
!في.ب!.أتن..-!!بم
-..-!غظ!

:-.!!حص!ندس!ء.2.+-أ+:خ-+صصليرع!4لمحع!صممما

-3خنع!!"بة..-بزلأ!-.!.لاءصصهى،?

!غ-يمبهبمت؟يم-!ءت+لح-

خش!يض!س!ر!لأ..دم.ح!-يرير..ص!!ىع!!ي!ا!لعء!

/1*6،،ثانيةمرةايرمورمنةنطلقونالذين...الابطالالى

...قاللناهمبل...خوفاقتالهمءنننثن4انناالاشخاص

يقار،حننىزيدارةيتلقد....أوفي!مفينااحرسمنعرماالقتلقدنها-صر!دعبيدةأبوالولليدبنخمالند

هـنالرايةحعفرفامتشق..حثشهرغالت...اًلخملداسته!دبفىصالعل.طسو
....المثخى

حينجعفزيااراكى!ر...وراءهخيلناافصحت...بعده

اذبترتالشرىوحين،بيسراكالرايةتضمالليمنىير!كانقطعتالرسولرافهع

اصحابهايحميهارايةانواللهاما...بصدركاءضضنتها

وهورواحةبناًللهعبدؤقهم...تطوىانيمكنلابالصدور(الاولالمشهد)

عبدالللهسقط...المعركةخاضو...الرايةاللى...يررتجز.ال!عهـاصبنعهـميرو-الهـدخدا

صانع؟انتماذا؟خالد.خالدابن...قائدتهـهنالكولكماوقبائلوطوائفاحزابايبهـالعربكادالخلافانأرأيت-خالد

...فشيئاشيئاالعدوعناكممثىواخذت،بالرمحالرايةعلقت؟الاسلامقبلكانوا

يدي.فيبوف!تسعةبقيةواذا.الرجالببقيةالنجاة!طواذا.والانصارالمهاجرينارضىحينب!اببمحكمةلولا-عمرو

خالد!يابالمعاركاعرفكما.للهيا-عمرو.نالمةتزاللاالفتنةان-خالد

اورطءعلىحر!ت.كبيراوخضتها،صغيرابهاؤمرلستلقد-خالد.فيهمنلالمةالغتنةدامتماوقوةبخيرالعربيزاللا-عمرو

...القوةالايصدهالااللقوةان.عبثاتهدرانفيقوتناان.(ريحيفننذهبؤفرقواولا)العظيماللهصدق-صالد

؟اليومذاكبعدالر!سوللكقالوماذا-عمروبالحياةتهتزانتستطيعلاالعجيبةاللصحراءهذهان.اجتماعنا

خيبتنا،"ىيخففاناراد...عليناالنفسكريمكانلقد-خالد.حمبانهاوتساندت،رمالهالكنلتاذاالا

،بالترابيحثوذناالمديئةصبيةرأىوحين،بدممائهفاكرمنا..يضلالذيوالسراب،يهديالذياللكثببفيهاا،-عمهـو

...ليسوالاقالى...(الفر-ارهمهولاء)...عليناويتصايحون.الهدىبعدالضلالالامةبهذهارادلمنويل-خالد

يعدماالهزيمةمنان،نعم...الكرثارولكنهم...بالفرارهم.بتزلزلانالثناءهذاعلىافواخا،الفتنةاخشىازاللااني-عهرو

.الروممناليومللذلكانتقبماناريدولكني...انتصارا..للعربواخلص،باللهآمنمناذىتخشلا-خاللد

علىحينغرة؟او؟بياتاتأخث!االقبلأللمنقبيلةالرموماتحسب-عمرو.ولكن...مؤمنوناللكل-ورتو

الشيءعلمنياليومذلكان.بنظر!نوهمالااخذ!ماواللهلا-خاللد.وفتنةاخلاصيجتمعلن-خالد

.نصرااعطكجيشااعطني...وتعبئتو!قتالهمفنونمنالكثير!!ندولى...الاولىايا،ظعن*ـولا!وللااياماا!أهـاان-!هرو

علىجنبكيهدأولا،ضيمعلىتناملاحف!بمامحاربانك-ضمرو.النورهذابموتهانط!والان.4دإسسقساءنوراالرسول

تتمنى؟ماالاحداثللكتحققهلوللكن.الهزيمةالاناسمعهكأني.مكانكلمنبيمحيطنورهان.ورجك-خاللد

يمنع؟ماالليومالاحداثفيوهل-خالدفيظنهيخيبللنواللهاما(المسلوداللهسيصانك)لىيقول

حقالمؤمنونفيهم...تامةحدة2علىوليسواالانالعربان-عمرو...الردىالايغمدءلنالسيفهذااق.ابدا

لبعضتحغيقاظاهرالباساالايمانابسوامنوفيهم،الايمانجاهبةفيالهزرمةيعرفلمبطلايا.خاللديابكبورك-عمر،و

لمالكلمةمجموعة،اللغايةمتحدةالجزيرة"دكنلمفاذا.ا!وب...اسلامولا

رمالها.منالخروجقوةلهايكن.واحدءكوطنفيالا-صئد

الحقيرةالاغراضوتعرفهم؟اللبسيطهالمسائلاتخلهم.اواه-خالدتعتبرهلولكن...تذكرتلقد،نعم...واحدموطنفي-عمرو

نايريدون؟للعرباًلرسولخطهالذيالاعلىالمثلتح!قعن؟..هزيمةذلك

...ولكن؟تنتهيلاخصوماتفيبعضابعضنايرضربقبائلنعودعلىرجاني،خشيتولكئي...اموتحتىاقاتلانعليكأن-خالد

الىالشقالى.يعيدهاانيريدلمنفالويل...اللجزيرةؤوحدتقد...موضعغيرفياللعرببهمينفعاللهلعلوقلت

النسقافى0فيالايعيثعواانبرقدرونلامنكنيرونهم-عمرو.مؤتةير!مذرن-!هرو

ذلى؟الىكانتاذااللطيبهالحياةقيمةما.لاصهمويل-خالد...نف!فيليحزذكرهاان..!مؤتةيوممنلييا.اًه-خالأللر

تشعر.كماتشعرالنفوسكللليت.خالديرلمنفسكووذه-عمرو؟اليومذللكتذكرتزالالا-محمرو

غلىبالتورةتظاهرتالقبائلبعضانمنزعموهماايصدق-خالد...امرااكنولم،مقا"لرحارثةبنزيدجيشفيكنتلقد-خالد

اللخلافة؟وجدئا...الفمئةفياًلروموكان،الافثلائةفيكنالقد

...الحقهوبل-عمروبها.علىلناعهدلاؤعبذةفي،الجيوشمثالغيرعلىجيشافيهم

27



للجأهدتهمبنة!كي.كلهمارنال!خذلنيلو-يقولبكراباتركتسالمثنى...عظيمامرعلىقاررمبكراباان.اذا-كالد

.جهادهفيمعه،انا-خالدمنالجزيرةسلمتلهؤلاءصمدفاذا...هنتهاهالاالللهيعلملاسمحمرو

...وحدهويضرج،سيفهيتمقلدخه3تر-1)ثى0.عليهكنامماث!رالىعدنالهملانذا1و...والخلافاللقتنة

ج!ادكفيتكونلن.اللهرسولخلبفةيا،نفسيفداك-خالدنحرركيف؟غداالرومالافياين؟لحمرويانذهباكن.رباه-خاللد

علىصسيفهوواذما.وحدهسبفك*ونورن...وحدك؟ومصرالشاموالعرايفيالرو!نرمنواخواننااهلنا

...ةوف...هؤلاءث!رمنالجز/رة.نسلمكأ!-عمرو

...الطلائعهيها.معيانظرا-المثنىكم...يخذلاالذياًلعربيمكقل-عمر،يا-الجويرة-خالد

اوتتوهباعلىاحرص)اذنيفيترنل9تزلابلأرابيكلمةان-خا)د..؟فأخفقوابقواتهمالمعقلهقااكنتحاموالقرسىم9الربررب

م-!اروماب!4اوولمل"قدمناوؤد؟الازتظارفىيم.(الحءاةلكوحدهخلافناان...انفسهمابنائهبعوناقتحموهولك!م-عمرو

...والانصارا!اجر،نا.لارادتهمخاضعةالجزيررةيجحعلإنيكفي

النالى(المشم!د)ارص!طروماليومبتديكونلنكمما،خيلاف*ضالكيكونللئ-الدخا

...تنتظرالصحواءرمالاًن...العرافىارضفيفرلسولا،ارشام

(الحيرةارضثئي:لىافع،النثضى،لدخل)من،تط!رهاألاؤطارهذهعلىامواجالتحطهاالعاصفنةالويح

مرحلض7اهلناوبيئبينناكم-"--س...والرومالفرسرادنا-!

د.تسأملااللحيرةارضان.سليضنابايرااسأ،،-..!ا

كأن،حاسمةمعركةمعنايدخلواانيرلدونلاالفرسكأن-حالممعي.ودودناينتظرونهنالكالعربئان

).اً.منحدةغرطوائفنحنو؟نردكيفولكن-عمرو
يهمهم.لالامر

السرايرامنكغيرنااننايحسمونهموانما،خطرنايدركوائم-المثنىنحاربانقبلسنحاربهمميثاقهمعنارتدواالذينهؤلاءان-خالد

.الجزيرةخارجالل!دو

.الحدودعلىماافساضمافعمثيارتيلبشنيدبقر!طرخالد.بكراجمطعزماًلىيعودهدا-عمرو

ارضفياللش.الثطمارضالىالهـواجىفحملكدائما-المثنىهذافيواللينالحلميعرفلا!وبكر.ابااعرفانن!ثا-خالد

.؟مرضياجهاثكيجعلهاالحرةغدااواليوميحشدهموالرايلىجالالرارىكاني...الموضع

مصاولةليست.اجل...مجديهنالليسانكادرانني-!الر!.السوءرجالايقظلاالتىالفتنةهذهلقتل

رجالمعقراليلكن...الروملةمصاومنخطبابافلالةرس.الخطبمناللعربينقذوحدهالحزمان-عمرو

قهرلهاجرىاناريدواحدلسيفصييزاللأوفكن...الروم(المثنىيدخل)

.....خاللدياهناانت...عليكمااللهسلام-المثنى
...اللصخرههذه

خالد.ياثأدكتنسىلاانك-المثنى؟مقدمكممن-خالد

اننياقس!مت...وبين!بينيهدنةانها...مدتيؤ(لبل-خالد.بكراجم!عئدمن-المثنى

...رد!"عنالردةاهلارجعتلقد.وسماعود،اليهمعاد؟وجذفهكيف-عمرولم

...!رننالمستعدةالانفا!حراء...رو!رنا!ث!لوزرتالافيرجاءتهلقد.عزءاواؤوى،اشدحزمايوماوجدتهما-المثنى

.الشامارضالىالامراءخيارارسلبرابااناعلمانني،أ"تى...عليهمقسوةالأذللكزادهفط.الردةاهلبالننقاض

...!؟قنالهميديرا-مرر

اتيلص!حرغرفوراكوممممىمحابوجوه!هذهوبلح!منةوهمواننمغفييمبغقبلونخاإد،الليهموالشامالعرافىلغزوجهعهاالتيالجيونشحوللقد-المثش

.الشاموارض،بالروماًفطس.اللهامرالىيفيئوايقا!لهـحتىيرالىولا

فيها.هواكدامهاالشامادضالىتدعىانكيلأريكوما-ا!نى؟بكرابااعرفاصطعمرويالكاؤلالم-خالد

..خالدياعليكاخونيارهو.ؤعوؤد-المثى
00.اشظرالني-خاور

جندك؟امرتكلىمنوالى-اووىولكن...اخوا!ابدماءالليومبعدفيضبلنسيفيان،ددت-خالد

عليك.يعتمدمنخيرفاذك"!ثنى.ياا)ك-خا!رانتريدلاخالدريتمةاًن...!أةأنضأصيفيو)كم...

ثاالروملان.النجدةيطلميونالشامقادةادىوكأني-اثنى..الرومارضءلىتختالانتريدانها...العرببينزهواتخننال

بلادهماؤصىمنؤواتهمكلحشدواولذللك...بثورتئاأهضمامالوقعةاتطقا..الحرر"ارضالىمعا،لكبعديسسحدر-المثنى

..اللقلةفيونحن،والكرةالعددفيف!م!...ادناهاالى.(ؤارذي)

نحلبتؤليلةمئةمنوكم)تعالىؤولهانسيت.مثنىيئويحك-للدفا"اماتحادهمبرفرورةالعرباشعراغرمنلهيا(مارذي)-خاللد

.(اللهباذنكيبرةفئةح-راالصحراءانبتتهالذيالرجلان.وطمعهالاجنييزهو

الشرق،.فيالفرس،بطشالالدشاعظمننازعاننااذ-ءتولكن-المثنى.مقيدامحدوداالحياةيس!طيعلاكرمالهاطليقا

...الغربفيوالروم؟اليكماسينضمون-هنالك-العربانانظنان-عمرو

اللفرس.الثانيةؤبلالواحدةنبادرانلناينبغيوللذلك-خالدالرايةالىسيحنالعربيالرمدمهفييجريمحربيكلان-خالد

بالرومشغلنا13رأومابعد،بنايبالونلالعلهمبل،يهستمهلونناالعربي...العربمنلهاخوانفى9ؤتخفقيراهاحينالعربية

عرباكثرانرأيتوقد،الحرةبعربرجاربونناانهم.عنهميردانلليؤئرانه.مغنمفيطاعمعااو،مضطراالااخاءيقافللا

اما.يتماملراصببااو،د؟رؤبخلألفاالا،اليناانضمواؤداللحرةالعربسيلاؤينا.اخيهجنبفييغمدهانءاىجنبهالىسيفه

...لناتهياوافقدالروم...لاخيهالاخمعاملةوسنعاملهم.لاخيهالاخلقاءءكانكلفي

.(...ا،ومنيناجمربر،بى...المدينةبريد...البريد)-صوتفويل.والمعرفةاللقاءساعةدؤ!توالان،هشردوناخواناننا

رافع(يطل)...عطروكفييهتز(هونة)رررانه-عمرو

عظيم.بنبايحدثنيؤلبياًن-خالدغداالعربيةالبلادعلىاطلتؤدويئما.عمروياانتظر-خالد2

رافع!ياانتهذاء.ورجلناخيلنا
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.والنجاةالماء.وهناك...ايامعشرةأبعدالطريرق.عليكمااللهسلام-راهـح

معنا؟أتكون؟ذلكمنيقينعلىأنتا؟بالمفازةراؤعياابصركما-خأور؟اليومبريدكاللي!نايحملعسىىو،،-خالم!

الله.هدايةعلى-رافع...اليكالمؤمنينامينمنخاصةركساله-ر)فع

ارضنريدوغدا.بيناءاالجندلنقسم(للمثنىا-خالد؟الامرحالويف؟الي-خ،ار

...الشام...الشامفيالحملةعلىقلقنرانه-را!ح

اًتنا!ث(ا!الهد!؟المعاركبداتاحقا-افتنى

يخشونوجندنا،كبربجيتنىيحتشدونالروملكن...بر:دأام-رأهـع

(.الامولوالليكتمداوالهجكشىاجتهجبماصراءوقد...لعرتالمحهار،بينمضى،ربافي)...يسننجدونتهـم3تر...فبفا

(اصال!ع!ابنعدصرو...لقكد...عبييدةابو!.رافعياعلياقرأه...الم؟منيناجمبىكتابووذا-خالد

؟عمروياوراءكماذا(لعصوا-عبيمدةابو(الرسالةيفض)-را!خ

قبلاحتشادهايتمانلاخشىوالي.تزحفجيوشاترجيوش-عمرو7.الوليدبنخاللدالىقحافةابيبناللهعبدمن

طلبناها.التيالنجداتلواؤيناانالشامارضالىالحيرةارضمنلتوكلوجه،عليكالالهلسلام)

اعدادها؟.ن!قمروماذا-يزيد،حارثةبنالمثنىالاخرالنصفعلىواترك،ءعكمنبنصف

انطاكية.واديمنينحدريزاللاسراياهااخراناخبرت-عمرواللهيغاتمم.اللشامعلىواستعملتك،الجندعلىثوليتوقد

...حمصفيالانومجتمعها.بعملتدلانواياك،وتخذلفتخسرغجبيدخلنكولا،عليك

اللعربفياخواننارايوما...نجداتنا"نتقةلعلىانني-ب!ةابوشجرةتقطعواولا،زرعات!رؤواولا.صومعةز،كموا!

اليهم.وصلن!ااذاالرومدياروستجدون.صغواصبياو/لا،كبراشيخالأتقتلواولا.مثمرة

ينتقمونالروملان،اليناميلايظهرواانيستطيعونلاانهم-عمروحبسواومافنروهم،حبسوهاللذيانفسهمصسدااقواما

المتطوعةاما.عليناالروميسماعدوالنلكنهـم.اهليهمومنمنهم(...عليكوالسلاملهاذفسهم

...المعركةاحتدمتادااليناينضمونماسريعافانهمم!هم؟تنتظركعظيمةاحدأثااناترى-أ(":ى

تقهقرهم-عند-الروميتركلن...اذاهمنريدلااظ-عبيدةابو،ودجلهمبخيلهمجاكلواالرومان.كأالدياسواكدهاليس-راوج

طامعينغ!فلند!هم.اهليهممنوالانتقامتعذيبهمالىوسيلة.محابسهاالىاللصحراءاوردوانيريدون

منهم.العدوعوراتعلىوالاستدلال،!دوثهـ3فيالا؟اللعربامراءمنهناك!مت..ء؟تةكيوميومهذا-خالد

يررهقوهم،أللم...صبراالعدوجورعلىيطيقوالنانهم-يزيد،سفيانابيبنويزيد،العاصيبنوعمرو،ضبيدةاباسنرى-رإدع

الاتباليلاالروممنالفئةهذهان؟العذابسوءويسوموهمالسابقةاهلمنسواهموستر...حسنةبنونترحبيل

وزهوها.بترفهاولليس.واحد،بدرابطالسترى...والانصارالمهاجرين-!

نا؟الا!مبنجبلةالغسيان!يينبملكاتصالككانوماذا-سيدةابو.اليومرهذارخيصةنفسهباعمنالامنهم

.اخاهاخيخونولن.والرحمالدارفياخوانناالغانيين.ا!صرتقرببهانسرعخطوةكلان.راًفعيا.افىبريد-خالد

علىيستؤلا،مضكلب-حواوهمنليبداماعلى-انه-عمرو؟السامارضوبينبينناكم

لا3ئما0وملكهتاجهيصونانشيءكلقبلير،بانه.حال.بالاخطارمحفوفةوطرفىومفاوز!لوات-رالمحع

القيدكارتاجوكم.والتاجالملكالاحياتنامنشيءيعنيه-.خطراواقلهااكصرهااديد-خا(د

.اثرءكأفحراساالرومفيهااق!اممتفرقةحصونالمعبدةاللطرقفي-!ات:ى

مقدمتهم.فيسارعربيالفمئةعليناالبانهسمعت-عنءيدةابو..يحمونها

وللذلك.جصنورهوامرامرهفييرتابونانفسهمالرومانعلى-عمروعليها.والرومشأنليلليس.الطرقهذهاتخطىأنالاعلي"ا-خا)د

.النلادفييفرقوهمانيفضلون؟الطريقث!ل!عذاهلنعلمان.الروموراءمنلمحيهاخرجطريقااريد

..كبررلعددانه.عربيالفمئة-يزيدانسلكتهاذاواخاف.الجيشي!مللأطريقاالااعرفلا-راقي

؟ايمانبدعونتممثبمكانتاذا،الاعدادهذهتفعبلعسىوما-عمرو...،يجيشكبنفسكتغرر

.امرهاللهوليقض...جئنالقد.يكونوقعاليكولوا-عيبدةابو...النيةقدرعلىتاق!المعونةان.يقينكيضعؤنلا-ص،؟د

؟.اًلقستالخطةانخذتوكيفوحدكالمفازةفالسلك،الطريقهذاسلوكمنبدلاكاناذا-راوع

المؤمنين.امرورأي،النجدةنننطراتنا-عمرو-.بعدكالاثقالوخلف،فاعلاكنتان

:،ذلكوخلال-عبيدةابو.جميعانكلنانمنبدلا-"،!د

متساندين.،"نفصلين،ورايتهبجندهاميركلليحارب-عمرومغررالا!سلكهاوما.نفسهعلىليخافهاالمنفردانالرأكب-راؤع

خطةلان،النجاةالىطريقاوراءناالصحراءنتركانرأييمن-يز/ب؟معكبمنانتلمحكيف،بنفسه3يخ،طر

لابادتنا.وضعتالروملبمتضمنمابقديالاتنجحلاخطنىان...ذلكرهـرونلا-خ،لد

نا،بايديناالنجاةالىسبيلانصنعانالحكمةمنببمس-عبيدةابو.السرعن!من

اننا.صحرائهاءنبعيدةانهاتعلمحينالا.!عمتسبسللاالعرب...غلاماناواابيمعواحدةمرةدقطسلكتهطركق!ضاللك-رافع

هناكيكونقد.الر،بمقلبسنخوضانمنما...المعركةسن.خل؟مع!المهتحفظهلمط--كالد

هزيرمة.هناك.نكونلنووكئ،رووت.المسافةنصفعليكويوفر..الصحراء0جوفيخترقانه-راوع

...اكبراللله،أبىرالمها-؟?وات.يشعرونلاحيثمنالروموراًءجعتمنها؟لإ،ءنجهاذاص"كأ

مر"معة.دايات-اتحموات؟بسلوكهليكيف.راًفعياالقصدهوهذا-خ،لد

.تختسالالعقابراريئ-اصواتعلىىاحزمثم.واسقيهناظمئهن.عظءمةنأفةثلرينابغني-رأالي

خالد.راية.نلك-اصواتمنهانحرتءنزلانزلتفكلما،والإلقالبالذ-ولسرثم.ء--،ؤرهن

الوليد.ابتعلمذاك-أصواتارخيل،وثمربفسقيت،الماءمنبطونهاؤء4ولاخذتنرم،واًص!ة

يعجدنا.سليمانابو-اصواتظهـرعلىعوسجشجرةتبلغحةىرهكذا...ززودوامم،اكالى!ا
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امركم؟اين-الرسول.يقهرلماللذيالفاسسرإ

بسإاالواحدويفي...الاخرعنالواحدي!جيز..ا"هـ.كلنا-خالد.اللهسيرإهو

حاجتك؟ما.الثانيعليهعاهد...اكبرالله.اكبر...الله

وهـقىاللجهدبلادكممناخرجكمالذيانملكناعلملقد-الر-ول.الهولوفتى،اللحربرجل.خالدهو-عبيهـةابو

دنات.عشرةمنكمرجلكليعطىبانامرقدوانه.بكمالامر.عليكمالسلام-خا.لد

الىبهافترجعون،وكسوة،الطعاممنحملهاتحملوراحلة.الردإيةتصدقنااعيئناتكادلا-يزيد

منالجيوشومعناجنإناكمفقد.والا..اهاليكمبهاوكعيشون،بلادكم...جنينكعلىيلوحالنصركأن-عمرو

به.قبللاماوالعدةارضفينحن.متسعالوقتفيليسمالعملساعةبدات-خاللد

وللكنىا،امرضيقولاجوعبلادنامناخرجنامالسيددقل-خان!؟انبا"لهمنعندكمقآ...اوتادهفيهاالعدومكن

دما.نشربجنإنا.اللدمالىءنشرباللعربمعشر.عمرخياتكم-عبيدةابو

أالدماءثسبونانض!-الرسول،ايرموكنهرعلىيحتشدل!4...خطتهالانحتىنتبينلم-عمرو

بنفس!ك؟انتاتختبر-خالد.الشمامارضحولقوافهوتحتشد

.اللبلاغا!الرسولعلىوما،رسولاالالسإت-الرررمولى؟كبب!ةبقوات-خاللد

الدماء.موارديريبمن...ظطلعلىاللعربان-لسيدكقل-خالد.يملكونمااقصىهبم-عمرو

دصط.فيشربهنكمنظطيلقانياناخشى-سولالر؟لمواجهتها"اتخذتموماذا-خالد

معسكرنا.منتخرجحتىالاماناعطيناكلقد-خمالد.فيهاهوالتيالارضعنبجندهامركليقاتلانرأينا-عمرو

!ادعربواقلالروماكثرماولكن-الرسولفيالرومعرقتللقد؟ؤبائلقتالفينحنهل.الرآيبش-خالد

الجنودتكبرانما!الروماقلوما،العرباكأرماسإنرىبل-ندحإ...واساليبهمحربهإموبلوت،مؤتة

.(الرسوليمضي).؟لشذلانوتقل،!ربالة؟انتقىىوماذا-عبيدةابو

(ادهلقها-خالدالاتحادانسيتم.اكلناالىالسبيلللهميسرتمانفمارىسخالد

وما،جزعفيارقومان...ا!رعة!حهـبر!ال!...والان...شيءكلوهذا؟الرومتنازلىالانالعربانالسيتم؟اليوم

...الخوفروماتمنالابهاهرونيئولالتيالفخمةالمظا،رهذهصموان،و!حزجلولهم،كتيرةباعداداقيلمواقدالرومان-يزيد

المعننشد،الجمعهذاعنهاينجلي.واحدةلتنمعرواللهانهاقامتلاواللهولا،بالكثوةخيلناولليست...إشبمءيردهالاحدة

...اللحقويظهر.ابداورجالهم!لمهـمثةخيلنا

.ذاتلش!مالهعنوالواقوصة..ةالضاحكالنهر...اليرءوكتوانيكمارىانقبلتوفالياللهانلوددت.الثيابفيلفولي-خالد

الواقوجمة؟فيهذهجموعهمنمسباناللهيقدرهل.العميقةويةلهاا.وعجركم

منهـممن.الواؤوصةالىف*ترجهمانحمللت!نافيهـهـفنالنجحلونجل،للنزالعستعدالاالعربمنالوادكوبهذاليس-عبيدةابو

س.العربامورلوابكوباشباههـكالذينوفكيف...سخاءعنالروح

كا.والتضحيةبالجهادالنارإاحقاولنك

هذهفيالئصرلنايكفلشيءكا!فحادليس؟رايياترجمدون-خالد

."الجندعلىبالقياموامرني،ارسلنيالمؤمنينا"-سان.العزرو
حدسا.صل!

اردت!-ولا،قطذلكطلبتماوالله.القتايللامرواتولي،عامة

...عليهاكانالتبمحالهعلىفكل

،اخلصواالبغيأولاالفخرفيهينبغيلا،اللهاياممنالليومهذاان

..بعدهء!لهالليومهذافان.بعملكماللهواريدوا،جهادكم

عإء.صهؤلاءفان.هلموا...الروممنالعربعلىلاشداختلافكمان
بعضشإاعليهافليكن.الامارةفلنتعاور.هلموا...تهيأواقد

رلطء...كلكميتأمرحتى،غدبعدوالاخر.غداوالاخر،اليوم

عليكم.اميرااليومورعوني

لى!رعماهسمط!بولانعنيكلا.الامارةعلىاـنعاهمداجلهامنخرجناالني

مر5صمالدصمهالعامهفيممالالياالامنالجدلى.حالديادررللله-عبيدهابو

.تسإاءمإافاصنء.امرارونكنقطعولا،نخالفك

ذلك.علىنعاهدك-يزيد

ذلك.علىنعاهد!ك-بممرو

قيللمنضربواحدةكتلةسنجت!معاننا...مؤتةننئأهـلميومالان-خالد

.يثدأواانقبللنبدأ.اللثلمنييصلانقبلالاولالرورمجيش

هـفىعوفي.ذلواا!دارهمفيقومغزي"افوالله

...اذااًرإرموكنهرالى-عبيدةابو

.الرموكعلىموعدنا-خالد

.يفاوضجاءقائدالروممنرسولاان-حاجب

الادابدارل..قا.مالثمنرسوليدخل).قلوبهمفياللهيقذفهالرعباولوهذا-خمالد

.(الروم

اموكم.على"ندخلونيانارويى-الرسول

-؟عندكماذا.تكلم-خمالد
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قبلاًليهاسننعدر.سيوفنامتناولفياصبعتدمشقان-خالداللهبايعتالتيبالفرقةعلبم...الوا!وصة4"ابتلعةال!ءالمنفر

قواتها.جمعمنو!الرننراًذم.شم*نان.الموتعلى

اياما؟نريحهملالماذا0المشقةبعدالمشقةاللعرفي.فكلفانك-عبيدةاًبو.القتالعنمزحزحكليقتلئبانالنمصاءاوصوا

بالقائد.ولمست،الحكيمانك-خالد.بدررجالىالاثضر.آالعوابن1)زبر...ضرار...عكرمة

ديها.نستريسحاياممنبدلا-غبيدةابرو...مؤتةليومالثائرون...احدابطال

بمستريح.؟فلستانااما-خالدجمعاهؤلاءاوصوا.بعدهمالهلوماالواقوصةيمسىكون

لجندانحملالاء.المؤمنينا"ير...عمرأليكتبهكذا-بدةابو...الفاتحينبالغزاةلسناباننا

المخاطر.على،اصلابنامنانهم.ءيراالديارهذهبعربواسنوصواااوصو

)بر؟ابيخطبرمما.المؤ!جمنامير...محمر-حشتند،الداوتناءت"!ماالعربيالىليحناللعربيان.واؤربا؟ضا

.بعدهعمروتولى،اللهتوماهللقد-عبيدةابو0.0المذهبواخنلف

وكتب؟خبرنابلغههل!وميتاحيابكراباياعليكاللهدحمة-خالد...افياااءسموكاالى-اللقواد

اءونا؟هناتتولىبانعمراليك.كلمتها-ايرموكعلى-اللصحراءستقول-ظند

يخشعىولكنه...خيانةعنولالم!خطعنيصرفكلم-عبيدةابو.(وحركانها...الجيوشضجيج)

..ن!رلث

تصليوانت،.تملمنيفلمالمؤمنيناميركت،بأتاللث!لكالللهغفر-لدف(اكشردادش!)

.امركوالا!،لملطانكوالسلطان،ظفي1(بالروماللهاوقعإنبعد)

والمعوكة،دلكلاعلمككنت"ا-لكاللهيغفر-وانت-رومدةلوبة.-أ-.،
....(اعشنكلامنهزمياالحهدودعلىيه!رلميىحهىمللكلوأ

...اعمللدنياوما،اريدالللهسلطانوما...ناتنبةالانالراخةتسضذع.الملك"ولاي.اه-رفىهءي

امر.فياخوهي!انالرجليرضروما،ا!لهبامرنقدمنحنوانما)-فربتناان.عرباتنبتالارضانلاشعراني؟راحةواية"،رؤلى

...رايبمهوهذاولكن...رأيكالرأي.ضيملا-ص".لد.حروفيتاريخفيفربةتقاباهالا-جرجة.ر،

..كتمانمكلنكوالجند.ثرفاذللكيصزنكانبيدةابو-ثءكي!لقد-ءهرو.ذلمقللمشللكن.وغالبوناوغالبناهم،ونازعوناالفر!ينازعنالقد

الل!ننغة.خنتمببه.اليومكهذامعهم

ولىوالالهلو؟نفسهلسلطانيرحارب!،ادكانمتى؟فتنةاية-خالد.واحدةلييةفيالواقوصةفييغرقونجرلامنالفاثمانون

واطع!.هـمعتامرآةغدبماعمرفبميتلاشىمملكةأمجد.يح،ربنامعهمالليلحسبنالقد

ناادوا.تواضعاالاالنصريزدكللمياخالد.بكبورللث-تدةا؟و؟عينطرفة

نقطعولا،نخالفكولا،نعصيكلا،علبهاكنتالض!الامارةللك.خوننامقرككلأ!م!.اصداج!الىونعود،شعف،نلمغدا-جرجة

...امرادونك؟اللقدر

00.بعدهمالهاليرموكيوموان...اكلره*ثءكأأمخالداان-خالدنصيحتهملقد؟يدنامناًلامر3ص!،ؤ!؟نجضمغباندن،بر"ط-ورد!ل

،ا!"دل!ى(ا"ء!!!)اخرجتمانصفيعطوهمانعلىالعربيصالحوابانا!رنةغداة

..وارضها.الرومجباللناأتسلمثم.نصفهاونأخذ...ا)شامءن

لم(الموتفواشىعلىخاللد).متطوعةجيوشعلىواعتمدواالعزةاخذلحهمولمكن

سلاحي.اعطونهـ،-حطند.الابدالىالانسموريةفقدناللقد!جرجةيا

يلمسمهـما()(وترسه،"يفهيقدم).وقوانايانابسرانعودغدا...موقوتففدذاك-جوجقى

ءوتي.يشيدهـاللذكيالاصال!يفهوهذا...فيهموثقناالذينالغسانيينالعربهؤلاءموقفبلاءوزادنا-!رؤلى

خاللد.يابأسلا...لا-رجلفشيسلاحهماتنرعواطالمايل...دياء،معجمانلونكانوااذهم

واحد.شيءعلىالاحيا.نيفيباسفلستوانياما-خاللدبنجبلةخاننالقد.وجوهنافياولعكيضرافي،كما،ظهورنا

!احطتمامتك.حقاالواجبوفيتوؤرنجتأسفمعلى-رجل.اللغزاةالعربالى،ان!سم،نفسهألايه!

ارر!ر.دكمائم.نسديداتأديبا!متأدبالىسنعود-جرجة

انفه(حضفسيدمناماتوما!القائلؤولاتذكران!ؤ!فنيخالدهن،العربانتقاضنخافانا...طويلاهنابقائناامدليس-هرؤل

علىمضجعفيينملمالذينهايةانكوننجانفهحتفخالدالمموت؟جاهزةالركائبهل.بناصلمايرواانبعدءلمينا

هووها...روجم!تلوكانالحربإتسطعللم؟اللفرافتىهذااهـ!طريقهاأفيمشتتةثصراذمالاسالتفتحيث-ارىلا-جرجة

انفاسي.ممنلالحقراللفراش...اشم،ل

لرجالهاللهاروهاالتياررهادةاجرالااجرمن2تنمييفتنيام؟لناتنكرشيءكل.ابروابهالناتقتحفعدلمنفسهاوالمدن-رورفل

المقربين.نجوا!بغضاءالحقدلنايضمرونكانوااحداوناا"لى

حررتها.التيالارضعلىازث.خالد-قىجل.ا!كثيريزالعندناالكثير،ولاشبمء.فقدناعلىتيأل!لا.مولاي-صرجفى

...و!كن....فظرنيورىةانخالد.يعولوالنابناءهاانعلمتاذالبيزنطيةغهـانهولكلاذا-ءرولى

..بةاًرهاتعود!رجل.عبقريةجنةامانماننا.رربريعاا!ركائب

مروحوفلقيتكم.القتالساحةفيالموتاردت...هيهات-خالد!"ريامسا!لى!

رميةاو،بسيفضرجمةوفيهالاتبوجسديفيوء،،وحروب

حتففراشيعلىاموتترالينت6وووا.درعج؟منةاو،بسهم(عبيدةابو،عهـميرو،خالد)

!إالجبناءاعيننامتفلا.البعيرليموتكما.انفي.مثل!االرومفيقلم.حاسمةالمعركةكانت!قد-ء،ئد

...داضيةنفس!كيجعلمااللؤوحمنلكان-رجل."الرومغلبت"العطيماللهصهـق

دلكعارعن!ا،وينااما؟مؤتةيومعنكاؤ-!ادرقىإ،"،يعدهلى-خالد؟اتجاهنااينالى...وا،ن.ادبيركآحكمكانما-ضرو
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...حملته؟مؤتةذكرىالروميحفظهل؟الليوم

.كشراورعبانك؟وقوفكمنتريدهاد!-رجل...مؤتةيوآانساهماير،وكيومان-رجل

سأستقبل؟قاحمعداخاللديموتاناتريد!اقفدكلني!ويحك-خاللدوقائعيا!الاءمسوقائعيابخاطريمري...أببرموكيوم-خاللد

متحيومذاك...احديوآهذا...المعركةفيكأنيواقفماالموت،الجلببدشديدةليلةمنارجىعنديشبمءيكنلم..!خهـالد

...صيلنامكة4فينستقبل...مكةتنهلوالسماء،متترسوانابضها،المهاجرينمنسريةفيوانا

!لميلا.رونروح-رجلائ..!بالجهادفعليي...اغرحتىالصبحانضظروانا،علي

...وصيتي.عليسيبكلوحدهانه.سيفياسلاناريد-خالدالاولالليومالاالرموكيومما.الجهادالايصو!هالاالارضهذه3

خوضيحسنلمنفرسياربط.إبكينالامخز!منجيلنساءورلثم،ايامالرهوكيومعلىشنتعاقب...الارضهذهتاريخفي

...اللهسبيلفيعدةاجعله،سيفيوهذا...عليهالمخاطر...عنهاناءوااذاللعربفالويل.ايام

!بما.وفرلهشفةالايملكلاوهو،يموت...خالداان!ددت...ب!الرجالىويغص...دمايسيلاليرموككابواديكأ.

فيالسيوفقعقعةير؟نسهاالابطالان!خالدمضجعخطواووذا...اليومبهحقيؤللكالافي،وفيكلجهاديومكلفييبعثنياللهان

لحودهما.-.فراثهاعلىساهرةعيونالعربئان-يرجمل

.00(خاللديقع)هـا.متحدةوقلوبا،ساهرةعيونادامواماالممسضقبلأهم-فلد

وامي.انتبأبي...خالد.خالد-رجل...اتحادناالا-لمع!رك1.هذهفي-شيءاعانا

...الرموكويوم.وفرسهسلاحهالااورثما!،ئدااللهليرحم!بنفسكفرفقا،جبينكعلىيسيرعرقاارى-زجل

وو"وىأحذنرايثقسلجسديان.ؤربيلا0..قليلاارفدني...وصيتي-خاثد

..ص.اًلقتالزوبعةفيالريحمناخفكانلقد...عليك

(لللمؤفمحفوظةوالاذاعةاًلنقلحقوق)كماسيحملنيانه...س!يفيعلىقليلااتكىءدعني...ارفعني

ث!!!ءبغ؟؟صتقيزر:في"ير؟:في!س"!5؟!!ي!قي!قيفي!غ:بهئي!!زتج!+قيغ،نن؟ي!غ!قي*-!!؟ك!كأك!*!*؟+!!في!م!مش!ئي!-!؟!في!تننج!ح!:بز--!يز!تجس!،؟ح!!!!!!؟:!تخيماول+!*-

ا!-%بزقي.!سأ!!لي!!هدبز

..،-.لم،م.؟،بم؟،-لض!!

حمورز!!متى،،أ!ض!صإتتتطقك!ههمأ!رثوأل!

لعصفي!المحنصا7محارحثطحمأع-لمحموسهعملاول!3!!!
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