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الحورجازبإلىمعشوحإاتهم-"وايإأنيذحإوالموالعشاسإ.سإ3أذعرياأ
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بروارفي!مثانفقداند-اءوالشحوخكلنىةاعجالزأما.والتقبيلاكمو

وحين،حينبيننهمرويزو،لإيبونوحإد:ون،طهـنسإااياءأوإلىور
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د!قيأت!إمارضلى.أماميمن!رومو-الموكبءلىزكأرسإلأأصشارعاأب-ا

ألإيإفييخياى.مدليرء-اآها!منأمهـ6اليبرلا.أ-،لار"اوص!ا!أ+ءرفتإذ
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اص:!ةإحبفيإ"ص:عز؟4قيكأأذأزاضع-!ءلىش!از:فيتأمرفقا"،صجون

،بد-و"4إ،ءت!"!ا-!اءإ"ا:،ءموسماط!أجحةص".!!إفتقد!!سايصنيار-

!ىءر"*نأإ:زوورات،1.،:"تلمحاموررليويدمدءارلمحى!س-ار!ن1-تلإهمسجو

أهمأ،سا%-؟يئهـؤلاءأ:اصإر5نخد-4المديىفيونحىت?تااجتحدت..أيبىاعاى

اهـق-رفي-ا!-،محافحواقدأ"بخ-ثةأوى،ءأ،-!ى1آن--ءباهخاأويجذتيشغا:أما

ءا-+اأءإرزكأ--تسيرؤرأ!?برمأ-داووأت.الزنزازةيد-اًون!هم

كأصم!ا،ا*؟؟،هـبرءديهاأؤورف،!و4أطديدليأمبه!ابةصخأذيا!وأة"از"ذزالز

منغايةفيحذأ!لثألس-نود6هـ\اتوكان.إثا!ضصفيقيغر"وجعلا؟ارلي!

خ!!الأرمنبص*تنؤ.ض*4ءلىيعهث،!ليسيىكانؤارفهوأ-لهماأما.احالا؟شر

.!.ال!-لهأوهم!اس!لىويع!قوأتواخضسالؤ!بمماتبقا!ا!عهاليزر
.ورء!.!..صماء

ألذثاء4ءبزفيمنيشطعأصغيرشاباؤكانأ!لآخروأما.الإربعةأ،دهوأوج

.وشلءاأقارأوأصلصطحصأنةززالزباصطءلء"يغلقألحارسليكدلم.ألقلقو

ءستبنحمرون-ونصرأر،لم؟ثةفالسجناء.يرامما-يرعلىالأمور9تسارهكذا

-أ"دؤتأنأ-دهـمصااحمب-ى)للطحامشهي!!،اكأاد.تأقدبطى.يهندشلالسدب

التفاح!تاقتينو،ا،شويالىحممنطالاتزأدثةو،-ءمرفخروبفخذ

ه!!-------ممسممممممههممص!عمهممصسييببييبحهه
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ا

!م!الهتهققئقتى!ه!-ضضحمسحءض--صئ!!

د!اوأ؟د06ءاص!أ-فإ-،إب!اوااكأ-حمكحننجلاكأونالأم03(!ءتازرهـسأو

أذياا.إدادذلىا،-ص!ث1ءاى،زآحا*؟وصألي:إمونإ:-ام!هـ:-هـليأ51-،نة

ثبارومإقيعودنم4-إرلمصورتالصعامأيص(!ب-ىإومه!ت*ش!-ولي*إدلا

..حدثء

رإثدايزثاروأ:إكإتيالكرعاىا:\ا؟ثر"اإس-ونىاأموتساهـاتونفد

ى--ححمأخاعلىإيوأم!مسز!ا.ت1إذ"ثزظ:ير"ت2ادو،.يومبعديو-م،صه:"

ارت%هـصء:خادو؟*-إقيو31اودليكلدءرلىإساآتو!ء-ىث:"احرهةص،!يومندا

:إ:-هـ1ا

..ا،الم!ص-يرتالأءحؤ!تا.طأفىس/طمنلابد-

إلأ3ئهأح-".5- ؟يكلوءهـ-يى

رهخاجمهماإقطبر-

.مولايياؤص:طبخل!-

،:!نع*امانر-

صم...هـ

.ا،دلي:"سورعالى!اة-

؟.!ذافيالسورشطن-وما

.%-جى،ا:هنرصدم4علصالآمينأو"*باث8بجمسث.اكأارز*:في،ء:هـداد-

.أ--تاصطبواأأفافتحوزإث-

!؟خببوالآا-"مصتنأمسجوأذصطصنامىو-

.أ-فال!صابهذدذفيكأإةتزقد.نصءآيإؤ*إوا-

بابهـا!دترثأنازةالزنزحارسفأمر.الأمرطذاانانديوكلديرأذىتو

للطعامكأهـبمو-نكازوانقد.إز-ا?خادهمقيدلمالوعصيلةهذهل!شو.مفتوحا

ا"لأموروسارت.إحكامفيعليهم4فيغلقوزالسجنإلىنايعودوءالابر!طةأو

باماذ"ءإيمصمالمفروكأةالعقوبةينفذونالمابمين.اياصااليموهيذاعاى

منه.يفحقلازومفييغطواىالملءلميهليتوليءتاط-إثو.لأىص9إضو

ج3ثغرتحد.،حبمر-ليستظيعونكمإ.المدفي*أهارأسماعثةالثهاج!أض:اءبىلز-و

ونهم،جفملطءفياكلواأنو،خمرهادئبسجناينعموان-االعظيمرالسوفي

ضلصكأفيالىورإلىونالكش.يرزسللطإنثانو.صسأفيةلأحا!ءاإ-صطسلمواو

راطارصإلي*أسرعموضعهعنحجرلنق!أوثةهـةدقي!ت.كاى-انليل

خاآذانالفصطحع!اخواد.خطهذهوزعددخط.الأمنجاذلرء"أسلوعل!"فننبضت

أ!!رو!ىر.أعلىال!لىفيأليعلنبالمارقاتر!وفو!والعجو:اًكإدفيصوت

الم-كمةءا-ديدةالى!وننجاءفيىامرء!لاالمدفي"أما!م!تالعاطلونجدوو

ابائهمءتزوحاوراًأقيأعما،لم+اةكركواًينأل!يرالمفابمحةوةالآرعذهتأطمعو

لمالذيالأمزولكق.وزشاطحمةفيالجديدالبنا،فيوتناركوأوأجدادهم

اًلسورإلىايلهذاترصسذلواصتدالنساءشالصلامهء"تءدثأأحدأن،ليبوصتعهير؟ش

،مواضعهاعنةك:يخرأحجارافطإبوا-الناز!يناساطرءت:كلاةفي-انعظيم

معكراماالمدينةأطسوكان.الرجالا،إع!يهايةوىلاثغراتفر"وفتصوأ

علىالبادتيألشحوبوهزهم،والوفاءالمرثءة3آثار.المذ.-يئهؤلاء

ءإيمصم.الأمنر-*الفدأوا،وبروروهم

طايجعاطوأن،المحاكمتؤلفأنمناثالأحداكذهإهـأءبديكنلم

!ءفاضةسوداًءمسوحفيقيإورعون،الدحصىأأوال،مهحبههـالط!عةؤض!اة

حي،كاىدخلصطحتىبعدؤ؟ا،-اكمذء3عددونر.أرهباناك!سصوح

ها،ليشهدوالبعيدةالقرلىلممنالأزقاءالفالأصونزوافدو.يكلرثمبرالاوصت

م!(!الم!-ت9ظماطاكمأمما.أ!جارةصتسادساىذتحيدهاأياالمدفيكأورهروا

!!فرالسجو-نإلىواتيسيرالذينإدفي*الأها!ليعجببهانسفيا-وقيدور

النترءةوفهمحى-فيإإشىليهمأي!!رأن--فأ!يدديزماكثرأوكان.اختيارهم



جم!أكل!ةارليقىسمممافامم!علىرر!م3وصالفيمتاصراس!أنأصهعبب501أضدوححانبةاصكاأ

::!؟.(يتثاءبواتبرنفسهرآهمإقد)النوممرصربب!،متفشىقدإررطميماالىورست

::؟ت؟

::!متلو--.4قضارك:يريسندءيفازص،رأبدماوبصممالحاكماراعت

ا:::ؤيهصاحلمالأرض،!آ!!!انبم؟ظ؟!ادتحتىأمامهوانحنى،يديهبيمت!!ا

ب،ا:ت!؟يتأرأ!؟ليتأ-لأأ

:ا:::.مو-لهلاييا!لى!أدداألاليض!آأاأآ-

:::!؟نويد!راذماو-

.هـبمت!-

!:!؟برآنفسهمأنفسهمأب!اقبون-

:::؟!العقابصتالمزيديثنهلبوتو-

::ة:.،ذاصند!رأأفعاسأنبو-*يأيىر.د!السجونأم!لأتور"ادل-

:!:!امنإنالأم:ابعدلمو.وظمميفتنا"عطلستؤقدموا،قيياليفسناقدأيرنحاء.!-

ة!!.6اعليئءنؤرضالذيالعقإبيئصنونالجييعابى.ةروضصأصقنهىإدا

:ا::ة!أبصدبعقاحب!عاقيأاح!همر-

::ت::.مولاييايدثفياخكم-

::::إ!؟ليديي-

:::!.العذاباهذصرنجكلخايرصدأوحكمهناذ..نعم-

::::ة!الأبدإلىآنسجيهل!تكلم!-ت!سلم
:::::

!!-.هذاجربناأ!د-

ا:اتا!رقاب!3نقماصعنإنج-

ع:::ة

:ت::ا.هذألا!-

:؟ا:ةد؟إذنأحكم!اذا!-و!لص

::؟تا...

:ة::ت!يةلحربا..ء!!مهمح!صمأ-

ا:ا:ا؟وكيف!9يةخرا--

::::أ

::::أ"العظيمالىورإحدم-

ا!اا!دت-ىاصثم.ءزراءوجه"كفتاةوا-رذلكألقؤاةييرفال

:!:.الفضفاضر4زوليأطراففييتعنروهووخرهضطالأرتاءسبر-كته

ا!:.الطبيعيبرهاالأموروسارت.المحكمةإلىفورهمنالقاضيوعاث

؟:ا؟كبتدورانالظرو.يموتونوالعجائز.وني!سبراًإصعارو"ادقبزإف،ءا

!.أ%بدةإالؤرىصتمد؟يتناعاىىزسالأتقياالفا!حينأموو.الطواجن

ماا-اءس.؟ا
!::.مير!يخريي!

+!!،هيكماالمدينةأخموارتزل.ولمللقدمفي،سحيققديمزسانورذذللثكان

:تةا.النورتحجبأتتكادو،انشمالرياحعاتحجب،مرتفعةيرعاإية

ا:!ا،-راصهايغافلونفىالليلظدماتفيإل-+أصسلاونيرقيمدينتناأملنجروطا

-ا:!.جديدةثغرةفبم!اويصهـن

ا::ةماطإ3ي!توأ.كبيرسصنوهيباتتؤدمدي!قهمأنالمدبر:"أحا!أدرت

:!:"صتالعددحعذاًكلىيفمحتىويتصعيت!عأن3-نا)ص!رزيرإ-جيتاإقيصري

:؟:!"ال!اس!

:ا+،رر*زيابي،المدينةكعذدأهلمنمسكينارجا؟كنتوإت-أناإمما

ا:افيالف!سةمذهلمعت.يريدونمافهمتفقد-قلإروطعاميتطفيةووو!

ا!!أ-واص!دموأ-كأباللهمولأ"،موف:انتظارغروعلىصجاة"في! ا

""

:!ا.حجربعدحجراوينقف.ودبةإحظيما

ا::.عوخه!افيهذاإ-تنحدءكا

!غمص!كااويمصللغفا!بلىةايؤاهر
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:نر*+::،.ا:.ةأيةالاامرياتا

:::4:5.خ

:::::!-إلا!؟

+...،+/4كا+بهم!خ!"+،ا!-ى

:::ئر::ه+!البماحمغك!:اش.ا-!.-تر:!خ!2ثالغجو!ح!-!1س

:ث:::.--سسالثيم\!!-؟!?-كالمك!دذيخث!-*ني-!

:::::2----.!أ!يم--

:::::)كاع!+.--7!-كا

:::ة:تأ!ء2-سسح!مابلم-حمي-/هـالم+-س-

س1،!--ط!--كاأ!-2!خسيما!--لم-!4-*-

:ةه.+؟.؟.--ر؟!ك!--!احثي!؟+.يم!اكأ"؟5--(!

ت*..::*-4،ء--ء--ح!ته!بز-!!*!ح!-!نهذ.!!ر

؟:3::.،---؟-ج-+-!!!!!+..+ا+؟ؤ+ب!كالم!!-ط

:؟ة:؟----ى-س--ء!!م!.ط!1-ىكاظة*،!يه!ح!

::::.!بم؟!ا!2!؟!جيم!صهـ!س،إ--،جثغء!ض!كلآ؟!++!؟+!-01ط

+.*..ء-كا+!-ك!2نهح!-.ء4--!ءا--؟،.!!

:::::ص!!-ب!-!.ست!كه!كأسس!لأ--."برث!لنرر!ر!-3-
لات"لم"!.-.-يم---:----7ذ31ك!3-.ءع-

::::؟كأ،-(!".للفج!جمح-بر++ثبهبم6-.،د6)،-.لأش3-9?ولل!!د-

!-.ث..-ص--سء.!د!" 5ع...ع.!--!-كا!حتفيد،حطس!،في!بىينغ-ء-س!
ع..+.4!عيمح!ف---!!كاينتمج!طا!دخ-ب:!!!!لحض.!!-طن2،في1

:؟؟::!.م+:+ء!و-+!ص*-ءا+ش

:::.:اثي،*!طقيبمكا-!،؟-/ش-كا!+س

.++..+-ص؟لم---!-!+-+.،-+!-

::نر::!س"،+.!-+-س

:::ترة!وو!!ع!كغع!؟!-سء،!7--+-كا.ط----،-!-..،-!

:::::

::.!ةاا!يلأوالاوايى

:ثرئر..:.،ح!ح!د-بم!د!-:-!ب:!-.--!طححج!--:كا--د
::..:.ع-حص-؟ب،.أ-----ص-.----ح!!+

:::::كا!حجييم?-ححرو-ء--.أ؟!-

:::::ح!ح!صكبر-ء!-كاص،2-صبش--2؟ص،ء!+شس--

:..::-،-كأءكاص!+يخيكاس-!ححعء---ص--،-!ص.يمذح!كا!بمت--

ع...+ع.ءير!-؟-كأس!-حئئ-؟فى:-ج-ء-.كحبمفىير!يه!كبميمكين!--صيهف
:::::سحشكاسكأ-+!ص-ج!ص!ط-س--2-!--!محبم+-.ص!ص---

:.؟أتوع-نر--س،جم!-----؟كا؟بم+سد

ترنر::ت---!عجبرص-صءصص--ع!--جخ!+-كا؟-،!غصسص-؟شكا-ض-صفنج-!

:ت:؟:س!ط--ءبكا*-حيرءح!!حون+-ص!جك!ضشكاء-ال!--:-

:ةتت:-سص--في-ص---.----.---؟---.--س--+-سدسيهخميم-ححص---ا-!!!كأخس

:::ة::--!---ءجس""-+-!-حخ!---ءط!+؟-!تربركا+-ج!

بمتتةة---ير.!ء--و--------!بر--ط---س------!:

:::::----ء--+كض!بم-ء:ء--

ع...،---ز!كرخلشيمتيميهس!+--

:::::--.-!سص:لا-ع-!-ص-ط-،--صس---ص

:::::----سس+-ء----ص-ص-ص--حنهص،-لأصص-بمص-

....+--يملا!-س--!-يرس--س"ع!خ!حم!:--خ:-و-؟؟يمخ.-

:ت.::؟-صبم--ص-.س--ءخض؟!ش:ء------

ت:؟؟ذ!------س-كا+كا-----!!:-يمخترتو-سخح-----!-ض!!-+!ء2--ء--ص--

بم:نر:::.صحدص---ض-س-رص-----س؟-حدء:--ا

:::::،--؟ةص-،ش---أهـ-طيمى-وس--ص-يضظلأ-----بر-لأ-!-

::::.----------سفىخ---كح!ءقي--س--؟-!بر-ص---ء-----2-ء!س-ش-----:*-ص+--

بم::.نرشكاهـ؟!.برصر----د!حف!كأكأخلحش!:------?؟ص!س---ص--كاو!

:عئن::-ص-!يمص::--!ض!ش؟جحطض--يريميمكاحخاءكا!سفي-!2ءأ،+ء؟ء

:::ئر:كا-بر!--!-عءيم-!ثىنر+:-س-غ--إك!

.+.،.-كا.؟خمصص،-ء--!+ض.!!خ-كاخ--!---عضآطزحغ

:::::!-ير!----ء-ط---؟.د-ء-!

...++.-ص----شحرض!--لىسب-ء+ءص-!-س--ح!!ؤ-شتخث!مم!اأ

:::::كا-؟،---،--كا-،-:--ء-ء----

ترا-.:::ت+!!-ش-+-:---ء------+--2!ص!ك!ح!ه!-ص!.تأأ

::؟ة:بمهعارف!تيبحدونها

::+نرنر..نر+:.؟؟:،.هوشرىكاذأا.؟

ت::"أ:

:؟نج..بيروت-برلستولاوليلجانبا،أ

!.:::؟::.::؟:ت:::::::::؟::::؟،::::::تة،:::::::::::::::+::::::،؟::::ع:::::::::::::::؟:::::::؟+::::
أ::.:::ت:::::::::ة::::::::::::.:::::::::::+:ة:::ةة:ة:::::::::::::::::::؟:::صنع.،.+.+..+..م!
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