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الَعَرْنَدُس

اْلَخيَّاُط َزْقُزوٌق (1)

راِضيًَة ِعيَشًة َزْوِجِه َمَع يَِعيُش َوكاَن َزْقُزوٌق. اْسُمُه: ذَِكيٌّ َخيَّاٌط — الزَّماِن َقِديِم ِيف — كاَن
َسِبيِل ِيف يَْستَِطيُع) ما ُكلَّ يَْعَمُل كاَن (أَْي: ُوْسًعا ِخُر يَدَّ َوال َسِعيَدًة)، َطيّبًَة َحياًة (أَْي:
ُخلُوٍّ (أَْي: َصفاءٍ ِيف َمًعا عاشا َوَقْد إِْرضاِئِه. َسِبيِل ِيف ُوْسًعا ِخُر تَدَّ ال كانَْت ِألَنَّها إِْرضاِئها،

وٍر). َوُرسُ َفَرٍح (أَْي: َوابْتِهاٍج اْلُهُموِم) ِمَن

اْلَعَرنَْدُس (2)

َرُجٌل ِبِه َفَمرَّ الثِّياِب، بَْعَض يَِخيُط ُدكَّاِنِه ِيف جاِلًسا اْلَخيَّاُط َزْقُزوٌق كاَن يَْوٍم ذاِت َوِيف
اْألَْحَدُب ذَِلَك َوكاَن اْلَعَرنَْدُس. َواْسُمُه: اْلَجَمِل، َكَسناِم خاِرٌج ُجْزءٌ َظْهِرِه ِيف أَْي: أَْحَدُب
َقِريبًا َفَجَلَس َفْقِرِه. َعَىل ِبِعيَشِتِه راِضيًا ُمبْتَِهًجا َظْهِرِه) َعْظُم اْرتََفَع الَِّذي الرَُّجُل (أَِي:
إَِىلِ يَْصَحبَُه أَْن ِمنُْه َوَطَلَب ِبِغناِئِه، اْلَخيَّاُط َفابْتََهَج يَُغنِّي. َوَظلَّ اْلَخيَّاِط، َزْقُزوٍق ُدكَّاِن ِمْن

الَعِزيَزِة. َزْوِجِه وََعَىل َعَليِْه وَر ُ الرسُّ ِليُْدِخَل بَيْتِِه،

اْلَخيَّاِط ِبيِْت ِيف (3)

ُدكَّانَُه، اْلَخيَّاُط أَْغَلَق اْلَمساءُ جاءَ ا َوَلمَّ وًرا. َمْرسُ ِلَدْعَوتِِه َواْستَجاَب ِبذَِلَك، اْلَعَرنَْدُس َفَفِرَح
اْلَعشاءِ، َوْقُت جاءَ َحتَّى ِبِغناِئِه يُْطِربُُهْم اْلَعَرنَْدُس َوَظلَّ اْلَعَرنَْدِس. َمَع بَيْتِِه إَِىل َوذََهَب

وَن. يَتََعشَّ اْلماِئَدِة َعَىل َواْلَعَرنَْدُس َوَزْوُجُه َزْقُزوٌق َفَجَلَس



الَعرندُس

اْلَعَرنَْدِس َمْوُت (4)

يَْشتاُق (أَْي: ُمَشوَِّقًة ُفكاِهيًَّة ِقَصًصا — اْألَْكِل أَثْناءِ ِيف — َعَليِْهما يَُقصُّ اْلَعَرنَْدُس َوكاَن
ُب يَتََعجَّ ِبَكثَْرٍة َويَْلتَِهُمُه الطَّعاِم َعَىل يُْقِبُل أَْعِني: َعِجيٍب؛ ٍه َرشَ ِيف َويَأُْكُل يَْسَمُعها)، َمْن إَليْها
(أَِي: ُه َ الرشَّ أَنْساُه َوَقْد إَِليِْهما. ُث يَتََحدَّ َوُهَو َجْوِفِه، ِيف َمِك ِبالسَّ يَْقِذُف َوكاَن يَراها. َمْن ِمنْها
َوماَت َفَخنََقتُْه، َحْلِقِه ِيف َصِغريٌَة َسَمَكٌة َفَوَقَفْت اْلَحذَِر؛ َواِجَب اْألَْكِل) َعَىل ِديُد الشَّ اْلِحْرُص

َفْوِرِه. ِمْن

الطَِّبيِب بَيِْت ِيف (5)

(أَْي: َوِسيَلٍة ِيف َطِويًال َوَفكَّرا اْلعاِقبَِة. ُسْوءَ َفخافا ِباْلَعَرنَْدِس، َحلَّ ما َوَزْوُجُه اْلَخيَّاُط َوَرأَى
ُجثَّتَُه يَْحِمال أَْن َعَىل َرأْيُُهما َقرَّ ثُمَّ اْلَمِضيِق). (أَْي: اْلَمأِْزِق َهذا ِمْن ِبها يَتََخلَّصاِن ِحيَلٍة)
َفنََزَلْت ِكالُهما)، نََقَرُه (أَْي: بابَُه َقَرعا الطَِّبيِب بَيَْت بََلغا ا َفَلمَّ بَيْتِِهما. ِمْن َقِريٍب َطِبيٍب إَِىل
الطَِّبيِب، َسيِِّدِك إَِىل «اْصَعِدي َزْقُزوٌق: َفقاَل يُِريداِنِه. ا َعمَّ َوَسأََلتُْهما َعُجوٌز، خاِدٌم إَِليِْهَما
َسيِِّدها، إَِىل اْلخاِدُم َفَصِعَدِت ِباْلِعالِج». ِليُْسِعَفُه اْلَمْوِت، َعَىل ًفا ُمْرشِ َمِريًضا َمَعنا أَنَّ يِه ِ َوَخربِّ

َسِمَعْت. ما َعَليِْه ْت َوَقصَّ نَْوِمِه، ِمْن َوأَيَْقَظتُْه

6



الَعَرنَْدُس

الطَِّبيِب َحرْيَُة (6)

لََّم، السُّ َوَصِعدا اْلَعَرنَْدِس، ُجثََّة َفَحَمال اْلُفْرَصَة، َهِذِه يُِضيعا أَْن َوَزْوُجُه َزْقُزوٌق ْ يََشأ َوَلْم
ُغْرَفِتِه ِمْن الطَِّبيُب َوَخَرَج بَيْتِِهما. إَِىل َعنْيِ ُمْرسِ َوعادا اْلُغْرَفِة، باِب ِمْن َقِريبًا َوَوَضعاها
واِد)، السَّ َشِديَد (أَْي: حاِلًكا الظَّالُم َوكاَن اْلِمْصباَح، تُْحِرضَ أَْن خاِدِمِه ِمْن َطَلَب ثُمَّ ًعا، ُمْرسِ
الطَِّبيُب َوأَْدَرَك لَِّم. السُّ أَْسَفِل إَِىل َفَهَوْت َعِنيَفًة، َصْدَمًة َفَصَدَمها اْلَعَرنَْدِس. ُجثََّة يََر َفَلْم
ُجثًَّة أَماَمُه يََرى الطَِّبيُب كاَد َوما اْلِمْصباِح. إِْحضاِر ِيف َع تُْرسِ أَْن خاِدَمُه َفنَاَدى َخَطأَُه،
َعِظيًما َخْوًفا (أَْي: َوَهَلًعا ُرْعبًا َقْلبُُه َ اْمتََأل َحتَّى تَتََحرَُّك)، ال ساِكنًَة (أَْي: ِبها َحراَك ال هاِمَدًة

اْلَمِريِض. ذَِلَك َهالِك ِيف َسبَبًا كاَن َعُه تََرسُّ أَنَّ َوأَيَْقَن َوَفَزًعا)،
يِِّق)، الضَّ (أَْي: اْلَحِرِج اْلَمأِْزِق َهذا ِمْن يَتََخلَُّص َوَكيَْف يَْصنَُع؟ ماذا أَْمِرِه: ِيف َوحاَر

ِلْلَهالِك؟ نَْفَسُه يَُعرَِّض ال َحتَّى
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الَعرندُس

التَّاِجِر بَيِْت ِيف (7)

َعَليْها َوَقصَّ َزْوِجِه، إَِىل َفذََهَب اْضَطَرَب)، (أَِي: َواْرتَبََك ُحْزنُُه) اْشتَدَّ (أَْي: الطَِّبيُب َجِزَع
َوإِالَّ بَيْتِنا، ِمْن اْلَمْشئُوَمِة اْلُجثَِّة َهِذِه إِْخراِج ِمْن بُدَّ «ال َلُه: َوقاَلْت َفاْضَطَربَْت َلُه. َحَدَث ما

اْلَقِبيَحِة)». (أَِي: نْعاءِ الشَّ التُّْهَمِة َهِذِه َعَىل َجزاءَنا اْلَمْوُت َوكاَن صاِحِبها، ِبَقتِْل اتُِّهْمنا
ِمْن ِلْلُخُروِج ُمْمتاَزٍة) (أَْي: باِرَعٍة ِحيَلٍة إَِىل الذَِّكيَُّة الزَّْوُج اْهتََدِت َطِويٍل تَْفِكرٍي َوبَْعَد
جاِرِهُم َسْطِح إَِىل الرَُّجِل ُجثَِّة َحْمِل َعَىل َواْلخاِدُم َوالطَِّبيُب ِهَي َفتَعاَونَْت اْلَحِرِج. اْلَمأِْزِق َهذا

آِمِننَي. بَيْتِِهْم إَِىل َوعاُدوا اْلحاِئِط إَِىل اْلُجثََّة أَْسنَُدوا َحيُْث التَّاِجِر،

َواْلَعَرنَْدِس التَّاِجِر بنَْيَ (8)

َرُجًال َفَلَمَح — ُعْرٍس َحْفَلِة إَِىل اللَّيَْلِة َهِذِه ِيف ُدِعَي َقْد َوكاَن — بَيْتِِه إَِىل التَّاِجُر عاَد َقِليٍل َوبَْعَد
اْلَغِليَظِة. ِبَعصاُه َعَليِْه ( َوانَْقضَّ نََزَل (أَْي: َوأَْهَوى إَِليِْه، َع َفأَْرسَ َمنِْزلِِه. َسْطِح َعَىل واِقًفا
ُكنُْت «َلَقْد ِبَعصاُه: بُُه يَْرضِ َوُهَو غاِضبًا، َلُه َفقاَل َمْخَزنِِه، ِمْن َق ِليَْرسِ جاءَ ا ِلصٍّ َحِسبَُه َوَقْد
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الَعَرنَْدُس

يَتََسلَُّل الَِّذي أَنَْت ِبَك َفِإذا َمْخَزنِي، ِمْن ُق تَْرسِ الَِّتي ِهَي ِعْرٍس َوبَناِت اْلِفرياَن أَنَّ أَْحَسُب
َليَْلٍة!» ُكلَّ أََحٌد) يَراُه أَْن ُدوَن يَْحُرضُ (أَْي: ُخْفيٍَة ِيف إَِليِْه

ِبال َفرَآها التَّاِجُر، إَِليْها َع أَْرسَ َحتَّى اْألَْرِض، َعَىل تَْسُقُط) (أَْي: تَْهِوي اْلُجثَُّة كاَدِت ما
الرَُّجِل. َهذا َقتِْل ِيف بَُب السَّ ِهَي َعصاُه أَنَّ َوَحِسَب َخْوًفا)، (أَْي: ذُْعًرا َقْلبُُه َ َفاْمتََأل َحراٍك.

َصنََع. ما َجزاءَ ِباْلَهالِك َوأَيَْقَن فاْرتَبََك

التَّاِجِر ِحيَلُة (9)

َظْهِرِه، َعَىل يَْحِمَلُه أَْن إِالَّ أَماَمُه يَِجْد َفَلْم اْلَمأِْزِق، َهذا ِمْن ِبها يَتََخلَُّص ِحيَلٍة ِيف التَّاِجُر َفَفكََّر
َوتَْرتِيِبها)، تَْدِبريِها (أَْي: ُخطَِّتِه تَنِْفيِذ ِيف َع َفأَْرسَ اْلَفْجُر. يَْطلَُع أَْن َقبَْل ُجثَِّتِه ِمْن َويَتََخلََّص
يَكاُد ال َوُهَو بَيْتِِه، إَِىل َوعاَد كَّاِن، الدُّ حاِئِط إَِىل أَْسنََدُه ثُمَّ بَيْتِِه. ِمْن َقِريٍب ُدكَّاٍن إَِىل َوَحَمَلُه

ِبنَجاِتِه. ُق يَُصدِّ
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الَعرندُس

َواْلَعَرنَْدِس اْلُمَؤذِِّن بنَْيَ (10)

— بَيْتِِه ِمْن اْلُمَؤذُِّن َخَرَج َقِليٍل َوبَْعَد اْلَكِبرِي. اْلَمِدينَِة َمْسِجِد ِمْن َقِريبًا كَّاُن الدُّ َهذا َوكاَن
يَْوٍم. ُكلِّ ِيف َكعاَدِتِه اْلَفْجِر أَذاَن ِليَُؤذَِّن — اْلَمْسِجِد ِمَن َقِليَلٍة ُخَطواٍت بُْعِد َعَىل َوُهَو

َعَليِْه. اْلَعَرنَْدِس ِجْسُم َفاْرتََمى َقَدَمُه، َوداَس اْلَعَرنَْدَس. يََر َفَلْم ، اْلبََرصِ َضِعيَف َوكاَن
ِبالنَّاِس يَْستَِغيُث َوصاَح َوَلْكًما، بًا َرضْ َعَليِْه َفانْهاَل ِبِه، يَْفِتَك أَْن يُِريُد ا ِلصٍّ أَنَّ إَِليِْه َفُخيَِّل
ُجثًَّة َفَرآُه ِباْلَعَرنَْدِس، َوأَْمَسَك ، ِطيُّ ْ الرشُّ إَِليِْه َع َفأَْرسَ الطَِّريِق). َعساِكِر (أَْي: َطِة ْ َوالرشُّ
الطَِّريِق َعساِكِر َوَمْرَكِز َطِة ْ الرشُّ داِر (أَْي: اْلَمْخَفِر إَِىل َوساَقُه اْلُمَؤذِِّن، َعَىل َفَقبََض هاِمَدًة؛

اْألَْمِن). َوُضبَّاِط

ِد اْلَجالَّ يََدِي بنَْيَ (11)

َوذاَع اْلَعَرنَْدَس. َقتِْلِه َعَىل َلُه َجزاءً ِبَصْلِبِه َفأََمَر اْلقاِيض، َعَىل أَْمُرُه ُعِرَض باُح الصَّ جاءَ ا َوَلمَّ
اْلِمْسِكنِي. اْلُمَؤذِِّن َصْلَب ِليُشاِهُدوا َمكاٍن ُكلِّ ِمْن النَّاُس َفأَْقبََل اْلَمِدينَِة، أَنْحاءِ ِيف اْلَخَربُ
ْجِن، السِّ ِمَن اْلُمَؤذِِّن ِبِإْحضاِر اْلقاِيض َوأََمَر اْلِمْشنََقِة، أَماَم َطِة ْ الرشُّ َوِرجاُل اْلقاِيض َوَوَقَف
ِفيِه َوصاَح ِد، اْلَجالَّ إَِىل التَّاِجُر َع َفأَْرسَ ُعنُِقِه، ِيف اْلَحبَْل َوَوَضُعوا — اْلحاِل ِيف — وُه َفأَْحَرضُ
َفال اْلقاِتُل. َوْحِدي أَنا بَْل أََحًدا، يَْقتُْل َلْم اْلُمَؤذَِّن َهذا َفِإنَّ الرَُّجُل؛ أَيُّها ْل «تََمهَّ َصْوتِِه: ِبأَْعَىل

اْلُمِيسءِ!» ِبذَنِْب اْلَربِيءَ تَأُْخذُوا
آِخِرها، إَِىل لِها أَوَّ ِمْن اْلَعَرنَْدِس َمَع ِتِه ِبِقصَّ َفأَْخَربَُه اْألَْمِر، َحِقيَقِة َعْن اْلقاِيض َفَسأََلُه

اْلَمْسِجِد. ِمَن َقِريبًا َوَوَضَعها ُجثَّتَُه َحَمَل ثُمَّ ِبَعصاُه، َقتََلُه َوَكيَْف

10



الَعَرنَْدُس

َحَكَم (أَْي: اْلُمَؤذِِّن َوتَْربِئَِة ِبَصْلِبِه أَْمَرُه َوأَْصَدَر التَّاِجُر، قاَل ما ِة ِبِصحَّ اْلقاِيض َفاْقتَنََع
الذَّنِْب). ِمَن َوتَْخِليِصِه ِبَرباءَِتِه

الطَِّبيُب. إَِليِْه َع أَْرسَ َحتَّى ِبَصْلِبِه، َويَُهمُّ التَّاِجِر ُعنُِق ِيف اْلَحبَْل يََضُع ُد اْلَجالَّ كاَد َوما
أَْن اْحذَْر) (أَْي: «َحذاِر ِد: اْلَجالَّ ِيف َفصاَح ِبذَنِْبِه، التَّاِجُر يُْؤَخذَ أَْن َضِمريُُه َعَليِْه أَبَى َوَقْد

َغرْيِي». أََحٌد الرَُّجَل َهذا يَْقتُْل َوَلْم بَِريءٌ، َفُهَو التَّاِجَر، تَْقتَُل
ُعنُِق ِيف اْلَحبَْل يََضُع ُد اْلَجالَّ كاَد َوما ِبَصْلِبِه. َفأََمَر تَُه، ِقصَّ اْلقاِيض َعَىل َقصَّ ثُمَّ
َوإِنَّما بَِريءٌ، الرَُّجُل «َهذا قاِئًال: َوصاَح اْلَخيَّاُط، إَِليِْه َع أَْرسَ َحتَّى ِبَصْلِبِه، َويَُهمُّ الطَِّبيِب،

اْلقاِتُل». َوْحِدَي أَنا
أَْن ِف) التََّرصُّ َوُحْسِن اْلِحْكَمِة ِمَن (أَْي: اْلَحْزِم ِمَن َفَرأَى تََه، ِقصَّ اْلقاِيض َعَىل َقصَّ ثُمَّ

َقِليًال. ُحْكَمُه َر) يَُؤخِّ (أَْي: يُْرِجئَ

ْلطاِن السُّ َدْهَشُة (12)

َوَرَفَع َرأَى. ما َغرابَِة ِمْن َوَدِهَش َواْلَخيَّاِط، َوالطَِّبيِب التَّاِجِر َشجاَعِة ِمْن اْلقاِيض َوَعِجَب
إَِىل َوَطَلَب — َوِزيُرُه َوَمَعُه — ِبنَْفِسِه َوَحَرضَ ِمنْها، َدْهَشتُُه ْت َفاْشتَدَّ ْلطاِن، السُّ إَِىل تَُهْم ِقصَّ

َلُهْم. َحَدَث ما ِبُكلِّ َفأَْخَربُوُه اْلَعِجيبََة، تَُهْم ِقصَّ َعَليِْه وا يَُقصُّ أَْن اْلُمتََّهِمنَي
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اْلَوِزيِر ذَكاءُ (13)

وا أَْحَرضُ ا َفَلمَّ اْألَْحَدَب؟» َهذا أََرى أَْن َمْوالَي ِيل «أَيَأْذَُن َلُه: َوقاَل ْلطاِن، السُّ إَِىل اْلَوِزيُر َفاْلتََفَت
اْلَعِجيِب «ِمَن ُمبْتَِسًما: ْلطاِن ِللسُّ قاَل ثُمَّ َوْجِهِه، ِيف النََّظَر َق) َدقَّ (أَْي: أَنَْعَم أَماَمُه، اْلَعَرنَْدَس
يَِدِه) ِبَقبَْضِة (أَْي: ِه َكفِّ ِبُجْمِع َظْهِرِه َعَىل َلَكَمُه ثُمَّ اْآلَن!» إَِىل َحيٍّا يَزاُل ال الرَُّجَل َهذا أَنَّ

َفْوِرِه. ِمْن َوأَفاَق َحْلِقِه، ِمْن َمَكُة السَّ َفَقَفَزِت َقِويًَّة، َلْكَمًة

ِة اْلِقصَّ خاِتَمُة

ِلُكلٍّ َفأََمَر َوَوفاِئِهْم، اْلُمتََّهِمنَي ِبَشجاَعِة َوأُْعِجَب ارَِّة، السَّ اْلخاِتَمِة ِبَهِذِه ْلطاُن السُّ َفابْتََهَج
اْلَعَرنَْدَس َواتََّخذَ ِصفاِتِه)، َوَكَرِم نَْفِسِه ِطيِب (أَْي: َوُمُروءَِتِه ِصْدِقِه َعَىل َكِبريٍَة ِبُمكاَفأٍَة ِمنُْهْم

اْليَْوِم. ذَِلَك ُمنْذُ َلُه َوُمساِمًرا) ثًا ُمَحدِّ (أَْي: نَِديًما
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محفوظات

اِدِس السَّ اْلعاِم ِيف

اْل��ِك��ت��اب��ا — اْآلَن — ُ أَْق��َرأ أَنِّ��ي َغ��يْ��َر َص��ِغ��ي��ًرا، — َولَّ��ى الَّ��ِذي اْل��ع��اِم ِف��ي — ُك��نْ��ُت
َص��واب��ا — يُ��ْم��َل��ى م��ا — أَْك��تُ��ُب َوَك��ذا ِف��ي��ِه، أُْخ��ِط��ئُ ال ، اْل��َع��دَّ َوأُِج��ي��ُد
��ي أُمِّ ُرْك��بَ��ِة َع��َل��ى ، ��نِّ ال��سِّ ض��اِح��َك إِالَّ — بَ��يْ��ِت��َي ِف��ي — أَْج��ِل��ُس ال ُك��نْ��ُت
ِع��ْل��ِم��ي — اْآلَن — زاَد ��اِدِس، ال��سَّ ِف��ي ِص��ْرُت ��ا َف��َل��مَّ أَْع��واِم��ي، خ��اِم��ِس ِف��ي ُك��نْ��ُت
نَ��ه��اْر ُك��لِّ ِف��ي َدْرِس��َي ح��اِف��ًظ��ا َم��ْدَرَس��ِت��ى إَِل��ى — اْل��يَ��ْوَم — أَذَْه��ُب
َف��خ��اْر ِم��ْن َح��ْس��ِب��ي َوْه��َو ِب��اْج��ِت��ه��اِدي، ش��اِه��َدًة ُج��ْع��بَ��ِت��ي، َظ��ْه��ِري: َف��ْوَق
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