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ميحرلانمحرلاهللامسب
}اٍّيِسْنَماًيَْسنُتُْنكَواَذَهَلَْبقُّتِميَِنْتَيلَاي...{
)23(ميرمةروس-ميركلانآرقلا
سمشلاتحتتلمُعيتلالامعألاَّلكُتيأر
حيرضبقولطابلكلااذإف
ةعماجلارفس-لوألاحاحصإلا



)1(
وينابلايفخبطملانيكسبحبذلا
.اهباوبأتدصوأدقدادغبةحرشم.ليللافصتنمتزواجتدقنآلاةعاسلا
يتلاةقطنملا.ريفخلاسراحلاوهدعاسمورفخلابيبطلاىوسكانهسيل
اهلكدادغبولب،اهطيحتيتلاةقزألاو،اهيلإةيدؤملاعراوشلاو،ةحرشملااهيف
.مالظلايفةقراغ
،مدآسراحلاماق،رمقلااهئامسنمىفتخايتلاةملظملاةليللاهذهيف
يفةلفقملاباوبألانمدكأتف،ةيليللاهتلوجب،هتفرغىلإيوؤينألبق
ءابطألاةيقبونييرادإلانيفظوملافرغثيحلوألاويضرألانيقباطلا

دقدعاسملاضرمملاورفخلابيبطلانأنمدكأتو،نيدعاسملانيضرمملاو
.امان
ءاهنإلهعفدييفخسجاهةمثف،ةليللاهتداعريغىلعناكمدآريفخلا

،يضرألاتحتقباطلايفهتفرغىلإهجوتلاو،ةيدايتعالاةيليللاهتلوج
.دادغبطسويقرشلابابلانمًاراهناهارتشايتلاةجمدملاصارقألاةدهاشمل
فلأتيوهف،يرادإلاويفيظولامادختساللًاقباطسيليضرألاتحتقباطلا

ةفرغدجوتتارمملاهذهدحأيف.ةغرافوةعطاقتمةليوطتارممنم
ظفحتيتلاةريبكلاةعاقلا،حيرشتلاةعاقعقتهسفنرمملايفو،مدآسراحلا
تاجالثلادجوتىرخألاتارمملايف.اهحيرشتلجأنمةديدجلاثثجلااهيف
ضارغألةيموكحلاتاهجلامزلتيتلاوأ،ةلوهجملاثثجلااهيفظفحتيتلا
.قيقحتلا
،ةيبنجألامالفألا،ةديدجلامالفألابهدّوزييذلاعئابلاهعنقأمويلااذهراهن
يفدجوةيقيقححبذةيلمعنعًايليجستًامليفدهاشينأ،ةيسنجلامالفألاو
هبيرستّمتروصملامليفلا.هلةطرشلاتاوقةمهادمرثإبئانتيب
ةيموكحلاتايصخشلاضعبلبقنم)يديفيد(صرقىلعًاخسنتسم
.ةعراصتملا
نأديريهنأبرعشيةرملوأل.ّيفخقلقبرعشيمدآريفخلاسراحلا
مالفأءارشلبهذاّملكناك.يسنجلامليفلالبقحبذلامليفدهاشي

هدّوزي،بعرمالفأوأ،ةيخيرات،ةيدنهً◌امالفأنوكتامًابلاغيتلاو،ةديدج
مالفألابأدبيهنإفهسفنىلإولخيامدنعو.ةيسنجمالفأنمهيدلامبعئابلا
.ةديدجلامالفألانمًايأدهاشيكلذدعبو،ةيسنجلا

يليجستلاصرقلااذهةدهاشمديرياذاملو،ةليللاقلقوهاذامليرديال
يفخفوخبةبوشمةيلخادةبغركانه؟يسنجلامليفلالبقيعقاولا



.صرقلاكلذةدهاشملهعفدتهقامعأيفحضتتملةضماغةلئسأو
رظنيوهوةبهربَّسحأيضرألاتحتقباطلاىلإمدآسراحلاطبهامدنع
.ةحرشملايفسراحكهلمعمايألوأّركذت،ةعطاقتملاوةيلاخلاتارمملاىلإ
بابحتفيوهوكبتراو،هدراطينمكانهنأكوهتفرغوحنهوطخلجعتسا

.حاتفملابهتفرغ
ةريغصلاةفرغلاحمالمتحضتا.يئابرهكلارايتلارزىلعطغضوهتفرغلخد
اهمدختسييتلاةيدلجلاةفوصلاىلعسلج.ةشيعملاومانمللهلتحنميتلا
ليغشتزاهجءاضأفلورتنوكتوميرلاىلعطغضمثً،اضيأمونللريرسك
ثبلارايتخاىلإريشتءاقرزلاةشاشلاتأدبامك)يديفيد(ـلاصارقأ
.جمدملاصرقلاهاجتابمدآطغضف،جمدملاصرقلاوأينويزفلتلا
ةيلمععئاقولجسييذلاجمدملاصرقلاعضيوهو،شعترتهعباصأتناك
يتلامهسلاةراشإىلعطغض.ليغشتلازاهجنمهعضوميفةيقيقححبذ
.ةشاشلاىلعرهظتةروصلاتأدبفليغشتلاينعت
،صصختمريغصخشلبقنموةيداعويديفاريماكبّمتدقريوصتلاناك
رمألافكلذمغربنكل،ناكملايفيئاوشعلكشبلقنتتوًاريثككرحتتيهف
.ناسنإحبذةيلمعلقيثوتامنإوًايئامنيسًامليفسيلهتمرب

روعذمهجولا.ليلقبرثكأوأةرشعةنماثلايفىتفهجوودبيةروصلايف
ةشاشلاىلعرهظً.ايعيبطودبينألواحيىتفلانكل،ةِقلقتارظنلاو
ةهجلايفامنيب،ةهجىلعناسلجينانثا،روصملابناجىلإصاخشأةعبرأ
عيمجلا.رخآباشهفلخو،ةريبكخبطمنيكسهدييفوفقيثلاثىرخألا

.روعذملاىتفلاءانثتسابرمعلانمنيثالثلانوزواجتيال
يتلاوةطيسبلاهحمالموةثرلاهسبالمبةفرغلاطسويفسلجيروعذملاىتفلا
نورخآلا.دادغبةمصاعلايفةريقفلاةيبعشلاقطانملليمتنيهنأىلإريشت
.ناولألاةتوافتمةفيفختالينافوزنيجتانولطنبنودترياوناك
؟كمساام-
.يداه-
؟كرمعمك-
.يرمعمكفرعأال-
.مهتاكحضىلاعتت
؟كرمعمكفرعتالفيك-
.يرمعوهمكفرعأالميظعلاهللاو-
؟كرمعوهمكفرعتالنألوقعملانمأ-



:هوقدصينألسوتيهنأكوةرسكنمةربنبىتفلالاقف
.طبضلابيرمعوهمكفرعأال،ءايبنألاو،ميظعلاهللاو-
؟تنأفصيأيف،نيز-
.يئادتبالاسماخلافصلايفتنكامنيحةسردملاتكرتانأ-
يكمهتقثبسكينأىسعةيوفعلكبةباجإلالواحيوًاعيطمىتفلاناك
.هحارساوقلطيوهنعاوفعي
؟بتكتوأرقتتنأينعي-
.أرقأ-
؟انتقطنميفلعفتاذامو-
اهنميمأعنصتلءانبلانكامأنمتنمسإلاسايكأاياقبعمجأ،بساكانأ-
.اهعيبنمشيعنو،تاوارضخلايعئابلةريغصًاسايكأ
.بذكتتنأ-

:رخآهمتشو،نيسلاجلانابشلادحأهيفخرص
.يدهملاشيجلًاسسجتمتئجتنأ؟انيلعبذكت..لاعنلانبا-
.يدهملاشيجفرعأالو..بذكأالانأهللاو-
ةوقبهرعشًانيكسهديبكسمييذلاَّدشو،نيفقاولادحأهسفرفلخلانم
ً:اددهمهللوقيوهوهقنعنمنيكسلاًابرقم
،سسجتتنملو،انتقطنميفلعفتاذامو،تنأنمانللقتملاذإ-

؟تمهفأ،كحارسقلطنسانعمتنواعتاذإو،كحبذنس
..تمهف-
؟انتقطنملتيتأَِملًاذإانللق-
اهيفظفحييتلاسايكألاعمجلتيتأ،مكلتلقامك،ميظعلاهللاو-
.تنمسإلا
؟ىرخأقطانمدجوتالأ،انتقطنملتيتأاذاملو-
يفرودأانأ؟تاونسذنمسايكألاةعانصءارونمشيعننحن..دجوت-
دوجوينعيءانبكانهناكاذإهنأل،نارمعوءانباهيفيتلاةينغلاقطانملا
اذهل،هؤانبمتيتيبنمرثكأمكتقطنميفتدجودقو،تنمسإلاسايكأ
.مكتقطنميفانأ
.ةأرماكعميتأتًانايحأ.كدحوتسلكنكل-
.تنمسإلاسايكأنمنكممددعربكأعمجنلًانايحأيعميتأت،يمأاهنإ-
ً:ارخاسمهدحألاقف
.يدهملاشيجلسسجتتًاضيأكمأنأينعياذه-



.يدهملاشيجفرعنالهللاو-
هترخؤمىلع،نيكسلالماحبناجىلإفقييذلا،رخآلاباشلاهسفرف
:هيفخرصيوهوهرهظو
.فرتعا..ريقح-
؟ءيشيأنعوءيشيأبفرتعأ-
:مستبيوهونيسلاجلادحأهللاقف
.كحارسقلطنسوانيلعسسجتتتنككنأويدهملاشيجنمكنأفرتعا-

:لاقمث،ةظحلروعذملاىتفلاتمص
؟يحارسنوقلطتتفرتعااذإينعي-
.كحارسقلطنًاعبط-
؟لوقأاذام..فرتعانأّيلعاذام..نيز-
.يدهملاشيجنمكنإلق-
.هفرعأالويدهملاشيجنمتسلينكل-
:هسأرةرخؤمىلعهبرضيوهونيكسلالماحهللاقف
؟انهنمًاملاسجرختنأديرتالتنأينعي-
انأو،يدهملاشيجنمينإلوقأوفرتعأنأيننوديرتمكنكل،ديرأ-
.كلذكُتسل
.انهنمًاملاسجرختنأديرتالتنأ،نذإ-
؟يحارسنوقلطتسيدهملاشيجنمينإتلقوتبذكولينعي-
.معن-
.مكلهلوقأسولوقأنأّيلعاذاميلاولوق..نيز-
.يدهملاشيجنمكنإلق-
.يدهملا..شيج..نمانأ..أ..أ-
.انيلعسسجتتلتئجتنأو-
.مكيلعسسجتألتئجامهللاوسب...مكيلعسسجتألتئجانأو-
وهوههجوروصتاريماكلاتناكاذكه.نيسلاجلاىلإنيكسلالماحرظن
:لوقي
اذه،انيلعسسجتيهنأويدهملاشيجنمهنأبهفارتعاىلعانلصحنآلا-
.صاصقلاهيلعَّلحينعي

:لاقيذلا،سلاجلاباشلاهجوىلإاريماكلالقتنتنألبقُتوصلاعمُس
.صاصقلاهيلعَّلح..هللاةكربىلع-
.ناكمللوثدحللٍفاوٍليجستنع،ريوصتلاةيئادبمغرب،اريماكلاتفشك



ىلإهالحسو،هيعارذنمروعذملاباشلااذخأونيدوجوملانمنانثابرتقا
،)وينابلا(ضوحلاةفاحدنعهيتبكرىلعسولجلاىلعهاربجأو،مامحلاةفرغ
.امهطسوتيلنيكسلالماحبرتقاامنيب،هيعارذبنيكسممالظو
يفو،ةدورببًاملستسمناك.حبُذتساهنأفرعتةجعنلثمًاروعذمىتفلاناك
ىفُعينألمأيناكهنأكو،لسوتلانمةفاثكويناسنإبعرهينيعقامعأ

.هحبذلنوأيهتياوناكمهنأمغرب،هنع
:لوقيومستبيناكيذلانيكسلالماحهجوىلإاريماكلاتلقتنا
.هللاةكربىلع-

امنيب،ضوحلاةفاحهاجتابروعذملاىتفلاىلعنانثالاطغضءانثألاهذهيف
نيكسلالماحكسمأةظحللاكلتيف.ةيدارإالةمواقميدبيوهناك
َّرمامنيب،ةوقبىلعألاىلإروعذملاىتفلاسأرًابحاسةيمامأرعشةلصخب
.طئاحلاًاثولمةوقبمدلارفن.هايإًاحباذ،هقنعىلعةريبكلاهنيكسلصن
،تابثوةوقبامهيلعضوبقملاهيفتكّزهيوهيلجربسفريحيبذلاىتفلاناك
نيكسلالماحِفتكيمل.ضوحلاألميلةرازغبهقنعنمرفنيمدلاامنيب
.قمعبقنعلاعطقيذخأذإ،كلذب
.هدسجيفدمهتتذخأةايحلاةوذجنكل،هيفتككرحيحيبذلاىتفلاناك
هترجنحربعهسفنتتوصاريماكلاتلقنامنيب،هنمرفنيمدلاناك
رخآقوذتتوسفنرخآعدوتيهوةحيبذلاةرقبلاسفنتلثمةعوطقملا

.ءاوهللمعط
ىلعىلعألاهعذجبًاينحنمناباشلاهكرتهسافنأرخآحيبذلاقلطأنأدعب

دلجلانمليلقءيشبةطبترمةعوطقملاهسأرتلدتامنيب،ضوحلاةفاح
.هدسجةيقبب
حسميوهونيكسلالماحتروصثيحيئاوشعلكشبلقنتتاريماكلاتذخأ
ريغةحرمتاوصأتلجسامك،مستبيوهو،ةيحضلاصيمقبهنيكسلصن
.ثبلاعطقنامثةفرغلافقسريوصتلاريماكلاتلقتنا.ةحضاو
ّللبدقهنأفرعف،هيذخفنيبللببّسحأ.بعرلابمدآسراحلارعش

بابلاقلغأفيدارإاللكشبوًابوعرمضهن.يردينأنودًاليلقهلاورس
.لاثمتلاكًانكاسةيدلجلاةفوصلاىلعًاسلاجداعمث،حاتفملاب
ىلوألايناوثلاو،ةيحضلاقنعنيكسلالصنَّسميتلاةظحللابٍناوثلرّكف
كلتيفىتفلاروعشوىتفلاقنعلصنلاّقشامنيححبذلاةيلمعنم
نأىلإقئاقدهتومقرغتساامنإو،ةرشابمتميملهنأواميسال،تاظحللا
.همدفزن



ثثج.ةهوشملاثثجلاتارشعىأرهنأو،ةحرشميفلمعيهنأحيحص
تعلقوأتئُقفنويعبثثج.فارطألاةعوطقمثثج.سوؤرلاةعوطقم
ليمازأبمجامجلاةبوقثموأقراطملابةمشهممجامجبثثج.اهرجاحمنم
ثثج.ةقورحمثثج.ناذآلاةعوطقمثثج.ناسللاةعوطقمثثج.ةداح
اياقب.راهنألانمتلشتنادقةفلاتثثج.تمدُعأمثنمواهبيذعتّمت
نييراحتنالاوأةخخفملاتارايسلاراجفنانكامأنمتململةيرشبداسجأ
لب،لتقةيلمعَريملهنكل،ةريبكلاةعاقلايفًايموياهاريثثج.نييمالسإلا

.طقيحناسنإحبذ
رعش.كلتةدماجلاهتسلجيفوهوهيلعَّرمتقولانممكيرديال
فاحللااٍّدامةيدلجلاةفوصلاىلعىقلتسا.هسفنىلعروكتلايفةبغرب
رعشيناك.ًءاضمحابصملاكرتهنكل،هدسجىلعاهفرطدنعناكيذلا
ً.ايدارإالفجتريناك.مونلاىلعهسفنربجأوفاحللابهسأرّىطغ.دربلاب
رونلاأفطأفةأجفماقهنكل،عضولاكلذىلعًاددمتمتاظحلليقب
فاحللابهسأروهدسجّىطغنأدعبًايقلتسمةفوصلاىلإداعويئابرهكلا
.ةيناث
فقسىلإقدحوهينيعحتف.ةرمنمرثكأظقيتساً.اريثكهمونيفّبلقت
ىلإةدوعلالواح.طقفاهالتاموحبذلاةظحلركذتسا.ةملظملاةفرغلا
يفطقسفيكيرديال.مونلاىوسءيشيفركفيالةرتفلظ.مونلا

.مونلاةيواه



)2(
نورخآلا

هنأالإ،رمعلانمنيرشعلاوةيناثلاغلبيمدآسراحلانأنممغرلاىلع
نأالإةيداعهحمالمنأنممغرلابو،تاونسبكلذنمربكأرظانللودبي

ناك.ةدّقتملاةرظنلاونيتعساولانينيعلااميسال،رظنللةتفلمتناكهتيصخش
متهينكيمل.ةماقلاليوط،رعشلاّثك،دسجلالحان،هجولابحاش
امهقوفيدتري،َرمحأًاصيمقوَدوسأًانولطنبًامئادُسبلي.يجراخلاهرهظمب
ناكملاىلإبستنيهنأبهزيميلهيتبكرىلإلصينوللاقرزأًاليوطًاصيمق
ً.اقينأودبيهمادنهةطاسبمغربهنكل،هيفنكسيولمعييذلا
ةحئارو،ةخسفتملاثثجلاةحئار،ةنتن،ةهيركةحئارًامئادهنمثعبنتتناك
يتلاةحرشملايفهلمعلالخنمهبايثبتقلعامبريتلا،ةمقعملاةيودألا
مغرلاب.رارمتسابتامقعملاهمادختسالالخنمو،هتقومظعماهيفيضقي
.رهشأذنمالإهبقصتلتملةحئارلاهذهنأنم

يفهلمعةيادبذنمهنمحوفتتناكةمقعملاداوملاةحئارنأحيحص
ةتسرهشأذنمالإهبقصتلتملةخسفتملاثثجلاةحئارنكل،ةحرشملا
يفنيلماعلالكنأل،هفلأو،كلذيسنهنكل،ةيادبلايفرمألاهقياضً.ابيرقت
.ةمقعملاداوملاوةخسفتملاثثجلاةحئار،ةحئارلاهذهمهنمثعبنتةحرشملا
اذإالإً،اتاتبدحأعمثدحتيالً،اتومص،نهذلالوغشمًً◌امئادودبيناك
ةباجإلانأكوودبيناكلب،ديدشباضتقاببيجيناكاهنيحىتحو،لئُس
روعشلاىلإلئاسلاعفديامم،لاؤسلابهدهطضيلئاسلانأوأهبّذعت
.بنذلابامبروةقفشلاب

نمةريخألاةنسلايفوهوةساردلانععطقنادقف،هتساردمدآلصاويمل
لقنتللرطضا.همأعمًاديحويقبوهدلاويفوتنأدعب،ةيوناثلاةلحرملا
،رابيفًايقاس،معطميفًالماع،ءانبلايفًالماع،ةفلتخمنهموفرِحنيب

يتلا،ةحرشملاسراحةفيظوهلهيبألبيرقدجوًاريخأو،ةيانبيفًاسراح
ةرادإىدلطسوتذإ،دعاقتلاىلإةلاحإلارثآهنكل،اهلًاسراحوهناك
هتوقجوأيفباشو،ملعتموهواميسالهناكممدآلوبقلةحرشملا
.هنعًالدبةحرشمللًاسراحهنيعتىلعاوقفاوف،ةيدسجلا
يهيتلاهمأديحووهف،تاوخأوأةوخأيأمدآسراحلاىدلسيل
اذهىتحو،روذجالبوةعوطقم،ءارحصيفةرجشاهنأكوةديحواهرودب
ديحوناك،ديعبنمهيبألبرقيهنإف،ةفيظولاهذههلدجويذلالجرلا

سراحلاناكدقل.روذجالبونيديحوامهرودباناكنيذللاً،اضيأهيدلاو



.روذجالب،ةلوهجمةرجشنمتطقسةلمهمةقرومدآ
،ةيفسلفلابتكلاةءارقيفقمعتيهنكل،ءيشلكأرقي،مهنبأرقيمدآناك
تقّمعت.تاراضحلاخيراتو،لامجلاملعبمتهتيتلابتكلاو،مجرتملارعشلاو
نعضِّوعينأكلذبدارأهنأكو،ةساردلانععطقنانأدعبتاءارقلاهذه
،اهيفةءارقلاداجأو،ةيزيلكنإلاةغللاملعتهنإلب،ةساردللهلامكإمدع
ةدودسمتناكاهلكبوردلانكل.هسفنةغايصديعينأدارأكلذبهنأكو
.اهرخآىلعةيديدحلااهتباوبهلتحتفيتلاةحرشملابردالإ،ههجويف
عراشىلإبهذيناك،بتارلامالتسادعبةعمجلوأراهنيفو،رهشلك
ةصصختملاةينفلاتالجملاوةينيدلاوةيفسلفلابتكلاوتاياورلايرتشيليبنتملا

)فوسليفلا(بقلهحنماماذهو،تالثمملاونيلثمملاةصاخوريهاشملاةعباتمب
ناك.مارتحالاوأةيرخسلابابنمءاوسةحرشملالامعويفظومنيب
تالجملاهنمنوريعتسيةحرشملايفةيليللامهتبوانمءانثأءابطألامظعم
نممغرلاىلعو.هعمنوحزميوًاضيأهنولماجياوناكاذلرجضللًادرطةينفلا
نإف،رهشأذنمريرحتلاةحاسويبنتملاعراشىلإباهذلانععطقناهنأ

.ةجمدملامالفألاصارقأوتالجملاوبتكلابةئيلمهتفرغ
.همهفيدحأالوديحوهنأبداحروعشبوةيوقةيلخادةلزعبّسحيناك
كلذادعاملكو،رهوجلاوهف،مهملاوهيلخادلاناسنإلاملاعنأبنمؤي
ةقالعلاىتحولبلمعلاتاقالعوةيعامتجالاتاقالعلا.روشقلاالإسيل
ناكامك،ناسنإلاف،يناسنإلادوجولابطيحتيتلاةرشقلاالإتسيلةيجوزلا
ةلواحميهيرشبلالصاوتلاةيناكمإنإو،لاوحألالكيفديحو،دقتعي
ىلعليلدلاالإسيلعمتجملانأو،ديحو،بوعرمنئاكناسنإلاف،ةسئاي
.ةدحولانمبورهللدرفلاناسنإلاةلواحم
يفنيفظوملالكفاخي.هقامعأيفسانلافاخي.هتاذىلعًاعقوقتمناك
مهنأنممغرلاب،بناجألادونجلافاخي.نييرادإلاوءابطألافاخي.ةحرشملا
ةرطيسلاطاقندنعمهبرمينيذلانييقارعلادونجلاضعبنمًابيذهترثكأ
هسفنسحي.عراوشلايفةلباسلاتارظنفاخيناكً.انايحأاهنمربعييتلا
.هتاذىلععقوقتييذلا،ذفنقلانمبيرقهنأًانايحأ
صارقألاعئابوه،ءايحألانيبنم،هنمفاخياليذلاديحولاناسنإلا
ءاقدصألامهف،ىتوملاثثج،ىتوملاامأ.مالفألاهنميرتشييذلاةجمدملا
ةايحلازجاحاوربعمهنألمهمرتحيو،هعمفطاعتيولبمهفاخيالنيذلا

قافشإلابّسحيناكلب،ملألابروعشالثيحىرخألاةقطنملايفاولخدو
امةثجلوصودنعةحرشملاىلعنودفاوتيمهارينيذلامهلهأىلع



اوزواجتمهتبحأنأبنوكرديالمهنألمهيلعقفشي.نيحئانوأنيكابتم
ملألاقمعىريهنألًاضيأمهيلعقفشيو،ايندلاهذهيفملألاوةاناعملا

.لهألاءالؤههيناعييذلانادقفلاو
ةعاقىلإلخديل،ذفنقلاك،هتفرغنملسنيناكليللافصتنمدعبً،انايحأ
نم،رظنملاةعاشبتناكامهم،ةبهروأفوخالبثثجلالمأتيفحيرشتلا

ثثجلاكلتًادجةليلق.ةصقانوأةهوشميتأتثثجلانمريثكلانإثيح
يفةيحصبابسألوأىفشتسملايفاوتامامإاهباحصأنألةلماكودبتيتلا
.مهتويب
امةثجبنوتأيامنيحف،ثثجلاضعبعمةصاختاقالعهيدللكشتتتناك
نماهجارخإنيحلاهعضوعبتتيهنإفاهعمفطاعتلاساسحإبرعشيو
ةعاقوأةحرشملاةعاقىلإبهذيثيحً،اضيأاهبينتعيولب،ةحرشملا
.اهعضونملدعيوأاهيطغيلوأاهاريلتاجالثلا
ةاتفةثجَّبحأةرم.تاباشلاءاسنلاثثجضعبهاجتبحلابرعشيناك
نمبلقلايفةنعطاهيقلتةجيتنتتام،رمعلانمةرشعةنماثلايفةيورق
دقف،اهلمحباوّكشاهلهأنأل،رمعلايفنيتنسباهرغصييذلااهيخأ
،ًاليلقاهنطبتخفتناوةيلاتتمرهشأةثالثلةيرهشلاةرودلااهنعتعطقنا
يأنمبرتقتملاهنأبمهلتدكأاهنأنممغرلاب،اهيفلهألاَّكشف
،ءارذعًالعفاهنأبنويعرشلاءابطألافشتكا،دعباميفً،اعبط.صخش
يفباهتلاومحرلايفتابارطضالامنإولمحنعًاجتانسيلاهنطبخافتناو
.اهنطبخافتنالىّدأامماهلخادةداعلالوزنءامدعمجتببسنيضيبملا

نانحلابًائيلمًايوقًاقشع،ةاتفلانامثجوأ،ةاتفلاكلتمدآسراحلاقشع
سانلانأبدقتعيناكهنأل،هسفنللوقيناكامكًايقيقحًاقشع،ةقفشلاو
،رخآلايفمهتاذنوبحيكلذبمهنإفًاضعبمهضعبنوبحيامنيحءايحألا

بحوهةتيملاةاتفلانامثجلهبحامنيب،هعموهنمةعتملانورظتنيو
ءيلملابحلاوهيقيقحلابحلاف،ءيشيأاهنمرظتنيالهنأليقيقح
نمتاذلاريدقتيفةغلابملاوعتملاراظتناوتابغرلالبقةقفشلاوفطاعتلاب

.رخآلالالخ
رعش،مهعمءاجرخآًامثلمًالجرواهتخأواهمأ،اهلهأضعبىأرةيادبلايف
نكيمل.ةثجلامجحرغصلالخنمرمحأيفوصرازإبىطغملانئاكلاةقرب
لمحينأببيبطلادعاسمهيفحاصامدنعالإىثنأةثجاهنأفرعي
نعرازإلافشكنااهيلعةثجلااوعضوو،نامثجلالقنلكرحتملاريرسلا

.لوهذلاببيُصأف،ةيبهذلااهتالصخنعواههجو



يلاتلابو.ليلقبماودلاةياهنلبقًارصعاهنامثجباوءاجدقةاتفلالهأناك
نامثجلاحيرشتباوموقييكيلاتلامويلاىلإءابطألاراظتنامهيلعناك
ةعاقىلإةثجلاذخأدقفاذل،ةافولاببسلوحيبطلاريرقتلاميدقتو
هنكل،اجرخوةلاقنلاىلعةثجلااكرتكانهو،بيبطلادعاسمهقفاريحيرشتلا

ليمجلااههجولمأتلو،ةاتفلاةيؤرلبهذينأيفةمراعةبغربًانوكسملظ
.لاقنلاريرسلاىلإةرايسلانمةثجلاالقننيحهآريذلانيزحلاوءيربلاو
امنيبةقرحبيكبتتناكةاتفلامأنأدجويضرألاقباطلاىلإدعصنيح
يكبتتناكاهنأنممغرلاباهيلعنِّوهتنألواحتىرخألاةأرملاتناك
ًاحضاوناك.هسفنتقولايفًابضاغوًانيزحمثلملالجرلالظامنيبً،اضيأ
نأليلاتلامويلايفةدوعلامهيلعنأبةحرشملاةرادإنماوملعدقمهنأ
.ًالصأبيبطدجويالوىهتنادقماودلا

لمع.ثثجلاةعاقثيحلفسألاقباطلايفهتفرغىلإمدآسراحلاداع
تعطقنارهشأذنمف،اذامليرديال،هنمبرشيملهنكلو،ياشلاهسفنل
ّدعيوً،ائيشهنملكأيالهنكلماعطلاّدعيناكف،برشلاولكألابهتبغر
.برشيالوياشلا

ةاتفلاةثجنمًابرتقملخد.ثثجلاةعاقىلإهجتا.هتفرغنمجرخ
.هلمأتيًافقاولظواههجونعءاطغلاحازأ.ةلاقنلاىلعةددمملا
ءطببمث.ةمئاناهنأكوودبيةاتفلاهجوناك.ةبراضتمرعاشماهنيحهتدوار
،بلقلاةيحاناهردصيفًاغيلبًاحرجىأرف،اهدسجلماكنعءاطغلاحازأ
ىلإًافتلماهبوثحازناامنيب،لماحاهنأكواهنطبلفسأخافتنالانمًائيشو
اهدسجلمأتيتاظحلللظ.نيتقسانتملانيواسلملااهيذخفنعًافشاكىلعألا
فقوجورخلابَّمهامنيحهنكلً،اضيأاههجوىطغ.هيلعءاطغلاداعأمث
.ةفرغلافقسلهايإًافشاكطقفاههجونعءاطغلاعفريلعجرمثةأجف

تيبنع)نورخآلا(همساًايبنجأًامليفمدآسراحلادهاشةليللاكلتيف
،يناتسبلاولزنملاةربدموءاسرخلااهتمداخواهيلفطعممأ،ةلئاعهنكست

طسوعقييذلاريبكلالزنملانكستًاحاورأكانهنأبمألافشتكتثيح
مهمهعيمجمدخلاواهيلفطومألانأدعباميفحضتيو،ةديعبةباغ
تيبلاتنكسيتلاحاورألامهنأبمألادقتعتتناكنيذلانأو،تاومألا
بحيوهواميسالً،اريثكمليفلاهبجعأدقل.ءايحألااهناكسىوساوسيل
هتّركذاهنأبيرغلاو.مليفلايفمألاروديِّدؤتيتلا)نامديكلوكين(ةلثمملا
تاومأنحنله:هسفنعمةظحللرّكف.امٍّدحلةليتقلاةاتفلاهجوب
ً؟العفءايحأنحنمأ،مليفلالاطبألثم،شيعتانحاورأيههذهو



يفةفرغلاتقرغفيئابرهكلاحابصملاأفطأو،ةفوصلاىلعمدآسراحلاىقلتسا
عمسةأجف.ةملظلامغربةفرغلافقسىلإًاقدحم،هينيعًاحتافلظ.مالظلا

يفقرغتسافًامامتهارمألارعيمل.كرحتيلاقنريرستوصهنأكوًاتوص
.مونلاهيتأينأىسعةفرغلافقسىلإهقيدحت
ّسحأ.هتفرغوحنهجتترمملايفتاوطخعقوعمسمثتاظحلتّرم
عمرّكف؟ةعاسلاهذهلثميفرمملايفيشميهارتنَم.فوخلانمءيشب
يذلامليفلاريثأتبامبرهليختيوهفيقيقحريغتوصلااذهنأيفهسفن

ً،ائيشفًائيشولعتتأدبوةيقيقحتاوصألا.ال.ال.مانينألبقهدهاش
.ههاجتاببرتقت،تاوطخليشملابرمتستمثًاليلقفقوتتاهنكل
يفيرسيدربلابّسحيمدآسراحلاأدبهتفرغهاجتابتاوطخلابارتقاعم
بابىلإتلصوتاوطخلانأىلإهبتناةأجف.ةيناطبلابّفتلاف،هدسج
هسأرىطغفهدسجّزهتةريرعشقبو،فوخلابرعش.ةأجفتفقوتمث،هتفرغ
.ةيناطبلاب
مالظلامغربّسحأ.بابلاضبقمىلإقدحيذخأوهينيعنعةيناطبلاعفر
هعضوىلإداعنكلً،اتوصقلطينأنودكرحتدقبابلاضبقمنأب
ملهنكللوخدلابّمهيوبابلادنعفقينمكانهنأّسحأ.يعيبطلا
نمناكاذإو؟لخديملوبابلادنعفقوتاذاملو؟هارتنَم.لخدي
؟هلحتفييكهِدانيملاذاملفةحرشملايفنيلماعلا
نكل،رمملايفًائيشفًائيشيفتختوبابلادنعنمبحسنتتاوطخلاتأدب
ثثجلاةعاقةهجنمتءاجتاوطخلانأمدآسراحلاهيلإهبتنايذلا

.هتاذهاجتالاوحنةدعتبمتهجتاو
كاكتحاتاوصأاهنأفرعفبابلاىلعًاقرطعمسيناثلامويلاحابصيف
رخأتدقهنأىلإهبتناً.اراهنفيظنتلابموقييذلاسرخألافظنملاةسنكم
.تقولااذهلبقظقيتسيوهةداعف،ًاليلقهمونيف
ةبغربّسحأذإ،ثثجلاةعاقىلإباهذلاوههنهذىلعأرطاملوأ

سرخألافظنملاىأرهتفرغنمجرخنيح.ةليتقلاةاتفلاةيؤريفةديدش
بيبطلانأفرعيوهف،ةرذحتاوطخبةعاقلاىلإهجتا.رمملاىصقأيف
تاوصألاّركذتةعاقلاىلإقيرطلايف.ةعاقلايفنآلاامهامبرهدعاسمو
ناكنإهسفنعمرمألامسحينأعطتسيمل.رمملايفًاليلاهعمسيتلا

.ةيقيقحتاوصأتناكمأمهودرجمهعمسام
هدعاسمويعرشلابيبطلاىأرثثجلاةعاقىلإمدآسراحلافلدامنيح
ةيلمعازجنأدقاناك.لماكلابةيراعتناكيتلاةاتفلاةثجدنعنافقي



هبتناامك.اهيفاهحتفّمتيتلاقطانملانمةثجلاةطايخباماقو،حيرشتلا
.خافتنالاهنعلازاهنطبلفسأنأىلإ
ىلإةثجلالقنيفدعاسينأهنمبلطىتحيعرشلابيبطلاهآرنأام
ىلعألااهئزجنمةثجلالمحوءيشبقطنينأنودمدقتف،لاقنلاريرسلا
.لاقنلاريرسلاىلعاهاعضوولفسألاءزجلادعاسملاعفرامنيب

ةقطنملاىلإوليمجلاقسانتملادسجلاكلذىلإرظنيالنأمدآعطتسيمل
:لوقيبيبطلاعمسامنيب،اهيذخفنيبديدحتلابو،اهنطبنمىلفسلا
.دحأاهعمسيملواهتءاربىلعةدكؤممهلتلسوتمك،ملعيهدحوهللا-
مهتنبانأباهلهأربخنلو،ريرقتلازجننيكةعرسبيعمَلاعت.لاحةيأىلع
مدآكرتنلو،يعمَلاعت..َلاعت.ًالماحنكتملو،ةئيربيهو،ءارذعتناك
.ءامدلانمةيضرألافظني

،هسفنعمًالوغشممدآسراحلاَيقبامنيب،هدعاسمهعبتيبيبطلاجرخ
.امهجورخلةحارلاهرمغت

رظن،ةعاقلانمهدعاسموبيبطلااهيفىفتخايتلاةظحللاكلتيف
ةثجلاتحتفةأجف.تاظحللقدحيلظ.ًالمأتمةثجلاهجوىلإمدآسراحلا

هايإةبحاسهصيمقةقاينمهتكسممث،ههجوىلإترظنوبعرباهينيع
.اهيلإ

ًاتفتلم،ةعاقلانمًابراهلورهوهصيمقةقاينعاهيديعفدوبعرلاّهلش
بابدنعفقتةاتفلاىأرف،يضرألاقباطلاهاجتابضكريوهوءارولاىلإ
.مستبتيهوةيراعثثجلاةعاق
يفحواريهنأكوّسحيناكهنكل،هتعرسىصقأبضكريمدآسراحلاناك
مهوتيوهله،يرجيامو،ىرجامبركفيناكلاحلاكلتيفوهو.هناكم
كلذنمدكأتيلو؟رثكأالسوباكدرجموهرمألانأمأهعميرجيام
راثآوةعاقلابابدنعكانهفقتةثجلا،النكل،ءارولاىلإتفلتيناك
.اهنطبواهردصىلعًاهوشمًاطخمسرتنطبلاحتفةطايخ
هيديىلعزفقيذخأ.رثعت،هدوعصعطتسيملجردلاىلإلصوامدنع
مألاتناك.ةاتفلالهأىأريضرألاقباطلاىلإلصوامدنعً.ادوعصهيلجرو
قحليذلاراعلانماهتخأةءاربلدرغزتتخألاامنيباههجومطلتوحونت
راسكنالاونزحلاحمالمضعبمغربًاحاترمادبدقفمثلملالجرلاامأ،مهب

.هتارظنيف
وثجيوهومدآسراحلاىأرفجردلاةحتفمامأنمسرخألافظنملاَّرم
سراحلارظنً.ارسفتسمهيديبهيلإراشأف،رثعتدقهنأكوملسلاتاجردىلع



،ينعبرغأهللوقيهنأكومالكيأامنودهديكرحوهبجيملوهيلإمدآ
.هعبتتنلةثجلانأنمدكأتيهنأكوجردلالفسأىلإتفلتيلظهنكل
،يرديالمدآسراحلانإفىرجامىلعةنسنمرثكأرورمنممغرلاب
ً؟امهومأةقيقحناكهآراملهطبضلاب،نآلادحل
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حيرشتلاةعاقنمتالمأت
ًاسراحهنييعتنمنيرهشدعبناكةيورقلاةاتفلاعمهلثدحام
دّوعتً.ابيرقترهشأةثالثوةنساهيفهدوجوىلعنآلاَّرمدقل.ةحرشملل

نعريبعتللمهتايلجتفلتخميفنيتيملايلاهأةيؤرىلعتقولااذهلالخ
.مهنزح
ءاوسىتوملاثثجعملماعتلايفمهيدعاسموءابطألاةقيرطىلعفّرعت
ءاضعأبنورجاتينيدعاسملاضعبنأفيكو،اهدعبمأحيرشتلاةيلمعءانثأ
يتاوللاءاسنلاضعبلةصاخ،ثثجلانماهايإنيعطقتسمً،انايحأ،ىتوملا

يهف،رابتعايأالبثثجلاعمنولماعتياوناكفيكولب،رحسلانسرامي
الباهنوعطقي،مانغألاثثجلاحاهلاح،محللانملتك،ثثجمهلةبسنلاب
ةوسقلانمعونبًانايحألب،يناسنإلافطاعتلابصاخساسحإوأروعشيأ
حتفوأءزجحيرشتيفةبوعصىقالاماذإف،قوسلايفباصقيألثم
وأًاعطقموأهايإًامشهمءزجلاكلذىلعيوهيلروطاسلاذخأيهنإفةلضع
.هلًاسراه
،نايثغبو،يقيقحبعربرعشحيرشتلاةيلمعهيفىأريتلاىلوألاةرملايف
همهفو،رشبللوةايحللهترظننإ.محللالكأيالنأررقتقولاكلذذنمو
داسجألاحيرشتةيلمعلهتيؤروً،ايمويثثجللهتادهاشمبرثأت،اهلهميوقتو
ةايحلايفلتحتتناكيتلاتايصخشلاضعبثثجلاميسال،ةيرشبلا

اللاقنلاريرسلاىلعةاقلماهاريمث،ةيموكحبصانموأةيسايسعقاوم
.محللانمةلتكدرجميهلب،ةوقالواهللوح
ناكًايأً،اصخشىأراذإراص،حيرشتلاتايلمعلوثثجللهتيؤرةرثكنمو
ىلعهنإوأ،لاقنلاريرسلاىلعًايراعهلايخنيعبهاريهنإف،صخشلاكلذ
هتمجمجنوحتفيمهنإوأ،هنطباوحتفدقمهنإوأ،حيرشتلاةبطصم
صرقلاتاذبشخلاوأديدحلاصقلمدختستيتلاةيئابرهكلاةنيكاملاب
ددحينيبجلاىلعًاطخمسردقبيبطلادعاسمنوكينأدعب،ننسملا
ةدلجعزنلمث،ًالوأسأرلاةدلجصقلداحلانيكسلاريرمتدودحهيف
مث،اهيلعدلجاميأنودبةمجمجلازربتل،دوجوملاسأرلارعشلكبسأرلا
.غامدلازربيفةمجمجلاحتفليديدحلاشاقنملامادختسامتي
يردصلاصفقلارسكيوهوبيبطلادعاسماهيفدهاشيتلاتارملارثكأام
ّقُشتفيكو،ردصلاتادوجومةيقبونيتئرلاوبلقلاجرختسيلروطاسلاب
.كانهدوجوملاءاشحألالكاهنمجرختسيونوطبلا



سكعلاىلعيهف،يداملاىنعملابسيل.مدآةايحةنهملاهذهتّرمد
ذإ،رخآبناجنمترِّمُدهتايحنكلً،اديجىوأموًايرهشًابتارهلتنمض
ةئيلمءاشحأو،يشمتفيجو،ةعشبمحللتكىوسسانلايفىريدعيمل
.ةنتنلاتالضفلاوزاربلاب
،ةمكارتملانهدلاتاقبطهلايخيفزربتىتح،نيمسلجرلرظنينأام
اذكو،ةثجلاحتفدنعدلجلاعماهخلسينأبيبطلادعاسمىلعيتلا
صفقلاحتفوهنطبقشةلوهسيفركفيهنإفًاليحنًالجرىريامنيحرمألا
نعردصلاونطبلايطغتيتلاةجزللاةجسنألاوءاشحألاىريامك،يردصلا
لاجرلاتاوهشريثيوءارعشلاهبىنغتييذلادهنلالوحتيفيكو،ءاسنلا
حتفدنعدهنلاشمكنيفيكو،ةجزلةيرطةدامنمةعشبةلتكىلإ
.سورهمنيتةرشقهنأكولوحتيوردصلا
يفتكيراصف،ءاسنلاةعجاضمبةيوقلاهتبغرهتادهاشمتدمخأدقل
ةبغرلاةيبلتللحلضفأهربتعيو،ءانمتسالافسلفيراصلب،ءانمتسالاب
لالخنموءاسنلالمجأعمتاليختلالمجأقفومتيرمألاف،ةيسنجلا
الهنأفرعيوهداسجأعميعقاولكشبلماعتتنأنود،عاضوألالمجأ
ةهيركةقيرطبردصلاةحوتفمةدرابثثجريغاهيفىرينأعيطتسي
.ةمجمجلاىوسَقبيملثيحدلجلاةعوزنمهوجوعمردصلاةمشهمو
.رخآلاميحجنمصالخلللولحلادحأو،يتاذلاءافتكالاةليسووهءانمتسالا

مومهىلعدكؤتيتلاراعشألانمو،بحلايناغأنمهسفنعمأزهيراص
نمةعطقودعيالً،ابيرقتًايمويهاريوهو،هيفةبحملاقمعوبلقلا
بيبطلاهقشييذلاو،محشلانمتاقبطبنايحألامظعميفىطغملامحللا
.دوسألامدلاضعبىوسهنمجرخيالفًانايحأ
يفركفيدعيمل.هتيرعاشوهتيسنامورو،همالحأىلعةنهملاهذهتضقدقل
يفركفيدعيملو،عومدلاوتاهآلابح.ةيقرشلاةقيرطلاىلعبحلا
.ةيعامتجالاهمالآويرشبلاعمتجملايفركفيدعيملو،ةلئاعنيوكتوجاوزلا

،اهيلإرظنلارشبلاديرياليتلاةديحولاةقيقحلاوهتوملانأنمؤيراص
.ضرألاهذهىلعتاقولخملاعشبأوهناسنإلانأو

،كرحتتةفيجىوسسيلناسنإلاف،حضاولكشبتايناحورلابنمؤيراص
.حورلا:ىمستامكوأ،ةايحلاةمسنيفزغللانكل

.هحوريهناسنإلايفةيقيقحلاةمسلانأنمدكأت.حورلايفركفيراص
نمعشبلادسجلااذهىوسناسنإلانمىقبيالحورلارداغتنيح
.لخادلا



ءالؤهله.مهيدعاسموءابطألايفركفيذخأهلمعنمةريصقةرتفدعب
ىلعنوسلجيومهتويبىلإنوبهذيفيك.فطاوعوسيساحأنوكلتميورشب
نأهبارغتساراثأيذلانأًاملع،موحللانولكأيفيكلب،ماعطلاةدئام
نولسرياوناكامًاريثكف،موحللالكأنوبحيمهيدعاسموءابطألاءالؤه
نمقولسملاوأيوشملامحللاعطقعمزرلاوأبابكلاءارشليعاسلا
.ةحرشملانمبيرقلامعطملا

دعاسمحملف،ثثجلاةعاقىلإبهذًايدارإالً.ادجًاركبمظقيتساةرمتاذ
هبيضقبًاعفادىلعألاىلإاهيلجرًاعفارءاسنلاثثجىدحإنضحيبيبطلا

اذهةءانديفرّكف.ةحرشملاىلإًارصعاهولمحيتلاةتيملاةأرملاجرفيف
نأنكمييتلاةبغرلايهام؟لافطأهيدلوجوزتموهواميسال،لجرلا
ةحئاراهنمحوفتةثج؟ةبشختمو،ةسباي،ةدرابةثجهسفنيفاهظقوت
؟ةبيرغلاتوملا
دسجتاذوةليمجاهتايحيفتناكةأرملانأىلإ،كلذدعب،هبتناهنكل
اهيرعنممغرلاىلعةراثإللةدقاف،ةدراب،ةدماهةثجنآلااهنأالإ،ريثم
امبرً،اضيأةهيركةحئارهنمحوفتدعاسملانأىلإهبتناهنأامك؟نتافلا
.ةيراعلاةأرملاةثجةحئارنمةناتنوةنوفعرثكأ
نعثدحتتيتلابتكلاو،ةينيدلابتكلاةءارقبمتهيذخأةرتفتّرم
اهيفدجوهنألبتكلاهذهةءارقكرتهنكل،هلاوهأوربقلاباذعو،حاورألا
فرعيدحأالو،توملارسفرعيدحأنمام.تاهرتلاوماهوألانمريثكلا
دعباّمعثيدحلانأيفنييداملاججحكراشيًانايحأهنإلب.ةايحلازغل
دحأنمامف،توملانممهفوخةجيتنءايحألاتالايخوماهوأوهتوملا

.هرسنعانربخيلتوملانمداع
،مهتالمأتويفسلفلامهريكفتمرتحينيذلاةفسالفلاءالؤهبركفيناكًانايحأ
يفباسحلانعنوثدحتيمهفتاهرتلاكلتاونّودفيك:هسفنلأسيو
ّمتنيذلادونهلانمنييالملاتائمنعاذام:هسفنلأسيمث،هلاوهأوربقلا

؟ريكنوركنممهبساحيسفيك؟ةسدقملاراهنألايفمهدامربيقُلأومهقرح
وهومهصلخموهحيسملاديسلانأبنونمؤينيذلانييحيسملانعاذامو
؟اهلكرشبلابونذلّمحتيذلا
بكوكلااذهنومسيمهفيكو،رشبلايفًاركفمةليوطتارتفلسلجيناك
يتلايهتاطيحملاوراحبلاف؟هسدسىوسلكشتالضرألاامنيب،ضرألا
.ءاملابكوكهنأيأ،هلتحت
اذهيفةريغصلمرةبحنمرغصأيهيتلاضرألاهذهيفركفيناك



تارايلموةلئاهلاتارجملاتارشعبمحدزييذلاوءاحنألايمارتملانوكلا
لجأنمقلخهلكنوكلااذهنأًاقحأ؟موجنلاوبكاوكلانمتارايلملا
تالضفلاوزاربلاولوبلاوةهيركلالئاوسلانمةلتكلاهذهلجأنم؟ناسنإلا
؟تابغرلاوزئارغلانمةلتكلاهذه؟ةنتنلا
رشبلاددعقوفتراجشألاددعامنيب؟ضرألاديسهنأناسنإلادقتعيَِمل
؟ناسنإلامأراهزألا؟ناسنإلامأراجشألاً،ادوجولمجأامهيأ؟تارملاتائم
نيأ؟ةلئاهلاةيفسلفلاتالمأتلاوةميظعلاراكفألاكلتىرتاييهنيأ

نيأ؟نوحلصملاوءارعشلاهلىّنغيذلارونلاملاعنيأ؟نييفوصلاتاحطش
؟اهلجأنم،اومدعأو،اوبلصو،اولتقو،نوركفملابّذعتيتلاةميظعلاراكفألا

نيأ؟ةقيقحلايهنيأ؟سانلاةماعثثجنعفلتختءالؤهثثجله
؟صالخلاوهنيأ؟لامجلاوه
الإ،رهشأةثالثوةنسىلاوحذنمةحرشملايفلمعيهنأنممغرلابنكل
تناكاهشاعواهلضّرعتيتلاةيركفلاوةيسفنلاتالوحتلاوراكفألاهذهنأ
.اهروصعشبأيفةيرشبلاثثجلاعميمويلاهلماعتةجيتن
،ةايحلايفمهرودةياهنو،مهتومةقيقحلالخنمءايحألايفركفيناك
بعترااذلً،اضيأوهاهشيعييتلا،ةيعقاولاةايحلالمأتلالخنمسيلو
دحأتيبيفمامحلاضوحيفيداهباشلاحبذنعمليفلادهاشامنيح
.ةلودلايفنيمهملاءاضعألا
نمهّدمتساو،هيلعدّوعتروعش،توملاوةايحلانيبيفخزجاحةمثناك
نكميالوً،ارشبتسيلةثجلانأيفصخلتيروعش،مهيدعاسموءابطألا
محللانمةلتك.حورالبتيمدسجيه.ساسألااذهىلعاهعملماعتلا

بنذلابروعشيأالباهعملماعتلانكميةحيبذ.دلجلابةاطغملاماظعلاو
.فطاعتلابساسحإلاوأ
ةثجلانرقيالأعيطتسينكيمل.روعشلااذهلثممواقيناكهنكل
اهلتناكو،ةايحلابضبنتتناكاهنأباهيفركفيالوأاهبحاصةيصخشب
وهلمأتياملثم،ةيدئاقعلاوةيركفلااهتالمأتواهداقحأواهمالحأواهرعاشم
يسفنعارصوضقانتةلاحيفهكرتيوهبذعيناكساسحإلااذه.نآلا

.رمتسم



)4(
ًادجيداعيقارعموي
،ةحرشملانميلفسلاقباطلاحاتجيجيجضتوصىلعمدآسراحلاظقيتسا

ريغىلعًةبلجوًاتاوصأعمسو،حيرشتللةّدعملاثثجلاةعاقعقتثيح
ةنماثلازواجتتملاهنأىأرفةيدضنملاةعاسلاىلإرظن.ةيدايتعالامايألا

بيبطلادعاسمدجوف،يرجيامفرعيلهتفرغبابحتفً.احابصفصنلاو
عرسينأهيفحاصىتحرخآلاهآرنأاموً،اعرسملقنتملاريرسلابعفدي
عمجتلعقوميفراجفناثدحدقف،ثثجلاةيقببيتأيليجراخلابابلاىلإ
ىلعمهعيزوتّمتنيذلااياحضلانمديدعلاطقسدقوً،احابصسانلا
عقومنمتابيرقَّنكءاسنلثثجسمخمهيلإاولمحامنيب،تايفشتسملا
.راجفنالا
ضعبو،ينطولاسرحلالاجربًامحدزميضرألاتحتقباطلارممناك
عمةحرشملاةرادإو،تايفشتسملاىدحإلنيعباتلافاعسإلاتارايسيقئاس
.مهيدعاسموءابطألا
نوعفديمهونيلماعلاضعبىأرفىلعألاىلإًاعرسممدآسراحلاضكر
لازنإمهيلعيذلادعصملاةيحاننوضكارتيمهوناتثجامهيلعنيتبرع
.هلالخنمحيرشتلاةعاقىلإثثجلا

فاعسإلاتارايسىلإةرشابمهجوتعراشلاىلإمدآسراحلالصونيح
نممغرلابو.ةثجةيأاهيفدجيملةحرشملامامأفقتتناكيتلاثالثلا
يشيعملاهرارقتسامكحبنكل،هماهمنمسيللخادلاىلإثثجلالمحنأ

ىرخأماهمبفلُكيراصو،ددحمريغراصيمسرلاهماودنإفىفشتسملايف
دنعمهتدعاسمىتحوأتاجالثلاةعاقنماهراضحإوأثثجلالقنك
.يحابصلايمسرلاماودلادنعحيرشتلا
رمملايفىقتلافثثجلاةعاقثيحيلفسلاقباطلاىلإمدآسراحلالزن
ةحرشملاريدممهعموجراخلاىلإنوهجوتيمهوينطولاسرحلالاجرب
مل.مهنمفرعيملنيذلالاجرلاضعبويرادإلالوؤسملاوءابطألاضعبو
.ثثجلاةعاقىلإًاهجتمهقيرطيفرمتسالبًامامتهامهرعي
تناكو،نيبناجلاىلعتمحدزايتلاثثجلالقنتابرعبًاظتكمرمملاناك
.مدلابتخطلتدقتابرعلاضعب

يتلاةلقنتملاةّرسألاىلعتلازامثثجثالثنأدجوةعاقلالخدنيح
ّدعملاريرسلاىلعناتدممنيتثجو،فاعسإلاتارايسنمًالصأاهيلعتلمح
ءاسنلاهعيمجثثجلاتناك.رمرملانمةبطصمىلعدنسملاوحيفصلانم



.حئارشلاورامعألافلتخمنم
تايادبيفةاتفةثجتناكةعاقلابابنمبيرقلالاقنلاريرسلاىلع
ضيبألاورمحألابةنولمةرتسوزنيجلانمًانولطنبسبلت.اهرمعنمنيرشعلا

ودبيناكةرتسلاتحتو،دوسوةيدامرةضيرعطوطخلتاعطاقتعم
.اهتنيزلماكيفتناكً.اقيمعًامونةمئاناهنأكوُدبتمل.رمحألااهصيمق
لواح،هيلعبيرغبسيلهجولااذهنأبساسحإهدوارفًاديجاههجولمأت
.هجولااذهىأرنيأركذتينأعطتسيملهنكلركذتلا
مدللرثأيأدجيملفتوملاتّببسيتلاةباصإلانعًاثحابةثجلاصحفت
امنيبءاذحلايفتناكنيمدقلاىدحإنأىلإهبتنا.حضاوحرجيألوأ
.ةيفاحىرخألامدقلا

برق،رمملاىلعةلطملاةذفانلابرقعضويذلارخآلالاقنلاريرسلاىلع
يفةباشةأرما.ةبجحمةأرمالةثج.ةاجسمىرخأةثجتناكً،اضيأبابلا

يفاهلمأتهوجوبهتّركذ،ةقيقدوةمراص،ةداححمالمبهجو.لامجلاةياغ
تمسُريذلاريرحلانمباجحبىطغمناكسأرلا.ةيملاعلاتاحوللاضعب
تحتيفتخياهدسجامنيب،اهيفتكىتحدتميباجح،ةليمجشوقنهيلع
.نيمدقلاىتحةبقرلانمهيطغيليوطناسليطبهبشأليوطبوث
ًاضيأودبتتناك.تابجحملاءاسنللًاسايقاهتقانأوءيربلااههجوهبجعأ
عمشهدً.اضيأًائيشفشتكيملف،اهتباصإنعًاضيأّشتف.ةمئاناهنأكو
مهنأكوهاياحضكرتيذلاوً،ادحأحرجيمليذلاراجفنالااذهنمهسفن
.قيمعمونيفنوطغي

ىأرفاهنمبرتقا.ءادوسةءابعبةفوفلمةليئضةثجتناكةعاقلاطسويف
ىلعونيتقلغماهانيعتناك.رمعلانمنيعبسلادودحيفًازوجعةأرما

نممأتوملانمرخستتناكله.ةرخاسوةّرمةماستبارثإاههجو
؟ةايحلا
هبتناهنكل،ةءابعلابةفوفلماهنألامبررّكفً.ائيشدجيمل.اهتباصإنعّشتف
نأىلإهبتناامك،ردصلاةقطنمدنعمدلابتخطلتدقةءابعلانأىلإ

يفامنإولقنتملاريرسلالغشتيتلااهدحويهتسيلزوجعلاةثج
نألو،ةسردملاسبالمبهرمعنمةنماثلايفريغصيبصلةثجرخآلابناجلا
ريرسلاىلعاهعميبصلاةثجاوعضومهنإفمجحلاةريغصتناكزوجعلا
.هسفن
ةريصقةأرمالةثجتعضوةعاقلاراسيىلإعقييذلالاقنلاريرسلاىلع
تناكاهنأكوملأوفوخنعفشكيةثجلاهجوامنيب،سبالملاةقينأ،ةماقلا



يفبقثومدةعقبلهبتنا.اهيفهتهجاويتلاتاظحللاكلتيفاهتوميعت
.سأرلايفاهتءاجةيظشرثإنمتتامامبرهسفنعمنّمخ.سأرلابناج
تناكاهنكل،حمالملاةليمجةباشةأرمالىرخأةثجتناكةعاقلاقامعأيف
اهقنعنأكوودبتتناكذإ.مدآسراحلارّكف؟كلذفيك.قنعلاةحوبذم
يفةأرملاتناك.راجفنالاباهلةقالعالنأو،ةداحةلآوأنيكسهتعطقدق
.اهترئادىلإةبهاذتناكاهنأكوةيدايتعاةيمسرسبالم
يأاهنيبسيلوءاسنلانمثثجلاعيمجاذامل:هسفنمدآسراحلالأس
؟ةنماثلايفريغصيبصلةثجىوسلجر
صخشيأنمًايلاخناكيذلارمملاىلإحيرشتلاةعاقمدآسراحلارداغ
نيبعقتيتلاهتفرغوحناطخ.لوهجمناكميفعقيهنأكوهلادبيذلاو
.تاجالثلاةعاقوحيرشتلاةعاق
ذإ،ىلعألاقباطلاىلإهجتاواهقلغأئجافملكشبونكل،ةفرغلابابحتف
ددمتتيتلاثثجلاباحصأنعوراجفنالانعًائيشفرعينألوضفهدوار

،ةريثكهوجو،ماعقلق:رركتيسدهشملانأنممغرلاب،حيرشتلاةعاقيف
رخآبوألكشبهتقالعلامةيمهأهسفنىلعيفضياهنملك،ةبيرغ
يفنيلماعلالبقنمةيماحةيوضوفةكرح.نييموكحلانيلوؤسملاوأاياحضلاب
.اياحضلاءامسأيفنوثحبينيذلانينطاوملاضعب.ةحرشملا

لخدملادنعماحدزا.هعقوتاممدكأتيضرألاقباطلاىلإمدآلصو
.ثدحلابمهلاغشنانيبتيتلاةحضاولاةحرشملايفظومةكرح.تامالعتسالاو
ةيندمسبالميفلاجر.ينطولاسرحلابتارمنمهيفسأبالددع
ضعبشيتفتلالخنماياحضلاتايوهةفرعمىفشتسملاةرادإعمنولواحي
.كشالباياحضللدوعتيتلاوكانهتدجويتلابئاقحلا
ةدحاوءامسألوادتيمهضعبعمسهنأل،اهيلعفرعتلاّمتدقاياحضلاضعب
دوعتمهنيباهلوادتمتييتلاءامسألاهذهنأفرعو،اهنمنينثاوأ
ودبيثيح،نهنمنودصقينمفرعيملهنكل،مهمظعملنيتفورعمنيتيحضل
.ثدحامبدعبفرعتملاياحضلاتالئاعنأ

نأنممغرلابو.يضرألاقباطلانيبوةعاقلانيبكرحتيمويلالاوطلظ
اميسال،ةحرشملايفاوقبىفشتسملاةرادإوءابطألانأالإىهتنادقماودلا

نيبنأودبي.ةحرشملاىلإاولصودقنييفاحصلاومالعإلالئاسوضعبنأو
ةيصخشلةنباوأ،ةبيرقوأةجوزوأ،ةفورعمةيئاسنةيصخشاياحضلا

.ةمهموةفورعم
نوكتامنيحالإً،اردانالإاهنوروزيالوةحرشملاىلإنوتأيالنويفاحصلا



ضعب.ةمهمةيصخشلبرقتوأةمهمتناكيتلاتايصخشلانمةيحضلا
ةرادإنأالإثثجلاريوصتويلفسلاقباطلاىلإللستلالواحنييفاحصلا
يلفسلاقباطلايفوهناكدقو،ماتلكشبكلذتعنمدقةحرشملا
لواحمهضعب.ثثجلاثيحةعاقلاىلإللستلاديرينملكلىّدصتي
،ريوصتلابهلحامسلالباقملاملانمًائيشهيلعضرعولب،قرطلاىتشب
لوأىتحةحرشملالوحنوموحينيروصملاضعبلظ.ةدشبضفرهنكل
ملو،اهيفنيلماعلالكوةحرشملاةرادإمهيفامبًاعيمجاوبحسنامهنكل،ليللا
.رفخلارداكلاالإَقبي
نلىّقبتنمنأفرعيوهف،عيمجلاباهذنمةحارلابمدآسراحلاَّسحأ
.حيرشتلاةعاقىلإنييفاحصلانميأّللستينلو،لفسألاقباطلاىلإلزني
ال.تمصلااهيفّنطيةمتعماياوزوةرفقمعراوش.بعرمدادغبيفليللا
اهيفنكسييتلاقطانملاضعبيفالإ،ةايحبيبدالو،ءاوضأالوءابرهك
تالحملاضعبو،معاطملاضعبمضتيتلاو،بازحألاةداقونييسايسلاضعب
.ينطولاسرحلالاجرنمومهناوعأنملماكشيجبّجعتيتلاو،ةيراجتلا
.دادغبيفتوملاوةايحلانِّولتيتلايهةمتعلا

نامزلاجراخناكمىلإلوحتتو،ةحرشملارفقتيمسرلاماودلايهتنينيح
ىلإدادغبيفةايحلالقتنتو،هلكنوكلايفتخي.خيراتلاجراخ،ناكملاو
.ةملظملاةنيدملايفتوملاوةايحلاةروصاهيفف،ةحرشم
،ليللايفءابطألاونيفظوملانمةيلاخهبشنوكتةحرشملانأنممغرلابو
،ةبيرغتاوصأبّجضيىلعألاقباطلانأالإ،هدعاسمورفخلابيبطلاىوس
ىلإةكرحلاوتاوصألارمتستوً.اضيأةعومسموةحضاواهنكل،ةيرسةكرحبو
ىلإىعسمدآسراحلانأنممغرلابو.ليللافصتنمدعبىلوألاتاعاسلا

لأسينأىوسهمامأنكيملو،ةكرحلاوتاوصألاهذهردصمةفرعم
ةباجإلاءاطعإيفهدعاسيملدعاسملااذهنأالإ،رفخلابيبطلادعاسم
يفزجحيسهنإفالإوهريغلأسينأنمهرّذحامنيحً،اضومغهدازامنإو
.هنمهلجرخمالناكم
دعاسمتاملكهتنمضتيذلاضومغلااذهف،مدآسراحلاةريحتداز
نيحتيناك.ىلعألاقباطلايفيرجيامةفرعملرثكأهلوضفتراثأبيبطلا
.هلوضفءاورإلةيقيقحةصرفةيأهتاؤتملنكل،كانهىلإدوعصللصرفلا

تقويأيفف،هاياونفرعيهنأكو،هلًاصبرتمبيبطلادعاسمدجيًامئاد
رهظيىلعألاقباطلاىلإدوعصلاًايوانيضرألاقباطلاىلإدعصيليللانم
قباطلانمًالزانوأتامالعتسالادنعوأ،رمملايفبيبطلادعاسمهل



،ديريامعهلأسيل،ةقلغملانيفظوملافرغىدحإبابنمًاجراخوأ،ىلعألا
تناكنإفرغلاشتفينأيسنهنأبهربخيف،دوعصلاديريوهاذاملو
ةكرحبموقينأوههبجاونأبدعاسملاةباجإيتأتف؟المأحاتفملابةقلغم
دعبكلذبموقينأهقحنمسيلو،ليللافصتنملبقةليللاشيتفتلا

موقيةحرشملايفسراحكهلمعذنممدآسراحلانإف،ًالعفو،ليللافصتنم
ماقنأثدحيملو،ليللافصتنملبقًامئادو،ًاليلةحرشملايفشيتفتلاب
ةحضاولاةكرحلاواهعمسييتلاتاوصألانأريغ،تقولااذهىتحكلذب
.ةيليللاهتلوجبموقينأدعبو،ليللافصتنمدعبثدحتاهبرعشييتلا

ةفوصلاىلعسلج.يضرألاتحتقباطلايفهتفرغىلإمدآسراحلالخد
نآلاةقراغدادغبنأرّكف.ًاليلةرشاعلاوهتقولانأىلإهبتنا،ةيدلجلا

قاقزوفطعنموةيوازلكيفناصبرتيتوملاوردغلاوفوخلا،مالظلايف
وأ،ةحرشملايفةيليللاهتلوجبأدبيله،لعفياذامفرعينكيمل.اهيف
؟ليللافصتنملولحبرقرظتني
قوفمكارتتيبنتملاعراشنماهارتشايتلابتكلا.هتفرغيفرظنلالاجأ
هسأردنعو،ةريغصلاةفرغلانمرخآلابناجلايفةلواطىلعاهضعب
،فيكو،َِملفرعيال.)يديفيد(مالفألاصارقأوبتكلانمةعومجم
:هسفنعماهدّدرف،يزيلكنإرعاشلمجرتمرعشتايبأّركذت
حاتفملاتوصتعمسدق
ةرمالإروديالو،ةرمبابلايفرودي
هنجسيفلك،حاتفملايفركفننحن
تبثتيالانملك،حاتفملايفركفي
...ليللالولحدنعالإهنجسنم
رارسألاملاعنمققحتيوً،اضيأليللايفأدبتةيقيقحلاهتايحنأىلإهبتنا

،ثثجلللقنو،نيعجارمللةكرحنمراهنلايفرودياملكفً،اضيأليللايف
،ليللايفامنإو،يعقاولاويقيقحلاملاعلاوهنوكيداكيال،اهلحيرشتو
فصتنمدعبديدحتلابو،مهتكرحوسانلابيبدنمةحرشملاولختامنيح
نأهيلعله،نذإ،ىلعألاقباطلايفةيقيقحلاةكرحلاأدبتثيح،ليللا
ةحرشملايفنيجسولوزعموهله.ةديصقلالوقتامكهنجسنمتبثتي
؟اهيفدقرتيتلاثثجلاسراحو،اهسراحوأ

موقيامنيحلؤاستلاريثيءيشيأهتيؤرمدعيفًاركفموً،اسلاجلظ
فصتنمدعبامىلإةليللاهذههتلوجيفرخأتينأررقاذل؟شيتفتلاب
لورتنوكتوميرلاىلعطغض،هتفرغيفيقبتملاتقولايضقييكلو.ليللا



تاطحملانيبًالقنتمطغضفً،ايسايسًايراوحًاجمانربّثبينويزفلتلاأدبف
هعبطبوهو،ةيسايستاراوحجماربّثبياهمظعمناكيتلاةينويزفلتلا
نوكتداكتةقيرطبنوثدحتيمهواميسال،نييسايسلاوةسايسلاهركي
نييسايسلانيللحملامسامهيلعقلُطينمضعبىريًانايحألب،ةدحاو
نمنأىلإهبتناهنكل،هسفنتقولايفةانقنمرثكأيفنورهظي
،دالبلاريصمنعنولوؤسملامهيفنمب،نويزفلتلاةشاشىلعمهدهاشي
دعبىتوملانوهبشيمهنأل،مههوجوىلعةعنقأنوعضيمهنأكونودبي
دنعنيبجلاىلعأوردصلاةقطنميفاميسال.دسجلاةطايخوحيرشتلا

.سأرلاةورفدودح
كانهسيلأ،ةحرشملايفلمعيوهاذامل،هسفنعممدآسراحلارّكف
دقف،اهاريالراصةديحولاهمأىتحف؟اهيفلمعينأنكميىرخأفئاظو
يرديالهسفنوه؟اذامل،اهترايزبمقيملرهشأةتسنمرثكأهيلعتضم
.همألهترايزمدعببس
ةيداحلاتبراقدقةعاسلايهاهف،ةعرسبيضميتقولانأىلإهبتنا

،ةأجف.ةيليللاهتلوجبموقيمثىرخأةعاسرظتنينأهيلعنذإ،ةرشع
،بابلاطسوتييذلايجاجزلاؤبؤبلانمرظن.هتفرغبابىلعًاقرطعمس
،ةيناثلاةهجلانمبابللةيجاجزلانيعلاىلإرظنيبيبطلادعاسمىأرف
حتفينأىوسهمامأنكيملو،هئيجمببسنعهسفنًالئاسةظحللفقوت
.هل
نألواحيهنأكوههجولمأتيتاظحلللظً.افقاوبيبطلادعاسمناك
:لأسو،ىنعمتاذةماستبامستبامثً،ايفخًائيشهحمالمنمفشكتسي
؟مدآايىرجيذلاام-
ً.ابرغتسمباجأ؟اذام-
؟نآلاّدحلةيليللاكتلوجبمقتملاذامل-
.دعباميفاهبموقأس-
ديريالو،مانينأديريرفخلابيبطلانأل،نآلااهبموقتنأبجي..ال-
حمسيالوهو،مانيثيحىلعألاقباطلاىلإدعصيصخشوأ،جاعزإيأ
نأكيلعفةينيتورلاكتلوجبموقتنأتدرأاذإف..ليللافصتنمدعبكلذب
.ةليللااهءاغلإكيلعالإو..دعباميفسيلو،نآلااهبموقت
.ًالاحاهبموقأسيننكل-
كنأتهبتناينأل،ليللافصتنملبقاهبموقتنأ،كللضفأاذه-
هبتنتملوكمالفأدحأعمجمدنمتنأامبرتلقف،ةليللاهذهترخأت



.تقولل
..ًالاحاهبموقأس.ً.ادبأ..ال-
.ً.اقهرمًامويناكدقلف..مونللبهذأسينأل..دغلاىلإ..نذإ-
قلغأ،تاظحللًافقاومدآسراحلالظامنيب،بهذوكلذدعاسملالاق
ثبلاًافقوملورتنوكتوميرلاىلعطغض.ةفوصلاىلعسلج.بابلا
،مونلاديريرفخلابيبطلانأيفدعاسملامالكبًاعنتقمنكيمل.ينويزفلتلا

.هفشكينأهيلعو،رسكانهلب،ليللافصتنمدعبشيتفتلابحمسيالو
الإ،ةيدايتعالاهتلوجيفًالاحبهذيسهنأبدعاسملادعوهنأنممغرلابو
ةأجف.ليللافصتنمدعبىلعألاقباطلاىلإدعصيسنأبهسفنعمررقهنأ
ءامسلاتزتهادقل.لئاهرداهتوصنماهلكةحرشملاوةفرغلاتزتها
نمعقوتريغىلعوعيرسوئجافملكشبراطمألاتلطهو،قربلاودعرلاب
.نويزفلتلاةشاشلالخنمًايمويهتاريدقتنلعييذلاةيوجلاءاونألادصرم
كابشلالالخنمةحرشملاجراختلفسإلاىلعطقسيرطملاتوصعمس
نمنكليجراخلاعراشلاةيضرأىلعيولعلاهئزجنملطييذلاريغصلا
.ةحرشمللةيفلخلاةهجلا
ةرايزبهترماغمىلعةليللامدقيسله.هسفنيفيرستةريرعشقبّسحأ
ناكدقف،هيلإةبسنلابًارخأتمناكلؤاستلااذهنكل؟ىلعألاقباطلا
.رخأتملؤاستيأتمسحدقكلذبموقينأىلعهرارصإ
ناك.حيتافملانمةمزرهديبوًاجراخةفرغلابابحتف.هناكمنمضهن
فقورمملايفراصنيح.ىلعألاقباطلاىلإدوعصلاىلعًازكرمتمهريكفت
ىلإدعصيمث،تاجالثلاةعاقوحيرشتلاةعاقبأدبيله،هسفنعمًاركفم
يضرألاقباطلاىلإدعصينأررق.سكعلاوأ،ىلعألامثيضرألاقباطلا
.ىلعألاقباطلاىلإدعصياهدنع،ةكرحلاوتاوصألاًارظتنم،هنميهتنيل

يضرألاقباطلايفراصنيح.لهمىلعيضرألاقباطلاىلإملسلادعص
ةرشعةيداحلاىلإريشتتناكيتلاةيطئاحلاةعاسلاىلعةرظنىقلأ
.ىرخأةعاسفصنةدملراظتنالاهيلع.فصنلاو
مث،ةيجراخلاةباوبلانمدكأتيبهذينأةيشيتفتلاهتلوجيفهتداعنم
يفلوجتيمث،ةحرشمللًالخدملكشتيتلاىرخألاةيجراخلاباوبألا
ىلإبهذييكيسيئرلابابلاىلإهّجوتامنيح.باوبألانمدكأتيلتارمملا
قربلاتوصو،ةدشبلطهيجراخلايفرطملانأىلإهبتنا،ةيجراخلاةباوبلا

.ىرخأوةرتفنيباهلكةنيدملاّزهيدعرلاو
يفنوفقيصاخشألالظدوجولهبتنا.يلخادلاسيئرلابابلادنعفقوت



هديعضو.ةحرشملاىلإلوخدلانوديريمهنأكوةيجراخلاةباوبلابرقرطملا
فطاعميفةثالثحابشألةروصهلتّنيبتف،ةيؤرلانمدكأتيلهينيعمامأ
.مهيديأبرطملانمةيقاوتالظمنولمحيمهو،سأرلاىلعتاعبقوةيرطم
دعتبا،اهلحتفينأرظتنتاهنأكوٍّدحتبهيلإرظنتةثالثلاحابشألاتناك
ً.افئاخ
هتدوارنكل،هتفرغىلإةدوعلادارأ.عجارت.هسفنيففوخلانايرسبّسحأ
ةباوبلاىلإهفلخنمرظن،بابلاىلإعجر.رمألانمدكأتلايفةبغر
لاج.ليلقلبقهآراممققحتلايفًالوضفدادزاً.ادحأَريملفةيجراخلا
دوجوىلعلديءيشيأدجيملفهمامأةحاتملاةحاسملايفهرصبب
دعيملةأجف.رطملاهلسغييذلاعراشلاىلإرظنيقئاقدللظ.صاخشأ
.يسيئرلابابلانمىرخألاةهجلاىلع،همامأصخشفقوذإً،ائيشىري
نمدكأتيوأمدآسراحلاىريلهينيعمامأهيديعضيناكرخآلاصخشلا

ثيحيضرألاتحتقباطلاهاجتابًاضكارعجارتومدآسراحلاخرص.هدوجو
.هتفرغ
ثبشتلاوكسامتلالواحهنكل،لفسألاىلإجرحدتيداكو،ملسلاىلعرّثعت
لزنيملهنكل،ملسلاتاجردبايسناعمفتلييذلايديدحلاجايسلاب
بابلاىلإًاقدحمرذحبهسأربّلطأو،ملسلاىلعًاصفرقمسلجامنإوةرشابم
حابصمىلعضبقيناكهنكل،بابلادنعلازياللجرلالظىأرف،يسيئرلا
فقسىلإو،ىلعألاقباطلاىلإدعاصلاملسلاىلعأوحنههجويءيضميودي
.امةراشإيطعيهنأكو،يضرألاقباطلا
عقوعمسو،ىلعألاقباطلانميتأتةكرحةمثنأىلإمدآسراحلاهبتنا
يفراصامنيحوً،اعرسمملسلالزنف،دحأهارينأنمفاخف،برتقتمادقأ
.حاتفملابهفلخبابلاقلغأ.ًالخادهتفرغىلإضكر،يضرألاتحتقباطلا

.بعرلانمًارعشقمةفوصلاىلعسلج



)5(
نوّيسنملاو..ءالؤهلا

نَمو؟ةأجفاوفتخافيك؟ةباوبلامامأاوناكنيذلاصاخشألاءالؤهمهنَم
نيأنم؟ةحرشمللسيئرلالخدملاربعّيلإرظنيناكيذلااذهوه
نيذلا،رجفلاراوز،ءالؤهلانممهله؟تقولااذهلثميفاذاملو؟اوءاج
قباطلايفةجضلانوريثينيذلامهله؟ليللافصتنمدعبةداعنوتأي
؟ليللافصتنمدعبىلعألا
،تالؤاستلانعّفكيالكلذنممغرلابهنكلً،ابوعرممدآسراحلاناك
فشكوىلعألاقباطلاةرايزبهتبغرنإفهّزهييذلابعرلامغربوهنإلب

.تفختملةرمتسملاةكرحلاوتاوصألارس
ةهاتميفةباجإنعًاثحابةفوصلاىلعسلاجوهوهيلعليوطتقوّرم
ريشتاهنأىأرفةيدضنملاةعاسلاىلإرظن.هسفنعماهريثييتلاتالؤاستلا
ةكرحالوتاوصأالهنأىلإهبتنا.ليللافصتنمدعبقئاقدسمخىلإ
نوكتتقولااذهلثميفةداعف،رمألابرغتسا.ىلعألاقباطلانميتأت
.ةحضاوةكرحلاوتاوصألا

نولزنيصاخشأتاوطخعقولتفاختوصىوسهتهاتمنمهبحسيمل
زفق.رمملايفاوراصصاخشألانأبّسحأف،عمسلاخاصأ.رمملاىلإملسلا
لاجرةثالثوبيبطلادعاسمىأر،يجاجزلاؤبؤبلالالخنمرظن،بابلاىلإ

نكمينكلتفاختوصبمهنيباميفنوثدحتيةيوتشرطمفطاعمب
.هنومضمنايبتوهعامس
مهنأكوةمراصحمالمةثالثلالاجرلاهوجوىلعتناك.هبابدنعاوفقو
:مهللوقيدعاسملاعمسهنكل،بابلااوقرطينأنوديري
ريثنسامبرهلاؤسدرجمو،يبغسراحلااذه،ينوقدص.ةداسلااهيأٍعادال-

اللبً،اردانالإلأسيالوً،ابيرقتدحأعمملكتيالوه.رثكأهكوكش
.هتنأمطيننكلتاوصألاضعبعمسيناكوً،ابيرقتةلئسألاىلعبيجي
.نآلامئانهنأدقتعأو
:داحومراصهنكلتفاختوصبمهدحألاقف
باب،يسيئرلابابلاجاجزلالخنمرظنيبابلادنعًاصخشتيأرينكل-
.ةأجفىفتخامث.لخدملا
:هعانقإورخآلاةئدهتلواحينمةربنبدعاسملالاقف
ةيداحلاةعاسلادودحيفهدنعتنكدقف،سراحلاسيلهنأدكؤملانم-
نأًاديجفرعأامكو،ًالاحةينيتورلاهتلوجبموقيسهنأبيللاقو،ةرشع



يذلاصخشلانكيملهنأينعياذهو،ةعاسعبرنمرثكألوطيالرمألا
.يركسعلامدآجاحيديسايهتيأر
:ًالئاقاهسفنةربنلابرخآصخشلأسف
؟نذإنوكينَم-

:ةثيبخةماستباهيتفشىلعوةركامةقيرطبلاقمثةظحلدعاسملاتمص
اوجرخنمموأ،مهجرخنملو،انيدلاوقبنيذلانييسنملاءالؤهنمامبر-
املكبنوئزهتسيونيطبضنمريغءالؤهفرعتامكف؟ةيناثمهبانئجو
.هبموقن

:لاقمهدحأنكل،مهعنقأهلاقامامنأكوً،اعيمجاوتمص
تنأامبرنكل..ءالؤهنمدحأسيلوسراحلاوهناكيذلانأدقتعأ-
.نذإبهذنلً.اضيأقحىلع
ؤبؤبلابةتبثمهينيعىدحإ.لخادلانمبابلادنعمدآسراحلاناك
،نيعجارنوريدتسيمهآرو،راوحنممهنيبراداملكعمس.يجاجزلا

.مهمادقأعقوتوصىفتخانأىلإ،ملسلانيدعاص
؟ةحرشملاىلإاولخدفيك؟ةثالثلالاجرلاءالؤهبًاركفم،تاظحللًافقاولظ
ينعياذامو؟مهنيأ؟نّويسنملاءالؤهمهنمو؟هنعسراحلاعفاداذاملو
نوتأياذاملو؟ىلعألاقباطلايفىرخأتاعاقدوجوينعياذهله،اذه
فرعيهنإ؟مهنوظفحينيأنكل؟ةحرشمهذه،انهىلإءايحألاسانلاب
ةحرشملاريدمو،رفخلابيبطلافرغىوسهيفدجوتالىلعألاقباطلا
مسقو،هبةصاخلاةيراتركسلاةفرغوطقفًايحابصهماودنوكييذلا
؟اذهريغىلعألاقباطلايفدجويالو،تاباسحلا

هنأَّسحأ؟لعفينأهيلعاذام.عايضلابًارعاشةيدلجلاةفوصلاىلعسلج
داكلابًامئادناكهنأحيحصً؟اديجهسفنفرعيالراصةريخألارهشألايف
ةنيكسملاهمأروزيناكثيح،ةايحللرخآمعطبّسحيناكو،هسفنفرعي
هجاتحيامالإهنمعطقتسيالو،ةحرشملانمهضبقياممظعماهيطعيو
لك،ةأجفىفتخاكلذلكنأالإ،مالفألاصارقأوتالجملاوبتكلاءارشل

يفلتاقنيتورىلإتلّوحتهتايح،ءايشألالكيفةبغرلادقف.ريغتءيش
ريثتةديدجءايشأًايمويفشتكيهنأل،بعرلابهألمتيتلاةحرشملاهذه
.ةبعرملاتالؤاستلاوفوخلا
،ةحرشملاسراحهنألءيشلكفرعينأهيلعنأبروعشهدوارةأجف
نكل.رارسأو،تاودأوبتكوثثج،ءايشأنماهيفاملكنعلوؤسملاو
نمفرعيالو؟ىلعألاقباطلايفيرجياذامفرعيالوهورارسأةيأ



وهفً؟الصأدعاسملااذهةفيظوفرعيالوهلب؟اهنمجرخينمولخدي
.عيمجلانمةيمهأرثكأ

ةفوصلاىلعدّدمتنأدعبكلذلواح.داقرلامدآسراحلاعطتسيمل
عمس،ةأجف.ىودجنودنكل،ةينطقلاةيناطبلابهسفنىطغوةيدلجلا
،ةرتوتمىقيسوم،بعرلامالفأبحاصتيتلاكلتكةيريثأتىقيسومتاوصأ
ثعبت،ةرتوتموةنيزحىقيسوم،ةيلاروكعومجتاوصأاهبحاصتىقيسوم
.ديعبنمهيتأتىقيسوملاتناك.سفنلايفشاعتنالاوةبهرلا
،ىلعألاقباطلانميتأتاهنأفرعف،ىقيسوملاًاعبتتمةذفانلانمًابرتقمماق
براقعريشتامك،نآلاتقولاوكلذفيك.رفخلابيبطلاةفرغةهجنمو
؟ليللافصتنمدعبةدحاولافصتنموه،ةعاسلا

توصنأل،رفخلابيبطلاةفرغىلإدعصينأيفةبيرغةدارإهتّكلمت
ىلعألاىلإدوعصللهوعدتىقيسوملاهذهو؟دعبمنيملهنأينعيىقيسوملا
.ةيرحسةيبذاجب
نكل،اهبناوجلكًاضرعتسمةعيرسةرظنهتفرغءاجرأيفرظنً،افقاوضهن
.جرخو،ددحمفدهيأنود
قباطلايفدحأةمثسيل.رذحبًادعاصملسلاىلإهّجوتً.ايلاخرمملاناك
دعيمل.ةوقبسفنلاىلعضبقييذلاليقثلانوكسلااذهىوسيضرألا
له؟ىقيسوملاتفقوتفيك.ىلعألاقباطلانميتأيتوصيأعمسي

يفهلرهظييذلادعاسملاىتحف،انهدحأالنكل؟هلهبتنانمكانه
.ىفتخادقليللافصتنمدعبىلعألاقباطلاىلإدوعصللةلواحميأ
ّسحأىتحىلعألاقباطلاىلإهجتملاملسلاةجردىلعهمدقعضونأام
.اذهلكنمىوقأتناكهيدلةفرعملاةدارإنكل،ددرتلاوفوخلاوكابترالاب

اماذإً،ادحأريثياليكهحابصممدختسيمل،ةرذحتاوطخبملسلادعص
.دحأنمكانهناك
ضرألاىلعحطبناهنكل،ةجضريثيهرثعتداك،رثعتةريخألاةجردلادنع
ىلعةرظنىقلأ.ىلعألاقباطلاةيضرأىلعفحزيأدبمث،هدسجلكب
يفسيلهنأىلإهبتناف،ةمتعلاهذهيفًائيشفشكتسينأًالواحمقباطلا
سيلةحرشملانأو،دحاوقباطىوسدعصيملهنإ؟فيك؟ىلعألاقباطلا
يضرألاتحتقباطلاو،يسيئرلابابللهجاوملايضرألاقباطلاىوساهيف

قباطلااذهنكل،ىلعألاقباطلااذهو،تاجالثلاةعاقوحيرشتلاةعاقثيح
؟ةليللكهشتفيوهفرعييذلاقباطلاوهسيل

هتّللضامبرفةمتعلاقارتخاًالواحمهرصبلاجأ.ضرألاىلعًاحطبنملظ



ىريهنإ.هفرعييذلاقباطلاسيلاذه؟ىرياذامنكل،ليلقلبقهانيع
،هيبناجىلعنيزانزلاوفرغلاعزوتت،رصبلادادتماىلعًاعساوًارممهمامأ
ىربكلاةيئاضفلاتابكرملاتارممبهبشأرمم.رمرملانمهناردجوهتيضرأ
.ةيملعلاةراثإلامالفأيفاهارييتلا

.ملسلانمةبرقمىلعةفرغلوأنمًابرتقمً،افحازتاوطخعضبىعس
،بابلابرقراصثيحبفحز.رواحتتةفئاختاوصأً،اتفاخًاراوحعمس
لوضفلاهباتناف،رثكأوأصاخشأةثالثنيبادبيذلاراوحللًاعمتسم
ناك.هيفنوثدحتياملالخنموهنيأفرعيسامبرفمهيلإعامتسالل
يفهعمددجنيرخآليوريهنأودبيو،يوارلاودبييذلاوهمهدحأ
عمسً،اضعبمهضعبنوفرعيالمهنأبراوحلالالخنمهبتناهنأل،ةفرغلا
:ًالئاقثدحتيمهدحأ
ً.ازابخلمعأانأمكلتلقامكو،نرفلاىلإيقيرطيفًايشامتنك..معن-
،هفصتنمةعطاقهبناجىلعوقيرطلانمضرعلابفقتةطرشللةرايستيأر
ةرطيسناكملااذهيفدجوتثيحنم،ةلقنتموةتقؤمةرطيسبهبشأ

نمًائيشتعجرتساينكل،رمألالوأتفخ.تاونسذنمةتباثةيركسع
ةطرشلانمنينثاوطباضلاتحملوةيركسعلاةرايسلاتيأرينأليتعاجش
تملس.قيرطلافصتنميفراصومهدحألزن،مهنمتبرتقاامنيح.هعم
يطرشلاكلذينمبرتقا.دوبمالسلااوّدرفً،ايعيبطودبأنأًالواحممهيلع
:ًالئاقةرايسلانملزنيذلا
؟ةيصخشلاكتيوهنكمم،يخأ-
:ينلأسيوهواهيلإرظن،هلاهتملسويتيوهتجرخأ
؟رجفلانمةعاسلاهذهلثميفبهذتنيأ-
:ُتلق
ةوخألا،يمويلايلمعتقووهاذهو،بيرقلانرفلايفلمعأ،زابخانأ-

ً.ايمويقيرطلااذهيفءيجأوبهذأانأ،ينوفرعيينطولاسرحلاةرطيسيف
:يللاقمث،مستباونعمتبّيلإيطرشلارظن
.كرمأيفررقينأطباضلاديسلاىلع،يخأ،ةظحل-
.ةرايسلايفًاسلاجناكيذلاطباضلاىلإيتيوهًالماحبهذوكلذلاق
ينمبرتقييطرشلاتيأرينكل،الاقاممًائيشعمسأمل،ءودهباثدحت
:لوقيوًامساب
زكرملاىلإانعملضفتتنأكنكمي،كمسايفطيسبهابتشاكانه،يخأ-
مثةطيسبةينيتورتاءارجإاهنإ،قئاقدعضبىوسلوطيالرمألا،بيرقلا



.نرفلاىلإكلصونسنحنلب،كلمعلبهذت
ةقثبودوبيعمثدحتيطرشلانألءيشيفّكشأملينكل،اهنيحتكبترا

:هلتلقكلذمغربو.لوقيامقدصيفكشلللاجميأعدتال
مهربخأونرفلاىلإًالوأبهذننأنكميله،لمعلانعرخأتأسينكل-
؟يتدوعنيحللمعلاةيقببمهاوموقييكمكعمبهاذينأب
:دوقملافلخهناكمنمًالئاقانراوحعمسيناكيذلاقئاسلالاقف
باهذلايفانقرغتسييذلاتقولا..نارودلاوفللااذهلكاذامليخأاي-
،رومألالكلانزاجنإو،زكرملاىلإانباهذنمرثكأولوطأنوكيسنرفلاىلإ
اماذإو،تقولانمديفتستلانعماّيهورمألالطتالفً،اضيأانتدوعو
؟اذهكيضريله،نرفلاىلإكلاصيإلًايصخشانأموقأسفانرخأت

ينولخدأزكرملاانلصونيح.مهعمتدعصف،ضفرلللاجميأيمامأنكيمل
ثدحتيمليذلاطباضلاتيأر.اوبهذو،يساركلاضعباهيفةغرافةفرغىلإ

نأنوديضميو،اهنمجرخيمث،فرغلاىدحإىلإلخدي،قيرطلالاوط
ينعجرينأبيندعويذلاقئاسلاوايفتخانايطرشلاىتحلب،ّيلإرظني
ً.اضيأىفتخانرفلاىلإهسفنب
ةأجف.يللصحاملكنمًاكبترمً،اديحوً،اقلق،ةفرغلايفيدحوتنك
توصبيللاقف،زكرملاىلإيباوءاجنيذلاريغنم،رخآيطرشّيلعلخد
:ةيئادعةربنيف
؟ةداعسلاقدنفبحاصمدآتنأ-
:كابترابهلتلقف،تئجوف
.ةداعسلاقدنفبحاصتسلوزابخلامدآانأً،اوفع-
..ديقعلاىلإَلاعت..فرعأال-

يفهابتشانمرثكأسيلهنإً،اذإرمألانّيبتدقف،ةحارلانمءيشبترعش
املوأطباضلااهلخديتلاةفرغلاىلإينلخدأف،هتعبتف،صوخشلاوءامسألا

.جرخوزكرملاىلإانلصو
أرطىتحضيرعلاهبتكمءاروهيسركىلعديقعلاتيأروتلخدنأام
لثميفوهودحأنهذيفأرطينأنكميالجذاسلاؤسينهذىلع
.ةفرغلاىلإبابلااذهلالخنمصخشلااذهلخدفيك:وهوالأ،يتلاح
امهنإلوقتنأنكمينيبقثىوسههجونمىرتال،محشلانمًالبجناك
ىتحّيلإرظننأامهنكل،محشلانمتاقبطهتطغمفو،هينيعلناكم
ترعشفً،اضيرمًادقح،رفصأًادقحناعشتاتناكهانيع.شاعترالابترعش
،تعضدقينأباهتظحلنمتفرعو،يدسجتاماسملكيفيرسيبعرلاب



.دوقحلاديمعلااذهنثاربنمينصلخينأعيطتسيدحأالو
:ًالئاسً،ادوقحً،اعيفرهتوصينءاج
؟ةداعسلاقدنفبحاصمدآتنأله-

:يمفنمجرشحتمتوصجرخداكلابو،عطتسأملفةباجإلاتلواح
.زابخلامدآانأ..يديسال-
:لاقف
.بذكتتنأ..ةداعسلاقدنفبحاصمدآتنأ..ال-
:ةردانةعاجشبو،ءاكبلابهبشأتوصبهيلإتلسوت
قدنفيفلمعأ،زابخلامدآانأ.كيلخيوكظفحيهللا..ديقعلايديس-
وبأمدآجاحلاهمسا..ينعنرفلابحاصاولأستنأنكمي،ثيدحلاريمألا
.زابخلامدآانأ..هولاسا..تاماركلا
،ًالصأّيلإرظنيملهنأل،زابخلامدآينأبعانتقالاديريالديقعلانأيلادب
.هليلسوتءانثأهمامأيتلاقاروألابًالغشنمناكامنإو
ةيحتلامدقويطرشلالخدامنيحّيلعطبهتةيهلإلاةمحرلابترعش،ةأجف
:ًالئاق
،متنكنإ،زابخلامدآنعلأسينساحملاوبأمدآطباضلاديسلا..يديس-

؟هصوصخبًائيشمتررقدق،مكتدايس
ةمثنأبهلوقيفًاقداصناكيتيوههتيطعأيذلايطرشلانأبتسسحأ
اميفكلذتفشتكادقوً،ائطخمتنكينكل،رثكأالءامسألايفًاهابتشا
:ءاخرتساولهرتب،ديقعلالاقذإ،دعب
وهنآلاهباوءاجيذلاف،زابخلامدآحارسقلطينأبطباضلللق-
.هوذخ.ةداعسلاقدنفبحاصمدآيباهرإلا
مليذلاسئابلازابخلااذهىلعقافشإبرعش،عمتسيمدآسراحلاناك
مدآءالمزنأودبيو.ةيقيقحلاهتيوهوهتيصخشتبثينأبظحلاهفلاحي
ةفرعملنيقوشتماوناكوً،اضيأهعماوفطاعتهتفرغهنوكراشينيذلازابخلا

:هلأسيمهدحأتوصسراحلامدآعمسف،مهيلإهقاسيذلاهريصم
؟ةداعسلاقدنفبحاصمدآوأ،رخآلا،زابخلامدآوهنَمو-
قامعأنمةقيمعةرسحقلطيوهومدآزابخلاىلإمدآسراحلاعمتسا

:ًالئاق،هردص
ٍّالكنأيلادب.نيرخآةعبرأتدجوكانهو،ةنازنزلاىلإةرشابمينوذخأ-
ةنازنزلاهذهيفناكنأب،مهنمتفرعو،يتصقبةهيبشةصقهيدلمهنم
مهعيمجو.قارعلاتاظفاحمفلتخمنم،ةلتقلاةاتعنم،نييباهرإةسمخ



،مكحلامهبذفنيملنكل،مهبمادعإلاماكحأتردصومهتمكاحمّتمتدق
نمءاوساوعاطتسادقف،ذوفنلاولاملاوتاقالعلاباحصأنممهنوكلو
ممذءارشب،اهيلإنومتنييتلاتاهجلاوأ،مهيلهألالخنموأمهلالخ
ةطرشلاةيرودبهذتمويلكثيحب،نيلوؤسملاضعبوطباضلاوديقعلا

ءالؤهدحأبهلادبإوانهىلإهلمحوليبسرباعيأىلعضبقلاءاقلإل
ليبسلارباعلوصوراظتنابمهبمكحلاذفنيملو،مادعإلابنيموكحملا
قدنفبحاصمدآيباهرإلالدبهمادعإوهلاقتعامتيسيذلاسماخلا
زابخلامدآهرابتعابةنازنزلايفيسبحنمليلقلبقجرخيذلا،ةداعسلا

.ةداعسلاقدنفبحاصمدآيرابتعاو
قدنفبحاصمدآوعدملايذلاصخشلانأبةنازنزلادارفأةيقبنمتفرع
نوّدعينويباهرإلاناككانهولب،هقدنفيفنييباهرإلايوأيناكةداعسلا
يضرألاتحتقباطلايفوفرغلاتامامحيفاياحضلانوحبذيو،ماغلألا
،نيلوؤسمللةيهيفرتلاتامدخلاميدقتبهلامعأىلعيطغيناكهنكل،قدنفلل
طابضضعبوديمعلاىلإنايتفلاىتحلبتايتفلابيتأيناكًاضيأهنأو
.هيفينولقتعايذلازكرملااذه
،هيلعضبقلاءاقلإةقيرطو،هتصقيلىورةيقبلانيلقتعملانملكًاعبط
،لاقتعالاناكمو،ةريغصلاليصافتلاضعبومسالايفالإفلتختاليتلاو
.يلاقتعاةصقنع
ةمدهمةيانبلفسأيفوبقىلإًاعيمجانوذخأ،هسفنرجفلاكلذيف
لبقدهشتننأةصرفانلاوكرتينأنودبو،ةمحرالبو،كانهو،ةروجهمو
،مادعإلابانيلعًاموكحموةلتقونييباهرإانرابتعاب،انيلعرانلااوقلطأ،توملا
ميلستمتياليكلو،ةيقيقحلاانتايصخشريغىرخأتايصخشاننإولب
انلقنّمتدقف،صخشيأمهنممدعيملهنأل،اهيلهأىلإةينعملاثثجلا
هذهيفترصانأو،انهتانازنزلاوفرغلاىلعانوعّزوو،ناكملااذهىلإ
.ةنازنزلا

؟ثدحتيفيكنكل؟نذإتيموهزابخلااذهف،فوخلابمدآسراحلارعش
ةقفشلاو،ىسألابرعشكلذمغربوً؟اديجةصقلاةياهنعمسيملوهامبر
يتلاةمهملايسن،هتاسأمعمهلعافتةدشنمهنإلب،زابخلامدآىلع
ةلصاومبةبغرلاهتدوارامك،ىلعألاقباطلافاشكتسايهو،اهلجأنمءاج
نأديري،ةفرغلاكلتيفنيدوجوملادحأناكثيح،راوحلاةيقبلعامتسالا
:لأسيهعمسهنكل،ثدحتي
كلذنأبدقتعأتنكدقل؟ديدجلانمزلااذهيفثدحياذهلك-



،صصقلاهذهلثمهيفلصحتتناكيذلا،قباسلاماظنلانمزيفثدحي
روصتأنكأمل.دالبلاروتاتكددضةضافتنالادعب،تانيعستلايفاميسال
؟مكحلااوملتسييكاياحضلابءاجيذلانمزلايفو،نآلاثدحياذهنأب
؟اذاملنوردتله،كلذبرغتسأال،ةقيقحلامتدرأول،ينكل
.لأسيوهو،زابخلامدآتوصءاج؟اذامل-
،ىوقتلاباهلدوهشمةميركةلئاعليلس،ليللافشاكمدآوعدملاانأينأل-
ةيادبيفدالبلاتحاتجايتلا،ةكرابملاةضافتنالايفنيكراشملادحأو
ءاجيذلانامزلااذهيفيرجياممباجعلابجعلاتدهشدق،تانيعستلا
ةنازنزلاهذهنمجورخلااننكميولىّنمتأترصىتح،مكحلاىلإيتوخأب
امكنكل.راسملاححصنلو،انباورجاتنيذلاءالؤهدضلاضنلالصاونل
ذنمانهانأف،ينعلأسيدحأاللب،نايسنلايفانبنوقليمهنأنورت

.تاونس
حالسلااولمحنيذلانينمؤملايتوخأضعبعم،ّيلعضبقلاءاقلإّمتدقل
دونجلااهأدبيتلاةضافتنالاءابنأتناك.رصعلاةاغطةهجاوميفيعم
،ةيرصانلاوةرصبلاةضافتنانعانعمسف،انيلإلصتتيوكلانمنوبحسنملا

،هللاىلعلكوتلادعب،انمقاذل،ةرامعلاو،توكلاو،ةوامسلاو،ةيناويدلاو
اهانمجرومكاحلابزحلاتارقمانرصاحفً،اضيأةاغطلادضةضافتنالاب
ةرطيسلاّتمتو،تارباخملاةزهجأوبزحلامالزأنمريثكلالتق.تافذاقلاب
درتسافيكو،ثدحيذلااماهنيحفرعنالنكل،لماكلابةظفاحملاىلع
عقوو،ةيبنجألاتاوقللملستساةيغاطلانأانفرعكلذدعب؟هتوقماظنلا

انهجاو،مهملا،هيسركىلعىقبينألجأنمطقف،مالستساةدهاعم
.ةطلسلانمًاداضمًاموجه
تائملاتيأركانه،يدحونكأمل.انتظفاحمنمةبيرقلاراوهألاىلإتبره
.نكامألاكلتىلإيلثماوبرهمهنكل،ةضافتنالاباوكراشنيذلالاطبألانم
رارمتسالاوءاقبلاانرثآانكل،رواجمدلبىلإبهذانضعب،مكيلعليطأالو
.جرفلاراظتناوألاتقب
ً،اطايخمثً،اكئاحمثً،ايفاكسإكانهتلمع.ةرصبلاىلإتللستتاونسدعب
سّردمساسألابينأمغر،ىرخأًانهمو،ةبكعئاب،رطسملايفياشللعئابو
.يتظفاحميفامةيوناثيفءايميكلل

ةقالعهيدلتناكاهضعب،ةريثك،ةبيط،ةميركتالئاعىلعتفّرعتةرصبلايف
ىلعلبً،ادحأنوذؤيالاوناكمهنكل،هتاسسؤمومكاحلابزحلاوماظنلاب
مهئانبألاقتعاةطلسلاررقتيتلاتالئاعلاضعبنودعاسياوناكسكعلا



.نييعويشمأنينيدتماوناكءاوس،ةضراعمللًارسنومتنينيذلا
تجرخ.هئانبأعمةينيدلاعجارملادحألايتغاربخلوصوةليلركذأ
ّمتصخشةئامعبرأنمرثكألاقتعاّمت.ةرصبلايفةيجاجتحاةرهاظم
،مهيلاهأباوبأمامأقيرطلايفتيقلأثثجلاضعبنإلبً،اروفمهمادعإ
نأل،كلذبموقينأدحأأرجتيمللب،مهنفدنمتاهمألاوءابآلااوعنمو
يتلاةلئاعلادارفأعيمجلمادعإلالب،ثثجلانمبرتقينملكلمادعإلا
نأنوقدصتله.ثثجلانمبارتقالاىلعأرجتيذلاكلذاهيلإيمتني
نيبوكنملاتاهمألاوءابآلاراظنأمامأءانبألاثثجنملكأتتناكبالكلا
؟مهبولقتاذلفمادعإب
،طقفجاوزأوءانبأنم،بابشلامادعإبِفتكتملةطلسلانأًاديجركذأ
نيمودعملاتانبوتاوخأ،ءاسنلاىلعضبقلاءاقلإبًايرسًارمأتردصأامنإو
،نهباصتغاىلعدكؤتتاميلعتلاتناكو،ةجوزتملاةأرملاكرتتو،لاجرلانم
ً،اديجركذأينكل،راعلابمهليلكتبتالئاعلاهذهةبقاعمو،نهتراكبةلازإو
تالئاعلايلاهأغلبأ،ةموكحلليرسلازاهجلايفنيلماعلاطابضلادحأنأب
تائمتبرهثيح،ّمتاماذهو،رارفلاىلإمهاعدو،رارقلابةبوكنملا
نهنمو،فيرلايفنهرئاشعىلإنبرهوأ،ىرخأتاظفاحمىلإتايتفلا

.رواجملادلبلاىلإنرجاه
يتظفاحمىلإتللست،يلةبسنلابةرطخو،ّيلعةقيضةرصبلاتراصاهنيح
نمناغوزلانكميثيحب،ةككفمتناكدالبلالاوحأنأواميسال،ةيناث
.يردقةهجاوملهّجوتأينأفرعأنكأملنكل.ةطلسلانثارب

يقيدصناك.ةنيدتمةلئاعنم،يلقيدصعمتنكس،يتظفاحميفكانه
ً،اريثكرخأتنملوً،اينيدةمزتلمو،ةبذهمو،ةليمجةاتفيهو،هتخأعمشيعي
مليرسلاانلمعفورظنكل.هتخأيقيدصينجّوز،ةريثكتايمسرنودبو
ً.اريثكلقنتنيتجوزوخأوانأ،انكاذل،ةنمآلاةرقتسملاةايحلاانلحتت
،ءاوحاهتيمسألامجلاةعئارةلفطبيتجوزوانأانقزرً،ابيرقتةنسدعب
ربكتاهارألشيعلابرمتسأملفسألاعمينكل،رشبلامأءاوحانمألًاميركت
اهوخأناكو،يتجوزاهيفروزأتنكيتلاتارملاىدحإيفف،ينيعمامأ

فيكفرعنال،تامولعمةجيتنانتمجاهمّتمتً،اضيأتيبلايفاندنع
ءاقلإّمت،مهملاً.ارسجرخنوًارسةنيدملالخدنانكاننأل،ةطلسلاىلإتلصو
،بيذعتلاتحتيتجوزوخأتامدقفً،اريثكرمألالطيملو.انيلعضبقلا
.بيرغيبأنجسىلإتلقنانأامنيب

.دجملاوبأمدآ،همسأركذأتلزام،يتظفاحمنمًاطباضتلباقكانه



يفةدعتارمكلذبموقيًانايحألبً،ايموييبيذعتبموقيدجملاوبأناك
ءيسيو،يلمئاتشلاهِّجويامنإوبيذعتلابيفتكيالناك.دحاولامويلا
.يتجوزةعمسل

،بادرسىلإ،ةوخألاضعبعمينذخأو،رجفتاذءاجهسفنطباضلااذه
هدحو.انيلعصاصرلاقلطأكانهو،يركسعلاداتعللةغرافنزاخمبهبشأ
انممقتنيناكهنأكو،يدايتعالامادعإلاقيرفنميأهعمسيلوناك
انثثجعزويذخأ،اهفرتقايتلاةرزجملاطباضلااذهيفخييكلوً،ايصخش
الو،ينعلأسيدحأال،تاونسذنمانهماقملايبّرقتساو،حراشملاىلع
.يتيوهنعراسفتسالابتركفةهج
فالآلاو،يننأل،مدنلالوقأنأديرأالو،ةرسحلاوىسألاوةبيخلابينباصأام
لبق،انعمناكنكل،ةعانقوناميإنعكلذبانمق،مهسفنأباوحضيذلا
تانيرشعلاةيادبيفباش،توكلايلاهأنمباش،انهىلإانباوتأينأ
ةحصلاةيريدميفلمعيناك،رمنلامدآركذأامكهمسا،هرمعنم
هنأو،مهتيبنمبيرقلاعماجلاىلإبهذيهنأهتميرجتناكو،ةظفاحملاب
،هبيذعتوهلاقتعاّمتف،ءاودلاضعبمهللمحيلةريقفلالئاوعلاروزي
.همادعإو
،همادعإو،هلاقتعاباوفرعنأدعب،رمنلامدآىتفلاةمومعءانبأنأبيرغلا

كحضملاو.هنممدةءارباومدقوتارباخملاونمألاةرئادىلإمهعيمجاوبهذ
ردصمنعنيرسفتسمً،اضيأمهعماوققحنمألالاجرنأرمألايفيكبملا
نبالوحصصقلانوقلتخياوذخأف،مدعأهنأبمهلتدكأيتلاتامولعملا

نأاودارأمهنكلمدُعأهنأنوفرعيالمهنأو،برخمهنأنيمعاز،مهمع
نأ،هيفرادقألاةيرخسو،نامزلااذهلزاهمنمو.ةموكحللمهءالواوتبثي
دعبمهباوبأىلعديهشلامعلانباةروصاوعضو،ءالؤهةمومعلاءانبأ

ً.اديهشمهيدلنأبنورختفياوراصو،ماظنلاطوقس
ّتمتدقدجملاوبأمدآطباضلانأيلنّيبتو،اهلماكبهتصقيلىوردقو
ينراثأامنكلً.اضيأهمادعإوىتفلاكلذبيذعتبماقيذلاوهو،هتيقرت
،ناريإىلإبرهوً،ايعويشناك،هلخأنعثدحتيناكىتفلااذهنأ
،فورعمبتاكورعاشوهو،كرامنادلايف،لاحرتولح،دعبهلاوحأترقتساو
هملأنعةياورةباتكببتاكلاهوخأموقينألمأيديهشلاىتفلااذهنأو
،هلوهضّرعتيذلاةعيدخلاوملظلاوميضلامجحنعفشكيو،هتاناعمو
.دجملاوبأمدآلتاقلااذهنعبتكيو
ىرخأةرمهلاقتعاّمتدق،توكلايلاهأنم،رمنلامدآ،ليتقلاباشلااذه



،ثثجلاىدحإلتقهتلواحمةجيتنةلوهجمةهجىلإلُقنوةنازنزلاهذهيف
انللاق،رمعلانمنيسمخلايفلجرةثجبانيلإاوءاج،طقفنيتنسلبقف
نييباهرإلاةبراحملءاولدوقييذلا،دجملاوبأمدآلطبلالضانملاخأهنإ
نوعيطتسيالمهنألوههلتقباومقتنانييباهرإلانأو،بعشلاءانبأةلتقو
.مويلامكحلالاجرنمراصيذلاهيخأللوصولا

لطبلالضانملا،لتاقلايخأىلعرمنلامدآديهشلاىتفلامجهاهنيح
دارأو،ديدجلامكحلالاجردحأو،باهرإلاةبراحمءاولدئاق،ديدجلادئاقلاو
،نوقينألاجرانيلعلخدةأجفنكل،كلذققحيداكو،هسأرعطقينأ
هايإنيمهتم،رمنلامدآىتفلااوذخأ،ينطولاسرحلانمةفلتخمبتارمو
هبةثجلابقاعتنأنكميامىصقأف،هعيطقتاوررقمهنأدقتعأو،باهرإلاب

.دسجلانعسأرلالصفوأ،لاصوأىلإاهعيطقتوه
ظفحلةعاقتسيلوةفرغودبيامكانهف،شوشمهنأبرعشيمدآناك
ءايحأءالؤهله؟هعمسييذلااذهام،نذإ،حيرشتللةعاقالو،ثثجلا
مهفءادهشمهنألامبر،هسفنعمرّكفو؟نوعديامكءادهشوىلتقمهوأ
مهبردنعءايحأمهءادهشلانأيفهسفنبهسفنىلعباجأهنكل؟ءايحأ
هلفيكً،احيحصءالؤههاوراماذإمث؟ةحرشملايفَءايحأاوسيلو،نوقزري
يمتنيفيك؟اهيفيرجيامفرعيالو،دالبلاهذهلثميفشيعينأ
؟مويلالاطبأاهيفسمألاةلتقراصدالبل
ىلإريشتتناك.هلةلباقملاةهجاولاّنيزتيتلاةينورتكلإلاةعاسلاىلإتفتلا
ملهنإف،هعمساملكنممغرلابنكل،ليللافصتنمدعبعبرلاوةدحاولا
ًاعضاوًاليلقتصنأ.فاخ.رادجلاىلعًاقرطعمسةأجف؟وهنيأفشتكي
:لأسيًايئاسنًاتوصعمسف،رادجلاىلعهسأر
؟يننوعمستله،ةرواجملاةنازنزلايفكانهنمايمتنأ..يتوخأاي..متنأ-
،وههيدانتاليهو،ةأرمااهيف،ىرخأةنازنزهفلخنأبمدآسراحلاهبتنا

.ليللافشاكمدآو،زابخلامدآ،ليلقلبقنوثدحتياوناكنيذلايدانتامنإو
:ًالئاقاهبيجيزابخلامدآعمس
؟تنأنَم.كعمسنمعن-
.يتفملاءاوحانأ-
؟كانهكدحوتنأله-
.نآلاّدحليدحوانهانأ،معن-
ً؟ائيشنيجاتحتله-
..هتلئاعفرعأينأبليللافشاكمدآخألللوقأنأتدرأينكل..ال-



..امبرهتنبافرعأدصقأ
:اهلأسيوهوً،افهلتم،ليللافشاكمدآتوصءاجةأجف
؟يتنباويتجوزنيفرعتله،فيك-
..ةفورعمةعيذمتراصكتنبا-
؟ةعيذم-
.يدادغبلاءاوحاهمساةفورعمةعيذممعن-
نحنف،يدادغبلاسيلوليللافشاكءاوحبقللمحتنأضرتفينكل-
.دادغبنمانسلوةلحلالهأنم
تحتتاماهلاخنأو،اهلاخواهيبأنعتثدحتةرماهنكل،فرعأال-
تننظف،كتصقيورتتنأوكلتعمتسادقو..اهدلاومادعإّمتوبيذعتلا
.يهاهنأ
؟اهرمعمك-
.نيرشعلاوأةرشعةنماثلايفاهنأدقتعأ-
،ليحتسماذه؟ةعيذمنوكتنأيتنبالليحتسملانم،يهتسيلال-
انتنبانوكتنأبحمستنأليحتسيو،ةنيدتمةلئاعنموةنيدتمةأرمااهمأف
.ةعيذم
؟ةفسآانأنذإ-
رصعلااذهونامزلااذهءانبأنمكنأودبي؟تنأكتصقامنكل-
؟ديدجلا
يجوزنأل،ةيغاطلانمزيفةيسايسةنيجستنك.يتفملاءاوحانأمعن-
نميرابتعابتلقتعادقوً،ايمالسإهنوكمدُعأيخأوً،ايعويشهنوكمدُعأ
يفنكل،مكاحلابزحلاوةطلسللنيداعملانيمرجمللىلوألاةجردلاءابرقأ
تيقبدقو،ةراعدلاةسرامميهيتمهتنأاوبتكيلاقتعالةيمسرلاقاروألا

.لاوطتاونسلنجسلايف
ينأمغر،اهريصمفرعأال،ةريغصةلفطّيدلتناكيلاقتعاّمتامنيح-
.ماظنلااولازأوةرارجلامهشويجببناجألاءاجامدعب،نجسلاجراختنك
.يتلفطىلعرثعأملكلذمغرينكل
؟كتلفطىلعيرثعتملفيك-
نأبيلاولاقتلقتعاامنيح،انناريجنعتلأس.اهيلعرثعأمل،ةطاسبب-
ً.اضيأينباىلعرثعأمللب،اهوذخأنمألا
؟طقفةدحاوةلفطكيدلنإتلق؟كنبا-
يفنكل،يجوزنمةلفطّيدلناكيلاقتعاّمتامنيح.حيحصاذه.معن-



،نجسلاطابضدحأةقيشعترصلب،تارموتارمليباصتغاّمتنجسلا
يفتدلوو،هنمتلمحو،طقفهلينّصخدقناكهنأىنعمب،ةقيشع
تنكو،ةرمنمرثكألتلمحكلذدعب.ينمهذخأهنكلً،انبانجسلا
هناكمتفرعنجسلانمتجرخنيح.ةفلتخملئاسوبيسفنضهجأ
،ةيلخادلايفةيلاعةبتراذراصمويلاهنكل،ينبابةبلاطمهيلإتبهذو
.انهىلإينلسرأيذلاوهو،هتامدخنعينغتسيالديدجلاماظنلاراصو
ًانيجسراصلكلاو،ءادهشمهيدلراصلكلا،رومألاتطلتخادقل،مهملا

نجسلالخديملنمدالبلايفَقبيملهنأبدقتعيءرملاراصىتحً،ايسايس
.ةياكحلامكللمكأل؟هينباوةيغاطلاىوس
ً،اضيأةيقوقحلاتامظنملاضعبولب،انروزتةيملاعلاتامظنملاضعبتناك
طباضلانعثدحتامنيحليللافشاكمدآخأللعمتسأانأوكلذتركذتو
دوفولاقفارت،ةيقارعةيماحمانروزتتناكدقف،دجملاوبأمدآلتاقلا
ةروصلمحتةباشلاةيماحملاهذهتناكو،ءاسنلانجسروزتيتلاةيبنجألا
؟ةموكحلايفةريبكةيسايسةيصخشنآلااهنأنوردتأ.اهردصىلعةيغاطلا
ًاتخأو،ءانجسلانمكنوكيمركتنأضرتفي؟انهىلإتلصوفيكو-
؟ديهشلةجوزوديهشل
يننأتبثألةلودلارئاوديفرودأةليوطةرتفلتيقبيننأفرعتله-
فرعتله؟ديهشلةجوزوديهشلتخأوةيسايسةنيجسامنإو،ةرهاعتسل
،انروزتامنيحاهردصىلعةيغاطلاةروصعضتتناكيتلاةيماحملاهذهنأ

ينعتربخأً،اعبطهمادعإوةيغاطلاليحردعب،ةرمتاذينتلباقامنيح
هذه؟اهدضريراقتلابتكأتنكينأوروبقملاماظنلاعمنواعتأتنكينأب
لب،يهنتورمأتنآلااهنإو،ةموكحلايفةريبكةلوؤسممويلاتراصةأرملا

يذلاملظلانعثيدحلايفلصفتو،تايقارعلاءاسنلامسابثدحتتتراصو
.هلنضرعت
قلُطأوةرحترصنأدعبانهىلإتلصوفيكانيربختملكنكل-

؟نجسلانمكحارس
ىلعرثعأملينأمكتربخأامكف.رخآقيرطبنكل،متنأمتلصواملثم-
وهيذلاو،هتقيشعتنكيذلاطباضلاىلعو،ينباىلعترثعينكل،يتنبا

رصعلايفءانجسلايسآمنعيورينويزفلتلاةشاشىلعهتيأردقل.هدلاو
ناكهنأو،تانيجسلايوأيو،ءانجسلابّرهيناكهنأفيكو،قباسلاملظملا
،نيرخآةدعاسمبكانهنمنهبرهيو،ضرملاةجحبتايفشتسملاىلإنهلقني
همساو،نآلاهلمحييذلابقللاتأرقو،هنأو..هنأو،هلاومأنمريثكلاًاعفاد



.ةيلخادلايفريبكلوؤسمهنأو،لماكلا
تفرعسفنألاقشبو،ةيلخادلاىلإيناثلامويلايفتبهذ،ربصأملًاعبط
ّمت،هنعتلأسامنيحينألًادبأًالهسرمألانكيملو،هدجاوتوهلمعناكم
دقوهناكو،ةنيجستنكينأمهلتحرشف،هيلعًافوخ،يعمقيقحتلا

يتيوهمهلتمدقو،عومدلاتفرذو،هركشألهتيؤرديرأينأو،يندعاس
نأىلإ،ًالعفةيسايسةنيجستنكينأتبثتيتلاةيقيقحلايقاروأو

،ميجونيسدعبو،هتلباقمتبلطو،هناكمىلإتبهذ،مهملا.ينوقدص
ناكامبرو،يتيؤرعقوتيملوهًاعبط.هتلباقمبيلاوحمس،مراصشيتفتو
ىتح،هيلعةلخادينآرنأامهنكل،هتلباقمبيلحمسامالإوينيسندق
.هديبهحالسذخأوبهأت
ينألبعتراامبروً،اروفينفرعدقل.رخآلاىلإاندحأرظنيتاظحللانيقب
ىخرتسا،اذامليردأالو،هنكل،يقيقحلاههجوو،هخيراتفرعأوً،اديجهفرعأ
دقفمكيفخأالو،يعماهبناكيتلاتاظحللاويلايللاركذتامبر،ًاليلق
.اهنالعإعيطتسيالةدوميلّنكيناكوً،ادجيبًابجعمناك
نأدعب،هيسركءارونمّفتلامث،رخآلاىلإاندحأرظنيتاظحللانيقب
،درابيمسرلكشب،ًالئاقيوحنمدقتو،هبتكمةلواطىلعسدسملاعضو
:يدسجفشكتستتناكهتارظننأمغر
؟كلاحفيك؟تنأهذه-
.هللدمحلا-
:نكميامعرسأبةلباقملاءاهنإديريهنأكو،ًالئاسينعطاق
؟لمعلوأ،ةلماعمزاجنإلوأ،لاملل،ءيشلنيجاتحتله-
.ينبانعلأسأتئج-
؟كتدعاسمعيطتسنيك؟همساام؟وهنيأ؟نبايأ؟كنبا-
ً؟اضيأكنباوهيذلاينبا-
؟ينباوكنباوهيذلانبايأ،يسرخا-
؟ينمهتذخأيذلاينبا؟كنمنجسلايفهتدلويذلاينبا-
:لاقف،ًاليلقولعيادبيذلايتوصنمكبترا
تلصاواماذإنجسلايفكبّجزأنأنآلايننكميً،اديجيعمسا-

كبةفأرينكلوً؟الصأكفرعأالانأ؟نيمهفتله،ددصلااذهبكثيدح
.لمعنعكلثحبأنأيننكمي
.ينباةيؤرديرأامنإو،لمعنعثحبأالانأ-
يههبتكمىلعيتلاةرطؤملاةروصلانأينهذيفأرطفيكيردأالو



ىلإنكل،ليمجيبصلةروصتيأرًالعفو،اهتيؤرلةعرسمتبهذف،ينبال
:ةخراصهيلإتفتلا.ىرخأةأرمافقتهبناج
؟كلذكسيلأينبااذه-

امناعرسهنكل،هقامعأيفججأتييذلاعارصلاتيأر،تاظحللتمص
:ةرمآةيبصعةجهلبلاقوهسفنىلعرطيس
؟ِتمهفله،نيهتنتسالإواذهكنايذهنعيفك-
ملألانيكاربترجفدقينباةروصتناكو،اذههديدهتهنمتعمسنأام
ً:ايلاعخرصأتذخأويئودهتدقفف،يقامعأيف
كحضفأس؟يلتقديرتوينباتذخأ،رثكأديرتاذام؟ينددهتأ،اذام-
باصتغابهيلايليضقيناكيذلالوؤسملااذهحضفأس،كلاثمأحضفأو
كخيراتحضفأس،ةلادعلليماحوهمويلاامنيب،تايسايسلاتانيجسلا
.دوسألا

داعةظحليفو،يكفّتلشةعفصتيقلتذإ،يمالكلصاوأنأعطتسأمل
،هلةيحتلامّدقيركسعطباضلخدف،كانهسرجىلعطغضوهبتكمل
ً:ابضاغهنمعمسو
ةيناثتداعاماذإو،ةرئادلانماهوجرخأو،انهنمةنونجملاهذهاوذخ-
؟موهفم،نجسلايفاهباوقلأواهولقتعاف
.يديسموهفم-
ً،ائيشلوقأنأعطتسأنكأملً.اجراخيبىضمو،يدينمطباضلاينبحسو
لسوتأترص،قيرطلايفانأو،ينكل،ةئجافموً،ادجةيوقهتبرضتناك
:ةلئاقطباضلل
وهناكو،ةيسايسةنيجستنكانأ.ينمينباذخأهنأيخأايينقدص-

الانأ،ينمهذخأًانباتدلووتلبحو،يعممانيناكدقو،نجسللًاطباض
ً.اديجهفرعأانأ.نونجلابينمهتيهنكل،هنعلأسأتئجطقفً،ائيشديرأ
.ةليلّلكتايسايسلاتانيجسلابصتغيناكدقل
:ريذحتوةاساوماهيفةجهلبلاقويلطباضلاتفتلا
امناكءاوسو،نيثدحتتءيشيأنعيردأال،يتخأايينيعمسا-
ملاعو،كنبا،كلذلكيسنتنأكليتحيصنف،المأًاحيحصهنيلوقت
اذإينيعمسا.هتهجاومعيطتسينممتسلف،كانههلعفيناكامو،نجسلا
نوفرعيالجراخلانممهمظعمءاجيذلاددجلاانتداق.ةيحءاقبلاتدرأ

نحن،بدوبهنملكبنوقثيمهف،انهاوقباوناكنيذلانعًائيش
عمانتدابإنمنوددرتيالءالؤهف،ثدحتننأفاخناننكل،ريثكلافرعن



كسفنىلعترثأتنأف،كلاحليبهذا.نييباهرإلاىلعةمهتلاءاقلإو،انلئاوع
.هينيعمامأنميفتخا..مالسبيهتنتفوساهنأدقتعأالةفصاعمويلا
ظحالوً،ايعويشيجوزناكاماذإو،ديهشلتخأوديهشةجوزانأ..ال-
ةنيجستنكانأو،ديهشوهو،نييمالسإلانميخأنإف،مكحلايفهتعامجل

.ةيسايس
كقدصولىتحف..ءالؤهنعداعتبالابكحصنأ.ً.اديجينيمهفا..يتخأاي-
ً.ائيشاولعفينأنوعيطتسيالمهنأالإ،ءافرشلاضعب

ناكيذلالاحلاوهاذهأ.ًالعفةنونجملاكتنكعراشلايفترصامنيح
يههذهأ.مهسفنأباوحضامنيحءادهشلاةيقبويجوزويتوخأهبملحي
،ينكل،كلذدعبىرجيذلااميردأال؟اهبنوملحياوناكيتلادالبلا

امنيحيمامأنميفتختورهظتحابشأكانهو،ةبقارمينأبّسحأترص
.لقنتأ
اهدوقتيتلاةيئاسنلاتايعمجلاىدحإىلإيقيرطيفتنكمويتاذو
لصأنألبقو،مهتاوخأو،ءادهشلاتاجوزنم،تادهاجملاتاوخألاضعب
،يبناجءاضيبةرايستفطصا،عراشلافطعنمدنعو،ةيعمجلارقمىلإ

،ةونعاهيلإينالخدأويباكسمأ.نانثااهنمزفقو،وجيبلاعوننمةرايس
.لوهجمناكمىلإيباوقلطناو
ةبوصعمتنكو،ًاليوطناكقيرطلانأل،دادغبجراخناكمىلإينوذخأ
،اهنمينوجرخأو،ةرايسلاتفقوتًاريخأو.اوكلسهاجتايأفرعأملف،نينيعلا

تدجوف،ينيعنعءادوسلاةباصعلااوعفرمث،امناكمىلإينولخدأو
تيأرو،ةينكسةقشهنأكوناكملاادبو،ديجلكشبةثثؤمةفرغيفيسفن
ًالهأيلالاقويلامستبا.ةفيفخىحلب،هجولايميسوو،نيقينأنيلجريمامأ
اوهتناو،اهلكيتايحليصافتنع،ّيلعةلئسألاناحرطياذخأمث.كبًالهسو
.ءيشلكمهلتحرشف،مايألبقةيلخادلليترايزببسنعلاؤسلاب
هباصتغانعو،هنعامهتربخأامنيحامهنميأأجافيملامهنأبيرغلا
ودبيو.اجرخيعمقيقحتلانماوهتنانأدعبو.هعميتصقو،تانيجسلل
.ناكملاارداغامهنأ
ملو،امهتارظنوامهيهجوىلعرشلاحمالمودبتنانثاّيلعلخدكلذدعب
مونريرساهطسوتيةفرغينالخدأويناكمنميناذخأذإ،ًاليوطارظتني
ناكامهنملكً،اعمينابصتغاو،ريرسلاىلعينايقلأ،مالكيأنودبو،ضيرع
.يدسجنممسقبًالغشنم
ايهتناامنيحو.امهعمعفنيملكلذلك،لسوتلا،ديدهتلا،مئاتشلا،خارصلا



ىلعةصاصرامهنمدحاوقلطأكانهو،مامحلاةفرغىلإينالحسينم
.انهىلإيبايتأويناّفلمث.يردص
؟كعماققحنيذللانيذهناكنمو-
يفًاطالتخاكانهنأبادكأو،بيذهتلاةياغيفاناكامهنكل،امهفرعأال-
.عضولاناححصيسامهنأو،ءايشألا
؟امهتقدصله؟ناححصيسعضويأ-
يعمتلصحيتلاةءاندلاوأةهبشلاريثيامامهنمَرأمل؟الَِمل-
.امهدعب
؟كلتقوكباصتغاباماقنيذللانيذهناكنمو-
نمءازجاذه:يبخرصي،ينبصتغيوهوامهدحأناكنكل؟امهفرعأال-
.ةحيصنلاعمستال
؟ةحيصنةيأ-
لكناكقباسلانمزلايفىتح.نامزلااذهيفحصنيلكلاف؟فرعأال-
نوكتو،ةميخوةبقاعلانوكتسفالإوتوكسلابينحصنييباصتغابموقينم
ةليسوراصنويزفلتلانإىتح،حصنيلكلانامزلااذهيفو،ءادوسيتياهن
..مث.ةحيصنلل

نأىلإهبتنادقف،ةأرملاهذهةصقةيقبعمسينأمدآسراحلاعطتسيمل
مل.دعاسملامهعمو،هنمةثالثلالاجرلاجرخوحُتفدقةديعبلاباوبألادحأ
،جردلاىلإهتوقلكبًاعجارفحز.لعفياذامفرعيسراحلامدآنكي
يتلاتاجردلاىلعقلحزتلابًالزانفحزو،ملسلاتاجردىلعهسفنبىقلأو
ًاديعبراصوملسلافصتنمىلإلصونيحو.ةوقباهبنامطترتهاتبكرتناك
ىلإملسلاًاطباه،ةعرسنمهنكميامىصقأبضكر،نيمداقلارصبىدمنع
هسفنىلعقلغأوً،اعرسماهلخدف،هتفرغثيحيضرألاتحتقباطلا
.حاتفملاب

اذهوهام؟هعمسو،هآراملكيفرّكف.قئاقدلةفوصلاىلعًاسلاجلظ
ىأرهنكل؟ىلعألاقباطلاسيلهنأديكأتلاب؟عقينيأ؟هآريذلاناكملا

؟كانهةثالثلالاجرلاوبيبطلادعاسم
،هوريملةثالثلالاجرلاودعاسملانأبّسحأ.رثكأعايضلاوكابترالابّسحأ
طغضولورتنوكتوميرلاذخأ.مالظلاهّفليقباطلاو،هنعنيديعباوناكدقف
يتلاةانقلاىلعًارقتسمتاونقلانيبلقنت.نويزفلتلاةشاشتئيضأف،هيلع
.ةيبرعلابًامالفأّثبت
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فويضلا
،رطمم،ليقثليل.ليللانمةعاسلاكلتيفدادغبىلعّميخيمالظلاناك
وأىطسولاروصعلانمةعلقاهنأكوتدبيتلاةحرشملاةيانبىلعّميخي
.حابشأللتيب
ةبسنلابامنيسلاتناكدقف،يبنجألامليفلاعباتيهتفرغيفمدآسراحلاناك
ةياورناونعأرقامكرخآناكميفًامئادةايحلا.يقيقحلاملاعلايههيلإ
.هبجعأبتاكل
نعثدحتي)ةمايقلا(همساةزيجوةرتفذنمأدبدقيذلامليفلاناك
اهنيح.ديدجلاملاعلالحاوسىلإنابسألالوصوليبقرمحلادونهلاةايح
يفامراوحهبجعيامنيحهتداعك،هراوحنّودف،مليفلانمدهشمهبجعأ
خيشلنوعمتسيمهورانلالوحةليبقلاتعمتجاامنيحدهشملاناك.مالفألا

.ناويحلاوناسنإلانعةياكحيوريمهنممره
رظنتنيسلاجلاهوجوامنيب،ههجوءيضيرانلاجهووثدحتيزوجعلاناك
:نينسلاةمكحبيشييذلاههجوىلإةبهرولالجإب
تلاقوهيلإتاناويحلاعيمجتءاجفً،ادجًانيزحوًاديحوناسنإلاسلج-
املكانمبلطتنأكنكميكلذلً،انيزحكارننأديرنالنحن:هل
هللاقف.ةوقبنارصبتنانيعيلنوكتنأىّنمتأ:ناسنإلالاقف.ىّنمتت
ذخ:رمنلاهللاقفً.ايوقنوكأنأديرأ:ناسنإلالاقف.يرصبذخ:رسنلا
هلتلاقف.ضرألارارسأفرعأنأديرأ:ناسنإلالاقف.يلثمًايوقنكويتوق
ً.اعيمجاهايإكيرأس:ىعفألا

اموكلمتاملكناسنإلاحنمتلروباطيفتاناويحلاعيمجتءاجاذكهو
ةموبلاتلاقاهدنعً.ابهاذماقءيشلكىلعناسنإلالصحامنيحو.اهزيمي
لكىلعزاحوفراعملالكىلعناسنإلالصحاذكه:تاناويحلاةيقبل
:ليألالاقف.هنمفوخلابرعشأانأو،ءيشلكلعفينأهناكمإبو،ىوقلا
دعبًانيزحنوكينلوهانمتيوهجاتحيءيشلكىلعناسنإلالصحدقل
لخاديفًالئاهًاغارفتيأردقل:ةموبلاتلاقف.ءيشىلإجاتحينلونآلا
،نيزحوهفكلذلً،ائداههكرتينلاذهو،عوجلاكًاعساشًاغارف،ناسنإلا

:مويتاذملاعلاخرصينأىلإً،امئادذخأيوذخأيسو،رثكأورثكأبلطيسو
.ءيشيدنعَقبيمل،هايإكحنمألءيشيأيدنعَقبيمل
ناكيتلاةايحلانأل،فوخلابمدآسراحلارعشمليفلاىهتناامنيح
متييتلاثثجلاف،ةحرشملاةايحنعًاليلقالإقرفتملاياملاناكساهشيعي



المهفيلاتلابو،ةايحلااوقرافرشبل،ىتومليهًايموياهعيطقتواهقش
قشبيحاضألانومدقياوناكاياملادنعدباعملاةنهكنكل،ملألابنورعشي

نماهتجرحدومهسوؤرعطقمثءايحأمهومهبولقجارخإوىرسألارودص
.ينوعرفمرهلكشىلعيُنبيذلادبعملاىلعأ

يدانييبصتوص.رمملانمٍتآءاكبتوصمدآعمسءانثألاهذهيف
ءاجف،توصلاضفخأف.نويزفلتلانممداقءاكبلاتوصنأّنظ.همأ
.رمملانمًاحضاوتوصلا
نويزفلتلاتوصىقبأ.ةشهدلاوفوخلابجوزمملاكابترالامدآّسحأ
نكل.ىهتنادقمليفلانأنممغرلاب.ةمجرتلاةءارقهنكميذإًاضفخنم

دوعيهنكل،تاظحللتمصيو،تاظحللضفخنيناك.هتنيملءاكبلاتوص
.رمملاءاجرأيفًايلاع
رمملانأنممغرلابهعمتايراطبلابلمعييذلاحابصملاذخأ.ءودهبضهن
اهلالخنملواحهنكل،ةلوقعموأةيقطنمريغةركفهتدوار.ءاضمناك
هلهأهيسنيبصءاكبتوصهنأامبرف،هعمسييذلاتوصلااذهريسفت

ىلإيبصبءيجييذلانم:هسفنتالؤاستىلعباجأهنكل،ةحرشملايف
اذهلكلاوطيبصلااذهناكنيأو؟هلهأهدقتفيملفيكو؟ةحرشم
ءاجولاذام؟يلفسلاقباطلايفرمملانمهتوصيتأياذاملو؟تقولا
؟ىرخأةرمةثالثلالاجرلاودعاسملا
ةهجوحنًاهجتمرمملاىلإجرخ.ىوقأتوصلاءاجفةفرغلابابحتف
ةهج،ةلباقملاىرخألاةهجلانميتأيتوصلانأىلإهبتناهنكل،جردلا
ةعاقنميتأيتوصلاىلإهبتنافرثكأّزكر.حيرشتلاةعاقوتاجالثلاةعاق
.مالظلايفةقراغلاوةقلغملاحيرشتلا
فقو.توصلاةهجوحنمدآهجتاةئيطبوةكبترمتاوطخبوديدشرذحب
يبصلاتوصنكيمللب،حضوألكشبتوصلاعمسفحيرشتلاةعاقمامأ
.همأبايغىلعهيساوتنألواحتتاوصأةعومجمكانهامنإوهدحو
.ثثجلاتاوصأيهتاوصألاهذهنأفرعهتزيرغب
بابلافلخيقبو،حاتفملاببابلاقلغأ.هتفرغىلإًاضكارداعو،مدآبعترا

؟ّنجله؟هليرجياذام.هلاصوأيفيرستةريرعشقبّسحيوهوًافقاو
يف؟كلذىوراماذإهقدصينمو؟ةقيقحوه،هعمسيو،هاريامله
،مهنمًايأَريملهنكل،اومدعأمهنأبنودكؤيباحصأًاصصقعمسىلعألا
؟هقباطيفاهنأو،ثثجلاهذهفرعيانهنكل
تاوطختوصو،حتُفيبابةجضعمسهنكل.ءاكبلاتوصتكسةأجف



.ةوقبقديهبلقذخأ.ةفرغلاةهجوحنهجتتتاوطخلا.رمملايفىلاعتت
همفكسموً،ايدارإال،هفكعفرهتفرغبابىلإتاوطخلاتوصلصونيح
.خارصلانمهسفنعنمييك
ىلعتصنتينمكانهنأكوتاظحللهتفرغبابدنعتاوطخلاتفقوت
هبتنا.ةحرشملايفايلعلاقباوطلاهاجتابةيشامتاوطخلاترمتسامث،ةفرغلا
تفتخانأىلإ،عباتتلابوطختاهنكل،يشمتةعومجملتاوطخلانأىلإ

.جردلاةدعاص
ةفوصلاىلعسلج.قناخسوباكنمصلختهنأكوّسحأَِمليرديال
.هرهظوهتبقروهنيبجللبيدرابقرعبّسحأ.ةيدلجلا
يفاهّتثبدقمالفألاةصروبنعتانالعإثبديعتنويزفلتلاةشاشتناك
ً.ائيشىرتالةهئاتنويعبةشاشلاىلإرظنيمدآسراحلاناك.ءاسملاةيادب
يفقيضبو،قانتخالابساسحإهدوارو،هبلقتاقدعمسيهنأكوّسحيناك
.سفنتلا

ريكفتلاديريالو،ءيشبركفينكيمل.ةشاشلاىلإرظنيهتسلجىلعلظ
.هقامعأيفعساشغارفبّسحيناك.ءيشب

تاوطخعقو.هعماسملصيجيجضلاأدبىتحةدودعمقئاقدالإرمتمل
؟مهنَمنكل.نودئاعمهنإ.رمملاىلإطبهتيهوجردلاىلع
تلصوامنيحو،حيرشتلاةعاقهاجتاببرتقتمهتاوطختاوصأتأدب
ًافيفخًاقرط.بابلاىلعًاقرطعمسةأجف.تفقوتهتفرغبابىلإتاوطخلا
.بابلاىلععباصألاسملبهبشأًاقرط.رمألالوأ

لكشبةليوطاهسحأ،تاظحللاذكهًادماجلظهنكل.بعربًافقاوّبه
نمّرممكفرعيال.ةوقبهمفىلعهفكبطغضو،هسافنأمتك.لتاق
نمحضوأناكقرط،بابلاىلعفيفخقرطب،ةيناث،ّسحأهنكل،تقولا
.ىلوألاةرملا
ىلعيوققرطهعزفأ،ةأجف.هناكمنمكرحتيمل.ةبوعصبهقيرعلب
هنكلديعبناكمنميتأيهنأكوةجرشحلابهبشأتوصهالتمث،بابلا

:حضاو
.مدآ...مدآ-

.ةكرحلاعطتسيمل.للشلاهبشيامبسحأفبابلاوحنكرحتينألواح
،بابلاهيلعقرطتفكنمرثكأكانهنأبسحألب،ىوقأقرطلاراص
:هيدانيقيمعتوصاهقفاري
.مدآ-



ؤبؤبلاوحنهجوتبعرلاةدشنمهنكل،بابلاحتفينأعطتسيمل
يطغييذلاءاطغلاكرحةفجترمديبو،بابلاطسويفتبانلايجاجزلا
فاجتراةلاحيفهنأسحأ.هلالخنمرظنيلاهيلعهنيععضووؤبؤبلا

.فعضو
ةدماجاههوجوو،ةدماجاهتارظن.بابلامامأفقتاهعيمجثثجلاتناك
اههوجو،بابلامامأفقتتناك.هناكميفًادماجلظ.ةقطاناهنكل
ديرتاهنأكوهيلإاهيديأدمتتناك.يجاجزلاؤبؤبلالالخنمهيتأتةهوشملا

.بابلالالخنمهرج
ةأجف.كرحتيالًادماجناكهنكل،همسابةيدانمبابلاقرطتثثجلاتلظ
ؤبؤبلالالخنماههوجوتّرم.حيرشتلاةعاقهاجتابريستثثجلاتذخأ
.زوجعلاديبًاكسممناكوً،اضيأمهعميبصلانأىلإهبتنا.يجاجزلا
ثثجلانأسحأً.افقاولظهنكل،ةبعرملااهتاوطخعقوعمثثجلاتفتخا

قلغيوهوحيرشتلاةعاقبابةكرحعمسهنأل،حيرشتلاةعاقىلإتلخد
ىلإرخيهدسجنأوراهنيهنأسحأ،رثكأكسامتينأعطتسيمل.ةوقب
.ةليوطةرتفلكلتهتسلجىلعلظ.ضرألا

نمبابلادنعسلاجوهوتقولانمهيلعّرممكمدآسراحلافرعيمل
ركفيذخأ.فوخلاهنعبهذوًايسفنرقتسادقناك.هلوببًاللبملخادلا

؟هيلعّرماملكنمدكأتيلةعاجشلانمقفدبسحأ.ىرجاملكيف
هنأكو،حيرشتلاةعاقىلإبهذينأيفةيوقةبغرهتدوار.هناكمنمضهن
هتفرغبابحتف.ليلقلبقبعرلانمهسفنىلعلابيذلامدآسيل
.رمملايفًاتفلتمهسأربلطأ.رذحوءودهب
هذهسيلناكملانأكو،تمصلايفًاقراغوً،اروجهموً،ايلاخرمملاناك
دالبيف،مالظلايفةقراغةنيدميفةعقاولاو،مالظلايفةقراغلاةحرشملا

يفقراغريغصبكوكيف،مالظلايفةقراغةراقيف،مالظلايفةقراغ
.مالظلا

،دحأهعمسينأديريالهنأكوديدشرذحبهتفرغنممدآسراحلاجرخ
دنعضرألاىلعسلجةأجف.دحأهيلإهبتنينأوأً،ادحأظقويالنأوأ
هيتبكروهيديىلعً،ادجةئيطبوةرتوتم،تاوطخبفحزيذخأمث،بابلا

.حيرشتلاةعاقنمًابرتقم
.رواحتتيهوثثجلاتاوصأهعمسىلإىهانتةعاقلابرقىلإلصونيح
هتضرحيتلاةنابجلاهسفننعلو.للشلابسحألب.ةيناثفوخلابسحأ

املًاعمتسم،بعرلاهألمي،هناكميفًاسلاجلظ.هتفرغنمجورخلاىلع



:ىرخأةرمهسفنلأس.دحأهيلإهبتنيالنأًاينمتم،ثيدحنمرودي
امنيح،عمسهنأحيحص؟ءايحأرشباهنأكوثدحتتنأثثجللنكميفيك
عمسامنإوًائيشَريملهنكل،ثثجهيورتًاثيدح،ىلعألاقباطلايفناك
الناكملاهلادباذإ،ًالصأكانههآراممًادكأتمسيلوهو؟ثيدحلا

.ريثكباهنمعسوأوهف،ةحرشملابهلةقالع
نمةقزممثثجلاتناكو،لاقنلااهريرسىلعتسلجدقةثجلكتناك
ةمشهمتدبدقاهادحإسأر.ردصلايفاهضعبوسأرلايفاهضعب.فلخلا

.راجفنالايفعلتقادقيردصلاصفقلافصنناكىرخأدنعو،فلخلانم
يتلاةاتفللتناكيتلاو،ةعاقلابابنمةبيرقتناكيتلاةثجلاتتفتلا
:ةلئاق،زنيجلاسبلت
.ةديدجلاانتايحةيادباهنإ.ةليللايضقنسفيك-
:لأستيهوزوجعلاةأرملاةثجتتفتلا
؟؟...ةديدجلاانتايحةيادب-
.انتومخيراتيفةليللوأدصقأ-
يرقفلااهدومعراطثيح،اهرهظيفغارفلانيبتف،ةبجحملاةأرملاتتفتلا

:تلاقو،فلخلانماهافتكو
؟اوظقيتسااوتاماذإف،ماينسانلا:فيرشلايوبنلاثيدحلااوعمستملأ-
:سأرلايفةصاصربةباصمتناكيتلاةقينألاةأرملاتلاقف
ةايحلاوهتوملانأكوً،اقحبيرغهنكل،فورعمثيدحهنإ،ىلب-
.ليوطسوباكىوسةايحلاامو،ةيقيقحلا
لثميفشاقنلااذهبرغتستاهنأكو،اهضعبلرظنتثثجلاةيقبتذخأ

:تلاقبابلادنعتناكيتلاةثجلا.نهيلعةنيزحلاةليللاهذه
ةليلقةرتفلىقبناننأوههفرعأيذلانأالإ،نكلثمةملعتمريغانأ-

اوقزمينأدعب.قرتفنسًادغ.حاورألاملاعىلإلقتننمثملاعلااذهيفًادج
انلهأيتأيسطقف.كلذباوموقينلامبرو.انتومببسنعنيثحاب،انداسجأ

.انداسجأنفدتلانهنمانذخأل
:ةلئاسزوجعلاةأرملاتتفتلاف
؟هتثجبنولعفيساذام؟هنعلأسينموألهأهيدلسيليذلاو-
ةثجتلأس؟دحأكيدلسيلأنكل.ةجالثلايفعضويسامبر..فرعأال-
.بابلابرقيتلاةاتفلا
.ينعلأسيليدنعدحأال..ال-

:اهسفنثدحتاهنأكوزوجعلاترمتسا.عيمجلاتمص



...ةليوطيتصق-
:عفترمتوصبةلئاق،ةعاقلاقامعأيفتناكيتلاةثجلاتربنا
.ينعلأسيسدحأالًاضيأانأ-
ترمتسااهنكل.ةدماجلاىتوملاةشهدوتمصباهيلإثثجلاعيمجتتفتلا
:ثيدحلاب
ءاجيذلاام:نولأستسامبر؟ايناملأيفيتلئاعو.ةفيضدصقأ،ةبيرغانأ-
؟يتصقعامسنودوتله؟دادغبىلإكب
تمهفف،ضارتعاامنودلوضفوبارغتساةرظناهيلإرظنتثثجلاترمتسا
ةثجلانأالإ.ةقفاوملاةمالعاذهنأبةعاقلاقامعأيفتناكيتلاةثجلا
:ةلئاقتقلعبابلادنعتناكيتلا
نيذلامظعمنأفرعننحنف،ةيلايخًاصصقانليضرعتستنأوجرن-
.لقعلااهقدصيالًاصصقنوريجراخلانمنوتأي
نمءيشاهيفةربنبةلئاقةعاقلاقامعأيفتناكيتلاةثجلااهيلإترظن
:نزحلابجوزمملاباتعلا
يفيمكحامث،ًالوأيتصقيعمسا؟لقعلااهقدصيالًاصصقيورأاذاملو-
.دعبام
تفتلامث،باتعببابلادنعيتلاةيتفلاةثجلاىلإزوجعلاةثجلاترظن
:ةلئاقةبيرغلاةأرملاةثجىلإ
.كعمسننحن..يتنباايكتصقيكحا-
املعامتسالاًالواحم،ةكرحلاعيطتسيال،ةذفانلاتحتًاحطبنممدآناك
.ثثجلاهبثدحتت



)7(
رفوناهءاّوح
مساّيلعتقلطأدادغبيفانهينتفاضتسايتلاةلئاعلا.ءاوحيمساانأ
شيعأيتلاايناملأبرفوناهةنيدمنمقارعلاىلإتئجينأل)رفوناهءاوح(
ةئيهعجارألرهشنملقألبقتدعً.ابيرقتةنسةرشعسمخذنماهيف
ةيادبيفاهترداصمتمتيتلاانكالمأعاجرتسالدادغبيفةيكلملاتاعازن
حيحص.رفسلازاوجوةيسنجلاكةيقارعلايقئاثوجارختسالًاضيأو،تانينامثلا
رفوناهيفيفراعمىدحإتخأنكلدادغبيفّيدلفراعمالهنأ
يتلارئاودلاوتاسسؤملاىلعيداشرإيفينتدعاسولب،اهيدلينتفاضتسا

.يدحوتئجوايناملأيفيلافطأويجوزتكرت.اهتعجارمّيلع
.)ىرخألاثثجلاهوجوىلعرثأتلاادبامك،يكبتةثجلا–ةأرملاتأدبانه(
يعيبطلانم.نآلادعبمهارأنليننأيننزحيوً،ادجمهيلإقاتشأيننإ
امكف،راجفنالايفتحبُذلوقلانكميوأتلتقدقيننأنوفرعيالمهنأ
.ديرولاىلإديرولانميتبقرتعطقدقةيظشنأنوفرعت
ةبسانملاب.ماوعأةعبسرمعلانمغلبيهنإً.ادجريغصلاينباىلإقاتشأانأ
.نانبايناثلانمو،ةنباونبا،نادلولوألانمّيدل.يناثلايجوزنمهنإ
ةتسنملقأبايناملأىلإانلوصودعبكلذوهوخأُهلتق،لُتقلوألايجوز
.رهشأ
يتلاىرخألاثثجلاهوجوىلعفطاعتلاولوضفلاوةشهدلاتامالعتأدب(
.)اهريرسىلعةسلاجاهنملكتناك
.ناكمونامزلكيفو،مويلكرركتتليباهوليباقةياكحف،اوبرغتستال
.مكهوجويفةريثكتاراسفتساىرأينأل،كلذثدحفيكمكليكحأس
ىدحإىلإءامتنالاةمهتبربكألايخأمادعإدعبتأدباهيفاموةياكحلا
امنيحلقتعادقولبً،ايعويشناكهنأنممغرلاىلع،ةينيدلابازحألا
دهعتىلععقوبيذعتلانمعيباسأدعبف،نييعويشلالاقتعابةطلسلاتأدب
متفصنوةنسدعبنكل،يعويشلابزحلاكرتوةسايسلاةسرامممدعب
بزحلاوةموكحلادضتاراعشةباتكوينيدلاطاشنلاةمهتبةيناثهلاقتعا
عفدوةلوؤسملاتاهجلاةعجارمبيدلاوأدبنيحو،انيلإدعيمل.دئاقلا
نييعويشلانمىرخأةعومجمعممدعاهنأانملع،بتارملافلتخملىواشرلا
؟ةيمالسإلاةوعدلابزحلءامتنالاةمهتب

هنكسنانكيذلاتيبلاترداصامنإويخأمادعإبةطلسلافتكتمل
دعبةيغامدةطلجهتباصأيبأ.اهيفبيصنيخألناكيتلايبأتالحمو



اهرثأىلعتامو،تالحملاوتيبلاةرداصمومادعإلاربخعامسنمرهش
ً،اضيأهعيطتسنامانعبو،لاومأنمهعيطتسنامانعمجيمأوانأ.رهشب
.ايروسىلإاهنموندرألاىلإانرفاسو
انفرعت.بنيزةديسلايفانكس.يرمعنمنيرشعلاتايادبيفاهنيحتنك
انتقالعنأالإ،نايدألاوفئاوطلافلتخمنمو،نييقارعلانمريثكلاىلع
.تانبلانمددعونينبانمفلأتت،ةبيطةيقارعةلئاععمةنيتمتناك
ةلئاعلانألو،يتبطخل،مدآهمساناكيذلاو،مهنمرغصألانبالامدقت
لكشبمدقتلاويتدلاوةحتافمبريبكلاخألاماقدقفبألاتدقفدقتناك
خألاتارظنلمويلاكلذتهبتناينكل.مدآهيخأليتبطخلجأنميمسر
.هينيعبينلكأيناكدقف،ةيناوهشلاريبكلا

ىلإانرفسىلعرصيناكمدآيبيطخنألةنسنمرثكألتدتماانتبطخ
امعمجيلراهنلاعمليللالمعيناك.يسايسلاءوجللابلطوجراخلا
قافنلانعلختتمل،فسألاعم،ةرجاهملاةيقارعلاتالئاعلانكل،هعيطتسي
راثمانرصف،ةبرغلايفمهدلبءانبأنمنيرخآلاضارعأسموةميمنلاو
،لاقلاوليقللاعنمو.اندنعرهسوأانيلعلخداملكمهليواقأومهثيدح
.يمأوانأهنكسنانكيذلاتيبلايفانعموهشاعو،ايروسيفانجوزت
نايفختالنيتللاهينيعبينقحاليناكو،يمويلكشبانروزي،ريبكلاخألاناك
يتلايمأتربخأينكل،يجوزربخأنأعطتسأمل.يهاجتهاياونوهتوهش
ينأبمهتأسو،امهنيبراجشثدحيسامبرهنأل،يجوزرابخإمدعبينتحصن

.ايناملأىلإايروسةرداغمكشوىلعنحنواميسال،ةوخألافالخببس
،فيكفرعأال،انلاولصحنيذلانيبرهملاعمقفتادقناكمدآيجوز
رفسلابيمأعنقينأ،هللاهمحري،يجوزلواح.ةيبوروأرفستاريشأتىلع
ةرداغمديرتنكتملاهنأل،ةرمتسملاهضورعتضفراهنكلابوروأىلإانعم
هبسأبالغلبماهيدلف،اهيلعقلقنّالأبانلدكؤتتناك.بنيزةديسلا

بنيزةعيفشلاةيامحيفلاحةيأىلعاهنأو،فافكبهنمشيعتنأاهنكمي
.ةبرغلادالبيفانعاضوأترقتسااماذإانروزتسامبرو،ءالبركةلطب،ىربكلا

.رهشأةعبرأيلمحىلعّرمدقناكو.لوألايلفطبًالماحتنكاهنيح
يف.اننويعنمتبكسنايتلاعومدلاب،يمأوانأ،انضعبانعّدورفسلاموي
نييقارعلابابشلانمدارفأوتالئاعكانهتناك.اندحونكنملراطملا

ليطأنأديرأال.انبراطملاةطرشتّكشفيكنآلادحلفرعنال.انعم
يذلابرهملالجرلاىلعضبقلاءاقلإمتدقف،ليصافتلادرسيفمكيلع
ىلإانلبقاومدقتنيذلابابشلاضعبعمانلةريشأتىلعلوصحلابماق



.تازاوجلاشيتفت
انأ.مدآيجوزلديدحتلابو.انلتهّجوةيوقةبرضتناكةثداحلاكلت

انعجر،لاحةيأىلع.يمأناضحألعجرأسينأليلخاديسفنحايترابُترعش
اهنألًادجترثأتاهنأالإيعوجرلاهتحرفمغربيتلايمأدنعنكسلل
دكؤتتناكاهنكل،رطاخملاولاملانميجوزكلذفلكمكفرعتتناك
.انلهللاهراتخااميفريخلانأبانل

عونىلإلوحترمألانأكورفسلاىلعهرارصإدادزالب،يجوزسأييمل
لمعيراص.هفتحةهجاومىلعّرصيناكهنأملعينكيملو،يدحتلانم
ةديدجلاةرماغملااهفلكتيتلاةديدجلاغلابملاريفوتلناكمنمرثكأيف
رفسللططخيناكربكألاخألانأوهانرظتنتتناكيتلاةأجافملا.رفسلل
ً.اضيأانعم
يجوزرارصإنمدازاماذهو،ركبلاينباُتدلوتلتيتلارهشألالالخ
ًالبقتسمديريهنأبيلدكؤيناك.اننبالبقتسمبركفيذخأهنألرفسلاىلع
.اننباللضفأ
ّتلصً.ارجفتظقيتسا.ةيبلقلاةتكسلابيمأتيفوتنيتنسبينباةدالودعب
ةتكسلتضرعت.اهموننمضهنتملاهنكل.تمانونآرقلاتأرقورجفلا
.مونلاءانثأةيبلق
تمدقاهتومباهنأالإ،يمأتومهكرتيذلالئاهلانزحلانممغرلاىلع
،اهتشيعملغلابمنماهيدلناكاملكانلتكرتذإ.ةريبكةدعاسمانل
نعابوروأىلإانبنوربعينيرخآنيبرهمدجينأيجوزنّكماماذهو
رظتنيناكيذلاتوملاىلإةديدجلاانتلحرتأدباذكهو.ايكرتقيرط
.يجوز
ليصافتنعمكثدحأال.يناثلايلمحنمسماخلارهشلايفتنكاهنيح
دعبابوروأىلإانلصو،مهملا،اهلالخاندواريذلافوخلاو،ةلحرلاهذه
ترماذكهوً.ايشميعرشريغلكشبلودلادودحلروبعو،ةبيجعتارماغم
.ايناملأىلإانلصونأىلإمايألا

لصتاثيح،ايناملأنمهبانلاصتاةظحلذنمً،اريثكاندعاسرغصألايلاخ
ةديعبةنيدميفوايناملأبرغيفشيعيناكهنأل،نيلربيفهئاقدصأبهرودب

ةيلمعيفانرومأضعببيترتيفوةغللايفانودعاسءالؤهو،نيلربنعًادج
اهيفانيقبيتلانيئجاللاتاركسعمىلإانزرفمتنأىلإ،ءوجللابلط
ةنيدملةعباتةريغصةنيدملةعباتةيرقيفانبرمألاىهتناو،تقولاضعبل

.رفوناه



بترمبناجىلإ،اهبسأبالةقشبناجألاةرئادانتحنم،مكيلعليطأال
ناكو،يتنباتدلوكانه.ايروسيفهيفملحنلانكام،ماعطلليرهش
،هيلإانلصوامبنيحرفانك.ةريبكعيراشملططخيومالحألابًائيلميجوز
ةنيدملةعباتةيرقيفتلقامكوشيعنانكثيح،ةريبكلاةلزعلامغرب

ةربقمبنيرامةنيدملاىلإلوصوللةليوطةفاسميشمننأانيلعناكو،ةريغص
كلتيفيلاخانرازاهنيح.ةنيدملاوةيرقلانيبقيرطلافصتنتيتلاةنيدملا
نيئجاللاعاضوأنعةريثكليصافتانلحرش.ةدعامايأاندنعّيقبوةيرقلا

.ايناملأيفمهلاحو
كرتدقل.نيلربنميجوزلربكألاخألاانبلصتاذإ،مدتملانتحرفنكل

لالخنماهيفانرارقتسانعفرعنأدعبايناملأىلإانبقحتلاوايروس
هرابتعابانناونعىطعأكانهو،نيلربيفءوجللابلط.هعميجوزلاصتا

تيبيفهتنكسأبناجألاةرئاد.اهسفنةيرقلاىلإهلقنمتف،ةلئاعلانم
.اندنعهتقومظعميضقيناكهنكل،بازعلل
تألتماامنيب،ميحجىلإيتايحتلوحتةيرقلاىلإيجوزيخألوصوذنم
هيخألًاصاخًامارتحانكييجوزناك.هيخألوصولحرفلابيجوزةايح
ذإ،ةيلئاعلاطباورلاالونيدلاةمرحدنعفقيملربكألاخألانكل،ربكألا
نمايروسكرتهنأو،يلهبحبينفشاكيوحيرصلكشبيّبشرحتيذخأ
يجوزةفشاكميناكمإبنكيملًاعبطو،ينمًابيرقنوكييكل،طقفيلجأ

.كلذنعمجنتسيتلالكاشملانمًافوخ
امنيبتيبلايفىقبيلراذعألاقلتخيناكًانايحأو،تيبلايفينقحاليناك
ينفشاكيناككلذلالخو،هجاتحنامءارشلةنيدملاىلإيجوزبهذي
ىقلتالججحلاكلتلكنأالإمراحملاونيدلاوقالخألابهّركذأتنك.هبحب
عمينمساقتينأً.اضيأهترشاعمبلطىلإرمألالصولب،هيدلرابتعايأ
دهجاهتاقوأيفةالصلاميقيربكألاخألااذهناككلذمغربو،هيخأ
.ناكمإلا
يأرطسبألو،ةهفاتبابسألهلىدصتيو،يجوزعمراجشلالعتفيأدبمث
لبً،ائيشمهفيالوفلختمهنأبهفصيوهنمصاقتنالابأدبيفيجوزهلوقي

الوهفهيلعريثكيلثمةأرمادوجونأبهللاقتارملاىدحإيف
.هلينبلطامنيحأطخأهنأو،ينقحتسي
نأبيرغلا.يتنباتدلوايناملأىلإانلوصونمرهشأةثالثىلاوحدعب
اهنأكوًاريثكاهتدالوبحرفربكألاخألاامنيبيتنباةدالونمجعزنايجوز
.يتنباةدالونمهفقومىلعيخأدقتنيناكو،هتنبا



ىريالهنكلتاقوألايفيلصيوهف،ربكألاخألاتافرصتنمةريحيفتنك
ةدالودعباميسال،هكولسىلعتأرطتاريغتتظحالً.امثإمراحملاانزيف

،اهكرتًائيشفًائيشو،هتالصيفنواهتيذخأمثً،احرموًائداهراصذإ،يتنبا
.ةريبلاينانقنمددعهيفًاسيكًالماحهلوخدبمويتاذانأجافنأىلإ
ربكألاهيخألثمًامزتلمسيل،ماعلكشبًانيدتمناكيجوزنأبيرغلا
مزتليوناضمرموصيهنكل،ماظتنابيلصيال.نيدلابنمؤيهنكل،ةالصلاب
،ايناملأىلإانلوصوذنمهباصأيذلااميردأالنكل،هلالخلماكلكشب
يفانتايحلالخهيلعانكاملكدقتنيراص.عيرسلكشبلوحتيذخأدقف
دوجوبكيكشتلاىلإرمألالصولب،اندئاقعوانناميإ،انديلاقتوانتاداع،اندالب
.هللا
وهو،ةيناثلاةرمللرغصألايلاخانرازامدنعهنأ،اذهلكيفبيرغلا

نييداملانعدعتبادقيلاخناكدقف،ماحوقيمعلكشباشقانت،يعويش
حيصييجوزناكامنيبءايميكلاوءايزيفلاقافآنعهثدحيراصونيدحلملا
؟ضرألايفملظلااذهلكاذاملفًادوجومهللاناكاذإ،يبصعلكشب
نمءايربألاتوميللزالزلابضرألازهياذاملو؟نيهوشملافطألادلوياذاملو
ةعيبطبةقالعاهلرومألاهذهنأبهبيجييلاخناكو؟ءارقفوخويشولافطأ
لودللةيعانصلالودلالالغتساو،يقبطلالالغتسالاو،اهتاقبطوتاعمتجملا
يحصلايعولانعو،تاراضحلاعارصويلودلاكنبلانعهثدحو،ةريقفلا
اهركذأالءايشأوبراقألاجاوزوةيلئاعلاتاقالعلاةعيبطوءاسنلاولاجرلل
.نآلا

دضيلاخعمًانايحأفقيربكألاخألاناكتاشاقنلانمةعمعملاهذهيف
يأقلتخيالوتمصيهنإفيلاخيأرهبجعيالناكامنيحنكل،يجوز

الذخأهنألامبر.يجوزفقومنمروفنلانمءيشبتسسحأ.هعممادص
يجوزنأدقتعأوً،اريثكهبحأيذلايلاخهجوبفقوهنألوأ،هللابنمؤي
.انتقالعةدوربلالخنمهنميفقومبّسحأ

ليمأتأدبينأبربكألاخأللًاعابطناتيطعأانأله؟ةيبغانأتنكله
عميتقالعةدوربظحالله؟كلذمهفييكينمردباذام؟فيك؟هيلإ
:ةريبكةقثبيللاقوخبطملايفّيلعلخدمويتاذهنأل،يردأال؟يجوز
فارتعالانيديرتالكنكل،كبحأاملثميننيبحتكنأفرعأانأ،يعمسا
ةددهمةريبكلاخبطملانيكستذخأوهتعفدف،ينلبقيلّيلعمجهمث؟كلذب
،يلعفةدرنمئجوفوفاخهنأتسسحأ.برتقااماذإهنعطبهايإ
.يلنينوكتس..كفنأمغريلنينوكتس،ينددهيوهو،هجولارفصمجرخف



ةيبصعيندجو،ينباعماهيلإبهذدقناكو،ةنيدملانميجوزداعنيح
رثاعلايظحبدنأتذخأوهيلعةيبصعبترجفناينلأسنيحو،جازملا

رجفنأتدكءاسملادنع.يلهألينادقفوانبترميتلابئاصملاةركذتسم
ملًائيشنأكوءاج،ربكألاخألا،هسفنصخشلااذهنأل،بضغلانم
ً؟احرمناكلب.ثدحي
،يدحوتيبلايفءاقبلابنجتأترص،مويلاكلذخبطملايفىرجامدعب
اذههراثأ.هعملوزنلابلطأةنيدملاىلإلوزنلايجوزررقياملكُترصف
ىلعهربجأتنكينأةلكشملا.دعباميفهيلعدوعتهنكلةيادبلايفرمألا
لاملانمريثكلاانفلكيكلذنأنممغرلاب،صابلابةنيدملاىلإلوزنلا
ذنمرباقملاهركأينأل،ةربقملاطسورورملاضفرأتنكينأل،انتينازيملًاسايق
.ةلوفطلا
هذهىلإيرظنايللوقيًامئادناكو،نييحيسملارباقمبلزغتييجوزناك
نكيملو،اهيفمانيلتوميولءرملاىّنمتينانجوقئادحاهنأكورباقملا
.اهيفدقريسًالعفهنأملعي
دقريرسعلضنأودبيناك،ةبشخةفدصتيأرفخبطملاتلخدمايأدعب
.ةزرابلاريماسملابًائيلمناكهفرطأدحأنألهميطحتمت

انههعضودقيجوزناكامبريسفنعمتلق،ةيمهأرمألاِلوأمل
اميسال،ةنسلالوصفمظعميفانهدرابوجلاف،دقومللًابطحهمدختسيل
.هيخألتقلططخدقناكربكألاخألانأبًاتاتبينهذيفرميمل.ءاتشلا

ناك.ءاشعلادعنتيبلايفانكءاسمتاذ.رومألاترجفيكيردأال
يجوزلأس.انمونةفرغيفةمئانانتنباوةلاصلايفاننباعمبعلييجوز
رخأتينأهتداعنمسيلف،مويلاكلذءيجملانعهيخأرخأتببسنع
ىلعًاحضاوبرشلارثأادبو،ربكألاخألالخدانثيدحءانثأو،ءاشعلانع
ً.اضيأًايبصعوًابضاغناك.هحمالم
تيبلاىلإهئيجموهبرشىلعهبتاعييجوزتعمسف،خبطملاىلإتمقانأ
ةيوقةبرضتناك.يجوزباتعىلعربكألاخألاباوجتعمسو،لمثوهو
يجوزضهنفيكًابيرقتديعبنمتيأرً.اديدهتوًامتشواٍّبسو،ههجوىلع
.هيخألبقنمفينعلايدسجلاموجهلااذهمامأهسفننععفاديل

ةبشخلاذخأً،اعرسمخبطملاربكألاخألالخد.ةفطاخةعرسبرومألاترج
.ةدعتابرضهفتكوهسأرىلعهبرض.يجوزىلعمجهوريماسملابةببدملا

هابأدهاشامنيحةثوللاهبشيامهتباصأينبا.هئامدبًاجرضميجوزطقس
.هنمفزنيمدلاوضرألاىلع



ينكليسأرىلعينبرضفّيلعمجهامنإوهيخألتقبربكألاخألاِفتكيمل
ىلإتبرهف،يننعطيلًانيكسبحسمث،فخأةبرضلاتءاجفًاليلقتلم
،ناريجلاءاجفً.ايلاعخرصأترص.بابلاُتقلغأوينباةلماحمونلاةفرغ
يتلاةطرشلاباولصتا.يضرألاقباطلايفنكستتناكةيناملأةلئاعمهو
ًاسلاجلظيذلاربكألاخألاىلعضبقلاتقلأفةليلققئاقددعبتلصو
.تيبلايف
ىفشتسملاىلإانلقنمتً.اريثكيجوزفزنً.اريثكفاعسإلاةرايسترخأت

يدركيقارعصخشكانهناك.ةزكرملاةيانعلاةفرغىلإلقنيجوزً.اعيمج
انلوصوةظحلىفشتسملايفهدوجوفداصو،ةنيدملايفهلافطأعمنكسي
ةمجرتلاةيلمعبهنباماقو،انعضوةعباتمبماقف،ةيقرشلاةيمحلاهتذخأف
.فقوملاحرشيفيتدعاسمو
ناك.هلقيدصعمًاروفءاجيذلايلاخبلاصتالاصخشلااذهنمتبلط
.هقيدصعميلاخلصوو،يجوزتام.اهنمقفيملهنكل،ةبوبيغيفيجوز
خألا.يدركلايقارعلالجرلاةلئاعدنعنالفطلايقبو،يجالعتذخأانأ
ىلإلقنو،هلاوقأنِّودييكيمسرمجرتمبهلاوتأ.ةطرشلاهتلقتعاربكألا

ً.ايرادإاهيلإعبتنيتلاةيالولانجس
بيجعلاريصملااذهنمًابرغتسمناكً.ابيرقتنيعوبسألاندنعيلاخيقب
مثً،املاسجرخو،ناريإعمةيمامألاتاهبجلاىلعبرحلاضاخدقف.يجوزل

ىلعةعشبلاةقيرطلاهذهبتوميو،انهىلإلصيلنادلبلانيبلقنتورجاه
؟؟ربكألاهيخأدي
،ةدماجلاىتوملاتارظنكلذمغربرظنتولوضفباهيلإعمتستثثجلاتناك(
يفةأرملارودو،ليباهوليباقةصقبركفيةذفانلاتحتسراحلاناكامنيب
.)ةيرشبلااهتفرعةميرجلوأ

بحتنيناكهنإيلليقلب،هاخألتقهنأربكألاخألاركنأقيقحتلايف
نكيملهنأبىعّدادقللب،طئاحلابهسأربرضيناكو،هعمقيقحتلادنع
ىرينأنيققحملانمبلطو،نونجمكفرصتيذخأو،هيعولماكيف

؟ينلباقيولافطألا
مكحلاّمتًاريخأو.قيقحتةسلجنمرثكأترضح.عيباسألاومايألاتّرمو
نكل.ةيسفنلاةحارلابترعشاهنيح.ةنسةرشعسمخةدملنجسلابهيلع
.ىرخأةصقيعمتأدب
مدقيوانيلعددرتيذخأ،ىفشتسملايفيندعاسيذلايدركلايقارعلالجرلا

،يلاخعمهتقالعقّمعهنأواميسال،هعمانتقالعتقثوتو،ةئيربلاهتامدخ



.ةسايسلاامهتعمجنأدعب
مل.بحلاوةدوملاةراشإيدبيو،بيرملكشبينمبرقتيذخألجرلااذه
سئي.رومألاهذهلثملبيجتسأنأيلحيتييذلايسفنلاعضولايفنكأ
نمهتنيدميفبناجألاةرئادىلإًابلطمدقيلاخنأواميسال،ينملجرلا
.يلاخاهيفشيعييتلاةنيدملاىلإتلقتناف،كانهيلوبقلجأ

يلاخطاشنلو.يتايحنمًاضيأةديدجةلحرمتأدبةديدجلاةنيدملايف
ماقتيتلاتالافتحالاوةيسايسلاتاودنلارضحيامًاريثكناكيسايسلا
تالئاعلانمديدعلاىلعتفرعت.هعميلافطأنمينذخأيناكو،تابسانملاب
ةجوزنعثحبتتناك،ةيقارعةأرماىلعتفرعتاهنيبنمو،ةيقارعلا
.ةيقارعةأرماديريوةيناملألاهتجوزّقلطدقناكيذلاديحولااهلاخل
ىلعيلاخ.يدينيبلاطيلاخىلإاهجوزعمتمدقت،ةدوصقمتارايزدعبو
ناسنإهنأولجرلافرعيهنأيلًاحضومييأرنعينلأس،ةررحتملاهتقيرط
تاونسيمامأويبابشزعيفتلزامينأكيهان،ةبيطةلئاعنموبيط
ًايصخشبيطخلالباقأنأينمبلطو،لافطألاةيبرتوةبرغلايفةليوط
.ينبجعأو،ًاليلقانثدحتوهتلباقًالعفو.ررقأوهعمثدحتأو
.يتحارصنوبرغتستمكنأرعشأةدماجلامكتارظنلالخنم؟نومستبتاذامل
ثيحةفضلاكلتنمانربعدقل.كلذنوفرعتمتنأ.نوبذكيالىتوملا
نحنً،ارشبانسلنحن.رشبلاتافصنمةعنقألاودقحلاوقافنلاوبذكلا

؟كلذكسيلأ،تاومأدرجم،ثثجدرجم
:)ةلئاقلاقنلاريرسلاىلعةسلاجتناكيتلاةثجلااهتعطاق(
عماهتياكحصقتنأديرتانمةدحاولك.يهتنتنلكتصقنأودبي-
نوكينلًاحابص.ًءاجريرصتخاف،انتاياكحلكلً◌اليوطسيلليللاو،ةايحلا

.ةمداقلاةليللايفنوكنسنيأفرعنال.اذكهعمتجننأانرودقميف
:)تلاقمثةظحللتتمص،ةداحلاةعطاقملاهذهبرفوناهءاوحةثجتئجوف
لمجأتناكيناثلايجوزعم.ناكمإلادهجرصتخأس.مكيلعليطأنل-

عناصملاىدحإيفلمعيً.ادجبيطً.ادجعضاوتمناسنإهنإ.يتايحتاونس
ةريغصةنيدميفشيعنانك.ةيكيتسالبلاعطقلابتارايسلالماعمزهجتيتلا

.رفوناهةنيدمنمًابيرق،ةيرقبهبشأادج
لالخنمالإملاعلابةلصةيأانيدلتسيل.ملاعلانعةلزعيفانك
ناكيناثلايجوزنإقحلالوقأو.ّينباتدلوكانهو.مالفألاونويزفلتلا
.يتنباوركبلاينبالةبسنلابيبرملامعن
يجوزنأنممغرلابو.نويزفلتلاةشاشلالخنمقارعلارابخأعباتنانك



ىلإ،قارعلاصخترابخأةيأللعفننانسفنأدجنانكاننأالإةسايسلاهركي
؟هليحربالحريمللتقلاوتوملانكل.ةيغاطلااوحازأوناكريمألاءاجنأ
،نويزفلتلاةشاشلالخنمتازاجنإلابوةديدجلاتارارقلابعمسنانك،مهملا
انكالمأعاجرتساةلماعمميدقتىلعينتثحتايقارعلايتاراجىدحإنأالإ
نميخأنأرابتعابءادهشلاةئيهىلإةلماعمميدقتبناجىلإ،ةرداصملا
.رفسلازاوجوةيسنجلاكةيقارعلاقئاثولاىلعلصحأنأتدرأامك،ءادهشلا
خضرهنكلرمألالوأضراع.دادغبىلإرفسلاديرأيننأبيجوزتربخأ
انك،ءادهشلاةئيهىلإيتلماعمميدقتلةبهاذتنكمويلاو.يحاحلإتحت
ركذأدعأملو،يقنعيففيفخملأىوسًائيشركذأمل.دقتعأامكًاعم
؟كلذكسيلأ.انتماننأتفرعو.مكعمتقفأانهً.ائيش
.تاومأمهنأبةقفاوملاىلعةلالداهسوؤرنمةءانحنابثثجلاتأموأ(

عطقتنأديرتاهنأكو،ةلئاقتربنافبابلابرقيتلاةثجلاالإ،اوتمص
:ليقثلاىتوملاتمص
ةصقمكتراثأاملثممكريثتستناكنإيردأال.انأيتصقنعمكثدحأس-

.رفوناهءاوح
:رفوناهءاوحةلئاسةبجحملاةأرملاةثجاهتعطاقف
مهنأكوةظحللعيمجلاتمص؟لوألاكجوزلتاقربكألاخألانعاذامو-
:)رفوناهءاوحتلاقف.هريصمةفرعمًالعفنوديرياوناك
امك،كولسلاوةريسلانسحلنجسلانمهنعجارفإلامتهنأنوقدصتله
؟ايناملأيفيسايسلاءوجللاقححنُم
دقناكيذلايلاخقيرطنعلئاسرلايلثعبيناكهنجستاونسلالخ
،ينعدعتبينأهيلعنأوةديدجةايحتأدبوتجوزتيننأبةرمهباجأ
نأبيلاخهربخأف،مهيبرينأديريوهيخأءانبأىرينأديريهنأبّرصأف
مليجوزًاعبط.مهيبألتاقهنوكًادبأقحلااذههحنمتالةيناملألامكاحملا
ةرايزيفيلاخناكامنيحةفدصلابو،تاونسدعبالإتالسارملاهذهبملعي
نمةأرمانمجوزتهنأتعمسلب،دالوألالبقتسمنعثيدحلارادوانل

.ايناملأبونجيفشيعيو،ايسآقرش
توكسلاةظحلبابلابرقيتلاةثجلاتلغتساف.رفوناهءاوحتتكس
:تلاقو
.يتصقمكليورأس-
:تلاقواهيلإزوجعلاةثجتتفتلا
نمكتايحةصقيفهدجنيذلاام.ةريغصتلزامتنأيتنبااي-



يعتمتستملتنأف،رمعلااذهبكتوموهكتايحيفةاسأمربكأ،يسآملا
.دعبةايحلاب

:ةيرخسبتلاقاهنكلًاليلقةباشلاةاتفلاةثجتتكس
.يتدجاياهيعمستنألبقاهيلعتقلعاميتصقنيفرعتول-
:تلاقواهمالكلزوجعلاةثجهجوىلعةشهدلاتمسترا
.يتنباايكدنعاميتاه-
درسبتأدبمث،تعجشتاهنأكوثثجلاةيقبىلإةاتفلاةثجترظن

.اهتياكح



)8(
ىتوملالوضف
ةكرحمدآسراحلاعمسىتحاهتصقدرسرفوناهءاوحةثجتهنأنأام
.ثثجلاظفحتيتلاتاباوبلاىلعمادقأسفرهنأكو،تاجالثلاةعاقيف
ثثجللنكميالثيحبضرألاىلعصفرقتدقمدآسراحلانأنممغرلابو
ملهنإف،اهتاياكحلعمتسيوهوهدوجولهبتنتنأةحرشملاةعاقيفةدوجوملا
.ةجضلاهذهرسعفريلتاجالثلاةعاقىتحةفاسملاكلتروبعهرودقمبنكي
باوبألحتفهبشيامبتاجالثلاةعاقنمةمداقةيوقةجضعمسةأجف
ةمداقةكرحبسحأامك.اهيلعثثجلادقرتيتلاةرسألابحسوتاجالثلا

ةمداقلاةجضللتهبتنادقكانهةدوجوملاثثجلانأكو،حيرشتلاةعاقنم
رظنللوأبابلاحتفلةلقنتملااهتّرسأنمتلزنكلذل،تاجالثلاةعاقنم
.ةذفانلانم
ةعاقةذفانتحتنمًاليلقكرحتف،كلذلمحتينأمدآسراحلاعطتسيمل
هجتاو،ماقىتحةذفانلانعدعتبانأامو،ءارولاىلإًافحاز،حيرشتلا
فلخفقو.هفلخبابلاقلغأواهلخدف،هتفرغىلإةفطاخةعرسبًاضكار
.رمملانميتأتةكرحيألتصنتيبابلا

اهناكمنمتماقثثجلانأفرع،حتفيحيرشتلاةعاقبابعمس
تاوطخلاتأدب.هتفرغوحنهجتياهتاوطخعقوعمسمث،ةجضلاحضوتستل
.بابلادنعتفقوت.ههاجتاببرتقت
يجاجزلاؤبؤبلانمعلطت.لخادلانمبابلادنعسافنألاقنتخممدآناك
ةهجىلإةتفتلمثثجلاهوجودجو،بابلاىلعرظنلاىوتسمبدوجوملا
وحنتهجوتف،كانهنميتأيتوصلانأىلإتهبتنااهنأكوتاجالثلاةعاق

.مدآسراحلارظنمامأنمثثجلاهوجوتفتخااذكهو،توصلاةهج
،يضرألاقباطلانملزانلاجردلاةهجنميتأتتاوطخعقوعمسةأجف
تبرتقا.ىلاعتيرمملايفتاوطخلاعقوأدب.صخشنمرثكألودبتةجضو
توصوبابلاىلعًاقرطعمسمث،هدنعتفقووهتفرغنمتاوطخلا

:هيدانيوهورفخلابيبطلادعاسم
.ظقيتسا..مدآ..مدآ-
هنكلً،اديعبوًاهوشمبيبطلادعاسمهجوحملفيجاجزلاؤبؤبلانمعلطت
.بابلاحتفف،ءايحأمهامنإوثثجباوسيلنيدوجوملانأنمدكأت
نمودبينيذلانيحلسملالاجرلانمةثالثوهدعاسمورفخلابيبطناك
كبترا.ةفرغلابابمامأنوفقيينطولاسرحلالاجرنممهنأبمهسبالم



ىتحبابلاحتفنأام.ماريامىلعسيلامًائيشنأسحأ،مدآسراحلا
:رفخلابيبطلاهلأس
؟رمملايفانهيدايتعاريغًائيشتعمسوأتيأرله..مدآ-
:باجأف،هعمساموهآراميورينأفاخورثكأمدآسراحلاكبترا
؟امءيشلصحله..ال-
:رمملاقمعيفهجتيوهوبيبطلالاقف
،رسجلاىلعيشمتاثثجاوأرمهنإنولوقيينطولاسرحلانمناوخألا-
وأتيأرله،ةقزممودبتتناكاهنألةحرشملانمتبرهاهنأنودقتعيو
..انعملاعت؟يعيبطريغًائيشتعمس
،ههجوىلإنوقدحينورخآلاناك.بيبطلالوقنممدآسراحلابعترا

سرحلالاجرنأىلإهبتنا.ةمكحميفمكحلاقطننورظتنيمهنأكو
دنعةطايخللرثأبنوزيمتي،هدعاسمورفخلابيبطلاىتحلب،ينطولا

:اهيطغتنأناصمقلاعطتستمليتلامهقنع
يفةدوجوممويلاتلصويتلاثثجلا.ً.ائيشعمسأوأظحالأمل.ً.ادبأ-
.حيرشتلاةعاق
هعبتف،حيرشتلاةعاقىلإلوصوللهزواجتلواحولب،بيبطلاعبتمث
ينطولاسرحلالاجردحأ.اوفقوتحيرشتلاةعاقىلإاولصوامنيحو.عيمجلا
:ًالئاقمهعطاق
ةديدجلاثثجلاةيؤربحأالةحارصبانأف،انهرظتنأانأ..ةعامجاي-

.حيرشتلاةعاقيف
تناكثيححيرشتلاةعاقًالخادمهعبتيوهوًاكبترممدآسراحلاناك
.ةبعرملاوةدرابلاتوملاةحئاراهنمحوفت،ةلاقنلاةّرسألاىلعةدممثثجلا

تاظحللمدآسراحلامهفلخوينطولاسرحلاالجروهدعاسموبيبطلافقو
نيهجتماهنماوجرخمث،ةعيرسةرظنبةعاقلااولمأت.ةعاقلالخدمنع
،فيخملاقباطلااذهةرداغمنولجعتسيمهنأكويضرألاقباطلاوحنةعرسب
اذهرسةفرعمنولواحيمهنأكوةبيرمتارظنمدآسراحلاىلإنيرظان
.هسفنقباطلايفثثجلاعمشيعييذلالجرلا

.يضرألاقباطلاىلإّملسلانوحلسملالاجرلاوهدعاسمورفخلابيبطلادعص
مث،ةصحفتمةرظنرمملاىلإرظن.ّملسلالفسأدنعمدآسراحلايقب
.هفلخبابلاقلغأمثاهلخدف،هتفرغىلإىطخلاعرسأ
ىنعمنعهسفنلأسوثدحامبرّكف.بابلادنعًافقاومدآسراحلايقب
تلازاممويلاةحرشمللتلقنيتلاثثجلا؟رسجلاىلعيشمتثثجةيؤر



مل؟ثثجلاسنجاوددحيملمهنكل.ءاسنليهو،حيرشتلاةعاقيفةدوجوم
امبر:ةركفهنهذيفتقربةأجف؟ءاسنوألاجرلثثجلاتناكنإاوحضوي
اذهراجفنالااياحضلدوعتالينطولاسرحلالاجراهدهاشيتلاثثجلا
؟تارشعلابيهوتاجالثلايفةكورتملاةلوهجملاثثجلانميهامنإو،مويلا

؟تاجالثلانمثثجلاكلتتجرخفيك،ةركفلاهذهنمبعرلابرعش
؟تجرخنيأنمو؟باهذلاديرتنيأىلإو
عضو.ةيدلجلاةفوصلاىلعسلجمثةفرغلالخادتاوطخعضباطخ
هلىرجاملك،ًالمأتم،ةفرغلاةيضرأىلإقدحيوهوهيدينيبهسأر
تاعارصلانمريثكلاشاعدقل،هسفنعمرّكف؟اذهلكىنعمام.مويلا
لايخلاو،لوقعماللاولوقعملادودحهدنعتلخادتوً،اقباسةيركفلاوةيحورلا

وههعمسيوهاريامله،يرجيامطبضلابنآلافرعيالهنكل،عقاولاو
؟ةيلخادلاهتاعارصورتوتملاهلقعجاتنيهةيسفنوةيحورىؤرمأعقاو
؟نوقزريءايحأاهباحصأنأكويعيبطلكشبثدحتتنأثثجللفيك
هثحبلالخةيسفنلاهتاحطشنموهرفوناهءاوحنمهعمسامامبر
،ثثجلاباحصألةيتاذةريسداجيإلهيعسو،ةايحلاىنعمنعمومحملا

،كلذكرمألاناكول؟ةريسلاهذهوروصتلااذههلأيههريكفتنإفيلاتلابو
دكأتللينطولاسرحلالاجرعمدعاسملاورفخلابيبطلالوزنىنعمامف
سرحلالاجراهحمليتلاثثجلاكلت،ىُرتاي،نملو؟ثثجلادوجونم
سرحلالاجرفقويملاذاملفكلذكرمألاناكاذإو؟رسجلاربعتيهو
،ىُرتاي،كانهناكلهلب؟ةحرشملانمةبراهلاثثجلاكلتينطولا

جرخو؟ٌدحأَبابلاَقرطًاقحأً؟اساسأينطوسرحلاجرودعاسموبيبط
ً؟اضيأحيرشتلاةعاقىلإمهعمبهذو،مهيلإوه
ةمثدجيمل.ةبوعصبةمطالتملاهراكفأجاومأًارباعحبسيمدآسراحلالظ
؟ىرجامةقيقحنمدكأتينأهلفيكنكل.حوتفمقفألاً.ابيرقًالحاس
تاجالثلاةعاقىلإًاضيأبهذيو؟ةيناثحيرشتلاةعاقىلإبهذينأررق
.كلذلبقاهعمسيتلاةجضلانمدكأتيل

ًاهجتمضهن.رارقلااذهلثمذاختاىلعةأرجلاهتءاجنيأنمفرعيال
نألبقفقوت.ءودهببابلاحتفمث،ةفرغلايفًاتفلتمفقوت.بابلاىلإ
هجتاو.ءودهبجرخً.ائيشعمسيمل.رمملايفيرجياملًاعمتسمجرخي
نعفقوت.هتكرحتلش.ثدحتتنهادحإعمس.حيرشتلاةعاقوحنًاللستم
ضرألاىلعًافحازةقباسلاةرملاكأدبمث،ضرألاىلعةيناثسلج.يشملا

.حيرشتلاةعاقوحنًاهجتم



ةعاقباببرقرمملاىلعلطتيتلاةذفانلالفسأىلإلصوامنيح
برقيذلالاقنلاريرسلاىلعيتلاةثجلايهةثدحتملانأفرعحيرشتلا
تأدبدقتناكاهنأودبيو،رفوناهءاوحسكاشتتناكيتلاو،بابلا

.اهنمهيلإلصوامطقتلاف،اهتياكح
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يدادغبلاءاوح
،لكشلاةيحاننميننوفرعتالمكنأنمةدكأتمانأفمكلتلقامكو..
امجمانربمّدقأيتلاةعيذملا،يدادغبلاءاوحانأ.يمسابمتعمسامبرنكل
ةدملًايمويمدقييذلاجمانربلا،سودرفلاةعاذإنمنوعمتسملاهبلطي

فيضتسأامك،نولصتملااهبلطييتلايناغألاعاونأهلالخثبأ.نيتعاس
،مالعإلاسردأملانأًاعبط.نينانفلارابخأهيفعباتأوتابرطملاونيبرطملا

.ةطسوتملاةداهشىوسّيدلسيلو
اهنيحتنك.نآلاهيِّمسنامكروبقملاماظنلانمزيفادهشتسايلاخويبأ

يبأنإيمألوقت.دادغبىلإاكريمألوخددعبكلذتفرع.ةعيضرةلفط
دعيملولقتعأيبأوبيذعتلاتحتتاميلاخ.ماظنللنيضراعماناكيلاخو
ءانجسلاوءادهشلاءامسأدقفتتليمأتبهذماظنلاطوقسدعب.طقانيلإ
.بيرغوبأنجسيفنيمودعملاةمئاقيفهمساتدجوف،نيدوقفملاو
نآلاينكل،تلعفامهمةسدقممألانأل،يمأنعثدحتأفيكيردأال
لقتعاامنيحةباشيمأتناكدقل.حيرصلكشباهنعثدحتأنأعيطتسأ
يتلوفطنمركذأال.تايفشتسملاىدحإيفةفظنميمأتلمعكلذل،يبأ
هنأبيعّديضعبلانأنممغرلاىلع،يرمعنمةسداسلالبقوهام
.ةثلاثلايفناكامنيحهتايحنمءايشأركذتسي
ضبنتداكتءايشألاهذهنكل،يتلوفطنمةليلقءايشأالإركذتأالانأ
يمأنأتدجوفةليلتاذيموننمتظقيتساينأركذتأ،ًالثم.ةايحلاب
ينكل،رمألالوأتفخ.ءاطغلاتحتيهواهريرسيفمهدحأعمكراعتت

نمةرتفلاكلتيفىتحيتلاتاملكلاضعببظفلتتكلذدعباهتعمس
.مهدحأعمبحلاكتاملكبثدحتتتناكاهنأوةبيعماهربتعأتنكرمعلا
.ناصحسأربهبشألجرسأرءاطغلاتحتنمّلطأمث
اهنيحيمأتناكو،انتيبىلإةرمنمرثكألجرلااذهرضحكلذدعب
ىلإباهذللًادوقنينيطعيلجرلااذهناكوأ،ىولحلاضعبينيطعت
ىلإعجرأوىولحلايرتشأتنكامنيحوىولحلايرتشأيكبيرقلاناكدلا
كلذجورخنيحىلإرظتنألظأفلخادلانملفقمبابلانأدجأتيبلا
.رركتتلاجرلاهوجوتذخأمث،لجرلا
ينذخأتتناكًانايحأ.تايفشتسملادحأيفتافظنمللةريبكلمعتيمأتناك
كانهتيبلايفاهنوروزييتلالاجرلاهوجوضعبىرأتنكف،كانهىلإ
.كانهيناريامنيحيعمحزميوأينبعاديمهضعبناكوً،اضيأ



يفيمأعميتقومظعميضقأترص،ماوعأةينامثيرمعراصنيح
نوكتامنيحىفشتسملاىلإبهذألةسردملانمدوعأتنكذإ،ىفشتسملا

ةرتفلاكلتيفانأولاجرلاملاعىلعفرعتأتأدبكانهو.ةيئاسملاةرتفلايف
.ةيرحبكانهنيلماعلافرغضعبىلإلخدأتنك.رمعلانم
يليلبجاواهيدلنوكيامنيحيمأعمىفشتسملايفمانأتنكًانايحأ

دقىفشتسملايفاهتضقيتلاتاونسلاهذهلالخيمأنأودبيو.كانه
،دحأنمفوخامنودوةيرحبفرصتتتناكاهنأل،اهتفيظوواهفقومتززع
عمتماندقاهنأبتمهفوتربكامنيحالإببسلااهنيحفرعأنكأملو
.ىفشتسملايفنيلماعلالاجرلاعيمج
مأنمام؟يمأةنباُتسلانأامبرً:انايحأيسفنلأسأتنك،تربكامدعب
تناكاهنإلب،يعمًادجةيساقتناكدقل؟اهتنبالةيعضولاهذهلبقتت
امنيب،ةيسنجلاةبغرلابةئيلمتارظنّيلإنورظنياهعمنيلماعلاضعبىرت
امينأبمهدحأللوقتاهتعمسلب،مامتهايأرمأللريعتاليهتناك
تناكله؟ةطقاسةأرمايمأتناكله.ربصينأهيلعوةريغصتلز
.كلذفرعأنكأملاهنيح؟ةداوق

اذهذخأ.ًالجريمأتقداص،يرمعنمةرشعةيداحلايفتنكامنيح
انعمشيعيراصمث.مئادلكشباهتفرغيفمانيوتيبلايفانروزيلجرلا
.ةلئاعلابرراصهنكل،هتجوزتدقنكتمل.مئادلكشب

يننضحيذخأوتيبلايفينرصاحف،يمأبايغمويتاذلغتسالجرلااذه
،رمألاينبجعأدقف،ةيحضيسفننملعجأنأديرأالً،اعبط.ينلبقيو
ينبذكيسوهعمرجاشتتساهنإفتفرعولاهنأل،يمأنمفاخأتنكينكل

ملاذإينإف،رخآبناجنم.ّيلعرمألابلقنيوهعماهتقالعيهتنتو،وه
اهربخأنأتمزع،مهملا.ةثراكىلإرمألالوحتيسفرمألافشتكتواهربخأ
.ليصافتلالكنودنكل

يورأالنأيونأتنكلب؟اهتربخأامنيحًاتاتبرثأتتملاهنأنوقدصتله
قدأبوءيشلكباهتربخأرثأتتملاهتدجوامنيحينكل،ليصافتلابءيشلك
هديرأالو،هبحأانأ:تلاقمثلسوتبّيلإترظن.يعمترجيتلاليصافتلا
.هعميرجاشتتالكوجرأ.هنودبشيعلاعيطتسأال.تيبلارداغينأ
ً.ادحأيربختالو،يتكسا

،تاهمألانعنوثدحتيءارعشلاعمسأامنيحبرغتسأكلذل.مألايههذه
.نهمادقأتحتيتلاةنجلانعو
ينءاجذإ،فيكيردأال،يمأنيبوينيبىرجامبفرعلجرلانأودبي



ًاقزمملماكلابينعجاضو،يبايثنمينارعويمأةفرغىلإينذخأومويتاذ
.يتراكبءاشغ
ذإ،ينمةريغامنإويعمهفرصتلًابضغال،يمأتكستملةرملاهذه
امنإواهبحيدعيملهنأبهيفخرصتتناك.ةرملوألنارجاشتيامهتعمس
ىرجامبلبقتنأبجياهنأباهيفخرصيوهناكو.انأينبحيراص
صخشاهلازأليتراكبليزيوينحتفيملولو،اهلثمةطقاسيننأو،يرجيو
هلكاهخيراتفرعيهنألاهعمنوكينأتدارأاذإتوكسلااهيلعنأو،رخآ
ينلغتستنأاهيلعذإ،ةيبغاهنأو،اهعماوماننيذلالاجرلافرعيو
امهتعمسليلقبكلذدعب.ةيداملامهتلاحنيسحتلرهابلايلامجلغتستو
.ناكحضي
ً،انيلرثكأوً،ارذحرثكأتراص.يعميمأةقالعتريغتثيدحلااذهدعب
يفاهعمنولمعينيذلالاجرلانعينلأستمويتاذتذخأنأىلإ
ًافطلرثكألامهنمنمو؟يعممهفيكوً،اعممهفرعننيذلا،ىفشتسملا

ضعبوةديدجسبالميسفنليرتشأنأّيلعنأبيلتلاقمث؟يعم
يهو،تلاقمثًاليلقتتكس؟لاملابيتأننيأنمواهتلأسامنيحو،بهذلا
،ًاليلقمهعمةفيطلينوك.كلذمهنميبلطتنأكنكمي:ةقدبينلمأتت

،كلذنيجاتحتكنإمهليلوقو،لاملاضعبكلذلباقميبلطامث،مهيرياس
،كلذفرعأالينأبمهليلوق،نيبلطتامبيردأانألهوينعكولأساذإو
يفاهتطختحجنًالعفو؟كلذنعًائيشفرعأنأنيديرتالكنأو
.يلالخنملاملاىلعلوصحلا

دقيدسجناك.ةطسوتملاةساردلاتيهنأنأىلإ،تاونسلرمألارمتساو
.ةليمجةاتفترصو،ريثكبناوألالبقجضن

يهتفقو،ةلثممنوكأنأبحأتنكو،ةساردلالمكأنأتركفامنيح
ىلإيعمجرختتذخأ.لمعيأ،لمعنعثحبلاينمتبلطو،كلذدض

نمكانهتدجواماذإو،ةطلتخملانكامألاضعبيفًاعمسلجنل،قاوسألا
،ةباجتسالاتاراشإيدبأنأينمبلطتوكلذلينهبنتاهنإفّيلإرظني
.تاقالعلاةماقإولصاوتلالجأنمنيرخآللويللاجملاحسفتو
يفتارسكملاولسعلاونبجلاعاونأعيبللحمدنع،يهوانأ،انكمويتاذ
فصتنميفلجرلخد،اهقيشعلًالسعيرتشنل)لخادةداركلا(ةقطنم
ةنينقو،ريهشلاليبرأنبلنمتاوليكةثالثبلطو،رمعلانمتانيعبرألا

يدركلالحملابحاصنأالإ،ًالجعتسمودبيناكو،ىرخأتابلطولسع
امكهنألهبلطزجنينألحملابحاصلتلقف.هلبقانئجاننأبهللاق



مث،فويضهيدلفً،اقحلجعتسمهنأبدكأوًادجينركشف،لجعتسمودبي
اذإًاديعسنوكيسهنأبًادكؤموً،اركاشيلاهمدقوةيصخشلاهتقاطبجرخأ
،لجرلااذهبيتقالعتأدباذكه.هبلاصتالابلطو،ةمدخةيأانلمدقام
ً.اماعنيثالثبينربكييذلا،يقارعلامدآجاحلا
هفويضنعوهنعلاؤسلاو،هبلاصتالاينميمأتبلطمايأدعب
هتقاطبىلعبوتكمامك،ةمعنلايوذنمًاحضاوناكامكوهف،هجاردتساو
ً.ابرغوًاقرشثيدحلاانذخأو.هبتلصتاو.رجاتهنأب
مدختستيتلاءايشألابرجاتيهنأو،دادغببهعمهتلئاعو،جوزتمهنأتفرع
لاجرضعباهمدختسييتلالسالسلاكةينيسحلاتابسانملاوءاروشاعيف

تايارلايفمدختستيتلاةشمقألاو،مهروهظبرضلءاروشاعيفةعيشلا
ءايشأوسوقطلاكلتيفكلهتُستيتلاةيئاذغلاداوملاو،تاراعشلاةباتكو
.اهنعحصفيملىرخأ
نيدلايفقراغونيدتمكشالبوهف،أطخلالجرلاهنأرمألالوأتركف

.قسفلاوةعتملايفقراغهنأفرعأنكأملو،هينذأىتح
يفةثيدحلامعاطملانموهو،)نابسيسلا(معطميفهعمتيقتلاو،يندعاو
.مهيدلفورعمهنأ،هبمامتهالالالخنم،تفرعكانه.ةيرداجلاةقطنم
ناكهنأل،كلذنعاهقيشعتثدحاهنأودبيوً،ادجةحرفيمأتناك
.لأسيملوًائيشلقيملهنكلةرويغنيعبجورخللدعتسأنأويلرظني
ةديدشةحارصبيعمثدحتةيسمألاكلتيفو،كانهىلإيسكاتلابتبهذ
عيطتسيالهنأل،يمسرلكشبسيلنكل،يعمطابترالادويو،ينبحيهنأب
تقفاواماذإبايثلاوايادهلاولاملابينقرغيسوينللديسهنأو،ةينالعكلذ
.رالودةئامسمخيندقنةيسمألاكلتيف.ةيرسهعميتقالعنوكتنأىلع
دنعينأبججحتأانأو؟انأنيأةلئاسةعاسعبرلكلصتتيمأتناك

مدآجاحلاعمانتبعلوانقافتانمضاذهناكً.ابيرقدوعأسينأو،يتقيدص
يبذكًاردقمً،اقلعتوًاباجعإوةرارحدادزيوهناكلاصتالكدعبف،يقارعلا

.هعمءاقبلالجأنم
،ًالعفو،ديرأثيحىلإيلاصيإبلطو،هقئاسبًايفتاهلصتاةرهسلاةياهنيف
ةيوازيفتناكيتلاانتلواطىلإتالضعلالوتفمباشءاجقئاقددعب
ىلإباشلاينلصوأاذكهو،ةمدخللهدادعتساىدبأوةمتعمهبشةدرفنم
.انعراشسأردنعتلزنينكل،ةديدجلادادغبيفيتقطنم
اهنأكوةرشابميتبيقحتذخأيمأ.ةفهلبرظتنيعيمجلاناكتيبلايف
اهلأساهقيشع.اهّدعتتذخأوتارالودلاتجرخأف،ًالامينحنميسهنأفرعت



.امهتفرغالخدو.ءاقللوألسأبالهلتلاقف،ةيمكلانع
تنكينكل،فتاهلاربعيعملصتيوهعملصتأتنكةيلاتلامايألايف
يمأنمطيطختبكلذلكًاعبط.هتلباقملبيجتسأالوهيلععنمتأ
هقئاسلسرأ.ءاقللاىلعهعمتقفتااهدنع،ينمبضغنأىلإ،اهقيشعو
الهنأبًالئاقكلذلالخلصتاهنكلً،اضيأانعراشسأرنعينرظتنايذلا
هبتكميفينرظتنيهنإو،ساسحهعضونألًامئادةينالعجورخلاعيطتسي
ىلإيعاجرإقئاسلانمتبلطو،تكبتراف،تايانبلاىدحإيفعقييذلا
.تيبلا

باهذلاينديريهنأبمهتربخأف،اهقيشعويمأهجوعقتماتيبلاتلخدنيح
قئاقددعبوامهتفرغالخد.نيتماصاهقيشعويمأتلظ.هبتكميفهيلإ

ءاشغقترلتابيبطلاىدحإىلإاهعمباهذلاينمةبلاطيمأتجرخ
.قزمملاةراكبلا
ىلإ،هتالاصتاىلعبيجأال.تيبلايفعوبسألتيقب.ةطيسبةيلمعتناك
تنبينأبةدكؤم،هتالاصتاىلعبيجأتأدباهدنع.ءيشلكمأتلانأ

الولينأو،اذكهيجورخبنولبقياليلهأويمأنأو،ةظفاحموةميركةلئاع
لكو،هلامبيئارشنكميةصيخرةاتفُتسلانأو،هعمتجرخاملهليبح
ةينيدلالوصألاوةيبرتلاوةفعلاوفرشلاتاملكنممدختسأنأنكميام
.ةيعامتجالاو
تاريربتلاميدقتىوسعيطتسيالومثعلتيهتوصلالخنمهسحأتنك
هنألً،اقوشوًاقلعتويلًابحهدازفقوملااذهنأو،ّيلعظافحلابدوعولاو
يمأًاعبط.اهعمنوكينأديريواهبحييتلاةاتفللًانئمطمنوكيساذهب
.مالكنماننيبرودياملكلعمتستتناك
نأنكمييتلاةديجلاةيعونلانملومحمفتاهزاهجيلترتشاًاريخأو
،ثيداحأنماننيبرودياملكلجسأنأينمتبلطو.تاوصألالجسي
تذخأاذكهو.نوفلتلالالخنميتعجاضملهعفدأنأبيلتدكأولب
يقوشثببأدبأمث،ليجستللزاهجلائيهأوةفلتخمتاقوأيفهعملصتأ
بيجيوهناكو،سبلياذامو،نآلالعفياذامووهنيأهلأسأمث،يمايهو
.فتاهلالالخنمةعجاضملاأدبتًائيشفًائيشو،اهسفنةلئسألاينلأسيمث
ىلإباهذلاو،هعميقتلأنأينميمأتبلطًاريخأ.ةدعتارمرمألارركت

.ءيشلكلعفيهكرتوهتقش
انعراشىلإهقئاسءاجةداعلاكو.هبتكميفهعمءاقللابهبلطىلعتقفاو
ةينآرقلاتايآلابةئيلمناردجلاتيأرريبكلابتكملايف.هعمتدعصو



.ةينيدلاتاراعشلاو
أيههنأتدجووً،ايلاخةعاسلاكلتيفناكهنكلً،ادجًاعساوبتكملاناك
نمةيوشملاموحللاعاونأبةئيلمةينيصاهيلعةلواطكانهتناك.ءيشلك
،هكاوفلاورئاصعلاعاونأوةفلتخملاتالبقملاو،محللاسئارع،جاجد،بابك
يلرضحأدقناكامك.ةيلوحكتابورشمكانهنكتملهنأىلإتهبتناو
.ةنيمثلاتاكراملانمةيوديةيدلجةبيقحو،روطعلاعاونأرخفأنماياده
،ًالعفينبحيهنأبليمجساسحإو،هعمفطاعتبيلخاديفتسسحأ
.هزازتباوهيلإةءاسإللاهقيشعويتدلاوعمططخأينأينءاسو
.ةعونتملارئاصعلانمانبرشو،انلكأفةدئاملاىلإيناعدمث،بتكملايفانسلج
دنعمويلاكلذيئاقليفهتداعسو،يلهبحنعروديهلكهثيدحناك
نعينلأسيذخأو،ينلبقيوهردصلينمضيذخأ.يدركلانابللابحاصناكد
.يبهذم
هنأو،لالحلابينديريهنأو،هقالخأو،هفورظنعينثدحيذخأكلذدعب
تاملكددرأنأّيلعانتحارذخأنيكلو،يعمةسلجلاهذهىتحمرحتسي
.ةكرابمةسلجلاهذهنوكتيك،هلوسروهللاةّنسىلعهعمةعتملابلوبقلا

،عانطصاامنودوءودهبهبلطىدبأهنأامبو.لماكلابهدصقممهفأمل
اميذِّفنيلتلاقيمأنأواميسال،مالكنمّيلعىلمأامتددرف
توصبوديعبزاهجنميتأيةينيسحديشانألتوصكانهناك.كنمبلطي

.تفاخ
رخافلاعونلانمثاثأونويزفلتاهيفةفرغكانهتناكبتكملاىصقأيف
قلغأوكانهىلإينذخأ.ضيرعمونريرسىلإلوحتتلاهحتفنكميةكيرأو
يمفنمينلبقيوهردصىلإينمضيأدب.ةيلخادلاوةيجراخلاباوبألاعيمج
تنكينأليتبغربهتاسمللبواجتأتنك.يسبالمنمينيرعيأدبو،يردصو
.يمأرماوألًاذيفنتكلذكوً،اضيأةراثم
يذخفنيبسلجوريرسلاىلعيناقلأ.لماكلابةيراعهيدينيبترصًاريخأو
ةحماجلاةوهشلابةجوزمملاحايترالاتامالعتمسترا.ينقرتخاةقئافةعرسبو
ينكلديرياملكلةعئاطتنك.يذخفنيبنمفزانلايمدظحالامنيح
.ةفئاخُتنك
شحوىلإناهلولاقشاعلاوبذهملالجرلااذهلوحتفيكفرعأالينكل

هنولطنبنعمازحلاعزنيلريرسلاكرتةأجفهنكل،يلثمًايراعناك.سرش
اينتنأ..ةلفاساي.ةريقحاي..ةرهاعاي:حيصيو،ينبرضيذخأوًابناجىقلملا
خرصأتنك..ةوقبيندلجيناك..ةنجلانمانومتجرخأ..تاريقحلاءاوحتانب



.بيجمنمامنكل،خرصأويكبأتنك.ينكرتينأهيلإلسوتأ،ةبوعرم
نمنيتعطقًالماحداعليلقدعبً.ايراع،ةفرغلاجراخًالورهمجرخةأجف
:ّيفحاصوّيلإةدحاوبىقلأ.يبشخضبقمبةطوبرملاوةفوفلملالسالسلا
.هدلقأنأينمبلطيوهرهظبرضيحارو..ةرجافلااهتيأقسفنعيرِّفك
نمقزمتدقيرهظنأتسسحأً،ابيرقتةعاسعبرلةلاحلاكلتىلعانيقب
،هدينمةلسلابىقلأةأجف.هناكمنعخلسنييدلجأدبوبرضلارثأ
ًارمًءاكبيكبيذخأ.يكبيذخأويننضتحامث.يدينمةيناثلاذخأو
نيبنمتبحسنا.يدوجولهبتنمريغ،رخآملاعيفهنأتسسحأ.بوكنملاك
،يسبالمتعمج.ةرسكنمنويعبّيلإرظنيناك.ريرسلارداغأينكرت.هيدي
.اهسبلأتذخأو
وهوماقةأجف.جورخللتهجتاويسبالمتسبل.يذخفثولدقمدلاناك
اهبىقلأ،تارالودلانمةمزرهبيجنمجرخأوهسبالملهجتا.هيرعلماكب
يمأتركذتيننكل،طقفرارفلابركفأتنك.ءيشيأذخآنأأشأمل.ّيلإ
قصتليأدبدقنكامألاضعبيفيصيمقناك.ةمزرلاتذخأفاهقيشعو
يفنكأمل.عراشلاىلإمثبتكملابابىلإتلصوفيكفرعأال.يرهظب
.انتقطنمىلإينلقينأهنمتبلطويسكاتتفقوأ.يمادنهلماك
ام.بابلايمأتحتف.ّيلعىمغينأكشوىلعتنكرادلاتلصونيح
ّيلإاعمتسا.ثدحدقماريامىلعسيلًائيشنأبتكردأىتحينتأرنأ
تلاق.ديدشءودهبوةرشابماهتّدعوتارالودلاةمزرتذخأيمأ.ءودهب
مامحلاينتلخدأو،يسبالمينعتعزن.رالودفالآةثالثغلبملانإاهقيشعل

.لومحملايزاهجتذخأمث،مانأيكيلتشرفو.يلاحفظنأل
ءودهبهثدحتتذخأ.لومحملايفتاهلالخنمهبيمأتلصتاءاسملادنع
قدأبو،ءيشلكباهتثدحينأبهللوقتاهعمسأتنك.رمألاةيادبيف

لجرلانأادبو.ينجوزتينأهيلعنإ،عضولاحالصإهيلعنأو،ليصافتلا
نعجرخيو،ددهيوىلاعتيأدبيمأتوصنأل،ركنأهنأوأ،ضفردقناك
رصاقتنبلانإ:ًالوأً،اديجانفرعتالتنأً:اددهماهتوصىلاعتمث،هنوكس
نآلااننكميواهتبصتغاكنإً:ايناث.دعبرمعلانمةرشعةنماثلاغلبتمليهف
.كنعغلبنلةطرشلاىلإبهذننأ
الةئيذبتاملكبمتشتتأدبيمأنأل،فتاهلاقلغأهفرطنملجرلا

.فرشلارودلثمتيمأنأواميسال،ةلوهسبرخآلصخشاههجوينأنكمي
صخشلالأس.بابلااهقيشعويمأتحتف،امصخشانبابقرطءاسملادنع
،يقارعلامدآجاحلافرطنمهنإلجرلالاقف،ةمئانينإيمأتلاقفينع



.هتمذبامىفوأكلذبهنإوً،اضيوعترالودفالآةرشعيللسرأهنإو
نألبقتقلعاهنكل،تمصبتارالودلاةمزرتذخأً.ائيشيمألقتمل
:ةلئاقلسرملاصخشلابهذي
..صخرلااذهبىرتشتوعابتالسانلاضارعأنإيقارعلامدآجاحلللق-
نلفوساننإو،هلسرأيذلااذهفاعضأةرشععفدينأهيلعنأو
.ةيرئاشعةلأسمىلإرمألالوحتيل،اهتريشعىلإلسرنس.تكسن
،لماعتيوهنمعمفرعهنأكو،اهقيشعويمأىلإلسرملاصخشلارظن
:ديدهتلابةنطبمةجهلبقلعمث
اولبقا..مكليتحيصن.يقارعلامدآجاحلاوهنمنوفرعتالمكنأودبي-
.مكتدالومويىلعنومدنتسالإو،مكعمميركوهف،هلسرأامب
:هيفيمأتخرصف
..ديدهتيأولب،ددهننأعيطتسنًاضيأنحن؟انددهتله-
يمأتقلغأامنيب،ءاجاملثمءودهببهذامنإو،رخآلاصخشلاقلعيمل
.تارالودلاةمزرّدعلجأنمناعفادتياهقيشععمتداعوبابلا

نماهقيشعويمأتجرخءاسمتاذو،ثداحلاىلعناعوبسأىضم
جاحلابتلصتاولومحملافتاهلايمأتذخأ.نولاصلايفاسلج.امهتفرغ
قلغأفةيناثتلواح.اههجويفنوفلتلاقلغألجرلانأودبيو،يقارعلامدآ
نمكلذتمهفينألًايبصعناكهنأودبيةثلاثلاةرملايفوً،اضيأفتاهلا
:ةلئاقهددهتتأدبيتلايمأمالكةربن
ً.اماظعمهيقلتومهمحللكأتنممانسل.انمحلرمنحن..مدآجاحاي-
ءيشلك.نوفلتلابانتنباعجاضتنأوكتوصبتاليجستانيدل.رمانمحل
هذهثبنسهتلسرأيذلاغلبملافاعضأرشععفدتملاذإو.لجسم
دقل.ديدجلاقارعلادئاقاي،بكاوملامداخايكحضفنو،تاليجستلا

كترجهو،كتلئاعداهشتساو،كنجسو،كتايحضتنعًارختفميورتكاندهاش
نعو،ماتيأللو،ةينيدلابكاومللمويلاكتاعربتو،ةيروسوناريإىلإتاونسل

..هتلعفامحضفنو.كحضفنس.ضرألاىلعةنجلاميقيسيذلامكبزح
نأباهديدهتىلإهبتناو،لصاوتملكشبتثدحتاهنألاهلعمتساهنأادب

يمأترمتساو،نوفلتلاقلغأفلمحتيملهنكل،هليقيقحليجستكانه
.ريقحاييهجويفنوفلتلاقلغتال:هيفخرصت

يمأتبهذ.بابلاىلعًاقرطانعمسحابصلاروطفدنعو،يلاتلامويلايف
يمأقيشععمتجرخ.ٍلاعلكشبثدحتياهتوصانعمس.بابلاحتفتل
:ًالئاقيمأةئدهتلواحيناكو،فوفلمسيكهديبوهسفنقئاسلااندجوف



يتلابرومألالحديريو،لكاشمديرياليقارعلامدآجاحلا،ةجاحاي-
يتلاةرشعلاىلإةفاضإرالودفلأنيرشعمكيلإلسريلهو.نسحأيه
فالآةثالثوأنيفلأباهجيوزتمتيمويلاةأرماةيأنأنيفرعتتنأ.اهلسرأ
مكوجريوهطقف.رالودفلأنيثالثنآلادحلمكللسرأوهامنيب،رالود
.حئاضفنودبعوضوملاءاهنإ
،رثكأزازتبالايفيمأةوهشراثأنيللايقارعلامدآجاحلافقومنأودبي
فرشو،تانصحملاءاسنلاو،ضرعلاوفرشلانعةينوخزورةبطختقلأف
لاقمث،ءودهباهيلإعمتسيقئاسلالظ.ىرتشيوعابيراصيذلاتايقارعلا

:يمأل
ىفشتسملافرعوً.اديجكنعلأسيقارعلامدآجاحلاً.اديجينيعمسا-
كتوصيعفرتالف،كنعءيشلكفرعيو.كانهلصتاو.اهيفنيلمعتيتلا

.ءودهبعوضوملاءاهنإديريوهً.ايلاع
:خارصلاهبشيامبثدحتتتذخأفيمأتزفتساقئاسلاتاملك
همساركذناليذلاروبقملانمزيف..نامزهللاو..جاحلابينددهتله-
تيبجاجحونينمؤماوراصلكلامويلا.ً.احضاونمؤملاوًاحضاودسافلاناك
.نيدتملادسافلانميقيقحلانمؤملافرعنالانرص.ىحللايوذنموهللا
يفيبعشلاشيجلالوؤسمنأفرعتله.تايحضتلايعديمويلالكلا

هيدلراصولب.ددجلاجاجحلانمًاضيأمويلاهنإ؟روبقملامايأاذهانعراش
،ىرخأةبيجعصصقو،هتيبيفنيلضانملايوأيناكهنإو،هتلئاعنمءادهش
.ديدهتلاةجهلبينثدحتالف
ً.اتماصىضممث،ةبيرغةرظنيمأىلإرظنطقفً.ائيشقئاسلالقيمل
انعمسةأجف.انعراشيفةبلجوتارايسريفنتوصانعمسءاسملاكلذيف
نمرثكألخدوةوقببابلاحتفنا.انبابىلعًافينعًاقرطولجرألابًاسفر
موجنوبتربطباضلخدمث،رادلااوقوطو.ةحلسألابنيججدملاجرةرشع
.هيفتكىلع
ً.ايئامنيسًارظنمىرأيننأكو،يرعاشمويدسجّلشتةدرابةشعربتسسحأ
تعمسينكل،يمأهتلاقيذلاعمسأمل.فوخلاامهلشاهقيشعويمأ
:بيجيطباضلا
.باهرإ4ةداملابنالومشمامكنإو.نييباهرإلاةدعاسمبنامهتمامكنإ-
:امهللاقهنأالإًاضيأيوحننانثاهجوت.امهيلعضبقلاءاقلإبرمأ
.رمألابةلومشمريغيه.طقفناذه-
فيكمهتيأر.اهيفُترصيتلالاحلانعربعتيتلاتاملكلادجأال



ينيعنمليستعومدلاتناكً.احربمًابرضيمامأاهقيشعويمأنوبرضي
.ءاكبامنود
ريغملحلابهبشأدهشم،بيرغوينعديعبهنأكودهشمىلإرظنأُتنك
اهنأليفشتلانيبيهرعاشم،ينحاتجتةبراضتمرعاشمةمثتناك.يعقاو
لكيفاهنألقافشإلانيبو،ىرتشتوعابتةرهاعىلإينتلاحأويتايحترمد
.ملاعلااذهيفاهريغفرعأالو،يمألاوحألا
مكفرعأال.لعفأاذامفرعأالةهئاتُتنك.تيبلايفيدحوتيقب
لازاميجراخلابابلاناك.كلتيتلاحيفانأوتقولانمّيلعىضم
ةحابىلإلخدييقارعلامدآجاحلاتيأر،ديعبملحيفيننأكوً،احوتفم
دنعراظتنالاوجورخلابقئاسلاىلإراشأوفقوةأجف.قئاسلاهعبتيرادلا
.لوخدلابدحألحامسلامدعوبابلا
رظن.ةلاصلايفراص.لخادلاوحنمدقتيوهوهيلإرظنأةلاصلايفتنك
ىلإيدينمينذخأ.ينمبرتقا.هلوحتّفلت.بضغبجوزممباتعبّيلإ

عزنويبوثعفر.يمأريرسىلعيرهظىلعيناقلأ.ةيبناجلامونلاةفرغ
ًالخادّيلعقبطأمث،هلاورسوهمازحهسفننعّكف.يلخادلايسابلينع
تلصووةوشنلاتفرعتاظحللاكلتيفينأنوقدصتله.ديدشفنعبَّيف

.كبحأ:هيفخرصأيسفنتدجوو،ةرملوألةورذلا
ينثولامنإو،يلخادبفذقيملف،فذقلادنعهسفنبحسهنأىلإتهبتنا

.هذخأ.لومحملايفتاهزاهجىأر.هلوحتّفلتً.ائيشلقيمل.شارفلاثولو
.جرخو.ديدشراقتحابّيلعقصبوّيلإتفتلا

تريغتعوبسألااذهلالخنكل،اهقيشعويمألاقتعاىلععوبسأىضم
ةوشنلانمتاظحللاكلتامبر.يلىرجيذلاامفرعأال.يتايحتاراسم
يلينعيناكام.ةفيفخترصيننأبتسسحأ.ينايكويتيصخشنمتريغ
.يتأيساذامو،يرجياممًائيش
نيبامّيلإنورظنيناريجلاناك.تيبلانمتجرخيناثلامويلايف
،اهيفلوجتأامًاريثكيتلايعيبرلاعراشةقطنميف.بضاغنيبوفطاعتم

يرجينأيفاحصلاّحلأ.ةلباسلاعمتالباقميرجيًايعاذإًاقيرفتفداص
.ًءاقليعم
نودبةقادصًالعفدجوتلهو،ةأرملاولجرلانيبةقادصلاةقالعنعينلأس
كلذدعبً.ادحأقداصأملينألكلذفرعأالينأبتبجأ؟ىرخأضارغأ
يدبيذخأوً،اعمانسلج.ةبيطلاتاجلثملانمنحصىلإيفاحصلايناعد
لمعالهنأبهتبجأاملف،يلمعنعينلأس،يمدةفخبويلامجبهباجعإ



:ئجافملكشبو،ةرشابمينلأسف،ّيدل
؟نويزفلتلاوأةعاذإلايفةعيذمنيلمعتالاذامل-

:تلقوهمالكنمتكحض
.لاجملااذهيفيلةربخالانأ-

:ّقلعوًايلاعكحض
فورعملامدقملا،ينالفلانالفنيفرعتله؟لاجملااذهيفةربخهلنم-

ِهنتملةنالفو،ةيرطيبةبيبطةنالفوً،اقالحناكةيمسرلاةلودلاةانقيف
يفمهنيرتنيذلالك.ناكدهيدلعيبيناكفورعملاينالفلانالفو،ةيئادتبالا
ةفدصلا،ةراجتجيرخيسفنانأ..مالعإلابةقالعةيأمهيدلسيلنويزفلتلا

يتأتةربخلا،ةربخىلإجاتحيالرمألا.ةعاذإلايفلمعللينتداقاهدحو
.تالزانتلاضعبو،مدلاةفخولوبقملالكشلاساسألاً،اقحال
حاجنبةلهؤمينأبتمهفينكل،ريثكلاهلاقامممهفأملً.اريثكثدحت
.ةعاذإلاىلإهعمباهذلليناعدهسفنمويلايف.ةعاذإلالاجميفلمعلل
سيلرمألانأتدجوو،ةطحملاىلإهعمتبهذًالعفو،ةركفلاينتبجعأ
،قئاللاىوتسملابنكأمليننأودبيوً،اطيسبًارابتخايلىرجأ.بعصلاب
.ءاسملايفيقتلننأانقفتاو،ةديجيننأىلعّرصأكلذمغربهنكل
تدعامنيحالإ،مويلاكلذلالخاهقيشعويمأركذتأمليننأبيرغلا
يذلالكعاجرتساديرأامنيحلُشييريكفتناكاذاملفرعأال.تيبلل

.اهقيشعويمأبريكفتلانعةزجاعتنك.ىرج
ةانقلاىلعةقطنمىلإهترايسبينذخأ.ديعسلامدآعيذملابتيقتلاءاسملايف
ينربخأو،هباجعإنعينثدحيأدب.كانههترايسفقوأةملظمةيوازيفو
يفتعنامىتمو،عنامأمل.ينبعاديأدبمث،حاجنلاةمقىلإينعفريسهنأب

ملَِمليردأال.ينعجاضو،يسبالمنميناّرعةرايسلايفوً؟الصأيتايح
.يقارعلامدآجاحلاعماهيفترعشيتلاكلتكةذللابرعشأ

هتبجعأيذلاةعاذإلانعلوؤسملاىلإديعسلامدآينمّدقيلاتلامويلايف
نأديعسلامدآنمبلطو،هيفسأبالغلبمبوينييعتبًارمأردصأفً،اروف
.يبهذلاتقولايفثبينأىلعنوعمتسملاهبلطيامجمانربيلّدعي
.ةرهشلاملاعىلإيدادغبلاءاوحتقلطنااذكهو
هنكلةعاذإلارمميفهتفداصمايأدعبو،ىفتخاديعسلامدآنأبيرغلا
نإًاكبترميللاقينمهبورهببسنعهلأسألهتفقوأامنيحو،ينبنجت
ريدملامامأهلءيسأالنأيناجروً،ايصخشهلينديريةعاذإلالوؤسم
ًالعفو.ةرهشلابابيلحتفيذلاوهو،هيلعينفرعويندعاسهنأللوؤسملا



ًايقلتودعيالوهفةراهموةربخلجاتحينكيملوً،ادجًاحجانجمانربلاناك
.ببحموقبللكشبمهترثرثىلعةباجإلاونيعمتسملاتالاصتال
تلخدً.احوتفمبابلاتدجو،ُتدعامنيح،ءاسملادنعو،عيباسأةثالثدعب
لمحيحبشلبيمأنكتمل.اهريرسىلعدقرتيمأتدجوفةعرسم
نمرمهنتعومدلاتأدبمث،ينتأر،اهينيعتحتف.اهنمتبرتقا.يمأحمالم
،اهايإةنضتحميسفنبتيقلأف،يناضتحاليوحننيتشعترمنيديتّدم.اهينيع
.ةرملوأليمأتفشتكاينأكو،يكبأانأو
:لوقتيهوتكبفاهقيشعنعاهتلأس
.بيذعتلاتحتتام-
ثدحتتتذخأو،اهاوسهاريالًاديعبًادهشمىرتاهنأكو،ديعبلايفترظن
:يذهتاهنأكو
نعو،انتيبيفمهيفخننيذلانييباهرإلانعاننولأسيواننوبذعياوناك-
لودنماهانملتسايتلاغلابملاةيمكنعو،اهعمنواعتنيتلالودلا
لكبونآرقلابمهلمسقن.اذهلكبانلةقالعالاننأنوقدصيال؟راوجلا
ىلعءاسنلابردأينأبينومهتا.انمسقنمنوأزهياوناكمهنكل،تاسدقملا
نمةمكاحلاةيمالسإلاةيسايسلاتايصخشلاضعبلايتغاتدرأينأو،راحتنالا

مهنأتدقتعاينألتبعترااهنيح.مهيلإتاليمجلاتايتفلالاسرإلالخ
اهنأنوفرعيمهنأنممغرلابانلمهمهتىلعنورصياوناك.كبنوتأيس
ةرئاديفانسلاننأانفرع،ةيرخسلاومتشلاوبرضلانمنيمويدعب.ةبذاك
.امبتكميفامنإوةيموكح
انوذخأو،نورخآلاجرءاجذإ،نابسحلايفنكيملامثدح،كلذدعب
لكشبانوبذعكانه.ناسنإيأنمًايلاخوًاروجهمادب،رخآناكمىلإ
نيفرعتتنأ.دحألابىلعرطختملءايشأبفرتعننأىلعانوربجأ.بعرم
صاخشأبةقالعىلعاننأبانلتافارتعااولجسامنيب،ةسايسلابمتهنالاننأ
.مهفرعنالاننكل،مهءامسأاوركذ
ءايشأبكلفرتعأس.ايندلاهذهنملحرأسانأ.ءاوحايءيشلكيورأس
كتملظ.يتنباايكتملظدقل.يبونذنعرّفكأنأديرأً.اقباساهنيفرعتال
.بونذلاهذهلكبةلّمحمانأويبريقالأسفيكيردأالوً.ادج
.بيطلجرتنبيتنباايكنإ.كربخأسً.ادبأكيبأنعينيلأستملتنأ
نكأملينكل،ةفورعموةنيدتمةلئاعنموهو،ليللافشاكمدآهمسا
نيمزتلملانمامهالكاناك.ءاقدصأاناكامهنألهليخأينجوزدقل.هبحأ
ً.امئاديدحوتنك.ناكميفنارقتسيانوكيملوً،اينيد



،تبهذامنيأينعبتيناك.يتايحاملجرلخدةليلقرهشأبكتدالودعب
،رمألالوأبجتسأمل.ّيلإهقوشوهمايهو،يلامجنعًافيطلًامالكينعمسيو
يخأعمتشعّيدلاوةافودعبو،ةمزتلمةلئاعنمردحنأًاضيأانأف
بايغو،يتدحوو،يعضوفرعيناكودبيلجرلااذهنكلً،اضيأنيدتملا
ىلإلخدينأعاطتسافيكيردأالو.تيبلانعمئادلايخأويجوز
.يراكفأويرعاشمّيلعشوشيو،يسفن
.سانلامالكالوةموكحلاال.ءيشيأباهيالناك.هتأرجبرغتسأتنك
هتيأر.ةدايعلاىلإباهذلاّيلعناك.ىمحلتنأتضرعتيئاتشمويتاذ
دقف،مهيدلًافورعمناكهنأودبيً.ادجيندعاسىفشتسملايفو.ينعبتي
ىلإينلصوأاهدعب.كصحفبًادجاومتهاو،روباطلايففوقولانودبتلخد
،ةرشاعلاةعاسلامامتيفةليللاينروزيسهنإلاقيضمينألبقو،تيبلا

.ةطاسبباذكهً.احوتفمبابلاكرتّيلعو
ةنايخلانميبعرنيبامتنك.ةفئاختنك.لعفأامفرعأنكأمل
،يسفنعمعارصيفتنك.اهحتفأملوبابلاتقلغأينكل،سنجلليفهلتو
بابلادنعاهنيحتنك.بابلاتحتفنيتقيقدبةرشاعلالمتكتنألبقو
ىلإةرشابمينذخأ.ةبغرلاوفوخلاينلش.رادلاىلإصللالثملخدامنيح
.ينعجاضداجسلااهيطغييتلاضرألاىلعكانهو،مونلاةفرغ
نعينلأسيأدبمثً،ايليلهلوصورظتنأترص.هتببحأدقلفكيفخأال
لمعيهنأبراذعألاقلتخأتنك.يتأيالاذاملووهنيأو،كيبأنع،يجوز

هلتلقف.مويتاذانئجافينأفاخأالفيكينلأس.ىرخأةنيدميف
فرعأنكأمل.هتدوعىلعةلالدبابلاقوفيجراخلاحابصملاكرتأسينأب
كابألقتعييكلمعطلاتنكيننأو،نمأطباضوهلجرلااذهنأب
.كيبأدوجوىلعةلالدًارينمحابصملاتكرتدقف.معن.كلاخو
ًاديدشًاقرطانعمس،ليللافصتنمدنعوً،اضيأكلاخانراز،ةليللاكلتيفو
لاجرنمةرشعناذئتسانودبتيبلامهادتجرخامنيح.بابلاىلع
يفمهعبتأةلولومتجرخنيحو،كلاخوكيبأىلعضبقلااوقلأ.نمألا
،بيذعتلايفتامكلاخ.مهعمنمألاةرايسدعصييقيشعتيأرعراشلا

.ماظنلاطوقسدعبهتفرعاماذهف،يعامجربقيفدقريكوبأو
تيقب.نجسأّالألجأنملخدتيقيشعنكلً،اضيأانأيلاقتعامت.مهملا

.فظنملاىتح.كانهلاجرلاعيمجّيلعّرم.نيعوبسأللقتعملايفمهدنع
تنكلقتعملانمتجرخامنيح.ةعيضرةلفطتنكً.اضيأيعمتنأتنك
؟ككرتأنملنكل،يسفنلتقأنأتركفً.اضيأتنأكدقفأنأةبوعرم



ةيلمعءارجإلجأنمكلمأاملكتعب.لماحينأتفرععيباسأدعب
.ةلحلانملصألايفنحنف.دادغبىلإتلقتنا.ضاهجإ
نأدعب،يعمتفطاعتةدايعلايفضاهجإلاةيلمعيلترجأيتلاةبيبطلا
ً.اراهناهيفلمعتيتلاىفشتسملايفًالمعيلتدجوو،يتصقاهلتيور
ةبغرينتحاتجاو،قالخألاوبحلابوميقلالكبرفكأينتلعجيتنباايةايحلا

.لاجرلانمماقتنالايف
،يسفننصأمل.كلاخوكدلاوقحبتأطخأانأ.يتنباايدحأبيقثتال
،يسفنبيتايحتمطح.يخأويجوزىلعتوملاتررجو،يتوهشتعبت
.كسفنليهبتنا.تومأنألبقيتنبااييليرفغاً.اضيأكتايحتمطحو
ال.ريرسلااذهتحتيتلاةطالبلاتحتكقيرطنعاهتينجيتلالاومألا
.دحأبيقثت
.تنكسةأجفوً.ابعرمًائيشىرتاهنأكواههجوشعتراوكلذتلاق
ةعمدفرذأمل؟راوطألاةبيرغةناسنإيننإمكلتلقاذإنوقدصتله
.يمأةافوبمهتربخأوةعاذإلاريدمبولمعلايفيئالمزضعببتلصتا.ةدحاو
ىلإةثجلالقننمةمزاللاتاءارجإلالكباوماقو،مهعيمجاوءاجلاحلايفو
.دحأيلسيلف،ةحتافلاسلجممقأمل.نفدلاميسارممثنموىفشتسملا

.ةافولابينوزعوءالمزلاءاجةعاذإلايف
ةافوىلعماعنمرثكأّرم.يقارعلامدآجاحلانمماقتنالااهدعبتررق
ًاهبشتريهامجلاةدوبعمبقلىلعتلصحو.ةروهشموةفورعمترص.يمأ
ةقيشعلاترصامك.ظفاحميلحلادبعوةيداشلريهامجلاةدوبعممليفب
روديامعريثكلاتفرعيعاذإلايلمعلالخنمو،ةعاذإلابحاصلةيمسرلا

.يسايسلاقافنلاتفرعو،ةيسايستاعارصنم
لكشتيتلاةيمالسإلابازحألاهركيوهو.ىرخأةفئاطنمةعاذإلابحاص

.اهلماقتنالابيندعاسينأررقيمأةصقويتصقهلتيورامدنع.ةيرثكألا
.يقارعلامدآجاحلانعتامولعملالكينمذخأ
نهتفرع،تايتفثالثهعمويعاذإلاليجستلاةفرغىلإءاجمايأدعب
ىدحإيفةعيذمةدحاوو،ةفورعمةباشةلثممنهنمةدحاوف،ةرشابم
.ىرخأةينويزفلتةطحميفجماربةمدقمةثلاثلاوةينويزفلتلاتاطحملا

نثدحت.تاونسلالخيدحوهتفرعميننكميالامنهنمتفرعتاعاسيف
.لقعلااهقدصينأنكميالددجلانيلوؤسملاءالؤهصوصخبءايشأنع
نعو،ءارضخلاةقطنملايفنيلوؤسملاتويبيفنهتارهسونهيلايلنعنثدحت

نمألايفةيلاعلابترلايوذنمطابضلاضعباهيمحييتلاةراعدلاتاكبش



نماهندصحييتلاحابرألانعو،اهيلعنلصحييتلالاومألانع،ةيلخادلاو
.ةيموكحلاتايصخشلاوطابضلاءالؤهىدلنهتطاسولالخ
نكحضف،يقارعلامدآجاحلاهمساًاصخشنفرعينكنإنهتلأسامنيح
هيلعنقلطينه.ةينيدلاسانلارعاشمبوتاسدقملابرجاتييذلااذهنلقو
.ةعتملاجاوزنعفكيالهنأوينزيالهنأل،)ةعتميجح(مسا
ذإ،ةدحاونهصصقعيمجنكلاهتقيرطبهنعتثدحتنهنمةدحاولك
نهلتيورف.كلذبنلبقو،ةديجغلابمنهلعفدوةعتمجاوزنهجوزت
ذوفنلاكلميالهنأبندكأو،نبرغتسا.اهقيشعويمأبهلعفامو،يتصق
راسفتسالانررقو.اهقيشعويمأعمهلعفبماقيذلابموقيثيحبيموكحلا

.عوضوملانع
،ءارضخلاةقطنملايفنيلوؤسملادحأتيبيفةرهسىلإيننوعدمايأدعب
ناسنإهنأبيننربخأونكحضفةطحملابحاصيقيشعبنهتقالعنعنهتلأسف
ّنكدقو،ينفلانهراوشمةيادبيفًاعيمجنهدعاسدقوً،ادجبوبحم
امليجستلالخنمهلليمجلادرنلواحينآلانهو،هتاقيشعنهعيمج
فتاهلاةزهجأقيرطنعًاضيأهريوصتنكميامريوصتو،تالفحلايفرودي
الو،صارقأىلعتاليجستلاهذهليوحتبكلذدعبموقيوهو،لومحملا
ظفتحيهنأبباجأفكلذنعةرمتاذهانلأسدقف،اهبلعفياذامفرعن
تلاقنهادحإ.هيفشطبلااودارأاماذإ،دوسلامايأللتاليجستلاهذهب
تنك.ديدحتلابةيكريمأللوأ،ةيبنجألاتارافسللكلذعيبيهنأبتعمساهنإ

.يقارعلامدآجاحلانمماقتنالاديرأتنكينكل،نهعمباهذلابةفئاخ
ةثالثكانهناك.يلةرهسلوأتناكنييركسعلاةداقلاتويبدحأيف
.نويزفلتلايفًامئادرهظيامهدحأً،ادجناريبكناطباضوةرهسلايعار،لاجر
يتاقيدصركشيذلا،ةرهسلايعارتبجعأينأبُتسسحأةسلجلاكلتلالخ
يف.ينوفلتمقرذخأوةصاخلاهفتاوهماقرأيناطعأ.نهعميننرضحأنهنأل
.انمةدحاولكلرالودةئامسمخانوطعأةرهسلاةياهن

ينءاجيلاتلامويلايف.ماقتنالاةوهشامنإوينريثتيتلايهلاومألانكتمل
نأينمبلطمثً،اريثكينحدتماً.احرموًاقيقرهتوصناك.هنملاصتا
.ينلقتيكةصاخلاةحفصملاهترايسلسريسهنأو،هتيبيفيدحوهروزأ

تقوىلعهعمتقفتااذكهو.ىودجنودنكلهنمصلمتلاتلواح
بيرقناكمنمينتلقأيتلاهترايسلسرأًالعفو،مويلاكلذرصعددحم
.ةعاذإلانم
يعمىلتخانأدعبيذلا،يركسعلادئاقلااذهةبيهتطقسهتيبيف



ينلخدينأعطتسيملهنكل،ريرسلاىلإينذخأمثينمضيوينلبقيذخأ
ففخأنأتلواح.نابعتهنأبىعّداف،ةفلتخملاوةددعتملاهتالواحممغرب
.هنميفقوملحاتراف،هجرحأالنأوهنع
،اهقيشعويمأعمويعمىرجاملكنعهلتيكحكلتانتسلجلالخ
يقيقحلكشبمتهاهنأهيفينبجعأ.تاهجلافلتخمبلصتاوهفتاهذخأف
يقارعلامدآجاحلانأبحضتاذإ،ةبعرمتناكةجيتنلانكل،عوضوملاب
موقيثيحبةريبكلاةيموكحلاتاهجلابةمهملاتاقالعلاكلتهيدلتسيل
ةلواحمكهدعاسيذلاطابضلادحأبةقالعهيدلامنإو،هيفماقيذلاب
متيذلافتاهلاىلعلوصحلالجأنماهقيشعويمألبيهرتوفيوخت
ةزهجأيفلمعييذلاطباضلاكلذماقًالعفو،هيفيعمهتاملاكمليجست
.هبجاوءانثأةلواحملاكلتبةيلخادلا
دنعو،ةيلخادلايفامناكمىلإامهذخأواهقيشعويمألاقتعامتنأدعب
هدعبءاجيذلاطباضلاربخيملهنإف،هعمنموطباضلااذهماودءاهتنا

هالتيذلاطباضلاماقذإ،بيهرتلاوفيوختلابابنمكلذنأوىرجامب
،4ةداملابوباهرإلاةمهتبرخآناكمىلإمهتلاحإومهلقنبعقوملاكلذيف
هيدينعجرخرمألانأكردأةيناثهبجاوىلإطباضلاكلذداعامنيحو
رومأقيقحتلجأنمةفيظوللهلالغتسانعةلوهسبعجارتينأعطتسيملو
اهنعجارفإلالجأنملخدتينأعاطتسايمأقيشعةافودعبو،ةيصخش
.ةهبشلاةجحب

رخآفيصوتبوأةحزمةجيتنبيذعتلانماهقيشعويمأتتاماذكه
.بصنمللدمعتملالغتسا
بهذأًانايحأوً،ايمويثدحتنانرص.يركسعلادئاقلااذهبيتقالعتقمعت
ءارزولانعًاصصقيليوريناكامًاريثكورومألافلتخمنعثدحتنفهيلإ
نمينعجاضيناكامًاريثكو.طقفينبعاديلوأ،بجعلاريثتنيلوؤسملاو
.فتاهلالالخ
هللجسأنأينمبلطو،كلذبفرعةطحملابحاصيقيشعً،اعبط
ىقبأنأعطتسأملينكل،رمألالوأتضفر.فتاهلابيلهتعجاضمتاظحل

ليجستلاببسنعيقيشعتلأسامنيحو.هلليجستلابتمقفيضفرىلع
اذهنأبيلدكأف،هعمةرشابمةقالعهيدلسيلهنأواميسال،هل
ً.ادجبناجألامهيليجستلا

ةرمنمرثكأيفهتدهاش.يهاجتاهيدبييتلاةبيطلامغرب،دوقحيقيشع
هنأبتمهفف،يلاحلاماظنللةيداعمةيسايستايصخشعمبتكملالخاد



ثدحتيامًاريثكهنأمغربيلاحلاعضولاعمسيلو،ودبيامكًائيربسيل
.دالبلاءانبوحماستلانعقافنب
هيدلنأبيللاقو،يركسعلادئاقلايقيدصيعملصتاسمأةليل
امعةيسايسةيصخشربخأهنإو،يقارعلامدآجاحلانعةمهمتامولعم
امليصافتةرشابمينمعمستنأةيصخشلاكلتتبلطف،جاحلااذههلعف

ناكملانمًابيرقنوكيسهنأبيللاقثيحهيلإةبهاذمويلاتنكو،ىرج
ملولو،رخأتهنكلدعوملاىلعكانهتنكو،راجفنالاهيفثدحيذلا
امالإوانهينأبفرعيالهنأبةدكأتمانأ.نآلامكنيبتنكاملرخأتي
.حيرشتلاةعاقيفانهينكرت
يعادتبهبشأ،ٌيود.تاجالثلاةعاقنمءاجلئاهٌيودةثجلاثيدحعطق
ىلإتبلقناوتاجالثلاتراهناامنأكو،اهمداصتواهضعبقوفةلاقنلاةّرسألا
.يدادغبلاءاوحتتمص.ضرألا

ةذفانلاىلإثثجلاهجوتتنألبقو،حيرشتلاةعاقيفتمصتاظحللداس
.هتفرغىلإًابراهضهنمثفلخلاىلإًاعجارتممدآسراحلافحزبابلاوأ
ًانعال،بابلادنعسافنألاعطقنملظوحاتفملاببابلاقلغأوةفرغلالخد
.ةفيزملاهتعاجشو،ةنابجلاهسفن

ةعاقنمًامداقهعمسيذلايودلايفركفيمدآسراحلاذخأهتفرغيف
تارتفذنمةظوفحمكانهثثجلا؟نوكينأنكمييذلاام،تاجالثلا

لب،دحأاهببلاطيمليتلاةلوهجملاثثجلانمءانثتساالباهنكل،ةفلتخم
ةنيدمفارطأىلعلبازملايفةاقلممهثثجتدجونيذلانمءالؤهمظعمو
نكل،ةنيدملايفةيمويلاتاراجفنالارثإتقزمتيتلاثثجلانموأ،دادغب

تامتاكباهباحصأليتغايتلاثثجلانماهضعبو.اهنعلأسينمِتأيمل
ثثجلاهذهنإمث،اهباحصأةيوهديدحتناكمإلابنكيملنكلتوصلا
ثثجلاكتسيلوً،اتومتعبشدقيهفيلاتلابو،اهتطايخواهحيرشتمتدق
مايأةثالثلاهعمفرفرتنأاهحاورألنكمييتلاو،مويلااذهاهباوءاجيتلا
.لاقيامك
يفىرجامةفرعميفةبغرلانكل،راكفألاهذهلثميفًاقرغتسممدآلظ
.فوخلابرعشيكلذنممغرلابهنأالإ،هيلعّحلتتلظتاجالثلاةعاق
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نمو،هسفننمقنحلابسحأ.سافنألاعطقنمبابلادنعمدآسراحلالظ
هباصعأفعضو،ةفيخمتناكامهمءايشألافاشتكاىلعمادقإلايفهتدارإ

ىلإًافحازبهذيةيناثلاةرمللوهاهف،كلتةفيخملافقاوملاةهجاوميف
امنكل،رمملايفةكرحةيأنعروعذملابنرألاكعرهيامنيبحيرشتلاةعاق

ً.اقحًابعرمًايودناكتاجالثلاةعاقيفلئاهيودنمىرج
،ةوقبحتفيحيرشتلاةعاقبابعمسذإ،ًاليوطهراكفأيفلسرتسيمل
مل،بابلادنعتفقوت،هتفرغوحنثثجلاتهجوت.اهنمثثجلاجرختو
دنعرمملايفيرجياميجاجزلاؤبؤبلانمىرينأدارأ.ءيشيأردصت
نمًاضيأاهنيعبرقتثثجلاىدحإدهاشامنيحًافوخفلخللعجارتف،هباب
.ءاروللعجارت.اهتهجنميجاجزلاؤبؤبلا
ًاجيجضعمسً.ائيشَريملفيجاجزلاؤبؤبلانمرظن.ةيناثدكأتلادارأ
.ديدجنمرمملايفتمصلاداس،ةأجف.ةلفقمذفاونحتفلةلواحمبهبشأ

يهو،يذؤتاليه؟ثثجلافاخياذامل:هسفنلأس.بابلادنعًافقاولظ
يفةكورتملاثثجلاكلتالإ،مامألانماميسال،ةهوشموأةعشبتسيل
يفو،ةقرزلاىلإلئاملايدامرلابهبشأراصوهنولريغتدقاهضعبف،تاجالثلا
ًاضيأهنأدكؤينمو؟توملافاخيهنألاهفاخيلهف،ثثجيهفةياهنلا
؟تيمبسيل

دقءالؤه؟توملارسدعبفرعيملهنأل،تيمبسيلهنأدكؤملانم،ال
ملألابروعشلالهىُرت؟ملألابنورعشيالمهف،ىرخألاةفضلاىلإاوربع
نكل،نوفاخيالىتوملاوفاخيوهو؟تيملانعيحلاناسنإلازيمياموه
؟كلذلاقنم؟نوفاخيالىتوملانأًالعفله
نأبانلدكؤينمو؟توملاوههسكعو؟ةايحلارسوهدوجولابيعولاله
مهنأوأ؟بارتلاتحتمهوهنوعيفيكنكل؟دوجولانوعيالتاومألا
؟دونهلاامك،رهنيفرثندامر
دسجلاةايحسيلوهحوروهناسنإلاةايحزيميامنأدكؤملانم
دنعانيعوبهذينيألبً؟امايننوكنامدنعنحننمفالإو؟بسحف
نأالإةقدبلمعتساسألادسجلافئاظونأنممغرلاىلعف؟مونلا
هسفنانمصخشلكلأسيلفالإو؟مونلادنعناسنإلاوهسيلناسنإلا
راكفأو،ةيصخشويعوك،ناسنإكوهناكنيأمونلانمظقيتسينأدعب
؟مونلاتاعاسلالخ،رعاشمو



تقولاناك.هريدختمتو،ةرمتاذةيحارجةيلمعهلتيرجأهنأركذت
تحتفوقشدقهدسجناكو،رصعلادنعظقيتساهنكلً،احابصاهنيح
؟كلذلكلالخوهناكنيأ:هسفنلأس.ةيلمعلاهلتيرجأوهؤاضعأ
حتفلالخءيشيأبرعشيملفهغامديفملألابساسحإلانكامأاولطعدقل

ساسحإلاوملألايعووهرهوجلايفيعولانأينعياذهلهف،هدسج
ةايحوأ؟ةيحةثجوهله؟اهنيحردخملاءرملانوكينيأو؟عجولاب
؟ةتيم
نكل؟راكفألانمقفدلااذهةجيتنأدهدقهنأىلإمدآسراحلاهبتنا

وأةقيقحوهله،يرجياممدكأتلايفةحارلاهحنميملقفدلااذه
؟اهلساسأالتاليختوتاحطشوتاميوهت

نعريكفتلادرطينأدارأ،لعفياذاميرديالةيدلجلاةفوصلاىلعسلج
نويزفلتلاةشاشىلعرهظتملف،هيلعطغضولورتنوكتوميرلاذخأف،هنهذ
اماريماكنأكوروصترهظةأجفمث،طقفءاقرزةشاشامنإوةروصةيأ
دعاسملاوبيبطلاىأرمث،لفسألاةحرشملارمموهاهف،رمملانمثبت
تاراشإبمهنيباميفنورظني،هبابدنعنوفقيمهوينطولاسرحلالاجرو
دهاشيهنأكو،قرطلانمًائيشوهعمسيال،هبابنوقرطيمث،ةددحم
ً.اتماصًامليف
،نولخدي،حيرشتلاةعاقىلإنوبهذيمهيلإجرخيهسفندهاشيناك
.هتفرغىلإوهلخدي،ىلعألاىلإنوبهذي،نوجرخي
ىلإهجتتحيرشتلاةعاقنمجرختثثجةمث.رمملايفةكرحىلإهبتني
فيكيردياليتلاةذفانلادنعكانهعضوًايسركدعصتلرمملاىصقأ
دعاسملاوبيبطلاهلاقام،نذإ.عراشلاىلإةجراخهلالخنمزفقتل،تحتف
.ةحرشملانمتبرهثثجةمثف،حيحصينطولاسرحلالاجرو
نمتبرهلهف،ثثجلاتارشعتاجالثلاةعاقيفنأبهسفنعمرّكف
يهوبرهتوكرحتتنأاهلفيك؟بهذتنيأىلإو؟اهعيمجةحرشملا

هبتنادقل؟اهروصنمو؟نويزفلتلااهثبيتلاروصلاهذهتءاجنمو؟ةتيم
هاريامنأونجلهىُرت.روصلاتثبيتلايهةيمسرلاةلودلاةانقنأ

؟كلذلكنمدكأتلانمدبال،ال؟سوسمملاهلقعريوصتنموه
ًاكراتةفرغلاًارداغمضهن،ةأجف.ديدشرتوتةلاحيفمدآسراحلاناك
.هيفيرجيامورمملاروصثببرمتسمنويزفلتلاوً،احوتفمبابلا

رمملاقمعىلإرظن.ةكرحيأنمٍلاخهنأدجورمملايفراصامنيح
اهنأىأرفثثجلااهنمتبرهيتلاةحوتفملاةذفانلادوجوضرتفيثيح



؟يرجييذلاام.كانهيسركالو،ةدصوم
ةعاقىلإبهذينأةركفهتدوار.ةرذحوةئيطبتاوطخبرمملايفىشم
برتقاامنيحو،كانهيرجياممدكأتيلحيرشتلاةعاقنمدعبألاتاجالثلا

زاتجانأىلإءطببًافحازىشموضرألاىلعصفرقتحيرشتلاةعاقنم
ًاهجتمةيناثماقتساىتحةعاقلادودحربعنأامو،ةذفانلاوبابلاةفاسم
.تاجالثلاةعاقوحن
تاجالثلاعيمجتناك.ىأرامهلاهفتاجالثلاةعاقبابمدآسراحلاعفد
،نذإ.لماكلابةغرافةعاقلا.اهنكامأثثجلاترداغوتحتفدقاهقباوطلكب
اذامً؟اضيأًاحيحصناكةموكحلالاجرهلاقاموً؟احيحصناكهدهاشام
؟ةحرشملاسراحوهف،كشالبهيلعةيلوؤسملاعقتس؟لعفينأهيلع
نملاجرمهمظعم،اهباحصأفرعيوهف،ثثجلاهذهريصمبتاظحللرّكف
الونولوهجممهف،ةيصخشتايوهالو،ءامسأالبلاجر.رامعألافلتخم
فيكو؟نوبهذيسنيأنكل.ىتوممهنأىوسً،ائيشمهنعدحأفرعي
الونولكأيالىتوملاف؟عضولااذهةينالقعاليفةيناثرّكف؟نوشيعي
شيعلامهنكميذإيمويلاتوقللنوجاتحيالمهنأينعياذهو،نوبرشي

،نزخملايفمهسبالممظعم؟ةارعنوقبيسلهو؟نومانيسنيأنكل؟اذكه
ً؟اضيأمهسبالماوقرسامبرفكانهىلإبهذينأهيلع،هوأ

طخبهيلعبتكيذلاواهللباقملابابلاعفدوتاجالثلاةعاقنمجرخ
اذه؟سبالمةيأنمًاضيأًايلاخهدجوامنيحتهبف،)نزخملا(ضيرعدوسأ
؟اذاملو؟كلذثدحفيكنكل.تجرخواهسبالمتدتراثثجلانأينعي
يفءاسنللةديدجلاثثجلانعاذام،رتوتملاهنهذةرطاختقرط،ةأجف
بجعتو،حيرشتلاةعاقىلإًاهجتمنزخملانمًاعرسمجرخ؟حيرشتلاةعاق
لوهذلاببيصأهنكلً،اعيمجاههجاويفوس،ثثجلافاخيالداعهنأب

ةثجىوس،ءاسنلاثثجنمًايأدجيملوحيرشتلاةعاقبابعفدامنيح
؟لاقنلاريرسلاىلعدقرتيهوريغصلايبصلا

؟ىتمو؟ثثجلاهذهتبهذنيأً،ابوعرم،ًالوهذمحيرشتلاةعاقنمجرخ
؟اذاملو؟نيأىلإو؟فيكو
ىلإًاهجتمرمملايفضكرف،هدعاسمورفخلابيبطلارابخإهيلعنأبسحأ
ملسلادنعهمدقترثعت.بيبطلادعاسمةفرغثيح،يضرألاقباطلا

وحنًاعفدنم،ملسلادعصكلذمغربو،ىنميلاهمدقيفملأبسحأ.توتلاو
قباطلابهتفرغيفبيبطللنكميناكثيحبةوقباهقرطف،دعاسملاةفرغ
نكل،بابلاضبقمىلعدشف،دحأهلحتفيمل.كلذعمسينأىلعألا



.ةغرافةفرغلاوً،احوتفمبابلادجوامنيحئجوف
ثيحىلعألاقباطلاوحنضكرً،اريثكفقوتينأنودو،يرجياممهفيمل
يفبيبطلاةفرغفشتكيسنيأف،ًاليلقددرتهنكل،رفخلابيبطلاةفرغ
لباقيسامبرو؟ةقباسلاةرملايفدعصامنيحهآريذلايرمرملارمملاكلذ
؟بابلاهيلعاوقرطيملمهنكل،دعاسملاعمهيلإاوءاجنيذلاةثالثلالاجرلا

؟ىلعألاقباطلايفاهتانازنزنمةبراهلاثثجلاتارشعهجاويسامبرو
امنيح.ىلعألاقباطلاىلإدوعصلابعرسأكلذمغربهنكل،هملؤتهمدقتناك
يفهآرامكسيلو،ةليللكيفهاريامكقباطلانأدجوكانهىلإلصو
.يتفملاءاوحو،زابخلامدآوليللافشاكمدآةصقلعمتساو،ةريخألاةرملا

تالوحتلاهذهرسنعهسفنلأس.نوثدحتيةفرغلايفاوناكنيذلاءالؤه
؟ناكملايفةبيجعلا
بابلاضبقمىلعضبقاهقرطينأنودو،رفخلابيبطلاةفرغىلإهجوت
يذلاامً؟اضيأًادحأدجيملف،ًالخادهكرحفً،اضيألفقمريغهدجوف
؟هدعاسمورفخلابيبطلانيأ؟يرجي

ىلإاهلالخنمرظنلاوةذفانلاىلإهجوتللهتعفدةنيفدةبغرةيأيرديال
.لوهذلابهباصأهآرام؟جراخلا
ةئيطبتاكرح،ةملظلايفةحرشملللباقملاعراشلايفكرحتتثثجلاتناك
ةثالثلالاجرلاىأرديعبنم.ةيرشبداسجألتاكرحىقبتاهنكل،ةيكيناكيمو
ىأر،هدعاسموبيبطلاىأرو،رطملادنعةباوبلامامأنوفقياوناكنيذلا
نميرديالنيرخآو،ةجالثلاةعاقيفاوناكنيذلالكو،سمخلاءاسنلا
ناكيذلاىلعألاقباطلانيزانزيفاوناكنيذلاءالؤهامبر.اوءاجنيأ

ثثجلابظتكتةنيدم،دادغبىلإتداعةايحلانأكوىأر؟ناكملاجراخ
؟يبصلاوهاوسةحرشملايفَقبيمل،نذإ.ةيحلا

؟يرجياممهفيملو؟لعفينأهيلعاذامفرعيمدآسراحلانكيمل
ءطببرفخلابيبطلاةفرغنمجرخ؟هنهذيفشوشمءيشلكنأسحأ

.هتفرغىلإًالزانجرخ.ةعيرسةرظنبةفرغلالمأتنأدعبديدش
ىلعددمتلاوهتفرغىلإلوصولاوههانمتيامىصقأ،ءيشبركفيدعيمل
،نوكيامنكيل،رثكأريكفتلالمحتيدعيمل،مونلاىلإةجاحبهنإ.ريرسلا

.فينعلارتوتلااذهنميخرتسينألقألاىلعوأ،مانينأنآلاهيلع
هنأركذت،حوتفمهتفرغبابنأدجورمملاةيادبوملسلالفسألصونيح
.ىأرامهلاهف،رمملاقمعىلإرظنً.احوتفمهكرت
رظنيدوسألابلكلاناكو،سوماجلاكمجحلالئاه،دوسأبلككانهناك



.هيلعضاضقناللبهأتيهنأكو،ةدقاحةرظننيتيروفسفلاهينيعبهيلإ
ةفطاخةعرسبهسفنلأس.ةأجافملالوهنمًادمجتممدآسراحلافقوت
نم،مالفألايفىتحهدهاشيمليذلا،مجحلالئاهلا،بلكلااذهرسنع
؟رمملااذهىلإلخدفيكو؟ءاجنيأ

هنيبةفاسملااهنيحسيقيمدآسراحلاناك.رخآلاىلإرظنيامهالكلظ
ناكرخآلافرطلايف.بعرملادوسألابلكلانيبوهنيبو،هتفرغبابنيبو
وهو،هيفركفيناكامفرعيهنأكومدآسراحلاىلإرظنيدوسألابلكلا
.بوعرملاسراحلانيبوهنيبًاضيأةفاسملاسيقيناكهرودب
لئاهلادوسألابلكلاامنيبتاوطخعضببابلاومدآسراحلانيبناك
رخآلافرطلاىصقأيفوهف،بابلانعًارتمنيثالثنمرثكأدعبيمجحلا

.رمملانم
مدآسراحلاأيهتامنيب،مدآسراحلاهاجتابزفقلاىلإدوسألابلكلاأيهت
.بابلاةحوتفمهظحنسحنمتناكيتلاهتفرغىلإضكرللهرودب
،نانثا،دحاو:دعلاأدبًالعفو،هتفرغىلإضكريمثةثالثلاىلإّدعينأررق
ً.ادجعيرسلكشبًازفاق،نكميامىصقأبضكر.ةثالث

بلكلازفق،هتفرغوحنًاضكارمدآسراحلااهيفقلطنايتلاةظحللايف
هقبسدقمدآسراحلانإذإ،هيلإلصيملهنكل،هوحنةلئاهةزفقدوسألا

ةثلاثلايفو،نيتزفقبةفاسملادوسألابلكلاعطقدقف،هتفرغىلإلوصولايف
.ملسلاىلإًالصاوبابلاًازواجتمقلحزت

هفلخبابلاقلغأهتفرغىلإمدآسراحلااهيفلخديتلاةظحللايف
نمبعتريملوهف،بعرلاتاجردىصقأىلإلصودقناك.حاتفملاب
لئاهلادوسألابلكلااذهنمبعترااملثمهبابىلإتلصوامنيحثثجلا
.مجحلا
يجاجزلاؤبؤبلانمرظن.جراخلانمبابلاىلعكاكتحاوةكرحعمسةأجف
ًاقصتلمدتراامناعرسهنكلؤبؤبلاىلعهنيععضو.بابلايفتبانلا
هيتمئاقبًادنتسمً،افقاوً،اثبشتمدوسألابلكلاىأردقل.بابلادنعطئاحلاب
.اهفلخفقيهنأفرعيهنأكو،بابلاىلعنيتيمامألا
ىأرفيجاجزلاؤبؤبلالالخنمةيناثرظنللمدآسراحلاأرجتقئاقددعب
هيلإرظنيسراحلانأفرعيهنأكوءارولاىلإهسأربعجارتيوهوبلكلا
دنعًافقاولظ.ىرخأةرمًافئاخمدآسراحلادتراف،ًالماكهلههجوودبيل
نعهمئاوقلزنأبلكلانأاهنمادببابلاىلعتاشبرخعمسهنكل،بابلا
.بابلا



ةشاشنأىأرف،ةفرغلاطسوىلإةيوفعةتافتلاهنمتردبفيكيرديال
.رمملايفيرجياملقنتتناكنويزفلتلا
ادبيذلا،سوماجلاكمجحلالئاهلادوسألابلكلانمىوسًايلاخرمملاناك
،ةشاشلانممدآسراحلابرتقا.ةفرغلابابنعدعتبيوهوةشاشلاىلع
.ةشاشلاىلعيرجيامعباتيوهوً،اراهنمةيدلجلاةفوصلاىلعسلج
فرعيهنأكويشمينأكو،رمملاىلعًانميهمادبدوسألابلكلانأىلإهبتنا
لصاومث،بابلاىلإتفتلا،حيرشتلاةعاقبابدنعفقوً.اديجقيرطلا

ديريهنأكوءارولاىلإتفتلا.تاجالثلاةعاقثيح،رمملاىصقأىلإهقيرط
نملاخرمملانأوأهتفرغنمجرخيملمدآسراحلانأنمدكأتينأ
.تاجالثلاةعاقىلإلخدمث،رخآقولخميأ

ناك،عطتسيملهنكل،ةيدلجلاةفوصلاىلعيخرتسينأمدآسراحلالواح
رّكف.سوماجلاكمجحلالئاهلادوسألابلكلادوجوهراثأدقفً،ادجًارتوتم
اذهله،ةحرشملايفمجحلالئاهلادوسألابلكلااذهدوجويفهسفنعم
؟نايدألاضعبتادقتعميفدريامكتوملادعبامتاباذعنمءزجوه
لئاهبلكدوجولةراشإةيوامسىمستيتلانايدألايفدريملنكل
،)مهمه(همسابلكدوجوبنونمؤياوناكةنعارفلانأأرقهنأرّكف؟مجحلا

مهتلييذلا،)ىتوملالكآ(وأ)تيممع(همساءاجتايدربلاضعبيفو
يفاذهنكل،مهاياطخلقثنايبتونازيملايفاهعضودعبةاطخلابولق
رادوةمايقللرادىلإةحرشملاتلوحتله؟ةحرشملايفسيلورخآلاملاعلا
ىلإلخديملاذاملمث؟رخآلاملاعلايفانسلوضرألايفنحن؟باسحلل
نوبساحياللافطألانأًاقحله؟يبصلادقريثيحكانه،حيرشتلاةعاق
انهيبصلااذهنذإاذامل؟باسحنودبةنجلاىلإنوبهذيوتوملادعب
برتقيملكلذلبونذالبهنألامبرنكل؟ةرشابمةنجلاىلإبهذيالو
؟هنمدوسألابلكلا
هنكل،ةليوطةرتفلةكرحةيأنمًايلاخلظرمملانأىلإمدآسراحلاهبتنا

.قيمعتابسيفَّطغهنأفيكهبتنيمل



)11(
ملظملانجسلاسارح
نأالإ،ةقيمعلاهمونةجليفًاقراغناكمدآسراحلانأنممغرلاىلع
ةأجف.رمملايفيرجتةلئاهًاثادحألقنتتناكهتفرغيفنويزفلتلاةشاش
زاهجنممداقجيجضلانأىلإهبتنا،هتفرغيفجيجضىلعاحص

رمملايفيرجتعئاقوثبتاهنأفرعفةشاشلاىلعةرظنىقلأ.نويزفلتلا
.يرجيامًاعباتمً،افئاخةفوصلاىلعسلج.رواجملا

ءارقشامهادحإ،نيتأرماولاجرلانمةعومجمنويزفلتلاةشاشىلعرهظ
،ينطولاسرحلالاجرو،هدعاسموبيبطلاامهنيب،ةقينأةبجحمىرخأوةقينأ
،دالبلابةطلسىلعأيفءاضعأمهنيبفرع،ةقينأسبالمبنيرخآلاجرةثالثو
،ةقطانةثجنولحسياوناك.نويزفلتلاتاشاشىلعنورهظيامًاريثكنيذلا

بهذيهوكرتيلطقفً،ائيشمهنعملكتينلهنأبًادكؤمخرصياهبحاص
.ةديعبلاةيبونجلاهتظفاحمل
بدنلاكلتنولمحيمهنأً،اضيأاودبنيذلا،ناتأرملاوةثالثلالاجرلاناك
جرختنأاهيلعضوبقملاةثجلانوديريال،مههابجىلعأو،مهقانعأدنع
اهلاوحمسيّالأبينطولاسرحلالاجرنوبطاخياوناكو،ةحرشملانم
اهبحاصناسلنألً،ابرإًابرإاهعيطقتبجيفرمألاىضتقااذإو،جورخلاب

ناكامنيب،ةبسانملكيفةموكحلامتشيو،مهمتشيومهبسيوهوليوط
نلهنأو،ةملكةيأبقطنينلهنأبناميألاظلغأبمهلمسقيةثجلابحاص
،طقفهتيبىلإباهذلابهلاوحمسينأمهيلإلسوتي،هتيبنمجرخي
هترجههتجوزف،هنبامدختنأعيطتستالزوجعمأوقاعملفطهيدلف
.زوجعلاهمأوهنبامدخيلبهذينأىوسديريالوهو،مهدحأقئاسعم
يرجيامعئاقولقنتدالبللةيمسرلاةطحملا.رمملايفةيلاعةجضلاتناك

.ىربكلادادغبةحرشميفيضرألاتحترمملايف
اهنالحسيوةثجلايعارذناكسميبيبطلادعاسموينطولاسرحلالاجردحأ
حضاوكابترامههوجوىلعوعيمجلافقوتةأجف.حيرشتلاةعاقهاجتاب
كابترالاومهسوفنيفبعرلاثب،مهمامأامًائيشاوأردقل،ةريبكةشهدو
.مهحمالمىلع
مهنأودبيو،عيمجلاهوجوىلعةيدابةشهدلاوفوخلاوكابترالاناك
نكتملمهتشهدنأل،رمملايفهدوجوبمهئجافوهولباقيذلاكلذنوفرعي
اذهلثميفهورينأيفةأجافملالوهلامنإو،ةرملوألهنوريمهنأبيشت
المحتتمل،ةقينألاةبجحملاوءارقشلاةقينألا،ناتأرملا.هيفمهيذلافقوملا



بنجتوأءافتخالانالواحتامهنأكوبعرلانمضرألاىلعاتسلجففقوملا
.فقوملا

نأل،كانهفقينمو،رخآلافرطلايفيرجياممدآسراحلاَريمل
امًاتوصعمسهنكل،نيتأرملاولاجرلاودعاسملاةهجنمثبتتناكاريماكلا

زتهاف،ربكمليجستزاهجنمهنأكوًاتوص،رمملاريغناكمنمهنأكو
:ًالاؤسنمضتيناكلئاهلاتوصلااذهنكل.توصلالوهنمرمملا
؟انهيرجييذلاام-
لك.باوجلاىلإنوعسيمهوفاجترالابمهدودخونيرخآلاهافشتأدب
نمراظتنالاطامنيحو.باوجلابهريغرخآدحأردابينأرظتنيناكمهنم
تأدبءارفصةيروفسفةعشأةمثنكل،باوجلللباقملافرطلايففقي
ناكيذلانيقينألالاجرلادحأردابىتح،يلاقتربلانوللاىلإةلوحتمنولتت
:باوجلابمهنيبًاماقمىلعألاهنأادبيذلاو،ةعومجملاقفاري
يفهاّنيع،هلبعشلااهلكوأيتلاةنامألاناخفظوماذه،مرتحملايديس-
متشيو،ةنجللاتامولعمبّرسيذخأف،ررقملاعقوم،انتنجليفديجعقوم
،خيشلامدآيبئاناذهو،رجاتلامدآانأاذه.ءافرشلااهلاجروةموكحلا

،نيتأرملانعًاشتفمتفتلا(،ناتديسلاناتاهويناحورلامدآجاحلااذهو
رتستلاناتلواحم،مهفلخءاصفرقلاناتسلاجامهنأنيبتتللاجملاهلاوحسفف
ءاوحفكلتامأ،ءارقشلاءاوحهذه..)امهيلإراشأف،دوسألابلكلانويعنع
بيبطلاامهناذهو،ينطولاسرحلالاجرنمفةوخألاةيقبامأ.ةبجحملا
نمهعنمو،ةحرشملايفمهتملااذهىقبينأديرننحن.هدعاسمورفخلا
.هفلميفقيقحتلاءاهتنانيحلاهنمجورخلا
،ةشاشلايفةروظنملاريغىرخألاةهجلاىلإلسوتبرظنيةثجلالجرلاناك
.هررقيسامرظتنيهنأكو،ةعومجملانيبوهنيبرظنلابلقيو
هنأالإرمألالوأًابوعرمناكهنأمغربفً،ارتوتممدآسراحلاناكهتفرغيف
ًامليفً،اقوشمًايماردًايكريمأًامليفعباتيهنأكورمملايفيرجيامعباتيذخأ
.يملعلالايخلاوبعرلامالفأنم
ً:ارداه،امناكمنمتوصلاءاج
ثيدحلامكلقحيالًاعيمجمتنألب،ةنامألانعثدحتينمرخآتنأ-
؟ينعأامنوفرعتو،ةنامألانع
:هقيرعلتبيوهومثعلتبلاقو،قينألالجرلاكبترا
.يديس،معن-

:ةحرشملاءاجرألكيفًاددرتم،رمملايفًالجلجم،ةيناثتوصلارده



ةيرانمادقأمتنأ..ةحولفملاضرألانوبرختو..يراجلاءاملانوثولتمتنأ-
متنأ..ملظملانجسلاسارحمتنأ..هيلعرمتوأهسودتاملكقرحت

اوثدحتتال..يراربلابوجتةنعل..ءاوهلادسفأحيق،دالبلاباصأنوعاط
..ةهازنلانع
:مثعلتبلاقف،رثكأرجاتلامدآكابترادادزا
.يديسايانأ-
.سرخا-

ردهمث،فوخلانمةدماجةعومجملاتدب.تمصلانمةظحلتداس
اكرتفبيبطلادعاسموينطولاسرحلالجرلاصوأهلتشعتراف،توصلا
:ةثجلا
َِمل..ءادوسلاةعمشلااهيأ..نابجلاذفنقلااهيأ..بشخلاراقناي..تنأو-
؟ءاسعتلاءالؤهفاخت
يففقينملةهجوتماهيتبكرىلعتثجومامألاىلإةوطخةثجلاتمدقت
:لسوتبتلاقو،رمملايفةلباقملاةهجلا
محرتيل.دالبلاهذهيفوملاعلااذهيفُتدلوينأليسؤبلاي،يسؤبلاي-
مهلسرألاجرةسئابلايتفرغيفينلاتغامويً؟احيرضيلراصدقناكيمأ

متاكسدسمب)نيتقينألانيتأرملاونيقينألالاجرلاىلإهديبراشأو(،ءالؤه
يحوراوبحس،ةمحرلافرعتالحابشأينتءاجةظحللاكلتيف،توصلل
يننودوقياوحارودوسأناصحةئيهىلعاهووطمث،يدسجنمةسيعتلا
.ةبيرغنايدوىلإ
دسجو،سوؤرةعبسفحازلكلو،فحاوزلابئلتميقيمعقدنخبتررم
ةدودلاقدنخلااذهيفتيأرامك.برقعلادسجبهبشأفحازلك
نأاودارأ،ةيديدحلاداتوألاهبشتنانسأاهمفيفيتلاةدودلا،ةميظعلا
هذهيفانهو.انهىلإيباوءاجمث،مهيأراوريغمهنكل،كانهيباوقلي
ثثجلاحُّرشتبلكلايديسايانه.يبلقاوجرخأويردصاوقشةحرشملا

.اهبولقذخؤتو
لاقنريرسىلعينوعضو،يدبكويبلقاوذخأويردصاوقشنأدعب،انه
نأانيلعتلاقوثثجلاةيقبينتظقيأفيكيردأال.ةجالثلاىلإينولخدأو
ناكمىلإتبهذامنيحو،انرئاودوانتويبواننكامأىلإبهذنل،ناكملارداغن
،ينوقزمينأنوديريمهو،ّيلعضبقلااوقلأو،مهعيمجءالؤهءاج،يلمع
فرعتتنأً.اقداصًائيشلوقأنأعيطتسأالثيحب،يفارطأو،يناسلاوعطقي
...نوبذكيالىتوملانأيديساي



:ًالئاق،ىرخألاةهجلانمتوصلاءاج
؟كلذكباولعفينأنوديرياذاملنكل.ىتوممهوىتح،نوبذكيمهنإ-
؟مهدضكيدليذلاام
ةروظنملاريغةيصخشلاهاجتاباهيتبكرىلعةفحازمامألاىلإةثجلاتمدقت
:لاقو،ةشاشلاىلع
بلقلاةرسمتعبدقل.ءالؤهتعطأينألكلذبرقأوبنذمومثآانأ-
ةيهافرلاجراخلانماهتنيزيتلانازحألاتيرتشاو،اهركعيرقفلاناكيتلا

يفهيلعنوقفتياملًاررقمًابتاك،مهعقوميفءالؤهعمتلمعدقل.هاجلاو
ايءالؤه.باجعلابجعلاتيأرمهعميلمعلالخوينكل،مهتاعامتجا

اليكيلاصوأعيطقتنوديريلب،انهنمجرخأنأيننوديرياليديس
.دالبلايفمويلاًايفخمءيشالهنأمغرب،مهلامعأنميفخامفشكأ
يففقيناكنمفرعيمل.ةبيرغلاةمكحملاهذهعباتيمدآسراحلاناك
دقارلايبصلاىوسكانهسيلو،ةغرافةحرشملاف؟رمملانمةلباقملاةهجلا

؟تاجالثلاةعاقىلإلخديذلادوسلابلكلاو،حيرشتلاةعاقيف
فقي،سوماجلاكمجحلالئاهلادوسألابلكلاوهنوكينأنكميله
بلكللنكميفيكنكل؟رمملايفنيدوجوملاءالؤهرئاصمددحيل،يضاقلاك
يذلاناكاماذإوً؟ادبأةشاشلاىلعرهظيملاذاملو؟ةيبرعلاملكتينأ
اذامل؟ينفرعيله؟نذإّيلعمجهاذاملف،بلكلاوهمهعمثدحتدق
؟رشبلاكمالكلاىلعًارداقناكاذإيعمثدحتيملاذاملو؟ينمًابضاغناك
ريخانأله؟لئاهلامجحلااذهبوهفيكو؟ءاجنيأنمً؟الصأوهنمو
؟ّيلعمجهاذامل؟ريرشمأ
،معن؟ءالؤهةهجاوميففقيناكيذلاوهبلكلانأدكؤينمنكل
بلكلاو؟مهنمىوقأوهنممالإنوفاخيالءالؤهنأل،وهناكامبر
يفىتوملابولقلكآبلكلالثمامبروهسوماجلاكمجحلالئاهلادوسألا

ناكىُرتنمنكلً،احيحصكلذنوكينأنكميال..ال؟ةينوعرفلارصم
؟ةموكحللةيمسرلاةانقلاهلقنتوأ،هارأنأنودءالؤهةهجاوميففقي
:هناكمنملاقف،ةعومجملامعزتيناكيذلا،رجاتلامدآأرجت
ىلعوانيلعلواطتيوهفاتلااذهثدحتيفيكيديسايتيأرله-
عيطقتديرناننأبانمهتي،فارشألاةداسلاىلعزواجتيفيك؟ةموكحلا
يفعكستيالوةحرشملايفىقبينأنحنهديرناملكامنيبهلاصوأ
.ةلودلارارسأفشكي،كاذمتشيواذهبسيتاقرطلا
،ةشاشلاىلعًارهاظنكيمليذلاصخشلامامأوثجتيتلاةثجلاتناك



ىأرامنيحرثكأمدقتلاىلعأرجتهنكل،رجاتلامدآمالكبعنتقينأةفئاخ
،رمحألافيلاقتربلانوللاىلإهلوحتورفصألانميروفسفلاعاعشلانولت
ةعامجلاىلإةثجلاتتفتلا.رجاتلامدآهلاقاممبضغلاىلعةلالداذهو
:تلاقو،يفخلاصخشلاىلإمثةفقاولا
لكو،ةهجليمتنيمهنمدحاولكنأنممغرلاب،يقيزمتنوديريءالؤه-
طسبألنيرخآلانولاتغيمهنأو،هلنيداعملالايتغالةقرفهيدلمهنم
نملتقدقمهنملك،يدضنودّحتيكمامأمهارتنيذلاءالؤهو،بابسألا
ً.اددعرخآلاراصنأ

نمملتسادقوالإدحأنععفاديال،خيشلامدآوعدملاديسلااذه
نمًاغلبمنيرخآنمملتسادقوالإًادحأمجاهيالوً،اربتعمًاغلبمهبحاص

الإةيناحورلانمهيدلسيلفيناحورلامدآديسلاامأ،هيلعموجهللهئادعأ
يفةعراصتملاراوجلالودعيمجعمةديجهتاقالعً،ادجعشجوهف،مسالا

.كيربتوةرايزنوداهنمةلودكرتيال،ةنسلكمهيلإجحي،اهنيبام
لباقملابوهو،عيمجلانمضبقيهنأبهنعناثدحتيهيليمزتعمسانأ
امهنأبامهمهتي،دالبلايفايلعةهجحلاصل،امهدضهبتكًاريرقتتأرق
.نيتديسلانيتاهنعىتحو،مهنعريثكلافرعأانأ.ىرخألودنمناضبقي
وألقنلاتبلطً.ادحأنومحريالمهفمهنمتفخ.ةلجخمءايشأفرعأ
سيل،ءاقبلابيننوعنقياوذخألب،مهعيمجاوضفر،يتلاقتساىلعةقفاوملا

ىلعًارصمتيقبامنيحو.مهنيعأنعًاديعببهذأاليكامنإوً،اعبطًابح
.مهعميتياكحهذه.يلايتغابماقنماولسرأ،ييأر
اهيلعضوبقملاةثجلانيبةبيجعلاةرظانملاهذهعباتيمدآسراحلاناك
رظنفماقةشاشلاىلعيرجياممدكأتيلو.لوهجملايفخلاصخشلاوةيقبلاو
صخشلاَريملنكل،هوجولاضعبىأرفبابلاطسويجاجزلاؤبؤبلانم
ىلعسولجللعجر.رصبلادودحجراخناكدقف،مهتلابقفقييذلا
.هلماكبدهشملاعباتيلةيدلجلاةفوصلا
ةثجلاتفشكدقل.ديدشبضغةلاحيفةيقبلاوناتأرملاولاجرلاناك
مامأةمرتحملامهتعنقأتطقسأوةيفخلامههوجونمريثكلانعةبراهلا

ثدحتولاوجلاهفتاهرجاتلامدآعفرف،ةبعرملاوةبيهملاةيصخشلاهذه
لاقوًاليلقمدقتمث،ةلوهجملاىرخألاةهجلاىلعامةهجعمسمهب
:هللباقملاصخشلل
بولطمصخشلااذهف،مكحلاوةلودلانوؤشيفلخدتتّالأكوجرأ-
.ةحرشملايفهزجحوهيلعضبقلاءاقلإبتاركذملاانردصأدقو،ءاضقلل



مالكنمبضغدقىرخألاةهجلايففقييذلايفخلاصخشلانأودبيو
ً:ارجمزمامتوصءاجف،رجاتلامدآ
؟لعفتساذام؟هعيطقتبمكلحمسأملاذإاذام..مزقلااهيأينددهتأ-
:لاقمث،رجاتلامدآهجونقتحا
.هذخألنوزهاجىرتامكنحنو.ةوقلابهذخأنساننألانرذعتاهدنع-

لاجرلاجرخاو،مهتحلسأينطولاسرحلالاجربحسءانثألاهذهيف
امهيتبيقحنمامهيسدسماتبحسناتأرملاىتحلب،مهتاسدسمنوقينألا
.رمملاىصقأيفيرجياملاوحرفمهنأادبمهتارظننمو،نيتيدلجلا
:وهزب،رجاتلامدآلاقذإ
ةصاخلاتاوقلالاحرمهاهو،انلمعلمكنانعدو،انقيرطنعدعتبا-
.فلخلانمكرصاحت

هنكل،ىرجيناكاممدآسراحلافرعيملو،هتلمجرجاتلامدآلمكيمل
فيثكلارانلاقالطإأدبمث،ضرألاىلعنوفقاولاحطبنافيكىأر
.فلخلانمةليقثلاةحلسألاب
ةشاشلا.روطتمحالسنمةقالطإرثأنمملسلاراهناو،ناخدلابرمملاألتما
.دهشملافشكتًائيشفًائيشو،ءيشيأسراحلامدآنيبتيمل،ءاضيبتناك
تقزمتدقةقطانلاةثجلاتناك.رمملايفناكنملرثأيأكانهنكيمل
ءاقرزةشاشلاتراصوينويزفلتلاثبلاعطقناةأجف.موجهلايفلماكلاب
.لماكلاب

ؤبؤبلالالخنمرظنوةيناثماق.هدهاشامسراحلامدآقدصيمل
وأنيتأرملاوألاجرللدوجوكانهنكيملوً،ايلاخرمملاناك.يجاجزلا
.رمملايفًادئاستمصلاناك.ةقزمملاةثجلا
لأسو،كابتراولوهذةلاحيفناك.ةيدلجلاةفوصلاىلإسراحلامدآعجر
؟ىرجاملكىنعمنعهسفن
ىرخأةرمرمألالوأرظنفماق.ءيشلكنمدكأتينأيفةبغربسحأ
،ءيشيأنملاخرمملانأنمدكأتامنيحو،يجاجزلاؤبؤبلالالخنم
.ًاليلقةفرغلابابحتفرذحوديدشءودهبو،ضبقملاىلعًاضباقهديّدم
رمملاناك.اهنمهتثجلماكبجرخينأنودبابلاةحتفنمهسأرّدم
مدهتدقهدجوفجردلاىلإرظن.بابلادنعفقو.ةفرغلانمجرخً.ايلاخ
؟ةقزمملاةثجلانيأنكل،ةقيقحناكىرجامنإفنذإ،هنمبناوجيف
؟ةغرافلاتاصاصرلانيأ؟صاصرلاراثآنيأو؟ىرخألاراثآلانيأو
ماجحأنمةحلسأتاقلطلةغرافةفلغأاياقبىأرف،رثكأملسلانمبرتقا



رانلاقالطإللدابتثدحدقفنذإ،ملسلاتاجردىلعةرثانتمةفلتخم
؟نمدضنمنكل،ًالعف
ىأرف،ةذفانلاوتاجالثلاةعاقوحيرشتلاةعاقثيح،ىرخألاةهجلاىلإرظن
لوخدلاوأاهيلإدوعصلل،اهتحتيسركلاو،اهيعارصمىلعةحوتفمةذفانلانأ
.اهنم
نكل،ريغصلايبصلاىريلحيرشتلاةعاقىلإبهذينأيفةبغرهتدوار
مجحلالئاهلادوسألابلكلاىأرذإ،هناكميفدمج.بعرلاهلشةأجف
ناكنمدوسألابلكلانكيملفً،اذإ.تاجالثلاةعاقنمجرخيسوماجلاك
دوسألابلكلاوهاهفً،ايفخًاصخشناكامنإو،ةعومجملاةهجاوميففقي
.همامأ
،هنعهرظنضفخينأنودتاظحلليقب.هيلإرظنيكانهبلكلافقو
ىلإدوسألابلكلاتفتلاةأجف.هناكميفلولشمهنأكووهسحأامنيبو
ىلعزفقمث،همجحشمكناقطنملاعممجسنياللكشبو،ةذفانلاةهج
.ملظملااهليلودادغبعراوشىلإًاجراخزفقهنمو،ةذفانلامامأيسركلا

ملو،كرحتينأعطتسيمل.هيلعطبهيئجافمبعتبمدآسراحلارعش
ةبغربو،هتفرغىلإدوعينأيفةيوقةبغربسحأ.ءيشبركفينأعطتسي

ةلفاحةليلهذهتناكدقف،دحأهلهحنميالوهيتأياليذلامونلايف
.ةقلغملارارسألاوةبيرغلاثادحألاب
سحأ.عايضلابروعشهدوار.ةفوصلاىلعًاكهنمهسفنبىقلأو،هتفرغلخد
ةحرشميهامنإو،بسحفةحرشمبتسيلهذهنأو،ةبيرغةهاتميفهنأ
.ةهاتم-

سبكيمالظلابسحأ.عطتسيملف،هبّرماملكلًاريسفتدجينألواح
قرطةمث،النكل،ةقيمعلامونلاةجلىلإردحنيهنأو،هينيعوهركفىلع
.بابلاىلعقرطةمث..ال..امبرملحيهنأ..ال،بابلاىلع
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،مانيداك.بابلاىلعةفيفختاقرطرثأىلعً،اعزف،مدآسراحلاظقيتسا
تاقرطلاهذهنكل،ءوضلائفطينأنودةفوصلاىلعهسفنبىقلأدقف
.ليلقلبقاهبرعشيتلاءاخرتسالاتاظحلىتحتدرطبابلاىلع
ً.ارجفةسماخلاىلإريشتتناكيتلاةيدضنملاةعاسلاىلعةرظنىقلأ
نأبًادكأتمنكيملهنأالإبابلاتاقرطىلعظقيتساهنأنممغرلابو
ًاقرطحضاولكشبعمسامنيحهنمدكأتهنكل،بابلاقرطينمكانه
.بابلاىلعًافيفخ
دنعفقيريغصلايبصلاىأرفيجاجزلاؤبؤبلانمرظنوديدشرذحبضهن
هذهىلإهفيخيالوهو،هدحويبصلانأرّكف،ءارولاىلإدترا.بابلا
فقييبصلاىأرفديدشرذحببابلاحتفكلذنممغرلابهنكل،ةجردلا
هبشيامبسراحلامدآىلإرظن.دماجفوختامالعههجوىلعوهمامأ
:ًالئاقلسوتلا
.ينتكرتيتدجىتح..اوجرخويدحوينوكرتدقل..فئاخانأ-
فيكمدآسراحلايرديالو،تاظحلليبصلايفًاقلحبمً،اتماصمدآيقب

بابلاحتفلاؤسوأمالكيأنودبف،لخادلاىلإهتوعدةركفهتءاج
.ةدماجلاةئيطبلاىتوملاةكرحكرحتيوهولخدفيبصلل
ريغصلايبصلالظ.ةفوصلاىلعسلجمثهفلخبابلامدآسراحلاقلغأ
.ةفوصلانمرخآلافرطلاىلعسلجمدآسراحلانمةراشإبوً،افقاو
نأبيشيامهصيمقتحتناك.هلمأتيمدآسراحلاذخأ.ةرتفلنيتماصالظ
:هلأسدقف،ىرجامىرجفيكمدآسراحلافرعيال.مطحتامًائيش
؟كمساام-
:هيلإهسأرعفرينأنوديبصلاباجأف
.مدآيمسا-
ً:اشهدنممدآلأسف
؟مدآكمساًاضيأتنأ؟مدآ-
ً.اضيأمدآهمسايبأو،ريغصلامدآيمسا..معن-
.مدآيمساًاضيأانأ-
.سراحلامدآكمسا..فرعأ-
؟مدآيمسانأفرعتنيأنمو-
.كلذنركذةعاقلايفنكيتاوللاءاسنلا-



؟كلذنفرعينيأنمو-
.فرعأال-

لأسوهسأرعفرمث،ًاليلقضرألاىلإقدح،تاظحللمدآسراحلاتمص
:يبصلا
؟رمملايفيدايتعاريغًائيشتيأرله-
؟اذاملثم..ال-
؟سوماجلثممجحلالئاهدوسأبلك..ًالثم-
؟سوماجلثمفيك؟سوماجلثممجحلالئاهدوسأبلك-
.سوماجلثممجحلالئاه...ةطاسبباذكه-
؟نيأ-
ةريغصةطقلثمراصو،همجحريغتدقف،فختالنكل،رمملايفانه-
..جرخوةذفانلانمزفقمث
؟..حزمتتنأ-
.كلذتيأرانأ..حزمأالانأال-
ديكأتلابهنأل،هنعففخينأدارأف،لاقاممفوخلاهّسميبصلانأسحأ

:هلأساذلً،ائيشَريمل
؟كتدجزوجعلاله-
.ءاوحيتدجاهنإ..معن-
؟ءاوح-
.ءاوحمعن-
؟كدحوكتكرتاذاملو-

:لاقمثًاليلقريغصلامدآيبصلاتمص
.مقتنتلتبهذ-
؟مقتنت-
.مقتنتمعن-
؟اذاملو؟نمممقتنت-
.يمأويبأاولتقنيذلانممقتنت-
؟كمأوكابأاولتقنيذلانمو-
..هعميمأتناكو،يبأاولتقانتقطنميفةعامج-
؟ةعامجةيأ-
تقولاكلذذنم،يتدج.امهولتقامةعامجً.اديجءامسألاظفحأال-
.امهلمقتنت



؟زوجعةأرمايهو..مهلمقتنتفيك-
.مدآرغصألايمعةدعاسمب-
؟مدآ-
.مدآهمساًاضيأ،معن-
؟اهدعاسيفيك-
لجأنممهعمنواعتوً،اضيأانتقطنميفىرخأةعامجىلعفرّعتيمع-
..يمأويبألماقتنالا
؟نوشيعتةقطنميأيف-
.لماعلايحنمنحن-
؟ىرخأةعامجنممهومهعمكمعنواعتيفيكو-
يهف،مهةعامجيأنماهينعياليهمهلتلاقومهيلإتبهذيتدج-
تاعامجلانمامهولتقنيذلانأفرعتيهو،يمأويبألماقتنالاديرت
..مهعمتقفتاو..مهلةيداعملا
؟رومألاهذهلكتنأفرعتفيكو-
يمعنمبلطتًانايحأتناكو،تيبلايفيمععمثدحتتتناك-
ىرخألاةعامجلارابخإبيهموقتمث،تيبلاىلإهتوعدومهضعبةقداصمب
امةلمجلقنلالخنممهدحأرابخإلينلسرتتناكًانايحأو،مهولتقيل
.هلاهلوقأ
؟دحأامهيلإهبتنيملأ-
.مهلتقبموقتيكىرخألاةعامجلاربختامنإواهديبلتقتاليتدج..ال-
؟انهىلإمكباوءاجفيكو-
باهذلاديرأتنكو..ءادهشلاةسسؤمىدلةلماعمميدقتديرتتناك-
.ً.اراجفناانعمسامنيحكانهانكو.اهعمباهذلاينمتبلطاهنكلةسردملل
.انهانسفنأاندجومث
؟اهدحوتبهذوانهكتكرتاذاملو-
.ىفتخادقعوبسأذنموهف،مدآيمعنعثحبتتبهذامبر؟يردأال-
تايفشتسملايفهنعثحبتتبهذيتدج.توصمتاكبلتقهنأانعمسو
؟انهانريغكانهله،انهيمعناكامبر.ىرخألا
مهباوءاجنممهنيبناكو،مكريغثثجلانمتارشعلاناكانهًاعبط-

امبر.توصللةمتاكتاسدسمنمتاقلطبنيباصملانميضاملاعوبسألايف
ىلإاوجرخوتاجالثلاتاعاقاوكرت..اوجرخًاعيمجمهنكل..مهنيبكمعناك
.مدآايانهكريغَقبيمل..عراشلا



؟جرختملاذامل؟تنأو-
؟انأ-
؟تنأمعن-
؟ةحرشملاكرتأوجرخأفيك..ةحرشملاسراحانأ..انأ-
؟ةحرشملاسرحتاذاملو-
سرحأنأوهيلمع؟اهسرحأاذامليردأال؟ةحرشملاسرحأاذامل-
.ثثجلاسرحأنأ،ةحرشملا
ً.اضيأةثجكنكلو-
.مكلثمتسلانأ..ال-
؟انلثمتيممأيحتنأأ-
؟انأ-
.تنأ..معن-
.ىربكلادادغبةحرشملًاسراحانهلمعأانأ..يحانأ-
سراحتنككنأبكنعنثدحتيحيرشتلاةعاقيفءاسنلاتعمسينكل-
تفقوفثثجلاضعبةقرساودارأنيذلاضعبءاجوً،اقباسةحرشملا
تيقبكيدللهأالنآلو.َّتمف،كنيبجيفةقلطكيلعاوقلطأف،مههجوب

..انلثمتيمتنأ،ةثجكنكلكلمعيفًارمتسم،ةحرشملايفًاسراح
ةءارببهلوقيناكيذلاريغصلامدآمالكنمبعرلابمدآسراحلاسحأ
.هلاصوأيفيرستفوخلاةريرعشقبسحأف،ةيوفعوقدصو
هسفنىلإرظنيمليتلاهتآرمنعةفرغلايفًاشتفممدآسراحلاضهن
ذخأو.ريغصلامدآيبصلاهلوقياممدكأتيلً،ابيرقترهشأةتسذنماهيف
:هسفنعممهمهي
؟يهنيأ..يهنيأ-
؟شتفتءيشيأنع-
..كمالكنمدكأتأليدنعتناكيتلاةريغصلاةآرملانع-
.بتكلانمبرقلابكانهاهنإ-
ىلإماق،بتكلانمةعومجمىلعةاقلمةآرملانأىلإمدآسراحلاىهتنا
نملماكلابتمشهتدقاهدجوف،ةآرملاذخأ.بتكلاثيحةفرغلاةيواز
ملف،اهيفهسفنىلإرظنكلذمغربو،اهيفرظنلانكميالثيحب،اهزكرم
:ًالئاقمتمتو،بجعت،اهيفهتروصلًاساكعنادجي
.ةمشهمةآرملا-
:ةءارببيبصلالاقف



..ةحضاواهنإ..كنيبجيفةصاصرلارثأسسحتتنأكنكمي-
ءامدلاتفجةبدنسملتفهنيبجىلإهفكمدآسراحلاّدميدارإاللكشبو
ناك.ةفوصلاىلعًاسلاجطقسيوهوالإرعشيمل.هنيبجطسويفاهلوح
.هيلإرظنيوهوًائداهريغصلامدآيبصلالظامنيبً،ابوعرم
تيمهنأكردينكيملمدآسراحلانأىلإريغصلامدآيبصلاهبتنا

.مهفاخيناككلذل،مهلثم
ريغصلامدآيبصلانأكو،ةيلخادلاهتالمأتيفقرغً.اتماصمدآسراحلالظ
ينأبيبصلامالكنمدكأتأفيك:هسفنلأسيناك.ةفرغلايفدوجومريغ
اممًائيشركذتأالانأامنيبتيمينأبنورخآلافرعفيك؟هلثمتيم
يفةصاصررثأهبشتيتلاةقيمعلاةبدنلاهذهىنعمامنكل؟يبصلاهاور
ينأنمدكأتلايلفيكً؟ائيشركذتأالانأ؟تءاجنيأنم؟ينيبجطسو
يفانهةيعيبطلايتايحسرامأفيكفًاتيمتنكاذإ؟تيمينأوأيح
ءابطألاعم؟نيفظوملاعملماعتأوةيمويلايتابجاوبموقأفيك؟ةحرشملا

؟نيدعاسملاو
ينطولاسرحلالاجرىلإتهبتنادقل؟ىتومعيمجلانأينعياذهله
رثأمهرجانحتحتتناكدقل،ةبراهلاثثجلانعنولأسياوءاجامنيح
يتلاةبراهلاثثجلانمًاضيأمهاوناكدقل،حيرشتلادعبامةطايخ
نالمحياناكًاضيأهدعاسمورفخلابيبطلانكل،ةيركسعسبالمتدترا
ههجوىلعحضاورثأهلناكبيبطلانإلب،امهيقنعىلعاهسفنتاراشإلا
اذامنكل.ةمجمجلاحتفرثأوهو،سأرلارعشةفاحدنعديدحتلابً،اضيأ

دقلً؟اتاومأمهاوناكاذإةايحةيأ؟مهتايحنوسراميفيك؟ةيقبلانع
.رسجلانوربعيمهوةذفانلانمًاعيمجمهتيأر
:هلأسومدآيبصلاىلإمدآسراحلاتفتلا،ةأجف
؟تيميننأنمدكأتمتنأله-
..كلذكنعنولوقيمهتعمسانأ،يردأال-
؟كلذنمدكأتنفيك-
؟كلذنمدكأتتفيكفرعأال-
لثمعراشلاىلإبهذنل..فصنلاوةسماخلادودحيفنآلاةعاسلا..َلاعت-
..كانهدكأتنوةيقبلا
؟دكأتتسفيك-
.بهذنلنكل،يردأال-
.ةفرغلانماجرخ.مدآيبصلاضهنكلذكوهناكمنممدآسراحلاضهن



.ملسلاوحنمدآيبصلاعمهجتاو،بابلامدآسراحلاقلغأ
.يجراخلابابلاىلإاهجوت.كانهدحأنكيمل.يضرألاقباطلاىلإادعص

بابلاحتفمث،سيئرلابابلاحتفوهبيجنمًاحاتفممدآسراحلاجرخأ
.عراشلاىلإاجرخو
نعفشكتو،دادغبءاضفنولتضيبلاهطويختأدبدقرجفلاناك
ً.ائيشفًائيشةحرشملا

تناك.ةلباسلاضعبةكرحىلإمدآسراحلاهبتناعراشلافطعنمدنع
راثآتناكو،غارفلايفرظنتاهنأكو،ءاهلبو،ةهئاتمهتارظنو،ةئيطبةكرح
،امهبرقبةرايسترم.مهداسجأوأمههوجوىلعةحضاوهبودنوحيرشتلا
حيرشتةطايخراثآحملفقئاسلاىلإرظن.امببسلةرايسلاتفقوت
.ةمجمجلا

،كانهناكيذلاسراحلايدنجلاىلعّملس.افقوتشيتفتلاةطقندنع
ثثجالإاوسيلانهسانلاعيمجىرتايله.هقنعىلعةقلطرثأظحالف
؟ةبراه
ناكهنأالإ،مدآيبصلابناجىلإيشميناكمدآسراحلانأنممغرلاب
ةلحرنمفاختأ؟ثثجلابرهتاذامل:هسفنلأسيناك.هتالمأتيفًاقراغ
كرحتتله؟ثثجلاهذهشيعتفيكو؟نفدلادعبيتأياممفاختأ؟توملا
وهله؟تيموأيحهنأنمدكأتينأهلفيكو؟اهنودبوأحورلاب

؟تيموأيح
طيخلاجالبناعمو،ءامسلايفاهحمالمتأدبدقرجفلاريشابتتناك
ةتيملاةايحلاتأدبو،رسحلاةرباعسانلاةكرحمدآسراحلاىأر،ضيبألا
وهناك.ةبراهلاثثجلابةظتكمعراوشلاتناك.دادغبعراوشيفبدت
ءيشلكنمًادكأتمناك،اهتومنمًادكأتم،اهنمريثكلافرعيلب،اهفرعي
؟تيموأيحوهله،دحاوءيشنمًادكأتمنكيملهنكل،هطيحي
:هلًالئاق،يبصلاديبذخأ
فرعأنأيلفيكنكل،مدآاييحمأتيمانألهفرعأنأّيلع-
؟كلذ
مدآسراحلللاقو،ةقفشلاونزحلاوةبيطلابةئيلمةرظنهيلإيبصلارظن
:ًالفطبطاخيهنأكو
يحتنألهكبيجأنأعيطتسأالانأو،كلذفرعتسفيكفرعأال-
؟تيموأ
ً؟اذإينبيجينأعيطتسينم-



.دحأال-
.ةقيقحلايللوقيلدحأيتأينأدبال-
.يتأيدحأال-
نيلرب
2012يناثلانوناك


