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 unecriv@net.sy-E:                                      البريد االلكتروني

mail : 

aru@net.sy  

 ة اإلنترنتموقع اتحاد الكّتاب العرب على شبك

http://www.awu-dam.org 

 

 

 

 
ــوظـة  الحقوق كافة  ــ ـف ــ  مـحـ

 التـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب
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 محمد رشيد الرويلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخلوج
 

 روايـــــة
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 مف منشورات اتحاد الكتاب العرب
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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عطر الخزامى فً منابت الكأل،  من كنت أشّم فً حدٌثه إلى 

 وأسمع فً وقع كالمه خفق مناسم اإلبل فً رحاب البٌداء.. 
الذي أفنى عمره، وأنفقق مالقه، لٌّّبقد طرٌقق ا مقان إلقى  إلى 

فٌافً الصحراء، وٌنثر عبٌر الشٌح والقٌصوم علقى الووقوه 
 الصدئة التً تختزن الحب والوفاء.. 

قتققققاد الققققبد  والحقققققد  الققققذي اقتلققققع بٌدٌققققه الحققققانٌتٌن إلى 
والضقققدٌنة، و قققرل فسقققائل المقققودم وا لفقققة والمحبقققة فقققً 
دروب القهقققر والضقققٌار، فقورققققت قٌمقققام ومقققثالم، وأثمقققرت 

 ذكرى عطرم خالدم على مر الزمان.. 
روح والققدي المربققً والّارفققة الشققٌا عبققد   الروٌلققً  إلى 

 أهدي هذا ا ثر. 

 
 هػ 9423شعباف  99دير الزور 

 ـ 2002ألوؿ تشريف ا 25
 

 محمد رشٌد الروٌلً 
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في العقد الثػايي نػف القػرف العشػريفن  ايػت النػراح يديلػشن والنشػاةر نت ننػشن 
 واليباس يعـ الزرع والضرع.. 

 نا أف تلوح بارقش أنؿ في األفؽ إال ويخطفها شهاب. 
 و ايػػت الباديػػش فضػػادو ال هػػدود لػػم تنػػود ةيػػدنا تخلػػل اليفػػوس أرديػػش الظيػػوفن

 وتزدهي وتزداف ةيدنا يرتؿ البداة فيها تراييـ الصدؽ والوفاد... 
وهػػػدها الباديػػػش  ايػػػت نفعنػػػش بػػػ ريل االيعتػػػاؽ.. رنالهػػػا فػػػي  ػػػؿ ن ػػػاف ةلػػػ  
صػػػػػهوات نيػػػػػاد ةتػػػػػاؽ.. ال ته نهػػػػػـ أوراؽن وال يلػػػػػوث صػػػػػها فهـ نػػػػػداد.. توارثػػػػػوا 

أ ػػػػاليب األننػػػػاد  ػػػػابراو ةػػػػف  ػػػػابرن فلػػػػـ تلػػػػف قيػػػػواتهـ لضػػػػيـن وال لػػػػوت  ػػػػواةدهـ 
 البغاث..  ايوا ي وراون و ايوا هناة.. 

وباديػػش ديػػػر الػػزور هػػػي نػػزد ةزيػػػز نػػف باديػػػش الشػػاـ.. ةػػػالـ  ريػػب فػػػي هػػػذا 
 الزنافن ل يم ةالـ نا زاؿ يقياو  اهراو نلي او باأل رار.. 

وهػػذا الروايػػػش هػػػي واهػػػدة نػػػف لالؼ الروايػػات التػػػي نػػػا تػػػزاؿ  ػػػنييش الصػػػدور 
 ونفازاتها..  وتشهد ةليها نبالها و هولها

نا زاؿ البداة هت  اآلف يرددوف شػعراو قصػا د وه ايػاتن هػي نػف تراثيػا وقينيػا 
وأصػػالتيان ونػػف يرهػػؿ إلػػيهـ  ػػيند أيػػم فعػػػ و فػػي ةػػالـ  ريػػب ورهيػػب ل يػػم ننتػػػل 

 وننيؿ.. 
 وهلل در الشاةر بدوي النبؿ هيينا قاؿ: 

 ومػػػف  ػػػحب ال ػػػحرال  ػػػاـ  عػػػالـ
 

 مػػػػػف النػػػػػحر فنػػػػػ   الط ػػػػػوؼ ر  ػػػػػب 
 

 أشػػـ الرمػػاؿ النػػمر حػػ  كػػؿ ح نػػ 
 

 مػػػػف الرمػػػػؿ دن ػػػػا مػػػػف  ػػػػو  وط ػػػػوب
 

 عمػػػػ  كػػػػؿ نفػػػػد منػػػػ  ن ػػػػ  م  ػػػػؾ 
 

 وحػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ واد منػػػػػػػ  نػػػػػػػر   ػػػػػػػوب
 

 محمد رشٌد الروٌلً 
 دير الزور ػ  وريش 
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 بطاقة شكر وتقدير 
 إلى الشاعرين الكبيرين 

 إسماعيل إبراهيم الخلف ـ وأحمد داود الموح 
 
 

ف روهيهنػا فػي هػذا الروايػشن ودنعػت ةيويهنػا اللذيف يفها نػ
ألهداثهان فن لدا الهقيقش ب به  صورهان واختصرا الن ػافش لبلػوغ 
قنتهػػػان وةبلػػػدا نػػػف خ لهػػػا طريقػػػاو وةػػػراو لػػػـ ي ػػػل م الروا يػػػوف نػػػف 

 قبؿن ولـ تهـ أق نهـ ةليم أبداو. 
 
 

 محمد رشٌد الروٌلً
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(9 ) 
 

  ؿ شيد ييذر باله ؾ.. 
تػػػ ف نػػػف أدينهػػػا النتصػػػدعن وال ػػػناد يازفػػػش دنػػػاو وصػػػديداون والعيػػػوف  الصػػػهراد

تػػدور فػػي نهانرهػػا هلعػػاو ورةبػػاو نػػف الفنيعػػشن واليبػػاس ييثػػر ةلػػ  الونػػوا الصػػد ش 
  بار النصيبش.. 

هيت )رينش( ةل  أخيها )ضػاري( تنفػؼ بنيػديلها ةرقػاو نتصػبباو نػف ونهػم.. 
تر أف يخفػؼ نػف وهنهػا الػذي و اف ضاري ي ف نػف الهنػ ن لػـ ي ػتطل يقيػل ال ػع

 ألهب ن دا. 
األيػػيف يتصػػاةدن والزفػػرات هػػرلان واةت ػػار الطبػػل نػػف ولػػم النناهػػؿ ييتضػػي 
ألناو يرنلد العيوف.. يعيػؽ الغربػاف يرفػد افتػرادات ال ػرابن ويلطػي اآلذاف ةزفػاو ةلػ  

 نتارؼ اليزؼ لي وف أ ييش بهينرة اليشيلن وصرخش بفـ األييف.. 
ترتفعػػاف بارتعػػاشن والعييػػاف الػػدةناواف تهنلقػػاف فػػي أوشػػاب  اليػػداف الياةنتػػاف

 ال ناد  نف تنل ها الغثيافن والشفتاف الرانفتاف تتضرةاف: 
 ػ يا رب.. خفلؼ لالـ أخي.. يا رب.. 

النيػػػديؿ ا تػػػوا بيػػػار ونهػػػمن والػػػدنوع اللزنػػػش تي ػػػاب بتثاقػػػؿن والفػػػزع نعلهػػػا 
 تصرخ ةيدنا   ف ونهم فن ةن واختف  أيييم.. 

 أخي.. أخي.. ػ 
قػػػت شػػػعرهان وشػػػقلت نيبهػػػان ودارت  الننيويػػػش هولػػػمن وألقػػػت ونههػػػا ةليػػػم  فرل
تشػػػبعم لثنػػػاو وتقبػػػي ون نػػػا لبثػػػت أف هػػػدأت ةيػػػدنا  ػػػنعت خفقػػػات صػػػدرا الخافتػػػشن 

 فرفعت رأ ها تيانيم بهرقش: 
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 ػ أخي ضاري.. ال ترهؿ وتتر يي وهيدة.. 
 ضاري.. يا أخي وأبي وأني.. أيا بهانش إليؾ.. 

 تنلنؿ ضارين وتنتنت شفتاا طالباو الناد.. 
رفعػػت رينػػش رأ ػػم بي ػػراهان وباليػػد األخػػرا  ايػػت ت ػػقيم النػػادن ودنػػوع الفػػرح 

 تيهنر دوف ب اد.. 
 ػ هنداو هلل ةل    نتؾ يا أخي.. ناذا أصابؾ؟ 

شرب ضاري قطرات نف النادن وريا بعيييف ياة تيف إل  أختم الذاهلػشن و ػطل 
 في يـو ةنيؽ.. 

صػػلهت رينػػش  طػػاد أخيهػػان ولنلنػػت ردادهػػا بهػػدودن وراهػػت ت ػػتطلل األفػػؽ أ
 لت تشرؼ لفاقم. 

 الشنس دانيش نهزونشن ونهافؿ الظ ـ تزهؼ ن رةش.. 
 ػ أيف أيت اآلف يا أبي؟  لنا اهتنت إليؾ افتقدتؾ..

أواا لػػو أف الػػريا تشػػاطريي األ ػػ  ل ػػاف لخطػػواتي يهػػوؾ أنيهػػش ا ةصػػار.. 
أيا اآلف إال فراشش تهـو ةل   ياج نػف يػار.. أواا يػا أبػي نػا زاؿ  تعاؿ يا أبين فنا

بييػػي وبييػػؾ هػػوة ةنيقػػش دفيػػت فيهػػا أنػػي نيػػذ والدتػػي.. تعػػاؿ يػػا أبػػي اآلف أرنػػوؾن 
فػػػػمف أنػػػػوراو أفػػػػدح نػػػػف  اشػػػػيش النػػػػوتن وأق ػػػػ  ننػػػػا فػػػػي الػػػػذا رة نػػػػا زالػػػػت تتنػػػػاوج 

هذا فػارس القبيلػش يصػارع باألييف.. الونوا النغبرة تلطـ  ؿ لويش بهصباد اليباسن و 
ألناو ال هدود لم.. قبػؿ  ػاةات يػا أبػي ايتػزع ابيػؾ الب ػنش نػف شػفاا التهػدي ةيػدنا 
ةزفت  يابؾ نوادا األدهـ لهف االيتصار.. أنا اآلف.. ب ت رينػش طػوي ون ورفعػت 

 يديها إل  ال ناد قا لش: 
  ػػػػػا ام مػػػػػا مػػػػػف   ػػػػػرؾ مشػػػػػاح 

 
ف عمػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػار  نػػػػػػػػػػ ام   تهػػػػػػػػػػو 

 

 أدع ػػػػؾ  ػػػػا رػػػػال   وأرحػػػػ  ف ػػػػاح 
 

 تفز ػػػػػػػػ  النػػػػػػػػ م  ت ػػػػػػػػر  الشػػػػػػػػاك 
 

 ور مػػ  دمعهػػا حػػوؽ الف ػػف  ػػاح 
 

 عمػػػػػػ  ر هػػػػػػا تنػػػػػػوح نػػػػػػوح الحمامػػػػػػ 
 

 والنػػػػػػػ اع ال ػػػػػػػـو د ػػػػػػػر المحػػػػػػػاح 
 

 والعػػػػػػػػ ف مػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػ ب    النشػػػػػػػػام 
 

 والشػػػػػاؼ  ػػػػػار  رمػػػػػ  ا طراحػػػػػ 
 

ف دموعػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػؿ ل امػػػػػػػػػػػػ   رػػػػػػػػػػػػر 
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توقفها صػػػوت دارت رينػػػش هػػػوؿ الخينػػػش بػػػوهف نػػػا ةرفتػػػم طػػػواؿ هياتهػػػان ا ػػػ
نػزاعن رنقتػم ةػػف بعػدن  ػػاف يػدلؽ القهػػوة النػرة نػف وةػػاد إلػ  وةػػادن نعتنػراو  وفيػػش 
رقشػػاد خبػػا لويهػػان وتيا ػػلت خيوطهػػان يػػروح وينػػيد هػػوؿ اليػػار   هػػد ةبػػدتهان ثػػـ 
يقػػؼ فنػػ ةن ويضػػل  فيػػم ةلػػ  رأ ػػم.. هػػذا ةادتػػم ةيػػدنا يبػػدأ بػػالتف ير بػػ نر نػػا.. 

يب الذي يخدـ أباها نيذ ةشر  ييفن ونػا اشػت   ترا بـ يف ر اآلف هذا الرنؿ الط
 يوناون وال ت فؼ لهظش؟! 

نػػا زالػػت يػػدا نػػزاع فػػوؽ رأ ػػمن األنػػر الػػذي أدهػػش رينػػشن وةيػػدنا بػػدأ يضػػرب 
  فاو ب ؼ نف فوؽ رأ م. ذةرت رينشن فتنتنت: 

 ػ أي أنر خطير ينعلم يولوؿ؟ 
يػت تراقبػمن نػا اقتربػت نيػمن وتيهيهػت بقػوةن فػارتنؼ ةيػدنا أدرؾ أف رينػش  ا
 لبث أف هنؿ قهوتم النرلة وفيناياو يقطر نادون وهروؿ يهوها قا  و: 

  ػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػ  ال نفػػػػػػػػػػػػاف
 

  ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الرحا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا دو  الولهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت أر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػا   م ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ن نػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ال ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 حنػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػرب حفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف
 

 ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا ؿ ر ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 ػ اشربي يا ةنتي.. 
 فعؿ بيف ؾ؟ ػ نزاع.. ناذا  يت ت

 ػ هي ةادتي واهلل ةيدنا أقوؿ شعراو. 
 ػ بنف  يت تتغزؿ؟ 

 ػ أيت تعرفيف أييي ال أقوؿ شي او وال أتغزؿ إال بالقهوة النرة. 
 ػ ا نعيي أيضاو إف  يت صادقاو. 

  ػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػ  ال نفػػػػػػػػػػػاف 
 

  ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام   
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػرو   مػػػػػػػػػػػػػػػب   مػػػػػػػػػػػػػػػاف
 

 عطشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  ه امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 عر ػػػػػػػػػػػػػػػػاف ػػػػػػػػػػػػػػػػو ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػو  ال
 

 ول ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ال  امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
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 ر مػػػػػػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػػػػػػت حفػػػػػػػػػػػػػػػ ف
 

 تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا ؿ م امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 
 ػ أه يت يا نزاع.. 

 ػ اشربي يا ةنتي ال أهد يعرؼ ناذا  ي وف  داو. 
 ػ اهلل وهدا العالـ ب ؿ شيد.. 

 يلبت رينش بضل قطرات نف القهوة فػي هلقهػان وأن ػ ت بيػدها الفينػاف.. نػد 
 نزاع يدان فلـ تعطم رينش الفيناف.. 

 داو نف الشعر يا نزاع. ػ أريد أف أ نل نزي
 ػ أقوؿ يا رينش: 

 طعػػػ ف أنشػػػػد عمػػػ  أ ػػػػؿ الػػػػدواو ف
 

ر  الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدواو ف  أدو 
 

 أنػػػػا  كتػػػػب عمػػػػ  حػػػػرا هـ دواو ػػػػف
 

 وارمػػػ  الم ت ػػػ   نشػػػد عمػػػ  ا ح ػػػاب
 

ػػػ اهلل يػػا نػػزاع اهلل.. واآلف صػػارهيي بالهقيقػػش وال تخػػؼ.. نػػف هػػي التػػي تهػػف 
 إليها وتذ رها؟ 

 يي أقصد أهلي البعيديف.. ػ يا ةنتي.. إي
 ػ نزاع..    تـ  رؾن ال تخؼ. 

 ػ العيود يا ةنتي.. العيود.. هي واهلل  ؿ هياتي.. 
 ػ ابشر يا نزاعن لف ت وف العيود إال لؾ.. 

أخػػذ نػػزاع يػػرقص فرهػػاون يرفػػل دلػػش القهػػوة ةاليػػاون ويهػػز الفينػػافن نػػا لبػػث أف 
 واد تارة أخران ثـ هروؿ راقصاو.. خلل  وفيتمن وأخذ يهزها تارةن ويقذفها في اله

 يادتم رينش ضاه شن فعاد راقصاو.. 
 ػ أتعرؼ أيف ذهب أبي؟ ونت   ي تي؟ 

 ػ ل ت أدري واهللن ل ييي  نعتم يقوؿ: ينب أف يصالا األخويف. 
 ػ ونف ذهب نعم؟ 

 ػ الشيخ  طاـ والشيخ نياور.. 
 ػ اذهب نف هيا اآلف. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 99 - 

   ػ أال تريديف نيي شي او يا ةنتي؟
 ػ ليس اآلف.. هيا.. 

ػ   ذهب ألطعـ األدهـن فمف أردت نيػي شػي او يػادييي بصػوت ةػاؿ أل ػنعؾ. 
أدارت رينػػش ظهرهػػان ودخلػػت الخينػػش بهػػدود. ت نلػػت ونػػم أخيهػػا.. إيػػم يهلػػـن ول ػػف 

 أييياو خافتاو ييبعث رتيباو نف نوفم.. 
ضػؿ نػف الن ت يدها ونهػمن فشػعرت بارتيػاح. لػـ تعػد هرارتػم  اويػش.. إيػم أف

ذي قبؿ.. ت للت نػف الخينػشن ونل ػت ةيػد أ نػش قريبػش تت نػؿ ال ػنادن فثنػش  يػـو 
بيضػػادن وأخػػرا  ػػوداد تتعػػايؽ بهننيػػشن وأخػػذت تفػػتش ةػػف القنػػر.. لقػػد  ػػاف فػػي 
ةراؾ نل الغيـو الهاربشن وظهػر بعػد ألي نيه ػاون ولثػار ال ػياط ةلػ  أدينػمن يشػ و 

 ..  هنونم ونتاةبم إل  يننش النعش قريبش نيم
هو القنػر نػا ييفػؾ يعػيش فػي خياالتيػا ورمايػان نزروةػاو فػي أةصػابيان و ػا ياو 

 في هوان يا وت ن تيا و يبوبتيا.. 
يهضػػػت رينػػػش ةيػػػدنا  ػػػنعت وقػػػل هػػػوافر البلقػػػاد وصػػػوت والػػػدهان فهرولػػػت 

 ن رةش: 
 ػ رينش ناذا تفعليف هيا؟ 

 ػ أبي.. الهند هلل ةل  ال  نش.. 
 يف ضاري؟ ػ  لنؾ اهلل يا بيتي.. أ

 ػ إيم يا ـ.. لقد أثقلت ةليم  وابيس الهن . 
 ػ ناذا ألـ بم يا بيتي؟ 

ػػ ل ػت أدري.. بعػد فػوزا بال ػباؽ ةػػاد إلػ  الخينػشن و ػقط نتهال ػاون وأخػذ يػػ ف 
 أييف الخلوج.. لقد ب يت ةليم  ثيراو. 

 ػ ال تخافي يا بيتي ةليم إيم أقوا نف النرضن وتعالي نعي ألهدثؾ. 
 ا أبي؟! ػ خيراو ي

 ػ  ؿ الخير إف شاد اهلل.. تعالي نعي. 
دخػػؿ أبػػو ضػػاري الخينػػش نػػل ابيتػػمن وألقػػ  يظػػرة ةلػػ  ضػػارين فونػػدا يا نػػاو. 

 أن ؾ يد ابيتم ونرها بعيداو ونل ا ةل  فراش وثيرن ثـ قاؿ: 
ػػػ  يػػت يػػا بيتػػي فػػي قبيلػػش الصػػوالهش.. اختلػػؼ األخػػواف نصػػلا وصػػالا إلػػ  
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 رةت إليهنا برفقػش الشػيخ  ػطاـ والشػيخ نيػاورن والهنػد درنش القطيعش والتياهرن ف 
 هلل الذي  لؿ ن اةييا باليناح. 

 ػ وهؿ ةادا  نا  ايا  ابقاو؟ 
ػػػ لػػػـ يغادرهنػػػا إال بعػػػد أف أق ػػػنا ةلػػػ  الوفػػػاد لبعضػػػهنان وأق ػػػـ صػػػالا ةلػػػ  

 الوالد ألخيم األ بر نصلا. 
 ػ الهند هلل يا أبي.. طوؿ ةنرؾ تفعؿ الخير.. 

يػر يػػا بيتػي شػػينش توارثياهػػا أبػاو ةػػف نػدن وال شػػيد فػي الػػدييا يقلقيػػي ػػ فعػػؿ الخ
  وا هرب األخوة ونهاولش القوي التهاـ الضعيؼ. 

ػ ل ف الشػيخ نيػاور لػيس أهػ و لنرافقتػؾ يػا أبػين  ػؿ القبيلػش تتهػدث ةػف لمنػم 
 وهقدا ون را. 

يػػي اليػػـو ػػػ يػػا بيتػػي أيػػت تػػمذيييي ب  نػػؾ هػػذا.. إفل لػػم رأيػػاو  ػػديداون وقػػد أ رن
ةيػػدنا أوصػػلياا إلػػ  خينتػػمن لقػػد اق ػػـ ينييػػاو ن روهػػاو أف يتعشػػ  ةيػػدا أيػػا والشػػيخ 

  طاـ. 
 ػ هؿ أفهـ نف   نؾ أيؾ تعشيت ةيدا يا أبي؟ 

 ػ و اف ةشادو نوفقاو والهند هلل.. 
 ػ ناذا تعيي يا أبي؟ 

 ػ لقد خطبت ابيتم الننيلش لضاري. 
 ػ يوار؟! 

ـَ تغير ونه  ؾ؟! ػ أنؿ يوار.. ل
 ػ ال شيد يا أبي.. ال شيد. 

 ػ هؿ زرت ةنتؾ هلينش؟ 
 ػ إيها بخيرن وقد أر لت العيود إليها لتخدنها. 

 ػ بارؾ اهلل فيؾ يا بيتي. 
 ػ هؿ تريد نيي شي او يا أبي! 

 ػ أال تنل يف نعي قلي و؟ 
 ػ أريد أف أرا أخي.. ربنا اهتاج لن اةدتي. 

 ػ اذهبي يا بيتي. 
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(2) 
 
 

تػػػػيفس الصػػػػبا بي ػػػػا ـ يديػػػػشن وأفاقػػػػت الشػػػػنس النريهػػػػش تلنلػػػػـ نػػػػا تيػػػػاثر نػػػػف 
 ةقدهان وتع س أطيافاو  هريش.. 

الت ؿ نعطػرة باليػدان وثنػش  يػـو تنػد أذرةهػا فػي  ػؿ اتنػاا.. هنلػؽ ضػاري 
 فيها بدهشش نا لبث أف قاؿ: 
 ػ رينش.. ايظري نيداو!! 
 ػ نيظر بديل يا أخي.. 
ـَ تشبهيف تلؾ الغيـو  ؟ ػ ب

ػ أرا يا أخي قطيعػاو نػف األ يػاـ ترةػ  فػي هقػوؿ األفػؽ.. ه ػذا يخيػؿ إلػي.. 
 وأيت ناذا ترا؟

 ػ إيي ألنا فيها فر او نطهلنش ت ابؽ الريا.. 
 ػ   يا ةل  هؽ يا أخي. 
 ػ نا بِؾ هزييش يا أختاا؟! 

 ػ ال شيد.. ربنا نف  ثرة نا ب يت البارهش. 
 ػ ولـ ب يت؟ 

 ف أصدؽ أيؾ  ت تعيد ةافيتؾ بهذا ال رةش ػ ةليؾ يا أخي. لـ أ 
 ػ إيها بفضؿ ةيايتؾ ورةايتؾ يا أ ل  أخت في الدييا..
 ػ وأيت واهلل أخي وأبي وأني.. روهي فداؾ يا ضاري. 
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 أدارت رينش ظهرهان و ارت خطواتن وتوقفت وهي تهدث يف ها: 
 َأَهْؿ أخبرا بهديث والدين أـ أترؾ والدي يفاتهم بالنوضوع؟ 

بػػػ ف أخاهػػػا قػػػد لهػػػؽ بهػػػان وأه لػػػت بيػػػدا ت نػػػس  تفهػػػان فا ػػػتدارتن  شػػػعرت
ػػت باالبتعػاد ةيػػمن ل يػم أن ػػؾ  وقػرأت فػي ةيييػػم ةتابػاو رقيقػػاون أشػاهت بونههػان وهنل

 بها قا  و: 
 ػ رينش.. نا بؾ أيتها الغاليش؟! 

 ػ ال شيد يا أخي. 
 ػ ال يا رينش.. نت   يت تخب يف ةيي هنونؾ؟! 

 قد خطب لؾ أبوؾ يوار بيت نياور. ػ ا نل يا أخي.. ل
أطلؽ ضاري قهقهش ةاليش دنعت ةيياا نف نرا هػان فػذهلت رينػشن وا ػتبد بهػا 

 الخوؼ وقالت  اضبش: أت خر نيي يا ضاري؟ 
 ػ ناذا تقوليف يا أختاا؟! 

 ػ أقوؿ الهقيقش. 
 ػ يوار يا رينش؟! يوار؟! 

 ػ يعـ يوار وليس  يرها.. 
 ػ ونت  تـ لم ذلؾ؟ 

رهػػػش ةيػػػد ةودتػػػم نػػػف الصػػػوالهشن تيػػػاوؿ ةشػػػادا ةيػػػد نيػػػاورن و ػػػاف نػػػا ػػػػ البا
  اف.. 

 ػ ونف قاؿ لم إييي أر ب في الزواج اآلف؟ 
 ػ ل ت أردي.. ربنا أقيعم ذلؾ الل يـ النا ر نياورن واآلف نا رأيؾ؟ 

   تػػػػدحنون   الح ػػػػاة المر ػػػػرة -
 

 و  ترط ػػػػػػػػوف المػػػػػػػػا  ػػػػػػػػر ـ المػػػػػػػػ 
 

 لػػػػػػن س مػػػػػػا ت  ا ػػػػػػا عشػػػػػػ رةا
 

 والمنػػػػػػاف ممفػػػػػػـو مػػػػػػا  ػػػػػػاؿ رم ػػػػػػ 
 

 ا ػػػػف حفػػػػ ف مػػػػا  ركػػػػ  ف  ػػػػر 
 

    لوفػػػػػػػػػػػػ  ام أركػػػػػػػػػػػػ  وا ػػػػػػػػػػػػم 
 

 ونػػػػػػوار   تػػػػػػ  وام مػػػػػػا تن ػػػػػػر 
 

 مػػػػػا داـ   ر ػػػػػا ر ػػػػػ  محم ػػػػػؿ المػػػػػ 
 

 ػ صدقت يا أخين ل ف هؿ  ي  ت أبي ةل  رفضؾ؟ 
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 ػ  يرضخ يا رينش. 
 ػ ل يم  يغضب ةليؾن ف يت ال تعرؼ أبي في نثؿ هذا األنور. 

 يؾن   نبرا ةل  ف خ الخطوبش. ثقي بي. ػ ال ةل
 ػ أتني  ذلؾ يا أخي.. واآلف هيلا إيي أ نل صوتم. 

 اف الشيخ هن ف يبهث ةف ولديم ولنا لـ يندهنا فػي فراشػيهنا بػدأ ييػادي: 
 رينش.. ضاري.. أيف أيتنا؟ 

 بصوت واهف قالت رينش: يهف هيا يا أبي. 
 :  تقدـ الشيخ هن ف نف ابيمن فاهتضيم قا  و 

 ػ الهند هلل ةل    نتؾ يا ولدي.  يؼ ترا يف ؾ اآلف؟ 
 ػ بخير يا أبين وبفضؿ اهلل وةيايش رينش ورةايتها لف يصيبيي ن روا. 

 ػ بارؾ اهلل في نا.. ل ف ناذا تفع ف هيا؟ 
.. ايظر إليها يا أبي..   ػ يت نؿ الغيـو

 ػ ت نؿ الشيخ هن ف الغيـو ال وداد بعيييف دانعتيف وقاؿ: 
 ام كػػػػػػر ـ وا ػػػػػػب الر ػػػػػػر مػػػػػػدرار

 
  نف نػػػػػػػا    ػػػػػػػث عػػػػػػػف الم ػػػػػػػام 

 

 تػػػػا تفػػػػـ ع ػػػػوف المنػػػػا   وال  ػػػػار
 

 و ػػػػوارؼ المرعػػػػ  وح ػػػػ  المفػػػػام 
 

 تػػػػا لػػػػػدر   مفهػػػػػا الحمػػػػػؿ وحػػػػػوار
 

 ونػػػػػػػػناـ ال ػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػاح  وطػػػػػػػػام 
 

 يا ولديل اهلل  ريـ ن واآلت تعاال ليشرب القهوة نعاو.
نػػاد نػػزاع بػػالقهوة النػػرلة نلػس الشػػيخ هنػػ فن ونلػػس أنانػػم ضػاري ورينػػشن و 

نتغػػزالو بهػػا  عادتػػمن وبعػػد ألي يظػػر الشػػيخ هنػػ ف فػػي ةييػػي ابيػػمن فػػي سل ضػػاري 
 طرفم. 

 تيهيا الشيخ بقوة قا  و: ولدي ضاري: هؿ هدثتؾ أختؾ بشيد؟ 
 ػ يعـ يا والدي: 

 العمػػػػـ الم ػػػػا مػػػػف ر مػػػػ  ذ حنػػػػ 
 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػو  حػػػػػػػػػػػػػػػػاتحت   را ػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ر ػػ  ن ػػحن  عػػف   ػػب والػػد 
 

 ونػػػػػػػػػوار روحػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا تهوا ػػػػػػػػػا
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 25 - 

 ػ لـ يا ولدي؟ إيها فتاة ننيلشن وأبوها رنؿ طيب.. 
 

ػ ال أهبها يا أبين وال أتنياها زونش لي. أقبلؿ يديؾ ورنليؾ اةفيي نف الػزواج 
 بها. 

 ػ ونا العيب فيها؟ قؿ لي يا ولدي. 
 ػ قؿ نا نها يها  ير ننالها؟ 
 ػ إل  هذا الهد أيت ت رهها؟ 

رههػا.. إيهػا نانيػش نت بػرة نتعنرفػش هاقػدة. البارهػش أثيػاد ػ أيا ال أهبهان وال أ 
 ال باؽ  ايت تقوؿ لزني تها: واهلل ألر عف ضارياو.. 

ػػػػ  ػػػ ـ اليػػػاس لػػػيس نقيا ػػػاون وال أ ػػػنا ألهػػػد أف يقػػػوؿ لػػػؾ نثػػػؿ هػػػذا ال ػػػ ـن 
وأةتقػػد أف ياقػػؿ الهػػديث ربنػػا  ػػاف لػػم نػػ رب يػػا ولػػدي. ا ػػتعذ بػػاهلل نػػف الشػػيطاف 

 فرهاو نا ةرفتم الباديش بر ـ نا يهف فيم. ودةيي أقـ لؾ 
 ػ ال يا والدي.. أيا ةل  ثقش ننا أقولمن ونا قلتم قليؿ نف  ثير.. 

ػػػ يػػا ولػػدي لقػػد قػػرأت الفاتهػػشن وأريػػدؾ أف تتزونهػػان وتنعلهػػا خادنػػش لػػؾن وال 
 ترهنها إف خرنت ةف طاةتؾ ونشورتؾ. 

 ػ واهلل لف يضنيي نعها فراش نا هييت.. 
 رينش.. أال تقوليف شي او؟ ػ وأيت يا 

ػػػ ضػػاري ةلػػ  هػػؽ يػػا أبػػي.. دةػػم يعػػش هياتػػم  نػػا يريػػدن وال ت رهػػم ةلػػ  نػػا 
 ي را .

 ػ    نا ناهؿ.. واأ فاا ةل  شبابي الذي أضعتم ألنل نا ايصرفا ةيي.. 
اةتصػػر الشػػيخ هنػػ ف صػػد يم بقػػوةن وداةػػب نعزقػػش لهيتػػم ويننتهػػا برفػػؽن 

انػمن وأخػذت تػ ف أيييػاو يقطػل األ بػادن فصػاح وأخذ يهدؽ فػي ةييػي خلػوج وقفػت أن
 الشيخ: 

 ػ نف أطلؽ الخلوج نف ةقالها يا نزاع؟ 
ػػ واهلل يػػا ةنػاا  لنػػا ةقلياهػا تهتػػاؿ ةلػػ  العقػاؿن وتػػتخلص نيػم.. إيهػػا تبهػػث 

 ةف وليدها في  ؿ ن اف.. 
 ػ خذها.. ال أريد أف أراها.. 
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هان و ػادت تقضػي ةليػم اقتاد نزاع الياقػش بضػعش أنتػارن ل يهػا ضػربتم بني ػن
 لوال تدخؿ ضاري. 

 يهض نزاع الةياو الخلوج واليـو الذي ذبا فيم وليدها. 
 صاح الشيخ هن ف ب ةل  صوتن وقد هبَّ واقفاو: 

 ػ نزاع.. يا نزاع.. 
 ػ هاضر يا ةناا. 

 ػ هيئ لي البلقاد ب رةش. 
 ػ إل  أيف يا ةناا. 

 ػ إل  ن اف قريب إف شاد اهلل. 
 

*** 
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(3 ) 
 

ياـ الشيخ نياور بعػد خطبػش ابيتػم يونػاو هاي ػاو..  ػاف يهلػـ بػالثروة التػي ينل هػا 
الشيخ هن فن وأ ثر نف ذلؾ نقا نتم اله ـ إف لـ ي تطل ةزلمن و اف يهلػـ بػ ف 
ت ػػوف ابيتػػم فػػي قبضػػش فػػارس يقطػػل ل ػػاف  ػػؿ نػػف يتهػػدث ةيهػػا ب ػػود.. إيػػم الهلػػـ 

لم نراراون وهاهو الهلػـ لػـ ي ػف  ػراباو.. لقػد  ال بير الذي ةاش ألنلم طوي ون وخطط
 أصبا هقيقش وأنراو واقعاون و يقوؿ البيتم: 

اطلبي ةر او لـ تشػهدا الباديػش نػف قبػؿ.. ةر ػاو يليػؽ بننالهػا األخػاذ وبفػارس 
 القبيلش.. 

أنػػا أـ يػػوار.. شػػيهش.. فقػػد نػػات ز اريػػدها نضػػارب الز يػػب والصػػافي قبيلػػش 
 ف..  ايػت تهلػـ بوهػدة القبيلتػيفن وهػاهو الهػدث ال ػعيد زونهان وقبيلش الشيخ هنػ

 ػػػػيوهدهنا دوف ريػػػػبن ف  اظػػػػت بز اريػػػػدها فتيػػػػات القبيلتػػػػيف اللػػػػواتي  ػػػػف يهلنػػػػف 
بفارس القبيلش..  ايت تهلـ بالخينػش ال بيػرة التػي يرتػاح فيهػا الشػيخ هنػ ف وولػداان 

ن و ػت وف اآلنػرة فهي لي ت   يش خينػش.. إيهػا  ػت وف ليػوار ابيتهػان و ػيعلو شػ يها
الياهيشن و تيهنر ةليها الثروة ايهنار النطر ةل  األرض النػدباد..  ايػت تهنػس 
فػػػي أذف زونهػػػا ليلػػػش البارهػػػش قا لػػػش: إيهػػػا ليلػػػش القػػػدر يػػػا أبػػػا يػػػوارن فلي ػػػتعنؿ هػػػذا 

 الزواجن ويقطل  ؿ األل ف التي تلوؾ ابيتيا ب ود.. 
.. قالػت ل ػؿ نػف ةرفتهػا. ونػف لػـ أنا يػوار تلػؾ الفاتيػش النانيػش فلػـ تػيـ ليلتهػا

تعرفهػػا:  ػػبؽ أف قلػػت إفَّ ضػػارياو  ػػير لن وهػػاهو اليػػـو ةيػػد قػػدني..  نرتهػػا يشػػوة 
 الفوزن فلـ تفارؽ االبت انش شفتيها.. 

 ايػػت تػػردد بػػيف الفييػػش واألخػػرا:  ػػ  وف  ػػيدة القبيلتػػيف األولػػ ن و ػػي وف لػػي 
 ػػػيقتؿ  ػػػؿ نػػػف لػػػـ ي ػػػر الخػػػدـ والهشػػػـن ولػػػي ال لنػػػش الفصػػػؿ فػػػي  ػػػؿ القضػػػايان و 

بر ػابين و ي ػنل الننيػل نػػا أقولػمن و ػييفذوف نػا لنػػر بػم.. يػاـ الننيػل وا ػػتيقظوا 
 واالبت انش لـ تفارؽ شفاههـ.. 
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الشػػيخ نيػػاورن بعػػد أف شػػرب قهػػوة الصػػباح ته ػػس تناةيػػد ونهػػم التػػي تشػػبم 
الط  ػػػػـن وهػػػػو يخػػػػط ةلػػػػ  األرض بخينػػػػرا خطوطػػػػاو نتوازيػػػػش ونتعرنػػػػش أذهلػػػػت 

 شيهش.. 
يادتػػػم بصػػػوت خافػػػت فلػػػـ ييتبػػػم لهػػػا وا ػػػتنر يخػػػط بػػػالخينر إلػػػ  أف  ر ػػػم 

 وتيهدن فصاهت بم: 
 ػ أبا يوار.. ناذا تفعؿ؟ 
 ػ أتعرفيف يا أـ يوار؟ 

 ػ ناذا؟ 
ػػػ ةيػػدنا  يػػت نػػل الشػػيخ هنػػ ف فػػي قبيلػػش الصػػوالهش  ػػاف هيػػاؾ هػػديث ةػػف 

ن وأيػا أف ػر فيػم تهالفات بعض القبا ؿ ضد قبا ؿ أخرا.. لقػد أةنبيػي هػذا الهػديث
  ثيراو. 

ػ يا أبا يوار.. قبيلتيا صغيرة نداو وفقيرةن ولوال دخوليا في هن  الشػيخ هنػ ف 
 اليته  أنريا نيذ زنف. 

ػ يا ننيويش.. الصغير إذا لـ ي بر ينوت.. زواج يوار نػف ضػاري  ػيهقؽ ليػا 
او ينػر ال ثيرن و يصبا قبيلش واهدةن و ي وف لي شػ ف  بيػر فيهػان و ػ فرض تهالفػ

 ليا يفعاو ال هدود لم.. 
 ػ تتهالؼ. نل نف؟ 

 ػ نل قبيلش النفاليا.. قبيلش الشيخ نتعب.. 
 ػ ضد َنْف ِنَف القبا ؿ؟ 

 ػ ضد الصوالهش.. 
ػػػ نػػاذا تقػػوؿ يػػا رنػػؿ؟! هػػؿ فقػػدت ةقلػػؾ؟! البارهػػش  يػػت نػػل الشػػيخ هنػػ ف 

 تصلا فيهان و داو تف دها؟ اتؽ اهلل يا أبا يوار. 
.. أرض الصوالهشن وأرض الفيضشن وأرض الفوارس  ػؿ القبا ػؿ ػ ننيويش أيت

 تتنياها. نامها وفيرن وه لها  ثير.. 
تصػػػوري إف الشػػػيخ نػػػرولح شػػػيخ قبيلػػػش الفػػػوارس ةيػػػدنا تيهػػػب نيػػػم نا ػػػش ياقػػػش ير ػػػؿ 

 لل ارؽ نا ش أخرا.. ل ف قبيلش الفوارس بعيدة ةلييان والصوالهش قريبوف نداو. 
ذا لـ يوافقؾ الشيخ  هن ف؟  ػ وا 

 ػ   نبرا ةل  النوافقش. 
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ذا ايتزةػػت النوافقػػش  يتصػػدا لػػؾ الشػػيخ  ػػطاـ فهػػو الرنػػؿ  ػػػ واهلل لػػف تفلػػان وا 
 الثايي في القبيلش بعد الشيخ هن ف. 

ذا تنػرأ ف ػ ةرؼ  ػ بعد زواج يوار لف ي وف للشيخ  طاـ أيش  ػلطش أو رأين وا 
  يؼ أتخلص نيم. 

 م نهلؾ.. هذا نا يخيؿ إلي.. ػ أبا يوار.. إف الطريؽ الذي  ت ل 
ػ ال تخػافي يػا أـ يػوار.. لقػد ةايييػا  ثيػراون وطرديػا نػف دياريػان ونعيػا طػوي و.. 

 لقد لف األواف أليتقـن واهتؿ الن ايش التي  يت أهلـ بها.. 
 ػ ول يؾ اآلف والهند هللن وبفضؿ الشيخ هن ف ب ؿ خير.. 

ين و ػػػيعرؼ القاضػػػي ػػػػ لػػػف أ ػػػتندي الخيػػػر نػػػف أهػػػد..  ػػػ قبض ةليػػػم بيػػػد
 والدايي نف هو الشيخ نياور.. 

 ػ أبا يوار.. أياشدؾ اهلل أف ت ؼ ةف هذا الو اوس.. 
ػػػػ  ػػػتدر يف فينػػػا بعػػػد أفَّ نػػػا أقولػػػم لػػػيس و ػػػاوس.. واآلف ايظػػػري.. إيػػػي أرا 

  بار فارس قادـ إلييا.. 
ػػػ ونػػف  ػػي وف  ػػوا ضػػاري؟! يػػا ةييػػي ةليػػم لػػـ يصػػدلؽ نتػػ  يطلػػل الصػػباح 

 ةرو م.. هت  يرا 
ا ػػنل يػػا أبػػا يػػوار.. ابػػؽ هيػػا لت ػػتقبلم بالترهػػابن و ػػ ذهب ألوقػػظ يػػوار نػػف 

 يونهان وأ اةدها ةل  ا ت ناؿ زييتها بنا يليؽن و يعود نعاو إليؾ. 
 ػ هيا أ رةي.. 

 وقؼ أبو يوار ي تطلل.. إيم نا يزاؿ بعيداو.. 
يم وذراةيػمن فتيهػد أخذ يت نؿ العروؽ اليافرة الزرقاد التي تنتد  النباؿ فوؽ يد

 نتنتناو: 
ػػػ لػػف أرتػػاح قبػػؿ أف أزؼل يػػوار إلػػ  البيػػت ال بيػػرن و ػػ نعؿ فرههػػا  ػػبعش أيػػاـ 

 بلياليهان و  قبر الفقر والذؿ إل  األبدن وأهقؽ  ؿ نا أطنا إليم.. 
ذهػؿ الشػيخ نيػػاور ةيػدنا ت شلػؼ الغبػػار ةػف البلقػاد وفار ػػها الشػيخ هنػػ فن 

وةايؽ الشيخ هن ف بهػرارةن ونل ػا يهت ػياف القهػوة  فهروؿن وأن ؾ بزناـ البلقادن
 النرة.. 

 اف الشيخ نياور ييظر بعييػيف  ليلتػيف إلػ  ةييػي الشػيخ الني  ػتيفن فػ ونس 
في يف م خيفش نف نػراد صػنتم وهزيػم النرت ػـ ةلػ  ق ػنات ونهػم.. أراد أف يبػدد 
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 نخاوفمن فهنهـ:
يػػا إلػػ  خيػػان ـ ورنػػال ـ يػػا ػػػ إف شػػاد اهلل بعػػد زواج يػػوار  ػػييقؿ خيانيػػا ورنال

 شيخ هن ف. 
 ػ أنؿ.. أنؿ.. و يصبا قبيلش واهدة بمذف اهلل.. ول ف أيف يوار وأنها؟ 

 ػ إيهنا هيا..   ياديهنا في الهاؿ.
 شيهش.. يوار.. الشيخ هن ف ةيديا.. 

تلقؼ الشيخ هن ف أهل  ةبارات الترهيب نف يوار وأنهػان ثػـ نل ػت شػيهش 
ا يػوار فاقتربػت نػف الشػيخ هنػ ف هتػ   ػادت تلتصػؽ بػم.. إل  نايػب زونهػان أنػ

قبلت يدان فقبؿ نبييهان وهنس في  را: يا لها نػف فاتيػشن  ػانهؾ اهلل يػا ضػاري.. 
 ايػػت يػػوار بعطرهػػا وفتيتهػػا وأيوثتهػػا الصػػػارخش أ بػػر نػػف ةنرهػػان وأ ثػػر يضػػػناو.. 

ن وتػوقظ فػي وردة خزان  تشرب الريا والنطرن وت تهـ بيدا الفنػرن ت ػتيفر العقػؿ
 اليفس توقاو إي ايياو إل  االيعتاؽ وا تشاؼ الننهوؿ خلؼ األشياد الن لوفش.. 

التفػت إليهػػا الشػيخ هنػػ فن فالتصػقت بػػم هتػ  النػػس يهػدها نرفقػػمن فػػارتعش 
ارتعاشػػػش نريعػػػش.. وضػػػل  فػػػم ةلػػػ   تفهػػػا الغػػػضن واةتصػػػرها بشػػػوؽن ف ػػػرت فػػػي 

 ن دا يار  اخيش أخرنتم نف وقارا.. 
لم رأ ها النضػنخ بػالعبير. فػرأا  ػهر ةيييهػا الػرا عتيف. يػا اهلل نػا رفعت أيان

أروةهنػػا!! إيهنػػا تهنػػ ف ةاطفػػش نشػػتعلش ال تيطفػػئ.. هػػدقتاها توقظػػاف فػػي الػػيفس 
شػػػهيش قدينػػػش لليقػػػاشن وتعيػػػد إلػػػ  الهيػػػاة ذلػػػؾ النػػػزد نػػػف ةقلػػػم الػػػذي أهالػػػم ةلػػػ  

 التقاةد.. 
 قاؿ الشيخ هن ف بتيهد: 

 ؟ ػ  يؼ هالؾ يا يوار
 فردت ةليم بغيل ودالؿ بعد أف أ يدت رأ ها ةل   تفم: 

 ػ بخير طالنا أيت إل  نايبيا. 
 ن ا الشيخ هن ف نبييم النتفصد ةرقاو وقاؿ: 

ػػػ  ػػ ظؿ إلػػ  نػػايب ـ نػػا هييػػت.. ال تخشػػي أهػػداو أيتهػػا الغاليػػش..  ػػؿ نػػا أنلػػؾ 
 نف ناؿ وه ؿ وناا بيف يديؾ يا يوار.. 

 ادن وابت ـ ابت انش نا رةن وقاؿ: تيفس الشيخ نياور الصعد
ـَ لـ ي ت ضاري نعؾ يا شيخ؟   ػ ِل
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 ػ ال أةرؼ يا أبا يوار ناذا   قوؿ لؾ؟ أرا أـ يوار ذهبتن ولـ تعد؟ 
 ػ إيها تهيئ لؾ فطوراو. 

 ػ يادها ب رةش. 
نػػادت شػػيهش وهػػي تهنػػؿ بيػػديها طبقػػاو ننلػػوداو بالطعػػاـ. وضػػعتم أنػػاـ الشػػيخ 

 هن ف قا لش: 
هػػاتيف نهػػزت لػػؾ فطػػور الصػػباح. يػػا نرهبػػاو بػػؾ يػػا أ ػػـر إي ػػاف فػػي  ػػػ بيػػدي

 الدييا. 
 ػ أدانؾ اهلل ذخراو ليا يا أـ يوار. انل ي وا نعي نا   قولم. 

 ػ خيراو إف شاد اهلل. 
 ػ تيهيا الشيخ هن فن وهَـّ بالهديث ل ف الهيرة تنلل تم.. 

هػػػػؿ ييهػػػػي نػػػػاذا  ػػػػيقوؿ لهػػػػـ؟ هػػػػؿ يػػػػردد ةلػػػػ  ن ػػػػانعهـ نػػػػا قالػػػػم ضػػػػاري؟ 
النوضوع ويعود إل  ولديم؟ إف قاؿ ذلؾ ناذا  ػي وف نوقفػم نػف ونػوا القػـو وةانػش 
اليػػاس؟ ال.. ال التصػػقت بػػم يػػوار أ ثػػر..  ػػاف ةطرهػػا يت ػػلؿ  الي ػػيـ العليػػؿ إلػػ  
رأ م.. أ نض ةيييمن وهو يتي ـ شذا ةطرها ال اهر الذي أزاح نف ةيييم  شػاوة 

لعنػاؼ..  ػاف ي ػنل ضػربات قلبهػا الصػغير.. قدينشن وةف قلبم  ؿ هنـو ال ييف ا
 إيم يياديم بشوؽ ولهفش.. رباا.. رباا.. ناذا أفعؿ؟! 

 تنتـ بعد ألي: ا نعوا ننيعاو نا أقوؿ: 
 ػ ولدي ضاري قاؿ لي البارهش: إيي أشعر شعوراو أخوياو تناا يوار.. 

ي  ػػػػت يػػػػوار رأ ػػػػهان وتضػػػػاةؼ خفقػػػػاف قلبهػػػػان و ر ػػػػت ةيييهػػػػا فػػػػي دقػػػػا ؽ 
 ن نا لبثت ق نات ونهها أف تشينتن ف خذت ت ترنل شريط الذ را.. التراب

  يؼ  اف ضاري ي تخؼ بها وبننالها  لنا اةترضتم.. 
 ػػؿ نهاوالتهػػا القتياصػػم أخفقػػت..  ايػػت ر بتهػػا فػػي انت  ػػم تلػػا ةليهػػا بعػػد 

  ؿ إخفاؽ ذريل تني  بم.. 
آلخػػريف أنانػم  ػػي لنػ ت إلػػ  أ ػلوب لػـػ ت لفػم القبيلػػش نػف قبػػؿن وهػو التقػػرب إلػ  ا

ػار القبيلػش )هػواش( فصػرلح  ي تيقظ إه ا م بها.. لقد رلها أ ثر نف نػرة نػل قاصػود وزنَّ
ر اةم ب ؿ الو ا ؿ..   باهتقارهان و ايت تزداد ر بش في اقتياصم وا 

ربنا  نل نا قالتم أثياد ال باؽ نػف إهػدا ترا بهػان وربنػا  ايػت رينػش التػي ال 
 يها؟ تهبها هي التي أو رت صدرا ةل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 33 - 

هن ػػػت فػػػي  ػػػرهان والهقػػػد ينػػػا  يايهػػػا:  ػػػ يتقـ يونػػػاو نػػػا نيػػػؾ يػػػا ضػػػاري.. 
   هدـ هياتؾ  نا هدنت  ؿ أه ني.. 

أنػػا أيػػت يػػا رينػػشن فاأليػػاـ بييػػي وبييػػؾن  ػػتريف نيػػي العنا ػػبن و ػػ نعلؾ نػػف 
 هيث ال تشعريف أضهو ش أناـ اآلخريف.. 

ودها الػػذي طػػاؿ.. لقػػد أنػػا الشػػيخ نيػػاورن فقػػد للنػػم ونػػم ابيتػػم النتشػػيلن وشػػر 
خبػػػت تلػػػؾ االبت ػػػانش الرا عػػػش التػػػي  ايػػػت تنػػػا هياتػػػم.. لقػػػد تهػػػاوت أه نػػػم.. تبػػػاو 

 لشيهش التي تيب ت بايهيار  ؿ خططم وطنوهاتم.. 
ؿ بصػػرا الػػذي تػػوهل إلػػ  ةييػػي الشػػيخ هنػػ فن فونػػدهنا ني  ػػتيف إلػػ   هػػول

 األرض.. قاؿ نرتنفاو: 
لػػػـ أةهػػػد فيػػػؾ  ػػػوا الوفػػػاد وال ػػػـر ػػػػ نػػػا هػػػذا الػػػذي تقولػػػم يػػػا شػػػيخ هنػػػ ف؟ 

والشػػناةش.. نػػاذا  ػػيقوؿ اليػػاس ةيػػؾ وةيػػي وةػػف ابيتػػي؟ الرهيػػؿ نػػف القبيلػػش هػػو 
 خير دواد لنرهي.. 

ػػػ نػػاذا نػػرا لعقلػػؾ أيهػػا الرنػػؿ؟ ف يػػا لػػـ لت إليػػؾ ةلػػ  ونػػم ال ػػرةش إال نػػف 
 أنؿ الخير. 

 ػ أي خير تعيي يا أبا ضاري؟ 
 ؿ تردلوف طلبي؟ ػ ن ت اآلف خاطباو يوار ليف ين فه

 تيفس الننيل الصعدادن ورفعت يوار رأ ها بعصبيش قا لش: 
 ػ ولف أ وف واهلل إال لؾ يا  يد الرناؿ إذا وافؽ أبي. 

 تنتنت الشفاا الرانفش ب ـ ال تابن وتعايؽ الشيخاف بهرارة. 
ز ػػردت شػػيهش طػػوي و فػػي الخينػػش وخارنهػػان ويهػػض الشػػيخ هنػػ ف والفرهػػش 

 ـن واقترب نف يوارن وهنس في أذيها: تغنر ونهم اللهي
 ػ نت   ي وف ةر يا أيتها ال اهرة؟ 

 ػ نت  تشاد يا  يدي. 
 ػ  ي وف ةر يا بعد  بل لياؿ إف شاد اهلل. 

 رد الشيخ نياور ضاه او: يوار تريد العرس  بعش أياـ بلياليها.. 
 بؿ. ػ لها  ؿ نا تريد يا أبا يوارن و ي وف ةر او لـ تشهدا الباديش نف ق

*** 
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(4) 
 

 بػػػار البلقػػػاد يثيػػػر الفػػػزع وهػػػي ت ػػػابؽ الػػػريان وتصػػػهؿ صػػػهيؿ  ضػػػب  لنػػػا 
اقترب نيها  ػابؿ.. إيهػا ت ػبؽ دا نػاو الفػرح والهػزفن و ػؿ افتػرادات الهنػس والبػوحن 
وتهب نيادنش الرما.. إيها تهنؿ ةل  صػهوتها اليػـو  ػداو ننهػوالو لػـ تتعػود هنلػم 

ييفن فتعػدو فزةػشن وخطنهػا الػوردي ي ػز زبػداو صػابويياو ةل  نر األياـ والشهور وال 
 ييذر بالخطر.. 

ن ود ػت  ػؿ  وط ت  ياب ها  ؿ أزهار الخريؼن ولوت أةياؽ الشيخ والقيصـو
نخػػابئ النػػرذاف وال ػػهالي واألفػػاةي.. لػػـ تػػرهـ أهػػداو و بػػت نػػراراون فغضػػب الشػػيخ 

بػث الػػريان وتغػػازؿ هنػ ف نيهػػان وايهػاؿ ةليهػػا بال ػػوطن فايهرفػت ةػػف ن ػػارها تعا
 أطياؼ الشنس النبعثرة.. صاح بها الشيخ  اضباو: 

ػػػػ أيػػػت ننيويػػػش نثػػػؿ ولػػػدي..    نػػػا يعػػػرؼ الطريػػػؽ الصػػػهيا ويهيػػػد ةيػػػم.. 
 هيا.. 

البلقػػػاد تعػػػدون وال ػػػوط ييهػػػاؿ ةليهػػػا بػػػيف الفييػػػش واألخػػػران أرادت أف تيهػػػرؼ 
تػػػدهرج الشػػػيخ ةلػػػ  ينييػػػاو ل ػػػف ال ػػػوط فان هػػػان فوقفػػػت ةلػػػ  قا نتيهػػػا الخلفيتػػػيفن ف

األرضن وصهيلها ينا الصهراد  ضػباو.. هػدقت فػي ةييػي الشػيخ الػذي  ػاف يػ ف 
نػػف األلػػـن فاقتربػػت نيػػم تشػػنلمن وت ن ػػم نعتػػذرةن فوقػػؼ الشػػيخ نتثػػاق ون وانتطػػ  

 صهوتها بصعوبش واأللـ يعتصرا.. 
أدرؾ ضػػاري أف األنػػر نػػدل خطيػػرن فصػػهيؿ البلقػػاد لػػـ ييقطػػلن وهػػي تنشػػي 

 .. يظػػػر إلػػػ  أبيػػػمن فونػػػد ثيابػػػم نغبػػػرةن ورأ ػػػم ني  ػػػاو هتػػػ  ي ػػػاد ي نػػػس الهػػػويي
ةرفهػػان فهػػروؿ إليػػمن ل ػػف نزاةػػاو قػػد  ػػبقم. أن ػػؾ نػػزاع لنػػاـ البلقػػاد بقػػوةن وات ػػ  

 الشيخ ةل   تؼ ضارين وترنؿ ةف صهوة البلقاد. 
 ػ ناذا بؾ يا أبي؟! أيف  يت؟ ناذا هؿ بؾ؟ 
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ناذا أصابها! للنػرة األولػ  ترنييػي أرضػاو ػ ال شيد..  بت البلقاد.. ال أةرؼ 
 يا ولدي. 

 ػ وهؿ للنتؾ يا أبي؟ 
 ػ رضوض طفيفش ال أهنيش لها.. ال تشغؿ بالؾ يا ولدي. 

 ػ هنداو هلل ةل    نتؾ. 
 ػ  لنؾ اهلل يا ولدي. 

أطلقت رينش صيهش نف أةناقها ةيد رميش والدها وهػو يػ ف نػف األلػـن فصػاح 
 بها: 

 ا رينش.. أيا بخير. ػ ال تفعلي ذلؾ ي
 ػ أيف  يت يا أبي؟ 

 ػ لقد ذهبت ألف خ خطوبش ضاري نف يوارن فالزواج ق نش ويصيب. 
 قبلؿ ضاري يد والدان واهتضيتم رينش قا لش: 

 ػ وناذا  اف رد فعلهـ ةل  ذلؾ؟ 
ػػ بدايػش أصػبهت ونػوههـ  ػاألنواتن ل ييػي لػـ أرتػض هػذا اليتينػش أليهػا   ػػبلش 

 ةلي يا بيتي..
 ناذا فعلت يا أبي؟ ػ و 

 ػ خطبتها ليف ي..  اف ذلؾ هو الهؿ الوهيد. 
 ػ ل يها ال تليؽ بؾ واهلل.. وانصيبتاا. 

 ػ ثقا بي.. أيا أه ف نعالنش األنور الن تعصيش.. 
 اةتصر ضاري صد يم بقوة خوفاو نف االيفنارن نا لبث أف قاؿ ب لـ: 

ي.. أيػا أةرفهػا نيػداو.. ػ إيهػا هيلػش رقطػاد  ػتيفث  ػنونها فػي  ػؿ ن ػاف يػا أبػ
 إيها ال تصلا إال لهواش.. 

 ػ لـ ي ف أناني  ير هذا الهؿ الذي ألن تيي إليم.  انهؾ اهلل يا ولدي. 
ػػػ يػػا أبػػػي يهػػف ال يخػػػاؼ نػػيهـ. أتريػػد أف أهػػػرؽ خيػػانهـن وأقػػػتلهـ فػػرداو فػػػرداو؟ 

 أتريد أف أطردهـ الليلش؟ 
ورةػايتين ورنػالهـ أصػبهوا ػ ناذا تقوؿ يا ضاري؟! ال تيس أيهػـ فػي هنػايتي 

رنػػالين و ػػيهلوف بيييػػان ولػػيس بعيػػداو ةيػػا  نػػا هػػو اآلف..  ػػؿ نػػا أريػػدا ني نػػا أال 
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 تغضبايين وأف ته يا نعانلش يوار وأهلها. 
 تيهد ضاري وقاؿ بهرقش وألـ شديديف: 

 ػ إذاو هذا هو قرارؾ األخير يا أبي؟ 
 ػ يعـ "ة   أف ت رهوا شي او وهو خير ل ـ.."

 تريد يا أبي.  ػ  نا
 ػ اتر ايي اآلفن ف يا بهانش إل  الراهش. 

ا ودت الػدييا فػي ةييػي ضػاري.. األنػؿ ت شػ    ػراب.. هتػ  البلقػاد للنهػا 
فعػػؿ الشػػيخ وقػػراران فاهتنػػت ةليػػم بطريقتهػػا الخاصػػش وتنػػتـ: أنػػا أيػػا ف يػػؼ أهػػتل؟ 

 وناذا أفعؿ؟ 
 نش يد أخيها قا لش:  اف ضاري ي ير نل أختم بعيداو ةف والدهنا.. أن  ت ري

ػػػ نػػاذا  ػػتفعؿ يػػا ضػػاري؟ هػػؿ  يرضػػخ لانػػر الواقػػل؟ ال بػػد نػػف فعػػؿ شػػيد 
 ينيل تهقيؽ هلـ يوار. 

 ػ وناذا تريديف أف أفعؿ؟ وقد  نعت أبي يطلب نيا ةدـ إ ضابم؟ 
ػػػ يػػا ضػػاري ينػػب أف تيتهػػي هػػذا النهزلػػش بػػ ي ثنػػف.. إف زواج أبػػي نػػف يػػوار 

ل  القبيلش ب  ر   ها. ي يد إلييا وا 
 ػ قلت لؾ يا أختاا لف أ ضب أبي. 

ػػػ اذهػػب إلػػ  الشػػيخ نيػػاور.. هػػددان أو أن ػػؾ يػػوار ةيػػد الغػػديرن واقتلهػػان أو 
 أهرؽ خينتهـ بنف فيها قبيؿ الفنر وخللصيا نف شرورهـ ولثانهـ. 

ػػ يػػا أختػاا ل ػػت ةػانزاو ةػػف فعػؿ نػػا تػر بيفن وأيػػا أةػرؼ أف أبػػي لػف ي ػػتطيل 
يوارن ولف ي تطيل  ؿ شػيوخ القبا ػؿ أف يعيشػوا نراهقتهػا إرواد شبؽ انرأة ننيويش  

 وننويها.. ل ييي لف أ ضب أبي. 
ػ يا ضاري إف تر ت يػوار هيلػش ف ػتيتقـ نيػؾ ونيػين و ػتدنر أبػي.. إف ايتقػاـ 

 األيث  يدنلر قبيلش ب  نلها. 
ػػػػ ال تخػػػافي يػػػا أختػػػاان ف يػػػا  ػػػ  وف بالنرصػػػادن ولػػػف أرهنهػػػا وقتػػػذاؾن و ػػػ رد 

 يهرها..   يدها إل 
 ػ  يرا يا ضاري..  يرا.. 

الليالي ال بل  وابيس نرهقش تييخ ب ل لها ةل  ضػاري ورينػشن  لنػا نل ػا فػي 
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 ن اف  ايا ي نعاف أييياو ينزؽ القلوب واأل باد.. ايتفض ضارين فضه ت رينش.. 
 ػ لـ تضه يف؟! ألـ ت نعي؟ 

.. ػػػ ا ػػنل نيػػداو.. إيهػػا الخلػػوج تبهػػث ةػػف وليػػدها الػػذي ذبهػػم نػػ زاع ذات يػػـو
 إيها تبهث ةيم في  ؿ ن اف.. 

ػػػػ هػػػي تبهػػػث ةػػػف وليػػػدهان ويهػػػف  ػػػيبهث ةػػػف أبييػػػا بعػػػد أيػػػاـن فػػػ  ينػػػدا.. 
  ي وف أييييا أقوا نف أيييها يا أختاا.. 

صػػنت ضػػاري واةتصػػر صػػد يم بقػػوةن وأخػػذ ييشػػل بصػػنت.. فزةػػت رينػػشن 
   وتنتنت بصوت نتقطل: نا بؾ يا أخي؟ رفل رأ م بتثاقؿ قا  و:

 الرػػػػػاطر معك ػػػػػر ومػػػػػان  مرتػػػػػاح
 

 والنػػػاس تػػػػر ص عمػػػ  رنػػػػات وأن ػػػػاـ
 

 فنػػػػػػػ   مػػػػػػػاتـ والحػػػػػػػول  حػػػػػػػراح
 

 ننػػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػػ ا ط ك ػػػػػػػػػػؼ  نػػػػػػػػػػاـ 
 

 عػػػا ش   ػػػ ف  والط ػػػ  رحػػػراح
 

 واطمعػػت مػػف طػػور  وع ػػ ت ا  هػػاـ
 

 أشػػػػػك  لر ػػػػػ  وال ػػػػػ ر م تػػػػػاح
 

 لحػػػػ ف ت ػػػػح  النوا ػػػػا والهػػػػـ  ن ػػػػاـ
 

 يد أف تفعؿ؟ ػ ل يؾ أيت ال بب يا أخين واآلف ناذا تر 
ػػػ ال شػػيد يػػا أختػػاان  ػػ طلب نػػف نػػزاع أف ييصػػب خينتيػػا ةيػػد هػػذا األ نػػشن 

 وأرا أف تقيني ةيد العنش هلينش. 
ؿ البقاد إل  نايبؾ.   ػ العيود ةيدها يا أخين وأفضل

 ػ رينش.. أريد أف أ  لؾ  ماالون وتنيبي ةيم بصراهش. 
 ا ش ت. ػ واهلل نا تعودت أف أ تـ  راو ةيؾ يا أخين ف ؿ ن

 ػ نا رأيؾ أف يعيد النياا إل  نناريها؟ 
 ػ ناذا تقصد يا أخي؟ 

ػ ابف خالؾ فهيدن ف بوا الشػيخ نشػعاف شػيخ قبيلػش )النػرادلة(  ػنعت أيػم  ػي تي 
 ثاييش نف أنلؾ. 

ػػػ ابػػف خػػالي فهيػػد شػػاب طػػا ش وشػػريرن وقػػد  ػػنعت ةيػػم العنا ػػبن ال أهػػب 
 رميتمن وال أتني  أف ي وف زوناو لي. 

ف أبػػػػاا هػػػػذا النػػػػرة  يغضػػػػب إذا لػػػػـ تػػػػوافقين وربنػػػػا يػػػػمدي  ضػػػػبم إلػػػػ  ػػػػػ ل ػػػػ
 إزةانيان أو التهالؼ ضديا.. أرنو أف تف ري باألنر نيداو. 
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 ػ ال تخؼ يا أخين   ةرؼ  يؼ أرد ةل  طلبم. 
 ػػنل ضػػاري صػػياح نػػزاعن فهػػبل واقفػػاون وهالػػم نػػا رأا..  ايػػت الخلػػوج تنػػر 

 نزاةاو إل  األرضن وتطما بنيا نها.. 
 صاح بها ضارين فلـ ت بم لمن ف طلؽ ةليها بضل رصاصات أردتها قتيلش.. 

ػل الرنػاؿ والي ػوةن وايتشػلوا نزاةػاو نػف  ذةػرت رينػش نػف هػوؿ نػا هػدثن وتننل
 بيف قوا نهان فنرلا ضاري بقوة قا  و: 

 ػ ناذا ناد بؾ إل  هيا؟ 
هػت.. إيهػا ػ  يت أفتش ةيػؾ.. ل ػف الخلػوج قاتلهػا اهلل  ايػت تتبعيػي أيينػا اتن

 ت تييي واهلل هت  في أه ني. 
 ضه ت رينش قا لش: 

ػػػػ هنػػػداو هلل ةلػػػ   ػػػ نتؾ.. أرأيػػػت يػػػا نػػػزاع وفػػػاد الخلػػػوج؟ إيهػػػا نيػػػذ ذبهػػػت 
 وليدها وهي تتربص بؾ. 

 رد نزاع الهثاو: 
 ػ لقد صدقت واهلل لـ أ ف أدري أيها  ذلؾ. 

 قاؿ شيخ نف الهاضريف: 
ييػػي خلونػػاو لػػـ تعػػرؼ نػػف ذبػػا فصػػيلها.. ػػػ ا ػػنل يػػا ولػػدي.. لقػػد رأيػػت بػػ ـ ة

 ايت تشـ األرض طواؿ يونها إل  أف وندت دنادا التي لـ تنؼن فبر ػت ةليهػان 
وأخػػذت تػػ ف أيييػػاو يفتػػت الصػػخر إلػػ  أف ناتػػت.. لػػـ يقػػؿ لػػي أهػػد هػػذا.. لقػػد رأيتػػم 
بعييػػػي هػػػاتيفن وأشػػػار الشػػػيخ بمصػػػبعيف رانفتػػػيف إلػػػ  ةيييػػػم الغػػػا رتيف الػػػدانعتيفن 

 وهلل في خلقم شموف..هو يتنتـ و ارن و 
 قاؿ ضاري: 

ـَ تفتش ةيي؟   ػ لـ تقؿ لي يا نزاع ل
 ػ الشيخ هن ف يريدؾ ةل  الفور. 

 ػ أال تعرؼ ال بب؟ 
 ػ ال ول يي رأيت ةيدا الشيخ نياور. 

 ػ اذهب إليهنا وقؿ ألبي   هضر في الهاؿ. 
ن و ػ ف شػبا الخلػوج هروؿ نزاعن و اف بيف الفييش والفييش يلتفت ورادا نػذةوراو 
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 يطاردا. 
 قالت رينش ألخيها: 

 ػ ترا ناذا يريد نيؾ أبي؟ 
 ػ ل ت أردين ول ف ونود نياور يثير قلقي. 

ف تهػػػدث ذلػػػؾ الل ػػػيـ ب لنػػػش ت ػػػيد إليػػػؾ ردل لػػػم الصػػػاع  ػػػػ اذهػػػب يػػػا أخػػػي.. وا 
 صاةيف.. 

ػ يا رينش بونود أبي ال ين ف أف أخرج ةػف النػ لوؼ. ابقػي هيػا و ػ ةود إليػؾ 
 بعد قليؿ. 

 ػاف الشػيخ نيػاور يتهػدث إلػ  الشػػيخ هنػ فن والشػيخ هنػ ف يضػهؾ نػػؿد 
 فيم.. 

هػػذا نػػا رلا و ػػنعم ضػػاري ةػػف بعػػدن وةيػػدنا وصػػؿ إليهنػػا اصػػطيعا الوقػػار.. 
 ألق  التهيشن وهو بعيد ةيهنان فقاؿ لم أبوا: 

 ػ أنا تصافا ةنؾ الشيخ نياور؟ 
 د الخلوج. ػ يعذريي الشيخ نياور ألف يدي نلوثش بدنا

 ػ إذاو أيت نف قتؿ الخلوج؟ 
 ػ لو لـ أقتلها لقتلت نزاةاو. 

 ػ بارؾ اهلل فيؾ يا ولدي انلس بنايبي.. 
ػػ اةػػذريي يػػا أبػػين فػػمف بعػػض الفر ػػاف بايتظػػاري ألنػػر هػػاـن وقػػد وةػػدتهـ نيػػذ 

 الصباح أف ألتقيهـ ةيد الشيخ  طاـ. 
 ػ وناذا يريدوف نيؾ؟ 

لهػػػـ بت ديػػػب ةػػػدد نػػػف لصػػػوص قبيلػػػش الشػػػيخ ػػػػ إيهػػػـ يريػػػدوف نيػػػي أف أ ػػػنا 
 نياور. 

ػ ل ف الشيخ نياور قد ناد إل  هيا طالباو العفػو ةػيهـن و نػا تعلػـ أف أبػا يػوار 
 ال ي ردل لم طلبن وأيا أتهنؿ  ؿ نا  رؽ نف ه ؿ الشيخ  طاـ؟ 
 ػ القرار قرارؾ يا أبين وأتني  أف ينلب الرضا للشيخ  طاـ. 

أرضػي الشػيخ  ػطاـن واآلف ةنػؾ الشػيخ نيػاور اقتػرح ػ ال ةليؾ يا ولدين أيا 
 ةلي دةوة ةدد نف الشيوخ إل  هيا لهضور العرسن فنا رأيؾ؟ 
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 ػ أرا أف يتـ األنر بدويهـن وأيت تعرؼ ال بب. 
 تنهـ ونم الشيخ نياورن وقاؿ بعصبيش: 

 ػ ناذا تقصد يا ضاري؟ أوضا لي   نؾ.. 
 اةي ألف يرنل إل  الناضي. ػ وأيت تعرؼ ال بب أيضاو يا نياور ال د

 هاج الشيخ نياورن ووقؼ نيتفضاون قا  و للشيخ هن ف: 
 ػ أ نعت يا شيخ هن ف نا قالم ضاري؟ 

وقػػػؼ الشػػػيخ هنػػػ فن واقتػػػرب نػػػف ضػػػارين وة  ػػػـ الغضػػػب نرت ػػػنش ةلػػػ  
 نهياان وقاؿ: 

 ػ ناذا  يت تقصد نف   نؾ هذا يا ضاري؟ 
نػػت بػػالخبر الػػذي يشػػرا رنػػاؿ نيػػاورن ػػػ أقصػػد يػػا أبػػي بػػ ف  ػػؿ العػػرب قػػد ةل

فالذي يهبؾ ويهب نياور  ي تي بػ  ريػبن وال أةتقػد نػف اله نػش بن ػاف أف أر ػؿ 
 فر ايي  ي يزفوا هذا البشرا ثاييش. 

 ػ ف  ضػب الشػيخ نيػػاور قلػي ون ل يػم  ػاف يػػدرؾ دخا ػؿ ضػارين ونػا يرنػػي 
 إليمن ف ضنر لم  ؿ نا قالمن وقاؿ للشيخ هن ف: 

 ت خذ برأي ضارين وأرنو أف ت نا لي بالذهاب إل  أهلي. ػ أرا أف 
 تشبث الشيخ هن ف بالشيخ نياورن ل ف األخير أب ن فودةم ضاري قا  و: 

 ػ أرنو يا أبا يوار أف تبلغ تهياتي إل  )هواش( 
ل ز الشيخ نياور نوادان وهو يف ػر بنػا قالػم ضػاري فػي البدايػش واليهايػشن ونػا 

هػػػػؿ الػػػػذي يقصػػػػدا ذلػػػػؾ الشػػػػاةر الػػػػذي يلهػػػػب  ػػػػؿ دب ػػػػش ة قػػػػش هػػػػواش بػػػػاألنر؟ و 
ـَ أ ػػػلـ ةليػػػم؟  ػػػ ةرؼ لنػػػ و أـ ةػػػان و  ػػػرل هػػػواشن و ػػػ رد لػػػؾ يػػػا  يهضػػػرها؟ ولػػػ
ضاري  يدؾ في يهرؾ.. ف يا الشػيخ نيػاور.. الباديػش تعػرؼ دهػا ين وقػوة هيلتػي.. 
صػػهيا لػػـ يهػػالفيي الهػػظ فػػي النػػرات ال ػػابقشن ل يػػم اآلف بيػػدين ولػػف أدةػػم يفلػػت 

هذا النرةن و  نعلؾ نث و وةبرة.. أنهليػي يػا ضػاري..  ػداو العػرسن و ػ طلؽ  نيي
 الرصاصش األول  إيذاياو ببدد هزينتؾ. 

 اف الشيخ نياور في هالػش يرثػ  لهػا نػف الهػـ والتف يػر..  لنػات ضػاري تػرف 
في أذييمن وقد هنبت ةيم رميش زونم وابيتمن وت املهنا ةنػا يشػغلم.. صػاهت بػم 

 شيهش بغضب: 
 ػ ناذا دهاؾ يا رنؿ؟ ألـ تذهب إل  الشيخ هن ف؟ 
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 هدؽ في ةيييها طوي ون ورشؽ ابيتم ب هاـ ةيييم النتقدتيف قا  و: 
 ػ نا ة قت نا الهنينش بهواش؟ 

 ارتنفت يوارن وقالت بعد ألي بعدنا نطلت شفتيها القرنزيتيف: 
 ػ بدأت النعر ش إذاو.. 

 تقدنت شيهش نف زونها قا لش: 
ا نػػزاد نػػف يخػػدنيا ليػػؿ يهػػار؟ أهػػذا  ػػؿ نػػا ةيػػد ضػػاري نػػف اتهانػػات ػػػ أهػػذ

باطلػػش؟ ا ػػنل يػػػا رنػػؿ: هػػواش أيػػػت تعرفػػمن بػػػؿ أيػػت الػػذي نلبتػػػم نعػػؾ.. قلبػػػم ال 
يعػػػرؼ الهػػػزف أبػػػداو.. إيػػػم ييثػػػر الفػػػرح فػػػي  ػػػؿ ن ػػػافن وال ين ػػػف أف ي ػػػيد إلييػػػان 

 و يظؿ بيييا نا داـ ضاري هياون ف  ت خذ بؾ الو اوس ن خذاو. 
أيا يا انرأة لـ أف ػر بنػا تعيييػم أبػداو.. ل ػف ضػارياو ةيػدنا قػاؿ لػي ) ػلـ ةلػ   ػ

هػػواش( أنػػاـ أبيػػم واآلخػػريف اةتقػػػدت أيػػم قػػد ا تشػػؼ  ػػػراو خطيػػراو قػػد أودةتػػم أيػػػت 
 وابيتؾ إياا.. 

 ػ ال تخؼ يا أبا يوار.. لـ يهدث نثؿ هذا قطل. 
 ػ إذاو ناذا  اف يقصد؟ 

 ن توا وضيل. ػ  اف يقصد إهايتيا ب ييا نف 
 ػ ه ذا إذاو؟! األياـ بيييا يابف هن ف.. 

 ػ وهؿ قلت للشيخ هن ف نا اتفقيا ةليم؟ 
 ػ لقد أف د ضاري  ؿ نخططاتيا يا شيهش. 

ـْ تتشبث برأيؾ؟  ـَ ل  ػ  يؼ؟ ول
 صاهت يوار  اضبش: 

ال يػػا أنػػي.. ال تقلقػػين ف يػػا أيضػػاو ل ػػت نػػل رأي نػػا بػػدةوة شػػيوخ القبا ػػؿ إلػػ  
يذ البدايش. إييي أريػدا أف يصػغر فػي ةيػويهـ ننيعػاون و ػيهتقرويم أليػم لػـ العرس ن

 يونم الدةوة إليهـن وهذا نا ي عديين وي هلؿ لي ول ـ نا ةزنيا ةليم. 
 ػػػداو العػػػرسن و ػػػيعزؼ هػػػواش  ػػػؿ ألهػػػاف العتابػػػا والعشػػػؽ البػػػدوين و ػػػ  يظ 

 *** ضارياون ولف أدع اليـو يت لؿ إل  ةيييم.. 
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(5 ) 
 
 
هػػرت الخػػراؼن وز ػػرد الرصػػاص طػػوي ون وتشػػاب ت األيػػدي فػػي هلقػػش الدب ػػش ي

 بهنينيش ال نثيؿ لها.. تناونت الصدورن وارتنفت بيشوة ةارنش.. 
النزنػػػار يعػػػزؼ بصػػػخب  ػػػؿ ألهػػػاف العشػػػؽ البػػػدوين وشػػػدو اله ػػػاف يتهػػػدا 

 ةيفواف الشباب وه نش الشيوخ.. 
  ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػ 

 
    ػػػػػػػػػػػػا حم  ػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػػػػ 

 

  ػػػػػػػػػػم ن  تػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػزوؿ ال ػػػػػػػػػػرد
 

 م  رح فػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػ وال ػػػػػػػػػػػػػػػ
 

        ؾ  ا   

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر ف  ز ؿ الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ومم ػػػػػػػػاج   نػػػػػػػػ  عػػػػػػػػف الشػػػػػػػػ  
 

  ػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػـ روحػػػػػػػػػػ  نفتمػػػػػػػػػػ 
 

 ونػػػػػػػػػػػػػػػ   الم ػػػػػػػػػػػػػػػان  مػػػػػػػػػػػػػػػرت 
 

        ؾ  ا   

  الظممػػػػػػػػػػػػػ   نتػػػػػػػػػػػػػ  حانونػػػػػػػػػػػػػ  
 

 و  أمػػػػػؿ مػػػػػف شػػػػػوح  وفمونػػػػػ 
 

 ردتػػػػػػػػػػػػ  لعمػػػػػػػػػػػػػر  عارونػػػػػػػػػػػػػ 
 

   ػػػػػػػػػػػػػػػر   ح ػػػػػػػػػػػػػػػات  مدلمػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ا          ؾ  

 حفػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػا شػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػ وخ
 

  ػػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػػوح   الػػػػػػػػػػدن ا تػػػػػػػػػػدوخ
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 كم ػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػام   نػػػػػػػػوخ
 

 منهػػػػػػػػػو نفػػػػػػػػػا ومنهػػػػػػػػػو ا ػػػػػػػػػت 
 

        ؾ  ا   

 )الدلهش( يقود زنانها )هواش( و)الهاشي( يرقص بال يؼ.
  بار الدب ش يتعال ن وأصوات الفرح تعلو فوؽ  ؿ صوت..

يف ػػم أيػػم انتلػػؾ نػػوهرة فريػػدةن  ػػعادة الشػػيخ ال توصػػؼ..  ػػاف يػػرا فػػي قػػرارة 
و ػػاف يػػرا  ػػؿ شػػيد نػػف خػػ ؿ ةييػػي يػػوار التػػي تػػرؼ لػػم بهػػا نػػف لويػػش ألخػػرا.. 
اختف  الشيبن وفرَّ الوقارن وةيوف الشيوخ نا تيفؾ تهنلػؽ  ػؿ هييهػش فػي الصػدور 

 واألةنازن والهنس في األذاف يتهوؿ إل  لغط وت وهات وأنييات..
رويػػشن تبهثػػاف ةػػف ظػػؿ لطالنػػا تنيػػت أف ةييػػا يػػوار تنو ػػاف الن ػػاف بعنػػؽ و 

تتفيػػػ  فيػػػم دوف نػػػدوا.. هن ػػػت فػػػي أذف الشػػػيخ ت ػػػ ؿ ةيػػػمن فهنػػػس فػػػي أذيهػػػا أال 
تذ ر ا نم اآلفن قالت: وأيف  يياـ؟ ف شار إل  أ نش لي ػت بعيػدةن فهػزت رأ ػها.. 
 ػػاف الشػػيخ هنػػ ف ر ػػـ  ػػعادتم يف ػػر بولػػدان فيطػػوؿ شػػرودا فػػي بعػػض األهػػاييفن 

اقل بل زة نف يوار التي  ايت تراقبم وتعرؼ دخيلػش يف ػمن ت ػ ؿ ةيػمن ويعود إل  الو 
 ثـ تقوؿ لم:

ال تخػػؼ ةليػػم.. ايظػػر..  ػػؿ العيػػوف تريػػو إليػػؾ.. هيػػا ابت ػػـن و ػػييزؿ بعػػد -
 قليؿ إل  الدب ش نعاو.

 ابت ـ الشيخ هن فن وردل بت لؼ ةل  تهيات الهاضريف..
اـ الشػػيخ هنػػ ف يعػػزؼ أشػػارت يػػوار برفػػش نػػف ةييهػػا إلػػ  هػػواشن فوقػػؼ أنػػ

ألهايػػػم الصػػػاخبشن ونػػػرَّا نػػػف يػػػدان فيػػػزؿ الشػػػيخ ويػػػوار تشػػػبؾ يػػػدا بقػػػوة إلػػػ  هلقػػػش 
 الدب ش..

لـ يصنت النزنار إال بعد الغروبن وا ػتنر الهنػس هتػ  الهزيػل األخيػر نػف 
الليػػؿ.. دفػػف الشػػيخ هنػػ ف  ػػؿ  ػػييف الهرنػػاف بعػػد أف اهتضػػف ب ػػؿ اللهفػػش فاتيػػش 

 ..تنيد فف القيص والعشؽ
ت شػػت  يػػـو ال كبػػش  ونضػػش بػػرؽ فػػي أوؿ قبلػػش  ر ػػها ةلػػ  شػػفتي يػػوار.. 
 ػاف رضػابها بل ػػناو ل ػؿ نراهاتػمن و ايػػت ت وهاتهػا وتيهػداتها و ػػؿ صػدا ال لنػػات 
فف فرضم الهقػد وااليتقػاـن فلطالنػا تنيػت أف تيػاـ ةلػ   ػاةد فػارس القبيلػش ضػاري 

ػا ييػدنؿ في اله ؿ أو الهراـن ل يػم أبػ ن وا تعصػـن ف ػاف إ بػاما نرهػاو فػي قلبهػا لنل
 بعد.... قالت لم بغيل ودالؿ:

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 44 - 

 أتهبيي  ثيراو؟-
بتم ت وهاتها:  ف نابهان وقد أ  را ةطرها وذول

 أهبؾ يا يوار هباو نلؾ ةقلي و ؿ هوا ي..-
 أ ثر نف هبؾ لولديؾ؟-
 هبؾ يا يوار ةبادةن وهبهنا  عادة..-

ؿ قلبػمن فهن ػت فػي  ػرها: أدر ت يوار هييػذاؾ أيهػا لػف ت ػتطيل أف تهتػؿ  ػ
 بييي وبيي ـ األياـ..

ياـ  ؿ نف في الخياـ النتياثرة ونا هولهان فلـ تعد ت ػنل ال يبػاح وال ثغػاد وال 
ن فتفلػػت نػػف  ر ػػاد.. الليػػؿ خػػيلـ بعبادتػػم ال ػػودادن وثنػػش ينػػـو تختزيهػػا بعػػض الغيػػـو

ن ةقالهػػا تػػارة لتتلقفهػػا  يػػـو أخػػران و ػػاف ضػػاري وهيػػداو يراقػػب لعبػػش الغ يػػـو والينػػـو
 فتنتـ بتيهد:

رادة القدر.. اللهـ ال ي  لؾ رد القضادن بؿ اللطؼ فيم.  هي  يش الهياةن وا 
 شعر ضاري أف يداو ت نس  تفمن فتلفت ذاه و..
 لقد  ايت أختم رينش.. يظرت إليم بتو ؿ قا لش:

 قـ يا أخي إل  فراشؾ.. أرنوؾ.-
نيه ػػاو ورأ ػػاو نتصػػدةاو..  لبػػ  ضػػاري يػػداد أختػػم وتو ػػلهان ف ػػار ينػػر ن ػػداو 

.. أيػػػيف خافػػػت يت ػػػلؿ إلػػػ  ن ػػػانعهان  ا ػػػتلق  ةلػػػ  فراشػػػم ل يػػػم لػػػـ ي ػػػتطل اليػػػـو
 وتنتنات لـ تفهـ نعياها تقذفها شفتاا نف لويش ألخرا.. رفعت رأ ها قا لش.

 نا بؾ يا أخي؟-
 فرد نتثاق و: إيم أنر اهلل ش يا أـ أبييا.

هػان أو تػتخلص نيهػا ب يػش و ػيلشن أيت ال بب يػا ضػاري.  ػاف ةليػؾ أف تقتل-
  تنلب ةلييا العار والدنار.

  يقتلها اهلل يا رينش..-
 ل ف أبي  ي وف في نهيش بعد أياـ و ترا.-
 ال تخافي ةليم طواؿ ونودي إل  نايبم.-
 أيت ال تعرؼ ن ا د الي اد يا ضاري.-
 ليصبر قلي و يا أختاا.-
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لػػـ يقػػرب الخينػػش ال بيػػرة   ػػاف ضػػاري ةلػػ  هػػذر شػػديد نػػف  ػػؿ أ ػػاليب يػػوار.
نيػػػذ ليلػػػش ةر ػػػهان وهػػػذا نػػػا أقلقهػػػان وزاد فػػػي هيقهػػػا. رأتػػػم يونػػػاو فػػػي خينتػػػم وهيػػػداون 

 و ايت رينش ةيد ةنتها هلينشن فت للت إليم نتنايلش:
 ضاري.. لـ ال أراؾ؟-
أيػػػت تعػػػرفيف ال ػػػبب يػػػا يػػػوارن ويعػػػز ةلػػػي يونػػػؾ فػػػي فػػػراش أبػػػي.. أيػػػت ال -

 ت تهقيف إال القذر هواش.
 يت تظلنيي يا ضارين وتهيييي.أ-
يوار... ا نعي نا أقولػم.. أيػا أةرفػؾ نيػداو.. صػهيا أييػي  يػت نفتويػاو بػؾ -

 يوناو نان ل ييي ةيدنا رأيتؾ أ ثر نف نرة في أهضاف اآلخريف اهتقرتؾ..
 ل ييي  يت أقصد إ اظتؾ.. ليس إال.. وأق ـ ةل  ذلؾ.-
ت تهؽ العيش..  يػت قػادراو   ف .. وقتذاؾ  يت أيظر إليؾ  هشرة هقيرة ال-

ةلػػ  إيهػػاد هياتػػؾن وونػػودؾ أيػػت وأهلػػؾن وتعػػرفيف نيػػداو إييػػي أ ػػتطيل فعػػؿ ذلػػؾن 
 ول ف تر تؾ لتنوتي  يظاو.

 أق ـ لؾ إييي  يت أهبؾ وال أتني   يرؾ.-
 ػػؿ نػػا أريػػدا نيػػؾ اآلف أف تخرنػػي نػػف هيػػان وال تعػػودي أبػػداو.. ال أريػػد أف -

 .أرا ونهؾ ال ريم.. هيا اخرني.
 أتطرديي يا ضاري؟!-
 لو  اف األنر بيدي اآلف لطردتؾ نف القبيلش  لها.-
  تيدـ يا ضارين و يرا نف الذي  ي طردن  يرا..-
قلػػت لػػؾ اخرنػػين وال تعػػودي أبػػداون وأق ػػـ إف رأيتػػؾ ثاييػػش لػػف أرهنػػؾ نهنػػا -

  ايت اليتا ل.
 

*** 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 46 - 

 
 
 
 
 

(6) 
 

قتػػػادن والػػػدثار  ػػػابوسن  ليػػػؿ الهزايػػػ  طويػػػؿن وليػػػؿ الهاقػػػديف أطػػػوؿ.. الفػػػراش
و ؿ ينـو ال ناد ةيوف ترقػب اللهظػش وال ػ يش والي نػش..  لهػا تقػوؿ هيػا يػا يػوار.. 
هيػػا.. اليػػـو ينفػػو العيػػوفن والػػدنوع تنػػا النػػكقين والو ػػاوس والهػػوانس تهفػػر فػػي 

 الذا رة أيفاقاو ونتاهات يصعب الغوص في أةناقها أو الت لؿ إل  فيافيها..
ن وترقػػػب اختفػػػاد القنػػػرن فػػػالغيـو دا يػػػش ل يهػػػا  يػػػر أخػػػذت يػػػوار تعػػػد الي نػػػـو

نػػػاطرة.. تنتنػػػت بػػػوهف: لػػػـ ير ػػػل ضػػػارين ولػػػف ير ػػػلن وفػػػوؽ هػػػذا وذاؾ نػػػا زالػػػت 
 ػػطوتم  بيػػرةن ويفػػوذا وا ػػعاون وال ػػؿ ينػػب أف ي ػػنل  لنتػػم.. هتػػ  الشػػيخ هنػػ ف 
 ةيدنا يبا ت ب نر نا  اف يقوؿ: اذهبوا إل  ضارين فهػؿ أبػوح ب ػري إلػ  الشػيخ؟
ال.. ال.. لف أنيي  وا الخيبش.. ةلي أف أ تخدـ ال ػ ح األنضػ ن فػالنرأة بيػدها 
ألؼ   حن وال ين ف للرنؿ نهنا  اف ش يم في القبيلش أف يفلػت نػف  ػ ح النػرأة. 
الويػػػؿ لػػػؾ يػػػا ضػػػاري ننػػػا أف ػػػر فيػػػم. لػػػف أي ػػػ  إهايتػػػؾن و ػػػ نبرؾ ةلػػػ  الر ػػػوع 

 واال ت  ـن وقتذاؾ   رف ؾ بقدني ه ذا..
إف ضػػربت يػػوار قػػدنها فػػي نػػوؼ الػػدثار هتػػ  رفػػل الشػػيخ هنػػ ف رأ ػػم  نػػا
 نذةوراو..
ـَ تب يف؟ ناذا هدث؟-  يوار.. نا بؾ؟ ل
 ال شيد.. ال شيد-
  يؼ وأيا أرا دنوةؾن واصفرار ونهؾ؟! أخبرييي يا يوار ناذا يضايقؾ؟-
 لقد تذ رت أهلي.. هذا  ؿ نا في األنر.-
 ي:ه ذا إذف.. ارهتيي واهلل.. ا نع-

 داو إف شاد اهلل  ػت وييف ةيػدهـن و تنضػيف ليلتػيف بيػيهـ إلػ  هػيف ةػودتين 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 47 - 

و ػػكنر بعػػدها أف تيقػػؿ  ػػؿ خيػػاـ قبيلػػت ـ لت ػػتقر بيييػػا.. ألػػـ يصػػبا قبيلػػش واهػػدة يػػا 
 يوار؟

 بل .. ل ف إل  أيف  ترهؿ  داو.-
إل  نضارب الشيخ نتعب شػيخ قبيلػش النفػاليا.. ألةزيػم بوفػاة ولػدا صػقر.. -
 أياـ ال أ ثرن و  ةود إليؾ..ث ثش 
ػػؿ الػػذهاب إلػػ  أهلػػي هػػيف ةودتػػؾ لين ػػث نعػػاو هيػػاؾ بضػػعش - ال. ال.. أفضل
 أياـ..

  نا تشا يفن و ي وف ضاري ورينش و ؿ نف في القبيلش بخدنتؾ.-
يهضػػت يػػوار نػػف فراشػػها فرهػػشن فغ ػػلت ونههػػان وتطيبػػتن واهتضػػيت الشػػيخ 

 بلهفش.
القبيلػػش..  ػػتر ل يػػا ضػػارين و ػػتذؿ  ث ثػػش أيػػاـ لػػف ي ػػوف الشػػيخ هنػػ ف فػػي
 أناـ اآلخريف.. هذا نا هن ت بم في  رها..

أخػػػػذت يػػػػوار ت ػػػػتعنؿ الصػػػػباحن وت ػػػػتهث القنػػػػر والينػػػػـو ةلػػػػ  االختفػػػػاد. 
صهيا أيها نيػذ أف تزونػت الشػيخ لػـ يعػد لهػا فػي ضػاري أي نػ ربن ل يهػا أرادتػم 

ل يػػم خػػذلها وأهايهػػا إلػػ  نايبهػػا لتػػ يس بػػمن وي ػػاةدها فػػي تهقيػػؽ نػػا تصػػبو إليػػمن و 
 ف  بد نف االيتقاـ نيم.

يـو الشيخ هن ف ال ريل يبعث في يف ها ال  ـن وشػخيرا الرتيػب يػدفعها إلػ  
القػػػرؼ.. شػػػيخ تنػػػاوز الخان ػػػش وال ػػػتيف نػػػف العنػػػرن وهػػػي ابيػػػش العشػػػريف ربيعػػػاو.. 
صػػػهيا أيػػػم ال ينلػػػؾ هيويػػػش الشػػػبابن ودفػػػؽ نشػػػاةرهـن وفػػػيض أها ي ػػػهـن ل يػػػم 

 ؿ واله ؿ والناان وأهلها ب نس الهانش إل  ذلؾ.ينلؾ النا
لقػػد رضػػيت بػػم زونػػاو ألف الشػػيوخ ال تػػرفض طلبػػاتهـن بػػؿ هػػو شػػرؼ تت ػػابؽ 
الفتيات إليمن واألهـ نػف ذلػؾ  لػم رأت فيػم ن ػراو يوصػلها إلػ  ن ربهػا الهقيقػين أال 

 وهو االيتقاـ نف ضاري ونف رينش إف أن يها ذلؾ.
يػػػوار.. إيهػػػا تعػػػد اللهظػػػات لتػػػرا نػػػف أهػػػاؿ  هػػػب االيتقػػػاـ طغػػػ  ةلػػػ  تف يػػػر
 بهنش الدييا لديها إل   راب وخراب..

 لف تترؾ و يلش في هاتيف الليلتيف إال و تيفث فيها  نوناو ال برد نيها.
قبػػؿ إشػػراقش الصػػباح  ايػػت يػػوار نال ػػش تت نػػؿ ونههػػا فػػي النػػرلةن تيظػػر إلػػ  

ن ويتػػػرادا لهػػػا نعػػػم  ػػػراب ةيييهػػػا الػػػدانعتيف.. إف قػػػوس قػػػزح يتػػػرادا أنانهػػػا نليػػػاو 
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 ويدا وأطياؼ نهزونش.. ةيياها الدةناواف نا زالتا تهنياف..
 أتب يف ةل  فراقي يا يوار؟! قلت لؾ لف أ يب ةيؾ  وا ليلتيف.-
 أتني  يا شيخ أال تزيد ةليهنا  اةش واهدة.-
ال. ال أبداو ال تنزةين ولوال أف الشيخ نتعباو صديؽ قديـ لين وهليػؼ للقبيلػش -

 ا ذهبت واهلل.لن
 اذهب يا شيخن وال تت خر.-
   را إف  اف نزاع قد هي  لي البلقاد.-
 ها هو قادـ إليؾ.-

  اف نزاع  عادتم يردد في نشيتم أبياتاو نف الشعر.
 إيم نا زاؿ يتغزؿ بالعيود قاتلم اهلل.-
 ونف هي العيود يا شيخ؟-
 فتاة يتينش أهبتها رينشن فضنتها إليها لخدنتها.-
 لـ أرها؟! ل ييي-
 ترييها و تعنبؾ.. إيها اآلف نل أختي هلينش في  ػفرها إلػ  الػديرن وربنػا -

 تعود الليلش.
 ناد نزاع ونعم القهوة النرةن وقد بدا  عيداو..

 أراؾ  عيداو يا نزاع؟-
-.  أنؿ يا ةناا..  يؼ ال أ وف  عيداون والعيود  ت تي اليـو
؟-  ونف أخبرؾ بقدونها اليـو
 . قلبي ال ي ذب ةلي أبداو.قلبي يا ةناا.-

 ضهؾ الشيخ هن ف طوي ون واهت   قهوتم ةل  ةنؿن قا  و:
 أر ؿ لي ضارياو ورينش في الهاؿن وهيئ لي البلقاد.-
 في الهاؿ يا ةناا.-

وقػػػؼ ضػػػاري ورينػػػش أنػػػاـ أبيهنػػػان وقػػػب  يػػػدان فقػػػاؿ لهنػػػا: ضػػػاري.. رينػػػش.. 
 ش في نضارب الشيخ نتعب.   يب ةي نا ليلتيف أ وف فيهنا نل ونوا القبيل

ـَ يا أبي؟-  ل
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قبيلش النفاليا يا ولػدي  لهػا هزييػش ةلػ  وفػاة صػقر بػف الشػيخ نتعػب رهنػم -
 اهلل.

 نت  توفي صقر؟-
البارهػػش ن ػػادو يػػا ولػػدين وفػػي الظهيػػرة  ػػي دففن ونػػف وانبػػي أف أ ػػوف إلػػ  -

 نايب الشيخ نتعب.
 أال تهب أف أرافقؾ؟-
موف القبيلػػػش طيلػػش  يػػابين وأيػػت يػػا رينػػػشن ال يػػا ولػػدين أريػػدؾ أف تتػػول  شػػ-

 انل ي نل يوارن وال تتر يها.
 أنرؾ نطاع يا والدي.-
 اآلف أ تودة ـ اهلل.-
 

*** 
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(7) 
 

 ليلتاف ينونهنا هنارةن وقنرهنا فوهش بر اف..
ةواد الذ اب يقض النضػانلن والعتنػش تتنػاوج بػاألييف.. دنػل ثاقػب ييهػؿل نػف 

ولوةػػػشن والريػػػاح تبػػػدو نيػػػاداون ثػػػـ ترهػػػؿ  ػػػالهلـ فػػػي  ولػػػم النناهػػػؿ ييتضػػػي أ ػػػ 
 االهتناؿن والطبيعش اهتضار ال اخضرار..

ويػػػا نػػػا ينتػػػاح أةنػػػاقي..  ػػػـ نلػػػدت نتػػػوف الربػػػان وانتنعػػػت ةيػػػد الغػػػديرن 
 وال لنات الرانفش التي تلو ها األل ف نذاقها نننوجن والقلب ي توي بزفرات هرا..

األنفػاف النتعبػشن تياشػدها ال ػ وفن  الي نات ت  ب الهػزف النعتػؽ فػي  ػهاد
فالعػػذاب يقػػػذؼ للشػػقاد رهػػػي و  ػػرياو إلػػػ  زهػػػاـ الغربػػشن والرنػػػاؿ هػػواـ تعبػػػر الهيػػػاة 

 نت د ش في ايطفادات الروح.. وثنش  ماؿ يلا في األةناؽ نبهوح الرناد..
هػذا الونػم النػومود فػي قعػر  را ػزي وظػ ـ ذا رتػي هػؿ  ػيعود؟ أيهػا الليػؿ.. 

ف تينلػي قبػؿ أف تهتضػف نوانػدي وظيػويين فبييػي وبييػؾ أنػواج دـ بػر ـ األ ػ  لػ
وهرا ؽن ولقد أطلقت العياف لهوانس الضنير ونرا ػب األنػؿن فػدةها ترتهػؿ خلػؼ 
هػػدود الػػوهـ لت ت شػػؼ أرضػػاو ال يبػػاس فيهػػا وال  بػػار.. دع ظيػػويي أ ػػواطاو تلهػػب 

 ن د التهدين وتهفر فيم أيفاؽ الخيوع..
قبػػؿ أف أ ػػرس فػػي طيػػؼ الشػػنوخ أظفػػارين وأنػػزؽ  ػػؿ أيهػػا الليػػؿ.. ال ترهػػؿ 

 أرديش التعالين فمف لـ أظفر ببغيتي ف نهليي ليالي أخر..
 ليلتاف نف أق   ليالي العنر نرتا ةل  يوار..

 ػػاف االيتقػػاـ ي ػػتيقظ  البر ػػاف بػػداخلهان ويتفنػػر دنعػػاو وهزيػػاو وايصػػهاراو..  ػػؿ 
هتقاراو.. لػـ تفلػا  ػؿ و ػا لها وأ ػاليبها لويش  ايت توانم  خريش وا تهزادو وازدرادو وا

فػػي تهقيػػؽ نػػ رب نػػف نكربهػػان و ػػاف نػػزاع يخفػػؼ ةيهػػا تػػارة بالشػػعرن وتػػارة أخػػرا 
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 بيوادرا التافهش.. قالت لم:
 أتعرؼ العيود نيداو يا نزاع؟-
 ال أةرؼ  يرها يا ةنتي..-
 نف هـ أهلها؟-
ف أق ػـ أال يعػود إال أبوها رنؿ فقير ال هظ لمن رهؿ وهيداو نف القبيلش بعد أ-

شػيخاو يشػار إليػم بالبيػافن وقػد نضػ  ةلػ  رهيلػم أ ثػر نػف ةشػريف ةانػاو ولػـ يعػدن 
وأنها رهنها اهلل  ايت طيبش ذرفت ةل  فراؽ زونها دنوةاو  خيش  ػخييشن فضػنها 
الشيخ هن ف لخدنش زونتم وولديػمن لػذلؾ  ايػت العيػود  اليػش ةلػ  رينػش وضػاري 

 .وةل  الشيخ هن ف أيضاو 
 هؿ تظف أف أباها نات فع و؟-
ال أةتقد أليم  اف طبيباو ةربياو يداوي باألةشابن و اف نػاهراو وهلػو الل ػافن -

 ربنا قذفتم األياـ إل  ديار بعيدة.
 أتهبها  ثيراو يا نزاع؟-
 هي  ؿ هياتين وقد وةدتيي رينش بالزواج نيها.-
العيػػػػود  يػػػػرين ا ػػػنل يػػػػا نػػػزاع.. ال أهػػػػد فػػػػي القبيلػػػش ي ػػػػتطيل أف يزونػػػؾ -

 و ت وف لؾ بعد أياـ إف أخلصت لي ويفذت  ؿ نا أطلبم نيؾ.
أيػا يػا ةنتػي؟! هػػذا رقبتػي أنانػؾ. اطلبػي نػػا شػ تن و ػتنديف نزاةػاو دا نػػاو -

 في خدنتؾ..
ياؾ إياؾ أف تبوح ألهد بنا   طلبم نيؾ..-  بارؾ اهلل فيؾ.. لقد اتفقيان وا 
 و يؼ أبوح بال ر؟! ولنف؟!-
اشػػتداد الظػػ ـ أف تػػذهب إلػػ  هػػواشن وقػػؿ لػػم: ةنتػػي يػػوار أريػػد نيػػؾ ةيػػد -

 تريد رميتؾ في الهاؿ.
 في الهاؿ يا ةنتي.-
 ال. ليس اآلف.. قلت لؾ ةيد ت اثؼ الظلنش.-
 هاضر يا ةنتي.-
ن وال تريػػػد أهػػػداو أف يزةنهػػػان - اذهػػػب اآلفن وقػػػؿ لرينػػػش إف يػػػواراو را بػػػش بػػػاليـو

 لتبؽ ةيد أخيها ترة  شمويم.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 52 - 

 تي.هاضر يا ةن-
 اذهبن وال تعد إال بعد أف تيفذ نا أنرتؾ بمن هيا..-
 هاضر يا ةنتي.-

هػػػروؿ نػػػزاع هتػػػ  اختفػػػ  ةػػػف أيظػػػار يػػػوار واآلخػػػريفن ثػػػـ رنػػػل إلػػػ  خينػػػش 
ضارين وصاح ب ةل  صوت: ضاري.. رينػش.. طلػب نيػم ضػاري الػدخوؿن فػدخؿ 

 نزاع نرتعشاو..
 نا بؾ يا نزاع؟-
 أيف رينش؟-
ـَ تطلب-  ها؟ها هي قادنش.. ل
إف األفع  تقػوؿ: أريػد أف أيػاـن وال أريػد ألهػد أف يزةنيػين طالبػش نػف رينػش -

 البقاد ةيدؾ.
 ونف قاؿ لها أف رينش  تذهب إليها؟-

 دخلت رينش إل  الخينشن وقد  نعت نا قالم نزاعن ف نابت ةل  الفور:
 ال يا ضاري   ذهب إليهان ال أريدها أف تياـ إال ةل  فراش نف قتاد.-

 ضاري  اضباو:أنابها 
 أختاا.. إف ذهبت إليهان ف   ضب نيؾ واهلل.-
 يا ضاري ينب أف أتخلص نيها.. إيها أفع   نا ي نيها نزاع.-
يا رينش.. األفع  إف لـ تند أهداو تقتلمن فميها تقتؿ يف ها.. اتر يهػا يػا أختػاا -
 أرنوؾ.

 قاؿ نزاع نتو  و:
 وأيا أرنوؾ أيضاو يا رينش أال تذهبي إليها.-
ـَ يا نزاع؟!-  ول
 ػػ قوؿ ول ػػف لػػيس قبػػؿ أف لخػػذ نيثاقػػاو ني نػػا أال تقػػوال ألهػػد نػػا أريػػد قولػػم -
 اآلف.

 قؿ يا نزاعن وال تخؼ.-
 يوار طلبت نيي أف أ تدةي لها )هواش(.-
 نت ؟-
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 ةيد ت اثؼ الظلنش.-
 بارؾ اهلل فيؾ أيها الرنؿ النخلص.-
ا أليهػػت هيػػاتي.. أرنو نػػا أف تهنيػػايي نيهػػان فلػػو ةرفػػت إيػػي بهػػت ب ػػره-

 أرنو نا.
قلػػت لػػؾ ال تخػػؼ. لػػف تعلػػـ شػػي او وأريػػد نيػػؾ اآلف أف تيفػػذ نػػا طلبتػػم نيػػؾن -

 وأف تراقبها نيداو دوف أف تراؾ.
   فعؿ..   فعؿ.-
 واآلف هيا..-

 رهؿ نزاع فنلس ضاري يعتصر صد يم بقوةن فقالت لم رينش:
ر. أرنػػوؾ يػػا أخػػي ونػػاذا تيػػوي فعلػػم يػػا أخػػي؟ إيهػػا  ػػتنلب ليػػا العػػار والػػدنا-

 اقتلهان وأق ـ إف لـ تفعؿن ف  قـو أيا بقتلها.
 رفل ضاري رأ م بتثاقؿ قا  و:

يا رينش.. يػوار لي ػت  بيػش لتخػوف أبػي هػذا الليلػش.. ةقلػي يهػدثيي أف لػدا -
يوار خطش شريرةن وهػذا نػا  يػت أف ػر فيػم.. ةلػي أف أ شػؼ لخػر  ػهـ تطلقػم نػف 

  يايتها..
 ناذا تقوؿ يا أخي؟!-
ا ػػنعي نيػػداو.. أرنػػوؾ أال تيفعلػػين أو تثػػورين فػػاألنر يتطلػػب ه نػػش ون ػػراو -

 بكف واهدن الليلش  تيانيف في خينش ةنتي.
 وأتر ؾ وهدؾ؟!-
 أرنوؾ ال تف دي نا خططت لم.-
 وناذا خططت؟-
  تعلنيف بم فينا بعد. اذهبي اآلفن واتر ييي وهدي.-
 لف أذهبن إيي أخاؼ ةليؾ يا أخي.-
 ي يا رينش.. أل ت فارس القبيلش؟ال تخافي ةل-
 بل  واهلل.-
 إذاو هيان واتر ي األنر لي.-
  نعاو وطاةش يا أخي.-
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 إياؾ أف تبوهي باألنر.-
 ال يا أخين فل ت ناهلش.-
 نل ال  نش يا رينش.-
  لنؾ اهلل يا أخين وهناؾ.-

 ايػػت يػػوار قػػد هػػددت  ػػاةش الصػػفر نػػل هػػواش لقتػػؿ ضػػاري ورينػػشن وهػػرؽ 
الفنػػر..ن و ػػاف ضػػاري يراقػػب بدقػػش خينػػش أبيػػمن و نػػف هتػػ  الفنػػر  خينتهنػػا ةيػػد

ةيدنا ت لؿ )هواش( وصػاهبم )الفػي( إلػ  خينتػمن و ػاف الػرد قا ػياو نػف ضػاري.. 
ضػػربش بعقػػب البيدقيػػش ةلػػ  رأس هػػواش أ ػػقطتم أرضػػاون وتننػػد الفػػي رةبػػاون ورفػػل 

هنػػػا بيدقيتػػػمن يديػػػم ن ت ػػػلناون ف دخلهنػػػا ضػػػاري الخينػػػشن وأه ػػػـ وثاقهنػػػان وونػػػم إلي
 فصاح هواش نتو  و:

لقػػد أ رتيػػا بالنػػاؿ والهػػ ؿ.. إيهػػا يػػوار زونػػش أبيػػؾ.. صػػدقيي يػػا ضػػارين -
أرنوؾ ال تقتليا..  يعطيؾ  ؿ نا أخذياا نيهان وا تر ةلييان ولف ي ػوف ةليػؾ بعػد 

 اليـو أبداو..
أهػػػذا نػػػػزاد نػػػػف اهتضػػػي نان وقػػػػدـ ل نػػػػا  ػػػػؿ ةػػػوف وهنايػػػػش؟! ل ي نػػػػا نػػػػف -

 وليس نف هق نا أف تعيشا أبداو..األيذاؿن 
 أتو ؿ إليؾ يا ضاري ال تقتليا.-
 ا نعا نيداو:   فرج ةي نا بشرط.-

 رد هواش بلهفش: أيا والفي ن تعداف ل ؿ شروطؾ يا ضاري.
ردا  ؿ ناؿ وه ؿ الشيخ هن ف إليم ةيد ةودتم في الغػدن وارهػ  بعػدهان -

ذا لـ تفع ن   ف  قتل نا شر قتلش.ف  ن اف ل نا بيييا أبداون وا 
 نوافقاف يا ضاري.. نوافقاف.-

أنػػا يػػوار فقػػد أفاقػػت نػػذةورة ةيػػدنا لػػـ تػػر خينػػش ضػػاري ورينػػش نهروقػػشن وال 
 شيد يدؿ ةل  أف هواشاو قد يفذ وةدان فيادت نزاةاو بعصبيش:

 نزاع.. نزاع.-
 هاضر يا ةنتي.-
 اذهبن وتقص األنر هؿ نف هادث قد نرا البارهش في القبيلش؟-
 ي الهاؿ يا ةنتي.ف-
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ذهػػب نػػزاعن والغػػيظ ي ػػاد يقتػػؿ يػػواَر.. تػػروح وتنػػيد.. تهػػدث يف ػػهان والهقػػد 
 ييهش ن دها.. ترا ناذا هدث؟ هؿ وندا ضارياو وهربا؟ هؿ ا تشؼ أنرهنا؟

قبػؿ أف تنػد يػػوار إنابػش ةػػف ت ػامالتهان  ػاف ضػػاري واقفػاو ةلػػ  بػاب الخينػػشن 
 راو.يهنؿ  وطاو.. رباا.. إف ةيييم تقدهاف شر 

 ارتنفت يوارن واي نشت ةل  يف هان فاقترب ضاري نيهان فقالت:
 أه و بؾ يا فارس القبيلش.. تفضؿ..-

 ايهاؿ ضاري ةل  يوار بال وط هت  أدناهان وصاح فيها بغضب:
ا ػػنعي أيتهػػا الننرنػػش: ةيػػدنا يػػ تي أبػػين أطلػػب نيػػؾ أف تلنػػي هوا نػػؾن -

ال فالنوت ي  يتظر ـ ننيعاو.وترهلي ةف القبيلش أيت وأهلؾ وا 
 لف أرهؿ يا ضاري.. اقتليي إف ش ت.-

  اد ضاري يهوي بال وط ةل  ن دها لوال تدخؿ رينش.. أن  ت يدا قا لش:
ال تلػػوث يف ػػؾ بهػػذا الهشػػرة الهقيػػرة.. دةهػػا لػػين ف ػػ نزؽ ن ػػدهان وأرنيػػم -
 لل  ب.

 صاهت يوار بنؿد فيها ن تغيثش: نزاع.. نزاع. أيقذيي.
فػػرأا يػػوار تب ػػين فوقػػؼ أنانهػػا ليهػػوؿ بييهػػا وبػػيف رينػػش نػػاد نػػزاع نهػػروالون 

 وضارين صاح بم ضاري قا  و:
ال يالؾ ةقابي.-  ابتعد ةف هذا الننرنش وا 
 ال واهلل.. ليس نثل نا نف يقتؿ انرأة.. اتر اها أرنو نان أو اقت يي.-
 نزاع.. أيت تقوؿ هذا؟-
-..  اقت يي إف ش تنان وال تقت  يوارو

 ونم يوار قا لش:بصقت رينش في 
ن وتطلبػػػي الطػػػ ؽ نػػػف أبػػػين لػػػف أرهنػػػؾ واهلل.. هيػػػا يػػػا - إف لػػػـ ترهلػػػي اليػػػـو

 ضاري اترؾ األفع  تقتؿ يف ها.
ب ػػت يػػوار طػػوي ون وت نلػػت ونههػػا ون ػػدها وثوبهػػا الننػػزؽن فػػزادت شػػقوقمن 

 ويثرت شعرهان ونل ت في ر ف نف الخينش.
ييثػػر وةيػػداو وتهديػػداو.. صػػهيؿ البلقػػاد ينػػزؽ ال ػػ وفن وصػػوت الشػػيخ هنػػ ف 

 اقترب الشيخ نف يوارن فاي نشت ةل  يف هان وأخذت ترتنؼ.. وصاح  اضباو:
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 نف فعؿ بؾ هذا؟-
 إيم ولدؾ ضاري..-
 صاح الشيخ بنزاع:-
 أيف ال لب ضاري؟ يادا ب رةش..-

وقػػؼ ضػػاري أنػػاـ أبيػػم شػػانخاون فتلقػػ  للنػػرة األولػػ  فػػي هياتػػم ةػػدة صػػفعات 
 وولولت:نت هقش.. صاهت رينش 

 ال تضرب ضاري يا أبي.. اضربها هي: إيها خا يش وننرنش.-
 اقترب الشيخ نف ابيتمن و اد ينزقها لوال أف أن ؾ بم ضاري قا  و:

هػػػذا الننرنػػػش ال ت ػػػتهؽ الهيػػػاة.. ةليػػػؾ أف تطلقهػػػان وتطردهػػػا وأهلهػػػا نػػػف -
 القبيلش.
 ناذا تقوؿ أيها الولد العاؽ؟-
 أقوؿ لؾ الهقيقش.-
ذا لـ أط-  ردهان فناذا  تفعؿ؟وا 
   رهؿ نف القبيلش.-
 اذهب إل  نهيـن فل ت ل فاو ةليؾ.-

 تصدت رينش قا لش:
 إذا رهؿ ضارين فلف أن ث بيي ـ لهظش واهدة.-
 ارهلي نعم إف ش ت.. هيا.-
 إذاو  يرهؿ يا أبي.-
ارهػػػ . ل ػػػت بهانػػػش إلي نػػػان واهلل لػػػف أرا نػػػا بعػػػد اليػػػـو إال فػػػي اللهػػػد. هيػػػا -

 ان و ييال نا  ضبي إف رأت نا ةيياي.اذهبا نف هي
 ػػار ضػػاري برفقػػش رينػػشن والػػدنوع تنػػا نكقيهػػا.. أخػػذا نػػف خينتهنػػا  ػػؿ نػػا 
يهتانايػػم لرهلػػش طويلػػشن وتنيطػػؽ ضػػاري بهػػزاـ نهشػػو بالرصػػاصن وأردؼ بيدقيتػػم 

 ةل   تفمن ور با األدهـ و ط الذهوؿ الذي لؼ رموس الفر اف..
 نعؾ.قاؿ أهدهـ: ضاري.. إف ش ت رهليا 

ت نلػػم ضػػاري نيػػداو.. إيػػم  ػػاةدا األينػػف ) ا ػػر( فتب ػػـ قػػا  و: ال يػػا  ا ػػر.. 
 ابؽ نل الفر اف.. لف تطوؿ  يبتي. ل ز ضاري نوادان فهن ت رينش قا لش:
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 إل  أيف  يرهؿ يا أخي؟-
  يذهب أوالو إل  ةنتي هلينش ليراها ويودةها.-

فاما ةلػ   ػؿ  ايت العنش هلينش تعايي نف وط ة نػرض ةضػاؿ ا تعصػ  شػ
أطبػػاد القبيلػػش والقبا ػػؿ الننػػاورةن و ايػػت رهلتهػػا األخيػػرة نػػل العيػػود إلػػ  طبيػػب ال 
يعػػػالل إال بػػػال ي.. ةػػػادت هلينػػػش بعػػػد أف هػػػزؿ ن ػػػنها وتنل تهػػػا الرةشػػػش.. اليػػػار 
أيه ت ن ػدها الرخػو.. بقػل هنػراد وزرقػاد تيفػر دنػاو وصػديداو ال ييقطعػافن والعيػود 

ن وتضػػل النػػراهـ ةليهػػا بعيايػػش.. ت ػػهر ليلهػػان وتقػػـو  ػػؿ لويػػش تنفػػؼ لهػػا هروقهػػا
 يهارها بخدنتها..

 ػػاف فرههػػا  بيػػراو لرميػػش ضػػاري ورينػػش.. اهتضػػيت هلينػػش ابػػف أخيهػػان وقبلتػػم 
قػػب ت لهػػا دوي  خفػػؽ اليػػديف فػػي العنػػيف.. نػػا لبثػػت أف اهتضػػيت رينػػشن وقلبتهػػا 

وولديػم.. قالػت لهنػا  قب ت ننزونش بالدنوع.. لػـ يخبرهػا أهػد بنػا نػرا بػيف أخيهػا
 با يش:
 ػػ نوت يػػا ولػػدي.. أوصػػي نا إف فاضػػت روهػػي أف ت ػػوف خينتػػين و ػػؿ نػػا -

 أنلؾ ه الو للعيود.. أنؿ.. إيها ت تهؽ أ ثر نف ذلؾ.
 ردت العيود با يش:

ال تقولي هذا يا ةنتي..  تعيشيف إف شاد اهلل طوي و و  بق  نا هييػت فػي -
 خدنتؾن وال أريد شي او.

ييتػػػػي.. لػػػػؾ  ػػػػؿ شػػػػيدن و ػػػػييفذ ضػػػػاري وصػػػػيتي. ألػػػػيس  ػػػػذلؾ يػػػػا ال يػػػػا ب-
 ضاري؟
 أنؿ يا ةنتين وال تقلقي  ت وييف بخير إف شاد اهلل.-
النوت هؽ يا ولدي.. لقػد ةشػيا ةنريػا.. الخيػر والبر ػش فػي ـن ول ػف نػا لػي -

 أرا نا في هي شن و  ي نا تيشداف ال فر؟
 صهيا نا تقوليف يا ةنتي.-
ل  أيف إف شاد اهلل-  ؟وا 
 إل  نضارب خالي الشيخ نشعاف.-
أوا.. يا ولدي. أيف أيتنا نف نضارب )النرادة( إيهـ ةل  ن ػيرة ث ثػش أيػاـ. -

 هؿ األنر نهـ؟
 لقد اشتقيا إليم  ثيراو.-
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 وهؿ ا ت ذيتنا أبا نا؟-
إف أبي ةل  ةلـ ب فريان ول يم ال يعلـ أييػا ذاهبػاف إلػ  خاليػان وال يريػدا أف -

 يا ةنتي.. أرنوؾ ا تني األنر.يعلـ هذا األنر 
 ل يم إف ةلـ  يغضبن وال أقوا ةل   ضبم.-
    وي األنر هيينا أةود.-
 هؿ أفهـ نف ذلؾ أف رينش وافقت أخيراو ةل  ابف خالها فهيد؟-
  لم ب نر اهلل يا ةنتي.-
 ويعـَ باهلل يا ولدي. اذهبا.. رافقت نا ال  نش.-

 ا لش:أن  ت رينش يد العيودن ابتعدت بها ق
وصػػيتي أيتهػػا الغاليػػش أف تظلػػي بخدنػػش ةنتػػي. وال تطيعػػي يػػوار بػػ ي أنػػر.. -

  نا أوصيؾ أف تتزوني نزاةاو فهو يهبؾ  ثيراو.
هنت الدنوع نف ةييي العيودن وقد أدر ػت أف  يبػش رينػش قػد تطػوؿن فتشػبثت 

 بها نتو لش أال ت افر..
 اهتضيت رينش  اليتها العيودن وهن ت في أذيها:

 ؿ  يبتي بمذف اهلل...لف تطو -
 

*** 
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(8) 
 

 تيف ت يوار الصعداد ةيد رهيؿ ضاري ورينش..
الهقػػػػد نػػػػا زاؿ نعششػػػػاو فػػػػي قلبهػػػػا وةقلهػػػػا.. ال تػػػػرا إال ظ نػػػػاو وثنػػػػش أشػػػػباح 
نخيفػػش.. الشػػرر يقػػدح نػػف ةيويهػػا.. تػػردد نػػف لويػػش ألخػػرا بعػػض األ ػػناد ونػػف 

 بييها ضاري ورينشن فتنفؿ والهلل يتنل ها.
 ت في ر ف نف الخينشن وصنت أذييها بيديها.ايزو 

 هرع الشيخ هن ف إليها نتودداو:
ن وألنلؾ   فعؿ  ؿ نا ت نريف بم.-  ألنلؾ يا يوار تخليت ةف ولديل

ػػػؿ الشػػػيخ  ػػػاةدهان فتنتنػػػت  ته  ػػػت يػػػوار لثػػػار ال ػػػياط فػػػازدادت ب ػػػادو.. قبل
 ياشنش:
 وناذا لو رأيت ظهري؟-
 تزوؿ..   قبؿ  ؿ ن انات ونهؾ وظهرؾ هت -

 فػػػ  يػػػا يػػػوارن و  ر ػػػؿ ألبيػػػؾ  ػػػداو خن ػػػيف رأ ػػػاو نػػػف اليعػػػاج ليضػػػنها إلػػػ  
 قطيعؾن فنا رأيؾ؟

 ابت نت يوارن واهتضيت الشيخ هن ف بهرارةن وقبللت ونيتيم قا لش:
ألنلػػؾ فقػػط   ي ػػ   ػػػؿ لالنػػي وأهزايػػين ول ػػف  ػػػؿ نػػا أريػػدا نيػػػؾ اآلف أف 

شػػعر باألنػػاف أ ثػػر. أريػػد خينػػش تػػ تي لػػي بػػ هلي وةشػػيرتين وتضػػنهـ إلػػ  قبيلتػػؾ أل
نثؿ خينتيا هذا ألبي وأنين وأريدها إل  نواري هت  ليس بهـ وتزوؿ وهشػتي فػي 

  يابؾ.
 نيذ الغد إف شاد اهلل   فعؿ يا يوارن أريدؾ أف ت ويي راضيش.-
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 لف أرض  قبؿ أف أرا أبي وأني إل  نايبي.-
يونػػػاو واهػػػداو يػػػا  قلػػػت لػػػؾ فػػػي الغػػػد إف شػػػاد اهلل  ػػػي وف أهلػػػؾ إلػػػ  نايبػػػؾ..-
 يوار..
 ه ياو.. لقد  لبتيين ورضيت.-
 ش راو هلل.-
 أ  لؾ يا شيخ نا قصش العيود؟-
 ػاف أبوهػا  ػيئ الهػظن  ػػاخطاو ةلػ  الػدييا ونػف فيهػػان ر ػـ أيػم ذ ػي نػػاهر -

يشيط ونقاتؿ شػرس ال يخشػ  النػوت. قػدنت لػم  ػؿ نػا أردن ل يػم فػي اليهايػش قػاؿ 
.. لػػي: زونتػػي وابيتػػي أنايػػش ةيػػدؾ ن ورهػػؿ نيػػذ ةشػػريف ةانػػاون ولػػـ يعػػد هتػػ  اليػػـو

نيػػػذ  ػػػييف يقلػػػوا لػػػي خبػػػر وفاتػػػمن ونػػػاديي خبػػػر لخػػػر أيػػػم قػػػد ضػػػؿ طريقػػػم ف  لتػػػم 
الوهػػوشن ةرفػػوا ذلػػؾ نػػف وشػػـ ةلػػ   ػػاةدا الػػذي لػػـ يم ػػؿن ولخػػر قػػاؿ لػػي أيػػم رلا 
في قبيلػش تبعػد ةيػا بضػعش أيػاـ و ثػرت الروايػات ةيػم وال أةػرؼ الهقيقػش ةيػم هتػ  

 .اآلف
أـ العيود الن  ييش نف  ثرة ب ا هػا وهزيهػا فارقػت الهيػاةن وبقيػت العيػود طفلػش 

 ةاشت وينت وترةرةت في بيتي نل أـ ضاري وولديها.
أريد نيؾ أف تزونها لنزاع.. إيم ي تهقهان فلوالا لقتليػي ضػاري.. أيػا ندييػش -

 لم بهياتي..
إليهػػػان وقػػػد   نػػػا تشػػػا يفن ل ػػػف لػػػيس اآلف ألف أختػػػي هلينػػػش بهانػػػش نا ػػػش-

 رفضت خدنش ال ثيراتن وال تريد  وا العيود. ناذا أفعؿ بها؟
 وأيف يا ترا  يذهب ضاري ورينش؟-
 نعظـ شيوخ القبا ؿ يعرفويم نيداون وربنا ي تقر ةيد خالم الشيخ نشعاف.-
 انههنا اهلل..  يت لطيفش نعهنان ف ايػا قا ػييف اتهنػايي بنهاولػش قتلهنػا.. -

 ذا؟ ويشنت يوار  ذباو.أأيا أقتلهنا؟ ولنا
  ف  يا يوار.. أيت صادقش وهنا ال اذباف..-

نرت األياـ ثقيلش تيذر بخطر وشيؾ.. األنطػار اهتنبػتن وةػـ النفػاؼ أرض 
 قبيلش الصافي..

 نؼ الضرعن ويبس الزرعن وتذ ر الشيخ ولديم..
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ةقػػد انتنػػاع لونػػوا القبيلػػش فػػي خينػػش الشػػيخ هنػػ فن وقػػرروا إر ػػاؿ وفػػد إلػػ  

شػػيخ نتعػػب طلبػػاو للعػػوفن ف رضػػم فػػي ن ػػيؿ أخضػػر هتػػ  فػػي أيػػاـ القهػػط ل ثػػرة ال
 ييابيعها..

 قاؿ الشيخ هن ف رافعاو يدا إل  ال ناد:
 رزؽ ال هػػػػػا ـ وال هػػػػػا ـ عمػػػػػػ  ام

 
 وحزمػػػ  مػػػف الو ػػػاب ت  ػػػ  المرافػػػ 

 

 ر نػػػا لط ػػػؼ مػػػا رػػػاب مػػػف نافػػػا 
 

   عػػػػػػث لنػػػػػػا مػػػػػػزوف ت نػػػػػػ  العفػػػػػػاف 
 

 قاؿ الشيخ نياور:
 ػريـ يػػا شػيخ هنػػ ف ل ػف ا ػػنا لػي أف أذهػػب إلػ  الشػػيخ نتعػبن ولػػف اهلل -

 ي وف إال الخير إف شاد اهلل.
 هزل الشيخ  طاـ رأ من وقاؿ للشيخ هن ف:

  ػػػػػػػػا زارع الر ػػػػػػػػر ر ػػػػػػػػر تم ػػػػػػػػا 
 

 عنػػػػػػػد النشػػػػػػػػام  معػػػػػػػذ  ف النػػػػػػػػ  ؿ
 

 والشػػػػػ ف ذاؾ المػػػػػا تحمػػػػػد مطػػػػػرا 
 

   ػػػػػػػػػزؿ الػػػػػػػػػدكات ونػػػػػػػػػود العما ػػػػػػػػػؿ
 

 محػػػػػػػراث لمشػػػػػػػر والػػػػػػػو  ت وا  
 

 ما ػػػػػػؿووفػػػػػػو  النػػػػػػو مػػػػػػا ت ػػػػػػ د الح
 

وقؼ الشيخ نياور  اضباو وقد شعر با هايش نف قوؿ الشػيخ  ػطاـن ف ونػا لػم 
 الشيخ هن ف بالنلوس.
 قاؿ الشيخ ياهي:

ر التػػػػػػػػػػاج   ػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػدر ؿ  ػػػػػػػػػػدو 
 

 ظػػػػؿ  تطػػػػاوؿ عمػػػػ  المػػػػد  لػػػػ    ػػػػد 
 

 فنػػػػػت الفػػػػػر   و ػػػػػار لػػػػػؾ عػػػػػ ج
 

 وال ػػػػػػػػػػـو تػػػػػػػػػػرا    زلػػػػػػػػػػػ  مك ػػػػػػػػػػد 
 

 مرػػادع  ػػوفه ف شػػ   ر  ػػؼ ال ػػاج
 

 عط ػػػػػػػ  الوح ػػػػػػػد مػػػػػػػا  ػػػػػػػو  ػػػػػػػ   
 

  ػػػػؿ فنػػػػت ظممػػػػ  و ػػػػار لػػػػؾ نػػػػراج
 

 وانػػػػػػػػػت  هػػػػػػػػػافس حتنػػػػػػػػػ  فد ػػػػػػػػػد 
 

 "شوؼ يا شيخ هن ف اهلل نا راح يرض  ةلييا إال يعودوا والدؾ ةلييا".
 وقؼ الشيخ نياور ثاييش والغضب نا  يايمن وصاح:
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 أيت راض ةنا يقولم الشيخاف؟-

 ن ػػؾ رأ ػػم ب لتػػا يديػػمن فػػي الوقػػت الػػذي اي ػػهب لػػـ ينػػب الشػػيخ هنػػ فن ف
 الشيوخ نف االنتناعن و اف الشيخ نياور يهنس في أذيم:

 اةتند ةل  اهلل وةلي يا شيخيا..-
 رد الشيخ هن ف بتثاقؿ:

 اةتندت ةل  اهلل وةليؾ يا أبا يوار.-
 
 

*** 
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(9) 
 

ة هػدودها  ػراب الرهيؿ إل  الننهوؿ أصبا قدراو ال نفر نيم.. الصهراد نفػاز 
 خادع يبدد  ؿ األه ـ..

ال ػػناد نثقلػػش بػػالغيـو ال ػػودادن وال نطػػر يػػروي ظنػػ  الرنػػاؿ والهػػ ؿن والهػػواد 
يهنػػػؿ فػػػي ثيايػػػاا ه ايػػػا التيػػػم وزفػػػرات النهػػػرونيف.. ال  ػػػابلش وال  ػػػا نش وال أيػػػيس 

 ةل  ند البصر  وا وقل هوافر النواد التي تدؽ بقوة أديـ أرض ب ر..
أوناةػػاو ويطنػػس ذ ريػػاتن والهنػػـو تقػػذؼ  ػػؿ لويػػش زفػػرات هػػرا  األيػػيف يفتػػؽ

ت هػػؽ ال ػػراب الننتػػد ةلػػ  ن ػػاهش األفػػؽن فتلهبهػػا  ػػياط الهقيقػػش بهصػػباد نفزةػػش 
 تل ل الونوا  ؿ هييهش..

 قاؿ ضاري بصوت هزيف: ناذا تهنليف نعؾ يا رينش؟
 الناد والزاد يا أخي..-
 تاا..إف نعيا نا هو أهـ نف الزاد والناد يا أخ-
 ناذا تعيي يا أخي؟-
 نعيا اهلل يا أختاا ف  تنزةي..-

خن ػػش أيػػاـ بلياليهػػا والننهػػوؿ نػػا زاؿ ننهػػوالون وال ػػراب الخػػادع ي لػػؿ األفػػؽ 
 النتنهـن والطيور النهانرة تيثر في  بد الفضاد هداد الفانعش..

 ليتها تنطر يا أخين فالناد ي اد ييفد..-
 الت تتهرؾ..ةل  ندا البصر يا رينش أرا خيا-

 ايػت افتػرادات ال ػػراب تػداةب العيػوفن وت ػػخر نػف الظيػوف.. األرض يبػػاس 
وشػػػقوقها تلفػػػظ  ػػػؿ الهشػػػرات.. ال نخػػػابئ فػػػي زنػػػف النػػػدبن وال بقػػػاد بػػػؿ لهػػػاث 
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 وزفرات.. 
 صنتت رينشن وتنرةت لخر قطرات النادن وتنتنت بوهف:

 لقد يفد الناد يا أخي..-
  يصؿ قريباو إف شاد اهلل.-

يتنػػػدد لبو ػػػم  ػػػؿ هييهػػػشن وال ػػػراب ي فػػػف الصػػػهرادن وهػػػوافر النػػػواد النػػػوت 
 نطارؽ تيهاؿ ةل   ؿ ن اهات الصنت ال  يب..

 تشبثت رينش بخاصرة أخيها ةيدنا شعرت بدوار  ريب..
 اصبري يا رينش..-
 لـ أةد أقوا يا أخي.. توقؼ قلي و.-

بػرد. ترنؿ ضاري واهتضف رينشن وأنل ها ةل  األرض.  ايت ترتنػؼ دوف 
العرؽ يتصبب نف ونهها.. اختلنػت شػفتاهان وتنتنػت: اتر يػي هيػا يػا أخػين وايػل 

 بيف ؾن وأوصيؾ يا ضاري:
 أو ػػػػػػػػػػػ ؾ  ػػػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػػػو  افهػػػػػػػػػػػدؾ

 
   تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامف الدن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس

 

   تامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ف اوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ
 

 حف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
 

 لػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػاؼ  ر ػػػػػػػػػػػؾ وارعػػػػػػػػػػػدؾ
 

  ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ محنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػراس
 

 واف شػػػػػػػػػػػػػػاؼ د ػػػػػػػػػػػػػػرؾ  رفػػػػػػػػػػػػػػدؾ
 

  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
 

 أو ػػػػػػػػػػػ ؾ  ػػػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػػػو  افهػػػػػػػػػػػدؾ
 

 فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

  ف ؼ ضاري دنوةم التي ايهنرت نف ةيييم بقوةن وتشبث برداد أختم قا  و:
 اصبري يا أختاا.. اصبري أرنوؾن وال تقطعي األنؿ.-

  ػػػػػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػػػػػرار  ت ػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػاد
 

 وال ػػػػػػػػػػػػػ ر حمػػػػػػػػػػػػػو عال ػػػػػػػػػػػػػعا ب
 

  ػػػػػػػػػػػػػرنا ف ػػػػػػػػػػػػػاع   مػػػػػػػػػػػػػ  و  زاد
 

 وح ػػػػػػوؿ العمػػػػػػر محمػػػػػػؿ عفا ػػػػػػب
 

 ام كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ـ ودـو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد
 

 ح  ػػػػػػػب ػػػػػػػرو  ظمانػػػػػػػا   ػػػػػػػرع ال
 

 ارهؿ يا أخي ال أريدؾ أف تنوت.-
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صهيؿ األدهـ نزؽ هنب ال ػ وف.. ثنػش أفعػ  تغازلػم بوقاهػشن ايقػض ةليهػا 
 ضاري في ةقب بيدقيتمن ودؽ ةيقها. ت نؿ ونم أختم.  اف  ا ياون فقاؿ بهنس:

 رينش.. أختاا..  لنييي..-
ـَ لـ تره  ؿ يا أخي؟تنلنلت رينشن وقالت بتثاقؿ: ل

 تهانلي ةل  يف ؾ أرنوؾن لف يضيعيا اهلل صدقييي..-
   هاوؿ يا أخي..-

 ػػاف األدهػػـ يخػػبن والغيػػـو رانفػػش تنػػد أذرةهػػا  ػػؿ هييهػػش لتتلقػػؼ  ػػؿ بشػػارة 
 باألنؿ..
 رينش.. الفرج لت.. ايظري-
 ال أرا شي او يا أخي..-
 رباا نا أ رنؾ.. ألـ أقؿ لؾ إف اهلل نعيا..-
 هنداو هلل.-
تفزع ا بؿ نف وقل هػوافر النػوادن بػؿ تلفتػت بب هػش ت ػتقرل  ػر النتاهػشن لـ 

 وتنتر قتاد األنس بقرؼ..
 وقؼ ضاري أناـ راع رث الثياب قد ا تلق  في ظ ؿ ياقش ةنفاد..

 ال  ـ ةليؾ أيها الراةي.-
 وةلي نا ال  ـ ورهنش اهلل وبر اتم.. تفض ..-

 تهال ت ال تعي شي او.ترنؿ ضارين و اةد رينش ةل  اليزوؿن ف
 وقؼ الراةي نرتنفاون وقاؿ:

 ناذا ألَـّ بها يا أخي؟-
 ال شيد.. أةطيي ناد..-
 ال ناد ةيدي..   نلب لؾ هليباو.-
 هيا ب رةش..-

 اهت ت رينش هليب اليوؽ بصعوبشن ففتهت ةيييهان ويظرت بتثاقؿ قا لش:
 الهند هلل..-
 اشربي أيضاو يا أختاا..-
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 ونل ت وقد أن  ت رأ ها ب لتا يديها قا لش: شربت رينش النزيدن
 ي اد رأ ي ييفنر..-
 ال تخافي يا أختاا..  ت وييف بخير إف شاد اهلل.-

 قاؿ الراةي ذاه و:
 ناذا ناد ب نا إل  هيا؟-
 النقادير يا أخي.-
ل  أيف ونهت نا؟-  وا 
 إل  قبيلش النرادة.-
 إل  ةرب الشيخ نشعاف؟-
 أنؿ.. أيت تعرفم؟-
  يم نشهور نداو ب رنم و طوتم.ال.. ول-
 هؿ هو بعيد نف هيا؟-
 إيم بعيد.. ن يرة ث ثش أياـ أو أربعش..-
 نا هو أقرب ةرب ةلييا؟-
 ةرب النهانرن وهذا إبلهـن وهـ ةل  ن يرة يـو واهد.-
 إذا   رهؿ إليهـ في الهاؿ.-
لػػػف ت ػػػتطيل والليػػػؿ بػػػدأ يخػػػيـن أخشػػػ  ةلي نػػػا الضػػػباعن ولػػػف تهتػػػدي إلػػػ  -
 ؽن ونف ثـ فالذ اب  ثيرة هيا. أرقدا الليلشن وفي الصباح اره  إف ش تنا.الطري

يظر ضاري إل  ونم رينش..  ايت يا نش. وضل فوقها  طاد  ػاف نعػم ةلػ  
 ال رجن وتيه  نايباو يهدث الراةي.

 نف هو شيخ ـ يا أخي؟-
شػػيخيا  ػػػاف رنػػ و ةاديػػػاو وفػػد إلػػػ  القبيلػػشن يعػػػالل باألةشػػاب  ػػػؿ األنػػػراض -

ن تعصيشن و اف فار او شناةاو ا تطاع أف يشفي ابيػش الشػيخ ويتزونهػان ويقضػي ال
بػػدهاد ةلػػ   ػػؿ الفػػتف والنػػمانرات التػػي ألنػػت بالقبيلػػش بعػػد وفػػاة شػػيخهان وييصػػب 
.. إيػم الشػيخ )بػديوي العػب ف(  يف م شيخاو ةل  القبيلش بنبار ش ةػدد نػف ونػوا القػـو

 وي ي  ب بي العيود.
 لعيود؟هؿ لم ابيش ا نها ا-
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 ال انرأتم لـ تينب بعدن ل يم يهب أف ي ي  بهذا اال ـ.-
 صنت ضاري هييهش و ادؿ يف م:

 ترا أي وف هو؟ ربنا..-
 وأيت يا ضيؼ الرهنف.. ونف هو شيخ ـ؟-
 الشيخ هن ف شيخ قبيلش الصافي.-
 أه و و ه و ب نان وهؿ أرض ـ أصابها النفاؼ   رضيا؟-
 ا.  اف اهلل في ةوييا ننيعاو.يعـ يا أخين والهالش يرث  له-

أخػػػذ الراةػػػي يهػػػدث ضػػػاري ةػػػف أبػػػي العيػػػود الػػػذي هالفػػػم الهػػػظ و ػػػدا نال ػػػاو 
لخن ػػش قطعػػاف نػػف ا بػػؿ وةشػػرة قطعػػاف نػػف الشػػياا.. هدثػػم ةػػف براةتػػم بالطػػبن 
وةف فرو يتم التي أذهلت شيوخ القبيلش وفر ايهان و يػؼ ا ػتطاع بعػدد ضػ يؿ نػف 

 .الفر اف أف يصد  زواو  بيراو 
  اف الصباح نشرقاو ال يبشر بالنطر أبداو..

 أةد الراةي قربش ناها بهليب اليوؽن وربطها بمه اـ قا  و لضاري:
  تيفعؾ  ثيراو يا أخي.-
 ش راو لؾ أيها الرنؿ الطيب..-

  ايت رينش ب انؿ هيويتها ويشاطها.. ت نلها ضارين فدنعت ةيياا..
 ا:اهتضيت رينش أخاهان ونففت دنوةم بخديه

 أتب ي يا أخي؟-
 دنوع الفرح يا أختاا..-

 قاؿ الراةي:
 خذ نا تبق  لدي نف خبزن ف ي تييي اليـو خبز..-
 ال أةرؼ  يؼ أش رؾ يا أخي؟-
 ال تش ريي يا أخي بؿ اش ر اهلل واش ر أبا العيود.-
 لي طلب ةيدؾ أيها الراةي أرنو أف تلبيم لي.-
 نا هو؟-
 ا أيت.أف تبادليي بالنواد ياقش تختاره-
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 واهلل يا أخي ال أنلؾ نف نتاع الدييا  وا هذا الخلوج فمف أردتها فهي لؾ.-
ت نػػؿ ضػػاري ياقػػش أشػػار إليهػػا الراةػػي بيػػدا..  ايػػت نيزويػػش نيعزلػػش.. تتلفػػت 

 ينيش وي رة.. تدار م الراةي قا  و:
 إيها تبهث ةف فصيلها.-
 وأيف فصيلها؟-
 لقد قتلم الذ ب ب يانم األول .-
 ها خانلش ال ةـز لها..ل يي أرا-

 ضهؾ الراةي طوي ون وقاؿ:
 أنا تعرؼ الخلوج وطباةها؟-
 بل .-
 خذها ولف تيدـن فهي ةيد الشدا د قويشن وأيشد:-

 ذلػػػػػػػػػػػول  الراح تنػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػال واد 
 

 شو ػػػػػػػػػػػ ها ومحانػػػػػػػػػػػنها  ػػػػػػػػػػػواد 
 

 شػػػػػػػػػػػد دة  ػػػػػػػػػػػالوعر و    ػػػػػػػػػػػواد 
 

د عال ػػػػػػػػػػعاب  م ػػػػػػػػػػؿ ذ ػػػػػػػػػػب  تعػػػػػػػػػػو 
 

 او.خذها يا أخين و تش ريي ةليها  ثير 
 اهلل يا أخي نا أننؿ نا قلتن وأةلـ ب ييي   نعلؾ تنتطي صهوة:-

 فػػػػػػػواد  شػػػػػػػ   ال ػػػػػػػز ف  الحػػػػػػػػاؿ
 

 نػػػػػػر   و محػػػػػػؽ المطػػػػػػرود  الحػػػػػػاؿ
 

 كػػػػػػػر ـ و نفػػػػػػػد الر ػػػػػػػاؿ  الحػػػػػػػاؿ
 

 ا د ػػػػػػػػـ لػػػػػػػػ  نر تػػػػػػػػ   ال ػػػػػػػػعاب
 

  ف  يا أخي.. أصيؿ نف أصيؿ..-
 أيت واهلل ت تهؽ األدهـن وأرنو أف تلبي طلبي األخير.-
 و؟نا ه-
 إف   لؾ أهد ةيان ف  تخبرا ةف ونهتيا.-
 لؾ نا تريد.-

*** 
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(90) 
 

الخلػػػػوج ت ػػػػػير نتلفتػػػػػش تهنػػػػؿ ن ػػػػػديف أضػػػػػياهنا ال ػػػػفرن وأيه تهنػػػػػا الهنػػػػػـو 
 والنتاةب تنتر القتاد بصنتن وتطلؽ نف لويش ألخرا أييياو ينزؽ يياط القلب..

 إيم أيتها الخلوج.. أيت ت ييفن ويهف يتيهد..
الغالي.. أنا يهف فالغالي هو الذي فقديان و يفقديا إل  هػيف يشػاد  أيت فقدت

اهلل.. ل ػػف قلبػػؾ أ بػػر نػػف قلبػػمن وتنل ػػيف نػػف النشػػاةر واألها ػػيس نػػا لػػـ ي ػػتطل 
 الشيخ هن ف انت  م..

ـَ لثرتؾ ةل  نوادي األدهـ؟  لا لو تعرفيف ل
 إيي  رهت أف أ ير بر اب نف باةيي بثنف بخس..

يػػػاون ف ػػػتنديف الصػػػدا يتنػػػاوج فػػػي قلبػػػيف نػػػا زاال ييبضػػػاف فػػػ طلقي أيييػػػؾ ةال
 بالهب والوفاد ر ـ  ؿ العواصؼ واألةاصير..

تلفتي أيتها الخلوج  يفنػا شػ ت فلػف تنػدي وليػدؾ.. ن ػ ييش أيػت  ػـ  ػتعاييف 
 في رهلتؾ الطويلشن و تدنل ةيياؾ هت  تنفان وتذويا في نهنريهنا..

ييػػاني خلونػػمن ويفػػرغ ةبراتػػم أنضػػ  ضػػاري ف ػػهش نػػف الوقػػت شػػارد الػػذهف 
 دوف أف تراا أختم..

هن ػػػت رينػػػش فػػػي أذييػػػم أ ثػػػر نػػػف نػػػرةن فضػػػاع هن ػػػها فػػػي فضػػػاد الصػػػنت 
 الرهيب هت  نللها الصنتن فرفعت ةقيرتها:

 ضاري.. ناذا بؾ يا أخي؟ بـ تف ر؟-
 أف ر بالننهوؿ يا أختاا.-
  ـ  اف  ريناو ذلؾ الراةي!-
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 هؿ ةرفت نف هو شيخم؟-
 ال..-
  أةلـ.. إيم أبو العيود..  اليتؾ.اهلل-
 ناذا تقوؿ؟-
 قد أ وف نصيباون وقد أ وف نخط او.-
 ليتيا يذهب إليم يا أخي..-
يهف في الطريؽ إليػم يػا رينػشن و ػيرا.. ل ػف نػا أريػدا نيػؾ أال تعرفيػم بيػان -

 واهفظي  ؿ  لنش تقولها زونتم.
ـَ يا أخي؟-  ل
  تعرفيف فينا بعد.-
  نا تشاد يا أخي.-
الصػػػنت نطػػػارؽ قويػػػش تػػػدؽ فػػػي بوابػػػات الػػػذا رة.. والليػػػؿ ي ػػػر إثػػػر اليهػػػارن -

وال ػػػناد هػػػروف تػػػ ب  رش األرض بػػػدنوةهان والعيػػػوف تريػػػو قلقػػػش تػػػارة إلػػػ  اليبػػػاس 
وتارة أخرا إل  ال ناد.. شقوؽ األرض فرلخت بها الديػداف وأصػياؼ نػف الهشػرات 

وبوابػات الشػفؽ ال تػزاؿ ت ػتهـ لـ ت ف ن لوفشن وأو ار الذ اب خاليش إال نف العوادن 
 في بهر نف الدناد..

ةيدنا بدت نضػارب الشػيخ ابػف ةػب ف هرولػت الياقػش يهػو قطيػل نػف ا بػؿن 
 ور امها النتقطل يبث في اليفوس أ   وه رة..

أن ؾ ضاري زنانها بقوةن و ار بها إل  النضاربن وتوقؼ ةيد خينػش  بيػرة 
 تفوح نيها را هش الهيؿ..
ادـ الشػػيخ نرهبػػاون وأن ػػؾ زنػػاـ الياقػػشن فبػػاف خلفػػم رنػػؿ فػػي هػػروؿ يهوهنػػا خػػ

العقػػػد الخػػػانس نػػػف ةنػػػرا يتنيطػػػؽ بهػػػزاـ نهشػػػو بالرصػػػاصن وةلػػػ   تفيػػػم ةبػػػادة 
  ودادن فصاح ب ةل  صوت:

 أه و بالضيوؼ.-
 أه و بؾ يا أبا العيود.-

تصػػػافا الػػػرن فن والذت رينػػػش بخنارهػػػان وت ػػػللت إلػػػ  داخػػػؿ الخينػػػش هيػػػث 
 ا انرأةن ودخؿ الشيخ وضيفم. ايت تيتظره
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 أيت تعرفيي أيها الرنؿ؟-
؟-  ونف ال يعرفؾ يا أبا النود وال ـر
 هي تؾ يا ولدي تدؿ ةل  أيؾ ابف  راـ أيضاو.-
 أهند اهلل ةل   ؿ هاؿ.-
 ونف هي النرأة التي ترافقؾ؟-
 هي أختين ويهف نتنهاف إل  أقربا يا في قبيلش الهوانلش.-
 يخ شع ف.إذاو أيتنا نف ةرب الش-
 يعـ يا ةناا.-
يػػم لػػف - قلبػػي ةليػػم واهلل. قػػؿ لػػم إف الشػػيخ بػػديوي العػػب ف ي ػػلـ ةليػػؾ  ثيػػراو وا 

 يتخل  ةيؾ.
   قوؿ لم إف شاد اهلل.-
 نف أيف قدنتـ يا ولدي.-
 نف قبيلش الصافي.-
 ةرب الشيخ هن ف؟-
 يعـ.-
  يؼ صهتم وأهوالم؟-

أبو العيػودن وأن ػؾ ب تػؼ صنت ضاري طوي ون وي س طرفمن وتيهدن فارتاع 
 ضاري قا  و:

 هؿ أصابم  ود يا ولدي؟ أرنوؾ هدثيي ةيم.-
نػػاذا أقػػوؿ لػػؾ؟ لقػػد تػػزوج نػػف ابيػػش رنػػؿ ل ػػيـ لػػـ يػػرع لػػم ذنػػش ر ػػـ أيػػم  ػػاف -

 دخي و ةيدا.
 الشيخ هن ف تزوج؟ ننف؟-
 تزوج بابيش الشيخ نياور.-
 الشيخ نياور؟ ال أةرفم.-
 أيت تعرؼ الشيخ هن ف.-
نػػػرة رأيتػػػم فيهػػػا نيػػػذ أ ثػػػر نػػػف ةشػػػريف ةانػػػاو إيػػػم رنػػػؿ فاضػػػؿ وشػػػيخ  لخػػػر-
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 ه يـن ولقد تر ت لديم أنايش لـ ت عفيي الظروؼ با تردادها.
 هؿ لؾ ةليم ناؿ أـ ه ؿ؟-
 أ ل  نف الناؿ واله ؿ..-
 ربنا يهتانؾ اآلف لتخلصم نف الرنؿ الظالـ نياور.-
أف أيهػػػي أنػػػوراو  ثيػػػرة  الويػػػؿ لنػػػف ظلنػػػم وةػػػاداا..  ػػػ ذهب إليػػػم ول ػػػف بعػػػد-

 تشغليين وأرتب شموف قبيلتي  نا أريد.
 اف ضاري قد أيقف أيم أبو العيودن أبو الفتاة التي تربت في بيت أهلػمن و ػاف 
نػف لويػش ألخػػرا يػتنعف فػي تقا ػػيـ ونهػم ون نهػػمن ف ػاف يػرا فيػػم بعػض ن نػػا 

 لم الفرصش. العيودن و اف أبو العيود بدورا ي رؽ اليظر إل  ضاري  لنا  يهت
 ونا هي إال دقا ؽ هت   اف الطعاـ أناـ ضاري.

 أ ؿ ضاري  ثيراون وهند اهللن ودةا للشيخ بالخير والبر ش.
 قاؿ لم وهو يهت ي الشاي:

 قؿ لي يا ولدي: أتعرؼ  ـ ولد للشيخ هن ف؟-
ةل  نا أذ ر يا ةناا: لم ولػد أصػبا فار ػاون ولػم ابيػش وفػي بيتػم تعػيش فتػاة -

 فارؽ ابيتم أبداو.يتينش ال ت
تيهػػد أبػػو العيػػود بارتيػػاح.. اخػػتلس ضػػاري اليظػػر إليػػمن فونػػدا  ػػاهـ اليظػػرات 

 نبت ناو.
 يهض ضاري نودةاو أبا العيود قا  و:

  ـ نف الوقت يلزنيي للوصوؿ إل  نضارب الشيخ شع ف.-
ن ػػيرة ث ثػػش أيػػاـ بلياليهػػان وةيػػدنا تصػػؿ إلػػ  ب ػػر الصػػخر ت ػػوف قػػد قطعػػت -

 ؼ الن افش.أ ثر نف يص
 أ تودةؾ اهلل يا أبا العيود.-
 رافقت نا ال  نش.-

ن وال ػػػاةات تنػػػرن والشػػػنس تتػػوارا خلػػػؼ هنػػػاب  ػػػنيؾ أ ػػػود  الخلػػوج تخػػػبل
 قاتـ..

 هؿ ت  دت يا أخي نف أيم أبو العيود؟-
 إيم بلهنم وشهنم..-
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 وناذا  يتنا تتهدثاف؟-
يػػػي قػػػادـ نػػػف  ػػػاف يهػػػـو فػػػي أ ػػػ لش ليعػػػرؼ أخبػػػار ابيتػػػم بعػػػد أف قلػػػت لػػػم إي-

 نضارب الشيخ هن ف.
 وهؿ أرهتم؟-
يعـ يا رينشن وبيفس الوقت دفعتػم ليصػرة الشػيخ هنػ ف ضػد الشػيخ نيػاورن -

 وقد أوضهت لم أف الشيخ هن ف هو نضطهد اآلف.
ِيعـَ نا قلتم يا أخػي.. إف أبػا العيػود رنػؿ شػهـن و ػيذهب هتنػاو ليػرا ابيتػمن -

 تم هذا إف  اف أبويا نظلوناو.و ييصَؼ الشيخ هن فن ويعيد لم هيب
 نف يدري يا أختاا.. اهلل وهدا يعلـ نا ينري لم اآلف.-
واهلل إييػػػي خا فػػػش ةلػػػ  أبػػػي يػػػا ضػػػارين ونػػػا  ػػػاف ليػػػا أف يتر ػػػم فري ػػػش بيػػػد -

 الخ ش والغدر..
 لـ ي ف ليا نف خيار يا أختاا.. إيها إرادة اهلل.-
ل  أيف  يتنم اآلف؟ إيي أ اد ال أرا شي او.-  وا 
 ػػػيياـ الليلػػػش هيػػػان ويتػػػابل نػػػل الفنػػػرن ولػػػف يتوقػػػؼ إال ةيػػػد ب ػػػر الصػػػخر. -

ليتػػزود بالنػػاد ثػػـ أنانيػػا طريقػػافن الطريػػؽ النػػمدي إلػػ  نضػػارب الشػػيخ نػػروح شػػيخ 
الفػوارسن ويقػوؿ ةيػم أبػو العػدود أيػم نػف  ػراـ اليػاسن أو يتنػم إلػ  الطريػؽ اآلخػر 

 النمدي إل  نضارب خاليا الشيخ نشعاف.
د أف أرهػػؿ إلػػ  نضػػارب خػػالي.. إييػػي أ ػػرا ولػػدا فهيػػدن وال أتنيػػ  أيػػا ال أريػػ-
 رميتم.
 نػػا تشػػػا يف يػػا أختػػػاا. التينػػاد نوهشػػػشن والليػػؿ دانػػػس الظلنػػش.. والقنػػػر قػػػد -

اختبػػػػ  خلػػػػؼ ةبػػػػادة  ػػػػودادن وةػػػػواد الػػػػذ اب والضػػػػباع ينػػػػزؽ ال ػػػػ وف نػػػػف لويػػػػش 
 ألخرا..

نيرات نػػػف هيػػػ  ضػػػاري بيدقيتػػػمن وألقنهػػػا رصاصػػػشن ولنلػػػـ بصػػػعوبش ةػػػدة شػػػ
 الشيا وأوقدها..

 أ   بعض الزاد وشربا وتهدثا ةف أبي العيود.
قالػػت رينػػش: هػػدثتيي انرأتػػم  ثيػػراو ةيػػم.  يػػؼ ا ػػتطاع ببراةػػش أف يشػػفيها نػػف 
نرض ألػـ بهػا نيػذ زنػف ولػـ تبػرأ نيػم إال ةلػ  يديػمن و يػؼ أهبتػم أليػم  ػاف شػريفاو 

بطػػوالت تهػػدثت ةيهػػا القبيلػػػش وصػػادقاو وفار ػػاو ةييػػداو أظهػػر فػػي ةػػػدد نػػف النواقػػل 
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طػوي ون و يػػؼ تزونتػمن وةاشػػت نعػم بثقػػش واطن يػػاف وقػت الفتيػػش ةيػد وفػػاة والػػدهان 
و يؼ ا تطاع أبو العيود أف يخند الفتف  لهػا ببراةػش وه نػش ودهػادن و يػؼ بايعػم 

 نعظـ الشيوخ شيخاو ةل  القبيلش.
 هؿ هدث  ؿ هذا نيذ زنف بعيد طويؿ؟-
ا شػػيخاو نيػػذ وقػػت قريػػبن وأف فتيػػش نػػا زالػػت تهػػرض قالػػت زونتػػم إيػػم أصػػب-

 الياس ضدان وهو بصدد إخنادها أو اهتوا ها.
 إذاو لف ي تطيل أف يذهب إل  أبي قريباو.-
ال أةتقد. قالت انرأتم: ربنػا ترهػؿ القبيلػش إلػ  فيضػش ابػف نوييػل أو بنوارهػا -

 إف ا تنر اليباس في أرضهـ.
الن ػػافشن وأخبػرا بهقيقػػش أنريػػان ويبقػػ   أتعػرفيف يػػا رينػػش أييػي أردت اختصػػار-

ةيدان وأ اةدا فػي القضػاد ةلػ   افػش أةدا ػمن ل ييػي خفػت أف يخبػر أبػي بونوديػا 
 ةيدان وهذا نا ال أريدا وال أتنياا اآلف.

 واهلل لقد راوديي هذا الخاطر أيضاو فطردتم نف رأ ي ال أةرؼ لناذا؟-
ةواد الذ اب نيهنػا أ ثػر نػف  اف الليؿ طوي و ةل  ضاري ورينشن فقد اقترب 

نػػػرةن وقػػػد خنػػػدت يػػػار الشػػػيان و ػػػاف ضػػػاري يطلػػػؽ الرصػػػاص فػػػي  ػػػؿ نػػػرة ةلػػػ  
نصدر العواد دوف أف يػرا شػي او هتػ  ت شػؼ الصػبان فونػد أيػم ا ػتطاع أف يقتػؿ 

 ث ثش ذ اب.
 ػػػػار ضػػػػاري ورينػػػػش فػػػػي فيػػػػافي الصػػػػهراد هتػػػػ  الظهيػػػػرةن ولػػػػـ يصػػػػ  ب ػػػػر 

 الصخر. قاؿ ألختم ب   :
 ف ييفد الناد وال يند الب ر..أخش  أ-
 هؿ  رت يا أخي في الطريؽ الذي أرشدؾ إليم ابف ةب ف؟-
 إي واهلل لـ أهد ةيم.-
 إذف توقؼ قلي و لي  ؿ بعض الزادن ثـ يتابل الن ير.-
  نا تشا يف يا أختاا.-

 الطريؽ نا زاؿ طوي و وشنس الظهيرة ةليلش..
 الخلوج تهروؿن وأيييها لـ ييقطل..

 .. الناد يفد.ضاري-
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  يصؿ الب ر إف شاد اهلل بعد وقت قريب.-
الشفاا الياب ش تهنػس فػي أذف الزنػاف  لنػات الرهنػش.. يػا رب أ ثيػا.. يػا رب 

 ارهنيا.. لقد نفت الهلوؽن ويب ت  ؿ ال لنات..
 رينش ابشري يا أختاا..-
 هؿ وصليا ب ر الصخر؟-
 إيم ةل  بعد أنتار نف هيا.-
 الهند هلل.-

ي هصػػػيش فػػػي قػػػاع الب ػػػرن ف شػػػارت إليػػػم أف النػػػاد شػػػهيا.. أخػػػرج ألقػػػ  ضػػػار 
 هب و طوي و ربط رأ م بقربش النادن وألقاها في نوؼ الب رن وايتظر دقا ؽ..

 نرَّ ضاري الهبؿ بتمدة.. لـ تهنؿ القربش  وا الخيبش..
 انتص أدينهان ولعقتها أختم قا لش:

 إف الناد شهيا فع ون وبم نلوهش خفيفش.-
ـ يا أختاا لف يهتاج إلػ  أ ثػر نػف يصػؼ القربػش نػاد  ػي توصػليا إلػ  ال يه-

 نضارب الشيخ شع ف.
 نف أيف  تنلب الناد؟-
   يزؿ إل  نوؼ الب ر.-
 ال تفعؿ أرنوؾن فالب ر ةنيؽ.-
 وهؿ أدةؾ تنوتيف ةطشاو؟-
 ول ف  يؼ  تيزؿ إل  نوؼ الب ر.-
  تريف.-

ينػش أف تن ػؾ الزنػاـ بقػوة ربط ضاري طػرؼ الهبػؿ بزنػاـ الياقػش وطلػب نػف ر 
  ي يتدل  بالهبؿ إل  قاع الب ر.

 ارتنفت رينش صا هش:
 إييي خا فش ةليؾ يا أخي.-

 قاؿ لها بعد أف أه ـ شد الهبؿ:
 ال تخافي إف اهلل نعيان ان  ي الهبؿ نيداو وال تدةيم يفلت نيؾ.-
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 اطن ف يا أخين وليرافقؾ اهلل.-
.. تنلنلػػػػت الياقػػػػشن وتلفتػػػػت ينيػػػػش تشػػػػبثت رينػػػػش بزنػػػػاـ الياقػػػػشن وتػػػػدل  ضػػػػاري

 وي رة. وقد أثقؿ الهبؿ رأ هان ونا هي إال دقا ؽ هت  هدثت الن  اة..
هررت الخلوج رأ ها نػف الزنػاـ بقػوةن وقػذفت رينػش بعيػداون وأخػذت تعػدو ةػدواو 

  ريباو..
صياح رينش وأيييها وصياح ضاري الذي هوا في أةناؽ الب ر يفتت الصػخر 

 الذي دؽ ةظانم..
 فت رينش ةل  بطيهان وهي تتنتـ با يش:زه
 ضاري.. أخي ضاري..-

 األييف وهدا ينيب ةل   ؿ الت امالت..
 صاهت ثاييش وثالثش: ضاري.. ضاري..

رددت الصػػػهراد صػػػدا صػػػوتهان فلطنػػػت ونههػػػان وةفلرتػػػم بػػػالترابن وتهػػػاوت 
 إةيادو وةنزاون وضاري في  ياهب النب ينزؽ أيييم صدا الصنت الرهيب..

رينػػػش بعػػػد ألين وصػػػاهت بػػػ ةل  صػػػوت: ضػػػاري.. ضػػػاري.. األيػػػيف أفاقػػػت 
 وهدا وال شيد  واا هو  ؿ نا ت نعمن فصاهت ياشنش:

   ػػػػػػػػػػػػػػر  ح ػػػػػػػػػػػػػػات  وال ػػػػػػػػػػػػػػ و زاؿ
 

 ول ػػػػػػػػػػان   عػػػػػػػػػػد الر ػػػػػػػػػػب تكػػػػػػػػػػد ر
 

 ال ػػػػػػػػػ ـ ع نػػػػػػػػػ  والمػػػػػػػػػوؽ  مػػػػػػػػػاؿ
 

  همػػػػ  عمػػػػ  ون نػػػػ  الو ػػػػ   ػػػػال  ر
 

 ح ػػػػػػػػػػ  أشػػػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػػػوب لمػػػػػػػػػػذ اؿ
 

 وك ػػػػػػػر الم ػػػػػػػا ب لمحػػػػػػػظ دع  ػػػػػػػر
 

 وعنػػػػػػػ ف  ػػػػػػػار   طعن ػػػػػػػ   الن ػػػػػػػاؿ
 

     ػػػػػػػػا ام  ػػػػػػػػالمف روآنػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػ
 

 ف ػػػػػػػػد  تشػػػػػػػػو  شػػػػػػػػ   م ػػػػػػػػاؿ
 

 و ػػػػػػػػػػار  لػػػػػػػػػػػ  العن ػػػػػػػػػػات تع  ػػػػػػػػػػر
 

 ثـ هوت رينشن وهي تتنتـ با ـ أخيها هت   ابت ةف الوةي.
 

*** 
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(99) 
 

هي الصهراد.. نفازاتها رةػبن ونتاهاتهػا  ػراب.. تػردد صػدا األيػيف بعهػرن 
ـ فيهػػػا  ػػػوابيسن واآلنػػػاؿ رهلػػػش شػػػقاد ال تيتهػػػي.. وتيثػػػر الهصػػػباد بقهػػػر.. األهػػػ 

ن يرة التهدي شاقشن وطريقها وةػرن وننػر الغضػب فيهػا ي نػف تهػت الرنػاد..  ػؿ 
ال لنػػات والتو ػػ ت اختفػػت فػػي زفػػرات هػػرلا أطلقتهػػا رينػػش وهػػي تهػػدؽ ذاهلػػش فػػي 

 الخيط األبيض نف الفنر.. اقتربت رينش نف الب ر  الننيويش وصاهت ياشنش:
 فػػػػر   آنػػػػ  وأ مػػػػ  مػػػػا  ػػػػمدون 

 
 الو ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػـ دونػػػػػػػػ  وأرػػػػػػػػو 

 

 فم ػػػػػب ال ػػػػػرر مػػػػػا  ػػػػػـ دونػػػػػ 
 

 نػػػػػػ    ػػػػػػار  مهػػػػػػو ع ػػػػػػف الن ػػػػػػاب
 

نػػػوؼ الب ػػػر يػػػردد بخشػػػويش صػػػدا صػػػوتها.. نػػػؼ ل ػػػايهان ويب ػػػت شػػػفتاهان 
تيظر بعيييف  ليلتيف تارة إل  الب رن وتارة أخرا إل  ال ناد النثقلػش بػالغيـو النػدناة 

تيػػزل نػػف  بػػد ال ػػنادن ونراههػػا تيػػزل أيييػػاو يتصػػاةد هن ػػاو بشػػفؽ الصػػباح. النػػراح 
 با ـ أخيها وهالتها البا  ش فتردد بلوةش وه رة:

  ػػػػػػػا ر ػػػػػػػـ مػػػػػػػد  الفػػػػػػػؼ عػػػػػػػال وب
 

 وشػػػػػػػػػ   ز ػػػػػػػػػاج ال ػػػػػػػػػوب لػػػػػػػػػػذ اؿ
 

 نػػػػوح  و ػػػػ ح   ػػػػ ح  الم ػػػػ وب
 

 ومر ػػػػػػػػػ  زلػػػػػػػػػوح   تػػػػػػػػػراب   ػػػػػػػػػاؿ
 

 ال ػػػػػػػػػـو شػػػػػػػػػر   دمػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػكوب
 

 مػػػػػف طػػػػػػاح  ػػػػػػار  وعػػػػػػف  الفػػػػػػاؿ
 

 وكتػػػػػػػػاب ال ػػػػػػػػدر لوعػػػػػػػػات مكتػػػػػػػػو  
 

 ال نفػػػػػػػػػػاؿشػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػف  حػػػػػػػػػػرؽ 
 

ثـ هوا رأ م رينشن وتهاوت نعم  ػؿ ال لنػاتن ولػـ تيفػؽ إال ةلػ  شػ ؿ نػف 
 الناد ييهنر ةل  رأ ها ون دها..
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فتهت ةيييها بتثاقػؿن فػرأت  ػراباو ننزونػاو بظػ ؿ قاتنػش.. خايتهػا قواهػا.. فلػـ 
 تقو ةل  اليهوضن فهوت ت ف أييياو يقطل األ باد..

نر الناد ثاييش بغزارةن ففتهت ةيييهان وأخػذت تلعػؽ بشػراهش  ػؿ قطػرة نػاد ايه
 ةلقت بشفتيها الياب تيف..

 قوني يا بيتي..-
 ارتنفت رينشن وأصابها الهللن وهوت ثاييش..

 قوني يا بيتي.. قوني وال تخافي..-
رفعت رأ ها با يشن وقد  ر ت أصابعها بالوهؿن ثـ أخػذ ل ػايها يلعػؽ النػادن 

 ا نطليتاف بالوهوؿ..وخداه
 قوني يا بيتي.. أيت بخير إف شاد اهلل.-

وقفػػت رينػػشن ويظػػرت فػػي ونػػم رنػػؿ  هػػؿ وقػػؼ أنانهػػان فقالػػت ياشػػنش: نػػف 
 أيت؟

 أيا يا بيتي رنؿ  اقم اهلل إليؾ لييقذؾ نف اله ؾ.-
 ال تقتليي يا ةناا.. واهلل لـ أرت ب إثناو.-
 طيلش ةنري.ال تخافي يا بيتي.. واهلل لـ أقتؿ أهداو -
 ونف همالد الذيف نعؾ؟-
 إيهنا ولدي وخادني..-
 وأيف أخي؟-
 نف أخوؾ؟-
 ألـ تخرنوا نف نوؼ الب ر؟-
 ونف ألقاا في الب ر؟-
 الخلوج يا ةناا..-
 ناذا تقوليف؟ إيي ال أفهنؾ.-
 أرنو ـ أخرنوا نف الب ر.-

عوا وقػػػؼ الشػػػيخ وولػػػدا وخادنػػػم يهػػػدقوف فػػػي الب ػػػرن فلػػػـ يػػػروا شػػػي اون ولػػػـ ي ػػػن
صػػوتاو. تلفلػػت الشػػيخ يهػػو رينػػشن ف شػػارت إليػػم بمصػػبعها إلػػ  داخػػؿ الب ػػر.. صػػاح 
الشػػيخ بخادنػػم وأنػػرا بػػاليزوؿ إلػػ  نػػوؼ الب ػػرن وأةطػػاا هػػب و أن ػػؾ الشػػيخ وولػػدا 
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بطرفػػم بعػػد أف ربطػػاا نيػػداون ونػػا هػػي إال دقػػا ؽ نعػػدودة و ػػاف ضػػاري ةلػػ  ظهػػر 
 الخادـ خارج الب ر.

 هشش قد تنل تم:صاح الشيخ ن بلراون والد
يػػػا قػػػوة اهلل.. إيػػػم هػػػي.. ترفػػػؽ بػػػم يػػػا )طرنػػػاح( و ػػػاةدا يػػػا )هايػػػؿ( أليػػػػم -

 ن  ور..
فػػرش الشػػيخ ةبادتػػم ةلػػ  األرضن وتنػػدد فوقهػػا ن ػػد ضػػاري ته  ػػم الشػػيخ 

 نف  ؿ نايبن وقاؿ:
 إف   را في ال اؽ والصدر. هذا نا أراان و يشف  بمذف اهلل.-

لتم بالدنوعن فصاح بها الشػيخ: ال يصػا اهتضيت رينش رأس أخيها با يشن وبل
 هذا يا بييتي.. ايهضي أرنوؾ.

  اف ضاري في  يبوبشن ل يم بدأ ي ف أييياو خافتاو ينزؽ القلوب واأل باد.
  ػػؿ الشػػيخ ونػػم ضػػاري بالنػػادن ودلػػؽ فػػي فنػػم قطػػرات نػػف الهليػػب ابتلعهػػا 

 بعد نهد وةياد  بيريفن ثـ فتا ةيييم ذاه ون قاؿ الشيخ:
 ف يهنلم نعيا إل  النضارب ليعالل   ورا.ينب أ-

طلػػػب نػػػف طرنػػػاح أف يهنلػػػم برفػػػؽ ةلػػػ  نػػػوادان ور ػػػب هايػػػؿ ةلػػػ  نػػػوادان 
وأردؼ الشػيخ رينػش خلفػم ةلػػ  ظهػر  نيػت ضػانرن وقبػػؿ أف يرهلػوا  ػنعوا صػػوتاو 
ييػػاديهـ نػػػف بعيػػػدن وصػػػهيؿ نػػػواد أدهػػػـ ن ػػرع يهػػػوهـ يهنػػػؿ ةلػػػ  صػػػهوتم فار ػػػاو 

 يلهث.
 الرنؿ وأختم؟ناذا فعلتهـ بهذا -

 تقدـ الشيخ نف الفارسن فرلا هزيياون قاؿ لم:
 نف أيت أيها الفارس؟-
أيػػا راع بػػادليي ذلػػؾ الرنػػؿ هػػذا النػػواد الػػذي تػػراا ةيػػدي بخلػػوج  ػػرةاف نػػا -

ن ف در ت أف الرنػؿ وأختػم فػي هػرجن فن ػت ن ػرةاو إليهنػان فنػاذا هػدث  ةادت إليل
 باهلل ةلي ـ؟

ولدين و ػي خذا إلػ  ةربيػان فلػدييا ه ػيـ نػاهر  أخرنياا نف الب ر ن  وراو يا-
 قادر ةل  نبر ال  ور النفتتش.

إذف قػػؿ لػػػم يػػػا ةنػػػاا: إف صػػػاهب الخلػػػوج قػػػد نػػػاد إليػػػؾ بعػػػد فػػػوات األوافن -
 و اف يتني  خدنتؾ.
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 إف شاد اهلل يا ولدي ةيدنا يصهو نيداو.-
 اد اهلل.وقؿ لم يا ةناا إف الخلوج  تبق  أنايش لديم هت  يرنل  الناو إف ش-
 إف شاد اهلل يا ولدي.-

 القافلش ت ير الهويي  يتقدنها الشيخ ورينش..
الهػػوانس والظيػػوف تقػػذؼ هننػػاو وبػػرا يفن واليبػػاس يلقػػي بظ لػػم القاتنػػش ةلػػ  
لػ   الونوا النتعبش التي أيه ها طوؿ الن ػير و ػراب األنػؿ.. نػف هػمالد؟ ولنػاذا؟ وا 

 أيف؟
 ي؟تيهيا الشيخ قا  و: نا ا نؾ يا بيت

 رينش يا ةناا.-
  يؼ تريف هالؾ اآلف؟-

 ن تػػػػػػػػ  النػػػػػػػػمماس حػػػػػػػػال  وا  ػػػػػػػػاـ
 

   ػػػػػػػػػػػ ر ا  ػػػػػػػػػػػ ـ  مػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػ ا ا
 

 ت ػػػػػػار ن  الحنػػػػػػرة و ػػػػػػم ؿ العظػػػػػػاـ
 

 وف ػػػػوف ع نػػػػ  تػػػػذ ؿ مػػػػف  ػػػػحا ا
 

    ػػ ر عمػػ  الػػدن ا  ػػ ر مػػف  ػػاـ
 

 وأ ػػػػػػػػوب الن ػػػػػػػػ  حعالػػػػػػػػ  ور نا ػػػػػػػػا
 

 ا ألـ بؾ يا بيتي؟نا هذا يا رينش؟ أيت شاةران وته ييف التعبيرن ول ف ناذ-
 فتنػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػوا  س وشػػػػػػػػػم ت حممنػػػػػػػػػا

 
 ودمػػػػػػػوع العػػػػػػػ ف مزنػػػػػػػات النػػػػػػػحا ا

 

 شػػػػػػػػػػردنا  هػػػػػػػػػػؿ ال  ػػػػػػػػػػدا واحرمنػػػػػػػػػػا
 

 أ ػػػػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػػػػاتف نػػػػػػػػػػاس  ػػػػػػػػػػذ ا ا
 

 وال ػػػػػػػػـو  ػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ  وام ان طمنػػػػػػػػا
 

 و  تشػػػػػػػ   أ ػػػػػػػد فروحنػػػػػػػا عطا ػػػػػػػا
 

 فنػػػػػػػػػػت أ نػػػػػػػػػػ  و  ػػػػػػػػػػرح ن منػػػػػػػػػػا
 

 و نػػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػػـو دمػػػػػػػػػوع ونػػػػػػػػػدا ا
 

 ف  يامؾ نيذ اليـو إال فرهاو و عادة.اطن يي يا بيتين واهلل لف ي و -
 إف شاد اهلل يا ةني.-
 نف أي القبا ؿ أيت؟-
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 حنػػػػػػػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػز  الر ػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 المرفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 حتػػػػػػػػػػػػ  الط ػػػػػػػػػػػػؿ   نػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػ  
 

  هػػػػػػػػػػػػػػػو  المهػػػػػػػػػػػػػػػار ال ػػػػػػػػػػػػػػػا رات
 

 حنػػػػػػػػػػػػػػػػػا نشػػػػػػػػػػػػػػػػػام  لم ػػػػػػػػػػػػػػػػػح  
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدونا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر  
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدونا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف المهػػػػػػػػػػػػػػػػػار ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػا رات
 

 ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ور  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحربحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 وع وننػػػػػػػػػػػػػػػػػا تفػػػػػػػػػػػػػػػػػدح لهػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

 نػػػػػػػػػػػػرد الن ػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػو  و  ػػػػػػػػػػػػب
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ المهػػػػػػػػػػػػػػػػار ال ػػػػػػػػػػػػػػػػا رات
 

ويعـ القبيلػش قبيلػت ـ واهللن ول ػف ل ػت نػل القػوة والغصػب يػا رينػش ليتػؾ قلػت -
  ير ذلؾ.

 حن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تفمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة
 

 ونػػػػػػػػػػػػػػاؽ ال ػػػػػػػػػػػػػػارودة المرػػػػػػػػػػػػػػد  
 

 ظػػػػػػػػػػػػالـ روحػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف تعػػػػػػػػػػػػد 
 

 نرم ػػػػػػػػػػػػػػػػ  لط ػػػػػػػػػػػػػػػػور ال ر ػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 

 الع ػػػػػػػػػػػػػر دؽ  المه ػػػػػػػػػػػػػاج عنػػػػػػػػػػػػػد
 

 مػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػدونا  ػػػػػػػػػػػػػدر
 

 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وحنا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لمه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 تو ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لحػػػػػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػر اف
 

 أه يت يا رينش.. يا اهلل نا أروع نا تقوليف.-
 وأيت يا ةناا نف ت وف؟-

 أنػػػا الشػػػمت الفمػػػؿ  ػػػـو الفمػػػؿ نػػػاخ
 

 شػػػػػمت حممػػػػػ  و  نو ػػػػػ   ػػػػػحت أخ
 

 تػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػال  م  ػػػػػػػػػػػػػؿ   و  أخ
 

 تفػػػػػػػػػر ع  الح ػػػػػػػػػػا م مػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػذاب
 

رسن  يػػت فػػي رهلػػش صػػيد. تصػػوري أيػػا ةنػػؾ الشػػيا نػػرولح شػػيخ قبيلػػش الفػػوا
 لهـ يصهويي أال أذهب للصيد في نثؿ هذا النو ال  يب هيث النفػاؼ والوهػوش 
الضػػػاريش تيتشػػػر فػػػي  ػػػؿ ن ػػػاف.. ل ييػػػي أبيػػػت وصػػػننت لرهلػػػش طويلػػػش أيه تيػػػي.. 
طلبوا نيي اختصار الوقت وةدـ النػرور إلػ  ب ػر الصػخرن فقلػت لهػـ:  ػ نر ةلػ  

 . أرأيت النقادير يا رينش؟ب ر الصخر ألت  د نف نفافم
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 الهند هلل يا ةناا الذي  اقؾ إلييان فلوالؾ لقضي ةلييا.-
 

أنابها الشيخ ضػاه او: لواليػا ال ػت ثر ب نػا صػاهب الخلػوج وهرنيػي نػف هػذا 
ف  الن رنش. ضه ت رينػش للنػرة األولػ  قا لػش: لقػد  ػاف ذلػؾ الراةػي  رينػاو نعيػان وا 

 م.قيلض لين ورأيتم نرة ثاييش أل رنت
 لـ تخبرييي يا رينش أيف  ايت ونهت نا في الرهيؿ؟-

صػػػػنتت رينػػػػش طػػػػوي و.. تػػػػرا هػػػػؿ تبػػػػوح لهػػػػذا الشػػػػيخ ال ػػػػريـ ةػػػػف ونهتهنػػػػا؟ 
 أتفضي لم ب نرها وأنر أخيها وأبيها؟ أتروي لم  ؿ شيد؟

هػػزلت رأ ػػها ينيػػش وي ػػرةن هان ػػش فػػي  ػػرها: ال لػػف أبػػوح لػػم ب ػػر قػػد ي ػػيد 
 قبؿ قليؿ.ألخي وقبيلتي التي فاخرت بها 

 تيهيا الشيخ بقوة وأدرؾ ترددها قا  و:
ال ةليػؾ يػػا بيتػي لػػيس نػف النهػػـ أف أةػػرؼ  ػؿ شػػيدن فاليػاس األخيػػار لػػف -

 ت وف ونهتهـ إال إل  الخير.
 صدقت واهلل يا ةناا.-
ويهػف يػػا رينػػش ال يعانػؿ الػػذيف ي ػػوقهـ اهلل إلييػا إال بػػالخيرن وأتنيػػ  نػػف اهلل -

عرفػػي نػػف هػػو الشػػيخ نػػروحن ونػػف هػػي قبيلتػػمن ونػػف هػػـ أف يطيػػؿ نقانػػؾ ةيػػديا لت
 ربعم:

 رح فػػػػػػػػ  ال فنػػػػػػػػـ العنػػػػػػػػا وال ػػػػػػػػراح
 

  نن ػػػػػػػػػػػ ن   ذا  ػػػػػػػػػػػـو الولػػػػػػػػػػػؼ راح
 

 أمػػػػػػد لػػػػػػػ  ألػػػػػػؼ نػػػػػػاعد وألػػػػػػؼ راح
 

 وأظػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػد وف ل ػػػػػػػػـو الحنػػػػػػػػاب
 

 رح فػػ  المػػا طعػػف ظهػػر  و ػػدر   ػػ 
 

 و  فػػػػػد ر عمػػػػػ   م ػػػػػ  ال ػػػػػدر    ػػػػػ 
 

 مػػػػر أرحػػػػ   ػػػػدر   ػػػػ أظػػػػؿ طػػػػوؿ الع
 

 و  أ  ػػػػػػػػػػػػؿ  دالػػػػػػػػػػػػ   ا  ػػػػػػػػػػػػحاب
 

 اهلل اهلل يا ةناا. أيت واهلل ال ت تهؽ إال الخيرن نف ينرم أف يغدر بؾ؟-
قبيلػػػش يػػػا بيتػػػي ر ػػػـ  ػػػؿ نػػػا قدنتػػػم لهػػػا نػػػف ةػػػوف فهػػػي  ػػػادرة.. إيهػػػا قبيلػػػش -

 النرادلة.. قبيلش الشيخ نشعاف.
ارتنفت رينشن و ادت أف تطلؽ صرخش نػف أةناقها..نػا هػذا الػذي يقولػم هػذا 
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لطيب؟ إيػم يعػرلض بقبيلػش خالهػا.. ربػاا.. أخرنيػا نػف هػذا النػ زؽ الخطػر.. الرنؿ ا
ناذا لو ةرفيا ب ييا أوالد أخت الشيخ نشعاف؟ نػاذا  ػيهؿ بيػا؟ ل ػف ألػيس نػا يقولػم 

 الشيخ هو الهقيقش؟
إف أبي ةيدنا رفػض تزوينػي نػف ابيػم فهيػد  ػاف يعػرؼ نيػداو  ػلو م و ػلوؾ 

نػػا قدنػػم ووةػػد بتقدينػػم نػػف نػػاؿ وهػػ ؿن وأيػػا أبيػػم الشػػا ف.. رفػػض بػػالر ـ نػػف  ػػؿ 
واهلل  يت أ رهم  رهاو ال هدود لمن هتػ  إييػي قلػت ألخػي ذات يػـو بػ ةل  صػوت: 
ال.. ةيػػػدنا قػػػاؿ لػػػي ب ييػػػا  ػػػيذهب إلػػػ  قبيلػػػش خػػػالي نشػػػعافن ألييػػػي أدرؾ تنانػػػاو 
النصػػير الػػذي ييتظريػػي هيػػاؾن فػػ درؾ أخػػي هتنػػاو نػػا  ػػاف يخيفيػػي ةيػػدنا قػػاؿ لػػي: 

شػػػا يف يػػػا أختػػػاا.. ل ػػػف الخػػػػوؼ اآلف نػػػف أف يعػػػرؼ الشػػػيخ نػػػرولح ة قتيػػػػا  نػػػا ت
 وقرابتيا نف الشيخ نشعاف. ليتم ال يعلـ وال أهد يخبرا..

  تهدث بهذا األنػر ألخػي ةيػدنا يصػهون و ػ دةم يقػؼ بالنرصػاد ل ػؿ نػف 
ؿ لم يف ػم العبػث بػ نف قبيلػش الشػيخ نػروحن وأال يػرهـ أي نعتػد هتػ  ولػو  ػاف  ت ول

 .. إيم الوفاد الذي ينب أف ي ودن والهب الذي ينب أف يعـ.خالم
 ةيدنا طاؿ صنت رينش تيهيا الشيخ قا  و:

 أتهتانيف إل  شيد يا بيتي؟-
 أنؿ.. إييي نا عش يا ةناا.-
 ندي يدؾ في الخرجن واخرني اللفافش نيم.-

  ايت اللفافش تهوي خبزاو ولهناون أ لت نيم رينش قلي ون ثـ قالت للشيخ:
 إيي قد ا تفيتن أال ي  ؿ أخي قلي و؟-
ال يا بيتين إف نرةش الهليب التي شربها ت فيم اآلف وال ي ػتطيل أف يطعنػم -

 قبؿ أف يراا اله يـ.
 أيبق  دوف طعاـ؟-
 ال..  ي قيم الهليب نف فترة ألخرا.-
  نا تريد يا ةناا.-

 لناذا  اف يغزوؾ الغادر نشعاف يا ةناا؟
رضػػيا الخيػػرةن رنػػؿ ال أخػػ ؽ لػػم صػػدقييين فهػػو نػػف يريػػد أف ينلييػػا نػػف أ-

لويش ألخرا وبغفلش نيا ير ؿ لصوصم فييهبوف ه ليان ويهرقػوف خيانيػان ويعيثػوف 
ف اداو في زروةيان وفوؽ  ؿ ذلؾ  يت أر ؿ إليم أ ثر ننػا يهبػم ليخنػؿ نػف يف ػم 
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 ل ف دوف ندوا.
 ولناذا لـ تقاتلم لتردةم؟-
ر اف لاخذ بالث رن أيظر إلػ  ننػوةهـن وأقػوؿ لهػـ واهلل يا بيتي  لنا يهـ الف-

 بصوت ةاؿ:
  ػػػػػػػػػػذاي متػػػػػػػػػػاع الر ػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػا رب

 
 تشػػػػػػػهد عمػػػػػػػ  مػػػػػػػا أ  ػػػػػػػا   ػػػػػػػا  

 

 ومػػػػػػػػػػػػػا أر ػػػػػػػػػػػػػد   فػػػػػػػػػػػػػ  أـ وأب
 

 و  أر ػػػػػػػد  مػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػال تـ ر را ػػػػػػػ 
 

 وعهػػػػدف عم نػػػػا مػػػػا ننػػػػت ؿ الرتػػػػب
 

 والشػػػػػػػػػور نػػػػػػػػػن  لمكػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػا  
 

  بتػػػػػا  عػػػػػـ الحػػػػػؽ وال اطػػػػػؿ  ػػػػػذ
 

 لمحػػػػػػػؽ أنػػػػػػػوار والظمػػػػػػػـ الوفػػػػػػػا  
 

ل ػػػف يػػػا ةنػػػاا لػػػف يػػػذهب الباطػػػؿ بفعػػػؿ الخيػػػرن إيػػػم يهتػػػاج إلػػػ  قػػػوة قػػػاهرة -
 لردةم.
هذا نا  اف يقولػم ةنػؾ الشػيخ نفػوزن ويخػالفيي ةليػمن و يػت أقػوؿ لخ يػي -

وف ةليل بالرد:  ةيدنا يلهل
  ر نػػػػػ  تػػػػػر  الػػػػػدن ا نهػػػػػر فػػػػػار

 
  ر ػػػػت المػػػػا تعػػػػد  ومػػػػا نهػػػػر فػػػػار

 

 هنا نػػػػػػػ  ف  ػػػػػػػالنهر فػػػػػػػار شػػػػػػػا 
 

 ف  ػر مػف النػػ ف  رفػت عمػ  الشػػط
 

 وهؿ قبيلش الغادر نشعاف قريبش نف نضارب ـ يا ةناا؟-
إيهػـ نيرايػػي يػا رينػػشن وهػذا نػػا  ػاف ينيعيػػي نػف الػػرد ةلػيهـن ل ػػف اهلل  بيػػر -

تصػػوري يػػا رينػػش أرضػػهـ تنهػػؿن وأرضػػيا ب ػػاط أخضػػرن وال يػػتعظ يػػا بيتػػي.. ي ػػب 
ناف وةفتػػافن و ػػػلط اهلل اهلل نشػػعاف ثػػ ث ي بػػات فػػي شػػهر واهػػػد. قتػػؿ ولػػداا خشػػ

ةليم بعض شذاذ اآلفػاؽن و ػلبوا  ػتش قطعػاف نػف ه لػمن وقتػؿ أخػوا قا ػد فر ػايمن 
واهلل لقػػد هزيػػت لنصػػابم ر ػػـ  ػػدران و يػػت أر ػػؿ إليػػم الهػػ ؿ والنػػاؿ  ػػي يرضػػ  

 ويقيلن في فييي شران و اف يقوؿ لو لـ ي ف ضعيفاو لنا أر ؿ إلي نا أر ؿ.
اوؿ ةليػػؾ ثاييػػشن فلػػف يدةػػم أخػػين ولػػو هللػػؽ فػػي ال تهػػزف يػػا ةنػػاا.. إف تطػػ-

 اآلفاؽن و ييتقـ نيم إ راناو لؾ ول ناياؾ. ف خي لو تعرفم:
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 شػػػػ ؿ  نمشػػػػا مػػػػا داسر  ػػػػالعمر عػػػػذورب
 

 (1)ومنػػػز    مػػػا عػػػاب عر ػػػ  و  ع ػػػب
 

 د ػػـ المحػػؿ مر ػػ  ال حػػؿ ع  ػػب مػػا وب
 

 (2) ػػرـز طو ػػؿ النػػاب شػػوؽم الرعا  ػػب
 

 فخور بؾ وب خيؾ؟اهلل يا رينشن واهلل إيي -
 ةناا: ناذا  يفعؿ إف لـ يند اله يـ في القبيلش؟-
اله ػػيـ النهػػادي ال يغػػادر القبيلػػش إال بعػػد أف يعلنيػػي ةػػف ونهػػش  ػػفران إيػػم -

نونػود اآلف فػػي القبيلػػش اطن يػين واله ػػيـ النهػػادي بػػارع فػي شػػفاد النػػروح البليغػػشن 
 ونبر ال  ور النفتتش.

 وهؿ برأيؾ  تطوؿ ندة ة نم؟-
لػػيس  ثيػػراون واةلنػػي ب ييػػا  ي ػػهر ننيعػػاو ةلػػ  راهتػػم هتػػ  يتناثػػؿ للشػػفادن -

ف أراد  وبعػػػػدها لػػػػم الخيػػػػار إف أراد البقػػػػاد ةيػػػػديا فلػػػػم الصػػػػدارةن ولػػػػؾ نثلػػػػم واهللن وا 
 الرهيؿن فرنالي  يرافقوي نا هت  تص  إل  قبيلت نا  النيف  اينيف بمذف اهلل.

 ال أةرؼ  يؼ أش رؾ أيها الرنؿ الطيب؟-
 ال تقولي هذا يا بيتين فهذا وانبي أقـو بم. وال ش ر ةل  وانب أبداو.-
  ؿ نا أريدا يا ةني نف اهلل ونيؾ أف أرا أخي نعاف .-
  ترييم يا رينش بمذف اهلل نوفور الصهش والعافيش.-
واهلل يػػػػا ةنػػػػاا لػػػػو  ػػػػاف أخػػػػي نعػػػػاف  لنػػػػا ا ػػػػتطاع  ػػػػادر أف يت ػػػػلؿ إلػػػػ  -

شػناةاو إيػػم واهلل قا ػػد فر ػاف قونػػم وي ػػتطيل أف  نضػارب ـن  ػػتراا بعػد شػػفا م فار ػػاو 
يفعػػؿ ال ثيػػر لقبيلتػػؾ.. يػػدرب فر ػػايؾن ويعلنهػػـ فيػػوف الهػػرب وال ػػر والفػػر.  ػػتراا 

 فينا بعد يا ةناا.
 إف شاد اهلل يا بيتي.-

 في نيهدر صعب شهقت رينش قا لش:
 يا ةناا.. أوصي طرناهاو أف ييتبم إل  أخي.-
رنػػؿ إف انتنػل ةليػػم ةشػػرة نػػف أقػػوا الرنػػاؿن  ال تخػافي يػػا رينػػشن فطرنػػاح-

                                           
 لـ يط . ةذروب: ةيب أو نيقصش. ناداس:-(1)
الديـ: النطر الدا ـ الت  ابن النهؿ: الندبن نر ي الفهؿ: ناةؿ الننؿ الشرس ير ي بعد -(2)

: إذا ا تاظن طوؿ الياب: ن تنؿ  يم.  هديرا دليؿ خضوةمن يرـز
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فلف ي تطيعوا أف يرنوا أرضاو.. إف اهلل وهبم خفػش فػي الهر ػشن ونقػدرة ةلػ  الثبػات 
 وقوة ن ديش يه دا ةليها  ؿ الفر اف.

 وهؿ نضارب ـ بعيدة نف هيا يا ةناا؟-
لوال  يريا البطيد لوصلياها اآلفن ول ف الهنػد هلل ةلػ  هػذا ال ػير البطػيد -

 الذي نعليي أ نل نيؾ ةذب الهديثن وأتني  أف تقولي النزيد.
   قوؿ يا شيخ نرولح شريطش أال تطلب تف يراو لنا أقوؿ.-
  نا تشا يف يا رينش. النهـ أف تقولي.-
 أقوؿ:-

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ووؼ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ول  أوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 وفػػػػػػػػػػػػػػا ول  الحنػػػػػػػػػػػػػػرة وأودعو ػػػػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػػػػوح 
 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  و ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح 
 

 ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاوؿ در ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرب  
 

 شػػػػػػػػػم و لػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػون  عػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػوم  شػػػػػػػػػم و ف
 

 رواؽ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفمر حطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ف
 

 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ دانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ف
 

 اشػػػػػػػػػػػػػػػػػ وا ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػات  مػػػػػػػػػػػػػػػػػان   النػػػػػػػػػػػػػػػػػع د 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعوا أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام  و  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 و ػػػػػػػػػػػػػػػػػاعف نػػػػػػػػػػػػػػػػػن ن  ورنػػػػػػػػػػػػػػػػػار  و ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 والشػػػػػػػػػػػػػػعر تمػػػػػػػػػػػػػػرغ مػػػػػػػػػػػػػػف لوعػػػػػػػػػػػػػػ  عنا ػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ذ حػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػرح  مػػػػػػػػػػػػواس الحد ػػػػػػػػػػػػد 
 

 رم نػػػػػػػػػػػػ  أ فػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػػػػو  تػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػ  
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 والع ػػػػػػػػػػػػػػػػر  تػػػػػػػػػػػػػػػػداو   حنانػػػػػػػػػػػػػػػػ  الموفػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 الػػػػػػػػػػػػػػػول  لػػػػػػػػػػػػػػػ ش  ػػػػػػػػػػػػػػػا ر   نػػػػػػػػػػػػػػػا   طػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ول ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 ارتاحػػػػػػػػػػػػػػػػػت رػػػػػػػػػػػػػػػػػواطر أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػال  النم مػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 والػػػػػػػػػػػػول  ت ػػػػػػػػػػػػر ا  ػػػػػػػػػػػػػا نك ػػػػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػػػػا ر مػػػػػػػػػػػػػا

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال   الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن ا ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و  م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 وع ػػػػػػػػػػػػػػػػػوف أرػػػػػػػػػػػػػػػػػو  تك  نػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وتز ػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 دل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناؼ النوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 
 د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ف ررا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 
 ش ال ػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػارو لػػػػػػػػػػػػػ   را ػػػػػػػػػػػػػبووحػػػػػػػػػػػػػو 

 
ولػػػػػػػػػػػػػػػػ  الدمعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تاو ػػػػػػػػػػػػػػػػمت ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػد   فر 

 
 أ ػػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػوح  ع ػػػػػػػػػػػون 

 
 وافهػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تهمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػون 

 
     المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  الفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدحون 

 
 تػػػػػػػػػػػػػػا  ه ػػػػػػػػػػػػػػؿ الوالػػػػػػػػػػػػػػد الرمػػػػػػػػػػػػػػاؿ و ز ػػػػػػػػػػػػػػد 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػا رب النػػػػػػػػػػػػػػػتر حن ػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف ط  ػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 والشػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػا نر ػػػػػػػػػػػػػػػدو   منػػػػػػػػػػػػػػػا  وا ػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 افمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػؿ محػػػػػػػػػػػب  ح ػػػػػػػػػػػا و
 

 ظمومػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػ و    نشػػػػػػػػػػػػػػػ د دعػػػػػػػػػػػػػػػوة م
 

 ف  يا رينش.. أياشدؾ اهلل.. واهلل لقد ذرفت نف الدنل نا ي فػي لقبيلػش.. واهلل -
لو تقوليف لي الهقيقش لبذلت  ؿ نا لي وه لي نف أنؿ إ عادؾ.. نا هػذا يػا رينػش 

 أأيت نف البشر هقاو؟ أيت ن ؾ واهلل.
و ػي تي اليػـو لتعػرؼ  ػػؿ يػا ةنػاا واهلل إفل نػا قلتػم يظنتػم دنػوةي وزفراتػين -
 شيد.

 تشػػػػبث يػػػػدا رينػػػػش بخاصػػػػرة الشػػػػيخ ةيػػػػد نيهػػػػدر صػػػػخري نفػػػػؿ لػػػػػم قلبهػػػػا.. 
يا اهلل.. نا هذا؟  اف النيهدر يطؿ ةل  ب اط أخضر ننيؿن ايتشرت ةلػ  أدينػم 

 ن ات الخياـ ولالؼ الشياا والخيوؿ ت رح وتنرح فرهش..
 نا هذا يا ةناا؟-
تػػػي يهاربيػػػا اآلخػػػروف نػػػف أنػػػؿ اال ػػػتي د إيهػػػا نضػػػاربيان وأرضػػػيا الخيػػػرة ال-

ةليهػػا.. بعػػد قليػػؿ  ػػتنرهيف ةلػػ  هػػذا الب ػػاط ال يد ػػي.. بعػػد قليػػؿ  ػػت وييف نػػل 
أخيػػؾ بػػيف أهلػػؾ وةشػػيرتؾن ولػػديل ابيػػش ننيلػػش ا ػػنها )هػػدوة(  ػػتعنبؾن و ػػت وف 

 أختاو لؾ..
 

*** 
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(92) 
 

القػويتيف لنػاـ  أناـ خينش  باةيش نشرةش قفز رنؿ أ ػود  الليػؿن أن ػؾ بيديػم
نػػػواد الشػػػيخ.. يزلػػػت رينػػػشن ويػػػزؿ الشػػػيخ نػػػروحن بيينػػػا  ػػػاف طرنػػػاح يهنػػػؿ ن ػػػد 

 ضاري ةل  ظهران ووضعم برفؽ ةل  فراش وثير..
 صاح الشيخ نروح بالشبا قا  و:

 اذهب يا رناد في الهاؿن وأر ؿ لي اله يـ نهادي.-
 "تانر يا ةني الشيخ".-
 وأيت يا هدوة خذي أختؾ رينش..-

ت فتػاة فػي ربيػل العنػر تغػازؿ شػنس الخريػؼ بهػذر لذيػذ لتػذولب أطيافهػا تقدن
الياة ػػػػػش بتهػػػػػد وشػػػػػنوخ.. يظػػػػػرت بعييػػػػػيف   يهنػػػػػا ةييػػػػػا نهػػػػػاة هوتػػػػػا  ػػػػػؿ أ ػػػػػرار 
الن ػػتهيؿ.. داةبػػت ضػػفيرتها برفػػؽن واهتضػػيت رينػػش بهػػب ولهفػػشن و  يهػػا تعرفهػػا 

 نيذ زنف طويؿن وأخذتها إل  خدرها.. لهقها هايؿ قا  و:
 رينش.. رينش..-

يظرت رينش نلياو في ةييي شاب و يـن و  يها تيظر إليػم ألوؿ نػرةن فتعايقػت 
 األهداؽ طوي و.. تيهيهت هدوةن فقاؿ نتلعثناو:

 رينش.. هذا أختي هدوة..-
 أنابتم هدوة ضاه ش:

 يا هايؿ.. رينش  ت وف أختي أيضاون ولف أفارقها أبداو..-
 هَـّ بالهديث ل ف هدوة قالت لم ضاه ش:

 هايؿ.. أال ت نل؟ والدي يياديؾ.-
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هروؿ هايؿن واقترب نف أبيػم الػذي  ػاف يصػدر بصػخب أوانػرا ليصػب خينػش 
 نناورة لخينتم..

 تيبم الشيخ نروح لونود ابيم فقاؿ:
 وأيت يا ولدي أريدؾ أف تشرؼ ةل  تنهيز الخينش.-
 أنرؾ نطاع يا أبي. خ ؿ وقت قصير  ت وف الخينش ناهزة.. ول ف..-
 لؾ يا ولدي؟نا با-
  يت أتني  أف ين ثا في خينتيان فهي  بيرةن لي وف إل  نايبهـ دا ناو.-
ال يػػػا ولػػػدي.. زواريػػػا  ثيػػػروفن وضػػػيفيا بهانػػػش إلػػػ  الراهػػػشن وهتػػػ  ال تنػػػد -

رينش هرناون أنا يهف فلف يدةهنا وهدهنا. ال تخػؼ يػا ولػدي. واآلف يفػذ نػا أنرتػؾ 
 بم.

اـ.. ت نػػػػؿ رنالػػػم وهػػػػـ ييصػػػػبوف  ػػػاف الشػػػػيخ نػػػروح يراقػػػػب  ػػػؿ شػػػػيد باهتنػػػ
 الخينشن ويفرشويها ب ؿ نا تهتانمن فابت ـ.. يادا بصوت ةاؿ:

 طرناح.. طرناح..-
 لبيؾ يا ةناا.-
ايقػػؿ يػػا ولػػدي ضػػيفيا وهػػو ةلػػ  فراشػػم إلػػ  خينتػػمن وأيػػت يػػا رنػػاد  ػػاةدان -

 أيت نف نايب وهو نف نايب وأ رةا فاله يـ نهادي قادـ..
 في الهاؿ يا ةناا..-
يػػيف ينػػزؽ ال ػػ وفن ويػػدني القلػػوب.. العيػػوف تريػػو بقلػػؽ  ريػػب إلػػ  الن ػػد األ

الن ػػنل  بػػ  هػػراؾ.. اله ػػيـ نهػػادي يػػتلنس برفػػؽ نرهػػاو بليغػػاو فػػي فخػػذ  يػػزؼ دنػػاو 
  ثيراو ف وهف الن دن وةظناو نفتتاو يصعب تنبيرا.

وقػػؼ اله ػػيـ نهػػادي صػػانتاو يهػػدؽ تػػارة فػػي النػػرح العنيػػؽن وتػػارة أخػػرا فػػي 
لنفتتػػش التػي تلػػوح  خرقػش باليػػشن وأخػػذ يػداةب نعزقػػش لهيتػم ويننتهػػا.. طػػاؿ ال ػاؽ ا

 صنتمن فوثب الشيخ نروحن وأن ؾ ب تؼ اله يـ قا  و:
 ينب أف يشف  ضيفي ب ي ثنف.. هذا هو يونؾ يا نهادي.-
 ال أخفيؾ يا أبا هايؿ ب ف ضيفؾ  تطوؿ إقانتم.-
أريػػػػدا أف تلتػػػػ ـ نراهػػػػمن  واهلل إيػػػي ألتنيػػػػ  إقانتػػػػم الدا نػػػش ةيػػػػدين ل ػػػػف نػػػا-

 وينبر   را.
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 اطن ف يا أبا هايؿ  يشف  بمذف اهللن َنْف ِنْف أهلم هيا؟-
 هيا أختم.-
ن وال أريد أهداو  يرها في الخينش.-  أر لها إليل

ب ت رينش طوي و وهي تعايؽ أخاها هت  أب ت اله يـ نهػادي.. ربػت اله ػيـ 
 ةل   تفها قا  و:

 أخيؾ  يشف  بمذف اهلل.يا بييتي ال تخافي ةل  -
 صهيا يا ةناا؟ ونت ؟-
إيهػػػا ن ػػػ لش وقػػػتن وأرنػػػو نػػػف اهلل أال يطػػػوؿن واآلف هيػػػا  ػػػاةدييي ليهػػػرر -

 ن دا نف ثيابمن ويغ ؿ نروهمن ويخيطهان ليتفرغ بعد ذلؾ إل  النهنش الصعبش.
 ايػػت ثيػػاب ضػػاري نلتصػػقش بن ػػدا.. بقػػل الػػدناد تشػػير إلػػ  نواضػػل اليػػزؼ 

 ون نف األلـ..
اح الشػيخ نػروح وهػو خػارج الخينػػش بػاله يـ نهػادي.. يهػروؿ اله ػيـ لينػػد صػ

 الشيخ وابيتم.
خػػػذ هػػػذا الن بػػػس النديػػػدة لضػػػيفيان وهػػػذا هػػػدوة تهنػػػؿ إليػػػؾ النػػػاد الهػػػار -

ف أردت شي او فياديي.  والنياشؼن وا 
 لف أهتاج إل  شيد إف شاد اهلل.-

 ن رهاو. طلبت هدوة نف اله يـ أف تظؿ إل  نايبم ت اةدان فوافؽ
خاطتهػػػان وضػػػاري ال ييػػػبس ببيػػػت   ػػػاف اله ػػػيـ نػػػاهراو فػػػي تيظيػػػؼ النػػػروح وا 
شػػػفشن ا ػػػتدار اله ػػػيـ بعػػػد ذلػػػؾ إلػػػ   ػػػاؽ ضػػػاري وأه ػػػـ وضػػػل العيػػػداف ةليهػػػان 

 وربطها بمتقاف.
 ػػػاةتاف نػػػف الوقػػػت لػػػـ يػػػدخر اله ػػػيـ نهػػػداون و ػػػادت أختػػػم أف يغنػػػ  ةليهػػػا 

 ا ـ رينش.ةيدنا ت لـ ضارين وأوؿ نا لهل بم ل ايم هو 
 اهتضيت رينش رأس أخيهان وقبلتمن وضاري ييادي:

 رينش.. رينش..-
 ف نابتم فرهش:

 أيا هيا يا أخي.. هنداو هلل ةل    نتؾ..   نلب لؾ الهليب هاالو.-
 أيف ذهبت الخلوج يا رينش؟-
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تلفتت رينش ذاهلػشن والتقػت ةيياهػا ةييػي اله ػيـ النهػادين فقػاؿ ن ػتغرباو: أي 
 خلوج يعيي؟

 الخلوج التي  ببت  قوطم في الب ر..-
 ونا هانتم بها؟-
 ل ت أدري يا ةناا.-
 أةطيم يا بييتي نرةش نف الهليب ألةطيم نرةش نف الدواد.-

ونػػا  ػػاد وةػػاد الهليػػب ي نػػس شػػفتي ضػػاري هتػػ  أخػػذ ي ػػرع نيػػمن وأيفا ػػم 
 ال هبش ت وي يد رينشن فصاهت:

 إف أيفا م  اويش أيها اله يـ.-
وقػػاؿ: يونػاف لػيس  يػػرن و ػتعود أيفا ػم  نػػا  ايػت شػػريطش أف  ابت ػـ اله ػيـ

 تعطيم الدواد بايتظاـ..
 لف أفارقم أيها اله يـن فليس لي في الدييا  يرا..-
 واضا ذلؾ يا بيتين فهو لـ يردد  وا ا نؾ.-

فػػتا ضػػاري ةيييػػم بػػوهفن فػػرأا رينػػشن وابت ػػـن نػػا لبػػث أف اختفػػت ابت ػػانتم 
 .ةيدنا أبصر اله يـ وهدوة.

 نف همالد يا رينش؟-
 إيهـ يا أخي نف أيقذوؾ نف النوت.-
 ش راو هلل.. ش راو لهـ.-

 لنلـ اله يـ هاناتمن وأودةها خرنم قا  و:
-..  ايتظرويي ةصر  ؿ يـو

 ألقت هدوة ب هاـ ةيييها الدةناويف في ةييي ضاري الذي ابت ـ لها قا لش:
أبػي ييػادييي.  ػ ةود لػف أيا ورينش لف يتر ؾ أبداون ول ػف اآلف أ ػنل صػوت -

 أت خر  ثيراو..
 ػػػػارت هػػػػدوة بخطػػػػا و يػػػػدة تهػػػػدلؽ فػػػػي دقػػػػا ؽ التػػػػرابن وتنضػػػػغ بقايػػػػا نػػػػواؿ 
أخػػرس.. راودتهػػا أ ػػ لش  ثيػػرة: لنػػاذا تعلػػؽ قلبػػي بػػم؟ هػػؿ  ػػي وف فػػارس األهػػ ـ؟ 
نػػاذا لػػو رهػػؿ بعػػد شػػفا م؟  ػػاف والػػدها ييظػػر إليهػػا يظػػرة ا ػػتغراب.. نػػاذا هػػؿ بهػػا؟ 

 ث يف ها؟ ناذا يشغلها؟ أن ؾ بيدهان ثـ اهتضيهان فب ت طوي و.لناذا تقؼ وتهد
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ـَ أيت نتوترة؟-  ناذا يب يؾ يا بيتي؟ ل
 ال أدري يا أبتاا. ل ف للنيي نيظر نروح ضيفيا.-
 ال ةليؾ  يشف  بمذف اهلل. واآلف تعالي نعي.-

نلػػػػس الشػػػػيخ نػػػػروح بنايػػػػب زونتػػػػمن ونلػػػػس أنانهػػػػا ولػػػػداهنا.. قػػػػاؿ الشػػػػيخ 
 لولديم:
نو أال تشعرا ضيفييا ب يهنا  ريبػافن وفػي الوقػت يف ػم ال أريػد أف تػتطف  أر -

 ةليهنان قد يهتاناف إل  الوهدة للتف ر والت نؿن دةوهنا يفع ف نا يريداف.
 اهتزت الرموس نوافقشن ثـ قالت /رنثش/ زونش الشيخ:

 يا أبا هايؿ أرا ابيي نتيناو برينش فنا رأيؾ؟-
 تيهد الشيخ وقاؿ:

نش ت وف هليلش لهايؿ. وليتيػي أةػرؼ نػف أي العػرب هػـ؟ أرنػو نيػؾ ليت ري-
 يا رنثش أف تعرفي نا لـ أ تطل نعرفتم.

   ةرؼ يا أبا هايؿن فالي اد يعرفف نا ال يعرؼ الرناؿ.-
 

*** 
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(93) 
 

العيوف ترقب ال ناد بلهفشن ل ف الشنس ب طيافها تبعثػر  ػؿ األهػ ـن ويهػرؽ 
ليبػػػاس والنفػػػاؼ والرهيػػػؿ هػػػو  ػػػؿ نػػػا يتػػػردد ةلػػػ  أل ػػػيش وهنهػػػا  ػػػؿ التو ػػػ ت.. ا

 الياس..
ن ػػػػات الشػػػػياا وصػػػػػغار ا بػػػػؿ نيػػػػػؼ تتيػػػػاثر هيػػػػا وهيػػػػػاؾن وقطعػػػػاف الػػػػػذ اب 

 والضباع تخب لتيهش بهننيش  ضب ال ناد..
 في  ؿ ن اف خلوج ت فن وأيينا اتنهت ال ت نل  وا األييف والزفرات..

 .رباا أهل ت الزرع والضرع ف  تهلؾ ةبيدؾ.
ال ػػؿ يػػػدةو هػػػذا الػػػدةادن واأل ػػػؼ الخشػػيش تتضػػػرع  ػػػؿ هييهػػػش: يػػػا رب أ ثيػػػا 

 وارهنيا وال تنعليا نف القايطيف..
ألقػػ  الشػػيخ هنػػ ف يظػػرة الػػوداع ةلػػ  ن ػػد أختػػم هلينػػش وأخػػذ ينػػر خطػػاا 

 بتثاقؿن ونزاع ي ير خلفم بصنت   يب..
وونػوا أبيػاد تلفت الشيخ ينيش وي رةن فرأا به رة نا للت إليم قطعايم وأرضم 

 قبيلتمن فقاؿ بهزف:
 نزاع يا ولدي.. ةنتؾ هلينش  تفارقيا..-
 يا ةناا األةنار بيد اهلل.-
 ال أنؿ يرتن  بعد أف أصبا الشلؿ ةاناو..-
 يا ةناا   دةو لها اهلل ليهبها الصهش والعافيش..-

نػػا  ػػاد ي نػػؿ نػػزاع ةبارتػػم هتػػ  ةػػ  صػػراخ العيػػودن فوقػػؼ الشػػيخ هنػػ فن 
 م وتنتـ ب   :وتشيل ونه
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يا إليم رانعوف.. هيا يا ولدي اهفر لها قبراو..-  إيا هلل وا 
تنلػػؾ الشػػيخ هنػػ ف هػػزف ةنيػػؽ الزنػػم  ػػبعش أيػػاـ بلياليهػػا.. للنػػم النصػػاب 
وأثقلتػػم وصػػيتهان  نػػا للنػػم هػػاؿ قونػػمن و ػػاف نػػزاع والعيػػود ال يفارقايػػم.. النفػػاؼ 

 . فناذا  يفعؿ؟أهلؾ الزرع والضرعن القبيلش أصبهت نهددة بالوباد
اةتصر الشيخ هن ف صد يم بقوةن ولـ يرفل رأ ػم إال ةلػ  صػوت يهييػم.. 

  اف  ا ر قا د الفر اف ي ت ذيم..
 إل  أيف أيت راهؿ اآلف يا ولدي؟-
ا ت شػػؼ يػػا ةنػػاا نػػل بعػػض رنػػالي.. أدع لػػي بػػالتوفيؽن فقػػد قيػػؿ إف بيػػي -

 خالد يرهبوف بنواريا..
  اف اهلل نع ـ..-

 د الفر افن فهنس فػي أذييػم  لنػات وةػاد ن ػرةاو.. فيادتػم يػوار لهؽ نزاع قا
 قا لش:

 ناذا هن ت بمذف  ا ر يا نزاع؟-
 قلت لم ليتؾ تنلب ليا قهوة ةيد ةودتؾ.-
 وناذا قاؿ لؾ؟-
 قاؿ: إف شاد اهلل.-
 يا نزاع لؾ في ةيقي ديف..-
 ا تغفر اهلل يا ةنتي.. ناذا تقوليف؟-
 ح ب نا  داو.يا نزاع العيود تهبؾن و يفر -
 يا ةنتي هؿ تريف الظرؼ نيا باو والوقت ن  ناو؟-
 قلت لؾ  داو  تتزوج العيودن وت  ياف في خينش هلينش..-

 ذهؿ نزاع و ادت قواا تيهارن وب  ..
 التفت الشيخ هن ف إليم قا  و:

ا ػػػنل  ػػػػ ـ ةنتػػػػؾ يػػػػوار.. وال تػػػػيس أف زوانػػػػؾ نػػػػف العيػػػػود و ػػػػ ياؾ فػػػػي -
 نتؾ هلينش رهنها اهللن ثـ نا هذا الذي تفعلم؟خينتها إهدا وصايا ة

 نفؼ نزاع دنوةم قا  و:
 إيها دنوع الفرح يا ةناان ورهـ اهلل ةنتي هلينشن وطيلب ثراها.-
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إذف هيػػا نهلػػز خينػػش ةنتػػؾ النرهونػػشن وال تػػيس أف تر ػػؿ لػػي الشػػيخ  ػػطاـ -
 والشيخ ياهي ب قص   رةش.

 في الهاؿ يا ةناا..-
وتػارة أخػرا يتوقػؼ ييػاني يف ػم قػا  و: ليغفػر اهلل لػين  ار نػزاع يخػبل تػارةن 

 لـ أ ذب قب و.. ل يها أنبرتيي ةل  ذلؾ..
 ػػػاف نػػػزاع قػػػد هنػػػس فػػػي أذف  ا ػػػر رانيػػػاو البهػػػث ةػػػف ضػػػاري ورينػػػشن ألف 
األنػػػر نػػػد خطيػػػرن واآلتػػػي أفػػػدحن وهػػػو يعػػػرؼ ن ايػػػش ضػػػاري ةيػػػد  ا ػػػر  ػػػـ هػػػي 

 طاد تهب االثييف نعاو.ةظينشن وتدرؾ يوار ذلؾ و ايت تلؾ الهيش الرق
تلق  نزاع وهو واقؼ يف ر  وطاو للـ إليتيػمن فػايتفض ايتفاضػش نريعػش نتلفتػاون 

ذا بالشيخ نياور يقهقم قا  و:  وا 
ـَ تف ر أيها الغبي؟-  ِب
 تريد ةنتي أف تزونيي العيود  داو.-
 وهؿ هذا األنر يهتاج إل  وقفش وتف ير؟-
 أرضاو.. واهلل يا ةناا  اد هذا األنر يوقعيي-
ل  أيف أيت ذاهب اآلف؟-  وا 
 ةني الشيخ هن ف يريد الشيخ  طاـ والشيخ ياهي..-
 إذف اذهب ويادهنا ب رةش.-

لـ يطؿ ن ير نزاع أليم التقاهنػا فػي الطريػؽن و ايػت ونهتهنػا خينػش الشػيخ 
هن فن فعاد ن رةاون و ػاف الشػيخ نيػاور قػد  ػبقم إلػ  الخينػشن وهػو يقهقػم قهقهػش 

 خ هن فن فصاح بم:أذهلت الشي
 نا بؾ يا شيخ نياور؟-
 أضه يي ذلؾ األبلم.. واقؼ يف ر.-
 نف تعيي؟-
 نزاع.. أيوند أبلم  يرا؟-

 ردت يوار  اضبش:
نزاع رنؿ شػهـن ولػوالا لفقػدت هيػاتي إيػم لػيس أبلػَم يػا أبػين و ػ زونم  ػداو -

 العيود.. إيها ت تهقم.
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 إذف األنر ند وليس هزالو.-
 نل الشيخيف  طاـ وياهي. و تشهد ةل  زوانم-
 ةل  بر ش اهلل يا بيتي.-

لػػػػـ يفػػػػارؽ الهػػػػـ والتف يػػػػر رأس الشػػػػيخ هنػػػػ فن فتػػػػارة يعتصػػػػران وتػػػػارة أخػػػػرا 
يهنلؽ في األفؽ. و ايت تترادا لم أطياؼ يلهػث طػوي و  لنػا أنعػف اليظػر فيهػا.. 

 صاهت بم زونم:
 نا بؾ يا شيخ؟ الشيخاف وص ..-

لشػػػيخيفن فػػػرأا فػػػي ونهيهنػػػا أنػػػارات الػػػذةر وقػػػؼ الشػػػيخ هنػػػ ف ن ػػػتقب و ا
 والهلل فقاؿ:

 أه و ب نا..  يؼ أيتنا اآلف؟-
 ل يا بخير يا أبا ضاري.. النوت يهيط بيا نف  ؿ نايب.-

 دخلت يوارن وألقت التهيشن ثـ قالت:
لقػػػد أر ػػػؿ الشػػػيخ هنػػػ ف بطلب نػػػا لتشػػػهدا زواج نػػػزاع والعيػػػودن وبعػػػد ذلػػػؾ -

 يا شيخ هن ف؟تهدثوا نا ش تـن فنا رأيؾ 
 تنتـ الشيخ هن ف قا  و:

أنػػؿ يػػا يػػوار.. زواج نػػزاع والعيػػود أوالو.. هيػػا ليقػػرأ الفاتهػػشن وت ويػػوا شػػهوداو -
  ل ـ ةل  هذا الزواج.

تنتنت الشفاا الياب ش بػ ـ ال تػابن وبػار وا ننيعػاو لنػزاع والعيػودن وتنيػوا لهنػا 
 هياة  عيدة..

 صرا:قاؿ الشيخ  طاـ بعد ذلؾ واأللـ يعت
 ن يا إليؾ يا شيخيا يطلب ا ذف بالرهيؿ.-
 تنه  هت  يعود  ا ر ورنالم..-
 وأيف ذهبوا؟-
 ل  ت شاؼ إل  نهش بيي خالد.-
 ونف قاؿ لؾ ب ييا  يرهؿ إليهـ؟-
 إل  أيف إذف  ي وف الرهيؿ؟-
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 إل  النزيرة الفراتيشن ففيها خير ةظيـن وليا فيها أهؿ وأقارب لف يخذلويا.. -
 شيخ نياور نهتناون وقاؿ بغضب:وقؼ ال

ليرهػػؿ نػػف يشػػاد..  ػػ بق  نػػل قبيلتػػي فػػي أرضػػيان ولػػف يخػػذليا اهللن فنػػا هػػو -
 رأيؾ يا شيخ هن ف؟

 الرأي رأي ـ ول ف ليس قبؿ أف يعود  ا ر ورنالم.-
 قاؿ الشيخ ياهي بهـز وهو ييظر بعيييف النعتيف إل  الشيخ نياور:

ؾن أو ا ذف نيػػؾن وةيػػدنا يتهػػدث يػػا شػػيخ نيػػاور.. لػػـ يطلػػب أهػػد نشػػورت-
  ادة القـو ي  ت اآلخروف..

 أيت تهيييي يا شيخ ياهي؟ النرة الناضيش   تل أنا اآلف ف ..-
 واهلل لوال هرنش هذا الن اف لفصلت رأ ؾ ةف ن دؾ.-

 قالها الشيخ ياهي وقد ا تؿل خينرا نف  ندان وأشهرا في ونم نياور.
   و للشيخ ياهي واأللـ يعتصرا:وقؼ الشيخ هن ف بييها ب رةش قا

ارهػػؿ يػػا شػػيخ يػػاهي نػػل قونػػؾ فلػػيس لػػؾ ن ػػاف بيييػػان وأيػػت يػػا شػػيخ  ػػطاـ -
 ارهؿ نعم إف ش تن فلف أرهؿ نف القبيلش نهنا  لفيي ذلؾ نف ثنف.

 تيفس الشيخ نياور الصعدادن وقاؿ  اخراو:
 نا ب نا أيها الشيخاف؟ و  ي نا لـ ت نعا نا قالم شيخ نا؟-

يخ  ػػػطاـ ونعػػػم الشػػػيخ يػػػاهين ولػػػـ يقضػػػيا ليلتهنػػػا نػػػل قػػػـو الشػػػيخ رهػػػؿ الشػػػ
 هن فن وقد لهؽ بهنا ةرب  ثيروف..

 وقفت يوار تشد نف أزر أبيها وزونها قا لش:
 ػػػؿ الػػػذيف رهلػػػوا ال يهبويػػػؾ يػػػا شػػػيخ هنػػػ فن وال يهبػػػوف أبػػػين أيػػػاس ال -

يخهـ تهنهػػػـ إال نصػػػالههـ الخاصػػػشن فلػػػو  ػػػاف بهػػػـ نػػػرودة أو شػػػهانش لبقػػػوا نػػػل شػػػ
 نهنا  ايت الظروؼ قا يش..

ت نلهػػػا الشػػػيخ هنػػػ ف نليػػػاون فغنزتػػػم بطػػػرؼ ةييهػػػان ونل ػػػت بنايبػػػم تػػػداةب 
 بدالؿ  طاد رأ من وا تطردت قا لش:

ليرهلوا إل  أي نهش يريػدوفن ول ػيهـ  ػيعودوف ةػان و أـ لنػ و. النهػـ أيػت -
 يا شيخي الهبيب فنا رأيؾ؟
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والػػػذي يقػػػدرا اهلل هػػػو الخيػػػر أنػػػا ةػػػف ايتظػػػر يػػػا يػػػوار ةػػػودة  ا ػػػر ورنالػػػمن -
 رهيلهـ..

 قاطعم الشيخ نياور بهدلة:
 ال ن اف لهـ في القبيلش بعد اليـو أبداو.. ليذهبوا إل  نهيـ.-

 التفت الشيخ هن ف واأل   يتنل م قا  و لم:
 لـ أ ف أةرؼ أيؾ قاس إل  هذا الدرنش يا شيخ نياور؟-
 هذا النواقؼ. يا شيخ هن ف.. الق وة ضروريش في نثؿ-
 وهؿ  يعيش نو الن  اة وهيديف؟-
ال..  ػػ ذهب فنػػر الغػػد إلػػ  النفػػاليا ةػػرب الشػػيخ نتعػػبن وأتػػدارس الوضػػل -

 نعمن وربنا   ذهب إل  الصوالهشن وأةود إليؾ.
 إذف اذهبن وال تت خر.-

األيػػػػػاـ بطي ػػػػػشن والليػػػػػالي ثقيلػػػػػش.. ال نطػػػػػر وال بشػػػػػا ر.. الغيػػػػػـو تت ػػػػػدس تػػػػػارة 
ران والشػػيخ هنػػ ف أصػػبا يهبػػاو للهػػوانس. تػػرا نػػاذا يخبػػئ لػػم وتت شػػ  تػػارة أخػػ

 القدر؟ وناذا يدور في أذهاف الرناؿ؟
هػػؿ  ػػػيعود الشػػػيخاف  ػػػطاـ ويػػػاهي ورنالهنػػا إلػػػ  القبيلػػػش؟ ال.. إيػػػم يعرفهنػػػا 
نيػداون فلػػف يتوقفػػا إال ةلػػ  ضػػفاؼ الفػػرات.. و ا ػر الػػذي يتػػوؽ دا نػػاو إلػػ  الرهيػػؿن 

أرض أخوالم ر ـ أف لػي يػداو ةلػيهـ؟ ل ػف  ا ػراو نيػذ فهؿ  يوفؽ في ا ت شافم في 
رهيػؿ ضػاري وهػو يبهػث ةيػم ر ػـ تهػذيري لػػمن فهػؿ يػا تػرا  ػاف ذهابػم نػف أنػػؿ 

 ضاري؟
والشػػيخ نيػػاور: لا لػػوال يػػوار ألدبتػػم ةلػػ  تطاولػػم وا ػػتخفافم بالشػػيخيف  ػػطاـ 

ي ويػػاهين وربنػػا  ػػاف هػػو ال ػػبب فػػي رهيلهنػػا.. ربػػاا.. أ ثيػػي وارهنيػػين وايصػػري
 ةل   ؿ نف يهاوؿ الييؿ نيي..

 ايػػت يػػوار تراقػػب بدقػػش الشػػيخ هنػػ فن وقػػد ذهلػػت لشػػرودا الطويػػؿن اقتربػػت 
 نيمن وهن ت في أذيم قا لش:

 ليذهب نعاو ويبارؾ العيود وزونها.. قـ نعي.-
 هيا يا يوار فرأ ي لـ يعد يهتنؿ  ؿ نا أف ر فيم..-

 ف.. أخرج الشػيخ صػرة نػف  اف نزاع يهلؿ وي بر  ؿ لويش لزيارة الشيخ هن
 نيبم وألقاها في هضف نزاع قا  و:
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واهلل يػا ولػدي لػػوال الظػروؼ التػػي ينػر بهػػان وأيػت أدرا بق ػػوتهان ألقنػت لػػؾ -
 ةر او ال نثيؿ لمن ولؾ ةيدي أنايش  ت خذها ةيدنا تيفرج األنور.

أنػػا أيػػت يػػا بيتػػي.. نيػػذ زنػػف طويػػؿ وأيػػا أيتظػػر أبػػاؾ دوف نػػدوان فلقػػد تر ػػؾ 
 ايش ةيدين وأخش  إف ةاد يوناو يتهنيي اتهاناو ال أطيقم.أن

 ردت العيود قا لش:
يػػا ةنػػػاا أيػػػا ال أةػػػرؼ نػػف أبػػػي  ػػػوا ا ػػػنمن أيػػت الػػػذي ربيتيػػػي ورةيتيػػػين -

وواهلل لػػو  ػػاف أبػػي فػػي القبيلػػش لنػػا قػػدـ لػػي نػػا قدنتػػم أيػػتن وأيػػت لػػـ تنبريػػي ةلػػ  
لػين فلػيس نػف هقػم إذا ةػاد أف الزواج نف نزاع.. أيا الػذي أهببتػم. وتنييتػم زونػاو 

 يتهنؾ باط و.. أيا ابيتؾ يا ةناا وال أةرؼ  واؾ أباو.
بػػارؾ اهلل فيػػؾ يػػا بيتػػي.. أيػػا ا ػػتبؽ األهػػداث به نػػي ةارفػػش للقبيلػػشن ونػػف -

ةػػػػادتي أف أتوقػػػػل دا نػػػػاو نػػػػا أ ػػػػرا.. هػػػػا قػػػػد رهػػػػؿ نعظػػػػـ رنػػػػالين وال أةػػػػرؼ نػػػػاذا 
  يهصؿ  داو.

هيييػا.. ل ػف ليػا رنػاد يرنػو يػا ةنػاا أف يت ػل  أيا ونزاع لف يتر ػؾ واهلل نػا-
 صدرؾ لنا   قولم:

 قولي يا بيتي نا تشا يف.-
ضػػػاري ورينػػػش يػػػا ةنػػػاا.. أقبػػػؿ يػػػديؾ ورنليػػػؾ اصػػػفا ةيهنػػػان وأر ػػػؿ فػػػي -
 طلبهنا.

تشػػيل ونػػم الشػػيخ هنػػ فن وةػػ  صػػوت يػػوار نهػػذرةن وأخػػذت تعيلػػؼ العيػػود 
 قا لش:

ن يػا لي ػنل نيػؾ هػذا الهػديثن إيػاؾ أف  ناذا تقوليف أيتها الناهدة؟ يهف نا-
 تذ ري ا نيهنا ةل  ل ايؾ نرة أخرا.

 وضل الشيخ هن ف يدا ةل  فـ يوار طالباو نيها أف تصنتن وقاؿ:
 يا بيتي صدري وا ل ل ؿ نا يقاؿ..-

ضػػاري ورينػػش اختػػارا طريقػػاو  يػػر طريقػػين والشػػيخ  ػػطاـ والشػػيخ يػػاهي اختػػارا 
يختػػار اآلخػػروف طريقػػاو لخػػر.. هػػذا  ػػيش الهيػػاة يػػا  أيضػػاو طريقػػاو  يػػر طريقػػين وقػػد

 بيتي.. لف أ تطيل أف أنبر نا أيتنا بالذات ةل  اختيار طريقي الصعب..
أذ ػػػر أبػػػاؾ ةيػػػدنا نػػػاد بػػػؾ طفلػػػش أيػػػت وأنػػػؾ رهنهػػػا اهلل إلػػػ  ننل ػػػين قػػػاؿ 

 وقتذاؾ   ناو نا زاؿ يرف في ن انعي..
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لػػش إال بعػػد أف أصػػبا شػػيخاو قػػاؿ: لػػـ أةػػد أهتنػػؿ البقػػادن ولػػف أرنػػل إلػػ  القبي
وثريػػاو.. إيػػي أودةهنػػا لػػديؾ أنايػػش. هػػذا نػػا قالػػم لػػي قبػػؿ أف يرهػػؿ. إف أبػػاؾ يػػرا 
الشػػيخش ترفػػاو.. إيهػػا يػػا بيتػػي  ػػوابيس ونهػػف ون ػػموليش ونواقػػؼ صػػعبش تقػػرلب أنػػؿ 

 ا ي افن وتهيؿ الشاب  ه و..
واهلل يػا بيتػي ولدي ضاري لـ يقدر نوقفين وأثبت ةياو وةنزاو ر ـ أيػم ال ػبب. 

لـ أرفض طلباو لوالدي رهنم اهلل نهنػا  ػاف نػمدلاا..  يػت ةبػداو لػمن ورهػف إشػارتم.. 
الخمولػػش يػػا بيتػػي نرتػػم إلػػ  نواقػػدها.. هتػػ  رينػػش التػػي  يػػت أرا فيهػػا  ػػعادتي.. 

 خذلتيي ورنتيي ب هـ نا زاؿ ييهش قلبي..
أف يػدرين   ف ؼ الشيخ هن ف دنوةم التي اي ابت ندرارة ةلػ  ونيتيػم دوف

 وا ت ذف بالخروج.
يظػػػرت يػػػػوار إلػػػػ  العيػػػػود يظػػػػرة  اضػػػػبش نلمهػػػػا الوةيػػػػدن وخرنػػػػت دوف  لنػػػػش 

..  وداع 
طػػواؿ الطريػػؽ إلػػ  الخينػػش ال بيػػرة  ػػاف الشػػيخ هنػػ ف ين ػػا ب وفيتػػم دنوةػػاو 
صانتش فنلرت في ذا رتم األهزاف والنوانلن ولـ يعر يوار أي ايتباا لنا قالتػمن فػزاد 

 ت تلوؾ بعض الشتا ـ..في  ضبهان وأخذ
 التفت إليها الشيخ ونرلها بعيؼ إل  داخؿ الخينش قا  و:

لػػػػيس لولػػػػدي يقػػػػاؿ نثػػػػؿ هػػػػذا ال ػػػػ ـ البػػػػذيدن واهلل لػػػػوال النعصػػػػيش لقطعتػػػػؾ -
 أش دو.
 أيت ل ت رن و إال ةلي يا شيخ هن ف؟-

 تلقت يوار لطنش قويش نف  ؼ هن ف أدنت شفتيها..
اور.. ةيػدنا يػ تي أبػوؾ إلػ  هيػا ارهلػي نعػم.. ال قاؿ لها: ا نعي يا ابيػش نيػ

 أريد أف أراؾ ثاييش.
أتطرديي؟   ترؾ لؾ اآلف  ؿ شيدن و  رهؿ إل  أنػي اآلفن و ػتيدـ ةلػ  -

 تصرفؾ هذا..
 هيا اخرني.. أيت طالؽ..-

خرنت يوار نف الخينش نهددة نتوةدةن فنلس الشيخ هنػ فن وأخػرج بيدقيتػم 
ذ  بنزاع أنانم.. نف تهت فراشمن وهي هان وا 

 ناذا فعلت يا ةناا؟-
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 فعلت الذي ينب أف أفعلم نيذ زنف طويؿ.-
 وناذا تيوي ةنلم اآلف؟-
  ترا  داو.-
 وهؿ تيوي الرهيؿ يا ةناا؟-
 ال لف أ ادر أرضي أبداو.-
 وأيا لف أفارقؾ هت  لخر لهظش نف هياتي.-
 بارؾ اهلل فيؾ يا ولدي.-

.. يف ػػػر بعنػػػؽن وال أهػػػد يعػػػرؼ أيػػػف  ػػػاف لػػػي و   يبػػػاو أنضػػػاا الشػػػيخ هنػػػ ف
 ػػيقودا تف يػػران و ػػاف نػػزاع يراقػػب بدقػػش  ػػؿ  ػػ يش وي نػػش تصػػدر ةػػف الشػػيخ.. لػػـ 

 تغنض ةيياا خوفاو نف الن يدة..
وناد الصباحن فا تلق  الشيخ ةل  فراشمن وأخذ يغط في يـو ةنيػؽن لػـ يفػؽ 

الشػػػيخ  إال ةلػػ  صػػوت الشػػيخ نيػػاور يهػػدر نػػػف بعيػػد.. أ ػػرع نػػزاعن ووقػػؼ أنػػاـ
 نياور قا  و:

 إف ةني الشيخ يا ـن وأرنو أال توقظم.-
 أزاح الشيخ نياور بيدا ن د نزاعن وتقدـ يهو الخينش ال بيرة..

  اف الشيخ هن ف نال او..
 ناذا فعلت يا بيتي يا شيخ هن ف؟-
 ابيتؾ طالؽ يا شيخ نياور.-
 بهذا ال هولش تقولها يا هن ف؟-
 وال تنبريي ةل  فعؿ أنر ال أريدا. اذهب نف أناني يا نياورن-
 لي ف في ةلنؾ ب ييي أيا الشيخ هيان وأيت نهنور ةليؾ.-
 أيت الشيخ يا نياور؟!-
أنػػؿن وقػػد بػػايعيي الشػػيخ نتعػػبن و ػػذلؾ الشػػيخ نصػػلان و ػػترا بػػ ـ ةيييػػؾ -

 يػػػػؼ  ييصػػػػبايي شػػػػيخاو ةليػػػػؾ وةلػػػػ  أتباةػػػػؾن والويػػػػؿ لػػػػؾ إف لػػػػـ تخلػػػػل يف ػػػػؾ 
 شيد.. أنانهنا..   نردؾ نف  ؿ

ال..-  أخرج نف هيا أيها القذر وا 
ب ػػػرةش فا قػػػش  ايػػػت البيدقيػػػش بيػػػد الشػػػيخ هنػػػ فن ل ػػػف نزاةػػػاو وقػػػؼ أنانػػػػم 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 905 - 

 نتو  و:
 أرنوؾ يا ةناا.. أرنوؾ.-

 وقؼ الشيخ هن ف والبيدقيش بيدا صا هاو:
 أخرج أيها اليذؿن واهلل ألنعليؾ ةبرة لنف يعتبر.. أخرج أيها ال افؿ.-

وةلػػ  ل ػػايم شػػتينش قػػذرةن نػػا لبػػث أف وقػػؼ وتلفػػت يهػػو  خػػرج الشػػيخ نيػػاور
 الشيخ هن ف قا  و:

  يرا بعد قليؿ.-
 
 

*** 
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(94) 
 

هللؿ الشيخ نيػاور لوصػوؿ وفػد النفػاليا وةلػ  رأ ػهـ نتعػبن ووفػد الصػوالهش 
وفي نقدنتهـ الشيخ نصلان وقدنت لهنا  و بش نف فر ايم تهيػش بال ػيوؼ أذهلػت 

النزور والشياا إ راناو لهنان ل ف الشيخ نتعػب أبػي إال أف يػرا الشيخيفن ثـ يهرت 
 الشيخ هن ف. قاؿ لم الشيخ نياور:

أرنوؾ يا شيخ نتعب ال تزةل الشػيخ هنػ ف.. إيػم ينػر ب زنػش يف ػيش هػادة -
وال يتقبػػؿ ونػػود أهػػد.. هتػػ  زونتػػم طلقهػػان وابيػػم وابيتػػم طردهنػػا نػػف القبيلػػش شػػر 

 طردة.
 وار..ةنباو أ نل يا أبا ي-
هي الهقيقش..  اف اهلل في ةويم.. البارهش أخذ يطلؽ الرصػاص نػف بيدقيتػم -

بطريقش ةشوا يشن وقد  بب ذلؾ هرب ةدد  بير نف الرناؿ والي ػاد واألطفػاؿ  ليػاو 
 نف القبيلش.

 ونا ال بب؟-
هػي هالػش ت تيػم بػيف الفييػش والفييػشن لػـ ييفػل فيهػا طػب وال هيلػش.. أرنػػوؾ أف -

 ةيدنا يتناثؿ للشفاد بزيارة إليم.تتر من وأةدؾ 
 يا ه رتا ةل  أبي ضاري.. يا أ فاا ةل  الرنؿ اله يـ..-
 ب ييا ةليم دناو يا أبا صقرن ل ف ليس باليد هيلش.-

 تعالي يا يوارن وقولي لعنؾ الشيخ نتعب ناذا فعؿ بؾ الشيخ هن ف!
 نادت يوار نف الخدر وهي تب ين وتلطـ ونهها قا لش:

ذ أ ثر نف شهرن وهو تارة يب ين وتارة يضهؾن وتارة أخرا يا ةناا ني-
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يضربن وي  لرن ويشتـ. لـ يدع أهداو إال ويالم نف الشـل أقذةمن وقد شتنؾ أ ثر 
 نف نرةن وشتـ الشيخ نصلا شتينش أ تهي نف ذ رها..

 ناذا تقوليف يا انرأة؟-
ػػػفل الشػػػيخ هنػػػ فن وقػػػد فارقػػػم أةػػػز األصػػػدقاد لديػػػ- م وهنػػػا يػػػا ةنػػػاا.. لقػػػد ن 

 الشيخ  طاـ والشيخ ياهي  وأتباةهنا.
: الشػػػيخ - ال هػػػوؿ وال قػػػوة إال بػػػاهلل.. ا ػػػنل يػػػا شػػػيخ نيػػػاور.. ا ػػػنعوا يػػػا قػػػـو

خواييػػا الصػػػوالهش نع ػػـ ضػػػد أةػػػدا  ـن  نيػػاور هػػػو شػػيخ ـ اآلفن ويهػػػف النفػػػاليا وا 
ولف يتػر  ـ واهلل ألي طػانل.. أرضػيا أرضػ ـن وخيراتيػا خيػرات ـ.. يهػف شػر اد فػي 

 ث: الناد وال ا واليار.. ه ذا ديييا الهييؼ يقوؿ.ث 
ةاد الشػيخ نتعػب بعػد أف ألقػ  خطبػش ةصػناد ةلػ  نػف اهتشػدن نػا لبػث أف 
يهض الشيخ نصلا نف ن ايمن وذهب إلػ  القػـو نم ػداو نبايعػش الشػيخ نيػاور ةلػ  
قبيلتػػي الصػػافي والز يػػبن نعليػػاو ب يػػم ةلػػ  ا ػػتعداد  ر ػػاؿ  ػػؿ ةػػوف نػػف أنػػؿ أف 

 وا هياة  عيدة هاي ش.يهي
ت ػػػػلؿ نػػػػزاع نتخفيػػػػاون و ػػػػنل  ػػػػؿ نػػػػا قالػػػػم الشػػػػيخاف نتعػػػػب ونصػػػػلان ويقػػػػؿ 

 الخطبتيف إل  الشيخ هن ف الذي تنل م الغضب وقاؿ لنزاع:
 الشيخاف بايعا نياور وأيا نونود؟-
 أنؿ يا ةناان ووةدا بمر اؿ  ؿ ةوف لم.-
 الويؿ لهنا.. لف يفلتا نف يدي.-

 و بيدقيتػػػمن وأطلػػػؽ ةػػػدة طلقػػػات فػػػي النػػػو نعليػػػاو يهػػػض الشػػػيخ هنػػػ ف هػػػان
  ضبم..

  نل الشيخ نياور وضيفاا إط ؽ الرصاصن وقاؿ بهلل:
 أرأيتـن لقد تنل تم يوبش الهذياف.. إيم يطلؽ الرصاص يهويا.-
وقؼ الشيخ نتعبن ووقؼ نعم الشيخ نصػلان وصػننا ةلػ  الػذهاب إليػم.. -

 لشيخ هن فن ل يهنا رفضا..هاوؿ الشيخ نياور أف يثييهنا ةف رميش ا
 ار الشيخ نتعػب يتبعػم الشػيخ نصػلا والشػيخ نيػاورن وقبػؿ أف يصػلوا خينػش 

 الشيخ هن ف صرخ بهـ الشيخ هن ف قا  و:
أخرنػوا أيهػػا األو ػاد نػػف قبيلتػػي.. واهلل لػف تفلتػػوا نػػف يػدي..  ػػ قتل ـ وأرنػػي -

ف لـ تخرنوان ف   تيالوف ةقابي..ب ـ إل  ال  ب... هيا اخرنوا نف هيا. وا 
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 تنتـ الشيخ نتعب بعد أف  ف ؼ دنوةم:
 ال هوؿ وال قوة إال باهلل العظيـ..-

 قاؿ الشيخ نياور لضيفيم بعد أف رنعا نعم:
 الهند هلل الذي لـ يقتل نا.. أرأيتنا أفعالم وأقوالم؟-

 قاؿ الشيخ نصلا:
عػػافن ل ػػف خ ػارة  بيػػرة.. ل ييػا ةلػػ  ثقػش ب ػػداد رأيػؾ يػػا أبػا يػػوار.. يهػف ران-

 يوصيؾ بم خيراو.
اطن يا.. لف ييالم ن روا أبػداون وأةػد نا بػ ييي  ػ بذؿ  ػؿ نػا أنلػؾ نػف نهػد -

 وناؿ  ي يشف  ويعود إلييا شيخاو ه يناو وأخاو  بيراو.
 
 

*** 
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(95) 
 

لػػـ ت ػػف الشػػهور التػػي نػػرلت ةلػػ  ضػػاري  ػػريعش..  ايػػت بطي ػػش ثقيلػػش نفعنػػش 
ػػتن و ػػيرا باأل ػػ  واله ػػرة واأللػػـ.. صػػه يا أيػػم ا ػػتعاد صػػهتمن ول ػػف  ػػاقم اةونل

 دا نضه اون ف اف يخنؿ إذا نا  ارن وهذا نا ضاةؼ ألنم.. ب   أ ثػر نػف نػرة 
 نردداو بلوةش وأ   ةنيقيف:

 م ػػػػػػػػػارؽ زمػػػػػػػػػاف الر ػػػػػػػػػد والػػػػػػػػػد ؿ
 

 وشػػػػػػػػػ  ب النػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػوح 
 

 و هػػػػػػوت  دمػػػػػػوع  تتػػػػػػرس ال نفػػػػػػاؿ
 

 ومعػػػػػػػػػػػػػانؽ الحنػػػػػػػػػػػػػرة نػػػػػػػػػػػػػ وح  
 

 ور مػػػػ  العز ػػػػزة كحمتهػػػػا مػػػػف الرمػػػػاؿ
 

 ذروح وطػػػػػػروش الحػػػػػػزف دمػػػػػػ  مػػػػػػ
 

 دحنػػػػػػػا وتهنػػػػػػػا مػػػػػػػا  ػػػػػػػ ف الف ػػػػػػػاؿ
 

 وانػػػػػػػزع  طػػػػػػػوب الػػػػػػػدرب  ف ػػػػػػػوح 
 

 مػػػػػػا عػػػػػػاد  الػػػػػػدن ا شػػػػػػمس وظػػػػػػ ؿ
 

 وظػػػػػػػ ـ الم ػػػػػػػؿ مػػػػػػػا مػػػػػػػر  و ػػػػػػػوح 
 

 أنػػػػػػا الحػػػػػػر المػػػػػػا  ر ػػػػػػ   الػػػػػػذ ؿ
 

 وم ػػػػػػا ض عػػػػػػ ش الػػػػػػذؿ  حتػػػػػػوح 
 

شػػفين وأف و ايػػت رينػػش تخفػػؼ نػػف لالنػػمن تشػػد نػػف أزران نػػذ رة إيػػاا ب يػػم قػػد 
 شفادا هو  ايش ال رورن فتقوؿ با نش:
 الحمػػػػػػػػػػػػػػد م عمػػػػػػػػػػػػػػ  المنػػػػػػػػػػػػػػاف 

 
 رػػػػػػػػػالؽ مػػػػػػػػػف عشػػػػػػػػػ   الع فػػػػػػػػػ 

 

 فنػػػػػػػػػت  ظممػػػػػػػػػ  وأنػػػػػػػػػت نػػػػػػػػػراف 
 

 و شػػػػػػػػػػػػػػػػ ا النػػػػػػػػػػػػػػػػ   اننػػػػػػػػػػػػػػػػر نا
 

  ػػػػػػػػػػػػدت    ػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػن ف  ػػػػػػػػػػػػ ر 
 

 وال رحػػػػػػػػػػػػػػ  طاحػػػػػػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػػػػػػدر 
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 نػػػػػػػػػػػػػػذرت وراح أوحػػػػػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػػػػػذر 
 

 أو ػػػػػػػػػػػػػػػب لممحتافػػػػػػػػػػػػػػػ  الز نػػػػػػػػػػػػػػػا
 

دوة قػػد نػػادت إليػػؾ بالطعػػاـ ونعهػػا أيػػت نػػا زلػػت واهلل  ػػيد الفر ػػاف.. هػػذا هػػ
 هايؿ ال أةرؼ ناذا يهنؿ بيديم؟ ايهض يا أخي ال تقبالهنا.

 ال أ تطيل يا رينش.. ل ت أدري ناذا أصابيي؟.-
 إذف ابؽ في فراشؾ.-

يهضػت رينػػشن وأخػذت نػػا نػػادت بػمن ثػػـ تياولػت نػػف هايػػؿ صػرة هػػوت لبا ػػاو 
يوف بلهفشن بيينا  ايت يػد هػدوة لضاري ورينشن ف ن ؾ هايؿ بيد رينشن وتعايقت الع

 في يد ضاري يعتصرها ب ؿ الهب ال انف فيمن فارتعشتن ويهضت نتثاقلشن قا لش:
 أال تهتانيف لشيد يا رينش؟-

 ذهلت رينش لهذا اليهوض النب لرن فقالت با تغراب:
 إل  أيف أيت ذاهبش؟-
 أني تنلس وهيدة بعد أف ياـ الصغار.-
 عاياة  /ال بل/ التي يراها نعاياة هقيقيش...انل ي يا هدوة ليتهدث ةف ن-
 صهيا يا  بل نا تقولم رينش؟-

 ػػ ت ضػػارين ولػػـ ييػػبس ببيػػت شػػفشن نػػا لبثػػت هػػدوة أف قالػػت: الرنػػؿ لػػيس 
 ب اقم أبداو.. الرنؿ بفعالم وأخ قم..

يهػػض هايػػؿ وأنلػػس أختػػم قػػا  و لهػػا: لػػف يػػذهب يػػا أختػػاا قبػػؿ أف يقيػػل ال ػػبل 
 بخطؿ رأيم.

 تيتظريي.ل ف أني -
 قلت لؾ انل ين واةلني أييي أيوب ةف والدي في  يابم باألنر واليهي..-

 أ نعت؟
 أنرؾ نطاع يا أخي شريطش أال تت خر.-

رفػػل ضػػاري رأ ػػم دهشػػاون وت ػػادؿ ةػػف أ ػػباب ذهػػاب الشػػيخ نػػرولح وونهتػػمن 
 فقاؿ لم هايؿ:

ر إلػػ  الهوانلػػش يػػا أخػػين أر ػػؿ الشػػيخ شػػع ف فػػي طلبػػم. لقػػد ا ػػتفهؿ األنػػ-
 بييم وبيف الشيخ صفوؾ شيخ الرنيا.
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 ونف  افر نعم يا هايؿ؟-
 والدي ال ي خذ إال طرناهاون وي نيم )النيش(.-
 وهؿ لالـ ظهرا شفيت؟-
ال واهلل.. ل يػػػم  نػػػػا ذ ػػػر لػػػػؾ نػػػػرة لديػػػم لالـ األخػػػػوة أق ػػػ  وأشػػػػد نػػػػف لالـ -

العطػاد الظهرن فذهب ليصلا األخويفن ويونػم التهالفػات بػيف القبا ػؿ يهػو الخيػر و 
 ال إل  الهرب والدنار.

 أريد يا هايؿ أف أةرؼ ونهش التهالفات اآلف..-
الشيخ صفوؾ شيخ الرنيا تهالؼ نعم الشيخ نياور شػيخ الصػافي والز يػب -

ونعهنػػػا الشػػػيخ نتعػػػب شػػػيخ النفػػػاليا والشػػػيخ نصػػػلا شػػػيخ الصػػػوالهشن وقػػػد ايضػػػـ 
هوانلػػش تهػػالؼ نعػػم إلػػيهـ الشػػيخ نشػػعاف شػػيخ النػػرادةن أنػػا الشػػيخ شػػع ف شػػيخ ال

 الشيخ نهي ف والشيخ رواس والشيخ نيديؿ ويهف يتعاطؼ نعهـ.
 نف أوند هذا التهالفات يا هايؿ؟-
 ػػنعت والػػدي يقػػوؿ إيهػػا نػػف تػػدبير رنػػؿ خبيػػث ا ػػنم نيػػاور الػػذي هػػينف -

ةلػػ  قبيلػػش الصػػافي بعػػد أف ةػػزؿ شػػيخها األصػػلي الشػػيخ هنػػ ف والػػذي يقػػوؿ فيػػم 
 خير وأيم  اف ه يناو.والدي: لقد  نعت ةيم  ؿ 

 هؿ ذهب ةني الشيخ اليـو أو البارهش؟-
هذا هو اليـو الخػانس لػمن وأيػا قلػؽ ةليػمن لػـ يتػ خر فػي أيػش رهلػش يقػـو بهػا -

 أ ثر نف ث ثش أياـ.
 وهؿ برأيؾ األنر خطير؟-
اهلل أةلـ.. األنور نتشاب ش يا أخين وهذا الشيخ نشعاف شيخ النػرادة نػا زاؿ -

 طتم التهالفات قوة وةياداو وتصنيناو.يهدديان وقد أة
 وناذا يريد ني ـ الشيخ نشعاف؟-
صػػػراهش يػػػا أخػػػي: إيػػػم يريػػػد إن ديػػػا وطرديػػػا ةػػػف أرضػػػيان ويهػػػب خيراتيػػػان -

فوالدي يهدؼ نف زيارتم للشيخ شع ف أوالو فض اليزاع بيف األخػوة نهنػا  لفػم ذلػؾ 
نشػػعاف إف لػػـ ي ػػتطل  نػػف ثنػػفن وثاييػػاو تهييػػد الشػػيخ شػػع ف فػػي يزاةيػػا نػػل الشػػيخ

   بم إل  نايبيا. فالنهنش صعبش  نا تران ول يها ال ت تهؽ خن ش أياـ.
  ـ تبعد الن افش بيييا وبيف الشيخ شع ف؟-
 نف ي افر نل الفنر  يتياوؿ الغداد ةل  نا دة الشيخ شع ف.-
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 ػػاف ضػػاري يتنػػزؽ نػػف األلػػـن وقػػد اةترتػػم الدهشػػشن وتنل ػػم الػػذهوؿ.. الشػػيخ 
صػػػبا شػػػيخ القبيلػػػش؟! وأيػػػف أبػػػي إذف؟! النفػػػاليا والصػػػوالهش أصػػػدقاد أبػػػي نيػػػاور أ

يتهالفوف نل نياور؟! الشيخ نشعاف.. خالي.. ييػوي طػرد الشػيخ نػروح وقبيلتػم نػف 
 أرضهـ؟!

لنػػاذا؟! ال.. ال ين ػػف أف يهػػدث هػػذا؟ اةتصػػر ضػػاري صػػد يم بقػػوةن فصػػاح 
 بم هايؿ:
 ا تدةي لؾ اله يـ النهادي يا أخي؟-
 تخؼ.. إيم ننرد صداع ألـ برأ ي..ال. ال -

 يهضت هدوة نف ن ايهان وقد للنها تغير لوف ضاري قا لش ألخيها:
ـَ فعلت ذلؾ؟-  أيت الذي صدلةت رأ م يا هايؿ.. ل
 أيا يا أختاا؟! هو الذي   ليين وأيا أنبتم.-

ضهؾ الننيل ةيدنا يهض ضارين وقد اصػطيل االبت ػانش.. ودلةػت العيػوف 
 نؿ في صفا ها نا ال ت تطيل القلوب هنلم.بعضها بيظرات ته

لػػـ ي ػػف نػػا أدلػػ  بػػػم هايػػؿ  ػػه و.. ت نػػؿ ضػػػاري أختػػم التػػي  بتػػت صػػػرخشن 
 وي ل ت رأ ها نف رة..

 بـ تف ريف يا رينش؟
أف ػػػر ب ػػػػؿ  لنػػػػش قالهػػػػا هايػػػػؿ.. األنػػػػر نػػػػد خطيػػػػر يػػػػا ضػػػػارين وةليػػػػؾ أف -
 تتدخؿ..
ن ف يػا اآلف ال أ ػتطيل ال تخشي شػي او يػا أختػاا  ػ تدخؿ فػي الوقػت النيا ػب-

 أف أخطو بضل خطوات.. أنهلييي بعض الوقت يا رينش.
ألـ ت نل؟ ال لب نياور يعػزؿ أبػين ويتهػالؼ نػل أصػدقا م؟ والخػاؿ نشػعاف -

ييػػوي  ػػزو الرنػػؿ الطيػػب الػػذي ي تضػػيفيا؟ نػػاذا نػػرا فػػي الػػدييا يػػا رب؟  لهػػا نػػف 
 أبي؟ األفع  يوار.. أرأيت ناذا نرَّ رهيليا نف القبيلش ةل 

يا رينش.. ال تقولي ذلؾ.. إف أبػاؾ ضػعيؼ أنػاـ يػوارن وهػذا نػا نػرلا ضػعفم -
 ةليم وةلييا.

 وناذا تيوي فعلم اآلف يا ضاري؟-
 قلت لؾ أنهلييي بعض الوقتن و  فعؿ ال ثير. دةييي اآلف أياـ قلي و.-
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ن أرنػػوؾ يػػا أخػػي ف ػػر بهػػدود - واهلل إف نػػا هػػدث ألبػػي أبعػػد اليػػـو ةػػف ةييػػيل
 .ورويلش

   فعؿ يا أختاا.. واآلف تصبهيف ةل  خير.-
قفػػز ضػػاري نػػف فراشػػم  اللػػديغ ةيػػدنا  ػػنل أيييػػاو يت ػػلؿ فػػي  ػػ وف الليػػؿ إلػػ  

 أذييم. لهقتم رينش ذاهلشن وقالت بهلل:
 إل  أيف يا ضاري؟-
 أال ت نعيف يا رينش؟-
 بل .. إيم صوت الخلوج.. وناذا في األنر؟-
 نف ناد بها إل  هيا؟-

 قا لش:ضه ت رينش 
ةيػػدنا  يػػت نريضػػاو تهػػذي بػػالخلوجن أنػػر الشػػيخ أهػػد رنالػػم أف ينلػػب لػػؾ -

 خلوناون فقيدهان وربطها خارج الخينش.
اقتػػػرب ضػػػاري نػػػف الخلػػػوجن وأصػػػغ  نيػػػداو إلػػػ  أيييهػػػا الػػػذي ينػػػزؽ األ بػػػادن 

 ف ن ؾ بزنانها بقوةن وقاؿ بعد أف أطلقها نف ةقالها:
 روحػػ  وظمػػت فػػروح الرمػػوجطا ػػت ف

 
 وال ا ػػػػػػد ال ػػػػػػال    ػػػػػػ    الػػػػػػون ن 

 

 انػػدمؿ فرحػػ  ع ػػب مػػا فػػاف م فػػوج
 

    ػػػػػػػػ   ر  ػػػػػػػػ  طاحػػػػػػػػت نػػػػػػػػن ن 
 

 عهػػػػد منػػػػ  عػػػػالظمـ  فػػػػواد منػػػػروج
 

 ومنا ػػػػػػػػر الحػػػػػػػػؽ  العهػػػػػػػػد د نػػػػػػػػ 
 

 ثـ تلفت إل  رينشن فوندها تب ي بهرقشن وتردد:
  ػػػػػػػػػػػػا ح ػػػػػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػػػػػرت أوحػػػػػػػػػػػػدؾ

 
 وأنػػػػػػػػػػػػػػػػت الفنػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػرواس

 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػار ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػدر مننػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ
   النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس و  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  مػػػػػػػػػػػدر  الػػػػػػػػػػػد ر  ػػػػػػػػػػػو ا أرفػػػػػػػػػػػدؾ
ر أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ   نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ    الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  دو 

ربػػػت ضػػػاري ةلػػػ   تػػػؼ أختػػػمن وطلػػػب نيهػػػا أف ترنػػػل إلػػػ  فراشػػػها فالصػػػبا 
 يتنط  ويتثادب.

  ايت اللهظات ثقيلش نلي ش باألوهاـ والهوانس والعواطؼ ةل  قلبم وةقلم..
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نر ن ػػيرة العشػػؽ الػػذي هػػؿ  ػػيبق  وأختػػم فػػي ضػػيافش هػػذا الشػػيخ ال ػػريـ لت ػػت
 أضياا؟

 أـ يشد الرهاؿ إل  هيث ينب لينيل األذا ةف هبم؟
هػػػؿ يػػػدفف هبلػػػم الػػػذي أخػػػذ يتعػػػاظـ  لنػػػا النػػػس يػػػد هػػػدوةن ويظػػػر فػػػي ةيييهػػػا 

 الدةناويف؟
أـ يظؿ نخلصاو لهذا الهب الطػاهرن نػدافعاو ةػف شػرؼ القبيلػش هتػ  ولػو  ػاف 

 الغزاة أخوالم؟
 لشيخ نرولح ةف هقيقش أنرا؟هؿ  يبوح لهايؿ وهدوة وهت  ل

أـ ي بقػػي هػػذا ال ػػر  انيػػاو فػػي قلبػػم الننػػزؽ وةقلػػم النشػػتت؟ أنعقػػوؿ أف ي ػػوف 
 نياور شيخاو ةل  قبيلتمن ويعزؿ أبين وربنا ي ونم اآلف أشد أصياؼ العذاب؟

 أيف هي ش أبي وه نتم؟ أيف الفر اف الذيف ال يرضوف ةل  ذؿ أبي؟
 او:ر ؿ ضاري الهواد بقدنم وصاح  اضب

 أشػػػػوؼ الػػػػد ر نػػػػو  الفػػػػدـ راس
 

 ونػػػػػػػػػاو  ر وطهػػػػػػػػػا و  ػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػراس
 

 أنػػا مػػا ظػػؿ  ػػ ر عنػػد  و  مػػراس
 

 أر ػػػػػػػػػػػػػد أعػػػػػػػػػػػػػد ؿ الما ػػػػػػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػػػػػػد  ا
 

ذ بػػػالخلوج قػػػد ةػػػادت إليػػػمن اقتربػػػت نيػػػم وأخػػػذت تػػػ ف بقػػػوةن  تلفػػػت ضػػػاري وا 
الن ػػها برفػػؽن وتنػػتـ بػػوهف: يهػػف  ريبػػاف أيتهػػا الخلػػوجن وربنػػا  ػػيظؿ  ػػريبيف إلػػ  

 هلل.نا شاد ا
تلفػت بتثاقػؿ ةيػػدنا  ػنل وقػػل خطػوات خلفػمن لقػػد  ايػت رينػػش ت ػير الهػػويي ن 

 تشـ ةبير األرض وةبؽ ال ناد بعنؽ نتيهدة.
 نا بؾ يا أختاا؟-
 نف ناد بالخلوج إل  هيا؟-
 ال أدري واهلل.. ةل  نا يبدو أيها ةادت لتند ن ذاو ةيدي.-
 أال ترنل إل  الخينش ألدهف  اقؾ بالنرهـ؟-
  ل فاله يـ نهادي  ي تي هذا الصباح.  رن-

*** 
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(96) 
 

أخػػػذ اله ػػػيـ نهػػػادي يفهػػػص بنهػػػارة  ػػػاؽ ضػػػاري النتورنػػػش والنزرقػػػشن ففتػػػؿ 
 شاربيم ال ثيفتيف ضاه اون وقاؿ:

 أهند اهلل  ثيراون و بلهم طوي و يا ولدي.-
 الهند هلل لم الفضؿن ولؾ الش ر أيها اله يـ.-
 يف البتر وقت ض يؿ.واهلل يا ولدي بيف  اقؾ وب-
 ناذا تقوؿ؟-
إيها الهقيقش. إيها أصعب هالش   ر نرت ةلي طواؿ هياتي. ةظػـ نفتػتن -

 ونرح يازؼن ورطوبش وةفويش..
 و يؼ تراها اآلف؟-
إيها بخيرن وقد زاؿ الخطر.. صهيا أف هالش العرج  ت زنؾ ل يؾ  ػتعتاد -

.  ؿ نا أطلب م نيؾ أف ت تنر ةلػ  وضػل ةليهان و تخؼ  ثيراو ةيدنا يزوؿ التوـر
يػاؾ ور ػوب  النرهـ ةليها قبؿ أف تيػاـ أنػا فػي اليهػار فعليػؾ بال نػادات ال ػاخيشن وا 

 الخيؿ أو ال ير في الوقت الهاضر.
 ل ييي ال أ تطيل أف أظؿ ه ذا؟-
 أياـ فقط ويزوؿ التوـر وترهؿ الزرقش ةف  اقؾ.-
   هاوؿ قدر نهدي أيها اله يـ.-

ا فطػػػارن ووضػػػعتم أنػػػاـ ضػػػارين ورشػػػقتم ب ػػػهاـ  نػػػادت هػػػدوة هانلػػػش طعػػػاـ
 ةيييها قا لش:

 هنداو هلل ةل    نتؾ يا  بل.  يؼ تراا أيها اله يـ؟
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 قاؿ اله يـ نهادي نفاخراو:
أيا يابيتي والهند هلل لـ أخ ر نعر ش في  ػاهش الطػب أبػداو. ا ػ لي  ػؿ شػيوخ 

 ػػ  وف إف شػػاد اهلل فػػي  القبا ػػؿن  ػػي تيؾ النػػواب بػػ ييي يعنػػش وهبهػػا اهلل ل ػػـ.  ػػداو 
الطريؽ إل  قبيلش الشيخ نياورن لقد طلبيي ذلػؾ الشػيخ ألةػالل شػيخاو نػف القبيلػش قػد 

   ر هوضم..
 رت في ن د ضاري قشعريرة ارتنؼ نف هولهان فقػاؿ لػم بلهفػش: ألػـ يػذ روا 

 لؾ ا ـ ذلؾ الشيخ الن  ور؟
اف صػهراو للشػيخ ال يهنيي اال ـ قدر نا تهنيي الهالش.. ل ػف قيػؿ لػي أيػم  ػ-
 نياور..

ارتنفت رينشن وقد أن  ت رأ ها ب لتا يػديهان وهاولػت أف ت ػتـ صػرخش ل يهػا 
 لـ ت تطلن فصوتت رانفشن وهنلقت ةيياهان وتشينت أيانلها.

 فزع اله يـ نهادين وصاح:
 نا هذا؟ إف هالتها ت تدةي النعالنش فوراو.-

 ا  و:أخرج اله يـ نف خرنم زنانش شرابن واقترب نيها ق
 اشربي يا بيتي قلي و نيمن فميم ي  لف األلـن ويهدل الروع.-

 صاهت رينش وهي نا تزاؿ تن ؾ رأ هان والدنوع تيهنر نف ةيييها ندرارة:
 ال أريد شراباو.. ال أريد أيها اله يـ.-
 ل يم ضرورين هيلا اشربي قلي و نيم اآلف.-

 يعتصرا: يظرت هدوة إل  ضاري ن تغيثش فصاح ب ختمن واأللـ
ال  ضبت ةليؾ.-  رينش ينب أف تشربي الدواد وا 

  يت رينشن وشربت قلي و نف الدوادن فطلب نيها ضػاري أف تخػرج نػل هػدوة 
 خارج الخينش ريثنا ي ت نؿ ة نم..

 أ يدت رينش رأ ها ةل   تؼ هدوةن وخرنتا..
 وقؼ ضاري ةل  قدنيم قا  و:

يػػػراون وأشػػػار إلػػػ  نيطقػػػش نػػػا فػػػوؽ أيهػػا اله ػػػيـ.. إف هػػػذا النيطقػػػش تػػػملنيي  ث-
 ال عبيف بقليؿ.

 ضهؾ اله يـ نهادي قا  و:
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إيها النيطقش الصعبشن وشناةتؾ فػي تهنػؿ األلػـ تنعلػؾ خػ ؿ فتػرة قصػيرة -
نعاف  إف شاد اهللن ول ف أريػد أف أ ػ لؾ: هػؿ  ػبؽ ألختػؾ أف نادتهػا تلػؾ الهالػش 

 نف التشيل والرنفش؟
ب فػػػػي ذلػػػػؾ بػػػػرد الليػػػػؿن إيهػػػػا لػػػػـ تػػػػيـ ليلػػػػش ال.. إيهػػػػا أوؿ نػػػػرةن ولعػػػػؿ ال ػػػػب-

 البارهش..  ايت تت نؿ ال ناد وتدةو لي.
ال أةتقد يا ولدي.. ةل   ػؿ ايتبػم إليهػان و ػ زور نا ن ػادو ألطنػ ف ةلي نػا -

 قبؿ ال فر.
 ونت  ال فر يا ةناا؟-
 نل الفنر إف شاد اهلل.-
 وهؿ  تطوؿ  يبتؾ؟-
 اهلل أةلـ يا ولدي-
 ور أيها اله يـ؟وهؿ تعرؼ الشيخ نيا-
 ال واهللن ولـ أ نل بمن وال يهنيي ذلؾ أبداو.-
 ترنل بال  نش إف شاد اهللن وأرنو أال تطوؿ  يبتؾ.-
  لنت يا ولدي.   ةود ن ادو.-

خػرج اله ػيـ نهػػادي وهػو يف ػر بهالػػش رينػش التػي أذهلتػػمن فػالبرد ال يػمدي إلػػ  
ن فهرولػػت هػػدوة إلػػ  نػػا للػػت إليػػمن وظػػؿ يب ػػنؿ ويهوقػػؿ هتػػ   ػػاب ةػػف األيظػػار

 رينشن وةادت بها إل  الخينشن وهي تت ادؿ:
 ناذا هؿ باله يـ؟ فقاؿ لها ضاري ضاه او: هالنا ييتهي نيي يبدأ ب ختي.-
 لف يصيب نا إال الخير.-
 أيا ةل  ثقش يا هدوة طالنا أيت تقفيف إل  نايبي.-

 أخفضت هدوة رأ ها ا تهيادون وابت نتن وقالت:
 أال تريد شي او؟-
 أريدؾ دا ناو إل  نايبي.-
 نا تشاد شريطش أف تلتـز بتعلينػات اله ػيـ النهػادين واةػذريي اآلفن فػ ني -

 تيتظريي.
 هناؾ اهلل ورةاؾ يا هدوة.-
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 ايت رينش قد ايزوت في ر ف بعيد ةف الخينش تف ر.. ياداها ضاري بصػوت 
 ةاؿن فنادت ن رةش.

  دت أف ت شفي أنريا يا رينش. ناذا دهاؾ؟.-
 يس بيدي يا أخي.. إيم أبي.. أبوؾ يا ضاري؟!ل-
 أةرؼ نيداو. ل ف ليس ه ذا تعالل األنور؟-

ا ػػػػنعي نيػػػػداو إف رأيػػػػت أيػػػػؾ ال ت ػػػػتطيعيف اال ػػػػتنرار نعػػػػين ف  ر ػػػػلؾ نػػػػل 
 اله يـ النهادي إل  أبيؾ.

 ال. لف أةود إال برفقتؾن ويشنت رينش طوي و.-
 إذف الزني الصنتن وتشنعين وا نعي:-

 الحػػػػػػػ   ػػػػػػػاذف ام مػػػػػػػالو فتػػػػػػػػاؿ
 

 أمر الرػػػػػػالؽ   ػػػػػػ روكػػػػػػؿ شػػػػػػ ل  ػػػػػػ
 

 مػػػػػػػػا  همػػػػػػػػؾ ام ز ػػػػػػػػف ا عمػػػػػػػػاؿ
 

ف شػػػػػػػػػػػػال ر ػػػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػػػ   ر ػػػػػػػػػػػػر  وا 
 

 وف ػػػػػد   ػػػػػا ر  ػػػػػ   شػػػػػ   ال ر ػػػػػاؿ
 

 نك ػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػد ر أشػػػػػػػػػػ ت الط ػػػػػػػػػػر
 

   ت فػػػػػػػػ    ػػػػػػػػال  دمػػػػػػػػ   مػػػػػػػػاؿ
 

 والمػػػػػػػ   حػػػػػػػالت  مػػػػػػػا   ػػػػػػػدر  ح ػػػػػػػر
 

 صبر ننيؿ وباهلل الن تعاف يا أخي.-
 افػش ونوههػان ف  ػر الهػوض لػيس  ػه و. إف  أخذ ضاري يقلب األنور ةلػ 

أبي قد يصبا ةانزاون ويوار  تتر م إف لـ ت ف تر تمن فهؿ يا تػرا العيػود نػا زالػت 
فػػي القبيلػػش؟ أـ أف أباهػػا قػػد ا ػػتردها؟ ليتهػػا تظػػؿ لتعتيػػي بوالػػدي.. إف هد ػػي يم ػػد 

 أيها نا زالت هياؾ لـ ترهؿ نل أبيها. يا رب  اةد أبي في نهيتم.
 ونلبش  بيرة في الخارج نعلت ضارياو يصيا برينش: أصوات

 ايظري يا أختاا ناذا هدث؟-
 إيم الشيخ نرولح وهايؿ وطرناح في طريقهـ إلييا.-

يهػػػػض ضػػػػارين وا ػػػػتعد لن قػػػػاتهـن وةيػػػػدنا ت نػػػػؿ ونػػػػوههـ شػػػػعر بايقبػػػػاض 
  ريبن ودوار يعبث برأ م.

 هنداو هلل ةل    نتؾ يا ةناا..  يابؾ أقلقيا واهلل.-
هنداو هلل ةل    نتؾ أيت يػا ولػدي. واهلل لػـ تفػارقيي أيػت وأختػؾ فػي هلػي -
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وترهػػػػالين و يػػػػت ةلػػػػ  ثقػػػػش أ يػػػػدة بػػػػاله يـ النهػػػػادي وقدرتػػػػم العنيبػػػػش فػػػػي تنبيػػػػر 
ال  ػػورن ونعالنػػش النػػروح البليغػػشن وهػػا أيػػت والهنػػد هلل تعافيػػت. هػػدثيي اآلف ةػػف 

 أخبارؾ.
ا ةنػػاا الػػذي  ػػيهدثيي ةػػف أيػػا و أختػػي بخيػػر طالنػػا يهػػف ةيػػدؾن وأيػػت يػػ-

 رهلتؾ إل  ةرب الشيخ شع فن أتني  أف ت وف قد وفقت في ن اةيؾ الهنيدة.
نلػػػس الشػػػيخ نػػػرولح إلػػػ  نايػػػب ضػػػارين وقػػػد تنل ػػػم الهػػػـن أنػػػا هايػػػؿ فنلػػػس 

 ني ل او رأ من يتشا ؿ  ذباو بطرؼ  وفيتم..
 نا بؾ يا ةناا؟!-
 ػفل لػم  ػؿ هػب وتقػديرن لقد لبيت دةوة الشيخ شع ف شػيخ الهوانلػش الػذي أ-

 هدثيي ةف التهالفات التي أ ةليت ضدان وضدي.
 ضدؾ وضدا؟!-
يعـ يا ولدي. ذهبت إل  الشيخ صػفوؾن ورنوتػم أف ي ػوف فػي هػؿ نػف هػذا -

التهالؼ الشريرن فوةديي خيراو نقابؿ أف أ فيم شر الشيخ شع فن ولنػا قلػت لػم إف 
 ػػـن وقػػاؿ اآلف   تصػػالا أرضػػي بنػػا هوتػػم نػػف نػػاد ونرةػػ  هػػي تهػػت تصػػرفم ابت

 نعم.
قلػػت لػػم: إف النػػرادلة قػػـو الشػػيخ نشػػعاف ييػػووف  زويػػان ف نػػاب: لػػيس لػػي قػػدرة 

 ةل  نوانهتم اةذريي ف يا ةل  الهياد.
 وناذا تيوي فعلم يا ةناا؟-
 ػػػ ةتند ةلػػػ  اهلل وةلػػػ  فر ػػػايي. لػػػف أهػػػانـ أهػػػداون و ػػػ  وف فػػػي نوقػػػؼ -

خػػواؿ هايػؿ شػػيخ النهي ػػف لييضػػنوا النػدافل ةػػف يف ػػم وأهلػػمن و  ر ػؿ فػػي طلػػب أ
 إلييان فنراةييا ونياهيا والهند هلل وفيرة.

 قاؿ هايؿ نتيهداو:
 لف يوافقوا يا أبتين وأراهف ةل  ذلؾ.-
 ػػينبروف ةلػػ  ذلػػؾ يػػا ولػػدي. أيػػا ةلػػ  ثقػػشن أليهػػـ نه ػػوبوف ةلػػ  قبيلػػش -

 الشيخ شع ف.
 قاؿ ضاري ن تغرباو:

 هؿ توند نش لش بيي نا؟-
رولحن وهػػدؽ فػػي دقػػا ؽ التػػراب طػػوي ون ثػػـ رفػػل رأ ػػم ةاليػػاون صػػنت الشػػيخ نػػ
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 وقاؿ:
 ػػؿ النشػػ لش يػػا ولػػدي أف الشػػيخ نهي ػػف خػػاؿ هايػػؿ أراد ابيتػػي هػػدوة لولػػدا -

 /نيادي/ ولـ ألب طلبم.
 صنت ضاري والتقت ةيياا ةييي هايؿ الذي قاؿ بخبث:

لػػػو ةرفػػػت نيػػػادي يػػػا أخػػػي لفصػػػلت رأ ػػػم ةػػػف ن ػػػدا. إيػػػم شػػػريرن وقػػػاطل -
يؽن وال يتورع ةف ارت اب أيش هناقش تروي  را زا و رورا.. ةيدنا ناد نل أبيػم طر 

إلييػا  ػاف يتهػػدث نػل أبػػي با ػتع دن و ػػاف أبػوا ي ته ػػف   نػمن  نػػا  ػاف راضػػياو 
 ةف أفعالم. قاؿ ألبي وقتذاؾ:

ا ػنل يػا أبػا هايػؿ.. ةليػؾ أف تفخػػر بػين ولقػاد ذلػؾ فعليػؾ أف تػدفل البيتػػؾ -
ؿ يصػػػيبها نػػػف الشػػػياا وا بػػػؿ ال لنػػػف أف ي ػػػوف يصػػػيبها فػػػي ةيػػػدنا تػػػزؼ إلػػػي  ػػػ

 القبيلش...
 ضهؾ والدي ةيدنا أيه  نيادي هديثم قا  و:

ا نل يا نيادي: أفخر بؾ ةيػدنا ت ػوف رنػ و شػهناو  رينػاون وأرا أيػؾ لػـ تبلػغ 
نبلػػػغ الرنػػػاؿ الشػػػرفاد. نػػػا زلػػػت   نػػػاو هتػػػ  فػػػي طريقػػػش هػػػديثؾ نعػػػين وابيتػػػي ال 

 ج إال نف رنؿن أفهنت يا بيي؟تر ب في الزوا
صػػاح الشػػيخ نػػرولح بولػػدا قػػا  و: يػػا بيػػي ال داةػػي لنثػػؿ هػػذا ال ػػ ـ.. إ رانػػاو 
ف لػـ يػ ت ي ػوف قػػد فعليػا نػا أنػ ا الضػػنير  ألنػؾ إف نػاد إلييػا  يه ػف وفادتػػمن وا 

 والونداف ةلييا. وقؼ ضاري قا  و:
ف يبقػوا صػانديف يا ةناا.. أيت طيب القلبن ةظػيـ الخلػؽن وأنثالػؾ ينػب أ-

في ونم  ؿ اليوا ػبن فػاهلل لػف يضػيعهـ.. أنهليػي بضػعش أيػاـ  ػ  وف فػي خػدنتؾن 
و  درب فر ايؾ ةل  فيوف القتاؿ وا ػتخداـ ال ػ حن و ػتندهـ إف شػاد اهلل أ ػوداو 

 يرفعوف الضيـ ةف قبيلتهـن وةف  ؿ نظلـو في أي ن اف تونههـ إليم.
ب ػػرةش و ػػ راؾ  نػػا هػػدثتيي ةيػػؾ  بػػارؾ اهلل فيػػؾ يػػا ولػػدي. لنػػؿ أف تشػػف -
 رينش..
 ناذا قالت ةيي رينش يا ةناا؟-
  لها ف تنيبؾ.. أ تودةؾ اهلل..-

 نا أف رهؿ الشيخ نروح وهايؿ هت  أن ؾ ضاري  تؼ رينش قا  و:
 ناذا قلت للشيخ نروح يا رينش؟-
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قلػػػت لػػػم  ػػػؿ الخيػػػر يػػػا أخػػػين و ػػػت وف هتنػػػاو فػػػارس الفر ػػػافن وةلػػػ  يػػػديؾ -
 ش  ؿ ظالـ  و ادر. ت وف يهاي

تصػػبب العػػرؽ  زيػػراو نػػف ونػػم ضػػارين وخػػرج نػػف الخينػػش ينػػرل قدنيػػم نػػرلاون 
 فلهقت بم رينش قا لش:

ف لـ تعدن ف  خبر اله يـ نهادي.-  ارهـ يف ؾ يا أخين وا 
توقؼ ضاري و ادؿ يف م: ترا أيف أيت أيها اله يـ؟ لقد نض  زنف طويػؿ 

 ةل  ذهابؾ..
ش.. أر ػػػلي إلػػ  رنػػاد أريػػدا أف يتقصػػ  لػػػي صػػاح ضػػاري فنػػ ة: رينػػش.. رينػػ
 أخبار اله يـ النهادي إيي بهانش إليم.

  نا تشاد يا أخين ول ف ةليؾ أف تعود إل  فراشؾ اآلف.-
رنػػل ضػػاري إلػػ  فراشػػم.. تصػػبب العػػرؽ نػػف ونهػػم بغػػزارةن وأخػػذ يػػ ف أيييػػػاو 

و ػػادةن نتقطعػاو.. لػػؼل رأ ػػم بمه ػػاـ فػي  وفيتػػمن وشػػعر بػػدوار  ريػبن فات ػػ  ةلػػ  ال
 وياـ يوناو قلقاو..

 ايػػت  ػػاقم تملنػػمن ر ػػـ أف الػػوـر قػػد  ادرهػػا إال نػػف نيطقػػش العرقػػوبن و ػػاف 
يشعر أف  ػاقم قػد تشػف  بعػد بضػعش أيػاـن وأف ال ػير الطويػؿ يملنػم.. إذاو ةليػم أف 
ين ث فػي الفػراشن وال يغػادرا إال لهانػشن لي ػتطيل أف يػمدي دورا ةلػ  أ نػؿ ونػم 

 التي يتعرض لها الشيخ نروح.. في نوانهش النتاةب
ال يعػػػرؼ  ػػػـ  ػػػاةش نػػػف الوقػػػت ا ػػػتغرؽ يونػػػم أليػػػم ةيػػػدنا فػػػتا ةيييػػػم  ػػػاف 
اله ػػيـ نهػػادي نال ػػاو بنايبػػمن وقػػد تشػػا ؿ بخلػػط بعػػض األدويػػش.. رفػػل رأ ػػم بقػػوة 

 ةيدنا رلا قا  و:
 لـ ت خرت أيها اله يـ؟-
  اف ال بد لي نف البقاد هت  يناح تنبير ال  ر.-
 ف ال  ر في ةظـ الهوض  بيراو؟وهؿ  ا-
أتػػدري يػػا ولػػدي؟ واهلل لػػوال توفيػػؽ نػػف اهلل  ػػبهايم وتعػػال ن وقػػوة تهنػػؿ ذلػػؾ -

الشػػػيخ لنػػػا ينهػػػتن يػػػا اهلل نػػػا أشػػػد ةزينتػػػم! نػػػا أقػػػوا إرادتػػػم! ونػػػا أةظػػػـ  بريػػػادا 
 وشنوخم! ونا أقواا في نوانهش النصاةب! لقد ذ ريي بؾ واهلل.

 ألـ ي ف لم زونش ترةاا؟-
 لقد طلقهان فهي ال بب في  ؿ لالنم ونعاياتم.ال -
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 ونف يرة  شمويم إذف؟-
 خادـ يدة  نزاع وزونتم. نزاهنا اهلل  ؿ خير.-
 و يؼ تر تم؟-
ال أخفيػؾ يػػا ولػػدي إيػػم يهنػػؿ اآلف نػػف الهنػػـو نػػا تيػػود ةيهػػا النبػػاؿ..  ػػاف -

تم و ػؿ نػا يهدثيي هديثاو أب ايي واهلل.. فقد ذلؾ الشيخ ولديم وزونتػم وثروتػم وشػيخ
 ينلؾن وهو ليس أ فاو ةل  الناؿ واله ؿ والشيخش.. أتعرؼ ناذا قاؿ لي:

 ناذا قاؿ يا ةناا؟-
 حنػػػػػػػػػػػ تن   ػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػؿ

 
 وحنػػػػػػػػػػػػػػػ ت روحػػػػػػػػػػػػػػػ   ت مػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 ال ارحػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػػت  الم ػػػػػػػػػػؿ
 

 حا ػػػػػػػػػد ع ػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػار  ور مػػػػػػػػػ 
 

 و د  وحػػػػػػػػػرا هـ  د ػػػػػػػػػد الح ػػػػػػػػػؿ
 

 وع ػػػػػػػػػ هـ  ػػػػػػػػػ  حشػػػػػػػػػم  و  مػػػػػػػػػ 
 

  ػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػوت و  أفػػػػػػػػد تعم ػػػػػػػػؿنو 
 

 وع ػػػػػػػػػرات نو ػػػػػػػػػ  تم ػػػػػػػػػ   ه مػػػػػػػػػ 
 

 مػػػػا أر ػػػػد ال نشػػػػؼ دمعػػػػ   منػػػػد ؿ
 

 منػػػػػػػػات  العوفػػػػػػػػ   ػػػػػػػػار     مػػػػػػػػ 
 

  اف اهلل في ةويم. وناذا هدث للشيخ نياور؟-
 قاؿ لي أرنوؾ أف تبذؿ قصارا نهدؾ لشفا م ر ـ نا بييي وبييم.-
 ألـ يهدثؾ ةف  بب   را؟-
ـ ةانلػػػم بلػػ ن قػػػاؿ إيػػػم هػػػاوؿ الهػػػربن فػػػانتط  صػػػهوة فر ػػػمن ول ػػػف أهػػػده-

بطلقش ياريش   رت  ػاؽ الفػرسن ف بػتن وقػذفت الشػيخ ةلػ  صػخرة  ػببت لػم هػذا 
 ال  رن واآلف هدثيي ةف أهوالؾ.

  نا ترايي أتناثؿ للشفاد بفضؿ اهللن وبفضؿ رةايتؾ وةيايتؾ.-
 الهند هلل.. ل ييي أراؾ نهنوناون وفي ةيييؾ ألؼ  ماؿ؟-
القبيلػػػش نػػػف نػػػراد التهالفػػػات هنػػػي اآلف أيهػػػا اله ػػػيـ ذلػػػؾ الخطػػػر النهػػػدؽ ب-

 الناريش اآلف بيف القبا ؿ.
ال تخػػؼ ةلػػ  الشػػيخ نػػرولح.. هاولػػت بعػػض القبا ػػؿ نيػػذ  ػػييف إزةانػػم فلػػـ -

تفلػػػا.. ا ػػػتطاع ب خ قػػػم و رنػػػم وةدلػػػم أف يهصػػػف قبيلتػػػم. أيػػػت ال تعػػػرؼ الشػػػيخ 
أليػم لػـ نروح نيداو. ا  ليي أيػا.. إيػم نػف خيػرة رنػاؿ الباديػشن و ػاف اهلل نعػم دا نػاو 
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يمذ أهداو بؿ ةل  الع س لم أياد بيضاد ةل   ؿ نف ةرفمن وةاش في هناا. هػذا 
 الناؿ واله ؿ الذي تراا بيف يديم ليس لم.. إيم لفعؿ الخير.

 ل ف الوضل هذا النرة نختلؼ أيها اله يـ؟-
 ناذا تعيي يا ولدي؟-
نػػ د أهلهػػا نيهػػان واال ػػت- ي د ةلػػ  هيػػاؾ خطػػش نػػدبرة لغػػزو هػػذا القبيلػػشن وا 

 خيراتها بالقوة.
لف ي ػتطيل أهػد... ألييػا  ػيدافل ننيعػاو ةيهػان  يضػهي ب ػؿ نػا ينلػؾ نػف -

أنلهػػان  ػػيهنؿ ال ػػ ح فػػي ونػػم الغػػزاة الطػػانعيفن فالشػػيخ ينلػػؾ ن ػػتودةاو ألهػػدث 
أيواع األ لهش  نا أةلـن و ػينتلؾ  ػؿ فػرد نػف القبيلػش قطعػش  ػ ح يػدافل بهػا ةػف 

 ولدي؟ أرضم وةرضم.. ال تخؼ يا
أيها اله يـ:  يت دا ناو الفارس األوؿ في قبيلتػين وقػد وهبيػي اهلل قػدرة فا قػش -

ةلػػ  ا ػػتعناؿ ال ػػ حن وال ػػر والفػػر وخػػداع األةػػداد وقيػػادة الفر ػػاف يهػػو اليصػػرن 
 أال أ تطيل أف أمدي خدنش ل ـ؟

لػػػيس اآلف يػػػا ولػػػدي.. ربنػػػا بعػػػد بضػػػعش أيػػػاـن و ػػػ  وف أوؿ الفر ػػػاف الػػػذيف -
 ل  يديؾ فيوف القتاؿ.. نا زلت أه ف الت ديد والقيص.يتلقوف ة
 بؾ الخير يا ةناا..-
واآلف ةليػػػؾ أف ترتػػػاح قلػػػي ون ألف لػػػدي أةنػػػاالو أخػػػران  ػػػ ذهب ألدا هػػػػا.. -

 ا تودةؾ اهلل.
 نا إف خرج اله يـ نهادين هت  ة  صوت رينش بالب اد..

  في ةف الب اد يا رينش.. ال تفضهييا.-
 نهادي؟!أنا  نعت اله يـ -
 ػػػنعت  ػػػؿ  لنػػػشن فاصػػػبري يػػػا أختػػػاا.. لػػػف يطػػػوؿ األنػػػرن ةلييػػػا اآلف أف -

ػػػم ب ػػػود نهنػػػا  ػػػػاف  يهنػػػي الشػػػيخ نػػػرولح نػػػف الخطػػػرن فلػػػػف أ ػػػنا ألهػػػد أف ين ل
نصػػدران وواهلل لػػو اضػػطريي األنػػر لقتػػؿ خػػالي وأوالدان ف ػػ فعؿ نػػف أنػػؿ أف يظػػؿ 

 ح شانخاو.. أفهنت؟الخير والهب والوفاد خالداو.. نف أنؿ أف يظؿ الشيخ نرول 
 فهنت نا تعيي يا أخي. -
 ان هي دنوةؾ إيي أ نل صوت هايؿ يقترب نيا.. هيا ب رةش..-

تيهػػيا هايػػؿ قبػػؿ أف يػػدخؿ الخينػػش. وقػػؼ ضػػاري ةلػػ  قدنيػػم وصػػاح بػػ ةل  
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 صوت:
 تفضؿ يا هايؿ..-

 نلس هايؿ بالقرب نف ضارين وقاؿ:
 ناذا قاؿ لؾ اله يـ نهادي؟-
 هلل.قاؿ خيراو إف شاد ا-
 هنداو هلل ةل    نتؾ.-

 ألق  هايؿ ب رةش يظرة ةل   اؽ ضارين والن ها ب يانلم...
 هؿ تشعر ب لـ؟-
 ال-

 يقلؿ هايؿ أصابعم هت  وصلت إل  صدرا..
 أال يوند ألـ هيا؟-
 ال. ل ف خلؼ األض ع نعارؾ ال تيتهي.-

 ضهؾ هايؿن واهتضف رأس ضارين وقبللم..
  وف الهب والوداد يا أخي.لف ت وف هياؾ نعارؾن بؿ  ي-

 ألق  هايؿ يظرة ةنل  ةل  ونم رينشن فرشقتم بيظرة تغيي ةف ال لـ.
تيبم ضارين وطلب نف رينش أف تنلػس بنايبػمن ففعلػت. قػاؿ ضػاري: إف فػي 

 ةيييؾ يا هايؿ ه ايشن أفصا ةيها يا أخي.
 ي لس هايؿ طرفمن ولـ ييبس ببيت شفش.

 نا بؾ يا هايؿ؟! أراؾ  اهناو؟-
  شيد يا أخي ي در الصفو  وا الخوؼ نف ةدـ تهقيؽ األه ـ.ال-
 هدثيا إذف ةف بعض أه نؾ.-
 أخش  نف الفشؿ يا أخي.-
 ال تخش شي اون قؿ وال تخؼ.-
  ؿ نا أهلـ بم يا أخي أف ت وف رينش هليلش لي ةل   يش اهلل ور ولم.-
 هذا نفان ة لي يا هايؿ. ةل   ؿ هذا رينش ت نعؾ والرأي رأيها.-

 وقفت رينشن وأخذت تعبث بظفيرتهان وقالت:
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ا نل يا هايؿ.. واهلل لف أند نػف هػو أفضػؿ نيػؾ زونػاون فػمف أردتيػي  ػداداو -
ف أردتيػي ةػف هػب و ػد  لنػفن  لديف طوؽ أةياقيا نيذ أشهرن فها أيذا بػيف يػديؾن وا 

 فتنهؿن أنانيا هلـ لـ يهققم بعد..
د  لنفن وأيػا طػوع يػديؾ وأنػرؾ.. ال يا رينش.. واهلل نا أردتؾ إال ةف هب و -

  ؿ نا أتنياا اآلف نوافقتؾ.
 وضل ضاري يدا بيد هايؿ قا  و:

 لف ت وف رينش إال لؾن ف رنو أف تتنهؿ  نا قالت لؾ.-
   يتظرن وش راو ل نان واهلل إيي أرا يف ي اآلف أ عد إي اف في الدييا.. -
النوت.. ثػؽ بػي يػا أخػين يا هايؿ يهف أ رة واهدةن ولف تفرقيا األقػدار إال بػ-

وا ػػػنعيي نيػػػداو: الخطػػػػر نػػػا زاؿ يهػػػدديان وقػػػػد أيعػػػـ اهلل ةلػػػي بقػػػػدرة ةلػػػ  القتػػػػاؿن 
 ونعرفش بفيويمن أرنوؾ اننل لي الفر اف نيذ صباح الغد  ي أقـو بتدريبهـ.

 ل ف  اقؾ لـ تبرأ بعد؟-
 ال تخؼ..    وف  داو بخير إف شاد اهلل.-
 بتؾ. اطن ف.  شاور أبي في األنرن و  يفد ر -
 

*** 
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لػػػـ يوافػػػؽ الشػػػيخ نػػػرولح ةلػػػ  طلػػػب ضػػػاري إال بعػػػد شػػػفا م تنانػػػاون وضػػػنايش 
اله ػػيـ نهػػادي ونػػرت األيػػاـ بطي ػػش ثقيلػػشن و ايػػت النفانػػ ة أذهلػػت الشػػيخ واله ػػيـ 
وونػػػوا القبيلػػػش لنػػػا أبػػػداا ضػػػاري نػػػف براةػػػش فػػػي الفرو ػػػيش وفيػػػوف القتػػػاؿ وا ػػػتخداـ 

ل ػػػر والفػػػرن ونقاتػػػؿ شػػػناع يه ػػػف الطعػػػف والنراو ػػػش. تنػػػتـ ال ػػػ ح.. فػػػارس فػػػي ا
 الشيخ نروح وهو يراقبم:

 صدقت رينش واهلل في  ؿ  لنش قالتها ةيم.-
 ػػاف هايػػؿ يتلقػػ  التػػدريب ةلػػ  يػػدي ضػػارين و ػػاف اله ػػيـ وطرنػػاح ورنػػاد 

 وهت  الشيخ نفوز و ثيروف.
اال ػتيعاب وقعت ةييا ضاري ةل  فارس في القبيلش ينتلػؾ نقػدرة ةنيبػش فػي 
 والتطبيؽن فرلا أه و ألف ي وف يا بم في النلنات.. إيم الفارس )ورداف(

 اف ورداف شاباو فػي نثػؿ  ػف ضػارين ل يػم بعػيف واهػدةن فقػد ةييػم فػي رهلػش 
قػػيصن و ػػاف ينيػػؿ  وفيتػػم ليغطػػي ةييػػم النفقػػودةن ويطلػػؽ صػػيهش تفػػزع النقػػاتليف 

 ةيدنا يقاتؿ..
بػػ لؼ رصاصػػش.. إيهػػا تػػدب الرةػػب فػػي صػػيهش قػػاؿ ةيهػػا ضػػاري نػػرة: إيهػػا 

 أصلب النقاتليف ةوداو.
نػػرت األيػػاـ والليػػالي وضػػاري يػػدرب الفر ػػاف صػػباح ن ػػاد.. صػػاح بػػم هايػػؿ 

 نرة:
 ارهنيا يا أخي لقد أيه تيان وقطلعت أيفا يا..-

 و اف الشيخ نروح يرد:
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ال ترهنهـ يا ولدين وال ت نل   نهـ.. ل ف ي قطوا إةيػادو ةلػ  يػديؾ خيػر -
 نف أف يت اقطوا ةل  أيدي األةداد..

 فينيب ضاري:
 خ ئ العدون وال  يت واهلل إف ا تطاع أف يقهر ـ.-
يػػا ولػػدي إف ةػػدويا تهػػالؼ نػػل قبا ػػؿ فر ػػايها يفػػوؽ ةػػدد فر ػػاييا ةشػػرات -
 النرات.
يػػػا ةنػػػاا لػػػيس اليصػػػر بالعػػػدد.. النهػػػـ ةيػػػدي إرادة القتػػػاؿن وهػػػب التضػػػهيش -

 رب هت  األطفاؿ ألنعلهـ أبطاالو.والفدادن ولؾ ةلي ب ييي   د
 بارؾ اهلل فيؾ يا ولدين لف يي   صييعؾ أبداو.-
ال يػػا ةنػػاا.. أيػػا النػػديف ل ػػـ بهيػػاتي وهيػػاة أختػػين ولػػف أ ػػتطيل  ػػداد هػػذا -

 الديف نا هييت.
ال تقػػؿ هػػذا يػػا ولػػدي فػػو اهلل أيػػت لػػدي فػػي نيزلػػش هايػػؿن ورينػػش أخػػت هػػدوةن -

را  ػػؿ يػػـو ةلػػ  هػػذا اليعنػػش ال بيػػرة التػػي وهبيػػي لقػػد أيعػػـ اهلل ةلػػي ب نػػان و  شػػ 
 إياها..

 واآلف هيا يا ولدي أطلؽ  راههـن أريد أف أهدثؾ وهاي و هديثاو خاصاو.
  نعاو وطاةش يا ةناا.-

بعيداو ةف الخياـن وةؿ رابيش خضراد نلس الشيخ نػروح ونلػس أنانػم ضػاري 
 وهايؿ.

طوطػاو تػدلؿ ةلػ  نػدا تيهد الشػيخ نػروحن وأخػذ يخػط بعصػاا ةلػ  األرض خ
 قلقم.. قاؿ بعد ألي:

 ا نعا نيداو نا أقولم:-
لقػػد ورديػػي خبػػر نفػػادا أف نهػػاوالت تنػػري  نبػػار الشػػيخ شػػع ف ل يضػػناـ 

 إل  تهالؼ الز يب والنفاليا ضد النهي ف وضديا.
 ألـ يعدؾ الشيخ شع ف بالوقوؼ ةل  الهياد يا ةناا؟-
 صرتمن فغيلرت قياةاتم..بل  ول ف أخش  أف ت وف الضغوط قد ها-

 وقؼ هايؿ قا  و:
 نا رأيؾ يا أبي أف أذهب إليم ألقؼ ةل  الهقيقش؟-
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 قاؿ ضاري:
يػػا ةنػػاا إيػػي أرا أف تر ػػؿ إليػػم وفػػداو يرأ ػػم الشػػيخ نفلػػوزن ويضػػـ  ػػ و نػػف -

 هايؿ وورداف واثييف لخريف تختارهنا نف ونوا القبيلش.
 ال أهد  وايا.ال يا بيي..   ذهب إليم بيف ي نل طرناح و -
 ل ف في ذهابؾ خطر ةليؾ.-
ال تخؼ يا بيػي ةلػين فػمف أصػابيي ن ػروا  ػي وف هايػؿ فػي ن ػايين وأيػت -

 لف تتخل  ةيمن أليس  ذلؾ يا ولدي؟
بعػػد ةنػػر طويػػؿ.. لػػف ي ػػتطيل بػػمذف اهلل أف ين ػػؾ أهػػد ب ػػودن  ػػر ةلػػ  -

 بر ش اهللن ويهف بايتظارؾ.
ولػػف أتػػ خر أ ثػػر نػػف ث ثػػش أيػػاـن  ػػ رهؿ نػػل طلػػوع فنػػر  ػػد إف شػػاد اهللن -

وأطلب ني نػا أف ت ػتنرا فػي التػدريب ورةايػش شػموف القبيلػشن و ػ ةطيؾ الليلػش نا ػش 
قطعػػش  ػػػ ح نػػػل ذخا رهػػػا. درلب الفر ػػػاف ةلػػػ  فػػػؾ ال ػػػ ح وتر يبػػػمن وضػػػل ل ػػػؿ 

 فارس دري ش.. أريدهـ أف يه يوا القيصن وينتل وا دقش الت ديد..
 ش قطعش   ح.أهتاج يا ةناا أ ثر نف نا -
   ةطيؾ  ؿ نا تهتانم لدا ةودتي إف شاد اهلل  الناو.-

أيهػػػ  ضػػػاري تدريبػػػم الن ػػػا ين وةػػػاد إلػػػ  خينتػػػم ةيػػػد النغيػػػب.. لقػػػد شػػػعر 
بالتعػػػب يطغػػػ  ةلػػػ  ن ػػػنم ورأ ػػػمن ونػػػا إف دخػػػؿ الخينػػػش هتػػػ  ونػػػد هػػػدوة وأنهػػػا 

 ورينش يشربوف الشاي بالقرب نف فراشمن فصاح فرهاو:
 ة.. أيا نهظوظ الليلش.. يا ه  ونرهباو ب نا..العنش رنثش.. هدو -

 اقتربت زونش الشيخ نرولح نف ضاري قا لش:
يا ولدي.. لـ يرزقيي اهلل  وا هايؿ وهدوة وطفلتػيف صػغيرتيف ول ييػي اليػـو -

ػد اهلل فػي ةنػري  ػ قيـ ألوالدي األربعػش  ف أنل أيا أـ لؾ ولرينش. أيػا ال ػعيدة ب نػان وا 
 ( فرهاو واهداو  تتهدث ةيم الباديش  ييف طويلش..)هدوة ورينش وهايؿ وأيت

 شرؼ  بير يا ةنتي أف ت ويي ليا أناو.. يهف فقديا هياف األـ نيذ  ييف.-
 هؿ يعيي يا ولدي أف أنؾ ناتت؟-
 ناتت رهنها اهلل وطيلب ثراها ويهف طف ف.-
 ألـ يتزوج أبوؾ؟-
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 تزوج نمخراو فتاة  ببت لم الوي ت.-
 ي؟نف هو أبوؾ يا ولد-
 ػػػتعرفيف فينػػػا بعػػػدن و ػػػتعرفيف نػػػف يهػػػفن و ػػػتفخريف بيػػػا.. يهػػػف واهلل نػػػف -

 نيبت طيب.
 هذا واضا يا ولدين وهو الذي يدفعيي ألف ي وف في الن تقبؿ أ رة واهدة.-
 وقبيلش واهدة بمذف اهلل.-
 أريد أف أ  لؾ يا ولدي: نا  ر الخلوج؟-
القلػبن بػؿ أنػ و يتنػػدد  الخلػوج يػا ةنتػي بالي ػبش لػي لي ػت أيييػػاو ينػزؽ ييػاط-

  ؿ هييهش باللقاد.
 اللقاد بنف يا ولدي؟-
 بالخير والعطاد والوفاد ب ؿ نا هو ننيؿ في هذا الهياة.-
هديثؾ ننيؿ يا ولدي  هديث أختؾن ولو أيي لػـ أفهػـ نيػم شػي اون  ػ لتقي نا -

نػػرة أخػػرا أل ػػتنتل بروةػػش هػػديث نان هيػػا يػػا بيتػػي ليػػدع الفػػارس يرتػػاح نػػف ةيػػاد 
 لتعب.ا

 وقفت هدوة أناـ أنها نتو لش:
 أال تدةييي أرا رينش قلي و؟-
  ترييها  ثيراو يا بيتين لقد أصبهِت ابيتي يا رينش أليس  ذلؾ؟-

 أنابت رينشن والب نش ت لؿ شفتيها اليديتيف:
 أنؿ يا ةنتي.. أنؿ..-

 قاؿ ضاري لرينش بعد أف رهلت هدوة وأنها:
ـَ نادت أـ -  هايؿ إليؾ؟أتعرفيف يا رينش ِل
قبؿ أف ت تي يا أخي  ايػت تهػاوؿ بطريقػش وبػ خرا نعرفػش نػف يهػف؟ ف يػت -

 أنيبها شعراو.
ـَ تلا في نعرفش نف يهف؟-  وِل
 ػؿ أـ فػي الػدييا تػود نعرفػش  ػؿ شػيد ةػف الفتػاة التػي  ػت وف زونػاو لولػدها -

 هذا هو تخنييين فنا هو رأيؾ؟
 أه يت يا أختاا ل يؾ تر ت في قلبها ه رة.-
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 ـَ يا أخي؟ل-
 أليؾ لـ تفصهي لها ةف أصلؾ وي بؾ.-
 صدقيي يا أخي إيها ةرفت أصليا نيداو.-
 و يؼ ةرفت ذلؾ؟-
 لقد ةرفتيا نيداون ل يها أرادت أف تطن ف أ ثر.-
إذا  اف فعؿ النرد يدؿ ةل  أصلم فقد ةرفتيان أنا إذا  ػاف خػ ؼ ذلػؾ فػ  -
 أةتقد.
 نا أ وف نخط شن وأتني  ذلؾ.ل ت أدري ل ييي أشعر شعوراو لخر.. رب-
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دـ يػػراؽن وأهػػ ـ ت ػػفا ةلػػ  بوابػػش الهرنػػاف.. لنػػاؿ تتبػػددن وهػػوانس تتقاذفهػػا 
ـل  الخيػػاـ.. الثػػػ ر وااليتقػػػاـ والهقػػػد يغلػػػي فػػػي نرنػػػؿ الغضػػػب نيػػػذ أيػػػاـ.. اليبػػػاس يعػػػ
األرضن ويطغػػػ  ةلػػػ  اليفػػػوسن والضػػػهايا نيػػػؼ تتقاذفهػػػا الريػػػاح نػػػف ن ػػػاف إلػػػ  

 ف..ن ا
الشػػػيخ هنػػػ ف يػػػرا بػػػ ـ ةيييػػػم أهػػػداث الزنػػػافن فيهػػػزل رأ ػػػم النثقػػػؿ بػػػالهنـو 
واألهػػػػزافن ييػػػػاني الغينػػػػش بهيػػػػو وةييػػػػاا تػػػػدنعاف.. يتػػػػذ ر ولديػػػػم فييشػػػػل بصػػػػنت 

 وييادي:
يا رب ثقلت خطايايان ويادت بيا األوزار.. خفؼ ةلييا رهاهان والطؼ بيػا فػي 

ف نرفيػا التيػار.. نػف ليػا  يػرؾ لهظات الضػعؼ والخػوار.. نػف ليػا  يػرؾ يػا رب إ
 يا ربن إف وهيت اليفوس وو د ا ه اس..

 أ ػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػا مػػػػػػػػرت م مهػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػاـ
 

 وأ ػػػػػػػاـ   هػػػػػػػػا  ػػػػػػػا تن  الونػػػػػػػػاو س
 

 أح  ػػػػػت ل مػػػػػ  وال نفػػػػػاف مػػػػػا نػػػػػاـ
 

 واش ؽ عمػ  اله ػؿ مػف نػار المحػام س
 

 وأحػػػػػس الػػػػػن س محكػػػػػـو  اعػػػػػداـ
 

 و  فػػػػػػاف  ال ػػػػػػنات  ػػػػػػودج وعػػػػػػ س
 

 مػػػا ر ػػػت أنػػػا ال ع ػػػاف نػػػم  النػػػاـ
 

 انػػػػػػ سرػػػػػػوؼ الرػػػػػػو  الت ذ ػػػػػػ  ا ح
 

 را ؼ  هؿ ال ػ ـ مػف دانػ  العمػاـ
 

 و ػػػػػػػػػ ـ ال را ػػػػػػػػػ  لمعػػػػػػػػػ ف ت  ػػػػػػػػػ س
 

و اف ينر ةليم نف لويش ألخرا رنؿ  هؿن وفي لخر نرة وقؼ نرتنفاو دانػل 
 العيييف يهزل بعصاا ينيش وي رةن واقترب نف الشيخ هن ف قا  و:
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  ػػػػػ  ر ػػػػػؿ  ػػػػػا حفػػػػػ فالنػػػػػا النوا

 
 و  ػػػػػص  ع ػػػػػهف مػػػػػا  هػػػػػا ر ػػػػػر

 

 ع ػػػػػػب مػػػػػػا فنػػػػػػت و ػػػػػػا الرػػػػػػ ف
 

 أ  ػػػػػػ ت  ػػػػػػار  وأرتػػػػػػ   تهف ػػػػػػر
 

 لػػػػػذع الفمػػػػػر  ػػػػػا دمعػػػػػ  النػػػػػدماف
 

 و   ف ػػػػػػػب الػػػػػػػدم  حػػػػػػػاؿ كػػػػػػػالط ر
 

 ن  ػػػػػػػػػت النػػػػػػػػػند  ػػػػػػػػػـو المحػػػػػػػػػاف
 

 وراح ػػػػػػػػػت ال  هػػػػػػػػػا ط ػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػر ر
 

ونػػػا إف ايتهػػػ  ال هػػػؿ نػػػف قصػػػيدتم هتػػػ  صػػػاح بػػػم الشػػػيخ هنػػػ ف ياشػػػناو: 
 ثاون واقترب نف الشيخ هن ف قا  و: ف ... دخؿ نزاع الخينش اله

 ةناا.. ق تؿ هواش والفي ةل  يد صقر.. إيم يث ر لؾ.-
نا  اف لم يا ولدي أف يفعؿ ذلؾن فيوار لف تهدأ هت  ت خػذ بث رهػا.. أةرفهػا -

نيداو. إيها هيش رقطاد تيفث  نها في  ؿ اتناا بعد أف  ايػت ريهايػش تيثػر ةطرهػا 
 أصابها؟في  ؿ ن اف.. ال أةرؼ ناذا 

 األصؿ يا ةناا.. نا  اف لؾ أف تتزونهان ألـ ت نل ال هؿ ناذا  اف يقوؿ:-
 ال ػػػػػػػػػػػػػػ ض مػػػػػػػػػػػػػػوكمهف عػػػػػػػػػػػػػػذ ات

 
 و  ػػػػػػاض العػػػػػػ ف مػػػػػػا حػػػػػػدا  تمنػػػػػػا 

 

 والطػػػػػوؿ حمػػػػػو لػػػػػػو  ػػػػػار  الفػػػػػػدا ؿ
 

 وطو ػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػارؽ منػػػػػػػػػما 
 

 والػػػػػػػػػػدن ا  ػػػػػػػػػػا حفػػػػػػػػػػ ف مم انػػػػػػػػػػ 
 

 والمػػػػػ   حػػػػػد  الظمػػػػػا    ػػػػػد المػػػػػا 
 

 .. إيها خضراد الدنف لـ أهذرها.صدؽ يا ولدي.. صدؽ واهلل-
 اف الشػيخ هنػ ف يتناثػؿ للشػفاد إذ نػفَّ اهلل ةليػم به ػيـ لػـ تشػهد لػم الباديػش 
نثػػي و.. إيػػم اله ػػيـ النهػػادي.. و هػػا هػػو اليػػـو وقػػد يػػبس النػػرح ودبػػت فػػي العظػػاـ 
هر ػػػػش ةرنػػػػاد يهنػػػػد اهلل الػػػػذي شػػػػافاا نػػػػف نػػػػرح الن ػػػػدن ويتػػػػوؽ ألف يشػػػػف  نػػػػف 

 لروح..نراهات اليفس وا
 قاؿ لم نزاعن وهنا ي   ف طعاـ الغداد:

 يا ةناا  نعت أف نياوراو دةا الفر اف لولينش في خينتم.-
ال يػػػػا ولػػػػدي.. إيهػػػػا يػػػػوار التػػػػي دةػػػػتهـ لولينػػػػش الثػػػػ رن ليتػػػػؾ تػػػػذهب إلػػػػيهـن -

 وتهذرهـ نف الن يدة.
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   ذهب يا ةناا في الهاؿ.-
العيػودن  ػاف ييظػر إلػ  لـ ي ػتطل الشػيخ هنػ ف أف ي  ػؿ النزيػد ر ػـ إلهػاح 

ن أشػػاح  األفػػؽ النػػتنهـ بعييػػيف  ليلتػػيفن فيػػرا يػػواراو شػػعلش يػػار تهػػرؽ بيػػادر الينػػـو
ونهم بعصبيش ل ف طيفها لػـ يفارقػم.  ايػت يػداها نلػوثتيف بالػدنادن تضػهؾ بعهػرن 
وتبت ـ بقهرن وتقتػرب نيػم نهاولػش ا ن ػاؾ بالشػراييفن و ايػت ت هقػم أيينػا اتنػمن 

 ت:فصرخ ب ةل  صو 
 ال.. لف ت تطيعي..

ذةػػرت العيػػود نػػف صػػراخ الشػػيخ هنػػ فن واقتربػػت نيػػم بهػػذر. تيبػػم لونودهػػا 
 فقاؿ لها:
 أةطيي نادو يا بيتي.-

نػػا  ػػاف النػػاد  افيػػاو  طفػػاد نػػذوة تشػػتعؿ ونرنػػؿ يغلػػي.. يػػوار لي ػػت انػػرأة 
 ةاديش.. إينا هي ا تثياد في زنف القهط.. فتاة تربت ةل  الخديعش والغػدرن وينػت
وترةرةػػت طانهػػش النػػت ؾ الن ػػتهيؿن وفػػي لهظػػش قػػيص  ػػاف لهػػا ذلػػؾ.. فتػػاة لػػـ 
يرو شبقها تهالؾ ال ييف في ن د شيخ ينلؾ  ؿ شػيدن إال شػي او واهػداو تيشػدا هػي 
دا نػػاون وتنػػرغ  بريادهػػا ةلػػ  ةتباتػػم.. هػػي ةيػػدنا ر عػػت ةيػػد قػػدني ضػػاري  ايػػت 

ة نعػػاون ل يػػم ر لهػػا بقدنػػمن تعػرؼ أيػػم ينلػػؾ  ػػؿ شػػيدنوأهـ شػػيد ةيػػد الرنػػؿ والنػػرأ
 وطردهان فقالت لم:  يرا نف بالغد يطرد يا ضاري؟

ا ػػتطاةت بنػػا تنلػػؾ نػػف أ ػػلهش فتا ػػش أف تنعػػؿ قلػػب األب الهيػػوف صػػخرة 
صػػلبش ت  ػػرت ةليهػػا  ػػؿ ةواطفػػم وأها ي ػػم ونشػػاةران فطػػرد ولديػػم دوف أف تقػػوؿ 

ميتهنػػا ذليلػػيف لػػم اطردهنػػان بػػؿ ةلػػ  الع ػػس النتػػم ةلػػ  ذلػػؾن  ايػػت تتػػوؽ إلػػ  ر 
 خايعيف نقهوريف.

يوار أفع   نا  اف يهلػو لنػزاع أف ي ػنيها.. ونػف يقتػؿ فػراخ األفعػ  فػ  بػد 
 لم نف أف يتنرع  نها..

 ايػػت ليلػػش لػػي د ةيػػدنا قتػػؿ /هػػواش والفػػي/ الر يػػاف األ ا ػػياف فػػي ننل تهػػا 
ت ػع  الصاخبش النتنردةن فشعرت أف نمانرة  بيرة تهاؾ ضػدهان وأف نعػاوؿ  ثيػرة 

لهػػدـ ننل تهػػا.. ف يػػؼ تػػدةها يػػوار تيهػػارن وهػػي التػػي ضػػهت ب ػػؿ شػػيد نػػف أنػػؿ 
 تثبيت دةا نها؟

قالػػت ألبيهػػػا: أدع الفر ػػػاف إلػػػ  ننل ػػػؾ لنياقشػػػش ةػػػدد نػػػف األنػػػور الهانػػػش.. 
وةيدنا قاؿ لها: لي ف ذلؾ بعد إنرادات الدفف وااليتهاد نف ننلس العػزاد صػرخت 
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 هواش والفي وهدهنا..في ونهم بصوت ةاؿ: ال.. لف يدفف 
 اف الفر اف ةل  درنش ةاليػش نػف الهيطػش والهػذر قبػؿ أف يػبلغهـ نػزاع رأي 
الشػيخ هنػػ ف.. تدار ػوا األنػػر باهتنػػاـن وقػرروا أال يػػذهبوا  لهػػـ إلػ  الننلػػس بعػػد 
طوؿ يقاشن ق ـ يذهبن وق ـ يتخف  بهنش القيصن فنف  يذهب نػيهـ إلػ  رهلػش 

 النوت؟
  الػػػذهاب وهػػـ: )هييػػدي وهريػػي ون ػػعود وانريهػػػي(  ػػايوا أربعػػش أصػػروا ةلػػ

وا تعدوا لرهلش النوتن ولـ يقتلوا دوف ثنف.. لقد ق تلوان وقتؿ نعهـ )شػيهش وصػويل 
 ودريهـ وختيلش وةفيفن وطعف ال ناز(.

إيهػا ننػزرة نتوقعػشن ل ػف يػواراو وهػدها التػػي لػـ تتوقػل نقتػؿ أنهػا ونقتػؿ أربعػػش 
ل األنورن وأبوها فقد ةقلم ليس نػف أنػؿ نقتػؿ فر اف وطعف الخانس.. ف يؼ تعال

ينا نف أنؿ شيهش زونتم التي رافقتم في ن ا دا و يا نم وخيباتم؟..  فر ايمن وا 
ةلػػ  يػػوار أف تنػػد لػػم البػػديؿ وب  ػػرع وقػػت نن ػػفن بػػديؿ يضػػنف لهػػا الهينيػػش 
ونػػداواة نراهاتػػم.. نةليهػػا أف تنػػد ليف ػػها نػػا يرضػػي طنوههػػان ويهقػػؽ لهػػا نكربهػػا 

 ي شبقها ةلها أف تند رن و ي وف يداو لضاري.. فنا هي البدا ؿ؟ويرو 
 قالت ألبيها بعد ايتهاد ننلس العزاد:

ينػػب أف تتػػزوج يػػا أبػػين ف يػػت نقبػػؿ ةلػػ  نرهلػػش هانػػش نػػداو وربنػػا ها ػػنشن -
 وتهتاج إل  انرأة

 قاؿ لها وقد اةتصرا األلـ هت   دا خياالو:
 لف أتزوج بعد أنؾ يا يوار.-

 با نشن وداةبت ذقيم النلتنش  هرؼ اليوفن وقالت لم بغيل: اقتربت نيم
 ونف يياـ ب هضاف  يد القبيلش؟-
 يا يوار أريد أف أ وف وفياو ألنؾ رهنها اهلل.-
 الوفاد يا أبي أف ال تتزوج  ريبش ةيها.-
 ناذا تقصديف؟-
 خالتي  راب نا زالت شابشن ونا زاؿ طف ها بهانش إل  هيايؾ ورةايتؾ.-

يهػػػا يػػػا أبػػػين وشػػػاورها فػػػي األنػػػرن فػػػمف رضػػػيت أشػػػبؾ يػػػدهان وتعػػػاال اذهػػػب إل
 ب رةشن لي ت نؿ نرا يـ الزواج.
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 أهذا رأيؾ يا يوار؟-
 وهؿ نف رأي لخر؟-
 ال.   ذهب إليها..-
 قبؿ أف تذهب أريد نيؾ شي او.-
 نا هو يا بيتي؟-
 أريد أف أرا  ا راون قيؿ لي أيم ةاد نف بيي خالد.-
 ال ب س ةليؾ في رميتم.أنؿ ةاد البارهشن و -
 اذهب يا أبين وال أريدؾ أف ت تي إال برفقش خالتي  راب.-
 إف شاد اهلل يا بيتي؟-

نػا إف  ػػادر الشػػيخ نيػػاور خينتػػم هتػػ  صػػرخت يػػوار بخادنهػػا )ثػػوييي( الػػذي 
 أفزةتم صرخش يوارن فناد نهروالو:

 اذهب يا ثوييي إل   ا ر وقؿ لم إف ةنتي يوار تريد رميتؾ بالهاؿ.-
 ػاف  ا ػر ةلػ  ةلػـ ب ػؿ نػا نػػرا نػف أهػداثن وقػد أ ػؼ لفقػداف أربعػش نػػف 

 فر ايم  يلش و دراون فانتنل نل بقيش فر ايم لتدارس النوقؼ. قاؿ لهـ:
أيتـ تعرفوف نيداو أف ةدديا قليؿ بعد رهيؿ ق ـ  بير نف قونيػا ةػف القبيلػشن -

لييػا أف ينػرب نعهػـ وةلييا أخذ الهيطش والهذر وأف يبتعػد ةػف أ ػلوب اال تيػاؿن ة
  يا ش الخداعن فالهرب خدةش..

 ػػػاف صػػػقر أشػػػد النتهن ػػػيف أل ػػػلوب اال تيػػػاؿ واألخػػػذ بالثػػػ رن ل ػػػف  ػػػانراو 
ونبا او أيداو  ا راون فقاؿ صػقر واأل ػ  يتنل ػم: ال تػيس يػا  ا ػر أف فر ػاييا الػذيف 

 قتلوا تر وا أرانؿ وأوالداو وال نعيف لهـ اآلف إال اهلل.
 يقين وأرنو ـ ننيعاو أف تثقوا بي.لـ أيس يا صد-

اهتػػػزت الػػػرموس النثقلػػػش بػػػالهنـو والنتاةػػػبن وهنلقػػػت العيػػػوف ةيػػػدنا  ػػػنعوا 
 صوت )ثوييي( ييادي  ا راو.

وقػػػؼ  ا ػػػرن وقػػػاؿ لزن  ػػػم: ابقػػػوا هيػػػا.  ػػػ ذهب ألرا نػػػاذا يريػػػد نيػػػي هػػػذا 
 النعتوا.

طاع خرج  ا ر و اف ثوييي قد تشػا ؿ بػمخراج شػو ش ةلقػت بقدنػم هتػ  ا ػت
 إخرانها بعد نهد نهيد.
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 ناذا تريد؟-
 ةنتي يوار تريدؾ بالهاؿ.-
 اذهب إليهان وقؿ لها ب ييي   هضر بعد وقت قصير.-

ن و ا ػػر يراقػػب  ػػيرا النضػػهؾن ودخػػؿ الخينػػش واالبت ػػانش  ذهػػب ثػػوييي يخػػبل
 نا زالت ةالقش ةل  شفتيمن قا  و:

 ةنتم يوار تريديي في الهاؿن فنا رأي ـ؟-
 قد بلغ بم الت ثر نيتهاا:قاؿ صقرن و 

 ا نل يا أخي. ال يريد أف يفقدؾن ال تذهب إليها فهي  ادرة.-
ال تخؼ يا صقر ةلين فبييػي وبييهػا  ػيؿ نػف الغنػزاتن أي ػيت أيهػا  ايػت -

تتنيػػ  أف أ ػػوف هلػػي و لهػػا ةيػػدنا فقػػدت األنػػؿ نػػف ضػػاري؟ وأيهػػا  ايػػت تػػود إقانػػش 
 ة قش نعي وهي في  يؼ الشيخ هن ف؟

هيش رقطاد يا  ا ر ال يمنف نايبهػان ونػا زالػت دنػاد إخوتيػا لنػا تنػؼ  هي-
 بعد

 أةرؼ يا صقر. ا نعوا نيداو:   ذهب إليها ال أريد أف أت خر ةليها.-
ا نل أيت يا  ا ر  يهيط بخينش نياورن و يقترب نيهػا  ثيػراون فػمف  ػنعيا -

 طلقش واهدة  يهرؽ الخينشن ويهرؽ خياـ الز يب  لها.
 رن واهتضف صقراون وودةم وزن دا..ضهؾ  ا 

 ايت يوار تعػدل الثػوايي.. تػروح وتنػيدن وقػد ا ػت نلت زييتهػان وفػاح ةطرهػان 
ولب ػػت نػػف الثيػػاب نػػا يبػػرز نفاتيهػػا.. تت نػػؿ يف ػػها  ػػؿ دقيقػػش فػػي النػػرلةن ت نػػس 

 ونهها ون دها برفؽ وتبت ـن ولنا ت خر  ا ر يادت ثوييي بعصبيش:
  يهضر؟أيت نت  د أيم قاؿ لؾ -
 أق ـ ةل  ذلؾ يا ةنتي.-
هيا اذهبن وةيدنا ي تي  ا ر ويدخؿ الخينػش إيػاؾ أف تقػرب أو تػدخؿ دوف -
 ا ت ذاف.
  نا تريديف يا ةنتي.-

لـ يطؿ ايتظارها.. دخؿ  ا رن وهو يهنؿ بيدا صرلة. اهتضيتم يػوار بهرقػشن 
س فػػي واهتضػػيها نر نػػاو. أراد أف يخللػػص يف ػػم نػػف طػػوؽ يػػديها فلػػـ ي ػػتطل. هنػػ
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 أذيها:
 أال تتر يف للغد شي او؟-

هن ػػت فػػي أذيػػم: ال أريػػد أف ترهػػؿ بعيػػداو ةيػػين أيػػت لػػين وأيػػا لػػؾ نيػػذ زنػػف 
 طويؿ.

  انهؾ اهلل أيت ال بب.
 أيا ال بب يا يوار؟-
 يعـ أيت ال ببن أيت تعرؼ  ـ أهبؾ؟-
 أةرؼ نيداو يا يوارن أال تريديف أف تعرفي ناذا نلبت لِؾ؟-
 يرؾ؟ال أريد شي او  -
 أريدؾ أف تيظري قلي و.-

 هررت يوار رقبش  ا ر نف طوؽ يديهان و ر ت ةيييها في صرة  ا ر.
 نا هذا؟-
 افتهيها لتعرفي نا بها؟-

ذ بثػػوب ةػػرس ننيػػؿ نوشػػ  بالقصػػب والزخػػارؼ  فتهتهػػا يػػوار ةلػػ  ةنػػؿن وا 
 البراقش..
 يا اهلل.. إيم ثوب ننيؿ!-
 إيم لعر ؾ يا هبيبتي.-

 ر ت في رقبتم ةػدة قػب تن وت نلػت شػفتيم بشػبؽن ل يػم طوقت ةيقم ثاييش و 
 أشاح ونهم قا  و:

 يوار أخش  أف يدخؿ ةلييا أهد.-
 ال تخؼن والدي ةيد خالتي  رابن ذهب لينلبها إلييا  ي تعيش نعيا.-
 لناذا؟-
 أليها  ت وف زونتم الليلش.-
 إيها تليؽ ب بيؾ يا يوارن نبارؾ لهنا.-
 ش راو يا  ا ر.-

ا ػػر هالػػش تػػ ثر بػػالغن واةتصػػر صػػد يم بقػػوةن ففزةػػت يػػوار قلقػػشن اصػػطيل  
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 وأن  ت يديمن وقالت نتو لش:
 ناذا ألـ بؾ يا هبيبي؟-
يػػوار.. نػػا زلػػت أبهػػث ةػػف نػػواب ل ػػماؿ يػػدور فػػي خلػػدي نيػػذ البارهػػش فلػػـ -

 أةثر ةليم..
 ا  ليي وأيا أنيبؾ.-
  يؼ قتؿ فر ايي وهـ بضيافتؾ؟-
 ةيم نفص و فينا بعد. هذا أنر يطوؿ شرهمن   هدثؾ-
 ل ف ال بد لي نف تقديـ العزاد أل رهـ.-
 زرهـ يا هبيبين وأةطهـ ناالون ايتظريي لهظش..-

ذهبت يوار نتنهش إل  ر ف نف الخينشن وفتهػت صػيدوقاو  بيػراو وأخرنػت نيػم 
  ي ييف ننلوديف باليقودن د تها في ن ب م قا لش:  يس لهـ واآلخر لؾ يا هبيبي.

 يوار.. فيؾ الخير يا هبيبتي. ش راو يا-
 ػترا يػا هبيبػػي  ػؿ الخيػػر نيػي بػمذف اهللن و ػػؿ نػا أريػػدا نيػؾ أف ت ػػتعنؿ -

 الزواج يا  ا رن لف أطيؽ بعادؾ ةيي.
   ػػافر بعػػد يػػونيف إلػػ  أهلػػي ثاييػػشن و ػػ ترؾ لهػػـ  ػػؿ نػػا أنلػػؾ نػػف نػػاؿ -

 وه ؿن وأةود إليؾ يا يوار.
 صهيا يا  ا ر؟-
 الروح.يعـ يا هبيبش القلب و -
ا ػػنل يػػا هبيبػػين   ر ػػؿ لػػؾ فػػي الغػػد قطيعػػاو نػػف ا بػػؿ ولخػػر نػػف الشػػياا -

لتػػػذهب بهنػػػا إلػػػ  أهلػػػؾن اتر هػػػا لهػػػـ ليعيشػػػوا هيػػػاة  ػػػعيدةن و ػػػ ةطيؾ اآلف  ي ػػػاو 
ننلوداو بالذهب. إيم  ؿ نا أخذتم نف الشػيخ هنػ ف واهلل. أريػدؾ أف تبيعػم لػي فػي 

 تقدلنم لي يـو زفافي.األردف وتشتري لي بثنيم هزاناو نف الذهب 
يػػوار.. دييػػؾ ةلػػي أصػػبا ثقػػي ون ليتيػػي أ ػػتطيل  ػػدادان و ػػ دةو اهلل دا نػػاو -

 لي اةديي ةل  ذلؾ.
ال تقؿ هذا أرنوؾن  ػؿ نػا أريػدا نػف اهلل هػو أيػت يػا  ا ػرن ف يػت  ػعادتي -
 وهيا ي.

 اف  ا ر يهدث يف م وهو يته س أ ياس اليقود التي أثقلت نيوبمن 
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را أهي  اذنش إل  هذا الهد؟ ولناذا صيدها  هؿ إل  هذا ويت ادؿ: يا ت
 الدرنش؟ ل يم ةرؼ نيداو لناذا اهتقرها ضاري ور لها بقدنم. 

 قاؿ لم صقر:
 أخش  أف ت وف قد  هرتؾ يا  ا ر؟-

ضهؾ  ا ر طوي و وقاؿ: إف أردت الهػؽ فهػي واهلل  ػاهرةن ل ػف  ػهرها لػف 
 يزيدها إال خ راياو.

 آلف؟وناذا تيوي فعلم ا-
هيػػا بيػػا يػػزور أرانػػؿ الفر ػػاف وأوالدهػػـن ويعطػػيهـ النػػاؿ الػػذي ي فػػيهـ ويقػػيهـ -

 ا لػػش الفقػػر والهرنػػافن و ػػيذهب بعػػدها إلػػ  الشػػيخ هنػػ ف يػػردل إليػػم  ػػؿ الػػذهب 
 الذي أخذتم يوار نيم.

 وقطيعاو ا بؿ والشياا؟-
هي لي ولؾ ول ػانر وةفتػاف وشػنالي ونبػاس وصػهيب  يق ػنها بالت ػاوي -

ان ويرهػػؿ نػػف القبيلػػش بعػػدها إلػػ  أهلييػػا فهػػـ بايتظاريػػان ثػػـ ةلييػػا أف يفػػتش ةػػف بيييػػ
يي أق ـ باهلل أنان ـ إييي لف أةود إل  القبيلش إال برفقتم.  ضاري وا 

 
*** 
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(99 ) 
 

ارتشػػػؼ ضػػػاري قهوتػػػم النػػػرة بعصػػػبيشن وأخػػػذ يخطػػػو خطػػػوات نا لػػػشن وةييػػػاا 
قالت لم رينػش ذاهلػش: نػاذا هػدث لػؾ تهدقاف في األرضن نا لبث أف توقؼ فن ة.. 

 يا أخي؟
 !  الشيخ نروح ت خر يا رينش-
ربنػػػا  ػػػاف لػػػم ةنػػػؿ هيػػػاؾن أو هانػػػش يػػػود قضػػػادهان أو أف الشػػػيخ شػػػع ف -

 تن ؾ بم نف أنؿ الته يـن أو  ير ذلؾ.. 
 ال.. ةقلي يهدثيي أف طار او قد ألـ بم.-
ـَ تتوقل الشر يا أخي.. الشيخ نروح ال ي تهؽ إال -  الخير.ِل
لذلؾ أيا قلػؽ ةليػم.. هػذا هػو اليػـو ال ػادس لػم.. لقػد قػاؿ ليػا أيػم لػف يتػ خر -

 أ ثر نف ث ثش أياـ..
 وناذا تيوي فعلم؟-
 إف لـ ي ت الشيخ  داو أو بعد  د   لهؽ بم.-
 إل  أيف؟-
 إل  ةرب الشيخ شع ف.-
 وهدؾ؟! -
 ال..  كخذ نعي نننوةش  بيرة نف الفر اف.-
 إال بعد نشورة الشيخ نفوز وهايؿ.أرنو أال تتصرؼ -
 هذا نم د يا أختاا.-
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نػػرَّ يونػػػافن ولػػػـ يػػػ ت الشػػيخ نػػػروحن وأر ػػػؿ اهلل نطػػػراو لػػـ تشػػػهدا الباديػػػش نيػػػذ 
ةشػػػػر  ػػػػييف انػػػػتات الوديػػػػاف نػػػػادن و ػػػػالت األبػػػػاطا نيػػػػذرة بخطػػػػر يهػػػػدد الػػػػزرع 

 والضرع والخياـ.. 
د ألػػا ةلػػ  ضػػاري  ػػاف رأي الشػػيخ نفػػوز نزيػػداو نػػف االيتظػػارن أنػػا هايػػؿ فقػػ

  رةش البهث ةف والدان فوافؽ الشيخ نفوز ن رهاو ةل  طلب ابف أخيم..
 ودلع ضاري أختمن فقالت دهشش: 

 هؿ أيت ذاهب إل  الهرب؟-
 ال.. ول ف لـ ت  ليف؟-
 لبا ؾن وأ لهتؾن و ثرة الفر اف الذيف ييتظرويؾ.-
 ربنا يفرض ةلييا القتاؿن ول   أيدـ يا أختاا.-
 للقبيلش؟ ونف تر ت-
 ورداف الفارس الشناع وأ ثر نف خن يف فار او.-
 أال تمنؿ  فرؾ هت  تنؼ األرض؟-
 ل يا نشاة يا أختاان وهي فرصش اختبار لفر ايي.-
 الهرب والطعاف بدنؾ يا أخي.-
ةػ د رايػش الهػؽ يػا أختػاان ولػو أردت الهػرب والطعػاف - ن وا  بؿ يصرة النظلػـو

 . وداةاو.للهرب والطعاف لنا  ادرت قبيلتي
 يابؾ الخيؿ تعزؼ في الوهػوؿ والغػدراف  ػؿ ألهػاف الوفػاد لشػيخ الوفػاد  يػر 
لبهػش بزننػرة العواصػػؼ وقصػؼ الرةػػود و ضػب ال ػػنادن و ػاف ضػػاري فػي نقدنػػش 

 الفر اف يتنتـ بلهفش:
 الويؿ لنف ي يد إل  الشيخ نروح.. -

تي أال ي ػػػػتهؽ نيػػػػي الشػػػػيخ نػػػػروح التضػػػػهيش بػػػػاليفس وأيػػػػا النػػػػديف لػػػػم بهيػػػػا
ـَ  و ػػعادتي؟ أال ت ػػتهؽ رايػػش الوفػػاد أف تخفػػؽ شػػانخش فػػي أرض الخيػػر والعطػػاد؟ ِلػػ
يعيش ا ي اف إف لـ ي ف لهدؼ  اـ و ايش يبيلش؟ التكنر ةل  األخػوةن والطنػل فػي 
خيػػػراتهـن وانتيػػػاح أراضػػػيهـ لي ػػػت نػػػف شػػػينش العربػػػي األصػػػيؿ أبػػػداون إيهػػػا أ ػػػاليب 

 ذوو األصؿ الوضيل.ديي ش خ ي ش يلن  إليها ضعاؼ اليفوس و 
 يا رب  اةديي ألدرأ ةف الشيخ نروح  ؿ ابت دن وأدفل ةيم  ؿ شر.. 
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ةيػػد نيهػػدر رهيػػب رفػػل ضػػاري يػػدان فتوقػػؼ الفر ػػاف. طلػػب ضػػاري نػػيهـ أف 
يرتػػػاهوا قلػػػي و قبػػػؿ أف ييهػػػدروا إلػػػ  نضػػػارب الشػػػيخ شػػػع ف بػػػاهثيف ةػػػف الشػػػيخ 

 نروح.
 النضاربن فقاؿ:الهظ ضاري وبعض فر ايم هر ش  ير ةاديش في 

لقػػد شػػعروا بونوديػػا فػػارتب وا.. ةلػػي ـ أيهػػا الفر ػػاف أف ت ػػوروا النيهػػدر نػػف -
 ؿ اتناان و ادت يدا ترتفل لتونئ لهـ بالهبوط ةليهـ لوال أف لنػا فار ػيف يلوهػاف 

 برايش بيضاد.. 
  اف أولهنا الشيخ شع ف واآلخر  اف فار او ةن قاو.. 

   و:تقدـ الشيخ شع ف يهو ضاري قا
أيا يا بيي الشػيخ شػع ف شػيخ قبيلػش الهوانلػش التػي ترويهػا أنػان ـ. إف  يػت -

ف  تطلػػب ثػػ راو ف يػػا  فيػػؿ بػػدفل الديػػش أو ت ػػليـ القاتػػؿ إليػػؾ إف  ػػاف نونػػوداو ةيػػديان وا 
  يتـ تريدوف بعض اله ؿ نيا ل د اهتيانات ـ ف ه و و ه و ب ـ.. 

 أناب ضاري بعصبيش:
هػف بعػض نػف قػوة  بيػرة  ػيدها وقا ػدها الشػيخ نػروحن ا نل أيهػا الشػيخ.. ي-

 وقد افتقدياان ويهف يعرؼ أيم في قبيلتؾ...
 قاؿ الشيخ شع ف قبؿ أف ي نؿ ضاري هديثم:

يػػػا ولػػػدي الشػػػيخ نػػػروح نػػػا زاؿ ضػػػيفي هالػػػت األنطػػػار الغزيػػػرة والعواصػػػؼ -
 الهوج دوف  فرا.. يا نرهبا ب ـ.

 قاؿ ضارين وقد تيفس الصعداد:
ا شػػيخ شػػع ف لػػـ تنيعيػػا العواصػػؼ وال الزوابػػل نػػف البهػػث ةيػػم ولػػو واهلل يػػ-

 ػػػاف فػػػي أقصػػػ  األرضن ونػػػف يصػػػبم ب ػػػود ال  ػػػنا اهللن فلػػػف يعػػػيش ةلػػػ  هػػػذا 
 األرض لهظش واهدة.. 

نعػػػاذ اهلل يػػػا ولػػػدين ونػػػف ينػػػرم ةلػػػ  الن ػػػاس بالشػػػيخ نػػػروح أيػػػم شػػػيخيا -
 وةارفتيا الذي يهتؿ نيذ زنف طويؿ ن ايش  بيرة في قلبي؟

لهػػػػذا ال ػػػػبب إذف تهالفػػػػت نػػػػل الز يػػػػب والنفػػػػاليا والصػػػػوالهش ضػػػػد أقربا ػػػػم -
 النهي ف؟
ال واهلل يػا ولػدي..  يػت أهػدث الشػيخ نػػروح نيػذ أف هػؿ ضػيفيا ةيػدي ةػػف -

نهػػاوالتهـ النت ػػررة لنػػري إلػػ  صػػفوفهـن ف بيػػت واهللن واآلف هيػػا لتػػرا بػػ ـ ةيييػػؾ 
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 شيخؾ و يدؾ.. 
نػا يهـن وأشػار إلػ  ةشػرة فر ػاف ايتقػاهـ طلب ضاري نف فر ايم البقاد فػي أ

بعيايش لي يروا خلفم. إل  أف وصلوا إل  خينش الشػيخ شػع فن فونػدوا الشػيخ نػروح 
 نلثناو وبيدا   همن ول يم ةيدنا رأا ضارياون صاح فرهاو:

 ! ناذا ناد بؾ إل  هيا؟!  أهذا أيت؟-
 الوفاد لؾ يا شيخي ويا  يدي؟! -
 لذي يرافقؾ؟! ونا هذا النيش ال بير ا-
 إيهـ بعض فر ايؾ ناموا يبهثوف ةف  يدهـ.-

 قاؿ الشيخ شع ف نبت ناو:
 لـ أ ف أةلـ أف لديؾ لالؼ الفر اف يا شيخ نروح؟-

 قاؿ الشيخ نروح بتواضل:
واهلل يػػا شػػيخ شػػع ف نػػا أردت يونػػاو إظهػػار قػػوتي وفر ػػايي و ػػ هي ةلػػ  -

يػػػػػاس بػػػػػ خ قي و ػػػػػلو ي أهػػػػػدن ولػػػػػـ أ ػػػػػتخدنهـ لنػػػػػكرب شخصػػػػػيشن وأيػػػػػت أدرا ال
 وتعانلي نل اآلخريف. واهلل لـ أر ؿ في طلبهـ.

قاؿ ضاري: تػ خرؾ ةلييػا أقػضَّ نضػانعيان ولقػد خشػييا أف ي ػوف قػد أصػابؾ 
 ن روا ال  نا اهللن والغادروف في هذا الزناف  ثيروف.

 رد الشيخ شع ف ةل  الفور:
 ل يا نيهـ يا ولدين ولف ي وف أبداو  ذلؾ.-

 بت ناو:قاؿ ضاري ن
 ال أقصد ـ يا ةناا.. إييي أقصد الذيف تهالفوا ضدا.-
ييي اآلف أق ـ باهلل أنػان ـ بػ ييي -  ي وف نصيرهـ الخزي والعار يا ولدين وا 

 ػ قاتؿ ب ػػؿ نػػا أنلػػؾ إلػػ  نػػايب ـ ضػػد  ػػؿ نػػف ت ػػوؿ لػػم يف ػػم الن ػػاس ب ػػـن  نػػا 
 بيلتم ونيشم.أطلب اآلف نف الشيخ نروح أف يقبؿ ايضناـ قبيلتي وفر ايي إل  ق

 صاح الشيخ نروح بقوةن وقد رفل   هم بيدا ةالياو:
 اهلل أ بر.. اهلل أ بر.. اهلل أ بر.. -

 فردد الهاضروف ننيعاو: اهلل أ بر ث ث نرات.
أق ػػػػػـ الشػػػػػيخ شػػػػػع ف ليػػػػػذبهف النػػػػػزور والشػػػػػياان وليهػػػػػتفلف بهػػػػػذا النيا ػػػػػبش 
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 ال عيدة.. نيا بش وهدة القبيلتيف.
ةـر بش ؿ أذهؿ القبيلش  لهان وقضػوا يػونهـ فػي رهػاب  ايهدر الفر اف   يؿ

 ػػـر الشػػيخ شػػع فن ليرهلػػوا صػػبيهش اليػػـو الثػػايي إلػػ  قبيلػػش الفػػوارس.. قبيلػػش الشػػيخ 
 نروح.

 اف الشػيخ نػروح فخػوراو بنػا فعلػم ضػاري.. شػدل ةلػ  يػدان وقبلػم نػراراون و ػار 
 إل  نايبم في نقدنش الفر اف.

 تلفت الشيخ يهو ضاري قا  و:
 أخليت القبيلش نف رنالها؟-
ال يػػا ةنػػاا.. أبقيػػت أ ثػػر نػػف خن ػػيف فار ػػاون وقػػد أو لػػت قيػػادتهـ لػػورداف.. -

 ورداف فارس شناع ال يقؿ ةيي قوة ونقدرة. 
 خيراو فعلتن ولو تر ت ةدداو أ بر ل اف ذلؾ أفضؿ.-
خوفي ةليؾ يا ةناا دفعيي ألف أهشد قوة  بيرة قػادرة أف تعيػدؾ إلييػا  ػالناو -

  ايناو بمذف اهلل.
 ضهؾ الشيخ نروح طوي و وقاؿ:

  انهؾ اهلل يا ولدي.. أتخاؼ ةلي ونعي طرناح؟-
ضػػػػػهؾ ضػػػػػارين وتيهػػػػػيا طرنػػػػػاح رافعػػػػػاو يديػػػػػم ةاليػػػػػاو.. ازداد ضػػػػػه اون ثػػػػػـ -

 صنتا.. 
 بعد هيف قاؿ الشيخ نروح لضاري:

 هؿ ناد ـ نطر  زير  الذي ناد إل  أرض الشيخ شع ف؟-
 اله ؿ والزرع والخياـ ل يم والهند هلل لـ يضر أهداو.النطر ةاـن وهدد -
 هنداو هلل.-

  اد الصنت نرة أخران نا لبث الشيخ نروح أف تلفت إل  ضاري قا  و:
 ال أخفيؾ يا ولدي إييي فون ت بهذا العدد ال بير نف الفر اف.. -
و ي وف ةيػدؾ ضػعؼ هػذا العػدد بعػد فتػرة لي ػت طويلػش.. أنهليػي يػا ةنػاا -
 الوقت و ترا.بعض 
ه ياو يا ولدي.  ت وف فارس القبيلش األوؿن ولؾ ال لنش اليافػذة فػي أي شػ ف  -

ن و ػػ ةلف ذلػػؾ للنػػا فػػور وصػػولي.. أصػػبهت  نػػف شػػمويها اةتبػػاراو نػػف هػػذا اليػػـو
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 واهداو نيا يا ولدين ولف أتخل  ةيؾ نهنا  اف ال بب اللهـ إال إذا أردت فراقيا.. 
 ن ولو أييي أقدر ب ف ن وثي ةيد ـ لف يطوؿ.يا ةناان دع األنر للظروؼ-
 ال تقؿ هذا ال  ـ ثاييش يا ولدي أرنوؾ. -
 يا ةناا  يهؿ نهلي ورداف.. اةتند ةل  اهلل وةليم فهو ي خش نيي.. -

 صدقيي يا ةناا.
 ول ف إل  أيف تيوي الرهيؿ؟ -
 الظروؼ تنبريي ةل  ذلؾ.-
 هؿ أ اد إليؾ أهدن أو تعرض ألختؾ ب ذا؟ -
 واهلل يا ةناا لـ يند إال الطيب والخير والهب في ربوة ـ.  ال-
 إذف قؿ لي  بباو واهداو يدةوؾ إل  الرهيؿ. -
 ي تي الوقت النيا ب لتعلـ  ؿ شيد.. ال ت تعنؿ ةلين فلػف أدةػؾ وأيػت -

 نهدد بالخطر.. ثؽ بي يا ةناا 
 أ  لؾ يا ولدي  ماالو واهداو أرنو أف تنيب ةيم صراهش. -
 ةناان فنا تعودت طواؿ هياتي إال ةل  الصدؽ والصراهش. تفضؿ يا-
 لو لـ تنديي في قبيلش الشيخ شع ف فناذا  يت فاة و؟-
أق ػػػػػـ بػػػػػاهلل ث ثػػػػػاو بػػػػػ ييي وفر ػػػػػايي  يػػػػػا ةلػػػػػ  ا ػػػػػتعداد ألف ينػػػػػوب فيػػػػػافي -

 الصهراد وقفارها هت  يندؾ..
  ماؿ لخر يهيريي.-
 نا هو يا ةناا؟-
 أهلؾ؟نف أي القبا ؿ أيت؟ ونف هـ -
هػػػذا نػػػا ال أ ػػػتطيل ا نابػػػش ةيػػػم اآلفن وقػػػد قلػػػت لػػػؾ قبػػػؿ قليػػػؿ أرنػػػو أال -

ت تعنؿ ةلين  تعلـ  ؿ شػيد واهلل فينػا بعػدن وأيػا اآلف ال أيتنػي إال لقبيلػش الشػيخ 
 نرولحن وأيا واهد نف أهلم.

 بارؾ اهلل فيؾ يا ولدي.. بارؾ اهلل فيؾ. -
و ػػؿ الفر ػػاف ةيػػدنا رأوا توقػػؼ الشػػيخ نػػرولح فنػػ ةن وتوقػػؼ ضػػاري وطرنػػاح 

 فر اف اال تط ع الذيف  بقوهـ يلوهوف ببيادقهـ.. 
 ! ناذا يريدوف يا ولدي؟ لقد وصليا إل  نشارؼ القبيلش-
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  يعرؼ يا ةناا فور وصولهـ إلييا.-
 توقؼ فر اف اال تط ع أناـ الشيخ نرولح ني  ي الرموسن فقاؿ قا دهـ:

 يها. لقد هوننت قبيلتيا في فترة  يابيا ة-
 و يؼ ةرفت يا ولدي؟ -
 لقد رأييا خياناو نهروقشن وال ونود له ليا في النفل .-
 ربنا هدث أنر طارل ال ينت بصلش إل  الغزو.-
 ي نؿ ذلؾ ةلييا أف ي رع ليقؼ ةل  هقيش النوقؼ. -
 هيا -

 ايػػػت الخيػػػاـ نبعثػػػرة  بيػػػادؽ نهزونػػػشن بعضػػػها نهػػػروؽ والػػػبعض اآلخػػػر قػػػد 
ت أةندتهان وبعػض الي ػوة يػيهفن والفر ػاف قػد تننعػوا أنػاـ قطعت أطيابهان و  ر 
 خينش الشيخ نروح..

ترنؿ الشيخ نروح وضارين وتقدناو إل  الخينشن فوندا هػاي و ةلػ  فراشػم يػ ف 
نػػف األلػػـ وأنػػم وهػػدوة ورينػػش والشػػيخ نفػػوز واله ػػيـ النهػػادي  لهػػـ قػػد تننعػػوا هػػوؿ 

 فراشم. 
 صاح الشيخ بغضب شديد:

 ناذا هدث؟ -
اؿ اله يـ النهادي: الهند هلل الػذي أيقػذ ولػدؾ نػف النػوت.. إيػم اآلف بخيػرن ق

 ونرهم  يلت ـ بعد ةدة أياـ.
 صاح الشيخ نرولح ثاييش بغضب شديد:

 قلت ل ـ ناذا هدث؟ و يؼ؟ أنيبوا.. -
 وقؼ الشيخ نفوز نت  او ةل  ةصاان وقاؿ:

بارهػش  ػاف ورداف ا نل يا أخي: لقد هوننيا بغتشن وأخذيا ةل  هيف  رةن ال-
يػػػدرب الفر ػػػاف وبقيػػػش الرنػػػاؿ وهتػػػ  األطفػػػاؿن ف ه ػػػف تػػػدريبهـن ويػػػاؿ التعػػػب نػػػف 

 الننيل فيانوا نيه يف.
ن ور ػـ  في نيتصؼ الليؿ هوننيان و ايت الليلػش نعتنػش ال قنػر فيهػا وال ينػـو

 ذلؾ تصدييا للغزاة بثقشن ل يهـ  ايوا  ثيريف أ ثر نف نا ش فارس. 
 ونا هي خ ا ريا؟ -
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قتػػؿ خن ػػش فر ػػاف وانرأتػػاف ونػػرح هايػػؿ ب تفػػم. أهرقػػوا ةشػػر خيػػاـن ويهبػػوا -
ةدداو  بيراو نف الشياا وا بؿ لـ ي تطل إهصػادها بعػدن وفػروا هػاربيف نػف صػيهات 

 ورداف ذلؾ الفارس الشناع.. لقد ألق  القبض ةل  قا دهـ. 
 و يؼ ةرؼ في الظلنش أيم قا دهـ؟ -
 يا أخي إيم فهيد بف الشيخ نشعاف. ةيدنا تبددت الظلنش. ةرفياا -

صػػػاح ضػػػاري  اضػػػباو: يػػػا ويػػػؿ الشػػػيخ نشػػػعاف نيػػػي.. يػػػا ويػػػؿ النػػػرادلة نػػػف 
 فر اييا:

 حرنػػػػػػػػػاف حن ػػػػػػػػػا والوحػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػ ؼ 
 

نػػػػػػػا أ ػػػػػػػدا مػػػػػػػا نرر ػػػػػػػها   والػػػػػػػد ر  أم 
 

    ػػػػػػػد ن ػػػػػػػػنص الظػػػػػػػالـ  ح ػػػػػػػػؼ
 

 وانطهػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػد رة مػػػػػػػػػف ال دننػػػػػػػػػها 
 

د الشػيخ نػرولح تلق  ضاري صيهات اال ػتنابش وااليتقػاـ نػف  ػؿ ال فر ػافن فػرل
 في الهاؿ:

يػػػا شػػػيخ نفػػػولز ادع النتنػػػاع ةانػػػؿ لونػػػوا القبيلػػػشن وليهضػػػر ال ػػػبل قا ػػػد -
 الفر اف 
وقػػد أشػػار إلػػ  ورداف وليتفقػػد الفر ػػاف أهلػػيهـ –ويا بػػم –نشػػيراو إلػػ  ضػػاري -

 وه لهـ 
  نا تشاد يا أخي. -

 أن ؾ ضاري يد ورداف وهنس في أذيم: 
ـْ تعيلف هرا -  ش ةل  النضارب واله ؿ  نا أوصيتؾ؟لـل ل
الهرا ػػش  ايػػت نونػػودةن ل ػػف ةتنػػش الليػػؿ وايهنػػار النطػػر قللػػ و نػػف أهنيتهػػا -

 ولـ أ ف أةتقد أف الغادريف  يغيروف ةلييا في هذا الوقت الن فهر.
ال ل ت أه و ألف ت وف قا داو. -   اف ةليؾ أف تتوقل أ وأ االهتناالتن وا 
 ا هدث در او لين ولف أي اا.أرنو يا أخي أف ي وف ن-
 و يؼ ألقيت القبض ةل  قا دهـ؟ -
 يػػت أصػػيا فػػي  ػػؿ ن ػػاف طالبػػاو نػػف الفر ػػاف أف يهبلػػوا لطػػرد الغػػزاةن وقػػد -

نعلت ن ايي بالقرب نف خينش الشيخ نػرولج بعػد أف طلبػت نػف رينػش وهػدوة ورنثػش 
وتػػم أال يبتعػػد البقػػاد فػػي الخينػػشن أنػػا هايػػؿ فقػػد أبػػ  إال أف يشػػارؾ فػػي القتػػاؿن ورن

ةف الخينشن ونػا هػي إال لهظػات فرأيػت شػبهاو يهػاوؿ الت ػلؿ إلػ  الخينػشن ضػربتم 
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 رينش ب خنص بيدقيتهان ف ن  تمن وقيدتم بوثاؽ ال ي تطيل الهراؾ نيم أبداو.
 وأيف هو اآلف؟ -
 في خينتين وقد وضعت ةليم هرا ش نشددة.-
يػاؾ أف تع- انلػم نعانلػش  ػي شن ثػـ تعػاؿ اذهب إليمن وقدـ لم الناد والطعاـن وا 

 ب رةش لييظر الشيخ نروح ب نرا خ ؿ االنتناع. 
  نا تريد يا أخي. -

ذهب ضاري إل  خينتم هزييػاون فونػد رينػش قػد  ػبقتم إليهػان وقػد تنل هػا الفػزع 
ةيدنا ةرفػت أف األ ػير هػو ابػف خالهػان ثػـ هػزت رأ ػها أ ػفاو ةلػ  نػا هػدثن وقػد 

 تفها قا  و: لـ أ ف ألونؾن ولف ألونؾ أبػداو ةيػدنا أدرؾ ضاري هزيهان فربت ةل  
رفضػػتم زونػػاو لػػؾ. إيػػم يػػذؿ. ل ػػف لنػػاذا أيهػػا الخػػاؿ تضػػهي بمبيػػؾ نػػف أنػػؿ نتػػاع 

 الدييا؟
لنػػاذا أيهػػػا الخػػػاؿ تهػػػانـ با ػػػتنرار هػػػذا الرنػػػؿ الطيػػػب الشػػػهـ؟ يػػػا رب  ػػػترؾ 

 وأيت يا رينش إياؾ أف يعرؼ أهد صلتيا بم. 
  يفعؿ؟ ال يا أخي.. ل ف ناذا -
 ػػ تدبر األنػػرن ال تخػػافين أريػػد اآلف أف أبػػدؿ ثيػػابي ألذهػػب إلػػ  االنتنػػاع -

 في خينش الشيخن اذهبي إل  هدوةن وابقي نعها ووا يها بنا هدث. 
 ػػػػ ذهب يػػػػا أخػػػػي وأرنػػػػو أف تشػػػػ ر ورداف ييابػػػػش ةيػػػػي لشػػػػهانتم ورنولتػػػػم -

 وهنايتم ليا.
   فعؿ يا أختاا. -

القبيلػػش  لهػػـ وقػػد نلػػس ضػػاري إلػػ  ينػػيف   ػػاف االنتنػػاع ةػػانراو هضػػرا ونػػوا
 الشيخ نروحن ووقؼ وردافن ف نرا ضاري بالنلوس إل  نايبمن ففعؿ. 

تهدث الشيخ نػرولح بعػد أف هنػد اهلل الػذي ال يهنػد ةلػ  ن ػروا  ػواان وقػاؿ: 
ديات القتل ن ونا يهب نف ناؿ وه ؿن ونا تضرر بم رنالي  لهػا ةيػدي وبػذنتي 

 تمخذ نف نالي وه لي.
 قاؿ الشيخ نفولز بهدة:

يػػػا أخػػػي لػػػيس هػػػذا هػػػ و.. أيػػػت فػػػي  ػػػؿ نػػػرة تتهنػػػؿ ديػػػات القتلػػػ ن و افػػػش -
األضرار التي تلهػؽ بالرنػاؿ.. إلػ  نتػ  يظػؿل نطعنػاو ولقنػش  ػا غش لقطػاع الطػرؽ 

 وشذاذ اآلفاؽن ويهف اآلف ينلؾ بهند اهلل نيشاو قوياو قادراو ةل  الرد بقوة؟ دةويا:
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 نطػػػػػػػػػرؽ  ػػػػػػػػػواب العػػػػػػػػػز  ػػػػػػػػػالحؽ 
 

  ػػػػػػػػػػػب حرنػػػػػػػػػػػاف حن ػػػػػػػػػػػا لعػػػػػػػػػػػز الط 
 

 والمػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػ    ار نػػػػػػػػػا  محػػػػػػػػػؽ 
 

 وحكػػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػ ؽ م مػػػػػػػػػوب و الػػػػػػػػػب 
 

 لػػػػػػ   مهمػػػػػػت حػػػػػػر  ط ػػػػػػر وحمػػػػػػؽ
 

ف كػػػػػػد وا ال رنػػػػػػاف نػػػػػػهـ  و ػػػػػػا ب  وا 
 

 ردل الشيخ نرولح ب   : 
 إف شاد اهلل لف تت رر هذا الن  اة.. لف أدةو للث ر أبداو. -

 قاؿ الشيخ نفولز ب خريش: 
 ار الغزو؟نف يضنف ةدـ ت ر -

وح   قا  و:–وهو يضل يدا ةل   تؼ ضاري –ردل الشيخ نرل
 هذا الفارس الشناع يضنف ذلؾ. -

 تطلعت األةيف النشلتعلش  ضباو إل  ةييي ضاري النتوقدتيف فوقؼ قا  و:
أق ػػـ ل ػػـ بػػاهلل ث ثػػاو لػػف تت ػػرر الن  ػػاة ثاييػػشن ثقػػوا بػػي أرنػػو ـن وقفػػوا إلػػ  -

 نايبين و تروف. 
 نفولز:  قاؿ الشيخ

 وناذا  تفعؿ باأل ير يا شيخ نرولح؟ -
 تعالت األصوات نف  ؿ نايب: 

 اقتلوا.. قطعوا يديم ورانوا لل  ب. -
 أر لوا نيازة إل  الشيخ نشعاف.-

 صاح بهـ نرولح قا  و:
لػػيس نػػف النػػرودة بن ػػاف أف يقتػػؿل أ ػػيراون ولػػيس نػػف ةػػادة الشػػيخ نػػرولح أف -

 او.يي لؿ ب هد هت  ولو  اف ظالن
ال يػػػا أخػػػوتي وأبيػػػا ي.. أيػػػتـ أ ػػػن  نػػػف أف تفعلػػػوا نػػػا ييػػػافي القػػػيـ واألصػػػالش 
العربيػش... اتر ػػوا نقيػػداو.. وقػدنوا لػػم الطعػػاـ والشػػراب والثيػاب هتػػ  يقضػػي اهلل أنػػراو 

  اف نفعوالو. 
 رفل اله يـ النهادي يدا قا  و: 

: أيػػتـ ال تعرفػػػوف نيػػػداو قػػػوة الشػػيخ نشػػػعاف و ػػػطو - تم إف لديػػػم يػػا ونػػػوا القػػػـو
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ف لـ يطلػؽ  ػراح ولػدا الب ػر ف ػيغزو  فر اياو يفوؽ ةددهـ أضعاؼ ةدد فر اييان وا 
القبيلش خ ؿ أياـ هتناو و يهدث نا ال يهنػد ةقبػاان وأهػب أف أذ ػر ـ وال ػؿ ينػب 
أال ينهؿ تهالؼ الشيخ نشعاف نل قبيلش الػرنيا قبيلػش الشػيخ صػفوؾ وقبا ػؿ أخػرا 

 لـ يتبيلف بعد ةددها. 
د نف نعالنػش هػذا األنػر به نػش وب ػرةش قبػؿ أف ي ػتفهؿ األنػر ويهصػد ال ب

 الخراب والدنار. 
 رفل الشيخ ن عد يدا قا  و:

يا ونوا الخير. واهلل نا ي ػ ت ةلػ  الضػيـ إال النقهػور. لػذا أرا أف يهػتفظ -
باأل ػػيرن ألف الشػػيخ نشػػعاف  ػػيهاوؿ ا ػػتردادا بلػػؾ نػػا ينلػػؾ نػػف قػػوةن ويهػػف اآلف 

بيػرة بفضػؿ اهلل وبفضػؿ الشػػيخ نػروح وال ػبل الػذي أر ػلم اهلل إلييػا ليعيػػد ينلػؾ قػوة  
 الهؽ إل  يصابم وأخوا ورداف الذي إذا نا صاح زلزؿ األرض وقلوب األةداد.

وأيا ةل  ثقش ب ييا  يلقف نشعاف ورنالم إذا نػا هوننيػا در ػاو قا ػياو لػف يي ػوا 
عر ػػش فاصػػلش نػػل قػػوا الشػػر ةلػػ  نػػر الزنػػاف فلي ػػتعد نػػف اآلفن ويهيػػئ أيف ػػيا لن

 والبغي. 
 رفل الشيخ ةياد يدا ةالياو ف ون  لم الشيخ نرولح بالنوافقشن فوقؼ قا  و: 

يػا ونػوا الخيػػرن  ػ قوؿ   نػاو قػػد ي ػوف  ريبػاون أو ربنػػا ي ػتهنيم ال ثيػػروفن -
إيي أرا أف يطلؽ  راح األ ير نهن و بالهدايا إل  والدان ويرافقم ث ثػش رنػاؿ هػـ: 

بل وورداف وطرنػػػاح وأيػػػا ةلػػػ  ثقػػػش بػػػ ف اليتينػػػش  ػػػت وف إينابيػػػشن وربنػػػا يهايػػػش ال ػػػ
 الشر. 

 رفل ضاري يدان ف  ت الننيلن قاؿ لم الشيخ نروح: 
 قؿ يا ولدي  ؿ نا ةيدؾ بوضوح وصراهش. -

 قاؿ ضاري بهدود:
.. أطلػػػب نػػػي ـ أف ت ػػػلنويي األ ػػػيرن - خيػػػر و ػػػيلش فػػػي الػػػدفاع هػػػي الهنػػػـو

أس قػػوة  بيػػرة ن و ػػ فاوض الشػػيخ نشػػعاف بػػمن فػػمف رضػػي و  صػػهبم نعػػي ةلػػ  ر 
أف يػػػ تي إلػػػي ـ شخصػػػياو نعتػػػذراو ةػػػف فعلتػػػم الشػػػا يشن نػػػبط و  ػػػؿ تهالفاتػػػم ضػػػد ـن 
ف رفػػػػض  ونعوضػػػػاو  ػػػػؿ الخ ػػػػا ر التػػػػي ألهقهػػػػا ب ػػػػـ ي ػػػػوف قػػػػد هققيػػػػا نػػػػا يريػػػػدن وا 

 ـ؟نطالبين فميي أةد ـ برأ من وتدنير قوتمن و لبم  ؿ أنوالم وه لمن فنا رأي 
 ػػاد صػػنت رهيػػب نػػو الننلػػسن ف لنػػات ضػػاري الهاد ػػش الواثقػػش التػػي ت نػػف 
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فيهػػا القػػوة والثقػػش واله نػػش والتفػػامؿ لننػػت  ػػؿ األفػػواا واألل ػػف إال ل ػػاياو واهػػداو بػػدد 
 نول الرهبش والتفامؿ.. إيم اله يـ النهادي الذي قاؿ دوف ا ت ذاف:

ـَ ته ػـ ةلػي يا ولدي.. نضػ  ةلػي أشػهر وأيػا أةالنػؾ هتػ  شػافاؾ ا- هللن ِلػ
ي ناو؟!   ب شهر أخرا قد ت وف أ ثر هرناو وا 

ضػػػػهؾ الننيػػػػل هتػػػػ  دنعػػػػت ةيػػػػويهـن ل ػػػػف ةييػػػػي ضػػػػاري توقػػػػدتان و ادتػػػػا 
تلتهناف اله يـ النهادين ل ف الشيخ نرولح تيهيان ف يه  الضػهؾن وأ لػؽ األفػواان 

 ثـ قاؿ نخاطباو  ؿ نف في الننلس. 
يػػاتي و نػػا ةهػػدتنويي أف أتفػػرد فػػي رأيػػين يػػا ونػػوا الخيػػر.. لػػـ أتعػػود فػػي ه-

فاألنر شػورا نػا ترويػم صػا باو لػف أنػايل أبػداو فػي قبولػمن ونػا ةرضػم قا ػد الفر ػاف 
 ربنا يراا البعض خيالياو ل ييي أراا الهقيقش. فنا رأي ـ؟

وافػػػؽ الننيػػػل بعػػػد نياقشػػػش قصػػػيرةن وذهػػػب الشػػػيخ نػػػروح ليعػػػود بعػػػد لهظػػػات 
 لرصاص قا  و؟ وبيدا   ح هديث نل  يس نف ا

ػػلـ الليلػػش خن ػػنا ش قطعػػش - تعػػاؿ أيهػػا القا ػػد. خػػذ هػػذا ال ػػ ح إيػػم لػػؾن و ت ل
 ػػ ح نػػل ذخيرتهػػا توزةهػػا ةلػػ  الفر ػػافن نهػػز يف ػػؾ وفر ػػايؾ لتيطلقػػوا صػػباح 
الغػػػد إلػػػ  نضػػػارب الشػػػيخ نشػػػعاف.  ػػػيرةا ـ اهلل وتػػػرافق ـ ال ػػػ نشن و ػػػ را ـ فػػػي 

 ينب قولم. الصباح قبؿ أف تغادروا ألقوؿ ل ـ نا 
 

*** 
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(20 ) 
 

ةواصػػػؼ ت ػػػيس بارقػػػات األنػػػؿن وزوابػػػل تصػػػولح فػػػي ةنػػػؽ الػػػذا رةن وتطػػػيا 
ب ةنػػػدة الرنػػػاد.. اليػػػداف ترتنفػػػاف دوف بػػػردن والقػػػدناف ال تقويػػػاف ةلػػػ  الوقػػػوؼ.. 

 الونم تعنقت أخاديدان والشفتاف تختلنافن وتتنتناف بتثاقؿ: ضاري.. ضاري.. 
ف بعػػدن فتنل هػػا الغثيػػاف.. اقتربػػت نيػػم بهػػذرن  ايػػت  ػػراب تراقػػب زونهػػا ةػػ

 فهب نذةوراو الفزع ينا  يايم.. 
ضػػه ت يػػوار نػػف نيظػػر أبيهػػا الػػذي  ػػدا   ريػػب يطػػاردا صػػيادن وطلبػػت نػػف 
خالتهػػػػا أف تبتعػػػػد ةيػػػػم.. أشػػػػارت إليػػػػم ب فهػػػػا نت ػػػػا لشن فتنػػػػتـ: ضػػػػاري يػػػػا يػػػػوار.. 

 ضاري.. 
 نا بم ضاري؟ -
   رأس قوة  بيرة نتونهاو إل  قبيلش النرادة.. قاؿ لي أهد الرناؿ إيم رلا ةل-

 قبيلش خالم نشعاف.. 
 وناذا في ذلؾ؟ -
ربنا ي تي إل  هيا يا يوار.. لقػد رأيتػم فػي النيػاـ أ ثػر نػف نػرة يهػاوؿ الفتػؾ -
 بي.. 
ال تخػػػؼ يػػػا أبػػػي.. إف طيفػػػم يعاتبػػػؾ ةلػػػ   ػػػود نعانلتػػػؾ ألبيػػػمن ويطالبػػػؾ -

ن وأةطػػم لبا ػػَادو نديػػداون وةبػػادة نػػف ةباداتػػم با ه ػػاف إليػػم.. اذهػػب إليػػم فػػي الغػػد
 التي ا توليت ةليها. 

   فعؿ إف شاد اهلل الليلش قبؿ أف أذهب إل  الشيخ نتعب.-
 ػػػاف الشػػػيخ نتعػػػب يعقػػػد فػػػي خينتػػػم قنػػػش لشػػػيوخ قبا ػػػؿ النفػػػاليا والصػػػوالهش 
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والنهي ػػػفن وقػػػد  ػػػادهـ ر ػػػؿ الشػػػيخ نيػػػاور إلػػػ  بعػػػض القبا ػػػؿ يهػػػثهـ فيهػػػا ةلػػػ  
نعم لغزو البعض اآلخر.. لـ الغزو؟! ونػا هػي يوايػا الشػيخ نيػاور القريبػش التهالؼ 

والبعيدة؟ ونا  ر الننازر التػي طالػت ةػدداو نػف فر ػاف الصػافي والز يػب؟ و يػؼ 
 للت إليم هاؿ الشيخ هن ف؟

أ ػػ لش  ثيػػػرة  ايػػػت تػػػدور فػػػي أذهػػػايهـ لػػـ يتن يػػػوا نػػػف ا نابػػػش ةليهػػػا.. لػػػذلؾ 
 ر للوقوؼ ةل  هقيقش األنر. أر لوا في طلب الشيخ نياو 

 ايت األ  لش تيهنر ةل  الشيخ نياور فور وصػولم  شػ ؿ صػاخبن و ايػت 
أ ثػػر نػػف إشػػارة ا ػػتفهاـ تر ػػـ ةلػػ  الشػػفاا و ػػاف العػػرؽ يرشػػا نػػف ونهػػم النخػػدد 

 دوف ايقطاع.. 
 ػػاف يشػػرح للشػػيوخ يوايػػاا الطيبػػش أنػػاـ نػػا للػػت إليػػم هالػػش قبيلتػػم وهنػػرة أةػػداد 

ل  النزيرة الفراتيش وشرقي األردفن و اف ينليػي الػيفس بنػوافقتهـ للتو ػل  بيرة نيها إ
إلػػ  هيػػث النػػاد وال ػػان نػػذ راو إيػػاهـ إذا نػػا ا ػػتنر القهػػط بالنصػػير األ ػػود الػػذي 
ييتظرهـن ن تشهداو بالشيخ نشعاف شيخ النرادة الذي نا ترؾ الغػزو يونػاو ر ػـ نقتػؿ 

ا ػػؿ األخػػرا  قبيلػػش الشػػيخ نػػروح ترهػػب ةػػدد نػػف أبيا ػػم وخيػػرة فر ػػايمن ف ايػػت القب
 نايبمن وتعطيم فوؽ نا ي لب وييهب أضعافاو نضاةفش اتقاد لشرا.. 

ف فرقػش نػف   اف الشيخ يطن ف الشيوخ ةلػ  ضػناف اليتػا ل نلنهػاو إلػ  أيػم  ػول
الفر ػاف تتنيػز ةػف  يرهػػا بقػدرة ةلػ  النيػاورة وروةػػش التػدريب ودقػش الت ػديدن وأيهػػا 

القػػػوا التػػػي تنابههػػػان وأق ػػػـ لهػػػـ بػػػاهلل نػػػراراو إذا نػػػا أةػػػايوا  ت ػػػتطيل أف تقهػػػر  ػػػؿ
ف ػينلب الخيػػر لهػػـ ننيعػػاون ل ػف الشػػيوخ لػػـ يوافقػػوا بػؿ هػػذروان وهػػدلدوا إف لػػـ ييػػزع 

 هذا األف ار نف رأ م بالنقاطعش التانش.
ا ػػودت الػػدييا فػػي ونػػم الشػػيخ نيػػاورن ل يػػم شػػعر بالطن يييػػش ةيػػدنا قػػالوا لػػم 

 ةيم إذا نا تعرض لغزو خارنين أو إذا اهتاج إل  أيش ن اةدة.ب يهـ لف يتخلوا 
ةاد الشيخ نياورن وقد ترا نت الهنػـو ةلػ  رأ ػم الصػغيرن وأخػذ يػذرع أرض 
لػػ  دقػػا ؽ التػػراب تػػارة أخػػران  خينتػػم ني ػػش وذهابػػاون ييظػػر إلػػ  األفػػؽ البعيػػد تػػارةن وا 

هػػي نتشػػا لش بمخاطػػش يػػادا ابيتػػم يػػوار طالبػػاو نيهػػا النشػػورة فػػي األنػػرن ف نابتػػمن و 
 فتؽ في رداد تهنلم: ا نل يا أبي: إف الشيوخ ةل  صوابن وأيت ةل  خط .

 
صرخ في ونهها: أيت ننيويش يا يػوارن أريػدؾ أف ت ػويي  ػيدة الي ػادن وأيػت 

 ت بيف؟
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أيػػف طنوهػػؾ وأه نػػؾ وأناييػػؾ؟ رهنػػش اهلل ةليػػؾ يػػا شػػيهش أيػػت وهػػدؾ  يػػت 
 تعرفيف نداخؿ األنور ونخارنها.

لػػم يػػوار: ألف الشػػيوخ صػػرهوا لػػؾ بػػ يهـ لػػف يتخلػػوا ةيػػؾ فػػي صػػغيرة أو  قالػػت
ـَ الغػػػزو؟ دارهػػػـ يػػػا أبػػػي نػػػا دنػػػت فػػػي   بيػػػرةن وهػػػـ ير ػػػلوف إليػػػؾ  ػػػؿ نػػػا تهتػػػاج فلػػػ
دارهػـ.. دارهػـ ب  ػاليبؾ التػي تعػودت ةليهػػان وال تنعلهػـ أةػداد لػؾن واةلػـ أف ل ػػؿ 

 ادع ةليها...  نقاـ نقاؿن وأف اليد التي ال ت تطيل بترها قبللها و 
ربت نياور ةل   تؼ ابيتمن وقبللها نف بيف ةيييها نردداو: دارهـ نا دنت فػي 
دراهػػـن و ػػاص فػػي هلػػـ ننيػػؿ.. لػػـ يػػرد ةلػػ  يػػداد قا ػػد فر ػػايمن وال ةلػػ  صػػوت 
ابيتػػػمن ولػػػـ ييظػػػر فػػػي ونػػػوههـ الذاهلػػػش.. ابت ػػػـ ابت ػػػانش ةريضػػػش وأخػػػذ يهػػػز رأ ػػػم 

 ابيتم: وةيياا تهنلقاف بالننهوؿ.. صاهت بم
 نا بؾ يا أبي؟ إف ضيوفاو اقترب نو بهـ ناموؾ نف أـ التييش أال ت تقبلهـ؟ -
 بل ..  يؼ ال أ تقبلهـ يا يوارن بؿ   هضيهـ وأقبلهـ فرداو فرداو.. -

 أن ؾ الشيخ نياور  تؼ قا د فر ايمن وأنرا أف يهيئ لهـ أه ف ا تقباؿ..
ت رقصػػش ال ػػيوؼ والخيػػانر ب ػػرةش فا قػػش  ػػاف الفػػرحن و ايػػت األهػػازيلن و ايػػ

تنػػا  ػػاهش القبيلػػش.. يهػػرت النػػزورن وهلػػؿ الشػػيخ نيػػاور بضػػيوفمن وقػػبللهـ ورهػػب 
 بهـ أننؿ ترهيب. 

 ػػاف الشػػيخ ةطلػػاب قا ػػد الفر ػػاف الوافػػديف وأهػػد أبػػرز الػػذيف أبلػػوا بػػ د ه ػػياو 
ةيػػػدنا تعرضػػػت قبيلػػػش الز يػػػب للغػػػزو ر ػػػـ تشػػػتت القبيلػػػش إلػػػ  ةػػػدة نهػػػات..  ػػػاف 

لػػـ ييػػؿ نيػػم الفػػرح أي نػػ ربن ولػػـ تبلػػغ بػػم األهػػازيل أي نبلػػغن  ػػاف ييظػػر ةاب ػػاو 
بعييػيف هػادتيف  عييػػي الي ػر إلػػ  ونػم الشػيخ نيػػاورن و ػاف الشػػيخ نيػاور يتهاشػػ  

 يظراتم ويخشاها. 
 قاؿ الشيخ ةطلاب: ةليؾ أف تعود إلييا يا شيخ نياور. 

 إل  أيف؟ -
شػػتات قبيلتػػؾن وتعيػػد إليهػػا  إلػػ  هيػػث ينػػب أف ت ػػوفن إلػػ  أـ التييػػش لتننػػل-

 ن ايتها وهيبتها.. 
ال وةلػػػػي ـ أف تبقػػػػوا ةيػػػػدي هيػػػػان وتنلبػػػػوا إخػػػػواي ـن ف يػػػػا اآلف شػػػػيخ قبيلتػػػػي -

الز يب والصافين و لنتي ن نوةش في القبا ؿ  لها.. أريػد ـ أف تظلػوا إلػ  نػايبي 
ليهينف ةل   ؿ نػف يػرفض االيصػياع  رادتػي.. أرنػوؾ يػا شػيخ ةطػاب أف تفعػؿ 
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 ؾ. ذل
 ػػاف الشػػيخ ةطػػاب يهػػز رأ ػػم ب  ػػ ن وييظػػر إلػػ  ةييػػي الشػػيخ نيػػاور اللتػػيف 

 تتو  يمن فقاؿ: 
 لو بقيت إل  نايبي ولـ تهرب لنا خ ريا النعر ش.. -
 ػػػاف ال بػػػد لػػػي نػػػف الهػػػرب.. أنػػػا  ػػػنعتهـ.. إيهػػػـ يريػػػدوف رأ ػػػي يػػػا شػػػيخ -

 ةطابن وال شيد  يرا. 
يي أدةو - ؾ للنرة األخيرة أف ترهػؿ نػف هيػان لـ تقؿ الهقيقش يا شيخ نياورن وا 

 وتعود إلييا لت وف شيخيا و يديا. 
ف لـ أفعؿ؟ -  وا 
  يرهؿ ةل  الفورن ولف ترايا أبداو. -
 ارهلوا إذف. -

 ػػػاف لرهيػػػؿ الشػػػيخ ةطػػػاب وفر ػػػايم أةنػػػؽ األثػػػر فػػػي اليفػػػوس.. لقػػػد تنيػػػ  
خطػر البعض بقادهـ لتػزداد قػوتهـن وتقػوا شػو تهـن ويتضػاةؼ ةػددهـن فهػـ أنػاـ 

.. أنػا الػبعض اآلخػر ف ػاف ةلػ   وشيؾ وب د ن ته ـ وةيؼ يتندد لبو م  ؿ يـو
الع ػػػس تنانػػػاون يػػػرويهـ هػػػـ الخطػػػر النهػػػدؽ  يقا ػػػنويهـ اللقنػػػش والنغػػػيـن والرفعػػػش 
يهػػـ به ػػـ قػػرابتهـ نػػف الشػػيخ نيػػاور  ي ػػت ثروف ب ػػؿ شػػيد ولػػف يتر ػػوا  والنػػاا... وا 

وطلبػػػػوا نػػػػف الشػػػػيخ نيػػػػاور أال يهػػػػزف لهػػػػـ  ػػػػوا الفتػػػػات.. لػػػػذلؾ ابتهنػػػػوا لػػػػرهيلهـ 
لغيػػابهـ... قػػاؿ لػػم القا ػػد ردييػػي: يػػا ةنػػاا أةطيػػتهـ أ ثػػر ننػػا ي ػػتهقوفن وقػػد  ػػايوا 

 أ بياد أليهـ لـ يقتيصوا الفرصشن ولـ يش روا ةفوؾ ةيهـ.. 
ا تهالت الب نش ةل  شفتي الشػيخ نيػاور إلػ  قطػوبن فصػاح بػ ةل  صػوت 

.. طلبػػػت نيػػػم يػػػوار أف يهػػػدأ قلػػػي و لتهدثػػػم. خادنػػػم طالبػػػاو نيػػػم أف يهيػػػئ لػػػم فر ػػػم
 وةيدنا رفض صاهت بم  راب قا لش:

 نا هذا يا رنؿ؟ أياشدؾ اهلل أف تهدأ قلي و لت نل رأييا.-
 التفت نياور إل   رابن وقاؿ با تهزاد: 

 قولي يا  راب واختصري.-
دوا قالت نزننرة: ال تذهب إليهـن وال ت ف ضعيفاو أنػانهـ إيهػـ يريػدوف أف ي يػ

لػػػػؾن أنػػػػا  ػػػػنعت ةطػػػػاب وهػػػػو يقػػػػوؿ: لػػػػو لػػػػـ تهػػػػرب لنػػػػا خ ػػػػريا الهػػػػرب.. إيهػػػػـ 
 ناهدوف.. 
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 صاهت يوار بعصبيش: 
ا ػػػ تي يػػػا  ػػػراب وابتعػػػدي ةػػػف ننلػػػس الشػػػوران ف يػػػت ناهلػػػش ال تقػػػدريف -

 األنور هؽ قدرهان دةييي أقوؿ ألبي  ؿ الذي ينب أف يقاؿ:
يػاو لػؾ ةيػد النلنػاتن اذهب إليهـ يا أبين فهـ نف لهنػؾ ودنػؾن  ػي ويوف ةو 

ودرةاو ةيد الشدا د.. هـ رنالؾ وأبياد نلدتؾ... اذهب والهؽ بهػـ قبػؿ أف يبتعػدوان 
واةتذر لهـن وأةطهـ وةداو بالرهيؿ إلػ  أـ التييػش ةيػدنا تهػيف الفرصػش.. إيػم ننػرد 
وةػػد يػػػا أبػػػي قػػد يتهقػػػؽ فػػػي يػػػـو نػػف األيػػػاـن ف يػػػت اآلف فػػي خطػػػرن وضػػػاري  نػػػا 

 ة  بيرة قادـ إليؾن اذهب وال تتردد. يقولوف ةل  رأس قو 
هػػز الشػػيخ نيػػاور رأ ػػم الصػػغيرن واهتضػػف ابيتػػمن وطبػػل ةلػػ  نبييهػػا قبلػػشن 

 وقاؿ:   ذهب ولف أترددن و  ةنؿ بنشورتؾ يايوار
لػػـ يػػرؽ األنػػر ل ػػراب التػػي أخػػذت تيظػػر شػػزراو إلػػ  يػػوارن واةتبػػرت رد يػػوار 

تها هػ ؾ ألبيهػان ودنػار ل ػؿ نػا إليها أناـ الهاضػريف إهايػش لػف تغفرهػان وأف نشػور 
هقػػػؽ نػػػف إينػػػازاتن فهن ػػػت فػػػي  ػػػرها:  ػػػ ةرؼ  يػػػؼ أرد إليػػػؾ ا هايػػػش يػػػا بيػػػش 
الهراـن وايزوت في ر ف قصي نف الخينش نتشا لش في ترتيػب نهتويػات صػيدوقها 

 الخشبي.
 ايت يوار نزهوة بايتصارهان تيظػر إلػ  أبيهػا وهػو يعػدو ةلػ  فر ػمن وطلبػت 

 صرفوا.. نف الهاضريف أف يي
ذهلػػت يػػوار ةيػػدنا ونػػدت ردييػػي نػػا زاؿ واقفػػاو والننيػػل قػػد ايصػػرؼ.. يظػػرت 
 إل  ةيييم طوي و ف ادتا أف تلتهنها ةيياا. وضعت يدها ةل   تفمن وقالت بغيل:

؟ -  نا لعييي قا د الفر اف ت  يهنا الهنـو
  اف ردييي نا زاؿ يغرس  هاـ ةيييم في ةيييهان ولـ ييبس ببيت شفش.

 تؾ اليـو تخيفيي يا قا د الفر اف؟ يظرا-
 قاؿ بنا يشبم الهنس: أصهيا نا  نعت؟

 ناذا  نعت؟ -
 أيؾ  ت وييف ل ا ر ةيدنا يعود؟ -
 أنؿن وهؿ هذا يغيظؾ؟ -
 ل ف  ا راو لف يعود.-
 ونا أدراؾ؟-
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   قتيصم واهلل ةيدنا يعود لت ويي لي وهدي.-
 صاهت بعصبيش: تنلؾ الغضب ونم يوارن وتشينت تقا ينم الننيلش و 

أخرج نف هيػان إف اليػد التػي تنتػد بال ػود إلػ   ا ػر  ػ قطعها. خػرج ردييػي -
 نخذوالو نهزوناون ل يم ردد ب   :

  تريف يا يوار ناذا   فعؿ بم. -
نػػا إف  ػػار ردييػػي بضػػل خطػػوات هتػػ   ػػارةت يػػوار اللتقػػاط بيدقيػػش أبيهػػان 

 وأطلقت الرصاص ةليم في ظهران ف ردتم قتي و.
 ود يذر في العيوفن و ها ب نف خوؼ نػا زالػت فػي ةليا هػا تتياهبهػا رناد أ

الظيػػوف.. هػػوانس تتنػػاه  فػػػي الػػرمان وزفػػرات تتيا ػػؿ فػػػي ال ػػراب.. نػػف يوقػػػؼ 
العػػواد فػػي  بػػد الظػػ ـ؟ ونػػف ي ػػهؽ الهػػواـ النلفػػل بغبػػار التيػػم؟ ونػػف يقتػػؿ األفعػػ  

 قبؿ أف تخلل نلدها؟ ونف  يتنرع  نها وقت الهنير؟
 ػػاف الػػذيف هنلػػوا نثػػش قا ػػدهـ إلػػ  خينتػػم هلعػػيف نػػف  ػػطوة النػػدب  ػػاف الفر 

وق ػػوة الهرنػػافن  ػػايوا يػػدر وف أيهػػا يػػار وأيهػػـ الهشػػيـ لػػذا لػػـ ي ػػ ؿ أهػػد لنػػاذا؟ ولػػـ 
ينيبػػػػوا ةلػػػػ  ت ػػػػامالت اآلخػػػػريف..  ػػػػايوا يقبػػػػروف الهنػػػػس فػػػػي أضػػػػرهش الصػػػػنتن 

ي ةػاد ينػر أذيػاؿ وييشروف أرديش الذؿ والنهايش ةل  هبػاؿ القهػر.. هتػ  أبوهػا الػذ
 الخيبش لـ ي  لها لناذا؟ ولـ يصغ لهديث زونتم التي  نعت ورأت  ؿ نا هدث.. 
نلس نياور نيزوياو يعتصر رأ م ب لتا يديم ليخرج نيػم أف ػاراو قاتنػش  انيػش نػا 
زالت ترهقم دوف ندوا... قرر بعدها أف يغلػؽ هصػويم وأال ي ػنا ألهػد أف يقػتهـ 

اودا.. خادنػم وهػدا نػف تنػرأ ةلػ    ػر القيػودن وتهطػيـ بوابات األنؿ الذي أخذ ير 
 ! أبواب الذهوؿن ونعلم ييتفض نذةوراون وهو يتنتـ: ناذا تقوؿ؟

 إف ث ثش فر اف يلهوف ةل  نقابلتؾ يا ةناا.-
 تنتنت الشفتاف الضانرتاف بت ا ؿ:

 دةهـ يدخلوف يا ولدي -
نرديفن تعلػو ونػوههـ  ايوا )نشعؿن والهانشن والنراح( نف فر اف الز يب النت

 أنارات الهقد وال راهيشن ويترنل في صدورهـ صنت ال ييف العناؼ... 
 ناذا تريدوف؟ -

 تقدـ نشعؿ بهدود قا  و: يريد األنايش يا شيخ نياور. 
تلفت الشيخ نياور ينيش وي رةن ولـ ينػد أهػداون ونػا درا أف يػوار تػرا وت ػنل 
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 نف  وة رقعتها بهدقتيهان ثـ قاؿ:
 لدي ال ين يؾ أف ت خذها نيي اآلف.يا و -
 بعد وفاة والدي للت األنايش إلييان وال ين يؾ أف ت لبيا إياها دوف ثنف.-
 وناذا تريدوف؟ -
 ألؼ رأس نف الشياا. -
 ألؼ رأس؟! أننيوف أيت؟! -
 إف يوار ت تهؽ  ؿ نا تنلؾ-
 صهيا ول ف أنهليي بعض الوقت.-
  يعود إليؾ بعد ه ؿ  انؿ. -
 واآلف هيا اذهبوان وال تعودوا قبؿ ايقضاد النهلش النهددة. نوافؽ..-

نا إف خػرج الفر ػاف نػف الخينػش هتػ   ايػت يػوار واقفػش أنػاـ أبيهػا تيظػر إليػم 
 بمشفاؽن وقد ايهنر الدنل نل ةيييمن قالت لم:

 نف همالد يا أبتي؟ -
 فر اف نف القبيلش يا بيتي. -
 ناذا  ايوا يريدوف نيؾ؟ -
 يد. ال شيد.. ال ش-
 أيت ت ذب يا أبي.-

 صاهت  راب بها  اضبش: ليس نف البر أف تقولي ألبيؾ نا قلتم.
 اخر ي أيت وابتعدي ل   ييالؾ  ضبي -

 ابتعدت  راب قلي ون ونثت يوار ةل  ر بتيها أناـ أبيها قا لش:
 ناذا  ايوا يريدوف نيؾ يا أبي؟ -

نػػػف ةيييػػػمن وتو ػػػؿ  لػػػـ ييػػػبس الشػػػيخ نيػػػاور ببيػػػت شػػػفشن ايهنػػػر الػػػدنل  زيػػػراو 
 البيتم أف تتر م وش يم. 

 هزلت يوار  تفي أبيها بقوةن وقالت: 
 ل ف ينب أف تقوؿ لي الهقيقش. -
 أرنوؾ يا بيتين اتر ييين فلـ أةد أقوا ةل  االهتناؿ. -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 963 - 

هػػزلت يػػوار نػػرة أخػػرا  تفػػي أبيهػػا بقػػوة أفقدتػػم توازيػػمن فهننػػت ةليهػػا  ػػرابن 
 وايتزةت زونها نيها قا لش: 

يا   قوؿ لِؾ الهقيقش يا يوار.. أيت ل ت ابيش الشػيخ نيػاورن وال ابيػش أختػي أ-
 شيهش رهنها اهلل. 

 نهظت ةييا يوارن وارتنفت ارتنافش نريعشن وتنتنت ياشنش: 
 إذاو أيا ابيش نف؟ -
 أيت لقيطش يا يوار. -

تهػػػاوت يػػػوار ةلػػػ  األرض بػػػ  هػػػراؾن وتاهػػػت فػػػي  يبوبػػػش نقيتػػػشن وقبػػػؿ أف 
 الشيخ نياور يهضن وصفل زونتم صفعش أدنت شفتيها. يهيو ةليها

 
 

*** 
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(29) 
 

 ػػػؿ نػػػا هولػػػم نخيػػػؼ.. هػػػزاؿ البشػػػر والػػػدواب.. يفػػػوؽ ا بػػػؿ والشػػػياا ونقتػػػؿ 
الفر ػػػاف.. أ ػػػاليب الرنػػػاؿ ون ا ػػػد الي ػػػاد... هتػػػ  ال ػػػهب فػػػي ال ػػػناد  اذبػػػات 

ل ػػػوف؟ أهػػػي نخادةػػػات ال تهنػػػؿ بشػػػا ر الخيػػػر واألنػػػؿ.. يػػػا اهلل! نػػػاذا نػػػرا فػػػي ا
 يهايش البدايش أـ بدايش اليهايش؟! 

 ػػاف الشػػيخ هنػػ ف يهػػدث يف ػػمن وهػػو ي نلػػد ب ػػياط الشػػؾ وةصػػي الظيػػوف 
ونهاصػػر بػػيف وهػػل الرهيػػؿ و ػػعير االيتظػػارن و ػػاف نػػزاع يت نلػػم بعييػػيف دانعتػػيف 

 طالباو نيم  لنا هَـّ بالفرار ضرورة البقاد.. 
يػين و ػاف يهػز رأ ػم ب  ػ  قػا  و: لػف قاؿ لم: إف يوار قتلػت قا ػد فر ػايها ردي

ي وف هذا األبلػم لخػر قتيػؿ.. هػذا النػرأة يػا ولػدي قتلػت األنػؿ فػي اليفػوسن وقبػرت 
الب نش في شفاا التهػدي.. هػذا النػرأة لػيس لهػا قلػب يهػبن وال نشػاةر وأها ػيسن 
ولي ػت نػف نػػيس البشػر.. ال تعػرؼ تنانػػاو نػا يػػدور فػي خلػدها.. أهيايػػاو تبػد ن  ػػاو 

 ياياو شيطاياو رنيناو.. تتقف فف القيصن وتنيد اللعب بالنشاةر.. وأه
صػػهيؿ نػػواد ينػػزؽ  ػػ وف الليػػؿن ويقطػػل ةلػػ  الشػػيخ هنػػ ف هبػػاؿ الػػذ را 
النندولػػػش باآلهػػػات والزفػػػرات.. ارتنػػػؼ نػػػزاعن ويهػػػض نػػػذةوراو ةيػػػدنا  ػػػنل وقػػػل 

ذا بم أناـ شبا أ ود..   خطوات لي ت بعيدةن هروؿ خارناو وا 
 اذا تريد؟ نف أيت؟ ون-
 ال ش ف لؾن أيقظ  يدؾ ب رةشن ال وقت لدي للنداؿ.-
 إيم لـ ييـ بعدن تفضؿ.-

 يزع الفارس لثانم وهرع إل  الشيخ هن ف يقبؿ يدا.. 
 هاوؿ الشيخ هن ف نيعم نف ذلؾن ف ب .. ثـ قاؿ:
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 أيا يا ةناا ر وؿ الشيخ بديوي العب ف إليؾ. -
 يخؾ هذا نف قبؿ؟ أه و بؾ يا ولدين ول ف لـ أ نل بش-
 هو يعرفؾ نيداون وقد أر ليي ألطن ف ةل  صهتؾن وأةطيؾ هذا األنايش. -

 أةط  الفارس  ي او ننلوداو بالذهب إل  الشيخ هن فن فقاؿ الشيخ ذاه و:
 نا هذا؟ -
ف ق ػػدر لػػين و تػػب اهلل - إيهػػا لػػؾ يػػا ةنػػاان ويقػػوؿ لػػؾ   ر ػػؿ إليػػؾ النزيػػدن وا 

 و بػػش نػػف الفر ػػاف األشػػدادن وأيصػػرؾ ةلػػ  نػػف  لػػي الينػػاةن  ػػ زورؾ ةلػػ  رأس
 ظلنؾ. 
 بارؾ اهلل في شيخؾ يا ولدين ول ف ناذا أصابم؟-
دس لػم الشيخ هدروس ال ـ فػي طعانػم فناتػت زونتػم وبقػي الشػيخ يصػارع -
 النوت. 
  يشف  بمذف اهلل يا ولدي. بللغم تهياتي وشوقي إل  نعرفتم والهديث إليم. -
 ن ف ةل  أوالدؾ.أوصايي يا ةناا أف أط-

 دنعت ةييا الشيخ هن فن وتنتـ ب   :
 أتني  نف اهلل أف ي ويوا بخير.-
 نا بهـ يا ةناا؟ -
 ال شيد يا ولدي.. ال شيد. -
 هؿ أ تطيل أف أراهـ؟-
لقػػد رهػػ ن وال أةلػػـ أيػػف هنػػا اآلفن وأنهػػـ رهلػػت إلػػ  نػػوار ربهػػا نيػػذ زنػػف -
 طويؿ. 
 ونف هذا التي تقـو بخدنتؾ؟-
بيػػش رنػػؿ رهػػؿ ةػػف القبيلػػش نيػػذ أ ثػػر نػػف ةشػػريف ةانػػاون وال أةلػػـ أهػػو إيهػػا ا-

هػػي يػػرزؽ أـ نيػػت؟ ل يهػػػا يػػا ولػػدي بنقػػػاـ ابيتػػين وهػػذا نػػػزاع بنقػػاـ ابيػػي زونهػػػا 
 الوفي.

يقؿ الفارس ةيييم بيف نزاع والعيودن وأه سل بشعور  ريب يشلدا يهػو النػرأة 
 النال ش بنوار الشيخ.. 

ةنػػاا أبػػداو هتػػ  ولػػو ةػػاد ولػػداؾن وهد ػػي ال  قػػاؿ نػػزاع: لػػف يتخلػػ  ةيػػؾ يػػا
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يخيػػب ب يهنػػا  ػػيعوداف إليػػؾ قريبػػاو بػػمذف اهللن البارهػػش قالػػت لػػي العيػػود ب يهػػا رأتهنػػا 
 في النياـ ير ضاف ةل  ب اط أخضر نوش  بالورود. 

ن ا الشيخ هن ف دنوةم التي ايهنػرت نػدرارة دوف أف يعػين وتنػتـ بتثاقػؿ: 
 إف شاد اهلل يا ولدي.

ن و ايػػػت ال ػػػهب   ػػػاف الصػػػباح يػػػدياو نػػػثق و بػػػ ريل الخزانػػػ  والشػػػيا والقيصػػػـو
ال وداد  ثيفش تقطر نف هيف آلخر دنوةاو صػانتشن و ػاف نػزاع ي ػقي العيػود يقيػل 

 الزةتر.. 
العيػػود تػػ ف ألنػػاون وتزفػػر وهنػػاو يشػػوي الونػػوا.. والشػػيخ هنػػ ف يػػدةو اهلل  ػػي 

 يخفؼ لالنها التي الزنتها نيذ الفنر.. 
ي ػػف اله ػػيـ خػػزاـ نتشػػا ناو ةلػػ  خػػ ؼ ةادتػػم.. بػػدا البشػػر والفػػرح يغػػزواف  لػػـ

 ن انات ونهم ون دا.. قاؿ للشيخ هن ف إف نزاةاو  يصبا أباو. 
رقػػص نػػزاع بخينػػرا طػػوي و رقصػػاو أضػػهؾ الشػػيخ هنػػ ف واله ػػيـ خػػزاـن ثػػـ 

 توقؼ بعد أف شعر بالتعب ي ري في نفاصلمن وقاؿ لله يـ خزاـ:
ف  ػػػاف النولػػػود أيثػػػ ن واهلل إف - وضػػػعت العيػػػود ذ ػػػراو ف ػػػ ةطيؾ خػػػروفيفن وا 

 فلف ت خذ نيي  وا خروؼ واهد.
تعػػال  ضػػهؾ الشػػيخ واله ػػيـ هتػػ  دنعػػت ةيػػويهـن اهػػتل اله ػػيـ ةلػػ  يػػذر 
نػػزاعن فقػػاؿ نػػزاع ةلػػ  الفػػور "للػػذ ر نثػػؿ هػػظ األيثيػػيف"ن قػػاؿ الشػػيخ هنػػ ف: ال 

وفػػؽ هػػواؾ. نػػا أراد اهلل بهػػذا اآليػػش يهػػؽ لػػؾ يػػا نػػزاع أف تف ػػر ليػػش الػػذ ر اله ػػيـ 
النبار ػػش هػػو  نوضػػوع تق ػػيـ التر ػػشن وأيػػت نػػا زلػػت هيػػاون وال يهػػؽ لػػؾ أيضػػاو أف 
تفػػرؽ بػػيف الػػذ ر واأليثػػ  فػػي النػػودة والنهبػػش والعطػػاد..  ػػف ةػػادالو يػػا نػػزاع ليهبػػؾ 

 اهلل نا تهب. 
 ول ف يا ةناا أريد ولداو يهنؿ ا ني.-
 الياس يذ رويؾ بخير. ةنلؾ الصالا هو الذي ينعؿ -
أقيعتيػػي يػػا ةنػػاا وأق ػػـ لػػؾ بػػاهلل  ػػ ةطي اله ػػيـ خػػزاـ خػػروفيف إف نػػاديي -

 نولود نهنا  اف ني م. النهـ أف تقـو العيود نف وضعها بخير و  نش. 
اآلف أةنبتيي يا ولدين وأةلػـ بػ ف اهلل لػف يتخلػ  ةيػؾ أبػداو نػا دنػت تهنػؿ -

 د. أيت والعيود بذور الخير والهب والعطا
طػػػػ ؽ يػػػػار ينػػػػزؽ  ػػػػ وف  نلبػػػػش فػػػػي الخػػػػارج يعلػػػػو دويهػػػػان وقرةػػػػش  ػػػػ حن وا 
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 القبيلش.. 
 نا هذا؟ ايظر يا نزاع نا الخطب؟ -

ودلع اله ػػيـ خػػزاـ شػػيخم بالػػدةاد لػػمن وأوصػػ  نزاةػػاو أف يعطػػي العيػػود الػػدواد 
 بايتظاـن وخرج نزاع هت   اب ةف األيظار.. 

ؽ تػػػدؾ هػػوافر نيػػادهـ أديػػػـ  ايػػت  و بػػش نػػف الفر ػػػاف يتقػػدنهـ فػػارس ةنػػ 
 األرض بقوة لتعزؼ  ينفوييش الهريش وااليعتاؽ.. 

 هروؿ نزاع يهو الشيخ هن ف قا  و:
 إيهـ نف فر اف شيخ النرادة الشيخ نشعاف. -
ل  أيف يتنهوف؟ -  ناذا يريدوف؟ وا 
يي أرا ونهتهـ يهو خينتؾ. -  ال أةلـ نا يريدوفن وا 
 إل  هيا يا نزاع؟ -
 ا ةناا. إي واهلل ي-
 أه و بهـن هيئ لهـ يا ولدي ننل او..     -
بلػػػػغ الػػػػذةر أشػػػػدا بفر ػػػػاف الز يػػػػب.. إيهػػػػـ يعرفػػػػوف فر ػػػػاف الشػػػػيخ نشػػػػعاف  

و طوتهـ وقوة ش ينتهـن ونشعاف هو خػاؿ ضػاري ورينػش.. تػرا لنػاذا نػاموا؟ ولػـ 
 أخذوا يطلقوف الرصاص في الهواد؟ ولناذا لـ ي توا إل  خينش الشيخ نياور؟ 

لش ةديػػػدة تػػػرددت ةلػػػ  أل ػػػيتهـ دوف نػػػوابن فهرةػػػوا إلػػػ  الشػػػيخ نيػػػاور أ ػػػ 
ليخبروا بقدونهـ واتناههـ إل  خينش الشيخ هن فن فونػدوا نيػاور أشػد هلعػاو نػيهـ 

 يت ادؿ بعصبيش: لناذا ناموا؟ ناذا يريدوف؟ دوف أف ييبس أهد ببيت شفش. 
فار ػاون وقبلػوا  ترنؿ فر اف الشيخ نشعافن ودخلوا خينش الشػيخ هنػ ف فار ػاو 

 يد الشيخ هن فن ونل وا ننيعاو. 
صػػػاح الشػػػيخ بنػػػزاع أف ي ػػػرع بػػػذبا الخػػػراؼ النربوطػػػش بنػػػوار الخينػػػشن وأف 
ينهز طعاـ الغداد ب رةشن ل ػف قا ػد الفر ػاف أوقػؼ نزاةػاو ونيعػم نػف تيفيػذ أوانػر 

 الشيخ قا  و: 
الشيخ نشػعاف الػذي يا ةناا قبؿ قليؿ أ ليا وشربيا. ن يا إليؾ ر  و نف قبؿ -

 يقر ؾ ال  ـن ويقوؿ لؾ نزيداو نف الصبرن فهو قادـ إليؾ قريباو. 
 أه و بم في أي وقت يشاد. -
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 أرنو أف ت نا ليا بالنغادرة ألف أنانيا طريقاو طوي و ونهنش شاقش. -
 ةل  ر ل ـن ولتهر  ـ ةيف اهلل. -

 قاؿ نزاع بعد رهيؿ الفر اف:
ن ويقػتص نػف أنعقوؿ يا ةناا أف يعود - للشيخ نشعاف رشدا فييصػر النظلػـو

 الظالـ؟ أ اد ال أصدؽ؟ 
  بهاف نف يغير وال يتغير. -
واهلل يػػا ةنػػاا أشػػؾ أيػػم تغيلػػر نػػف تلقػػاد يف ػػمن وال بػػد نػػف أفَّ نعنػػزة وقعػػتن -

 وأنراو نل و قد هدث. 
  ت شؼ ليا األياـ القادنش ذلؾ يا ولدين لييتظرن ويصبر. -
 ذا قاؿ لي ثوييي خادـ الشيخ نياور؟ أتدري يا ةناا نا-
 ال يا ولدي.-
 ثوييي يهب الناؿ هباو نناون و لنا د  ت في نيبم اليقود باح لي ب ر.-
 ناذا وش  لؾ؟ -
قػػاؿ إف هدرو ػػاو الػػذي دسل ال ػػـ للشػػيخ بػػديوي العػػب ف وزونتػػم دخيػػؿ ةيػػد -

 الشيخ نياور. 
 الزنف أـ قصر.   يياؿ القصاص يا ولدين و  يطاؿ  ؿ ننـر نهنا طاؿ-
قاؿ لي أيضاو  راو  ت ذهؿ لمن ل ف قاتلم اهلل رفض البوح بػم إال بعػد أف أفػرغ -

 نيوبي  لها نف الناؿ. 
 ونا هو يا نزاع؟-
 قاؿ لي إفل يوار لقيطش وأثبت لي ذلؾ. -

لقػػد زلػػزؿ هػػذا الخبػػر  يػػاف الشػػيخ هنػػ فن و ػػاد ي ػػقط أرضػػاو لػػوال أف تدار ػػم 
من أنػػا العيػػود فقػػد شػػهدت شػػهقش خػػاؿ نػػزاع أف روههػػا نػػزاعن وأنل ػػم ةلػػ  فراشػػ

 فاضت نيها. 
 تنتـ الشيخ هن ف بتثاقؿ: 

! أنعقػػػوؿ نػػػا تقولػػػم يػػػا نػػػزاع؟ أخشػػػ  أف ي ػػػوف ثػػػوييي ي ػػػذب  يػػػوار لقيطػػػش؟-
 ةليؾ يا ولدي؟ 

أق ػػـ لػػؾ بػػاهلل يػػا ةنػػاا إيهػػا الهقيقػػشن وقػػد رواهػػا لػػي  انلػػش ب ػػؿ تفاصػػيلهان -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 969 - 

 و  رويها لؾ في الهاؿ. 
 الهند هلل ةل   ؿ هاؿ.. الهند لؾ يا رب.-
 
 

*** 
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(22 ) 
 

خن ػػػػنا ش فػػػػارس نػػػػف أشػػػػد الفر ػػػػاف قػػػػوة وشػػػػ ينش ينتطػػػػوف صػػػػهوات خيػػػػوؿ 
 ضانرةن يقودهـ ضاري وةل  ينييم يا بم ورداف وةل  ي ارا األ ير فهيد.

وقػػػؼ الشػػػيخ نػػػروح ةلػػػ  نرتفػػػل نػػػف األرض وبعػػػد أف هنػػػد اهلل وشػػػ را ونػػػم 
 ضنف ةدداو نف الوصايا ختنها بهذا األبيات:إليهـ  لنش تت

 النػػػػػػ ح أـ مػػػػػػا تنهػػػػػػاف تن ػػػػػػاف 
 

 والنػػػػػػ ح ر ػػػػػػ   ور ػػػػػػ  مػػػػػػف أمػػػػػػ  
 

 ومعػػػػػػانؽ الن ػػػػػػر عز ػػػػػػا حرنػػػػػػاف 
 

ػػػػػػػػػ    ومنػػػػػػػػػات  النػػػػػػػػػمـ  ر وعنػػػػػػػػػا  عم 
 

 والط ػػػػػر مػػػػػا حمػػػػػؽ  مػػػػػ  فنحػػػػػاف 
 

 التػػػػػػػػػدر ب وحػػػػػػػػػد  حػػػػػػػػػارس  نػػػػػػػػػم  
 

 والنػػػػػػػػػػػػاردا ـ تحمػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػدراف 
 

 والتعػػػػػػػػػػب زا ػػػػػػػػػػؿ  ف حػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػمم  
 

 احػػػػػذروا فتػػػػػؿ الكهػػػػػؿ والر ػػػػػعاف 
 

   ػػػػػػػػ ر الفنػػػػػػػػاح  ػػػػػػػػالع و محمػػػػػػػػ  و 
 

 تانرشػػػؼ مػػػف وفػػػو  ال ػػػ ا تحنػػػاف
 

 والظمػػػػػػـ فػػػػػػرح  ف مػػػػػػا أنشػػػػػػد  ػػػػػػدم  
 

 ار النو ب وال يابؾ القويػش تػدؽ أديػـ األرض خلػؼ هاديهػا وقا ػدها الفػارس 
 النلثـ ضاري. 

ةنػػب قػػوس قػػزح ييثػػر فػػي ال ػػناد أطيافػػاو  ػػهريش تغازلهػػا شػػنس ةليلػػش. لقػػد أ
ضاري بشنوخ ابف خالم ر ـ ثقؿ قيودان فهػو رافػل الػرأسن ييظػر إلػ  األفػؽ بعييػيف 
 عييػػي الي ػػرن ولػػـ يظهػػر ت ففػػاو أو قلقػػاو ولػػـ تهػػـ ةييػػاا دنعػػش واهػػدةن و ػػاف ضػػاري 
يبت ػػـ خلػػػؼ اللثػػاـن ويهػػػز رأ ػػػم أ ػػفاون و ػػػاف الفر ػػػاف فػػرهيف ب  ػػػلهتهـ وذخػػػا رهـ 
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 ا ةالياو صا هيف: اهلل أ بر.يتباهوف بهان ففي  ؿ نيعطؼ يرفعويه
 

فػػي نيتصػػؼ الطريػػؽ رفػػل ضػػاري يػػدان فتوقػػؼ الفر ػػاف ةيػػدنا صػػاح ورداف 
صيهتم النشهورةن طلب ضػاري نػيهـ أف يرتػاهوا قلػي ون وايفػرد باأل ػيرن  ػار نعػم 
ةشػػػرات األنتػػػار بعيػػػداو ةػػػف النو ػػػبن ثػػػـ  شػػػؼ ضػػػاري ةػػػف لثانػػػمن فػػػذ هؿ فهيػػػدن 

 ديث وبعد ألي تنتـ بصوت خافت نتقطل:وتلعثـن ولـ يعد يقوا ةل  اله
 يا اهلل؟؟ نف أرا؟ ضاري؟ -
 ال ترفل صوتؾن وال تتطلل ةلي ه ذا ل   تف د خطتي.. -
 ول ف ناذا ناد بؾ إل  هيا؟-
قػػؿ لػػي أيػػت أوالو لنػػاذا  ػػزوتـ هػػذا الرنػػؿ الطيػػبن وهػػرقتـ خيانػػمن و ػػرقتـ -

 ه لمن وقتلتـ ةدداو نف رنالم وي ا م؟
ف قصػديا إيػذادا.. و ايػت نهاولػش  قياةػم بػميواد نػزد نػف القبيلػش واهلل لـ ي ػ-

 في أراضيم.. 
 أت ني التخريب واليهب والقتؿ إقياةاو؟ -
أنبريا ةل  ذلؾن ألييا اصطدنيا بنقاونش لـ ي ف يتوقعهان واألي   نف ذلػؾ -

صػػيهات ذلػػؾ الفػػارس الػػذي صػػاح نيػػذ فتػػرة قصػػيرة لقػػد يثػػر الرةػػب والخػػوؼ فػػي 
 أوصاليا 
ـَ ت للت إل  خينش الشيخ نروح؟-  ول

   ت فهيد طوي ون وي لس رأ م خن ون فصاح بم ضاري: ت لـ يا فهيد
  يت أيوي خطؼ ابيتم الننيلش هدوة.-
 يا لؾ نف فانر.. أتعرؼ أف رينش  ايت تياـ نعها ةل  فراش واهد.-
 رينش؟ وناذا ناد بها هي األخرا؟!-

عدن ول ف شي او واهداو ينب أف تعلنمن ػ تلؾ قصش طويلش   رويها لؾ فينا ب
هو أيي وأختي نديياف بهياتيا إل  الشيخ نروحن وأيا ةل  ا تعداد ألف أضهي 

 بهياتي نف أنؿ أال يصاب هذا الشيخ ب ود أبداو.
ػػػػ فهنػػػت يػػػا ضػػػارين ل ػػػف أرنػػػوؾ أف تهػػػؿ وثػػػاقين فلقػػػد للنيػػػين ونػػػف ثػػػـ أيػػػا 

 نا ل.
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 يدؾ أف تت لـ.ػ   هؿ وثاقؾن وأطعنؾن ال تخؼن وال أر 
 ػ  نا تشاد.

 ػ أطلب نيؾ شي او لخر.
 ػ نا هو؟

 ػ أف ت اةديي في إقياع أبيؾ لقبوؿ نا   طلب نيم.
ـَ ن ت ب ؿ هذا العدد نف الفر اف؟  ػ   فعؿن فهو ال يرد لي طلباون ل ف ل

 ربنا ذلؾ يغضب أبي.
 ػ واهلل ال أيوي شراو بؿ ةل  الع س ألضعهـ في خدنش خالي.

 تقوؿ؟ ػ أصهيا نا
ػػػ أنػػؿ يػػا بػػف خػػالين واآلف أريػػد أف أ ػػ لؾ  ػػماالو لخػػرن هػػؿ  يػػت تػػدري بػػاف 

 الشيخ لـ ي ف نونوداو في القبيلش؟
ػػػ ال..  ػػؿ نػػا أةرفػػم أف فر ػػايم وفر ػػاياو  ثيػػريف نعهػػـ قػػد رهلػػوا نيػػذ أيػػاـ إلػػ  

 نهش ننهولشن لقد راقبياهـ نيداو و ديا يقل في قبضتهـ لوال رهنش اهلل.
الف ـن فرهنػػش اهلل ال تيػػزؿ إال ةلػػ  الطيبػػيف الشػػرفاد ثػػـ أريػػد أف ػػػ قػػؿ الهػػظ هػػ

 أخبرؾ خبراو ربنا أ اضؾ.
 ػ نا هو؟

ػػػ ػ هػػدوة هػػي خطيبتػػين و ػػت وف زونتػػي قريبػػاون ورينػػش  ػػت وف زونػػش البػػف 
 الشيخ نروح.. هايؿ..

 ػ ناذا تقوؿ؟!
 ػ أقوؿ الهقيقش.. لقد ايته   ؿ شيد..

 ايػػت نخػػاض الفػػرح.. الفر ػػاف ن ػػروروف  لػػـ ت ػػف الرهلػػش شػػاقش أو ة ػػيرة..
ب  ػػلهتهـ الهديثػػش ألَهػػتهـ ةػػف الطعػػاـ والشػػراب  ػػايوا يهتضػػيويها بلهفػػشن نصػػننوف 
ةلػػ  االيتقػػاـن ثقػػتهـ بنقػػدرتهـ وب ػػ ههـ الهػػديث  بيػػرةن وةيػػدنا أونػػ  لهػػـ ضػػاري 
بالن ػػيرن وصػػاح بهػػـ ورداف صػػيهتم الننلنلػػش هبلػػوا ب ػػرةش رافعػػيف أ ػػلهتهـ فػػي 

 و لنش اهلل أ بر تدوي في الفضاد.. الهواد
لػػـ يعػػد ضػػاري الوثػػاؽ إلػػ  يػػدي ابػػف خالػػمن و ػػار نعػػم فػػي نقدنػػش الفر ػػافن 
هت  وصلوا ننيعاو إل  نشارؼ قبيلش النرادلةن ةيدها أون  ضاري بيدا إلػ  فر ػايمن 
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 وصاح بهـ وردافن فوقفوا ننيعاو. تقدـ ضاري إليهـ قا  و:
 ثػػوا فػػي أنػػا ي ـ ريثنػػا أةػػود إلػػي ـن أو يػػ تي ـ أيهػػا الفر ػػاف.. أرنػػو أف تن -

 ر ولي ونعم هذا النيديؿ..
د هنلم.  وأخرج ضاري نف نيبم نيدي و أخضر تعول

قػػاؿ ورداف: لػػف يصػػبر ةلػػ  فراقػػؾ طػػوي و يػػا أخػػين واةلػػـ إذا لػػـ تػػ تن أو إذا 
 لـ يصليا ر ولؾ ونعم النيديؿ بعد فترة قصيرة  يهانـ القبيلش.

 باو:صاح بم ضاري  اض
ػ نا هذا الػذي تقولػم يػا ورداف؟ لػف أ ػنا ألهػد نػي ـ أف يبػرح ن ايػم إال بػمذف 

 نيي.
ال فناذا تريديا أف يفعؿ؟  ػ أقوؿ يا أخي إذا لـ ي ت ر ولؾن وا 

 ػ وأيا أقوؿ لؾ  يصؿ إلي ـ ر ولي ونعم هذا النيديؿ.
 ػ  نا تريد يا أخي.

تم..  ايػت قبيلػش النػرادة  ار ضاري يرافقم ابف خالمن ولـ يطلب نف أهد نرافق
فػػي هالػػش ا ػػتيفار قصػػوا نيػػذ أف أ ػػر قا ػػد فر ػػايها وابػػف شػػيخها فهيػػدن وقػػد رأا 
فر ػػػػاف ا ػػػػتط ةهـ نػػػػيش ضػػػػاري ال بيػػػػر يقتػػػػرب نػػػػيهـن ف  ػػػػرةوا إلػػػػ  شػػػػيخهـ 

 وأخبروا..
 ػػاف الشػػيخ نشػػعاف يعقػػد انتناةػػاو فػػي خينتػػم لتػػدارس الوضػػل الخطيػػر الػػذي 

لنفان ة أ قطت  ػؿ األوراؽ وةقلػت األل ػيش وةطلػت ي تيفمن و بؿ التصدين ل ف ا
العقوؿن ونعلت الشيخ نشعاف يهب واقفاو نل ونوا القبيلش وولديم لهفلش ةياؽ نبللػش 

 بالدنوع.
 قاؿ الشيخ بعصبيش:

ػ واهلل لو لـ ت ت يا ولدي لغزوت الشيخ نرولحن ونعلتم وأفػراد قبيلتػم فػي نهػب 
 را وهنايي نف وزران ل ف  يؼ التقيتنا؟!الريا.. ل ف الهند هلل الذي  فايي ش
 ونا هذا النيش الذي رافق نا؟!

 ػ الفضؿ هلل والبف ةنتي ضاري يا أبي.
ػػػ أيػػف  يػػت يػػا ضػػاري؟ أنػػا  ػػنعت بنػػا نػػرا ألبيػػؾ؟ لقػػد أر ػػلت نيػػذ يػػونيف 

  و بش نف فر ايي ليطن يوا ةليمن وليخبروا ب ييي قادـ إليم بعد أياـ..
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لهبيبن وأتني  نػف اهلل أف ت نػؿ نعروفػؾ لت ػدد الػديف ػ ش راو لؾ أيها الخاؿ ا
 ال بير الن  وف في رقبتي؟

ػػػ أبشػػر يػػا ولػػدين وأةلػػـ بػػ ف دييػػؾ نقضػػي نهنػػا  ػػاف يوةػػم ل ػػف قػػؿ لػػي لنػػف 
 هذا النيش الرابض ةيد نشارؼ القبيلش؟

 ػ إيم نزد نف نيش الشيخ نروح أر لم لخدنتؾ يا خالي؟
 ليس  ذلؾ؟ػ نف نيش نرولح؟! أر لم ليخيفيي أ

 ػ ال واهلل يا خاؿ:
  ػػػػػػالع ف نشػػػػػػوؼ الػػػػػػورد والشػػػػػػوؾ

 
 وشػػػػػػػػػػػوؼ الػػػػػػػػػػػورد مػػػػػػػػػػػ ه   نػػػػػػػػػػػر

 

 والماشػػػػ   ػػػػدروب الشػػػػوؾ منهػػػػوؾ
 

 رطػػػػػػػػػػوة  رطػػػػػػػػػػوة م ػػػػػػػػػػار  ال ػػػػػػػػػػر
 

  ػػػػػػا رػػػػػػاؿ حعػػػػػػؿ الط ػػػػػػب منػػػػػػموؾ
 

 وفػػػػػػػػػػزؿ المعػػػػػػػػػػان  م ػػػػػػػػػػ د الحػػػػػػػػػػر
 

 دلنػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  نو ػػػػػػػ  فػػػػػػػوؾ آذوؾ
 

 وارتػػػػػػػػػػادوا م ػػػػػػػػػػار كـ  كػػػػػػػػػػر وحػػػػػػػػػػر
 

 رمػػػػا لو ػػػػؿ الػػػػرحـ ل ػػػػظ أرفػػػػوؾك
 

 ووفػػػػػػو  الر ػػػػػػر مػػػػػػا تفػػػػػػاوزت  شػػػػػػر
 

 محمػػ  ال ػػد   المػػ  ر عػػ   ح ػػوؾ
 

 وعنػػػػػػػد الم  ػػػػػػػ    حػػػػػػػ  تػػػػػػػا  مػػػػػػػر
 

 ػػرت هنهنػػش بػػيف ونػػوا القبيلػػشن نػػا لبثػػت أف تعالػػتن فػػي لس الشػػيخ نشػػعاف 
 رأ م نتنتناو:

 ػ يا لؾ نف رنؿ طيب يا أبا هايؿ؟! واخنلي نيم واهلل.
 قاؿ فهيد:

ييػي نػديف لػم بهيػاتين  ػ واهلل يا أبي لـ أ ػف أةلػـ بعظنتػم و رنػم وت ػانهمن وا 
 وأتني  نف اهلل أف يند في ةنري ألفي دييي هذا.

 قاؿ الشيخ نشعاف:
ػ نا قصش الديوف هذا؟ ضاري في ةيقػم ديػفن وأيػت  ػذلؾ. نػاذا تريػدوف نيػي 

 أف أفعؿ؟ أنيبوا.
 قاؿ ضاري:

بؿ ػػ أف تػرد للشػيخ نػرولح  ػؿ نػا  ػػلب نيػمن وتتهػالؼ نعػم ةلػ  الخيػر وت ػػتق
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 فر ايمن ف يا قا دهـ.
اقتػرب فهيػػد نػف أبيػػمن وةايقػمن وتو ػػؿ إليػم أف ي ػػتقبؿ الفر ػاف فهػػـ ييتظػػروف 

 إشارة نيم. 
قػػاؿ الشػػيخ نشػػعاف: أر ػػؿ يػػا ضػػاري فػػي طلػػبهـ ةلػػ  الرهػػب وال ػػعش. تلفػػت 
ضػػاري ينييػػاو وشػػناالون فوقعػػت ةييػػاا ةلػػ  نػػردود ابػػف خالػػمن فيػػاداان وةايقػػم ببػػرودن 

 أخرج النيديؿ نف نيبم:فقاؿ ضاري وقد 
 ػ خذ هذا النيديؿ يا نردودن واذهب إل  فر ايين ودةهـ ي توف بالهاؿ.

 تردد نردودن ثـ صنتن فقاؿ لم الشيخ نشعاف:
 ػ هيا يا نردود..

ردل نردود نتنهناو: أةتذر يػا شػيخ ةػف هػذا النهنػشن ولػيعلـ الننيػل أف الشػيخ 
 نرولح  يبق  ةدوي إل  األبد.

ونػػم الشػػيخ نشػػعافن وبػدا ةليػػم الغضػػبن فتقػػدـ نػػف نػػردودن اختلنػت ق ػػنات 
وصفعم صفعش قويش أخلت توازيػمن ف ػقط ةلػ  األرضن وطػردا نػف ننل ػمن فتنػتـ 

 نردود تنتنات لـ يفهنها ضاري.
وقؼ ضاري أناـ الشيخ نشعاف ةيدنا رلا يهاوؿ إشهار ن د من وأن ؾ يػدا 

 د هذا ا هايش.هت   ادر نردود الخينشن وهو يرددن   ةرؼ  يؼ أر 
قػػاؿ ضػػاري بهػػدود: ال ةليػػؾ أيهػػا الخػػاؿ. أيػػا  ػػ ذهب إلػػ  فر ػػايي ولتػػي بهػػـ 

 إل  هيا.
 صاح الشيخ نشعاف  اضباو: ال. لف تذهب أيت.

 ػ واهلل لف يذهب أهد  يري.
 ػػػاف الفر ػػػاف فػػػي هالػػػش نػػػف القلػػػؽ شػػػديدةن لقػػػد تػػػ خر ةلػػػيهـ ر ػػػوؿ ضػػػارين 

ـن طالبػػاو نػػيهـ اللهػػاؽ بػم نبشػػراو بتهقيػػؽ نػػا تيف ػوا الصػػعداد ةيػػدنا رأوا نقػػب و ةلػيه
 وةد بم.

  اف يوناو را عاو أنضاا الشيخ نشعاف وضاري بيف الفر اف.
 قاؿ الشيخ دهشاو: نف أيف للشيخ نرولح  ؿ هذا العدد وهذا ال  ح؟

ػ يا خاؿ صدقيي إيهـ نزد نف قوة  بيرة ينتل ها الشيخ نرولحن وناذا لػو رأيػت 
 وفر اف الشيخ نيديؿ الذيف ايضنوا إليم؟فر اف الشيخ شع ف 
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 ػ الشيخ شع ف والشيخ نيديؿ ايضنا إليم يا ضاري؟
ػػػ يعػػـ و تيضػػـ أيػػت وفر ػػايؾ إليػػمن و تصػػبهوف قبيلػػش واهػػدة تفػػرض األنػػف 

 والعدؿ في يفوس  ؿ البداة.
 ػ يعـ. يعـ ال بد واهلل نف ذلؾ.

 ػ صهيا يا خالي؟
 ل ػػػؿ صػػػاهب هػػػؽ هقػػػمن وأولهػػػـ ػػػػ صػػػهيا يػػػا ابػػػف أختػػػين و ػػػيعيد بػػػمذف اهلل

 أبوؾ.
 ػ ل ف نف أخبرؾ بوضل أبي؟

 ػ فارس ناد البارهش ا نم  ا ر.
 ! أيف هو اآلف؟ ػ  ا ر

ػػػػ إيػػػم نهنػػػـو نيػػػذ وصػػػولمن وقػػػد ةالنػػػم اله ػػػيـن وي نػػػؿ أف ي ػػػوف قػػػد تناثػػػؿ 
 للشفاد اآلفن وهو نونود في خينش ولدي  الـن  يزورا بعد قليؿ ليطن ف ةليم.

 الخاؿن وأهب أف أةرؼ نف  ييضـ إل  هذا التهالؼ األخوي؟ ػ ش راو أيها
ػ إةلـ ب ف الشيخ صػفوؾ شػيخ الػرنيان والشػيخ نيصػور شػيخ الدفييػشن والشػيخ 

 رواس شيخ ال عرة  لهـ نعي و ت ير نيوشهـ نل نيشي ونيش الشيخ نرولح.
 ػ بارؾ اهلل فيؾ أيها الخاؿن ويصرؾ ةل  أةدا ؾ.

لػػػدين لقػػد أزهػػػت  نانػػػش  بيػػرة  ايػػػت تهنػػػب ةػػػف ػػػ بػػػارؾ اهلل فيػػػؾ أيػػت يػػػا و 
 ةييي رميش الهؽن وال أةرؼ  يؼ    اف ؾ.

 ػ بالعفو والت انا والنهبش وا يثار أيها الخاؿ.
 ػ ننف يا ولدي؟

 ػ نف الننيل وةل  رأ هـ نردود.
ػػػ نػػردود يػػا ولػػدي ننيػػوفن يعتقػػد أف دـ أبيػػم فػػي رقػػاب اليػػاسن قتػػؿ أبػػوا نػػل 

نوتهـ  ػاف قضػادو وقػدراون ال ة قػش للشػيخ نػرولح بهػـن يهػف ولدي خشناف وةفلتاف و 
 الذيف يقتؿ وي رؽن وير ؿ إلييا أ ثر ننا يهبم فر ايي نيم.

 ػ واآلف أت نا لي بزيارة صديقي  ا ر؟
 ػ أنؿ يا ولدين اذهب إليم إيم هياؾ وأشار الشيخ إل  خينش خنا يش.

ةلػيهف وقػد فانػ ا ضػاري   اف نردود في خينتم يف ػر نر يػاو نزبػداو بنػا  ػيقدـ
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 بقدونم. وقؼ نردود دهشاون فتقدـ ضاري إليمن وةايقم بهرارة قا  و:
ػػػ لػػـ أ ػػف أةػػرؼ أف ابػػف خػػالي الفػػارس النقػػداـ نػػردود يهنػػؿ قلبػػاو نلي ػػاو بالهقػػد 

 وال راهيش..
 ػ ناذا ناد بؾ إل  هيا؟

 ػ أهبؾ يا بف خالي.
 لديؾ يخوة ف يقذ..ػ أن ت لتيقذ الشيا نرولح نف العقاب؟ إف  ايت 

ػػػػ  فػػػ  هقػػػداو..  ػػػ يقذ أبػػػين ونػػػا ن ػػػت إلػػػ  هيػػػا إال أليقػػػذ ـ أيػػػتـ أوالو.. أيػػػت 
ناهؿ ال تعي األنور نيداو. أبوؾ رهنم اهلل لػـ يقتػؿ ةلػ  يػد الشػيخ نػرولحن فالشػيخ 
طػػواؿ ةنػػرا لػػـ يقتػػؿ أهػػداو ال هػػو وال فر ػػايمن وهػػذا أوؿ نػػرة تخػػرج ننػػوع فر ػػايم 

 خارج هدود قبيلتم.
 ل يم ق تؿ ةل  يد لصوص الشيخ نرولح.ػ 

ػ اللصوص نوطيهـ قبيلش النرادةن وأيػت تعػرؼ ذلػؾ نيػداون فالشػيخ نػرولح  ػاف 
هػػػو الػػػذي ي غػػػزا نػػػف قػػػبل ـن وال يػػػردل ةلػػػ  ا  ػػػادة با  ػػػادةن وأيػػػت أدرا بػػػذلؾن 
صػػدقيي يػػا بػػف خػػالي أيػػت واهػػـن لا لػػو ةرفػػت الشػػيخ نػػرولح لنػػا فارقتػػمن إيػػم يبػػل 

اد وا يثػػار والرنولػػشن  ػػتتعرؼ ةليػػم برفقتػػي ألػػيس  ػػذلؾ يػػا نػػردود؟ الخيػػر والعطػػ
 أرنوؾ ت لـ.

 صنت نردود طوي ون نا لبث أف هزل رأ م نوافقاون فعايقم ضاري قا  و:
ػػػػ  ػػػت وف قا ػػػد فر ػػػاف الشػػػيخ نشػػػعافن ولػػػؾ ال لنػػػش الطػػػول ن واآلف أرنػػػوؾ 

 أرشديي إل  ن اف  ا ر.
 ػ هيلا..

ف يتوقعهػػػا  ا ػػػر قػػػط.. اهتضػػػف ضػػػاري صػػػديقم  ايػػػت نفانػػػ ة  بيػػػرة لػػػـ ي ػػػ
 و اةدا األينف في قبيلش الصافين والدنوع تبلؿ الونيات.. قاؿ  ا ر ياشناو:

ػ أيف  يت يا أخي؟ واهلل لـ أتػرؾ ن ايػاو تػرادا لػي إال وذهبػت إليػم ألراؾن فقػد 
 أق نت للفر اف أال أةود إال برفقتؾ.

 ػ أيت تخاؼ ةلي يا  ا ر؟
 أبيؾ.. الشيخ هن ف..ػ بؿ الخوؼ ةل  

 ػػػػػ أنػػػػت الرػػػػو  مػػػػف ر حػػػػ  د ػػػػار 
 

 والعمػػػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػػػوردتن  ت  ػػػػػػػػػػػػػػػان 
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 أنشػػػػػػػػد عمػػػػػػػػ  الرحافػػػػػػػػا وفػػػػػػػػار 
 

 والوالػػػػػػػد المػػػػػػػ  مػػػػػػػالو   ػػػػػػػر   ػػػػػػػان 
 

 وعهػػػػػػػػػػد  عم  ػػػػػػػػػػا آرػػػػػػػػػػذ   ػػػػػػػػػػار 
 

 مػػػػػف الم ػػػػػػتف المػػػػػػ   تهمػػػػػػ  ا ت نػػػػػػ 
 

  ػػػػػػا كانػػػػػػر مػػػػػػا داـ الػػػػػػدـ فػػػػػػار 
 

 مػػػػػػا أننػػػػػػ  ا  ػػػػػػؿ وفمػػػػػػوع ر نػػػػػػ 
 

ين  ػػيرنل بػػمذف اهلل وبعػػد أيػػاـ إلػػ  نػػا  ػػاف ةليػػمن ال تخػػؼ يػػا أخػػي ةلػػ  أبػػ
 و يياؿ الغادر نزادان نهلز يف ؾ للرهيؿ نعيا  داو إف شاد اهلل.

 ػ أيا ناهز نيذ اآلف إل  أي ن اف تريد يا قا ديا.
 ػػاف فر ػػػاف ضػػاري ال يػػػدر وف بػػـ يف ػػػر فيػػم قا ػػػدهـ.. لقػػد نػػػاد بهػػـ ليقػػػاتلوا 

نػػػيهـن ويغينػػػوا نػػػف أةػػػدا هـ نػػػا يلبػػػي ةػػػرب الشػػػيخ نشػػػعاف. وي ػػػترنعوا نػػػا  ػػػلب 
اهتيانػػاتهـن ول ػػػف هػػاهو قا ػػػدهـ يعػػايؽ شػػػيخ اللصػػوصن ويطلػػػؽ  ػػراح األ ػػػير.. 

 هت  ورداف تنل م الذهوؿن وراودتم الش وؾ والظيوف..
تقػػدـ ورداف نػػف ضػػاري طالبػػاو نهادثتػػم ةلػػ  ايفػػراد..  ػػارا بعيػػديف ةػػف أةػػيف 

 اآلخريفن وبعد صنت طاؿ نداا قاؿ ورداف:
 أرنو يا أخي أف تعطييي تف يراو لنا هدث ويهدث اآلف.ػ 

 ابت ـ ضاري ابت انش ةريضشن وربت ةل   تؼ ورداف قا  و:
 ػ أتشؾ بنا أفعلم يا ورداف؟

ػ لـ أ توةب نا تفعلػم يػا أخػين والفر ػاف يت ػادلوف ةػف الهقيقػشن ولػـ أ ػتطل 
 ا نابش ةف ت امالتهـ.

ح ال ثيػػػػر.. ولقػػػػد ةلنيػػػػي الصػػػػبر ػػػػػ يػػػػا ورداف.. لقػػػػد تعلنػػػػت نػػػػف الشػػػػيخ نػػػػرول 
واله نػػػش واأليػػػاة.. هػػػذا  يػػػر الػػػذي تعلنتػػػم فػػػي ننلػػػس والػػػدي. أذيػػػل لػػػؾ  ػػػراو ربنػػػا 
أدهشػػػؾ وأفقػػػدؾ توازيػػػؾ؟ أيػػػا ابػػػف أخػػػت الشػػػيخ نشػػػعافن واأل ػػػيرة  ػػػاف ابػػػف خػػػالي 
ونردود هو ابف خالي أيضاو. واهلل لو لـ ي تنيبوا لنطالبي لقػاتلتهـ هتػ  لخػر قطػرة 

 نف دني.
 ناذا طلبت نيهـ؟ػ و 

أف يػػػردلوا  ػػػؿ نػػػا  ػػػلب نػػػف القبيلػػػشن وأف يعوضػػػوا ةلػػػ  رناليػػػا خ ػػػا رهـ نػػػف 
 اله ؿ وديات القتل ن واأل ثر نف ذلؾ واألهـ هو التهالؼ نل قبيلش الشيخ نرولح.

 ػ وهؿ وافقوا ةل   ؿ هذا النطالب؟
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 ػ وافقوا دوف قيد أو شرطن فهؿ تعرفيي أنزح في نثؿ هذا األنور؟
 ا تطعت إقياةهـ بشروط اال ت  ـ هذا.؟ ػ و يؼ

ػػػ بنػػا تعلنتػػم وةرفتػػم وأدر تػػم فػػي ننػػالس الشػػيوخ ال بػػارن وقػػد  ػػاةديي ةلػػ  
 ذلؾ األ ير فهيد ابف خالي.

 ػ أه ذا إذف؟
 ػ أنؿ يا ورداف.

 ػ ونت   يرهؿ إل  قبيلتيا؟
 ػ  داو نل الفنر إف شاد اهلل.
 ػ أخش  يا أخي نف خدةش.

  ـ في ظ ؿ هذا الوادين وأيا ةل  ا تعداد ل ؿ طارل.ػ ال تخؼ   ياـ بيي
 ػ الهند هلل.. الهند هلل.. أ تطيل اآلف أف أياـ نرتاهاو.

 
*** 
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(23) 
 

 اف الهدث  بيراو لـ ي ف يتوقعم الشيخ نرولحن وال ونوا قبيلتم ةيدنا ناد 
بال   ؿن  البشير نعلياو قدـو ضاري وفر ايمن واله ؿ الن روؽن والغزاة نقيديف

 ولـ ييتبم ذلؾ البشير إل  ونود الشيخ نشعاف بييهـ.
 ايت النفان ة نذهلش لدا رميش الشيخ نشعافن وهو يترنؿ نف نػوادان ويفػتا 

 ذراةيم للشيخ نرولح..
نند الشيخ نرولح فػي ن ايػم بعػض الوقػتن وخػرس ل ػايم لهػوؿ النفانػ ةن إيػم 

نيػػذ أف نػػيعهـ نػػف اهػػت ؿ أرضػػم  يعػػرؼ الشػػيخ نشػػعاف وت بػػرا وهقػػدا و راهيتػػم لػػم
 في زنف نض ن ورفضم تزويل ابيتم لولدا فهيد.

تقدـ ضاري يهػو الشػيخ نػرولح الػذي نػا زاؿ نانػداو  الصػيـ يهنلػؽ فػي ةييػي 
 الشيخ نشعاف..

قبلؿ ضػاري يػد الشػيخ نػرولحن ونػا تهولػت ةييػا الشػيخ النصػوبتاف يهػو ةييػي 
 الشيخ نشعاف..

شيخ نشعاف ناد ضيفاو ةليؾ هػو وبعػض ونػوا قاؿ ضاري: ةناا.. ها هو ال
 قونم و و بش نف فر ايمن ندَّ يدؾ وصافهم.

 ندَّ الشيخ نرولح يديمن واهتضف الشيخ نشعافن وتعايقا طوي و..
 قاؿ الشيخ نشعاف:

 ػ ها قد ن تؾ بيف ي أند يد ا خاد والهب إليؾ.
 ف نابم الشيخ نرولح نتيهداو:
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لػ  اآلخػريف.. ػ ونت   ايت يداي نغلولتيف..  طواؿ هياتين وأيا أنػدها إليػؾ وا 
  انا اهلل نف  اف ال ببن وقاتؿ اهلل الطنل.

يػػي أشػػ رؾ ةلػػ  إر ػػاؿ ولػػدي فهيػػد  ػػػ ال تػػذ ريي يػػا شػػيخ نػػرولح بالناضػػين وا 
 هياو.

 ػ أيا يا شيخ نشعاف و ؿ القبا ؿ تعرفيي أشتري الهب والخير ب ؿ نا أنلؾ.
وها هـ ونوا القبيلش نعػي ن يػا لػيعلف للنػا ػ ليفتا صفهش نديدة في ة قتيان 

 إييا نع ـ في ال رلاد والضرلاد.
_ الهند هلل ةل   ؿ هاؿ يا شيخ نرولح.. همالد الغزاة الذيف روةػوا اليػا نيفن 
وأهرقػػػوا خيانػػػؾن ويهبػػػوا ه لػػػؾن ن تػػػؾ بهػػػـ لتيظػػػر فػػػي أنػػػرهـن وهػػػذا هػػػو ه لػػػؾ 

 اري ةنا هدث.الن روؽ أردا إليؾن وفوؽ  ؿ هذا أقدـ لؾ اةتذ
 صاح الشيخ نرولح:

ػػػ يػػا  ػػبل.. ورداف.. هايػػؿ.. ف لػػوا قيػػود إخػػواي ـن وأطلقػػوا  ػػراههـن وأةطػػوهـ 
 اله ؿ الذي ناد بم الشيخ نشعاف..

 ةايؽ الشيخ نشعاف ثاييش الشيخ نرولحن واهتضيم طوي و قا  و:
 ػ لـ أ ف أةرؼ واهلل أيؾ بهذا الشهانش والرنولش والقوة..

 نقاطعاو:قاؿ ضاري 
 ػ يا شيخ نشعاف  ترا في الشيخ نرولح ورنالم صفات األيبياد والقدي يف 

 قاؿ الشيخ نرولحن وقد ن ا دنعتيف هنتا ةل  صهف خدا.
ػػػػ أهػػػ و ب ػػػـ ننيعػػػاو أخػػػوة وأقربػػػاد وأصػػػدقاد.. نيػػػذ اليػػػـو هػػػذا األرض أرضػػػ ـ 

 والرناؿ رنال ـ واله ؿ ه ل ـ.
 هلؿ الشيخ نشعاف قا  و:

اهلل فيؾن وال هرنيا نف  رنؾ أبداون وأةلف أنان ـ ق ني باهلل ث ثػا إييػا ػ بارؾ 
 نيذ اليـو قبيلش واهدةن ولف ي وف شيخ هذا القبيلش النوهدة  وا الشيخ نرولح..

 
نلػػس الننيػػػل فػػػي خينػػػش الشػػػيخ نػػرولحن ونػػػاد طرنػػػاح بػػػالقهوة النػػػرلةن فوضػػػل 

 يي الشيخ نرولح.الشيخ نشعاف الفيناف ةل  الب اطن وأخذ ييظر في ةي
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تلفت الشػيخ نػرولح يهػو ضػاري وونػوا القبيلػشن فػرأا االبت ػانش تعلػو نهيػاهـن 
 وقاؿ:

ػ أشرب القهوة يا شيخ نشعافن فػواهلل نػا رددت طالػب الخيػر ولػو  لفيػي طلبػم 
 رقبتي..

 ردل الشيخ نشعاف قا  و بعد أف أهت   قهوتم:
إال الخيػػر.. أياشػػد ـ أف ي ػػرع ػػ يػػا شػػيخ نػرولح.. يػػا ونػػوا القػػـو ال أطلػب واهلل 

بفر ػػاييا ليعيػػد للشػػيخ هنػػ ف نل ػػم الػػذي ا ػػتول  ةليػػم ظلنػػاو وةػػدواياو ذلػػؾ الل ػػيـ 
الشػػيخ نيػػػاورن وأهػػػب أف أةلن ػػػـ إف الشػػػيخ هنػػػ ف هػػػو أبػػػو ضػػػاري هػػػذا الفػػػارس 
ييػي أيػا خالػمن وأشػار إلػ  قا ػد  الشناع الشهـ الذي  اف  بباو في تقاربيا ووهدتيان وا 

 شيخ نرولح..فر اف ال
صػػعؽ الننيػػل لهػػوؿ النفانػػ ةن وننػػدت األيفػػاس..  ػػؿ العيػػوف شاخصػػش يهػػو 

 ضاري الذي رفل رأ م واقترب نف الشيخ نرولحن وةايقم بلهفشن قاؿ الشيخ:
 ػ إذف أيت ضاري ابف الشيخ هن ف؟

 ػ يعـ يا ةناا.
ـَ أخفيت ةيي هقيقش أنرؾ.  ػ ِل

ف أخػوف الػزاد والعشػرة.. أيػت نػف أيقػذ ػ ا نل يا ةناا.. واهلل نا خيتؾ يوناو ولػ
هياتي وهياة أختين و  بق  نديياو لؾ بهياتي نا هييتن واةلـ إيم لػو اختػار خػالي 
الشػيخ نشػػعاف الهػرب ةلػػ  ال ػػلـ لهاربتػم ب ػػؿ نػا أنلػػؾ نػػف قػوة وةزينػػش هتػػ  أرد 
الهػػؽ إليػػؾ ل ػػف الشػػيا نشػػعاف لثػػر ال ػػلـ والوقػػوؼ إلػػ  نايبػػؾن صػػهيا إييػػي ابػػف 

نػ ف ل يػؾ أيػت اآلف أبػي وةنػي وشػيخي ونصػيري بيػديؾ ولػف أ ػوف إال الشيخ ه
 نعؾ طواؿ ةنري.

 وقؼ الشيخ نرولح قا  و:
ػػػ لي ػػنل الننيػػل ب ييػػا  ػػيرهؿ  ػػداو إلػػ  ةػػرب الصػػافي ةػػرب الشػػيخ هنػػ فن 
ويعيػػػد لػػػم نل ػػػم الن ػػػلوبن و ػػػيعاقب الظػػػالـ نيػػػاور ةلػػػ  نػػػا ارت ػػػب بهػػػؽ الشػػػيخ 

لب نيم النصاهرة لتتوثؽ ةرا األخػوة والصػداقش بيييػان هن ف ةقاباو نيا باون و  ط
 و يظؿ ضاري قا داو لفر اييان وونهاو نف ونوا قبيلتيا ندا هياتم.

يهػػػرت النػػػزورن وةلػػػت ز اريػػػد الفػػػرح أرنػػػاد القبيلػػػشن ورهػػػؿ الشػػػيخ نشػػػعاف 
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لينهلز فر ايم ورنالم لرهلش شاقش وطويلػش وبقػي الشػيخ نػروح فػي الخينػش نػل ونػوا 
 و ار ضاري و ا ر وورداف نتنهيف إل  خينش ضاري.قبيلتمن 

قػػاؿ ضػػاري ل ا ػػر: هػػدثيي يػػا أخػػي ةػػف أهػػواؿ القبيلػػش.. تيهػػد  ا ػػر وقػػػاؿ 
 بهرقش:

ػ العـ  طاـ والعـ ياهي ره  ةف القبيلش إل  النزيػرة الفراتيػشن وفر ػايؾ ايتقػؿ 
لهـ نػف قتػؿ ةدد نيهـ إل  رهنش اهلل  يلش و دراو ةل  يػد يػوار ل ػيهـ تن يػوا قبػؿ قػت

 أـ يوار وةدداو نف فر اف الز يب.
 ػ ووالدي يا  ا ر؟

ػػػ ال هػػوؿ لػػم وال قػػوةن لقػػد زرتػػم قبػػؿ نني ػػي.  ػػاف نهطػػـ األةصػػابن ولػػوال 
 نزاع والعيود لهللت بم  ارثش أخرا.

 ػ وةنتي يا  ا ر؟
ػ ايتقلػت إلػ  رهنػش اهلل بعػد أف أوصػت أبػاؾ بػؾ وأختػؾ خيػراو وبنػزاع والعيػود 

 وي  يا في خينتهنا.ليتزونان 
 ػ ويوار يا  ا ر؟

 ػ يوار نا زالت تيتظريي لتتزوج بي.
 ػ ناذا تقوؿ؟

 ضهؾ  ا ر طوي ون وقاؿ:
ػ لقػد أةطتيػي هػ الو ونػاالو  ثيػراو.. تصػور  ػؿ نػا أخذتػم نػف أبيػؾ هػو ةيػدي 

 اآلف أنايشن   رنعها إليم هاؿ ةودتي.
 ػ ول ف  يؼ؟

لها فينػػػا بعػػػػد.. يػػػا لهػػػا نػػػف  بيػػػػش ػػػػ تلػػػؾ قصػػػش طويلػػػش  ػػػػ رويها لػػػؾ بتفاصػػػي
 و اذنشن وال أةرؼ  يؼ ا تطاةت أف تهينف ةل  القبيلش بنفردها؟!

 ػ  تياؿ ةقاباو يليؽ بها إف شاد اهلل.
  ت ضاري ةيديا شعر أف رن و قادناو إل  الخينش.. وقؼ ووقؼ إل  نايبػم 

  ا ر وورداف.. لقد  اف القادـ هو الشيخ نرولح..
 حن وألق  ال  ـن ثـ أن ؾ يد ضاري قا  و:تيهيا الشيخ نرول 
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 ػ ه ذا يا ضاري تخفي ةيي الهقيقش؟ لناذا يا ولدي فعلت ذلؾ؟
ػػػ يػػا ةنػػاا.. قلػػت لػػؾ  ػػؿ شػػيد ب وايػػم.. لػػـ أرد أف أخبػػرؾ ب ػػود الطػػالل الػػذي 
الزنيػػا نيػػذ زواج أبػػي وال  يػػؼ طرديػػي أيػػا وأختػػي نػػف القبيلػػشن وال صػػلتي بالشػػيخ 

يم ةدوؾ وأنور أخرا هالػت دوف أف أهػدثؾ بنػا هػو وانػب نشعاف ةيدنا ةرفت أ
 ةلي..

ػ أتدري يا ولدي  يت ةل  يقيف نف أيؾ ابف شػيخ أصػيؿن ول ػف ةنػزت ةػف 
 نعرفش ا ـ أبيؾ. ةل   ؿ  انهؾ اهللن وفي الغد  ترا يوناو نشهوداو ةيد أبيؾ.

 ػ ول ييي لف أ تطيل أف أذهب نع ـ إل  قبيلتيا.
 تذهب إل  أبيؾ؟! ػ ال تذهب نعيا؟! أال

 ػ يا ةناا لقد أق ـ أبي باهلل ث ثاو أال يرايي أيا وأختي إال في اللهد.
ـَ يا ولدي؟!  ػ ول

 ػ تلؾ قصش أخرا طويلش  ي تي اليـو النيا ب ألتهدث إليؾ بها.
 ػ أرا أيؾ نغرؽ باأل رار واأللغاز!
 ػ هذا قدرين وةلي تهنؿ التبعات..

د الفر ػاف  لهػـ وقبػؿ أف يصػؿ أبػاؾن  ػػيهفر ػػ ال يػا ولػدي  ػتذهب نعيػا لتقػػو 
 لهداو ت تلقي فيم أيت وأختؾ ليرا نا فيمن وي وف بذلؾ قد وف  بق نم فنا رأيؾ؟..

ذهؿ ضاري والواقفوف ةل   داد الػرأي وفطيػش الشػيخ وروةػش تصػريفم لانػور 
 ونعالنتهان وقاؿ ضاري:

 ػ  يؼ وندت الهؿ بهذا ال رةش يا ةناا؟
أـ االختػػراع.. واهلل لػػف ي ػػير إال وأيػػت نعيػػان و ت ػػير نعػػؾ ػػػ يػػا بيػػي الهانػػش 

هػػدوة ورينػػش وهايػػؿ وأنػػمن لػػيعلف خطبتػػؾ ةلػػ  هػػدوة هيػػاؾ و ػػذلؾ هايػػؿ ورينػػشن أـ 
 ت وف قد  يرت رأيؾ؟

 ػ ال يا ةناان فذلؾ شرؼ  بير لي وألختي.
 ػ إذف أطلب نيؾ أف ترتاح قلي و لت تعد إل  رهلش الغد إف شاد اهلل.

 د يا ةناا.ػ  نا تري
 بعد ذهاب الشيخ نرولح قاؿ ضاري ل ا ر:
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 ػ أال تعرؼ ب ييي التقيت أبا العيود؟
 ػ نت  تعيي يا ضاري؟

 أال تعرؼ العيود التي تخدـ في بيتيا؟
 ػ أنؿ.. إيها اآلف زونش نزاعن فنف أبوها؟
 ػ إيم الشيخ بديوي العب ف شيخ النهانر.

 ػ و يؼ ةرفتم؟
   هيان ل يم لـ يعرفيين وقد أخفيت ةليم هقيقش أنري.ػ التقيتم قبؿ أف لتي إل
 ػ ل يم لـ يبا لي بذلؾ؟

 ػ أتعرفم إذف؟
ػ أنؿن وقد ن ثػت فػي ضػيافتم ث ثػش أيػاـ وأيػا أبهػث ةيػؾن و ػاف نثػاؿ ال ػـر 
والشهانش.. تصور   لتم: ألـ ينر بديار ـ رنػؿ وأختػمن و يػت بارةػاو فػي وصػف نان 

 هت  أخافيي واهلل..ف اف يهدؽ في ةييي ويهز رأ م 
 ػ ربنا  اف يعتقد أيؾ تبهث ةيا لقتليا..

 ػ اآلف فهنت  ر يظراتم النخيفشن ونراقبتم الدقيقش لي.
 شعر  ا ر بدوار  ريب في رأ من فات   ةل  ضارين ونلس ي ف نف األلـ.

ذهؿ ضاري نف ةودة الهنػ  إلػ   ا ػرن وألنػم النفػانئن ف ػار برفقػش ورداف 
 النهادي..لينلبا لم اله يـ 

هػػػاوؿ  ا ػػػر أف يتغلػػػب ةلػػػ  ألنػػػم فلػػػـ ي ػػػتطلن خطػػػا ةػػػدة خطػػػوات ةلػػػػ  
األرضن هاوؿ ثاييػش فوقػؼن و ػاد يقػل لػوال دخػوؿ رينػش الخينػشن ف  ػيدتمن وأنل ػتم 

 ةل  الفراش.
 ايػػت هرارتػػم  اويػػشن ا ػػتطاةت رينػػش أف ت ػػقيم نػػف ة نهػػا الػػذي  ػػبؽ أف 

لػػػدوارن و ػػػاف ذلػػػؾ العػػػ ج بل ػػػناو أةطاهػػػا إياهػػػا اله ػػػيـ النهػػػادي ةيػػػدنا شػػػعرت با
 شافياو لم.

 وضعت رينش يدها ةل  نبيف  ا رن وقالت:
 ػ الهند هلل.. أيت يا  ا ر ال ت تهؽ إال الخير.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 986 - 

 ػ ش راو يا زييش البيات.
 ػ لـ تتغير يا  ا ر؟

 ػ ل يؾ أيت التي تغيلرت  ثيراو.
 ػ لو نرل ةليؾ الذي نرَّ ةلييا لشاب شعر رأ ؾ.

 ت أننؿ البيات.ػ ل يؾ نا زل
 ػ ش راو يا  ا ر. ألـ ترزؽ ب والد؟

 ػ إيها إرادة اهللن وأتني  أف أرزؽ نف انرأة أخرا.
 ػ وهؿ وندت تلؾ النرأة؟

 ػ وندتها ل يها لثرت  يري.
 ػ ليس لها في الطيب يصيب يا  ا ر أتني  أف تند  يرها.

 ػ صعب يا رينشن لف أند نثلها في العالـ  لم.
  يت تهبها؟ ػ إل  هذا الهد

 ػ هي واهلل  ؿ هياتي.
قطل دخوؿ اله يـ النهادي وضاري وورداف هديث  ا رن وذهػؿ ضػاري نػف 

 ته ف صهش  ا رن فصاح بفرح:
 ػ الهند هلل ةل    نتؾ يا أخي.
 ػ الش ر هلل ولرينش التي ةالنتيي.

 ابت ـ اله يـ النهادين ويظر في ةييي رينش نت ا  و:
 ؟ػ ناذا فعلت لم يا رينش

ػػػػ لقػػػد أ ػػػقيتم نػػػف الشػػػراب الػػػذي أةطيتيػػػي إيػػػاا ةيػػػدنا لفيػػػي الػػػدوار فػػػي وقػػػت 
 نض .

ػ أه يت يا رينشن و  قوؿ للشيخ نرولح أيم فػي هػاؿ  يػابي ةليػم برينػش فهػي 
 خير ه ينش.

ضػػػه وا طػػػوي ون ثػػػـ ا ػػػت ذف اله ػػػيـ النهػػػادي بااليصػػػراؼن وتبعػػػم وردافن ثػػػـ 
 التفت ضاري إل  رينش قا  و:
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ت ويػػاني نػػل هػػدوةن أنػػا أيػػا ف ػػ ياـ بنػػوار أخػػي وصػػديقي ليتفقػػد ػػػ اذهبػػي أيػػ
 فر اييا فالرهلش طويلش وشاقش.

 
*** 
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(24) 
 

نو ب الخير ي ػير الهػويي ن يهنػؿ بشػا ر الفػرحن ويقبػر الهقػد والضػغييش إلػ  
 األبد..

 ػػيابؾ الخيػػؿ تعػػزؼ بيشػػوة  ػػؿ ألهػػاف العشػػؽ البػػدوين وأةرافهػػا  ػػ را بػػ ريل 
 الظفر.. 
نػػوا النخػػددة يفػػوح نيهػػا ةطػػر الخزانػػ  والشػػيان وييػػزل نيهػػا ةػػرؽ ال ػػييف الو 

 العناؼ.. 
العيػػوف تريػػو إلػػ  البعيػػد لتعػػايؽ أطيػػاؼ اآلتػػي بلهفػػشن والشػػفاا تػػروي بت ا ػػؿ 

 قصص الهلـ ال ابوس الذي أهي  الظهور ويشر القتير..
دج هو الخير وصراةم الن نلر نل الشر قد أونػد لطعػـ الهيػاة نشػته ن ولهػوا

 الفرح ن تقر..
الشيوخ ونعهـ ضاري ي يروف وخلفهـ ث ثػش هػوادج األوؿ لرنثػش زونػش الشػيخ 

 نرولح والثايي لهدوة ابيتم والثالث لرينش بيت الشيخ هن ف..
و ػػاف ن ػػات الفر ػػػاف تػػدؽ  ػػػيابؾ خػػيلهـ طبػػػوؿ الفػػرح وتػػػدؾ بقػػوة  ػػػؿ أرض 

 رخوة هنرها اليباس..
الشػػػيخ نػػػرولح ونو ػػػب  بيػػػر فػػػي  ةيػػػد ب ػػػر الصػػػخر التقػػػ  الننعػػػاف نو ػػػب

نقدنتػػم شػػػيخ الهوانلػػش الشػػػيخ شػػع ف وشػػػيخ الػػرنيا الشػػػيخ صػػفوؾ وشػػػيخ النػػػرادة 
 الشيخ نشعاف..

 ػػػاف  ػػػؿ نو ػػػب يهنػػػؿ رايتػػػيف األولػػػ  بيضػػػاد رنػػػزاو لل ػػػ ـ واليقػػػادن والثاييػػػش 
 خضراد رنزاو للخير والعطاد..
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  اروا ننيعاو في طريؽ أشار إليم ضاري..
 ولح ن تغرباو:ثقاؿ الشيخ نر 

ـَ يا ولدي تريديا أف ي ير ةل  هذا الطريؽ؟  ػ ل
 ػ أريد يا ةناا أف يرافقيا الشيخ بديوي العب ف شيخ النهانر..

 ػ أتعرفم يا ضاري؟
ػػػ أبػػو العيػػود يػػا ةنػػاا نػػف  ػػراـ اليػػاسن وأرنػػو أف ت ػػنهوا لػػي أيػػا و ا ػػر فػػي 

 ال بؽ إليم هت  ال يفان  بنقدن ـ.
 هلل ويهف وراد نا.ػ اذهبا ةل  بر ش ا

 ػػاف أبػػو العيػػود فػػي  ايػػش ال ػػعادة لنػػا  ػػنعم نػػف ضػػارين وةيػػدنا هػػدلؽ فػػي 
 ةييي  ا ر ضهؾ طوي ون وقاؿ:

 ػ اةذريي يا ولدي لقد خفت ةل  ضاري نيؾ.
ػػػ نػػف هقػػؾ يػػا أبػػا العيػػود أف تخػػاؼ ةليػػمن وأيػػا أشػػ رؾ ةلػػ  ه ػػف ضػػيافتؾ 

 وصدؽ وفا ؾ.
 ب ال بير اهتفاالو لـ تشهدا الباديش نف قبؿ.ػ يا اهلل نا أ عديي و  قيـ للنو 

 ػ أي اهتفاؿ يا ةناا؟
ػػػ أريػػد أف ي ػػوف  ػػؿ اآلتػػيف فػػي نو ػػب الخيػػر ضػػيوفاو ةلػػ  نا ػػدتين و ػػ رهؿ 

ل  ابيتي العيود.  بعدها نع ـ إل  الشيخ هن ف وا 
 ػ ألـ تذهب إليها بعد؟

 ػ نيعيي نف الذهاب إليها اةت ؿ صهتي وبعض الهنـو في قبيلتي.
 ػ و يؼ ترا صهتؾ اآلف؟

ػ ل ت بخير واهللن فقدت زونتي. لقد قتلهػا الننػـر هػدروسن وأراد قتلػي أيضػاو 
 بال ـ يف من ل ف لف يفلت نف يدي نا دنت هياو.

 ػ ةيدنا ترهؿ يا ةناا نعيا  تند األناف والهب والوفاد.
 ػ أنؿ يا ولدين فقلبي نتلهؼ شوقاو لرميش العيود.

 يف ترقرقتا ةل  هدقتيم وقاؿ:ن ا أبو العيود دنعت
 ػ أتدري يا ضاري نت  ناتت أـ العيود؟

 ػ رهنها اهلل.. قيؿ لي إيها ناتت نف  ثرة نا ذرفت ةليؾ دنوةها.
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 ػ يا لها نف وفيش.
رفػػل أبػػو العيػػود رأ ػػم ةاليػػاو ةيػػدنا نػػاد خادنػػم نعليػػاو قػػرب وصػػوؿ النو ػػب 

 ال بيرن فصاح بم:
القطيػػػػل القريػػػػب  لػػػػم لضػػػػيوفيان وليعنلػػػػوا ػػػػػ قػػػػؿ للرةػػػػاة يػػػػا ولػػػػدي أف يػػػػذبهوا 

 بالطعاـ.. هيا...
هػػػروؿ الخػػػادـ بطريقػػػش نضػػػه ش أوقعػػػت ضػػػارياو ةلػػػ  األرض وننعػػػت ةييػػػا 

  ا ر..
وصػؿ النو ػػب ال بيػرن فهلػػؿ الشػػيخ بػديوي وفر ػػايم بالضػيوؼن وأنضػػوا يونػػاو 

 في رهاب  رنمن ونل الفنر رهلوا ننيعاو.
قػد ةػرؼ ضػاري صػاهب الصػوتن  اف صوت أهد الرةاة ييػادي بصػخب.. ل

 فا تدارن ول ز نوادا هت  وصؿ إليم:
ؿ ضارين وةايؽ الراةي الذي  اف نن  او بزناـ ياقش ةنفػاد قػاؿ الراةػي  ترنل

 با تهياد:
 ػ إيها خلونؾ يا أخي.. أي يت ذلؾ؟

النس ضاري رقبش الخلوج نعاتباون فقفزت دنعتاف هارقتػاف نػف ةيييػم أزاههنػا 
 بشنوخ قا  و:

 تبؽ أنايش لديؾ.ػ ل
 ػ  نا تريد يا أخي.

لهػػؽ ضػػاري بالنو ػػبن واهتػػؿ ن ايػػاو بنػػوار  ا ػػرن و ػػرؽ يظػػرة ةنلػػ  إلػػ  
 هودج هدوةن فرلها تبت ـ لم.

 قاؿ  ا ر لضاري:
 ػ أةتقد أييا في الطريؽ إل  قبيلش الشيخ نيديؿ؟

ػ أنؿن إيم شيخ الفيضشن ولف يتوقؼ إال ةيػد الشػيخ رواس فػي بيػر أبػو هيلػمن 
 ييطلؽ بعدها إل  شيخ النهي ف في بير النيانيد.ل

النو ػػػػب ي ػػػػيرن وصػػػػهيؿ الخيػػػػؿ وهنهنتهػػػػا ألهػػػػاف تنػػػػا الصػػػػهراد رةبػػػػاو.. 
الشنس نا زالت ت ػتيفر  ػؿ أطيافهػا النغبلػرة  ػي تلنلػـ نػا تيػاثر نػف شػقوؽ اليبػاس 
إثنداو ينلو العيوفن وتي ل ردادو  يد ياو يضػفي ةلػ  ن ػيرة الشػيوخ نهابػشن وتديػدف 
 لنات أ ييش ت تهـ ةل  الهضاب بدوف ارتياب.. يثارها اللنػاع ييػداح هػديراو ينػور 
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 نف لفهم توهل اآلناؿ..
 ػػػبابات خشػػػيش نبعثػػػرة  ػػػالينـو هػػػيف يهػػػط الغػػػروب رهالػػػم تػػػونئ.. ت ػػػادؿ 

 ضاري:
 ػ ترا نف القادـ نف رهـ ال راب؟

 نف ذا الذي يعبر الهنـو إل  أفؽ االبت انات؟
 يراو إل  خياالت اختب ت خلؼ رابيش:قاؿ الشيخ نرولح نش

 ػ اذهب يا ضاري نل ةدد نف الفر افن والهؽ بهـ..
طػولؽ ضػاري وفر ػػايم نننوةػش نػف الرنػػاؿ ال تقػؿ ةػيهـ ةػػدداو ترنلػوا ةيػػدنا 

 أهيط بهـ نف  ؿ نايبن ورفعوا أيديهـ ةالياو.. صاح بهـ ضاري:
ـَ اختب تـ؟  ػ نف أيتـ؟ ول

 ل  أبي العيود.ػ يهف يا أخا العرب ذاهبوف إ
 ػ وهؿ تعرفويم؟

 ػ يهف نف رنالم.
 ػ تعالوا نعي..

 ذ هؿ أبو العيود ةيدنا رلهـ.. اقترب نيهـ قا  و:
 ػ ألـ تندوا؟

 ػ لقد اهتضيم الشيخ نياور.
 ػ ايضنوا إل  إخواي ـ الذيف ي يروف نعيا.

 قاؿ الشيخ نرولح ن تغرباو:
 ػ نا خطب ـ؟

ـ ليلقػػوا القػػبض ةلػػ  هػػدروس الػػذي قتػػؿ ػػػ إيهػػـ نػػف فر ػػايي  يػػت قػػد أر ػػلته
 زونتي وهاوؿ قتلين وةادوا ةيدنا اهتضيم الشيخ نياور.

 ػ ال ةليؾ يا ولدي  ي تيؾ بمذف اهلل صا راو.
توقػػػػؼ النو ػػػػب ةيػػػػدنا رأوا نو بػػػػاو را عػػػػاو نػػػػف الفر ػػػػاف يرفػػػػل الػػػػرايتيف أيضػػػػاو 

 البيضاد والخضراد فهلؿ الشيخ نرولح قا  و:
 أ بر.. إيهـ أخواي ـ ل ف نف الذي ننعهـ؟ ػ اهلل أ بر.. اهلل
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 أناب الشيخ نشعاف ضاه او:
 ػ ر لي نيذ يونيف ينوبوف الصهراد.. أيا نف أر ؿ في طلبهـ.

 ػ نف أرا يا أبا فهيد؟
ػػػ إيػػم الشػػيخ نيػػديؿ وفر ػػايمن والشػػيخ نيصػػور شػػيخ الدفييػػم وفر ػػايمن والشػػيخ 

 رواس شيخ ال عرا وفر ايم.
 أبا فهيد.ػ ليهتفؿ بقدونهـ يا 

ػ لف يتوقؼ يا أخي إال في بير النيانيد ةيػد الشػيخ نهي ػف  ػي ال يتبقػ  ليػا 
.   وا ن يرة يصؼ يـو
 ػ  نا تشاد يا أخي.

 ار النو باف نيباو ةلػ  نيػب خيػولهـ تخػبل يػاثرة زبػداو صػابويياون تهنهػـ فػي 
  ؿ وادن تريو إل  البعيدن فتصهؿ صهيؿ  ضب..

.. الخيػػر لتن والهػػب إيػػم أيهػػا اآلتػػي.. لػػف يرتػػدي  رداد الػػذؿ والقهػػر بعػػد اليػػـو
 والعطاد رايتاف  ترفرفاف في  ؿ الروابي..

 قاؿ الشيخ نرولح للشيخ نشعاف:
 ػ أتدري يا أبا فهيد أف النهي ف هـ أخواؿ هايؿ؟

 ػ ال.. ول يي أةرؼ أف بيي نا نفوة.
 أو البيم..ػ أنؿ ب بب ابيتي هدوةن لـ يش  ربؾ يا أبا فهيد أف يزونها البيؾ 

 إيها إرادة اهلل التي قضت أف يتزونها ضاري إف شاد اهلل.
 ػ يا أبا هايؿ  ؿ نا يقدرا اهلل هو خير إف شاد اهلل.

 ػ ال أةرؼ  يؼ  ي تقبليي الشيخ نهي ف؟
ػػػػ  ي ػػػتقبلؾ بالترهػػػابن و ػػػتند ةيػػػدا الشػػػيخ نصػػػلا والشػػػيخ صػػػالا والشػػػيخ 

 نتعب.
 ػ ناذا تقوؿ؟

بػػت نػػيهـ أف ينتنعػػوا ةيػػد الشػػيخ نهي ػػف وييتظػػروف ػػػ  ػػتندهـ هتنػػاون لقػػد طل
 نني يا.

 ػ  يؼ؟ والدناد التي بييهـ؟
ػػػ  تقضػػي أيػػت بالػػذات يػػا شػػيخ نػػرولح ب ػػؿ قضػػاياهـن و يرضػػخوف له نػػؾ 
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 شاموا أـ أبوا.
 ػ ليعيلي اهلل يا أخي.

توقػػؼ النو ػػب ال بيػػر فنػػ ة ةيػػدنا  ػػقط شػػيخ نػػف نػػوادا ةلػػ  األرض.. لقػػد 
 لعب ف.. اف الشيخ بديوي ا

صرخ الشيخ نرولح باله يـ النهػادي الػذي أ ػرع ةلػ  الفػور.. وةاييػمن وأ ػقاا 
 نرةش نف زنانش أخرنها نف خرنم..

 أبو العيود يتلوا نف األلـ. أن ؾ بيد ضاري نتنتناو:
 ػ ابيتي العيود يا ضاري هي أنايش ةيدؾ..

 يشل ضاري قلي ون وهدلأ روةمن قا  و..
يتخل  ةيها أبداون ال تخؼ يا أبػا العيػود. اقتػرب اله ػيـ ػ ابيتؾ هي أختي ولف 

 النهادين وقاؿ ضاه او:
ػػ أرا الشػيخ بػػديوي يوصػي و  يػػم يريػد أف يفػارؽ الػػدييا؟ قػـ يػػا رنػؿ إيهػػا لالـ 
ال ػػـ الػػػذي ينػػػري فػػػي ةروقػػؾن وقػػػد شػػػربت نرةػػػش  تشػػفيؾ بػػػمذف اهلل.. قػػػـ يػػػا أبػػػا 

 العيود..
ل يػم لفػاؽ بعػدهان ويهػض ل ػفَّ دواراو  ريبػاو  لـ ي تنب أبو العيودن فغفػا قلػي ون

 نا زاؿ يعبث برأ م..
 قاؿ الشيخ نرولح:

 ػ ليرتا قلي و نف أنؿ أبي العيود.. أيف طرناح؟
  اف طرناح ناهزاو ل ؿ إينادة.

 ػ نا بؾ يا ةناا؟
 ػ نهلز ليا القهوة ب رةش.

 ػ في الهاؿ يا ةناا.
وا فيهػػػا خػػػط  ػػػيرهـن وخطػػػش ةقػػػد الشػػػيخ فػػػي ا ػػػتراهتهـ نل ػػػش طويلػػػشن ياقشػػػ

ةنلهـن ولنا  ػاف الت ػامؿ فينػا لػو لػـ ي ػتنب أهػد فنػا هػو العنػؿ؟  ػاف رد الشػيخ 
نشػػػعاف قا ػػػياو وأق ػػػـ بػػػاهلل ث ثػػػاو بػػػ ف أي شػػػيخ أو ف ػػػش أو نناةػػػش نايعػػػت االتفػػػاؽ 

  يقاتلها هت  تفيد ألنر اهلل.
وفػػاؽ. األرض قػػاؿ الشػػيخ نػػرولح: اطنػػ ف يػػا أبػػا فهيػػد بػػمذف اهلل لػػف ي ػػود إال ال
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 لهػػػا ل ػػػؿ ةربػػػي أيينػػػا شػػػاد فليتنػػػمن وأيينػػػا أراد فلي ػػػترح وأي ب ػػػر و ػػػا فػػػي هػػػذا 
 الباديش هي نلؾ للننيل.

  بلر الشيوخ طوي ون وهللوا  ثيراون وتعايقوان فوقؼ ضاري قا  و:
 شػػػػػػػػػػػػػػػػموس الر  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا تنػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 
 وأز ػػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػد الم ػػػػػػػػػػوحر

 

  م ا ػػػػػػػػػػػػؿ الرػػػػػػػػػػػػاؿ و  ػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػـ
 

 نمػػػػػػػػػػت  هنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػان  منػػػػػػػػػػا ر
 

 زالػػػػػػػػػػػػت أ ػػػػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػػػػنا والهػػػػػػػػػػػػـ
 

 وفنػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػرج  مػػػػػػػػػػرح الرػػػػػػػػػػاطر
 

  ػػػا حػػػ  مػػػف  ػػػدور ـ ال ػػػـ والشػػػـ
 

  فمػػػػػػ  العشػػػػػػا ر نمشػػػػػػ  ون ػػػػػػارر
 

 ناد بعد ذلؾ الشيخ بديوي العب ف با ناو وقاؿ:
ػػػ أيػػف اله ػػيـ النهػػادي؟ دلػػويي ةليػػم.. أريػػد أف أقبللػػم وأشػػ ران واهلل لقػػد  ػػبقيي 

 في الطبن وياؿ الن اف ة.
  يـ النهادين وهو ليس بعيداو ةيم:قاؿ اله

 ػ ن اف تي يا أبا العيود أف تر ب نوادؾ لي ير إل  نبتغايا.
ضػػػػهؾ الشػػػػيوخن وانتطػػػػوا صػػػػهوات خيػػػػولهـ نتنهػػػػيف إلػػػػ  الشػػػػيخ نهي ػػػػفن  

 يهدوهـ األنؿ بلقاد هار وصفاد يفوس ووهدة هاؿ.
 
 

*** 
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(25) 
 

 ..نو ب الخير ييثر الضياد في  ؿ ن اف نف الصهراد
لالؼ الفر ػػاف تطػػ  خيػػولهـ أوةػػر الن ػػالؾ. أيتهػػا الصػػخور اليات ػػش تشػػبثي نػػا 
شػ ت بػػ ديـ األرض فال ػيؿ اآلتػػي قػػادر أف يهيلػؾ خبػػراون ويػا شػػقوؽ األرض ضػػني 
في ن اربؾ دود األرض واطنػري األفػاةين فغليػاف الغضػب ير ػؿ هػديرا فػي لفػاؽ 

  ؿ نفازة ونتاهش..
ن ف ػػيبق   الخيػػر يهػػراون وتظػػؿ األن ػػاد تعػػل بػػاليبض إلػػ  النهػػيـ أيتهػػا الهنػػـو

والفػػػػرح ت ػػػػهؽ ذمابػػػػات الخػػػػوؼ والهلػػػػلن وتخنػػػػد أيفػػػػاس  ػػػػؿ الطهالػػػػب والبػػػػرا يف 
 النتوثبش..

ها هو الفنر يي اب ني رباو بيف األصػابل ينػزؽ ةبػادة الليػؿن ويغنػر اليفػوس 
 النترةش أن ون وي هؽ فلوؿ الرياح الن نونش.. قاؿ الشيخ نهي ف لضيوفم.

ن فػمف  يػت نخط ػاو ف يػا ػ  واهلل الذي ال  لم إال هو نا نرَّ ةلي يـو  هػذا اليػـو
ف  يػػت ن ػػي او فل ػػـ أف  بػػيف أيػػدي ـ وأرضػػي ونػػالي وه لػػي  لػػم تهػػت تصػػرف ـن وا 

 تخلعويي اللهظشن فل ت بطانل وال  از وال نعاد أهداو.
اؿ الشػػيخ أ ػػرع ولػػدا نيػػادي وقبلػػؿ يػػد الشػػيخ نػػرولح طالبػػاو العفػػو والنغفػػرةن فقػػ

 نرولح با ناو:
ػ نا ن يا واهلل ليقتصل نيؾ يا ولدي ةلػ  إ ػادتؾن وال ليقػرلع أبػاؾ ةلػ  وقوفػم 
إل  نايبؾ في تعاليؾ.. ن يرتيا ن يرة خير وبر ش بمذف اهلل.. يهػف نػي ـ وأيػتـ نيػا 

 ال ن اف بيييا للهقد والضغييشن بؿ الهب والخير والعطاد..
 ثـ اقتربا نف الشيخ نشعاف.تعايؽ الشيخاف نرولح ونهي فن 

ـْ تر ػػؿ فػػي طلػػب الشػػيخ نتعػػب؟ أنػػا  ـَ لػػ قػػاؿ الشػػيخ نشػػعاف: يػػا أبػػا نيػػادي ِلػػ
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 زلت هاقداو ةليم؟
 قاؿ الشيخ نهي ف: أيا   تهدث وأيتـ  ته نوف.

قػػاؿ الشػػيخ نػػرولح: يهػػف ال يه ػػـ نػػف طػػرؼ واهػػدن  ي ػػنعم أيضػػاو و ػػت وف 
 النوانهش بيي نان ثـ بعد ذلؾ يصدر أه انيا.

قػػاؿ الشػػيخ نهي ػػف: ل يػػم قتػػؿ نيػػا  ػػبعش رنػػاؿن وا ػػتول  ةلػػ  قطيعػػيف نػػف 
 أ ياني ظلناو وةدواياون ولف أ فرها لم أبداو.

 وقؼ الشيخ نشعاف  اضباو وقاؿ:
ػػ ا ػػنل يػا أبػػا نيػادي لػػف ييػاـ ةيػػدؾ الليلػشن و ػػتذهب نعيػا إنػػا نعػززاو ن رنػػاون 

نا ذلي و نهاياو فاختر ليف ؾ أي الطريقيف تود   أف ت ل م.وا 
قاؿ الشيخ نيػديؿ: لػف يػذهب الشػيخ نهي ػف إال نعػززاو ن رنػاون وأيػا  ػ دفل لػم 
 ؿ الخ ا ر التي لهقػت بػم نػف نػراد اةتػداد الشػيخ نتعػب ةليػمن و ػيعتذر الشػيخ 

ف رفض ف يلق  نزادا ةل  يدي الشيخ نرولح..  نتعب لمن وا 
 قاؿ الشيخ نرولح: أيا نوافؽ يا أبا ش ش ةل  نا اقترهتم.

لػـ ت ػف الرهلػش إلػ  الشػيخ نتعػػب طويلػش أو شػاقش..  ػاف ييتظػر بفػارغ الصػػبر 
وصػػػوؿ الشػػػيوخن وقػػػد وقػػػؼ إلػػػ  نايبػػػم شػػػيخا الصػػػوالهش نصػػػلا وصػػػالان وةنػػػت 
الفرهش ونوا الشػيوخ والفر ػافن و ػـ  ايػت نفانػ ة ةيػدنا تقػدـ الشػيخ نتعػب وةػايؽ 

 الشيخ نهي ف واةتذر لم دوف  ابؽ إيذار.
لشيوخ إال وقتاو قصيراون وةيدنا بػزغ الفنػرن وشعشػعت الشػنس لـ ييـ أهد نف ا

  اف النو ب ال بير ي ير الهويي  هت  بلغ نشارؼ قبيلش الصافي.
توقػػػؼ النو ػػػبن وأطػػػؿ ضػػػاري ةلػػػ  خيػػػػاـ قبيلتػػػمن و ايػػػت رينػػػش تطػػػؿل نػػػػف 

 هودنها ةل  تلؾ النضارب التي رأتها  ريبش ةيها فب ت ويشنت طوي و.
 ػاف الشػيخ نيػاور نػل  و بػش نػف فر ػايم ي ػتقبلوف  لـ ينض نف الوقت هتػ 

 النو ب ال بير..
ؿ الشيوخ  لهـ..  ترنؿ ضاري فور رميتم الشيخ نياورن فترنل

  ار ضاري باتناا الشيخ نياورن فصاح بم الشيخ نرولح:
 ػ توقؼ يا ضاري.

 توقؼ ضارين وةيياا تقدهاف بالشرر..
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 ور نرهباو:قاؿ الشيخ نرولح ةيدنا أقبؿ ةليم الشيخ نيا
 ػ أه و بؾ يا أبا يوار..

 ف نابم الشيخ نياورن وهو يصطيل االبت انش:
 ػ أه و ب ـ في قبيلش الز يب؟

 صاح بم ضاري  اضباو:
 ػ قؿ في قبيلش الصافي أيها الناهد الغادر..

 انتا الشيخ نياور رةباو وخوفاون وأخذ يتنتـ راةشاو:
 يلش واهدة يا ولدي.ػ هنداو هلل ةل    نتؾ يا ضاري يهف قب
 ػ ال واهلل.. لـ ي ف  ذلؾن ولف ي وف أبداو.

 ػ ضاري يا ولدي أيا لـ أرت ب إثناو.
 صاح الشيخ نرولح:

 ػ  ف  يا شيخ نياور.. لف يها بؾ اآلف.. أيف أيت يا طرناح؟
 وقؼ رنؿ ةن ؽ تيبي تقا يـ ونهم ةف ق وة نرةبشن فقاؿ:

 ػ أيا هيا رهف إشارتؾ يا ةناا.
 ر في هذا الن اف لهداو.ػ اهف

ارتنػػػؼ الشػػػيخ نيػػػاورن وايهػػػار ةلػػػ  قػػػدني الشػػػيخ نػػػرولحن ثػػػـ تشػػػبث ب ذيػػػاؿ 
 الشيخ نتعبن ف يهضم.
 قاؿ الشيخ نرولح:

 ػ ال تخؼ يا أبا يوار.. هذا اللهد ليس لؾ.
 تشيل ونم الشيخ نياور هييهشن نا لبثت أ اريرا أف ايب طتن وصاح فرهاو:

 . يا أه و ونرهباو.ػ لف أ وف واهلل إال نع ـ.
 قاؿ الشيخ نرولح:

 ػ بلغيي أف الشيخ هدروس يقيـ ةيدؾ.
 ػ يعـ.. لقد فر نف رناؿ  ايوا يودوف قتلم.

 ػ ألـ تعرؼ لناذا؟
 ػ الن وأق ـ ةل  ذلؾ.
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ػػػ أر ػػؿ فػػي طلبػػمن فهػػو ننػػـر هػػاوؿ قتػػؿ الشػػيخ بػػديوي العػػب ف بعػػد أف قتػػؿ 
 زونتم.

 بم ل ـ في الهاؿ.ػ قاتلم اهلل لـ يقؿ لي ذلؾن و  نل
هنػػس الشػػػيخ نيػػػاور فػػػي أذف أهػػػد فر ػػػايمن فلػػػوا الفػػػارس ةيػػػاف نػػػوادا وقفػػػؿ 

 رانعاو إل  الخياـ.
 قاؿ الشيخ نرولح:

 ػ لـ  درت بالشيخ هن ف يا أبا يوار؟
ينا الشيخ قد فقد ةقلم.  ػ أيا لـ أ در بم واهللن وا 

 ػ ناذا تقوؿ يا رنؿ؟
 ت  لوا الشيوخ نتعب ونصلا وصالا.ػ إف لـ ي ف نا قلتم صهيهاو فل ـ أف 

ـَ أر لت ر لؾ للتهالؼ ضد ةدد نف شيوخ القبا ؿ؟  ػ ول
 ػ أليهـ نيعوا ةيي ال ا والناد.

ػػػ ا ػػنل يػػا شػػيخ نيػػاور:  ػػتنثؿ أنػػاـ الشػػيخ هنػػ فن فهػػو وهػػدا الػػذي يقػػرر 
 نصيرؾن و يصدر أه انم بهقؾ وهؽ  ؿ النا ريف الذيف ظلنوا.

 ورن وأه ـ وثاقم.يا طرناح قيلد الشيخ نيا
 ػ يا ةناا ناد الفارس بالشيخ هدروس.

 ػ أوثقم أيضاو.
أنػػر الشػػيخ نػػرولح أف يظػػؿ بنايػػب اللهػػد ضػػاري ورينػػش وهػػدوة ورنثػػش وهايػػؿ 

 وةدد نف الفر اف قا  و للشيوخ الذيف اقتربوا نيم دهشيف:
دهـ ػ الشيخ هن ف  اف قد أق ػـ بػاهلل أال يػرا ولديػم إال فػي اللهػدن ف ريػد إبقػا

هيػػػا هتػػػ  إذا نػػػا ةػػػديا بالشػػػيخ هنػػػ ف ليػػػرا ولديػػػم  ػػػيندهنا فػػػي هػػػذا اللهػػػد بػػػراو 
 بق نم.

أثي  الشيوخ ةل  رأي الشيخ نػرولحن و ػاروا ننيعػاو إلػ  خينػش الشػيخ هنػ ف 
 بعد أف طلب فؾ وثاؽ الشيخ نياور نمقتاو.

النو ػػػب ي ػػػير الهػػػويي  يػػػاثراو ةبػػػؽ الي ػػػيـ ةلػػػ  شػػػفاا رتلػػػت أيشػػػودة الوفػػػاد. 
 اهتزت لها شنيرات الشيا والقيصـو والخزان  فرهش..ف

إيها قافلش األه ـ تتهادا ةل  أنيهش األنييات تشـ ةبػؽ األرض وتزفػر اآلا 
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فػػي فضػػاد يهػػرؽ  ػػؿ ال لنػػات.. لقػػد اختفػػ  الهنيػػر نػػل الظػػ ؿ نػػف نيػػوف الغيػػـو 
 ..  وفيض الهنـو

ت   نػاو ها هو الر ػب ين ػا نبهػش الهػزفن ي ػاقي ثغػر الزنػافن يهػب الصػن
 وي ترخي ةل   ابش نف الهييف..

 ػػػاف الشػػػػيخ هنػػػػ ف فػػػي فراشػػػػم يغفػػػػو تػػػػارةن ويػػػيهض تػػػػارة أخػػػػران ال يبػػػػارح 
الخينشن يت ئ ةل  بيدقيتم إذا نا  ارن يهتضيم نزاع تارة والعيػود تػارة أخػرا ب ػؿ 

 الهب والوفاد..
 صاح نزاع قلقاون وقد رأا  يؿ الفر اف النيهدر نف قنش النبؿ:

 يا ةناا.. ايظر.. ال أةرؼ ناذا نرا؟ػ ايظر 
 وقؼ الشيخ هن ف بثيابم الرثش يهدؽ ذاه و..

النو ب يقتربن والونـو يخيـن وألؼ  ػماؿ يرتنػؼ ةلػ  الشػفاا..  ػاف الشػيخ 
نيػػاور فػػي النقدنػػش يػػدؿ النو ػػب ةلػػ  خينػػش الشػػيخ هنػػ فن و ػػار الشػػيوخ صػػفاو 

 واهداو.
 ػ يا ةناا إيهـ قادنوف إل  هيا.

 ذا يريدوف نيي بعد أف أخذوا  ؿ شيد؟ػ ونا
توقؼ الشيوخ ةل  بعد أنتار نف الشيخ هن ف.. يظػر إلػيهـ بتثاقػؿ.. اقتػرب 

 الشيخ نياور نف الشيخ هن ف قا  و:
 ػ إيهـ ضيوفؾ يا أبا ضاري.

أهػ و بهػػـ أنػػا أيػػت فلتخػػرج نػػف هيػان وليرهػػؿ نعػػؾ نتعػػب ونصػػلا وصػػالا ال 
 أريد أف أرا ـ أيها الناهدوف.

أشار الشػيخ نػرولح إلػ   ا ػر ونػردود ليربطػا الشػيخ نيػاور ةلػ  نػوادا وتقػدـ 
نعايقاو الشيخ هن فن ثػـ تقػدـ الشػيخ نشػعاف فاهتضػيم الشػيخ بلهفػشن وتقػدـ الشػيخ 
بديوي العب فن وةايقم وب   ةل   تفمن وتتال  تقػدـ الشػيوخ وونهػاد القبا ػؿ واهػداو 

شػػيوخ نتعػػب ونصػػلا وصػػالا أف ال يقربػػا بعػػد اآلخػػرن وأشػػار الشػػيخ نػػرولح إلػػ  ال
 الشيخ هن فن فبقوا بعيديف.

 قاؿ الشيخ نشعاف نت لناو: ناذا نرا لؾ يا أبا ضاري؟
 فردل ةليم نتيهداو:

 آنػػػػػػػػػ  انرمػػػػػػػػػط ون ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  احػػػػػػػػػدا 
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 مػػػػػػػػف طر حػػػػػػػػػوا ر عػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػف احػػػػػػػػػدا 

 
 شػػػػػػػػالوا أمػػػػػػػػس ظم ػػػػػػػػت أنػػػػػػػػا وحػػػػػػػػدا 

 
  ػػػػػػػػػػ ف الح ا ػػػػػػػػػػا ع شػػػػػػػػػػت  والػػػػػػػػػػذ اب

 
 د رأا دنوع الشيخ هن ف تيهنر ندرارة:قاؿ الشيخ نرولحن وق

 ػ أتب ي يا شيخيا؟
 فرد ةليم بتيهد ةنيؽ: أب ي ةل  الذي ضاع نيي.

د إليؾ اآلف يا شيخيا.  ػ نل ؾ  يرل
 ػ واهلل نا تنييتم يوناو.. قولوا لي اآلف ناذا تريدوف نيي؟

 فهـ الشيخ نرولح نا يرني إليم الشيخ هن فن فقاؿ:
أشػػياد  ثيػػرةن أوالو يريػػد ه نػػؾ ةلػػ  نػػف خايػػؾن و ػػدر  ػػػ يريػػد نيػػؾ يػػا شػػيخيا

 بؾن و بب لؾ التعا ش زنياو.
 ػ اله ـ هلل يا أخين وأيا راض به نم..

 ػ ناذا تريد أف يفعؿ ب بي يوار؟
ػ هللوا وثاقػم.. لقػد  ػاف يونػاو نػا والػد زونتػي.. ل ييػي أريػدا أف يرهػؿ نػف هيػا 

 في الهاؿ.
 يف نتعب ونصلا؟ػ وناذا تريد أف يفعؿ لؾ بالشيخ

ػػػ ال تن ػػوهنا ب ػػودن فلقػػد  ايػػا نػػف أةػػز أصػػدقا ين ونػػا بخلػػت ةليهنػػا بشػػيد 
 اقدر ةليمن وهنا يعرفاف ذلؾ نيداو..

أنػػػر الشػػػيخ نػػػرولح  ا ػػػػراو ونػػػردوداو بهػػػؿ وثػػػاؽ الشػػػػيخ نيػػػاورن وترهيلػػػم نػػػػف 
 القبيلشن اقتربا نيمن فه  وثاقمن ونا أف تهرر نف الوثاؽ هت  ةانلم الشػيخ نتعػب

 بعدة طلقات ياريش أردتم قتي و.
فػػزع الهاضػػروفن وتقػػدـ الشػػيخ نتعػػب يهػػو الشػػيخ هنػػ ف نقػػدناو لػػم ن د ػػم 

 قا  و:
ػ اقتليػي يػا أبػا ضػاري ألييػي ال أ ػتهؽ أف أ ػوف  ػيداو فػي قػونين لقػد خػدةيا 
ذلػػؾ الل ػػيـ ةيػػدنا أقيعيػػا ب يػػؾ فقػػدت ةقلػػؾن فبايعيػػاان و ػػاةدياان وةيػػدنا ن يػػا إليػػؾ 
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 ةل  صهتؾ شهرت في ونوهيا ال  حن ف يقيا نف صهش نا قالم..ليطن ف 
ييػػػي اآلف أنػػػاـ الننيػػػل أخلػػػل يف ػػػي ألبقػػػ  فػػػي خػػػدنتؾن  أ ػػػتنيهؾ ةػػػذراون وا 
و قط ةيد قػدني الشػيخ هنػ فن وفعػؿ  ػذلؾ الشػيخاف نصػلا وصػالان ف يهضػهـ 

 الشيخ هن ف وةايقهـ بهرارة قا  و:
ييي أ  شهد الننيل ب ييي قد  انهت ـ.ػ ال ةلي ـن  تبقوف  نا  يتـن وا 

 اقترب الشيخ بديوي العب ف نف الشيخ هن ف با ناون وقاؿ:
 ػ أةرفتيي يا شيخي ال ريـ؟

ػػػ ال واهلل يػػا ولػػدين وأشػػ رؾ ةلػػ  ن ػػاةدتؾ لػػين ثػػـ ت نػػؿ نيػػداو ونػػم الشػػيخ 
 بديوين فتنتـ: يا قوة اهللن نف أرا؟ يالعيود تعالي يا بيتين ف بوؾ هيا هي يرزؽ.

 هنب ال  وف صوت انرأة تصيا با يش: أبي.. أبي.. شؽ
 ػ أيا العيود يا أبي.

اهتضف األب ابيتم بلهفشن وبلػؿ ونيتيهػا بػدنوع  ػخيشن فب ػ  الشػيخ هنػ فن 
 وأب   الهاضريف..

 قاؿ الشيخ بديوين وهو يهتضف ابيتم:
 ػ يا لؾ نف وفي أيها الشيخ النليؿ.
 ف ناب الشيخ هن ف نط ط او رأ م:

 يا ولدي لقد وردتيي األخبار أ ثر نػف نػرة نعليػش وفاتػؾن وقػرأت الفاتهػش ػ واهلل
 ةل  روهؾ نراراون و اف البد لي نف أف أزوج ابيتؾ بنف أهبها وأهبتم.

 ػ ونف هو زوج ابيتي يا ةناا؟
 ػ ولدي نزاع.
 قالت العيود:

لشػيخ ػ إيم واهلل يعـ الزوجن وأشػارت إلػ  نػزاع أف يتقػدـ فتقػدـ خنػ ون وةػايؽ ا
 بديوي الذي قاؿ با ناو:

ػ الهند هلل الذي رزقيي بولػد ارتضػاا الشػيخ هنػ ف زونػاو لوهيػدتين وارتضػتم 
 ابيتي ليف هان وأيا أبارؾ هذا الزواجن و  ةيش نعهنان ولف أفارقهنا نا هييت.

 قاؿ الشيخ هن ف ألبي العيود:
 فػػػي ن ػػػاف نػػػف ػػػ واهلل يػػػا ولػػػدي لقػػد  يػػػت ونػػػا زلػػت  ػػػعيداو بهنػػػا.. إيهنػػا واهلل
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 فقدتهنان ون ا الشيخ هن ف دنعتيف هطلتا ةل  خديم بقوة.
قػػػاؿ الشػػػيخ نػػػرولح: لقػػػد أيقػػػذ اهلل ابػػػا العيػػػود نػػػف نػػػوت نهقػػػؽ ةيػػػدنا دس لػػػػم 
الننػػـر هػػدروس ال ػػـ فػػي طعانػػمن ففقػػد الشػػيخ بػػديوي زونتػػمن وهػػو نػػا يػػزاؿ يعػػايي 

اور ف نػػارا وهػػو اآلف هتػػ  اآلف نػػف لثػػار ال ػػـن وقػػد التنػػ  الننػػـر ةلػػ  الشػػيخ نيػػ
 هيا ن توفاو يريد ه نؾ بم..

تقػػدـ الشػػيخ هػػدروس ن تػػوؼ اليػػديفن و ػػقط ةيػػد قػػدني الشػػيخ هنػػ ف فقػػاؿ 
 لم:

ـَ يا ولدي فعلت نا هرلـ اهلل؟  ػ ِل
يػػي أتػػوب أنػػاـ اهلل وأنػػاـ الننيػػلن وأةلػػف  ػػػ الشػػيطاف دفعيػػي ففقػػدت صػػوابين وا 

رنػػػػوا أف يعيػػػػديي لزونتػػػػي وأوالدي بػػػػ ييي  ػػػػ ظؿ خادنػػػػاو نطيعػػػػاو ألبػػػػي العيػػػػودن وأ
 الصغار.. أرنوؾ يا شيخ هن ف.

يظػػر الشػػيخ هنػػ ف فػػي ةييػػي أبػػي العيػػود طػػوي ون فهػػزل رأ ػػم ةػػدة نػػراتن ثػػـ 
 قاؿ ألبي العيود:

ػػػ نػػاذا تقػػوؿ يػػا ولػػدين وأهػػب أف أذ ػػرؾ بػػ ف اهلل أنريػػا بالقصػػاص  نػػا أنريػػا 
 بالعفون ونعؿ بالعفو خيراو.
ب فن واقترب نف الشيخ هدروسن وهؿ وثاقم: إيػي أةفػو قاؿ الشيخ بديوي الع

 ةيم يا شيخ هن ف.
 قاؿ الشيخ نرولح: واآلف بقيت ليا فيؾ هانش يا شيخ هن ف.

 ػ هانتؾ نقضيش بمذف اهلل.
أريد نيؾ يا أبا ضارين ويريد  ؿ ضيوفؾ أف ترافقهـ ن ػافش لي ػت بعيػدة نػف 

 هيا.
 صعوبش.ػ واهلل يا أخي ال أ تطيل ال ير إال ب

 ػ  يهنلؾ ةل  أ تافيا واهلل.
 ػ ال يا أخين    ير نع ـن وا نهوا لي أف ي يديي نزاع والعيود.

 ػ  نا تريد يا شيخيا.
النفانػػػ ة أوقعػػػت العيػػػود نغنػػػ  ةليهػػػان أنػػػا نػػػزاع ف خػػػذ يلهػػػث  األبلػػػمن وهػػػو 
يصيا بصوت نتقطل: ضاري.. رينش.. أنػا الشػيخ هنػ ف فػاقترب نػف اللهػد ونػد 

 يديم.
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 اؿ ضاري ياشناو:ق
  ػػػػػػػػػػا نظػػػػػػػػػػر ع نػػػػػػػػػػ    ت اعػػػػػػػػػػدن 

 
 م ػػػػا    ػػػػا  ػػػػو  أمانػػػػ  ف ػػػػون 

 

 مشػػػػػتاؽ لح ػػػػػنؾ والشػػػػػمات زدنػػػػػ 
 

 عػػػػػػو ض عمػػػػػػ  محػػػػػػرـو العطػػػػػػوح 
 

 ريا إل  ونم رينش ف اف نبل و بالدنوع تند يدها وتقوؿ:
 رػػذن  عمػػ   ػػدرؾ  ػػا  ػػو   د ػػدن 

 
 ومرػػػػػػػػػػاو  الفػػػػػػػػػػوارح زاد رػػػػػػػػػػوح 

 

 النػػػػػػماح وال  ػػػػػػراف  نػػػػػػعدن منػػػػػػؾ 
 

 ور ػػػػاؾ  ػػػػا  ػػػػو  عػػػػ ج مو ػػػػوح 
 

أن ؾ ضاري باليد اليني ن وتشبثت رينػش بالي ػران وةايقػاا ةياقػاو دانعػاو يشػل 
 لم الهاضروف طوي و..

 يهرت النزور والخراؼ ةل  ند البصرن وةاد نزاع إل  نهباشم وقهوتم..
صػػاح الشػػيخ هنػػ ف بػػم أف يػػ تي بػػالقهوة النػػرةن فنػػاد نهػػروالو.. وضػػل الشػػيخ 

ناف القهوة ةل  األرض. فنند نزاع في ن ايمن ويظر الشيخ هن ف إلػ  نرولح في
 ةييي الشيخ نرولح با تغراب قا  و:

ػ اشرب فينايؾ يا شيخ نرولحن فواهلل نػا رددت طالبػاو طػواؿ هيػاتين ونػا تريػدا 
 نقضي بمذف اهللن وال ؿ يشهد.

 البيتي هدوة. ػ أريد يا شيخ ابيتؾ رينش زونش لولدي هايؿن وأريد ضارياو زوناو 
رفػل الشػيخ هنػ ف  فيػمن وقػرأ أـ ال تػاب بصػوت نهػورين وفعػؿ الهاضػػروف 

 فعلمن ف طلقت الز اريد وصيهات الفرحن وقاؿ الشادي:
 عرونػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ز نػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وفمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 
 عرونػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػد ؿ

 

 تنػػػػػػػػػػو  الػػػػػػػػػػذ ب و ػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػ ؿ
 

 م ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػمس  أنوار ػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 قا  و:ثـ قاـ نزاع راقصاو وبيدا دلش القهوة والفيانيف 
 عر نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع عر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

  طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ال اد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 عر نػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا راعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر
 

 راعػػػػػػػػػػػػػػػ  الن ػػػػػػػػػػػػػػػا   والشػػػػػػػػػػػػػػػ ـ
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 لػػػػػػػػػػػػػ  ادلهمػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػا  نهػػػػػػػػػػػػػـز
 

ف ا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  وا 
 

 ثـ دوا الرصاص في  ؿ ن اف ابتهاناو وفرهاو و عادة.
هقهػػػـ ضػػػارين  ػػػاف نػػػزاع ت ػػػللت العيػػػود ورينػػػش وهػػػدوة إلػػػ  خينػػػش نػػػزاعن ول

يػرنقهـ ب ػؿ الهػب والفػرح ال ػانييف فيػمن ل يػػم ننػد فػي ن ايػم هييهػشن وتنػتـ قػػا  و: 
 رباا ناذا أرا؟!

ـل بالػػػدخوؿ..   ايػػػت انػػػرأة نلثنػػػش تهػػػـو هػػػوؿ خينتػػػم نتلفتػػػش ينيػػػش وي ػػػران تهػػػ
أونػػس نػػزاع  خيفػػش ن فهػػروؿ شػػاهراو خينػػران ولهػػؽ بػػالنرأة النلثنػػش.. لقػػد رلهػػان وهػػي 

خينراو النعاون وتقترب نف ضػارين و ػادت تهػوي بػالخينر ةلػ  ظهػرا لػوال أف  ت ؿ
ةانلها نزاع بطعيش في ظهرهان صرخت في إثرها صرخش نفزةشن ثـ وقعت ت ػبا 

 في بر ش نف الدناد.
يزع ضاري لثاـ النرأة التي هاولت الفتػؾ بػمن فتنل تػم الدهشػشن لقػد  ايػت تلػؾ 

 النرأة هي يوار..
 يف ذابلتيفن وتنتنت بوهفن وهي تلفظ أيفا ها األخيرة:يظرت إليم بعيي

 ػ لقد ايتصرت يا ضاري ولـ تر ل..
 وخندت أيفا ها إل  األبد.

 قاؿ ضاري لنزاع:
 ػ اهفر لها قبراون وادفيها بنايب أبيها.

خرج ضاري نف الخينػشن وقػد تنل ػم هػزف  ريػبن يعابػث فػي الرنػاؿ ن ةػب 
 نديش لـ تعرفها الصهراد نف قبؿ.الذ ران فييهض في اي  ار يرتؿ أب

الن ػػاد ةلػػ   يػػر ةادتػػم نػػاد نتػػدثراو تار ػػاو ن ػػدا هطانػػاو.. نلػػس ةلػػ  رابيػػش 
 نت رب و باألييفن هان و أ  لش ينللها الغبارن وراح بصنت يلنلـ شتات الذ را..

لـ ي بم باألصوات التي تياثرت هولمن ل ف صوتاو واهداو ننزوناو بػاألييف نعلػم 
 صبيشن نتلفتاو بهيرة قا  و:ييتفض بع

 ػ أهذا أيت؟
 ػ أنؿ أيان أرنوؾ أف ت خذ األنايش التي أودةتيي إياها.. ايظر يا أخي..

 هدلؽ ضاري نلياو في ةييي الراةين فقاؿ لم الراةي فرهاو:
ػػػ أزؼ لػػؾ بشػػارة يػػا أخػػي.. إيهػػا لػػـ تعػػد خلونػػاون ولػػف تػػ ف أبػػداون فقػػد هنلػػتن 
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 ها إيها هياؾ نل فصيلها..ووضعت نيذ أياـ.. أيظر إلي
هروؿ ضاري يهوهػا فرهػاو والنػس رقبتهػا نعاتبػاون ف خػذت تشػـ ونهػم بارتيػاحن 

 ل ف ثنش أييف خافت  نعم ضاري نا زاؿ ييطلؽ رتيباو نف نوفها.
 
 

*** 
 
 
 

 انتهت الرواٌة
 

 25/90/2002دٌر الزور 
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 الكاتب فً سطور
 
 

 ـ محمد رشيد الرويلي
 9947زور ػ نواليد دير ال

 9972ػ إنازة في اآلداب ػ ق ـ اللغش العربيش 
ػػػ ةنػػؿ نػػديراو لثايويػػش الشػػهيد ةلػػي إبػػراهيـ النهنػػد وثايويػػش الفػػرات ونعهػػد إةػػداد الندر ػػيف 

 ونديراو لتهرير صهيفش الفرات ونونهاو اختصاصياو لنادة اللغش العربيش بدير الزور.
 وال يزاؿ 9993ػ ر يس فرع اتهاد ال تاب العرب بدير الزور 

 صدر لم:
 9982  نطبعش الفرات قصص ػ الرباط الواهي9
 9984 نطبعش الفيصؿ  قصص ػ هدباد2
 9994  النطبعش ال لينيش قصص ػ النعادة3
 9997 دار ه اف ةطواف لليشر قصص ػ ليؿ الظهيرة4
 9998 ةف اتهاد ال تاب العرب قصص ػ الوصيش5
شػػتراؾ نػػل ةػػدد نػػف النػػملفيف نطبعػػش ػػػ ديػػر الػػزور.. نػػاض ةريػػؽ وهاضػػر نشػػرؽن باال6

 9998    الننهوريش
 9998 دار الهنزاوي ػ الدليؿ ال ياهي لنهافظ دير الزور7
 2003    روايش  ػ الخلوج8
 ػ الخلوج ػ ن ل  و تلفزيويياو ب ربل ةشرة هلقش9
 ػ الهر ش الثقافيش في نهافظش دير الزور خ ؿ القرف العشريف90

 .2003 -ليشر والتوزيل ػ دير الزوردار صا ب ل ث ثش أنزاد 
 ل  تحت الط  :
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 قصص  ػ الطريؽ إل  الهلوا9
 قصص للفتياف  ػ ةودة ال ياري2
 ػ نهند الفراتي ػ الشاةر الثا ر ػ درا ش أدبيش3
  وريف / روايش/. -4
 الهر ش الوطييش بدير الزور خ ؿ اليصؼ األوؿ نف القرف العشريف / درا ش/. -5
 

 
*** 
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