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:ء،مآلاؤطاربعةقبل-ا
،ا،احآحهولآه-"نرصلهناك-دانأن،(*ز"رةء!ث

(1.""ءر))لدعى"صةزوثكانت،خونانوب((((يدعى،النطرونبوادي

ته:أمرلايوما،(فىبخونا"لولو-

!تالاولاديبفعاممن!لآلاتبم،فصرالىس!لزل.اًنت.آ!"-

ا!ضكه!.العامشه-يرمن،المخزندبمبقي"توكيل!فاذهبي.العام

4وب""صوزا.وفارديلاننرإن9وستةدهأتوكا((ميبريه))فقامت

لزونجه:

واصصنعبم.اض!،أكوكذاء،تغذائك3*يلأينعشرخذي.اسه!ب!-

.س"ريأيامفي،بهالا!تات،وجعة،خبزاالباقهيئاستةامنلي

ه--لصو،مض!((بزوناخو"--4طلبىمأ((يه"ير"نففتو

واص--لآ"نالمجلوبةالاوونتوعيدانبالغابحميره))خونانوب"

،صابلاخنضاو،الملحو،نابلذافروو،تالابؤاجلودو،فرةالفرا

،"صادهك1))و،)(جيسلاوأ"ر!صوو،اعماماو،نلنطرواو

،رةلارامر.لةو،((مسيتؤلاا)6.1((ضجيتتجيأو))،((كسوتلسأآ))بحبوو

ت(،وفىيزا)،و(تهورهاا)و،ءبى"اخيفا)!و،((ضيملتا((و،"لنينتهاا((تتانباو

،(تسنباا)و،(نولاا)رحجاا،و(اتيب1)،و((بهنلاوا)1و،((نبيلااو))،((بمماولاا))و

جهإ)رووز،؟وب"اتم..ا)نلهونواديخبراتمنكبيرا،وقدراالآبا((و))

ة:هـ--كأ.إخءتى"لهثسمو((امآهمةان!وجنوباسآر.مصرل!ا

..نترةاطاالاسرةعهد!اى،((هيد.برء!))شمال((بيرؤ-في"-

---فء*ألسهاصلا-ر((نوبخونا((اىر((ايفيؤبير"يعةضعندو

واء!ا"برجمهو/1.ضشت))وكان،((ازريبنينضتجب،و))منحفرحفرة

((6تجيوفينش))منومفوهـ-رز.((مهبروبنرين!مهك!"آياعأمن

"---نبهمرهيرقترب((خونانوب((وأصزر.آفي،ء!بعض،بعدعلى

طريقه.فيماضء!،"جيهونجبخت"
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!أعهبة"،،رواحةاءنالقادمالفلاحصهير((جب،وني:شت"وراى

ءمه!ربرمالثاووود،ءت!لمتهر!يونانةنىوبمهظرووآ"وادهولر

فهلكنبت،آف"-حااتةلاحؤءمة"نالاواىاخهايةهذه(*)

الاسرةفي،"ج!يل،ف-ديرما"صريزبءلبقلم،ءإمآلاؤطأرلعة

يسميرقيمرؤ!،اءفىالظ)ثةال!دالق!قىاىاضم،،رأيناوقد،العاشرة

ء!-نممريةوقهرروايات"اكتابحاف!ءليورالدكتترجمةعن

الفرنصهي!ة.الى))اوفيفرغولىضاف))ترجمهاالتي((ا)فرعوننالعصر

ا

ء

اضفسه:فقال،تصهلمهدماااملاحهذا

دون،املاحا!-تاحه-ربهآآذالإ"دم!رووربهالأأ"لمكايتنيا((

((.هقابلأي

هذهوعإزت.اضرآ-!او!ؤقي?ش((تيتختصكلهـو))دادلىهطوى

.ؤم!،ن!فطعةءرضءلمىءرةولإديزلا،ضج!قما،وءراًير!اةرالحاؤ"

طرفهـ-!يفطى(نه"ءووا،بر،نبءناتاوقىا!رلمح!يغمرارنهرء،ءوكان

ؤضادى،!كرة((ص.،وقينخت"راساىاوقفزت.الا-خرالجانبمن

الذياًلظح!عاىوعه:-،5،ا"و!،ل،اقريبيناأتناعهمقواحدا

بحميرهثيقترب

.البتمنؤهاشقطعةهات،اسرع-

ل!عهتاد،ت!جاهفقفز،((جيهوبيخت11يدهإ(ربه،برءلناا!أصو

الماءبريئ،اطريقاعلىالااباعو!ردها،اقيماشايقط!وعآد،"سمرعا

،بح!ببره)خووانوب((واؤ"-ل.افىءهووحقل،ات!نهـرحافةعثد

فطص"ءناقتربوحهن،ااضاد!عقبهيسهبرآنذياطر،قاعلىد.،ءراً

:سخريرةفيمحذرا"جي!فينخت"41قال،القماش

نياببى؟ؤوقآمشيانتر؟لدهـل.الفلاحارطااحترل!-

مرةجا:((صونانوب"لهققال

.اء!اسا4ءقييسبرآتياالمعت،داطربربئااسههـعذ!ولهثني-

اسيد.اأبر،،تريدء!سأفعل،ذ)كومع

،ات،راءنءبمهدا،الس،9"اولىتىأبرتميره()خونا!ب))ومال

به:صاع()بر-"وزتكت((ولمكن،ا)ورهاشقط!ةيتصمىآنءحاذرا

فه؟!وأمرو،اةلأحايهـ،انهض،-ريأتتلة!آنيدنرأ-

((:خونانوب"لهفقال

اخطراءص*دهوفوفى،ا)ظ!!إقى!رءأىآسيرزافءاان!ي-

هـنواعنرضه،ا؟ويقالي*فطدكطانهتوشمعيرد.حمهريعلىوا!وعر

!إصد،،ل"بفىفيط))ر-اتطر!ر"ءقىتسدانكقم.قيها!سيريريرد

!؟ال!مههدايرهااطريقامنظتمنهأن

فض!-كأرهءهئجمنحه،رؤضم،يىكلم"خولانوب"كأنوبب!نما

:ادطرافص،ح،احمارامنبرءدثما((بر-!وتينخت"ورأى،مير.!

صه،ركخذسآ.4.ريثهصهـاركفيءط،ا!لاحاإهـاا،أنظر-

اء:وباوسب-دوس،ش!هبريآكل!قد،فعل!أعلىلهمحقابر،،!زا

طريقه.في

:ووت!ا!*،خرا((خوناذوب((فق،ل

نجتوبكلمإمىلمودابعض"رآيتفلما،السويالطريقاتبعتانني-



،يه.الهيرتصعالذياجانباعلمىبرحماريملت

:ه!رارموكدا"صبونصخت))فقال

.ا)كلاممنبةللأثرؤلا،تضعيريحطركأكللفد-

((:خونانوب))!قال

!-رزاس!قىأقصدوام.لة-ميربقضه--صةحماريزأخذانك-

.الارضهذهءالكاعرف!أنا.انف!را

فه؟تر-

يرءأوبذي51(("-رو!نإتءبمار))آلاروة،ءتبيبرآرسداز،آ.نعم-

؟هوهـفي9ءآءرواطارض"،-صو!آسرقهد،ل.جمب*،!اللصوء!

؟ا-ارقبنبايفهل"لمذاواعرف

:اخراس((تينختجيهو((لفقا

اًن.اهلاحاايهااسهع؟تزركمالجاريالمئلهوآذلكبةهه-

بل،لا.أكلمكاذياآناانني.هسيدبيهـببالايذكرلاالخف!براسم

عنه.تتحدثاذياالامناءكيبرانا

:"خونانوب))فصاخ

أميروبنرينسيأنت؟ماذا-

نعم.-

ابهـتولا،آءدايئمولا،دلء1ربرلاًنه.صدقأأكادلا-

!.شعيرقضمةبسببحمارعلى

:ولأئرا،معاندا((ءيهـوتين!ت))فقال

.ايمجادفىتكجزاءستافى.أنطر.الفلاحأيهااتكلامءننكثرلا-

،خضراءحنآءفى.جرةمنءوداوآخذ،((جيهوزهـنجخت"ومال

((:خونانوب"بهفصاح،فربهبوهـملء

نة-كما،عنليظلهكلادوعمآ.ركام،تظلمني؟عد)كهوأهذا-

؟)ضضربر:يعليسعصاكؤننرفع

"خونازوب))كالضربواخذ،((جيهوتينخ!ت))ئورةازدادتعندئذ

،كلت،صصشنانوب((،و))جمهجأاعضائهةوق،الاخمفرالتقيلرحناءارمود

((جبهوقي:-ت))صولء،تواًمنبسثب،ؤبرأصدرهثوهـتهقيم،يرنوحز

اعه:بأ.ر((-ضختجيو"صاحثم.أتباعروئ

ا!نمنصارتفقد،اضصقيااًلفلاحهذاًحميرلى(لرخذوا-

ممتلكاتي.ضمن

ا!ربتحملالذيوهو،تديدابكاءافلاحابكىققطىعندئذ

:عادةو!غضبفبم((جيووتينخ!ت))بهف!اح،يبكبمانلون

،الاءواتمملاكأاىاارساضكوالا،الاسحايها!وتكترفعلا-

.ا*ونسبد،يساوزيرمقرفي

:امقهور((خونانوب))فقال

اث!وانتمنعهك!ثم،مآفيوتسرفني،أء.يداايهاأ؟ضربني-

ابكي؟بانو)و،بفمي

:لمةوورء!ريرأسسى،الصماءالىضارء،((خوناذوب))اضعافثم

أزعجكفلنفهلمتفان.ولليا)كبما!اعدالصمتلىجديااللهمس

بصياحي.

ودة51امنوءذره،ارض4منافللاحابطبرد"حسي!وتينخت"وأ"ر

،اروحاذليل،اءلاءا!يوصءبانف!سه((خونانوب))ووبررر.اليه

وبة.أعته.حميرهفقدوقد
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"ميرورنربر:سيأ))هوليس!المهظ-ان((خونانوب((اكتنتمف

لفاكه!االيهيذهبام4)نس،اًلامناءوكيرالنواحيهذها!ير

-اءاسترضىآول!لمصانثر3و،4أرةءصلىءامآ"()صج!وتي!نخت))

،ايامعشرةومكث.،بفى-اء*"حميرهواسءشداًد،((جيهوتينضت((

)كلامبقارصايهاجمه،جم،عاا!اهةا"يدعوو،ستوسلو،)ء"اإضرع

أذنامنهيجدانهاليهيخياسحينبالسنطةسوبقنعه،!4ييأسحين

الاذىفيبى،اقاباصدجاءا(!كانجيهوتبكأت)))كن،ء.،ف--صة

عندهالمفلاحا!وسطساو/نجاف،آضاعهويرطرده،يضربه،لخونازوب

صءامقر4عهيخ3ضوسىطس((خونانوب))يصد"حبنئذو.اخيراهلا

اجصوب،اصوبوحبدا!ار.((جيهولببنخت))سيدآىا،ثءكواهرفع

كهبراىا2ءكواهليرؤء،ممرعاء"مة،((في:سو"مديئةاىامتجهـا

((.ميروبنرينمسي"الامناء

وكان.دارهر،ب-منخارجا،انضحىفي()خونانوب))وا!يه

زرهـوكببرةسلإنةالىمتجه،،عمنهمقرالىضريقهفيا"رسس!ي))

((صونانوب))منهوا!تبرب.وامتبةالموظفونوب،،،اضيلاشماطىءعلى

قائلا:،وأدبثىجاعكأفي

ؤضبقي؟معكمم!طالىارفعان)!يظذنهل،هولاي

:"رتسي))41فقال

قضية؟أقي-

"ولايياثراكوانجي.ع،ى!!وفعظلم!ضبة.مولايياف!فمبةمبما-

برأمري.-"لاحد،نقاتكمنرجلادىتوجهنيانفأرجو.مشغولا

.ا،احواحةمنفلاح،((خونانوب))انا

اء4،اومدبلمه،وف!ههوءنطقهخونانوبمطهر-كه!لر!وراق

ا)4رص-احدالىر.!نسيوالت!فت.عنهرضمافيلهابتسمانهحتى

:ا"وقال،بر"تالض

.2هكواهعأي"اعرضثم،ارجلاهذاالىالستمع-

((،-ونانوب))وث"كره.طال!،رأسه((ريئسبما((تابعوأحنى

"وهـدا()ريئسة!))تارع41حددو.ا!لهـةورضلأ،بالسعادة41داءب

اىا-عاسته،الامنلء-كببواءرالتادعونفذ.اليهوالاد"هـماع،"قائه*

ضكرتساو،15بته.*وق"رو،()نجبنختجيهو))من((بخونانو((شكوى

جافبالىيرمفنفمه،و،جد((جيهـوتيئخت((منحدثماسدهفي

عنهءخفو"4،بنسضسنميرلىآوحلثكاة\)خونانوب((.خونانوب(())

برنج!بم)"رثألمو،لمطبعبنايرنسهكما/(("ريالوعا((تهنجختجيهو))فيظلم؟را

،قي.عمجله!ت!ورةدونبرء"و"+:خت(1و))))خونانوب((ؤكبمافض"-ةت،ان

احدهم:رله،فقالمن((جيهـوتينحت((حدسثرو،اهموروى،الائنراؤ!من

غيرآخرتخمصالىوالملحاسنطرونسلمقدالفلاحذءكا.ل-

نفسه.اهخخت((أ)جيهوألىيسامهانءلميهوكآن،جبهوتين!ت(())

:ثانوقال.

اتصهوادعى،خدعهجيهوأينختفيرآخرداأ!-آعل-

.نغ!"صهـ،ونينخت

رينسي:فقال

ارىوادس،ؤهـمنوواحي،ناءعحؤلاحانه؟تقولانولذا-

حقا.ظلممهقدجيهوتينختوان،ببسصاطة،هكذايخيدعلامثلهان

افلاحاوانصلف،بر-هوتبنخهـتاعاقبانعلييجبانهاعتقماديوفي

منه.خونانوب

:منكراثالثفقال

؟ءولايياجيهستينختحرةاىاتستمعانقيلس

ريخسي:فقال

،اناساعلىجيهوتينضت"نإقعظلماولهذافايس.نعم-

.أمرهوبلمغني

مستنهراً:رابعفصاح

اول-منقليلبسصببجيهوتينغتتعحافبلمهل.مولاي-

؟والهطرون

:اليه،يفطندمبسخريةرفيمسيلهفقال

والكثيبر.اقببلافيواحدالطلم-

المثمريف:ارجلانفس41فقال

فو!،منهاخذممابدلا،وملطنطرونايه!4اناذنمره-

.ا)فلاحذلكلانصافيكفي
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ذلكو"صع،أخرا"رفيون!هـث.ى-كت.رف!،جبو)مل

الماكوبرآن،ءة"ابعه9بةءدنهاءياخونأنوببفلمص،حهونءغولاعقاهكان

نفسه.عن4بريفرجساراشي!ئايرءدولا،وا)-،مالملامنيعاني

نبميئان،نعةبعتمنضلب،الأشرالىوالصر!،الم!إء!انفضوحين

.بخونانوبب!مرعةاليه
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هـ-نالصاكهآملا،رينسيامرمنقراوودور،خونانوببء

،أخرىبامور4تينشفلوريتمىجصي،انتظارهو!ل،جيهوفينحت

:ا"!لنم،لا-نجرحينمنانطراال4ويختلس

!ي!صابتوةم!،"ء!دةفغبءكآن.خؤلانوباالالملأحايها-

اهـىاسنمعانلى:!ضعيتكفيبرايابتأنآحبولا.محدبراي

ارضصامريدبروالذي،اءرجاخيرةمن!وافيوأ،!و/ينخت

((.بيرفينى))ضيعةفي

((!ميرورنرين!م!ه!أ((هوكلآ.بهيحد!بادخ!خولانوب،)))أحس

!ستجمع.4ارصعلىلعاملهظالماالاخرهو4كونانيوشك،العليم

مايلا"ريئسي))اىأينو!لوراح،ومنطاله،وككمته،شجاعته

:الخطيببسمت

موبر"وانك.العططءاعظمالد.نتريفيب،الاء"،ءدبيرب-

.البمءنستمعانمولايممايأارجو.يكنلى!و"ا،كأنما،شيء3ل

و?مييخفيانفيجاهدا،ءوافقة؟ير.،ءةر-"رينسيهز

نفسه.اىا4مدخاوحسنخوذانوببف،حةالغامرواعجابه،عينيه

:يقولخونانوب!خذ

ارياحا،قبلد،اعدالةابرحيرة،"ولاييا،نزلتأنانك-

و)-ن،مهلءلمىسفينتكن!مسيرولن،ثراعث"هزقودن،فلاعكفي

ططىء3عندتغرقوان،حب!اننقطع/وأن،!بصاريهايصيب

وجها.لرىولن،النهروباللذوقو)ن،الف،ر!جرفكو)ن،الارض

اطيرافتافذيمهنلمثولمد،آيىكانفزعةالاسماكوستسمعى،خائفا

.اهـمان

و!ها.")حولانوب"تقي!و،صآفريقفزان"يينسهر))أوشك

هـ-لمنوفصاءةحكمةاكثبر،هـصر"ماكةفيحكيما"!يرجلاءام

ورعفيكا))الملكجلالةءهدفياكاباكلمنصدؤاواكثر،الكهـنة

فيحكمويرقي،مشاعرهيكبتآنآنر((رينس!"اكن.((اقنالثخيتي

مناكثرفيمم!"اغبيا،الحكيمااـرجلاهذامنالمزيدعليسم،نصسه

سفينعلى4نفيرىانهآليهو!ل،مصرممنثةفيافهانايضنى

!لوالىارص،ءاسهادة4كل-اضئبلإه!رنصفبمايتنزه،!ئلبحرفيآمن

اجميلة.ااطيورافوقهوترفرف،الملونةاًلاسماكحولؤةقاؤز،والامن

:"رينسي))41وقال

العداًقىةدحيملانزلءوحدريتختارنيولم-

،شهرا؟قيوئنه،يهبرءبيعبروهـو،((خونانوب((لهفقال

للهرأةوأخ،االارءلوربر-ل،مالبتأب،مولاييا،لانك-

آمه.حنأن"نحرمآلذيالمظفلوثوبا،انبوذةوا،المطلقة

،امهؤرةابر،تهقننمنبهاله!دلاعوامف)رينسي))وغمرت

الهـدوءبرزاتاخونانوبؤقأل،خونانوبكلماتتجسدهاحيئعواطف

والرزانة:

؟الفلاحايهاوك!بف-

اوحيد:اوندهيوء.يآبوكأنه،وبس،ضةبتواصءخونانوبفقال

ذكرا،مولايقيالارضووهفيذكرالكاجعلانلياسمح-

الراعيأيها،ويرعاهبفذهرجلايجدحهن،نف!4اقانونايسامهلا.

اصغائر.اءنالمنزه.روالكب،الجشععنالمنزه

:آمرالهرينسيؤقال

الموضم!.فيوادخل.والالقابالاوصافمندعنا-

ىااخفياؤ،نو،مرة،ا"":-!ر))ا،جةءارو((لوبناخو))لمحو

،ظاهـ4منلمحهان!طفيعريرضآءلصهـر،فياو/هتح،نصانحه-ماع

:لقشاو

..اصدقاحياةوافي،اكذبابدد-

..ثمس

أرضما.اتنراواطرخ،داعي51دأجمطأجب-

!هوم-

تسممعني.انعسىألكلماًنيس

قل.-

حميد.تلعذيمايتيالذيالحميماايطاد!ل!م-

عدلي؟منتريدوماذا-

واول:،وضراء،برجطء،خولانوبفالعندلذ

،فوليامنهوهنتوقد،بحزننذرطضقتفعد،بلملائيبدد-

دلبي.حزنوازداد،حيلتيضلتفقد

"رعونيفا))الملكانؤكر.رصون"!و،امدعا((ينسبمار))صمت

مملمكش4فيبحاجةواته.وحقمتهانعلاحهدابفضحةح!سيسعد

منادرجلينصفان"رينمىء))واعتزم.ف--لهرجالا)ى

يصملخبرهحى،الانصا!هدايوجلانآئروالقنه.((جيهومي!نخت))

النادرءن4ولدن،"صرآهلمنطي!اشكاوىامنفكثير،الملكا/لى

.خونانوبيحملهاتما،وادربطالحلاهلادىأ"شكااحديحملان

:لخونانوبفائلا4رابمهيرينسورمع

صغبزرفلاحسوىءمستالكنعر!طآنفيبغي.اأواحيأيها-

ولب!امكر.المملكةاشرا؟ءمنوأحدجيهوتي!نختوان،مصر"طكة!ي

.ارىبما!4"جيلامه،أمرك!كبماا

:الفلاحء"،ح

!مولايس

ؤائلاة،آ!نينمرفانإنيهاشار((رينسي))لكن

وفتفيأ!*األصمدعيكفسوف+.((نينسو((عنتبتعدلا-

نومي.وفتحانمفدا!ناما.آخر

-5س

دهوفيا-اجا"اتا)تاخصتبمورعبلكا))الملكبر-لملالةكان

فيإحد.ئهوهو)ميروبرنرت!سبم))امنإئه-لبيرالىيسنمم،لمحمره

ا،اك:لهؤأر،حدينهمنالتهىوحين.لمهلمكت"الكبيرةالمنتتأكل

هـ-ذه!يفتصرو!،واذني،وعين،الايمنساعديانت-

به.اشرتبماالأمور

ساهما:وؤال،الملكننهدثم

هـ-كه!الفت،ددبلقد.مصراهلاصابالذيمااعرفلا-

اصهاتامنين،وثههاوانعدو،ممزفةاءمطاقاان،كالسوساوصالها

اسراربعحكمطوال،2ءارثاانبراتسوىيسمعاحديعدولم.الاربرء

الفوض-ىو،المحزنالمصهرنضتعانن"لمكيةاسرتناهىاوها،ءلمكبية

نبى-وءةالناسيردد"ءكانكلفي،اًسهع.مكانكلفيورتترة

ينسمي؟ريايقولولذا.()روهونفر))

:ا::وءةاهذهمنبتصنهعقىمابهضمتمثلا،()ريىءب))فقال

ابداحدثيكنلىتمو"أ؟..واءتابلاداهـذهاضحمت1كيف

اصبحوذدوالاخ.ءدواآصبحوقدالابرناريركسوف.حدثفد

وكل،الاستجداءدعباراتملاىوالافواه،ابراهيقتلوالادن.خصما

الارءران.اخرابايعمهاوالارض،انمضتقداطصبةاالاشياء

عاىالدمعواذرف،دلبييئانتبه.تضاعفواقدهاوحكام،بة!ضاءات

نك.نبفاكلفي،البلادهذه

باسى:الملكؤقال
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.ثيءكلبنهبارهاكارؤ!.يرضسيريا(3)"،عتانهارت-

،(لمعدزرءزا؟أنتبعهـانالمظلمرمزااناصدانظرؤ!ماااصبحتبل

ار!-كبمااًنأص،ولاز:ي."ملكتعبااصءحتكما،للقض،ةوثصارا

ررت.--ك!يااًنك.تفيهحوليممناحداانيبدولالكن،العدل

ي!سيرابرهـإالا!4عاترا:اسا-تحملوان،بأءرالعدلتقيمان)-ةطيعلا

،ثيءكلمنررتمت)قد.د./ض!يير؟آه.الاقلعلىيحيرءوهان

والملل.ا-أماروحيفىبودب

((:جمماين!ر))ؤقال

نالكيؤكدما.و!أصكحزنكر::دء،وجدت2اقير!*ولاي-

واتان.4ليا:صونيرطالانهمهـلا)5.لهرهونا:،د!اوان،بش-رمصر

لأ.ا-كاجئت

و!از.4تإ-سيان./تولىانها"ابرد.اريرنسك!ا(لمكابتسم

رينمسي:

.ا"حواحةاهـلمن،وؤلا"8بلبخاربرلاوجدتازىا.ءولاي-

؟غه؟و؟لاحؤ؟لقو"اذما-

ؤجاءفي،اءوافيمنرجى-لء،)"ور-اء4وقد.مولاييانعم-

اةاعداابحءرةنزاتانانك:يقيولانه،ع!يببركلامويف*ويتوسل

!،-اكالا!وست*ى،اعكرش؟ةزقوان،ؤلملاءلصفياارياحاؤصضقصل

خالفا.تروجهاولن،اليكالفزعة

:واهتمامدوولآفيالمافىفقال

ذ)فى؟اكاقال-

مولا؟يا.ياثعم-

احد؟منكاماتهيسمتعرامانهازتوواثق-

روحه.منيقبسانه.ءولاييالا-

قائلا؟راسهرفعثم،اءظةالملكءممت

ال،الرصمنا:وعاهذامنحوايكثيرين؟:لاءاىابحاصقيانني-

اعواز---(ايا-*وزوا"ما*ءيصىآخرشيءايمناكثراهـهمابحاجة

...ميرورنرينسييااًسمع.ءعك

ريثسي:فقال

!مولاييامر-

ا:كلهاتهمؤكداالملكقال

لاهةاسب-ةوقماودرعلى،عافهةمنلي-حب"،9درعلى-

تهددذاالىيي(("ىط"ءوابر،لأفي،ازدهارمنواتسو،خيرمن

جبهلمولا،ء"لءلىيقضىابىاءغاواحياءتاأمردع،لجنوبافي

رطلبه.اوإقوا4مماصتيءفي

رنص!ه!:ؤقال

ول-م،41ذلكأقلوام،اهركعلىمولايياامرهعلقت-

ناترإدنيبرف،لكن.حوليمن،اخادعةاالاثرافستورةالصتجب

أامرهفياقضي

(لملك:!ال

ضنااو.الكلامعنالفلإحهذايكفلاحش،الصمتالزم-

يفض"الاانهاصصبالتي،صدره!الحكمةمخازنلاغلقامرهالي

،ولونحى،نصممعهحتىيقولمااناواكتب.ابتهومطالثصكواهسوى

.امورت،ؤيارجلابهذانىتمينثم،حكمناؤيبهالاهتداء

ا"كرأيكان.تهوحكه،ا،اكرأيعنراضيارإضصيابت"م

ءهتثىلأرفيمسىثالو.اياأ!ذمف4علبهواءوهاستقرالذيهو

الملكثامر

.مولايياامرك-

قائلا:الملكواضاف

؟قيروصاالاؤراد!(وكآحكماتياصائلللفضالاخلافيالمعيار(*)

ارص-تءواالامنعهود!ى،اقديماالمعريالمجتمعفي،المجتمع

الحكم.واصتقرار

ص11اواصةاب9وا"را"44اءياق.ولانريرن-ميياتئسولا-

بيتهـلميكونحينالا،مصرياونلااًاواحينهؤلاءان.بهايعثون

ع!":ا-برفتواًلا،لاهله"!كللبه،،ملم4تدعولا.الارضعلى!ة-إء

دو!،نيئم!وفي،يوء4ؤوت؟و-%4انعلىر/خسي؟واسهـر.روحه

قبر!ك.هن4ازإلص6ن

ربنيم:فقال

وجه.خيرعلىبهتمفبرماسافهل.ءولايو!اطمئن-

:أ.ضه،نة-ء4م!رلا،ارلثصييةولا"لمثوءاد

ناالىاتو!كم.عظماع4ارجا.لكوناذيااءظيمااعظمما-

)طاقاو،ب!قا؟لاحد*نش،كوليسى،4ءكاؤؤىأموظف3ل./ء"ءح

بجواروطهنور-ل،2ء4حب،نباىالذليحطةلهناكوايس،ء-،5،

ض!داءضفاير.ل!باحدولا،لاحدامثراإعثعاحدولا.ذوجته

داتوب،اعنفامنسهلىمنددلاذلك،ت!ثوحتى.وبت""-ع"

.اجنوبواافربوااثمرقالمحرإ،اطرافهاوتحر.لر،جدبد"نءصر

-6-/

بسإدة2"هـغاكااررر-ولااًلامناءكبهر(("يرورنسير%"ارلسلو

كلفياقمحامنلس*ايىلثلاثةوعبااط!"لميراءقدم((صهوتلىخت))

((صونا.وب))زوبرهـ!ءيابطالأنمصت،نؤدقدلدبهاءاوكان،.يوم

فبىاخوأانوبليقدم،(اصدقالهاحدالى"رينصمي"واًوعز.عل.ها

!--ان،بومكلىوكي.اءهةاءنوابررقبن،أرغفةعشرةيومكل

ا)ـاهاداع-،ا!مرهافا؟لديهبهـنايقفريئ-ب((يهحثعن))خونانوب"))

،اولاةاو511،ملينمن9-لأاراءناظلماورؤيم،اءصومان،ال!دلالى

وكان،-مي"-ر%اى))ابصلىحشوصعورة"مض.قة/جد"خونانوب((كان

إصسلانؤءلمااءععورقيا4ث-روكأواهذهخونانوب(())وواجهبأنيامرربئسي

ظ!رعلىعما"?رفياو،الانئراًفمجلس!ؤياودارهؤي،4الي

؟كببيرخوناأوب((قيها))يلقىل"رة3.وفيالن!لث.اطىءصر،السفينة

))صونانوب"يفطنولم،البردىاًوراقفي؟شبرصلثهقىكانالاءناء

اليهإخ!يسلكان،بهبنطقءاإبىونلرجلاذاكاناىا،واحدةوررة

اواءلمرهمنصورالهبئسمخاو،الا*:اءلكبهرحسادات؟نجازيهومانه

اياساحاؤةاىايدؤع"خونانوب"إنسي،)"رولمان،اولاةوااممالااىا

منانهإكلنخىالاءلابواب4اويرفح،اوو،كا"للاانهبرفى!!

.،وءايتحقق!"ووءامدلاوان،9بمطلاوراءهحقيضيعألاالممكن

ؤعامدا-،رو!ةمرةءوهـخنداناصحا،بتكلميتكامو"خونانوب((راح)كاذ

للكلفة95،ورا،1.هارةكلا"4فيظامتورمة،نجرآحيناومهـ(جصا،حيئ

كلهـإقآريئسي"))يفولبومكلىوفي.اخرى!ارةالاء.روبينبينه

.!ننسهىلا

:الاولاليومفيلرشسيقال

لهليسرجلايسلبانلشريفأبحتمهل.الامناءكبيريا-

احد؟معهليسرجلاوينهب،وا!

:خونانوباوأضاف

ن!م!ههويرتكبازما،اثرورايسضأصلانينبفياذياان-

المطا)م!!

:ر.نسيا4ققال

،الاذياىاانتبرضانمنقلبلثاأىاحباكماانآمتقدهلس

افربك؟رجاليمنخادمقهأصتك

محت!:خونانوبفقال

العدالة،حاول!ماا*ءةحلان،اذنالفواحشيصداذيسامصتا-

أصم،يصبحوسميم،اعوتينقلبكب".*رانك؟ايلاكليم.لأن

إاالمه-بهل!!قداطربقاوهادي

:خونانوبفواءصا

،كفيمااد.لهؤ،ن،عاماكاءا،المحروميسرواناطببههـ؟اامن-
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نا.ء"!ءكلفيغنيانه.رركراجعةاومن،ليشبعالخبزمن

ة-هـالاصلاحواكن.!?را)مثرمو"حل!،طو.لاف!،اشملاياشلأابربئ

احذر.احاكماءدليرقتلعهانف!بلكاويلافىمكتادالاوراء،،ءيهط

للمكاان.اليهمتهدىفاكهةسلةالقضاةدبرهمصقانما،الئراؤككبار

،اكصومنالشرفانتشر،ؤهادتهااكتركوفد،ا)مصفينةداخلفي

ء-نللثيركنامواذا.دأسااطاعوناس.دة(-ءهت)لتفوقوانك

لا؟اذناهـفي:قىتقودكذم،لفكإءالامر

((خونانوب((قال،خارجا((رفي-هـكب((اءوانإطردهانو!بل

:ضراعةفي

انقذفي...اكاًا!اوتقذ،الغر)بئتنت!ىلاذياآنت-

ثهـ"دص-ل،ين!إار((خوذازوب"-القىالشاؤياا).وموؤي

ءكاتبه:

اركوب.ااجرطيه8برمنالايحمللاالذياسف:قىكص،صبااتك-

اتيااـصقرابغريزةا)ظسبرءنتعبشانت.لعد!هوصودلاءادلأنت

نادونالط.ويذبحاناعهمت!كااطباخاًنت.اللإرضعافيفترس

.ؤطيء4عنا)مثريربعدلااذياكارراعبأنت.من،1ذبحبم،يؤاخذ

؟تهعلالكؤما،اذناكء"تؤدع.أ-5انيحبارزياوانت

((،صونازوب"علىيشفقانبل،لبتمىم!آن((وثبر((أوث.ك

ا،:اوا،إ":4ؤت!!ءا،رجليناكاافاشمار،به4ن!هاخذءاتذكراكنه

،ذف.-4ء:ا-جا،حزنفييةولازوبخوفيوراح.؟لسب،طاطراًفه

:هسه.وعبرصوت

،إرىعماوجههعمىؤر.احرىمرةميروابنيضلوكذ)ث-

ؤلت.ممالفكطءبالا،لقيولا،يسمععماأذناهوء.مت

يدوعونهاحرا!راقراًح،السفينة"نبرطردهل"رجاريئسيوأمر

صالحا:ي!؟فءخونانوبوراح،اسياطباخارجا

بلاوسفينة،قه!ارأسلاوجماعة،لهاحاكملاكمدينةانك-

،كما-وا،يمصسقاذياالمدبرنجةحا"باًنك.قا؟دبدونوعه.-قي،ربان

للأمفؤء"ار،الاصرامءماباتعلىلىلمط؟ميراًنك.ينهبالذي

.511ءطباتلهذهوقلأوة

الهتهعالمتأءللاإقفخونازوبكان((اًر!.إفيس)ءمعبدبابوعند

خاربرارآهوحهن،المعبدءن"رينسي))خروجينضكلر،جديراسله

3ءكواو،تحوهاندقع،4عسصلسفينةلىاجمريقهفي،اضحىامع

منليهمااث؟ر((ر،:سي))اكن،كل:"الاؤتراًبمنإميعوهانالحراس

))خونانوب((:لهفقال،دء.رءمنابطابل،ينكلمايتركوهخفيطرف

ظالما،طنلا!الىمع.الحقيقةعننقب.محسنارحيماكن-

اءمبح،لصوءعلملاجاهملتاناًنك.يوء؟ا)دوائرتدور-عليكلاحتى

باهـ-ورإهتملاالذيوا)قاضى،!اضانت.سوءيناسوءاهذا

المج!رمانبل،الثربفعلمنممللانه،يعاقبانيجبالناس

واهبيا،ا-.فينةابكتنحرفانحذارالساريايهابه..يقتدي

بك.لميهااصتجيرلتكماااالرابرعةالمرةهيهذه.نهلكتدسثنالاالحياة

اجبنى.؟!عمريذلكفياقض!لهل

وسط،طريقهقيماضيااسرعهـوانما"ريئسى))يجبهوام

انهرااىا4تبه،را:سىلقاءاىا((خونانوب"وعاد.المهيبموكبه

ؤائلا:ءئهواقترب،اوحصدمنةردا52ر.لمحيهليصيد؟هبالذي

اذبر--نااله"،(دإنزصاواتبكلشبيو"ءولاييا؟سوتك-ان-

منبرجمنهموءهـااءقضكما،ثقتمهمالناسمنحكاـقد.بالاله.ماكيفئكون

ئص-(صراننجبر،شيئات!فهلأراكوما.المجرمينوكعاقب،خصام

!اللعسوص

اأجمه.لهرصاداعيابصوعهوو!؟ء.الغضبيئسىبىظهر2عندزذ

للمرة52رثم،الاشج--"روراءواخئفى،ءراًرة!ىخونانوب!ابتسم

ؤاللا:ايهارأس4!رلمحع،الازهاربقيبيتهشرإة!ى،لاالسادس

واتها.ب،"داكمنيئست!قد،!راثكعلىيحمافيب7حز-

لفررتصدريويء"علىاطلعتولو،ارحيلاالىيد!عئيمثلكلعظ!بم

فرقاذاالطلملان،ثصكايرتيفيوان!ر،مولايإ،تتوانؤلا.رعبا

متمام،مولاي؟ازك.ببنهه،يجوعآحدمنفمااحكوموااحاكماببن

انتوها،ا!خرينبسرقة4كاذاك.لبلغولم،كاملانك.حأذقانك

بالاستقامكأ،تتطاهراًنك.الجا!لميناناساشواذيعمله"،/عملا!ن

الاكاذيب،ارضلتصهح،لؤء،صد،قنه.دروي،اةثسزارعمثللكنكو

الرذائل.أسوالمحيهاوتنبت

رابيدخلراهاخرى!رةاليه.وءادومء.ى((خونانوب))وتر!

به:تم-كالايديو،ا"فائلا،صراسلمهوسط4توقففالي،بيته

رصلحلك.لفيممنالعطدفل.به!،عنيدا"كنلا.نتريفي؟-

فمهؤ؟حاًذا،ومثلي،يح،ريؤلايحكلماذيا((توت((الاأ"مثلانك

منهاءسيلىانهراشاطىكلؤيزغرة"فتحالتياهأساكمثل،ليتكلم

دتربؤماذا،لفورائيأكبينترفيد.به-داالارضفيفءبوكله،الماء

الذيء،.يجيبهؤلاءبرل!رصايربابهعديستحهـبرهغافلانك؟ذلكبعد

نالما،تؤقظوام،لههـإكتاتنطقلمانكالامناء"؟كببريان!كفيتطنه

ءالما،الجا!لءئتخلقوام،مغاقادمازفتحو)م،خا"لاصث.طو)م

سيضيمك:اسمع؟ءن!لىبنفكن!نأىفلم.ءتعلمساالغ:يمنولا

ين.كثيرآعداءظلمك)كوسيخلق،اكعماجشهعوسيؤذيك،ا!ماًاك

ورصيءكليخلقؤنورجل،للخيرو!.يدا،للشرعدوا)كونلافلم

.ء*از"اىاالمقطوعارأسايردل4،جميل

صص:داصونانوبكلماتيدونوجده،كاتبهالىرنصي((((ورنا

باييخازهموهو،)ءونازوبريث!يوقال،ا-وراجدارالىاوراقه

:دارهباب

؟-هيتازةهل-

عميق:بحؤنصوؤانوبفقال

وفابك!لا،ا!مراءلميثاجمصميوكان.مولاييااًنت!صت.نعم-

يديكببنوفلمت،ا،1اثقانةصكبماعنخففتا!ن،.وا*نبرالا،!مثقلا

مثلي.((وا"ءا))تجدانوابدا.ايكااءودولن،لرثةايثياب

يلتفت،انابتعهـدونثم،حرالص"4يدياء:4صونانوبونفض

"ورءخت!موت))فيبنيهالى"ز-تسو((يغادرانبل،يةودألامعتزصا

يديببنليفرغذهب،)باظاوم511بر!69انهغير.المحارواحة

."سغبتعلىراحةمجسن!يوصهـه.وثورتهسخطهكل((رفمى((

،"خلوخونانوبعليهاًؤتجم.ؤاغديومفيبارداشراباوبىئف

ولوفال،ا،وتاىابهاتتهىواو--ىصة،4عقاباينالورءتعدا

:خونانوب

وبيوتهم،طربقوؤطاع،لصوصموظفيككباران.معنيالص-

وانا،حمايتكتمئحهملم.لهمحمايتكيجدونلانهم،للعدوانماوى

خس!ارةمنهإسقطماوكل،الكيماطفحلقد؟مثلهملستانكأعلم

خائفاولست.ا!نبركاسمتجيرلااني،اسمعني.كلهالوطنعلى

تبصدولن،باللوما!ناليكيتوجهعريحرجلقلبؤلبيان.ءنك

ن71تخرجليكاوكلماتي.العامالطريقثي،تشاءحين،قلبيمثل

ومخازنك،وبيوتا،واملحا،؟رضاتملكانك.ز!4رعالاله!ممن

خذ؟مظالموظفينكبارطهفىيههل؟ذلكاكن13اينفمن.بالزادعاءرة

الشريزهـقلاواللص،اذناصانك؟.ؤردهافلاال!دارالثوتقدم

*-صن.منهيخافلانهالبليغلكلاماعلىيكافىءولا،بهيعيشلانه

ابتسامتهلترىولن،ؤبركفيلدكتجدهاولن،ابداًادةخالةال!دا

هـصهترعىولا،لاحدرحبماوجهاتبديلاانك.الاخرينعيونفي

حقا.

وتجاوب،حديدمنبمطرؤةنحاسيةدائرة"رينسبم))وطرقا

خونازوب!قفز،الاؤداماليهوتسىارعت،المياهصفحةعلىالصدى

الغابفيلهختفيبعيدايسبحوهووفكر.غضبهعنبنفسهمبتعدا

هذاإحتهللنوانه،بئيهءعالتالياعامافيجوعاالموتمصيرهان

ناهـ"الافضلومن،صدرهفيمابعديفرغلمانهوفكر.اشهدا
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--،سا:اا?ءدهطو،"ولهعاىا!للااننه-!دو،ظالمهيديبآيرهوت

اة--،ءهإج!لآن،ا)هـ(بمييتوارىو!و..وؤررالابداىابردءراه

.يرء-"ىلااقاء()رينغسي""عالاخير

اثهرافوسه،3جا)-،((رإضسي((آن3و،الاخبراءومافيأيهاذ!ب

اًندؤ--ء.بب-.4اكبرىاالاجتماهآهط!اءةفي،جميعهم((ا!اس-ا))

وبر!ا4نفه!وصد،اأ-"وآيرفهةان!لاحراساصفبم"قتحماي!ري

ة4لي!"،ح.((ءيريرغن((دا،رت!ميرتورر-!!الاتنرا!طمع4اوبر

هوايىزانوان."وازيرض!مالنارر!ا-ءةةأان.الاءناءكببريا-

ؤ-يءئاليولؤكنلا.آ)ءروابإ-تحق"نوو،!ب.اسرؤقيايه-نارزيا

لىخفوبر،لمثولا،اظاهقىا*نلكصومن)طعولا،نتر-زلا.الءقزهرة

.ترىلاصءنا

:غهنبؤجمط((ءيرير:))ب4?،ح

اخرسى.-

ناصحما:خونانوبلهفقال

ازت15ليواؤض،ءنبرطئكآخرج.ضيراء-5أا،كمنزضرلاس

ؤهن-ءكأفيأت-قيساكدع،كاذا،الضاساساعربالاتلقولا.ؤاض."

ا!وماانكأرىاقثط.اوردلاءن-آذانهيصملمنصديرقفلا.اوراداقىا

ارءبئ!رعتافي.04بظايرقتالهءنءلمويصحتكو"نوان.ؤاتلي

ؤ-يصراسكسمب!كي.ءا"هئرتكما!نور"،ذه!.تصتأراكوما

هـفهفى((ازوبر-!((ء":!ا)ى،"-تأاوحباور*أذ!باكأ"يو.يرقاطبرا

اليه.لا!-كوك،ارفيقىا

وافار.ىاكبرااقاءةامنخاربر،،نجتات((صوظ؟و!ط))ومشى

هـنؤأءمبكاه.4رلهءوداالبابءهـخلعندنحارل!،الى((رفيممعي))

لآ.بالنهاان!،"ةكرا((خوز،نوب((ؤلبفيالخوفطودب،ساعدير4

"مى،اءثسباليه،رأثو،((خوزازوب((وجهفي((يرثلهه"يار((ابت!-!و

:صونانوبؤقال.ا:نوماءمنأمامه

اًلرة?ع،ؤملاىاوءهـالا:ن،العطاششوراهمنالماءؤقريبان-

الامراء،كبيريا4بءاولمهوفبة"ءأخرا!هيئافيا،المتوقعالموتيعني

اضهاية.افي4ليسنمموهطالذيانتا*:ك

:قالثم،((ميروبنإ:-ير))وهنحك

قه"هـ.ءناهـملهاكؤقد،اظ!حاايهاؤرو"طلا-

لم؟-

((رفي"*-بربا))41فة،ل.ي-معما?*!قفير((طونانوب))قال

:ةدوبى

!نا.كنجقى-

((:ريضلسي"ؤالثم

منوتشرب،خبزيمنتاكل،يومكلفيكنتاًنكترىألا-

جعتيأ

دهشة:في،خونالوبفقال

كليفأ؟انا-

اءالىء"بئ:اأحدا)ىنىترا،رإضس!ث!فقال

والج!ةا!"نراا&يقدمكانافيااأرجل!و!تالبس!02أنظر-

-؟يومكلفي

:خونانوبوقال

قهل!قطا4لييرلمهبافياافارااذنكنت!آه.!وانه.بلىس

يأكله.ان

إنسه!راكن.و!خهبئ،ودودالمخوناؤوبوبدا.رو:-يففهحك

له:قال

هـ-ااقهسز-"مع-ان.نسمعكاننريدكنا.قلبكابطمئن-

حكهة.منلديك

،ا"اءةاو!طهحيووثف،فتقدم،كاتبهاىاريغنهئوالشار

،صوقازوبث-كايات./قرأ،راح.اهـردىااوراقمنضشمةافيلآوفك

اءمونعاحكم*نأذناه"سه"4"،يصدقيز،دلا،حوله"نورهمتاكلوا

اءوناؤوبديضىيوو،ل.((روهونفر))وأ!وال"صضبت،ح))

نف!لبأن،((اخالتاخيتيورطهنهكا((اكااصلملأا"ؤفهـى!د-

عنك.ون!حب،فمهكاكي،فةك،5ءا!ك

دوو،ؤ:فيخونانوبفصاح

أنا؟-

:ريرث"هطؤقال

لى!تهافيبثكاوالمكاصلملااةقلبيسروسوؤط.أنت،م5-

،ا"ركفياص*مانرلمي؟ركوكد.!ه!تهفيآخرنتيءأيمناكثر

.?روبن؟؟ف-لثصكما:ائ5،ئلا،5ااررما

:خونانوبفقال

اىااعودةااريدىف،ر،ئعيوبفا،ريحهإهـسوىأرأه!ءت-

عيا)ي..لهـإكانقبل،بءت!ط

((ءتاهضجيهو"علب"ادخاوفئ،*،رأثو.((رثير((ة"حك

اكوناذ-وبالهصاتوؤده،حض،ءلصهجرةءناخهرعودوهـع"،ءقييدا

رؤ:لأا)ء4ؤ!ءتبل،يهلمكهءلآبكل4ق!ائمهلهوؤدمت،يىهربه

يين.ا!!ء-وهعجطإمنلآل!تومعه،((خوناتوب((اءملهكها((جي!وقي:خت((

((.ؤوبصوظ((قراًرعئهبمفرسوفءأاكلاكلروانت

:عامآلاف!طار!!ةبعد-؟

دعث-.قى-،رداالمارةاىالينكلر.داره؟ببجوارطم5أقص

فريدءذودمن،آءلإواقفااج!ا-دان،الدارله،بالاخرىا!ناحبكأ

وسط،ادهـطوافيةفجوةانودا3،ن0اءملقيلى"ناصديلصء"لم

":هـ،ا-اؤرضوصلملأصكأ،ب()ء-نا(خاوطوطافينالطهمندالرة

يكنعا.34وام.ا)جملءضق"ثصفالى،اطوبا"نأرةدافوقترتفع

أ!-لفيوإ،خذ،الاربعب!وائمه،صطوةالخافا)ىإرجعانء!وى

الحط.ار-هفهاذا،ابر!.ءماعقدةاو،اماء4الموثنوطهادرإ"!ا

،؟اجزبو"صابة.امراق"برغم،رأسهجهلمهايحنيان!مامعلىعز

14ودق،ادوداهذا941-ضى،النفاذةوتاكبراروائحاصنهوتةوح

بيمته.حالطفي،الرملاحبل)!ىعرحز4ر،اؤقياتاو

عريرض،طوبرلاكان.اخةراءاشبخالل!كلةتلكفيامامهوؤءط

مههر،النفهنوءفيغارهطاهـلمويازء.فه.العينينناءيه!،ا)*تفين

.صاص:4يرىانفيلاجملا!طمولمح.الارةنعلىوراءهبظلهيىفي

:والو!دالمذوداًلىفيظووهو،لهـهامالخؤرثى"جمخؤال

...!مامياتغانهنكعاانتأء،-

بهزةمسطرا،يضضاندونوقال،الخؤلنطبخهمامابرضهم

بجانبه:وا)جدارالارضاىاراسهمن

...ا)خفرشيخياتفضل-

بطلبية.لكجيتانا،لزوممفيش

..خيرا-

الخؤ:ثيخؤ،ل

..طمركز!رزشهوالكامإشهليجملكيزينول-

لمين؟-

،اخةرالة.هـخانا.حدعلى!نئىراسعليكانت!ديلمهنالا-

؟ووهامو!جمبنطرفمنجايابقى

.؟الصدة-

..ا:لمصا؟4اووكبل،واإ*اون،)اماءور،همامياالةءرةومن-

..لا-

قائلا:اخؤاشبخنثره

علنغنانك.كويسمش.همامياتناهدنيشءا-

.،،الناسعريبجاكلو.ببد؟*ث!مااءمدةوا.(لممدةدامما-
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..لأ:واحدةكامة

:وقال،اخفراشيخضحك

لمصلمحتك!،جملكوعن،تكهه،ميازكا-

محتجا:همامقال

نتى؟عانانجالمهركزوالا،41"مدة..اخفراض.غيايىنزكا-

.)!بمااوليم!ت،ءنبررتازكاةا.،برالطلما)رزقعلى

...!م،ميئصرا.ت،طيب.ي!يحازةفلثءفء.يأه-

..احهدةاد-اراىاء،ئداالخفرنغ"ءغونركه

يضطلىح/لألال!،لوور"!وء،ليقيوته"!يشاقوياانهمامذكر

ممااكثرير!ولكب،صادراًإعصثىواوركين،يعيطكهفرؤء4يى-واليه

ر?لة.ورآس،منتىء!فعأىارفيفامعلصر!هـاذا!صبةد،ياخذ

ايإحىشاءن،غيرهحالليلىلا.اخفراور"جخو"ع،ا!مدةامع4احاتلك

..،ظهـربلاربرلوحده!و،والانفأر

نههففيجنىلانهس*ءداىن،مضوارمنرجما"عالدا!ه،مكان

.)ءهنا!و،ؤأ:ض،ولادؤ"بلاوعهد،بر؟حهوصهلمهصهل.4صهربعنطر

ؤس-يال!4ؤ*ر.صبرهوالوأ"5يرؤع)وود.راضءبيدندناخذ

بررز؟ر.الاراضيوؤيااطربرقاعلى4صوا"ة:،ثرونا:اساوان،النهار

هـلعاىيجضان.مضءتاعوام9بل،نف"علىفطعهاذياعهده

.ءرفكلي!خ!--الفاًن.9ءخووجه-كلفيصونه.لر!عان.ظلم

.أثراوءرؤط،امئه!رامضثهـولط.اثهرةاوص:ى،ومرة،مرةجو"ب

"تتلم"رونلنأساولان،ا:،ارافيلانه،ؤ*ر.ايى"وانساكلااحضبرهه

صوتهوأطاق،فمهؤتء.رفنبمانلمجب،لمخشمى4ولاؤ،حوله"ن

-وراربرت،الارضنفيالفؤوسؤ3صرتهادت.صببموالءع،دحا،اياعا

.العرقحباتوراءآرىلاتبابة-،ء--1أحس.احطواؤئيالاقدام

احب.اءوالمنخاء-قيءقاطعو،*رر،ادائهؤييضحكمفىخذ

ووبر،--"،4بصلعتجال!مااقيأذراعبدرأى،ال!ارةرأسء:د

يحة،هستراض-طجاعةي-9،ا(صطب!-قىعلى،ق!-،،ازروداالاحمر

وءفهـ.هوحبما،ا؟ارض!م.ظهرهؤصفعلى،ولاء:الية،،-ضهترة

،ر"!-عي-داجوارهاىا!وصلى،ا:،فذةاحببدفيالجملصبلطرف

:ووملم41قال.وبنهاره

..اقادراعبدياواد)؟تعرؤء-

؟ؤقال.ميتمصهالقادرعبدا)-"انظر

،وث-واك،سوايرأ!ايملمكأصدفي!اليس،البلدةهذه-

الله.يرح!4.ماتالذيقوليالوا!وسوى

محتجا:اًلقادرعبد!،ل

03بالفصيح-كللهنيمثىما.طهب-

:همام.قال

القادر.عبديا،لدويا،جيدااؤهـرعندما،حاليلمتلك-

.تهرفانت

:واضاف

رألهاذ!حناثلكبةبطربق!فى-!كروانت.ؤطريقتياؤكرأنا-

لمو*د!،حكايرؤبمدها،حكابةإجكييفكركان"-ولياولدا.كبيران

نكتب.ولانلهرألااءظاوءل-4اثلالةاوفحن.عبرةحكالةوكل.حكاية

ا-حيرلااًنابة!"ءفيعلبيكتسضةصىلااتت.3"صرةرةحثط.خهارة

،الصرافانتوتكون،العمدةانااكونانينبغيكان.فكرةامام

ءر!حالاتوكاإ.بماروناكون55،.،*ءشانبضفيكانمتوليوالولد

.ايلدةاول!امر

ض"احكا؟اقادراءبداجار4

.4الااختارهوههاالخيرة.همامإ،حظوظ-

هذاخلفانهيرةكر،برحبالقادرعبد4وصثييرحدقهمامكان

الم""--وؤط،اداويااع!زفراعببب،الصغر"نذاعالاصالرأس

"االنظرمصيرضور.رلا.مءظبز،خ.!وجد،المححيةاردالاج،ار"وثنا

ونتعر.افططاكعىونالماونتبن.مديروتينالمدعه:ء4يرىحبن.وصودا

")ء.-ت.اصمكا4يهلضات"بربهو،مرالاصل!خفيسفءاإلىولطاجبيهحا

:ةفجأ

؟تتزوجلالم.اورادراعب!س

وأنت؟-

.انتتتزوجعنر"اسأ.ؤزوجأنا-

اذا.زحطؤ-انتتت!جوزوتدما-

.!نطإرجدأ"،ء:دج)زوأ!ناأ-

.قظيرةاررمملاوا"دةعلىاكندور؟نطيرة-

...أقص!-

ررر.4زس-!ه!راكلفيكراسهثياًلاب.وومانميافصدكعارؤط-

حبكت.القافية

:وجأة!،،م4اور.أ

...اًلقادرعبدياوادياا":،رح-

قاءللا:القادرع:دابرتم

الفصيح!ت،رره.المهاؤرجيا-

:يقول!هاممرا?ة

.."ؤكدفي!احاتسقط؟!":ةؤىنهارنسقضميت-

فازلملا:اقادراعبابه-لم

.ديامهاراتصص-بةنث.وفاء،.هـمام.ر،ؤول-

:همامقل

دشءقةقداءنب!..ارقامستفيارقامله!تمن4فربهيما-

بس.واحدة

ارقادر:بمرةال

كسبتها؟واذا-

.القادرعبرياوادرا،سهجهحالاعبك-

القلب.منوضرركا

؟نفقضاا-

..!اميا".فقث،ا-

-3-ت

هـمامضللأيف.ر!بتهمنالمرزبالبمممصكااجملباهماملص.،ر

أيف!ويفضل.ا-"يراعيستطيدامما،)بح!لمهالجمليثظلالادائما

الفم،مطلقإكونانيحباجملؤا.افمهكمامةاحل!امنيجعلالا

واكضسبهما..شا،كلماويزبردوليرفي،طعاممنبطنهفيأماليجتر

الإبا"ايقاعىانها،الا"امالىبصدرهاتداثعةاثءيتهجملهمن

الروحاجتههمامواحس،(لبطهثةواطارالملاوحركة،ار*يبةا

ورست،اجملاعنقحولاحبلا9ططروطرح،ؤتوفف،مثانته4افرا

،ابساورادرةاحةلالىطفوانه.السيربعدملهمنبها،عليه

يررقبم،ته،؟حوهءضقه.رت،ر52ر.اجملاالىالتفتير!خلانوؤبل

الارضرفيواوغلى.يضحركلاحتىبهبىهلههـوح.4لميرفهلىوفما

المستقر!اضوءابقاعؤاطه،،بر"ديهادالاعوءمرجا،حوضءن!ءافة

ر"5كلصعوباتلمهانيوراح.وجلس،ء:اورمبامكانانخبرو.بظله

راعسى،إلوبرنجنما،ولهضل،،ة"الط،الجلسلأهذهفيهـايجلس

.ماءهإفبرطعانب!د،وي!دأيسهتريع

برافي"،لى،الطرإقوولفيمتململا.تضظرواؤفاالجملكان

اوغضةاهـلمرةاأعوادالىرنا.اراكدةااًلصغهرةاولءة:،ةحالمحةالى

!اقمد.للخضرةكيانهؤيذرةكلتاقت.ص:؟الثضيمهراؤحتهاو"لأت

وهءيمملاوأخذ،اترةااداعو!دره!د!ع،اوكل:،ةعبرثم،والاخرى

.."بلهف
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،دة5511ارضيتفقدءمبلوهو53ر.بفزعالعهدةخولبىوزعق

ء-،ح!به.وءرؤطة-ورها*ابملاعرف.لبعدهنحوهيجريوأخذ

جا:راةؤدمهبملءصاح

وجمالمث.انتهمامياوقعتوالله-

نحوء-سع!!وبل،الخوليصوتس.مع.مكانهيغادرهمامكان

،لالحبضه5يثتزعانحاول.اجملبالهتجرفقعليهإشاديوراح.جهلمه

والمتفوا،باافؤوسمنهمعددقبلقى.الانفارعلىيناديااخواكبماوأخذ

هـيساروا.اءادةاالى4براعودةاعلىوارغ!هوه.والجملههامحول

ا.!م،برد.ايىهمقي!لاإةهوام.ضفعو)م.الهمدةدوارالىا)طريق

اخى-و)ياا"ؤال.العه!ةعا!المرتةعوصوت4،حر"ةعليماينقمون

:ما-فلملفثي

ا*مدةارضا؟ك!مهإناالثهخلترفض؟يصبمينمنا*ثنانت-

بةهمامياوقعتازتآدي.طيب؟هماميا

:قالثم،احظةا)خوليوسكت

،االاجربجماكءلمشانبجىالمث،مقدارهبجلالالخفروثءغ-

!إهه،ميااكإجراحاالليبرقىوفن؟ترضاثرما

و!--ل"مسكابث!م!قطبءجركان.،كلمة!مامعليهيردا!

ودهاًحدهم!هدام.سبهاو)عنهعلىبعداحدهمإجبرؤام.صمله

جىلمه.فعلهعما)اءمدةشيصذراتهفكر.بهلصه!"ك-تى،اليه

فهـر.يعتذرانوءك"،أخطأالذيهواتهيه:بوهذا،حملهأخطما

،دارهاىابهويعود،الرهلا!لمفهعها"مويضا"ممدة*"جدهـعانه

4سورفض،الىمدةعلىاست!ءه"ذكر.ا)حدهذاء:دالا"رث!هو،

خوفى"زءصء4اىأا)م!ءكتسرب.جملهاوهو،كنفرالمم!-خلادالما

اء:دءيةةومهنءثإ4و)يس.هووظالمقوي.اعمدةاانت!اممن

نأاراد.اءهـلىااىان!ر.اأخضب?دره!يماح.لاالفرص،تءنح

اءملعنقاعلىبكفهربت.ضحعهممن4نفسهعلىادثفقلك:".رسبه

خفيةبر-*ءادةثعر.اخفرةااىاوتاظاجائعاكانانهفكر.بحب

يغنيوراح،لمرهفىكباصوتهريع.ا)درةهـناوراؤ،وأكلغاف!لانه

خائفن،4حوامناهرولةافيجمأخذون69ايخاىويسع.للجمل

نءبعب--داص-سعا.،فرثم،بهويهاجههمغفلةعلىاجملابركبان

س-آ--

.العمدةبأمراواشىاحظيرةالىهمامبرغمالجملس،كوا

خ!ريحرهـ4ووقف.بهاوحبىوه،ارتايفونحجرةالىو4ودثعوا

ءاىراب4بب!!هإبقفانالدنها!يء!مته!ل،بئدلىلابرجملأخرس!

يبتأناىا،بهـ(رحبسمنويحرس،افتلإ،ونليحرساحجرةاهذه

!ص!هإدخلاماقريئامناءداان!ه،موفكر.أمبرهفياورهرةا

قيلاالمغلنافذ،هاتحتابداالجالمس،أتليماآوناعاملسموى،الحجرة

وسوى،المركزءن)بىتلمع."رنيخابئتكر/ارالمواوسماحةءصطبةعلى

.دارهالىوعادمنإاحدبخرجلم.بحبسهالعمدةامريهرررمخ

إنمسحين.خفيربحراورمة"سنفما"فحا)ـبوليسنقطةالىدالمايالهب

نا11،!رةلإة)ـماذا،صدثءماص"ويضايدؤعلهءوفهئاكانهفكر

ابلمنيحتملهاانوعثيه،علقةضربوهربماانهمفكر.هنايدثعه

جماله.خاطر

وصد.الروارالىوجهأءتدارهمناعهدةاخرج،الغروبلرب

؟لميسإهكلمعولااغخارالقللوا،ثةمثووالوسائد،مؤروصلاا)حصر

،برالمب،هساعتبن!لرشتالدارلمواروساحة،مفكبماءظل!يالعذبة

لاست!قباله.البلله،غمثاونهض.المجلسعلىتهبرطبةبحريةونسمة

به.وجاءالحارسخفيرهلهاسرع،بهه(ملب؟يىاتفراءاشمي!خو(شار

الانتف-(رءـل.البلدةممغطيخمعحدبثهينىانمئتظرااء،مهوالف

-:قائلاص(ح.جما"عاىيعانيهالذيوال!لق،والاهمال

.العمد'حضرةيا-

الىفقطأشار.حديثهيقطعاو،نحوهيلتفتلما)عمدةكن

،رة!سهمامسهكت.إمصكتانمنهؤطلب.ايسهكهالخفراءثعيخ

وتد!قت،الاحتجاجزح!4.وغضبهف*رهق9فضدبةالقلقءاودةلم

صاع.توقفدونيتكلماانفقرر،صبرايرطقلم.ا)كاماتصدرهفي

:خطوةيئقدموءـو،الخةراءلثيخيدعفمبهدا

انيبكونينبغيارراوقاضههاحاكمهايا.ابلدةاهذهرقي-ريا-

مسلايناجلمن،4تفعلىحتى،عادل!يكونبأنا)41وأدعو،عادلا

/.ءثاىهممهن،ا)بلدةهثىه

سنا:البلدةلشيوخأكبرقال

.ا)عمدةحغرةيا.،!ةالفصحصانركبه-

:اعمدةالهؤال

اخذر.اثيخياد-كته.ي!خرف4سب-

.همامياواديااسكت-

ءنه.يدهينترعوهو،همامصاح

كيفأحقهعنيسكتانلمطلومبرف.ابدااسكتلن.لا-

،ءويفلمنهبرملهيؤخذاًنلجمذلكيف؟ءمامهعنير:،ماناج!الع

-هـ!هرئيسيا،هذالمهوبره؟!مهمنر-د.ا4أكمامةاينتزعلاءطمتإ

وبينمإ.رزقهمصدرلانهح!باتههـو،وخفراءهـا،وضءوخها،ابلدةا

.ونوجت"الزوجبهن"(الحبءن

يتظاهران؟حدباستطاءةيعدام.الضحكفياحاضروناانؤجز

سنا:البلدةلف.!خاًكبرقال.بهالا!؟مامبعدم

.يا.عمدةحا-حلىالمهلمةاالمهوا-

وشوح.حولهمناخفراءاحلقةوانسعت،جه*عانحوهاءهواا

مدخلعئدتجمعواللذين،المرنةالطويلةالخيزران!يةبالعصاآحدهم

:هـام!ح،صو.اتعدولب،راادوا

فىجملبمبخطا،-يىءوحظي،المهااكملفاءمااضحكوا-

وانتتعفواناليكاتوسلواكنني.عهدةصااذر-نثمنأعوادحق

؟لافتركهلاننى،خطئىهوالمذي،جمليخطأعناعظر.قادر

وحدكولك.ا&لمدةهذهفيالكلرأسيامنياهمالاًنه.حاجتي

بيتياىابإمآمنااذهبودء:كيجمليأاًعطني.و؟صفح4عنتعفوان

والحكم.اخصمافىنت

الخفراءلشجخفقال

.همامياصروجهزيممثىالد،اردخول-

سنا:البلدةشيوخلاكبراعهدةاقال

.البادشيخياانتالجلممهكأدير-

البلد؟شيخقال-

!ين؟حاجتكقضبتانت.همامياواد-

ابلدة.اته5شبخياالارضؤي-

.اكاحسنبر،لبلديوادياكلمني-

وروحي.صدرييملؤالقلق.البلدشيخيااستطيعقيئي-

حلقي.الىصعدتقد

حاجتكأقضيتوازاي،هيه.المهأمرنا،!ماميا!!ءب

الله.سهوىأحديرفيوام،البلدلغءيخياالاذرةأعوادبين-

هين؟ارضووم!؟مينبرتإعتوا)دره-

الله.بيتححاذياالبلدشيغياال!مدةارضفي-

ارضؤ-ك!حاحتهيقض،حدؤي،دهاًزاي.هماماإولد؟-

3-؟ةمدلها

!اثهـ-؟اعادلاقاضجآيا،ابلداهذاشيخيااذهباين-

البلد..اعطامابخالمشامناحدارضاوالعهدءارضفيفأنتذهبت

ا!شم!فانابيننيكلحاجتيكضيتلووحتى.اءمدةابادة،كلها

لمحسيوتتحكهون،تطكونهاانني،جهبعاارضكم،العمدةارضفي

اهلها.رؤاب
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:البلدةثيخقال

اكلاماوعصةثطما،دي!لدرجةوناء.ح،كدهفطعارازنتولما-

4اص،4ارضفيثقلىاممدةاببدعصلمثلما؟ليهبب4وعملت،ده

لا؟بتقول4لب،"شوارفيبرقاكبصطلبول.لابتقول

،ة--هـيءامءدعبكفاذا،ا:ادالفيخر،ليقاضءا!كس

اناكونءضطو!لآنا،الهكليمابىلهدث-يهخ،1اذنؤلمهسمع.نيادةوكيل

.ء:بيداؤع"حاءبؤء"،ابر!لابلدةفي،ا:فم!.بمحاءببا

حة.لبجاااؤولثصو-

،اء4!ثء؟اقيل.حرايهءثطانح!"ومن،حراالانسانولد-

.يمثصاءماو"برفض

:اءفراءاشيخصاح

.ونقق4!ب،منا4فه.خرصرا-

قاللا:كلامهيواصلهماموراح

حر/--كأءاكاات!اموانا.أحدحريةعلىيعتديألا.نمر!-

فيرخطئيفهـاو،ؤهـاصكلجمليكانواذا.حقهفياخطىءاو،احد

يرؤضان،،نرصوراواحديعقلذلملا،ذلكومع.المتعمداواقصود

.حدثءا!ووذلك.اله-شلقمةلكسب4لمحرصجألاو،عملاعامل

وجملبم،انا4فيجعت،شهراابلدةاهذهرثرارضفيعملتإ

،إصومكلءنؤروشعشرةأجريطالباا)هـ4وجثت،كاؤروالجوع

ب!!يءملانلمثايكبف.ءيهاقعطاذجمط،اولدةهذهعر!ءـوكما

اكفاؤط.اعلى4ءهوءثصتجمابالىءدت؟ويعردفببهايجوعارضفي

هـنابر،رر"،أحهلأن!ىأوطالمب،هذاالخفراءفجخعامفحبلجاءفي

وذ!ء(ت،ا:ادةاهـتهارئصسىاكراء؟ا"اد"هبخبت،المحطةالى.القطن

برم--لميظل.غروبهااىامسالشهلثروقمن،دوررمددورابجملبم

وع:!ء-ا،ؤروكبمااصآبالذيارورممناناأنمول!ا،لاللبطبلمةيئن

!ضاوهو.دأمرههذااخفراءاشيخطردني،أجريلا!باليهجئت

نء.جها!وعننف!ىب؟نءنيزكاةانها:ييقائلا،بذاكيشهد

يمتلكه،عمااقصد/مهرزرة.جملهوعننفسهعنمنايزكيالذي

!؟محادلاوكوناناربروالذيقاضييا،البلدشيمخيا

وجهه:فيالبلدشصخصاح

:ب!بقولالجماءعشيخسه!ثطماانت.ههـ--امإ،ولديا-

((.درجاتبعضفو!بعضكموردظ))

نعم.اي-

؟ادن-

كهط!ا،مالعظبالبيدلة.-غيا،ا،!رةهذهمعنىلكمساشرح-

القدبر.العليقانلهاعليبهيفتح

هانح:غضبفيالعهدةصاح

وخفيربنانتخده.الادبالليلولددا.الخفرشيخيا-

نعمسوولهفيرياوالت.هناكجسمهحوايشمزخليهم،النقطةعلى

افا.ملكييبقى،وعدواناظلماارض؟مناكلدهالجمل.الجمل

.خلاصصالرته

وامصك.ابلدممص.ايخ-اوتبعه،لفوره?لمسهمنالعمدةونهض

:اءغراءاشببيخوؤال.خفيرانبهواحاطهمامبيدالخفراءشيخ

.داهصةفيتوديكفصاحتكخلليفالحيا؟للا-

همهصاانهفكر.4قلإمنإبكبمأنود.بكمهعرقههمامممم!ح

يبكيان/له!نتى.حقهعنيسكتاو،سه2ريحنيألاينبفيحدث

:ا،وغاضمهمومابينهـ3سار.عيونهموامام،اثامتينايديبين

:4حوامنللناسيقولفراح

تهرفون.4علبوررمكصهن3اكللما-رين،اظالمةاالقريهأيتها-

ظلههم،فيالظامسأتشاركون.ثولهمنوتهربونالناصطايلاالحق

انطاسنانخنئو.براورقالجهـومنوالخوف.،الكلمعلىبالسكوت

.تخشوهاناحقوالله

:آنلعدآؤا)"يقولوراح،ا)خفراءلةه-!هزه

كل--ا.رالامنأختر:ط.اليكتاكؤات.همامياا!"كت-

.همامياعا،مثىخايك.واحدةكفارلآ.!صاإبفىتزودلثن

درصل؟خهـد،وهماحزنا"ابء4بوصاءمراءااسءغهماماتفتا

:ووال،قوةمنصدره!ى"،

س،عقىكل،وتلآطىءأولطىء؟اخفراننجبخ/1دتعبثانتوهل-

الش!ر؟"غث؟اذنتعهمثى"تى،ا:!اروااليلا*ن
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عاء-!4رمزموام،و!ءجائرث"،ر(شربوا.وذهصوا!،كوه3نر

،بصظرةحضىاو،لي،)نحبكأعاهـ4ليهنانال!هـماش،و./ثطكانء،.أصد

ا*-ابطبر،ااء،وتبهبناشغصء"رلمل.دطصنثاي2ءوباوبرسبجارةفؤ*

ث-م.اكتبااسءلاوضوعةااةل!ةامبن"اءوشرب،ؤههب9ارقابزل

فرؤ--ء،يمشاشاوا"*ةبعاىاناهةونجرسد!.،ص،ءبةجالس

،رأ!-"!(زاهـمامالىءر،و!و،و،!!مإ:ء.حتوراح.ا)--ماعة

اورهـ-دةاصوت!الاخراء.وتاانهو،مآدرد.صامت"وعدؤجمما

1،ن،نالوركانوربرم،،4بصتجمنلمزارع9عبرلاكالاسذبيآتي،بنف"

4بإطفصءاثايامنكوبابربثربا،البطن"ءخم،لريرهفيءمددا

ء*انهسا.اىاا-ماءةااًعاد.اءرقواابحرلثدةمنإخففوالظط

اولا-ق.ا4فارو.الجدارالىظ،رههـدا،لمه4برهقاي!قعبمهوامكان

جهلمه.عئيداؤعبآنعزء4عا!،نراللا،،:ظروؤاللا)كف

:اث.،وإثطاناداه

.ةز-

.واقة،زهض

.وو:،-مال-

،.اطءس-4اوراؤ،وةتح.را)!لماشفاويشااًمسهك.اليهتقدم

:ولمى،ل

اسمك؟-

.البحيريبنعياددنهمام-

.؟ع!رك-

سنأ.ثونقللأ-

؟اك5ء-

.لصما-

6ادرةامن4واكلض،ا"مدةاارضبجملكدخاتبأنكمضهمانت-

.حوضذا3لهوافلفت

الف،ووثمى.حفرة!ادخلالذيهواًاجملبةصحيمحغيرس

بالفصيح.تهكلمثىمااكقلت-

.ا!نال!تطيعلاس

يكون..اتفلسف..قول..هيه..هماميان7ااشمعنىس

عليك.العمدةعونفي

وضعالنهايةفي.يكص-والشاويش.حدثمايحكيهمامراح-

كاؤلأ:اصابعهي!ركوأخذ.القلماثاويش

يتمبك.ا"4،.عبهضى-

.الشاوفيىحفرةياكريرماسامح-

.رادإوبر،لع.اؤط.زيك"ك!مشطال!"ماح؟اورامح..هه-

اثاويعثط؟إونادى

بة-عباسياس

فيالشاوير!ثطلهفقال.مجاورةغرذةمنعسكريجاء

.لوحده،الصصفيرةالاوضصةفل!حطه-

محتجا:همامصاح

الضابط.حغرةاريدانا-

قائلا:المشاويشة"حك

الضاب!.-فرة.لبجيوراعلىروء!طريياريحه.تمستعجاشما-
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هـ-!واقفايزاللاكان،الضابطلمقابلةالعسكريدعاهحين

رافق.جةبأيعلىيرقداويجلسانالالممنيستطعلم.مكانه

اليهنظر.تفسهيجر،متبافئادخل.الضابظضفةحتىالعسكري

لا:)4هولانقبل،مراراالضابط

اجلس.-

.بالجلوسآمرك؟ت!لسلالم-

ببتؤرد:ضا،العمدةدوارفي.الض"بطحضرةياأسضطيعلا-

فربتافابطاحفرةيابهنجكوفي.جماكهاللصمدةنهب،الكبر

نالي!كيف.اعرإضاوجلد!ابحديدها،عساكركمن!للا"لةبماحزمة

استطعت.لماالجلوساردتولو.اجلس

صحيح.عنكسمغنهاللي.ياه-

تسه!ه4ما،هاتانعيناكترا.ما،سمعتماكلمناصع-

حق.عندهالعمدةدا.بتتفلسفوكمان-

اليوهمثويهو.المسكراوالممدةمعوليس،معيالحق-

كضله.بعضلينالواخدمته

أبرالرشوةتتهمني-

لىبب،دونوضربفة،تحقيقدوناحداد"اكركظلهتاًذاس

،مت!مبهافانت،جئودكوهم،هيارتلمشتواًذا.مرتشيةفهي

بريثا.مئهاكئتولوحتى

؟همامسيياكمانواًير"..هم-

وللغني،عزوةلهأيسترجلايسلبانللقويبحت2هل-

بالعدليقضمبماانعليهيئبغكطمنانأرزقهوسهبةالفقيرمنيأخذان

ويسنتاصعلالمظلوميحميانعليهينبغيمنوان.هـاركااصبحور

ا(ظالم.نفسههويرتكبانما،المثرور

تاني؟بفربكآمرانيخايفمش.مرةانفربت-

حتىخولياقاومو!كنثي،اخافلااتده!لك!لتاذاأكذب-

عاهدت.نفثماااصممحبرنفكمناحميكحتى،ظلمكعلىاقركلا

فسينفرا،البلدفخعئدسنواتعملت.ابدااستسلمالانفسي

ككل،عندهمزارعمحلراسيفاحني،دانماينهرنيكان.ارض"

سسصدياليشرفشتيمته.حاطر:واقول،البلدة!ي.زارع

لثرفهالذيوجهيعلىوصفعني،علبئميهيده9ءريوموباء.الناس

!انكمش،غاصباعليهثرت.الانسانفيشيءاكرموجعله،ضالقه

انهاًكتشفت.!صي-علىلركعتلياهانتهوا!للووربما،واعه!ر

هـطالنفسقوةاناكتمشفت.اتكلمانينبغيحيثاسكتألاينبغي

ادىلاحدسبيلولا،قوةكلمنا!وى.قوةكلمصدرهبالقلب

وقلت.نفسهصاحبهايقتل،بتهميرهاالاالقوةهذهعلىالتغلب

علىالحرصفلمم.حبىكلمصيرالنهايةفيهوالموتان:لنفسي

ذليلة؟حياة

؟يه'وعاوز.هم-

آخر:حقامعهاطلبوالان.جملي:واحداحقااطلبجئت-

.عسعركمنظلمنيمنعقاب

..بتحلمانتدا؟أكمان-

قوو؟كتفيكعلىتحمل*نجوماوائت،الضابطور!يديمايالم-

مزانصفتنيواذا.عليككمرد،العمدةمنانصفتنياذا:لنفسك

طاعتمك.كيتخاذلوأعسحرك

-!ذكبم..لأ-

عل،ممهم-*كونكئصفئيلماذا،اهـابظحصرةيالكنك-

جميهانهم.اوامركبلالهاعئهاويعتذرون،ذنوبهميح!لونلى.المظلوم

ءجرماةيصبحانمناذنالفقبريرلمهخعمن.المأمورعبدنحن:يقولون

احدلا؟ظالمايمسعبمانمنوالمظاوم،!ارؤايصيرانمنوالجائع

الىد!فن!وه،امسكروا،امهدةوا،انتلانك،القاد!سببدييا

كافر.والجوع.قا"لاًل!ام.الطريقهذا

.همامل!لمهبياايهوعاوز..!يه-

تكنمشسلا.حقيالي!رد.ءعيالمسابهبنواحم،احمنط-

الطير.?فارتاكلالتيالحدآةبعيونالناسبينيببشالذيالم!دة

طويل.وملامحههيمآتهفططويلاغ،ل.همامالىالضابطن!ر

عنقه.فيبارزةآدمتفاحةجعل.ع!معاىحلمداافةراجهلمهعريض

واتتهلو.وذعراحزناممايبنينعيئيهجهل.المرعهكأبالحكمةانطقه

هو،كانلروما.هنامكانهفيكاناهـ؟ها،احظوظاوتغيرت،اجباةا

:فزعفيبهص،ح،ف!ةنهفر.هومكانهفي

عنكل!.اًبور..والقاتلالحراميمناخطر..خطرراجلانت-

.ـاًنصفنيالخؤءعهناالىبيجاءوهو.البكدعوتنيانت-

.الاذىنفسطعنلادفعاتكلماني.وجهاليزىولنالعمدةمن

جلس.يئتظروو!ف،ابطالفصوتعلىالثماويشدخل

الاسصفل.فكهاورنانعلمىالقلمبطرففيقروراح.مكتبهالىالضابط

تصفه،انيريدجزءقلبهفي:مواج!4فيثخصننفسهوجد

ينطقومثل4.الامنعلىخطر4مثا.ويخاف"،بخشاهاخروجزء

نافهـر؟الرنفينصيءكلهواحقاكانمتى،لكن.(دائمبالحق

الحق؟/سيقولكيفأيفيكط.دفصاحتهالن!ةيفيدانيرمكنمثل"

اذنكيف.كلهاوللنقطةلهوالويل.لا:يقوليهفيعرف.دائما

آلاهـ(طوى-كمايطويهانا)عمدةيم!ضطعاملذلك؟ام!طكرهيضمه

هلا)0:4اذنفايساله.بلدتهفيغيره

النقطة؟هـ!علحنديتشتغل.همامس

ليهأس

.احدااضرباناكره-

له:قال.زوقعهماصح

شهر؟كلجنيهاربعة..ثابتمرتبلكجبتواذاس

ازاي،لكن..حلمدا-

!ن؟والا؟ازاي:اي4يهمكوانتس

اضابط.اسيدييااعرفانجدامهم-

.الارضفيمش،الدوارفيبةالعمدةعندحاتشتغل-

ينفعني.لن.الناسلكلظالمانه.الضابطسيدييالا-

آخذ.ولاسأعطيوأنا.يعطيولاياخذفهو.!(نفعةالذيانا

:مناوراالضابطقال

.همامياظلمهمنتحمب4س

ادبلاقي.سوىعندهاكونولن.الموتسوىيحميهلا-9

فيلىهرا-"فكر.هماممنباليماساحس.لح!ةا)ضابرطصمت

اليهبهيبعثالذيوالفطيروالبيض،والمامورالعمدةمع"الصاخب

ليلس"ويمش:قال.اسبوعكل

الخط.علىالعهدةليأطلب-

:ناداه.ايخربمالشاويشاستدار

العشيرالاوضةلهيحطه.معاكخذه.شاويشيااًستثىس

.لوحده

:اضالى-ساخراثم

المركز.نبعتهماعلى.شاويثىياوريحهس

يإكلم.لملكنه.بالكلامهماموهم

لمحياضسليمانالقاهرة
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