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ب املعرِّ تقِدمة

الحركة وظهرت قيوده، من وانطلق األوروبي، الفكر تحرَّر أن الفرنسية الثورة أثر من كان
وإطالق اللفظ بحرية ينادون الجديد املذهب هذا أتباع وأخذ الغربي، األدب يف الرومانتيكية

التقليد. أْرس من الخيال
«Sir Walter Scott سكوت والرت «السري اإلنجليزي األدب يف الحركة هذه زعماء ومن
بكتابة األدبية حياته بدأ العربية. ُقرَّاء إىل نقلها بصَدد نحن التي الرواية هذه صاحب
وكان جميًعا؛ الناس بني وذاعت لسان، كل عىل تردَّدت ما رسعان التي الشعبية، األغاني
األقَدمني، األبطال بِذكر مشيًدا القديم، التاريخي الَقَصص من طرًفا األغاني هذه يف يُسوق
ما كثريًا بل التاريخ، رواية يف والدقة دق الصِّ يلتزم لم ولكنه األيام؛ سالف يف وقع وما
أحب وكانت تقع؛ لم أحداثًا ويذُكر العَدم، من شخوًصا فيخلق العنان، لخياله يُطِلق كان
وُميولها الفروسية، ُروح منها يستهويه كان الوسطى. العصور نفسه إىل التاريخ فرتات

تنقِطع. لم التي وحروبها العسكرية
وبزَّه، برَيُْن، اللورد ظهر حتى الشعراء، زعيم الجمهور أعني يف «سكوت» وظلَّ
النثر، إىل الشعر من سُكوت فانرصف الشعبية، بأناشيده املعَجبني من كثريًا منه واجتذب
إىل يعمد — شعره يف كان كما — الروائي َقَصصه يف وكان الرواية؛ إىل األغاني وهَجر
ومن القصص. وابتداع الخيال إلرسال واسًعا مجاًال فيه ويرى األوسط، التاريخ إحياء
القرَّاء إىل اليوم نُقدِّمها التي «الطلسم» قصة كتَب، التي العديدة التاريخية القصص بني
بالقارئ يتَِّصل موضوعها ألنَّ غريها؛ دون عليها اختيارنا وقع وقد بالضاد، الناطقني
األسد قلب رتشارد بني الصليبية الحروب يف املشهورة املواقف من موقًفا ويتناول الرشقي،
الوسطى، العصور مميزات من كثريًا لنا تبسط والقصة األيوبي. الدين وصالح إنجلرتا ملك
كما املسلمني، من الرشق أهل إىل ينظرون املسيحيني من الغرب أبناء كان كيف وتُبني



الطلسم

واالعتقاد الدين، عن الدفاع يف واالستماتة العصور، تلك يف السائد العسكري الروح تُبني
أسلوب يف أنفسهم عىل وقْسوتِهم املسيحيني الرهبان حياة من وطرًفا والسحر، الُخرافة يف

ذنوبهم. عن وتكفريهم هللا إىل توبتهم
«سكوت» يعزوه مجرًَّدا شهوانيٍّا لونًا الحب؛ من ُمتبايننَي لوننَي كذلك الرواية يف وترى
حبٌّ وهو الزمان، ذلك يف الغربيني إىل ويعزوه عذريٍّا، أفالطونيٍّا وآخر ة، عامَّ الرشق أهل إىل

هللا. دون من لها يسُجد ويكاد معشوقته، فيه العاشُق يمسُّ ال
يعِرض الدين. وصالح لشخصرتشارد ل مفصَّ تحليٌل الرواية لنا ترويه ما أدقَّ ولعلَّ
الصليب أتباع عىل النفوذ شديد الطبع، غليظ البنية، قويَّ رجًال «رتشارد» «سكوت» لنا
املقصد الِتواء أو امُلداراة إىل يعِرف ال العبارة، رصيح الطويَّة، سليم الغضب، رسيع جميًعا،
يف املؤلِّف لنا يعِرضه األناة؛ وطول والصرب والدهاء، املكر فيُمثِّل الدين صالح أما سبيًال.
يتهيَّب ال شجاًعا، ِمقداًما املسلمني، املقاتلني من مقاتل شخص يف يًا ُمتخفِّ القصة ُمستهلِّ
أو الطبيب لباس يف متنكًرا ثانيًة به لنا ويأتي املحارب، زيَّ عنه يخلع ثم يخاف، وال
كانت العَرب أنَّ إىل يُومئ أن يريد ألنه عامًدا، يَه يُسمِّ أن «سكوت» يُِحب كما «الحكيم»،
القصة ُمختَتم ويف واألمثال؛ الِحَكم ورواية الفلسفة و«حكمة» الطب «حكمة» بني تخلط
سياسيٍّا جواًدا، الكريم، الحر شخصه يف لنا ويربُز التنكُّر معالم كلَّ الدين صالح ينزع

الصليبيني. بني عدًال وحكًما ُمحنًَّكا،
وتغيريه التاريخ لحقائق مسِخه عن الرواية مقدِّمة يف لنا يعتِذر «سكوت» أنَّ وكما
نعتِذر فنحن التاريخ؛ وعلم التاريخي القصص بني الفارق ذلك يف إنَّ ويقول فيها، وتبديله
ذلك، يف املعذرة «سكوت» ل ونلتِمس يسيئه ا ممَّ القصة يف يجد قد ا عمَّ امُلسِلم القارئ إىل
عىل فيه الديني ب التعصُّ كان عٍرص وعن والهالل الصليب بني دينية حرٍب عن يكتُب ألنه
املسيحي. بعقيدة امُلسِلم يهزأ وأن امُلسِلم دين من املسيحي يسخر أن الطبيعي فمن أُشده،
وأن ومتعة؛ لذًَّة القصة يف يجد أن آِمًال «سكوت»، كتََب ما إىل بالقارئ أنتِقل واآلن

املعرِّب. وهفوات املؤلِّف رشود يف يتسامح

املعرِّب
١٩٣٧م سنة نوفمرب
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املؤلِّف مة مقدِّ

املالءمة كل تتالءم ال أنها وظنَّا صديَقني، أو لصديق كثريًا «املخطوبة» قصة تُرْق لم
«قصص العنوان: هذا أنَّ يل وأكَّدا «الصليبيني»، عنوان تحت قصٍص من أخريًا أخرجنا وما
ذلك يف الخيالية الخصومات وإىل الرشق، قبائل أخالق إىل املباِرشة اإلشارة دون الصليبيني»1
الدنمارك.2 أمري شخصية تذُكر وال «هاملت» مأساة عن تُعِلن اللَّوحة بمثابة يكون العهد،
كل أجهلُه العالم من لجزءٍ حيَّة صورٍة رسم يف ة املشقَّ أدركُت أخرى، ناحيٍة من ولكنِّي،
قصور من أعاني ولسُت وليلة؛ ليلة ألف لقصص باكرة ذكريات إال عنه لديَّ وليس الجهل،
كما الرشق، بأخالق يتعلق فيما كثيفة غيومه بي أحاطت الذي الجهل ذلك فحْسب، الجهل
من كأنهم املوضوع من بيِّنٍة عىل ُمعارصيَّ من كثريًا هناك ولكنَّ باملرصي، الغيوم تُحيط
بأبناء ودفع الطبقات، جميع بني األسفار حبُّ تغلغل فلقد املكرَّمة؛ «جوشن» أرض أهل
اليونان، بالد إىل األخري العهد يف الربيطانيني عيون وتطلَّعت ُطرٍّا، العالم أنحاء إىل بريطانيا
ُمسلم حاكٍم وجه يف الحرية سبيل يف وبجهادها الفنون، آثار من فيها بما النَظر تجذب التي
التي فلسطني إىل تطلََّعت كما القديمة، أسطورتها عنٍي لكلِّ حيث ذاته، وباسمها بل طاغية،
الحديث. العرص يف الة الرحَّ وصَفها والتي قداسة، هذه من أكثر ذكرياٌت الخيال إىل تُحبِّبها
الرشق أزياء خيايل بنات من بأساليب أبدِّل أن وهو الشاق: العمل هذا حاولُت لو فإني ولذا
قديًما يُعَرف كان ما وراء إىل األسفار يف رضبوا ن ممَّ أُالقي الٍة رحَّ كل فإنَّ الحقيقية،

هذه «الطلسم» قصة ومنها الصليبية الحروب حول يدور كلها «سكوت» أخرجها قصص مجموعة هي 1

هنا. إليها يُشري التي املخطوبة وقصة
لشكسبري. «هاملت» رواية شخصيات إحدى 2



الطلسم

من عضو وكل لنفيس، زعمُت ما عيلَّ يأُخذ أن العني بشهادة له يحقُّ العظمى»، «الرحلة ب
الناقد موِقف منِّي يِقف أن له «آدم» أرض بقَدَميه وطأ أنه يزُعم الة» الرحَّ «نادي أعضاء
قد بابا»، «الحاج وكاتب «أناستاسيوس»، مؤلِّف كان وملَّا أقول. فيما ويُراجعني الرشعي
ساج» «يل فكاهة تُماِزجه صحيًحا، صادًقا وصًفا ورذائلها الرشقية األُمم عادات وصفا
كلَّ عنه غريب املوضوُع كِمثيل، رجًال أنَّ يل عنَّ فقد الضحك، إثارة عىل «فيلدنج» ومقدرة
أنَّ هذا إىل أِضف ُمستساغة. غري مباينًة يُباينهما ا عمَّ إال راِغم، وهو يَصُدر، لن الغرابة،
يستطيع ِمثله موهوبًا عليًما رجًال أنَّ كيف لنا بنيَّ قد «ثََلبَا» الفاتنة قصته يف البالط شاعر
وتاريخ القديمة العقائد معرفة يف بعيًدا شأًوا وحَدها االستقراء بطريقة بحثه يف يبلُغ أن
اإلنسان. مهد عن فيه نبحث أن لنا ينبغي الذي املجال هي الرشق وبالد وعاداته، الرشق
تجاريب وضمَّ «بريون» سار كما روخ» «َلالَّ كتابه يف ًقا موفَّ عينِه الدَّرب عىل «مور» وسار
أنَّ الكِلم وقصارى الفاتنة. بة الخالَّ قصائده من بعًضا وكتب اطِّالعه؛ واسع إىل مشاهداته
الفن، هذا يف بالرباعة لهم أُقرُّ أناٌس ناجًحا عالًجا قبل من عاَلَجها قد الرشق موضوعات

السبيل. هذه يف املحاولة من أستحي فبتُّ
تَُهن؛ ولم تَفُرت لم ا جادٍّ األمر يف أفكر أمسيُت وملَّا عيلَّ، شديدًة العقبات هذه كانت
رأيت، ولكني املعارصين، من ذكرُت من أباري أن لُت أمَّ وما األمر؛ نهاية يف قهرتُها ولكني
يف أحٍد مع أدخل أن دون زمنًا، خاطري شغل الذي األمر من أخلُص أن أخرى، ناحيٍة من

املنافسة. ميدان
وثيًقا، اتصاًال الصليبية بالحروب تتَِّصل التي الفرتة تلك عىل أخريًا الرأي بي واستقرَّ
الساذَج الرجل ذلك املقاتل، امللك ذلك األول، برتشارد الدين صالح فيها التقى والتي
من فيها وما الفضائل، إرساف من فيها ما بكلِّ للفروسية الصادق امِلثال ذلك الكريم،
من وهما وُعنف، قسوٍة كلَّ اإلنجليزي املسيحي امللك أظهر وقد إرساًفا؛ عنها تقلُّ ال رذائل
من وهما البعيدة، والسياسة الحكمة عن الدين صالح أبان بينما الرشقي، السلطان صفات
والكرم. والشجاعة الفروسية صفات يف اآلخر يفُضل أيهما وتباَريا األوروبي؛ امللك ُمميِّزات
خيالية قصًة منها ينُسج التي باملادة يظن، كما املؤلِّف، أمدَّ الرجَلني بني الفريد التبايُن هذا
من أنها زعموا فتاة الرواية، عىل أُدخلت التي الثانوية الشخصيات من وكان فائقة. لذَّة لها
«ملز» املسرت له استاء التاريخ لحقائق مسخ ذلك يف فكان األسد، قلب رتشارد ُقربى ذوات
الَقَصص أنَّ يدري ال أنه إال نحَسُب وما الصليبية»، والحروب الفروسية «تاريخ مؤلِّف
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املؤلِّف مقدِّمة

رضورات من لرضورة ا حقٍّ وإنها االبتداع، هذا مثل يبتِدع أن الحال، بطبيعة له، الخيايل
الفن.

والذي فعًال، بالجيش التحق الذي االسكتلندي» «داود األمري كذلك قصتي ت وضمَّ
جعلُت وقد وطنه، إىل العودة طريق يف وهو الخيالية املغامرات بعض يف البطولة دور لعب

الرواية. شخصيات من شخصيًة منه
مىض فيما عرضُت ولكنِّي القصص، ميدان إىل األسد قلَب قبل من أنزلُت لقد ا وحقٍّ
فارًسا السالفة القصص يف كان «الطلسم». يف هنا عرضُت ا ممَّ أكثَر الخاصة لصفاته
يف الشكُّ إيلَّ ب ترسَّ فما ولذا الغازي؛ امللك صفة الرصيحة، بصفته فهو هنا أما ُمتنكًِّرا،
إىل الرسور إدخال عىل عِمل ربما اإلنجليز، عىل عزيًزا األول، رتشارد امللك كاسم اسًما أنَّ

مرة. من أكثر نفوسهم
العظيم امُلقاتل هذا بشأن ُخرافة، ومن ِصدٍق من الُقدماء، يعتقد كان ما كل وعالجُت
من مؤرِّخ يقول ما حسب — العرب أِلَف والذي وُفرسانها، ألوروبا فخٍر أكرب كان الذي
أنَّ تحَسبني «هل يقولون: فكانوا امُلخوِّف، باسمه ذعَرْت، إذا خيولهم يَسبُّوا أن — بالدهم
ة قصَّ امللك رتشارد لتاريخ ِسجلٍّ وأعجب آبدة؟!» عنها فتحيدين طريقك يف رتشارد امللك
رواية إىل تكون ما أقرَب أمرها أول كانت وقد نورماندي، أصٍل عن تُرِجمت قديمة خيالية
وربما فزًعا، وأشدِّها األساطري بأعجب بعد فيما ُحِشيت ولكنها الفروسية، أعمال من عمٍل
بحادثاٍت العجيب الحقُّ التاريخ فيها يختِلط منظومة خيالية قصة األيام عىل تتواَرد لم
يظهر التي القصة عبارة املقدِّمة بهذه ُملَحق يف ُسقنا ولقد عبثًا؛ وأشدَّ مبالغًة هذه من أكثر

البََرش. لحم بالِفعل يأكل الُغول بمظهر رتشارد فيها
كان ولربَّما العنوان، منه استمدْدنا الذي الحَدث ذلك ة بالقصَّ ة الهامَّ األحداث ومن
التمائم يف تتزعزع ال التي بعقيدتهم شهرًة أكثرها عاشت التي األمم جميع بني من الُفرس
ة، خاصَّ كواكب تأثري تحت قيل، كما تَُؤلَُّف، كانت التي التعاويذ، من إليها وما والرُّقى
ما وكثريًا الرجال؛ جدود عىل تُسيطر التي الوسيلة كانت كما فائقة، طبية ُقدرة لها وكانت
املحاربني من صليبي بُمحارٍب تتعلَّق الرضب، هذا من أقصوصٌة اسكتلندا غرب يف َدْت تردَّ

وتقديس. احرتام له يزال وما بل موجوًدا، إليه يُشار الذي الطلسم يزال وما امُلربِّزين،
أيام وزنها لها شخصيًة و«كالرتالند»، «يل» صاحب لُْكهارْت» «َسيُْمْن السري وكان
من االسكتلندية العصابة تلك زعماء أحد وكان «داود»، وابنه بروس» «روبرت ُحكم
األرض عىل حملِته يف الطيب، «دوجالس» اللورد أو «جيمس» صحبت التي الفرسان
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فاشتبك بالعَرب، الفتك ل يتعجَّ «دوجالس» وكان بروس»، «روبرت امللك من مؤيًَّدا املقدَّسة
األرض إىل َمسريه استأنف فقد «لُْكهارْت» أما هناك، حتَفه والقى إسبانيا أهل مع حرٍب يف
الزمن من مدَّة واشرتك قائدهم، أصاب ا ممَّ االسكتلنديني الفرسان من نجا من مع املقدَّسة

العَرب. ضد امُلشتعلة الحروب يف
طائلة ثروٍة ذا أمريًا الحرب يف يوًما أَرسَ التالية: املغامرة يف اشتبك أنه عىل الخرب وتواتر
أرسه، من ابنها تُخلِّص كي العجوُز األسري أم املسيحيني معسكر إىل فأتت كبري، ونفوٍذ
ُمطرًَّزا كبريًا كيًسا السيدة فأخرجِت السجني، ِلفداء ما قدًرا قيل، كما «لُْكهارْت»، وحدَّد
من سقط كذلك، هي وإذ وزنًا. ابنها حرية إىل للذهب تُقيم ال كأمٍّ الفدية، نقَد تَعدُّ ورشَعْت
العربية األم فأظهرِت فيل، السُّ العاَلم من إنه يُقال النقد، من بقطعٍة موثوق حَجر الكيس
إذا قيمته، وعلوِّ نفاسِته يف يعتِقد االسكتلندي الفارس جعل مما التقاطه، يف شديدًة عجلًة
فديته إىل ضمْمِت إْن إال ابنك رساح أرىضبإطالق لن «إني فقال: بالفضة، أو بالذهب قيس
وطريقة التميمة فضائل لُْكهارْت» «سيمن للسري ورشَحْت بل السيدة، فقِبلت الحرز.» هذا
ف ويُخفِّ الدم، نزيف يُوِقف دواءً املاء استحال ماءٍ يف ُغِمست إذا إنها وقالت استخدامها،

طبية. كتميمة كثرية أخرى خصائص له وأصبحت ى، الُحمَّ
أتى التميمة، هذه تفعلها التي الكثرية العجائب لُْكهارْت» «سيمن السري اخترب وبعدما
يُميِّزونها يزالون وما عامة، «كليدزديل» وأبناء هم فميَّزوها، لورثِته، وتركها بلِده، إىل بها

«يل». وطنه إىل نسبة بني» «يل باسم
أرادت حينما النِّقمة، من خاصة نَجْت أنها تاريخها يف فصٍل أعجب كان وربما
لها كانت التي العالج، أسباب من غريها كثري عىل سخطها تَُصبَّ أن اسكتلندا يف الكنيسة
خال «ما جميًعا إليها االلتجاء الناس عىل الكنيسة وأنكرِت السحر، وفعل اإلعجاز صفة
ال التي الشفاء فضائل ببعض ها يَُخصَّ أْن هللا أراد فقد بني»؛ «يل باسم املعروفة التميمة
أحيانًا؛ الناس بسلطانها ويلوذ موجودة، تزال ما قيل، كما وهي، الكنيسة»، تحريمها تزعم
هذه مثل املَرضيف كان وملَّا مسعور. كلب ه يَعضُّ من عالج يف ة خاصَّ ِفعلها انحرص وأخريًا
يَُصبَّ أن بعد املاء أنَّ يف الشكِّ إىل يدعو ما ت ثمَّ فليس الَوْهم، عن ينشأ ما كثريًا األحوال

الناجع. العالج قوة له تصري بني»، «يل عىل
الحرية لنفسه املؤلِّف استباح وقد الطلسم)، (أو التميمة عن األخبار به تواترت ما هذا

الخاصة. أغراضه يف يستخِدمه وهو تحويره، يف
«ُكنراد حياة يخصُّ فيما التاريخ حقائق يف الحرية من كثريًا كذلك ألنفسنا واستبحنا
وقصص التاريخ عليه يتَِّفق ما فهو لرتشارد عدوٍّا كان «ُكنراد» أنَّ أما ومماته؛ منترسا»
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ِصلة، من بينهما كان ما بشأن الناس بني سادت التي العقيدة ر تُقدِّ أن وتستطيع الخيال.
من ُمعيَّنة أنحاء عىل منترسا» «مركيز يُوىلَّ أْن وذلك العَرب، به تقوم الذي االقرتاح من
تحِمل التي الخيالية القصة يف جاء كما رتشارد، ولكن للمسيحيني، عنها تنازلوا سوريا
فرسان من اغتصب خائن املركيز إنَّ فقال غضبَه، يكتُم أن هذا بعد يستطع «لم اسَمه
غدِره عن نَجم ُمرتد، إنه وقال هنري، أبيه من عطية وهي دينار، ألف ستِّني «االسبتارية»
أنه لو اآلبدة، بالخيول إربًا إربًا َليُمزِّقنَّه أقسَمها غليظة بيمنٍي حديثَه وختَم «عكا»، ضياع
لجانب ط يتوسَّ أن «فيليب» وحاول هناك. بُمثوله املسيحيني تدنيسمعسكر عىل يوًما اجرتأ
ينَْل لم العْرض هذا ولكن للمسيحيني، إلخالصه رهينًة نفسه وقدَّم ازه بقفَّ فرمى «املركيز»
الفروسية»). «تاريخ (من وسورته» لرتشارد السبيل يُخيل أن إىل «فيليب» واضطرَّ قبوًال،
األمر، آخر يف املوَت به ألحق وقد الحروب، هذه يف هامة شخصية منترسا» و«ُكنراد
يف الناس ريبة من يْخُل لم رتشارد ولكن العجوز، الجبل رجل «الشيخ»، أتباع من واحٌد

بالقتل. إليه اإليعاز
خْلق من هي التالية القصة يف امُلساقة الحوادث أكثر إنَّ نقول أن الُجملة عىل ويُمكننا

الرواية. أشخاص يف إال لها أثَر ال توَجد؛ حيثما الحقيقة، وأنَّ الخيال،

١٨٣٢م سنة يوليو أول
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عن املعسكر أطباء خري وعجز املقدَّسة، األرض يف يحارب وهو ى بالُحمَّ رتشارد أُصيب
مرضه، من فنِقَه عالًجا أنجع له الجيش دعاء كان لقد بل لِعلَّته، الناجع الدواء وصف
من يكن لم الخنزير لحم ولكن الخنزير، أكل يف شديدة رغبة شفائه عالئم أوىل وكانت

يَمقتُونه. أهلُه بلٍد يف ر يتوفَّ أن امَليسور
بالذهب لَرشوه وجدوه ولو الخنزير، لحم البلد هذا يف يجدوا لم رجالُه استماَت «ولو
رتشارد مع يقيم وكان . تيرسَّ ما منه فيأكل امللك، رتشارد إىل ولحملوه واملال، والفضة
ا؛ رسٍّ للحاجب قال تَُجب، لم امللك رغبة أنَّ وعرف الخرب، هذا إليه نما ملَّا عجوز، فارس
هنا تِجْده لن ولكنك الخنزير، لحم إىل يتُوق أنه أعَلم وأنا امللك، بموالنا املرض اشتدَّ لقد
يف لكان فعل، ولنئ بهذا، يُخِربه أن الشجاعة به تبلُغ من الرجال بني من وليس فترشيه،
منه: بيشءٍ تُخربوه ال بربِّكم ولكن لكم، أقول كما تفعلوا أن لكم ينبغي واآلن حتُْفه، قوله
بأِرسه واسلقوه ِجلَده، واسلُخوا َجوفه، وافتحوا بقتله، لوا وتعجَّ سمينًا، شابٍّا عربيٍّا ُخذوا
ى الُحمَّ عنه فستزول نكهته امللك اشتمَّ ما فإذا الزاهي، وبالزعفران والتوابل، بالدقيق رسيًعا
استغرق ثم بالحساء وتعىشَّ طيبة أكلًة وأكل الطعام استساغ ما وإذا ُرشده، إىل ويثوب
ويُشفى. قريٍب ا عمَّ ينتِعش سوف وبَمشورتي، هللا، بعون فإنه بالعَرق، وابتل النوم يف
املليك، إىل به وجيء ُسِلق ثُم الزنيم، الكافر ُقتل اللفظ: من موَجٍز يف تمَّ ما ِصدق وإليك
وبفضل الحساء، حلو من واطَعم فُكْل الخنزير، بلحم أتيناك لقد موالنا، رجاله؛ له وقال
وأخذ فارٌس، اللحَم ح رشَّ امللك، رتشارد يَرشع أن وقبل الشفاء. فيه لك ليكوننَّ وبركته هللا
تناول وبعدما ساعة، الرشاب يف أدمن ثم العظام، وقرض اللحم، امللك وأكل التهاًما، يلتِهمه
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ه ولفَّ ذراعه، إليه وجذب ساكنًا، استلقى ثم يتضاحكون، وأخذوا قومه، خلَّفه أشبَعه، ما
ارتدى ثم والعافية، الصحة فيه ودبَّت العرق، منه وتصبَّب ونام، رقد ثم وأدفأه، حاجبُه

ا.ه. جاوره.»1 فيما وهناك هنا يميش وأخذ مرَقِده، من وهبَّ ملبسه،
ما التالية األسطر لنا وتروي مهاجمني. أتَوا األعراب من جماعًة بنفسه رتشارد ودحر

املعركة: إليه انتهت
ثم يه، ويُلهِّ يُريحه كي أسلحته، عنه ينِزع الفرسان أحد َرشع ثم قليًال، امللك «اسرتاح
منه! أكلُت الذي عينه الخنزير ذلك رأَس يل هاِت قائًال: طاهيه وأمَر النبيذ، بنقيع له جيء
طعام مع الرأس ذلك يل قدِّم آثامي. من َخوٍف لفي اآلن وإني مجنون، واهن ضعيٌف فإني
رأس أرى إني اللهم! ُرحماك امللك، فقال الرأس.» هذا عندي «ليس الطاهي: فقال العشاء!
فأعدَّ َمهربًا املليك مطلب من الطاهي يَر ولم رأسك!» لتَفقدنَّ فتاهلل وإال فهاِته الخنزير، ذلك
ربَّاه!»2 رحماك الرأس! هو هذا هيا! «هيا، وصاح: ُركبتَيه عىل فخرَّ إليه، وقدَّمه الرأس،

لو ذعًرا يُصَعق سيِِّده؛ من َخوفه يف املعِذرة بعض له كان الطاهي أنَّ يف ِمراء وال
َمخاوفه. عت تقشَّ ما رسعان ولكن بشفائه، لها يَدين التي املروِّعة األكلة حقيقة عرف

وانفرَجْت م وكيفتجهَّ البيض، وأسنانه السوداء، ولحيتَه األسود، الوجه امللك رأى «وملَّا
األعراب لحم هل «ماذا! قال: ثم كعادته يضحك ورشع هذا؟» شيطان «أي صاح: شفتاه
جوًعا، قطُّ نموت لن إنَّا وقَدِره هللا بقضاء أُقِسم هذا! قبل من عرفُت ما وهللا هكذا؟ لذيذ
فه ونُجفِّ ونشويه، ونَطهيه لحمهم؛ ونأخذ العرب، نقتُل أن استطعنا هجْمنا كلَّما ُدْمنا ما
رمق ونسدُّ مزيًدا، منه وقومي فآلُكلنَّ مرًة جرَّبتُه وقد واآلن العظام! حتى لحمه ونقرض

يَقتلنا.»3 أن قبل الجوع
ثروة للظافرين وقدَّموا البالد، أهل تأمني ويرشطون يُسلِّمون امُلحاَرصون وتقدَّم
التسليم وبعد بيزنط. ألف مائة قيمتها وفديًة واألسلحة، الحربية واآلالت بأرسها، الجمهور
أليس» «جورج أسلوب يف إليك نُسوقه وسوف ييل، فيما نرويه الذي الغريب الحادث وقع

وناِرشها. الُخرافية القصص هذه جامع وهو املحبوب، الَفِكه

القديمة. باإلنجليزية منظوم واألصل الحادث، هذا بشأن رتشارد عن خيالية قصة هذه 1

األصل. يف منظومة القطعة هذه 2

األصل. يف منظومة األسطر هذه 3
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إذ الصليب، ردِّ عن عجزت أنها إال جميًعا، االتفاق رشوط تنفيذ يف الحامية «أخلصت
كلَّ األنباء الدين صالح إىل ونَمْت املعاملة، يف املسيحيُّون لها فأغلظ بحيازتها، يكن لم إنه
ملكهم، بَعث فقد عالية، مكانة ذوي رجاًال منهم الكثري كان وملَّا مقاتلوه. يُكابد عما يوٍم
فداءً قدَّمها التي الهدايا جليل ومعهم رتشارد، امللك إىل بالرُّسل أصدقائهم، رجاء عند نزوًال
رسالتهم فبلَّغوا وفصاحة، ومرتبة سنٍّا ووقار، هيبٍة ذوي رجاًال السفراء وكان لألرسى.
وإنما جلدتهم، لبني الخِشنة معاملته يف الظافر عدالة يتَِّهموا ولم الخضوع، آيات بكلِّ
كانت التي الكنوز قَدَميه لدى ووضعوا أجًال، الشدَّة لهذه يُحدِّد كي إليه ل بالتوسُّ اكتَفوا
لرحمته.» ثمنًا امللك يُريده آخر مبلٍغ ألي رهائن وزعيمهم أنفسهم وقدَّموا أعناقهم، يف أمانًة
بينكم موا قسِّ اللهم! ُرحماك الذهب؟ آُخذ أن يل كيف اللفظ: بعذِْب رتشارد امللك «فقال
زعيمكم يملك مما أكثر ة وفضَّ بذهٍب واملراكب السفن يف معي أتيُت فلقد حملتُم، ما كل
ثم زمنًا، معي تُقيموا أن يل حبٍّا آُمُركم لكن حاجة! كنوزه إىل بي ما أمثاله. من وثالثة
موالكم.»4 إىل تعودون رسالة بأية لكم وأقول سديد، برأٍي وأُجيبكم بنبأ، هذا بعَد أُخربكم
بأن قائده إىل رسيٍّا أمًرا الوقت ذات يف رتشارد وأصدر شاكًرا، الدعوة الوفد «فقِبل
بعنايٍة أسماءهم ل يُسجِّ وبعدما األرسى، خري من محدوًدا عدًدا وينتقي السجن، إىل ه يتوجَّ
بأن ويؤَمر الطاهي، إىل رءوسهم تُسلَّم ثم فوًرا، رقابهم بحزِّ يأمر الورق، من ِسجلٍّ يف
لكلِّ ويُقدِّم عديدة، صحاٍف عىل يوزِّعها دست، يف رءوسهم يغيل وبعدما شعورهم. يزيل
وقبيلته.» صاحبه اسم تُبنيِّ الورق من قطعة رأس كل جبني عىل ويربط صحفة، ضيٍف

التهاًما، منه وآلكلنَّ عاليًا، ثمنًا له دفعُت كأني حارٍّا، رأًسا جميًعا قبَلهم يل «وهات5
اآلخرون.» يفعل ماذا أرى ثم طري، فرٌخ كأنه

أنغام عىل ليغتسلوا الضيوف ُدعَي النهار منتصف ويف ِحينه، يف ع املروِّ األمر هذا ذ «ونُفِّ
املائدة عند بالطه، ضباط كبار وتِبَعه مقعًدا، له امللك اتخذ ثُمَّ الَخَدم، بها يعِزف املوسيقى
من مقادير ُوِضعت املوائد كساء وعىل دونه؛ طويلة مائدٍة لدى الحشد بقية ْت واصطفَّ الُعليا،
النقص، لهذا السفراء فُدِهش ماء، وال نبيذ وال ُخبز هناك يكن ولم املألوفة، األبعاد عىل امللح
أعلنَْت وقد الغداء، تقديم صمٍت يف يرتقبون ولبثوا خليِّني، الخوف من برحوا ما ولكنهم

األصل. يف منظومة األسطر هذه 4

باإلنجليزية. منظومة األسطر هذه 5
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وليمًة رأوا حينما وفَزعهم ُرعبهم كان ما ولشدَّ والدفوف. واألبواق املزامري أصوات َمقِدَمه
بالتقزُّز مشاعرهم فثارت التشوُّف، وغلبهم وضباطه، اب الحجَّ شيخ يقدِّمها معهودة غري
وما أبصارهم، امللك نحو هوا ووجَّ الزمن، من فرتًة مكبوتًة مخاوفهم لِبثَْت كما واالشمئزاز،
وقدَّمها قطعًة الفارس ح رشَّ كلما ُمتلهًفا، اللقمات يبتِلع وهو شعرٍة قيَد مالمحه ت تغريَّ

إليه.»
نرى!» كما ويأكلهم رجالنا يقتُل الشيطان، أخو إال هذا إْن وقالوا الرجال «فتغامز6
تصاعد وقد إليهم، ُقدِّمت التي الرءوس إىل ُمكَرهني انتباههم هذا بعد هوا وجَّ «ثُم
بصديٍق بَه الشَّ عالئم املشوَّهة امُلنتِفخة الوجوه مالمح من يتعرَّفوا أن وأرادوا الدخان؛ منها
هذا أن لهم أكدَّ ما األطباق تصَحب كانت التي العبارات من فعرفوا حميم، قريب أو لهم
قضاءهم، بون يرتقَّ وجمود صمٍت يف وجلسوا الكآبة فَعَرتْهم خياًال، وال وهًما يكن لم بَه الشَّ
عينيه، ملء والغضب الضاري، ُمضيفهم كان بينما قبل، من وطنهم بني عىل ُقيض كما
أُزيل ألٍي وبعد واملَرح؛ اللَّهو إىل دعوتهم يف باإللحاح إليهم يُيسء شفتَيه، عىل والظُّرف
مصحوبًا وطاب، لذَّ ا ممَّ وغريها والكراكي، الغزال بَلْحم مكانه وجيء األول، السماط هذا
احرتامه لهم وأكَّد بذوِقهم، جهله إىل وعزاه فات، ا عمَّ امللك لهم واعتذر الخمور، بأطيب
آِمنون، وهم عودتهم يف يهديهم بمرشٍد يُِمدَّهم ألْن واستعداده كسفراء، ألشخاصهم الدِّيني

طلِبه.» يف ذاك إذ رغبوا ما كل هي املنحة هذه وكانت
من ف وخفِّ ُسلطانك إىل بلدك نحو امِض عجوز، رجل إىل رتشارد امللك قال7 «ثم
تأتينا، أن قبل وإنَّا، فأبطأت، الزمن تقدير أخطأَت وإنك ًرا، ُمتأخِّ جئتنا إنك له وُقْل أحزانه،
أْن له قل النهار. منتصف يف ولصحابي يل ليُقدِّموه الرجال ه وأعدَّ اللحم، َطَهينا قد كنَّا
ولحٍم وسَمك وخمر ُخبز من طعامنا عنَّا حبس وإن حتى جدوى، من مسعاه وراء ليس
نسري أن نستطيع ُدمنا ما جوًعا يموت لن منَّا أحًدا فإنَّ البحر، وثعابني سليمان وحوت
واحٍد بعربيٍّ إني رءوسهم. ونشوي لحومهم، فنطهو تقتيًال، األعراب ونقتل الحروب إىل
رتشارد امللك إنَّ وأُشبعهم. املسيحيني رجايل خيار من عرشة أو تسعًة أُطعم أن أستطيع
األبقار أو العراقي، اإلوز أو الحزين مالك أو قطقاط أو َحَجل من لحم هناك ليس أن يشهد

باإلنجليزية. منظومة األسطر هذه 6

األصل. يف منظومة املقطوعة هذه 7
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باملقدمة ملحق

سمنٌي فإنه العربي، رأس من اإلنجليزي للرجل تغذيًة أكثر والخنازير، األغنام أو والثرية،
يف نفكر لن فإنَّا حي واحد عربي هذه سوريا فوق دام ما نحيلون. هزيلون ورجايل طري،
إنجلرتا إىل نعود ولن نستطيع، ما بقْدر منه نأكل يوم وكل رسيًعا، نَّ لنَنقضَّ فعليه اللحوم،
الخيالية القصص من «أمثلة «أليس»، كتاب (من اآلخر» بعد واحًدا جميًعا نأكلهم حتى

.(٢٣٦ صفحة الثاني، الجزء املنظومة»، القديمة اإلنجليزية
الجامح الخيال هذا يختلط أن إىل أدَّت التي الظروف معرفة إىل القارئ ق تشوَّ وربما
املسرت أنَّ ويظهر امللك. بتاريخ — إنجلرتا ملك إىل البرشية اللحوم أكل يعزو الذي —
هذه أصل إىل وصل قد غريب، عجيب هو ا ممَّ بالكثري له مدينون نحن الذي «جيمس»،

العجيبة. اإلشاعة
عَمل ال الرجال من جمهور كذلك الصليب جيش مع وكان …» املؤلف هذا يقول
املسري، يف الحْمل دوابَّ ويسبقون بل سالًحا، يحملون وال ُحفاة يسريون اإلفالس، إال لهم

منه.» وتُشِفق النفوس له تشمئزُّ بمظهٍر ويظهرون واألعشاب، الجذور عىل ويعيشون
جواده أضاع ولكنه النََّسب، رشيف — روى كما — كان نورماندي رجل «واعتزم
دين امُلترشِّ من الرشذمة هذه رأس عىل نفسه يضع أن امُلشاة، من كجندي املسري فتابع
باسم األعراب بني يُعرفون الرجال هؤالء وبات طواعية، عن عليهم ملًكا به رضوا الذين
شديد، بُرعٍب إليهم ينظرون وكانوا ،(Trudentes إىل جويربت (ويرتجمها «الظافرين»
كان نبأ وهو أعدائهم، ُجثَث عىل يعيشون بأنهم االعتقاد إىل يميلون جميًعا كانوا ألنهم
ما كثريًا ل املبجَّ امللك وهذا بتشجيعه، يُعنى «الظافرين» ملك وكان اآلخر، بعد الحني ق يتحقَّ
يحملون فيما بالبحث يأمر ثم ضيق، واحٍد خطٍّ يف اآلخر بعد واحًدا أتباعه يُصفَّ أن تعود
من يكونوا أن بهم يجُدر فال املال، من قليل ولو بحيازتهم يكون أن خشية دقيًقا، بحثًا
وأمره قبيله، أبناء مخالطة عن الحال يف أبعَده واحًدا دانًقا أحدهم مع ألفى وإذا رعيَّته،

القتال.» يف ويشرتك السالح يشرتي أن بازدراءٍ
تَُعد؛ ال خدماتها كانت لقد بل الجيش، عراقيل من حاٍل بأية تكن لم الكتيبة «وهذه
الحصار، وقت اآلالت ون ويُسريِّ والخراج، واملئونة بالكأل ويأتون األثقال، يحملون فهم
رماح من املوت يخَشون هؤالء وكان األتراك، بني الرُّعب ينرشون كانوا هذا، كل وفوق

«الظافرين».»8 أسنان تحت الشامل الفناء هذا يخشون ا ممَّ أقلَّ الفرسان

ص١٧٣. لجيمس، الفروسية» «تاريخ من 8
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الطلسم

لًة مسجَّ ورضاوتها الطائفة هذه أذواق يجد جاهًال منشًدا أنَّ ر نتصوَّ أن اليسري ومن
كانت الذي إنجلرتا ملك إىل ونزواتها أعمالها فينِسب املقدَّسة الحروب تاريخ روايات يف

وإقدامه. شجاعته يف تجوز كما امُلباَلغة فيها تجوز التي املوضوعات من رشاسته
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األول الفصل

ُمسلَّحني.1 كانوا ولكنهم القفر، إىل كذلك ُهم وأََوْوا
املردود الفردوس

فرسان من فارس كان حينما السماء، كِبَد بلغت قد سوريا يف امُلحرقة الشمس تكن لم
يف الصليبيني بجماعة والتحق الشمال، يف النائية بالده ترك وقد — األحمر الصليب
بحرية (أو امليِّت البحر ضفاف عىل تقع التي الرملية الصحراء يف الُهَوينى يسري — فلسطني
الذي الداخيل البحر ذلك يف األردن أمواج ق تتدفَّ حيث أحيانًا) عليه يطلق كما «أسفلت»

مخرج. ِلمائه ليس
تبنيَّ ملَّا ثم واملنحدرات، الجروف يكافح املجاهد الحاجُّ هذا كان الباكر الصباح ويف
حيث الفسيح، السهل ذلك يف ودخل الخطرة، الصخرية األودية هذه من انطلق الضحى

األيام. سالف يف شديدة مروِّعة نقمًة ِعنده من عليها هللا أنزل التي اللعينة املدائن
الذي الخصيب، الياِنع «سدوم» بوادي نزلت التي الكربى ة الطامَّ تلك مسافرنا وتذكَّر
جرداء أرًضا تْه وصريَّ كئيبًا، بلقًعا يبابًا فأحالته الُخلد، جنة كأنه األنهار تتخلَّله كانت
فنَيس ذلك تذكَّر اآلبدين. أبد باإلمحال أصابها قد هللا وكأنَّ شجر، وال فيها زهر ال ُمجدبة

الطريق. مخاطر من يُحوطه كان وما وعطش إجهاٍد من أصابه ما
مياه عن تختلف وطبيعتها َلونها يف وهي عجاجها، يعجُّ املظلمة املياه رأى وملَّا
تلك تحت أنَّ تذكَّر حينما رعدٌة وانتابتْه نفسه، عىل الصليب عالمة رسم جميًعا، البُحريات

يوًما. أربعني بها وقىض وحيًدا البادية إىل خرج حينما السالم عليه املسيح ة قصَّ إىل هنا اإلشارة 1



الطلسم

عليها فأنزل بعزِّها، يوًما تتيه كانت التي الوادي مدن تندثر هدوء، يف تتكرسَّ التي األمواج
تبَق ولم دكٍّا، فدكَّها حاميًة ناًرا األرض باطن من فيها ونَفَث السماء، من الصواعق ربك
وال سفني، سطحه عىل وال سَمك جوفه يف ليس الذي البحر هذا طمَرها أطالل إال منها
لن الكئيبة ِمياَهه كأنَّ امُلحيطات، عىل ماءٍ بقطرة — البحار من غريه يجود كما — يجود
فيها زرع ال أرض وملح، «كربيت يابس من جاوَره ما وكل امُلوِحش. قاعة يف إال تستقرَّ
اليابس ذلك تُسمي أن وتستطيع موىس. عهد يف كانت كما ُعشب»2 يكُسوها وال ثمر وال
كل من يخلو ذاته والهواء زرع، ِشبه وال زرًعا يُنِبت ال فهو البحر، ي تُسمِّ كما كذلك، «ميتًا»
الشمس تبعثها كانت التي والكربيت، القار رائحة من نفرْت قد الطيور كأنَّ جناح، ذات
امليازيب، شكل عىل ينعقد ما كثريًا متكاثف سحاٍب يف فتنتِرش البحرية، مياه من امُلحرقة
فوق ُمسرتخيًة تطفو بالنفط، تُعَرف التي الغرينية، الكربيتية املادة من ِكَسف كانت كما
قوية شهادًة فتشهد جديدة، بأبخرٍة عة امُلتدفِّ السحب تلك وتمدُّ املوِحشة، الهادئة األمواج

موىس. قصة ِصدق عىل
كائٍن كل وكأن يُحتَمل، يكاد ال ًجا توهُّ ج تتوهَّ الشمس أرشقت املهجور املكان هذا عىل
السوايف الرمال يشقُّ وحَده يسري كان الذي الشبح ذلك إال اللهمَّ ِتها، أشعَّ عن توارى قد حي
الفسيح؛ الوادي هذا سطح عىل س يتنفَّ الذي الفريد املخلوق كأنه ويبدو وئيدة، بُخًطى
البالد. تلك مثل يف بامُلسافر البتَّة تليق ال جواده ومعدَّات الراكب الفارس هذا لباس وكان
الحديد من وصدرًة برَّاًقا، وقفاًزا أكمامها، طويلًة الحديد، حَلق من سرتًة يرتدي كان
ويحمل ثالثيٍّا، درًعا رقبته عىل كذلك يُعلِّق كان بل التسليح، بهذا يكتِف ولم الصلب؛
َحلَقُه بها يلفُّ الحديد، من وبنيقٍة بقلنسوٍة يُغطِّيها الصلب. قضبان من خوذًة رأسه عىل
يسرت كان كما فىل، السُّ أطرافه يسُرت وكان وسرتته؛ رأسه لباس بني ما وتشغل وكِتَفيه،
يلبس كان بينما وفخذَيه، ساَقيه يقي كان وهكذا االلتواء. سْهل الحديد من بِحَلٍق ِجذَعه،
سيف جانبيه أحد وعىل القفاز، مع شكله مع ينسِجم الالمع، املعدن من حذاءً قَدَميه عىل
عىل غليظ وخنجر يتَِّسق الصليب، هيئة عىل مقبٌض له حدَّين، ذو ُمستقيم عريض. طويل
عىل يرتِكز لب، الصُّ من رأسه طويًال، رمًحا كذلك يحمل الفارس هذا وكان اآلخر؛ جنبه
الخلف إىل يهزُّه السديد، سالحه هو الرمح وهذا ركابه، عىل طرَفيه أحد ويستقرُّ رسِجه،

القديم. العهد من العبارة هذه 2
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النسيم مع العَلم ويُرفرف بطرفه، املعلَّق الصغري العَلم فيعرض الجواد، صهوَة ُممتٍط وهو
يرتدي صاحبنا كان د، املعقَّ العسكري الزي هذا وفوق امُلميت. السكون يف يتدىلَّ أو العليل،
ذلك مع كانت ولكنها الِقَدم، آثار عليها وبَدْت َوبُرها نُِحل املزركش، القماش من عباءًة
السالح حْمل عليه لشقَّ ذلك ولوال الشمس، أشعة من سالحه تحمي كانت إذ النفع، عظيمة
ظاهُرها، تَشوَّه أسلحًة وهناك هنا يُعلق الفارس كان العباءة هذه ويف الشمس. حرارة من
الدرع وعىل توِقظني»، فال نائم «إنَّني الشعار هذا وعليه الرابض» «النمر سالح ومنها
األسطوانية خوذته أما الطِّعان؛ كثرة من تُمحى كادت ولكنها عينها، العبارة هذه من آثار
الشمال أهل من الصليبيني وكأنَّ ريش، أو زخُرف له يُجمِّ ال ُمستويًا، سطحها فكان الثقيلة
املناخ طبيعة يتحدَّون كانوا — أنفسهم عن به يدفعون القوي السالح بهذا باحتفاظهم —

القتال. فيه يُنِشبون جاءوا الذي واإلقليم
ثقيًال رسًجا يحمل كان فلقد راكبه، زيِّ من قوًة أو صالبًة أقلَّ الجواد ة عدَّ تكن ولم
به يتَّقي سالح رته مؤخِّ ويف الحديد، من بدرٍع مقدِّمته يف يلتقي لب، الصُّ من طالء عليه
موثوق والزمام العصا، أو املطرقة أو كالفأس يشءٌ بالرسج ويتعلق خاِرصته؛ به ويسُرت
ِبعينَيه الجواد منها يُطلُّ خروٌق وبه امَلطيل، لب الصُّ من العنان وُمقدِّمة السالسل، يُشِبه بما
املعروف الوحيش الثَّور كقرن الجواد جبهة من تربُز حادَّة، قصرية شوكة وسطه ويف وأنفه،

الخيال. قصص يف
أضحت حتى الثقيل، السالح هذا حْمل تعوَّدا قد كانا امِلقدام الفارسوجواده هذا ولكن
وا خفُّ الذين الغرب، أهل من املحاربني من عديًدا عدًدا إنَّ نعم ثانية. طبيعة لهما العادة هذه
هذا بات آخرين، قوًما هناك ولكنَّ امُللتِهب، الجوَّ هذا يعتادوا أن قبل هَلكوا قد فلسطني، إىل
كان الذي الخيَّال، هذا كان املجدود العدد هذا بني ومن لَديهم، مألوًفا عليهم، خفيًفا الجوُّ
القوة من قالٍب يف أعضاءه صبَّت التي الطبيعة فإنَّ فريًدا؛ امليِّت البحر حدود يقطع حينئٍذ
وكأنَّ — عناء دون الحديد ِحَلق من املصنوعة رتة السُّ تلك يرتدي ألن وأعدَّته مألوف، غري
تتحدَّى كأطرافه، قوية ببنيٍة كذلك عليه جاَدْت قد — العنكبوت نسيج من ِحيكت قد عيونها
طبع له وكان الرضوب؛ مختلف عىل الَعيش وشَظِف الكالل دون وتِقف املناخ، تقلُّبات كل
وُقدرة عظيمة قوة ِلجسمه أنَّ فكما الجثماني، هيكله ِصفاته ببعض اليشء بعض يتَِّصف
الهدوء ستار تحت — طبعه يف فإنَّ العنيف، اإلجهاد عىل بالقدرة ممزوجة االحتمال عىل
أبناء صفات أبرز من وهما املجد، لُحبِّ والحماسة الحرارة من الكثري اليشء — واالستقرار
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سيوفهم فيها َشَهروا أوروبا زوايا من زاويٍة كلِّ يف ملوًكا جعلتْهم التي املعروفني، النورمان
الباترة.

يكن ولم الجنس، هذا أبناء كل عىل الوافر3 الجزاء هذا بِمثل يُجْد لم الجدَّ ولكن
هذه يف ِذْكٍر غري فلسطني يف غازيًا قضاهما اللتنَي السنتنَي إبَّان الفريد هذا فاِرِسنا حظ
الوقت ذلك يف املال من الضئيل حظُّه وكان فيها؛ االعتقاد عىل نشأ روحية ومزايا الدنيا،
أتباع من غريه إليها يلجأ كان التي الوسائل إىل يعَمد لم — ذلك رغم — ولكنه تبدَّد، قد
يبْتز فلم فلسطني، أهل حساب عىل أموالهم من نقص ما يُعوِّضون كانوا الذين الصليبيني،
العَرب مع يشتبكون كانوا حينما أمالكهم عىل يُطمِئنهم كي البائسني األهايل من العطايا
األرسى. عىل الجزية بفْرض الثروة ويجمع الُفرصة يقتِنص أن يحاول ولم الحروب، يف
املوارد قلَّت كلَّما فشيئًا شيئًا تتناقص أخذت مواطنيه، من ضئيلة حاشيٌة تتبعه وكانت
أن يستطيع ال الفراش، طريح ذاك إذ كان واحد، خادم إال له يبَق ولم للعيش، الرضورية
الصليبي فارسنا ولكنَّ فريًدا. وحيًدا — رأينا كما — يسري كان الذي سيِِّده، بخدمة يقوم
هللا يف عقيدته ويف حارس، خريَ الكريم ُمهنَِّده يف يرى أن تعوَّد فلقد كثريًا، لذلك يأبه لم

رفيق. خري
كان وإن حتى — جسم لكل والغذاء الراحة تتطلَّب فهي رضوراتها، للطبيعة ولكنَّ
النمر «فارس الفارس، هذا ِصيغ كما الصرب من ِصيغ وإن حتى طبع، ولكل — الحديد من
بمرأى الفارس استبَرش يمينه، عن بعيًدا يزْل ملَّا امَليِّت والبحر الظهرية، ففي الرابض»؛
وكذلك النهار؛ ذلك منتصف يف له محطٍّا يتَِّخذه أن أراد بٍرئ حافة عىل نَمْت ثالٍث أو نخلتنَي
ومدَّ رأَسه، اآلن رفع صاحبه، كصرب وطيٍد بصٍرب ُقُدًما يسري كان أْن بعد الكريم، جواده
هللا ولكن واالنتعاش، الدعة حيث الحياة، ماء بُعٍد عىل اشتمَّ كأنه خبَِبه، يف وسارع أنفه،
املكان ذلك يبلُغا أن قبل باملخاطر، ويُحوطهما بالعناء، يُصيبهما أن وراكبه للجواد قدَّر

الرغيب.
النخل جماعة إىل التفاتَُه ويُعري يُحدِّق، يفتأ لم الذي الرابض، النمر فارس أن وذلك
األشجار تلك عن النائي الشبح ذلك انفصل ثم خاللها؛ يتحرك شبًحا كأنَّ له بدا النائية،
عىل خيَّاٍل عن وتبدَّى مسارًعا، الفارس نحو وتقدَّم الخفاء، بعض َمسريه تُخفي كانت التي

أوروبا. يف املَلكية مناِصب يقصد 3
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مع يرفرف الذي األخرض وقفطانه الطويلة وحربته عمامته دلَّْت اقرتب وملَّا الجواد. ظهر
الصحراء.» يف صديًقا الرجل يُالقي «ال الرشقي: امَلثَل ويقول عربي؛ فارس أنه عىل الريح،
عىل ُولِد كأنه اء، عدَّ حصاٍن عىل أقبل وقد — الكافر ذلك كان إْن البتَّة الصليبي يأبه ولم
الوالء يمني أقسموا الذين األبطال، من بطل وهو لعلَّه، بل صديًقا، أو عدوٍّا — نرس جناح
وسنانه به، ولبث بيمينه وأمسكه رسِجه من رمحه فاستلَّ عدوٍّا، كان أنه لو ودَّ للصليب،
هذا للقاء واستعدَّ بِمهمازه، الجواد َة همَّ واستحثَّ بيَساره، العنان وجمع ِنصفه؛ إىل مرفوع

املعارك. من كثرٍي يف الظفر حداه رجل إال يملكها ال مطمئنَّة، بنفٍس الغريب
بأطرافه جواده زمام مالًكا ِجنِسه، بني من الفرسان يعدو كما يعدو، العربي وأقبل
أن له يتسنَّى بحيث يُرساه يف ُمرتخيًا أرسله الذي العنان عىل ُمعتِمد غري جسمه، وبكلِّ
الذي الفضة، من بخيوٍط امُلحىلَّ القرن وحيد جلِد من املصنوع الرقيق امُلستدير درعه يُحرِّك
نحَوه يُصوِّبه قد ما ته، خفَّ عىل به، يُصدَّ أن يريد كأنه به ح ويلوِّ ذراعه عىل يحمله كان
ُمستقرٍّا وال ًدا ُمسدَّ يكن فلم الطويل نصلُه أما مروعة. طعناٍت من الغربي الفارس ذلك
ذراع. قيد عىل رأسه فوق به ويهزُّ بيمينه، َسوطه من عليه يقبض كان وإنما عدوِّه، كنصل
يهمَّ أن النمر فارس من يرتقب كان منه، دنا وملَّا عدوِّه، نحو العربي الفارس هذا وهرول
أن يرَض لم الرشق، جنود بعادات عليٍم جدُّ وهو املسيحي، الفارس ولكن للنِّضال، بجواده
عدَّة ويف سالحه يف أن يقنٍي عىل وهو بغتة، فوقف تحته، طائل ال بعناءٍ الكريم جواده يُنهك
فعًال تقدَّم إن العدوِّ عىل — َعْدِوه يف يسارع أن دون — الغَلبة له يكُفل ما القوي جوادة
فاقرتب زميلُه، أدركها كما وأدرَكها العاقبة، هذه باحتمال العربي الفارس وأحسَّ للنضال.
بحذٍق يساًرا بجواده واستدار أدنى، أو قوسني قاَب إال بينهما يكن لم حتى املسيحي من
وجابََه مكانه، يف وهو الغربي الفارس فالتفَت دورتنَي، َعدوِّه حول ودار حذْق، يفوُقه ال
دار أنه لو العربي ودَّ وحينئٍذ الخلف، من يطعنَه أن يُحاول كان إذ رجاءه، فخيَّب عدوَّه
كالبازيِّ وأقبل أخرى مرًة الهجوم حاول ثُم ذراع. مائة بُعِد إىل القهقرى ورَجع بجواده
مهاجًما ثالثًة اقرتب ثم سجال؛ دون يتقهقر أن الثانية للمرة واضُطرَّ الحزين، مالك عىل
برسجه، امُلعلَّقة بمطرقِتِه توٍّا املسيحي الفارس فأمسك السابقتنَي، املرَّتنَي يف هاجم كما
بيٍد املطرقة فصوَّب بحركاته، فيها العدو يُنِهكه قد التي امُلراوغة هذه من ينتهي أن وأراد
وأدرك أمري، من أرفع أو أمريًا إال يَخْلُه لم الذي العدو رأس إىل يحيد، ال وهدف حديد، من
وبني املطرقة بني وحال الرقيق درَعه فرفع بها ُقصد التي املروِّعة الرضبة هذه العربي
العمامة فت خفَّ وقد عمامته، عىل بالدرع فهَوْت الوْقع شديدة كانت الرضبة ولكن رأسه،
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هذا من املسيحي ينتفع أن وقبل مغلوبًا. جواده عن سقط الرجل ولكن الرضبة، ة حدَّ من
وامتطى — جواِره إىل خفَّ وقد — جواده وجذب مرصعه من وهبَّ عدوه خفَّ الخذالن،
ولكن إيَّاها، يَسلُبه أن النمر فارس حاول ميزٍة كل واسرتدَّ الرِّكاب، يمسَّ أن دون صهوته
قوة تذكَّر وقد — الرشقي الرجل فحاول ثانية، مطرقته من تملَّك قد بدوره كان الفارس
املطرقة منال عن بمنأى ويظلَّ ِحذَرها لنفسه يأخذ أن — هدفه إصابة يف وحذقه عدوه
نصَله فدكَّ السهام، برمي بعٍد عن امُلقاتلة يف رغبتِه عن وأبان حني، منذ بوقعها أحسَّ التي
ثم ظهره، إىل كانت قصريًة قوًسا بقوٍة وشدَّ الوغى، ساحة عن بعيًدا الرمال يف الطويل
أطلق خاللها ويف السالفة، دوراته من مدى أوسع ثالثًا أو دورتنَي به ودار بجواده ركض
ما نفسه املسيحي به يَقي متنٌي ِزيُّ ولوال تُخطئ، ال بمهارٍة املسيحي عىل ستٍّا النِّشاب
فصاَدف سابًعا سهًما العربي أطَلَق ثم هام، السِّ طعن من ستٍة جراح من ينجَو أن له كان
فوق من شديدة سقطًة املسيحي فسقط صالبة، غريه من أقلَّ كان مكانًا العدوِّ لباس من
عىل نفسه فألفى رصيِعه حال يتفرَّس نزل حينما العربي دهشة كانت ما ولشدَّ الجواد.
تحت بعدوِّه يأتي لكي إال الحيلة تلك إىل لجأ ما الذي األوروبي، ذلك قبضة يف غرٍَّة حني
خاطره، ورسعة ِته بخفَّ ينجو أن استطاع امُلميتة، القبضة هذه يف وهو العربي، ولكنَّ مناله؛
جواده وامتطى القاضية، اليد تلك من وأفلَت النمر فارس قبضة من سيِفه نطاق فخلَّص
املعركة هذه يف فقد ولكنه انرصف؛ ثم اإلنسان، كذكاء بذكاء حركاته يرُقب كان الذي
وفقد وراءه، يُخلِّفه أن اضطرَّ الذي بنطاقه معلَّق وكالهما سهامه، وُجعبة سيَفه األخرية
فقارب املهادنة، يف املسلم الرجل هذا الخسارة هذه بَت فرغَّ النضال، أثناء عمامتَُه كذلك

ًدا. ُمتهدِّ ال ُمسامًلا يُمناه إليه ومدَّ املسيحي
«إنَّ العربي: قال الصليبيني مع للتفاهم عادة تُستخَدم كانت التي الفرنجية وباللغة
ُصلًحا؟» بيننا عقْدنا هالَّ النضال، وبينك بيني ينِشب فلماذا القتال، عن ُهدنة تَينا أُمَّ بني
للُهدنة رعايتك يل تكُفل كيف ولكن َرِضيت، «لقد وقال: الرابض النمر فارس فأجاب

ها؟» حقَّ
أيُّها أنا، يل ينبغي إنما العهود؛ يف نحنث ال النبيِّ أتباع «نحن وقال: األمري فأجاب
قلَّما والشجاعة الخيانة أنَّ أعِرتف أني غري الضمان، إليك أطلُب أْن الشجاع، النرصاني

يجتمعان.»
ساوَرتْه. التي الشكوك من أخجلتْه قد فيه امُلسِلم ثقَة بأنَّ حينئٍذ الصليبيُّ فأحسَّ
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العربي أيُّها ُمخلًصا رفيًقا لك ألكونَنَّ الصليب هذا «وحقِّ وقال: بِمقبضسيفه وأمسك
ُمتالِزَمني.» نبقى أن علينا ُكِتب ما

خيانة، قلبي يف لك ليس أن محمٍد وبربِّ هللا رسول بمحمٍد «أقِسم قائًال: عدوُّه فأجاب
اضطررُت حتى شفتَيَّ يمسُّ املاء كاد وما وَجب، قد الراحة فوقُت الَعني، تلك إىل بنا فهلمَّ

اقرتبت.» حينما أنازلك أْن
جنب، إىل جنبًا العدوَّان وسار والقبول، بالرِّضا توٍّا الرابض النمر فارس فأجاب

شك. من أثًرا فيهما تلمس وال غضب، عليهما يبدو ال النخيل، مكان قاصَدين
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كانت ولقد النفوس. فيها وتصفو األمن فيها يُسود فرتاٌت العصيبة األزماَن تتخلَّل ما كثريًا
الحرب أن الناس بني السائد كان حينما القديمة األقطاع عهود خاصيف بنوٍع كذلك الحال
لذَّة الهدنة أو لح الصُّ لفرتات فكان املجيد، وعملها الشاغل ُشغلها للبرشية تكون أن يِجب
إذ عينها الظروف إنَّ بل العصور؛ تلك يف املحاربون قلتها عىل بها يستمِتع لذة، أي دونها
البطل وكان النفوس؛ إىل تُحبِّبها كانت زائًال، عرًضا الفرتات هذه تجعل كانت التي ذاك،
يف به التقى وقد — لعدوِّه ضغينًة قلبه يف يُكنَّ أن طائٍل غري يف الوقت بذْل ِمن أنَّ يرى
وكان — التايل اليوم صبيحة يف الوطيس حامية معركة يف به يلتقي وقد يوًما، القتال
فكانوا امُللتِهبة، عواطفهم فيه تنفِجر مجاًال ظروفهم، ويف عهِدهم، يف أنَّ يعرفون الرجال
كانت التي القصرية الفرتات يف بعًضا بعضهم بُصحبة قوَّة، من أوتوا ما بكل يستمتعون
إذا إال اللهم العصيبة، األوقات تلك لهم تسمح ما قْدر عىل آمنني، يتحادثوا أن لهم تُتيح
بغريهما. تتعلق ال خاصة إحٍن ذكرى نفسيهما أثارت أو وعدوِّه، الرجل بني النزاع احتَدم
أتباع تستفزُّ كانت التي الشديدة، والعصبية بل الدينية، الفروق ة حدَّ من يَفلُّ وكان
املحاربني، هؤالء أمثال طبيعة من هو ساٍم، شعوٌر السواء، عىل الهالل وأتباع الصليب
أثُره يمتدُّ أخذ القوي الدافع وهذا حينذاك؛ الفروسية روح يه وتقوِّ تُلِهبه كانت شعور
فلسطني، أو إسبانيا أهل من العَرب من اء األلدَّ أعدائهم إىل املسيحيني من فشيئًا شيئًا
من هبُّوا الذين امُلتهوِّسني شني املتوحِّ أولئك قبل، من كانوا كما فلسطني، عرب يُعد ولم
القتال، أو اإلسالم يعِرضون اليسار، يف والسيف اليمني، يف بالقرآن العرب صحراء وسط
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وقد مكة؛1 نبيِّ محمٍد دين وجه يف يِقف أن نفسه تُحدِّثه من كل عىل والرِّق، الجزية أو
التحموا حينما ولكنهم ُمحاربني؛ غري قوم وهم اليونان، وأهل الشام أهل عىل ذلك عرضوا
العرب حماسة عن تقلُّ ال للدين، حماسًة تشتِعل قلوبهم كانت الذين — الغرب بَمسيحيي
— أصابوا طعنوا إذا والذين تُقهر، ال التي والشجاعة باإلقدام يتَِّصفون والذين أنفسهم،
التي الكريمة الفروسية تقاليد يف خاصة حذَوهم وَحذَوا أخالقهم، من شيئًا عنهم أخذوا
فضًال وهذا الشامخني؛ الغزاة القوم أولئك عقول استهوى ًال تأصُّ النفوس يف لة متأصِّ كانت
منهم وكان بل الفروسية، عْرض يف ألعابهم لهم وكانت ِسجالهم، لهم كان العرب أنَّ عن
مراعاًة دينهم حدود يُراعون ذلك إىل وكانوا املرتبة، علوِّ يف يُشبههم ما أو «الفوارس»
غري ٍة أُمَّ وبني بينهم عقدوها إذا بالهدنة يُخلُّون ال الغْرب، كأهل أناس ِتها دقَّ من يخَجل
أعظم ذاتها يف كانت ربما أنها عىل — الحرب كانت وهكذا وبعض؛ بعضهم بني أو ِتهم، أُمَّ
بني الودِّ وتبادل بل والرأفة، الُخلق وكَرم اإلخالص، روح إلظهار الفرصة تُهيئ — الرشور
الذين الرجال إحن زمنًا الصدور يف تكُمن حينما الهدوء، فرتات يف ر يتوفَّ ال ا ممَّ القلوب،
فريسًة وَقعوا أْن الطالع نكد بهم وبَلَغ حينه يف ينحِسم لم نزاٍع يف اشتبكوا أو املهانة، الَقوا

اإلحن. لتلك
الحروب، وطأة من ف تُخفِّ التي الرقيقة العواطف بهذه والعربي املسيحي أحسَّ
وئيدة بُخًطى راكبنَي وسارا أخيه، عىل يقيض كي ُجهده منهما كلٌّ َسعى بعدما وانطلقا
باَغتَه الرابضحينما النمر فارس يقِصدها كان والتي النخيل، حوَلها ينبُت التي الَعني نحو
زمنًا، كالهما واسرتسل عينَيه، من يتطايَُر والَرشر ُمسارًعا جاءه الذي العدو، ذلك َمسريه يف
وكأنَّ كليهما؛ أو أحدهما عىل يقيض أن كاد نضاٍل بعد الصعداء س يتنفَّ الته، تأمُّ يف كلٌّ
العربي جواد أما بينهما. ساد الذي الهدوء بذلك استمتاًعا منهما أقلَّ يكونا لم جواديهما
بالحركة أجهد أنه رغم األوروبي، الفارس جواد عىل بَدْت كما اإلعياء عالمات عليه تبُد فلم
كان بينما الغربي، الفارس جواد أضلع من العَرق وتصبَّب عنًفا، وأشدَّ مًدى أوسع إجهاًدا
إال منه يبَق ولم الهادئة، الفرتة تلك يف َمسريه أثناء عرُقه جفَّ قد الكريم العربي جواد
فازداد ليِّنة، الجوادان وطئها التي األرض وكانت ته؛ وعدَّ عنانه عىل يبدو كان ضئيل أثر

العاَلم يجهل — الرواية مقدمة يف نفسه عن حدَّث كما — املؤلِّف أن عىل بعَده وما القول هذا يدلُّ 1

الجهل. كلَّ العربي
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راكبه؛ وعبء الثقيلة ِته عدَّ عبء تحت ينئُّ كان إنه إذ شقاء؛ عىل شقاءً املسيحي جواد
الغرين، يُغطِّيها التي امُلرتبة األرض تلك يف ويقوده فوقه من يقِفز أن الفارس فاضطر
عىل نشاطه الجواد اسرتدَّ وهكذا الرمال؛ أدقِّ من لينًا أشدَّ تها فصريَّ الشمس أحرقتها والتي
لب الصُّ حذائه يف يتعثَّر كان الحديد، لبس من عليه ما لكثرة الفارس، ألنَّ صاحبه، حساب

املقاومة. تحتِمل ال التي الرقيقة األرض تلك فوق يميش وهو خطوة، كل يف
قال حتى شفٍة ببنِت أحُدهما ينبس لم واملسيحي العربي بني الهدنة انعقدِت وُمذ
أنت ماذا ولكن العناية، منك يستحقُّ القوي جوادك فإنَّ فعلت، ما «ِنعَم لصاحبه: العربي
باطن يف يغرسها أن يُريد كأنه خطوة، كلِّ يف بأقدامه يسيخ وهو الصحراء يف به فاعل

النخيل؟» كجذور األرض
العربي بها تحدَّث التي السخرية نغمة إىل مطمنئٍّ غري وهو املسيحي، الفارس فأجاب
علٍم من لَديك ما بمقدار أصبَت ولقد العربي، أيها قلَت ما ا «حقٍّ وقال: املحبوب، جواده عن
تقلُّ ال بُحريٍة فوق بالدي يف اليوم قبل حَمَلني قد هذا جوادي أنَّ اعلم ولكن ومالحظة،
حوافره.» فوق واحدة شعرة منه تبتلَّ فلم ذلك، ومع وراءنا، خلَّفناها التي تلك عن سعًة
وارتسَمْت به، تأدُّ به يسمح ما قْدِر عىل الدهشة من شيئًا ُمبديًا العربي إليه فنظر
يُغطِّي كان الذي العريض الكثيف شاِربَه تهزُّ تَكْد لم خفيفة ساخرة ابتسامة شفتَيه عىل
إذا قيل، ما ا «حقٍّ قال: ثم تُفارقه، لم التي الجد نظرة اسرتدَّ ما رسعان ولكنه الُعليا؛ شفتَه

هراء.» إال تسمع لم الفرنجي إىل أصْخَت
كلمٍة يف أفرتتاب امُلنافق، أيها يشءٍ يف الذوق ُحسن من هذا «ليس الصليبي: فأجاب
طوية، سوء عن ال جهٍل عن تَصُدر أنك لوال تاهلل الرشف؟ مرتبة نال فارس بها ينطق
أنَّني أفتظنُّ قصري؛ أَمٌد إال عليها يمِض وملَّا ُمهادنة، من بيننا ما آِخر اآلونة هذه لكانت
الفراسخ بجوادي قطعُت بالسالح؛ جني ُمدجَّ فارس خمسمائة أحد إنَّني لك أقول إذ أكِذبُك

مرات؟» عرش هشاشة البلور من أقلُّ ولكنه صالبًة، كالبلُّور ماء فوق
خصيصة له إليه تُشري الذي الداخيل البحر ذلك إنَّ تقول؟ «ماذا قائًال: امُلسلم فأجاب
إنما موِجه، يغيضيف جسًما يحتِمل ال فهو غضبه، جام عليه صبَّ قد هللا أنَّ وذلك عجيبة،
وامُلحيطات بل عينه، امليِّت البحر هذا فإنَّ ذلك ومع ُشطآنه؛ عىل به ويرمي بعيًدا يقِذُفه
البحر احتمل ا ممَّ أكثر سطحها عىل الخيل أقدام وْقَع تحتِمل ال األرض، تحوط التي السبعة

وجنوده.» فرعون مسري األحمر
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إنَّني صدِّقني، ولكن العربي؛ أيها تعَلم فيما الحقُّ هو «هذا املسيحي: الفارس فأجاب
غري كاملاء يشءٍ إىل الحرارة بفعل األرض ل تتحوَّ هذا مناخكم يف ُخرافة؛ حديث أُحدِّثك ال
َدْعنا ولكن صالبته؛ يف كالصخر جسٍم إىل املاء ل تُحوِّ ما كثريًا فالربودة بالدنا يف أما ُمستقر؛
َمفازع من ليزايد زرقتها، ونقاء وصفائها بهدوئها الشتاء، يف البحار ِذكر فإنَّ هذا، من
من يتصاَعد بُخار إال هو إْن نستنِشقه الذي الهواء أنَّ يل يُخيِّل حيث الحارة، الصحراء هذه

كالحميم.» يَغيل ماؤه أتون،
من يعني ما يَستوضحه أن يريد وكأنه ُمتنبًِّها، صاحبه إىل حينئٍذ العربي فالتفَت
ولكنه الخداع؛ أو الغامض الرس منِزل نفسه من نزل قد أنه إال إخال ما الذي هذا، قوله
الضحك، يُحبُّون قوم من «إنك فقال: اه يتلقَّ كيف وعَرف رفيقه كالم إىل أخريًا اطمأنَّ
غريكم؛ مع أو بعًضا بعضكم مع مازحني الُحسبان، يف يقع لم وبما باملستحيل تتحدَّثون
أخطأُت ولقد العبني، الهني الجنِّ وأعمال الخيال يف يتباَرون الذين فرنسا فرسان أحُد أنت
رواية من نفسك طبيعة إىل أقرُب بالباطل الزهو فإنَّ حديثك، يف عارضتُك إذ صديقي يا

الحق.»
يزهون الذين هؤالء غري قوٍم ومن البالد، هذه غري بالٍد من «إني وقال: الفارس فأجاب
العربي أيها ولكنَّني، استطاعوا، إذا يُتِقنون ال بما أو يستطيعون، ال بما — تقول كما —
رجًال إال عينيك يف كنُت ما وأظنُّني املزاح، يف حذَوهم أحذو كنُت لك، قلُت فيما الجسور،
وسذاجة، ِصدٍق عن أنطق كنُت حينما حتى تُدركه، أن تستطيع ال بحديٍث أحدثك وأنا دعيٍّا

تذهب.» فلنَدعها ولذا
الغزير ماؤها يتألَّق فوَّارة العني وبَدِت النخيل، مكان صاحبانا بلغ اآلونة تلك ويف

ِظلَّيِْهما. تحت
هذا كان وكذلك القتال؛ وسط الُهدنة فيها سادت برهة عن ثنا تحدَّ أننا القارئ ويذُكر
ولم كالُهدنة، النفس عىل عزيًزا ُمجدبة، صحراء وسط جميًال مكانًا بَلغاه الذي امَلوِضع
فريًدا َمحالٍّ هنا كان ولكنه املوِضع، ذلك غري يف كان أنه لو النظر ليستوِقف املكان يكن
ال هللا، ِنَعم من وهما النمري، واملاء الظليل بالظلِّ املسافر يمدُّ البرص، مداه يبلُغ ال فضاء يف
صغرية جنًَّة جاورها وما العني أحاال قد هنا ولكنهما را، توفَّ إْن قدِرهما حقَّ املرء يُقدِّرهما
إىل كريمة ُمحِسنٌة يٌد امتدَّت التاريخ، يف امُلظِلمة فلسطني أيام تبدأ أن وقبل الخلد. جنان من
الرتاب، يُغطيها أو األرض، تبتِلعها ال كي سقيفة، وفوقها سياًجا، حوَلها فأقامت العني تلك
سطح فتُغطي ريح، من نسمٌة هبَّت كلَّما مسريها، يف تنطلق ُمتداِفعة ُسحٍب يف يثور الذي
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مع كانت ولكنها منها، جانٌب م تهشَّ وقد ُمحطَّمة؛ ذاك إذ فكانت السقيفة أما الصحراء؛
يرسُّ ُمطمئنٍّا هادئًا ليبدو املاء إنَّ حتى الشمس، وَهج من مياهها وتحمي العني تُظلِّل ذلك
وانسلَّ اًجا. وهَّ ُمتألًقا حوله ما كل كان بينما شمس، من شعاع ه يَمسُّ ال والخاطر؛ العني
يجذب ولكنه الوجه، شاِئَه املرمر من إناءً قابال ما أول فقابال السقيفة تحت من صاحبانا
قد اإلنسان يَد وأنَّ محطٍّا، الزمان قديم يف كان املكان أنَّ عىل تلك بهيئته يدلُّ ألنه النظر،
وكان واإليواء؛ الراحة من ها حقَّ لنفسه يرعى — حد إىل ولو — كان املرء وأنَّ هناك، لِعبَت
غريه هناك أنَّ تذكَّر األمارات، تلك رأى ا فلمَّ والعطش، اإلعياء من يلَهُث العربي امُلسافر
أنهم يف شكَّ وال أوى، حيث فأَووا مشاقَّ من له تعرَّض ما مِلثل تعرَّضوا ن ممَّ الناس من
من خفيف تيَّار اإلناء من ب يترسَّ وكان والنماء؛ الخصب حيث إىل آمنني بأنفسهم خلصوا
وإذا العني، تُحوط كانت التي القليلة األشجار تلك ويغذِّي الرائي، عن يحتِجب يكاد املاء،
ُسنُدس من بساط وجوده عىل دلَّ البرص، عن واختفى الثرى تحت التيار ذلك غاص ما

الناظرين. يرسُّ أخرض
الخاص— نهجه —عىل منهما كل أخذ ثم رحالهما، امُلحاربان حطَّ اليانع املكان هذا يف
من الرشاب إىل السبيل له ويُهيئ الزمام، وطرف والعنان الرسج عبء من جواَده يُخلِّص
جواديهما، سبيل خليَّا ثم القباء، تحت ر تتفجَّ كانت التي الَعني من يرتوي أْن قبل اإلناء،
لحاجتهما األخرض الُعشب وذلك الصايف املاء هذا عن يَبعدا لن أنهما يقنٍي عىل وكأنهما

ُمستأنسة. طباٍع من فيهما عهدا ولِما إليهما،
كان الذي الضئيل زاده منهما كلٌّ وأخرج الُعشب، فوق واملسيحي العربي جلس ثُم
بطلعٍة النظر تبادال الزهيد، الطعام هذا تناول يف يَرشعا أن قبل ولكنهما به، ليتبلَّغ يحمله
وريبة؛ شكٍّا قلبيهما ومأل حني، منذ بينهما نِشب الذي الشجار ذلك نفسيهما يف أثارها
حد، إىل ولو خلقه ويُقدِّر ع، املروِّ غريمه َغور يَسرب أن يستطيع لو يودُّ منهما كلٌّ وكان
كريمة بيٍد ذلك لكان النِّضال ذلك يف مغلوبًا سقط لو بأنه يُقرَّ أْن منهما كلٌّ اضطرَّ وقد

رشيفة.
مثاًال يصلُح وكالهما ومالمحهما، شخصيهما يف نقيٍض طَريف عىل الفارسان وكان
أدَكنه، اللون أحمر شعُره هيئته، يف األقَدمني كالُقوط قويٍّا رجًال الفرنجي كان ته. ألُمَّ دقيًقا
ته فصريَّ الشمس حرارة وجهه لفحْت وقد غزيًرا، كثيًفا ًدا مجعَّ رأسه عن خوذته رفع ملَّا بدا
الزرقاوان عيناه عنه تنمُّ وما الشمس، للفحة تتعرَّض لم التي رقبته بعض من ُسمرًة أشدَّ
مثال عىل لحية له تكن ولم الُعليا، شفته يُظلِّل كان الذي وشاربه شعِره وَلون امُلنفرِجتان
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ناصعة أسناٍن عن يكشف االنفراج واسع وثغُره الصورة، جميل إغريقي أنُفه النورمان،
يزيد ال وعظمة، أنََفٍة يف رقبته فوق يرتكز صغري رأس له الرتتيب، جميلة َمتينة البياض،
عن ينُقص قد أنه عِلمَت حسابهما، والجدِّ للعناء حَسبَت إذا ولكنك عمره، يف الثالثني عن
يُشِبه البدنية، الرياضة هواة من كأنه البنية قوي القامة، طويل أربع، أو سنوات ثالث ذلك
القوة تلك كانت أن بعد قوَّته، عىل سلطان له يُعد فلم السنُّ به تقدَّمت قد رجًال يكون أن
تناُسٍق يف بيضاوان طويلتان يدان فإذا الحديدي القفاز خلع والنشاط؛ ة بالخفَّ ممزوجًة
يتميز التكوين، جميلتا العضالت مفتولتا وذراعاه كبرية، قوية ِمعصَميه عظام وإذا جميل،
ال اآلِمر رنَُّة صوته يف التعبري، يف ورصاحة واستهتاٍر حربي بُعنٍف وحركاته كالمه يف
اقتضِت كلما شديٍد وبأٍس ُمرتفٍع بصوٍت عواطفه عن يُعربِّ أن تعوَّد وكأنه الخاضع، ذلَُّة

عنها. يُفِصح أن الرضورة
الرجال، ط متوسِّ فوق قامته الغربي؛ الصليبي هذا نقيِض عىل فكان العربي األمري أما
أن يقُرب األخري كان إذ بوصات؛ ثالث عن يقلُّ ال بما األوروبي الفارس من أقَرص كان ولكنه
وتتناَسب وجسمه، حجًما تتَِّسق رقيقة، طويلٌة وذراعاه ويداه دقيقة، أطرافه عمالًقا؛ يكون
بقليل؛ ذلك قبل األمري أظهرهما اللَّتنَي واللِّيونة القوة عىل وهلٍة ألول تدلُّ ال ولكنها وطلعته،
يبَق لم وكأنَّه لحم، يكُسوه ال خفيًفا أطرافه من بدا ما رأيَت النظر، يف أمعنَت إْن ولكنك
واإلجهاد، للعناء هذه بهيئته أعدَّه قد هللا كأنَّ رجل وعروق؛ مفتول وعَضل عظام إال منه
هذا وكان اإلعياء؛ أنهَكه وقد وزنه مع وحجُمه قوته تتعادل البدين بالفارس البتَّة ليس
كان وما أبنائها، من هو التي الرشق قبائل إجماًال طلعِته يف يُشِبه الحال بطبيعة العربي
العرب؛ فرسان وصف يف العهد ذلك يف امُلغنُّون يُردِّدها كان التي امُلباَلغات تلك عن أبعَده
تُمثِّل أنها عىل اللوحات عىل يعِرضها الشقيق2 الفنُّ زال ما التي الخيالية الصورة تلك وعن
شمس أثر من شديدة ُسمرة تعلُوه رقيًقا، التكوين، جميل املالمح، دقيق كان العربي. رأس
وأنف أطرافها، بتشذيب ُعني الشعر، ُمتموِّجة سوداء ُمرَسلة لحية له امُلحرقة، الرشق
وبياضها جمالها يف تُناِفس وأسنانه برَّاقتان؛ سوداوان تان، حادَّ وعينان مستقيم، ُمستٍو
إذا الُعشب، فوق بجسمه يتمطَّى وهو العربي كان الوصف، وقصارى الصحراء؛ عاج
الالمع الرقيق، الضيِّق والحدِّ الهاليل الشكل ذي الربَّاق كُمهنَِّده البنية، القوي بُمنازله قيس

التصوير. فنَّ يقصد 2
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وألقاه صاحبه خلعه الذي الثقيل، الُقوطي الطويل بالسيف قورن إذا الباتر، الدمشقي
أو — وحدَّتها مالمحه ة ورقَّ جبهِته، ِضيق ولوال العمر، زهرة يف األمري وكان األديم. فوق

الجمال. يف آيًة لُعدَّ — للجمال األوروبيني تقدير حيث من كذلك كانت لعلَّها
بسلوكه يدلُّ للتقاليد، امُلراعاة شديد ُمتعاليًا ا جادٍّ معاملته يف الرشقي املحارب كان
— وحرارته املزاج ة بحدَّ ُعرفوا الذين — القوم أولئك عليه ُفِطر ما عىل النواحي بعض من
عىل يدلُّ كما الطبع، ة حدَّ من عليه ُجِبلوا ما أنفسهم يَُقوا كي به يستمِسكون حرٍص من

القيود. ببعض مسلكه يف يرتبط أن إىل صاحبها تضطرُّ كانت بكرامٍة إحساسه
كان ولكنه األوروبي، زميله كذلك به يحسُّ كان النفس بعلوِّ السامي الشعور هذا
واإلقدام، الُجرأة الفارساملسيحي عىل اإلحساسيُميل هذا كان فبينما مسلِكه، يف يختلفعنه
يرُسم كان رأيه، غري برأٍي يأبَُه ال مكانته بعلوِّ إحساسه لفْرط وكأنه االكرتاث، وعَدم بل
منهما كلٌّ كان لقد نعم امُلعاَرشة. آلداب امُلراعاة شديَد يجعله املجاملة من نوًعا للعربي
عليه يِجب بما الظريف التَّفكُّه روح عن تصُدر كانت املسيحي مجاملة ولكن اآلخر، يُجامل
يرتِقب غريه كان بما قوي إحساٍس عن يصُدر مجاملته يف امُلسلم كان بينما غريه، نحَو

منه.
تمر، من فحفنٌة زهيد، جدَّ كان العربي طعام ولكن خفيف؛ بطعام الرجالن وتَبلَّغ
ف تقشُّ عىل نشأ إنه إذ جوعه، رَمق تُسدَّ ألن تكفي كانت الخِشن الشعري خبز من ولُقمة
البذخ سوريا، فتح ُمذ عليها، غَلَب ما كثريًا العربي العيش بساطة أنَّ رغم وذلك الصحراء،
أوى التي الجميلة العني ماء من قليلة بقطراٍت وجبتَه اختتم ثُم حد؛ له ليس الذي الوافر
منه يتألَّف ما أهمُّ وكان خشونته، رغم شهيٍّا فكان املسيحي طعام أما إليها. وصاحبه
وصبَّ الجلد من قنينًة أخرج ثم أنفسهم، عىل املسلمون يُحرِّمه الذي د، املقدَّ الخنزير لحم
وعليه ويستقي ُمقبلة، بنفٍس طعامه يتناول أخذ وهكذا الصايف، املاء من خريًا رشابًا منها
وهو املرء يتظاهر أن اللياقة من ليس أن يرى كان الذي العربي كذلك وال الرضا، أمارات
يهزأ نفسه دخيلة يف كان منهما كالٍّ أنَّ َريَب وال الدنيئة؛ الجسم حاجات من يقيضحاجة
مسلَكيهما بني الكبري الفارق ذلك الشعور هذا من وزاد باطًال؛ ِدينًا يتَِّبع كيف زميله من
النضال ذلك أثر من فكان صاحبه، ذراع بثَِقل كلٌّ ا أحسَّ قد اثنيهما لكنَّ وطعاَميهما؛
مع العربي ولكنَّ دونه، اعتباٍر كلَّ وأخَفيا التقدير يتبادال أْن بينهما نِشب الذي العنيف
تطلَّع أْن وبعد ومسلكه، املسيحي خلق من يَُرْقه لم ما إىل بكلمٍة يُشري أن إال يَسْعه لم ذلك
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طويًال وجبتِه من مدَّت التي القوية الفارس شهية إىل — شفة ببنت ينبس أن دون — مدَّة
وقال: الخطاب إليه ه وجَّ طعامه، من هو فرغ أن بعد

الطعام تناُول حني يكون أن كالرجال يُقاتل باملرء يليق هل الجسور! النرصاني «أيُّها
وأنت رآك إذا بدنُه ليقشِعرُّ الكافر اليهودي حتى أنه ألظنُّ إني وهللا الذئاب؟ أو كالكالب

الجنَّة.» أشجار ثَمر من تتناول كأنك بشهيٍة تأُكل
قال: ثُم بها، يرتقَّ أن دون عليه أُلِقيَت التي التهمة تلك من ُمتعجبًا املسيحي فالتفت
لم ما آتي أْن يل وأنَّ املسيحية، بالحرية أستمِتع إنما أني اعلم الجسور! العربي «أيها
نخضع أنَّنا العربي أيُّها ولتعلم البالية. موىس ملَِّة نرَي تحت يرزحون الذين اليهود يستِطْعه
قصرية، التينية بعبارٍة حديثَه واختتم شاكرون!» هلل إنا مريم! يا هللا حيَّاِك سامية؛ لرشيعٍة

وسواس. من زميله يُساور ما يتحدَّى كأنه الجلدية القنينة من كبرية جرعًة احتىس ثم
كالوحوش تطعم إذ إنك ُحريتك؟ من جزء اعتبارك يف أيًضا «أفهذا العربي: فقال
إىل بنفسك تهبط إنما البهائم، تأباه الذي السام، الرشاب هذا تحتيس وإذ الضواري،

الحيوان.» حضيض
هللا أسبغ ما تلَعن إنما أنك الغافل العربي أيها «اعلم د: تردُّ دون املسيحي فأجاب
بعَد القلب يُنِعش فهو تناوله، يف حكيًما كان ِلمن حالل العنب عصري إنَّ ِنَعم. من علينا
بالخمر يستمِتع من الحزن. وطأَة عنه ف ويُخفِّ مرِضه، يف املرء فؤاد ويُرطِّب العمل، عناء
إدمانه يف فليس الرشاب يف يُدِمن ومن يومه، ُقوت عىل يحمده كما الكأس عىل ربَّه يحمد

الخمر.» تحريمك يف غفلًة منك بأقلَّ
مقبضخنجره، إىل يُده وامتدَّت عينَيه، من الَرشر فتطايََر السخرية هذه العربي وأدرك
به، بطش حينما منازله قوة ذَكر ملَّا ثائره هدأ أن يلبَْث لم طارئًا، خاطًرا إال يُكن لم ولكنه
أثُرها يزْل لم التي القبضة تلك الحياة، يف أَمٍل من له يبَق ولم قبضته، يف منه واستوثق
يُواِصل بأن — ذاكرته إىل ذلك استعاد إذ — العربي فاكتفى وعروقه، أطرافه يف ينبض

الحني. ذلك يف له آَمُن ذلك فإنَّ شفاًها؛ النزاع
تَستثري بجهالتك أنك لوال الغضب، لتبَعُث هذه كلماتك إنَّ النرصاني أيُّها «وهللا فقال:
املساجد بأبواب يِقفون الذين أولئك من عًمى أشدُّ وأنت ترى وكيف — ترى أفال الرحمة؛
يف ما أنَفِس وإىل بيتِك إىل تمتدَّ لم بها تفخر التي الحرية هذه أنَّ — َدقات الصَّ يسألون
ينكح ال أن منكم الرجل عىل فرَضْت — اتبعتموها إذا — رشيعتكم فإنَّ اإلنسان، سعادة
فاضت وسواء عاقًرا، أو كانت َولُوًدا مرضها، ويف تها ِصحَّ يف بها يرتبط واحدة، زوجٍة غري

36



الثاني الفصل

إال النرصاني أيها هذا إْن تاهلل والشحناء؛ بامُلنازعة أو والرسور بالدعة وَمبيته مأكله عىل
إبراهيم أبينا بملَِّة األرض يف للمؤمنني النبيُّ جاء لقد املسلمني؛ دين إىل انُظر عينه. الرقُّ
كيفما الجميالت النساء د تعدُّ الدنيا يف لنا فأحلَّ اإلنسان بني أحكم سليمان وملَّة القديمة

العني.» بالحور اآلخرة يف ووعَدنا شئنا،
األرض يف أعبُد وبالتي يشء، كلِّ فوق السماء يف أُقدِّس «والذي وقال: املسيحي فأجاب
الخاتم هذا جوهرة إىل انُظر هداه؛ وضلَّ بصريتُه عِميَت كافر إال أنت إْن يشء، كلِّ من أكثَر

تقدير؟» كلَّ تُفوق ِقيمتَها أن تظنُّ أال إصبعك؛ يف تلبس الذي
هذه شأن ما ولكن يُشبهها، ما بغداد أو البرصة يف وليس «أجل، العربي: فأجاب

فيه؟» نحن وما الجوهرة
م وهشِّ هذه فأيس ُخذ اآلن. نفسك أنت بذلك وستشهد كبري، «شأنها الفرنجي: فأجاب
ما وحَدها شظيٍة لكلِّ أن تظنُّ كنَت إْن ني خربِّ ثم شظية، عرشين إىل الكريم الحجر هذا
من لها كان ما ُعْرش لها مجتمعة كلها الشظايا أنَّ أو قيمة، من بأِرسها للجوهرة كان

ثمن؟»
معشار ُعرش تعادل لن الحَجر هذا جزيئات إنَّ صبياني. سؤال «هذا العربي: فقال

سليًما». الجوهر
المرأٍة الحقُّ الفارس يحمله الذي الحبُّ العربي، أيُّها «كذلك، املسيحي: الفارس فأجاب
الالئي أزواجك بني تُوزِّعه الذي الحبُّ أما سليمة، اللؤلؤة كهذه هو ُمخلصة، جميلة واحدة
الشظايا تلك بمثابة إال هو فما أزواج، كأنصاف إليهنَّ تنُظر الالئي وإمائك تستعبدهن،

الحر.» الجوهر هذا من امُلتفرِّقة
يف أمِعن والحديد، الذهب بني تُفرِّق ال ملجنون، إنك املقدَّسة الكعبة «وربُّ األمري: فقال
جالله الخاتم تُكِسب التي هي الزريَّة الآللئ تلك وسط الُكربى الجوهرة هذه أنَّ تجد النظر
عزمه يف الرجل هو األوسط الجوهر هذا جماله؛ ِنصف له كان ملا ولوالها قيمتَه، وتُعطيه
النساء فهي نيا الدُّ الجواهر من الحلقة هذه وأما نفسه، من إال قيمته يستمدُّ ال وكماله،
الخاتم من األوسط الحجر انزع ويهوى؛ يشاء كما عليهنَّ يُرِسله بريقه، من بريَقها تستمدُّ
الذي التَّشبيه تفهم أن يِجب هكذا وإنما قيمته؛ يف الآللئ من ُدونه ما ويهبط قدُره له يبَق
الرجل، فضل من تها ورقَّ املرأة جمال «إنما معناه: ما الشاعر املنصور قال ولقد به. أتيَت

ماء.» البحار يف تألَّق ما الشمس ضياء فلوال
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عىل يوًما بُرصه يقع لم كرجٍل تتكلَّم إنما إنك العربي، «أيُّها قائًال: الصليبي فأجاب
علينا لهن الالئي — أوروبا بنات شهدَت لو أنك صدِّقني الحروب، أبناء بحبِّ جديرة امرأة
املسكينات الشهويات لهاتيك حبٍّ من ذرٌَّة قلبك يف بِقَي َلما — اإلخالصوالوالء هللاحقُّ بعد
لنا كِلمتهنَّ سيوفنا؛ ويحدُّ ِحرابنا يُدبِّب نسائنا جمال إنَّ «حريمك». منهن يتألَّف الالئي
تكن ولم القتال يف بَرز إذا الفارس فكذلك لهيبُه، انطفأ إذا يُنري ال املصباح أن وكما رشيعة؛

حبه.» يُوليها فتاة له
عرًضا أعدُّه دائًما وكنُت الغرب، فرسان يعتِور الذي الخبل هذا إيلَّ نما «لقد األمري: قال
ولكنِّي أجوف، قٍرب عىل تستولوا كي البالد هذه إىل يدفعكم الذي الجنون ذلك أعراض من
كيًال يكيلونه الثناء من بهم التقيُت الذين الفرنجة من سمعُت ما فْرط مع — ذلك مع —
هؤالء من يجعلَن الالئي الفاتنات الساحرات أولئك رأيس بعيني رأيُت لو أودُّ نسائهم، عىل

فؤادي.» ويرىض نفيس تطمنئَّ كي يُردن، ِلما أدواٍت املحاربني
املقدَّس القرب إىل الحجَّ أقصد أني لوال وهللا الجسور، العربي «أيها الفارس: فأجاب
من كلِّ من أكثر يعِرف الذي إنجلرتا، ملك رتشارد ُمخيم إىل آمنًا أقودك أن يل فخًرا لكان
برعاية، عني تكلؤني ال مسكينًا تراني قد وإنك كريًما؛ عدوٍّا بالُحسنى يعاِمل كيف عداه
كثريًا ترى هنالك وإجالل. وتقدير أمٍن كلَّ وألمثالك، لك، أكُفل بأن قمني ذلك مع ولكني
يف يفوق نور منها يشعُّ صغرية، حلقٍة يف ُمجتِمعاٍت واإلنجليزي الفرنيس الجمال آيات من

مرة.» آالف عرشة تملك التي الآللئ تلك بمثل امُلرتَعة املناجم وَلَمعانه بريقه
كما طائًعا، دعوتك ألُلبِّنيَّ عهدك عىل بقيَت أنك لو الكعبة، «وُركن العربي: فقال
جوادك م تُيمِّ أن لك خريًا كان لقد الجسور، النرصاني أيها وصدِّقني، طائًعا، وهبتَنيها
ال بحياتك تعريض إال هو إْن جواٍز بغري املقدس بيت إىل مسريك فإنَّ قومك، مخيم شطر

له.» ُمربِّر
بيِده الدين صالح من توقيع عليه جوازي ذا هو «ها قال: ثم ورقًة الفارس فأخرج

وخاتمه.»
ِصيتُه طبق الذي الحاكم ذلك يده، وخط وسوريا مرص سلطان خاتم العربي فعرف
ردَّها ثم جبينه، بها ومسَّ تبجيل، بكل الورقة لثَم ثُم األرض، نحَو برأسه فانحنى اآلفاق،
لم إذ ودِمك، دمي إىل وأسأَت فك ترصُّ يف اندفعَت لقد الفرنجي، «أيها قائًال: املسيحي إىل

التقينا.» حينما الورقة هذه عىل تُطِلعني
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لكان هاجمتْني األعراب جنود من ثلًَّة أنَّ ولو سنانك، رافًعا آتيتني «لقد الفارس: فقال
ذلك.» كرامتي أبَْت فقد واحد رجل وأنت أما السلطان، جواز أظهر أْن النفس َرشف من

يعِرتض أن استطاع قد واحًدا رجًال «ولكنَّ وقال: وعظمة بكربياء العربي فأجاب
سبيلك.»

البزاة إنَّ كمثلك؟ الناس من كم ولكن الجريء، امُلسلم أيها «صدقَت املسيحي: فأجاب
مفرد.» واحٍد عىل جماعة تنقضَّ لن رسبًا أقبلْت وإذا األرساب، يف تطري ال

كان حينما عزَّته يف انجرح قد كان أن بعد الثناء، هذا من ُرسَّ قد العربي أنَّ ريب وال
وما وعدل، صواب «هذا قال: ثم تلميًحا، صاحبه شأن من ر ويُحقِّ بنفسه يفخر األوروبي
ملك ِحمى يف وشخُصك برضبتي أُصبك لم إذ ا حقٍّ مجدوًدا كنُت إنَّني إليك؛ أيسء أن يل كان

السيف.» حدُّ وألصابني الُجرم، هذا جزاء النقمة عيلَّ ْت لحقَّ جندلتُك أنَّني ولو امللوك،
أنَّ بلَغني فلقد ينفعني، بما انتهى قد األمر أنَّ أسمع أن ني «يرسُّ الفارس: فقال
فرصته.» لهم تهيَّأت إذا ْلب السَّ يف يرتدَّدون ال الذين ُقطَّاعها من بالكثري موبوءة الطريق
لك أُقِسم ولكنِّي الجسور، املسيحي أيها به، تُك خربَّ فيما صدقتُك «لقد العربي: قال
بخمسة لك االنتقام نفيس عىل ألخذُت األرشار هؤالء أيدي يف سقَطت لو أنك الكريم بالنبي
لتلك تسَمع ولن ناء، مكاٍن إىل أسرياٍت نساءهم وأرسلُت جميًعا ولقتلتُهم جواد، آالف
يف املوت ولنرشُت دمشق، حول فرسخ خمسمائة حدود يف يُذَكر اسًما ذلك بعد القبيلة

بعد.» من حيٍّا كائنًا فيها ترى فلن بالدهم جذور
نفسك عىل تأخذها التي ة املشقَّ هذه ليَت النبيل، األمري «أيُّها قائًال: الفارس فأجاب
بي أراد إْن هللا، بيد أمري أنا إنما مكانة، منِّي أعىل آخر لشخٍص االنتقام سبيل يف كانت
مكاٍن إىل الطريق إيَّاي لهدايتك ا حقٍّ لك مَلدين وإنَّني فرش، ا رشٍّ بي أراد وإن فخري، خريًا

املساء.» هذا فيه أسرتيح
األسود.» قبائه تحت أبي خباء يف راحتك «ستِجد العربي: فقال

قدِّيس رجٍل مع مستغفًرا ُمصليًا املساء أقيضهذا أن يل ينبغي «إنما املسيحي: فأجاب
هللا.» عبادة يف العمر ويقيض القفر هذا يسكن جدَّة» «بعني تيودوريك اسمه

آمنًا.» املكان هذا أُبلِّغك أن من أقلَّ «ال العربي: فقال
ذلك عىل خطر ذلك يف يكون قد أنه تدري أال ولكن الحارس، «ِنعم املسيحي: فأجاب
أتباع إىل الُقساة قومك أيدي فيها امتدَّت مرٍة من فكم سالمته، ُمستقبل يف الطيِّب األب
بالسيوف ُمسلَّحني إال البالد هذه نقصد ال فنحن ولذا بدمائهم، وتلطَّخت املسيح، السيد
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الذين والرهبان األخيار القديسني ونحمي املقدَّس، القرب إىل الطريق نفتح كي والِحراب
واملعجزات.» األمل أرض األرض، هذه يقطنون

حنثوا ما كثريًا الشام وأهل الروم أنَّ تعلم أال النرصاني! «أيُّها وقال: امُلسلم فأجاب
من للمسلمني خليفة وأول النبي، خليفة الصديق بكر أبا نتَِّبع إنما ونحن لنا، عهودهم يف
أيدي من سوريا يستخِلص كي به بعث حينما يت الصِّ الذائع القائد لذلك قال إذ بعِده،
الوغى، ساحة يف الرجال تحارب كما وحاربوا سفيان، بن يزيد يا ورجالك اذهب الكفار:3
روا تُدمِّ وال البالد، تُخرِّبوا وال واألطفال، والنساء واملرىض الشيوخ تقتلوا أن حذاِر ولكن
كانت وإن حتى — بالعهود فلتفوا عاهدتم وإذا هللا، نعم من فهي والقمح الفاكهة أشجار
الصحراء، يف هللا ويعبدون بأيديهم يعملون قدِّيسني رجاًال صادفتم وإذا — تكم مرضَّ يف
أنهم فاعلموا حليقة، برءوس ألفيتموهم إذا أما مساكنهم؛ تهِدموا وال بأذًى وهم تمسُّ فال
أو يؤمنوا حتى رأفٌة بهم تأخذكم وال واقتلوهم بسيوفكم، وارضبوهم الشيطان أتباع من
جنود إال نِرضب ولم فعَدْلنا، فأطْعنا، النبي، رفيق الخليفة أمَرنا هكذا الجزية. يدفعوا
أمٍة عىل ًة أمَّ يُثريون ال الذين مريم، بن عيىس أتباع األخيار الرجال أولئك أما الشيطان،
الذي صاحبك كان وملَّا وِحًمى. ظالٍّ لهم كنَّا فقد الدين، له ُمخلصني هللا يعبدون وإنما
لم النبي نور يكن وإْن والتقدير والخري املحبَّة إال له أحِمل ال فإني هؤالء، من رجًال تقصد

يبلُغه.»
كان إن ولكنه ا، قسٍّ ليس أقصد الذي الراهب أنَّ سمعُت «لقد املحارب: الحاج فقال
من أثيم ُمعتٍد كل هذا برمحي عنه ألصدَّنَّ فتاهلل املباركني، املقدَّسني الرجال أولئك أحد

«… املسلمني أبناء الكفرة
ِكَلينا فإنَّ اك، أتحدَّ وال اني تتحدَّ أالَّ ولك يل خري «أخي! وقال: كالمه العربي فاعرتض
الذي — تيودوريك إنَّ وِسنانه. بسيفه للرضب يكفيه من قومه بني من يِجد أن يستطيع
عىل ولكنه عجيبة، أطوار واآلخر الحني بني وله والعرب، الرتك ِحمى يف — عنه ثتني حدَّ
ن ممَّ الحماية ويستحقُّ الطيب، الرجل سلوك يسلُك — املسيح أتباع من كتابٍع — الجملة

«… هللا بعث

املنسوبة العبارة هذه فإنَّ ولذا — املقدمة يف يُشري كما — التاريخية الدقة يتحرَّى ال «سكوت» أن يالحظ 3
عربي. أصل لها يكون ال قد عنه هللا ريض بكر أبي إىل
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اسم واحٍد نََفٍس يف لفظَت أنك لو بمريم «قسًما وقال: متعجبًا املسيحي قاطعة وهنا
4«… مع املكِّي الحادي ذلك

حتى لحظة تلبَْث لم الكهرباء، كتيَّار الغضب من رعدة األمري حنايا يف ت تمشَّ وحينئٍذ
نحن إنما تعِرف، ال من بُسوءٍ تذكر «ال والِحكمة الوقار يُخاِلجه هدوء يف وأجاب انقشعت،
به. أتاكم الذي الدين حول قساوستكم ينسجها التي العقائد نُنكر ولكنَّا نبيَّكم، نقدِّس
أن عليك لشقَّ َمعونتي لوال أنه واعلْم الناِسك، به ينزل الذي الكهف إىل بنفيس سأدلُّك
يف ولنتحدَّث الدين، يف الجدل والرهبان للشيوخ فلنخلِّ طريقنا يف رضبْنا ما وإذا تبلُغه؛
السيف بظباة ولنتحدَّث الحسان، وفتنة القتال بمواقع لنتحدَّث أحداث. بأبطال تليق أموٍر

السالح.» وبريق

العرب بشئون وجهلهم الصليبيني ب تعصُّ شدَّة عىل يدلُّ مما ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل املسيحي الفارس يُشري هكذا 4

الحني. ذلك يف
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كلٌّ وأخذ مكانيهما من هبَّا ثم بعَده، انتعشا خفيًفا طعاًما وتناوال قليًال، امُلحاربان اسرتاح
الجهاز، ويحكمان تَيهما بعدَّ جواديهما يجهزان وهما — أخيه إىل املساعدة يد يمدُّ منهما
خبريًا الرجَلني ِكال وكان — الزمن من مدًة العبء هذا من األمينان الجوادان تخلَّص أن بعد
وهما — الجوادان وكان غناء؛ وال عنه مندوحَة ال واجبًا العهد ذلك يف كان الذي العمل بهذا
قْدر عىل ومحبَّتهما ثقتهما يُوليانهما — والرتحال القتال يف لصاحبيهما ُمالزمان رفيقان
شبَّ فقد العربي أما الشعور. هذا مثل إظهار يف فْرٍق من العاقل واإلنسان الحيوان بني ما
ييل الجندي حصان كان امُلحاربة الرشقية القبائل خيام ففي اإللف، وذلك املودة هذه عىل
إىل جواده رفعت قد والحاجة الظروف فإنَّ األوروبي، الفارس أما وأهَله؛ زوَجه أهميته يف
يبتعدا أن كثريًا الجواَدين عىل يشقَّ فلم ولذا الحرب؛ يف زميله مكانة عن تقلُّ ال مكانٍة
بينما جذًال، يصهالن وأخذا صاحبيهما من اقرتبا لقد بل الحرية، ويُحَرما الطعام، عن
أو نفسه، يعدُّ وكالهما العمل، ومواصلة الرحيل الستئناف عدتيهما ان يُِعدَّ الرجالن كان
ُمعدات تهيئة يف طريقته ويلحظ السفر يف رفيقه عدة إىل يتطلَّع وهو رفق، يف زميله يعاون

الركوب.
يديه وأغرق شفتَيه، املسيحي الفارس بلَّل الرحيل، ملواصلة جواديهما يَمتطيا أن وقبل
العني هذه اسم عرفُت لو «وددُت السفر: يف زميله الوثني1 للرجل قال ثم العني، ماء يف
عذوبًة أشدَّ بماءٍ حياتي ارتَويُت ما فوهللا الذِّكر، جميل لها أحفظ حتى النمري، املاء ذات

اليوم.» به أحسسُت الذي العطش نار به أطفأُت الذي مائها من

واملسلمني. اإلسالم يجهل كان فقد ذلك يف غرابة وال العربي، الرجل إىل «سكوت» يُشري هكذا 1
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الصحراء.» ُدرَّة «اسمها العربي: فأجاب
أحِمل لن ولكنني عني، ألف منه أتيُت الذي بالوادي إنَّ االسم. «ِنْعَم املسيحي: فقال
النفس تمدُّ التي النائية، العني لهذه أحملها التي العزيزة الذِّكرى هذه مثل أليِّها هذا بعد

غنًى.» عنها له ليس التي لباناته من لبانًة وتسدُّ القلب فترسُّ السائلة، بكنوزها
منه يستقي ال الذي امليت، البحر ذلك عىل هللا ولعنة قلت، ما ا «حقٍّ العربي: فقال
من يخرج حتى حيوان أو إنساٌن — جوفه يمأل وال فيه يصبُّ يفتأ ال الذي النهر من وال —

الجافة.» الصحراء هذه
الظهرية، وَهج تبدَّد وقد خالء، رمليًة أرًضا يقطعان املسري واستأنفا صاحبانا ركب
دقيًقا ترابًا جناَحيه عىل يحِمل ولكنه الصحراء، ة مشقَّ عليهما ن يهوِّ عليل، نسيٌم يهبُّ وأخذ
وعلَّقها خوذته فخلع منه، يضَجر بالسالح امُلثقل رفيقه كان بينما العربي، له يأبه يكن لم
مًعا سارا ثم الهاون، شكلها يف تُشبه خفيفة، ركوٍب تقيَّة بها واستبدل رسجه، بجانب
السفر، يف القائد أو امُلرشد بوظيفة يقوم والعربي ثان، يتحدَّ ال صامتنَي الزمن من برهًة
نحو رويًدا يسريان كانا التي النائية الصخور ومواضع العالئم دقيق بمشاهدة ُمستعينًا
يعرب وهو السفينة كربَّان العمل، هذا يف إال يفكر ال وكأنه قصرية، فرتًة كذلك وظلَّ حافتها،
يف الرغبة وأظهر طريقه، من استوثق — فرسخ نصف يقطعا وملَّا — ولكنه عسرية؛ قناًة

قومه. بني بني معهودة غري برصاحٍة الحديث باب فتح
بالكائن ليست ولكنها الحي الكائن هيئة لها ساكنة عنٍي اسم سألتَني «لقد فقال:
والرساء، اء الرضَّ يف ورافقته اليوم صادْفتُه الذي الزميل اسم عن أسأل أن يل فهل الحي،

فلسطني.» صحراوات يف هنا حتى يت الصِّ ذائع االسم هذا أنَّ إال إخال وما
جنود أن اعلْم ولكن بعد، الذيوع له يحق لم االسم هذا إنَّ ، «كالَّ املسيحي: فقال
تستسيغ ال أخرى ألقاٌب بالدي يف ويل الرابض»، النمر صاحب «َكنَْث ونني يُسمُّ الصليب

اسمك؟» وما أنت العَرب قبائل أي من املقدام! العربي أيها رشقية؛ أذٌن َمسمعها
أما كنث؛ سري يا به تنطقا أن شفتيَّ عىل هنيِّ اسمك أنَّ ني «يرسُّ وقال: امُلسلم فأجاب
القتال؛ يف حبٍّا وال إقداًما العرب عن تقلُّ ال جماعٍة إىل أنتمي أنا وإنما بعربي، فلسُت أنا
أرسة إليها أنتِسب التي بكردستان ليس وأنَّ الجبل، أسد شريكوه، أنَّني النمر فارس يا اعلم

سلجوق.» أرسة من أَرشف
الرحم، بصلة األرسة هذه إىل يمتُّ العظيم سلطانكم أنَّ إيلَّ نما «لقد املسيحي: فأجاب

صحيح؟» هذا فهل
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الظفُر رجًال، بطِنها من بعث بأن جبالنا ف رشَّ الذي هللا لرسول «حمًدا املسلم: قال
السمي فإنَّ ذلك، ومع والشام، مرص ملك أمام الحقرية كالدودة إال أنا ما بمنطقته، معقود
هذه إىل أتيَت الرجال من كم مع ني خربِّ الغريب، الرجل أيها املكانة. بعض بالدي يف

الحرب؟»
لم — معونة من وصحبي أهيل إيلَّ قدَّم ما بكلِّ — إنني لك «أُقِسم كنث: السري قال
رجًال خمسني من ونحًوا الحراب، حمل عىل امُلدرَّبني الرجال من عرشًة أجمع أن أستطع
ينضمَّ أن يُرْقه لم من هؤالء ومن جهيد؛ جهٍد بعد إال — والخَدم النبَّالون ومنهم — آخرين
من رجٌل بينهم ومن املرض، أهلكهم وكثري القتال، يف سقط من ومنهم التعس، لوائي إىل

هنا.» إىل ا حاجٍّ أتيُت أجله ومن الفراش، طريح عليل اآلن وهو فيه، أِثق السالح حَمَلة
بأجنحة ُمريشة كلها سهام، خمسة ُجعبتي يف إنَّ املسيحي، «أيها شريكوه: فقال
بعثُت ولو الخيل، ظهور عىل ُمقاتل ألُف جاءني خيامي إىل بواحدٍة منها بعثُت لو النسور،
إمرتي تحت ألصبح جميًعا أرسلتُها أني فلو ا، عدٍّ األوىل تعِدل أخرى طائفة هبَّت باألخرى
عىل وأنت راكب؛ آالف عرشة الصحراء جوف يف دبَّ قويس أرسلُت وإذا رجل، آالف خمسة

شأنًا!» أبنائها أقل من أنا بالًدا، تغزو أتيَت أتباعك من خمسني رأس
تفخر أن قبل — لتعلمنَّ العربي، أيها الصليب، «وحقُّ وقال: الغربي الفارس عليه فردَّ
التي الحرشات هذه من حفنٍة نقيضعىل أن الحديد من واحٍد بقفاٍز نستطيع أنَّا — بنفسك

ذَكرت.»
قبضتها يف الحرشات هذه تمتلك أن لها ينبغي الحديدية اليد هذه «ولكن العربي: فقال
الذي بالِحلف تودي أن كادت ساخرة ابتسامة شفتيه عىل وارتسَمْت عليها!» القضاء قبل
عند للشجاعة «وهل قائًال: وأردف الحديث مجرى حوَّل أنه لوال حديثًا، بينهما عَقداه
رجال، وال لَديك سالح ال وأنت — وعْدتَني كما — د فتتعهَّ عالية، مكانة املسيحيني األمراء

زمالئك؟» ُمخيم يف وسالمتي بِحمايتي
ودم الفارس اسم أنَّ العربي، أيها فاعلم هذا، سألتني وقد «أما املسيحي: فأجاب
يتمتَّعون ما عدا أمر، كل يف امللوك كبار منزلة إىل نفسه يرفع أن له يُخوِّالن الكريم الرجل
ما كِمثيل، مسكني فارس عزَّة نفُسه إنجلرتا ملك رتشارد َجرَح ولو ونفوذ؛ سلطاٍن من به

النزال.» يف ه حقَّ عليه يُنِكر أن — الفروسية لقانون وفًقا — له كان
الرجل يستطيع حيث العجيب، املنظر هذا مثل أشهد أن ألحبُّ إني «وهللا األمري: فقال

األقوياء.» أقوى مستوى إىل يرتفع أن وِمهماَزين، الجلد، من بنطاٍق الفقري
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كرامة عن قولك يُصدِّق يرتاع، ال وقلبًا حرٍّا، دًما ذلك إىل «أضْف املسيحي: فأجاب
الفروسية.»

عينها؟» الجرأة بهذه وقادتكم سادتكم نساء تُخالطون «وهل العربي: سأله ثُم
به، يقوم نبيل عمٍل كل يف فقًرا املسيحي العالم فرسان أشدَّ «إنَّ النمر: فارس فأجاب
جبينهنَّ حلَّنَي من ألجمل يَحيد ال الذي قلبه وإخالص أعماله وِذكر وسيفه يَده يقف ولكنه

أمريات.» من بتاٍج
أنك يف أشكُّ فما القلب؟ يملك ما أعز هو الحب إن حنٍي منذ يل تُقل «ألم العربي: فقال

نبيلة.» كريمة المرأٍة قلبك وهبَت قد
يف نندِفع ال أنَّنا اعلم الغريب، «أيها الخجل: حمرة وجنتَيه عَلْت وقد املسيحي فأجاب
ُحبي أن تعِرف أن ويكفيك نملك، ما أنفَس وهبناه الذي ُحبِّنا موضع عن فنتحدَّث الكالم
كنَت وإْن والكرم؛ النُّبل يف وغاية بل كريمة، نبيلة امرأًة به خَصْصُت قد — قلَت كما —
إىل واذهب — قولك حدِّ عىل — بنفسك فخاِطر سبيله يف النصال وتكسري بالحبِّ تسمع لم
ِمرانًا.» — أردَت إْن — ليََديك وتِجد يرضيك، ما بأُذنيك تسمع وهناك الصليبيني، معسكر
أخىش «إنَّني قائًال: أجاب ثم أعىل، إىل بُرمحه وهزَّ ركابه عن الرشقي املقاتل هبَّ وهنا

بالجريد.» النزال يُبادلني من الصليب أبناء من أجد أالَّ
ذوي اإلسبان من بعًضا باملعسكر أنَّ رغم بذلك، أعِدك ال «إنَّني الفارس: فأجاب

بالحراب.» الرضب فن الرشقي، الفنِّ هذا يف الفائقة املهارة
هنا إىل يأتون اإلسبان لهؤالء ما الكالب! أبناء ويا كالب يا «هيه قائًال: العربي فانفجر
يف معهم أنزل لن إنَّني الرأي؟ وأصحاب السادة بالدهم يف وهم امُلخلصني، املؤمنني ملنازلة

الفرسان.» لهو
تتحدَّث وأنت «أستورياس» أو «ليدن» فرسان يسمعك أْن «حذاِر النمر: فارس فقال
اليوم، ذلك صبيحة قتاٍل من العربي وبني بينه كان ما تذكَّر إذ ابتسم ثم كذلك!» عنهم
الغرب أبناء امُلقاتلني من أللفيَت بالفئوس القصب تستبدل أن قبلَت أنك «لو قائًال: وأردف

نفسك.» يف اللجاجة هذه لسدِّ يكفيك من
من الرضب هذا إنَّ كنث، سيدي يا أبي، «ولحية للضحك: يتماثل وهو العربي فقال
عقيل ولكنَّ القتال، ميدان يف منهم أفرَّ لن إنَّني املجرَّد. للَّهو يكون أن من عنًفا ألشدُّ اللعب

حني.» حتى للَّهو أقصدهم أْن يل يسمح ال جبينه) عىل يَده وضع (وهنا
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الفأس تلك رتشارد، امللك فأس رأيَت أنك لو «وددُت وقال: الغربي املقاتل عليه فردَّ
الريشة.» وزن عن األخرية هذه تِزد لم برسجي املعلَّقة فأيس بها ِقيست لو التي

ني خربِّ جزيرة؛ يف يحكم الذي امللك هذا عن الكثري اليشء سمعنا «إنَّنا العربي: فقال
رعيته؟» من أنت هل

رشيفة؛ خدمٍة من لها ويا الحملة، هذه يف أتباعه من «أنا وقال: الفارس فأجاب
فيها.» يُسود التي الجزيرة أهل من كنُت وإن مولًدا امللك رعايا من لسُت ولكنَّني

فقرية؟» واحدة جزيرٍة يف مِلكان عليكم أفيتسوَّد تعني؟ «ماذا الرشقي: الجندي فقال
أهل يقتِتل ما وكثريًا تقول، كما كذلك «هو املولد: اسكتلندي وهو كنث: السري فأجاب
إىل تبعث أن — ترى كما — تستطيع ة األمَّ ولكنَّ الجزيرة، تلك يف الجنوب أهل مع الشمال
تستويل التي سيدكم، يَد الدِنسة، اليد هذه تهزُّ امُلسلَّحني الرجال من بكتيبٍة البالد أقايص

صهيون.» مدائن عىل
ملحٌة فيها ليس منكم، صبيانية غفلة إال هذه إْن النرصاني، أيُّها الدين، صالح «ولحية
عنَّ كيف ألعجب وإني سذاجته، العظيم ُسلطانكم من ليُضِحكني وإنَّني الرأي، سداد من
أرادوا إْن قوًما، امتالكها يف ويُناِزع الصخور، وتلك الصحراوات هذه يف الظفر يطلُب أن له
ُولِد التي — الضيقة جزيرته من جزءًا ويُخلِّف رجاله، أمثال عرشة الرجال من جمعوا
من وغريك أنك كنث، سري يا جزًما، أعتقد ولكنِّي لغريه؛ فيها الصولة بالٍد إىل — ملًكا فيها
وطنكم عن ترحلوا أن قبل رتشارد امللك لنفوذ خضعتُم قد بلِدك أهل من الطيِّبني الرجال

بعض.» وجه يف بعضها مة ُمقسَّ بالدكم تركتُم وقد الحملة، بهذه وتقوموا
ملك أنَّ لو امُلنري! السماء وضياء «كال وقال: رسيعة ولهجة ٍة حدَّ يف كنث فأجابه
عبأ وال — عبأت َلما اسكتلندا عىل يتملَّك أن بعد إال الصليبية الحرب بهذه يُقم لم إنجلرتا

صهيون.» أسوار عىل أبًدا يتألَّق بالهالل — ُمخِلص اسكتلندي كلُّ
«أستغفر قائًال: وتمتم ذاكرته استجَمع ثم الحد، هذا إىل حديثه يف الفارس واسرتسل
األمم بني الحرب لِذكرى وما — الصليب جنود من جندي وأنا — يل ما هللا! أستغفر هللا،

املسيحية؟»2
عن يِغْب لم الواجب، بوحٍي كتَمه ثم املسيحي، به أحسَّ الذي الفيَّاض الشعور هذا
قاطعة داللًة دلَّ ما شاهد أنه إال صاحبه، به دمدم ما كلَّ يُدرك لم وإن فهو، املسلم، الرجل

واسكتلندا. إنجلرتا بني قائمة كانت التي الحرب يقصد 2
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ولهم ضمائرهم، يُوِخز قد ما الخاصة املشاعر من لهم — كاملسلمني — املسيحيني أنَّ عىل
حدٍّ أقىص إىل مهذَّبة ٌة أمَّ العرب ولكنَّ حسِمه؛ إىل سبيل ال ما امُلنازعات من أوطانهم يف
والتأدُّب، امُلجاَملة بفضيلة التحيلِّ عىل ة خاصَّ قادرون وهم يعتنقون، الذي دينُهم به يسمح
كنث السري بني قام الذي النزاع إىل يتطلَّع أن نفسه عىل فأبى العربي، صاحبنا كان وهكذا
االسكتلندي أحدهما متناقَضني: شخَصني شخصه يف يجمع كنث كان إذ مشاعره، وبني

الصليبي. واآلخر
إذ عرَّجا وقد وتتبدَّل، تتغريَّ حوَلهما املناظر وأخذت امَلسري، يف صاحبانا رضب ثم
سهٍل يف تمتدُّ االنحدار، شديدة الجرداء، التالل من سلسلًة بَلغا حتى وسارا رشًقا، ذاك
أمام وبَدْت إمحالها. يف عنها تختلف ال ولكنَّها البالد، سطح بارتفاعها تُباين وهي قاحل،
ومرتفعات سحيقة ُمنحَدراٍت عىل أَرشفا وجيزة، فرتٍة وبعد ة، حادَّ ناتئة صخور امُلسافَريْن
سبيلهما، يف عَقبًة فكانت الضيقة، ممرَّاتها تجتاز أن اليسري من وليس البرص، لعلُوِّها يرتاع
لهما بَدْت يَسريان، هما وبينما حني؛ منذ يُغالبانها كانا التي العَقبات من غريها عن تختلف
الِغريان تلك وهي مروِّعة. منفِرجة الصخور بني وشقوق مظلمة، كهوٌف الطريق جانبي عىل
تلك إنَّ االسكتلندي: للفارس األمري قال وهنا املقدَّس؛ الكتاب يف إليها يُشار ما كثريًا التي
الوحوش من أشدُّ رجاٌل إليها يلجأ أو الضارية، الوحوش إليها تأوي ما كثريًا الكهوف
والهالل، الصليب جنود من بهم يلَحق وُجور تنقطع، ال حروب اليأس إىل تدفعهم رشاسة،
وضيًعا، أو كان رفيًعا أحد؛ منهم يُفِلت وال يُالقون، من كلَّ ينَهبون لصوًصا فينقِلبون

شبابًا. أو ِشيبًا أو نساء، أو رجاًال كافًرا، أو مؤمنًا
يرتكبها التي النَّهب أعمال عن له يُروى ِلما آبه، غري يستِمع، الفارساالسكتلندي وأخذ
إليهما، يطمنئُّ البنية وقوة بالشجاعة نفسه يف أحسَّ إذ الرشير، واإلنسان الضاري الَوحش
الذي امُلوِحش القفر يف يسري ذاك إذ كان أنه بخاطره مرَّ حينما هَلُعه كان ما لشدَّ ولكن
الذي املكان ذلك بِرصه تحت وأنَّ والرشاب، الطعام عن يوًما أربعني املسيح فيه أمسك
شيئًا بِذهنه فانَرصف وإغوائه، إغرائه يف ويُِرسف املسيح يهاجم أن للشيطان فيه تسنَّى
العربي، املقاتل إليه به يتحدَّث كان الذي نيا الدُّ حديث الساذَج، الحديث ذلك عن فشيئًا
تَهيم التي الجرداء، ة الجافَّ املجاهل تلك يف أنه كنث السري وأحسَّ جانبه؛ إىل يسري وهو
ُمرافقة إىل أحَوج فيها، تحلُّ كانت التي األبدان من تخُرج أن بعد الخبيثة األرواح فيها
بروِحه النفس إىل حبيبًا كان مهما املنافق، املِرح امُلسلم ذلك إىل منه القَدَمني عاري قسٍّ
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هذا غري مكاٍن أيِّ يف زمالته تُستَحبُّ زميًال منه تجعل قد التي النادرة، وشجاعته الخفيفة،
املكان.

أمعن كلَّما أنه ارتباًكا وزاده نفسه، يف فارتبك املشاعر هذه املسيحي عىل استوَلْت
امُلظلمة، الجبال حنايا يف ال توغَّ وكلَّما ورسوره؛ مَرِحه من العربي زاد املسري، يف وصاحبه
الصوت ويرفع يتغنَّى أخذ سؤال، عىل بجواٍب املسيحي من يُفْز لم وملَّا حديثه؛ يف استخفَّ
كان العربي أن له يؤكِّد ألْن يكفي ما الرشقية باللُّغات اإلملام من كنث للسري وكان الغناء؛ يف
شعراء يُغَرم التي الجمال، عىل الثناء معاني من معنًى بكل املليئة الُحبِّ بأناشيد يتغنَّى
سماء يف يُحلِّق بالفكر البتَّة تليق ال — ذلك أجل من — كانت والتي فيها، باإلغراق الرشق
الذي القفر يف وهو به يُحسَّ أن للمرء ينبغي الذي اإلحساس ذلك وهو واإلخالصهلل، الجد
بمآِثر كذلك يتغنَّى فأخذ ُحرمته، للمكان يْرَع لم العربي ولكنَّ املسيح؛ فيه الشيطان امتحن
حدٍّ إىل الرسور نشوة يف العربي اسرتسل وهكذا الُفرس؛ كُشعراء بالياقوت ويُشبِّهه الخمر
قطع أنه ولوال اإلحساس؛ هذا غري إحساس عليه استوىل وقد كنث، السري يُطيقه يُعد لم
العربي إىل يطلُب أن يف تردَّد ملا تبادالها التي املودة عىل يُبقي أن عهًدا قبل من نفسه عىل
يف ُمستهرتًا خبيثًا شيطانًا جانبه إىل كأنَّ الصليبي أحسَّ وهكذا آخر؛ وتٍر عىل يرضب أن
من به يتمشدق كان بما هللا، غفران من ويَحِرمه حباله، يف روحه يوِقع أن يحاول اللهو،
وميثاقه املسيحية، عقيدته فيه تُناشده وقٍت يف قلبه، طهارة بها يُلوِّث الدنيا، الحياة ملذَّات
سكون شقَّ وأخريًا يصنع، ماذا وتردَّد حريتُه فاشتدَّت ا؛ جادٍّ مستغفًرا هللا يذُكر أن كحاج،
يؤثِر التي الشهرية باألنشودة يتغنَّى وهو العربي اعرتض الحادَّة الناِقم لهجة ويف نفسه،

وسمرقند. بخارى كنوز عىل معشوقته صدر عىل الخال الشاعر فيها
َمهاِمُه ضلَّلتْك ومهما عيناك، أظلَمْت مهما العربي! «أيها ا: ُمحتدٍّ الصليبي فقال
األماكن بني من وأنَّ تقديًسا، أكثر بالًدا هللا بالد بني من أنَّ تُدِرك أفال خرقاء، رشيعة
بالسبب أُخربك لن إنَّني بالسوء؟ ارة األمَّ النفوس عىل سلطانًا أشدُّ فيها الشيطان أماكن،
القباب ذات الكهوف وهذه الصخور، وهذه املكان، هذا الشيطان اتَّخذ أجله من الذي ع املروِّ
وحسبُك ولجنوده؛ له ا خاصٍّ َمرتًعا سحيقة، أغواٍر إىل تؤدي أنها الرائي تُوِهم التي امُلظلمة،
حذَّروني قد الدَِّنس، املكان هذا خصائص العلم حقَّ يعلمون حكماء، قديسني رجاًال أنَّ
ليس الذي الهزل هذا وعن غيِّك، عن تُقِلع أن العربي أيها لك فهل بعيد؛ زمٍن منذ منه
هي ما دعواتك خري تُكْن وإن املكان، بهذا أليَُق هو ما إىل بفكرك تنِرصف وأن ِبحينه، هذا

وكفران.» إثٌم إال — واحرستاه! —
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لم والفكاهة الدُّعابة من بروٍح ردَّ ثم الدهشة، من بيشءٍ الحديث لهذا العربي وأصغى
تْرَع لم ولكنك طيب، رجل كنث سري يا «إنك وقال: امُلجاملة تقتضيه ما بمقدار إال يُخِفها
قد أنك أَر لم إنَّني اللياقة. بآداب تكرتثون ال الغرب معرش فأنتم وإال، الزمالة، حقَّ لرفيقك
سمَحْت لقد بل ِمنِّي، مرأًى عىل الخمر وتَرشب الخنزير لحم تلتِهم أخذَت حينما إيلَّ أسأَت
يف عليك أشفقُت أن أْعُد ولم املسيحية، حرية من إنه قلَت بطعاٍم تستمِتع أن لك نفيس
ما بكل — عنَّا ي أُرسِّ إنما وأنا وتشكو، ِمنِّي تضَجر إذن فلماذا الذميمة، ُمتعِتك من نفيس
الغناء «إنما معناه: ما الشاعر قال ولقد امُلوحشة؟ الطريق هذه — جِذل شعٍر من وسعُت
وسالًما.» برًدا املسافر طريق فيجعل الصحراء صدر عىل السماء من اَقُط يَسَّ الندى كقطر
قلوبنا من لنوليهما إنَّا بل الغناء، أو اللهو أكَره ال أنا صاح! يا «اسمع املسيحي: فأجاب
بك أليَُق الدينية واألناشيد هلل الدعاء ولكنَّ منهما؛ خري هو ما بها أوىل يكون قد ُعليا، مكانة
باألبالسة امليلء املوت، ظلِّ وادي الوادي، هذا تخرتق وأنت الخمر، وكئوس الحبِّ أغاني من
يف يَهيمون اإلنسان مساكن من فطردتْهم القدِّيسني دعوات أصابتهم الذين والشياطني،

هللا.» لعنة وعليهم عليها بالٍد
ُه توجِّ أنك واعلم املسيحي، أيها هذا بمثل الجنِّ عن تتحدَّث «ال قائًال: العربي فأجاب
مذهبكم، يف تخَشونه ُمخلَّد، جنٍس إىل بأصِلهم يرجعون تُه وأمَّ هو رجٍل إىل الخطاب

هللا.» غضب عليه وتستنزلون
يَد إليكم مدَّ الذي الرجيم، الشيطان إىل تنتِسب العمياء تَكم أُمَّ أنَّ أعلم املسيحي: فأجاب
عدٍد وجه يف فوقفتُم فلسطني، أرض امُلكرَّمة، األرض بهذه االحتفاظ من فمكَّنكم املساعدة،
عامة قومك عن وإنما العربي، أيها خاصة عنك أتحدَّث ال إنَّني األبطال. هللا جنود من عديٍد
بذلك.» تفخرون أنكم العجيب وإنما الشيطان، إىل تنتمون أنكم العجيب وليس دينك، وعن
بأشدِّ نفخر لم إْن امَلحِتد كَرم يف نفخر بمن الشجعان؛ أشجع «نحن العربي: فأجاب
آثََر الذي إبليس، إىل ننتَِم لم إْن ننتمي من إىل ون؛ امُلتكربِّ الجبابرة نحن إقداًما؟ املخلوقات
ولكنه مكروه، ذميم إبليس إن طائًعا؟ آلدم يسُجد أن عىل مدحوًرا الجنة من يخُرج أن

كردستان.» أهل أبناؤه نحن وكإبليس الجانب، َمهيب
فقد ولذا باألرواح، واالتصال حر السِّ قصص هو العرص هذا يف السائد الِعلم وكان
من خلجٌة نفسه تساور ولم الشيطاني، بأصِله اعرتف حينما رفيقة إىل كنث الرس استمع
هذا يف نفسه ألفى حينما ترتِعد، بفرائصه أحسَّ قد ذلك مع ولكنه عجب، من أثَر أو شك،
يعِرف ال كنث السري وكان ذَكْرنا؛ الذي أصِله عن رصاحة أعلن رجٍل برفقة ع امُلروِّ املكان
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شيئًا يُحدِّثه أن جرأٍة يف العربي إىل وطَلب نفسه، عىل الصليب عالمة فرَسم بطبعه، الخوف
فقال: مطَلبَه العربي لبَّى ما ورسعان به، يفتخر الذي أصِله عن

فارس، عرش اعتىل ملَّا جمشيد، أبناء أحد «الضحاك»، أنَّ الشجاع الغريب أيها «اعلم
األرواح نحتَتْها التي القباب تلك الخفيَّة، «اصطخر» قباب تحت الشياطني من مجمًعا عقد
ضاِريتان، حيَّتان اك للضحَّ كان وهناك نفسه، آدم هللا يخلُق أْن قبل الصخر، عني يف األوىل
ثنا يُحدِّ كما — صارا حتى اإلنسان؛ دم من يوٍم كلَّ الُقربان لهما ويقدِّم يُطعمهما أخذ
كلَّ البرشية الضحايا لهما يجَمع فأخذ عليهما، يُبقي أن وأراد نفسه، من جزءًا — الشعراء
اد الحدَّ أمثال بينهم من وكان العصيان، راية وجهه يف فرفعوا رعيته؛ صرب نفد حتى يوم،
عن امُلستبدَّ الظالم هذا يخلعا أن األمر آِخر استطاعا اللذَين الظافر، و«فريدون» امِلقدام،
الرجل هذا ولكنَّ «راموند»، جبال يف امُلظلمة الكهوف يف حياته طوال ويحِبساه عرشه،
— َحيِفه من البالد تخلص أن قبل — قوته أْوج يف وهو بعث قد كان للدماء امُلتعطِّش
فجاءوا يوم، كلَّ اعتاد كما ضحايا يقدِّمها بالفرائس يأتوه كي اللصوص، أتباعه من بثُلٍَّة
الجنان. حور من جمالهنَّ فْرط من تحسبهنَّ أخوات، بسبع «اصطخر» قرص أبهاء إىل
بناته وجمال ِحكمته غري الثروة من يملك ال حكيم، رجٍل بنات هنَّ السبع الفتيات هاتيك
أن يملكَن لم والبنات به، حلَّ الذي الكْرب ع يتوقَّ أن يستطع لم — حكمته عىل — ولكنه
جميًعا وكنَّ عرشة، الثالثة ُصغراهنَّ تبلُغ تَكْد ولم العرشين، ُكرباُهنَّ تعُد ولم الرش، يدفعَن
كنَّ إذ القد، باختالف إال واألخرى الواحدة بني تُفرِّق أن تستطيع ال واحدة، صورٍة عىل
وما الجنة؛ أبواب إىل يؤدِّي الذي املصعد مثل ذلك يف مثلهنَّ ُمتتاِبعات، طولهنَّ يف يتواَلني
بقمٍص إال ن يتسرتَّ ولم ثيابهن، خلعَن وقد املظلمة، القبَّة تحت وقْفَن حني أجَمَلهنَّ كان
األرض، وزلزلت الرعد، جلجل ذاك إذ البرش؛ قلوَب بجمالهن يهُزْزَن األبيض، الحرير من
ونشاب، َقوس بيِده صائد، زي يف رجٌل تسلَّل الشقوق تلك بني ومن البهو، حائط ق وتشقَّ
الطلعة، جميل ُمحيَّاهم الوجوه، ُسود طواًال، رجاًال جميًعا وكانوا إخوته، من ستة إثره ويف
ثم األحياء؛ جفون تحت يتألَّق الذي الضياء كذلك ال املوت، كربيق بريًقا أعينهم يف أنَّ إال
«زينب! األىس: رنة فيه خاِفٍت ناعم صوٍت يف وقال السبع، األخوات ُكربى بيِد زعيمهم أمسك
هللا خَلَقنا وقد — هؤالء وإخوتي أنا األعىل؛ الجن ورئيس فيل، السُّ العاَلم ملك «ُكثْرب» أنا
طنٍي من خلَقه لكائٍن نسُجد أن القادر، العزيز أمَرنا حينما أبَيْنا، قد — األوىل النار من
وما بالنفوس، الرش نوِقع نلني، ال ُقساة أنَّا إال عنَّا سمعِت قد أخالك وما اإلنسان. اه وسمَّ
إال نقسو وال إهانة، لِحقتْنا إذا إال ننِقم ال رحيمون، كرام بطبيعِتنا نحن إنما باطل، إال هذا
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الدعاء، فلبَّينا الحكيم، «ِمثَْراب» أبوك، دعانا وقد له، أخلْصنا فينا وثِق من أذى، نا مسَّ إذا
وأخوتك إنك كذلك؛ الرشِّ منبَت يُعيد وإنما فحْسب، الخري أصل يُعيد ال بحكمته وأبوك
عىل دليل الجميل، فرعها من شعرة منكنَّ واحدٍة كلُّ أعطتْنا إن ولكنكنَّ املوت، حافة عىل
قال ولقد ووزراءه.» الضحاك منه تتحدَّين آمٍن مكاٍن إىل هنا من فراِسخ حملناكنَّ الوالء،
كل ابتلَعْت التي هللا، نبي موىس عصا من كالخوف العاجل املوت من الخوف إنَّ الشاعر
يَرْعَن فلم الفاريس، الحكيم بنات كان وهكذا تسعى؛ حيٍة إىل امللك فرعون أمام انقلبت عًصا
البرصانتقل ملح من أرسع ويف فرضعليهن، ما فأعطينه غريهن، ارتاع كما كثرب، لخطاب
عنُي بعُد من عليهن تقع ولم بكردستان، «تَْجَرْت» جبل فوق مسحور قٍرص إىل األخوات
— العفاريت قرص القرص— هذا جوار إىل ظهر يوم وذات طويل، انقىضزمن ثم إنسان؛
وأقوى بأًسا وأشدُّ ارتفاًعا وأعىل حلوكًة أشدُّ والطراد، الحرب يف ِصيٌت لهم شباب، سبعة
لهم، زوجاٍت السبع البنات فاتخذوا إنسان، من كردستان بأودية نزل من كل من عزيمة

اآلفاق.» شجاعتها ذكر طبَّق التي السبع، الكرد لقبائل آباء وأصبحوا
بأرض أثر لها زال ما التي الوحشية، القصة هذه إىل متعجبًا املسيحي الفارس استمع
َمنبتكم املرء يخىش قد الفارس؛ أيها قلَت فيما «أصبَت وقال: ُهنيهة أطرَق ثم كردستان،
تشبُّثكم من سمعت، الذي بعد أعجب، ولن شأنه، من ر يُحقِّ أن يستطيع ال ولكنه وينبذه،
عن ورثتموها التي الشيطانية، ُميولكم من ناحيٍة إال هو ما ذلك أنَّ َريب فال باطل، بديٍن
الباطل إليكم تُحبِّب التي ُميولكم الجحيم؛ من صيَّادون كأنهم وصفتَهم الذين آبائكم،
الشعر، برواية نفسك مكنون عن س وتُنفِّ وتطرب تنتيش منك بعُد أعجب ولن الحق، دون
مسالكها؛ ُر توعِّ التي الخبيثة األرواح ترتادها أمكنة من فيها تدنو أنت آونٍة يف به ُمرتنًما
أسالفه.» موطن من يدنو وهو املرء بهما يحسُّ وجذًال مرًحا فيك تبعث التي األرواح تلك
فقال كرامته، تجرح ولم العربي، منها ُرسَّ رأيه عن املسيحي بها عربَّ التي الحرية هذه
برضبة نقيض أن نُريد ال امُلسلمني، من غرينا خالف عىل فإنَّنا، أبي، ولحية قلَت ما ا «حقٍّ
النبي أنَّ رغم وذلك نأشنا، منها أنَّا نعتقد التي العالية القوية األوىل األرواح تلك عىل الزٍب
باألشباح؛ امُلفعمة «تجرت» أبهاء يف تعلَّموه الذي آبائنا دين من خري بديٍن أتانا قد ملسو هيلع هللا ىلص
برحوا ما هم وإنما عنه، محيص ال رشٍّ يف يرتدَّوا لم الجن هؤالء أنَّ ونؤمن نعتِقد نحن
هذا دع ولكن ا؛ رشٍّ يُجزون وقد خريًا، اآلخرة يف يُجَزون وقد واالختبار، املحنة طريق يف
القرآن من تعلَّمنا ما يُحرِّمه لم األرواح هذه تقديس أنَّ وحسبُنا واألئمة، الدين» «لرجال
األوَّلني.» آبائنا بدين يُذكِّر الذي الشعر هذا بمثل يتغنَّى فتئ ما منَّا كثريًا وأنَّ التحريم، كل
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يعتقد الشعر، من أبياتًا — ومعناها لفظها يف ا جدٍّ قديمة لغٍة يف — يُنشد أخذ ثم
الرش». أصل «أهرمان َعبَدِة إىل أصِلها يف ترجع أنها الناس بعض

أهرمان
األسود، أهرمان أي

والسوء! الرش منبع العراق فيك يرى من يا
معبدك، عند لك سجْدنا ما إذا
كليلة، ِبعيون الدنيا شِهدنا

السماء قبة تحت ليس أن وعِلمنا
دولتك! تناِفس دولة

الرحيم، الرحمن بقوَّة كانت إذا
خالء، أرٍض يف العيون ر تتفجَّ
ُمتَعبون، الة رحَّ منها يرتوي

الصخور، ترطم األمواج تصُدر فعنك
عاتية، رصٌرص رياح تهبُّ ومنك

البحار. جنود املاء جوف يف ن فتتكفَّ
∗∗∗

بلسًما، األرض من الرحمن أنبَت وإذا
الخائرة، النفوس منه تشتفي
البالِسم تشفيه من أقل ما فيا

ُمقيم، عذاٍب ومن يربَح ال ألٍم من
الطاعون: فتك ومن ى الُحمَّ نار ومن

ُجعبتك! يف ِسهامك هي وتلك
∗∗∗

سلطان، كلِّ فوق سلطان لك البرش قلوب يف
بالصالة ابتَهْلنا ما وإذا
عرشك، غري عرٍش إىل

الدعاء، يف فأرسْفنا ودَعونا
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الصالة يف املعنى َخفيَّ فإنَّ
أهرمان. يا وحَدك لك

∗∗∗
شعور، أو شكل أو حسٌّ لك يكن إْن خربني

العواصف، وجلبابك الرعد صوتك وهل
املجوس؛ الرشق يف ثنا يُحدِّ كما

والشحناء، بالبغضاء ينبض قلٌب لك وهل
املوت، طريق طريقك، يف بها ترفرف وأجنحٌة
الزعاف؟ مَّ السُّ فريستك يف منها تنُفث وأسنان

∗∗∗
الطباع، ُمنقِلب الخليقة بدء من أنت وهل

تني، وال تكلُّ ال قوة
خرب؟ كلَّ ا رشٍّ تُحوِّل

دمائك، يف األذى عنرص
تُصاِرعه، خري أصابنا إذا

تَرصُعه. أبًدا وأنت
النضال؛ تحت طائل فال يكن ومهما

ظَهر، ما كل عىل ُسلطان لك
بطن؛ ما كلِّ عىل ونفوذ

البرش، قلب يف قوية عاطفة كلُّ
جذل، أو َخوف أو طموح أو بُغٍض أو حبٍّ من

والرذيلة. اإلثم نحو بها تدفع
∗∗∗

ضياء من بارقة بدْت كلَّما
الدموع، مآقي من يتحدَّر ما تُنري

املنال، قريُب أنت إذا
الحياة، بيداء يف الغبطة هذه وسط
الطعام مائدة عىل سكنٍي كلَّ تُرِهف
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والفناء. للحرب آلًة منها وتجعل
الحياة، فينا هللا نفخ ُمذ

األجل، األرض وجه عىل لنا ومدَّ
الرجال؛ يف تقيض وأنت
حني، للموت صار وإذا

األلم؛ كان منك
الظالم؛ روح يا ُسلطانك األرض انقىضيف فهل

للجواب؟3 يتصدَّى الذي ذا من عجبًا!

كل النور يمأل ال فيلسوٍف قلب عن صادًرا طبيعيٍّا تعبريًا األنشودة هذه كانت ولربَّما
واألذى الخلقي الرش سيادة إال الكاذبة أهرمان ألوهية يف يرى ال فيلسوف صدره، أرجاء
كان إذ — مسمِعه يف لها كان فقد آَخر، أثر لها كان كنث السري أُذُني يف ولكنها الجثماني،
وقد َعينه، الشيطان إىل الدعاء رنني كأنه رنني — الجن إىل بانتسابه يفخر رجل بها يتغنَّى
إىل يطلُب الشيطان فيها وقف التي عينها، الصحراء قلب يف الكفران هذا إىل كنث استمع
خريًا كان إن ونفسه نفسه بني يوازن «كنث» فأخذ نقمته، عليه هللا فصبَّ له، الوالء الناس
دون للنزال اه يتحدَّ أو بضَجره، يُشِعره كي الكافر، العربي رفقة عن الحال يف يفِصل أن له
كُمحارٍب مِليثاقه وفاء ذلك عليه حتًما كان إن — للوحوش طعاًما القفر يف ويرتكه توان،

التفاتَه. منه يجِذب الُحسبان يف يكن لم بشبٍح إذا كذلك، هو وإذ — صليبي
لم أنه يرى أن ذلك رغم استطاع فارسنا ولكنَّ للغروب، آيلًة ذاك إذ الشمس وكانت
نحيل، جدُّ الطول، باِلغ جسم كثٍب عن يرقبهما كان وإنما الغاب، يف وحدهما وصاحبه يُعد

أن الفهم، لُسوء تفاديًا إيلَّ طلب وقد رفيعة، منزلة ذو عالم قس اإلنجليزية إىل األنشودة هذه ترجم 3

الجسد ورشور الخلق النحطاط يعرف وال هلل، وجوًدا يُنكر رجل وضع من القطعة هذه بأنَّ القارئ أُذكِّر
املسيحية نور قلبه ر يُعمِّ ال من ينُظر كما الكون، نظام عىل سلطانها إىل ينُظر هو وإنما حق، سبٍب من
وزاد الرتجمة يف ف ترصَّ قد املرتِجم أنَّ أعَلم أني ذلك عىل أزيد ناحيتي من وأنا املرَّة؛ الحقيقة هذه إىل
املرتِجم أن يل ويُخيَّل الفريد، العجيب أصِلها يف القطعة يعرفون الذين أولئك عليها يواِفقه ال زيادًة فيها
الخاصة بمعانيه استعاض وربما الخيال، يف يُحلِّق رشقيٍّا شعًرا إنجليزي نظٍم إىل ينقل أن من يئس قد
(املؤلف) العلم. عباقرة من الكثري يفعل وهكذا معناها؛ عن الكشف استحالة وأدرك األصل يف كانت معاني
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— الغليظ الخِشن ومظهره ته بخفَّ — الفارس ويُذكِّر األشجار، وفوق الصخور عىل يقفز
هذا وكان القديمة؛ روما معابد يف صَوًرا لهم شاهد الذين الغاب، وأرباب الحقول بآلهة
كانت الدين عىل املارقني الُقدامى آلهة أنَّ يف لحظة يشك لم القلب، ساذج االسكتلندي الرجل
بها تغنَّى التي اللعينة، املقطوعة أنَّ ٍد تردُّ دون يعتقد كذلك اآلن وهو حقيقتها، يف أبالسًة

الجحيم. أرواح من روًحا أخرجت قد العربي،
الشيطان.» وعبدة الشيطان ليهلك يعنيني! «وماذا رصاحة: يف لنفسه فقال

عينها باللهجة اهما ويتحدَّ ين عدوَّ يُنِذر ألن رضورة يَر لم — الحال بطبيعة — ولكنه
شعره جزاء يلقى أن العربي وكاد عصاه، إىل يُده وامتدَّت واحًدا؛ عدوٍّا بها يُخاطب التي
االسكتلندي الفارس ولكن له؛ ُمربِّر ال تهشيًما الحني يف رأِسه بتهشيم غافل، وهو الفاريس،
الفارس ظلَّ الذي الشبح، أنَّ وذلك الحربي، رشِفه يف ثلمًة لكان اقرتفه لو إثًما تحاىش
الصخور خلف يًا ُمتخفِّ األمر، بادئ طريقهما يعرتض كان عنه، تحيدان ال وعيناه ًة ُمدَّ
ولكنه عجيبة؛ بخفٍة نشازها عىل ومتغلبًا شديد، بحذٍق األرض طبيعة مستغالٍّ واألشجار،
قفز ثم عنز، جلد يرتدي القامة، طويل رجٍل عن تبدَّى — الغناء عن العربي سكت حينما —
إىل وردَّه النبيل، الجواد وجابه يديه، بكلتا العربي ة أِزمَّ من بزماٍم وأمسك الطريق، وسط إىل
وضغط غرٍة حني عىل أتاه وقد — مُلهاِجمه يصمد أن عىل قادر غري أنه الجواد فرأى الوراء،
— الرشقي الطراز عىل كانت التي املتينة وسلسلته الطويل، املسنون عنانه طرف عىل
كي جانبًا وقفز أرسع صاحبه ولكنَّ صاحبه، فوق الخلف إىل سقط ثم ِلساعِته، فتقهقر

الوقوع. خطر من ينجو
بنفسه وهوى راكبه، حْلق من ومكَّنها الجواد زمام عن قبضته امُلهاجم رفع حينئٍذ
بذراَعيه وطوَّقه األرض، طريح تحته يُبقيه أن واستطاع نفسه، عن يدفع وهو العربي فوق
«هاماكو» «أي الضحك: يتكلَّف وهو غاضبًا وصاح قبضته، يف العربي فبات الطويلتنَي،

خنجري.» سللُت وإال عني اغرب حقك. من هذا ليس اطِلْقني، َلعني، يا
إِن عليه اقبض الخائن، الوغد أيها خنجٍر «أي العنز: جلد امُلرتدي الرجل فأجاب

رأسه. فوق وهزَّه يِده، من العربي خنجر استلَّ البرص ملح من وبأرسع استطعَت.»
هاماكو.» قتَلني وإال النرصاني، أيها النجدة! «النجدة! مذعوًرا: شريكوه فصاح

األناشيد بهذه تتغنَّى كيف املوت؛ لتستحقُّ إنك ا حقٍّ «أقتلك! الصحراء: ساكن فأجاب
الرش؟» إله بمآثر وترتنَّم اللعينة،
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عجبه، كان ما ولشدَّ وذهول، دهشٍة يف يتطلَّع الحني ذلك حتى املسيحي الفارس وكان
ولكنه قبل؛ من ع يتوقَّ كان ما خالف عىل أتْت قد ونهايتها رها تطوُّ يف امللحمة هذه ألنَّ
املهزوم، زميله جانب إىل ينضمَّ بأن عليه تقيض الكرامة بأن أحسَّ حتى طويًال يلبَْث لم
شئت، من «كْن قائًال: الخطاب إليه ه ووجَّ ظفر، وقد العنز، جلد املرتدي الرجل إىل فالتفَت
الظرف هذا يف نفيس عىل أخذُت قد أنَّني اعلْم ولكن السوء؛ أبناء من أو الخري أبناء من كْن
تُخيلِّ أن إليك ل أتوسَّ فإني ولذا تحتك، أْرديتَه الذي العربي لهذا ُصحبتي يف أُخِلص أن

عنه.» دفاًعا قاتلتُك وإال عنه،
ويشتِجر صليبي فيه يعِرتك بالقتال مرحبًا بالقتال! «مرحبًا قائًال: هاماكو فأجاب
هذا إىل أتيَت هل املسيح! دين يتعِنق لم وغٍد سبيل يف الحنيف ِدينه أبناء من واحٍد مع
الذين أولئك إىل تُنِصت هللا جنود من جنديٍّا بك أكِرْم الصليب؟ ضدَّ للهالل تُحارب القفر

الشيطان!» بمحامد يتغنَّون
مرَقِده، من يهبَّ أن كذلك للعربي فسمح الحديث، بهذا يَُفوه وهو قائًما وانتصب
كيف رأيَت «لقد وقال: شريكوه إىل اآلن خطابه ًها موجِّ الحديث واصل ثم خنجره. إليه وردَّ
انِدحاُرك يكون — سوءًا بك هللا أراد إْن — كيف ورأيَت الخطر، شفا إىل ادِّعاؤك بك أدَّى
واعَلْم «رضيم» يا فحذاِر بها، تفَخر التي ِتك وخفَّ ومهارتك حذِقك عىل الوسائل، بأضعف
يف هللا لك قدَّرهما ونعمة بخرٍي لك بشريًا مولِِدك يوم نجُمك بها تألَّق بريٍق من ملحة لوال أنه

حني.» منذ الكفر آيات يلفظ كان الذي هذا، حلقك مزَّقُت أن بعد إال افرتَْقنا ملا ُعاله،
العنيف م التهجُّ وذاك الشديد اللفظ لهذا البُغض أمارات عليه تبُد ولم العربي، فأجاب
بفضائلك ثانية تزهَو أن حذاِر الطيب، الرجل أيها هاماكو «أي وقال: إليه، ُصوِّب الذي
عن التنبُّؤ بروح هللا أعاضه إذا املرء أُجلُّ باهلل مؤمن كُمسلم أنني واعلْم الحد، هذا إىل
ني خربِّ يدي. غري يٌد شخيص إىل أو جوادي زمام إىل تمتدَّ أن أحبُّ ال ولكنِّي العقل، نعمة
رأسك دققُت بالعنف ْدتني هدَّ إْن أنك واعلم غضبي، من مأمٍن يف أنك وثِْق تريد، ماذا إذن
«أما قائًال: واستطرد جواده صهوَة اعتىل ثم النحيلتني.» كتَفيك عن وفصلتُه ث امُلشعَّ
ا ممَّ أكثر العمل يف اإلخالص الصحراء رفيق يف أحبُّ أنَّني فاعلم كنث، صديقي يا أنت
أن يل خريًا كان وإنما الحديث، طيِّب من أسمْعتَني ما وحسبي الكالم، يف التظرُّف أحبُّ
نشوة يف وهو حياتي عىل يقيض أن أوشك وقد هاماكو، مع عراكي يف نجدتي إىل تُسارع

الجنون.»
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ولكن بالنجدة، إسعافك يف أبطأت لقد ُقل بل عزيمتي، خارت لقد ا «حقٍّ الفارس: قال
بيننا أنبتت قد شها بتوحُّ الذميمة أنشودتك وكأنَّ — بالقتال ومفاجأته مهاجمك غرابة

سالحي.» أسلَّ أن قبل ثالث أو دقيقتان فانقضت عقيل، أربكت — شيطانًا
أن لو الِحرص. شديد اإلحساس، ُمتبلِّد رفيق إال صاح يا أنت «ما العربي: فأجاب
تُحرك أن دون سالحك شاهًرا جوادك، ممتطيًا ولِبثَت واحدة، ذرًَّة جنونه يف تغاىل هاماكو

حيٍّا.» ُدمَت ما العار ولِحقَك رصيًعا، جوارك إىل زميلك لخرَّ لنجدتي، إصبًعا
الجسم ذلك ظننُت لقد القول، ألصارحك العربي أيها مهندي «وحقُّ املسيحي: فأجاب
وأنتما الحديث، فيه تتبادالن بينكما عائيل رسٍّ أيَّ أْدِر ولم ِجنسك، بني من شيطانًا الغريب

الرمال.» فوق مًعا تتمرَّغان
كان لو أن ولتعلم مقبول؛ غري ردٌّ كنث أخي يا منك السخرية «هذه العربي: فقال
سبيل يف القتال تُنازله أن — ذلك مع — عليك حتًما لكان عينه، الشيطان هو مهاجمي
منه َمنبتك إىل أقرب فهو شيطان، أو جنٍّ من مسٌّ بهاماكو كان إن أنه كذلك واعلم رفيقك،

ا.» حاجٍّ إليه أتيَت الذي الناسك إال الحق يف هذا هاماكو فما َمنبتي، إىل
منهوك يكن وإن القد، ممشوق أمامه املاِثل الجسم إىل نَظر وقد كنث، السري فأجاب

الوقور!» بتيودوريك هذا وما العربي، أيُّها تهزأ أنت إنما هذا! «هذا! وقال: القوي،
فيه من الكلمات تخرج تكد ولم تصدقني!» ال كنَت إن «سْلُه وقال: شريكوه عليه فردَّ

وقال: نفسه عىل الناِسك شهد حتى
وَسوط الصليب، صاحب أنا الصحراء، يف اء املشَّ أنا ة، جدَّ عني رجل تيودوريك، «أنا
وهو — استلَّ ثم جميًعا.» الكفرة ليهلك عنِّي! عنِّي! الشيطان. وأتباع واملنافقني الكبار
مفاصل ذات هراوة أو مطرقًة يكون أن يُشبه شيئًا ث امُلشعَّ جلبابه تحت من — يتكلم

فائقة.» بمهارٍة رأسه فوق وهزَّها بالحديد، موثوقة
وقد كنث، السري من مرٍة ألول ضحك ثم قدِّيسك!» تشهد ذا أنت «ها العربي: وقال
يُتمِتم إليه وأنصت الوحشية، تيودوريك حركات إىل دهشة بعدها ما بدهشٍة «كنث» نظر
أم وقعْت العربي رأس أََعىل يعبأ ال وكأنه وهناك، هنا بعصاه ح لوَّ بعدما عجيبة، تمتمًة
من وظهرت ُفتاتًا، الصخر م فتهشَّ جانبه، إىل صخًرا بها رضب وأخريًا املسيحي، رأس عىل

سالحه. ومتانة قوَّتُه الرجل
مجنون.» رجل «هذا كنث: السري فقال
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رجل املجنون أنَّ ترى التي املعروفة، الرشقية للعقيدة وفًقا وتكلَّم املسلم، عليه وردَّ
إذا أنه املسيحي أيها اعلم القدِّيسني. أسوأ هذا «وليس وقال: املبارش الوحي تأثري تحت
اليد َقِويَت اليدين إحدى بُِرتت وإذا الضياء، األخرى يف اتَّقد نور الَعيننَي إحدى من انطفأ
نحو البصرية اتََّجَهت البرش، أمور يف تفكريُه فسد أو العقل اضطرب إذا وكذلك األخرى،

كماًال.» وأتمُّ نفاذًا أشدُّ وهي السماء
بنغٍم ويرتنَّم عاٍل بصوٍت يُهلِّل هذا أخذ إذ الراهب صوت يف العربي غاصصوت وهنا
املنافقني، سوط أنا الصحراء، َجذوة أنا ة، جدَّ عني رجل تيودوريك، «أنا ويقول: خِشن
اليوم بعد مخالبهما تَخىش ولن يَحتِميان، غارتي من يدنوان — رفيقاي — والنمر األسد

اللهم!» ُرحماك واملصباح، امِلشَعل أنا عنز؛
حفٍل يف اها أدَّ أنه لو قفزات، ثالث األمام إىل قفز ثم قليًال، هرول غنائه من فرغ وملَّا
االسكتلندي الفارس إنَّ حتى كراهب، به تَِلْق لم ولكنها الثناء، كثري عليها لحاَز ريايض

وارتبك. تحريَّ
نتبََعه أن عىل يُريدنا أنه ترى «أال فقال: فهًما أدقَّ هذه لحركاته كان قد العربي وكأنَّ
األسد، وأنا درعك؛ فوق الرسم هذا بذلك ويشهد النمر، أنت ليلتنا؛ هناك فنحتمي غارِه إىل
لنجعله نفسه؛ ويعني — جلِدها من وهو — ردائه إىل يُشري وبالعنز اسمي؛ هذا عىل ويدلُّ

كالهجني.» العدو رسيع فهو أبصارنا تحت أبًدا
ح ويلوِّ الفينة، بعد الَفينة يِقف ا حقٍّ كان الوقور قائدهما إنَّ إذ ا، شاقٍّ عليهما ذلك وكان
وهبه وقد الصحراء، وُطرق امُللتوية باألودية خبري جد كان ولكنه امَلسري، عىل يحثهما بيده
ولكنه متَِّزن؛ غري عقٌل النشاط دائبَة عليها اإلبقاء عىل ساعده ربما مألوفة، غري ًة خفَّ هللا
— جواده وُدربة سالحه خفة عىل — العربي فيها أحسَّ وطرقات، خلواٍت يف بهما يسري كان
لقد باألحمال؛ ُمثَقل وجواده بالحديد، ع ُمدرَّ وهو باألوروبي، بالك فما الشديد، بالخطر
الوطيس؛ حامية معركًة املخاطر بهذه استعاض لو فودَّ به يُحِدق والخطر نفسه ألفى
الذي املقدَّس، الرجل ذلك — الوحيش العدو هذا بعد — رأى حينما رسوره كان ما ولشدَّ
يف ُمنغِمسة خشبية عصا من يتألَّف ِمشعل وبيِده كهف، لدى وقَف وقد الطريق، هداهما

قوة. يف الكربيت رائحة منه وتُفوح ة، شدَّ يف يتذبذب ضياء منها يشعُّ القار،
وولج جواده فوق من بنفسه رمى وإنما الخانق، البخار هذا من الفارس يَرتدَّ لم
خارجيٍّا ِقسَمني: ًما ُمقسَّ الغار وكان فيه؛ الراحة ر توفُّ عىل يدلُّ ال ظاهره كان الذي الكهف
له؛ كنيسًة املكان هذا من يتَِّخذ الناِسك وكان القَصب، من وصليب الحَجر من مذبح به
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يف ُمحتذيًا للمبيت، ه وأعدَّ جواده، املسيحي الفارس وثَّق الخارجي الكهف هذا جانب وإىل
من يخُل لم املسيحي ولكن املكان، ذلك تقاليد من هذا أن أفهَمه الذي العربي حذو ذلك
ويف ديني؛ احرتام نفسه يف لها كان مظاهر من يُحيطه كان مما فيه دبَّ الشك، وسواس
ورسعان ضيَفيه، يستقبل كي الداخلية الغرفة بتنسيق يشتغل الناِسك كان ذلك غضون
الخشب من بباٍب تُغَلق صغرية فرجٌة الخارجي الكهف داخل يف وكان هناك؛ به لِحقا ما
بالكهف األرض سطح وكان للنوم؛ الناسك يتَِّخذها كان فسيحة غرفة إىل وتؤدي الخِشن،
فوقه املاء الناسك ينثُر أن اعتاد أبيض برمٍل مفروًشا تسويته، يف ساكنه ُجهد رغم خِشنًا
اإلنسان وتمدُّ املكان، زوايا إحدى يف الصخر يف تنفجر صغرية عنٍي من به يأتي يوم، كلَّ
الغار جوانب من جانٍب ويف املسمع؛ لذيذ خريُره املذاق، عذب بماءٍ الخانق الجو ذلك يف
خِشنة — كأِديِمه — الكهف وُجُدر ة؛ امُللتفَّ األعالم من املصنوعة الحشايا بعض ُوِضعت
الناِسك وأشعل والزهور، األعشاب عليها علقت وقد تسويتها، يف باٍد جهٍد رغم امَللمس،
النفس. إىل حبيبًا وبرودته بشذاه بات الذي املكان، يف طيبًا جوٍّا نرشا الشمع من ِمشَعَلني
ينتِصب فجوة أخرى زوايا ويف العمل، آالت من أدوات الغرفة زوايا إحدى يف وكانت
أنها عىل ظاهرها يدلُّ وِمقعدان، مائدة كذلك وبالغرفة غليظ؛ خِشن العذراء تمثال فيها
عليها يَنتِثر فكان املائدة أما الرشقي. األثاث عن هيئتها يف تختلف فهي الناسك، ُصنع من
زائريه؛ لُعاب يسيل بحيث وضَعه تيودوريك أحكم ف، مجفَّ لحم وعليها والبقل، القَصب
يقوم كان الناسك أنَّ عىل — هذه الُجود مظاهر بني ق يوفِّ أن البتَّة كنث السري يستطع ولم
وقد قبل؛ من العنيف ش امُلتوحِّ مسلكه وبني — باإلشارة إال عنها يُعربِّ وال صمت، يف بها
الشظيف، الَعيش أثر من املالمح هزيل كان ولنئ الحركات؛ ُمتَِّزن ذلك بعد الراهب أضحى
يُمليه الذي التواُضع برضورة إلحساسه إال ذلك فما والجالل، النُّبل أمارات عليه تبدو ال
دولته عن تخىلَّ ولكنه الناس، بني ليَحُكم ُولِد رجل وكأنه كهفه، يف ينتقل وكان الدين؛ عليه
ُمرسلة الشعر من ُخَصل له الحجم، كبري رجًال ذلك رغم كان ولكنه هللا؛ لعبادة يُخِلص كي
الرشر، منهما يتطايَر غائرتان وحشيَّتان وعينان بالتشذيب، يَده إليها يَمدَّ لم ولحية طويلة،

الرهبنة. صفات من ال الجندية صفات من وهذه
— بعمله ُمشتِغل وهو — الناسك هذا إىل ينظر أن إال يَسْعه لم نفسه العربي إنَّ حتى
هادئ اآلن هاماكو أنَّ ترى «أال وقال: خافت، صوٍت يف كنث السري إىل فأرسَّ التبجيل، بَعني

نفسه.» عىل أخذَه عهٌد وهذا الطعام، من نفرغ حتى إلينا يتحدَّث لن إنه البال،
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من مقعٍد عىل يستوي كي االسكتلندي الرجل إىل صمٍت يف تيودوريك أشار وبعدئٍذ
الحصري، من حشيٍَّة عىل — قومه بنو يجلس كما — جلسشريكوه بينما امُلنخفضة، املقاعد
يأُكالن ورشعا ضيَفيه، إىل قدَّمه الذي الطعام يُبارك كأنه يَديه بِكلتا الراهب رفع وعندئٍذ
للرجل طبيعيٍّا أمًرا املكان فوق امُلخيِّم الجدُّ هذا وكان امُلضيف، كصمت عميق صمٍت يف
الذي الشاذِّ املوقف هذا يف يُفكِّر أخذ ولكنه حذَوه، املسيحي وحذا صامتًا، فلِبَث العربي،
ح يلوِّ كالوحش وهو األمر، أول به التقيا ملَّا تيودوريك، بني الشاسع التبايُن ويف إليه، انتهى
بواجب يقوم وهو اآلن، وبينَه الحركات، عنيف الرصخات، عايل الغضب، ة شدَّ من باإلشارة

الوفادة. كريم وقوًرا وحْزم، ثباٍت يف والضيافة الجود
ثم املائدة، من الفتات يُزيل وأخذ بلُقمة، الناسك يتبلَّغ ولم الطعام، تناول من وَفَرغا

النبيذ. من بزجاجٍة االسكتلندي وخصَّ سائغ، رشاٍب من إبريًقا العربي أمام وَضَع
له ُدمنا ما هللا بنعم نستمتع أن لنا فإنَّ ، ابنيَّ «ارشبا، الخطاب: بهذا صمتُه وشقَّ

ذاكرين.»
مًعا ضيَفيه وخلَّف هلل، صالته يؤدِّي كي الخارجي الكهف إىل أوى حديثه أتمَّ وملَّا
من يستخِلص أن األسئلة بمختلف يحاول كنث السري أخذ وحينئٍذ الداخلية؛ الغرفة يف
التطلُّع بحبِّ مدفوًعا هذا استجوابه يف يكن ولم ُمضيفه، عن يعرف ما كلَّ شريكوه األمري
لهما بدا حينما خلقه ر تهوُّ يف الراهب بني يُالئم أن كنث السري عىل عسريًا كان إذ فحْسب؛
وبني ذلك بني ق يوفِّ أن عليه وُمحاٌل بعد، من وُسكونه تواُضعه يف وهو وبينه األمر، بادئ
الدين رجال من الكثري قلوب يف العالية املكانة من الراهب لهذا ا ممَّ قبل من يعَلم كان ما
السري عرفه كما — جدَّة عني راهب تيودوريك كان فلقد املسيحي، العاَلم يف امُلستنريين
ما وحماسة، بالغٍة يف رسائله، يف لهم ويِصف الدين، ومجامع البابوات يُراسل — كنث
تكاد ال الشقاء ِمن ألوان من املقدَّسة األرض يف الالتني املسيحيِّني الكافرون به يُصيب كان
بالحرب يُبرشِّ كان حينما «كلريمنت» مجمع يف الناسك بطرس يوقعه كان ا عمَّ ًة شدَّ تقلُّ
الوقور، الرجل ذلك وهو — تيودوريك من املسيحي الفارس رأى ا فلمَّ األوىل؛ الصليبية
قبل تردَّد مخبول، «بفقري» إال يليق ال ما الجنون حركات من — ل امُلبجَّ الشخص وذلك
الحرب قواد من جماعة إيَّاه َلها حمَّ التي الهامة األمور تلك يُبلِّغه أن عىل عزيمته تَِصحَّ أن

الصليبية.
غري طريًقا سالًكا ا، حاجٍّ كنث السري أجلها من أتى التي األغراض أوىل من وكان
إىل دفعه املساء ذلك يف شاهده ما ولكن رسائل، من حَمل ما الناسك يُبلِّغ أن مطروقة،
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الحقائق، من كثريًا األمري من يستخِلص ولم إليه؛ ُعِهد بما يبُوح أن قبل والتبرصُّ الصمت
شجاًعا جنديٍّا األيام من يوٍم يف كان — له روى كما — الناسك إنَّ العربي قال ما وُمجَمل
ِلما بذلك آَمَن العربي) (أي وأنه القتال؛ ساحات يف ومجدوًدا مشورته، يف حكيًما جسوًرا،
«إنه وقال: األحيان، من كثرٍي يف الناسك يُبِديهما الخفيفة والحركة الباِرعة القوة ِمن شاهد
لإلقامة العمر بقية وقَف رجٍل شخص يف وإنما حاج، شخص يف املقدس بيت يف يظهر لم
ألَفيَاه التي املهجورة املجاهل تلك وسط امُلقام به استقرَّ وجيز زمٍن وبعد املقدَّسة، باألرض
من عليه يبدو ملا والعرب الرتك يحِرتمه كما لربِّه، إخالصه لشدَّة لونه يُبجِّ الالتني وأنَّ بها،
وهي «هاماكو» اسم عليه أطلقوا الذين وُهم الوحي، إىل ينسبونها التي الجنون أعراض
كان فقد ُمضيفه، يُقدِّر كيف نفسه شريكوه تحريَّ وقد الصفات، هذه عىل تدلُّ تركية كلمة
ساعاٍت والِحكمة الفضيلة يف دروًسا يُلقي أن حينًا يستطيع حكيًما، رجًال — قال كما —
قطُّ يُشاهده لم ولكنه عنيًفا؛ ًشا ُمتوحِّ تراه آَخر وحينًا قليًال، ولو يزلَّ أن دون ُمتواِصلة
إهانٌة غضبه يُثري كان ما وأشدُّ اليوم؛ ذلك يف لهما بدا كما الرشِّ لفعل امَليل شديد قبُل من
وشوَّهوا الصالة، يف عليه اعتدوا ل الرُّحَّ العرب من جماعًة أن عنه يروى ا وممَّ بدينه. تلَحق
كل عن ِعَوًضا يَحِمله كان الذي القصري بَسوِطه عليهم وقىض فهاجمهم مذبحه، ظاهر له
الناِسك من تخىش الجوَّالة القبائل وباتت قويٍّا، ضجيًجا الحادث هذا أثار وقد آخر. سالٍح
ومعبَده؛ مسكنَه يحرتمون فأصبحوا «هاماكو»، ک إليه تنُظر كما الحديدية، مطرقته وْقع
أتى قد عنه، والتخيلِّ بحمايته ا خاصٍّ أمًرا أصدر الدين صالح إنَّ حتى ِصيته مدى اتَّسع وقد
من التطلُّع بحبِّ مدفوعني للغار، زائرين املسلمني، كبار من غريه مع مرة، من أكثر بنفسه
يف ببصريته ينُفذ أن املسيحي كهاماكو عليم رجٍل من أخرى، ناحيٍة من وُمرتِقبني ناحية،
نجوم منه يرُقب االرتفاع، عظيم مرصد له «وكان قائًال: العربي استطرد ثم الغيب؛ غياِهب
أحداث، من لإلنسان يقع ما كلَّ تُسريِّ وتأثريها، بحركاتها التي وهي وكواكبها، السماء

السواء.» عىل وامُلسلمني املسيحيني عقائد من وذلك التنبُّؤ، عىل وتُعيننا
فداخلتْه كنث السري سِمَعها الناسك، عن شريكوه األمري يعلم كان ما ُخالصة هذي
تنتابُه الحماسة ى ُحمَّ فْرط من هو هل الراهب: به تلبَّس الذي الجنون طبيعة يف الرِّيبة
أنَّ يظهر الحاَلني، أي وعىل حصانته. من يُفيد كي يتكلَُّفه وْهم هو أو اآلخر، بعد الحني
وظنَّ يعتقدون، ِلما الرصيحة عداوته رغم شديدة ُمبالغًة احرتامه يف باَلغوا قد املسلمني
بكِلماته العربي كان ا ممَّ أكثر وُقربى تعاُرًفا والناسك العربي بنَي أنَّ كذلك كنث السري
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هذا ادَّعى ا عمَّ يختلف باسٍم العربي يدعو كان الناسك أنَّ يَُفته ولم يعتِقد، أن عىل يُريده
أن عىل فعزم وبالشك، بل بالِحرص، كنث السري إىل أوَحْت جميًعا الظروف هذه لنفسه؛

إليه. ُوِكلت التي ة الهامَّ الرسالة بإبالغه ل يتعجَّ وأالَّ كثٍَب عن ُمضيفه يرُقب
كما األسماء يف بخياله يسبح ُمضيفنا أن يل يُخيَّل إنني العربي! أيها «حذاِر فقال:

آخر؟» باسٍم اآلن ناداك وقد شريكوه، اسُمك أليس أمور، من غريها يف يسبح
بهذا يُناديني الكثري زال وما «الرضيم» أبي خباء يف اسمي «كان الكردي: فأجاب
أكسبَنيه اسم وهو الجبل»، «أسد ب أُعَرف فأنا الجنود، وبني الَوغى ساحة يف أما االسم؛
وأنا الراحة، إىل يدعونا ُمقبًال هاماكو أرى فإني صاح، يا اآلن َصٍه ولكن الباتر، ُحسامي

هللا.» ذكر عىل ساهر وهو أحٌد يرُقبه أالَّ وهي عادته، أعِرف
هلل «الحمد وقور بصوٍت قال ثم صدِره، عىل ويداه أمامهما، ومثََل الناسك دخل وآنئٍذ
املنهوك، للجسم راحًة النوم هدأة يف لنا وجعل معاًشا؛ النهار وجعل لباًسا، الليل جعل الذي

امُلضطربة.» للنفس وطمأنينة
إىل يأِويا ألْن با وتأهَّ املائدة من نهضا ثُم آمني.» «اللهم وقاال: مًعا امُلحاربان عليه فردَّ

مًعا. حيَّاهما أن بعد ثانية الغرفة ترك ثم بيِده، ُمضيفهما إليه أشار وقد فراشهما،
يُعاونه العربي زميله أخذ وقد الثقيل، سالحه من نفسه النمر فارس جرَّد حينئٍذ و
الغزال، جلد من ضيٍِّق برداءٍ إال يستِرت يُعْد لم حتى أربطته، وحلِّ درِعه خلع يف برفٍق
ِندِّه بقوَّة أُعِجب قد العربي كان وإذا السالح. تحت يلبسونه الحرب ورجال الفرسان كان
املعروق ِجسمه يف البادية التناُسق ة بدقَّ إعجابًا أشدُّ اآلن فهو — بالحديد ُمسلَّح وهو —
إىل املعونة يَد فمدَّ بالجميل، الجميل يردَّ أْن أراد قد بَدوره الفارس وكأنَّ العضل؛ املفتول
الجسم، طليق وهو ينام أْن يستطيع حتى لباٍس من به تدثَّر ما خلع عىل يُعينه العربي
من صاحبه أبدى وما يتَِّفق ال نحيًال، وجسًما رقيقًة أطراًفا رأى إذ دهشته كانت ما ولشدَّ

النزال. يف بأٍس
شطر م فيمَّ امُلسلم أما بالصالة؛ هللا إىل ها توجَّ الفراش إىل الفارسان يأوي أْن وقبل
انسلخ بينما — بالدعاء وتمتََم الصالة، يف محمد أتباع إليه ه يتوجَّ الذي املركز وهي «القبلة»
عىل يٌد له ضخًما، ُحساًما ونَصب امُللحد4 صاِحبه بجوار تدنَّس وقد — املكان من املسيحي

العربي. زميله يف كنث السري يراه كان ما هذا 4
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زاَده خاشع، بقلٍب هللا يدعو وأخذ أمامه وسَجَد للخالص، رمًزا منه جعل الصليب، هيئة
ما ورسعان النهار؛ أثناء منها نجا التي واملخاطر عبابها، شقَّ التي الفيايف ِذكرى خشوًعا
تَعِب من منهوًكا الحَطب، من رسيٍر عىل منهما كلٌّ رقد وقد النُّعاس، صاِحبَينا عىل غَلَب

اإلعياء. ة وِشدَّ الرحيل

64



الرابع الفصل

عىل بضغٍط أحسَّ حينما عميق، ُسباٍت يف غارًقا لِبث كم االسكتلندي كنث السري يدِر لم
فيها يُصارع أحالٍم أضغاَث األمر أول الضغط ذلك ظنَّ وقد يقظِته، إىل فثاب صدره،
فشهد عينَيه فتح حينما هنا؟» «من يسأل: أْن وكاد أخريًا، ه حواسُّ تنبََّهت ثم قويٍّا، خصًما
ضغط وقد بجانبه، ماثًال — وصْفنا كما — النظرات مفرتس املظهر، َوْحيش الناسك، شبح

ة. الفضَّ من صغريًا مصباًحا بيُرساه وأمسك صدره، عىل بيُمناه
أريد إنَّني «صه! الناسك: فقال ظهره، عىل ُمستلٍق وهو مذهوًال عينيه الفارس رفع

امُلسِلم.» هذا يسَمعه ال حديثًا أُحدِّثك أن
والغرب الرشق لهجات من مزيج وهي الفرنجية، اللغة إىل يلجأ ولم بالفرنسية وتكلَّم

بينهما. التفاُهم وسيلَة الحني ذلك حتى كانت
الوطأ ف وخفِّ شفة ببنِت تنبس وال عباءتك وارتِد «انهض وقال: الحديث استأنف ثم

واتبْعني.»
ُحساَمه. وامتشَق كنث السري فنهض

الرُّوح سالح حيث إىل ذاهبون نحن إنما هذا، «دع وقال: أُذنه يف الناسك هَمس ثُم
ة.» هشَّ وقشور قَصب إال املادية األسلحة هذه وما الكثري، اليشء عن يغنيك

ُمضيِفه مُلرافقة ب وتأهَّ قبل، من كان حيث رسيره جوار إىل ُحساَمه الفارس فطرح
املحفوفة البالد هذه يف مسريه طوال يُفارقه لم الذي خنجِره بغري يتسلَّح ولم األطوار، غريب

باألخطار.
الظنون، تُساِوره ومازالت يتبعه، والفارس مَهل، عىل األمام إىل الناسك م تقدَّ وحينئٍذ
خْلق من إال هو ما الطريق، يهِديَه كي أمامه يتسلَّل الذي امُلظلم، الشبَح يكون أن ويخىش
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املسلم األمري يُزِعجا فلم يتحرك، ِظلٌّ وكأنهما الخارجية، بالُغرفة مرَّا ثم امُلزِعجة، األحالم
وكان الخارجية، الغرفة يف واملذبح الصليب وبَلغا — ُسباته يف غارًقا ُمستلقيًا ظلَّ وقد —
األرض وعىل الدينية، الدَّعوات كتُب من كتاٌب جواره وإىل يتحرَّق، فتئ ما مصباح أمامهما
يجف، لم بَدٍم ملطَّخة ُخيوطه الدقيقة، واألسالك الِحبال من مفتول للتَّوبة أُلهوب أو َسوط
إىل وأشار راكًعا، تيودوريك خرَّ وهنا توبته؛ يف نفسه عىل الناسك رصامة عىل قاطًعا دليًال
يبلُغ كي هناك أُلقي إنما وكأنه امُلدبَّب، الزناد فوق جواره إىل مكانًا لنفسه يتَّخذ أْن الفارس
الكنيسة دعوات من كثريًا قرأ ثم بالدعاء، هللا إىل ه للتوجُّ الراهب ب يتأهَّ حينما أشدَّه الُعرس
التوبة، مزامري من بثالثٍة الجد، نغمات تُماِزجه خافت، صوٍت يف يرتنَّم وأخذ الكاثوليكية،
عىل شاِهٌد ذلك يف وكان املرير، بالبكاء صوته وتهدَّج والدموع، بالتأوُّه ترنيُمه اختلط وقد
إخالٌص الفارساالسكتلندي قلب يف دبَّ وحينئٍذ يُرتِّله، كان الذي الديني عر بالشِّ تأثُّره ة شدَّ
تتحوَّل ذاك إذ ُمضيفه يف ظنونُه وأخذت الراهب، ك تنسُّ يف الحركات هذه أثر من عميق
وملا الصالة؛ يف وإخالصه التوبة، يف قْسوتِه من القداسة فيه يعتِقد أن أوشك حتى وتتبدَّل،
ركٍن إىل أشار وقد وقور، أستاٍذ أمام طاِلب كأنه له، إجالًال أمامه وقف صالتهما من هبَّا

هنا.» هاِته حجابًا. تِجد بُنيَّ يا الفجوة تلك يف «فتِّش الكهف: أركان من بعيٍد
واسترتت الحائط، يف ُقدَّت ضيقة فرجٍة يف املطلوب الحجاب وألفى الفارس فانصاع
يف وملطًَّخا ُممزًَّقا ألفاه الضياء إىل به أتى وملَّا املجدولة، الصفصاف أغصان من بباٍب
س يُنفِّ أن واضطرَّ مكبوتة، قوية بعاطفٍة الناسك تفرَّسه ثم سوداء، بمادٍة أنحائه بعض

االسكتلندي. الفارس إىل يتحدَّث أن قبل األعماق من بأنٍة مشاعره عن
عينيَّ إنَّ ويلتي! يا كنوز، من األرض ملكت ما أغنى تشهد قريب ا «عمَّ قال: وأخريًا
أهدي أن إال يل ليس َوِضيع، حقري ُمرشد أنا إنما حرستى! يا إليه! بالنظر جديرتنَي غري
حنايا إىل أفرُّ عبثًا الديار؛ طريد أبًدا أظلَّ وأْن والراحة، الدعة موئل إىل املنهوك املسافر
رغم ِحصني إىل وطاردني خصمي بي عثر لقد امُلجدبة؛ الصحراء قلب إىل أو الصخور،

له!» تنكُّري
نغِمه: يف ثباتًا أشدَّ صوٍت يف وقال االسكتلندي الفارس إىل التفت ثم هنيهًة وسكَت

إنجلرتا؟» ملك رتشارد من بتحيٍة أتيتَني «هل
ف أترشَّ فلم إنجلرتا ملك وأما املسيحيني، األمراء مجمع من أتيُت «إنما الفارس: فأجاب

راغب.» ذلك عن فهو لجاللته، آتِمر بأن
دليلك.» «هات وقال: الناسك فأجابه
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أمارات وتذكَّر قبل، من ساورتْه التي الشكوك رأِسه إىل توٍّا واندفعت كنث، السري فرتدَّد
يف القداسة هذه له رجٍل يف يرتاب أن له كيف ولكن آنًفا، الراهب عىل بَدْت التي الجنون

امُلتسوِّلة.» إىل لون يتوسَّ امللوك الكلمة: هذه «جوازي قال: وأخريًا مسلكه؟
عىل قائم ولكني املعرفة، حقَّ ألعرفك وإني أصبَت، «لقد قائًال: الناسك وردَّ سكَت ثم

العدو.» يتحدى كما الصديق يتحدَّى حراسته يف والحارس هام؛ أمٍر
يزال ما والعربي خلَّفاها، التي الغرفة قصد وتقدَّم يده، يف واملصباح قدًما سار ثم
ينام «إنه قال: ثم بنظرٍة ورَمَقه جواره إىل الناسك فوقف نوِمه، يف غارًقا رسيره، يف راقًدا

يستيقظ.» أالَّ ويِجب الظالم يف
ُمتجًها استلقى فقد عميق، سباٍت يف ا حقٍّ أنه الرائي إىل يُوحي رقدِته يف األمري وكان
وجهه أكثر حجب وقد جسِمه، عرب ممتدَّة ذراَعيه وإحدى وجهه، بنصف الحائط نحو
دائبة كانت التي عروُقه وسكنْت باديًا، زال ما العايل جبينَه ولكن الطويل، الواسع ه ِبكمِّ
الناعمة الطويلة جفونه وأهداب األسود، كاملرمر وجهه وأضحى يقظته، يف وهو ق التدفُّ
عميقة وأنفاسه ُمسرتخية، مبسوطة ويده الصقر، كعيون نافذٍة أعنٍي عىل تنطِبق كالحرير
التي الجماعة تلك أعجب كان وما عميق، سباٍت عىل دليل ذلك وكلُّ انتظام؛ يف تتواىل هادئة
ث امُلشعَّ العنز جلد ُمرتديًا الناسك أحدهما الطويَلني، الشبَحني وذَينك النائم هذا من تتألَّف
من قوية أمارٌة الناسك وجه وعىل الجلد، من ضيقة سرتٍة الفارسيف واآلخر املصباح، وبيده
انطباًعا امُلسرتجلة مالمحه عىل املشوق طلعة انطبعت فقد الفارس وأما ف، التقشُّ اكتئاب

قويٍّا.
هذه ردَّد ثم عميق.» نوٍم يف «إنه قبل: من كان كالذي خافت بنغٍم الناسك وقال
معنًى إىل يرمي كان وإنما اللفظي، معناها إىل املرة هذه بها يقصد لم ولكنه الكلمات،
أشبََه ما «الرضيم»! أيها الفجر. يُطالعه قريب ا عمَّ ولكن الظالم، يف ينام «إنه قال: مجازي،
ولكن نائم، وأنت خيالك يف مرتنِّحة ترُقص التي بالرؤى شها وتوحُّ عبثِها يف يقظِتك أحالم

األحالم.» وتتبدَّد الطبول تدقُّ قريب ا عمَّ
وراءه ومرَّ املذبح نحو سار ثم يتبََعه، أن الفارس إىل وأشار حديثه الناسك أتمَّ وهكذا
قلب يف ُشقَّ الحديد من صغري باٍب عن — ضجيج دون — فانفرج زنربك، عىل وضغط
الباب فتح عىل الراهب يجُرس أن وقبل الدقيق، اإلمعان البرصبَغري يلمحه ال ويكاد الكهف،
الحديد الباب انفتح وملَّا الزيت، من قليًال املصباح من مفاصله عىل صبَّ ِمرصاَعيه عىل

الصخر. يف نُحت صغري ُسلَّم للرائي انكشف بأكمله، أخريًا
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فليس عينَيَّ به واحُجب يدي من القناع هذا «ُخذ حزين: صوٍت يف الناسك قال وهنا
وعدوانًا.» منِّي إثًما كان وإال قريب، ا عمَّ عيناك عليه تَقُع سوف الذي الكنز أشهد أن يل

الناسك رشع ثم بالحجاب، رأَسه م وكمَّ إليه أرسع وإنما بكلمٍة الفارس يُِجبه ولم
يُمسك كان ولكنه ضياء، إىل يحتاج ال بحيث الطريق تعوَّد رجل وكأنه لَّم، السُّ يصعد
بلغا وأخريًا الضيق، املصعد ذلك ُمتسلًقا َرج الدَّ عىل ُخطاه تابع الذي لالسكتلندي باملصباح
دَرج آخر ركٍن يف ويرى أركانه، أحد إىل الدَرج ينتهي منظَّمة، هيئة له ليس صغريًا بهًوا
تتميَّز بما ساذًجا جماًال ل يتجمَّ ُقوطي باب ثالثٍة زاوية ويف صعوده، ويستأنف يقابله آخر
ت وُدقَّ الحديد ُقضبان فيه اشتبكت صغري بباٍب ويحتمي املنحوتة والصخور الُعُمد عادة به

ُخطاه. يف تعثَّر منه اقرتب وكلما األخري، املكان هذا إىل الناسك قصد وقد املسامري، فيه
دخيلة من واطرد أرضمقدسة، تطؤها األرضالتي فإنَّ نعَليك «اخلع لرفيقه: قال ثم
الرغبات هذه مثل صدرك إىل تضمَّ أْن ُكفر بعَده ما ُكفر فإنه دنسة، شهوٍة أو فكٍر كلَّ قلبك

املكان.» هذا يف
الروح أرسل قد وكأنه حينذاك الناسك ووقف نعَليه، وخلع أمر، بما الفارس فصدَع
الرجل، ففعل ثالثًا، الصغري الباب يقَرع أن الفارس وأمر ثانيًة تحرَّك ثم صامتة، صالٍة يف
ه حواسِّ عىل وهبَّ أحد، عىل عينُه تَقْع لم إذ تلقائه؛ من انفتح قد الباب أنَّ كنث للسري وُخيِّل
القهقرى فرجع الحس، بمجامع يأُخذ قوي عبٍق وشذى البرص، يخطف نقي ضياءٍ من تيَّار
يكاد ضياءٍ إىل ظالٍم من املفاجئ بالتغريُّ أحسَّ حتى دقيقة تمِض ولم ثالثًا، أو خطوتنَي

القوي. ويهدُّ البرص يُبِهر ِته شدَّ من
من يشعُّ كان النور أنَّ ورأى الربَّاق، الضياء هذا منها يخرج كان التي الغرفة دخل ثم
بسالسل معلقة العطور، أنَفَس وتنُرش نقي، بزيٍت تشتعل الفضية، املصابيح من مجموعٍة
يف — الفريدة الناسك دار أرجاء كأكثر — ت ُشقَّ قوطية صغرية كنيسٍة بسقف الفضة من
كنث برصالسري عليه وَقَع آَخر مكان كل يف الصخور كانت وبينما الصلب. امُلصَمت الصخر
تشهد الكنيسة هذه كانت ساذجة، خشنة بتسويٍة إال إليها تمتدَّ لم اإلنسان يَد أنَّ عىل تدلُّ
فنِّهم، من ُمبتكٍر وكلِّ بأزاميلهم البناء بفنِّ ني امُلختصِّ أقَدَر فيها استخدم قد اإلنسان بأنَّ
نُقشت جانب، كل يف أعمدة ستة عىل ترتكز امُلتصاِلبة األضلع ذات السقوف كانت فلقد
تام انسجام عىل يدلُّ يشء وكل متَّسق، جماٍل يف تتقاطع رة املقعَّ والقباب نادرة، بمهارٍة
بديعة ستٌّ فجواٌت الجانبني ِكال عىل األعمدة صفَّ ويُقابل العرص، لُروح وُمالءمة الفنِّ يف

عرش. االثني الرُّسل من لواحٍد تمثال منها كلٍّ يف الصنع،
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من نفيس ستار ورائه وإىل الرشق، ناحية األعىل طرِفها يف الكنيسة مذبح وأُقيم
عىل يحتوي أنه يف شكَّ ال خفيٍّا مكانًا ويحُجب الكثري، بالذهب ُمزركش الفاريس الحرير
الفارس م وتوهَّ له؛ تمجيًدا الفريد املعبد هذا أُقيم وقد مألوفة، غري ُقدسية له أثٍر أو تمثاٍل
إذا كذلك، هو وإذ القلب؛ من بحرارٍة دعاءه وردَّد أماَمه، وركع الرضيح إىل فتقدَّم ذلك،
ولم انتباهه، يف الفارس فاضطرب الجانبني، أحد إىل ُجِذب لعلَّه أو بغتة، يرتفع بالستار
من خزانًة انكشف الذي الِكن يف رأى ولكنَّه أزاحه، الذي ذا من أو الستار، ارتفع كيف يَر

قوطية. كنيسٍة غرار عىل ُصِنع يشءٍ وكلُّ ُمزدَوج، باب لها واألبنوس الفضة
كتلٍة عن ويكشف ينفِرج املزدَوج بالباب وإذا قلٍق بَشوٍق الرضيح إىل الفارس تطلَّع
من بطانٌة كانت اآلونة تلك ويف الحق». «الصليب الكلمات هذه عليها نُقشت الخشب من
وأُرخي الرضيح أُغلق الغناء، فيها انقطع التي اللحظة ويف هلل»؛ «املجد نشيد تُرتِّل النساء
دون ُدعاءه يواِصل أن يستطيع — املذبح لدى ركع وقد — الفارس وكان ثانية، السجاف
تأثري تحت ذلك فعل وقد حني، منذ لبِرصه تجىلَّ الذي املقدَّس لألثَر تمجيًدا اضطراٍب
صالته، واختتم ِدينه، ِصدق عىل قويٍّا شاهًدا رأسه بعينَي رأى من كلُّ به يحسُّ عظيم،
املقدَّس املكان هذا إىل به أتى الذي الراهب عن حواَليه يبحث أن عىل ع تشجَّ وقد هبَّ ثُمَّ
حوله، بنفسه ه لفَّ قد كان الذي بالقناع ًما ُمكمَّ رأُسه فتئ وما عينُه عليه فوقعْت املسحور،
ذلك يف كان وقد وطئها؛ عىل يجُرس لم ولكنه الكنيسة، باب لدى الذليل كالكلب واستلقى
كرجٍل استلقى فقد وندِمه، توبتِه وعىل قداسته، مقدار عىل قوية داللة اتَّخذَه الذي الوضع
وُخيل أمره، عىل مغلوبًا األرض طريح فخرَّ عميق، باطني إحساٍس من فادح عبءٌ آَدُه
غلبَه إذا إال وجهه عىل ينكبَّ لن امُلشتعل، وروحه القوية ببنيته الرجل أنَّ لالسكتلندي

والخضوع. والندم بالتوبة عميق إحساٌس
صوٍت يف فتمتم َمرماه، أدرك الناسك ولكن إليه، يتحدَّث أن يريد وكأنه منه فاقرتب
جثٍة من ينبعث صوت وكأنها نرباته فرنَّت رأسه، م يُكمِّ كان الذي الوثاق خلف من مختنٍق
األرض، فوق من نهض ثم بمرآه.» ولتسَعْد ينتَِه، ملَّا فاملشهد «انتظر، وقال: كفٍن يف هامدة
يَحُكمه كان الذي الكنيسة، باب وأغلق وجهه، عىل ُمنكبٍّا كان حيث املدخل لدى من وتقهقر
يختلف ال الباب وهذا املكان، أرجاء يف صداه رنَّ رصير له كان حلزوني ِمزالج الداخل من
هناك أن يتبنيَّ يكْد لم كنث إنَّ حتى الكهف، فيه ُشقَّ الذي ذاته الصخر عن ظاهره يف
واجب له أدى الذي األثر بداخلها كان التي امُلضاءة الكنيسة يف وحيًدا اآلن وأصبح منفذًا،

69



الطلسم

ال وشجاعة يُخالجه، ديني فكٍر غري رفيق وال خنجره، غري له سالح وال حني، منذ الطاعة
تتملَّكه. الخوف تعِرف

مسري يتابع أْن اعتزم وإنما حدث، من ذلك بعد يقع أن عىس ماذا كنث السري يدِر ولم
عند تصيح أْن الدِّيكة أوشكِت حتى املهجورة، الكنيسة هذه أرجاء يف فرضب الحوادث،
كنث السري أذن يف رنَّ النهار، الليل يُعانق حينما املوات، الزمن ذلك ويف الصباح؛ ُمنبثق
ُمضيفه يهبُّ حني يدقُّ الفضة، من صغري جرٍس رنني َشيبه صوت مأتاه، يتبنيَّ لم صوٌت
ظروف جعلت ولقد — تعبريه حدِّ عىل — القربان يقدِّم أو الصالة يقيم كي مرقده من
أقىصأركان إىل — جرأته رغم الفارس— فانكمش جليل، جدَّ الصوت ذلك واملكان الزمان

النذير. ذلك عن ينُجم قد ما اضطراٍب بغري يرُقب كي للمذبح املقابل الطرف يف املعبد
جديد، من لعينَيه األثر وَمثَل ثانية، الحريري الستار أزيح حتى طويًال يلبث ولم
الكنيسة دعاء تُرسل أو نشيًدا تُرتِّل نسوية أصواٍت إىل واستمع إجالًال ُركبتَيه عىل فخرَّ
أدرك ما ورسعان األوىل. الصالة يف تآلفْت كما األداء يف تآلَفْت وقد ُمبكرة، الكاثوليكية
وتعلو الكنيسة من تدنو كانت وإنما ثابت، مكاٍن من تنبعث تُعد لم األصوات أنَّ الفارس
كذلك أثر، له يظهر فال يُوَصد ثُم ينفِتح البهو من اآلخر الجانب يف بباٍب وإذا ُرويًدا، ُرويًدا
السقف ِقباب تُردِّدها ثم فيها، ترنُّ فسحًة امُلرتِّالت أنغام بذلك فتجد منه، دخل الذي الباب

الضلوع. ذات
ولكنه الهَلع، شدة من تتقطَّع تكاد وأنفاسه الباب، نحو بَرصه الفارس صوَّب وحينئٍذ
ثم املشهد، وذلك املكان هذا يتطلَّبها كان التي الهيئة وهي امُلصيل، هيئة عىل راكًعا ظلَّ
أن أوشك وقد له، يرتاءى بموكٍب وإذا اإلعداد، ذلك إليه ينتهي أن عىس ماذا ب يرتقَّ أخذ
وق، والسُّ والرِّقاب األذرع ُعْري الجمال، سيماء عليهم أربعة، ُولدان يتقدَّمه الباب، من يلَِج
البياض، ناصعة ُقُمصقصرية تُقابله — الرشق أهل لون — الربنزي اللون ذلك منهم فبدا
َمبخرتنَي امُلتقدِّمان االثنان حمل وقد مثنى، مثنًى املعبد عىل ُمقِبلون وهم يرتدونها كانوا
ثم يُفِعمها، قبل من كان الذي العبَق عىل عبٌق الكنيسة يف فانترش ويُرسة، يمنًة بهما لوَّحا

الزهور. ينثُران اآلخران االثنان أقبل
ترتيب، وأحسن نظام خري عىل ُمتتابعاٍت يُرتِّلن كنَّ الالئي النساء أقبلِت هؤالء أثر وعىل
قاتمة، البيضبُسَرتٍ مالبسهن فوق بن ويتحجَّ سوداء، أرديًة أكتافهنَّ عىل يرتدين ستٍّا، وكنَّ
الكثريات ويُشبهن كرمل» «جبل دير يتبَعن ُمحرتفات، راهباٌت أنهنَّ عىل بأزيائهن فدَلْلَن
للدير زائرات أو ب، الرتهُّ حديثات أنهن عىل البيض بأقنعتهنَّ يُفِصحن الالئي غريهن،
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باملسابح أيديهنَّ يف منهنَّ السابقات أمسك وقد ِميثاق؛ أو عهد به يربطهنَّ ال عارضات،
الزهر من إكليل منهنَّ واحدٍة كل ومع القد، رشيقات غريات، الصُّ بهنَّ ولِحق الكبرية،
أعْرَن قد أنهن عليهنَّ يبُد ولم باملعبد، يُطوِّفن حفٍل يف جميًعا ن ِرسْ ثم واألحمر؛ األبيض
هنَّ وإذ ه، تَمسَّ أن مالبسهن كادت حتى جواره إىل مررَن أنهن رغم اْلِتفات، أدنى كنث
املسيحيات الفتيات كان التي األديرة من ديٍر يف كان إنما أنه يف الفارس يشكَّ لم يتغنَّني،
أكثرهنَّ اضطرَّ وقد فيها، الكنيسة لخدمة رصاحًة أنفسهن يَِقْفن املايض الزمن يف النبيالت
عنهنَّ اإلغضاء اشرتَين منهن كثريات ولكنَّ فلسطني، فتح املسلمون أعاد ُمذ ينقِطْعَن ألن
يف وواصْلَن أذًى، دون فبِقني لشأنهن، احتقارهن أو الظافرين رأفة لِحقتهنَّ أو بالهدايا،
وكان عهود، من أنفسهن عىل أخذَْن بما عليهنَّ لزاًما كانت التي الطقوس ُمراعاة الخفاء
أولئكن ُمباغتة من عليه استولت التي والدهشة والزمان، املكان رهبة ولكنَّ ذلك، يعلم كنث
عىل له كان ذلك الخيال؛كل أطياف وكأنهن جواره إىل وَمسريهن بظهورهن الراهبات،
كان عينُه عليه وقعْت الذي الجميل امَلوكب ذلك أنَّ يعتقد أن معه عليه تعرسَّ تأثريٌ خياله
الوجود هذا غري من كائناٍت من برتٍل أشبََههنَّ كان فما نيا، الدُّ هذه من مخلوقاٍت من يتألَّف

الوجود. كل من املعبود هلل بالوالء أتْت
ما بمقدار يتقدَّمن أن كدَن وقد النسوة، موكب به مرَّ أْن ملَّا للفارس خطر ما أول هذا
للعيان أظهرهنَّ وقد يمشني، وال ينزلِقَن وكأنهن بََدون حتى فحسب، متحركاٍت يُبقيهن
تنُرش كانت التي البخور ُسُحب خالل املصابيح من ينبِعث كان الذي القاتم املقدَّس الضياء

الظالم. الغرفة يف
إحدى نزَعْت فيه، يجثو كان الذي باملكان ومرْرَن ثانية، باملعبد ُدْرَن ملَّا ولكنهنَّ
ورٍد زهرَة — جواره إىل الُهَوينى تسري وهي — البيضاء الُقُمص يرتديَن كن الالئي الفتيات
ولعلَّها كنث، السري قَدم عىل أصابعها بني من الزهرة وسقطِت بيدها، كان الذي اإلكليل من
اإلنسان ألنَّ وذلك فجأة، أصابه قد سهًما كأنَّ الفارس فذُِعر َعمد، غري عىل منها سقطت
— انتظار غري عىل وقع إذا — األحداث أتَفُه كان ارتقاب، يف عقله وكان ه ِحسَّ أرهف إذا
كهذا أمًرا أنَّ أدرك إذ عاطفته أخمد الفارس ولكن الخيال، جها يُؤجِّ التي الفكر لنار وقوًدا
َلَما َمملولة متكرِّرة حركٍة يف يَْرسَن كنَّ امُلرتِّالت أنَّ لوال وأنه يحُدث، أن أيَرسُه ما له يؤبَُه ال

يُذَكر. أثر له كان
أولئك بني من سواها دون واحدًة وبرصه بفكره كنث السري تابع فقد ذلك ورغم
زهرَة أسقطت التي هي وتلك ثالثة، املعبد بموكبهنَّ يُحطن وهن الصغريات، الراهبات

71



الطلسم

امُلغنيات من بغريها تام َشبٍَه عىل وقوامها ووجهها خطِوها يف كانت ولكنها يِدها، من الورد
فقد ذلك ومع الخاصة، مميزاتها من إشارٍة أقلَّ يلحظ أن كنث السري عىل تعرسَّ حتى
أنَّ ُميوله بإيحاء له يؤكِّد وكأنه ينطلق، أن يريد قفٍص يف حبيس كطرٍي يرفِرف، قلبُه أخذ
عداها َمن كل من قلبه إىل أقرب الراهبات بني الثاني الصف يمني عن تسري التي الفتاة
بل الفروسية، قواعد وتُراعي قاطبة. اللطيف الجنس بنات كل وِمن بل الحارضات، من
هلل، اإلخالص وشعور الشعرية، الحب عاطفة بني الروابط يوثِّق أن الفارس، عىل وتُحتِّم
اآلخر أحُدهما يُقوِّي إحساسان وهما نفسها، الحبِّ عاطفة عن وشعًرا خياًال يقلُّ ال الذي
وعاطفة ديني إحساس يُمازجها األمل من ببارقٍة كنث، السري كان فقد ولذا يتعارضان، وال
نفسه بكلِّ م توهَّ التي تلك من ثانية ملحًة يرتِقب أنامِله، أطراف إىل قلبه من تهزُّه حارَّة
املعبد حول ثالثة دورًة الفتيات موكب وأتمَّ قبل؛ من مرًة الرِّضا بلمحة عليه جادت أنها
كان الذي الشبَح ذلك منه َدنا وأخريًا ُمخلًدا؛ دهًرا كنث للسري كان ولكنه وجيز، زمٍن يف
وقد — غريه وبني بالثياب ع امُلتلفِّ الجسم هذا بني فارق ة ثمَّ يكن ولم تني، ال بعنٍي يرُقبه
الجاثي بالصليبي مرَّْت حتى — النغم مؤتِلف واحٍد صوٍت يف ُمرتِّالت يَرسَن جميًعا كنَّ
تدلُّ ُمتناِسقة، دقيقة يٍد من طرًفا الحريري ثوبها ثنايا من واستلَّت ثالثة مرة ُركبتَيه عىل
انرسَقت، التي اليد وبهذه صاحبتها؛ ِجسم يف التناُسق كمال عىل قوية داللًة جمالها برباعة
زهرة ثانيًة رَمْت صائفة، ليلٍة يف املنفوش الِعهن كأنها ُسحٍب من القمر شعاع ينِرسق كما

النمر. فارس قَدمي عىل ورٍد
وما واتفاًقا؛ ُمصادفة جاء أو عارًضا، املرَّة هذه يكن لم اإليماء أنَّ يف شكٍّ من وليس
شفتيه بالتقبيل إليها مدَّ بيٍد نصفها، غري يبُد لم التي الجميلة، النَّسوية اليد تلك أشبََه كان
السري يحتاج وهل املعشوقة؛ اليد لصاحبة والوالء اإلخالص يمني بقلبه يقسم وهو يوًما،
ناصعة إصبٍع إىل يتألَّق النظري ُمنقطع الياقوتي الخاتم هو وذلك آخر؟ دليٍل إىل كنث
عني يف اإلشارة لهذه لكان إشارة أدنى صاحبتها بها أشارت لو إصبع كالجليد، البياض
أنَّ رغم الفارس، استطاع وقد هذا بثمن؛ تُقدَّر ال التي للياقوتة ما يفوق قْدر كنث السري
الفاِحم، فرعها من ذؤابًة — منها َمنٍّا أو ُمصادفة، إما — يرى أن ُمقنَّعة، كانت الفتاة
لقد إذن الخالص. الذهب من سلسلٍة من مرٍة مائة لَديه أنَفُس شعراتها من شعرٍة كلُّ
النائية، امُلقِفرة الصحراء هذه املكان، هذا تطُرق أن لها أنَّى ولكن هوي! التي فتاتُه كانت
يؤدِّين أن يستطعَن كي َموئًال لهنَّ والكهوف املجاهل اتَّخذن الالئي العذارى أولئك بني
إنه يرى؟ وصدًقا ا أحقٍّ وجهًرا؟ عالنيًة أدائها عىل يجُرؤن ال مسيحية طقوًسا الخفاء يف
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الخيال. غوايش من اعة خدَّ وغاشية األحالم من حلٍم يف ريب ال إنه التصديق، يستطيع ال
حني الفتيات منه زَلف الذي باملسلك إذا كنث، السري تُساور الخواطر هذه كانت وبينما
من ينسلُّون امُلكتئبات والراهبات الصغار الغلمان وأخذ عائدات؛ ثانيًة اهن يتلقَّ املعبد دخلَن
مرَّتني، إليه أملَعْت التي تلك كذلك توارت وأخريًا اآلخر، بعد واحًدا ويختفون املفتوح، الباب
راسًخا، كنث السري فيه لِبث الذي املكان صوب بادية خفيفة التفاتًة التفتَت تتوارى إذ وهي
أحاط وحينئٍذ عينيه، عن غابت لقد إذن مرة. آلِخر يُرفِرف وهو قناعها رأى وقد نَم، كالصَّ
تكد لم إذ ه، حواسِّ ظاهر آنئٍذ غِيشَ الذي الظالم ذلك عن حلوكًة يقلُّ ال دامس ظالم بروحه
عينها اللحظة هذه ويف مرتفع، بصوٍت الباب أُوِصد حتى الباب عتبة املرتِّالت آِخر تُعرب
ذلك يف وحيًدا كنث السري ولبث املعبد، أضواء الحني يف وأُطفئت الرتتيل عن املغنيات َسكت
يكن لم ذلك كلُّ إليه، آل الذي امُلبهم املوقف وغموض والظالم العزلة ولكن الشامل، الظالم
يف واحد ليشءٍ إال ليأبََه يكن ولم به، يعبأ ولم الفكر به يشغل فلم مذكوًرا، شيئًا كنث للسري
من الفتاة منحتْه وما جواره، من وانسلَّ حني منذ مَرق الذي املشهد هو وذلك الوجود، هذا
سقطت التي الزهور عىل يعثُر لعلَّه األديم، فوق الظالم يف س يتحسَّ فأخذ الرضا، عالمات
شفتَيه يُلصق ثم أخرى، صدره وإىل مرًة شفتَيه إىل جميعها أو إحداها يضمُّ ثُم يِدها، من
الحب به يوحي شاذٍّ عمٍل بكلِّ يقوم ثم بقَدَميها، وطئته أنها نفسه تُحدِّثه بارٍد صخٍر بكل
دليل الحب، حرارة عىل دليل كله هذا يف وكان للِعشق؛ نفسه أسلم من لكلِّ ويُربِّره امُلربِّح
الرسور، فرط يف وهو الفارس، أنَّ الفروسية عهود يف العجيب من ولكن األزل؛ منذ معروف
حتى عرى، الشِّ التعلُّق هذا قلبه بها تعلَّق بغادٍة يتأثر أو ب يتعقَّ أن خياله إىل يتطرَّق ال
آبت ثم امُلخلصني، عبَّادها من لعابٍد هنيهة فبَدْت تعطَّفت إلهة وكأنها إليها ينُظر أصبح
لحظٍة يف الرضا شعاع أرسل األثر، باِلغ سيَّار، كوكب كأنها أو املقدس، معبدها ظالم إىل
الغادة هذه إشارات وكانت الضباب. من قناٍع يف ثانية تََدثَّر ثم السعيد، الطالع لحظات من
تبدَّى إذا عتيد، وال عليه رقيب وال يتحرَّك علوي كائٍن عن تصُدر كأنها قلبه بها تعلَّق التي
وإن الحياة، فيه بعثْت به رأفْت فإْن والخور، االكتئاب غَلبَه تغيَّب وإذا بالرسور، قلبه أُفِعم
املعارضة أو اإللحاف إىل ليس تريد، ما وفق يشء كل والقنوط؛ اليأس تملَّكه عليه قَسْت
الفروسية، وبسيف بقلبه يخدمها مخلًصا، إليها ه يتوجَّ أن إال عليه وليس سبيل، من إليها
بكلِّ ِصيتها العالم يف ويذيع تأمر، بما لها يأتِمر أن هو واحد، مرًمى إال الحياة يف له وليس

جليل. عمٍل من به يقوم أن يستطيع ما
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ظروًفا ولكن — مبادئها أسمى وهو — الحب وأصول الفروسية، قواعد كانت تلك
لم أنه ذلك وشعًرا، خياًال الفتاة بهذه تعلُّقه فأكسبت كنث، بالسري أحاطت أخرى ة خاصَّ
بني تعيش وكانت طروب؛ بقلٍب جمالها ل تأمَّ ما كثريًا أنه رغم صوتها، لرنني حتى يستِمع
عىل حتًما وكان يُخالطها؛ وال منها يدنو أن الفروسية سلك يف مرتبته له ل تُخوِّ جماعة،
— الفروسية وخطط الحربية املهارة يف كعِبه علوِّ رغم — املسكني االسكتلندي الجندي هذا
الفارس بني تفصل التي الهوَّة تلك مداه يف يبلُغ يكاد بُعٍد عىل منها وهو إلهته يعبُد أن
الحار اإلخالص هذا مثل معه تُهِمل ا حدٍّ الخيالء باملرأة بلغ متى ولكن يعبد؛ التي والشمس
الطعان، يف يتبارى وهو ترمُقه كانت فلقد املقام؟ وضيع يكن مهما عاشٍق قلِب عن يصُدر
أو «كونت» كل كان وبينما القتال؛ معارك عن يوٍم كلَّ يروى فيما محاِمده إىل وتستمع
النمر فارس نحو قلبها بكلِّ تميل كانت منها، بنظرٍة يحظى كي يكافح «لورد» أو «دوق»
أول حبِّها يف كان وربما مكانته؛ به ويؤيد يَمتِشُقه حساٍم غري له يكن يَكْد لم الذي املسكني،
وسمعْت رأْت أصغت، أو نظرْت إذا وكانت محسوس؛ غري بشعور ومدفوعة بل راغمة، األمر
وإذا غرَّة؛ حني عىل األمر أول قلبها إىل تطرَّق الذي هذا َميلها يف بها يدفع ألن يكفي ما
الفرسان، من فارٍس ِذكر العسكري إنجلرتا بالط يف احتشاًما السيدات أكثر يوًما ردَّدت
يبذلون واألرشاف األمراء كان ما وكثريًا االسكتلندي؛ كنث استثننَي جماله، فيه وامتَدْحَن
واستقالل العدل روح الشعراءَ فيتملك بفضائلهم، يتغنَّوا كي امُلنشدين عىل العطايا جزيل
لهم جزاءً عليهم يخلعها حلًال وال خيًال يملك ال رجٍل بذكر إشادًة األوتار ويرضبون الحكم،

إيَّاه. مدحهم عىل
لحبيبها يُكال الثناء إىل فيها تستمع األرشاف بنت «أُديث» كانت التي اللحظات باتت
كلَّت الذي امَلَلق قلبها عن ي تُرسِّ اللحظات هذه كانت إذ قبل، كان بما نفسها إىل أحبَّ كيًال
بإجماع — كنث السري كان فلقد العميق، ل بالتأمُّ جدير بموضوٍع وتمدُّها مسمعه، من
فأضحت حًظا، منه أوفر كان أو مرتبًة عاله من كلِّ من باإلجالل أحقَّ رجًال — الرُّواة
يف أمعنْت وكلما الِحرص؛ تملَّكها وإْن فيه، إال تفكر ال كنث، بالسري معقود انتباهها وكلُّ
يُقاسمها أن له ُكِتب الذي الفارس فيه لها أنَّ ويقينًا لها، والئه من وثوًقا ازدادت ل التأمُّ
ذلك بهواها، هواه يعقد وأن وخطري)، ُمظلم األيام (ومستقبل اءها ورضَّ اءها رسَّ الحياة،
يرتفع وفضائله بتقاليده يكاد والذي شامًال سلطانًا العرص شعراء إليه عزا الذي الهوى

هلل. اإلخالص حدِّ إىل
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قريبة فتاًة كانت «أُديث» أن فليعلموا األمر، حقيقة القرَّاء عىل أسُرت ال هذا بعد ودْعني
واإلخالص بالوالء تكتفي أن النفس وعزَّة األصل كَرم عليها يُحتِّم إنجلرتا، بعرش لة الصِّ
ُميولها ُكنَه أدركْت ولكنها لنفسها، اختارته الذي فارسها صمت، يف دوًما، لها يُظهرهما
مشاعر فيها تتحرَّك ما اللحظات من أنَّ وعلمْت — الرشيفة النبيلة امليول ذات وهي —
وتقاليدها، العظمة، قيود وجه يف عواطفها فتثور وتَُحب، تُِحب التي املرأة نفسها، يف املرأة
له يوسوس الذي لحيائه بالالئمة حبيبها عىل وتُنحي جانب، كلِّ من تتحوَّطها كانت التي
ومكانتها مولدها «إتيكيت» إن قلنا حديث بلفٍظ نعربِّ أن لنا جاز وإذا القيود؛ تلك يحطِّم أالَّ
بعيًدا دام ما البرص يرفع أو الرأس يخفض أن كنث للسري سحرية، دائرًة حولها رَسم تلك
وحظر العظيم الساحر استدعاه إذا الروح يمرُّ كما يمر، أن إال له فليس تخطاها فإْن عنها،
هي، تُْقِدم أن — كارهة وهي — لها فبدا بعصاه، رسَمها التي الحدود يتخطَّى أن عليه
عشيقها تُصيب أن أرادت إْن املرسوم الحدِّ عن وتُخرجه الدقيق، قدِمها طرف ولو وتمدَّ
ولقد حذائها؛ رباط يُقبِّل كي الفرصة له وتُهيئ فضلها، من خفيفة بلمحٍة الخجول الحييَّ
عىل وحثَّتْه األرشاف صغار من رشيٍف عىل تعطَّفت إذ أسوة، املَجر ملك بنت يف لها كان
وليس امللوك، بنات من ليسْت أنها إال امللوك، دم فيها يجري يكن وإن و«أُديث» اإلقدام،
تباُدل يعرتض قويٍّا حاجًزا سبيلهما يف القَدر يُقِم فلم وقة، السُّ أبناء من قلبها حبيب كذلك
من بسالسل الحبَّ تُكبِّل ما كثريًا التي امُلتواِضعة باألنفة إحساًسا ولكن بينهما، الحب
يقيض التي الخطوات هي تخطو أن عن — مكانتها علوِّ رغم — نهاها إحساًسا حديد،
فارس كنث السري فإن هذا وفوق اآلخر. الجنس اختصاص من دائًما تكون أْن االحتشام
دقيًقا شعوًرا فيها وبثَّ بذلك إليها أوحى قد خيالها إنَّ ُقل أو التهذيب، فائق نبيل، رقيق
وهي صلواته، منه تتقبَّل أن — العاطفة قلبها تملَّكْت مهما — واجبها فمن لها، وما له بما
أو والء، من يقدِّمون ما لعبادها تُجيب وال تُحسُّ ال بأنها املرء يُسلِّم التي اآللهة كتمثال
امُلتفاني. عبِدها عينَي يف شأنها ينحطَّ أن قاعدتها عن بالنزول بكَّرْت هي إن تخىش كالوثَن،
يف الرضا أمارات الوثَن من له انكشفْت حق، وثٍن إىل ل توسَّ إذا امُلخلص العابد ولكنَّ
خفاياها يف إشارة الحْت إذا إذن عَجب فال تتحرك؛ وال تلني ال التي املرمرية، صورته مالمح
ِسحر يف لها كان التي الجمال، بارعة أُديث الالمعة، الربَّاقة أُديث عني من القبول معنى
برشتها؛ يف والضياء والربيق مالمحها، يف والوسامة االتِّساق جمال يفوق جمال َسيماها
كنث للسري تسنَّى ملا ذلك ولوال خفيفة؛ دالالٌت — وحذِرها ِغريتها رغم — منها بدَرْت ولذا
منها يبدو يكْد لم التي الجميلة يَدها ارتياب، وبَغري والحني، الفور عىل منها يعرف أن
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يف ُمتواليتني سقطتا اللتني الزهرتنَي بأن اليقني نفسه يف قرَّ وملَّا القناع، تحت من إصبعان
هذا إىل أدَّى ما كلَّ نقصَّ أن هنا نحاول ولن قلبه. حبيبة من إملاًعا كانتا إنما واحد مكاٍن
وتلويح، ونظٍر خفية، وإشاراٍت متوالية، مالحظاٍت من وحبيبها أُديث بني املتبادل التفاُهم
الخفية، الحب رموز عن ثْنا تحدَّ ولو العمر، ذَيل يف نحن فإنما الحب، يف غريزية ومؤاخاة
نقول أن وحْسبنا الشئون؛ هذه يف اللمح رسيعة عيون له شباب ذلك عىل الُقدرة يف انا تحدَّ
تحبس ناحيتها من أُديث وكانت واحدة، كلمًة يتبادال لم شخَصني بني قام الحبَّ هذا إنَّ
توثيق يف تعِرتضها أن من بدٌّ يكن لم التي واألخطار بالصعاب القوي إلحساسها الكالم
ويخىش واملخاوف، الشكوك ألوف تُساوره ناحيته من والفارس قلبيهما؛ بني الروابط ُعرى
تتخلَّلها كانت والتي فتاته، بها أومأت التي الخفيفة لإلشارات تقديره يف ُمبالًغا يكون أن
قليلَة أُديث غضونها يف وتبدو الفتور، عليها يغلب طويلة فرتاٌت — الرضورة بُحكم —
األخَريات، تنبُّه ِبَمسلكها تُثري أن تخىش كانت ألنها إما وجوَده، تلحظ ال وكأنها االكرتاث،
لهفِتها ة لشدَّ اعتباره يف تسقط أن تحبُّ ال كانت ألنها أو األخطار، عشيقها عىل بذلك وتجرَّ

قلبَه. منه تملك أن عىل
إيضاح عىل وتُعيننا للرواية، رضورية ولكنها مملولة، طويلًة القصة هذه كانت ربما
انتظاٍم غري عىل أُديث بَدْت حينما — العناية يستحق أمًرا هذا كان إن — امُلحبَّني بني كان ما

البليغ. األثر هذا الفارس مشاعر عىل لها وكان املعبد، يف
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الخيام، الوادي يف رضبنا ما إذا
القوام. الحسان الِغيد من يسَحُرنا فعبثًا
«ترماجون»، أو «اشتاروث» لنا بدا وإْن

املكان. هذا عن اغُربا لَطيَفيهما قلنا
وارتون

خلَّفنا الذي املعبد عىل يُخيِّمان ساعة وبعض ساعًة الدامس والظالم العميق السكون لبث
بالشكر، فتاته يذُكر وَطوًرا بالحمد، هللا إىل ه يتوجَّ تارًة ركبتَيه، عىل جاثيًا النمر فارس فيه
االكرتاث قليل أبًدا كان وقد — نصيبه أما سالمته، أما عليه؛ أسبغْت التي بالنعمة اعرتاًفا
وقد أُديث، السيدة جوار يف فهو تراب، من ذرٍة وزُن اعتباره يف اآلن لهما يُعد فلم — بهما
أجلُّ لها آثاٍر من فيه بما مبارك مكاٍن يف اآلن وهو العطف، شارات ببعض عليه جادت
يف إال يشء، يف يفكر وال شيئًا، يخىش ال مخلص، وُمحب مسيحي، كجنديٍّ وهو تقديس،

عليه. فتاته حقِّ ويف السماء نحو واجبه
جلجلُة قويٍّا رنينًا القبو ذي املعبد أرجاء يف رنَّت ذلك، بعد انقضت التي الفرتة ويف
بجالل يليق ا ممَّ الصوت هذا يكن ولم الصقور، يُنادي وهو البزاة، صائد كصفري صفرٍي
ثم خنجره، إىل يَده ومدَّ سجدته، من فهبَّ ظه، تيقُّ بوجوب كنث السري ذكَّر وقد املكان،
وظهر األرض، يف فجوٍة من ينبِعث كأنه نوٌر أعىل إىل وسطع بكرة، أو لولٍب رصير سمع
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البرص، ملح من أرسع ويف أسفل، إىل انخفض أو أعىل إىل ارتفع قد أرضيٍّا بابًا كأنَّ للَعني
األحمر الحرير من كمٍّ يف ُمدثَّر وبعضها عاٍر بعضها هزيلة، ذراع الفجوة من امتدَّت
أخذ ثم أعىل، إىل تمتدَّ أن تستطيع ما أقىص إىل رفعتْه بمصباح ُممِسكة بالذهب، امُلوىشَّ
وكان املعبد؛ أرض مستوى بلغ حتى خطوة، خطوًة يصعد الذراع تلك صاحب الشبَح
عليه كبري، رأس ذي الهيئة ع مروِّ لقزٍم كأنهما ووجه جسم اآلن بدا الذي املخلوق لهذا
الحرير من ثوبًا يرتدي جميلة، رائعة زينة الطاووس ريش من ريشاٍت بثالث ُمزيَّن غطاء
منه العني وتجِذب وضوًحا، أشدَّ منظِره كآبة جعل مما بالذهب، املوىشَّ األحمر النفيس
به يُعلِّق األبيض الحرير من بوشاح ويتَِّشح وَعُضَديه، ِمعصَميه ق تطوِّ ذهٍب من أساور
أن يُشبه شيئًا بيرساه العجيبة الهيئة ذو الرجل هذا ويحمل ذهبي؛ مقبٍض ذا خنجًرا
أراد وكأنه ساكنًا، وقف حتى منها ارتفع التي الفجوة من يطلُّ يكد ولم مكنسة، يكون
حتى وصورته، وجهه أمام خفيفة حركًة بيِده كان الذي املصباح فحرك جليٍّا يظهر أن
ثانية؛ املشوَّهة املعروقة أطرافه عىل ثم أوًال، الحوشية الهمجية مالمحه عىل الضوء يسطع
معه يشكُّ ا حدٍّ االنحراف به يبلُغ لم خْلقه ولكن األجزاء، ُمتَِّسق غري جسم القزم لهذا وكان
طرأْت الذميم، املنظر هذا ل يتأمَّ كنث السري كان وبينما والنشاط؛ القوة فاقد أنه الرائي
كانت التي األرض، عفاريت أو بالجنِّ تؤمن كانت التي السائدة العقيدة تلك ذاكرته عىل
هذه هيئة عن ذهنه يف كانت التي الصورة يطابق أمامه املاثل الشبَح وكان الكهوف، تقُطن
مثل يبثُّه قد الرُّعب من نوع يُماِزجه وإنما الخوف، يُخاِلطه ال بتقزُّز فيه فحدَّق العفاريت،

وحزًما. ثباتًا القلوب أشدِّ يف للطبيعة الخارق املخلوق هذا
الشبح هذا فصعد األرض، باطن من زمالئه من زميًال استدعى ثم ثانية، القزم وصفر
رافعًة املرة هذه امتدَّت التي تلك امرأٍة يد كانت ولكنها — األول الشبح صعد كما — الثاني
الذي ذلك نسويٍّا شبًحا وكان املناظر، هذه عنه صدرت الذي فيل السُّ البهو من مصباًحا
وكان أعضائه، وتناُسق هيئته يف األول بالشبح بَه الشَّ شديد األرض، جوف من ُمتئًدا برز
كأنَّ عجيبة، صورٍة عىل بًا ُمهدَّ مهلهًال بالذهب، املوىشَّ األحمر الحرير من كذلك لباسها
الشبح فعل وكما وامُلشعوذين؛ امُلمثلني من حفٍل يف نفسها تعرض كي ازَّينَت قد صاحبته
الرجل جسم يُباري الذي وجسمها، وجهها أمام ة ودقَّ بأناقٍة املصباح حرَّكت قبل، من األول
عىل تدلُّ مسحٌة كليهما مالمحهما يف كان الذميم، املظهر هذا رغم ولكن، وقبًحا، دمامًة
غزيرة أهداٍب تحت غائرة عيوٍن بريق يف تراها املسحة هذه مألوف؛ غري وذكاء نادر تنبٍُّه
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بعض وكأنه الضفادع، عيون من يشعُّ الذي كذلك المع ضياء فيها يتألَّق واد، السَّ حالكة
والهيئة. البزَّة يف باٍد بليغ ُقبح عن العوض

باملعبد يطوفان القميئان الشبَحان هذان كان بينما مذهوًال، َمشدوًها كنث السري لبث
للعمل، واحدة يٍد غري منهما كلٌّ يُمدَّ لم املكان؛ نظافة ُكلِّفا قد أجريَين كخاِدَمني ُمتالِصَقني
مألوفة، غري حركاٍت يف عليه ثابَرا الذي الضئيل الجهد هذا من تنتِفع وملَّا األرض فلبثت
وهما الفارس، من َدنََوا وملا فيه، يا تَبدَّ الذي الغريب الشاذِّ باملظهر تليق عجيبة، وطريقٍة
رفعا ثُم كنث، السري قبالة وتجاوزا الحركة، عن مكنستَيهما أوقفا العمل، هذا يان يؤدِّ
مالمحهما ل يتأمَّ أْن الفرصة له فتهيَّأت وتؤدة، أناٍة يف ثانيًة بيديهما كانا اللذين امِلشعَلني
وأُتيحت منه، مقربٍة عىل باتْت أن بعد نظِره يف جماًال تزَدْد لم املالمح هذه ولكنَّ جليٍّا،
ود السُّ امُلتألِّقة عيونهما كانت التي ة والحدَّ القصوى الرسعة يلحظ أن كذلك الفرصة له
أن وبعد الفارس، عىل املصباَحني شعاع با صوَّ ذلك وبعد املصباحني، ضوء بهما تعكس
عنان يبلُغ يكاد بصوٍت يُقهِقهان وانفجرا اآلخر، إىل منهما كلٌّ التفَت النظر، فيه أنعما
وسارع مَلسمِعها ففزع كريًها، صداها وكان كنث، السري أذُنَي يف الضحكات فرنَّت السماء،
املكان ذلك دنَّسا اللذان الشخصان ذانك يكون أن عىس ذا من باهلل، ُمستحلًفا بالسؤال،

املزعجة. الصيحات وتلك التهريج هذا بِمثل املقدَّس
منه أشبَُه الليل غراب بصوت وهو جسيمة، وهيئة يلتئم صوت يف الذََّكر القزم فأجاب

نكتابانوس.» القزم «أنا وقال: النهار، يف األذن يطُرق آخر صوٍت بأيِّ
جنفرا «وأنا وقالت: رفيقها صوت من ًشا توحُّ وأشدَّ أخشَن نغٍم يف األُنثى وأجابِت

حبه.» وَموضع امرأته
بكما أتى الذي «وما وقال: البرش أبناء من أنهما يعتقد يكد ولم ثانية، الفارس وسأل

املكان؟» هذا إىل
محمد أنا عرش، الثاني اإلمام «أنا وقال: والوقار الجد ُمتكلًفا الذََّكر القزم فأجاب
املدينة لدى أهبٍة عىل مة امُلطهَّ الخيل من ألٌف وألتباعي يل ورائدهم، املؤمنني زعيم املهدي
اإلنسان، بني عىل يشهد سوف الذي الرجل ذلك أنا الخالص»، «مدينة عند وألٌف املقدَّسة،

حوري.»1 من حوراء وهذه

الخيال. ابتداع من هو وإنما التاريخية، الصحة من له أساس ال كالم هذا 1
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من لسُت أِرش، كذَّاب «أنت وقالت: صوته من أخشَن صوٍت يف وأجابت امرأته فقاطعتْه
حمار يا أنت من أخربك هال ذكرت. كما املتاع سْقط من منافًقا رجًال أنت ولسَت حورك،
«أفالون» فيايف من الجنِّ بنات رسَقتْه الذي بريطانيا ملك «أرثر» امللك أنت «إسخار»؟

اآلفاق.» جمالها ِصيُت طبَّق التي جنفرا، السيدة وأنا به، وفَرْرَن
ورَمْت الهموم بنا أحاطت األمراء، من إنَّنا ا حقٍّ الفاضل، سيدي يا «أجل الرجل: فقال
َمكمِنه من أخرجه حتى كذلك لِبثْنا وقد املقدس، بيت ملك «جاي» امللك جناح تحت هنا بنا

جميًعا.» وأهلكهم الصواعق السماء من عليهم أنزل اللهم امُلدنَّسني، الكفار من جماعة
أيها صه! «صه! وقال: قبل، من الفارس منه دخل الذي الجانب من صوٌت فانبعث

دولتُكم.» دالت فقد املكان هذا عن اغربوا الغافلون،
وسوسة يف لآلخر منهما كلٌّ همس حتى األمر، هذا إىل يستمعان القزمان يكِد ولم
راجَعني، قفال ثم دامس ظالٍم يف الفارس وخلَّفا توان، بغري مصباحيهما واطفآ متقطِّعة،
وحلوكة التئاًما يكون ما أشدُّ هو شامل صمٌت املعبد عىل خيَّم أقدامهما وْقع انقطع وملَّا

ظالم.
وهما النفس، عن الرتويح ببعض الفارس أحسَّ الشِقيَّان، املخلوقان هذان انجىل وملَّا
تلك إىل بصلٍة يُمتَّان أنهما يف للشكِّ مجاًال له يرتُكا لم ولسانهما ومسلكهما بمظهرهما
املكانة هذه إىل الُخلُق وَضعف الخْلق بتشويه ِسيقت التي الكائنات، من الوضيعة الطائفة
بواِعث وِضَعِتها ظاهرها من أبناؤها يجعل التي الرفيعة، األَُرس ذيول من وأصبحت األليمة،
يَُرسَّ أن امُلحتَمل من لكان عرصه غري عٍرص يف الفارساالسكتلندي كان ولو والرسور؛ للمرح
أية يف — يعلوه يكن لم ولكنه الوضيعة، اإلنسانية الصورة هذه جنون من الرسور غاية
الشقيَّني املخلوَقني هذَين فإنَّ ولذا الطبائع، يف أو الفكر يف زمانه، عىل — النواحي من ناحية
كانت الجليلة، العميقة املشاعر من سلسلًة عليه قطعا قد ولُغتهما وإشاراتهما بمظهريهما

َمرآه. عن اختَفيا عندما ابتهاجه كان ما ولشدَّ نفسه؛ يف قائمًة
وتوان، تؤدٍة يف قبُل من منه ولج الذي الباب، انفتح دقائق، ببضع انجَليا وبعدما
هذا يف وتجىلَّ عتبتِه، لدى مصباٍح من يشعُّ خافت نور خلفه من ظهر وقد منفرًجا، ولِبث
عن بعيًدا املدخل لدى ُمسرتٍخ أسود شبَح والنور، الظلمة بني يرتاوح الذي املتقطع، الضياء
املتواِضعة الهيئة عىل ُمستلقيًا برح ما الناسك أنَّ عرف منه، الفارس دنا وملَّا املعبد، حدود

املعبد. يف ضيُفه بقي ما عليها لِبث أنه َريب ال والتي األمر، أول من اتَّخذها التي عينها
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من ألشقى وآن يشء، كلُّ انتهى «لقد قال: منه يدنو وهو الفارس الناسُك سمع وملا
وأسعد أنبُل أنه اآلن يعتقد أن له يحقُّ رجٍل مع املكان هذا من يئوَب أن األرض فوق أذنَب
عن أكشف أْن يل فليس املهبط، هذا يف الطريق واهِدني املصباح أمِسِك جميًعا. اإلنسان بني

املقدس.» املكان هذا عن أبتِعد حتى برصي
بالنشوة إحساس أخرسه وقد وسكون، صمٍت يف باألمر االسكتلندي الفارس فصدَع
طريقه يشقُّ أخذ ثم يتحوَّطه، ما إىل التطلع ُروح حتى نفسه يف فخَمد رأى، مما والتسامي
ألفى حتى قبل، من تسلَّقاه الذي الدَرج وعىل العديدة، الخفية املسالك خالل بالغٍة بدقٍة

الناسك. كهف من الخارجة الغرفة يف وصاحبه نفسه
حتى آخر، يوٍم إىل نحٍس يوم من العقوبة ويستأِخر ُجبِّه، إىل اآلثم امُلجرم و«يئوب

يداه.» قدََّمت بما العادل هللا ويجزيه ربه، قضاء فيه ينُفذ
إليه ونظر به، تقنَّع الذي الحجاب عينَيه عن طرح ثم الناسك، تفوَّه الكلمات بهذه
إىل طلب قد كان الذي الرسداب إىل الحجاب يردُّ يكْد ولم َمكبوحة، حارَّة آهٌة نفسه ويف
«اذهب وقال: حزٍم يف الخطاب زميله إىل ه ووجَّ سارع حتى منه، به له يأتي أن االسكتلندي
أنا أما تنام، أن ك حقِّ ومن تنام، أن ُوسعك يف إنَّ والسكون؛ الراحة إىل عنِّي، اذهب عنِّي،

حقي.» من أو وسعي يف ذلك فليس
يف الناسك بها نطق التي الكلمات لهذه احرتاًما الداخلية الغرفة إىل الفارس فانسلَّ
فألفى الخارجي، الغار من يخرج وهو الوراء إىل ببرصه أدار ولكنه شديد، اضطراٍب
الضعيف الباب يُغِلق أن وقبل املخبول؛ عجلِة يف امُلهلهلة العباءة كتَفيه عن يجرِّد الناسك
فرَضها أليمة ارٍة كفَّ من ينئُّ وتائبًا يُفرِقع ألهوبًا سِمع الكهف، حجرتي بني ما يفصل الذي
ِنسة، الدَّ الخطيئة هذه تكون أن ترى يا عىس ماذا نفسه يف الفارس وفكَّر فرًضا. نفسه عىل
فشعر القاسية، الكفارة هذه عنه ف تُخفِّ وال تمُحوه ال ذنٍب عىل الشديد النَدم هذا وما
الخِشن رسيره عىل وارتمى ُمتورًِّعا، خاشًعا هلل سبَّح ثم أطرافه يف تدبُّ باردة برعدٍة
نعاِسه يف غطَّ ما ورسعان — سباته يف يزل لم الذي امُلسِلم الرجل بعينَيه رمق أن بعد —
استيقظ وملَّا وليله. هذا يوِمه يف له تراءت التي املختلفة املشاهد أثر من منهوًكا كالطفل،
يبقى أن عىل عزِمه عن الحديث وأسفر األمور، مهام يف يُشاوره بالناسك اجتمع الصباح يف
بالحاج، يليق كما الصالة، إقامة عىل املحافظة شديد خاللهما كان آخَرين، يوَمني بالكهف

العجائب. تلك به شاهد الذي املعبد إىل يُعد لم ولكنه
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فانفخ، البوق ويف فعدِّل، املشهد هذا أما
َمربِضه. من الليَث نستفزَّ أن علينا حقَّ فقد

قديمة تمثيلية رواية من

جبال من به ننتقل الفصل، هذا عنوان يف أْرشنا كما آخر إىل مكاٍن من بالقارئ ننتِقل وهنا
ميناء جون بني ذاك إذ مرضوبًة كانت التي إنجلرتا، ملك رتشارد خيام إىل امُلقِفرة األردن
قبُل من نفسه عىل األسد قلُب أخذ جيًشا، لوائها تحت تضمُّ كانت والتي وعسقالن، عكا
وقفْت أن لوال رشع، فيما ينجح أن امُلحتَمل من وكان املقدس، بيت إىل ظافًرا به يسري أن
ولوال عينه، املرشوع هذا يف اشرتكوا الذين املسيحيني األمراء بني املتبادلة الغرية سبيله يف
اإلنجليزي امللك تعاىل من النفس ألم من األمراء هؤالء به يحسُّ كان ما مسعاه عرَقَل أْن
إخوانه شأن من — مواربة غري يف — رتشارد تحقري وِمن جماح، له يُكبَح ال تعاليًا عليهم
واملواهب واإلقدام الشجاعة يف شأَوه يبلغون ال ولكنهم مرتبة، يُعادلونه كانوا الذين امللوك،
وفيليب رتشارد بني منها كان ما ة وبخاصَّ — إليها وما امُلشاحنات هذه وأمثال الحربية.
عملية خطوة لكل عثرٍة حَجَر كان ما والعقبات الخصومات من خلقت — فرنسا ملك
املسيحيني صفوف كانت بينما مًعا، الرتيُّث وعدم بالبطولة ُعرف الذي رتشارد، بها يتقدَّم
قائد فرقٍة كلِّ طليعة ويف ووحدانًا، زرافاٍت املجاهدون ويهجرها يوم، بعد يوًما تتخلخل
يف األمل من بارقٍة كلَّ فيهم أطفأ نضاٍل بعد انسحبوا وقد زعيمها، هو اإلقطاع، قواد من

النجاح.
من وزاد الشمال، من اآلتني للُمقاتلني ُمهلًكا — دائًما كان كما — املناخ أثر وبات
يُنايف هذا يكن وإن أخالقهم، وانحلَّت العنان لشهواتهم أطلقوا الصليبيني أنَّ الجو وطأة
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لحمارة سائغًة فرائس فباتوا السالح، أجلها من َشهروا التي واألغراض املبادئ امُلنافاة كلَّ
التي البواعث هذه إىل وأِضْف َوِبيل؛ أثر من لها وما الباردة، الندى وقطرات امُلحرقة، الَقيظ
صالح أنَّ وذلك الباتر، العدو سيَف والدمار، الُخرسان إىل وتؤدي األعضاد، يف تفتُّ كانت
من لها ويا — عَرف قد كان اسمه، عىل يعلو اسٌم الرشق تاريخ سجلِّ يف ليس الذي الدين،
جني امُلدجَّ الفرنجة يُالقوا أن ِمن أضعف الخفيف) (بسالحهم أتباعه أن — قاضية معرفٍة
خصمه شخٌص يخىش كيف كذلك عَرف كما معركة، أو ملحمٍة يف لوجه وجًها بالحديد،
أكثر جيوشه عىل ت انقضَّ قد الفرنجة كانت إْن ولكن حسابه؛ له ويحِسب الجسور رتشارد
الكثري كان التي الخفيفة امُلناَوشات تلك يف عديده انترصلكثرة فلقد وتقتيًال، ذبًحا مرٍة من

عنه. َمحيص ال حتًما منها
الخفيفة، الحرب هذه يف ُخططه مدى من السلطان زاد املهاجم، العدو نقصجيش وملَّا
من جموع — تُحاِرصه وكادت — الصليبيني بُمعسكر فأحاطت جرأة، أشدَّ وجعلها
أجنحة لها ولكن اليد، قبضة يف وقعْت إذا سحُقها يَسريٌ الزنانري، كأرساب أقبلْت الفرسان
واألذى. وء السُّ منها تنُفث أشواًكا لها أنَّ كما بأًسا، القوى أشدِّ من اإلفالت من تُمكِّنها
كثرية أرواح فيها هلكت الخيل. حروب وُرعاة املسيحيني طالئع بني الحروب تنقطع ولم
سبل وتقطَّعت املسري، ومواَصلة الرُّسل بني ِحيل ما وكثريًا جدوى؛ أو طائٍل دون قيمة
من ماءً أرادوا وإن الحياة، ببذْل الحياة أَْود يشرتوا أن الصليبيني عىل وكان املواصالت،
لذلك أراقوا األقدَمني، حكامها أحد امللك داود إليها ق يتشوَّ كان التي لحم، بيت كعنٍي َعنٍي

الدماء.
جانب من يستقرُّ ال ونشاط كالحديد عزٌم — كبري حدٍّ إىل — الرشور هذه يعادل وكان
عىل فرسانه، خيار من جماعٍة بُصحبة جواده صهوة عىل دائًما كان الذي رتشارد، امللك
تقع لم بمعونٍة للمسيحيني يعود ما وغالبًا األخطار، به تحلُّ مكان أي إىل يكرَّ ألْن أهبٍة
حتى ولكن أدنى. أو قوَسني قاب النرص من وهم امُلنافقني، ويهزم بل الحسبان، يف لهم
الوبيلة، املناخ تقلُّبات أذًى بغري يحتِمل أن يستِطع لم الحديدي، الجسم ذو األسد، قلب
يف امُلنتِرشة الحميَّات تلك إحدى أصابته فلقد متواِصل، وعقيل جثماني إجهاٍد عن فضًال
أوَل بات منها، أشدَّ وشجاعٍة شديدة قوٍة ورغم فشيئًا؛ شيئًا بالجسم تفتك والتي آسيا،
الشورى مجالس حضور عن انقطع ثم الجواد، ظهر يعتيل أن يستطيع ال ضعيًفا األمر
أن اليَسري من يكن ولم والحني، الحني بني الصليبيُّون يعِقدها كان التي الحرب، شئون يف
ُهدنًة الدين صالح السلطان مع يعقدوا أن وهو — املجلس عليه استقرَّ ما كان إن تعِرف
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أخفَّ أو فتًكا أشدَّ اإلنجليز، ملك اعتَوَر الذي الفتور، هذا جعل قد — يوًما ثالثون مداها
رسَمها التي املدى الواسعة الخطة َسري تعرتض ألنها تُثريه الهدنة هذه كانت فلنئ وقًعا؛
إْن أنه عَرف ألنه العزاء، بعض فيها يِجد أخرى ناحيٍة من فهو حني، إىل لها وتؤجِّ لنفسه،

النرص. بإكليل غريُه يظفر فلن املرض، رسير يف يتحرَّك ال عاطًال لِبث
يف بجرانه رضب الذي الشامل، التبلُّد هذا فهو األسد قلب عنه يرَض لم ما وأما
الذي البيان من عِلم وقد املرض؛ أدوار من خطري َدوٍر عىل أقبََل حينما الصليبيني، معسكر
الجيش آمال هبطت املرض، به اشتدَّ كلما أنه — كارهون وهم — أتباعه من استخلصه
روح من خَمد ما بإحياء أو صفوفهم، بتقوية الهدنة أيام يشتغلوا لم وأنهم املحارب،
املقدسة املدينة عىل للزحف ب بالتأهُّ أو النفوس، يف الظفر روح بتغذية أو واإلقدام، البسالة
بذاك، أو بهذا يشتغلوا لم — حملتهم مقصد هي املقدَّسة واملدينة — فيه ونيَة ال حازًما زحًفا
الخنادق بحفر األتباع، من هزيلة جماعٌة تشغله باتت الذي املعسكر، بتأمني اشتغلوا وإنما
— القتال عاد ما إذا — بون يتأهَّ كأنهم التحصني، وسائل من وغريه الحسائك وإقامة

املفاِخرين. امُلغريين الغزاة موقف يقفوا ألن العدَّة يعدُّون وال ُمعتد، قوي عدٍو لردِّ
ينُظر القفص يف الحبيس كاألسد وكان البيان، هذا من وماج اإلنجليزي امللك هاج
انعكس فقد ًرا، متهوِّ مندفًعا بطبيعته كان وملَّا الحديد. من قضباٍن وراء من الفريسة إىل
كانوا يُبارشونه، كانوا الذين أطباؤه وحتى يخَشونه، أتباعه وكان نفسه، عىل طبِعه هياج
أراد إْن مريضه عىل طبيٍب لكلِّ منه بدَّ ال الذي النفوذ ذلك ألنفسهم يتَّخذوا أن يخافون
امُلخلصني، األرشاف من واحد رجٌل إال وثائرته األفعوان بني يِقف أن يستطع ولم خريًا؛ به
بني ووصل امللكية الذات إىل قرَّبه ا ممَّ رتشارد، وميول ُميوله بني ملواءمٍة ذلك كان وربما
عليه يجرؤ لم الغاِضب، املريض امللك عىل سلطاٌن — وثبات سكون يف — له فكان قلبيهما،
أكثر وَرشَفه امللك حياة يُقدِّر كان ألنه ملتن، دي توماس غري ه يُباِرشْ لم النفوذ هذا غريه؛
أخطار، من نفسه عىل يجرُّ قد وما رضاه، من ذلك جرَّاء من يفقد قد ما يقدِّر كان ا ممَّ

غضب. إذا األخطار جسيم امِلراس، شديد كهذا، عليًال يُمرِّض وهو
واأللقاب األنساب فيه تكن لم عٍرص يف كمربالند، يف جلزالند، لورد توماس السري كان
به ويُلقِّ فو دي لورد ونه يُسمُّ النورمان وكان اليوم، هي كما بأربابها االلتصاق شديدَة
الدم ببعض ويفخرون الوطنية بلُغتهم يتعلَّقون كانوا الذين — السكسون باإلنجليزية
يرفعون وأحيانًا توماس، — يت الصِّ الذائع املحارب هذا عروق يف يجري الذي السكسوني
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الواسعة أمالكه منها ت اشتَقَّ التي الضيقة» «األودية أو «الجلز» رجل «توم» ونه ويسمُّ الُكلفة
املعروف. اسمها

بني أو واسكتلندا إنجلرتا بني منها نِشب ما الحروب، أكثر يف الزعيم هذا تدرَّب وقد
جميًعا الحروب هذه ويف تمزيًقا؛ البالد تمزِّق ذاك إذ كانت التي العديدة، الداخلية األحزاب
جنديٍّا أخرى ناحيٍة من وكان الشخيص، نفوذه أو الحربي مسلكه يف سواء ق، وتفوَّ برز
عىل حديثه ظاهر يف — ويُنِكر معارشته، يف ُمكتئبًا كتوًما بهندامه، يأبَُه ال فظٍّا، خشنًا
أنها تزُعم جماعة الرجال من هناك وكانت البالط؛ بدسائس أو بالسياسة علٍم كلَّ — األقل
أقلَّ وطموحه مكِره يف يكن لم فو دي لورد أنَّ وتؤكد الطباع، دخائل إىل تنُفذ أن تستطيع
وعَدم البسالة يف امللك بخلق يتشبَّه وهو — أنه وتظنُّ وجسارته، طبعه خشونة يف منه
الواسعة؛ مطامعه وتحقيق آماله، إشباع وإىل امللك، بِرضا الفوز إىل يرمي إنما — امُلباالة
الخطر، العمل ذلك يف يناِفسه أو كانت، أيٍّا أغراضه يف ُمعارضته عىل يجرؤ لم أحًدا ولكن
قلب واملريضهو بينهم، ذاع كما ُمعدية املريض وعلَّة يوم، املريضكلَّ رسير مبارشة وهو
من تجرَّد إذا وامللَك القتال، وبني بينه ِحيل إذا الجنديَّ يتملك غاضٍب جَزٍع من ينئُّ األسد،
فو دي أن إجماًال يعتقدون كانوا األقل عىل اإلنجليز جيش يف الجند وعامُة سلطان؛ كلِّ
ُمغرضة، غري نزيهة خالصة، حربية مودَّة إال بينهما وليس للند، الند مبارشة امللك يُبارش

يوم. كلَّ املخاطر يقتِسمان اثنني بني تنعقد
فراش عىل رتشارد استلقى الغروب، نحو الشمس مالت وقد سوريا، يف يوم وذات
الزرقاوان وعيناه ثقيل، شاقٌّ جسمه عىل واملرض بَغيض، نفسه إىل والفراش املرض،
حيوية فيهما — متأللئة بهجة وال المع ضياء قبل من لهما ينقطع لم اللتان — الالِمعتان
الطويل األصفر شعره تجاعيد خالل من أطلَّتا وقد الجزع، وقواها ى الُحمَّ منها زاَدْت
الغروب ساعة الشمس تُرِسله النور كخيوط ُمتقطِّعة زاهية بنظراٍت امُلسرتِسلة، وُخَصِله
رغم — بالذهب حواشيها يُويشِّ والتي امَلطرية، العواصف تُزجيها التي ُحب السُّ فتشقُّ
وقد الُعضال، املرض َسري امُلسرتجلة مالمحه عىل ويبدو الالمع؛ الشمس ضياء — ذلك
وذات اليمني ذات يرتنَّح وأخذ وذقنه، شفتَيه عىل وطغت فنمت يُشذِّبها، ولم لحيتَُه أهمل
الذي رسيره ويدلُّ وهلًعا؛ جزًعا يطرحه وطوًرا الغطاء، نفسه عىل يجرُّ تارًة اليسار،
َميل اكرتاث، بَغري واالندفاع النشاط إىل َميٍل عىل القلق، عن تنمُّ التي وحركاته يتأرجح،

العنيف. الجهد حيث إال طبيعي مجال له ليس
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يكون ما أشدُّ وَمسلكه وهيئته ُمحيَّاه يف وهو فو، دي توماس وقَف رسيره جوار وإىل
شمشون َشعر كثافته يف يُشبه شعُره ويكاد قوامه، يف كالعمالق هو املريض. للملك تبايُنًا
أن يستطيع حتى شعَره قصَّ قد فو دي ألنَّ الفلسطينيون، جزَّه ما بعد اإلرسائيليني بطل
ضياءٌ منهما يشعُّ البندق؛ كَلون لونهما واسعتان كبريتان عينان وله خوذته، تحت ه يضمَّ
جذبَِت كلَّما بعضلحظة، أو لحظًة الفينة، بعد الفينة يضطِرب الصباح، يف الخريف كضياء
فيها كشخِصه، غليظة قوية ومالمحه والهياج، القلق من عنيفة شاراٌت رتشارد إىل التفاته
الطراز عىل — الُعليا شفته ويُغطي الجراح، أثر من تشوَّهت قد أنها إال وجاذبية، جماٌل
— كِمثله — وهو رأسه، بَشعر وطوله غزارته من اختلط كثيف، شارب — النورماندي
أنه جسِمه بناء عىل ويلُوح الِبيض، الشعرات من قليل تُخطِّطه الُحمرة، إىل يِرضب داكن
عريض الخرص، نحيل كان فلقد رحيب، بصدٍر واملناخ ة املشقَّ يُقاِوم الذي الطراز ذلك من
يظهر التي الجلدية، ُسرتته يخلع ولم األطراف، قويَّ األنفاس، عميق الذراع، طويَل الصْدر،
متقطِّعة، فرتاٍت يف إال بالراحة يستمتع ولم لياٍل؛ ثالث من ألكثر مرسوم، صليب كتِفها عىل
هذا بدَّل أْن وقلَّ الفراش، طريح ملٍك حراسة عىل يقوم رجل اختالًسا به يظفر ما كلُّ هي
يجرؤ ولم ُمنعًشا. رشابًا أو دواءً رتشارد يناول كان حينما إال اللهمَّ وقفته، من البارون
عىل امللك يحِمل أن عىل الجزوع، امللك أتباع من املكانة هذه لهم ليست ن ممَّ غريه، أحد
تُباين وهي واجبه، بها يؤدي نُبوِّها، رغم أثُرها لها شفيقة، طريقٌة له وكانت الدواء، تناول

املباينة. أشدَّ الرصيحة العسكرية وأخالقه عاداته
الشخصية، رتشارد طبيعة يالئم كما العرص، روح يالئم ُرسادق يف الرجالن هذان كان
للدفاع أسلحة ترى فكنَت وامللك؛ البذخ أمارات من أكثر والقتال الحرب سيماء من عليه
ُمعلَّقة أو امُلخيَّم، أرجاء يف ُمنتِثرة الحديث، الطراز من الشكل غريب منها كثريٌ والهجوم،
أو األرض، عىل ُملقاة الطراد يف ُقتلت التي الحيوانات وجلود عليها؛ يقوم التي بالُعُمد
كبرية ثالثة كالٌب الحرشية الغنائم هذه من كدٍس وفوق الرسادق، جُدر عىل منشورة
تشَهد واألنياب، باملخالب خدوٍش من آثار وجوهها عىل كالثلج، البياض ناصعة الحجم،
أفواهها، فاغرًة بجسومها امتدَّت وقد بقاياه، عىل رقَدْت الذي الصيد جمع يف ُمساهمتها عىل
الخمود هذا عىل وأسِفها بها تعجُّ عن ُمبينة رتشارد، نحو اآلخر، بعد الحني عيونها، بة ومصوِّ
الجندي رفاق من الكالب هذه وكانت فيه، تشارك أن لها بدَّ ال والذي تعَهده، لم الذي
عليها الشكل، ثالثية املرن، الحديد من درٌع الرسير جوار إىل صغرية مائدٍة وعىل الصائد؛
من ُقرص الدرع وأمام له، شارًة الفارس امللك هذا يتَّخذها كان ناهضة، ثالثة لُيوٍث رسم
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ومخمل وهو رته، مؤخِّ من أعىل كانت ُمقدمته أنَّ إال األمراء، بتيجان به الشَّ شديد الذهب
القرص جوار وإىل إنجلرتا، يف امللكية شارة جميًعا تكوِّن ُمزركش، مثلَّث وتاج بنفسجي،
قلب ذراع كانت إن إال حمِلها، من الذراع تكلُّ امللكية، رمز عن للذَّود أُعدَّت غليظة فأٌس

األسد.
يبدو اكتئاب، يف يرتقبون امللك، حاشية من ثالثة ضباط الرواق من خارجي جزءٍ ويف
قىض مليكهم أنَّ لو جزًعا أقلَّ سالمتهم عىل يكونوا ولم موالهم. ة صحَّ عىل الجَزع عليهم
يرضبون كانوا الذين الحرَّاس بني ادق الرسُّ خارج الكئيبة املخاوف هذه وانترشت نحبه؛
يف ويِقفون رماِحهم إىل يستندون أو صاِمتني، يتفكَّرون وهم مغضوض، األرضبطرٍف يف

األحياء. من جنود ال مسلَّحة، تماثيل كأنهم يتحرَّكون، ال أماكنهم
حاوْلنا ى، الُحمَّ كهياج هياٍج يف انقىض الذي امُلضطِرب، الطويل ْمت الصَّ هذا وبعد
لقد هذا؛ من خرٍي بنبٍإ توماس سري يا الخارج من يل تأِت لم «إذن امللك: قال للقارئ، وصَفه
أو إقداٍم من رشارٌة امُلخيم يف وليس بات، ُمرتهِّ نساؤنا وأصبحت نساء، جميًعا فرساننا بات

كذلك؟!» أليس أوروبا، فرسان خيار يضمُّ وامُلخيم الضوء، أرجائه يف تنُرش شهامة
وقال: املوقف رشح للملك يُكرر وهو مرًَّة عرشين ذلك قبل تملَّكه بصٍرب فو دي فأجابه
فلسُت النسوة عن وأما ساكنًا، نُحرك أالَّ الرجال نحن علينا تُحتِّم سيدي يا الهدنة «إنَّ
بالذهب والِجلد الحديد أُبدِّل وقلَّما فيهن، ينغِمسون ن ممَّ — جاللتك تعلم كما — موالي
امللكة جاللة بمعيَّة التحْقَن قد نسائنا من الفاِتنات خيار أن إيلَّ نما فقد ذلك ومع واملخمل؛
هللا إىل ويَطلبا الدعوات يُرِسال كي جدة» «عني دير إىل تنَي حاجَّ طريقهما يف وهما واألمرية،

املحنة.» هذه من جاللتك يُنِقذ أن
بأنفسهنَّ تُخاطر «أفهكذا قائًال، وردَّ القلق فتملَّكه الجواب، هذا لرتشارد يُرْق ولم
لبني إخالصها أوغاد، تُدنِّسها أرًضا ويَِرْدن امللوك، بنات من والعذارى الخدور ربَّات

باهلل؟» كإيمانها ضعيف اإلنسان
والطمأنينة.» باألمن الدين صالح وعَدهنَّ لقد سيدي، يا «كال فو: دي فأجاب

بمحو له َمدين وأنا السلطان، هذا إىل أسأُت ولقد ا! حقٍّ ا، «حقٍّ قائًال: رتشارد عليه فردَّ
جيش جيشني، بني طريح وأنا الجميل هذا له أُقدِّم أن أستطيع ليتني يا اإلساءة. هذه

إيلَّ.» ينُظر وكالهما املسلمني، وجيش املسيحيني
الكتف، إىل عاريًة وكانت الفراش، خارج اليُمنى ذراَعه دفع يتكلَّم، رتشارد كان وبينما
فوق به ح تُلوِّ فأًسا أو سيًفا ُممسكة كأنها مقبوضة يَده وهزَّ ُمتألًِّما، مرقِده من هبَّ ثم
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املليك سيَِّده حمل ُممرًضا وبصفته فو، دي له فخفَّ بالجوهر، عة املرصَّ السلطان عمامة
له سَرت ثُم فراشه، إىل يعود أن عىل غريه، من ليحتَِمله امللك كان ما اللطف، يُمازجه بُعنٍف

الجزوع. وليدها عىل تحنو األم كعناية بعنايٍة وكتَفيه ورقبته املفتولة ذراعه
أنت «إنما ا: ردٍّ لها يستطع لم التي للقوَّة ويلني مرٍّا ضحًكا يضحك وهو امللك فقال
بُمحيَّاك تليق امُلمرِّض تقية أن ألظنُّ وإني للملك، ُمحبٌّ ولكنك غشوم، ُممرِّض فو دي يا
بهما ع يروَّ ومرضعته رضيًعا نكون أن لنصلُح وإنَّا الطفل، تقية بي تليق كما الخافض

البنات.»
حتى نعيش أن آلُمل وإني سيدي، يا الرجال ع نروِّ زماننا يف «كنَّا فو: دي فأجاب
نخلص كي جميل بصٍرب نحتِملها أن نستطيع ال حتى ى ُحمَّ نوبة ما ثانية. مرًة نروِّعهم

ويرس؟!» سهولة يف منها
فيما مخطئ غري وأنت — ترى قد حمى! «نوبة مندفًعا: وأجاب رتشارد ب فتعجَّ
قاطبة، املسيحيني األمراء مع كذلك أتظنُّها ولكن بي، حلَّت ى ُحمَّ نوبة إال ليست أنها — ترى
اإلسبتارية، ومع منترسا، رجل ومع البليد، النمساوي ذلك ومع فرنسا، ملك فيليب مع
فالج هي إنما أخربك، إيلَّ استِمْع جميًعا؟ هؤالء مع تكون أن عىس ماذا املعبد؟ ورجال
يف ما كلَّ تأكل ُقرحة هي والحركة، الكالم عن يمنعهم مرض هي إنما ُمميت، وفتور بارد
عىل الفوارس يُقِسم نبيل عهٍد لكلِّ خَونًة منهم وتجعل وفضيلة، وفروسية نُبل من قلوبهم

هللا.» يذكرون وال لذكراهم يأبَهون ال وتجعلهم حفظه،
أحد يسمعك أن وحذاِر موالي، يا نفسك عىل لتُهوِّننَّ السماء «وحقُّ فو: دي فقال
تولِّد الجند، ة عامَّ بني األحأديث هذه أمثال األلسنة عىل تجري حيث ادق الرسُّ هذا خارج
رشعوا ما مواصلتهم دون يُحول مرضك أنَّ واعلم املسيحيني. صفوف يف والنزاع الشقاق
امللك بغري املسيحيني جيش تحرَّك رافع، أو لوَلٍب بغري املنجنيق يتحرَّك أن أمكن وإذا فيه،

رتشارد.»
فمال وقوَّته، الثناء بأثر أحسَّ ذلك مع ولكنه فو.» دي يا تُداِهنني «أنت رتشارد: فقال
توماس ولكن قبل، من يُبِدها لم محاولًة يستقر، أن جهَده يحاول وهو الوسادة إىل برأسه
تلقاء من بها فاَه التي الثناء عبارة شفتَيه إىل اندفعت وقد امللوك، ندماء من يكن لم فو دي
التي الدفينة الرغبة هذه يروي حتى املعسول، الحديث هذا يواِصل كيف يعِرف ولم ذاتها،
الكئيبة الته تأمُّ يف اسرتسل أن بعد ا ُمحتدٍّ امللك سأله حتى الصمت فلِزَم ويُشبعها؛ أثارها،
امللوك، من عصبًة أنَّ كيف ولكن مريض، لرجٍل سائغ شهيٌّ حديث هذا إلهي! «يا وقال:
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واحٍد رجٍل أجل من قواهم تُخور بأرسها، أوروبا فرسان من وحشًدا األرشاف، من وجمًعا
موت أو رتشارد مرض يوِقف ولَِم إنجلرتا؟ ملك هو الرجل هذا يكن وإن حتى وَهن، قد
رصيًعا األياييل زعيم خرَّ أفنئ وإقداًما؟ بسالًة كمثِله كلهم رجل، ألف ثالثني َمسري رتشارد
ملاذا ُره. يتصدَّ الرَّهَط غريه تقدَّم الكراكي كبري البازيُّ أصاب إذا ملَرصِعه؟ القطيع تشتَّت

الصفوف؟» بقيادة إليه تعهد رجًال بينها ِمن وتنتِخب القوى تجتمع ال إذن
املجامع عقدوا قد امللوك القادة أنَّ إيلَّ نما لقد الحق «وايم قائًال: فو دي فأجاب

يُريضجاللتكم.» هذا ولعلَّ الغَرض، هذا مثل يف يتشاورون
أخرى وجهًة عقله بنزق ه وتوجَّ نفسه يف الغرية تحرَّكت وقد ُمتعجبًا، رتشارد فصاح
قد أفيَحسبونني األخري؟ الرَّباني العشاء أتناول أن قبل أحاليف نَسيني لقد إذن «ها! وقال:
لجيش ليكون اختيارهم عليه وقع الذي هذا ومن صدقوا؛ لقد كال! كال! ولكن، قضيت؟

وزعيًما؟» قائًدا املسيحيني
فرنسا.» ملك إىل تُشريان والعزَّة «الرِّفعة فو: دي فأجاب

صاحب جوا، منت ونيس ونافارا، فرنسا ملك فيليب نعم، «أي اإلنجليز: ملك فأجاب
واحًدا خطًرا هناك ولكنَّ األشداق! بها تمتلئ كلماٍت من لها يا العظمى! املسيحية الجاللة
من بدًال باريس إىل بنا ويعود األمام» «إىل ال الخلف» «إىل شعاره يتَِّخذ أن وذلك أخشاه،
أمراء عىل الجور أنَّ اآلن حتى السياسية حكمتُه علَّمتْه فلقد املقدس؛ بيت إىل بنا يتقدَّم أن

املقدَّس.» القرب سبيل يف األتراك مقاتلة من له أجدى حلفائه وسلب اإلقطاع،
النمسا.» أرشيدوق يختارون «وقد فو: دي فقال

يف قرينُك إنه نعم توماس؟ يا مثلك الحجم، كبري الجسم، ضخم أألنَّه تقول! «ماذا
واألذى، للرضِّ يأبَُه ال مستهرتًا باملخاطر، يُبايل ال سهًال كمثلك ليس ولكنه والغباء، الخَرق
الزنبور يف ما بمقدار إال الحياة دبيب من اللحمية الكتلة هذه يف لها ليس النمسا أن صدِّقني
إىل الفرسان قائد أفيكون تبٍّا! له تبٍّا إقدام، من الصغري العصفور أو جرأة، من الصاخب
وُرماة بَبة الدِّ قتلة من األدنياء ورجاله هو يحتسيه الرَّين نبيذ من إبريًقا أعِطه مجيد! عمٍل

الرماح.»
غري أخرى بأموٍر سيِِّده انتباه يشغل أن عىل آسٍف غري الكالم البارون واستأنف
«وهناك فقال: النفوذ، وأرباب األمراء أشخاص حساب عىل ذلك يكن وإْن حتى مرضه،
الشورى، مجالس يف حكيم القتال، مواقع يف باِسل صادق ِمقدام املعبد، فرسان كبري أيًضا
هذا يف جاللتكم ترى ماذا املقدَّسة. األرض اسرتداد عن جهده يِرصف خاص ُمْلك له ليس

املسيحيني؟» لجيوش ا عامٍّ قائًدا الرجل
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يعلم إنه نعم «جليزأموري» األخ نستثني ال إنا االختيار! ِنعم «ها! وقال: امللك فأجاب
العدل من هل ولكن املعركة؛ نِشبت إذا الطليعة يف يُقاتل كيف ويعرف الحرب، قواعد
وهو — الدين صالح امُلسلم الرجل يد من املقدَّسة األرض نستخِلص أن توماس سري يا
باهلل، رشًكا الدين صالح من أشدُّ وهو أموري»، «جليز ونُسلِّمها — وفضًال كرًما يفيض
ويف القباب، تحت شذوذًا وأكثرها َسواًدا الجرائم أشدَّ يرتكب عرَّاف، الشيطان، يعبد وثنيٌّ

الذميمة؟» الخفية األماكن
له املقدس ببيت يوحنَّا القديس أتباع اإلسبتارية كبري «إنَّ وقال: فو دي توماس فردَّ

الضالل.» وال السحر يلوِّثه لم ِصيت
يُساِورنا ألم كذلك؟ أليس خسيس، ضنني «ولكنه وقال: عجٍل عىل رتشارد فأجاب
يظفروا أن لهم كان ما التي املزايا تلك املسلمني، باع قد بأنه — اليقني بل — الشك فيه
البندقية حي ملالَّ الجيش نُسلِّم أن لنا لخري إنه تاهلل رجل! يا صه، صه، الرصاح؟ بالقوة بها

يوحنا.» القديس أتباع كبري به نُوكِّل أن من امُلتجوِّلني لومباردي وباعة
الشهم منترسا املركيز يف تقول ماذا آخر، باقرتاٍح فألتقدَّم «إذن فو: دي البارون فقال

القتال؟» يف امُلربِّز الرشيق الرجل ذلك الحكيم،
إْن النساء خدور يف رشيق — املاكر ُقل بل الحكيم؟ «الرجل قائًال: رتشارد فأجاب
أجل، الهندام؟ جميل األخيََل يعِرف ال الذي ذا من منترسا، ُكنراد — وهللا! أي شئت،
أن تستطيع ال بحيث صداره حوايش من يُبدِّل كما أغراضه من يُبدِّل ن، متلوِّ سيايس إنه
ممشوًقا ا لقدٍّ له إنَّ أجل، محارب، رجل إنه وتقول الباطن؛ يف لونها حلَّته ظاهر ِمن تعِرف
َمثلومَة السيوف تكون حيث الحصون، وداخل الخيام تحت لجريء وإنه الجواد، ظهر عىل
ألم الحديد. أسنان من ال الخشب ألواح من أطرافها مركبًة الرماح وتكون والشفرات، الظباِة
ذلك يف وهناك املسيحيني، خيار من ثالثة نحن ها الطروب، املركيز لهذا قلُت يوم معي تُكن
لتحِمل هَممَت هال األرض، يف يرضبون ا، عدٍّ الستِّني تبلُغ األعراب من عصابة ترى السهل

الجاحدين؟» الكفرة اللئام من عرشين من بأكثر منَّا الحقُّ الفارس يلتقي ولن عليهم،
الحديد؛ صلب من البرشال لحم من جوارحه بأنَّ أجاب املركيز أنَّ «أذُكر فو: دي فقال
ولكنِّي الحيوان. ذلك ليثًا يكن وإن حتى حيوان، قلب ال إنساٍن قلَب جنبيه بني يضمُّ وأنه
قرب عند الصالة إقامة يف لنا أمل وال ابتدأنا، حيث سننتهي جليٍّا، واضًحا األمر أرى اآلن

والسالمة.» الصحة رتشارد للملك هللا يردَّ حتى املسيح
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بمثله يقهِقه لم ضحًكا األعماق من ضاحًكا رتشارد انفجر الخطري، القول هذا وبعد
استطعَت سبيله فعن بالضمري، يُعَرف الذي لهذا «عجبًا قال: ثم طويل، زمٍن منذ من
أن عىل مليكك تحِمل أْن — والحصافة الِفطنة قليل الشمال، أرشاف من رجل وأنت —
ما القيادة، عصا يحملوا ألْن أكفاء — كِمثيل — أنفسهم يَروا لم لو إنهم ا حقٍّ برعونته! يُقرَّ
عيلَّ، عرضَت التي الحقرية، البرشية التماثيل من الرتل هذا أُجرِّد ألْن كثريًا وال قليًال اكرتثُت
امُلزركشة الحَلِل هذه من يعنيني ماذا الحرير. ُزخرف من به ازَّينْت ا ممَّ اآلخر، بعد واحًدا
الذي الجليل العمل هذا يف يل كنظراء أربابها ذُِكر إذا إال تعنيني ال إنها فيها؟ يختالون
معسكر أن ريَب وال مطامعي، وجموح بضعفي أقرُّ إني فو! دي أي حياتي؛ له وقفُت
الِحكمة ملن وإنه إنجلرتا، ملك رتشارد يفُضلون ن ممَّ الفرسان من كثريًا يضمُّ املسيحيني

«… ولكن الجيش، قيادة خريهم إىل نُسِند أن والعدل
وتطاير غطاءه، رأسه عن وخلع مرقده، من هبَّ وقد حديثه، املحارب امللك واصل وهنا
هذا أنَّ لو «ولكن وقال: — املواقع عشيَّات يف شأنهما أبًدا هذا وكان — عينيه من ر َ الرشَّ
عن عاجًزا أنا أكون حيث املقدس بيت معبد فوق الصليب علم ينصب أن أراد الفارس
يف يبيت حينما قاتل، رضاٍب يف نزايل ليُكابدنَّ إذن النبيل، العمل هذا يف بنصيبي آُخذ أن
واستمع! هذا دْع ومرماي. هَديف إىل واستباقه ِذكري، من لحطِِّه بُرمحي، أطعن أْن طوقي

تكون؟» أن ترى يا عساها ماذا بُعد، عىل أبواًقا ألسَمع إني
فيليب.» امللك أبواق موالي يا إلخالها «إني وقال: البدين اإلنجليزي الرجل فأجاب

الصليل هذا تسمع أال توماس، يا أصمُّ أنت «إنما النهوض: يحاول وهو امللك فقال
هتافهم.» ألسمع وإني املعسكر، يف الرتك حلَّ لقد السماء وحقُّ الرنني؟ وذاك

الغشومة، قوَّته إىل يلجأ أن فو دي فاضطرَّ ثانية، مرة فراِشه ينهضمن أن حاول ثم
يكبَُحوه. كي الداخيل الفسطاط من فاستدعاهم اب، الحجَّ من برهٍط كذلك يستعني وأن

لقوٍة يخضع أن فاضطرَّ الِعراك، وأنهَكه أنفاسه تعلَّقت وقد — حانق وهو امللك فقال
من يل ليَت يا فو، دي يا ار غدَّ خائن «أنت سكون: يف فراشه عىل يستقرَّ وأن قوته، فوق

بسيفي.» رأسك م أُهشِّ ألن يكفي ما الطاقة
ذكرَت كما تِرصفها ليتك ويا بل موالي، يا الطاقة هذه لك ليَت «يا فو: دي فقال
ة كفَّ لرجحْت إذن كان، كما األسد قلب وعاد ملتن، توماس مات لو ألخطارها؛ وتُعرِّضني

املسيحي.» العاَلم
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ُمخلص خادم أنت «إنما وتبجيًال: إكراًما البارون ولثَمها يَده مدَّ وقد رتشارد فقال
تزجُرك، التي امُلحرقة ى الُحمَّ هذه إال هي إْن الجزع؟ انتابه وقد سيِّدك عن تعفو فهل أمني،
بالخرب وتأتيني تذهب أن أرجوك ولكني رحيم؛ بك فرءوف إنجلرتا ملك رتشارد سيدك أما
أصوات من األصوات هذه أظنُّ ال فإني بامُلخيَّم، حلُّوا الذين األغراب هؤالء من اليقني:

املسيحيني.»
واألصفياء اب الحجَّ إىل ووَكل ُكلِّفها، التي الرسالة بهذه ادق الرسُّ من فو دي وخرج
أن د وتوعَّ — أمَدها يُطيل أال اعتزم وقد — غيبته إبَّان املليك رعاية يُضاعفوا أن واألتباع
كانوا إذ واجبهم؛ أداء عىل وقلقهم تهيُّبهم من زاد بل ذلك، فزار اإلهمال، تبعاِت لهم يُحمِّ

ثانيًا. وصالبته رصامتَه جلزالند1 لورد ومن أوًال، وغضبَه حنَقه املليك من يخَشون

الجلزالندي. ملتن توماس السري هو 1

93





السابع الفصل

الزمن. من فرتٌة التُُّخوم1 عىل يمِض لم
اإلنجليز، مع االسكتلنديون فيها التحم

األمور عجيب من وكان إال
الطريق يف القاني الدم يجري أال
األمطار. مياه ق تتدفَّ كما ُمتدفًقا

بورن أوتر موقعة

أن الطبيعي ِمن وكان االسكتلنديني، امُلقاتلني من عديد عدٌد املسيحيني صفوف إىل انضم
— مواطنيه من الجنود كان كما — أكثرهم كان فلقد اإلنجليز، ملك لواء تحت ينضووا
إنجلرتا يف عقاًرا يمتِلك وبعضهم بلِسانهم، وينطقون نورماندي، أو سكسوني أصٍل من
عرصنا أنَّ كما التزاُوج؛ وُعرى الدَّم أوارص ببعٍض بعضهم وتربط اسكتلندا، يف يملك كما
بني نفثَْت حتى واتَّسعت العظيمة، األول إدوارد مطامح فيه امتدَّت الذي العرص يسبق هذا
إلخضاع يحاربون اإلنجليز فكان رضوًسا، ُمهلكًة بينهما الحرب وجعلت زعاًفا، ا ُسمٍّ تنَي األُمَّ
العصور، كل يف تُهم أُمَّ به تميَّزت الذي وعنادهم الصاِرم بعزمهم واالسكتلنديني اسكتلندا،
ألشدِّ ُمستهدفني الظروف، أسوأ وتحت الوسائل بأعنف استقاللهم، عن للدفاع يُحاربون
عىل تقوم — وقوعها وتكرار تها حدَّ رغم — تنَي األُمَّ بني الحروب فكانت اآلن أما املخاطر.

واسكتلندا. إنجلرتا بني ما بالتُّخوم هنا املقصود 1
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الواجب واالحرتام الرأفة فيها تِجد دمثة، لظالٍل ُرقعتها وتتَِّسع العادلة، العداوة مبادئ
ففي ولذا القتال؛ مفازع من فا ويُخفِّ يُلطِّفا ألن سبيلهما ُكرماء، رصحاء خصوٍم نحو
نِشبت حرٍب يف ُمشتبكتنَي — اآلن هما كما — تان األمَّ تكون حينما وبخاصة لم، السِّ أوقات
كان النفوس، عىل عزيزًة الدينية عقائدهم جعلتها حرب ُمشرتك، واحد داٍع سبيل يف
أثر، من الوطنية للمنافسة وليس جنب، إىل جنبًا يُقاتلون الدولتنَي من البواِسل امُلخاطرون
امُلشرتك. العدو وجه يف جهادها يف األخرى منهما كلٌّ تبزَّ أن عىل حثِّهما عىل تعمل أْن إال

وبني الخاصة، رعيَّتِه بني يفرِّق ال الحربي، والُخلق بالرصاحة يتَّصف رتشارد وكان
الوغى؛ ساحة يف وإقدام شجاعٍة من يُظهرون ما بمقدار إال اسكتلندا، ملك وليم رعية
ظروف وساءت للمرض، فريسًة امللك وقع ملَّا ولكن تنَي؛ األمَّ بني ق يوفِّ ألن جهده يسعى
إال صفوفهما بني يؤلِّف لم اللتنَي الفرقتنَي بني التناُفر ذلك الظهور إىل عاد الصليبيني،
مرٍض تأثري من اإلنسان جسم يف جديٍد من العتيقة الجراح تنفجر كما الصليبية، الحرب

ُهزال. أو
الظنَّ يُيسء ألْن أُهبٌة نفسه يف الطبع؛ حادُّ غيوٌر كالهما واإلنجليز واالسكتلنديون
— وعوًزا ضعًفا تنَي األمَّ أكثر ألنهم بهذا، إحساًسا اإلنجليز من أشدُّ واالسكتلنديون — باآلخر
فيها الهدنة عليهم َحرَّمت التي الفرتَة تلك الداخيل بالشقاق يشغلون تنَي األمَّ أبناء فأخذ
أن لغريهم يرَضون ال — األقَدمني الرومان كزعماء — واالسكتلنديون العرب. مع القتال
والسباب، التَُّهم فتبادلوا امُلساواة، يُطيقون ال الجنوب، أهل جريانهم، أنَّ كما عليهم، يعلَو
كانوا الذين وزعماؤهم، وقادتهم الجند عامة ذلك يف سواء اآلخر، شأن من فريٍق كل وحطَّ
لنجاح ال مىض، زمٍن أي من لهم ألَزَم حينئٍذ تكن لم وحدتهم كأنَّ الظفر، وقَت صحاٍب خري
كذلك يظهر التناُفر هذا مثل وبدأ كذلك. جميًعا لسالمتهم وإنما فحْسب، امُلشرتك مسعاهم
ولكنَّا والسويديِّني، الدنماركيني وبني بل واألملان، واإليطاليني واإلنجليز، الفرنسيني بني
جزيرة تُغذيهما تنَي أُمَّ بني وانفصام شقاٍق من كان بما يشءٍ كلِّ قبل هنا روايتنا يف سنُعنى

باألخرى. إحداهما تحرًُّشا أشدُّ لذلك وهما واحدة،
فلسطني، إىل مليكهم وراء ساروا الذين جميًعا، اإلنجليز أرشاف بني من فو دي وكان
حياته، طوال معهم اشتبك وقد األقربني، جريانه كانوا االسكتلنديني. عىل تحامًال أشدُّهم
قليٍل غري أيديهم عىل ل وتحمَّ املصائب، من كثريًا بهم وأوقع ة، عامَّ أو خاصة حروبه يف
لصاحبه، قديًما اإلنجليزي الكلب كحبِّ شديًدا قويٍّا ملليِكه وإخالصه ُحبُّه وكان األرزاء، من
من نحوهم خاصٌّ شعوٌر له يكن لم الذين أولئك حتى سيِّده، غري أحد يقَربُه ال رشًسا وكان
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قطُّ مليَكه فو دي رأى وما َهواه؛ معه يكن لم من كلِّ عىل خطًرا فظٍّا وكان بُغض، أو حبٍّ
نشأ الذي امُلتوحِّش2 الغادر اللئيم الجنس لذلك والرأفة الرضا شارات من شارٍة أية يُظهر
خطٍّ ألي اآلخر الجانب عىل أو وبالدهم، بالده بني يفِصل الذي للنهر األخرى الضفة عىل
كان إنه بل والسخط؛ الِغرية وتملَّكتْه إال وبينهم، بينه ويفِصل والقفار الفيايف يشقُّ وهمي
ينُظر وكان السالح، فيها يحِملون القوم أولئك كان التي الصليبية، الحملة نجاح يف يشكُّ
ذلك وفوق بل لنزالهم، أتى الذين األعراب كثريًا يَفُضلون ال وكأنَّهم نفسه دخيلة يف إليهم
شارة أية يُخفي أن يتعوَّد لم الطبع، هادئ رصيًحا إنجليزيٍّا رجًال نفسه يرى فو دي كان
والتلطُّف التظرُّف إىل ينُظر كان فقد ولذا البُغض؛ أو الحبِّ شارات من — خَفْت مهما —
أو الدائمني، حلفائهم بالفرنسيني تَشبُّههم من االسكتلنديون تعلَّمه الذي — الحديث يف
ماكرة خطٍط عىل دليل كأنه — الُخلُق يف وتكتُّم بالنفس إعجاٍب عن ينبعث كان ربما الذي
— نفسه تمأل الحقُّ اإلنجليزية والثقة — يعتقد فو دي كان الذين جريانهم ضدَّ يُدبِّرونها

الخاِلصة. الرجولة بمحض عليهم يتفوَّقوا لن االسكتلنديني أنَّ
يُباِلغ وكان بل — الشمال أهل جريانه نحو العواطف بهذه يتأثَّر كان فو دي أن ومع
لواء تحت منهم ينَضوون الذين أولئك تشمل كانت حتى منقوصة، غري عليها ويُبقي فيها
عىل أخذه عهٌد عليه يفرضه الذي بالواجب وإحساسه للمليك، احرتامه كان فقد — الصليب
عىل أرصَّ أنه إال ما، وسيلٍة بأية العواطف هذه يُظِهر أن عليه يُحرِّمان للصليبيني، نفسه
يتكتَّم وكان سبيًال، ذلك إىل استطاع ما القتال يف زمالئه االسكتلنديني ُمخالطة يتحاىش أن
يف بهم التقى إذا شزًرا إليهم ينُظر وكان ما، حينًا يُالقيَهم أن الظروف اضطرَّته إذا ويكتئب
بالتغايض االزدراء هذا ليتقبلوا وفرسانهم االسكتلنديني أرشاف يكن ولم امُلخيم؛ أو امَلسري
لها يحِمل لم ٍة ألمَّ لدوٌد دائب عدوٌّ كأنه إليه ينُظرون أصبحوا أْن فكان الجواب، إهمال أو
لم وإن أنه عرف ق، ودقَّ أمعن من كلَّ إنَّ بل التحقري؛ من البُغضويشءٍ من أكثر الواقع يف
إذا والشفقة الرأفة ويُغلِّب كثريًا يُقايس أن املرء عىل يقيض الذي — املسيحية بربِّ يُعاملهم
إكراًما — محدود مًدى وإىل قليًال ولو — يكرمهم أن حاٍل بأية يُفتْه لم أنه إال — تحكَّم
الثروة من الجلزالندي لتوماس وكان املكروبني. همِّ من ويفرِّج امُلحتاجني، عَوز من ف يُخفِّ
االسكتلنديني، منازل إىل ا رسٍّ ب يترسَّ املَدد هذا من يشءٌ فكان والدواء، باملئونة ه يمدُّ ما

االسكتلنديني. يقصد 2
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طهما يتوسَّ وال األهمية، يف الصديق ييل العدوَّ أنَّ عقيدة عىل يقوم كان الجايف اإلحسان وهذا
للمحٍة حتى أهًال وليسوا هؤالء، إىل ُهم وال أولئك إىل ُهم ال هؤالء فإنما بني، بني ُهم رجاٌل
فيما له سنُفصِّ ما الفهم جدَّ يفهم كي للقارئ رضوري البيان وهذا االعتبار. أو الفكر من

ييل.
ملح يف أدركتُْه ما أدرك حتى امللكي ادق الرسُّ مدخل عن كثريًا فو دي توماس يبعد لم
األلحان أنَّ وذلك والغناء، العزف بفنِّ واملعرفة الِخربة ذات الحادَّة إنجلرتا ملك أذن البرص
ويف وطبولهم. وقصباتهم العرب مزامري من تنبِعث كانت أذنَيه، طرَقْت التي املوسيقية
عيناه وقعْت رتشارد، بفسطاط متَِّصلة جانبيها، عىل الخيام ُرضبت طويلة طريٍق نهاية
منه، تنبِعث املوسيقى أنغام كانت الذي املكان حول عوا تجمَّ الكساىل، الجنود من حشٍد عىل
األشكال املتعدِّدة الخوذات بني رأى حينما دهشتُه كانت ما ولشدَّ امُلعسكر. ط يتوسَّ وهو
ا ممَّ طواًال، وحرابًا بيًضا عماماٍت — املختلفة األُمم من الصليبيني رءوس عىل كانت التي —
الضخمة واإلبل الجمال رءوس من كثريًا رأى كما امُلسلَّحني؛ األعراب وجود عىل يدلُّ كان

امُلحتِشد. الجمع عىل اإلرشاف من القبيحة الطويلة أعناقها مكَّنتها وقد املشوَّهة،
ذلك عه؛ يتوقَّ يكن لم فريًدا منظًرا رأى إذ سخطه، واشتدَّ املشهد لهذا البارون عجب
ُمعنيَّ مكاٍن يف العدو، رسائل من ذلك وغري جميًعا، الهدنة أعالم تُلقى بأن جرْت العادة ألنَّ
عن منه يستفِرس أحًدا يرى علَّه اليسار، وذات اليمني ذات شغوًفا ت وتلفَّ الحدود. خارج

الخطرية. الجديدة الظاهرة هذه علَّة
من وهلٍة ألول ظنَّه نحَوه، يتقدَّم رجل الناس من عيناه عليه وقعْت من أول وكان
إنه اسكتلندي؛ «إنه وقال: لنفسه تمتم ثم اسكتلنديٍّا، أو إسبانيٍّا املتعجِرف الرَّزين خطوه
وال القتال فيُحِسن وطنه بني من رجٍل سبيل يف يقاتل مرًة شاهدتُه لقد النمر، فارس

يُبايل.»
وعىل كنث بالسري يمرَّ أن وأوشك عارض، بسؤاٍل حتى القادم يبتِدر أن كِرَه وقد
الخطاب.» أبادلك لن ولكني أعرفك، «إني يقول: حاله لسان وكأنَّ ، والتكربُّ االكتئاب سيماه
«سيدي وقال: بامُلجاملة وبدأه يقصده، عليه أقبل إذ خطته عليه أفسد الشمال فارس ولكن

إيَّاها.» أبلِّغك أْن عيلَّ رسالة تي ِذمَّ يف الجلزالندي، فو دي
أنا إنما وأوِجْز شئَت ما قل تُبلِّغنيها؟ رسالة «ها! وقال: اإلنجليزي البارون عليه فردَّ

امللك.» خدمة يف
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أتيتُه لقد عليه، أنت تقوم ا ممَّ رتشارد بامللك أمسُّ رسالتي «إنما كنث السري فأجاب
أميل.» صحَّ إْن والعافية، ة بالصحَّ

بالطبيب «لسَت وقال: واإلنكار الرِّيبة بعني االسكتلندي الرجل جلزالند لورد رَمق وهنا
باملال إنجلرتا مللك تأتي أن ظنِّي إىل ألقرب إنه االسكتلندي. سيدي يا أعتِقد ما عىل امُلداوي

والثراء.»
وقال: هدوء يف عليه فردَّ البارون، به أجابه الذي األسلوب عن كنث السري يرَض ولم
أن إليك ل وأتوسَّ عجل، عىل ولكن طرٍّا، املسيحي للعاَلم وثروة َفَخاٌر لرتشارد ة الصحَّ «إنما

امللك.» برؤية يل تأذن
من بأكثَر برسالتك إيلَّ تُْفِيض حتى تراه لن الكريم، سيدي يا «كالَّ البارون: فقال
منازل من نزل كأنها طارٍق لكلِّ األبواب مفتَّحة املرىض األمراء ُغَرف ليست جالء. ذلك

الشمال.»
— أنت تحِمله كما — سيدي يا أحِملُه الذي الصليب «إنَّ وقال: كنث السري فأجاب
ما الذي هذا، أسلوبك عن أتغاىض أن اآلن عيلَّ يُحتِّمان لتبليغه، أتيُت الذي الجَلل واألمر
بالد من بطبيٍب معي أتيُت أني هذا بعد العبارة رصيح يف واعَلْم عليه؛ ألصِربَ ذلك لوال كنت

رتشارد.» امللك لنا يُْربئ أن نفسه عىل أخذ املغرب
الناقع مِّ بالسُّ يأِت لم أنه لنا يكُفل الذي ذا ومن املغرب! بالد من «طبيب فو: دي فقال

الناجع؟» الدواء عن عوًضا
يقول.» ملا كفالًة رأسه يقدِّم إنه سيدي؛ يا «حياته

يسريُ بل وزنًا، لحياته يُِقم لم عرفُت، العزم، ثابت خبيث، رجٍل من «كم فو دي فقال
الرقص.» حلبة يف له رفيق الجالد كأنَّ مرًحا املقصلة إىل

الذي — الدين صالح أنَّ سيدي يا األمر «حقيقة وقال: االسكتلندي الرجل فأجاب
حاشية ومعه هنا، إىل الطبيب بهذا بَعَث قد — شجاع كريم عدوٌّ أنه أحد عليه يُنكر ال
ومعه «الحكيم»، إليها السلطان يرفع التي الُعليا باملكانة يليق ن ممَّ نبيل، وحَرس رشيفة
تصُدر بأن جديرة رسالًة يحِمل أنه كما الخاصة، امللك لُغرفة ورشاب وطعام فاكهٌة كذلك
لزيارة يتهيَّأ حتى ُمعاىف، ى الُحمَّ من يَسَلم أن فيها له يرجو نبيل، عدو إىل نبيل عدوٍّ من
تأذن فهل فارس. ألف مائة وخلفه مسلول، أحدب وبيِده يأتيه سوف الذي السلطان
تُعدَّ وأن أحمالُها، البعري هذي عن تُْطَرح بأن — ي الرسِّ املَلكي املجلس أعضاء من وأنت —

النطايس؟» الطبيب للقاء ة العدَّ
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صالح رشف لنا يكُفل الذي ذا ومن للعجب! «يا نفسه: يُحدِّث وكأنه فو دي فأجاب
وأقواهم؟» خصومه أشدِّ من الحال يف لخلُص مقصده، فيه ساء لو أمٍر، يف الدِّين

ومايل.» وحياتي بَرشيف ضمينًا له نفيس أنا «سأكون كنث: السري فأجاب
الجنوب؛ أهل من رجًال يكُفل الشمال أهل من رجل «عجبًا، وقال: ثانيًة فو دي فتمتم
األمر؟» هذا ك يُهمُّ أضحى كيف أسألك أن الفارس سيدي يا يل هل تركيٍّا! يضَمن اسكتلندي
ناسك أبلِّغها رسالة حينذاك لديَّ وكانت الحج، يف ُمتغيِّبًا «كنُت كنث: السري فأجاب

املقدَّس».» جدة «عني
عليها؟» الناسك به أجاب ما وعىل كنث، سري يا الرسالة هذه عىل تستأِمنُني «هالَّ

سيدي.» يا «كالَّ قائًال: االسكتلندي فأجاب
يف الرسي امَلجمع أعضاء من «إني وقال: وكربياء أنفٍة يف اإلنجليزي الرجل عليه وردَّ

إنجلرتا.»
ملك جانب تبعُت قد كنُت وإن الوالء؛ حقُّ البالد لهذه عيلَّ «ليس كنث: السري فقال
وكبار واألمراء للملوك العام املجمع ِقبَل من ُمرَسل أني إال طائًعا، الحرب هذه يف إنجلرتا

برسالتي.» أقوم وحَدهم ولهؤالء امُلبارك، الصليب جيش يف القوَّاد
قد من يا اعَلم تقول؟ ماذا «ها! وقال: بأنفه شامًخا فخوًرا فو دي البارون فأجاب
دون إنجلرتا ملك رتشارد فراش يقَرب أن لطبيٍب ليس أن واألمراء، امللوك رسول تكون

وء.» السُّ برسالة أتى من إال َمشيئتي اعرتاض عىل يجُرس ولن جلزالند، رجل َقبول
واعرتضسبيله، منه، دنا االسكتلندي الرجل ولكن وخيالء، ِكرب يف باالنرصاف همَّ ثم
بالنفس، بعضاالعتزاز عن تنمُّ نربٍة من يخُل لم ولكنه خافت، صوٍت الخطابيف إليه ه ووجَّ

نبيل. وفارٍس كريم كرجٍل يُقدِّره كان إْن وسأله
جميًعا «االسكتلنديون وقال: والسخرية التهكُّم من يشءٍ يف فو دي توماس فأجاب
يعلو الدم ورأى كالمه، يف بالَحيف أحسَّ ولكنه ونشأتهم.» مولدهم بفضل نُبالء أرشاف
إلثٌم وإنه نبيل، فارس أنك يف املرء يرتاب أن الُجرم «من قائًال: فاستطرد كنث، وجنتَي يف

وإقدام.» جرأٍة يف األداء حقَّ واجبَك تؤدي وأنت رآك رجٍل من األقل عىل
قبوًال االسكتلندي الفارس نفس من األخري االعرتاف هذا يف الرصاحة هذه وصادفت
فارس وأنا نسيب، حسيب رجل وأنا — الجلزالندي توماس يا لك أُقِسم فإني «إذن فقال:
عن والعفِو الفانية، الحياة هذه يف يت والصِّ هرة للشُّ طلبًا هنا إىل وأتيُت نطاقي ارتديُت
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بخدمة أويص حني أحمل، الذي املبارك الصليب هذا بحقِّ أني، — اآلخرة الحياة يف ذنوبي
األسد.» قلب رتشارد سالمة إىل إال أرمي ال املسلم، الطبيب هذا

أظهر مما أشدَّ بإخالٍص وأجاب الرضاعة، هذه هيبة من اإلنجليزي الرجل فُصعق
األمر، بهذا ُمقتنع نفسك عن بأنك سلَّمُت أني لو النمر فارس يا ني «خربِّ وقال: آنئٍذ حتى
أتيُت أنا إْن الطهي، فنِّ ذيوع الناس بني ذائع فيها م التسمُّ فنُّ بالٍد يف أُصيب أني تظنُّ فهل

املسيحي؟» العالم يف قيمتها لها تُه صحَّ رجل يف عقاقريه يُجرِّب املجهول، الطبيب بهذا
وهو — تريس حامل بأنَّ أُجيب أن إال يَسُعني ال «سيدي، قائًال: االسكتلندي فأجاب
منذ أُصيب قد — عيل يسَهر يل وبِقَي واألوبئة الحروب من أفلَت الذي أتباعي من الوحيد
يف األعضاء أهمَّ فشلَّت الصنديد رتشارد بامللك حلَّت التي ذاتها، ى الحمَّ بهذه قريٍب عهٍد
أقلَّ منذ بالدواء الحكيم ه فأمدَّ وتعرَّضألخطارها، كثريًا منها وقاىس املقدَّس، املرشوع هذا
العلَّة هذه يشفي أن يستطيع الحكيم هذا أنَّ أما هادئ؛ نوٍم يف يغطُّ اآلن وهو ساعتني، من
أنه — أظن ما عىل — يكُفلُه ما فهذا األداء يف يرَغب أنه وأما ذلك، يف أشكُّ ال فإني القاتلة
تُطَلق أن صحَّ إْن أمني، ُمخلص القلب طيب رجٌل وهو النفوذ، صاحب السلطان من رسول
ثواٌب فَلُه عالجه يف نجح إْن أنه ضمينًا ويكيفنا البصرية؛ أعمى كافٍر عىل الصفات هذه

الجزاء.» فعليه عامًدا فِشل وإن مؤكد،
لم ولكنه يسمع؛ فيما يشكُّ كأنه النظرات، ُمطِرق يُصغي اإلنجليزي الرجل وكان
سيدي يا املريض خاِدَمك أرى أْن يل «هل وقال: بَرصه رفع وأخريًا راغبًا، االقتناع عن يكن

الكريم؟»
ارتياٍح «بكل وقال: أخريًا وأجاب وجنتَيه يف الدُم وعال االسكتلندي الفارس د فرتدَّ
اسكتلندا نبالء أنَّ مسكني، حقارَة ترى حني تذُكر، أن يِجب ولكنك جلزالند، لورد يا
إنما املقام، لجالل يأبهون وال الحرير، عىل يتقلَّبون وال الطعام، يف يُرسفون ال وفرسانها
حقري بيٍت يف أقطن «إني وقال: استطرد ثم الجنوب.» أهل جريانهم خواصِّ من هذي
يف إقامته مقرِّ نحو يَسري وهو عبارته يف «حقري» كلمة عىل التأكيد د وشدَّ جلزالند.» لورد يا

والتمنُّع. التأبِّي من يشءٍ
أنَّا ونشهد — الجديد الرفيق هذا منها كان التي األمة ضدَّ فو دي أهواء تكن ومهما
— والعَوز الفقر من املثَل يف األمة هذه عن سار ما إىل يرجع األهواء هذه بعض أنَّ نُنكر ال
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الظروف أكرهتُْه جريء، باسٍل رجٍل إذالل إليه يُحبِّب لم ما املقصد نُبل من لديه كان فقلد
إخفاءها. يودُّ كان بفاقٍة يَبوح أن عىل

يشقُّ وهو العيش رَغد يف أو الدنيا ُزخرف يف يفكِّر أن الصليب مقاتل عىل «عاٌر فقال:
جماعة من خريٌ فنحن ٍة مشقَّ من تكبَّدنا مهما إنَّا املقدَّسة. األرض عىل لالستيالء الطريق
من بمصابيح يُمسكون اآلن وهم قبلنا، من األرض هذه وطئوا الذين والقديسني الشهداء

االخرضار.» دائم وبنخيٍل ذهٍب
ما مثل واالستعارة الكناية من فيه بحديٍث حياته الجلزالندي توماس قط ينطق ولم
من نفسه يف يجيش كان ما كل عن يُعربِّ لم الحديث هذا ألنَّ ذلك كان وربما الكالم، هذا يف
مكان حينئٍذ بَلغا وقد العيش؛ ورخاء اللهو حبِّ من يشءٍ عىل كان ألنه وعاطفة، إحساٍس

مسكنًا. له النمر فارس اتَّخذَه الذي امُلخيَّم
أن يرى الجلزالندي كان التي ف، التقشُّ قواعد أن عىل يدلُّ هنا املكان ظاهر وكان
تتَِّسع قد األرض من مساحة جميًعا: ُروِعيت قد يلزموها، أن يِجب جميًعا الصليبيني
الخيام رضب يف الصليبيني لقواعد وفًقا خالءً بعضها تُرك خيمة، ثالثون فيها تقام ألْن
وأقيم — األوىل لحاشيتِه األمر ظاهر يف تتَّسع أرًضا طَلب قد كان الفارس ألنَّ وذلك —
تُظلِّلها والتي األشجار، غصون من املصنوعة الحقرية األكواخ من قليل اآلخر بعضها يف
الكثري فخرب الهجران، كلَّ ُهجرت قد أنها املساكن هذه عىل يبدو وكان النخيل، أوراق
له صغري بعَلٍم يتميَّز — القائد ُرسادق يُمثل وهو — األوسط الكوخ وكان ر، وتدمَّ منها
كأنه سكون، األرضيف عىل الطويلة ثناياه وتهدَّلت رمح رأس عىل ُرفع السنونو، كذيل ذيل
نفوذ رمز وهو — الكوخ هذا جوار إىل يِقف ولم امُلحرقة؛ آسيا شمس حرارة من يتألَّم
املكان اسم كان فإذا واحد؛ حارس حتى أو خادم أو حاجب — الفروسية وَرشف اإلقطاع

الحراسة. يستحقُّ ال مكان فهو العدوان، عنه يدفع ال
إىل وأشار الكوخ، ودخل إحساَسه كبح ولكنه كئيبة، نظرًة حواَليه كنث السري أرسل
إشفاٍق عن تنمُّ ن، تمعُّ فيها نظرًة وأرسل ثانية، حواَليه ت تلفَّ ثم يتبََعه، أن جلزالند البارون
ثم يقولون؛ كما االزدراء مع دوًما يسري — كالحب — واإلشفاق االزدراء، من بيشء مُشوٍب

فراغه. كلَّ يمأل أْن الضخم جسُمه كاد ُمنخفًضا كوًخا ودخل الشامخ، رأَسه نكَّس
مجموعة عليه انتثرت وقد خاٍل، أحُدهما رسيران، الكوخ داخل يشغل ما أهمُّ وكان
والصليب جانبه، إىل امُللقاة األسلحة وتدلُّ ظبي. جلد فوَقه وانتَرش األشجار أوراق من
نفسه؛ الفارس فراش هو الرسير هذا أنَّ عىل ووقار، عنايٍة يف رأسه إىل املرفوع الفيضِّ
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البنية، قويُّ رجٌل وهو كنث، السري عنه تحدَّث الذي العليل يضمُّ فكان اآلخر الرسير أما
وأشدَّ هنداًما أكثَر رسيره وكان الكهولة؛ سنَّ تجاوز قد أنه عىل نظراته تدلُّ املالمح، غليظ
وعباءته الفاخرة ثيابه وقف قد كنث السري أنَّ للعيان بدا وقد سيِّده، رسير من نعومًة
التي الدقيقة األشياء من وغريها السلم، أوقات يف يرتدونها الفرسان كان التي الفضفاضة،
يقع الكوخ، خارج مكاٍن ويف العليل. لخاِدِمه الراحة توفري عىل والتزيُّن، باللباس تتعلَّق
جلد من طويًال حذاءً يلبس الكساء، خِشن غالٌم ركبتَيه عىل يجثو كان البارون، برص تحت
بالية صحفٍة جوار إىل بريُقه، انطفأ الحديد من ِمشبك له وصداًرا زرقاء، وقلنسوة الغزال،
— يزال ذاك—وال إذ كان الشعري من خبًزا الصلب من طبٍق يف يطهي وكان بالفحم، مملوءة
الكوخ دعامات من بدعامٍة يتعلَّق ظبٍي من جانٌب وكان اسكتلندا، ألهل ُمستحبٍّا طعاًما
هناك كان فلقد الظبي، هذا كان أين من يعِرف أن الرائي عىل العسري من يكن ولم الكبرية،
عىل تقوم التي تلك من حتى غريه، من مظهًرا وأنبل حجًما أكرب الصيد كالب من كبري كلٌب
الفطري بعينَيه يرُقب وهو يرُقد الكلب وكان املرض، فراش يف وهو رتشارد امللك حراسة
ينبِعث ُمختنًقا نباًحا األريب الكلُب أرسل الكوخ، الفارسوصاحبه دخل وحينما يُخبَز، وهو
ونكَّس ذَيَله فهزَّ صاحبه، ملح ولكنه بعيد، أمٍد عىل يقِصف رعٌد كأنه العميق صدره من
قد النبيلة غريزته كأنَّ والضجيج العجيج ذات تحيَّتِه عن وسكت بوجوده، اعرتاًفا رأسه

املريض. غرفة يف الصمت ِحشمة علَّمته
عنه تحدَّث الذي املغربي الطبيب يجلس كان الرسير جانب إىل الجلد من حشيٍَّة وعىل
النور يف منه يبُد ولم عادة، الرشق أهل يفعل كما األخرى فوق ساًقا وضع وقد كنث، السري
أرسلها سوداء، طويلة لحيٌة تحُجبُه كانت وجهه من األدنى النصف أنَّ إال قليل، غري الضئيل
قاتم، لونها «اسرتاخان» يف ُصِنعت الغنم، صوف من ترتيَّة تقيًَّة يرتدي وكان صدره، عىل
الظالم، هذا ويف معتمة. صبغٍة ذا كذلك كان — الرتكي ثوبه أو — الفضفاض وُقفطانه
بريق فيهما يتألَّف نافذتنَي، عيننَي غري وجهه أسارير من يبُد لم مالمحه، يغىش كان الذي
أمام املاِثل الرجل هذا ألنَّ ووقار، تهيٍُّب يف صامتًا اإلنجليزي اللورد فوقف معهود، غري
جأٍش برباَطِة يُقاسيهما والعَوز الكرب سيماء عليه كان — هيئته خشونة رغم — فو دي
ال احرتاٍم إىل فو دي توماس يدعو كان، وقٍت أي يف املشهد، هذا وِمثْل أنني، أو شكوى دون
رتشارد امللك غرفة استثناء مع امللوك، بغَرف تُحيط التي الفاخرة املظاهر نفسه يف تُثريه

وحَدها.
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كان الذي العليل، يردِّدها وئيدة ُمطَّردة أنفاٍس غري صوٌت الزمن من لفرتٍة يُسمع ولم
عميق. سباٍت يف أنه عىل يدلُّ ظاهُره

الشاب يل يؤكد كما مضت، لياٍل ِلستِّ جفنَيه بمعِقد الكرى يأُخذ «لم كنث: السري وقال
يُبارشه.» الذي

فيه ضغًطا عليها وضغط االسكتلندي الفارس بيد أمسك وقد فو دي توماس فقال
بخادمك تُعنى أن لك ينبغي النبيل، االسكتلندي «أيُّها كالمه: يف يبُد لم ما اإلخالص من

يُغنيه.» ما العناية من وال يكفيه؛ ما الطعام من يأخذ ال فهو هذا،
كالمه، من األخرية العبارة يف الحاِسمة املألوفة نربتِِه إىل الحال بطبيعة صوتَه ورفع

ُسباته. يف العليل اضطرب وحينئٍذ
من وأنت أنا نَرشب هال النبيل، كنث سري أي «سيدي، حلم: يف يُدمِدم وكأنه فقال:

فلسطني؟» يف اآلِسنة العيون مياه بعد الشايف الباِرد الكليد3 ماء
ولم نعاسه.» يف لسعيد وإنه بموطِنه، يحلُم «إنه وقال: فو دي إىل كنث السري فأرسَّ
يد ووضع املريض، رسير بجوار مكانه من الطبيب هبَّ حتى الكلمات بهذه يلفظ يكد
أقبل ثُمَّ وسكينة، هدوءٍ يف الفراش، عىل — وحذَر بعنايٍة نبَضها يرُقب كان التي — العليل
إىل بهما وسار الصمت، يلَزما أْن إليهما وأشار ذراعه، من منهما كالٍّ وأمسك الفارَسني عىل

الكوخ. خارج
بالُخرافة نُحوطه ال ولكنَّا تكرمون، كما نكرم الذي مريم، ابن عيىس «باسم قال: ثُم
أو حتُفه إما اآلن يقظته يف املريض. منه تناَول الذي الناِجع الدواء أثر تُفِسدا ال العمياء،
املسجد، يف املغرب بصالة املنارة فوق من املؤذِّن يُنادي حينما وعودا اذهبا عقِله؛ فقدان
يقوى سوف الفرنجي الجندي هذا أنَّ أِعُدكم فإني آنئذ، حتى قلٍق دون املريض بِقَي وإذا
فيه، تسأالنه أمٍر أيِّ يف قصريًا حديثًا معكما يتبادل أْن عىل — ِته لصحَّ إجهاٍد دون —

سيَِّده.» السائل كان إن ٍة وبخاصَّ
أنه عليه يبدو وكان الطبيب، به أمَرُهما الذي الجازم لألمر طوًعا الفارسان فرتاجع
الطبيب. مملكة املريض غرفة أنَّ وهي السائرة، الرشقية الحكمة أهمية الَفهم جدَّ يفَهم

السري سيماء وعىل الكوخ، باب لدى مًعا واِقَفني ولِبثا امَلسري، عن الفارسان وتوقف
بينَه يُحول شيئًا نفسه يف كأنَّ فو دي عىل ويبدو يُودِّعه، أن زائره من ع يتوقَّ كان أنه كنث

اسكتلندا. يف نهر الكليد 3
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الخِشن الطويل بوجهه ورمى وراءهما الخيمة من انطلق الكلب ولكنَّ ذلك؛ يفعل أن وبني
يَحظى الكلب يكِد ولم بعضعطِفه، عليه يخلع أْن خاشًعا إليه ل يتوسَّ كأنه صاحبه، يِد يف
عرفانه يُظِهر أن ودَّ حتى خفيف، وتربيٍت طيبة، كلمٍة يف أراد، التي بالرعاية صاحبه من
به ح ولوَّ ذيله ومدَّ َمسريه، يف وهرول ُمرسًعا، فُهِرع له، سيِِّده بمجاوبة ورسوره للجميل
األكواخ خالل يُجوس وهو أسفل، وإىل أعىل إىل وهزَّه وهناك، هنا وأداره ويساًرا، يمينًا
َعَلم أنَّ بفطنته عَرف التي املنطقة حدود يتخطَّ لم ولكنه وصْفنا، التي والرحبة امُلتهدِّمة
عن ِلحينِه وتخىلَّ صاحبه من الكلب دنا القبيل، هذا من وثباٍت بضع وبعد يَحميها، صاحبه
الخجل عليه وبدا امُلتواني، ومسلكه الوئيدة حركاته وإىل أِلف، الذي الجدِّ إىل وعاد ُمجونِه،

ذلك. عىل الباعث كان أيٍّا النفس، وُحكم الرزانة عن البعيد الحدِّ هذا إىل ى تنحَّ ألنه
وأما النبيل، بكلِبه يفَخر أن له حقَّ فقد كنث السري أما جِذَلني؛ الفارسان فنظر
يُعجبون ن ممَّ الحال بطبيعة كان فقد — الشمال أهل من وهو — اإلنجليزي البارون

جدارة. من الكلب هذا ِلِمثل ما يُقدِّر أن فيستطيع بالصيد،
القوة من الكلب لهذا كان لو أن سيدي يا ألظنُّ وإني قدير، سليم كلٌب «إنه فقال:
أرجوك ولكني نظري، أو ِصنٌو رتشارد امللك لدى له يكون فلن إذن الَعْدو، رسعة من له ما
من كل عىل يُحتِّم الذي بالبيان سمعَت هالَّ تُخربني: أن — والكرامة بالَرشف أُكلِّمك وأنا —
وما منه! إذٍن بغري رتشارد امللك دائرة يف الصيد كالب يقتنوا أالَّ «األيرل» مرتبة دون هم
أتباع من كتابٍع اآلن أُكلِّمك وإني اإلذن، هذا املليك من استصدرَت أنك كنث سري يا أظنُّ

امللك.»
تحت اليوم أسري إني حر؛ اسكتلندي كفارٍس أجيبك «وإني ا: ُمحتدٍّ كنث السري فقال
بل الدولة، هذه يف تُسود التي الغاب لقوانني يوًما خضعُت أني أذُكر ال ولكنِّي إنجلرتا، لواء
ْت خفَّ السالح لحْمل البُوق يف نُِفخ إذا ذلك؛ إىل يدفعني ما االحرتام من لها أحِمل ال وإني
وراء ُرمحي تخلَّف ما العدو عىل للحْمل رنينه رنَّ وإذا غريي، يخفُّ كما ركابي إىل قدماي
امللك حقِّ من فليس الرتاخي، ساعة وكانت واجبي من فرغُت إذا ولكنِّي استكن. أو غريه

وراحتي.» نُزهتي وبني بيني يُحول أن رتشارد
يل تسمح فهل ولذا املليك، سنَّة تطيع أالَّ الُحمق من فإنه ذلك «ومع فو: دي فقال

هنا؟» صاحبي يحمي بما إليك أبعث أْن — األمر هذا يف النفوذ صاحب بصفتي —
حدود ويف ني، يخصُّ الذي الحيَّ يعِرف ولكنه لك، «شكًرا برود: يف االسكتلندي فأجاب
واستطرد كالمه أسلوب بدَّل وهنا «… ذلك ومع بنفيس، عنه أدفع أن أستطيع الحي هذا
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سيدي يا أشكرك إني املقصد؛ نبيل لعطٍف منِّي بارد ردٌّ إال هذا فما ذلك «ومع قائًال:
ة املرضَّ بعض الكلب) (اسم «رزوال» يف يرون قد املَلكي االصطبل رؤساء إنَّ قلبي، بكل
لقد ذلك، عن الرشُّ ينُجم وقد األذى، هذا ردِّ يف أتوانى ال قد ولكنِّي األذى، به فيلحقون
بي أرى «فال وقال: الحديث واستأنف م تبسَّ وهنا سيدي.» يا داري شئون من الكثري رأيَت
لشديد وإني باملئونة، نا يمدُّ ما أهم هو «رزوال» بأنَّ أقول أْن من أستحي أن إىل حاجة
خرج الذي الخرافية، األغاني يف به نسمع الذي كاللَّيث يكون لن األسد رتشارد أنَّ يف األمل
أتباعه من فقري، كريم رجٍل عىل يضنُّ أنه أظنُّ ال إني لنفسه؛ كلها بالغنيمة وعاد للصيد
األخرى األطعمة كانت إذا وبخاصة به، يتبلَّغ طائر وجناح فيها، يلهو بساعٍة امُلخلصني،

املنال.» عسرية
ِته رقَّ رغم — لفظك ثنايا يف ولكن امللك، تُنِصف إنما إنك أعبد ما «وحقُّ البارون: فقال

نورماندي.» أمرٍي كلِّ ثائرة يُثري ما — وعذوبته
من جماعة أنَّ اج والحجَّ امُلنِشدين أفواه من أخريًا سِمْعنا «لقد االسكتلندي: فقال
وعىل ونتنجهام يورك ُمقاطعتَي يف كبرية عصاباٍت ألَّفوا قد بالدكم يف الدَّهماء طريدي
خريٌ أنه ألظنُّ وإني الصغري»، «جون ووكيله هود»، «روبن يُدعى البأس شديد نبَّال رأسهم
املقدَّسة.» األرض يف يفرضه أْن من إنجلرتا يف الغاب قانون تطبيق يف يرتاخى أْن لرتشارد
وقال: كريه خطٍر جدٍل يف التخبُّط يتحاىش أن يودُّ كأنه كتَفيه هزَّ وقد فو دي فأجاب
إذ أودِّعك، أن يِجب واآلن سيدي، يا جنون َلدنيا وإنها كنث، سري يا عنيف لعَمٌل إنه ا «حقٍّ
الغروب، ساعَة رضيَت إن مسكنك يف وسأُعوُدك امللك، ُرسادق إىل بالعودة أُسارع أن يل بدَّ ال
عنك ي يُرسِّ بما إليك أبعث أْن الخاطر بطيب ألحبُّ وإني امُلِرشك؛ الطبيب هذا إىل وأتحدَّث

لنفسك.» إيذاءً ذلك يف ترى ال كنت إذا قليًال، ولو
خزانة إىل «رزوال» أتى لقد ذلك، إىل بي حاجة ال سيدي، يا «أشكرك كنث: السري فقال
عىل تساعد األمراض، تجلُب التي فلسطني، شمس فإنَّ يوًما، عرش أربعَة يكفيني بما مأكيل

ا.» جافٍّ ًدا ُمقدَّ الغزال لحم ِحفظ
وقف ينفِصال، أن وقبل األمر، أول التَقيا ا ممَّ صداقًة أشدُّ وهما امُلحاربان افرتق ثم
الرشقي، الطبيب هذا بعثة تالِبس التي الظروَف اإلسهاب من بيشءٍ يتعرَّف فو دي توماس
رتشارد. للملك الدين صالح من بها أتى التي االعتماد وثائق الفارساالسكتلندي من وتسلَّم
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الجروح شفاء يَحِذق الحكيم الطبيب
وجيوش. جيوش من اإلنسان عىل أجدى

«بوب» ترجمة اإللياذة من

قصٌة «هذه قال: ثم األمني، الصادق جلزالند بارون به نبَّأه ما إىل املريض امللك استمع
أمني؟» صادق االسكتلندي الرجل هذا أنَّ من يقنٍي عىل أنت هل توماس، سري يا عجيبة

سيدي، يا ذلك عىل أُجيبك أْن أستطيع «ال وقال: الحدود ساكن الَغيور الرجل عليه فردَّ
وقد دق، الصِّ من كثريًا فيهم أتبنيَّ لم ولكني االسكتلنديني، ِمن الُقرب شديد بلًدا أسُكن إني
كان وسواء دق. بالصِّ يتخلَّق الرجل هذا ولكن والباطل؛ الحقِّ بني يتذبذَبون أبًدا وجدتُهم

لضمريي.» إرضاءً بهذا له أعِرتف أن واجبي من فإنَّ اسكتلنديٍّا، أم شيطانًا
فو؟» دي يا كفارٍس هيئته يف ترى «وماذا وقال: امللك سأله ثم

لحظتُم قد أنكم من ثقٍة عىل وإني وسلوكهم، الرجال بهيئات منِّي أعَرُف جاللتكم «إنَّ
طويًال.» عنه الناس تحدَّث فلقد هذا، النمر رجل مسلك كان كيف

من أبًدا َمرمانا كان ولقد بأنفسنا، شهدناه إنا توماس؛ يا قلَت ما «حقٌّ امللك: قال
الصفوف قطُّ نتقدَّم ولم بواجباتهم، وأتباُعنا َموالينا يقوم كيف نرى أن املعارك تصدُّر
ثناء أنَّ نعلم إنَّنا بعضكم؛ أذهان إىل يتطرَّق قد كما والغرور، الزَّهو بشهوِة مدفوِعني
ال أخرى، ألغراٍض السالح شَكْكنا فلقد ولذا املاء، كبُخار إال هو وإْن باطل، زهٌو اإلنسان

والثناء.» املْدح اجتالب يف طمًعا



الطلسم

وظنَّ وطبيعته، يتَِّفق ال الذي البيان هذا يُلقي وهو امللك سِمع حينما فو دي فُصِعق
بمثابة له كانت وقد — العسكرية هرة الشُّ عن امُلهني الحديث هذا إىل يعمد لم أنه وهلٍة ألول
اَدق الرسُّ يف التقى أنه تذكَّر ولكنه األقل، عىل منه امَلوت القرتاب إال — يستنِشقها األنفاس
تملَّك الذي هذا، النفس إذالل أنَّ إىل ففِطن له، يعِرتف أن امللك تعوَّد الذي بالقسِّ الخارجي
أخذ وإنما جوابًا، يُِحر فلم املقدَّس، الرجل ذلك ألقاه الذي الوْعظ أثَِر من هو ذاك، إذ امللك

الحديث. استأنف وقد امللك يكاِبد
الفارس هذا كان أسلوٍب بأي ا حقٍّ شهدُت لقد نعم، «أي ُمستطرًدا: رتشارد وقال
اليوم قبَل أصابه لقد يُذَكر؛ شأٌن قيادتي لعصا كان َلما يل ُمالزمته لوال وهللا بواجبه، يقوم

واإلقدام»: والصَلف بالنفس االعتداد فيه لحظُت ولكنِّي ُجودنا، من يشءٌ
أن ألخىش إني «موالي، فقال: مالمحه ت تغريَّ قد امللك أنَّ جلزالند بارون َلحظ وهنا

وعدوانه.» تجاوِزه عن قليًال بإغضائي جاللتكم عىل اعتَديُت قد أكون
دي يا هذا «كيف وقال: والغضب الدهشة بلهجة وتكلَّم جبينَه قطَّب وقد امللك فأجاب

يكون.» لن هذا إنَّ ِقَحِته؟ عن تتجاوز أنت هل ملتن؟
كريم دٍم من كان ملن أسمح أن وظيفتي حقِّ من أنَّ أُذكَِّره أْن يل يأذن أْن ِلموالي «هل
بل والقنص؛ الصيد فنِّ النبيل، الفنِّ عىل إبقاءً وذلك املعسكر، يف كلبنَي أو كلبًا يَقتني أن

الكريم.» الرجل هذا ككلِب وديًعا مخلوًقا نؤذي أو نشوِّه أْن الُجرم مِلن إنه
املنظر.» مليح لكلبًا له إنَّ «إذن امللك: فقال

ملخلوٌق «إنه وقال: الخَلوات، يف للقنص الحبِّ شديد رجل وهو البارون، فأجاب
أسود العجز، قوي الصدر، عريض الشمالية، الفصائل أنبل من وهو الكمال، واِفر سماوي
البياض، إىل تِرضب شهباء سماٌت عليه داكنة، بخطوٍط األقدام وعىل ُقبُل من ُمرقَّش اللون،

الوعل.» بها يُطارد ورسعة الفحل، بها يَرصع قوة فيه
الكلب باقتناء له أِذنَت قد إنك القول «وقصارى وقال: الحماسة هذه من امللك فضحك
الفرسان، هؤالء بني التهاُون هذا كلَّ إذنك إصدار يف تتهاَون أالَّ أُحذِّرك ولكنِّي األمر. وانتهى
يف يُخلِّفون ال وقد امِلراس، شديدو قوم إنهم إليه؛ يرَكنون قائد أو أمري لهم ليس الذين
امُلرشك، الرجل هذا ِعلم عن ني وخربِّ هذا، من دْعنا ولكن يُقتنَص. صيًدا بأِرسها فلسطني

كذلك؟» أليس الصحراء. يف القاه قد االسكتلندي إنَّ تقول إنك
ة جدَّ عني ناسك إىل رسوًال طريقه يف كان ييل: كما االسكتلندي ة قصَّ سيدي، يا «كالَّ

كثريًا.» عنه الناس يتحدَّث الذي
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أي ويف به، بَعَث الذي من الخْطب! َلفداحة «يا وقال: َمرقده من رتشارد هبَّ وهنا
عني َدير يف وَمِلكتي هناك، إىل كان أيٍّا رجٍل إرسال عىل يجرؤ الذي ذا من األمور؟ من أمٍر

بالشفاء؟» يل تدعو إليه ْت حجَّ وقد جدة،
وقد سيدي، يا الصليبيني مجمع ِقبَل من رسول «هو وقال: فو دي البارون فأجاب
زوجكم امللكة أنَّ يعَلم ال املعسكر يف أحًدا أنَّ يل ويُخيَّل ِبعثته، بالغَرضمن يُخربني أْن أبى
عن ت تنحَّ قد امللكة إنَّ إذ ذلك؛ يعلمون ال قد أنفسهم األمراء وحتى الحج، إىل رحلْت قد

العدوى.» من لها حفًظا منكم تدنَو أن جاللتكم عليها حرَّمت ُمذ الجماعة
االسكتلندي، الرجل هذا التقى لقد إذن النظر. يتطلَّب ألمٌر هذا «إنَّ رتشارد: فقال

ني!» خربِّ كذلك؟ أليس جدة. عني كهف لدى ل ُمتجوِّ بطبيٍب الرسول، هذا
قريبًا ظنِّي، حسب الرسول، هذا التقى إنما سيدي، يا «كال وقال: فو دي فأجاب
جرأٍة من عليه هما ما امتحان به قصدا ِعراك، بينهما وكان عربي، بأمرٍي املكان ذلك من
ينطلق كما جدة، عني غار إىل مًعا انطلقا الشجعان، برفقة جديًرا أْلفاه وملَّا وشجاعة،

شاردان.» فارسان
يف طويلة قصًة يروي أن يستطيع الذي الرجل ذلك يكن لم ألنه فو، دي سكت وهنا

وجيزة. عبارٍة
هناك؟» بالطبيب التقيا «وهل صربُه: نفد وقد امللك فسأله

الُعضال، جاللتكم بمَرض عِلم حينما العربي ولكنَّ سيدي، يا «كال فو: دي فأجاب
وحذَقه. براعتَه التأكيد أشدَّ لك مؤكًدا إليك، الخاص بطبيبه الدين صالح يبَعَث بأن وعد
جاء يوم؛ وبعض يوًما بُه يرتقَّ االسكتلندي الفارس لِبَث أن بعد الغار إىل الطبيب فجاء
خطاباُت ومعه وراجلني، راكبني الحَشم ويتبَُعه الطبول له تُدقُّ أمري كأنه الرعاية تُحوطه

الدين.» صالح من االعتماد
لورداني؟» جياكومو فَحَصها «وهل

عليه.» اشتملْت ما وإليك هنا، إىل بها آتي أن قبل جمان الرتُّ عىل عرضتُها «لقد
تحية محمد. ورسوله هللا «سالم الكلمات: هذه عليه ُدوِّنت قرطاًسا رتشارد فتناول
العظيم رتشارد إىل ومالذها، نيا الدُّ نور مرصوسوريا، سلطان امللوك، ملك الدين صالح من
ثقيلًة يًدا إليكم مدَّ قد املَرض أنَّ امُللك، يف أخانا يا إلينا، نمى لقد بعد، أما إنجلرتا. ملك
بركِة بغري يعملون الذين واليهود، النصارى غري األطباء من لديكم ليس وأن تُحتَمل، ال
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عىل ويسَهر برعايتك، يقوم الخاص بطبيبنا إليكم مرسلون فإنَّا ولذا الكريم ونبينا هللا
املريض، غرفة عن ورحل جناَحيه نَرش عزرائيل رآه إْن الذي الحكيم «أَُدنْبَك» وهو راحتك،
يُنِقذ أن ُوسِعه ويف والنجوم، والقمر الشمس وَمسري واألحجار، األعشاب مزايا يعلم والذي
القلوب، أعماق من إليك لني ُمتوسِّ فاعلون، لهذا وإنا الجبني؛ عىل يُكتَب لم ما كلِّ من اإلنسان
وهما — فحْسب وشجاعتك لقدرك خدمًة ذلك نفعل لم وإنا حذِقه، من وتُفيد تُكِرمه أن
إما اآلن، بيننا القائمة الخصومة نقيضعىل كي فعْلناه وإنما — قاطبة الفرنجة دَول فخر
بمكانتك يليق ال أنه نرى ألنَّا وذلك القتال، ساحة يف السيف بحدِّ علنًا وإما رشيف باتفاٍق
أن الناس بني اسَمنا يالئم وال بالعمل، سيُِّده أنهَكُه قد العبد ميتَة تموَت أْن وشجاعتك

هللاملسو هيلع هللا ىلص…» رسول إنَّ مثلك. جريئًا خصًما رماحنا أسنَِّة من املرض يَنتِزع
الشجاع، السلطان هذا أنَّ مريض من ليُضاِعف إنه وهللا كفى. «كفى، رتشارد: فصاح
نفيس أُسلِّم وسوف طبيبه، أرى سوف أجل اإلسالم؛ دين يف يعتِقد الرفيع، املقام صاحب
الدين بصالح ألتقي وسوف ونواَله، ُجوَده النبيل السلطان لهذا أردُّ وسوف الحكيم، لهذا
إنجلرتا ملك رتشارد يِسَم كي مجاًال له نرتُك ولن السديد؛ لرأيه وفًقا القتال ميدان يف
إىل أَُردُّه وسوف بفأيس، األرض طريح وأُلقيه عنَُقه أدقُّ وسوف الجميل، ونُكران بالجحود
سيفي أمام ضالَله ينبذُ ولسوف مثيًال، قبل من لها عانى أظنُّه ال برضباٍت املسيحية حَرم
حتى ُخوذتي، من الَوغى ساحة يف باملسيحية ده أُعمِّ ولسوف الصليبية، اليد ذي الكريم،
الراضية النهاية هذه عنِّي ر تؤخِّ وال فو، دي يا هيا ودِمه؛ بَدمي الطهور مياه امتزجْت وإن

هنا.» الحكيم هات البهيجة،
أنَّ موالي «اعَلم قة: امُلتدفِّ بالنفس الثقة هذه يف ى الُحمَّ أثَر رأى وقد البارون فقال

اللدود.» خصمه وأنت املسلمني من السلطان
نزاًعا الطفيفة ى الحمَّ هذه تحِسم ال كي الشأن، هذا يف يخُدمني أن عليه حقَّ «ولهذا
كلِّ يف النبالء الخصوم يتحابُّ وكما — أحبُّه كما يُحبُّني أنه اعَلْم ومثله؛ مثيل َمِلَكني بني

طويَّته!» ُحسن يف أرتاب أن الُجرم َلِمن إنه وَرشيف — حني
ترى حتى ترتيَّث أن موالي يا الِحكمة من أرى فإني ذلك «ومع جلزالند: لورد فقال
هذه يف اندفعُت لو فإني حياتي، به تتعلَّق أمر هذا إنَّ االسكتلندي، الخادم يف الدواء هذا أثَر
الوغد يموت كما أموت أن عيلَّ لحقَّ يدي، عىل املسيحي العالم سفينة وتحطََّمْت السبيل،

الدنيء.»
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املوت.» خشية ًدا ُمرتدِّ اليوم قبل أعرفك «لم يؤنِّبه: وهو ريتشارد عليه فردَّ
حياتك أنَّ لوال موالي يا اآلَن ألتردَّد كنُت «وما الحديدي: القلب ذو البارون فأجاب

عفريت.» كفِّ عىل حياتي مع
الدواء؛ هذا َسري وارِقب الرِّيبة، تُداِخله رجًال دمَت ما عنِّي فلتذهب «إذن رتشارد: فقال
عليه يقيض كالثور هنا رقدتي من كللُت فلقد بحياتي، أْودى أو شفاني لو ألودُّ إني وهللا
فيه ويرنُّ الخيول، األرض فيه وتدوس الطبول، الرسادق خارج فيه تدقُّ وقٍت يف الطاعون

األبواق.» رنني
إذ الكنيسة، رجال من رجًال رسالته يُبلِّغ أن واعتزم بالرحيل البارون سارع حينئٍذ
من رجٍل رعاية تحت يكون سوف سيَِّده أن أدرك ألنه ضمريه؛ يف الوْخز ببعض أحسَّ قد

املنافقني.
اهتمامه عنه يعِرف كان إذ شكوكه، إليه بثَّ من أول هو «صور» أساقفة رئيس وكان
هذه إىل األسقف فاستمع ويُجلُّه، الحكيم األسقف هذا يحبُّ كان الذي رتشارد، بَمواله
من الدين رجال به يتميَّز الذي الدقيق التنبُّه ذلك ُمتنبًِّها فو، دي بها ثه حدَّ التي الشكوك
باالستخفاف فو دي تُساور كانت التي الدينية الرِّيبة هذه إىل ونظر الكاثوليك، الرومان

الدنيا. أمور من كهذا أمًرا به يُقابل أْن نياَفتَه يالئم الذي
أرذل من ولكنهم النفع، عظيمو — يستخدمونه الذي كالدواء — األطباء «إنما فقال:
«ولكم قال: ثم املواد.» أحطِّ من يُستخَرج ما كثريًا الدواء أنَّ كما ونشأة، مولًدا اإلنسان بني
أسباب من أنَّ يل ليُخيَّل إني بل واملرشكني، ار بالكفَّ الحاجة عند تستعينوا أْن الرجال معرش
فنحن ولذا امُلخلصني، املسيحيِّني راحة عىل يعَملون قد أنهم األرض وجه عىل استبقائهم

رشًعا.» ار الكفَّ من األرسى نستعِبد
كانوا جاهليَّتِهم يف املسيحيني أنَّ يف شكٍّ من ليس أنه إىل «هذا قائًال: واستطرد
أبحر التي اإلسكندرية سفينة يف مثَل ولك املسيحية، يعتنقوا لم الذين ار الكفَّ يستغلُّون
وال اًرا، كفَّ السفينة حو مالَّ كان فلقد — فيه هللا بارك — الرسول بولس إيطاليا إىل فيها
ِخدمتهم؟ إىل بالحاجة أحسَّ حينما امُلكرَّم القديس هذا قال ماذا تدري وهل ذلك، يف ة مشاحَّ
عن وفضًال السفني، ظهر عىل الرجال هؤالء معكم كان إْن إال خالصكم إىل سبيل ال قال
األطبَّاء من قليل إال بامُلعسكر وليس املسيحية، من ماِرٌق كالهما كامُلسلمني، اليهود فإنَّ ذلك
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من اإلفادة أستبيح فإني ولذا عار، أو ِريبٍة دون هؤالء نستخِدم ونحن اليهود، غري من
ذلك.»1 جواز لك بيَّنُت وقد الشأن، هذا يف املسلمني

للُمقتَبَسات كان وقد ضمريه، يف قائم شكٍّ كلَّ فو دي توماس عن أزالت األدلَّة هذه
واحدة. كلمًة منها يفَقه لم ألنه نفسه عىل شديد أثٌر ة خاصَّ الالتينية

الرجل أنَّ له وعَرض قبل، ذي من طالقًة أقلُّ وهو الحديث، األسُقف استطرد ثم
وقدَّم عجل، عىل األمر يف يحسم أْن يستِطْع لم ولكنه سيئة، بنيٍَّة العمل إىل يتقدَّم قد العربي

والرتجمة. األصل بني وقارن وقرأها فقرأها االعتماد خطابات البارون له
أن إال يسعني ال وإني رتشارد، امللك هوى عىل ُدبِّرت قد مَلكيدة إنها «وهللا قال: ثم
حتى فوها يُخفِّ أن ويستطيعون السموم، فنِّ يف بَرعوا قوم إنهم املاكر؛ العربي هذا يف أرتاب
إنهم بالفرار؛ يلوذَ أن ذلك إبَّان السمِّ مُلحرضِّ فيتسنَّى الجسم، يف ترسي وهي األسابيع تلبَث
غفرانك — السموم َخفيَّ والرقِّ الورق ويف بل والجلود، األقِمشة يف وا يدسُّ أن يستطيعون
َعيني؟! من وأُدنيها هذه االعتماد بخطابات أُمسك أْن عليم بهذا وأنا يل كيف — مريم! يا

رسيًعا.» منها خلِّصني توماس، سري يا منِّي ُخذها
قائًال: واستطرد العاجل، لهفة وعليه ذراع، بُعد عىل منه وهي للبارون، سلَّمها ثم
إْن نعِرف أن نستطيع حيث املريض، الخادم خيمة إىل فو دي سيدي يا بنا هيَّا «ولكن
امللك سالمة يف نفكر أن قبل لنفسه، يدَّعيها التي العالج بفنون ا حقٍّ خبريًا الحكيم هذا كان
هذه فإنَّ عطوري، بصندوق آتي أوًال وَدْعني قف! ولكن بفنِّه. يُباِرشه أن له أِذنَّا نحن إذا
َمنقوًعا البان حىص تتناول بأْن سيدي يا عليك أُشري وإني العدوى، انتشار تنتِرش الحميَّات

العالج.» فنون عن شيئًا أعلم كذلك فإني الخلِّ يف
لهذه كان لو أن أظنُّ إني األسقف؛ نيافة يا «أشكرك وقال: الجلزالندي توماس فأجاب

سيدي.» فراش جوار ُمالزم وأنا طويل زمٍن منذ ألصابتني منِّي تنال أن ى الحمَّ
البارون أمر ثم املريض، امللك يتحاىش كان ألنه الجواب هذا من صور أسقف فخجل

املسري. يُتابع أن
األسقف قال وتاِبعه، النمر صاحب كنث به يقطن كان الذي الحقري، بالكوخ مرَّا وملَّا
عنايًة بأتباعهم أقلُّ االسكتلنديني الفرسان هؤالء أنَّ يقينًا سيدي يا اعلم «واآلن فو: لدي

األصل. يف بالالتينية العبارة هذه 1
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جسيم ل يتحمَّ بأن جديًرا ويَرونه القتال، يف جريء إنه يقولون فارس فهذا بكالبنا، منَّا
الكالب بيوت أسوأ من أحطَّ كوٍخ يف يسكن أتباعه من تابع وهذا الُهدنة، زمن يف التِبعات

هؤالء؟» جريانك يف قائل أنت فماذا إنجلرتا، يف
بيٍت يف أسكنه إذا خادِمه نحو يكفي بما يقوم السيد أنَّ أرى «إني فو: دي فقال
بادية، واإلحجام التأبِّي أمارات وعليه األسقف، وتِبَعه الكوخ دخل ثم بيته.» عن يقلُّ ال
باعتباٍر ممزوجة شجاعًة كانت أنها إال نواحيها، بعض من الشجاعة تنُقصه لم وإن فهو،
الطبيب حذْق عىل بنفسه يحُكم أن واجبه من أنَّ تذكَّر ولكنه وأمِنه، لسالمته شديد قوي
يدعو ما هذا يف أن منه ظنٍّا ذلك، ُمتكلًفا بأنفه، شامًخا بذاته ُمتعاليًا الكوخ فدخل العربي،

الغريب. القادم احرتام إىل
شبابه يف كان والنفوذ؛ الهيبة سيماء عليه النظر، يجِذب رجًال ا حقٍّ األسقف وكان
الكنيس ِزيُّه فكان بالجمال، التظاُهر يف رغبته تِقلَّ لم شيخوخته يف وحتى الجمال، فاِرط
وعىل التطريز، جملة بعباءٍة ع ويتلفَّ الثمني، بالفراء ُمزركشة حواشيه طراز، أنفس من
رأسه عىل ويلبَس الكبرية، املقاطعات من مقاطعة عىل ر يتأمَّ برجٍل تليق خواتم أصابعه
وللقلنسوة الَقيظ، حمارة من الخلف إىل ومطروحًة الرباط، محلولة ذاك إذ كانت قلنسوة
الطويلة ولحيته يشاء، وقتما ذقنه وتحت رقبته حول بها يُوثِقها الخالص الذهب من أزراٌر
يحمل أحدهما يَرَعيانه، شابَّان سادنان له وكان صدره. عىل تتدىلَّ العمر َضها فضَّ التي
الرشق بالد تأَلُفه كانت ُمصطنًعا، ظالٍّ بها ينُرش الهندي النخيل أوراق من مظلًَّة رأسه فوق
الكريم. سيِّده عن ح يروِّ كي بها يهزُّ الطاووس ريش من مروحة بيِده واآلخر حينذاك،

والطبيب ُمتغيبًا، الدار صاحب كان االسكتلندي الفارس كوخ األسُقف دخل وحينما
ساعاٍت منذ فو دي عليها خلَّفه التي عينها الجلسة يجلس — لرؤيته جاء الذي — العربي
الذي العليل جوار إىل املقصوصة، األشجار أوراق من حصرٍي فوق الساَقني ُمتصالب عديدة،
ُقبالته ُمنتصبًا األسقف ولِبَث حني؛ بعد حينًا نبَضه يجسُّ كان والذي عميق، سباٍت يف كان
عىل كان كأنه أو بها، يُحيِّيه رشيفة تحيًة منه يرتِقب كأنه ثالٍث أو دقيقتنَي مدَّة سكوٍن يف
التفاته، يُعْره لم الحكيم «أدنبك» ولكن مظهره، لنُبل يُذَهل أن العربي هذا من ينتِظر األقلِّ
لم البالد، تلك يف السائدة الفرنجية باللغة األسقف حيَّاه ملَّا وأخريًا َعجىل. ملحة إال اللهم

السالم.» «عليكم وقال: املألوفة، الرشقية التحية من بأكثر يُجبْه
أْن أريد الكافر؟ أيها طبيٌب «أأنت الفاتر: االستقبال هذا من ُصِعق وقد األسقف فقال

الفن.» هذا يف إليك أتحدَّث
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يتشاَورون ال األطباء أنَّ لعرفَت الطب من فذلكًة تعلم كنَت «لو وقال: الحكيم فأجاب
خافتة دمدمًة الداخيل الكوخ من للكلب سِمع وقد قال ثم مرضاهم.» ُغَرف يف يتجاَدلون وال
ال حتى نباَحه يكتُم أن تهديه غريزته إنَّ علمت؟ فهل ل، التعقُّ يُعلِّمك الكلب حتى «اصِغ!
خارج بنا «هيا الطريق: نحو وتقدَّم مكانه من هبَّ وقد قال ثم املريض.» الرجل يسمعه

عنه.» تُحدِّثني أن تريد يشء لديك كان إن الخيمة
الطويل باألسقف ِقيس إذا جسِمه وضآلة ملبَِسه، يف العربي الطبيب سذاجة ورغم
يشءٌ األنظار، يجذب يشءٌ وطلعته مسلكه يف كان فلقد الضخم، اإلنجليزي والبارون القامة
بَمقِدمه؛ االستخفاف من لِحَقتْه التي اإلهانة هذه عىل يحتجَّ أْن وبني صور أسقف بني حاَل
يستقرَّ أن قبل وذلك «أدنبك»، نحو صمٍت يف دقائق بضع نظَره َصوَّب الكوخ، عن بَُعدا وملَّا
يلبس العربي وكان حديث؛ من بينهما انقطع ما به يُجدِّد أسلوٍب خري عىل نفسه وبني بينه
أحد كذلك تُخفي العمامة وكانت الشعر؛ ُخَصل تحتها من تظهر ال كبرية عمامًة رأسه فوق
تحت الباِديَتان وجنَتاه كانت كما التجاعيد، من خاليًا ناعًما طويًال غزيًرا وكان حاجبَيه،

السوداَوين. عينَيه نفاذ قبل من ذكْرنا وقد هذا الطويلة. لحيتِه ظلِّ
السكون شقِّ من أخريًا تمكَّن ولكنه عىلصاحبه، البادية بالفتوَّة مأخوذًا األسقف وكان
العربيَّ األسقف وسأل — صفِوه تعكري ل يتعجَّ كان أنه العربي عىل يبُد ولم — امُلخيِّم
فتقاس العلماء أما البرشة، ن بتغضُّ الرجال عامة أعمار تقاس «إنما فأجاب: عمره؛ عن
بعد َحول مائة عىل أزيد بأني الظنِّ عىل أجرؤ ال وإني ِعلم. ِمن لون يُحصِّ بما أعمارهم

الهجرة».2
قرنًا عاش قد العربي أن وظنَّ معناها، ظاهر عىل العبارة هذه جلزالند بارون وفِهم
فهًما منه خريًا كان األسقف أنَّ ورغم والرِّيبة، الشكِّ نظرَة األسقف إىل فنظر الزمان، من
اسرتدَّ ثم ب؛ والتعجُّ الدهشة هزَّة رأسه بهزِّ نظرته عليه ردَّ أنه إال الحكيم، إليه رمى ِلما
عىل الدليل م يُقدِّ أن إليه وطلب واألمر، الجْزم بصيغة «أدنبك» عىل السؤال وأعاد الجدِّ هيئة

طبِّه. يف كفاءته
— والتقدير االحرتام عىل دليًال عمامته عىل يَده وضع وقد — الحكيم الرجل عليه فردَّ
صديق، أو لعدٍو قطُّ فيها يحنَث لم كلمة وهي العظيم، الدين صالح كلمة لَديك «إنَّ وقال:

النرصاني؟» أيُّها ذلك من أكثر شيئًا تريد فهل

عام. مائة يف ل يُحصَّ ما والِعلم االطالع من له أنَّ بذلك يقصد 2
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امللك رسير تقَرب ولن بَعيني، أشهُده مهارتك عىل دليًال منك «أريد البارون: فقال
ذلك.» بَغري رتشارد

دماءَه َفْت جفَّ الذي الجندي هذا إىل انظر املريض؛ شفاء الطبيب «جزاء العربي: فقال
وقف التي ى الُحمَّ تلك — املوتى بعظام أديمه فبيََّضت ُمخيمكم أصابت وقد — ى الُحمَّ
إىل انظر الصلب؛ الرمح وجه يف الحريرية الصدرة تِقف كما إزاءها املسيحيني أطبائكم فنُّ
املوت حلَّق لقد وهللا ُسوقه. وعظام الكركي كمخاِلب وباتَت هُزلت وقد وذراَعيه أصابعه
فارقت ما اآلخر، بجانبه وأنا رسيره، بجانب عزرائيل أن لو ولكن رأسه، فوق الصباح هذا
واشهد الفصل ساعة تحلَّ حتى تريَّث وإنما هذا، بعد بسؤاٍل تُزِعجني ال الجسد؛ منه الرُّوح

ذاهل.» صاِمٌت وأنت العجيبة الخاتمة
بجدٍّ يرقب ولِبث الرشق، يف للِعلم الوحي مصدر وهو اإلسطرالب، إىل الطبيب لجأ ثم
مكة، شطر وجَهُه م ويمَّ ُركبتَيه عىل خرَّ العشاء، صالة وقُت حان ما إذا حتى وإمعان،
والبارون األسقف فتبادل العمل، بعد اليوم امُلسلمون بها يختَِتم التي الصالة هلل وصىلَّ
اللياقة من أنَّ يَر لم منهما أحًدا ولكنَّ والحنق، االزِدراء أمارات وعليهما النظر، اإلنجليزي

تقديس. كل من خاليًة اعتبارهما يف تُكن مهما صلواته يف الحكيم يعِرتض أن ذلك يف
العليُل كان حيث الكوخ ووَلج ساجًدا، عليها خرَّ التي األرض من العربي ونهض
بقطراِت ُمرشبة اسفنجًة الفضة من صغرٍي صندوٍق من أخرج ثم فراشه، عىل ا ممتدٍّ
وكان مذعوًرا، هائًجا حواَليه َت تلفَّ ثم ظ، وتيقَّ فعطس النائم، أنف عىل ووضَعها العطر،
الجلد، ظاهر عنها ينمُّ وغضاريفه عظامه عاٍر، ِشبه رسيره عىل هبَّ وقد مروًِّعا، َمرآه
أول َعيناه وكانت أخاديَد، الغضون قه تُشقِّ طويل، ووجهه بلحم، يوًما تكتَِس لم كأنَّها
ذوي زائريه بوجود أحسَّ قد أنه ويظهر فشيئًا، شيئًا تهدآن أخذتا ولكنهما حائرتنَي، األمر
وسأل لهما، احرتاًما رأسه عن الغطاء ينِزع أن — دهشٍة يف — حاول ألنه الرفيعة، املكانة

التابع؟» أيها تعِرفنا «هل جلزالند: لورد له فقال وخضوع، ذلٌَّة فيه بصوٍت سيِِّده عن
ومليئًا طويًال كان ُسباتي إنَّ املعرفة، حقَّ أعرفكما «ال خافت: بصوٍت التاِبع فأجابه
األحمر؛ صليبُك ذلك عىل يدلُّ كما اإلنجليز، اللوردات كبار من أنك أعرف ولكنِّي باألحالم،

مثيل.» مسكني آِثٌم بركاته إىل يتُوق مقدَّس أسقف وصاحبك
لم ولكنه الصليب عالمة رسم ثُم لك.» هللا وغفر الربكات، منِّي «لك األسقف: فقال

املريض. فراش من يدُن
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وها وُقهرت، أمرها عىل ُغلبت قد ى الُحمَّ أنَّ بعينَيك تشهد ذا أنت «ها العربي: فقال
أن وتستطيع قلبك، كخفقات هادئة قلبه وخفقاُت ورويَّة، طمأنينٍة يف يتكلَّم الرجل ذا هو

بنفسك.» نبضها تَخُرب
أشدَّ كان وقد — الجلزالندي توماس ولكن التجربة، بهذه يقوم أْن األسقف فأبى

وتولَّت. أدبرت قد ى الُحمَّ بأنَّ واقتنع املريض، نبض جسَّ — االختبار هذا عىل إرصاًرا
َريب وال الرجل شفاء تمَّ لقد ُعجاب؛ ليشء هذا «إنَّ وقال: األسقف إىل الفارس نظر ثم
نيافة يا ترى ماذا رتشارد؛ امللك خيمة إىل توٍّا الطبيب هذا أصطِحب أن يل بدَّ ال ذلك، يف

األسقف؟»
أصِحبكما سوف اآلخر؛ يف أَرشع أن قبل عالًجا أُتمُّ وَدعاني قليًال «البَثا العربي: فقال

املبارك.» اإلكسري هذا من الثانية الكأس مرييض أُناِوَل أن بعَد
جانب إىل كانت جرٍَّة من باملاء ومألها فضيًة كأًسا استخرج حديثه، من فرغ أْن وبعد
الحارضون يعَلم ولم ة، بالفضَّ مجدوًال امُلطرَّز الحرير من صغريًا كيًسا أخرج ثم الرسير،
أنَّ للنظارة وُخيِّل دقائق، خمس مدَّة سكوٍن يف يرُقبه ولِبَث الكأس يف غمَره ثُم بداخله، ما

لحظة. بعد هدأ ثم العمل، هذا من وجاش فاَر قد املاء
املرض.» من بريئًا اصح ثم ونَْم «اَرشْب املريض: للرجل الطبيب وقال

امللك؟» عالج نفسك عىل تأُخذ الهيِّنة الجرعة «أفبهذه صور: أسقف فقال
ملوك فهل بائًسا، رجًال بها عالجُت أني شهدَت «لقد وقال: الحكيم الرجل عليه فردَّ

رعاياهم؟» أدنى منها ُخِلق التي الطينة غري طينٍة من الفرنجة
إىل السبيل رسَّ يعِرف أنه عىل دلَّ لقد امللك؛ إىل توٍّا «لنَُسْقه جلزالند بارون فقال

الدواء.» ِفعل يُجدي ال حيث ألرديتُه العالج ُمبارشة أبى أنه ولو ته، صحَّ اسرتداد
ما بقْدر صوتَه رفع وقد املريض الرجل صاح الكوخ، ملغادرة بون يتأهَّ هم وبينما
الرءوف، الطبيب أيها وأنت النبيل، الفارس أيها ويا املقدَّس، «أبانا وقال: ضعُفه له سمح
العزيز؟» سيِّدي دها ماذا وإحسانًا؛ ِمنكم برٍّا وني فخربِّ وأُشفى أنام أن عىل أردتموني إْن
تستبقيه قد نبيلة رسالًة يحِمل نائية بالٍد إىل صديقي يا رحل «لقد القس: فأجاب

أياٍم.» بضعة
إىل سيُِّدك عاد لقد املسكني؛ الرجل هذا تخدع وملاذا «كال، جلزالند: بارون وقال

تراه.» قريٍب ا وعمَّ املعسكر
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فعل مقاومة عىل يقِدر يُعد ولم هلل، حمًدا الهزيلتنَي يَديه السماء إىل املريض فرفع
وديع.» خفيف نعاٌس عليه واستوىل امُلنوِّم، اإلكسري

أليُق امُلريض وَلْلباطل منِّي، خري طبيٌب توماس سري يا أنت «إنما األسقف: وقال
الكريه.» الحقِّ من املريض بحجرة

أُنِقذ كي كذبًا أقول أني أفتظنُّ ر، امُلوقَّ سيدي يا تعني «ماذا ًال: ُمتعجِّ فو دي فأجاب
الرجل؟» هذا أمثال من عرشًة

أعني — التابع هذا سيد إنَّ تقول «إنك عليه: بادية الذعر وأمارات األسقف فقال
كذلك؟» أليس عاد. قد — الرابض النمر فارس

برفقة عاد وقد مَضْت، ساعاٍت بضع منذ إليه ثُت وتحدَّ عاد، لقد ا «وحقٍّ فو: دي قال
النطايس.» الطبيب هذا

بإيابه؟» تنبئني لم وملاذا البَتول! للعذراء «يا االضطراب: بادي وهو األسقف فقال
عاد قد النمر، فارس الفارس، هذا إنَّ لك أُقْل «ألم وقال: ُمباٍل غري فو دي فأجاب
املليك؟» شفاء أو الطبب وحذق إيابه شأن ما ولكن بذلك، تُك خربَّ أظنُّني الطبيب؟ بصحبة
وبدْت األرض، بقدِمه ورضب باألخرى، يديه إحدى أمسك وقد األسقف عليه فردَّ
هالَّ ولكن توماس، سري يا كبري «شأن يقول ما عىل ُمكَره وكأنه وقال، الجَزع، دالئل عليه

إثم!» بعَده ما إثٍم يف اآلن نَقُع لقد اللهم! رحماك الفارس؟ هذا ذهب أنَّى تَني خربَّ
بعيًدا الواقف التابع ذلك َنا خربَّ ربما وقال: األسقف انفعال أدهَشه وقد فو دي فأجاب

سيُِّده.» ذهب أنَّى الخالء يف
واستطاع معنى، لها يفقهون يكادون ال بلغٍة يُحدِّثهم وأخذ للحضور، الصبيَّ ودعا
إىل قدومهما قبل امللكي ادق الرسُّ إىل واستدعاه لسيِّده جاء ضابًطا أنَّ يُفِهمهم أن ألٍي بعد
فو دي واستطاع أقصاه، بلغ حتى القلق باألسقف ازداد وحينئٍذ وجيز، بزمٍن َمواله خيمة
قلق تزايد وكلَّما الظنني، بامُلرتاب وال املالحظة، الدقيق بالرجل يكن لم أنه رغم يَتبيَّنه، أن
عىل االنرصاف يف فو دي استأذن ثم العيان؛ عن وكتمانه كبتِِه يف رغبتُه اشتدَّت األسقف
يُرِشد رشع ثم وعجب، صمٍت يف أعىل إىل كتَفيه وهزَّ مذهوًال، حائًرا فو دي إليه فنظر عجل،

رتشارد. امللك خيمة إىل العربي الطبيب
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األطباء، أمري هذا
طاعون، أو ى ُحمَّ شهَدتْه إْن

زكام، أو نقرس أو
العليل. ِجسم عن الداء توىلَّ

معروف غري لكاتٍب

والجَزع، القلق سيماء وعليه امللكي، الرسادق نحو وئيدة بخطواٍت جلزالند البارون سار
افتقار نفسه من يحسُّ القتال، ساحة يف إال وبكفاياته بنفسه الثقة قليَل البارون وكان
غريه يسعى حيث والدهشة ب التعجُّ موقَف الظروف من يِقف أن ويكفيه د، امُلتوقِّ الذكاء
األقل؛ عىل والتفكري ل التأمُّ إىل أو والتنقيب، م التفهُّ إىل الحيِّ الخيال ذوي من الرجال من
العالج يف التفكري من انتباَهه األسقف ل يُحوِّ أن — نظره يف حتى — شاذٍّا أمًرا كان ولكنه
نبأٍ إىل الدواء، بذلك تَه صحَّ واسرتداِده رتشارد شفاء احتمال ويف شهداه الذي العجيب
توماس عنه يعَلم لم فارس مكان، إىل مكاٍن من بائٍس اسكتلندي فارٍس ه توجُّ عن تاِفٍه
أنَّ ورغم حقري؛ األهمية قليل رجٍل من أكثر نظِره يف يكن ولم كريم، دٍم من أنه الجلزالندي
يكَدح اآلن أخذ أنه إال سالبة، نظرًة أحداٍث من به يمرُّ قد ما إىل ينُظر أن تعوَّد قد البارون

األمر. بحقيقة ُمتخرًِّصا يألْفه لم كدًحا الذهن
معسكر يف وتختِمر لرتشارد تدبَّر مؤامرًة كان ربما األمر أن بغتًة له عَرض وأخريًا
من بعُضهم عنه عَرف ِلما أعضائها من عضًوا األسقف يكون أن البعيد من وليس الُحلفاء،
الخلق كامل رجٌل الجميع بني ليس أن يرى وكان يريد، فيما ع يتورَّ ال سيايس رجٌل أنه
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يف ُمطيًعا جميًعا، املسيحيني القوَّاد ورأس طرٍّا، الفرسان زهرة رتشارد كان فلقد كسيِِّده؛
فهو ذلك ومع كماًال؛ الكمال هذا بعد فو» «دي يَر ولم املقدَّسة، الكنيسة ألحكام أمٍر كل
يجلُب ما بقْدر وُكرًها، لوًما — حقٍّ بغري — نفسه عىل يجلب دائًما كان سيده أن يعِرف
األمراء أولئك وبني ذاته، املعسكر يف أنَّ ويعلم الصفات؛ جليل من يبدي ِلما وحبٍّا، َرشًفا
الظفر يف أمٍل بكلِّ ي يُضحِّ لو يودُّ ن ممَّ الكثري الصليبية، للحرب الوالء يمني أقسموا الذين
األقل. عىل بإذالله أو إنجلرتا، ملك رتشارد عىل بالقضاء نفسه إرضاء سبيل يف العَرب عىل
الشفاء وهذا الحكيم، هذا يكون أن امُلحال من «ليس نفسه: ثًا ُمحدِّ البارون وقال
ينضمُّ خدعة، إال هما ما االسكتلندي، الخادم جسم يف أدخَله الذي — الشفاء ِشبه أو —

الدينية.» وظيفته رغم صور، أسقف فيها ويُساهم النمر، فارس إليها
األسقف أبداه ما وبني الظنِّ هذا بني البارون ق يوفِّ أْن ا حقٍّ اليسري من يُكن لم ولكن
إىل بغتًة عاد قد االسكتلندي الفارس أنَّ — انتظار غري عىل — علم حينما وذُعر هَلٍع من
تُوحي أهواؤه وكانت ة، عامَّ أهوائه بغري يتأثَّر يكن لم فو دي ولكن الصليبيِّني؛ معسكر
الطوية، خبيَث اسكتلنديٍّا ورجًال محتاًال، ماكًرا إيطاليٍّا ا قسٍّ بأنَّ الشكُّ يُداخله ال يقينًا إليه
ينبُع أن يُرجى وال الرش، غري أفرادها عن يصُدر ال مجموعًة يؤلِّفون إنما ُمسلًما، وطبيبًا
ال عاليًا قدًرا الُحكم يف إصابته يقدِّر وكان مليكه، بشكوكه يُصارح أن فاعتزم الخري، منها

وإقداِمه. شجاعته يف عقيدته عن يقلُّ
برأس لعبت التي الظنون يناقض مجًرى جَرْت ذلك إبَّان وقعْت التي األحداث ولكنَّ
أنشبَتْه جزع بني وهو — رتشارد بدأ حتى امللكي ادق الرسُّ يرتُك يكْد فلم فو، دي توماس
عودته؛ يف رغبته شديد ويبثُّ البارون، غياب يشكو — نفسه طبيعة من هو وجزٍع ى الحمَّ
جسمه علَِّة من زاد الذي الهياج هذا من يخلُص أن اآلن فحاول كثريًا، قبُل من عانى وقد
القسُّ استعان ما وعبثًا اللَّهو، ألوان من إليهم طَلَب ما بكثرِة أتباَعه وأضنى كبرية، زيادًة
انحدار ُقبيل وأخريًا، بقيثارته. املحبوب وُمغنِّيه بل الخيال، بقصص والكاهن بدعواته،
َسري عن ه يرسُّ ً نبأ فيه يرتِقب كان الذي الوقت قبل ذلك وكان — ساعتنَي بنحو الشمس
يأمر رسوًال سِمْعنا كما أرسل — طويل بزمٍن العربي) (أو املغربي يُباِرشه الذي العالج
بياٍن عىل كنث السري من بحصوله جزِعِه من يهدِّئ أْن واعتزم بالحضور؛ النمر فارس

يت. الصِّ الذائع الطبيب بهذا التقائه ظروف وعن املعسكر، عن تغيُّبه سبب عن ل ُمفصَّ
أشباه عىل بالغريب ليس وكأنَّه املليك، لدىحرضة وَمثَل االسكتلندي الفارس استدعي
(الفارس) أنه رغم وذلك مرآه، حتى منه يعِرف يَكد لم إنجلرتا ملك لكنَّ امُلقابالت؛ هذه
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سويداء منه تملَّكت التي للسيِّدة إخالصه يف ُمتفانيًا وكان بمرتَبتِه، االحتفاظ شديد كان
تفتح وسخاؤها إنجلرتا أريحية كانت التي الظروف من واحد ظرٍف يف يِغْب فلْم القلب،
النظر يف وأمعن امللك ونظر الفروسية. سلك يف ة خاصَّ مرتبًة بَلَغ من لكلِّ مليكها بالط فيها
نهض ثم الزمن، من لحظًة ُركبتَيه الفارس ثنى وقد فراشه، من يقِرتب وهو كنث السري إىل
أو ذلٍَّة بَغري ولكن اإلجالل موقف مليكه، حرضة يف بضابٍط يليق موقًفا امللك أمام ووقف

خنوع.
الفروسية؟» مرتبة لك أنَّى النمر؛ فارس كنث «اسُمك امللك: قال

اسكتلندا.» ملك األسد ِوْليَم حسام من ِنلتُها «لقد االسكتلندي: فأجاب
عىل يوَضع لم إنه وتاهلل الَرشف، بمنح أجَدَره ما لسالح إنه «وهللا وقال: امللك عليه فردَّ
وطيس َحِمَي ملَّا والشجاعة الفروسية موقف يف وأنت شهدناك فلقد أهًال1 له ليست كتٍف
بعض يف الِقحة بك بلَغْت علماء، بكفاءتك أنَّا تعِرف أن قبل ولكن الحاجة؛ واشتدَّت القتال
تقول فماذا عدوانك، عن العفو من خريًا جزاءً لخدماتك تطلُب أن لك ل يُخوِّ ال ا حدٍّ األمور

هذا؟» يف
تآرصعىل وقد نفسه، عن يُفِصح أْن عن عجز ولكن ذلك، عن يُجيب أن كنث فحاول
وكأنه األسد، قلب بها رَمَقه البازي كنظرة ثاقبة ونظرة املطامح، عايل ِبُحبٍّ إحساُسه بَْلبَلته

نفسه. دخيلة إىل ينُفذ أن يريد
أويل احرتام األتباع وعىل األمر، طاعة عليهم الجند أنَّ ورغم ذلك، «ومع امللك: قال ثم
يف ما مع عز، لكلب اقتنائه من أخطر جرًما مقداٍم فارٍس عن نعفَو أن نستطيع فإنَّا األمر،

التأويل. يَحتِمل ال رصيًحا فرًضا الناس عىل فرْضناه ِلما ُمخالفٍة من ذلك
واطمأنَّ نفسه دخيلة يف وُرسَّ النظر، ويُبادله االسكتلندي، وجه يف يُحدِّق رتشارد وظلَّ

اتهاَمه. فيه ساَق الذي لألسلوب
فقراء نحن معنا تتهاَون أن ينبغي شئت، إن موالي، يا جاللتك «إنَّ االسكتلندي: فقال
نستطيع وال قليلة، مواِرُدنا بعيدون، الوطن عن فنحن الشأن، هذا يف النُّبالء من اسكتلندا
ليكونَنَّ رضابنا وإنَّ اللمبارد. ثروة لهم الذين األغنياء أرشافكم يستطيع كما أْوَدنا نُقيم أن
نأكل ما مع اآلخر بعد الحنَي ف امُلجفَّ الغزال لحم من تناولنا أنَّا لو وقًعا أشدَّ األعراب عىل

الشعري.» خبز ومن الُعشب من

الفروسية. َرشف منحه عىل عالمًة الرجل كِتَف بسيفه يمسُّ الوسطى العصور يف امللك كان 1
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يتحوَّطني ن ممَّ —كغريه فو توماسدي دام ما رضاي إىل بحاجٍة لسَت رتشارد: فقال
والقنْص.» بالصيد لك أِذن وقد عينَيه، يف يروق ما يعمل — الرجال من

جاللتكم أرْدَت إن ولكن موالي، يا فقط بالصيد يل أِذن «إنما وقال: االسكتلندي فأجاب
عىل آُخذ فإني البزاة، باستخدام يل تأذنوا أن لكم بدا إْن وكذلك القنص، بمنَِّة عيلَّ تمنَّ أن

املاء.» طيور بخري امللكي ُرسادقكم أمدَّ أن نفيس
عنا يُقال أنه جيًدا أعرف وأنا اإلذن، منَّا تنتظر كنَت ما باز لك كان «لو امللك: فقال
نستنِكر كما ُسنن، من للغاب َرشعنا ما عىل االعتداء نستنِكر أنجو أبناء إنَّنا بالدنا خارج
الشجعان للرجال — تلك عن نعفو كما — اإلساءة هذه عن نعفو ولكنَّا امللك، لتاج الخيانة
الذي ذا ومن ملاذا الفارس أيها منك أعِرف أن أريد إنما هذا، من دْعنا ولكن املكانة. ذوي

جدة؟» عني وإىل األحمر البحر قفار إىل العهد الحديثة برحلتك تقوم أن لك أِذن
املقدَّسة.» الصليبية الحروب أمراء مجَمع من «بأمٍر الفارس: فقال

يف شأنًا بأقلِّهم قطًعا ولسُت — وأنا األمر هذا مثل إصدار عىل امرٌؤ يجُرس «وكيف
به؟» عاِلٍم غري — املجَمع هذا

الدقائق، هذه مثل عن أسأل أْن امللك جاللة يا شأني من يُكْن «لم االسكتلندي: فقال
فخور وأنا جاللتكم، لواء تحت اآلن أخُدم أني َريب وال الصليب، جنود من جندي أنا إنما
سبيل يف املقدَّس الرمز يحِمل رجًال إال ذلك مع لسُت ولكني بذلك، يل أذنتُم قد ألنكم
أوامر عمياء طاعًة أطيع أن عىل ُمكَره لذلك وأنا املقدَّس، القرب واسرتداد املسيحية حقوق
ننُدب بأجمعه املسيحي والعاَلم وإني املبارك، املرشوع هذا يُدبِّرون الذين والزعماء األمراء
التي مجامعهم عن — أرى ما عىل — وجيزة لفرتٍة إيَّاكم وإبعادهم جاللتكم، عن انحرافهم
إليهم يئول الذين أولئك أطيع أْن يِجب كجنديٍّ ولكني مسموع. قوي صوت فيها لجاللتكم

املسيحيني.» معسكر يف سيئًا مثاًال كنُت وإال رشًعا، الحكم حقُّ
عىل العتَب وإنما تثريب، وال ذلك يف عليك لوَم وال تقول، ما «حقٌّ رتشارد: امللك فقال
الفراش هذا من أنهض أن هللا يل يكتُب حينما َعنَي َعنَي أواِجَههم أن أرجو الذين أولئك

رسالتك؟» فحوى تني خربَّ هالَّ ولكن والفتور؛ املَرض فراش اللعني،
الذين أولئك به جدير السؤال هذا أنَّ املليك جاللة يا «أظنُّ وقال: كنث السري فأجاب
أتحدَّث أن إال أستطيع فال أنا أما رسالتي، يف العلَّة إبداء عىل أقَدُر فهم منهم، رسول أنا

وحْسب.» ومغزاها معناها ظاهر عن
سالمتك.» عىل لخطًرا هذا يف إنَّ االسكتلندي، السيد أيها تراِوْغني «ال النِزق: امللك فقال
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إال هي فما لها، أكِرتث ال أنا موالي يا «سالمتي وقال: الجأش راِبط الفارس فأجاب
الدار يف الخلد نعيم إىل إال أنُظر ال وإني املرشوع، لهذا أقسمتُها يمنٍي إزاء األمور تواِفِه من

الفانية.» الدنيا هذه يف الجسد سعادة تعنيني وال الباقية،
إني الفارس، سيدي يا إيلَّ استمع شجاع! لرجل القدَّاسإنك «وحقُّ رتشارد: امللك فقال
لقوم وإنهم الرأي، وصالبة بالعناد يتَِّصفون أنهم إال اء، أشدَّ قوم فإنهم اسكتلندا، أهل أحبُّ
والرِّياء، الخداع اصطناع إىل أحيانًا تضطرُّهم دولتهم ظروف أنَّ إال قلوبهم، يف ُملخصون
ابتزازه يستطيعون يكونوا لم بما طوًعا لهم قمُت فلقد والتقدير، املحبَّة منهم أستحقُّ وإني
تَدينان اللتنَي و«برك» «ركربه» قلعتَي بناء فأعدُت أساليف، ِمن أو منِّي السيف بحدِّ ُكرًها
إنجلرتا، لتاج الوالء واجب من أخريًا وخلَّصتُكم القديمة، التخوم لكم وأعدُت بالوالء، إلنجلرتا
أصدقاء منكم أجعل أْن يف وسعيُت وجوًرا، ظلًما عليكم ُفِرض قد أنه رأيُت واجب وهو
الطاعة عىل يُرغموكم أن من أكثَر إىل السابقون إنجلرتا ملوك يَْرِم ولم ُمستقلِّني. أرشاًفا

ناقمني.» لهم أتباًعا ويُبقوكم كارهني،
املليك، سيدي يا كلَّه هذا فعلَت لقد «أجل، إجالًال: رأسه أحنى وقد كنث السري فقال
َطوع ذا أنا فها ولذا «كنرتبري» يف بالدنا ملك مع ملكيًَّة معاهدة عليه وعقدَت فعلتَه ولقد
املسلمني عىل الغارة ويشنُّون لك، يأتِمرون االسكتلنديني من منِّي َخري هم من ُهم وها أمرك،
بالدك حدود يف فساًدا نعيث اآلن لُكنَّا ذكرَت ما ولوال إرادتك، رْهن نحن ها لوائك، تحت
وأزهقناها حياتنا سبيلك يف وَهبْنا ألنَّا إال ذلك فما عديُدنا قليًال اآلن كنَّا ولنئ بإنجلرتا،

طائعني.» راضني
أودُّ الخدمات، جليل من لبالدكم أديُت ما بحقِّ ولكن تقول، فيما «صدقَت امللك: فقال
يتفاَوضفيه ما أعرف أْن — املسيحيني عصبة رئييسيف كعضٍو — ي حقِّ من أنَّ أذَكِّرك أن
ثقٍة لعىل وإني أعرفه، أن ي حقِّ من هو بما وتُخِربَني تُنِصفني أن هذا بْعَد لك فهل ني، خالَّ

عداك.» من كلِّ من أكثر هذا يف تَصُدقني سوف أنك من
وإني القول، فسأصدقك هكذا، ناشْدتَني وقد أَما «موالي، وقال: االسكتلندي فأجاب
يف أظن ا ممَّ ألكثر هذا وإنَّ هللا، لوجه خالصة نبيلة هذه حملتنا من مراميك أنَّ أعتقُد
كانت تي مهمَّ أن تعرف أن موالي يا فليَُرسك وإذن املقدسة؛ الُعصبة أعضاء من اآلخرين
«… نفسه الدين صالح عنه ويذود يحبُّه رجل وهو جدة، عني ناِسك بوساطة أقرتح أن

َريب.» وال الهدنة أجل «مدَّ وقال: ُمعرتًضا رتشارد سارع وهنا
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عْقد بل اندراوس، القديس وحقُّ سيدي يا «كالَّ وقال: االسكتلندي الفارس فأجاب
فلسطني.» من جيوشنا وسْحب دائم، صلٍح

ألحلُم أكن لم ولكنِّي ا، حقٍّ بهم ظنِّي ساء لقد هلل! «يا وقال: دهًشا رتشارد عليه فردَّ
حملَت طويٍَّة بأية كنث سري يا ني خربِّ والهوان، الِخزي هذا ِمثل إىل أنفسهم سيذلون أنهم

الرسالة؟» هذه
الذي النبيل، زعيَمنا افتقدنا ما بعَد ألنا موالي، يا طيبة خالصة «بطويٍَّة كنث: فقال
منه نرجو أن أو يخلَُفه، أن يستطيع أحًدا أنَّ أَر لم وحَده، قيادته تحت الظفر يف آُمل كنُت

الهزيمة.» نتجنَّب أن الظروف هذه مثل يف لنا خري أنه فرأيُت النرص، إىل يقودنا أن
أردتُم التي الرشوط هي «وما منه: يتميَّز قلبه يكاد أليًما غيًظا كتم وقد رتشارد فقال

املرجو؟» الصلح هذا عليها تعقدوا أن
سلَّمتُها إنما موالي، يا بها إيلَّ يُعهد لم «هذه وقال: الرابض النمر فارس فأجاب

ُمغلقة.» مختومًة للناسك
خائن أو مجنون أو غافل هو وهل الوقور، الناسك هذا يف ترى «وماذا رتشارد: فقال

قدِّيس؟» أو
كي سيدي يا الغفلة يدَّعي أنه يل «يُخيَّل وقال: املاِكر االسكتلندي الرجل فأجابه
يُوحى وكأنه امَلعتوه الرجل إىل ينظرون قوم وُهم واحرتامهم، رضاهم املسلمني من يكتسب
ليس وهو ملاًما، إال يظَهر ال الراهب هذا جنون أنَّ األقل عىل يل بدا ولقد السماء، من إليه

صاحبه.» عقل طبيعة من جزءًا — املألوف كالجنون —
بك «أمِكْر نصفه: إىل منه نهض قد وكان رسيره، عىل الوراء إىل ارتمى وقد امللك فقال

توبته؟» عن طرًفا ثتني حدَّ هالَّ واآلن الجواب، هذا يف
ثمرة وهي فيها، ُمخلص أنه يل بدا فقد توبته «أما وقال: الحديث كنث فاستطرد
مكانًا الناس من ينتِبذَ بأن عليه يقيض أنه — يرى فيما — يحَسب ع مروِّ ذنٍب عىل لنَدِمه

قصيٍّا.»
سياسته؟» «وما رتشارد: امللك فقال

استخالص من يئس قد أنه سيدي يا «أظنُّ وقال: االسكتلندي الفارس فأجاب
ذلك يرى هو أو السماء، من بمعجزٍة إال اللهم نفسه، خالص من يئس كما فلسطني،

سبيله.» يف تجاهد أْن عن إنجلرتا ملك رتشارد ذراع انقطعْت مذ األقل عىل
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األشقياء األمراء كأولئك وهو والخَور، الُجبن سياسة هي الناسك هذا فسياسة «وإذن
وذلك واحد، أمٍر عىل إال يثبتوا ولم العزيمة، منهم تِصح ولم ودينهم فروسيَّتَهم نُسوا الذين
أن من الرُّوح يُناِزع لهم حليٍف جثَّة عىل يتقهقروا أْن لهم خري أولئك راجعني. يَكرُّوا أن

امُلسلَّحني!» باألعراب ويلتِحموا يتقدَّموا
إنما الحديث هذا أنَّ لك أذُكر أن املليك سيدي يا يل «هل االسكتلندي: الفارس فقال
ا ممَّ أكثر ا رشٍّ منه املسيحي العاَلم يخىش عدوٌّ إال مرُضك وما مرِضك، حرارة من يزيد

بالسالح.» زين امُلجهَّ ار الكفَّ جيوش من يخىش
يَديه إحدى وأمسك حركاته، يف واسترشى رتشارد، امللك وجه يف الدمُّ عال وحينئٍذ
جسمانيٍّا أمًلا يُعاني أنه الحني يف عليه وظهر عينَيه، من الَرشر وتطاير ذراَعيه، ومدَّ باألخرى،
كأنه حديثه يُواِصل أن إىل دفَعتْه حماسته ولكنَّ واحد، آٍن يف عنيفة نفسية وثورًة شديًدا

لتلك. أو لهذا يأبَه لم
أعرف أن يل بدَّ وال منِّي، تُفِلَت لن ولكنك تُداهن، أن الفارس سيدي يا «تستطيع وقال:

جدة؟» عني لدي وأنت امللكة زوجي رأيَت هل ذكرت، ا ممَّ أكثر منك
منتصف يف به مرَّ الذي املوكب تذكَّر إذ شديد ارتباٌك تملَّكه وقد كنث، السري فأجاب

موالي.» يا رأيتُها أني أعلم «ال وقال، الصخري املعبد يف الليل
عني لدي «كرمل» راهبات معبد يف تكن ألم أُسائلك: «إني حازم: بصوٍت امللك فقال
هناك إىل قصدَن الالئي بالطها ووصيفات إنجلرتا ملكة «برنجاريا» هناك تََر لم وهل جدة،

ات؟» حاجَّ
تحت معبٍد يف لك! أعِرتف كأني القول سأصُدقك «سيدي، وقال: كنث السري عليه فردَّ
مقدَّس ألثٍر والءهن ويُظِهرن يُغنِّني النساء من رتًال شاهدُت الناسك، إليه هداني األرض،
ال فإني ولذا األناشيد، يُرتِّلَن وهنَّ إال أصواتُهن، أسمع ولم ، وجوَههنَّ أَر لم ولكني كريم،

تكن.» لم أو ب الرسِّ هذا يف إنجلرتا ملكة كانت هل أقول أن أستطيع
السيدات؟» هؤالء من واحدة تتعرَّف لم «وهل

جوابًا. يُِحر ولم كنث السري فَسَكت
وسوف — كريم وكرجٍل كفارٍس أسائلك «إني مرفَقيه: عىل نهض وقد رتشارد فقال
الزُّمرة هذه بني من سيدٍة أية عرفت هل — الخلَّتنَي هاتنَي تُقدِّر كيف جوابك من أعِرف

تعرف؟» لم أو العابدات من
بالظن.» أرمي أن أستطيع إني «موالي، الرتدُّد: من كثريٌ خاَلَجه وقد كنث فقال
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بالظن، أرمي أْن أستطيع كذلك «وأنا وقال: وعبس جبينَه قطَّب وقد امللك عليه فردَّ
استِمع األسد. بكفِّ تتحرَّش أن حذاِر ولكن كنث، سري يا نمًرا تكون قد هذا، كفاك ولكن
شاهق بُرٍج أسوار من قفزَت إن وإنك ا، إدٍّ أمًرا أتيَت فلقد حبٍّا بالقمر ُشِغفَت إْن إنك إيلَّ،

ونزًقا.» رعونًة هلْكَت فلقد هالته من الدنوِّ يف أمًال
أسلوبه إىل وارتدَّ امللك فسارع الضجيج، بعض الخارجية الغرفة يف عال اآلونة تلك ويف
العربي. الطبيب مع إيلَّ به وابعث فو دي إىل ساِرْع عنِّي. واغُرب كفى، «كفى، وقال: املعهود
الزَّبَد هذا به يطُرد بُمهنَّدي ملَددتُه عقيدتَُه السلطان أنكر لو تاهلل السلطان! لِدين حياتي
كما ُحكمه تحت ستنَعم فلسطني أنَّ إال أظنُّ وما ُمْلكه، من والنمساويني الفرنسيني من

هللا.» من بتفويض ُمباركون ملوك عليها ر يتأمَّ كان حينما تنعم كانت
قدوَم الحاجب أعلن حتى معدوداٌت دقائُق تمِض ولم النمر، فارس تراجع وحينئٍذ

اإلنجليز. ملك جاللة لدى ليَمثُل أتى املجمع من وفٍد
ُهم من ولكن الحياة، قيد عىل زلُت ما بأني يعرتفون أنهم ني «يرسُّ قائًال: امللك فأجاب

رون؟» املوقَّ السفراء أوالء
منترسا.» ومركيز املعبد لرجال األعىل الرئيس «هما

العليل هو فيليب كان ولو املرىض، فراش يحبُّ ال فرنسا ملك أخانا «إنَّ رتشارد: فقال
انقلب فلقد هذا، من خريًا رسيري د مهِّ «جوسلني» أي طويًال، أمًدا رسيره جوار إىل لوقفُت
ليبُدوان ا حقٍّ فإنهما رأيسولحيتي شعَر ط ومشِّ لبة، الصُّ املرآة تلك يل وهاِت عاصف، كبحٍر

ماء.» ناِوْلني املسيحي، الرجل كغدائر ال األسد، كمعرفة
فيه يكون قد البارد املاء إنَّ موالي يا يقولون األطباء «إنَّ يرتِعد: وهو الحاجب فقال

الهالك.»
شفاء، يل يعرفون ال كانوا إذا الرجيم! الشيطان إىل باألطباء «اذهب امللك: فأجاب
باملاء اغتسل وبعدما هذا!» وحسبك املاء هاِت وتعذيبي؟ بإيالمي لهم أسَمُح أني أفتظنُّ
لم املَرض أنَّ اآلن يَريان سوف أنهما إال إخال وما الكريَمني، الرسولني عيلَّ «أدِخل قال:

مظهره.» يف يتهاَون أن إىل برتشارد يَْحُد
إال وئيدة نظراته الحروب، بَرتْه نحيًال، طويًال رجًال الشهري املعبد رجال رئيس وكان
نَتها، ودجَّ خفائها من ملحًة امُلظلمة الدسائس ألوف عليهما َطبَعت حاجبان وله نافذة، أنها
يف ترى وال يشء، كلَّ ُمتكاتفًة نفسها يف ترى التي الفريدة الجماعة تلك رأس عىل وهو
للخطر استُهِدف وإن حتى كلمتها إلعالء تسعى التي الجماعة تلك شيئًا، أفراًدا نفسها
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يُتَّهمون قوم وهم عنه، للذَّود األمر أول من ُمتآخني تآَلفوا وقد ذاته، يُن الدِّ ذلك سبيل يف
أنهم الناس بعض ويظنُّ املسيحيني، القساوسة صفة من لهم ما رغم حر والسِّ بالزندقة
املقدَّس املعبد عن الدفاع لإلخالصيف أقسموها التي اليمني رغم ا رسٍّ السلطان مع ُمتآمرون
لغًزا، كانت — األعىل سيِّدها قل أو — زعيمها وشخص كلها، الجماعة هذه اسرتداده؛ أو
ويحمل وقاًرا، تُكسبه بيضاء ثيابًا ُمرتديًا الرئيس وكان الفرائص؛ منه ارتعَدْت ذُِكر إذا
والظنون، التأويالت العجيب بشكلها أثارت ما كثريًا التي السحرية، الحكم عصا يِده يف
يأتِلفون إنما املعروفني، املسيحيني الفرسان من اإلخوة هؤالء بأنَّ الشكِّ إىل يؤدي كان ا ممَّ

الوثنية. رموز أحطِّ تحت
القاتم اللَّون ذي القسِّ الجندي صاحبه للنفسمن أَرسَّ ظاِهُره فكان منترسا ُكنراد أما
جاوَزه أو الشباب رشخ يف الوجه، مليَح رجًال منترسا كان والغموض؛ اإلبهام يُحوطه الذي
والرسور؛ اللَّهو أوقات يف جذًال مِرًحا امَلشورة، يف حكيًما القتال، يف جريئًا الكهولة، إىل قليًال
دون إمارته مدِّ يف وبرغبتِه الضيِّقة، الذاتية وباألطماع ن بالتلوُّ يُتََّهم كان ما كثريًا أنه إال
املفاوضة بإجراء الذاتي صالِحه وراء وبَسعِيِه فلسطني، يف الالتينية اململكة لخري اعتباٍر

املسيحيني. الحلفاء حقوق عىل بذلك ُمعتديًا الدين صالح مع الخاصة
بلُطٍف امللك فردَّها املألوفة، بالتحية رتشارد إىل الرفيع املقام ذَوا الرجالن هذان تقدَّم
من ُمرَسالن إنهما وقال الزيارة، تلك إىل بهما حدا ما يَرشح منترسا مركيز رشع ثُم وبشاشة،
يستفرسوا «كي قلقهم، ازداد وقد الصليبيني، مجمع منهم يتألَّف الذين واألمراء امللوك ِقبَل

الجسور.» إنجلرتا ملك الكريم حليفهم ة صحَّ عن
املجمع، أمراء لدى أهميٍة من تنا لِصحَّ ما نعرف «إنَّا قائًال: اإلنجليزي امللك فأجاب
أربعة ة مدَّ بشأنها ُطلعة من بهم ما كل ِكتمان من يُكابدون ذا كم العلم حقَّ نعلم وإنَّا
أصابنا». ملا الجزع إلظهارهم العلَّة بنا تشتدَّ أن — َريب دون — منهم خشيًة يوًما، عرش
نفسه املركيز وتحريَّ املركيز، لسان عىل ق يتدفَّ كان الذي البيان تيَّار امللك أوقف وهكذا
حبْل من انقطع ما — رصاحة منه أشدُّ وهو — صاحبه فوَصل الجواب، لهذا واضطرَب
قال الخطاب، إليها ه يوجَّ التي الحرضة تُوائم موَجَزة وِصيغٍة ة، جافَّ هيبٍة ويف الحديث،
ته صحَّ يُعرِّض «أالَّ املسيحي: العالم باسم إليه الن يتوسَّ املجمع ِقبَل من جاءا إنهما للملك
يتدبَّر حتى يرتيَّث وأْن إليه، به بعث قد السلطان إنَّ قيل طبيب بها، يعبَث مسلم لطبيٍب
أيَّدوها.» أو أزالوها ا فإمَّ الرجل، هذا ِمثل بعثَة تُالِبس أنها اآلن يَرون التي الرِّيَب املجلس
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منترسا مركيز يا وأنت املقدَّسني، الشجعان املعبد فرسان رئيس «أي رتشارد: فأجاب
لهذا نقيم وزٍن أيَّ لرأيتما املجاور، الرسادق عىل وعرَّجتما لتما تفضَّ لو الرفيع، النُّبل ذا يا

وأمراء.» ملوك من الدينية الحرب هذه يف زمالئنا من الرقيق العتب
الرسادق يف طويًال يتغيَّبا ولم الفرسان، ورئيس املركيز ذلك أثر عىل فانسحب
وقد االسكتلندي، وكنث جلزالند بارون يصحبُه الرشقي الطبيب وَصل حتى الخارجي
إىل يُصِدر كي تريَّث وربما اآلخَرين، الرَُّجلني عن قليًال الخيمة إىل َمقِدمه يف البارون ر تأخَّ

ما. أمًرا الرسادق خارج الحراس
للمركيز وإجالًال امتثاًال الرشقية الطريقة عىل انحنى العربي، الطبيب دخل وملَّا
بصيغٍة التحية الفرسان رئيس فردَّ ومخربًا، مظهًرا الوقار باِديَي وكانا الفرسان، ورئيس
إىل به التقدُّم أِلَف الذي املعهود بلطِفه ردَّها فقد املركيز أما واالزدراء، األنفة برودة فيها
كان االسكتلندي الفارس ألنَّ سكون، كان ثم وأوطانهم، مراتبهم اختالف عىل الرجال
تلك غضون ويف إنجلرتا، ملك خيمة نفسه تلقاء من يدُخل أن عىل يجرؤ ولم فو، دي يرتِقب
لديك هل الرجل، «أيها له: وقال عابًسا ُمقطبًا امُلسِلم الرجل الفرسان رئيس سأل الفرتة،
املسيحيني؟» جيوش من مبارك ملٍك شخص يف فنِّك ممارسة من يُمكِّنك ما الشجاعة من
امُلسِلم عىل تيضء كما النرصاني عىل تيضء هللا شمس «إنَّ وقال: الحكيم فأجابه

الشفاء.» فنَّ يماِرس ألْن الداعي دعا إذا وذاك هذا بني يفرِّق أن هللا لعبد وليس املؤمن،
غريه أي أو اسمك هذا كان وسواء — املنافق الحكيم أيها «يا الفرسان: رئيس فقال
الخيول أنَّ عرفَت هالَّ — املسيح دين تعتِنق لم الظالم عبيد من عبد فأنت به، يدعونك مما

يديك؟» بني رتشارد امللك مات لو إربًا إربًا تُمزِّقك سوف الوحشية
وسائل أستخدم أن إال يسعني ال إني ُحكم، من هذا أقىس «ما وقال: الحكيم عليه فردَّ

النور.» كتاب يف فمسطورة العاقبة أما البرش،
العالم الرجل هذا أنَّ اعَلْم امِلقدام. الوقور الفرسان رئيس يا «كال منترسا: مركيز فقال
حلَّت من سالمة أجل ومن هللا خشية عىل يقوم الذي املسيحي نظاِمنا عن شيئًا يعرف ال
خري أنَّ ومهارته، حذِقه يف نشكُّ ال من يا الخطري، الطبيب أيها إذن ولتعِرف بركته؛ فيهم
بكلِّ تُديل وهناك لديه، وتَمثُل املجيد، املقدَّس ِحلفنا مجمع إىل تقصد أن هي تسلك سبيٍل
وترشح الرفيع، املقام صاحب العليل هذا عالج يف تتَِّخذها سوف التي بالوسائل يتعلَّق ما
نفسك عىل تُثريه قد خطٍر كلِّ من تُفِلت وبذا عاملني، وحكماء أطباء من لك ينتَُقون ملن رأيك

الخطري.» األمر هذا مثل تبعَة وحَدها نفسك عىل وأخذَت اندفعت أنك لو بنفسك
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للِعلم ولكن الفهم، حقَّ إليه ترِميان ما أفهم إني «سيدي، قائًال: الحكيم فأجاب
شهداؤه. — للدين كان كما — له كان لقد بل أبطالها، الحربية لفنونكم أنَّ كما أساطينُه
وسوف النرصاني، امللك هذا بشفاء أمَرني وقد الدين، صالح السلطان مليكي بأمر آتِمر إني
وإنكم لسالحكم، أُقدِّمه جسمي هو فها أردُت فيما فِشلُت ولنئ فيه، هللا بارك بأمره، أصدَع
األدوية فضائل ره تُطهِّ لم رجًال أجادل لن ولكنِّي املؤمنني؛ لدماء عطىش سيوًفا لتمتِشقون
وبني بيني حائًال التَّواني تضعوا أال إليكم وأتوسل هللا، بفضل ِعلمها من شيئًا جمعُت التي

واجبي.» أداء
كفانا التواني، يذُكر الذي ذا «من الفسطاط: ودخل سارع وقد فو، دي البارون فقال
أن يل بدَّ ال الجسور، املعبد فرسان رئيس ويا منترسا لورد يا تحيَّتي إليكما منه. ِنلنا ما

موالي.» فراش إىل العاِلم الطبيب هذا مع توٍّا أدخل
ذاك: إذ ى تُسمَّ كانت كما «Ouie «وي لغة: أو النورماندية بالفرنسية املركيز فقال
بالخطر — الصليبيني واألمراء امللوك عن نيابة — نُذكِّر كي أتَينا إنما أنَّا عرفَت هالَّ «سيدي،
امللك موالي كصحة عزيزة ٍة بصحَّ يعبَث أن ُمسلم رشقي لطبيٍب السماح عن ينُجم الذي

رتشارد؟»
ألفاًظا أستخِدم أن ُوسعي يف «ليس وقال: وغلظة بفظاظة اإلنجليزي الرجل فأجاب
أقرب عيناي رأْت ما تصديق إىل فإني ذلك عن وفضًال إليها، أستمع أن ني يرسُّ وال كثرية،
رتشارد امللك شفاء عىل قدير الرجل هذا أن من ثقٍة لعىل وإني بأذني، سِمعُت ما إىل منِّي
أنَّ ولو ثمني، الوقت السبيل. هذه يف جهَده يسعى سوف أنه وأوِقن أومن وإني ِعلَّته، من
«أدنبك» بنفس الذي السامي الغَرض هذا مثل نفسه ويف الفسطاط بباب وقف ذاته محمًدا

سيدي.» يا هللا عىل فلتتوكَّال وإذن واحدة؛ دقيقًة نُمِهله أن الُجرم من لرأيُت الحكيم
وقتما نمثُل أن لنا ينبغي إنه قال قد نفسه امللك «ولكن وقال: منترسا ُكنراد فأجاب

الطبيب.» هذا يُعاِلجه
كان إن يعرف أن يريد كان ولربما ما، بيشءٍ الحاجب إىل البارون أرسَّ وحينئٍذ
ولكنكما معنا؛ بمثولِكما بنا رحَّ صربتُما لو «سيدي، أجاب: ثم يقول، فيما صادًقا املركيز
لعلوِّ أرعى لن أني فلتعَلما واجبه أداء يف الطبيب هذا بالتهديد أو بالفعل عارضتُما إْن
أني كذلك ولتعَلما رتشارد، فسطاط عن االبتعاد عليكما أفرض وسوف ُحرمة، مكانتكما
تناوله، أعرضعن ذاته رتشارد أنَّ لو حتى فضائل، من الرجل هذا لدواء بما اإليمان قويُّ
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عىل أُكِرهه أْن إىل يدفعني ما قلبي يف أجد سوف أني إال أظنُّ ما «النركست» سيدة فبحقِّ
حكيم.» يا بنا هيا يُِرد. لم أو أراد شفائه، أسباب يتعاطى أن

نَظر وحينئٍذ الحني، يف أُِمر بما الطبيب وصدَع الفرنجية، باللغة األخرية كلمته ولفظ
اللياقة آداب من يعِرف ال الذي امُلسن، الجندي هذا إىل عابًسا، ًما ُمتجهِّ املعبد فرسان رئيس
وِسع، ما قدِر عىل املقطَّب جبينُه انفرج حتى املركيز مع النَّظر تبادل إْن ما ولكنه شيئًا،
رسيره عىل ُمستلقيًا رتشارد كان حيث الداخيل الفسطاط إىل والعربي فو دي كالهما وتبع
السري أما الطبيب؛ خطوات املريض به يرُقب الذي الجَزع ذلك عليه ارتسم وقد بهم، يرتقَّ
التي الظروف تلك يف ه حقِّ من بأنَّ شعر فقد ممنوًعا، أو مراًدا ُمثوله يكن لم الذي كنث
ومرتبة نفوذًا بِحطَّته أحسَّ ولكنه الرفيعة، املكانة ذوي الرجال هؤالء يتبع أن فيها وقف

ذاك. إذ جرى ما إبَّان بعيًدا فانتأى
الزمالء بهؤالء أكِرم هيا، «هيا، ُمتعجبًا: امللك صاح حتى رتشارد غرفة دخلوا إْن وما
أُحيِّيكم إني النبالء، حلفائي أي الظالم. يف يقفز وهو رتشارد يشهدوا كي أتوا الذين
تحِملون أو هيئته، بسالف بينكم رتشارد تَرون ا إمَّ قريب ا وعمَّ املنعِقد، مَلجمِعنا كُممثِّلني
شخًصا هناك ولكنَّ ميتًا. أو حيٍّا الشكر أمريك من لك فو، دي أي ورفاته. ُجثمانه القرب إىل
الذي ذا من الجسور: االسكتلندي أيها يا ماذا؟ البَرص. منِّي ى الُحمَّ هذه أضاعت لقد آخر؛

العمل.» إىل العمل، إىل الحكيم، سيدي يا هيا بك؛ مرحبًا دَرج؟ بغري السماء إىل يرقى
مرضه، يف امللك عىل تبدو التي األعراض مختلف عن قبل من استعلم قد الطبيب وكان
الجميع وقف بينما ظ، والتيقُّ التنبُّه شديد طويًال، كذلك ولبث نبَضه، يجسُّ اآلن فرشع
معدني، بماءٍ كأًسا الحكيم مأل ذلك وبعد مقطوعة، بأنفاٍس بون يرتقَّ صامِتني حواَليه
له بدا وملَّا قبل، من فعل كما صدره من أخرَجُه الذي الصغري األحمر الكيس فيه وغمس
قليًال؛ «البَث وقال: هذا، اعرتََضه أنَّ لوال امللك، يناوله أن همَّ كافيًا تشبًُّعا بالدواء تشبَّع أنه
بالفارس يليق كما — كذلك فإني إصبعك، فوق إصبعي أضُع فدْعني نبيض، جسسَت لقد

فنِّك.» عن شيئًا أعرف — النبيل
الرقيقة الطويلة أصابعه — وانطَمَرْت بل — واختفت تردُّد، بغري يَده العربي فأسَلَم

الكبرية. رتشارد امللك يد قبضة يف الزمن من برهًة السوداء
األمراء مون يَُسمِّ الذين أولئك أما الطفل، كدم هدوءٍ يف ينِبُض دَمه «إنَّ امللك: قال ثم
حييت. أم متُّ سواء آمنًا مكرًما الحكيم هذا لتِرصف فو! دي أي هكذا. دماؤهم ق تتدفَّ فال
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يف شكٌّ يُخاِمرني وال فسأموت متُّ لو النبيل؛ الدين صالح عند صديقي يا بالخري واذُكرنا
يُشَكر.» أن املقاتل يُِحبُّ كما فألشكرنَّه حييُت ولو نيَّتِه،

فرسان رئيس وإىل املركيز إىل والتفت يده، يف الكأس وتناول فراشه من نهض ثُم
نبيذ يحتَسون وهم يذُكرونني امللوك إخواني ولتَدعا أقول، ما إىل «أصِغيا وقال: املعبد
يِرضب صليبي أول يناله سوف الذي الخالد، الَرشف أجل من «هذا ويقولون: قربص
يلَحق سوف الذي األبدي والشنار العار أجل ومن املقدس، بيت أبواب بسيفه أو بُرمِحه

يده!» إليه امتدَّت أن بعد السالح ظهره وىلَّ من بكل
ُمجهد كأنه — ثانية وغاص العربي إىل وردَّها ثمالتها حتى الكأس احتىس ثُم
إال صامتة، بإشاراٍت ذلك بعد الطبيب أملع ثم لراحته؛ أُعدَّت التي الحشايا فوق — منهوك
ينسِحب لن الذي فو، ودي هو خاله ما جميًعا، الفسطاط يُغادروا بأْن التعبري، قوية أنها

الطبيب. أشار كما ذلك بعد الغرفة فخَلِت أمر، أو إلشارٍة
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خفيٍّا، كتابًا أفتح سوف واآلن
خطريًا، عميًقا فصًال لكم وأقرأ

ترضون. وال منه فتربمون البصرية بنافذ تُدِركونه

األول الجزء الرابع، هنري

هذا فيه وقع الذي امللكي الرسادق أمام مًعا املعبد فرسان ورئيس منترسا مركيز وقف
حول دائرة هيئة عىل وهم مشهورة، وِقسيِّهم بنشابهم أشداء حرَّاًسا ورأَيا الفريد، الحادث
بنظراٍت يتطلَّعون الجنود هؤالء وكان النائم؛ امللك يُزِعج قد ما كلَّ يُبعدون الرسادق،
يف خطوًة خطوا إذا وكانوا جنازة، يف سالحهم يجرُّون كأنهم كئيبة صامتة خافضة
العديد العدد رغم السيوف، صليل أو الدرق رنني تَسمع تكاد ال حتى شديد، حرٍص
املكانة ذوا الرجالن مرَّ وملَّا الفسطاط. حول يسريون كانوا الذين امُلسلَّحني الرجال من

العميق. الصمت لِزموا ولكنهم وإجالًال، إكباًرا السالح نكَّسوا بصفوفهم الرفيعة
الجزيرة1 كالب غريَّ «لقد بحرسرتشارد: مرَّا بعدما لُكنراد املعبد فرسان رئيس وقال
الرسادق! هذا أمام قبُل من كان قصٍف وأي أجشَّ ضجيج أي الطروب. ُروحهم من هؤالء
كئوس وطقطقة األغاني وزئري واملصارعة تُقذَف، والكور تدق، املتاريس إال ترى ال كنَت
الريف يف سهٍر عىل كأنهم الجسوم، الضخام الرِّعاع هؤالء بني األباريق، واجرتاع النبيذ،

امللكي.» العَلم من بدًال السارية طهم تتوسَّ

اإلنجليز. إىل بذلك يُشري 1



الطلسم

امللك أحرز وقد أمينة، مخِلصة ٍة أمَّ من الجسيمة الكالب «هذه وقال: ُكنراد فأجاب
تملَّكه كلَّما منهم امُلتقدِّمني بني واملجون والنزال للمصارعة باستعداده محبَّتَهم سيُِّدهم

الهوى.»
الذي العهد تلحظ ألم األهواء، من مجموعة إال امللك هذا «ما الفرسان: رئيس فقال

هناك؟» املباركة الكأس يتناول وهو والدعاء الصالة عن عوًضا إيَّاه َلنا حمَّ
العمائم يلبسون ن ممَّ آخر تركيٍّ كأيِّ الدين صالح كان لو «وهللا املركيز: فقال
بل الكأس، بربكة رتشارد ألحسَّ بالصالة، املؤذِّن نادى ما إذا مكة شطر وجوههم ويولُّون
يجوز كأنه والكَرم، والَرشف باإليمان يتظاهر الدين صالح ولكن كذلك، َمذاقها والستساغ
إليك نما هل الفاضلة! املسيحي الفارس بأخالق يتحىلَّ أن املسيح دين يعتِنق لم ِمثله لوغٍد

الفروسية؟» سلك يف االنخراط يطلُب رتشارد إىل تقدَّم أنه من يُقال ما
أن إذن لنا آَن لقد «برنارد» القديس «وحقُّ وقال: ُمتعجبًا الفرسان كبري فأجاب
الَرشف أرفع كان لو الُخوذات، وننبذ الدروع شعار ونمحَو ُكنراد يا واملهاميز النُُّطق نخَلع

دراهم.» عرشة يُساوي وال املسيح دين يعتِنق لم تركيٍّا يُمنح املسيحي
رجل أنه ورغم ذلك، ومع السلطان، شأن من تحطُّ أنت «إنما وقال: املركيز عليه فردَّ

املواخري.» يف درهًما بأربعني يُباع املرشكني من منه خريًا رأيُت فلقد قيمة، له
الرسادق عن بعيًدا واِقفني وكانا — جواَديهما من دنََوا قد ذاك إذ الرُجالن وكان
وحينئٍذ — يبارشونهما كانوا الذين الشجعان اب والُحجَّ ام الُخدَّ جماعة بني يمَرحان امللكي
البارد املساء بنسيم يستمِتعا أن السكون، فيها ساد برهٍة بعد صاحبه، عىل ُكنراد عرض
الحي يف بيتيهما إىل راِجلني ويسريا امهما وخدَّ جواديهما يِرصفا وأن الهبوب، يف بدأ الذي
ثم الفرسان، رئيس فقِبل املسيحيني، خيام من ممتدَّة صفوًفا ُمتخلَِّلني يَسُكنانه، الذي
من املدينة هذه يف املأهولة األماكن يتجنَّبا أن عىل تراَضيا وكأنهما مًعا يسريان طِفقا
حيث الخارجية، الدفاع وقوى الخيام بني تقع كانت التي الفسيحة الرحبة ويُتابعا الخيام،
بهم. يَمرَّان وهما الحرَّاس عيون غري عيوٌن ترعاهما ال ُمختِلينَي، ثا يتحدَّ أن يستطيعان

هذا ولكنَّ للدفاع، واالستعداد الحربية النُّقط عىل الزمن من برهًة الحديث وتبادال
ساد طويلة فرتة وأعقبتْه خَمد ما رسعان كليهما، لهما يُرق لم الذي الحديث، من اللون
طارئ، رأٍي إىل انتهى وكأنه بغتًة منترسا مركيز وقف بأن األمر انتهى ثم السكون، فيها
إليه ه ووجَّ النافذتنَي، السوداَوين الفرسان رئيس عينَي يف لحظاٍت بضع ببِرصه حدَّق ثم
ل، امُلبجَّ الرجل أيها يا أموري»، «جلز سري يا إليك أطلُب أن يل «هل وقال: أخريًا الخطاب
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القناع هذا عنك تخلع أن وذلك والقبول؟ بالرضا منك وتفوز وكرامتك، تتَِّفق عساها طلبة
عاٍر.» بوجٍه لك صديٍق إىل تتحدَّث وأن به تتقنَّع الذي األسود

ابتسامة. ِنصف املعبد فرسان رئيس فابتسم
وأولهما صفحته، اسودَّت ما السرت ومن لونه، خفَّ ما الحُجب «من قال: ثم

الخفاء.» كلَّ الطبيعية املالمح يُخفي — كثانيهما —
هذا ذلك، «ليكن قناًعا: يضمُّ وكأنه رفعها ثم لحيته، إىل يَده مدَّ وقد املركيز، فقال
رجال صالح يمسُّ فيما الصليبية الحرب هذه أمر يف ترى ماذا واآلن أرفعه، حجابي

معبدك؟»
فكري، يسُرت الذي الحجاب تُمزِّق هذا بسؤالك أنَت «إنما قائًال: الفرسان رئيس فأجابه
شيوخ من شيخ بها حدَّثني مجازية بقصٍة أُجيبك فإني ذلك، ومع بنفسك، ا عمَّ ترفعه وال
يف املاء نزل وملَّا ماء، السماء من له يُنِزل أن ربَُّه فالح رجل مرة دعا الشيخ: قال الصحراء؛
الفرات، حقِله عىل فأرسل جَزَعه، يَجِزيَه أن هللا فأراد وتململ، الفالح شكا حاجته وقِت غري

الدعاء.» له هللا استجاب فقد ذلك ومع يملك، وما الرجل فهلك
من جزءًا عرش تسعة امُلحيط ابتلع لو وددُت تقول، ما أصَدَق «ما ُكنراد: املركيز فقال
وللبقية املسيحيني، فلسطني لنبالء يؤدي ذلك بعد يبقى ما فإنَّ هؤالء! الغرب أمراء سالح
ألنفسنا تُركنا أنَّا لو قبل؛ ذي من خريًا أغراَضهم الالتينية، املقدس بيت مملكة من التِعسة
عىل الدين صالح ألكَرْهنا والرجال املال من جاءنا ُمعتدًال مدًدا أنَّ ولو للعواصف، لصَمْدنا
الذي الداِهم الخطر من ولكنَّا هينة، برشوٍط وحمايًة صلًحا لنا ويقدِّم فروسيتنا، يحِرتَم أن
ننتِظر ال — وقعت أنها لو — الدين صالح تُهدِّد التي القوية الصليبية الحروب هذه يكتِنف
ببقاء يسمحوا أن بله سوريا، يف إمارٍة أو ُملٍك عىل يستوِيلَ أن منَّا أليٍّ يرَضوا أْن العرب من

كثريًا.» ا رشٍّ أيديهم عىل نالوا الذين الحربيني املسيحيني اإلخوان جماعات
ينجحون قد امُلغامرين الصليبيني هؤالء ولكنَّ نعم، «أي الفرسان: رئيس فقال

صهيون.» حصون عىل ثانيًة الصليب ويرفعون
منترسا؟» ُكنراد عىل أو املعبد رجل عىل هذا يُجدي «وماذا وقال: املركيز فأجاب

ملك ُكنراد منترسا ُكنراد يُصبح وقد عليك، يُجدي «قد قائًال: الفرسان رئيس فأجاب
املقدس.» بيت

فإن أجَوف، رنني ولكنه الرنني، من يشءٌ فيه كالم «هذا وقال: املركيز عليه فردَّ
لك أعرتف إنِّي الفرسان، رئيس أي له. رمًزا الشائك التاج يختار قد بوين» أمري «جودفري
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هو هذا ورعية؛ ملٌك إال هي ما الدولة الرشقية: الحكومة هيئة إىل امَليل بعض أِميل اآلن أني
بني امُلستقلة اإلقطاعيَّات من السلسلة هذه وما والقطيع، الراعي الساذج؛ الفطري البناء
بقبضٍة املركيزية بعصا أمِسك أن يل لَخري وإنه طبيعي، غري مصطنَع نظاٌم إال الطرَفني
إال األمر حقيقة يف أكون وال امللك، صولجان عىل أستوِيل أْن من أهوى كما وأهزُّها ثابتة
تحت أرًضا يمتِلكون الذين امُلختالني اإلقطاع أمراء من أمرٍي كلِّ إلرادة وخاضًعا مقيًَّدا
هنا حفرة تُعوقه ال حرٍّا األرض امللك يطأ أن الفرسان كبري يا ينبغي املقدس؛2 بيت قانون
يمينه يف سيَفه استلَّ وقد بالزَّرد ع يتدرَّ بارون وذاك إقطاعي امتياز هذا هناك؛ وسياج
توَضع سوف العرش يف لزجنان» دي «جاي مطاِلب أنَّ أعَلم أني القول وُموجز به. يتَّقي

االنتخاب.» يف كلمته يقول أن له وكان ُعويف رتشارد أنَّ لو له، مطلبي فوق
ما غريُك يرى وقد بإخالصك، أقنعتَني لقد ا حقٍّ كفى. «كفى، الفرسان: كبري فقال
يف يرَغب ال بأنه رصاحًة يجَهر أن عىل يجرؤ من منترسا ُكنراد سوى قليًال ولكن ترى،
يف ِمثله أجزائها، من جزءٍ عىل سيًدا يبقى أن يؤثِر هو وإنما املقِدس، بيت مملكة إعادة
األمواج لَُجج من كريم سفنٍي خالص عىل يعملون ال الذين الربابرة الجُزر سكَّان مثل ذلك

َمغنَم.» السفني حطام يف لهم كان إْن إال
واعلم ، الرسِّ بهذا تبُوح أالَّ «ينبغي وريبة: شكٌّ فيها حادة نظرًة نظر وقد ُكنراد فقال
مًعا. عنهما الدفاع عن يدي تمتِنع ولن ضمريي، إىل يُيسء لن لساني أن ثقٍة عىل وكْن
يف النزال رحبة يف أِقف وأن نفيس، عن أدفع ألْن ُمستعد فإني شئت، إن بالخيانة اتِهْمني

الرماح.» يحملون ن ممَّ املعبد رجال من رجٍل خري وجه
لك ألُقِسم وإني الجسور، الرجل أيها منك ُمباِغتة نهضة «هذه الفرسان: رئيس فقال
ك رسَّ أحفظ سوف أني — عنه ندفع أن أنفسنا عىل وزمالئي أخذُت الذي املقدَّس— باملعبد

صادق.» كزميٍل
وحكمته: سياسته للسخرية حبُّه غَلب ما كثريًا رجل وهو — منترسا مركيز فقال
بذلك أم سليمان، امللك ابتناه الذي صهيون تلِّ عىل القائم أفبذاك يل؟ تُقِسم معبٍد «بأيِّ

فلسطني مملكة لحكومة البولوني» «جودفري وَضَعه اإلقطاع، قانون ُخالصة هو املقدس بيت قانون 2

البطريق بمشورة «ُوِضع إنه «جبن» املؤرِّخ ويقول العرب، أيدي من ثانيًة استخالصها تمَّ حينما الالتينية
التي الحرية أُسس عىل يقوم اإلقطاعي الترشيع آثار من قيٌِّم أثٌَر وهو والعلمانيِّني الدين ورجال واألمراء

النظام.» هذا رضوريَّات من كانت
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توسيع إىل به ترُمز دروسكم قاعات يف تُعَقد التي املجامع إنَّ يُقال الذي املجازي البناء
جماعتكم؟» نطاق

«أيٍّا وقال: هدوءٍ يف أجاب ولكنه قاتلة، بَعنٍي إليه ونظر املعبد، رجال رئيس له م فتجهَّ
أنَّى ولكن مقدَّسة، يميني أنَّ مركيز لورد يا يقنٍي عىل فُكن به، لك أُقِسم الذي املعبد كان

وثقة؟» إلزاًما يميني تُعادل بيمنٍي أربطك كيف أعرف أن يل
أُحيله أْن أرجو الذي «اإليرل»، بتاج ا حقٍّ لك «أقِسم وقال: ضاحًكا املركيز فأجاب
هذا من بالربودة جبيني عىل ألحسُّ وإني منه؛ خرٍي يشءٍ إىل الحروب هذه انتهاء قبل
الليل نسيم من وقايًة التاج من َلخريٌ بها يُتَّقى التي «الدوق» خوذة إنَّ وتاهلل الخفيف، التاج
الثمني والِفراء بامُلخمل مبطَّن فهو امُللك تاج وذاك هذا من وخري اآلن، علينا يهبُّ الذي البارد
هؤالء أنَّ الرئيس سيدي يا تظن وال مشرتك بصالح مًعا نرتبط أنَّا القول وُموَجز الَوثري.
باختيارهم ملًكا هناك عليهم بوا ونصَّ املقدس بيت اسرتدُّوا أنهم لو — امُلتحالفني األمراء
يرَضون أو الفقرية، إمارتي ببقاء يرَضون ا ممَّ أكثر جماعتك ببقاء يرَضون سوف —
يوحنا القديس فرسان إنَّ العذراء، وحقُّ ، كالَّ اآلن، به نتمتَّع الذي باالستقالل نحتِفظ بأن
امُلستشفيات، يف الُكلوم باِلغ دون ويُضمِّ الدواء ينُرشون سوف الحال هذه مثل يف امُلختالني
من أكثر تبيُت وال حالك، إىل تعود سوف جالًال، وأكثرهم مقدرًة املعبد فرسان أشدَّ يا وأنت
كما واحًدا، جواًدا منكم اثننَي كلُّ ويمتطي واحد، حصرٍي فوق ثالثًة تنامون ساذج، جندٍي
الخايل.» الزمان دأبَكم كانت الساذجة العادات هذه أنَّ عىل يدلُّ الحايل طابعكم يزال ال

والرخاء والفضل املكانة من لها جماعتَنا «إنَّ وكربياء: بأنفٍة املعبد رجال رئيس فقال
به.» تُهدِّد الذي االنحطاط هذا مثل يمنَع ما

رئيس يا كِمثيل وأنت شقائكم، َألسباب ذكرَت ما يف «وإنَّ وقال: منترسا ُكنراد عليه فردَّ
فإنَّ فلسطني، يف امُلتحالفون األمراء نجح لو أن تعِرف ر، امُلوقَّ الرجل أيها يا املعبد، رجال
الذي االستقالل هذا جماعتك، استقالل من الحدِّ إىل ترمي لسياسٍة ً مبدأ يكون سوف ذلك
الفتقدتُه فلسطني، فتح يف شجاعتك استخدام ورضورة له، املقدَّس البابا أبينا حماية لوال
رحبة عن بعيًدا املحطَّم الرُّمح شظايا تُنبَذ كما ينبذوك ا تامٍّ نجاًحا أعِطهم طويل؛ زمٍن منذ

النزال.»
ولكن تقول، ما صدًقا يكون «قد كئيبة: ابتسامًة ابتسم وقد املعبد رجال رئيس فقال

الدين؟» صالح قبضة يف فلسطني وخلَّفوا قواهم، سحبوا الحلفاء أنَّ لو لنا أمٍل أي
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تُبقي بأن الكبرية لألقاليم السلطان يسمح سوف ومؤكد، عظيم «أَملُنا ُكنراد: فأجاب
هؤالء أمثال من مائًة وإنَّ مشيئته، رْهَن تكون الفرنجة احني الرمَّ ِخيار من فرقٍة عىل
فزًعا األعداء أشدِّ عىل القتال يف لتَظفرنَّ وسوريا مرص يف الخفيفة بخيَّالته تلتِحق األعوان
كانت ربما — وجيزة فرتًة إال يدوم ال سوف السلطان جيوش عىل االعتماد وهذا ورعبًا؛
وهْب الِفطر،3 يَهبُّ كما تهبُّ الرشق يف الدول ألنَّ وذلك — الطموح السلطان هذا حياة طيلة
فأي ُمتتاِبعة، دائبًة تأتينا ُمتَّقدة ِمقحامة نفوًسا أوروبا من ْدنا تعضَّ وَهبْنا مات، قد أنه
اليوم الرفعة من لهم الذين امللوك هؤالء علينا يُسيطر أن دون به الظفر يف نطمح ال يشءٍ
يُودِّعوننا سوف فإنهم الحملة، هذه يف ونجحوا هنا لبثوا إن ا أمَّ الظالم؟ يف بنا يرمي ما

والتواُكل.» الذلَّة إىل منهم، رغبٍة عن أبًدا،
يف لصًدى لكلماتك وإنَّ املركيز، سيدي يا طيب كالم «هذا الفرسان: رئيس فقال
جسور هو كما حكيم فرنسا ملك فيليب إنَّ حذر؛ عىل نكون أن ينبغي ذلك مع ولكنَّا نفيس،

شجاع.»
يف مندفًعا بها ارتبط حملٍة عن تحوُّله يف تساهًال أشدَّ يكون سوف لذلك وهو ا «حقٍّ
عدوِّه رتشارد امللك من يَغار إنه نبالؤه، فيها استفزَّه أو الحماس نار فيها اشتعلت لحظٍة
إىل منها أقرب باريس إىل وهي أطماعه، خطط متابعة إىل العودة إىل ويتُوق الطبيعي،
يبدِّد إنما أنه يعَلم ملحمٍة من ينسِحب كي عليها يتوكَّأ سوف عادلة دعوى أي فلسطني،

مملكته.» قوى فيها
النمسا؟» دوق يف ترى «وماذا الفرسان: رئيس فقال

سوف وُحمقه، بذاته، غروَره فإنَّ الدوق، يخصُّ فيما «أما وقال: ُكنراد عليه فردَّ
ُعوِمل أنه يرى إنه وحكمته؛ بسياسته فيليب إليها وصل التي عينها النتائج إىل به يان يؤدِّ
امللك بمحامد تمتلئ — الجرمان من ُمغنِّية حتى — الرجال أفواه ألنَّ وذلك بالجحود،
األنذال األوغاد أولئك ِمثل ذلك يف ِمثله ألذاه، يُِرسُّ والذي ويمُقتُه، يخشاه الذي رتشارد،
ُرض، ه فمسَّ ذئب، رسبهم من املجىل نهش إذا والذين التهذيب، من يشء يُِصبهم لم الذين
أحدثك ملاذا ولكن معونته. إىل الخفِّ إىل منهم أرسع الخلف من زميلهم مهاجمة إىل كانوا
املجتمع، هذا ينفضَّ أن يف رغبتي يف ُمخلص أني عىل لك ألُدلَِّل ذلك كان إن إال اللهمَّ بهذا،

الزوال. رسيع النموِّ رسيع نباٌت 3
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بنفسك شاهدَت وقد عليم؛ جدُّ وأنت وجيوشهم؟ العظام امللوك هؤالء من البالد تتحرَّر وأن
لو يودُّون واحد، غري منهم تستثني ال والسلطان، النفوذ ذوي من قاطبًة األمراء أنَّ كيف

السلطان.» مع عهًدا يُربمون
فهو أخريًا تداُولِهم إبَّان ذلك يشهد لم ومن بذلك، أقرُّ «إني الفرسان: رئيس فقال
الحقِّ الباِعث عن ثْتَني وحدَّ أعىل إىل أنملٍة قيَد الحجاب عنك رفعَت هالَّ ولكن البرص، أعمى
أيٍّا أو اسكتلنديٍّا، أو إنجليزيٍّا الشمال، أبناء من الرجل بذلك يبَعث أْن باملجمع حدا الذي

املعاهدة؟» لعْقِد مقرتَحهم يحِمل النمر، فارس الفارس، ذلك كان
أبناء من كواحٍد الرجل صفة فإنَّ لحكمة، ذلك وراء «إنَّ وقال: اإليطايل الرجل فأجابه
فريق إىل ينتمي الرجل أنَّ يعرف فهو الدين، صالح يطلُب ما تسدَّ بأن قمينة بريطانيا،
اتِّصال تجعل أعلم، التي الشخصية الضغائن من ذلك وغري كاسكتلندي، وصفته رتشارد؛
رتشارد فإنَّ االحتمال، بعيد أمًرا املَرض، فراش عىل وهو برتشارد — عودته بعد — رسولِنا

مرآه.» يحبُّ ال
العنكبوت نسيح إنَّ صدِّقني الحبْك، دقيقة لسياسة إنها «تاهلل الفرسان: رئيس فقال
بعد. شعره يقصَّ لم الذي هذا الجزيرة شمشون4 يُقيِّد لن نسجتُم الذي هذا اإليطايل
متانًة الحبال من وبأشدَّ بالحبال، جديٍد من حبَْكتموها إذا إال تنجح أن املؤامرة لهذه ليس
بني بطبيٍب لنا أتى قد بانتخابه العناية جدَّ ُعِنيتُم الذي الرسول أنَّ ترى أال وصالبة؛
وإذا الصليبي؛ مرشوعه تنفيذ إىل وردُّه الثور، وُعنق األسد قلب اإلنجليزي امللك شفاءُ يَديه
خجًال يتبعونه سوف إنهم ِجماحه؟ كبح عىل يجُرس األمراء فأيُّ قديًرا االنطالق عىل بات ما

الشيطان.» لواء تحت يسريوا أن إليهم أحبَّ يُكن وإن وحياء،
كان إن — رتشارد شفاء الطبيب هذا يُتمَّ أن فقبل تجزع، «ال منترسا: ُكنراد فقال
الفرنيس الرجل بني عميقة هوًة نحُفر أن املمكن ِمن فإنه — امُلعجزة غري يشءٍ أي إىل يعمد
حتى أخرى، ناحيٍة من اإلنجليز من حلفائه وبني ناحية، من — األقل عىل النمساوي أو —
جنده عىل ر يتأمَّ كي بعدئٍذ رتشارد فراشه من يهبُّ وقد الراقع، عىل الخْرق رتْق يتعرسَّ

جميًعا.» الصليبيِّني قوى عىل وحَده يُسيِطر لن ولكن مواطنيه، من الخاص
ولكن عزيمته، ْت صحَّ نبَّال منترسا ُكنراد يا أنت «إنما وقال: الفرسان رئيس عليه فردَّ

الهدف.» إىل بالنشاب تبلُغ ال ُمرتخية قوَسك

التوراة. يف الجبَّار شمشون ة قصَّ إىل إشارة 4
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يكن لم أحًدا أنَّ يستوثِق كي وريبة شكٌّ فيها نظرًة وأرسل فجأة، الكالم عن وتوقَّف
وكرَّر اإليطايل، صاحبها وجه يف وحدَّق بشدَّة عليها وقبض ُكنراد بيد أمسك ثم له، ع يتسمَّ
يهبَّ أالَّ ينبغي ُكنراد! فراشه؟ من يهبُّ قد رتشارد إنَّ «أفتقول وتؤَدة: أناٍة يف العبارة هذه

ُمطلًقا!» رتشارد
إنجلرتا ملك رتشارد عن تتحدَّث أنت هل «ماذا! وقال: منترسا مركيز ذلك من ففِزع

املسيحي؟» العالم بطل األسد قلب
وقد الفرسان رئيس إليه فنظر يتكلَّم، وهو فرائصه وارتعَدْت وجنتَيه فرة الصُّ وعَلِت

وازدراء. تحقري فيها ابتسامٍة عن ْت ونمَّ مالمحه تقلََّصت
منترسا كمركيز لسَت اآلونة؟ هذه تُشِبه أنت يشءٍ ألي ُكنراد السيد أيها تعِرف «هالَّ
قضاء يف والفْصل األمراء مجمع بتوجيه َقمنٌي هو كمن ولسَت — الجسور السيايس
من الشيطان فابتَعَث ألستاذه، ِسحٍر كتاب يف رقيٍة عند زلَّ كتلميٍذ أنت إنما — الدول

عينيه.» أمام َمثُل الذي الشبَح أمام مذعوًرا وقف ثم يدري، ال حيث
أكيدة طريٍق عن نكِشف لم إن أنَّا لك أُسلِّم «إني ُرشده: إىل ثاب وقد ُكنراد فقال
مريم! يا هللا لك ولكن، نرمي. ما إىل رأًسا تؤدي التي تلك إىل أنت أرشَت فلقد بها، نخلُص
عىل البابا من األفواه، جميع يف َمسبًَّة ونصبح اللََّعنات، علينا كلها أوروبا تصبُّ لسوف
يف وتمرُّغه وبَرِصه شَعِثه عىل — ربه يحمد الكنيسة، باب لدى ٍل ُمتسوِّ أدنى إىل عرِشه

منترسا.» ُكنراد أو أموري بجيلز ليس أنه عىل — اإلنساني الشقاء من األسفل الدرك
وقال: الهام الحوار هذا خالل بها تميَّز التي الجأش برباطة الفرسان رئيس عليه فردَّ
ِنيام، حديث حديثنا وكأنَّ يشء، بيننا يكن لم وكأْن فلنمِض إذن ترى ما هذا كان «لو

األحالم.» أمامنا من تبدَّدت حتى َصحونا أْن لبثنا وما
تنقشع.» لن األحالم هذه «إنَّ قائًال: ُكنراد فأجاب

يف تحتلُّ امللوك وتيجان األمراء، أكاليل رؤيا إنَّ «أجل وقال: الفرسان رئيس عليه فردَّ
يتزعزع.» ال مكانًا امُلخيلة

بني الوئام ُعري أفِصم أن بدءٍ ذي بادئ أحاول فدعني «إذن وقال: ُكنراد فأجاب
وإنجلرتا.» النمسا

الفرسان رئيس عباءة إىل ينُظر كان حيث يتحرك ال ساكنًا ُكنراد ولبث افرتقا، ثمَّ
ظالم ابتلعه حتى قليًال قليًال ويبتعد وأناة، تؤدٍة يف مشيتِه يف يخطر وهو ترفرف، البيضاء
مختاًال منترسا مركيز وكان بكلكله. وينوء سدوَله يُرخي ما رسعان الذي الرشقي الليل
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أبيقوريٍّا، شبًقا كان بطبعه، القلب قاَيس يكن لم — ذلك مع — ولكنه أريبًا، جريئًا طموًحا،
فيه عمًال يشهد أن يحبُّ وال اإليالم، يعاف — بُخلقه يتخلَّقون ممن كغريه — كان ولكنه
إحساس كذلك لديه وكان يُربِّره، ما البواِعث من نفسه يف يكن وإن حتى رصامة، أو قسوة
السامية املبادئ يف النقص يسدُّ ما كثريًا الذي اإلحساس ذلك الناس؛ بني ِذكره بتقدير عام

األحدوثة. طيب عليها يقوم التي
تهتزُّ وهي الفرسان رئيس عباءة به شاهد الذي املوضع ترقبان عيناه فتئْت وما قال
أنَّ يظنُّ كان الذي ذا من االنتقام! روح الشيطان يف أثرُت لقد ا «حقٍّ األخرية: الخفيفة الهزَّة
منِّي أشدَّ يكون — طائفته آمال يف له أمٍل كلُّ يتالىش الذي — الزاهد الحازم الرئيس هذا
الحرب هذه إيقاف كان لقد ا حقٍّ خاصة؟ لنفعي أعمل إنما وأنا الفتنة، إشعال يف رغبًة
العاجلة الطريق هذه يف أفكر أْن عىل أجرؤ لم ولكني الوحيد، باعثي هو الهمجية الصليبية
كانت وربما الطرق، آَكُد ذلك مع وهي اقرتاحها، عىل العزيمة القوي القس هذا تجاَرس التي

آمنَها.»
صوٌت استوقفه حينما يُتمتم، كان الخواطر وبهذه نفسه، يُناجي املركيز كان وهكذا
املقدس!» القرب «اذكروا ويقول: التأكيد، رنة نرباته يف رائد صوت وكأنه ينادي، بعيد غري
النداء بهذا يصيحوا أن الخفراء واجب من كان إذ اآلخر؛ بعد حارٌس النذير هذا وردَّد
الغَرض الصليبيِّني ذكر عن أبًدا يغيب ال حتى امُلتعاقبة، رقابتهم يف وهم الفينة بعد الفينة
الصوت هذا سمع أنه ورغم العادة، هذه يأَلف كان ُكنراد أنَّ رغم ولكن السالح، حْمل من
اتصاًال ذاك إذ اتصل قد املنادى صوت أن إال مألوف، أمر وكأنه سبقْت مناسبٍة كل يف النذير
يف يرتدَّد الذي اإلثم من يُحذره السماء من صوت أنه له ُخيل حتى أفكاره، بسلسلة وثيًقا
كبًشا يرتِقب القديم األب ذلك — ظروفه اختلفت وإن — كأنه جزًعا حواَليه ت فتلفَّ صدره،
وإنما األعىل، الكائن إىل ال يُقدمه أن رفيقه له اقرتح الذي القربان عن فداءً الغاب، من يأتيه
مع متثاقلة تُرفرف اإلنجليزي العَلم ثنايا بَرصه اختطفْت ت يتلفَّ هو وإذ أطماعهما. وثن إىل
ربوة املعسكر، تتوسط تكاد مصطنعة ربوٍة فوق مرفوًعا العَلم وكان العليل، الليل نسيم
األبطال، من بطل أو إرسائيل، بني زعماء من زعيٌم القديم الزمن يف اختارها قد كان ربما
وأطلق النسيان لَُجج يف الرجل اسم غاص فلقد هذا، صحَّ وإن جَدِثه، عىل شاهًدا لتكون
اإلنجليزي العَلم ألنَّ وذلك جورج»، «سنت جبل هو نرصانيٍّا اسًما املكان عىل الصليبيون
يسمو السلطان رمز كأنه عداه، ما كلِّ عىل ويعلو الشامخة، ة القمَّ هذه فوق يخفق كان
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فوق تُرفرف كانت التي امللكية والبيارق بل النبيلة، الباِرزة البيارق من العديد العدد عىل
نيا. الدُّ املواضع

أو برهٍة وميِض يف الرأي يرى بأن قمنٌي لُكنراد، ما الخاطر رسعة من له ورجل
فسار شك، أو ِريبة من نفسه يف قام ما كل بدَّدت قد العَلم إىل واحدة نظرًة وكأنَّ ملحة،
عىل العزم منه صحَّ خطة لنفسه اختطَّ قد رجل كأنَّه حثيثة، حازمة بُخًطى ُرسادقه إىل
خدمته. عىل يقومون كانوا امللكية، األبَّهة يُشبه ما لهم الرجال، من رتًال َرصف ثم إنفاذها،
أن قبل اللِّني وسائل يحاول أن وذلك الجديد، بعزِمه تمتم حتى فراشه عىل استلقى إِن وما

اليأس. خطة إىل يعَمد
لبلوغ نفعل أن عىس ما نرى وسوف النمسا، أرشدوق مجمع يف أجلس «غًدا وقال:

املعبد.» رئيس رأي األغرب، الرأي إىل نلجأ أن قبل مأَرِبنا
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أكيد؛ أمر الشمالية بالدنا يف
ذكاء، أو ثروًة أو شجاعًة أو مولًدا الفرد يتميَّز قد

الفضائل، هذي يتبع الذي الحسَد ولكنَّ
الغزال، طريَق الصيد كلُب يتبع كما
األخرى. بعد واحدًة جميًعا يهِدُمها

لندزي دافيد السري

مرتبة إليها تنتمي التي الكريمة البالد تلك تملَّك من أول األعظم النمسا دوق ليوبولد كان
وبني بينه قريبة رحٍم لِصلة الدوق مرتبة إىل األملانية اإلمرباطورية يف ارتفع السامية؛ اإلمارة
يرويها التي األقاليم خريَ اإلمرباطور حكومة تحت وتملَّك الشديد، الحازم هنري اإلمرباطور
عن نشأت منه، ختاٌل فيها كان شنعاء، فعلٍة بسبب التاريخ يف اسُمه تلوَّث وقد الدانوب،
السجن يف برتشارد زجَّ حينما ارتَكبَه الذي العار هو وذلك األرضاملقدسة، يف الحروب هذه
عن يصُدر لم العمل هذا فإنَّ ذلك ومع حاشية، تتبَُعه ال يًا ُمتخفِّ أمالكه خالل عائد وهو
والُجور، الطموح إىل منه أقرب والعبَث الضعف إىل أمريًا كان فلقد وطبيعته، ليوبولد سجية
عىل تظهر البنية، قويَّ القامة، طويَل كان الشخصية؛ بصفاته أشبَُه العقلية قواه يف وهو
طويلة خصالت منه تتدىلَّ جميل أشقر شعر وله تبايُن، أشدِّ عىل والبياض الُحمرة برشتِه
بمثل يدفع ألْن يكفي ما والحياة النشاط من بجسمه ليس كأن نبوٍّا بمشيَتِه ولكن لة، ُمتهدِّ
عليه يبدو وكان عليه، تنسجم ال وكأنها فاخرة ثيابًا يرتدي كان وكذلك الكبري، الحجم هذا
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حريٍة يف األحيان من كثرٍي يف كان وملَّا نبيل. كأمرٍي بكرامته يحتفظ أن كثريًا يأَلْف لم أنه
أنه يظنُّ كان ما فكثريًا داع، ذلك إىل يدعو حينما ونفوذه سلطانه يفِرض كيف أمره من
أيَرس كان ما مكانًة يسرتدَّ كي مناسبة، غري يف الشديدة واأللفاظ العنيفة الِفعال إىل ُمضطر

الجدل. أول يف الحصافة من قليل لَديه كان لو عليها يُبقي أن من كرامًة وأوفر له
أحيانًا نفسه األرشدوق يَسِع لم وإنما فحْسب، غريه لرياها النقائص هذه تكن ولم
باملرتبة ويحتِفظ نفوذه يفرض بأْن جديًرا البتَّة يكن لم بأنه أليًما إحساًسا يحسَّ أن إال
— فيها ُمصيبًا كان ما كثريًا — قوية بريبٍة ذلك جانب إىل يحسُّ وكان أحرَزها، التي العالية

والتقدير. االحرتام من قليًال إال يُولُونه ال هذا أجل من كانوا اآلخرين أنَّ يف
كان اإلمارة، أبَّهة عليها حاشية تتبَُعه األمر، ل أوَّ الصليبية بالحرب ليوبولد التحق وملَّا
من ويرتِقب الود، يخُطب إليه م تقدَّ وقد وإخالصه، رتشارد بصداقة يظَفر ألْن كثريًا يتُوق
تكن وإن — األرشيدوق بني ولكن ويُجيبه، التودُّد هذا — لدهائه — يتقبَّل أن إنجلرتا ملك
التي القلبية الحرارة تلك يف شاسًعا بونًا األسد قلب وبني — واإلقدام الشجاعة تنُقصه ال
التحقري من بيشءٍ إليه ينُظر أن إال امللك يُسِعِد فلم حسناء، عروٌس كأنها األخطار تُعانق
طبِعهم، من النفس ضبُط قوٌم والنورمان نورمانديٍّا، أمريًا كذلك رتشارد وكان واالزدراء.
ذلك وبخاصة الطعام، بشهيِّ املمدود السماط إىل يميلون الذين الجرمان يحتِقر فكان
ما رسعان أخرى، شخصية وألسباٍب عامة، هذا أجل ومن النبيذ؛ احتساء يف الفاِرط اإلدمان
نفسه يكلِّف ولم والتحقري، االستخفاف ملؤه بقلٍب النمساوي األمري إىل إنجلرتا ملك نظر
الذي — ليوبولد ه وردَّ عليه، بدا ما فرسعان ولذا منه، الحدِّ أو الشعور هذا إخفاء ة مشقَّ
ملك فيليب ته ِحدَّ من زاد بينهما التناُفر هذا الشديد. بالبُغض — الرِّيبة تُداخله كانت
وكان الزمان، ذلك يف الفطنة ذوي امللوك أحد وفيليب املاكرة، الخفية بالدسائس فرنسا
وهو — كأنه ويحسُّ الطبيعي، كمنافسه إليه وينُظر وصَلَفه، ثوَرتَه رتشارد من يخىش
الذي اإلمالء بذلك إليه يُيسء — األوروبية القارة يف أمالكه حيث من فرنسا أتباع من تابع
ويُضعف حزبه، أْزر من يشدَّ أن يحاول لذلك فيليب فكان سيِّده، إزاء به ويتظاهر يُمليه
وجه يف للوقوف نيا، الدُّ املراتب ذوي الصليبيِّني األمراء بتوحيد رتشارد، حزب شأن من
الخواطر كانت وهذه السياسة، كانت تلك إنجلرتا. مللك الغاِصبة السلطة يه يُسمِّ كان ما
إنجلرتا من غريتَه يستخِدم أن منترسا ُكنراد اعتزم حينما النمسا، أرشدوق بها ب يُرحِّ التي

األقل. عىل منه الفتِّ أو الصليبيني مجمع لحلِّ كوسيلٍة
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من بعًضا لألرشدوق يقدِّم أن يُريد أنه ودعواه لزيارته، وقتًا النهار أْوج اختار وقد
ويوازي مزايا، من له ما شأن يف يتحدَّث أن ويُحبُّ يَديه، بني أخريًا وقع قربص نبيذ خري
ألْن كريمة بدعوٍة مرماه، إىل اإلملاع لهذا بالطبع أجيب وقد والرَّين؛ املجر نبيذ وبني بينه
بأبَّهة الئقًة املأدبة هذه تكون ألن مسًعى كلُّ بُذل وقد األرشدوق، يؤدبها مأُدبة يف يشرتك
املعروضة األطعمة يف أنَّ املهذَّب بذَوقه رأى ذلك، رغم اإليطايل الرجل ولكن ملكي، أمرٍي

وبهاء.» تأنًُّقا فيها رأى ا ممَّ أكثَر املائدة، بها أُثقلت متَِّسقة، غري وفرًة
عن ورثوها التي الحربية والصفات بالرصاحة يحتفظون عتموا ما قوم والجرمان،
طفيف أثٍر عىل أبَقوا قد ذلك مع أنهم إال الرومانية، اإلمرباطورية أخضعوا الذين آبائهم
الرقيق الحدِّ ذلك إىل ومبادئها الفروسية عادات بينهم ترتفع فلم وحشيَّتهم، آثار من
دقيَق املرسومة الجماعة قواعد يرَعوا ولم والفرنسيني، اإلنجليز الفرسان بني بلغتْه الذي
وملَّا والتمديُن. الحضارة َمبلغ عن تنمُّ تنَي األمَّ تَينِك بني كانت التي القواعد تلك الرعاية،
التي التيوتونية األصوات لنقيق وذُعر لساعته، ُصِعق األرشدوق، مائدة إىل ُكنراد جلس
تكن ولم األمراء؛ موائد يُالبس أن ينبغي الذي الوقار رغم جانب، من سمِعه تقَرع كانت
غالبيَّتُهم وكانت طويلة، بلًحى النمسا أرشاف من الكثري احتفظ وقد غرابة، بأقلَّ أزياؤهم
ُهدٌب منها وتهدَّلت وازَّينَت، ُرسمت وقد األلوان، متنوِّعة قصريًة معاطف ترتدي الساِحقة

أوروبا. غرب يف مألوف غري طراٍز عىل
يف يساهمون وهم قائمون، الخدمة عىل وشبابًا، كهولة األتباع من الرسادق يف كان وكم
ُوقوٌف وهم يلتِهمونه رشاب أو طعام من ى تبقَّ ما سادتهم من ويتسلَّمون أحيانًا، الحديث
أعىل وهم وامُلغنِّني، واألقزام امُلهرجني من عديد عدٌد هؤالء عدا وكان الحاِفلني. ظهور خلف
مباًحا كان أْن وملَّا نظاًما. هذا من خري حفٍل يف به لهم يُسمح مما ًال تدخُّ وأكثر ضجيًجا
أنهاًرا وهناك هنا ق يتدفَّ كان الذي النبيذ يف يشتهون، ما بقدِر بنصيبهم، يأخذوا أن لهم

فيه. يلِجوا أن لهم أُجيز الذي اللََّجب يف أفَرطوا فقد جارية،
بحاٍن هو الذي امُلضطَرب وذلك والعجيج، الضجيج هذا ووسط ذلك، غضون ويف
رقيقة خدمًة يخُدم األرشدوق كان مَلكي، أمرٍي بفسطاط منه أليُق قائمة سوٍق يف أملانيٍّ
اللَّتني والصفة املستوى بحفظ اهتمامه مبَلغ عىل يدل كان ا ممَّ ومواضعاتها، ظاهرها يف
يتقدَّم وال ُركَّع، وهم يخُدمونه املوايل وكان دقيًقا؛ صارًما حفًظا العالية مرتبتُه له تُخوِّلهما
ويحتيس الفضة، من طبٍق يف يطَعم وكان نبيل. دٍم من كان َمن إال الغلمان من لخدمته
أسنى تتزيَّن يرتديها التي األرشدوق وعباءة ذهب، من قدح يف الرَّين ونبيذ توكي نبيذ
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من حذاءٍ يف ثَّران تدَّ وقَدماه امللوك، تيجان قيمته يف يعادل قد وتَُويُجه الثمني، بالفراء زينٍة
الخالصة؛ الفضة من مقعٍد عىل ويستوي القَدَمني)، يبلُغ قد أطرافه حتى (طوله املخمل
الذي منترسا مركيز إىل يتلِفت أن يودُّ كان أنه عرفَت إذا الرجل ُخلق من طرًفا وتعِرف
وقف وقد إصغاء، أشدَّ ثه» «ُمحدِّ أو نديمه إىل كان ولكنه ا، باشٍّ ُمتلطًفا يمينه إىل أجلسه

اليُمنى. الدوق كِتف خلف النديم
والصدرة األسود، املخمل من وُصدرة عباءة يرتدي الثياب، فاخر النديم هذا وكان
الذين األسخياء لألمراء ذكرى بها ِحيَكت وذهب، فضة من مختلفة نقدية بِقَطٍع مزركشة
كي يُجلِجله حلٍق يف النَّقد من باقات كذلك بها تتعلَّق قصرية عًصا ويحمل إيَّاه، َوهبوها
الرجل ولهذا بااللتفات. جديًرا ظنِّه يف يكون شيئًا يقول بأن يهمُّ حينما األنظار إليه يجِذب
ومرًة مداهن، مرًة هو واملستشار؛ للُمنِشد ما بني يشء األرشدوق حاشية بني النفوذ من
النديم. هذا رضا لكسب يسعى كان الدوق إىل يتقرَّب أن أراد من وكل خطيب، أو شاعر
يكلَّ أن خشية شوانكر» «جوناس واسمه «ُمهرِّجه» اليرسى الدوق كِتف إىل وكان
وأالعيبه وأجراسه بتقيَّتِه يُْحِدُث ج» و«املهرِّ ِحكمته. يف «امُلحدِّث» تمادي من الحارضون

عصاه. بجلجلِة يُحدثها التي املحدِّث كضوضاء ضوضاء
ا إمَّ وسيِّدهما، هاِزَلني، وطوًرا جادَّين تارًة الكالم عبَث يُرسالن الرجالن هذان وكان
كي الكريم، َضيِفه مالمح ُممعنًا، يرُقب، كذلك كان أنه إال لهما، ُمحبِّذ أو منهما ضاحك
النمساوية، والنِّكات الفصاحة تلك عرض من ِمثله ُمهذٍَّب فارٍس عىل يرتِسم أثٍر أي يرى
رجل أو الِحكمة رجل وسلوى، تلهيًة أكثر للحفل كان أيهما تعِرف أْن اليسري من وليس
تُقابَل كانت كليهما ُمَلَحهما ولكنَّ األوفر، القْدر األمري سيدهما لدى له كان أيُّهما أو الهراء،
يُناِظر منهما وكلٌّ بَعصَويْهما، ويهزَّان التحدُّث يف يتنافسان وأحيانًا الشديد، باإلعجاب
كلٌّ يُعني أن أِلفا وقد وئام، عىل الجملة عىل كانا ولكنهما مزِعجة، مباراًة ويباريه صاحبه
ِنكاته يف يُتاِبعه امُلهرج مستوى إىل تنزَّل ما كثريًا امُلحدِّث إنَّ حتى أالعيبه، يف اآلخر منهما
إال هي ما ِحكمته باتت حتى السامعني، إلدراك وضوًحا أشدَّ فيجعلها والتعليق بالرشح
طويٍل خطاٍب ختام عىل بها ب يعقِّ موجزة فكاهًة املهرِّج ردَّ ما وكثريًا ج، املهرِّ لُهراء ْرشح

«املحدِّث». يُلقيه ُممل
عن مالمحه تنمَّ أالَّ الحرصعىل شديد كان فلقد حقيقتها، يف ُكنراد عواطف تكن ومهما
— نفسه الدوق يفعل كان كما — الحار بالثناء ويتظاهر يبتِسم وكان سِمع، بما الرضا غري
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أن بانتباٍه ب يرتقَّ الواقع يف وكان الوضيعة، ج املهرِّ ونِكات امُلحتِشمة امُلحدِّث فكاهة عىل
األوىل. املكانة ذهنه يف يحتلُّ كان الذي الغَرض يُناِسب ما بموضوٍع أحدهما يبدأ

أن اعتاد وقد الحديث، بساط عىل إنجلرتا بملك املهرج رمى حتى طويل زمٌن يمِض ولم
— بالنتاجنت1 لرتشارد الذميم االسم هذا استعار وقد — املكنسة صاحب «ِدُكن» من يتَِّخذ
ُكنراد رشع حينما إال يتكلَّم ولم ا حقٍّ صمَت فقد املحدِّث أما ينَفد؛ ال مقبوًال للهْزل موضوًعا
رمز هو الُعشب «هذا املحدِّث): (أي فقال املكانس، منه تُصنع الذي النبات عن يتحدَّث

ذلك.» يذكروا أن يلبَسونه للذين وخري والخضوع، الذلَّة
شوانكر جوناس فقال واضًحا، جليٍّا الربَّاقة بالنتاجنت شارة إىل اإليحاء هذا وكان

املجد.» مراتب إىل االنتقام رفعهم قد تواَضعوا الذين أولئك «إنَّ املهرج:
هذه يف جميًعا اشرتكنا لقد الرشف، يستحقُّ ملن «الرشف منترسا: مركيز فأجاب
يت الصِّ يف قليًال يُساهموا أن ينبغي اآلخرين األمراء أنَّ أرى وإني املواقع، وهذي الحملة
بني من أليس الجرمان؛ وامُلغنِّني امُلنِشدين جماعة بني إنجلرتا ملك رتشارد يحتِكره الذي
ُمضيفنا املَلكي النمسا أرشدوق مدح يف واحدة أنشودًة يعِرف من هنا املِرحة الجماعة هذه

الكريم؟»
عىل ويرضبون بالغناء الصوت يرفعون األمام إىل وَخَطوا امُلنِشدين من ثالثة فاستبَق
سيد كأنه ف يترصَّ املحدِّث وكان منهم، اثنني إسكات يف ة مشقَّ «املحدِّث» وجد وقد القيثار،
يُغني وأخذ الحارضين، باستماع صاحبيه عىل أُوثِر الذي الشاعر ظفر وأخريًا القصف،

ترجمتها: الشعر، من أبياتًا باألملانية

الجيوش، يتقدَّم مقحام زعيم أي
األحمر؟ الصليب فياِلق ع تتجمَّ حيث
الخيول، خري عىل فارٍس خري هو إنما
الحسناء. الريشة ذو الرءوس وأعىل

إدراُكه يفوتُهم قد ما إىل للحافلني وأملع واعرتضالشاعر، بعصاه، املحدِّث جلجل وهنا
طافت ثم املَلكي، ُمضيفهم هو إنما إليه أُشري الذي القائد أنَّ وذلك الوصف، هذا من

منه تُصنع نبات معناها والكلمة الثالث، رتشارد إىل الثاني هنري من إنجلرتا ملوك كلِّ عىل يطلق اسم 1
املكانس.
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أبياتًا الشاعر تال ثم ليوبولد» الدوق «ليحَي الجميع: وصاح ُمرتَعة، كأس الحارضين بني
أخرى:

ملاذا النمسا تسألوا ال
علم، لها األمراء أعالم فوق يرفِرف
املتني، الجناح ذا النرس فاسألوا وإال

الطيور. كل ويسبق السماء صوب يحلِّق ملاذا

األرشدوق النبيل سيدنا شارة «النرس الغامضة: األقوال شارح وهو املحدِّث وقال
فيعلو يحلِّق والنرس — األرشدوق امللكية الجاللة صاحب أقول أن ينبغي إنما عفًوا! —

مريش.» طائٍر كلِّ من أدنى الشمس إىل ويُصبح
النرس.» فوق قفز قد الليث «ولكن مكِرتث: غري ُكنراد فقال

دقيقًة تروَّى ما بعد املحدِّث أجابه وقد امُلتكلِّم، يف ببِرصه وحدَّق األرشدوق، فاحمر
ليس إذ النرس، فوق يُحلِّق أن يستطيع ال األسد إنَّ أقول أن املركيز سيدي يل «ليأذن وقال:

جناح.» ألسٍد
مرقص.» القديس أسد «إال ج: املهرِّ فأجاب

من نصف امُلختلط، القبيل هذا أنَّ َريب ال ولكن البندقية، َعَلُم «هذا الدوق: وقال
ومرتبتنا.» مرتبته بني املوازنة عىل يجرؤ ال التجار، من ونصف األرشاف

ليوث عن وإنما تحدَّثت، البندقية ليث عن وما «كال وقال: منترسا مركيز فأجاب
صارت ولكنها نموًرا، كانت قديًما إنها قيل وقد اليمني. ذات تتطلَّع التي الثالثة إنجلرتا
يقِرتب ملن فالويل وإال واألسماك والطري الوحش تسِبق أن وينبغي وجه، كلِّ من أسًدا اليوم

منها.»
جادٌّ هذا يف أنت «هل النبيذ: ِفعل من الُحمرة شديد أصبح وقد النمساوي فقال
الذين األحرار امللوك عىل فضًال لنفسه يزُعم إنجلرتا ملك رتشارد أن تظنُّ وهل سيدي؟ يا

الصليبية؟» الحروب هذه يف طوًعا معه تحاَلفوا
عَلمه يخفق فهناك الظروف، عنه تنمُّ ما إال أعرف ال إني «وهللا وقال: ُكنراد فأجاب

ُقوَّادها.» كبري وكأنه كلها، املسيحية جيوشنا عىل ملك كأنه ُمخيِّمنا، وسط فريًدا
الربودة؟» هذه بِمثل عنه وتتحدَّث صابًرا، هذا تحتمل أنت «وهل األرشدوق: فقال

ًعا ُخضَّ له يخنَع أذًى عىل يحتجَّ أن املسكني منترسا ليسملركيز «سيدي! ُكنراد: فأجاب
شناًرا.» يل يكون لن هواٍن من له تخضعان ما النمسا؛ وليوبولد فرنسا كفيليب أشداء أمراء
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«لقد وقال: وعنف. ٍة بشدَّ املائدة عىل بها ورضب يِده قبضة ليوبولد أطبق وحينئٍذ
اغتصاب من األمراء صغار نحمي أن واجبنا من إنَّ له قلُت مرٍة من وكم ذلك، لفيليب قلُت
عالقة بينهما، السخيفة العالقة تلك رعاية بوجوب يُجيبني دائًما كان ولكنه الجزري؛ هذا
يف الرابطة هذه انفصام يُعلن أن جانبه من الحكمة من ليس أن ويقول واملسود، السيد

الحني.» وذلك الوقت هذا
خضوعه إىل ينظرون وسوف حكيم، رجل فيليب أن قاطبًة الناس «يعلم ُكنراد: فقال
يف أشكُّ ال ولكني عنها، مسئول وحَدك فأنت سيدي يا ذلَّتك أما السياسة؛ ُحسن من كأنه

اإلنجليز.» نفوذ إىل اإلسالم إىل تدعوك قوية أسبابًا لَديك أنَّ
العضو ذلك النمسا أرشدوق أنا لهم! أُْسلم «أنا وقال: الكرامة َموتور ليوبولد فأجاب
ر يتأمَّ الذي امللك لهذا نفيس أذلُّ أنا املقدَّسة. الرومانية اإلمرباطورية جسم يف الهام الحيوي
يرى لسوف الُعال! السموات وربُّ كال نَْغل! نورماندي لرجٍل الحفيد هذا جزيرة؛ نصف عىل
ولسوف ها، حقَّ لنفيس أعيد كيف أعرف أني طرٍّا، املسيحي العالم يرى ولسوف املعسكر،
الحبور، رفاق يا سادتي، يا هيا اإلنجليزي. الوغد لهذا شعرٍة قيد عن أتنزَّل كنُت إن يرى
شارٍة أية التاريخ يف حلََّقت كما عاليًا يُحلِّق حيث النمسا نرس نضع سوف اتبعوني! هيا

لحظة.» أو برهًة ذلك يف نتوانى ولن لَقيرص، أو مللك
وأتباعه ضيوفه به هلَّل الذي العجاج الهتاف ووسط مقعده، نهضمن حديثَه أتمَّ وملَّا

لَديه. ُمنتصبًا كان الذي الخاص بعَلِمه وأمسك الرسادق، باب نحو ه توجَّ
هذه يف شغبًا باملعسكر أثرَت لو إنك سيدي! يا «كال سببًا: ل للتدخُّ ًسا ُمتلمِّ ُكنراد فقال
إنجلرتا الغتصاب خاضًعا تبقى أن لك خريًا كان ولربَّما رأيك، سداد بذلك للطَّْخت الساعة

«… أن من فرتًة
دقيقة وال بل كالَّ ساعة، اليوم بعد أخضع لن «كال، وقال: صوته بأعىل الدوق فصاح
الوسطى الرابية إىل وسارع ُمهلِّلني، وأتباعه ضيوفه إثره ويف يِده، يف والعَلم سار ثم واحدة.»
األرض. من يقتِلَعه أن يريد اللواء ُرمح عىل يَده ووضع إنجلرتا، عَلم عليها يخفق كان التي
احذَر العزيز، سيدي «سيدي! الدوق: حول ذراعيه مدَّ وقد شوانكر، جوناس فقال

«… أنيابًا لألُْسد فإنَّ
يف تردَّد ولكنه قبضته، من اللواء عصا يرتك ولم مخالب.» «وللنسور الدوق: فقال

األرض. من اقتالعها
فقرع — واجبه بعض وهذا — وبصرية رويٍَّة عن فيها يصُدر فرتات للُمحدِّث وكان
فقال ذلك، اعتاد قد وكأنه ُمستشاره، نحو رأسه ليوبولد أدار حتى مرتفع بصوٍت عصاه
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دائرة له كل الغاب؛ الوحوشيف بني الليث وكذلك الهواء، يف الطيور بني «النرسملك املحدِّث:
باألسد تُلِحْق فال أملانيا؛ عن إنجلرتا تنفصل كما تماًما، األخرى عن تنفصل فيها يُصول

مطمئنَّني.» آِمننَي جنٍب إىل جنبًا يخفقان لوائيكما وخلِّ النبيل، النرس أيها هوانًا امللكي
ألنَّ يره، لم ولكنه منترسا، ُكنراد عن يبحث ت وتلفَّ اللواء، رمح عن يَده ليوبولد فباَعَد
للكثري عربَّ وقد الحشد، من انسحب حتى وساق قدٍم عىل قائًما الرشَّ رأى أن يلبَْث لم املركيز
يرى إساءة أية من ليثأر املأدبة بعد الساعة تلك األرشدوق يختار ألْن أسفه عن امُلحايدين من
خاصة، إليه التحدُّث يف يرغب كان الذي ضيفه الدوق يَر لم وملَّا منها. يشكو أن ه حقِّ من أنَّ
أن يريد إنه فتنة. الصليب جيش صفوف بني يُولِّد أن يف يرغب ال «إنه وقال: عقريته رفع
وسعه يف كان وقد — يتطلَّع ال ولكنه املساواة، قَدم عىل إنجلرتا وملك يِقف أن يف ه حقَّ يؤيد
من حفيد إال هو ما ملٍك عَلم فوق أسالفه) العواهل من تسلمه (الذي علمه رفع إىل — ذلك
ليحتيس األرض فوق ويَُدكُّ إليه، به يؤتى النبيذ من بَدنٍّ الدوق أمر ثمَّ أنجو. أمراء أحفاد
املوسيقى. ونغم الطبول قْرع بني النمسا راية حول تكراًرا امُلدام تجرَّعوا الذين الواقفون منه

بأِرسه. املعسكر أزعج ضجيٍج بغري املهوش الحفل هذا ينته ولم
امللكي عليَله أنَّ فنِِّه لقواعد وفًقا الطبيب رأى التي الساعة الحِرجة، الساعة وأِزَفت
يتفرَّسمريَضه ولم الغَرض، لهذا إسفنجًة واستخَدم وسالم، بطمأنينٍة فيها يُوَقظ أن يجوز
الطالع ُحسن من وأنَّ بتاتًا، مليكه عن تخلَّت قد ى الُحمَّ أن جلزالند لبارون وأكد طويًال،
يف يِجب كما الناجع، الدواء من أخرى جرعًة تناوله يُحتِّم لم ما البناء قوة من للملك أن
الرسير، عىل استوى فقد ذاته، الرأي يرى كان نفسه رتشارد أنَّ والظاهر الظروف؛ غاِلب

حينذاك. امللكية بالخزائن كان الذي النقد مبلغ عن فو دي وسأل بعينَيه، ومسح
دقيق. وجٍه عىل ذلك إىل يُجيبَه أن يستِطع لم البارون ولكن

هنالك ما كلَّ امنْح بال؛ ذي بأمٍر هذا فليس كثريًا، أو قليًال املال «ليكن رتشارد: فقال
كان ولو الصليبية، الحرب لخدمة — أعتقد ما عىل — ردَّني الذي النطايس الطبيب لهذا

املقدار.» هذا إىل القيمة يرفع ما الجواهر من فأعطه بيزنط2 ألف عن ينُقص املبلغ
األمري أيها واعلم هللا. وهبَنيها التي الحكمة أبيع ال «إني قائًال: العربي الطبيب فأجاب
بعُت أني لو الضعيفتنَي يديَّ بني أثَره يفِقد منه تناولَت الذي اإللهي الدواء أنَّ العظيم

واملاس.» بالذهب فضائله

قرًشا. وأربعني خمسٍة نحو وقيمتها البيزنطية الدولة يف متداولة كانت ذهبية عملة البيزنط 2
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يف أنه من ألعَجُب هذا إنَّ وهللا املنحة، يرفض الطبيب «إن نفسه ثًا ُمحدِّ فو دي فقال
عمره.» من املائة

السيف، بظباة ما إال البسالة من تعرف ال إنك فو، دي توماس «أي رتشارد: وقال
يستطيع املغربي هذا أنَّ فلتعَلْم أال الفروسية. يف يرسي ما إال فضًال أو جوًدا تعِرف وال
الفروسية.» زهرة أنفسهم يظنُّون الذين ألولئك مثًال يكون أن — نفسه عىل باعتماده —
ثوابًا «كفاني ُمحرتًما: ًرا موقَّ موقًفا ووقف صدره عىل ذراَعيه طوى وقد املغربي فقال
ثانيًة اآلن إليك ل أتوسَّ ولكني خادمه، عن الكالم بهذا ينطق رك3 كامللك عظيًما ملًكا أن
الرشاب هذا اجرتاع تُعاود أن إىل بحاجٍة أظنك ال كنُت وإن ألني فراشك، عىل تستوي أن
ذلك عليك يعود فقد كاملة، قواك تسرتدَّ أن قبل مبتًرسا جهًدا بذلَت إن أنك إال اإللهي،

واألذى.» بالرضِّ
من تحرَّر قد صدري أنَّ صدِّقني ولكن الحكيم، أيها طاعتُك عيلَّ «تَِجب امللك: فقال
أنا إْن اآلن أكِرتث ال وإني جنبي، بني ما تلتِهم طواًال أياًما لبثْت التي جة املتأجِّ النار تلك
الصياح ذلك وراء ما صه! صه، ولكن الرجال، بواسل من رجٍل لُرمح تعريضه إىل بادرُت
األمر.» عن واكشف فو، دي توماس اذهب، املعسكر؟ يف تُعَزف التي النائية املوسيقى وتلك
يف وإخوانه يسري ليوبولد األرشدوق «إنه يقول: وهو عاد ثم دقيقًة فو دي فتغيَّب

املعسكر.» خالل موكٍب يف الرشاب
الثَمل هذا يُخفي أن يستطيع أال ثمل! قد وغٍد من له «يا قائًال: رتشارد امللك فصاح
ثم طرٍّا؟» املسيحي للعالم هذا خزيه يُبدي أن له بدَّ ال وهل ُرسادقه، ستار وراء الوحيشَّ
ترى «ماذا له: وقال — آنئٍذ الفسطاط ولج وقد — منترسا ُكنراد إىل الخطاب ًها موجِّ أردف

املركيز؟» سيدي هذا، يف
برئَت وقد ُمعاًىف جاللتك أرى أْن النبيل األمري أيها ني يرسُّ «كم قائًال: املركيز فأجاب
النمسا.» دوق َقراء من يشء ناله رجٍل عىل شاقٌّ الشأن هذا يف الحديث إنَّ الحد. هذا إىل

بالنبيذ؟4 امُلرتَعة التيوتونية القربة هذه مع الغداء تتناول كنَت هل «ماذا! امللك: فقال
أظنُّك كنُت لقد ُكنراد سري يا ا حقٍّ الضجيج؟ هذا كلِّ إىل به انتهى الذي املَرح هذا له أَنَّى

القصف.» مكان هجرَت كيف ألعجب إني حتى والطرب، للهو ُمحبٍّا رجًال اآلن حتى

رتشارد. الرشقية األمم ي تُسمِّ كانت هكذا 3

النمسا. دوق يقصد 4
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باللمحات — جهَده يسعى منه، وقريبًا امللك وراء وقف قد ذاك إذ فو دي وكان
ادق، الرسُّ خارج يدور كان مما بيشءٍ لرتشارد يبوح بأالَّ املركيز إىل يُشري أن — والشارات

له. يأبَه لم إنه ُقل أو التحذير، هذا يفهم لم ُكنراد ولكن
ال فهو لنفسه، جدوى وأقلُّ لغريه، الجدوى قليل يشءٌ األرشدوق يعمل ما «إنَّ فقال:
لواء يخلع الدوق دام ما فيه أساهم أن أحبُّ ال لعب إال ا حقٍّ هذا وما صانع، هو ما يعرف

مكانه.» رايتَه وينُرش املخيَّم، ذاك وسط جورج سنت جبل فوق من إنجلرتا
تقول؟» «ماذا وقال: القبور يف َمن يوِقظ يكاد بصوٍت امللك فصاح

«… ُحمقه عليه يُمليه ما يعمل أحمق رجًال أنَّ جاللتك يُغضبنَّ ال «كال! املركيز: فقال
تُخاطبني «ال عجيبة: بعجلٍة ثيابه عىل وانثنى مرَقِده من هبَّ وقد رتشارد فقال
كلمًة يلفظ من — شفة ببنِت إيلَّ تنبس أال آُمُرك إني ملتن، دي أْي املركيز! سيدي يا
أيها الصمت تلزم أن هللا ناشدتك — صديق أو بصاحٍب بالنتاجنت لرتشارد فليس واحدة

الحكيم!»
حتى األخرية الكلمة يلفظ يكد ولم ُمتعجًال، ثيابه يرتدي امللك كان األثناء تلك ويف
ولم آَخر، سالح معه وليس ادق الرسُّ من وانطلق الفسطاط، قوائم إحدى من حساَمه انتزع
فو دي إىل التحدُّث يف الرغبة عليه وبَدْت ذاهل، كأنه يَديه ُكنراد فرفع يتبعه. أحًدا يدع
له وقال امللكية، الخيول ُرعاة أحد نادى ثم برشاسة، واندفع خلََّفه توماس السري ولكن
ويتبعني رجاَله يجمع أن إليه واطلب «سولزبري» اللورد بيت إىل «انطلق ُمتعجًال: ُمتلهًفا
رأسه.» يف واستقرَّت امللك، دماء من خرجت قد ى الُحمَّ إنَّ له قل جورج، سنت جبل إىل توٍّا
حديثه، كلِّ إىل يستِمع فلم اللهفة، بهذه الخطاب فو دي إليه ه وجَّ الذي الخادم وذُِعر
البيت ام خدَّ من وزمالؤه الخيل ُرعاة رئيس ذلك إثر عىل وانطلق قوًال؛ له يفقه يَكْد ولم
الربيطانيني الجنود بني الذعر نرشوا ما ورسعان املجاورة، النُّبالء خيام إىل وهرولوا املالك
قيلولتهم، من وهبُّوا اإلنجليز الجند فاستيقظ أحد، به يدِر لم غامًضا الباِعث وبِقَي كافة،
بينهم فيما وأخذوا الرتَف، ألوان من لوٌن كأنها فيها يستغرقوا أن الجوِّ حرارة علَّمتْهم التي
الخيال قوى كفتْهم سؤَلهم يُجابوا أن وقبل الشغب، ذلك وما الجلبة، ِتلُكم ما يتساءلون:
املليك حياة بعضهم وقال باملعسكر، حلُّوا قد العَرب إنَّ بعضهم وقال خرب، من نَقَصهم ما
دوق إن منهم كثرٌة وقالت السابق، املساء يف ى الُحمَّ من هلك إنه بعضهم وقال ُمهدَّدة،
حريٍة يف — الرجال عامة من كغريهم — والضباط األرشاف وبات حياته، اغتال قد النمسا
السالح، شاكي أتباعهم يُبقوا أْن عىل إال يعملوا فلم االضطراب، هذا عىل الباِعث حقيقة من
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بجيش يلَحق ُمستطري رشٌّ تهوُّرهم عن ينُجم أن خشية والسلطان، النفوذ لذوي ُمؤتِمرين
القوم صوت وعال انقطاع، دون صوتها وجلجل اإلنجليزية، األبواق رنني ورنَّ الصليبيني؛
حيٍّ من النداء ورسى ورماحكم!» قِسيَّكم وِرماَحكم! «ِقِسيَّكم ينادون: وأخذوا مذعورين،
بني، امُلتأهِّ امُلقاتلني من الَفوج إثر بالَفوج فيُجاب األخرى، تلو مرًة يرتدَّد وأخذ حي، إىل

الطروبة!» إلنجلرتا جورج «سنت القومية: ودعواهم
امُلختلفة األمم من الرجال من زمرٌة وتجمهرت باملعسكر، األحياء أقرب يف الذعر ورسى
السالح الجميع ورفع يُمثلهم، من املسيحي العالم أقوام من قوٍم لكلِّ كان وربما جميًعا،
من وكان مرمى؛ أو باعثًا له يعرفوا لم الذي املضطِرب املعمعان هذا ظرف يف ُمتكاتفني
أِن بعد ُهِرع وقد — سولزبري» أف «اإليرل أنَّ ع املروِّ املشهد هذا وسط الطاِلع ُحسن
بقية سريَّ قد — بالسالح جني امُلدجَّ اإلنجليز الرجال خيار من ثُلٍة يف فو دي استدعاه
نجدة إىل يسريوا كي السالح، شاكي ويبَقوا يحتشدوا أن لهم وأشار اإلنجليزي، الجيش
أمٌر جاءهم إْن إال يتحرَّكوا وأالَّ الئق، بنظاٍم يتقدَّموا وأْن داع، ذلك إىل دعا إْن رتشارد
من بهم يدفع وما ذعٍر من يتملَّكهم ما عليهم يجلبها قد لجبَة بعجلٍة يسريوا وأالَّ معتَمد،

املليك. سالمة عىل غريٍة
ولم كالشهاب، منطلًقا جورج سنت جبل إىل طريقه يشقُّ رتشارد أخذ اآلونة تلك ويف
أبعُد وثيابُه حواَليه، يتعاىل أخذ الذي والضجيج الهتاف وذلك يحات الصَّ لتلك لحظًة يكِرتث

حشمه. من اثنني أو وواحد فو دي غري يتبْعه ولم االتِّساق، عن تكون ما
جنوده بحيِّ ومرَّ ره، وتهوُّ باندفاعه أثاره الذي الذُّعر من أرسع انطالقه يف وكان
االضطراب يَبلُغهم أن قبل و«أنجو» و«غسقونيا» و«بواتو» «نورماندي» من البواسل
أن إىل الجند من بالكثري دفع قد األملان قصف يرافق كان الذي الشغب يكن وإن —
ولكن الحي، ذلك جوار إىل تقُطن االسكتلنديني ِقلَّة وكانت — عون يتسمَّ أقدامهم عىل يهبُّوا
عجلة، من عليه كان وما امللك شخص لحظ فقد النمر فارس أما يزعجهم، لم اللََّجب هذا
إىل وانضم ومهنََّده، درعه وانتزع فيه، يُساهم كي فسارع داٍن، بدَّ ال الخطر أنَّ فعِلم
وصوَّب — وجزًعا ناًرا اشتعل وقد — سيِِّده ُمسايرة يف ة املشقَّ بعض يجد كان الذي فو دي
العريضتنَي، كتَفيه بهزِّ فو دي فأجابه ق، وتشوُّ تطلٍُّع نظرَة فو دي إىل االسكتلندي الفارس

رتشارد. خطا يُتابعان جنب، إىل جنبًا وانطلقا
الجبل سفح ذاك إذ القوم تحوَّط وقد جورج، سنت جبل سفح امللك بلغ ما ورسعان
دون يُمجِّ كانوا الذين النمسا دوق أتباع من بعُضه زحام، الناس من واحتشد وجوانبه،
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نظَّارة وبعُضه القومية، للكرامة إقراًرا يَعدُّونه كانوا الذي العمل ذلك — هاتفني ُمهلِّلني —
بُغٌض — الشاذ العمل هذا نهاية ليشهدوا — بعٍض إىل بعًضا هم ضمَّ مختلفة، أمم من
الجند هؤالء وسط طريقه يف رتشارد وانطلق مجرَّد. للتطلُّع حبٌّ أو لإلنجليز، النفوس يف
األمواج خالل عنوًة طريَقه يشقُّ وسار بالهواء، رشاُعه امتأل كريم سفنٌي كأنه امُلختلطني

رته. مؤخِّ عىل خريرها خرَّ أو َمسريه بعد األمواج عت تجمَّ إن يُبايل ال امُلتالِطمة،
امُلتنافسة، األعالم فوقها اندكَّت مستوية، األرضصغرية من فسحة الجبل قمة وكانت
برح وما الدائرة، وسط نفسه ليوبولد وكان وحاشيته، األرشدوق أصدقاء يحوُطها فتئ وما
لم الذي االستحسان هتاف إىل يستمع عتم وما مطمئنة، بنفٍس فعَلها التي الفعلة إىل ينُظر
الحلقة إىل يندفع برتشارد إذا غبطته، يف كذلك هو وإذ إليه، توجيهه يف نََفًسا حزبه يدَِّخر

يُقاَوم. ال وحَده جيش امُلتدفِّق بنشاطه ولكنه اثنني، غري ا حقٍّ األتباع من له وليس
التي الجلجلة تلك يُشبه بصوٍت وتكلَّم النمساوي، العَلم إىل يَده مدَّ وقد وقال
الراية جوار إىل الحقرية الخرقَة هذه يضع أن نفسه ثتْه حدَّ الذي ذا «من الزالزل: تسبق

اإلنجليزية؟»
السؤال هذا يسمع أْن ُمحاًال وكان الشخصية، الشجاعة إىل األرشدوق يفتِقر ولم
يف يكن لم الذي رتشارد مَلقِدم شديًدا ذهوًال وذُِهل انزعج ذلك رغم ولكنه يُجيب، أْن دون
السؤال أعاد إنه حتى تلني، ال التي الغيورة امللك شخصية َمبَعثُه رعٌب وتملَّكه الُحسبان،
األرشدوق يُجيب أن قبل — واألرضني السماوات تتحدَّى كأنها نغمٍة يف — أخرى بعد مرًة

النمساوي.» ليوبولد الرجل، ذلك «أنا الطاقة: جهَد الجأش رابَط ويقول
يُقيم وزٍن أي قريٍب ا عمَّ النمساوي ليوبولد يرى فلسوف «إذن رتشارد: فأجاب

ودعواه.» لرايته اإلنجليزي رتشارد
فوق بالعَلم ورمى إربًا، إربًا وحطََّمه العَلم ُرمُحه اقتلع حتى حديثه يتمُّ يَكْد ولم

بقَدَميه. ووطأه الثرى
عىل يجرؤ من التيوتون فرسانكم بني من فهل النمسا! عَلم أدوس «هكذا قال: ثم
شجاعة لهم من الرجال يف ليس ولكن حينًا؛ الصمت ساد وحينئٍذ الحساب؟» ُمناقشتي
الدوق وضمَّ الرجل.» ذلك «أنا قائًال: رتشارد أجاب الدوق أتباع من فارٍس من فكم األملان،

يَه. تحدِّ إنجلرتا ملك عىل ردُّوا الذين أولئك أصوات إىل صوتَه نفسه
أي التواني، هذا «فيَم املجر: حدود من الجسم كبري مقاتل وهو َواَلنَْرود» «اإليرل قال
هذا من نُنِقذه بنا وا هلمُّ بالدكم؛ رشف بقَدِمه يطأ الرجل هذا إنَّ النبالء، كرام يا إخواني

إنجلرتا!» كربياء ولتسقط االعتداء،
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لوال قضاؤه فيها كان رضبة، امللك نحو ه ووجَّ حسامه استلَّ حتى قوله يتمُّ يَكْد ولم
بدرِعه. اها وتلقَّ االسكتلندي الرجل اعرتضها أِن

ذاك: إذ ضجيجه ارتفع الذي الشغَب صوتُه وعال استرشى وقد رتشارد، امللك فقال
«والنرود»، يا فلتِعش وإذن كِتفه، عىل الصليب يحمل رجًال أرضب أال يمينًا أقسمُت «لقد

إنجلرتا.» ملك رتشارد لتذُكر عش ولكن
وهو — خرصه من القامة الطويل املجري الرجَل أمسك حتى حديثه من يفرغ ولم
إىل به ح وطوَّ — الحربية الحركات من غريِه يف يُبارى ال كما الرصاع يف يُبارى ال رجل
وسط ال — عسكري مدفٍع من ينطِلق وكأنه — البدين الرجل ِجسم فتدحرج بُعنف، الوراء
جرِفه وعىل نفسه الجبل حافة فوق وإنما فحْسب، الشاذ املنظر هذا شهدوا الذين النظارة
وتخلخلت كتِفه، عىل أخريًا ارتكز حتى عقب، عىل رأًسا والنرود عليه يتقلَّب أخذ الذي
قوة فيه بَدْت الذي الحادث هذا فارقته. قد الحياة وكأنَّ األرض عىل ملًقى ولِبث عظامه،
عىل أتباعه، من أحًدا أو الدوق ع تُشجِّ لم — البرشية الطاقة تفوق تكاد وهي — امللك
أولئك بالسيوف صلصل لقد ا وحقٍّ الطالع؛ َميمونة بدايته تكن لم الذي السجال يعاود أْن
األقربني ولكن إربًا.» إربًا الجزيرة وغد «مزِّقوا وصاحوا: الخلف إىل بعيًدا وقفوا الذين
النظام، حفظ يف الرغبة ستار هو مصطنع، ستاٍر تحت الشخصية مخاوفهم أخَفوا منهم
وأبينا املقدَّسة الكنيسة سالم الصليب! سالم السالم! «السالم، منهم تسَمع ما أكثر وكنَت

البابا!»
يف فتوٍر عىل فتدل بعًضا بعضها يُناقض كان امُلغريين من املختلفة الصيحات هذه
حواَليه يتطلَّع — األرشدوق راية فوق تزال ما وقَدُمه — رتشارد كان بينما العزيمة،
هصوًرا ليثًا كأنَّ فِزعني، الغاضبون األرشاف منها تراجع عنٌي عدو، عن تبحث كأنها بعنٍي
سيفيهما أنَّ ورغم امللك، جوار إىل مكانهما النمر وفارس فو دي ولبث بالهجوم، ُدهم يتهدَّ
النَفس حتى رتشارد شخص لحماية زان يتحفَّ أنهما جليٍّا كان أنه إال ُمغَمَدين، برحا ما
دفاعهما أنَّ عىل واضحة داللًة ن يدالَّ الفائقة بنيتهما وقوة جسميهما بضخامة وكانا األخري،

امُلستقتلني. دفاع يكون سوف
مشدودة. وِقِيس َمسنونة وحراب برماٍح ذاك إذ كذلك وحاشيته سولزبري دنا وقد

ة املنصَّ واعتىل أرشافه، من اثنان أو واحٌد يتبَُعه فرنسا ملك فيليب جاء اآلونة تلك ويف
هبَّ وقد إنجلرتا ملك ألفى حينما ب التعجُّ بشارات ح ولوَّ الشحناء، تلك سبب عن ُمستعلًما
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امُلتحدي؛ د امُلتوعِّ وقفة وقف وقد الطرَفني، حليف النمسا، دوق وواجه مرِضه، فراش من
يكَره كان ما بقْدر حكمته فيه يُقدِّر وكان — فيليب رآه حينما نفسه رتشارد خجل ولقد
الحارضون ولحظ كصليبي، بصفته وال كملك، بمركزه تليق ال هيئة يف وهو — شخَصه
امَلمزوجة نظرته من وبدَّل امَلهينة، الراية فوق من — عامد غري وكأنه — قَدَمه رفع أنه
يظفر أن ليوبولد وجاهد املباالة؛ وعَدم الطمأنينة فيها اصطنع نظرًة الحارَّة بالعاطفة
بسبب والخنوع الذلَّة موقف يف وهو فيليب رآه حينما كَمًدا يموت وكاد الهدوء، من بيشءٍ

غضبًا. يتَِّقد وهو إنجلرتا ملك من لِحَقتْه التي اإلهانة
أجلها من رعيَّتُه عليه أطلقت التي امللكية الصفات تلك من كثرٍي عىل فيليب وكان
غري «أخيليس»5 رتشارد كان كما «يوليسيز» ندعَوه أن نستطيع أنَّا حتى العظيم، لقب
ساكنًا ُمتزنًا مشورته، يف حازًما عاقًال حكيًما فرنسا ملك كان الصليبية. الحرب يف ُمناَزٍع
القَدم راِسَخ يتابعها خطًة لذلك ويرُسم مملكته، لصالح يُدبِّر فيما يتبرصَّ يعمل، فيما
منه أدنى السيايس إىل أنه إال نفسه، يف ِمقدام ر، موقَّ ملك سلوكه يف وهو العزيمة؛ ثاِبَت
أصابته، عدواها ولكنَّ اختياره، محض من تكون أْن الصليبية للحرب كان وما امُلقاتل. إىل
ولو أرشافه. عليها أجمع قوية رغبٌة إليها دفعتْه كما فرًضا، الحملة الكنيسة عليه وفرضْت
األسد قلب عىل ُخلقه يف يعلو لكان رفًقا، أشدَّ العرص كان لو أو الظرف، غري الظرف كان
العقل يكون ال — فيه البتَّة رويَّة ال أمٌر ذاتها يف هي — صليبية حرب يف ولكن الجسور،
يتطلَّبها كان التي الفروسية، شجاعة أنَّ ولو قْدرا؛ أقلَّها إال الصفات جميع بني من السليم
ولذا قدِرها، من ذلك لحطَّ الِحكمة آثار من أثٍر بأدنى اختلطت الحرب، ومرشوع العرص
املصباح كضوء إال كانت ما بأنفه، الشامخ ُمنافِسه بصفات قيست إذا فيليب، مزية فإنَّ
ما نصف النَّفع من له ليس الذي د امُلتوقِّ امِلشعل وَهج جوار إىل ُوِضع إذا الصايف الضئيل
رتشارد عن بحطَِّته يحسُّ فيليب وكان أمثاله. عرشة الَعني عىل األثر من له أنَّ إال لآلخر،
ينتِهَز أن عجيبًا وليس النفس. كريم أمرٍي كلُّ به يحسُّ أمًلا لذلك فيأَلم الجمهور، أعني يف
وكان نفسه، قدر من يرفع بحيث منافِسه جوار إىل شخصيته يُقرِّر كي تسنح فرصٍة كلَّ
ر والتهوُّ العناد عىل فيها والهدوء الحكمة تنتِرص التي املناسبات تلك إحدى ذاك إذ الظرف

والعنف.

هومر. إلياذة يف تان هامَّ شخصيَّتان و«أخيليس» «يوليسيز» 5
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صاحب بني الوالء، له أقَسما الصليب يف بأخَوين يَليق ال الذي الشجار هذا وراء «ما
وُعُمدها املقدَّسة الحملة هذه لزعماء يجوز كيف ليوبولد؟ الدوق واألمري إنجلرتا ملك الجاللة

«… أن
يشءٍ عىل ُوِضع وقد نفسه ألفى حينما صدره يف النار َجت تأجَّ وقد — رتشارد فقال
ملك العتاب هذا بعَض «مهال املوقف: هذا يستنِكر كيف يدِر ولم ليوبولد، مع املساواة من
منِّي فالقى ِقحِته عىل دلَّ قد — شئت إن — الدعامة أو األمري أو الدوق هذا إنَّ فرنسا؛

َمهني!» وغٍد أجل من كثري لشَغب هذا إنَّ ا وحقٍّ فيه. نحن ما هو وهذا الجزاء.
الخزي هذا يف مَلكي أمرٍي كلِّ وإىل إليك أعَمد إني فرنسا، ملك جاللة «أي الدوق: فقال

وداسها.» ومزََّقها رايتي نزع قد هذا إنجلرتا ملك إنَّ منه. وعانيُت كابدتُه الذي املشني
رايتي.» جوار إىل يرفَعها أْن الجرأة من بلغ ألنه «أجل، رتشارد: فقال

هذا.» يل تُخوِّل لك كندٍّ مكانتي «إنَّ فيليب: ُمثول عه شجَّ وقد الدوق فأجاب
لفعلُت وبيني بينك املساواة هذه أعلنَت لو جورج القديس «وحقُّ رتشارد: امللك فقال
يها.» تؤدِّ أن لرايٍة يمكن وظيفٍة بأدنى إال تَليق ال التي اة امُلوشَّ الراية بهذه فعلت ما بك

هذا يف مخطئ أنه النمسا دوق اآلن أُري ولسوف إنجلرتا، ملك أخي «صربًا فيليب: فقال
إنجلرتا لعَلم نريض إذ أننا، النبيل الدوق أيها تظننَّ «ال وقال: الكالم استأنف ثم الشأن.»
— املستقلني الصليبية الحرب ملوك نحن — نقرُّ معسكرنا، يف العليا املكانة يحتل أن
يشء، يف الصواب من هذا ليس ، كالَّ قدًرا؛ منه أحطُّ أو شأنًا، رتشارد امللك من أصغر بأننا
فيما نفسه رتشارد امللك ليس الذي األعظم فرنسا عَلم وهو — ذاته الجهاد لواء دام ما
ولكنَّا إنجلرتا.6 ليوث من أدنى مكانًة اآلن يتبوَّأ — له تابًعا إال الفرنسية أمالكه يخصُّ
طرْحنا قد حربيِّني اج وكحجَّ الوالء، يمني جميًعا له أقسْمنا قد — الصليب يف كإخوٍة —
فتخيَّلُت املقدَّس، القرب إىل طريًقا بسيوفنا نشقُّ وأخذنا جانبًا، وكربياءها الدنيا عظمة
— القتال يف ومآثره الذائع لِصيته احرتاًما — رتشارد للملك األمراء من وغريي نفيس أنا
هذه غري بواِعث وتحت املكان، هذا غري مكاٍن يف له لنُسلِّمه كنَّا ما الذي التصدُّر هذا عن
أقول، ما تدبَّرت لو النمسا، دوق امللكية الفخامة صاحب يا أنك يقنٍي عىل وإني البواعث.

اإلنجليزي. العَلم يقصد 6

157



الطلسم

إنجلرتا ملك جاللة بأن ثقٍة عىل وأنا املكان، هذا يف رايتك رفعَت أنك عىل تأسف سوف
مهانة.» من بك ألحَق ملا هذا بعد يُرضيك سوف

األمور ت ادلهمَّ حينما مطمنئ بعيد مكاٍن إىل أَويا قد كالهما واملهرِّج امُلحدِّث وكان
أوشك قد — بضاعتهم ُجلُّ وهو — املكان أنَّ عَرفا أن بعد عادا ولكنهما بالقتال، وأنذرت

اليوم. ذلك يف الحكم هو يكون أن
بعصاه هزَّ لقد حتى السيايس فيليب خطاب من املحدِّث) (أي األمثال رجل ُرسَّ وكم
به وبلغ لديها، ماثًال كان التي الحرضة ونِيسَ فيليب، قال ما يؤيد كأنه الكالم اختتام عند

هذا. من أحكم بكالٍم حياته يَُفْه لم نفسه هو إنه قائًال عقريته رفع أن النسيان
صوتك رفعت إن ولكنك تقول، فيما ُمصيبًا تكون «قد وقال: شوانكر جوناس فهمس

بالسياط.» فستُرضبنَّ بالكالم
العام الصليبيِّني مجمع إىل النزاع هذا أمر يرفع سوف بأنه مكتئبًا، الدوق، وأجاب
بالعاَلم األذى بالغ خزيًا يرَفع بأن قمني إنه عنه وقال كثريًا فيليب عليه أثنى رأي وهو —

املسيحي.
حتى لفيليب وأنصت ُمبال، أو ُمكرتٍث غري هيئته عىل كان كما بِقي فقد رتشارد أما
ى الُحمَّ زالت وما َوْسنان، «إني جهوري: بصوٍت قال ثم فصاحته، َمعني يَنضَب أن أوشك
إال أكتُم ال دائًما أني لتعِرف وإنك عليم، بِمزاجي إنك فرنسا، ملك أخي أي برأيس. تلعب
أمرٍي عىل إنجلرتا رشف يمسُّ أمًرا أعِرض لن أني والحني التوِّ يف إذن فاعلم اللفظ؛ من قليًال
وإن حتى — منه ثالثة رماح مدى عىل ترتفع راية وأية قائم، لوائي هذا بابا. أو مجمع أو
تلك كحظِّ حظها يكون فلسوف — اآلن عنها تتحدَّث كنَت أظنُّك التي فرنسا راية كانت
أن هذه الضعيفة جوارحي تستطيع التي تلك غري ترضيًة منِّي تناولوا ولن امَلهينة، الخرقة
خمسًة منازيل يكن وإن حتى وربي، أي النزال؛ عىل منكم يجرؤ من بُمبارزة وذلك تؤديها،

فحسب.» واحًدا ال أبطالكم من
قد وكأنه خرافة، بعَدها ما خرافة لحديث هذا إنَّ «تاهلل زمالئه: إىل همًسا املهرج فقال
هراء.» وأكثر غفلًة رتشارد من أشدُّ هو من هناك أنَّ إال إخال فما ذلك ومع عنِّي، صدر

الرجل؟» ذلك يكون أن عىس «ومن الحكمة: رجل وقال
أيها يا هيه النزال. قِبل أحدهما أنَّ لو امللكي، دوقنا أو فيليب هو «ذلك املهرج: فقال
الذين أولئك دام ما امللوك، عظام من نكون أن وإيَّاك أجَدَرني كان ما وهللا الحكيم، امُلحدِّث
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مثيل ج، واملهرِّ باألمثال املحدِّث دور يُمثِّلوا أن يستطيعون رءوسهم عىل التيجان يحملون
تماًما!» ومثلك

يَه تحدِّ رتشارد عىل فيليب أجاب وحدهما، الحديث بهذا ُمشتغالن الرجالن هذان وبينا
تتَِّفق ال جديدة خصوماٍت أوِقظ كي هنا إىل آِت لم «إني وقال: وهدوء هوادٍة يف الجارح
كما إنجلرتا ملك أخي أبرح إني بها. نشتغل التي املقدَّسة والقضية أقسمناها، التي واليمني
هه نوجِّ ما إال الخصومة من فرنسا8 وزنبق إنجلرتا7 أسد بني تكون ولن أخاه، األخ يربح

الكفار.» أعدائنا صفوف عىل حاِملني مًعا
باإلخالص ُمفعم وقلبه يَده ومدَّ املليك.» أخي يا رابحة صفقة «هذه رتشارد: فقال
لتنفيذ الفرصة لنا تُتاح قد قريب «وعما قال: ثم ِره، تهوُّ رغم الكريم طبُعه به يتَّصف الذي

املجيد.» األخوي االتفاق هذا
الظرف هذا صداقة يف كذلك يُساهم النبيل الدوق هذا «دْع وقال: فيليب فأجابه
إىل يصل كي أخرى، ويؤخر ِرجًال يُقدِّم االكتئاب، بعض مكتئبًا الدوق واقرتب السعيد.»

ما. تسويٍة
األرشدوق ه فوالَّ غفلتهم.» يف أو الغافلني يف أفكر ال «إني مكرتث: غري رتشارد فقال
الشجاعة ألوان من «إنَّ وقال: يرتاجع وهو رتشارد إليه ونظر امليدان، من وانسحب ظهره
كنَف يف حارٍس بغري العَلم هذا أبرح لن وإني ليًال، إال للعيان يظهر ال كالرياعة، لونًا
أي عنه؛ تدفع بأن وحَدها كفيلٌة األُسد عيون فإنَّ النهار، ضياء انبثق إذا أما الظالم،

إنجلرتا.» رشف عىل السهر وأُكلِّفك العَلم، برعاية إليك أعهد إني الجلزالندي، توماس
عيلَّ يجب لها، لسالمة رتشارد حياة يف وإن عيل، عزيزة إنجلرتا «سالمة فو: دي فقال

هذا.» بعد هنا نرتيَّث أال وينبغي الفسطاط، إىل بجاللتك أعود أن
فو.» دي يا صارم غليظ ُممرِّض أنت «إنما وقال: ابتسامٍة عن امللك شفتا فانفرجت
لك َمدين إني الجسور، االسكتلندي «أيها وقال: كنث السري مخاطبًا الحديث واصل ثم
كما برقابته ُعنيَت هالَّ مرفوًعا! إنجلرتا لواء ترى هناك جزيًال. لك أردُّه وسوف بالجميل،
من أكثر عنه تبتعد ال الفروسية؛ رشف فيه يُحِرز الذي اليوم عشية بسالحه الناشئ يُعنى

إنجلرتا. لعَلم رمز 7
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رجال ثالثة من أكثر هاجمك لو — إهانة أو أذًى أيَّ بجسمك عنه وادفع رماح، ثالثة طول
املهمة؟» بهذه تقوم فهل البوق. يف فانُفخ آٍن يف

وسوف قصايص، َلحياتي أدائها يف ُت قرصَّ ولنئ رغبة، عن بها «ألقوَمنَّ كنث: فقال
هنا.» إىل فوًرا وأعود سالحي أمتِشق

وراء يُخفي وكالهما اآلخر، أحدهما وإنجلرتا فرنسا مِلكا االنرصاف يف استأذن وحينئٍذ
ظنِّه يف كان ما فيليب من فيشكو رتشارد أما اآلخر؛ من شكواه أسباَب املجاملة من ستار
إزاء املشني مسلَكه األسد قلب من فيشكو فيليب وأما النمسا، دوق وبني بينه فضوليٍّا ًال تدخُّ
سبيله، منهم كل وسلك اآلن، تسلَّلوا فقد االضطراب، هذا حشَدهم الذين أولئك أما طه. توسُّ
استخفاف شابها حتى تُفارقه لم التي ُعزلته يف ِته قمَّ عىل النزاع دار الذي الجبل ُمخلِّفني
عىل اإلنجليز عاب فبينما هواه؛ عىل كلٌّ اليوم ذلك حوادث عىل الرجال وحكم النمسا؛ دوق
األكرب اللوم صبِّ عىل األخرى األمم أهُل أجمع للنزاع، بسبٍب تقدَّم من أول أنه النمسا دوق

رتشارد.» صَلف وعىل الجزيرة رجل كربياء عىل
الشدَّة من أثًرا أبلغ الدهاء أن رأيَت «أما املعبد: فرسان لرئيس منترسا مركيز وقال
ولسوف والرماح، الصوالجة من الرابطة هذه توثِق كانت التي املواثيق حللُت لقد والعنف،

متنافرة.» ُمتناثرة اقط تسَّ وهي قريب عما تراها
باسل واحد رجل هناك كان لو خطتك أحكم كان «ما وقال: املعبد رئيس فأجاب
إن عنها. تحدَّثت التي الروابط ُعري بسيفه يفِصم البارد الدم ذوي النمساويني أولئك بني

إربًا.» إربًا الحبل تقطَّع إذا يكون لن ذلك ولكن ثانية، تلتئم قد انحلَّت إذا العقدة
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جميًعا اإلنسان بني تُغري املرأة هي

جاي

مغامرة أو خطرة، وظيفًة يكون ما كثريًا الفروسية أيام يف العسكرية الشجاعة جزاء كان
يصعد اإلنسان مثل ذلك يف مثلهم ِمَحن؛ من كابد ا عمَّ له تعويًضا الرجل إىل تُسنَد ُمهلكة،

خطًرا. أشد صخرة إىل ارتفع صخرة تسلَّق كلَّما عاليًا، جبًال
واقًفا االسكتلندي كنث كان ضياء، يتألأل السماء كِبد يف والقمر الليل، منتصف ففي
تلك رمز ويحمي نائيًا، ُمنعزًال يخُفرها إنجلرتا راية جوار إىل جورج، سنت جبل قنَّة فوق
أعداءً بكربيائه رتشارد ها صريَّ التي األلوف تلك من برأسواحٍد تلعب قد إهانٍة أية من األمة
الرضا اكتسب قد أنه له وُخيِّل األخرى، تلو واحدٌة الفكر خطري املقاتل هذا برأس ودار له.
الرجال، شجعان جموع بني يُميِّزه يكن لم آنئٍذ حتى الذي الفارس، امللك ذلك عيني يف
الذي الخطر للموقف كثريًا كنث السري يكرتث ولم الذائع؛ ِصيتُه رايته تحت جمعهم الذين
فيه يُشعل الرفيعة املكانة ذوي من لفتاٍة ُحبِّه يف تفانيه وكان امللكية، الرعاية إليه ساقتْه
تلك أن إال املألوفة، الظروف تحت وصِلها يف األمل فاقد كان لقد ا وحقٍّ العسكرية. الحماسة
وقد — كنث يُعد ولم املقاربة، بعض «أُديث» وبني بينه ما قاربت أخريًا وقعت التي األحداث
الرعاية َمحط هو وإنما الذِّكر، خامل ِمقحاًما — رايته بحراسة وميََّزه رتشارد عليه منَّ
نِكرة اليوم بعد يكون ولن مستواها. عن يكون ما أبعَد يكن وإن األمريات، من أمريٍة من
فلسوف إليه، أُسند الذي بالعمل قائم وهو وُقتل غرَّة، حني عىل أُخذ أنه ولو النكرات، من
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كما الثناء، األسد قلب من — الجالل يُحوطه موتًا يكون أن اعتزم وقد — بموته يستحقُّ
األَُرس بنات من الجميالت تذِرُفه والدمع، األىس موته يتبع وسوف له، باالنتقام منه يظفر
كما يموت أن يخىش أن عىل يحِمله ما اليوم بعد يبَق ولم اإلنجليزي. البالط يف الكريمة

الرجال. صغار يموت
ذلك يغذيها التي وأشباهها، الطامحة الخواطر بهذه االستمتاع يف كنث السري اسرتسل
يظل ولكنه الخيال، يف ويسبح ويرتفع فيعلو يُحلِّق الذي الفروسية روح الهمجي، الروح
إال عليه تعيب ال وقد مخلص، كريم روح هو النفس. حبِّ شوائب من طاهًرا نقيٍّا ذلك رغم
كلها والطبيعة ونقصه. اإلنسان وضعف يتَِّفق ال العمل خطط من يرُسم وما أغراضه يف أنه
ة املمتدَّ والصفوف الحاِلكة، الظالل يف أو الهادئ، القمر ضياء يف نائمة كنث السري حول
يف أو القمر، ضوء يف قائمة وهي — بالنور متألِّقة أو كانت ُمظلمة ادقات، والرسُّ الخيام من
سارية جوار وإىل مهجورة، مدينٍة يف الطرقات تكون كما ساكنة، صامتة كانت — الظالم
يرَكن خفارته، يف وهو األوحد كنث السري رفيق قبل، من ذَكْرنا الذي الكلب يرقد كان العَلم
أدرك قد النبيل الحيوان هذا وكأنَّ القدم؛ وْقُع عدوٍّ من دنا كلَّما باكًرا له نذيًرا تنبُِّهِه إىل
سمع ما وإذا الثقيل، العَلم ثنايا إىل اآلخر بعد الحني ت يتلفَّ فأخذ الرقابة، هذه مرمى
ُمتكرِّر عميق بنباٍح أجابه املعسكر، يف الدفاع وأماكن النائية الصفوف من الحرَّاس صياح
الَفينة الشامخ رأسه يخفض وكان واجبه، أداء يف يِقظ كذلك أنه يؤكد كأنه ومتواِصل،
أثناء القصرية دوراته يدور وهو األخرى بعد مرًة سيُِّده به مرَّ كلَّما ذيَله ويهزُّ الفينة، بعد
نحو نظَره ومصوبًا رمحه، عىل ُمتكئًا الذهن، شارد صامتًا الفارس وقف وكلَّما حراسته؛
الخيايل، التعبري هذا صح إنَّ خواطره.» سلسلة عليه يقطع «أن األمني صاحبُه اجرتأ السماء،
ًال ُمتوسِّ أحالمه من فأيقظه الكبري، الخِشن فمه بُمقدِّم القفاز ذواتي يديه الفارسيف ووَخز

لحظة. بعض أو لحظًة ِّ يُدهلل أْن إليه
وأخريًا، بال، ذو أمٌر فيهما يقع أن دون ساعتان الفارس رقابة من مت ترصَّ وهكذا
إىل ينطِلق أن يُوشك كأنه عليه وبدا ُمحتدًما، ينبَح هم الشَّ الكلب هذا أخذ بغتة، حني وعىل
حتى ارتقاب، عىل كأنه تريَّث، ذلك رغم ولكنه حلوكة، أُشدِّها عىل الظالل حيث األمام،

صاحبه. يريد ما يتعرَّف
«من الظليل، الجبل جانب عىل ُقُدًما يزَحف شيئًا بأنَّ أحسَّ وقد كنث السري فقال

هناك؟» السائر
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ماِرِدك1 أقدام قيِّد و«موجيس» «مارلني» «باسم السمع: يعاُفه خِشن صوٌت فأجابه
آتيك.» فلن وإال األربَع، هذا

أسفل يف يراه ال يكاد يشءٍ يف استطاع ما الثاقب ببِرصه حدَّق وقد كنث السري فقال
من الداني أيها تكون أن عىس «ومن هيئة: أو شكًال له يتبنيَّ أن يستِطع ولم امُلنحَدر،

الحياة.» أو للموت هنا أنا إنما حذار! حذار! منصبي،
من بسهٍم فسأرميه وإال الطويلة، شيطانك مخاِلب «أبعد قائًال: الصوت عليه فردَّ

قويس.»
القوس. تشدُّ حينما تسمعه الذي كذلك جذب أو انثناءٍ صوت الحني ذات يف وُسمع

القديس فبحقِّ وإال القمر، ضوء يف وتعال تثِنها، وال قوسك «أِقم االسكتلندي: فقال
شئت!» من أو شئَت ما وكْن أرًضا، ألطرحنَّك أندراوس

كأنه كان الذي الجسم ذلك نحو ببِرصه ودنا يتكلم، وهو وسطه من برمحه وأمسك
يكن وإن أحيانًا، يُستخَدم والسالح — يده من قذِفه يف يفكر كأنه بسالحه وهزَّ يتحرَّك،
بسالحه فرمى مقصده، من استحى كنث السري ولكن الرماية. تلزم حني إليه ويُركن نادًرا،
عىل أقبل قد ُممثل وكأنه عاجز، ُمقَعد مخلوق القمر ضوء إىل الظالم من أقبل حينما أرًضا
ذََكر أنه عنه، بعيًدا يَزل وملَّا َخْلقه، وتشويه الغريب ِزيِّه من كنث السري عرف وقد املرسح،
املشاهد ذاكرته إىل عادت عينها اللحظة تلك ويف جدة». «عني معبد يف رآهما اللذين القزَمني
مرآها، يف القزم هذا عن االختالف جدَّ تختلف وهي الفريدة، الليلة تلك يف رآها التي األخرى
يُدمدم وهو جواره إىل ورقد العَلم إىل فأوى الحني، يف الكلب أدركها بإشارٍة كلبه إىل وأومأ

مختنق. بصوٍت
العدو هذا من سالمتها من أيقنَْت بعدما املشوَّهة،2 الصغرية اإلنسانية الصورة هذه
ساَقيه عىل ا شاقٍّ الصعود وكان اإلعياء؛ من تلَهُث وهي الجبل تصعد أقبلت امُلخيف،
باللعبة أشبَُه وهي الصغرية، القوس يُرساه إىل نقل القمة، مستوى بلغ وملَّا القصريتنَي،
الكرامة موِقف ووقف الطري، صغار بها يصيدوا أْن األوان ذلك يف لألطفال يسمح كان التي
كان أنه عىل هيئته وتدل كنث، السري إىل وكياسة برشاقٍة يُمناه ومدَّ بالنفس، واالعتزاز
الحدَّة رنة فيه بصوٍت إليه طلب كنث، السري ذلك يفعل لم وملَّا يلثمها، أن منه يرتقب

الكلب. هنا باملاِرد يقصد 1
القزم. إىل هنا اإلشارة 2
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قد أو لكرامته؟ الواجب الوالء «نكتبانس» إىل تؤدي ال ملاذا الجندي، «أيها وقال: والغضب
نسيته؟»

العظيم، نكتبانس «أي وقال: املخلوق هذا حدة من ف يُخفِّ لو يودُّ الفارسوهو فأجاب
أؤدي كجندي إني إذ العفو، ألسألك وإني عيناه. عليك وقعت من كلِّ عىل عسري هذا إنَّ
حراستي، مكان من يدنَو أن شاكلتك من لرجٍل أسمح أن يل ليس بيدي ورمحي واجبي
ما قْدر عىل خاشًعا لك وأخضع كرامتك، أحرتم أني وحسبُك سالحي، عىل يُسيطر أن أو

يخضع.» أن مكاني يف جندي يستطيع
الذين أولئك حرضة إىل تصحبني قليل بعد كنَت إن هذا، «حسبي نكتبانس: فقال

أستدعيك.» كي هنا إىل بي بعثوا
تريد، بما أصدَع أن كذلك األمر هذا يف أستطيع ال العظيم، «سيدي الفارس: فأجاب
يف تعذُرني أن منك ألتِمس فإني ولذا الفجر؛ مطلع حتى الراية هذه ألزم أن أُمرت فلقد

كذلك.» الشأن هذا
يُفِلت يَدَعه أن يُطق لم القزم ولكن الجبل، فوق َمسريه استأنف حديثه أتمَّ وبعدما

السهولة. بتلك لجاجته من
سيدي يا أطعتني إما إيلَّ، «استمع يعرتضسيبله: كي كنث السري قبالة وقف وقد فقال
تستنِزل أن بجمالها تستطيع التي تلك باسم أمرتُك أو واجبك، عليك يُحتِّم كما الفارس
عليائها.» من هبوطها بعد الخالدة املخلوقات هذه عىل تُسيطر أن وبجاللها عاَلمه، من الجنَّ
أنَّ وظنَّ نفسه، عن وردَّه كبَتَه ولكنه االحتمال، بعيد وْحيش خاطٌر للفارس فخطر
ذلك ومع كهذا. رسول لسان عىل كهذه رسالًة وهواه قلبه غادة إليه ترِسل أن امُلحال من
وأصُدقني الفور عىل ني خربِّ نكتبانس. يا عنِّي «اذهب وقال: رعشة صوته ويف أجاب فقد
تعاونك رأيتُها التي الحوراء غري امرأة عنها تتحدَّث التي الكريمة السيدة هذه هل القول،

جدة؟» عني معبد تكنس وأنت
بها عقْدنا التي السيدة أن أفتظنُّ امُلدَّعي! الفارس أيها هذا «ما قائًال: القزم فأجاب
إنَّ كال، مثلك؟ بتابٍع وتتعلَّق نفسها تستذلُّ جاللتنا، ورفيقة عظمتنا، رشيكة امللكي، حبَّنا
التي الحسناء آرثر عروس «جنفرا»3 املِلكة برىض جديًرا بعُد لسَت ولكنك لعظيم، رشفك

زوَجه. هنا بها ويقصد الشهرية، األسطورة يف آرثر امللك زوج هي 3
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إن إيلَّ، انظر ولكن، أقزاًما؛ أمراؤهم، حتى قاطبة، الناس لها فيبدو مرتفًعا مقعًدا تعتيل
تعطََّفْت الذي األمر ذلك اْعِصه، أو صاحبتِها أمر فلتُِطع تُنكرها أو الشارة هذه تعِرف كنَت

عليك.» بفرِضه
أن الرجل فاستطاع ياقوت، من خاتًما الفارس يدي بني وضع حديثَه، أتمَّ وبعدما
السيدة إصبع عادة به يتحىلَّ الذي ذلك أنه — القمر ضياء يف حتى — ملحة يف يتعرَّف
الشارة صدق يف يرتاب أن له كان ولو لخدمتها. نفسه كرَّس التي الكريم، األصل ذات
الخاتم، إىل مربوًطا كان الذي القرنفيل، اللون ذي املعقود الصغري الِوشاح من الستيقن
القرنفل ينتِرص أن عىل عمل مرٍة من وكم قلبه. سيدة نفس إىل الرغيب اللون كان فذلك
لون هو اللون ذلك أن ُمدَّعيًا القتال، ميدان أو املصارعة حلبة يف ألواٍن من عداه ما كلِّ عىل

وأتباعه. حاشيته
اليد. تلك بني الشارة هذه رأى حينما يخرس أن وأوشك كنث، السري ُصعق لقد ا وحقٍّ
أن هللا ناشدتُك الشاهد؟ هذا أخذَت ن ممَّ ني خربِّ تقدَّس، ما كلِّ «باسم الفارس: فقال
وتُحدِّثني رزينًا، ثابتًا تكون وأن لحظتنَي، أو لحظًة الشارد ذهنك — استطعَت إن — تجمع
مجال هذا فليس تقول، فيما وحاذر رسالتك، الغَرضمن حقيقة وعن أرسلتْك، ن عمَّ شيئًا

املجون.»
من أكثر الشأن هذا عن تعرف أن أفرتيد غافل، ُمتيَّم لفارس إنك ا «حقٍّ القزم: فقال
نتحدَّث أن نُريد ال إنا امللوك؟ من ملك بها إليك ألقى أمريٍة من األمر ي بتلقِّ ف تترشَّ أنك
واعلم صاحبته، إىل تتبََعنا أن نفوذ، من له وبما الخاتم، هذا باسم نأمرك أن من بأكثر إليك

والئك.» واجب يف ُجرم تتوانى دقيقٍة كل أن
قد مهمة أية سيدتي تعرف هل قليًال، تريَّث الكريم، نكتبانس «أي الفارس: فقال
اللهم، رحماك — حياتي بأنَّ عليمة هي وهل بها، أقوم مكاٍن أي ويف املساء، هذا إيلَّ أُسندت
حتى الراية هذه حراسة عىل يتوقَّف رشيف، إنما ، كالَّ — حياتي عن أتحدَّث أن يل كيف
الخضوع؟ واجب ألداء يكن وإن حتى أُخلفها بأْن ترىضهي أن يجوز وهل النهار؛ ُمنبَثَق
بمثل إليه بعثَْت حينما خادمها مع تمَزح أن أرادت قد األمرية إنَّ محال، ألمر هذا إنَّ ، كالَّ
رسوًال.» لها مثلك اختارت قد أنها أذُكر حينما وبخاصة ذلك، غري أظنُّ وما الرسالة، هذه
إنني شئت، بما «اعتقد الجبل قنَّة عن يفصل أن يريد كأنه ت تلفَّ وقد نكتبانس فقال

هللا.» فْألستودعك وإذن أمينًا؛ أو خائنًا امللكية السيدة لهذه كنَت إْن كثريًا أكِرتث ال
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سؤاٍل عن أجبْني تربح؛ أالَّ إليك ل أتوسَّ إني هنا؛ البث قليًال، «البَث كنث: السري فقال
املكان؟» هذا من قريبٌة بك بعثْت التي السيدة هل واحد،

كما حسابًا، واألميال للفراسخ اإلخالُص يَحِسب هل هذا؟ شأن «وما القزم: فقال
أيها لتعَلم ولكن، أبعاد؟ من يقطع ما بمقدار عمله عىل يؤَجر الذي الفقري الساعي يحِسب
به وليس وزن، له ليس مثلك تابٍع إىل بي بعثْت التي الحسناء، الخاتم صاحبة أن امُلرتاب

القوس.» هذه من هم السَّ مرمى من أكثر املكان هذا عن تبُعد ال إقدام، أو ِصدق
أو زيف من أثٌر بالشارة ليس أن يتثبَّت أن يريد كأنه الخاتم، يف الفارس فحدَّق

هناك؟» طويًال سأمثُل «هل للقزم: قال ثم بُهتان،
ال إني — طويًال بقولك تعني ماذا «طويًال! وقال: الطائش بأسلوبه نكتبانس فأجاب
ُمتالِحقة أنفاس إال الزمن ما — ُمبهَمة كلمة إال هي إْن به، أحسُّ وال معنى للزمن أدرك
ينبغي الحق للفارس الوقت أنَّ عرفَت هالَّ امِلزَولة. بظلِّ ونهاًرا األجراس برنني ليًال نقيسها

سيدته؟» سبيل ويف هللا سبيل يف عمٍل من يؤدي بما إال يُقاس أال
تستدعيني هل ولكن األرعن، الطائش فم من الصدق لكلمة إنها ا «حقٍّ الفارس: فقال
بضع نستأِخَره أن يمكن وهال سبيلها؟ ويف باسمها باٍل ذي بعمٍل أقوم كي ا حقٍّ سيدتي

النهار؟» ينبثِق حتى ساعاٍت
رمال من حبَّاٍت عُرش ب تترسَّ ا ممَّ وبأرسع توٍّا امُلثُول منك تريد «إنها القزم: فقال
لفظة كلماتها هي هذي البارد، الدم ذو امُلرتاب الفارس أيها إيلَّ استِمع الزمن؛4 مقياس

األكاليل».» تضفر أن ُوسعها يف الورد منها يتساَقط التي اليد إنَّ له «قل لفظة:
وأقنَعه الذَِّكر، ألوف كنث السري ذهن يف أثار جدة» «عني بمعبد لقائها إىل اإلملاع هذا
رغم — الزهر براعم وكانت عليها، غبار ال صادقة القزم إيَّاها بلََّغه التي الرسالة بأنَّ
ولم قليًال الفارس فوقف قلبه، إىل تكون ما وأقرب درِعه، تحت مكنوزة تزل ملَّا — ذبولها
تعِرض ربما التي الفريدة وهي — الفرصة هذه يدََع أن عىل قوية عزمًة يعتِزم أن يستطع
الحني ذلك ويف — قلبه عىل ملكًة ها والَّ التي تلك عينَي يف بالرِّضا فيها ويفوز حياتَه، له
عىل يتبعه أو الخاتم يُردَّ أن ا إمَّ عليه وعرض القول، عليه كرَّر بأن ارتباًكا القزم زاَده

الفور.

بمقدار الزمن به ويعَرف بالرمال، أعاله يمتلئ الوسط، دقيق الطرَفني ُمنبِعج إناء هيئة عىل مقياس هو 4

األسفل. طرفه إىل األعىل طرفه من ب يترسَّ ما
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ويقول: يدمدم وهو الكالم واصل ثم واحدة.» لحظة تريَّث مهًال. «مهًال، الفارس: فقال
يقِسم الُحر الفارس عىل ا ممَّ أكثر الواجبات من عيلَّ رقيق أو تابع رتشارد للملك أنا «هل
بالرمح رشفه من ألرفع هنا أجله من أتيُت قد عساني وَمن الصليبية؟ الحرب خدمة عىل

البارعة!» ولسيدتي املقدَّس لغَرِضنا أتيُت إنما والسيف؟
ُردَّ املتواني. الخائن الفارس أيها الخاتم! «الخاتم! يقول: وهو َجِزًعا القزم به وصاح

إليه.» بالنظر أو ه بمسِّ جديًرا فلسَت الخاتم إيلَّ
خواطري؛ تُزِعج ال الكريم. نكتبانس يا واحدة برهة لحظة. «أمِهْلني كنث: السري فقال
إلنجلرتا، الوالء أقسم كتابٍع هنا أألبَث صفوفنا، عىل وا ينقضُّ أن يوشكون األعراب أن هْب
وأقاتل اليمني يف الحنث إىل أسارع أم خضوع، أو لذلٍَّة مليكها كربياء يلني أال عىل وأسعى
سيدة حبيبتي به تأُمرني ما إال هللا سبيل بعد وليس الحنث، إىل بل كال، الصليب؟ أجل من
إني نكتبانس، أي نفيس! عىل أخذُت الذي والوعد األسد قلب مشيئة يف الرأي ما ولكن قلبي،

هنا؟» عن بعيًدا سائر أنت هل يل تقول أن أخرى مرًة أناشدك
يتألأل القمر ترى َريب ال وأنت ادق؛ الرسُّ ذلك إىل بل «كال، وقال: نكتبانس فأجاب

املليك.» فداء تستحق والتي أعاله، ج تتوِّ التي بالذهب، اة امُلوشَّ القبَّة فوق
من ذلك بعد ينُجم قد ما كلِّ عن عينيه وأغمض اليأس، تملَّكه وقد الفارس فقال
الكلب لنباح هناك من أستِمع أن أستطيع وإني لحظة، بعد أعود أن أستطيع «إني نتائج:
أُتمَّ كي العود يف وأستأذنها سيدتي قَدَمي لدى أرتمي لسوف — إنسان العَلم من اقرتب لو
«راِقب العَلم): ُرمح جوار إىل عباءته وطرح كلبه (ونادى رزوال؟» يا أسِمعَت — رقابتي

يقرتب.» أن ألحٍد تسمح وال املكان، هذا
جلس ثم إليه، به عِهد ما فهم أنه له يؤكد كأنه صاحبه، وجه يف املهيب الكلب فحدَّق
اإلدراك تمام يُدِرك حارس كأنه مرفوع ورأسه ُمستقيمتان، وأُذُناه العباءة، جانب إىل

هناك. أجله من استقرَّ الذي الغَرض
أمر.» من به أتيَت ما تلبية إىل بنا ساِرع الكريم، نكتبانس يا «هيا الفارس: وقال

إليه، دعوتك ما إلطاعة تِخفَّ لم إنك ذلك، يستطيع من «ليسارع مكتئبًا: القزم فقال
يميش كما تميش ال إنك الواسعة. وخطاك أسري بحيث مشيتي يف أُرسع أن أستطيع ال وأنا

الصحراء.» يف النعامة تِثُب كما تِثُب أنت إنما الرجال،
وهو مشيته يف أبطأ الذي نكتبانس عناد عىل للتغلُّب سبيَلني غري هناك يكن ولم
سبيل، من ذلك إىل كنث للسري وليس رشوته إما القوقعة؛ تسري كما يسري وبات يتحدَّث،
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ورفعه القزم واختطف الصرب، فارسنا من فنفد ُمتََّسع؛ الوقت من لها وليس ُمصانعته وإما
ادق الرسُّ يبلغ أن كاد حتى بخوفه، أو له بتوسُّ يعبأ ال به وسار وحمَله األرض، فوق من
هناك ألفى االسكتلندي، دنا وملَّا امللكة. رسادق إنه وقال قبل من القزم إليه أشار الذي
املتوسطة؛ الخياُم عنه تُخفيهم كانت وقد البسيطة، عىل ُمرتبِّعني الجنود الحرَّاس من قليًال
ذلك يف ينبغي أنه له وعرض التفاتًا، منهم يجذب لم سالحه صليل أنَّ كيف الفارس وعِجب
— د يتنهَّ وهو — األرض عىل الصغري ُمرِشَده فوضع الخفاء، يف يسري أن الراهن الظرف
ولكنه حانًقا، غاضبًا نكتبانس وكان أداؤه؛ ذلك بعد ينبغي بما ويُشري أنفاسه يسرتدَّ كي
لم ولذا النرس، مخلب يف البوم كأنه القوي، الفارس سلطان تحت بكليَّتِه أضحى بأنه شعر

فعل. ا ممَّ أكثر قوته إلظهار يدعوه ما إىل استثارته يف يُفكِّر
وسار الخيام، ِتيه خالل عرج وإنما القى، التي امُلعاملة من يَْشُك لم هذا أجل ومن
الحرَّاس، رؤية عن يحجبهم كان الذي الرسادق من اآلخر الجانب إىل سكوٍن يف بالفارس
العناية. من بكثرٍي واجبهم يؤدُّوا فلم ُمستغِرقني النوم يف أو اإلهمال باِلغي إما كانوا الذين
كنث السري إىل وأشار األرض، من األسفل الخيمة جانب القزم رفع املكان ذلك بلغا وملَّا
يف اللياقة من يكن لم إذ قليًال، الفارس د فرتدَّ تحته، زاحًفا الفسطاط داخل إىل ب يترسَّ أن
السيدات، كرائم إليواء — ريب بغري — ب ُرضِ الذي الرسادق داخل إىل خفيًة ب يترسَّ أن يشءٍ
يف يجادل أال عىل الرأي به واستقرَّ القزم، عليه عرَضها التي األكيدة الشارات تذكَّر ولكنه

سيدته. رغبات
القزم وسمع الفسطاط، يُحوط كان الذي ور السُّ تحت وزحف الرأس، طأطأ ذلك وعىل

أناديك.» حتى هنا «البَْث ويقول: الخارج من يهمس
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الرباءة! مع اللهو عن تتحدَّثون إنكم
القضاء، فيها كان التي الثمرة فيها أكلت التي اللحظة يف ولكنهما

لقاء؛ غري عىل افرتَقا
والحبور اللهو َقِرين الرشُّ بات ثم ومن

الباِسم الطفل يُودي حينما األوىل اللحظة من
الهيًا، العبًا بالفراشة أو بالزهرة
يموت وهو البخيل يُقهِقَه أن إىل

الفناء فراش فوق األخرية ضحكاته يضحك إذ
اإلفالس. أصابه قد الثريَّ جاَره أنَّ يسمع حينما

قديمة تمثيلية رواية من

أن عليه لزاًما وبات له، عطلة ذلك يف وكان الظالم، يف وحَده دقائق بضع كنث السري لبث
بها أُغري التي السهولة عىل الندم نفسه يف يدبُّ وبدأ حراسته، مقر عن غيابه أَجَل يمدَّ
أُديث. السيدة يرى أن دون يعود أن ذهنه عىل يطرأ يُعد لم ولكن مكانه، يرتك أن عىل
به أُغري الذي األمل ِصدق األقل عىل ق يُحقِّ أن واعتزم العسكري، النظام عىل خرج لقد
له يُبني ضوء هناك يكن فلم الحنني ذلك يف رضيًا يكن لم موقفه ولكن فعل، ما إىل وساقه
مللكة امُلالزمات الوصيفات من كانت أُديث والسيدة — إليها ِسيق التي تلك كانت غرفة أية
كشف لو — ذلك يؤدي فقد خلسة، امللكي الرسادق وَلج كيف عنه ُعِرف ولو — إنجلرتا
النفس، إىل البغيضة الخواطر لهذه نفسه الفارس أسلم خطرة. كثرية شكوٍك إىل — األمر
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أصوات من شَغب أذنه طَرق كذلك، هو وإذ يُرى. أن دون ذلك له وتمَّ عاد لو يودُّ وكاد
حاجز إال عنها يفصله ال ُمجاورة غرفة يف الحديث ويتبادْلن ويتهامسن، يتضاحْكن النساء
من ُموَقدة املصابيح أن عرف وقد إليه، نَمت التي األصوات ذلك عىل تدلُّ كما القماش، من
الذي الحاجز من ناحيته إىل كان الذي الجانب عىل ظَهر حتى انترش الذي الخافت النور
الغرفة يف وتتحرَّك تجلس كانت عديدة، لشخوٍص ظالًال يرى أْن واستطاع الرسادق، يقِسم
وهو — كنث السري يستِمع أن يشءٍ يف اللياقة من يكن لم إنه نقول أن عدًال وليس املجاورة.

اللذَّة. غاية منه التذَّ وقد نفسه ألفى الذي الحديث إىل — وقف الذي موقفه يف
«ادُعها،1 األبصار: عن امُلختِفيات الضاحكات النسوة أولئك أصوات من صوٌت وقال
كيف لُرتيهم «برسرتجون» لبالط سفريًا تُعنيَّ سوف إنك نكتبانس، أي العذراء! بحقِّ ادُعها،

وتدبري.» بحكمٍة الرساالت تؤدي أن تستطيع أنك
يدرك لم الفارس إن حتى واستذل، خنع وقد األجش، القزم صوت كنث السري وسمع

للحرَّاس. ُقدِّمت التي الطرب أسباب عن بيشءٍ تفوَّه قد أنه إال يقول، كان ا ممَّ
نكتبانس؟» أثاره الذي الروح2 هذا من نخلُص أن األوانس أيَّتها نستطيع كيف «ولكن
شديد األمري الحكيم نكتبانس يكن لم إذا امللكة، سيدتي إيلَّ «استمعي آخر: صوت قال
السفيه، الشارد الفارس هذا من تُنِقذنا بها فلنبَعْث البارعة، وعاهلته عروسه من الغرية
امُلتصلِّفة بسالته إىل بحاجٍة السيدات كرائم أنَّ ظنَّ حتى السهولة، بهذه إغراؤه أمكن الذي

العاتية.»
الذي الرجل ذلك بكياستها «جنفرا» األمرية تِرصف أن العْدل «من األخرى: وأجابت

زوجها.» ِحكمة هنا إىل استماَلتْه
يسعى أن أوشك حتى سمع، مما والَغيظ الِخزُي كنث سري من القلب سويداء وأصاب
وخاطره. لبَّه عليه مَلَك حديٍث من ذلك تال ما أنَّ لوال ذلك، كلََّفه مهما ادق الرسُّ من الفرار إىل
مسلٍك أيَّ أوًال تعَلم أن ينبغي أُديث نا عمِّ ابنة إنَّ ا حقٍّ . «كالَّ األوىل: ثة امُلحدِّ قالت إذ
واجبه، أداء يف فشل قد أنه عىل عيانًا دليًال إليها نسوق أن وعلينا ح، امُلتبجِّ الرجل هذا سلك
ما كثريًا — «كالستا» يا أقول فيما وصدقيني — ألني لها، نافع درٌس ذلك يف يكون وقد

أُديث. امُلتكلمة تقصد 1
كنث. السري بذلك امُلتكلمة تقصد 2

170



عرش الثالث الفصل

لها تُجيز ا ممَّ أكثر قلبها من يدنَو أن الشمال أهل من امُلخاطر لهذا سمحت قد أنها ظننُت
الرويَّة.»

رأيها. وحصافة أُديث، السيدة حكمة عن بيشءٍ يُدمِدم آخر صوٌت حينئٍذ وارتفع
تُشتََهر أن يف ورغبة كربياء إال هو إْن فتاة! يا رأٍي حصافة «أيُّ ذك: عىل ا ردٍّ فقيل
املعرفة حق تعرفن إنكنَّ حقي، يف أتهاَون لن إني ، كالَّ جميًعا؛ منَّا أكثر والصالبة بالرصامة
ملموًسا واضًحا إثَمها اآلثمة أمام بلباقٍة تضع أن أيُّنا تستطيع فال إحدانا، أخطأَْت إْن أنَّنا

أقبلت.» قد ذي هي ها صه! أُديث. سيدتي تستطيع كما
حتى رويًدا رويًدا ينزلِق أخذ الحاجز فوق ظلٌّ الغرفة تِلُج وهي شخصها من وانتَرش
من بالفارس مرَّ ما ورغم الحاجز، بغيومها تُظِلم كانت التي الظالل من بغريه اختلط
إن أو — «برنجاريا» امللكة ِحقد به ألحَقُهما اللَّذَين واألذى اإلهانة ورغم مريرة، خيبٍة
تعلو كانت التي تلك أن أيقن قد ذاك إذ (وكان — شديًدا ًرا تندُّ به ُرها فتندُّ بها الظنَّ أحسَن
أحسَّ ذلك، كل رغم رتشارد)، زوج إال هي إن اآلِمر بنغمة وتتكلَّم األصوات جميع بصوتها
تواطأ الذي الغدر يف تُساهم تكن لم أُديث أن عِلم حينما مشاعره، يُلطِّف بيشء الفارس
يُقم فلم يقع، أن يوِشك ما إىل والتطلُّع ق التشوُّ من بيشءٍ أحسَّ كما عليه، الحارضات به
ذلك، من النقيض عىل بل توان، بغري توٍّا الرجوع وهو اعتزم، الذي الحكيم العزم بإنفاذ
سْمع، وشاهد عيان، شاهَد منه يكون أن يستطيع خصاص أو شقٍّ عن ًفا ُمتلهِّ يبحث أخذ

يَقع. ما لكل
سقيمة، سمجة فكاهة تتفكَّه أن ها رسَّ التي امللكة أن ريب «ال نفسه: ُمحدثًا وقال
التي — الفرصة هذه اغتنمُت أنا إْن الشكوى تستطيع ال وبحياتي، بل بِذكري وتُعرِّض
الطوايا.» مكنون يف برَّح ا عمَّ الِعلم ببعض أظفر كي — إيلَّ بها يرمي أن السعيد الجدُّ أراد
عن أحجمت قد امللكة وكأنَّ امللكة، به تأمر ما ترتِقب كأنها أُديث كانت الحني ذلك ويف
ا، ردٍّ زميالتها لضحك أو لضحكها تستطيع فال منها، نفسها زمام يُفِلت أن خشية الكالم
ومرٍح محبوسة ضحكاٍت صوت كأنه صوٍت من أكثر يُميِّز أن يستطع لم كنث السري ألنَّ

مكبوت.
هذه أن أرى كنُت وإن طروبًا، مزاًجا اآلن لجاللتك أنَّ «يظهر أُديث: قالت وأخريًا
أمر أتاني حتى راغبة، فرايش يف كنُت ولقد النوم. إىل امليل عىل تحثُّ الليل من الساعة

لَديك.» أمثُل بأن جاللتك

171



الطلسم

تنامي أن أخىش كنُت وإن راحتك، عىل طويًال العمِّ ابنة يا أستأِخَرك «لن امللكة: فقالت
الرهان.» خرسِت قد إنك لك أقول حينما عميًقا نوًما

فكاهة عىل منك إرصاٌر إال ا حقٍّ هذا ما امللكة، موالتي يا «كال وقالت: أُديث فأجابت
ذلك.» فعلُت بأني جاللتك إلحاح رغم يشءٍ عىل أُراهن لم إني تبىل؛ أن أوشكْت

سلطان الكريمة العم ابنة يا عليك للشيطان فتئ فما هنا إىل نا حجِّ رغم ولكن ، «كالَّ
الياقوتي خاتمك رهنِت قد أنك تُنِكرين هل والخداع. امُلخاتلة إىل بك ليدفع وإنه عظيم،
أن يمكن ال — به ينه تُسمِّ ما كان أيٍّا أو — ذاك النمر فارس أنَّ عىل الذهبي سواري تلقاء

واجبه؟» أداء عن يُغرى
يستطعن السيدات هؤالء ولكن أعارض، أْن من أعظم جاللتك «إنَّ قائلة: أُديث فأجابت
الخاتم وأخذِت الرهان، بهذا تقدَّمت التي هي جاللتك أنَّ يف يؤيِّدنَني أن — أردن إن —
يشءٍ بأي أراهن أن يشءٍ يف الخري من أَر لم أنَّني رصاحة أُعِلن كنُت أني رغم إصبعي، من

السبيل.» هذه يف
بأنك راضيًة تُسلِّمي أن أُديث سيدتي يا ينبغي «ولكن قائًال: آخر صوت عليها فردَّ

النمر.» فارس عينه؛ الفارس هذا بسالة يف ثقتك بشديد بُحِت قد
ترفعي أن يُربِّر ما هذا يف فهل حبيبتي! يا ذلك فعلُت «هبيني غاضبة: أُديث فقالت
كلُّ عنه يذُكر ما إال الفارس هذا عن أذُكر لم إنَّني مزاحها؟ يف امللكة جاللة تُداِهنني صوتك
منه. االنتقاص يف لك ا ممَّ أكثر هًوى عنه الذَّود يف يل وليس الوغى، ساحة يف وهو رآه رجٍل

القتال؟» وأعمال الحرب رجال غري املعسكر يف يتحدَّثن أن النساء عىس بماذا
أو «كالستا» عن قطُّ َعَفْت ما الكريمة أُديث السيدة «إنَّ قائًال: ثالث صوت فأجاب

املعبد.» يف زهرتنَي يِدها من أسقطْت أنها لجاللتك ذكْرنا ُمذ عنِّي
أمٌر لجاللتك يكن لم «إذا لطيًفا: عتابًا كنث السري يرى فيما كانت بنغمٍة أُديث فقالت

االنرصاف؟» يف أستأذنك أْن يل فهل وصيفاتك، سخرية إىل أستمع أْن غري
قريبات وبني بينك ما تجاهل إىل تهاوننا يدفعنَّك وال فلورنس، يا «صٍه امللكة: فقالت
أنت «أما وقالت: والتعنيف، التهكُّم نغمة ُمستعيدًة الكالم استأنفت ثُم فارق.» من امللك
البائسات نحن علينا تَضنِّي أن — الطبع َدِمثة وأنت — لك فكيف العزيزة، العم ابنة يا
نتميَّز باكياٍت جميًعا رصْفناها عديدة أيام بنا مرَّت ما بعد فيها نتضاحك دقائق ببضع

الغيظ؟» من
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أبتِسم أالَّ يل َلخري وهللا ولكن وحبوًرا، مرًحا املليكة سيدتي يا هللا «زادك أُديث: فقالت
«… أن من العمر بقية

كانت أنها ويُدرك ع يتسمَّ أن استطاع كنث السري ولكن إجالًال، الكالم عن فت توقَّ ثم
عنيفة. نفسية ثورة يف

عىس «ماذا الطبع: ظريفة العقل، خفيفة نافار، بيت من أمرية وهي برنجاريا وقالت
منصبه من فتسلَّل هنا، إىل وسيق ُخِدع قد شابٍّا فارًسا إنَّ الكربى؟ اإلساءة تكون أن
سيدته أجل من وجاء — غيبته يف أحٌد عليه يعتدي لن الذي منصبه من استُلَّ إنه ُقلن أو —
أن لها كان ما نكتبانس حكمة إنَّ الحسناء؛ أيتها بطَلك نُنصف أن ينبغي إنَّنا الكريمة؛

اسمك.» غري باسٍم هنا إىل تستهويه
عليها بدا الذي الغضب ذلك الُخلف كل يخالف الذعر، رنَّة فيه بصوٍت أُديث فقالت
أمتُّ فإني ورشفك، َرشيف ضياع هذا معنى إنَّ بذلك! جاللتك تقول هل هلل! «يا حني: منذ
ما فإني عنه واعفي امللكة، سيدتي يا تَمزحني معي كنِت إنِك قويل الرحم! بِصلة لزوجك

هازلة.» إال واحدة لحظًة أحسبك كنُت
الخاتم عىل تأسف أُديث السيدة «إنَّ وقالت: االستياء فيه يرنُّ بصوٍت امللكة فأجابت
تلقاء علينا تُنكري أالَّ عىل اللطيفة، العم ابنة يا الرهان إليك سنردُّ … منها به ظفرُت الذي
ينتِرش كما مراًرا رءوسنا فوق انترشت التي الرزانة هذه عىل — قليًال ولو — نتغلَّب أن ذلك

الجنود.» رءوس عىل العَلم
للكاِفر تكون سوف الغَلبَة إنما تتغلَّبني! «تتغلَّبني! وقالت: حانقًة أُديث فصاحت
موضوًعا زوجها دم من امرأٍة اسم من تجعل أن ُوسِعها يف إنجلرتا ملكة أن يسمع حينما

والعبث.» للهو
خاتمك تفِقدين سوف ألنك الحسناء العم ابنة يا غاضبة أنت «إنما امللكة: فقالت
أتى إنما فيه؛ نا حقِّ عن نتنازل فسوف الرهان، ببذْل تضنِّني دمِت ما إيلَّ، استمعي العزيز.
الشباك.» يف الصيد يقع أن بعد وزنًا للطُّعم نُقيم ال وإنَّا الخاتم، وهذا اسمك هنا إىل بالرجل
تتطلَّعني ال جاللتك أن العلم جدَّ تعلمني إنك «موالتي، وقالت: جاِزعًة أُديث فأجابت
أالَّ عىل الياقوت من قنطاًرا ألبذُل وإني والحني، التوِّ يف لك صار إال أملك مما يشءٍ إىل
والعقوبة.» الِخزي إىل َسْوقه أو الخطيئة، يف باسٍل برجٍل لإليقاع اسمي أو خاتمي يُستخَدم
ني لتستخفِّ وإنك الحق، فارِسنا سالمة عىل إال نخىش ال «إنَّنا ُمجيبة: امللكة فقالت
جرَّاء من ُهريقت وكأنها الرجل هذا حياة عن تتحدَّثني إذ الحسناء العمِّ ابنة يا بنفوذنا
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املقاتلني صدور عىل لهنَّ من غريك النسوة من أُديث، السيدة أيتها وتندُّرنا. فكاهتنا
وصدِّقيني حَجر، من ال ودٍم لحٍم ِمن إال قلبُه ليس ذاته الليث وحتى لك، كما نفوذ الحديدية
بشئونه أُديث السيدة تهتمُّ الذي — الفارس هذا إلنقاذ يكفي ما لة الصِّ من برتشارد يل إنَّ

مليكه.» أمر لِعصيانه عليه ت حقَّ التي العقوبة من — كبريًا اهتماًما
كنث السري أحسَّ وهنا «… امللكة أيتها املبارك الصليب بحبِّ «أستحلفك أُديث: فقالت
لدى بوجهها تنكبُّ وهي أُديث، إىل يستِمع وهو ُكنهها يُدِرك أن عليه عسريًا كان بعاطفٍة
أن الوجود، يف مبارك قدِّيس وبكل البتول، العذراء بحبِّ «ناشدتُك وتقول: امللكة قَدَمي
زمٌن إال به قرانك عىل يمِض ولم — رتشارد امللك تعرفني ال إنك تفعلني! فيما تَحذري
تحميل أن من هبوبها يشتدُّ حني الغْرب رياح بأنفاسك تُناهيض أن لك أليرس وهللا — وجيز
الرجل هذا تِرصيف أن باهلل أستحلفك عسكرية. جريمة عن يعفَو أن عىل قريبي امللك هذا
عرفُت أني لو دعوته عار بي يعَلَق أن ألرضنيَّ تاهلل هنا! إىل أغويتِه قد ا حقٍّ كنِت إن الكريم،

يُناديه!» واجبُه حيث ثانيًة عاد أنه
ينتهي سوف األمر أنَّ ني وتيقَّ انهيض، العم، ابنة يا «انهيض برنجاريا: امللكة فقالت
فيه لك بفارٍس، تفكَّهُت ألني آِسفة إني أُديث؛ عزيزتي يا انهيض تظنِّني. ا ممَّ خري عىل
أعتقد لسوف بأمره، تُعننَي ال أنك أعتقد سوف بيديك؛ تهزِّي ال كال، ، كالَّ الهوى. هذا كلُّ
امللك من ى أتلقَّ سوف أني اعلمي الكئيب. البائس املظهر هذا يف أراك ال حتى يشءٍ بأيِّ
أقول أن ينبغي بل ، كالَّ الشمال. ابن الكريم صاحبك عن نيابًة العتاب نفيس عىل رتشارد
سوف العاِتبة؛ العني بهذه إيلَّ تنظري ال كال، لك. صاحبًا به تعرتفني ال فإنك معارفك، أحد
مقرِّه، إىل ويعود العَلم، حراسة إليه ُوِكلت الذي الفارس هذا يِرصف كي بنكتبانس نبعث
ما الفاِحش. الخطأ هذا به يعوِّض ظرًفا له ونُهيئ أنفسنا نحن يوًما عليه نتعطَّف وسوف

املجاورة.» الخيام إحدى يف يًا ُمتخفِّ ُمستلقيًا إال اآلن إخاله
الذي الجميل القصب وبصولجان أحمل، الذي الزنبق بإكليل «أُقسم نكتبانس: فقال
حاجز خلف هناك ُمتحجبًا يرقد إنه تظنني، ا ممَّ أقَرُب إنه لخاطئة؛ جاللتك إنَّ أرفع،

الفسطاط.»
مسمٍع لعيل إذن «إنه وقالت: والغضب الذعر بها اشتدَّ وقد بَدورها، امللكة فصاحت

الخبيث!» األحمق الوحش أيها عنِّي اغُرب نقول. ما كلِّ من
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رصاًخا يُرصخ وهو ادق الرسُّ من نكتبانس فرَّ حتى الكلمات بهذه فاهت إْن وما
ذلك إىل أضافت هل أم اللفظ عىل زْجَرها برنجاريا َقَرصْت هل الشك: طبيعته من يُداخلك

توكيًدا. أشدَّ حنقها عن آَخَر تعبريًا
اآلن؟» نصنع عسانا «ماذا القلق: بادي همًسا تهِمس وهي ألُديث امللكة وقالت

وأن الكريم، الرجل هذا نرى أن يِجب ينبغي؛ ما «لنصنع الجأش: رابطة أُديث فقالت
رحمته.» تحت أنفسنا نضع

أحد من يسُرت السجاف وكان ترفعه، سجاٍف إىل ْت خفَّ الحديث، هذا ت أتمَّ وبعدما
بالخارج. الداخل يِصل مدخًال جوانبه

أي ويف ردائي، وذاك غرفتي هذه انظري، تفعيل، ال السماوات «بربِّ امللكة: وقالت
ورشيف!» ساعة!

وجماعة املسلَّح الفارس بني يُعد ولم السجاف، سقط عتابها، بكلِّ تُديل أن قبل ولكن
برنجاريا بامللكة حَدْت التي الدفيئة، الرشق ليايل من ليلٍة يف ذلك وكان حجاب، النساء
وما يتَّفق وال فيه، ُكلفة ال خفيًفا لباًسا إال يرتدين وال أثوابهنَّ يخلعَن أن إىل ووصيفاتها
هذا امللكة ذكرِت إْن وما مكانته. له الرجال من شاهٍد ومثُول يلتئم وال موقفهن، يقتيض
وأظهرته كنث، السري عن كشفْت التي الغرفة من بالفرار والذْت عالية، صيحًة صاحت حتى
وقف التي الغرفة عىل يفصلها يُعد لم الفسيح ادق الرسُّ غَرف من أخرى غرفٍة يف للعيان
شديدة بلهفٍة ت وأحسَّ والهياج، األىس من حاٍل يف أُديث السيدة وكانت فاصل. بها النسوة
تنىس أن إىل ذلك بها فأدَّى ُمرسعة، لة ُمتعجِّ االسكتلندي الفارس مع الحديث تتبادل وهي
ذلك يكن ولم الحجاب، ُمحَكم يكن لم جسمها وأن شعث، عىل كانت شعِرها خصالت أن
القديم العهد عصور أكثر — هذا رغم — يكن لم عٍرص يف الكريمة األَُرس بنات تأَلُفه ا ممَّ
وخفٌّ األحمر، الحرير من فضفاض رقيق رداء به ت تسرتَّ ما أهمَّ وكان بًرصا؛ أو بًا تحسُّ
لهفٍة يف كتفيها عىل به اتََّشحت ووشاح عجل، عىل فيه العاريَتنَي بقَدَميها دفعت رشقي،
املهوَّش، الغزير شعِرها خصالت من قناٍع غري يحُجبه ما رأسها عىل وليس اكرتاث، وبغري
ا ممَّ فيه الُحمرة انترشت وقد خفيًفا، حجابًا ُمحيَّاها وتحُجب جانب، كلِّ من حوَله تتدىلَّ
الثائرة العواطف من ذلك وغري واالستياء بالحياء ت أحسَّ إذ املشاعر، مزيج من اعرتاها

العميقة.
اللطيف، الجنس يف يسحرنا ما أشدُّ هي التي الرقة تلك بكلِّ بموقفها أُديث ت وأحسَّ
الرجل هذا نحو الواجب أداء التغايضعن حدِّ إىل حياءها ترفع أن لحظة لها يطرأ لم ولكن
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جيِدها من وقرَّبتْه وشاحها جرَّت إنها ا حقٍّ أجلها. من والخَطر الخطأ إىل انساق الذي
وبينما جسمها؛ عىل شديد ضياء منه يَشعُّ بيِدها، كان مصباٍح بنبذ وأرسعت وصدرها،
التقدُّم إىل هي كانت األمر، أول به شوهد الذي املكان ذات يف حراًكا يُبدي ال كنث السري وقف
أيها حراستك مقرِّ إىل «أِرسع وتقول: مذعورًة تصيح وهي عنه، التقهُقر إىل منها أدنى إليه

تََسل.» وال ُعد هنا. إىل بك سيق إذ ُخِدعَت لقد الجسور! الفارس
قال: ثم وتقديًرا، إخالًصا املذبح أمام القديس كأنه ُركبتيه، إحدى عىل الفارس فجثا
كانت ما بَمرآه يزيد أن خشية األرض نحو ببِرصه وأطَرق سؤال.» إىل حاجة بي «ليس

وارتباك. حريٍة من السيدة عليه
باٍق أنت فلماذا إذن األولياء، كرام يا دار. ما كل سمعَت «هل جازعة: أُديث فقالت

الكرامة؟» وامتهان بالخزي ُمعبأة تنقيض دقيقٍة كل أنَّ تعلم وأنت هنا،
أن أبايل فلسُت أصابني، قد الخزي أنَّ سيدتي يا منك «سمعُت وقال: كنث فأجابها
سيوف خالل أسري أن بعَده أعبأ ال واحد، مطلب لَديك يل إنما هذا، بعد الجزاء بي يحلَّ

بالدماء.» الخزي أمحو علَّني الكفرة
بالعودة همْمَت ولنئ هنا. تلبث وال حكيًما كن ذلك. تفعل ال «كال، السيدة: فقالت

العواقب.» بخري األمر ينتهي فلربما
بأنَّ االعتقاد يف جرأتي عن منك العفو أنتظر أنا «إنما جاثيًا: برح وما الفارس فقال

تقديًرا.» منك القت أو حاجًة لَديك سدَّت ربما القليلة خدماتي
أذاك، إىل السبيل كنُت لقد — عنه! أعفو ما لديَّ ليس إلهي، يا — عنك عفوت «لقد
كلَّ أقدِّر ما بمقدار وذلك خدمتك، أقدِّر ولسوف عنك، أعفو لسوف انرصف! بربك ولكن

انرصفت!» إِن إال ذلك مني تنال ولن مقدام، صليبي
وقال: الجَزع، عن ينمُّ ما الشارات من تُبدي وهي أُديث، عىل الخاتم عرضالفارس ثم

القاتل.» النفيس امِليثاق هذا أوًال «ُخذي
تقديري، عىل دليًال به احتِفظ به. احتِفظ كال، «كال، تناوله: عن ُمعِرضة وهي فقالت

نفسك!» أجل من يكن لم إن أجيل، من انرصفَت هال أوَّاه، أسفي. عىل بل
باالنرصاف وهمَّ كثريًا، وانحنى َعجىل، بنظرٍة أُديث ورمق َجثوه، من كنث السري فهبَّ
ضياع عن حتى افتقد، ما كل عن — سالمته عىل لهفٍة من عليها بدا بما — أثيب قد وكأنه
الحياء ذلك أُديث عىل غلب عينها اللحظة تلك ويف صوتها. بنربة افتضحتْه الذي َرشفه
من ت فخفَّ جماحه، تكبح أن من مشاعرها انفعال ة بشدَّ آنئٍذ حتى تمكَّنت الذي الُعذري،
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اكتئابًا بعِدها من كنث السري خواطر يف وخلَّفت تنِرصف، وهي املصباح وأطفأت الغرفة،
ونفسه. ه حسِّ يف

إىل فسارع طاعِتها، وجوب هواجسه من كنث السري أيقظ واضح خاطٍر أول وكان
لذلك يحتاج فإنه دخل كما السور تحت انزلق إِن ولكنه الرسادق؛ منه ولج الذي املكان
إن وما ميسور. مخرج بذلك له وأصبح الحائط، السور بخنجره فثَقَب والحذر، الوقت إىل
ولم أمره، عىل وُغلب ه حسُّ فتبلَّد املتنازعة، املشاعر هاجمته حتى الطلق الهواء إىل خرج
للعمل نفسه ز يحفِّ أن واضطرَّ األمر، حقيقة ومن به مرَّ ما ُكنِه من يستوثق أن يستطع
ُمشتبك وهو — له بدَّ ال كان هذا بعد وحتى العجلة؛ يتطلَّب أُديث السيدة أمر أن ذََكر حينما
وإيَّاه القزم سلكها التي الجانبية الطريق يبلغ حتى حذًرا يسري أن — وحبالها الخيام بني
وئيًدا يسري أن إىل واضطرَّ امللكة، رسادق لدى الواقِفني الحرَّاس أعني يتحاىش كي قبل، من
اللحظة تلك ويف سالحه؛ صلصل أو األرض عىل خرَّ هو إْن األذهان يُنبِّه ال كي حريًصا،
واضطرَّ رقيقة، سحابة القمر غِشيَت الفسطاط، عن كنث السري فيها فصل التي عينها
نفاذ من قلبه وخفقان رأسه دواُر له يُبقي يكاد ال وقٍت يف ة املشقَّ هذه يواجه أن الفارس

َمسريه. به يُدبِّر ألن يكفي ما البصرية
قواه وإىل ُرشده إىل توٍّا فثاب غرة، حني عىل األصوات أذنيه طرقت ما رسعان ولكن
نباًحا سمع ما أول وكان األصوات، هذه مبَعث هو جورج سنت جبل وكان كاملة، العقلية
ليثَِب الظبُي كان وما واأللم، الكْرب رصاخ الفور عىل تِبَعه ًشا متوحِّ غاضبًا همجيًا منفرًدا
نزع هو الصوت ذلك يكون أن خيش إذ كنث، السري وثب كما «رزوال» صوت من فازًعا
أدنى منه يستخلص أن مألوف ألذًى كان ما الذي النبيل، الكلب ذلك منه يصيح املوت
بلغها إن وما الطريق، وبني بينه ما يفصل كان الذي املدى الفارس فذلَّل األلم، من شكاية
به، يلَحق أن لرجٍل كان فما بالزرد ُمثقًال كان أنه ورغم الجبل، نحو يجري رشع حتى
املصطنعة الرابية جوانب يصعد وهو خطاه يف يرتاَخ ولم السالح؛ عن مجرًدا كان وإن حتى

الجبل. قمة فوق كان حتى دقائق بضع تمِض ولم االنحدار، الشديدة
وأنَّ اختفت، قد إنجلرتا راية أن له وتبنيَّ نوره، سهام القمر أرسل اللحظة تلك ويف
األمني كلبه جواره وإىل محطًَّما، األرض عىل ُملًقى كان فوقه ترفرف كانت الذي الرمح

املوت. سكرات يُعاِلج
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الطويلة، الَرشف أذيال أضعت لقد …
مَلشيبي! وادَّخرتها شبابي يف جمعتُها وقد

الَرشف؟ َمعني غاض هل ماذا؟
كان، لقد أجل،

عارية بأقداٍم األطفال صغار إذن ولتمِض
جفافها. بعد العني مخاضة من الحصا يجمعون

سبستيان دون

ذهنه. ويشتِّت يُذهله أن األمر أول كاد املتضاربة، اإلحساسات من َفيض كنث السري انتاب
يَر لم ولكنه اإلنجليزي، العَلم عىل اعتَدوا ن عمَّ يبحث أن له خطر ما أول كان أفاق وملَّا
وقد األمني، «رزوال» حال يفحص أن ثانيًا له فخطر النواحي، من ناحية أية يف أثًرا لهم
وقد بهجرانه؛ سيُِّده أُغري الذي الواجب يؤدي — يظهر ما عىل — وهو قاتلة بجراٍح أُصيب
ِصالٌت بالكالب له كانت من لكلِّ كذلك ليس ولكنه القوم، لبعض غريبًا الخطر هذا يبدو
الذي الرسور أثر من آالَمه الكلب فتناىس النهاية، حتى ُمخلًصا الكلب يُدلِّل كنث أخذ وثيقة.
الضعيفة أنَّاته كانت حينما حتى يديه، ويلعق ذيله، يهزُّ ولبث سيده، ُقرب من به أحسَّ
شظايا الُجرح من يستخلص أن كنث السري حاول كلما تتزايد كانت آالمه أن عىل تدل
فتوره رغم — لصاحبه إعزازه من يضاِعف الكلب وأخذ به. أصيب الذي النشاب أو الرمح
من أصابه الذي باأللم إحساًسا أبدى هو إن إليه ييسء أن يخىش كان كأنه — وضعفه
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سكرة يعالج وهو الكلب به ظهر الذي املظهر هذا يف كان ولقد للدفاع. تعرُّضه جرَّاء
بالِخزي بشعوره كنث السري نفس يف اختلط املرارة من يشء بصاحبه، التعلق مظهر املوت،
كان الذي الوقت يف عنه رحل قد األوحد صديقه كأن وشعر به؛ حاقا اللذَين والوحشة
— عزيمته ِصدق رغم — الفارس يَسِع فلم عداه، من لكلِّ والبغضاء باالزدراء فيه يحسُّ

مرٍّا. بكاءً ويبكي يتأوَّه فأخذ األليم، الكْرب هذا من لالنفجار يستسلم أن إال
منه مقربٍة وعىل وراءه وقور جهوري بصوٍت إذا الهم، يف ُمستغرق كذلك هو وبينا
يفهمهما كان التي الفرنجية وباللغة املساجد، يف القرَّاء نغم فيه برننٍي الكلمات، بهذه ينطق

السواء. عىل واألعراب املسيحيون
وفيه وعداوة، ة ومشقَّ برودة والحيوان لإلنسان فيه املتالحق؛ كاملطر املصائب «إنما

والرمان.» والورد والتمر للزَّهر حياة كذلك
وقد العربي الطبيب عىل بُرصه ووقع املتكلِّم، صوَب النمر فارس كنث السري ت فتلفَّ
هدوء يف — وأخذ األخرى، فوق ساًقا ووضع منه، وقريبًا خلَفه وجلس صامتًا، اقرتب
َعزاء، لإلنسان فيها التي واألمثال بالِحَكم ينطق — العطف عىل تنطوي وبنغمٍة ورزانة
الحكيم يُظهر ما يف الرشق يف الِحكمة وليست ين. امُلفرسِّ وأقوال القرآن من استمدَّها وقد
«الكالم إىل واإلشارة التطبيق وإجادة الذاكرة حضور يف هي ما بمقدار االبتكار قوة من

املسطور».
دموعه، فمسح النساء، س تُنفِّ كما أساه عن س يُنفِّ وهو بُوِغت إذ كنث السري وخِجل

الحياة. يفارق وهو العزيز بكلبه ثانية يشتِغل أخذ ثم وخزيًا، حياءً وأزالها
كان ما أو ببِرصه، أشاح قد الفارس أنَّ التفاته يسرتِع ولم حديثه، العربي وواصل
يُد أليست للصحراء»، والجمل للحقل، «الثور قيل: «لقد وقال: االكتئاب، من ُمحيَّاه يعلو

ثلِمها؟» عىل قدرة منها أقلَّ تكن وإن الجروح، لشفاء املقاتل يِد من ألنَيُ الطبيب
حيوان ذلك فوق وهو حيلة، الحكيم أيها املريض بهذا لك «ليس كنث: السري فقال

رشيعتكم.» يف نِجس
باطل َلكربياء فإنه واأللم، باللذَّة الحسَّ وأوجد بالحياة، هللا منَّ «حيثما الطبيب: فقال
وقع ف يخفِّ أو البقاء، أجل يمدَّ أن عن يُحِجم أن — بصريته هللا أنار وقد — الحكيم من
الحكيم؛ لدى سواء الظافر، امللك أو املسكني، الكلب أو البائس، الخادم عالج إنما األلم.

الجريح.» الحيوان هذا أفحص دعني اآلخر. وبني أحدها بني نفرِّق ال أمور كلها
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بني ويقلِّبه جراح، من برزوال ما يفحص الطبيب وأخذ صامتًا، كنث السري له فأسلم
يف وأولج آالته, بعض بها حقيبًة استخرج ثم آدمي، مخلوق كأنه وعناية بِحرص يديه
أوقف ثم السالح، شظايا الجريحة كِتفه من واجتذب ومهارة، بحكمٍة ِمسربًا الكلب جسم
األلم يُكابد ذلك خالل والكلب الدماء، ق تدفُّ من ذلك عقب ما ادات والضمَّ الواقية باألدوية

طويَّته. طيب يُدرك كأنه برفق، يُعالجه وهو للطبيب ويستسِلم صابًرا،
أن يل أِذنت لو لرجاء الكلب شفاء يف «إنَّ الخطاب: كنث للسري ًها موجِّ الحكيم وقال
«أدنبك» خادمك أن ولتعَلم طبيعته، نُبل ها يستحقُّ التي بالعناية وأعاِلجه خيمتي إىل أحِمَله
التي األمراض يف منه حذًقا أقلَّ وطباعها، وسالالتها الخيل وكرام الكالب بفصائل ليس

البرش.» تُصيب
َمدين إني ُعويف، إذا ُمقابل بغري أهبَْكه وإني فلتصطِحبه، «إذن وقال: الفارس فأجاب
فلن أنا أما صنيعك. ُحسن به لك أردُّ ذلك غري لديَّ وليس بخادمي، عنايتك عىل بالجزاء لك

كلبًا!» أنادي أو بوٍق يف اليوم بعد أنُفخ
عبَدين بُمثول الفور عىل أجيبت بيَديه إشارًة ق صفَّ وإنما جوابًا، العربي يُِحر فلم
أذرعهما، بني الكلب حَمال ثم وطاعة»، «سمًعا وأجاباه بالعربية أمره لهما أصدر أسوَدين،
لم — سيِِّده نحو بَرصه رفع قد يكن وإن — ألنه جانبه، من مقاومة كبري بغري ورَفعاه

امُلناضلة. عىل يقَو
واألخري، األوحد صاحبي يا وداًعا رزوال، يا إذن هللا «أستودعك كنث: السري فقال
تراجع وملَّا أيامي.» مستقبل يف يل يكون سوف ما له رجل يتملَّكك أن من أنَفُس أنت إنما
أنفاسه يلفظ أنه رغم النبيل، الحيوان هذا حاَل بحايل بدَّلت أني لو «وددُت قال: العبدان

األخرية!»
عىل ُكتب «لقد وقال: الرجاء بهذا إليه ه يتوجَّ لم كنث السري أن مع العربي فأجاب
وهو — يبدِّل لو يودُّ األرض سيِّد كان فإذا اإلنسان، خدمة يف تكون أن جميًعا املخلوقات
ال فإنه كالكلب، دنيء مخلوق عليها يعيش وضيعًة حاًال واآلخرة الدنيا يف بأَمِله — جازع

ُحمًقا.» إال ينطق
الذي اإلنسان من خري واجبه أداء يف يموت الذي الكلب «إنما عابًسا: الفارس فقال
إليه وصل ما أعجَب املعجز ِبطبِّك لَديك إن أجل، الحكيم. أيها دعني إهماله. بعد يحيا

طاقتك.» فوق الرُّوح جراح ولكن ِعلم، من اإلنسان
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للطبيب ويُسِلس برزئه، املريضيبوح كان إْن ليسكذلك «كال، الحكيم: «أدنبك» فقال
القياد.»

الليلة كانت إنجلرتا راية أن إذن فلتعَلم كذلك تُلِحف ُدمَت «ما كنث: السري فقال
ترى انظر — النهار انبثق لقد — حراستها عىل وكنُت الرابية، هذه فوق مرفوعة البارحة
قيد عىل هنا أجلس ذا أنا وها نفسها. الراية افتُِقدت وقد هناك، ُملًقى املحطَّم العَلم رمح

الحياة!»
أرى وال سليًما درعك أرى إني ذلك! كان «كيف وقال: يتفرَُّسه وهو الحكيم فأجاب
القتال. بعد هكذا َعْودك احتمال ببُعد ينطق الناس بني وِذكرك سالحك؛ عىل للدماء أثًرا
الحور، أولئك إحدى عينيها، وحور يها، خدَّ بوْرِد وجذبتْك منصبك، من انسْقَت لقد أجل،
يجوز حبٍّا ال السماوات، بربِّ يليق والءً — النصارى أيها أنتم — لهن تحملون الالئي
اإلنسان زلَّ فهكذا كذلك، كان األمر أن يف شكَّ ال الطني. من مثلنا ملخلوقاٍت رشًعا به ه التوجُّ

آدم.» أبينا يوم من األزل منذ
دواؤك؟» فما الطبيب أيها كذلك األمر كان «وإْن وقال: مكتئبًا كنث السري عليه فردَّ
ليس إيلَّ، استِمع القوة. فوق الشجاعة أنَّ كما املقِدرة، فوق «الِعلم الحكيم: فقال
بصخرٍة يتشبَّث بحيث ُمصاًغا وليس األرض، من واحد بمكاٍن معقوًدا كالشجرة اإلنسان
ُجوًرا الَقيتم إْن يأمركم املسيحي وكتابُكم الحياة، فيها تدبُّ ال تكاد كالقوقعة جرداء واحدة
من فرَّ بعدما هللا رسول محمًدا أن نعِرف كذلك املسلمني ونحن آخر، ببلٍد تلوذوا أن ببلٍد

أنصاًرا.» بها وألفى املدينة إىل أوى املكرمة مكة
بي؟» هذا شأن «وما االسكتلندي: فقال

إْن العاصفة عن يتوارى نفسه الحكيم أنَّ تعلم أال كبري، «شأن قائًال: الطبيب فأجابه
صالح راية ظلِّ إىل رتشارد نقمة من وتِفرَّ العجلة إىل فلتعَمد إذن ا؟ ردٍّ لها يستطيع ال كان

الظافرة.» الدين
الذين الكفرة معسكر يف عاري أُخفي لسوف «إذن وقال: ساخًرا كنث السري عليه فردَّ
توصيني هالَّ عارهم؟ بي يلَحق أن يل خريًا أليس ولكن معنًى، الكلمة لهذه يعرفون ال

ُمنتهاها.» فضيحتي تبلُغ كي ديني عن أرتدَّ أن إال يل يُعْد لم تاهلل العمامة؟ بلبس
محمد دين يف يقبَل ال الدين صالح إنَّ النرصاني، أيها تُجدِّف «ال عابًسا: الطبيب فقال
السلطان يهبك — شئت إن — للنور عينَيك افتح اإلسالم. بقواعد يؤمنون الذين أولئك إال
فلن البصرية، أعمى فلتبَق شئَت وإن حد، ُسلطانه أو لُجوِده ليس رجل فهو ُملًكا، العظيم
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يف ويُسِعدك يُغنيك سوف الدين صالح ولكنَّ الشقاء، غري اآلخرة الحياة من نصيبك يكون
راغبًا.» ذلك أردَت إْن إال العمامة حاجبيك تُطوِّق أن تخَش وال الفانية. الدار هذه

عند وقوعه يُحتَمل ما وهو امُلقطَّب، جبيني يسودَّ أن إرادتي «إنما الفارس: فقال
املساء.» هذا الشمس مغيب

ما تنِبذ أن النرصاني أيها يشءٍ يف الحكمة من ليس «كال، وقال: الحكيم فأجاب
حتى شأنك من أرفع أن أستطيع وأنا لُسلطانًا، الدين صالح عىل يل إنَّ عليك. عرضُت
الصليبية الحرب ونه تُسمُّ الذي الهمجي املرشوع هذا إنَّ بُني، يا إيلَّ استمع رعايته. تشملك
واألمراء امللوك من الُهدنة رشوط بنفسك حَملَت لقد املاء. عباب يشقُّ كالسفني إال ليس
كانت ما كلَّ تعَلم تكن لم وربما العظيم، السلطان إىل — هناك جيوشهم ع تتجمَّ الذين —

رسالتك.» إليه ترمي
يعنيني وماذا أعرف. أن ني يُهمُّ وال أعرف «لسُت الجزع: تملَّكه وقد الفارس فقال
— ستاره الليل يُسِدل أن قبل — أُميس سوف دمُت ما األمراء، رسوَل حني منذ كنُت أني

املقصلة؟» تحت مهينة جثًة
جميًعا إنهم ُمنتهاك؛ ذلك غري إىل يكون أن يف أسعى سوف ، «كالَّ وقال: الطبيب فأجابه
تقدَّم قد مُلعارضته، تألَّف الذي امَلجمع، هذا يف األمراء اتحاد إنَّ الدين. صالح إىل يتودَّدون
أن الدين بَرشفصالح جديًرا لكان هذا غري زماٍن يف كنَّا ولو والصلح، امُلهادنة يعِرض إليه
عن قواهم فصل يعِرضون أنفسهم عن باألصالة هؤالء غري إليه وسعى ُسؤَلهم. يمنحهم
صالح ليس ولكن اإلسالم، راية عن للذَّود أسلحتهم ويُعريون بل الفرنجة، ملوك معسكر
ليس ة. الخاصَّ املنافع ذوي العاجزين الخَونة هؤالء أمثال من الخدمات يقبل بالذي الدين
امللك سوى ميثاًقا أحٍد مع يعقد لن الدين صالح إنَّ األسد. امللك غري يواتي أن امللوك مللك
يُسلِّم إنه البطل. البطل يقاتل كما يُقاتله أو األمري، األمري يواتي كما يواتيه وسوف رتشارد،
عنوًة عليه تفِرضها أن جميًعا أوروبا لسيوف ليس برشوٍط — وسخائه لُجوده — لرتشارد
النصارى يحبُّ مكاٍن كل املقدسوإىل بيت إىل رشٍط أو َقيد دون بالحجِّ يسمح إنه إرهابًا، أو
املسيحية للجاِليات فيسمح رتشارد، أخيه مع دولته حتى ليقتِسم إنه بل فيه؛ يتعبَّدوا أن
يكونوا أن لهم ويرىض ذاته، املقدس بيت ويف قوًة الستِّ فلسطني مدن أشدِّ يف تقيم أن
فلسطني «حرس اسم يحملوا أن الضباط لهؤالء ويقبل مبارشة، رتشارد ضابط إمرة تحت
أمًرا به سأُحدثك ما لك يبدو وقد — الفارس سيدي يا ِلتعَلم ذلك عن وفضًال امللكي»،
— أحد يُصدِّقه ال يكاد الذي الرسِّ بهذا لك إكراًما سأبوح ولكني التصديق، يحتمل ال غريبًا
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أشجع بني السعيد االئتالف هذا عىل قديس بخاتٍم يختُم سوف الدين صالح أنَّ اعلم
امللكية الزوجية مرتبة إىل يرفع بأْن وذلك آسيا؛ ويف الفرنجة بالد يف النبالء وأنبل الشجعان
بالنتاجنت.»1 أُديث السيدة باسم وتُعَرف الدم أوارص رتشارد بامللك تِصلها مسيحية فتاًة
إىل آبٍه غري اللُّبِّ شارد يستِمع وكان تقول؟» ما أفهذا «ها! قائًال: كنث السري فصاح
وأيقظه ه، حسِّ كاِمن منه مسَّ قد األخري الخرب هذا أنَّ إال الحكيم، حديث من األول الشطر
سباِت يف حتى باأللم الحسَّ — بغتة حني عىل تنتِفض حني — األعصاب رجفُة تُوقظ كما
به أحسَّ ما واكتتم عانى، ما ذلك يف عانى قد يكن وإن كالمه، نربِة من ف خفَّ ثم امَلفلوج،
بأكثِر يظفر كي الحديث واصل ثم واالزدراء، الرِّيبة من بستاٍر وسرتَه الكرامة، امتهان من
تدبَّر كانت التي املؤامرة هذه — كذلك ظنَّها وقد — املؤامرة هذه عن ِعلٍم من يستطيع ما
جدَّه أصاب ما لها حبِّه من ينتِقص لم التي تلك ضدَّ وسعادتها، َرشفها ضدَّ فتاته، ضدَّ
غري عقٍد عىل يصادق الذي ذلك مسيحي «وأي وهدوء: سكينٍة يف فقال بسببها، وَرشفه

مسلم؟» وعربي عذراء مسيحيٍة بني يكون الذي كذلك طبيعي،
املسلمني األمراء إىل تَر أفلم ب، ُمتعصِّ جاهل نرصاني أنت «إنما وقال: الحكيم فأجاب
عىل عاٌر هذا يف وما النصارى، إسبانيا عذارى من النبيالت مع يوٍم كلَّ يتزاَوجون كيف
— رتشارد دم يف ة التامَّ لِثقِته — النبيل السلطان يسمح ولسوف مسيحي؟ أو مغربي
بالحرية لها يسمح سوف الفرنجية؛ طباُعكم املرأة وهبتْها التي بالُحرية اإلنجليزية للفتاة
وجٍه كل من فتَبيت جميًعا، نسائه فوق ومرتبٍة بمكانٍة ها يخصُّ وسوف ِدينها، ممارسة يف

امُلطلقة.» الفريدة ملكته
عن يتنازل رتشارد أن تحسب أن عىل املسلم أيها تجرؤ «كيف كنث: السري فقال
بني اإلماء ُفضىل — تكون ما أحسن — لتكون النَسب، كريمة فاضلة أمرية وهي قريبته،
هذا مثل البنته يأبى حرٍّ نبيٍل مسيحيٍّ أدنى أنَّ الحكيم أيها اعلم مسلم! رجٍل «حريم»

الشنيع.» العار

املؤرِّخني فإنَّ ذلك مع حقيقة، وقع قد إنه نقول أن فينبغي مقبول، غري شاذٍّا االقرتاح هذا يبدو قد 1

يُخيَّل ولكن الزوج. بهذا الدين صالح وأخي العروس، هذه رتشارد بأخِت األرملة نابلس ملكة يستبدلون
صفحة مل، تأليف الصليبية» الحروب «تاريخ إىل ارجع جنت. بالنتا أُديث وجود يجهلون كانوا أنهم يل

الثاني. الجزء من ،٦١
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فرنسا، ملك فيليب إىل الرأي هذا نما ولقد أخطأت، لقد «وهللا وقال: الحكيم عليه فردَّ
للخرب، أحُدهم يُصَعق ولم رتشارد، أحالف زعماء من وغريهما شمبانيا، صاحب وهنري
الحرب هذه نهاية فيه تكون قد حلٍف يف السعي َوِسَعهم ما يسعوا أن جميًعا ووعدوا
املقرتَح هذا يُزفَّ أن نفسه عىل «صور» قساوسة كبري الحكيم الرجل أخذ وقد الرضوس.
وقد غاية، خري إىل الخطة يُسوق أن يستطيع سوف أنه يف ريبٌة تُداِخله وال رتشارد، إىل
ورئيس منترسا صاحب أمثال عىل وكتَمه ا، رسٍّ األمر بهذا — لِحكمته — السلطان احتفظ
ِخزيه، أو رتشارد حتِْف وراء من الفالح إىل يسعون وأمثالهما أنهما يعَلم ألنه املعبد، فرسان
وسأعطيك جوادك، صهوة وامتِط الفارس، سيدي يا إذن فهيَّا وَرشفه. حياته سبيل عن ال
ِدينها أو قضيَّتَها أو بالدك تارك أنك تحسبنَّ وال السلطان، لدى شأنك من يرَفع مكتوبًا
الدين صالح من تلقى سوف مشورتك إنَّ يتَِّحد. سوف قريب ا عمَّ املِلكني صاِلح دام ما
يُعاِملون وكيف املسيحيني، لدى الزَّواج عن بالكثري تُخِربه أن وسعك يف دام ما القبول، خري
ذلك يعرف أن كثريًا ه يهمُّ السلطان فإنَّ وعاداتهم، رشيعتهم أمور من ذلك وغري أزواجهم،
الجود عيون تنفِجر ومنها بيُمناه، الرشق كنوز عىل يقبض السلطان إنَّ املعاهدة. أجل من
رتشارد من يظفر أن — إنجلرتا مع تحاَلف إْن — الدين صالح عىل يتعرسَّ ولن والسخاء.
عىل كذلك لك يحُصل أن يستطيع وإنما فحسب، الرِّضا حظرية إىل وردِّك عنك بالعفو ال
املشرتك ُحكِمهما عىل لإلبقاء إنجلرتا ملك جيش جنود من يتخلَّف قد من بني رشيفة قيادٍة

واضحة.» الطريق وأمامك جوادك واركب إذن فهيَّا فلسطني. يف
لم، السِّ رجال من رجل أنت إنما الحكيم، «أيها وقال: االسكتلندي الفارس فأجابه
ولذا «سرتوخان»، املسكني خادمي وحياة بل إنجلرتا، ملك رتشارد حياة أنقذت كذلك وإنك
به تقدَّم غريك ُمسلًما رجًال أنَّ لو أمٍر يف تتحدَّث وأنت النهاية حتى إليك أصغيُت فلقد
تنصح أن — رأفتك جزاء — لك أنصح إني الحكيم، أيها خنجري! من بطعنٍة ألوقفته إيلَّ
تَقوى بلبسخوذٍة الكريه، بدِمه بالنتاجنت دم وصَل يطلُب رتشارد إىل يتقدَّم الذي العربي
يضع سوف أنه َريب فال وإال عكا، أبواب تحتها ُدكَّت التي كتلك بالفأس رضبٍة ي تلقِّ عىل

ومهارتك.» حذِقك عن حتى ينأى موضًعا نفسه
ولكن األعراب؛ صفوف إىل تفرَّ أالَّ عىل ا مرصٍّ عامًدا اعتزمَت فلقد «إذن الطبيب: فقال
— رشيعتنا كحدود — رشيعتكم وحدود املحتوم، قضاءك هذا يف إن قلَت قد أنك فلتَذُكر أال

حياته.» ُحَرم عىل يعتدي أن املرء عىل تُحرِّم
كذلك علينا ُحرِّم ولقد هلل، «حاشا وقال: نفسه عىل الصليب عالمة االسكتلندي فرسم
وإنه الحكيم، أيها ضعيفة هللا يف عقيدتك ولكن جزاء. من ذنوبنا عىل يحقُّ ما نتحاىش أن
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جاهل صاحب له يكون فسوف عاش إْن ألنه الكريم، كلبي وهبتُك أني ليحفظني وهللا
بقدِره.»

األطباء معرش ولكنَّا يسرتدُّها، فكأنه ُمعطيها بها ضنَّ إن العطية «إنَّ الحكيم: فقال
لك.» ثانية يكون فلسوف الكلب ُشفَي لنئ عالج. بغري مريًضا نردَّ أال أقسْمنا قد

والكالب البزاة عن يتحدَّث ال املرء إنَّ الحكيم، أيها «اذهب وقال: كنث السري فأجاب
هللا.» إىل وأتقرَّب ذنوبي أذُكر دْعني نهار، من ساعٍة غري املوت وبني بينه يكون ال حينما
أولئك يراه فال املنحَدر وراءها لتُخفي الغيوم إنَّ لعنادك. أَدُعك «إني الطبيب: فقال

فوقه.» من الهبوط عليهم هللا كتََب الذين
يستدِعيَه أن عىس يرُقب كأنه الَفينة، بعد الَفينة وراءه ت يتلفَّ ولبث وئيًدا، تسلَّل ثم
التي الخيام ِتيه بني م امُلعمَّ الرجل هذا اختفى وأخريًا إشارة، أو بكلمٍة امُلخلص الفارس هذا
أمامه اندحر وقد — الشاحب الفجر ضوء يف ينصع وبياضها الجبل أسفل يف تمتد كانت

القمر. ُشعاع
إليه يرمي كان الذي األثر ذلك كنث السري عىل الطبيب «أدنبك» لكلمات يكن ولم
يُفارقها لو يودُّ حنٍي منذ كان وقد الحياة، حبَّ االسكتلندي يف بعثَْت أنها إال الحكيم،
بالِخزي يتَِّسم أنه يحسب كان أنه رغم وذلك ارتداؤه، به يليق يُعد لم ملوَّث ثَوب كأنها
وشريكوه الناسك بني شهد ا وممَّ الناسك، وبني بينه دار ا ممَّ كثري ذاِكرتِه إىل وعاد والَهوان،
ورد الذي الخفي الرشط عن الحكيم به ه خربَّ ما تأييد إىل ذَكر ما به ومال الرضيم)، (أو

باملعاهدة.
أشيَب! ُمنافق من له يا الَرشف!2 ثياب يف ُمحتاٍل من له «يا نفسه: ثًا ُمحدِّ صاح ثم
أعِرف أن عساي وماذا املؤمنة. الزوجة رشكه عن تردُّه كيف امُلرشك الزوج عن تحدَّث لقد
يستطيع حتى جمال، من بالنتاجنت أُديث هللا حبا ما العربي عَرضعىل قد الخائن أنَّ غري
رجل «حريم» سلك يف تنخِرط بأن تليق املسيحية األمرية هذه كانت إن يحُكم أن الرجل هذا
التي قبضتي يف ثانيًة — اسمه كان أيٍّا أو — «الرضيم» الرجل ذلك وقع لو وهللا مسلم؟
ثانية أحد يأتي فلن باألرنب، الصيد كلب يُمسك كما شديًدا، إمساًكا يوًما بها عليه أمسكُت
ساعاتي إنَّ … فاضلة نبيلة فتاة أو مسيحي ملك بَرشف مشينة برسالٍة — خاصة وهو —

الناسك. عىل يعود الضمري 2
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رسيًعا، أدائه من بدَّ وال ما، عمٍل أداء من ذلك رغم بدَّ ال ولكن دقائق، إىل رسيًعا تتناَقص
يرتدَّد.» ونَفس ينبض عرٌق يفَّ دام ما

الطريق يف وسار الجبل، فوق من ُمرسًعا وانطلق بخوذته رمى ثم دقائق، بضع وسَكت
رتشارد. امللك ُرسادق إىل ية املؤدِّ
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— املريش امُلنشد ذاك وهو — الديك نفخ
الصباح. إرشاق الباكر للقروي يُعلن البوق؛ يف

امُلورَّدة الضياء خيوط امللك إدوارد ورأى
الظالم، وَهِجها من يرتاَجع

ناعيًا، األسحم الغراب إىل واستمع
الزمان. من يوٍم بانرصام ينادي

حق، َلعىل «إنك امللك: فقال
السماء، يف العْرش عىل يرتبَّع الذي باهلل ألقسم وإني

وصاحباه.» بودوين» «شارك اليوم َليَموتنَّ
تشاترتن

الحادث ذلك بعد فراشه إىل رتشارد أوى منصبه، عىل كنث السري فيها استوىل التي الليلة يف
بهذه إليه أوحت وقد بالنفس. ثقًة يكون ما أشدُّ وهو املساء، صفو عكَّر الذي العاصف
عىل مرماه أصاب حينما غريه عىل أحرَزه الذي الفضل وذلك ، تَُحدُّ ال التي شجاعته الثقة
يف يرى كان من منهم كثريًا أن يعلم وكان جميًعا. وزعمائها املسيحية الجيوش من مرأًى
أشبع فلقد وإذن عليه. انتصار إال هي إْن النمسا بدوق لِحقت التي املهانة أن نفسه دخيلة

ِمئني. أذلَّ قد عدوٍّا كبَح إذ فإنه كربياءه، رتشارد
الحادث، هذا بعد املساء يف حرِسه من لضاعف آخر مللٍك وقع قد األمر هذا أنَّ ولو
أثر عىل َرصف األسد قلب ولكنَّ جني، ُمدجَّ بالسالح جنوده من األقلِّ عىل جانبًا وألبقى
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بشفائه، يحفلوا كي النبيذ، من بهبٍة جنوده وخصَّ اعتاد، الذي حَرَسه حتى وقع ما
وغريهما سولزبري، وإيرل فو دي توماس سري أنَّ ولوال جورج. سنت راية نخب ويرشبوا
هذه عىل النطبع الحافلني، بني والنظام السكينة لحفظ الحيطة اتَّخذوا قد األرشاف، من

الفوىضواالستهتار. طابع امللك يشغلها التي املعسكر من الناحية
اليل، من األول الهزيع انَرصم حتى فراشه إىل أوى ُمذ امللك عىل سِهر فقد الطبيب أما
يرتبَّع الذي الربج ذلك السماء يف يرُقب مرٍة كل يف وهو مرَّتنَي، الدواء ناَوَله الفرتة هذه ويف
الحياة فيها يجعل عقاقريه، ِفعل عىل أثًرا — الطبيب يقول كما — للبدر فإنَّ التم، بدر فيه
الحكيم تسلَّل ثم الليل، من األول النصف م ترصَّ بعدما ساعاٍت ثالُث وانقَضْت الهالك. أو
ج عرَّ هناك، إىل طريقه يف هو وإذ وألتباعه، له ب ُرضِ آخر ُرسادٍق إىل املَلكي ادق الرسُّ من
وهو املسيحيني، معسكر يف األول مريضه حاَل يرى كي النمر، فارس كنث السري خيمة عىل
عِلم نفسه، كنث السري عن هناك استعلم وملَّا الفارس، خادم امُلسن الرجل ذلك «سرتوخان»
ألفاه حيث جورج، سنت جبل إىل الخرب هذا به دفع وقد يقوم، كان واجٍب أي عىل الحكيم

السابق. الفصل يف إليه أْرشنا الذي املنكوب الظرف ذلك يف وهو
مسلحني، قوٍم من دانية وئيدة خطواٍت وْقع امللك إىلرسادق نما الشمس، رشوق وُقبيل
سيده فراش جوار إىل ينام وكان — القادم؟» «من وتساءل مرقده من فو دي هبَّ إْن وما
حتى — الحراسة كالب بجفون يأُخذ كما إال جفنيه ِبَمعِقد الكرى يأخذ ولم خفيًفا، نوًما

املدى. بعيدُة عميقٌة كآبٌة فيه الرجولة مالمح تعلو النمر، فارس الفسطاط ولج
م التهجُّ هذا «فيم سيِّده: لسبات االحرتام نربة كالمه نغم ويف عابًسا، فو دي فقال

الفارس؟» سيدي يا الجريء
الجندي إقبال كنث السري علينا أقبل لقد فو! دي يا «صٍه وقال: توٍّا رتشارد ظ فتيقَّ
قريب أبًدا القائد ُرسادق يكون أن ينبغي هذا ولِِمثل حراسته. قصة علينا يقصُّ الكريم،
الربَّاَقتنَي، الواسعتنَي بعينَيه امُلقاتل ورمق ِمرفقه، عىل وارتكز نومه، من نهض ثم املنال،
أليس رشيفة، آمنة يَِقَظٍة حراسٍة عن تُحدِّثني أتيَت لقد االسكتلندي؛ سيدي يا «تكلم وقال:
مثل يَْمثُل أن دون حتى العَلم، بحراسة وحَده قمني إنجلرتا راية ثنايا حفيف إنَّ كذلك؟

عينني.» ذي كلُّ فرياه بشخصه الفارس هذا
موالي يا تكن لم حراستي إنَّ أحد، اليوم بعد يراني لن «كال، قائًال: كنث السري فأجاب

واختطفتْها.» يٌد إنجلرتا راية إىل امتدَّت ولقد رشيفة، وال آِمنة وال يِقظة
الحياة قيد عىل برحَت «وما وقال: والتكذيب االزدراء نربة صوته ويف رتشارد فأجاب
أنت ملاذا ني خربِّ ُمحيَّاك. عىل لخدٍش أثًرا أرى ال إني يكون. لن هذا إنَّ عني! ذلك؟ تذُكر
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إن عنك فألعفونَّ ذلك ومع خطري، امللوك مع املزاح أنَّ واعَلم اصُدقني صامتًا؟ كذلك ماثل
تقول.» ما كذبًا كان

صوته ويف املليك!» موالي يا تُك خربَّ ما كذبًا يكن «لم وقال: البائس الفارس عليه فردَّ
الصوان وميض كأنها ُمتألِّقة، نافذة برَّاقة النار من سهاٌم عينَيه ويف الجاف، التأكيد نغم
به تُك خربَّ الحق هو هذا كذلك. هنا أصُمد أن ينبغي «ولكن قال: ثم البارد، ر املتحجِّ

موالي.» يا
«ياهلل! وقال: ثائرها، وسكن خمدْت أن لِبثَت ما الغضب، من عاصفٍة يف امللك فانفجر
صفو ى الُحمَّ هذه عكَّرْت لقد بنظرة؛ عليه وألِق املكان إىل اذهْب فو، دي جورج! لسنت ويا
رسيًعا عني اذهب يكون! لن هذا إن مناعة! الرجل شجاعة حْسب يكون لن هذا إنَّ ِذهنه.

االنرصاف.» تريد ال كنَت إن رسوًال لُدنك ِمن أرسل أو
قد الراية إن يقول األنفاس ُمتقطِّع أقبل وقد نفيل، هنري السري امللك استوقف وهنا
أنه الظن وغاِلب أمره، عىل ُغِلب قد حراستها عىل يقوم كان الذي الفارس وإن اقتُِلعت،

املحطَّم. العَلم رمح جوار إىل الدماء من بركًة رأى ألنه ُقتل،
هنا؟» أرى ذا «من تساءل حتى كنث السري عىل بغتًة نفيل عينا وقعت إْن وما

فراشه، جوار تربَح ال أبًدا كانت التي القصرية بالفأس وأمسك قَدميه، عىل امللك فهبَّ
يريد كأنه إليه سالحه جذب ثم الخونة.» َميتة يموت تراه ولسوف خائنًا! «خائنًا، وقال:

به. يرضب أن
املرمر، من تمثال كأنه الجأش، رابط ولكنه اللون، ُممتقع أمامه االسكتلندي ووقف
تَنِبسان، تكادان ال وشفتاه األرض، نحو ُمطِرقتان وعيناه ِلباس، يَقيه ال عاٍر ورأسه
ثَّر ادَّ وقد رمح، َقيد عىل ُقبالتَُه رتشارد امللك ووقف بالدعوات، يُتمتم كان أنه والراجح
انفعاله أزال حيث إال جميعه، وتسرتَّ فضفاض، الكتان من ثوٍب طيَّات بني الضخم جسمه
ِمثال كأنه للعيان وبدا صدره، من وجانبًا وكتِفه األيمن ساعده فوق من ثار الدِّ الشديد
«جانب وهي السكسوني سلفه بها يتَِّصف كان التي فة بالصِّ جديرة إنسانية صورٍة من
ُمتعجبًا وصاح األرض، صوب السالح رأس أمال ثم للرضاب، ُمتأهبًا هنيهًة ولبث الحديد».
لقد كنث، سري يا إيلَّ استمع دم؟ املكان لدى كان هل نفيل؟ يا دماء هناك «أفكانت وقال:
ني ِلصَّ جندْلَت إنك يل قلت فهالَّ تقاتل، وأنت شهدتُك ولقد األيام، من يوٍم يف باسًال كنَت
انِرصف ثم سبييل، يف قوية رضبًة رضبَت إنك يل ُقل بل واحًدا، جندْلَت بل العَلم، عن دفاًعا

وخزيك!» بحياتك املعسكر عن
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يف إيلَّ أسأَت ولقد كاذبًا، َدعوتني لقد امللك؛ «موالي وقال: الجأش رابط كنث فأجابه
املسكني، الكلب دم إال اللهمَّ دماء، العَلم عن الذَّود سبيل يف تَُرق لم أنه اعَلم األقل. عىل هذا

منه.» إخالًصا أشدُّ والكلب صاحبه، هجَره الذي الواجب عن للدفاع تصدَّى حني
بنفسه رمى فو دي ولكنَّ ثانية، بساِعِده وهمَّ جورج.» القديس «بحقِّ رتشارد: فقال
لن «موالي، قال: به، يتخلَّق الذي الرصاح دق الصِّ بذلك يُديل ورشع نقمته، ومحطِّ امللك بني
وضحاها، عشية بني حمًقا وكفى يداك؛ به تتلوَّث ولن هنا، األمر هذا يقع لن هذا، يكون
من وباطٍن الحق من ظاهٍر عىل أبًدا إنهم لك أُقل ألم اسكتلندي. رجل إىل العَلم أمر تِكل أن

الباطل؟»1
كان أقر. بذلك وإني أصبت، ولقد فو، دي يا فعلَت لقد «أجل، وقال: رتشارد فأجاب
يف خَدعني قد ِوليَم الثعلب أنَّ كيف أذُكر أن ينبغي وكان هذا، من خريًا أعرفه أن يل ينبغي

الصليبية.» الحرب هذه أمر
لم الظروف ولكن يخَدْعك، لم االسكتلندي ِوليم إنَّ «موالي، وقال: كنث السري فأجابه

جنوده.» حشد من تُمكِّنه
به.» لفظَت إْن حتى األمري اسم تلوِّث إنك قليًال! واستِح هذا بعض «مهًال امللك: فقال
أو جبان ا إمَّ إنه الرجل، هذا مسلك فو دي يا لعجيب إنه هذا، مع «ولكن، بقوله: أردف ثم
لَوسم ساِعُدنا ارتفع حينما بالنتاجنت رتشارد لرضبة — ذلك رغم — صَمد ولكنه خائن،
ارتعدْت قد كانت لو وهللا َخوفه، عىل دليٍل أتَفَه أبدى قد كان لنئ وهللا كتفه؛2 عىل الفروسية
كان ما ولكن البلُّور، من القدح م يتهشَّ كما رأَسه مُت لهشَّ َجفن، له ارتجف أو فريصة منه

صدود.» وال هناك خوف ال حيُث أرضب أن يل
سكون. كان ثم

«… «موالي كنث: قال ثم

عىل اعتداءهم أنَّ ناسني الشمال، أهل من املساكني جريانهم عن يتحدَّثوا أن اإلنجليز أِلف النعوت بهذه 1

بالقوة. عنها تدفع كما بالدَّهاء نفسها عن تدفع أن عىل الضعيفة األمة هذه أكَرَه قد اسكتلندا استقالل
حرَّة، أمٍة عىل فرًضا سلطانهما فَرضا اللَّذان الثالث وإدوارد األول إدوارد هذا يف الِخزي يقتِسم أن وينبغي

بها. يربُّوا أن عزمهم يف وليس يمينًا يُقِسموا أن عىل إكراًها أُكِرهوا الذين اسكتلندا وأهُل
الفروسية. مرتبة الرجل منح عند الوسطى العصور يف تتبع كانت التي العادة إىل يُشري 2
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تْدُعني، وال الرحمة ربك أدُع الكالم؟ عرفَت آآلن «ها! قائًال: وأجابه رتشارد فاعرتََضه
أخ، سواك يل يكن لم ولو أًخا، يل كنَت لو وهللا خطئك. جرَّاء من العار بإنجلرتا لِحَق لقد

إثمك.» عن عفوُت َلما
لجاللتكم األمر إنما فان، إنساٍن من للرأفة طلبًا أتكلَّم لم «إني االسكتلندي: فقال
أنَكر ولنئ املسيحيون. ر يُكفِّ كما سوءاتي عن فيه ر أُكفِّ بالوقت عيلَّ ضنَنتُم أو ُجدتُم إما
متُّ وسواء هللا! بعد الكنيسة من أطلُب التي املغفرة يَهبَني أن أرجو فاهللَ هذا عيلَّ اإلنساُن
واحدة لحظًة الفرصة تهبني أْن جاللتكم من ألتِمس فإني ساعة بنصف هذا بعَد أو اآلن

شديًدا.» ا مسٍّ مسيحي كملٍك ذكرك يمسُّ بما الكريم شخصك إىل فيها أتحدَّث
إىل لإلصغاء ب يتأهَّ كان إنما أنه يف يشكَّ ولم تريد.» ما ُقل «هيا، وقال: امللك فأجابه

العَلم. يخصُّ أمٍر يف االعرتاف من يشءٍ
َغري إىل يتطرَّق أال وينبغي إنجلرتا، مَلكية يمسُّ أذُكر سوف ما «إنَّ كنث: السري قال

أُذنيك.»
سيدي.» عنِّي «اغُربا فو: ودي لنفيل امللك فقال

حراًكا. يُبدي ال امللك حرضة يف ثانيهما وصَمد باألمر، أولهما فصدَع
لتُعاِملني إذن الصواب؟ ة جادَّ عىل إني موالي تُقل «أَلم قائًال: مواله فو دي وأجاب
أتركك لن وإني إرادتي، يل فلتُبِق وإذن الحق؛ ة محجَّ عىل هو من يُعاَمل أْن ينبغي كما

اك.» األفَّ االسكتلندي هذا مع وحَدك
فو! دي يا هذا «كيف خفيًفا: رضبًا بقَدِمه األرض يرضب وهو غاضبًا رتشارد فقال

واحد؟» خائٍن مع شخِصنا عىل تأَمُن ال وكيف
آَمُن ال إني بقَدِمك. ترضب أو جبينك تُقطِّب أن موالي يا «عبثًا وقال: فو دي فأجاب
ُممتنع.» ُمسلَّح آخر مع السالح عن مجرًدا رجًال ُمعاًىف، آَخَر مع مريًضا رجًال أترك أن

أستأِخر كي املعذرة س أتلمَّ لن إني بال، ذي بأمٍر «ليسهذا الفارساالسكتلندي: فقال
صادق.» كريم سيد فإنه جلزالند لورد حرضة يف وألتكلمنَّ الزمن،

كنُت «لقد وقال: والحنق الحزن من مزيج وفيها األىس، رنة صوته ويف فو دي فأجاب
ساعة!» نصف منذ القول هذا مثل عنك أقول

اإلنجليز.» ملك يا بك يُحيط الغدر «إنَّ وقال: حديثه كنث السري استأنف ثم
محسوًسا.» ملثاًال أمامي فإنَّ تقول: ما صدًقا يكون «قد قائًال: رتشارد فأجاب
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يف رايٍة مائة ضياع من عليك وقًعا أشدَّ أذاها سيكون خيانة «إنها كنث: السري فقال
خفض وقد أخريًا الكالم استأنف ثم كنث، السري د تردَّ وهنا «… إن … إن الوغى، ساحة

«… أُديث السيدة «إنَّ وقال: صوته من
فيه ظنَّ فيمن ببِرصه وحدَّق امُلتكرب، امُلنصت هيئة واتَّخذ بغتة، نفسه امللك فاستجمع

وهذا؟» شأنها ما بها؟ ما ني خربِّ بها؟ ما «ها! قال: ثم اإلجرام
وذلك الكريمة، املَلكية ذُرِّيتكم لتدنيس تُدبَّر دسيسة هناك «موالي، االسكتلندي: فقال
هو بِحلٍف املسيحي بالعاَلم مشني ِسلم ورشاء العربي، للسلطان أُديث السيدة يِد بمنح

إنجلرتا.» جبني يف شديدة وصمٌة
رتشارد كان فلقد كنث، السري ع يتوقَّ كان ا عمَّ الُخلف كل يختلف أثر البالغ لهذا وكان
— أياجو3 يقول كما — الشيطان ألمر انصياًعا هلل يعَملون ال الذين أولئك أحد بالنتاجنت
كما صدق، من عليه يَنطويان ما بِمقدار بالخرب أو بالنُّصح ليتأثَّر األحيان غاِلب يف يكن ولم
الطاِلع نَكِد ومن ونظرته. امُلحدِّث شخصية من به يصطبغان ما بمقدار بهما يتأثَّر كان
النمر فارس وقاحة عن ذكرياته — ُقرباه ذوات من وهي — السيدة هذه ِذكر أحيا أن
كنث السري ذكر ما يف أنَّ له بدا وقد الفرسان. طليعة يف كان حينما حتى الشأن، هذا يف
إىل غضبًا، يشتِعل وهو بامللك، تدفع ألْن تكفي َمهانة — الراهنة الحال تلك يف وهو —

الجنون. انفعال
بمقبض لسانك ألُمزقنَّ السماوات وحقُّ الوقح! املرذول أيها الصمت «الَزم فقال:
أني الوضيع، الخائن أيها اعَلْم املسيحيات! كرائم من سيدٍة اسم ذكرَت ألنك الحار الحديد
رغم — ذلك لُت تحمَّ ولقد عينَيك، ترفع أن الجرأة بك بلَغْت حدٍّ أي إىل قبُل من أعَلم كنُت
اآلن أما وِصيت. ِذكر له رجل أنك ظنَنَّا حتى خَدْعتَنا حينما حتى — وجرأة ِقحة من فيه ما
سيدًة اآلن تذُكر أن عىل تجرؤ كيف إذ — ِخزيك من به اعرتفَت بما شفتاك تقيََّحْت وقد
شأنك ما — نصيب! أو َسهم حظِّها يف لك سيدة وكأنها الرحم، ِصلة بنا تربطها كريمة
نهاًرا أنذال فيه األمراءُ معسكٍر يف ونحن شأنك ما مسيحي؟ أو عربي من تزوَّجت هي إْن
أو شأنك، ما أقول الواجب. من يفرُّون أدنياء خَونة فيه الفرسان وبواسل مساء، ولصوٌص
صالح شخص يف ُمتمثَِّلني والشجاعة دق الصِّ مع أتحاَلف أن أردُت أنا إْن غريِك، شأن ما

الدين؟»

لشكسبري. عطيل رواية يف بالِحقد مشهورة شخصية أياجو 3
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تُصبح سوف رجل وأنا ا، حقٍّ قليل هذا يف «شأني وقال: ُمتشجًعا كنث السري فأجاب
ما إنَّ أقول العذاب، برسير موثوًقا اآلن كنُت ولنئ حتى ولكن، هباء، قريب ا عمَّ يل الدنيا
ولو — قبلت إْن إنك امللك موالي يا أقول إني كبريًا، ا مسٍّ واسمك ضمريَك يمسُّ لك ذكرُت

«… أُديث السيدة هذه قريبتك زواج أمَر — وحْسب خاطرك يف
القصرية فأسه عىل وضغط واحدة.» لحظًة فيها تفكِّر وال اسَمها، تذُكر «ال امللك: فقال
أعضاء حول الحلبالب كخيوط املفتول ساعده يف العضالت برَزِت حتى بقبضته، ثانية

السنديان.
عليه وخيَّمت ُصِعق وقد فيها!» أفكِّر وال اسمها! أذُكر «ال قائًال: كنث السري فأجاب
فقال: الحديث، من اللون هذا بعد مرونتَه يسرتدُّ أخذ ثم النفس، انقباُض وتملَّكه الكآبة
ولتكوننَّ فمي، يلُوك ما آِخر اسُمها ليكوننَّ آمايل، به عقدُت الذي الصليب بحقِّ «واآلَن
العاري، الجبني هذا عىل — تفخر بها التي — قوَّتَك جرِّب لذهني! يخطر ما آِخَر صورتها

مرماي؟» عن بمانعي أنت هل وانُظر
— راغًما — هدفه عن ثانية ه وردَّ الجنون.» إىل ليدَفُعني إنه «وهللا رتشارد: فقال

نفسه. الجاني عىل َمَلَك يَلني ال عزٌم
وأعلن الخارج، من شغٌب ادق الرسُّ إىل نما جوابًا، الجلزالندي توماس يُحري أن وقبل

املِلكة. قدوم الفسطاط ظاهر من امُلعِلن
لقد تبٍّا، تبٍّا، بالنساء. يليق الذي باملشهد هذا ليس ُردَّها! نفيل، يا «ُردَّها امللك: فصاح
َمرآَي عن «أبِعْده همًسا: قال ثم ترون!» كما يل إغاظته الوضيع الخائن هذا مثل من عانيُت
أنَّ واعَلْم ضيق، أشدَّ عليه وضيِّقوا ُرسادقنا، من الخلفي املدخل من به واخُرج فو، دي يا
فأِت الحياة، يفارق قريٍب عما أنه عينيك نُصب وَضْع محبِسه، يف بحفظه رهينة حياتك
به نريد ال إنَّا إيلَّ، واستِمع قليًال البَْث والجسد، الرُّوح فيه نقتُل لن فإنَّا روحي بأٍب له
ُمظلمة خيانتُه كانت فلنئ وِمهمازه؛ بنطاِقه الفرسان ميتَة يموتَنَّ لسوف عاًرا. وال ِخزيًا

نفسه.» الشيطان بإقداِمه ليُباري فإنه كالجحيم
املوقف ذلك بانتهاء عظيًما رسوًرا ُرسَّ قد فو دي إنَّ ُقلنا نحن إذا الحقيقة نعدو وال
نفسه، عن يدفع ال سجينًا بنفسه ويقتُل بامللوك، يليق ال عمٍل إىل رتشارد يتنزَّل أن دون
سالحه من جرَّده حيث ُمنفصلة، خيمة إىل خاصٍّ منفٍذ من كنث السري إخراج إىل سارع ثم
حزينًا، الجأش رابط يجري ما إىل ينُظر فو دي ووقف جانبه، يأَمَن كي األصفاد، يف وكبََّله

الشديدة. الحيطة هذه يتَّخذون إمرتهم، تحت كنث السري بات الذين السجن، وضباط
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برشفك محتفًظا تموت أن امللك إرادة «هي مكتئبًا: التَِّعس لآلثم قال فرغوا وملَّا
د.» الجالَّ سيُف جذعك عن رأَسك يَفِصل وأن — ساعديك نشوِّه أو جسدك نبُرت فلن —

رجٌل كأنه وخنوع، ذلٌَّة فيه خاِفت، نغم صوته ويف منكم.» لرأفة «إنها الفارس: فقال
أبتاه! يا آه القصص. أسوأ عنِّي يسمعوا لن فأهيل «إذن قال: ثم منظور، غري برًضا ظفر

أبتاه!» يا
فمسح القلب، الطيِّب الجلف اإلنجليزي الرجل عن يِغْب لم به تمتم الذي االبتهال وهذا

الجواب. يف يرشع أن قبل الغليظ ُمحيَّاه الكبري يِده بظاهر
التقيُت ولقد الدين، رجال من رجٍل إىل تتحدَّث أن كذلك امللك «ويريدك أخريًا: قال ثم
خارج ينتِظر وهو الدنيا، الدار هذه تُفارق وأنت بك يليق كرمل من بقسٍّ هنا إىل طريقي يف

للقائه.» تتهيَّأ حتى الفسطاط
أكون لن رحيم؛ بي لرءوف كذلك هذا يف رتشارد إنَّ إيلَّ، به «سارع الفارس: فقال
وإيَّاها وافرتقُت الحياة، ودَّعُت فلقد اآلن، منِّي الكريم القس للقاء بًا تأهُّ أكثر ما ساعًة

اآلخر.» عن أحدهما َسري اختلف ثم الطريق، ُمفرتَق بلغا كراِحَلني
لك أذُكر أن اليشء بعَض ليُضنيني إنه فوهللا خري، «هذا رزينًا: ُمتَّئًدا فو دي فقال

العاجل.» للموت ب تتأهَّ أن عىل يريدك رتشارد امللك أنَّ وذلك رسالتي؛ فحوى
الحكم، عدالة أُعارضيف ال إني املليك. هللاومشيئة إرادة «لتكن الفارسصابًرا: فأجاب

القضاء.» تأجيل يف أرغب وال
والتفت الباب، لدى وقف ثم شديدة، أناٍة يف الفسطاط عن يفصل فو دي رشع وحينئٍذ
خاطره من انتفْت قد الفانية الدار هذه آمال وكأنَّ وقف الذي االسكتلندي إىل ونظر خلَفه
البدين اإلنجليزي البارون يكن ولم نفسه. بكل هللا إىل ه توجَّ قد رجل وكأنه تاًما، انتفاءً
غلبًة — ذلك رغم — عليه غلبْت املوقف ذلك يف عاطفتُه ولكن الحادَّة، املشاعر ذوي من ة عامَّ
األسري، عليه يرُقد كان الذي القَصب فراش إىل راجًعا فقَفل قبل، من نفسه يف يعَهْدها لم
األجش صوتُه يستطيع ما بمقدار اللِّني من فيه بنغٍم وقال امَلغلوَلتنَي يَديه بإحدى وأمسك
الذي «رالف» ابني وإن ألبًا، لك وإنَّ الشباب، ريعان يف زلَت ما إنك كنث، «سيدي يلفظ: أن
يبلُغ قد «أرذنج» ضفاف عىل «جالوى» من به له أتينا الذي الصغري جواده يُدرِّب خلَّفتُه
— كشبابك شبابَه أرى أن هللا أرجو كنُت األمس ليلة أني أخفيك وال — األيام من يوًما عمَرك

عنك؟» نيابًة فعًال أفعل أو شيئًا أقول أن تريدني هال
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ُعِهد الذي العَلم وُفقد واجبي، أهملُت لقد يشء، «ال ذلك: عىل الحزين الجواب فكان
عىل كليهما وِجذعي رأيس فإنَّ استعداد، عىل املقصلة وباتَِت د الجالَّ أصبح ما فإذا إيلَّ. به

يفِرتقا.» أن أهبة
رعاية عن عوًضا العَلم بحراسة قمُت أني لو لوددُت وهللا اللهم، «رحماك فو: دي فقال
ال كان وإْن الساذج الرجل يلمسه ا رسٍّ الشاب، الرجل أيها ا لرسٍّ األمر يف إنَّ الكريم. جوادي
كانت هل تقاتل. شهدتُك كما قطُّ جبان قاتل ما . كالَّ منك؟ جبنًا كان هل كنًها، له يُدِرك
غْدر مقرِّك عن َرصَفك إنما السكينة. هذه بِمثل خيانتهم يف يموتون الخَونة أظنُّ ال خيانة؟
َرصف أو منكوبة، فتاٍة صياح سمَعك عليك مَلك إنما التدبري. محكمة وخطة املدى بعيد
هذا مثُل يوًما به يَِحْد لم من منَّا فليس هذا، من تستِح ال ، باشٌّ ضاِحٌك وجٌه بَرصك عنك
لرءوف رتشارد إن رسيرتك؛ بمكنون ك قسِّ عن عوًضا يل َوبُْح هيَّا، هيَّا، جادته، عن الدافع

إيلَّ؟» به تعَهد ما لَديك أليس ثورته. تهدأ حينما رحيم
«ال أن: تردُّد بغري وأجابه الرحيم، امُلقاتل هذا عن بوجهه البائس الفارس فأشاح

يشء.»
الفسطاط عن وفصل نهض اإلغراء، أحأديث من حديٍث كل فو دي استنفد أن وملَّا
ألنه نفسه عىل وناقًما بل الحال، تقتيض ا ممَّ أظَلُم أنها ظنَّ كآبة تعلوه الذراَعني، ُمطبق

نفسه. يف العميق األثر هذا مثل له — اسكتلندي رجل كموت — تافًها أمًرا أن رأى
يف لنا أعداءً الخِشنة األقدام ذوو األجالف كان «لنئ نفسه: ُمحدثًا قال كما ولكن،

إخوانًا.» لنا نحسبهم نكاد فلسطني يف فإنَّا كمربالند4

واسكتلندا. إنجلرتا بني تقع التي البالد هي 4
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فتاتي، تُدِرك ما األمر ليس
أِلفتُم، ما تعدو ال إدراكها يف فهي

َلغو، إال ِفطنتها وما
حوَّاء. بنات من كغريها

أنشودة

الباسل، لرتشارد حليلة ملكًة نافار ملك «سانشز»، ابنة النَّسب العريقة برنجاريا كانت
حباها صورته، يف الجمال بارع وجسمها نحيل، قدُّها زمانها، يف النسوة أجمل من وتعدُّ
غاية ومالمحها فرة، الصُّ إىل يرضب كثٌّ شعٌر ولها جلدتها، بنات بني مألوفة غري ببرشٍة هللا
تكن وإن عدة، بسنواٍت حقيقتها من سنٍّا أصغر للعيان لتبدو إنها حتى الشباب، نضارة يف
حداثته، يف الباِلغ هذا بمظهرها إحساسها كان ولربما والعرشين، الحادية تْعُد ملَّا الواقع يف
وصالبة الصبيانية النَزق أعمال من بقليٍل األقل، عىل تقوم أن أو تصطنع، أن عىل لها باعثًا
وسنُّها مرتبتُها شابة، بعروٍس يليق ال مما — ظنها حسب — هذا وليس سلوكها. يف الرأي
يف غاية بالسليقة وكانت فتُطاع، تأُمر وأن هذه، نَزواتها يف تتمادى أن يف الحقَّ يُعطيانها
لها والوالء اإلعجاب من بحظها — ُمناَزعة غري — رفيقاتها لها أسلم ما وإذا القلب، طيب
والوداد، املحبة إىل ميًال أو مزاًجا يفُضلها من تجد فلن ترى) كانت فيما كبري حظٌّ (وهو
شغًفا ازدادت طوًعا، الناس من نفوذها يف زيادة نالت كلما — ُمطَلق حاكٍم ككل — ولكنها
ِتها صحَّ بانحراف أحيانًا تتظاهر تراها أطماعها جميع أشبعت ما وإذا سلطانها. بمدِّ
هللا أنزل ما ألمراض أسماء لها ويبتدعوا األذهان، األطباء فيقدح مزاجها، صفو وتعكري
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جديدة وأزياءً مبتكرة، ألعابًا لها يجدَن حتى الخيال وصيفاتها وتشحذ سلطان، من بها
البغيضة الساعات تلك بها تِرصف قبل، من عنها تسَمع لم البالط يف وفضائح للرأس،
يلجأن كنَّ ما وأكثر كثريًا. عليه يُغبطَن ما فيها وصيفاتها موقف يكون ال ساعات وهي —
الحق نعدو وال باألخرى؛ إحداهنَّ تعمله ضارٌّ عمٌل أو خدعٌة ِعلَّتها امللكة عن ين ليُرسِّ إليه
تُبايل ال كانت — مزاجها انتعاش نشوة يف وهي — الطيب القلب ذات امللكة إن ُقلنا إن
كان أو اللياقة، كلَّ بكرامتها يليق مما الوصيفات به يَمزح الذي املزاح هذا كان إن كثريًا
منه. هي به تظفر الذي واللهو يتناسب ال وْقُعه يُصيبهنَّ الالئي أولئك يُكابده الذي األلم
من نفسها يف تفِرض كانت ا وممَّ مرتبتها، علوِّ ومن زوِجها، رضا من ثقٍة عىل أبًدا وكانت
مكاٍن من تِثب كانت إنها موَجزة عبارٍة يف قل أو غريها، كلَّف مهما املَرح من اإلفادة حق

بهم. تلهو الذين أولئك عىل مخالبه بثِقل يحسُّ ال األشبال من شبل كأنها حرًة آخر إىل
الكربياء ُخلقه من تخىش كانت ولكنها ا، جمٍّ حبٍّا زوجها تحبُّ برنجاريا امللكة وكانت
تراه حني إليه لتطمنئَّ تكن فلم ذكاء، تباريه ال أنها نفسها من تحسُّ كانت وملَّا والخشونة.
حديثها يف يجد ألنه إال ليشءٍ ال عنها، فيها راغبًا بالنتاجنت، أُديث إىل التحدُّث من يكثر وهو
تُبدي مما أكثر والَرشف، النبل سيماء وعواطفها خواطرها ويف َسعة، إدراكها ويف لذَّة،
أن عن أبعَدها كان وما هذا، أجل من أُديث تبَغض برنجاريا تكن ولم الحسناء. حليلته
الجملة عىل كان — الذات حب من يشءٍ يف تهاونَّا إن — ُخلُقها ألن ة، مرضَّ أو أذًى لها تدبِّر
— األمور هذه مثل يف النظر بعيدات وهنَّ — السيدات من حاشيتَها ولكن بريئًا، سمًحا
شفاءٌ فيه لجاللتها كان أُديث السيدة حساب عىل الصارم التندُّر أن حنٍي منذ أدركَن قد كنَّ

الخيال. كدِّ من كثرٍي من اإلدراك بهذا خلُصن وقد املزاج، ك توعُّ من
يتيمة أنها أُديث السيدة عن يُعَرف كان إذ الُخلق، كرم من يشءٌ هذا يف يكن ولم
كان ولنئ الحسناء، أنجو وفتاة بالنتاجنت، اسم عليها يُطَلق كان وإن وهي واألبَوين. األم
فكانت املالكة، األرسة ألعضاء إال يُمنح ال ا ممَّ املزايا ببعض تستمِتع أن لها أِذَن قد رتشارد
أية عىل يعرف كان من َقلَّ ذلك رغم أنه إال والدوائر، األوساط يف مكانتها تتبوَّأ لهذا وفًقا
ِصلة له ممن أحٌد هذا يف السؤال عىل يجرؤ ولم األسد. قلب من هي الرحم ِصلة من درجٍة
«مسينا» عند برتشارد واتَّصلت الشهرية، إنجلرتا ملك أم «إليانور» مع أتت إنجلرتا. ببالط
وشيك ذاك إذ زواجها كان التي برنجاريا وصيفات من يكنَّ أن لهنَّ ُقدِّر ن ممَّ أنها عىل
منها امللكة وجعلت والرعاية، االحرتام من بكثرٍي هذه قريبته يُعاِمل رتشارد وكان العقد.
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فيها شهِدنا ما رغم إجالٍل من بها يليق بما الجملة عىل تُعاملها وكانت وصيفاتها، ألَزَم
الغرية. أثر من

تُهيئه ما إال اللهم فضل، أُديث عىل لهنَّ يكون أن دون طويًال البالط سيدات ولبث
لثَوبها، اختيارها ُسوء أو رأسها، لباس وضع يف الحذْق عدم عليها يأُخذن حينما الفرصة
اإلخالص ذلك يمِض ولم ل. والتجمُّ اللباس بأرسار والجهل بالحطة عليها يَحُكمن كنَّ إذ
عن يرُقبَن فكنَّ التفات، دون — لها االسكتلندي الفارس يحمله كان الذي — الصامت
بالسالح، الرضب يف حذٍق من يُظهر وما دراية، من يُبدي وما ثياب، من يرتدي ما كثٍب
عارضة. لفكاهٍة موضوًعا هذا من اتخذَن ما وكثريًا مكائد، من ويدبِّر شعار من يحِمل وما
قامت رحلة وهي جدة، عني إىل يحُججَن أن ووصيفاتها للملكة آَن حتى كذلك الحال وبِقيَت
أساقفة رئيس بها القيام عىل عها وشجَّ تَه، صحَّ لزوجها يردَّ أن هللا إىل تبتِهل كي امللكة بها
الذي املقدس، املكان بذلك القائم املعبد يف الحني، ذلك ويف نفسه. سيايسيف لغَرٍض «صور»
إحدى لحظت الناسك، بكنِّ األرض وتحت كرمل، يف الراهبات بَدير األرض فوق يتَِّصل
تُبِلغ أن يُفتْها ولم عشيقها، إىل أُديث بها أومأْت التي الخفية الشارة تلك امللكة وصيفات
الكآبة من لها شفاءً الناجع الدواء بهذا مزودًة ها حجِّ من امللكة فعادت الحال، يف نبأها امللكة
املخلوعة املقدس بيت ملكة إيَّاها وهبتُهما شقيَّان قزمان حَشِمها إىل انضمَّ وقد والضَجر،
التِعس الرضب هذا به يتَِّصف ما خري (وهذا والخبَل الخْلق تشويه من لهما العرش، عن
به تلهو العقيم اللهو رضوب من وكان املِلكات. من ملكٍة أية إىل يُحبِّبهما ما الناس) من
الفارس أعصاب عىل اللون، الشاحبة الوهمية، الصورة هذه لظهور ما تختِرب أن برنجاريا
قد االسكتلندي الرجل إن إذ يُفلح لم تندُّرها ولكنَّ املعبد، يف لنفسه يخلو حينما أثر، من
أخرى، فكاهًة اآلن فحاولِت الفكاهة، تتمَّ ولم األمر، اعرتض الناسك أنَّ كما للموقف، صمد

خطًرا. أشدَّ عواقبها تكون أن تأُمل وهي
امللكة تهتزَّ ولم ثانية، السيدات اجتمع الفسطاط، عن كنث السري انرصف أن وبعد
اصطناعها عىل عذِلها من بأكثَر تُِجبها فلم وِعتابها، أُديث غضب من قليًال إال األمر أول
وفوق ِته، أُمَّ وعىل النمر، فارس ثياب حساب عىل التندُّر يف تماديها ومن والخَفر، الحشمة
وإْن والضغينة، الحقد خلِفه من تَستشفُّ سخًرا كثريًا منه سخرْت الذي فقره عىل وذاك هذا
غرفتها إىل تأوي أن أُديث اضطرَّت حتى ذلك عىل وبِقيَت واملجون. بالبشاشة ممزوًجا كان
ا عمَّ تستعِلم خاِدماتها بإحدى أُديث بعثْت الصباح أرشق وملَّا وبلبالها. بهواجسها امُلستقلَّة
إىل أُديث فانطلقت اختفى، قد بطَله وأن افتُِقد قد العَلم أنَّ فحواه بنبأ إليها فأتت وقع،
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تستخِدم وأن توان، بغري امللك ُرسادق إىل وتخفَّ تنهض أن إليها عت وترضَّ امللكة، غرفة
مزاحها. عن نجمت التي الوخيمة العواقب تمنع كي النافذة وساطتها

وحاولت يتحوَّطنها، كنَّ من عىل هذا عبثها يف كعادتها وأنحت بَدوِرها، امللكة وارتاعت
عىل وكانت امُلتضاِربة، األقوال بألوف غضبها ثائر فيها تُخِمد وأن أُديث، أىس من ف تُخفِّ أن
الخوف وفيَم ليًال. سهِره بعد نائم بدَّ ال الفارس أن إليها وُخيل أذًى، يحدث لم أن من يقنٍي
الفارس وما حرير، من قطعة إال العَلم ليس بالعَلم؟ فرَّ قد الفارس كان إن امللك غضب من
له تستصِدر فلسوف حنٍي إىل السجن يف به ُزجَّ قد كنث كان وإن معِدم. جريء رجل إال
ثم الكئيبة السحابة هذه برتشارد تمرَّ حتى ترتيَّث أْن إال عليها وما رسيًعا، العفو امللك من

تنقِشع.
ترجو وهي امُلتناِقضات، رضوب بكل وتفوَّهت انقطاع، بغري حديثها واصلت وهكذا
من اآلن كانت ولكنها أذًى، إىل ينتهي لن اللهو بأنَّ نفسها وتخدع أُديث تخدع أن عبثًا
جدوى دون تحاول أُديث وبينا عبثت. الذي العبث هذا عىل النَدم أحرَّ نادمة قلِبها صميم
السيدات إحدى امللكة غرفة إىل دخلت العقيم، الحديث من الداِفق يل السَّ هذا تعِرتض أن
أُديث بَرص وقع إْن وما الخائف؛ ع املروِّ مرآها يف املوت كان إذ بَرصها، أُديث عىل فملَكْت
أمكنها ملا خلقها وعلوِّ امُللِحفة الرضورة ولوال األرضرصيعة، عىل خرَّت حتى ُمحيَّاها عىل

الجأش. رباطة من ظاهًرا األقل عىل تستبقَي أن
أنقذي ولكن هذا، بعد تلفظينها واحدة بكلمٍة هباءً تنبيس ال «موالتي، للملكة: وقالت
من للحياة كان إن حياًة «أنقذي وقالت: تتكلَّم وهي يختنق وصوتها أردفت ثم «… حياة

منجاة.» هذا بعد
إىل ِسيق أنه اآلن إيلَّ نما فلقد ألمًال؛ النجاة يف «إنَّ وقالت: كالستا السيدة فأجابت
الذاتية ملخاوفها كان غزير، البكاء من َفيٍض يف انفجرت ثم «… ولكن األمر ينتِه وملَّا امللك،

أخرى.» طريًقا َسلكتُنَّ إْن إال ينتهي قريب ا عمَّ األمر «ولكن وقالت: نصيٌب فيه
عني صاحبة ولسيِّدتنا الذهب، من قنديًال املقدس للقرب «نذرُت ة: ُمحتدَّ امللكة فقالت
«… بيزنط مائة قيمته للرحمة بساًطا أرثر» «توماس وللقديس الفضة، من حرًما جدة

خري أنت كوني ولكن شئت، إن القديسني ادعي موالتي. يا هيا «هيا، أُديث: فقالت
قدِّيسة.»

صدًقا؛ إال أُديث السيدة تقول ما موالتي، ا «حقٍّ وقالت: امُلرتاعة الوصيفة فأجابت
الفاضل.» الرجل هذا حياة عن العفو نطلُب رتشارد امللك ُرسادق إىل بنا وهيَّا انهيضموالتي
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ارتعاًدا ترتِعد وهي نهضت ثم توٍّا.» إليه ه أتوجَّ سوف ذاهبة، «إني امللكة: فقالت
الخدمات تلك لها يؤدِّين أن عن عاجزات وارتباكها، ِحريتها مثل يف حواَليها والنسوة شديًدا،
رابطة هادئة امللكة إىل أُديث وتقدَّمت الرسمية. الزيارة لهذه مندوحٌة عنها يكن لم التي
أرادت، ما امللكة بيِدها وناولت جبينها، تعلو كانت املوت كُصفرة ُصفرًة أن إال الجأش،

العديدات. الوصيفات فيه قرصَّ ما وحَدها وسدَّت
فقالت: واالستهتار االستخفاف من به تميَّزت ما تنىس أن آنئٍذ حتى امللكة تستطع ولم
الخدمة؟ يف بواجبكنَّ أُديث السيدة تقوم أن ترَضني كيف النسوة، أيتها تؤدِّين خدمة «أية
حينه؛ يف ارتدائي أُتمَّ أن بمستطيعٍة أظنُّني ما شيئًا! يعملن ال أنهنَّ أُديث يا ترين هالَّ

وسيًطا.» لنا ونستخِدمه صور أساقفة لرئيس إذن لنبعثنَّ
لقد موالتي، يا بنفسك اذهبي تفعيل، ال بربك كال، ، «كالَّ قائلة: أُديث بها فصاَحْت

َمحوها.» وعليك اإلساءة عنك صدرْت
عىل أجرؤ فلن غاضبًا يزل ملَّا رتشارد كان إْن ولكن ألذهبن، «إذن امللكة: فقالت

فعلت!» أنا إن ليقتُلني إنه إليه، التحدُّث
موالتي فلتذهبي ذلك «ومع موالتها: مزاج يعِرف من خري وهي كالستا السيدة فقالت
خواطره استبقاء عىل يقوى ثم غاضب ليٌث الجسد وذاك الجبني هذا إىل ينُظر ولن الكريمة،
عليه؟» فريضة إال منك كلمٍة أدنى وما امللك، شغوفكرتشارد ُمحبٍّ بفارٍس بالك فما ثائرة،
فإني ذلك ومع قليًال إال تعِرفني ال إنك آه، كالستا، يا ذلك تَظنِّني «هل امللكة: فقالت
بغيض لون وهو أخرض بكساءٍ َكسوتِني لقد بهذا! تعنني ماذا إىل، استمعي ولكن ذاهبة،
رداء بعض كانت التي الياقوتية بالبنيقة يل وائِت أزرق ثوبًا يل وهاِت هذا، عنِّي نفسه، إىل

آخر.» مكان يف أو الحديد صندوق يف إما تجدينها وسوف قربص، ملك
يصِرب ما َلفَرق هذا إنَّ خطر! يف الرجل وحياة هذا «كل حانقة: ساخطًة أُديث فقالت
إن أعرف وسوف ني، يُهمُّ األمر هذا إنَّ رتشارد؛ إىل أنا سأذهب موالتي، مهًال املرء؛ عليه
لْرصف اسُمها يُنتَهك وأن دِمه، من مسكينة فتاة بَرشف الحدِّ هذا إىل العبَث يجوز كان
يف ذاتها إنجلرتا مجد يبيت وأن والعار، املوت دائرة إىل به واإلتيان واجبه، عن فاضل رجٍل

قاطبة.» املسيحية للجيوش سخريًة عينه الوقت
لبُّها يطري أن وكاد انتظار، غري عىل رت تفجَّ التي العاطفة هذه إىل برنجاريا وأصغت
خاِفت ضعيف بصوٍت صاحت الفسطاط، تغادر أن تُوشك وأُديث ولكنها، وعجبًا، خوًفا

الذهاب!» عن إمنْعنَها «أوقْفنَها، وقالت:
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بذراعها وأمسَكت أُديث» النبيلة السيدة أيتها تذهبي أال يِجب ا «حقٍّ كالستا: فقالت
وسوف تذهبني، سوف امللكة موالتي يا أنك من يقنٍي عيل «وإني قالت: ثم ورفٍق لنٍي يف
عنيفة، ثورًة ليثورنَّ امللك إىل وحَدها أُديث السيدة ذهبِت ولنئ هذا، بعد تواٍن بَغري تذهبني

الناس.» من الكثري غضبه رهينة وليبيتنَّ
غري املسري، عن أُديث َفت وتوقَّ ألذهبن» «إذن للرضورة: أذعنْت وقد امللكة فقالت

امللكة. تفعل سوف ما ترُقب مطمئنة،
كبرية مالءٍة يف لة متعجِّ نفسها امللكة ت ولفَّ أُديث، أرادت كما جميًعا النسوة وأرسع
ونسوتها وأُديث — الستار هذا ويف ل، التجمُّ أسباب من فاتها ما كل بها وارْت فضفاضة،
رسادق إىل ت خفَّ — املسلَّحني والرجال الضباط من قليل ويخلُفها ُمها ويتقدَّ يتبَْعنها،

امُلستأِسد. زوجها

204



السابععرش الفصل

حياة، رأسه يف شعرٍة كلَّ أنَّ لو
ا عدٍّ الشعرات هذه أمثال أربعة أنَّ ولو

منها، حياٍة لكلِّ ع تترضَّ
حياة، بعد حياًة جميًعا لبذَلها

النهار، ُمنبثَق قبل كالكواكب عديُدها وتناقص
املآدب يف تُوَقد كاملصابيح أو

الدُّجى ُمنتصف يف ِهني الالَّ عىل الضياء وتشعُّ
يفصلون! والحاِفلون بريقها ينطفئ ثم

قديمة تمثيلية رواية من

القائمون اب الحجَّ أولئك رتشارد رسادق داخل إىل ولوجها عند برنجاريا للملكة تصدى
أنها إال وتقدير، باحرتاٍم سبيلها اعرتضوا لقد ا وحقٍّ الخارجي. ادق الرسُّ يف الحراسة عىل
صارًما أمًرا الداخل من يأمر وهو امللك إىل تستِمع أن واستطاعت حال، أية عىل تعطَّلت

دخولهن. بمنع
«اآلن الشفاعة وسائل من تملك ما كلَّ استنفدت كأنها أُديث، إىل هة ُمتوجِّ امللكة فقالت

يستقِبلنا.» أن يأبى امللك إنَّ عليمة؛ به كنُت أني ترين أال
بما واصدَع «اذهب ويقول: ما شخٍص إىل الداخل يف يتحدَّث رتشارد ذاك إذ وسمعَن
برضبٍة عليه قضيَت لو بيزنطات عرش ولك بك، لرأفة هذا يف فإنَّ املوىل، أيها اآلن تؤَمر
ني وخربِّ عيناه، فرتْت أو خدِّه لون امتقع إِن يل وقل راِقبْه الشقي، أيها إيلَّ استِمع واحدة.
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النفوس تلقى كيف أعِرف أن أحبُّ إني عينه. يف طرفٍة أو طلعته يف ملحٍة من تلحظ ما بأدقِّ
املوت.» الجريئة

يتقهقر ولم عاليًة تهتزُّ وهي ظباتي رأى لو «تاهلل يقول: عميٌق أجشُّ صوت وأجابه
وأحاله يأَلْفه، لم بالرعب إحساٌس الصوت هذا حدَّة من ولطَّف ذلك.» يفعل من أول لكان

املعهودة. الخشنة نرباته من خفًضا أكثر نرباٍت إىل
لنفسها جاللتك تَشقَّ لم «إذا وقالت: هذا بعد الصمَت تلزم أن أُديث تستطع فلم
تريد امللكة إن اب، الحجَّ أيُّها — األقل عىل فيل لك، يكن لم وإن — ذلك أفعل فدعيني طريًقا

زوجها.» إىل تتحدَّث أن تريد الزوجة رتشارد، امللك ترى أن
فيما أعِرتضك أن يُحزنني النبيلة، السيدة «أيتها عصاه خفض وقد الضابط فقال

موت.» أو حياة فيها بأموٍر ُمشتِغل امللك جاللة ولكن تقولني،
لجاللتك سأجعل موت. أو حياة فيها أموٍر يف نكلمه أن نريد كذلك «ونحن أُديث فقالت

باألخرى. ان السجَّ وأمسكت يَديها بإحدى جانبًا الحاجب أزاحت ثم مدخًال.»
عىل أجرؤ ال «إني الحاجة صاحبة الحسناء هذه لحدَّة أذعن وقد الحاجب فقال
إىل مضطرًَّة — الطريق يُخيل والحاجب — نفسها امللكة وأْلَفِت جاللتها.» رغبة معارضة

رتشارد. غرفة دخول
جديًدا، أمًرا يرتِقب كأنه رجل يقوم منه مقربٍة وعىل رسيره، عىل ُمستلقيًا امللك وكان
ال األحمر القماش من قصرية سرتًة يرتدي كان فلقد حدُسه، يشقُّ مما مهمته تكن ولم
يكتيس وكان املرفق، فوق ما منتصف من عاريتنَي ذراَعيه تارًكا قليًال، إال كتفيه دون تتدىلَّ
واجبه بأداء — اآلن همَّ كما — يهمُّ حني ذلك فوق يرتديه ُكم، بغري ُصدرة أو معطًفا
نَُقط ظاهره ويلوِّث املدبوغ، الثور ِجلد من مصنوع الرائد بمعطف أشبَُه وهو الشاق،
ركبتَيه، حتى تتدلَّيان فوقها درة والصُّ والسرتة قاتمة؛ حمراء ولطخات الحجم كبرية كثرية
درة، الصُّ منه ُصنعت الذي عينه الجلد من — ساقيه به يُغطِّي ما أو — فىل السُّ وجواربه
البوم وجه يُشبه الذي وجهه من األعىل للنصف حجابًا يتَِّخذها الخِشن، الشعر من تقيَّة وله
ُمحيَّاه من األدنى النصف أما النور. عن االختفاء يف الرغبة كالبوم عليه وتبدو الصيَّاح،
من بدا ما أما اللحية، لون من لونها ثة ُمشعَّ بخصالٍت تختلط حمراء كبرية لحية فتُخفيه
له البنية، قوي ولكنه فقصرية، قامته أما الناس، وبُغض الفظاظة سيماء فعليه مالمحه
مربَّع كبري وجذع فيهما، تناُسق ال الطول بالغتا وساعدان عريضتان، وكِتفان ثَور، رقبة
ظباته تبلُغ حساٍم عىل يرتكز الرشس املوظف هذا وكان عوجاوان. غليظتان وساقان ا، جدٍّ
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باملقبضحلقة وتُحيط بوصة، عرشون مقبضه وطول طوًال، قَدم ونصف أقدام أربعة نحو
هامة فوق كثريًا امِلقبض ويرتفع السيف، هذا مثل ِثقل تُوازن كي الرصاص خيوط من

رتشارد. امللك من جديًدا إرشاًدا ينتِظر نصابه فوق ساعده الرجل أسند وقد الرجل،
الباب، صوب ووجهه عىلرسيره ُمستلقيًا رتشارد كان غرَّة، حني عىل النسوة دخل وملَّا
ُمرسًعا اآلخر الجانب عىل فارتمى البِشع، هذا خادمه إىل يتحدَّث وهو ِمرفقه عىل مرتكًزا
وهو رسيره بغطاء واْلتََحف النسوة، من وحاشيتَها امللكة ظهره ووىلَّ دِهش، غاضب كأنه
أصبحا حتى اإلعجاب، إىل تدعو بمهارٍة البندقية يف ُدبغا كبريَين، ليثنَي جلَدي من يتألَّف
كان ربما أو نفسه، رتشارد انتقاء من كان ربما الغطاء وهذا الغزال، جلد من نعومًة أشدَّ

ودهانًا. له َمَلًقا ابُه حجَّ له اختاره قد األرجح عىل
تعرف ال امرأة وأي الظفر. إىل طريقها جيًدا تعرف وصْفنا كما برنجاريا وكانت
هذا من مصطنع وال خاٍف غري ُرعب فيها عجىل، نظرًة ألقت فبعدما الظفر؟ إىل الطريق
رتشارد، رسير جوار إىل توٍّا اندفعت الخاصة، مجاِلِسه يف وهو زوجها رفيق ع، املروِّ الرفيق
الجميلة الذهبية شعرها جدائل منها فبدت كتَفيها، عن مالءتها ونزعت ُركبتَيها، عىل وخرَّت
ظالم ضياؤها يَشقُّ كالشمس تبدو كانت طلعتها أن ومع طولِها. بتمام اسرتسَلْت وقد
بريقه. انطفأ قد نا السَّ آثار عيله تبدو — ذلك رغم — كانت الشاحب جبينها أن إال السحب،
ُمشتغلة أِلف التي رقدته يستعيد وهو يُمناه وكانت امللك، بيمني أمسَكت الصورة وبهذه
مقاومًة امللك قاومها بقوٍة فشيئًا شيئًا امللك يَد إليها تجِذب أخذت ثم الرسير، غطاء بجذْب
وملَّا امُلنافقني. امُلرشكني وفَزع املسيحي العاَلم دعامة وهو الساعد، تملَّكت حتى طفيفة،
ولثَمتْه عليه جبينها ثنت الجميلتنَي، الدقيقتنَي يديها بني الساعد زمام عىل استولت أن

بشفتَيها.
هذا «فيَم سلطانها: تحت يُده تكن وإن برأسه، عنها منرصًفا يزْل وملَّا امللك فقال

برنجايا؟» يا
بمرآه!» يقتُلني إنه الرجل، هذا «اِرصف قائلة: برنجاريا فتمتمت

وهل هنا؟ بقاؤك فيَم الخادم، أيها عنَّا «اغُرب بوجهه: ُمشيًحا عتَّم وما رتشارد فقال
السيدات؟» هؤالء إىل تنُظر أن بك يليق

موالي.» مشيئة «لتكن الرجل: فقال
هللا.» قاتلك الوغد! أيها «عنِّي رتشارد: فأجاب

207



الطلسم

وبدا رداءها، عنها خلعت وقد الحسناء امللكة بنظِره رمق بعدما الرجل اختفى ثم
من النفس إىل أبغُض وبسمتُه اإلعجاب، ابتسامة شفتَيه وعىل الطبيعي، جمالها للعيان

اإلنسان. لبني الساخرة وكراهيته املألوف عبوِسه
أناٍة يف بجسمه واستدار الحمقاء؟» املرأة أيتها تُريدين ماذا «واآلن رتشارد: قال ثم

عة. امُلترضِّ امللكة هذه نحو إباء وِشبه
يف ويُحلُّه بالجمال يُعَجب كرتشارد رجل بله — كان أيٍّا المرٍئ الطبيعي من وليس
وإىل كربنجاريا جميل مخلوق طلعة إىل عاطفٍة بغري ينظر أن — املجد بعد الثاني املحل
دون بالدموع، بلَّلتها وقد يِده، عىل وهما وجبينها بشفتَيها يحسَّ أن أو وارتجافه، ترنُّحه
عينَيه ويف فشيئًا، شيئًا امُلسرتِجل ُمحيَّاه نحَوها يلِفت امللك فأخذ قلبه، العاطفة تُفِعم أن
نظرات يف َوِسعتا ما كل يُحتَمل، ال ضياء منهما يشعُّ ما كثريًا اللتنَي الزرقاَوين الكبريتنَي
الفاتن فرعها خالل الكبرية أصابعه ويُرِسل الجميل، برأسها يمسح وأخذ والدعة، اللني
يده، يف إخفائه يف رغبتَها تبدي وصاحبتُه برفٍق ولثََمه املالئكي جبينَها رفع ثم املسدول،
الساعد وذاك امَلهيبة، النظرات وتلك العريض، النبيل الجبني وذاك الضخم، الجسم وهذا
الذي الضعيف املخلوق وذلك عليها، يستلقي كان التي األسد وجلود العاِريتان، والكِتف
وزوجه اتفق وقد لهركيوليز،1 تمثاًال يكون أن يصحُّ هذا كل ُركبتيه، عىل جواره إىل خرَّ

خالف. من بينهما وقع ما بعد «ديمانريا»
الباكرة الساعة هذه يف فارسها ُرسادق يف قلبي سيدة تريد ماذا ثانيًة ألتساءل «إني

تألف؟» لم التي
يف يُعد ولم ثانية، املخاوف تملَّكتها وقد الكريم.» سيدي العفو، «العفو، امللكة: فقالت

الشفاعة. واجب تؤدي أن ُوسِعها
العفو؟» «فيَم امللك: فسألها

«… رويَّة وبغري بجرأٍة امللكية حرضتك لدى ُمثويل عن أوًَّال «العفو قالت:
الكالم. عن سَكتت ثم

ب ترسُّ عن العفو تطلُب أن فللشمس إذن جريئة! كنِت إنك «أفتقولني امللك: فقال
أن بك يليق ال بأمٍر مشتغًال كنُت أنا إنما ذميم؛ مظلم ُجبٍّ إىل النوافذ خالل أشعتها

األعمال. جسيم من بالكثري قام عظيمة قوٍة ذو والرومانية اليونانية الُخرافة يف رجل هركيوليز 1
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إىل العزيزة بصحتك تخاطري أن أحبُّ ال كنُت ذلك وفوق الكريمة، سيدتي يا تشهديه
حني.» منذ من املرض حلَّ حيث

تخشاه. كانت الذي األمر يف التحدُّث وأرجأِت بخري.» اآلن «ولكنك امللكة: فقالت
الذي الجسور البطل ذلك رأس ة قمَّ فوق الرمح أُحطِّم أن وأستطيع بخري، إني «نعم

املسيحي.» العالم يف سيدة أجمل أنك يُنِكر
مسكني؟» رجل حياة هي تلك … غري ليس واحدة هبًة تجحَدني فلن «إذن

تريدين.» ما قويل «ها! الجبني: قطَّب وقد امللك فقال
البائس.» االسكتلندي الفارس «هذا وقالت: امللكة فتمتمت

قضاءه إنَّ يموتن؛ لسوف سيدتي، بشأنه تتكلَّمي «ال وقال: عابًسا رتشارد بها فصاح
محتوم.»

ولسوف أهملها، قد حرير من راية إال هي ما قلبي، حبيب ويا املليك سيدي يا «كالَّ
الريح، داعبها أخرى رايٍة كأية ثمينة راية بيدها، طرَّزتْها أخرى رايًة برنجاريا تُعطيك
لفاريس شكٍر دمعَة جوهرٍة كل مع أذِرف وسوف جواهر، من أملك ما بكل أُحلِّيها سوف

الكريم!»
جواهر أن أفتظنِّني جواهر! تعِرفني؛ ال بما تهِرفني «إنك وقال: غاضبًا امللك فعاَرَضها
بَكْت ما كل أنَّ أو إنجلرتا، رشف يف واحدة وصمٍة عن ر تُكفِّ أن تستطيع جميًعا الرشق
مكانها لنفسك واعريف سيدتي يا عنِّي برتشارد؟ لحقْت لطخًة يمحو دمٍع من العاَلم نساء

فيه.» تُساهمي أن تستطيعني ال ما الواجبات من فلَدينا اآلن أما وحدودها، وزمانها
غضبه.» كامن نُثري نحن إنما أُديث؟ يا هذا سمعِت «هل قائلة: امللكة فهمست

قريبتك أنا سيدي! ذلك، «ليكن خطوة: بعض أو خطوًة تقدَّمت وقد أُديث فقالت
حنٍي كل يف امللوك آذان تتفتَّح أن يِجب العدالة ولِصوت ورحمة، عدًال إليك أطلُب املسكينة

ظرف.» كل وتحت زماٍن كل ويف
األحمر بدثاره ثَّر وادَّ الرسير، جانب عىل جلسته يف واستقام مرقده، من رتشارد فهبَّ
كما أُجيبك ولسوف امللوك، ينطق بما أبًدا لتنطقني إنك وهللا أُديث؟ عمي ابنة «هيه! وقال:

بكرامتك.» يليق ال بمطلٍب إيلَّ أتيِت ما إنك امللوك؛ يجيب
ولكنَّ امللكة، عىل يبدو مما شهوًة وأقلُّ فطنة أشدُّ مسحة عليه أُديث جمال وكان
طلعتها عىل وكان أحيانًا، إليه تفتقر كانت وميًضا ُمحيَّاها عىل رسما قد والفزع الجزع
رتشارد عىل الزمن من لحظًة السكون بمرآها فرضت لقد حتى والنشاط، الوقار سيماء
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الفارس هذا إنَّ «سيدي، قالت: يُعارضها. لو يودُّ مالمحه عىل يبدو فيما كان الذي نفسه،
يقرصِّ لم وإنه املسيحي، للعاَلم خدمة حياته يف أدَّى قد دماءه تريق أن تُوِشك الذي الكريم

برسالة إليه بُِعث أخرق؛ عقيم لهو فيها ساد ساعٍة يف له ُدبِّرت قد مكيدًة ألنَّ إال واجبه يف
مكانه يرتك أن عىل الرسالة هذه فأغَوتْه — أنا باسمي باسمها؟ أفوه ال يل وما — سيدة
إلرادة انصياًعا الحدِّ هذا إىل واجبه يتخطَّى ال املسيحيني معسكر يف فارس وأي — لحظة

عروقها؟» يف يجري بالنتاجنت دم فإنَّ بعضصفاتها، من ضعيفًة كانت مهما فتاة،
عمي؟» ابنة يا رأيتِه «وهل غضبه: جماح يكبح كي شفتَيه عىل عضَّ وقد امللك فقال
ذلك، عىل بعثَني بما أبوح أن اآلن يل وليس موالي، يا رأيتُه لقد «أجل أُديث: فقالت

غريي.» أعذل أو نفيس ألُبرِّئ هنا ولسُت
الجميل؟» هذا فيه صنعُت «وإني

امللكة.» جاللة ُرسادق «يف
اإلنجليزي جورج وبالقديس السماء، بربِّ امللكة! زوجي ُرسادق «يف رتشارد: فقال
ِقَحتَه املقاتل هذا عىل الحظُت إني ا! إدٍّ شيئًا أتيتُنَّ لقد الزرقاء، القبة إىل صعد قديس بكل
واحدة عليه تُسِبغ بأن عليه أضنَّ ولم ذلك، عن وأغضيُت كثريًا تعلوه بسيدٍة إعجابه يف
الدنيا عىل ُعالها من الشمس تُرِسل كما عليائها يف وهي الهوى هذا مثل ُقرباي ذوات من
خيمة ويف ليًال، لديك يمثُل أن له رضيِت كيف والسماوات األرض وحقُّ ولكن الضياء،
يف وإهماله ِعصيانه عىل له معذرًة بهذا تتقدَّمي أن عىل تجُرسين وكيف امللكية! زوجنا

الدير!» يف حياتك هذا عن ِرنَّ لتكفِّ أُديث يا أبي وروح واجبه!
املليك سيدي يا َرشيف ولكن الظلم، لك تُجيز عظمتك إنَّ «موالي، أُديث: فقال
ولكني شاءت. إن بذلك تشهد أن امللكة موالتي وتستطيع أحد. ه يمسُّ لم — كرشفك —
إىل تمدَّ أن إليك أَرضع إني غريي، أتَِّهم أو نفيس ألبرئ هنا لسُت إني قبل من لك قلُت
نفسك أنت تلتِمسها سوف التي الرحمَة تلك الشديد، اإلغراء تأثري تحت إثمه ارتكب رجٍل

بالغفران.» ا حقٍّ هذي من أقلَّ كانت ربما وآلثاٍم أعىل َحَكٍم من يوًما املليك سيدي يا
النبيلة؟ العاقلة بالنتاجنت أُديث بالنتاجنت، أُديث «أهذي وقال: بحرارة امللك فأجاب
بروح أُقِسم واآلن عشقيها؟ حياة أجل من اسمها بَرشف تُبايل ال بالُحب، مريضة امرأة أم
تُعلَّق وأن املقصلة، من حبيبك بجمجمة يؤتى بأن آُمر أن عن يشءٌ يَِرصفني لن هنري امللك

بيتك!» يف الصليب عىل دائمة ِحليًة
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فلسوف أبًدا، منِّي مرأًى عىل توَضع كي املقصلة من بها بعثَت «لو أُديث: فقالت
جماح كبَحْت (ثم «… رجل وجورا عنوًة املوت إىل ساَقُه كريم لفارٍس أثَر إنها أقول
يَجزي كيف هذا من خريًا يعِرف أن ينبغي كان أنه إال عنه أقول ال «رجل وقالت) نفسها
لقد ا حقٍّ عشيقي؟ كان إنه تقول «إنك وقالت: ِتها حدَّ من زادت وقد أردفت ثم الشهامة.»
بِمثل واكتفى كلمة، أو بنظرٍة إيلَّ يتقرَّب لم ولكنه اإلخالص، يف غاية وحبيبًا حبيبًا يل كان
هذا الطيب، الرجل هذا ولكنَّ الرجال، للقديسني يُقدِّمه الذي الخضوع وذلك الرعاية تلك

ذلك!» أجل من يموت أن ينبغي املخلص، الرجل هذا الجسور، الرجل
إليه!» اإلساءة من تزيدين إنما إنك به، ورفًقا مهًال، «مهًال، قائلة: امللكة فهمست

يف ذ ليُنفِّ الثائر، اللَّيث تخىش ال البتول العذراء إنَّ أُبايل، ال «إني قائلة: أُديث فردَّت
ولن ِذكراه، تنُدب كيف تعِرف أجلها من يموت التي أُديث فإنَّ إرادته، الكريم الفارس هذا
يل كان ما الضعيفة. اليد بهذه عقده إيلَّ ويطلُب سيايس حلٍف عن هذا بعد أحد يُكلِّمني
فراسخ، املرتبة يف وبينه بيني إنَّ الحياة. يف عروًسا له أكون أن — يل؟ يكون وكيف —

قربه.» قرينُة اآلن منذ إني والوضيع. الرفيع بني يُزاِوج املوت ولكنَّ
ورأسه ُمرسًعا الغرفة دخل كرمل من راهبًا أنَّ لوال غاضبًا، يُجيبها أن امللك وأوشك
الخِشن النسيج من املخطط القماش من وقلنسوة طويلة عباءٍة يف ُمسترت وجسمه م، ُمكمَّ
مقدَّسة وشارة كلمٍة بكل وناشَده امللك، أمام ُركبتيه عىل وخرَّ الديني، مذهبه يُميز الذي

الحكم. إنفاذ يوِقف أن
غافٍل فكل جنوني! عىل الدنيا تآمَرِت لقد وصولجاني بمهنَّدي «أُقِسم رتشارد: فقال
اآلن؟» حتى الرجل هذا يعيش كيف أخطو؛ خطوٍة كل يف يعِرتضني راهٍب وكل امرأٍة وكل
حتى اإلعدام يوِقف أن جلزالند لورد إىل لُت توسَّ لقد الكريم، «موالي الراهب: قال

«… جاللتكم لدى أرتمي
جانب إال هذا ما ولكن مطلبَك؟ يمنحك أن الرأي صالبة به بلغْت «وهل امللك: فقال

الشيطان!» باسم يل وقل هيا تقول؟ أن تريد ما واآلن املألوف. عناده من
عىل أجرؤ ال وإني — االعرتاف بحق أخفيه ولكني — عميًقا ا لرسٍّ لديَّ إنَّ «موالي،
الذي الرداء بهذا املقدسة، بحياتي لك أقسم ولكني إليه، اإليماء عىل حتى أو به التحدُّث
جوار إىل انتقل الذي الرجل ذلك وهو األساس، لنا وضع الذي امُلبارك «بإلياس» أرتدي،
ا، رسٍّ يل فشا قد الشابَّ هذا أن لك أُقِسم املوت. آالم من الناس يُعاني ما يُعاني أن دون ربه

عليه.» فرضَت التي القاضية الغاية هذه عن ا تامٍّ عدوًال عدلَت إليك به بُحُت إْن
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ليشهد الكنيسة أجل من اآلن أمتِشق الذي السالح هذا إنَّ الكريم، «أبي رتشارد: فقال
رجًال لسُت ولكني الشأن، هذا يف الئًقا أراه ما أفعل ولسوف الرس، بهذا يل بُح لها؛ بإجاليل
العاجز «كبيارد» لسُت الدين، رجال من رجل بي أهاب إْن رويَّة بغري أعمل البصرية أعمى

ان.» ِقسَّ أو قسٌّ استحثَّني إذا الظالم يف أقفز
جلد من كساءٍ عن الحلَّة تحت وكشف الخارجية، وحلَّته قلنسوته عنه القسُّ فطرح
بات حتى والتوبة، والصيام الجوِّ أثر من ونَحَل استوحش وجٍه عن القلنسوة وتحت املاعز،
لقد «موالي، قال: ثم اإلنسان، بوجه منه الروح فيه ترسي عظمي هيكٍل من بصورٍة أشبََه
ذنٍب عن تكفريًا الذميم الجسد هذا أضعفُت حتى جدة عني كهوف يف عاًما عرشين فُت تقشَّ
أعرِّض بهتانًا أو زوًرا أُدبِّر — الدنيا هذه يف ميٌِّت وأنا — أني تظنُّ فهل ارتكبت، عظيم
رجًال اإلثم، يُجانب أن عىل غليظًة يمينًا أقسم رجًال أن تظنُّ هل أو للخطر، روحي بهما
املسيحية للكنيسة نعيد أن وذلك — رجاءه به يعِقد واحد أَمل الدنيا هذه يف له ليس مثيل

لنفيس.» بغيض كليهما إنَّ االعرتاف. ِرسَّ يُفيش مثيل رجًال أن تظنُّ هل — بناءها
بأنك أقرُّ إني كثريًا، الناس عنه يتحدَّث الذي الناسك ذلك فأنت «إذن امللك فأجابه
وال مارًدا يخىش ال رتشارد ولكن الخالء، األرض يف ترسي التي األرواح بتلك بَه الشَّ شديد
تُفاِوض كي الجارم بهذا إليه املسيحية أمراء بعث الذي الرجل ذلك إال إخالك وما عفريتًا.
األمر؛ هذا يف َمشورته تنبغي من أول وأنا املرض، فراش طريح فيه أنا وقٍت يف السلطان
فسوف رسولك أما كرمل. من رجٍل نطاق َسمِّ يف رقبتي أضَع لن إني وليطمئنُّوا، فلتطمنئَّ

عك.» وترضُّ له شفاعتك بعد وأجَدر أحقُّ العاجل باملوت وهو يموت،
لتخلُق وهللا إنك امللك! موالي يا فيك هللا «بارك نفسه: عاطفته ملكت وقد الناسك فقال
أشالئك. من شلًوا هذا كلَّفك ولو حتى عنه، أقلعَت أنك لو األيام ُمقتبَل يف تودُّ سوف ا، رشٍّ

به.» ترفق أن إليك أَرضع ولكني أعمى، أو مندفًعا رجًال ليكن
عار عىل الشمس أرشقت لقد عنِّي! «عنِّي، بقَدميه: األرض رضب وقد امللك، به فصاح
يُيسء أمًرا تسمعوا أالَّ أردتُم إن اغُربوا القس، وأيها السيدات أيتها له. ننتِقم وملَّا إنجلرتا

«… أقسم جورج القديس بحقِّ ألني إليكم،
تقِسم!» «ال وقال: الرسادق ذاك إذ دخل رجل صوت فأجابه

سخاءنا.» يستجدي أقبل قد النطايس طبيبي هذا «ها! امللك: فقال
بال.» ذات أموٍر يف فوًرا إليك التحدُّث أطلُب إنما كال،
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زوجها.» لها أبقى رجًال فيك تعِرف ودعها زوجتي، إىل الحكيم أيها «أنُظر
الرشقية، الطريقة عىل واالحرتام التواضع ليُظهر األخرى، فوق ساعًدا الطبيب فأطبق
جمال قناع، يحُجبه ال جماٍل إىل أنظر أن يل «ليس قال: ثم األرض، نحو ببرصه وأطَرَق

وبهاؤه.» رونُقه عنه يذود
تعيدي ال كال، كذلك؛ تراجعي أُديث يا وأنت برنجاريا، يا فلترتاجعي «إذن امللك: فقال
النهار. رابعة الشمس تبلُغ حتى الحكم نفاذ ليبَق أمنحكما: ما هذا لجاجتك! مسمعي عىل
يف حتى الرعب بعثت نظرًة ألقي ثم برنجاريا.» عزيزتي يا اذهبي مطمئنَّتنَي، بهذا اذهبا

حكيمة.» كنِت إن «اذهبي وقال: الجريئة قريبته أُديث نفس
كِرسب وهنَّ والرسوم املراتب نَسني وقد الرسادق، من خففن قل أو النسوة، فانسحب

بالنابل. فيه الحابل فاختلط حني منذ باز به نزل الربي الطري
هذا يف وليس وُمهاترتهن، أسِفهنَّ يف يسرتِسلَن كي امللكة، رسادق إىل هنا من ُعدَن
أِلفَن، التي هذه األىس برضوب تستخفُّ بينهن من وحَدها أُديث وكانت يُجدي. ما ذاك أو
امللكة أبدت وقد تأنيب، أو َلوم بكلمة تنبس وال تبكي وال د تتنهَّ ال امللكة بخدمة فوقفت
حارة صحياٍت ويف النفس، عىل شديدة الجنون كنزوات نزواٍت يف أسَفها، — لضعفها —
من وسعْت ما بكلِّ بخدمتها تقوم أُديث كانت ذلك غضون ويف العلَّة، آَدتْها عليلة كأنها

ُحب. من نفسها يف ما وبكلِّ بل جهد،
هذا أحبَّت أنها «ُمحال امللكة خدمة يف رئيستها «كالستا» إىل «فلوريس» وقالت
به حلَّت غريٍب عىل تأسف كما قضائه عىل آِسفة إال هي ما خاطئات؛ كنَّا إنَّا الفارس؛

أجلها.» من املصائب
البيت ذلك من هي صه؛ «صٍه، تأدبًا وأشدَّ خربًة منها أكثر وهي زميلتها، فأجابتها
الواحد يُصيب قد يُحزنهم. األذى بأن قطُّ أبناؤه يقرُّ ما الذي بالنتاجنت، بيت الفخور،
يُكابدها خفيفًة أخداًشا د يضمِّ ذلك مع تَرينه ولكنِك املوت، حتى يُدمي ُمميت ُجرح منهم
لو أودُّ جانبي من وإني كبريًا، ً خطأ أخطأنا لقد فلوريس! الواهنة. القلوب ذوي من أقرانه

تكن.» لم كأنها هذه ُفكاهتنا أصبَحْت لو جواهر من أملك ما كل بذلُت
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الكواكب، وساطة وامُلشرتي الشمس من يتطلَّب أمر هذا
العالينَي النجَمني هذين ولكنَّ

سابحان، الخيال ويف شامخان، بأنفيهما
يُكلِّفاِننا ما أكثر وما

فلَكيهما، عن يَنِرصفا حتى
األحياء. لرعاية وينِزال

البومازار

الضياء من شعاًعا الطفل يتبع كما يتبُعهنَّ رتشارد، رسادق من النسوة خلف الناسك سار
نحو يَده ورفع وجهه أدار الباب بلغن وملَّا الشمس. وجه عىل حب السُّ تنطِلق حينما
الكنيسة مشورة ينبذ ِلمن «الويل يقول: وهو والوعيد التهديد وقفَة ووقف يُحذِّره، امللك
قَدمي عن الرتاب أنفض ملَّا إني رتشارد، امللك أيها الدَِّنس! الكفرة «ديوان» إىل وينِرصف
الغطِريس، امللك أيها بشعرة. ُمعلَّق هو وإنما — يهِو ملَّا والسيف — مقامك عن وأفصل

ثانية.» نلتقي سوف
أشدُّ املاعز ِجلد يف وأنت الغطريس، القس أيها ذلك «ليكن وقال: رتشارد عليه فردَّ

الرقيق.» األرجواني الكتان لباس يف األمراء من صلًفا
«هل وقال: للعربي خطابه ًها موجِّ امللُك وأردف الفسطاط، عن الناسك اختفى ثم

األمراء؟» مع األُلفة هذه مثل الحكيم الطبيب أيها الرشق يف للدراويش
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بني بني طريق هناك وليست مجنون، أو حكيم إما «الدرويش ُمجيبًا: «أدنبك» فقال
يتأدَّب، أن يستطيع حكيم إما فهو ولذا النهار، ويصوم الليل ويسهر «الخرقة» يلبَس ِلمن
نعمة يمنحه لم هللا ألنَّ يفعل ما تبَعَة يحِمل ال رجل أو األمراء، حرضة يف وهو ويحِرص

العقل.»
األخرية، الصفة هذه ألنفسهم اتخذوا قد رهباننا أكثر أن إيلَّ «يُخيَّل رتشارد: فقال
أيها نفسك عىل الرسور أُدخل أن يل كيف أجله. من أتيَت فيما ولنتكلَّم هذا من دْعنا ولكن

العالم؟» الطبيب
اسمح العظيم، امللك «أيها وقال: الخاشع، الرشقي امتثاله للملك الحكيم فامتثل
من للوسطاء مدين أنك أُذكِّرك إني بعدها، يموت ال واحدة بكلمٍة ينبس أن لخاِدِمك
لهم وأردُّ األحياء وأنفع منها أفيد خاضعة، لها أداة إال أنا فما يل؛ أقول وال الكواكب،

«… حياة
تريد؟» ما هذا فهل بحياة، حياًة أجازيك أن لك أكُفل «وأنا قائًال: امللك فعاَرَضه

الفارس هذا حياة هي العظيم؛ رتشارد للملك امُلتواضعة «هذيرضاعتي الحكيم: فقال
البرش.» أبو آدم ارتكب الذي كذلك إثٍم أجل من باملوت عليه ُقيض الذي الكريم،

من مات قد آدم أن الحكيم أيها حكمتك ذكََّرتْك «وهالَّ وقال: قليًال امللك فعبس
وأخذ االنفعال غلبه وقد الضيق، فسطاطه حيِّز يف الُخطى ينُقل رشع ثم خطيئته.» أجل
حياة هنا الفسطاط! دخل حينما أتى فيَم عرفُت لقد اللهم، «رحماك قال: ثم نفسه، يُحدِّث
منه، بأمٍر األلوف ُقتل الذي امُلقاتل امللك ذلك وأنا باإلعدام، عدًال عليها ُحِكم بائسة واحدة
ومليكتي وبيتي سالحي َرشف أنَّ مع الحياة، تلك عىل سلطان يل ليس بيده، والعرشات
«لويس» القديس وبحقِّ ليضحكني! هذا إنَّ جورج القديس وحق اآلثم، جريمة لوَّثتْه قد
أشكال البائس الفارس وجه يف وقفت حيث املسحور» والقرص «بلندل بقصة ليُذكِّرني إنه
ما العداء، أراد فيما تُناِصبُه جميًعا ولكنها وبعض، بعضها بني َشبَه ال متتابعة وجسوم
انهزم ما إذا حكيم، ثم ناسك، ثم قريبة، ثم زوجة، آَخر؛ له بدا حتى منها واحٌد اختفى إن
يف بأِرسه حشًدا ينازل أوحد لفارس إذن إني وهللا ماذا؟ آخر. للدفاع تصدَّى واحد منهم
من يُبدِّل فعًال وبدأ عالية، ضحكاٍت يضحك رتشارد أخذ ثم ها!» ها! ها! الوغى. ساحة
يبقى أن يستطيع ال بحيث عنيًفا شديًدا عادة حنَِقه يف كان ألنه أُخرى، حاًال نفسه حال

طويًال. كذلك
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أهل ألنَّ واالستخفاف، االزِدراء من تخلو ال َدِهشة بنظرٍة الطبيب إليه رنا ذاك وإذ
اح الرصُّ الضحك ويظنُّون املزاج، يف امُلتقلِّبة ات التغريُّ هذه مثل يف يتسامحون ال الرشق
أن ملَّا وأخريًا واألطفال. بالنساء إال يليق وال الرجل، بكرامة ُمحطٍّا — الظرف كان مهما —

وقال: الحكيم خاطبَه امللك، نفس استقرَّت
منحَت قد أنك إال خادمك يخال وما ضاحكتنَي، شفتنَي عن يصُدر ال املوت حكم «إنَّ

حياته.» الرجل
من شئَت من تُعيد أن ولك عنه، عوًضا أسرٍي أللف الحرية تنال أن «لك رتشارد: فقال
ال الرجل هذا حياة ولكن تواٍن، بغري هذا أمنُحك وسوف وأهلهم، خيامهم إىل جلدتك بني

األمر.» وانتهى القضاء فيها صدر وقد شيئًا، تُجديك
اإلله ولكنَّ الضياع إىل جميًعا حياتنا «إنَّ قلنسوته: إىل يَده مدَّ وقد الحكيم فقال

أوان.» وبغري عنوًة ودائعه يسلُبنا ال وهو رحيم، بنا الحياة وهبَنا الذي األعظم
أقسمُت التي العدالة إنفاذ وبني بيني ط التوسُّ خاصيف صالح لك «وهل رتشارد: فقال

تاج؟» رأسه عىل كملٍك لها
امللك أيها أنت وإنما العدل، تُقيم كما الرأفة تُقيم أن أقسمَت «إنك الحكيم: فقال
عىل تتوقَّف الرجال من الكثري حياة أن ولتعَلْم الخاصة، إرادتك تنفيذ إىل ترمي العظيم

فيه.» إليك ع أترضَّ الذي األمر هذا يف بالعفو جودك
بباطل إرادتك عيلَّ تفِرض سوف أنك تظننَّ وال القول، عن «أفصح رتشارد: فقال

دعواك.»
بالشفاء له تدين الذي الدواء أنَّ إذن ولتعلمنَّ هذا، عن خادمك أبعد «ما «أدنبك»: فقال
ونجوم خاص، برٍج يف والسماء تألَّف طلسم، إال هو ما غريك وكثريون امللك سيدي يا أنت
الساعة وأرقب املاء، من قدٍح يف أغِمُسه لفضائله، رسوًال إال ولسُت الطالع، ميمونة السماء
الشفاء.» عىل ُقدرة من فيها بما فعَلها الجرعة تفعل ثم فيها، يتناَوَله باملريضأن تليق التي
يف يحمله أن الطبيب بوسع كان وملَّا به! وأنِجْع دواءٍ من بهذا «أنِدْر امللك: فقال
واألدوية، العقاقري لحْمل إليها يحتاج قد البعري من بأِرسها قافلًة عليه ر يوفِّ فإنه حقيبته،

الناس.» يتعاطاه دواء الدواء هذا غري هناك كان إن ألعجب وإني
إىل يُسيئوا أال الناس عىل ُكِتب «لقد يقول: اضطراب وغري رزانٍة يف الحكيم فأجاب
تُسطَّر، أن ا حقٍّ يمكن التمائم هذه أمثال أنَّ ولتعَلْم القتال؛ ساحة من تحملهم التي الدواب
هذا يستخِدم الذي الحكيم إنَّ إذ بفضائلها؛ االنتفاع عىل جُرؤ من النطاسيني من قلَّ ولكن
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والتكفري وللصوم أليمة، ورشوط شديدة لقيوٍد يتعرَّض أن له ينبغي العالج من الرضب
حبٍّا أو منه، إهماًال شهٍر كلَّ شخًصا عرش اثني عن يقلُّ ال ما يَشفي أن َفاتَه ولو العنيف،
عن تسُقط اإللهية الِهبة هذه مزية فإنَّ ية، الحسِّ الشهوات يف السرتساله أو والراحة، للدَّعة
يبقى ولن رسيًعا، بهما يحلُّ الطاِلع لنَكِد كالهما األخري ومريضه ويتعرَّضالطبيب التميمة،
املرضوب.» العدد بها أبلُغ واحدة حياٌة يل بِقيَت وقد الحياة، قيد عىل أحُدهما الَحول بعد
تفكِّر وال الكثري، هناك تجد حيث املعسكر إىل الكريم الحكيم أيها «اذهب امللك: فقال
وفضًال غريه، عمل يف ل يتدخَّ أن مكانتك له بطبيٍب يليق ال فإنه أرساه، جالدي تسلُب أن يف
امُلعِجز هذا لدوائك يُتِم يستحق الذي املوت من جارم إنقاذ أنَّ كيف أرى ال فإني ذلك عن

ته.» قصَّ
لك جلبت قد البارد املاء من جرعًة أنَّ كيف تريني أن استطعَت «إِن الحكيم: فقال
التي األخرى العجائب يف تفكِّر أن فلك إذن العقاقري، أنَفُس بالفشل باءت حيث الشفاء
حيوانًا الصباح هذا ملسُت إني إذ العظيم؛ العمل بهذا قمينًا فلسُت أنا أما األمر. بهذا تتعلَّق
الرجل لهذا استبقيَت إِن أنك تعِرف أن وحسبُك سؤاًال، هذا بعَد إيلَّ ه تُوجِّ فال وإذن دنًسا،

جسيم.» خطٍر من العظيم امللك أيها ونفسك خادمك أنقذَت لرجائي، إذعانًا حياته
يف يُراِوغون األطباء عىل أعِرتض ال إني «أدنبك»، يا إيلَّ «استمع قائًال: امللك فأجاب
بالنتاجنت رتشارد تُريد حينما ولكنك علًما، النجوم من يستمدُّون أنهم ويزُعمون الحديث
تخاطب فلسَت املواصفات، يف إلهماٍل أو سقيمة، ِطرَيٍة من به ينزل خطًرا يخىش أن عىل
أو الطريق، يعُرب أرنبًا ألنَّ هدفها عن تتخىلَّ َخِرفة عجوًزا امرأًة أو جاهًال، سكسونيٍّا رجًال

يعطس.» قطٍّا أو ينَعُب أسحم غرابًا ألنَّ
سيدي ليعَلم ولكن أقول، فيما ِريبتك وبني بينك أِقف أن بوسعي «ليَت «أدنبك»: فقال
ا ممَّ يُعاني بائٍس وكلَّ الدنيا تحِرم أن عدًال ترى هل خادمه؛ لسان عىل الحقَّ أن املليك
تمدُّ وال العظيم، الفضل ذات التميمة هذه نفع من الفراش، ألزمتْك آالم من أخريًا أصابك
تقتُل أن استطعت وقد — أنك امللك جاللة يا ترى هل بائس؟ آِثٍم واحد رجٍل إىل عفوك
التعذيب، عىل الشيطان لقوَّة للملوك إن صحته. واحد رجٍل إىل تردَّ أن تستطيع ال األلوف—
أن فحذاِر لإلنسانية الخري تفعل أن تستطيع ال كنَت إْن الشفاء، عىل هللا قدرة وللُحَكماء
تُعاِلج أن تستطيع ال ولكنك الجسد، عن الرأس تفصل أن تستطيع إنك سبيلها. يف تِقف

ُموَجعة.» سنٍّا
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نفسه أزر من امللك فشدَّ والتسلُّط، اإلرشاف بل ع، الرتفُّ نغمة حديثه يف الحكيم وتكلَّف
عىل وال ناصًحا ال طبيبًا لنا اتَّخذناك لقد ِقحة؛ من وأكثر بل منك، لِقَحة هذه «إنَّ وقال:

قائًما.» الضمائر
الكريم؟» شخَصه أصاب فضًال الفرنجة أمراء أعىل يردُّ هكذا «وهل الحكيم: فقال
الشامخ وقفَة امللك، إىل ُمترضًعا ذاك حتى وقف التي الذليلة، الخاشعة وقفِته من وبدَّل
ُمسلم لكلِّ — وآسيا أوروبا يف بالٍط كلِّ يف أُذيع سوف أني إذن «فلتعَلْم قال: ثم اآلِمر،
يُستحبُّ وأنَّى حسام، يُمتَشق أو وتٍر عىل يَُرضب وحيثما وسيدة، فارٍس ولكلِّ ونرصاني،
فضيحتُك وستبلُغ الفكر، ضيُِّق َجحوٌد رتشارد امللك أن — والعار الخزي ويُمَقت الَرشف

كذلك!» هو ما منها هناك كان إن — باسمك يسَمع لم بلٍد كلَّ هذه
عيلَّ ترشطها رشوط هذه «هل وقال: غاضبًا نحوه خطاه يف أفج وقد رتشارد فأجاب

حياتك؟» من كللَت هل الرجل؟ أيها
وإْن كلماتي، تستطيع ا ممَّ أكثر قدَرك عملُك ليَبخسنَّ إذن ُعنقي! «دقَّ الحكيم: فقال

الزنبور.» لدغ منها لكلٍّ كان
إىل جانٍب من الرسادق وعَرب ساعديه، أطبق وقد هائًجا، بوجهه عنه رتشارد فأشاح
والكفر! بالُجبن فلتِصْمني إذن الفكر؟ ضيُِّق «جحوٌد صاح: ثم قبل، من فعل كما آخر
ليس تاجي، جواهر إيلَّ تطلُب أن يل خريًا كان وإْن وإني سؤلك، أُعطيَت لقد الحكيم، أيها
إيَّاه وسيُسلِّمك حفظك، تحت إذن االسكتلندي هذا خذ أردت. ما عليك أُنِكر أن كملٍك يل

البينة.» هذه عىل ان السجَّ
الطبيب. إىل هما وسلمَّ سطَرين أو سطًرا ُمرسًعا خطَّ ثم

من حذِّره ولكن شئَت، كيفما أمره يف ف وترصَّ رقيًقا، عبًدا لديك «واستخِدمه قال: ثم
أولئك بني الجرأة جاوز إنه حكيم، رجل فأنت إيلَّ، استمع رتشارد. بَرص تحت يأتي أن
كنوزكم الرشق أهل أنتم تودعون كما ، كِلِمهنَّ وَضعف ُمحيَّاهنَّ جميل يف َرشَفنا نُودِع الالئي

الشمس.» كخيوط رقيقة دقيقة الفضة سلوك من صناديق يف
خادمك «إنَّ وقال: به بدأ الذي االحرتاَم ذلك خطابه أسلوب يف لتوِّه الحكيم فاستعاد
الرجل وسرتَه يُشوبه، ما إىل األحمق أشار النفيس البساط تلوَّث إذا َمليكه. كلمات يُدِرك

طاعة.» إال سمعي وما موالي، يريد ما سمعُت لقد بعباءته. الحكيم
هناك هل هذا. بعد حرضتي يف يظَهر وأال سالمته، عىل يُبقي أن له «خري امللك: فقال

نفسك؟» عىل الرسور به أُدِخل أن أستطيع آَخر أمٌر
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جوُدك كان لقد أجل حافتها. حتى كأيس بسخائه امللك مأل لقد «وهللا الحكيم: فقال
عمران بن موىس َرضب حينما إرسائيل بني ُمخيَّم وسط انبثقْت التي الَعني كتلك غزيًرا

بعصاه.» الحَجر
—رضبًة الصحراء تطلَّبَت كما — تطلَّب قد الجود هذا ولكن «أجل باسًما: امللك فقال
به، ك أَرسُّ ما عرفُت أني لو لوددُت وهللا كنوز، من به ما يُخِرج أن قبل الصخر فوق قوية

ماءها.» الطبيعية العني تلفظ كما طائًعا لوهبتُك إذن
«أدنبك» أن عىل دليٌل ذلك يف ليكون الظافرة، اليد هذه أملس «دْعني الحكيم: فقال
ل يتوسَّ أن عىل ذلك يفعل أن فَلُه مطلبًا، إنجلرتا ملك رتشارد إىل هذا بعد طَلَب لو الحكيم،

يريد.» فيما ويَرضع
أن استطعَت إِن ولكنك الرجل، أيها فوقها وقفازها يدي «لك قائًال: رتشارد فأجابه
لدفعُت عليه، ت حقَّ َمن العقوبة من أنقذ أن إيلَّ تطلُب أن دون سليمًة مرضاك قصة تُتمَّ

اختياًرا.» وأكثر رغبًة أشدُّ وأنا أخرى، صورٍة يف َديْني إليك
خاضًعا امتثل بعدما الغرفة من خرج ثم أيامك!» يف هللا «مدَّ قائًال: الحكيم فأجاب

أِلف. كما خاشًعا
فات. ما بكلِّ الرضا عن تنمُّ ال نظرًة رتشارد امللك إليه نظر بالرحيل، همَّ وملَّا

كي ساقتُْه التي الفرصة هذه أغرب وما إرصاره، يف الحكيم هذا أعجب «ما قال: ثم
هذا ليِعْش ولكن الحق، هو جزاء من عليه حقَّ ما وبني الجريء االسكتلندي ذلك بني ل يتدخَّ
جلزالند بارون هل ها! النمساوي؟ ذلك بال ما واآلن الحياة. يستحقُّ شجاع فإنه الرجل!

الفسطاط؟» خارج
بجسمه الرسادق مدخَل وأظلم هرول حتى فو، دي بتوماس هكذا امللك صاح إْن وما
يتسلَّل املاعز، جلد من عباءٍة يف ًعا ُمتلفِّ الوحشية، بصورته جدة عني ناِسك ووراءه الضخم،

أحد. يُعاِرضه ولم أحد للمثول يْدُعه لم األطياف، من َطيف كأنه
توماس سري «أْي وقال: مرتفع صوٍت يف بالبارون فصاح وجوَده، رتشارد يلحظ ولم
خيمة إىل توٍّا واذهب واملنادى، البوق معك اصحْب و«جلزالند»، «النركست» صاحب فو دي
حواَليه وأتباعه ُفرسانه احتشاد يكون حتى وارتِقْب النمسا، أرشدوق ونه يُسمُّ الذي ذك
يتناول األملاني الخنزير هذا ألنَّ الساعة، هذه يف ظنِّي، عىل سيكون، ما وهو — أُشده عىل
واتَِّهمه تستطيع، ما بقْدر االحرتام من بقليٍل لَديه وامثُل — الصالة قبل اإلفطار طعام
من إنجلرتا راية غريه، بيد أو بيِده، املساء هذا اختطف قد بأنه إنجلرتا ملك رتشارد باسم

220



عرش الثامن الفصل

أُحدِّثك التي اللحظة هذه بعَد ساعة تنقيض أن قبل — نريد إنَّا له ُقل ثم عصاها، فوق
امُلحيطني األمراء بِكبار مصحوبًا بنفسه يُعيدها وأن احرتام، بكلِّ الراية يُعيد أن — فيها
من رايتنا جوار إىل يِرضب أن ينبغي ذلك فوق وأنه الَرشف، ثياب وبَغري عارية برءوٍس به
من يرضب وأن العظمى، والخيانة بالرسقة أُشينَت كأنها مقلوبًة النمسا راية رايته، ناحية
الدنيئة. اإلساءة بهذه له نصح الذي اللَّعني الرجل ذلك رأس يحِمل رمًحا األخرى الناحية
حفًظا األخرى، خطاياه عن نعفو فسوف حينها، يف هذه إرادتنا بإنفاذ قام إْن إنه له وقل

املقدَّسة.» األرض لخري وُمراعاة أقَسْمنا، التي لليمني
السيئ العمل بهذا له صلٍة كلَّ أنكر النمسا دوق أنَّ لو «وماذا فو: دي توماس فقال

األثيم.»
كان ولنئ حتى وهللا، أي جثمانه؛ عىل نُثبته سوف إنَّا له فُقل «إذن قائًال: امللك فأجاب
أو الخيل، ظهور عىل كالفرسان ونحن هذا عليه نُثبت سوف إنَّا بنُرصته، الجريئان بَطَاله
يريد.» كما والسالح واملكان الزمان يختار أن وله امليدان، يف أو الفالة يف راِجِلني، ونحن

األمراء أولئك ويف والكنيسة، هللا سالمة يف موالي يا «فكِّر جلزالند: بارون فقال
املقدَّسة.» الصليبية بالحرب امُلشتِغلني

بأمري، تصدَع كيف الكريم موالي يا أنت «فكِّر الصرب: منه نفد وقد رتشارد فأجابه
تنُفخ كما بأنفاسهم، َمرمانا عن يرصفوننا سوف أنهم يظنُّون الرجال إلخال إني وهللا
لها يرعى الذي ذا من يل ُقل بربِّك الكنيسة! سالمة وهناك. هنا به ح فتطوِّ الريش األطفال
ويف األمراء، هادنَهم وقد العَرب، ُمحاربة معناها الصليبيني بني الكنيسة سالمة إنَّ ُحرمة؟
يرمي منهم أمرٍي كل أنَّ كيف ترى هالَّ ذلك عن وفضًال الكنيسة، سالمة عىل قضاء ُهدنتهم
وما بَرشيف. االحتفاظ إال ذاك وما مرماي، إىل كذلك أنا أقصد فسوف الخاص؟ غَرِضه إىل
ذرًَّة أضيع أالَّ من أقلَّ فال األعراب، حساب عىل أنْلُه لم فإْن الَرشف، أجل من إال هنا إىل أتيُت
الصليبية.» الحرب يف أمرٍي بكلِّ واحتمى ن تحصَّ وإْن حتى الخسيس، الدوق هذا أجل من منه
لرصاحة — إنه إذ بكتَفيه، هزَّ ولكنه مليكه، ألمر إذعانًا باالنرصاف فو دي فهمَّ
جدة عني ناسك ولكنَّ يرى؛ وما تتَِّفق ال امللك مشيئة أنَّ يُخفي أْن يستطع لم — طبعه
بِزيِّه كان لقد ا وحقٍّ امللوك. مراتب عىل مرتبته بعلوِّ يحسُّ رجٍل وقفة ووقف األمام إىل تقدَّم
املعوجة، الوحشية الهزيلة ومالمحه املشذَّب، غري األشعث وشعره ولِحيته الجلدي، الخِشن
هذا بكلِّ كان الكثَّني، حاجبَيه تحت من تشعُّ الجنون نار تكون أن تُوشك التي النار وتلك
املقدس، الكتاب أنبياء من نبيٍّ هيئة عن أذهاننا يف ترتِسم التي بالصورة يكون ما أشبََه
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ثنايا من فهبط اآلِثمني، إرسائيل بني أو «يهوذا» ملوك يُبلِّغها عالية برسالٍة ُكلِّف وقد
األرض فوق الظاملني يُخزي كي فريًدا، ُمنعزًال يقطنها كان التي الكهوف وظالم الصخور
يُرِسل كما ونِقمته، سخطه السماء ربِّ من بهم يُنِزل بأن وذلك كربيائهم، معمعان يف وهم
وكان وبروجها. ِقَممها والقصور، الحصون فوق يُنزلها يُسوقها الصواعق السحاب من
دخول ساءه ولنئ ورجالها. الكنيسة يحرتم — وصالبته عناُده اشتدَّ مهما — رتشارد
توماس سري إىل أشار ولكنه وإجالل، باحرتاٍم — ذلك رغم — حيَّاه فلقد ُرسادقه الناسك

برسالته. يُسارع أن الوقت ذات يف فو دي
رسالته يف يسري أن من البارون منع والكلمات، والنظرات باإلشارات الناسك، ولكنَّ
وانطرحت املاعز، جلد عباءة عنها سقطْت وقد — العارية ساِعَده ورفع واحدة، ذراًعا هذه
أثر ومن نحيلة، الغذاء قلَّة من وهي أعىل، إىل بها وهزَّ — حركته ُعنف من الخلف إىل

قال: ثم جريحة. الشديد تكفريه يف السياط
أنا األرض، يف املسيحية الكنيسة خليفة وباسم اسماء، يتقدَّسيف الذي هللاوأبينا «باسم
كتَفيهما عىل ترتِسم مسيحيَّني، أمريَين بني الدَِّنس الوحيش الدموي التحدِّي هذا عن أَنهى
أي اليمني! هذي يف يحنَث ملن الويل اإلخاء. عىل َليُحافظان تحتها أقَسما التي العالمة
بعَده ما حرام فإنها البارون، هذا ْلتها حمَّ التي الرسالة هذه عن ارِجْع إنجلرتا، ملك رتشارد

حلقك!» نحو ُمصوَّب والخنجر منك، كثٍَب عىل واملوت الخطر إن حرام.
وكم رتشارد، معهما يلَعُب زميالن واملوت «الخطر وقال: بأنفه شامًخا امللك فأجاب

الخناجر.» هذا بعد يخىش ال فهو لها، يكِرتْث لم سيف رضبة من
صوته، نغمات انخفضت ثم قريبان.» منك واملوت «الخطر ُمجيبًا: الكاهن فقال

الحساب!» املوت «وبعد وقال: الدنيا هذه غري من كأنها جوفاء وأصبحت
وطهارتك.» شخصك أُجلُّ إني املقدَّس، الصالح األب «أيُّها رتشارد: فقال

ُشطآن عىل تزحف حرشٍة أدنى قبيل ِمن أِجلَّ وإنما تُِجلَّني، «ال وقال: الناسك فعاَرَضه
أقسمَت الذي ذلك أِجلَّ أمَره؛ أُبلُِّغك الذي ذلك وأِجلَّ الكريه، َمَدرها عىل وتطَعم امليت البحر
واإلخالصالفيض الوحدة خيط تقطعنَّ وال أقسمت، التي التضاُمن يمني وأِجلَّ قربه، لتُنِقذنَّ

األمراء.» زمالئك مع به نفسك ربطَت الذي
املقدَّسة ألشخاصكم تزعمون الكنيسة رجال أنتم إنما الصالح، األب «أيها امللك: فقال
أنازعكم أن دون — وإني الكرامة، من شيئًا — بهذا يقول أن علماني لرجل جاز إن —

َرشِفنا.» عىل نسَهر ترتكونا أن بكم يجُدر أنه أرى — ضمائرنا عىل السيطرة يف َكم حقَّ
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أزُعم، أن رتشارد امللك أيها يل ليس ألنفسنا! «نزعم وقال: امللك لفظ الناسك فكرَّر
يُبلِّغ له، قيمَة وال يحسُّ ال بُوق إال أنا ما الكنيسة؛ خادم يِد يف ِمطواع جرس إال أنا وما
أْن إليك ًعا ُمترضِّ ُركبتيَّ عىل أمامك أخرُّ ذا أنا ها إيلَّ، انظر فيه. ينفخ الذي ذلك صوت

وبنفسك!» وبإنجلرتا املسيحي بالعاَلم ترأف
بُركبتَيك يليق ال انهض. مكانك، من «انهْض الوقوف: عىل أكَرَهه وقد رتشارد له فقال
الذي ذلك خطر أي البرش. من إلنساٍن إجالًال األرض ا يمسَّ أن كثريًا هلل عليهما جثَْوَت اللَّتنَي
ملُكها يأبَُه أو تنزِعج، بحيث الذلَّة بهذه إنجلرتا قوة كانت ومتى ل؟ امُلبجَّ األب أيها يرتِقبُنا

امُلْحدث؟» الدوق هذا غَضب يُثريه الصاخب الشغب لهذا
منها واٍد وكل السماء، يف النجوم جيوش إىل الجبل فوق بُرجي من النظر أرسلُت «لقد
بني من للقليل بالِعلم وينِطق الليل، منتصف يف دوَرتَه يدور وهو لآلَخر بالحكمة ينِبس
يرتبَّص لك عدوٍّا الحياة» «منزل يف إنَّ امللك، موالي النجوم. أصوات يُدركون الذين اإلنسان
تُسلِّم لم وإْن الدامي، العاجل بالخطر ُدك يتهدَّ نذير ُزَحل من وينبِعث وبرفاهيتك، بِذكرك

وصلفك.» كربك عنفوان يف وأنت رسيًعا، فسيسَحُقك الواجب لُحكم إرادتك جربوت
يُصدِّق وال املسيحيون يُماِرسه ال ِعلم امُلرشكني، ِعْلم إال هذا إْن عنِّي، «عنِّي، امللك: فقال

هراء.» وتقول تهِرف الهِرم الرجل أيُّها أنت وإنما الحكماء، به
أنا وإنما السعيد، بالرجل ولسُت رتشارد، يا أهِرف ال «أنا قائًال: الناِسك فأجاب
لصاِلح وإنما لنفعي، ال أستخِدمه العقل نور من شعاٌع يل فتئ ما أني وأعرف حايل، أعرف
به. يستيضء وال لَغريِه النور يحِمل الذي األعمى الرجل ذلك أنا الصليب. ورفع الكنيسة
فاَرَقْت ما ناصٍح كأحكم أُحدِّثك الصليبية والحرب املسيحي العاَلم بخري يتعلَّق ا عمَّ سْلني
املنبوذ، امَلعتوه كلمات كلماتي تجْد التِعسة حياتي عن وحدِّثني واإلرشاد، الهداية قطُّ لسانَه

كذلك.» إال أنا وما
بني الوحدة ُعرى أفِصم «لن حديثه: وأسلوب كالمه نغم خفضمن وقد رتشارد فقال

عانَيْت؟» التي واإلهانة للظلم يل يُقدِّمون معِذرة أيَّة ولكن الصليبيني، األمراء
أِن بعد املجمع، الشأن هذا يف فوََّضني وقد إليك، أتحدَّث أْن أُهبة عىل أنا ذلك «ويف

قراره.» األمر هذا يف وأصدر — فرنسا ملك فيليب من بدعوٍة — عجل عىل التأم
إنجلرتا جاللة حقِّ من هو أمٍر يف اآلخرون يتشاور أْن «عجيب رتشارد: فأجاب

الجريحة!»
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جميًعا وهم هذا، أمكن إن مطاِلبَك يتعرَّفوا أن يريدون «هم بقوله: الناسك وأجاب
يحكموا أن ويحبُّون جورج، سنت جبل إىل تَُردَّ أن ينبغي إنجلرتا راية أنَّ عىل ُمتَِّفقون
انتهكوا الذين الجسورين، اآلثمني أولئك أو الجريء، اآلثم ذلك عىل والحرمان باإلدانة
طعاًما لحَمُه يقدِّمون ثم اآلثم، ُجرم يفضح ملن جزيل ثواٍب عن وسيُعلنون ُحرمتها،

والغربان.» للذئاب
الذي هو بأنه الظنون أقوى تُالِبسنا الذي النمسا دوق يف الرأي «وما رتشارد: فقال

الصنيع؟» ذلك فعل
بيت بطريق عليه يُفَرض ملا يخضع سوف النمسا دوق «إنَّ قائًال: الناسك عليه فردَّ
صفوف يف ينِشب ال كي وذلك والرِّيبة، الظنِّ من به يُحيط ما يُزيل كي ِمَحن، من املقدس

خالف.» الجيش
نفسه؟» يُربِّئ بالنزال «وهل رتشارد: امللك فقال

جميع فإنَّ هذا عن وفضًال ذلك، عليه تُحرِّم أقسَم التي اليمني «إنَّ الناسك: فأجاب
«… األمراء

من أحٍد قتال وال األعراب قتال يُبيح ال األمراء مجمع «إنَّ وقال: رتشارد فعاَرَضه
رسمُت كما األمر هذا ُمتابعة يف الخطأ عن يل أبنَْت لقد األب، أيها هذا حسبُك األعراب؛ غري
هذا من تستخرج أن من ِمشعَلك األمطار حمأة يف تُوِقد أن إليك ألقَرُب وهللا قبل. من
ولكني وشأنه، فلنَدْعه ولذا رشًفا، تنال لن النمسا إنَّ نار. من رشارًة البارد الدم ذي الجبان
يُضحكني لسوف وهللا امتحانه. يف ألحُّ وسوف يمينه، يف يحنَث أجعله سوف — ذلك مع —
وَلسوف نَعم أي املصهورة! الحديد ُكَرِة عىل يقبض حينما تُطقِطق أصابعه إىل أستِمع أن
يبتِلع أن يُحاِول وهو االختناق من ينتِفخ وحلقه ق، يتشقَّ الكبري فَمه أرى أن يُضحكني

املقدس!»1 الخبز
إحسانًا! يُكن لم إْن خجًال نفسك ثائرة هدئ رتشارد، يا مهًال «مهًال، الناسك: فقال
أسفاه وا بعًضا؟ بعضهم ويَثلبون يَسبُّون الذين لألمراء الَرشف يكيل أو يمَدح الذي ذا من
العاَلم ف يُرشِّ أن به وخليٌق وجسارتهم، امللوك خواطر عىل شبَّ مثلك، نبيل مخلوٍق عىل
مثلك رجٍل عىل أسفاه وا مزاًجا. اآلَن منك أهدأ وهو بحكمته، يحكمه وأن بعمله، املسيحي

نجا وإن آثم، فهو بُسوء أصابته فإْن وأشباهها، امِلَحن لهذه امُلتَّهم يُعرِّضون الوسطى العصور يف كانوا 1

بريء. فهو سليًما منها
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ملك صفات من وهما واإلقدام بالوقار ممزوًجا ش، املتوحِّ الهمجي األُْسد غضب يُصيبه
الغاب!»

«ولكن وقال: حديثه استأنف ثم األرض، صوب وعيناه ويتأمل يتدبَّر لحظًة ولبث
حياتك نهاية استأخر وقد نقِصها، عىل طاعتنا منَّا يتقبَّل طبائعنا، عجز يعرف الذي هللا
قديم يف وقف كما — ساكنًا املوت ملك وقف لقد عنها. يعِدل لم ولكنه الدامية، الجريئة
مجرَّدة، ظباة وبيِده — الحنطة جبوست» «أرونا فيه يدقُّ كان الذي املكان جوار إىل الزمان

املزارعني.» من فالٍح كأحطِّ وضيًعا األسد قلب رتشارد قريب عما بها يكون سوف
حياتي كانت إن اللهمَّ ذلك. ليكن إذن ا! جدٍّ قريبة هكذا نهايتي «وهل رتشارد: فقال

مستنرية.» مضيئة فلتجعْلها قصرية
تتجمع كانت — معهود غري زائر له وهي — دمعة وكأنَّ الخلوة، صاحب الرجل فقال
القرب وبني بينك ما يفصل الذي املدى إن النبيل! امللك أيها أسفاه «وا الجافة: الرباقة عينه يف
تُوارى سوف قرب وهو ليبتِلَعك، فاه فاغر والقرب واألْرس، والنَّكبة الفناء ِسمات عليه ُمظلم،
بحروب أنهْكتَُه وقد عليك، رثاءً الدمع شعبُك عليك يذرف أو خَلف، يعُقبَك أن دون فيه

سعادتها.» من يزيد شيئًا تفعل أو رعيتك علم يف تمدَّ ولم مقطوعة، غري موصولة
التي املرأة دمعات تُحَرم ولم الراهب، أيها يت الصِّ بعض من تخُل لم حياتي «ولكنَّ
تُدِركه.» أو تعرفه أن أنت تستطيع ال عزاءً َمماته، حتى لرتشارد َلعزاءً هذا يف وإنَّ أُحب!
بنربة يكون ما أشبَُه رننٌي — الزمن من برهٍة مدى — لها كان نربٍة يف الناسك فأجابه
به يمتِدُحك ما قيمة أُدرك أن أستطيع وال ذلك، أعرف ال «أنا وقال: وحميَّته، نفسه رتشارد
ملك «أي وقال: الهزيلة ذراعه مدَّ وقد حديثه واصل ثم قْدر!» من غادتك لُحبِّ وما الشعراء،
عروقي، يف يرُكد ايل ذلك من نبًال أشدَّ ليس الزرقاء عروقك يف يغيل الذي الدم إنَّ إنجلرتا،
البطل «جدفري» دم من هي امللكي، «الوزجنان» دم من فهي قليلة دمي قطراُت كانت ولنئ

الدنيا.» هذه يف كنُت حينما اسمي كان لقد أو مرثمار»، «ألربيك أنا املقدَّس.
وهل صحيح؟ أفهذا األبواق! بِذكره تتمشَدق الذي الرجل ذلك «أنت رتشارد: فقال
— ذلك مع — ويبقى الفروسية، أفق من يهبط أن كضوئك لضوءٍ يمكن هل ذلك؟ يجوز

جاهلون؟» الضياء هذا فيه استقرَّ الذي باملكان وهم الناس
له كانت قاتًما سديًما إال وجدَت ما هوى، إذا نجٍم عن بحثَت «لنئ الناسك: فقال
كنُت لو تاهلل رتشارد، أي الزمن. من بُرهة بهية زاهية صورٌة — األفق يشقُّ وهو —
لنظام الشامخ قلبك أُطأطئ أن أستطيع مفزًعا ا رسٍّ به أسُرت الذي الدامي، الحجاب بتمزيق
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عروق تقرضيفَّ اآلن حتى أبقيتُها وقد عليك، ها أقصُّ ًة قصَّ صدري يف أللفيُت إذن الكنيسة،
رتشارد، يا إذن إيلَّ أصِغ قلبه. ِلِدينه كرَّس الذي الوثَني كالشابِّ وأنا الخفاء، يف الحياة
لكائٍن مثًال يجعلها ما القوة ِمن — فتيًال يُجِدياني لن وهما — واليأس لألىس هللا جعل
أمًدا الخفاء يف لِبثَْت جراٍح عن ألكشفنَّ نعم، رشيف؛ نبيل شه توحُّ رغم هو كائن مثلك،

حرضتك!» يف وأنا أموت حتى تدمى ربما أنها رغم عنها ألكشفنَّ طويًال،
لإلبانة يكفي ما فيها ة قصَّ موَجز إىل — احرتام وكله — يستِمع رتشارد امللك أخذ ثم
«الربيك لتاريخ كان وقد البائس. الفريد اإلنسان ذلك أصاب الذي الجنون ِشبه سبب عن
يملئون امُلنِشدون كان حينما الباكرة، ِسِنيه يف قوي أثٌر مىض فيما رتشارد عىل مورثمار»

املقدسة. األرض عن قصٍص من يَروون بما ورسوًرا طربًا أبيه قاعات
الطالع، سعيد امَلولد، كريم كنُت بأني أخربك أْن إىل بحاجة «لسَت الناسك: وقال
فلسطني يف السيدات أنبُل كان بينما ولكن كذلك، كنُت فلقد املشورة، حكيم السالح، قويَّ
انعقاًدا وضيعة مرتبٍة من بفتاٍة معقوًدا ُحبِّي كان لرأيس، األكاليل ر تُضفِّ أيهنَّ يتسابْقن:
من قلبَينا بني ما رأى الصليب، جنود من قديم جندي أبوها فتاة هي يلني، وال يُحول ال
الدير. ظلِّ إىل يُسوقها أْن غري مالذًا ابنته لَرشف يَر فلم فْرق؛ من بيننا ما وعَرف عاطفة،
أبد إىل تهدَّمت وقد سعادتي ألفيُت الَرشف، بغنائم ًال محمَّ بعيدة حملٍة من عدُت وملَّا
— أتباعه من يظنُّني وكان — قلبي يف الشيطان ونفخ الدير، إىل كذلك أنا فقصدُت اآلبدين!
عالية مرتبٍة إىل وارتفعُت جحيمه، أعماق من ُمنبعثًا إال إخاله وما الكربياء، روح ِمن نَفًسا
ُمنزًَّها ُمستقالٍّ حكيًما رجًال ا حقٍّ كنت ولقد — قبل من الدولة يف ارتفعُت كما الكنيسة، يف
هاتيك وبني للراهبات، ُمعرًِّفا2 بتُّ لقد ويلتي! يا اإلغراء؟ أخىش أن يل وأنَّى — الخطأ! عن
عن أغنيتَني إال بربِّك بعيد. زمٍن من وفقدُت طويًال، أحببُت التي تلك ألفيُت الراهبات
لحِدها يف هادئًة ترُقد باالنتحار إثمها عن َرت كفَّ ساقطة راهبًة إنَّ هذا! من بأكثَر االعرتاف
ألْن يكفي ما إال العقل من له يبَق لم مخلوق ويزأر وينئُّ يُتمتم قربها وفوق جدة، عني يف

اإلحساس!» كلَّ بشقائه يحسُّ يجعَلُه
كيف يل قل هذا. بعد لبؤسك أعَجَب لن إني رجل! من بك «أتِعْس رتشارد: فقال

هذا؟» جرمك مثل يف الْرشع به يقيض الذي الحكم من خلُصَت

بخطاياهم. املسيحيون له يعِرتف الذي القسُّ هو املعرِّف 2
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حياٍة عن يُحدِّثْك املريرة الدنيا بهذه شغوًفا بَرح ما رجًال هذا يف «سْل الناسك: فقال
لك أُقْل رتشارد يا أنا سألتني إن ولكن الكريم، النسب والعتبار خاصة ألسباٍب بِقيَت
هذا منِّي يحِرتق وبعدما وُهًدى، مناًرا الُعال إىل ترَفَعني كي أبقتْني قد اإللهية العناية إن
ُروحان، فيه يرسي ضامًرا ذاويًا تراه الذي الجسد هذا النار. يف ُرفاتي د تتبدَّ الدنيوي الوقود
حقري وضيع واآلخر املقدس، بيت يف الكنيسة قضية عن يدفع نافذ ثاِقب ال فعَّ أحُدهما
التي واآلثار املقدَّسة، اآلثار عىل ويسهر شقائي يَبكي والبؤس، الجنون بني يتذبذب بائس،
عىل تشِفق أن إثم إال هو إْن عيل! تشِفق ال بربِّك جارًما. آثًما كنُت بَعيني رمقتُها أنا إْن
أمري يشغلها قمة أعىل فوق تقف أنت مثايل. من وأِفْد عيلَّ تُشِفق ال كهذا. دنيء يشءٍ ضياع
يف داٍم حياتك، يف ُمتهاون نفسك، يف ُمتكربِّ أنت خطًرا. املواقف أشدِّ يف أنت ولذا مسيحي،
وذلك الغضب هذا صدرك من انِْف البنني! بمثابة منك هي التي الذنوب عنك أَبِْعْد يدك،
فيك!» اآلثم اإلنسان عىل عزيزًة العواطف هذه تُك مهما للدماء، والتعطُّش والرتَف الكربياء
ببعض أحسَّ كأنه فو، دي إىل والتفَت الناسك، الرجل هذا عن ببِرصه رتشارد فتحوَّل
يف الناسك إىل التفَت ثم يهذي.» «إنه وقال: ا، ردٍّ له يستطع لم الذي التهكُّم هذا من األَلم
ل املبجَّ األب أيها وجدَت قد «إنك وقال: واالستخفاف، االزدراء من يشءٍ ويف وهدوء، سكينٍة
أن واجبي من كان وملَّا قالئل، أشهٍر منذ إال ج يتزوَّ لم لرجٍل البنات3 ِحسان من رسبًا
فتخلَّيُت ببناتهم، اآلباء يفعل كما بهن، يَليقون بأزواج َزوَّدتُهنَّ فقد بيتي، ظلِّ عن أُبِعدهنَّ
تعطُّيش وعن الدير، لرهبان — تقول كما — تَريف وعن الكريم، الكنيسة لرشف كربيائي عن

املعبد.» لفرسان للدماء
نُصح يُجديهما ال الحديد، من ويًدا الصلب، من لقلبًا لك «إنَّ وقال: الناسك فأجابه
ما وفعلَت بعدها تحوَّلَت ربما الزمن، من فرصًة نعطيك فلسوف ذلك ومع — مثال! أو
الرجل ذلك أنا اللهم! رحماك مكاني. إىل أعود أن يل فينبغي أنا أما — سمائه يف يُريضهللا
ع تتجمَّ ثم الحارقة، العدسة الشمس أشعة تخرتق كما اإللهية، الرحمة أشعة تخِرتقه الذي
رحماك أثر. بها ما باردًة العدسة تبقى بينما وتلتِهب، الجسوم فتشتعل أُخرى جسوم فوق

اللهم!» رحماك يتقدَّم. أن فللفقري املأدبة، الغنيُّ نبذ لقد اللهم!

الناسك. إليه َهها وجَّ التي التَُّهم إىل مشريًا 3
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الصيحات وهذه عاليًا، صياًحا يصيح ادق الرسُّ من انطلق حتى حديثه يُتمُّ يكْد ولم
ماضيه تفصيل تركه الذي األثر من شيئًا رتشارد ذهن من مَحْت الناسك من الجنونية
يُصيبه ال كي وراِقبْه فو، دي يا اتبَْعه َمعتوه! لقسٌّ إنه «تاهلل امللك: فقال الخاصة، وأرزائه
أو القس تقدير فوق تقديًرا ُسوقِتنا بني للمشعوذ أنَّ إال صليبيِّني، كنا وإن ألنَّا أذًى،

املهانة.» بعض السوقة به ألحقْت وربما القديس،
نبوءة بها أوحْت التي للخواطر املجال يف لتوِّه رتشارد وأفَسَح باألمر، الفارس فصدَع
وال وَلد، بعدي من يَخلُفني وال عاجًال أموت «هل نفسه: ثًا ُمحدِّ فقال الساذجة، الراهب
كفء قاٍض عن يصُدر لم حكم أنه عىل هلل والحمد ُحكم، من به أثِقل باٍك؟ عىل يبكي
هللا إنَّ يقولون ما كثريًا الرُّوح، ِعلم يف الذُّروة بلغوا الذين فاألعراب، ذلك ومع قدير.
والكهانة بالحكمة يُوحي — وجهًال ُحمًقا إال تقديره يف الحكماء حكمة ليست الذي —
يقرأ إنه كذلك عنه يُقال الناسك ذلك إنَّ الرجال. من امَلعتوهني عىل البادي الخبَل ثنايا يف
قديم من السماء جيوش فيها كانت التي البالد هذه يف يُماَرس ما كثريًا فنٌّ وهو النجوم،
«ِتْشبيْت» فليس رايتي ضياع شأن يف سألتُه أني لو وهللا وددُت العبادة. َموِضع الزمان
ما أشبََه بلساٍن مثله يتكلَّم أو وسذاجة، رصاحة منه بأكثَر مذهبه س مؤسِّ ذاته املبارك

املعتوه؟» القس هذا خرب وما فو، دي يا رأيَت ماذا «واآلن نبي.» بلسان يكون
إلخاله إني وهللا معتوه؟ قسٌّ إنه موالي يا عنه تقول «هل قائًال: فو دي فأجابه
اآلالت من آلًة اعتىل لقد مبارشة، القفر من خَرج حينما نفسه «العمدان» ب يكون ما أشبََه
وقد إنسان، الناسك بطرس منذ بها ينطق لم موعظًة الجند يِعُظ فوقها من وأخذ الحربية،
عن يَحيد واآلخر الحني بني وهو ألوًفا، ألوًفا حوَله الخلق ع فتجمَّ صياحه، من املعسكر ذُِعر
يستفزُّهم ما بأحسِن ويرميهم بلسانه، ُكالٍّ العديدة الشعوب ويُخاطب األول، حديثه مجرى

فلسطني.» تخليص عىل يُثابروا كي برهاٍن من
دم من يصُدر أن عىس ماذا نبيل! لناِسك إنه النور هذا «وحقُّ رتشارد: امللك فقال
ألطلبنَّ أيامه؟ ساِلف يف بالُحبِّ عاش ألنه يائس السالمة من هو هل ذلك؟ غري «جدفري»
له، ط أتوسَّ أن من رغبًة أقلَّ نفيس أنا أكون ولن الكاملة، باملغفرة إليه يبَعَث أن البابا إىل

الراهبات.» من الحسناء معشوقتُه كانت وإن حتى
يحُرض أن يرجوه كي لَديه، املثُول يلتِمس صور بأسُقِف إذا كذلك يتحدَّث هو وإذ
له يَرشح وكي الصليبيني، زعماء يعِقدها سوف ية رسِّ جلسًة — صحته له سمحت إن —

مَرِضه. إبَّان وقَعْت التي والسياسية الحربية الحوادث
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ظافرة، تزل وملَّا سيوفنا فلنُغِمد إذن
ُقُدما، بها ِرسنا أن بعد بُخطانا الوراء إىل ولنرجع

ُصعدا، املجد طريق بها ووطأنا
الخصوم. رقاب فوق

الحديد، زَرد أكتافنا فوق من ولننِزع
لنحملنَّه، هللا بيت يف األيمان أغلظ أقسمنا وقد

، توىفَّ لم يمينًا
القرى، يف ألطفالهن الحاضنات كوَْعد

حينًا، به ئنهم يُهدِّ
يذُكرون. ال بعد من ثم

الصليبية» «الحروب مأساة من

ما آخر رجٍل من األسد قلب امللك سمعه لو ً نبأ رتشارد إلبالغ رسول خري صور أسقف كان
الجليل الحكيم األسقف هذا وحتى له، حدَّ ال انفجاًرا غاضبًا ينفجر أن دون سمعه أطاق
اسرتداد يف آماله كل هَدم الذي النبأ ذلك إىل باإلصغاء امللك يُغري أن عليه باليسري يكن لم
قاطبًة املسيحي العاَلم صوت كان التي الشهرة بتلك والفوز السالح، بقوة املقدَّس القرب

الصليب. كبطل إيَّاها ملنحه ب يتأهَّ
املائة قبائله قوى يجمع كان الدين صالح أن منه يتبنيَّ كان األسقف بالغ ولكن
كارهني، الحملة هذه بواعث من لكثرٍي قبل من كانوا وقد — أوروبا ملوك وأنَّ جميًعا،
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بعد يوًما يتفاقم خطُرها كان والتي شديدة، مغامرة أنها عىل األيام دلَّت التي الحملة هذه
فيليب َمثَُل إليه قصدوا فيما أزرهم من وشدَّ مقصدهم، عن وا يتنحَّ أن اعتزموا قد — يوم
احرتامه عىل الربهان قدَّم بعدما أوروبا، إىل العودة عىل عزمه عن أعرب الذي فرنسا، ملك
هذا مثل عىل وبات الرحيل. قبل سالمته عىل يطمنئُّ سوف أنه وأكد إنجلرتا، ملك ألخيه
ألحق وقد — النمسا أمري ليوبولد ب يرحِّ أن عجيبًا وليس شمبانيا، أمري األكرب تاِبُعه العزم
خصُمه يُعدُّ كان التي الحرب هذه هجران له د تمهِّ بفرصٍة — واإلهانة الذلَّة رتشارد به
أحبَّ إْن إنجلرتا ملك أن جليٍّا بات حتى النية، هذه مثل اآلخرون وأعلن زعيًما؛ لها املتصلِّف
اإلنجليزي الجيش إىل ون ينضمُّ قد الذين املتطوِّعني أولئك غري له ُمعني وال فسيُخلُّونه، البقاء
من والجنود منترسا ُكنراد يُقدِّمها أكيدة غري معونة وغري السيئة، الظروف هذه مثل يف
حربًا ليُشِهُرنَّ أقسموا قد أنهم رغم — جميًعا وهؤالء يوحنا، القديس ورجال املعبد رجال
الغلبة له تتمُّ أوروبي ملك أي من غريًة سواهم عن يقلُّون ال األقل عىل كانوا — األعراب عىل
يف يطمعون الذات، حب عىل تقوم سياسة ومن النظر قرص من كانوا، حيث فلسطني؛ عىل

لهم. مستقلة والياٍت إنشاء
انفجر وبعدما موقفه، حقيقة لرتشارد يُبني كي طويل نقاٍش إىل األسقف يحتَِج ولم
ورأٍس كئيبة وبنظراٍت ساكنًا؛ هادئًا مقعده عىل استوى األمر، أول غاضبًا ثائًرا امللك
عىل األسقف بها له أدىل التي للحجج يُصغي أخذ ُمنطبقتان، صدره عىل وذراعاه ُمطأطئ،
اعرتاض عن امللك أمسك لقد بل عنه، أقرانه تخيلِّ بعد الصليبية الحرب مواصلة استحالة
اندفاع أن إىل متزنة عبارٍة يف يُلِمع أن عىل الجرأة الرجل بهذا بلغْت حينما حتى األسقف،

الحملة. يف األمراء ضت بغَّ التي القوية األسباب من كان رتشارد
األب أيها أُقرُّ «إني قائًال: وأجاب حزينة، ابتسامة وابتسم كئيبة، نظرًة رتشارد فنظر
عيلَّ شديًدا أليس ولكن بخطئي»، «أعرتف أن الظروف بعض يف يل ينبغي بأنه الوقور،
انفجرُت ثورتنَي أو لثورٍة عيلَّ، يُقىض وأن الجزاء، هذا مثل ِجبلَّتي ضعف عىل أْلَقى أن
والرشف هلل املجد ثمار النفيسة، الثمار هذه مثل أرى بأن نفيس، يف طبيعي النفعاٍل بهما
الجبار املنتِرص بروح أقسمُت تتبدد. ال سوف ولكنها تتجمع؟ أن قبل تتبدَّد للفروسية،

رتشارد!» قرب فوق لرُيفعنَّ أو املقدس بيت بروج فوق الصليب ألرفعنَّ
قطرة الرصاع هذا يف اليوم بعد تُراق لن ولكن هذا، تفعل أن «لك األسقف: فقال

املسيحيني.» دماء من واحدة
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املنافقني الكالب دماء ولكن الصلح، عن تتحدَّث األسقف سيدي يا «إنك رتشارد: فقال
والتدفق.» الرسيان عن تتوقَّف أن كذلك ينبغي

السالح، بقوة الدين صالح من نستخِلص أن فخاًرا «حسبُنا قائًال: األسقف فأجاب
اج للحجَّ ونفتح توٍّا، املقدَّس القرب بمقتضاها نسرتدُّ رشوًطا تقدير، من ذكرك يُوحيه وبما
املدينة سالمة نؤكد وذاك هذا وفوق الحصون، بقويِّ سالمهم لهم ونضَمن املقدسة، األرض

وحاميه.» املقدس بيت ملك لقب رتشارد يُمنح بأن املقدسة
أنا أنا! أنا! هذا؟! «كيف وقال: مألوفة غري بدرجٍة رتشارد عينَي من الَرشر فتطاير
القتال يف بالظفر نكسب ولن عينُه، النرص إال هذا إْن وحاميها؟! املقدَّسة املدينة ملك أكون
ما الدين صالح ولكن لها. إرادة ال التي امُلشتَّتة بقوانا هذا نبلُغ أن وقلَّ بل هذا، من أكثر

كذلك؟» أليس املقدسة، األرض يف بها االحتفاظ إىل يرمي مآرب له برحت
لرتشارد ليُخِلصنَّ أَقسم وحليف، رشيك كملٍك بها يحتفظ «إنما األسقف: فأجاب

الزواج.» بصلة لصهره فقل شئت وإن العظيم،
الزواج! «بصلة وقال: األسقف ع يتوقَّ كان مما أقلَّ دهشًة رتشارد الخرب لهذا فُدهش
نبَّأني هل أم األحالم؟ من حلٍم يف هذا إيلَّ نما هل بالنتاجنت. أُديث تعني أنت نعم، أي ها!
يل أملع من تُرى ضعيًفا. ثائًرا مضطربًا ى الُحمَّ أثر من يزال ما عقيل إنَّ وهللا إنسان؟ به

املقدس؟» الناسك ذلك أم الحكيم، أم آالسكتلندي، الهمجية؟ الصفة بهذه
له تَبنيَّ وُمذ كثريًا، األمر هذا يف جاهد ألنه جدة، عني ناسك أنه «الراجح األسقف: فقال
واملسلمني باملسيحيني االجتماع من أكثَر منه، مناص ال أمٌر قواهم تَشتَُّت وأنَّ األمراء، تربَّم
من األقل عىل جانبًا املسيحي للعالم ق يُحقِّ الذي الصلح لهذا د يُمهِّ كي معهم، للتشاور

املقدَّسة.» الحرب هذه أغراض
ها!» مسلم؟ لرجٍل دمي من «إمرأة عاجبًا: وصاح رتشارد َعيني من الَرشر فتطاير

وقال: غضبه عن رصِفه إىل األسقف فسارع
أبانا يُفاوض وسوف البابا، رضا عىل األمر أول نحصل أن لنا ينبغي أنه َريب «ال

روما.» يف املعروف القديس الناسُك ذلك هذا يف املقدَّس
والقبول؟» الرضا منَّا يصُدر أن قبل هذا يكون «كيف امللك: فقال

خاص بتصديٍق إال ذلك يكون لن «كالَّ واإليعاز: التهدئة نغمة صوته األسقفويف فقال
منك.»
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ولكنه املنافقني؟» من لرجٍل دمي من فتاٍة زواج عن رضاي «تريدون رتشارد: فقال
ثم امُلقِرتح، هذا عىل الرصيحة الالئمة تلِمُس مما أكثر الشكَّ فيها تلِمُس بنغمة يتكلَّم كان
أرضسوريا ووطأُت سفينتي ُمقدَِّم من وثبُت حينما التآلُف هذا بمثل حلمُت ما «وهللا قال:
إليك أستمع فسوف حديثك وواصل هذا، من دْعني ولكن واآلن! لفريسته. الليث يثُِب كما

صابًرا.»
إىل فبادر يخىش، كان مما يًرسا أشدَّ املليك من مقصده ألفى حني األسقف ُرسَّ وقد
السدَّة رضا بغري تتمَّ لم ا ممَّ إسبانيا يف التحالُف هذا أشباه من لرتشارد األمثلة عرض
الُعرى توثيق من املسيحي العالم بها يظفر سوف التي العديدة املزايا ْرسد وإىل البابوية،
يتكلَّم األسقف كان ذلك عن وفضًال القداسة. هذه كل له برباٍط الدين وصالح رتشارد بني
الحلف هذا تمَّ لو للمسيحية الدين صالح اعتناق احتمال عن ديني وروح شديدة بحماسٍة

املقرتَح.
كذلك، هذا كان إن املسيحية؟ اعتناق إىل ميًال السلطان أبدى «وهل رتشارد: فقال
صالح لصاحبي أُقدِّمها أن قبل أختي، بل قريبتي، يَد أمنحه ملك األرض وجه عىل فليس
وجاء قَدَميها، تحت والصولجان التاج م يُقدِّ األول جاء وإن حتى وهللا، أي النبيل؛ الدين

الطيب!» وقلبه الكريم سيفه غري يملك ال الوفاض خايلَ الدين صالح
املسيحيني، ُمعلِّمينا إىل الدين صالح استمع «لقد بعضاملراوغة: ُمراوًغا األسقف فقال
هادئًا، ويُجيب صابًرا، يصغي كان وملَّا غريي. إىل أصغى كما شخيصالضعيف إىل وأصغى
أعظم «ما قيل: ولقد النار. من امليسم يُنتَزع كما نفَسه ينتِزع كان ألنه إال ذلك إخال فما
الذي الرجل ذلك وهو — جدة عني ناسك فإنَّ ذلك عن وفضًال سلطانه.» أشدَّ وما الحقَّ
املرشكني من إليهم ومن األعراب بني بأنَّ تام يقنٍي عىل — تُثِمر لم كلماٌت عنه صدرْت قلَّما
يف زاهًدا يقطن، كان وملَّا النجوم، مسالك يقرأ إنه أثره. له يكون سوف الزواج هذا بأن رأيًا
تلبَّس فقد الزمان، قديم يف القدِّيسون وطأها التي املقدَّسة األماكن تلك يف الجسد، شهوات
الرسول «إليشع» قبل من بها تلبَّس كما املبارك، مذهبه س مؤسِّ تَْشبيت» «أليجا بروح

عباءته.» فوقه نرش حينما
كليلة. ونظرٍة كسرية، بعنٍي األسقف بها أدىل التي للحَجج رتشارد امللك وأصغى

الباردة، اآلراء هذه أن أظنُّ ولكني بي، هذا شأن ما أقول أن أستطيع ال «إني قال: ثم
رجًال أنَّ لو وقٌت انقىض لقد روحي؛ بفتوٍر كذلك أصابتْني قد املسيحي، العاَلم أمراء آراء
رجال من رجل به يل تقدَّم ولو أرًضا، لطرحتُه الِحلف هذا بمثل فيه يل تقدَّم علمانيٍّا
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اآلن منهم الرأي هذا ولكنَّ «بعل»، قساوسة ومن كافر أنه عىل وجهه يف لبصقُت الكنيسة
رجل وهو وُمحالفته، العربي إخاء يف أسعى ال مايل ألقول: وإني َمسمعي، عىل غريبًا ليس
العالم أمراء ى يتنحَّ بينما صديق، له كأنه ويُجلُّه، الفاضل عُدوَّه يُِحبُّ كريم، عادل شجاع
أتمالك سوف ولكنِّي الطيبة؟ والفروسية هللا قضية ويهُجرون حلفائهم جانب عن املسيحي
هذه تماسك عىل أُبقي كي واحدة بمحاولٍة إال هذا بعد أقوم لن فيهم؛ بعُد أفكِّر وال الصرب
أمر يف مًعا فلنتحدَّث األسقف، سيدي يا فيها فِشلُت ولو ذلك، أمكن إْن السامية األُخوَّة
املجمع إىل بنا هيا النبذ. كلَّ أنبذها وال الراهن الظرف يف اآلن أقبلُها ال التي َمشورتك،
نفسه يُِذلُّ تراه سوف ُمتغطِرس، عجول رتشارد إنَّ تقول إنك يُنادينا. الوقت إن سيدي، يا

لقبه.» منه يُشتَقُّ الذي الوضيع الُعشب كذلك
لونها سوداء وعباءة ُصدرًة وارتدى الخاصة، غرفته رجال يساعده امللك خفَّ ثم
سارع ثم رأسه، بها ق يطوِّ ذهٍب من حلقٍة غري امللكية األبَّهة شارات من يلبَس ولم رسمي،

جلسته. يبدأ كي ُقدوَمه ينتِظر منعقًدا كان الذي املجمع يحُرض كي صور وأسقف
عليها كبرية راية أمامه تنتِرش فسيًحا، فسطاًطا املجمع فيه يلتئم الذي ادق الرسُّ وكان
وزيُّها ممشوط، غري شعرها ُركبتَيها، عىل جاثية امرأة عليها ترتِسم وأخرى الصليب، شارة
هذا تحمل وكانت املنكوبة امُلقِفرة املقدس بيت كنيسة تُمثِّل أن بها ُقِصد ُمهنَدم، غري
باختيارهم، ُعِنَي الحرَّاس من جماعة الفسطاط هذا لدى ووقف محنتك.» تنَس «ال الشعار:
يعلو أحيانًا وكان — الجدل ب يترسَّ ال كي الرسادق عن بعيدة أمكنًة جميًعا واتخذوا

به. أُريَدت التي تلك غري آذاٍن إىل — ويعصف
هذا وحتى رتشارد؛ قدوم ينتظرون ولبثوا الصليبيون، األمراء اجتمع املكان هذا ويف
يتداولون وأخذوا يُرضيه، ال تفسريًا خصومه ه فرسَّ رتشارد، اعرتض الذي الوجيز التأخري
هذا إنَّ حتى له، ُمربِّر ال استعالءً عليهم واستعالئه ه تكربُّ من عديدة أمثلًة بينهم فيما
الرجال وأخذ لذلك، مثاًال ِسيق قد عنه، مندوحة للملك يكن لم الذي القصري، الراهن التأخري
األخطاء ويُربِّرون إنجلرتا، ملك عن السيئة اآلراء هذه يف بعًضا بعضهم تأييد يف يُجاهدون
ون يحسُّ كانوا ألنهم كله ذلك كان وربما األمور. أتفه يف باملبالغة قبل من ارتكبوها التي

عادي. غري مجهوًدا مُلغاَلبَته يتطلَّب تقدير البطل، امللك لهذا غريزي بتقديٍر
يُولونه وال الرعاية، من بقليٍل َمقِدِمه حني يستقبلوه أن عىل الرأي بينهم قرَّ فقد ولذا
رأوا إْن ما ولكنهم الباردة؛ الحفاوة حدود عىل للمحافظة ينبغي ما مجرَّد من أكثر احرتاًما
أخريًا، انتابه الذي املَرض شحوب من أثر وعليها امللكيَّة الطلعة وتلك النبيلة، الهيئة تلك
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إْن وما والظفر، القتال مواقع يف الالمع النجم اسم املنشدون عليها أطَلق التي العني وتلك
مجمع هبَّ حتى البرش، وطاقة اإلنسان شجاعة تفوق تكاد التي مآِثُره ذاكرتهم هاجمت
هبَّا املستاء امُلكتئب النمسا ودوق الغيور، فرنسا ملك وحتى — واحد آٍن يف جميًعا األمراء
هللا «سالم هاتفني: ُمهلِّلني واحد صوٍت يف جميًعا الحاشدون األمراء وانفجر — راِضينَي

الجسور!» األسد قلب وليحَي إنجلرتا! ملك رتشارد امللك عىل
ويُرسة، يمنًة ُشكره ينثر رتشارد أخذ املرشق، الصيف كشمس جيلٍّ واضح وبجبنٍي

الصليبية. الحرب أمراء إخوانه بني ثانيًة عودته عىل نفسه وهنَّأ
يف تكن وإن حتى موجزة كلمًة يقول أن يريد كان «إنه وقال: الحاشدين خطب ثم
بضع املسيحي العاَلم صالح يف تشاورهم بتأجيل مخاطًرا زهيد، تافه — كمثِله — أمر

املقدَّس.» مرشوعهم يف تقدُّمهم وبإيقاف دقائق،
عميق. سكوٌن جميًعا بينهم وسار مقعده، إىل كلٌّ امُلجتمعون األمراء فعاد

رجاًال أجدر وما للكنيسة، كبري عيد «اليوم وقال: الخطاب إنجلرتا ملك واستطرد
وأن خصومة، من إخوانهم وبني بينهم ما يُزيلوا أن — الظرف هذا مثل يف — مسيحيني
جندي، إال رتشارد إْن املقدسة، الحملة آباء ويا النبالء األمراء أيها بخطئه. منهم كلٌّ يعِرتف
إليكم ل أتوسَّ ولكني — اللفظ َخِشَن لسانه أِلَف وقد — لسانه من أخفَّ أبًدا يُده كانت ولقد
بالنتاجنت يُلقي ِلما فلسطني، تخليص عن قصدتم، الذي النبيل الغرض عن وا تتنحَّ أال
الدنيا يف الذِّكر ُحسن تنبذوا ال باهلل اللياقة. عن تخرج ِفعال من ويعمل طائش، كالٍم من
أجل من — يُحرزهما أن إلنساٍن كان إن إلحرازهما مجال هنا ولكم — اآلخرة والخالصيف
أظفاره. نعومة منذ لِبَسه الذي كالحديد كالمه يف شديًدا ِفعاله، يف عجوًال يكون قد جندي
أي واللفظ. بالفعل ذلك يعوِّض سوف فرتشارد أحِدكم، حق يف قرصَّ قد رتشارد كان إْن

إليك؟» أسأُت أن يوًما طالعي سوء يف كان هل النبيل، فرنسا ملك أخي
إنجلرتا.» جاللة من الكفارة تطلُب ال فرنسا جاللة «إنَّ امللك: جالل وعليه فيليب فأجاب
مواَصلة شأن يف رأيي يكن «ومهما وقال: — إليه مدَّها وقد — رتشارد يَد بيِده صافح ثم
يُقم لم أنه يف َريب وال مملكتي، حال عن نشأت أسباب عىل يقوم رأٌي فهو فيه، َرشْعنا ما

الشجعان.» أشجع املليك ألخي بُغٍض أو غريٍة عىل
نهض بينما والوقار، الرصاحة من مزيج نفسه ويف النمسا، دوق نحو رتشارد سار ثم
عىل َمسريها ف يتوقَّ امليكانيكية اآللة تتحرَّك كما وتحرَّك كاِره، وكأنه مقعده، من ليوبولد
ملك من استياءه يُربِّر ما لَديه أن يحَسب النمسا دوق «إنما امللك: وقال خارجي. دافٍع
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إذن النمسا، من الشكاية إىل يدعو ما األسباب من لَديه أنَّ يرى إنجلرتا وملك إنجلرتا،
ال سليًما الصفوف هذه بني التضاُمن ويبقى أوروبا، يف لم السِّ يبقى حتى العفو فليتبادال
من أمرٍي أمام يوًما رفرفت رايٍة أية من مجًدا أعىل لرايٍة نُرصاء جميًعا اآلن نحن فيه. ثلمَة
قلوبكم، إىل سبيًال لإلَحن إذن تجعلوا فال الخالص؛ راية هي تلك الفانية، الدار هذه أمراء
ُسلطانه، تحت كان إن إنجلرتا عَلم ليوبولد ولرَيُدَّ الدنيا، يف َرشفنا رمز الرمز، هذا أجل من
النمسا، عَلم إىل يُيسء أن به حدا الذي العجول طبعه عىل نادم إنه رتشارد وسيقول
مكتئبًا ساكنًا األرشدوق فوقف املقدَّسة.» للكنيسة َمحبَّته غري القول هذا عىل يبَعثَه ولن
وخشية الوَجل ويمنعه الغضب، نفسه يف يكتُم الرأس، ُمطأطئ الطرف حاِرس راض، غري

بكلمة. نفسه عن س يُنفِّ أن الشذوذ
النمسا ألرشدوق وشهد الحرية، وتلك السكون هذا ثْلم إىل املقدس بيت بَْطريق فسارع
ِبراية لِحق الذي باالعتداء مبارش وغري مبارش ِعْلم كل من غليظة بيمنٍي نفسه برَّأ قد بأنه

إنجلرتا.
إليه نطلُب ونحن اإلساءة، أشدَّ النبيل األرشدوق إىل أسأنا فلقد «إذن رتشارد: فقال
واملودَّة لم السِّ تجديد إىل إشارًة يدنا إليه ونمدُّ والُجبن، بالعدوان إيَّاه اتهاِمنا عن العفو
الحديدي؟ ازنا قفَّ قبل من رفض كما العارية هذه يَدنا يرُفض النمسا دوق هذا؟ ما بيننا.
تقديره ضعف نعدُّ ولسوف ذلك، ليكن القتال؟ يف أعداء وال لم السِّ يف أقرانًا له أَلْسنا ماذا؟
الغضب، حميَّة يف ونحن ساعًة إليه اندفعنا ربما صنيٍع أليِّ كفارًة مكانتنا من وَحطَّه لنا

انتهى.» قد بهذا بيننا األمر وسنعدُّ
والحشمة الوقار عالمات من وعليه األرشدوق عن بوجِهه أشاح حديثه، أتمَّ أن وبعد
رصف بعدما الفَرج عليه بدا وقد — الدوق وترك واالستخفاف، االزدراء من عليه ا ممَّ أكثر
القايس ُمعلِّمه عنه يِرصف حينما الدرس عن الشارد امُلكتئب كالتلميذ — بَرصه عنه امللك

نظَرتَه.
األعظم الفرسان رئيس أي — األمري منترسا مركيز أي — النبيل شمباني إيرل «أي
من أو إدانة، عيلَّ له من منكم فهل بخطئي، ُمعِرتف تائب هنا أني جميًعا اعلموا الجسور،

ترضية؟» منِّي يطلُب
إدانتك، نُقيم أساٍس أي عىل أدري ال إني «وهللا الناعم: اللسان صاحب ُكنراد فقال
يطمعون كانوا ِصيٍت كلَّ املساكني الحرب يف إخوانه من يأُخذ إنجلرتا ملك كان إن إال اللهمَّ

الحملة.» هذه من إحرازه يف

235



الطلسم

إدانة من وأخطر أشدُّ إيَّاك فإدانتي أُدينك أْن سألتني «لو املعبد: فرسان رئيس وقال
يبقى حني صوته يرفع أن ِمثيل عسكري براهٍب يليق ال أنه تظنُّون وقد لك، منترسا مركيز
إنجلرتا ملك ويُهمُّ جميًعا، صفوفنا يخصُّ األمر ولكن صاِمِتني؛ األمراء من العديد العدد
هناك بتَُهٍم وجهه يف عالنيًة يُدينه رجٍل إىل يستمع أن — غريه يهمُّ كما — النبيل هذا
إنجلرتا ملك يف ونحمد د نُمجِّ جميًعا نحن غيبته. يف كيًال له يَكيلونها ممن الناس من الكثري
والرفعة السبق عىل ظرٍف كل يف أبًدا يَستويل أن منه يسوءنا ولكنَّا أعماله، ورفيع شجاعته
بالكثري راضني نُسلِّم نحن لذلك؛ يستكينوا أن امُلستقلني باألمراء يَليق وليس جميًعا، علينا
من حقٌّ أنه عىل يشءٍ كلَّ منَّا يختِطف الذي ذلك ولكن وسلطانه، وثروته وغريته لبساَلِته
إىل األحالف مرتبة من بنا يحطُّ وطواعية، رًضا عن إيَّانا يمنحه شيئًا لنا يرتك وال حقوقه،
نُباِرشه ال أنا يَرون إذ نفوذنا؛ بريق ورعيتنا جنودنا أعني يف ويُعتِّم واألتباع، ام الُخدَّ مرتبة
إن يغضب أو يدَهش أال له فينبغي نصُدقه، أن سأَلنا قد امللك رتشارد إنَّ وحيث مستقلني؛
يزيد ما بمقدار إال وزن لَديه الدنيوي للسلطان وليس الدنيا، أبَّهة عليه ُحرِّمت رجًال سمع
أقول يفرتس، ن عمَّ يبحث وهناك هنا يتجوَّل الذي األَسد وإذالل هللا بيوت نجاح من به
ذلك وهو سؤاله، عىل ردٍّا القول يصُدقه مثيل رجٍل إىل استمع إن يغضب أو يدهش أال يِجب
كظم مهما يل، ُمصٍغ كل إىل فيها أتحدَّث التي اآلونة هذه يف بقلبه يؤيده الذي الحق، القول

املليك.» احرتاُم صوتَه
التي املبارشة، املهاجمة هذه رتشارد مسلك يهاجم األعظم الفرسان رئيس كان وبينما
إثر الحارضون وتمتم شديًدا، علوٍّا امللك وجنتَي يف الدُم عال طالء، اللفظ من يسرتها ال
التُّهم، هذه يؤيدون جميًعا يكادون أنهم عىل داللٍة أوضح يدلُّ كان مما بالرِّضا، الخطاب
ِلما استسَلم إن أنه بِرصه بثاِقِب رأى ذلك مع ولكنه كمًدا، يقتُلُه كاد بل هذا، امللَك وأحنَق
وهو عليه، له ا حقٍّ الحِذر املدعي ذلك أعطى سجيَّتِها، عىل نفسه وأطلق ضغينة، من قلبه يف
شدَّة رغم — صامتًا رتشارد لبث فقد ولذا املعبد؛ فرسان رئيس إليه يرمي كان ما أهمُّ
الطريقة وهي ا، رسٍّ «… السماء يف الذي «أبانا دعاء أتمَّ أْن إىل — نفسه عىل الحديث وقع
هدأت وملَّا نفسه. زمام منه يملك أن الغضب أوشك كلَّما باتباعها قسيسه له نصح التي
قال: الخطاب، ُمستهل يف ة وبخاصَّ مرير، نغٍم من يخلو ال كالًما يتكلَّم رشع امللك، ثائرة
يلحظون يجعلهم ا حدٍّ النفس أَلُم إخواننا من بلغ وهل املبلغ؟ هذا األمر بلغ «هل
إصدار إىل أحيانًا يدفعاننا قد اللذَين والغرية ل التعجُّ يف وِغلظتَنا الطبعي، مزاِجنا ضْعف
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كانت إن — اإلساءة أنَّ أحَسُب كنت ما للتشاور؟ املجلس عقد عن الوقت يضيق حينما األمر
القضية هذه يف خصيبًا َمرتًعا أحاليف قلوب يف لها تجُد — سابق إرصاٍر وبغري عارضة
األخدود خط بعدما أيديهم، من امِلحراث يُسقطون أجيل من وأنهم لها، نسعى التي املقدَّسة
بيت إىل تؤدي التي املستقيمة الطريق عن يحيدون أجيل من وأنهم نهايته، ُقرب حتى
خدماتي أن أظنُّ كنُت حينما نفيس أخدع كنُت لقد ا حقٍّ وها. شقُّ بسالحهم والتي املقدس،
فما مهاجًما الطليعة إىل خَففُت أني ذكرتم إن وأنكم الطائشة، أخطائي ترُجح القليلة
يف فإن مقهور، بلٍد فوق رايتي رفعُت إْن وإني املتقهقرين، ذيل يف أبًدا كنُت أني نسيتم
اسمي أطلق أن أستطيع كنت املغانم؛ اقتسام لغريي تارًكا أرجو، الذي الجزاء لكل ذلك
أفرض اإلرادة، صلب عنيًدا كنت وإن البالد، لغريي أسلمُت ولكني تغزو، التي املدائن عىل
بمثل الرأي ذلك إنفاذ يف قومي ودم بدمي ضننُت أني أحسب فما وإقدام، بجرأة الرأي
عىل لنفيس زعمُت القتال ساعة يف أو املسري عجلة يف كنُت وإن اإلقدام، وذلك الجرأة تلك
لهم أشرتي ُجندي، وكأنهم الجنود هؤالء إىل أنُظر أبًدا كنُت فقد سلطانًا، اآلخرين جنود
بما أذكِّركم أن ليُخجلني وهللا وإنه إحرازها. عن أربابهم قرصَّ إْن والدواء املئونة بمايل
أعمالنا، مستقبل إىل ُقُدًما ننُظر أن لنا وَلخري نسيتموه، قد دوني من جميًعا أنكم يل يبدو
وغرية، حماسًة وجهه اشتعل وقد خطابه، امللك واصل وهنا «… اإلخوان أيها وصدِّقوني
لكم تقف إساءًة أطماعه أو غضبه أو رتشارد كربياء يف تجدوا لن إنكم «صدِّقوني وقال:
ينفخ األعىل امللك كأنَّ عاليًا، نداءً واملجد الدين إليها يُناديكم التي السبيل يف عثرة حَجر
سببًا كانا وَوَهني ضعفي أنَّ عرفت لو العيش أستطيع ما إني وهللا ! كالَّ ! كالَّ الصور يف
يساري بيميني ألقطعنَّ ووهللا الحاشدين، األمراء من الكرام اإلخوان هؤالء بني التفرقة يف
يل حقٍّ كلِّ عن طائًعا لكم أنِزل ولسوف إخاليص، ضدَّ شاهًدا ينهض دليل لَديكم كان لو
امللوك، من ندبتم أيٌّ بهم ولِيَِرسْ أتباعي، من الخاصة رعيَّتي ويف بل الجيوش، قيادة يف
وسوف — املقاتل ُرمح القائد بعصا يستبِدل أن من أبًدا إليه أحبَّ كان وما — ومليكهم
لو النمسا، لواء وتحت بل وهللا، أي املعبد، أصحاب بني يخدم «بوسان» لواء تحت ينضوي
الحرب، هذه مللتُم قد أنفسكم أنتم كنتم إْن أما جيوشها. يقود ِمقدام برجٍل النمسا أتِت
آالف، عرشة ونحو رتشارد ترتكوا أن إال عليكم فما جلودكم، بضَّ يعِقر بسالِحكم ون وتحسُّ
برأسه هزَّ وقد بهم صاح ثم بيمينكم.» الربِّ عىل لكم يعمل جنودكم، من ألًفا عرش خمسة أو
فسوف بصهيون، ظفرنا ما «وإذا وقال: املقدس بيت فوق الصليب عَلم ينُرش كأنه أعىل إىل
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إليه عهدوا الذين األكَرمني األمراء أولئك وإنما بالنتاجنت، رتشارد اسم أبوابه عىل نكتُب ال
واالنتصار.» الظفر بوسائل

يف أثار العسكري، امللك ألقاه الذي الباسم القول وذلك الجاهلية، الفصاحة هذه
إىل أذهانهم وتنبَّهت إخالصهم، يف جديد من الحياة بعث كما العزيمة، خائر الصليبيني
غمرتْهم التي الشكاوى بتاِفه تأثرهم من الحياء أكثرهم فَعَرا حملتهم، من األول الغرض
صوت، إىل صوٍت من الحميَّة وَرسِت عني، إىل عنٍي من النار وانتقلت قبل، من أمثالها
بطرس رضاعة به ردَّدوا أن لهم سبق الذي الحرب نداءَ — ُمجمعون وكأنهم — فكرَّروا
تخلَّف إن يتقدَّم أن ألحٍد ليس الهمام؛ األسد قلَب بنا «ِرسْ مرتفع: بصوٍت وصاحوا الناسك،
هللا بارك الرحمن! مشيئة هي هذه هللا! إرادة هي هذه املقدس! بيت إىل بنا ِرس الشجعان؛

سالحه!» إلنجازها يُقدِّم فيمن
الحرَّاس حلقة وراء ما إىل نَمْت ِغرَّة، حني عىل جميًعا صاحوا التي الصيحة، هذه
املرضوالجوُّ قواهم من فتَّ الذين الجيش، جند بني وانترشت املجمع، رسادق عىل القائمني
ظهور ولكن العزم، منهم يِهُن كزعمائهم وأخذوا العزيمة، خائري ُمتعطلني باتوا حتى
مجمع بني صداها تردَّد التي املعروفة الصيحة وتلك املتجدِّد، نشاطه يف ثانيًة رتشارد
عينها: الصيحة ُمردِّدين األلوف وعرشات األلوف وأجابت بغتة، الغرية فيهم أثارت األمراء،
مشيئة هي هللا! إرادة هي الكفار! قتال إىل توٍّا هيَّا الحرب! الحرب، صهيون! «صهيون،

الرحمن!»
وخَيش الرسادق، داخل سادت التي الغرية بدوره ضاَعَف الخارج يف الهتاف وهذا
يُعد ولم غريهم، من حرارة أقلَّ يظهروا أن فعًال قلوبهم يف النار تشتِعل لم الذين أولئك
الهدنة، انقضاء بعد شامخة بأنوٍف املقدس بيت نحو الزحف حديث غري آخر حديث هناك
املجمع انفضَّ ثم بالرجال، وإعداده الجيش إلمداد الوقت عني يف تُتَّبع التي الوسائل وحيث
أكثرهم، صدور يف ذوى ما رسعان غرض واحد؛ بغَرٍض التام اإليمان جميًعا وظاهرهم

اآلخرين. صدور يف وجود البتَّة له كان وما
مًعا فأَويا املعبد، لفرسان األعىل الرئيس ُكنراد املركيز كان األخرية الجماعة هذه ومن

هذا. يومهم عنه أسفر عما راضينَي غري مَهل، عىل كنَفيهما إىل
لك ذكرُت مرة من «كم به: ُعرف الذي البارد االستخفاف سيماء وعليه ثانيهما وقال
األسد يشقُّ كما له، تُنَرش التي الرقيقة الحبائل وسط طريقه يشقَّ أن يستطيع رتشارد أن
كما امُلرتدِّدين، الحمقى بأولئك أنفاسه لِعبت حتى تكلَّم إن ما أنه تَر أفلم العنكبوت؛ نسيج

شاء؟» كيفما يُبدده أو فيجمعه املنثور بالهشيم اإلعصار يلعب
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عىل هبوبه بعد ثانية األرض فوق الهشيم استقرَّ اإلعصار انقشع ما «إذا ُكنراد: فقال
الريح.» متن

من انتَهينا ما إذا — ح يرجَّ أنه ذلك فوق علمَت هالَّ «لكن وقال: املعبد رئيس فأجابه
بما يسرتِشد جليل أمرٍي كل وعاد األمر، وُقيض بالغزو، قصدنا الذي الجديد املقصد هذا
املقدس، بيت عىل ملًكا األمراء من برًضا رتشارد يُميس أْن — الضعيف عقله إليه يهديه
أحد منه أقرب ليس أن نفسك أنت ظننَت التي الدين، صالح مع املعاهدة حدود يقبل وأن

منها!» والغضِّ بازدرائها
بمحمٍد أستحلفك بالية، عتيقة املسيحية األيمان أصبحت بعدما «واآلن ُكنراد: فقال
بدم دَمه يربط سوف العاتي إنجلرتا ملك أن تحسب كنَت إن يل قلَت إال محمد وبرب
أجعلها حتى الرشط، هذا املعاهدة يف أُدخل أن سياستي من كان لقد امُلسلم! السلطان
أو والنرص، بالغَلبة علينا سيًدا أصبح إن لنا؛ رش األمَرين وِكال نفسه. إىل بغيضًة بأِرسها

والرضا.» باالتفاق
امللك هوى أعلم أنا رتشارد، مرمى دهاؤك أخطأ «لقد قائًال: املعبد صاحب فأجاب
تنقِض ألم العَلم؛ بذلك رضبَت التي القاضية رضبتك ومن األساقفة، رئيس يل وسوس ا ممَّ
َخبَْت لقد منترسا، مركيز أي املزركش؟! الحرير من ذراعان يستحقُّ ا عمَّ يزيد ال بتقديٍر
حيلتي. إىل وألعمدنَّ الحبك، الدقيقة مكائدك يف اليوم بعد أِثق ال وسوف ذكائك، شعلة منك

بالخوارج؟» األعراب يهم يُسمِّ الذين القوم بأولئك سمعَت هالَّ
الغرية وسَلبَت قلوبهم، اليأس تملَّك قوم أنهم يف ِمراء «ال بقوله: املركيز فأجاب
بعض هذا يف املعبد أصحاب وبني وبينهم — الدين نُرصة عىل حياتهم وقفوا عقولهم؛

دعوتهم.» سبيل يف السري عن لحظًة وقفوا أنهم قطُّ عنهم عَرْفنا ما أنَّا إال — بَه الشَّ
أولئك من واحًدا أن واعَلْم تمَزح، ال «صاِح وقال: الوجه ُمقطب عابًسا الراهب فأجاب
به ليُناِدينَّ وأَْقَسم ذاك، الجزيرة عاهل اسَم — أقسَمها غليظة يمنٍي يف — ذكر قد الرجال

اإلسالم.» دين أعداء أَلدَّ
له!» جزاء الخلد بجنَّات أجَدَره وما مرشك، أَُمميٍّ من به «أعِدْل ُكنراد: فقال

إيلَّ أقرَّ ا رسٍّ سئل وملَّا أتباعنا، من واحٌد املعسكر إىل هداه «لقد األعظم: الرئيس فقال
اعتزم.» الذي الثابت بمرماه رصاحة

العادل!» «الخارجي» هذا سبيل يف وقفوا الذين ألولئك اغفر «اللهم ُكنراد: فأجاب
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أن عليه ُحرِّم قد أنه تعلم وأظنُّك سجيني، اآلن «هو وقال: املعبد صاحب عليه فردَّ
و…» هوجمت1 قد السجون ولكن غريه، إىل يتحدَّث

قيل: وقديًما بالفرار. األرسى فالذ ُمسرتخية، السالسل وكانت …» املركيز: فأجاب
القرب.» غري أكيد جبٍّ من ليس

من فإنه مسعاه، يواِصل إساره ينفك «وملَّا وقال: حديثه العسكري القس استأنف ثم
أن بعد الفريسة طريق عن أبًدا منهم الواحد يتخىلَّ أالَّ اكني السفَّ من الطائفة هذه طبع

رائحتها.» يشتمَّ
الخالص سبيل ولكن َلَمهيبة، إنها سياستك، أملس إني هذا، «حسبُك املركيز: فقال

قريبة.»
يكون سوف إذ ِحذرها؛ لنفسك تأخذ حتى لك ذكرتها «إنما املعبد: صاحب فقال
هناك وإنَّ وهللا أي غضبهم! جام اإلنجليز يصبُّ من عىل تدري ولن ُمروًِّعا، الضجيج
أحمق، فإنه ذلك عن وفضًال «الخارجي»، هذا بدخيلة ما يعرف حاجبي إن آخر؛ لخطًرا
أنه ويزعم سبييل، يعِرتض فهو منه خلصت لو وهللا وددُت اإلرادة؛ قوي الغضب، رسيع
البَْث الحواجز. هذه أمثال أزيل أن يل تُخوِّل املقدَّسة طائفتنا ولكن ، بعينيَّ ال بعينَيه يرى
يريد حينما إليه يعمد سوف أنه لك قمني وأنا جبِّه، يف طيبًا خنجًرا العربي يجد قد قليًال؛

بالطعام.» الحاجب عليه دخل ما إذا فيه ِمرية ال أمر وهذا االنطالق،
«… ولكن بالشبهات األمر يُلبِّس «هذا ُكنراد: فقال

الحكماء ولكنَّ األغبياء، الحمقى كلمات من و«لكن» «ليت» «إنما املعبد: فأجابصاحب
فعلوا.» قالوا إذا إنهم يرتاجعون؛ وال يرتدَّدون ال العقالء

املعبد. فرسان رئيس يُدبِّرها التي املكيدة هي هذه 1
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الحسناء، حبائلها يف الليَث أوقعِت إذا
غضبًا، ينتِفض فال سحرتْه
رعبًا. مخالبه من ينرش ولن

ِمغزًال، عصاه من جعل وقديًما
الحسناء» «أمفايل ل وبات العظيم» «السديز

قلبَها. يرسَّ كي يغزل

معروف غري لشاعر

الظالم يف له تُدبَّر كانت التي املؤامرة بتلك يعلم وال الريبة، قلبه تُداخل ال رتشارد كان
األمراء بتوحيد الظفر يف األقل عىل اآلن نجح وقد السابق، الفصل مختتم يف لنا فصَّ والتي
من هذا بعد قلبه إىل أحبَّ يكن لم ولو وشدة، بعنٍف الحرب يواِصل أن ُمعتزًما الصليبيني،
البحث يدقق أن أراد اتزانًا، أشد ُحكمه يف أضحى وقد واآلن، أهله. بني السكينة يقرَّ أن
وامُلخاطر أُديث رِحِمه ذات بني العالقة طبيعة ويف رايته، ضياع إىل أدت التي الظروف يف

الطريد. االسكتلندي
مثول يطلُب بالزيارة، ووصيفاتها امللكة فو دي توماس السري باغَت هذا أجل ومن

رتشارد. امللك لدى مخَدِعها، يف امللكة رفيقات أول منتفوكن» «كالستا السيدة
يقتلنا سوف إنه موالتي، يا أقول أن عساي «ماذا ترتجف: وهي للملكة كالستا فقالت

جميًعا.»
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للفارساالسكتلندي جاللته أبقى لقد سيدتي، يا تخَيش ال . «كالَّ وقال: فو دي فأجابها
جاللته يكون فلن املغربي الطبيب عىل وخلعه إليه، أساء من أشدَّ كان أنه رغم حياته،

خاطئة.» كانت وإن حتى سيدٍة عىل شديًدا
بالبحث يضيق وقته زوجي فإن املرأة، أيتها ماكرة قصًة لك «ابتكري برنجاريا: وقالت

الحقيقة.» وراء
عنك.» نيابة قصصتُها وإال وقعْت كما القصة عليه «قيص أُديث: وقالت

السيدة بأنَّ أقول أن يل تأذن أن خاضًعا املليكة موالتي من ألتمس «إني فو: دي وقال
أن لجاللتك يلذُّ فيما يعتقد أن ه يرسُّ قد رتشارد فامللك به؛ أشارت فيما أصابت قد أُديث
هذا يف وبخاصة االحرتام، هذا مثل كالستا للسيدة يقيم أنه يف أشكُّ أني إال عليه، تقيص

به.» نحن الذي األمر
اضطراب فعراها الشأن، هذا يف وتدقيق بحٍث من يجري سوف ما لكالستا وخطر
حضور من يل كان لو فإنه ذلك عن وفضًال جلزالند. لورد أصاب «لقد وقالت: شديد
نفيس من أجد ال سوف أني ألحسب إني فصدِّقوني معقولة، بقصة للخداع يكفي ما الذهن

ها.» قصِّ عىل الشجاعة
كما — أقرَّت حيث امللك إىل بكالستا فو دي سار القول يف الرصاحة إىل امَليل وبهذا
مقرَّ يهجر أن عىل التِعس النمر فارس بها أُغري التي بالخدعة رصيًحا إقراًرا — اعتزمت
بالعبء وألقْت نفسها، تربئة تقرصيف لن أنها تعَلم وكانت أُديث، السيدة برَّأت وبذا واجبه؛
بالفارس املزاح هذا يف حظها أن املعرفة حق تعِرف وكانت سيدتها، امللكة عاتق عىل كله
زوًجا رتشارد كان لقد ا وحقٍّ بالعفو. جدير هو ما أشدَّ األسد قلب عيني يف يكون سوف
يُعد ولم األمر، أول غاضبًا انفجر ُمذ األمد طال وقد لها. ذليًال لزوِجه خاضًعا بل متيًما،
قد الخبيثة كالستا السيدة وكانت تقويمه. إىل سبيل ال أمر يف الشديد اللوم إىل يميل اآلن
إرادة عىل يدل قد ما وترُقب البالط، دسائس َغور تَسرب أن أظفارها نعومة منذ تعوَّدت
منه، ُمباغتة لزيارة ب تتأهَّ بأن زوجه إىل امللك أمر تحمل مرسعًة كالطائر ت فخفَّ املليك،
مالحظاتها عىل يقوم عندها، من تعليًقا مخدعها يف امللكة رفيقُة األمر هذا عىل وزادت
يحِمل كي الشدة، ببعض يظهر أن إىل إال يقصد لم رتشارد أن به تُبني أن أرادت الخاصة،
بعفِوه األمر يف يد له من وكل هي يحبوها ثم مزاحها، عىل بندمها تقرَّ أن عىل املليكة زوجه

الكريم.

242



العرشون الفصل

صدقيني املرأة؛ أيَّتُها األمر يف ما كل هذا «هل فقالت: كثريًا امللكة عن النبأ هذا ى ورسَّ
ينطبق هذا يف وهو الشأن، هذا يف يراوغنا أن عليه يتعرسَّ سوف لكنه عظيم، قائد رتشارد إنَّ
األغنام لصوف طلبًا أتى من أكثر «ما «ناڨار»: وطني يف املألوف «الربانيس» رعاة قول عليه

مجزوًزا.» بغنمه وعاد
الثياب، فاخر ارتدْت خرب، من كالستا به ثتها حدَّ ما بكل برنجاريا امللكة أملَّت وبعدما

الجسور. رتشارد قدوم ترُقب النفس، ُمستقرة الخاطر، هادئة ولبثْت
إليه أهله أساء إقليًما يدخل الذي األمري موقف يف وهو نفَسه ألفى امللك قدم أن وملَّا
فإذا الخضوع، ي وتلقِّ املالمة توقيع يعدو ال سوف عمله أن من ثقٍة عىل وهو األمري)، (إىل
فلقد والعصيان؛ املناوأة من حاٍل أشدِّ يف — ينتظر كان ما غري عىل — اإلقليم أهل يجد به
بالثقة وتحسُّ لها، رتشارد حبِّ ومبلغ جمالها، ِسحر املعرفة حقَّ تعرف برنجاريا كانت
املخوفة الغضب ثائرة عنه انقشعت ما بعد يرضيها ما عىل معه تتفق أن تستطيع أنها يف
امللك اعتزم ما إىل تستمع أن عن أبعَدها كان وما رضر، أو أذًى عنه يصُدر أن دون األوىل
بل به، اتُّهمت عما املعاذير تلتِمس أخذت فقد مسلكها، يف لرعونتها عليها حقَّ عذٍل من
— ا حقٍّ جميلًة اإلنكار صيغة وكانت — أنكرت وقد منه، رضر ال مزاح أنه عىل عنه وتدفع
عىل حارًسا وقف الذي الجبل حافة من أبعد إىل بالفارس يغري كي بنكتبانس بعثت أنها
ولنئ فسطاطها؛ يدخل أن كنث بالسري تُِرد لم إنها إذ قالت؛ فيما صدقْت لقد ا وحقٍّ ته، قمَّ
لرتشارد اتهامها يف وأذلق أفصح كانت فلقد فصيحة، ذلقًة لدفعها سياقها يف امللكة كانت
إىل ساقه بائس، فارس حياة هي وتلك إيَّاها، يمنحها حقرية بمنحٍة عليها لضنِّه بالقسوة
امللك لعناد وصفها يف وبالَغْت ونشجت بَكْت ثم مقصود، غري مزاٌح العسكري القانون خطر
عىل — كانت أنها يف فكرْت كلما حياتها، يف بالشقاء تُهدِّدها رصامته إنَّ وقالت األمر، هذا يف
الفريسة مرأى أحالمها يف ينتابها فلسوف املأساة، هذه عىل األول الباعث — منها قصٍد غري
لهذا تعرف وما النوم، ويحرمها بعينِه شبَُحه رسيرها جوار إىل يِقف ولسوف الرصيعة،
إال النفيس الشقاء لهذا تستهدف ولن األحيان. غالب يف يحُدث ما هو هذا ولكن سبب، من
نقمته عن يتخىلَّ ال منها، إشارٍة أدنى يف هًوى يموت أنه يزعم هو بينما رجل، قسوة من

لها. شقاءٍ من ذلك عن نجم مهما املسكني الرجل ذلك عىل
حديث يف وكان والحرسات، الدموع لغة امُلتدفقة النسوية الفصاحة هذه كل وصحبت
عن وإنما نزق، أو كٍرب عن ينشأ لم استياءها أن عىل يدلُّ ما والحركات النغم من امللكة

تظن. كانت مما أضعف زوجها عىل نفوذها أن أدركت حينما انثلم شعور
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وامرأة يتفاهم أن حاول وعبثًا واالرتباك، الحرية شديد الصالح امللك رتشارد وكان
له ما إىل يعمد أن امللك يستطع ولم للحديث, اإلصغاء عن محبَّته عىل غريتُها أعجزتها
ليس الذي الحزن ة شدَّ يف وهي الجمال، هذا لها سيدة عىل به يسيطر رشعي نفوٍذ من
من ف ويخفِّ ِريبتها، عىل يعذلها أن متلطًفا وحاول الدفاع، حدود إىل فرتاجع يربره، ما له
السري دام ما الشديد، بالخوف أو بالندم املايض ذكر إىل بها حاجة ال أن ويذكرها غلوائها،
العربي، النطايس الطبيب عىل امللك خلعه فقد سوء، من به وما الحياة قيد عىل بَرح ما كنث
الكلمة هذه ولكن حياته، له يحفظ كيف عرف — ريب ال الرجال دون من — رجل وهو
أن ذكرت حينما أحزانها للملكة فتجدَّدت وقًعا، نفسها عىل امللك كلمات أشدَّ كانت األخرية
ورأسها ركبتيها، عىل جاثيًة زوجها إىل هي طلبته الذي العطاء هذا نال قد طبيبًا عربيٍّا
وقال امللك، صرب نفد حتى األخرية التهمة هذه من فرغت إن وما جدوى. بغري ولكن حاِرس،
يف لحياتي كان فإن حياتي، يل أنقذ قد الطبيب هذا أنَّ اعلمي برنجاريا، «أي الجد: نغمة يف
أحِمله أن استطعُت الذي الوحيد، الجزاء هذا من خري بجزاءٍ عليه تضنِّي فلن وزٌن عينَيك

قبوله.» عىل
وداللها. غضبها بعد السالمة برَّ لبلوغها امللكة ت وُرسَّ

أن إنجلرتا ملكة تستطيع حتى الحكيم، بهذا يل تأِت َلْم ِلَم رتشارد، «حبيبي فقالت:
حياة ونور إنجلرتا، وفخار الفروسية، مصباح الخبو من أنقذ وقد عينها، يف قدره له تُبني

ورجاءها؟» وأملها الضعيفة، برنجاريا
بعض تتطلَّب العدالة أن ارتأيا كليهما وامللكة امللك ولكن الزوجي، النزاع انتهى وهكذا
ملَّت قد ذاك إذ امللكة وكانت نكتبانس، عاملهما عىل بأِرسه اللوم صبِّ عىل واتفقا العقاب،
بإبعادهما جنفرا امللكة حليلته وعىل عليه حكًما امللك مع فأصدرت املسكني، القزم نكات
أكدت قد امللكة أنَّ لوال بالسياط، الرضب من ينجو أن التِعس للقزم كان وما البالط. عن
كان ملا بأنه إرادتهما الجاللة صاحبا أصدر وكذلك قبل، من الشخصية عقوبته نال قد أنه
مواصلة عىل املجمع باعتزام إلخطاره قريب وقٍت يف الدين صالح إىل رسوٍل بعث من بدَّ ال
للسلطان قيمة هديٍة إرسال يف يفكر رتشارد كان وملَّا مبارشة. الهدنة انتهاء بعد العداء
ينبغي البائَسني الشخَصني ذَينك فإن الحكيم، يدي عىل ناله الذي الكبري بالجميل اعرتاًفا
غاية ظاهٍر من لهما ِلما مليك، إىل مليٍك من لإلهداء تصلحان ُطرفتنَي الهدية إىل ا ينضمَّ أن

شتيت.» موزَّع وعقل الغرابة، يف
قليل إليها تقدَّم ولكنه أخرى، نسوية مقابلًة يُكابد أن اليوم ذلك رتشارد عىل وكان
بل رفيًعا، محالٍّ امللك قريبها يُحلُّها جميلة كانت وإن أُديث ألن وذلك آبٍه، غريَ االكرتاث
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برنجاريا تظاهرت الذي األذى ذلك الجائرة شكوكه جرَّاء من فعًال عانت قد كانت ولنئ
يف ما عىل — عتابها يخىش فكان حظيَّة، وال زوًجا لرتشارد تكن لم أنها إال منه، بالشكاية
وبعدما وشذوذ. جدٍّ من فيه ما رغم امللكة، عتاب يخىش كان ا ممَّ أقلَّ — حق من عتابها
برح وما امللكة، لحجرة امُلتاخمة غرفتها إىل ِسيق منفردة، إليها يتحدَّث أن امللك طلب
هذه يسُرت وكان املقابلة. طوال زاوية أقىص يف الرَكب عىل جاثيتنَي القبطيَّتان جاريتاها
املمشوق، الفاتن قدِّها عىل الكثيفة ثناياه تتدىلَّ رقيق، أسود حجاٌب النََّسب الكريمة الفتاة
نهضت حتى رتشارد عليها دخل إن وما السيدات، به ل يتجمَّ مما زينٍة بأية تتحلَّ ولم
لزمت جوارها إىل جلس وملَّا بذلك. إليها أشار بعدما مقعِدها إىل عادت ثم إجالًال، وانحنت

يريد. بما الحديث يبدأها حتى شفة، ببنِت تنبس ولم الصمت،
بربودة أحسَّ أنه إال الرِحم، ِصلة لها تُخوِّلها التي الرصاحة أُديث مع رتشارد أِلف وقد

واالرتباك. الحرية من يشءٍ يف الحديث وافتتح اللقاء، هذا
حدت قد قاسية ظروًفا بأن لنِقرُّ وإنا منَّا. غاضبة الحسناء العم ابنة «إن قال: وأخريًا
سريتها عن قديٍم من عرفنا وما يتَِّفق ال مسلًكا إليها نعزو أن إىل — سبب ما لغري — بنا
فهالَّ جسوًما، نحسبها األشباح نُخطئ امُلظِلم اإلنسانية وادي يف نسري إذ ولكنَّا حياتها، يف
والُعنف!» الشدَّة من يشء يشوبه الذي رتشارد، جلدتها ابن عن الحسناء العم ابنُة صفَحِت
الرجل رتشارد كان إن رتشارد، عن بالصفح يضنُّ الذي ذا «من وقالت: أُديث فأجابت

املليك؟» رتشارد من بالعفو يأتي
إنَّ العذراء بالسيدة أقسم صارم، جد هذا قريبتي، «تعايلْ قائًال: األسد قلب فأجابها
أرملًة يحسبوك أن إىل بالرجال لتحدو الطويل، القاتم الحجاب وهذا الكئيبة، النظرات هذه
ليس أن يبلغك ألم نفسك. عن ي َرسِّ وخطيبها، عشيقها فقَدْت امرأة األقل عىل أو محدثة،

الحداد؟» بمظهر تظهرين فلماذا واألىس؟ للحزن حق سبب هناك
أبي.» بيت خلَّف الذي الجالل وعىل الضائع، بالنتاجنت َرشف عىل أًىس به «أظهر

الذي والجالل الضائع! «الَرشف وقال: غاضبًا قولها وكرَّر الجبني، رتشارد فقطَّب
أن إذن حقها فمن متعجًال، عليها حكمُت فلقد حق، عىل أُديث عمي ابنة ولكن بيتنا؟ خلَّف

خطئي.» كان فيَم تُخربيني أن من أقل ال ولكن وتقسو، عيلَّ تُغِلظ
يليق وما يُجازيها، أو اإلساءة يف يتسامح أن ا إمَّ بالنتاجنت عىل «كان أديث: فقالت
أن له ينبغي وما الفرسان، وبواِسل املسيحيني من أحراًرا رجاًال الكفار قيود يف يُكبِّل أن به
هذا عىل قضيَت أنك لو وهللا حريَّتها؛ يسلُبها أن عىل الحياة يمنح أن أو ويساوم، يفاوض
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عليه تحكم أن ا أمَّ العدالة. ثياب يف الغلظة ولكنها وغلظة، منك قسوًة لكان باملوت البائس
رصاح.» ظلم فهذا والنفي بالرِّق

بُعد يَرين الالتي الِغيد أوليائكن من إال الحسناء عمي ابنة أحسب «ما رتشارد: فقال
يتبعوا أن يستطيعون الفوارس خفاف من عرشًة إنَّ فتاتي، صربًا سواء؛ وموته العاشق
من خريًا موته يجعل األرسار من ِرس هذا ُمحبك لدى كان إْن أخطأنا، ما ويُصلحوا الرجل

نفيه.»
هواك يف تسرتِسل كي أنك واعلم املزاح، يف بذاءًة «كفاك وقالت: أُديث احمرار فاشتدَّ
دعاماته، أقوى من دعامًة الصليب وحرمَت كريًما، عضًوا العظيم املرشوع هذا من برتَْت
لعقوٍل كذلك وأعطيَت املرشكني، الكفرة أيدي إىل الحق اإلله ام ُخدَّ من خادًما وأسلمَت
قلب رتشارد بأن القول يف الحق بعض — الشأن هذا يف أبديَت الذي كعقلك — مرتابة

اسَمه.» القتال يف باسمه يُباري أن خشية جنوده، أشجَع معسكره من نفى قد األسد
ممن أفتحسبينني أنا! «أنا، وقال: ا، حقٍّ اآلن ثائرته غَلْت وقد رتشارد، بها فصاح
عنِّي لنفضُت إذن بي! بمساواته وأقرَّ هنا كان لو وددُت الصيت؟ وبُعد الذِّكر من يغارون
كان إن للعيان يبدو حتى النزال، ساحة يف الرجَل الرجُل يالقي كما والقيتُه وتاجي، رشيف
أُديث، تعايلْ كان. أيٍّا فاٍن إنساٍن جرأة من للخوف أو للحسد مجال لَديه بالنتاجنت رتشارد
ظاملة، لقريبك عشيقك غياب عىل حزنك أو لغضبك تكوني ال تقولني؛ بما تعتقدين ال إنك
ألي تقدير يعلوه ال كبريًا تقديًرا طويتك لُحسن يحمل — وثورتك هياجك رغم — وهو

الحياة.» قيد عىل امرٍئ
أن بعد عشيقي يه تُسمِّ أن تستطيع نعم، أي عشيقي؟ «غياب أُديث: السيدة فقالت
له كنُت أنِّي إال هذا، بوالئه قمينة غري كنت وإن موالي، يا إني غاليًا؛ ثمنًا االسم لهذا دفع
أنه وأما مكانتي، نسيُت قد أني أما النبيلة. الفروسية طريق يف ُقُدًما سبيَله أهديه كالضياء

بهذا.» يقول من َمِلًكا كان وإن حتى وبهتان، فُزوٌر له ليس ما لنفسه زعم قد
حبَوِت أنك أذكر لم أنا أقل، لم بما الحسناء العم ابنة يا عيلَّ تتقوَّيل «ال رتشارد: فقال
يكن مهما — أمرية من حتى — رًضا من كريم فارس يكسُب قد ا ممَّ بأكثَر الرجل هذا
يبدأ إنه الحب. من الرضب هذا عن شيئًا أعلم أني العذراء بالسيدة لك أقسم ولكني َمنبته.
ثم األلفة، تنمو حتى الفرصة تسنَح إن ما ولكن البُعد، مع والتقدير الصمت، مع باالحرتام
العالم أحكم نفسها ترى سيدٍة إىل أتحدَّث أن الكياسة من فليس هذا، من َدِعينا ولكن …

طرٍّا.»
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مشورته كانت إن قريبي، به يُشري ملا خاطٍر طيب عن أصغي أن ني «يرسُّ أُديث: فقالت
وُخلقي.» ملكانتي املهانة عىل تنطوي ال

هم وإنما ينصحون، ال الحسناء عمي ابنة يا امللوك «إن وقال: رتشارد فأجابها
يأمرون.»

يحكمون.» رقيًقا لهم ألنَّ إال ذلك وما ليأمرون، السالطني إنَّ ا «حقٍّ أُديث: فقالت
رجًال ترفعني دمِت ما جانبًا، السلطنة تزدري وال أُديث، «هيَّا وقال: امللك عليها فردَّ
صاحب وليم من بكلمته أبرَّ الدين صالح ألرى إني وهللا العالية. املرتبة هذه إىل اسكتلنديٍّا
واملعونة املدد إرسال يف بتقصريه شنعاء إساءة إيلَّ أساء لقد بالليث؛ ب يُلقَّ الذي اسكتلندا،
صادًقا تُركيا فيه تؤثِرين يوم يأتي حتى تحينَي قد أنك أُديث يا أخربك دعيني وعَدني. التي

كاذب.» اسكتلندي عىل
عَرب الذي الكاذب الدين يعتنق لن نفسه رتشارد إن أبًدا! ، «كالَّ قائلة: أُديث فأجابته

فلسطني.» عن إلقصائه البحار
أُديث يا شئِت ما بي ولتظنِّي تُعطينها، وسوف األخرية، الكلمة «لك رتشارد: فقال

وعزيزة.» قريبة عمومة بنو أنَّا أنىس فلن الحسناء،
إليه انتهت بما الرِّضا قليل ولكنه وكياسة، رقٍة يف انرصف حتى حديثه أتمَّ إن وما

زيارته.
رسادقه يف رتشارد امللك جلس املعسكر، عن كنث السري أُبعد مذ الرابع اليوم ويف
فيه، معهودة غري برودًة جناحيه عىل ويحمل الغرب، من يهبُّ املساء بنسيم يستمِتع
كامل فشيئًا شيئًا يسرتدُّ وهو املخاطر، مليكها إلنعاش الطروبة إنجلرتا من اعد يصَّ كأنه
عسقالن إىل فو ِبدي بَعث ألنه وحيًدا وكان الخطرية؛ مرشوعاته إلنفاذ الرضورية القوى
ُمشتغلة حاشيته من األخرى الكثرة وكانت الحربية، الذخرية من واملئونة باملدد يأتي كي
إعدادي عظيم والستعداد جديد، من العداوة باب لفتح بون يتأهَّ كلهم املهام، بمختلف
الجند، بني والضجيج للطَّنني ُمنصتًا امللك وجلس التايل. اليوم يف يُقام الصليبيني لجيش
يصُدر وللشغب حديد، من بحوافر تُعدُّ الخيل كانت حيث األكوار، من املنبعثة وللطقطقة
الجند أصوات كانت وكذلك الخيول، عدة يُصلحون كانوا الذين األسلحة صانعي من
والبسالة القعساء ة الهمَّ يؤكد ما نرباتها يف مرحة، عاليًة — وذهابًا جيئًة يسريون وهم —
واسرتسل األصوات لهذه طربًا رتشارد أذنا فاهتزَّت القريب؛ بالنرص يبرشِّ وما الثائرة،
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اب الحجَّ برئيس إذا كذلك هو وبينا الصخب. هذا نفسه يف أثارها التي واملجد الظفر ألحالم
بالباب. واقًفا ينتظر الدين صالح من رسوًال أن يُخربه

جوسلني.» يا االحرتام من يجب ما َله وأدِّ توٍّا، «أدخله امللك: فقال
عىل يعلو ال أنه عىل هيئته تدل رجل ومعه وأقبل باألمر، اإلنجليزي الفارس فصدع
سمح القامة، طويل كان الناظرين. يرسُّ — ذلك رغم — ظاهره ولكنَّ مرتبة، النوبي العبد
تُغطي وكانت الزنوج؛ ساللة من يشءٍ عن تنمُّ ال ولكنها حاِلكة، نافذة مالمحه البزَّة،
العمامة، لون من قصري وشاح كتَفيه وعىل البياض، ناصعة عمامٌة الفاحم شعره خصالت
ما إىل يتدىلَّ املدبوغ، النمر جلد من صدار تحته من ويظهر يه، ُكمَّ ومن ُمقدَّمه من ُمنفرج
كان فقد وساعَديه، ساَقيه املفتولة، أطرافه من بقي ما ا وأمَّ الكف، بعرض الركبتني فوق
ويتدىلَّ فضة، من وسواًرا رقبته، عىل طوًقا يلبس وكان قَدميه؛ يف ني ُخفَّ إال اللهم عاريًا،
جلد يكسوه وغمد البقس، خشب مقبضمن له النصل، عريض ُمستقيم سيف خرصه من
يقود وبيساره شرب، طولها صلب، المع عريض رأسها قصرية، نشابة وبيمينه األفعوان،

املفتولة. والفضة الذهب خيوط من برباٍط يجِذبه نبيًال كبريًا كلبًا
ملس إن وما خضوعه؛ إىل إشارًة كتَفيه من جانبًا عرَّى وقد ساجًدا، الرسول وخرَّ
آَخر يضمُّ الحرير من منديًال امللك وناول ركبتيه، عىل جاثيًا نهض حتى بجبينه األرض
ومصحوب أصلُه، عربي الدين، صالح من خطاب بداخله الذهب، صفائح من قماٍش من

ييل: كما تعريبها النورماندية اإلنجليزية إىل برتجمٍة

رسالتكم من إلينا نما إنجلرتا، ليث رتشارد امللك إىل امللوك، ملك الدين صالح من
نحسبك وما صداقتنا، عىل وعداوتنا لم، السِّ عىل الحرب آثرتُم قد أنكم األخرية
نُقنعك سوف قريب عما أنَّا يقنٍي عىل وإنا بصريته، هللا أعمى رجًال إال هذا يف
بيننا فيما هللا وسيفصل تُقهر، ال قبيٍل ألف جيوش ذلك يف تُعاِونُنا بخطئك؛
التي الهدايا ر ونقدِّ خلقك، نُبل يف نعتقد فنحن ذلك خال ما وأما خصومة. من
كأنَّ َخْلقهما تشويه يف الفريَدين القزَمني نقدِّر كما كبريًا، قدًرا إلينا بها بعثَت
بعثَت التي الهدايا هذه عىل ا ردٍّ إسحق. كقيثارة الطروبني «عيسو»، منهما كالٍّ
ببرشته عليه تحكم ال «زوهاق» اسُمه نوبيٍّا عبًدا إليك نُرسل جودك، كنوز من
مذاقه, حال قشوره اسودَّت إذا الثمر فإنَّ الدنيا، هذه يف األغبياء يحكم كما
تعلَّمَت وإن زبالستن». «رستُم كان كما سيِّده، إرادة تنفيذ عىل يقوى أنه واعلم
العيُّ أصابه قد الفصاحة» «رب أنَّ واذكر مشورته، يف حكيًما ألَفيْتَه مخاطبته

248



العرشون الفصل

قبل األمد يطول أالَّ آِملني لرعايتك نُسلمه نحن العاجية. قرصه جدران بني وهو
نبينا عليك يمنَّ أن راجني السالم نقرئك هذا مع ونحن طيبة، خدمًة لك يؤدي أن
العزيزة صحتك تسرتد أن لك فرجاؤنا الحق نور فاتك ولنئ الحق، بإدراك ملسو هيلع هللا ىلص

الوغى. ساحة يف وبينك بيننا هللا يحكم حتى عاجًال،

وخاتمه. السلطان بتوقيع ُمذيلة الرسالة وكانت
أطبع وقد الطرف، خافض أمامه، ماثل والرجل صامتًا، النوبي يف رتشارد وحدق
الحياة ينتظر الصنع، دقيق األسود، املرمر من تمثاًال وقفته يف يُشبه صدره، عىل ذراَعيه
عن التأكيد بصيغة إنجلرتا ملك خليفة الثامن هنري قال وقد «بروميتيس».1 ملَمس من
أمامه املاثل ذلك من يشهد أن كثريًا ه رسَّ لقد ا وحقٍّ الرجال، إىل النظر يحبُّ إنه رتشارد
«هل له: وقال الفرنجية، باللغة السؤال إليه ه ووجَّ جسمه، واتساق عضالته ومفتول عصبَه

وثني؟» أنت
عىل دليًال نفسه عىل الصليب عالمة ورسم جبينه، إىل إصبعه ورفع برأسه، العبد فهزَّ

به. حراك ال خاشًعا وقفته إىل عاد ثم باملسيحية، إيمانه
هؤالء الكالم عىل القدرَة حَرَمه وقد مسيحي، نوبي أنه يف ة مشاحَّ «ال رتشارد: فقال

كذلك؟» أليس املنافقون، األوغاد
السماء، إىل بسبَّابته وأشار النفي، داللة وأناٍة تؤَدة يف ثانيًة برأسه األبكم الرجل فهز

شفتَيه. عىل وضعها ثم
قسوة تشكو وال بلواه، هللا من تعاني إنك إليه، ترمي ما أُدرك «إني رتشارد: فقال

الحاجة؟» عند وتعقده النطاق، وتنظف السالح تجلو أن تستطيع هل اإلنسان.
الفارس امللك درع مع — معلًَّقا كان الذي الزَرد نحو سار ثم رأسه، األبكم فخفض
كاٍف دليٌل ذلك يف وكان ورفق، بهوادة به وأمسك الرسادق، دعامات من بدعامٍة — وخوذته

السالح. حامل واجب املعرفة حق يعرف كان أنه عىل
تِقف أن عليك نافًعا. خادًما تصلح أنك يف َريب وال لكفء، ِلهذا إنك ا «حقٍّ امللك: فقال
وليس امللكي. السلطان عطية أُقدِّر أنا ذا الناسكم يرى حتى خدمتي، عىل وتقوم بُحجرتي

استخدامها الناس ويُعلِّم «أوملب» فوق من النار ويرسق الطني، من اإلنسان يخلق اليونان آلهة من إله 1
أخرى. فنونًا يعلمهم كما
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غري بجواٍب ل فأتعجَّ تَستفزَّني ولن ترى، ما رواية تستطيع ال أنك إذن فجيلٌّ ِلسان، لك
الئق.»

امللك عن بعيًدا قائًما انتصب ثم األرض، جبينه مسَّ حتى ثانيًة ساجًدا النوبي فخر
الجديد. سيده به يأمر ما يرتِقب كأنه خطوات، ببضع

هذا وجه يُسوِّد صدأ من أثًرا أرى فإني توٍّا، عملك لتبدأنَّ وهللا، «أي رتشارد: فقال
فيه، قتام ال برَّاًقا يكون أن — الدين صالح وجه يف به هززُت ما إذا — أودُّه وأنا الدرع،

الدين.» صالح وَرشف كَرشيف
نفيل هنري السري الحال يف ودخل الرسادق، خارج نافخ البوق يف نفخ اآلونة تلك ويف

موالي.» يا إنجلرتا من الرسائل «هذه يقدِّمها: وهو قال الرسائل، من ثُلة ومعه
العزيزة! بالدي من إنجلرتا! «من وقال: الحزين ف املتلهِّ بنغمة قوله رتشارد فكرَّر
الشديد، واألىس الُعضال املَرض بمليكهم حاق كيف قليًال إال يفكرون ال إنهم أسفاه! وا
هذه ليست «ها! عاجًال: وقال الرسائل، فض ثم عداوتهم!» أجرأ وما صداقتهم أوهى ما
أُطالع أن ينبغي نفيل يا عنِّي اغُرب كذلك. بينهم الشحناء أسباب إنَّ آمن، بلٍد من الرسائل

مهل.» وعىل وحيًدا األخبار هذه
الذي األليم األمر تفصيل يف رتشارد انهمك ما ورسعان ذلك، إثر عىل نفيل فانسحب
إربًا إربًا وطنه تمزِّق كانت التي الحزبية بالخصومات يتعلق وهو إنجلرتا، من نبؤه جاءه
ناحية، من بينهما نشب الذي والنزاع و«جوفري»، «جون» أخويه بني الخالف جرَّاء من
التي باملظالم يتعلَّق كما أخرى، ناحيٍة من «إييل» أسقف «لنجتشامب» القضاة كبري وبني
رضوب عنها نجمت ثورة منهم األمر أويل عىل هؤالء وثورة القرى، أهل عىل النبالء يفِرضها
لة مفصَّ أنباء الرسائل يف إليه ووردْت وهناك، هنا الدماء وإراقة مكان كل يف الخصومة من
ُمستشاريه أحكم من الشديد النصح يصحبها بنفوذه، وُمحطَّة لكربيائه، قاتلة حوادث عن
الوحيد األمل يبنهم وجوده يف إن إذ عاجًال؛ إنجلرتا إىل بالعودة عليه يُشريون إليه، وأقربهم
تفيد أن ح يرجَّ التي الخصومة تلك جميًعا، األهلية الخصومة مخاوف من اململكة إنقاذ يف
املشئومة الرسائل تلك فقرأ الجزع، أشدَّ األنباء لهذه رتشارد وجزع واسكتلندا. فرنسا منها
ِسيقت كما عينها الحقائق وبني خٍرب من بعضها يحتويه ما بني ووازن األخرى، تلو مرًة
رغم حوله، يدور كان بما يحسُّ ال وهو أضحى ما ورسعان آخر، سياًقا اآلخر بعضها يف
برفع أمر وقد البارد، بالهواء االنتعاش قصَد فسطاطه مدخل من قريبًا يجلس كان أنه

ويَرونه. الخارج يف الواقفني من وغريهم الحرَّاس يرى أن يمكنه حتى السجف
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بالواجب مشتغًال عمله، يف ُمستغرًقا يجلس النوبي العبد كان الرسادق ظلِّ ويف
والدرع الزرد إعداد من فرغ قد وكان املليك، شطر ظهره مولِّيًا سيُِّده، عليه فرَضه الذي
ما كثريًا الصلب، بصفائح مكسوَّة الحجم كبرية عريضة بدرقٍة يشتغل ورشع وتنظيفهما،
له حمايًة فعًال، لرضبها أو الحصينة األماكن الستطالع يخرج حينما رتشارد، يستخدمها
وهو يستخِدمه كان الذي الثالثي الضيق الدرع يَقيه مما أكثر األسلحة قذائف تِقيه وذريعة
آخر رسٍم بأيِّ وال سلطانها، رمز إنجلرتا، بأُسد ال الدرقة، هذه تتَِّسم ولم الجواد. ظهر عىل
عناية إذن فكانت صوبها؛ تنطِلق الدرقة كانت التي الجُدر عن الذائدين أنظار فتجتِذب
الخادم نجح وقد الالمع، البلور ضياء يُيضء حتى وجهها إجالء عىل مقصورة السالح خادم
العني تراه ال وتكاد الكبري، الكلب يرقد كان النوبي وراء ما وإىل النجاح. غاية العمل هذا يف
وكان واستعباده، ِه رقِّ يف النوبي ِصنو إنه الكلب هذا عن تقول أن وتستطيع الخارج، من
األبكم، الرجل لجوار ُمالصًقا فاستلقى امللك، حيازة إىل االنتقال من بالخوف يحسُّ كأنه
وحواليه. تحته بعض من بعضها قريبًا متجمعة وأطرافه وذيله األرض، إىل وأُذناه ورأسه
الذي املنظر هذا إىل انضمَّ فيه، هما بما ُمشتغَلني الجديد وخادمه امللك كان وبينما
يقومون منهم العرشين نحو وكان اإلنجليز، من العامة بجماعة واختلط آخر، رجل وصفنا
والتفكري ل التأمُّ لهيئة نظًرا — فيهم ُعهد ملا خالًفا — صامتني امللك رسادق أمام بالحراسة
قبل، من فيه يألفوه لم اسرتساًال مليكهم فيه اسرتسل الذي الشديد واالنهماك العميق
فكان آخر، وقٍت أي يف منهم يقظًة أشدَّ حراستهم يف يكونوا لم — هذا رغم — ولكنهم
القريب، القتال يوم عن يتهامسون وبعضهم مقامًرا، الصغري بالحىص يلَعب بعضهم
برودهم يف ُمنطوية الجسمية وأطرافهم النعاس، يف وأغرقوا استلَقوا قد منهم وكثريون

الُخرض.
الهيئة، زري الجسم، صغري هِرم، تركي رجل الغافلني الحرَّاس هؤالء وسط تسلل
كانوا الذين للدين، سني املتحمِّ الصحراء شيوخ من شيًخا أو وليٍّا بزيِّه يُشبه اللباس، حقري
ومن بل سخرية، من دائًما يُالقون كانوا ما رغم الصليبيني، معسكر يقتحمون أحيانًا
فيه يُرسف الذي املالذِّ يف واالنغماس الرتَف كان لقد ا وحقٍّ األحيان. غالب يف وشدَّة قسوٍة
واليهود ار والتجَّ والعاهرات امُلطربني من خليط بحشٍد خيامهم إىل يأتي املسيحيني زعماء
باتت حتى املتاع، سْقط من وجميعهم الرشق، أَُمم من الرجال ومختلف ك والرتُّ واألقباط
أنَّ من بينهم يسود كان ما رغم الصليبيني، معسكر يف مألوًفا شيئًا والقفطان العمامة
الحجم، الصغري الرجل هذا دنا وملَّا املقدَّسة. األرض من إقصائهما إىل ترمي إنما الحملة
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طرح سبيله، يف وقفوا حتى الحرَّاس، من مقربٍة عىل وبات وصْفنا، الذي الهيئة، الزَِّري
ج ُمهرِّ كأنه والحاجبني الذقن حليق أنه للرائي وظهر رأسه، عن الخرضاء الداكنة عمامته
كانتا اللتنَي السوداَوين الصغريتنَي وعينيه العجيبة، امُللتوية مالمحه سيماء وأن ُمحرتف،

مخبول. شارد خياٍل عن تنمُّ األسود، كالكهرمان تتألَّقان
«ارُقص بالرجل: فصاحوا املتجوِّلني، امَلعتوهني هؤالء أساليب يعرفون الجند وكان
الخذروف يدور كما جسمك يدور حتى نبالنا بحبال رضبناك وإال ارُقص الشيخ، أيها لنا
وجدوا ألنهم جِذلني فِرحني الطائشني، الحرَّاس صياح عال وهكذا بسوطه.» الصبيُّ يُحرِّكه
عن كشف إذا التلميذ أو بالفراشة، يُمسك حينما الطفل يفرح كما يغيظونه، رجًال بينهم

طائر. عشِّ
املائد بجسمه واستدار األرض من فقفز أُِمر بما يصدَع أن ه رسَّ قد الشيخ وكأنَّ
ألَفيْتَه الضئيل، ومظهره الهزيل، النحيل جسَده بها َقَرنَْت إذا خفة، بعَدها ما ٍة بخفَّ أمامهم
ذؤابة وله العاصف، الشتاء ريح هوى عىل ترتنَّح الشجر، أوراق من ذاوية بورقٍة شبيًها
ويظهر بها. يُعلِّقه الجن من عفريتًا كأنَّ أعىل، إىل الحليق األصلع رأسه من تمتدُّ الشعر من
ترى أال معه توِشك الذي الدائر، الهمجي الرقص بهذا للقيام يلَزُمه كان سماويٍّا فنٍّا أن
العجيب، الرقص هذا يرقص الرجل كان وبينا األرض. تمسُّ وهي الراقص قَدَمي أطراف
مدخل من فشيئًا شيئًا ُمتقرِّبًا آخر، إىل مكاٍن من وينتقل ويُرسة، يمنًة يتمايَل تراه كنَت
أخريًا األرض عىل خرَّ ملَّا إنه حتى ذلك، منه يُدرك الرائي يكاد ال بحيث امللكي، الرسادق
بينه يكن لم قبل، من وثبَها وثبٍة كل من أعىل ثالثًا أو قفزتنَي قفز بعدما القوى، منهوك

ذراًعا. ثالثني عىل يُنيِّف ما امللك شخص وبني
الرقصوالطرب.» بعد الرشاب إىل يتشوَّقون جميًعا إنهم ماء. «أعطه العامة: أحد فقال

وقال: الحقري الرشاب بهذا واالزدراء التأكد بصيغة آخر نبَّال فأجابه
كذلك مغربي رقٍص بعد كهذا رشابًا أنت تحبُّ وكيف ألن» «لنج يا ماء أتقول «آه!

رأيته.» الذي
الخفيف الهِرم املنافق هذا نُعلِّم ولسوف ماء، قطرة الوغد نُعطي «لن ثالث: وقال

قربص.» نبيذ ويحتيس صالًحا مسيحيٍّا يكون أن القدم
بها يسقي التي هنرت» «دك بكأس فلتأِت شموًسا كان ولنئ وهللا، «أي رابع: وقال

فرسه.»
الرجال، من حشٌد األرض— طريح منهوك وهو — «الدرويش» ب أحاط ما ورسعان
قدًحا اآلخر له قدَّم بينما األرض، عن الهزيِل الرجل ِجسَم القامة طويل منهم واحد ورفع
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الرشاب بيِده وأبعد رأسه هزَّ الكالم، عن عيَي وقد الهِرم، الرجل ولكن النبيذ، من كبريًا
يرجعون. بهذا كانوا ما العذاب به أرادوا الذين القوم ولكن النبي، عليه حرَّمه الذي

ولسوف الرتكي، بالجواد الرتكي الرجل أشبََه ما الكأس! «الكأس، أحدهم: فصاح
الخيول.» معاملة نُعامله

وثنيٍّا وغًدا ترموا أن إلثم وإنه لتخنقنه! إنكم بالقديسجورج «أُقسم ألن»: «لنج وقال
النوم.» سكرة من يُحرز ما أضعاف ثالثة عن مسيحيٍّا رجًال يُغني النبيذ من بمقداٍر

«لنج يا امُللِحدين األتراك هؤالء طباع تعرف ال «إنك وقال: ُوْدستول» «هنري عليه فردَّ
االتجاه غري اتجاٍه يف وتُديره برأسه تلَعب قربص نبيذ من قدًحا أنَّ الرجل أيها اعلم ألن»؛
ال إنها تخنقه؟ الخمر بدأ. كما ويعود ُرشده، إىل فيثوب يرُقص، وهو إليه تدحرج الذي

األسود». «بَْن» كلب الزبد من رطل يخنق كما إال تخنقه
من بقطرٍة املسكني امُلسلم الشيطان هذا عىل تضنُّون «وهل بالكليز»: «تمالني فقال
دار يف لسانه طرف بها يرطب قطرًة ينال لن أنه تعلمون وأنتم الدار، هذه يف رشاٍب

البقاء؟»
كان كما تركي ألنه هذا أَفُكلُّ صارمة، لرشيعة هذه إنَّ «تاهلل يقول: ألن» «لنج فأجاب
كان أنه لو وسالًما برًدا عليه لتكونن حرارًة األرجاء أشدَّ أن لكم أؤكد إني قبله؛ من أبوه

ا.» مرتدٍّ مسيحيٍّا
بأقَرصِ ليس لسانك أنَّ وصدِّقني ألن»، «لنج يا الصمت «الَزم ودستول»: «هنري فقال
للمرأة مرًة حَدث كما «فرنسيس» أبينا من الِخزي إىل ليسوقنَّك أنه لك أتنبَّأ وإني جوارحك،
الرجل، أيها قليًال انشط قادمة. الكأس ذي هي فها هذا من دعنا ولكن الحوراء، السورية

خنجرك.» بنصاِب عنوًة فمه وافتح
القدح. إىل يُشري تجدوه انظروا َعيص، غري طيِّع إنه هذا. عن «ارجعوا «تومالني»: فقال
ثِملوا؛ حتى الخمر تركوا ما يرشبون رشعوا إن قوم إنهم وهللا، أي الرجال. أيها له أفِسحوا

الرشاب.» يف يرتيَّث وال الكأس، يف يسَعل ال الرتكي هذا إنَّ
ثُمالته حتى الكبري القدح — شئت ما ه سمِّ أو — «الدرويش» ذلك ِرشب لقد ا وحقٍّ
كلُّ غاض بعدما شفتَيه، عن الكأس رفع وملَّا األقل. عىل بذلك تظاهر أو واحدة، جرعٍة يف
شهدوا الذين ة العامَّ بني الضحك فرسى كريم.» «هللا قائًال: وتمتم عميًقا ًدا تنهُّ د تنهَّ به، ما
من امللك هبَّ حتى ابة صخَّ اجًة عجَّ ضحكاتهم وكانت ُرشبه، يف الكأس يجِرتع وهو الرجل
احرتام، لغريكم لَديكم أما اللئام، أيها هذا «ما غاضبًا: وقال إصبعه ورفع ُمضطربًا، نومه

حرمة؟» لنا ترَعون ال وهل
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يسمح كان الذي رتشارد، مزاج يعرفون كانوا إذ الصمت؛ ولزموا الجميع فسَكت
هذا كان وقلَّما االحرتام، أجلَّ يتطلَّب أخرى وأحيانًا أحيانًا، الحربية األُلفة من بالكثري
حتى امللك شخص عن قيصٍّ مكاٍن إىل الرجال سارع وبعدئٍذ نفسه. عليه يملك األخري املزاج
ة املشقَّ من اإلنهاك عليه بدا الذي الويل، الشيخ معهم يجذبوا أن وحاولوا جالله، له يبقى
تارًة املكان هذا عن إبعاده فقاوم حني، منذ غبٍّا غبَّها التي القوية الجرعة غلبتْه أو السابقة،

باألنني. وطوًرا بالنضال
القديس ناشدتُكم الغافلون؛ أيها سبيله «خلُّوا قائًال: لزمالئه ألن» «لنج فهمس
سبيله، خلُّوا عاجًال، رءوسنا وشقَّ خنجره، منه طاح وإال الرجل لتُخلِّفنَّ «كرستوفر»

دقيقة.» بعد كالسنجاب ينام سوف فإنه
جميًعا فكرُّوا الزحام، مكان إىل نظراته سهام من آخر بسهٍم امللك رمى اآلونة تلك ويف
مفصًال أو عضًوا يُحرِّك أْن عن — يبدو كما — عاجًزا األرض فوق الشيخ ُمخلِّفني قاِفلني،
قبل كانت كما األمور وعادت والسكينة، الهدوء ساد حتى لحظة انقضت وما جسمه. من

الشيخ. قدوم
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الواهن، القاتل أنا
يرُقبني؛ كأنه يعوي الذئب وهذا

«تاركوين»1 كُخطى الوطء خفيفة ِبُخًطى
األشباح. تسري كما الفريسة نحو أسري

لشكسبري «ماكبث» من

أمام التام السكون ساد حتى َروينا الذي الحادث بعد يزيد ما أو ساعة ربع انقىض ما
النوبي العبد وكان ل، والتأمُّ القراءة بني الرسادق مدخل لدى امللك وجلس املليك، مسكن
عىل — املشهد هذا وأمام الفسطاط. باب ظهره ُمولِّيًا الضخمة، الدرقة يجلو يزال ما
رقدوا أو اآلخر بعضهم وجلس الحرَّاس، عامة من بعٌض وقف — خطوة مائة نحو بُعد
ذلك وسكون صمٍت يف ويتبُعهم وطربهم، قصِفهم بغري يحفلون ال العشب، فوق ُمستلقني
تكاد ما والرسادق، الحرَّاس بني تمتدُّ التي الرحبة يف فتئ وما أحد، به يحسُّ ال الشيخ

البالية. الِخَرق من حزمٍة عن تُميِّزه
عليه تنعكس اج وهَّ بريق لَوجهيها كان إذ كاملرآة، الدرقة يستخِدم النوبي وكان
رفع قد الشيخ أنَّ فيها رأى حينما وذُعره دهشته كانت ما ولشدَّ واضًحا. انعكاًسا املرئيات
ال وإحكام بحذٍَر يتحرَّك وأخذ حواليه، يدور كان ما كل يرى حتى األرض عن قليًال رأسه
أحًدا أن إىل اطمأنَّ وكأنه الحال، يف رأسه نكَّس ثم ثَمل، من عليه كان وما البتَّة يتَّفقان

اإلنجليزي. األدب يف املعروفة الخيالية أرثر قصة فرسان من فارس اسم 1
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يتقدَّم كأنه تلقائيٍّا، جهًدا حركته يف يلمس الرائي يكاد وما يزَحف ورشع يرقبه، يكن لم
يسري كالعنكبوت ساكنًا، ويلبَث يِقف والحني الحني بني ولكنه فشيئًا، شيئًا امللك نحو عفًوا
فارتاب النظر، محطَّ بات أنه ظنَّ إذ منه؛ نضب قد الحياة َمعني وكأنَّ تراه ثُم غايته نحو
— يستطيع ما قْدر عىل ُمرسًعا — جانبه من ب وتأهَّ الحركة، من الرضب هذا يف النوبي

عنه. مندوحَة ال أمًرا فيها له تدخُّ يُميس التي اللحظة يف ل يتدخَّ حتى
به، يحسُّ الرائي يكاد وما القوقعة، أو كاألفعى فشيئًا شيئًا الزحف الشيخ وواصل
كما ُقُدًما ووثب قَدَميه، عىل نهض ثم رتشارد، شخص من أذرعٍة عرش بعد عىل بات حتى
وكان الهواء، يف بخنجره ح ولوَّ البرص، مْلح من أرسع يف امللك ظهر إىل ووقف النمر، يثِب
البطل، مليكه يُنِقذ أن بُمستطيع حينئٍذ بأِرسه رتشارد جيش كان وما ه، كمِّ يف أخفاه قد
حتى بالطعن الثاني همَّ إْن فما بقَدر، يسري — امُلتهوِّس الشيخ كذلك — كان النوبي ولكنَّ
نحو غضبه ثورة — كاألولياء وظاهره — «الخارجي» ل فحوَّ املرفوعة، بذراِعِه األول أمسك
طعنًة بخنجره النوبي وطعن انتظار، وبغري فجاءًة مرماه وبني بينه ما اعرتض الذي ذلك
التي بقوته َمه هشَّ ما أيرس وما أرًضا، وطَرَحه النوبي عليه انقضَّ بينما ذراعه، سحجت
فنهض، الرَُّجَلني، بني دار ما رتشارد أدرك وحينئٍذ مضاعفة. أضعاًفا الشيخ قوة ترُجح
العادي الرجل يبدي ما غري ما، انفعاٌل ُمحيَّاه عىل ارتسم أو والغضب، الدهشة من عراه وما
عليه، يستوي كان الذي باملقعد أمسك ثم يسحقه. أو دخيًال زنبوًرا نفسه عن يُبِعد حينما
الرجل وصاح تهشيًما، القاتل رأس م هشَّ ثم دنيء!» وغٌد «ها! قائًال: صاح أن عىل زاد وما
الروح أسلم ثم ُمتهدِّج، بصوٍت ومرًة عال، بنغم مرًة مرَّتني، أكرب.» هللا أكرب، «هللا وقال:

املليك. قَدَمي عند
الرسادق إىل فاندفعوا رتشارد، أتباع من النبَّالني نبَّه وقع، ما صحب الذي الشغب هذا
ا «حقٍّ وقال: والتهكُّم العتاب نغم فيه صوٍت يف رتشارد بهم فصاح صاخبني، ُمرتاعني
بيد ال بيدي الجالد بعمل أقوم تركتموني فلقد نابهون، وحرَّاس ساهرون، لحفظة إنكم
أبًدا رأيتم هالَّ يشء! عىل ينطوي ال الذي هذا ضجيجكم وأوقفوا جميًعا، أنصتوا عمرو.
عن الرأس وافصلوا املعسكر، من الجيفة هذه انبذوا ذا. هو قتيًال؟ تُركيٍّا رجًال قبل من
امُلدَّعي لذلك يقول أن له يتيرسَّ حتى مكة، شطر وجهه وولُّوا ُرمح، فوق وعلِّقوه ِجذعه،
نحو التفَت وقد قال ثم رسالته.» الرسول بلَّغ كيف هنا، إىل يأتي أن له أوحى الذي الدنس،
يف وبسالٍح جريح، إنك هذا؟ ما ولكن … الصامت األسود صاحبي يا أنت «أما األتيوبي:
من أكثر وحَدها الطعن بقوَّة يستطيع ال كهذا ضعيًفا حيوانًا إنَّ إذ ريب؛ ال مَّ السُّ ظباته
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بالدماء، اختلط إذا قاتل مَّ السُّ إن أحدكم؛ ُجرحه من مَّ السُّ ليَمتصَّ الليث. إهاب يُصيب أن
تْه.» مسَّ إْن فاه الشِّ يؤذي ال ولكنه

الخطر هذا من الرُّعب وغلب مرتدِّدين، ُمضطربني النظر يتبادلون الحرَّاس ة عامَّ فأخذ
قلوبهم. إىل تتطرَّق الخشية كانت ما الذين الرجال أولئك الداهم

هل أم رقيقة، شفاٍه ذوو أنتم هل الرجال؟ أيها ماذا «ثم وقال: حديثه امللك واصل ثم
تتقدَّمون؟» وال رون فتتأخَّ املوت تخَشون

ولكنِّي الرجال، نخىشموت ال «نحن يتكلم: وهو إليه ينظر امللك وكان ألن» «لنج فقال
التي هناك، امُللقاة السوداء الكتلة تلك سبيل يف املسمومة الفأر تموت كما أموت أن أحبُّ ال

«مارتلماس».» كثَور السوق يف وتشرتى تباع
هيَّا لنا يقول وكأنه مِّ السُّ مصَّ إلينا يطلُب امللك جاللة «إنَّ وقال: آَخر رجل فتمتم

الخمر!» هذه من احتسوا
أعمل.» لم ما يعمل أن رجًال يوًما سألُت ما وهللا ، «كالَّ رتشارد: فقال

االحتجاج بأصوات ُمكرتٍث وال آبٍه غري األسود، العبد جرح عىل شفتَيه امللك وضع ثُمَّ
بكلِّ رتشارد هزأ فلقد سيَِّده، يجلُّ كان الذي نفسه النوبي بمعارضة وال به، أحاط ن ممَّ
حتى عليه، أقدم الذي الفريد العمل هذا عن لحظة ف توقَّ إن وما مقاومة، كل وغلب عتاٍب
تنمُّ كما الحْزم عن تنمُّ بشارات — وأملع وشاًحا، ساعده فوق ورمى النوبي، منه لس امَّ
به؛ امُلحطَّة الخدمة هذه إىل يعود أن للملك يسمح أال عىل عزِمه إىل — ملليكه إجالله عن
العالج ذلك بمثل االشتغال عن امللك إبعاد من بدَّ ال كان إن وقال: كذلك ألن» وتعرَّض«لنج
ليلتِهم وإنه كذلك)، األتيوبي ى يُسمَّ (وكان العبد لخدمة وأسنانه ولسانه شفتيه يُقدِّم فإنه

بفمه. رتشارد امللك يلمسه أن قبل التهاًما جسَده
اآلخرين. أصوات إىل احتجاجه صوت وضمَّ الضباط، من ثُلٍة مع نفيل دخل ثم

كالب من الظبي يُفِلت أن بعد منه طائل ال صياًحا تصيحوا ال ، كالَّ ، «كالَّ امللك فقال
أمتصُّ أكد لم ألني طفيًفا الجرح يكون سوف ينقيض. ثم الخطر يُقبل بعدما أو الصيد،
أن فحسبي أنا أما وأعمق. أشدَّ خدُشه لكان غاضبًا قطٍّا كان لو وهللا قطرة. الدماء من

بها.» يل حاجة ال تكن وإن بها، أتقي شاٍف بلسٍم من حبًَّة أتناول
حنوُّه جالًال كساه لقد بل عليائه، من تناُزله من ُمستٍح غري رتشارد يتكلَّم كان وهكذا
للخطر، الكريمة ذاته امللك تعريض عىل والعتاب اللَّوم نفيل واصل وملَّا بالجميل، واعرتافه

السكون. يلَزم أن امللك عليه فرض
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لهؤالء أُبنيِّ كي ذلك فعلت إنما هذا؛ بعد األمر هذا تذُكر وأال الصمَت «أرجوك وقال:
أولئك هاجمنا ما إذا بعًضا بعضهم يعاون أن يستطيعون كيف امُلتحاِملني الجهلة السفلة
نفيل، يا مسكنك إىل النوبي هذا «ُخذ قال: ثم املسمومة.» ونبالهم بِحبالهم األنذال األدنياء
تنبَّه — أذنك يف هذا منِّي اسمع ولكن كافية، رعايًة عليه وأسِبْغ أمره، يف رأيي عن عدلُت لقد
املعسكر. يرتك ال كي كاملًة الحريَّة أعطه مظهره. من خري مخَربَه إنَّ — منك يفرَّ ال كي
ثانية، ِحراستكم أماكن إىل فعودوا الخمر، ونَهَلة اللحوم أكلة اإلنجليز األوغاد أيها أنتم وأما
يف الرصاحة حيث بالدكم يف اآلن أنكم تحسبوا ال رقابتكم. يف الحذَر زيادة من واستوثِقوا
يف الخطر إنما الرقاب. يحزَّ أن قبل ويُصافح يرضب، أن قبل الرجل يتكلَّم وحيث املعاملة،
هنا وأما الهجوم، به يريد الذي العدوَّ يتحدَّى مسلولة مسنونة وظباتُه رصاًحا يسري بالدنا
اليمام، بريش رقبتك ويحزُّ الحديد، من ال الحرير من از قفَّ يَديه وعىل يستنِهدك فخصمك
وأغِلقوا أعيُنكم وافتحوا اذهبوا الغيد. ثياب برباط يخنقك أو القس، دبوس بطرف ويطعنك
يف ُت قرصَّ وإال حواليكم، ما واشهدوا أبصاركم، من وأَِحدُّوا رشابكم، من وأقلُّوا أفواهكم،

صربًا.» االسكتلنديِّني أشدُّ الجوع يشكو حتى الكبرية بطونكم إطعام
سيِّده عىل يعتب نفيل وبدأ أماكنهم، إىل عادوا ثم نفوسهم، وخارت الحرَّاس فخجل
باِلغ أمٍر يف سيئًا مثًال لغريهم ورضبهم لواجبهم، الحرَّاس إهمال يف بتهاُونِه مخاطرته
قوسني. قاب امللك شخص من يصري حتى يدنو أن كالشيخ ُمريب لرجٍل كسماحهم الخطر
أنتِقم أن عىل تريدني أفُكنَت نفيل، يا األمر هذا تذُكر «ال وقال: نفيل امللك عارض وهنا
وَرسقها انتُِزَعت لقد إنجلرتا؟ راية ضياع عىل نقمتي من بأشدَّ كهذا َزريٍّ خطر من لنفيس
األسود، صاحبي أي دم. من قطرٌة سبيلها يف تَُرق ولم أسَلَمها، ثم خائن اختطفها أو لص،
منك أشدَّ رجًال استخدمَت لو واآلن خفيَّها، األمور من تدرك إنك املجيد السلطان يقول
اإلساءة، بَرشيف ألحق الذي اللص عن يل تكشف كي أردت، آخر وسيٍط أي أو حلوكة،

ها!» هذا؟ يف تقول ماذا ذهبًا، وزنَك أعطيتُك
صادر متقطِّع، خافض بصوٍت تمتم ولكنه الكالم، يف الرغبة األبكم الرجل عىل وبدت
األريب، ملحة فيها بعنٍي امللك إىل ونظر األخرى، فوق ذراًعا أطبق ثم كئيبة، حزينة نفٍس عن

ُسئل. ما عىل إجابة رأسه ونكَّس
هذا عن تكشف أن نفسك عىل تأخذ هل تقول! «ماذا ُمتلهًفا: جازًعا رتشارد فقال

األمر؟»
األوىل. اإليماءة النوبي العبد فكرَّر
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الكريم؟» الرجل أيها الكتابة تستطيع هل نتفاهم؟ أن لنا «كيف امللك: وقال
إيجابًا. ثانية رأسه العبد فنكَّس

أقَرَب أبي فسطاط يف أبًدا الكتابة أداة كانت لقد به، يكتُب ما «أعطوه امللك: فقال
هذا كان إْن إال اللهم هناك، أو هنا وجدتموها بحثتُم إن ولكن فسطاطي، يف منها مناًال

سوداء.» لؤلؤة بل لجوهرة، الرجل هذا إنَّ نفيل يا وهللا املداد. ف جفَّ قد امُلحرق الجوُّ
هذا أحسب ما سيدي يا وهللا أرى؟ ما أقول أن موالي يل يأذن ال «هل نفيل: فقال
الخصوم إىل ون ينضمُّ والسحرة ساحًرا، إال الرجل هذا أحسب وما خارسة، صفقًة إال األمر
و…» مجامعنا صفوف يف الشقاق يبثُّوا وأن الدَّسم، يف مَّ السُّ لنا وا يدسُّ أن يريدون الذين
واْرُج به فِصْح الغزال ردف من الشمايل كلبك دنا ما إذا نفيل، يا «صٍه رتشارد: فقال
سبيله.» يف تِقف أن تحاول فال َرشَفه يسرتدَّ أن يأُمل بالنتاجنت كان ما إذا ولكن تلبيته،
ورفع نهض ثم الكتابة، فنَّ حذق قد وكأنه يكتب العبد كان الحديث ذلك غضون ويف
رتشارد. يدي إىل املكتوب يُسلِّم أن قبل — كعادته — ساجًدا وخرَّ جبينه، إىل سطر ما

الحني. ذلك حتى بالفرنجية يتكلَّم كان رتشارد أنَّ رغم بالفرنسية، املخطوط وكان
خضوًعا. رقيِقه أشدُّ هذا يقدِّم إنجلرتا، ملك يُقهر، ال الذي الظافر امللك رتشارد «إىل
ما لفضِّ الوسيلة تُفتِّق قد الحكمة ولكنَّ امُلغلقة، السماء صناديق الخفية األرسار إنما
تلَو واحًدا أمامه يسريون املسيحي الجيش زعماء حيث يِقف أن لعبدك كان لو أُوصد.
امللك، يشكوها التي اإلساءة عنه صدرْت من جموعهم بني كان إن أنه يقنٍي عىل فُكن اآلخر،

سبعة.» حُجٍب وراء مستوًرا كان وإن حتى إثُمه، للعيان يبدو فسوف
أنت نفيل! تحديث، بأحسن تحدَّثت لقد جورج بالقديس «أُقسم رتشارد: امللك فقال
وهي الجديدة برايتنا الزعماء يسري أن األمراء اتفق وقد غًدا، جندنا نحشد سوف أنَّا تعِرف
الذي الهوان عن تكفريًا إجالل، من يليق بما يُحيُّونها ثم جورج، سنت قمة فوق ترفرف
هذا عن التغيُّب عىل يجرؤ لن امُلتسرتِّ الخائن إنَّ صدِّقني الَعَلم. ضياع من بإنجلرتا لحق
سوف هنالك للرِّيبة. موضًعا غيابُه يكون أن خشية اإلهانة، به حي تمَّ الذي الرائع املشهد
الوغد عن يكشف أن بفنِِّه استطاع وإذا السديد، الرأي صاحب األسود الرجل هذا نُقيم

أريد.» ما به أفعل فَدْعني الدنيء،
د تجدَّ لقد فيه، شارع أنت ما احذَر «موالي، اإلنجليزي: البارون رصاحة يف نفيل فقال
أساٍس عىل تريد فهل الحسبان، يف يكن لم أمر وهو املقدَّسة، ُعصبتنا أفراد بني الوئام
هل أم قريب، عهٍد منذ إال اندَمَلْت ما جراًحا تثلم أن أسود، عبٌد يبعثها الرِّيبة، من واٍه

259



الطلسم

الوحدة وتأسيس رشفك السرتداد يحتشد سوف الذي — امَلهيب املوكب من تجعل أن تريد
يف قديمة إِحٍن إحياء أو لألذى، آخر سبٍب إليجاد جديدة وسيلًة — امُلتناِفرين األمراء بني
جاللتكم به أدىل الذي البيان من ملحة إال هو فما القول، هذا عن أغناني كان وما النفوس؟

الحاشد.» الصليبيني ملجمع
إني لك، َخالق ال وقًحا غريتك جعلتْك لقد نفيل، «أي وقال: واعرتضنفيل امللك فعبس
املمقوت الرجل ذلك عن الكشف إىل تؤدي سبيل أية يف السري عن أحجم أن قطُّ وعدُت ما
— حياتي عن بل — ُملكي عن أنزل أن أجَدَرني كان ما وهللا رشيف. عىل م تهجَّ ابتعث الذي
الحاسم، الرضوري الرشط هذا من يخلو ال كان به أدليُت بيان كان إْن ذلك. أفعل أن قبل
إقرار بإثمه وأقرَّ تقدَّم إن إال املسيحي العاَلم أجل من النمسا دوق عن ألعفَو كنُت وما

الرجال.»
العبد هذا أنَّ يف لنا أمٍل أي «ولكن وقال: والًها جازًعا حديثه البارون استأنف ثم

جاللتكم؟» يخدع لن املحتال
جاهل. أحمق إال أنت وما قديًرا، حكيًما نفسك تحسب إنك نفيل، «صمتًا امللك: فقال
بفطنتك كنَهُه تُدرك أن من غوًرا أسَحُق أنه واعلم فحاِذر، الرجل هذا مع أمري ذكرَت فإن
العمل لتُنِجز ُعدَّتك فأعدَّ الصامت، األسود أيها أنت وأما «وستمورالند». ذكاء وذكائك،
عاود لقد صٍه! صٍه، جزاءها. لنفسك تختار سوف أنك ملٍك من كلمًة وُخذها وعدت، الذي

الكتابة.»
مرة، أول فعل كما ماثًال امللك إىل قدَّمها أخرى، وريقًة ذاك إذ الصامت الرجل وخطَّ
الجزاء يطلُب أن للعبد يليق وال عبِده، رشيعة امللك إرادة «إنَّ الكلمات: هذه مكتوبه يف وجاء

واجبه.» أداء عىل
إىل الخطاب َه وجَّ ثم والواجب!» «الجزاء، متعجبًا: وقال القراءه عن امللك ف فتوقَّ
هؤالء الرشق أهل يفيد «سوف قائًال: التأكيد وبصيغة اإلنجليزي باللسان وكلَّمه نفيل،
هو كيف الرجل هذا إىل نفيل يا انظر الفروسية! لغة منهم يتعلَّمون إنهم الصليبيني؛ من
أدرك أنه لو عجبُت ما وهللا وجنتَيه. عىل االحمرار لبدا األسود َلونه ولوال جازع، مضطرب

بارعون.» اللُّغات حذق يف فُهم أقول، ما
جاللتك.» بنظرة له ِقبَل ال املسكني العبد هذا أن إال األمر يف «ليس نفيل: فقال

املكتوب هذا «ولكن يقول: وهو بإصبعه الورقة عىل ورضب كالمه، امللك واصل ثم
إىل الدين صالح من رسالًة يحمل فيه، وثِْقنا الذي الصامت، هذا رجلنا أن يذُكر الجريء
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ترى فماذا ل، ُحمِّ ما إلبالغ والُفرصة الوسيلة يرجو اآلن وهو بالنتاجنت، أُديث السيدة
املتواضع؟» املطلب هذا يف نفيل يا

أشكُّ ما ولكني الحرية، هذه مثل جاللتكم تستسيغ كيف أدري ال «إني نفيل: فقال
كِتَفي عىل استقام ما املطلب هذا مثل السلطان إىل يحِمل رسوًال لُدنك من بعثَت لو أنك يف

طويًال.» رأُسه رسولك
الشمس، لفَحتْهنَّ الالئي حسانه من واحدًة أشتهي ال أني عىل هلل «الحمد رتشارد: فقال
بزمٍن حياتي أنقذ بعدما أجازيه وأْن سيِّده، رسالة أداء عىل الرجل هذا أجازي أني وأما
خادمنا كان ولنئ نفيل؛ يا برسٍّ لك أبوح سوف جائر. عمل هذا أن إال أحسب فما وجيز،
ما أدرك وإْن حتى الكالم، يُعيد أن — تعَلم كما — يستطيع ال أنه إال واقًفا الصامت األسود
وددُت وكم عجيبة، تعويذٍة تأثري تحت كنُت املاضيني األسبوعني يف أني نفيل يا اعَلم نقول.
بأذًى خري من عمل ما محا حتى طيبة بخدمٍة رجل يل تقدَّم وما سحِرها، من خلصت لو
— جميًعا الرجال بني من — رجل إال إهانة أو لخيانٍة يديَّ عىل املوَت استحقَّ وما باِلغ،
— جزاء من يستحقُّ ما رغم — له وأصبح مثالب من به ما كلَّ يرُجح جميًال بي صنع
أن أستطيع ال فأنا وظيفتي، جوانب من جانٍب خري ُحِرمُت أني ترى وهكذا رشيف؛ عىل َدين
خادمنا مطلب عن أقول لن األرض، غري األرض هللا يبدِّل أن إىل وهللا ا؛ رشٍّ وال خريًا أجزى
عفِونا لكسب له فرصة خري وإنَّ جرأة، بعدها ما جرأًة جريء مطلب أنه إال األسود هذا
رعايتك أْولِه آنئٍذ وحتى عَرض، كما الجارم عن لنا يكشف أن يحاول أْن هي ورضانا،
مرة إيلَّ «واستِمع خافت: صوٍت يف امللك قال ثم الئقة.» عناية به العناية يف واْسَع نفيل يا
أو عاقًال همجيٍّا، أو كان قديًسا توٍّا، إيلَّ به وتعاَل جدة عني ناسك طَلب يف اذهب أخرى،

ا.» ورسٍّ خفيًة أكلِّمه ودْعني مجنونًا،
مما العجب شديد وهو يتبََعه، أن النوبي إىل وأشار امللكي، الرسادق عن نفيل ففصل
أيرس هناك الجملة عىل يكن ولم معهود. غري مسلًكا امللك مسلك من ة وبخاصَّ وسمع، رأى
يكن وإن — العاجلة املبارشة وإحساساته رتشارد مشاعر عن يكشف أن من املرء عىل
انفعاله لعواصف امللك كان فلقد بقاؤها، يطول ذا كم تعرف أن األحيان بعض يف عسريًا
غري عىل — كان الظرف هذا يف طبعه ولكنَّ — الُقلَّب الريح مهبِّ يف الريشة من أطَوَع
لهذا معاملته يف عليه غَلب أيُّها تحُكم أن اليسري من يكن ولم غامًضا، هادئًا — املعهود
ينُظر كان عنٍي بأيِّ تعرف أن أو الشَفقة، أم الغضب أخريًا: حاشيته إىل انضمَّ الذي الرجل
يَِقيه كي للنوبي امللك اها أدَّ التي العاجلة، الخدمة يف كان ولقد الفينة؛ بعد الفينَة الرجل إىل

261



الطلسم

تعرَّض حينما فيه، العبد صنعه الذي للجميل كفاءً األثر، يسء من ُجرحه عن ينُجم قد ما
وكان التصفية، رهَن بينهما برح ما طويًال حسابًا أنَّ يظهر ولكن امُلغتال، القاتل لرضبة
يف اتَّخذ فقد ولذا َمدينًا، أو دائنًا الجملة عىل التصفية هذه من سيخرج هل شكٍّ يف امللك
كتابة فنَّ تعلَّم وأنَّى النوبي عن أما ذاك. أو هذا كان إن به تليق وسًطا طريًقا الحني ذلك
ألنه األقل، عىل اإلنجليزي اللسان يحذق لم أنه يعتقد كامللك كان فقد األوروبية، اللغات
بشأنه يدور حديثًا يفَقه رجٍل عىل يستحيل أنه ورأى أخريًا، دار ما خالل كثٍَب عن راَقبَه

بالحديث. البتَّة يأبَه ال وكأنه يظَهر أن
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منك. فضل إنه اقرتب. هيا هناك؟ من
الحميم. وصديقي الحكيم، طبيبي هو

جري يوستاس السري

وذلك وجيزة، ٍة بمدَّ حوادث من أخريًا ذكرنا ما سبَقْت التي الفرتة إىل بروايتنا نعود واآلن
كبريًا؛ امتياًزا بنيصفوفه تميَّز وقد الصليبيني، معسكر البائسعن النمر فارس أُبعد حينما
أقرب الرقيق مرتبة إىل وهو — القارئ يذكر كما — العربي الطبيَب رتشارد امللك ووهبه
— الحكيم ي نُسمِّ أن اآلن لنا يصحُّ كما — الجديد سيَِّده الفارس تبع آَخر. يشء أي إىل منه
كرجٍل الرُّشد فاقد وشعوره وأمالكه، حاشيته تضمُّ كانت التي املغاربة خيام وقصدوا
ُمتخاذًال يسري أن عىل إال يقوى ال وهو انتظار، غري عىل بحياته ونجا جبٍل ة قمَّ من سقط
ورضر. أذًى من به لِحق ما مدى يسرب أن يستطيع ال ولكنه فيه، ُرصع الذي املكان من
الجاموس جلد من فراٍش فوق شفٍة ببنِت ينبس أن دون ارتمى حتى الفسطاط بلغ إن وما
يوِشك قلبه وكأنَّ عاليًا أنينًا ينئُّ وأخذ يديه، بني وجهه أخفى ثم ُمرشده، عليه دلَّه املدبوغ،
يستعدُّوا كي العديدين خَدِمه عىل بأوامره يلقي وهو — الطبيب سمعه وقد يتفطَّر، أن
ا عمَّ ف وتوقَّ الشفقة، نفسه يف فتحرَّكت — النهار ُمنبثق قبل التايل اليوم صبيحة للرحيل
الرجل يوايس وأخذ رسيره، جانب إىل األخرى فوق ساًقا ُملقيًا جلس ثم به، مشتغًال كان

عادة. الرشق أهل يفعل كما
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للرجل «خري معناه: ما الشاعر قال فلقد نفسك، عىل هوِّن صديقي، «أي وقال:
فإنَّ ْع، وتشجَّ الخاصة، القوية لشهواته عبًدا يكون أن من شفيق لسيٍد خادًما يكون أن
سوف رجًال وهبك مليكك ولكن مرص، ملك فرعون إىل إخوته باعه قد يعقوب بن يوسف

الشقيق.» كاألخ لك يكون
أصواٌت عنه فصدرت ُمفعًما، كان قلبه ولكن الحكيم، يشكر أن كنث السري وجاهد
أن إىل الشفيق الطبيب األصوات هذه فدفعت يُجيب، أن جدوى دون يحاول وهو غامضة
ضيَفه ُقل أو — الجديد هذا خادمه وخلَّف الفارس، لتعزية امُلبترسة محاوالته عن يكفَّ
صبيحة للرحيل إعداٍد من يلَزم ما بكل أمر وبعدما أحزانه. يف يسرتِسل ساكنًا وادًعا — هذا
قليًال، بالطعام انتعش وملَّا بني، بني وسًطا وجبًة وتناول الفسطاط، بساط عىل جلس الغد،
يِقفوا لن أنهم كنث السري أفهموا قد العبيد أنَّ ورغم كُقوتِه. قوتًا االسكتلندي للفارس قدَّم
أن يستطع لم الرجل فإنَّ عديدة، ساعات اليوم من تتقدَّم أن بعد إال للطعام التايل اليوم يف
شيئًا يتذوَّق أن عليه ألحفوا وعبثًا الُقوت، تناول من به يحسُّ كان الذي النفور عىل يتغلَّب

البارد. املاء من جرعة إال اللهم
فراشه إىل «املضيف» أوى ثم الصباح فريضة ُمضيفه أدَّى بعدما كنث السري واستيقظ
حركة خَدِمه بني وَرسْت الليل، انتصف حتى العربي جفنَي الكرى يَُزر ولم طويل. بزمٍن
لون يُحمِّ كانوا أنهم — ذلك رغم — منها عِلم ولكنه كثري، ضجيج وال حديث يصحبها لم
آِخر اسكتلندا فارس كان وساق، قَدٍم عىل قائم اإلعداد هذا وبينا للرحيل، بون ويتأهَّ البعري
له قال ذلك، إىل ما أو صباًحا الثالثة كانت وملَّا الطبيب. استثنينا إذا رقاده من هبَّ من
القمر ضياء يف وتِبَعه جوابًا، يُحري أن دون ففعل ينهض، أن له ينبغي إنه الخدم رئيس
حتى أناخ واحٍد غري منها يبَق ولم ِعبئه، ظهره عىل يحِمل وأكثرها قائمة، الِجمال حيث

تحميله. يتمَّ
نفسه الحكيم أقبل ثم جة، ُمرسَّ ُملجمًة الخيل من عدد وقف النُّوق من كثٍب وعىل
السري إىل يُساق كي آَخر إىل وأشار مركزه، ورزانة تتَّفق برشاقٍة منها واحًدا وامتطى
من ويتثبَّت الصليبيني معسكر خالل يخُفَرهم كي إنجليزي ضابط بانتظارهم وكان كنث،
عجيبة، بخفٍة خلفوه الذي الرسادق اقتلع ثم للسفر، أُهبٍة عىل يشء كلُّ وكان آمنني. رحيلهم
الطبيب كرَّر ثم العرشة، وقوائمه الفسطاط أغطية من يتألَّف األخرية الناقة ِحمل وكان
القافلة فصلت ثم والبحر.» الربِّ يف يِقينا ومحمد يهدينا «هللا وخشوع مهابٍة يف العبارة هذه

الحال. يف بأِرسها
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عىل الساهرون العديدون الخفراء — املعسكر ون يشقُّ وهم — سبيلهم واعرتض
رجالها سار الغيورين، الصليبيني أحياء من بحيٍّ القافلة مرَّت ما وإذا هناك، الحراسة
عنها وا فغضُّ تمتمًة نبيِّهم عىل تنصبُّ اللعنات إىل استمعوا أو وهدوء، سكينة يف اضطراًرا
عسكريٍّا سريًا تسري وهي جماعتهم والتأَمْت العقبات، آِخر تخطَّوا وأخريًا كاِرهني. الطرف
َقيد عىل اثنان أو واحد يتبَُعهم لهم، طليعًة الركبان من ثالثة أو اثنان وتقدَّمهم حِذًرا،
الجميع سار وهكذا الجناَحني، لريُقب منهم بعٌض انفصل الظروف تهيَّأت وكلَّما رمح،
قويٍّا إحساًسا فأحسَّ القمر، ضياء ضه يَُفضِّ املعسكر إىل وراءه كنث السري ونظر ُقُدًما،
يحظى أن يأُمل كان التي اقة الخفَّ األعالم عن وبإقصائه والحرية، الَرشف من بِحرمانه
أُديث عن و… واملسيحية الفروسية خيام عن ببُعده كذلك وأحسَّ الصيت، ببُعد ظلِّها تحت

بالنتاجنت.
كنث السري عن ي يُرسِّ املألوف بنغِمه فأخذ جواره، إىل جواده راكبًا الحكيم وكان
وبينما وراءك.» تتطلَّع أن الحكمة من فليس أمامك السفر كان «إن وقال: الِحَكم بسديد
قصة م يُتمِّ عَميل ُخلُقي درس كأنها خطرة زلًَّة مشيتِه يف الفارس جواد زلَّ يتكلَّم هو

العربي.
أكثر واضُطرَّ الجواد، زمام امتالك يف يشتدَّ أن العثرة هذه من الفارس اضُطرَّ وقد
وال قياًدا أسلُس ة ثمَّ يكن فلم ذلك عدا فيما وأما به، ويستعني العنان إىل يلجأ أن مرٍة من

ُمتزِّنة. بُخًطى وخًدا تسري وهي الفرس هذه من حركًة أخفُّ
للراكب بدَّ ال اإلنسان. بحظِّ هذا جوادك أشبََه «ما األمثال: صاحب الطبيب وقال
بنَّا بلَغ إْن األمر وكذلك السقوط، من يحذَر أن — ليِّنة هيِّنٍة بُخًطى به يخفُّ والجواد —

الطالع.» سوء من ننجَو كي وتتنبَّه ظ تتيقَّ أن لِحكمتنا ينبغي ذروته، الَجدُّ
أن إذن عجيبًا فليس الشهد؛ أقراص من حتى نفْرنا البطون، منَّا امتألت ما إذا ولكنَّا
— الهوان من لِحَقه ا ممَّ عزيمته وخارت الطالع، نَكد أذلَّه وقد — الصرب بالفارس يضيق
املثل صَدق مهما واملثَل، للحكمة مرضبًا مناسبٍة كل يف باتَْت وقد شقوته إىل يستِمع فال

وأصاب.
وألشكرنك الَجدِّ، تذبذُب عن اإليضاح زيادة إىل بحاجة أحسبني «ما ُمتربًما: فقال
رقبتي فيها تنكِرس قاضية زلًة زل أنه لو لجوادي انتقائك ُحسن عىل الحكيم سيدي يا

ورقبته.»
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كما تتكلَّم أنت إنما «أخي! وقال: الجأش رابط رزينًا مهيبًا العربي الحكيم فأجاب
— له كضيٍف — يُعطيك أن له ينبغي كان الحكيم إن رسيرتك يف تقول أنت الَحمقى؛ يتكلم
مثالب أنَّ اعلم ولكن لنفسه، العجوز بالفَرس يحتفظ وأن وأصغرهما، الجواَدين خري
ِتها حدَّ من يُكَرس الفتيِّ الجواد ة شدَّ وأن الشاب، الراكب نشاط يُقابلها العجوز الفرس

البارد.» الشيخ طبع
إىل يؤدي قد مما جوابًا الخاطر لهذا يُحر لم كنث السري ولكن الحكيم، تكلم هكذا
يقبل ال رجل إىل بها يتقدَّم التعزية من كلَّ قد الطبيب ولعلَّ بينهما. الحديث مواصلة

حاشيته. من واحٍد إىل فأشار التعزية،
الطريق؟» ملل به نقتُل يشء حسن، يا لديك، «أليس وقال:

سئل، ما إىل يُجيب أن إىل السؤال هذا دفَعه ومحِرتف، شاعر اص قصَّ هذا وحسن
عزرائيل املَلُك رآه إن الذي ذلك أنت الفناء، دار سيد يا موالي، «أي الطبيب: ثًا محدِّ فقال
الجاللة»، «اسم خاتمه عىل انطبع الذي داود بن سليمان من أحكم أنت وطار، نرشجناَحيه
حيث تحِمل الخري جادة عىل تسري أنت الدنيا؛ هذه يف األرواح عىل يُسيطر الذي االسم هذا
إيلَّ! استِمع الغناء. أو القصص قلَّة من حياتك تكتئب أن هلل فحاشا واألمل، الشفاء تحلُّ
تيَّار الدرب يف النبع من ق يتدفَّ كما ذاكرته كنوز ق تتدفَّ فسوف جوارك، إىل خادمك دام ما

الطريق.» عىل سار من كل به ينتِعش املاء
مآثر تتخلَّلها وسحر، حبٍّ قصة يقصُّ ورشع صوته، حسن رفع الديباجة، هذه وبعد
ذاك وإذ عليم، بأقوالهم وامُلحدِّث الفرس، شعر من امُلقتبَسات وتُحليها والقتال، الظفر
من لهم بدَّ ال كان الذين أولئك خال ما كلها، الطبيب حاشية القصاص حول احتشدت
كي — لسيدهم احرتامهم لهم يسمح ما قدر عىل — وتزاحموا البعري، لرعاية التخلُّف

الرواية. من الرضب هذا يف الرشق أهل أبًدا يجدها التي اللذَّة بتلك ينعموا
شديدة كانت التي الرواية، هذه إىل يستمع أن هذا غري ظرٍف يف كنث للسري لذَّ ولربَّما
عجزه رغم وذلك الحني، ذلك يف أوروبا يف الذائعة الخيالية الفروسية بقصص الشبه
أشدَّ خياٍل إمالء من كانت القصص هذه أن ورغم صحيًحا، فهًما العربي اللسان َفهم عن
الظرف— هذا يف — لكنه والكناية، باالستعارة ومليئة مبالغة، أكثر لغٍة يف وَمسوقة إرساًفا،
من نحًوا خافت نغٍم يف ويغني يُنِشد وأخذ القافة ط توسَّ قد رجًال بأنَّ حتى يحسُّ يكد لم
يف ساقها التي املختلفة وألوانها العواطف شتيت به يقابل ترنًُّما بصوته مرتنًما ساعتنَي،
يف استحسانه إىل ومرة خافتة، دمدمٍة يف به اإلعجاب إىل مرة ذلك لقاء يستمع وهو قصته.
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الضحكات وبعايل بل بالبسمات، إثابته إىل وحينًا والبكاء، النحيب إىل وحينًا خافضة، تمتمٍة
ثقيل. سامعيه قلوب عىل والضحك —

يُوِقظ كان فقد األحزان، يف واالسرتسال الذهن رشود من الطريد بالرجل بلغ ومهما
صندوٍق يف ُوضع كلٍب عن يصُدر خافت نباح الَقَصص هذا خالل الفينة بعد الَفينة انتباَهه
معرفة يف يرتدَّد لم — امُلحنَّك كالحاطب — وفارسنا النوق. إحدى من يتدىلَّ الصفصاف من
يدرك كان الكلب أنَّ وأنينه الكلب نباح من يشكَّ ولم بَعينه، األمني كلبَه كان فلقد الكلب،

وتحريره. إنقاذه عىل العون — بطريقته — ويناشده سيده ُقرب
يف ُمكبل رجٍل من والعطف النجدة تطلُب أنت املسكني، «رزوال» يا أسفاه «وا فقال:
دام ما املحبَّة، أجاوبك ولن لك، االكرتاث بعدم أتظاهر سوف فيه. أنت مما أضيَق أصفاد

الفراق.» عند املرارة اشتداد إىل إال يؤدي لن ذلك
الصباح تباشري يسبق الذي القاتل امُلعتم الفجر وانقشع الليل، ساعات انقضت وهكذا
اندلع إن وما األفق، فوق وعال قرصالشمس من األول الخيط أرشق إن ما ولكن سوريا، يف
إذ الركب بلَغه الذي القفر فوق تنتِثر كانت التي — الندى قطرات يف وتألَّق األول الشعاع
وأخذ روايته، عليه وقطع اص، القصَّ صوت عىل الجهوري الحكيم صوت عال حتى — ذاك
كل املنائر فوق املساجد يف املؤذنون به يُدوِّي الذي امَلهيب النداء ذلك الرمال فوق يُردِّد
عىل حي الصالة، عىل حي هللا. إال إله ال الصالة، عىل حي الصالة، عىل «حيَّ ويقول: صباح،
عىل حيَّ الفناء. إىل الدار هذه الصالة، عىل حيَّ الصالة، عىل حيَّ هللا. رسول محمد الصالة،

قريب.»1 الحساب يوم إنَّ الصالة، عىل حيَّ الصالة،
شطر وجوههم وولُّوا الجياد، فوق من جميًعا املسلمون نزل البرص، مْلح من أرسع ويف
عبارة يف — ونبيَّه ربَّه منهم كلٌّ ودعا باملاء، الوضوء عن عوًضا بالرمال موا وتيمَّ مكة،

وآثامه. ذنوبه له ويغِفرا بالرعاية يشماله أن — حارة موجزة
قلبه يف تألَّم بعينها، الوثنية إال يحسبه ال بعمٍل يقومون أقرانه كنث السري رأى وملَّا
يكن وإن هذه، وحماستهم إخالصهم فيهم يُجلَّ أن إال يَسْعُه لم ذلك رغم ولكنه نفسه، ويف
من أطهر بدعاء ذاته هو هللا إىل يرضع أن عىل إيمانهم حرارة واستحثَّتْه الضالل. طريق يف
مشاركة إىل به دفع الذي الجديد اإلحساس هذا من — ذلك مع — عجب ولكنه دعائهم،

اإلسالم. يف املرشوعة األذان صيغة هذه ليست 1
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الذين األعراب أولئك — ابتهالهم غري بابتهاٍل يكن وإن حتى — الصالة يف األعراب أولئك
فيها وأرشق املعجزات، عجائب فيها قامت التي باألرض ُمشينًا إجراًما صالتهم يف رأى

الخالص.2 نجم
ر يتفجَّ كان — الغريبة البيئة هذه يف كنث السري به ع ترضَّ الذي — االبتهال هذا
التي الخواطر تهدئة يف املعهود األثر له وكان الديني، بالواجب خالص طبعي شعور من
املسيحي وتقرُّب األخرى. إثر واحدًة عليه توالت التي النكبات هذه من طويًال اضطربت
كنَّا إن ألنَّا األرزاء، تحت الصرب يف درٍس خري يُعلمه ا جادٍّ مخلًصا ار القهَّ الواحد عرش إىل
بالرضاعة نتظاهر أن لنا فكيف إليه نيسء كنَّا وإن إليه، نُيسء إذن فنحن هللا بُحكم نربَم
بما ِقيست إذا وهبائها الفانية الدار هذه بعبث عبارة كل يف نُقرُّ صلواتنا يف كنَّا إن أو إليه؟
وللشهوات للدنيا ونسمح الغيوب م عالَّ خداع يف نأُمل أن لنا فكيف والبقاء، الخلود دار يف
يكن لم كنث السري ولكن توٍّا؟ هلل الخاشع الدعاء وبعد بل حني، كل يف تتملََّكنا أن الدنيوية
بما للقيام أو للخنوع استعداًدا أكثر بأنه وشعر والقوة، بالراحة أحسَّ فلقد هؤالء؛ من

والعناء. العمل من الظروف تتطلَّبه
وواصل املسري، واستأنفت الِجمال، ظهور إىل عادت قد ذاك إذ األعراب جماعة وكان
منصِتني؛ ُمصغني — كانوا كما — يعودوا لم سامعيه ولكنَّ روايته، حبل اص القصَّ حَسن
يُهرول عاد واآلن القصري، الصف يمني إىل األرض من نشٍز عىل صعد قد الخيَّالة أحد كان
ورشعت الفرسان، من خمسة أو بأربعٍة بعث ذلك إثر وعىل يُحادثه، وأخذ الحكيم إىل مرسًعا
كأنهم بالنظرات، تتبعهم — رجًال ثالثني أو عرشين من نحٌو تُها وعدَّ — الصغرية القافلة
حسن رأى وملَّا بالرش. يُنِذر أو بالخري يبرشِّ ما تقهُقرهم أو تقدُّمهم أو شاراتهم يف قوم
القافلة، جناح يف امُلريبة املظاهر هذه نفسه هو رصفتْه ملَّا ُقل أو ُمنصتني، غري سامعيه أن
راكٌب الصابر البعري يحدو حينما إال يضطِرب ال صمٍت يف الركب وسار الغناء، عن وقف
وعىل خافت همٍس يف جاره إىل الحكيم أتباع من قِلق رجل يتحدَّث حينما أو الركبان، من

عجل.
قد كان ما قافلتهم عن أخفت الرمال من رابيٍة سفح أتوا حتى الركود هذا عىل وبَُقوا
ينيف، ما أو ميٍل بُعد عىل يرى أن ذاك إذ كنث السري واستطاع الذُّعر، إىل بطالئعهم حدا

فلسطني. أرض يقصد 2
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من قافلة أنه فأدرك امُلحنَّك بَعني إليه نظر رسيًعا، الصحراء قلب يف يتحرَّك أسود شيئًا
األشعة يعكس الذي امُلتالِحق الكثيف الوميض وكان عديًدا، قافلتهم من أوَفُر الفرسان
كامل يف األوروبيني من ثُلَّة كانت الجماعة تلك أن عىل يدلُّ املرشقة الشمس من األفقية

وسالحهم. ِتهم ُعدَّ
النفوس يف خوٍف عن تنمُّ قلقة جازعة نظراٍت زعيمهم عىل الحكيم فرسان فألقى
بعث ثم للصالة، قومه دعا حينما كان كما الجأش رابط رزينًا فلِبث الحكيم أما شديد،
أولئك من — الحذَر لهما سمح ما — يدنوا أن وأمَرهما الركبان فرسانه خيار من باثنني
وَمراميهم صفاتهم يتعرَّفا وأن دقيق، وجٍه عىل عديدهم يَرُقبا وأن الصحراء، يف املسافرين
القافلة عىل يُقبل وهو كان — الخطر ِشبه أو — الخطر وهذا سبيًال؛ ذلك إىل استطاعا إن

موقفه. وإىل نفسه إىل كنث السري فتنبَّه غافل، كل يحثُّ حافًزا
فِممَّ كذلك، كانوا فإن مسيحيني، فرسانًا إال الرجال أولئك إخال «ما للحكيم: وقال

خائف؟» أنت
ثم وازدراء، باستخفاٍف كنث السري لفظ ُمردًدا «خائف!» قائًال: الحكيم عليه فردَّ
يفعلون.» ما أسوأ الرجال أرشار من يرتِقب أبًدا ولكنه هللا، غري يخىش ال الحكيم «إنَّ قال:
يف الحنث تخىش فلماذا الهدنة، وقت يف ونحن مسيحيون، «إنهم كنث: السري فقال

العهود؟»
يعرفوا أن عهودهم عليهم تحظر الذين القساوسة من املعبد جنود «هم الحكيم: فقال
وأغصانًا! وفروًعا جذوًرا هللا رسول يا بالوباء أِصبهم فيهم؛ الثقة أو املسلمني ُمهادنة
وأحوال فرتات لهم فلسطني غزاة من غريهم إن وزور. بُهتان وعهودهم حرب، ِسلُمهم
يخِفض فيليب والنرس عفا، ظفر إذا األسد فرتشارد والرحمة؛ بالشفقة قلوبهم فيها تَُرشب
هذه ولكن النوم، إىل أوى بطنُه امتألت إذا النمسا ُدب وحتى الفريسة، أصاب إذا جناحه
ترى أما وتغتِصب؛ تسلُب فيما الشبَع وال السكون تعرف ال الجياع الذئاب من العشرية
وأتباعهم ِغلمانهم ترى هنالك رشًقا؟ يسريون وأنهم جماعتهم، من عدًدا فصلوا قد أنهم
يُحولوا كي — تهم لِخفَّ — بهم بعثوا والذين اللعينة، الخفيَّة مبادئهم عىل يُنشئونهم الذين

الصحراء.» بحرب منهم أعلم أنا والفشل؛ بالخيبة ليبوءُنَّ وهللا ولكن املاء، وبني بيننا
االسرتخاء من الحال يف وُمحيَّاه مسلكه وتبدَّل كلمات، بضع ضبَّاطه كبري إىل ه وجَّ ثم
تعودوا ا ممَّ أكثر التأُمل تعوَّدوا الذين الُحكماء صفات من الرشق يف وهما — والوقار
نشاطه يَستفزُّ الباسل الجندي صفات من وهما — والكربياء ة بالِهمَّ الظهور إىل — الحركة

به. ويستخفُّ بعيد من يلَمُحه الخطر دنوُّ
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«أدنبك»: له قال أن ا فلمَّ آخر، وجه كنث السري َعيني يف له كان امُلقبل الخطر هذا ولكنَّ
الجأش. رابط ُمطمئنٍّا بالنفي أجابه جواري.» أبًدا وتلزم ل تتمهَّ أن «عليك

نفيس عىل أخذُت رجاًال أرى هنالك جني، ُمدجَّ بالسالح صحابي أرى «هنالك وقال:
أن أستطيع ال إني املبارك. خالِصنا عالمة تتألَّق رايتهم وعىل — أموت أو أقاتل أن أمامهم

الهالل.» صحبة إىل الصليب من أفرَّ
الهدنة، الحنثيفرشوط إخفاء استطاعوا لو وهللا جاهل! من بك «أحِمْق الحكيم: فقال

املوت.» بك يُنزلوا أن هو عمل من به يقطعون ما أول لكان
استطعُت إن ولكني ذلك، من ِحذرها لنفيس آُخذ أن «عيلَّ قائًال: كنث السري فأجاب

ذلك.» بعد واحدة لحظًة بها أتكبَّل فلن ار الكفَّ قيود عني أنزع أن
تتبعني.» أن آُمرك فأنا «إذن الحكيم: فقال

أنك ولوال بي، صنعَت جميل لوال وهللا «تأمُرني! وقال: غاضبًا كنث السري فأجابه
تُكبلهما أن بوسعك كان اللتنَي اليدين هاتنَي بحرية لثقتك َمدين أني ولوال خريًا، بي أردَت
الهني باألمر ليس — أعزل السالح من كنُت وإن — إرغامي أنَّ ألريتُك ذلك لوال باألصفاد،

اليسري.» أو
نفيس.» وهو الوقت نضيع إنَّنا وكفى، هذا «حسبُك وقال: العربي الطبيب فأجاب

ملن نذيًرا ، أجشَّ عاليًا صياًحا وصاح الفضاء، يف بساعده ح لوَّ حتى حديثه أتمَّ إن وما
حبلُه، انقطع عقد وكأنهم البادية، صدر عىل جميًعا الفور عىل فتفرَّقوا حاشيته، يف كان
أن من يُمكِّنه ما الوقت من كنث السري لدى يكن ولم ناحية. يف منها كلٌّ حبَّاته وانتثَرت
لجواده وأطلق فرِسه بزمام أمسك عينها اللحظة تلك يف الحكيم ألن ذلك، بعد جرى ما يرُقب
الُقدرة االسكتلندي الفارس تسلُب أن كادت وبرسعٍة الخاطف، كالربق مًعا وانطلقا العنان،
مدرَّب كنث والسري العجز؛ كلَّ لعجز املسري عن قائده يوِقف أن أراد ولنئ الشهيق، عىل
يكن لم — ذلك رغم — جياد من امتطى ما أخفَّ ولكنَّ أظفاره، نعومة منذ الفروسية عىل
وكأنهما النْقع، وراءهما الجوادان وأثار العربي. الحكيم بخيول قيس إذا كالسلحفاة إال
وبِقيَت تفُرتا، لم قوَّتَيهما فإن ذلك ومع لحظات، يف الفراِسخ ويطِويان نهبًا، الفالَة ينهبان
تها وخفَّ بيُرسها كلها والحركة العجيب. الَعْدو هذا بدآ حينما كانت كما خالصًة أنفاسهما
إال اللهم أليٌم شعور يصحبْها ولم األديم، عىل بالركض منها أشبََه الهواء يف بالتحليق كانت
الذي س التنفُّ وُعرس فائقة، برسعٍة يتحرَّك وهو بطبيعته املرء به يحسُّ الذي الرعب ذلك

الريح. برسعة الفضاء شقِّ عن ينشأ
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البرشية مجهود يقُرص الذي الرائع، الركض هذا بعد الساعة عىل ينيف ما ومىض
بات حتى الخيل، ُخطى من وأبطأ َسريه من الحكيم أرخى ثم به، اللحاق عن بأرسها
هادئ صوٍت يف خيوله جدارة عن طويًال حديثًا االسكتلندي يحدِّث ورشع ُمحتمًال، عْدُوها
مقطوع واالسكتلندي انقضت، التي الساعة يف قَدَميه عىل يميش كان إنما كأنه ُمطمنئ،
العدو هذا رسعة من شديد دواٍر يف كله وجسُمه السمع، قليل البرص، أعىش األنفاس،

ًقا. تدفُّ صاحبه من ق تتدفَّ كانت التي الكلمات يفهم يَكْد فلم الشديد،
يشء كلَّ برسعتها تُباري الجناح» «ذات ب تعَرف ساللة من الخيول «هذه العربي: قال
الضأن لحم من وقليًال بالتوابل، ممزوًجا الذهبي اليمن شعري تطَعم وهي النبي، براق عدا
شبابها، يف كما نشيطة َشيبها يف وهي بها، ليظَفر يملك ما بذل ملٍك من وكم ف. امُلجفَّ
الفصيلة هذه من جواًدا بَمتْنه عال من أول — امُلسلمني استثنَينا إذا — النرصاني أيها وأنت
«أسد بحقٍّ ى ويُسمَّ وخليفته قريبه وهو وجهه، هللا كرَّم لعيل النبي هدايا من وهي الكريمة،
التي الفرس وأنَّ خفيًفا، ا مسٍّ إال الكرام الخيول هذه يمسُّ ال الزمن أن عرفَت هالَّ هللا».
وبرسعتها بقوَّتها تحتفظ تزال وما عاًما وعرشين خمسًة رت عمَّ قد اآلن صهوتها تمتطي
أن من أكثر إىل َمسريها يف احتاجت ما يدك، من حنكًة أكثر يٍد يف عنانها كان ولو الفطرية،
يتقدَّمون وسائل املؤمنني عىل خلع الذي الكريم نبينا عىل هللا صىل بزمامها؛ الراكب يُمسك
يحملون! ما ِثقل من يُنهكون بالحديد امُلتَِّشحني خصومهم تجعل وسائل رون؛ ويتأخَّ بها
جاهدت بعدما األنفاس، منها وتصاعدت املعبد، أصحاب األوغاد أولئك خيول نفخت ذا كم
الجياد هذه بخطاها نهبَْت ما ُعرشمعشار تطوى كي الصحراء رمال يف بحوافرها ورضبت

عرق!» من واحدة قطرٌة امللساء الناعمة ظهوَرها تعلو أو مرًة د تتنهَّ أن دون الفوارس
يسْعه لم انتباهه، قوَّة ويستجِمع أنفاسه، يسرتدُّ االسكتلندي الفارس بدأ حينما واآلن
الركض يف الرشق أهل من امُلقاتلون هؤالء بها يتميَّز التي بامليزة نفسه يف يعرتف أن إال
املستوية الرملية والصحاري املالءمة كلَّ تلتئم ميزة وهي مرتاجعني، أو ُمهاجمني بالخيول
بما له يُقرَّ بأن امُلسلم ذلك كربياء من يزيد أن إىل يُِرد لم ولكنه وسوريا، العرب بالد يف
واستطاع حواَليه، ت وتلفَّ الحديث، مواصلة عن توقَّف فقد ولذا فضل، من لنفسه يزعم كان
غريبة ليست بالًدا يشقُّ إنما بأنه يحسَّ أن — املسري يف وصاحبه أبطأ بعدما — حينئٍذ

عنه.
التي دة امُلعقَّ الشاهقة الجبال وسلسلة الكئيبة، ومياهه الجرداء، امليت البحر فتخوم
عىل األخرض الوحيد املكان منها يتألَّف التي املتالصقة والنخيل يساره، إىل ترتفع كانت
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الذكر عن تغيب لن مرًة العني عليها وقعت إْن مشاهد وهي — الجرداء القفار صدر
باسم املعروفة العني من يقِرتبان كانا وصاحبه أنه عىل كنث للسري دلَّ ذلك كل — أبًدا
وبعد «الرضيم». أو شريكوه العربي باألمري مىض فيما لديها التقى التي الصحراء»، «درَّة
أن كنث السري الحكيم ودعا العني، جوار إىل جواديهما الرُجالن أوقف اللحظات من قليٍل
من جواديهما وجرَّدا مطمئنة، داٍر يف كأنه الراحة إىل يأوي وأن الحصان، ظهر عن ينزل
من الفرسان خيار من بعًضا ألنَّ عناية، من يكفيهما ما ذلك يف الحكيم ورأى زماَميهما،

ذلك. بعد الرضورة تقتضيه بما ويقوم قريب ا عمَّ يقُدم سوف عبيده
وال صاِح يا واَرشْب اطعم «اآلن طعام: من قليًال العشب فوق طرح وقد قال ثم
سلطان يعلو أن ينبغي والجندي الحكيم عقل ولكنَّ يأفل، وقد نجُمه يعلو قد فاملرء تيأس،

النجم.»
يأكل أن وجاهد عريكته، ولِني بوداعته شكِره عن يُبني أن االسكتلندي الفارس وحاول
بهذا كان حينما وموقفه حينذاك، موقفه بني الشاسع البون أنَّ إال ومجاملة، تأدبٍّا شيئًا
واسرتخْت السحاب، مرَّ بخاطره مرَّ النزال، يف وظافًرا األمراء، من رسوًال قبل من املكان
امُللتهبة وعينَه الرسيع، نبضه الحكيم ففحص والكالل، واإلعياء الصوم أثر من البدنية قواه

املتالِحقة. وأنفاسه الحارَّة، ويَده الحمراء،
وأخشن العقل ِصنو وهو — الجسد ولكن ِحكمته، زادت العقل سهر «كلَّما وقال:
ماءٍ من جرعًة خذ نومك يصحَّ ولكي صاح، يا فلتنَْم الراحة؛ معونة إىل يحتاج — مادة منه

اإلكسري.» بهذا ممزوجة
وصبَّ امُلخرَّمة الفضة من صندوق يف البلور من صغرية قارورة صدره من أخرج ثم

الذهب. من صغري قدٍح يف أسود قاتم سائٍل من قليًال
ُركِّب وبما بضعفه اإلنسان ولكن خريات، األرضمن يف لنا هللا أنبت ا ممَّ «هذا قال: ثم
العني عىل يُسِدل النرصاني، كنبيذ قوي الرشاب هذا الرش؛ إىل أحاله ما كثريًا ُسوء من فيه
أغراض يف استُخِدم إن ولكنه املؤوَّد، الصدر عن العبء ف ويُخفِّ النوم، حجاب الساهرة
من ويُقوِّضالحياة العقل، ويُضعف القوى، ويهدُّ األعصاب، يُفتِّت فهو والتهتُّك، االستهتار
الحكيم فالرجل الحاجة، دعتَْك إذا الرشاب هذا فضائل تستغلَّ أن تخَش ال ولكن أساسها،

خيمته.»3 األحمق بها يحرق التي الجذوة بَعني نفسه يُدفئ

األفيون. مركَّبات بعض إىل هنا اإلشارة أن الظاهر 3
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أجادل ال وإني العاقل، الحكيم أيها حذقك من كثريًا شهدُت «لقد كنث: السري فقال
برمانة موثوًقا وكان بُرِده يف التفَّ ثم العني، من بماء ممزوًجا املخدِّر وابتلع نُصحك.» يف
يُزر ولم املرجوَّة. الراحة ب يرتقَّ الظل يف ُمسرتخيًا الطبيب إلرشاد وفًقا واستلقى رسجه،
وال اليقظة إىل هي ال اللذيذة، اإلحساسات من سلسلة عليه وتواَلْت األمر، أول الكرى عينيه
صار وما بوجوده يُحسُّ يزل وملَّا — فيها شعر حاٌل ذلك بعد عَرتْه ثم النهوض، إىل هي
يشهد كأنه وبطمأنينٍة بل أسف، أو ذُعٍر بغري به مرَّ ما ل يتأمَّ أن يستطيع بأنه — إليه
مايضحياته. يف عمل ما إىل ينُظر جسم بغري روح كأنه أو املرسح، عىل ُممثَّلة نوائبه قصة
املستقبل إىل باملايض، الشعور فيه يفقد أن كاد الذي الهجوع، هذا من بخواطره انتقل ثم
بألواٍن يتألَّق — رجاء من ليسوراءها ُمعتمة ُسحٍب من عليه يُخيِّم ما كل رغم — كان الذي
خريًا يُبدع أن الظرف— هذا من خري ظرٍف يف وهو — املحدود الضيِّق ِلخياِله كان ما زاهية
الفارس هذا األسري، الطريد هذا فإن إرهاًفا؛ حاالته أشدِّ يف الخيال يكون حينما حتى منها،
يف األمل، مجال عن بعيٍد مًدى عىل سعادته رجاء عقد الذي اليائس، امُلحب هذا بل امَلهني،
وقٍت يف يظفر أن أكيًدا رجاءً يرجو كان يريد، فيما أزره يشدُّ ال الذي القايس القَدر أيدي
شيئًا تُظِلم الذهنية الصورة هذه أخذت ثم املوصول. والحب الذِّكر وبُعد بالحرية بعيد غري
الغروب، ساعة تذوي الشمس ة كأشعَّ غامضة ُمبهمًة املِرحة األحالم هذه وأصبحت فشيئًا،
الحكيم، قدمي لدى ُمستلقيًا كنث السري وبِقَي السحيق؛ النسيان َوهدة يف أخريًا هَوْت حتى

فارقته. قد فعًال الحياة كأنَّ روح، بغري جسًدا الرائي لحِسبَه العميقة أنفاسه ولوال

273





الثالثوالعرشون الفصل

املوحشة املشاهد هذه وسط
يَديه، السحر مدَّ

العجيب، الرسِّ ذات األرض هذه وجه يُغري
القفار فيايف من حواَلينا ما تبدَّى حتى

األحالم. ترَّهات أبدَعتْه عبثًا

ألستلفو خيالية روايات من

التي تلك تُخالف بيئٍة يف نفسه ألفى العميق، الطويل السبات هذا من النمر فارس هبَّ ملَّا
من السحر بدَّل هل أم األحالم، يف ُمستغرًقا فتئ ما هو هل يْدِر ولم أحضانها، يف نام
الوثرية، الرشق ُفُرش دونه ِفراش عىل ُملًقى الرطب العشب بعد نفسه رأى فقد بيئته،
تحت يرتدي كان الذي الجلد ثوب عنه ونزعت رحيمة، يٌد نعاسه خالل إليه امتدَّت وقد
وما الحرير. من فضفاًضا وثوبًا الرقيق الكتان من للنَّوم رداءً عنه عوًضا وألبستْه درِعه،
يتألَّق الحرير، من رسادٍق يف يرُقد فهو اآلن أما الصحراء، نخيل غري يُظلِّله قبل من كان
يَقي الرقيق الحرير من خفيف ستار رسيره حول انترش وقد الصني. نسيج ألوان بأزهى
له حول ال دائمة فريسًة — األقاليم هذه يف حلَّ مذ — لها وقع التي الحرشات من نعاسه
ما كلُّ فكان ا، حقٍّ يِقظ أنه لنفسه يُثبت أن يُريد كأنه حواَليه الفارس ت وتلفَّ َطول. وال
داخله، ض ُفضِّ السْدر من طست أُعدَّ فقد وجالله، َمخدعه سناء عن ينمُّ بِرصه تحت وقع
صغري قائٍم عىل الرسير جوار وإىل فيه، أُلقيت التي العطور عبق منه يفوح املحمل، خفيف
مذاُقه كالثلج، بارًدا األصناف، أفخر من رشابًا يحوي ة الفضَّ من إناء ُوضع األبنوس من



الطلسم

كل الفارس ينفض ولكي اللذَّة؛ فائق ِشهيٌّ القوي املخدِّر تناُول عِقَب الذي الظمأ بعد
لذَّة ذلك يف له وكانت ام، الحمَّ يستخِدم أن اعتزم الدواء، خلََّفه الذي الثَمل آثار من أثر
أن من نفسه إىل أحبَّ يكن لم الهند، صوف من ِبقطيلٍة جسَده ف جفَّ وبعدما وانتعاش،
الخارج يف العاَلم كان إن ويرى يخرج أن يستطيع حتى الخشن، ملبسه ارتداء إىل يعود
يف وجد بل اللباس، هذا عىل يعثُر لم ولكنه نومه، مقرُّ تبدَّل كما وجهه، غري وجًها بدَّل قد
جليل، بأمرٍي يليق ا ممَّ وكلها وخنجر، حسام ومعه النفيس، النسيج من عربيٍّا رداءً مكانه
يكون أن يخىش كان ما ولشدَّ الفارطة، العناية هذه عىل بالباعث يتخرَّص أن يستطع ولم
السلطان عن ا حقٍّ يعِرف كان فلقد وعقيدته، ِدينه عن يتزحزح أن الرعاية هذه من القصد
حساٍب بغري العطايا يكيل فكان عاليًا، قدًرا األوروبية والبسالة األوروبي الِعْلم ر يُقدِّ أنه
ُمتورًِّعا نفسه عىل الصليب عالمة كنث السري رسم فقد ولذا العمامة، بلبس ويُغريهم ألرساه
النية عَقَد تماًما ذلك له يتمَّ ولكي واألحابيل، الشباك هذه كلَّ يتحدَّى أن واعتزم خاشًعا،
كان ولكنه يسري، بقدٍر والرفاهية الرتَف أسباب من بسخاءٍ له ِكيل مما يُفيد أن عىل عامًدا
الفسطاط خارج يظهر أن به يليق ال أنه يدرك وكان جفونه، يف وثَِقل رأسه، يف بدواٍر يحسُّ

أخرى. مرًة بذراَعيه الكرى وطوََّقه الفراش، عىل فاستلقى عار، وهو
مدخل لدى وهو الطبيب صوت أيقظه فقد متصًال، يكن لم املرة هذه نعاسه ولكنَّ
كالمه ختم ثم الراحة، من وافٍر بقسٍط أخذ هل ويسأل ته، صحَّ عن يستفرس الفسطاط

خيمتك؟» أدخل أن يل فهل الباب، عىل مسدوًال الستار أرى «إني بقوله:
فأجاب مركزه يُنسيه ا حدٍّ به تبلُغ لم الدهشة أن له يظهر أن كنث السري واعتزم

العبد.» فسطاط يلِج كي اإلذن يُطلق أن إىل بحاجٍة السيد «ليس قائًال:
سيًدا؟» أتيتُك ما أني «وهْب وقال: يدخل أن دون الحكيم فأجاب
َقيد.» بغري مريضه رسير إىل يدُخل أن «للطبيب الفارس: فقال

أدخل أن قبل اإلذن إليك أطلب زلُت ما فإني ولذا طبيبًا؛ اآلن أتيتُك «وما الحكيم: وقال
خيمتك.» خباء تحت

ولقد صديًقا، جاء ملن مرصاعيه عىل مفتوح الصديق «بيت وقال: كنث، السري فأجاب
صديق.» يل أنك اآلن حتى أريتني

أتيتُك ما أني «وهْب قومه: بني بني املألوفة الكناية بأسلوب الرشقي الحكيم فقال
صديًقا؟»
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من وكن شئَت، كما «تعاَل قال: املراوغة هذه من االسكتلندي الفارس صرب نفد وملا
الدخول.» من أمنعك أن أحب، وال بل أستطيع، ال أني تعرف فإنك شئَت؛

كريم.» عدل اآلن ولكني القديم، عدوك بصفتي إذن آتيك «فإني الحكيم: فقال
«أدنبك» صوته يف بِقَي كنث السري رسير جوار إىل وقف وملا يتكلَّم، وهو دخل ثم
الكردستاني «الرضيم» أنه عىل تدلُّ كانت كلها ومالمحه زريَّة هيئته ولكن العربي، الطبيب
يختفي أن الشبح هذا من ينتِظر وكأنه كنث السري فيه فحدَّق «شريكوه»، باسم املعروف

الخيال. يخلُُقها التي الصورة تختفي كما
شيئًا عرف جنديٍّا ترى أن — معروف مقاتل وأنت — يُدهشك «هل «الرضيم»: فقال
د يُضمِّ كيف يعرف أن له ينبغي الكامل الفارس أنَّ النرصاني أيها اعَلم الشفاء؟ فنِّ من
كور يف سيفه يُرِهف كيف يعرف وأن صهوته، يمتطي كيف يعرف كما جواده جراح
كما السالح يجلو كيف يعرف وأن الوغى، ساحة يف يستخِدمه كيف يعرف كما الحداد
كيف يعرف كما الجراح يشفي كيف يعرف أن يجب ذلك كل وفوق يَمتِشقه؛ كيف يعرف

يُثخنها.»
أغمض ثم يتكلَّم، والعربي واألخرى اآلونة بني عينيه يغلق املسيحي الفارس وكان
وعمامته ود، السُّ الفضفاضة الطويلة ثيابه يف الحكيم صورة ُمخيلته يف وتمثَّل جفنَيه،
العمامة من عرف حتى عينَيه فتح إن وما الرَّصني. الثابت وُمحيَّاه امُلرتفعة، الترتية
الذي بالفضة، املجدول الحديد ِحَلق من املصنوع والقميص بالجواهر، عة امُلرصَّ الرشيقة
وقار من أثر بها يُعد لم التي الطلعة ومن بجسمه، الرجل ترنَّح كلما ويلمع يتألَّق كان
لحية سوى اآلن منه يبَق (ولم الكث الشعر يُظلِّله يعد لم الذي املرشق الوجه ومن الِعلم،

الحكيم. ال الجندي هو أمامه املاثل أنَّ عرف جميلة) مشذَّبة
الرجال أنَّ تلحظ ولم الدنيا هذه يف رسَت كيف عجبًا! ذاهًال؟ فتئَت «أفما األمري: وقال
ظاهرك؟» عنك ينمُّ كما أنت هل نفسك؛ إىل انظر ظاهرهم! عليهم يدلُّ كما دائًما ليسوا

املسيحيني معسكر يف ظاهري إنَّ أندراوس. القديس وحقُّ ، «كالَّ قائًال: الفارس فصاح
ذنوبي.» رغم ُمخلص رجل أني أعرف وأنا الخائن، الجندي ظاهر بأرسه

الطعام ملح من تناولنا قد كنَّا وملَّا كذلك، عرفتُك لقد «وهللا وقال: «الرضيم» فأجابه
تزال ما أنت ملاذا تني خربَّ هالَّ ولكن والعار، املوت من أنقذك أن ِذمتي يف أنَّ رأيُت فقد مًعا
إليك بعثُت التي الثياب هل أم السماء؟ كبد يف رضبت قد الشمس أن تعَلم أفما فراشك، عىل

بملبسك؟» تليق ال ناقتي ظهر عىل

277



الطلسم

الرقِّ ثياب أعطني خليًقا. به لسُت ولكني بي، تليق إنها «كالَّ وقال: الفارس فأجابه
الرشقي املقاتل زيِّ ارتداء أطيق ال ولكني مرسوًرا، جذًال أرتِدها النبيل «الرضيم» أيها

امُلسلمني.» عمامة ولبس الُحر،
لنا ُحقَّ حتى ديَدنَكم الرِّيبة اتخذتم ٌة أمَّ إنكم النرصاني؛ «أيها قائًال: األمري فأجاب
سوى اإلسالم حظرية يف يُدخل أن يحبُّ ال الدين صالح إن لك أُقل ألم فيكم؛ نرتاب أن
من ليسا كالهما واللني الشدَّة إنما برشيعته؟ يدينوا ألْن الكريم النبي يهديهم الذين أولئك
ربه من بمعجزٍة بُرصه لألعمى ارتدَّ ملَّا صاح! يا إيلَّ استِمع الحنيف. الدين نرش يف سياسته
أن عىل قادًرا كان الدار هذه من طبيبًا أن أفتظنُّ هللا؛ بإرادة الغشاوة عينَيه عن سقطت
ِبعدَّته املريض يُعذِّب أن إال الطبيب هذا مِلثل كان ما . كالَّ الرجل؟ عينَي عن الحجاب يزيل
أعمى وما رضيًرا، يبقى سوف الرضير ولكن وُمنبهاته، ببلسمه عنه ف يُخفِّ أن أو وآالته،
يجني كي اإلسالم، رشيعة واتَّبع العمامة َلِبس من الفرنجة بني كان إن كذلك، إال البصرية
السلطان. له ها شقَّ وما الغواية، طريق سلك الذي وهو له، ضمري ال آثم فهو الحرام املال
جحيم تحت جحيٍم يف سافلني، أسفل يف به وُزجَّ نفاقه جزاء اآلخرة الدار يف القى ما وإذا
وهي الزقوم، شجرة من يأُكل أن عليه وقىض األوثان، وعبََدة حرة والسَّ واليهود النصارى
فلرتتَِد وإذن السلطان. عنق يف ال عنِقه يف وجزاؤه فإثمه الشياطني، رءوس طْلُعها شجرة
فإنَّ الدين صالح معسكر إىل رسَت إن ألنك شك، أو ريبة تُداخلك وال لباس، من لك أُعدَّ ما

واملهانة.» وللمذلَّة بل والرقابة، ة للمشقَّ يُعرِّضك الوطني زيك
واحرستاه! الدين؟ صالح معسكر إىل رسُت «إن األمري: ألفاظ ًدا ُمردِّ كنث السري فقال

شئَت؟» حيثما أذهب أال يل وهل طليق، رجل أنا هل ني خربِّ
الصحراء يف بالرمال تلعب التي كالريح حرٍّا وانطلق شئَت، أنَّى «ِرس األمري: فقال
ي، كفِّ من ينِزعه أن وكاد ُمهندي، ى تلقَّ الذي النبيل للعدوِّ كان ما أرادت؛ حيثما وتُثريها
أن عىل انك يَحضَّ والسلطان املال كان لو وهللا ظباته. تحت خرَّ كمن عبًدا يل يكون أن
السلطان، ِهبات نفسه عىل أبى الذي الرجل أن أخىش ولكني لك، لكفلتُهما ِتنا أُمَّ إىل تنضمَّ

يريد.» فيما ُحرٌّ إنه له أقول وأنا اآلن، يقبلها لن أن رأسه، عىل مشهور والسيف
طريًقا تُريني أن واجتِنْب النبيل، األمري أيها نعمتك عيلَّ «أَتِمْم كنث: السري فقال
— برفقك طوَّقتَني وقد — لك أُعربِّ أن يل واسمح أسلكها، أن ضمريي عيلَّ يأبى للمثوبة

قمينًا.» به لسُت الذي الجد وهذا الكريم، السخاء لهذا عرفاني عن
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وما معي، حديثك يكن ألم قمينًا، به لسَت إنك تُقل «ال قائًال: «الرضيم» األمري فأجابه
ُمتخفيًا أسري أن بي دفع ما هو رتشارد امللك بالط لن يُجمِّ الالئي الِحسان عن يل رويَت
بجالل عيناي تكتِحل أن إىل أرى، سوف وما رأيت، ما أروع هو بمنظٍر وأظفر هناك، إىل

الجنان؟»
قد الحديث بأن أحسَّ وكأنه أخرى، والشحوب مرة الحمرة كنث السري وجَه فتناوبَْت

أفهمك.» ال «إني قال: ثم أليم، اس حسَّ وتٍر عىل يرضب أخذ
قد رتشارد امللك رسادق يف شاهدُت الذي املنظر كان إن تفهمني! «ال األمري: به فصاح
ذاك إذ كنَت إنك نعم املهرج. يد يف الخشبي العضب حدِّ من أكلُّ فبُرصك إذن تراه، أن فاتك
َلَمحاِتهما ُمقلتيَّ من لصوَّبُت جذعي عن رأيسيسُقط كان لو فوهللا أنا أما املوت، ُحكم تحت
الُحور أولئك صوب رأيس وَلتدحَرج حبور، وُكيل الحسناء الصور تلك عىل الكليلة األخرية
إنجلرتا، ملكة شهدُت هنالك — أرديتهنَّ أهداب امُلرتِعدتنَي بشفتَيه يلثم جماًال، البارعات
تشعُّ التي تلك ٍة رقَّ أيُّ — بأرسه العاَلم عىل ملكة تكون بأن جديرة الفاتن بُحسنها وهي
بالرحمن أقسمُت امُلتهدِّل! الذهبي فرعها يف يتألَّق الذي ذلك بريق وأي الزرقاء! عينها من
العناق.» بأَحرِّ هذي من بأحقَّ اللؤلُئي الخلود كأس يل تُقدِّم سوف التي الحوراء أحسب ما
رتشارد زوج عن تتحدَّث إنك العربي، «أيها الجبني: ُمقطِّب عابًسا كنث السري فقال
اللواتي النساء تُذَكر كما يذكروها أو فيها يُفكروا أن للرجال ليس امرأة وهي إنجلرتا، ملك

واجب.» احرتامها كملكٍة يذكرونها وإنما حيازتُهن، تجوز
تحملون الذي الُخرايف إجاللكم نسيُت لقد وهللا الرحمة، «ناشدتُك العربي: فقال
يقنٍي عىل وإني وامُلواتاة، بالعشق منهنَّ أقَمَن والعبادة باإلعجاب تحسبونهنَّ الالئي للنساء
حركٍة كل تنمُّ التي الضعيفة، الرقيقة املخلوقة لتلك الرفيع اإلجالل هذا تكنُّ كنَت إن أنك
الجدائل ذات فإنَّ الصميم، حتى امرأٌة أنها عىل تنُظر، نظرٍة وكل خطاها، من خطوٍة وكل
الخالصة؛ العبادة عن يقلُّ ال بما منك جديرة والَرشف، النبل عن تنمُّ التي والعني ود، السُّ
صدِّقني ولكن والثبات، ة العفَّ من شيئًا الجليل وسيماها قدِّها يف لها أنَّ ا حقٍّ ألقرُّ وإني
امُلحبَّ ذلك أعماقها من لشكَرْت الحيلة، بها وضاقت جريء، ُمحبٌّ عليها أقدم لو املرأة أنَّ

باق.» إله ال فانَّ كمخلوٍق يُعاملها الذي
األسد.» قلب قريبة «احرتم الغضب: بَيِّنة نغمٍة يف كنث السري فقال

لصالح عروًسا لجعلتها احرتمتُها لو الكعبة وحقُّ «أحرتمها! هازئًا: األمري فأجاب
الدين.»
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بأن قمينا ليس الكافر السلطان هذا «إنَّ وقال: مرقده من هبَّ وقد املسيحي فصاح
بقَدَميها!» بالنتاجنت أُديث تطؤها التي األرض يلثم

خنجره، ِمقبض عىل يَده ووضع منافق؟» يا تقول ماذا «ها! وقال: األمري به فصاح
خضلٍة كل لكأنَّ حتى اه وخدَّ شفتاه وارتجفْت الربَّاق، النُّحاس يتألَّق كما جبينُه وتألَّق
الفارس ولكنَّ الفطري، بالغضب ت أحسَّ كأنها وتلتوي تهتزُّ أخذت قد ِلحيته خضالت من
وما الهائج، العربي لهذا يرتَْع لم رتشارد، الغاضب اللَّيث وجه يف وقف الذي االسكتلندي،

الحانق. كالنمر إال ثورته يف هو
«وهللا وقال: عينَيه يف للُجبن أثر وال مطبوقتان، وذراعاه حديثه كنث السري واصل ثم
األحياء وجه يف — راكبًا أو راجًال — قلت ا عمَّ مدافًعا ألقفنَّ طليقتنَي يداي كانت طاملا
املناجل هذه من عرشين يُحطِّم أن الكريم العريض هذا سيفي عىل كثريًا وليس جميًعا،

الصغري. وخنجره املعقوف، األمري سيف إىل مشريًا واملثاقب.»
لم األوىل حركته كأن سالحه عن يَده ورفع يتكلَّم، واملسيحي العربي ثائرة فهدأت

ثورته. وطيس يف فتئ ما ولكنه معنى، لها يكن
هذا بقولك يقول من إنَّ والنار، الجنة مفتاح وهو صاح، يا النبي سيف «وحقُّ وقال:
ُمسلًما فإن — تعبريك حدِّ عىل — طليقتنَي يداك كانت لو أن صدِّقني وزنًا! ِلحياته يُقيم ال

جديد.» من الحديد أصفاد يف تكبَّلتا لو لتودُّ حتى طويًال يشغلهما قد مؤمنًا واحًدا
هذا.» من يل خري اللَّوح بعظام أبرتهما ألْن «وهللا قائًال: كنث السري فأجاب

وليس اآلن، يديك تغلُّ الرقيقة العاطفة فهذه «إذن ًدا: تودُّ أكثر نغٍم يف العربي له فقال
يف ثانيًة نلتقي وربما وبسالة، قوًة ُمتكافئنَي اآلن قبل كنَّا لقد رساحهما؛ أُطِلق أن عزمي يف
صديقان، فنحن اآلن أما أخيه! قبل خصمه من يفصل من لعار ويا العادلة، النزال ساحة

والتحدِّي.» العبارة شديد ال العون منك ألنتظر وإني
من فرتة بينهما كانت ثم صديقان.» نحن «أجل عبارته: ًدا ُمردِّ الفارس فأجابه
يثوب ثم هياُجه يشتدُّ كاللَّيث بُخطاه، الفسطاط فيها يجوب امُلتَِّقد العربي أخذ السكون،
من أكثر وهو — األوروبي أما عرينِه. يف للراحة يستلقي أن قبل دِمه حرارة إطفاء إىل
رغم — ريب ال — كان ولكنه منهما، يُبدِّل ال وهيئته وقفته يف لِبث فقد — برودة صاحبه

انتظار. غري عىل واشتعلْت غضبًا دت توقَّ وقد مشاعره إطفاء يُكابد ذلك
أراد ومن طبيب، تعَلم كما إني هاِدئني. األمر هذا يف نُفكِّر «دْعنا العربي: قال ثم
أما الفتيل. فيه ويضع جرحه يسرب الطبيب جاءه إذا ينقِبض أال له ينبغي التئاًما لُجرحه
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رتشارد؛ امللك قريبة املرأة هذه تُحب أنت الداء؛ َمكَمِن عىل إصبعي أضع أن أُوِشك أني ترى
إىل تنُفذان عينيَّ فإن تمزِّقه، فال شئَت إْن أو خواطرك، يسُرت الذي الحجاب ذلك فلتُمزقنَّ

الحجاب.» وراء ما
وطلبُت ربِّه، رحمة الرجل يحبُّ كما أحببتُها «لقد قال: ثم هنيهًة كنث السري فسَكت

السماء.» غفران الجاني يطلُب كما رضاها
بعد؟» تُحبها «أَوما العربي: فقال

هذا قطعَت إال بربِّك قمينًا. ِبُحبِّها أُعد لم إني حرستاه! «وا قائًال: كنث السري فأجاب
كالخناجر.» فؤادي عىل كلماتك إنَّ الحديث؛

هذا لك يثمر أن ترُج أفَلْم يل وُقل لحظة، «عفوك وقال: حديثه «الرضيم» استأنف ثم
الفتاة بهذه ُحبك تعقد أن عىل — مجهول مسكني جندي وأنت — جرسَت حينما الحب

الكريمة.»
اليأس، حليَف يكون أن كاد ُحبي ولكن أَمل، بغري ُحب هناك «ليس الفارس: فقال
موج، إثر موًجا ويطوي ويَسبح فيَسبح الحياة لنفسه يريد الذي ح املالَّ مثل ذلك يف ومثيل
ولكنَّ مرًىس، األفق يف أنَّ فيعَلم األخرى بعد الفينة يراه ناءٍ ضوءٍ من شعاع بِرصه وأمام

يبلَُغه.» لن أنه له تؤكد املنهوكة وأطرافه الواهن قلبَه
األبد؟» إىل الفريد الضوء ذلك وانطفأ األمل غاَص «واآلن «الرضيم»: فقال

إىل «أجل وقال: القبور أطالل جوف عن يصُدر كالصدى بنغٍم كنث السري فأجاب
األبد.»

التي كتلك بعيدة خاطفة السعادة من ملحة ينقصك ما كان إن «أحسب العربي: فقال
غاص الذي واألمل ثانية، يتَِّقد قد الرجاء به عقدَت الذي الضوء فإنَّ قبل، من لك كانت
عواطفك بتغذية االستمتاع إىل الكريم الفارس أيها وتعود يطفو، قد األمواج لَُجج يف منك
كنت كما — األحدوثة طيب الغد إىل بِقيَت فلنئ ة؛ ورقَّ شفوًفا القمر كضياء بغذاءٍ الخيالية
عروس تراها سوف األمراء؛ بنات مكانة عن تقلُّ ال مكانٍة يف معشوقتك ترى فسوف — أبًدا

امُلنتقاة.» الدين صالح
«… لم إن فوهللا وإذن ذلك، تمَّ لو «وددُت االسكتلندي: فقال

بالفعل يُثبت بأن له تسمح ال ظروٍف يف امُلفاخرة يخىش كرجٍل الكالم عن سكت ثم
للسجال؟» السلطان تتحدَّى أنت «هل قائًال: ب وعقَّ العربي فابتسم يقول، ما ِصدق
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بأُوىل الدين صالح عمامة فما يتُه تحدَّ «ولنئ وقال: بأنفه شامًخا كنث السري فأجاب
بُرمحي.» طعنُت ما خري وال العمائم

عادلة، غري وسيلة هذه يرى قد السلطان أنَّ أحسب ولكني «أجل، األمري: فقال
الرضوس.» الحرب ونهايُة امللكية العروس يف حظُّه للخطر فيها يستهدف

يف أُالقيه «قد وقال: الرأي هذا إليه بها أوحى التي بالخواطر الفارس عينا فتألَّقت
املعارك.» من معركٍة طليعة

بجواده ينِرصف أن سجيَّتِه من كان وما الطليعة، يف أبًدا كان «لقد «الرضيم»: فقال
كان إن القول وموجز السلطان. عن أتحدَّث أن أريد كنُت ما ولكني جريء. ُمنازٍل عن
فإني إنجلرتا، راية رسق الذي اللصِّ عن يكشف َمن يستحقُّ ما الذِّكر من تنال أن يُرضيك
تنساق أن أردت إن أعني العمل. بهذا القيام إىل بك تؤدي سبيل خري إىل أرشدك أْن أستطيع
أن الجاهل أراد وإن بُمربِّيته، فليسرتشد يسري أن الصبيُّ أراد «إْن لقمان: قال ولقد يل؟

يُعلِّمه.» أن العاقل عىل يفهم،
رغم وكريم عروبتك، رغم عاقل الرضيم، أيها َلعاقل «وإنك بقوله: االسكتلندي فأجابه
شيئًا تسألني ال دمَت وما رائدي. األمر هذا يف فلتُكن إذن الخلَّتنَي، فيك شهدُت ولقد ُكفرك،
ُخذ ثم قلَت كما افعل حينه. يف بأمرك فألصَدعنَّ مسيحيتي يُناقض أو وإخاليص يتناىف

ذلك.» بعد حياتي منِّي
السماوي الدواء ذلك بربكة الكريم كلبُك ُعويفَ لقد يل، فاستِمع «إذن العربي: فقال

هاجموه.» ن عمَّ بحكمته لك يكِشف ولسوف والحيوان، اإلنسان يشفي الذي
ذلك!» يف أفكر أالَّ أغباني كان وما تعني، ما أدركُت لقد «وهللا وقال: الفارس فضحك
يعِرف من الخَدم أو األتباع من املعسكر يف لك هل ني، خربِّ «ولكن وقال: األمري فأردف

الكلب؟»
الذي والصبي بارشَت، الذي مريضك العجوز خادمي عزلُت «لقد كنث: السري فقال
أصدقائي يُبلغها رسائل وأعطيته ينالني، سوف املوت أنَّ ع أتوقَّ كنُت حينما يرعاه كان
معروف، جدُّ فأنا بنفيس ذهبُت إن ولكني هذَين، غري الكلب يألف وال اسكتلندا؛ يف

شهور.» عدة رشيًفا دوًرا فيه لعبُت معسكر يف كالمي وسيفضحني
عن فيكما أمعن وإن حتى أحد يعرفكما ولن كالكما، يان تتخفَّ «سوف العربي: فقال
يكشفوا لن ودمك، لحمك من هم الذين وإخوتك بل السالح، يف زمالئك أن وصدِّقني كثب،
يُخِرج من إن عًرسا؛ هذه من أشدَّ بأموٍر أقوم شهدتَني ولقد لنُصحي. استمعَت لو أمرك
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ولكن األحياء، أعني عىل الظلمة من حجابًا يُسِدل أن عليه يسري املوت ظالل ظالم من امليت
رسالة الدين صالح من تحِمل أن وذلك الخدمة، بهذه يرتبط رشًطا هناك إنَّ إيلَّ، استمع
جمالها أنَّ كما عسري، الرشقية وشفاهنا لساننا عىل واسُمه (رتشارد)، رك امللك قريبة إىل

بهيج.» أعيُننا يف
يخىش كان إن فسأله َده، تردُّ العربي ولحظ يُجيب، أن قبل هنيهًة كنث السري فسكت

الرسالة. هذه يؤدي أن
كان إن أفكِّر كي سكت إنما الهالك؛ أدائها يف كان وإن حتى ، «كالَّ كنث: السري فقال
من تتسلََّمها أن أُديث السيدة بَرشف يليق أو الدين، صالح رسالة أحمل أن بَرشيف يليق

مرشك.» أمرٍي
إنَّ لك أقسم أبي وبروح الكعبة، وبحَرم الجندية وبَرشف محمد، «بحقِّ األمري: فقال
البلبل لتغريد ووهللا السامي، واالحرتام الرفيع، الَرشف إال سطورها بني تحِمل ال الرسالة
قريبة أُذنَي إىل السلطان كلمات تيسء أن من يعشق الذي الوردي العش إفساد إىل أقرب

الحسناء.» إنجلرتا ملك
له ُولدُت كأني ُمخلًصا السلطان خطاب أحمل فسوف «إذن وقال: الفارس عليه فردَّ
صادًقا بها أقوم سوف التي الخدمة وهذه الساذج العمل هذا عدا فيما أنني، ولتعَلْم عبًدا.
العشق هذا أمر يف نصًحا أو وساطًة السلطان منِّي يرتِقب أن عن قاطبة الرجال أبعُد أمينًا،

الغريب.»
يثَِب أن عىل كريًما جواًدا ز يُحفِّ ولن نبيل، رجل الدين صالح إن قائًال: األمري فأجابه

بها.» له ِقبَل ال وثبًة
ظالم وكأنه به، تتنكَّر بزيٍّ الحال يف أعدُّك وسوف فسطاطي، إىل معي «تعال قال: ثم
النصارى معسكر يف تسري أن تستطيع وبعدئٍذ أحد، وراءه ما إىل ينُفذ ال الدامس الليل

جيوجي.»1 خاتم إصبعك عىل وكأنَّ

امليالد، قبل السابع القرن يف عاش ليديا ملوك من هذا وجيجيز جيجيز، إىل يُشري العربي كان ربما 1

الطائلة. وثروته السحري بخاتمه الخرافية الِقَصص يف ويُعَرف
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تراب، من ذرٌة كئوسنا خالطْت إن
عيافًة الرشاب لفْظنا
ظمأى. لريِّه كنَّا وقد

ِدئ الصَّ امِلسمار جانب ما وإذا
— دقيقة وهي — ح املالَّ إبرة

السفني. وتحطَّم الحق، عن أماَلها
والنفور للغضب باعث أدنى وهكذا

املودة حبْل األُمراء بني يقطع
األغراض. أنبل فيهم ويُحطِّم

الصليبية» «الحرب من

غرٍض وأليِّ حقيقته، يف األتيوبي العبد ذلك كان من يف قليًال إال هذا بعد القارئ يشك ال
الذي امللك ذلك شخص من كثٍب عىل وقف رجاءٍ وبأيِّ وملاذا رتشارد، معسكر إىل سعى
عىل وهو األسد قلب من كثٍب عىل والنورمان؛ اإلنجليز من الشجعان أمراؤه به أحاط
أخوه جميًعا، الجيش رجال خري يرفعها إنجلرتا راية جواره وإىل جورج، سنت جبل قمة
محبوبته من الثاني هنري سليل سالزبري إيرل الطويل السيف صاحب وليم الطبعي،

«ودستك». ابنة الشهرية «روزامند»
من الكثري خالل من للنوبي تبنيَّ حديث السابق اليوم يف ونفيل امللك بني دار وقد
عىل بدا حينما وبخاصة انكشف، قد تنكُّره أنَّ عىل والقلق الشكَّ نفسه يف أدخل ما عبارته
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الراية، رسق الذي اللص عن الوسيط الكْلب به يكشف سوف الذي األسلوب يُدرك أنه امللك
يف ذكر لها يِرد يكد لم الَعَلم حادث يف الكلب جرح إىل أدَّت التي الظروف أنَّ رغم وذلك
يتطلَّبها التي املعاملة الرجل يعامل — هذا كل عن رغًما — لبث امللك ولكن رتشارد، حرضة
طوًعا. عنه التنكُّر زيَّ يطرح أال واعتزم أمره، اكتشاف من شكٍّ يف النوبي فبقَي مظهره،
خط يف امُلتعدِّدين الصليبيِّني األمراء جيوش الصغري الجبل سفح عىل توالت ذاك وإذ
املختلفة الدول جنود كانت وبينما واألمراء. امللوك من زعمائهم خلف ني ُمصطفِّ طويل،
املجاملة دالئل وقدَّموا التل، أعىل إىل خطوتنَي أو خطوة زعماؤهم تقدَّم متتابعة، تسري
االتفاق يف النصرصيًحا جاء كما واملحبَّة.» االحرتام إىل «إشارة اإلنجليزية وللراية لرتشارد
الروحانيُّون الدين رجال أما التبعية.» أو الخضوع إىل «ال الحفل هذا بشأن ُعقد الذي
وعىل رتشارد عىل خلعوا فقد — كائن ملخلوٍق الرءوس يطأطئون ال األيام تلك يف وكانوا —

وطاعتهم. والءهم له يُقدِّموا أن من بدًال بركاتهم زعامته شارة
كان عدة، ألسباٍب عديدها تناُقص ورغم تسري، الطويلة الصفوف أخذت وهكذا
ترسي وكانت يسريًا. عمًال إال له فلسطني غزو ليس الذي املسلَّح الجيش ظاهر ظاهرها
الصلبة، رسوجهم عىل القامة ُمنتصبي فيجلسون القوى، بوحدة اإلحساس روح الجند بني
أخذت والعلف، بالراحة انتعشت أن فبعد الخيول أما طروبة. بأنغاٍم األبواق يف وينفخون
تخفق واألعالم فيلق، إثر فيلًقا الجميع وسار مرًحا؛ األرض يف وترضب تها، أزمَّ تفُرك
أُمٍم من يتألَّف جيًشا وكان ا، صفٍّ ا صفٍّ يسريون وهم يرُقص والريش تتألَّق، والرماح
كانوا ولكنهم متلوِّنة، ومظاهر متنوِّعة وأسلحة عديدة ولغاٍت ُمتباينة وبَرشات مختلفة
صهيون ابنة إنقاذ وهو الخيايل، املقدَّس الغَرض لذلك حماسًة يشتعلون ذاك إذ جميًعا
نرَي من األنبياء، أقدام وطأتها التي املقدسة، األرض وتخليص االستعباد، ذُلِّ من املنكوبة
إنجلرتا ملك إىل يقدِّمها الطاعة يف كان إن أنه نذُكر أن هنا لنا وينبغي امُلنافقني. الوثنيني
عليهم له كان ما الذين املحاربني من العديد العدد هذا مثُل — الظرف هذا غري ظرف يف —
طبيعة فإن والخنوع، الذلَّة من يشء له طاعتهم يف كان إن إنه نقول الطبعي، الخضوع حق
ومآثره تتَّفق كما فيه، امُلمتازة الفروسية صفة تالئم كانت وبواعثها فيها هم التي الحرب
له كان فما يدينه أو يُنازعه أن هذا غري وقت يف ألحٍد كان لو إنه حتى القتال، يف املعروفة
أشجع هو من إىل بالوالء طوًعا الشجاع فتقدم والنزاع؛ اإلدانة أسباب يتناىس أن إال ذاك إذ

يلني. وال يفُرت ال إقداًما نجاحها يتطلَّب حملٍة يف منه
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رأسه وعىل الجبل، قمة إىل الطريق منتصف يف الجواد صهوة عىل الصالح امللك وكان
فيها بنظرة، وهو الرائي، لعني بادية فيه الرجولة ومالمح تاج، يعلوها مفتوحة خوذة
وقميصه التحية؛ للقواد ويرد به، تمرُّ وهي الجيش صفوف يُطاِلع إمعان، وفيها استهانة
امُلحىلَّ القرمزي الحرير من وجواربه الفضة، صفائح تُغطِّيه السماء، لون لونه املخمل، من
الكلب ُممسًكا األتيوبي العبد ظاهر ظاهره كان الذي الرجل يقف جواره وإىل بالذهب،
يف يكن ولم العصور. تلك يف الصيد لقواعد وفًقا يُستخَدم كان الذي كذلك بِمْقَود، النبيل
الرقيق يستخِدم كان الصليبيني األمراء من كثريًا إن إذ النظر، يلِفُت ما الرجل هذا وجود

الوحشية. العرب ألبَّهة ُمحاكاًة حاشيته يف األسود
الفينة بعد الفينة إليها ينُظر وهو امللك، هامة فوق تُرفِرف الكبري العَلم ثنايا وكانت
عن التكفري بمثابة كان ألنه خطر ذو ولكنه إليه، ه يوجَّ لم احتفاء خفقاتها يف يرى وكأنه
قمته، وفوق الجبل رأس عىل كله، هذا ووراء عليها. يسود التي باململكة لحقت التي املهانة
البالط، سيِّدات وُكربيات برنجاريا امللكة إليه تأوي كي الظرف لهذا الخشب من بُرج أُقيم
صوب آلخر وقٍت من بَرصه ه يوجِّ ثم اآلخر، بعد حينًا الربج هذا إىل يتطلَّع امللك وكان
مساهمتهم يف فارتاب الطوية سوء قبل من فيهم عرف ن ممَّ قائد، دنا كلما والكلب النوبي

الوضيع. الجرم هذا مثل عىل القدرة فيهم رأى أو العَلم، رسقة يف
عىل فرنسا ملك أغسطس فيليب دنا حينما الجبل قمة إىل بَرصه يرفع لم ذلك وعىل
فهبط فرنسا ملك مجيء يرتِقب كان لقد بل كال، الغال، فرسان من الباهر جنده رأس
حتى بلُطف، التحية وتبادال الطريق، منتصف يف التَقيا حتى يصعده، وفيليب الجبل من
أوروبا يف أمريَين أعظم منظر املنظر، وهذا اإلخاء. مساواة املقابلة يف أنَّ ليحسب الرائي إنَّ
إىل أمياٍل بُعد عىل الصليبية بالجيوش دفع بينهما، الوئام للمأل يُعلنان وهما وسطوة مرتبًة
إىل تُسارع الجوالة العرب من الصحراء افة كشَّ جعل كما الرعد، كهزيم بهتاٍف تنفجر أن
يستطيع امللوك ملك غري َمْن ولكن املسيحيني، جيوش بزحف تُنِذره الدين صالح معسكر
يكنُّ رتشارد كان امُلالطفة من الرقيق املظهر هذا وتحت امللوك؟ أفئدة تُخفي ما يعَلم أن
ُمخلًِّفا الصليب، جيش من بجنوده االنسحاب يف يفكِّر وفيليب والريبة، السخط لفيليب

ُمعني. غري من وحَدها بجيوشه فيه يفشل أو املرشوع يتمَّ كي رتشارد بعده
فرساٍن من السوداء األسلحة ذوو املعبد رجال دنا حينما رتشارد مالمح ت وتغريَّ
من وذلك عظيم، َشبٍه عىل آسيا أهل بسواد باتوا حتى برشتهم اسمارَّت رجال وهم وأتباع،
الجنود ِلخيار ما كثريًا تفوق الفاخرة وأزياؤهم الباهرة وخيولهم فلسطني، يف الشمس أثر
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صامتًا، لِبث النوبي ولكن عجىل، بنظرٍة جانبًا امللك رنا وحينئٍذ واإلنجليزية. الفرنسية
تسري كانت التي الصفوف تلك حكيمة، ُمستبرشة بعنٍي يرُقب قَدَميه، لدى األمني كلبُه وقبع
كبريهم به مرَّ حينما الفرسان املعبد رجال صوب ثانية ببرصه امللك ج عرَّ ثم برصه، تحت
أن من بدًال كقسٍّ بربكاته رتشارد وحبا — والحربية الدينية — امُلزدوجة صفته واستغلَّ

الحرب. قواد من كقائٍد الوالء له يقدِّم
يُقابلني ن املتلوِّ الرجل هذا امُلتصلِّب، الوغد هذا «إن سولزبري: إيرل إىل رتشارد فقال
هذه أجل من املسيحية عىل نُضيِّع أن لنا ينبغي ال «لنجسورد»؛ يا تذهب دعها ولكن راهبًا،
صاح! يا صٍه الغرور. قلوبهم يف الظفر أدخل الذين امُلدرَّبني امُلقاتلني هؤالء خدمات التقاليد
«لنجسورد»، يا وهيئته صورته إىل انظر النمسا، دوق الباسل خصُمنا أقبل قد ذا هو ها

معه!» نديمه أتى لقد السماء وحقُّ ناظَريه، يمأل الكلب دع النوبي أيها وأنت
ألنه أو صحبتهما، تعوَّد ألنه إما واملهرج؛ املحدِّث يتبَُعه ليوبولد أقبل لقد ا وحقٍّ
تقدَّم ثم إليه، ينضمَّ أن أوشك الذي بالحفل استخفافه إىل يُلِمع أن أراد — األرجح عىل —
كانت مالمحه رزانة ولكنَّ اكرتاثه، قلَِّة عىل به يدلَّ أن أراد صفريًا يصُفر وأخذ رتشارد إىل
من يقِرتب وهو املدرسة من الهارب الصبي كخوف خوف يُمازجه نفسه يف اكتئاٍب عن تنمُّ

أستاذه.
فهزَّ والعبوس، م التجهُّ عينيه ويف كاره، وهو التحية وأدَّى ووقار، حشمة يف الدوق أقبل
الخضوع لرتشارد يقدِّم وهو النمسا، أرشدوق أن الرائد يُعلن كما وأعلن بعصاه، املحدِّث
جهوري بصوٍت املهرِّج فأجابه األمري، امللك مرتبة ومرتبتِه؛ امتيازه عن ينزل ال والوالء،

الواقفني. بني الضحك فأثار آمني!» «اللهم وقال:
حراًكا، يُبِد لم النوبي ولكن مرة، من أكثر كلبه وإىل النوبي إىل رتشارد امللك وتطلَّع

واالزدراء: السخرية من يشءٍ يف للعبد قال رتشارد إنَّ حتى ِمقوده، الكلُب يجذب ولم
يؤيدك بكلبك أتيَت وقد — األسود صاحبي يا املرشوع هذا يف نجاحك أنَّ ألخىش «إني

علينا.» ك حقِّ من يزيد ولن السحرة، بني مرتبتِك إىل يرفعك لن — بِحكمته
قليل. انحناءٍ من بأكثَر كعادته النوبي يُِجب فلم

مراكزهم، حسب متتاِبعني منترسا املركيز جنود إنجلرتا ملك أمام ذلك بعد سارت ثم
مهم قسَّ األبصار، يُبهر عرًضا جيشه صفوف املاكر القوي البارون هذا يعرض ولكي
الذين وأتباعه أنصاره من تتألَّف وهي أوالها، رأس عىل «إنجراند» أخاه ووضع كتيبتنَي،
مائتنَي من باسلة فرقٍة رأس عىل أخاه يتبع بنفسه جاء ثم سوريا، يف أمالكه من جمعهم
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وأسلموا دملاشيا يف أمالكهم من البندقية أهل جمعهم الذين الفرسان ِخفاف من مقاتل وألف
يرتدون املقاتلون هؤالء وكان عدَّة. بروابط بالجمهورية يرتبط وهو للمركيز، قيادتهم
ويُغطُّونه الزرد يلبسون كانوا الرشقي؛ اللباس سمات من كثري عليها أوروبية، نصف أزياء
القصرية، واألحذية الفضفاضة الرساويل ويلبسون اللون، بهيج الثياب فاخر من بجلباٍب
صغرية تروًسا ويحملون اإلغريق، قلنسوات تُشبه معتدلة مستقيمة قلنسوات رءوسهم وعىل
وأُعدَّت بانتقائها ُعِني جياًدا يمتطون وكانوا وسيوًفا، وخناجر وقسيٍّا وسهاًما ُمستديرة،
األتراك، يستخدمه ما تُشبه وُعَدُدهم وسيوفهم البندقية، دولة حساب عىل اإلعداد كامل
مقاعد عىل ويجلسون قصرية ركاباٍت عىل أقدامهم يضعون — كهؤالء — كذلك وكانوا
يقدرون كانوا ما ولكنهم األعراب، مناوءة يف عظيم نفٍع ذوي الجند هؤالء وكان ُمرتفعة.
جني امُلَدجَّ وشمالها أوروبا غرب يف الحرب رجال مثل ذلك يف مثلهم السجال، الحرب عىل

بالسالح.
ثيابًا، أفخر ولكنه الجند، كأزياء زيٍّ يف ُكنراد أقبل الرائعة الفرقة هذه طليعة ويف
البياض، ناصعة ريشًة بقلنسوته علق وقد وفضة، ذهبًا يتألَّق وكأنه للرائي بدا لقد حتى
الذي النبيل الجواد وكان السحاب، تناطح بطولِها تكاد وهي املاس، من بمشبٍك ووثَّقها
منها كلَّ ربما صورٍة عىل ورشاقته خفته ُمبديًا ويُرسة، يمنًة ويدور يقفز بعنانه يمسك
عصاًة باألخرى ورفع يَديه، بإحدى برشاقٍة زمامه ملك الذي املركيز من مهارًة أقلُّ فارس
عىل املركيز سلطان ولكنَّ جواده، عىل للمركيز ما جيشه صفوف عىل النفوذ ُمطلق من لها
جواره إىل الُهَوينى يسري كان إذ حقيقة، منه أكثر ظاهًرا كان — هذا رغم — ُمحاربيه
الجملة عىل ومظهُره والشارب، اللحية أجرد بالسواد، كلَّه جسمه يسُرت الجسم، ضئيل رجل
الهيئة الزِريَّ امُلِسنَّ الرجل هذا ولكن به، تُحيط التي والعظمة باألبَّهة قيس إذا زِريٌّ وضيع
يرُقبوا كي املعسكرات إىل بهم تبعث البندقية حكومة كانت الذين املندوبني أولئك أحد كان
نظام عىل ويحافظوا الغرية عىل يُبقوا ولكي القيادة، إليهم ُوِكلت الذين الزعماء مسلك

طويًال. زمنًا الجمهورية سياسة بهما تميَّزت اللذَين والرقابة س التجسُّ
اقرتب إن وما رضاه، من شيئًا فأحرز الفكاهة روح رتشارد عن أخذ قد ُكنراد وكان
ذاته الوقت يف به وصاح يُقابله، كي خطوتنَي أو خطوًة إنجلرتا ملك هبط حتى رتشارد من
سواء يتبُعك — كعادته — وظلُّك جندك، رأس عىل مركيز اللورد أيها أتيَت أفقد «ها، قائًال:
ظلك؟» بيد أم بيدك الجند إمرُة كانت إن أسألك أن يل هل تُرشق! لم أو الشمس أرشقِت
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ينبح النبيل الكلب ذلك رزوال أخذ حينما ابتسامة، شفتَيه وعىل بالجواب ُكنراد فهمَّ
الكلب فانطلق يِده، من الكلب زمام النوبي وأفلت األمام، إىل قفز ثم امُلسترشي، الهائج نباح
فأخذ الجواد، صهوة عن وأنزَله حلِقه من باملركيز وأمسك النبيل، ُكنراد جواد عىل ووثَب
ثائًرا عدوٍّا يعدو — يرتِعد وهو — الحصان وفرَّ الرمال، فوق يتدحَرج الريشة ذو الراكب

املعسكر.» خالل
ألُقسم وإني أنزل، فيمن الحق الفريسة كلبك أصاب لقد «أشهد للنوبي: امللك فقال

الرجل.» يخنق أن خشية أبِعْده نبيل! لحيوان إنه جورج بالقديس
وما الكلب ووثق ة، مشقَّ دون ذلك له يتمَّ ولم وُكنراد، الكلب بني ما النوبي فباعد
غفري، جمٌّ ملكان لدى احتشد ذاك وإذ ِمقوده؛ من يُفِلت كيف يُناضل هياجه ى ُحمَّ يف برح
السماء يف يحدِّق ُمستلقيًا قائدهم رأوا إن ما الذين جيشه وضبَّاط ُكنراد أتباع من وبخاصة
ومزِّقوهما وكلبه «بالعبد ويقولون: صاخبني، ون يضجُّ وهم رفعوه حتى ُمهتاج، ثائر وهو

إربًا.» إربًا
صياٍح كل فوق جهوريٍّا واضًحا وتميَّز رنينه ورنَّ ذاك إذ عال رتشارد صوت ولكنَّ
الزؤام! املوت فجزاؤه بأذًى الكلب أصاب «من يقول: وهو الجميع إليه واستمع وهتاف،
ُكنراد أي والطبيعة. هللا بها حباه التي الحكمة ورائده بواجبه الجسور الحيوان قام إنما

والخيانة.» بالغْدر أتَِّهمك وإني اع، خدَّ ُمخاتل إنك تقدَّم، منترسا، مركيز
واالرتباك والفضيحة والغضب — ُكنراد فصاح السوريني، القواد من كثري أقبل وحينئٍذ
تدينونني؟ ِبَم هذا؟ معنى «ما وقال: — كالمه وأسلوب صوته يف العاطفة ة حدَّ تصارع
هو هذا هل والتأنيب؟ اللَّوم عىل تنطوي التي األلفاظ وهذه الوضيعة، املعاملة هذه وفيَم

بعيد؟» غري زمن منذ إنجلرتا دتْه جدَّ الذي الوفاق عهد
الصليبيون األمراء انقلب «هل القبور: عن ينبعث كأنه يفصوٍت املعبد رجال كبري فقال

صيدها؟» طَلب يف الكالب يرِسل غزالنًا أو أرانب رتشارد امللك عينَي يف
إثًما أو فريًدا حادثًا يكون أن بدَّ «ال راكبًا: ذاك إذ أقبل وقد فرنسا، ملك فيليب وقال

ُمميتًا.»
العدو.» من «خدعة صور: أساقفة رئيس وقال

وذلك باإلعدام الكلب هذا أجدر ما األعراب، من َمكيدة «إنها شمبانيا: أمري هنري وقال
بالعذاب.» العبد
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جرؤت، إن تقدَّم ُكنراد، أي الحياة! يُحب فهو يَده عليه أحدكم يَْمُدْد «ال رتشارد: فقال
واملهانة به، أصبْتَه األذى تهمة النبيلة؛ بغريزته األبكم هذا بها رماك التي التهمة وأنِكِر

اإلنجليز؟» ببالد ألصْقتَها الدنيئة
قط.» الراية مسسُت ما «إني ًال: متعجِّ ُكنراد فقال

يتعلَّق األمر أن تعِرف أن لك أنَّى إذ ُكنراد! يا تفضحك كلماتك «إن رتشارد: فقال
«! تحسُّ بالجريمة كنَت إن إال اللهم برايتنا؟

االضطراب؟ هذا املعسكر يف أثرَت وحْسب الباعث هذا أجل «أفِمن قائًال: ُكنراد فأجاب
أم الذهبي؟1 الخيط يف طمًعا دنيء آِثم ارتكبه ربما ُجرًما وحليف أمرٍي إىل تعزو أنت وهل

كلب؟» شهادة عىل لك أًخا تتَِّهم اآلن أنت هل
األمر. يف فرنسا ملك فيليب ل تدخَّ حتى وذاع، الذُّعر الحشد بني عمَّ وحينئٍذ

إىل يسارعون سوف رجاٍل من مسمٍع عىل تتكلَّمون إنكم النبالء، األمراء «أيها وقال:
ناشدتُكم فباهلل العالئق؛ بينهم توتَّرت وقد زعمائهم إىل أنصتوا هم إذا بالسيوف املقاَرعة
كي املجمع رسادق يف ساعٍة بعد جميًعا نحن نلتقي ثم ثكناتهم، إىل ُجندكم ترصفوا أن

املضطربة.» الجديدة الحال هذه يف قراًرا نتَِّخذ
ثوبه يف وهو الوغد هذا أسائل أن أحبُّ كنُت وإن راض، بهذا «إني رتشارد: امللك فقال

إرادتنا.» ذلك يف فرنسا إرادة لتكن ولكن الرمال، يف يتمرَّغ الزاهي
من بالحرب الهتاف وعال جنده، رأس يف أمري كل فيليب، أشار كما الزعماء تفرَّق ثم
تحت ينطوي كي شارد وكل هائٍم لكلِّ نداءً صداها وتردَّد األبواق، يف ونُفخ جانب، كل
املعسكر. خالل ثكناته نحو سبيله منهم كل وسلك الجند اضطرب ما ورسعان أمريه. راية
أثَره — ذلك رغم — تَرك وقع الذي الحادث أنَّ إال مبارش، عنيٍف عمٍل كل امتنع وهكذا
الذين األغراب القوم أولئك ته وشدَّ رتشارد كربياء عىل التحاُمل إىل اآلن وعاد ذهن، كل يف
أن يَرون كانوا ا فلمَّ اإلنجليز أما الجيوش. يقود من أجَدُر أنه عىل لرتشارد صباًحا هتفوا
األخرى البالد أهل يرمون كانوا فقد الناس، بني أمُره ذاع الذي بالنزاع يتعلَّق بالدهم َرشف
وما الدسائس؛ رضوب بأحطِّ إحاطتهما إىل وبامَليل َمليكها، واسم إنجلرتا ِصيت من بالغرية
تجِزم واحدٌة منها وكانت اختالًفا، أشدَّها وما الظرف هذا يف انترشت التي اإلشاعات أكثر

به. الراية ُعلِّقت الذى الخيط يقِصد 1
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سقطْت قد منهن واحدًة وأنَّ شديد، ذُعر الضجيج من أصابهنَّ قد وصاحباتها امللكة بأن
عليها. مغشيٍّا

انتُهكت الذي رداءه نفسه عن نزع قد ُكنراد وكان الجمع، التأم املرضوبة الساعة ويف
— خاطره ورسعة ذكائه رغم — عليه غَلبا اللذَين وبلبلته ِخزيه من وخلصبخلعه ُحرمته،
االجتماع غرفة ودخل اإلمارة، ثياب يرتدي اآلن وكان االتهام، ومفاجأة الحادث لغرابة نظًرا
من غريهما وكثري يوحنا، القديس ورهبان املعبد رجال وكبري النمسا، أرشدوق ذَيله ويف
باعث هذا إىل زهم حفَّ ما أشدَّ وكان قضيته، عن والدفاع بتأييده تظاَهروا الذين النفوذ ذوي

شخصية. عداوة لرتشارد يُكنُّون أنفسهم هم أنهم أو سيايس،
يف يؤثر أن عن يكون ما أبعَد كان — ُكنراد صفِّ يف االتحاد مظهر — املظهر هذا
الذي بزيِّه وهو أِلف، الذي االستخفاف سيماء وعليه املجمع إىل دخل فلقد اإلنجليز؛ ملك
رمى االزدراء، من ويشء امُلباالة عَدم فيها بنظرٍة رنا ثم حني، منذ جواده ظهر عن به نزل
رصيح ويف والتصنُّع، التكلُّف من كثرٍي يف يؤيدونه ُكنراد حول وا اصطفُّ الذين الزعماء بها
للدفاع وقف الذي األمني الكلب وجرح اإلنجليزية الراية برسقة منترسا ُكنراد رمى العبارة

عنها.
يف يًا ُمتحدِّ بها ُرمي التي الجريمة من براءته وأعلن بشجاعة، للجواب ُكنراد فنهض

والكالب. وامللوك والوحش اإلنس — قوله حدِّ عىل — ذلك
ملك أخي «أي وقال: واالعتدال ط التوسُّ موقف املجمع يف يِقف ألن فيليب ع وتطوَّ
الشأن، هذا يف نفسك أنت تعِرف بما تتحدَّث نسمعك ال إنَّا شنعاء؛ التهمة هذه إنَّ إنجلرتا!
الفارس كلمة أن يف ِمراء وال منترسا، مركيز نحَو الكلب هذا مسلك إىل تستِند عقيدتك وإنما

الكلب.» نباح عىل ه تنُرصَ أن ينبغي واألمري
لتكون الكالب خلق الذي القدير هللا أن أذكر املليك، «أخي وقال: رتشارد عليه فردَّ
ينىس ال الكلب إن الخداع؛ يحتِمل ال نبيل بطبٍع حباها قد والرضاء، اء الرسَّ يف رفاًقا لنا
أن دون ذكائه يف اإلنسان يشارك إنه الذكر، أدقَّ والرضَّ النفع ليذُكر وإنه عدوَّه، وال صديقه
الشاهد أو امرأً، بسيفه ليقتُل الجندي ترشو أن لتستطيع وإنك نصيب، نفاقه يف له يكون
أحسن من إىل يُيسء أن عىل الكلب تحثَّ أن تستطيع ال ولكنك التَُّهم، بباطل الحياة ليغتِصب
يف الكلب عىل تثريب وال عداوتَه، نفسه عىل اإلنسان جلب إن إال اإلنسان، صديق إنه إليه؛
برشته َلون من بدِّل ظاهره. العني عن احُجب الثياب. زاهي من شئت بما املركيز اسُرت هذا.
عنِّي ألطرحنَّ إني — ذلك رغم — فوهللا الرجال. من ِمئني وسط خبِّئه واألصباغ. املساحيق
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الحادث هذا وليس اليوم. شهدَت كما استيائه عن ويُعربِّ الكلب يُميِّزه لم إن صولجاني
عىل املوت وكابدوا واللصوص القتلة قبل من أُدين فلقد بابه، يف غريبًا يكن وإن بجديد،
ذاتها بالدك يف ذلك مثل وجرى نصيب، األمر يف هللا ِليَِد إنَّ الناس وقال الربهان، هذا ِمثل
ُمدٍَّع كأنهما والكلب، الرجل بُمبارزة األمر يف وُقِيض الظرف، هذا مثل ويف املليك، أخي يا
أخي يا صدِّقني بالُجرم. واعرتف الرجل، وُجوزي الكلب وانترص قتل، قضية يف ومدافع
بله الجماد، من حتى شهادة والنور الضياء إىل يُربزها ما كثريًا الجرائم َخِفيَّ إنَّ امللك

وزميله.» اإلنسان صديق الكلب من الغريزية ِحكمته يف أدنى هو الذي الحيوان
عهد يف ذلك وكان امللك، أخي يا املبارزة هذه وقعْت لقد «أجل، قائًال: فيليب فأجابه
سابقًة نتَِّخذه أن نستطيع وال الزمان، قديم يف كان ذلك ولكنَّ هللا، رحمة عليهم أسالفنا أحد
املرتبة، الناسوضيع ة عامَّ من رجًال الحادث ذلك يف املتهم وكان الحادث. هذا عليها نقيس
من قصرية ُسرتة إال الدفاع أسباب ومن عصا، إال االعتداء أسباب من يكن ولم الهيبة، قليل
الساذج، السالح هذا مثل باستخدام ونُشينه أمري قْدر من نحطَّ أن يَسُعنا ال ولكن الجلد،

النزال.» هذا مثل عار إىل نُسوقه أو
نخاطر أن خاِرسة لصفقة وإنها قط، ذلك يف فكَّرُت ما «إنني رتشارد: امللك فقال
ولكن — كذلك أنه عىل ُكنراد برهن كما — وجَهني ذي خائٍن سبيل يف العزيز الكلب بحياة
أن من أقلَّ وال إليه، هناها وجَّ التي التهمة عىل بناءً للنزال أدعوه وإني ازي، قفَّ ذا هو ها

املركيز.» صنو من خريًا امللك يكون
الجماعة، وسط رتشارد به قذف الذي التحدي هذا مجاوبة إىل يَِخفَّ لم ُكنراد ولكن

از. القفَّ لرفع املركيز يتحرَّك أن قبل يُجيب ألن فيليب للملك الوقت ر فتوفَّ
أقلُّ الكلب أنَّ كما ُكنراد، للمركيز نًدا يكون أن من أكرب «امللك فرنسا: صاحب فقال
أنت حملِتنا، قائد أنت يجوز؛ ال هذا إنَّ امللك، صاحب يا رتشارد أي قرينًا. له يكون أن من

وسيُفها.» املسيحية درع
الخمسني إنجلرتا ملك يردَّ أن إىل النزال هذا مثل عىل أحتجُّ «إني البندقي: الضابط فقال
َمدينَنا أنَّ لو َديْننا خرسان من خطٍر يف أنَّا حسبُنا للجمهورية؛ بها يدين التي بيزنط ألف
بني تقوم املنازعات هذه يف للموت ونعرِّضه بلًَّة الطني نزيد فكيف امُلنافقني، أيدي يف وقع

واألعالم.» الكالب أجل من املسيحيني
املليك أخي عىل احتجُّ بدوري «وأنا سولزبري: إيرل الطويل السيف صاحب وليم فقال
ازك قفَّ فهذا النبيل، أخي أي إنجلرتا. ألهل ِمْلٌك وحياته األمر، هذا مثل يف بحياته يُخاطر
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يدلُّ ما درعه يف كان وإن حتى — امللك ابن إن عنه؛ بديًال ازي بقفَّ وسأرمي ثانية، فُخذه
القرد.» املركيز لهذا األقل عىل ندٌّ — رشعيٍّا ابنًا ليس أنه عىل

انتخبناه لقد التحدي، رتشارد امللك من أقبل ال إني النبالء، األمراء «أيها ُكنراد: وقال
بحليف، التحرُّش تهمة عىل يُجيب أن يستطيع ضمريُه كان وإن األعراب، وجه يف لنا قائًدا
أن يسعه ال األقل، عىل أنا، ضمريي فإنَّ كهذا، طفيف نزاٍع عىل النزال ساحة إىل واستفزازه
غريه أيٍّا أو ودستك، أف وليم الزنا، ابن أخاه يخصُّ فيما أما قبولها. عىل التأنيب يحتمل
َرشيف، عن أدفع سوف فإني مؤازرتها، عىل يجُرس أو الباطلة التهمة هذه يحتِضن ن ممَّ

أِرش. كذَّاب إال هو إْن يَكيلها من أن وأُثبت
العاقل الكريم الرجل يتكلم كما منترسا مركيز تكلَّم «لقد صور: أساقفة رئيس وقال
ِخزي الطرَفني أحد يُصيب أن دون الحد هذا عند يِقف قد الجدل هذا أنَّ أرى وإني العادل،

عار.» أو
رتشارد امللك يسَحب أن رشيطة عىل هذا عند الجدل ينتهي أن «أرى فرنسا: ملك فقال

واٍه.» أساٍس عىل بُنِيت أنها عىل تُهمته
هذا إىل ضمريي إىل تُيسء لن كلماتي إنَّ فرنسا. ملك فيليب «أي األسد: قلب فأجاب
اإلنجليزي الَرشف شارة ورسق الليل، جنح تحت استَرتَ كلصٍّ هذا ُكنراد اتهمُت لقد الحد؛
تَُشكَّنَّ فال يوًما للنزال ْدنا حدَّ ما وإذا بهذا، وأتَِّهُمه ذلك فيه أعتقد زلُت ما وإني مكانها، من
أنت أما يلقاني. أن يحبُّ ال ُكنراد دام ما دعواي يؤدي بطًال أجد سوف أني يف صاح يا

منَّا.» خاص إذٍن دون النضال هذا يف الطويل بسيفك تزجَّ أن ينبغي فال وليم يا
فإني ولذا األليم األمر هذا يف َحَكًما منِّي تجعل مرتبتي «إنَّ فرنسا: ملك فيليب فقال
وعىل الفروسية، لتقاليد وفًقا بالنزال النزاع لحْسم اليوم بعد الخامس اليوم لكم أُحدِّد
ولكني كمدافع، بشخصه منترسا مركيز وُكنراد كُمدَّع، وبَطله يأتي أن إنجلرتا ملك رتشارد
تكون أن تنبغي ال فهي الرصاع، هذا عليها يقوم بني بني ُمحايدة أرًضا أجد أنَّى أعرف ال

حزب.» إىل فريق كل وينضمُّ الجند يختِصم حيث املعسكر، هذا جوار إىل
يكن وإن فهو الدين، صالح السلطان كرم إىل نعمد أن أجَدَرنا «ما رتشارد: فقال
أمَرنا وكرمه عدِله إىل نَِكَل أن ونستطيع النُّبل. فيه ر يتوفَّ مثله فارًسا أعِرف لم أني إال وثنيٍّا
فإني أنا أما العواقب. ُسوء يف يرتابون قد الذين ألولئك بهذا أقول إنما وإني فيه، يقطع

نزايل.» ساحَة اللقاء موضُع كان عدوي لقيُت حيثما
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ذلك يف يكن وإن الدين، صالح األمر بهذا نُخطر سوف ذلك، «ليكن فيليب: فقال
أنفسنا عن حتى نسُرتَه أن نودُّ الذي التفرقة روح السيئ، الروح عن للعدوِّ يكشف ما
مسيحيني رجاًال بصفتكم — جميًعا وأُكلِّفكم االجتماع، هذا أفضُّ اآلن وأنا استطْعنا. إِن
ولترتكوا املعسكر، يف جديًدا شغبًا األليمة الخصومة هذه من تُولِّدوا أالَّ — نبالء وفرسانًا
أسباب يف الحق حليَف النزال النرصيف يجعل أن هلل عوا وترضَّ خاشعني، الخالق ِلعدالة األمر

هللا!» مشيئة ولتكن الخصومة.
للمركيز املعبد رجال كبري وَوْسوس آمني!» «آمني، جانب: كل من األصوات فردَّدت

«املزامري»؟» يف جاء كما الكلب سلطان من تخلص أن إليهم طلبَت هال «ُكنراد، وقال:
نفسه عن أماط الجنِّ من عفريتًا الفسطاط بظاهر إن … يا «أنصت املركيز: فأجاب
يقول: الذي هيئتكم بشعار تؤمن أنت حدٍّ أيِّ إىل ويُخربنا األنباء من بنبأٍ يأتينا وقد اللثام،

األسد.» تخَش «ال
النزال؟» معمعان يف تِقف أن تستطيع «وهل املعبد: رجال كبري فقال

الحديد — طائًعا — أللقى كنت ما إني ا حقٍّ أمري، يف تَرتَْب «ال وقال: ُكنراد فأجابه
ابن أخوه أما لقائه، من لخاليص اغتبطُت قد بأني أُقرَّ أن أستحي ال وإني رتشارد. من
لقاءه.» أخىش س يتنفَّ رجل بينهم من فليس الجيش، صفوف من جميًعا دونه وَمن الزنا
عِملْت فقد وإذن نفسك، يف الثقة هذه أحسن «ما وقال: حديثه املعبد رجال كبري فعاود
وأكثر ودهاؤك، مكُرك عمل ا ممَّ أكثر األمراء عصبة ُعرى تفكيك عىل الكلب هذا مخالب
القاتمة السحابة رغم — فيليب أنَّ كيف ترى أال «الخارجي». العربي خنجر عمل مما
له الح ِلما رًضا من به يحسُّ ما يُخفي أن يستطع ال — جبينه فوق إظهارها يتكلَّف التي
صاحب هنري أنَّ كيف انظر ثقيًال؟ نفسه عىل كان الذي الِحلف من التحلُّل يف األَمل من
تَرُه النمسا دوق إىل وانظر النبيذ، فيه يحتيس الذي اج الوهَّ كقَدحه لنفسه يبسم شمبانيا
يتعرَّض أن دون ثأرها تنال أن توِشك خصومته أن يظنُّ وهو والرسور الضحك يكتم
تكون الذي الظرف أسوأ ما امللكي! النمسا دوق أي يقرتب. إنه أنصتوا، مشقة؛ أو لخطٍر

صهيون.» جُدر يف الشقوق هذه فيه
تشتَّت لو وددُت كم فوهللا الصليبية، الحرب هذه تعني كنت «إن قائًال: الدوق فأجاب

واثًقا.» بذلك ألقول وإني مطمئنٍّا! آمنًا وطنه إىل منَّا كلٌّ وآَب إجماعها
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امللك يدي عىل التفرقة هذه تتمَّ أن النفس عىل أشدَّ ما «ولكن منترسا: مركيز فقال
العبد خضوع له خضعنا وما سبيله، يف إال كابدنا ما كل نكابد أن رضينا وما رتشارد،

أصدقائنا!» إىل هها يُوجِّ وال خصومنا، ضدَّ بسالته ليستخدم إال لسيده
يقنٍي عىل وإني هذا، بكل شجاعًة غريه من أكثر أنه أرى ال «إني األرشدوق: فقال
الجزيرة رجل كان فلنئ أمره، عىل لغَلبَه النزال ساحة يف وإيَّاه التقى لو النبيل املركيز أن
من نفيس عىل أخفَّ كان ما وهللا بالرماح، الطعن يحذق ال فهو شديًدا رضبًا بفأسه يرضب
يسمح املسيحي العالم خري كان لو — قديمة خصومٍة من بيننا ما عىل — بنفيس ألقاه أن
يف عنك نُبت النبيل، املركيز أيها شئت، وإن بالنزال. أنفسهم عن سوا ينفِّ أن امللوك لألمراء

النزال.» هذا
كذلك.» «وأنا املعبد: رجال كبري وقال

حيث النهار، هذا قيلولة لديَّ وتقضيا فسطاطي، إىل سيدي فلتأتيا «إذن الدوق: فقال
الرحيق.» الرشاب مائدة عىل الشأن هذا يف نتحدَّث أن نستطيع

فسطاطه. قوله إثر فدخال
املهرج ووقف الجميع، افرنقع ما بعد سيده من ودنا حريته استغل قد املحدِّث وكان
موالنا بني كان «ماذا املحدِّث: لصاحبه وقال لسيده، احرتاًما بُعٍد عىل شوانكر» «جوناس

الغفرية؟» الجموع وهذه
بمشورة أخربك أن بي يليق ال التهريج؛ ابن يا تشوُّفك من ف «خفِّ املحدث: فقال

موالنا.»
لويل مالزمان خادمان كالنا نحن إنما الحكمة؛ رجل يا أخطأَت «لقد جوناس: فقال
أم الحكمة أصاحب أخيه، من اهتماًما به أكثر أيُّنا نعرف أن سواء اثنانينا ويهم أمرنا،

التهريج؟» رجل
وكم الحروب هذه من َكلَّ إنه املعبد رجال ولرئيس للمركيز قال «لقد املحدث: فقال

آمنًا.» وطنه إىل يعود أن ه يرسُّ
هذا له يخطر أن الحكمة ومن خطر، من به وما الهام باألمر هذا «ما املهرج: وقال

حديثك.» أتِمْم اآلخرين. به يخرب أن الشديد الُحمق من ولكن الرأي،
أو شجاعة غريه من بأشدَّ ليس رتشارد إنَّ ذلك بعد لهما قال ثم «ها، املحدِّث: فقال

الطعان.» يف حذًقا أكثر
ماذا؟» ثم عيني، قرَّة يا حمق من بهذا «أشِدْد شوانكر: فقال
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النبيذ.» كأسمن إىل كذلك دعاهما لقد النسيان؛ هللا «قاتَل قائًال: الحكمة رجل فأجابه
أكثَر إْن ولكنه مشورتك، فضل من وهو الحكمة، من ظاهر هذا «يف جوناس: وقال

ماذا؟» ثم أنا. فضيل من ذلك يكون فسوف — الراجح وهو — الرشاب من
رتشارد بلقاء حظي أْن لو ودَّ أنه إال الذكر يستحق ما هذا بعد «ليس الخطيب: قال

النزال.» ساحة يف
أظفر أن ألستحي وإني الباطل، من هراء إال هذا إن مرحى! «مرحى، جوناس: فقال
بنصيبنا نأخذ وسوف الحكيم، املحدث أيها نتبعه سوف ُحمقه رغم ولكنا السبيل، هذه عن

النبيذ.» رشاب من
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عيني، قرَة تَْجِلينَُه عنك حيود هذا
حبٍّا، فيك وأفرطُت أحببتُك فما

وأقوى. حبٍّا أشدُّ للَرشف ألني إال
منرتوز شعر من

االحرتام آيات يقدِّم الرجل فدخل بالنوبي، له يؤتى أن أمر رسادقه إىل رتشارد امللك عاد ملَّا
به يأمر ما يرتِقب العبد يقف كما امللك أمام ماثًال لِبث ثم وجهه، عىل وانكبَّ أِلف، التي
الطرف، يغضَّ أن منه يتطلَّب كان بواجبه القيام أن طالعه ُحسن من كان وربما سيده،
ملا صامت، وهو فرتًة نحَوه بها صوَّ حادة نظراٍت من رتشارد به رمَقه ما كل ى تلقَّ أنه فلو

باحتمالها. ِقبَل له كان
مطاردة يف رشعَت وقد املعرفة، حقَّ الصيد قواعد تعرف «إنك امللك: قال هنيهة وبعد
ليس ولكن هذا؛1 علَّمك قد نفسه «ترسرتم» كأن بجدارٍة حدِّها عند أوقفتَها حتى الفريسة
أن من نفيس إىل أحبَّ كان ما سحًقا، الصيد تسحَق أن ينبغي إنما األمر. يف ما كل هذا
أن توشك إنك ذلك؛ دون تُحول أسبابًا هناك أن يظهر ولكن نحوه، صيدي رمح أُصوِّب
تقوم الحياد عىل مكانًا يُعنيِّ أن عظمته إىل فيها تطلُب برسالٍة السلطان معسكر إىل تعود

كانت وقد — الجميلة «إيزلت» للملكة بحبِّه ُعِرف الذي «ترسرتم» السري إىل تُعزى عاملية أسطورة هذه 1

الوسطى. العصور يف كبرٍي خطٍر ذات بالصيد املتعلِّقة القواعد
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رجًما — أحسب ما واآلن شاء. إن مشاهدتها عىل معنا يُجمع وأن الفروسية، أعمال عليه
يف حبٍّا «منترسا» الخائن هذا نزال يقبل فارًسا املعسكر ذلك يف واجد أنك إال — بالغيب

رشفه.» من الزيادة يف ورغبة الحق
رفع ثم وغرية، حرارة فيها نظرًة ينظر وهو امللك نحو به وصوَّ بَرصه، النوبي فرفع
تأييًدا رأسه طأطأ ثم ُمقلتَيه، يف الدمع تألَّق حتى األعماق من هللا يحمد السماء إىل عينيه

الخاضع. الخادم وقفة األوىل، وقفته إىل وعاد رتشارد، إلرادة
أن يل وينبغي الشأن، هذا يف عيلَّ التكرُّم يف راغبًا أراك إني هذا؛ ِنْعَم امللك: وقال
ملا رشًحا يطلب أو أغراضنا، به يجادل لسان له ليس مثلك خادم فضل هذا يف إنَّ أقول
متني اح رمَّ إىل بالنزال أَِكَل أن عىل وأرصَّ يل لنصح إنجليزي خادم مكانك كان لو اعتزمنا.
كان ولو ي. صفِّ يف للقتال يتحرَّقون فناِزًال «لنجسورد» أخي من جميًعا وهم أتباعي، من
أما املسلمني. معسكر يف بطٍل عن أبحث أنا ملاذا يعِرف أن مرة ألف لحاول ثرثاًرا فرنسيٍّا
تفهمها، أو فيها تجادل أن دون رسالتي تؤدي أن فتستطيع الصامت، الوسيط أيها أنت

طاعة.» لديك السمع
إجالًال وجثا بجسمه انحنى أِن التعليق هذا عىل األتيوبي من الالئق الجواب فكان

واحرتاًما.
أُديث رأيت هل آخر، شأٍن يف لنتكلَّم «واآلن ومسارًعا: مفاجئًا تكلَّم وقد امللك وقال

بالنتاجنت؟»
نفٍي عن شفتاه انفرجْت بل — بكلمة ينبس أن يوِشك كأنه بَرصه الصامت فرفع
تمتمًة األبكم تمتمة يف تالشت الكالم) (محاولة العقيمة املحاولة هذه ولكن — رصيح

ملتوية.
ابنة البارع، الجمال ذات امللكية العذراء اسم رنني لكأنَّ وهللا هذا! «ما امللك: وقال
عيناها تصنع إذن املعجزات أيَّ األبكم؛ ينطق ألن يكفي ما السلطان من له الحسناء، نا عمِّ
امُلصطفى الجمال هذا ترى ولسوف العبد، صاحبي يا بالتجربة ألقومنَّ الرجل! هذا بِمثل

الرسالة.» املليك للسلطان تؤدي ثم بالطنا، من
إن وما إجالًال؛ يجثو وطوًرا والرسور، النشوة فيها نظرًة ينظر تارًة والنوبي هذا
«دعني وقال: الكالم استأنف رصينة رزانٍة ويف كتفه، عىل ثقيلًة يَده امللك وضع نهضحتى
أثًرا قريب ا عمَّ سرتاها التي لتلك بأن أحسسَت لو واحد: أمٍر من األسود رسويل يا أُحذرك
اآلن ينحِبس الكريم، السلطان تعبري حدِّ عىل وهو، — لسانك عقدة يحلُّ شفيًقا نفسك عىل
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الكتومة هذه نفسك من تبدِّل أن فاحذر بهذا، أحسسَت لو — العاج2 من جدرانها قلعة يف
منطقك قوة استعْدَت وإن حتى شفة، ببنت حرضتها يف تنبس أن وحذاِر أخرى، نفًسا
جُدَره وألُحطمنَّ جذوره من لسانك ألُخِرجنَّ فصدقني إذن اإلعجاب؛ إىل تدعو استعادًة
الصمت فلتلزم وإذن اآلخر، بعد واحًدا — أسنانك صفوف إال أحسبها وما — العاجية

والحكمة.»
ووضع رأسه، الرجل طأطأ حتى النوبي، كتف عن القوية قبضته امللك رفع إن وما

طاعته. إىل صامته إشارة شفتيه عىل يده
ولو موىل، بصفتك به نُكلِّفك األمر «هذا قال: ثم ثانية فوقه يَده وضع رتشارد ولكن
فيك ثقتنا أسباب من وهو بالصمت، تِعَدنا أن إليك لطلبْنا كريًما ورجًال فارًسا كنَت أنك

اآلن.»
قلبه. عىل يُمناه ووضع امللك، يف وحدَّق وكربياء، بصلٍف النوبي فانتصب

فسطاط إىل نفيل يا العبد وهذا «اذهب وقال: ابه حجَّ كبريَ رتشارد ذلك بعد ودعا
لها، رسالة لديه فإنَّ أُديث، نا عمِّ ابنة أمام وحيًدا يمثُل أن به نريد إنا وقل امللكة، زوجنا
— رأيت كما — يكن وإن إرشادك، إىل احتاج إن الطريق إىل تدلَّه أن كذلك وتستطيع
الحديث امللك واصل ثم اإلعجاب.» إىل تدعو معرفة معسكرنا جاور ما كل يعرف بات قد
بعد هنا إىل وُعد عجل، عىل صانع أنت ما اصنْع األتيوبي صاحبي يا كذلك «وأنت وقال:

ساعة.» نصف
نفيل ُخطى وتبع أمره، كشف قد امللك أن وظنَّ املزعوم، النوبي نفس يف الشكُّ ولِعب
محدثًا وقال الذراعني مطبق البرص، ُمطِرق وهو برنجاريا امللكة فسطاط نحو العاجلة
ذلك رغم أرى ال ولكني وعرفحقيقتي أمري، كشف قد رتشارد امللك أن يف ِمريَة «ال نفسه:
أعطاني فلقد — فعلت أني وُمحال — كلماته فهم أخطئ لم كنُت إن شديد؛ يل بغضه أنَّ
عينيه يف إثمه قرأُت الذي الخداع، املركيز هذا رأس عىل رشيف بها أسرتدُّ سعيدة فرصًة
صاحبك خدمت لقد «رزوال»، أي التهمة. إليه هت ُوجِّ حينما امُلرتجفتنَي، وشفتَيه الواِهنتنَي،
اإلذن من الغَرض يكون أن عىس ماذا ولكن لك! ثأًرا غاليًا الثمن يدفع ولسوف مخلًصا،
املليك بالنتاجنت يرىض وكيف وملاذا حياتي؟ ثانيًة رؤيتها من يئسُت من إىل أنُظر بأن يل
أقصاه طريًدا آثًما أو املرشك الدين صالح من رسوًال كنُت سواء اإللهية، قريبته أشهد بأن

البيض. وأسنانه فمه يقصد 2
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إىل يدعو ما أشدُّ هو به يفخر الذي بحبِّه الجريء اعرتافه كان وقد أخريًا، معسكره عن
يد ومن منافق، ُمحبٍّ من مكتوبًا تتسلَّم بأن لها يرىض رتشارد أنَّ أما ُجرمه؟ من العَجب
ولكنَّ اآلخر. أحدهما ويناِقض عسري، تصديقهما أمران فكالهما املرتبة، وضيع مثيل رجٍل
عىل أُجازيه ولسوف ا، حقٍّ ونبيل كريم سمح رجل نفسه، بثائرة يندفع ال كان إذا رتشارد،
مما أكثر أعرف أن يف أسعى ولن تلميًحا، أو ترصيًحا به يأُمر ملا وفًقا وأعمل هذه صفاته
بالطاعة له ملدين ا حقٍّ وإني يشء! عن بالفضول أستعِلم أن دون فشيئًا شيئًا يل ينكشف
عىل عسريًا يكن ومهما امللوَّث، َرشيف بها أُبرِّئ الباسلة الفرصة هذه أعطاني إذ والخضوع،
وقال يأتي، ما له وخطر الكربياء، انتفاضة قلبه انتفض ثم الدَّين.» أردُّ فلسوف النفس
بمشاعره. اآلخرين مشاعر يقيس كان ربما — يدعونه كما — األسد قلب «إنَّ نفسه: محدثًا
أُعدُّ ال كنت حينما امللكية، الهبة بيِدها ناولتني حينما كلمة إليها ه أُوجِّ لم وأنا هذا يل كيف
تنكٍُّر يف وأنا منها أدنو أن يل كيف الصليب! حماة بني الفروسية أعمال يف الرجال أدنى من
كان وقد َرشيف، العار يلطخ العبد، لحال ا حقٍّ حايل إنَّ ويلتي! يا خسيس! لباٍس ويف وضيع
أشكره ولكني القليل، إال عنِّي يعرف ال إنه ذلك؟ أفعل أن يل كيف وحماي! درعي يوًما

قلبينا.» بني تُقرِّب قد التي الفرصة هذه عىل
فأدخلهما امللكة، رسادق بباب وصاحبه كان حتى هذا، عىل الرأي به استقرَّ إِن وما
تمام يذكرها كان لالنتظار صغرية غرفة يف النوبي نفيل وخلَّف الحال، بطبيعة الحراس،
املليك مواله إرادة وبلَّغها زائريها، فيها امللكة تستقبل كانت التي الغرفة إىل انسلَّ ثم الذِّكر،
الذي فو، دي توماس إقدام املخالفة أشدَّ ويخالف باإلجالل، يرنُّ النغم خافت صوٍت يف
إبالغ أتمَّ إن وما يشء، ال ذاتها) برنجاريا (وفيه البالط وبقية يشء، كلَّ رتشارد له كان

بالضحك. األصوات عَلِت حتى رسالته
الرقيق هذا هيئة «وما وقال: برنجاريا، صوت أنه أدرك ما رسعان قوي، صوت وارتفع
الجلد، أسود عبًدا نفيل يا أليس السلطان؟ من الرسالة هذه مثل يف سفريًا أتانا الذي النوبي
هنري، سري يا كذلك أليس غليظتان؟ وشفتاه أفطس، وأنفه الكبش، كشعر د مجعَّ شعره

الكريم؟» الرجل أيها يا
األحدب كظباة األمام إىل امُلنحني الساق عظم منه جاللتك تنَس «وال آخر: صوت وقال

العربي.»
كريم يا نفيل أي عاشق. ُمحب رسالة يف أتانا قد إذ «كيوبد» كَسْهم «بل امللكة: فقالت
الالئي املسكينات، السيدات نحن قلوبنا عىل الرسور تُدخل ألن ب ُمتأهِّ أبًدا إنك النفس!
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رسول نرى أن ينبغي الخمول؛ ساعات بها نِرصف املرح أسباب من القليل إال لديهن ليس
قط.» أسود عبًدا رأيُت ما ولكني واملغاربة، األتراك من كثريًا شهدُت فلقد هذا، الحب

تُنيلِينَني سوف وإنك جاللتك، أمر أطيع ألن خلقُت «إنما الظريف: الفارس فقال
تَرين سوف أنك لجاللتك أؤكد ودعيني ذلك، أفعل أن يل سمحِت إن سيدي لدى الحظوة

عني.» تتوقَّ ما يخالف رجًال
املصطفى الُحب رسول ذلك مع وهو خيالنا، ر يتصوَّ مما أقبح هو هل هذا! لنا «خري

املجيد!» الباسل السلطان هذا من
تسمحي أن إليك ل أتوسَّ أن يل هل الجاللة، صاحبة «موالتي كالستا: السيدة وقالت
إليها ه يُوجِّ أن له ينبغي التي أُديث السيدة إىل رأًسا الرسول وهذا يذهب أن الكريم للفارس

املزاح.» هذا مثل من ننجو كدنا ما إننا الخطاب؛
حذَِرك يف ُمصيبة تكونني وقد وهللا، أي «ننجو؟ وقالت: هازئة كلمتها امللكة فكرَّرت
ذلك عن وفضًال نا. عمِّ ابنة إىل أوًال رسالته — ينه تُسمِّ كما — النوبي هذا ِليؤدِّ كالستا؛ يا

كذلك؟» أليس أبكم، فهو
امللكة.» موالتي «أجل قائًال: الفارس فأجاب

رجال بخدمتهنَّ يقوم إذ الرشق، نساء به ى تتلهَّ ملكي للهو «إنه برنجاريا: فقالت
معسكرنا، يف أما منه. يشءٍ رواية عىل يقدرون وما شنئ، ما بحرضتهم يُقلَن أن يستطعَن

جود.» سنت أسُقف يقول كما األخبار، تحِمل سمائها يف فالطيور
الوبر.» من جدراٍن داخل تتكلَّمني أنك نَسيت قد جاللتك ألنَّ «ذلك نفيل: دي فقال

الفارس عاد الهمس من قليٍل وبعد األصوات، خفتَِت حتى هذه كلمته قال إْن وما
ُرضب رسادٍق إىل نفيل به وسار ففعل، يتبَعه، أن له وأشار األتيوبي، إىل ثانية اإلنجليزي
وقد وحاشيتها، أُديث السيدة إليواء — يبدو كما — وأُِعد امللكة، رسادق من بُعد عىل
دقائق بضع وبعد نفيل، هنري حملها التي الرسالة القبطيَّات وصيفاتها إحدى تسلَّمت
اململوكة إىل السيدة وأشارت الفسطاط، خارج نفيل وبقَي أُديث، حرضة إىل النوبي ِسيق
— العجيب التنكُّر هذا يف وهو — البائس الفارس جثا ثم باالنسحاب، الرجل قدَّمت التي
ورنا وفؤاده، قلبه صميم ومن بل فحسب، بوقفته ال خاشًعا خاضًعا ركبتَيه إحدى عىل
وكانت وقدَره. قضاءه يرتقب جارم كأنه صدِره فوق ذراَعيه وأطبق األرض، نحو ببِرصه
يتدىلَّ الشفاف الطويل وحجابها رتشارد، امللك به استقبله الذي عينَه الرداء ترتدي أُديث
بعض يُخفي والحجاب املنظر، جميلة أرٍض عىل الصيف ليايل من ليٍل يف كالظلِّ حواليها
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يتَِّقد الفضة من مصباًحا بيدها تمسك وكانت يُخفيه، ال الذي اآلخر بعضه ويعتم جمالها
معهود. غري تأللًُؤا يحرتق حني يتألأل عبق بسائٍل

حتى خطوة، قيد عىل منه وأصبحت الجاثي، الساكن العبد من أُديث دنت إن وما
عنه، بوجهها أشاحت ثم بدقة، مالمحه تستشفَّ أن تريد كأنها وجهه عىل الضوء صوَّبت
جانبًا، يتدىلَّ سجاٍف عىل جانبيه أحد من العبد وجه ظلُّ يرتمي بحيث مصباحها ووضعت

شديد. فيه األىس رنني ولكن الطمأنينة، فيه بصوٍت تكلَّمت وأخريًا
أفهذا الشهم؟ االسكتلندي كنث السري الباسل؛ النمر فارس أنت ا حقٍّ «أفهذا وقالت:

املخاطر؟» مئني بك وأحاطت امُلشني، التنكُّر هذا تنكَّرت ا؟ حقٍّ أنت
غري عىل الخطاب إليه هت وجَّ وقد معشوقته، صوت نربات الفارس سمع إن وما
إىل الجواب استبق حتى ة، ورقَّ خفًة يكون أن يوِشك ما العطف من فيه وبنغٍم انتظار،
املنظر كان فلقد صمت؛ من وعد وما رتشارد به أمره ما عىل ويخرج يردَّ أن وكاد شفتَيه،
يستهدف وأخطار الحياة، مدى رقٍّ عن عوًضا يَكفيانه سمع، الذي والصوت رأى، الذي
عن الكريم البيت ابنة أُديث سؤال عىل جوابه يِزد ولم قواه، استجمع ولكنه حني، كل يف لها

االنفعال. شديد عميق ٍد تنهُّ
أول ظهرَت ُمذ عرفتُك إني حْديس، أصاب لقد «أجل وقالت: حديثها أُديث واستأنفت
كان إن الجسور؛ كلبك كذلك وعرفُت امللكة، مع عليها وقفُت التي ة املنصَّ من قريبًا األمر
ُمخلصة، سيدة ليست فهي أمينًا، مخلًصا خادًما فتاتك عن يُخفي اللون تغريُّ أو الزي تنكُّر
فهي بالنتاجنت، أُديث تخَش وال إذن تكلَّم الفوارس. من أمثالك بخدمات قمينًة وليست
وأحرز واجبه أدَّى الذي بالفارس ترفق محنته، يف وهو الكريم بالفارس ترفق كيف تعرف
صامتًا؟! زلَت أفما حليًفا. له الخطر كان حينما اسمها أجل من املرمى وأصاب الَرشف
أولئك فليُِصب العار أما الخوف، تعرف أن لك ينبغي تنطق؟ ال أنت العار أو الخوف أِمَن

إليك.» أساءوا الذين
يستطع لم ولكنه امُلمتع، اللقاء هذا مثل يف الصمت عىل اإلبقاء من الفارس فيئس
كأنها أُديث فرتاجعت شفتَيه، عىل إصبَعه ووضع العميق، النهد بغري خزيه عن يُعرب أن

مستاءة.
كنُت ما إني ردائك؟ يف أنت كما فعالك، يف آسيوي أبكم أنت هل هذا! «ما قالت: ثم
له، واكرتثُت يل والءك لحظُت بأني رصاحًة لك اعرتفُت ألني ازدريتَني ولربما هذا. أرتقب
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الحدود املعرفة جد تعرف إنها هذا! أجل من بأُديث الظن تيسء أال السماء ناشدتُك ولكن
وإىل متى تعرف وهي عليهن، يحقُّ الذي والخَفر الكريمة، البيوت بنات فيها تنحِرص التي
لرغبتها بالجميل؛ لالعرتاف املجال يف يُفسحا أن الخَفر وذلك الحدود لتلك ينبغي حدٍّ أيِّ
جرَّاء من نالتْك التي آالمك من ف تخفِّ وأن خدماتك، عىل إثابتك من تتمكَّن أن يف الصادقة
عليهما وتضغط ذراَعيك تطبق ملاذا الكريم. الفارس يفعل كما لها، حملتَه الذي اإلخالص
بهم بلَغْت ا «أفحقٍّ منه: بدنُها اقشعرَّ خاطر لها خطر وقد قالت ثم االنفعال؟» هذا بكلِّ
عناًدا، أو سحًرا هذا كان لنئ رأسك! تهزُّ إنك الكالم؟ نعمة من فعًال يحرمك ا حدٍّ القسوة
ألزم أن كذلك أستطيع فإني تحب، كما رسالتك تؤدي أتركك وسوف هذا، بعد أسألك فلن

الصمت.»
وقدَّم غضبها، من ويستعيذ حاله ينُدب أنه عىل تدلُّ حركة املتنكِّر الفارس فتحرَّك
ذهب، من وقماش رقيق حريٍر يف كالعادة مطويًة الدين صالح رسالة الوقت نفس يف لها
نحو ثانية بعدها بَرصها وصوَّبت جانبًا طرحتْها ثم اكرتاث، بغري حتها وتصفَّ فتسلََّمتْها

يل؟» الرسالة تؤدي وأنت واحدة كلمًة ولو تقول «أفما خافت: بنغٍم وقالت الفارس،
ال ألنه به أحسَّ الذي األلم إىل يُشري كأنه جبينه، عىل يَديه بِكلتا الفارس فضغط

غاضبة. عنه انرصفْت ولكنها بأمرها، يصدََع أن يستطيع
يِرصف أن يريد ال رجٍل إىل — جدٍّا وكثريًا بل — كثريًا تكلمُت لقد عنِّي، «اغُرب وقالت:
فقد قبل، من إليك أسأُت قد كنُت إن وقل عني! اغرب عيلَّ. جوابًا واحدة كلمٍة سبيل يف
الرشف، منزلة من بك هوى الذي التِعس السبب ذلك أنا كنُت فلنئ إثمي؛ عن اآلن رُت كفَّ

عيني.» ويف عينَيك يف نفيس قدر من وحططُت مكانتي، املقابلة هذه يف نسيُت فلقد
منها، يدنو أن كنث السري وكاد الشديد، االرتباك عليها وبدا بيَديها، عينَيها سرتت ثم
لو جديد! ألمٍر روحك السماء أعدَّت لقد بعيًدا! «ِقف وقالت: يعود أن إليه أشارت ولكنها
ملاذا وعاري. ِحطَّتي يف بها تواسيني ُشكر بكلمة لنطقَت أبكم عبٍد من وُرعبًا غباءً أقلَّ كنَت

عني!» اغُرب ترتيَّث؟
ُمعتذًرا فيها فحدَّق ذاك، إذ عفًوا الرسالة عىل بُرصه وقع قد امُلتنكِّر الفارس وكأن
لقد «أجل واالزدراء: التهكُّم بلهجة وقالت الرسالة، الفتاة فاختطفت بقائه، إطالة عن بها
السلطان!» من رسالة أهي — هذا ما — رسالته عىل ا ردٍّ ينتِظر الطائع العبد إن نسيت؛

إن وما والفرنسية، بالعربية مكتوبًة وكانت عجل، عىل الرسالة فحوى َحت وتصفَّ
املرير. الغضب ضحك ضحكت حتى قراءتها من فرغت
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يُرينا أن يستطيع ُمشعوذًا هناك أنَّ أظنُّ ما الخيال، يبلُغ ما َلفوق هذا «إنَّ قالت: ثم
هولندا نقد إىل وبيزنطة تركيا نقد يُحيل أن بِحيلته يستطيع قد الحاذقة! األالعيب هذه مثل
موضع أبًدا كان الذي — املسيحي الفارس يقلب أن بفنِّه يستطيع ال ولكنه وإسبانيا،
للسلطان األديم يلثم عبٍد إىل — املقدسة الصليبية الحرب يف الشجعان أشجع بني التقدير
قواعد وينىس بل كال مسيحية، فتاة إىل وقح ُمسلم من الِخطبة يحمل رجٍل وإىل امُلرشك،
لكلٍب مخلص عبٍد مع الحديث يجدي أن عىس ماذا ولكن الدين! وقواعد الرشيفة الفروسية
حديثها ت أتمَّ إن وما أفعل.» رأيتَني ما لسانك، عقدة بسوطه يحلُّ حينما ملوالك، قل مرشك؟
أُديث إنَّ له «وقل قالت: ثم بقدَميها وداستْها األرض، فوق السلطان برسالة رَمْت حتى

املسيح.» دين يعتنق لم ُمسلم والء تزدري بالنتاجنت
وهو قَدَميها، لدى جثا ولكنه الفارس، من تنطلق أن الكلمات هذه بعد وأوشكْت

عنه. رحيلها ُمعرتًضا ثوبها عىل يَده ووضع جرأته، استجمع ثم األلم، مرارة يُعاني
قلُت ما تسمع «أفلم التأكيد بلهجة وتكلَّمت يسرية، التفاتًة إليه التفتَْت وقد فقالت:
انكباب أحتِقر كما خطبتَه، أزدري إني موالك املنافق للسلطان ُقل الغبي؟ العبد أيها لك

قلبه!» حبيبة وعن هللا عن ارتدَّ والفروسية؛ الدين عىل خرج زريٍّ رجٍل
خلََّفت ثم قبضته، من ثوبها وتمزَّق عنه فصلت حتى كالمها من فرغت إن وما

الفسطاط.
وتبع البائس الفارس فخرج صاحبه، يستدعي الخارج من نفيل صوت عال وآنئٍذ
عناءها كابد التي املحنة من ُمسرتخيًا منهوًكا مشيته يف يتعثَّر وهو اإلنجليزي، البارون
أمام نفسه عىل أخذ الذي العهد يف حنث أن بعد إال منها خلص ما التي املقابلة خالل
جماعة أمامه وكانت امللكي، الرسادق بلغا حتى مًعا الرجالن سار وهكذا رتشارد، امللك
نفيل دخل وملَّا وحركة. ضياء الفسطاط داخل وكان الجياد، ظهور عن نزلت الخيَّالة من

بالقاِدمني. بالرتحيب ُمشتِغلني النبالء من وكثريًا امللك ألَفيا امُلتنكِّر وتابَعه
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الداهرين، دهَر الدمع «ألذرفنَّ
غائبًا؛ عاشًقا أبكي ما فإني

الهناء، ساعات الزمن يُعيد فقد
العاشقان. الفراق بعد ويلتقي
الصاِمتني؛ املوتى أبكي وما

أحزانهم، وانتهت آالمهم، انقضت فقد
خطاهم، أََحبَّ من يتبُعهم وسوف

فراق.» من بعَده وما املوت، ويجمعهم
املوت، من ا ورشٍّ الفراق من ا رشٍّ بكْت ولكنها

ملطًخا، ذكًرا حبيبها يف بكت
الجريح، اسمه الجندي يف وبكت

ُموَقدة. ناًرا يُشعلها أرومتها وكرُم

شعبية أغنية من

«أي ويقول: مرسوًرا، ُمستبًرشا القادمني يُحيي وهو الرصيح الجهوري رتشارد صوت عال
كقدح نفيس إىل لرغيٌب إنك هنري امللك برأس أُقسم البدين! جلز توم يا فو! دي توماس
كان إْن إال القتال زيَّ أرتدي كيف أعرف أن يل كان ما وهللا املرح! الخمر مدمن إىل النبيذ
قريب عما نقتِتل وسوف هندامي. تنسيق يف به أسرتِشد عيني أمام ماثًال البدين جسمك
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بشجر معلًقا كنَت إن إال غيبتِك يف القتال يتمَّ ولن بالرضا، القديسون حبانا إن توماس يا
السيسبان.»

أني لو أحتمُل مما أكثر املسيحي بِجلد الفَشل الحتملُت «إذن فو: دي توماس فقال
إكراًما فيه أرسفَت وقد بي، ترحيبك عىل جاللتك أشكر ولكني دينه، عن املارق ميتَة متُّ
برجٍل أتيتك ولكني نصيب. بأكرب فيه تأخذ ألن أبًدا متأهب وأنت النزال، بشأن أتيتُك ألني

أوليتَني.» ا ممَّ أحرَّ ترحيبًا توليه سوف جاللتك أن أعرف
متواضع القوام، نحيل القامة قصري السن، صغري رجل رتشارد إىل للخضوع وتقدَّم
ال وجوهرًة الذهب، من مشبًكا قلنسوته عىل يلبس ولكنه بزته، الرائي يف تؤثر ال زيه، يف
الوحيد امللمح كانت العني وتلك القلنسوة، تُظللها كانت التي العني تألُّق إال بريًقا يُباريها
متواصًال. قويٍّا تأثريًا فيه أثَّرت حتى مرًة الناظر رآها إن وما طلعته. يف النظر يلفُت الذي
الخالص الذهب من مفتاح عليه السماء، ُزرقة يف الحرير من وشاح برقبته يتعلق وكان

القيثار. عىل النغم إلحكام
وِبرش، بعجلٍة امللك رفعه أْن لوال لرتشارد إجالًال ُركبتَيه عىل يجثو أن الرجل وكاد

وجنتَيه. يف وقبَّله بحرارٍة صدره إىل ه وضمَّ
بملك مرحبًا قربص، من أتانا الذي نزل» دي «بلندل ب «مرحبًا مرسوًرا: وصاح
فوق الشخصية كرامته يرفع ال الذي إنجلرتا ملك عند عة والسَّ الرحب عىل امُلنشدين!
أني لو فوهللا افتقادك؛ إال مَريض كان ما وبروحي رجل، يا املَرض أصابني لقد كرامتك.
ما واآلن أنغامك. أصوات األرض إىل تْني لردَّ السماء، أبواب إىل الطرق منتصف يف كنُت
من هل بروفنس؟ منشدي عن جديد من هل الكريم؟ سيدي يا القيثار بلد من وراءك
ما وراءك كان هل ني خربِّ وذاك، هذا وفوق الطروب؟ النورماندي بلد يف امُلغنِّني عن نبأ
إنَّ أردت. إن حتى خامًال تلبث أن تستطيع ال إنك سؤالك؛ إىل بي حاجة ال ولكن يشغلك؟
غناءً جنبيك بني من تخرجها أن عىل وتُكرهك أحشائك يف تحِرتق كالنار، النبيلة صفاتك

وموسيقى.»
تواضًعا وتراجع النبيل.» امللك أيها فقلته تعلَّمته يشء «هذا قائًال: الشهري بلندل فأجاب

الحياء. عنه يُزيل أن بحذقه، وإعجابه حماسته بكلِّ رتشارد يستطع ولم
بلندل كتف ملس ثم اآلن.» إليك لنُصغنَيَّ الرجل؛ أيها إليك نستمع «سوف امللك: وقال
أمتطي أن نفيس إىل ألََحبُّ إنه فوهللا وإال السفر، من ُمتعبًا تكن لم إن «ذلك وقال: برفٍق

صوتك.» نغمات من نغمًة أؤذي أن من املوت نحو وأسري جوادي صهوَة
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ملح ثم خدمتك.» يف — املليك موالي يا أبًدا كان كما — «صوتي وقال: بلندل عليه فردَّ
يف ونحن أهم، هو بما ُمشتغل جاللتك أن يل يبدو «ولكن وقال: املائدة عىل أوراق بضعة

النهار.» من رة متأخِّ ساعٍة
األعراب، أالقي حني أرتديه للقتال زيٍّا أرسم كنُت إنما بلندل؛ عزيز يا كالَّ رجل، يا «كالَّ
هزيمتهم.» تستغرق مما أكثر يستغرق ال وسوف قصرية، لحظٍة من أكثر هذا يشغلني ولن
عن كذلك تستعلم أن بجاللتك الالئق من كان أنه أظنُّ «ولكنِّي فو: دي توماس وقال

عسقالن.» من الشأن هذا يف بنبأ أتيُت لقد معك، تُعدِّهم سوف الذي الجند
النبالء، أيها تعالوا وعنادك! غبائك يف حمار لحمار، إنك توماس يا «وهللا امللك: فقال
أو القيثارة! حامل أين املقعد. هذا بلندل أعطوا حوله، وا التفُّ افسحوا! جميًعا، افسحوا

قيثارته.» السفر أتلف فلربَّما َقيثارتي، أعريوه — مهًال —
عىل سافرُت لقد نبئي؛ إىل استمعَت جاللتك أنَّ لو «وددُت فو: دي توماس وقال

«. بأذنيَّ العبَث إىل منِّي أشَوُق الفراش إىل اآلن وأنا طويًال، مطيتي
إيل استمع النغم. بُحلو ال الدجاج بريش يكون إنما هذا إنَّ بأذنيك! العبث امللك: قال

الحمار؟» ونهيق بلندل غناء بني أذناك تُفرِّق هل توماس، يا
دائرة عن أبَعْدنا إن ولكنَّا الجواب، أستطيع ال إني موالي ا «حقٍّ قائًال: توماس فأجابه
صالح أجل من فإني ِمراء، بَغري عالية صفات وذو املولد كريم رجل وهو بلندل، الحديث

حمار.» إىل أنُظر وكأني إال منشٍد إىل أنُظر لن جاللتك
كبلندل، امَلولد كريم رجل وأنا تستثنيني، أن اللياقة أدب من كان «أفما رتشارد: فقال

املطربني؟» نقابة يف مثله وزميل
من اللياقة آداب تتطلََّب أن العبَث من أنه جاللتك «لتذُكر وقال: باسًما فو دي فأجاب

حمار.»
سيدي يا هنا تعال ولكن الهيئة. زِريُّ لحيوان وإنك القول، أصبَت «لقد امللك: فقال
سبيلك يف نُضيع أن دون مخدِعك إىل تأوي أن تستطيع حتى عبئك عنك واطرح الحمار،
اذهب ذلك، من فو دي ينتهي أن إىل سولزبري، صاحب أخي وأنت، املوسيقى. من شيئًا
أن وُمْرها األغاني، بأحدث ُمفعمة وُجعبته أتانا قد بلندل إن لها وُقل َمليكتنا فسطاط إىل
عن تتخلَّف ال بالنتاجنت أُديث نا عمِّ ابنة أن والِحظ حراستها، عىل وُقم هنا، إىل توٍّا تأتي

الحضور.»
مالمحه عىل يبدو الذي واالرتياب، الشك معنى ُمحيَّاه ويف بنظِره، هنيهًة النوبي رنا ثم

يرمقه. حينما عادة
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وسوف نفيل، دي ظهر وراء العبد أيها ِقف الكتوم؟ الصامت رسولنا عاد «أَوقد وقال:
بالصمم.» ال بالبكم أصابك قد أنه عىل أجلها من هللا تحمد أنغام قريب ا عمَّ أذنَيك تطُرق
يف معه واسرتسل فو، دي وقصد الجماعة، بقية عن أشاح حتى حديثه أتمَّ إن وما

البارون. هذا عليه عرَضها التي العسكرية الشئون دقائق عن الحني
امللكة أن يُعلن رسول دخل حديثه، من ينتهي أن جلزالند اللورد أوشك وحينما
ائتوني النبيذ! من بقَدٍح وأتُوني «هيا، امللك: فقال امللكي، الرسادق من داِنيات ووصيفاتها
القدح ذلك وطمأنينة، أمٍن يف طويًال عاش الذي قربص، ملك القديم، إسحق امللك بقدح
الرجال؛ كرام يا البدين جلزالند للورد الكأس املئوا «فجمستا». اقتحمنا حني غنمناه الذي

إخالًصا.» وأكثر عنايًة أشدَّ مثَله خادًما أمري أحَرَز ما تاهلل
يكن وإن نافًعا، عبًدا الحمار يف ألفيَت قد جاللتك أن ني «يرسُّ فو: دي توماس وقال

الخيل.» وَشْعر األسالك أنغام من موسيقاه يف أقلَّ صوته
رجل يا فلتْمُحها إذن الحمار؟ عن النكتة هذه تقبل أفلم تقول؟ «ماذا رتشارد: فقال
واآلن االحتساء! أجْدَت لقد أجل، عجبًا! بها. غَصْصَت وإال حافتها، حتى ُمفعمة بكأٍس
نُطيق كما اإليوان يف نكاٍت من بيننا ما نُطيع أن لنا وينبغي مثيل، جندي إنك إيلَّ، استمع
تُردَّ لم إْن تاهلل النزال؛ احتَدم كلَّما محبٍَّة من قلبينا بني ما نوثِّق وأن املباراة، يف الرضاب
بك ما كلَّ أسلمَت فلقد إذن أخريًا، التَقينا حينما بها رضبتك التي الشدة بِمثل نكاتي عىل
— تلميذي بل — زمييل إال أنت ما بلندل، وبني بينك الفارق هنا ولكن للطعان، فطنة من
اإلخاء بُحرية أسمح فلك واملوسيقى؛ الغناء فنون يف فأستاذي بلندل أما القتال، فنِّ يف
ضجوًرا، تكن وال رجل، يا تعال فنه. يف منزلًة منِّي أرفع ألنه االحرتام، فعيلَّ له أما الحميم،

وحبورنا.» جذلنا إىل واستمع والبَْث
أللبثنَّ فوهللا نشوتِك، يف وأنت جاللتك أشهد أن بد ال كان «إن جلزالند: لورد فقال

أيام.» ثالثة تستغرق وهي بأِرسها، الخيالية آرثر امللك قصة بلندل يرسد حتى
َوميض ترى هنالك انظر، ولكن صربًا، عليه تطيق ال ما لك نُحمِّ لن إنَّا «كال، امللك: فقال
لنفسك وأِصْب واستقبلها، الرجل أيها اخُرج مليكتنا. بمقدم إيذانًا الرسادق خارج املشاعل
عباءتك؛ تُحِكم حتى ترتيَّث ال ، كالَّ طرٍّا. املسيحي العاَلم يف بريًقا العيون أشدِّ يف الرضا

واجبك!» أداء وبني بينك يُحول أن لنفيل سمحَت لقد انظر!
فقال: — نشاًطا منه أوَفُر «نفيل» وهو — الحجاب كبري يسبقه أن فو لدي يُرق ولم

القتال.» ميدان يف قطُّ يسبْقني لم «إنه
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اللهم جلز، توم العزيز أخي يا غريه أحد وال هو ال يسبقك لم هنالك ، «كالَّ امللك: فقال
واآلخر.» الحني بني أنا إال

كذلك سبقني لقد هم؛ حقَّ التَُّعساء نغمط ال ودْعنا موالي، «أجل وقال: فو دي فأجاب
«… ولذا الجواد، ظهر عىل خفيف ألنه الشقي، النمر فارس مرًة

الحال يف تقدَّم ثم واحدة!» بكلمٍة تذُكْره ال «صه! وقال: الجزم بصيغة امللك فعاَرَضه
يف وأستاذه الغناء ملك باعتباره «بلندل» إليها م قدَّ ذلك، فعل وبعدما امللكة، زوِجه لتحية
يكاد واملوسيقى عر للشِّ امللك زوجها عشق أن جيًدا تعلم برنجاريا وكانت واملرح، اللهو فنِّ
لقاءً بلقائه ت واهتمَّ فُعِنيت الحميم، عزيزه هو بلندل وأنَّ الحربية، للشهرة ُحبَّه يوازي
عىل يليق بما بلندل وردَّ شأنه، يعلو أن امللَك يرسُّ برجٍل يليق ما واإلطراء املَلق من فيه
التحية ى تلقَّ أنه يف ِمراء ال ولكنه الثناء، وابل من امللكي الجمال صاحبة به أمطرتُْه ما
ترحيبها أنَّ له وبدا واالمتثال، وبالشكر األعماق، من بإجالٍل أُديث من النبيلة الساذجة

وبساطته. إيجازه رغم خالًصا كان ربما الرقيق
زوجه أن رتشارد رأى وملَّا التفرقة. بهذه يعَلمان كالهما امللك وزوجها امللكة وكانت
مسمٍع عىل قال كثريًا نفسه هو عنه يْرَض لم فضل، من عمه ابنة به ت ُخصَّ ما أغضبَها قد
الَحَكم نحِرتم بلندل، أستاذنا مسلك من تَرين كما برنجاريا، يا امُلنشدين، «نحن منهما:
بقدِرنا يُسلِّم أن له يطيب مثلك، رقيًقا ُمتميًزا صديًقا نحرتم ا ممَّ أكثر هذه كقريبتِنا الصارم

جدًال.»
«ما قالت: ولكنها الجواب، يف وتردَّدت امللك، قريبها من التهكُّم لهذا أُديث نفس فثارت
جميًعا.» بالنتاجنت أبناء بني من وحدي بها أتَِّصف التي بالصفة الجازم الصارم ُحكمي
ُعشٍب من وشعاره اسمه يشتقُّ الذي الليث ذلك ِمزاج من مسحٌة عليها فتاة وأُديث
الشامخة، األنفة، الشديدة البيوتات من ولكنه والخضوع، الذلَّة شارة أنه زعموا وضيع1
تتَِّقد وهي — عينَيها أن لوال قالت، ا ممَّ بأكثر تفوَّهت فلربما ولذا إنجلرتا، حكَمِت التي
الحارضين، النبالء وراء ي التخفِّ محاولته رغم النوبي بعينَي بغتًة التقتا — جوابها يف
تقوم وأن والعطور، املاء تطلب أن امللكة اضطرَّ شحوبًا لونُها وشحب مقعد، عىل فارتَمْت
يُقدِّر فكان رتشارد، أما عليها. مغشيٍّا سقطت بسيدٍة تليق التي الشعائر من ذلك بغري

املكانس. منه تصنَع ُعشب «بالنتاجنت» 1
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النشيد، يف ويرشع مقعده إىل يعود أن بلندل إىل فأومأ ذلك، من خريًا العقلية أُديث قوى
الحياة. إىل بالنتاجنت بيت من املرأة أو الرجل إلعادة آَخر دواءٍ كلِّ من خريٌ الغناء أن ُمعلنًا
بدَّ وال قربص، أغادر أن قبل مرة عنها ثْتَني حدَّ التي الدامي» «الثوب أنشودة «َغنِّنا قال: ثم

العامة.» يقول كما — قوُسك انكرسْت أو اإلتقان، حدَّ بها بلغَت قد اآلن تكون وأن
بعد إال املتكررة امللك أوامر يُطع ولم أُديث، نحو هتا اتجَّ الشفيقتنَي املنشد عينَي ولكن
بإحدى — محفوظة قصًة يتلو وكأنه — يتغنَّى حينئٍذ فأخذ يها، خدَّ احمرار تسرتدُّ رآها أن
قلوبهم، الناس عىل تملك الزمان قديم يف أبًدا كانت التي القديمة والفروسية الُحب مغامرات
الصوت. يغيض وال النشيد معنى معه يحلو رضبًا القيثارة عىل بالرضب صوتَه وصِحَب
بالنشاط مالمحه وتألََّقت الزَّري، ظاهره الرائي عن اختفى حتى الديباجة يف َرشع إْن وما
كل ُمشبًعا كان الذي اللنيِّ امُلسرتجل العريض بصوته والقلوب اآلذان وأطرب والوحي،
نداءً بالصمت ونادى النرص، بعد يتهلَّل كما وتهلَّل رتشارد فابتهج الرفيع، بالذوق التشبُّع

وقال: باملقام يليق
واألبهاء.» املخادع يف القوم كرام يا «أنصتوا

الصمَت وألزَمهم دائرة، يف الحارضين صفَّ فيه امُلتتلِمذ للفنِّ الحامي وبحماس
اليشء بعض ممزوجة واللذَّة ع التسمُّ أمارات ُمحيَّاه وعىل نفسه هو وجلس وأْسَكتَهم،
استعداٍد عىل يكونوا حتى امللك نحو أبصارهم البالط رجال وحوَّل الفني، الناقد برزانة
طويًال فو دي توماس وتثاءب ُمحاكاته، ثم عواطف من مالمحه عىل يبدو قد ما ي لتقفِّ
باللسان الحال بطبيعة بلندل أنشودة وكانت شاقة، ارة لكفَّ — كارًها — يستسِلم كأنه

وأسلوبًا. معنًى نُعرِّبها ييل فيما ولكنَّا النورماندي،

الدامي الثوب
الجميلة، «بَنََفنْت» مدينة، من مقربة عىل
والثنايا، األغصان فوق تغيب والشمس
والخيام املخادع يف ب تتأهَّ والفوارس

العماد، إىل االستباق ليلة
فتيٍّا غالًما األمرية أرسلِت حينما

الالمع، األخرض «لنكلن» حرير يلبس
الحاجب، بزيِّه ويحكي
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الخيام خالل فجاس
كنت». بن «توماس اإلنجليزي عن سار أنَّى باحثًا
∗∗∗

ويُمعن، وسيُمعن الرحيل، يف فأمعن
سناء. أو أبَّهة بذي هو وما رسادقه، يجد حتى
القليل، إال والحديد الصلب سوى هناك وما

السالح صانع به يستأجر املال يملك ال الكريم والفارس
بسالحه؛ له يُعنى كي

عاريتنَي، الكتَفني إىل مفتوَلني، فبساِعَدين
واملسحل باملطرقة يصلح انكبَّ

يرتديه وهو الغُد يراه سوف زرًدا
الحسناء. وملحبوبته جون» «لسنت إجالًال

∗∗∗
وركبته، رأسه الفارس له وأحنى الرسول، قال

املقام، عالية بنفنت أمرية هي سيدتي: تقول ما «هذا
الفرسان؛ كأوضع وضيع وأنت

العالية، الشجرة هذه مثل يتسلَّق من
وبينك، بينها ما يفصل الحاجز هذا مثل فوق يثب أو

جليل بعمٍل يخاطر أن ينبغي
جميًعا الناُس أطماعه يرى حتى

العلياء. الفروسية تؤيدها
∗∗∗
واليدين، الرأس خافض والفارس الحاجب، وقال

سيدتي: تقول ما هذا «ولذا
ترتدي، الذي الكريم السالح عنك ألِق

عنه، بديًال ردائها من العشب هذا والبَس
الحديد، زرد الخيطي بثوبها واستِعْض

السجال. فزع إىل الزيِّ بهذا واخُرج
الدماء، أكثر تري حيث أِلفَت كما وقاِتل
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املوتى.» مع البَْث أو بالَرشف وُعد
∗∗∗

الجزع، ُمحيَّاه يف الفارس عىل بدا فما
القلق، صدره يف لِعب وما

لثم: وبإجالل استلم، والعشَب
الرسول! ذا يف هللا وبارك الزمن، ذا يف هللا «بارك

الرشف؛ عظيم إال العايل سيدتي بأمر صدعُت إْن أراني ما
العزيز اللباس بهذا إني لسيدتي ُقل

امُلسلحني؛ األبطال خري عىل بشجاعتي أضنَّ لن
القتال، وأجدت حييت، إن ولكني

االختبار.» وتؤدي الدائرة تدور فعليها

األول. نصفها الدامي الثوب أنشودة من ينتهي الرجال، كرام وهنا،
غافلون!» ونحن بلندل عزيز يا األخري البيت يف النشيد وزن لنا َت غريَّ «لقد امللك: فقال
رجٍل من سمعتُها وكنُت اإليطالية، عن األبيات نقلُت فلقد موالي، ا «حقٍّ بلندل: فقال
لنقلها يكفي ما الوقت من أجد ال كنُت وملَّا قربص. يف القيتُه القيثارة عىل يرضب هرم
من والنظم املوسيقى يف ما أسدَّ بأن أكتفي فإني قلب، ظهر عن لحفظها أو صحيًحا، نقًال
عىل السياج بالحَطب يصلحون وهم الريف أهل ترى كما أستطيع، ما قْدر عىل بداهًة عجٍز

عَجل.»
أكثر أنها وأرى الرنني، ذات الطويلة األبيات هذه ألحب إني وربي، «كالَّ امللك: فقال

القصرية.» األبيات من املوسيقى نغم مع ائتالًفا
جيًدا.» جاللتك تعرف كما الوزن حرية كليهما يف «لنا قائًال: بلندل فأجابه

كان إذا — املنظر أن هذا رغم أظن ولكني بلندل، يا لكذلك إنهما «أجل رتشارد: فقال
جرس لها التي الرنانة واألبيات الطويل البحر مع اتِّساق خري يتَّسق — القتال احتمال فيه

وانحراًفا.» ِلينًا اآلنسات خيول َكَسري إال فليس اآلخر الوزن أما الفرسان. كانطالق
جديد. من للنشيد يقدِّم ورشع جاللتك.» إرادة «لتكن وقال: بلندل عليه فردَّ

إيلَّ، أصِغ «كيوس». نبيذ من بقَدٍح أوًال خيالك أرهفَت هالَّ ولكن «أجل، امللك: وقال
بقواٍف انتهاؤك وهي نفسك، بها كبَّلَت التي الجديدة القيود هذه عنك تطرح أن أريدك إني
األصفاد.» يرقصيف برجٍل أشبََه تجعلك ق املتدفِّ لخيالك قيود إال هي فما ُمحكمة، متشابهة
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بني ثانيًة أصابعه يُجيل ورشع نزعها.» األقل عىل يتيرسَّ األصفاد «إنَّ بلندل: فقال
النقد. من إليه أحبُّ العزف كأنَّ األوتار

سوار يف بنبوغك ترمي ِلَم رجل؟ يا بها نفسك تكبِّل «ِلَم وقال: كالمه امللك وواصل
أُنشد أن بمستطيع كنُت ما أني يقنٍي عىل وإني تقدَّمت، كيف لك ألعَجب إني حديد؟ من

امُلقيَّد.» البحر هذا يف واحًدا بيتًا
طلعِته عىل ارتسمت بسمًة يُخفي كي قيثارته بأوتار واشتغل بَرصه، بلندل فحرس

رتشارد. عني عن تِغب لم ولكنها عنه، رغًما
وهو — أستاذ أنه يزعم من كل إنَّ ا وحقٍّ منِّي، لتضحك أنك بلندل يا «أُقِسم فقال:
وهي بالنفس، الظن ُحسن نكتسب امللوك نحن وَلِكنَّا بالسخرية. لقمنٌي — تلميذًا يزل لم
مما لخري فإنه شئت، كما وغنِّنا بلندل، عزيزي يا بغنائك آذاننا وشنِّف هيا، ذميمة. عادة

التعليق.» من لنا بدَّ ال يكن وإن نقِرتح،
ملا ينصاع أن عن يعجز لم فإنه النشيد ارتجال يأَلف كان وملَّا الغناء، بلندل فعاود
جديد من القصيد بها يُكيِّف أن يستطيع التي السهولة يُبنيِّ أن ُه رسَّ وربما امللك، به أشار

يُلقيه. وهو حتى

الثاني النصف الدامي الثوب
الفعال؛ جليل الجميُل العماد صباح شهد

للمنازل، ضياع وكان للرشف، اكتساٌب فكان
بالِعيص، قْرع وكان بالسيوف، رضب وكان

امُلنهِزم بالقبور وفاز مجًدا، الظافرون وأحرز
القتال، وأجاد استبسل فارٍس من كم
وبَرع، برز أقرانه بني من واحًدا ولكنَّ

درع وصدره جسمه عىل يكن لم من وذلك
الفراش. إىل تأوي حني ترتديه فتاة قميص سوى
∗∗∗

الكلوم، ورامي الجراح بُمرِّ أصابه من وكان
راجعني، فكرُّوا اآلخرون لحاله وأشفق

أقسمها، الرشف يمني «إنها وقالوا:
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باليمني.» يُِربُّ وهو نقتَُله أن النذالة ومن
النزال األمري أوقف أجله من ثم

مؤذنني، لم بالسِّ البوق يف ونفخوا بحارسه، ورمى
التسليم؛ امُلبارين وعىل الُحكم، للقضاة وكان

املجىل. الحلبة يف القميص، وترُسه الفارس، وكان
∗∗∗

الجميع، واحتشد املأدبة ساعة ودنت
خاشًعا، الوصيف انحنى الحسناء األمرية وأمام

العيون تعاُفه قميًصا وأسلمها
ثقوب، وكله خروق وكله الرماح، ووخزته السيوف، مزََّقتْه

ملطًخا، بالدماء ًقا، ُمشقَّ مهلهًال
واألديم، الوحل وأثر الخيول زبد عليه

خنرصها بطرف السيدة مَلَستْه لو
يلوَّث. لم نقي مكان عىل الطرف وقع ما

َكنْْت» توماس سري «سيدي
الشعار؛ هذا يرد الحسناء بنفت أمرية إىل

الثمر؛ منه ا حقٍّ ينَْل الشجر عايل يصعد من
سعى؛ فيما ينجح الحواجز فوق يثِب من

الجزاء، فنلُت املخاطر ألشد حياتي استهدفُت
الوالء. بيان سيدتي عىل واآلن

الخطر، هذا مِلثل الفرسان ز تُحفِّ َمن
الشمس. أمام الِفعال بخالص لهم تقرُّ

∗∗∗
ارتديت، الذي القميص أردُّ «إني سيدي: يقول

بَدورها، ارتداءه أطلُب األمرية وإىل
خروق، من به ِلما قدُره عينها يف وليْعُل

الدماء.» بخاثر ولو قرمًزا يصطبغ أو يُلوَّْث لم إن فعاٌر
خجًال، األمرية فاحمرَّت
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بالدماء، تلطَّخ وقد الثوب ولثمِت
تْه. ضمَّ صدرها وإىل شفتَيها وعىل

والكنيسة الدولة لتظهرنَّ األمني لفاريس وُقل اذهب
دماء. من القميص هذا عىل ما أُقدِّر ال أو ُر أقدِّ كنُت إن

∗∗∗
يسريوا أن للنُّبالء الحني وحان

والقدَّاس القس إىل ر ُموقَّ موكٍب يف
واألرجوان، الرحمة بساط يف األمرية املقدمة يف وسارت

بالدماء؛ امللطَّخ الليل برداء عت تلفَّ وفوقها
للغداء، الجمع التأم حيث الردهة ويف بل
النبيذ، وقدَّمت ألبيها جثت ُركبتَيها وعىل
الجواهر وثمني الثياب غايل كلِّ وفوق

بالدماء. ب املخضَّ املعيب الوشاح ذاك لبست
∗∗∗

الرجال، كرام للسيدات همس لقد ا وحقٍّ
السيدات؛ أجاب العيون وغمزات والبسمات وباإليماء

وِخزيًا، غضبًا األمري وأطرق
الجبني: ُمقطب وكلََّمها أخريًا ابنته إىل التفت ثم

والذنوب، الحماقة عنِك صدَرْت وقد «اآلن
دماء؛ من أرقِت عما بيدك ري فلتُكفِّ

النَدم، أشدَّ الِقحة عىل كالكما ولتَنَْدمان
رشيَدين.» الجميلة بنفنت من وتهيمان

∗∗∗
البدين، توماس وقف الردهة ويف

ِمقدام، جسور قلبه ولكن مخذوًال منهوًكا
ابنتك سبيل يف دماءٍ من أرقُت ما «إنَّ صاح: صوته وبأعىل

النبيذ؛ الوعاء يلفظ كما راغبًا، به قذفَت
عذًال، أو عقوبة ِقبيل من عانَْت ولنئ
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والعار، العناء من ينها ألنجِّ أني فِثق
قليًال، إال ريعها أو باإلمارة تأبه ولن

كنت!» أمرية إنجلرتا يف بها أُناِدينَّ فلسوف

أخذ الذي نفسه رتشارد ذلك يف ُمتابعني االستحسان، دمدمة الحارضين بني ت فَرسَ
امللكة وسارعت إليه، القيمة عظيم خاتٍم بتقديم واختتم كيًال، الثناء املحبوب مُلنشِده يكيل
هذه الحارضين النبالء من كثريٌ وتبع نفيس، بسواٍر العزيز امُلغني هذا عىل التعطُّف إىل

امللكية. السابقة
يوًما؟» عشقتُْه الذي القيثار نغم تستسيغ ال أُديث نا عمِّ ابنة باتت «هل امللك: وقال

قريبها ة لرقَّ الشكر وتُضاعف أغنيته، عىل بلندل تشكر «إنها قائلة: أُديث فأجابت
إليها.» أشار الذي

عناًدا، منك أشدَّ بامرأٍة سِمعِت ألنك غاضبة عمي، ابنة يا لغاضبة «إنك امللك: وقال
ينبغي امللكة؛ رسادق من َمبيتك نحو خطوات بضع معك أسري سوف منِّي، تُفلتي لن ولكنك

النهار.» نور ويسطع الليل ظالم يشحب أن قبل مًعا نتشاور أن
اآلخرون الضيوف وانسحب أقدامهن، عىل نهضَن قد ذاك إذ ووصيفاتها امللكة وكانت
املشاعل يحِملون الناس من رتٌل الرسادق خارج برنجاريا ينتظر وكان امللك، فسطاط من
رتشارد وسار بيتها. إىل طريقها يف كانت ما ورسعان السهام، ُرماة من وحَرس اجة، الوهَّ
يتحادثا أن يستطيعا حتى لها ُمتَّكأ ذراعه تَقبَل أن عىل وأكرهها اقرتح كما قريبته جوار إىل

أحد. يسمعهما أن دون
ينرصفون واألمراء امللوك إنَّ النبيل؟ السلطان عىل به أردُّ إذن «أيجواب رتشارد: وقال
ببعض أقوم أن أستطيع قد إني ثانية، عني باعَدهم قد الجديد النزاع وهذا أُديث, يا عنِّي
فرصة — واحرستاه! — وتتوقَّف بالظفر، يكن لم إن باالتفاق املقدَّس القرب نحو الواجب
يف احني الرمَّ خرية من عرشًة واحدة بحربٍة أنازل أن يل َلخري وهللا امرأة. عىل بهذا قيامي
العم ابنة يا جواٍب أي نفسها. صالح تعرف ال عنيدة امرأًة أجادل أن من املسيحي العاَلم

حاسًما.» الجواب يكون أن ينبغي السلطان؟ عىل به أردُّ
والشقاء البؤس من ج تتزوَّ أن لها خريٌ بالنتاجنت بنات أفقر إن له «قل أُديث: فقالت

والكفران.» ك بالرشِّ تقرتن أن من
ذهنك.» إىل أقرب هذا أن إال أظنُّ ما وهللا أُديث، يا «أو«بالرق» امللك: فقال
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اسرتقاق إن الغلظة؛ بهذه إليه تُشري الذي الشكِّ مجال هذا «ليس قائلة: أُديث فأجابت
عليك عار واالزدراء. التحقري يَستثري الروح اسرتقاق ولكن اإلشفاق، إىل يدعو قد الجسم
عنك يقلُّ ال يكاد يوًما وكان وروًحا، جسًما فارًسا استعبدَت لقد الطروبة! إنجلرتا ملك يا

وذكًرا.» صيتًا
اإلناء فألوِّث السم، ُرشب عن قريبتي أمنع أن يل ينبغي «هالَّ وقال: امللك عليها فردَّ

القاتل؟» الرشاب من تُقزِّزها أخرى وسيلًة أَر لم إْن يحتويه، الذي
يف إيلَّ يقدَّم ألنه م السُّ ُرشب إىل بي تدفع الذي أنت هو «إنما وقالت: أُديث فأجابت

الذهب.» من كأٍس
من حذاِر ولكن قًرسا، البتِّ عىل أقُرسِك أن أستطيع ال إني أُديث، «أي رتشارد: وقال
املجامع وتعتِربه البابا يعتِربه الذي جدة، عني ناسك إنَّ السماء؛ تفتحه الذي الباب إغالق
وأن قوي، خصٍم وبني بيني ما يُصِلح سوف قرانك أنَّ ورأى النجم، استطلع قد رسوًال،
إىل يؤدي سوف السلطان من زواجك أنَّ يف قوي فاألَمل ولذا مسيحيٍّا، يكون سوف زوجك
أن ينبغي إنما هيا، هيا، الكنيسة. حظرية إىل إسماعيل بأبناء واإلتيان املسيحية اعتناقه

السعيد.» املطمح هذا مثل سبيل يف تقفي وال الفداء، بعض تُقدِّمي
إيلَّ نما وقد والضمري. بالَرشف ال واملاعز، باألكباش الرجال ي يُضحِّ «قد أُديث: فقالت
بالسبيل األخرى عار وليس مسيحية، فتاٍة عار سبيل عن إال إسبانيا دخلوا ما األعراب أن

فلسطني.» من إخراجهم منها يُرجى التي
عاهلة؟» تَبيتي أن العار من تَرين «هل امللك: فقال

ال مرشًكا فيه نُدخل بأن املقدَّس املسيحي الرسِّ حرمة ننتِهك أن وخزي عاٌر «إنما
رأس عىل — مسيحية أمرية سليلة وأنا — راضيًة أبيت أن وشنار عار إنه وأقول به, يرتبط

امُلرشكات.» اإلماء من حريٍم
وإن الجدل، يف معِك أشتِبك أال قريبتي يا يل ينبغي «إذن قال: ثم قليًال امللك فسكَت

ذلك.» من أكثر الطاعة عليك يُميل أن ينبغي كان عيلَّ اعتمادك أن أظنُّ كنُت
بالنتاجنت لبيت كان ما كل بحقٍّ ورثَت قد جاللتك إن «موالي، قائلة: أُديث فأجابت
وفخارهم.» عزِّهم من زهيد بنصيٍب املسكينة قريبتك عىل تضنَّنَّ فال وُملك، وجاه ثروٍة من
إذن الكلمة! بهذه عليائي من أنزلِتني لقد املرأة أيَّتُها «أُقسم وقال: امللك فأجابها
هذا بعد ولكن الدين. صالح إىل قريبًا بجوابك أبعث سوف اآلخر؛ أحُدنا وليُقبِّل فلنتصاَفح
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إنه عنه يقولون الرجال فإن تَرينه؟ حتى جوابك تُعلِّقي أن العم ابنة يا خريًا يكن ألم كله،
والظُّرف.» املالحة فائق

للقائنا.» فرصة موالي يا هناك «ليست أُديث: فقالت
أنه يف ِمراء ال الدين صالح فإن منه، بدَّ ال اللقاء إنَّ جورج القديس «وحقُّ امللك: وقال
يشهدها وسوف الَعَلم، معركة الجديدة، املعركة بهذه فيه نقوم طلًقا ميدانًا يُعطينا سوف
سوف ووصيفاتها، رفيقاتها ، أنكنَّ وأقسم لرؤياها؛ شوًقا لتتحرَّق برنجاريا وإنَّ بنفسه،
هذا من َدعينا ولكن الحسناء؛ العم ابنة يا جميًعا ُمقدمتهنَّ يف أنِت ريشة. ِمنكنَّ تتخلَّف ال
يِجب بل كال عداء. غري عىل نفِرتق وأن بل نفِرتق، أن وينبغي الرسادق بلْغنا لقد بنا، وهيَّا
أن كملٍك ي حقِّ من إنه يديك؛ وبِكلتا بشفتَيك تنا مودَّ الحسن، ذات يا أُديث، يا تؤيدي أن

الحسن.» ذوات من أتباعي أُقبِّل
بضع لنفسه يُهمِهم وهو يسطع، والقمر املعسكر خالل وعاد ومحبة، بإقباٍل وعانقها

بلندل. أنشودة من يذكر مما فقراٍت
وأمَره النوبي، إىل وأسلمها الدين، صالح إىل رسائله إنشاء إىل خفَّ الرسادق بلغ وملا

السلطان. إىل عائًدا النهار ُمنبثَق عند يرحل أن
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— اآلذان منَّا التكبري طَرَق
الهجوم، نداء عىل األعراب يُطِلقه ما والتكبري

عال بصوٍت يُهلِّلون حينما
هم. ينُرصَ أن هللا يدعون

دمشق حصار

فيليب أبلغ التقيا وملَّا لقائه، إىل رتشارد فرنسا ملك فيليب دعا التايل اليوم صباح ويف
يف غاية عبارة ويف إنجلرتا، ملك ألخيه السامي التقدير من طويلٍة ديباجة بعد رتشارد
إىل عودته عىل املؤكد بعزِمه أبلغه السامع، معناها يُخطئ ال رصيحة جدُّ ولكنها الرقة،
فيه رشعوا ا ممَّ الغاية يف النجاح من اليأس كلَّ يئس ألنه مملكته، شئون وإىل أوروبا،
جدوى. دون ولكن رتشارد وعاَرَضه صفوفهم، بني النزاع ودبَّ قواهم تضعضعت بعدما
من غريه وكثرٍي النمسا دوق من إخطاًرا دهشٍة بغري رتشارد ى تلقَّ املقابلة، من انتَهيا وملا
عَزوا وقد التهوين، من يشء فيها ليس وبعبارٍة فيليب، كعزم عزًما فيه يُعلنون األمراء،
بعد فضاع وتحكُّمه؛ وسيطرته امُلفِرطة رتشارد أطماع إىل الصليب، قضية عن ارتداَدهم
من املرير الدمع وتحدَّر األمر، بالنرصآِخر الفوز يف األمل مع القتال متابعة يف رجاءٍ كل هذا
يرجع الفَشل أنَّ ذكر حينما قليًال تعزَّى ولكنه واملجد، الظفر يف آماله خيبة عىل رتشارد

رِويَّته. وقلَّة لة امُلتعجِّ بسجيَّتِه خصوَمه منحها التي املزايا إىل بعضه
أبي هجران عىل ليجُرسوا كانوا ما «إنهم وحنقه: غضبه مرارة يف وهو فو لدي فقال
مثله. حكيم ملٍك وجه يف القذف هذا يلفظون أنهم يُصدِّق املسيحي العاَلم كان وما هكذا،
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أعطيتُهم لقد بل فحْسب، لهجراني الحجة لهم أُيرسِّ لم فإني — غفلتي! أشدَّ وما — اآلن أما
وعيوبي.» نقائيص إىل الشقاق هذا عىل املالمة إلسناد سببًا كذلك

حينما استبرش فو دي أنَّ حتى امللك نفس عىل اإليالم شديدة الخواطر هذه وكانت
آخر. مجًرى إىل تفكريَه ل حوَّ سفري الدين صالح من وصل

الحاج، هللا عبد واسمه كبري، احرتام السلطان لدى له أمريًا كان الجديد الرسول هذا
أدَّى وقد نَسِبه، إىل إشارًة خرضاء كبرية عمامًة يلبس وكان كريمة، أرسٍة إىل ينتِسب وهو
تدلُّ التي املظاهر هذه رغم — هللا عبد ولكن «الحاج»، ب فاتصف مرَّاٍت ثالث مكة إىل الحج
الرزانة نفسه عن وينزع املِرح، القصص يُِحبُّ نديًما األعراب نظر يف كان — قداسته عىل
كتمان له يكفل يًا تخفِّ ى تخفَّ ما إذا — ِبًرشا يطفح وهو — الخمر كأس معه يجرتع حدٍّ إىل
األمراء مع عدة مفاوضاٍت يف كفاءته من الدين صالح أفاد سياسيٍّا ذلك إىل وكان الفضيحة.
ويستظِرفه. شخصية معرفًة «الحاج» يعرف كان الذي رتشارد مع وبخاصة املسيحيني،
عىل للنزال ميداٍن لتقديم خاطٍر طيب عن بإذعانه السلطان رسول من رتشارد عِلم إن وما
ضمانًا نفسه ًما مقدِّ هناك، إىل آمنًا املبارزة يشهد أن أراد من كلَّ ولقيادته ُمحايدة، أرٍض
باالنحالل، املسيحية العصبة وإيذان امُلحطَّمة، آماله ونِيسَ بالحياة، امتأل حتى لِصدقه،

املبارزة. ميدان يف النزال يسبق الذي امُلمِتع البحث يف واسرتسل
بني يتوسط يكاد ألنه للنضال، ُملتًقى الصحراء» «درَّة ب يُعَرف الذي املكان وُرضب
ومؤيداه امُلتهم منترسا ُكنراد يظهر أن عىل واتُّفق األعراب، ومعسكر املسيحيني معسكر
من مائة ومعهم للمبارزة، د ُحدِّ الذي اليوم يف هناك املعبد رجال وكبري النمسا أرشدوق
يؤيد الذي سولزبري وأخوه إنجلرتا ملك رتشارد يحُرض وأن غري، ليس امُلسلَّحني األتباع
ومعه السلطان يأتي وأن امللك، بطل لحماية الرجال من عينُه العدد هذا ومعهما االتهام
املائتي — عديدها رغم — تَْرجح ال فرقة وهي األتباع، خيار من خمسمائة من حَرس
للدعوة الفريقني أي يختارهم الذين الرجال من املكانة ذوو أما الرماح. ُرماة من مسيحي
للدفاع. دروٍع بغري يأتوا وأن غريسيوفهم، سالًحا يصطحبوا أال عليهم فكان النزال، ملشاهدة
الحفل هذا يحرض من لكلِّ لوٍن كل من الطعام وشهيِّ األماكن بإعداد السلطان وتعهد
رتشارد امللك مقابلة يف األمل من يرتِقبه الذي الرسور عن ٍة رقَّ بكل رسائله يف عربَّ وقد املهيب،
يستطيع. ما بقْدر الئًقا استقباله يجعل أن يف الشديدة رغبته وعن ِسلمية، شخصية مقابلًة
خاصة مقابلٍة يف الحاج هللا عبد دخل وأعوانه، املتهم بذلك وعِلم التمهيد، تمَّ وبعدما
عمامته األمر أول األبصار عن أخفى وقد صدُره، لها وانرشح بلندل ألغاني فيها استمع
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النورماندية املنِشد موسيقى عىل ردَّ ثم إغريقية، بتقيَّة واستبدَلها عناية، بكل الخرضاء
تتَّفق ِفعاله أنَّ يُثبت كي ثُمالتها قربصحتى نبيذ من كأًسا واجرتع فارسية، رشاٍب بأغنية
يرشب لم الذي «مرجلب» كأنه حو والصَّ الرصانة بمظهر ظهر التايل اليوم ويف ومبادئه.
بيانًا للسلطان ورسد الدين صالح قدَمي موطئ األرضلدى إىل بجبينه وانحنى املاء، سوى

سفارته. عن
النهار مطلع عند وصحابه ُكنراد فصل للنزال د امُلحدَّ اليوم يسبق كان الذي اليوم ويف
سلك ولكنه الغَرض، ولنفس الوقت ذات يف املعسكر رتشارد وترك ، امُلعنيَّ املكان يقصدون
شبوب إمكان ملنع رضورتها ُرؤيت حيطة وهي قبل، من اتُّفق كما أخرى طريًقا رحيله يف

املسلَّحني. أتباعهم بني النزاع
رسوره من ليزيد كان وما كان، أيٍّ مع للقتال أُهبة عىل نفسه الصالح امللك يكن ولم
أحد امللكي بشخصه يكون أن إال النزال ساحة يف امُلستقِتلة الدامية املبارزة إىل وتطلُّعه
وسار منترسا، ُكنراد نحو حتى ثائرته وهدأت ثانية، النفس بعضرضا واسرتدَّ امُلتبارَزين.
إىل زفافه، ليلة كالعريس منرشًحا اللباس، نفيس السالح، خفيف ويساًرا، يمينًا يرتنَّح
وُمدِخًال يتخلَّالنها، كانا التي العديدة املناظر إىل لها ُمشريًا برنجاريا، املِلكة ة محفَّ جوار
التي الطريق وكانت القاحل, املجِدب القْفر صْدر عىل البهجة بعض والغناء بالقصص
فكان الجبال، سلسلة من اآلَخر الجانب عىل جدة عني إىل ها حجِّ يف قبل من امللكة سلكت
زوجها َميل تعَلم برنجاريا وكانت الصحراء، من البادي الجانب هذا عىل غريباٍت السيدات
— ذلك رغم — أنها إال غناء، أو قول من ه يرسُّ كان ِلما حبَّها تظهر أن وتحاول امليل، حقَّ
بلقع قفٍر يف نفسها ألَفْت حينما نسوية، مخاوف بعض يف تسرتسل أن إال يَسْعها لم
كذلك أدركْت وحينما السهل، صدر عىل متحركة كذرٍَّة يبدون كانوا الخفراء من قليٍل مع
ينتِهز أن الخيانة به تبلُغ قد الوثني هذا وأنَّ الدين، صالح معسكر من مقربٍة عىل أنهم
لحظٍة يف ويسَحُقهم يُباغتهم الحركة خفاف فرسانه من قوي بجيٍش فيبعث الفرصة هذه
«إنه وقال: ُمزدريًا غاضبًا دَرأها حتى الرِّيَب بهذه رتشارد إىل أملَعْت إن ما ولكنها واحدة.

الكريم.» السلطان نية ِصدق يف نرتاب أن الجميل نكران من لرشٌّ
وحده، الهيوب امللكة عقل إىل ال مرٍة من أكثر عادت والشكوك املخاوف هذه ولكن
الثقة بها تبلُغ ولم رصاحة، وأكثر ثباتًا أشدُّ وهي كذلك، بالنتاجنت أُديث نفس إىل ولكن
ما كان ولو قبضتهم، يف باتت هي إن الحد، هذا إىل معه تطمنئُّ مبلًغا املسلمني إخالص يف
عصابة عليهم تنقضُّ ثم غرة، حني عىل «باهلل» النداء صدى يُردِّد يباب أرٍض من حواَليها
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ُرعبها من أقلَّ ذلك من دهشتها لكانت الفريسة، عىل النسور تنقضُّ كما العرب فرسان من
بعمامته يتميَّز — عربيٍّا فارًسا ورأوا املساء، أقبل حينما الشكوك هذه تفُرت ولم بكثري.
يف انطلق وقد الهواء، يف يُحلِّق كالصقر ناتئ جبٍل حافة عىل يحوم — الطويل وُرمحه
األفق. وراء ويختفي الريح يشقُّ حينما الطائر انطالق وأتباُعه امللك ظهر عندما الحال

طالئع أحد الفارس وذلك املكان، من اقرتبنا قد نكون وأن بدَّ «ال رتشارد: امللك فقال
أحباء يا صفوفكم رتِّبوا املغربية؛ والصنوج األبواق أصوات أسمع أني يل يُخيَّل الدين. صالح

الجنود.» ثبات واثبُتوا السيدات حول وا واصطفُّ قلبي،
يف وساروا ، امُلعنيَّ مكانه إىل عَجٍل عىل ونبَّال وتاِبع فارٍس كل خفَّ كالمه خالل ويف
الخوف، بينهم يْرسِ لم إن ا وحقٍّ قليًال. عديدهم بدا حتى التالصق أشدَّ متالصقة صفوف
وهي املغربية املوسيقى أنغام إىل ُمنصِتني عون يتسمَّ وهم التطلع وُحب الجَزع تملَّكهم فقد
العربي. الخيَّال فيها اختفى التي الجهة من واضحًة اآلخر بعد الحني وتبلُُغهم تصَدح،

الرابية هذه ة قمَّ إىل برسوٍل نبعث أن موالي يا لنا خريًا كان «أما همًسا: فو دي وقال
الظنني وذاك الضجيج هذا كل من يل يُخيَّل األمام؟ إىل أسبق أن تُريدني هل أم الرملية؟
يكون وأن بدَّ فال الرملية، الكثبان وراء رجل خمسمائة عىل يربو ما هناك يكن لم إن أنه

أسبق؟» أن يل هل بالصنوج. والالعبني الطبَّالني من السلطان حاشية نصف
امللك به صاح أن لوال بِمهمازه، زه يُحفِّ أن وأوشك بزمامه، جواده عىل البارون وشدَّ
انقضاضهم دون يُحول ولن الرِّيبة عىل يدلُّ الحذَر هذا مثل إنَّ الدنيا؛ ُملك أُعطيُت لو «كال،

أخشاه.» ال أمر وهو علينا،
الرملية الكثبان تخطَّوا حتى متقاربني، ُمحكم نظاٍم يف هذا بعد الجمع وتقدَّم
ولكنه جليل، رائع مشهد بانتظارهم فإذا املقصود، املكان من مرأًى عىل وباتوا املنخفضه،

النفوس. يف الرُّعب يُثري
سوى القفار وسط يميزها ال ُمنعزلة عينًا قريب عهٍد عىل الصحراء» «درَّة كانت
أعالم وعليها مرضوبة، عديدة لخياٍم محطٌّ اآلن ولكنها امُلتباعدة، النخيل أشجار من عدٍد
والشمس الزاهية، األلوان من ألوًفا وتعكس شديًدا تألًُّقا تتألَّق الذهب من وزينات مزركشة
من األلوان، بأزهى ُمغطَّاًة الضخمة الرسادقات وكانت للغروب. ماثلة وهي عليها تسطع
والسناء، الرونق ذات األصباغ من ذلك وغري شاحب، أزرق إىل فاقع، أصفر إىل قرمزي
من صغرية وأعالم الذهب، من اٍن برمَّ ة ُمحالَّ كانت — الخيام قوائم أو — َعَمدها وأعايل

324



والعرشون السابع الفصل

عدٌد فو، دي توماس رأى ما عىل هناك، كان املتميزة الرسادقات هذه إىل ولكن الحرير,
آالف خمسة من جيٍش إليواء — ظنِّه عىل — تكفي السوداء، املألوفة العرب خيام من كبري
املخيم، واتساع يتناسب والكرد األعراب من عدد هناك وكان الرشقية, الطريقة عىل رجٍل
يصمُّ يكاد ضجيج حشَدهم ويصحب بيِده، جواده يقود منهم وكلٌّ عَجل، عىل عون يتجمَّ
والتي العسكرية، موسيقاهم عليها يرضبون كانوا التي ابة الصخَّ آالتهم عن يصُدر اآلذان،

والقتال. الحرب حماس العصور طوال العرب يف أشعلت
الفرسان من الزحام شديد ُمضطرب حشٍد يف خيامهم أمام عوا تجمَّ ما ورسعان
إىل فارس كل خفَّ حتى املوسيقى، رنني تعلو عالية بصيحٍة إليهم أُشري إن وما لني، املرتجِّ
ناظر عن فاختفى العسكرية، الحركة بهذه قاموا حينما ُسحبًا النقع وثار جواده، ظهر
أثاروا الذين الجند اختفى كما البعيدة، الجبل وحافة والنخيل املعسكر وأتباعه رتشارد
عمٍد من عجيبًة أشكاًال واتَّخذ رءوسهم، فوق الغبار وارتفع امُلباغتة. بحركتهم الرتاب ُسحب
امُلنشأ الهيكل هذا صدر عن ُمنبعثة أخرى عالية صيحة وارتفعت ومآذن، وقباٍب ملتوية
راِكضني فعلوا، وقد يتقدَّموا؛ بأن للفرسان إشارة الصيحة هذه وكانت الرتاب، ُسحب من
من رة واملؤخِّ والجناَحني باملقدِّمة ُمحيطني وا اصطفُّ األمام إىل ساروا وكلَّما بأقىصرسعة.
الكثيفة الرتاب بُسحب يختنقون ويكادون ُمحاَرصين، باتوا وقد القليلني، رتشارد حرَّاس
جسوم آخر حينًا وتختفي حينًا خاللها من تتبنيَّ كانت والتي جانب، كل من تهم تغشَّ التي
ُمتَّجٍه كل يف بها ويهزُّون برماحهم، يلوِّحون وهم الرببرية، ووجوههم الكاِلحة، األعراب
رمح قيد عىل يبيتون حينما وذلك غراًرا، إال خيولهم بزمام يُمسكون وال هاتفني، ُمهلِّلني
وقد السهام، من وابًال الفريقني رءوس عىل تمِطر رتهم مؤخِّ كانت بينما املسيحيني، من
يف رتشارد جبني واحمرَّ صياُحها فعال امللكة، فيها تجلس كانت التي ة املحفَّ أحَدَهم أصاب

البرص. ملح
شأن!» ار الكفَّ من الطُّغمة هذه مع لنا ليكوننَّ جورج القديس «وحقُّ مذعوًرا: فصاح
نبلًة يَديها بإحدى وأمسَكت برأسها، أطلَّت فقد كثب، عىل تها محفَّ كانت التي أُديث أما
رءوس!» بَغري السهام هذه إنَّ انُظر، فاعل! أنت ا ممَّ حذاِر املليك، رتشارد «أي وصاحت:
برسعة جميًعا لتُخِجليننا إنك وهللا امرأة! من وأحكمك أنبَلك «ما رتشارد: بها فصاح
سهومهم إن اإلنجليز، من قلبي أعزاء يا تتحرَّكوا «ال بأتباعه: وصاح بِرصك.» ونفاذ خاطرك
ترحيبًا بني ُمرحِّ جاءونا إنما الحديد. أطراف تنُقصها كذلك ِرماحهم وإنَّ رءوس، لها ليس
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ُمرتاِعني رأونا إذا يبتهجون — مراء ال — هذا رغم ولكنهم الرببرية، طريقِتهم عىل وحشيٍّا
وثبات.» بتُؤدٍة األمام إىل سريوا ُمضطربني. أو

صياًحا يصيحون وهم جانب، كل من األعراب يصحبها ُقُدًما، الصغرية الكتيبة فسارت
شعرٍة قيد عىل بسهامهم فريمون تَهم وخفَّ حذقهم يعرضون القيس وحملة أجش، نافذًا
بأسلحِتهم بغلظٍة يتقاَرعون احون والرمَّ بأذًى، يُصيبوهم أن دون املسيحيِّني رءوس من
أرادوا وقد الهمجي. اللعب هذا يف حياته يفقد وكاد رسَجه فقد من منهم كثُر حتى الكليلة،

أوروبا. أبناء أعنُي يف ُمريبًا كان األمر ظاهر ولكن ترحابهم، عن التعبري إىل كلِّه بهذا
النواة يؤلِّفون وأتباعه رتشارد وامللك املعسكر، نحو الطريق منتصف بلغوا إن وما
وُمهطعني، ومناوشني هاتفني، ُمهلِّلني الخيَّالة، من اب الصخَّ العدد هذا حولها ع تجمَّ التي
أخرى، عالية صيحٌة انبعثت حتى وصف، بها يُحيط ال االضطراب من صورٍة عىل وهم
األوروبية الكتيبة من الجناَحني وعند بامُلقدِّمة كانوا الذين امُلختلُّون، الجنود مَلسمعها كرَّ
وهم رتشارد، عسكر رة مؤخِّ يف وساروا عريًضا، طويًال ا صفٍّ أنفسهم من وألَّفوا الصغرية،
ذلك خالل للقائهم تقدَّم حينما أمامهم ينقشع اآلن الرتاب وبدأ صمتًا، وألزم نظاًما أكثر
إىل ُمسلَّحني نظاًما، ويفوقونهم هيئًة عنهم يختلفون الفرسان من جماعٌة القاتم الحجاب
صلًفا الرشق ملوك ألكثر حرَّاًسا يكونوا أن بهم يليق والهجوم، الدفاع بأسلحة األطراف
جيادهم من جواٍد وكل رجل، خمسمائة من تتألَّف كانت الفاخرة الفرقة وهذه وكربًا.
الشباب، ريعان يف جراكسة أو جورجيا أهل من رقيق والركبان رشيف، لرجٍل فداءً يليق
تتألَّق الربيق، شديدة الحديد، ِحَلق من كلها الزرد من املصنوعة وقمصانهم وخوذاتهم
والجواهر، بالريش عة مرصَّ الغالية وعمائمهم والذهب، بالحرير مجدولة ونُُطقهم كالفضة،
مقابضها عىل والآللئ بالذهب مزينة بالفضة، امُلحىلَّ الصلب من وخناجرهم وسيوفهم

وأغمدتها.
بفرقة التَقوا وملَّا العسكرية، املوسيقى أنغام عىل الفاخرة األزياء ذوو الجند هؤالء تقدَّم
يف مكانة اآلن رتشارد واتَّخذ بينهم، وأدخلوهم ويساًرا، يمينًا صفوفهم فتحوا املسيحيني
أقبل حتى طويل زمٌن يمِض ولم يدنو. نفسه الدين صالح أنَّ يعلم وهو جنده، طليعة
ملك»، «هذا جبينه عىل الطبيعة كتَبَِت رجٌل وهيئته بمالمحه وكأنه حِرِسه، وسط السلطان
الرشق، يف الحريم يخفرون الذين الدميمني الزنوج وأولئك الضبَّاط من خَدُمه به وأحاط
البياض، الناصعة بعمامته الدين وصالح ملبِسهم. نفاسُة رعبًا أشكالهم ُقبَح زاد والذين
أخرى، زينٍة أية دون القرمزي، الحريري ونطاقه الفضفاضة، الرشقية ورساويله وصداره
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يف رأيَت فيه، وأمعنت منه دنوَت إْن ولكنك لباسه؛ يف سذاجًة حَرِسه من أكثر كان ربما
املنقوشة واللؤلؤة النور»، «بحر الشعراء اها سمَّ والتي تُقدَّر، ال التي الجوهرة تلك عمامته
اإلنجليزي بالتاج ما كلَّ قيمتها يف تساوي كانت ربما خاتمه، يف يلبسها كان والتي باسمه،
وفوق كثريًا؛ قيمتها يف عنها يقلُّ ال سيفه مقبض به ينتهي الذي والياقوت جواهر، من
من جانبًا األنظار عن ويحجب بعمامته، يتَّصل القناع من نوًعا يلبس السلطان كان ذلك
الرمال، أدقَّ امليت البحر ِجوار يف يُشبه الذي الرتاب من له وقايًة إما وذلك النبيلة، مالمحه
يحمله البياض، ناصع عربيٍّا حصانًا يمتطي وكان الرشقي. الكربياء من رضبًا كان ربما أو

النبيل. براكبه ويفخر يحسُّ وكأنه
كانا لقد ا وحقٍّ — الشهمان املِلكان نزل فلقد جديدة، تَقِدمة إىل حاجة هناك تكن ولم
للِّقاء ما وتقدَّ بغتة، املوسيقى وسكتت الجند، ووقف توٍّا، جواديهما ظهري عن — كذلك
األبَّهة تُعِد ولم ونِدَّين، كأخَوين تعانَقا ُمجاملة منهما كل انحنى وبعدما رهيب، صمٍت يف
ولم الدين، وصالح رتشارد غري شيئًا أحٌد يَر لم إذ النظر، لتجتِذب أيهما لدى واملظهر
أكثر كانت الدين صالح رتشارد بها يرمق كان التي النظرَة ولكن اآلخر، غري أحدهما يَر
شقَّ من أول كذلك السلطان وكان نحوه. بها صوَّ التي السلطان نظرات من وتطلًُّعا إمعانًا

سكون. من يُسود كان ما
الصحراء! لهذه باملاء ب يرحِّ كما رتشارد بامللك ب يرحِّ الدين صالح «إنَّ وقال:
العبيد استثنيت فإذا الجنود، من العديد العدد هذا يف يرتاب ال أنه من يقنٍي عىل وإني
جميًعا هم والرتحاب العجب من بنظراٍت يُحيطونك الذين أولئك فإن حاشيتي، املسلحنيمن
ذا َمن إذ تتبَُعني؛ التي األلف القبائل يف املكانة ذوي النُّبالء من — خضوًعا أكثرهم حتى —
اسمه بمخاوف الذي وهو رتشارد، القادم واألمري بيته، يف ويلبَث املثول حق له يكون الذي

الجموح!» جواده العربيُّ ويُخِضع الوليد امُلرضعة تُدلِّل — اليمن رمال فوق حتى —
عىل برصه ووقع حواَليه، ت وتلفَّ األعراب؟» من نُبالء هؤالء «وكل وقال: رتشارد فأجاب
وأسنانهم مالمحهم، الشمس حرارة من اسودَّت بالثياب، عني ُمتلفِّ ورجال خشنة، جسوٍم
عمائمهم، ظالل تحت طبيعي غري نافذ بريٌق فيها يتألَّق ود السُّ وعيونهم كالعاج، بيضاء

وضيع. بل ساذج الجملة عىل ولباسهم
يخضعون أنهم إال عديدين يكونوا وإن وهم املرتبة، َلهذه لهم إنَّ «أجل السلطان: فقال
خلَّفوه قد رماحهم حديد وحتى السيوف، غري سالًحا يحملون وال املعاهدة، لرشوط

وراءهم.»
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لهم يتيرسَّ حيث خلَّفوه قد يكونوا أن أخىش «إني قائًال: باإلنجليزية فو دي فتمتم
قاعة بهم ضاقت وربما جليل، الشيوخ من مجلس بأنهم أقرُّ إني رسيًعا. أرادوه إْن

وستمنسرت.»
إنك السلطان، «أيها قال: ثم بالصمت.» آُمُرك إني فو؛ دي يا «صٍه رتشارد: وقال
أتيُت قد كذلك أني ترى «أال وقال: ات املحفَّ إىل وأشار واحدة.» أرٍض عىل توجدان ال والشكُّ
العيون ولكن باالتفاق؛ إخالل ذلك يف كان ولربما ُمسلَّحني. ولكنهم األبطال، ببعض معي

وراءنا.» نُخلِّفها أن نستطيع ال أسلحة الفاتنة، واملالمح النُّجل،
ولثَم مكة، شطر وجهه يُويلِّ كأنه إجالًال رأسه وطأطأ ات، املحفَّ نحو السلطان فالتفَت

والتبجيل. االحرتام عىل إشارًة الرمال
صوب ركبَت هالَّ هذا. من أقرب لقاءً يخَشنَي ال أخي يا إنهنَّ «كال، رتشارد: وقال

وجيز؟» زمٍن بعد السرت وسرتفع اتهن، محفَّ
عىل وعاٌر النساء، إىل ينُظر أن للعربي وليس هذا! عيلَّ «حرام الدين: صالح فقال

قناع.» بغري وجوههنَّ يُبِدين أن النبيالت السيدات
املليك.» أخي يا خلوٍة يف لرتاُهنَّ «إذن رتشارد: فأجاب

التي آلمايل األخرية رسالتك كانت لقد أراهن؟ «ِلَم وقال: محزونًا الدين صالح فأجابه
نفيس؟ عىل الرسور يُدخل وال قلبي يحِرق قد لهيبًا أُشعل هذا بعَد يل فما للنار، كاملاء أشْدُت
ى تلقَّ قد الخاص األسود عبدي إنَّ خادمه؟ له أعدَّه الذي الفسطاط إىل أخي سار هالَّ ولكن
عىل بنفيس وسأقف تابعيك، حاشيتي من الضبَّاط يستقبل وسوف األمريات، للقاء األمر

املليك.» رتشارد خدمة
وكان امللوك، تَرف من طريٍف كلُّ به أُِعدَّ فخٍم رسادٍق إىل طريقه شقَّ هذا إثر وعىل
أمام امللك ووقف رتشارد، يلبسها كان التي الطويلة الركوب عباءة فأزال حاًرضا فو دي
يُباين وهو جسمه، اتِّساق وجمال قوته متانة عن أبان الذي الضيق لباسه يف الدين صالح
أشدَّ وكان النحيل. الرشقي امللك جسم تسُرت كانت التي الفضفاضة الثياب التبايُن كلَّ
العريضة وظباته امِلقبَضني، ذو الطويل رتشارد سيف العربي امللك انتباه اسرتعى ما

عِقبه. إىل حامله كِتف من الفارط طولها يمتدُّ ايل املستقيمة
عزرائيل كسيف املعركة طليعة يف يتألَّق املهند هذا رأيُت أني لوال «وهللا السلطان: فقال
رتشارد امللك رؤية ألتمس أن يل وهل به، تهزَّ أن تستطيع برشيًة ذراًعا أن أُصدِّق كدُت ملا

قوته؟» امتحان مَلْحض سلمية واحدة رضبًة يرضب وهو
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عن يبحث حواَليه ت وتلفَّ النبيل.» السلطان أيها راغبًا منِّي هذا «لك رتشارد: فأجابه
له الواقفني، أحد به يُمسك الصلب من صولجاٍن عىل عينُه فوقعْت قوته، به يخترب يشءٍ
من كتلة عىل ووضعه فأخذه البوصة، ونصف بوصٍة نحو ُقطره لب، الصُّ من كذلك مقبض

الخشب.
العذراء «وحقُّ قائًال: باإلنجليزية يهمس أن سيده َرشف عىل جَزُعه فو بدي وأدَّى
هذا فيك تُشِمت ال قواك. كامل بعد تسرتدَّ لم إنك عليه! ُمقِدم أنت ا ممَّ موالي حذاِر البتول،

الكافر.»
الغافل، أيها «أنِصت حادة: بنظرٍة حواليه ورنا مكانه يف ثبت وقد رتشارد فقال

حرضته؟» يف أُحبَط أني أفتظنُّ
حول وأداره اليرسى، كتفه إىل عاليًا ورفعه يديه، بكلتا الرباق العريض ُمهنََّده وأمسك
قصمه وقد األديم فوق الصلب القضيب فتدحرج مروِّعة، آلة قوة كأنه بقوٍَّة وهوى رأسه،

بفأسه. الشجرية الحاطب يبُرت كما نصَفني
وقال: وإمعان، ٍة بدقَّ وفحصه شطرين، انكرس الذي لب الصُّ القضيب السلطان فأخذ
إىل إشارة أقلُّ عليها يبُد لم بحيث اللِّني من السيف ظباة وكانت عجيبة!» لرضبة إنها «وهللا
العضلية وقواها حجمها يف وحدَّق امللك يَد تناول ثم أنجزته. الذي الجليل بالعمل تأثُّرها
قوًة تدانيها ال التي الهزيلة الضامرة يِده بجانب وضعها حينما وضحك عليها، بدت التي

عصبًا. وال
أصابع تُشبه التي أصابعك إنَّ النظر، يف وأمِعن انُظر «أجل، باإلنجليزية: فو دي وقال
بالذهب.» امُلموَّه الرقيق هذا بسيفك الباهر العمل هذا بِمثل تقوم أن تستطيع لن القرد

بما يتخرَّص أو يُدِرك قد إنه بالعذراء أُقسم فو، دي يا الصمت «الزم رتشارد: فقال
كذلك.» فظٍّا تكون أال أرجوك وإني تعني،

ليس الضعيف أن ورغم أمًرا، أحاول أن أريد «إني بقوله: السلطان أرسع لقد ا وحقٍّ
عىل جديًدا هذا يكون وقد مران، من أِلف ما بلٍد لكلِّ أنَّ إال القوي، أمام ضعفه يظهر أن له
ووضعها والزغب، الحرير من وسادة األديم عن رفع حديثه أتمَّ وبعدما رتشارد.» امللك
تقصم أن أخي يا بسالحك تستطيع «هل رتشارد: للملك وقال أطرافها، أحد عىل مستقيمة

الوسادة؟» هذه
— أرثر امللك حسام وال حتى — األرضسيف عىل وما الحق، وايم ، «كالَّ امللك: فأجابه

الراسخة.» الرضبة لوْقع يثبُت ال شيئًا يقطع أن يستطيع
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هزيلة نحيلة، ذراع منه فبَدْت ساعده، عن ر وشمَّ إيلَّ.» فانُظر «إذن الدين: صالح فقال
واألعصاب؛ والعضالت العظام غري بها ليس كتلًة وباتت تصلَّبَت امِلران أثر من ولكنها ا، حقٍّ
الفرنجة، سيوف بريق له ليس ضيق ُمنحٍن نْصل وهو غمده، من األحدب سيفه جرَّد ثم
صانعه أن عىل يدلُّ مما امُللتوية، الخطوط من ماليني عرشة عليه قاتم، فأزرق لونه وأما
اليرسى، قدمه عىل بثقله مرتكًزا السلطان ووقف عناية. بكلِّ وطرقه بالنار املعدن أحمى
واتزن رتشارد، بمهنَّد قيس إذا الضعف وظاهره بسالحه وهزَّ قليًال، األمام إىل قدَّمها وقد
فوق األحدب وجذب بغتًة األمام إىل خطا ثم هدفه، من يتثبَّت أن يريد كأنه قليًال السلطان
انقصمت قد الوسادة لكأنَّ حتى الجهد، من وبقليٍل بحذٍق عليها شفرته ُمطبًقا الوسادة

والقوة. الُعنف يُمزِّقها ولم شطَرين تلقائها من
يتثبَّت أن يريد كأنه انفصمت التي الوسادة نصف واختطف األمام، إىل فو دي فانطلق

لسحرا.» هذا يف وإنَّ مشعِوذ، حيلة إال هذه «إْن وقال: وقع، ما ِصدق من
يتلثم كان الذي اللثام من الرضب ذلك أزال ألنه قوله، أدرك قد السلطان أنَّ ويظهر
ُمستعرض الجو يف حسامه ومدَّ سيفه، بطرف وعلَّقه وجهه، عن ونزعه آنئٍذ، حتى به
فمزَّق موثوق، غري ُمرَسًال بالظباة تعلُّقه رغم اللثام خالل من بغتًة وجذبه الشفرتنَي،
ِلني عن كذلك ُمبينًا الفسطاط، يف مختلفتنَي ناحيتنَي يف وتطاير نصَفني، كذلك اللثام

رائعة. مهارًة حامله ومهارة الفائقة، ته وحدَّ السالح
لجدُّ وإنك تبارى، ال السيف ِحيَل يف إنك أخي يا الحق وايم «واآلن رتشارد: وقال
القاصمة، اإلنجليزية الرضبة يف الثقة بعض أثق هذا رغم زلُت ما ولكني يالقيك! ِلَمن خطٍر
حذْق لحاذق الجروح ثلم يف إنك ا فحقٍّ ذلك وعىل بالقوة، نُدبِّره بالدهاء نستطعه لم ما فإنَّ
لشكًرا له عيلَّ إن العالم. الطبيب أرى سوف أني أعتقد إني ضمِدها؛ يف النطايس حكيمي

صغرية.» بهديٍة له أتيُت وقد جزيًال،
حتى ذلك فعل إن وما ترتية، بتقيَّة عمامته الدين صالح استبدل يتكلَّم، هو وبينما
ال بما رتشارد وحملق امُلستديرتنَي، الكبريتنَي وعينَيه العريض فمه الحال يف فو دي فغر
الشاعر «يقول ويقول: ُمتغريِّ رزين بصوٍت يتكلَّم السلطان أخذ بينما دهشة، ذلك عن يقلُّ
حتى منه يعرف ال ُعويف إن ولكنه بُخطاه، طبيبَه يعِرف عليًال دام ما املريض إن معناه: ما

إليه.» ينُظر حينما وجهه
ملعجزة!» إنها ملعجزة! «إنها رتشارد: فصاح

مراء.» وال محمد فعل من «معجزة فو: دي توماس وقال
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أجده ثم وثوبه، تقيَّتِه غياب النطايسملجرد حكيمي أفتقد أن يل «كيف رتشارد: وقال
الدين!» صالح املليك أخي شخص يف ثانيًة

عن تنمُّ ال البالية الثياب إنَّ األحيان؛ من كثرٍي يف الدنيا حال «هذه السلطان: فأجابه
حني.» كل يف الدرويش

وبحيلِتك املوت، من النمر فارس نجاة يف الوسيط كنَت لقد «وإذن رتشارد: فقال
ُمتنكًرا؟» املعسكر إىل عودته كانت

إن الدامي، رشفه جراح أنَّ طبِّي علَّمني وقد ذلك، كان لقد «أجل، الدين: صالح قال
لنجاح توقعُت ا ممَّ أيرس تنكُّره كشف كان ولقد تطول. ال سوف حياته أيام فإنَّ تلتئم، لم

تنكُّري.»
كانت برشته أن أُدرك أن إىل األمر أول بي حدا وقع قد حادثًا «إنَّ رتشارد: امللك فقال
عىل شفتَيه يطبق أن إىل دفعه الذي الظرف إىل بهذا يُشري (وربما مصطنع بلوٍن ملوَّنة
ميسوًرا، سهًال األمر كشف أصبح حتى اإلشارة هذه أدركُت إن وما املزعوم)، النوبي جرح
الغد.» يف للنزال يتقدَّم سوف أنه من ثقٍة عىل وإني الذكر، عن يغيبان ال وجسمه هيئته فإنَّ
والحصان بالسالح أعددتُه فلقد عظيم، أمٍل وعىل األُهبة تمام عىل «إنه السلطان: فقال

األزياء.» مختلف يف متخفٍّ وأنا رأيُت مما الظنَّ به أُحِسن ألني
مدين؟» هو ملن اآلن هو يعرف «وهل رتشارد: فقال

عن له كشفُت حينما بشخيص له االعرتاف إىل اضطررُت فلقد «أجل العربي: فأجاب
غَريض.»

ما؟» بيشء لك أقرَّ «وهل إنجلرتا: ملك فقال
ُحبَّه أن أدركُت بيننا، دار مما كثرٍي من ولكن رصاًحا، بيشء يُِقرَّ «لم السلطان: فأجاب

والرفاهية.» السعادة إىل وإيَّاها ينتهي أن من أرفع كريم بيٍت من بفتاٍة معقود
ورغبتك؟» يتعاَرض الجريء الوقح هذا ُحبَّه أن تعلم «وهل رتشارد: فقال

حيِّز إىل ظهر قد ُحبَّه ولكن الحد، هذا إىل الظنُّ بي يبلُغ «قد الدين: صالح فقال
وإنَّ ُحبي، من الزمن عىل أبقى ُحبَّه إن أقول أن وينبغي الرغبة، يفَّ تنشأ أن قبل الوجود
الكريمة هذه كانت ولنئ فيها، يٌد له تكن لم ن ممَّ لَخيبتي أنتقم بأن يل يسمح ال َرشيف
َرشف كلُّه دينها من فارًسا تنصف لم إنها يقول الذي ذا فمن تُحبني مما أكثر تُحبُّه النََّسب

ونبل؟»
بالنتاجنت.» بدم تختلط أن من أوضع ذُرية من «ولكنه بأنفه: شامًخا رتشارد فقال
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من فشعراؤنا نحن أما الفرنجة، بالد يف مبادئكم هذه كانت «ربما السلطان: فأجابه
النذل األمري أما الحسناء، امللكة ثغر بتقبيل جدير امِلقدام الحادي بأنَّ يقولون الرشق أهل
كي اآلن، أفارقك أْن يف النبيل أخي أستأذنك ولكني ثيابها. أهداب يحيي بأن قمينًا فليس
لنا ينبغي ولكنا باإلكرام، ا حقٍّ منك أقلُّ وهما النرصاني، الفارس وذلك النمسا دوق أستقبل
لقمان: الحكيم ذلك يف قال ولقد بَرشيف. احتفاًظا ولكن لهم، إجالًال ال لقاءهم، نُحسن أن
عزًة اسُمك ارتفع وقوي، جسمه به اشتدَّ فإِن يضيع، ال للغريب تُقدِّمه الذي الطعام «إنَّ

وشهرة.»
بالكالم ال باإلشارة إليه أومأ أن وبعد رتشارد، امللك رسادق عن العربي امللك فصل ثم
وحاشيته منترسا مركيز للقاء ذهب ووصيفاتها، امللكة رسادق به ُرضب الذي املكان عن
وعظمة، أبَّهة لغريهما أُعدَّ ما تُوازي فيها، يستقرُّون أماكن كذلك السلطان لهم أعدَّ الذين
الغربي النمط وعىل الرشقية الطريقة عىل الوفري الطعام وقدَّم ترحيبًا. أقلَّ بقلٍب ولكن
شديد السلطان وكان الخاص. رسادقه يف كلٍّ واألمراء، امللوك من الدين صالح لضيوف
وهي الخمر، كئوس لهم يُقدِّمون اليونان من رقيًقا فأوقف وأذواقهم، زائريه لعادات التنبُّه
حمل قد كان الذي هللا» «عبد دخل طعامه من رتشارد يفرغ أن وقبل املسلمني، عىل حرام
تُتَّبع سوف التي والرسوم الطقوس خطة ومعه املسيحيني، معسكر إىل الدين صالح رسالة
يُشاركه ألن فدعاه القديم، صاحبه هوى يعرف رتشارد وكان النزال؛ يوم ييل الذي اليوم يف
واألىس الحزن سيماء وجهه وعىل — إليه أومأ هللا» «عبد ولكن «شرياز»، نبيذ من قَدح يف
تساُمحه رغم — الدين صالح ألن بحياته، يتعلَّق أمر الراهن الظرف يف الذات إنكار بأنَّ —

القاسية. بالعقوبة ذها ويُنفِّ النبي رشيعة يرعى كان — الشئون من كثرٍي يف
عن يخفف الذي الرشاب ذلك وهي — الخمر يُحب ال كان إن «إذن رتشارد: فقال
جدة عني كاهن نبوءة تذهبنَّ ولسوف فيه، أَمل ال املسيحية اعتناق فإن — اإلنسان قلب

الرياح.» أدراج املجنون
أن عليه لزاًما كان إذ طويًال؛ وقتًا ذلك يف واستغرق املبارزة، أدوات يُعدُّ امللك رشع ثم

السلطان. ومع املنازل الفريق مع األمور بعض يف يتشاور
والعربية، بالفرنسية ميثاٍق يف بينهم ما وا وسوَّ يشء، كل يف االتفاق بينهم تمَّ وأخريًا
للُمتباِرَزين؛ كضاِمننَي وليوبولد ورتشارد القتال، ميدان يف كَحَكم الدين صالح عليه ع وقَّ

املساء. ذلك نهائيٍّا باالنرصاف رتشارد امللك من يستأذن هللا» و«عبد فو دي ودخل
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يعرف أن يرجو غًدا النزال يف يشرتك سوف الذي الكريم الفارس «إنَّ فو: دي وقال
املليك.» مَلتبوعه والءه يُقدِّم أن الليلة هذه له يجوز كان إن

قديًما؟» صديًقا فيه عرفَت وهل فو؟ دي يا رأيتَه «وهل باسًما: امللك فقال
والتغيريات املفاجآت من البالد بهذه إنَّ «النركست» بسيدة «أُقسم فو دي فأجابه
حتى االسكتلندي كنث السري أعرف أن كدُت ما وهللا الضعيف. عقيل له يضطرب ما الكثرية
ما حينئٍذ وحتى بي، ح وتمسَّ قصريًا، زمنًا رعايتي تحت لبث الذي الصالح، كلبه جاءني
املسكني الكلب كان فلقد نباحه، وأسلوب قدمه واستدارة صدره باتِّساع إال الكلب عرفت

البندقية.» كعاهرات باأللوان ُمصطبًغا
فو.» دي يا الرجال معرفة يف منك أحذق الحيوان معرفة يف «إنك امللك: فقال

ذلك وفوق وإخالًصا، أمانًة الفريَقني أكثر ألفيتُهم ما كثريًا أُنكر. «ال فو: دي فقال
الذي األسد أخدم فإني هذا عن وفضًال بالوحش، تدعوني أن أحيانًا ك يرسُّ قد جاللتك فإنَّ

الوحوش.» ملك بأنه جميًعا الرجال له يعِرتف
جبيني عىل رمحك كرسَت قد هنا ا حقٍّ إنك جورج بالقديس «أقسم امللك: فقال
للمرء ينبغي ولكن فو. دي يا الفطنة من شيئًا لَديك إن أقول أبًدا كنُت لقد غلبتَني)، (أي
الفارس هل يل قل … الرتس هذا أما الَرشر، منها يتطاير أن قبل باملطرقة يرضبك أن

والعدة؟» التسليح كامل الكريم
إنها جيًدا، الدرقة أعرف إني كذلك. النُّبل لكامل وإنه موالي، «أجل، فو: دي فأجابه
بيزنطة.» خمسمائة نظري بقليٍل مرضك قبل البندقية رسول جاللتك إىل قدَّمها التي تلك

وهللا فوًرا؛ الثمن وتسلَّم دنانري بضع فيها وربح املرشك السلطاَن باعها لقد «ويقينًا
ذاته!» املقدَّس القرب ليبيعنَّ هؤالء البندقية أهل إن

هذا.» من أنبَل أمٍر يف تُحَمل لن الدرقة «إنَّ فو دي فقال
البندقي.» لجَشع ال العربي لنُبل هذا يف «والفضل امللك: وقال

وقد نحن وها حذًرا، أشدَّ جاللتك تكون أن هللا ألرجو «إني قلق: وهو فو دي فقال
مع اشتبْكنا وإذا برٍّا، النجاح يف لنا أَمل ال إنا بذاك؛ أو بهذا لحقت إلساءٍة أحالُفنا هجْرنا

بحًرا.» الرتاُجع سبيل نفقد فسوف البحرية الربية الجمهورية
هذا، بعد امُلعلم موقف منِّي تِقف ال ولكن أحذَر، «سوف وقال: جازًعا رتشارد فأجاب

ني.» يُهمُّ األمر هذا فإنَّ قسيس؟ الفارس لدى هل يل قل وإنما
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الخدمة بهذه له قام الذي جدة عني ناسك هو وذلك «أجل، قائًال: فو دي فأجاب
شهرة هنا إىل به أتت وقد الظرف، هذا يف بجانبه يِقف وهو للموت، ب يتأهَّ وهو قبل من

املبارزة.»
يقابله سوف رتشارد إن له قل الفارس؟ يطلُب ماذا واآلن الخرب، «ِنعم رتشارد: فقال
جورج. القديس جبل بجانب إثمه عن تكفريًا الصحراء» «درة بجانب بواجبه يقوم بعدما
يلقاني أن لبلندل وقل رسادقها، أزور سوف إني للملكة فقل باملعسكر مررَت ما وإذا

هناك.»
وسار ُحسامه، بيِده وأخذ بعباءته، رتشارد ع تلفَّ ساعة نصف وبعد فو، دي وفصل
عنه ينِرصفون دائًما كانوا ولكنهم األعراب، من كثري به ومرَّ امللكة، رسادق إىل طريقه يف
يتبعونه جميًعا أنهم يرى أن استطاع فقد ذلك ومع أبصارهم، باألديم ويعقدون بوجوههم،
معروًفا كان شخَصه بأن ا حقٍّ الظنِّ إىل هذا به حدا وقد عنهم, ينأى بعدما ُمتطلعني، بالنظر
صالح من ألمٍر إما يتنكَّر، أن أراد ملًكا يراِقبون أنهم عليهم يبدو أن تحاَشوا ولكنهم لهم،

الرشقية. آلدابهم أو الدين
تُوِقفهم الذين األشقياء الضبَّاط بأولئك مخفوًرا ألفاه امللكة، رسادق امللك بلغ وملَّا
الفينة بني ويتغنَّى املدخل، لدى يسري بلندل وكان الحريم، حراسة عىل الرشقية الغرية
بحركاتهم ويقومون العاجية، أسنانهم يُِربزون اإلفريقيني هؤالء يجعل بأسلوٍب واألخرى

العجيبة.» امُلجلِجلة بأصواتهم ُمهلِّلني الغريبة
تدخل ال وملاذا بلندل؟ يا السوداء املاشية من القطيع هذا من تريد «ماذا امللك: فقال

الرسادق؟»
وهؤالء أصابعي، عن وال رأيس عن تُغنيني ال صناعتي «ألنَّ وقال: بلندل فأجابه

األمام.» إىل تقدَّمُت أنا إْن إربًا إربًا بتقطيعي هدَّدوني األمناء ود السُّ املغاربة
حارًسا.» لك أكون وسوف معي فلتدُخل «إذن امللك: فقال

رءوسهم وطأطئوا رتشارد، للملك إجالًال وسيوفهم ِحرابهم ود السُّ هؤالء نكَّس ثم
عىل قائًما فو دي توماس امللك ألفى الرسادق داخل ويف إليه. ينظروا أن بهم يليق ال كأنهم
وأخذ ناحية، الحسناء وقريبته رتشارد انتحى ببلندل، ب تُرحِّ برنجاريا وبينا امللكة. خدمة

الزمن. من فرتة ا رسٍّ يحادثها
الحسناء؟» أُديث يا خصوًما هذا بعد زلنا «أوما همًسا لها وقال
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أن يَسَعه لن أحًدا إنَّ سيدي، يا «كال املوسيقى: يعاِرض ال خافت بصوٍت أُديث فقالت
شيمته من وهما والنُّبل، بالكرم علينا يتعطَّف وهو رتشارد، للملك العدواة نفسه يف يحمل

كريم.» شهم رجل أنه كما ا، حقٍّ
القلوب التئام إىل إيماءً امللك فلثَمها إليه، يَدها مدَّت حتى حديثها من فرغت إن وما

قال: ثم
لقد كال، األمر؛ هذا يف الغضب أتكلَّف كنُت أني الحسناء عمي ابنة يا تحسبني «إنك
اإلغراء به بلغ ومهما عادلة، كانت الفارس هذا عىل وقعت التي العقوبة إنَّ نفُسك؛ خَدَعتْك
عظيم كرسورك رسوري ولكنَّ ثقة، من إليه َوَكْلنا فيما خَدَعنا فلقد الفاتنة عمي ابنة يا
— زمنًا به التصق الذي — العار ويُرد املعركة ليكسب الفرصة له يُهيِّئ سوف الغد بأنَّا
ولكنهم وُحمقه، ره تهوُّ عىل رتشارد يعذل قد املستقبل إن ! كالَّ الحق. والخائن السارق إىل
الرحمة إىل يِجُد حينما ويرَحم العدالة، تِجب حني يعدل كان ُحكمه يف إنه يقولون سوف

سبيًال.»
ويف القسوة، عدالتك يف رأوا فلربَّما عمي، ابن يا نفسك بحمد تُسبِّح «ال أُديث: فقالت

الهوى.» رحمتك
أخذ قد سالحه يمتِشق ملَّا الذي فارسك كأنَّ بنفسك، تفَخري ال «وأنت امللك: لها فقال
فماذا بالرِّماح، الرضب يف بمهارته معروف منترسا ُكنراد إن واالنتصار؛ الظفر بعد ينِزعه

النزال؟» يف االسكتلندي خِرس لو
هذا ُكنراد رأيس بعيني شهدُت لقد محال! «هذا وقالت: ُمتثبِّتة مؤكدًة أُديث فأجابت
عدالة إىل احتكام باملبارزة وامتحانه آِثم، إنه الدنيء. كاللِّص لونه ويتغريَّ يرتِعد وهو

وَجل.» بغري لنازلتُه األمر هذا مثل يف أُنازله أْن نفيس أنا يل كان لو السماء،
به تُوِقعني ثم املرأة، أيتها ذلك تستطيعني ألظنُِّك إني القدَّاس «وحقُّ امللك: فقال

قوًال.» منك أصَدُق هو من بالنتاجنت أبناء من س تنفَّ فما الهزيمة؛
يِجب ما أبًدا تذُكري أن أوصيك «ولكني الصارم: الجد نغمة يف قال ثم قليًال وسَكَت

منبتك.» لكَرم
هل ا؟ جادٍّ اللحظة هذه يف به تنصُحني الذي النُّصح بهذا تعني «وماذا أُديث: فقالت

وحايل؟» اسمي، أنىس بحيث الطبع ة خفَّ من أنا
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ما الصديق؛ الصديق يكلم وكما أُديث، يا رصيًحا أُكلِّمِك «سوف قائًال: امللك فأجابها
ظافًرا؟» املبارزة هذه من خرج أنه لو بك الفارس هذا شأن

أكثَر يل يكون أن عساه ماذا بي؟ «شأنه وقالت: وغضبًا خجًال أُديث احمرار فاشتدَّ
سيدًة اختارها أنه لو وعطف، رًضا من برنجاريا امللكة تُوليه قد بما قمني كريم، فارٍس من
قد فارس أدنى «إنَّ تفخر: وهي قالت ثم قدًرا؟» منها أقلُّ هي َمن انتقائه من بدًال له

جزاءً.» عظمتها منها ويكفيه العاهلة، لخدمة نفسه يكرِّس
كثريًا.» أجلك من وعانى بخدمتك قام قد «ولكنه امللك: فقال

وبكاءً؛ دموًعا آالمه وعىل وثناءً، رشًفا خدماته عىل جازيتُه «ولقد بقولها: أُديث فأجابته
مرتبته.» من بفتاٍة حبَُّه يعِقد أن الحكمة فمن ثواٍب من هذا غري إىل يطمح كان فلنئ
أجله؟» من الدامي الليل قميص تلبسني ال إذن «إنك رتشارد: امللك لها فقال

بعمٍل للخطر بحياته يستهدف أن إليه أطلُب أن يل كان وما ، «كالَّ قائلة: أُديث فأجابته
الَرشف.» من فيه مما أكثر الجنون من فيه

فتاته يد يطلُب املحبوب العشيق تقدَّم ما وإذا العذارى, تتكلَّم أبًدا «هكذا امللك: فقال
هذا.» بغري يحُكم نجمها إنَّ له وقالت َدت تنهَّ

بتأثري الثانية للمرة تُهدِّدني اآلن جاللتك «إنَّ وقالت: النفس عزيزة أُديث فأجابت
لن املسكينة قريبتك فإنَّ النجوم، سلطان من يكن مهما إنه موالي، صدِّقني، طالعي؛
تخديرك نغم ألنَّ بلندل، موسيقى إىل أُصغي أن يل اسمح مجهول. ُمغامر أو بكافٍر تقِرتن

اآلذان.» يُشنِّف ال املَلكي
الذكر. يستحقُّ ما املساء بقية يحُدث ولم
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وضوضاءها املعركة ضجيج سمعت هل
الجواد؟ بالجواد ويلتقي النصال، عىل النصال يتكرسَّ حينما

جراي

من الحشد هذا اجتماع عىل بعثت التي الحاسمة املبارزة تتمَّ أن الجو لحرارة نظًرا ورؤي
الفسيحة أرضالنزال وكانت الشمسبساعة، مرشق بعد الصحراء» «درة عند العديدة األمم
مائة طولها الصلب، الرمل من مساحًة تضمُّ النمر فارس إرشاف تحت إعدادها تمَّ التي
تُهيئ حتى الجنوب إىل الشمال من طوًال تمتدُّ وكانت أربعون، وعرضها ذراًعا وعرشون
الجهة يف الدين لصالح امللكي الكريس وأقيم السواء. عىل الشمس بإرشاق االنتفاع للفريَقني
منتصف يف يلتِقيا أن امُلتباِرَزين من يُنتَظر كان حيث املكان، قلب يف الحظرية من الغربية
الالئي السيدات تستطيع بحيث أنشئ مغلقة حجراٍت من رواق هذا تجاه وأُقيم العراك،
أُقيمت النزال أرض نهايتي ويف للنظر. يتعرَّضَن أن دون القتال يَرين أن إليوائهنَّ أُقيم
ولكن العروش، كذلك وأُقيمت املرء، يريد حسبما إغالقها أو فتحها يمكن التي الحواجز
الذي األسد قلب أما يشغَله، أن أبى رتشارد عرش من أسفل عرشه أنَّ األرشدوق رأى ملَّا
لساعته رِيض فقد النزال سبيل يف الرسوم تِقف ال حتى بالكثري يسلِّم ألن أُهبٍة عىل كان
ويف القتال. أثناء جواديهما ظهَري عىل — عليهما يُطَلق كان كما — الكفيالن يبقى أن
الذي العرش وحول ُكنراد؛ صحبة تُقابلهم رتشارد أتباع وقف امليدان أطراف من طرٍف
من النظارة الساحة بقية وشغل جورجيا، أهل من الفاخر حرسه اصطفَّ للسلطان أُعد

واملسلمني. املسيحيني
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رأى ا ممَّ أكثر األعراب من عدٌد النزال بساحة أحاط طويل ِبوقٍت النهار منبثق وقبل
خيوط البهي الشمس ُقرص من الصحراء فوق أرشقت وملَّا السالف، املساء يف رتشارد
بصوته الصالة!» عىل حيَّ الصالة، عىل «حيَّ يُنادي: نفسه السلطان قام األوىل، الشعاع
ُمؤذِّنني، النداء إىل حماستهم وتدفعهم مرتبتهم لهم ل تُخوِّ الذين اآلخرون فأجابه الجهوري،
ُمولِّني دعواتهم يكرِّرون ًدا ُسجَّ األرض عىل خرُّوا وقد جميًعا تراهم أن رائًعا مشهًدا وكان
اشتدَّ ما الشمس—ورسعان أشعة بدت حتى السجود من نهضوا إن ما ولكنهم مكة، شطر
من ضياؤها انعكس فلقد السابقة؛ الليلة يف جلزالند اللورد زعم ما تؤيد وكأنها — اتِّقاُدها
سنان، بَغري كانت كما تُعد لم الجرداء األمس رماح أن يف ِمرية وال العديدة؛ الِحراب رءوس
السلطان إخالص يف الثقة كلَّ يثِق إنه جازًعا امللك فأجابه هذا، إىل لسيِّده فو دي فأشار

فلينسِحب. الضخم لجسِمه يرتاع فو دي كان ولنئ ونزاهته،
أسماع هزيمها طَرق إن وما املزاهر، عىل الدقِّ صوُت هذا بعد عال ما ورسعان
يصلُّون كأنهم وجوههم عىل واستلَقوا خيولهم، ظهور عن جميًعا نزلوا حتى الفرسان
من يخُرجَن كي ووصيفاتها وأُديث للمِلكة الفرصة لتهيئة ذلك كان وإنما ثانية، الصبح
الدين صالح رساي من حارًسا خمسون خَفَرهنَّ وقد لهن، أُِعدَّ الذي الرواق إىل الرسادق
عىل — حقريًا أو كان أمريًا — يجرؤ من كلَّ إربًا إربًا يُمزِّقوا أن أُمروا وقد السالح، شاهرو
املوسيقى «سكوت» يُعِلن حتى رأسه، يرفع أن يحاول أو سائرات، وهنَّ السيدات إىل النظر

امُلتطلِّعة. العيون تراهنَّ ال حيث رواقهنَّ إىل أََوين قد أنهنَّ جميًعا للرجال
بامللكة َحَدْت العقل، رها يتصوَّ ال رعاية اللطيف الجنس الحرتام الرشقية الرعاية هذه
عرينهن ولكن وبلده، الدين صالح يف الشديد والقْدح النقد ببعض تتفوَّه أن برنجاريا
حراسته عىل ووقف أمن، يف ُمغلًقا كان — الحسناء امللكة الرواق عىل أطلقت كما —
إىل وهو تُرى، ألن حبَّها حنٍي إىل وتناست تَرى بأن القناعة إىل فاضطرَّت ود، السُّ أتباعهنَّ

أشهى.» نفسها
تسليح تمام عىل ليطمئنَّا — الواجب عليهما يُحتِّم كما — البطَلني كفيال ذهب وحينئٍذ
من الجانب هذا تأدية إىل النمسا أرشدوق يسارع ولم للنزال, واستعدادهما رُجَليهما
لم شديًدا إدمانًا السالفة الليلة يف شرياز نبيذ رشاب يف أدمن قد كان إنه إذ الحفل طقوس
خيمة إىل بكَّر النزال، بنتيجة اهتماًما منه أكثر كان وقد املعبد، رجال كبري ولكن يأَلْفه،

الدخول األتباع عليه أنكر حينما دهشته كانت ما ولشدَّ منترسا، ُكنراد
األوغاد؟» أيها تعرفوني «أال الحنق: به اشتدَّ وقد املعبد رجال كبري لهم فقال
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ال أنت حتى ولكن ل، امُلبجَّ الشجاع الرجل أيها نعرفك «إنا وقال: ُكنراد خادم فأجاب
نفسه.» يف بما يُقرَّ أن أوشك قد املركيز إنَّ اآلن؛ الدخول لك يجوز

بما يُقرُّ «كيف وقال: واالزدراء بالدهشة الذُّعر فيه اختلط نغٍم يف املعبد رجل فصاح
تموني.» خربَّ إال هللا ناشدتُكم وملن؟ نفسه؟ يف

هذا املعبد رجال كبري سمع إن وما الرس.» أكتم أن سيدي أمرني «لقد الخادم: فقال
عنوة. الفسطاط ودخل وراءه وخلَّفه دفعه حتى

يعرتف. أن يوشك وهو جدة عني ناسك قَدَمي لدى جاثيًا منترسا مركيز فألفى
فإن وإال واستِح وانهض هيَّا املركيز، أيها بهذا تعني «ماذا املعبد: رجال كبري فقال

ذا.» أنا فها االعرتاف، من لك بدَّ ال كان
اآلن، قبل كثريًا لك اعرتفُت «لقد وقال: متهدِّج وصوت شاحب بوجٍه ُكنراد فأجاب
الرجل لهذا نفيس مكنون عن أكشف ودْعني تعُزب، أن األعظم الرئيس أيها هللا فناشدتُك

الطاهر.»
يل قل املجنون، أيها الناسك، أيها منِّي؟ أطهر هو «فيَم وقال: الفرسان رئيس فأجابه

تفُضلني؟» أنت فيَم القول، عىل تجُرس كنَت إن
ينُفذ الشبكية، كالنافذة أني اعلم الدنيء، الوِقح الرجل «أيها قائًال: الناسك فأجابه
إال أنت وما خري، فيه — حرستاه وا — يل وليس اآلخرين لصاِلح خاليل اإللهي النور

غريها.» تُبلِّغه وال النور لنفسها ى تتلقَّ ال الصلبة كالدعامة
إن إال الصباح هذا يعِرتف لن املركيز إنَّ بهذا، يل تهذر «ال املعبد: رجال كبري فقال

جانبه.» أُفارق لن ألني يل االعرتاف كان
الرجل هذا بأمر أصدَع سوف أني تظنَّنَّ وال مشيئتك؟ هذه «هل لُكنراد: الناسك فقال

معونتي.» يف ترغب زلَت ما كنَت إن امُلتكربِّ
فسوف اآلن، هللا استودعتُك أقول؟ أن تُريدني ماذا ويلتي! «يا ًدا: ُمرتدِّ ُكنراد فقال

حني.» بعد الشأن هذا يف نتحدَّث
وداًعا، التعس، الرجل أيها وداًعا النفس! يقتل إنه التسويف! هللا «قاتل الناسك: فصاح
«أما وقال: املعبد رجال كبري إىل التفت ثم كان.» حينما ِكالنا يلتقي أن إىل ولكن حني، إىل ال

«فلرتتجف»!» أنت
استطعتُه.» ما هذا أردُت إن وهللا ««أرتجف!» وقال: ُمزدريًا املعبد صاحب فأجابه

جوابه. إىل يستِمع فلم الفسطاط عن فصل قد كان الناسك ولكنَّ
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هذا تؤدي أن تريد دمَت وما عجل، عىل الرتس هذا إىل «تعال األعظم: الرئيس وقال
قلب، ظهر عن نفسك يف الضعف مواطن أكثر أعرف أظنُّني إيلَّ. فاستمع الطائش العمل
اآلثام ْرسد من طائل ال بالغفران؛ ولنبدأ يطول، فقد التفصيل عن الطرف فلنُغضَّ وإذن

أيدينا.» من إزالتها عىل نُقِدم ونحن الدِنسة
اآلخرين.» مغفرة عن تتحدَّث أن باهلل الكفر فِمن أنت، من تعرف «إنك ُكنراد: فقال
أكثر إنك املركيز؛ سيدي يا الكتاب ونصف يتفق ال هذا «إنَّ املعبد: صاحب فقال
فاللهم وإال قديًسا، كان لو كما األثر من له اللئيم القسِّ غفران إنَّ األرثوذكس؛ من وسوسًة
جراحه د يُضمِّ الذي الجرَّاح كان إن يسأل الذي الجريح هذا من املسكني! التائب ارحم

العبَث.» هذا إىل بنا وهيَّا تعال اليدين؟ طاهر
املقدَّس.» بالرسِّ أهزأ أن من اعرتاٍف بغري أموت أن يل لخري وهللا ، «كالَّ ُكنراد: فقال

بهذا تُقل وال شجاعتك، استنِهض النبيل، املركيز أيها «تعال املعبد: صاحب فقال
كما خوذتك يف وأنت تعرتف أو النزال، ساحة يف ظافًرا ساعٍة بعد تِقف سوف إنك القول،

امِلقدام.» الفارس يعرتف
كان الشأن هذا يف يشءٍ كل إنَّ األعظم؛ الرئيس أيها َللَويل «يا قائًال: ُكنراد فأجاب
الفارس وإعادة العجيب، الكشف هذا األمر عن بغريزته الكلب اكتشاف وما مشئوًما،

الرش.» عالئم من إال هذا ما كالطيف، النزال ساحة إىل ومجيئه الحياة، إىل االسكتلندي
جسوًرا نحَوه رمحك تُصوِّب وأنت رأيتُك لقد الهراء! هذا «ما املعبد: صاحب فقال
ميدان يف يِقف الذي ذا ومن مباراة. يف أنك فاحسب الظفر؛ يف تعاَدلتُما وقد تلُهوان، وأنتما
ب يتأهَّ أن ينبغي سيدكم إنَّ السالح؛ ام وُخدَّ الحشم أيها تعالوا وقفتك؟ من خريًا الطعان

القتال.» مليدان
املركيز. تسليح يف ورشعوا ذلك إثر عىل الخَدم فدخل

الخارج؟» يف الصباح جوُّ «كيف ُكنراد: وقال
ُمعِتمة.» الشمس أرشقت «لقد قائًال: الخَدم أحُد فأجابه

يل.» يبسم يشء ال أن األعظم الرئيس أيها ترى ذا أنت «ها ُكنراد: فقال
الذي هللا واحمد بني، يا جرأًة أكثر قتالك يكوننَّ «لسوف وقال: املعبد صاحب فأجابه

عليه.» ُمقِبل أنت ما توائم كي فلسطني شمس حدَّة من ف خفَّ
املركيز عقل عىل تأثريها فقَدْت نكاته ولكن األعظم، الرئيس يمزح كان وهكذا

كآبتَه. أدرك قد املعبد صاحب أن إال باالبتهاج، يظهر أن حاول أنه ورغم امُلضطِرب،
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الذي قلبه وَخَور وَهِنه، مَلحِض املعركة يخرس سوف النذل هذا «إنَّ نفسه: يف ففكَّر
مرماي يف ثابت ِطريَة، وال خيال يهزُّني ال وأنا — أنا يل ينبغي كان الضمري. ة رقَّ يه يُسمِّ
الرضبة رضبَه االسكتلندي أن لو وهللا وددُت بنفيس. املعركة يف أقاتل أن — الصخر ثُبوت
يكن مهما ولكن هذا، من خري هو ما بالنرص فوزه بعد فما حينه؛ يف عليه وقىض القاضية
وقد بإثمه، االشتباك شديد إثمي فإنَّ له، يعِرتف غريي قسٌّ له يكون أال فينبغي يشء، من

ذنبه.» إثر يف بذنبي يُِقرُّ
صامت. وهو التسليح عىل املركيز معونة يواِصل كان برأسه، تلعب الخواطر هذه وبينا
ُمسلَّحني راكبنَي النزال ساحة يف الفارسان ونزل األبواق، يف ونُفخ الساعة حانت وأخريًا
سبيل يف معركٍة يف يشتِبكا أن أوشكا برُجَلني أشبََه جواَديهما ظهَري عىل وكانا األطراف، إىل
كالهما وكان للناظرين، عرًضا ثالثًا بامليدان وطوَّفا خوذتيهما ورفعا بأرسها، أمٍة َرشف
تكاد ُمرشق أمل الرجولة؛ ِثقة من مسحٌة جبينه عىل كانت االسكتلندي ولكن امُلحيَّا، جميل
أن رغم املشئوم، اليأس من سحابة ُكنراد جبني عىل تُخيم كانت بينما النفس. له تبتهج
عىل يسري كان جواده وحتى الطبيعية، شجاعته من كثريًا إليه أعادا قد وتكلُّفه كربياءه
صهوتَه يمتطي كان الذي النبيل العربي الحصان من ورسوًرا نشوًة أقلُّ وهو البُوق صوت
مسري مع النزال بميدان يطوِّف امُلدعي أن رأى حينما برأسه املحدِّث وهزَّ كنث. السري
من ولكن نفسها الدورَة يدور امُلتَّهم كان بينما — اليسار إىل اليمني من أي — الشمس

البلدان. من كثرٍي عقيدة يف مشئوم َمسري وهو اليمني؛ إىل اليسار
يف جانبه إىل الناسك وقف ت، مؤقَّ ِمحراب مبارشة امللكة تشغله الذي الرواق تحت وأُقيم
هذا وإىل الكنيسة؛ رجال من غريُه كذلك الحارضين بني وكان كرمل، من كقسٍّ طائفته زيِّ
امِلحراب بلغا وملَّا كفيَله. منهما كٌل يتقدَّم ُمتتاِبَعني، كالهما، واملتهم امُلدعي ِسيق املحراب
ربه ودعا ُمغلَّظة، يمينًا اإلنجيل بأصحاب وأقسم قضيته، بعدالة منهما كل وأقرَّ ال، ترجَّ
للقتال أتَيا أنهما كذلك وأقسما باطل، أو حقٍّ من َقسِمه يف ما بمقدار النجاح من يصيب أن
والِحيَل والتمائم الرُّقى استخدام منهما كلٌّ وأنكر امُلعتادة، وباألسلحة الفروسية لباس يف
وطلعتُه ُمسرتجل، ثابت بصوٍت اليمني امُلدعي ونطق جانبه، إىل النرص الستمالة السحرية
إىل االسكتلندي الفارس تطلَّع الطقوس، هذه من فرغا وملَّا والبهجة. الجرأة سيماء عليها
الداخل، يف ُمحتجبًا كان الذي امُلستِرت الجمال لذلك األرضإجالًال نحو رأسه وطأطأ الرُّواق،
الحصان واستحثَّ الركاب، يستخِدم أن دون جواده ظهر عىل بالسالح ُمثَقٌل وهو وثَب ثم
الرشقي الطرف يف موقفه به يبلُغ حتى شمال، عن وطوًرا يمني عن تارًة به يسري أن عىل
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وهو صوتَه ولكنَّ الكفاية، اإلقدام من وفيه املحراب نحو كذلك ُكنراد وتقدَّم امليدان, من
العادلة للقضية بالنرص يحكم أن هللا ودعا خوذته، يف يسيخ كأنه أجوَف كان اليمني يُقِسم
جواده عىل عطف أن وملَّا الكافرة. السخرية بهذه تلُفظان وهما تَشحبان أخذتا بشفتنَي
يف وهمس درِعه وضع يف شيئًا يُصلح أن يُريد كأنه واقرتب األعظم الرئيس منه دنا يركبُه،
لو فوهللا وإال بشجاعة، املبارزة هذه يل وأدِّ ك حواسَّ استجِمع أغفَلك! وما أنذََلك «ما أُذنه:

منِّي!» نجوَت ملا منه نجوَت
اضطراب ة تِتمَّ املركيز أُذن يف الرئيس بها همس التي القاسية النغمة يف كان وربما
ظهر عىل ووثَب الثبوت، إىل قَدَميه أعاد لقد ا وحقٍّ الحصان. يمتطي وهو زلَّ إنه إذ أعصابه،
إال امُلدعي، أمام مكانه يتَّخذ وهو الخيل ركوب يف حذَقه وأبدى املعهودة، برشاقته الجواد
ذلك بقضاء ن تتكهَّ قد التي الطِّرَية بون يرتقَّ وقفوا الذين أولئك أعنُي عن تِغب لم الزلَّة أن

اليوم.
امليدان. عن فصلوا ثم النزاع، يف الحق يُحصِحص أن خاشِعني ربَّهم القساوسة ودعا
الحلبة من الرشقي الطرف يف بالسالح ج ُمدجَّ مناٍد ونادى عاليًا، املهاجم بوق يف ونُفخ
العظيم امللك عن نائب بطٌل االسكتلندي، كنث السري هو كريم، فارس يِقف «هنا وقال:
عزَّتِه.» وبجرح الشنعاء بالخيانة منترسا مركيز ُكنراد يتَّهم الذي إنجلرتا، ملك رتشارد

العامة كانت وما — وصفته البطل اسم بذلك فأعلن االسكتلندي» «كنث النداءُ ذكر وملَّا
يُطيقون كادوا وما مِرح، عاٍل هتاٌف رتشارد امللك أتباع عن انبعث — ذاك حتى تعرفهما
الحال بطبيعة أعلن فقد املتهم أما الصمت. بالتزام امُلتكرِّرة األوامر رغم املتهم جواب سماع
ُمعينًا وُرمحه، درَعه لسيِده فريق كل وقدَّم امُلتباِرَزين أتباع دنا ثم للقتال، وتقدَّم براءته
بالزمام، لتُمِسك إحداهما طليقتنَي، يَديه كلتا تبقى بحيث برقبتِه الدرع تعليق عىل إيَّاه

بالرُّمح. لترضب واألخرى
وسلسلة َطوق عليه َمزيد القديم، شعاره «النمر» االسكتلندي درع عىل يظهر وكان
صخري جبل صورة يحمل فكان املركيز درع أما األخرية. األيام يف أِرسه إىل إشارة ُمحطَّمة
كأنه رأسه فوق بُرمحه منهما كلٌّ وهزَّ ناتئ]، = رسا جبل، = [منت لقِبه إىل إيماءً ناتئ
الكفيالن وتراجع ثانية، غمده يف أقرَّه ثُم وصالبته، الضخم السالح وزن من يتثبَّت أن يريد
برماٍح لوجٍه وجًها متقابَلني امُلتضاربان وجلس الحواجز، إىل بعدئٍذ واألتباع وامُلنادون
تمثاَلني إىل كانا لقد حتى ، التسرتُّ كلَّ ُمسترتان وجسداهما ُمسرتخية، وخوذات ُمنكَّسة
صمُت الحشد بني وساد والدم، اللَّحم من مخلوَقني إىل منهما أقرَب املسبوك الحديد من
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صوٌت يعُل ولم جاثمة، عيونهم يف وكأنها أرواحهم وباتت الرجال، أنفاس وغلظت االنتظار،
أوشك بما الجوادان أحسَّ وقد بالحوافر، ونبِشهما بامِلنخَرين الكريَمني الجوادين نفخ غري
أن إىل دقائق ثالث من نحًوا كذلك ووقفا العراك، إىل يندفعا ألن قلٍق عىل فكانا يَقع، أن
كل وحفز النحاسية، بجلبتها اآلالت مئني الهواء فشقَّ ما، إشارٌة الدين صالح عن صدرت
وسط الفارسان والتقى رسيًعا، عْدًوا الجوادان وعدا الزمام، وأرخى باملهماز حصانه بطٍل
من لحظة ة ثمَّ يكن ولم كال، ريبة! الظفر يف كان وما القاصف، األرضكالرعد يَهزَّان امليدان
الفارس رضبة خصَمه رضب إنه إذ مدرَّب، مقاتل أنه ا حقٍّ ُكنراد عىل يبدو كان فلقد شك،
رأسه من ُمحطًَّما الرمح سقط لقد حتى ًدا، ُمسدَّ مستقيًما ُرمحه يحمل وهو درِعه، وسط
عىل وسقط ثالثًا، أو ذراَعني ُمرتاجًعا كنث السري حصان وكرَّ القفاز، طرف إىل الصلب
السري ألنَّ ينهض، ولم فنزل ُكنراد أما وعنانه. بيده إنهاضه إىل خفَّ راكبه ولكنَّ عجَزيه،
حلق من سرتًة ثُم «ميالن» صلب من ُمموًَّها زرًدا ثم الدرع فاخرتق برمحه طعنَه كنث
قناة تارًكا جواده ظهر عن رفَعه ثم بليًغا، جرًحا صدره يف وجرَحه الزرد، تحت الحديد
الدين وصالح وامُلنادون الكفيالن الجريح حول احتشد وحينئٍذ راسخة. الُجرح يف الرُّمح
قد خصمه أن يُدرك أن قبل سيَفه، جرَّد فقد كنث السري أما عرشه. عن نزل أن بعد نفسه
عجل، عىل خوذته الجريح الرجل فرفع بإثمه، يُقرَّ أن حينئٍذ وأمَره العجز، كلَّ عاجًزا بات
أنا بالعدل. هللا حكم لقد ذلك؟ من أكثر منِّي تريد «ماذا وأجاب: السماء يف ببِرصه وحدَّق

روحي!» عىل إشفاًقا بالقسِّ ائتوني خيانة. منِّي رشٌّ ُهم من باملعسكر ولكن آثم،
الكلمات. بهذه ينبس وهو الحياة إليه وعادت

املليك!» أخي يا الناجع العالج بذلك «بالتميمة؛ الدين: لصالح رتشارد امللك فقال
إىل امليدان عن ويُبَعد عِقبه من يُجذَب أن بالخائن أخَلُق «إنما قائًال: السلطان فأجاب
يف «وإنَّ الجريح: الرجل يف ببِرصه حدَّق بعدما قال ثم بمزاياها.» ينتِفع أن ال املقصلة،
اللئيم.» جبني عىل ختم قد عزرائيل ولكن يشفى، قد ُجرمه ألنَّ القضاء، هذا مِلثل نظرته

يتَِّسع حتى تستطيع، بما له تقوم أن إليك ل أتوسَّ فإني هذا، «ورغم رتشارد: فقال
قد الزمن من ساعة نصف إنَّ والجسد! الروح فيه تقتُل ال األقل؛ عىل لالعرتاف الوقت له

مرة.» آالف عرشة سنٍّا البطارقة أكرب حياة تعادل
الجريح الرجل هذا احملوا العبيد، أيها املليك. أخي إرادة «سأطيع الدين: صالح فقال

رسادقنا.» إىل
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ذلك، تفعلوا «ال فقال: صمٍت يف ينُظر ُمكتئبًا واقًفا آنئٍذ حتى املعبد صاحب وكان
فيه ويختربوا التِعس، املسيحي األمري هذا العَرب يأُخذ أن نقبَل ال املَلكي النمسا ودوق إني

رعايتنا.» تحت إيداعه نطلُب به لني امُلتكفِّ نحن تمائمهم؛
لشفائه؟» تُقدَّم التي بَعينِها الوسيلة هذه تأبَيان أنكما «أي رتشارد: فقال

السلطان كان إذا كذلك. األمر ليس ، «كالَّ نفسه: استجمع وقد األعظم الرئيس فقال
خيمتي.» يف باملريض يُعنى أن يَستطيع فإنه رشعية أدوية يستخِدم

اإلذن يكن وإن ذلك، تفعل أن الكريم أخي يا إليك ل «أتوسَّ للسلطان: رتشارد فقال
واهتفوا األبواق، يف انفخوا هذا؛ من أجلَّ عمٍل إىل بنا هلُمَّ واآلن وخشونة. بفظاظٍة صدر قد

إنجلرتا!» لبطل إجالًال اإلنجليز؛ أبناء يا
بالهتاف األصوات وعَلِت الحال، يف الصنوج ورضبت األبواق، يف ونُفخ الطبول ت فدقَّ
األعراب صياح وسط وذلك دهوًرا، أِلُفوها التي اإلنجليزية التهليل طريقة وهو امُلتواِصل،
وأخريًا العواصف، عويل وسط األرغن أنغام ترنُّ كما ترتيب، عىل يسري ال الذي امُلجلِجل

الحاشدين. بني الصمُت ساد
األتيوبي أن لنا بيَّنَت لقد الشجاع، النمر فارس «أي وقال: حديثه األسد قلب وواصل
يعرفون ال الكهنة أنَّ رغم وذلك سماته، غري سماٍت األرقط والنمر جلده، غري جلًدا يُبدِّل قد
حينما آخر حديثًا أُحدثك أن أريد ولكني املقدَّس، الكتاب يف جاء ما إال امُلستحيالت من

الفروسية.» أعمال يُجازي من وخري حكٍم خري وهنَّ السيدات حرضة إىل بك أسري
الَقبول. انحناء النمر فارس فانحنى

لن ملكتنا أنَّ لك أؤكد وإني كذلك، لديهنَّ تمثُل سوف الدين صالح األمري أيها «وأنت
هذا الستقبالها املليك ُمضيفها لتشُكر الفرصة لها تهيَّأت إذا إال الرَّحب عىل أنها تحسب

الفاخر.» االستقبال
الدعوة. رفض ولكنه برشاقٍة رأسه الدين صالح فطأطأ

يرتك كما إال مريضه يرتُك ال الطبيب إنَّ الجريح، بالرجل أُعنى أن يِجب «إنما وقال:
امللك أيها هذا، وفوق الفردوس. كمخادع مخدٍع إىل ُدعي وإْن حتى الوغى، ساحة البطل
ولقد بالِدكم، أبناء كدم الجمال حرضة يف هادئًا ق يتدفَّ ال الرشق دم أنَّ لتعلمنَّ رتشارد،
أراد من فيهما؟» يُحدِّق أن يستطيع الذي ذا فمن السيف، كظباة املرأة عينَي «إنَّ قيل:
أمام الكتَّان ينرشون ال الرجال عقالء إنَّ الحامية. النار عىل يسري أن فليتجنَّب يحِرتق، أال
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الخْلِف إىل يتطلَّع أن الحكمة من فليس كنًزا، أضاع «من الحكماء: ويقول امُلتَّقد، اللهيب
ناظَريه».» منه يمأل كي

خلُِقه، عن يختلف خلُق عن انبعثْت التي الرقيقة الدوافع هذه قدَّر رتشارد أنَّ ونعتقد
ذلك. بعد مطلبه يف يُلِحَّ ولم

الطعام إىل إيَّاكم دعوتي جميًعا تقبلوا أن «أميل يقول: وهو بالرحيل السلطان وهمَّ
من زعيم خيمة وهي الجَمل، جلد من املصنوعة السوداء الخيمة تحت النهار منتصف يف

كردستان.» زعماء
ألن يكفيه ما املكانة من له كان من كلَّ وشملت املسيحيني، بني الدعوة هذه وأُذيعت

لألمراء. أُعدَّت مائدٍة عىل يجلس
رواقهن، من خارجات ووصيفاتها َملكتَنا أن تعلن املزاهر إنَّ «أنصتوا! رتشارد: وقال
فوَقها. َرضب قد الهالك مالئكة من ملًكا األرضكأنَّ يف غاصت وقد تَرها العمائم إىل وانُظر
خدود بريق تُطفئ العربي عني من واحدة نظرًة كأنَّ وجوههم عىل جميًعا انكبوا لقد
ألُشِفق إني وهللا منتًرصا. هناك إىل الظافر بَرُجلنا وسريوا الرسادق، إىل بنا هيا السيدات!
طبًعا!» منه أدنأ هم من يعرف كما إال الُحب عن يعِرف ال الذي النبيل السلطان هذا عىل

امللكة رسادق إىل الظافر بمقِدم ترحيبًا أنغامها أعىل قيثارته عىل «بلندل» ورضب
جثا ثم لنجسورد، وتوماس رتشارد ضاِمنَيه عىل ويساًرا يمينًا ُمستنًدا دخل وقد برنجاريا،
كانت التي أُديث إىل صمٍت يف ًها ُموجَّ كان الوالء نصف من أكثر ولكنَّ امللكة، أمام خاشًعا

يمينها. إىل تجلس
سالحه، عن «جرِّدوه فقال: الفروسية بتقاليد يقوم أن وأراد بًرشا، امللك نفس وطفحت
ولكنك ملكة، إنك برنجاريا؛ يا ِمهمازيه عنه انزعي الشهامة! الجماُل ف وليُرشِّ سيِّداتي،
أُديث؛ يا خوذته رباط ُحيلِّ إيَّاه. تمنحيها أن بوسعك الرضا شارات من شارٍة بكلِّ له تدينني
وجه عىل فارٍس أفقر هو وكان كربًا، بالنتاجنت ذرية أشدَّ كنِت وإن حتى بيدك حليها

البسيطة!»
عىل حريصًة واهتمام، بُمثابرة تعمل برنجاريا ورشعت امللكي، باألمر السيدتان وصدَع
وهي آخر، حينًا امُلتزايد والشحوب حينًا الحياء حمرة تنتابُها وأُديث زوجها، رغباِت تُشِبع أن
بالزَرد. الخوذة توثِّق كانت التي الروابط — لنجسورد يُعاونها — واضطراب بتؤَدٍة تفكُّ
الذي بالجهد ينبض ووجهه طلعتُه، للعيان بدت كنث السري عن الخوذة نزعت وملَّا
ذاك. إذ نفسه يف الثائرة بالعاطفة — شدًَّة ذلك عن يقلُّ ال بما — ينبض كما حديثًا، بذل
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الشجعان أيها فيه تَرون ماذا الحديدي؟ الرداء هذا وراء من تنتظرون «ماذا رتشارد: فقال
مجهول مغامٍر وجَه يُبدي هل أم األتيوبي، العبد يُشبه هو «هل قال: ثم الِحسان؟» وأيَّتُها
جثا لقد امُلختلفة، رضوبه عىل تنكُّره نهاية هنا الكريم! وُمهندي كالَّ الصيت؟ ذائع غري
طالعه، وبُحسن أُرومته بكرم ُمميًزا كذلك ولينهض فضِله، غري عنه تعرفني وما أمامك

امللكي!» اسكتلندا أمري هنتنجدن» إيرل «دافيد باسم «كنث» الجريء الفارس لينهض
بها أمسكْت التي الخوذة أُديث يِد من وسقطْت والدهشة، العَجب الجميع بني فساَد

حني. منذ
خدعتْنا قد اسكتلندا أنَّ كيف تعرفون إنكم لكذلك. إنه سادتي، «أجل امللك: وقال
خيار من الشجعان من جماعة يَصحبه الجسور «اإليرل» بهذا إلينا تبَعَث أن ارتأت حينما
هذا ولكن بوعدها, أخلَّت ثم فلسطني، عىل الحملة هذه يف جيوشنا ليعاونوا ونُبالئهم أبنائها
من أنَّ أدرك لوائه، تحت يسريوا أن االسكتلنديني الصليبيني عىل كان الذي النبيل، الشاب
صغرية ثُلٍة ومع صقلية يف إلينا فانضم املقدَّسة، الحرب عن سالحه يُمسك أن العار ُفحش
مرتبة يجهلون كانوا الذين مواطنيه، من الكثري إليها انضمَّ امُلخلصني، الغيورين األتباع من
وقٍت يف ُمسن، واحٍد تابٍع سوى امللكي األمري فيهم يثِق من كلَّ املوت حصد وقد قائدهم.
اسكتلندي ُمغامر شخص يف — أقطع أن إىل يدفَعني أن الكتمان طيِّ يف املختبئ ه رسُّ كاد
بخطر محفوٌف وأنت النبيل، هنتنجدن يا مرتبتك تذُكر َلْم ِلَم أوروبا. آمال أنبل من أمًال —
استخدام ييسء أن بُمستطيع رتشارد تحسب كنَت هل االنفعال؟ الشديدة العاجلة أحكامي

له!» ُمعاديًا ألفاه ما كثريًا ملٍك وريث عىل فضٍل من له ما
ولكني رتشارد، امللك أيها العْسف بهذا أَِصْمك لم «إني وقال: هنتنجدن» «إيرل فأجاب
يف لتقصريي للخطر استهدفت وقد — بحياتي أنجو كي اسكتلندا أمري بأني أُقرَّ أن أُِطق لم
تنتهي حتى مجهولًة مرتبتي أُبقي أن أقسمُت قد كنُت فإني ذلك وفوق — الوالء يف واجٍب
هناك.» الواقف الناسك لهذا وأعرتف للموت ب أتأهَّ وأنا إال ذكرتُها وما الصليبية، الحرب

أن الكريم بالرجل حَدْت التي هي الرسِّ هذا معرفة كانت فلقد «إذن رتشارد: فقال
هذا إن يل يقول أن أجدَره كان ما حكمت؟ الذي الشديد ُحكمي عن الرجوع يف لني يتعجَّ
وإن حتى يقع لم الحادث أن لو بعد فيما لوددُت حكمي جرَّاء سقط لو الكريم الفارس
— حياتي كلََّفني وإن حتى يقع لم أن لوددُت بل كالَّ شلًوا! — أشالئي من شلًوا ذلك كلََّفني
يف الرجُل وثَِق وقد اسكتلندا، وريث مآل إىل أساء قد رتشارد إنَّ قائل بدَّ ال العاَلم دام ما

كرمه.»
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عجيبة ُصدفة بأية جاللتك من نعِرف أن لنا فهل ذلك «ومع برنجاريا: امللكة فقالت
ألْي؟» بعد اللغز هذا انحلَّ سعيدة

من حملْت ما خالل من منها وعِلمنا إنجلرتا، من الرسائل إلينا «ورَدْت امللك: فقال
نُبالئنا من أربعة أو ثالثٍة عىل القبض ألقى قد اسكتلندا ملك أن سارَّة غري أُخرى أبناء
يف يقاتل أنه الناس ظنَّ الذي وريثَه أن ذلك يف وذريعتُه «ننيان»، القديس إىل ون يحجُّ وهم
وتحت معسكرنا يف الحقيقة يف هو «بروسة» يف املنافقني ضدَّ التيوتون الفرسان صفوف
هذا يل فرمى لسالمته، رهنًا النبالء هؤالء عىل يقبض أن وليم رأى فقد ولذا ُسلطاننا؛
عن عاد الذي فو، دي شكوكي وأيَّد الحق، النمر فارس مرتبة عىل األول عاَع الشُّ الحادث
ثالثني فو دي مع سار الرأي، صلب رقيق وهو األوحد، هنتنجدن إيرل خادم ومعه عسقالن

به.» يل يبوح أن له ينبغي كان ا رسٍّ له يفشو كي ميًال
أنَّ التجارب علََّمتْه فلقد العجوز، «لسرتوخان» املعذرة «التِمسوا جلزالند: لورد فقال

بالنتاجنت.» قلوب من لينًا أشدُّ قلبي
حَجر أو العتيق، الصلب من سلعة وأنت هذا كيف لني! «قلبك رتشارد: به فصاح
وجنتَيها، يف الدم منه صعد بأسلوٍب وتكلَّم ه عمِّ ابنة إىل التفت ثم «كمربالند»؟» صوَّان من
هاِت اسة. الحسَّ اللينة بالقلوب نفخر الذين بالنتاجنت، أبناء أُديث، يا نحن، «إنما وقال:

اسكتلندا.» أمري يا يَدك وأعِطني الحسناء، عمي ابنة يا يدِك
بسالمة املزاح تحاول أنها تزُعم وهي اضطرابها، تُخفي أن وجاهدت أُديث فرتاجَعْت
تَهدَي أن عليها ُكِتب قد يدي أنَّ تذُكر أال موالي؛ هذا عن «أقِلع وقالت: املليك، قريبها طوية

املسيحي؟» الدين إىل — العمائم ذوي من جيوشه وكلَّ — العربي املسلم الدين صالَح
ركٍن من تهبُّ اآلن وهي انقلبت، قد التنبُّؤ ريح ولكنَّ «أجل، قائًال: رتشارد فأجابها

آخر.»
الحق غري تكتُب ال السماء مالئكة إنَّ إثمك؛ اشتدَّ وإال تسخر «ال وقال: الناسك م فتقدَّ
اعَلم صوابًا. سطروا ما يقرأ أالَّ الوَهن بَلغ الذي اإلنسان برص هو إنما امُلنري؛ سجلِّها يف
تحت أن وعلمُت النجم طالعُت مغارتي، يف وكنث العربي الدين صالح هجع حينما أني
فما بحياته، معقودٌة بالنتاجنت أُديث حياة وأنَّ الطبيعي، رتشارد عدوُّ هو أمريًا، سقيفتي
أتى ما كثريًا ألنه عليًما، بمكانته كنُت الذي الدين صالح هو ذلك أن يف أشكَّ أن يل كان
الكون أنوار ذلك بعد هَدتْني ثم السماوية، األجسام دورات يف يُحادثني بالكهف لزيارتي
ضعيف النجوم تأويل يف وأنا مسيحيٍّا، يكون سوف بالنتاجنت، أُديث زوج األمري، أنَّ إىل
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به مالت ما كثريًا رجٌل وهو للمسيحية، النبيل السلطان اعتناق ذاك إذ فاستنبطُت ساذج،
الرغام يف ولكنِّي الرغام، إىل أنفي أذلَّ قد بَضعفي إحسايس إنَّ الحق. نحَو الكريمة صفاته
أخطئ كنت لعيلِّ يُدريني ومن اآلخرين. أقدار مطالعة أُِصب لم إني الضمري! راحة وجدُت
أرساره نستطِلع أو املالئكة حقوق عىل نسطو أن يُريدنا ال هللا إنَّ نفيس؟ أنا نجمي حساب
واألمل. الخوف قلوبنا يعُمر خاشعني ساِهِرين الدين يوم ننتِظر أن واجبنا إنما الخفية.
وقد األمراء، إرشاد — ظنِّي حسب — أُجيد شامًخا، ونبيٍّا ًفا، متقشِّ رسوًال هنا إىل أتيُت لقد
مواثيقي ولكنَّ عاتقي، غري يطيقه أال حسبُت بحمٍل وأثقلني طبيعية، غري قًوى هللا وهبَني
أمل.» بغري قانًطا لسُت ولكني نادًما، جهالتي، يف ُمتواضًعا هنا من فألعودنَّ تقطَّعت! قد
قلَّ الجنون نوبات أنَّ التاريخ ل ويسجِّ الجمع. من انسحب الحديث هذا أتمَّ وبعدما
يف بأمٍل مصحوبًة الخفيف، الرضب من باتت كفارته وأنَّ الحني، ذلك منذ من عاوَدتْه أن
اليشء — جنونه يف حتى — بالرأي االعتداد من لديه وكان السالف. أمله من خرٍي املستقبل
بحماسة بها ويبرشِّ بل — لها أساس ال بنبوءٍة ب يُرحِّ كان أنه أيقن ملَّا إنه حتى الكثري،
حرارة من فيُلطِّف اإلنسان ِجسم من يغيض الدم كأثر أثٌر نفسه عىل لذلك كان — شديدة

عنها. ف ويُخفِّ الذهن
هل نعرف أن أو امللكي، الرسادق مؤتمرات ل امُلفصَّ بالبيان نتتبَّع أن إىل بنا حاجَة وال
ُمضطرٍّا كان حينما صمتَُه صامتًا بالنتاجنت أُديث حرضة يف كان هنتنجدن» إيرل «دافيد
أنه صوابًا نعتقد أن لنا ويجوز له. اسم ال مجهول مغامٍر شخص يف ُمتنكِّر وهو العمل إىل
أن قبل من عليه تعرسَّ ما كثريًا التي عاطفته عن الالئقة بالحماسة يُعربِّ املقام هذا يف كان

الكالم. ثوب يُلِبسها
تختلف ال خيمٍة يف املسيحي العالم أمراء ينتظر الدين صالح ولِبث الظهرية، واقرتبت
فقد ذلك ومع حجمها، يفضخامة إال اللهم والعرب، الكرد ة عامَّ بني املألوفة الخيام عن كثريًا
من بُُسٍط عىل وُمدَّت الرشق، يف طراٍز أفخر عىل مأُدبة الفسيح األسود طرفها تحت أُعدَّت
له ونِصف بالقارئ نِقف أن نستطيع ال ولكنَّا للزائرين، الوسائد عليها نُِثرت األنواع، أنفس
وحرير الكشمري، وشمالت العربية، بالنقوش الفاخر والتفويف والفضة، الذهب صحائف
نتحدث أن البتَّة نستطيع ال أنَّا كما وجمالها، جاللها بكلِّ هناك منشورًة كانت التي الهند،
لذَّ ما وكل عدة، أشكاٍل عىل امللوَّن باألرز املحفوف والطعام العديدة، الحلوى أصناف عن
وطري وصيٍد بأِرسها، مشوية ِخراف من الرشقي، الطهي ألوان من ذلك غري من وطاب
وُمختلًطا وخَزف، فضة ومن ذهٍب من أواٍن يف ًسا ُمكدَّ والتوابل، واللَّحم باألرز وطهي
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املأدبة رأس عىل وكان لبنان. جبل كهوف من والجليد بالثلج املربَّد الرشاب حلو من بأقداٍح
الرفيع املقام أصحاب من يدعوهم وملن الوليمة، لصاحب أُِعدَّ كأنه الوسائد من َكْدسعظيم
شارات من شارٍة من وكم وعَلم، رايٍة من وكم امُلميَّز. املوضع ذلك يف مكانهم يتَِّخذوا ألن
وبخاصة ناحية، كل يف الخيمة فوق تُرفِرف كانت والدول املمالك وقهر الحروب يف الظفر
طويل ُرمح هناك كان كله، هذا وفوق كله، هذا بني ولكن الشأن. الرفيع املقعد هذا فوق
ملك الدين «صالح القوية: العبارة هذه عليه كتُبت وقد املوت، عَلم هو كَفن، به يتعلَّق
اإلعداد، هذا ووسط يموت.» أن يَِجب الدين صالح القاهرين. قاهر الدين صالح امللوك.
ال صاِمتني مطبوقة، وسواعد ُمنكَّسٍة برءوس — الطعام ألوان وا أعدُّ الذين — العبيد وقف

لتتحرك. الفنان مسَّ تنتظر آلية شخوص أو للذكرى، تماثيل كأنهم بهم َحراك
ينتظر وهو — فوقف زمانه، ُخرافات من الكثري يف — كغريه — يعتقد السلطان وكان
ناسك إليه به بعث مسطور كتاب وبيِده السماء بروج يستطِلع — األمراء زائريه اقرتاب

املعسكر. عن فصل حينما جدة عني
عن يكشف أنه يزُعم إنه أغمضه! وما الِعْلم هذا أعجب «ما قائًال: لنفسه وتمتم
يزعم الذي املنظر ويُظِلم بإرشادهم، يتظاهر الذين أولئك يُِضلُّ ولكنه الحجاب، املستقبل
خطًرا، عليه وأشدَّهم رتشارد خصوم ألدَّ كنُت أني يقول ال كان الذي ذا من إضاءته،
«اإليرل» ذلك اقرتان أن يظهر اآلن ولكن قريبته؟ من بالزواج تنتهي سوف عداوته وأن
عداوًة منِّي أشدُّ بلد وهي واسكتلندا، رتشارد بني الصداقة إىل يؤدي سوف بالسيدة، الشهم
«… النائية الصحراء يف الليث من أكثَر بأُسه يُخىش الغرفة يف الوحيش كالقطِّ فهي وخطًرا،
مسيحيٍّا.» يكون سوف الزوج هذا أنَّ إىل يُشري كان النجم «ولكنَّ قائًال: لنفسه وسوس ثم
املجنون املتهوِّس م امُلنجِّ يف ذلك بعث ولقد مسيحيٍّا؛ «أجل، وقال: الكلمة وكرَّر قليًال وَسَكت
امُلخِلص التابع ذلك أنا أنا، ليخَدَعني هذا كان ما ولكن ديني! عن ارتدادي احتمال يف األمل
الخفي املكتوب أيها هنا «البَْث وقال: الوسائد أكداس تحت باملكتوب رمى ثم للنبي.»
صدقَت إْن حتى — ُدمت ما وقًعا، النفوس عىل أشدَّه وما به، نبَّأَت ما أعجب ما الغامض،
ماذا الباطل. آثار من أثٍر بكلِّ إال َمعانيك رموز حلَّ يحاول من تُصيب لن — بك جاء فيما

القادم؟» هذا يقصد
وهو الخيمة داخل إىل اندفع الذي نكتبانس القزم إىل هذه األخرية عبارته ه وجَّ وقد
ورعبًا، فزًعا التَوْت قد فيها، نَسق ال التي العجيبة، مالمحه من ملحٍة وكل اضطرابًا، يرتِعد
ذعًرا، ُممدَّدتان ويداه ُمحمِلقتان، وعيناه فاغر، وفمه الكآبة، فاِرط الُقبح، شديد صار حتى

دة. ُمجعَّ ممسوخة وأصابعه
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وراءك؟» «ما عابًسا: السلطان فقال
هذه.» «ُخذ وقال: ُمتأوًِّها القزم فأجابه

تقول؟» «ماذا الدين: صالح فقال
اللفظ يُكرِّر إنما أنه يُدرك ال كان وربما هذه.» «ُخذ قائًال: املذعور املخلوق هذا فأجابه

بعينه.
الهْزل.» تحتِمل ال اآلن أعصابي إنَّ «عنِّي، العاهل: فقال

الُقوت، كسب عىل ِفطنتي يعاون هْزيل كان إْن إال بهازل، اآلن أنا «وما القزم: فقال
األعظم!» السلطان أيها يل وأصِغ إيلَّ، استِمع البائس! اليائس ذلك وأنا

— هازًال أم كنَت ا جادٍّ — تشكوها عادلة َمظلمة لديك كان «إن الدين: صالح فقال
الداخيل. الفسطاط إىل به وساَر هنا.» إىل معي تراَجْع مليك؛ أُذنَي إىل بثِّها يف الحق فلك

إليهما نَمْت حينما عجٍل عىل اجتماُعهما ارفضَّ فلقد فيه، تباَحثا الذي األمر يكن ومهما
الدين صالح بهم ب رحَّ الذين العديدين، املسيحيني األمراء مقدم أعلنت التي األبواق أصوات
الشابَّ هنتنجدن» «إيرل حيَّا ولكنه ومكانته، بمكانتهم تليق ملكيٍة بُمالطفٍة فسطاطه إىل
الساِلفة آماله سبيل تقفيف والتي أحرَزها، التي باألماني التهنئة يف له وأَرسَف خاصة تحيًة

عليها. وتُخيِّم
لدى قبوًال أكثر اسكتلندا أمري أنَّ النبيل الشاب أيها تحسبنَّ ال «ولكن السلطان: وقال
املنكود األتيوبي ِمن أو الصحراء، يف التَقيا حينما «الرضيم» لدى «كنث» من الدين صالح
عن ُمستقلة قيمة لها — كطبيعتك — ِمقدامة سمحة طبيعًة إن «أدنبك»؛ الحكيم لدى
الخزف قدح من املذاق لذيذ اآلن إليك أُقدِّم الذي البارد الرشاب هذا أنَّ كما والنََّسب، الحَسب

الذهب.» كأس من هو كما
له اها أدَّ التي العديدة بالخدمات شاكًرا واعرتف يليق، بما هنتنجدن» «إيرل فأجابه
بأن وهمَّ السلطان، إليه م قدَّ التي السائغ الرشاب كأس تناول ملَّا ولكنه الكريم، السلطان
كيف يعِرف لم «الرضيم» الشجاع الفارس «إنَّ ُمبتسًما: يقول أن إال يَسْعه لم نخبه، يرشب

بالثلج.» رحيَقه يُربِّد السخيَّ السلطاَن ولكنَّ الجليد، ن يتكوَّ
ُمتنكًِّرا يعمل من كالحكيم؟ عاقًال الكردي أو العربي يكون أن «أفُرتيد السلطان: فقال
يرتدي؛ الذي الزِّيِّ وبني ِعلم، من عقله يف وما هوى من قلبه يف ما بني ق يوفِّ أن له ينبغي
مع الجدل يف الطوية الخاِلص الجسور الفرنجي الفارس يصنع ماذا أعرف أن أردُت لقد
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معروفة، ذائعة حقيقٍة ِصدق يف الشكَّ أثرُت وقد ظاهري؛ يدلُّ كان كما الزعماء، من زعيٍم
مزاعمك.» تؤيد أنت الُحَجج بأيِّ أعرف كي

الرشاب ِذكر — منهما قريبًا وكان — النمسا أرشدوق سمع يتحادثان هما وبينما
يوِشك هنتنجدن وإيرل مقبًال ُمغتبًطا امُلرتَعة الكأس وتناول لذلك، فُدهش امُلثلَّج، السائغ

مكانها. إىل يردَّها أن
عقبت التي ى والُحمَّ الجو حرارة مذاقها لذَّة من ضاعفت كبرية، احتىسجرعًة وبعدما
املعبد رجال رئيس الكأس يناول وهو د وتنهَّ ألذَّها؟» «ما قائًال: صاح السابق، اليوم دعارة
صاحب ففزع هذه.» «ُخذ أجش: بصوٍت وقال فتقدَّم القزم، إىل الدين صالح وأشار األعظم،
ثباته، إىل ثاب ما رسعان ولكن الطريق، جانب عىل شجريٍة تحت ليثًا يرى كالحصان املعبد،
الكأس، حافة ا يمسَّ لم ولكنهما — شفتَيه إىل الكأس فرفع اضطرابه يُخفي أن أراد وربما
— الهواء يف به وهزَّ السحاب، من الربق يَُسلُّ كما وسلَّه غمده عن سيفه الدين صالح وجرَّد
والكأس لحظة، مكانه الجذع بقي بينما الخيمة، أقىص إىل األعظم الرئيس رأس ح تطوَّ ثم
ق تتدفَّ كانت التي بالدماء الرشاب واختلط الكأس، سقطت ثم قبضته، يف ُمثبَّتة تزال ما

العروق. من
عىل يِقف الدين صالح وكان النمسا، دوق وتقهقر والغدر، بالخيانة الصياح فعمَّ
الدائرة، عليه تدور أن يخىش كان الدوق وكأنَّ دًما، يقُطر يِده يف والسيف منه، مقربٍة

سيوفهم. عىل أيديهم واآلخرون رتشارد ووضع
وال النبيل، النمسا دوق يا شيئًا تَخْف «ال يشء: يحُدث لم كأْن ُمَطْمئنًا السلطان وقال
دبَّر التي املؤامرة أجل ِمن وال منه، الخيانة لتكرار ما شهدت؛ ا ممَّ اإلنجليز ملك يا تغَضب
وأمري طارَدني ألنه وال الخاص— خاِدُمه بذلك يقرُّ كما — رتشارد امللك حياة عىل للقضاء
ألنه وال جواَدينا، ة خفَّ إال بحياتنا للنجاة سبيل من لنا أبقى وما الصحراء، يف اسكتلندا
األعراب من بكثرٍي عفًوا أتيُت أني لوال عينه، الظرف هذا يف ُمهاجمتنا عىل «املارونيني» حثَّ
هناك تَرونه جميًعا أجلها من وال الجرائم هذه إحدى من ما مهِدها. يف الِحيلة ماتت حتى
ساعة نصف من أقلَّ منذ ألنه وإنما القضاء، هذا تستحق منها واحدٍة كلُّ تكن وإن ُمجندًال،
زميَله بخنجِره طعن — الجو السموم م تُسمِّ كما بمقدمه حفَلنا علينا يُفسد أن َقبْل —

مًعا.» بها اشتغال التي باملؤامرات يعِرتف أن خشية منترسا ُكنراد وصاحبه
أيها وصديقه! َولِيِِّه األعظم، الرئيس وبيد ُكنراد؟ أفُقتل هذا! «كيف رتشارد. فصاح

«… وإال إثباته، يِجب الخرب هذا ولكن تقول، فيما أشكُّ ال إني النبيل، السلطان
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هللا إنَّ والدليل، الشاهد يقف «هنالك املذعور: القزم إىل أشار وقد الدين صالح فقال
بأحقر الجرائم َخفي عن يكشف أن يستطيع بالليل، تيضء كي الحباحب يُرِسل الذي

وأدناها.» الوسائل
االستطالع حبُّ بنكتبانس اشتدَّ ييل: ما ومؤداها القزم قصة يقصُّ السلطان أخذ ثم
أْن بعد ُكنراد خيمة إىل فتسلَّل واالختالس، النهب يف فكَّر — تنويًها أقرَّ كما — أو الطائش
بعضهم وأخذ أخيه، إىل انكساره خرب ليحملوا املعسكر بعضهم خلَّف وقد أتباعه، هجَرها
تحت النوم يف الجريح الرجل واستغرق واملَرح، للقصف الدين صالح أعدَّ ما يغتِنم اآلخر
حتى يشاء، كما س يتجسَّ أن الفرصة للقزم فسنَحْت العجيبة، الدين صالح تميمة تأثري
حركات يرُقب أن يستطيع بحيث ستاٍر خلف وتوارى واختفى، فارتاع ثقيلة ُخًطى سمع
بِحرٍص خلفه الرسادق غطاء وأسدل الرئيس دخل وقد كلماته، إىل ع ويتسمَّ األعظم الرئيس
صاحبه أغراض يف الحال يف ارتاب الرجل أنَّ ويظهر فريسته، النوم من فهبَّْت وحذَر،

يُزِعجه؟ جاء ملاذا الذعر نغمة صوتِه ويف فسأله القديم،
وأُنجيك.» يل لتعِرتف «جئُت قائًال: األعظم الرئيس فأجابه

الرئيس إىل ل توسَّ ُكنراد أنَّ سوى كثريًا، هذا بعد حديثهم من الخائف القزم يذُكر ولم
له: وقال تُركي بخنجٍر قبله يف طعنَُه املعبد صاحب وأن جريح، رجٍل عىل يقَيض أال األعظم
امُلتواري. الشاهد خيال امُلرتاع، الخيال تنتابان ة مدَّ هذا بعد أخذَتا كلمتان وهما هذه» «ُخذ
وجعلُت القصة، صدق من قُت وتحقَّ الجثة، بفحص أمرُت «ولقد الدين: صالح قال ثم
التي الكلمات حرضتكم يف يُكرِّر الجريمة، عن ليكشف هللا بعثَه الذي البائس، املخلوق هذا

فؤاده.» عىل ترَكْت الذي األثر بأنفسكم شهدتُم ولقد القاتل، لفظها
وقال: السائد الصمَت إنجلرتا ملك شقَّ ثم قليًال السلطان وسكت

أعمال من جليًال عمًال شِهْدنا فلقد — فيه أشكُّ ال ما وهو — صدًقا هذا كان «إن
بيِدك؟» كان ولَِم الحفل هذا يف ذلك كان ِلَم ولكن الحياة، إىل ال املوت إىل يُكن وإن العدل،
إىل سارعُت ما أنَّني لو ولكن أخرى، خطًة لنفيس رسمُت «كنُت الدين: صالح فقال
أن أوَشَك كما — كأيس بارتشاف له سمحت كنُت لو ألني ُمنقَلب، كلَّ نهايته النقلبت قتله
أْن إقرائه، يف للضيف الخيانة بوصمة نفيس أِصم أن دون يَسُعني، كان فكيف — يفعل
ما ورشابي، طعامي يف ذلك بعد شاركني ثُم أبي قتل أنه لو يستحق؟ الذي املوت به أُنزل
وِذكراه.» جثَّتَه بيننا من ولنُبِعد منه، َدُعونا ولكن رأسه. شعرات من شعرًة أؤذي أن يل كان
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عىل يدلُّ كان مما عجل، وعىل بحذٍق ُووِريت أو القتل عالمات وُمِحيت جثته فنُِقلت
من والضباط الدين صالح أعوان إنَّ حتى معهودة، مألوفة كانت الحادث هذا أمثال أنَّ

أحد. منهم يُصَعق لم حاشيته
نفوسهم، عىل الوقع شديَد كان شهدوا الذي املنظر بأنَّ وا أحسُّ املسيحيني األمراء ولكنَّ
قد ذلك أن إال لهم، وُمجاملته السلطان دعوة عند نزوًال املأُدبة يف مقاعدهم اتَّخذوا وقد
نفس غري نفٌس واالرتباك الرِّيبة أسباب كل عىل تعُل ولم والدهشة. الشكِّ صمت يف تمَّ
مقبول أسلوٍب يف يُسوقه أن يِجب له طرأ خاطًرا كأنَّ عليه بدا فقد ذلك ومع وحَده، رتشارد
ثمالته، حتى النبيذ من كبريًا قدًحا احتىس وأخريًا يستطيع، ما قْدر عىل اإليحاء شديد
ف ترشَّ قد هنتنجدن» «إيرل أنَّ ا حقٍّ كان إن يعرف أن وأراد السلطان، إىل الخطاب ه ووجَّ

بُمنازلته.
اسكتلندا، وريث مع وسالحه حصانه امتحن إنه وقال: باسًما الدين صالح فأجاب
قال ثم بعًضا. بعضهم الصحراء يف يُالقي حينما بينهم فيما عادًة الفرسان يفعل كما
يحِمله قوي سبب لَديه ليس ناحيٍة من أنه إال قاطًعا، حاسًما يكن لم الرضاب إنَّ متواضًعا
الذي الفضل هذا أخرى ناحية من االسكتلندي وأنكر الحادث. هذا يف بنفسه يفخر أن عىل

السلطان. إىل يعزوه أن وأراد إليه، نُِسب
أكثر هذا عىل ألحسدك وإني النزال، هذا يف رشٍف من نلَت ما «حسبُك رتشارد: فقال
يوٍم ُجهد عىل جزاءً يكفي األمَرين أحد كان وإن بالنتاجنت، أُديث بسمات عىل أحسدك مما
كهذه الفرسان من ملكية بحلقٍة يليق هل األرشاف؛ األمراء أيها قائلون أنتم ماذا ولكن داٍم.
لهذه قتلُه، وما خائن، نَبذُ ما به؟ تتحدَّث األيام مُلستقبل شيئًا تعمل أن دون تنفضَّ أن
شيئًا تشهد أن دون تتفرَّق أال ينبغي والتي املكان، هذا يف الحاشدة النبيلة الرشيفة الجماعة
الجماعة هذه أمام اآلن فَصْلنا لو ماذا املليك؟ السلطان أيها تقول ماذا باعتبارها؟ جديًرا
يف فنختم فلسطني، أرض األرض، هذه إشكال النزاع، عليه طال الذي اإلشكال يف الطيبة
بطٍل إىل اإلسالم يطمح ولن استعداد، عىل الرحبة ذي هي ها ة؟ الشاقَّ الحروب هذه الحال
مني، أجدر هو من تقدَّم إن إال املسيحي، العالم عن نيابًة بقفازي أرِمنيَّ ولَسوف منك، خري

املقِدس.» بيت لحيازة فاصًال عراًكا نعرتك الَرشف محبة ويف
وخدَّيه، جبينَه الشديدة الحمرة وعَلِت السلطان، لجواب ارتقابًا عميق صمٌت وساد
يف قاتلُت أنا «إْن قال: وأخريًا املبارزة، قبول يف تردَّد أنه الحارضين من الكثري وظنَّ
والتماثيل والحجارة األخشاب وعبَدة الوثنيني من نراُهم من وجه يف املقدسة، املدينة سبيل
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حسام تحت سقطُت ولنئ — أزري يشدُّ سوف هللا أنَّ من يقنٍي عىل وإني — املنحوتة
بيت أعطى قد هللا ولكن هذه، من أرشَف بميتٍة الفردوس إىل أنتقل لن فإني رتشارد، امللك
بقوَّتي رهنًا — املخاطر إىل أُسوق أن النبيِّ بربِّ الُكفر ملن وإنه املؤمنني؛ للُمسلمني املقدس

جيويش.» بتفوُّق مطمئنًا أملك ما — وحذْقي
بيت أجل من يكن لم «إن حميم: صديٍق من الرضا يطلُب من بنغمة رتشارد فقال

مسنونة.» برماٍح األقل عىل مرات ثالَث للَرشف حبٍّا فلنتبارز إذن املقدس،
«وحتى وقال: األسد قلب عند بالنزال القوي الشَغف لهذا قليًال الدين صالح فابتسم
الراعي، أجل ِمن ال القطيع، رأس عىل الراعي يضع السيد إنَّ أفَعَله؛ أن رشًعا يل ليس هذا
الحرية يل لكانت سقوطي بعد الصولجان يحِمل ابن يلَ كان لو الغنم؛ أجل من ولكن
أنه ذاته إنجيلكم يف جاء لقد ولكن الجريء، النزال هذا ُمجابهة يف — اإلرادة يل أن كما —

الرعية.» تشتَّتت الراعي ُرضب إذا
إني وهللا توفيق، بكل فزَت «لقد وقال: د وتنهَّ هنتنجدن» «إيرل إىل رتشارد فالتفَت

الصحراء»!» «درة بجوار ساعٍة لنصف حياتي ِسني خري ألُعطي
تقدَّم للرحيل أخريًا نهض وملَّا الحافلني. نفوس رتشارد يف الفروسية فرط وحرَّك

يِده. من األسد قلب وأمسك الدين، صالح
كما — جيًدا أعرف وإني لقاء، غري عىل اآلن نفرتق إنَّا النبيل، إنجلرتا ملك «أي وقال:
وال عديدها، قليل بلدك جيوش وأنَّ تلتئم، ولن ُعراها تفكََّكْت قد عصابتك أنَّ — أنت تعرف
تتحرَّق الذي املقدسهذا بيت لك أُسلم أن أستطيع ال إني فيه؛ رشعَت ما مواصلة من تُمكنك
يطلُب أُخرى رشوط أية ولكن مقدَّس، بلٌد — لكم هو كما — لنا فهو حيازته، إىل شوًقا
ولسوف أجل، العني. تلك من املياه ق تتدفَّ كما راغبًا فيها لك أُسلم الدين صالح إىل رتشارد
وما الصحراء، يف رتشارد وقف وإن حتى مواربة، بغري العني، تَهُب كما الدين صالح يََهُب

السهام!» ُرماة من اثنني غري يتبَُعه

هنتنجدن» «إيرل ج تزوَّ وجيزة فرتٍة وبعد معسكره، إىل رتشارد عودة الثاني اليوم وشهد
القران. بمناسبة هديًة الشهري «الطلسم» ب السلطان وبعث بالنتاجنت»، «أُديث من الشاب
نجاحه أمره، يشتهر ولم أيهم، يف ينجح لم أنه غري أوروبا، يف الكثريين شفاء به تمَّ ولقد
هنتنجدن» «إيرل ورَّثه فلقد البقاء، قيد عىل يزال ما وهو الدين. صالح أنجز فيما وشهرته
صاحبة العريقة، أرسته تزال وما يل»، سيمن «السري هو اسكتلندا، أبناء من شجاًعا فارًسا
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الحديث، الصيدلة ِعلم من نُِبذت قد امَلسحورة الحجارة أنَّ ورغم به، تحتفظ الرفيع، الرشف
الكلبي. الجنون حاالت ويف الدم، إيقاف يف تُستخَدم زالت ما الطلسم هذا فضائل أن إال

مبسوطة غزواته عن رتشارد أجلها من كفَّ التي الرشوط إن إذ تُنا؛ قصَّ تنتهي وهنا
العهد. ذلك عن التاريخ كتُب من كتاٍب كلِّ يف
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