
!ر!مبال!15
ص!!!5!5هي!!هـطر..!لىرشسبزثرزشئوسا!يرو-أ-

لليخرجونيانفسهمباادناسيراتمينلالم..امليبهتعلقخاطر،اطلبالدز"دهـيرءهـفيةفياجريواناكرامر"سادةيابكموقفت

اتعلمقنانءاكثريهـلفنيلنالاءران؟مديهنتهـممناللفرسخيةبخطواتهملواهـ-اذ،يطاردوننيا)دنالى!ويركنف!لم،شيءلامنبنفسيالنجاة

دونتحقيقان2و.المدينةخارجالىطريقهفييكون"منهمواحدنجثيابوهم-ؤكروالما،وفىاريوءلمموأايقاظاكانوالووحتى،يغطوننياما

احدهم،ثوبالىاطرافالوصولمناتمكناناولاها،عقباتالاكلرهذاوقصىة-استمدلابل،يطاردوننيانفي-المسبحونالوارعون

اليهمكأبالف!و-عالجبلؤبجواري،داءالل!بالعقبةهذايكنولم.ءهـينض!ممن"مييفوواان-عقليفيحية.أنراللاالحارالبارداللجو

ؤاصلاتسلقهاناستطيع-الطريقفيملقىحجرمجرد..ملقىحجرمنفكرةافركنتانما،ؤراريسبباذنا)دذاسيرخوفيكنلم

ورسعت،اذنال!داءبالعقبةهذه.فكنللم.احدهمثياباطرافالىهؤلاءشعب..التعقلورالكعلياخذصاخبكماردعقليفيانتعمبت

قدمايم!مستهكلماكايتوهجكا!ي.ا-الصجراو-الجنلار.زقاءفيعليروورولمابمهبلأكلالاب..نفسمهعلىدتغذى،النعضبعضهيأكل

وصلتحضى-ذكرتكمااللخالصلذهبمنفهو-الصهـا4تفازاحتر*لمولى-ؤهمته"لمهذااو-راضياعنقهيقدممنهموالفرد،للاخرين

اذكأقبمكيف..تذليلاللهااملكلاالتياتنانيةالعقبةوواج!تقمتهروتالليإبت"ا!ؤثزخ!يمفيارلم.نا،خروب!أكاها21يضا؟هوتفسخ

اكنولم؟داخلهاالىلاالمدينةخ،رجالىطريقهفييكونءملاقالسادةيالا،الإنجتارمنلونااك!نفسولاللك،لفهريمفيولا،الكرممن

نفسي-اخافمابقدراخافهملافانالماذاادرجم!لا-اسألهاناسحص...بعضهـمياكدصون-والاينتارالكرمعنالنظربغضانهم،كراميا

فيوقلت،للهامريوسلمتللاقدراللعقبةهـذهامرفتركت،غايتهعنص،حذاتافطرانء.كعماثمةولي-!..إ؟بعفهميئكلون..!عوروا

لهبالدناسرمدينةمنتنجوانلكايه1ارادلو،ةرباديا))كمانفسهذاتمسعماءات!ءىاناو،ونهرحنمزحالا!!سهرةوايا.انفقتبواحد

أ(.اللهارادةفننلكوالا،الىخارجهاطريقهفيواحدارلكمنتصور(فركنت..كرامياسادة،،ز،!.راكهاخلالصبحتهبواحد

مئسسمواحدمرحتى-الحجراو-الجبلفوقوقفتوهكذاوعانتوتهـممعهمتطمنأحومعلىا&ومفيمراتثلاثني.نولمولممة

جلستتطمبرهافتعلقتيدايمطمتهاح-ىثيابه،طاللت،منيبالقربطبستاووضحكتليممحبسوااووضحكواوحادثونيوحادثتهمواحببتهم

وهد،قواىمننالقداكمبوكاق.مستسلماطياتها!نطيهفيسمادةياخمنتعيتتقد؟فزعياثارمااشدذكرمناخجللماذابل.لهم

ونمتمكلميقا.عينيةطاغمضت،ارادتيمنصلبمامتصلىتينليلتينالس!الرعنف!.لقديمالىدفعاويهادقعاجدني-بهراوقرب-يوماكراميا

فل!ا،عنيقةبلطمةاحسارر*ياثركرامياسادةياواستيقطتهـ!االمصيرهذامنمفردمةؤلميس،لتفسمخواعضا؟!يلتلوىراًفي

وكانت،للجلوستهم!اثوبهاطرافيجمعاللعملاقوجدتعينيؤتحت،خوفولا،حبولا،محملبلا...يعيشونمثلمااعبىسوفرمت

لأفنظرت.بالارضلمحيهانامالذيثوبهطرؤطارتطلماثرمنهذهـاللطمةاملواناص!إحكلاصحوونلمتماالمصيرمنهذام!رلا،رجهـاءولا

وارأسيتنملاحتىاخرىمرةالارتطاما.نج!بانمحاولاتحتيعجزتشيءعلىآسفواناايلةكلانامولن،انالهاناحبشيءفي

جدباءرمالاتحتنفرأيت،مجهولمصيرعلىمقبلواناعظاميترضبانتنسبكاكفيلةالح!باةه!ذه!لىفيأسابيعبضعةان0انالهانعن

فيفقلت،ماءاولنبتاثرفيها".دواندوننهايةلاماألىتمتد.بفدادفيكأتلمثإما"من"لامثلمهم"ما))منيوتجعل،اكونمن

اللىالعملاقبكجلمءؤقد،سندباديرلماعماللكتنرفيوقعت"نف!مميمن-السص!بادازأ-بذاتياقراناذنبدلاكان،كرامياسادةيانعم

عدتواما،وجوعاظطفيهافنفةتنزلتفاما،الجرداءالصحراءهذهالىاووحتودههارونج!الىفراريب!انه!ىلوحت!،الجنةهذ.

لمصيرعائدااراكولست.ؤررتمنهاالتيمدينتهالىاذيالهفي.رغدادفيالمشننطق!ناقبببة

عن!".موو!ولااللعمصرأء!ذهللكتتجنهمصيرمنفرارار!يبا./هرفهمنهاللذيالجبفوهةنحواطرقلتأكياجريانطلقتوهكذا

".ثولالمجؤ!اعلالاقلعلىؤامامك،ش!بثا،عنهااغفلالاينهعيىنحقيقةالخوف!زحمةفيناس!ا،خرجت

ثوبر-4طيةءندانزلقت،كرامياسادةياجلسقدالعململاقوكانالمدينةالىمجيئيفيقطعت،ب!ع!بميدالجبالىطريقيانوهي

كانالعمسلاقاناعرفولا.المرهولمصريمانحواطرقهاالرمالالىفدولو0ؤرسخخطونهعملاقإصابعبينمحمولاواكأرهلاوو-أاقله

يحاوللمحطلايةءلىولكنه،نييرنماوالصحراءفيادبوانارآني.ثلثهاوربعهالطر.!امنفطعتلماشهرااجريانعلىساقاياعاورئي

.اكونماذايتبينانحتىيحاولللمبل،طريقياويعرقلبييمسكان!فقى،اللفضاحأفجرااليها.نب:كبماكأ!قةالحقهتكهذهغابتوقد

سطرقاك!بالشمسىمبالغراللصحراءفياجريانطلقتوهكذااواًلملمك-ؤ!رج!دانزوت2ا!روازاللأاننبملىالاوا-،!لىرأيت

ورايتهالعملاقعنابتعدتحهـتى،قدميتكوجمهالت!بالرمالولاجلديانفقنه-اكاملةليلة.ا.فجاوزهااندون-اكمبيرفيدقةشئتمانبيته

!ف"صعطرعبصدرالصحراءاستقيلفوقفت،الافقفيخلفييختفياهـىشارعالأتجاوزاذنا!بئيمنيلزمنبم!كم،بيظاعدولملاهثا

بشمستشهكل،غيومبلاسماءفوقي..مصريءنجواببلااسئلة؟لتارع

وانا.للهيبهارادلابنارتلتهب،مدىبلارمالوتحتي،دئادبلا..فئعافوففتالرهي:"الحقيقههذهالىالفضاحالفجرنبهنبم

.المجهولاست!قبلوحديواقفالسندباد؟إ!الدناسيرمدينهمنلاخرجكلهعمريانفقانعلبمأقف!ي

اللدناسربيعثرمنذبيمرماكل-سرييع،-استعرضواخذت..به!ت!ونيغادربراواالدناسيرفرأيت،يائساحوليوتلفت

كرا!لاذاياسادةياتساءلتمرةلاولوتساءلت-.الجبفوهةعندايفخ!ر.كهوفو!يونهم،قبلبورءوسهم،ماذنسيقانهم،عمالقة
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".ديهالثكبدأتوجودهحتى"افزمحنياثهمأ؟برالمتغرالمحجلالفرارهذااررقاسرمدينةمنفررت

لخأأ!يحيعمالديوبهاءالننميياأ!ولولاسةدباد،يااحمقانت)!بعتلناايضانأكسئأالا-اللبشر-ونحن؟اللنعضبعتث،ويأ!ثوقث

".وظطجوعاتموتويسمنونبانفسهميغتنونالذينهؤلاءبيئفرقاي..؟!اللبعض

والظط"البمعنبم.فرؤ!يداليمدتراه،.هل"الاصحابواولئكقاضونيالذينالتجاراولئكوبين،اخوانهملحوممن

"..فرالتفت!وراكلك،نعم"يأكلونبماجنسهميف!نواانالدناسهـيوشكونكانأن؟خانونيا)ذين

فيالمنيةأثالصوتامرليكماكرامياصاخأياورانيالتفتولوهبنسنا.افناءعلىاقنالاولاغفغغاعنومنقمئلا-اليشر-محنحن،انلسهم

امركيلله،سلهتوقدعاز!االساخنةالرمالىفوقادباخذتبل،قلنيانالىبل،يفعلونماللدناسراغ!رانالىالخاطرهذاودفعني

الدبغأبهاءبتلشيخنفميتماملذأاناما،اراد"نهفياءتمابيقليفعتأهمماباتيرانتراراليسوابةمادفيوالاصصابالتجاربابأافيعر

.؟لخرقكلالخرقيفهوشيئاعنهاعرف!لاالذيثر.منعليهاقدمواماعلىاقدموالمااه!تطواقدولو،ضالونضعفاء

"..نرسمندبادياورا!نالتات"."يعلمونلااانوملهماثفررمب))اعماكيمناهتفاكامنفسيووئبدت

لله.اكلرهأسأمتلفد،المجهـولعبيهانثمندعنبمفلسهوةاتفغأمهياننىالى-اللفنىماديد-فمةاانتبوتولذننبم

".سيصةدبادياوراءكالتات"،ةالقثةأىويمالصبدموعهالخطاياي!س!حفديساانقلبتفهـبئ،ستاياة

؟أالزلالبالماع.نوئردينل؟ارىانيمكتاوماذاالمثاشيهومبةاكةلبيفيالقىاللذيموما:اتساءببواخات؟؟عدمائة

"..نروراءكالنهص"صدرببيفيتنبثغقالقليبةالااتأارهئاهىباالقئميما؟الايثارهتاالقبو

الدهائ؟منهيسيأأمنثويأصملا؟ارىانيمكميوماذافاللصحواء،كيامياصامةيانعذ؟الصحراءاتياها؟التائرالمسائثيي

".تروداءكالتفت"علىخارقةقدرة-ادركتكما-لهاكاناعتابهاعلىاقفكئتاتي

الس!باكج؟اوالفالوذجمنطبقاالنبيلةللافكارتصفيهاوان،ومنالحقدالكرهمنالنضتطهران

"..نروراءكالرا".القايبةوالئاواطر

عيني.علىيسيل؟"االوخبملاحسحتىيغليودمافي؟هذهصحراءاية

".تروراءنأالنهص":الوحبمرائبهلماقلبيفيوانبثسر

.تبرقنلااشيائامنولوتننعثاماميتدمااامتيوالرمائأ".الهيمأبهاءالمايااصحياءفيسئدبامياانت"

".تروهباءنأالتهات""؟عاببافمسيرتهاالتيالميوبهاءالرييمئصحياء"

لزجةظامةنعووفتهاديانتلتفانوساقايالشيخرعايةفيوتقدمفتهيا،عاماللفمشر.فهاسئدباديااجل"

".تر،راءكالتفت"".الدينبهاء

حتىالاثرجةالطلمهاعماقفين!درواانحدربنفس!واحس"؟عامالفايرعاني"

كانمامك!بانهلولأآالنعارفيىمنءكوانتيلإاءمناعمللينبسطحارتطم"!..الدينبهاءالشيخهو"

موقد.الفتحته"أماءولادزبلا"

،(.تروراءكالتهص""!..الديئثبهاءالئبيايهو"

ولكن؟.التفتانالااملكوهل،ورائيالتفتىانذاها،حسق"؟الرعايةثمنلهادفعهاجرولا"

للمنفسيفانا،كرامياسادةياتصدقونيولن..؟ا!ادىماذا.."!..الدينبهاءاللشيخهو))

حاولا،الةألائابالماءدياعمبحثناارلم،تهـئذمهيتمااصدنبلابيصأاللديمببهاءاللشئفمايةفي،كرابيياسادايا،وتامص

..لا،السباكئثاوالفالوئائثمسمامابااولا،الممامنهيس!ئأمتتمويا.افيمايخهلىحئثنى

-مأارقياخيبمبممبةتصمساونبمولئث-رأيتوانما،مألذثمنمثيثاارللبب***

اهاريتهاالتيثيابهااغلىوفيبأأ،وأثباحمهاالئااهية.اللئثاهيةالتانيةالرصئة

الطرففيببعدادتركنهاالنيالزاهية.الدنانررامنالالوفبمئاتلهافوق!يوالشمس،ساعةبعدساعةالصصهـاءفيافربمضيت

الديغأ.بهاءالأويعبصحمهاءفي..دنارأيتها..الارضمقاالااصمتيمكادمااقصيالىتتثصاتانة.أحتيوالرمابر،بلهيبهاعئاديتف!وقب

الشيخصحراءفيوظمأجوعااموت(ن!طكتبتكنتان..ربيايعشيالم،الرمالبكيولاالثممسبلهيبابالولم،البصراليه

لصظاتي-وتنهأمأاح!نتبارنيعليفةسدالأيأبمافةتدعنهينبلا،الدينبهاءاعأقاوبلا،ماءولامأادبلاحابياللكأخطوقبءئيهقةبابرالديوبهاءالتايخ

حياتي.فيالاخيرافيالكثيئووثقتي،والتعببالحقئلامبالاتي؟ولكقئالوصولبةدلهأدفعم

وبمبي.فةست3ومبالىسبصانهاـلهاايواصتيياجئالجوئووئأتماهماغيوغليانصافيمتستااذقأاماتتراثئعاقثبغانلالديوبهاء

!ر!ركلىلابسياطجوفييلهبالظطواخذ،داميةبمخاللباحن!ائبمينهس

الومحي،ااقس.واناببىمحرمافثام؟صادايا-بدانا-انأئارولايمن!ينيقل!!قفيانبثداالكقثاللصوتكاقأاقي\.نساكلتيبدأتو!نا،ترصم

الرقيقالعلوازاهيةاءهوتررمم*تاثوب%تريجب،بداتوقدول!4؟الصحراءوللدنهاكاذبةامالخداعامحقيقةبهاءاننتميهـخبرعاية

نيةيقولالضارببهنخدعونخيلاالمياه!ذبةصورااللصحواءتولدالا،ذكم

".سندباديابطأانت"تونتيانييميعنأمارا؟النهاياأفيصتفهالىوتثومهارعئائهافي

انني،اللعلت.برلميرأنئيوفىا!نةمبركأنتانما،تسألنيتكربللملكد؟حتكمالىالاتاقئقيمي.ناومهفاكبئابامانيايتااتحدثهاصواتأ

ناقوخيوكف،الغليانءندماغ!توؤ!تفقد،بخيراننيفعلالاحظتفهـاندفعتالخفيالهاتفهذاصدقتعندماسندباديامأنونااحمقكنت

اتهاوسهلأيها،مبنتاهاتيالةئأبثفالطةهأوانداصت،ماأمنيسيرأانعوممينوالىةعوهاةاللئاوئثر،تنواعماوتأعامبلاالصحراءعئوتئيالى

الطهثسياطواعه،اصهاائيعومبتص!االااوهامنااللبوانسأت.عبديممنالجباومئتموتبصثح!بثاللدناسر

لووكأنني،صاهأاأتفيبارامياسادةياصةافنت.مبوفيعوالمحرقيمتئاانبثنأالتالبماللهانةاوقوبب،لامودفرامياساماياواسمبرت

صحسراءفياترقيوللم"لدناسيومنا!هـبولمهارورجبفياقا:قلم!فياخرى

قسيفيالوثيرؤراشبمفياصحوئؤنيكنت،اللديوبهاءالهبيهأ."؟صنمباهياالميوبياءبالائيخ"ثجاالا"

:تقو!الزاهيةوبجواريببغداداللفخم"؟نفياعنهاعرفولااًداهلابمناثقانتريدنيوكيف"

".سندباديابخرانت""؟موجودانهتعرفانيكفيكالا"
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"؟!طيداذنانت"((.ثقيلابغيضماحلمااحلموكةت،زاهييابخرانانعم))

".تصدقنيفلمللكهذاقلت"بدولا،رهبكابوسهوانمابر!ماءرماكلأنفيفطاشمكللم

"؟الزاهيةمثالعلىصوركالذي!والدينبهاءوالشيخ"هـذاانقضاءعلىاللهوحمدت،ليةالاءسعت!ماز!فيا!رطتان!كما

".نعم"،بعدمنالعشاءتناولفياحرصانعلىنمفسيتوعا!!،اللكابوس

"؟كبيرساحرهذاشيخك"اغمفهماعدتقصرككولكنئ!ديالرخيةصيافبمالالت!لىكلينيفتحتتم

وال!دمواللحياةوالوجودالاخروالاولهو..شبمءكلهـوشيخكط))وفتحمتهما،مسرعااغمضهماعدتثم،ثانيةفتحنن!لماثم،مسرعا

".والموتكانت..مصدقيعرحولبموتلفت،اتحديرقااطاتوحدؤتثم،ثالثة

!دهبمتلساصواتصفان3رامياهـادةيااسونعربوام!واذما،قصريؤكباولافراننيع!ىاًءنلمولكنني،صقابجاذبيالزاهية

الابهليشأنفلاالامركانوايما،ومصور!ابارئهافهو،الاوصافالرمالذيهيفها،ارينابهاءاك"ي!جء!عراءفياذاللاكنت

وا!.عاماللفمسيرنهاالتيءصحراءهلاجت!ازاللعونمنلييمدبمابحرارت!لماحسلاكأتوان،البصريمندممااؤصىالىحوليتمتد

وقلىتالزاهيهطيف!الىفالتفت،ذحوين!لمتهاعرفاكنشمسىتلهبها،كيومبلافوقبمفنبسطالسماءذىهيوها،الكاوية

"؟ذاكل9ثبم؟..حسن"-.بل،!يبهااشعرلاكنتوان،دثاربلامحرقة

"..واهـ.والمانعالمعطيوهو"؟وواقعاح!يقةكانبركطمرماقكل،اذن

".بيير،بعمااسأللكانما..طيفهاياصفاتهمندعينا"يافيجاءاللذيما،اجل؟هنابالزاوو-ةجاءالذيما،ولكن

".،لوالجموالحقارخيرو4ق،الخببرالاير-هـبكلا)ا؟بغدادمنراهية

لاسمعلاالرءالعلىملقىرءركينيبانأمركا..اللهسبحانيا""س!دبادياصاجسفىر"لزا!جمةلستانا"

"؟عليهوثذاءكاياهتيقريظكاهـ-ىوسع،ماقدانفارأيتهمااظنوكأت،حدؤ*،يواتسعت

"؟انتتريدومادا".مدامما

".استطاعتهفيهذاكانانبعدإداللياعوداناريد""؟اذنتلمكونينومن؟الؤاهيةلست"

"اهـ...اللعالياللقويالقادرفهـو،اسهظاعتهفيشيءكل"نم".مثالهاعلىءورطيف"

".ادنبعدادالىفليعدني""؟صوركعلىمثارهاالذيذاومن"

((؟فضالهمنعليكاسبغمالهوتنةعكرتراهاندون"".الدينبهاءالشيخ"

اقابلهانداللذوق،نعم،اخجلانيوتأنيبلومصوتهافيوكاىفوقكرامياسادةياكاروجلستاخرىمرةالدينبرهاءالنتمببخ

بسمعرهيعيدنيأن-ادبفي-بنف!ص!ياسألهثمشكريلهواقدم..كذلككوزهاووى"نفللم،وءي!نهاالزا!بههـ!كانت..اتأملهاالرمال

.بغدادالى،برفراعه-اامسكيديفمددت،بي.نعبثلاانهامنانحققانواردت

".اليهخذب!،طيفهايامعكاللحق""مسس!لم،كرامياسادةيانعم.فراغعلىاطبقتاصابعيوللكن

".ررشدباديااذنعينيكاغمض".الفراخالااصابعي

بمبني.واغمضت

".يار:دباذالانعينيكافنح"

لانحققمماوافتحم!أغمضهمااخدتاخرىومر!.عينيوفتحت

وانفناحهما،عييءمضةبينمامكانيمنانحركللماننيفمع.ارى

ا!تيأ!جنانا!بمنصكلكأالىادجرداءار!ءراءمنانتقلتاننبمالاالكيمعامعلماكمكئ،مسنواتعدةاس!تئرقتوابحثدراساتبعد

تجري،كرامياسادةيا،وحوليقدهيفنحت،التعدورليهاايرقى

،تسمبحيسيلانللبوركانانءلب(ور!كياو،كاللبلورصافيةجداول:اكنشافمن

الذهسباسلاكمنوريشها،شتىأطاىااجنحتهاطيورسطحهاعلى

ممطوطةزنجياتراقصاتكثغوروء."قيرها،والمرجانوالللؤلووالفضة

تكبملعائيهلطبوماحولميمينالمسككالطاللعتفتقبلاكرامالعنة-؟علعماق!"فيباللىجنحم!كارلأ5!لاا5!ح
رفالمرعىاتعرفون..الخضرةزأهيةبسمهطافكانتالانهارتلكمشطن

.تلا!ز"!صاربش!نؤورناذاإأهدب!وانه؟ا!رغبافلواللحكاللثالراًسقشرةيزيلالذىالعجيبالدواء

وحتى،اللش!جراصنافكلننادرغهـ.ببكلحوتالجنةللكواشجار

حتخط!قة.ذاتالمجشةهذهفيتنت7المعروؤىالمآلوفةالاصناؤطتلكالشعرتساقطوبعص.

الد-سربهاءات-"غأتباما،كانعرؤونهكللأبمسادةيااللعنب..العنب

،والكمثرىرءوسكم.ؤثقلافنيالعمائمهذهحجمفيمنهالجتةكانتفقد

ءضة!+-بما!معهـىالدينءبهااثبمكقنرى،ىاميالادةيا.سوب!سرا-سوشىديومختبرات

جئتكملو،أعجب!محرهالتفاحاما.بهارناءوامنهاواحدةليحملوا

ناهـنلجزدء،4منبهايتصلومااللقاءقيهذهلضافتالانمذهبنفاحة

ا!رينبهاء،ص!بخا!جنةوصففيكرامياسادةيااًقولتحتويهاثرماذاوا!وزهولىائعامونالوكلاء

اللزاهية:طيفوسألت

شيخامامجمهفاذااتف،رتحيثرريرصاوأ؟رخفت)فاشالنبئابتنعيخسجثلتبيروث،اللبرلما!نئصرس!-مئيمنة

سصهـ-اءوتت!لؤلأ،د/"صمنأ!سيعننوريتفجرالطلعةجميلكل!بب

الدين؟بهاءاث-غاهو.جبينهفيالمهابة3
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"؟قلبكاطمأنفهل.الدينءرهاالشيخانا،سندباديااجل"

4يجىتعاالكونفييكونانالممكنمنفهل،اجيبهبمادروللم

؟الانارىالذيهذامثلالقلبفيالاطمثنان

ازصأابلاأفاهـ-ياومأثم،فاختلىالزاهيةطيفالىبهاءاللشيخواشار حست4انكرامياسعادةيافوالح،فاقتربتافربانحلوبطرف

الشيخ:وقال.قيوم!ثميمبطىءثميترددخطويملأجعلاومهابته

."؟فيرايكما؟سندبادهيما))

"".العظيمانتانت"

فيالمهابةسماءوتوهجت،خهـيهفيتألقاالحسنلورفازداد

اراكماقبلمن1.جبينه

مرآكن3العينانتكتحلماقبلمن!".سندباديازهزه"

ملأك!اعنكشىءكلاءاا"؟اللفارسيةاتتحدث"
-..م1ب1ايضاواليمالوصشولغات،الارضاهللغاتكلبل"

أخمط،ءينر-*هـاحينماالنقىاللؤلؤا-"؟هذافيرأيكفما.سندباد

ألمححشحياء-فيفإلنجو*(،تضىءالتيالبسهة!"!.العا"اذنانتانت"

-امة...!الا..نرالىااتهـوكذللك،كانعماخديهفينألقاالحسننورفازداد

لاايرلحرمهوديء-.سردأ:فقلت،لاقترباخرىءرةنيواومأ،جبينهفيالمهابهسماءتوهج

-،ءالانتتعانقالتيئوالخطرذ!".دنوتممااكثرمنكادنوانعلىاجسرلا"

اصدؤلاا!-لديك-كلهافتسشحيل!"؟انجفكأناا؟سدبادياوولدا"

ارو!كرغوةالتيئالرغوةأيتعلرهبةللكانصدقنيولكن،مخيفا!ونانح!-اك!)
و".اللقلبلها

،(الحغاربرحكهة"لناتا"ىانتريدحينماتفيضلم"!..سندباديازهزه"

الكبوءاللالىيحتوعبانالمحارفيعجز؟نورتألقعنفضلاق!و،جديداشيئاكرامياسادةياولاحظهـت

التسيارعحاالقىالذىالمسافورأي!ا/الليخيلحت!وعرضاطولايزداداصذؤ!،!؟بتهسماءو!دوحسشه

..انعسيشبغيانهوتذكرت.رأيتهمااولكانهماضعفاصبحانه

زادبلييجىءولىفانحفت،سحرهبقوةبغداداللىانيعيدنياسألهثمالشكرلهاقدم

الغنى؟جاءكاينمن:لهوقكحقي!خشوعفي

دنا3اوىدما-ردلهفىعادراكمن!كال!طاعماقمنللكلمحفعقوداين!والمشكرالتناءكانلو"

....!....رنسىمهماالشكزولكن.بالفضلواقرارلكحمدمنفيهاجدهما

مم!كناال!وربهاأتضتوما،اورقتماكغابةسكانها".!رونيوفيلنوزوق

ترهبناسور!اوراءمنكللان-"؟سندبادياولماذا"

...!".الثناء-مناعظموفضلك،المتنكرمناعطمقدرتكلان"

)11؟برحتش!بابم!لمر2عندثاجكراحتصممتلموكل!ا،نعمةزدتكعشرازدتني،فكلماسندبادياعليكلا)

ليقتتىالكنوزن8بين!ما!ايقال".افضاليمنعليكاسبغتعليماثنيت

لافتتنادلرهفيراهبراهفلوبفداد.؟"الىفتعيدنيافضالكتعمنياناذناطمعاننيفهل))

...".سندباديااصاانت"
لمتحناانلمححعت

تجسصرلوالغضباناليخيلحهىكرامياسادةياوجههوتغر

ابالابرودتءالمومدبخنتيازىزائراياا:فيعينيهاسودماا!يكونلا

الفرالىىؤحصوم..نافذتيمنالوردالقى،الجدرانتسلق"؟بغدادالىلتعوداجلكمنصورتهاالتنالجنةهذهاتترك"

"!..شيحيابلريبفداد"

الاءور!رر!ت-ى،الاءوأدتجمعللطيوراهشيومهاسن".!رركالىوا!ظرتعال..!..احمقيابلدك"

والاشرار،وألشسور،الغربا"نوازدري:عينيامامودفعها،المصفىالرائقالبلورمنكرةيدهفيورفع

الارزمجارذرىالى!مبوبون."بلدكلترىانظر..انظر"

اهـمغ،رؤراش--ررىانرردطائرفكل،دنهاو!ب!ابرهابلدي..بغدادفرأيتالبلوريةاللكرةفيو!طرت

.،..كرةفيالصورتمادجتثم.وازفتهابرياضها،واكواخهابقصورها

ورأيرت!المحتسب،المحتسبقاعةهيواحدةصورةفتنسجلتعودالبلور

لطعدحىم!ئزيكميلاوامامه،اللحديدوقيودالسياطفوقهعاقتجدارتحتيجلس-نفسه

رجاله:فييصرحينهابادنيوسمعهـته،شيخهميتقدء،مالتجار

ميتا.إ"اوح!يا..هناعنديؤلميحضرهبالسندبادمنكميعثرمن"

يوو-هـالطهلانفيالى-ببتعللثمعب!ب!ةاس!صرةالىانتارة)1(لاز"راًؤطمنبايهمونالمحتسبرجال-الب!لوركرةفي-وشاهدت

بهمصارخااستوقفهـهمولكنه،امامه
.اليديرنم

مصمو4..نعم..حهااريده..تقتلوه*بهعثرتمان.انتظروابل"

".جارحةجارحةبالنارجوارحهاشويتىحبباليهاتوه

.لم6(الل!ههفحةع!التتمة
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.وزع4الحاسمةالاسلأم!عاركفيالبطول!"ثرهماالاذهان

اثيأدروراث6ت-دورهزلاءكلمةظلتا)!جانجيةد،لمسمائلاضشسثهذا

-؟ا/الصقيعلىالمئنةهور!-!ضحلوااادهستعدوا،لنتسخحسيةاياتهوكفا!كليهلات!ؤحول
.والمساواةالعدلطريقفيباك،سللسمير

ظهور!-،وكان.،مالاهءاىالن!لىعقبدةظهرتثم

شوادعلارىتنبسطثموخطوطهاالوانها!ضنناللصورةوعادتهـزرهطرحمنالقصديمنولى.ءايزك!ءنماضا

ويتفحصونالمارةيستوففونبهايطوفوناًلمحتسبورجال،بغداد

وجو!هم.،بالخلافةءلياحقيةىعاجديدد)!لتقدربملسوىالعقيدة

رعبا.ارتجفوتركتني،اللبلورصفاءفيالاخرةالصورةذابتثمزعماءالنتيعةصنخافا!4ا)ىلمينالمصانظارتوجيهثمومن

ةبشماتةنغمتهانبرةفبموقالالكرةاللدينبهاءاللشيخفابعد.ا!مسمنبالامطم!احىقبوصفهـم-ال!كتلفةبفروعها-

"أ!بغدادالىتصدانحقااتود"..

"!.ذلكفيفكرتاناحمقاكون"!ؤ!ءالرشحينمنالاعظمالثس!انملاور"زودروءما

تفصلالتيمالمنطقةاضاءتابتسامةالدينبهاءالشيخدابتسمالىاقربادوارهمجميعفيكانواءاياحفادمنللخلافة

ةقالع،وبينهبي!يمارعىلىالحكمتداولواالذهـ-نالخلفاءمنالعامةقلوب

اجلكل،ماوعهدنشتهمهعللالسدجنة!نحزجمت!فيهاصولأنهانتع!منتجى)فيهالقىلااتططفيلاعليهمالنصدعوىانلالقويمكنربالض،)ي،الراشدين

خمرمنن!ر"يمينهالىواشار"0..هذا..امررط!متجدهلاءللخلافةووؤنحباناذالاختيارفكرةمععهاياتتناقض

الجواربرمنذهر"يسارهالىواشار"وهذا.قدميكتعتيجري.الاهـةسا!امةلارادةررجيبىن

."اشارتكرهنكلهنالحور

خموامواجهبنهرفاذا،يسماريالىكرامياسادةياوالتفتيةكفاحيانادتمسكونبالنصالقائلونكانهناومن

منبنهرفاؤا،يمينبمالىالتفتثم،بابلخمر!هاتخجلمعتقةفى.تخيفهملالانها،الشورىالىويدعونبالاختيار

الفانناتالجواريمنعشرنعدوهاامواجهمنموجةكل،الحورري2الجوافكرتهيوالعباسيالامويالعهدينفيالخلفاءحاربحين

حماسفيففنفت.الزاهيةجاريتبمحسنبجوارهنيخبو.معا-اروالاسا!ص

".جنتكمنالغروجفيك!تلواحمقابنلاحمقذنااني"

يداترددجعليسؤالكرامياسادة-يافعجأة-لبموخطراحتدامعصورطوالصحيحةتظلالحقيقةهذهان

ويبدو،وقلقوخوفشكن!ةفيهماعيعيناليهفرفعت،حماستي.الحاكهةوالسلطةالشيعيةالفرقبينال!سياسيالصراع

ةيقولاسرءفقد،بخاطريدارماادركاًنه.......-ء.

هذاكلمقابلفبمشيئامنكاطلبفلن،سندبادياتخفلا"فيالاسلاميها!ضماركا!راضبعدالايهتو!لموالصراع

".اياهامنحكاللذيوالغولالاتراكمنالبرابىهـةهجماتاعقمبتالشيالفترة

،وهذهاللصحراءف!الهلاكمنانقذنيقددهو،اذلياع!قولما!فرقبدأتالمرحلةهذهففي.الاسلامىالعالمعلى

بعدادوالوقىالىالعودةجمببمهوثم،مقابلبعر.لكوىانيمكننخو"السياسيطابعهحا.نفقد-أثيعةومنها-صةالاسلاه

ئلبعرئدمقافمبللزعغماالمحتم!مبههذوهدلمتعةيمماكلنخوهذهيمكيدح!تلكويقدبمربنهذانتائجمنوكان.دينيةطوائفالىبالتحولوتأخذ

!؟..مقابلبغركانتالتيالاصيلةالاهدافعنالفرقتخاكهانالتحول

".فدرتيتعرفانمناكثرمنئعثميئااريدلا"واحتفظت،التار!خمسرحعلىالاصلفيظهورهاوراء

".القادرانتانت"محتواههـنازعتهانبعسد-عقهائدهامنتبقىبمما

جبي!نه،فيالمهابةسماءو،تأدقت،فيوجههال!مننورفتوهجالدتيةوطقوسهاشعائرهامنحزءاليكون-الاحتماعي

وعرضا.طولاجسمهوفماترففههماكماوا!صمةأف!صدعوىالعقائدهذهومن.البختة

".تنت!كراررممحساني!انت))الباحثينتكهناتولعل.ريئ،صرالمعال!ميعةاطوائفاليوم

اكثرجسمهونما،4مهابضلسماءوزأللقنورحسنهتوهجفازدادوالمتماخروط.لهاخرينالمظلىمهـم!تأثرةالعقيدةهذهحول

.كاىممابعضهمعننقلوهااو،الكتبمنأخذوهاالشيعةمن

".للعطمتيتخشعوان"ار!راعميادينفيم!أشضهالهميايضولم.تقليدا

،نحوغرخطو"ايستدرجنبملمكنىحطونالافقدةلاحظتاميا،نرودناالعباهنإءمندفعتالتىوالعواملألظروفادراكبمقدورهميكونحشى

ونممة،خيرمنليقدم،فمهماالساحرهذااماوتعالى،سبحانهاللهاصصلمن"هماأصلاطوجعلبهااتتمسكالىاسلافهم

باللهاشركاواكفرلنابدا..والكفرالاشراكالىيسوقنيطنعقاثدفيالخوضالىحاجةفيولسنابةمذهبهم

وجل.عزسيليزالولا.معروفهفهي،البابهذافيالمتماخرين

كهانبتةتنضا!مدلديرتدسماكماعبمطلدوإستعرضىح!سهيصضالإلوجسممههذهحتى،اذقطاعدون،حولهابسدورالابحاثمن

:وقيالصمتيمناللشيخ...-الساعة

"؟لعظمتبمتخشعانتودالا..سندبادهيه"

".ياشيخوحدهلللهالعظمة"العلوي!اديبغداد
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عنوتحدذنبملتعظنيملازمةاللحظةاترى..شيخياعفوا""!..سئدباد"

"!..ومتعبوظطنجوعاانا!..اللقناعةكنتلوائميوالحق،عليتخفلمخوفرنةصوتهفيوكانت

وقالى:جئتهبسافيننحوكرامياسادةيافاشارقدلعظمتهالخشوععلىاعتراضيفان،حدلهليسخوفالخفتمكانه

وتدما،تشاءكماواشربؤكل،الجنةفيماكلاليكاذنأ"حسئه،لور-كاداو-انطقللقد،الحقيقةعلىذهنيفتحبمااصابه

".واحدةثناءبكلمةانطقتشبعاننريداصبححتىجسمهضؤلثم،مهابتهسيماء-كادتاو-واختفت

تشاء،كماواثربكلقولهحسبيكان،يقولمالاؤ،ماتمهلفلماذنهو.وجهـ"غطتخشنةتجاعيدلولأءم!غرصبيكأنهقزماناحلا

ناضج-ثمارهاوكل-ثمارهامننضحمالاللتهمالاشجارالىفاندفعتاللذيالثمنهووهدا،يسممعهاالتجيالتناءكلماتعلىوينمويعيش

لاحظتكرامياسادة4ولكنني،عباكأ"لاعبالخمرنهـرالىوانحدرتانواردت.لهواشكرعليهاثنيان..جنتهاليقدمبمايتقاضا.

حجمفي.ففاحةعلىهجمتف!دما،دهشةفياز!وؤفجعلنيثيئا:لهفقاتظئيمناتحقق

تقضماسئاننانوجدت،نهمفيباسنانيانهشهاواخذتالقاعةهذه".لقادرحقاانك"

هناك،شيءلاءفىدردوحلقومي،تيءلاتمضغواضر(سي،شيءلامهابتهوسيما،يتوهححسنهلورعادفقد،توقعتماوصح

افعلاكادلاولكنني،وازددث!اوامضغهاأؤضم"!اولميتفاحةحقاوقد،وعندئذ.سويارجلاعادحتىوعرضاطولاجسمهونما،لقتتل

ويجعلنيموجرمهاطعمهاالتفاحةيففدالذياللاشيءهذااكتشفحىةلهفقلت،رأيالىانتهيت،فهـهمتمافهمت

به:وصحتالديئبهاءغالشينحودالتفت.الهواءازدردوالاريحية،انكاللكرمبادعائك.نخدممنيلمانت،شيخيااسمع"

"؟!الزاهيةطيفمثلوهمانفاحتك؟شي!خياهذاما"لافلماذا.وتكبربهماتنمووشكرثناءمنللكاقدمبماجنتكتعطيني

:وقالفضحكعليكاثنيوانا،اشتهيماكلتعطينيانت؟.بينناعادلةصفقةنعقد

نااوتأكلان"ريدكنتانوسألتك.تحذرثلمحذرتكللقد""؟الصفقةهذهفيرايكما.المساءفيومرةالصباحفيمرة

".تشبع"..سندباديابتاجرلمست"

(،.اشبعاناريد""؟قلتفماذا.التاجرابنالهلمجراناولكننبم"

((.اذنعل!ناث"ةقالثمقليلافنردد

(،.نسيئةاشبععي""؟.صفقتكرفضتهبمي"

لديكتتوافرلاثروطاللعسمببثةأنوتعلمتابررابنتاجرانت))اللىتردلياناو،بغدادالىبيتلقيماناذنتستطيع"

".تشبععلياثن.الان".الصحراء

".شيحياماكرانت":شديدغيظفيفقلت"؟لتموت)

وعرضا،طولاجسممهوازداد،الضحكفياءرقحتىفضحكالليئمغذاءكيقدممنلديكاناحسبفلا،ايضاانتوتموت"

:قالتم".والشكرالتناءمن

ف!انتاذهب،.ندريلاحيتمنعلياثيتانك،حسرهذا"".منكخيراعليليثنوااثاءمااصوراناستطيع"

".شيعانالاتصورلاانت*،الهمديدبهذااخرىمرةتخدعنيلنانت"

احتنائي،يمفىقيكانبالجوع"ساصكلبرجددواحدةلحظةوفيلثنائهاوزنلاالاطيافهذهومثل،الوهمفيالالهاوجودلااطيافا

الشيخةوقالالوحيدةالمريدةالحقيقةفانمي،انااما،الاالوهميقدملافالوهم،عليك

".اخرىمرةعلياثن؟ويترانايضااتريد"".هداعالمكفي

له:اقولافيفياترددفلم،يطاقلاءداقداحسا-مبالظمأوكان:قالثملحظةففكر

".المنعمانتانت"فرصةلياترر..حسن..مشاغبمخلوقيانت،سندباديا"

".الرتويانتوانت"".صفقتمكفيلافكرغدالى

ازدادانبعدوللكن،بالططاحساسيلحظةفياخرىمرةوتبددالىاللصفقةهذءعقدادجىءانفيبأسلا..قليلافترددت

اللشيخةوقاك،كانماضعفعارخىوءرضاطولااللشيخجسمكنتوان؟عنهاعوضلديهوهل،،سيقبل!انهمنوانقدانا،الغد

"؟.تسضريحانتريدمتعبوانت"عئديمانعلاوانا،يستسلمانقبلالمساومةفيويوغليساوماناتوقع

".العظيمانتانت":ترددرونفقلتبل،ثلاثالىمرتينمنفيهاعليهاثنيالتيالراتعددارفعانمن

".النازمانتوانت))بعسضترديدمناكثريكلفنيلنفالامر،اليومفيوخمساربعالى

ولكنني،حولهالشجريطاولكادحتىوعرضلماطولاجسمم4وازداداياموهي-الايامتلكفيكانتكرامياسادةياوالكل.،ت،الكلمات

وانعمالفجرنسمةمناطرىؤراتقعلىنفسيوجدتذلكمقابلفيوانحق،الكلمةانبعدكتادرقداكنلم،شيئاتساويلا-جهلي

.الصثاحصت،نمت،بكطفاغمضت،الزاهيئانفاسمن:لهقلتهذاوعلى.بالكلمةمخلوقالكونوان،قوةاللكلمة

ناكتمادرفلعلكم،كرامياسادةيراعلياطيلاناودولستشيءالىالانا-ءاجولكنني،الغدالىمعكاللحديثسأرجىء"

يقيتيفهو،الساعةمنذالدينبهاءالنةبيخوبينبينيتمتالصفقة"؟نسيئةالليلةاياهاتمنحنيانعلىنعترضفهل..نعمكمن

اوهاما-كانتوان-متعةمنانت،!بماماكللليويهيىءوالططالجوع"؟سندبادياماذامثل))

والحمدالثناءمنكلماتاللخد"،تهذهمنخدمةكلمقابللهاقدموانا،شرابالىحاجةفيوظطن،طعامالىحاجةفيجائعانا"

وقد.وءرضاطولاجسمهبهاوينمو،تألقاحسنهنوربهايزداد.(فراشالىحاجةفيومتعب

الى،ليقسمبماراصقالعواناابمبشليانالللهشاءمامعهعشت:ليوقالكرامياسادةيافابتسم

قدالشيخارىانني؟كلههذامصبرما:سوالعلىيوماصحوتان"؟تشبعانامطكلاناتريد"

حتىعنقهوامتدت،اكتراوالجنةنصفشغلخىواستعرضطاله-واشبعواناكلانبينفاللفرق،معنىبلاسؤالهليوبدا

بينماتسدكادتصىبرطنهوتصخمت،السماءابوابتطرقكادت:يقولفعادبذهنيدارماالتميخوادرك،فق!الكلمفيفرق

ماذا؟..ا)سندبادانا؟..اناولكن،ومغربهاالشمسمشرقفيماكلتدممانتستطيع،جنتيفيبينهمافرقهضلمكبل"

الصفقةهدءمنافدتمادا؟.المستقبلفيامريمنسيكوناستطيعولكنني،بالشبعتحساندونالأكولأتاطايبمناللجنةهذه

الوهمأسوى".واحدةمضغةفكاريلوكانندواشبعكان
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"!..ابلهمعرورانت))علييفسداروالهماللقلقبدأ،السمؤالهذاعلىصحوتومنذ

ممتفعفبدا،الس!ابتحترألسهظهرحتىالشيخوتضاءل.وادركمعنىمضىفيمالهاكانانمعناهاللذانهاوفقدت،الشيخجنة

،كانتربم؟لمادايادرلا-سرورايماهذاوسرني،الملامحمنحكلورالوجهفاخذبهاضيقبدأتما-ضمرييسرماعليهيخفىلافهو-النسيخ

:اقول-فعدتصبيانيةلذةمجردكانجديدةمسراتومنحني،ومباهجمنمتعالييقدمفيمايتفنن

فيمااغبىياانريد،سقرفيمستقرهرنديقكافرالتبل"شئتحشمابهواطوفاءطيهانفيليادنالذيالريحبساطاهمها

"إ؟إ..جلوعزاللهدورمن-السندبادانا-اعبدكانالكونالمباهجهذهبينمنوكان،حمودهابتدريلييأذناندونجنتهفي

هـولفييصبحاناوشكحتىعرضهوانقبضطولهفقصرالعوالممنشئتماارىانفيلياذنالتبماللبلوريةكرتهايضا

اثنقض.الجبلتشبهالتىالمنتفخةبطنهفوقبممنوارتفعت،الاشجاروماذلهابقبابهابغدادبلدياليهانظراحبانمااكثروكان.خلالها

قصدانهفياشكلمكلامفيوتلجلج،ورجاءتوسلعين!فيولاحالمحتسبان-البلوريةالكرةمن-عرفتوقد.واكواخهاو/قصورها

الصبيانية-للذةوخضوعاللمللانسياقا-ولكنني،رضاىاجتلاببهوصفاقتهمالتجاربالحاحوضاقى،علييعثراقمنالإشاصابهقد

له:اقولمضيت،بثمنهديونكمواستوفواقصرهبيعوالهمقاللاقصربم!الىفاحاللهم

اقمننكباللكلمةكما؟بالكلمةعليكاًقضبماناشنطيعاننيمارأيت))الاجلاف،هؤلاءايديفييقعانتحفمنبهوماالقصرعلىاشفقتوقد

"؟.0بالكلمةعليكاقضيمنالتجاريعتبرهاسوفالتيالزاهيةجاريتيعلىاشفاقياشدوكان

نادكاءفيفاثر،مستحيلرضاىاستجلابانحينئذوادرك!لتوفد.النخاسينسوقفيللب!يعرضونهاثمومناللقصرفناع

:مهددافوقبميلوحوهوواستدار0كيانمنلهتبقىبماامامبممنيفرينقذحتىاوقصريينقذانيستطيعسحرهكانانالدينبهاءالشيخ

تأتنصتىواللعطشالجوععليكلاسملطن..سندبادياسترى"هماللذيئانفسهمالتجارانليواكدالشيخفضحك؟وحدهاالزاهية

".قدميتعتلتسجدخاشعاحتىالشيخنبوءةاصدقولم.الضياعمنوالزاهيةال!قصرسينقنون

استمتاهـا-وللكنت!ي،تهـديدهفيراييميسمعانقنلوابتمدليبيعواًقصري،يومكليجتمعونكانواالتجارانالنلوركرةليكشفت

صوتي:باعلىاعقابهفيصحت-الصراعبلذةدونالنهارينقضيحىعليهالمزايدةفيولاخذمنهمكلفيهفيطمع

"!..انتالحقرانت..شيخيا"وقال.وهكذاالتالياليومالىؤسجئونه،واحدعلىالمزاديرسوان

ليسدهمايديهيرفعرأيه4فقد،اذنيهطرقيكلماتيصدىانبدولا:التجارموففعلىمعلقاالتنميخ

0كانعماوضولقصرالوقتنفسوؤ-،بهملعلىيزايدونالقيامةيومالىالتجارظلملو،سندباديااطمئن"

فيوفلتاًفياخذتخىعنبصرييختفيالثسيخكادوما".عليهيستوليبانللاخرمنهماحد2وسمجماوزاهيتكقصرك

تدمرانالىالمللايدفعك..سندبادياالاحمقانتانتبل"نفسي

مقابلفيتخسروماذا؟..الشيخايالثمنحهاالتيالجنةهذهكل،وامريالشيخامرمنكانماالىكرامياسادةيابكمواعود

وهممتب"؟قلبكبهايؤمنللمانحتىشفتاكتردرهاكلماتبضعيوماواصبحت،للذتهاالجديدةمسرانهفقدتحتىالاياممضتفقد

لذةلتحديهكانولكن،مصاللحاالشيخالىا-مىبانكرامياساةاللصباح،وقلتثناءاليهلاقدمالشيخالىاسعفلع،قلقاضجرابرما

صففكأمعهعقدتمنذعليجديدةلذةكانت..مقاومتهااستطعلمانويبدو.الموهومةومتعهبجنتهالجحيمالىفليذهب:نفسيفي

والعودةعنهاالتخليعلىافبالانفسعيمناجدوللم،المنحصابلالثناءفجاءنيغافبا:،قلتماسمعقد-ضميرييسرمايدو!وهو-الشيخ

،اللذةلهذهالا-تسملامفيكرامياسادةيااخطىءولم.مسالمتهالى"!..الاباسماتانت..سندباد"

عبثا،نفسيفييرتولدللمالمللقليرانفكرتانبعد-اكتشفتفقدالسحاب!وبطنهتخنرقرأسهكانت،كرامياسادةيااليهكنظرت

لستمخيفمميرهـ!ودفماعارهيبل!طرغريزياتنبهاالمللكانانماحارةوانقاسه،ينقضانيوشككجبل-منتفهـخة-نحويتميل

ويكبريكبرالثعيخاًن.اللحظةهذهحننىعنيغائباكانكيفادري:للهقلتولكنني.حوليالجوتشعلكريهة

يمكنحدهناكلشىانالانارىمماويبدو،تالثناءبكلماغذيتهكلمامتعكومللت،عليكالثناءمللك!..شيخيامللتكلقد"

حجمههـ4يبلعيوممحاللةلايأتيوسوف،نموهعندهيتوقفان".نفسهوجودبووطلتبل،كليهوجودكومللت،الموهومة

جديداحيزايومكليشغلانه..بجانبهبالب!قاءلييسمحلاحدا"؟0.صفقتناانسيت"

جسممه.فيه،متدمامقابلفيحزايومكلاخسروانا،جنتهمن".الجحيمالىوصفقتكانتان!ب"

جسمهفيهيشغلاللذبمر-محالةلااليو!المقنلدلكفياف!بفاينوقال،لارتعاد.تحتيالارضوتزلزلت،كرامياسادةيافارتعد

وبهذا،ق!يهلاننفسيكفيحيزاحينئذاجدلنانني؟الجنةارجاءكل".بالموتنفسكعلىتحكمانت":مهدداني

انالحياةادركتلقد..كرامياسادةيانعم.محتومهلاكالىاذتهي"شيخ.ياايضاوعليك"

الىنبهنيالذيللمللحمداالا..اناواماهوفاما،لكليناتتسعلن"أ!اذنالتمردهو"

!..الاوانفواتقبلالمصرهذا."الجحيمالىاذهب"

ناقبلالتنميخعلىاقضيانكرامياسادةياقررتوهكذافيلستوانا،واهمفانتلينفسكنداتحسبكنتاذا"

فيمسمعيهالقيهاكلماتمناكثريكلفنيلنعليهوقضالي،علييقفي،مجيئكقنلموجوداكنتفقد،تعتقدكمالاوجدثنائكالىحاجة

.نعم،فيهرأييعنبصدقتعبركلمات،بهاالعنهكلمات،مساءصيباح".فنائكبعدموجوداوسأظل

..الكلماتنفسيمعاصدقانسوىتهوطأتحتاللاكمنينجينيملن"؟وتريحنيفتستريجتقتلنيلا،فلماذاتقولماصحادا"

ودرعبم.مجنيهيكرامياسارةياالصادقة.الستحنونشفوقفانا،وحنومنياشفاقالاعليكيبقيلا"

اللضمائر-فيمااكتناهعلىقدرةمنيملكبما-الشيخوادرر"؟.سندبادياكذلك

.وجودهعنيدافعفهب،رأييعليهاستقرماقادرالشيخانكرامياسادةياعلمتنيالساللفةالاياموكانت

رهيبةمعركة-الساحرهوو،الس!ندبادانا-بيننابدأتثمومنغذاعمناليهيحتاجمااللخاد!عةالاسئلةهذءبمثلمنيينتونانعلى

.البطونفيالاجنةلهاتشيب-.اعرافامنبملينتنىمرفيبالصراءانحرفقدانهفادركت.الثناء

الىفنظرة،عليهفيهاانتصرتويف،ا!ركةهذهقصةاماقدكئتولما.وعرضاطولا-كلماتيعلى-ميزدادحنونشفوقبانه

تالية.سهرة،جديدةبمتعةيشعرليفجاةبينناشبالذيالصراعهذاوكان،مللنه

فه!الرحمندراللقاهرة:ساخراللهقلتفقد
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