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متِهيد

َعُجوٍز ُة ِقصَّ (1)

وُخُطوٍب بأَْحداٍث تَُمرُّ — ِة الِقصَّ ٰهِذِه َحواِدُث َوقَعْت حنَي — «إنِْجْلرتَة» َمْملَكُة كانَْت
عَىل (زاَدْت) نَيََّفْت َعجوٌز ُه تَُقصُّ ما وإَليَْك َقبُْل. ِمن بأَْمثاِلها َلها َعْهَد ال (َمصاِئَب)،
وَرأَيُْت عاًما. وَخْمسنَي ِمائٍَة ِمن أْكثَر ِعْشُت «لَقْد الَعجوُز: قاَلِت ننَي. السِّ ِمن َوِمائٍَة َخْمسنَي
تلَك أذُْكر ِزْلُت وال باٍل. عَىل إلنساٍن يَْخُطْر َلْم ما — واْلِمَحِن الَكواِرِث ِمن — ُطفوَلتي يف
ما البالِد ِمن فأْغَرَق األَنْهاِر؛ َفيَضاُن أْعقبَها ثمَّ الغاباِت، ٱْكتََسحِت حنَي ٱْلُهوَج الَعواِصَف
اليَْوم إىل — أذُكُر أزاُل ال أْهَلَك! ما (األَْوالِد) والنَّْسِل (الزَّْرع) اْلَحْرِث ِمن وأَْهلَك أْغَرَق،
وَقعْت كأَنَّما البعيَدَة، َحواِدثَُه ُر) (أتََصوَّ وأَتمثَُّل ُطفوَلتي، يف َشِهْدتُه الَّذي العْهَد ٰذلَك —
األَْحداِث ِمن اْستَْعَظْمتُُه ما كلَّ — كاَد أْو — َمحا قْد العاِم، ٰهذا يف حَدَث ما وٰلِكنَّ أَْمِس.
َشيْئًا إالَّ — البَعيِد الزََّمِن ٰذلَك يف — ببالِدنا َحلَّْت الَّتي اْلَمصاِئُب تلَك وَليَْسْت اْلماِضيَِة.
ُقَوى َعْت) (تََجمَّ تألَّبَْت فَقْد العاِم. ٰهذا يف وَقَع ِبما ِقيَسْت إذا لُه)، قيَمَة (ال تَِفًها يَِسريًا
النَّاس إْغراءِ يف ياطنُي والشَّ األَباِلَسُة وتَفنَّنَِت األَْحداُث، وتَتابَعِت الَكواِرُث، وٱْجتَمَعِت ، ِّ الرشَّ
أْلواِن ِمن ٰذلَك إىل َوما الذَّاِت)، (ُحبِّ واألَناِنيَِّة والَقْسَوِة الظُّْلِم ِمَن (أْصناٍف) وٍب بُرضُ
البَُحرْياِت، أَْمواُه َطَغْت «إنِْجلرتَة» َشماِل ويف .( والُعْرسِ ِة دَّ الشِّ (أنْواِع قاءِ الشَّ وأفاننِي ، ِّ الرشَّ
ٱْلُوحوِش وأْصناُف الذِّئاُب َفَخرَجِت تاءُ؛ الشِّ جاء ثّم آالًفا. وامَلساِكِن كَّاِن السُّ ِمَن وأْغَرقْت
وعاثَِت كاَن. كاِئنًا تُباِيلَ أْن ُدوَن النَّهاِر، راِئَعِة يف األَْغناَم وٱْلتََهَمِت َمكاِمنها، ِمْن اِريِة الضَّ
ونََمْت النَّاِس، ُقلوُب وَقَسْت (َخْوًفا)، ذُْعًرا ٱْلُقلوَب َفمَألَِت الُقَرى؛ ِة أَِزقَّ يف اْلَربِّيَُّة اْلَخنازيُر



ِلريْ اْلَمِلك

بنَي اْلُخْلُف ى وَرسَ (اْلِوفاِق). ٱْلِوئاِم َمحلَّ اْلِخصاُم وَحلَّ والتَّْفِرَقِة، قاِق الشِّ بُذُوُر بَيْنَُهْم
يُطاُق.» ال َجحيًما ٱْلِبالُد فأَْصبحِت ٱْألَْطفاِل؛ إِىل َعْدواُه ٱنْتقَلْت ثّم األَْزواِج،

ٱْلَمِلِك ِمْهَرجاُن (2)

أْن ْدُت) (تََعمَّ يُت تََوخَّ وقْد ٱْلِعياِن. ُرْؤيََة وَرأَتُه الزَّماِن، ٰذِلُكم َعجوُز تُه َقصَّ ما بْعُض ٰهذا
أيِّ ويف ِة؟ الِقصَّ ٰهذِه حواِدُث َوَقعْت متَى لتَْعِرُفوا — األَِعزَّاءُ ٱْألَْصِدقاءُ أيُّها — لُكم أُثِْبتَُه

امُلْحِزنُة؟ ُفُصولُها ُمثَِّلْت — ٱِالْضِطراِب ُعهوِد ِمن — عْهٍد
َقِرصِه يف «ِلري» ٱْلَمِلُك أقاَمُه اّلِذي ٱْلِمْهَرجاِن يَْوَم ٱْلُمَفزِّعِة األَْحداِث ٰهذِه بَْدءُ وكاَن

عاٍم. أَْلَفْي ُمنْذُ الَكبرِي،
أَْعباءَ كاِهلِه َعن ويَْرَفَع الثَّالِث، بَناِته بنْي العِظيَم ُملَكُه يَْقِسَم أْن ٱْلَمِلُك ٱْعتََزَم وقِد
اْلَخَلِد واِدَع وَسالٍم، أْمٍن يف األَخريَة أيَّامُه ويَْقِيضَ َشيُْخوَختَُه، ويُِريَح اْلُحْكِم)، (أثْقاَل امُلْلِك

اْلباِل. ناِعَم القْلِب)، (ُمْسرتيَح
عَىل ٱْلبَِهيَجُة أْضواُؤها تَنَْعِكُس ٱْلَمِلِك، َقْرصِ ِمْن مكاٍن كلِّ يف ساِطَعًة األَنواُر وكانَِت
عىل «ِلري» امَللِك ٱنْتصاَر تُمثُِّل وِهَي الَفنِّيَِّة. اْلُمبَْدَعِة وتصاويِرِه الذََّهِبيَِّة، الَقِرص أَْعِمَدِة

ِصباُه. َزمِن يف أَْعداِئه،

الَقِويِّ ٱْلَفتَى ٰهذا عَىل َعيْناُه َوقَعْت ُكلَّما واألََسف، اْلَحَرسِة ِمن نَْفَسُه يَمِلُك ال ُل امُلتأمِّ وكان
بٰهذا وقابََلها اْلُمْعِجبَُة، التّصاويُر ِتلَك تُمثِّلُُه الَِّذي بُعنٍْف)، (اآلِخذ اْلباِطِش اْلَجريءِ «ِلريَ»،
نُوَن السِّ َقناتَُه وَقوََّسْت رأَْسُه، يُْب الشَّ َجلََّل وقْد اْلَحْفِل، يف (الواِقف) اْلماِثِل «ِلري»، يِْخ الشَّ
(امَلْوِت)، الَفناءِ إىل يَْمِيش وأَْصبََح النَّاِحَلتنْي، يََديِْه الرِّْعشُة فٱنْتظَمِت َظهَرُه)؛ األَْعواُم (َحنَِت

َرسيَعٍة. ِبُخُطواٍت
(ُرَؤساُؤها)، الِبالِد وَرساُة وُقوَّاُدُه اْلملِك حاِشيَُة اْلِمْهَرجاِن ٰذِلَك يف ٱْجتمَعْت َوقِد
«بُْهلُوٌل». امُلْختاُر: (صاِحبُُه) ونَِديُمه «َكنُْت»، األَمنُي: امُلْخِلُص وزيُرُه جانِبِه إىل وَجَلَس
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األول الفصل

يُْخوخة الشَّ َعْهُد (1)

إِىل — يَْجَمُع َشيًْخا وأْصبََح ُعُمرِه، ِمن الثّماننَي «ِلري» اْلمِلُك بََلَغ حنَي ُة اْلِقصَّ ٰهذِه ُ تَبَْدأ
التَّْدبرِي. وُسوءَ التّْفكرِي)، (َفساَد الرَّأِْي َخَطَل — اْلِجْسِم َضْعِف

َجِر. والضَّ آمِة السَّ َشديَد — ِسنيِه ِمن األَخريِة اْلَمْرَحلِة ٰهذِه يف — «ِلري» يُْخ الشَّ وكان
يَْرجوها، (َرْغبٍة) أُْمِنيٍّة ِمن لُه يَبَْق فَلْم اْلَحياِة؛ َمباِهِج ِمن ءٍ َيشْ ُكلِّ يف يْخوخُة الشَّ دتُْه َزهَّ وقد

الثَّالُث. بناتُه إّال اْلحياِة يف ِبها ويَأْنَُس
. ِبعاِدِهنَّ عىل ْربَ الصَّ يُطيُق وال َشديًدا، ُحبٍّا البناِت ٰهُؤالءِ يُِحبُّ «ِلري» اْلملُك وكان

«ِلري» امللك بَناُت (2)

— ُصْغراُهنَّ وهَي — الثّالثُة ا أمَّ أَمريَيِْن. ُزوَِّجتا قد — الثّالِث بناتِه مْن — فتاتاِن وكانْت
وأَقاما «ِلري» اْلملك عىل َضيَْفنْيِ َونََزال «إنجلرتة»، أُمراءِ وأََحُد «َفَرنْسا» ملُك اآلَن جاءَ فَقْد
«ِلري» اْلملُك َوأمَر بناِته. ُصْغَرى «ُكْرِدْليا»: َج يَتََزوَّ أَْن يف راِغبًا ِكالُهما وكان ه، َقْرصِ يف
ُمْلِكي أَقِسَم أَن — الَعزيزاِت بناِتَي يا — يل َعنَّ «لَقْد : َلُهنَّ وقاَل الثَّالِث، بناِته باْستدعاء
ِألََرى إِيَّاَي، ُحبِّكنَّ (ُمنْتََهى) َمَدى — ءٍ َيشْ ُكلِّ َقبَْل — أَتَعرََّف أن أُِحبُّ وٰلِكنَِّني . بَيْنُكنَّ

َرأْيي.»



ِلريْ اْلَمِلك

«ُجنْريَل» َحِديُث (3)

(َخِبيثًَة)، َسْوءٍ امرأَة — الحقيقِة َعَىل — وكانَْت «ُجنِْريُل»؛ واسُمها بناِته، ُكْربَى َمْت َفتََقدَّ
، اْلُحبِّ من َشيْئًا ألبيها تُْضِمُر تكن ولم . َعِظيَمنْيِ وُخبْثًا لُْؤًما — النَّادِر ِرياِئها إىل — تَْجَمُع
الَِّذي اْلِمرياِث يف طَمًعا إليِه، ِد والتََّودُّ (ُمخاَدَعِتِه) ِلتَْمِليِقه ساِنَحًة ُفْرَصًة أَماَمها َرأَْت وٰلِكنَّها

ِبِه. َلها (أَشاَر) َح لوَّ
أَبي يا — َلَك) (َمَحبَّتِي ُحبِّيَك «إنَّ : واْلُحنُوِّ والوفاءِ باْلُحبِّ تتظاَهُر وهَي َلُه، فقاَلْت
(َسواِدها َعيْنِي إِنساِن من َعيلَّ أََعزُّ وأَنَْت ال، َكيَْف األَلفاُظ. عنه َ تَُعربِّ أَن من وأَْعَظُم َألََجلُّ —

ِتي!» وِصحَّ وَجمايل، يَّتي وُحرِّ نفيس، من َلَديَّ وأَثَْمُن َوَحَدَقتها)،
«ما وًرا: َمْرسُ َلها وقاَل (اْلَمْغُشوِش)، الزَّائِف الثَّناءِ هذا ِبَسماِع «ِلري» اْلَملُك فابتهَج
— أَرى ِفيما — فأَنِْت ُمْلكي. ثُلَُث أَْمنََحِك بأن َجِديٌر َفِإنِّي ، اْلَحدِّ ٰهذا إَىل تُِحبِّينَِني ُدْمِت

اْلُمكافأِة.» بٰهِذِه َحقيَقٌة

«ِريجاَن» حديُث (4)

ِريجاُن؟» يا أباِك، َمَحبَّتُِك بلغْت َحدٍّ أَيِّ «إَىل قاِئًال: الُوْسَطى ِبنِْته إىل التفَت ثُمَّ
«إنِّي َعَليِْه): ِهَي ما خالَف واْلَمَودَِّة اْلَمحبَِّة ِمَن (ُمْظِهَرًة َدًة ُمتََودِّ ُمراِئيًَة له فقالْت
نيا الدُّ ٰهِذه يف يل فليَْس عليها؛ أَِزْد َلْم إْن «ُجنِْريُل» أُْختي تُِحبَّك ما َقْدَر — أبَتاه يا — أُِحبَُّك
أنَّني أذُكر وما ِبي. ِبرََّك يُنِْسيني أْو ُحبِّيَك، َعْن يَُحوِّلُني أَْو ِذْكراَك، َعْن يَْشَغلُني ُشْغٌل ُكلِّها

واحدًة.» َلْحظًة — أَبَِت يا — فيَك التَّْفكرِي َعِن َغَفْلُت
وانْفَرَجْت (تََهلََّل أَساِريُرُه وتََطلََّقْت واإلعجاُب، الزَّْهُو وتملََّكُه «ِلري»، اْلملُك ففِرَح
ٰهذا لها وَشَكَر الثَّناءِ، أَْحسَن «ِريجاَن» ِبنِته َعَىل وأثْنَى سِمَع، بما وُحبوًرا بَْهَجًة تَجاِعيُدُه)
البارَُّة البنُت أَيَّتُها — ِمنِّي «لِك لها: قال ثُمَّ العجيَب، وفاءَها فيها وأكربَ النَّادَر، اإلخالَص

َجِديرٌة.» اْلُمكافأَِة بٰهذِه فأَنِت به؛ َفٱْهنِئي ُمْلِكي. ثُلُُث —
النَّادَر، اْلُحبَّ ٰهذا ِالبْنَتيِْه وشَكَر َسِمع، بما إعجابُُه واْشتَدَّ ، اْلُحنُوَّ ٰذلك اْلَملُك وأَْكربَ

العجيَب. والوفاءَ
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«ُكْرِدْليا» حديُث (5)

نُوَر يا — َدْوُرِك جاء «لقد َلها: وقال «ُكْرِدْليا»، ْغَرى: الصُّ َفتاِته إىل «ِلري» اْلملُك التفَت ثُمَّ
َلِك (اْحتََفْظُت) َخْرُت ٱدَّ وَقِد أُْختَيِْك. ُحبِّ مْن أَعظُم إيَّاَي ُحبَِّك أَنَّ يف أَُشكُّ وَلْسُت — َقْلبي
(ما ِيل تُْضِمِرينَه ما ِبِمْقدار ِثينِي َفَحدِّ َوأْغناها َمْمَلَكِتي يف بُْقَعٍة أخَصُب َوُهَو اْلُمْلِك، ثُلَُث

َوَوالءٍ.» ُحبٍّ من َضِمريِك) ِيف تُْخِفينَُه
أبَتاُه!» يا به، ثَُك أُحدِّ ما َلَديَّ «ليس «ُكْرِدليا»: له فقالت

ِبِه؟» ِثينَني تَُحدِّ ما َلَديِْك أليَْس تَقولنَي؟ «ماذا َمْدُهوًشا: لها فقال
أبتاُه.» يا ِعنِْدي، َيشءَ «ال «ُكْرِدْليا»: له فقالت

َجوابَِك ِمْسَمَعيَّ َعَىل أَعيِدي الَفتاُة! أيَّتُها تُحبِّينَِني، ال «كأنَِّك «ِلري»: اْلَملُك لها فقال
األَخريَ.»

أْكثََر، ال ، األبَِويُّ الواجُب َعَيلَّ يَْحِتُمُه ما ِبِمقداِر َجالَلتََك أُِحبُّ «إنِّي «ُكْرِدْليا»: فقالت
«. أَقلَّ وال

«ُكْرِدْليا» نُبُْل (6)

َفعَلْت كما — بََة الخالَّ والثَّناءِ املديِح ِعباراِت ألبيها تَُصْغ وَلْم ٰذلك، «ُكْرِدْليا» قالْت وإنَّما
أْن عن بنفِسها َوَسَمْت ياءِ، الرِّ مساِلَك تَْسلَُك أن (َكِرَهْت) أِنَفْت ألَنَّها — َقبُل مْن أُْختاها

قلبها). يف َليَْس ما بلساِنها (تُقوَل ُمَملَِّقًة ُمخاِدَعًة تكوَن
ٰذلَك منُْهما فاحتََقَرْت (ِنيَّتِهما)؛ َطِويَّتهما وُخبِْث أُْختَيْها لُْؤِم من يقنٍي َعَىل وكانت
تْظَفَرا أْن يف َرْغبًة نَْفَسيِْهما، َحقيقِة عن أباُهما ِلتَْخَدعا به، نَطَقتا الَِّذي الزَّائَف، الثَّناءَ

اْلَعظيِم. ِبُمْلكِه
تَْمَحضانِه ال وأنَّهما يِْخ، الشَّ بأبيهما الغْدَر تَنِْوياِن أُْختَيْها أنَّ عاِرَفًة «ُكْرِدْليا» وكانْت
وإن َعليْهما، األُبُوَِّة واِجباِت ِمْن َشيئًا له ياِن تَُؤدِّ وال ِة)، املَودَّ صاِدَق َلُه تُْضِمراِن (ال الُودَّ
ِلتَْظَهرا ِمنْها)، فاِئَدَة (ال تَْحتَها طائَل ال الَّتي والثناءِ اْلَمِديِح بعباراِت أَْغَرَقتاُه َقْد كانَتا

. الحِقيِقيِّ (باِطِنهما) َمْخَربِِهما ِبغرْي
وَخَصْصتَني ٱْلَعَدِم، من أَْوَجْدتَني وَقْد ِبنْتَُك.. إالَّ أَنا «ما ُمْستَأِْنفًة: «ُكْرِدْليا» قالت ثُمَّ
فِإنَّ بِرعايٍة. وَعْطًفا ، ِبُحبٍّ ُحبٍّا فأُباِدَلَك َلَك؛ ٰذِلك أَْقُدَر أَْن إالَّ يل وَليْس وَعْطِفك. ِبُحبَِّك
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ِلريْ اْلَمِلك

وأُِجلََّك وأُِحبََّك أَوامَرَك، أُِطيَع وأَْن ِبَك، باّرًة َلَك، َوفيًَّة أَكوَن أَن عيلّ يَْقِيض أُبُّوتَك َواجَب
كلَّه.» اإلِْجالَل

«ِلري» غضُب (7)

لُها) (يَُفضِّ ويُْؤثُرها عظيٍم، ِبُحبٍّ «ُكْرِدْليا» غريَة الصَّ ِبنْتَُه ( (يُخصُّ يُْفِرُد «لري» اْلَملُك كان
اإلِعجاِب آياِت ِلَسماِع أُذُنَيِْه يُْرِهُف وكان ِفراَقها. يُطيُق وال والُوْسَطى، الُكْربَى أُْختَيْها َعَىل
أُْختَيْها. من أكثَر (اإلِخالص)، ٱلَوالءِ ِعباراِت َصْوِغ يف ُمتفنِّنًة َويَْحَسبها عليِه، والثَّناءِ به،
عليْها، (َغَضبًا) ُسْخًطا نفُسُه وامتألْت فيها، أََملُُه خاَب الفاِتَر، الكالَم ٰذلَك منها َسِمَع فلما

أُْختَيْها. ُحبِّ مْن أََقلُّ إيَّاُه ُحبَّها أَنَّ َظنَّ ألنَُّه بها؛ ًرا) (تََضجُّ وتَربًُّما
ٱبْنٍة وأَبَرُّ له، إنساٍن أَْخَلُص «ُكْرِدْليا» أَنَّ ألَيَْقَن اْلحقيقَة)، َعِلَم (لْو اْلُخْربَ َعَرف َولْو

أُْختاها. َفَعَلْت كما أَباها، ِبُحبِّها تَتَِّجَر أَن ْ تََشأ َلْم وأَنَّها ِبِه،
لُه) َحت (َرصَّ إليِه ألْفَضْت الوقِت، ٰهذا َغرْيِ يف ؤاِل، السُّ ٰهذا ِمثَل َسأَلها أَباها أَنَّ ولْو

لهما. مثيَل ال وِبرٍّ وفاءٍ من له تُْضِمُر بما
ِرياءِ ِمن َوَرأَْت الثَّالِث، بنَاِته بني ِمرياثَُه فيه يَْقِسُم الَّذي الَوْقِت ٰذلك يف َسأَلها وقْد أََما
تُجاِريَُهما أَْن أَْخالِقها وُسُموُّ إباُؤها لها وأبَى نَْفِسها، ِعزَُّة ِبها َسَمْت فقد َرأَْت؛ ما أُْختَيْها

التَّْلِفيِق. ٰذلك يف َمَعُهما وتَنَْدِفَع التَّمليِق، ٰهذا يف
العقِل) (َضْعُف اْلُهْرتُ َودفَعُه اْلَحْزِم، واِجباِت يُْخوَخُة الشَّ أَنَْستُْه َفَقْد «ِلري» أَبوها ا أَمَّ
وتَعاِليًا وِكْربًا َزْهًوا إالَّ «ُكْرِدْليا» كالِم يف يََر فَلْم (َخَطِئِه)؛ التَّْقِدير وَخَطِل ٱلرَّأِْي، ُسوءِ إىل

ِبَسِبيٍل. املعاني ٰهذه من — يشءٍ من — ُهَو وما وَغْطَرَسًة.
الزِّماَم)؛ ِلغَضِبِه (تََرَك الِعناَن ِلُسخطِه َوأَْسلم َغضبِه، يف «ِلري» ( (استَمرَّ َوتماَدى
الثُّلَُث َقَسم ثمَّ الحاِل، يف ناِظَريِْه عن باِالْسِتْخفاءِ َوأمَرها (َزَجرها)، «ُكْرِدْليا» فانْتهَر

. الغاِدرتنَْيِ أُْختَيْها بنْيَ — لها ِخُره يَدَّ كان الَّذي — ُمْلكِه من الباقَي
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امَلِلِك ِمْهَرجاُن (8)

َقرََّرُه ما أمامُهْم وأْعَلَن َوأَْعيانَها، ْولِة الدَّ َرساَة فيه َجَمَع َعظيًما، ِمْهَرجانًا «لري» امَلِلُك َوأقاَم
له يكونوَن فارٍس وِبمائِة اْلَمِلِك، بَلَقِب إالَّ امَلظاهِر ِمَن ِبيشءٍ ِلنفسِه يَْحتَِفْظ َوَلْم واْشَرتََطُه.
الثَّانيِة، َقْرصِ يف التَّاِيلَ ْهَر الشَّ يَْقِيضَ ثُمَّ َشْهًرا، ِبنْتَيِْه إْحَدى َعَىل َضيًفا يَنِْزَل أْن عىل حاِشيًَة،
األخَرى، إىل عاد الرَّابُع هُر الشَّ جاءَ فِإذا األُوَىل، َقْرصِ يف — الثَّالِث الّشهر يف — يُقيَم ثمَّ

أَجلُُه. يَنْتِهَي َحتَّى وٰهكذا
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ِلريْ اْلَمِلك

َولْم ُمخاَلفتِه، َعَىل يَْجُرُؤا َلْم وٰلِكنَّهْم له. َوَدِهُشوا اْلَقراِر ٰهذا ِمْن اْلحاِشيُة َعِجبَِت وَقْد
الَّذي «َكنْت»، الّراشد الحكيَم وزيَرُه خال ما َرأيِه، يف اْلَمِلَك يُعاِرَض أن كاَن كاِئٌن يَْستِطْع
ِصْدِق عىل — نَصيبَُه فكاَن (تَْرِكها)؛ الخاطئَِة ِفْكَرتِه عْن باِإلْقالِع لُه النُّْصِح َعَىل أَْقَدَم
يََخْف ولم «ِلري»، يِخ الشَّ تْهِديَد النَّاصُح الوزيُر يَْخَش َفلْم والَوِعيُد. التَّْهِديُد — نَصيَحتِه

َوعيَدُه.
ْهُم. السَّ ِفيها أُِعدَّ وَقْد ٌة، ُمْحَرضَ الَقْوَس «إنَّ لُه: يَُقوُل َوَجعَل «لري»، يُْخ الشَّ فاْغتاَظ

فتَْهِلَك.» لُه َهدًفا تكوَن أْن فاْحذَْر منها. القاِتُل ْهُم السَّ يَنَْطِلَق َحتَّى َلْحَظٌة إالَّ ِهَي َوما
ُدُه: ويتوعَّ يُنِْذُرُه أَنَْشد، ثمَّ

تَ��ْرِم��ي وك��اَدْت ال��َق��ْوُس، ان��َح��نَ��ِت
يُ��ْص��ِم��ي َوك��اَد ��ْه��ُم، ال��سَّ َق َوُف��وِّ
ِل��َس��ْه��ِم��ي َه��َدًف��ا أَج��ْدَك َف��ال

أَْخَىش ال َفِإنِّي فمزََّقُه، َقْلبي إىل اْلَمْوِت َسْهُم انَْدَفَع «إذا الشجاُع: اْلَوزيُر فأجابُه
تَشاءُ.» ما الزََّمن وأَْحواُل ْهِر الدَّ أْقداُر ِبي َوْلتَْفَعْل َشيْئًا.

أَنَْشَد: ثمَّ

ال��َوتَ��ْر م��َن ال��رََّدى، َس��ْه��ُم يَ��نْ��َط��ِل��ْق إِْن
ف��يَ��نْ��َف��ِط��ْر ُم��ْص��ِم��يً��ا، ُف��َؤاِدي إل��ى
اْل��َق��َدْر تَ��ص��اري��َف َه��يَّ��ابً��ا َف��َل��ْس��ُت

فأجابُه وِعناِدَك؟» َلجاَجِتَك عن تُقِلُع أَال . اْلَغِبيُّ أيُّها «َويَْلَك «ِلري»: يُْخ الشَّ فيِه فصاَح
نَْفَسَك تَْرِمي «إنَّك إنفاذَُه: يَعتَِزُم ما َهْوِل عىل َويُْظهُرُه أْمِرِه، عاقبَة يَُحذُِّرُه َمْحُزونًا الوزيُر
َسيِّئٌَة، آِخَرتُُه الظُّْلَم وإنَّ َعظيٌم، ءٌ َيشْ تَْفعلُُه ما إنَّ َمهِلَك. َفعَىل واالْعِتداءِ.. الظُّْلِم ُحْفرِة يف

أنَْشَد: ثُمَّ َجِسيٌم.» وَخَطُرُه

تَ��نْ��َح��ِدْر أَراَك اْل��بَ��ْغ��ِي َوْه��َدِة ِف��ي
ال��ُك��بَ��ْر إْح��َدى إِنَّ��ه��ا تُ��س��اِرْع، ف��ال
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اْل��َخ��َط��ْر َم��ْخ��ِش��يُّ اْل��بَ��ْغ��ِي ط��ري��َق إنَّ

دُه وتَوعَّ املدينة، من ونَْفِيه بطرِده وأمر وزيرِه، عىل وُسخُطُه اْلَمِلِك غضُب فاشتدَّ
اليْوِم. بعد َمْملكتِه يف بَِقَي إذا بالقتل

ما أثَْمُن والنُّْصُح أقوُل. ِبما َفْلتَتَِّعْظ نَِصيَحِتي؛ يف لَك أْخَلْصُت «إِنِّي الَوزيُر: فقال
أَنَْشَد: ثمَّ الزََّمِن.» َوحواِدِث ِة دَّ الشِّ أْوقاِت يف واإلِخالِص اْلَوفاءِ عىل َدليٌل وهَو يُْحَفُظ،

واْع��تَ��ِب��ْر َف��ح��اِذْر، ال��نُّ��ْص��َح؛ َم��َح��ْض��تُ��َك
ُم��دََّخ��ْر أْغ��َل��ى ال��نُّ��ْص��َح ب��أَنَّ واْع��َل��ْم
َغ��َدْر ال��دَّْه��ُر إِذا ، ال��ُودِّ ص��اِدِق ِم��ن

وِشيٌك َعُه َمْرصَ وأنَّ قُربَْت، قد َمِليِكه آِخَرَة أنَّ أْدَرَك وقد َمْقهوًرا، َمْحُزونًا خرَج ثُمَّ
إِليِه). ٌع ُمْرسِ (َهالَكُه

«ُكْرِدْليا» َوداُع (9)

َمِلُك وهما «ُكْرِدْليا»، ِباألَمريِة الزَّواِج يف يرَغباِن جاءَا قد خاِطبنَْيِ إِنَّ — آِنًفا — ُقْلنا
«إِنِجْلِرتََة». أَُمراءِ وأحُد «َفَرنسا»،

أن بعد «ُكْرِدْليا»، بٱْألَمريِة الزَّواج طلب عن (امتنع) َكفَّ فقد ، اْإلِنِْجِليِزيُّ األَمريُ ا فأمَّ
أبيها. ِمرياِث يف ها حقَّ فقَدْت

بعد بها، الزَّواِج عىل (َعَزَم) وأرصَّ «ُكْرِدْليا»، األمريِة إِىل «َفَرنَْسا» َمِلُك َه تََوجَّ وُهناِلَك
اآلَخر. وخطيبُها أبوها َخذَلها أن

ِيف أَْظهَرتْها الَِّتي العزََّة فيها وأكربَ «ُكْرِدْليا»، ِبرصاَحِة «َفرنْسا» َمِلُك أُْعِجَب وقد
فِقريًَة نْيا الدُّ مَن تَْخُرَج أَْن ورأَْت ٱْلُملِك، يف نَِصيبها َعْن بالنُّزوِل َرِضيَْت إِذْ اعِة، السَّ ِتلك
إِىل ُسلًَّما وتَتَِّخذَُه أَبيها، ِبُحبِّ تَتَِّجَر أْن َعَىل ٰذلَك َلًة) (ُمَفضِّ ُمْؤثَِرًة شيئًا)، تَْمِلُك (ال ُمْعِدَمًة

اْلِمرياِث. يف أُْختَيْها ُمشاَرَكِة
َفٱْستَأْذَنَتُْه َوَطنِه، إِىل «ُكْرِدْليا» ِبَزْوَجتِه يَعوَد أَْن «َفَرنْسا» َملُك َرأى َقصري َزَمٍن َوبَْعَد
ِبأبيهما. َخرْيًا َوأَْوَصتُْهما ٱلَقلِب، َمْحُزونَة ، الَعنْيِ داِمعَة فاَرَقتْهما َوَقْد أُْختَيها. َوداِع يف
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َوقاَلتا اْلَكالِم)، يف َعَليْها ِمنُهما ُكلٌّ ْت (اْشتَدَّ اْلَحِديِث يف وخاَشنَتاها ٱْلَقْوَل، َلها فأَْغَلظتا
بأَْكَرَم ُهَو وما به، ِكْلتَيْنا ِمْن ِبأَبَرَّ َفَلْسِت تَوِصيَتِك؛ إِىل حاجٍة يف «َلْسنا : ساِخَرتنَْيِ َلها

َعليْنا.» ِمنُْه َعليِْك
َفما ِشئَْت؛ َحيُث إىل ِبها «اذَْهْب غاِضبًا: ِلَزْوجها قاَل فقْد «ِلري»، اْلَملُك أَبُوها ا أَمَّ

اآلَن.» بَْعَد َوْجِهها ُرؤيَة أُِطيُق
َفَوداًعا.» تَشاءُ، ما «ِليَُكْن «َفرنْسا»: َملُك َلُه فقاَل

إِىل «َفرنْسا» َمِلِك َزْوِجها َمَع — «ِلري» الشيِخ بَناِت ُصغَرى — «ُكْرِدْليا» ساَفَرْت ثُمَّ
اْليَْوِم. ٰذلَك بَْعَد ِفيه) تُقيُم (مكانًا ُمقاًما َلها اتَّخذَتُْه َحيُث َوَطِنِه،
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قرص«ُجنْريَل» يف (1)

َمملَكتِه، َعْن «ُكْرِدْليا» الوفيََّة اْلمخِلَصة ِبنتَه (أَبَْعَد) أَْقَىص أَْن بَْعَد «ِلري»، اْلَمِلِك ثائرُة َهدأَْت
والكربياءِ. واْلَغْدِر أِبيها) نَْحَو باْلواِجِب اْلِقياِم (َعَدِم اْلُعُقوِق ِمثاَل يَْحَسبُها َوُهَو

أَْدَرَك أْن لبَث) (ما َعتََّم ما وٰلِكنَّه «ُجنِْريَل». بنتِه َقِرص إىل اْلَفْوِر َعَىل اْلَمِلُك وذَهَب
َعيْنَيِْه. َعْن ويَْحُجباِنها ناِظَريِْه، َعْن يَْسُرتاِنها والنِّفاُق الرِّياءُ كاَن الَّتي األْشياءِ َحقاِئَق
اْلحقِّ َعِن تُْغِني ال الزَّاِئَفَة، (اْلُمَزْخَرَفَة) َقَة امُلنَمَّ وامَلدائَح امَلْعُسوَلة، األْلفاَظ أنَّ َوعَرف

َشيئًا.
ُسلطاٍن مْن إيَّاُه َمنَحها ما ِبكلِّ (فاَزْت) َوَظِفَرْت — أبيها بَْعَد — اْلبالَد تََملَّكِت َلَقْد
إليها، أَْحسَن ِلَمْن (تتغرّي) تَتَنكََّر أْن ها همِّ َل أوَّ فكاَن اْلُملُك؛ لها ( (اْستََقرَّ واستَتَبَّ وُقوٍَّة،
وَغْدًرا بِربٍّ، وُعُقوًقا بِإحساٍن، إساءًَة وتكاِفئَُه َجزاءٍ، أقبََح اْلَمْشكوِر َصنيعِه عىل وتَْجِزيَه

بوفاءٍ.

«ُجنريَل» ُخبُْث (2)

وٱْستْكثَرْت يُطاُق، ال ثقيًال ُمِمالٍّ — َقليلٍة أيَّاٍم بَْعَد — أْصبَح قد أباها أنَّ «ُجنِْريُل» ورأَْت
وَسَفرِه). إقاَمِته (يف وتَْرحالِه َحلِِّه يف لرُياِفقوُه ِلنْفسِه، ٱْستَبقاُهم الَِّذين الفارِس مائَة َعليِه
وتَِقطُب َعبُوٍس، بوْجٍه — عليه نظُرها وَقَع ُكلَّما — أباها تَْلَقى «ُجنِريُل» وأْصبَحْت

َمِشيئًة. له ذُ تُنَفِّ وال َرجاءً، له تُِجيُب) (ال تَُلبِّي وال ناداها، ُكلَّما (تَْعِبس) حاجبيْها
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يُعاِملونُه وال أمًرا، له يَُلبُّوَن ال فأصبحوا يِخ؛ الشَّ ٰهذا ُمعاملِة يف َخَدُمها ِبها واقتَدى
االكرتاث. وِقلَِّة واِالْحتقاِر اإلِهماِل بَغرْيِ

الَوزير وفاء (3)

وأََمَر َوفائه، ِصْدِق عىل له ُمكافأًَة «لري» يُخ الشَّ َطَردُه الَّذي «َكنْت»، الوِيفُّ الوزيُر ا أمَّ
(تَنَْهبُُه واألْحداِث اْلَمصائِب نْهَب يْرتَُكُه أن مَلِليكه إِخالُصُه َعليِه أبَى فقد َمدينَتِه، من بنَْفيِه
اْلَمدينِة؛ من يَْخُرْج فلم والنَّكباِت). للبَاليا (ُفْرَصًة والكواِرِث اْلُخُطوِب ونُْهَزَة ُسُه)، وتَْفَرتِ
أَمينًا، خاِدًما َمليكِه إىل عاَد ثم اْلَخَدم، ِبِزيِّ وتََزيَّا شْكلِه، من وبدََّل َهيْئته، ِمن َغرّيَ وٰلكنَُّه

ُقْرٍب). (َعْن َكثٍَب عن ويَْرُقبُُه ويَْحُرُسه، يَْرعاُه
إىل عْودِته َعَىل ينَقِض ولم يعِرُفُه. ال وهو اْلجديِد، ٱلخادم بٰهذا «ِلري» امللُك وَرِيضَ
به، ويَستهنُي «لري»، امَلِلَك يُجاِدُل «ُجنريَل» َخَدِم ِمن خادًما َرأى حتّى كامٌل، يوٌم مليِكه

«ُجنْريل». َسيَِّدتَه بٰذلك ِلرُيِْيضَ
(َغِضَب) ثاِئرتُه وثاَرْت الجِريءِ، الخادِم ٰذلك وقاحَة يَحتَِمْل ولم الوزيُر، فَغِضَب
عىل لُه جزاءً (تُْهلُكه)، وتُْرِديه َعْقَلُه) (تُذِْهُب تُذِْهلُه كاَدْت َصْفَعًة (َرضبَُه) َفَصَفعه َعليِه:
َوإْخالِصه، اْلَجِديِد الخادِم ٰهذا ِبوفاءِ «لري» امَللُك فابتَهج َسيِِّدِه. عىل وتَطاُولِِه َسفاَهِته
َعواقَب تَْحذيره يف ُجْهًدا يُبِْق) (َلْم يأُْل لم الَِّذي «َكنْت»، النَّاِصُح وِزيرُه أنَُّه يَْعرُف ال وُهَو

والبَْغِي. ِع التََّرسُّ

«البُْهلُوُل» (4)

َعَىل رأًْسا (انَْقَلبْت َدْولتُه وداَلْت ُسْلطانُُه، َعنُْه زاَل أن بَْعَد «ِلري»، أْصحاُب َق تَفرَّ وَلقْد
َمرًَّة بُه يَُلقِّ كاَن الَِّذي نَِديمِه غرْيُ — األَمنِي وزيِرِه بَْعَد — جاِنبِه إىل يَبَْق وَلْم َعِقٍب).
ِلما باْلَمْجنُوِن؛ — أُْخَرى َمرًَّة — بُه يَُلقِّ كما وُفكاهته)، (َظرفِه وُدعابَتِه ِلِخّفتِه باْلبُْهلول؛
اْلباطِل. ثَْوَب اْلحقيَقِة وإْلباِس امُلباالِة)، (َعَدِم واْلُمُجوِن باْلَهْزِل اْلِجدِّ َخْلِط ِمن ٱْعتاَدُه

َويَتََفنُّن َمليِكه، نَْفِس عىل واْلبَْهَجَة وَر ُ الرسُّ يُْدِخَل أْن جاهًدا يُحاِوُل «اْلبُْهلُوُل» وكاَن
وِسيلٍة. بُكلِّ تَْسِليَتِه يف
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«اْلبُْهلوِل» ذَكاءُ (5)

ِه بََرصِ ِبثاِقِب — أْدَرَك وقْد َفعل. ما بعاِقبَِة «ِلريَ» َ يُبَرصِّ أْن يُحاِوُل «اْلبُْهلُوُل» وكاَن
أَْن جاِهَدًة تَودُّ أنَّها وَعَرف اْلَمكايِد، ِمن ِألَبيها «ُجنِريُل» تُدبُِّره ما — النّاِفِذ) (ِبنََظِره

منُه. تَتََخلَّص
خاِدُمها، منْهما َلِقيَُه ما وخاِدمِه ِألَبيها تَْغِفَر َلْن «ُجنْريَل» أَنَّ «البُهلُوُل» َعِلَم وقْد
له يَُلبَِّي وال أبيها، أَْمَر يَْعِيصَ ِبأَْن — أْسَلْفنا كما — إليِه (أشاَرْت) أَوَْعَزْت الَّتي وهي

َطلبًا.

والُغراب الُعْصفوِر ُة ِقصَّ (6)

باْلكاِرثِة يُنِْذَرُه أْن (قاِصًدا) يًا ُمتََوخِّ َسيَِّدُه، (ُممازًحا) ُمداِعبًا يَُغنِّي «البُْهلوُل» فَدَخَل
الِقَصُص «أْخَربَتْنا ويُقول: يُِريُد، ِبما له ُح يَُلمِّ وكان بها، َ يُفاَجأ ال حتَّى ُوُقوِعها؛ ُقبَيَْل
يَْهِلُك؛ يَكاُد ِه، ُعشِّ يف َوليًدا ُغرابًا أَبَْرصَ ُعْصفوًرا أَنَّ اْلماِضيَُة: الُعُصوُر إليْنا نقَلتْها الَّتي
غريُ، الصَّ الُغراُب نَِشَط ا فَلمَّ يَْشفيِه. ما َوَسقاُه ْفءَ، الدِّ ِجْسمِه يف يَبَْعُث ما منُه فَقرََّب
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الَِّذي الُعْصفوَر يَْقتَُل أْن إِىل يَرُة ِّ الرشِّ نَْفُسُه َدَفَعتُْه باِب، الشَّ َمبَْلغ َوبََلغ األَيَّاُم، به َمْت وتَقدَّ
اْلَجزاء.» ُسوءُ وٰذلَك َجِميًال؛ إليِْه وأْسَدى َفْضًال، لُه َم َقدَّ

يُنِْشُد: ثُمَّ

اْل��خ��اِل��ي ال��زَّم��اِن ِم��َن َم��َض��ى ف��ي��م��ا األْم��ث��اِل أْص��َدُق ثَ��تْ��ن��ا َح��دَّ ق��ْد
— ال��ُوك��وِر م��َن َوْك��ٍر ِف��ي — أَبْ��َص��َر اْل��ُع��ْص��ف��وِر ع��ِن تُ��ْرَوى ��ٍة ب��ِق��صَّ
تَ��َخ��ْف ال ، اْط��َم��ِئ��نَّ ِل��ْل��َف��ْرِخ: ف��ق��اَل ال��تَّ��َل��ْف َع��َل��ى ُم��ْش��ِرًف��ا ُغ��راٍب َف��ْرَخ
أََل��ْم م��ن َش��ف��اُه ح��تّ��ى ب��ِه، ي��َزْل وَل��ْم َوداواُه، اْل��َف��ْرَخ، َ َوأَْدف��أ
وال��ِع��ي��اِل األَبْ��ن��اءِ َوأَْك��َرَم اْل��غ��اِل��ي ال��ع��ِزي��َز ِع��نْ��َدَه وك��اَن
ثَ��واب��ا — َق��تْ��ل��ِه َغ��يْ��َر — يَ��َر َل��ْم ُغ��راب��ا َغ��دا اْل��َف��ْرُخ إِذا َح��تّ��ى
ُح��ْس��ن��اُه ِم��ْن َم َق��دَّ م��ا َج��زاءَ َربَّ��اُه َم��ْن اْل��ُغ��راُب وأَْه��ل��َك

بُْهلُول؟» يا الِقّصِة، بٰهذِه تَْعِني «وماذا بًا: ُمتَعجِّ «ِلريُ» َفَصيَّح
ضاِحًكا: َفأَجابُه

ِم��ثْ��َل��ُه اْل��ح��ي��اِة ف��ي تُ��ْج��َزى وس��وف ِف��ْع��َل��ُه َف��ع��ْل��َت — َع��مِّ ي��ا — أَراَك
اْل��ُع��ْص��ف��وِر ٰذل��َك َش��ِب��ي��ُه أن��َت

فقال (ُمزاحِه). ُدعابَتِه يف تَماَدى إذا واْلهالِك)، (اْلعذاِب باْلَويِْل ُدُه يتَوعَّ «ِلريُ» َخ فَرصَ
ُطْرُطوِري!» — َكذَّبْتِني إن — «أُْعطيَك ضاِحًكا: «البُْهلوُل»

اْلَمِلك حاشيَة (7)

(اّلتي َة اْلعاقَّ اْلَخبيثَة اْلِبنَْت تلَك «ُجنِْريَل»: فإنَّ «اْلبُهلول»؛ ِفراسُة تََحّققْت ما َع أْرسَ وما
اْلَقْلِب، ُمْسَرتيَح هانئًا واِدًعا َحياتِه بَِقيَّة يَْقِيض أباها تَْرتَُك أن ْ تََشأ َلم األُبُوَِّة)، َحقَّ تُراِع َلْم
َحياتِه. َصْفَو عليِه َر وتَُكدِّ َعيَْشُه، عليِْه َص تُنَغِّ أن إّال َطبْعها ولُْؤُم ُخبْثُها عليْها وأَبَى
َعَددها ِلَكثَْرِة — حاِشيتَُك َمَألَْت «َلقد له: قالْت ثُم قليلٍة، أيَّاٍم بْعَد إِليْها اْستَْدَعتُْه َوقِد
اْليَْوِم. ٰهذا بعَد اْلعاليَة) (أْصواتَُهُم وَضْوضاءَُهم َجلبَتَُهْم أُطيُق ال وأَْصبَْحُت ي، َقْرصِ —
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— ُعْمِرَك) ِمثِْل (يف ِسنَِّك نَصِّ عىل — قليلًة (ُخالصًة) نُْخبًَة تَتخرّيَ أَْن َجديًرا وأَراَك
ِشئَْت.» إْن ِلُمرافَقِتَك،

«لريَ» َدْعَوُة (8)

أَدبًا النّاِس ِخريَِة ِمن َجميًعا حاِشيَتِي «إنَّ َلها: وقاَل ِبنْتُه، قاَلتُْه ا ِممَّ «ِلري» امَلِلُك فَغِضَب
الكاِذبِة.» التُّهَمِة ٰهذِه ِبمثِْل يَتَِّهَمُهْم أن أحٍد ٱْستطاعِة يف وليَْس وَمعِرفًة،

الَفْوِر، عىل ِبنْتَُه يُغاِدَر أْن ُمْعتَِزًما وإْرساِجها، (َخيِْله) ِجياِده باْسِتْدعاءِ امللُك أمَر ثمَّ
التَُّهم)، عاءِ (ادِّ التََّجنِّي ٰهذا عىل أْصِربَ أن َمْقُدوري يف يَبَْق «َلْم وقال: عاِبًسا، إليها واْلتََفَت
(ُقُدومي ِوفادتي تُْكِرُم َغرْيَِك، أُْخَرى ِبنْتًا َرَزَقِني أْن عىل هللاَ ألَْحَمُد وإنِّي «ُجنِْريُل». يا
اْلجاِحدُة.» ُة اْلعاقَّ أَيَّتُها أنِْت، أنَكْرتِِه ما عليْها ي حقِّ من وتْعِرُف َلها، أُبُوَّتِي وتَْقُدُر عليْها)،
يرُزَقها أْو َحياِتها، َمَدى تَِلَد فال ِباْلُعْقِم؛ هللاُ يُِصيبَها أن «ُجنِْريَل» ِبنِْته َعَىل دَعا ثُمَّ

ِميتٍَة. َرشّ تُموَت وأن اْلغاِدِر، اْلَجزاءِ ٰهذا ِمثَْل ِليَْجِزيَها األبناءِ؛ بَرشِّ

«البُْهلوِل» ُدعابة (9)

يف — عادِته َعَىل — َفَجَرى َفيُهلَكه؛ «ِلريَ» َقْلِب َعَىل اْلُحْزُن يَْطَغى أن «اْلبُْهلوُل» وَخِيشَ
ُمنِْشًدا: يَُغنِّيِه َوراح (ُمماَزَحِته)، ُمداَعبتِه

اْإلِثْ��نَ��يْ��ِن ِم��َن ُط��ْرُط��وًرا أُْع��ِط��ي��َك ُط��ْرط��وَريْ��ِن! — ع��مِّ ي��ا — ل��ي َل��يْ��َت ي��ا
َع��يْ��ن��ي نُ��ْص��َب اآلَخ��َر وأَْج��َع��ُل

(أماَمها)!» عيْنَِك نُْصَب َمًعا َضْعُهما «بُْهلوُل»؟ يا ِبُطْرُطوِرَك، أْصنَُع «وماذا فقاَل:
يَْك َخدَّ تَُروَِّي بأن َك أَحقَّ وما َطَلبْتَُه. َلْو شيئًا تُْعِطياِنَك ال بنتَيَْك «إنَّ ضاحًكا: َفأَجابُه

أنْشَدُه: ثُمَّ اْلُمْلِك.» َعن لُهما نُُزولَِك يف َخَطِئَك َجزاءَ بَدْمَعتنْي، (تَبُلَُّهما)

َق��ْص��َريْ��ِن؟ أْس��َك��نْ��تَ��ُه��م��ا أَل��ْس��َت اْل��ِب��نْ��تَ��يْ��ِن! ِم��َن — ِش��ئْ��َت إْن — اُْط��لُ��بْ��ُه
ِذئْ��بَ��تَ��يْ��ِن؟ ٱْل��ُم��ْل��َك وَه��بْ��َت ثُ��مَّ ت��اَج��يْ��ِن؟ أْع��َط��يْ��تَ��ُه��م��ا أَل��ْس��َت
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اْل��بَ��يْ��تَ��يْ��ِن ِم��ن بَ��يْ��ٍت م��ن تُ��ْخ��ِل��ي��َك ال��نِّ��ْص��َف��يْ��ِن َل أوَّ تَ��ْل��َق��ى ف��اْل��يَ��ْوَم
ُح��ْك��َم��يْ��ن ف��ي أْخ��َط��أَْت م��ا َج��زاءَ ِب��َط��ْرَدت��يْ��ِن تَ��ْش��َق��ى َغ��ٍد وف��ي
ِب��َدْم��َع��تَ��يْ��ِن يْ��َك َخ��دَّ َف��َروِّ ُخ��ْدَع��تَ��يْ��ِن ُخ��ِدْع��َت ق��د إِنَّ��َك

َم��رَّتَ��يْ��ِن نَ��ْف��ِس��َك َع��َل��ى وابْ��ِك

النََّدِم، وْقُت فاَت وٰلكْن العاِقُل! اْلَمْجنوُن أيُّها تَقوُل، ما أْصَدَق «ما «ِلريُ»: لُه فقاَل
تُبِْقَي) (َلْن تَّدِخَر وَلْن اْلَقْلِب، طيِّبُة الثَّاِنيَة ِبنِْتَي أنَّ َعَىل فاَت. ما َردِّ يف حيَلٍة مْن لنا َوليَْس
ما ِصْدَق األيَّاُم يَك وَسُرتِ يل. وِر) ُ الرسُّ (أسباِب اْلبَْهَجِة جاِلباِت وتْوفرِي إِْسعادي، يف ُوْسًعا

أقوُل.»

«ريجان» عنَد (10)

إليها َفبََعَث «ِريجان»؛ الثاِنيَة ِبنِْته َقْرصِ يف ُعُمِره بقيََّة يَْقِيضَ أن «ِلري» اْلَملُك واْعتََزَم
بالذَّهاِب َويِعُدها وَقرََّرُه، اْعتزَمُه بما فيه (يُْخربُها) يُنِْبئُها ِبكتاٍب «َكنْت»، الَوِزير َرسوَله

قليٍل. وقٍت بعد إليها
أبوها َلقيَُه بما (يُْخِربُها) إليها ويُْفِيض «ِريجاَن»، قَرص يَبْلُُغ «َكنْت» الوزيُر يََكِد َولم
َوأَْسَلَمها «ُجنِْريَل»، أُْختها من َرسوٌل جاءَ حتَّى ِه)، ِلَحقِّ (إنْكاٍر ُعقوٍق ِمن «ِلري» يُْخ الشَّ
عليه، َغَضبها) (تُِثريُ َصدَرها وتُوِغُر ا، رشٍّ بأَبيها تُوِصيها إليها، ِبِه بَعثْت الَّذي ِكتابَها

وحاِشيَته. أتْباِعه ومن منُه ِللخالص َخبيثًة ُخطًَّة لها وتُدبُِّر

الَوِزيِر َحبُْس (11)

أن حاَوَل ا فَلمَّ أبيها. ِلَرُسوِل الَقْوَل أَْغَلَظِت حتَّى ِقراءًَة أُْخِتها ِكتاَب «ِريجاُن» ْت أَتَمَّ وما
يف بَحبِْسِه َوأَمَرْت ُمْغَضبًَة، َوْجِهه يف ثاَرْت وُحقوٍق، ُفروٍض ِمن عليها ِألَبيها بما يُذَكَِّرها

ُجْرأَِته. َعَىل له جزاءً ُمظِلٍم، ِسْجٍن
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«لري» َمْقَدُم (12)

ِبنتَُه َوأَنَّ ُسِجن، قد َرسوَلُه أنَّ َعِلَم وما «ِلري». يُْخ الشَّ َعليها َقِدَم الزََّمِن من قِليٍل َوبَْعَد
َعليْها. َغَضبُُه واْشتَدَّ ِهياُجُه، زاَد َحتَّى ِبَحبِْسِه، أَمَرْت الَِّتي ِهَي «ِريجاَن»

أُْختي أنَّ أُظنُّ َفما — يُْخ الشَّ اْلواِلُد أيُّها — ُسْخِطَك ِمْن ْف «خفِّ «ريجاُن»: َلُه فقاَلْت
وَصَخِبهْم (تَخاُصِمِهْم) أتْباِعَك َلجاَجِة ِمْن َصْربُها نَِفَد أْن بَعَد إّال ها َقْرصِ ِمن أخَرَجتَْك قد
وِهَي— وآثاٍم. وٍر ُرشُ ِمْن (ارتكبُوُه) اْقَرتَُفوُه ِبما (َضِجَرْت) ذَْرُعها وضاَق (َصيْحاِتهم)،
من وتُخلََّص) َ (تَُربَّأ تُنَزََّه أْن َجديَرٌة اْلملُوك ُقُصوَر ِألَنَّ الُعذِْر، ِمن َسَعٍة يف — َشكٍّ ِبال

الَقْوِل).» يف اِخرين (السَّ اْلهاِذِرين َوَلْهِو اْلعاِبثني، َعبَِث

الواِلَديْن ُحُقوُق (13)

ِبنِتِه ُعقوِق ِمْن َرآُه ما بَْعَد الثَّانيَِة، ِبنِتِه ِمْن أُذُناُه َسِمعتُْه ما َق يَُصدِّ أْن «لري» يَْستَِطْع َلْم
يف يََر َلْم وٰلِكنَُّه واْلُحْزِن. األَىس َفْرِط من عليِْه يُْغَمى وكاَد حاِلٌم، أنَّه إِليِْه َفُخيَِّل اْألُوَىل؛
وقال — ِحْلُمُه َوِسَعه ما — إَِليِْه) َ (َلَجأ رب بالصَّ فاْعتََصَم فائدًة؛ اْلُحْزِن) ِة (ِشدَّ الَجَزِع
ما بعَض بالَغٌة — أَباِك َعَقْقِت َمْهما — أنَِّك أَُظنُّ «ما جاِهًدا: ْمَع الدَّ يُغاِلُب وُهَو ِلِبنِْتِه،

وَعُقوٍق! ُجحوٍد من أُختُِك بََلَغتُْه
َعَىل واإلْشفاِق عليه، واْلُحنُوِّ الَوفاءِ إِىل َوأَْدنَى ِبأَبيِك، الِربِّ إِىل أَْقَرُب أَنِك إلِخاُل َوإِنِّي
أَبيِك، تَأْميَل َفتُخيِِّبي َطِريَقها)، (تَتَِّبعي «ُجنِْريَل» نْهَج تَنَْهِجي أَن فحاِذِري َشيُْخوخِته.
ما بأََعزِّ عليِك يَبَْخْل) (َلْم يََضنَّ َوَلْم يَْمِلُك، ما أثَْمَن إَِليِْك َوَهَب أَْن بَْعَد يَأًْسا؛ َقلبَُه َوتَْمَلِئي

َوماٍل.» َوجاٍه ُمْلٍك من َلديِْه

«ُجنِريَل» َمْقَدُم (14)

تُوِغُر َوَظلَّْت «ِريجاَن»، أُْخِتها إَِىل ْت فانَْضمَّ «ُجنِريُل»؛ ِبنتُه َقِدَمْت َحتَّى َقْوَله، أَتَمَّ َوما
إِىل اْلعقوِق يف َمَعها وساَرْت أُخَرى، مرًَّة َقلبُها َعليه َقسا حتَّى يِخ؛ الشَّ أَبيها َعَىل صدَرها

َمًدى. أَبَْعِد

23



ِلريْ اْلَمِلك

خمسنَي من ُمؤلََّفًة حاِشيَتَُك تكوَن أَْن أُخِتي َعليَْك اْستَكثَرْت «لَقِد «ِريجاُن»: فقالْت
َكِثريٌ فاِرًسا يَن وِعْرشِ خمسًة أن وأََرى اْلَعَدِد، ٰهذا ِنْصَف عليَك فأَْستكِثُر أنا، ا أمَّ فاِرًسا.
اْلُحرَّاِس مَن اْلَعَدِد ٰهذا ِمثِل إىل — يُْخ الشَّ أَيُّها — ِمثِْلَك حاَجُة ما أَْدِري: َوما َعليَْك.
إِنََّك ْقِني َصدِّ َخْمَسًة! عَليَْك َألَْستَْكِثُر إِنِّي بَْل ُفْرساٍن؟ ِة َعَرشَ إِىل حاَجتَُك ما بَْل َواْلُجنِْد؟
أَيُّها — لَك َليَُؤدُّوَن َخَدِمي إنَّ اْلُفْرساِن؟ ِمَن ِبَجْمٍع َفَكيَْف واِحٍد، فاِرٍس إىل تَْحتاَج َلْن

بالحاِشيَِة؟» ِمثِلك انِتفاُع َفما تُِريُد؛ ما كلَّ — يُْخ الشَّ

يِْخ الشَّ َغْضبَُة (15)

ِبنْتَيِْه َعىل فاْشتَدَّ األُوَىل؛ ِمَن ِبِه أَبَرَّ َليَْسْت الثاِنيََة ابنَتَُه أَنَّ «ِلري» يُْخ الشَّ أَْدَرَك (ُهنا) َوثَمَّ
اْلَمِصرِي. ِبُسوءِ َوأَنْذََرُهما اْلعاِدَل، اْلَجزاءَ تَْلقيا أْن جميًعا َعَليِْهما ودعا ُسْخُطُه،

يَُكْن َلْم ما ِبنْتَيِْه َغْدِر مْن َ تَبنَيَّ ما بَْعَد اْليَأِْس، ِمَن َقْلِبِه َعىل اْستَْوَىل ا َعمَّ تََسْل َوال
تََرياِني َوَلْن َوبُْهلُويل، َرُسويل َمعي «أَْخِرجا َمْحُزونًا: ُمتأَلًِّما َفصاَح باٍل؛ َعىل لُه ِليَْخُطَر

اْليَْوِم!» بَْعَد
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العاصَفة ُهبوُب (1)

اْلغاِدَرتنْيِ ِبنْتَيِْه أنَّ «ِلري» يُْخ الشَّ أْدَرَك َوَقْد اْلَربِْد). (َشِديَدَة قاِرَسًة عاِصَفًة، اللَّيَْلُة كانَِت
َرْحَمٌة؛ فيِه تَأُْخذَُهما أْن ُدوَن اْلهاِئَجِة، َواألعاِصرِي الثَّاِئَرِة، الزَّواِبِع ِتْلك إىل أْسَلَمتاُه َقْد
َفَلْم اْلَعْقِل)؛ (اْخِتالُط اْلَخباُل َعليِْه َوبَدا يُذِْهلُُه، اْليَأُْس كاَد وَقْد اْلِعناَن، ِلَجواِدِه َفأَْسَلَم
(ُمْختاًرا) ُمْؤثًِرا َمِة، اْلُمَهدَّ َشيُْخوَخِته َعىل يُْشِفْق َوَلْم أْقصاُه)، اْلَربِْد (بُلُوَغ الزَّْمَهِريَر يُباِل

ِبنْتاُه. تُِذلَُّه أْن عىل اْلَربُْد، يُْهِلَكُه أْن



ِلريْ اْلَمِلك

َويَِصيُح اْلَخْلِف، إىل رأَْسُه َويُِميُل ُدُهما، يَتَوَعَّ َكأَنَّما اْلَفضاءِ يف ِبِذراَعيْه ُح يَُلوِّ َوَظلَّ
«لري» يْخ الشَّ َمَع يَبَْق َوَلْم اْلُجنُوِن. مَن ا َمسٍّ بِه أَنَّ يراُه َمْن َليَْحَسُب َحتَّى حاِنًقا، ُمْغَضبًا

و«اْلبُْهلُول». «َكنْت» : اْلُمْخِلَصنْيِ صاِحبَيِْه غرْيُ — ِمْحنَِتِه يف —

والرُّعوُد األعاصريُ (2)

يُْل السَّ كأَنَُّه ِبَكثَْرٍة) (نََزَل َهَمى ثُّم (َسَقَط)، اْلمَطُر َر َوتََحدَّ ُعنًْفا، الزَّْوبََعُة ِت َوٱْشتَدَّ
النَّاِس إىل َوُخيَِّل (اْلَعِنيَفُة)، اْلعاِتيَُة الرِّياُح َوَدوَِّت اْلقاِصَفُة، الرُُّعوُد َوَجْلَجَلِت اْلجاِرُف،
(اْلتَهبَْت) َرْت ُسعِّ اْلَجِحيَم وأّن (تساَقَطْت)، انتَثََرْت اْلَكواِكَب َوأنَّ انَْفَجَرْت، اْلَرباكنَي أنَّ
قاَمتُُه َوانَْحنَْت َظْهُرُه، َوتََقّوَس (َوَقَف)، َشَعُرُه َقفَّ َوَقْد (اْلَهِرُم)، اْلِهمُّ الّشيُْخ ٰذلَك َوبدا
عاِصفاُت بِه وََعَصَفْت اْلَهالِك)، (ُمَسبِّباُت ماِر الدَّ جاِلباُت عليِْه ْت أَلحَّ أْن بَْعَد ٱْلَمِديَدُة،

األْقداِر.

العاِصَفِة نَِشيُد (3)

ُمَصيًِّحا عليِه، َعَة) (اْلُمتََجمِّ اْلُمتَأَلِّبََة اْلعاِتيََة اْلُقَوى ٰهِذِه يًا ُمتَحدِّ ُخ يَْرصُ «ِلري» يُْخ الشَّ َوكاَن
تُْهِلُك الَِّتي اْلَعِنيَفُة، اْلقاِسيَُة الرِّياُح أيَّتُها «ُهبِّي يُقوُل: َوُهَو هائَلًة، ُمَفزَِّعًة َصيْحاٍت
فيها َزْرَع ال والَِّتي وِرماًال، أْحجاًرا واْلَمْملُوءََة ِمنْها، اْلُمنْبَِسطَة األَرِضنَي: َوتُْفِسُد اْلَمداِئَن،
يُنِْشُد ثم اْلَمْزُروَعَة.» اْألَراِيضَ َويُْغِرُق اْلعاليََة، اْألَبْنِيََة يَُغطِّي َمَطَرِك، أَنِْزيل ثم نباَت. وال

ًدا: ُمتََوعِّ

اْإلِْع��ص��اِر َم��َع ُه��بِّ��ي األْم��ط��اِر: َزواِب��َع
ن��اِر ِم��ْن ع��اِص��َف��ًة وال��نَّ��ه��اِر ال��لَّ��يْ��ِل ف��ي
اْألْم��ص��اِر َع��ل��ى ت��أِْت��ي ال��دَّم��اِر َم��ْرُه��وب��َة

وال��ِق��ف��اِر ��ْه��ِل وال��سَّ
اْل��بُ��روَج��ا تُ��َج��لِّ��ُل ثُ��لُ��وَج��ا َوأَْم��ِط��ِري

اْل��ُم��ُروَج��ا وتُ��ْغ��ِرُق
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َسناُه يكاُد اْلَربُْق، ويَْربُُق قاِصًفا، ُمَجلِجًال الرَّْعُد َويَْزأَُر ُهبوبًا، اْلعاِصفُة وتَْشتدُّ
(َجواِنِبها)، أْقطاِرها ِمْن تَْهتَزُّ األْرضيَّة الُكَرَة أنَّ يَراُه من ويُوِهُم األبصاَر، يَْخَطُف (َضْوءُُه)
— الرِّيُح أيَّتُها — «َدوِّي يقول: َوُهَو يخ، الشَّ ِصياُح َفيَْشتدُّ ِزْلزاَلها. ُزلِزَلْت قد نيا الدُّ وأنَّ
فأْمِطِريني إيلّ، (ُعوِدي) ٱنْثَِني ثُّم . الذَّئْبَتنَْيِ (َقَصْدُت) َعنَيُْت ، َوِبنْتَيَّ بَيْتَيَّ ِري َوَدمِّ َوَعوِّي،
ثمَّ ِبِهما.» اْلَحَسِن َظنَِّي يف َقْدِرِهما)، (َعَىل َخيْبَتَيَّ ِكفاءَ اْلُموَقَدَة)، (ناَرِك اْلَعِتيَّ جاِحَمِك

أنشد:

: اْل��َج��وِّ ُرُع��وَد وي��ا َدوِّي َدوِّي، ري��ُح: ي��ا
ُح��نُ��وِّي وانْ��تَ��ِزِع��ي وََع��وِّي تَ��ْه��َدِئ��ي، ال

َع��ُدوِّي َوأَْح��ِرِق��ي

∗∗∗
ِب��نْ��تَ��يَّ��ا َوأَْه��ِل��ك��ي بَ��يْ��تَ��يَّ��ا ��ِري َوَدمِّ
إَِل��يَّ��ا انْ��ثَ��ِن��ي ثُ��مَّ ِذئْ��بَ��تَ��يَّ��ا َع��نَ��يْ��ُت:
ال��َع��ِت��يَّ��ا ج��اِح��َم��ِك َع��َل��يَّ��ا ف��أَْم��ط��ِري
َج��نْ��بَ��يَّ��ا وأَْل��ِه��ِب��ي ُخ��ْدَع��تَ��يَّ��ا َج��زاءَ

َخ��يْ��بَ��تَ��يَّ��ا ِك��ف��اءَ

تُملِّقاِنِه كانَتا الَّتي ِبنْتَيِْه كلماُت َسْمعِه يف ُد وتَرتدَّ اْلُمْؤلَِمة، الذِّْكَرياُت تُعاِوُده ثُمَّ
واْسِتهانتِهما ِبِه، َغْدرهما مْن رآُه ما وبنَي بيْنَها ويُقاِبُل — ُمْلكِه َعَىل ِلتَْستَْوليا — بها
ما َخَدَعِني «َلَقْد ُمَروًَّعا: ُمَوْلِوًال َويقول ُمفزًَّعا، ِصياَحه فيْستَأِْنُف وِقيَمِتِه)؛ (َقْدِرِه ِبَخَطِرِه
جزاءَ أصابَنِي)، ما (أصابَنِي َدهاني ما َدهاِني َوَقْد ٱْلكالِم، ِمَن ِبنْتاَي َزيَّنَْت) (ما َقْت نَمَّ
اِمخاِت الشَّ ِري) (تَُدمِّ تَنِْسِفي حتَّى اْشتَدِّي الرِّياُح: ٰفيأَيَّتُها ِبهما. االنْخداع يف َصنَْعُت ما

أَنَْشَد: ثُمَّ اْلعاِليََة).» (اْلِجباَل

ِب��نْ��ت��اُه ��َق��ْت نَ��مَّ م��ا أَْغ��راُه الَّ��ِذي ِل��ي��ُر
أَْم��ض��اُه م��ا َج��زاءَ َده��اُه م��ا َده��اُه

يَ��داُه َوق��دَّم��ْت
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ع��اِص��َف��ْه وأَْل��ِه��ب��ي��ه��ا ق��اِص��َف��ْه ِري��اًح��ا َدوِّي
ن��اِس��َف��ْه ��اِم��خ��اِت ل��ل��شَّ

يْخ الشَّ آالُم (4)

لِحقُه ا ِممَّ َمْجنُوٍن، ِنْصُف َُّه كأَن َوْجهِه، عىل هائٌم وُهو ُمروَّعًة، َليَْلًة يُْخ الشَّ َقَىض َوٰهكذا
الهائَلِة. واْألَْحداِث (اْلُمْضِنيَِة)، اْلُمَربَِّحِة اآلالِم ِمَن

مليكِه، عْن (للتَّخفيف) ِللَرتْفيه ُوْسعِه، ِيف ما ُكلَّ «َكنْت» اْلُمْخِلُص َوِزيُرُه بَذََل َولقْد
عن ِليُذِْهَلُه األَْمثاِل؛ رضِب يف «البُهلوُل» واْفتَنَّ ِحيَلتُُه. َوِسَعتُْه ما َعَليْه، ُمصابِه وتَْهِويِن
يَْقبََل أْن إليِه َل توسَّ كما ِبِه، يَُحلَّ أن أْوَشك الَِّذي اْلُجنوِن َهْوِل ِمن َويُنقذَُه نَْكبَتِه،
الُهوُج اْلَعواِصُف ِتْلَك تنتِهَي حتَّى َقِريٍب، َجِر) الشَّ ِمَن (بَيٍْت ُخصٍّ إىل معُه َفيأِْوَي َرجاءُه،

(الثَّاِئرُة).
نَْفَسه يُناِجي َوُهَو اْلُكوَخ، ٰذِلَك (قاصًدا) ًما ُميَمِّ مَعُه وساَر أطاَعُه، حتى بِه زاَل وما
ِمنِْك واٍه أَبوابُُهما؟ ُدوني تَُغلَُّق اللَّيَْلِة ٰهِذِه أِيف بنتاَي؟ تطُرُدني اللَّيَْلِة ٰهِذِه «أِيف َمْحزونًا:
الَّذي فيَق، الشَّ أباكما باْلُجحوِد تْجِزياِن أَٰهكذا «ُجنْريُل»! يا َلِك (َهالكا) وتَبٍّا «ِريجاُن»، يا
الَّتي العاِصَفِة ٰهذِه ِمن َألَْهَوُن — َقْسوتِها عىل — اْلَجوِّ عاِصَفَة إنَّ مَلك؟ ما كلَّ وَهبَكما

وُعُقوٍق!» ُجحوٍد من إليه ْمتُما) (َقدَّ أْسَلْفتُما ِبما أبيُكما، نَْفِس يف أَثَْرتُماها
َجِليَل الَقْدِر، َعِظيَم ليُْصبُح األْشياءِ أْحَقَر «إنَّ «ِلري»: امَللُك قاَل ، اْلُخصِّ ِمَن َدنَْوا وملَّا
ُغنًْما اْلُخصِّ بٰهذا الظََّفر ْرنا) (َقدَّ َعَدْدنا إذا َعَجَب فال اْلحاَجُة. إليِْه ْت اْشتَدَّ َمتَى اْلَخَطِر،

الهائَلِة!» اللَّيَْلِة ٰهذه ِيف كبريًا،

«البُْهلول» أُنُشوَدُة (5)

يتظاَهُر «البُهلوُل»، بِه َفِإذا فاْلتَفَت، منُه؛ ُب يَْقَرتِ ُمَغنٍّ َصْوِت إىل «ِلري» اْلَمِلُك واْستَمَع
ُمنِشًدا: َمْوالُه إىل َويْلتِفُت الفرح)، َة (ِشدَّ امَلَرَح َويَتكّلُف وِر، ُ بالرسُّ

ِق��ْس��َم��ْه! أَْظ��ل��َم «ل��ي��ُر»، ي��ا ُم��ل��ًك��ا — ِب��األَْم��س — َق��َس��ْم��َت
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ِع��ْل��َم��ْه وأَن��َك��ْرَت َج��ه��ًال، َع��ل��ي��ٍم ك��لَّ أْق��َص��يْ��َت
لُ��ْؤَم��ْه يَ��ْس��تُ��ُر ب��اْل��َم��دِح َل��ئ��ي��ًم��ا تُ��ْدِن��ي َوُرْح��َت
ُظ��ل��َم��ْه! ب��ال��نُّ��وِر َش��َريْ��َت َم��ْه��ًال، ال��نُّ��وِر: ُم��ْط��ِف��ئَ ي��ا

اللَِّئيَم. (َقرَّبُْت) وأَْدنَيُْت اْلَعِليَم، (أَبَْعْدُت) أَْقَصيُْت َلَقْد «نََعْم: مْدهوًشا: يُْخ الشَّ فقاَل
(ما نفيس بِه ناَجيُْت ما إْظهاِر يف وصَدْقَت اآلن، فيِه أُفكُِّر كنُْت ا عمَّ التَّعبريَ أْحَسنَْت َلَقْد

وهاِزًال!» ا جادٍّ أْظرَفَك وما وُمغنِّيًا، باِكيًا أبَْرَعَك فما اللَّْحَظِة. ٰهِذِه يف ا) ِرسٍّ ثْتُها َحدَّ
ذُو َوإِنِّي َلَك. اْألَْصِدقاءِ َوأَْخَلُص ِلَعْهِدَك، ِحْفًظا الناِس أَكثَُر «إِنَِّني «البُْهلُوُل»: َفقاَل
ناِفذًا)، ُحْكِمي (أَْجَعُل َوأُبِْرُم أَْحُكُم تََرْكتَِني َوَلْو صاِئٍب. َوَرأٍْي َعِظيَمٍة، ٍة َوِهمَّ ، َقِويٍّ َعْزٍم

َحِكيَمًة.» عاِدَلًة ِقْسَمًة ُمْلَكَك َلَقَسْمُت
ُمنِْشًدا: ِغناءَُه «اْلبُْهلُوُل» اْستَأْنَف ثُمَّ

��ْه َوِذمَّ َع��ْه��ًدا أبَ��رُّ «ِل��ي��ٍر» َم��ْج��ن��وُن «بُ��ه��ل��وُل»:
َع��ْزَم��ْه ��ْح��ِب ال��صَّ وأْص��َدُق َق��ْل��بً��ا ءِ األِخ��الَّ أْوَف��ى
��ْه ِه��مَّ ال��نَّ��اِس وأَب��ع��ُد َرأْيً��ا ال��ق��ْوِم َوأَْح��س��ُن
ُح��ْك��َم��ْه ويُ��بْ��ِرُم يَ��ْق��ِض��ي، «ِل��ي��ٍر» َم��ْج��نُ��وُن ك��اَن َل��ْو
ِح��ْك��َم��ْه َوأَْوَف��َر ِم��ن��ُه، ِق��ْس��َم��ْه أَْع��َدَل َل��ك��اَن

الغابة شيْطان (6)

ويَْختَِربَُه) (ليَتََعرََّفُه ِلريْتاَدُه ُدخولِه إىل «البُهلُوُل» َع أَْرسَ ، اْلُخصَّ ٰذِلَك َوَرفيقاُه املِلُك بلَغ َوملَّا
َفَقْد الرَّفيقاِن، أيُّها «َحذاِر يقوُل: وهَو ُمرسًعا، إليْهما عاَد َحتّى يَْفَعُل كاَد وما لصاِحبَيِْه.
ُب ويَُلقِّ «تُوم»، اْسَمُه أَنَّ يَْزُعُم وهَو قاسيًا). (َعِنيًدا َمِريًدا َشيطانًا اْلُخصِّ ٰذِلُكما يف رأيُت
كاَن إِْن َمْخبوٌل فُهَو اْلُجنُوِن)؛ (َعالمَة اْلَخباِل ِسَمَة عليِه َرأَيُْت وَلَقْد باْلِمْسكنِي. نَْفَسُه
ٰهِذِه َشيطاُن إالَّ ُهَو فما ظنِّي، وَصحَّ (تَْخميني)، َحْدِيس َصدق وإذا النّاس)، (ِمن إنِْسيٍّا

الغابة.»
َعِر، الشَّ (ُمتَلبَِّد أْغَرب أْشَعَث َوَجُدوُه امِلْسكنُي، يْطاُن الشَّ ٰذلَك اْلُخصِّ مَن َخرَج فلما
َعليِْه تَلُوُح َقِديَمٍة)، ُمَهْلَهَلٍة (أثْواٍب باليٍَة أْسماٍل من إّال اْلِجْسِم عاِرَي الُغبار)، َكَلْوِن َلْونُه
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ابْنتاَك َطَرَدتَْك هْل امِلسكنُي؟ ِقيُّ الشَّ أيُّها ِبَك، «ماذا «ِلري»: اْلَمِلُك بِه فصاَح اْلبُْؤِس. أماراُت
إيَّاه؟» أْوَرثْتَهما أْن بَْعَد بيتَِك، من

الرِّفاُق.» أيُّها بَيْتي، إىل وا َفَهلُمُّ اْلِمْسكنُي. تُوم «أنا: ُمتَغاِبيًا: ُمتَباِلًها، الرَُّجُل فأجاَب

ُّ الَوِيف األِمريُ (7)

يَِدِه َويف ُطُرقاِتها)، ِيف (يَُمرُّ اْلغابِة ِخالَل يَُجوُس َشيًْخا َرأْوا حتّى اْلُمقاُم، بهُم اْستََقرَّ وما
اْلحاِلك. الظَّالِم يف َطريَقُه له يُنريُ ِمْشَعٌل

َفَسأله «ُجلُْسَرت». األمريُ أنَُّه َعَرَف حتَّى اْلقاِدَم، الشيَْخ ٰذلَك «َكنْت» اْلَوِزيُر َ تَبنَيَّ وما
اْلهاِئَلِة. اللَّيَلِة ِتْلَك يف َمْقَدِمِه سبَِب عْن

ي؛ َقْرصِ مْن َقِريٍب بيٍْت يف (أُِضيَفُه) آلِويَُه «ِلري»؛ اْلَمِلِك عِن بْحِثي طاَل «َلَقْد لُه: فقاَل
ما ليَْحُزنُِني َوإنِّي .( َّ الرشَّ َلُه (يَنْتَِظُروَن بِه يرتبَُّصوَن الَِّذيَن أْعداُؤُه إليِه يْهتَِدَي ال حتَّى

ٱْلَعْقِل).» ضْعِف (َعالماِت اْلَخباِل أماراِت من عليِه أَراُه
اْلُجنوِن.» إىل إنْساٍن أقَرَب يُخ الشَّ أْصبََح «َلقد «كنْت»: له فقاَل
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إِىل اْلعاِقَل َليُْسِلُم (اْلَمصائِب) األْحداِث ِمَن بِه َحلَّ ما ِنْصَف «إّن األِمريُ: فقاَل
ٱْلُجنُون.»

األِمرِي بَيِْت ِيف (8)

ِلُسْكناُهْم األمريُ ُه أعدَّ ٱلَّذي الرِّيفيِّ ٱْلبَيِْت إىل اْلَجميُع ذَهَب َطويٍل، (َحديٍث) ِحواٍر َوبَْعَد
َمَع «ِلري» وَجلس َقليٍل. بعَد إليهْم يعوَد أَْن َعَىل ُمستأِذنًا تَركهْم ثّم َقِرصه. ِمْن َقريبًا
ِبما َويَْجِزيهما ِبنتَيِْه، يُحاِكُم قاِضيًا نفَسه فتمثََّل َوَهذَيانُُه؛ َخبالُُه إليِه عاد وقْد أصحابِه،

َوُعقوٍق. إساءٍَة ِمْن إليِه َمتاُه) (َقدَّ أْسَلَفتاُه
(ُسوءُ نَى الضَّ وأْسَلَمُه ُهداُه)، (فاَرَقُه ُرْشُدُه َوزايََلُه ُقواُه، خاَرْت حتَّى يَْهِذي زاَل وما

َعِميٍق. نَْوٍم إىل ْعُف والضَّ ٱْلحاِل)
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«ُجلُْسَرت» اْألَِمريُ (1)

ُعِنَي الَّذي «ُجلْسَرت» األمريُ هو َمْن تَعِرَف أْن تُِحبُّ أنََّك يف َشكَّ ال ٱْلعزيُز: القاِرئُ أَيُّها
ببعِض ثَُك َلُمَحدِّ وإنِّي وإكرام. ِرعايٍَة ِمن ُقدرتِه يف ما كلَّ له وبذَل «ِلري»، بامَلِلِك (اْهتَمَّ)

اْلخالدِة. ِة الِقصَّ ٰهذه ُشُخوِص من مكانَُه لتتَعرََّف ٱْلُمحزِن؛ حديثِه
نَكباٍت من أصابه ِلما َحِزن وقد «لري». مَلليكِه الَوفاءِ شديَد «ُجلْسَرت» األمريُ كان
له َوَوفائِه إِخالصِه يف — (يُساِويِه) يَعِدلُُه يكْن ولم (ِلَسْقَطِتِه). ِلَعثَْرتِِه وبَكى وأْحداٍث،

«لري». امَللِك بناِت ُصْغَرى و«ُكْرِدْليا»: الوزيِر، «كنت»: غريُ —

اْألَمرِي َولدا (2)

«إِْدُمنْد». الثاني: واْسُم «إِْدجار» أَحدهما: اْسُم وَلداِن، الَوِيفِّ اْلُمخِلص األمرِي ِلٰهذا وكان
َعَىل — الثَّاني يَكِن ولم الُعُقوِق. مثاَل فكان أخوُه ا وأمَّ الَوفاءِ، مثاَل فكاَن ُل األوَّ ا فأمَّ
ُمنْذُ — ابْنًا) (اتََّخذَُه َّاُه تَبَن ِألَنُه إليه؛ ُمنْتَِسبًا كاَن وٰلِكنَُّه «جلُْسَرت»؛ األَمري َوَلَد — الحقيقِة
وتهذيٍب. ِرعايٍة من يَْمِلُك ما كلَّ له وبذََل «إْدجار»، ِالبنِه (أًخا) ِصنًْوا وَجعلُه — نَشاءَِته
يكْن ولم إيَّاُه)، أعطاُه (ما «جلُْسَرت» األمريُ به َحباُه ما كلَّ نَِيسَ «إِْدُمنُد» كِربَ فلما
أبيِه َصْدِر وإيغاِر بأخيِه، وء) بالسُّ عِي (السَّ الِوشايِة غريُ تَْحقيقِه، إىل يَسَعى َغَرٌض له

ْيشءٍ. ِبكلِّ وْحَدُه ِليْستَأِْثَر َعَليِْه؛ َغيًْظا) (إِْشعاِلِه
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«إْدجاَر» ِفراُر (3)

أبيِه؛ عن (إبعاِدِه) صاحبِه ِإلقصاءِ َخِسيسًة ُمَؤاَمَرًة «إْدُمنْد» الغادُر: الولُد ٰذلك وَدبََّر
ثَْروتِِه ِيف َطمًعا ليْقتَُلُه ِفيِه)، نَْفَسُه (يُشاِوُر بِه يَأْتَِمُر «إدجار» وَلَدُه أنَّ اْألَمريَ فأَْوَهَم
ِبِصدِق أَقنعُه َحتّى (يُثريُُه)، ويَُؤلِّبُُه (يُْطِمُعُه) يُْغِريِه زاَل وما اْلَخطري. وَمنِصبِه العظيمِة،
أفلَحْت وقد أَخيه. إَىل (نََسبُه) وعزاُه َرُه زوَّ ِكتابًا عليه َ َقرأ أَن بَْعَد اْختََلَقُه)، (ما افرتاُه ما
بالقتل، توّعده اّلذي أبيه ُسْخِط من ِفراًرا «إدجار»، أُخوه َفهَرَب — قليٍل بَْعَد — ُمَؤامرتُُه

سببًا. ِلغضبِه يعرَف أن دوَن
من َ وغريَّ واْلُجنُون، باْلبََلِه وتظاَهر الفقراءِ، ِبِزيِّ «إدجاُر» تََزيَّا اليوِم، ٰذِلَك وُمنذُ
َشيْطاُن «إِنّه «ٱْلبُهلُوُل»: َعنُْه قال ٱلَّذي اْلِمسكني»، «توم اسَم: نَْفِسِه عىل وأطلَق َهيْئَته،

الّساِبِق. الفصِل أنباءِ من عليك َقَصْصتُُه فيما لك، ذََكرتُُه كما الغابِة.»

امَلْملَكة ُمستَشاُر (4)

(َمْكِره) دهاِئه إىل — يْجَمُع وكان ،( اْلُعلُوِّ يف الّرْغبَِة (َعِظيَم الطُُّموِح َشِديَد «إْدُمنْد» كان
لنَجاِحه ابتََهَج وقد باٍل. َعَىل ِإلِنْساٍن يَْخُطُر ال ما النفِس: ولْؤِم الّطبِع ُخبِْث من — وذَكائه
ِبُمضاعفِة الفوُز ٰذلك َلُه) (َزيََّن وأَغراُه أخيه، ِإلِقصاءِ دبّرها اّلتي اْلَخسيسِة مؤامرتِه يف
استولْت وقد باْلُملِك. (اْلَفْوُز) والّظَفُر العرِش ارتقاءُ وهي البعيدِة؛ غايتِه لتحقيِق ِهّمتِه،
فأصبح نَْفِسه؛ عىل (تََغّلبَْت) وَهيمنْت ِبَدِمِه، وامتَزجْت تَفكريَه، وتََمّلكْت عليه الغايُة ٰهذه

أُْمِنيّتِِه. بُلُوِغ َسِبيِل يف واْلَجَرائِم)، اْلقبائِح (اْرتِكاَب واآلثام نَِع الشُّ ٱقرتاَف يُبايل ال
بدأ َوثَّم جميًعا. األُختنْيِ ِثَقِة وَمْوِضَع كلِّها، اْلَمملكِة ُمْستَشاَر أَْصبََح أن يَْلبَْث ولم
منُه، ِللَخالِص اْلُخّطَة لهما يَْرُسُم زاَل وما أبيهما. عىل و«ريجان» «ُجنْريل» صدَر يُوِغُر

الخبيِث. اْلماِكر امُلْستَشاِر لٰذلك اْلَجوُّ َوَخال عنهما، أْقَصتاه حتّى ٰذلك، لهما ويُزيُِّن
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الجاُسوُس (5)

األمرِي أْخباَر «ِلريَ» ِبنْتَْي إىل ينُقُل فراَح ؛ الحدِّ ٰهذا عنَْد ِنيّته) (ُخبُْث َطِويّتِه لُْؤُم يَِقْف َوَلْم
أنَّ األمرِي بباِل يَْخُطْر ولم حداثِتِه. يف وربّاُه نَشاءَِتِه، منذُ َدُه وتََعهَّ تَبَنّاُه اّلذي «ُجلُْسَرت»،
عليه (يَُعدُّ) ويُْحِيص أخباَره، يَتََجسُس — بِه وأْلَصَقهم إليِه، النَّاِس أقَرَب — «إْدُمنَْد»

أعداءَُه. ليبلَِّغها أعماَلُه،
«لري»؛ اْلَمِلِك إَىل الَعْودَة يَْعتِزُم أنه — األمرِي ُمحادثِة من — «إْدُمنُْد» َعَرَف َوَقْد
حيُث «ُدوَفَر»، إىل بالذَّهاِب ويُوِصيَُه أْخطاٍر، من َمِليَكُه ُد يتَهدَّ بما «َكنت» رفيَقه َ ليُبَرصِّ
يزاُل ال وِبما أَبُوها، َلِقيَُه ِبما (ِليُْخِربَها) إَليْها ليُْفِيضَ «لري»؛ بناِت ُصغَرى «ُكْرِدْليا»: تُِقيُم

وُخُطوٍب. أحداٍث ِمْن يَْلقاُه،

األمري نصيحُة (6)

«لريَ» فيها أْودََع التي (القْريَِة) ْسَكَرِة» «الدَّ إىل عائًدا َقِرصِه، من «ُجلُْسَرت» األمريُ َخَرَج وَلّما
يف «لري» الّشيِخ َعَىل وألحَّ امللِك. َحياِة َعَىل َقَلٍق ِمن يُساوُرُه بما إليهْم أْفَىض َوأْصحابَُه،
هو ما — وعنايتها «ُكرِدْليا» اْلبارَِّة ِبنِْته ِرعايِة من — يَْلَقى حيُث «ُدوفر»؛ إِىل يُسافَر أْن
ُد يتَهدَّ ما «َكنُْت» اْلَوِزيُر أْدَرَك َوَقْد اْلماِل. مَن إِليه يَْحتاُج بما وَزوََّدُه بِه، (َجِديٌر) َخليٌق
الُفرصِة. َفواِت قبَل «جلُسرت» األمريُ بِه أْوصاُه ما تنفيِذ إِىل فأَرسَع األْخطاِر؛ ِمَن «ِلريَ»

األَمري نَْكبَُة (7)

و«ُجنريُل» وزوُجها «ِريجاُن» عليه َقبََضْت حتَّى ِه، َقْرصِ إىل «ُجلُْسَرت» األمريُ عاَد وما
«لري» اْلَمِلِك إىل األمريُ َمه) (قدَّ أَْسداُه ما كلَّ اْلَخبيِث، «إِْدُمنَْد» من َعَرفوا أن بعد أُْختُها،

َمْشُكوٍر. َصِنيٍع ِمْن
الُقيُوِد يف (وَضُعوُه ُدوه وَصفَّ ِكتاَفه، فأْوثَُقوا اْلكِريِم؛ األمري َعَىل َغضبُهْم واْشتَدَّ
ِلْحيَتِِه. من َشَعراٍت نَتَُفوا ثمَّ َوَشتِْمه، (تْعذيِبه) بِه والتنكيِل اإلساءَِة يف وتَماَدْوا واألَْغالِل).
َم فتَقدَّ عليه. ِنْقَمتُهم زاَدْت الرِّعايَِة، مَن َلُه أْهٌل هَو بما وذّكَرُهْم لكرامِته، وثار غِضب ا َفلمَّ
(ُمْستَِغيثًا)، ُمَغوِّثًا اْألَمريُ َفَرصَخ أُخَرى؛ بَْعَد واِحَدًة عينيه: وأخَرَج «ِريجاَن»، َزْوُج إليِه
قاِتَلًة، َطْعنًة األِثيَم الجاِنَي وَطَعَن َخدِمه، أحُد ته لنُْرصَ س َفتحمَّ َعيناُه. َعِميَْت أن بَْعد

35



ِلريْ اْلَمِلك

يف ْهُم الشَّ الخاِدُم ٰذلك (ماَت) َحتَْفه َلِقَي وقْد أعماُه. ْن ِممَّ لُه وانِتقاًما ِلَمْوالُه، انتصاًرا
النِّبيل. الواجِب سبيِل

وال بِه، َشفقٌة تُْدِرَكهم أْن ُدون ، اْلَقْرصِ خارَج بِه أْلَقْوا فقد «ُجلُْسَرت»، األمريُ أّما
عليِه. رحمٌة

واألمري الزَّارُع (8)

فيسأَلُُه ُعُمرِه؛ مْن الثَّماننَي يف شيٌخ فيَْلقاُه ُهًدى، َغري عىل قليلًة ُخطواٍت األمريُ ويَْمِيش
مْن يُصيبَُه ال َحتَّى عنُه يبتَِعَد أن األمريُ فريُْجوُه األَْحداِث. مَن به حلَّ ا عمَّ َمْحزونًا يُخ الشَّ
نََشأُْت فقْد سبيلِك؛ يف وُرضٍّ أذًى ِمْن أْلقاُه ما بكلِّ «أْحِبْب يُخ: الشَّ له فيقوُل ُسوءٌ، أْجلِه
َوحيًدا، أتُرَكَك ولْن أبيَك. ومْن منك اْستَأَْجْرتُها الَّتي األرِض َغلَِّة من وِعْشُت ِنْعَمِتَك، يف

الطَِّريِق.» تََعرُِّف عن وَعَجْزَت َعينيَك، نُوَر فقْدت أن بعَد
َعَىل اْلُحكم يف وأْخَطأُْت ، أُبِرصُ كنُْت حنَي طريقي يف تعثَّْرُت «لقْد «جلُْسَرت»: لُه فقاَل
وأنا واِب الصَّ إىل أُعوُد فلعيلِّ اْلَخَطِإ. ِمَن عيْناَي تَْحَفْظِني) (َلْم تَْعِصْمِني وَلْم َرأَيُت، ما

األْشياءِ.» من بي يُِحيُط ما َعَىل اْلُحكم يف َع أترسَّ فال أْعَمى،

واْلَمْجنوُن األمريُ (9)

قد اآلَن ولعّلَك كعادِتِه. باْلُجنوِن يتظاَهُر وُهو اْلِمْسكنُي»، «تُوم طريقهما يف وَلِقيَُهما
«إْدُمنْد». أَُخوُه به َوَىش الَِّذي األمري، وَلُد «إدجاُر» إنَّه القْوَل: لَك أَْسَلْفُت أْن بعَد َعَرْفتَُه،
وُحزنًا. (ُحْرَقًة) َلوَْعًة قلبُُه ففاَض النََّكباِت؛ مَن والَدُه أصاَب ما اْلَوِيفُّ الَربُّ الَوَلُد وَرأَى
حيلتُه. فتنَكِشَف أَْمِره حقيقِة إىل أبوُه يَْفُطَن ال حتَّى ْربَ؛ والصَّ التَجلَُّد ل) (َفضَّ آثََر وٰلِكنَُّه
يُْخ: الشَّ له فقال اْلِمسكنِي. ٰذلَك إىل يُْسلَمُه أن الزَّارِع يِخ الشَّ َعَىل األمريُ ألحَّ وقْد

َمْجنوٍن؟» إىل أُْسِلُمَك «وكيف
األَيَّاِم ٰهذِه يف ُمَضلِّلنَي خاِدعنَي ُعَقالءَ، نَْحَسبُُهم ُكنَّا َمْن أَْصبََح «لقْد األمريُ: فأَجابُه
أُوٰلِئَك َهْدِي يف َوَجْدتُُه ِمما َخرْيًا َمجاِننَي: نَْحَسبُُهْم من َرأِْي) (ِيف َهْدِي يف أَِجُد ولعّيل وِد. السُّ
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َمعروًفا)، َمِعي (تَْصنََع َجميًال إَِيلَّ تُْسِدَي أن ِشئَْت فِإذا واْلِحْكَمِة. ِل بالتََّعقُّ اْلُمتَظاِهرين
اْلِمسكنَي.» اْلعاِرَي ٰذِلَك بها ِلتْكُسَو ِثيابًا فأَْحِرضْ

الثِّياِب.» مَن ِعندي ما َخريَ لُه «سأُْحِرضُ الزَّاِرُع: له فقاَل

وَوَلِده األَمرِي ِحواُر (10)

حتَّى َمْجنوٌن، بأَنَُّه أبيِه أَماَم يَتظاَهُر يَزاُل ال كاَن الَّذي «إْدجاَر»، وَلِده مَع األَمريُ وساَر
َحقيَقِته. إىل يَْفُطَن ال

«ُدوفر»؟» إىل — َفتَى يا — الطريَق «أتَْعِرُف األَمريُ: وسأَلُه
وَمجاِهلها.» َمعاِلمها ِمن َشيئًا أَْجهُل وال َخواِفيها، مْن خاِفيٍَة كلَّ «أْعِرُف لُه: فقاَل
َعَىل ( (تُِطلُّ تُِرشُف الَّتي اْلعاليَة ْخَرَة الصَّ بَي تَبْلَُغ حتَّى َمعي ِرسْ «ِبَربَِّك: لُه: فقاَل
اآلالِم مَن أُكاِبُدُه ا ممَّ َفأَْخلَُص اِهِق؛ الشَّ الُعلُوِّ ٰذلَك ِمْن بنفِيس ِألُْلِقَي اْلَجبِل؛ ِة ِقمَّ من البَْحِر

ٰذلَك.» عىل لَك ُمكافأًَة ماٍل، مْن فيه بما الكيَس ٰهذا وُخذْ (اْلُموِجَعِة). اْلُمَربِّحِة
يف االْرتفاِع قليلَة َصْخَرًة بِه بََلَغ حتَّى معُه يَمِيش زاَل وما ِبطاعِته، ولُدُه فتظاهَر
أحَد َألََرى إنِّي اْلبَْحِر! َسطِح عْن اِهَقَة الشَّ َة الِقمَّ ٰهذِه أبْعَد «ما لُه: فقاَل الَجبل. سفِح
َصغريٌة، َفأَْرٌة أنَُّه — الُعلُوِّ َفْرِط مْن — إَيلَّ َفيَُخيَُّل اِطِئ؛ الشَّ عىل واقٌف وهَو يَّاديَن الصَّ
وَحقارِة ِصَغِرها)، ِة (ِشدَّ َضآَلتها لَفْرِط َرْسَمها، أتبنّيُ أكاُد فال الَكبريََة؛ اْلَمراِكَب وأَرى

تُِريُد!» كما فاْقِفْز — َسيِّدي يا — َهلُّم أْحجاِمها،
َسفِح إىل ْخرِة الصَّ ِمَن فقَفز يُقوُل؛ فيما صاِدٌق ُمَحدِّثَه أنَّ األَمرِي إىل ُخيَِّل وَلقْد

ُسوءٌ. يُصيبَُه أْن دوَن الجبِل،
لُه: فقال آَخُر؛ َشْخٌص ِبأَنَُّه ُمتظاِهًرا َصْوتِه، ِمْن َ غريَّ وقْد «إْدجاُر»، ولُده وأْقبََل
َرَقبَتَُك)، (تَنَكِرسَ ُعنُُقَك يَُدقَّ أْن دوَن اهِق، الشَّ االْرتفاِع ٰذلَك من — َعمِّ يا — هَويَْت «َكيف

ِعظاُمَك؟» وتُْسَحَق
فأَجابُه (َسَقطُت)؟» هَويُْت ٱْرتفاٍع أيِّ «ِمْن له: وقاَل َسِمَع، مّما اْألَمريُ َفَعِجَب
اْلُحفرِة (مْقداَر حيَقِة السَّ اْلُهوَِّة َمَدى تعِرُف «أََال واْلَعَجِب: بالدَّْهشِة ُمتَظاِهًرا «إْدجاُر»
عاِليَِة يف وأنَت — يَِسريٍة لْحظٍة ُمنذُ — َرأيْتُك َلقْد فيها؟ (َسَقطت) يَْت تََردَّ الَّتي العميَقِة)
— اتّساِعِهما ِة لشدَّ — كأَنَُّهما عيناُه تَبُدو َعجيٌب، َمخلوٌق وَمعك اِهق، الشَّ اْلَجبِل ٰهذا
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(َخبيٌث). َمِريٌد َشيْطاٌن أنَُّه يف أَُشكُّ وما َوْجٍه. أْلَف لُه أنَّ إَيلَّ ُخيَِّل وقْد ُمْستَديراِن، َقَمراِن
اِإلٰلهيَِّة العنايَة أنَّ يف أُشكُّ فما المة؛ السَّ ِمن به َظِفْرَت بما وْلتَْفَرْح منُه، ِبنَجاِتك ْ فْلتَْهنَأ

وتَْحُرُسَك.» تَْصَحبُك

اْلُحُقوِل يف (11)

األَْزهاِر ِمن تاًجا َرأْسِه عَىل َعَقَد وقْد «لريُ»، اْلملُك َلِقيَُهما إذْ اْلُحُقوِل، يف َليسرياِن وإنَّهما
األَِمريُ َفَعَرَفه َلها. َمْعنَى ال أَْلفاًظا ويَُجْمِجُم يَْهِذي «ِلري» َ أَنشأ «إْدجاُر»، َحيَّاُه ا فلمَّ اْلَربِّيَِّة.
«ِلري»؟» اْلَملَك أََلْسَت أََرى؟ َمْن «تَُرى قائًال: وَسأَلُه — َصْوتَه َسِمع حنَي — «ُجلْسرت»
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ِمْن َشَعَرٍة وُكلَّ أْعضائي)، ِمن ُعْضٍو (كلَّ َجواِرحي ِمْن جاِرَحٍة كلَّ «إنَّ فأَجابه:
ِبنِْتي إِّال أَُظنَُّك فما أنَت، أّما «ِلري». اْلمِلُك أنَِّني ثًة: ُمَحدِّ صاِرخًة َلتَنِْطُق ِجْسمي، َشَعراِت

اْلبَيَْضاءِ.» اللِّْحيَِة ٰهِذِه برْغِم «ُجنِْريَل»،
ما َعليِه وهاَن َحَدَث، ِلما األَمريُ َفَحِزَن أُْخَرى، مرًَّة عليِه واْلَهذَياُن اْلَخباُل ٱْستَْوَىل ثُمَّ
(اْلعاِقبَِة). اْلَمآِل ُسوءِ من «لري» اْلملُك بَلغُه ما رأَى أن بْعَد وُخطوٍب، أْحداٍث ِمن بِه َحلَّ
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اْلُمْخِلَصة َعْوَدُة (12)

اْلُمتلبِّدُة، ُحُب السُّ (زاَلت) َعت وتَقشَّ يُة، اْلُمَدوِّ الرُّعوُد وسَكنَِت الثّاِئَرُة، اْلَعواصُف َهدأَِت
جيِشها يف «ُكْرِدْليا» الوِفيَُّة اْلِبنُْت وعاَدِت اْلُغيوُم. َحجبتْها أْن بْعَد صافيًة ماءُ السَّ َوظَهرِت
اْلَوزيِر ِمن عِلَمْت قْد وكانْت والكوارِث. األْهواِل ِمن يُعانيِه مّما أباها لتُنِقذَ اْلعِظيِم،
َمِلَك َزْوَجها: فأَخَربَْت واْلِمَحِن. اْلُخطوِب من «ِلري» يُخ الشَّ عاناُه ما «َكنْت»، اْلُمْخِلِص:
، اْلغاِدَرتنْيِ أُْختَيْها لتأِْديِب كبرٍي، جيٍْش إْعداِد يف يََرتَّدْد فلْم اْلُمَفزَِّعِة؛ اْلِقّصِة بتلَك «فرنسا»
إساءٍَة ِمن «ِلري»، أبيهما إىل أْسَلفتاُه ما َجزاءَ وِعْربًَة)؛ نَكاًال (َجْعلِهما ِبهما والتَّنكيِل

وُجحوٍد.
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نَْجدِة إِىل نفًسا، وأكرَمُهنَّ َعْهًدا، وأْوفاُهنَّ اْلبناِت، ُصْغَرى «ُكْرِدْليا»: أرسَع كان وما
إِىل وصَلْت َحتَّى َسرْيِها، يف تَِجدُّ زاَلْت وما — َفْوِرها ِمن — «دوَفر» غادَرْت فقْد أبيها.
كابََده ا ِممَّ له وٱِالعتذاِر (تَْقِبيلِِهما)، يََديِْه وَلثِْم لقائِه، إِىل تكوُن ما أشَوُق وهي أبيها،

وَهواٍن. إِذالٍل من أيِْديِهما َعىل َلِقيَُه وما بنتَيِْه، ُعقوِق ِمن (قاساُه)

الطَّبيب نَِصيحة (13)

الطَّبيُب: لها فقاَل عميٍق. (نَْوٍم) ُسباٍت يف ُمستغرًقا َوَجَدتُْه حتَّى إليه، َوَصَلْت وما
أُنبَِّهُه؟» أن — َمْوالِتي يا — «أَتأُْمِريَن

ذْ ونفِّ ِطبَُّك، إِليك يُوِحيه ما فافعْل ِعلٌم. بِه ِيل ليَس بما آُمَر أَْن ِيل «ليس له: فقالت
وتَجاِربُك.» ِخربَتَُك عليَْك به تُشريُ ما

جديدًة ُحلًَّة نَكُسَوُه أن بعد اْلُموسيَقى، َعْزِف عىل نُوِقَظُه أن «أََرى الطَّبيُب: فقاَل
فال يراه؛ َمْن َل أوَّ ُكنِْت (امُلْطِربَِة)، امُلْشِجيَِة اْألَْلحاِن عىل استيَقَظ ومتَى يُْلبَْس). لم (ثْوبًا
َلَدواءً إِيَّاه، جاللِتِك ُمحادثَِة يف وإنَّ يُفاِرَقه. أن أْوشَك الَّذي ُرْشُدُه إِليه يعوَد أن يَلبُث

َدواءٍ.» كلِّ من له (أْشَفى) أَنَجَع

«ُكْرِدْليا» ُمناجاُة (14)

ِبال تَْستَِطيُع، ما ٰذِلَك َسِبيِل ِيف وابْذُْل تَشاءُ، ما — ِلِشفاِئه — «اْصنَْع «ُكْرِدْليا»: َفقالْت
إِبْطاءٍ.»

َغِشيَه ا ِممَّ أفاَق َحتَّى َفَشيْئًا، َشيْئًا اْلَمِلِك نَْفِس ِيف اْليََقَظُة َدبَِّت اْلُموسيَقى، َعَزَفِت وملَّا
العميق. ُسباِته ِمْن واْستَيَْقَظ أصابُه)، ا (ِممَّ

العاِصَفِة ِتْلَك َهْوِل ِمْن اْلَكريَم والَدها أصاَب ِلما الّلْوَعِة شِديَدَة «كْرِدْليا» وكانَْت
اْلَحزيَن، َوْجَهُه ُل تَتأَمَّ َفَوَقَفْت أْعصابَُه؛ (أتَْعبَْت) وأْرَهَقْت جسَمُه، أْضعَفْت الَّتي اْلَهْوجاءِ
ما َجزاءَ ِبنْتاَك، واْلَغْدِر باْلُعُقوِق تَْجِزيَك «أٰهكذا تَُقوُل: وِهَي (ُمتأَلَِّمًة)، ُمْلتاعًة وتُناِجيِه
اْلعاِتيَِة، الرِّيِح إَىل تُْسِلماَك أن ِمنُْهما اْلَقْلِب َقْسَوُة تَبْلُُغ أٰهَكذا يَداك؟ ِباْلَخرْيِ إَليْهما أْسَلَفْت

يَِة؟» امُلَدوِّ والرُُّعوِد
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َرِضيَتا «كيَْف َفقاَلْت: وُحْزنُها، َلوَْعتُها ْت اْشتَدَّ َوَقِد يِْخ، الشَّ وْجِه ِيف النََّظَر أَنَْعَمِت ثُمَّ
اْلَربِْد غاِئَلَة يَِقيِه ِغطاءٍ مْن عَليِه وَليْس اْلُهوِج، اْلَعواِصِف ألْهواِل يَتَعرََّض أْن اْلَوْجِه ِلٰهذا
اْلَهْوِل ِمَن — أَبَِت يا — كابَْدَت ما َشدَّ الرَّقيَقِة؟ ِة امُلبْيَضَّ َعراِت الشَّ تْلَك َغرْيُ تَُه) (ِشدَّ

ِقيَقتاِن! الشَّ أيَّتُها أَسأْتُما، ما وَشدَّ (اْلَمرِض). نَى والضَّ
أُْسِلَف أَْن ُدوَن ني َفَعضَّ حُقوًدا، ضاِريًا كلبًا بِإيذائي أْغَرى َلُدوًدا َعُدوٍّا ِيل أّن لْو أََما
نُِبذَ وَقْد الظُّْلَمِة)، ديدِة (الشَّ اللَّيْالءِ اللَّيَْلِة تْلَك ِيف َس ِ الرشَّ اْلكْلَب َلِقيُت ثُمَّ إساءًَة، إِليِْه
أِذيٍَّة ِمْن إيلَّ أْسَلَف ما كلَّ ُمتناِسيًَة َوأَْدَفأْتُُه، بَيْتِي ِيف آلَويْتُُه اْلخاليَِة)؛ (األْرِض باْلَعراءِ

َوإِيالٍم.
َسِبيِل يف وِسيَلٍة أيَّ ِخْر يَدَّ َوَلْم ِبرُِّكما يف وتََفنََّن اْلَعِظيَم، ُمْلَكُه َلُكما َوَهَب ِبَمْن َفَكيَْف

تَْجِزياِنه؟ أٰهكذا إْسعاِدُكما!
ُمْلِكِه؟ ِالْقِتساِم َدعاُكما يَْوَم بها تَُملِّقانِه ُكنْتُما التي اْلخاِدَعُة، اْلَعذْبُة أَلفاُظُكما أيَْن
يل تَكّشَف ما َوٰلِكنَّ تُْحَىص، ال وأْلوانًا ُصوًرا َغْدِرُكما ُفنُوِن ِمْن (تََخيَّْلُت) تََمثّْلُت َلَقْد
(زاَد) َوأْربَى تَمثَّْلتُُه، ما َجميَع فاَق َقْد — ِمنُْكما — الّطَمع وُفنُوِن اْلَقْسَوِة وِب ُرضُ ِمْن

(أصنافِهما).» واِإلساءَِة الُعقوِق أَفاننِي مْن َخياِيل، إَليِْه ذََهَب ما كلِّ عىل

الّشيِْخ يََقَظُة (15)

قائَلًة: تَُحيِّيِه «ُكْردليا» اْلَوفيُّة ِبنتُه عليِه َفأَقبَلْت العميِق، ُسباتِه ِمْن «ِلري» الّشيُْخ وأفاَق
اْلجاللِة؟» صاحَب يا أْصبَْحَت، «كيَف

ًا: متحريِّ قال ثمَّ يََقظٍة، يف أْم ُهَو ُحْلٍم أيف يَْعِرْف: َوَلْم َوْجهِه، عىل الدَّْهشُة َفبََدِت
املْوُت أراَحني أْن بعد ، الَقْربِ ُظْلَمِة من أخَرْجتُمونِي وملاذا امَلْوِت؟ ِمَن بعثتُمونِي «ِلماذا

اْلحياِة؟» ومصائِب الزََّمِن كواِرِث من
ِْني: َخربِّ اْلَحنُوُن، امَلالِئِكيُّ الرُّوُح أَيُّها «َوأنَت وقاَل: َمذهوًال، «ُكْرِدْليا» إِىل نظَر ثم
ِجئَْت؟» غايٍة وِألَيِّ الوادَي؟ ٰهذا َحَلْلَت وكيَف نَزْلَت؟ الّسماواِت ُعْليا ِمْن مكاٍن أيِّ ِمْن

َمْوالَي؟» يا َعَرْفتَني، «َهْل «ُكْرِدْليا»: فقالْت
— ِبَربَِّك ْني َفَخربِّ َحياتي. ِيف َرأيْتُه َمالِئِكيٍّ ُروٍح أَكَرُم — َشكٍّ ِبال — «أنَْت َفأَجابها:

الوفاُة؟» بَك حّلْت َوْقٍت أيِّ يف — الطَّاِهُر الرُّوُح أيُّها
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«ُكْرِدْليا» َمَع ِحواُرُه (16)

ِمْن يَُهدِّئَ أْن إِليِه وتَْطلُُب وتُالطُفُه، يِه، تَُؤسِّ عليِه َوأَْقبََلْت ِشفائِه، ِمْن «ُكْرِدْليا» تَيْئَْس َفَلْم
َفما (َكفاَك)! َحْسبَُك ، اْلمالِئكيُّ الرُّوُح أَيُّها «َحْسبَُك مدهوًشا: فقاَل امَلْحُزونِة نفِسه َسْوَرِة
أْرتديِه؟ اّلِذي ٰهذا ثْوب أيَّ أَْعِرُف وما شيئًا، — األْشياء ٰهِذِه ِمْن ِبي يُِحيُط ا ِممَّ — أَدري
أنا؟ مكاٍن أيِّ يف — اللَّْحَظِة ٰهذه يف — سأَْلتُُموني َولْو أَْلبََسِنيِه؟ اّلذي َمن أدِري وال
قَضيُْت كيَف أعِرُف ال أنّني — اْلكريُم الرُّوُح أيُّها — َصدِّْق جوابًا. ِلسَؤاِلُكْم َعَرْفُت َلما
طاوَْعُت َولْو َميٌِّت؟ أْم أَنا، أََحيٌّ أَدري ال ثم يَْقظاُن؟ أَم أنا، أَنائٌم أَدري وال أمِس؟ يوَم
الرُّوِح ٰهذا يف ألتَمثَُّل إنني َمْعتُوًها! أو َمْخبُوًال َلحِسبتُموني أُْضِمُرُه، بما َوأْفضيُت نفيس،
أعتِقُد َفِإنَّني أحٌد؛ الَوْهِم ٰهذا ِمن يَْسَخَرنَّ فال «ُكْردْليا». الوفيَِّة ِبنِْتي صوَرَة اْلمالِئِكيِّ
ِبنْتي.» «كْرِدْليا» هَو أَماِمي اْلماِثَل الرُّوَح ٰهذا أَنَّ أَعتِقد كما الحياِة، َقيِْد َعَىل أَزاُل ال أنَّني
الوالُد أَيُّها َرأْيََك، َوأََصحَّ َظنَِّك)، (إصابَة ِفراَستََك أَصَدَق «ما باكيًة: «ُكْرِدليا» فقالت

الكريم!»
أَصابني، ِلما تَْحَزننَي أَأَنِت اْلُمْحِسنة؟ البارَُّة أَيَّتُها تَبِكنَي، «ِلماذا ُمتَأَلًِّما: لها فقال
ِحنِي َعَىل بإساءٍَة، إحسانًا تَْجِزينني أَكٰذلِك أَسلْفُت؟ ما اإلساءَِة من إِليِك أَْسَلْفُت أَن بعَد
َلُكنِت — أُختاِك أَنَكَرتْني كما — أَنكْرتِِني أَنَِّك َلْو أََما بِإحساٍن؟ إِساءًَة أُْختاِك َجَزتْني َقْد

الُعذِْر» مَن َسَعٍة يف
وَلْوَعًة. ا َهمٍّ نفِيس يَمألُ ٰذلك فِإنَّ — أَبَِت يا — ِألَْحزاِنَك تَْستسِلْم ال «ِبَربَِّك له: فقالْت

َك.» يَُرسُّ ما إِالَّ تََرى فلن أَبَِت، يا َهلمَّ

النَّادم اعِتذاُر (17)

والُغفراَن ْفَح الصَّ إَليِْك أَطلَُب أَن أَْجَدَرني وما إساءٍَة، أَبَْلَغ إليِك أَسأُْت «لقد َلها: فقاَل
يَداَي.» َمْت َقدَّ ا عمَّ — اْلكريمُة أَيَّتُها — (اْصَفِحي) فتجاَوِزي واْلَمْغِفَرَة). (اْلُمساَمحَة

اْليَْوِم. بعد يشءٌ يَْحُزنَْك فال إلشاَرتَِك، اْلُمَلبِّيَُة بأْمِرَك، امُلْؤتَِمَرُة ِبنْتَُك «إنَّني له: فقالت
الحياِة.» َمَدى لَك َوِفيًَّة خاِدَمًة إالَّ فلسُت أنا ا أَمَّ
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«كْرِدْليا»، ِبنِْتِه َوفاءِ ِمقداَر — الوْقِت) َفواِت (بَْعَد نَِئيًشا — «ِلري» املِلُك أْدَرَك َوثَمَّ
الثَّناءِ وخاِتل اللَّفِظ، كاِذِب ِمْن بنْتاُه، ُره تَُزوِّ كانْت ما َق َصدَّ حني َخَطِئِه َمَدى َوَعَرف

اْلَمْدِح). (خاِدِع
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اخلامس الفصل

«ُكردليا» هزيَمة (1)

نصيحَة وَعقَّ ، اْلخاِدعتنْيِ ِبنْتَيِه تَْمليق إىل أصغى حني — «ِلري» اْلَملك ِبَخَلِد ِليدوُر كان ما
عليه، متأَلِّبًة متواليًة، ستجتمُع ومصائبَُه الدَّهِر أْحداَث أنَّ — «َكنْت» املخلِص وزيرِه
يعقبَها حتَّى األَمِل، من (نُوٌر) باِرقٌة تَلُوُح فال َخَطئِه؛ عىل معاَقبَتِه يف مِرسفًة به، للتنكيِل

امُلِميِت! اْليَأْس مَن واِد)، السَّ (َشديُد داٍج ليٌل
أُْختَيْها جيِش َوهزيَمِة «ُكْرِدْليا»، ِة نُْرصَ َعَىل معقوًدا األمُل وكان اْلَجيشاِن، اْلتَقى َلَقِد
اْلباِسَم األمَل ٰهذا َخيََّب َقْد «ِلري» يِخ الشَّ َحظِّ ُسوءَ وٰلكنَّ (انِكساِرِه) وانِْدحاِرِه ، اْلغاِدَرتنَْيِ
َو«ِريجان»، «ُجنِْريَل» جيُش عليه وانتَرص هزيَمٍة، أشنَع «كْردليا» جيُش فانهَزَم َق؛ اْلُمْرشِ
أْمِرِه. َعىل جيُشهما ُغِلَب أن بعد جَن السِّ وإيداعِهما وأبيها، «كْرِدْليا» ِبأْرسِ امَلْعَركُة وانتََهِت

الثَّالثة اْلُخبثاءُ (2)

قاَد الَِّذي «إِْدُمنْد»، َومستشاَرهما َو«ريجان» «ُجنريل» أَْعِني: الثَّالثة، ِللخبثاءِ اْلَفْوُز تَّم
هزيمٍة. كلِّ من — الغادريَن أوٰلئك عىل — ا رشٍّ الفْوُز ٰذلك فكان النَرص؛ َوأْحرَز اْلَجيَْش،
الرَّاِعبَِة وأنبائها امُلْحِزنِة ِة القصَّ َحوادِث من بَِقَي فيما — العزيُز القارئُ أيُّها — وسَرتَى

ِصْدِقِه)! (بُْرهاَن به ثتُك حدَّ ما ِمْصداَق (اْلُمِخيَفِة)،



ِلريْ اْلَمِلك

و«إْدمند» «ألبَاني» بني (3)

قد أنَُّه — (القاِطَعِة) الحاِسَمِة اْلمعركِة ِتلَك يف الفْوُز له تَمَّ ِحنَي — «إْدُمنُْد» َحِسَب لقد
كلِّ من اْلَجوُّ َخال أن بعد اململكِة، عْرِش ارتقاءِ يف بأُْمِنيَّتِِه َوَظِفَر (َمْطَمعُه)، أََربَُه أدَرَك
«ُجنِْريَل». َزْوُج «أَْلباِني» األمرِي غريُ بأَْسه يَْخَىش أَحٌد أماَمُه يبَق ولم امُللِك، يف له ُمناِفٍس
اْلُخبَثاءُ (ٱْرتََكبُه) اقرتَفُه ا ِممَّ ءٍ َيشْ عن يَْرَض فلم اْلقلِب؛ طيَِّب األمريُ ٰذِلَك وكان

واْلَجراِئِم). (الذُّنُوِب واآلثاِم األْوزاِر من الثَّالثَُة
أرصَّ كما إساِرهما، من وأبيها «ُكْرِدْليا» َرساح إطالِق َعَىل «أَْلباِني» األمريُ وأَرصَّ
ِلُمستشاِرهما األُختاِن وانترصِت بينهما، عنيفٌة ُمناقشٌة ودارْت َحبِْسِهما. عىل «إْدُمنُْد»

يِْف). بالسَّ (اْلُمضاَربِة ِلْلُمباَرزِة َفَدعاُه «أَْلباِني»؛ األمريُ وَغِضَب اْلَخِبيِث.

و«إْدجاَر» «إِْدُمنَْد» بنَْيَ (4)

ِنزاِله إِىل «إِْدُمنْد» أخاُه فَدعا «جلُْسَرت»؛ األِمرِي ابُن «إْدجاُر»: — اللَّحَظِة ٰهذِه يف — وجاءَ
آخَر واكتُْب َسيَْفك)، (اْشَهْر ُحساَمَك فاْمتَِشْق الَعِظيُم، القائُد أَيُّها «َهلُمَّ قاِئًال: (ُمبارزتِه)
فانتَِقْم َهلُمَّ نايا. والدَّ (اْلَخطايا) واألَْرجاِس وِر بالرشُّ املْملُوءَِة َحياِتَك تاريِخ يف َصْفَحٍة
مْن ُرْمَحَك (اْسِق) َفَروِّ :َّ إَِيل َهلُمَّ نَِقيَصٍة. بكلِّ َويَتَِّهُمَك ُمْخِزيٍَة، ِبُكلِّ يَْرِميَك ْن ِممَّ ِفَك ِلَرشَ
فإْن الرَّفيَع. َفَك َرشَ بها َلوَّثُْت الَّتي اإلِهانَِة مَن َلِحَقَك ما تَْغِسُل َلَعلََّك اْستَطْعَت، إِِن َدِمي

َقتْلَُك!» يُْعِجَزني َفَلْن ٰذِلَك، عن َعَجْزَت
أنَت، َمن َجِهْلُت ولنئ أَجِلَك). (انِْقضاءُ َحيْنَُك َّ إَِيل بَك جاءَ «إِنَّما «إدُمنُْد»: فيِه فصاَح
ٰهذا َسيِْفي وإنَّ اْلَهالِك. إىل أَجلُُه وأْسلَمُه الرََّدى، إىل َحماَقتُُه ساَقتُْه رُجٌل أنََّك َعِلْمُت لَقْد

يَْعتِربُ.» َمن ِلُكلِّ ِعْربًَة وَجْعِلَك بك، والتَّنْكيِل أَْمثاِلَك، بتَأْديِب َلَكفيٌل
بيْنَُهما، اْلِقتاِل َرَحى وداَرْت (َخْصمِه)، ُمناِزلِه َعَىل ُهُجوَمُه َ بََدأ حتَّى وِعيَدُه أَتَمَّ َوما
األَْرِض إىل «إْدُمنُد» َفهَوى قاتَلٍة؛ بطْعنٍَة «إْدجاُر» عاجَله ما عاَن وُرسْ ِرصاُعُهما، وٱْشتدَّ
الذُّهوُل وَعَقَد يَن، اْلحاِرضِ َعَىل َهُش الدَّ وٱْستَْوَىل َدِمِه. يف (يَتََخبَُّط) يَتََعثَُّر (َرصيًعا)، ًال ُمَجدَّ

يَْفَعلوَن. ما يَْدُروا فَلْم أَْلِسنَتَُهم؛
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الثَّالثَة اْلُخبَثاءِ َمصاِرُع (5)

َعليْها؛ أُْغِمَي ثمَّ األََلِم، َفْرِط ِمن تَتلوَّى ُمَفزَّعًة، «ِريجاُن» صاَحْت «إْدُمنُْد»، َسَقَط وملَّا
هاِمدًة. ُجثًَّة — َفْوِرها ِمن — َفَوقَعْت

«ُجنِْريُل»؛ َقتَلتْها مِّ بالسَّ «ِريجاُن»؟ ُقِتَلْت ءٍ َيشْ بأَيِّ — الَعزيُز القاِرئُ أيُّها — أَتَْدِري
َعَىل وانِْتصاَرُه «إْدجاَر»، ُقوََّة َرأْت ِحنَي خاَب، قْد أَمَلها وٰلِكنَّ َوْحَدها! باْلُمْلِك ِلتَْستَأِْثَر
واِالْسِتئْثاِر ِباْلُملِك، التََّفرُِّد يف آماِلها كلَّ بِه (َعلََّقْت) ناَطْت الَّذي «إدُمنْد»، ُمستَشاِرها
إِىل ِبُروِحها َوَمَضْت (أْهَلَكتها)، بها أَْوَدْت قاِتَلٍة، ِبَطْعنٍَة نَْفَسها َفعاَجَلْت ْلطاِن؛ ِبالسُّ

اْلَجِحيم.
وأَبَرِِّهم النَّاِس أَْقَرِب إِىل واإلساءَِة والُعُقوِق بالغْدِر — بَناُه ما كلَّ أن «إِدُمنُْد» وَرأَى
بَربَِّك: ْني «َخربِّ قاِتَلُه: ُمْستَْعِطفا َفصاح واِحَدٍة؛ َلْحَظٍة يف أماَمُه (َسَقط) انهاَر َقِد — بِه

عي؟» َمْرصَ يَديِْه َعَىل ُكِتَب َمْن اْسَم ِألَْعِرَف أَنَْت؛ َمْن
أْقبَح إيَّاَك، وتَْربيتَُه بَك، وِبرَّه إَليَْك، إِْحسانَُه كافأَْت َمْن ابُن «أَنا «إِْدجاُر»: َفأجابَُه
التَّنْكيِل ِمن َلُهْم َوَمكَّنَْت أْعداءَُه، بِه فأَْغَريَْت َّاَك؛ تَبَن الَّذي «جلُْسرت»، اْألَِمرِي ابُْن أَنا ُمكافأٍَة.
اْلَمصاِئِب ِمن َرأَى ما َهْوِل ِمْن — َدقاِئَق ُمنْذُ — ماَت َوَقْد َعيْنَيِْه. نُوَر َحَرُموُه َحتَّى بِه؛

واْألَْحداِث.»

اْلهاِلِك تَْوبُة (6)

ما وَلِقيُت قاءُ، الشَّ َعَيلَّ َحقَّ َلَقْد َشَفتَاَك! ِبه فاَهْت ما أصدَق «ما ًعا: ُمتفجِّ «إْدُمنُْد» فصاَح
ضارًعا إَِليَْك ُل أَتَوسَّ َوٰلِكنَّني األَبَِد. إِىل اللَّْعنُة َعَيلَّ َوحاَقْت واْلَجزاءِ، التَّنكيِل ِمَن َلُه أْهٌل أنا
ُخْلَسًة ِسْجنِهما ِيف بقتلِهما أْمِري أْصَدْرُت فقْد «ُكْرِدْليا»؛ َوِبنتِه «لري» بنْجَدِة َع تُْرسِ أَْن
عْن — ِبإنْقاذهما — ُر أَُكفِّ َلَعيلِّ اْلقاضيِة: اْلَمْعركِة ٰهذه يف معك أْشتَِبَك أَْن َقبْل (ُخْفيًة)،
أَْن قبَْل َفأَنِْقذُْهما هلُمَّ (اْلُمْهلكة)! اْلُموِبقة واآلثاِم اْلَخطايا من اْقرتَْفُت ا ِممَّ يسرٍي ْيشءٍ

اْلهالُك.» ِبهما يَُحلَّ
باللََّعناِت، ًعا) (ُمَودَّ ُمَشيًَّعا َفَقَىض (اْلموت)؛ الرََّدى إَِىل ِجراُحُه َوأَْسَلمتُْه َعَليِْه، أُْغِمَي ثُمَّ

و«ِريجان». «ُجنِْريُل» ُشيَِّعْت َكما
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«ُكْرِدْليا» ُع َمْرصَ (7)

َلْم َعتَُهْم ُرسْ َوٰلِكنَّ اْألَِسريَيِْن. إلِنقاِذ ُعوا َفأَْرسَ َمْقُدوِرِهْم، ِيف ما ُكلَّ ٱْلحاِرضوَن بذََل َوَلَقْد
— اْلَقضاءِ َسْهُم نََفذَ َفَقْد النَّْفِس؛ الزَِّكيَِّة اْلَقْلِب، الطَّاِهَرِة «ُكْرِدْليا» إنْقاِذ يف َشيْئًا تُْغِن
الرَُّحماءِ أَيِْدي تُْدِرَكها أَْن َقبَْل ْجِن، السِّ ِيف َمْصلُوبًَة (َهالَكها) َحتَْفها وَلِقيَْت — َلُه َمَردَّ َوال

امُلنِْقِذين.

َلِقيَْت الَِّتي اْلَوِفيَِّة، ِبابْنَِتِه َحلَّ ما َرأى ِحنَي «ِلري»، يْخ الشَّ َعَىل َواْلَخباُل الذُّْعُر َواْستَْوَىل
أَيُّها «إَيلَّ، ناِدبًا: ُمَغوِّثًا، يَُصيُِّح َوُهَو ِذراَعيِْه، بنَْيَ ُجثَّتَها فحَمَل نُْرصتِه؛ َسِبيِل ِيف َحتَْفها
الَّتي ُخوُر والصُّ اْلِحجاَرُة أَيَّتُها إَيلَّ، ِباْلبُكاءِ)! اِئُحون (الصَّ اْلُمْعِولُوَن أَيُّها إَيلَّ، اْلباُكوَن!

48



الخامس الفصل

أَُصيُِّح، َكما َمِعي َوَصيُِّحوا ُدُموَعكم، ِبُدُموِعي فاْمُزُجوا إِيلَّ، آدَم)! (بَنِي أَناِيسَّ يَْت ُسمِّ
ُقوَن؟ تَُصدِّ أَال ماتَْت! َلَقْد وأََلًما! ُحْزنًا َعليْنا ماءُ السَّ ( (تَنَْشقَّ تَنَْفِطَر َحتَّى ناِدبنَي َوأَْعِولُوا
بِبنِْت تَنِْبُس ال إنَّها ! َواْلَحيِّ اْلميِِّت بنَْيَ اْلَفْرَق أَْجَهُل ال أَنا أَنتُْم؟ أَُمَكذِِّبيَّ َهَلكْت! َوْي!
فإْن َفِمها؛ ِمْن َفأَْدنُوها ِمْرآًة هاتُوا َشيْئًا! تُِحسُّ فَما َهَمَدْت، َلَقْد ِبَحْرٍف)! تَْلِفُظ (ال َشَفٍة
َغَفْرُت إذَْن َجاِنبي! إَىل َساِلَمًة بَقيَْت َلْو آِه بي! تَِثُقوا َفال أَنْفاِسها، ِمْن نََفًسا َعَليْها َطبََعْت
َغَمَرنِي ما ُكلَّ — ِبَحياِتها — عاَدُة السَّ أَنَْستِْنَي إِذَْن َوُخُطوٍب! أَْحداٍث ِمْن ِبي َحلَّ ما كلَّ

وأَْحزاٍن!» (مصاِئَب) أَْسواءٍ ِمْن َشِمَلِني) (ما

الثَّاِكل َلوْعُة (8)

َجميًعا و«أَْلباِني» و«إدجار» «َكنْت» امُلْخِلُصوَن): (أَصدقاُؤه َوأَْصِفياُؤُه ُخَلصاُؤُه َوحاَوَل
ماتَْت، «َلَقْد الذُُّهوُل: تََملََّكُه َوَقْد ُمْعِوًال، ِفيِهْم َفَصيََّح وَفِجيَعِتِه؛ ُمصاِبِه ِمن عَليِه يَُهوِّنُوا أَْن
النَّاِرض! َشباِبها َعَىل تا واَحْرسَ بَْعَدها؟ اْلَحياِة فاِئَدُة َفما جميًعا! إِنْقاِذها َعْن َوَعَجْزتُْم
ِمنْها (أَْطَهَر) أَْزكى أََرأَيتُْم فيَق! الشَّ َقْلبَها أَطيَب كاَن َوما الرَِّقيَق! َصْوتَها أَْعذََب كاَن ما
ُدوَن َصْلِبِك، َعَىل َفأَْقَدَم اْألَِثيِم؛ اْلجاني يَُد ُعنُِقِك إَىل ْت اْمتَدَّ فَكيَْف ُخلًُقا؟ وأْكَرَم نَْفًسا،
َغيِْظي، ِمْن يُْت تََشفَّ وما يِْف، بالسَّ قاِتَلِك ْعُت َرصَ َلَقْد َرْحَمٌة؟ — َشباِبِك يف — تَأُْخذَُه أَْن
(ُمْجِرمنَي ُطغاٍة أَثََمٍة ِمْن َلُهْم يا وِحْقِدي)! ُحْزنِي َحراَرَة أَْشِف (لْم َغِليِيل ِبٰذِلِك بََرْدُت َوال
والَويُل ِلْلجاِننَي! الَويُل ِيل! وفاِئه َجزاءَ َوأَْهَلُكوُه ْجِن، السِّ يف «البُْهلُوَل» َخنُقوا لَقْد ُمْعتَِديَن)!
األْرِض، َدوابِّ من وغريَها (الِفريان) اْلجْرذاَن تركوا لقد ماءَ)! الدِّ أَسالُوا (الَِّذين احنَي فَّ للسَّ
اْلُمْخِلَصِة الوفيَِّة «ُكْرِدْليا» َعَىل (بَِخلُوا) َضنُّوا وٰلِكنَُّهْم ِمنْها، أَْرواَحها يَنتَِزُعوا أَْن ُدوَن

والِكالُب!» اْلَخيُْل بها تَنَعُم الَّتي باْلَحياِة

«لريَ» خاِتَمُة (9)

حتَّى يَْهِذي زاَل وما آلالمِه. وَلَدُه) َفَقَد (الَِّذي الثَّاِكُل اْلَحزيُن «لري» اْلَملُك اْستَسَلم وٰهكذا
ثمَّ َفأْظَلَم قلبَُه؛ األحزاُن وغمَرِت َعيْنَيِْه، يف نيا الدُّ ِت واْسَودَّ اْلُجنُوِن، إَىل َهذَيانُُه أَْسَلَمُه

عليِه. أُْغِمَي
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«ُكْرِدْليا»: عَرْفتَُك! َلَقْد «َكنْت: قائًال: اْلُمْخلِص وزيرِه إىل فاْلتََفَت قصريًة، لحَظًة وأَفاَق
األَبد!» إَىل َفَقْدتُِك َلَقْد

فَماَت! … الرََّدى إَىل أَْحزانُُه وأَْسَلَمتُْه ثاِنيًَة، عليه أُْغِمَي ثُمَّ
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