ارخاسميلسناطلسلالاق
."هيلإعمتسنلفكلذعمو،ةديدج
ناطلسلاوعديهاشلاناكلب،تاناهإوأغرافٍّدحتدرجمةلاسرلانكتمل
بايثوباقنبةلاسرلاقفرأهنأامك،بلقهلناكنإةلزانملاىلإميلس
.ةأرما

ليعامسإناكنإ،انلاهنإً،اذإ"ً:اقلعملاقوناخميلسناطلسلاكحض
هذهلثمىلإهديدمياللجرلانأملعيلف،هسفنبانهبشينأديري
دقو،لكأياممانمعطينأدارأةدملبق".روضحلاعيمجكحضف."سبالملا
لاسرإنعانرذعيلف،سبلياممانيلإلسرينآلاهنكل.لكأناممهيلإانلسرأ
."عونلااذهنمسبلنالاننألةلباقمةيده
متكينأثوعبملاعطتسيملو،كحضلانمةجوميركسعلاسلجملامع
.همازحوهتوسنلقنولبههجوراصف،ههجوتلعيتلاهتماستبا
انريسدصقيوءاثالثلامويأدبييذلالمعلانإلوقيو":ميلسناطلسلاعبات
امدعبو."ريخبيتأينل،راذآ21يفءاثالثلامويقفاوملا)27(ينويامهلا
ةحفصيطغتيتلامويغلااهنأكهيبجاحدقع،ةتهابةماستباهيلعترهظ
لثملًالابنوقليالةنسلالهأنإثوعبملااهيأهللقتلف":لمكأوسمشلا
،هسفنىلعنزحيلف،ةكرابموةيواستمهللامايألكف،تاداقتعالاهذه
تمص."ءاثالثلكهرصقيفئبتخيلوانيلإهلسرأيذلاباقنلااذهسبليلو
دحلمءاملعلارثكأدنعليعامسإهاشلانإ":ًالئاقعباتو،نيغصمعيمجلا
هللايضرةشئاعورمعوركبيبألتاناهإلاومئاتشلاههيجوتو،يضفارو
داهجىلعمدقماننيديفنيدترملاداهجو.تباثمهمتشبهرمأو،مهنع
نييلزألاموصخلانييبوروألاديبةبوعلأحبصأليعامسإنأىلعةوالع.رافكلا
يفاذهلكبهتغلبدقل.انللالحنآلادعبهمدف.نيملسملاومالسإلل
.ً"ايغالإددزيملو،ُبتيوظعتيملف،ةقباسلايلئاسر
)*(
ىرجو،ساويسيفمَنَْككلهسلوحشيجلاركسع،زومتنملوألايف
يدنجفلأ140نيبنمًافلأ40وحنصصخدقو،اهلكتادحولادقفت



درمتلاتاكرحىلعةرطيسلاو،شيجلارّخؤمنيمأتل،شيجلاماوقنولكشي
خويشلانمةوقلاهذهمظعمتناك.ساسحلاتقولااذهيفنايصعلاو
ةكرحيفهترورضومهلمعةيمهأبمهغيلبتمتدقو،رارغألابابشلاوىضرملاو
.مهرطاخبييطتل
مهلوصودعبزومتنمثلاثلايفينامثعلاشيجللّةيقيقحلاتابوعصلاتأدب
ليعامسإهاشللرثأيأكانهنكيملهنأباوئجوفامدنعةيوفصلادودحلا
ملف،رابآلاتممسو،باشعألاتقرحأو،اهلكيضارألاتبرخدقو،هدونجو
يفكتالراجشألانمددعىوسشيجلاهبلظتسيامهاشلاتاوقكرتت
لبقاهتورذمخضلاشيجلااذهىدلماعطلاوءاملاةلكشمتغلبوً،ادحأ
ضرعتو.اهتوارضنمفيصلاةرارحتدازو،ةيوفصلادودحلازواجتينأ
ضعبوقرطلاعّاطقتامجهلنوزبارطءانيمنمسيئرلادادمإلاطخ
ىرس،زومتوناريزحيرهشلاوط.هاشللةعباتلاةريغصلاةيبيرختلاتادحولا
.هلكشيجلافوفصيفرشتنيذخأمث،ًالوأةيراشكنإلافوفصيفرمذتلا
رداقلاوذةلودلاءالعهمألناخميلسدجنأًاءوسرومألادازاممو
برضىلإدمعهنأكلذنمأوسألاو،ةثاغتسالاتاءادنلبجتسيملولغوأ
نعنوناوتيالةقطنملاكلتيفداركألاةنُّسلاناكامنيب.دادمإلاطوطخ
.ةيئاذغلاوةيناسنإلاةدعاسملا
فقومنمو،هدجاهعبتييتلادايحلاةسايسنمًءاتسمناخزووايناك
ناخميلسةيصخشللحينمنأيعيبط.ةبعصلامايألاهذهيفكيلامملا
ءالعناك.هنمفوخلادعبتسيال،شرعلاىلوتينألبقًةسامحضيفتيتلا
يلوتسيوهيضارأىلإلوحتيسهديفحنأًامامتكرديكبتروقزوبةلودلا
معديناكفيروغهوصناقكيلامملاناطلسامأ،مايألانمموييفاهيلع
ًةلزاعًةقطنمنوكتةيبونجلادودحلايفةلقتسمةدايستاذةقطنمدوجو
.زوواينيبوهنيبًةنمآ
نمدونجلانيبهلوجتءانثأيفةبيصعةليلةياهنيفناخميلسعمس
ىلعؤرجيملفانمليعامسإفاخدقل،ةدوعلانمانلدبال":لوقي
هذهريثأتنأناطلسلاظحال.ولعتىرخأتاقيلعتتأدبو،"انتهجاوم
ناكنيقياضتملانمدحأنمام.ربكتسدرمتلاوقيضلانمتاسمهلا
نكيملو،ةدوعلاناطلسلانمبلطلاوًاسمهضارتعالاّدحزواجتلًادعتسم
هجئاتنبملعييذلابضغلاكلذ،ناخميلسبضغلمحتىلعؤرجيدحأ
ىلإنوحملينيذلاءارزوللمدقتلاةيمهأحرشناطلسلالواح.مّهلكسانلا
مل.هدناسينمبقثينكيملو،ناويدلايفةيلاتتملاتاعامتجالايفعضولا



دقل.اشابهدازكسرهدمحأمظعألاردصلاةسامحودوهجلمتهيدحأنكي
ةصاخودونجلاىلإلئافتمبولسأبثدحتورمحألاههجوبدونجلانيبلوجت
نإةينامثعلاةنطلسلاةبيهللصحيسامعةيهابسلاوةصاخلاتاوقلانيب
هنيبةفاسمعضويفحجنتةدايقلاتناكدقف،لعفامهمو،ةكرعملااورسخ
انتملعخيراتلاربعةلثامملافقاوملانألً،ادجًارطخاذهناكو،دونجلانيبو
.درمتلاىلإيدؤتاهنأ
.شيجلاناكرأنيبنيضراعملاديدحتباشابناعنكّفلك،ناطلسلانمرمأب
ّالإ،هلناطلسلابحىلعًادامتعاسلجملكيفنوكينأهنكمياشابلاف
،هتمهمتدقع،هتالمحيفسسجتلالامعأبهمايقو،هلثوعبمكهتامدخنأ
نمنيبرقملاهوجويفًارسباوبألانوقلغيًامامتدونجلاكشيجلاناكرأف
،بضغلاوسأيلابىلوألاةرمللسحيناخميلسناطلسلاناك.ناطلسلا
ًاديورهدينمجرختتأدبيتلاةرطيسلامامزعاجرتسانعًادهاجثحبيو
ريمأو،اشابنانس)28(مدخلالوضانألاءارمأريمأبةقثلاديدشناكً.اديور
عوجلاورحلالماوعلخادتتامدنعنكل،اشابنسحيليإمورميلقإءارمأ
نولوينيذلاءاربخلاةداقلاءالؤهفقاومبقثينأهنكميال،شطعلاو
.مهسفنأةميققوفتةميقمهدنج
اهعقوتيمل،زومتنمنيرشعلاوعبارلاةليلةبعرمةثداحتعقو،لعفلاب
ريغةدشبهيضراعمىلعهترطيسطسبنمناخميلسنّكمتو،دحأ
بعليو،نامرقءارمأريمأعمةداعلاكرماستيناطلسلاناك.ةعقوتم
نمةمدقتمتاعاسيفاشابمدمههتلوفطقيدصعمةداعلاكجنرطشلا
نيبةليمجلاةرماسملاىلإمضنيو،ةلمحلاتاروطتلوحنورماستيو،ليللا
قيضيناكو،ودبيامكًالوبقمناطلسلاجازمناك.اشابناعنكنيحلاونيحلا
ودبيناكف،اشابلاامأ،ةعباتتملاهتامجهباشابمدمههسفانمىلعقانخلا
ًاعابتةماهلاهراجحأدقفيو،هبقيلتالءاطخأبكتريو،نهذلاتتشتم
.بعللاةيادبذنم
،ليعامسإنمًافوخمويلاهلقعدقفاشابمدمهنأودبي،ناعنكايرظنا"
.ً"ادجًةطيسبءاطخأبكتريهنإ
امنأكف،ًالصأناديملايفرهظياللجرلاف،فوخلليعادال":اشابناعنكلاق
،لاونملااذهىلعرومألاتراساذإو،ضرألاقامعأيفاوراغهشيجووه
."ٍحايترالكبزيربتلخدنسف
ىرتأ":ناخميلسلأسف،اكحضوتارظنلااشابمدمهوناخميلسلدابت
."!؟نيكسملااذه،مويلاانرارقمضهعيطتسي



يتلاةلاسرلاىلتةميخلانمجرخينألبقوً،اكحاضاشابناعنكفقو
ةباجتسا"؛خسنةدعاهخسنو،بّاتكلااهنّودو،هسفنبناطلسلاهيلعاهالمأ
نعنوبئاغمكنكل،مكدالبىلإانئجو،ةعساشتافاسمانعطق،مكتوعدل
الفًاعاجشًالجرناكنمو،تاجوزلالثماهكولميديأبدالبلاف،ناديملا
ملو،مايأذنميشيجبكدالبتلخددقو.هتجوزسمالينأهريغلحمسي
كيلعةلوجرلافمويلادعبرهظتملوًائبتخمتيقبنإف،دعبكرابخأَّقلتأ
نمًالدبًافشرشفحتلاو،كسأرىلعًاباجحةذوخلانمًالدبعضف،مارح
."ةطلسلاىوهنعَلختمث،عردلا
امهفامهانلسرأناذللافشرشلاوباجحلاامأ":ميلسناطلسلافاضأو
."هتيماركإ
رداغمث،"مالسلاو،ماركلاميشنماذه":لوقيوهواشابناعنككحض
نماهمودقعقوتييتلاتامهملالفاوقشيتفتىلإبهذينألبقو،ةميخلا
،هتميخيفيليإمورميلقإءارمأريمأاشابنسحءاقلديريناك،ةيسامأ
راتمألاتارشععضبدعبىلعتناكيتلاةبيهملامايخلاىلإًاهجوتمناكو
هرداغيذلاطاطسفلانمةحيصهفلخنمعمسنيح،ناطلسلاةميخنع
ةظحللاكلتيف.بضاغلاميلسناطلسلاتوصتوصلاناك،ليلقلبق
لايتغاةلواحمهلابيفترطخو،اتلشهيمدقنأكواشابناعنكرعش
ىلإةصاخلاسرحهئارونمو،هفيسًالتسمةيراشكنإلااغآلخد.ناطلسلا
مدمهناكً؛امامتًافلتخمناكلخادلايفهآريذلادهشملانكل،ةميخلا
دقو،ةيراشكنإلادونجنيبفقي،ههجوىلعةيدابكابترالاتامالعواشاب
ناكفناخميلسناطلسلاامأ.هيدينمهوعفروةدشباشابلاباوكسمأ
،هلاعفناةدشنمقشنتهترجنحتداكو،ءاضيبلاهترشبتّرمحادقوخرصي
،بضغلاةدشنمنيجعلاقاقرممجحبتراصوتخفتنادقفهجادوأامأ
امهنأكهيبناجىلعنيتضبقنماتناكفهاديامأ،ناترمحملاهانيعتزربو
انالومايًاريخ":لاقو،اشابمدمهةبقاعًاعقوتماشابناعنكىربنا.ناتقرطم
."!؟ناطلسلا

."ةعرسباذهاولمحا،ايه،اشابناعنكايًاريخسيل":ناخميلسحاص
:لاقوةروهشملاهشأجةطابردقفينأةظحللاكلتيفاشابناعنككشوأ
لاقاذام!؟مكلثدحاذام،اشابمدمههنإ،اولعفتال،انالوماينامألا"
مكلًايفوناك،هيزن،بلقلايفاصلجرهنأنوفرعت؟اذكهمكبضغريثيل
لهو،هأطخححصيسهنأنمدبالفً،ائطخمناكنإفً،امئادانتلودلًايعادو
."!؟انالومايئطخيالدبعكانه



مث،فيسلالالتساكشوىلعهيديىدحإوهقيدصوحنناخميلسراس
بولقلاباحصأمسابينوجريءاجبلكلااذه،ناعنكايىفك"ً:ابضاغلاق
دبالً،اريبكًامامتهااهيلوأيتلاةلمحلاهذهعوضوميفكئلوأةدسافلا
."هلعفةبقاعلّمحتينأنم
هنكل،طاطسفلامامأولعيأدبيذلادشحلاتوصعمسياشابناعنكناك
ىلإلسوتلانعَّلختيملطاطسفلالخادامهدرفمبامهدوجوىلإًارظنو
نأبجيالف،مكميمصتتابثإلةيحضنمدبالناكنإ":ناخميلس
."يالوماياشابمدمهةيحضلاهذهنوكت
مسقأ،ناعنكايىفكتلق":حيصيوهوةرملاهذههفيسناخميلسلتسا
."اذهمومسملاكناسلكسمأً،اضيأكيلعيضقأسف،ةدحاوةملكتلقول
دعيملو،هبضغلناخميلسملستسادقف،سأييفاشابناعنكتكس
ىتحىقبيسناخميلسنأكرديناك.ةوُخألاوةبحصلاءادنىلإيغصي
نعهعضينأعيطتسينليذلارارقلااذهءبعلمحيريخألاهسفن
ًاساسحًابلقاهفلخيفختيجراخلاملاعلاىلإاهرهظييتلاةدشلانإ.هلهاك
ةرسحهبلقّعطقتو،عومدلابهانيعترمهنا.رارقلااذهةرارمبًامويرطفتيس
ملألارمهناو،نيتنسلبقاشابمدمهىلإاههجويتلاةملكلاركذتيوهو
.راهنتنلاهنأنظيتلاةرماعلاهناكرأىلعًايّودمةأجفهبطاحأليسك
راسكنانأكو،لعاشملاءوضىلعاشابناعنكهجوةيناثادبةليللاكلتيف
ةليللايفةيرانلاباعلألاو،ةيلوفطلاهتشهدو،ةلذاختملاهفقاومو،هقيدص
يفلكشيو،ديدجنمههجوميساقتليكشتديعيهلككلذنأك،ةفصاعلا
هملؤتتتابمدمهاهبمكليتلاهديو،ةظحللكيفرخآمدمههقامعأ
ً.امامتةليللاكلتيفهملؤتتناكامك

III
1514بآ23؛ناردلاج
:اشابناعنكتاركذمنم
920بجر2ءاعبرألا
فرعأيننإلوقلايننكمي،حصألاىلعوأ،كانهىلإينلسرأاذاملفرعأ
هنإمأ،ببسلالوقأنأيرورضلانمله،نكلو،يتدوعرظتنيملاذامل
تأدبيلخاديفميقلالكف،يردأتسل؟ءيشلكىسنأنأّيلعبجي
.مويدعبًاموييلخاديفربكتتذخأو،راحتنالايفةبغرىلإلوحتت
هملسو،اذهيباتكذخ":يللاقامدنعو،رهشةبارققبطملاتمصلاتمزتلا
ناكوهعردًايدترمناك."نيملسملاوةوخإلاءامدنقحيلوبتيلو،هاشلاىلإ



لقأملو،باتكلاذخآيكيديتددم،ريدتسميزنوربسرتهيمدقمامأ
،ةموتخملاةفللاكسميهنأبةلهولترعش.ناطلسلاانالومايمكرمأنمرثكأ
تسلكنأفرعتكنإ":لوقيوهو،ينذأوحنلاممث،اهكرتينأديريالو
ينكرتتالف،تنأوهفينمهفيصخشكانهناكنإهنكلو،يناكميف
امبرف،ةريخألاةرمللو،يلجأنمٍخأكبهذتنأكوجرألقألاىلعً،اديحو
."ةرملاهذهدوعتنل
ىنعميأيتدوعلسيلهنأنظأو،ناطلسلاانالومايمكمهفأ":هلتلق
ناكله."!ال":لاقو،مستبيوهوةرسيوةنميهسأرّزههنكلو."نآلادعب
!؟ىرتايسأيلاىلعلديهمالكيفهتعمسيذلافيفخلانينطلاكلذ
اذهراسدقلً،ائيشمهفتالكنإ،اشابناعنكايمهفتالكنإ،ال":عباتو
تمهفكنأنظأال،ٍفدهالبٌبعتمٌبضاغهنإ،ٍرتموليك2500شيجلا
."هتدايقىلإرطضأيذلادشحلاةيعون
بارطضالاأدهدقف،ناطلسلاانالومايباوصلاوهمكيأر،ةجيتنلاب"
ناريدلاجلهسيفًاريخأهاشلاشيجىقتلاكلذكو،دونجلانيبدوجوملا
دكأتمانأو.ةيقرشلاديزايبقرشبونجًارتموليك80دعبىلععقييذلا
نكل،متلقامكهارأالامبرو.تقوبرقأيفرصنلانوقالتسمكنأنم
ريغءيشاهيفسيلوةحضاورومألافً،ائيشينعيالهمدعنميدوجو
نيبتنكأءاوسيندعسيقحلابناجنولاوتمكنوكبيتقثلعلو،موهفم
."قحلااينديفمأمكيدي
،نيتنيزحلاهينيعيفٍقيمعٍرَدكىلإههجويفناكيذلابضغلالوحت
،هبتمقامالإاهدهميفةضراعملادأولةقيرطنمكانهنكيمل"لاقو
،"...كلذلعفأملولو،يرارقىدحتيلّيلإيئاقدصأبرقأاومدختسادقل
قيدصبرقأةايحتفلكةلمحاهنإ":ًالئاقنذإنودنمهثيدحتعطاق
انالومايمكئاقدصأبرقأةايحً؛ايلاغةضراعملادأونمثناك،مكل
."ناطلسلا
نزحلاعانقىفتخاةأجفو."كنعوفعأيننإ":ًالئاقمعانتوصبينعطاق
ترعشو،ٍمزاحٍدئاقةروصىلإعجرو،ههجوولعيليلقلبقهتيأريذلا
اهتاقدبيبلقتاقفخبتسسحأو،يذخفىلإلصتويتدعمنملزنتةدوربب
حبسينمكتحبصأدقل.فقوتنمزلانأكوترعشو،يغدصيفةديازتملا
.راودلابتسسحأو،ءاضفلاموجنناعملينيعيفادبو،رخآملاعيف
،يرارقإينعييتمصناك."اشابمدمهرطاخلجأنمكنعوفعأيننإ"
."؟ناطلسلاانالومايينعكوفعبجوتسيامتلعفله":تلأسكلذلو



فاجترابرعش؛انأترعشامكرعشهنكلًاكسامتمودبأنألواحأتنك
.يتوص
زواجتيملو،ةميخلانميشابنابكسةيراشكنإلااغآجرخهدينمةراشإب
:ًالئاقةدشبةيوقلاهتضبقبيديىلعضبقوينمبرتقاو.سمهلاهتوص
تضّرحكنأفرعأ،يضاملاعوبسألايفتريكشلأىلإانلصوامدنع"
،مهمامأفقأملولو،يتميخىلعةرازغبمهماهسترمهنانيذلاةيراشكنإلا
نمفخينمو،يدحوبهذأسف،يعملاتقللاوتأتملنإ:مهللوقأو
ملعيالف،فقوملااذهفقأملول،ةئفادلاهتجوزناضحأىلإدعيلف،توملا
كبيعالأىلعيضقتيتعاجشنإ.لصحينأنكميناكامهللاالإدحأ
يقالتسف،انقوقحىلعءادتعالاىلعىرخأةرمتأرجتنإ.كلاثمأبيعالأو
."ليعامسإكبهلعفيسدقاممأوسأًاريصم
.ً"اديجاذهنوفرعتمتنأو،ناطلسلاانالومايمكتياردببجعميننإ"
عردلالسالسنيباهناكميفةيديدحلاةحيفصلاعضيناكامنيبو،يديكرت
ةبسنلابنيوخأنمرثكأمدمهوتنأتنك":ًالئاقفاضأ،هسفنبةلجلجملا
ًانونجميننوربتعيو،حافسلابيننوبقليسف،هتلعفاملءازجكتلتقنإو،ّيلإ
."ببسالبيئاقدصأزعأيلتقب
.ةدحاوةملكبدرأنأعطتسأمل
ضرألاىلإهرصببًاقرطم،طئارخللةمخضةيديدحةلواطىلعدنتساو،تكس
ًانيزحوًابضاغهارأ،ناعنكاييمالحأيفاشابمدمهىرأيننإ":لاقّمث
.مقتنأنأينديريالهنإ،دحاورمأنمدكأتميننكل،هلجأنمويلجأنم
ىفطصمىتح.ناعنكايكنملضفأةلابنبةيضقلاهذهيففرصتيهنإ
هيلإرظنمث،"يبوثفرطلّبقهمادعإلبهذيناكامدنعريبكلااشاب
شيعننل؟ناعنكايانلاثمأشيعيسمكفرعأاليننكل":فاضأوًاكحاض
يضمتانرامعأو؟رفاسمكتقولااذهلكشعأملأ.انئاقدصأبيقتلنسوًاليوط
."نآلابهذاايه،لوطينل،رمألالوطينل،فختال!؟رافسألايف
نأعيطتسيناك،ينقنخيملاعلانأكوترعش،ةميخلانمتجرخامدنع
ءيشلكوينزحويطخسيهنينأعيطتسيناكً،اروفيسأرعطقبرمأي
يفيلنيقفارملانييراشكنإلادونجلاةبحصبدعتبأتنكامدنعو،ةظحلب
نمّطقنكيمليفوخنأيبلقلكنمًادكأتمتنك،ركابلاحابصلا
،يلعيضقيو،ينئجافينأدونجلاءالؤهنميأناكمإبناكدقف،توملا
،ناخميلسردقيامكًابضغطيشتسيسهنأنمدباليذلاليعامسإلب
يعميبضغذخآس،كلذلكنمأوسأناكيفوخنكلو.يلعقفشينلو



!ةقيرطلاهذهبةقادصلايهتنتنأأوسأام.تومأانأوىتح
بهشألاهناصحةوهصًايطتممهشيجسأرىلعليعامسإهاشلاينلبقتسا
نامودهرقناخميلسناصحكًاضيأناصحلااذهناك.ياترمقبيهملا
هينيعنمناَودبيهمهفوهؤاكذناكو،ةصاخةيانعيقلًابيهمًاناصح
دبعديسمظعألاهردصليعامسإهاشلاقفاريناك.نيتربعملانيتعساولا
ناخدمحمبرجملابراحملاو،لبقنمهيلإتفرعتدقتنكو،يقابلا
نيينامثعلادونجلالصوأنَموهناك،ركبرايدءارمأريمأ؛يلعهجطسوأ
ال":كحضيوهولاقىتحينآرنإامو.قيرطلالاوطبعصلاعضولاىلإ
."هادمشطعلااهبغلبدقمكتعامجنأنمدب
يفلسبتستنأةلوجرلافرشنإ":ةقايللانعديعبوروهتمتوصبهتبجأ
التاناويحلاماعطقرحو،كودعبرشهايمميمستنإ":تعباتو،"لاتقلا
."ناخيلعهجطسوأايمكبقيلي
."؟ةلوجرربتعيءايربألانمًافلأ40لتقله،دترملااهيأًانسح":درف
ينامكرتلالطبلااذهفيسبيتياهننوكتنأةيناكمإبيتفرعمنممغرلابو
انأ":درأوعفدنأينتلعجّيلعةرطيسملاراحتنالاةبغرّنأالإ،عاجشلا
نيذلاوكسومرافكف.كلثمنيملسملانيبنتفللًاريثمًالذنتسلو،ملسم
امف،ىطسولاايسآيملسمىلعيضقتلمايألانودعي،مكببسبمهدوعدتشي
تاكلتممىلعءاليتسالاىوسةياغمكلسيلو،ةنتفىوسسيلهنولعفت
."ةينامثعلاةنطلسلا
ىلإشطعتمبلكلااذه":لوقصملاهفيسلتسيوهويلعهجطسوألاق
.حابصلاءوضيفذالوفلاعملو،"هئامد
."فقوت":ليعامسإلاق
متنيذلانولقتعملاف،ةقيقحللٍفانموهفً،افلأ40لتقامأ":دورببتعبات
متنوقابلاو،صخش500مهددعزواجتيالةروثلاءامعزنممهمادعإ
لايجأللةدهاشتالجسلانوكتسو،فالآ3مهددعزواجتيالو،مهيفن
ةنتفاوعرزتلاهيفغلابملاماقرألاكلتاوعيشتالو،كلذاولعفتال.ةمداقلا
."نيملسملانيب
ديزينألواحيهتاكرحبناك."ينمبرتقا":فيطلتوصبليعامسإلاق
هناصحةوهصىلعةعئارلاعوردلالخادهسراحدوجوبكلذكو،هتبيهنم
ينامثعلاشيجلاىلعينفرعتله،زيزعلايفيضاي":عباتّمث،هبرقدوسألا
."؟انبرحلًازهجتمفقييذلا
سبالميدتري،صاخلاهسراحهاشلانيميىلعفقيناك،ءودهبتبرتقا



.دعبلمعتسيملديدجبلصفيسكفقيو،ههجويفخيو،ءادوس
،مويلااذهموجهلابردابينأعيطتسينلمكشيجنأدقتعأ":هاشلالاق
نوبعتممهنأنمدبالف،مويلااذهركسعو،رتموليك2500راسدقف
مكللضفألانمف.شطعلاىلإةفاضإلاباذه،نوعئاجومونلاىلإنوجاتحي
."دغلاىلإاورظتنتو،مويلااذهاوحيرتستنأ
يفًارضاحنكأمليننأل،هاشلاةرضحايناخميلسهيونيامفرعأال"
يفناخميلسركفيسامبرو،لوقعمهومتركذامّنكل،يركسعلاسلجملا
."هسفنءيشلا
نمدبالف،يربربلاكلذهيفركفيامبنيمختلانكميال":هلوقبسرافلادر
ىأرامدنعو!يئاسنتوصهنأتدكأتامدنعتلهذ."نيدعتسمنوكننأ
."ميكبيلجاتيتجوزاهنإ":لاق،يتشهدليعامسإ
ناكملانكيمل،فلخلاىلإريشيهاشلاناكنيحيف،ًالوهذميمفترغف
فدصلابعصرممخفشرعىلعىرخأةأرماتدهاشفً،اريثكًاديعب
."ً؟اضيأانهىرخألامكتجوزله":سونبألابشخنمعونصموتارهوجملاو
."ميكبيلجاتبلطالومناهيلجاتبلطضفرأنأعطتسأمل،معن"
"!؟مكيأربميكحرمأاذهلههاشلاةرضحاينكلو"
ةربعانوكتىتحو،عيمجلاينكرتولويناكرتتنل،ناتصلخمناتأرماامهنإ"
."نابرهتوةكرعملايفمههاشناكرتتالفدونجلل
تاهاشلاونيطالسلاوةرطابألالكنأىلإًالوهذمتهبتناةظحللاكلتيف
لجأنمكالهلايفمهيلإسانلابرقأفذقنعنوعروتيالةرصايقلاو
.فيلاكتلاتناكامهمزوفلايهةديحولامهتياغف،رصنلا
ودبيالً،ائطخمنوكأامبرف،نآلااذهعدنل،لاحيأىلع":ليعامسإلاق
ةرمتسملاتاروانملابنوموقيمهف،اشابناعنكايحاتريسهنأمكشيجىلع
اذهو،لوبطلانوعرقينييراشكنإلادونجلانمًامسقنإلب،برحللًاديهمت
بعتملاوعئاجلاهشيجبعفديسناخميلس.هتياغىلإًابيرقلصيسموجهلا
.هباوصلجرلااذهدقفدقل،حاترملاويوقلاانشيجمجاهينيحكالهلاىلإ
لابجلانمقفدتتيتلاءارمحلاتايارلاهذهنمل،اشابناعنكايينربخأ
."؟ءامدلانمراهنأاهنأك
نممهنإ":ًالئاقنايثغلاريثتيتلاراكفألانمجورخلاًالواحمتضفتنا
."ولغوألاهيمةرمإتحتلوبغينناسرف
."؟لهسلاىلإنآلاتلزنيتلاءارضخلاتايارلاو"
ناقليفامهو.ولغوأرايدنفسإةدايقتحتينومطسقوولوبناسرفمهنإ"



."نيينامثعلاةمدقمنيمجاهملاعمنالكشي
."؟ءارمحلامهسبالمبفراجلاليسلاكنوعفدنينيذلاو"
،ناعجشلاريواغملا-نوحالفلا–بزعلادونجمهتمدقميفنيذلاءالؤه"
."هاشلاةرضحاينيناجملابمهوعدن
سارحلامهله،راصبألاببهذتةبهذمةمزحأنوعضينيذلاناسرفلاو"
."؟ناخميلسبنوطيحملانويصخشلا
لوضانألاونامرقتارامإنمنوعوطتملادونجلامهنإ،هاشلاةرضحايال"
."يلمورو
مهفاتكأىلعضيبألاءاطغلانولدسينيذلادونجلاءالؤهنموً،انسح"
."؟ةيبهذسيبابدبمهسوؤرىلإهنوطبريمهنأكو
خوجلاشامقنممهسوؤرىلعيذلاءاطغلاو،ةيراشكنإلادونجمهنإ"
طويخبةلوغشمسأرلاةيطغأيه،ةيبهذسيبابدهتننظامو،ضيبألا
ايكانهو.مهناطلسبةيراشكنإلاطبرىلإزمرتٍةقعلملكشىلعبهذلا
ةهجلايفءارضخلاتايارلاوىنميلاةهجلايفءارمحلاتايارلاهاشلاةرضح
ناخميلسناطلسلاكانهضيبألاورمحألانيملعلانيبطسولايفو،ىرخألا
طسولايفو،رادحالسلالاجرهراسيىلعوةيهابسلاهينميىلع.ملاعلاناطلس
لكمهلعفديبتارلباقمناطلسلارصقيفنولمعي(يلهفولوألاناسرفلا
."ناطلسلادونجمهو؛ءابرغلاو)رهشأةثالث
ال،تيتأامكدع،ايه،اشابناعنكايةكرعملايفلوخدللنوزهجتيمهنإ"
."نيشيجلانيبعيضتنأكديرأ
:سيفنلاهرعشنمًاتايبأأرقمث
كالهوباهرإقفانمللكلذيفف،مهتحلسأومهفويسنودهاجملاحشوتيلف"
فلأةئماوغلبولوديزيشيجلداعيةيالولاشيجنمًايدنجنإ
ةروعذملانافرخلاناعطقمهنأكقافنلادونجبرهيدهاجملارهظيامدنع
بئذلانم
)ناورم(و)رمش(اهنمراهنيليفكتهاشلانمةرظننإ
ىضوفجراوخلادومصبلقنيناديملاناعجشلانودهاجملالخدينيحو
هيدلاملككلهتسادقف،رجانخلاوماهسلاو،ديزيلاسأرفويسلافصقتلف
مويكاذف،نودهاجملااهدلقتينيح؛رمحأجاتو،رمحأقريبو،رمحأملع
."ديعو

IV
،اشابهدازكسرهدمحأمظعألاردصلا:هناكرأعمميلسناطلسلاناك



شيجلابلقيفنيرخآلاءارزولاو،اشابىفطصمو،اشابهدازنيقاقددمحأو
ىلإقالطنالانورظتنيو،ةحنجألاىلإلسرتسيتلارماوألانومظني،ينامثعلا
حانجلاناك.ةيفاضإةوقكةريغصلامعدلاتادحوسأرىلعةماهلاطاقنلا
ةدايقبرسيألاحانجلاو،اشابنانسمدخلالوضانألاءارمأريمأةدايقبنميألا
ةيراشكنإلاةاشمةيامحيفزكرملاو،يليإمورميلقإءارمأريمأاشابنسح
اهضعبىلإةدودشمكرحتمعفدمةئمثالثرخؤملايفو،قدانبلانولمحينمم
يذلاشيجلاىوسشيجيأىدلةبعرملاةحلسألاهذهنكتملو،لسالسلاب
.يناثلاناخديزايبناطلسلاهلططخوهلّكش
ةليقثلاعفادملالّوحامدنع،اهلليثمالةسارفيناثلاناخديزايبرهظأ
ريباوطكلذبلّكشو،حاجنبةكرحتمىلإعالقلاةحلسأنمربتعتتناكيتلا
،ةليقثلا)29(زوبكرألاقدانبلرمدملاريثأتلاكلذىلإفضأ.ةعدارةيعفدم
عفادملاريثأتنعاهريثأتديزييتلاقدانبلاََةلَمحريباوطليكشتمتدقف
.هتيانعويناثلاناخديزايبةربخبةبيرقلاتافاسملايف
ردصلاةدايقبناكوً،ادحاوًايرانًاحالسكلمينكيملفيوفصلاشيجلاامأ
،ناسارخو،دهشمو،دادغبةالوو،يقابلادبعريمهدازهللاةمعنمظعألا
هاشلاىلوتً.اروهشمًالتاقممهنمدحاولكناكف.هناكرأةيقبو،ناغمدو
حانجلاةدايقناخدمحمولاجةطسأىلوتو،نميألاحانجلاةدايقليعامسإ
ىلعنيرداقلادونجلاددعثيحنمًابيرقتنييواستمناشيجلاناك.رسيألا
عمنيبراحملانمًافلأنينامثةبارقمضيينامثعلاشيجلاناكف،برحلا
هاشلاشيجىلعمدقتيو،ةبعصلافورظلاةجيتنقيرطلايفنيرخأتملا
شيجىلعمدقتيهنكل،ددعلايفهلثمهاشلاشيجناكو.يرانلاحالسلاب
اذإو.هشيجةيبلاغنولكشينيذلاءادشألانيمجاهملاهناسرفبناخميلس
ملقوفتلااذهنإف،ةيرانلاةحلسألاثيحنمًاقوفتمينامثعلاشيجلاناك
.نييوفصلافيلحنوكيسرصنلانأادبًايرظن،هذهكةريبكةكرعميفبّرجي
رطملاكةبيرقلاتاعفترملانماولاهنانيذلانويوفصلاناسرفلاعاطتسا
يفىلوألاةينامثعلاتاكرحتلادصنم،ةرهملاماهسلاةامرمهمعدي،دوسألا
فقوميفمهنكامأيفنيزكرمتمناسرفلاونوحالفلادونجلاناكف،اهتيادب
نويوفصلاناسرفلاعفرو،رخأتهنكل،معدلالوصونورظتني،يعافد
نمرسيألاحانجلابةميزهلاقاحلإيفاوحجننيحةورذلاىلإمهتايونعم
.فقوتملاينامثعلاشيجلا
نمزلانمةرتفلناديملايفًاديحووًادماصيليإمورءارمأريمأنسحيقب
ميدقتنعمهئامدةدوربببسبنوّربكتملاةيراشكنإلادونجرخأتنيح



ً،اديهشطقسىتحليوطتقوِضميملو،نيعجارتملانيحالفلادونجللمعدلا
.باحسنالانمٌّرفمرسيألاحانجلامامأنكيملاذهلو
لسرأو،نزحوبضغبميلألانادقفلااذهأبنناخميلسناطلسلاىقلت
،اشابنسحلًافلخايفوصريواغمريمأكبيلعولغوأجوكلامدامادلا
ناسرفلانكل،طغضلافيفختىلعًالوألمعولغوأجوكلاملصوامدنعو
،برحللةسامحرثكأاوناكةليقثلاوةفيفخلاعوردلابنيججدملانييوفصلا
فوفصمّدقتفً،ايصخشلخدتيملنإمهتعاجشنودقفيسدونجلانأبرعشو
تقويفًاديهشطقسهنكل،باّيهريغمدقأو،مهلةودقنوكيلدونجلا
يفدئاقلااذهأشندقل.اهاقلتيتلاحامرلاوماهسلاحورجببسبركبم
جوكلامةجوقدهاجملاوسراوحتافنباوًاريدقًاباشناكو،ابوروأروغث
ناطلسلاةلوفطقيفركبيلعروطولغوأجوكلامهوخأناك.اشابولغوأ
هيخأداهشتسابًاريثكرثأتدقو،هيلإهتالاجربحأنمو،ناخميلسزوواي
ملًاضيأهتداهشنكلةرغثلادسىلعًاروفلمعو،ناطلسلانذأتساف،ربكألا
.ةعاسفصنىوسنيتداهشلانيبلصفتملف،رخأتت
ًاحابص10.30ةعاسلا:ناخميلسطاطسف
ايتاعاسسمخلالخةراسخلاهذهلّمحتعيطتسأال":ناخزووايحاص
يفنوصتخملاهيلإاهمّدقيتلاتانيصحتلاطئارخبىمرو،"اشابرفعجالال
دقفأيننإ،كسامتلاعيطتسيالرسيألاانحانج":فاضأو،زوجعلااشابلاهجو
يطغتيتلاهعردًابناجزووايىمرمث،"اذكهنورظنتمتنأويتداقلضفأ
يفو،ةرجشعوذجبركذتيتلاةيذالوفلاهيدعاسعوردوةقّرعتملاهتبقر
.زوجعلااشابلاىدلعزفلاريثتةشحونيضيرعلانّيثكلاهيبراشتاشعر
باغهنأكًاشامكنارضخألاراكوربلانمعونصملاهناطفقلخاداشابلاشمكنا
.دوجولانعهب
ىلعتدبو،ناوالهشلاهانيعتشمكنادقو،اشابهدازنيقاقددمحألاق
ناخدمحمولاجهجطسوأنإ،ناطلسلاانالوم":ةيكذةرابعليوطلاههجو
."ودعلانمنميألاحانجلاهجاوييذلامسقلايفءادشألانيبراحملادوقي
."ءارهلاعدف،هدازنيقاقداياذهفرعأ"
نانسمدخلوضانألاءارمأريمأعقوملاكلذىلإناطلسلاانالومايكرحنلف"
ةجطسوأىلعبلغتلاعيطتسييذلاهدحووهو،رهاميركسعوهف،اشاب
."نآلاولاج
ةراهمنمرثكأهنولعفيامبودعلادونجةقثيهانهةيساسألاةلأسملا"
مهنإ،اندونجلعفيامكةمينغلالجأنمنوبراحيالمهنإ،ولاجهجطسوأ



،ةنجلاحاتفمهليبسيفتوملانوربتعيو،توملاىتحمههاشبنوطبترم
."اشابلااهيأاننيبقرفلاوهاذهو
."؟ناطلسلاانالومايمكتاحارتقايهام"
عجارتيل":لاقمث،هناكرأىلعًاررشناحدقتناتللاناخميلسانيعتلاج
رهاظتنلو،لالهلالكشىلعظافحلاعمطسولاوحنًاضيأنميألاحانجلا
،طسولاوحننوهجتيسذئدنع،انباحسنابمهمهونلو،نيحانجلادنعةميزهلاب
."ةيعفدملاةامرةراهممهيرنساهدنعو
هناصحةوهصىلتعاو."ناطلسلاانالومايةعاطممكرماوأ":ةدازنيقاقدلاق
.هسفنبرمألاغلبيل
هدعاسمل،هاقلتيذلارمألابجومبنميألاحانجلاةدايقاشابنانسمدخكرت
ىلعنيتتشملادونجلاعمجيوهوهتاوقفصنبكّرحتو،اشابنيدلاحالص
دوربلظيفوً،اديجرمألابعوتسا.باحسنالاءانثأيفقيرطلالوط
صئاصخلاهذهو،ةيصخشلاهتطخرّوط،عيرسرارقذاختايفهعبطوهباصعأ
.مظعأًاردصنوكيلًاقيرطهلحتفتسةيصخشلا
:لماشلاموجهلاوينامثعلارسيألاحانجلا
رهظلاتاعاس
دونجعفدبرمأ،رسيألاحانجللةريرملاةلاحلااشابنانسمدخىأرامدنع
ةامرفوفصميظنتهتينتناك.ةمدقملاىلإقدانبلابنيحلسملاةيراشكنإلا
فاقيإعطتستملقدانبلاناريننكل،قدانبلاتاقلطتحتهدنعماهسلا
تاذةريبكلاقدانبلاتناكدقف.ًاليلقمهتأطبأاهنأولو،نييوفصلاناسرفلا
هذهف.ًاليوطًاتقوقرغتسيًادّدجماهمادختسانكل،ةلاعفةدحاولاةقلطلا
نزخملايفدورابلالعشيمث،اهتهوفنماهتئبعتبلمعتتناكةيقدنبلا
،قارتحالاءيطبناكليتفلااذه،نزخملاودانزلانيبلصيليتفةطساوب
ًانايحأرجفنتوً،اريثكنخستةيذالوفلاةناطبسلاتناكقالطإلكدعبهنكلو
يدنجلاحرجىلإيدؤيناكاممً،اديجطوغضملاريغدورابلاراجفناببسب
.هتوموأاهمدختسييذلا
نأّالإ،تقولاضعبلةكرعملاتنزاوت،موجهلاىلإمهتردابموناسرفلاعّمجتب
مهتايونعمبنييوفصلاناسرفلاقوفتأدبنيح،ةعاسىوسقرغتسيملكلذ
باحسنالاباشابنانسرمأةظحللاكلتيف.ىرخأةرمرهظيةيلاعلا
ةرملاهذهمهنكلً،اديدجًامساحًارصنزرحأهنأودعلانظف،يكيتكتلا
نويوفصلاناسرفلالمحفً،امامتينامثعلاشيجلااوتتشيلطسولايفاولغلغت
يفيبرحلاليعامسإهاشلاأدبمنأادبةطقنلاهذهيفو،مهتوقلكب



.حنرتيىرابتاليتلامهتاراهموهناسرفةعرسىلعدامتعالا
تلهذأةعباتتمو،ةعيرستايمربناسرفلاقحسبطسولايفةيعفدملاتأدب
برقبسحأيذلاليعامسإهاشلانكل،عجارتلاىلعمهتربجأو،نييوفصلا
تاوقلابهناسرفةدجنلهتعراسمنممغرلاىلعو،عجارتلاأشيمل،رصنلا
كرديىتحًاليوطًاتقوقرغتسيملهنأالإ،هترمإتحتتناكيتلاةصاخلا
،اهعقوتينكيملةعرسبفصقتتناكعفادملاتاناطبسف،حجنينلهنأ
ططخملامهموجهقيبطتنمهناسرفنكمتينألبقاهنارينحتفتتناكف
هتداقبضغبرّكذو،ناوألاتاوفدعبهأطخليعامسإهاشلاكردأ،هل
ًادحاوةيديلقتلابرحلامظنيفديدجتيأهجويفةدشباوفقونيذلا
،ريراقتلاهلاومدقنيذلاهتداقرُِعيملذإًاضيأًائطخمناكوً،ادحاو
عفدينأنآلاهيلع.بسحفهشيجوهسفنبًاقثاوناكو،بولطملامامتهالا
نممهعمجوهناسرفنيمأتليبسيف،موجهلاىلإةيفاضإلاتاوقلاوةاشملاب
نمةينامثعلانارينلاىلعبلغتلاهدنعماهسلاةامرعاطتسانإ،ديدج
.مهحلاصلءيشلكليوحتلهقيقحتلمأيوكلذنمًاقثاوناكو،نيحانجلا
عم،يوقلاهندببتحاطأف،ىرسيلاهعارذيفةيظشهتباصأءانثألاهذهيف
.حيرجلاهناصح
ًاباصم،هبحييذلاياترمقهناصحناكوً،ابناجهتذوخو،هسرتو،هحمررثعبت
يفةوقيأبّسحيملو،لالجونزحبحيصيةعرسبضهن.رضتحيوةيظشب
ناكنإفقوملاعمفيكتلانمدبالناكو.عردلاتحتىرسيلاهعارذ
.ةقباسلابورحلايفهتاربخنعثحبلانمدبالناكوً،ايحءاقبلاديري
نوبرتقينيذلاهئادعأنعثحبيوهوىنميلاهديبلازيالفيسلاناكو
.دورابلاناخدلظيفةيؤرلاعيطتستدعتملنويعلاف،هنم
نعلجرتلاكشوىلعناكًاقالمع)30(ًايهابسىأر،ةظحللاكلتيف
ةأفاكملالينلايخيفحبسيهنأهيلعودبيناكف،هفرعامبر،هناصح
هيتفشنيبنمودبتيتلاةيمادلاهنانسأتناك.هاشلاسأرلباقمةريبكلا
،عافدلافقومليعامسإذختا،عبضبهركذت،ناتظحاجلاهانيعو،نيتجرفنملا
ةهجاوملنايفكيهميمصتوهبابشناك."بلكلااهيأبرتقاايه":متمتيوهو
ثعبنملاملألاناكمامألاىلإتاوطخةدعاطخنيح.قالمعلاينامثعلااذه
ىلعطغض،هاتبكرتشعتراو،اهلكهحورعزتنيداكيىرسيلاهعارذنم
الف،حجنتسف،ربصا،ليعامسإايربصا،لّمحت":ًالئاقمهمهوً،ابضغهنانسأ
."ياترمقو،كّنالخلماقتنالالبقليحرلاكبقيلي
نورخآهءاروناكو،هدييفلسلسملاسوبدلالبسأدقو،يهابسلابرتقا



كرتينلهنأيهابسلاىلعادبنكل،روديناكاماوكردأامبرو،نومداق
،ةلوهسبودعللىلوألاةبرضلاًابنجتمليعامسإعجارتو،دحألةريبكلاهتمينغ
هيتفشنيبنمهقصبيذلامدلاناكو،داضمموجهنشىلعَوقيملهنكل
نوكتنأنكميدهاشملاهذهنمًايأو،هآرجعزمميدقملحكهلودبي
.ةقيقح
ددجةلوهسبةكرعملاءاهنإهمهيناكيذلايهابسلانكل،هفيسعفر
ملهنكل،هاشلاىنحنا.هاشلاسأرقحسًادصاقهديبيذلاسوبدلابهموجه
تَّدوساف،يراعلاهسأرافقتطشكيتلاةببدملاسوبدلاريماسمنمُجني
حاصف،هنمتلاسيتلاءامدلاةرثكهتراثأامنأكو.ةظحللهينيعيفةيؤرلا
،نآلاردابأو،ياوقلكببراحأملنإ":قارملارمحألالئاسلاكلذريثأتب
."ةثلاثةصرفيلنوكتنلف
براحيملهنأديبً،ادجةبعصتابيردتءارجإىلعداتعاتاونسةليط
نآلاهنكل،فيسلامادختساتاينقتلكفرعيناك.حيرجنآلاوهو،ةتبلا
،ةميدقلاهتعرسركذتةعرسبو،كلذنممغرلاىلعو.حربملاملألانميساقي
قلعتنأالإيهابسلانمناكامفىلعألاوحنلفسألانمهفيسلسرأف
،ديصةرانصمعطبتقلعةسئايةكمسكهنقذلفسأنمهفيسفرطب
تدتماو،اتضيباوهانيعتبلقنامث،رخشو،بعرمقونخمتوصهنمردصو
.هيبناجىلعهاعارذ

همسجبًاضرأهاقلأفكاذنآاولصونيذلاةيراشكنإلادونجدحأهبرض
نمبرقلابفقوو،هيلإيدنجلاتفتلاف.هدينمهفيسراطف،حورجملا
درف."تنأنمفرعأ":ةبعرمةريشكتههجوتلعدقوهللاقو،هسأر
."فرعتكنأنظتلب،فرعتالكنإ":ليعامسإ
."ليعامسإهاشلاكنأ،فرعأ"
."طقفيمسافرعتكنإ":فوقولالواحيوهوباشلاهاشلالاق
ةبرضرخآلليعامسإدعتساو،هرعشنمهكسمأدقناكيدنجلانكل
امنيبو."يلعايانهىلإ":متمتو،هقيرعلتبيوهو،هتبقرىلعلزنتفيس
كلتيفهلقعتتشتف،هيتفشقالغناظحالةداهشلابقطنلاكشوىلعناك
دبالناكو،ةريخألاةرمللسمشلاىلإرظنلايفةبغرلابسحأو،ةظحللا
رداغتملحورلاتماداماهتعشألةئفادلاةسمللاكلتبسحينأنم
ضايببليدنقلثمءيضتتناكيتلاسمشلاىلإهينيعهّجوو،دعبهدسج
.يبابضضايباهدوسيةئفادءامسيفنبللا
هناصحىلعًامداقنيصلخملاهلاجردحأيلعةزريمىأرةظحللاكلتيف



نمًادحاوناكو،هرمعنميناثلادقعلالئاوأيف،باشلاناك.تيمكلا
يذلايزنوربلاهسرتىمر،مههاشليبسيفمهحاورأبةيحضتللنيدعتسملا
يدنجلازرغ."ليعامسإهاشلاانأ":حيصيوهو،يدنجلاوحنهديبناك
يلعةزريمصصخمث،ليعامسإهاشلاءاعمأيفدرابلاهرجنخينامثعلا
سأفلابلاهناو،سوبدلاةبرضنمتلفأةزريمنأالإ.هسوبدنمةبرضب
ىلعقربلاةعرسبضقناو،يراشكنإلانيبجطسوىلعاهلمحييتلاةريغصلا
،هللاكامحيهاشايبهذا":لوقيوهو،هزكلو،هناصحىلعهعفرو،هاشلا
.ً"ادبأفقوتتالورس،كنودنمةايحللىنعميأو
ىلعتيمكلاّبهف،هتوقلكبناصحلاثحو."هللاكامح":ليعامسإلاق
يفامهدحواتيقبنيتللاهيتجوزهلاببترطخ،كاذنآً.اقلطنمعبرألاهمئاوق
.ّطقلبقنمهبرعشيملرعذبرعشاهدنعو،برحلاةحاسىضوف
ىمسملاضرملاكلذلةسيرفةعرسبهئاطخألكبيوفصلاشيجلاعقو
.ٍميلسٍلقعيذلكناديملاكرتدقو،نيتتشتمنورفيدونجلاناك،ةميزهلا
كلمينل،ًةيرانًةحلسأكلميالًاشيجنأًاحضاوحبصأنيحلاكلذذنمو
.اذهنمرثكأًاظح
:سماخلالصفلا
ريصقرمعلاوليوطبردلا
I
.مالسإلاباهدوجوىهامتىتحمالسإللًادجةصلخمةينامثعلاةنطلسلاتناك
اهمكاحناكو،)ةيمالسإكلامم(تناكلب،ةينامثعلادالبلابفرعتملف
.مالسإلاخيشينيدلااهميعزو،نييمالسإلاركاسعلااهشيجو،مالسإلاهاشداب
سيولدرانرب
م1514لوليأ،بآرخاوأ؛زيربت
رتغيناكيذلاهشيجتاناكمإليعامسإهاشلارسخ،ءاركنلاهتميزهةجيتن
هتداقوروهشملايبهذلاهشرعوهنئازخوهنيعنوصيامكهنوصيو،هب
يتلاهتنتفوهينيعرونوهتجوزنأ،ّهلككلذنممهألانكل،ذاذفألا
ةريسأتعقو،مناهيلجاتبةفورعملانوتاخةزورهبناسللكىلعاهلامج
لوصولايفتحجندقف،ميكبيلجاتىرخألاهتجوزامأ.نيينامثعلايديأيف
.اهناسرفنمناتئماهعمو،يلاتلامويلانمءاسملاتاعاسيفزيربتىلإ
لودلانمةنيزدفصندوجولانملازأيذلا-ليعامسإهاشلالصودقل
تاعاسيفهرصقىلإ-ةميزهلافرعيمليذلارورغملاكاذ،مويلاىتح
هتداقعمزيربترداغو،كلمياممهنمثالغوهلمحفخامعمجو،حابصلا



تجلوُع.نيصلخملاهلاجرنمٍفَلأةبارقو،ةايحلاديقىلعاولظنيذلا
ةفيفخلاوةغيلبلاهحورجتدمضو،هرصقيفهدوجوتاعاسلالخهعارذ
يفرذجتملاغيلبلاهحرجًاليلقولودّمضينأعطتسيملهنكل،ىرخألا
نمرابكلاهتلوديلوؤسموهتداقوهبابحأثثجعمجلًاتقودجيمل.هسفن
ديسلاثمأنملاطبأنممكف.مهتناكمبقيليامكمهنفدو،برحلاةحاس
،كبنيسحالالو،يلعناطلسراشَوأو،يفيرشديسريمو،يقابلادبع
ديىلعمهبحناوضق،مهؤامسأدرتملنممنورخآو،كبمداخشيلاطو
ً،امامتًاكهنمناكدقل،ءاكبلاىتحعيطتسينكيمل!ةبراضلازووايتادحو
ىعرصلاهلاطبأنعهزيمينكيملهنكل،نيرشعلاوةعباسلايفلازيالناكو
تضيبأو،ةرئاغههجوميساقتتناـك.ةايحلاديقىلعلازيالهنأىوس
يألعفوهاهنيحهيفركفياملكناكو،ةدحاوةليليفهرعـشفارطأ

.ناخميلسرسأنممناهيلجاتهتجوزوهتبيبحةداعتسالءيش
شيجلارداغمث،ثثجلانفدلنيمويغرفتدقفناخميلسشيجامأ
نمزيربتلخدو،رهشلانمنيرشعلاوسداسلايفناريدلاجءارحصرفاظلا
دقهعمنموليعامسإهاشلاناك،لوليأنمسداسلايفةمواقمنود
.راظنألانعاوباغ
ءاجو،بلسلاوبهنلانمًافوخشيجلالابقتسالةنيدملايفيلاهألاجرخ
لوليأنمنماثلايفو.ةمحرلاباولبوقف،يلاهألامسابنوعرضتيةنيدملاءاهجو
ميلسزووايناطلسلامورلاميلقإناطلسلوعدتةعمجلاةالصبطختناك
.ناخ
)*(
ىلعضبقلانمنكمتيملوهفً،ايفاكرصنلااذهىريناخميلسنكيمل
هتبالصنممغرلاىلعوً.ايئاهنيوفصلارطخلاىلعءاضقلاوليعامسإهاشلا
اليتلانئازخلابءافتكالابً،اينالقعًارارقةرملاهذهناخميلسررق،ةماتلا
.ةبيهلاو،مئانغلاو،نمثبردقت
لبقءادعألاضرأةرداغمنودويدونجلاناكف،شيجلاتابغرتققحتً،اريخأ
،لباقملابو.نئامكللةظحليأيفضرعتلانكمملانمثيح،ءاتشلالولح
يفةماهلاةيخيراتلانكامألااهلالخرازًاعوبسأزيربتيفناخميلسلظ
هدازهاشلالوبنطسإيفدهعلايلوىلإحتفلالئاسرلسرأامك،ةنيدملا
،مرقلاناخو،رجملاكلمو،ةيقدنبلاقودو،يروغرصمناطلسو،ناميلس
نهملاباحصأو،عانصلالوبنطسإىلإداقمث.ةماهلوديفنيرخآةداقو
.نامكرتلانمةّنسلالهأبهذمىلعتبثنمعم،ةرهملا



هدونجوهتداقناكدقلً،انامأرثكأهيضارأيفءاتشلاةيضمتنأزووايررق
دربلاىدأامبرف.قحىلعًادبأتكستالةراثرثةلتكلكشاوذختانيذلا
دقيتلادرمتلاتاكرحنأامك،شيجلاككفتىلإتاباصعلابورحةرثكو
ةدايقلاةلسلسيفاهيفالتنكميالةريبكًارارضأقحلتدقًاددجمرهظت
ملهنأنممغرلاىلعو.عيبرلايفةدوعلاهنكميهنأنعًالضف.مكحتلاو
بلاطملةرملاهذهزووايعاصنادقف،هميمصيفةرداغملايفبغرينكي
.هبنيطيحملا
يفًادوجومةزريمنامزلاعيدبناطلسكنلروميتديفحناك،مايألاكلتيف
ىلإأجلدقناكو.هدهعيلوو،كبهرقيبنيسحلربكألانبالاوهو،زيربت
ينابيشيكبزوألادئاقلالالتحاببسبهشرعدقفنأدعبليعامسإهاشلا
ًايئاهنىضقيذلايكبزوألالالتحالااذهدعبو.تارههتمصاعناخدمحم
يفةريبكلاةرسألاهذهتقرفت،ةريبكلاةيروطـسألاروميتةيروطاربمإىلع
.ةفلتخملاضرألاءاجرأ
ىدبأدقف،كنلروميتوديزايبميردليريبكلاهدجنيبىرجامممغرلاىلع
ملو.هلثمًاريبكًاحتافروميتيفىريناكهنأل،هديفحلًاريبكًامارتحازوواي
قيلتةلماعمةزريمنامزلاعيدبلماعو،زيربتيفهدوجوةدمةليطهقرافي
عّدو،لوبنطسإىلإًاهجوتملوليأ15يفزيربترداغيناكامدنعو.روطاربمإب
زووايةقفربناك.شيعللًامرتحمًادرومهلصصخنأدعبنامزلاعيدب
يذلاناجنسحهنباويدنفأدمحمظفاحلاروهشملازيربتنذؤمً،اضيأ
.ةيسامأيفهاتشمىلإًاهجتمشيجلاناك.دعباميفهلًابئانراصوهبحاص
II
1514لوليأ20
:اشابناعنكتاركذمنم
920نابعش1ءاعبرألا
انشيجنكمتيمل،ًءاتشالوًافيصالةقطنملاهذهيفراطمألافقوتتال
تاماكحتسالالاجراهلذبيتلادوهجلانممغرلاب)31(سارأرهنروبعنم
دونجنمةرشعنيتريخألانيتعاسلالالخاندقف.هيتفضيضارأةواخرببسب
نمرمأبشيجلاباقحتلامهنمنانثا،نيعرابةداقةثالثمهنيبةسدنهلا
فصنبهتماقإدعبرهنلايفرسجلوأراهناً.ايصخشناخميلسناطلسلا
بضغدقل.ةرقبوليخنيبةبادةئمنمرثكأوصخشنيرشععمةعاس
ًافوخو،فراجلارهنلاقفدتمامأةرملكيفتاماوعلاتتشتنمناطلسلا
نمديزمىلإمهتجاحنعتاماكحتسالارصانعّربع،ناطلسلابضغنم



شيجللعيرسلاروبعللمزاللارسجلاءاشنإنإفكلذعمو،بزعلادونجلا
لامعو)32(نيمِّلَسملاسيئرناطلسلاىعدتساو،ٍليوطٍتقوىلإجاتحي
ً.اضرأهتحرطةعفصهعفصوقافنألا
يتلاةيدامرلابحسلاهبشتيتلاهتنيكسوهراقوىلعناطلسلاظفاح
ةفضلوطىلعةركسعلاولوزنلابشيجلارمأةأجفو،هسأرقوففثاكتت
نمبيرقلاحفسلادنعناطلسلاةميخبصنبسانملانمناكو،رهنلا
نمتالايتغالاقرفف،ةينمألالكاشملارهظتةلاحلاهذهيفهنكل،ةباغلا
هاشلاةماركلماقتنالافدهبناكملكيفنوكتنأاهنكمينيشاشحلا
ضرألاةعيبطو،نآلابضغلاىهتنميفنوكينأنمدباليذلاةرودهملا
لكشيامملبجلانملويسلارادحناريثأتبةريغتمتناكسارأرهنفلخ
ًارايخرهنلاةفضدنعناطلسلاةميخبصنلعجامم،رخآرطخردصم
ًالاحلضفأنكيملرهنلانألديدشلارذحلانمدبالناكو،هلليدبال
.نيشاشحلانمهنمأيفةباغلانم
يتلالابحلاميحشتبماقف،لامعلاسيئرنهذتلقصةعفصلانأودبي
رهنهلكشيجلاروبعدعبو،ماكحإباهضعببتاماوعلاطبرنمهتنكم
يتلالابحلاتقرحأوً،امامترسجلاةلازإباوماقمويلاكلذرصعدعبسارأ
شيجلاراظنأمامأ،بهللاةنسلأتعفتراونارينلاتلعتشافتيزلابتيلط
ةظحللاهذهيف.هتاذناطلسلامهيفامبًادنجوةداقً،ارابكوًاراغصهلك
هسكعت،رشبلاهوجوىلعميخملاقحاسلاشهدملاقوشلاتيأرتاذلاب
ةنيزحلاةيدامرلاتاعاسلاةحفصاهقوشببرضتةعفترملابهللاةنسلأ
.بورغلادنعةميخملا
لصو،ريسمللًادادعتساهتعتمأعمجيشيجلاناكامدنعركابلاحابصلايف
ًاليوطرظتناوٍبشخىلعرهنلاروبعدعبهدازبهويوفصلاثوعبملا
ناطلسلانأفرعأتنكو.لوخدلابهلنَذُؤيىتحناطلسلاةميخمامأ
غوبصملاهجولاونيتلوحكملانيتريبكلانينيعلااذثوعبملااذهبحيالميلس
نيبلثممث،ةقباسلاهتارايزيفهاقتلايذلالاتخملاسرطغتملاكولسلاو
قذتملةرصتنمةلودثوعبمهنأكوهسفنسرطغتملاكولسلابناطلسلايدي
يلجاتهتجوزبليعامسإهاشلااهيفبلاطييتلاةلاسرلامّدقو،ةميزهلاةرارم
.مناه
تناك.ليعامسإهاشلاثوعبمىلعىنعمتاذةرظنميلسناطلسلاىقلأ
ةدماجهتارظنتناكو،زوللاودرولاةحئارنيلوتفملانّيثكلاهيبراشنمحوفت
تناكفهبايثامأ،ءارمحلاهتوسنلقبطيحتةيروهاللاهتمامعتناكو،ةدراب



،ةضفلاوبهذلاطويخبعصرمءادراهقوفنوللاعقافرفصألاريرحلانم
ريرحلانممازحبهرصخقِّوطيو،يناقلارمحألانوللابناكفهلاورسامأ
ةفيفخةماستباتمسترا.عماللازعاملادلجنمءاذحلعتنيو،رضخألا
نمهسلجميفروضحلاىلإناطلسلاتفتلاامدنع،هيتفشايانثىلعةملظم
،اهرازوأتعضودقاننيببرحلانأبلكلااذهنظيأ":لاقو،هتداقوءارزو
ىلإتفتلامث."؟لجخالوءايحريغنمثنخمثوعبمبانيلإثعبيىتح
،هتلودلاجرنمرابكلادوجونممغرلابناجنسحديدجلاهسيلج
."؟قيدصلااهيألعفناذام؟ناجنسحايلوقتاذام":هلأسف
تارظنيفرهاظلابضغلاو،يهجوريباعتيفودبتيتلاةالابماللالظيف
رمألاو،ةفرعمانعسوأمتنأ":ببحمبيطهجوبناجنسحلاق،نيرخآلا
ايمالكلاتنسحأ":لاقمث،قمعبناطلسلاسفنت."ناطلسلاانالومايمكل
نوتاخةزورهبجيوزتبثوعبملاينيعىلإرظنيوهورمأمث،"ناجنسح
سيئرب،مويلاىتحانتفايضيفتناكيتلاومناهيلجاتمسابةفورعملا
.يبلجرفعجهدازيجاتركسعيضاقلاو)همانحتف(بتاكلاوناويدلا
افع،اذهيبلجرفعجناك.اوشهدوربخلااذهبناويدلايفنمقعصف
،نوتاخةزورهبلًادننكيملو،دسجلاوهجولاحيبقًارفنمًاظيلغ،انعهللا
.ليعامسإهاشلارقتحينأدارأناطلسلانكلو
ءالؤهءاجرنأاوملعتملأً؟اريثكمتبرغتسامكبام،ةداسلااهيأ":لاقمث
مالسإلادونجاوكرتو،برحللانوعدفيكمتيسنأ؟انيدللوبقمريغةضفارلا
ةأرماسابلو،ناويحةفيجبيلثعبفيكمتيسنمكنإمأ،ىشطعوىعوج
سبنيملف."!ينوبيجأ!؟اهومتيسنأةحقولالئاسرلاكلتو!؟مكناطلسًارقتحم
.ةفشتنببدحأ
920نابعش11تبسلا
ماقف،مالستسالاىلعةيصعتسملا،ةروهشملاةينمرألانيلاتةعلقمامأنآلانحن
،مكحملايديدحلااهبابكدبةكرحتملاعفادملاتأدبو،اهترصاحمباندونج
اوملستسامهنأولو،عفادملالبانقمامأنيعفادملاىوقتراخامناعرسو
لهو.بهنللاوضرعتيملو،مهلًاريخناكلناخميلسنمنامألااوبلطو
البضغلااذهيفببسلاامف!؟مهدالبومهضرأنعنيعفادملاىلعباعي
مأ؟هاياجسنمةيجسو،هلةمزالمةفصهنأكوادغىتح،ناطلسلاقرافي
يف؟ةحرملاةئداهلاميلسهدازهاشلاةلوفطمايألينينحويقوشكلذناك
نيذلالاطبألاناسرفلاوةازغلاصصقأرقننحنوًاعمرثأتنانك،مايألاكلت
ةءارقانيهنأنأدعبو،مويتاذو.مهئامدنمةرطقرخآىتحنولتاقي



ةايحلانكل،ءادعألاوزغننألبقتومنّالأىلعاندهاعت،يمحلمباتك
قئاوعاننيبتعرزو،محالملاكلتانيفتلتقةرهاقلاتايلوؤسملاوةيقيقحلا
.نيلاتةعلقوسارأرهنقوفت
،نيبهانلاةازغللًاعترمتراصاهدعبوموينمرثكأنيلاتةعلقدمصتمل
ىلإبحسنيناخميلسناكً،اعيمجنيمواقملاقانعأبرضتتناكامنيبو
لمحتيناكفيكىرت،ناذآلاّمصتليوعلاوفوخلاتاوصأتناكو،هتميخ
،ءيشلكفرعأو،ناذئتسانودنمهتميخلخدأتنكًاميدق!؟كلذلك
هُّدمدادزييذلاهرصببًائيشأرقيامبر؛نيمختلاونظلاىوسنآلايلسيلو
الهنأفرعأتنك.هرعشناويدىلإهفيضيًارعشبتكيهنأوأ،مايألاعم
باذعلاببسبكلذنوكينأنكميلهف،ليللايفمانينأعيطتسي
؟نآلاوهلاحيأبىرت؟هيناعييذلايلخادلا
،المأينركذيناخميلسناكاذإامناجنسحتلأسومويتاذتأرجت
:ناطلسلارعشنمًاتايبأولتيوهومستباناجنسحنكل
راحبلاكينيعنميرمعلاس
ًاعمطمىلتبملايسأريفاوأريئاقدصأ
ًاديحوىقبأةبرغلارايديفريقفلاانأ
ّيقيدصةنحملاوءالبلانكيملول
ةدوعللةلمحبموقينأهنكميله:تلأس،هتدحونمقنتخيداكيهنأك
بيغيسلهف،نكيملًائيشنأكوتفرصتنإو!؟ةميدقلااهمايأىلإةقادصلاب
،قرتفيالًايثالثلكشنانكدقف!؟زيزعلااشابمدمهلايخينهذنع
،انضعبىلعظفاحناننألو،دبألاىلإمودتسةقادصلاهذهنأنظأتنكو
وحنيبيمرتداكتوينريحتراكفالاهذهتناكو،ءايوقأاننأنظأتنك
ملو،ينلزعيملهنأاملاطهبلقيفًاناكميلنأبةقثىلعيننكل.نونجلا
اذهو،كلذنمنيقيىلعانأف،معن.يقنعبرضيلدالجلاىلإينلسري
.يئاهنلايفدهيفينعفني
ىتحهبزيمتتيذلاام،يمهفءيستّالأوجرأ":ناجنسحلتلقمث
."!ً؟اضيأكلذبرغتستملأ!؟ةعرسلاهذهبًابرقمًاقيدصكلعج
الٌضماغرٌيبعتههجوىلعو،ناجنسحباجأاذكه."رمألائدابيف،ىلب"
اهنأتكردأليلقريكفتدعبو.يفتختوودبتتامسققزمتي،هلحنكمي
هنإو،ةيويندلاةقادصللهيفناكمالناطلسلاماقمنإ؛اهدافميلةلاسر
.ةدبؤملاةدحولابموكحم
."!ةجردلاهذهىلإًاقثاونوكتفيك!؟فيك":يدبكيوكيبضغبهلتلق



يلًاركاذلاقو،ةشهدلاهولعتببحملاههجوبّيلإناجنسحتفتلاف
ُفعتالو،كيلإءاسأنمعفعا":هنعهللايضريلعانديسلوقةحرابلا
متنأ،نآلامتنأ":ريكفتريغنمةجاذسبهلتلقف.)33("كتلملءاسأنمع
ينزهييبوثبيبالتنمنيتيوقلاهيديبينكسمأف."بعشلامتنأوةلودلا
توصبلوقيوهو،اشابناعنكايلعفليتبقررسكدارأولو،ةدشب
انأ":عباتيوهو،هاتفشتفجتراو."ً!ائيشتسلانأ)34(!چـيهانأ":قعاص
هذهةرادإهيلعَمِكُحنمانأ،ةلملاهذهنمًادرفغلبأالانأو،ءيشال
."ينادجوويريمضىلإيبلقنمديقملاانأف،ةلملا
1514لوألانيرشت
920نابعش25تبسلا
يذلاميلسناطلسلاىلإيسلتيبسيردإخرؤملاملاعلالصومويلااذهيف
وهامكّهلجيوً،اريثكهبحيناطلسلاناكو،نيسابءارحصيفهشيجعمماقأ
ةرادإىلإةئفادلانيينسلادركلاةرظنف.دركلاهموقنيبوهدلبيفٌّلجم
نيطالسلاريدقتةجيتنتناك،بورحلايفهتدجنلمهتعراسموميلسناطلسلا
امدنعاهرامثةسايسلاهذهتتأو.مهلمهتيامحومهمعدو،مهلنيينامثعلا
،عفادمو،روخفو،نيدتمبعشدركلانأل،ةقيقحناتسدركنوينامثعلامكح
ناككلذل.دبتسممكحكانهنكيملامهبةقثلانكميو،يفوو،لتاقمو
هيفلغشنيتقويفناطلسلاىلعاذهيسلتيبسيردإمهدئاقمودق
.شيجلايفتارييغتوةديدجتانييعتب
920ناضمر11دحألا
نيكروغجرميفركسعنانك،مويلااذهنابسحلايفنكيملروطتثدح
يفناكشيجلانكل،ًاليلعءاوهلاناكو،نوزبارطبرقموقرمةيرقيف
اوأدبدقاوناكو،دنجلارثكأمايصببسبناطلسلانمرمأبةركبمةحارتسا
اياعرللدونجلاملظربخناطلسلاغلبامدنع،راطفإلادئاومريضحتب
.اهؤاهجومهدفوأنيثوعبمقيرطنعيغيكوتروبيابيتعلقيفنينمأتسملا
دمحأيناثلاريزولاواشابهدازكسرهدمحأمظعألاريزولالزعربخناكو
ملو،نيئاتسمانكو.مايخلايفهادصددرتي،امهلامهإببسباشابهدازنيقاقد
ً،اضرأهتحرطةمكلةيوقلاهديةضبقبهمكللب،هدازكسرهلزعبِفتكي
،ضايبلادعبرمحألانوللابتغبطصايتلاهتيحلوههجوىلعءامدلاتقارأو
.ضكريًايكابةميخلانمجرخف
ةدايقو،عالقلاحتفدنعناطلسلاةباينىلوتيذلاوهوً،اريثكهلاحلانزح
نأنمدبالييأرب،ًاليوطةعبارلاىمظعلاةرادصلامدتملو،شويجلا



ىوكشلاريثكناكهنأل،اقفتينلامهنأًاحضاوناك،لتقلانمهتاجنلحرفي
ناكو،هتدئامىلإهسابلنمو،ةريبكلاوةريغصلاناطلسلاتافرصتلكنم
.يناثلاديزايبهيبأدولًاظفحهيلعربصيناطلسلا
920ناضمر26نينثالا
نإ،راليجحةيرقرصقيفنحنو،يجنرفإلاميوقتلابيناثلانيرشت13مويلا
ةليلمويلاو،ًةدوربدادزيوجلاناك.راصكينانغلبدقنوكنًادغانكرحت
نآرقلاةوالتبظافحلاوءارقلاأدب،ءاشعلاةالصليبقتقولاو،ةكرابملاردقلا
نآرقلابةكرابملاةليللاهذهنويحيعيمجلاو،ناخميلسناطلسلانمرمأب
.ءاعدلاوركذلاو
اشابهدازكسرهدمحأمظعألاريزولاناطلسلاداعأ،ءاشعلاةالصدعب
نوكينأًاضيأررقو،امهيتفيظوىلإاشابهدازنيقاقددمحأيناثلاريزولاو
يلنكميلهو.ةلودلايفثلاثلاهريزوًاريثكهلجيوهبحييذلااشابدمحم
،ناطلسلابلقنمهتناكمتطقسيلثموهوهدازكسرهةبآكمهفأّالأ
دنجلارثكأكًاضراعمناكهدازنيقاقديناثلاريزولاو!؟نايسنلاىتحلمهأو
سلجميفاذههيأربثدحتينكيملو.ىرخأًةرمسرافىلإشيجلاريسمل
ينثينأعيطتسيدحأالفً،اعمةصاخلاانسلاجممالكىقبيلب،ناطلسلا
.هرارقنعناطلسلا
نيقاقدواشابهدازكسرهدمحأوناجنسحوتبهذ،حيوارتلاةالصدعب
،يرطاخبيطيذخأف.انسلجوهديانلبقو،ناطلسلاةميخىلإاشابهداز
حورىلعءارقفلل-ةيبهذةريل-يرولففالآةرشعبقدصتيسهنأبدعوو
هبعفتنيريبكغلبمهنإ،معن.ةماستبابتيفتكاف،اشابمدمهموحرملا
!؟عقاولانمًائيشّلحتسلهنكلو،ءارقفلا
رداقلاوذ-ولغوأرداقلاوذةلودلاءالعهدجنعًاليوطناطلسلاانثدح
يفًاريثكهلابلغشيرمألااذهنأنيبتو،هفقاومنمهئايتسانعّربعو-
هديفحهرمعنمنيتسلاوةسداسلاغلبييذلادجلاكرتيفيك.مايألاهذه
هتسايسىلعرمتسالب،كلذبِفتكيملو؟ليعامسإهاشلاةهجاوميفًاديحو
،هفيلحعمفيلحالو،هدلوعمبأهلعفيالاماذهو،كيلاممللةيلاوملا
هتينانأبالإركفيالنمهاجتناخميلسكولسلهجيدحأنكيملو
كيلاممكىرخأةينسةلوديأىلعبجاولانمناكو.ةيصخشلاهعماطمو
اوناكمهنكل.اهئاقببرحضوختيهوةينسلاهتلودرصانتنأرصم
ميلسناطلسلاةعيطقنولضفيمهلعجيٍّدحىلإليعامسإهاشلانمنوفاخي
ً.ايلاغنمثلانوعفديسمهنكل،هبضغىلإىدأولو



920لاوش6ءاعبرألا
امناعرسو،ةريبكمسارميفهرصقىلإناطلسلالخدو،ةيسامأىلإانلصو
انكو،رفظملاناقاخلاةدوعةبسانمبةمخضلادئاومللتادادعتسالاتأدب
بركلاليزيًاعتممةليللاهذهناطلسلاسلجمناك.عيبرلاىلإانهىقبنس
ةحمليفتيحماهنأكوهمالآوبرحلاورفسلاراثآتدبىتحسفنلانع
،لوبنطسإثيداحأرودتتناكةريبكلاةنيدملاكلتيفهنكل.ةدحاوٍرصب
يفنوكيسامىلعًاليلدلوبنطسإركذمدعىلعناطلسلاصرحناكامبرو
ةسمخكانهف،نآلااهعقوتديفملاريغنمناكامبرو،تاريغتنملبقتسملا
.ةليوطرهشأ
920لاوش25ءاثالثلا
ةيضايرلاهنيرامتبماقو،رصقلاةحاسىلإركابلاحابصلايفناطلسلاجرخ
ةبسانمنيرامتلاهذهىرأنكأمل.درابلاءاوهلايفوطقاستملاجلثلاتحت
،ماسجتايلوؤسمهلهاكىلعو،ًةنسنيعبرأوًاعبرأرمعلانمغلبلجرل
مئادلاهرتوتءارجهسأررعشوهتيحلتضيبانيتريخألانيتنسلايفو
ناكلب،كلذلهبأينكيملهنكل.هلهاكىلعاهلمحييتلاةيلوؤسملاو
مثضرألانعاهعفريو)35(ةقوأنينامثنمرثكأنزتيتلاةرخصلانضتحي
موقيناك.ضرألانعاهكيرحتعيطتسأاليتلاةرخصلاكلت.ءودهباهعضي
اذهيفهقرعراخبىرتف،ًةرمنيرشعلكهسفنحيريوً،اريثكنيرمتلااذهب
.ةرخبألااهنمدعاصتتناسنإلكشىلعردقهنأكو،درابلاوجلا
ردصلاحرشنمودبيناطلسلاناكو،هتداعكناجنسحهراوجىلإناك
يلوفطلالجخللكحضيو،"لهرتملانيمسلااهيأايايه":لوقيوهوهحزامي
ةدعلقألاىلعلواحتلفً،انسح":لوقيو،ناجنسحىلعودبييذلا
."تارم
هذهبموقينأعيطتسيالفيعضلاكمداخف،ناطلسلااهيأينرذعا"
دقل،ديدشلاسراقلادربلااذهلثميفيديكيرحتنعزجاعانأ،نيرامتلا
امنإو،ًةئفادنوكتنلحايرلاوليمجلاضيبألاهبوثبضرألاجلثلاىطغ
،دربلااذهلهبأتالناطلسلااهيأكنكلو،ناسنإلامسجىلعلزنيطوسلاك
امبرلاطبألاكدونجنكلو،كلثمتسلانأف،ناطلسلااهيأّيلعمزعتالف
دقلناطلسلللوقيهنأكو،هيديناجنسحعفرو."نيرامتلاهذهبنوموقي
اهيأكيلعسأبال،نسحايسأبال"ً:امستبمناطلسلالوقيف.تملستسا
ناكحضتهانيعتناك،هيلعًالبقمناطلسلاينآرةظحللاكلتيف."قيدصلا
حلصأنأدعبناجنسحلاقف."مداقلانمرظنا":ناجنسحللوقيوهو



."اشابناعنكايلضفت":هتمامعوهتئيه
ريغنمً،ائفادةلوفطلامايأكهمالكناكف،"ناعنكايلضفت":ناطلسلالاقف
،كبترأينتلعج،هنعًاديعباهتيضمأيتلامايألاوً،ارتوتمتنكيننكلو،فلكت
هذهتناك،ةموؤشملاةليللاكلتدعبف،يديعضأنيأفرعأمليننإىتح
تبرتقااملف.ينبلطينأنودنمهرصقىلإاهيفلخدأيتلاىلوألاةّرملا
نأديرتكنأكً،اريخ":لاقامدنع،صاخرمأيفهملكأسيننأبترعشهنم
.ً"ائيشانربخت
يهوًالولحاهلدجنملنإلئاسملاضعب،ناطلسلاانديسوانالوم":تلقف
."تربكنإاهلحنعزجعنسف،ةريغص
."!؟لئاسملاكلتيهام":ةيدجلكبلاقوهبتناف
."بالقنالاودرمتلاىلعلدتًارومأنييراشكنإلاىدلىرأيننأك":تلقف
نمنانثااهبءاجةرخصلمحمث."مهنيبروديامًارمأنأملعأ":لاقف
اهعضوواهلمحف،نيترمباهبنرمتييتلاةرخصلانمربكأتناك،هدنج
،ةصاخلاةفرغلاانلخداملو.هسبالمريغيلبهذو،بعتىتحتارمسمخ
ٌبارشانلمُِّدقو."هبموقأنأيليغبنياممًاقثاوتسل":ناطلسلالاق
ةاصعلاءالؤهناكدقل":هثيدحناطلسلاعباتو،ةيفزخةيعوأبٌذيذلٌءىفاد
هورّخسينأاوعاطتساو،مهشيطباشابمدمهانيخألتقيفًاببسنودرمتملا
،ناردلاجقيرطىلعتريكشألايفانومجاهلب،كلذباوفتكيملو،مهتاياغل
انيلعبجوتةدرمتموةشئاطةفئاطهذهف،ماهسلاولابنلابانتميخاورطمأو
ةيراشكنإلادونجف،رذحلاوةسايسلانمفلآتمجيزمباهعملماعتننأ
،ذوفنلاوةوقلاباحصألوضانألانامكرتةهجاوميفةينامثعلاةنطلسلاةنامض
،اذكهنوسرطغتيمهلعجت،اهتدحووةنطلسلادوجوةنامضمهنأبمهتفرعمو
ًاديعبكنورينوريثككانهف،اشابناعنكايًاديجكينيعحتفاوًاظقينكتلف
،رابخألاعمجتو،مهنيبللستتنأعيطتستكلذل،اننيبىرجامببسبانع
مهنإ،ًالهسنيقابلابيدأتنوكيةضرحملاسوؤرلاديدحتانعطتسانإف
موييتأيسو،مهنايغطيفكلذنولغتسيمهف،نآلامهيلإيتجاحنوكردي
.ً"اضيأمهعميباسحهيفيفصأ
ققحيوً،اضيأةيضقلاهذهعباتياشابهدازنيقاقددمحأمظعألاريزولانإ"
."ناطلسلاانالومايًارسعوضوملايف
."كلذيفرمتسيلف"-
ءالؤهّدوىلعظافحلاانالوموانديسايبعصلانم":ناجنسحلاقف
عوضومنإف،ايندلاعاتمنمهيلإاولصواملكنممغرلاىلعف.مهفيلأتو



دقنُكي،هلليدبالمئادهنأنظينمف،مهيلعبعصةقلطملاةعاطلا
."ريبكأطخيفعقو
كانهنأكً،اقلقكارألازأالً،انسح":لوقيوهوناخميلسيلإتفتلا
."اشابلااهيأانلهلوقتنأديرترخآًامالك
:ثيبخلاهريثأتبلوقلاتفنأتساو،ّيلعودبيقلقلانأنمًاقثاوتنك
ىلعيراشكنإلاشيجلانممسقمزعةيقيقحلاةلكشملا،ناطلسلاانالوم"
.ً"ادغشيجلاركسعمنعمهلاقثأبلاصفنالا
بيهرلافيخملاتوكسلاميخو،ربخلاةأطوتحتنوكسلاوتمصلاامزل
غلبلهو؟هلوقتاممقثاوتنأله":لاقّمث،ةياهناللاىلإدتميهنأكو
."؟ّدحلااذهليمجللمهناركنونيدرمتملاءالؤهدوحج
ريسكإلانمقرعتيهنيبجنكيملف،هلوقأامِردأملو،يرمأيفترح
،هجادوأتخفتناو،ضيبألاهدلجرمحاو،بضغلاةدشنملب،هبرشييذلا
رمألااذهفلخفقينم".محفلاامهنأكهانيعتّدوساو،هنيبجبطقتو
امينمبلطاو،مهريديوءالؤهسأرينمفرعتنأينيفكي؟اشاباي
نمثلانوعفديمهنأل،نآلاىتحةرازوكدلقأمل.رمعلاقيدصايهديري
."ءارزولالكقوفكعضأيننأبقث،نكلً،ايلاغ
دعبنوعمتجيسمهنأتملعيننكلو،مهسيئرملعأال،ناطلسلاانالوم"
تاوغآنمةعبرأوأةثالثمهسأري،ةنيدملالامشيفليللافصتنم
مهتأنأيننكميالو،تقوىلإجاتحتنيطروتملاءارزولابيتفرعمو،ةيراشكنإلا
."يقنعيفهبنذلمحتأوًادحأ
.لهسكلذدعبرمألاو.ءامسأبينتئاواشابلااهيأبهذا":ناطلسلالاقف
."انتضبقيفمهعوقورظتننونئامكلابصنن
."ناطلسلاانالومايةعاطلابوجومكرمأ"-
،يراقوويتنيكسىلعًاظفاحمةدرابلارصقلاتارمميفيشمأتجرخ
تغلبو،ةياهناللاىلإًابرهضكرلايفةبغريقامعأيفمتكأنألواحأو
.ميقأثيحةنيدملافارشأنمكبصلاخهكلمييذلارصقلاةبوعصب
فوخلاةدشنمماجسناريغيفدربيوقرعتييمسجوً،اعّدصتميسأرناك
يانيعو،ريغصلادلولامسجكراصوصلقتمخضلايمسجنأكىتح،قلقلاو
نيتفاجنيتفشكنيتصلقتمياتفشو،تارظنلاقرتسينئاخينيعكناوارمحلا
برضييناسلو،امهنمللستيذلابذكلاحاضتفانمنيتدعترمنيتققشتم
امقفألايفبقرأمامألاوحنتلاماهنأكيتماقو،فاجلايقلحنطابب
فرعتالتارماغمضوخنسىتمىلإىرت،ناتيومدلاهاديهعنصتنأنكمي



ذاقنإنألكلذنمدبالناكنكلو؟نونجملالتاقلااذهعماهابقع
لكيفنيمكلايفعقيالليعامسإهاشلاف.انيلعًابجاوناكّةيلعلاةلودلا
نعليعامسإهاشلاانلتقيسةمداقلاةرملايف.ةرملكيفَوجنينلو،ةرم
.ىرخأةرملوبنطسإىرننألبقتومنو،انيبأةركب
920لاوش26ءاعبرألا
نوكيسامكةنوخلاةياهنيكحتةريثكًاصصقانرغصيفناطلسلاعمانأرق
يتيوهبّطقينركذيملهنكلً،اريثكانلداجتوانشقانتامبرو،اذهانتقويف
نكميهذهحورلاةعلقنأنظأنكأملو،ًةريثكًارومأانمساقتو،اهبينريعيو
اذهىلإسافنألاعوطقماهضاقنأتحتىقبأومايألانمموييفراهنتنأ
تناكامبريضاملانايسنّطقعطتستمليتلاةساسحلايتعيبطو،ّدحلا
ىلإيندوقتسيتلاراحتنالاةركفيديبتأيهدقنوكأاذهبو.يتياهنجسنت
هسيساوجكرحميلسناطلسلاف.ةدمذنمينقرافتمليتلاوةميلألاةياهنلا
لتقدعبةددرتملايتلاحبقارامبروً،اديجءادعألاةبقارمنونقتينيذلا
.هسفنذقنأو،اشابمدمه
ةنيدملالامشةفوشكملاةقطنملاىلإناطلسلاجاردتسابيضقتانتطختناك
يقبتملايراشكنإلاشيجلاموقيف،مهبكاسمإلاونييراشكنإلاضعبةدراطمل
نمًابيرقًانيمكبصننةنيدملاباوبأقلغننأدعبو،رصقلاىلعءاليتسالاب
ًاناطلسناخناميلسهدازهاشلانلعنو،ميلسناطلسلالتقلةنيدملاراوسأ
انلشفاننكل.هلًاربقةيسامأةعلقلعجأو،اشابمدمهلكلذبرأثأو،هناكم
عوضوملااشابنيقاقددمحأحتفثيح،انرسظفحنمنكمتنملوانتقامحب
هماقمىلإةدوعللهصرحلغتسينأديريوهواشابهدازكسرهدمحأعم
ًاببستناكاهبملعيلنكيمليتلاةقامحلاهذه،معن،انفصيفنوكيل
نيقاقددمحأقمحألابكنأ،ناطلسلاسلجميفانلثمامدنعو.انتياهنيف
لواحيلظو،ةمحرلاووفعلاسمتلي،هيلجروناطلسلايديىلعاشاب
لاجرلاككريصمهجاوومق":ًالئاقهيفخرصيذلاناطلسلافاطعتسا
رجفناف،هقنعيفهبرضو،هرجنخجرخأف،ناطلسلاربصدفنىتح."لاطبألا
هتوقتراخىتح،هبّلحاميردياللهاذوهو،ههجوىلعمدلا
لصفيلدالجلاىلإدونجلاهبحسف،ضرألاىلععقوو،ناواقرزلاهانيعترادو
.ةدحاوةخرصخرصينأنمنكمتينأنودنم،هسأر
ةوخألالكو،ىسنتنأعطتستمل":لوقينيتبتاعمنينيعبّيلإتفتلامث
ىرتالأ!؟كلذكسيلأ،مويلاكلذكيسنتنأاعيطتستملاننيبةقادصلاو
."!؟اعمانلتقيهيلعينربجتامنأ



:هلبقنيقباسلاةحارىأرو،لوهجملاةبتعزواجتنمِنانئمطاوِءودهبتلق
."يلاحليقنعبينحأو،يرمأملسأو،ىلب"
تسيلهذهف،يلكتنايخىلعًارصملازتالوً،امدانتسلتنأً،اذإ"
موينيدرمتملاةنوخلامامأكحبذأنأّيلعبجيناكلب،يلىلوألاكتنايخ
."ماهسلاولابنلابانتميخاومجاهمويتريشكالأ
،امهنيبءطببتومأو،نيفرطنملعتشتةعمشتنك":لوقأانأوتمستبا
،ةآرملاقامعأيفقدحأتمنومونلانمظقيتسأاملكوً،امئادًامدانتنكو
مدمهيقيدصيئاقلناك،يهجوىلإاهيفرظنلاىلعؤرجأنكأمليننكل
نكأمل،يتارظنويرطاخيفروديو،يسجاهلكشيًامولظملتقيذلااشاب
مويتلتقانأف،يبنجنيبيتلايسفنلىتحهليتنايخبفارتعالاعيطتسأ
."حورالبيشميدسجانأف،اشابمدمهلتق
ام":ينلأسوينمبرتقامث،ناكملايلخأوسانلاجرخف،هديبناطلسلاراشأ
هذهىلعههجوركذتأنأديرأنكأمل."؟كلذكسيلأ،يلكماهتانوهأ
طوطخهيلعترهظيذلاهجولااذه،يتايحتاظحلرخآيفلاحلا
يذلاامىُرت.هينيعضمغأو،مامألاىلإهسأربلامو،ناوألالبقةخوخيشلا
ىلإانرفسنوكينأىنمتأتنك":ًالئاقهثيدحعباتمث؟نآلاهيفركفي
،فسأللويننكلو،يلًاراصتنانوكيامردقبّةيلعلاةلودللًاراصتناسراف
."رخآلاولتدحاولايئاقدصأدقفأ
ايكيأريفثحبعوضوميصخشلارصنلانوكينأنكميله":تلقف
خطلتتيذلامدآنبادنعًانايحأهانعمرصنلادقفيالأ؟ناطلسلاانالوم
مث،كتوخأدالوأمث،كاخأّمث،كابأتلتق؟ءامدلانمردقلااذهبهادي
."لكلاكلمتىتح،عيمجلالتقتسو،كءاقدصأ
هلجأبتاميدلاونأبلكلااهيأملعتملأ":لاقوًابضغوًاظيغههجوألتما
لاقو،ًةأجفهتوصةربنتريغتمث،"؟دحأينقدصيالاذامل،هلتقأملو
اماهلمحأويسفنقزمأتنكامدنعيننألً،ائيشقحتستالتنأ":ءودهب
ةيصخشعامطأدرجماهنأنظتتنك،يتلمويموقلجأنمقيطتال
،ةطلسلاىلعِلوتسأملوليننأًانيقيملعتتنأو؟كلذكسيلأ،ةطلسلل
هذهنأو،لوضانألاىلعءاليتساللاهمايأدعتنآلاةيوفصلاةلودلاتناكل
دارأامكةيلوؤسملاقحاوفرعيملنيذلايتوخإدييفتيقبولةطلسلا
تنأ،بذاكتنأ":هتوصىلعأبفاضأمث،"تّتتشتوةمألاتعاضل،يبأ
ةسيرفعقأنأينديرتكنأليكذكنكلو،هرصبماقتنالاىمعأ،نئاخدرجم
ًةميظعًةكلمميدلولكرتأسيننإً؛ائيشكربخأنأديرأو.ريمضلابينأت



يفاهعمجأيتلاةلودلامومهو،كبلقنئمطيلاذهكللوقأ.تومأنألبق
ضعبيفدسحألينعفدتامبر،يقامعأيفهتأطوبسحأيذلاءبعلاويبلق
،ةحارتسالابلوزيدسجلابعتف،هلتقيلدالجلاهذخأييذلالجرلانايحألا
يفملأبترعش.ً"اديورًاديورحورلاجورخبالإلوزيالسفنلابعتنكل
ملألاباذإف."يخأايكلهميدقتعيطتسأامرخآاذه":لوقيوهويترصاخ
امهنإفكتنباوكتأرمابكلابلغشتال":فاضأو،ةدعملاىلإءاعمألانمدتمي
."ةهفرمةايحناشيعتسو،كناثرتس
هدولىمركو،هتميخيفهونجساوهوذخ":لوقيوهوسرحلاىدانمث
ناكامنيبو."هقنعاوبرضارجفلادنعو،هتابجاورخآّمتيهوعد،ميدقلا
ناطلسلاناك،ءارولاىلإرظنلانمتنكمتً،اجراخيننوبحسينودالجلا
هنكل،ًةدحاوًةرمتومأستنك،ءامدلابجرضمليوطخيسهديبوً،افقاو
ىهانت،ةريخألاةليللاتاعاسيف."ةرمةئممويلكتوميلًاديحوىقبيس
نيقاقددمحأىلعوّيلعةزانجلاةالصف،ةربقملايفرفحلاتوصيعمسىلإ
.ضرألاهجوىلعكلذدعبرَكُذننلو،رهظلاةالصدعبماُقتساشابهداز
تايركذلاكلتلمحتيسمكو؟تقولااذهيفناطلسلاهلعفييذلاامىُرت
؟هبلقيفةميلألا
ملألهناكمًاكرات،فقوتوهناكمرثختدقيرهظنمفزانلامدلاناك
عونلاكلذنممس.مومسمخيسبميلسناطلسلاينحرجدقل،فيفخ
نليننأملعأو،نيحىلإولوفوخلاينعبِهُذيوةأرجينحنمييذلا
نآلايرتفدعضأس.ةعاسنيرشعوعبرأنمرثكأةايحلاديقىلعنوكأ
،اينودأةباشلايتأرمايفريكفتللًاليلقغرفتأمث،نيتعكريلصأو،يشارفىلع
،يتايحيفهارأنأتينمتيذلاليمجلاطيحملايفامبرو،ةريغصلايتنباو
.مالسلاوبلاحطلاوحلملابةقيمعلاههايم

III
يهتنياليذلاهشيجعم1515ماععيبريفناخميلسناطلسلاكرحت
ىلإةرملاهذههتلمحقيعتتناكيتلاتابوعصلانأكرديوهو،هرمذت
ةيقرشلاةيبونجلاوةيقرشلاهدودحنيمأتنآلاديريهنإ.تليزأدقسراف
يتلاهامكةعلقىلإريسملاىلإةيادبلايفردابف،لوبنطسإىلإةدوعلالبق
موجهب1515رايأ19يفتطقسف،نييوفصللىلوألاةيامحلاةطقنربتعت
نم،بزعلانوحالفلااهدوقييتلاةيعفدملانمرصعلاورهظلانيبريصق
تاريذحتنممغرلاب-اوبلاطمهنكل،نييراشكنإلالخدتىلإةجاحلانود
ناطلسلاخضرف،نيمجاهملاةصحلةيواسممئانغلانمةصحب-ناطلسلا



ً.ارطضممهبلاطمل
يفىقبيو،هعلاطءوسفلاخينأاشابهدازكسرهدمحأعطتسيمل
،هدازنيقاقددمحأمادعإدعبروهشةعضبنمرثكأىمظعلاةرادصلا
ىلعةرطيسلاعيطتسياليذلازوجعلاكلذنمميلسناطلسلاسَِئيامدعب
.روهشةدعًارغاشىمظعلاةرادصلابصنميقبو،ةيراشكنإلا
28يفساويسىلإداعوهرارقتسابرطضايذلاشيجلارمأهسفنبىلوت
يفبولطملاريثأتلاثادحإنمنكمتيمل،لوطملاهثيدحنممغرلابو،رايأ
ءالعهدجةبساحمىلعًاممصمناكهنكل.اٍّيسفنوًايركفبعتمشيج
يفرّيسو.هزئاوجوشيجلاتانييعتعفرف،نينامثلاوةعباسلاغلبدقوةلودلا
مدخلااهسأرىلعةبخنلانملتاقمفالآةرشعنمةوق1515ناريزح5
يفهيلإمضناو.ةلودلاءالعلاتقل،مظعأًاردصهنيعدقواشابنانس
ىلعًامكاحهنيعيذلا-ةلودلاءالعخأنباولغوأراوسهاشقيرطلا
.لتاقمفلأنيثالثعم-رداقلاوذقجنس
هئانبأنمةعبرأوةلودلاءالعسوؤرتيِقُلأ،ناريزح13ءاعبرألاموي
.ناطلسلاقدارسمامأةيدلجسايكأيفلسعلابةسومغمهتداقنمنيثالثو
وهوةلوطببةكرعملاضرأيفطقسدقكبتروقزوبةلودلاءالعناكو
ةرواجمدودحنييوفصللدعيملكلذدعبو،هلالقتسانعًاعافدلتاقي
.كيلامملل
،2مكفلأ212بونجلاوقرشلاوحنةلودلاتعسوتتالمحلاهذهب
فاعضأىلإريرحلاقيرطبلماكلامكحتلاببسبتادراولاتعفتراو
.ملاعلايفةيربةوقمظعأينامثعلاشيجلاربتعاو،ةفعاضم
َتلِسُرأامك،ديربلاةاعسعرسأعمتلِسُرأو،ةيناطلسلاحتفلالئاسرَتبُِتك
هوصناقرصمناطلسىلإ،كبتروقزوبةلودلاءالعسأربةقفرمةلاسر
26ءاثالثلامويو.ىفختالةلالدرمألااذهلناكو،ةرهاقلايفيروغ
.لوبنطسإىلإساويسنمًالفاقرفظملاشيجلاكرحتناريزح
)*(
:ناجنسحتاركذمنم
921يناثلايدامجءاثالثلا
يفشيجلاركسعمنملابقتسالامسارمبحياليذلاميلسناطلسلاجرخ
ةنيفسيفليدءانيمنماوبكرو،هدنجنمةعامجنيبةيفخ،ةزبكعقوم

شيجلاناكامدنعوً.اريحمًارمأكلذناكو،رصقلاىلإنيهجتمةيعارش
،ةميظعلابقتسامسارميفيلاتلامويلايفيباقبوطنمةنيدملالخدي



ةيعامجلاةيعدألاو،عرقتلوبطلاو،مسارملايدؤت)36(َرتَهملاتناكامنيبو
ءارزولامئامعتناكامنيبو،شيجلااذهلةرفظملاةدوعلابًالافتحاأرقت
ناطلسلانعثحبتنويعلاتناك،ةروثنملادورولااهيطغتةداقلافاتكأو
.ناخميلس
نيرورسمدجاسملاىلإاوأجلوً.ارابكوًاراغصعيمجلابولقىلإةحرفلاتلخد
،ميظعلامويلااذهىلعهللًاركشنودجسيو،نآرقللةيعامجةمتخنوأرقي
نوحادملاناك.ًاليلقالإهتايحيفناسنإلااهشيعياليتلامايألانمهنأل
قدأب،ميظعلاراصتنالاكلذءابنأمهيلعنوّصقي،سانلانيبنورودي
نيذلامازقألالاجرلاىلعةوالع،مهعمةكرعملايفاوناكمهنأكو،هليصافت
تاكرحمهديلقتومهتاكرحومهلاوقأبًارورسوًةحرفسانلاسلاجمنوألمي
ىتشبةرماعلادئاوملاترشنو،ةكرعملانمنوبرهيمهونييوفصلادونجلا
نوحرفعيمجلاف،عراوشلاوتيناوحلايفنوفزاعلافزعو،ةمعطألاعاونأ
،ةنيدملابابنمشيجلالوخدلمتكاامدنع.ميظعمويهنإنوشتنمو
نعسانللءارزولاوحرشأتذخأف،ناطلسلادوجومدعنمسانلاشهد
هنامزيفترثك،نيينامثعلانيطالسلامظعأنمهنإًاقح؛ناطلسلاعضاوت
ناكدقل،تالزانتلافرعيالًابلصهنوكنممغرلاىلعو،تاكربلاوتاريخلا
لثميفمهعمهطالتخاوسانلاةكراشمنمهعنمييذلاّدحلاىلإً،اعضاوتم
.ميظعلامويلااذه
921يناثلايدامج29سيمخلا
:مهو،ةميلألاةلكشملاكلتيفنيضرحملايقابرهظةيلاتتملاتاقيقحتلادعب
مناهيلجاتجوزيلبجرفعجهدازيجاتمتخلالوؤسموركسعيضاقلا
،اشابردنكسإيناثلاريزولاو،)ةريسأتعقويتلاليعامسإهاشلاةجوز(
،ناطلسلاسلجمىلإاوِرضُحأو،اغآنامثعَزمَيلابديصلابالكيبرمسيئرو
مدعىلعنيملسملادونجضرحنممكحام":يبلجرفعجناطلسلالأسف
كلذتبثاذإ":ةجاذسلكبيبلجرفعجلاقف."!؟ملسمٍناطلسةعاط
ذخأف."كسفنبكسفنىلعَتمكحدقل":ناطلسلالاقف."مادعإلاهمكحف
نويامهلاناويدءاضعأةشهدمامأًةدماهًاثثجمهولعجو،ءالؤهنودالجلا
يراشكنإلاشيجلاةداقراذتعابتيوطةلكشملانأاوبسحامدعب،)37(
لوبقو،ةميلألاةلكشملاكلتيفىرجامعناطلسلانموفعلامهبلطو
.هردصىلإدنجلاهمضو،مهراذتعاناطلسلا
921نابعش11ءاعبرألا
ةبيطلاهتايناهيفرهظيةلاسريفكبلوغمهثوعبميروغوصناقلسرأ



دقو،لوضانألايفنييوفصللةعلقربكأركبرايدحتفىلعهئنهيو،ناطلسلل
دقف،ءامدةقارإنودنمويسلتيبسيردإريبكلاملاعلادوهجبحتفلامت
عمتجاف،ناطلسلاشيجىلإناردلاجيفلصحامكةيدركلارئاشعلاتمضنا
ناجنزرأريمأتاوقىلإاومضناو،ركبرايدبابدنعيدنجفالآةرشع
ليعامسإهاشلالارنجكردأف.كبيداشةيسامأءارمأريمأواشابدمحم
ولغوأهجطسوأناخدمحمىفوتملاوخأولغوأهجطسوأناجهرقريبكلا
يلقيبرفظمراصو،ةنيدملانمبحسناف؛ركبرايديففقوملاةروطخ
.ركبرايدءارمأريمأاشابدمحم
921ناضمر8نينثالا
نكل،هدسجبهرصقتالاصوزيلاهديفىشمتيناخميلسناطلسلاناك
ىلعرهشأةثالثيضمتدكتملو،كراعملاوبورحلاءامسيفقلحيهلقع
،دودحاهلسيلةدقوتملاهحوروهتاقاطف،رصقلابًاعرذقاضىتحهعوجر
يتلاجنرطشلاةبعلالولو،هلقعيفرودياممهفينأعيطتسيدحأالو
ةصفحةناطلسلاهتجوزىتح،سانلابةلصّيأهلتناكامل،هعماهبعلأ
،هعوجردنعريبكلامامتهالاكلذاهبمتهيالًاريثكاهنعبيغييتلا
ةعاضإنهربتعيهنإفيراوجلاامأ،اهريغةجوزهلتسيلهنأبيرغلاو
،ةلودلاتاقالعوحلاصمجراخًادحألباقينأديرينكيملو.رثكأالتقو
امهمأطخنعىضريالو،بيردتلالميالهدسجو،ةءارقلالمتالهنيعو
مهلًازفاحناكهنكل،هبراقأوهئاقدصألًاجعزمناكاذههروطوً،اريغصناك
.ديدشلارذحلاوهابتنالاوةقدلاىلع
،رمسوىروشسلاجمميقيناكًاميدقليعامسإهاشلارصقيفتنكامدنع
هاشليعامسإلاقف،هتافصوميلسناطلسلاةيصخشلوحاهيفرواحتنانكو
هلسيلديحولفطكوهف،نيكسموميتيميلسناطلسلانإ":ةرمتاذ
لب،ايندلاتاذلمبعتمتيالو،رمسيفانلثمسلجيالو،ايندلايفبيرق
حاتفماذهو،ديدحلابهدنجوهموقمكحيو،ةماتةيدجبايندلاىلإرظني
يننكلو،ليعامسإهاشلامالكاهنيحمهفأمل."هتياهنحاتفموهو،هحاجن
يفتكلهأةيبصعلاهذهف،ًالوأهاتكهنأهتيبصعوهتيدجفً،اديجنآلاهمهفأ
ناعنكو،هتفرعمبفرشتأمليذلااشابمدمههتلوفطءاقدصأ،ٍةريصقٍةرتف
،رخآلاولتدحاولاهؤاقدصأباغ،ريخلاالإهنمَرأملوهتبحاصيذلااشاب
:مويتاذهلتلقوتأرجت،اهتقاطقوفهسفنلّمحيهنإ.مهبايغهانضأو
هللاىلعاوّلكوتف،يناطلسايمهلااذهلكمكسفننولّمحتمكيلعمارح"
اشابناعنكأطخف،مكنمرثكأمكتاقاطملعيو،مكتايلوؤسممجحملعييذلا



ةملكبولوينبجيملف."مكناكمهسفنعضينأعطتسيملو،اذهناك
.ةدحاو
اليننإىتح،اهلكءاطخألاةيلوؤسمهسفنلمحيو،ليصافتلالكعباتيهنإ
ناكو.ءاطخألاهذهلكةيلوؤسمهسفنلّمحيلتقولادجيىتميردأ
يلدبالو،مهيلعفطعلاوسانللنيللانمًابجحةدشلاهذهىلعلدسي
ينربخأدقو،ةفصلاهذههيففرعيناكاشابناعنكنأانهنّيُبأنأنم
نأوأً،افيعضىُرينأفاخيناك.ناطلسلاىلإلوألايمودقدنعكلذب
.فيعضهنأىلعهعملماعتلامتي
.ّطقلبقنمهرأملامكًاديعسهتيأريننأحابصلااذهبيجعلانملهنإ
الإليللانممنيملهتداعكهتيأر،رجفلاةالصدعبهيلعتلخدامدنع
تينحناف."؟تنكنيأ":ردكلاهألميتوصبينلأس،هنمتبرتقااملف،ًاليلق
ظقيتسأنأعطتسأملف،ناطلسلاانالومايًامئانتنك":تلقوًالجخيسأرب
."رجفلاةالصل
!؟ليللاةليطًامئانتنك-
!معنفسألاعم-
.هتيأريذلاملحلانعينثدحً،اذإ-
."ناطلسلاانالومايملحيأةليللاَرأمل"ً:اديجتركفنأدعبتلقف-
الً،اديجركذتً!امانمىريالوليللاةليطمانيلجر!؟كلذنوكيفيك-
.تيأردقنوكتنأنمدب
.ناطلسلاانالومايتيأرامهللاوال-
.رمألااذهبيجع-
يتلاةمزاللاقاروألاهلرضحألاغآنسحنيباوبلاسيئرىلإينلسرأمث
.ناخناميلسهدازهاشلادهعلايلوهدنعاهكرت
قاروألانمسادكأنيبًاقراغ،رصقلليناثلاءانفلايفاغآنسحناك
يفعنصتةيدابآقاروألاتناك.ةرطعحئاوراهنمحوفتيتلاوةلوقصملا
ةحاوفةبيطاهتحئار،بونرخلارجشءاحلنمدنهلايفدابأتلودةنيدم
.ليمجلائفادلايضاملاتايركذبةلمحم
ريكفتلاراثآههجوتامسقىلعتيأرو،هتداعكًاحرميدنفأنسحنكيمل
كلتذخآنأتدرأامدنعو،هتافرصتلكيفةيدجلاتيأرو،بائتكالاو
كلابام":هلتلقف.نافجترتهيديتدجو،اهلجأنمتيتأيتلاقاروألا
هيبجاحعفرمث،ةرتفلتكسف."!؟لصحيذلاامً،ايعيبطمويلاكارأال
."هيلعهّصقأسنملوأتنأوً،اميظعًامانممويلاتيأردقل":ًالئاقنّيثكلا



.ناطلسلاىلإينعبتافً،اذإ-
!؟ناجنسحايلوقتاذام-
،يفنلابهتبجأامدنعوً؟امانمةليللاتيأرنإحابصلاذنمناطلسلاينلأس-
دوجونمدبالف،يمساكنسحكمساو،كمانمبينربختنآلاو.برغتسا
.اغآنسحايرمألااذهيفةمكح
.ناطلسلاةفرغىلإًاعرسميعمهتبحس،هتعناممنممغرلابو
هلاهدميتلاةفشنملابهيديوههجوففجيناطلسلاناكانلخدامدنع
ناطلسلامامأسلجي،رادنزخلاسيئراغآدمحمهدنعناكو،مدخلاريبك
ءاضيبلاهتمامعو،ليمجيدروزالناطفقهوسكي،بيهملامخضلاهمسجب
هيتنجووهنيبجىلعًاراهنأليسيقرعلاناك،ًاليلقءارولاىلإليمتةريبكلا
:انكابتراوانرتوتىأرنأدعبناطلسلالاقف.ناطلسلاةلئسأنعبيجيوهو
."اغآنسحبيتأتنأال،قاروألاراضحإكنمتبلطناجنسحايكبام"
هرأملو،اغآنسحهآرهنعينتلأسيذلامانملا،ناطلسلاانالوماي":تلقف
."دحاوانامساو،انأ
."اغآنسحايهتيأريذلامانملانعانثدحايه"ً:امستبمناطسلالاقف
أرقأتنك،يديس":ًاليلقأدهنأدعبفجترمتوصباغآنسحلاقف
ءارحصيفيسفنتيأرف،تمنوينيعينتذخأفليللايفميركلانآرقلا
اهحايرتبهو،مويغلافلخاهرمقىفتخاةملظمةليليفكتميخسرحأ
،يهاجتابنولبقي،ءارضختايارمهديبناسرفةعبرأىرأيباذإف.ةدرابلا
مهلويخرفاوحتيأريننأالول؛مهلأسأو،مهفقوأنأتدرأاوبرتقااملف
،مههوجوىلعتناكيتلاةبيهلاةشعرينتكلمتو،ضرألاسودتالءادوسلا
نمثعبنييذلاءفدلاو،مهنمعشييذلارونلانميعومدترمهناو
يبقيليناكو،مهبوجتسيوماركلاءالؤهيلثملأسينأتييحتساف،مهنيعأ
ناطلسلانعينولأسف،مهيديألبقأوينحنأنأو،هوجولاهذهىلإرظنأّالأ
نكلو،هظقوتالسأبال:ةمدقملايفيذلاسرافلالاقف.مئانهنأمهتبجأف
ةالصلاهيلعدمحمتاقولخملاديسباحصأنحنانمودقبحابصلايفهربخأ
نأبهربخيو،هيلعملسيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأبو،مالسلاو
ًائيشينعاودعتبامث،كلذاولاق.هلتيطعأنيفيرشلانيمرحلاةمدخ
ءالؤهْنَم:يسفنتلأسف،مهفلخومهمامأءيضتمهتايارتناكً،ائيشف
مهتمدقميفناك؟مهفرعتملأ:لوقيتوصباذإف؟مهؤامسأامو؟ةباحصلا
."مهنعهللايضريلعو،نامثعمث،رمعهبناجبو،ركبوبأ
ًالئاقّيلإهجتامث،مامألاىلإهسأربًالئاممانملااذهىلإناطلسلاعمتسا



الإكرحتننأعيطتسنالنحن،ناجنسحايتملعأ":فجتريتوصب
علطميفهللاءاشنإجرخنسو،هرظتننانكيذلارمألاءاجدقو،رمأب
."مداقلاعيبرلا
921لاوش1ءاعبرألا
،نيلصملانيبةبلجانعمس؛ديعلاةالصرظتنننحنامنيبو،رجفلاةالصبقع
فقو،ديعلاةالصدعبو.يوفصيئادفلجربنوكسميبابلاسرحباذإو
سلجيملو،سانلانمديعلايناهتلبقتيةداعسلابابيفميلسناطلسلا
يناهتسانلالدابتنأدعبو،ديعلالجأنمفرخزملازهجملاهشرعىلع
ناكسعجرو،سانلاقرتفا،ةيعدألادعبو،مهنيباميفوناطلسلاعمديعلا
ادختكناك؛كلذكمهامنيبو،مهنكاسمىلإةلودلالاجررابكورصقلا
يئادفلادنعهودجوًافلغمينيطعيلهديدمييبلجيرون)38(بابلا
نأاهنم،هتوملبقءايشأبفرتعادقل":لوقيوهو،مدعأيذلايوفصلا
ءامدنأل،راعسألاصخرأبو،قرطلاعاطقلنيملسملاىرسألاعابهاشليعامسإ
لجأنمىرسأللقرطلاعاطقءارشناكامو،هيأربسحبةصيخرنيملسملا
اوماقنيملسمللمهضغبةدشلو.مهبليكنتلاومهبيذعتلجأنملب،ةراجتلا
ريماسمباهيلعمهوتبثو،ةيبشخحاولأىلعةيسنرفلاةقيرطلاىلعمهبلصب
."فزنلاةرثكنمةلاحلاهذهىلعًاعيمجاوتامف،مهلجرأومهيديأيفتقد
."تومللًاببسسيلفزنلا"ً:امتمتمتلقف،تعمسامميدسجرعشقا
."؟توملاببسوهامً،اذإ":يلبجيرونلاق
بلصيامدنعتوملاببسفزنلانوكيال":ديعبلاىلإقدحأانأوتلقف
ىلإءاجامدنعةيقدنبلاثوعبمنمتعمسامكةيبشخةحولىلعلجرلا
نانوكتنيتئرلانأل،قانتخالاوةمدصلاوهببسلالب،هاشليعامسإ
يتلامالآلانإف،سفنتينأبولصملادارأاذإو،بلصلاةلاحيفنيتدودشم
ىلإةدوعلانمنيتئرلاعنمت،ريماسملابةّتبثملاهيلجروهيدينمثعبنت
ًاقنختوميف،سفنتينأعيطتسيالكلذبو،سفنتللةيعيبطلاامهتلاح
."ةديدشلامالآلاهذهةجيتن
.هلكأتةريحلاوينعدعتبا،كلذيبلجيرونعمساملف
اهدهعأملةهارشبمحللاءاسحبرشيوهوناطلسلاىلعتلخدامدنع
ملو،"ديعمويلاف،ءاسحلااذهانعمبرشاوُندا":ينآرامدنعلاق،لبقنم
هتيطعأمث،هجازمركعأالىتح،بارشلاانبرشوماعطلاانيهنأىتحملكتأ
هتارظنتدمجمث،بضغبهسأرزهف،يبلجيرونلاقامبهتربخأو،ةلاسرلا
ىلعترهظف،اهأرقيأدبوةلاسرلاذخأمث،ركفيوهوتاظحلغارفلايف



ملف."؟ناطلسلاانالومايهللاءاشنإًاريخ":هتلأسف،ةملؤمةماستباههجو
ناكو،رحبلاىلعلطتيتلاةذفانلاىلإهجتامث،ةلاسرلايناطعأو،ينبجي
دعبتلمرتو،ةريسأتعقويتلامناهيلجاتلهاشليعامسإرعشةلاسرلايف
ًاتيباهاطعأميلسناطلسلانأنممغرلابو.يبلجرفعجاهجوزمدعأنأ
اهيفكيًابتاراهلنّيعو،ةيبهذةريلفالآةسمخاهحنمو،ةبرعوًامدخوً،اريبك
.ةبقارمنودنماهحارسقالطإديرينكيملهنإف،اهتشيعم
هرعشلاصيإ،ميلسناطلسلالايتغاىلعةوالعليعامسإهاشلادارأدقل
.اهيلإ
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:سداسلالصفلا
ايندلامكاح
I
.دبألاىلإىقبتنأةطلسللنكمي،تالباقتملاودادضألانيبنزاوتلالالخنم
)1984ةياور(ليوروأجروج
دادعتسالابشيجلاىلإهرمأميلسناطلسلاردصأ،1516ماعلاعيبرلولحب
ةعيبلاعمجيناكف،ًةرمتسمةميظعلايسلتيبسيردإتاطاشنتناك؛ةلمحلل
يفًارمتسممدقتلاناك.لوضانألاقرشبونجميلقإيفميلسناطلسلل
مكحباولبقةّنسلادركلانألةدحاومدةرطقةقارإنودنمميلقإلا
ناخهرقىلعاشابدمحميلقيبركبرايدءارمأريمأراصتنادعبو.زوواي
عقاوملاىلعءاضقلامت1516رايأ4يفراصحجوقيفولغوأهجطسوأ
هجطسوأناخهرقلتق.لوضانألاقرشيفةيوفصلاةمواقملانمةمهملا
يفراصتنالادعبو.نييوفصلارئاسخربكأدحأناكف،ةكرعملاهذهيفولغوأ
يراجتلازكرملاكِجرَيبةعلقتناكوً،اعابت،ةريثكعالقتطقسراصحجوق
هذهمهأنم،تريسوةفروأو،تارفلارهنلةيقرشلاةفضلاىلعماهلا
.ىرخأةنسمواقتسيتلانيدرامةعلقىوسَقبتملو.عالقلا
نيملسملاةامحو،نوروهشملاطسوتملارحبلاةنصارقلسرأً،اضيأمايألاكلتيف
ًةفلؤماياده،سوربربنيدلاريخدئاقلاةرمإبناعجشلاايقيرفإلامشيف
لوطسألادئاقناك.مئانغلابةلمحمنفستسنمنّوكملوطسأنم
.لامكسيرلاروهشملايكرتلاراحبلاخأنبايريبسيئرلا
نيعّصرمنيَفيَسهادهأوً،اصاخًالابقتسايريبسيئرلاناخميلسلبقتسا
رخآلاو،جوروأيملعمنيفيسلادحأحشوتيل":روهشملاهلوقلاقو،ساملألاب
."امهلزخيّالأهللاوعدأ.ودعلااَوزغيلو،نيدلاريخيملعم
يتلاو،عيبرلاةليطترمتسايتلاهتاحوتفيفاشابدمحميلقيبرمتسا
قرشلامشلزكرمكةقرلاىلعىلوتساف،ناطلسلاسفنيفةجهبلاتلخدأ
عضولااذهناكو،نيرهنلانيبامىلإلغلغتينأعاطتساو،اهلكايروس
،مايألاكلتيفوً.اضيأكيلاممللولب،مهدحونييوفصللسيلًاريبكقلقراثم
.سرافدضةلمحبينويامهلاشيجلاءدبنعءابنأطاسوألايفرودتتأدب
قشمدبونجمك200؛ىتشملارصق
)م1516زومت17(
بيهملارصقللةيلاعلاناردجلانيبقنتخييروغهوصناقناطلسلاناك
ناك.)39(يومألادهعلانميقبتملاجاربألابةموعدملاراوسألاطسوعقاولا



،اهتحئارمشيأدبو،تبرتقاٍةديدجٍةيلمرٍةفصاعيفقلقوسأيبركفي
نيواقرزلاهينيعبرادو،ةليوطلاهتيحلحسمو،ءاضيبلاهتءابعبفتلا
نمةينانويلافراخزلااهألمتناردجلاتناك.هلوحامىلعنيتيسكرشلا
يسرافبولسأبتالصواهقفاري،نوتيزلاناصغأو،راغلاو،ستوللاو،بالبللا
ةدرابلاءاوجألابركذتتناك،ةيكبشميماصتيفًاجزامتدادزتو،فيفخ
جاجزنمللستتيتلاةرارحلاتناك.ساقفقلامألاهدلبلءارضخلالابجلاو
كسمينأءرملاداكيّدحىلإةظيلغيصاجإلامازحلاتاذةمتاقلاذفاونلا
.اهب
ناريزحنمعساتلاذنماهلوحاموقشمديفكرحتييروغناطلسلاناك
هسارتحاف.ةرهاقلاىلعهنعًابئانكبناموطفرشألالوألاهريزوًاكرات
ةيلامشلاهدودحىلإكرحتللهعفدسيباوكىلإهدنعلوحتيذلادودحماللا
لسرأو.قراخلاكرتلاناقاخهنشينأنكميموجهيأّدصلًادعتسمنوكيل
نيثوعبماشابدمحأهجهرقويدنفأنيدلانكرهدازكريزميلسناطلسلا
ناطلسلالبقتساو.سرافناكةلمحلافدهنأغََّلُبيليروغناطلسلاىلإ
نأو،هتعانقمدعامهلرهظيملو،ةفايضلانسحوباحرتلابنيثوعبملايروغ
.ءارهّالإسيلهيلإلَقُنيام
نكمملانمناكو،دعبليعامسإهاشلاعمهتاباسحِهنيملزوواينأحيحص
هتهاقنةرتفِهتنتمليذلايوفصلاميعزلاةقنشمقلعيلةصرفدجينأ
هفدهكرتورصموايروسىلإههجوتنإف،هيلعو،زيربتةحاسيفدعب
،ةريبكرئاسخلهتاوقضرعينأنكميو،نونجلابالإهفصونكميال،يساسألا
شيجلانأنعًالضف،هاشلاعمباسحلاةيفصتةصرفهسفنىلعًاتِّوفم
يكولمملاشيجلاىلعبرحلانالعإو،ملاعلاشويجىوقأنمدحاويكولمملا
لاقياملقأ،ةنسلانملصفلااذهيفً،ادجةيلاعلاةيبرحلاةءافكلايذ
يفف،ماقتنالاءاروىعسيزوواينكيمل،ةقيقحلايف،نونجهنإهيف
ءيشلاهباسحيفناكلهف،لثملابدرللىعسكلذلهدجهلذخناريدلاج
؟ةجردلاهذهىلإًاطيسبًاجذاسناكله؟كيلامملاىلإةبسنلابهسفن
ديحوتناكو،ليعامسإوهوصناقنيبتالسارملللدابتكانهناك،ةقيقحلايف
ولو،ةلمحلاهذهةهجوتناكًايأاهيلعاقفتايتلاةطقنلاوهامهدوهج
طساوأىلإشامكنالاىلعزوواياربجأل،كرتشمعافدطخليكشتنمانكمت
.لوضانألا
نكيملهنأالإ،ةيمهأقافتالااذهيلويناكليعامسإنأنممغرلاب
ةبرضلادعبديدجعارصيفلوخدلاوةينامثعلايضارألاحايتجاىلعأرجتي



امدنعو،رداقلاوذىلعزووايءاضقدعبو،ناريدلاجيفاهاقلتيتلاةريبكلا
ناك،هلايتغالهييئادفنمنينثالسرأو،)40(حابصلانسحدلقينأدارأ
ناكو،ليعامسإبمهتقثةلودلالاجررابكوبعشلادقفدقل.لشفلاامهبيصن
.ةلوهسباهنعيلختلايفوأ،مهماهمزاجنإيفمهطبختيفًاببساذه
رمألانأ،هرمعنمنيعبسلاوةسداسلاغلبييذلازوجعلاناطلسلانقيأ
ظلغأهلاومسقأنيذلاهتداقلنئمطينكيمل.هدحوهقتاعىلعتاب
ءارمأريمأصخألاىلعو،مهضعبنأبرعشيناكو،هلءافولاىلعناميألا
دودحلاءارمأنعءابنألاهغلبتتناكو،زووايعمنواعتلاىلعاوقفتا،بلح
ايادهلالباقمكلذو،ليعامسإهاشلاعمقافتالابرضتًالاعفأنوتأيمهنأ
هبراجتبجومبفرعييروغناطلسلاناك.زوواينماهنوقلتييتلالاومألاو
.هذهكةبرطضملحارميفدحأبًامامتقثيّالأ
.رابكلارصمءاملعوثلاثلالكوتملايسابعلاةفيلخلاىلوألاةّرمللهتقفربناك
نإف،رورسملارهظمبرهاظتينأيروغهوصناقناطلسلالواحامهمو
امكةليللاكلتيفهسلجميفسلج.نويعلانعىفخينكيملهبارطضا
ًاليوطثدحتو،جلثملاهبارشنمةفشرفشتراو،قمعبسفنتو،ةداعسلجي
نأًاعيمجملعناننإ":دحأنعهظاعتماءافخإعطتسيملو،هيرماسمىلإ
ةنصارقلاسيلطسوتملارحبلايفهلوطسأةيوقتنمساسألافدهلا
مغرلاىلعو،اهلكةقطنملالودلةكرتشملاةلكشملامهنويلاغتربلاف،نييلاغتربلا
لامتحاو،هدانعىلعرصأةديدعتارممهانلسرأنيذلانيثوعبملانم
دقف،ريبكاندضحالسلاوقازرألالقندصقبلوطسألاكلذزووايمادختسا
عمةلودلاءالعسأرانيلإلسرأنيحاننيبيذلاةقادصلادقعزووايضقن
نممغرلابو،انلًاعباتناككبتروقزوبةلودلاءالعنأل،حتفلاةلاسر
ىلعزووايةرطيسنإ.انيضارأةباثمبهيضارأتناكاننيبةميدقلاتافالخلا
انلاكرتيمل،ماعلااذهنمراذآرهشيفطوبرخىلعهءاليتساو،ركبرايد
ناخهرقةافونأىلإةفاضإً.انكممثدحيامعتوكسلادعيملوً،ارايخ
ناكدقل.انيلإةبسنلابةماهةلأسملكشتراصحجوقيفولغوأهجطسوأ
دعيملليعامسإو.انتداقنميلاتلابو،ليعامسإةداقزربأنمهللاهمحر
امبررمأكانهو،ناخهرقةافودعبةديدجبرحضوخىلعأرجتيل
نييوفصلاىلعنوينامثعلااهققحيتلاتاحاجنلاف،ًةروطخاذهلكزواجتي
ّهلكيرصملابعشلالب،اهدحوةرهاقلادعتملو،ةرهاقلايفًابيحرتتيقل
كرحتنس،لاحّيأىلعو.هتاحوتفبتالافتحالاميقيو،هبحيوزووايمرتحي
ةرتفلايفكبريخبلحءارمأريمأتافرصتتناكاذإو،بلحىلإًادغ



."اهيراجمىلإهايملادوعتىتحراظتنالاانيلعف،ةهوبشمةريخألا
ىتحاهفرطىلدتيو،راتمأةدعاهلوطغلبيةريبكءاضيبلاهتفلتناك
ءاوهلالضفبفرفرتءاضيبلاةينطقلاهتبجيشاوحتناكو،هرهظفصتنم
زوواينإ":لوقيلكوتملاةفيلخلاناكامدنع،ذفاونلانملخدييذلاراحلا
،ايروسنمةدتمملاانتلودمضبطسوأقرشو،ةيطسوتمةلودبملحي
قثيهنإ.ايقيرفإلامشقرشىلإ،رصمو،ةيبرعلاةريزجلاهبشو،نيطسلفو
نآلاو.هنأشنمعفرليعامسإهاشلاىلعهقوفتو،مزاللانمرثكأهسفنب
ملاعلايملسمللب،طقفةنسلانيملسمللال،ديحولامكاحلانوكيلىعسي
."ةفاك
ً،اررشءاضيبلاههجوةرشبونيتيلجنملاهينيعيفو،يابصقشمدبئانزفق
هددعغلبيشيجسأرىلعاشابنانسمدخمظعألاريزولاجرخ":لاقو
نأًالواحمًاليلقتمص."ناسيننمنيرشعلاوعباسلايفً،افلأنيعبرأ
يفقرغييذلاهمسجىلعبضغلاهقامعأيفنلعيوهو،هراكفأعمجتسي
ىلإهتاوقبزووايمضنيسو":فاضأمث،يهبلارضخألاهناطفقلخادهقرع
ركبرايدلوخدلةلجدروبعنماشابنانسانعنمنأنمدبال.اشابلا
ةقطنملايفاندوجوربتعينأهنكميلاحلاهذهيفوً،اريثكزووايبضغأدق
ةظحللاىتحاذهنعفشكينلديكأتلابهنكل.برحللًاببسنيلقرعمك
.ً"اديجبرحلاليحفرعييكذدئاقهنإ،ةريخألا
درمزلابةنيزملاهتعبقتحتنمليسييذلاقرعلايروغناطلسلاظحال
هلوقبهلئاسريفينبطاخيباشلازوواينإ":لاقو،هليدنمجرخأف،توقايلاو
ىلعّحليو،سرافىلعهتلمحبينربخيامدنعًاريثكفطلتيو،مرتحملايدلاو
كلذمغرو،انيلعبرحلانشلهريثيسبلحىلإانمدقتو.ةرهاقلاىلإيتدوع
ايمتنأمكيأروهامف.اذهريغبرحلانعهعدرتىرخأًةليسوىرأالف
نماوناعنيذلازووايدونجعيطتسيله؟يخويشويتداقايوءازعألايباون
مهلتعكرنيذلانيروهشملاانناسرفمامأاودمصينأ،اوبعتوبرحلا
."؟ايندلا
نودنمكلذلاق."ليعامسإناسرفمامأكلذباوحجندقل":يابصلاق
نيتضباقلانيتريبكلاهيديلصافمتضيباف،هبارطضاءافخإنمنكمتينأ
.هيترصاخدنعهيفيسَيضبقمىلع
يبأعاطتساامكف،ةرمثدحيكلذ":ريبكميمصتبيروغناطلسلالاق
مامأةيذالوفلاداسجألابهزواجتنكميالًادساميقينأسربيبوزطقيدجو
مويلانحنكلذك،سوباكلاكلذنميمالسإلاملاعلااذقنأو،يلوغملاءاليتسالا



نمللقهنأباشلاليعامسإأطخناك.لتحملاهشيجوزووايدصعيطتسن
انتاوقردهننلو،هتاذأطخلايفعقننل.زووايىدلةيعفدملاتادحونأش
نكميو،طسولاىلعّزكرنسلب،ليعامسإلعفاملثمنيحانجلاةيوقتب
نمدمزووايف،اذهعقوتينل.ةيضاقةبرضباهقحسوهعفادمىلعءاليتسالا
نأنظي.ليعامسإلثمباشىلعراصتنالابهفنأعفريٌرورغمو،تاراصتنا
."هأطختبثنساننكل،دحأهلوطيالٍلاعهعقوم
.ناطلسلاهلاقامىلععامجإلابىروشلاسلجمقفاو
م1516زومت28ةيطالمءارحص
ضورفىدأيذلاولغوأناضمرلآخيشكبدومحمخيشلاثدحتملاناك
ىلإةبخنلانمفالآةسمخهدادعتشيجبمضناو،دحاومويلبقةعاطلا
حبصأ،يدنفأيلليبنزيلعمالسإلاخيشىوتفىلعًءانب":ينامثعلاشيجلا
،ليعامسإهاشلاعماوفلاحتنيذلاكيلامملاءالؤهىلعريسننأانيلعًاضرف
."ةعيرشلاولوسرلاةّنسلءادعلااوبصانو
لفسأنمبهتيتلاةراحلاحيرلابيلابينأنودنمةدحبزووايلاق
لقاعلجريروغهوصناقنإ":ماكحإباهضعبىلإةدودشملاهتميخناردج
."ةربخالبىقمحو،رصنلاىراكساننأنظي،ةسارفوذو
رفغتسأ،ناطلسلاانالومايكاشاح":دحاوتوصبسلجملايفنورضاحلالاق
.!هللا
لعفامكنيحانجلاىلعّزكرينلو،طسولايفانبرضلواحيسو،نظياذكه"
برضتس،ةليحلاهذهيفعقننلاننكل.نيمثلاهتقوعاضأيذلاليعامسإ
.طسولاىلإدوعناننأولامكنولتاقملابحسنيسو،ودعلايحانجانتاوق
نيحانجلادنعانئاهلإىلإنوفدهينيذلايروغهوصناقةداقكلذبلغشنس
مئانغلاينجبمهلغشنسانباحسناب،مهوحنانرجنيلواحم،دحاوٍنآيف
مدختسنساننإيأ؛مهروحنىلإمهفويسدترتكلذبو،انئاهلإلدبمهيهلنف
مزاللاتقولاعايضىلإعضولااذهيدؤيسو.يئاقدصأايمهدضمهحالس
كلتيفو،مهتأرجنودقفيسةمواقملادتشتنيحو،طسولاىلعموجهللمهل
مدقتيو،ةحورملاكةيعفدملانممعدباندنعقدانبلالاجررشتنيسةظحللا
،نيحانجلانممهودصنيذلاودعلاناسرفبقدانبلاةلمحطيحيس.انناسرف
كانهنوكينلو،دونجلانيبنوكأسفانأامأ.مهيلعءاضقلاةكرحأدبتو
."يهجوىريويتوصعمسيوّالإدحأ
نإ":لاقامدنعًاعيمجمهتكسازوواينأالإ،هناكرأضارتعانممغرلابو
،هنوسبلياممسبليملو،هدنجلكأياممناطلسهنأمعزينملكأيمل



هتلودنإف،برحلاةحاسيفمهبحاصيملو،اهسفنمهفورظيفمانيالو
."يدعبيتأينملهّغلبيلو،اذهعيمجلاملعيل.ءانفلاورقهقتلاباهيلعموكحم
نمبرتقايذلاانلوطسأنممهتيشخوكيلامملاقلقوهف،يناثلارمألاامأ"
باقربرضتلفكلذلو،مهسبحوانيثوعبمقحبمهفسعتو،ةيروسلالحاوسلا
دعبةلفاقلاسيئرعممهيلإمهسوؤرلسرتلو،مهيثوعبمنمانيلإيتأينم
يتلاةغللابدحاولكىلإثدحتلابجي.هلًاريقحتهتيحلوهرعشقلح
هذهةيطالمءارحصيفمويلانلعأ،يتداقايو،يئارمأايو،يئارزواي.اهمهفي
."كيلامملاىلعانتلمحءدبًاراهج
:ناجنسحتاركذمنم
922يناثلايدامج18ةعمجلا
ناطلسميلسناطلسلاحبصأباتنعريمأوولغوأناضمرنيريمألاةعيبدعب
َّلقو،مهيضارأتبهذنيذلانويوفصلاوكيلامملاامأ.نيرهنلانيبام
مامأَقبيملو،مهرمأنمةريحيفاوحبصأدقف،سانلانيعأيفمهرابتعا
مومعناطلسنوكيسنمنيبتيىتحنيينامثعلاعمبرحلاالإكيلامملا
عجارتنإيروغهوصناقناطلسلانأيلودبي.برغلاوقرشلايفنيملسملا
ةكرابملايضارألاىلعهترطيسدقفيسحجرألاىلعهنإف،بلحنمبحسناو
دوجوبودبيل،هفصيفثلاثلالكوتملاةفيلخلالعجهنأانملعوً،اضيأ
فرعيًايكذوًالقاعناك.دحوألاقحلارصانهنأبهبناجبباشلاةفيلخلا
.هلوحسانلادشحيفيك
تفتلا،ناطلسلاةميخهيفبصنتتناكيذلاتقولايفوةيضاملاةليللايف
،"ًاليلقليخلاىلعلّوجتنايه":لاقوًامستبمميلسناطلسلاانالومّيلإ
اوناكو،اشابمدمهواشابناعنكعمكلذلبقلّوجتيناكهنأبينربخأو
الومدقتالةرثرثاهضعبومهماهضعب،ثيداحألاىتشمهتلوجيفنوملكتي
.يننزحيوينقلقيناكيذلاردقلابيندعسيهنميبرقناك.رخؤت
لامرلاكلتتقرحأنأدعب،ليحرلاىلعترمحايتلاسمشلاتكشوأ
قيرلافجىتح،ةعفترملااهترارحبدابكألاكلتتأمظأو،ةبهتلملااهطايسب
يننأًارخفينيفكي،سأبالنكلو،قلحلافقسبناسللاقصتلاو،مفلايف
سمشلاتعضوىتحليوطتقوِضميملو.نيملسملاناطلسعملوجتأ
ًةيهازًاناولأاهءاروتكرتو،راهنلارخآاهعادويفءامسلانيبجىلعاهتلبق
.ةرارحلااهنمعشتيجسفنبلاورمحألاويناوجرألانم
ناطلسلالاقف،ايندلاتملظأو،ناولألاكلتىلعهراتسليللالدسأمث
ةيبرعلايفىمستتناك،كيلامملاةلودبةفورعملاةيكرتلاةلودلانإ":ميلس



كيلامملانمةبخننمنوكملاصاخلايسابعلاشيجلافً،اضيأديبعلاةلود
حبصأو،رصميفةلودلاةرادإىلعىلوتساةقزترملاقاجبقلانيلتاقملاونيقتعملا
ةديحولاةلودلاتناكو،اهلناطلسلوأو،كيلامملاةلودلًايمسرًاسسؤمكبيأ
فحزمامأفوقولاتعاطتسابرحططخوةمظنمةينبكلتمتيتلا
."لوغملا
ةفصاعقرشلانمتعفتراو،ملكتننحنوةفيفخةزهانتحتضرألاتزتها
رفاوحدنعرودتاهنأكًةماودتلكشو،زازتهالادعبتنوكتءاجوهةيلمر
اهارأ":تلقف،"؟ناجنسحايةراشإهذهله":ناطلسلاينلأسف،انليخ
:تلقف."؟نمةاجنونمةياهنً،اذإ":ينلأسف."ناطلسلاانالومايكلذك
تبر."ناطلسلاانالومايوهكارأو،ههجولنامزلامستبييذللرصنلا"
.ً"اعجارهليخبرادتساو،عوجرلاتقونآلاناح":لاقويفتكىلعهديب
922بجر3ةعمجلا
ناطلسلاطالبىلإيابلوغمكيلامملاثوعبملبقأ،ةعمجلاةالصدعب
هنمءاتسادقو،نيتيلجنملانيتظحاجلانينيعلاوذيابتروقهعمو،ميلس
،مهلعفىلعًادرمهيثوعبملتقبرمأدقناكذإ،هآرامدنعًاريثكناطلسلا
همودقنمثعفديسهنأبيابتروقمهفينأيفبغريناطلسلاناكو
هنألامبر،ميلسناطلسلامامأبدألكبهيتبكرىلعيابلوغماثجً.ايلاغ
مالسلابهتبغرويروغناطلسللةنسحلاتاينلاهغلبو،هبقيحيسامكردأ
امإ،ةفنألاوةيهجنعلانمىلوألاهتلاحىلعيابتروقيقبو.حلصلاو
ناطلسلافرعيالهنألامإو،قبطملاهنونجلامإو،ةقئافلاهتأرجببسب
.ةفرعملاقحميلس
مخضلاريبكلاجلثلالجرنعةصقميلسناطلسلاربخييابتروقأدب
ةصقلاىلإناطلسلاعمتساو.سمشلامامأةرارحلاتعفترااملكبوذييذلا
وفعيالهنكلوةعاجشلابحيناك،اهتياهنىتحًامستبميقبو،ربصدافنب
ناك)هعنصنمعرظنلاضغب(مخضلايجلثلالجرلااذهف.ةحاقولانع
دمصيململحلااذهنكلايندلامكحيسهنأةدرابلاءاتشلامايأيفملحي
هيلعناسنإلاف،سمشلاراظنأتحتعيرسلانابوذلاعمىشالتيأدبو،ًاليوط
ىلإدوعينأديريناكامبر.ةربكمةقالمعةآرميفهسفنىلإرظنيّالأ
ناطلسلاتفتلا.ميلسناطلسلاعمهتصقنعرورغبمهثدحيوهئاقدصأ
."قبادجرميفينهجاوينأكناطلسليباوج":الئاقيابلوغمىلإميلس
.هناطفقتحتهيفخييذلاسوبدلاجرخأةأجفو
،مستبيلازاميابتروقنأةشهدلانمينيعَضمغأنألبقتيأرو



يرطمسجيفبلصءيشسامغناتوصنمنايثغلاريثيامتعمسمث
تعطتساو،ينيعويهجوويسأرىلعةئفادءايشأرامهنابتسسحأو،بطرو
.يمفوحننايثغلاعفادتىلعرطيسأنأةبوعصب
922بجر25تبسلا
ميلسناطلسلارداغراحلامويلااذهيف؛ّيجنرفإلاميوقتلاببآ22قفاوملا
ىلإناطلسلاشيجلصوبآ23يفو.نوكروسيفركسعو،باتنعهشيجب
جورخربخانغلبامدنعو.شيجللدئاومتدمو،بلحلامششبحلتةدلب
:دنجلانيبنودانملاىدان،قبادجرمىلإهلوصووبلحنميكولمملاشيجلا
،نيملسملاءامدنقحتولصحتامةبوجعأتيل."هللاءاشنإًادغبرحلا"
نودلوحيواذهمهفييروغناطلسلاتيلو.ميلسناطلسلانامزنامزلاف
ةحلسألاضعبهشيجيفف.نيملسملاءامدنقحيو،ةيثبعلابرحلاهذه
ناربتعيال،يكولمملاويوفصلا،ناشيجلاف،ةيفاكريغةليلقاهنكلو،ةيرانلا
لاتقلامهدنعةعاجشلاو،ةلوجرلاوةعاجشلانميرانلاحالسلالامعتسا
يذلااذهرصنيأ،نكلو،كلذيفنيقحماوناكامبرو.حامرلاوفويسلاب
؟ءالشألاىلعىَنُبي
لاقييذلاقبادجرميفبرحللهدادعتسامتأدقشيجلاناكحابصلايف
رميو،بلحلامشًارتموليكنيثالثوةينامثدعبيو،دوادانديسماقمهيفنإ
.ايكاطنأنممداقلاقيوقلارهنهربع
II
م1516بآ24؛قبادجرم
ىلعناشيجلالباقت،فيخملاءارحصلارحقبطينألبقو،دحألامويحابص
ذإ؛دونجلاددعبًابيرقتنييواستمناشيجلاناك.بابضلاهيطغيجرميفرط
ينامثعلاشيجلارفنتسادقف.لتاقمفلأنينامثنيشيجلانمٍّلكددعغلب
دونجنمًافلأنيثالثو،قدانبلاةلمحنمّيراشكنإفلأرشعينثابرحلل
نمرسيألاحانجلاىلعمهلثمو،نميألاحانجلاىلعًافلأنيرشعو،رصقلا
مدخمظعألاردصلاوناخميلسناطلسلاناكو.يليإمورولوضانألادونج
ناكو،نييراشكنإلاهدونجنمقدانبلاةلمحفلخزكرملايفاشابنانس
تناكامكلسالسلابضعبىلإاهضعبةدودشمكرحتمعفدمةئمثالثكانه
نامرقءارمأريمأ؛تاوقنملكشتينميألاحانجلاناك.ناريدلاجيفلاحلا
،ولغوأراوسهاشكبيلعو،اشابلنيزلوضانألاءارمأريمأو،اشابورسخ
ناكفرسيألاحانجلايفامأ.رداقلاوذلآنمولغوأناضمركبدومحمو
يلقيبركبرايدءارمأريمأو،اشابفسوييليإمورءارمأريمأ؛تاوقكانه



.يلغنمياريغنباياريغةداعستاوقو،اشابدمحم
حانجلاو،يابصقشمدبئانةدايقبنميألاحانجلاناكف،يكولمملاشيجلاامأ
ةفيلخلاةرمإتحتناكفطسولاامأ،يابريخبلحبئانةدايقبرسيألا
.يروغهوصناقناطلسلاعمدوجوملاثلاثلالكوتملا
)*(
؛نيناطلسلعستتالايندلاهذهنإ،اشابرفعجملعماي":ناخميلسلاق
ةيديدحلاحئافصلابيكرتىلعمدخلاهدعاسنأدعبو."طقفينيفكتاهلعل
لهصيناويحلااذهناك.هلثمعّردملانامودهرقهناصحىطتما،هعردىلع
ىتحلسالسلاهتطغدقو،شعترتءادوسلاةزرابلاهتالضعو،هناكميف
مدلابهناصحفنأخطلدقوهناصحةوهصىلعناخميلسناك.هيتبكر
فوقولاىلعربصيدعيملوهانيعتعستادقو،ميدقيلوغمبولسأقفو
ىلعطقسيىتحفقوتاملنآلاهدحويرجلاأدبهنأولو،هناكميف
.قاهرإلانمضرألا
مويدعبًامويًاومندادزتيتلاهتيحلبعاديوهواشابرفعجالاللأس
وهام":برحلاقبستيتلاةسامحلابو،نسلايفهمدقتنممغرلاىلع
دقوناطلـسلاكحض."؟ناطلسلاانالومايهللاءاشنإاذهدعبانفده
."؟اشابايرارسألامتكعيطتستله":لاقولمألابههجوريراسأتحتفت
.ناطلسلاانالومايكشال-
نملكيفتاهقهقلاترسوً!اكحاضرجفناوناخميلساهلاق.كلذبقثأ-
.هلوح
مك":ًالئاققلعيوهوميلسناطلسلانمةليقثلاهعوردبناجنسحبرتقا
."!انالومايلاتقلاىلإمهقوتومكدونجدوسييذلارورسلاوه
لبقدونجلانيبةسامحلادُستلف":ًالئاقهبحاصفتكىلعناخميلسّتبر
ةوطخلانوكتاذكهو."ليلقدعبتوملالامتحايفاوركفيالىتح،ةكرعملا
ةكرعملادعبامةحرفنوكتسفسأللنكلو.تأدبدقةكرعملانمىلوألا
.طقفنيرصتنملاىلعةرصتقم
)*(
أدبف،هسأربهتداقىلإراشأف،هشيجةمدقميفيروغهوصناقناطلسلاناك
:توصىندأمهنمردصينأنودنمبيهمماظنيفنوغصيهدنج
،نييقيقحلاضرألاهذهباحصأاي،كرتلاءانبأاي،لاطبألااهيأ،دونجلااهيأ"
ىلإنورطضت،مالكلامكلقحيالنيكاسممتنكً،اديبعمكبءيجنيذلا
ىوقأىدحإدعتةلودمتكلمنأدعبومكنأالإ،هبنورمؤتامذيفنت



دصنمتنكمتيتلاةطيسبلاهذهىلعةديحولاةوقلامتنك،لودلا
،ىرسأهتيشاحعمديزايبمردليعقومويعينملادسلامتنكمتنأ،لوغملا
نيذلامتنأ،ايندلاهذهرونمكدحومتنأ،ءادعألالوغملادالبيفتامو
نوديرينملعل،نامزلانيعةرقاي،لاطبألااهيأ،مكتاراصتنابمتومس
نكتلو،مكتابثىلعاوظفاح،مكقرعنممهمويلادوجولانممكتلازإ
،مكبولقىلإًاقرطةفجرللاوعلجتالو،اهنولمحتيتلافويسلاكةبلصمكيديأ
مكخومشومكءايربكينادلاويصاقللهيفنوتبثتيذلامويلاءاجدقاه
متكروب.ءالولابمكلاثمألضرألانيدتّالأراعلانم،نيلتاليتلامكتدارإو
."مكتاحوتفتكروبو
ىطغف.مهحامرومهفويسبمهعوردنوبرضيدونجلاو،ّربكيهلكشيجلاأدب
.فيخميودقبادجرم
)*(
بيهملامهرهظمبرصقلاناملغناسرفهفلخوهدنجسأرىلعزووايناك
:ةعبسلاهشيجةيولأنولمحي
دبالركنمداسفلاو،هيفكيرشرفكلانعتكسينمنإ،لاطبألااهيأ"
ركبابأرقتحينميمحيمويلاهلباقنسيذلاشيجلانإ.هيلعءاضقلانم
مهبولقةنتفلاتنكسدقل.مهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأورمعو
ةرهاطلامكناوخإءامدنمقيرأمكف،ةحابممهؤامدتحبصأف،مهنايكو
،مهتعاجشناعجشلاتابثإمويمويلا!نييوفصللكيلامملامعدةجيتن
نإايندلايفانلةلودلاو،ءادهشانطقسنإةرخآلاراديفانلةداعسلاف
اهيأهللاليبسيفاوبرضا.اذهانلرّخسيذلاناحبس.ءادعألاىلعانرصتنا
."اوفقوتتالو،ناعجشلا
)*(
،ةميدقلاةيكرتلابرحلاةيجيتارتساىضتقمبلالهلكشىلعناشيجلافطصا
نُشتيروغناطلسلاةطخبجومبو،كيلامملاتاوقمدقتبةكرعملاتأدبو
كيرحتل،ةأجفعجارتلامتيمث،ودعلايحانجىلعةيمهوتامجهءدبلايف
ناموقينيذللاودعلايحانجنيبلاصتالاعطقيكلذبو،طسولاتاوق
موجهنشمتياهدنعو،هطسونيبو،ةبحسنملاوةمجاهملاتاوقلاةقحالمب
.ةينامثعلاقدانبلاوةيعفدملاتادحودجاوتتثيحزكرملاىلعقعاص
امعقوو،ةيساسألاةطخلاقبطيمليكولمملارسيألاحانجلادئاقيابريخنكل
نميألاينامثعلاحانجلاىلعيوقموجهبماقف،يروغناطلسلاهنمىشخي
ىلإطسولانمقدانبلاتادحوكّرح،ناخميلسنكل.عجارتلاىلعهربجأف



يف.ىلوألاةظحللاذنمهموجهةعرسنمّدحينأعاطتساو،نميألاحانجلا
نكتمليكولمملاشيجلانمنميألاحانجلايفةثداحتعقوءانثألاهذه
.ةعقوتم
يفحبصأو،هناصحنعطقسوةصاصربيابصقشمدبئانبيصأدقف
رظنيناكامنيبو،هناصحدقفهنأ،كلذنمأوسألاو،ءادعألانيبةظحل
حامرلابَنُِعطف،نيحالفلادونجنمنييدنجلبقنمهبطيحأًاسئايهلوح
ىلعفوفصلاقشيكبلبهدعاسمهيلإعرسأف.هيفتكنيبنموهردصنم
قاحللانأادبف،ةريبكةراهمبهدوقي،ةرسيوةنميفيسلابحوليوهوهناصح
لاق،هناصحنعزفقويابصدنعفقواملف.ًاليحتسمهبةحاطإلاو،هب
رعشيهنكل،كبلبايتوملادنعملأتيالناسنإلانإ":روهشملاهلوقيابص
."نكيملاذهتيل،ةوقلالالحمضاو،سفنلاعاطقناب
ربعريصقنمزيفةيمهولاهتامجهوهتطخرايهنايروغناطلسلاىأرامل
ىدملهلهجكردأهنكل،موجهلاىلإطسولاناسرفلماكبعفد،نيحانجلا
ةامرعاطتساو،ةديعبتافاسمىلإاهتايامرتلصويتلاةينامثعلاعفادملا
ةليصحتناكو.قّدصتالتاباصإنيققحم،ةعباتتمتايمرديدستةيعفدملا
لجنملادصحيامككيلامملاناسرفلاداصح،عفادملااهتذفنيتلاةيطغتلا
نيفرطلاىلإباحسنالاىلإةيرانلاةوقلاهذهريثأتتحتاورطضاف،عرزلا
قدانبلاَةلَمَحنأالإ،تايارلاعفرلالخنملمشلاّمـلنيلواحم
ً.اددجمعجارتلاىلعمهوربجأف،مهقدانبنارينبمهوداطصا
نكل.لماشلاموجهلاأطخىدميروغناطلسلاكردأةظحللاكلتيف
ناك،وههرركوهاشليعامسإهيفعقويذلاورفتغياليذلاأطخلا
تحتيتلاةصاخلاهتادحوبةينامثعلاتاوقلازكرمىلعرشابملاموجهلا
لثملناكامبر.ناخدلاورابغلالظيففالآةسمخغلابلامهددعبهترمإ
ناطلسلامادقإنمًانقيتمناكزوواينكل،حاجنلانمظحموجهلااذه
َةلَمَحبهتادحوويروغهوصناقلبقتساف،نونجلااذهلثمىلعبراحملا
ًاودعيروغناطلسلاهجاونيح.هلوحمهبظفتحانيذلاةلايخلاوقدانبلا
ّالأكردأمث،ًاليلقفقوت،رصنلاةوشنبًاوهزمهعقوتيناك؛هئاقللاٍّدعتسم
،ةديدجةيجيتارتساببراحيوهاوقعمجتسينأهيلعناك.عجارتلانمرفم
نمتالفإلاو،بسانملاتقولايفعجارتلابرمأف.ةديدجةطخبلمعيو
عقوتلّمحتعيطتسيًايوقنكيملزوجعلاناطلسلابلقنكل،قوطلا
يخارتبسحأو،هسفنعاطقناوهردصيفقيضبسحأف،ءاركنلاةميزهلا
.هناصحنعطقسىتحًاريثكرمألالطيملو،هرصبغازو،ةيوقلاهتالضع



معطقذيمليذلايكولمملاشيجللةميزهلاةيادبةظحللاكلتتناكو
.نييوفصلالثمًامامت،ّطقلبقنمةميزهلا
يففويسلااولمعأو،ءادعألانوقحاليرصقلاناملغدونجو،ناسرفلاأدب
اورسأف،ةيراشكنإلادونجونوحالفلادونجلامهعبتي،كيلامملاشيجةيبلاغ
هلمحلقثاملكهفلخًاكراتيكولمملاشيجلارفو.ءادعألانمنيفلأ
.ةكرعملاةحاسيفةيكولمملافويسلاترثعبتوشيجلانئازخو
عمعضولاّميقي،مايأةعبرأقبادجرميفةكرعملادعبميلسزوواييقب
عابرأةثالثكيلامملارسخو.ًالتاقمرشعةثالثهشيجنمدقف.هتداق
مهدعبنمونييوفصلاكنيقالمعمهقحسلدونجلاوةداقلارسدقو.مهيلتاقم
نمةدمناخميلسءادعأتمصنّمأو،مئانغلاباودعودقو،كيلامملا
ةرثكنموكشيناكهنكل،ققحتامعًايضارشيجلاناك.لقألاىلعنمزلا
نكل.يأرلااذهىلإنوليمياوناكةداقلابلغأو.ةدوعلاديريو،رئاسخلا
يضاغتلابوأ،لاومألاقادغإبلملمتلااذهتكسيفيكفرعيناخميلس
ًافلأنيرشعقانعأتبرضدقف،كيلامملاىرسألاو،تاوصألاكلتعامسنع
.لوألامويلاذنمملاعللًةربعمهنم
،نيلبقتسملانيبثلاثلالكوتملاناكو.بآ28يفبلحناخميلسلخد
نعلاؤسيأهلأسيملفً،اريثكةفيلخلامارتحارعاشمناطلسلايفتكرحتو
حوضوبدافأهنكل،برحلاءانثأيفيروغهوصناقبناجىلإهدوجوببس
ةنيدملاوةكمةامحةفصاودقفكيلامملاف،ةفالخلابصنميلوتيفهتبغر
،شيرقيفةفالخلايوبنلاثيدحلابّركذةفيلخلانأمغرو.جحلاقرطو
ممألانماهللهأوهنممةفالخلايلوتةركفىلعضرتعيملهنكل
طورشلابجوتستامدنعو،لهؤميشرقكانهنوكيالامدنعىرخألا
يف،يلاتلامويلايفو،زووايىلإةفالخلازومرملسو.ةلاكولابكلذةيخيراتلا
ًايمسرنلعأ،ةرشابمةعمجلاةالصلبق،م1516بآنمنيرشعلاوعساتلا
ناخميلسزووايناطلسلاباقلأىلإفيضأو،نامثعلآىلإةفالخلالاقتنا
.)Halife-iRuy-iZemin(ضرألاةفيلخبقل
،بلحبريبكلاعماجلاىلإهناكرأعمناخزووايءاج،ةعمجلاكلتيف
ةثداحتعقو،ناخميلسزووايناطلسلامسابةبطخلاَتيُلتامدنعو
لصوامدنعف،ةوخألاوعضاوتلايفايندلاتيقبامخيراتلااهلجسيس
ناخميلسلخدت،ةنيدملاوةكمنيفيرشلانيمرحلامكاحبقلىلإبيطخلا
."مامإلايديساينيفيرشلانيمرحلامداخ:لقلب،ال":ًالئاقلاحلايف
نيحو،نيرخآلانيينامثعلانيطالسلانمهدعبنملًابقلناونعلااذهىقبيسو



ناك،جحللناطلسلاجرخينأبسانملاريغنمهنأمالسإلاخيشىري
.ةنيدملاوةكممضييذلازاجحلاميلقإقفارمنيمأتيفاوددرتيالأمهيلع
اذهدعبو،تاملكلاهذهدعبهسفنكلامتينأناخميلسعطتسيمل
رمرملاىلعدجسو،عماجلاةداجسحازأمث،هانيعتعمد،ريثملافقوملا
ّنيزملاوشكرزملاسلطألانمعونصملاهناطفقعلخ،ةالصلادعب.هللًاركش
هسبلأو،مويلااذهيفًاصيصخاهسبلدقو،نمثبرّدقتالةفلتخمتارهوجمب
.بيطخلا
،طسوألاقرشلايفةيراجتلازكارملامهأدحأيهو،بلحىلعءاليتسالاب
ايندلاتاهاجتايفزووايةعمستدكأت،ةيناطلسلاحتفلالئاسرلاسرإو
ريمألوأاشابهجرقناكو،ايروسلامشةرامإلًازكرمبلحتَِنلُعأو.ةعبرألا
ىتحيأً،امويرشعةعبسةنيدملايفناخميلسزووايثكم.اهيلع
ٍةليللكًةبدأمميقيناك،كلذنوضغيفو،لوليأرهشنمرشعسماخلا
مهسأرىلعوءالقعلاعيمجرفنتساو،دنجلاسوفنىلإةداعسلالخديىتح
نعروديثيدحلاناكف،ةسامحلادنجلايفاوريثيل،ناجنسحهبحاص
ىلعرثكأةميظعمئانغنأو،بيرقامعنمثبرّدقتال،ربكأنئازخ
تناكاملً،ارسلمعتةنتفسوؤرشيجلايفنكيملولهنأو.قيرطلا
.ّدحلااذهىلإًةبعصدونجلليسفنلادادعتسالاةلحرم
روزيناكراهنلايفو،ةنيدملابرقاهبصنيتلاهتميخيفناخميلسماقأ
ًالوطمهفوقوو.)41(ةيخيراتلانييومألاةمصاعيفةماهلاوةكرابملانكامألا
اّهلك،حيرضلاديدجتبهرارقوهيلعهؤاكبويبويألانيدلاحالصحيرضدنع
.سانلاىدلًاقيمعًارثأتكرت
)*(
ناخزووايدجو،ةدرابوةئداهةليلنمةرخأتمتاعاسيفو،مايألاكلتيف
ىلعةقروتقلعدقف.هتميخىلإهتدوعىدلبيرغفقوميفهسفن
،هشارفثيحةيلخادلاةميخلاطسورمحألااحمقلاشامقبةاطغملاةيراسلا
يفئبتخينمكانهنأعقوت؟اذهام،هللاءاشنإًاريخ:هّرسيفمتمت
اهدجو،اهأرقو،ٍرذحببرتقاامدنعهنكل،هفيسىلإهديعفدف،لخادلا
بابلاادختكًالوأىدان."؟مومهملالعفياذام":ةميلسةيبرعةغلبًةبوتكم
عضيملهنكل،بيجعلارمألااذهيفامهيأرلأسينأدارأو،ناجنسحو
دونجلاكئلوأًايطختمًارسةميخلاىلإامهنمدحاويأزواجتللامتحايأ
،اهنمرمينأٍريطلنوحمسيالنيذلاو،اهبابوةميخلابنيطيحملاءادشألا
ةقرولابكسمأً.ايوثنأًارطعاهبنأسحأف،اهمشواهاوطمث،ةقرولالوانتف



دنعةعيفرلاةشيرلانأظحالو،ةشيرلاراثآيفققدو،ليدنقءوضىلع
ٍديدوجوىلعًاليلداذهناكً.افجترمًافيرظًارثأتكرتةقرولاىلعاهلاوجت
نمقيٍراوجةدعىوسهتيعميفنكتملهنأّالإ.ٍةأرمادييأ،ةفيفخ
ىلإهديدمو،رمألااذهيفقيقحتلانعىلختمث.فيظنتلالامعأب
:هسفنرطسلاتحتبتكف،هلخاديفتكّرحتبوعلةبغرريثأتب،ةشيرلا
لغشنينألواحو.هسفنناكملايفةقرولاتبثمث."هّمهياملقيلف"
.ٌةفلتخمٌراكفأهلقعيفو،ليللاةليطهبتكب
ناكنإلعفياذامو":هسفنمامتهالابوهرطستحتظحال،يلاتلاءاسملايف
ٍةسمهبهحرشتنأةيراجلاتلواحامبسحأو،ناخميلسمستبا."؟فاخي
هحورقامعأيفكرحتيذلاوً،اقشعىمسييذلاقولخملاكلذنم
تءاجةياهنلايفو."فوخنودنملقيلف":بتكوهتشيرذخأف.ةمتعملا
:اذكهةموظنمةليمجلاروطسلاهذه
؟مومهملالعفياذام
؟هّمهياملقيلف
؟فاخيناكنإلعفياذامو
.فوخنودنملقيلف
مسقلااذهلخدتةدحاوةينامكرتةيراجكانهتناك:ناجنسحلوقي
.ةفيرظو،ةلوجخ،ةماقلاةليوط،دسجلاةفيحنةاتف،ةيناطلسلاةميخلانم
رمأف،ةيراجلااهتراثأيتلاةبيطلالوضفلارانملاعلامكاحبلقيفتعقوو
.اهبيتأينأبرجفلاتقوهيلعلخديوهوناجنسح
رثأنمىركسلازتالتناك،ةاتفلاتَِرضُحأىتحليوطتقوِضميمل
نيّذللافوخلاوةشهدلاريثأتبًاريثكنافرتناتينبلاناتريبكلااهانيع،مونلا
،قلقلاتامالعنتافلارمسألااههجوىلعلوجتو،اهمامأرظنتيهواهبّاملأ
هيبألوقركذتو.ناجنسحاهنعثدحتامملمجأةاتفلاهذهتناكدقل
حابصلايفالإهتقيقحىلعكَرُديالةأرملالامج":تاونسلبقهتوخإلوهل
."ىلوألااهظاقيتساتاعاسيف
اهنمرعش،ةبوعصبرمألاةاتفلاتذفن."ّيلإيرظنا":ًالئاقناخميلساهرمأ
هآريذلابحلاب،تاونسذنمهبسحيملامبىوتكاهبلقنأناخميلس
ةاتفلاتلاق."؟ةليمجلااهتيأينمنيبلطتاذام":اهلأسف،نينيعلاكنيتيف
ةاتفلاتراهناو."كيفمكتيراجبلق،ناطلسلايالوم":ةبوعصبسفنتتيهو
املثمةظحلاهدسجشعتراو،ةضغةرجشةقروكةأجفاهناكميفةباشلا
ً،اروفءابطألاناخميلسىعدتساو،ّةيحابصةمسنلوأبةليمجةدروفرت



.تاظحللاكلتيفةاتفلاحورعادواتكردأنيتريبخلاهينيعنكل
نسحايًاعابتاننوبحينموّبحننمدقفناذكه":سماهتوصبلاق
نمتومينأبجياذكهيقيقحلاقشاعلانإ،اذهمهفننأبجي.ناج
بتُكتنأو،ةبوبحملاهتيراجةزانجزيهجتبناطلسلارمأو.هقوشعملجأ
:اهربقىلعةيعابرلاهذه
،ّينيعيفهتعوركلفلاجسنفيكيردأال
،يقشعنمدازو،ّينيعيفمدلاكرت
هنكل،دوسألاشعترتيتضبقنم
.لازغيَنيعيفًاريسأينعقوأردق
،م1516لوليأ19يفةامحىلعًاعابتىلوتساف،بلحرداغةياهنلايف
نودنم1516لوليأ27يفقشمدو،م1516لوليأ21يفصمحو
.نيطسلفونانبلوايروسنمٍّالكهناطلسىلإكلذبمضف.ةمواقم
هريزوواشابنانسمدخمظعألاردصلاناك،قشمديفميقيناكامنيب
)42(سنويناخةدلبراوجيفوبونجلايفهتاكرحتناعباتياشابسنوي
نكمتامك.يكولمملاشيجلاةيقبةهجاومنمانكمتو،همسابركذتسيتلا
يلاوشيجبةميزهلاقاحلإنميدنجفالآةعبسهدادعتينامثعشيج
ةهجاومةياهنيففالآةرشعغلابلاهشيجويلازغيدربناجماعلانانبل
ىلإايسآبرغنمًامامتكيلامملادرط،ةكرعملاهذهدعبو.ٍةديدشٍةريصق
بيصنتنعءابنأتلصويناثلانيرشترهشنميناثلافصنلايفو.ايقيرفإ
ىلعًاناطلسيابناموطلوألاهريزوويروغهوصناقموحرملاخأنبا
مامأةريبكةيعافدتادادعتساءاشنإبمهعورشنعءابنأترسو،كيلامملا
ددرتول،دشاحيكولممشيجةقحالمةرملاهذههجاويهلعلو.ةرهاقلا
.مدقتلايفناخميلس
عراوشيفلّوجتو،سدقلاىلإميلسزووايلصولوألانوناك31ةليليف
فالآبءاضملاىصقألادجسملايفىلصو،هللاىلإًاعرضتمةكرابملاةنيدملا
ءاليتسالامتيتلاةكرابملاتانامألانمًامسقلقنو،ركشلاةالص،ليدانقلا
ً.اروفلوبنطسإىلإاهيلع
:ناجنسحتاركذمنم
922ةجحلاوذ10ةعمجلا
مويلاو،م1517يناثلانوناك3قفاوملاةعمجلاةفرعمويةزغىلإانلصو
دقو،كرابملاديعلااذهبةفيلخلانوئنهيسانلالبقأدقو،ىحضألاديع
هتاحومطمهتدئفأيفعرزيو،مهتايونعمعفري،دنجلاعمهمويىضمأ



.هلثمنونوكيمهلعل،هراكفأو
موحلنمماعطةبدأمىلعمهريغوةيراشكنإلادونجلاةداقعمجمث
ملهتداعكناطلسلانكلو،ذيذللابارشلاعاونأكلذدعبمهاقسو،يحاضألا
.ءاسحلاقبطبراطفإلاىلعيفتكيناكناضمريفهنإىتح،ًاليلقالإلكأي
هفادهأقيقحتلجأنمهعسويفاملذبييذلاميظعلاةفيلخلااذه
،هلوحنمبولقولوقعيففادهألاهذهييحينألجأنمو،ةميظعلا
زواجتيلب،هيلعرمتسةدودعموةريصقةيساقمايأيفهريغكطقفركفيال
لثمنوركفينيذلالاجرلاضعبكئلوأنمينثتسأو.مايألاهذههركفب
نَمسعاقتنإالإفقوميفمزهيسةفيلخلااذهنأنظأالو،ناطلسلا
.هراكفأوهرمأنعهلوح
يفًاراحاهوجناكو،تارتموليكةعبرأ،طسوتملاضيبألارحبلانعةزغدعبت
ضيبألابارتلانمةينبملااهتويببةليمجوةريغصةنيدماهنكلو،ةرتفلاهذه
ركذتأمل.عراوشلاهذهيفنوضكرينيذلادالوألاجيجضوةقيضلااهعراوشو
نمنكمتنملكلذل،دحاوٍنآيفةرثكلاوعمجلااذهبًالافطأتيأريننأ
هكاوفلاةعاباهلوحعمتجايتلاةدايقلارقمنعوركسعملانعمهداعبإ
ناجرهملارقمكةحاسلاتحبصأىتحمهددعرثكدقونولّوستملاوراضخلاو
.ضرعملاو
دعبميلسناطلسلاركسعمىلإهدونجعماشابنانسمظعألاريزولامضنا
دعيملو،ركسعملاىلإهمامضناوهمودقنمنيشوهدمدونجلاهلبقتسانأ
هذه،رصمىلإءانيسءارحصروبعيهناطلسلاةيننألهجيدحأ
مالسلاوةالصلاهيلعىسومانديساهلخد؛بشعاهيفتبنيمليتلاءارحصلا
ُدونجىتح،ءارحصلاهذهروبعدحأعطتسيملو،رصمنمجرخامدنع
مل،اوعاجاذإتاناويحلاءاعمأنولكأياوناكنيذلانوشحوتملالوغملا
ً،اضيأاهروبعنمنكمتيملريبكلاردنكسإو،ءارحصلاهذهروبعاوعيطتسي
روبعنعخيراتلاهركذيامامأ.نفسلابرحبلاقيرطنعرصملخدامنإو
قدصلالمتحتةياكحيهف،هدونجعمءارحصلاهذهسرفلاروطاربمإ
.بذكلاو
922ةجحلاوذ12دحألا
ىلإةريثكلاومأبهيثوعبميابناموطلاسرإميلسناطلسلابضغأاممو
ُفطللابلقنينأهاشخأامىشخأو،عفادمءاربخوعفادمءارشلابوروأ
ةوسقلاوةدشلاىلإةبقاعتملاتاراصتنالابقعهجازمنادوسيناذللانُيللاو
ةداقوءارزولانيبريخألاعامتجالايفءارآلافالتخاةجيتنديدجنم



يناثلاريزولاواشابنانسمظعألاريزولازايحنانممغرلاىلعف.نييراشكنإلا
نإف،ناطلسلابناجىلإشيجلايفريثأتوةناكمنمامهلامباشابسنوي
نإمث.يراشكنإلاشيجلاريثأتبديدجنماهتوقتدجونيضراعملاةكوش
ىلإهمامضنابمزجلانكميالو،سفنلاِنئَمُطتالةددرتملااشابسنويةلاح
.تاهجلانمةهجيأ
اوناكفءارمحلاتاوسنلقلاباحصأكارتألانيحالفلامضتيتلاةقرفلاامأ
نيبومهنيبترجيتلاتافالخلانممغرلاىلعو،نيطالسللءايفوأةداعلاك
نأمالكلااذهلديرأالو،ةوادعلاىوتسمىلإِقترتملاهنإف،نييراشكنإلا
.حيحصريغًامهفيدعبهأرقينممًادحأثروي
هذهبهوفتيوًاريثكهسفنبقثينأاشابنيسحريزولليغبنيناكام
نعنوثدحتياوذخأو،ناويدلايفسانلاعمتجاءاشعلاةالصدعبف.تاملكلا
امليصافتلانمركذو،اهلكىرغصلاايسآنممهباحسناوكيلامملاةميزه
فاقيإةرورضنعثدحتو،ّلممليوطثيدحيف،مزليالامومزلي
هذهينويامهلالوطسألاىلوتينأهيأربناكو،ءانيسروبعوةيربلاةكرحلا
نيسحف.ميلسناطلسلابضغتاملكلاهذهتراثأف،)رصملوخد(ةمهملا
تقولاو،نفسلاهذهءانبقرغتسيستقولانممكهمالكيفركذيملاشاب
هنأييأربو.دونجلاتايونعمنوكتسفيكو،نويرصملاهنمديفتسيسيذلا
.نييرصمللةيضاقوةيساقنوكتسةبرضلانإف،ءارحصلاهذهدونجلاربعاذإ
هبموقيامبهلاجرةياردمدعوهميلسناطلسلابضغنمدازاممو
نمديزياممو،موجهلااذهلةيوقلاعفادملابدادعتسانميابناموط
ملكتيمل.ةلودلاءاضعأنمًادييأتاشابنيسحيأرىقلينأ،رثكأنزحلا
تقولااذهيفو،مهيلإعامتسالاومهتبقارمبىفتكالب،ّطقميلسناطلسلا
مساقراميرهزلوضانألارادرتفدعماشابلنيزلوضانألاءارمأريمألخد
اشابلنيزيأربناكدقف،رثكأمهنيبعازنلاوفالخلادتشااهلوخدبو،يدنفأ
لتقيابناموطنأل،رخأتنودنمءارحصلاروبعلةرشابمكرحتلا
نكتملو،درحبقأناطلسلاةلاسرىلعدرو،هيلإاولسرأنيذلانيثوعبملا
دوقنلاكصو،بطخلايفميلسناطلسللةوعدلاالإهنمبلطتةلاسرلا
ناموطنكل.رصميفهمكحوهشرعىلعوهىقبيو،جارخلاعفدو،همساب
.ضرعلاضفرياب
يفىريناكهنأل،اشابلنيزيأرلًارياغمناكفيدنفأراميرهزيأرامأ
نيسحاذههيأربًاديؤم،لاطبألادونجلاءالؤهةايحبًةرماغمءارحصلاروبع
لخدف."نييناتسبلاسيئر":هلوقالإميلسناطلسلاباوجناكامف،اشاب



هرصخىلعو،دابللانمءارمحةعبقهسأرىلعرعشلاقيلحمخضلجر
اهتحتنمو،هيتبكرىلإلصتءارمحةبجسبلي،بهذلابعصرمرضخأمازح
،ةفرغلاىلإحيرلاكلخد،رفصأًاينميءاذحلعتنيو،قرزأًالاورسسبلي
رظنف،اشابنيسحمامأفقوىتحىشمف.عيمجلاىلعنوكسلاميخو
،ٍةريحوٍةشهديفلولبملابراشلاو،قلبألاهجولااذهىأرو،هيلإاشابنيسح
متمتو،ناطلسلانموفعلانابلطتهينيعىلعهابجاحلزنو،كالهلابنقيأو
.اهعمسنملتاملكب
نمنظيس،مارتحاوريدقتنمقحتسيامءرملايطعيالنمزلانأامب
وهسكعلانأالإ.هماكحأوهلاعفأبًاملاظناكهنأناطلسلادعبيتأيس
اشابمدمهواشابناعنكلثمويلثمهؤاقدصأوهنمنوبرقملاف،حيحصلا
يفهلعفهيلعبجيامالإلعفيملهنأو،ملاظريغهنأنمنوّدكأتم
ىلعبجاولااذهبموقيناكف،فوفصلارارقتساوةدحوىلعظافحلاليبس
اذهىلعظافحلافسأللنكميالناكو،بسانملاتقولابوهجولمكأ
الإ،ةساسحلاةيلخادلاهتانزاوتوهتبيكرتيفليثمهلسيليذلاشيجلا
.ةرهاملاةرذحلاةمزاحلاةضبقلاهذهب
اشابنيسحقنعبرضناكةليللاهذهةداسولاىلعيسأرتعضوامدنعو
دأوف،هيفركفأنأنكمييذلاديحولاءيشلاوهيشابيجناتسوبلاديىلع
ناطلسلاىلعءاضقلابببستتامبرو،يراشكنإلادقوملااهلعشينأنكميةنتف
ّفقوتتتناكاّهلك،ءامدلانقحو،شيجلاةدحوىلعظافحلاو،ةنطلسلاو
لنيزلوضانألاءارمأريمألزعبسرخأدقو،ديحولالجرلااذهسأرىلع
ةنتفلاسوؤرتأفكناو،اهلكةضراعملاتاوصألايدنفأراميرهزرادرتفدلاواشاب
.اهايالخواهسفنأىلع
922ةجحلاوذ16ةعمجلا
ربخو،رجملاعمهديدجتمتيذلاحلصلاف،ريبكلاريسملاأدبمويلااذهيف
نآلاعيطتسيوهفً،اريثكناطلسلاجازمالّدع،زيربتيفليعامسإهاشلادوجو
ىلعديزيامبءانيسءارحصيفريسنانك.رصمىلعهمامتهاوهريكفتزيكرت
برقةرارحلاهيفضفخنتبيرغريسيف،هللدمحلاودونجلانمًافلأنيتس
دمجتنمكلذفرعن،ريثكبرفصلانودامىلإىلوألاحابصلاتاعاس
تاعاسَيضمتنلهنأًاضيأكردناننكل،اهلمحنيتلاهايملابرِقيفهايملا
ةغمدألالبطقفةدمجتملاهايملاهعمبوذتال،نيسمخلاقوفعفترتىتح
ً.اضيأسوؤرلايف
تايحلاوبراقعلاىلعالإءارحصلاهذهيفةدتمملالامرلاهذهيفرثعنال



هاوفأممكنانكو.اهلًاحلاصًانطوماهلعجتاهلامرةوارطف،ةّماسلاتارشحلاو
ىلإلوصولانملامرلاعنمعيطتسننكنملاننكلريعبلادولجبءاملابَرِق
ىتح،هنمأزجتيالًاءزجلامرلاتحبصأهلكأنيذلاماعطلاىتح،ءاملا
ءابطألانأالإ،يفشتلامرلانإلوقلاحازملاودجلانيبعيشأتدكيننإ
لهف،ءارههنكل."نيتيلكلايذؤتلامرلانإ":اولاقو،داصرملابيلاوفقو
؟لامرلاهذهنمرفمانمامأ
ودغيو،ةبهتلملاسمشلاةعشأبلامرلاقرتحتهفصتنمنعراهنلاليميامدنع
نإف،رفسلانملوألامويلاوهاذهنأنممغرلاىلعً،اباذعاهيفريسلا
.دونجلاضعبلىءارتتتأدبتالايخكانه
:ًالئاقهدونجناخميلسناطلسلابطاخءاسملايف
نكل،نسحرمأكلذف،اهراتخيفورظيفهتعاجشيدنجلارهظأنإ"
حلاصىلإليمتبابسألانوكتامدنعودعلاضرأيفتابثلابلانتةعاجشلا
اذهنأملعأ.يئانبأاينويقيقحلاناعجشلامهدونجلاكئلوأو،كودع
باوجالإهلسيلو؟ربصنفيكً:ادبأمكناهذأنعبيغياللاؤسلا
ببسبًاريثكَيِذُوأيمالسإلاملاعلانأل.هدحوهللانمةوقلاورصنلا:ديحو
يتلاةدودعملامايألاهذهبةنوهرمملاعللمالسإلاةيمكاحو.ةدايقلاددعت
،ةميزهلالامتحايفاوركفتالواوفاختالف.باذعلاوةقشملانماهيلعربصن
اوفرصت،مكلجرأومكدعاوسيفةوقلاىلعيضقيو،فوخلارجيفوخلاف
امبىلحتينمزلاعمناسنإلانأل،اهباورهاظتفاهوكلمتملنإف،ةعاجشب
."هبرهاظتي
922ةجحلاوذ18دحألا
يضارألانع،لامرلانابثكنيبو،ةفيخملاوةبهتلملانايدولايفثحبناننإ
يفصوغتتناكعفادملاتالجعنكل،اهيفريسللءيشلاضعبةبلصلا
ةيناكمإنعينامرقلاهجطسوأدمحمثدحتفً.اريثكريسلائطبتف،لامرلا
ففختعسوأتاحاسمىلعضرألاىلعتالجعلاهسرامتيذلاطغضلاعيزوت
ةيلآلالخنمتاعفترملانمعفادملاقلزيفانحجنو.لامرلايفاهقرغنم
فلأعزوفً،اديدشًاحرفلمعلااذهبناطلسلاحرف.قالزناللاهدجوأةديدج
.يدنجلكلةيبهذةريل
ضرألاهببلصتت،رحلاةدحنمففخيرطمنمدبالناك،كلذعم
رحبلاطيرشىلعريسنانك.لامرلاهذهىلعريسلارسيياممًاليلقوسقتو
تافارحناتناكو،رحبلانيبواننيبٍةدودحمٍةفاسمىلعنيظفاحمضيبألا
لاطنإدازلاصقنوهايملاَّحشيناعنف،رحبلانعًانايحأاندعبتقيرطلا



فوفصلانوكتو،نفسلابرحبلاقيرطنعانيتأيماعطلاف،رحبلانعداعتبالا
مويلارهظدعبانضرعت.صوصللاوقرطلاعاطقلًافدهشيجلانمّةيئاهنلا
نئامكلانوبصنياوناك،انبقارتتناكيتلالئابقلاىدحإدونجموجهل
امنوذخأيو،ةقئافةعرسبنوضقنيف،نايدولاضعبيفنيدرفنملادونجلل
لئابقلاهذهفيلأتلميلسناطلسلاتالواحملك.نوبرهيوهيلعنوردقي
ًادهجاورخديملكيلامملاةلودرابكنأل،حايرلاجاردأتبهذاهئالوبسكو
نمهيلعضبقينمىلعتابوقعلادشألازنإبناطلسلارمأف،اهضيرحتيف
.صوصللا
922ةجحلاوذ23ةعمجلا
اذهلثميفراطمألالوطهعقوتتنأءارحصلاهذهلثميفريسعلانم
ضعبىلعجولثلاتدهوشو،ةرازغلاهذهلثمباهلوطهنعًالضفتقولا
كلترطملانفددقو،شيجلاةمدقميفناطلسلاعمريسأتنك.تاعفترملا
،رحبلاةهجنمًةليلعمئاسنلاتبهو،ءارحصلالامريفةبهتلملاةرارحلا
ميلسناطلسلالجرت.دونجلانيبةحرفلاترشتناو،رودصلااهلتحرشناف
نعًاعيمجانلجرتف،همامأريسملاعباتو،هماجلبذخأو،ًةأجفهناصحنع
فخيوًانيحدتشيناكشعنملارطملا.قبطمتمصيفهفلخانرسو،انلويخ
توصو،انسوؤرسمالتداكتمويغلاتناكو.اٍّيئاهنفقوتىتحرخآًانيح
هرصببًاصخاشناطلسلاناكو،انراصبأفطخيداكيقربلاو،انناذآّمصيدعرلا
.ًالامشالوًانيميتفتليال،مامألاىلإ
هترارحنإوأ،اهبرشييتلاهايملابممستناطلسلالعليسفنيفتلق
تبرتقاف،يسفنكلامتأمل،ٍةبيجعٍةبيرغٍةلاحيفودبيوهف،ةأجفتعفترا
،ليوطلاريسملااذهدعبناطلسلاانالومايتبكراله":تلقو،هنم
ههجوىلعليستيتلاتارطقلاباذإف."كءاروريسيلجرتمهلكشيجلاف
سفنت.عومدلابطلتختتناكلب،طقفرطملاببسبنكتملهنيبجو
يفلوقيوهوهيلإينبحسوءودهبهديدمو،ءاكبلاةّحببجوزممتوصب
."!؟هارتتسلأ":عوشخ
!؟هارتيذلانم؟يالوماينم-
بكرنفيك!؟انمامأيشميملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىرتتسلأ-
!؟هيمدقىلعانمامأيشميملسوهيلعهللاىلصهللالوسروليخلا

ناطلسلااذهلةماركرطملالوزنيفاوأرو،دنجلانيبربخلاعاذامناعرس
لوسرميلسناطلسلاىأرلهىُرت.ةفالخلاءابعأهقتاعىلعلمحيذلا
نأملعأ!؟هئاهدنمًاجسنكلذناكمأ!ً؟اقحملسوهيلعهللاىلصهللا



نكلوً،اقحهآردقفمانملايفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىأرنم
،يندبيفترسيتلاةبهرلاوههيردأيذلالك!؟ًةظقيهآرنمبفيك
ليوطلاناطلسلاريسبًالجاريريسو،يسأريفتراديتلاةليمجلاةوشنلاو
.مارتحاوميظعتوبدأيف
922ةجحلاوذ24تبسلا
ىلعيروغلًابئانناكيذلايابريخواشابنانسمظعألاريزولالمح
شيجللًانيمكبصنتتناكيتلالئابقلاىلعولغوأراوسهاشيلعوبلح
ناطلسلامهمركأف،ةرشابممهومدعأو،ريثكلامهنماورسأف،مهنمقرستو
ً.اناصحيابريخىدهأو،هولعفامىلعميلس
ءوضىلعوًاليلةسارحلاةبونيفنييراشكنإلادحأهآرامدنجلانيبعاش
ديكأتيفدازنممو،هلكراهنلاثيدحناكف،ةميدقةنيدملايخ،رمقلا
يذلاوفزاعلاباتكيفأرقّهنإمعزنييراشكنإلادونجلادحأنأربخلااذه
ةنيدملاهذهنعةرضحلادبعرعاشلل)Necronomicon(ةينيتاللايففرعي
.ىرخألايلايللايفيفتختويلايللاضعبيفرمقلاءوضىلعرهظتيتلا
،ناطلسلاتجعزأو،عيمجلاتلغشاهنأل،اهنعثيدحلاعطقناامناعرسو
ةنيدملاىأروةسارحلاةبونكرتيراشكنإلانأيرستتاعئاشلاتداعو
ميلسناطلسلانأملعأ.ةميدقلاتاباتكلابةموقرملااهناردجواهباوبأبةيفخلا
هذهتناكولوًانكاسكرحينلكلذلو،ةميدقلاماوقألاراثآبحيال
.هتعقوتامناكدقو،ةحيحصريطاسألا
هنإلاقييذلايراشكنإلااذهبايغنعرصعلادعبٌةثيدحءابنأتدراوت
لبقنمفطتخاهنأربتعا،يئاسملادقفتلانعهبايغبو،يتاوركليبننبا
ىلعمونلانمتظقيتسانأدعبليللايفتاملكلاهذهبتكأ.لئابقلا
هايملاللبت،ٍةملظمٍةنيدميفيننأمئانلاهارياميفتيأر.ةبعرمسيباوك
يننأالإ،يبكسمينأكشويو،يندراطيوينقحاليامًائيشنأكو،اهعراوش
.ىرخأةرمهنعداعتبالاوهنمبورهلالواحأ
922ةجحلاوذ25دحألا
رثكأىأردقف،ةيضاملاةليللايفةبعرملاسيباوكلاىأريذلاديحولانكأمل
ًاركعمهوفصناكميلسناطلسلاىتح،هتيأرامدونجلاوةداقلاوءارزولا
ةعقبلاهذهنأدنجلانيبعاشىتح،دحأىلإثّدحتيملو،حابصلااذه
.ةموؤشمضرألانم
922ةجحلاوذ29سيمخلا
انحجنو،ةرهاقلافراشمانغلبىتحءانيسبرغبونجهقيرطانشيجقش



يفرئاسخلالقأبةشحوملاءارحصلاكلتانءاروّفلخننأىلاعتهللانوعب
ً.امويرشعةثالث
عيزوتنيبتيتلاةلصفملاهريراقتشيجلاةعيلطىلعاشابنانسمدق
رفحبيابناموطكنحملايركسعلادئاقلارمأ":لاقو.تاوقللناطلسلا
لعجو،ةرهاقلانععافدلللينلارهنىتحمطقملالبجنمدتميقدنخ
لكف،قيرطلااذهريغقيرطيأكانهسيلو،عفدمةئماهراوسأىلع
هقوطيذلاناكملااذهنمرمتنأنمدبالءانيسنميتأتيتلاقرطلا
."هشويجوميلسناطلسلالابقتسالدعتساو،هشويجوهعفادمبًاديج
نأدقتعُ◌يو،نامعةنيدمبونجمك30دعبىلعىتشملارصق39
.743ماعكلملادبعنبيناثلاديزينبديلولاوههانبيذلا

يفدلو،يريمحلاحابصلادمحمنبيلعنبنسحوأ،حابصلانسح40
خيشوأ،ديسلاببقلملاو،م1124ناريإيفيفوتو،م1037ناريإ
ةليعامسإلاةفئاطلاوأ،ةديدجلاةوعدلاـبفرعيامسسؤموهو،لبجلا
.ةّ◌يبوروألاةيمستلابسحنيشاّ◌شحلابوأ،ةيقرشملاةيرازنلا

.بلحدصقي41
.مويلاسنويناخيهو42
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:عباسلالصفلا
اهدعباموةيناديرلا
I
."مهيخرؤمبدوسألايقتليىتحدايصلابتكلاحدمت"
سوبمولوكتايموينم
م1517يناثلانوناك22سيمخلا
الثيحنمهءادعأبرضيلهططخريغيوهوهنامزديسناخميلسحبصأ
كيلامملاعفادملنكمملانمناك،ةيناديرلايفف.ريبكدئاقيأكنوبستحي
.ةميزهلاعقتف،مهناسرفهقحاليمث،بعصقزأميفهشيجعقوتنأةيوقلا
هسفنلصصخو،اشابنانسمدخمظعألاردصلاعمهتاوقّلجكرت،كلذل
يذلااشابىفطصمنميألاهحانجدوقي.ةبخنلانميدنجفالآةسمخ
رسيألاحانجلادوقيو،لوزعملااشابلنيزنمًالدبلوضانألاءارمأريمأهّنيع
.ريغصلااشابنانسيليإمورءارمأريمأ
ةبخنلاءالؤهعمكرحت،حابصلاجالبناليبقةرخأتملاليللاتاعاسيف
هتاوزغيفهدازهاشلامايألعفيناكامك،هسفنبمهداقو،فالآةسمخلا
ً،ابونجلوزنلاو،مطقملالبجلوحةرادتسالايونيوهو،سرافىلعةرفاظلا
.كيلامملافوفصفلخللستلاو
يابناموطةدايقرقم

ًاحابص04:15
،هناطفقيشاوحململو،هتميخلخادريبكلاناويدلاىلعيابناموطسلج
مثً،اريبكًارجنخهمازحنمجرخأو،نيواقرزلاهينيعنمرياطتيررشلاو
ةبطشهيعارذىدحإيفبطشو،نيشكرزملاهصيمقيّمكهيدعاسنعرّمش
لاقو-ًاميدقًايكولممًافرعاذهناك-فوقعملارجنخلافرطبةقيمع
بوبحملايمعلمقتنأس،يابناموطفرشألاكلملاانأ":ىدحتيوهوهلاجرل
بعشلاخضرينل.هنورتيذلاحرجلااذهلمدنينألبقيروغهوصناق
ةكرعملكيفقحباورصتنادقاوناكنإمهنإ،نيينامثعلانيملاظلليرصملا
لكشبو،ةيرانلامهتحلسأقوفتلضفباورصتنامهنإف،مويلاّىتحاهوضاخ
ردقنوفرعيالنيذلاءالؤهليعامسإقحسلاهالولوذإ،مهعفادمّصاخ
نوفرعيس،سمشلاعولطعم،نآلا.لاطبألاهناسرفبناريدلاجيفمهسفنأ
يهامو،ةيعفدملايهاممهملعأس؛ةيقدنبلايفةعونصملاعفادملاةوق
."ةيسورفلا
لعجدقل،فرشألاكلملااهيأ":مزاحنكمتمهجوبكبةزريمهبئانلاق



هرهظملأنمففخينألواحيناك.ً"ادودخأهعفادمتاناطبسيفزوواي
نمديزتهتوصةرخرخو،مخضلاهنطبوهترصاخىلعفوفلملامازحلاب
.هيفضرملامدقتىدمفشكتوليلعلاهرهظم
."!؟كلذفيكو":هيلعودبتةبآكلاويابناموطهلأس
لبةميقتسمتاناطبسلانمجرختالفئاذقلانكل،يالومايفرعأال-
.رودتيهوجرخت
؟اذهديفياذامبو-
.قدأاهتاباصإنوكتو،زووايءاربخقفودعبأتافاسمىلإفئاذقلالصت-
،كلذكتناكولىتح":لاقو،ناتدودشمهاتضبقوهيفتكفرشألاكلملازه
."مهرسيالامنوقليسفاوؤاجنإو،ريغصةناطبسلارطقنإف
نولمعينيذلادونجلانيبلعاشملاءاوضأتحتالوجتو،ةميخلانماجرخ
ةهجنمرطملادعبحوفتيتلابارتلاةحئارهيطغتوجلاو،ٍمومحمٍلكشب
تباثناسرفلانمةثلاثلاةدحولادئاققيرطلايفمهيلإمضنا.ءارحصلا
ًارظنو.نيواقرزنينيعاذًايوقًالجرناكهلازهنممغرلاىلعو.كبيلع
لينوهسفنراهظإىلإىعسيناك،تاماكحتسالادادعإيفريبكلاهدهجىلإ
نإ":لاقو،ههجوىلعلاسيذلاقرعلاحسمةصرفزهتناو،حيدملاوءانثلا
لسرينأهللمعلوأنوكيس،سمشلاقورشدنعف،عرستملجرزوواي
انعفادمةردقكلذبربتخيو،اندشراندقفيلانتادحوىلعهتادحونمًامسق
انرابتخايفرمتسيسهنكل.لاجرلايفةريبكةراسخاذههفلكيس،اهادمو
دونجلالمحتةدشو،هناسرفةعرسىلعًادامتعاةريخألاةظحللاىتح
،راصحللةمئالمتاناكمإزووايحنميالانعقومنأامك.هتاردابمو،نيحالفلا
عونلااذهًاريثكاومواقينأنوعيطتسيالنيينامثعلادونجلانأىلإةفاضإ
ىلعترهظ،موجهلارخأتاملكهنأ،كلذنمرثكألاو،ةيخانملاطورشلانم
،نايلغللةزهاجردقلثمراصيذلاهشيجفوفصيفتابارطضاحطسلا
."مهقحالنس،ةدوعلانوررقينيح،ةياهنلايفو
نأ،كلذىلإفضأ":ىرخأةرمهينيعهبضغىمعأدقويابناموطلاق
دقل.ميلسببسبةكرعملاناديميفًاديهشطقسيمعلثمًالهكًاصخش
سوؤردصحيتابو،ابوروأيفنيحتافلاهدادجأحورنعلجرلااذهىلخت
نأامبنكلو،ينملؤياماذهو،يمالسإلاداحتالاسوهنمعفادبنيملسملا
ططخلاريبخوهنمديدجنمخيراتلابتكيسف،ةلاحلاهذهىلعرمألا
ناديملاوهاهو،رخآلابناجلالينلارهنو،انبناجّدحيلبجلاف،ربكألا
نوكيفيكو،ىتفلانمىرتلَلاعت،ناخميلسايلاعتايه،انمامأ



."عاجشلا
زوواينأىلعرصأانأف،كلذنممغرلاىلع":لوقيكبةزريمريبخلاداع
نألجرلااذهلنكميال،هلةيتاوملاريغفورظلاهذهيفف،يرقبعلجر
وزغتزووايلويختناكامنيب:هّرسيفمتمتو،"نينيعلاضمغممجاهي
لجأنمهئادعأعمتاقافتانعددرتنالنايحألامظعميفانك،ابوروأ
ً.اقحمهلعجياّمعناسنإلاثحبيمايألاهذهلثميفهنكل،ةصاخلاانحلاصم
،ابوروأروغثزووايكرتنعيابناموطثيدحلضرعيوهوكلذلاق
.نيملسملالاتقلغرفتلاو
ىلإرطضمزوواينإف،فورظلاتناكامهم":لاقفيابناموطضرتعا
)43(قاجوأةعيبطببـسبراصتنالاىلعربجمهنإ.اذكهفرصتلا
كرحتينأهيلعاذهلجأنمو،حالصإلاىلعةيصعلاو،نيللدملانييراشكنإلا

هللانذإبو،أطخلاباكتراىلإهعفديو،لوجعلاهعبطاذهحضفيـسوً،اعيرس
."مهلولفدراطنو،مهشويجانتتشدقنوكنوّالإرهظلاةالصلحتنل
II
قوفسبلدقو،اشابنانسمدخمظعألاردصلاكرحت،سمشلاقورشعم
هعردسبلاهقوفو،دابللانمةيريدصنفكلابهيبشلاليوطلاضيبألاهصيمق
؛هيقاسيطغيديدحلابحفصملاهلاورسو،ةيزنوربلاحاولألاولسالسلاتاذ
هتذوخعضو،ةميدقلاروصعلانمًابراحمودبيناك،ةبيهملاهتحلسأبو
ةعشأتحتألألتيهفيسوً،ايعادهديعفروهسأرىلعبهذلابةزرطملا
هترمإيفو،هرهظىلعضيرعلاهسرتّقلعو،ديدجلااهداليميفسمشلا
ةيعفدملاتأدب،موجهلارماوأىطعأامدنعو،بزعلادونجلانمريباوطةثالث
.يابناموطةيعفدمةامرنمدرلاىقلتو،اهتايامرىلوأ
هذهنمنشتسيتلاتامجهلاعيمجنأنقيتًادجةريصقةرتفدعب
عدتالةيكولمملاعفادملافئاذقتناك.نونجلانمًابرضّالإتسيلةهجلا
موجهلايفناسرفلاتالواحمتناكو،مهنيعأنوّينامثعلادونجلاحتفيلًالاجم
،ةميزهلاكادبيذلاباحسنالاو،ىلوألاتامجهلادعبو.ةميقعنيحانجلانم
نالآويابتروقنيصلخملاهيدئاقةدايقبناسرفلاريباوطيابناموطرمأ
ةظحللاذنمةأجفينامثعلاشيجلازكرمبرضهفدهناك.موجهلابياب
لسالسلاباهضعبىلإةدودشملاةينامثعلاعفادملانكل.ةميزهلانمىلوألا
يابناموطردقو،ضومغكيلامملاداسو،ديدجنماهنارينقلطتتداع
ةاشملاعفدف،ودعلاشيجةميزهءدبنمىلوألاقئاقدللةيويحلاةيمهألا
.ماهسلاةامرنممعدبموجهلاىلإًاضيأ



يفولامرقلاناخدهشتسادقفً،ابرطضماشابنانسمظعألاردصلاناك
ةراشإلاِهتأتملو.يلاوتلاىلعولغوأناضمركبدومحمو،ياريغكرابم
وهامىلععضولارمتسااذاو،باحسنالاهنكميالو،اهرظتنييتلاةسكاعملا
ىوسنآلاهمامأنكيملو،ناخميلسمامأجرحفقوميفنوكيسفهيلع
،قدانبلاةلَمَحرمأو،نيحالفلاهناسرفنمًامسقرفنتسا.لاتقلايفتابثلا
ةمدقميفنوكينأررقو،ٍتغابمٍموجهلًادادعتسانيحانجلاىلإمهبعفدف
ًايصخشهنمتئايذلاناطلسلانوخينلو،ةمدقملايفنوكيس،معن.عيمجلا
امبرو،يابناموطخفيفًاريسأناخميلسعقيامبرو،شيجلالاقثأىلع
روعشلظيفقنتخيهنأكوادب.لمتحمعجارتيأثودحلاحيفلتقي
،ديعبلاقفألابهانيعتقلعتو،هقورعيفمدقتتديلجلالابجلعجيسئاي
.رظتنيوهو
درابلاهفيسبحّولو،هامروهدمغرسكو،هفيساشابلاّلتسا،ةياهنلايف
هرظتننيذلاربخلاِتأيمل،يناعجشاي":مزاحتوصبهدنجبطاخي،عماللا
لجأنمو،كرابملااننيدلجأنمانحاورأبيحضنايه.ناخميلسنم
دقوعجارتلاانبقيليلهو،انناطلسءاعدانلانيًايحناكنإف،انناطلس
مث."؟باعصلاكلتلكانلمحتو،مايألاهذهلكو،قيرطلااذهلكانعطق
."قجنسلاعفرا":ىدانوً،ابناجهعردىمر
يفنيرثعبملادونجلاعيمجتلةرتفراظتنالانمدبالناكو،قجنسلاعفر
تايونعمنمعفريو،يركسعلاهنحلفزعيناراتهملاأدبو،طاقنلاضعب
ناسرفمامأدومصلاىلعةوقلاهذهةردقيرديدحأنكيمل.دنجلا
ةينامثعلاعفادملانارينلظيفو،شيجلابلقىلعزكرملامهموجهوكيلامملا
ً.اريثكلوطينلكلذنأًاحضاوناكهنكل،قدانبلاةلَ◌َمحةراهمو،ةرمتسملا
مطقملالبجلةيبونجلاحوفسلا

ًاحابص10.00
نودنمسمادلامالظلايفاومدقتو،ةظيلغلابحبمهضعببدونجلاطبترا

ناخميلسىضمأو،ٍتمصبكيلاممللةيفلخلافوفصلادنعاولزنف،ءوض
،هعردهيلعو،هييئادفنمٍةديدشٍةيامحتحت،ٍرانالبدربلاةسراقةليللا
نأالإًاباشدعيملو،هرمعنمنيعبرألاوةعباسلايفناك.دربلامواقيوهو
.بابشلاةيويحيفودبيناكهدونجنيبهدوجوب
ىتح،ىلوألاحابصلاءاوضأعمتاهجاوملاعالدنادعبليوطتقورميمل
ماعلاعضولابمّكحتيناكناخميلسنكل،يابناموطحلاصلةكرعملاتلام
نكريو،اشابنانسلةيلوطبلاةمواقملافرعيناكو،اهيفوهيتلاةطقنلانم



ىتحربصلابًامصتعمناكدقف،هعقوتيناكامثدحامناعرسو،اهيلإ
ريبدتنعهتضبقيخترتو،يابناموطلامآىوقتىتح،ةريخألاةظحللا
.رومألا
ًةظحلهوقرافيملنيذلاهييئادفةقفربهدونجًابطاخمناخميلسلاق
لوسرةباحصقدصمكنمرظتنأ،يدالوأايمكتمدقميفنوكأس":ًةدحاو
مالسإلاةدحولجأنمو،دحألبجحوفسيفهدحوهوكرتيملنيذلاهللا
ايمكمويمويلاً.اعمتومنسفانتمنإو،ًءايحأانيقبنإًاعمىقبنس
."انرمأهللاحلصيلوً،ادحأاوكرتتالو،يناعجشاياوبرضا،يدوسأ
)*(
ىلعظفاحهنكل،يابناموطىلإةبسنلابمالحألاكناككلذدعبثدحام
هيلعتدبولو.يابنالآويابتروقوكبةزريمهباونلضفبهشأجةطابر
.هشيجكسامتىلعظافحلايفحجنامل،بارطضالاتارامأ
نوكرتيمهو،ةيبونجلامطقملالبجحوفسنمجاومألاكنولسنيكارتألاناك
ىوسرايخهمامأَقبيملهنأيابناموطكردأ.نيراننيبيكولمملاشيجلا
ةلوليحللةيقبتملاهتصرفيهو،ةيناديرلالهسىلإجورخلاو،قدنخلاروبع
كلمللءالولاباومسقأنيذلا،ةصاخلاناسرفلاةقرفرمأكلذلو،ةميزهلانود
.روبعلاب،فرشألا
)*(
،رايهنالاىلعاشابنانسمظعألاردصلالامآاهيفتكشوأيتلاةظحللايف
ىلعأبحاصف،فلخلانمكيلامملانورـصاحيمهوناخميلسناسرفىأر
اوقوطدقل!؟كانهمهدحومهنوكرتتأ،هلاطبأوانناطلسوهاه":هتوص
."ناعجشايايهف،ودعلا
ةديعبعفادملافصقتحتةبوعصبلهسلابكسمتييكولمملاشيجلاناك
ىلعلمعلاو،اونكمتيملمهنكل،قدنخلاىلعروسجلاريمدتاودارأو،ىدملا
،كلذنممغرلابو،ةقامحّالإنكيمل،اهكفوةتباثلاةطوبرملاعفادملاليوحت
ىلعاهسفنألمحىوسقدنخلاربعتمليتلاةيقبتملاتاوقلامامأنكيمل
دونجلاهابتناديدجتنولواحيتادحولاةداقناك.ةسئايلاةلواحملاهذه
لباوهجويفتاوقلاةعيلطيفنوفقياوناكو،مهيديأيفيتلاطايسلاب
هذهنأًاحضاوناكهنكل،مهعقاومنعًاعافدفئاذقلاوصاصرلاوماهسلا
دعيملو،عفادملانمددعقرتحادقو،ديعبلاىدملاىلعرمثتنلدوهجلا
.كيلامملادونجنمتارشعلاتامو،ىرخأةرملامعتساللًالباق
نمًاءدبيكولمملاشيجلارصاحيو،هلقثلكبيمريينامثعلاشيجلاأدب



لّكشتيتلاتاعاطقلاىلعفارشإلابتارمثالثيابناموطماقو،نيحانجلا
همالحأرايهنابسحأو،ءاضيبلاتايارلاعفرتتادحولاضعبتأدبو،زكرملا
ىودجمدعو،نيراننيبعوقولافً،اريثكبضغف،هدومصرايهناعم
هعفنيملو،دونجلاتايونعمرايهناىلإَايّدأ،اهبقثيناكيتلاتاماكحتسالا
اليتلاناخميلسةروصتناكف،هدونجلةودقنوكيلتيمتسملاهعافدنا
اليتلاهتعاجشبيابناموطنكل،ٍةظحللكناهذألايفربكتوربكترهقت
.ةريخألاهتقروءاقلإيونيناك،لدجلالبقت

III
ناك.ةدايقلازكرميفاشابنانسمظعألاردصلاوناخميلسىقتلاً،اريخأ
يف.دحاوفرطنمشيجلاهيجوتبآدبو،حرفلاتاربعبكسياشابنانس
كيلامملاناسرفنمةعومجمتنش،ةشهدللةريثمةمواقمبو،تاظحللاكلت
ةميسجلارئاسخلانممغرلابوً،امامتنيينامثعلازكرمىلعًاقعاصًاموجه
ىلإراشتنالانماونكمت،ةديدشلاةيعفدملانارينريثأتتحتاهودبكتيتلا
اوزاتجا،دحأهعقوتيملحاجنبو،ةيعفدملاىدمجراخاوحبصأف،نيحانجلا
دقفيفلخلافصلايفقدانبلاةامرامأ.عفادملاهلكشتيذلاينمألارادجلا
هوعقوتيمليذلافقوملااذهمامأةدحاوةصاصرقالطإنودنماوقرفت
:لوقيهلاحناسلو،نونجبهفيسببرضيهناصحىلعيابناموطناك.ّطق
.ماقتنالاةحاساهنإ
تاحيصلابهتميخوحننومدقتينيذلافً،اضيأناخميلسةريحلاتكلمت
يفةيمادًاساوقأمهحامروةسوقملامهفويسمسرتنيذلاناسرفلانمةبعرملا
تاوقلادونجبنوحيطياوأدب.يابناموطويئادفمهنأنمدبال،ءاوهلا
موجهلاوعافدللةظحللكيفنودعتسملامهو،مهبنوقتلينيذلاةصاخلا
لاتقلاضوخنمدبالهنأناخميلسكردأ.ةعردملاةلئاهلامهماسجأب
.لتاقيعرشوهفيسّلتساف،هسفنب
نودصيهبنوطيحملاوةصاخلاهتاوقنمًابيرقتًايدنجنوسمخعفدنا
ءالؤهبكيلامملالويختحاطأو،ةعردملامهماسجأومهرودصبناسرفلا
ةهيبشلاةداحلاةليوطلاحامرلاتناك.مهَتّتتشوحمقلالبانسكناعجشلا
اهنأكةرسكتملامهفويسو،ةعردملاتاناويحلارودصىلعرسكتتناصحلاليذب
ىلعلاهنتيتلاةلتاقلاتابرضلابىعرصنوعقياوناك،ةيبشخنابضق
.ةفيفخلامهعورد
ىأرتفتلانيح.هعارذىلعةيوقٍديبناطلسلارعش،ةظحللاكلتيف
ًاعانقههجوىلعسبلامنأكاشابلاناك.ةبيهملاهتذوخهيلإدمياشابنانس



اهدمييتلاهتذوختدقفو،ةيوتلموةققشتمهعردتاحيفصتناك.رمحأ
ىلعناخميلسىأر.برحلالبقنمثبردقيالناكيذلااهرهظمهيلإ
ىلعرهظتيتلااهتطبغو،ةيرطلاوةئداهلاتامسقلاكلتلوألاهريزوهجو
نمفوخلابارطضاهتوصيفو،اشابلاخرص.هنودتومللنيدعتسملاسانلا
كشوأ.انالومايهذهرمتعاو،كتذوخعلخاو،عرسأ":بيبحللمتحمنادقف
نلاذكهو،اذهريغهيومتللليبسالفايه،ضرتعتال.لوصولاىلعودعلا
شهدتسو؟مويلاىتحسانلاعيمجةطيسبلامكسبالمشهدتملأ،مكوّزيمي
."انالومايًاريثكمكيلإجاتحيبعشلااذهنإً.اضيأمويلاةنوخلاءالؤه
كيدفأنأيلفيك":لاقنيحةشهدوددرتةرظنرظنيناخميلسناك
."؟يمساب
نأنوديرتله،ءالؤهلديحولافدهلامكنإ،اوعرسأ،انالوماياوعرسأ-
ةدحولالامآاوطقستنأنوديرتله!؟ةصقانتاحوتفلاهذهلكىقبت
لحتنأنوديرتله؟ةيقشلاءارفصلاءارحصلاّرحيفانهاهلكةيمالسإلا
،ثدحيكلذعدأنل!؟ليعامسإهاشلاويابناموطىدلدايعألاوحارفألا
."ناطلسلاانالومايهذهاورمتعاايه
ةقيمعديداخأسكعيو،هداؤفيفبصيٍفيفخممٍلأبّسحيناخميلسناك
يلاببّيلإ":هنمبيرقلانييراشكنإلادئاقللزلزمتوصبحاصو،ههجويف
اشابنانسةذوخبهتذوخلدبتساو،"اشابنانسةدناسملًاروفِتأيلو،كب
ً،ابيهمًاناطفقهيلععضوولب،طقفاذهباشابنانسِفتكيملوً.اهركم
.هتميخنمهبيتأينأهدونجنمًادحأرمأهلعل
نمهناسرفةقفربًاعيرسبحسناو،نامودهرقهناصحناخميلسىطتما
.ءارولاىلإرصقلاناملغ
)*(
اينآلابرها،نآلابرها":خرصيوهوقزمتتيابناموطةرجنحتداك
."تعطتسانإكحورذقنتلبرهاايه،ناخميلس
لازيالناكيذلايابتروقهبئانعممدقتيلازياليابناموطناك
مودينلعضولااذهنأفرعيناك.زكرملايفةريحلاةصرفًازهتنمًايح
ناك،معن،كانههنإ.رارمتسابزامهملابهناصحثحيناككلذل،ًاليوط
هنأهنمًانظهتوقلكبهفيسباشابنانسمظعألاردصلاىلعلاهناو،كانه
.شعترملاهدعاسفرطىلعيدنمحلوديدحنمطيلخمطحت.ناخميلس
بعصيٍليوعلكشىلعنيتيمادلاهيتفشنيبنمنانئمطالابهروعشتلفأو
توملاوأةايحلارايخنأبةظحللاكلتيفرعشو،بائذلاءاوعنعهزييمت



ىّفصنأدعبةنينأمطيفىضمو،ىنعميأهيلإةبسنلابلمحيدعيمل
.ةايحلاعمهباسح
متلندقف،انكلماياوريس":لاقمث،ةممصمةرودبهلوحيابتروقراد
."اهسفنةعرسلابانعمنيقابلانيسمخلاناسرفلابراصحلاقشاننكميو،ماقتنالا
يلحمسا":ههجومدلاعقبتطغدقو،ٍةفيخمةريشكتبيابناموطرجمز
."يخأاينيكسملااذهسأرذخآنأ
.قيضيراصحلاف،انالومايتقوانيدلدجويال-

ىلوتو."يتايحنمٍةظحلعورأينمفطختكنإ":سأيبةرملاهذهخرص
مهوراصحلانماوصلختوً،اروفهعمْنَموكّرحتو،ةدايقلايابتروق
.نييراشكنإلانودصحي
)*(
ىلعءاليتسالامتوً،امامتةيناديرلايفيكولمملاشيجلاةدايقرقمرثعبتدقل
بسكنعًايضارناخميلسناكو،يابناموطنئازخوةعتمأعيمج
،ءازعألاهئاقدصأةريخهنادقفبًابيئكناكًاضيأةرملاهذههنكل،برحلا
ديدجلامظعألاهردصىلإرادتسا.اشابنانسمظعألاهردصمهسأرىلعو
يننكل،فسويشرعتلندقل":شعترمتوصبلوقيوهو،اشابسنوي
."نانسهنإ،يناعجشنمًاعاجشتقراف
فصنناشيجلادقفكلذبوً،افلأنيرشعوًةسمخنيشيجلانمٌّلكدقف
1517يناثلانوناك24يفةرهاقلاينامثعلاشيجلالخدوً.ابيرقتامهتادوجوم
ملةمواقملانأرصقلاسارحىأردقو.ركذتًةمواقمهجاوينأنودنم
رطضا.برحلاةحاسنميابناموطرارفباوملعنأدعب،ىنعماهلدعي
هتدايقرقميفةماقإلاىلإ،ناجنسحنموهئارزونمرارصإبناخميلس
ةددهملايلاهألافقاومنأل،نمألامادعناةجحبةنيدملاجراخميقأيذلا
مل،نامألااوبلطو،اوملستسامهنأامبو.قلقلانمًاوجدونجلايفتكرت
.مهتميزهىلعلدتةمالعيأناكسلاىلعرهظتملو،ةنيدملابلست
ثيحنمةمدخاهرثكأو،ملاعلاندمىنغأنمكاذنآةرهاقلاتناك
تانامألانمًامسقو،ةميظعلاكيلامملانئازخزووايلتمدقو،قفارملا
ىلإ،ةضفلاوبهذلاسنجنمتناكيتلامناغملاتلسرأدقو،ةكرابملا
قباسلاةفيلخلااهسأرىلع،ٍلمجةئمسمخنمٍةفلؤمٍةلفاقبلوبنطسإ
.ثلاثلالكوتملا
لازيالناكيابناموطنأامبو،ةرهاقلاناكسبناخميلسقثيمل
ظافحللةنيدملاراوسألخادًةريغصًةزرفمزووايكرتف،راظنألانعًايراوتم



.كلذيفًاقحمناكو،مولعمريغلجأىلإةنيدملاهلوخدلّجأو،نمألاىلع
هعمو،ةيفخلاتاباوبلاىدحإنمةنيدملاىلإللستلايفيابناموطحجن
نمملعو،ةرواجملاقطانملانممهعمج،صخشفالآةرشعنمٌةفلؤمٌةوق
نمً،اذإً.ايحلازيالناخميلسنأٍتغابمٍموجهيفاهرسأيتلاةزرفملا
.هناطلسلجأنمةيعاوطهسفنبىحضنمرخآنانسناك؟لتقيذلا
هرمأىطعأو،هتيحلو،هرعشفتنو،هسابلقشو،ناموطبضغذئدنع
.ةينامثعلاةزرفملالماكقانعأبرضب
:لاقو،اشابسنويمظعألاهردصهيلإىعدتساف،ربخلابناخميلسملع
يئاقدصأبايغبلجرلااذهببستدقل.الالايرمألااذهبًاعرذتقضدقل"
،هديرتيذلاددعلابًادونجكعمذخ،يجاعزإيفًارمتسملازيالو،ءازعألا
."ةلكشملاهذهلًادحعضو،اهريهطتنودنمدعتالو،ةنيدملارّهطو
رمأبةمدهملااهراوسأواهتاباّوبنمةنيدملالخدفً،اتقواشابسنويعُِضيمل
نمةنيدملاناكسرثآ.هتاوقنمًافلأرشعةسمخعمناخميلسنم
،كارتألانيبباسحةيفصتهذهنأنوريمهودايحلاىلعءاقبلابرعلا
.اولعفًانسحو
ًاعراشنومواقياوناكف،مهعافديفنيممصمو،نيدينعسكرشلاكارتأناك
عراوشيفءارمحًالويسيرجيمدلاأدبو،ًةفرغًةفرغوً،اتيبًاتيبوً،اعراش
مويلايفرمأ،مزاللانمرثكألاطرمألانأناخميلسىأراملو،ةنيدملا
يفةملظملاحابصلاتاعاسيفةيراشكنإلادونجلوجتف،ةنيدملاقرحبيلاتلا
ءاوضأتأدبنيحو.دحاوٍنآيفطاقنةدعيفنارينلااومرضأو،عراوشلا
ناخميلسىلإنوثوعبملاءاجو.دمختةمواقملاتأدبءامسلاءيضتنارينلا
.قئارحلاءافطإلدونجلارفنتساو،ةوافحبمهلبقتساف،حلصلانوبلطي
أجلةعلقىلإهلّوحدجسمنمًارسيابناموطجرخ،نيمويدعبوً،اريخأ
هذهناكهنكل.ىرخأةرمةنيدملاجراخبحسناو،ةلاسببهنععفادو،اهيلإ
ٍلّوستمكهلجررجيوهوعومجلانيبباغو،ةراعتسمًابايثسبليةرملا
ءاجوً،احيرجاشابسنويمظعألاردصلاداع،يلاتلامويلاةياهنيف.داحش
ملهنأهملعيو،ناطلسلابيقتليلبرغملاةالصدعبناطلسلاةميخىلإ
ناخميلسىأر.ةنيدملارّهطهنكل،يابناموطىلعضبقلانمنكمتي
كلذكنكيل":لاقف،هبضغنمّدحو،ةلاسبببراحيذلااشابسنويلاح
نإف،يابناموطىلعضبقلاِقلنملاماننأملعانكل،اشابسنوياي
ليعامسإهاشلاةدوعهبشيرمألااذهنإ.دالبلاهذهيفمودينلانمكح
."اهيفهذوفنرارمتساوً،ادّدجمزيربتىلإ



ىلإةدتمملالقنلاقرطمجاهيناكً؛انكمميابناموطىلعضبقلانكيمل
.تاباصعلابرحنعَّلختيملو،ليللايفريُغيو،تايرودلامجاهيو،ةنيدملا
،زيربتنماوبحسناامكنوبحسنيس،نوبهذيونوبحسنيسًانيقي":لوقيناك
.ً"ادبأانهاولظينلو
ميلسحشوتراذآ26يففً،اضيأةرملاهذهًائطخمناكيابناموطنكل
ءابنأترشتناامناعرسو،ةلأسملاهذههسفنبلحيل،هعردوهفيسناخ
اونوكيملهلاجرضعبنأىرييابناموطأدبو.ةقطنملايفةريبكلاةلمحلا
نيبّرقملاهلاجرىتحولبهءارمأنأملعو،مهنظيناكامردقبنيصلخم
يفنولخديو،بصنملاولاملابدعولباقمرخآلاولتدحاولانوملستسياوؤاج
رداغيلازغيدربناجهلاجربرقأنأملعامدنعو،نيينامثعلاةمدخ
نمدعيملهنأاهيفكردأيتلاةجردلاىلإراهنا،ليللايفًارسةدايقلا
.مالستسالاّالإٍّلح
نيثوعبملالبقتساف،زووايبقثينكيمل،دينعلاوكوكشلاهعبطىلإرظنلاب
ةدئاملاىلعًاقنخمهلتقهنكل،ًالوأمارتحابنامألالئاسربهيلإاوؤاجنيذلا
ناديملانعباغمث،ةحراجلارويطلاىلإمهداسجأىمرو،اهيلعاوناكيتلا
دادتماىلعًابونجريسلاهفدهناك،هيدالجنمٍفالآةثالثعمىرخأًةرم
ايقيرفإفافضىلإلوصولاو،مهنوعًابلاطةيلحملالئابقلاىلإءوجللاو،لينلا
اهتعجوأٍةليبقنممكف.لمأيناكامكققحتيملًاملحناكهنكل،ىطسولا
موحتلئابقلاهذهتتابفاهلاومأىلعتلوتساو،اهتقويفةيكولمملاةلودلا
مويةفاسمىلعاودعقفًاريثكاودعتبيمل.ةحراجلاةمخرلارويطلثمهلوح
نعناخميلسمهماقمأبنغلبىتح،ليوطتقوِضميملو،ةرهاقلانم
سأرىلعولغوأراوسهاشكبيلعكرحتو،نييلحملاسيساوجلاقيرط
.هقّوطو،راذآ30يفيابناموطىلإلصوو،صخشفالآةرشع

IV
ءالؤهنظيله":ًالئاقحيرجلاكبةزريمهجويفسأيبيابناموطخرص
ةيندبةمواقمكلمينكيملكبةزريمنأامبو."ً؟ايحينمنونكمتيسمهنأ
ريبكلارئاغلاحرجلافيزنف.ىوقلاكهنمطقسحورجلاهذهلّمحتليفكت
ناكامو.ليخلابوكرىلعًارداقدعيملو،فقوتيملىرسيلاهعارذيف
ً.اعطقكانهصلخملاهدئاقوهقيدصكرتديرييابناموط
نيضارمالستسالاّالإعيطتسندعنملو،يناطلسايمكعسويفاممتلعف"-
لوقتتنأىتح":ريسكتوصبهبئانىلعيابناموطدر."هللاهردقامب
نمنكمتنإانبلعافزوواينأنظتاذام!؟ميدقلايقيدصاياذه



،ًالوأيقنعبرضبرمأينلأ!؟ةايحلاديقىلعانيقبيسله؟انيلعضبقلا
...!؟كقنعمث
دونجانمامأنمو،لينلارهنانئارونمف،هطورشلوبقبهمالعإاننكمي-
.ةملظملالينلاهايميفقرغننأامإو،ملستسننأامإف.ولغوأراوسهاش
نألبقأ":لاقّمثفلخلاومامألاىلإهعزجّزهيأدبوهيدينيبهسأرعضو
قورشىتحمهلغشأينلعل!؟كلذكسيلأ،ينطويفًاليلذًادبعنوكأ
.ً"اقيرطدجأامثير،سمشلا
مالكعطاقامبرو،يلاوخلاهمايأيفناكامكةرملاهذهًايوقهتوصءاج
."ءيشلكىهتنا،يناطلساي":هتايحيفىلوألاةّرمللهنيطالسدحأ
هتميخىلإولغوأراوسهاشكبيلعاعدمث،ةهربليابناموطرّكف
.مالستسالاطورشةشقانمل
)*(
يفو،ةرهاقلالخدمدنعناخميلسلبقتسا،راذآنمنيثالثلاويداحلايف
لازيالناكولامكهفاضتسا.نيعبرألاوعباسلايكولمملاكلملا،ةبيهممسارم
هتفاضتسانمرشعةسمخلامايألاةليطو.بيهملكشيفهشرعبحاص
يفهنكلو،ةرخافبدآممهلتميقأو،هلاجرحورجو،هحورجتدمض
يابيلعهتميخمامأدجورشعسماخلامويلاحابصنمةركبملاتاعاسلا
.ولغوأرداقلاوذوراوسهاش
يفهللاءاشنإًاريخ!اشابيلعايلّضفت"ً:اسعانلازياليابناموطناك
."دعبكاسمإلاتقونحيمل،ةركبملاةعاسلاهذه
متعمسأ":ةعنطصمةمسبرتوتملاسعانلاههجوىلعوولغوأراوسهاشلأس
."!؟يابراوسهاشيبأمسا
اينآلااذهينعياذام":يابناموطماقتساو،هيتنجوكرفو،هينيعضمغأ
."؟اشاب
!؟عمستملمأتعمسأ-
ناكهنإلاقي،تعمسًاعبط":تقولابسكًالواحمةفخبيابناموطلعس
."ةفأروةياردوةسارفاذ
مككلملتقً،امامتةنسنيعبرأوسمخلبق":ًالئاقءودهبكبيلعمهمه
."نيينامثعللهصالخإببسبكبراوسهاشيبأيابتيقروبقملا
نمةعاسلاهذهيفتئجأ":بارطضابلأسينألبقرٌيصقٌتمصداسو
."؟اشابلااهيأٍنرقفصنلبقتعقوٍةثداحيفينلداجتل،ليللا
لجأنمِتآمل،ال":لوقيوهوهرصخنمرجنخلاولغوأراوسهاشجرخأ



نيتللايابناموطينيعىلإنيتيومدلاهينيعبقّدحيوهوفاضأو."لادجلا
يفمدختسايذلارجنخلااذهبهلمقتنألتئجلب":ءيشلكناكردت
."هلتق
همسجراهناف،هكفةعردملاهتضبقتباصأىتحً،اديجيابناموطمواق
ةميخلايفكارعلاتوصعمسيذلاكبةزريملواح.كانهسئابلاقهرملا
،ةميخلااولخدنيذلانييراشكنإلادونجلالبقنملتقهنكل،رارفلا،ةرواجملا
كلذءاسمىتحامهبَرِّهُشو،ةرهاقلايفةليوزلابابىلعامهادسجقِّلُعو
.مويلا
)*(
كانهدعتملً،ايصخشناخميلساهيلعقداصيتلاتامادعإلاهذهدعب
ءاضقلايفناخميلسددرتيملً،اعبط.ةقطنملايفمههجويففقتةوقّيأ
،مكحلايفةيجاودزالاىلعءاضقلاليبسيفهتوخإءانبأوهتوخإىلعىتح
،ةايحلاديقىلعءاقبلابيابناموطلحامسلايفريكفتلانكميناكامو
.ةيادبلاذنمكلذيفًاقحمناكو
يف،يكولممناطلسرخآيابناموطنِفُد،ناسيننمرشعسداسلايفو
ناخميلسلمح.ةنيدملاهلوخددنعلبقتسااملثم،ةميظعةيزئانجمسارم
قازرألاو،بهذلاعيزوتبرمأو،هلٍميظعٍحيرضةماقإبرمأوهسفنبتوباتلا
ةلودترثدنا،اذهبو.ناطلسلاموحرملاحورىلعءارقفلاىلعمايأةثالث
هنوعقوتياونوكيملتقويف،خيراتلايفاهنامزلودىوقأىدحإ،كيلامملا
.ّطق

V
:ناجنسحتايموينم
923لّوألايدامج14ءاعبرألا
ةيردنكسإلايفاهيسارمبلوبنطسإنممداقلاينويامهلالوطسألانفستسر
ناطلسلاوشيجلاسفنتو،ىرخألاّماهملاوةمعطألابةلمحمميظعلافتحايف
امإو،كيلامملاةهجنمقيرطلاعطقبامإنوكيرخأتلانأل،ءادعصلا
قلقيرخأتلااذهو،ءادعألايديأيفاهعوقوةيشخنفسلايفامفالتإب
ةلمحماهبلطدقميلسناطلسلاناكةئملانفسلاهذهفً.اريثكدونجلا
،اشابيريبلوبنطسإنيمأنمةجحلاوذرهشيفقازرألاوةمعطألاب
ملو،سراقلاءاتشلااذهيفجيلخلايفرحبلاهايمدمجتببسبترخأتو
.لوألاعيبر4يفجولثلانابوذدعبالإنفسلاكرحتت
يفةيوقنوكتاليتلاةلودلانإ":هلوقًامئادرركيميلسناطلسلاناك



يفهبماقيذلالوألاءارجإلاناككلذلو."اهترطيسواهتوقمودتالرحبلا
مألانطولايفةديدجضاوحأءانببرمألاوه،ةنكاسلاةلحرملاهذه
،ةيبرحلاعفادملاباهديوزتو،نفسلاءانبل،هيلإاهمضواهحتتفايتلانادلبلاو
.ةيونعملاوةيداملاةوقلابمهّدمأو،ءاربخلاونييعانصلاةرهمعمجضرغلااذهلو
ةلحربمايقلاو،ةيردنكسإلاىلإلوزنلايفددرتيملو،ءارزولاوهتيشاحعمجو
ىلعةديدجلائناوملانكامأددحيلطسوتملاضيبألارحبلالحاسلوطىلع
ةسمخناطلسلاعمانيضمأف،ميظعلالينلارهننمًاقلطنمرصملحاوس
لكأتيتلاةريبكلاحيسامتلاانيأرف،رهنلااذهبئاجعاهيفانيأرًامويرشع
ىلعةمئاقلاندملاو،ةعيدبلااهتاوصأوةليمجلااهناولأبةعونتملارويطلاو،رشبلا

انتنسلأتدقعناو،قيضلاهضوحببسبًاريثكرشتنتمليتلاو،لينلايتّفض
رشتنتيتلاروبقلاو،لينلاقرشيفاهناكمذخأتيتلاةميدقلادباعملامامأ
انتملآف،لينلااتلديتّفضىلعةرثانتمةريغصوةريبكندميفانلوجتو.هبرغ
نأكو،موزجملامهنموءوبوملامهنمف،ةريقفلاةمدعملاةسئابلاسانلالاوحأ
ميلسناطلسلارمأف،ّطقاهيلعاورميملو،ىرقلاهذهاوفرعيملكيلامملا
.اهيلإءابطألالاسرإوندملاهذهرامعإب
923يناثلايدامج28ةعمجلا
هعمًالماحةكمفيرشنبامدق،راحلاهوجيف،زومتنمرشععباسلايف
ناطلسللاهمّدقو،ةفيرشلاةضورلاوةبعكلاحيتافماهنموةكرابملاتانامألا
.ةميظعلاةينامثعلاةلودلايفًالخادزاجحلاحبصأكلذبو،ميلس
يفهناكمناطلسلاىقبأو،رصمىلعًايلاواشابسنويمظعألاردصلاحبصأ
دمحميريبلعجينأيفركفيناكو،رصمنمجرخيىتحًارغاشةرادصلا
،ةريخألاةظحللايفهيأرريغتيامبرو،اشابسنويدعبمظعأًاردصاشاب
.تاوشابلاوءارزولانيبريبكرتوتوشاقنولدجلكلذحتفف
923نابعش12تبسلا
ريخو،اشابسنويناكممظعأًاردصيابريخميلسناطلسلانّيع،ةأجف
نماشابسنويلزعو.بلحءارمأريمأو،يروغهوصناقلاجرنمناكياب
ةلودللمّدقيذلا،اشابسنويو.اشابدمحميريباهيلعنيعو،رصمةيالو
نيذهبعمسامدنع،تامدخلانمميظعلاودوهجلانمريثكلاةينامثعلا
ناطلسلانيعامدنعوً،اديدشًابضغبضغو،هرجحشاطنيديدجلانينييعتلا
سلبارطىلعًايلاوناكنأدعبسدقلاقجنسلًاريمأيلازغيدربناجميلس
لبقهددرتوجودزملاهفقومَسنيملناخميلسنأكردأ؛)نانبل(ماشلا
.رصمةلمح



سلجملايفدقتناو،هناسلنوصوهتمصىلعظافحلانمنكمتيملهنكل
ةأرجلاهبتغلبو،نيماهنيبصنميفنينئاخلانيذهنييعتًانلعينويامهلا
اذهرصمىلعيلوتسكنأبملعنانكول":ًالئاقناطلسلابطاخنأ
دنجلافصنتاموءانيسءارحصيفهلكباذعلااذهانبذعتاملّيسكرشلا
ةلودلاىلعءاضيبٍدايأاشابسنويلناكدقل."رصمىلإلوصولاليبسيف
ناكو.ميلسناطلسلارظنيفاوريغتينأمهنكميعيمجلانكل،ةينامثعلا
.اذههفقومببسبهعفديذلانمثلاوهاشابسنويسأر
923ناضمر2سيمخلا
ثعبفً،امامتةينامثعلاةلودلاةرطيستحتطسوتملاضيبألارحبلالخد
،ميظعلاراصتنالااذهبهنوئنهيميلسناطلسلاىلإنيثوعبمةيقدنبلاراجت
اوراصو،كيلاممللجارخلانودؤياوناكنيذلاصربقلهألعفكلذكو
لانيدراكلاناكيتافلاثوعبمناطلسلاىلإدفوامك.نيينامثعللهنوعفدي
نعًاضيأثدحتو،هتاراصتناوهتاحوتفبناطلسلائنهيويسالوديجيول
نمهبببستامو،هتروطخورثولنترامةيتنتستوربلاةسينكلاسسؤم
نعهربخأو،ابابلانمنارفغلاكوكصءارشيفنيبغارلانئابزلاضافخنا
.ىكتشاوىكبامةرثكنمهيلعقدصتناندكىتحةسينكلايفلمعلاداسك
ًانايبسانللرشنيسرثولنترامنأبارغتسالاوةشهدلاعانقبًاعنقتمثدحتو
.ماعناكميف)وتسفينام(
يفٍبالخٍرظنموذٌليمجٌناكميواسيمك":ًالئاقميلسناطلسلاهلأس
لانيدراكلالاقف.لاؤسلااذهنمسلجملايفنورضاحلاشهدناف."!؟ةنجلا
اذإنكلو،ناكملااذهىلعلوصحلالهسلانمسيل":ةناتموةيدجلكب

اهدنع،لاملابةسينكللتقدصتو،اننيدتقنتعاوتبتو،ةرتفلًاينارصنترص
نيسيدقلاةيقبكلذكوناكيتافلاابابنكلو،ناكملااذهلثملانتامبر
."بوعشلارادقأماكحنممكلاثمأعمءامركنونوكيس
هنأل،هلنيدالنأبرثولنترامنومهتت"ً:ابتاعملاقوناطلسلاكحض
."!؟كلذكسيلأ،سانللمكلالغتسامامأفقوو،مكتراجتلىدصت
."ةسينكلادعاوقاهنإ"
عضولابقلعتيلب،لانيدراكايةميدقلاةسينكلادعاوقبةقالعكلذلسيل"
ةيهافرلاوخذبلاو،ةياهنلافرعتاليتلاةيبيلصلاتالمحلاببسبأشنيذلا
الف.دوهيلانيبارملانمضارتقالابمهمايقو،ناكيتافلاامهيلإىعسنيذللا
اومعزتو،1200ماعىتحةدوجومنكتمليتلاتاءارجإلابسانلااوعدخت
بوعشلاىوسالانيالسؤبلاورقفلاف،ميدقلانيدلاتاميلعتدمتعتاهنإ



ّغلب.لانيدراكايانهىهتنادقشاقنلانوكياذهبو.ةياهنلايفةيبوروألا
عجارتينأىنمتأو.سويلوجهفلسنمفطلأهنإف،رشاعلاويلابابلليتايحت
."هئاطخأنع
923ناضمر22ءاعبرألا
ماظنلاسيسأتيفاهلذب،ةرهاقلايفةماقإلانمرهشأةينامثدعبوً،اريخأ
هدازاشابلامكخيشلالوضانألاركسعيضاقعاطتسا،ينارمعلاويرادإلا
حرفف.ةرهاقلانمجورخلابناخميلسعنقينأ،ناطلسلاّهلجييذلا
انك.عيمجلانمالاندقاناكبعتلاوقاهرإلانألرارقلااذهبعيمجلا
ًامئادينثدحيناكو،جنرطشلابعلنناطلسلاعمحيوارتلاةالصدعبسلجن
نظأتنكف،امهنيبدعبقلغيمليذلاباسحلانعو،ليعامسإهاشلانع
.عيبرلايفليعامسإهاشلامجاهيو،ماشلايفءاتشلايضميسهنأ
نمهنكل،ماتحاصفإريغنمرومألاضعببهخيشعمناطلسلاملكت
،يلابلغشيناكيذلالاؤسلانكل.هفرعتناسنإتاوطخعقوتتنألهسلا
ناطلسلا":تلقف،هدازاشابلامكخيشلاليلجلاملاعللهلأسألهتصرفتناح
الهنإفً،ارارقذختااذإف،اهذختييتلاتارارقلايفًادجساسحميلس
."؟ةرهاقلانمجورخلابهتعنقأفيكف،هيفهعجارينأدحأنمبحي
يتفرعمنم":ةريبكلاهتمامعهسأرىلععضيوهو،ليمجلاهتوصبلاق
ينلأسيناطلسلانأكردأ،مظنملاهلمعوهتبرجتوناطلسلاتارابختساةوقب
تلقف،دونجلانيبروديامعةرمينلأسدقف،باوجلافرعيوهولاؤسلا
،يشمأتجرخف،ةيهقفةلأسممويتاذينتلغشناطلسلاانالوماي:هل
،لينلانممانغألانوقسيشيجلانمًاعمجتيأرفً،اريثكتدعتباىتح
ىلإهقوشوهترسحنعربعيو،نيزحتوصبمنرتيمهدحأتعمسو
ّيأىلعً.اديعبيلايخبحبسأينلعجامِردأمللاحينتَكََّلمتو،لوضانألا
يدنفأيفطلّالملانعنيمويدعبينثّدحميلسناطلسلانإف،لاح
أرجتييذلانم:ينلأسمث.هيلعانمحرتوهرثآمانركذو،لوتقملايلتاقوط
هنارقأُدقِح:هلتلقف؟كلذيفببسلاامو؟ريبكلاملاعلااذهلتقىلع
،ةرمثملاةرجشلاكمهف،نوريثكرابكلاءاملعلاءادعأنإف،هلمهُدسحوهيلع
ةيحضناكيفطلّالملاانخيشو.رامثلايطعتيهوةراجحلابسانلااهيمري
ًاحرمهللاهمحرناكدقل:لاقونزحبهسأرميلسناطلسلازه.ءارتفالا
ينلأسّمث.هفئاطلقدصيفنوكشيالهيلإنوعمتسينيذلاىتحً،احوزمو
هنأكو،ينريحوهلاؤسينقلقأ!؟كذاتسأوكخيشلثمحرمتنألهو:ةأجف
ملو،هايإهتربخأيذلامالكلانمققحتهنظأو،رومألانمرمأيفكشي



،لاؤسلانمبرهتلابحيالهنأملعأتنكو،هنهاوعىلعمالكلاكرتي
ملً:امستبملاقف.كيلعيقابلاو،هلعفّيلعبجوامتلعفدقل:هلتلقف
اهدنعتملعف.يخيشايمهراعشأومهيناغأودونجلانعيلكثيدحَسنأ
ّالملاخيشلاذيملتليغبنيناكام:لاقمث.نيقداصلانيصلخملابهرثأترادقم
.ً"ابهذةريلةئميناطعأو.كلًائينهف،كلثمًالضافًاخيشنوكينأالإيفطل
923لاوش2تبسلا
اشابلامكخيشلاوميلسناطلسلانيبترجليجستلاقحتستىرخأةثداح
امهركذىقبيسجذومنو،ءاملعللميلسناطلسلاعضاوتنيبتةثداح؛هداز
.ةمئاقايندلاتماد
بحيناطلسلانأنوفرعيالنيذلاكئلوألطقفاهيورأامبرةثداحلاهذهف
نمرظنيفةيواسأمةياهنبببستتتناكامبراهنكل،سابللانمطيسبلا
ناكناضمرنميناثلامويلايفف.ةفاظنلايفهتقدوهتيساسحفرعي
ةمدقميفنيبكارهدازاشابلامكهخيشوميلسناطلسلاو،ريسيشيجلا
لاقف.ثيدحنمامهنيبرادامتعمسف،امهفلخريسأانأو،شيجلا
سوبمولوكفوتسيركراّحبلاَضرعلبقهللاهمحريبأنأول":ناطلسلا
فوتسيركاهبماقيتلاتافاشتكالاهذهتناكلهدريملو،هءاجامدنع
راحبلاىلعةرطيسلانودنمملاعلاىلعةرطيسلانأل،مويلاهيلإبسنت

."لايخلانمٌبرض
فاشتكالااذهىلعسانلاّثحيذلاوهيشتوبسيفوكيريمأ":خيشلالاقف
ةراقالإيهامةيبونجلااكريمألحاوسنأبىأرنملوأوهف،1507ماع
سوبمولوكفوتسيركمهعموتقولاكلذىتحعيمجلاناكامنيب،ةديدج
فاشتكاو،ةديدجةراقاهنإنظيدحأنكيملو،ايسآلدادتمااهنأنونظي
نارودلاوحلاصلاءاجرلاسأراماغودوكسافهدعبنموسايدومولوتراب
دقل،معن.لبقتسملايفًاريثكانفلكيس،ةيقرشلاايسآلحاوسىلإهلوح
نييلاغتربلانكلو،لباوتلاقيرطىلعكلذبانرطيسو،رصمىلعانيلوتسا
انرحبرامغنوضوخي؛كيلاممللالونييوفصللالومهبانلَلَبِقالنيذلا
ضرعتتنأىشخأف.لباوتلاقيرطكلذبنوريغيو،نيصلاىلإنولصيويبونجلا
دهشتو،عجارتلللقألاىلعوأعاطقناللةينامثعلاةلودللةيراجتلادراوملا
."ًةعيرسًةضهنًاضيأوً،اومنابوروأ
:اثيدحاهبتكهنأودبييتلاةنيزحلاهراعشأضعبأرقيناخميلسأدب
.هللاهلذيسف،ملظيوسانلاىلعَلاعتيو،هبيصيرصنبرتغينمف،هللكلملا"
كلميهنأمعزينمهللًاكيرشنوكيالأ؟رتغينمرتغيءيشيأىلعو



."؟ضرألانمعبصأردق
لامكخيشلاناصحلفجًةأجفو،ًةلحومًاضرأزاتجنانأدبدقانكاهدنع
،ناطلسلاةبجىلعهيرفاحنمنيطلارثانتف،هيتمئاقىلعبشو،هدازاشاب
،يقورعيفمدلادمجً،ارذحنكيملهنأولههجوىلإلصينأداكو
نعحيرصلاخيشلامالكدعبَسنيملف؛ناخميلسبضغنمتيشخو
تييحامىسنأنلو،ةثداحلاهذهتءاجىتح،مهتاناعمودونجلانزح
ةماستباًاضيأىسنأنليننكل،ءايحلاولجخلانمفيسكلاخيشلاهجو
يتبجىلعرثانتييذلانيطلا":لوقيوهوخيشلاىلعلبقأيذلاناطلسلا
ةبجلاهذهاولعجتنأيتيصو،يلٌفرشوٌةرخفم،كلثمملاعناصحنم
."يشعنقوف
923لاوش25سيمخلا
ناطلسلاناك،قشمدةنيدمانلخدلوألانيرشت22قفاوملامويلااذهيف
،ةرطامةليلتاذو،ءاوهلاةلدتعمةنيدملاهذهيفءاتشلايضمينأيوني
.يبرعنبنيدلاييحمربكألاخيشلاربقنعثحبيسهنأينربخأ
مهنكل،مهتقهرأدقناطلسلادونجىلعرمتيتلاةبعصلافورظلاتناك
نوملعيمهنكل،ءاتشلاوفيصلاةلدتعمةنيدملاهذهيفانهًاليلقاونأمطا
المزاحهنأل،تقويأيفليعامسإهاشلامجاهينأهنكميناطلسلانأ
عطقومئانغلاباهذىلإكلذىدأولو،هنععجارتيالو،رارقيفعجاري
نولخديليعامسإهاشلاوثوعبموالإ،ليوطتقويضميدكيملو.سوؤرلا
،ًاليلقاونأمطاوشيجلاكلذبرسو،ةميظعلاايادهلابنيلمحمناطلسلاىلع
اوعفدوايدهلاهلنوثوعبملامدقف،ناطلسلاةينهيلعىفختنكتملهاشلاف
:هاشلاةلاسرهل
،رصمحتفدعبةصاخ،رثكعابتأكلو،ةريثكًاندمنآلاكلمتكنأملعأ"
اننيبناكامو،ضرألاردنكسإنآلاتنأف.نيفيرشلانيمرحلامداختحبصأو
ىلإعجرأو،كدلبىلإدع،ةيناثددجتيالو،ىضماميفَقبيلفىضماميف
."كلهققحأ،هيلإىعستوهديرتامف،نيملسملاءامدنقحنلو،يدلب
923ةجحلاوذ8نينثالا

هلعجقهرملاهشيجنكل،ليعامسإهاشلامالكلهبأيملناطلسلانأحيحص
ردصلاةدايقبدنجلانمةريبكةقرفلسرأف،لوبنطسإىلإعوجرلايفركفي
املو،ليعامسإهاشلاردغنمأيل،ركبرايدىلإاشابدمحميريبمظعألا
رتفدقلغينأررقليعامسإهاشلادنجلبقنمءودهلاونوكسلاىأر
.نمزلانمًةدمامهنيبباسحلا



924مرحم12نينثالا
نيدلاييحمربكألاخيشلاىلإدنسييذلاثيدحلاميلسناطلسلاَسنيمل
ييأريفناكو،"نيشلابنيسلالخديىتحيتقيقحاوفرعتنل":يبرعنب
رهشألاهذهيفف.ماشلاوهنيشلافرحوميلسوهنيسلافرحنأ
ةداقونوسدنهملاووهاهيفثحبوةدوجوملابتكلاناطلسلاعمجةعبرألا
ربقاودجوفً،اثبعمهبعتومهثحببهذيملوً،اعيمجةيركسعلاةسدنهلا
حفسىلعقشمدبناجةطوغلايفيبرعنبنيدلاييحمربكألاخيشلا
.هراوجبدجسمءانببرمأو،نوبلحوىدربيداونيبنويساقلبج
924يناثلايدامج15ءاعبرألا
جورملاوراهزألانمرحبطسويشمنانك،فيصلامايألمجأانغلب
ةدحاوٍةرملولورفظملامهناطلساوريلنيبناجلاىلعسانلافطصي،قئادحلاو
،اهبرمنيتلاةريثكلاندملاوىرقلايفةفايضلادئاومدمتو،مهتايحيف
هاياطعمدقيو،ءايحىلعدلبلاءاينغأاهمدقييتلاايادهلاناطلسلالبقتيو
ناكو،قرطلاعاطقونيدرمتملاقحيفةمراصةديدجتارارقذختيو،ءاخسب
يألوبقنودنممكحلارقمغلبيىتحريسلايفرمتسينأهليغبني
.ةديدجةوعد
ةقحالمبرمتسيو،لبقنمهرأملّدحىلإٌةقلطمةعاطلاورورسمشيجلا
تاواتأوًاجارخسانلاىلعاوضرفنيذلاصوصللاوقرطلاعاطقوءايقشألا
يقلأ.هنونمأيفليوطلاهرفسنمبعتلاةياغيفشيجلانونظيمهو
ليبسيفةدشلابمهذخأيفددرتيالناطلسلاو،مهنمريثكلاىلعضبقلا
.سانلاةنينأمطونمألالالحإ
ثيدحبمهدحأثدحت،ةيسامأيفصوصللاضعبىلعضبقلاانيقلأامدنع
برقلابءايلوألانمًالجرنأىريوهو،يكبيوهوميلسناطلسلاهلعشخ
.رثأىلعهلرثعيملهنكل،مهنم
ةقرسلانعباتّهنإو،ناتهبوءارتفاةيحضّهنإصوصللادحألاق
هيلعاورتفاصوصللانمهءاقدصأنكل،نمزلانمةدملبقتامرحملاو
لخددقل؛هرمأيفميلسناطلسلاققحو،هتبوتنموهنمًاماقتناهوتهبو
ملويلصيهدجوف،ةقرسلالجأنمًاديحوشيعينسملجرتيبباشلا
هتالصهيلععطقوريبكلاخيشلاىلإءاجف،ةقرسللًاميقًائيشتيبلايفدجي
ريمألانإ،ينباي":خيشلاهللاقفً،ارانيدالوًامهردهعمدجيملو،هشتفو
كلثمًاصلنكل،جحلانمهتدوعىتحةنامألاملانمًاغلبميدنععضو
."حابصلاىتحًابابكلحتفيهللالعلفربصا.لاملاذخأو،ةحرابلاءاج



جورخلاررقو،ديدشلاهرقفوريبكلاخيشلاتافرصتنمباشلاصللاشهد
نملوخدلاديريناكامبربابلاىلعلوهجمصخشبىقتلاف،هدنعنم
ىلعةدحاولاةنهملاباحصأفراعتيامكامهضعبافرعو،ةقرسلالجأ
نأكايإ":بضغبلاقوً،اعوبرمرمعلاطسوتمديدجلاصللاناك.مهضعب
ريبكلالجرلااذه،كقنعقدألتدعنإو،ةيناثةرمتيبلااذهىلإدوعت
كلثمانهىلإنيمويلبقتئجدقف.اهّلبقتوهيلجروهيديمزلتنأقحتسي
:يللاقو.ريمألانمهذخأيذلالاملانمهدنعاميناطعأف،ةقرسلاديرأ
تركفولاملاتذخأف.نيكاسملاوءارقفلانمهقحتسينمللاملااذهعّزو
درلتدعو،تمدنف،هبسانلاقحأوهلجرنملاملاتذخأفيكنيموي
يننإف،لاملااذهذخأيفتركفنإوً،ادحاوًامهردهنمفرصأملو،لاملا
خيشلايللاقدقل":باشلاصللالاقاهدنع."كقنعبرضيسنملوأ
بابلااذهنأنظأو،حابصلاىتحًابابكلحتفيهللالعلفربصا:ريبكلا
،هيديىلعبوتنو،خيشلاىلعلخدنلاعتف،نآلاهبتيتأيذلالاملاوه
،لاملاذخأيملو،انلاعدوٍةماستبابخيشلاانلبقتساف."ءاعدلاهنمسمتلنو
انتراجتيفانلهللاكرابف.مارحلانعهبينغتسنو،هبرجاتننأانرمألب
.ً"اروزانومهتاىمادقلاانءاقدصأنكل،ًةريبكتحبصأىتحةريغصلا
نمققحتاملو،نيتعمادنينيعبباشلامالكىلإعمتسيميلسناطلسلاناك
.رثأىلعهلرَثُعيملريبكلاخيشلانكل،هحارسقلطأهمالك
924بجر18دحألا
جراخةزبكيفانركسعولوبنطسإانغلبماشلانمنيرهشةريسمدعبً،اريخأ
نيماعاهنعانبغيتلا،يجنرفإلاميوقتلابسح1518زومت25يفلوبنطسإ
نمانتدوعدنعلصحامكرفظملاشيجلانولبقتسييلاهألاجرخ.نيرهشو
يفءاعدلاتاوصأتعفتراو،ةنيدملاعراوشلعاشملاتءاضأف،ناردلاجبرح
ناكف،ناطلسلاعمجنرطشلابعلأتنكو،دنجلاناذآتغلبىتحدجاسملا
دعبىتحاهبحياليتلالابقتسالامسارمبهنهذلاغشناةرثكلرسخي
ىلإًاقاوتناك.نيفعضنمرثكأهتلوددودحتفعاضيتلاةريبكلاهتاراصتنا
.هبتكراحبيفهسامغناو،هتدحوىلإةدوعلا
هتحارصلتبرغتسا.ةريبكةثالثفادهأةايحلايفهليقبهنإيللاقاهموي
:اهيفنامتكلاديدشناكرومأيفهتحارصيهابتناتّدشو،موتكلاوهو
راهظإ؛اهيناثو.ضرألاهجونعًامامتاهتلازإو،ةيوفصلاةلودلاقحس؛اهلوأ
ةراجتلاقرطىلعءاليتسالا؛اهثلاثو.ابوروأيفمهتعاجشونيملسملاةوق
.اهيلعةرطيسلاو،نابسإلاولاغتربلايديأنماهصيلختوةيرحبلا



هدجتكلذلو،ةيلبقتسملاهفادهأقيقحتلجأنماهلمكأبهمايأيضميناك
هدهعيلووهدلوموليهلعجاماذهو.تاقوألاعيمجيفًابرطضموًاقلق
ةعصرمةبجسبليوهوهسلجميفهيلعلخدامدنعسانلامامأناميلس
اياذهكسابلبكمألتكرتاذامو":لوقيوهو،ةضفلاوبهذلاطويخب
.فرصنامث،هديلبقو،سانلامامأًاريثكناميلسلجخف."؟يدلو
دقناجنسحاييبأنعاهتثرويتلاةغرافلانئازخلا"ً:اضيأيللاق
نأانيلعكلذلو،ةايحلايفنيدلخمانسلاننكل،هلضفوهللادمحبتألتما
هذهيفنيملاعلايفانتناكمرمتستىتحًارقتسموًاميلسًاداصتقاينبن
.تانعطلاهيلعرثاكتتءرملاطقسينيحف،ةايحلا
تلقف،مهيلعمالسلاوسانلاىلعهجورخلءاجرلكدريميلسناطلسلاناك
لاقف،"!؟يالومايمكيلعمالسللاوؤاجدقونيملسملاىلإتجرخاله":هل
ناكمايأوةدشلامايأوةوقلامايأيعمنكتملأ،ناجنسحاي":يل
مويو،انعجوانئمظمويتيسنأ!؟قيرطلايفنوراهنيانبابحأوانؤاقدصأ
ةيحتلجأنممايألاكلتباوثعيضنأ؟نيدلااذهلجأنمانررحواندرب
نحنف،انرئارسوانتاينملعيهللاف،هنولوقيامسانلالقيلف؟رورغلابةئيلم
."اننيبًارساذهَقبيلو،هاضرىوسيغتبنال
924بجر19نينثالا
امكليدءانيمنمةيعارشةنيفسلقتساناطلسلانأتملعحابصلايف
ٍناطلسعمشيعأعقاولايفتنك.هرصقىلإللستو،ةيضاملاةرملايفلعف
عمهسفنتقولايفتنكو،ةلودلاتارارقوماكحأيفٍديدشٍساقٍمزاح
نأولً:انايحأيّرسيفمتمتأتنكو،ةصاخلاهتايحيفّيفطاعميظعرعاش
امهمامأتعكرل؛هعمقافتاىلعناكهلثمرعاشلايوقلاليعامسإهاشلا
.اهلمكأبايندلا

ناكيتافلا؛امور،م1519رايأ20
شيجلالخاددرمتلاىلعنيضرحملالوحتاقيقحتءارجإبناخميلسرمأ"
لانيدراكلاناك."ةرملاهذهرثكأًاميحرناكهنكل،رصمىلعةلمحلادعب
،نيوارمحلاهينيعبّفريوهوتاملكلاهذهبثدحتييشيدمودوينوطنأ
ةشكرزملاو،دوسألايدنهلاريرحلانمةعونصملاةرخافلاهتبجيفسدنيو
سيلاوكلافلخيرسيناكو،ابابلامعنبالانيدراكلاناكو.لاثمتكةبهذملا
.لبقتسملاابابهنأ
ةبونليدبتامهعامسأىلإلصيناكامدنعًاليلقامهنيبتمصلاداس
كلتتأدهمث.ءارمحلاوةيلاقتربلاوءاقرزلامهتالدببنييرسيوسلاسارحلا



ىوسرحلاةدشنميلغتيتلاةحاسلايفعمسيدعيملوًاضيأتاوصألا
.ةفرفرملامامحلاةحنجأتاوصأ
،معن":لوقيوهوةفشرفشتراوىرخأةرمهبارشرشاعلاويلابابلامتشا
هيدلمشلاةساحتناكو،يفاصلابارشلافرعيناك."لامكلاهرمعغلبدقل
رمحألايسرافلاريرحلانمةعونصملاهتءابعلخادمهمه.ًةيوقةداح
هرمعنمنيسمخلايفلجرنعملكتنالأ":ةديعسةطقلثمصلاخلا
رثؤيناكبارشلافً،ابناجهتعبقليمظحاليمل."؟برحلاتاحاسيفقزمت
ههجوبرادتساو،ضافضفلاليوطلاينطقلاهصيمقةقايحتف،ًاليلقهسأريف
ضمغأو،ةذفانلانموجلاألمييذلاعيبرلاءاوهلبقتسيرمحألائلتمملا
سأكلايفدوجوملايتوقايلالئاسلانمٍةرطقلكبذذلتلالواحيناك.هينيع
قتعملاوتروبعوننمًابارشناك.ًةفشرًةفشرهفشتري،ةيقدنبلاةيرّولبلا
.ًةورثيهاضتهنمةرطقلكفً،انمثىلغألاناكو،ًةنسنيسمخوًةئم
.رثولنترامةيضقةياهننمانبارتقابدعسأنأالإينعسيالًاريخأو!هآ"
فرعنانلكو،هتيامحيفثلاثلاكيرديرفاينوسكسقودهعضو،ةقيقحلايف
يأنمًافوخةددشمةيامحتحتنآلاوهو.اذهيفزووايتاميلعتريثأت
قودلاديسلانمرركتملاانبلطنممغرلاىلعو.هلايتغالنيبصعتمللموجه
،عانقإلاىلعموقتةرياغمةقيرطعابتاىلعًاّرصمناكهنإف،رثولداعبإ
رثوليلختنعدراوتتءابنألاف.كلذيفوينوطنأحاجنوهكلذنمرثكأو
رذتعيةلاسرلاسرإيونيرثولنأبكيرديرفأموأدقو.هئارآضعبنع
اممرثكأيكذكيرديرفنإامإف.ةقيقحبعصاذهقيدصتنكل،ينماهيف
هكرتو،هلزعيسنكلانامرحلانأل،هدشرىلإداعدقرثولنإامإو،هارن
."يقابلانمزلافشكيسو،لمأيناكاممرثكأًاديحو
عوضوميفةرظانمىلإ،كإناهوي،تاتشولغنإةعماجسيئرهاعددقل"
."؟ةوعدلاهذهلبقيوةأرجبفرصتيسلهف.سامغنالا
يهةيساسألاةيضقلاو،ءيشلكلعفيهنإفنيينامثعلامعدهءارونأاملاط"
اذإهنأمهفتالأ،وينوطنأايًادبأةلأسملاهذهلوحشاقنيرجيالأ
يفاهتوقدمتستبهاذملاو؟اهقالغإبعصيهنإف،ةرتفشاقنلاباوبأتحتف
."شاقنللاهتيلباقمدعنمةقيقحلا
نكمملاريغنمو،يوقلوطسأدادعإلهلقثلكعضوناخزوواينإ"
ةريزجنولتحينيذلاةقدانبلاَُقَلقوً،اقبسمنوينامثعلاهيفركفيامةفرعم
صربقنأل،موسرلاةدايزضرعلنودعتسيمهنإ،ىصقألاهدحغلبصربق
ىلإًادونجنوقوسيو،طسوتملارحبلاقرشيفمهلةيراجتةدعاقرخآ



نمةيرسةيسامولبدبنوموقيمهنأينغلبو،لامتحايأةهجاوملةريزجلا
."ابوروأيفءافلحدشحلجأ
نأاننابسحيفنكيمل؛يمعنباويزيزعاينيلطاعىقبننلنحن"
ملاعبانمالحأتشالتو،قرشلاملاعيفةديحولاةوقلامهنوينامثعلانوكي
هنإف،زووايامأ.نينحيفخبكلذيفاندوهجنمانجرخو،قزمميمالسإ
قافتالجأنمو.انتيتشتيفحجنيو،ةسينكلالخادىتح،ءاشيامكبعلي
نأينعبيغيالو.ارتلجنإواسنرفواسمنلاواينابسإيقتلأيننإف،يوق
ببسبّالإلوطسألاةلأسميفّحلملاهمامتهاامو،اذهظحاليزوواي
ىلعهتضبقببرضو،ءادوسلاةيبشخلاهتلواطىلعهسأكعضو."انتادادعتسا
ناكل،رثولىمسييذلاقيدنزلااذهنمانصلختاننأول":ًالئاقهتبكر
."انتطلسزهتوةعرسبرشتنتهءارآنإفانلمعامهماننأل،ريثكبلهسأانداحتا
تناكهثيدحدنعو،ءودهبءادوسلاهتبجلخاديشيدمودوينوطنأكرحت
رثولةيضقنإ":ةليوطلاهتبقريفةزرابلاهترجنحززحتءاضيبلاهتقاي
ةيامحلىربنازووايدجحتافلاف،انابأايةميدقروذجتاذةيضقتسيل
."اهيفحجنو،ةلثاممًاباعلأناكيتافلادضبعلو،اهتقوةيسكذوثرألاةسينكلا
توصبلأسمث،ةحابلايفةلوجتملامامحلارويطبقاريوهو،ةهربتكسو
رئازجلاسوربربنيدلاريخوعدملاناصرقلاءادهإيفنولوقتاذامو":زئمشم
.ً"اطيسبًاريمأنوكينأيضرو،ةنطلسلانعلجرلاىلختدقل؟ناخميلسل
،وينوطنأايلوقعملالعفهنإلوقأ":لاقومٍلأبيشيدمودينافويجكحض
نييلحملاناكسلاىلعنورطيسيفيكنوملعينيذلانابسإلاهكرتاملّالإو
ىلإًادنتسمنآلاسوربربراصدقل.ليوطنمزذنمكانهةميكحتاسايسب
."نيتمرادج
.ً"اديجهديبيتلانيدلاةقرومادختسانسحيالسوربربنأينعياذه"
نلةقرفلاثبنإف،مهقرعبناكسلاّركذتتمدامف،نيدلاسيلوقرعلا"
نيدىلعاوناكولو،ناسنإلاةايحيفةيولوأقرعللنأل،كيلعبعصي
ةليوطةدمًاعمشيعلاعيطتستالمهقارعأيفةفلتخملاماوقألانإف،دحاو
قرعلاىلإنومتنينيذلافً؛اضيأحيحصرمألااذهسكعً،اعبط.وينوطنأاي
ً.اضيأةليوطةدمنوشيعيال؛بهذملاوأنيدلايفنوفلتخممهنكل،هسفن
كيدلتناكنإلهساهليعفتو،ممألالخادتافالتخالاليعفتوهمهملاف
وينوطنأايًادبأَسنتالو،سسجتتاطاشنبمايقلاىلعةرداقةريبخةعامج
.ً"ادبأدحألمودتالايندلاهذهنأ

VI



ةلمحللدادعتسالابًالغشنم1519ماعناخميلسزووايناطلسلاىضمأ
نمبضغيناك.تاقوطيفنييوفصللديؤملالالجخيشلادرمتةجلاعمبو
،سودورةريزجلوحرودتيتلاوهئارزونيبموقتيتلاةداحلاتاشاقنلا
ةريزجلاحتفلةيراجلاتادادعتسالاو،ةلمحلانعثيدحلانأىريناكف
كانهنكيملهرظنيفف.ٍةيفاكريغ،حتافلاهدجىلعتصعتسايتلا
قفاوف،رارصإلامامأدمصينأعطتسيملهنأّالإ،ةلمحلليفكيٌلوطسأ
ءاملعف؛ةرملاهذهنيدلاءاملععمهتقالعترتوتف،سودورةلمحىلع
،لوضانألايفتابارطضالاباوجتحا؛ةرادإلايفًةريبكًةناكماولتحانيذلاةنسلا
ناخزوواينمنكيملف.ليعامسإهاشلاىلعةريبكةلمحبهمايقاوأرو
ً،امامتهجمانربنمسرافوسودورَيتلمحىغلأنأالإبضغلاهكلمتدقو
ضرعتقوناحدقو،ةمخضةيبيلصةلمحدعتابوروأنأىعّداو
موقيو،ةديدجةيجيتارتسادعيناك.كلذبًارارقذختاف،ابوروأمامأتالضعلا
.اهقورعيفابوروأءامددمجتةلمحب
؛هنومهفياودوعيملنيذلاهتناطبدارفأنموكشيناكةريخألاةرتفلايف
رهظمبرهاظتلابيفتكيناك،ناجنسحىتح،همهفنماونكمتيمل،معن
اهتيأهآ؟كلذكاناكله؛اشابمدمهواشابناعنكنأديب.قفاويومهفتملا
نابِسُكياناكفً،ائيشلوقتنألبقكلقعيفامبنارعشياناكامهنإ!مايألا
.اهيلعةريخألاتاسمللاعضوبيئاهنلااهلكشهططخ
ىلإرطضيناكهنكل،تقولكيفامكةوقب1520ةنسناخميلسلخد
ةمالعيفً،اعيرسبعتيراصدقفً.ارخؤمهتادادعتساتاعرجةرياعم
ىلعةقهرمةايحةقيقحلايفىضمأدقل.اهتيؤرهيلعبعصيةخوخيش
امنيحىتحً،اريطخًاضرميناعينأنودنم،بورحلايفوناصحلاةوهص
ً.اريثكاهبحييتلاةنردأىلإهقيرطيفجرخينأدارأ
ةئيلملاةمتعملايباقبوطرصقتارممناجنسحووهربع،مويلاكاذيف
امهوًاريثكالوجت.ٍةلقاثتمٍتاوطخبةلخادتملاناخدلاةحئارتاذتاهاتملاب
اهراهزأبءارمحلاةبرتلاتاذةقيضلاةصاخلاةقيدحلاتارممربعناثدحتي
.ةفلتخمةنطلسبًالايخريثتيتلاو،ةنولملاةعونتملا
دقل.ناجنسحاييوقفلحليكشتىوسنآلاءالؤهةياغتسيل"
يتلامهططخعيمجلاشفإيفهللاينقفودقل،مهبقيحيسامباورعش
نعثلاثلالكوتملالزانتنإ.اننئازختألتماو،مالسإلادالبيفاهلاوططخ
ينعي،بناجأنيلثممروضحب،مسارميفًايمسرايفوصايآيفانلةفالخلا
."ةيمالسإلاةدحولاءانبمامتإهنأ



ملاعلادضتارماؤملاذيفنتنعًازجاعبرغلاناك،ءايوقأانكاملك-
.يمالسإلا
.ناجنسحيقيدصايهلوقتامحيحص-
.يناطلسايمكرمأ-
.ةبحوأةلمدامبر،ةزخووةكحبيرهظيفسحأليوطنمزذنم-
احمقلانمهناطفقايانثنيبةفيفخةمسنتلاج.ةأجفناجنسحفقوت
.ببسنودنمهافكتقرعتو،ةضماغةبهرةريرعشقبرعشيهتلعج
لوحىوكشيأمويلاىتحعمسأمل،انالومايهللاءاشنإًاريخ-
.مكتحص
.طقفرظناايه،غلابتكنإ-
،همازحنععصانلاضيبألاهصيمقعلخامك،هناطفقناخميلسعلخ
هفتكمظعتحتةرمحمةريبكةلمدناجنسحىأرف،هرهظنعفشكو
:ىرسيلا
مث،سّملتوهديّدم.ةلمددرجمتناكامبر،يناطلسايتقدص،معن-
ً.اروفهديبحس
؟ىرتاذامً؟اريخ-
ً،ادجةيساقيهو،ءارمحتسيلاهفاوحنكلةطيسبةلمداهنأودبي-
.هلككمسجىلإةطقنلاكلتنمةرارحرشنتاهنأك
.لوزتلاهرصعاً،انسحً،انسح-
ملاهتسملنيحف،اهيلعفشكيبيبطلاعدنلف،ناطلسلاانالوماينامألا-
ً.اطيسبًائيشيلُدبت
.اهرصعاتلق؟نسحايبيبطيأ-
نكمي،اهلامتكالبقترصُعاذإروثبلانمعونلااذهنإ،ناطلسلاانالوم-
ءابطألاريبكتيعدتسال،ًاليلقمتربصولف.دعباميفةلكشمببستنأ
ً.اروف
قافآيفًامئادنوركفي،نييداعريغسانأبضغيفهسأرناخناميلسعفر
نيذلاءارمألانيبواننيبطلختتحبصأ":لاقو،هسفنململيأدبو،ةعساو
."ناجنسحايةئفادلافرغلايفنوسردي
بهذألف،ناطلسلاانالوماياشاح":هسأرىنحأدقوبدأبناجنسحلاق
."طيخلاباهرصعنيكلدملانمبلطألو،ماّمحلاىلإ
.رثكأحليّالأبجيهنأفرعيهنأل،ناجنسحتكسو
)*(



ةتقؤمةدمفخيذلاملألانأًاحابصظقيتساامدنعناخميلسظحال
،حرجلاعستاىتحةعاسنورشعوعبرأيضمتدكتملً.اريثكدازدق،ًاليل
ءابطألاسيئرىعدتسا،حرجلاىأروناجنسحهيلإءاجامدنع.حتفتو
ً.اروف
.ةريثكةفلتخمسيباوكعمعراصتدقف،ةئيسةليلًاضيأناجنسحىضمأ
نيجاعملاو،تاطلخلانممغرلاىلعو،ةبوعصبدعقيوموقيناخميلسناك
فقوتيملو،حرجلاملأفقوتيمل،هبوبحوءابطألاريبكاهمّدقيتلا،ةديدجلا
ةياهنيفو،رثكأًاميخوًالكشحرجلاذختا،يلاتلامويلايفو.هعاستاوهددمت
ىلإرضحامدنعًادجًاقهرمناكناخميلسنأادب؛ةقرؤموةقلقمةلـيل
.ناويدلا
يفاشابدمحميريبرمتسيل.قلقلاريثيءيشال":بعتمتوصبلاق
وحنتقوبرقأيفيناطلسلاشيجلاسأرىلعجرخيلو،ةلمحللهتادادعتسا
يفاملكاذهو،ةحارلانمليلقلاطقفينمزلي،مكبقحلأس،ةنردأ
."رمألا
)*(
ةحصنأّالإ،ةنردأوحنيناطلسلاشيجلاكّرحتم1520زومت18يف
امم،مويدعبًامويفعضتهتوقتناكو،ردقلاريبادتلةكورتمناخميلس
قاض،ءيشلكنممغرلاىلعو.شيجلايفرتوتلانمديزمىلإيدؤي
يف،ةئيسلاهتلاحبجرخف،رثكألمحتيدعيملو،ماقملابًاعرذناطلسلا
هئابطأتاريذحتلبجتسيملو.هشيجةدايقلهقيرطقشو،بآرهشطساوأ
ًاداقتعادقتعيناك.هناصحءاطتماىلعًارصم،هتبرعبوكرضفرو،هئارزوو
نإف؛كرحتاذإو،هضرممدقتيفًاببسناك،اذكهمايقلاومونلانأًاخسار
.لوزتس،مويدعبًامويهرهظيفربكتيتلاةفيخملاةبحلاكلت
،وجلاةرارحىلإةرركتملاةحارتسالاتارتفنوزعيةصاخلاتاوقلادونجناك
لاقو،هقفاريناكوناجنسحىلإتفتلا.ةرهاظتناكرمألاةبارغنكل
:هل
.انسفنأانفلتأو،كمالكعمسنمل-
:ةعقوتمريغةجردبداحشعترمتوصبهباجأ
متيمل،ءيشمكيفسيل.ناطلسلاانالوماينوغلابتمتنأ،ةرملاهذه-
.متهتال،فافجلاو،هحيقغيرفتيفهترودحرجلا
يتأيحرججرخاملكف.ناجنسحايقمعأحرجلةراشإةرثبلاهذهنإ-
يننإف،نآلاىتحهصيخشتءابطألاريبكعضيملنإو،رخآحرجهتحتنم



.هناكميفينظنوكينأىشخأ
؟ناطلسلاانالومايمكنظوهامو-
لازام.نآلاهنمكعد":لوقينألبقةقهرمةماستباهيتفشىلعتدب-
."؟كلذكسيلأ،هلعفنلريثكلاانمامأ
يفمكلظيفأيفتينأرظتنيملاعلا":ًالئاقرورسوةسامحبناجنسحملكت
."يالومايةديدجتاحوتف
ليوط:يخأايبيغملاسمشيفلجرلظلثمانلظنوكينأىشخأ-
.لجألاريصق،ةماقلا
:امهفلخنمبرتقيوهوراوحلانمًافرطعمسيذلاهدازاشابلامكلاق
انتايونعماوزهتو،اذكهاوثدحتتال،ناطلسلاانالومايكلذاولوقتال"
قافآمكديبعلاوحتفاو،ةديدجلاةلمحلانعانوثدح.اذكهمكتايونعمو
."ةياهنلاىتحمكتيؤر
هضرمنعجتانلاهبارطضانمًاليلقىسنيناخميلسنأهلودبيناك
.لامآلاوحومطلاو،دغلاملاعنعو،ةيمويلالئاسملايفثحبيامدنع،همالآو
هيفخيامودبيىتحبابلألابذخأيامهدهجنملذبيىرخأةرتفرمتساو
قرقيفنارتشيركعقومركذىلإءاجنيحهنكل،هبنيطيحملاودونجلانع
نأبرعش،شرعلالجأنمهيبأعمةكرعميفلخدثيح،يليإرالةلق
دعتباو،ةيناطلسلاةميخلابصنبرمأ.رايهنالاىلعافرشأدقهتوقوُهَسََفن
ءاملادادتماىلعاراسو،ناجنسحةقفربهناصحًابكارةفهلتملاراظنألانع
.ةدميراجلا
مكو،ةليمجيهمكً،اديجرظناو،ايندلاهذهلاحىلإنسحايرظنا"
هذهويراجلاءاملااذهةحئاربيلثمسحتله،ىنعمتاذريغيه
يتلاو،فيصلاةليطمويدعبًامويددجتتيتلاراهزألاوةقوحسملاجورملا
كحض."هلكيضاملايلخاديفييحتحئاورلاهذه؟ةئفادلاحايرلااهلمحت
ركفأدعأمل":فاضأو،ناجنسحاهلثمىأرنأقبسيملةيلوفطةكحض
،رفسةلاحاهنإ،امًائيشّيفنإ.نسحايةريخألاتاعاسلايفلبقتسملايف
،ةحضاوريغوً،ادجةركعايندلاهذهنإ،ءاملايفيتروصىلإرظنأيننأك
هيتفشففجمث،همفّدس،قنتخيداكيىتحلعسيناك."ةراتحمو
هذهليبسيفاوكلهةداقلانممك":قهرملاهثيدحيفرمتساو،هليدنمب
مكحدرجملاوعسيمل،ناجنسحاي،نامثعلآنأهللادهشيلو؟!ايندلا
اوناكولونوفصنملاخيراتلابّاتك،نامزلارخآيفكلذىريسو،طقفملاعلا
ةباحصلاكرتامكف،هللاةملكءالعإءاولوهو،ًءاولانملتسااننإ.لئالق



اولمحيل،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةافودعبمهنكاسمومهناطوأماركلا
ليبسيفمهلاومأومهتايحبنيدهاجم،عبرألاايندلاءاجرأىلإءاوللااذه
انتيننكتملأ!؟ّطقئطخنملأ،يئابآوانأً،اضيأنحنانفدهاذهناك؛هللا
.ال،زيزعلايخأايال،ةتبلا،ال!؟ٍءاطخأنودنمانكله!ً؟انايحأةئيس
ثدحتأامنإ.يلثممرجمىلإةبسنلابًاثبعودبتمكةلئسألاهذهلثملب
.طقفئدابملانعكيلإ
اوحيرتساف،ناطلسلاانالومايمكضرمببسباهلكهذهمكتيساسحنإ"
."ًاليلق
يناسلطقف،يضرمببسبةيساسحلايهتسيل،ال":ةدحبناخميلسلاق
."موتكلاهعبطًاركنمكيلإحتفنيو،هسفنكسميال
ةيناطلسلاةميخلانأهربخيءاجدقونييراشكنإلاةداقدحأفلخاداع
ةّرمللبوبحملانامودهرقهناصحنعناخميلسلجرت.ةزهاجتحبصأ
،هديسلاحكردأهنأكو،ءودهبناويحلالهصو،ٍةعيرسٍةيوقٍتاكرحبةريخألا
بعادوهديناخميلسّدم.فيفخنزحنيتريبكلاهينيعقيربيفكرحتو
رظنو،ٍةتباثىطخبةيناطلسلاةميخلالخدمث،بهشألاهحورقيدصهجو
مث،ةرسحبهبتكو،طئارخلااهيلعتسدكتيتلاهتلواطوِهَِتلحَرىلإةظحل
.بآنمنيرشعلايفكلذناك؛هشارفىلعءودهبىمترا
هنإ":ًالئاقهسفنمويلاءاسمهصيخشتبيبلجدمحأءابطألاسيئرهفشاك
."ناطلسلاانالومايةثيبخلاةرمجلا
ً.اضيأهيفركفأتنكاماذهو-
ايانمايأيفءاوداهلسيل":لاقوةنيزحةرابعبهيبناجىلعهسأرّزه
،ةماتلاةحارلابكيلع،هللاةمحرنمسأينالأبجينكلو،ناطلسلاانالوم
."هتاذءاقلتنملمدنيحرجلالعل،تادامضلالمهتالأو
هوحصنيملهؤابطأف.رهشنمرثكأعقوملااذهيفلظناخميلسنأّالإ
ىلعثعبتاليتلاهذههتلاحبًاريخألصوو،ليخلاالوةبرعلابوكرب
ًانايحأةحارلابرعشيناك.لوبنطسإىلإةنردأنمةريصقةدميف،رورسلا
ىختراوهمسجلبذامك،ةعرسبكلتةبيهملاهتالضعتباذدقو،موقيف
يفلمألاأدبدقل.يوقلاهمسجلخادنمعشيرونبعشيناكنأدعب
يفدوجوملااشابدمحميريبمظعألاردصلاىعدتساً،اريخأو.ىشالتييوادتلا
هدازهاشلاهنباىعدتساامك،هيلإاشابدمحأيليإمورءارمأريمأو،ةنردأ
.كاذنآةسينامقجنسىلعًاريمأناكوناميلس
)*(



:ناجنسحتايموينم
926لاوش8سيمخلا
نمًةليوطٍتاعاسمانيناكهنإىتح،ةريخألاةنوآلايفًاريثكضرملاهلقثأ
مظعألاردصللهتيصويلمينأعاطتساهنكل،هلوحيرجيامبرعشينأريغ
لصينلهنإف،ناميلسهدلوامأ.هنردأنممدقيذلااشابدمحميريب
.هتيؤرىتحلوطيهرمعنأ،ملعأهللاو،نظأالو،مايأةسمخلبق
لوقيوهو،نيتعمادنينيعبهدنعنماشابدمحميريبمظعألاردصلاجرخ
يف،هيبأنممكحلاملست،نآلاهشارفىلعددمتملاضيرملالجرلا":يل
اهبغلبفٍ،ّعبرمٍرتموليك2.375.000كاذنآاهتحاسمتناكةينامثعةلود

،اهنيباميفتافالخلاعزنو،ةيمالسإلاةمألادّحووٍ،ّعبرمٍرتموليك6.557.000
حرميمل،فواخملانمهنمآو،جحلاقيرطنمأو،ةراجتلاقرطسانلللهسو
يفلكأيمل،ىغولاتاحاسيفهدنجعمناكلب،يراوجلاعمروصقلايف
نمقبطيفماعطلانمًادحاوًانوللب،ةمعطألاعاونأةرخافلاقابطألا
،هتفالخيفنينسينامثيبهذلااهرصعةينامثعلاةلودلاتشاع.بشخلا
."مارتحالاوركشلابعضاوتملاناطلسلااذهلنونيدمنحنو
926لاوش9ةعمجلا
يفيتلاهتلمدنودمضينيذلالخدةداعلاكو،هتحصيفءيشريغتيمل
لكأتنأةلمدلاهذهلفيك،ةلاحلاهذهىلعهتيؤرلمتحأنكأمل،هرهظ
ينآرو،هتبوبيغنمظقيتساعجولاوملألاةدشىلعو!؟ميظعلادسجلااذه
:تلقف."؟هذهيتلاحام،ناجنسح":ّملأتموعطقتمتوصبلاقف،همامأ
."هللابلاصتالاتقواذهناطلسلاانالوماي"
:يهجويفهتوصىلعأبحيصيىلوألاةّرمللو،هيديىلإًادنتسمبضغبماقف
نمقحيفًاريصقتانيفتيأرلهو؟هللانعنيديعبانكاننأنظتلهو"
املك،يالوماياشاح":ينيعنمرمهنتعومدلاوتلقف."؟هللاقوقح
،ديدجنمددمتوأدهف."ىرخألاتاقوألانعفلتخيتقويفمكنأهتدرأ
."زجعأامدنعاهيفيندعاسف،سيةروسولتأس":لوقيوهو
وهوهمفنمثعبنيرونلانأكو،انيلعميخيعوشخلاو،نآرقلاأرقيأدبو
ءاجرأىلعنوكسلاوءودهلاميخيو،تكسيوهتوصعطقنيةأجفو،أرقي
.هيلعيمغأهلعلف،ةفرغلاىلإنوعرسيءارزولاوءابطألااذإف،رصقلا
926لاوش11دحألا
ناطلسلا،نوعبسلاوعبارلانيملسملاةفيلخو،عساتلاينامثعلاناطلسلايفوت
،926ماعلاوش9مويبلاوش8مويطبرتيتلاةليللايف،ناخميلس



ىلعانمتكتو،هلرفغوهنعهللاافع،1520لوليأ22يداليملابهقفاويو
شعأمل.لوبنطسإىلإناميلسهدلولوصوىتحشيجلانعهتافوربخ
،ةنردأيفركسعملاشيجلانمربكألامسقلاف،يتايحيفردقلااذهلثم
،مهتداقىلعاودرمتف،ناطلسلاةحصربخراظتنالوطنماومئسدقاوناك
تاوصأتعفترا،ةافولاربخمهغلباملف،Kırklareliيليإرلكرقىلإاولقتناو
زواجتلب،ةدايقلارقملوحةداقلاوتاوشابلاودونجلانمبيحنلاوءاكبلا
.بويجلاقشورعشلادشوسوؤرلاودودخلامطلىلإمهضعب
نورثأتيالنيذلاوةيديدحلامهتاضبقوةمراصلامههوجوبةصاخلاسرحناك
رقمىلإلوخدلانولواحينيذلاسانلاعنممهقتاعىلعنولمحي،ءيشب
تظقيتساامدنعو،يعوالبًامئانيناكميفتيقبدقفانأامأ.ناطلسلا
تمصينفلي،طيحملاقامعأيفةرقتسمةريبكةيعارشةنيفسيننأبترعش
لمحتةقرو.ةقرويدييفتناكضهنأنأتلواحامدنع،قيمعقبطم
:رعشلانمناتيباهيفهدازاشابلامكعيقوت
بورغلاتقويفرصعلاسمشناك
ريصقهرمعوليوطهلظ
...ةفئاطلاو،ةريشعلاو،ةلئاعلاعمجمىلإزمريوهو،دقوملا:قاجوأ43
.قاجوأاهنملكىعديفئاوطةدعنمفّ◌لأتيناكينامثعلاشيجلاو
.قاجوأ)تاراميتلاوحالف(بزعلاو،قاجوأةيراشكنإلاف
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