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وأةيريوصتةليسوةيأبباتكلااذهنمءزجيألامعتساوأخسنعنمي
ةينورتكلا
صارقأوأةطرشأىلعليجستلاويفارغوتوفلاليجستلاهيفامبةيكيناكيموأ
ةءورقم
نودنماهعاجرتساو،تامولعملاظفحاهيفامبىرخأرشنةليسوةيأوأ
.رشانلانميطخنذإ
)ضرألايفُنوـكتًابراـهوًاهئات(
ميدقلادهعلا–نيوكتلارفس–عبارلاحاحصإلا

،انتايحقيرطفصتنميف«
.ليبسلاَءاوسُتللضذإ،ةملظمةباغيفيسفنُتدجو
،ةيساقلاةفيثكلاةشحوملاةباغلاهذهفصوبعصأام،هآ



»!فوخلاَيلاهاركذددُجتيتلا
مــيحجلا–ىلوألاةدوشنإلا–ةيهلإلاايديموكلا

يرييجيلأيـــتناد
»....مالظلايفنوضميمهعيمجمالـظمالـظمالـظ«

توـيلإ.سأ.ت
عبرألاتايعابرلا
غياصقيفوت:ةمجرت
1
ةئيضمةفرغ..ةملظـمدالب
اهتداـعكدادــغبتناكو.ءامسلايفموـجنالورمقال.ةملظمةـليلتناك
،ءيشلكبقصليجزلمالظ.فيثكمالظ.درابمالظ.مالظلايفةقراغ
ةملظ.ربقلاةملظلثمشحوممالظ.يئادبمالظ.ءيشلكيفلغلغتي
ةدامنمةفيثكمويغلثم،مالظيفلخادتيمالظ.لوألانيوكتلاوءامعلا

.اهضعبيفلخادتتةملظم
نوعطقي.فيثكلامالظلاكلذيفنوقرغي،اولازامو،اوناك،نويدادغبلا
نأىوسءيشالف..ةظقيلابمالظلاىدحتينأدارأنممهنمو،مونلابليللا
،بناجلكنمطيحملامالظلايفً◌اقدحمهينيعً◌احتاف،ً◌اظقيىقبي
ةايحلاةوذجً◌ادمتسم،ءيشلكىلعيغاطلاو،ءيشلكيفئبتخملاو
.ديعبلارجفلامودقبسئايلمأنم
ملظملاعراشلاكلذيفو،ةملظملاةنيدملاكلتيفو،ةملظملاةليللاكلتيف
ةيقلتسم،دهازلاءاوحتناكو،ةئيضمةفرغةمثتناك،ملظملاتيبلاو،

،ةفيثكلاةملظلابجحةقرتخم،ةركاذلاةمتعيفسوجت،اهريرسىلع
.ً◌ارجفحوبذملااهبيبحاهلاهكرتيتلاتاطوطخملاىدحإيفأرقتيهو
،بلقلاحابصمءاضأدق،يدادغبرجفتاذحوبذملا،مورحملامدآلاهبح
يتلاةملظلاهذهيفو.ليباهعيضرلااهلفطبهدقوأف،اهمحرةمتعءاضأو
نأهرونىدهىلعذإ،بلقلاحابصمىوساهلقبيملدالبلااهشيعت

.ليباهوكالملامدآ،اهيلفطعميضمت
نمبيرقلاهدهميفمانييذلا،ليباهعيضرلااهلفطىلإنانحبترظن
اهلادبيذلاكالملامدآربكألااهنباىلإىرخأةرظنباهتبقعأ،ريرسلا

يتلابايثلاعطقضعبليسغتزجنأدقتناك.ةئيربلاهمالحأيفاقراغ
قيمعضيبأنحصيفسدعلانمائيشتعضوو.عيضرلاطامقلاهمدختست
.حابصلايفةبروشهنمدعتنأاهنكمييك،ءاملاهيلعتبكسنأدعب،



بتاكلاطخهنأتفرع،ءورقم،حضاوطخبةبوتكملاةطوطخملاتحتف
.ةءارقلابأدبتنألبقً◌الوأاهحفصتتتذخأو،يدادغبلامدآرودغملا
امهسبتقأناتلمجوهو،يدادغبلامدآبتاكلاهراتخأيذلاصنلااهفقوتسإ
:هتياورلةمدقمك،ريبسكشل)ثبكام(ةيحرسمنم
؟..لــيـلـلانـمىـضـممـك:ثبكام
ّ◌ديلـك..لـيللاوراـهنلااـهيلععزانـتيةعاـسيـفنـحـن:ثبكاميديل

.هــسفـنلاـهيـع
عبارلادهشملا–ثلاثلالصفلا–ثبكامةيحرسم–ريبسكش
ةعاسةيأنع؟امهبيدادغبلامدآدصقياذام.نيتلمجلانيتاهبتركف
؟اهيلعليللاوراهنلاعزانتييتلاةظحللاهذهيهامو؟ثدحتلاديري
.مالظلاوليللاةمتعيفةعاسودبيامكاهنكل؟اذاملو
وأرجفلااهيفجلبنيةعاس؟مؤشلاةعاساهنأوأةكرابمةعاسيهله
،هذهريبسكشةلمجاهتراثأ؟يدبألامالظلازيلاهدىلإدوقتسةعاساهنأ
دهشتسايتلاىرخألاعطاقملاتأرق.اهتاريسفتيفدرطتستنأأشتملاهنكل
مث؟..ضرألايفمئادلابرهلابوهيتلابليباقبرلادعوتياذامل..اهب
قحمهنإ..مالظلايفيضميلكلامعن..تويلإرعاشلاصندنعتفقوت
..اهسفنلتلاق
مدآبطشنأدعب)ليباقةهاتم(ةياورةطوطخمةءارقبتأدبمث
.اهلً◌اقباسً◌اناونعيدادغبلا

ضيبألانوللاةرضحيف
هرظتنتتناك،)فرودلـسود(ةنيدمراــطـمىلإهـئاـتلامدآلـصونيح
نمةعاـسعـبرلبقتعلقأدقهترئاـطتناكذإً،ادبأةراسريغةأجافم
ًاحيحصناكرخآىلإراطقنملاقتنالاوناريطلاديعاوملودج.هلوصو
تقولاراسمىلعتلخد،ةئراط،ةعقوتمريغًاثادحأةمثنكلً.اقيقدو
.ةلوهجمةهجوحنهبتضمونمزلاعاقيإتريغفًافلسددحملا

ىلإهئاتلامدآهبتناةيسيئرلا)نسيإ(ةطحمنمراطقلاجرخنأذنم
ةفيثكمويغاهتطغدقءامسلاتناك.ةأجفتريغتدقةيوجلاءاونألانأ
لوقحلاو،قيرطلايبناجىلعراجشألايطغيلةفاثكبرمهنيجلثلاو،ضيب
ةيذاحملا،ةيديمرقلاتويبلاحطسأو،ىرخأوةنيدمنيبدتمتيتلاةثورحملا
،ً◌اضيبودبتاهعيمجتناك،اهبرمييتلاندملايفراطقلارورمطخل
ىلإاهنمرظنييتلاةذفانلاراطإبناوجضعبىطغدقجلثلانإلب
راطقلانأكو،ةمتعمعقبوتاءوتن،انايحأ،هللختتضيبأملاع.جراخلا



.ءاضيبءارحصيفىّ◌ولتتةلئاهىعفألثمةيديدحلاةكسلاىلعريسي
)موخوب(ةنيدمىلإلصينألبقو،)نسيإ(ةنيدمنمراطقلاجرخ
اقِ◌لطُ◌م،لماكلابفقوتنأىلإئجافملكشبهتعرسففخيأدب

اديحوناك.اززقمً◌اروعشسفنلايفثعبيوعمسلاخرشيً◌اجعزمً◌اريرص
تحمنادقف،ائيشىرينأعطتسيملفةذفانلانمرظن.هتبرعيفً◌
لكيطغيضيبألاجلثلاىوسكانهسيلو،ءايشألانيبلصاوفلاودودحلا

لاجر،نيرهاظتملاةبيبشلاضعبدهاش،ةكرحلابراطقلاأدبنيح.ءيش
.تاوارهلاوعوردلابةججدملاةطرشلانمةريبكتاوقمهرصاحت،ءاسنو
ةيوونلابرحللةداضملاوةيعانصلالودلابةددنملاتاتفاللاضعبلالخنمو
ْ◌تعضوو،ترهاظتةيناملألاةيراسيلاةبيبشلانمةعومجمنأبفرع
ةلمحملاتاراطقلارورملقرعتل،مويلاكلذيفراطقلاةكسمامأعناوملا
نمةطرشلاتاوقعيطتستيكلو.ةيناملألايضارألاربعةيوونلاتايافنلاب
امم،ليوطتقولتاراطقلاريستفقوأاهنأفاهقيرفتوةرهاظملارسك
.بسانملاتقولايفراطملاىلإراطقلالوصورخأتيفببس
لزنيرفاسميأَ◌ريملفءارولاىلإتفتلاراطقلانمهئاتلامدآلزننيح
نمابيرقراصامنيحو.ً◌اضيألزننمهمامأدجيملاملثم،تابرعلانم
.ً◌اضيأً◌ادحأدجيملفراطقلادوقينمفرعينألواحةدايقلاةبرع
ركذت؟راطقلايفناكهدحوهنألوقعملانمأ،ةبارغلابهئاتلامدآسحأ
فظومتأيملكلذك،اهيفسلجيتلاةروصقملايفهدحوناكهنأ
.!!..ةدايقلاةروصقميفً◌ادحأىريالوهاهو،هتقاطبنمدكأتللراطقلا

هدصقمىلإهلقتنأبجييتلاةيوجلاطوطخلابصاخلاناريطلابتكميف
ةمدخبناموقتناتأرماكانهتناكدقف،ىرخأةأجافمهترظتنا،
نكل،ةيبرعاهنأهلً◌احضاوناكىرخألاوةيناملأامهادحإ،نيرفاسملا
امهيردصىلعةقصلملاةقاطبلاىلعامهيمساأرقامنيحتناكةأجافملا
اهنأنممغرلاب)نامغريبافيإ(مسإلمحتةيناملألاتناك.امهبفيرعتلل

وبأءاوح(اهمساناكىرخألاو،اهفرعييتلانامغريبافيإهبشتنكتمل
.)هرمس
مغرلابو،امهعمثيدحلاأدبينألبقهلاصوأيفيرستةريرعشقبرعش
بتكملاةفظومنأالإ،هديبهتقاطبنأو،ً◌ادكؤمازجحهيدلنأنم
زاهجيفةدوجوملاباكرلاةمئاقيفهمسادجتنأعطتستملنامغريبافيإ
وبأءاوح،ىرخألاةأرملانمتبلطكلذنعتزجعامنيحو،رتويبمكلا

فلخيفعقيريغصبتكمىلإىرخألاةأرملاتلخد.اهدعاستنأهرمس



اهتليمزلتلاقو،سكافةقرواهديبوتداعتاظحلدعبو،ةهجاولا
:بارغتساب
،ةحايسللسودرفلابتكمهمسا،يحايسبتكمنمةيقربدجوت-
.زجحلادكؤي،طبضلابكلثماهبقلواهمساهتريدمو
وحنةيبرعلاةفظوملاتمدقتمث،ضعبلاامهضعبىلإناتفظوملاترظن

لفسأعضومىلإريشتيهو،اهمامأسكافلاةقروتعضوو،اهتقيدص
مث،بارغتسإلانمءيشبهئاتلامدآىلإةيناملألاةفظوملاترظن.ةقرولا
،ةلبقملاةرئاطلادعومىتح،ىرخأمايأةسمخراظتنإلاهيلعنأبهتربخأ
اهسفنطوطخللةعباتةرئاطكانهثيح،خنويمىلإرفسلاهيلعوأ

.مايأةثالثدعبعلقتس
الألوقعملانمأ.هعميرجييداعريغائيشنأبسحيهئاتلامدآناك
؟هيدينيبرفسلاةقاطبدوجونممغرلاب،باكرلاةمئاقيفهمسانوكي
ىتحو؟اضيأنامغريبافيإةيناملألاةفظوملامسانوكينألوقعملانمأ
نأبجي.يعيبطريغءيشكانه..ال؟ءاوحاهمسانوكيةيبرعلاةأرملا
ىرخأمايأةسمخلرظتنينأهيلعلهنكل،لكشيأبراطملااذهرداغي
؟خنويمىلإرداغيوأ

دنعفقوت.ةعساولاراطملاةعاقيفلوجت.هرمأهئاتلامدآمسحيمل
،فحصلاوبتكلاو،بئاقحلاو،روطعلاضرعتةديدعنزاخموٍ◌تاهجاو
،ةعاقلاطسوتتيتلايهاقملابرمو،ةرخافلاىولحلاو،ةيزمرلاايادهلاو
شيتفتو،لوخدلاتاباوبىلإدوقتتارمموةحنجأاهنمعرفتتيتلاو
ىلإهجوتامنإو،اهنميأيفسلجيملهنكل،ةرحلاقاوسألاو،تازاوجلا
.اهضعببةطبارتملايساركلاضعبفطصتثيحةعاقلابناوجىدحإ

نيذلانيرفاسملاضعباهيلععزوتٍ◌ساركةعومجمنمضيسركىلعسلج
لمأت.ةقاشةلحردعبحيرتسيهنأكوسحأ.مهناريطدعوملبقاولصو
نيذلاعبتتيونيرفاسملالمأتيلظ.راطملابً◌ارهبنمناك.ةعاقلافقس
وأ،مهدصاقمىلإمهلصوتسيتلاةيوجلاطوطخلابتاكممامأنوفطصي
.همامأنمنقرمييتاللاتاقينألاءاسنلاهتارظنبعبتتي
ناريطةلحريفلمأالو،راطملاترداغدقهترئاطنأنمنقيتنأدعب
مدآرعش،هيلعربخلاعقوامهكرتنيذللاطابحإلاوةبيخلامغربو،ةبيرق
لظاذل،فاكرحتقولهكالتمإبو،يلخادلاءاخرتسإلانمءيشبهئاتلا

لوحتوأ،دوجومريغهنأكوءايشألاونيرفاسملاىلعهينيعبرظنيً◌اسلاج
.طقفنينيعىلإهنايكلكب



.ةوفغنمقافأهنأكوهسفنلهئاتلامدآهبتناةعاسلافصنيلاوحدعب
ةسمخدعبدوعيمث،هتنيدمىلإعجريله؟نآلالعفينأهيلعاذام
مدآلأس؟مايأةثالثدعبرفسلانمضيلنآلاخنويمىلإرفاسيوأ،مايأ
.هسفنهئاتلا

دوجوىلإريشتةتفالىلإرظنيهسفندجوً◌امساحً◌ارارقذختينأنودبو
ً◌ادعصمدجو.اهوحنً◌ايدارإالهجوت.لفسألاقباطلايفراطقلاةطحم
دنعمهبئاقحعمنوفقينيرفاسملاضعبناك.ةطحملاطسوً◌ايئابرهك
نيرفاسملابنيمدطصمضعبلاعفادتفدعصملاباوبأتحتفنا.دعصملا
،بابلادنعرشحناهنكل،نيرفاسملاةيقبعمدعصملالخد.هنمنيجراخلا
تلتحابئاقحهيدلمهنمضعبلانألامنإونيرفاسملاددعةرثكلسيل
،هقالغنافقوتلةيئاسنفكتدتمأايلكدعصملاقبطينألبقو.ناكملا
نيعبرألادودحيفلامجلاةرهابةأرماتلخدف،ايكيتاموتأبابلاحتفنااذل
ٍ◌بوثنمفلأتدوسأً◌امقطسبلت،سبالملاةقينأ،ءارقش،رمعلانم
،لاعبعكيذيناوجرألارمحألادلجلانمءاذحوءادوسةرتسودوسأ
اهمساركذتعطتسيملهنكل،ةضوملاموجننمةمجنوأامةلثممبهتركذ
.
مجحلاةطسوتم،ءارمحرفسةبيقحرجت،ءارقشلا،ةقينألاةأرملاتناك
:عيمجللةيزيلكنإلابتلاقىتحتلخدنأامو،ً◌ايبسن
.ً.اوفع-
ايدارإال،ةيزيلكنالابقلعيذلاهئاتلامدآىوسباكرلانمدحأاهبجيمل
:ً◌الئاق،ً◌
..مامتءيشلك..ةلكشمال-
مهجتلاببسمهفتملو،نيرفاسملاةيقبتمصلكابترإلابيهتسحأ
تمستبإكلذمغرباهنكل،مهمظعمهوجوىلعمسترملاةالابماللاوسوبعلاو
اهلمستباف،ةباجإلابهفطلىلعهركشتاهنأكو،هئاتلامدآليدايتعالكشب
امأرقتوأ،هتماستبإبقارتنويعلاعيمجنأكو،ديدشجرحبرعشيوهو
.لامجلاةرهابةأرملاهذهبباجعإلاسيساحأنمهسأريفرودي

بتاكموتامالعتسإلاةعاقهيفعقتيذلاقباطلاىلإدعصملالصونيح
يتلا،ءارقشلاةأرملاتناكمهلوأو،عيمجلاجرخ،رفسلاتاقاطبءارش

.دحأىلإتفتلتنأنودتقلطنا
***
هيفيذلاقباطلانمىلعأقباطيفاهتامالعتساوةطحملابتاكمةعاقعقت



ىلإةلصاولاتاراطقلاريدهناكو،ةيديدحلاةكسلاوتاراطقلاةفصرأ
اهكرحتوأ،اهلوصودعومنعنالعإلاتاوصأو،اهنمةقلطنملاوأةطحملا

.ىرخأوةرتفنيبولعي،ةطحملانم
تاهجاويفةظوفحملا،رفصلانالعإلاحئاولىلإةرشابمهئاتلامدآهجوت
هبتنا.اهلوصوديعاوموتاراطقلاةكرحليمويلالودجلاةنمضتملاو،ةيجاجز
ةلحرلانأو،ابيرقتةعاسفصندعبنوكيسمداقلاةلحرلادعومنأىلا
لكيفءاسملالوألصيسهنأيأ،تاعاستسبراقيامقرغتست
.لاوحألا
ةديدعةريغصريباوطكانهنأدجوف،رفسلاتاقاطبءارشةعاقىلإهجوت
لوأمامأيدارإاللكشبفقو.تاقاطبلاعيببتاكميفنيفظوملامامأ

تفتلا.مهعباروهونيرفاسمةثالث،اليوطروباطلانكيمل.ههجاوروباط
بتكميفةفظومعمثدحتتلامجلاةرهابةأرملاىأرف،نيميلاةهجىلإ
.دعصملايفهنمبرقلابتناكاممرثكأةأرجوةيرحباهلمأت.زجحللرخآ
،سكعلاىلع،رفنملالوحنلاكلذسيل،اماعونةليحناهنأىلإهبتنإ
عمسامنيحاهلهلمأتيفاقرغتسمناك.قسانتموباذجلكشبةليحناهنأ

:ةيناملألابهللوقيوهويناملألافظوملاتوص
؟كمدخأنأعيطتسأفيك..لضفت-
:ةلوبقمةيناملأبلاقمثتاظحللكبترا
.كانهىلإهجتيراطقلوأيف..خنويمىلإباهذلاديرأ-
***
تكرتف،يبشخلاهدهميفةثالثلارهشألازواجتيمليذلاعيضرلاليباهىكب
لوألااهلصفةءارقتأدبدقتناكيتلاةياورلاةطوطخمدهازلاءاوحهمأ
هؤاكبظقوياليكةعرسمهيلإتضهنو،ً◌ابناج،دعبهلمكتمليذلاو،
ريرسلافرطىلعتسلج.اهنضحىلإهتذخأ.كالملامدآ،رخآلااهنبا

.هعضرتتأدبواهييدثدحأتجرخأو،اهبوثىلعأيفرارزألاتحتفو
ذإ،ً◌اعئاجعيضرلاناك.قيمعنزحببوشمنانحبهيلإرظنتتناك
اهحاتجتةذللانمجاومأتناك.ةئيربةهارشباهيدثةملحمقتليذخأ
،هيلإترظن.ميتيلالفطلااذهاهصتمييتلااهتملحنمةقلطنم
.ةبيرغلاهدلومةعاستركذتساو



2
ليباهةدالو
تزهةيلاتتمتاراجفنإيودرثإىلعً◌ارجفاهموننمدهازلاءاوحتزف
ةهجىلإترظن.يدارإاللكشبتلقوحوتلمسب.دادغبةمصاعلا
.ءيربلاهمونيفطغيهتأرفكالملامدآاهنبإدقريثيحىرخألاريرسلا
خبطملاىلإةهجتمريرسلانمتضهن.اهرهظيفملأراشتنإبسحتتناك
رشعةعبستددعدقتناكبيهرلامويلاكلذيف.اهنبالروطفلادعتل
ىدحإتراصدادغبنأكو.ً◌ءاسمةعساتلادودحيفاهرخآ،ً◌اراجفنإ

.ميحجلاتاقبط
ىلعليلقبةنسنمرثكأرمدقل.اهتايركذيفرثكأدهازلاءاوحتلغوت
مدآاهبيبححبذةميرجهيفترجيذلادوسألايدادغبلارجفلاكلذ
مهلتفرتعا.ةرشابمةميرجلانعاهلاوقأنوققحملاذخأاهنيح.مورحملا
يفاهيلعاورم،نيرخآنيلجرعم،اكوبنجسيفيفوتملااهجوزيوخأنأب
دعب.اضيأيهاهوددهو،مهتميرجاوفرتقانأدعب،دوسألارجفلاكلذ
ةدكؤم،هفرعتاملكبمهتربخأ.ىرخأةرماهعمقيقحتلامتنيمويبكلذ
.اهبماقنمىلعةلدألاةحضوم،ىلوألاةرملايفهتلاقامىلع
ىلعةماقمتناكيتلاةحتافلاةسلجءاهتنإىلععوبسأىوسضميملو
اهجوزيخأواهيبأيحورىلعو،اكوبنجسيفتاميذلااهجوزحور
ىلإادانتسإ،اهجوزيوخألاقتعإمتىتح،اهيبأعمرفاسدقناكيذلا

قبسعمدمعتملالتقلاةميرجفارتقإةمهتبامهلاقتعإبيئاضقرمأرودص
تامصبقباطتىلإادانتساو،دوهشلالاوقأىلعادامتعاو،دصرتلاورارصإلا
دحأنأنممغرلاب،هيمدقوهيديوةيحضلاقنعىلعتمسترايتلاةلتقلا
.ةميرجلاباكترإدعبىفتخإدقناكةعبرألانيمهتملا

،امهيجوزدضدهازلاءاوحهبتماقامبنيلقتعملانيوخألااتجوزتفرع
عيزوتبو،ةاضقلاو،نيماحملالخدتبالإدمختملةيلئاعبرحتلعتشإ
يتجوزلبقنمنالكومنايماحماهرازةرتفلاهذهلالخ.تاراقعلاوثرإلا
اهاطعأو،اضيأاهلبقنمايماحمراتختيكامهدحأاهحصنو،نيوخألا

وه،اريبكً◌اغلبمثرتساهنأباهلنايماحملانّ◌يب.هلقيدصماحمناونع
.ةوخأللةعباتلاتاراقعلاوتالحملاعيبدنع،اهجوزبيصن
رهشدعبتهبتنااهنأف،ةددعتملااهبئاصمبةلوغشمتناكدهازلاءاوحنألو
قدصتنأأشتملاهنكل،ةيرهشلااهترودعاطقناىلإةميرجلانمفصنو
نكل،بعصلايسفنلااهعضولدوعيامبرةداعلارخأتنإبتركف،كلذ



اهلمحنميهاهفرعتيتلا،لمحلاضارعأاهيلعترهظةريصقةرتفدعب
،ةيئاسنةبيبطةدايعلاهترايزدعبالإنيقيلابرمألامسحُ◌يملو.لوألا
.ماعلاعراشلاىلعلطمعادتمىنبميفةدايعاهيدلتناك
لمحلااذهءارجةريبكةيسفنتاعارصوسجاوهشيعتدهازلاءاوحتناك
ةدعتسميهله؟هضهجتمأهيقبتله:وهربكألالاؤسلاناكو،

اهيدلسيلو،دحأاهتلئاعنمقبيملهنأنممغرلابو.؟عمتجملاةهجاومل
يفسانلاوناريجلا.نيلوهجملانيرخآلابركفتتناكاهنأالإ،براقأ
اذهف،تايركذلارادمهنإ.اهبذجيرخآرادمكانهناكنكل.تاقرطلا
اهقامعألكبهتبحألجرلرارمتسإوهو،اهرمعمايألمجأةرمثوهنينجلا
لكلبقتلدادعتسإلاو،نينجلاىلعءاقبإلاباريخأاهفقومتمسحاذل.
.جئاتنلا
نأاهيماحمنمتبلطيفوتملااهجوزيوخأىلعضبقلاءاقلإنممايأدعب
اهدلاوهيفنفُ◌ديذلاناكملا،ةيصخشلاهتاقالعوةينوناقلاهقرطب،فرعي
صاخنفدمىلإاهجوزةلئاعنفدمنمهتلقن،هناكمتفرعنيح.
مدآاهبيبحنامثجتنفددقتناكو.اهيخأواهمأاربقثيح،اهتلئاعب
ىلإاهنباعمرفاست.مهترايزبموقتتناكرهشلك.اضيأامهبرقمورحملا
لمحلايفاهمدقتببسبرفسلااهيلعلقثنأىلإ،روبقلاةرايزلفجنلا

.اهتكرحةبوعصو
دهازلاءاوحتررق،لمحلانماهدكأتو،نيوخألاىلعضبقلاءاقلإدعب
ملاهنكل،دحأاهيفاهفرعيالىرخأةقطنميفشيعلللاقتنالاورادلاعيب
يفاهنعهتلكوأيذلايماحملانمتبلطاذل،ديجيحصعضويفنكت
ةقطنميفرخآتيبءارشو،اهتيبعيبيفاهدعاسينأ،ثاريملاةيضق
،تاراقعلاعيبلابتكماهلدجوذإ،يماحملااهدعاسً◌العفو،ىرخأ
يفاضيأتاراقعلابتكمبحاصاهدعاسامك،ديجرعسباهتيبتعابف
،ةفاصرلايفةرخصلاةحاسبرقنيطسلفعراشةقطنمبرخآتيبداجيإ
رفوتنأتعاطتساثيحب،لمتشمبنوكيامهبشأ،ريغصتيبهنكل
دحأاهيفاهفرعيالةديدجةقطنمىلإتلقتنااذكهو،اضيألاملاضعب
.بتكلايهاهعمهلقنىلعتصرحءيشمهأناكو،ناريجلانم
تفشتكااهنأ،ىلوألارهشألايف،شيعلايفرارمتسالاىلعاهدعاسام
يفةدوجوملاهتبيقحيفهظفحدقاهدلاوناكلاملانمً◌ايبسناريبكاغلبم
،ميدقلاريبكلاتيبلاعيبءارجلامنماهلىقبتامبناجىلإ،هتفرغ
لكلالخميركلاشيعلااهلنمضاماذهو،ريغصلاتيبلااذهءارشو



نإو،اهجوزبيصننمهيلعتلصحيذلاثرإلانأامك،رهشألاهذه
.ةلبقملاتاونسلليداملانامألابروعشلااهحنمهنأالإ،رهشأةعبسرخأت
ءاوحتذخأ،مورحملامدآحبذةميرجيف،قيقحتلانمءاهتنإلادعب
تذخأو،هدنعاهأرقتلمويتاذاهلاهارتشايتلاهبتكعيمجدهازلا

ربكتنأمهتقطنميفريوصتلاويدوتسقيرطنعتلواحو،هقئاثووهتيوه
.اهتفرغيفامهتقلعو،نيراطإيفامهتعضوو،امهيتروصاهدلاولوهل

ايحورهبطبترتيتلامورحملامدآةلمرأاهنأسحتتناكاهسفنقامعأيف
،اهمحريفةموعنبكرحتيأدبيذلانينجلالالخنمايدسجهسحتو،

يفمهنيباهشاعوأ،هعماهتشاعةظحللكديعتستتناكاماريثكو
.تيبلا

ليصافتيفةيلمعرثكأدهازلاءاوحتراصةعستلالمحلاروهشلالخ
.اهوطختةوطخلكيفيداصتقالكشبركفتتناكو،ةيمويلااهتايح
ىلعتذخأذإ،اهنباصخياميفالإ،قافنإلايفً◌ادهزرثكأتراص
نمعيطتستامهيلعقدغتنأو،ءيشيأنمهمرحتالنأاهسفن
.مهنمةبيرقلاةسردملايفهتلجساهنأواميسال،مامتهإلاوةياعرلاونانحلا
رهشألايفىوساريثكؤيقتلاتلاحىلإضرعتتملذإ،افيفخاهلمحناك
اهبيبحعماهتقالعنأل،لمحلاثدحىتمطبضلابفرعتتناكو.ىلوألا
مايأيفديدحتلابو،ةمولعمةرتفيفو،ةريصقتناكمورحملامدآحوبذملا

نأامك.اهتدالودعوم،ً◌ابيرقت،فرعتتناكيهفاذل.اهدلاورفس
املثم،اهتدالوليبيرقتلاخيراتلاباهتربخأمهتقطنميفةيئاسنلاةبيبطلا
.ركذنينجلانأباهلتدكأ
ىتح،ةيبيرقتلاةدالولامايأةرتفتلخدو،عساتلااهرهشتزواجتنإام
وهنمكانهنأبسحتتأدبثيح،ةبيرغءايشأثودحلهبتنتتذخأ
ةفرغيفيئاسنثيدحتوصعمستتناكانايحأ.اهتفرغيفدوجوم
.ً◌ادحأدجتالنولاصلالخدتواهريرسرداغتامنيحو،نولاصلا

اهشارفىلإدهازلاءاوحتبهذ،بيهرلايدادغبلامويلاكلذليلفصتنم
.مانتنأتلواح.ً◌اليلةعساتلادودحيفناكهتعمسراجفنإرخآ.

نينيعبمونلايفركفتتناك.مونلانعةزجاعةريصقلابتسيلةرتفلتلظ
.مونلاملاعتلخدواهينفجتضمغأفيكيردتالو.نيترهاس
كانهنأبضماغساسحإىلعتزف،مونلانمةليوطتاعاسدعب
،تادوجومءاسنثالثتحملةظقيلاومونلانيبامو.اهتفرغيفً◌اصاخشأ
ةيآأرقتتذخأوتلمسب.اضيأً◌ادحأدجتملاهينيعتحتفنيحنكل



.ةنيدتملاةأرملاكلتدعتملاهنأنممغرلاب،يسركلا
يتلاةلواطلاهاجتابرظنتتناك.ريرسلاىلعةيقلتسمدهازلاءاوحتلظ
نماهتذخأيتلابتكلااهيلعتعضوورهشألبقاهدلاوةفرغنماهتلزنأ

تاطوطخملااهيفيتلاةيدلجلاةبيقحلاكلذكو.مورحملامدآاهبيبحةقش
.يدادغبلامدآليتقلابتاكلاهقيدصةقشنممورحملامدآاهذخأيتلا

اهسفنتدجوامنيحتشهدمكو،بتكلامظعمتأرقرهشألاهذهلالخ
ةطوطخمتأرقامك.ً◌اعم،يرافوبمادموانينراكانآةيصخشنمةبيرق
اهبيبحنأولتنمت.ليتقلابتاكلل)تاملظلايداو–ءاوحةهاتم(

،نيتبهارلابنمؤملاءاوحةقالعاميسال،ةياورلايفهشقانتلقزرييح
ءانثأاهنأذإ،كسموأافيإةيسورلاةراجلاتافارتعإلوحهشقانتلكلذكو
لكشبةايحلايفنارهظتاتناكنيتللانيتبهارلادنعً◌اليوطتفقوتةءارقلا

حورىلإنمؤملاءاوحلوحتبتركفامك.ناحورامهامنيب،يعقاو
.اضيأةلقنتم
تابرضةجيتنيعقاولااهملاعىلإتداعاهنكل،اهتالمأتيفةقراغتلظ
نينجلاةكرحعضومىلإقفرباهديتدم.اهنطبرادجىلعةمعانلااهنينج
تقفشأامك،يشحولكشبحبُ◌ذيذلاهيبأنعهثدحتنأتنمتو،

لب،بألانانحفرعينأنودايندلاىلإيتأيسيذلانينجلااذهىلع
.ً◌الصأً◌ابأهلدجيالو
لوأيفهلصوتلاهنباعمبهذتنأاهيلعناك.اهريرسنمءودهبتضهن
ةصاخةديدجسبالمهلترتشادقتناك.ةيساردلاةايحلابهلموي
امنيحةسردملاريدماهربخأامكةيرورضلاتامزلتسملاضعبو،ةسردملاب
.هليجستلتبهذ
ملاعمرانأدقرجفلاتأرفةذفانلاربعترظن.ةلاصلاىلإلقاثتبتشم
كلذذنمواهنأً◌املع،حوتفميجراخلابابلانأبتسحأاهنكل.ءايشألا
بابلاقلغتتذخأ،لتقلاةميرجهيفتثدحيذلا،دوسألارجفلا
تيسندقيهامبراهسفنعمتركف.رمألاتبرغتسا.حاتفملابيجراخلا
دكؤتتناكاهتركاذيفاهتعجرتسايتلاليصافتلالكنكل،كلذبموقتنأ
.حاتفملابيجراخلابابلاقالغإبتماقاهنأب
دعتلخبطملاىلإتشم.قلغمهنأنمتدكأتوةلاصلابابنمتبرتقا
.اهسفنلياشلادعتلو،اهنبالروطفلا
***
مهتايحءدبللوألامويلايفمهئانبأبً◌اعيمجاوءاجدقتاهمألاوءابآلاناك



مهنيبنمو،ً◌افئاخرخآلاضعبلاو،ً◌احرفناكلافطألاضعب.ةيساردلا
نوأدبينيذلالافطأللةبسنلاباريبكددعلانكيمل.ٍ◌لابمريغناكنم
.ةليوطلاةيساردلامهتايحنملوألامويلا
حضاوناكدقف،باحرتلاب،دهفلاليباقذاتسألا،ةسردملاريدماهلبقتسا
اهنبا.لماحاهنأنممغرلاب،اهنباليجستلاهمودقمويذنماهبباجعإلا
ريدملاىدبأدقو،همأبً◌اثبشتمناكف،ةعرسبوجلافلأيملكالملامدآ
نمابيرقىقبينألجأنمامنإو،هلجأنمسيل،هبً◌احضاوً◌امامتها
.اضيأةسردملايفهرظتنتفوسهمأنأبريغصلاعنقينألواحو،همأ
لالخدلتسامبراهنأبرعشتيهو،تيبلاىلإدهازلاءاوحتداعاذكهو
.مويلاكلذ
اهلنيءارتيتاللاثالثلاءاسنلاتأرىتحقاقزلاسأرنمتبرتقانإام
ةسكاعملاةهجلاىلإنهجتيواهرادنمنجرخينهو،ً◌ارجفةفرغلايف
نهبقاحللاتركف.خارصلاعطتستملاهنكل،نهوعدتنأتدارأ.اهتهجل
نمقاقزلافطعنميفنيفتخإنأىلإ،ةعرسبيشملاعطتستملاهنكل

.ماعلاعراشلاةهج
يذلاردقلابتشم.اهيذخفنيبللبلانمءيشبدهازلاءاوحتسحأ
ىلإةرشابمتهجوترادلاتلخدنيح.تيبلاىلإةعرسلانمهعيطتست
ةديدشتاطاسبناوتاصلقتبرعشتتناك.ريرسلاىلعتقلتساومونلاةفرغ
داكيديدشملأبو،اهدسجرئاسيفيرجتةلئاهتالعافتبو،اهمحريف
ً◌ادغوأمويلادلتساهنأو،ضاخملامآلآةيادباهنأتفرع.اهرهظمصقي
.كشالب

اهيدلتسيلوةديحواهنإ.لعفتساذامفرعتاهنيحدهازلاءاوحنكتمل
نأاهنكميفراعموأءابرقأيأاهيدلسيلامك،تاراجلانميأبةقالع
،مويلادلتنلامبرف،ىفشتسملاىلإبهذتنأدوتالو.مهبلصتت
هيفيهيذلاعجولالكنممغرلابو.ةسردملانماهنباذخأتنأاهيلعو
تكرتو،ةسردملاةرادإنوفيلتتذخأامنيحتلعفً◌انسحاهنأبتركف،
.ئراوطلادنعاهبلاصتإللمهيدلاهنوفيلتمقر
نمتاجوماهيتأتةعاسفصنلك.اهددرتيفحوارتتضاخملامآلآتناك
ةقيقدنيرشعلكدعاصتيوفثكتيتقولارورمعمراصيذلايوقلاملألا
اماهسفنلئيهتنألواحتضاخملامالآتاجومنيبتارتفلالالختناك.
لفطلافلتيكةفيظنلافشارشلاوفشانملانماددعترضحأ.عيطتست
انيكسواصقمترضحأ.ءاملانمةيمكنيخستبتأدبامك.هتدالودنعهيف



تهبتنا.ةميشملاعطقلامهجاتحتامبرف،ريرسلاىلعاهسأردنعامهتعضوو
هتعضووهتذخأف،نحشلاسباقبطبترم،اهنعديعبلاقنلااهفتاهنأىلإ

.اهبرقةلواطلاىلع
عومسمتوصبً◌انايحأو،اهسفنعمأرقتتقولالاوطدهازلاءاوحتناك
يفطئاحلاةعاسىلإترظن.ديجلكشباهظفحتيتلا،يسركلاةيآ،
نأتركف.ً◌اراهنفصنلاوةرشاعلابراقدقتقولانأتفرعفةلاصلا

فوخلابتسحأ.ةرشعةيناثلاةعاسلايفيهتنيسةسردملايفاهنباماود
.اهيفيهيتلااهتلاحلهبيتأتنأعيطتستنلاهنأىلع
دقةدالولاةعاسنأتسحأ.قئاقدرشعلكاهيتأتملألاتاجومتراص
الةيناويحتاخرصقلطتتذخأفملألالمحتعيطتستدعتمل.تبرق
،خبطملاىلإ،ملألالمحتىلعةقاطنمكلمتاملكب،تضم.ةيدارإ
.ةفرغلاىلإةردقنماهيدلامبهتلمحو،ريبكردقيفراحلاءاملاتبكسو
.ملألانمىولتتيهوريرسلاىلعتددمت.لمحتلااهناكمإبدعيمل
متكتيكةدشباهتمضقواهنباةداسوىلإاهديتدماهنمروعشنودبو
.قرعتلانمتلتبادقاهنأبتسحأ.اهحاتجتيتلاةيشحولاةخرصلا

اهرهظبتكسمأ،ةيناثريرسلانمتضهن.ملألالمحتاهناكمإبدعيمل
نمةفيظنةفشنمباهتفل،ةقعلمتذخأوً◌اروراجحتف.خبطملاىلإتشمو
.ملألادعاصتدنعاهمادختسأعيطتستيكاهبتءاجوخبطملافشانم
ضعباهئيضييتلا،ةمتعملااهتفرغيفريرسلاىلعىرخأةرمتددمت
حوتفملاحطسلابابنميتأي،ً◌ادجبحاشءوضبابلاةهجنماهبناوج
.ابيرقتةفرغلللباقملاخبطملاةذفاننمو،ملسلاىلعأيف
جرفنيوصلقتيأدباهمحرنأبسحتتناكو،براقتتملألاتاجومتناك
ناكاملكاهبرقوضيرعلاريرسلاىلعةيقلتسمتناك.اهنمةدارإنود
تناكيتلاضاخملامالآمضخيفو.اهتلاحلثميفةدالوللهدعتنأنكمي
نيباهتعضووةفشنملابةفوفلملاةقعلملابتكسمأ،لمحتلاىلعاهتقاطقوف
.اهنانسأ
مدآنباوهف،دعباهمحريفيذلااهنباةيؤرلقوشةلاحيفتناك
تاظحللمجأهدعتيذلا،يقيقحلابحلا،مرحملابحلاةرمث،مورحملا

يذلا،اهدلاوراكذتسإداعبإةدهاجلواحتتناك.اهتشاعيتلااهتايح
سحتتناكاهنكل،رمألااذهيفهتلذخامبراهنأرعشتاهنأل،اريثكهبحت
.تاظحللاكلتيفاهساسحإناكاذكه،هبلقلكنماهحماسيهنأ
ناكف،هلمحتتنأعطتستمل،اهيذخفنيبقراخملأبتسحأ،ةأجف



نيبةفشنملابةفوفلملاةقعلملادوجونممغرلابعمسُ◌ييشحولااهخارص
يتاللاثالثلاءاسنلاةفرغلاىلإتلخد،تاذلابتاظحللاكلتيف.اهنانسأ
ناتنثإتناك.حوضوبنهارتنآلااهنإ.مويلاكلذرجفمئاغلكشبنهتأر
ةثلاثلاو،لامجلاةعئارةيتفىرخأوةنسمةأرما،رقشارعشتاوذنهنم
اهماجسنال،ةيقارعودبتامبرو،حمالملاةيقرش،دوسأرعشتاذةاتف
نيتعئارنايرخألاتدبامنيب،اهسأرىلعاهعضتيتلاةءابعلاعملماكلا
.تابهارلابايثنيدترينكنهنأنممغرلاب

يتلاةقيرطلابتركفٍ◌ناوثلالخو،ةظحللفوخلابدهازلاءاوحترعش
؟نهنَ◌ممث؟ً◌الفقمناكةلاصلابابنأذإ،تيبلاىلإاهبنلخد
.؟ندرياذامو؟حاتفملابنئجنيأنمو
دهازلاءاوحتبحس،ةقرباهلنمستبينك.اهمامأثالثلاءاسنلاْ◌تفقو
عاجوأنامتكلواحتيهو،ةعطقتمتاملكبتمتمتو،اهمفنمةقعلملا
:ضاخملا
؟نتحمسولنتنأنم-
ةفيفخةماستباعمنانحوةقربنهنيباميفتارظنلاثالثلاءاسنلاتلدابت
ةماستبإاهلمستبتيهوةيبرعلابةيقرشلاحمالملاتاذةأرملااهلتلاقف،

:ةئفاد
ً.اديجاننيفرعتتنأ،ناتبهارلاامهناتاهو.نمؤملاءاوحانأ-
ةهاتم(ةياورءاسننهنذإ،هلكدهشملادهازلاءاوحلفشكتةظحلل

ةقيقحنكْ◌نإةفرعملنهعميلايللاتشاعيتاللا)تاملظلايداو–ءاوح
.نهنعمورحملامدآاهبيبحتشقانولتنمتيتلاو،ً◌امهومأ
،قرعتملااههجوىلعةماستبإتمسترا،ةديدشلاضاخملامالآنممغرلابو
نكل؟..ً◌اعقاوسيلهارتيذلاامبر،ناوثلترّ◌كف.ةبحمةماستبا
اهسأرنعةعزان،اهنمنمؤملاءاوحتمدقتامنيحةعرسبعشقنااهسجوت
دوسأرعشتاذ،يلحكلاىلإبرقأنكادقرزأبوثيفتدبفةءابعلا
.نيتهجىلإقرفمو،فوفصم،فيثك
حاورألاو،ةمحرلاةكئالمنهنذإ.نهدوجوليلخادمالسبةظحللتسحأ
يفرشبلاةدعاسملجأنمرضحتليداملادوجولابجحقرتختيتلاةيقنلا

.اهقامعأيفنهببحرتيهوتركفاذكه،ةيضرألامهتنحم
ىلعتعمجتيتلاقرعلاتابحتحسمواهنيبجنمؤملاءاوحتسم

رودبناموقتاتذخأو،اهنمناتبهارلاتمدقتتاظحللالخو،اهغدص
اهنطبىلعطغضتنأب،فطلب،اهللوقتنمؤملاءاوحتناك.ةلباقلا



.ضاخملامآلآطغضتحتبيجتستيهتناكو،نينجلالزنييكلفسألل
،اهديلوتاخرصتعمسةعاسنملقأدعبف.ً◌اليوطاهضاخمرمتسيمل
ءاوحتأرمث،ةميشملانعةرسلالبحعطقبنمؤملاءاوحتماقثيح
ردصىلعهتعضووهتنضتحايتلاةنسملاةبهارلايدينيباهديلودهازلا

.ةقفشلاببحلاهيفجزتمايمومأنانحبهيلإترظنيتلا،دهازلاءاوح
رعشتتناكيتلاهمأناضحأنيبنمةباشلاةبهارلاهتذخأتاظحلدعب
امنيب،ىرخأداومومدنمهبقلعاممهلسغتل،ةداعسويلخادمالسب
ءاوحمحرنملماكلابتجرخيتلاةميشملاةململبنمؤملاءاوحتماق
.دهازلا

،ضيبأفشرشبهفلوديلولالفطلافيظنتنمةباشلاةبهارلاتهتنانيح
.هنيبجىلعهتلبقونانحبهتذخأيتلاهمأردصىلع،ىرخأةرم،هتعضو
نانحباهيلإنمؤملاءاوحترظن،اهبرقتافقاوثالثلاءاسنلاتناك
:تلأسو
؟هيمستساذام-
:تلاقتاظحلدعبو.لاؤسلااذهنمةئجافتمةريحبنهيلإيهترظن
؟لــيباه..هيمسأ..هيمسأ..يردأال-
ءاوحتتفتلا.نمستبينهونهنيباميفتارظنلاثالثلاءاسنلاتلدابت
:ةلئاقاهيلإنمؤملا
؟لــيباهاذاملنكل..ليمجمسإ-
هلتقيذلامدآنبامساوهسيلأ..يلاببرـطخمسالوأ..يردأال-
؟ليباقهوخأ
تلاقف،اهنعنحصفيملرارسأبيشيلكشبتارظنلاثالثلاءاسنلاتلدابت

:نمؤملاءاوح
ليباهمساكرابتيلف..ةياكحلانيفرعتتنأًاذإ.حيحصاذه..معن-
..ريغصلا
.يلخادمالسبسحتتناكو،ةدالولامالآتزواجتدقدهازلاءاوحتناك
فتاهلازاهجىلإاهديتدم.كالملامدآرخآلااهنباتركذتةأجفاهنكل
،ةسردملانماهنبابيتأتنأاهيلعذإ،تقولانمدكأتتلةداسولاتحت
،اههجوىلعقلقلاتامالعتمسترا.طبضلابةرشعةيناثلاةعاسلاتناك
:ةمستبمنمؤملاءاوحاهلتلاقف
ةرادإلابلاصتإلاكنكمي.كالملامدآبيتآوةسردملاىلإبهذأسيقلقتال-
نايقبتسنيتخألانأمث.هذخأليتأتسنمؤملاءاوحهتلاخنأبمهيربختل



،اليلقريغصلاعاضرإيلواح.هنيجاتحتءيشيأيفكنادعاستلانهكعم
كتيفاعيديعتستنأبجي.يقلقتال.كعمنحن.يمانتنأكنكمياهدعب
.ليوطبردكمامأف.كتوقو
،نهيلإاهتماستبإبتلقنتو،ةدالولابعتمغرباهلدهازلاءاوحتمستبإ
ةهاتم(ةياورنمتايقيقحتاقيدصتبسكدقاهنأاهسفنعمتركفو
نمتايصخشلاجرختنأنكميفيكنكل،)تاملظلايداو–ءاوح
انايحأ.؟ً◌اقحعقاووههارتاملهو.عقاولايفدسجتتلةياورلاقامعأ
.ةقيقحاهتيؤرنماندكأتنممغرلاب،اهارناننأبقثنالنكلءايشأىرن

.اهسفنعمتركفاذكه
نيعبرأةدملاهعمثالثلاءاسنلاتيقب.اهتدالوىلعتّ◌رمرهشأةثالث
ً◌ايسفنً◌اعارصشيعتوةشحولابرعشتتناكامنيحاهيلإنيتأينك.ً◌اموي
.نهارتدعتملونيفتخأمث.اهحورمأسلالتحيامنيحوأ،اهتاذعم
***

اهكرتيتلاةيئاورلاتاطوطخملاىدحإةءارقتأدبامنيح،ةليللاكلتيف
وحنباذجنالامواقتتناك.رعاشملابةمحزماهقامعأتناك،اهبيبح
شيعتاهنأبرعشتتناك.ىسنتالأيفةفينعلااهتبغرنممغرلابتايركذلا

بلاخمباهدالبىلعضبقييذلانوعلملانمزلااذهريغرخآنامزيف
.ةيخيراتةطلاغمىوسسيلوهاهدوجونأبرعشتتناك.ةيساق
،ءانثتسانودعيمجلاعمةقادصلاب،ً◌ادجةقيقرسيساحأبحفطياهبلق
حوبذم،همدبقراغوهومورحملامدآاهبيبحةروصىتح.ءايشأوارشب
وهوهتليخت.قباسلاكملألاكلذ،اهتركذتساامنيح،اهيفرثتمل،قنعلا

عيضرلاهنبانضحتيهونانحباهيلإرظنيو،اهلمستبيملظملاهربقيف
.اهتملحمقتليناكيذلا

.اهناضحأنيبقمعبمانوعيضرلاعبشنأىلإلاحلاكلتىلعتلظ
ريرسلاىلإتعجر.هتطغ.هدهميفهتعضو.هلمحتيهوءودهبتضهن
.اهتءارقتأدبدقتناكيتلاةياورلاةطوطخمتذخأ.هيلعةيقلتسم
نمريرسلافرطىلعمانييذلاو،مدآرخآلااهنبانأىلإةأجفتهبتنا
امناكودبيامكهنأالإ،هلتمستبا.اهيلإرظنيناك،رخآلابناجلا
ةأجفداعف،فيثكلادوسألاهرعشةبعادماهديتدم.ةظقيلاومونلانيب
له.رمألااذهباهسفنعمركفتتاظحللتلظ.هينيعً◌اقلاغمونلاىلإ
راغيهنأينعياذهلهفايحاصناكاماذإو؟امئانوأايحاصاهنباناك
هيخأنمراغيهنأةثالثلارهشألاكلتلالخهيلعدبيمل؟ليباههيخأنم



.رمأللهبتنتنأاهيلع.كلذلهبتنتملامبرنكل،عيضرلا
اذل،ليباههيخأنمكالملامدآةريغبريكفتلايفاليوطقرغتستمل
.قوشبةطوطخملاةياورلاملاعتلخد
ةعئارلاةأرملاةرضحيف
تارممنيبحنرتيهئاتلامدآناكو.خنويمىلإاهجتمكرحتدقراطقلاناك
ناك.اهيفهلً◌ادعقمزجحدقيتلاراطقلاةبرعىلإلصيلتارطاقلا
ةبرعلاكلتلصوامنيحو.95دعقملاودحاومقرةرطاقلانعثحبي
.باكرةعبرأعستةريغصةروصقميفعقيهلصصخملادعقملانأفشتكا
دوسألايفوصلاهفطعمعزن.ةغرافةروصقملانأدجوامنيححايترالابسحأ
اضيأكانهةبيقحلاعضو.هسأرىلعأبئاقحلاةلامحىلعهعضووهاوط.
ةبتكمنمهارتشادقةيزيلكنإلابامهدحأنيباتكجرخأسلجينألبقو.
وهةيبرعلابباتكرخآلاو،لادنتسلدوسألاورمحألاةياورناكو،ةطحملا

ةريغصلاةلواطلاىلعامهعضودقو،ريبسكشلثلاثلادراشتيرةيحرسم
.راطقلاةذفاننملفسألامسقلاىلعةتبثملا

،هايإاحفصتمهديبوتللهارتشايذلاباتكلاذخأىتحسلجنإام
.ةيزيلكنالاةعبطللفالغكاهرايتخإمتيتلاةينفلاةحوللابوهتعابطبابجعم

ىوتسملاكلذبسيلهنكلةيناملألابأرقيوثدحتينأعيطتسيهنأحيحص
هتغلتناكامنيب،ةيرحبةءارقلاعيطتسيثيحبيوغللاروطتلانم
.ً◌ادجةمدقتمةيزيلكنإلا
لامجلاةرهابةأرملاتلخدوبابلاحتُ◌فريثألاهباتكحفصتيوهامنيب
نمققحتتتذخأوتمستبا.ائيشلقتمل.ةطحملاوراطملايفاهلباقيتلا

ىلعاهعضتلاهتبيقحعفرتنأتدارأ.امامتهتلابقناكيذلااهدعقم
هلةلئاقهلتمستبإ.اهتدعاسملاعرسموهردابفبئاقحلاةلامح
:ةيزيلكنإلاب
..كنمفطلاذه..كلاركش-
.ةديجةيزيلكنإباهلاق.ركشلاقحتسيءيشال-

ءادوسلااهترتساهنعتعزن،اهسفنبلغشنتتذخأوهمامأةأرملاتسلج
ً◌اصيمقيدترتتناك.ةذفانلادنعةريغصلابجشملاةلامحىلعاهتقلعو
تحتف.ةرملوأدعصملاتلخدامنيحهلهبتنيملنوللايناوجرأً◌ايريرح
ناونعفرعينأيفيوقلوضفبسحأ.ً◌اباتكاهنمتجرخأواهتبيقح
تدم.يسيئرلافالغللةلباقملاةهجلاىلعهتعضودقتناكاهنكل،باتكلا
امهبادهأواهينيعل،اهسفنلترظنواهتحتفةريغصةآرمتجرخأواهدي



.اهتبيقحيفاهتعضووةآرملاْ◌تقلغأ.روظنملاريغاهجايكمنمتدكأتو
يفاهقفارييذلاصخشللتنأمطااهنأكوةقروفطلاهينيعيفوهيلإترظن
.هيفأرقتلباتكلاتذخأ.ً◌ائيشلقتمل.ةروصقملا
بتكمءافتخاو،نامغريبافيإتالوحتةمدصتحتلازيامهئاتلامدآناك
عيبلرجتمىلإاهاحضوةليليفبتكملالوحتو،ىلوألاهتنيدميفةحايسلا
يذلاو،باكرلانمغرافلاراطقلاثادحأكلذكو،عيرسلاروطفلاوزبخلا
هرفسءانثأبيرموبيرغلكشبلصحيذلارخأتلاو،قئاسنودبهلادب
ةأرمايهاهو.ةلئاهةيسفنوةيحورةبرجتلضرعتيهنأبسحيناك.
لكدوقيضماغردقكانهأ.هتايحراسمضرتعتلامجلاةرهابىرخأ

هتجوزةنايخةمدصةجيتن،هنأمأ؟..اهزكرميفهعضيو،ثادحألاهذه
؟رمألاهيلعسبتلاو،عقاولاومهولانيبقرفيالراص،نمؤملاءاوح
تناكلهو؟نامغريبافيإتناكامك،امهومأً◌احورةأرملاهذهنوكتأ
تاقاطبتءاجنيأنمفكلذكتناكول؟ً◌اقحً◌امهونامغريبافيإ
نأهلفيكو؟رفسلادعومليوحتمتفيكنكل؟همسابةزوجحملارفسلا
يتلاو،ةأجفهملاعتمحتقايتلا،لامجلاةرهابةأرملاهذهنأفرعي
.؟ً◌اضيأاحورتسيل،ءيشلاضعبنامغريبافيإهبشت

يسفنلاهشوشتوهددرتلكمغربهنكل،هراكفأيفً◌اقراغهئاتلامدآلظ
يفوهامنيبو.ةأرملاهذهعمثيدحللببسنعثحبييكلىعسيناك
امهللاق.تاقاطبلالصحملخدوبابلاحتُ◌فهططخوهراكفأحوس
:ةيناملألاب
..ًءاجرمكتاقاطب..ددجلانوبكارلا-
اهعجرأوهباقثمباهيلعسبكف،هلاهلوانوهتقاطبوهجرخأمالكيأنودب
اهيلعً◌اسباكاهذخأفهلةقاطبلااضيأيهتدم.ةملكيأامنودهيلإ

.ةروصقملانمجرخمثةالابمالبامهيلإرظن.اهلاهعجرأمث،هباقثمب
فرصتىلعً◌اقيلعتةفيفخةماستباً◌امستبمرخآلاىلإامهنملكرظن
هديوهدم.ثيدحلابةردابميأنودنكل،فاجلاراطقلافظوم
نأ،هسفنعمركف.اهحفصتيذخاوةطحملانماهارتشإيتلاةياورلل
هذهةءارقبءدبللءودهلاوةحارلاهحنميالو،هلغشيةأرملاهذهدوجو
يفسجاهةمثنكل،ةيبرعلابةدعتارماهأرقدقناكيتلا،ةياورلا
نكل،امناكميفاهدهاشهنأو،ةأرملاهذهفرعيهنأبهلدكؤيهقامعأ
.ائيشركذتينأعيطتسيالهنإ؟ىتمو،فيكو،نيأ
ةصرفهلحيتتنأنود،ةرباعةريصقةرظنانايحأهيلعيقلتةأرملاتناك



ليوطخنيومىلإقيرطلاف،هعمثدحتتنأيهدوتتناك.كلذلهابتنالا
ميخينزحةمثنكل،ميسو،بذهمناسنإاهلودبيامكوهو،ً◌ادج
ببسباهسفنعمرمألالوأتددرت.هينيعقامعأيفنكسيو،هحورىلع
لاجرلاعئابطباهتركذ،اهلةبسنلاباهتيبذاجمغربيتلا،ةيقرشلاهحمالم
.ندنليفةيبرعلااهتقيدصنممهعئابطنعريثكلاتفرعنيذلانييقرشلا
هنأتدجودقفلاحةيأىلع.ً◌افلتخماهلودبيلجرلااذهنأالإ
املثم،راطملايفدعصملابابفاقيإيفاهدعاسيملأ،ةيصخشلافيطل

.؟بئاقحلاةلامحىلعةروصقملاىلعأاهعضووةبيقحلالمحيفاهدعاس
لكشبهعمثيدحللاهتردابموهمهفيامبرلف،ردابتنأديرتالاهنكل

ةأرماهتثدحاماذإيقرشلالجرلانأباهتقيدصنمتفرعدقف،ئطاخ
.اهيلإهوعدتوأهديرتاهنأبكلذمهفيوهف
هنكل،ً◌اضيااهعمراوحلابابحتفلحضاولكشبىعسيهئاتلامدآناك
.اهيلعفرعتلايفةردابملابهلوضفنمىوقأهؤايربكتناك.ةردابملابنجتي
.ةبسانملاةظحللرمألاكرتينأيفركفاذل
امبحضاولاعفناامنودأرقت.ً◌ادجةئداهاهنأىأرفً◌المأتماهيلإرظن
وأ،رخآناكميفاهنهذنأو،أرقتامعمةمجسنمتسيلاهنأكو،أرقت
تناكامنيب،اهعملصاوتلانمهعنميلً◌ارادجوأ،ً◌اعانقناكباتكلانأ

.اهيلإرظنيوهوهارت،باتكلانماهسأرعفرمدعنممغرلاب،يه
اهنأكوسحأ.اهحمالمةءارقلالخنماهتيصخشىلعفرعتينألواح
،ةيسنامور،ةفرتم،ةئداه،ةدينع،هلتدب.عئاضملحىلعفسأت
ريثكلاتفرعاهنأكوهلتدب.اهتارظنيفجومتييفخلوهجمبضغعم
نمةيلاخةديساهنأكو،تدبهسفنتقولايفو،لاجرلاومومهلانم
.ةباغيفةلازغك،اهتيرحبعتمتت،اهتيصخشبةلقتسم،ةديحووأمومهلا
ةماستبإاهيتفشىلعتمسترإ،ههجويفتقدحوهيلإاهسأرتعفرةأجف
هنأكوكابترإلابسحأ.اههجوىلعتمسترإةفيطلةبآكعم،ةيرغم
.ةروصقملانمً◌اجراخضهنينأىوسهمامأنكيملو،قهارم
ةرطاقلاىلإدوقتيتلاةهجلاىلإتفتلارمملايفهئاتلامدآراصامنيح
وحنكرحت.نيترطاقلانيبةحسفلاكلتيفنخدتةاتفىأرف،ةرواجملا

.ةيذاحملامامحلاةفرغ
ةأرملاتقلأ،ةروصقملامامأنمهئاتلامدآاهيفدعتبايتلاةظحللايف
اهسفنعمتمستباو،هناونعتأرقفباتكلافالغىلعةرظنلامجلاةرهاب
،ً◌اذإ،ً◌ادجلادنتسبةبجعميهو،ةياورلاهذهتأرقدقيهف،



ةرظنتقلأ.هعمثيدحلاةردابمذاختااهسفنلهيفرربتً◌اببستدجو
ىلع،ةيبرعلابناكهنألهفورحقيلاغمكفعطتستملفرخآلاباتكلاىلع
اهلوضفدادزإ.بولسألايناطيرباطيطختلمحيفالغلاةروصنأنممغرلا

ةقيرطبردابتنأاهسفنعمتررق.ةروصقملااهكراشييذلاصخشلاةفرعمل
.دوصقمريغوً◌ايوفعراوحلانوكيثيحب،هعمثيدحلابةبذهم
اههجوىلعوهيلإاهسأرتعفرةيناثةروصقملاىلإهئاتلامدآلخدامنيح
،ةلماجمةماستبااهنأكومهفتثيحببيذهتلانماهيف،ةقيقرةماستبإ
.هرودباهلمستبإ.ةداعنيبذهملانييبروألاهوجوىلعمسترتيتلاكلتك
داعتسا؟فيكنكل،اهعمثيدحلاةردابمذاختالهتزفحاهتماستبانأرعش
يفً◌امومحمركفيناكامنيح)دوسألاورمحألا(ةياورلطبهتركاذيف
روضحب،اهلافطألايبرملمعييتلا)لانيريدمادم(ةديسلاديذخأ
سحأهنكل،ةرماغملاومساحلارارقلاذاختإبجي.ةقيدحلاةمتعيفاهجوز
.ءيرجلارماغملاليروسنايلوجسيلوهف،للشلاب
ىولحوتالبقملمحتةبرععفدييناملأىتفلطأوبابلاحتُ◌ف،ةأجف
ةوهقوأً◌اياشنادوياناكنإلأسوامهيلإرظن،ياشلاوةوهقلاقيرابأو
،تمستباف،لامجلاةرهابةديسللهئاتلامدآرظن.ونيشتيباكوأةنخاس
هنهذبترطخ،قربلاكةظحليفو،ةوهقوهبلطائيشلوقتنألبقو
هذهنملضفأكانهسيلو،ةوهقناجنفىلعاهفيضتسينأةركف
.ءيشبرشدوتتناكنإةيناملألاباهلأسف،اهعمثيدحلاءدبلةبسانملا
اهلً◌الئاقعرسأفةيناملألاملكتتالاهنأكردأف،تكبترااهنأىلإهبتنا
مأً◌اياشمأةوهق،ائيشبرشتنأدوتتناكنأةميلسةيزيلكنإب
يفةوهقلاامهلبص.ةوهقلالضفتاهنإتلاقوتمستبا.ونيشتيباك
نمثىتفللعفددقوهناكاهتبيقحةديسلاحتفتنألبقو.ةيقروسوؤك
.ةوهقلا

ةمستبمهيلإلامجلاةرهابةديسلاترظن،ةيناثامهدحواراصامنيح
لجرةيحيرأً◌ايدبم،اليلقكبترا.اهتفاضتسابهمركىلعةيزيلكنإلابهتركشو

:هتلأسةقيقدفصننملقأدعب.يقرش
..ديجلكشبةيزيلكنإلاثدحتتكنإ-
:ليوطثيدحلهسفنً◌ائيهم،لاقواهلمستبإ
..هاروتكدلاوريتسجاملالالخمث..ةعماجلامايأذنمةيزيلكنإلاتسرددقل-

.ةقالطباهبثدحتلاوةءارقلاعيطتسأيتلاةديحولايتغليه
..كمامأيذلالادنتسباتكنم..كلذىرأ-



:ً◌امستبماهللاقف،ةياورللتهبتنااهنأكردأف،ةياورلاىلإترظن
..لادنتسقشعأانأ-
:هتلأسو،لوضفببوشمباجعإةرظنهيلإترظن
؟لادنتسيفكبجعياذام-
..هراكفأ..هبولسأ..هملاع..هلاطبأ-
؟كبجعيهلاطبأنميأ-
..ًالعفقيشلاؤساذه..هوأ-
..لأسأنأتببحأاذل..اضيأهبةبجعمانأ.يلوضفترثأدقل..معن-
يف)وسيرباف(كلذكو..)دوسألاورمحألا(يف)ليروسنايلوج(هلطبينبجعي-
..)امرابةعموص(
..ءاسنلانمهتالطبدصقأ..ءاسنلاو-
)دوسألاورمحألا(يف)لانيريدمادم(ةيصخشينبجعت-
؟)لوماليدةدليتام(ةيصخشنعاذامو-
لادنتسفرعتةأرما،ةيداعريغةأرمامامأهنأىلإةأجفهئاتلامدآهبتنا

ةيسجرنلاهتوشنىمحيف،ّ◌يسنذإ،تايداعلاريغهتالطبويوسنلاهملاعو
لجرلاركفيال،لامجلاةرهابةديسعمثدحتيهنأو،هسفنميدقتيف
فراعلاةردقمبهثدحتيهامنيب،اهناضتحاواهليبقتواهتسمالميفالإاهمامأ
:اهللاقف.لقألاىلع،لادنتسبو،بدألابريبخلا
..رثكأىلوألاةديسلاتببحأينكل..اضيأيهينبجعت-
؟..كيأرءادبإبتلضفتاذإ،اذاملو..اهآ-
لكب)لانيريدمادم(ةديسلاقشع)ليروسنايلوج(نأبدقتعأينأل-
،ةبيبحلاو،مألااهيفدجو.هقامعأيفيذلايدحتلاوةوقلالكبو،هنايك
هتقالعامنيب..سنجلاوبحلايفىلوألاسوردلاملعتاهنم.ةقيشعلاو
..دقوتملاهلقعباهبحأ.ةيلقعةقالعتناك)لوماليدةدليتام(ءانسحلاب
دجوىلوألاةديسلاعم.هفادهأىلإلصيلةقالعلاهذهلططخهنأدصقأ
عقتيكططخيناكةيناثلاعمامنيب،اهبحيفاقراغهنمةدارإنودهسفن

يسنجباذجنا،راح،يقيقح،يفطاعبحلانيريدمادملهبح.هبحيف
،دراب،يلقعبحوهلوماليدةدليتاملهبحامنيب،يدارإالويروعشال
.بهتلتملاهحومطهضرف
اهانيعو،ةقيقرةماستبااههجوىلعوهيلإرظنتلامجلاةرهابةأرملاتناك
:تلاقف،هريسفتلفطاعتوباجعإبنايشت
يلنأنممغرلاب..ليمجهلكريسفتف..لادنتسبصصختمكنأيلودبي-



..ىرخأرظنةهجو
رمحألا(ءاوس..ةدعتارملادنتستأرقدقل...حيدملاىلعكلاركش-
..)امرابةعموص(مأ)دوسألاو
ةيزيلكنإلاب-
..ةيبرعلاب..ال-
رثكأكبجعينم..اهلاطبأىرتفيك..)امرابةعموص(نعاذامو..اهآ-
؟)ارينارتبانيجةسيتنوكلا(هتمعمأ)وسيرباف(
..ةباجإلايفارذحنوكينأهيلعو،ناحتمامامأهنأكوهئاتلامدآسحأ
ةليسودعيملءامسألابلادنتسلاطبأفرعتيتلاةأرملاهذهعمثيدحلاف
:لاقف.امهنيبلصفيعينمدسىلإلوحتيسامبرلب،اهيلإلوصولل
،)دوسألاورمحألا(و)امرابةعموص(يتياوريبجئاشوةمثنأدقتعأانأ-
ىلع..)دوسألاورمحألا(ةياورلرخآلاهجولايه)امرابةعموص(نإلب
فلتخيال)وسيرباف(نأ..دصقأ..ىلوألالبقتبًتكةيناثلانأنممغرلا
امنيبنويلبانتاوقبقحتلادق)وسيراف(لب..)ليروسنايلوج(نعاريثك
نأامك.صالخةذيوعتاهنأكونويلبانلةروصيفخيناك)نايلوج(
ةيصخشنمًاروضحرثكأةديدجةخسنيه)ارينارتبانيجةسيتنوكلا(
مادم(ةديسلاب)نايلوج(ةقالعنأنممغرلاىلع..)لوماليدةدليتام(
)ريبور(يسنرفلامزالملاةقالعيفانمضةدوجوم،ييأربسح،يه)لانيريد
.نيتنسةدملامهيدلنكسامنيح)وسيرباف(ةدلاو)وغنودلد(ةزيكرملاعم
.ةياورلايفةبضتقملمجبةيرسلاةقالعلاهذهلثملتاسملدجننأنكميو

:تبقعأمث،هلاقاميفركفتامنأكوتاظحللتتمص
بُتك)دوسألاورمحألا(و)امرابةعموص(تايصخشيهامتصخياميف-
مزالملا(ةقالعنعكتظحالمنكل،ةقيرطلاهذهبسيلامبر،ريثكلاهنع
نعثدحتيمللادنتسنألًاديدجهدجأامبر)وغنودلد(ةزيكرملاو)ريبور
رمحألا(يفنيتديسلاب)نايلوج(ةقالعلكريسفتاذكو..ًالصأامهنيبةقالع
ةقيمعوةمهمءايشأيفشقانتناننأظحالتملأنكل..كلاركش..)دوسألاو
!..فراعتننأنود
..حيحصاذه-
:اهسفنةمدقمهحفاصتلاهديتدمهلةبسنلابئجافملكشبو
ندنلنم..جنسيلافيإ-
..هئاتلامدآ-
؟..يلاؤسكقياضيملولتنأنيأنم..انفرشت-



..قارعلانم-
قوقح..نيسحمادص..ةجبله..يوايميكلازاغلا..برحلا..قارعلا..هوأ-
.ً.ادجبعصمكعضونإ..ناسنإلا
!..نيكسملايدلباينذإًامدفزنتل-
ريبسكشل)ثبكام(نماذه..هوأ-
..معن-
دحأىلعةنسنمرثكألثبكاميديلةيصخشتمدقدقل..يردتأ-
!..ندنلبحراسملا
؟ةلثممتنأله-
انهانأو..اضيأةيئامنيسلامعأيدلنكلً،اساسأحرسملايفلثمأ..معن-
ةياورنعدُعيينويزفلتلسلسميفليثمتلابةكراشملاىلعدقاعتلل
..يتنوربيليمأل)غنيرذوتاعفترم(

نعفشكتلابناجتحازنادقءادوسةكيمسةراتسنأكوهئاتلامدآرعش
مليفيفاهآردقهنأودبيو،ةفورعمةلثمماهنأ،نذإ.هلمكأبدهشملا

ً◌اروصىأردقل..اهركذت..معن..معن.امةلجميفاهتروصىآروأام
ركذتهنإلب..يناعتتناكفيكو..اهقيشععماهتقالععاطقنانعاهل
امنيحةيناريإلاةبيبطلاةدايعيفكلذناك..معن..ةلجملاحفصتنيأ
.اهصحفلنمؤملاءاوحةقباسلاهتجوزعمبهذ
تسيلهمامأيتلاةديسلاهذهنوكلةبيخلانمءيشبهئاتلامدآسحأ
يلمخملاعمتجملاتاديسنمو،ةفورعمةيئامنيسةمجنامنإو،ةيداعةأرما
ةعساشتراصةفاسملانذإ.يزتاراببلاونيروصملاتاريماكنهقحالتيتاللا
امبرفةروهشمريغتناكولف،لانملاةديعبوةيئانيهتراصو،امهنيب

ةمجناهنكل،اهعمةقالعةماقإةيناكمإروصتىلإهدوقينأهلايخلحمس
اهنأحيحص،ً◌اقيشعاهيدلنأكيهان،لاجرلالمجأبةطاحموةروهشم
اهنأحيحص.ةيملاعةيئامنيسةمجنلظتاهنأديب،هباهتقالعتعطق
ءايربكلاورورغلااهيلعودبيالو،ةياغللةطيسبو،ةعضاوتمةأرماكودبت
،يدسجلااهروضحواهتيصخشيفنأالإ،موجنلاضعبنابيصيناذللا

لامجلاةرهابةأرمإلفيك،ركفةظحللو.ةريثكرارسأبيشيام،اهتقانأو
.ثبكاميديللاةيصخشكةيومدةيصخشيفىهامتتنأنكمي،اهلثم
اهمالكىلعقلع.ةيئوضةعرسبهئاتلامدآنهذيفقرمتراكفألاتناك
:ً◌الئاق
!..ةروهشمةمجنتنأنذإ-



.ً.ائيسًابيبدضرألاىلعبدأانأامنيب..ءامسلايفموجنلا..هوأ-
!؟ثبكاميديللاهلوقتاماذهأ-
:تلاقو،ةئجافمةنيزحةماستبإاههجوىلعتمسترادقوهيلإترظن
تخطلتحوراهنإ..ريبكحومطوريغصلقعثبكاميديللا..معن-
رانكةبعرمةطلسللاهتوهش..اهسفننوختيكةوسقلابْتحلست..لحولاب
ةلزعلاوةدحولانماهفوخواهبعرو..ةبوعرمةأرمااضيأاهنكل..ميحجلا

،ةئيندحورولئاهحومط..لكشلااذهبةيساقاهلعجيذلاوهنايسنلاو
..نيرخآللوسفنللةيهاركلانمةراقاهنإ..سفنلاقامعأيففعضوفوخ
ةهاقنةرتفبتررم..اريثكثبكاميديللارودليليثمتيناذآدقل..فرعتأ

..اهدعبةليوط
،ثبكاميديللاةيصخشنعهتلاقامهسفنعملمأتيوهوةظحللتمص
:اهلأسمث
؟..ثبكاميديللاةيصخشلكليثمتكحنميذلاام-
يفسوجينألواحي،ةيكذةلئسألأسيهنإ.تمصبتاظحللهيلإترظن
يفلغوتينأناكيألحمستنأيفةرذحاهنأنممغرلابو،اهقامعأ
ضعبنعهلفشكتنأ،هبيجتنأيفةبغربتسحأاهنأالإ،اهقامعأ
.اهتيصخشبناوجضعبنع،اهقامعأيفلوجيام
فاشتكإىلعينتدعاساهنكلً،افيزمًاحرفثبكاميديللاينتحنمدقل-
لكمهتلتيهفاذل،ناخدالبةيفاصران،ةيقيقحرانةيهاركلا..ةيهاركلا

دايصلاامنإو،ةديصملايفاهدحوةديرطلاعقتالنايحألامظعميف..ءيش
ناسنإلانالعجيامهنأ،حرفلانمديزملاكوهنزحلانمديزملانإ..اضيأ
ةأرماتناكامنإو..ةنيزحنكتملثبكاميديللانكل.ً.اسدقمًانئاك
نأبلوقيثبكامناكاماذإو.ً.ايناطيشًالقع..دقحلانمةلتك..ةدوقح
اربوكلايعافأنمةدقعناكثبكاميديللالقعف،براقعلابءيلمهلقع
..ةماسلا
.اهسفنثدحتاهنأكوثدحتت،لامجلاةرهابةأرملا،جنسيلافيإتناك
لكشبةزيمتمو،قمعبةنيزحةأرمااهنأسحأ.اهتوصرطعتنزحةربن
.يواسأملكشبةيكذو،ردان
تدارأ.فارتعإةظحليفتناكاهنأكو،ةيسفنلااهتلاحىلإيهتهبتنا
:هتلأسف..ثيدحلاراسمريغتنأ
؟كتنهميهامدصقأ..لعفتاذام..تنأو-
.ً.ايعماجًاذاتسأتنك..قدألكشبوأ..يعماجذاتسأانأ-



؟نآلاو؟تنكاذاملو-
..بتاكانأ..يسايسئجالانأ-
؟بتكتاذامو..نذإاذكه-
..تاياوربتكأ-
ً،اذإ..لادنتسلقيمعلاكمهفرسنآلاتمهف..عئارءيشاذه..هوأ-
..ةياورلانفبريبختنأ
..يتقيرطببتكأينكل.ً.اريبخُتنكْنإيردأال-
؟ةعوبطمبتككيدلله-
نمتيهتناارخؤمينكل..)ذفنقلاسيباوك(اهمساةروشنمةياوريدل-
..)ةلوهجملاةأرملا..وأ..مدآةهاتم(اهمساىرخأةياورةباتك
؟بتكتاذامنعو..اهآ-
بتكأ.رابغلاكةبحاشلاو،ةلمهملا،ةيدامرلاهتايحنع..ناسنإلاريصمنع-
نملهجييذلاناسنإلانع..لبكملالقعلاورحلابلقلايذناسنإلانع
؟بهاذوهنيأىلإالو..مداقوهنيأ
ًالماكنيقيكانهسيل؟بهاذوهنيأىلإفرعيانمنَم،نكل..ريثم-
.ً.اتباثو
يتلاديدحلاةكسعطقيناكيذلا،راطقلاةذفانربعترظنوكلذتلاق
ةرفحيفريسيراطقلانأكوادبىتح،ةفيثكراجشأهولعتً◌اقيرطقرتخت
هسفنقامعأيفلغوتيامهالكناك.امهيلعريصقتمصنميه.ةقيمع
.ةلئاهةيئوضةعرسبهريكفتو
نود،اهسفنقامعأىلإلغلغتدقلجرلااذهنأىلإجنسيلافيإتهبتنا
بيرغناكميفةديحواهنأكوسحتتناك.ةيعاوالةقيرطبو،اهنمةدارإ
اللجرنايكلحمالمكانهنكل،ضيبأً◌اناتسفيدترت،بابضلابءيلم
هجووهامبر.ةديدشةعرسبريغتيهجولاناك.ههجوىوسهنمىرت
ناكزربألاهجولانكل،مهترشاع،مهتبحأ،مهتفرعنيذلالاجرلاعيمجل
،اهمامأيذلابيرغلالجرلااذههجوللوحتمث،قباسلااهقيشعهجو
ةوقبتسحأ،لجرلااذهنمرثكأبرتقتنأيفاهتبغرتدادزااملكنكل
طروتتنأيفاهفعضنمفاختتناكاهنأكو،اهنعهداعبإلاهعفدتةلوهجم
يذلاامنكل،دعباميفايلاغاهنمثعفدتسامبر،ةبوسحمريغةقالعب
نملقأىوسضميمليذلالجرلااذهوحنباذجنإلابسحتاهلعجي

امنيب،لجريأنمنآلااهتايحغارفوهله؟هيلعاهفرعتنمةعاس
نألواحتيهىرُ◌تله.؟لاجرلابةطاحماهرمعلاوطيهتناك



اياوزنماهيلإرظنيناكيذلاعمتجملاو؟اهتدحوو؟ةيتاذلااهتشحوىدحتت
ةقفشلاتارظنوأ،اهتاميرغضعبنميفشتلاتارظننيبام،ةفلتخم
لاجرلاضعبنمةيرخسلاوأ،لهألالبقنمةاساوملاو،ضعبلانم
تفرعولً◌ايحئاضفً◌اربخرمألانماوذختينلأ؟اهبنيطيحملانمءاسنلاو
هذهلكتءاجفيك؟نآلااهعميرجييذلاامنكل؟كلذةفاحصلا
لكعضتىتحىرجيذلاام؟ةيناثلانملقألالخاهسأرىلإراكفألا

مدآنعءيشيأفرعتالاهنإ؟لصحتملةقالعلتاهويرانيسلاهذه
هجتيالوهامبرلب،هليبسيفامهنملكيضميفوسامبر؟اذهضماغلا
:هلأستاهسفنتدجواهنمةدارإنودبو..؟ً◌الصأخنويمىلإ
؟خنويمىلإبهاذتنأله-
؟تنأو..معن-
..اضيأانأ-
..نذإليوطتقوانمامأ..بيط-
نكتل..فاختنأاهيلعسيل.ةيسفنلاةحارلانمءيشبتسحأ.تمستبإ
اهنكل،هبركفتامفرعهنأتسحأاهنأكوتكبترإ.ةرباعرفسةبرجت

يفبغرتالاهنأنمةقثاوتسيلاهنإ..ال،ةرباعلاتارماغملابحتال
ايناملأيفنآلااهنإ؟عناملاام؟لجرلااذهعمةرباعةقالعشيعتنأ
نويفاحصلاونوروصملاثيحو،ةفورعميهثيحندنليفتسيلو
.اهتيجسىلعاهسفنكرتتل..ال..ال.اهنوقحالي
نمرظنتيهو،اهتاذعماهتلئسأيفةقراغ،جنسيلافيإتناكامنيب
اهسفنامبريهاهنأبهدوارضماغساسحإةمث.اهلمأتيوهناك،ةذفانلا
،ةحايسللسودرفلابتكميفةفظوملاو،ةليمجلاةبهارلا،نامغريبافيإ
ىلإليمتولب،ً◌ارمعاهنمرغصأودبتهذهف..ال..نكل.ةضماغلاحورلاو
نأامك،ليلقبرصقأاهتماقامبرو،كلتنمً◌اعاستإرثكأاهانيع.لوحنلا
ةأرملاهذهامنيب،نيرماعنيدهنبخماشردصبزيمتتتناكةأرملاكلت
،لحانلااهردصعمنابسانتي،ناريثمامهنكل،نيريغصناودبينيدهنتاذ
امنإوً◌احورتسيلاهنأنذإ.كلتتسيلاهنإ..ال.نيتلحانلااهيفتكو
.مدومحلنمةأرما

تناك.هتوتفواهدسجقسانتلهبتناف،هينيعباهدسجسردينألواح
ناريثمناذخف.ءاسلمةيفاصةرشب.يدرولانوللاىلإليمتءاضيباهترشب
ىلإناليميلب،نيئلتمماسيلامهنكل،امهتظحالمنكمياللكشبناقسانتم
الاهلثمةأرماف،لاجرلاعمةريثمةايحشيعتاهنأدكؤملانم.لوحنلا



،ةيسنجلااهتايحىلعزكريوهاذاملنكل،ً◌ادباةديحونوكتنأنكمي
اهيلعةباجإلابددرتيملو،هسفنلأساذكه؟رخآءيشيأبركفينألبق
،ةيلخادلا،ةيقيقحلاةايحلايهةيسنجلاةايحلانأنمؤيوهف،اضيأ
هتاذلةيضرألالكشتيتلايهو،ناسنإللةبسنلابةيساسألاو،ةضماغلا
سبلامهمولب،ضفرمأكلذبلبق،المأكلذكردأءاوس،ةيقيقحلا

ةسراممهركيمكهآ.!!ةليضفلاوقالخألاوةفعلامسإبةفلتخملاةعنقألانم
نأناسنإلاىلعيتلاتارسملاوحارفألانممك.فيفعلالضافلارود
يديللاهذه،همامأيتلاةأرملاهذهو.؟؟ةفعلاوةليضفلامساباهبيحضي
فيك،ةوهشلانماهيذخفنيبامبطرتيامنيحيهفيك،ثبكام
،ةفسلفتملا،ةيكذلاةأرملاتاذيهله.؟؟لجرلااهقرتخيامنيحنوكتس
ىتحاهيفهجلوينأبلجرلابخرصتساهنأوأ،ةقيمعراكفأبثدحتتيتلا
رشبلاعيمجسيل..ال..ال.كلذكنهلكنهنإ؟ائيشهنمكرتيالوهرخآ
قيقحتةوشننعاذام؟عادبإلاةوشنونفلاةعتمنعاذام.كلذك
،تايدئاقعلاتالضانملانعاذام؟عارتخإلاوفشكلاةعتمنعاذام؟فدهلا
امأ،انلودبياماذهنكل،ً◌ابيرقتةيسنجلانهتايحنيسنينهظعمف

ً◌اقيشعغروبمسكولازورةلضانمللنكيملأ؟اهمظعملهجنفءايشألاةقيقح
نوينلعقاشعدناصجروجلنكيملأ؟ةبغرلاوبحلالئاسرلمجأهلتبتك
.؟اضيأنييسايسلاءانجسلاربانعيفقاحسلاوطاوللاثدحيملأ؟؟نويرسو
تهبتناامنيح،جنسيلافيإيفريكفتلابو،ةلئسألاباكمهنمهئاتلامدآناك
ةأرماوحنلجرلوضفاهيفتأرقيتلاو،اهلةصحافلاهتارظنىلإيه
:تلاقمثهلتمستبا.تكبترااهنكلكلذاهجعزيمل.ةليمج
؟ةيزيلكنإلاىلإةمجرتمكتياورله-
..ال-
.ةعتمماهنأدكؤملانم..ةراسخ-
دنعيدالبيفتعنمدقتناكاهنكل..المأةعتممتناكنإيردأال-
اهنعداقنلاضعببتكنأدعبالإاهعيزوتبحمسيملو..توريبيفاهرشن
....اهحلاصيفتالاقم
؟ةيسايسةياوريهله-
..اكفاكملاوعنمةبيرق..ةيسوباكةياور..ال-

ةلمجلكعمو،نفلاوبدألايفريثأتلاورثأتلاةلأسملوحنارواحتيالظ
:هتلأسةأجفو،امهبراقتبناسحياناك،شاقنلاقمعيفةوطخوأ
اميسال،ًالثم،ارتلكنإسيلوايناملأاذاملمث؟ايناملأيفتنأىتمذنم-



؟ةزاتممةردقموةقالطبةيزيلكنإلاثدحتتتنأو
عيطتسنالو،انرادقأرايتخاعيطتسنالانايحأ.فورظلايهاذكه-
ينأمث..ايناملأىلإءيجملاىوسيمامأنكيملذإ،انرئاصميفلخدتلا

.ةقباسلايتجوزعمتنك.يدحونكأملاهنيح
هنأاهنأمطامنكل،جوزتمهنأركذيهتعمسامدنعيفخجاعزنإبتسحأ
اهسفنتبّ◌نأو،اهجاعزنإلو،اهسفنلتهبتنا.ةقباسلاهتجوزنعثدحت
تلصاواهنكل،اهسفنتلأس؟اهعميرجياذام،رويغلاروعشلااذهىلع
:ةلئاقلاؤسلا
؟لافطاكيدلوجوزتمتنأله،يلاؤسكقياضيالنأوجرأ-
؟تنأو.لافطأيدلسيلو.كلذكدعأمل.اجوزتمُتنك..ال-
ريثكلانأنممغرلاب،اهتايحنعاهلاؤسلةأرجلاهتءاجفيكفرعيال
،ريثكلافرعيالهنكل،ةفاحصلالالخنمفورعماهتايحليصافتنم
تقولااذهلالخامهنأامك.قباسلااهقيشعنعاهلاصفناربخىوس
جرحامنودامهنملكلةيصخشلاوةصاخلاقطانملاىلإةعرسباقلزنا،ريصقلا
،ءيشيأاهنعفرعيالهنأتنظو،هيلإترظن.ةينلاءوسبروعشوأ
:تلاقف
يدل..ةقلطمانأ.تاونسذنميجوزنعتلصفناينكل،ةجوزتمُتنك-
ذنمانلصفناوقيدصيدلناك.ً.انايحأهيبأعمويلهأعمشيعينبا
.ءيشلكاذه..يدحوشيعأ..ةديحونآلاانأ.رهشأ
هكابترإلو،اهتباجإلهحرفبتسحأ.ةقيقرةماستباهلتمستباوكلذتلاق

:ةلئاقاهثيدحتلصاو،ءيشيألوقينألبقو،هسفنتقولايف
تدلواهنكل.جيلخلالودىدحإنماهنإ.ندنليفةيبرعةقيدصيدل-
لقنتينأىلإارطضمناك.طفنلايفًاريبخناكاهوبأ.ارتلكنإيفتعرعرتو
تاغللانمًاددعفرعتاهنإ.هعملقتنتةلئاعلاتناكاذل،ةدعنادلبنيب
اهتساردتلمكأو،ندنلىلإتداعدشرلانستغلبامدعباهنكل.تاجهللاو
،ريبسكشبةصصختمايلعلاتاساردلاتلصاومث،ةعماجلايفيزيلكنإلابدألل
ةحورطإلاهتباتكءانثأ.ريبسكشاهبتكيتلاتايديجارتلايفديدحتلابو
اهلالخنمو.ةقيمعةقادصةقالعاننيبتأشنو،اهيلعتفرعتهاروتكدلا
اهجاوزيفةيصخشلااهتاسأملالخنمقدألكشبو،قرشلاىلعُتفرعت
.ةيقرشلاتاعمتجملاريكفتىلعُتفرعتف،يقرشجوزنم
.ةيقرشلااهتقيدصعماهتقالعةصقلاهدرسببسنعهئاتلامدآمهفيمل
،ةيقرشلاةيناوجنودلاهتاليختءارورارجنإلانمهرذحتنأديرتيهله



اهنأهلنيبتلكلذتركذاهنأمأ،يقرشلالجرلاريكفتفرعتاهنأبةركذم
نمومهنمةيساسحةيأبرعشتالاهنأو،نييقرشلاوقرشلانمةبيرق

هذهعملماعتللحيحصلافقوملادجينألواحيناوثللظ؟مهتقادص
:ً◌الئاقءودهبقلعكلذل،ةصقلا
برغلايفدلودقنيملسملاوبرعلانمديدجليجكانه..حيحص-
قرشلاملاعبنومدطصيمهنكلقرشللمهئامتنامغربفكلذل،هيفملعتو
..هتاداعو
امةيلوؤسمهلمحتاهنأكويريربتفقوميفهنأتسحأذإ،يهتمستبإ

:هلتلاقف،اهتقيدصلثدح
دقناكاضيأوههتجوزتيذلايقرشلالجرلاف..كلذكسيلرمألا..ال-
الإقرشلاىلعفرعتيملوهو.كانه،جرختو،سردو،ىبرتواكريمأيفدلو
نادلبلاضعبوندنلنمثبتيتلاةيبرعلانويزفلتلاتاطحملالخنم
لطعلالالخو،ايبصناكامنيح،اردانالإقرشلارزيملهنأامك.ةيبروألا
مليتلاهتجوزعضومهفتينأعطتسيملكلذنممغرلاب،هنكل.ةيوتشلا
!؟ةرشابمجاوزلادعباهنمبلطاذاميردتأ.هدالبنماهبتأي
:ةباجإلاتلصاوف،لأسينأنود،ً◌امهفتسماهيلإرظن
ريغجاوزلالبقاهنأفرعيناكهنأًاملع!!..بجحتتنأاهنمبلطدقل-
..ةبجحم
؟هبلطلتباجتسالهو..اهآ-
،ةيجوزلااهتايحبرختنأأشتمل..تبجحت؟..لعفتنأاهيلعاذامو-
امنإو..كلذبفتكيملهنكلً.ادجةبيطةقالعيفاهتلئاعوهتلئاعنأواميسال
ذخأنأىلإ.ةيوثنألااهنوؤشرغصأيفلخدتيو،اهتكرحاهيلعقيضيذخأ
نمهأرقتامبقارينأىلإهبرمألالصولب..اهجورخمايأاهلددحي
.تالجموبتك
؟ضراعتتناكأ..هلبقنمتالخدتلاهذهلكهجاوتتناكفيك..يهو-
لجأنمتالزانتلامدقتاهنأًاضيأفرعتتناكاهنكل،ضراعتتناك..معن-
نيقيىلعاهسفنقامعأيفتناكاهنأًاملع..ةيجوزلااهتايحىلعظافحلا
يكًارسلمحلاعنمبوبحلوانتتتذخأاذل.مودتنلةقالعلاهذهنأب

.هنمبجنتال
اثحابةيليلحتلاهتاباسحيرجيناكهلقعنكل،اهلعمتسيهئاتلامدآناك
هتقالعام.هلاهليصافتبةياكحلاهذهدرسءاروٍ◌يقطنمٍ◌ريسفتنعً◌
ارطضمناكهنأالإ؟اهلالخنملصتنأديرتنيأىلإو؟ةصقلاهذهبوه



نمً◌احاتفمدجيامبرلف،اهقطنتةلمجلكً◌اعباتم،اهلعمتسييكلً◌
:تلصاودقفيهامأ.مالكلالالخ
ءابطألاىلإتأجل.ايبصعتراهنا.نيتنسةدمللاونملااذهىلعتشاع-
اهذقنيملو.ريغتتملاهتايحليصافتنكل..تائدهملالوانتتتذخأ،نييناسفنلا
ذنملمحلاعنمبوبحلوانتتاهنأبةفدصاهجوزفرعنأدعبالإرمألا
ةرتفدعباهقلطو،قالطلاىوعدعفرمثاهلهأتيبىلإاهلسرأ.ةليوطةرتف
.ةزيجو
،ةياكحلاثادحأعمىهامتيومجسنيأدبهنأىلإهئاتلامدآهبتنا

لأسينأىلإلوضفلاهعفدلب،هنمةدارإنودةأرملاهذهعمفطاعتيو
:ةأجف
اهتقالعدصقأ..ةيجوزلااهتايحليصافتلككلتكحدقتناكله-
؟اهجوزعمةصاخلا
..ليصافتلاقدأنع..ءيشلكنعيلتكح..ديكأتلكب..معن-
؟..ةأرماولجركامهتقالعدصقأ،اهجوزعماهتقالعتناكفيكً،اذإ-
ةماستبإاهيتفشىلعتمستراو،ددرتلاضعباهيفةرظنجنسيلافيإترظن
:تلاقو،ةضماغ
؟ةباتكللحلصينأنكميائيشكيفتراثأله..ةصقلاكتبجعأله-
دجأامبرلف،اهجوزباهتقالعةعيبطنعرثكأتفرعولينكل..يردأال-
ً.ايعادبإهيفلغوتلاهنكمياماهيف
تلاقمث،اهمامأيذلاصخشلانحتمتاهنأكوةضماغةرظنهيلإترظن
:لؤاستب
هذهةايحنعريثكلاكليورأيكتقولادجأنأيننكميتببحأاذإ-
اذام..ةأرملاعاضوأنعايحرسمًاصنًاعمبتكننأاننكميامبرو..ةأرملا
؟لوقت
ةأرملاهذهىرُ◌تايله،هسفنعمركف.اهبلطبهئاتلامدآئجوف

يهوكلذهنمبلطتفيكو؟كلذنمةياغاهيدلنأمأاهبلطيفةداج
هتيناكمإفرعتملو،ءيشيأهلأرقتمليهامنيب،ةروهشملاةمجنلا
..عطاقباوجيأيطعيالو،اهعمهبتنينأهيلعنكل؟طقةيبدألا
ضومغبمستبااذل،ً◌ايئاوراعوضومنوكتنأحلصتاهسفنةأرملاهذهف
:لاقو
نأعيطتسينماكريمأوأندنليفيدجتملفيكنكل..يلفرشاذه-
؟..نيديرتامكعمبتكي



:تلاقف،هكوكشنعتفشكاهنأكو،ةقربجنسيلافيإتمستبا
هذهلالخالإعوضوملااذهيفركفأملينأوهطيسبببسل-
نعكتثدحانأاذاملطبضلابفرعأاللب..اهنعكعمملكتأانأوتاظحللا

ً؟الصأيوارحصءاوحةديسلايتقيدص
؟كتقيدصمسأام-

ءاهلافرحدوجومدعلنكلحيحصلكشبمسإلاقطنتنأتلواح
طغضلاتلواحكلذمغرو،ءاهىلإءاحلاتبلقاهنأفةيبروألاتاغللاب
:تلاقف،ءاحلافرحجارخإلاهترجنحىلع
..يوارحصءاوح-
..ىرخأةرمءاوح..يوارحصءاوح-
؟دصقتاذام-
وأ،ءاوحمسانلمحييتايحيفنهتلباقيتاوللاءاسنلالك..ءيشال-
؟..ةيبروألاتاغللايفافيإهسفنوهةيبرعلابءاوحمسانانيردتأ..افيإ
..نكل..كلذبينتربخأدقيتقيدصف..كلذفرعأ-
:ً◌الئاقعباتذإلاؤسللةصرفاهلكرتيمل
ندنليفتنأو..ايناملأيفانأ؟ةباتكلايفكتكراشميننكميفيكنكل-
.جيلخلاىلإ..رفاسمينأمث..كلمعفورظبسحرخآناكميأوأ
؟ىتم-
..نيمداقلانيمويلالالخ-
؟..كانهًاليوطىقبتسله..ةراسخ-
فرعأال-
؟فرعتالفيك-
..الامبرو..يلوبقمتيامبر..لمعةلباقمءارجإلضامانأ-
..الثم،لبقتملاذإو-
ايناملأىلإعجرأس-
؟..ندنلىلإءيجملاعيطتستله-
..يردأال..امبر-
يناونع..ءيشلكهيف..ندنليفيناونعكيطعأس..لاحةيأىلع-
..ةظحلةيأيفيبلاصتإلاكنكميو،..يفتاوهماقرأ..يديربلا
رغصأةظفحمتجرخأو،اهبنجتناكيتلااهتبيقححتفتيهوكلذتلاق
وهواهركشف..اهايإهتلوانوةريغصةنولمةقاطبتجرخأفاهيفتناك
.هصيمقبيجيفاهعضي



له.ً◌اقحهكبريامهئاتلامدآيلطبلّ◌محأينأودبي:يدادــغبلامدآ
دوجوةركفامأ؟انأيئارآيهوألادنتسيفهئاتلامدآءارآيههذه
ةقالعلاتناكاملثم،ريبوريسنرفلامزالملاوغنودلدةزيكرملانيبةقالع
نكل.ً◌ادجةحاملةركفيهف،ليروسنايلوجولانيريدمادمنيب
.يئاورحطشهذهامبر؟..هئاتلامدآاهيلإدنتسأفيك
نم؟جنسيلافيإيهنملب؟هذهيوارحصءاوحةديسلايهنمو
ىهامتأةددحمةلثمميهله؟يملاعىلإةيصخشلاهذهتزفقنيأ
ىلإفرعأالانألب..يردأال؟ةيئاورلاةيصخشلاهذهمسريفاهعم
؟هدوقأنيأىلإ،ربكأةقدبوأ،هئاتلامدآيندوقينيأىلإو؟هجتأنيأ
؟وهمأانأً◌اقحهئاتانمنم
***
يهنمفرعتالاهنأل،يدادغبلامدآقيلعتدهازلاءاوحمهفتمل
ةعموص(ةياورأرقتمليهف،)ريبور(مزالملاالو)وغنودلد(ةزيكرملا
يوارحصءاوحعمتفطاعتو..جنسيلافيإةيصخشاهتبجعأنكل.)امراب
يبناجلاحابصملاتلعشأ.اهبناجىلإةلواطلاىلعةطوطخملاتعضو..اضيأ
،ةفرغلاطسوقلعملاريبكلاحابصملاتأفطأفتضهن.ءوضلاتفاخلا
نمتبرتقامث،اهديلوىلعةرظنتقلأ.ةفرغلايفبحاشءوضرشتناف
.هتنضتحاوكالملامدآاهنبا
تركف.كلذنماهعنميقرأةمثنكل،مونلالواحتدهازلاءاوحتناك
ةريهشلاةيئامنيسلاةمجنلاهذهوهئاتلامدآنيبءاقللااذهباهنمةدارإنود
ةماقإىلإفلؤملاامهدوقيسله،امهنيبرومألاريستسفيك،جنسيلافيإ

يفامهدحوانوكينأىنعمامالإو،كلذنوكيسدكؤملانم؟بحةقالع
لوضفو،اهلاصوأيفيرستةيفخةيسنجةبغرةمثتناك.؟ةروصقملاهذه
ةرمةطوطخملاتذخأو،اهعذجبتماقتسااذل،ةصقلاةيقبةفرعمليوق
.ةيفخلااهتبغريوريامثدحيىسع،ةءارقلالصاوتلىرخأ
ةبيخلاذيبن
خنويموفرودلسودنيبةفاسملانمزنمفصنوتاعاسثالثرورمدعب
لالخ.ماعطلانمً◌ائيشلكأتوبرشتنألةجاحبجنسيلافيإتسحأ

تأشنو،قداصويدولكشباهمتقالعتقمعتقيرطلانمةرتفلاهذه
امنيحددرتتملاذل،لدابتمحايتراو،ةيقيقحةفلأو،ةقيقرةدومامهنيب
:حرمبهللوقتنأببرشلاىلإاهتجاحبتسحأ
شطعلابسحأ..ائيشبرشنل..راطقلاايريتفاكىلإيعمباهذلادوتأ-



؟ائيشلوانتأنأيفةبغربو
مستبا.اهوحنةئفادلارعاشملانمقفدورماغحرفبهئاتلامدآسحأ
:حرفباهللاقو
..ةعئارةركف..عبطلاب-
هنمةدارإنودو.همامأتجرخ.اهترتسيهتدترا.امهيناكمنماماق
ةقسانتملااهترخؤمو،ةقيشرلاوةليمجلااهتماقلمأت.فلخلانماهلمأتيذخأ
امكةليحنلابتسيلاهنأهبجعأف،اهيقاسنمافوشكمناكامو،ةريثملاو
.لهذمقسانتبةئيلماهنإلب،روصتيناك
لوصولالجأنمةبرعنمرثكأناقرتخيامهوً◌اراسيوانيمينازتهياناك
ءانثأاهيلعاوزكرلاجرلاضعب.لوضفبامهيلإاورظنباكرلا.معطملاىلإ
الصينألبقنكل،هسفنهئاتلامدآلأساذكه؟اهوفرعله،كلذ
،معطملاةبرعباهالصويتلاةبرعلاطبرتيتلاةحسفلادنعو،معطملا
قرتخيقفنىلإهلوخدو،ةيديدحلاةكسلاقيرطءاوتلاةجيتنراطقلازتها

افيإتعجارتف،احجرأتواضيأامهازتهاكلذرثإىلعو،يرخصلبج
كلذكو،اهدسجلماكبهيلعتطقساهنمةدارإنودبو،ءارولاىلإجنسيل

مل.فلخلانمهناضحأنيبتراصفاهبكسمأ،هنمةدارإنودبو،وه
ً◌اسامتثدحأهنأبامهيلكلايفاكناكهنكل،ةدودعمناوثىوسرمألامدي

هيدياتلكباهبكسم،طوقسلانماهعنمهتلواحمءانثأف،ً◌احضاوايدسج
امهتوارطبسحأنيذللااهيدهنةنضتحمهيعارذىدحإتراصف،ً◌انضتحم
،اهدسجتيبثتواهبكاسمإلالواحىرخألاعارذلاو،هعارذىلعامهئفدو
ىلعأةقطنميفاهنطبلفسأىلعرمألالوأترمف،طوقسلانماهعنمو
لماكبتطغضنادقتناكفيهامأ.اهعارذبكسممث،اهجرفنمليلقب

،هوضععضومىلعاهترخومتراصف،رهظلاةهجنمهدسجىلعاهدسج
ىتح،هسافنأوههجونمةبيرقاهتبقرو،هردصوهنطبىلعاهرهظلكو
.ةحئارلابيطلاهرطعتمشاهنأ
.راذتعإلاوماستبإلابرمألاةارادمتلواحاهنكل،كابترإلابتاظحللاسحأ
تدارأامدنع،امهسمالتتاظحلرخآيفهنأل،اهنمً◌اكابترارثكأوهناك
ءفدو،ذيذلردخبتسحأ،اهنيح.اهتالفإديريالناك،ررحتلايه
ىوسمديملرمألااذهنأحيحص،ةيفخلاةوشنلاضعباهحنميلوجر
تمدهتابغرورعاشمامهقامعأيفرفحيلايفاكناكهنأالإ،ناوثعضب
.امهنيبزجاوحلانمريثكلا

امهتالاعفناوامهرعاشمنايرادياناكتالواطلاىدحإلوحاسلجامنيح



ةرشابمهينيعيفرخآلاىلإامهدحأرظنينأناديريالاناكو.ةيفخلا
لبقأيذلالدانللةراشإلابامهيسفنالغشأف،هيلعسامتلااذهريثأتفرعيل
:ةيزيلكنإلابهتلأسوجنسيلافيإترظن.ً◌اسمحتم
؟ةيزيلكنإلاثدحتتله-
:ةيزيلكنإلابلاقولدانلامستبإف
..تببحأاذإ..ةيسنرفلاو.يتديسمعن-
:ةلئاقجنسيلافيإتمستباف
..ايلاحةيزيلكنإلاينيفكت..ال..ال-
:يهتلصاوو..ً◌اعيمجاومستباف
؟راطقلايفانهمكيدلذيبنلاعاونأيأ-
:ةقثبلاقف،ذيبنلابهفراعمضارعتسالةصرفاهنأكولدانلامستبا
انهنكل،ذيبنلاءامسأنميهتنتالةعئارةمئاقكانهنأدكؤملانم-

..)ولريم(انيدل..رمحألاذيبنلاعاونأدوجأضعبانيدل،عضاوتملاانمعطميف
ًادجقيقرذيبنهنإ..تاونسسمخيلاوحهنيزختوهرصعىلعىضم
ذيبنانيدلكلذك.نابجألاعمذخؤيالهنكل،تايوشملاتابجوبسانيو
..)ةرثكلالداعتانايحأةلقلا(ةريهشةلمجقلطأيذلاذيبنلاوهو،)زاريش(
،ينيتنجرألا،يدنكلا،يلارتسألا،يكريمألاكانهف،روهشمعوننيفرعتامكوهو
موحللاعمذخؤيوهو،نادلبلالكنم)زاريش(انيدل.يلاطيإلاويسنرفلا
ةعطاقمبانعأدوجأنم،ضيبأ،يسنرفوهو)يانودراج(ذيبنانيدلو.اضيأ
)يتناش(ذيبنانيدلو.اضيأنابجألاوتاطلسلاوموحللاعمذخؤي،نوغروب
عموهدحوذخؤيوهواناكسوتيفبانعألاعاونأدوجأنمريهشلايلاطيإلا
.ماعطلافانصألك
ءودهبلدانللتلاقو،هئاتلامدآعمتارظنلاتلدابتمث،هيلإترظن
:يفخحرفو،ةقيقرةماستبااههجوىلعو
؟ينابسألا)وروايدايرباغ(ذيبنمكيدلله-
..فسألاعمانيدلدجويال..يتديساوفع-
اضيأينابسألا)تيسام(ذيبن-
كللوقأنأينفسؤي..ينابسألاذيبنلايقوذتمنمكنأودبي..يتديسًاوفع-
ناكامدفندقل..ينابسألاذيبنلانمعونيأنآلاانراطقيفدجويالهنأب
..انيدل
..يلارتسألا)زاريش(ذيبننمةنينقانلتاهنذإ-
نمدُعييلارتسألا)زاريش(ذيبنالعف..يتديسذيبنلابةريبخكنأودبي-



؟اضيأهعمنورمأتاذامو.ذيبنلاعاونأرخفأ
ناجوزوأناميدقناقيدصامهنأكو،ةيوفعبهتلأسوهئاتلامدآىلإترظن

:ةلحريف
يهتشأو..عوجلانمءيشبسحأايصخشانأ؟..لكأتنأبحتاذام-
؟تنأو..ةطلسوجاجدردص،تايوشملاضعب

:لجعىلعواكبترملاقف،جارحإلاضعببسحيناك.ً◌اليلقوهتمص
..ةطلسعمةجاجدلااذخفيلوردصلاكل،كلثمانأ-
رظن.ىضموةقرويفاهبتكف،امهتابلطهيلعترركولدانلاىلإيهترظن
،ةزغلمةماستبااههجوىلعتمسترا.تمصيفرخآلاىلإامهنملك
:تلاقو
ينأو.ةبيرغةيسفنةلزعةلاحشيعأرهشأةتسيلاوحذنموينأفرعتأ-
دقل؟ليوطنامزذنمكفرعأينأكو،كعمثيدحلايفةحارلابرعشأنآلا
يتقيدصءانثتسإب،ناكميأىلإجرخأالو،تاوعدلانمريثكلاضفرأتنك
ً،اعمجرخنوأ،يتيبيفينروزتنايحألامظعميفيتلا،يوارحصءاوح
ىلإنيروصملانيعأنعًاديعب،يرسهبشلكشبً،اردانثدحياماذهو
.اماعونةديعبمعاطم
؟مئادوتباثلكشبنيلمعتله؟كتقونيضقتفيكو-
ثيح،امجرخمعملمعلليتوعدمتتً.ابيرقترحلكشبلمعأانأ..ال-
يتقيقشيهو،يلامعأةريدمبنولصتيفيلروديفركفدقجرخملانوكي
ملتسأ.مهعمةيلوكوتوربلاوةيرادإلاليصافتلالكزجنتيتلايه.ىرغصلا
دعاصتتو،رودلاةحاسمبسحةداعلاكنيرامتلا..جرخملاءاقللبهذأوصنلا

عاقيإف،اماعونفلتخمرمألافامنيسلايفامأ.يحرسملاضرعلاءانبعم
نمديدعلايفيحرسملاضرعلانعفلتختهلريضحتلاةقيرطومليفلا
..رخالجرخمنمفلتختو..ليصافتلا
.امنيسلاوحرسملالمعنعلماشروصتوأةربخيدلتسيل-
:هتلأسمثةلمأتمةظحللهيلإترظن
؟يمالفأنمًايأتدهاشلهدصقأ،امنيسلايفينتيأرله-
لكف،اممليفيفاهدهاشدقهنأً◌اديجركذيالوهف،هئاتلامدآكبترا

نعاهلاصفنانعثدحتتتناكيتلاةروصملاةلجملاكلتوهاهبهركذيام
بحيالاميفهطرويدقائيشايعدماهيلعبذكينأأشيملاذل.اهقيدص

:لاقف،
،تاونسثالثنمرثكأذنممالفألاةعباتميلحتتمليفورظةقيقحلا-



رهشأةتسلبقينأركذأ.امنيسلاقاشعنميسفندعأينأنممغرلاب
.ةيناملألاتالجملاىدحإيفكلةروصتيأر
له..!!يرابخأويروصلقنتةيناملألاتالجملانأفرعأمل؟..حيحص-
؟ربخلاناكءيشيأنعركذت
.كقيدصنعكلاصفنالوحربخلاناك..ناك-
لك..معن..كلذريغرخآاربخلمآتنكينكل..كلذتعقوت..هوأ-
لكيفمهفونأاوّسدينأهركأينإ..كلذتلوانتدقةيبروألافحصلا
نعليصافتاوركذو..ةيقيقحريغءايشأينعاوبتكدقل..يتايحليصافت
رطختمل،انلاصفنانعةبيرغًابابسأاوركذو..ًالصأةدوجومنكتملانتقالع
..ةحيحصريغءايشأبىلدأقباسلايقيدصنأامك..ًالصأيلابىلع
ربخلاامنيبً،ادجةريبككتروصتناكدقل..بابسألاتناكاذامفرعأمل-
اماذهدقتعأ..كقيشعنعتلصفناكنأوهًادجةليلقرطسأنمفلأتي
..عسوتامنودهوبتك
:تلاقوصحفتبهيلإترظن
.ةيناملألاتالجملايفينعًاربختأرقدقكباذإو..ينفرعتالكتننظ-
؟اهيفينتيأرةظحللوأنمينتفرعأ
ثدحتينأهلناكامءيشيفهسفنطروهنأسحأو،هئاتلامدآكبترا
:هفقومريربتً◌الواحم،كابترإبلاقف،هب
تلخدامنيحىتحو..يلعًابيرغنكيملكهجونكل..كفرعأمل..ال-
يندواريناكامناكميفكتيأرينأبساسحإلانكل..كلهبتناملةروصقملا
ًاربختأرقينأتركذتف،كتيأرينأنمتنقيتكسفنتمدقامنيحو.ةوقب
.تالجملاىدحإيفكنع
نمدكأتلادوتاهنأكو،اهبيجيناكامنيحههجولمأتتجنسيلافيإتناك
هلعفتاملً◌اهبتنموهناك.ثيدحلايفهقدصنعةحمالمةءارقلالخ
تاظحللاكلتيفامهتلواطلصولدانلانكل،هكابترادادزاف،كلذعفاودو
.بارشلاو،ماعطلابالغشناف،

يتلاسوؤكلايفذيبنلانمائيشامهلبصواهمامأماعطلالدانلاعضو
.ىضمو.ذيبنلابرشلاصيصخاهلمح
:يهتلاق.امهيسأكاعفر
.كتحص..انفراعتسأكبرشنل-
هقوذتتاهنأىلإهبتناذإ،ذيبنلافانصأفرعتاهنأاحضاوناك.ابرشو
اهسأكألموةنينقلاذخأفلوألااهسأكتهنأةعرسبو،هبرشتيهوالعف



سقطنمٌ◌ءزجهلةبسنلابذيبنلاف،ءودهببرشيوهناكامنيب،ةيناث
:هلتلاقةأجف.يسنامور
.ذيبنلاريغائيشبرشتنأدوتتنكنإكلأسأملينأل،رذتعأانأ-
نيسأكوأاسأكبرشأ..ًالعفذيبنلابحأانا..ةلكشمنمكانهتسيل-
.انايحأةباتكلادنع
نعو،مهبحينيذلانيفلؤملانعو،هتاباتكنعهتلأسكلتامهتسلجءانثأ
ائيشو.مهلأرقينيذلازيلكنإلاباّ◌تكلانعو،يزيلكنالابدألابهتفرعم
،ىرخأةنينقبيتأينأبلدانللتراشأ،ىلوألاةنينقلاءاهتنالبقو،ائيشف
هعضووهتجوزنع،ةيصخشلاهتايحنعهلأستتأدبةيناثلاةنينقلاعمو
صخياميفالإ،ءيشلكنعزجوموفثكملكشباهباجأ.ايناملأيف
.هليصافتضعبيفبهسأدقف،هتجوزنعهثيدح
جوزكهسفنرهظيو،اهبذعيوهسفننيهينأيفةضماغةبغرهيدلتناك
،اهلجأنماهبىحضيتلاتارسملاوحارفألالكيصحيناك.عودخم
ةايحلااهلرفوينألجأنماهقفنأيتلالاومألاو،اهدبكتيتلاقاشملاو
اهنوكةلأسملمحتوهفيكولب،كلذلكردقتمليهامنيب،ةميركلا

هتبغرباهرعشيملوكلذبرثأتيملو،هجاوزتاونسلاوطهلبجنتمل
.كلذهفقوممرتحتملاهنأالإ،ً◌ابأنوكينأيفةيزيرغلا
نتافلااههجوحمالمنأنممغرلاب،فطاعتبهيلإرظنتجنسيلافيإتناك
اهنأً◌احضاوناكامك،ىرخأءايشأيفريكفتلابلاغشنإلاىلعلدتتناك
رعشتتناك.هعطاقمنودهتجوزبهتقالعنعاهليوريوهوهلعمتست
وهاذهنأبساسحإاهيدلناكهسفنتقولايفاهنكل،هعمفطاعتلاب
اهيدلنأديكأتلابذإ،هتجوزىدلرخآلاهجولا،ةصقلانمدحاوهجو
:مزاحلكشبنكل،يناسنإفطاعتبهتلأسف.هتلعفاملً◌ابابسأ
لجرعمةقالعميقتلاهتعفد،تنأاهفرعتالعفاودوبابسأكانهامبرل-
..رخآ
هنكل،هرهظيمليفخبضغبسحأف،هتجوزةلعفريربتةلواحمبءىجوف
:لاق
ناسنإلاىلعًادجبعصلانملبً.اهلإُتسلولجرةياهنلايفانأ..امبر-
انأينكل،فرصتلااذهءاروامًائيشكانهنأدكؤملانم.ً.اهلإنوكينأ

يتلابابسألاللحأنأاهنعيلاصفناتلتيتلاةرتفلالالختلواحايصخش
لجركيتقالعف.ً.اعنقمًاببسدجأمل..ينانبللايراجعمةقالعةماقإلاهتعفد
مل.ً.اندمتموًايراضحًالماعتناكاهعميلماعت..ةديجتناكةأرماكاهعم



،اننيبيفاقثلاقرافلاببسباريثكلصاوتنملاننأامبر..ءيشيأنماهمرحأ
شاقنلاوثيدحلاولصاوتلانكمملانمنكيملكلذل،ةيوناثةجيرخيهف
..ةفاقثلاوركفلارومأيفاهعم
:فطلبةججاحمهيلعتدر
سيلةياهنلايفهنكل،ةقالعيأيفمهميركفلابراقتلانإحيحص-

..ساسألاوهبحلا.اهبعتمتلاوأةقالعلاكلتبرارمتسإلايفمساحلاوه
يذلاوهيقيقحلابحلا..ةايحلاقفدانحنمينأنكميهدحوبحلا
اننأبحلاعمانتلكشمامبر.ةيمويلاانتايحيفعيضولامأسلانمانصلخي
ىوسنكيملاذهنأفشتكنًاقحالاننكل،امًاصخشبحناننأدقتعن

اهصيخشتيفانأطخأىرخأرعاشمامنإو.ً.ابحنكيملو،سفنللعادخ
،بحلادوجوبناميإلامدعىلإناسنإلاعفدياماذهو.ً.ابحاهانيمسف..ةقدب
..تابيخلاهذهلكنممغرلابدوجومهنكل
يفاهددرتو،اهظفحتاهنعحازأو،ائفداهحنمدقذيبنلانأىلإمدآهبتنا
،ناعملتاهانيعتناك.رومألاهذهلثميفهعمرحلاثيدحلاولماعتلا

ةوشنيفىلجتياضيأوهناك.بحلانعاهثيدحءانثأادروتدقاهادخو
(ةريهشلاهتحوليفراونيرءاسنىدحإاهنأكوهمامأتدبف،ةعئارلاذيبنلا
.)جوللا
صوصنيفلمجكتدرويتلا،ةيفسلفلاتارظنلانمً◌اجيزماهثيدحناك
دسجلاوحورلابراجتو،ةايحلاةمكحنمو،ةمهموةريهشةيحرسم
فارتعإلالالخنماهطابحإواهتبيخىلعراصتنإلالواحتتناك.ةفصاعلا
ةبيخلاروعشببوحصملاىضرلابرعشيوهناكامنيب،بحلاةمظعب
كشيهدبعتوهتالصءانثأهنكلدبعتيويلصيناسنإلثمتناك.مالستسالاو
.اهاودجبنمؤيالهنكلةليضفلانعثدحتيو،هلعفيامىودجيف
ترمتسااملكو.ً◌ايحرسمً◌اصنولتتوً◌اروديدؤتاهنأكوثدحتتتناك
اهثيدحنممغرلاب،اهنأيففعاضتيهساسحأناكبحلانعثيدحلاب
ةفرعمىلعةرداقريغ،ةدراب،ةطبحم،ةنيزحةأرمااهنأالإ،بحلانع
برهتاهنأوأ،اهتاذىلعةعقوقتمةأرمااهنأوأ،هجعاولوقشعلاةاناعم
.اهنم
ىلعاهتدسجيتلاتايصخشلاو،اهلاطبأرعاشمشيعتاهنأكواهاريناك
ايقيقحً◌الجرفرعتمليهامبر،ركف.امنيسلايفوحرسملاةبشخ
؟اهتاذىلععقوقتتالواهسفنهحنمتثيحب،نامألاباهرعشينأعيطتسي
يعقاولاملاعلايفاهنزاوتديعيثيحبيقيقحلحفاهكنيملةأرمااهنإامبر



اهتداعإواهكينةمهمعقتهيلعله:هسفنً◌الئاسهقامعأيفمستباو،
؟ناركسوهله،هليرجييذلاام؟فيكنكل؟اهباوصىلإ
عيطتسينلهنأو،ً◌العفركسدقنوكينأنمفوخلابسحأةأجف
،كانهوأانهةرعادتاحطشهنمتلفتسامبرو،هتغلوهتافرصتبمكحتلا
هلراشأىتحلدانلاحملنأامو.امةقيرطبةسلجلايهنينأهيلعنذإ

لبقو.امهيلإءاجيذلالدانلاةهجىلإيهتتفتلا.باسحلابيتأييك
دقيهتناك،هدوقناهيفيتلاهتظفحمجرخيلهبيجىلإهديدمينأ
:ةدومبهلةلئاق،ةلواطلاىلعاهتعضووةيملاعلاةيفرصملااهتقاطبتجرخأ
..ءاجرعفدأينعدف..ةدئاملاىلإكتوعديتلاانأ-
..نكميال..فيكنكل-
:ةلئاقةحماستمةماستبااههجوىلعوقيقرلؤاستبهيلإترظن
؟..نكميالاذامل-
..نكميال..ةطاسبب-
..كتوعديتلاانأةطاسببنأل..نكمي..ىلب-
ةروتافلاىطعأو،امهتلواطدنعهناكميفوهوةروتافلادعأدقلدانلاناك
.لدانلافرصنا.ةيفرصملاةقاطبلاهتطعأف،غلبملانمدكأتتواهارتيكاهل
باسحلاعطقتسييكلدانلاراظتنإباناكامهنكل،مايقللدعتستيهتذخأ
امتبصفةغرافريغةيناثلاةنينقلاتناكو.عفدلالصووةقاطبلابيتأيو
:ةحرمةيحرسمةقيرطبةلئاقنيسأكلاتعفرو،امهيساكيفذيبننمىقبت
بخنبرشنل..لاجرلاوءاسنلانمبحلايفنيطبحملابخنبرشنل-

بخن..تانايخلامامأموزهملاانئاقنبخنبرشنل..ةعجوملاةيناسنإلاانتابيخ
.توملانوفاخيةطاسببمهنألةايحلاةرداغمىلعنوؤرجيالنيذلا
...ةعئارلاةديسلااهتيأتنأكبخن-
نيتئيلمنينيعبناوثلهيلإترظن.هلاقامبتئجوفاهنأكوةظحللتفقوت
كلتيفةنماكلاتابغرلاوسيساحألاةفاثكلوهتربنقدصلنافرعلاوركشلاب
هتبرشواهسأكتعفر.ليثمتلايفاهتبرجتمكحبكلذْ◌تكردأدقل.ةربنلا

،سأكلاتهنأامنيحاهنأىتح،ةدحاوةعفدبو،هيفةرطقةرخآىتح
ةقشاعاهنأكوتدب،رخآناكميفاهنأكوهلتدباههجونعاهتعفرو
.ةنيزح
،هلاهتطعأوتارالودةسمختجرخأف،عفدلاةقرووةقاطبلابلدانلاءاج
دسجلاةيخرتسمتناك.امهتروصقمىلإاهجتاوءودهباماق.ةوافحباهركشف
رثكأً◌اذيبنتبرشاهنألامبر،اهنمً◌ءاخرتسالقأوهناكو،باصعألاو



وأ،هدسجباهدسجكتحينأيفجرحتتالتناك.وهركفاذكه،هنم
امهيلعيتلاراطقلاتابرعليطسولارمملايفامهرورمءانثأاسمالتي
.اهزايتجا
تالداعملايرجيهئاتلامدآلقعناكتابرعلالالخامهرورمءانثأ
ةعئارلاةديسلاهذهىلعنميهييكلبسلالضفأنعثحبيو،تالامتحإلاو
،يئانثتسإلااهئاكذو،زيمتملااهلامجو،ةيملاعلااهترهشمغربيتلاةناسنإلا،
قبطنييتلاةناسنإلااهنإلب،ةسئايو،ةبئاخ،ةروجهم،ةديحويهف
اهيدليتلاتازيمملاهذهلكف،نامرحلاىلإيدؤتيتلاةرفولاأدبماهيلع
هذهمامأزجعلابسحيمهنملكنأل،اهنعداعتبإلاىلإنيرخآلاعفدت
نوكتنأودبالاهنأبركفيف،ةقانألاوةرهشلاوءاكذلاولامجلانمةرفولا

،اهنعنودعتبياذل،املجرعمةدكؤمةقالعىلعاهنأوأ،ةزوجحم
يهلهنكل.اهنزاوتاهدقفييداعريغً◌الجررظتنتةديحويهامنيب
..كلذكاهنإ..ال.؟اهنعهماهوأالإسيلاذهلكنأوأكلذكً◌العف
اذإو،اهنمرثكأبارتقإلاببرجأل:هسفنللاقو،هسفنعمركفاذكه
.ذيبنلاريثأتبةظوفحميتجحفكلذسكعرمألاحضتا
نيبلصفتيتلاةحسفلايفو.ةيئوضةعرسبلمعيهئاتلامدآلقعناك
نأالإدجتملو،تابثلامدعبيهتسحأامهتبرعواهازواجتيتلاةبرعلا
ةضمغمناوثلتلظ.هردصىلإةقرباهايإانضاحاهكسمف،هبثبشتت
نمةقوجنممغرلاب،لعفيملهنأالإ،اهلبقينأرظتنتاهنأكونينيعلا
لبقمدآاياهلبق:اهلبقينأتمصبهيفخرصتتناكةيلخادلاتاوصألا
.كلذلماتدادعتساىلعيهو،ةيبهذلاكتصرفاهنإ..اهلبق..ناوألاتاوف
:فلخلانمهللوقيةيناملألاباتوصعمساهليبقتبمهيتلاةظحللايفو
؟حمستله-
سحأف.ةريبكةبيقحهفلخً◌اراجرمينأدوينيسمخلايفلجركانهناك
نكتملاهنكل،ةبيخلابيهتسحأامنيب،دبألاىلإتتافدقةصرفلانأ
براقيً◌اتقوكانهنأبهسفنيزعيناككلذنممغرلابو.هلثمةطبحم
لالخاهعمهرمأمسحينأهيلعو،خنويمىلإراطقلالوصوىتحةعاسلا

ائجوفىتحاهلبابلاحتفو،امهتروصقمىلإالصونأامنكل.كلذ
اناك،نسلايفناريبكةأرماولجر،ةروصقملايفنيرخآنيصخشدوجوب
يفامهيدعقمنأودبيو،معطملايفامهدوجوءانثأراطقلاادعصدق
نارخآلاناك.امهيناكميفاسلج.طابحإلابامهالكسحأ.اضيأةروصقملا
يذلانسملالجرلابنؤتزوجعلاةأرملاتناكو،ةيلئاعنوؤشيفناثدحتي



تلغتسادقامهتنبانأيفببسلاوههنأبدكؤتو،اهجوزهنأادبامك
النآلاو،اهجوزلكنبلانمضرقلاذخألاهلفكتينأىلإهتعفدواهلهبح
.كلذبوهموقينأهيلعف،هناعفدي

ضعبلدابتتتناكاهنأالإ،امثيدحنمائيشمهفتجنسيلافيإنكتمل
وهذخأ.امهدوجولاهتبيخنعةربعماههجولالخنمةطيسبلاتاراشإلا
،هحفصتتلاهباتكتذخأيهامنيب،ً◌احفصتم)ثلاثلادراشتير(باتك
اذل،ةءارقلادوتنكتمل.)غنرذوتاعفترم(ةياوروهباتكلاىلإهبتناف
:حضاولوضفبهتلأسواهدينمباتكلاتقلأ
ىلعيطيطختلامسرلايلوضفراثأدقل؟هأرقتيذلاباتكلااذهام-
..هفالغ
ثلاثلادراشتير-
!!..ريبسكشبعلومتنأ؟ثلاثلادراشتير..واو-
..يكسفيوتسدو..لادنتسو..ريبسكش..معن-
يفةيلاكشإلاتايحرسملانماهنإ؟..ثلاثلادراشتيرمهفتفيك..واو-
..اهبحاصبسيلهنأىرينمكانه..ةيعادبإلاريبسكشةريسم
دراشتيرنكل..كوكشلاوةيلاكشإلاهذهنعريثكلاتأرق..كلذفرعأ-
نمصنهنإ..هيفحضاوريبسكشبولسأف..زايتمإبيريبسكشصنثلاثلا
..ةيديجارتلاصوصنلامظعأ
هتايحرسمنمامنإو!.ً.ايديجارتًاصندُعيالثلاثلادراشتيرنكل-
..ةيخيراتلا
ةدقعمةيصخشثلاثلادراشتيرةيصخشنكل..ةيلكشلاةيحانلانماذه-
..ةبيرغةيصخش..روصعلالكيفروتاتكدللجذومنأهنإ..ةيئانثتساو
..امبر-
موهفمقفوايديجارتكفنصتالاضيأثبكامةيحرسمنأدقتعأانأ-
..وطسرأ
هتفاقثبزواجتيامبر،قيمعصخشمامأاهنأْ◌تسحأ،هثيدحلتهبتنا

مهسفنأنودقتعينمماكريمأوندنليفمهتفرعنممريثكلاهتارظنقمعو
ريبسكشبركفيفيكفرعتنأيفلوضفاهيدلدلوت..ريبسكشبنيصصختم
يفجرخملارظنةهجوفرعتو،ثبكاميديللارودتلثماهنأواميسال،
:هتلأساذل..صنلاكلذليلحت
..كلذكاهنوفنصيداقنلانكل-
نأدقتعأينكل..ريبسكشيسآمنمدُعتةيبرعلاةغللايفىتح..امبر-



يسآميف..ىرخألاةيواسأملاريبسكشتايصخشنعفلتختثبكامةيصخش
وهتلماه..مهسفنأبمهرئاصمنودوقيلاطبألانأدجنىرخألاريبسكش
كلملا،ةنومدزيدقنخررقيذلاوهليطع.نوكأالوأنوكأ:ررقيذلا
لتقررقيملثبكامنأديب،هتانبنيبهتكلممعيزوتررقيذلاوهريل
ىضمف..هقيرطهلنمسرنهلباقيتاللاثالثلاتارحاسلاامنإونكندكلملا

نليديجارتلالطبلاو..لتاق..مرجمثبكامنكل.ً.افلسهلموسرمقيرطيف
..ريهطتلاةلاحانيدلقلخييذلاوههتوموهطوقسنإلبً،امرجمنوكي
..امرجمراصيذلالطبلاوهثبكام
؟..ثلاثلادراشتيرو-
اميسال..ملاعلايفروتاتكديأكً؟الطبراصيذلامرجملاوهثلاثلادراشتير-

ديحولاقيرطلاوهباصتغالاومدلاولتقلاثيح..ةنيكسملااننادلبيف
.ةطلسلاىلإلوصولل
..ةعتممرظنهجو-
نعثدحتيناكامنيحهحمالمىلعسكعنادقموتكمبضغةمثناك
.ريكفتلايفهدورشوهمهجتيفركفتو،هلمأتتيهتناك.ثلاثلادراشتير
ةرظنىقلأهنأىلإتهبتنا.راكفأنمسأرلااذهيفرودييذلاام
هنأتسحأ.ةروصقملاامهناكراشينيذلانيزوجعلانيبكارلاوحنةرئاح
،امهدوجولً◌ايعيبطرمألاتدجواهنأنممغرلابو،امهدوجونمقياضتم
اهنأالإ،هلناهجوتيامناكمىلإالصييكً◌الاماعفدنيبكارامهرابتعإب
هنأو،ةزيمتمةناكمباهصخيهنأينعياذهنأل،حرفلانمءيشبتسحأ
اهنأكوهايإةلمأتمتاظحللهيلإترظن.اهعمهدرفمبناكهنأولدو
:ئجافملكشبهتلأسف،ائيشاهسفنعمررقتتناك
؟خنويميفنكستسنيأ-
امقدنفيف.يردأال-
؟افلستزجحله-
..خنويميفةريثكقدانفلا..ال-
؟تنأو-
..طبضلابهناونعفرعأال..خنويمليتيفوصيفنوكأستفرعامكانأ-
ةطحملاىلإنايتأيسو،يلازجحدقجاتنإلاةكرشوةينويزفلتلاةطحملا

..تلقامكىقبتسًامويمك..يلابقتسإل
..مايأةثالثلىقبأس-
..انهكدوجومايألالخلصاوتننأىنمتأنكل..مايأةعبرألةيقابانأ-



يذلاقدنفلامقرو،نكستنيأينربخأو،يبلصتارقتستاملاح،كوجرأ
.ةيناثكارأنأيندعسي..هنكست
دوتاهنأينعياذهنأذإ،اهمالكنمةيسفنةحاربهئاتلامدآسحأ
لجرلاناك.اهعمراطقسيلجدرجمدعيملوهو،ً◌اقحهعملصاوتلا
بكوكنمامهنأكو،لوضفوةشهدب،امهيلإنارظنيزوجعلاةأرملاونسملا
لوصوبرقبيلخادلاعايذملاتوصنلعأىتحليوطتقورميمل.رخآ
.خنويميفةيسيئرلاةطحملاىلإراطقلا
ناكامنيب،ةديحولاامهتبيقحعماجرخوزوجعلاةأرملاونسملالجرلاضهن
يهتماق.ةسيئرلاةطحملاىلإاهجتمةنيدملايحاوضىلإلخددقراطقلا

هدحووهيقب.ةروصقملانمتجرخوةيوديلاةيدلجلااهتبيقحاهعمو
مث،هتبيقحبيجيفهبتكعضو،هفطعمذخأوهتبيقحلزنأ.تاظحلل
تهبتنا.لماكلكشباهسفنتنيزدقوتداع.اضيأاهتبيقحلزنأفهبتنا
اهتبيقحيفاهباتكتعضو.هتركشوهيلاتفتلاف،اهتبيقحلزنأهنأىلإ
.اجرخ.هفطعموهذخأ.ةيوديلا

ةتفاللمحتةباشءارقشةاتفهعموميسولجركانهناكةطحملاةعاقيف
.ةريبكفورحبجنسيلافيإمساوةينويزفلتلاةطحملاوةكرشلاراعشاهيلع
مئالعتمسترا.اهلبقتسيسنمفرعتنكتملاهنكلاهنافرعياناك
اهدحواهنارظتنياناكدقف،هئاتلامدآةبحصباهايأرامنيحبارغتسالا

اهيلإهئاتلامدآتفتلاىتحامهيلإالصونأام.اهقفاريلجرعمسيلو
:لوقيوهواعدوم
..اضيأيلناكمنعثحبأنأنآلايلعو،تنأتلصودقل-
:اهتربنيفةلماجمللرثأال،قدصوةرارحب،ةلئاقهيلإتتفتلا
؟انقفتا..ينربختىتحرقتستولصتنأام..تقوعرسأبكتملاكمرظتنأس-
انقفتا-

رخآلالجرلاذخأامنيب،ةيقيقحةقادصرعاشماهينيعيفوةرارحبهتحفاص
.ةيزكرملاةطحملاةعاقيفهدحووهيقب.اوضمواهتبيقح
يفةيحيرألاهذهلثمبةروهشمةلثممموقتنأنكميأ:يدادــغبلامدآ
قبطننأنكمياذامل؟الَ◌مِ◌ل؟يقرشلجرعمةقادصةقالعةماقإ
ابوروأيفبناجأللءادعلاتالاحطقسنوأ؟نامرحلاىلإدوقتةرفولاأدبم
انأ.نيناسنإنيبعمجفقومىلعو،ةقيقروةليمجةيناسنإةقالعىلع
ثالثمموتامجننعتأرقدقل.تاقالعلاهذهلثمفرعأايصخش
دعبتسنَ◌مِ◌لف،ةيصخشلانهتارايسيقئاسوأنهسارحعمنهتاقالعو



.؟ةقالعلاهذهلثممايق
ىلعاهطقسإل،بتاكلا،يدادغبلامدآانأ،ةيقرشلايتيلقعينعفدتاذامل
دنعاهليبقتيفددرتيهتلعجاذاملمث؟ابوروأيفشيعييذلاهئاتلامدآ
؟نيتيبرعلانيبةلصافلاةقطنملا

ةجيتنيهله؟ةبغرلارهوجوهام؟انكولسدوقياميهةبغرلاله
زاهجلايلاتلابو،دسجلالخادةيوايميكتالعافتببستةيجراختارثؤمل
وهاذهاقحأ؟رخآلاوحنعافدنالكشيفقلطنتليسفنلاويبصعلا

؟ةيواهلاوحناهفنأنمةيرشبلادوقتيتلايهواهرهوج
***
افيإيهاهنأكوترعشلصفلااذهةءارقنمدهازلاءاوحتهتناامنيح
مدآناكممورحملامدآاهبيبحناكول،النكل.مورحملامدآوهوجنسيل
.ةأرجلكباهدسجماحتقإيفوهردابيملأ؟اذكهفرصتاملهئاتلا

ةبغرلا..ةبغرلارهوجنعلؤاستلاوريكفتللاهتعفديدادغبلامدآةظحالم
ةدكأتماهنإ.ةيسنجةقالعاميقينأبتاكلالجأاذامل؟ديدحتلابةيسنجلا
.ً◌اقحالثدحيسكلذنأب
امهرعاشمروطتعبتتيفلاطأهنألفلؤملانميفخجاعزناةمثناك
هذهلامجنمةدكأتميه.بحلافقوميفامهعضيملو،امهتابغرو
ةقالعلاهذهلثمةيعقاونعبتاكلامدآلأستيىرُ◌تاياذامل..ةقالعلا
مايأفورظيفمورحملامدآاهبيبحعماهتقالعأشنتملأ..اهمايقةعرسوأ
نأاهيلعاذل،روطتتسةقالعلاهذهنأبةدكأتميه؟طقفةدودعم
تقولانأنممغرلابو.مونللدلختساهدعب.مداقلالصفلاةءارقلصاوت
اّ◌معةثحاب،ةطوطخملانمديدجلصفةءارقتررقاهنأالإارخأتمناك
.اهدسجيفيرسياميتلاةيفخلاةبغرلايوري
نايسنلاىلإنينحلا

نآلاهنهذيفاملك،هجوتلاهيلعنيأىلإفرعيهئاتلامدآنكيمل
تارظنبعبات.نيلبقملانيمويللهيفةماقإللناكمإلاردقصيخرقدنفداجيإ
ائيشدقفياهباهذبهنأبسحأ.اهيلبقتسمعمجنسيلافيإباهذةرسكنم
يهتناك.ايناملأيفسئابلائجاللاكلذةيناثداعهنأبسحأو،ً◌ايلاغ
ةقثلاهلتداعأناكملاونامزلاقطنمجراخةضرتفمةداعسهيلإةبسنلاب
.ةيناثاهاريسهنأبهسفنىساو.فقثموناسنإكهتميقب
.ةلبقملاهتوطخىلعهدعاسينأنكميءيشيأنعً◌اثحابهلوحتفتلا
تناك.ةأرماولجر،نافظومهيفةعاقلاطسوتيتامالعتسإللً◌ابتكمىأر



عمةلغشنمتناكو،يورقلالامجلانمةحسماهيلعءارقشةينيعبرأةأرملا
يبصعادبيذلانيدبلالجرلاعمثدحتينأىلإرطضاف،نيرفاسملادحأ
هيلإرظنيفظوملااذهنأسحأةملكيأبهمفحتفينألبقو،جازملا
هئاتلامدآدارأف،يبنجأهنأهحمالمنمفرعهنألامبر،موتكمطخسب
،ناكملايفقدنفبرقأنعةيزيلكنإلابلأسففقوملااذهلثمبنجتينأ
ً◌ادهاجلواح،داحتوصبلاقو،حضاورربمامنودضفتنالجرلانأالإ
:خارصىلإلوحتيالأ
يفنحن..ةيناملألاب..ةيزلكنإللال..ةيناملألابينثدح..ةيناملألاب..ةيناملألاب-
..ايناملأ
بصعتنععمسيهنأحيحص،يناملألافظوملالعفدربهئاتلامدآئجوف
صخشىلإرمألالصينكيملهنأالإةيناملألاريابةعطاقميفانهضعبلا

نأديب،تامولعملاىلإمهتاجاحةيبلتومهداشرإوءابرغلاةدعاسمهتمهم
هللاقف،بصعتملايموقلانئاكلااذهةسكاشميفهتحاتجاةيوقةبغر
:حضاوبينأتوةدحاهيفةربنبةيزيلكنإلاب
ةلودةمصاعيف،ةيملاعةطحمهذه..ةيزيلكنإلافرعتنأكبضرتفي-
نمو..ةديدعتاغلاوفرعينأانهنيلماعلابضرتفيو..ابوروأطسوةمهم
.ةيملاعةغللقألاىلعاهنإ..ةيزيلكنإلااهزربأ
،ً◌ائيشلقيملو،ريثكلاةهالبلاوقنحلانماهيفةرظنهيلإفظوملارظن
هلتلاقو،رذتعتاهنأكوهيلإءارقشلاةينيعبرألاةأرملاتهجوتامنيب
:ةديجةيزيلكنإب
؟..ديسلااهيأكدعاسأنأيننكمياذامب-
لبقضفتناهنكل،هلاسأنأتدرأدقل..ةيزيلكنإلاناملكتتامتنأنذإ-
..لأسأنأ
نأيلفيك..ينلأستنأكنكمي..ريضال..هنعًالدبرذتعأانأ-
؟..كدعاسأ
..انهنمبيرققدنفيأنعلأسأنأتدرأ-
يهو..خنويميفةيسيئرلاةطحملاطيحملوحقدانفةدعانهدجوت-
.اهموجنددعيفةفلتخم
..موجنعبرأنعلقيآلألضفأ-
:انهتلاقو،اهمامأً◌اباتكتحفصتً◌ادهجلذبتنأنودو
غنيكقدنفكلذكو،موجنسمخقدنفوهو،خنويملتيفوصدجويانه-

قدنف،انهنمدعبىلعسيل،اضيأانهو،موجنثالثوهورتنسليتوه



نايلمسكميفعقييكسنيبنكقدانفةلسلسنموهوةعبرألالوصفلا
..كانهو..هسارتش
اهعطاقف،جنسيلافيإهيفنكستسيذلاقدنفلامساتركذاهنأىلإهبتنا
:ً◌الئاق
؟ةطحملاىلإبرقألاوهاهنميأ-
موجنلاقدنفكلذكو،خنويمليتيفوصسمخلاموجنلاقدنفوهبرقألا-
..رتنسليتوهغنيكثالثلا
..ًءاجرخنويمليتيفوص..ءاجرلوألاقدنفلاناونعيليبتكا-
هئاطعإبمهتامنيبو.قدنفلاناونعتبتكواهمامأةريغصةقروةأرملاتذخأ
:اهللاق،ةقرولا
..لوألاقدنفلايفناكمدجأالامبرفرخآلاقدنفلامسايليبتكا-
فظوملاناك.ناونعلاهلتبتكامنإو،ائيشلقتمل،ناوثلهيلإترظن
.رخآيناملأرفاسمعمالغشنمناكهنكل،ابضاغرخآلا
ةفرعمديريهنإاهللقيملاذامل.هفرصتنملجخلابهئاتلامدآسحأ
؟سمخلاموجنلاقدنفيفميقيسهنأبرهاظتاذاملو؟ةرشابمقدانفلاصخرأ
.اذههفرصتنملجخلابرعش؟همزالتيقرشلالجرلادقعىقبتأ
،هسارتشسراميفعقيهنأفرعف،صيخرلاقدنفلاناونعهئاتلامدآأرق
ناكرباعلوألأسىتحماعلاعراشلاىلإةطحملاةيانبنمجرخنأامو
هسارتشسرامعراشيفهنأبهلراشأف،قدنفلاناونعنعهمامأنمرمي
ىشم.عراشلاهاجتاىلإراشأو،ةطحملانمقئاقدةدعبمىلععقييذلا

ةريبكءارفصةيئوضةتفالأرقيشملانمةعاسعبردعبو.هوحناهجتم
.ةرشابمهيلإلخدف،قدنفلامسالمحت
بتاكمعماكرتشمناكيضرألاقباطلا.هعقوميفً◌ابيرغقدنفلاناك
ىلإدوقيريبكدعصملالخنمىوس،قدنفلابهلةقالعالو،ىرخأ
ىرخألاقدنفلاقباوطىلإو،لوألاقباطلايفعقتيذلاتامالعتسالابتكم
قباطلاىلإدعص.هرظتنيهنأكوً◌احوتفمهبابناكيذلادعصملالخد.
بتكمناكدعصملانمجرخنيحو.تامالعتسإلابتكمثيحلوألا
معطملامساىرسيلاةهجلابابىلعأرقامنيب،هنيمينعتامالعتسالا

.ماعطلاةعاقو
ةمدخلابموقت،ً◌اليلقءالتمإلاىلإليمتءارقشةيناملأةاتفتناكبتكملايف
،باجيإلابهتباجأف،نيتليللةفرغدوجوةيناكمانعاهلأسو،اهنممدقت.

،ً◌الوقعمهدجوً◌امقرهلتركذفةدحاولاةليللتيبملاةفلكنعاهلأس



ةرامتساألمو،هرفسزاوجاهاطعأف،هلةيمسرةقيثووأةيوهةيأتبلط
ةينورتكلأةقاطبهتطعأو،زاوجللةروصتخسنتسا.هلاهتمدقدقتناك
يناثلاقباطلايفتناكيتلاهتفرغبابلورمملابابلحاتفمكمدختست
هنأبهتباجأف،روطفلاو،ماعطلاديعاومنعاهلأس.223مقرلالمحتو
نوكيداكييذلامعطملاىلإلزنيوأهتفرغىلإماعطلابلطينأعيطتسي
.ً◌ءاسمةعساتلاىتحاحوتفم
.يناثلاقباطلاىلإاهجوتم،هفلخهتبيقحً◌اراجةيناثدعصملاىلإهجوت

ةهجلاراتخينأهيلعذإ،ةريحيفهسفندجودعصملانمجرخنيح
ءالزنلالدتةحضاوماقرأكانهنكتملو،اهماقرأاهنمضهتفرغعقتيتلا

ةفرغلامقربابلاجاجزءارونمأرقو،نيميلاوحنهجوت..كلذىلع
دجوامك،ةهجلاهذهيفعقتهتفرغنأفرعفبابلاةهجاومبعقتيتلا
يفةينورتكلألاةقاطبلارارمإبرمملاىلإلخدملابابحتفينأهيلعنأب

،ً◌ادجقيضرمميفهسفندجو.بابلاحتف.بابلالخادبصنزاهج
لسلستً◌اعبتتمراسيلاةهجىلإهجوت.ً◌ادجنيدبصخشلىتحعسيال
اراسيفطعنااذإالإ،هتفرغىلإلصيالويهتنيرمملانأدجوف،ماقرألا

دجوتثيح،انيميفطعنيمث،رتملايلاوحهلوطرخآقيضرمميفً◌
.223مقرلالمحتاهنمةدحاو.ناتفرغ
ةفرغلاحيباصملعشأ.هيدليتلاةينورتكلألاةقاطبلابهتفرغبابحتف
ىقلأ.طيسبثاثأاهيف،ً◌ايبسنةريغصةفرغيفهسفندجو.ةرشابم
نويزفلتاهيلعةلواطويسركىلعيوتحتةفرغلاتناك.ضرألاىلعهتبيقح
رغصأرخآوةريبلاينانقلحاتفمو،ةغرافلاسوؤكلاضعباهيفةينيصو،
تاظحالمقاروأهبناجبونوفيلتزاهجهسأرنمبرقلابو،يسبيبلاينانقل
برقلابمامحلاةفرغ.ةعباسلاىلإريشتةيطئاحةعاسرادجلاىلع.ملقو
ضوح.ً◌افيظنهدجوفمامحلالخدورونلارزىلعطغض.ريرسلانم
نكلوينابضوح.رادجلاىلعهطسوتتةريبكةآرمو،ً◌اليلقئطاوليسغلا
تناك.ريرسلانمرخآلابناجلاىلإرظنومامحلانمجرخ.شودنودب

يفو،سبالملاقيلعتلةنازخاهلخاددجوفاهحتف.ةيبشخةباوبكانه
.يلحلاوةنيمثلاقاروألاولاومألاظفحلةنيزخكمدختسيقودنصاهلفسأ
دوقت،رفسلاةبيقحعضولةريغصةلواطهيفدجويريغصرمماهبناجىلإو
،هفطعمعزن.لوألاقباطلاحطسنمبناجىلعلطتةريغصةذفانل
.ضرألاىلعهامدقتيقبثيح،ريرسلاىلعهدسجفصتنمبىقلتساو
هتعاسىلإرظن.يوقرواجمبابقالغإتوصىلعهئاتلامدآقافأ



.هبتنينأنودةقيقدنيرشعترمتساةليوطةوفغيفطغهنأىلإهبتناف
حابصملارونلعشأ،رادتسإ.ً◌امامتثلثلاوةعباسلاىلإريشتةعاسلاتناك
.هسأردنع
ةفظومنماهذخأيتلاةقرولاجرخأ.جنسيلافيإبلصتينأيفركف
ليتيفوصقدنففتاهوناونعاهيفتنوديتلاوةطحملايفتامالعتسالا

باوجءاجف،قدنفلاةلادببلطوفتاهلاةعامسعفر.ليتوهخنويم
هنمبلطف،هيلإاهميدقتعيطتسييتلاةمدخلانعً◌الئاسةلادبلالماع
نرناوثدعب.جنسيلافيإةديسلابلطو،خنويمليتيفوصبلاصتإلا
:لصتملانعً◌الئاسجنسيلافيإتوصءاجو،رخآلابناجلاىلعفتاهلا
؟ًءاجرثدحتينم..جنسيلافيإ-
؟يننيركذتله.هئاتلامدآ..مدآانأ..انأ-
؟لصتتنيأنم؟كلاحفيك..مدآايهللايهآ-
ةباتكنيعيطتستله..هسارتشسرامعراشيفرتنسغنوكقدنفيفانأ-
؟..مقرلا
تلاقف،اهتفرغمقرنعاهلأس.هتفرغمقرو،قدنفلافتاهمقراهاطعأ
:هل
مقر.12هسارتشرياب-تسوبرياب-خنويمليتيفوص..كيدللجس-

333قدنفلايفيحانج
؟..ةليللاهذهةرحتنأله-
امنيح..اماعونلوطيسهنأودبي..لمعءاقلنآلايدل..مدآيردأال-
؟.ً.ارخأتمتقولاناكاذإكقياضيالأ..كبلصتأسيهتنأ
..ءودهبكلمعيهنأ..جارحإيأنودبوتقويأيفيلصتإ.ً.ادبأ..ال-
..كراظتنإبنوكأسو
..ءاقللاىلإ..نذإ..كلاركش.ً.انسح-
..ءاقللاىلإ-
.امهنيبثيدحنمراداملكعجرتسا.اهعضوميففتاهلاةعامسعضو
؟هعمةيمسرتناكاهنأمأ،هلةفهلتمتناكأ،اهتوصةربنللحيذخأ
؟رثكأهعمثيدحلالضفتتناكاهنأمأةملاكملاءاهنإبعارسإلايونتتناكأ
راكفأهبشتيتلاسفنلاعمتاعجارملاوراكفألاهذهنمهسفنعممستبا

لصحياملكنأحضتاولاذامنكل.مهسفنأعمنيقهارملاتاعجارمو
نكيملأ؟نامغريبافيإعمهللصحامبهيبشوهجنسيلافيإعمنآلاهل
بهذتملأ؟اهعمثدحتيو،اهعمسلجيملأ؟اضيأاهعمً◌ايعقاوءيشلك



هلزجحتملأ؟مهدنعهتلفكتو،ةنيدملاةيدلبيفبناجألاةرئادىلإهعم
اذهلكنممغرلاباهنكل؟هفطعمبيجيفنآلايهيتلارفسلاتاقاطب
اهبتكمىفتخالب؟هنهذيفالإةدوجومنكتملاهنأكوتفتخادق
دجيملو،هيفاهرازيذلااهتيبىفتخاو،هيفلمعتتناكيذلايحايسلا

؟اهتروصواهمسالمحيٍ◌ربقىوساهلرثأنم
نمدكأتينأهلفيك؟طبضلاباهلثمجنسيلافيإنوكتنأنكميالأ

ةظحللاكلتيف،اهربتعا،ةركفهنهذيفْ◌تقرب..ةأجف؟اهدوجوةقيقح
.طقنامغريبافيإسمليملهنأبركذتذإ،هلةبسنلابً◌اقراخً◌افاشتكإ،
نأً◌الواحم،اهتيبيفناكامنيحاهتفرغاهيلعلخديتلاةديحولاةرملا
هسفندجومث،ً◌ادجعطاسضيبأءوضبناكملاقرباهنيح،اهعمماني

.!!عضاوتملاهتيبيف
دقلف،جنسيلافيإبكتحاامكنامغريبافيإبكتحانأطقهللصحيمل
ةبرعزازتهادنعاهنضتحاو،هردصىلإاهمضو،راطقلايفاهبكسم
اضماغً◌انئاكتسيلاهنأينعياذهلكو،اهدسجةرارحبسحأو،راطقلا

كلذنممغرلابنكل،مدومحلنمةأرمايهامنإو،ً◌احوروأ،ً◌
ينعياذهفكلذلصحنأف،اهعجاضينأً◌اذإهيلعامبر.دكأتينأهيلع
امبرامهتقالعنكل!!حاورألااوعجاضينأرشبللنكميالذإ،ةيقيقحاهنأ

،نذإ،نيمويدعبرفاسيسهنأواميسال،ةعرسلاهذهبريرسلاىلإدوقتال
؟..اهنمدكأتينأهلفيك
عفر.هيلعفتاهلاسرجنرامنيحكلتهراكفأيفً◌ارحبمهئاتلامدآناك
نمدتمتءاشعلاةرتفنإهربختلتامالعتسإلاةفظومتوصءاجفةعامسلا
.كلذىلعاهركشف.ةعساتلاىلإةعباسلا

هسأريفتقثبناةبيرغةركفنأكوسحأىتحفتاهلاةعامسعضونأام
مامحلانمجرخ.ةآرملايفهسفنىلإرظن.مامحلالخد.ةرشابمضهن.

ملسلالزن.ةوقببابلااقلاغةفرغلانمً◌اجراخعرسأمثهفطعمسبلو
ً◌الجردجوف،تامالعتسإلابتكمىلإهجوت.لوألاقباطلاىلإً◌اعرسم
يفخنويمليتفوصقدنفىلإلوصولاةيفيكنعهلأسوةيحتلاىقلأ.كانه
كلذنأذإ،لوصولاةيفيكتامالعتسالافظومهلحرش.هسارتشرياب
.جرخوهركش.هيفمهيذلاعراشللً◌ايزاومنوكيداكيعراشلا

ليتيفوصقدنفهيفعقييذلاعراشلاةيادبىلإهئاتلامدآلصونأام
.ةنولملاحيباصملاوراونألاهئيضتيذلاريبكلاقدنفلاىنبمىأرىتحخنويم
الأ؟لعفينأهيلعاذام.قدنفلانمبرتقااملكهبلقناقفخبسحيناك



الأ؟اهنمةوعدولاصتإنوداهقدنفيفاهئجافينأهنمقوذةلقنوكي
راكفألاهذهتناك؟لمععامتجإيفيهامنيبنيرخآلامامأاهجرحي
ناكو،ةعرسبقفخيهبلقوةبوعصبسفنتيهنأسحأ.هسفنىلعطغضت
.قدنفلاةباوبىلإلصودق

نورشتنيهسارحوقدنفلاةاعسنمً◌اددعدجوبابلامامأراصامنيح
ً◌ازواجتمراسف،لخدينأىلإةأرجلاهتاوتمل.يجراخلابابلادنع
ً◌اعجارلفقوةلباقملاةهجلاىلإلقتناً◌ارتمنيرشعيلاوحدعبو،قدنفلا
.هقدنفىلإ
تاوطخلاذاختإيفاهددرتىلعهسفننعليهتدوعقيرطلاوطناك
ذإ،زجعلاوءابغلاونبجلاباهايإً◌اتعان،هسفنمتش.ةايحلايفةمساحلا
.ملاعلايفءاسنلالمجأنمةدحاوهدقفيساذههفوخو،هددرتنأ

ةيناثاهقدنفىلإةدوعلاررقو،ةأجففقوتهقدنفىلإقيرطلافصتنميف
دجوكاذهرارقنمناوثدعبهنكل،رمألافلكامهماهتيؤرللوخدلاو،
هتدعودقف،ءودهلاهيلعنأبهسفنلً◌ارربم،هذيفنتنعً◌ازجاعهسفن
نذإ.هلجأنمتءاجيذلامهملااهعامتجإنميهتنتامدنعهبلاصتإلاب
.عافدنإبفرصتيالورظتنينأهيلع
ةهجلايف،لوألاقباطلايفمعطملاىلإةرشابمهجوتهقدنفلصوامنيح
،معطملايفً◌ادحأدجيالنأعقوتينكيمل.تامالعتسإلابتكملةلباقملا
سلج.نيصخشلةريغصةلواطىلإهجوت.ةغرافتالواطلاعيمجتناكذإ

هبتناةأجف.ً◌ادحأدجيملفخبطملاةهجىلإرظن.نييسركلادحأىلع
،ريصقدوسأرعشتاذ،حمالملاةليمج،ةماقلاةلدتعمةأرمادوجوىلإ

اهقنعىلعرمحأً◌الاشدشت،لحاناههجو.نيليمجنيدهنبجترياهردص
يفدوويلوهيفترهتشاةينابسأةلثممهجوبهّ◌ركذ.ةليوطلا،ةقيقرلا
.ةريخألاتاونسلا
تبرتقا.ءادوسةرتسو،ضيبأً◌اصيمقودوسأً◌انولطنبيدترتةأرملاتناك
:ةيناملألابهتلأسوهنم
؟..ديسلااهيأكلمدقأنأيننكمياذام-
يذلادلبلاهسفنعمنمخينأ،تاظحليف،ً◌الواحملوضفباهيلإرظن

ةنكلبيشتاهتربننأامك،ةيناملأتسيلدكؤملانميهف،هنمتءاج
اهلاؤسىلعدرف،ةباجإلاهيلعناكو،اهددحينأعطتسيمل،ةيبنجأ
:ً◌الئاقلاؤسب
؟هومدقتيكمكيدلاذام-



:لأسمث،ةظحللتمص.ماعطلاةمئاقيفمهيدلاملكهلتركذ
؟منغمأريزنخموحليهمكدنعموحللاله-
؟لضفتامهيأ..نينثإلانمموحلانيدل-
.ةطلسعم..نيتقوفخمنيتضيبو..زينويامعمةيلقماطاطبديرأ..نذإ-
؟.ً.امحلديرتالأ-
..ال-
؟برشتنأدوتاذامو-
..يزاغلاريغءاملانمةنينق-
تلظاهنكل.اهديبريغصرتفديفهبلطامتنوددقمعطملاةلماعتناك
:اهلأسف،اهعمثدحتيلكلذوهلغتساف،تاظحللةفقاو
؟..معطملايفدحأدجويالامئاداذكهأ-
ةجردلانمقدنفاذهفرعتامكنكل..انهءالزنلاضعبناك..ال-
ةيسيئرلاةطحملابرقعقيقدنفلانأامك..ةدودحمانماعطةمئاقو..ةثلاثلا
..ةرثكبةرفوتمةعونتملامعاطملاوةنيدملازكرميفنحنينعياذهو،راطقلل
بلطيمهضعبنأكيهان،قدنفلاجراخنولكأيءالزنلامظعمنأفاذل
..هتفرغيفوهوماعطلا
لباقأملف،قدنفلايفديحولاليزنلاينأتننظينأل..حاضيإللاركش-
!..طقًادحأ
ناكامنيح،اههجونأنممغرلاب،ً◌ادجةفيطلةماستباهلتمستبا
،بهذتيكلترادتسا.نزحلانمةيداعريغةفاثكبيشيناك،هنمابيرق
:فطلبهتلأسو،هيلإتفتلاةأجفاهنكل
؟ملسمتنأله-
:باجأهنكل،اهلاؤسبئجوف
؟اذامل-
.محللاعوننعتلأسكنأل-
امنإو،ملسمريغوأملسمينألسيل،ريزنخلامحللكآالانأ..ال..هوأ-
..ًالاهسإيلببسيو..يتدعميذؤيهنأل،هبحأالينأل
.ةملسمينألهلكآالينكل..ريزنخلامحللكآالاضيأانأ-
:ةرشابماهلأسف،ءيجوف
؟تنأنيأنم-
..قارعلانم-
قفخيهبلقذخأ.همهادتةضقانتمسيساحأبسحأ،هسفنكلامتيمل



هسفنكسمأهنكل،هتارظنيفيفخقيربءاضأو،قحالتتهسافنأو،ةدشب
ةيبرعلاباهللاقاذل،ةرشابمهتيوهنعفشكينأأشيملو،ً◌ادج
:ً◌الئاسىحصفلا
؟تنأةيقارعلاندملايأنم-
..دادغبنم-
ثدحتيقينألالجرلااذهنوكينأعقوتتملذإ،ةكبترمكلذتلاق
،ةيبرعلابوةشهدنمتلاقف،ةيفخةيقارعةنكلبو،ىحصفلاةيبرعلا

:ةيقارعلاةجهللابو
؟ةيبرعلافرعتنيأنم-
..يقارعانأ-
؟لاؤسلااذهىلعينرذعأ..نيأنم-
دادغبنم-
..نآلاىمُستامكطساوةظفاحموأ..توكلانمانأ-
:ةرذتعمهلتلاقف،ماعطلابهِ◌تأتملاهنأىلإْ◌تهبتنا
رمألاكجعزيملاذإو..ءاشعلابكيتآسً،اعئاجكتكرتينألرذتعأ-

.كئاشعنميهتنتنادعبثدحتنس
..رورسلكب-

امنيحتحاترااهنأبساسحإهدوار.فلخلانماهلمأتترادتساامنيح
ةباجإدجينأعطتسيمل؟ساسحإلااذههدواراذامل..ً◌يقارعهنأتفرع
نأهنكميةفيطلةأرمااهنأهسفنعمركف.لاؤسلااذهىلعةرشابم
.جنسيلافيإهبلصتتنأنيحلثيدحلااهعمبذاجتي

تلاق،ةبيطةيهشهلتنمت.ةقرشمةماستبااههجوىلعوبلطامبهتءاج
.خبطملاقامعأيفةيفتخمتبهذو.ةيبرعلابكلذهل
ىأرفمعطملارادجىلعةقلعملاةعاسلاىلإرظن.هءاشعهئاتلامدآىهنأ
،معطملاةلماعمودقرظتنيقئاقدليقب.ً◌اعبرالإةعساتلاىلإريشتاهنأ
ىلعولبقتيهواهيلإهبتنا.ةنينقلايفءامنمىقبتامبرشبً◌الغشنم
هتلأسهتلواطىلإتلصوامنيح.هرودباهلمستباف،ةقيقرةماستبااههجو
،هتفرغنعهتلأس)معن(ـباهباجأف،هبجعأدقناكنإ،ءاشعلانع

،يناثلاقباطلايف223اهنأباهلركذف،اهيلعباسحلالجستيك
ةنينقلاوقعالملاونوحصلاتلمح.عقتنيأفرعتاهنأبهلةلئاقتمستباف
نأهتلأسبهذتنألبقاهنكل،خبطملاقامعأىلإاهبتبهذوةغرافلا
ياشلابوكلمحتيهوةيناثتءاج.قفاوف،ياشلانمً◌ابوكدويناك



ملهنألكبتراف،سولجلاباهلحمسيناكنأهتلأسو،همامأهتعضو.
تسلجامنيحو.كلذيهبلطتنألبقسولجلاباهوعدينأىلإهبتني
ثحبتداكت،ةرتوتم،نازحألابةلقثماهنكل،ةريثمةأرمااهنأىلإهبتنا

:هتلأسةأجف.اهسفننعثدحتتيكلةليسويأنع
؟..ًاليوطاندنعقابتنأله-
؟طقفنيمويلانهانأ..ال-
؟رفاستسله-
..جيلخلانادلبدحأيفلمعللةوعديدل..معن-
؟ايناملأيفشيعتتنأله-
....تاونسثالثذنم..معن-
ً؟اذإرفاستاذامل-
..ةداعسهدقتعينأنكمياموأ..هتداعسنعثحبيانملك..ينعي-
..مويتاذةداعسلايتأتنأراظتنإب،اهبعتمتنالوانتايحعيضنانايحأ-
انبةداعسلاترمامبرو..لقأالورثكأال..انرمعانعيضاننأبفشتكنمث
..اهلهبتنننأنود
.ً.ادجقيمعمالكاذه..هوأ-
..ةايحلااهّنكل..المأًاقيمعناكنإفرعأال-
ريشتاهنأتأرفةيطئاحلاةعاسلاىلإترظن.اهينيعيفً◌احضاونزحلاناك
تعمجمثحضاوكابترإبةيناثهيلإتتفتلا..ةظحللتتمص.ةعساتلاىلإ

:هتلأسواهتعاجش
؟ةنيدملايفةرهسلاءاضقلجرختسوأقدنفلايفىقبتسله-
.صخشنمًافتاهرظتنأينكل،قدنفلايفدوجومانأ؟اذامل-
سيل..تهتنادقءاشعلاةرتفنأل..يبوللايفمأكتفرغيفرظتنتسله-

متتهذهو..ًاليلثدحتامًاردانو..ةيصخشلاتابلطلاىوساهدعبكانه
.هكاوفةينيصكللمحأنأيدوبو..فتاهلاب
..يتفرغيفنوكأس..كنمريبكفطلاذه..هوأ-
:ةلئاق،ةمستبمتماقو.ءىجافمحرفباهانيعتقرب
..ليلقدعب،هكاوفلاةينيصكلرضحأسنذإ-
قدصمريغهناكمنموهضهن.معطملاقامعأىلإتضموكلذتلاق
ةأرماموقتنألوقعملانمأ،هسأريفجضتةلئسألاتناك.هليرجيام
نكل؟اذامل؟..ةلهسلاوةطيسبلاةقيرطلاهذهباهسفنميدقتباهلثمةليمج
ءيجملاباهتردابمنوكتنأنكميالأ؟هلاهسفنميدقتديرتاهنإلاقنم



امنكيل؟ىرخألالظيأامنودةبيطوةيننسحنمةعبانهتفرغىلإ
.هتفرغىلإهجوتيوهوهسفنلكلذلاق.ىرنفوس،نوكي
اهنمجرخأو،هتبيقحىلإعرسأىتحهتفرغىلإهئاتلامدآلخدنأام
ةفرغىلإاهبلخد.نانسألاةاشرفنوجعمو،رطعلاةنينقوةقالحلاةدع
كلذنممغرلابهنكل،ةقالحلاىلإجاتحيالههجونأىلإهبتنا.مامحلا
داعمث.ةاشرفلاونوجعملابهنانسألسغو.هتبقروههجوىلعرطعلاشر
.ً◌ارظتنمريرسلاىلإ
ةداجتناك..ال..نكل؟هنمرخستتناكأ.تأتملوقئاقدرشعترم
عمس،ةأجف.هسفنباجأاذكه؟بيرمءيشيأبيشياههجونكيملو
بابلامامأفقتاهآرف،اهحتفوةعرسبضهن.بابلاىلعً◌افيفخً◌اقرط
تلظوةينيصلاهلتدم.ةفلتخملاهكاوفلابةئيلمةيجاجزةينيصةلماح
،ةيفخةبيخبسحأ.لوخدلاديرتالاهنأئجوف.بابلادنعةفقاو
نأيفةفينعةبغرةظحللاكلتيفهتدوارفيكيرديالو،يلوجرطابحإو
.لوخدلااهنمبلطف،لكشيأباهيلعلصحي
هتفرغنممغرلابو.ةفرغلاىلإلوخدلانمةفئاخو،ً◌ادجةددرتمتناك
ةرواجملاةفرغلاىوسكانهسيلو،رمملاىصقأبةيوازفطعنميفعقت
.ةددرتمتناكاهنأالإ،طقف
اهقامعأيفةنيفدةبغرنيبامةرئاحيهتناك.لوخدلاباهيلعحلأ
اهدقفتنأيف،ةحلملااهتبغرنماهفوخنيبو،ةفرغلاىلإلوخدللاهعفدت
.اهدوجوىلعرثؤيسامبرفقوملرجنتف،اهسفنىلعةرطيسلا
كسمذإ،لوخدلارارقذاختاىلعاهدعاسف،اهددرتببسوهكردأ
ءفدبو،اهبكسمأامنيحاهشاعترإبسحأ.ةفرغلاىلإاهلخدأوقفرباهديب
.قفربتلخدف.اهعارذ
كلذاهعفديامبرف،اهكابترانمديزينأأشيملو،ً◌ادجةكبترمتناك
يسركلاىلعسولجلاىلإاهاعد.ئجافملكشبةفرغلانمبرهلاىلإ
اركاش،نويزفلتلابرقةلواطلاىلعهكاوفلاةينيصعضو.ةفرغلايفديحولا

.هعماهمركىلعاهايإً◌
اهفوختزواجتاهنأكف،ةفئاختسيلاهنأبسحأهنكل،ةكبترميهتناك
لوحلحكلاملقتررماهنأىلإوههبتنا.ةفرغلاىلإاهلوخدةظحل

ثبوهنآلاهتمهمناكردأ.هيلإءيجملالبقاهرعشتبترو،اهينيع
فقوملابً◌اريثكركفتالنأىلإاهعفدلةرشابماهلأسف.اهسفنيفةنينأمطلا
:ةلئسألاباهرطميذخأف،اهقلقليزينأهيلعذإ،هيفيهيذلا



؟انهكيلعىضممك-
؟قدنفلااذهيفانهمأ،ايناملأيف-
؟نينثألايف-
ً.اماعنورشعونانثإ-
؟اذام-
ةجوزتماهلالختنك.اماعنيرشعونينثإذنمايناملأىلإتئج..معن-
.ينباعمًايلاحشيعأوتقلطتنينسينامثذنمو،اماعرشعةعبرأل
؟ةديعستنأله-
عموأيحورعممالسيفةدحاوامويشعأمل..دقتعأال..فرعأال-
..ةداعسهيمسأنأعيطتسأًادحاوائيشفرعأينكل..ينطيحتيتلاءايشألا
.ً.اديعسينباىرأامنيحيهيتداعسنإلقألوأ..يتداعسوهينبا
اهنأتدبيتلا،ةأرملاهذهةاناعممامأهتبغرةراقحبهئاتلامدآسحأ
اهيلإعمتسينأهقامعأنمدو.ةيواسأمةصقاذهاهنزحفلخيفخت

ةبغرةيأنمربكأاهسفننعثدحتتنأيفاهتبغرنأكردأو،اقح
.؟ثيدحللاهعفديفيكنكل.اهقامعأيفروفتىرخأ
أدبتيكلزفحميأرظتنتاهنأو،ةددرتماهنكلثيدحلاديرتاهنأسحأ
اهسأرتزه.ً◌ائيشبرشتنأدوتتناكنأاهلأس.ةجالثلاحتف.مالكلا
،اهيفاملسغيلمامحلاىلإهجتينأدارأهكاوفلاةينيصلمح.يفنلاب
نيتماصالظ.هلاهلمحتنألبقهكاوفلاعيمجتلسغاهنأبهلتدكأف
اهلأسف،ةركفهنهذيفتقربةأجف.اضيأكابترالابوهسحأ.تاظحلل
:ةجالثلاحتفيوهو
ًاسأكبرشأنأدوعتمانأف؟ذيبنلانمًاسأكتبرشاماذإنيعنامتله-
.ءاسملك
:تلاقواهحمالمتخرتسامث،رمألالوأبايترإبهيلإترظن
.ىلعدوعتمكنأبلوقتكنإ؟عنامأاذامل-
..كلركش-
ذيبنةنينقبحس.ذيبنلابرشيلاهنمحامسلاهبلطباهعمهفرصتاهبجعأ

،نيسأكنويزفلتلابرقتناكيتلاةينيصلانمذخأ.يلاطيالايتناش
هبقارتتناك.اهلوهسفنلبكسوذيبنلاةنينقحتف.ذيبنلاينانقلحاتفمو
يهتناكذيبنلابصبً◌الغشنموهناكامنيبو.اضيأاهلبصيوهو
شيعتتناك.راكفأنمهسأريفلوجياماهتقيرطبأرقتو،هلمأتت
ريغبيرغلجرعمةديحو،نكتمليهف،اهتايحيفةديرفتاظحل



ً◌ادجبيرقلكشبسلجت،قدنفلاةفرغيفنآلايهامنيب،طقاهجوز
لجر.ةفرغلايفةحاسمربكأوهشارفلاثيح،هتفرغيفلجرعم
لجر..نيسأكيفذيبنلابصيلجر.ةقثلاىلعثعبيو،حيرمو،ميسو
لب؟..اهعملعفينأيونياذامنكل..نيمويدعبرفاسيفوسبيرغ
ةلوحفلاةحئاراهيفمشتتذخأيتلاةفرغلاهذهيفانهيهلعفتاذام
دموً◌اسأكعفر.ةنينقلاىلإنيلفلاةدادسداعأهنأىلإتهبتنا؟..يفخلا
:تلاقو..تكبترا..تئجوف.اهيلإهدي
..برشأالانأ-
:لاقو،ءاجرلاوباتعلابةئيلمةرظناهيلإرظن
نيرعشتسوًاسأكيبرشأ..ةركسمارمخسيلو..ذيبنهنإ-
فرعأانأ..كتايحةصقيليورتنأكنكميكلذدعبو..ءاخرتسإلاو..ءفدلاب
..كنمعمسأنأبحأو..ريثكلاتيناعو..كتايحلالخميحجلابتررمكنأ
..ذيبنلايبرشتملاذإةسالسبيثدحتتنأيعيطتستنلكنأنمدكأتمانأو
؟كلذدقتعتأ-
..يذخ..الاعبط-
سحأو،امهعباصأتسمالتفهدينمسأكلاذخأتيهوةشعترمً◌اديتدم
..هسأكذخأوهديدم..سمالتلااذهنمتأشنيئابرهكرايتةزخوناكو
:اهللاقوهسأكعفر
..ءاقللااذهةحصو..كتحصيف..يفاختال..يبرشإ-
.ةريبكةفشراهنمتفشتراواهمفىلإسأكلاتذخأامنإوائيشلقتمل
يفيرسيئفادبيبدباضيأتسحأاهنكل،اهمفألمتذيبنلاةرارمبتسحأ
:ً◌الئاقاهعجشف،اهيلإرظنيوهناك.اهقامعأ
..ةياهنلاىلإسأكلايبرشا-
ىلإةغرافسأكلاتداعأ.ةليوطةفشريفذيبننمىقبتامتفشترا
،دقتعتتناكامكً◌اهيركوً◌افيخمسيلذيبنلابرشنأتسحأ.ةلواطلا
،ىرخأةرماهلبص.اهلاصوأيفيرسيفيطلروعشبسحتاهنإلب
:تلاقوهيلإترظن
ركسأنأنمفاخأ-
..يبرشا..ءاخرتسإللعفديامنإو..ركسيالذيبنلا-
تاظحللالظ.ةرشابمسأكلاذخأتملاهنكل،ةقباسلاةرملالثمعنامتمل
:هتلأسةأجف.نيتماص
؟..يلاؤسكقياضيملاذإ..لمعتاذام-



يئاوربتاكانأو..يسايسئجالانهينكل..ايعماجاذاتسأقارعلايفتنك-
؟..بتاك-
..معن-
؟كلاهتيكحوليتصقبتكتنأعيطتستكنأينعي-
؟نملو..كتصقبتكأنأىودجامنكل..يردأال-

سأكىلإاهديتدمهيلإرظنتنأنودو.ةنيزحتناك.هباوجاهمدص
نأديرتاهنأكوتناك..سأكلايفناكاممظعمتفشتراواهتذخأفاهذيبن
:سأيبجوزممءودهبتلاقونزحبهيلإترظن..مالكلارهنيفاهسفنيقلت
باعصلاتزتجافيكو،تيناعمكو.تملأتمكملاعلافرعينأديرأ-
ًامغرينوجوزيلهأنأفيكو..انأنمملاعلافرعيل..تيهتنافيكو...يدحو
..ينورمدو..ينع
؟..كجاوزيفيهكتلكشمله-
..ضيرملجرهنإ..هتجوزتيذلالجرلاعمامنإويجاوزيفسيل-
..نونجم
..ديحوطرشيدلءيشلكلبقنكل..يليكحإ؟..فيك-
؟..وهام..طرش-
نميحتستوأيفاختال.يعمةحيرصينوكتنأديحولايطرش-
..لجخيامكانهسيلف..اهيركذتنأنممئاتشلاوةئيذبلاتاملكلا
....ةحارصلكبو..ءيشلككليورأفوس-
ً◌احضاوناك.اهفوجيفىقبتامتغرفأواهسأكلاهديتدموكلذتلاق
دعصو،بيرغيوثنإقيربباهانيعتعملذإ..اهمديفىرسدقذيبنلانأ
..تلصاووهيلإترظن..اههجولمدلا
؟..أدبأنيأنمو..كليكحأاذامنع-
نميليكحأ..ةرورضلادنعالإكعطاقأنل..ءيشلكنعيليكحأ-
..كتلكشمتايادب
..نكيل-
..يرظتنا-
نأاهنكميالاياقبنمالإةغرافاهدجوفذيبنلاةنينقىلإهئاتلامدآرظن
:اهلأسواهيلإرظن.اسأكلكشت
؟ىرخأةنينقحتفأنأيننكميله-
:ةلئاقتمستبامث،تاظحللةزغلمةرظنهيلإترظن
..كلذكنكمياعبط-



يفبصواهحتف.ىرخأذيبنةنينقذخأو،ةيناثةجالثلاهئاتلامدآحتف
:ةيحومةقيرطبةمستبمتلاقوهيلإيهترظن..امهيسأك
..ينركستنأةليللايونتكنأودبي-
الأ..ةعطاقمامنودوةسالسبكتصقيورتنأديرأطقفانأ.ً.ادبأ.ال..ال-
؟نآلاةحارلابنيرعشت
..ناريطلاديرأينأكوسحأ..ىلب-
:ً◌الئاقاهلمستبا
..ةيادبلاذنمكتصقيليورتنأامنإو..يريطتناكديرأال-
ناكْنإينتلأس.اهلبابلاتحتف.انتاراجىدحإانبابْتقرطمويتاذ-
يفلجراهفلخلخدمث،ًالوأتلخد..معنتلقف،تيبلايفيمأويبأ
هنأتفرع..هلةرظنلوأنمهلكشينبجعيمل..رمعلانمنيعبرألا
ثدحتةليوطتامدقمنودبو..يديلقتباحرتبامهالبقتسايمأويبأ..اهوخأ

،اهعموهيذلا،اهيخأل،ينربكتيتلا،يتخأديبطختلتءاجاهنأبانتراج
تناكهئوسلوأظحلانسحلو..يتخأنعْتلأسو..ايناملأيفشيعييذلاو
مليتلايتخأديريالهنأبًالئاقاهوخأقطن،ةأجف..تيبلاجراخيتخأ
تكبتراانأو..تكبتراهتخأ..ّيلإراشأو،ينمجاوزلاديريامنإو،دعباهري
يتلاايناملأيفشيعيهنأتفرعنأدعباميسال،تحرفيمأنأالإ..اضيأ

يمأنأالإ،تضفرانأًاعبط....ًالصأدالبلاهذهعقتنيأفرعتنكتمل
ديرياهاخأنأىوعدبىرخأةرمهتخأتءاجنيمويدعب.ً.اريخمهتدعو
بجيفلهألالبقنمةقفاومكانهتناكاذإهنأو،ايناملأىلإعوجرلا
جوزتيالامإوينجوزتيامإف،ايناملأىلإعجريسهنأفالإو،كلذبليجعتلا
ناكيتلايمأمامأةيصخشلافيعضناكهنأالإً،ايضاريبأنكيملً.ادبا
اهنكلىلوألاةظحللاذنمجاوزلااذهىلعتقفاودقتناكو،اهديبرارقلا
مويلاكلذرصع...اهتقفاومنلعتنألبقةنازرلاضعبيدبتنأتدارأ
يتخأ..قربلاةعرسبرومألاترجو..ةبوطخلامتاخبتخألاتءاجهسفن
،لوألامهئيجممويتيبلايفةدوجومنكتملاهنألةديعستناكىربكلا
يلثم..ةرظنلوأنميبيطخنمترفناهنأل..يلجأنمةنيزحتناكاهنكل

..ينيدلايديقلتلاجاوزلاىرجو..نوذأملاباوءاجنييلاتلانيمويلالالخ.ً.امامت
نمعوبسأدعبو..ً.ايمسرهليجستمتفةمكحملاىلإجاوزلادقعباوضممث
ىلإانهجوتىرخأمايأةرشعدعبو،ةيروسىلإةرايسلابهجوتنانككلذ
......اذهيجاوزىلعيمأةقفاومرسمهفأنأعيطتسأالنآلادحل...ايناملأ

ىوسعفديمل...مهنمينارتشاهنأبلوقلانكميثيحبًايرثيجوزنكيمل



ةبوطخلاةرتفءانثأًافيطلنكيمل..كانهوانهةليلقفيراصمومتاخلانمث
ً،افرجعتم،عابطلانشخناك.جاوزلادعبريغتدقهنإلوقلانكميىتح
ًامقان،دحإبةفرعمنودو،ببسامنودعيمجلاىلعدقحي،نيرخآلارقتحي
فرحلابيللاق،نيلربيفلغيتراطمىلإانلوصوةظحل...اهلكةيرشبلاىلع
ةميقالناويحيلةبسنلابتنأ..ءيشاليلةبسنلابتنأ..يعمسا:دحاولا
انأ..هيلإيبهذتلكيدلدحأالانه..ءيشلكيفينيعيطتنأبجي..هل
..يبنلالاقاذكه..هللادعبهتعاطبجييذلايناثلاكلةبسنلاب
..اهآ-
ذخأ..اهتصقهتدشدقف..اهئاوغإلهططخمنععجارتدقهئاتلامدآناك
يهتهبتنا.فطاعتباهيلإرظن..ةريبكةعرجفشتراوهمفىلإهسأك
نوكتنأىلعكلذاهعجشو،هوحنةقداصةدومبتسحأف،اهعمهفطاعتل
:تلاقف،اهتصقليصافتركذيفةأرجرثكأ
نعماهوأيدلنكتمل..يباذعةلحرتأدبايناملأيفيلمويلوأذنم-

ناكيذلاديحولاءيشلانكل،نيلربىلإيلوصولبقهتفرعدقف،هتيصخش
،رماقمو،نمدم،ريكسهنأوه،ايناملأيفانههتفشتكاويلعًاديدج
نعًالطاعناك..ةيناملألاةغللاملعتبيلحمسيمل.فيخملكشبليخبو
ّيلعبابلاقلغيناكهنأفناكميأىلإجرخاماذإناكهنكل،لمعلا
.ناريجلاعمةقالعةيأةماقإبحمسينكيمل.هعمحاتفملاذخأيو،حاتفملاب
ةينانبللئاوع،ةيروشآوةيبرعوةيدروك،ةيقارعلئاوعكانهتناك
ىدحإانيلعتقداماذإًابضغرجفتي،ضفريناكهنكل،ةينيطسلفو
ناكو..عيمجلابكشيناك..مهيدلةدوقفمةيتيبةجاحلًابلطبابلاتاراجلا
يبالو..هسفنبىتحقثيال..ناكامهمناسنإيأبقثيالهنأبيللوقي

ً.اعبط
.اهتذخأواهذيبنسأكىلإاهديتدمهئاتلامدآنمعقوتريغىلعو
،عاجشقلأتةلاحيفيهوهيلإترظن،اهنمةريبكةعرجتفشترا

:تلصاوو
نميرهشلاانبترممظعمرسخدقناكً.ادجًاريثكبرشةليلتاذ-
ةلاحيفناك.انلةيناملألاةلودلااهمدقتيتلاةيعامتجإلاتادعاسملالخد
كلذلثمبةليللاكلتدعبالوكلذلبقهرأمل.ً.ادجةراهنمةيسفن
تبلط..هيلعتقفشأ..سانلالكو..هتخأوهمأمتشي..يكبيأدب..رايهنإلا

همأنأباخراص،ينبرضيداكوابضاغرجفناف..ةتيميهفهمأمتشيالأهنم
لكمتشي..عيمجلامتشيوينمتشيذخأويسركلاىلعسلجمث..ةرهاع



امنيح،فيك،هتلوفطةصق،هنمةدارإنود،ىور..ضرألاوءامسلايفنم
ناك،ةديعبةنيدميفلمعيهدلاوناك،هرغصتيتلاهتخأعمًاريغصناك
رمعلانمةسداسلايفوهناك.تيبلايفمهعمشيعيقهارملاهمع
يفناكيذلاهمعىأر،ةليلتاذ.اهنيحفصنلاوةعبارلايفهتخأو
مهتيبناك.همأشارفوحنائيشفائيشفحزي،رمعلانمةرشعةعباسلا
مامحةفرغنمتيبلاتاقحلمو،مونةفرغو،لابقتساةفرغنمفلأتي
يفمانيهمعامنيب،ةفرغلايفنومانيهتخأوهمأووهناكو..خبطمو
ىلعمانتهمأتناك..ريرسلايفةكرحىلعةليللاكلتظقيتسا..ةلاصلا

ودبيهمعسأرىلإهبتنا.امهنيبطسولايفمانتهتخأامنيب،ريرسلافرط
ذاخفأنيبسوجتهديتناكو..ضرألاىلعاصفرقمهمعناك.همأةهجنم
ناكهنكل،ضفرتتناكاهنأودبيو..اهلاورساهنععزنينأًالواحمهمأ
ناكهنكل..زوجيالو،مارحهلعفيامنأبهللوقتاهعمسيناك..حلي
مانينأديريهنأو..رثكأاذكهشيعلاعيطتسيالواهبحيهنأببيجي
كانهنوكتسونوظقيتسيفوسلافطألانأبةفئاخسمهتتناك..اهعم
يذلاوهفهلحمستملاذإاهنأباهللوقيهمععمسيناكو..ةحيضف
نألواحتهمأتناكو..ءيشلكعمسيناك..نوكيامنكيلو..مهظقويس
اهدسجترادأةياهنلايف..نونجملاكناكقهارملامعلانأالإ..اهنعهمعدعبت
نيبوهراصف،ريرسلاةفاحىلعلفسألااهعذجراصثيحبريرسلاىلع
همأعمسو..اهيذؤيهمعنأبروصتيوهناكو.ّنئتيهتناك..اهيذخف
:همعللوقت
......................................................................................
ةياكحلاهذهلً◌ارتوتمةفرغلايفوجلاناك.ةياكحلالصاوتنأتددرت
ةصقللاهدرسةقيرطنمً◌الهذنمهئاتلامدآناك.قبشلابةئيلملاةيسنجلا
اهتبغرنعةفشاك،ةيقبشلاليصافتلاهذهدرسبذذلتتاهنأودبيناكو،
.ةحيرصلاةيسنجلاةغللاىلإتلصوامنيحتددرتاهنكل،لجرلةنيفدلا
:اهللاقمث،اهيلإرظن.تفقوت
ال..لجخوأددرتالبةياكحلانيورتكسفننيدجتسوكسأكيبرشا-
..ثدحامنيورتتنأةياهنلايفف..ءيشلكيلوق..يحتست
:تلصاوو..ؤطاوتلانمريثكلااهيف،ةضماغةرظنهيلإترظن
نألبقىكبلب،همعلهمأتاملكددرامنيحابضاغيجوزناكدقل-
ينبذعتال..ميجرناطيشتنأ:ثهلتيهو،همعللوقتهمأتناك.اهلوقي
تايركذعجرتسيوهو،يجوزلاق....تومأانأ..ينصلخوهلخدأ.ً.اريثك



..يرجياممهفأمل..يمألتقينأفاخأتنك:ناركسلابضغبهتلوفط
:اهللوقيناكف،ًالعفاهبحيناكنإ،كلذدعبهلأستيمأتعمسينكل
ةيانعهمعبينتعتتذخأهمأنأىلإهبتنايلاتلامويلايف.اهيفتوميهنإ

تناكامنيبف،هتخأووه،امهيلعانايحأهلضفتتراصلب،ةيئانثتساوةصاخ
همعلدعتتناك،هتخأنيبوهنيباهعزوتونمسلايفةدحاولاةضيبلايلقت
ناك،هتركاذيفةروفحملاةليللاكلتلةيلاتلايلايللايف...............نيتضيبهدحو
،اهنعًاشتفمجرخيامهتفرغيفةمئانهمأدجيملامنيحو،هريرسنمضهني
ةمئاناهدجيحابصلايفهنأالإ،همعتحتةيقلتسماهدجيناكاماريثكو
يهيتلاةرهاعلاهذهً:ايكابخرصيناك............؟؟ريرسلاىلعاهناكميف
،همدختو،بحلاوةوافحلابانترايزلدوعينيحيبألبقتستتناك،يمأ
..تاـظحللْتتمص(............مهلجأنمهلمعياموهيخألحيدملاليكتو،همزالتو
اهنأكو..اهثيدحتلصاو..هيورتتناكاملكليختتاهنأكوودبتتناك
تامتاونسدعبهنأفيكىورمث..........)..ةياكحلاليصافتضعبتكرت
هتدوعدنعاهلقيناكيتلاةرايسلابالقنإبريسثداحةجيتنبألا
ةنماثلايفهتخأوهرمعنمةرشاعلايفاهنيحوهناكو،مهترايزل
ةرتفدعبنكل،همعنمهمأتجوزتةريصقةرتفبكلذدعب......فصنلاو
نملمعينأهيلعناكذإ،امهنيبلكاشملاتأدب،اهنمهجاوزنمرهشأ
،لمعلانعًالطاعهرمعينسلاوطناكامنيب،ةديدجلاةلئاعلاةلاعإلجأ
نماهعطقتستتناكيتلا،هلةيلاملايمأتادعاسمنمشيعيناك
تناكاهنأكو،ةلئاعلانوؤشريسيتلاهيدلهكرتيبألاناكيذلافورصملا
نماهجاوزو،بألاتومدعب..........اهعمةيسنجلاهتسراممنمثهلعفدت
رورمعمو....غوبتلللمعميفلمعتتأدب،مهتلاعألجأنمو،همع
لكشبلعستتأدبو،ديجلكشبةيؤرلاعيطتستالتراص،تاونسلا

ملمعلاةلاذن.....عيمجلاىلعًادقحدادزتو.راهنتولبذتتأدب..فيخم
اهنيحناكوً،اركبممويتاذةسردملانمعجرهنأفيكىوردقف..فقوتت

عمسةأجفنكل،تيبلايفدحأالهنأدجو،هرمعنمةرشعةعبارلايف
بايثعزندقوهمعدجو،كانهو،ةيفخدعصف،رادلاحطسىلعةكرح
صميو،اهيدهنبعاديهآر.ناكحاضتياناك..هنضحيفاهسلجأو،هتخأ

هدوجولتخألاتهبتناةأجف..سلمألااهجرفبعادتىرخألاهديو..اهيتملح
هللوقيلًاكبترممعلاماقامنيب.اهبوثبرتستتواهسفنململتيهو،تزقف
يفةبهتلملانكامألاىرينأدارأهنإو،سمشةبرضلتضرعتهتخأنأب

تأدبامنإو،ائيشلعفتملف،ىأرامباهربخأهمأتءاجامنيح....اهدسج



اليكلمث،اهجوزءاوغإيفةبنذملااهنأباهماهتإواهبرضو،هتخأباقعب
تمص(..............غوبتلاعنصميفاهعملمعللاهتذخأتيبلايفتخألايقبت
ذخأ.ةطسوتملايفناكاهنيح.هتساردوهكرت.........)تلصاومثتاظحلل
تارايسلاجاركيفليللايضقيناك.تارايسلليكيناكيمدنعًايعئانصلمعي
الإمهتيبىلإعجريمل.تارايسلاحيلصتةشرويفوأ،امةيوازيفامئان
ثيح،ةيقيقحلاهبابسأفرُعتملضماغراجشيفمألاجوزةافودعب
يفتامو،هدسجنمعضومنمرثكأيفنيكسلابنعطللضرعت
،اهلامجل،اهنكل،عراشلاءانبأعماهتاقالعبةفورعمتراصهتخأ....ىفشتسملا

اهديبلطلمدقتييكلًايبغًاصخشعنقتنأتعاطتساةركاملااهبيلاسألو
ًانورقاهجوزلتبكراهنأو،اضيأةرهاعهتخأنأبادكأتمناكو..اهنمجاوزلاو
كلذكواهتايحيفاههركيناكهنكل،لسلابكلذدعبتتامهمأ.بهذنم
.اهتومدعبيقب
تناك.ليصافتلاكلتلكشيعتتناكاهنأكواهدجوفاهيلإهئاتلامدآرظن
:ئجافملكشباهلأسف.نيتقلأتماهانيع
؟..كعملماعتيناكفيك..؟تنأو-

:تلصاوو،ناكملاجراخ،ةديعبةطقنىلإترظن،تاظحللتتمص
قثأالانأ:خرصيناك..ةرهاعهرظنيفتنك..اضيأيبقثيالناك-
كلحتفأنأام..ءاسنلاةيقبنعنيفلتختالتنأ..اضيأكبكقثأال..دحأب
يفنكلوقع....تارهاعنكلك.ديدحنمانورقيليّبكرتىتحبابلا
خألاومألاوبألاّنعيبتنكنأف،نكذاخفأنيبامنارينلاتلعتشااذإ..نكجورف
لخدتنألجأنمكلذلك،سخبدازميفهللاىتحونيدلاونبالاو
نتنأفتاسيدقنتنكولوىتح،نتنأتارهاع..كلتمحللاةعطقنكيف
تناك..)تلصاومث...تاظحللىرخأةرمتتمص(............تاسدقمتارهاع
دقل.ثدحتاملناركسنكيملولو،اهيفثدحتيتلاةديحولاةرملاكلت

ةلواحم،هيلعتربصاذل،هتايحيفترمةبعصفورظةيحضهنأترعش
همالآنعفشكيتلاةليللاكلتلجأنمتاونستربص،هدعاسأنأ
مث..هيلإرظنتنأنودتاظحللتتمص(......ةسيعتلاهتلوفطوةيقيقحلا

.هعمةبيتريتايحتناك..)..رخآصخشنعثدحتتاهنأكوثيدحلاتلصاو
تنسحتهتدالودعب.ينبابتلمحتاونسدعبنكل..يتايحيفديدجال
ملةلاحلاهذهنكلً،اركبمتيبلاىلإيتأيذخأو،رمخلاكرت.ًاليلقهتلاح
..رمخ..اهداتعايتلاهتايحىلإداعاهدعب.ةدودعمرهشأىوسرمتست
..هفنعنمملسيمليلفطىتحلب..باصتغاو..يلبرضو..فنعو..رامقو



..ًاليلقناريجلاعمثيدحلاعيطتسأترصيلفطةدالودعبينأنممغرلاب
ناك..لافطألاةبيبطةدايعىلإينباذخآامنيحةصاخ..هملعنودًاعبط
لالختنكو،رثكأوأنيتعاسدعبينذخأيلبهذيوةدايعلاىلإينلصوي
ةدحاونهنمو..تايرخألاءاسنلاىلعفرعتأراظتنالاةفرغيفيدجاوت
اهلتيوردقل..يتايحريغأنأيفًاريثكينتدعاسيتلايه..ةيروشآةيقارع
تضرعتامنيحو..يتدعاسمتررقويعمتفطاعت..يتايحنعليصافتلاضعب
كلتىلعينتأرو،ةدايعلايفتنكو،ةرمتاذيجوزلبقنمبرضلل
ؤرجأمل..لاصفنإللبلطميدقتويماحملاىلإباهذلاىلعينتعجش،لاحلا

تلقتنااهتظحلنمو،ابلطتمدق..ةعاجشوةوقبينتذخأاهنكل..كلذىلع
تاونسدعباذكهو..ديدهتلاوفنعللنضرعتييتاللاءاسنلاتويبدحأىلإ

......هتاديدهتنمملسأملهنميقالطدعبىتحنكل....قالطلاىلعتلصح
ىرينأأشيملهناالإ،هنبإعمهئاقللامويتصصخدقةمكحملاتناك
فقيلمويلكيتأيناكو..يلعءاضقلابينددهيوينارينأديريامنإو،هنبا
،ينكسيفتلقنتويناونعتريغدقينأنممغرلابو......يتقشةذفانمامأ
راصثيحب،يناونعىلعلصحيناك،نيأنموفيكفرعأال،هنأالإ
يتلا،تاونسلاهذهلالخ.اهيفميقأيتلاةيانبلامامأراهنليلميقي
،ةناضحللينباتلخدأو،ةيناملألاةغللاملعتلتارودتلخد،هنودباهتشع
ىلعشيعأنأةضفار،يهاقملايفةلدانلمعأتذخأو،ةسردملامث
النأو،ةيرحوءاخسبينبإىلعقفنأنأتدرأ.ةيعامتجالاتادعاسملا
ةايحلاريفوتلجأنمتاعاسوتاعاسلمعأتنكف..ءيشيأنمهمرحأ
خنويمىلإلاقتنإلاىلإتررطضاف،مالسبانكرتيملهنكلو..هلةميركلا

اذهىلعتلصحنأىلإ،ًالهسرمألانكيمل.انهلمعنعثحبلاو
ةسردمىلإينباتلسرأ.ةريغصةفرغينوطعأ.قدنفلااذهيفلمعلا

امنيب،كانههئاقبتاقفنلمحتلةيناسنإلاتامظنملاضعبينتدعاسةيلخاد
..مالسبينكرتيملهنكل...انهلمعأانأ
سأكلالالخنمناكو،هيتفشىلإهسأكعفر.هيلإرظنتيهوتفقوت
نأباهلراشأ.اهعمةيلاتلاةوطخلاوطخينأهيلعفيكفرعيل،اهلمأتي
ىلعاهعضتنألبقو،اهفوجيفاهتغرفأىتحسأكلاتّ◌بع.برشت
:لاؤسلاباهردابةلواطلا
؟هنعةلصفنمتنأوتاونسلانمكلىضممك-
نامث-
؟..لجريأعمةقالعةيأكيدلنكيملأ..ةدملاهذهلالخو-



:تلاقو،تاظحللتتمص.اهشومرتشعتراواهانيعتقرب
..ةقالعةيأيدلنكتمل..ال-
؟.ً.اقدص-
.ً.اقدص-
هذهو..لامجلااذهب..كلثمةباشةأرمانأبقدصأنأيلفيك-
؟..لجرعمةقالعمقتمل..ةيويحلا
:تلاقونزحبهيلإترظن
ينبالجأنميتايحتسركدقل-
جاتحيناسنإتنأ.ةأرماتنأةياهنلايف؟..تابغركيدلتسيلأ-
..ماعطلاوءاوهللجاتحياملثم..سنجلل..بحلل
جاتحاو..سيساحأورعاشميدل..اضيأناسنإانأ..ينقدص..كلذفرعأ-
نكل....يعمةقالعميقينألواحينمكانهناكو.ً.ادجهجاتحألب..لجرلل

كانهو..ةيناثةجوزكنكلينجوزتينأديريناكنمكانهو..ةرباعةقالع
نعيلاصفناةيادبيفلهسأرمألاناكامبرو..رثكأالةقيشعيندارأنَم
دقف.ً.ادجًابعصرمألاراصمايألارورمبنكل،ًالفطينباناكثيح..يجوز
ةنابعتانأ.ً.اعمنوكنامنيحلاجرلانويعنمّيلعراغيراصوينباربك
انايحأ،ايناملأيفانهىبرتينبا..عيطتسأالينكلدرمتأنأديرأ.ً.ادج
ينأروصتأينكل،يتايحدجأنأّيلعنأبيللوقيوةيناملأةقيرطبركفي
عيطتسأنلامبرف..يتايحيفرخآصخشكانهراصوتجوزتدقتنكول
..ةقهارملانسيفوهواميسال..ينمعيضيسامبرلب،ينبالةحارلارفوأنأ
..كبابشنيعيضتكنكل-
..فرعأ-
..كتايحيشيع-
..يتايحُتشعدقل؟فيك-
ينوكتنأنكل..هيجوزتتنأمهملاسيل..لجربيطبترا..كرعاشميقلطا-
كباصعأىلعرثؤيفوساذهو..كدسجنيبذعتو..نيبذعتتتنأ..هعم
..كتيسفنو
..عطتسأالينكل..كلذفرعأ..ةرتوتميباصعأنأبرعشأو..ةنابعتانأ-
تناك..عيطتسأملينكل..امةقالعميقأنأبيسفنعمررقأتنكةرملك
..كلذيفركفأامنيحقانتخإلابرعشأودمجتتيفارطأ
:ةئفادةماستبااههجوىلعوتلأسوهيلإترظن..تمصباهيلإرظن
؟..اذكهّيلإرظنتاذامل؟..اذام-



كتايحليصافتتيوراملثم..ةحارصبهيلعينيبيجتنأدوألاؤسيدل-
..اماعونةحارصب
..لأسإ-
نأتدرأكنألوأ؟..ثيدحللوأ؟..هكاوفلايئادهإلله؟..ّيلإتئجاذامل-
؟..يعمينوكت
،ةنينقلايفيقبامامهلبصف،ذيبنلاةنينقىلإترظنمث،هيلإترظن
تداعأمث،ةدحاوةعفداهتبرشواهسأكتذخأ..اهباوجرظتنينأنود
ناك..هيلإترظن..باوجلارظتنيوهلظ..اهناكمىلإةغرافسأكلا

عارصيفاهتاعانقواهتيصخشواهتابغرواهرعاشم..بذعتتاهنأهلً◌احضاو
ةملكبقطنتنأنودبابلاوحنةهجتماهيسركنمتضهنً◌اريخأو..داح
ىلإلصودقواهتلفينأهلفيك..باوجلااذهلثمبوهءىجوف....
رييغتررقةأجفو؟نآلالعفينأهيلعاذام؟هلاؤسيفأطخأله؟اهقامعأ

.ةوقبفلخلانماهنضتحا،بابلاحتفبمهتيهتناكامنيبف،هتطخ
..عطتستملاهنكلهتضبقنماهسفنريرحتتلواح.هفرصتبيهتئجوف
ةيناوهشةخرصاهنعتدنف،اهدهنبكسمأواهصيمقرارزأنيبهديدم
..هجولاهجوهوحنتتفتلا.هنماهسفنتررحةقراخةوقبو..ةتفاخ
.اهفلخبابلاةقفاص،تجرخوبابلاتحتف..ةأجف
مل.اهدجيملفليوطلارمملاىلإجرخ.دحأكانهنكيمل.بابلاحتف
امك،ملسلاودعصملاىلإدوقتيتلاورممللةيجراخلابابلاةقفصعمسي

نيأ.هرمأنمةريحيفلظ.رمملايفبابيأقافطصاعمسيمل
؟تفتخا

ً◌امهوالإسيلناكاملكىرُ◌تأ:هسفنعمركف.هتفرغىلإداع
ىلإرظن؟ً◌اقحانهيهتناكأ؟ةنيفدلايتابغر.ةيئاورلايماهوأنم
هدحووهىرتأ.اضيأنيتغرافلاذيبنلايتنينقىلإو،نيغرافلانيسأكلا

وهله؟نيسأكنمبرشيناكأ؟نملتناكىرخألاسأكلانكل؟امهبرش
؟نونجم
نألبقو.فتاهلاسرجنر.عايضو،ةريحباركفمريرسلاىلعسلج
زواجتنآلاتقولانأىأرفةيرادجلاةعاسلاىلعةرظنىقلأبيجي
نمتوصءاجففتاهلاةعامسعفر..قئاقدسمخبفصنلاوةرشاعلا
:جنسيلافيإاهنأفرعفرحلوأنمو،رخآلافرطلا
اذهلبقلصتأنأعطتسأمل..ريخأتلاىلعةفسآ..مدآابحرم-
ةقاتشمينكل.ً.ادجةِبعتيننإ..انعامتجانمانيهتناطقفنآلا..تقولا



؟تنأفيك..كتيؤرل
..ذيبنيتينقتبرشدقل..ةايحلابسحأكتوصعامسدنعنآلاانأ..انأ-
؟..كدحو-
..يدحودقتعأ-
؟دصقتاذام..كدحودقتعت-
..كليورأس-
؟..قدنفلايفيحانجيف..انهّيلإيتأتنألدعتسمتنأله..هيه-
ًاعبط-
انقفتا..ءيشلكيليكحتسو..كرظتنأانأنذإ-
..انقفتا-

.هسفنرطع..مامحلالخد.ً◌اليلقلمثهنأبسحأهئاتلامدآماقامنيح
توصعمسبابلااهيفقبطيتلاةظحللايف.جرخوهتفرغيفرونلاأفطأ
امنإولعفيملهنكل..بابلاحتفينادارأ..ةيناثنريةفرغلايففتاهلا
رمملايفوهناكامنيبو.جنسيلافيإىلإاهجوتمجراخلاوحنقلطنا
جنسيلافيإيهأ؟لصتيهارتنم.تفاخلكشبهلصتفتاهلاتانرتناك
..فتاهلاىلعدرلامدعبلعفً◌انسح..ال..امبر؟ءاقللاليجأتديرتأ..

.ملسلاطبهيوهو،هسفنعمركفاذكه
يهنمو؟نونجملاوهيلطبنأمأنونجمانأله:يدادــغبلامدآ

الوصفهليورتلهتفرغىلإتءاجيتلاو،اهمسابقطنتمليتلاةأرملاهذه
مدآحاورأوحابشأنماهنأمأً◌ايعقاوً◌اصخشتناكأ؟ميحجلانمً◌
دهشمتيهنأاذامل؟ً◌اجراخبابلاقلغأامنيحهبلصتانَ◌ـم؟ههئاتلا
ناجترينيرماعنيدهنبةباشةأرمايتأتنألوقعملانمأ؟ريخألاءاوغألا

يهتنيو،ذيبنلانمنيتنينقهعمبرشتوبيرغلجرةفرغىلإ،ةوهش
دنعةنخاسةليللهئاتلامدآأيهتيامبر؟ةسئابلاةقيرطلاهذهلثمبلصفلا
.يردأال؟جنسيلافيإ
لوأاهبلصتاامدنع،خنويمليتيفوصقدنففرعيالهنأىعدأاذاملمث
له،ةطحملايفتامالعتسإلاةفظومهلهتبتكقدنفلوأهنأً◌املع،ةرم
دارأف،عقينيأفرعيالً◌العفهنأوأ،قدنفلافرعيالهنأاهليدبيل
.يلةبسنلابةضماغهتافرصتودبت،انايحأ؟اذههئاتلامدآبيرغ؟دكأتلا
***
تناكاهنأحيحص.لصفلااذهةءارقدنعدهازلاءاوحلمأبخيمل
ةأرملاهذهةاناعمبً◌ادجترثأتاهنأالإ،ةيسنجتاقالعهيفً◌الصفرظتنت



تناكله،حضاولكشبمهفتملاهنكل؟ميحجلااذهبترميتلاةيقارعلا
نميهيدادغبلامدآبتاكلالاقامك،اهنأوأ،ةقيقحةأرملاهذه
نم؟هتفرغرداغيوهوهبلصتادقىرتنمو.هئاتلامدآحاورأوحابشأ
رومألانأدكؤملانمو.مداقلالصفلايفءيشلكحضتيسهنأدكؤملا

يفاهحانجىلإهتعددقجنسيلافيإتمادام،ديجلكشبيضمتس
امدعب،ً◌ادغ..ً◌ادجرخأتمتقولا..ال؟..ةءارقلالصاوأله.قدنفلا
.ةءارقلالصاوألتيبلاىلإعجرأوهتسردمىلإكالملامدآينبالصوأ

يفةفرغلاتقرغفةلواطلاىلعدوجوملاحابصملاتأفطأ.ةطوطخملاتوط
طوبرملافتاهلانر.قيمعمونيفدهازلاءاوحتقرغ.فيثكمالظ
عمستملدهازلاءاوحنأالإ،نريلظ.لابقتسالاةفرغيفنحشلاحداقب

.نرينوفلتلاناكامنيب،ةمئانتناك.ائيش



3
دحأاللالئاسر
قامعأبةمتعمةراغملخادمطالتتوبخطصتةمتعمهايمجاومأتناك
هايملا.ً◌ادجً◌اضفخنمناكةراغملافقس.لوهجمناكميف،ديعبلبج
لصتتةراغملا.ناكملايفهادصددرتيً◌اتوصةنلعمةراغملاناردجبمدطصت
توصناكيذلاديعبلارحبلادهشمىلعلطتةحتفباهتاهجىدحإنم
.ً◌اضيأةراغملاقامعأىلإلصيةمطالتملاهجاومأ

فقوت.لاقنفتاهنينرىلاعت،بيرغلايئادبلانوكسلاكلذقمعيف
ديعبلارحبلاجاومأريدهىوسقبيملو،ةمتعملاةريحبلاهايمجومبخص

.فتاهلانينرتوصو،ةمطالتملا
،بابلاةهجىلإترظن.لاقنلافتاهلانينرتوصىلعدهازلاءاوحتزف
مونلاةفرغللباقملاخبطملاةذفانلالخنمبرستدقرجفلاءوضتحملف
يففتاهلانينربملحتاهنأرمألالوأتنظ.حالدقرجفلانأتفرع،
لخادتيذلافتاهلانينربو،ةمطالتملارحبلاجاومأتاوصأبو،ةراغملاكلت
بخصوجاومألامطالتتوصنأتبرغتسأاهنكل،جاومألامطالتتوصعم
نينرتوصىوساهنمقبيملوتاوصألالكتفتخاذإ،امهوناكرحبلا
نينرنأبدعببعوتستملنكل،ةعقاوةقيقحناكهدحويذلا،فتاهلا
..طبضلابتقافأامدنعفقوتولابقتسالاةفرغيفنريناكفتاهلا
كالملامدآاهنبا،نيميلاةهجنم،تأرفً◌الامشوً◌انيمياهيدلوىلإتتفتلا

عيضرلاليباهاهنباتحمل،راسيلاةهجنمو،قيمعمونيفً◌اقراغ
تلفينأعاطتساذإ،هعباصأعضري،نيتئيربلاهينيعً◌احتاف،ً◌اظقيتسم
لكنمهلتمستبا.همفلامهعفريوهطامقنمنيتمعانلانيتريغصلاهيفك
تهجتاوريرسلانمتضهن.يسفنمالسوةداعسبترعشو،نونحلااهبلق
هرطعتممشتو،هتلبق،اهيعارذنيبليباهتذخأ.دهملاىلإةرشابم
لابقتسالاةفرغىلإتجرخو،هدهميفةيناثهتعضو.بيطلايلوفطلا
.ركبملاتقولااذهلثميفلصتملافرعتل

مقريأدجتملف،لصتملافرعتلفتاهلازاهجتذخأفويضلاةفرغيف
لاصتإللتطغض.فورعمريغ:ةملكىوسهيلإريشيءيشالو،مساوأ
نكل،ةدعتارمتلواح.لصحيمللاصتايأنأالإةلصتملاةهجلاب
ىلعهتكرتوةيناثنحشلاسباقىلإزاهجلاتعجرأ.ىودجيأنود
.ةبنكلا
،ةيسردملاهبايثهتسبلأو،كالملامدآاهنبالروطفلاتدعأةريصقةرتفدعب



يهواهمامأاهتعفدو،ةريغصلاهتبرعيفهتعضوو،ليباهاهنباتعضرأمث
.ةسردملاىلإهلصوتيككالملامدآاهنباعمجرخت
نمبدنوخارصىلاعت،هحتفتنألبقو،طبضلابيجراخلابابلادنع
تردصيتلارادلاوحننوضكارتيسانلاذخأ.قاقزلايفناريجلاتويبدحأ

دحأ.اهمامأرهمجترخآلاضعبلاو،رادلالخدمهضعب.تاخرصلااهنع
مهراجنأبً◌احضوماهيلإتفتلاهلأستنألبقو،ارامناكناريجلا
متاكسدسمبهلايتغامت،ةيلخادلاةرازويفلمعييذلا،باشلاطباضلا
.نآلاربخلابهتلئاعتفرعدقو،هترئادلههجوتءانثأ،ةعاسلبقتوصلل
.هلهأعمديدشفطاعتبْ◌ترعش.اهحورىلعضبقتةبآكلابتسحأ
مدآاهبيبحلتقمهلالختفشتكايذلاحابصلاكلذاهتظحلْ◌تركذت
.مورحملا
ليباهاهلفطةبرععفدتتداعوةبيرقلاهتسردمىلإاعيرساهنباتلصوأ
اهنباتلمح.ةبرعلاعملابقتسإلاةلاصتلخد.تيبلاىلإةعرسم
.امئانليباهعيضرلاناك.هدهمىلإهبتهجتاو
.ً◌افوخوةبآكاهلببسدقباشلاطباضلامهتراجنبالتقمربخناك
،اهتطوطخمىلإدوعتيكاعيرسءاذغلاماعطءىيهتلخبطملاىلإتهجتا
ً◌اناونعتراصيتلاحبذلاولتقلارابخأنمبورهلاديرتاهنأبتسحأدقف
قوشيفاهنأبناجىلإ،دوسلاتاونسلاهذهلالخنييقارعلاةايحل
نينرزغلةفرعملو،جنسيلافيإوهئاتلامدآنيبلصحيساذامةفرعمل
.هتفرغنمجرخامدنعفتاهلا

نينرلاهعامسنيبو،هئاتلامدآةفرغيففتاهلانينرنيبتطبرً◌ايدارإال
لاقنلااهفتاهنينرو،اهمانميفةمطالتملاجاومألابخصطسوفتاهلا

نينرعامسلعئاشلاريسفتلاْ◌تداعتساً◌ايدارإالو،مويلااذهرجفحابص
نوكتنأمهملاسيل..رابخأعامسبرقلةراشإهنأبمالحألايففتاهلا
.ً◌اساسأاهلوصوينعتامنإ،ةئيسوأةديجرابخألا

نوجعمةبلعواطاطبلاضعبتجرخأوهلسغلريبكنحصيفزرلاتعضو
ةبجودادعإلً◌ادادعتسا،لصبلانمنيتعطقو،تيزلاةنينقو،مطامطلا
مقرلابلاصتالادواعتنأباهقامعأيفسمهً◌ايلخادً◌اتوصنكل.ءادغلا
حيحص.ةدعتارماهنيحلصتادقناكيذلاو،ً◌ارجفاهبلصتايذلا
.هبلطتنأعيطتستاهنأالإهبحاصىلإريشيمقروأمساكانهسيلهنأ
فتاهلاتذخأ.لابقتسالاةفرغيفلاقنلافتاهلاثيحىلإتهجوت
اهلخاديفوفتاهلاتكرت.ىودجنودنكل،ةدعتارملاصتالاتبرجو



اهسفنلغشتنأو،اهفواخمنمبرهتنأتلواح.رشتنيأدبفيفخقلق
.ءادغلاةبجودعتلخبطملاىلإةيناثتهجتاف،
هيلإةعرسمتضم.سرجلانرامنيحً◌ابيرقتتقولانمةعاسترم
اهلئجافملانكل،طخلانمرخآلابناجلايفلصتملاىلعطخلاتحتفو
نأبلصتمللةلئاقتررك.اهعمثدحتينأأشيملرخآلاصخشلانأوه
.هتمصىلعً◌ارصملظرخآلاصخشلانأالإ،هعمستاهنأو،ثدحتي
نأامو،هناكميفهتعضووطخلاتقلغأ.ً◌اليلقجاعزنإلابتسحأ
فتاهلاتذخأ.ىرخأةرمفتاهلانرىتحناكملارداغتيكلترادتسا
ةيبصعبفتاهلانمرخآلافرطلايفصخشلاةبطاخمتلاقوةيبصعب
:ةحضاو
؟ديرتاذام..لضفت..كعمسأانأ..لصتتاذاملفمالكلايونتالتنكاذإ-
ةأجف.ةباجإلامدعىلعرصأفتاهلانمرخآلافرطلاىلعصخشلا

نمفتاهلاتمر.ً◌افوخترعشقافاهدسجسميدربلانمرايتبترعش
كلتيفاهدحوىقبتنأنمفاختاهنأكو،ةعرسبةفرغلاترداغو،اهدي
قلغتلعجرتنأتدارأ،ةددرتمةظحللتفقوت.لاقنلافتاهلاعمةفرغلا
ذإ،ةسردملانماهبنولصتيامبرتركفاهسفنةظحللايفاهنكل،فتاهلا
ذخأتلتقولالبقيتأتلاهبدهفلاليباقذاتسألاةسردملاريدملصتيانايحأ
ميدقتلمهصقنونيملعملابايغلتيغلأدقسوردلاضعبنأل،اهنبا
قالغإمدعتررقاذل،ً◌ابيرقتامئادثدحيناكاماذهو،صصحلا
.فتاهلا

ليباهاهنباطامقريغتلتضم،ةزهاجءادغلاةبجونأنمتدكأتامنيح
.ءيربلاهمونلصاويلهدهميفهتعضوكلذنمتهتناامنيح.هماعطإو
الوللعفتتناكاذام.اهسفنبةظحللتركف.تقولانمريثكلااهيدلناك
.اهسفنعمتركفاذكه،ةنكممةايحلالعجتبتكلا؟بتكلاهذه
سملتتتذخأ.اهيدينيباهتذخأ.ةطوطخملاىلإاهنمةدارإنودتضم
تابغرلاوةاناعملاومالحألاوتاباذعلانممك:ةبجعتماهسفنتلأس.قرولا

ةايحلايهنيأ!قاروألانمةمزحلاهذهتايطنيبةقيمعلاراكفألاو
لايخلايفيتلاكلتمأ،نامزلاوناكملايفاهشيعنيتلاكلت،ةيقيقحلا

نممأ،بتكلالالخنماهليختنيتلاءاوس،تاروصتلاملاعونهذلاو
.امبر؟مويتاذامً◌ائيشبتكتنأاضيأيهاهنكميله.؟انتاليختلالخ
يه،لاحيأىلع.ىرخأةنيطنمباتكلاءالؤهف..كلذاهنكميال...ال
ءاقللقدنفلاىلإاهجوتمجرخامدعبهئاتلامدآلىرجاذامفرعتنأديرت



،هنمتهتنايذلالصفلادنعتفقوتو،ةطوطخملاتحفصت.جنسيلافيإ
.ةءارقلاتأدبو
حيرمريغروعشبتسحأ.فتاهلانينرتعمسىتحةءارقلابتأدبنأام
ريرسلاىلعابناجةطوطخملاتعضو.ملكتياليذلالصتملااذهنم
نأرخآلاصخشلاأشيملىرخأةرمو.فتاهلاثيحىلإبضغبتهجتاو
.غارفلابلصتتاهنأكو،لاصتايألرثأالنكل،هبيهتلصتا.ملكتي
مدآبتاكلالاطبألثم،لاصتادوجومهوتتله.كلذتبرغتسا
!يدادغبلا
تدجوف،ةتئافلاتاملاكملاةفيظوىلعتطغضوزاهجلاةشاشىلإترظن
نآلادحلوةحرابلاةليللاذنملصتادقفورعملاريغصخشلااذهنأ
ةسردملاريدمدهفلاليباقذاتسألامسابتناكىقبتامو،ةرمةرشعثالث

هنكل،يقيقحلصتمكانهف،ةمهاوتسيليهفنذإ،ةتئافلامايألالالخ
.؟ً◌الصأوهنمو؟ديرياذامنذإ،ملكتينأديريالو،لوهجم
اهنأل،ةرملاهذهةءارقلاىلإةفهلدشأتناك.ةقلقةفرغلاىلإتداع
هارتنم.اهريكفتمحتقيأدبيذلافوخلاسجاهنمبورهلاديرتتناك
اذاملو؟لصتياذاملفمالكلاديريالاذإو؟ملكتينأديريالواهبلصتي

مدعبىتحوألاغشنإلابةراشإيطعيالو،هفتاهنريالهبلصتتنيح
.؟ً◌الصأوهنملب،ديرياذام؟..درلايفةبغرلا
ىتحوأ،ً◌اعنقمً◌اباوجدجتنأنود،اهسأريفبخطصتراكفألاتناك
عمتلحرىتحةطوطخملابتكسمأنأامو.ثدحياملابسانمً◌الامتحإ
.قدنفلاىلإهقيرطيفهئاتلامدآ
ءادوسلاخنويمةليل

،ةريبكلاخنويمةنيدمنوكتنأبرغتسا،عراشلايفهئاتلامدآراصنيح
عراوشلاف،ليللانمةعاسلاكلتيفةرفقمهبش،ريابةعطاقمةمصاع
ةقلغمتالحملا.ةعطقتمتارتفنيبقرمتىرخأوةرايسنمالإةغراف
.ةماعلاحيباصملاءاوضأنمالإ،ةأفطمءاوضألاو
فشيملوهف،هلخاديفاهضقانتورعاشملاباخطصابرعشيهئاتلامدآناك
افيإعمةتبرجتاهتلتمث،نمؤملاءاوحهتجوزةنايخحارجنمدعب
هذههتمحازةليللاو،ملحلاجنسيلافيإبيقتليوهاهو،ةضماغلانامغريب
.اهمساىتحفرعيهعدتمليتلاةلوهجملاةيقارعلاةأرملا
بخطصتهقامعأيفف،ةيساسحرعاشملادشأبً◌أبعمهئاتلامدآناك
يركفلاويبدألاراوحلالالخجنسيلافيإهلاهتحنميتلاةليمجلارعاشملا



معلاةقالعنعةأرملاهذهثيدحاهراثأةبرطضمرعاشمعم،اهعم
.هتفرغىلإتءاجيتلاةلوهجملاةأرملاهذهزغلو،اهتنبإوهيخأةجوزب

نكميامبركفيناكهنكل،دعبخنويمليتيفوصقدنفلصودقنكيمل
يفو،ليللانمةعاسلاهذهلثميفاميسال،ءاقللااذههنعرفسينأ

نأهلحمستسامبرو،رثكأنابراقتيسامهنأدكؤملانمف،صاخلااهحانج
يفهدوجولالخاهعمشيعلللقتنينأهنمبلطتسوأ،اهعمماني
هتقالعتيبثتيفمساحءاقللااذهف،نكيامهمو،نيمداقلانيمويللخنويم
لخدمدنعراصهنأبهبتناامنيح،ركفيناكاذكه.يساسألكشباهعم
.قدنفلا
لخدملادنعنوفقياوناكنيذلاسارحلاوأةاعسلانميأبايغىلإهبتنا
ناكو،تامالعتسإلابتكميفصخشيأدجيملقدنفلالخدامنيح.
.فويضلاوءالزنلانملماكلابً◌ايلاخو،ةتفاخهؤاوضأ،متعمهبشيبوللا

ىلإةرشابمدعصيله،هسفنعمركف.لعفياذامفرعيالً◌ارئاحفقو
هفرصتمهفءاسيسامبرو؟..ةبقارمتاريماكبدوزمقدنفلاوفيك،اهحانج
بتكميفلأسينأهيلعمأ،اهيلإلوصولالبقةلءاسملهضرعيو
قدنفلانأكو،انهدحأالنكل؟..هدجيصخشيأوأ،تامالعتسإلا

!!روجهم
ةرواجملاةفرغلانميناملألجرجرخ،كلتهتريحيفوهناكامنيبو
هيلععطقدقهئاتلامدآلوخدنأودبيناك.تامالعتسالابتكمل
:هلأسو،حضاواضرمدعبهئاتلامدآىلإرظن.هءاخرتسا
؟كمدخأنأعيطتسأله.ديسلااهيأريخلاءاسم-
:ددرتلانمءيشبلاقف،هئاتلامدآكبترا
.333مقرحانجلا،جنسيلافيإةديسلادنعدعوميدل-
:هعمساممدكأتيللاقو،شاهدنإبتامالعتسالافظومهيلإرظن
؟نآلاو،دعومكيدلدصقت،حيحصلكشبكتمهفله-
..معن-
؟..ليللانمةرخأتملاةعاسلاهذهلثميف-
..معن-
؟حيحصلاناونعلاىلعتئجكنأبدكأتمتنأله-
؟خنويمليتيفوصقدنفوهاذهسيلأ..معن-
حيحصاذه..معن-
..طبضلابانهيدعومو..ناونعلاىلعتئجانأً،اذإ-



؟كترضحتلقامكدعومكيدلنمعم-
..جنسيلافيإةديسلاعم-
؟كترضحتلقحانجيأ-
333مقرملاحانجلا-
..كلابقتسإلدادعتسإىلعتناكنإىرنس-
..اهبلصتإ..كلذكنكمي-
،ةقيقدفصنلنريفتاهلالظ.333حانجلابتامالعتسالافظوملصتا
هئاتلامدآىلإتامالعتسالافظومرظن.بيجينمكانهنكيملنكل
:هللاقو،ةبيرب
.ديسلااهيأ333حانجلايفبيجيدحأال-
!..ينرظتنتساهنأبينتربخأويبتلصتادقل..فيكنكل-
:هلأسةأجفو،ربكأةبيربهيلإفظوملارظن
؟لماكلااهمساوهام-
..جنسيلافيإةديسلا-
نمدكأتيلهمامأيتلاحيتافملاةحولىلعبرضيتامالعتسالافظومذخأ
تمصوهسأرعفرةأجف.اهمساهسفنعمً◌امتمتمددريناكو،اهدوجو
:نطبمماهتاهيفلكشبلاقو،هئاتلامدآهجويفسرفتيوهوةظحلل
لب؟مسإلااذهبقدنفلااذهيفانيدلدحأالهنأبديسلااهيأفرعتأ-
سودرفلاةكرشنم،نامغريبافيإةديسلامسابزوجحم333حانجلانإو
.ةحايسلل
؟؟اذام-
:لأسف،رثكأدكأتلادارأهنكل،كلذعمسيوهوةمدصلابهئاتلامدآسحأ
؟حانجلازجحنممسابينربختنأكنكميله،كوجرأ-
..ةفورعملاةيحايسلاسودرفلاةكرشنمنامغريبافيإةديسلا-
نامغريبافيإةديسلايهقدنفلايفيتلاةديسلانأينعياذهله-
؟ةيناطيربلاةلثمملا،جنسيلافيإةديسلاتسيلو،ةحايسللسودرفلاةكرشنم
.ً.ادبأرمألااذهبعمسأمل!!..قدنفلايفانهانيدلةيناطيربةلثمم-
.كترضحلاهتركذيتلايهيمامأيتلاتامولعملا
اليلقفاجترالاباتذخأهيلجرنأبرعشو،هبلقيفضابقنابهئاتلامدآسحأ

هنأكو،ةعرسببحسناو،حضاوفوخبرظن،ائيشفظوملللقيمل.ً◌
نمً◌اشهدنمتامالعتسإلافظوملظ.قدنفلانمً◌ابراهلورهينأدارأ
زاهجىلإهديدممثنمو،ةبيرموةرسفتسمتارظنبهعبات.هلعفدر



.امةهجبلصتاوفتاهلا
دو.هعميرجيامميقيقحفوخبسحأعراشلايفهئاتلامدآراصنيح
لورهيهنأكوراص،يشملاعرسيذخأ.ةدحاوةوطخبهتفرغىلإلصيول
هجوىلعقولخمسعتأهنأبسحيناك.هقدنفىلإلصينألجأنم
افيإعمهلىرجاّ◌معةياوربتكولهنأهسفنعمركف.ضرألا
هنونظيسو،سانلامظعمهقدصينلف،جنسيلافيإعمنآلاو،نامغريب
هنمرخسيسو،تافارخلاوحاورألابنمؤيً◌ايئاروامً◌ابتاك،ً◌ايفارخً◌ابتاك
متهيالوهنكل،دجلاذخأمهبتكيامذخؤيالو،ءارقلاامبرو،داقنلا
ال..ال،اهليصافتشاعواهفرعيتلاةقيقحلايوريوهمادام،دحأيأرل
هدنعتناكيتلاةيقارعلاةأرملاهذهامبرلف،رثكأدكأتيلثيرتلاهيلع..

ً◌الصأدجوتالو،ضماغحوروأمهواضيأيهةليللاهذههتفرغيف
،ءاسملااذهمعطملايفىشعتدقودجوتالفيكنكل،معطملايفةلماع
لاحاضيأهكاوفلاةينيصنمدكأتيس؟هكاوفلاةينيصهلتلمحاهنأامك
.هسفنعميلخادلاشاقنلاهئاتلامدآمسحاذكه،هتفرغىلإهلوخد
***
دهازلاءاوحتسحأ.لابقتسإلاةفرغيفلاقنلافتاهلاسرجنرةأجف
الإ،هئاتلامدآةفرغيفنريفتاهلانأو،ةياورلاملاعيفاهنأكوناوثل
يهو،لجعىلعتضهن.نكاسلااهتيبيفتمصلاقشيناكنينرلانأ
.لوهجملالصتملااذهنمظيغبسحت

تحاصفاهسفنىلعةرطيسلاعطتستملاهديبفتاهلاتذخأامنيح
:بضغب
،ىرخأةرملصتتالأامإو،ملكتتنأامإ،بعللااذهنعفكتامأ-

؟تمهفله
توصءاجامنإوةملكةيأبطخلانمرخآلافرطلاىلعصخشلابجيمل
،هقهقيوهوتاظحللصخشلارمتسا.اهبً◌ائزهتسم،ةرخاسلاهتهقهق
اهنذأنعفتاهلاتدعبأنأدعبىتحعمسُ◌تتناكةيلاعتاهقهق
:هبتخرصف،رثكأةناهإلاهذهلمحتتنأعطتستملو،ً◌اليلق
..ريقحاي-
.ةراهنمهبشتسلجو،ةبنكلاىلعفتاهلاتمر.ههجوبطخلاتقلغأو
،اهلخاديفً◌اقيمعً◌اغارفةمثنأبرعشتً◌ابيرقتةنسذنمةرملوأل
انايحأ،اهحنميناكيذلاو،اهبطيحييذلاءودهلاونوكسلااذهبرتستي

،نوكسلااذهلخلختدق،نآلانكل،ةوقلاو،سفنلابةقثلاَ◌روعش،ً◌



.هتهقهقباهناهأو،اهبضغنمرخسلوهجمصخشلاصتإب،ءايشألاطسبأب
راسكنإلاةلهس،ً◌ةشه،ً◌ةفيعضاهسفنتدجوو،هلكاهملاعبرطضادقل
.ةكئاشلاسأيلادودحىلع،ً◌ابيرقت،فقتو،

مدآاهابأومورحملامدآاهبيبحتركذت،ةيامحللةيقيقحلااهتجاحبترعش
يكبتترمتسا.نمزذنمهكبتمل،داحءاكببتشهجأ،ةأجفو،دهازلا
نمهيف،ةنيزحلااهسفنقامعأنمقلطنإءاكب،ً◌ابيرقتةعاسفصنل
نيدوقفملاءاثرنمهيفاممرثكأ،ةشحوملاةايحلاهذهءاثرو،سفنلاءاثر
.اهلهأواهتبحأنم
ىلعتمثجةبآكلانكل،ةيسفنةحاربتسحأ،ءاكبلانمتهتناامنيح
اهنأىلإتهبتنادقف،نمزذنمدحلااذهىلإةبيئكنكتملذإ،اهسفن
بحلانمةدودعممايأتايركذىوساهيدلسيل،ةلتاقةدحوةديحو
بأهاجتةشوشمرعاشموتايركذنمةنفحو،يدسجلاحرفلاويقيقحلا
،رخآً◌انجسشاع،نجسلانمجرخامنيحو،نوجسلايفهرمعىضق
ىضقيتلاةديقعلاوئدابملاوراكفألاطوقستأريتلاةهيزنلاتاذلانجس
ةّ◌رمتايركذةنفحوأ،اهلجأنمنوجسلاةيبقأيفهرمعتاونسلمجأ

هنكل،هبلقلكنماهبحيناك،تافرصتلاضماغخأليواسأمتومنع
نادقفروعشباهءازإرعشتالف،اهمأامأ.صقانقولخمكاهيلإرظنيناك
لظ،لظلايفعبقيً◌اسيعتً◌احبش،ناسنإىركذتناكدقف،صاخ
اهتايحلً◌الزلزمنكيملاهنادقفنأثيحب،ةيصخشالواهليأرالةأرما
اليهف،هحمالمتيسندقف،اهجوزامأ،نونحلابألانادقفناكامك
زايتماعم،هصخشلةمداخاهنأكوهدنعشيعتتناكذإ،ً◌اديجهفرعت
اهتايح،هعمةميمحلااهتايحىتحنكل،هريرسسفنيفمانتاهنأ
رتمللب،طقً◌ايراعامويهرتمليهف،طقفمالظلايفتناك،ةيسنجلا

ً◌ادجهباهتتناكاهنأً◌اديجركذتت.هدسجنمً◌اطيسبً◌اءزجىتح
نأىلإاهعمسيالىتح،ةعجاضملادنع،اهسافنأمتكتتناكاهنأةجردل
نثهلينهنأوتاقسافءاسنلانأبةرمتاذركذهنأل،اهنمهرطويهني
نكمياهتايح.هاياطخلكوملاعلاءالبببسنهنأو،نهتوهشءارو
عماهتشاعيتلامايألاكلتيه،ليلقبرثكأوأعوبسأيفاهراصتخا

،ةيضاملااهتايحتاونسدهازلاءاوحتعجرتسااذكه.مورحملامدآاهبيبح
دشأةهاتميفرودتو،ةهئاتاهسفنتدجو،يلاحلااهعضوتلمأتامنيحو
يدادغبلامدآبتاكلااهنعبتكيتلاءاوحةهاتمنمً◌اعايضوً◌الوه
.هتياور



اهعقاوبةقدحم،اهتايركذعاجرتسايفةقراغ،ةبنكلاىلعةسلاجتناك
ربعاهلصتةينورتكلاةلاسرتوصتعمسامنيح،نآلاهيفيهيذلا
صخشلانماهنأتفرعفلسرملاىلإترظنوزاهجلاتذخأ.فتاهلا
ةملكنمفلأتتةلاسرلاتناك.ةلاسرلاأرقتلتطغضف،هسفنضماغلا

.ينيرظتنا:ةدحاو
ىتحزاهجلاتقلأنأام.اهنوكسلخلخعلهةمث.اهبلقناقفخبتسحأ
.ىرخألئاسرثالثتناك.زاهجلانعردصتةرركتملئاسرتاوصأتأدب
.ةرهاعايينيرظتنا:امهنيتملكنمفلأتتتناكىلوألاةلاسرلا

ةيلاتلاةلاسرلاىلعىرخأةرمتطغض،ةلاسرلاأرقتيهواهنولبحش
ةلاسرلاامأ،لغنلامأاي،ينيرظتنا:تاملكثالثنمفلأتتتناكف
؟يماقتنإنمنيرفتنيأ:تاملكعبرأنمفلأتتتناكفةريخألا

دقبرقعامنأكواهدينمفتاهلاتمرىتحةريخألاةلاسرلاتأرقنأام
له؟لغنلامأىنعمام؟ينفرعيله؟ديرياذامو؟اذهنم.اهتغدل
ناكالإو،ينفرعيهنإ.ال.ال؟رثكأالةميتشقلطأهنأوأليباهدصقي
ال،ةدوصقمتناكاذإالإ،ةيداعريغةميتشهذهف،ىرخأةميتشقلطأ
؟وهنمنكل،ً◌اديجينفرعيصخشاذه..ال..

كلتيف.هتقلغأوزاهجلاتذخأذإ،كلتاهتسلجيفً◌اليوطرمتستمل
تهجتاوتضهنفمونلاةفرغنماهيتأيليباهاهلفطءاكبتعمسةظحللا
.هيلإ
رييغتبتماقكلذنممغرلاباهنكل،ريكفتلاةماوديفدهازلاءاوحتناك
يفهتدقرأو،ءىلتمملااهيدثنمهتعضرأامك،عيضرلالفطلاتاظافح
.ءيربلاهمونلصاوييكةيناثهدهم
.ةزجاعو،ةفئاخ،ةدارإلاةبولسم.لابلاةدراشريرسلاةفاحىلعتسلج
بعرلاباهألمتو،اهريحتكلتديدهتلالئاسراهيلإلسرأيذلالصتملاةيوه
دحأبتركفذإ،لصتملاةيوهفشكلةلمتحمةركفتقثبنا،ةأجف.
دقامبرف،مورحملامدآاهبيبححبذباماقنيذللاوليتقلااهجوزيوخأ

متونيققحملاوأطابضلادحألةوشرعفدوأ،نجسلانمامهدحأبره
جزيوعراشلايفهيلعضبقلاءاقلإمتيليبسرباعيأبهلادبإوأ،هجارخإ

نمتعمسدقل..معن.؟لاومألاباحصأءانجسلانعً◌الدبنجسلايف
ةيضاملاتاونسلالالخصصقلاهذهنمريثكلامورحملامدآاهبيبحواهيبأ
لسغنمريثكبرثكأوعرسأبرئامضلالسغاهيفمتيدالبهذهف،ةيلاحلاو
ىتحاهروصتنكميالصصقعامسنكمي،دالبلاهذهيف،انهف،يدايألا



اهنبانأبدكؤتلئاسرثعبهنأل،كلذكرمألاامبرمعن...ميحجلايف
..؟لغنلامأاي:ةلمجلاكلتىنعمامالإو،ً◌ايعرشً◌الفطسيلليباه
ريبكلاينبادصقأ،هيخأنباىلإرشيملاذاملفكلذكرمألاناكولنكل
نيوخألانميأمث؟ً◌اقباساهوددهامكهذخأبددهيملو،كالملامدآ
معطملابحاص،يهركفتامكابراهامهدحأناكولوهنوكينأنكمي
هنأدرجملكلذمهوتأانأامبر..ال..؟ةيراجتلاتالحملابحاصمأ،

ىلإراشأاذاملالإو،ً◌الصأينفرعيالوهامبرذإ،ةرابعلاكلتبينمتش
،وهنمفرعأنأبجي؟ىرُ◌تاي،ً◌اذإوهنم..؟دحاولفط
؟كلذيفيندعاسينم؟فيكنكل..ناوألاتاوفلبقكلذىلإلصوتأو
ال..ال..؟ناريجلاىلإوأ،ةطرشلاىلإبهذأله؟لعفأنأّ◌يلعاذام
ينبنجتتتراصلمتشملاةبحاصليباقمأانتراجىتح..دحأبانهيلةقالع
.؟يحصنويتدعاسملهجوتأنمل...لمتشملايفْ◌ترجيتلاةميرجلاذنم
نعةثحاباهركفواهسفنقامعأيفةبرطضملوجتتدهازلاءاوحتناك
قثبنا،ةأجفو.هيفاهسفنتدجويذلاملظملاقفنلااذهيفرونصيصب
،اهبمامتهإلامئادوهف،اهنهذيفدهفلاليباقذاتسأةسردملاريدمهجو
لواحيو،اهيفبغريهنأفرعتةيوثنألااهتزيرغبيهو،اهنباىلعفوطعو
هجوتلااهيلعلهف،كلذلجأنماهلةدعاسمةيأميدقتو،اهنمبرقتلا
.؟اهوحنهرعاشموهاياونفرعتاهنأنممغرلاب،هل

،يعوالبو،اهنمةدارإنودبنكل،اهرمأمسحيفةراتحميهتلظ
يتلافقاوملاودهاشملاعاجرتساىلإو،ههجوليصافتعاجرتساىلإتبذجنا
عوبسألادحلو،هيفاهنباعماهآرمويلوأذنم،اهيفً◌ارضاحوهناك
ثيح،ذيمالتلالوخدىلعفرشيلةسردملابابدنعوهناكيذلايضاملا

،اهلاوحأنعً◌الئاسفطلباهايحو،اهنباديبذخأواهيلإهسفنبوهءاج
اذإجاتحتةدعاسمةيأميدقتيفهيلإهجوتلايفددرتتالأاهنمايجار
ءاوحتدكأ،كلذاهللاقوه..معن.معن..بعصفرظيأبترم
ىلإهجوتللاهرمأتمسحدقتايعادتلاهذهباهنأكو،اهسفنعمدهازلا
.اهعميرجياميفهيأرعامسلواهتدعاسملدهفلاليباقذاتسألا
يرسيلمألاوحرفلانمرايتنايرسبترعشو،ةحارلابدهازلاءاوحتسحأ

،دهفلاليباقذاتسألاةسردملاريدمةحتافمباهرارقلةجيتناهقامعأيف
.لاحلايفهيلإبهذتنأتررقو
تأرمث،دوسأً◌الاشتجرخأوسبالملابالودتحتف،اهريرسنمتضهن
تذخأمواقتالةبغربو،نينسذنمةكورتملاةنيزلاتاودأضعبسبالملاعم



.مامحلاةفرغىلإةعرسمتجرخ،دوسألالحكلاملق
نأىلعأرجتتملو،اهينفجلوحلحكلاملقتررموةآرملامامأتفقو
مدلاباتنقتحاىتحاهيتفشىلعاهسفنبتضعامنإو،هافشلارمحأعضت
رمحأيألةجاحامنودرحاسنولبنازيمتتاهيتفشنأنممغرلاب،ً◌اليلق
؟ءاوحاينيلعفتاذام،ةأجفاهيلعمجهلجخلابً◌اروعشنأالإ،هافش
ةعيرذةيأنعنيثحبتاذامل؟مورحملامدآكبيبحتيسنأ؟ةنونجمتنأله
ءاملاباههجوتلسغف،ريمضبينأتبترعش؟ةديدجةرماغميئدبتيكل
،ةحارلابتسحأ.تاظحللبقهباهينيعتنيزيذلالحكلاةحسام
اهنأو،اهبيبحلةصلخماهنأوةياوغلامامأتدمصاهنأباهسفنتعنقأو
ذإ،ةسردملاىلإباهذلانمعجارتتملاهنأالإ،اهرعاشملهيفوتلظ
هتذخأمث،عيضرلااهلفطةبرعدادعإلتهجوتو،مامحلاةفرغنمتجرخ
ىلإةهجتمتجرخواهتءابعتذخأ.ً◌اديجهترثدواهيفهتعضو،هدهمنم
.دهفلاليباقريدملاةلباقملةسردملا



4
ملظملاقفنلا
ةريبكلاهبتكمةلواطءارونمجرخوهيسركنعدهفلاليباقذاتسألارادتسا
تابنكلاىلعمكارتتتناكيتلاةريثكلاتافلملانمةفرغلابتريذخأو،
يتلاةريبكلاةبنكلاءالخإلجعىلععاطتساثيحب،ةفرغلايفةعزوملا
ةلواطفرطنمهنملباقملابهعضوو،ةثداحملايسركبترامك،همامأ
ةبرععفدتيهودهازلاءاوحتلخدءانثألاهذهلالخ.ىرخألابتكملا

.شارفلااهعموعيضرلااهلفط
ناكو،هينيعقامعأيفقلأتيحرفلاوةرارحباهبدهفلاليباقذاتسألابحر
لكرهظيملهنكل،ً◌انزحمببسلاناكولوىتح،اهئيجمبً◌اقحً◌اديعس
ايكحرفيمتكا:اهللوقيوهسفنعمقيناكذإ،هبرعشيناكام
مهفيثيحبةحرفجزماذل،حضفننسالإوةنازرلانمءيشبكيلع،سفن
.ةلماجملاوبيحرتلانمءزجك
ةحيحصةقيرطبةبرعلاعضويفاهدعاسو،ةبنكلاىلعسولجلاباهيلإراشأ
دوتالاهنأبهتركش.برشتنأبحتامعاهلأس.دحأقياضتنأنود
.اهرمأنمةلجعيفاهنألءيشيأبرشتنأ
ذاتسألاتلمأتامنيحعضولاةباهمبترعشو،كابترإلابدهازلاءاوحتسحأ
نامألاباهرعشينألواحيوهوهحمالمتلمأت.هبتكمءارودهفلاليباق
تهبتنامث،هتطاسبونئاكلااذهةبيطباهسفنعمتركف،كابترإلامدعو
:اهللوقيوهوهتوصىلإ
ءيشثدحله..هللاءاشنإً◌اريخ..مدآمأايكئيجمبانتفرشدقل-
؟..هيفكدعاسأنأنيجاتحت
:تلاقف،همامأةيسفنلااهعاجوألقثبيقلتنأتررقو،ً◌اليلقهتلمأت
انأف..تاذلابتنأ..هيفكتدعاسمديرأءيشكانه..ليباقذاتسأمعن-
نأعيطتسأيذلاديحولاتنأو..ّينباىوسملاعلااذهيفيدنعدحأال
ةدعاسمةيألتجتحاولينأبيلدكؤتتنكامئادكنأركذأو..هيلإأجلأ
..كيلإهجوتلايلعف
اذامبينيربخانآلاو..يلوقدنعتلزامو..حيحصاذه..حيحصاذه-
؟كتدعاسمعيطتسأ
امهيلعلخدينأىشختاهنأبمهفف،بابلاىلإةقلقدهازلاءاوحترظن
اهيلإراشأف،اهتلاحوهمهفف،لوقتامعمسيسشارفلانأوأ،دحأ
نكمتتيك،هنمبيرقلاةثداحملايسركىلعسلجتنأوبرتقتنأب



بتكملاةلواطلوحتسلجواهناكمنمتضهنف،ئطاوتوصبثيدحلاب
هيلعتناكاممريثكببرقأامهنيبةفاسملاتراصف،ىرخألاةهجلانم
نمو،اهتياكحدرسبأدبتفيكفرعتالتناكاهنأالإ،ةبنكلاىلعيهو
ترعش.ثيدحلاىلعاهعجشاذل،ةيسفنلااهتلاحوهمهفف،أدبتنيأ
:نامألانمريثكلااهيف،ةبيطةربنبو،فطلباهللاقامنيحنانئمطإلاب
يأبينيربختنأيددرتتالو..يفاختال..مدآمأاينامأيفانهتنأ-

عضومنوكيسهيفنيثدحتتامنأبةنئمطمينوكو..ءيشلكبو،ءيش
..كتدعاسملةيناكمإنميدلاملكبىعسأسو..يريدقتويمامتها
يفتركفو،كلتهتاملكتعمسنيحيسفنلامالسلاونامألارعاشمبتسحأ
البقتسمهيلعدمتعتنأاهنكميابيطاناسنإتبسكدقاهنأبهسفنتقولا

:تلاقف،ءيشلكهليورتنأىلعاهرمأتمزحاذل،ً◌
..ليباقذاتسأايتاديدهتينيتأت-
؟اذاملو؟..فيكو؟..كددهينم؟..تاديدهت-
..اهلّيدلباوجالةلئسألاهذهلك-
نأعيطتسأيكليصافتلايلمهتنأنود..ىرجامةيادبلانميليكحا-
..لحىلإكعملصأ
لئاسرلالخنماهتلصويتلاتاديدهتلانعهلدهازلاءاوحتثدحت
يفيتلاتالامتحإلانعلأسهنكل،اهأرقف،هيلعاهتضرعو،لاقنلافتاهلا

ناكاملكهنكل،رمألالوأتددرت،اهجوزيوخأنعهتربخأفاهنهذ
عيرسلكشبهتثدحف،هصخشباهقلعتو،هباهتقثتقمعت،رميتقولا

،بيئكلااهجاوزنع،اهلصفواهلصأو،اهمسانع،ءيشلكنع
مدآاهبيبححبذةميرجنعو،اهيبأحبذو،اهمأتومو،اهيخأداهشتساو
يفمورحملامدآرودو،ليباهعيضرلادلاووههنأبهتربخأو،مورحملا

.ةايحللاهتيؤرواهريكفتةقيرطىلعريثأتنمهبماقامواهتايح
،ريثملااههجولمأتيفً◌اقراغ،اهيلإعمتسيوهو،دهفلاليباقناك
دقاهنأو،ةزيمتمةيصخشمامأهنأرعشي،يغاطلايوثنألااهروضحو
الإ،اهنعىلختينأعيطتسيالهنأبنآلاقثاوهنأو،ةوقبهتايحتلخد
.لصتملاةيوهديدحتيفً◌ارئاحاضيأناكهنأفاهتيضقصخياميفهنأ
نمعيطتست،تقؤملحاهنأكوتدب،ةطيسبةركفهنهذيفتقربةأجف

:اهللاقامنيحً◌احرفاهانيعتقربذإ،لصتملاةقيقحفشكهلالخ
..لحلايدل-
؟وهام-



وأ،ضيرمهنأًاضارتفاً،ارباعًاصخشلصتملاناكاذإف..كفتاهمقريرّيغ-
كفتاهمقررييغتبكنأف،ليبقلااذهنمءيشيأوأ،كبشرحتلاديري
نألامتحاو،كفرعيًاصخشلصتملاناكاذإامأ،كيلإلوصولاعيطتسينل
امنيحديكأتلابهنأف،نيدقتعتامك،مهئابرقأنموأ،كجوزةوخأنمنوكي
نمفرعنسيلاتلابو..كديدهتلىرخألئاسودجيفوسهنأفكمقرلهجي

..وه
يوثنألافعضلانماهتوصيفوتلاقو،كشلابجوزممحرفبهيلإترظن
:تلاقذإ،هتبيبحاهنأكوساسحإللهعفدامءاجرلاو
؟..كلذدقتعتأ-
..انمامأديحولالحلاوهًايلاحو..كلذدقتعأ..معن-
متهيهنأينعياذهو،كمامأاهللقيملوانمامألاقذإ،هتغللتهبتنا
،اهسفنعمتركفاذكه،اضيأهتيضقتراصاهنأو،يصخشلكشباهب
طبترتنأيفةبغربتسحأو،هوحنةليمجلاسيساحألانمقفداهرمغف
:هتلأسف،رثكأهب
؟ديدجمقربيتآنيأنمو-
نانحلابةئيلمةئفادةربنهتوصيفواهللاقو،نانحوةبيطباهلمستبا

:ءفدلاو
تنأ..كتيامحةلأسميلوتأنأبيليحمستنأىنمتأو..هبكيتآسانأ-
؟..كلذبيلنيحمستأ..ةلكشملاهذهلًالحدجننأىلإ..نيلفطلاو
الإ،ً◌ءايحاههجوىلإمدلادعصدقو،ددرتلابجوزممنانحبهيلإترظن
:تلاقف،يفخيوثنأحرفباتقلأتاهينيعنأ
يتأن..يلئاعلاو،يسردملاكلمعبناجىلإف..ايفاضإًائبعكلمحنساننكل-
..يكلنحن
:يلئاعلاهعضولاهتراشإىلعً◌ادراهنئمطيل،اهعطاق،اهمالكيهنتنألبقو
يتخأويبأويمأثيح،توكلانمًالصأانأ..يلةلئاعال..ديحوانأ-
يفيلةقشترجأتـسادقل..دادغبيفانهيدحوانأو،كانهنوشيعي
)ةصاخةقيرطباهلمستباو(كتراشإاذل،يدحواهيفشيعأيراقعلاةقطنم
اذل..ينيتوروهفيسردملايلمعامأ..اهلحميفتسيليلئاعلايعضونع
كيلعتضرعينأل..كنظنسحدنعنوكأنأبيليحمستنأكيلعىنمتأ
يسنتالو..كتدعاسمعيطتسأًالعفينأبرعشأنأيليحمساف..يتدعاسم
له..كبناجىلإلجرفقينأيرورضلانمو..نيلفطعمةديحوةأرماكنأ
.ً.ابيرغينتربتعااذإالإ؟..نيحمست



صخشكنأدصقأ..كيلإتهجوتاملبيرغلاككتربتعادقتنكول-
؟.ً.ابيرغكربتعافيكف،يتدعاسمديرتو،بيطو،كتناكمكلومرتحموفورعم
ريغةناكمهحنمتناعيطتستاليهف،اهسفننعريبعتلايفةكبترمتناك
هدادعتساو،هتبيطو،هصخشلحايترالاكلذىوس،نآلادحلةدوجوم
تسحأاهنأل،حايترالابترعشاهنأامك،لاحلاكلذيفيهواهتدعاسمل
هذهميدقتنمدعبأءيشىلإريشي،هعضونعهمالكلالخنمهنأب
ً◌ادودسمناكاقفأاهلحتفيو،ةمداقلامايألابةقثلااهحنميءيش،ةدعاسملا
.
هيلإليمتاهنأبهكاردإو،اهيفيهيتلاكابترالاةلاحدهفلاليباقزهتنا

:ً◌الئاقرمألامسحف،هفطلتستو
مأحوتفمكنوفيلتله.ً.اديدجامقركلانأيرتشأس..انقفتانذإ-
؟..قلغم
..قلغم-
يرتشأسو،فتاهلاعيبلحمىلعًارصعرمأنأىلإًاقلغمهيقبا.ً.انسح-
ةعبارلادودحيفًارصعتيبلايفنينوكتسله..كيلإهلمحأوديدجلامقرلا

؟..ةسماخلاوأفصنلاو
؟راوشملااذهلككسفنفلكتاذاملنكل..تيبلايفًامئادانأ.ً.اعبط-
..مقرلاءارشبموقأانأيننكمي
..هبكيلإيتآسو..ةمهملاهذهبموقأانأ..تيبلانميجرختالتنأ..ال..ال-
رمألاناكاذإو..كلذكجعزيالنأوجرأو..بابلادنعكلهملسأسو
..ينمهنيملتستسو،بتكملايفانهًادغّيلعيرمتنأكنكميف،كقياضي
انأفرعتتنأ..لضفأنوكيس..انهىلإًادغَرمأنألضفأ..معن..معن-
خألانيبنوقرفيالمويلامهنإ..محرتالسانلاةنسلأو..ةديحوةأرما

..ريمضالبتراصسانلا..هتنباوبألاو،هتخأو
كليتحيصنو..ديدجلامقرلانيدجتسو.ً.ادغنيرمتسنذإ..حيحصاذه-
.ً.اقلغمفتاهلايقُبتنأ
..اقلغمهيقبأس..معن-
نمجرختنأأشتملاهنأالإ،ً◌ادغرمتنأىلعاقفتاامهنأنممغرلابو
فرعتالاهنكل،دهفلاليباقذاتسألاعمنامألابسحتتناك.بتكملا
تأرفةفرغلاءاجرأيفاهينيعبلقنتتتذخأ..هعمثيدحلابرمتستفيك
،بتكلابظتكتاهنأىلإتهبتناذإ،ةبتكمكمدختسُ◌تةيبشخةنازخ
:تلاقف



؟كتبتكمهذه-
اهمامتهانأالإ،فارصنإلاديرتالاهنأبكردأو،ً◌المأتماهيلإرظن
:لاقف،هبجعأبتكلاب
ةءارقنيبحتله..تيبلايفانأيتبتكم..ةسردملابتكضعبهذه..ال-
؟بتكلا
تنكيرمعنمةليوطتاونسلوينكل..لاقيامكمهنبأرقأانأ..معن-
ةءارقتأدبطقفةريخألاةرتفلايفو..ةيثارتلاوةينيدلابتكلاةءارقبةقراغ
..ةفلتخمىرخأًابتك
؟...اهنيأرقتيتلاةفلتخملابتكلاهذهام..ًالثم-
دقل.ً.اقباساهبعمسأملةريثكءامسأبتعمسةريخألاةنسلالالخ-
زلجناوسكرامنع..لادنتسوريبولفويوتسلوتويكسفيوتسدىلعتفرعت
ديدعلاتأرق..يدرولايلعويولعلايداهنع..راسيلاونيميلانع..ديورفو
؟يدادغبلامدآفرعتله..تاياورلاوبتكلانم
ةريبكلاءامسألاكلتلكبقطنتاهبعمسامنيحً◌اشهدنمدهفلاليباقناك
لالخنمفرعو،اضيأهيدلةريثأيهو،ً◌اديجاهفرعيوهف،ةرهابلاو
يفيئانثتسإلكشبةفقثملاو،لامجلاةرهابةأرملاهذهريكفتةعيبطكلذ
يدادغبلامدآباهتقالعاممث..ً◌ايفاقثوً◌ايركفةروهدتمةلحرمشيعيدلب
:لاؤسباهلاؤسىلعدرف؟..ابيرقتماعنمرثكألبقهلايتغامتيذلا
نيأنمً؟ابيرقتةنسلبقهتقشيفليتغايذلابتاكلانيدصقتأ-
؟هنيفرعت
هلأرقأو..ءاوحةهاتم:هتاطوطخمتأرقينأامك..ليباهيبألًاقيدصناك-
..ىرخأةياوراضيأ
؟..مدآةهاتمهتياورنيدصقتله-
..ةطوطخمةياورهلأرقأ..ال-
!؟..ةطوطخم-
..هتاطوطخمضعبيدل..معن-
؟نيلوقتاذام-
..معن-
ُاعاجشًاتوصهرابتعإبردغللضرعتلحارلابتاكلاف..ريثمءيشهذه-
مدمساب..نيدلامسابمويلااننومكحينيذلاداغوألاءالؤهةيرعتدارأ
لثمدالبلاىلعاومجهنيذلاءالؤه..بلاطيبانبيلعةلادعونيسحلا

..دوسألادارجلاموجه



وههبتنا..قيمعنزححمالماههجوىلعتمسترادقوهيلإرظنتتناك
:اهلأسف،كلذل
؟كباذام-
مدآبتاكلالثمولب..ليباهيبأ،مورحملامدآلثمثدحتتكنإ-
..هتاياوريفيدادغبلا
)..ءاوحةهاتم(ةروشنملاريغهتياوردصقأ؟..اهأرقانأيلله-
؟..اهبلعفأاذامفرعأالانأف.ً.اعبط-
..يئاقدصأضعبعماهرشنأنألواحأس..نمثيأبرشُنتنأبجي-
..اهنمةدحاوبًايلاحأرقأ..اضيأهلناتياوريدل-
لوأكيلإترظننيحيننأنيفرعتله..هتاطوطخمرشنننأبجي-
يننكل؟..كلامجكيفينبجعأ،كلذلوقبيليحمساو،كيفينبجعأ،ةرم
يواسأملاعضولانيردتأ..كراكفأو..كقفأةعسو..كتعاجشنملهذنمنآلا
هنأروصتبعشنحن..تايقارعلاءاسنلاهشيعتو..نييقارعكهيفشيعنيذلا
يفعقنانباذإو..هتلئاععمجوهأصخشلةيدرفةيروتاتكدنمصلخت
تسيلمهتيسوساجنعثيدحلا..سيساوجلاوداغوألانمةلشلةيروتاتكد
ءالؤهمظعمف..قئاثولابةتبثموةقيقحيهامنإو،ةيسايسةميتشةباثمب
لودسسجتونمأرئاودىدلتافلممهيدلوءالمع،مويلااننومكحينيذلا
..يمسرلكشبءالمع..راوجلا
لمحتتنأوةسردملًاريدمكنوقبيفيك..ثيدحلااذهنمفاختالأ-

؟..راكفألاهذه
لكوتاعماجلاوتايوناثلاوسرادملافيظنتمتيسو..مداقءابولا..هوأ-
نعنيدلالصفبنوبلاطيو،يندمعمتجمبنوركفينيذلانمةلودلارئاود
..ةلودلا
؟..يعويشتنأله-
:ً◌احزاملاقوةبيطباهلمستبا
مهتييندملاعمتجملاببلاطينملك؟..مهلثمتنأأ..كباذام-
يندملاعمتجملاببلاطينملكهيفمهُتيموييتأيسدقتعأو..ةيعويشلاب
..مدعيسامبرو..داحلإلاورفكلاب
؟..لحلاامو..يبرايرتاساي-
..ةمداقةنسنيسمخلملظمقفنيفانلخددقاننأدقتعأ..نآلالحال-
هتهوش..هوشمبعشهنألًادجديعباذهو..بعشلاضفتنااذإالإمهللا
..ءابرهكلاهتهوشنآلاو،بورحلا



؟ءابرهكلا-
دعبأرمألا..ال..طقفداسفلابةقالعهلرمألانأنيدقتعتأ..ءابرهكلامعن-
يفشيعينأبعشلااذهلديرتىرخأدالبيفةهلآكانه..كلذنم
يفايحي..مالظلايفلسانتيو..مالظلايفلكأيو،مالظلايفمانيو،مالظلا
اننأنممغرلاب..مالظلا..مالظلا..مالظلايفتوميو،مالظلا

..مالظلايفيشمنانلك..مهو..نحن..انعيمج
تفاخ.مالظلانعثيدحلااذهلكعامسنماهبلقيفضابقنابتسحأ

.دابعلاودالبلاىلعنوعاطلاكةسارشبفحازلامالظلااذهنماهيدلوىلع
سحأذإ،اضيأوهضهن..رداغتلاهناكمنمتضهنونزحبهيلإترظن
..اهينيعقامعأيفرقتسايذلاعزفللهبتنااضيأهنكل،همالكنماهرثأتب
،ً◌اليلقتددرتف،ً◌احفاصماهيلإهديدم،ةيوفعبو،قبسمدصقنودبو
امعرذتعيوهديبحسينأدارأ،ً◌الجرحفاصتالامبراهنأىلإهبتنا
.اضيأهلةحفاصماهديتدم،هديبحسينألبقهنكل،هنمردب
نأكو،ءفدلابتسحأفيهامأ.هدسجلكيفيرستاهديةرارحبسحأ
ةفرغلارداغتنألبق.اهقورعيفيرسيأدبةايحلاءامنمً◌اديدجً◌اقفد
ً◌انيزحناكهنكل،اهيلإرظنيً◌افقاولازامهنأتظحالف،هيلإتتفتلا،

يفسيلف،نآلااهعماهنباذخأتنأاهناكمإبناكنإهتلأس.ً◌ادج
هنمً◌ابلاطشارفلاىلعىدانو،ةعرسبقفاوف،ةيناثعجرتنأاهرودقم
.تيبلاىلإاهعمبهذيلهفصنماهنبابيتأينأ

اهنبابشارفلايتأيامثيرةيناثهبتكميفراظتنالاولوخدلااهنمريدملابلط
يسركىلعوهسلجامنيب،ةيناثةثداحملايسركىلعتسلجوتلخدف،
.اهيلإبرقأنوكييكلاهللباقملاةثداحملا

،هتئيهنماحضاوناك،لجربتكملاىلإلخدتاذلابتاظحللاكلتيف
،ءادوسلاهسبالمو،ةبقرلادنعحوتفملاهصيمقو،هنيبجىلعداوسلاةعقبو
،كبترا،بتكملايفدهازلاءاوحىأرامنيحئجوف.نييمالسإلانمهنأب
هيلعتمسترامث،بحاشلاههجوتالضعيفةفجرترسو،ههجورفصاو
.بتكملاترداغوتضهنو،بعربهيلإيهتقدحامنيب،بضغلاحمالم
،اهنبادوقيوهوشارفلاببابلادنعتقتلاريدملاةفرغرداغتيهامنيبو
.ةضكارهبشتعرهواهنباتذخأف

اهلىرجامعاهنمراسفتسإلاً◌الواحم،اهفلخدهفلاليباقريدملاجرخ
يقب.ةسردملاترداغدقتناكاهنأالإ،ريسألامدآبساحملاتأرامدنع
دهشملاطبروثدحامريسفتً◌الواحمتاظحللافقاودهفلاليباقريدملا



ريسألامدآبساحملانأيهةدحاوةجيتنىلإالإصلخيملف،هضعبب
،امهنيببعرمءيشكانهامبرو،هفرعتاهنأو،دهازلاءاوحةديسلافرعي
تامولعملالتسينأهلفيكنكل،رخآلاىآرامنيحبعتراامهالكذإ

.تيقملايلوصألابساحملااذهنمةقالعلاهذهنع
الريسألامدآبساحملاناك،هبتكمىلإدهفلاليباقريدملالخدامنيح
اريسأناك،هبقلاذهو،اذهريسألامدآو.ابضاغوً◌ابحاشفقيلازي
ىلإداعدقو،ً◌ادجةيسرافلاةغللاديجيهنأو،ناريإيفةليوطتاونسل
تاميظنتلادحأىلإيمتنيهنألو،قارعلالالتحاوماظنلاطوقسدعبقارعلا
هذهيفبساحمكهنييعتمتدقف،ناريايفةطشانتناكيتلاةينيدلا
مدآببقُ◌لاذل،ةيئادتبإلاةداهشىتحكلميالهنأنممغرلاب،ةسردملا
:ريدملالأستامدقميأنودبو.ريسألا
؟ةأرملاهذهفرعتله..ليباقذاتسأًاوفع-
؟دصقتاذام.ً.اوفع-
ىلإلخدتنأاهبقيليالةأرملاهذه..ليباقذاتسأحضاويلاؤس-
؟..ةعمسلاةئيسةأرمااهنإ..اهتعمسلءيستساهنألةمرتحمةسردم
؟كلذفرعتنيأنم.ةعمسلاةئيس-
..ةصاخلايرداصمنمكلذفرعأانأ-
ةلواحموةيرخسلانيبامهللاقو،ً◌اصحفتمدهفلاليباقريدملاهيلإرظن
:هنمتامولعملاءاقستسا
وأملعنودتانصحملايمرتاهنأو،ةئطخمنوكتنأكرداصملنكميالأ-
!..؟ناهربوأليلد
.دحتوةيبصعبكلذلاق..ليباقذاتسأءىطختاليرداصم-
..اهئانبأةيبرتلىعستو..ةديحوةلمرأاهنأفرعأينكل-
..انزنبا..لغناهلافطأدحأ..ليباقذاتسأءانبأيأ-
لثمبءاسنلافذقتنأأرجتتفيكف..نمؤمتنأ..لجرايكبررفغتسا-

؟..مالكلااذه
لاقودهفلاليباقريدملاىلإنافجترتهاتفشوريسألامدآبساحملارظن
:امهنيبراوحلابدأىلعجورخاهيف،ةحضاوةيبصعب
انمهتتو..مزتلملالجرلارهظمبكسفنرهظتأ..ليباقذاتسأاياذهام-
كدحواهعميلتختالأو..ًالصأاهبيقتلتالأكبىلوألا؟..تانصحملافذقب

ةجاحلاك،ءاقللارضحيلرخآاصخشوعدتنأىلوألاناكوأ،بتكملايف
،ةأرملاهذهنأواميسال..ةرادإلاةيتاذيفةدوجوملاةفظوملارجحلآءاوح



،اهيمدقنطابىلإاهسأرىلعأنمةوهشلاوةنتفلابجضت،اهيلعهللاةنعل
.كتهتلاوقسفلاوةياوغللزمريهو
ةبغربسحأو،ريسألامدآبساحملامالكنمدهفلاليباقريدملانقتحا

:مزحبلاقو،هظيغمظكهنكل،همكلينأيفةمراع
ريدمبتكميفتنأ..اهزواجتبكلحمسأال..مدآديسكدودحمزلإ-
ماودلاتاقوأنمتقويأيفذيمالتلايوذلبقتسيبتكملااذهو،ةسردملا
اهيدلنأل،ماودلاءاهتنالبقاهنباذخأتلةأرملاهذهتءاجدقو،يمسرلا

نأيبجاونمو..بتكملايفسولجللاهتوعدف..بيبطلادنعًادعوم
ينينعتالسانللةزهاجلاتاماهتالاو،دوسألاريكفتلااذهنأكيهان..اهلبقتسا
هذهيفذيمالتلاىلعلوؤسمانأ..نيرخآلاتافرصتىلعًايصوُتسلف.ً.ادبأ
ديسكللوقأنأديرأو..مهتاهمأوأمهؤابآمهنمينينعيالو،ةسردملا
..سانلافرشبنعطتنألبقكبررفغتستنأكيلعنإريسألامدآ
تمصف،دهفلالبياقريدملالعفةدرنمريسألامدآبساحملائجوف
:لاقوءارفصةماستبامستباف،فقوملارتوتنمففخينأدارأو،ةظحلل
نأبرصم..ليباقديساي..ينكل،ةعاسلكومويلكيبررفغتسايننإ-

الاناو..انزنباوهعيضرلااهنبانأو،ةعمسلاةئيسو،ةقسافةأرملاهذه
تءاسأاهنكل..يمالسإدهاجموديهشنباوهف..ريبكلااهنبانعثدحتأ
..هفرشتثولوهتعمسل
لككلنيأنم..كفقومىلعًارصمتلزام..مدآديس..كرمأبيجع-

؟..هباهمهتتواهنعهلوقتامبةقثلاهذه
لانتفوسةأرملاهذهو..ةقوثوملاانرداصم..ليباقديسكلتلقامك-
..ةرخآلالبقايندلايفاهباقع
مدآبساحملانأبنيقيهدوار.هبلقيفضابقنإبدهفلاليباقريدملارعش
.لئاسرلالالخنماهددهنموهو،اهبلصتيناكنموه،ريسألا
امهيلكلً◌احضاوناكهنكل،نطبمٍ◌ءادعوٍ◌دحتبرخآلاىلإامهنملكرظن
يذلارتوتلااذههتنيملو،تمصبرخآلادعوتيامهنملكناكامنأكو،

.بتكمللريسألامدآبساحملاةرداغمبالإ،ً◌ابيرقتةقيقدفصنلماد
هذهنمً◌اكهنمبتكملاةلواطلوحهيسركىلعدهفلاليباقسلج
نمدهازلاءاوحىلعافئاخو،ً◌ازفتسمو،ً◌ابعتمناك.ةريصقلاةثداحملا

اذامل،اهنعاذامنكل.اهيذؤيسهنأبنيقيىلعناكو،بساحملااذه
لب،اضيأهفرعتاهنأودبال؟ةرشابمبتكملاترداغوهتيؤردنعتبعترا

نأهيلعله.ةصرفعرسأباهتيؤرنمدبال،نذإ.هنعريثكلافرعتو



اهنكل؟اهثدحيسفً◌ادغيتأتساهنأامب..ال..ال؟تيبلاىلإاهيلإبهذي
ليباققرغ..؟ءيجملاىلعأرجتتسلهريسألامدآبساحملاتأرنأدعب
رومألانعفشكتتسامراظتنإب،ءادوسةمطالتمراكفأنمةجليفدهفلا
.ً◌ابيرق
نعريدملاثدحينأةينببتكملالخديذلا،ريسألامدآبساحملاامأ
،ءادوسلاقرايبلاءارشومئالولاضعبةماقإلةيرثنلانمغلبمصيصخت
ةفرغنمجرخنأامف،ةأرملاكلتدجوو،ءاروشاعةبسانمب،روصلاو
ةفظومللتوفخبسمهيسلجو،ةرادإلاةيتاذةفرغىلإبهذىتحريدملا
ةفظوملاعمستاليك،ريدملانيبوهنيبىرجامعرجحلآءاوحةبجحملا
يأىلإةيمتنمريغوامهلثمةبصعتمريغتناكاهنكلاضيأةبجحملا،ىرخألا
.يمالسإميظنت
،ةريثمو،ةعجوتمتاهوأتىرخأوةلمجنيبقلطترجحلآءاوحتناك
ديعوو،ديدهتاهلكلمجبةقطان،ةبيرغتاوصأبةمتمتم،اهسأرةعفار
مدختسييذلاريدملااذهنمةذوعتم،نيقسافللتدعأيتلاميحجلارانب
،ةسدقملاميلعتلاةنهملءيسييذلاو،تاقسافلاءاسنلاةلباقملهبتكم
رشابمءاقليفءاوس،)يجحلا(ىلإتامولعملاهذهلكلاصيإبةدعوتم
.هتجوز)ةيجحلا(قيرطنعوأ،هبتكميفوهعم
مزحبفرصتتساهنأبهلرجحلآءاوحةبجحملاةفظوملاتدكأنأدعب

مث،اهمامأليلذلاكريسألامدآبساحملافقو،تاقسافلاونيقسافلادض
ءاوحتماقىتح،ةرادإلاةيتاذةفرغرداغنأام.ةعاطولذببحسنا
.اهفرعتماقرأرايتخابتأدبو،ةعامسلاتذخأونوفيلتلاىلإرجحلآ
:سامحباهتباجأف،ةرسفتسماهيلإىرخألاةفظوملاترظن
مهلصأتسنس..ةرفكلانيدحلملانييناملعلاءالؤهلكنمقارعلافظننس-
..ءاسنوًالاجر..مهيبأةركبنع
:رجحلآءاوحاهلتلاقف،فوخباهيلإىرخألاةفظوملاترظن
كنكل..دعبكدهيملهللانأو،ةمزتلمتسلكنأحيحص..يفاختال-
.ةبجحملقألاىلع
.نطبملاديدهتلااذهنمةدعراهدسجيفترسواهسأرةفظوملاتنحأ



5
ةملظمةنيدميفةئيضمةفرغ
نمتهتنادقدهازلاءاوحتناك،ىلاعتيةيئابرهكلاتادلوملاريدهأدب
مثنمو،هعاضرإو،هسبالمو،هتاظافحليدبتو،ليباهاهنباميمحت
ماعطلانخستل،خبطملاىلإتهجوت.ءودهيفمانيلهدهميفهعضو
دهفلاليباقريدملابتكميفمويلاهتأرامبةحراستناكاهنكل،مدآاهنبال
توصكلذقفار،اهيمدقتحتجترتخبطملاةيضرأبتسحأ،ةأجف.
اهبً◌اثبشتماهيلإمدآاهنباهرثأىلعضكرو،اهبلقهلعله،لئاهراجفنإ
.ءاكبلابً◌اذخآليباهتوصىلاعتامنيب،فوخلانم
دهمىلإتهجتاو،ةقلقلاةئيربلاهسفنىلإنامألاثعبتيكاهنباتنضتحا
نأتفرع.همونىلإلفطلاداعف،ً◌اليلقدهملاتزهف،عيضرلااهنبا
ةفرغيفكالملامدآاهنباتكرت.بيرقناكميفعقودقً◌اريبكاراجفنا
رهظفلورتنوكتوميرلاىلعتطغض.لابقتسالاةفرغىلإتضمو،مونلا

تناكو،جراخلانمثبتيتلاةيقارعلاتاونقلادحألجمانربةشاشلاىلع
ةحاسيفةموغلمةرايسللئاهراجفناثودحنعً◌الجاعً◌اربخنلعت
ىحرجلاوىلتقلانمريبكددعهتيحضحار،دادغببنيطسلفعراشبةرخصلا
يجراخلابابلاتقلغأفتجرخ،اهنبالءاشعلابصتلدوعتنألبقو.
،اضيأزابرتلاوحاتفملابلابقتسالاةفرغبابتقلغأمث،زابرتلاوحاتفملاب
مثلابقتسالاةفرغىلإهتلمحواهريغصلءاشعلاتبصفخبطملاىلإتداعو
.ً◌اضكارءاجف،هماعطةبجولوانتييكلاهنباىلعتدان
نأىلإتهبتناف،تاطحملانيبلقنتتتأدبولورتنوكتوميرلاتذخأ

يفثدحيذلالئاهلاراجفنإلانعلجاعلاربخلالقنتتناكاهعيمج
تناكامنإو،هدحوراجفنإلاربخنمةزفتسمنكتملاهنكل.مهتقطنم
ةفرغلخديذلالجرللاهتيؤرةظحلذنم،لوهجممهادرطخبرعشت
اهنكل،ً◌ايصخشهفرعتالو،همسافرعتاليه.دهفلاليباقذاتسألا
رجفلاكلذيفاهباباوقرطنيذلاةعبرألالاجرلادحأهنأً◌اديجفرعت
تركف.مورحملامدآاهبيبحمدب،مدلابً◌اخطلمهصيمقناكدقو،دوسألا

لسرأو،فتاهلايفهقهقيواهبلصتيناكيذلاوهنوكيأ،اهسفنعم
هتقالعامو؟اهآرامنيحةشهدلاهتباصأورعذاذاملنكل؟ديدهتلالئاسراهل
امو؟اهيفذيملتاهنبانأفرعيلهو؟مدآاهنبااهيفملعتييتلاةسردملاب
امبر؟ينعهربخيسىرتأ،هفرعيىرُ◌تأ؟دهفلاليباقريدملابهتقالع
لكبماقيذلاوههنأنكميالأ؟اذهلكبةقالعهلدهفلاليباقذاتسألا



سيلف،لوقعمويقطنمريغاذه.ال.ال؟هيلإأجلتنألجأنم،كلذ
نكل..ليحتسماذه؟تافرصتلاهذهلثمبموقينأهلثمصخشعبطنم
ملوىفتخايذلاعبارلالجرلاوهو،لتاقلالجرلااذهدوجوىنعمام
ينباعدأنل..ال..فرعأنأيلفيك.؟ةسردملاهذهيف،هلاقتعامتي
ذخألً◌احابصً◌ادغبهذأنلو،نآلادعبةسردملاهذهىلإبهذيمدآ
نمو،ينمبيرقلتاقلاف،ةرذحنوكأنأّ◌يلع.هعمتقفتاامكمقرلا
اماذهو،هنعغّ◌لبأنأفئاخوهف..ينيذؤينألواحيسهنأدكؤملا

.ّ◌يدلونموينمماقتنالاوأينمصلختللرثكأهعفديس
اهسأيتاوصألعمتستتناك.اهسفنىلعواهيدلوىلعديدشفوخبتسحأ
اهيدل.اهيدلوعمتيبلااذهيفئبتختنأاهيلع.اهقامعأيفسمهتيتلا

عيطستسامبر،تابلعملاو،ركسلاوياشلاونهدلاينانقوزرلانميفكيام
بابلاحتفتنلو،عراشلاىلإجرختنأنودرهشنمرثكألشيعتنأ

اهعضونمجورخللةيرسلاىهتنمبهذختت،امرارقبعنتقتىتح،ناكيأل
.اذه
تبصدقتناكيذلاماعطلانحصةلماحتضهن.نويزفلتلازاهجتأفطأ

.مونلاةفرغىلإهنمو.خبطملاىلإتبهذ.هيفاهنبال
نوليومسريهتكرتو،مسرللقروتاساركومدآاهنبالةنولمً◌امالقأتجرخأ
.همونيفً◌اقراغليباهعيضرلااهنباناك.ءيربلاهملاعهبدوجيام
ملظملااننامزنعديعبهنأل،ديعسوءيربوهمك،اهسفنعمتركف
.اذه
كلتيفيهو،هدهميفمئانلااهريغصهجويفغارفلاىلإقدحتتلظ
تحرسدقاهنأىلإتهبتنا،ةأجف.ملظملاتيبلاكلذيف،ةئيضملاةفرغلا
دعب.ةنولمطوطخبقاروألاألمدقهتأرفمدآاهنباىلإترظن.ً◌اديعب
.مانيلريرسلالخديوهقاروأململينأ،هنمتبلط،ةريصقلابتسيلةرتف
هيلعتنحنا،ائيشلوقينألبقاهنكل،كلذديريالهنأكواهيلإرظن
ةبحملاهذهبً◌احرفركركيريغصلاذخأ.لبقلابهقرغتيهو،هتنضحو
امهعضوو،ةنولملامالقأو،هقاروأململف،هتبلطاملً◌ابيجتسم،ةيمومألا

هتطغفشارفلالخد.رخآلابناجلاىلإهنمبرقلابةفرغلاةيضرأىلع
،هينفجضمغأنأىلإ،اهراكفأيفةقراغ،هديبةكسممتلظو،اديج
.ءيربلامونلاةكلمميفً◌احراس
اذهلالخاهلىرجامبركفتلانعفقوتتنأدهازلاءاوحعطتستمل
ىلعو،نيلفطلانيذهعماذكهىقبتنأاهيلعمك:اهسفنتلأس.مويلا



امنيحاهنينجطقستنأاهيلعنكيملأ؟بعرلاوفوخلانملاحلاهذه
.ال.ال؟نآلاهيلعيهاممفخأءبعلاناكامأ؟..اهلمحبتفرع
راعلابللجتتنأدادعتساىلعاهنأف،ً◌احيحصمأائطاخاهرارقناكءاوس
اهيتأيسلهنكل،مانتنأاهيلع.ليباهاهنبانمةرعشسمتنأىلع
يتلاةطوطخملاىلإاهديتدماهنمةدارإنودبو.اهسفنتلأس؟مونلا
يفيدادغبلامدآعمهوتأل،اهسفنلتلاقو،اهتذخأف،اهنمةبيرقتناك
.ةءارقلايفتأدبو،يتهاتملً◌ابرددجأنأىسع،هتاهاتم
دوسأطقلثمءادوسةليل
ءوضلارزىلإهديَ◌دمينألبقو،هتفرغبابهئاتلامدآحتفنأام
عجارتهنمةدارإنودبو،ناتيروفسفنانيعةفرغلامالظطسويفتعش
ءاضأف،يئابرهكلاحابصملارزىلعتطغضدقهعباصأنكل،ً◌اليلقءارولل
ريبكدوسأطق،ةفرغلاطسو،هريرسىلعىأرامنيحعزف.ةفرغلا
رظنيدوسألاطقلاناك.ةينوعرفلاططقلالثمً◌اصفرقمسلجي،مجحلا
.هيلعزفقللبهأتيهنأكوً◌اسباعهيلإ

ةيفيكو،ريبكلادوسألاطقلااذهباهتظحلركفينأهئاتلامدآعطتسيمل
ناكامفاذل،ةفرغلانمهجرخينأهمهناكدقف،هتفرغىلإهلوخد
يفراصةلئاهةزفقطقلازفقف،هيعارصمىلعبابلاحتفنأالإهنم
.رمملايفً◌افطعنمضكرو،ةفرغلاجراخناوث
دقدوسألاطقلاناكةذفانوأةحتفدجينأىسعةفرغلاءاجرأيفرظن
هبتنا.ةقيضلاةفرغلاهذهيفذفنميأدجيملهنأالإ،اهلالخنملخد
هسفنبعتيملهنكل،هكاوفلاةينيصدوجونمدكأتينأدارأهنأىلإ
،ً◌اذإ.نويزفلتلابرقةلواطلاىلعهمامأتناكاهنأل،اهنعثحبلاب
نامغريبافيإتالاحتسإىدحإتسيلو،ً◌احورتسيلةيقارعلاةأرملاف
.ةضماغلا
هنكل،مونلاديرينكيمل.ً◌ازفتسمو،ً◌ابعتمريرسلاىلعهسفنبىقلأ
هبطيحييذلاضومغلاولوهجملانمفوخلابجوزمملاطابحإلابرعشيناك
ىلإاهعفدو،نوللاةيناقبنعةبحذخأوهديدم.دوسألاهفطعمعزن.
.معطالباهنأسحأ.همف
يتلاةظحللايف.ءاشعبلطبً◌اججحتم،معطملاةلماعبلصتينأركف
نمعزفف.فتاهلانر،ً◌اماعطبلطيلفتاهلاةعامسذخأينأاهيفدارأ
يأبقطنينألبقو،فتاهلاةعامسىلإهديدمهنكل،اذهراكفألادراوت
:ً◌الئاستمجنسيلافيإتوصءاجةملك



نلكنأبينربختنأكبناكامأ؟تأتملاذامل؟تنأنيأ..مدآالهأ-
يكلقدنفللكبلصتأنأتررقتسئياملوًاليوطكترظتنادقل؟يتأت
؟تأتملاذامللصحيذلاام.كدوجونمدكأتأ
الإ،فتاهلاةعامسبيقلينأدارأ.ةمدصلاو،فوخلابهئاتلامدآسحأ
:اعومسمناكو،هثدحيناكجنسيلافيإتوصنأ
يفاذهيلاصتإبكجعزأمليننأوجرأ؟درتالاذامل؟مدآايتنأنيأ-
؟ليللافصتنمنمةعاسلاهذهلثم
:ً◌اليلقكبترمتوصبلاقف
؟ًءاجرملكتملانمنكل..ينيجعزتمل.ً.ادبأ..ال-
؟يتوصتيسنأاذام..مدآايجنسيلافيإانأ-
؟نامغريبافيإوأجنسيلافيإ-
؟نم-
؟نامغريبافيإ-
نمرثكألبقكبلصتأملأ..جنسيلافيإانأ،مدآاينامغريبافيإةيأ-

؟ةليللاليتيفوصقدنفبيحانجيفيدنعيقتلننأانقفتاو،ةعاس
ملكنأالإً،ابيرقتةرشعةيداحلايف..كانهتنكدقل..افيإ..معن..معن-
.كحانجيفينوكت
ًاشودذخآتنكدقل؟لصتايذلاتنأاذهأ..يحانجيفتنكىلب-
يذلافتاهلاسرجتعمس..كئاقللدعتسأتنكو..بعتملاءاقللاكلذدعب
نكأملو..عطقنادقهنأل،درلاعطتسأملتجرخنيحيننكل،ًاليوطنر
..لصتيناكنمكنأفرعا
..طقفةلكشملايههذهسيل-
؟..دعباذامو-
مسابقدنفلايفليزنكانهسيلهنأبتامالعتسإلالجرينربخأدقل-
نأو،ةحايسللسودرفلاةكرشنم..نامغريبافيإمسابامنإو،جنسيلافيإ
..اهمسابزوجحمحانجلا
يفحانجلازجحأملًايصخشانأف..كلذكرمألاامبر..نامغريبافيإفرعأال-
ربعزجحلاباماقناذللاامهجاتنالاةكرشوةينويزفلتلاةطحملاامنإو،قدنفلا

؟..اهمساتلقاذام..اهعمنولماعتيةيحايسةكرش
..ةيحايسلاسودرفلاةكرش-
؟تركذيذلامسالاوهام؟..نماهتريدمو-
..نامغريبافيإ-



يلتزجحيتلايهةحايسللسودرفلاةكرشاهنإمعن..تمهفنآلا-
ءاقبلايلعناكو..فرودلسودىلإ،سيرابىلإندنلنم،رفسلاتاقاطب
يلمعزاجنإلخنويمىلإةعرسبءيجملاترثآينكل،فرودلسوديفنيمويل
ةعجارمليلةلسرملاةلاسرلاتناك..نكممتقوعرسأبلماكلابيقافتاو
افيإةريدملالبقنمةعقوميرفسةقاطبملستلةيوجلاطوطخلابتكم
ام..يهلإاي..اهمسابزوجحميحانجنأببسلااذهلامبرلف..نامغريب

..ةبيرغلافدصلا..اذه
..ةفدصتسيلاهنإ-
؟..دصقتاذام-
امنإونامغريبافيإينوكتملاذإو،انيقتلااذإ..ةرمتاذكلذكليورأس-
..جنسيلافيإ
؟..حزمتله..مدآايكباذام-
..حزماالامبرو..حزمأ..حزمأ-
افيإانأامنإو..ةأرملاكلتتسلينأنمدكأتتلنذإلاعت..بيط-
..جنسيل
؟..نآلاًارخأتمتقولاسيلأ-
ةيداحلادودحيفً،احابصًادغكرظتنأسبيط..رخأتممعن..رخأتم-
ءاذغةرتفمهعميدلو،ةرشعةيناثلادودحيفيعامتجإأدبأسينأل..ةرشع
..نوكيساذامكلذدعبفرعأالو..ةسماخلايفيهتنأٍو،ةيناثلاةعاسلايف
..انقفتا..يبوللايفةرشعةيداحلايفكرظتنأسنذإ
..انقفتا-
..ريخىلعحبصت-
.ريخىلعنيحبصت-
دقل.قرعلابللبتدقههجونأرعش.اهعضوميففتاهلاةعامسعضو
لاقهنكل،ً◌العفجنسيلافيإيهاهعمثدحتنمنأبقدصمريغناك
تاريسفتلانأامك،ً◌العفافيإتوصوهتوصلانأب،اضيأً◌ابنؤمهسفنل
.اهتبارغنممغرلاب،ً◌ادجةيقطنمهلاهتمدقيتلا

نعً◌اثحاب،غارفلاقامعأبةديعبةطقنيفرظني،هريرسىلعاسلاجلظ
نودو،هنكل.كلتهتلاحىلعوهوقئاقدترم.هليرجياملريسفت
هسفنلأسيذخأو،ةفرغلايفناكيذلادوسألاطقلاركذت،هنمةدارإ
دارأو،ىرخأةرممعطملاةاتفبركف؟ةفرغلاىلإلخدفيك،هنعً◌اددجم
يأبلطوتامالعتسإلابلاصتالالالخنميقيقحلااهدوجونمدكأتلا



،اهنممهفامك،يهاهنأو،فرغلاةمدخماظنقفوماعطلانمءيش
بلطوفتاهلاةعامسذخأفكلذبمايقللسامحبسحأ.كلذبموقتسيتلا
:طخلانمرخآلابناجلاىلعصخشللً◌الئاقتامالعتسإلا
ً،اماعطبلطأنابحأ،223ةفرغلايفليزنلا،هئاتلامدآانأ..اوفع-
.عئاجانأويوتلتدعدقف
معطملاو،ليللافصتنمنمبرتقناننإ،رخأتمتقولانآلا..يديساوفع-
،رخأتتسامبرانقدنفلثمقدنفيففرغلاةمدخو،ةعساتلامامتيفقلغي
..لاوحألاىصقأيفةعاسفصنللمحتلاىلعةردقلاكيدللهف
..رظتنأس..ريضال-
؟..رمأتاذام.ً.انسح-
..نبجنودبوراضخلاعمتيلموأقبطكانهناكولتدرأ-
يديسهدادعإمتدقهربتعا-
.ً.اركش-
نمسحأهنأل،بعتملاهغامدفيفالتيفيرسيذيذلءاخرتسابَ◌سحأ

يههتفرغيفتناكيتلامعطملاةاتفنأبتامالعتسإلافظوممالكلالخ
.ةضماغلانامغريبافيإتايلجتنمسيلو،ةيقيقح
ذخأو،يدلجلاهئاذحىوس،هبايثعزنينأنودريرسلاىلعددمت
وعدتةيسنجتانالعإةشاشلاىلعترهظف،هيلعطغضولورتنوكتوميرلا
دجيملف،تاطحملانيبلقنتيذخأ.ةشدردلابحأذإلاصتإللدهاشملا
امليفثبتتاونقلاىدحإىأرنأىلإ،اهتدهاشمىلعرقتسينأهنكميةانق
ةبغرامنودهدنعفقوتف،انملاعنعاولحرنيذلاامنيسلاموجننمهلاطبأ

الإ،دادغبيفً◌اقباسمليفلااذهدهاشدقناكهنأثيحنم،ةصاخ
.ً◌ادجهبجعتةلثمممليفلاةلطبنأ
نمتاظحلدعبو،رمملايفتاوطخعقوعمسةقيقدنيرشعرورمدعب
ةيقارعلاةأرملالبقتسيلطاشنبضهن.بابلاىلعً◌افيفخً◌اقرطعمسكلذ
هديبلمحيً◌امخضً◌الجرهمامأدجوامنيحئجوف.بابلاحتف.ةريثملا

.ماعطنمزجحاماهيلعةينيص
ىلعاهيفهسفندجويتلاطابحإلاةلاحيفخينأهئاتلامدآعطتسيمل
الإ،ةعتممةرهسلهسفنءىيهيناكذإ،فرغلاةمدخفظوملهتيؤررثأ
ىلعتمسترايتلاطابحإلاتامالعببسمهفيملةمدخلافظومنأ
امبرليزنلانأربتعاذإ،كلذريسفتيفً◌اديعببهذيملنكل،ههجو
عضو.هيلعماعطلارخأتلءاتسمامبروهو،ً◌ارخأتمءاجوبعتموه



نألبقو.ةبيطةيهشهلً◌اينمتم،نويزفلتلابرقةلواطلاىلعةينيصلا
رثكأتامولعمدمتسينألجأنم،ةيوتلمةقيرطبهئاتلامدآهلأسرداغي
:ً◌الئاق،معطملاةلماعنع
،هكاوفلاضعببيلثعبتنأمعطملاةلماعنممويلااذهءاسمتبلط-
يلتلمحًالعفو،قدنفلانمبيرقلالحملانميليرتشتساهنإتلاقف

..اهلعفدأنأتيسنينكل،هذههكاوفلاةينيص
:ً◌ابرغتسملاقف،ةقداصةشهدبىلإرظنيةمدخلافظومناك
الو..معطملايفمويلاتنكانأ..معطملايفةلماعانيدلدجوتال،يديس-
..يتمدخمويوهمويلاف،كانهناكيريغدحأ
..ًءاسمةعساتلادودحيفكانهتنكينكل-
؟ةعساتلا-
معن-
دعومنأحيحص..ةنماثلاةعاسلايفانتداعريغىلعانقلغأمويلااننكل-
فقوتنانتلعجمعطملاتاجالثيفزاغللابرستنكل،ةعساتلاوهقالغإلا

راذتعإلانالعإبتكنميسفنبانأو..ةنماثلاةعاسلايفماعطلاميدقتنع
..ءيراطلاثدحلااذهنعقدنفلاءالزنل
كنإهللوقينأديريهنأكوٍ◌دحتبةمدخلافظومىلإهئاتلامدآرظن
:هللاقكلذنعً◌اضوعهنكل،بذكت
..ليلقبةعساتلالبقكانهتيشعتينكل-
:لاقف،همعازمدنفينأديريهنأكوةبيطبفظوملامستبا
اذاملف،ةعساتلايفكءاشعكانهتلوانتدقتنكاذإنكل..ارذع-
ىلعارذع؟..ليللانمرخأتملاتقولااذهلثميفو،رخآءاشعنآلابلطت
..ةينءوسبهذخأتالو..اذهيمالك
؟نذأانأتنكنيأ-
يفمعطملاتقلغأينأوه،هنمدكأتمانأيذلا..هفرعأالاماذه-
.ً.ارذتعمبابلاىلعًانالعإتقلعوةنماثلاةعاسلا
نأبةمدخلافظومظحالامنيحو،بارغتسابرخآلاىلإامهنملكرظن
:ً◌الئاقبدأببحسنا،مالكلاةلصاومدويالهئاتلامدآ
ذاتسأريخىلعحبصت-
..ريخىلعحبصت-
ً◌اسلاجريرسلاىلعهسفنبىقلأىتحةفرغلاةمدخلافظومرداغنأام
،ريرسلاىلعددمتفيخرتسينأيفةديدشةبغربسحأ.لوهذوةريحب



.قيمعتابسيفطغفيكيردينأنودو
ةيناملأةأرماتوصناك.بابلاىلعةفيفختاقرطىلعهئاتلامدآقافأ
اممً◌ائيشكردينكيمل.فيظنتلاةنكاملغشتيهورمملانميتأي

ىلإريشييذلاتقولاضرعتنويزفلتلاةشاشوةءاضمهتفرغ.هلوح
ىأرفةيوديلاةتعاسىلعةرظنىقلأ؟ً◌احابصتقولالهاذام.ةعساتلا
مانهنأىلإهبتنامث،ً◌اليوطماندقهنأكردأ.ةعساتلاىلإريشتاهنأ

.لجعىلعضهن..نويزفلتلاالوةفرغلارونءىفطيملهنأو،هسبالمب
.هفلخبابلاً◌اقلاغمامحلاىلإبهذو،هنعهبايثعزن

دقةفرغلانأدجوهسبالمىدتراوممحتنأدعبهئاتلامدآجرخامنيح
تفتخاو،ريرسلابيترتمتوهفشارشتريُ◌غدقهشارفناك.اهبيترتمت
ابرغتسمهسفنلأس.هكاوفلاةينيصتفتخاكلذكو،ناتغرافلاذيبنلااتنينق
ْ◌تلخدأ؟بابلااهلحتفيملوهف،هتفرغىلإةفظنملاتلخدىتم:ً◌
،هنذأتستنأنودتلخدفيكاهنكل؟كلذبعمسيملوممحتيناكامنيح
.؟ةفرغلارداغهنأتنظأ

معطملاىلإلوزنلاررقاذل،تاباجإلانعهثحبيفهئاتلامدآفقوتيمل
هريكفتلخلخفرغلاةمدخفظومنأواميسال،هليرجياممدكأتيل
نأو،سمأءاسممعطملايفناكنموههنأبهربخأامنيحةحرابلاةليل
.!ً◌اقلغمناككانههءاشعهيفوهلوانتيذلاتقولايفمعطملا

اوناكمهنكل،قدنفلاءالزنبً◌اظتكمناكمعطملاىلإهئاتلامدآلخدنيح
ةمثناكو،داورلابً◌ائيلمً◌امعطمروصتةحوليفصوخشلثمنينكاس
ةصاخلامهعاضوأيفمهدومجلبرغتسا.ناكملاىلعيغطيلئاهتمص
نوثدحتيوأ،ةدماجتاماستبانومستبيونوسفنتياوناكمهنأنممغرلاب
نعشتف.ةتيمهافشةكرحامنإوتاوصأالثيحرخآللمهضعبتمصب
تفلتيلظ.ةلوغشماهلكتالواطلاتناكذإ،دجيملفهيفسلجيناكم
نيصخشلةرغاشةلواطدوجوىلإهبتنا،ةأجف.رغاشناكميأنعً◌اثحاب

هجوت.بابلايتفشىدحإفلخو،لوخدلابابدنعةعاقلاةيوازيف
هلاودب.ءالزنلاهوجونيبهينيعبلقنتيناك.ةعاقللاهجاومسلجواهيلإ
يفامنأكو،ةأجف.ابوروأيفةرشتنملاعمشلافحاتمليثامتبهبشأمهنأكو
برغتسا.نيسلاجلاتاوصأتلاعتونيسلاجلايفةايحلاتبد،يئامنيسمليف
مغرلاب،ائيشعمسيالنأهلثدحيانايحأهنأبهرسفهنكل،لصحامم
جيجضلاىلعهانذأحتفنتةأجفمث،هينيعمامأةحضاوةكرحدوجونم
.تحتُ◌فدقهينذألخادةقلغمتاباوبنأكو



فظوماهلالخنميتأينأنكمييتلامعطملاةهجيفشتفيتاظحلللظ
هيفوبكانهنأفشتكاهنأالإ،هبلطنعهلأسيلمعطملايفةمدخلا

ماق.هروطفليهتشياملمحيوهسفنببهذينأهناكمإبنأو،حوتفم
تالواطىلعفوفصملاماعطلاثيحىلإهجوتو،رذحو،لهمىلع
مالكنمققحتلاعطتسيالهنأبكردأامنيحةبيخبسحأ.ةرواجتم
ةريغصةبلعويرطلانبجلاعطقضعبهسفنللمح.فرغلاةمدخفظوم
.ةيوازلايفهتلواطلداعمث،رمسأزبخيتعطقو،يبرملاولسعلانم
يرجيامليصافتيفً◌اركفم،هسأرً◌اضفاخهماعطيفهئاتلامدآكمهنإ
كرحيناك.لكألابهسفنلغشيهنأكوناكامنإوً◌اعئاجنكيمل.هل

عفرف،هتلواطبرقءادوسلالظحملامنيح،لسعلابزبخلايلطيلهنيكس
همامأفقت،معطملايفةمدخلاةفظوم،ةيقارعلاةأرملاتناك.هسأر
:ةيبرعلابهييحتو،ةمستبم
..ذاتسأريخلاحابص-
دعبباجأهنكل،ةيحتلادرعطتسيملذإ،ىلوألاتاظحللايفمثعلت
:ددرتلابةجوزمملاةشهدلاةربنهتوصيفو،ليلقبكلذ
..رونلاحابص-
؟.ً.اديجتمنله-
هنأنمدكأتيلمهتالواطلوحنيسلاجلاىلإرظنمث،ً◌اصحفتماهيلإرظن

:ً◌الئاس،اهيلإرظنلاداعأمث،يعقاوناكميف
؟ًءاسمةعساتلادودحيفةحرابلاانهنكأملأ-
.ً.اضيأانهتيشعتو..معن-
؟..ديكأ-
كتفرغىلإتلمحكلذدعبمث،انهسمأءاسمانفراعتدقل.ً.اعبط-

ً،اريثكيسفننعانأُتثدحتو،ذيبنلانمنيتنينقانبرشمث،هكاوفةينيص
ودبيامكتنككنكلاهدعبكبتلصتا..مث..مث..كلذيفكتجعزأامبرو
رذتعأانأ..اضيأًابعتمتنككنأل،تمندقكنأوأ،ةفرغلاترداغدق

..كتجعزأامبر.ً.ادج
:لجعىلعلاقو،هلهتورامبً◌احرف،وهاهعطاق
دودحيفانهُتنكينأو؟..ةفرغلايفيدنعًالعفتنكِكنأينعي-
؟..ةعساتلا
؟..كلذيفكشتله..معن-
؟..ةرشابمةفرغلاكترداغمدعبيبلصتانمتنأكنأو-



نمرخآلافرطلايفًاساسأيتفرغنأل..ةقيقدنملقأباهدعب..معن-
؟..ذاتسأكباذاميللقنكل..هسفنقباطلا
..هئاتلامدآ-
..هئاتلامدآذاتسأ..ءامسألاتشاع-
؟..كترضحو-
..ءاوحانأ-
؟ءاوحيأ-
..طقفءاوح-
؟..ةلئاعمساوأبقلكيدلسيلأ-
؟ةلئسألاهذهلكببسيللقنكل..مولظملاءاوحانأ..ىلب-
ينألءاشعتبلط،ليللافصتنمدودحيفقدنفلاىلإُتعجرنيحينأل-
ةقيرطبكنعهتلأسامنيحو..ةماقلاليوطلجريلهلمحف.ً.اعئاجتنك
وههنأو،قدنفلامعطميفلمعتةأرماكانهنوكتنأىفن..ةرشابمريغ
ةجيتنةنماثلايفمعطملاقلغأدقوسمأءاسممعطملايفلمعيناكيذلا
..بابلاىلعهقلعراذتعانالعإبتكدقو،تاجالثلانمزاغلابرستل
:تلاقو،ةضماغةرظنهيلإمولظملاءاوحترظن
بيرغلانكل..معطملايفلمعييريغدحأالف.ً.ادبألوقعمريغاذه-
؟..تقولااذهيفسمأةليلءاشعبلطنمكانهسيلهنأ
تيلموألانمٍقبطبلجرلاكاذيلءاجدقو...ًءاشعتبلطًايصخشانأ-

..يبلطبسح
..ليحتسماذه-
..ليلقدعبيتفرغليتأتنأيفتقوكيدلله..ءاجراديجينيعمسا-
..رومألاضعبنمدكأتأنأديرأ
..نكل-
..ًءاجر-
ينرظتنا..يحابصلاروطفلاةرتفيهتنتسةدودعمقئاقددعب..بيط-

..كانه
اموهآرامناكنإهسفنلأسيذخأف،هلىرجامقدصينكيمل
ةلواطىلعةلئاععمثدحتتتناكاهنأىلإهبتنا.ةقيقحناكهبثدحت
ىلعضهن.ةحضاوةدومبةمستبمىرخألاوةنيفلانيبهيلإرظنتو،ىرخأ

.هتفرغىلإاهجوتممعطملاةلاصرداغو،لجع
ىلإرظن.اهلهراظتناومعطمللهترداغمىلعةعاسفصننمرثكأترم



نمريثكلاهيدلقبيمل.قئاقدرشعوةرشاعلاىلإريشتتناكفهتعاس
عمهدعومف،فصنلاوةرشاعلادودحيفقدنفلاةرداغمهيلعذإ،تقولا
،ً◌ارخأتملصينأقئاللاريغنمو،ةرشعةيداحلادودحيفجنسيلافيإ

.هيدلً◌ايفاكتقوالفاذل،ةرشعةيناثلايفلمعدعوماهيدلنأواميسال
تدعودقل.ضماغلاقدنفلااذهنعثيدحللاهرجينأيونيناكدقل
امبر،تأتملوتقولااذهلكاهرظتنيوهاهو،ةفرغلاىلإهيتأتنأب

،هتدعودقف،يتأتسدكؤملانماهنكل،روضحلانماهقاعأامءيشأرط
ولو،سمأةليلاهنمردبامعترذتعاولب،هعمةفيطلتناكاهنأمث
دقتناكامبرلف،بابلاقلغأامدعبهنينردنعفتاهلاةعامسعفردقناك
ةيأىلع.ً◌اضيأةراثميهتناكدقف،ةيناثةفرغلاىلإهيتأتنأتقفاو
اذكه.قدنفلاةرداغملرطضيسالأو،ىرخأقئاقدسمخلاهرظتنيسلاح
.هسفنرواحيناك
ءاوحءيجممدعوتقولارورمعمهقامعأيفيلغيهئاتلامدآناك
تعضودقةفظنملانأدجوف،ةجالثلاحتفهسفنلغشييكلو،مولظملا
ةيوديلاهتعاسىلإرظن،ةجالثلابابقلغأ.كانهنيتديدجذيبنيتنينق
.ةيبصعبضهن.ً◌اسمختسيلوترمدقىرخأقئاقدرشعنأدجوف
ىلإةفرغلارداغو،رطعلانمائيشهسفنىلعشرومامحلاىلإلخد
.اهمعطميفمولظملاءاوحثيحلوألاقباطلا
،املظمناكمعطملاىلإدوقييذلاريصقلارمملانأدجوامنيحبرغتسا
ةمثدجومعطملانمبرتقاامنيحو،رمملاءاضأفرونلارزىلعطغضف
نمزاغلابرستببسبرذتعتقدنفلاةرادإنأبةيناملألابً◌ابوتكمً◌انالعإ
.ءالزنلامهفتةيجار،معطملاقالغإىلإتاجالثلا
ائيشكانهنأبنقيت.هئاتلامدآلةيوقةمدصهتءارقونالعإلاةيؤرتناك
هضرعتةظحلذنم،هتايحةريسمليصافتلكيفيرجييعيبطريغام
ةيجاودزإبةقالعهلسيلرمألانأمث،ىلوألاهتنيدميفةيبلقلاةمزألل

هلامنإو،ةيسفنلاهتاؤيهتو،ةيحورلاهتاحطشو،هيفيذلابتاكلاةيصخش
.هبطيحملاعقاولاضماوغبةقالع
ً◌اعرسمرفامنإو،قلغملامعطملابابمامأرمملاكلذيفً◌اليوطقبيمل
ةعرسلابقدنفلاةرداغمً◌الواحم،ً◌افئاخ،ً◌ازفاقملسلاطبهيوهوىطخلا
ههجوحفلو،عراشلايفراصنأدعبالإنامألابرعشيملو،ةنكمملا
ىلإهبتناهنكل،هسفنىلإةيويحلاداعأو،هحورشعنأيذلادرابلاءاوهلا
نكيملليللافصتنميفداعامنيحهنأركذت.عراشلاىطغيذلاجلثلا



ركفاذكه،ىلوألارجفلاتاعاسيفجلثلالطهدقفً◌اذإ،جلثةمثكانه
.هسفنعم
ىلإرظنيلىلعألاىلإهسأرعفراملو،تاظحللقدنفلامامأً◌افقاولظ
قباطلايفةحوتفمةذفانةراتسءاروفقتمولظملاءاوحىأر،هقباوط
ةئداهعادوةيحتبهيلإاهديعفرتيهو،ةدومبةمستبمهيلإرظنت،يناثلا
هيلإتأتملاهنألاهنمً◌ابضغو،ً◌العزههجوبحاشأو،ً◌اليلقبرطضا.
نماطئاحهدجو،ةذفانلاكلتىلإةيناثهسأرعفرامنيحو،تدعوامك
ةهجلاهذهنمذفاونكانهتسيلو،ناكملاكلذيفرمحألاقوباطلا
نمربكألاءزجلالتحتةيئوضلاقدنفلاةتفالنأذإ،عراشلاىلعةلطملا

.هتهجاو
نأهيلعناك،كلذنممغرلابهنكل،هحورىلعضبقتةبآكبسحأ
لامجلاةرهابةديسلابيقتليسثيح،خنويمليتيفوصقدنفىلإعرسي
نأبجي.اهعمةيميمحرثكأنوكينأهسفنعمررقدقو،جنسيلافيإ
نأو،بيئكلاقدنفلااذهيفهيلعرماملكهنهذوهسفننمدرطي
نأهيلعبجي؟كلذعيطتسيلهنكل،اهلباقيامنيحً◌اقارشإرثكأنوكي
نايلمسكمعراشىلإهجوتيوهوهسفنعمررقاذكه،كلذكنوكي

ريسلايفً◌ارذحنوكينأهيلعنأبسحأهتاوطخلوأعمهنكل،هسارتش
بنجتىلعهدعاسيً◌ايوتشً◌ءاذحسيلهءاذحنأل،قلحزتيسامبرف،
.جلثلاىلعقلحزتلا
***
تركفو،لصفلاكلذيفءاجاملاهتءارقدنعفوخلابدهازلاءاوحترعش
ايقيقحناكامهيأف،هئاتلامدآىرجاملكيفةقيقحلانيأ،اهسفنعم
قالتخانمومهوامهالكامبر؟مولظملاءاوحمأةمدخلافظوملجرلا،ً◌
دكأتو،لاؤسلااذههسفنىلعحرطهسفنوههنكل؟..هئاتلامدآنهذ
ةيجادوزأوأتاؤيهتلابةقالعهلسيلهليرجيامنأب،هسفننم
فيكنكل،ماهوأةيأامنود،ً◌العفىرجدقهلىرجامف،ةيصخشلا

؟هليلضتلوأةقيقحناكهلهتورامله؟جنسيلافيإعمهرومأيرجتس
دهشمو)ءاوحةهاتم(يدادغبلامدآةياورىلإانعجراماذإ..مث
افيإةعجاضمةلواحمبهرارقنأمهفيس،نامغريبافيإةعجاضمهتلواحم
ةبسنلابلقألاىلع،ً◌الوبقموً◌احيحصنوكيساهتيصخشنمدكأتللجنسيل
ةصرفلاهذهيدادغبلامدآبتاكلاهلحيتيسلهف،كلذىوندقو،هل
يردتالو؟..ةياورلارتوتنمديزيل،ةظحلرخآيفاهنعهيصقيسهنأوأ



ىلإامهبيدادغبلامدآبتاكلاعفدينأيفةضماغةبغراهيدلتناكاذامل
دهاشمىسنتالاهنألامبر؟فنعبامهادسجهيفمحالتييميمحدهشم
اهدسجواهسفنتفشتكايذلامورحملامدآاهبيبحعمةيسنجلااهتقالع
تأدبيذلالصفلايفاهلغوتدعبركفتدهازلاءاوحتناكاذكه؟..هعم
.هتءارق
،ةءارقلالصاوتنألبقاهنكل،لصفلاةيقبةعباتمللوضفاهعفديناك
هلبقتلتنحناف،ءيربلاهمونيفقراغوهوليباهىلإرظنتلءودهبتماق
.ةءارقلالصاوتلاهريرسىلإتعجرو،معانلاهنيبجىلعةريغصةلبق
ليباق..مدآ..ليباق
ذفاوننمبرتقا.ةرشعةيداحلامامتيفقدنفلاىلإهئاتلامدآلصو
لوحةسلاججنسيلافيإىأرف،ماعلاعراشلاىلعةلطملاةيجاجزلايبوللا

نمضيبأابوثيدترت،ةقانألاىهتنميفتناكو،نينثإلةصصخمةلواط
،اضيأءاضيبةرتسهيلعو،ليلقبنيتبكرلاتحتامىلإدتمتةدحاوةعطق
.ً◌ادجةريغصءادوسةبيقحةلواطلاىلعو
تامالعتسإلابتكمىلإرظناهيلإهجوتينألبقو،ةحابلايفراصنيح
ةليمجةأرماهنعً◌الدبدجوهنأالإ،ةحرابلاةليللافظومىرينأىسع
تفتلاةظحللاكلتيف.حضاوفطلبءالزنلادحأعمثدحتتتناكهجولا
،احرفاهيلإبهذف،هلرشؤتو،مستبتجنسيلافيإىأرفيبوللاةهجىلإ
الهنأذإ،اهتيوهلوحةقلقلاهراكفأوهفواخموهتالاعفنالكيسنهنأكو
.ةنتفلاوروضحلاةقئاف،لامجلاةرهابةديسالإنآلاهمامأىري

هتعدو،سولجلاعضويفيهوةحفاصماهفكهيلإتدماهيلإلصونيح
نمءاجيذلالدانلاىلإتفتلا.اهللباقملايسركلاىلعسلجينأىلإ
،برشينأدويامعهئاتلامدآىلإلاؤسلابً◌اهجوتم،امهيلإهسفنءاقلت
.هتالوكشلانمً◌ابوكبلطف
اهيلإتفتلاامنيحو،لدانلاعمثدحتيوهوهلمأتتجنسيلافيإتناك
هلضرعتامتحمةوشنهحورتألمةقداصةيوثنأةقربهلتمستبا

:ةرذتعمتلاقو،ةضماغءايشأنمةيضاملاهتليللالخ
..يراذتعالبقتتنأوجرأ..سمأةليلكللصحاملةفسآانأ-
..مهفءوسدرجمهنإ..كيلعال-
..هلكءاسملاانمامأريضالنكل..كعمثيدحللًالعفةقاتشمتنك-
..؟كعامتجانمنيهتنتىتم-
يف،يلليقو،عامتجالاأدبيسةرشعةيناثلاةعاسلايف..كتربخأدقل-



يفيهتننوةثلاثلايفأدبنمثءادغلاىلعدعوميدلنوكيسةيناثلا
..رذتعأسفامةرهسىلإينوعدولىتحنكل..فرعأالكلذدعب..ةسماخلا
هذهلكبيتخأموقتامةداع..تاعامتجإلاهذهنمًاقحةبعتمانأ
ةكرشلاروضحبيعمثدحتينأجرخملادارأةرملاهذهنكل..ليصافتلا
..ةجتنملا
..جرخملاعمدصقأ؟..هعمِتثدحتلهو-
..ةيناملألابةقطانلادالبلايفاميسال،فورعمجرخمهنإ..معن-
؟..متقفتاله-
انأًايئدبم..ةيئاهنلاةقفاوملالبقويرانيسلاأرقأنأمهنمتبلط-
..لسلسملايفيرودةحاسمفرعأنأبجينكل..ةقفاوم
؟..مليفمألسلسموهله-
)غنيرذوتاعفترم(ةياورنعلسلسمهنإ..راطقلايفكتربخأامك-
يسفنلاليلحتلاىلإليميجرخملانأفتمهفامكنكل..يتنوربيليمأل
نع،ةاسأملاببسييذلامهفلاءوسو،ةريغلارعاشمىلعًازكرم،ةصقلل
،يسنجلابحلانعقدألكشبوأ،يسنجلاتبكلانعو،ماقتنإلاودقحلا

امكوأ،دهاشملاكلتنمريثكلااوضرعينأنوديريمهنأفتمهفامكو
ةءارقّيلعاذل..محللانمريثكلاضرعنوديريامنيسلاتاحلطصمبلوقن
..يئاهنلكشبقفاوأنألبقويرانيسلا

بوكاهيفةريغصةينيصلمحيوهوءاجذإاريثكلدانلارخأتيمل
فرصناوةلواطلاىلعاهعضو،تيوكسبلانمناتعطقهيفنحصوهتالوكشلا
نأامو،تتمصدقلدانلاروضحتاظحللالخجنسيلافيإتناك.
:مهمءيشنعهربختاهنأكوتلاقىتحفرصنا
؟مويلااذهحابصُتثدحتنَمعميردتأ-
؟نَمعم-
يوارحصءاوحعم-
؟نَمعم-
اهتياكحنعكتثدحيتلاو،ندنليفشيعتيتلاةيبرعلايتقيدصعم-
..اهجوزعم
..تركذت..معن..معن-
.ًالوطمكنعاهتثدحدقل-
..اهلتلقاذامو؟..ينع-
كنعاهتثدح..لادنتسوريبسكشنعانثيدحو..راطقلايفانئاقلنعاهتثدح-



..كلأرقتملدصقأ..كفرعتملاهنكل..يئاوربتاككنأب
،ً◌افورعمً◌ابتاكسيلهنأيفلجخلابجوزمملاكابترالابهئاتلامدآسحأ
:لاقف
اهراشتناناكامبر..ةدحاوةياورتردصأانأف..ينفرعتالاهنأدكؤملانم-
ةباتكركفأينأنممغرلاب..دعبرشنتملةيناثلايتياورنأامك.ً.ادودحم
..ةديدجةياور
؟..ةباتكلايونتءيشيأنع.ً.اقحعئارءيشاذه..هوأ-
هخيرأتبرصاحمناسنإلانأىرأانأف..ليباقنعامبر،طبضلابفرعأال-
سيدقلاهنعلاقامكناسنإلانأدصقأ؟..يتركفكلحرشأفيك..ناسنإك
مدآىلإءىستملمدآةئيطخنأيأ،ةيدبألاةنعللابموكحم،نيطسغوأ
يرشبلاسنجلاىلإتءاسألب،طقفسودرفلانمهدرطتببسو،هدحو
مغرلاب،اهنعرفكيوهتئيطخنمصلختينأناسنإلاىلعنأثيح،هلك
!..ًالصأاهبهلةقالعالهنأنم
دلوييذلالفطلابنذام..مدآباهتقالعامو..ةيرشبلابنذامنكل-

ً،ائيربملاعلاىلإيتأيلفطلا؟..مدآةريرجبذخؤينأً،ائيربً،ايراع،افيعض
؟..ةئيطخلابهيلعًاموكحمنوكياذاملف،ةئيطخلالبقمدآلاحناكاملثم
..يقطنمالولوقعمريغاذه
ةئيطخلابهيلعموكحمناسنإلانأىلعدكؤت،سئانكلاو،نايدألانكل-
..ىلوألا
ً؟اقحكلذبتنأنمؤتله-
ةئيطخلاوطوقسلاةركفةشقانمدوأينكل،كلذبنمؤأالانأًاعبط..ال-
ريطاسأشقانننحنانهو..ةروطسأيهمدآةياكحنأدقتعأانأف..ةيرشبلا

يروطسألايعولاف..كلذيفريضالنكل..ةيقيقحًاثادحأوعئاقوتسيلو
ىقبي،اضيأةيملعريطاسأكانهنأثيحنمً،ايملعمأًاينيدناكءاوس
مدآنأل..بألامدآنعفلتخننحن..دوجولاةنحملًايرعشًاريسفتوًاليوأت
طوقسةمثكلذل،ةئيطخلاىلإاهنعِتثدحتيتلاةءاربلاةلاحنملقتنا
لقتننف،هطوقسوهتئيطخءانبأنحن،مدآةلالس،رشبلانحنامنيب..بيهر
مدآةئيطخلءانبأكةيعبتلاباهيفانسفنأاندجويتلاةئيطخلاةلاحنم
سيلوضرألاىلعانهاناياطخفرتقن،ةئيطخلانمىرخأتالاحىلإ،لوألا

نأو،ةئيطخلايفشيعنوةئيطخلاجاتننحنيأ..يعوبوسودرفلايف
اذهًاعبط،انقامعأقمعأيفةرقتسماهنأل،ةئيطخللحنجتةيناسنإلاانتعيبط
اذامب..تنأو.ديدحتلابةيسنجلاةبغرلاوةوهشلااهنأبةئيطخلاانمهفاذإ



؟ىلوألاةئيطخلاةيضقلنيرظنتفيك
يذلالجرلااذهبباجعإاهقامعأيفو،نعمتبهيلإرظنتجنسيلافيإتناك
ةلواطىلعوً◌احابصةرشعةيداحلايف،هتئيطخومدآطوقسنعاهثدحي
:تاملكلارّ◌طقتاهنأكوديدشءودهبهلتلاقف.!روطفلا
ملمدآانيبأرارقنأدصقأ.ةئيطخةيأكانهتسيلهنأدقتعأانأ-
تاعبتلمحتينأهيلعنأو،ةرحلاهتدارإلديسجتوهلب،ةئيطخنكي
.سودرفلانمهدرطمتيأ،هلىرجاماذهو،هرارق
..مدآلدوجسلامدعبهتيرحسراماضيأسيلبإنأفىنعملااذهبنكل-
..رخآعوننميهسيلبإةئيطخنكل..حيحصاذه-
؟فيك-
ةدشنمنكل،برلارارقىدحتسيلبإ،ةئيطخلايفطقسيملسيلبإ-

..ىثنأسيلبإكانهتسيلف،ىرخأةيضقهذهو..هئايربكنموأ،برللهبح
..دحاوسيلبإةمث
:لاقو،ةدومباهلمستبا
..ةعتمموةديدجةيؤر-
ًاريسفتدجأنأدوأينكل..ةعتممىتحوأ..ةديدجتناكنأيردأال-
لاؤسلاىلإاندوقيامبرةئيطخلالاؤسنأدقتعأ.ً.امومعو..سيلبإةئيطخل

هنأوأ،ةرطفلابرشلاىلعلوبجمناسنإلاله،ناسنإلايفرشلاوريخلانع
؟ةرطفلابريخ
؟تنأنيدقتعتاذام-
نأاننكميال،ةدحاوةآرملناهجورشلاوريخلانأدقتعأانأ..يردأال-
،اهلمتعملاهجولانودب،اهليفاصلايقبئزلاهجولايف،ةآرملايفانسفنأىرن
،ةزيرغلانع،ثالثلاسفنلاتاقبطنعديورفدنومجيسثدحتيامكوأ
،اهنميأةرطيسو،سفنلاتاقبطنيبعارصلانأو.ايلعلاانألاو،انألاو
..ناسنإلادنعرشلاوريخلاةعيبطددحتيتلايهاهتافلاحتو
نمريثكلااهيفف..لقعلادودحجراخىقبتةينيدلاصوصنلانأدقتعأ-
..قطنماللاوتاضقانتلا
؟..هذهكراكفأحضوتلكتياورينبتنأديرتفيكو-
..طبضلابفرعأال-
:تلاقو،بارغتسإلاحمالماههجوىلعوهيلإترظن
؟..كتياوربتكتسفيكدعبفرعتال-
حتفيومسريوططخيضعبلانأحيحص!؟..كلذنيقدصتله..معن-



طيطختنودب،ةياورلاهذهلقألاىلعوأ،ةياورللهجوتأيننكل..تافلم
..ثادحأللقبسم
؟..اذامل-
ةأرملا–مدآةهاتم(ةيناثلايتياورةباتكدعبينأل..طبضلابيردأال-
نأتدجو..نآلااهنعانثدحتيتلاةئيطخلاةركفيفتلغوتو..)ةلوهجملا
..مدآانابأسيللوألاناسنإلا
؟اذام-
؟كلذكسيلأ..نيطنمبرلاهعنصمدآانوبأ-
..معن-
اذهباناسنإسيليلاتلابو..ةأرمامحريفأشنيملو..ةأرماهدلتمليأ-
..هفرعنيذلايجولويابلاموهفملا
؟..اذاممث-
قلخيذلاناسنإلاوه..ءاوحومدآنباوه..لوألاناسنإلاوهليباق-
وهف..اهمدنمىذغتوءاوحمحرلخادلكشتوامنو،ةفطننم
مألاءاوحاذكو..نيطنمامنإو..ةفطننملكشتيملمدآامنيب..ناسنإلا
كلذليختيننكميالو..هعلضنمةينيدلاةروطسألالوقتامكتلكشتيتلا
..ةيزاجمةراعتساةأرملارابتعابالإ
لجرلااذهنهذيفروديامأرقتستاهنأكو،تاظحللةتماصهيلإترظن
:تلاقو،يقرشلا
..هتئيطخومدآنعثدحتتتنككنكل-
دنعفقوتلانكمي..ةبسانملاب..ليباقريصمدنعفقوتأسينكل..حيحص-
..نيطنمهقلخيملبرلاف..ناسنإفصنوهف.ً.اضيأحيسمللينيدلاموهفملا

نمجرخو،اهقامعأيفلكشتواهمدنمىذغت..ميرممحريفهعرزامنإو
..برلايدينمسيلو..ةأرمانطب
!؟..دعبكيدلةياكحلالكشتتنأنوداذهلكنعثيدحلاديرتو-
..لقألاىلعنآلاعضولاوهاذهلقألوأ..معن-
:تلاقمث،ةحضاوريكفتتامالعاههجوىلعوهيلإترظن
..ةركفيدل-
؟..يهام-
نمو،يوارحصءاوحيتقيدصىلعفرعتتو،ندنلىلإيتأتالاذامل-

اهنأل،ةئيطخلانعكتركفيفلغوتتس،ةكباشتملاوةنيزحلااهتياكحلالخ
كلمعيفكديفتنأنكمييتلاليصافتلانمريثكلاكليورتسديكأتلاب



..ىسوملاليباقهمسااهجوزةبسانملاب..يئاورلا
..افيإايةئيطخلايفقراغيسفنانأ-
؟..ينعتاذام-
ًاعيمجنحنف،ةيسنجلاةبغرلايهرهوجلايفةئيطخلاتناكاذإ-
نممدآدرطىلوألاةئيطخلاباقعناكاذإو..ةئيطخلابانيلعموكحم
كلذنممغرلابو!!..هنمدرطنيكسودرفلايفنكنملنحنف،سودرفلا
يضرألااندوجوةهاتميفرودننحنامنيب،ةيدبأةنعلكاندراطتةئيطخلا
..دوقفمسودرفنعنيثحاب
:ةلئاقجنسيلافيإتمستبا
..دوقفملاسودرفلاىلإدوعنيكانقامعأيفةبغرلالتقننأانمنوديري-
؟ءامسلايفمأضرألايف،دوقفملاانسودرفوهنيأو-
؟..سفنلاقامعأيفامبر-
،ةقيمعلاانقامعأيف،كانهوهدوقفملاانسودرف..سفنلاقامعأيف..معن-
..فيثكلامالظلايفةلغوملا

:حرموةدومبهلمستبتيهوتلاقوهيلإترظن،ً◌ائيشقلعتمل
خنويميفانهسلجناننأدصقأ..ًاليلقهباشتناننأىرتامأ..مدآ-
لوألامدآانيبأنعثدحتنل،دادغبنمتنأو،ندنلنمةمداقانأ،ايناملأب
هرابتعابليباقنعثيدحللانرجتتنأاهو..ىلوألاهتئيطخوهطوقسنعو
لثمارضاحتكيبليئومصناكولهنأدقتعتامأ..لوألايقيقحلاناسنإلا

راظتنايف(هتيحرسمىلإهفاضأناكل،نآلاهيفنحنيذلادهشملااذه
لحييكودوغًارظتنم..دوجولااذهيفناسنإلاةنحمدسجيهرابتعاب..)ودوغ
..راظتنإلاورجضلاةهاتمنمهجرخيوزغللاهل
ً◌الئاقاهمالكىلعامسابهئاتلامدآقلعمث،تفاختوصبناهقهقياذخأ
:
هتايحةباترو،سودرفلانمَرجضدقلوألامدآانابآنأدقتعأانأ-

..رييغتلادارأف،كانه
..ءاوحانمأىلعزفقاذل-
ةلواطلالوحنيسلاجلانأاظحالنأدعباميسال،توفخبناهقهقيارمتسا
ملتاملكبامهنيبنامتمتيو،نطبمناجهتسابامهيلإنارظنياذخأةبيرقلا

.عمسُ◌ت
الأاهيلعنأب،اهسفنعمركفتاهتهقهقتاظحللالخجنسيلافيإتناك
.فورظلاولاوحألاتناكامهماهمامأسلاجلابيرغلاناسنإلااذهدقفت



،حرفلانمتاقفدامهنملكقامعأيفو،اتمص،ةهقهقلانمايهتنانيح
.رخآلاوحنةئفادلارعاشملانمو
،اههابتناراثأامكانهنأب،ةأجفحملف،ليمجلااههجولمأتيناك
:طابحإبتلاقوةيوديلااهتعاسىلإترظنف
..نولخديمهاه.ً.اعبرالإةرشعةيناثلااهنإً،اعيرستقولايضميمك-
..عامتجإللباهذلاّيلعنأودبي
يهتعفر.امهيلإنورظنيةأرمامهعمولاجرةثالثىأرفوهتفتلا
عمتناكيتلاةأرملاامهيلإتمدقت..ةدوجوماهنأبديكأتللةراشإاهدي
مهنأبجنسيلافيإلتلاقمث،بدأب،امهيلعتملسو،جاتنالاةكرشدفو
.لدانلاىلإيهتراشأ.تفرصنامث،ةعاقلايفاهنورظتنيس
لوقديريناكثيح،ةعرسلاهذهبتقولارورمنمً◌اقياضتموهناك
لدانلاءاجنيحو،تقولارورمنمقياضتهنأاهبجعأ،ىرخأءايشأ
ىلإترظنمث،هيلإاهتعجرأوةمئاقلالفسأيفتعقو،باسحلاةمئاقب
ضعبيفنوقبيلاجرلانأب،اهقامعأيفاهسفنللوقتيهو،هئاتلامدآ
،اهعمماقفتماقمث،هيلإاهسأرتعفر..راغصلالافطألاكمهتافرصت
:ةمستبمتلاقف
يفانهيقتلنس..كئيجملًاركش..ةعاقلايفمهبقاحتلإلاّيلع..نذإ-
..ليلقباهدعبوأةسماخلا
..ليمجلاتقولااذهلكيحنملكركشأنأّيلعيذلاانأ..ينيركشتال-

..ةسماخلاةعاسلايفانهكرظتنأس
؟نآلابهذتسنيأىلإ-
..هبيسفنلغشأائيشدجأس..يردأال-
ةسماخلايفءاقللاىلإ..نذإ-
..ءاقللاىلإ-
قاحتلإلاديرتاهنأكوةقلقاهدجوفاهينيعقامعأىلإرظن.ةرارحباحفاصت
يهواهآر،ءارولانماهيلإرظنيناك.بهذتاهكرتف،عامتجإلابعيرسلا
اهتمظعبهسفنعمركف.دعصملاةرظتنمتفقو.دعاصملابوصهجتت
دحأتلخدنأىلإً◌افقاويقب.اهريكفتقمعو،اهعضاوتوةيناسنإلا
.دعاصملا

ةرداغمهيلعنألنزحلانمءيشبسحأ،عراشلايفهئاتلامدآراصنيح
،ةنتفلاولامجلاةرهابةديسلاهذه،ةميظعلاةناسنإلاهذهةقرافموايناملأ
ً◌انزحهينيعيفقرقرتيعمدلابسحأ.بيئكلاهريصموهسفنىلعنزحامك



ىقلأتوحهنأكورعشذإ،ةهئاتلا،ةسئابلاهتايحىلعو،هسفنىلع
فدهوهامىرُ◌ت.لحاسلاىلعتوميلةلحضلاهايملايفهسفنب
فالآةديعبدالبيفهنأبً◌اديجفرعيهنأنممغرلاىلعف؟نآلاهدوجو
،ةظحللكيف،اضيأانهرعشيهنأالإ،برخملاهدلبنعتارتموليكلا
لضفأيفو،ريطخليخد،هيفبوغرمريغليقثفيضهنأو،بيرغهنأب
هنكل،شيعلاةمقلريفوتوةدعاسملاوةقفشلاقحتسينيكسمناسنإلاوحألا
،هاوآيذلادلبلااذهلركشلانكيوهف،هريكفتيفً◌ايعوضومناكاضيأ
ً◌اينوناقهرزولمحتلقألاىلعوأ،ةتقؤملاهتيوهوهتقثهحنمو،همعطأو
.يسفنلاهقيضنمجورخللءازعلاضعببرعشيناكاذهلو،هلكملاعلامامأ
دصقينأنودةيسيئرلاراطقلاةطحممامأراصهنأىلإهئاتلامدآهبتنا

لخدينأررقف،قدنفلاىلإهببهذييذلاعراشلاعطقيملهنأل،كلذ
.جلثلاودربلانمصلختيل،ةئفادلاةطحملا
***
ةيسيئرلاةطحملاىلإهئاتلامدآلوخدةظحلىلإدهازلاءاوحتلصوامنيح
يذلاراوحلايفركفتتذخأ.ةءارقلانعتفقوت،خنويميفتاراطقلل

لصأوىلوألاةئيطخلاوليباقومدآنعجنسيلافيإوهئاتلامدآنيبىرج
فرتقينأنودمهتمونادمناسنإلااذامل:اهسفنتلأس..رشلاوريخلا

؟هلالذإوناسنإلاريقحتىلإةدهاجنايدألاىعستاذامل؟..ً◌الصأً◌ابنذ
اذهبةيرشبلانأف،اهرهوجوةئيطخلارسيهةيسنجلاةزيرغلاتناكاذإو
لالخنمةئيطخللعيرشتراصنذإاذاملف!..ةئيطخلاةرمثيهىنعملا
امنيب؟..جاوزلامساب،ةصاخةسادقةئيطخلاهذهتحنمولب؟..جاوزلا

ىنزدعُ◌ت،جاوزلاجراخ،نايدألاعيرشتجراخةئيطخلاهذهتراص
نيدلاوعمتجملالبقنماهرامثذبنتثيحب؟..اهيلعبقاعيةئيطخو
؟ةئيطخللننقملاويعرشلاوسراحلاىنعملااذهبنايدألانوكتالأ؟نوناقلاو
يريكفتبانأةبهاذنيأىلإ..ال..ال..؟؟اهلنييعرشنيداوقىرخأةملكب
!؟..
ليباهاهنباىلإترظن.اهريكفتتاحطشنمفوخلابدهازلاءاوحتسحأ
نمةذوبنملانكل،ةقيمعلااهتبغرويقيقحلااهقشعواهبحةرمثوهيذلا
ةقالعةرمثوهيذلا،كالملامدآاهنباىلإتتفتلامث؟..نيدلاوعمتجملا

حيحص..عمتجملاونيدلامامأيعرشلانبالاهنكل،بحلاىلعةينبمريغ
نمةعطقوهواهمحرقامعأيفأشنامهالكف،امهنيبقرفتالاهنأ

،هجاويسكشالبيذلاليباهاهنباىلعىسألابرعشتاهنأالإ،اهدسج



تاميذلااهجوزمسابهتلجسدقاهنأنممغرلاب،ةرمةقيقح،اماموي
.!!اكوبنجسيف
تماق.قانتخإلابتسحأ.ليباهاهنباريصميفركفتدهازلاءاوحتناك
ناكيذلامالظلاىلإرظنتتذخأوةذفانلامامأتفقو.لابقتسإلاةفرغىلإ
ىلإتعجر.اهدسجيفيرستةدورببتسحأ.ةنيدملاردصىلعمثجدق
اذهلكعطقتيكليوطتقواهمامأناك.ريرسلاىلعتقلتسا،اهتفرغ
ةضماغلاهتلحريف،هئاتلامدآعماهتلحرلصاوتلةطوطخملاتذخأ..ليللا

.ضماغلاهدوجوةهاتموسفنلاةهاتميف
يارـغيديللاعوـمد
خنويميفةيسيئرلاراطقلاةطحملىربكلاةعاقلاىلإهئاتلامدآلخدنيح
سمخلابراقيامهيدلذإ،بهذينيأىلإفرعينكيمل.ءفدلابسحأ

يفً◌ارصعةسماخلايفوهجنسيلافيإعمهدعومف،تقولانمتاعاس
ركذتهنكل،يلاتلامويللهرفسةيضقةعباتمهيلعنأركذت.قدنفلاوهب
امنإو،ناريطلاتاكرشلبتاكمةيسيئرلاراطقلاةطحميفكانهسيلهنأب
يفتامالعتسإلابتكموحنيدارإاللكشبهجوت.راطملاىلإباهذلاهيلع
تامالعتسإلافظومعمهلىرجامركذتلصينألبقو،ةعاقلاطسو
بتكملايفنيتأرماىأرامنيححايترالابرعشهنكل،خنويمىلإهلوصوةظحل
لالخو،همامأنافقيناصخشناكثيح،ً◌ادجريغصروباطيففقوف،
ىلإباهذلاةيفيكنعنيتفظوملاىدحإلأسينأهناكمإبراصتاظحل
راطقلادعصينأهيلعنأبهلحرشتةفظوملاتذخأف،يلودلاخنويمراطم
ةقيقد45قرغتستراطملاىلإةفاسملانأو،)Sنابسإ(ىمسملايلخادلا
هلحرشتنأةفظوملاتدارأامك،ةقيقدنيرشعلكقلطنيراطقلانأو،
نأبتفتكاف،ههجوىلعةيدابةلجعلاوقيضلاتامالعتأراهنأالإ،رثكأ
ةيفيكو،تاراطقلاديعاومهيفخنويمةنيدمنعً◌اريغصً◌اساركهتطعأ
.ىرخأةماعتامولعمبناجىلإةنيدمللةطيرخو،راطملاىلإلوصولا
نذإ،ةدوعوً◌اباهذنيتعاسىلإجاتحيهنأب،هسفنعمهئاتلامدآركف
نأهيلعلهنكل،تقولانميفكيامهيدلفءودهببهذينأهنكمي
تالاعفنالابهسفنئبعينأيفةبغرلامدعبسحأ؟هقدنفىلإبهذي
افيإعمهتقالعيفمويلازكرينأديريوهامنيب،ةضماغلافواخملاو
وهيذلايسفنلاهعضوهيلعشوشينأرخآرتوتيألحمسيالو،جنسيل
اذكه،قدنفلاىلإبهذأنل..ال،مويلاامهئاقلدعباميسال،نآلاهيف
.هقامعأنمقلطنا،ً◌اتماص،ً◌ايوقً◌اتوصعمس



فحصلاوتالجملاعيبتالحمىدحإىلإلخدهتقوضعبيضقييكلو
ً◌افحصىأر،ةفلتخملافحصلانيبلقنتيذخأ.تاطحملاتاياوروبتكو
فحصلاكلتنأنممغرلاب،نينحرعاشمنمقفدبرعشفةيبرعلاب
ضعبو،ةيجيلخلانادلبلاضعبيفاهضعبوندنليفاهضعبردصيةيبرعلا
امك،نيمويوأقباسمويىلإدوعياهرودصخيرأتنأو،توريبيفرخآ
ً◌اعاعشكانهنأكونكل،ةيجيلخلاوةيرصملاةيعوبسألاتالجملاضعبلهبتنا

دجوف،ةيسنرفلاوةيناملألاوةيزيلكنإلاتالجملاضعبوحنههجورادأً◌ابذاج
تناكو،ةروصملاةلجملاذخأ.تالجملاىدحإفالغىلعجنسيلافيإةروص
ثدحتتيتلاتاحفصلادنعفقوتيلةعرسباهحفصتو،ةيزيلكناةلجم
لبقهنعتلصفنايذلااهقيدصعماهلروصاهنيبتناك.اهنعروصلاب
،ةنسلادودحيفهرمعناكامنيحاهنباعميهوةروصو،رهشأةعضب
ضعبنمروصكلذكو،اهنمً◌ايأدهاشيمليتلا،اهمالفأنمروصو
،ثبكاميديللاروديفيهوروصلاىدحإىلإهبتنأو،ةيحرسملااهلامعأ
ءارغإعضويفىرخأو،ةيراعهبشاهيفودبتىرخأروصكانهتناكو
.ةراثإاهينيعيفواريماكلاىلإرظنتىرخأةروصو،حضاو
،اهدسجليصافتنمريثكلااهيففشكتيتلاةروصلاىلإقدحيلظ
ناهجتيامهو،اهفكبكسميوهو،اهقيدصعماهتروصلمأتيذخأكلذكو
افيإ:ليوطلاروصملاقيقحتلليسيئرلاناونعلاأرق.تريسنوكوألفحىلإ
نيوانعلايفأرقمث،.غنيرذوتاعفترمىلإثبكاميديللانم..جنسيل
يفتحأنأىوسيلسيل،..ً◌امرتحمىنعمانتايححنمننأبجي:ةيعرفلا
يفددرتأالاذل،مهملاوهسيلناكملا،نامزلايفيدوجوبويتاذب
.ةفلتخمةنمزأيفهثادحأرودتٍ◌روديأديسجت
ً◌اثحاب،ً◌اعرسملحملارداغو،ةلجملاكلتهئاتلامدآىرتشاددرتنودب
قيقحتلااذهأرقيوسلجيل،ةبخاصلاةطحملاةعاقيفدعقميأنع
ةعاقىلإلوخدلانملضفأدجيملو،ةطحملايفً◌اليلقلوجت.روصملا

كانهسلجف،ةرغاشلادعاقملانمفصكانهثيح،رفسلاتاقاطبءارش
.روصملاقيقحتلاترشنيتلاةلجملاتاحفصبلقيذخأو،

ةقالعىلعتناكاهنأبروصملاقيقحتلاةءارقلالخنمهئاتلامدآفرع
تدتمادقتناكةقالعلاهذهنأو،هنعتلصفنايذلااهقيدصعمةقيثو
لاصفنالابتهتناتامزأبترمو،ةرتوتمةقالعتناكاهنأنأالإ،نيتنسل

رودلاتبعليتلايهةريغلانأو،رهشأةتسنمرثكألبقامهضعبنع
الو،ً◌اجراخرهسلابحتالتناكاهتيحاننمف،لاصفنإلااذهيفربكألا



يفرهسلاوتالافتحالابحي،كلذنمدضلاىلعوهامنيب،تالفحلا
اهتقالعنمراغيناكهنأو،تانانفلاونينانفلاتالفحروضحويداونلا
،ةيقاحسةأرمااهنأباهمهتاةرمهنأىتح،ةيجيلخلاةيبرعلااهتقيدصب
نييئامنيسلانيجرخملامهأضعبنأالإ،هعمميقتاهنأنممغرلاب
نيلثمملاتارشعىلإً◌اسايقً◌ادجةيلاعلااهتفاقثباوداشأنييحرسملاو
اوركنيملمهنكل،ليثمتلايفةيئانثتسإلااهتبهومبناجىلإ،تالثمملاو
مرتحتيهف،اهيفغلابملاءاوضألايفاهدهزو،امً◌اعونةيلازعنالااهتعيبط

نألمعلاقيرفوأ،اهنمجاتنالاتاكرشبلطتامنيحلمعلاتارورض
ةيفاحصلاتارمتؤملارضحتنأوأ،اهلامعألجيورتللتاريماكلامامأفقت
اهلاصفنايفيسيئرلاببسلانأ،يفحصلاقيقحتلايفءاجلب،ةمزاللا

اهروصدقناكهنأتفشتكااهنوكلدوعيهباهتقالعءاهنإواهقيدصنع
يفكلذتأرةفدصلاباهنأو،هبتنتنأنودلاقنلاهفتاهزاهجبةيراع
اهلقندقوهنكيمليتلا،روصلاكلتتحسمو،هعمترجاشتف،هزاهج
وهامنيب،دعبدحألاهعبيوأاهرشنيملوهصخييذلابوساحلازاهجىلإ
ةيبرعلااهتقيدصعدوتوألبقتستامنيحاهنأىلإهبتناهنأبكلذىلعدر
قيقحتلاةياهنيفو..ةيسنجلااهتيلثمبساسحإلاريثتةقيرطباهنضحتاهنأف
اهتدجريثأتو،اهتلوفطنعاهيفثدحتت،اهعمةريصقةبوجأوةلئسأ
تراستومونفوهتيبىقيسومبحتاهنأو،اهيلعررحتملااهدلاوو
ليمتو،ىرخألابوعشلاتاراضحنعءيشلكأرقتو،ً◌اريثكيكسفوكياجو
نمملعتتاهنأو،يكسفيوتسودوريبسكشقشعتو،قرشلاةيناحورىلإ
ىدلةيشافلاتاعزنلادضو،ةيرصنعلادضاهنأو،ريثكلاءاطسبلاسانلا
،حماستلابنمؤتاهنأو،ةيبرغلاتاعمتجملايفةيعامتجالاحئارشلاضعب
.مالسبشيعننأاننكميوً◌ارشبنوكنيكحماستلاىوسانمامأسيلف
نكيملبناوجنعفشكتيتلاو،ةيكذلاوةقيمعلااهتبوجأهتبجعأ
فرصتهجعزأنكل،اضيأهلثميكسفيوتسودبحتيهف،اهنعاهفرعي

.ةيقاحساهنأباهلهماهتاهجعزأامك،ةسخوةلاذنهيفدجوذإ،اهقيدص
ةأرملاهذهنعاهثيدحركذتساامنيح،ةطقنلاهذهدنعوهفقوتةأجف
اهتثدحو،اهنعهتثدحيتلاو،يوارحصءاوحاهمسايتلاةيجيلخلاةيبرعلا

نوكتأ،يرثلااهجوزعمةيواسأملااهتايحبناوجضعبهلتورو،هنع
،ً◌ادجةقيقريهف،ً◌اتاتباهيلعودبيالكلذنكل؟ً◌اقحةيقاحس
هبذهت،يفخقبشو،ةنماكرانةمثءودهلااذهتحتو،ةيسنامورو
عورشمنعنوثدحتيفيكنكل،ةنتافلاوةزيمتملااهتيصخشواهتفاقث



امك،دعبةيئاهنلاةقفاوملاررقتمليهامنيب،غنيرذوتاعفترملسلسم
؟..مويلاهتربخأ
هذهيرتشيللحملااذهىلإهتداقهاطخنأبً◌اديعسهئاتلامدآناك
ةلجملارادصإخيراتف،اهلةبسنلابةئجافمنوكتسدكؤملانمو،ةلجملا
لمأتيقئاقدللظ.راطقلايفامهالكناكدقو،سمأمويىلإدوعي
دعاصتتةبغرو،ةيسنجةراثإبسحأ،اهدسجليصافتفشكتيتلاروصلا

ةيراعاهليختيحارو،هءاضعأججؤيلهقورعيفيرسيٍ◌مدو،هقامعأيف
نأيف،اهعمً◌افينعنوكينأيفةحماجةبغربسحألب،همامأ
.فنعباهقرتخيو،فنعباهعجاضي
محدزمناكميفسلجيوهف،هيفوهيذلاعضوللهئاتلامدآهبتنا
ةلاحنموةيقبشلاهتاليختنمو،هسفنمامأكابترالابسحأ،سانلاب
ضهن.هيلعاهريثأتنمصلختييكةلجملاىوط.اهيفوهيتلاجيهتلا
.ناكملاً◌ارداغمءطبب

،هيلعفزعللدعتستونامكلابكسمتةاتفحملةعاقلاطسويفراصنيح
لثمبنوموقياماريثكنيذلابابشلارامعأنمربكأرمعيفاهنأىلإهبتنا

قرزأسنجنولطنبيدترتةاتفلاتناك.ةماعلانكامألايفضورعلاهذه
يفتدب.رمحألادلجلانمةتيكاجسبلتامك،دربلاةلاحومءالتيال
رعشعمةرشبلاةيدرو،ً◌ادهان،ةماقلاةليوط.رمعلانمنيثالثلادودح
اهقصلمتنييسركنمفلأتتةبطصمىلعسلج.اهنمبرتقا.رمحأ
ىلإدعصييئابرهكجردىرخألاةهجلانمهطسوتييذلايديدحلارادجلاب
.ةطحملايفىلعألاقباطلا
دشنمهلعفتاموةباشلاةأرملاهذهلمأتلهعفدتةضماغةبغربسحأ
اهبحييتلاةلآلاهذهبةيقيسومعطقنمهفزعتسامو،اهتنزودوراتوألا
هنمدمتستاهنأكوةلماجمةماستباتمستباوهيلإيهترظن.ً◌اريثك
،لماكلاباهيلإهبتنادقةطحملاداورنمدحأنكيمل.اهلً◌اعيجشت
ىلعسلجدقفوهالإ،يشميوهوةرباعةرظناهيلعيقليضعبلاف
نأدباليذلاديحولااهعمتسمهنأتسحأف،أدبتنألبقاهتلابقدعقملا
ةباثمب،اهمامأةيقيسوملاةلآلاقودنصتحتفدقةأرملاتناك.هلفزعت

اهتلفطعمةأرماتفقوةأجف.دعبأدبتملاهنأالإ،اهلعربتللقودنص
.فزعلاأدبتنأراظتنإب،ابيرقتتاونسعستةغلابلا
ناكيذلانامكلاكلذنمً◌ادجةنيزحىقيسومتقلطناتاظحلدعب
نامكلاةمدقمفزعتتناك.ءامصبشخةعطقكلذلبقتاظحلل



ىتحةليلقتاظحلضمتمل.نوسلدنمراقيسومللريهشترسنوكلةيساسألا
ناكهنكل،هرظننعاهوبجحمهنأىتح،اهلوحنوعمجتيسانلاأدب
نمهتيؤرل،فزعتامعماهماجسنانممغرلاب،ىعستتناكاهنأظحالي
ةمثنأسحأ.اهمامأنمنيرخآلاكرحتدنعاهلحاتييتلاتاوجفلانيب

.امهنيبدحودوصقمريغً◌امهافتنأو،امهنيبطبرً◌ايرسً◌اطيخ
ةفزاعءادأبهعمسينأبحيناكو،ً◌اديجتريسنوكلااذهفرعيناك
ةلماكارتسكروأةمثنأنممغرلابو،رتوميفوصانآةيناملألانامكلا
.ً◌الماكترسنوكلادسجتاهنأكوفزعتتناكاهنأالإ،نامكلابحاصت

ضعبلاذخأو،نيعمجتملاقيفصتىلاعت،اهفزعنمقئاقددعبتهتنانيح
ىلعً◌اريبعتبدأبمهلتنحنا.نامكلاقودنصيفةيدقنلاعطقلابيقلي
عمتساامنإو،عفديملمهضعبف،اوعفدمهنألاممرثكأاهفزعلمهريدقت
تنحنا،هيسركىلعً◌اسلاجهتأروغارفاهمامأراصامنيحو،بهذمثاهل
تذخأتاظحلدعب.ً◌اباوجهسأراهلىنحأمث،مستباف،ً◌اصيصخهل
.هبلقاهلفجتراوهرعاشمتسم،ادجةنيزحةيقيسومةعطقفزعت

،ةعرسبكلذهلَ◌ّ◌نستيملفرمألالوأةيقيسوملاةعطقلاركذتلواح
نامكلاتريسنوكنمىلوألاةكرحلااهناذإ،تاظحلدعباهركذتهنكل
لمجبامنإو،نامكلابأدبيالتريسنوكلااذهنأركذت.يكسفوكياجل
تريسنوكلليساسألانحللالكشيلنامكلالخديمث،ةيلارتسكروأةيقيسوم
ةعنصهيفتريسنوكلااذهنكل،ةرحاسلاهملاوعيفىقيسوملادوقيو
يفليبسلاورباعسيلو،ىقيسوملانفبنوفراعلاالإاهمهفيال،ةيقيسوم
كسمتنأةباشلاةأرملاهذهتعاطتساكلذنممغرلابو،تاراطقللةطحم
نأدعباميسال،ىرخأةرماهلوحاورهمجتثيح،سانلاسيساحأب
ةطساوبتريسنوكلايفىرخألاتالآللةيقيسوملاتالخادتلايدؤتتذخأ
.ةلماكارتسكروأاهنأكوتدبف،اضيأنامكلا
ربعتاهنأكو،هسفنىلإً◌ادجةبيرقتراصةبيرغلاةأرملاهذهنأسحأ

قيفصتتوصعمس.يكسفوكياجلالخنم،فيفشلاهنزحوهتاجلخنع
دكأتتنألواحتاهنأىأرةأجفو،اهلنيعمتسملاةرهجلبقنماهلداح
ةيحتينحنتتأدبهتأرنيحو،اهمامأيتلاتاوجفلاربعهدوجونم
ً◌اقيقرانحلفزعتتأدبف،اهمامأنمنيرهمجتملاضعبقرفت.نيرخآلل
ةعطقلاهذهنأكوسحأف،اضيأيكسفوكياجلعجبلاةريحبهيلابنم
ةصقرلالخنماهتاناعمهلحرشتنألواحتاهنأكو،ديدحتلابهلةهجوم
وأاهارينأبعصلانمراص،رثكأاهلوحسانلاعمجت.ءاضيبلاةعجبلا



نمرخآً◌ادسدجيسهمامأنأفنيرهمجتملادحأكرحتولىتحف،هارت
ةفزاعلاهذهدوجوبً◌احرفو،ىقيسوملابً◌اعتمتسملظهنكل،سانلا
.ناكملاكلذيففقتلمدعلانمتقثبنااهنأكوتدبيتلا،ةضماغلا
اهحطسىلإداعنيحو،ةقيحسلاهقامعأيفصوغةلاحيفهئاتلامدآناك
ةبيرغلاةنانفلاهذهفزعنورهمجتملاهبمركيذلاداحلاقيفصتلاعمس،
اهنامكعمسةأجف.ةماعلانكامألايفاهفزعنمشاتعتاهنأكوادبيتلا،
هذهءاضفيفهماغنأثبيوهو،امتاظحليفارئاثو،انيزحوً◌العفنم
.اضيأيكسفوكياجلةسماخلاةينوفميسلانمعطاقمفزعتتناك.ةطحملا
ثالثنآلادحلتدأدقف،يكسفوكياجبةصاخلاةنانفلاهذهةقالعلهبتنا
،ةفاثكبً◌العفنم،ً◌ايويحاهفزعناك.هدحويكسفوكياجلةيقيسومعطق
ةيقيسوملاةعطقلاتناك.يكسفوكياجىقيسومليفطاعلاقفدلاةفاثكلثم
ناكاذإالإ،ةيقيسومةطوننودباهفزعبعصلانمو،امً◌اعونةليوط
دكأتاماذهو،ديدحتلابيكسفوكياجبو،ىقيسوملابً◌ادجً◌اصصختمفزاعلا

يفينوفميسلافزعلاوهداعتساثيحب،فزعلايفاهتعاربلالخنمهنم
.ذفلاراقيسوملااذهبنيعلوملانموهف،.ً◌الماكهنهذ
مث،تاظحللمادتمصاهلوحسانلاةرهمجىلعنميه،تهتنانيح
اوأدبنيذلانيرباعلاءالؤهباجعاتلاندقل.اهلداحقيفصتقلطنا
هيلإترظن.اهنامكعمةديحوتيقبنأىلإ،ائيشفائيشنوقرفتي
،ةريخألاةعطقللاهفزعنمةبعتمتناكاهنأىلإهبتنا،ةدوموفطاعتب
نمسانلاهبعربتامتململ.ملألانمةريبكتانحشاهيفظقيأهنأكو
،قودنصلايفهسوقونامكلاتعضومث،اهبيجيفاتهعضو،دوقن
نيأىلإفرعتال،ةرئاح،ةفقاوقئاقدلتلظ.هايإةقلاغهيلعتقبطأو
هنكل،اهفلخً◌اعوضوموً◌ايوطمناكدوسأً◌افطعمتلمحةأجف.بهذت

:ةيزيلكنإلابهتلأسو،هوحنتهجتاو،فطعملاتسبلف،هيلإهبتنيمل
؟حمستله-
يلضفت..اعبط-
..اركش-

اهفطعمبيجىلإاهديتدم.رخآائيشلوقتنأنودهبناجىلإتسلج
،راضخلاونبجلاباشيودنسهنمتجرخأوهتحتف،اريغصً◌اسيكتجرخأو
هتكراشماهتبغرلةراشإب،مالكنودهيلإاهديتدملكألابأدبتنألبقو
:اهللاقوةنيزحةماستباههجوىلعواهيلإرظنف،ً◌اعئاجناكاذإ
..كلاركش-



ركفتاهنأبيشياههجوناكامنيب،ةنيزحةماستبااهرودبيهتمستبا
هنأملعتاهنأبيحوياههجوناك.لكأتيهواهيلإرظن.ىرخأءايشأب
:اهللوقيهتعمساهنكل،هوحنتفتلتملو،اهرظنعفرتملف،اهيلإرظني
؟..يعمةوهقبوككللمحأنأنيحمستله-
اهسأرتزهوتمستبامث،ةباجإلايفركفتاهنأكوتاظحللهيلإترظن
ةنخاسلاتابورشملاعيبييذلاىهقمللهجوتوً◌احرفضهن.ةقفاوم
رظنتيهتلظ.امهنمنيميلاةهجىلعناكيذلاو،ةعيرسلاتابجولاو
.ةنخاسلاةوهقلانمنيبوكبلطيوهوهيلإ
ةيادبلاذنماهلعمتساو،اهبانمؤمناكيذلاصخشلااذهةيوهبتركف
،ةيقرشهحمالمنأتركف،هناكمنعحزحزتينأنودةياهنلاىتحو
ةيكيسالكلاىقيسوملاقوذتينمكانهسيلف،افقثمودبيهنكل
ركفتتناكاذكه.ةفاقثلانمنيعمدحىلعنوكينأنوديكسفوكياجو
ىّ◌وقملاقرولانمنيسأكيفةوهقلالمحيوهوداعامنيح،اهسفنعم
.ةدحاوةرممادختسإللدعُ◌ييذلا

ةنخاسلاةوهقلاهذهلثملةجاحيفتناكدقف،اهسأكذخأتيهوهتركش
:هتلأس،تمصلانمتاظحلدعبو،ةمستبمهيلإترظن.
؟لاؤسلابيلتحمسنإ،تنأنيأنم-
قارعلانم-
..دازرهشدالبنم..ةليلوةليلفلأدالبنم..هوأ-
:لاقمث،ً◌اتماصتاظحللاهيلإرظنونزحبهئاتلامدآمستبا
..يمارحنيعبرألاوابابيلعو..دازرهشو..ةليلوةليلفلأدالبنم..معن-
:هتلأسوهتوصيفنزحلاةربنلتهبتنا
؟..دازرهشةامسملافوكاسروكيكسميرلةينوفميسلاةديصقلاتعمسله-
.ً.ارارماهتعمس..ىلب-
..ةرحاسلاةليلوةليلفلأصصقنمةاحوتسماهنإ-
:اهللاقو،برقنعلمجأادبيذلااههجوالمأتماهيلإرظن
سيباوكلادالبامنا..ةرحاسلاصصقلادالبدعتملاندالب..نيفرعتأ-
؟..بعرلاو
..مكلةرواجملانادلبلاعممكبورحنعليلقلاتعمس-
..هشيعنيذلايناجملاتوملانعيعمستملكنكل-
..اقحفسؤماذه-
:حرمباهسفنتمدقو،ةقادصبهيلإاهديتدممث،ً◌اليلقهتلمأت



..اياكسيفوكياجافيإ-
..هئاتلامدآ-
:اهلأسف،اهبقللاهظفلدنعوههبتنا
؟..يكسفوكياجةلئاعنمتنأله-
:تلاقو،بيرغعاعشبناقلأتتاهانيعورخفبهيلإترظن
يدج.هسفنبقللالمحننحنو..يدجلًامعشتيليارتويبناك..معن-

..سودومهيخأنباوه
..اهآ-
؟نذإةيسورتنأ-
..ىلب-
..يكسفوكياجلامعأمظعمنيفزعتتنكاذهل-
،وكسوميفىقيسوملاتسرددقل..هلامعأنمريثكلافزعأنأعيطتسأانأ-

يتيفوسلاداحتإلارايهنادعب،عطتسأملينكل..همسالمحييذلادهعملايف
فورظلو،ةينوفميسلاةقرفلايفًاتباثًالمعدجأنأ،ءيشلكةصخصخو
يفيفزعنمشيعأينارتامكتنأاهو..ايسورنمتلحريبةصاخ
..ةماعلانكامألا
اهنكميثيحببابشلالوأرمعيفتسيلاهنأبركفو،نعمتباهيلإرظن
:رذحباهلأسف،نادلبلانيبدرشتلاولقنتلانملاحلااذهلمحت
ً؟ابعصاذهسيلأ؟كلذلالخنمشيعلانيعيطتستلهو-
دقو،ةدوجومريغةطقنىلإقدحتتناك.هيلإتفتلتملولب،بجتمل
هيلإتفتلاامنإو،اهعومدفرذتملاهنكل،اهينيعيفعومدلاتقرقرت
:ةلئاسةأجف
؟خنويمةنكسنمتنأله-
..ال-
؟نذإرفاسمتنأ-
؟اذامل..امبر.ً.ادغرفاسأسينكل..رفاسم..معن-
؟..امةقشوأقدنفيفنكستتنأله-
..قدنفيفنكسأ-
مث،ةددرتماهنكل،ائيشلوقتنأديرتاهنأكو،ههجوةلمأتمهيلإترظن

:تلاقو،اهرمأتمزح
؟قدنفلاىلإكعمبهذأنأيننكميله-
:اهلأسف،دكأتلادارأف،هعمسامقدصيمل،اهبلطنمبرغتسا



؟قدنفلاىلإيعميتأتنأنيديرتكنأبتلقله-
..معن-
؟مهفأمل-
ينكل..كيلعيسفنضرعأينأبينمهفتال..راوطألاةبيرغكلودبأدق-
ام..نامزلانمةعاسلمانأو..ممحتأ..ديجلكشبلستغأ..لستغأنأديرأ
...سف.ً.انكممكلذناكنإف..قدنفيفةليللامبريفكتالدوقننميدل

:فطاعتباهباجأامنإو،ىرخألااهتاحورشرظتنيمل
..ارصعةسماخلايفدعوميدلانأنكل..نآلايعميتأتنأكنكمي-
..ةرشابمًادغبهذأس،ريضالنكل..نآلاراطملاىلإباهذلادوأتنك
:اهللوقيوهو،ضهنف.ةبيطلابوركشلابنيتئيلمنينيعبهيلإترظن
..هيلإيشمننأاننكمي..ةطحملانعًاديعبسيلقدنفلا-
عمركفيناك.اعمنايشمياراصمثهتعبتفاهمامأىشمو،هعمتضهن
ةرهاعتناكنإهسفنلأس،ةعرسلاىلإليمتتاوطخبيشميوهوهسفن

ةليمجةأرماو،ةنانفيهف،ليبسرباعيألاهسفنحنمتةأرمااهنأمأ،ً◌
،هلاؤسبتأطخأدقتناكنإاهسفنلأستو،جرحلابرعشتيهتناك.
مونلاديرينأب،ةصاخنييقرشلاو،ةماعلاجرلاةيقبكوهحضتيامبرف
الوهو،ةصيخرةأرمااهنأباهبلطمهفهنأوأ،ةمدخلاهذهلباقماهعم
،ةخسواهنأباهلالختسحأيتلااهترودنملستغتنأديرتاهنأملعي

،كلذكوهودبيالنكل،مايأةسمخذنممحتستنأعطتستملاهنأل
ليتوهغنكقدنفوحنهعميشمتيهواهسفنعمركفتتناكاذكه
.رتنس
ملو،يناثلاقباطلاىلإدعصملابةرشابمادعص،قدنفلاىلإالصوامنيح
تفقوامنيب،اهلبقلخدوةفرغلابابحتف.رمملايفكانهامدحأنكي

ةرشابممهفو،اهلوخدمدعلوهبرغتسا.لوخدلايفةددرتمتاظحلليه
:نانحوةدومبالئاقاهلمستباف،هنماهفوخببسباهددرت
ىلإكتحارنيذخأتفوس..كلذنمةنئمطمينوك..كلكآنل..يفاختال-
امك..نولطنبيفٍةميغكينيربتعاوأ..ليلقدعبجرخأسينألنيئاشتام
.يكسفوكياملوقي
تاظحللءىطاخلكشبتركفاهنألبنذلابتسحأو،نزحبهيلإترظن
.ةفرغلاتلخدولجخبتمستباف،بيطومهشلجروهف،هنع
،اهفطعمتعزنمالكيأنودبوذإ،حرشللريثكلاءيشلاكانهنكيمل
تلخدو،نويزفلتلابرقكلذكةيقيسوملااهتلآتعضوو،ريرسلاىلعهتقلأ



.لخادلانماهسفنىلعاهتقلغأومامحلاةفرغ
نميهتجرخامنيحةيناملألانويزفلتلاتاطاحمعباتيهئاتلامدآناك
تناكيتلاهتعاسىلإوهرظن.ابيرقتةعاسفصنيلاوحدعبمامحلا
اهسبالمبمامحلابابدنعتفقو.رهظلادعبفصنلاوةدحاولاىلإريشت
،ةقداصلاةدوملاونافرعلابنيتيئلمنينيعبهيلإترظنو،اهيفتناكيتلا

يذلاليمجلااههجوىلعمستريحايترالاوةقثلاونامألابروعشةمثناكو
ديحولايسركلاىلعسلجتنأهديباهلراشأ.نخاسلامامحلادعبقلأت

لوقتيهو،يسركلاىلعةسلاج،هفطلهلةركاشتمستباف،ةفرغلايف
:هل
..مايأةسمخذنممحتساملانأف..كفطلىلعيبلقلكنمكركشأانأ-
نكيملاذل،مويلاالإلمعأملو،ةيضاملاةعبرألامايأللةضيرمتنكدقو
..قدنفيفةفرغراجئتسايرودقمب
اهمدقييتلاتاريربتلاةصاخو،تاريربتلاهركيهعبطبهئاتلامدآناك
:ً◌الئاقاهعطاق،اذل،رخآللً◌الالذإاهيفنأبسحيوهف،هلنورخآلا
تنأمهملا..ايئانثتساائيشلعفأملانأ..ءيشيأحرشبكلةجاحال-
ةعوطقملانيفزعتتنأوةيبصعتنككنأترعشينأل..ةحارلابنآلانيرعشت
سيلأ..يكسفوكياشتلةسماخلاةينوفميسلانمتناكدقتعأ..ةريخألاةيقيسوملا
؟كلذك
؟كلذكسيلأ..يقيسومنانفكنأودبي..طبضلاب-
..لمعنودبايلاحينكلً،ايعماجاذاتسأُتنك..بتاكانأ..ال-
.ً.امهمًابتاكسلاجأنأبيلميظعفرشاذه..هوأ-
نأمهملا..اريثكينينعتالةيضقهذهف،المأًامهمُتنكنإفرعأال-
..ةحلملايتلئسأويحورلايقلقلةبسنلابمهملاوههبتكأام
ةقالعهلعادبإلانوكينأمهملا..عادبإلكلنوناقوهو..حيحصاذه-
،ةيلاتةيضقفعادبإلااذهللبقتنمىقبتامو..هتلئسأوهقلقوعدبملاملاعب
الاماريثكو..عدبمللةأفاكماهرابتعابالإ،ةيقيقحةميقنماهلسيل
وأ،مهنامزيفاومهفيملنيعدبملانمريثكلاف..،ةعجوملب،ةيزجمنوكت
يفلامعألاهذهتقلأتامنيب،تلمهأوأً،ايناطيشًاريسفتمهلامعأتُرسف
.اهلليثمالةوسقهذهو،ةيلاتنامزأ
لكاهلهبتنيملوهف،بيهملايدسجلااهروضحً◌المأتماهيلإرظنيناك
ةطحملايفهلادبيذلااهرعشو،اههجوليصافتةقدحمل،تقولااذه
تاحولءاسننماهنأكو،ً◌امتاقً◌ايبهذ،ً◌الولبملدهتينآلاهنكل،رمحأ



.رشععساتلانرقلا
عوضومريغرخآءيشيفركفيهنأتسحأ،هيلإاياكسفوكياجافيإترظن
:اهللاقف،هدورشلتهبتنااهنأىلإوههبتنا.ثيدحلا
؟يارغنيجيديللانيفرعتأ-
؟هذهنم..ال-
؟شورالودلوبنانفلانيفرعتأ-
؟هنعثدحتنامبامهتقالعامو..وهنم..ال-
..يارغنيجيديللانيهبشتكنإ-
؟..يديللاهذهيهنمو..ليمج-
يفيفئاطلابصعتللةيحضتناك،ىطسولانورقلانمةأرمااهنإ-
نانفلانورقدعباهمسرةحولىوس،ريثكلااهنعفرعنالنحن..ارتلكنا
رهشأروصتةحوليهو،يارغنيجيديللامادعإناونعبشورالودلوب
.رشعسداسلانرقلايفترجمادعإةيلمع
؟تمدُعأاذاملو-
يفاهبجُزينألبق،طقفمايأةعضبلايناطيربشرعتلوتةأرملاهذه-
.مدُعتونجسلا
؟نذإاهمدعأنمو..بيرغ-
تناكاهنأب،اهنعةينفلاوةيخيراتلابتكلاضعبيفروكذمامبسح-
حبصتل،سداسلادراوداكلملااهّمعنباةّيصوىلعًءانبةكلمتبُصندق
يريم،ةيكيلوثاكلادراوداتخأّنكل،ارتلكنالةيلاتلاةيتناتستوربلاةكلملا
ٍمايأىوسثبلتملو،اهدضةسينكلاعمترمآتو،كلذتضراع،ىلوألا

شرعلانعتلزانتيارغنيجيديللا.شرعلاباهتبلاطمنلعتلتادودعم
ةديدجلاةكلملانأالإ،طقفمّايأةعستةدملارتلكناتمكحنأدعبالعف
تجزف،ةايحلاديقىلعيارغنيجيديللادوجونمفاختتناكيريم
يارغيديللامادعإباهرمأرادصإبتعراسمث،نجسلايفهدلاوواهجوزب
مادعإىلإةفاضإلاب،اماعرشعةعبستقولاكلذيفاهرمعناكيتلا
ً،ابيرقتماعةئامثالثدعب........اهمادعإَمتاذكهو.امهيسأرعطقبكلذواهجوز
،شورالودلوبنانفلاوه،ةبعرملاهصصقوخيراتلابعلوميسنرفنانفىتأ
قئاثولابانيعتسمًاعبط،يارغنيجيديللامادعإةظحلنعةحولمسريل
ةايحيفةريخألاتاظحللارّوصتاهتدجولاهيلإنيرظنتولةحوللاو.ةيخيراتلا
يدترتيهوتوملاىلإبهذت،ةقرلاولامجلاةياغيفةيتفةديس،ةأرما
ليصافتكانهًاعبط.اهلًانفكةباثمبهلعجينأشورالودلواحضيبأًابوث



دكؤتلاوحألالكيفاهنكل،يارغنيجيديللامكحةصقلوحةريثك
،ءامدلاةقارإربعاهيلإيعسلاو،ةطلسلاىلإ،ًءاسنوًالاجر،رشبلاشطعت
.ءامدلانمريثكلا
.ً.اقحةنزحمةصق-
كلمنأوه،ىمعألابصعتلاو،ةيرشبلاةقامحلاخيراتيفنزحملا-
ةكلمموقتنأ،هجاوزمامتإل،طرتشا،يكيلوثاكلا،يناثلابيليف،كاذنآاينابسأ
اوربتعأتناتستوربلاًاعبط.اهتكلمميفتناتستوربلاعيمجةيفصتبارتلكنا
.ةديهشيارغنيجيديللا
باجعإلابنيتئيلمنينيعبهئاتلامدآىلإرظنتاياكسفوكياجافيإتناك
:هلتلاقوتمستبا،ةنتفلاو
يفريهشينفدهعمنمةجيرخينوكنممغرلابيننأ..يردتأ-
يفاكلاتقولايدلنكيملهنأالإ،هخيراتونفلاتسردو،ىقيسوملا
هتيضق،نينسلابهدعأوليرمعمظعم..صاصتخإلاجراخةءارقلاوةعباتملل

عطقلاىلعبيردتلابكلذدعبو،ةيقيسوملاتالآلاىلعبيردتلايف
كللوقأنأتددو..لاحةيأىلع..اهميدقتانتقرفىلعيتلاةيقيسوملا
!بيطناسنإكنإب،اضيأ
:ةحرمةسكاشمبلاقواهلمستبا
؟..كلذكُتنكنإيردأال..ال-
دقل،يارغنيجيديللانعثدحتتتنأوكحمالمبقارأتنكدقل-
تنك،اهمادعإةظحلدهشتامنأكو،تنككنأدقتعأو،كانهًاحراستنك
..كتوصةربنيفسكعنايذلا،نانحلاوةقفشلابًائيلموًافطاعتم
بتكلانمريثكلايفشورالودنانفللةحوللاهذهتيأرانأف..امبر-
رظنأانأونآلااهتركذتدقوً،اقحيبترثأدقو،ةديجلامسرلاتاموبلأو
نينيعلاةدودشمتناكاهنأنممغرلاب،امكنيبريبكهبشكانهف،كيلإ
انوكتنأناداكت،اهيتفشواهفنأو،اههجوةرادتساو،اهلكيهنكل،ةباصعب

يفةـئيربلاةلـيمجلاةاـتفلاكلترعاشميفركـفأاماريثك..لصألاقبط
اهينيعدـشاهيفمتيتلاتاـظحللاكلتلب،مادـعإلاتقبسيتلاتاظحل
عطقينأليبق،ةيبشخلاةكدلاىلعاهسأرينحتنألبقءاـضيبةباـصعب
؟..ةـظحللاكلتيفيارـغيديللادواريناكيذلاام..تاظحلب
:تقلعويهتمستبا
،ةطلسلاةيحضيسفنانأ..ةطلسةيأديرأالو..مدُعانأديرأالينكل-
..رخآعوننمةطلساهنكل



عمتجملاتاطلساهلوأو..تاطلسلااياحضكاذوألكشلااذهبانلك-
..ىوقأودشأيهيتلاةزيرغلاةطلسيتأتكلذدعب..ثالثلا
..ىوقأودشأيهةزيرغلاةطلس..قحمتنأ..معن-
..ارواحتينأيفةقثوً◌انامأرثكأودشأتراصامهنيبةقالعلانأبسحأ
:اهللاقف
،ةلئاهةفزاع،ةنانف،ةفقثم،ةليمجةأرماكنأدصقأ؟اذكهتنأاذامل-
نعاثحب،ةبيرغلادالبلايف،ةماعلانكامألاوتاطحملايفنيفزعتتنأامنيب
كنأروصتأنأعيطتسأال؟اذهىلإكعفدييذلاام؟..شيعلاةمقل
،يعويشلابزحلاّلحو،ةيتيفوسلاةلودلارايهنادعباميسالً،ايسايسةدهطضم
..مكدنععمقلاةزهجأككفتو
:ةئداهةنيزحةربنبتلاقف،ً◌انيزحً◌ايضامرضحتستامنأكوهيلإترظن
.ً.ايزيرغةدهطضمانأامنإو.ً.ايسايسةدهطضمُتسل..ال-
ً؟ايزيرغ-
ةطلسنعثدحتتليلقلبقتنكامأ..بجعتتاذاملً،ايزيرغ..معن-
..اهاياحضىدحأكمامأيتلاانأ؟..ةزيرغلا
؟فيك-
..ةسماخلاةعاسلايفًادعومكيدلنأبلقتملأ؟ينعمستلتقوكيدلأ-
؟..كدعومىلإبهذتنأكيلعىتم..ةيناثلايهنآلا
..فصنلاوةعبارلا-
داهطضإلانعائيشكليورأنأديرتأ..فصنوناتعاسكمامأنذإ-
..اهدعببهذأمث..يزيرغلا
..كعمسأنأيننكمي..فاكتقويمامأ..معن-
ةضماغلااياكسفوكياجافيإةلحر
انمعبً◌ارثأت،ىقيسوملا..يكسفوكياجةلئاعدافحأنميننأكتربخأامبر-
ةرسألاتامازتلإنمتراصيكسفوكياجشتيليارتويب،اندجلقنلوأ،

اهيفصصختموهف،ً◌ايقيسومسيلنمف،نامزلانمدوقعىدمىلع
ىلعبحسنياذهو،نيزرابلااهيقوذتمنملاوحألافعضأيفوأ،ً◌ةباتك
تنكف،ةرئادلاهذهنعجرخأملانأ..يكسفوكياجةلئاعلايفنيسنجلا
نألبقوتربكامدنعمث،هيلابلاةسردمتلخد...يرغصذنمفزعأ
فزعأتنك،ريبكلااندجمساهيلعقلطأيذلايقيسوملادهعملالخدأ

ىلعلوصحلالجأنمدهعملاتلخددقو.نكمتبتالآلامظعمىلع
ةرشعةعباسلايفاهنيحتنك....ةيقيسوملايتربخويكرادمعيسوتوةداهشلا



ملرمعلاكلذىتحينأبكلتلقاماذإقدصتنلامبرو،يرمعنم
نمةميتيةلبقىوس،ةربخيدلتسيلو،ةيسنجةبرجتةيأيدلنكي
برقىلإينلصوأةرمو،ينفطلتسيوهفطلتساتنك،ةيوناثلايفيلليمز
نكيملو،لبقلالدابتننأاندرأةمتعمةيوازيفو،اهنكسنيتلاةيانبلا
رظنيناكامبرو،ً◌اقحهفطلتساانأو،كلذتدرأانأفاهنيحعناميدل
تاقيدصلاسمهعمسأانأتنكو،انضعببحناننأكوانيلإةبلطلاةيقب
تممش،ينلبقينأدارأامنيح..مهملا..كلذبةوهزمتنكو،انتقالعنع
تذخأوهتعفدف..يتفشىلعاهتظحلقبطأهنكل..ةهيركلاهمفةحئار
يقلأنأنودبو،انتقشتلخدو،ةلئاهةعرسبملسلاةدعاصضكرأ
بابلاتقلغأو،مامحلاةفرغىلإتهجوت،يتلئاعنمدحأىلعةيحتلا

رسنيكسملامهفيملو..هعمثدحتأملاهدعب....ؤيقتلابتأدبوّ◌يلع
عميتاقيدصثيداحألالخنملكشتتيتربختناك..هيلعيبالقنإ
هنوكلو،اهتذتاسأدحأعمةقالعميقتتناكنهنمةدحاولب..نهئاقدصأ
،اهمفيفهوضعذخأتتناكف،ً◌ارصاقاهنوكلتاطلسلانمفاخيناك
نيباريثكهتياكحيورتتناكاهنكل،فلخلانماهيتأيناكانايحأو
ةنجللاهتعدتسااذكهو..نهئاقدصألكلذنيورينكتاقيدصلاو،تاقيدصلا
ةنيزحولب،ةفئاخهتقيدصتلظ.اهدعبىفتخاو،ةسردملايفةيبزحلا

هنععمسنملاننأل،يهامفرعيدحأالةثراكديكأتلابهلتببساهنأل
مل..رانلالثمتناكاهنكل،ينمرغصأىرخأتخأيدل....طقكلذدعب
عماهتاقالعنعينثدحتتذخأىتح،ةرشعةسماخلاتغلبدقنكت
–ريم(رشنراديفاريبخيبأو،ىقيسومةملعمتناكيمأ..اهئاقدصأ
يقيسوملافيشرأللً◌اريدمهسفنتقولايفو،ةيقيسوملاتاعوبطملل)ملاعلا
،دهعملالوخدّ◌يلعابعصنكيمل،ً◌امومع..ةريهشلانينيلةبتكملعباتلا
تقولنيرامتلانكل،يلةبسنلابلقألاىلع،ةبعصةساردلانكتملولب
ةليوطتاعاسلدهعملايفىقبأتنكثيحب..ينبعتيناكاميهرخأتم
ةديدجلاتاتونلاضعبفزعىلعبردتألةيرظنلاصصحلاءاهتنادعب
يبمتهيناكيذلا،يلليمز،قيدصىلعتفرعتدهعملايفو....ةدقعملا
وهليملاكلذناكنإيسفنربتخأملو،هوحنليمبسحأُ◌تنكو،ً◌العف
يفشاعترإلاهبشيامب،هروضحبرعشأتنكينكل،المأيسنجليم
نأنممغرلاب،كلذبنجتأتنكنكليليبقتلواحيناكو.نطبلالفسأ
،رمألااذهيفيددرتىلعبلغتينأعاطتساقيدصلااذه.ةبيطهتحئار
انيقتلاثيح،ةنسلاسأريفكلذناك،كلذىرجفيكيردأالو



سأكانبرش،ةديدجلاةنسلاانلوخددنعو،ً◌اعمءاقدصألانمةعومجم
،يتفشنميليبقتبوهماقدقو،ضعبلاانضعبنضحنانذخأواينابمشلا

هنأالإ،ةيقيقحلالبقلاىنعمتفرعيلايللاكلتيفو،اريثمرمألاتدجوو
نيبهديدمف،كلذنمرثكأوهامىلإرمألاروطتينأدارأو،فتكيمل
يفوخلامنإو،يتبغرمدعلال،ةرهملاكترفنف،كانهنمينكسمويذخف
يفعضةطقنوهناكملاكلذنأبترعشذإ،ةبرجتلوأيفراهنأنأنم
رطيسينأأشأملو..يلعةرطيسلاعيطتسي،كانهنمينكسمينمو،

،نفلاةطلسو،لقعلاةطلسالإ،ةفاكتاطلسلاهركأ..دحأيلع
نيبوينيبلاحلارمتسا..كيلعليطأنأديرأال....ديدحتلابىقيسوملاو

ةرمتاذو.لبقلانمرثكأوهامىلإرمألاروطتيملنكل،يقيدص
ملاعبط.تفرصناوهتعفصف،يمفيفهوضعذخأنأينمبلطو،هدنع
مايألارورمعمهنكل،قمحألاهفرصتلينمرذتعإامناو،يبهتقالععطقي
،هيلعتايتفلاةيقبهضرعتامهحنمأالينكل،ينديريهنأل،رمذتيذخأ
امكو،اذل،ينضورينأعيطتسيالهنأو،فيعضلجرهنأبهنريعينكو
يفمويتاذانكدقف..يتميكشرسكو،هترطيسليعاضخإررق،ودبي
انأو،ءاسنللصصخملامسقلايفيلعلخد،رخأتمتقويفو،حبسملا
ةيراعتنكانأو،لماكلابً◌ايراعوهناك.ءاملاشودتحتممحتأ
هنأالإ،يسفننععفادأتنكيننكلينقرتخينألواحف،لماكلاب

،يذخفنيبهوضعبعفدينأعاطتساف،ً◌اليلقتيخارتف،ةوقبينعفص
فزنيامدَ◌رأملينأامك،ينقرتخاهنأبرعشأملينكل،يايإً◌ابصتغم
برهوفاخف،خرصأانأو،ينعهتعفدوياوقلكتعمجتساينكل..ينم
ةريحيفتيقبو.هبيتقالعتعطقكلذرثأىلع..لاجرلاتامامحىلإ
،ةبرجتلاهذهليصافتً◌ادحأكراشأنأعيطتسأالانأف،يرمأنم
دجأملاذل،هلمعمومهو،صاخلاهملاعيفامهنملكشيعي،يادلاوف
.هرمعنمنيسمخلافصتنميفً◌الجرناكو،ينومراهلاةدامذاتسأىوس
ينصخيوهناكو،همرتحنوهبحنانكو،ً◌ابيط،اميسوذاتسألااذهناك
دعبتنك..يكسفوكياجميظعلاةلئاعلادجبهنمً◌اببحت،ةصاخةيانعب
تاذو،تارضاحملايفزكرأنكأملو،ةقناخةيسفنةلاحشيعأثداحلا

نممغرلابينأل،باوجلاعطتسأملفينلأس،ذاتسألاكلذةرضاحميفةرم
هابتنإلايلعنأبيللاقف..كانهنكأملينأالإ،سردلاةعاقيفيدوجو
بتكمتلخددقنكأمل.هبتكمىلإيناعدتساسردلاةياهندنعو،رثكأ
ماقف..هبتكميفهيلعلخدأانأوةباهمبرعشأتنكاذل،نيسردملانميأ



ذخأو،هنمبيرقلاةثداحملايسركىلعسولجلاينمبلطو،يبابحرم
يدلتناكنإ،ينلأسف،ُ◌تأدهنأىلإ،ةفلتخمءايشأنعينلأسي
اذهو،يسورديفزيكرتلادقتفأينأبةرتفذنمظحالهنأل،ةصاخةلكشم
ملف،يتدعاسمديريهنأو،اضيأكلذلاوهبتنانيذلانيسردملاةيقبعابطنا
تسسحأ،هيفكبيفتكطاحأوضهن..ينيعنمعومدلاتلطهفيكردأ
نأينلأسف،ً◌ادجةصاخةلكشموةلكشميدلانأتلقف،هعمنامألاب
نأانهينديرتأ:تلقينمةدارإنودبوينكل،اهنعثيدحلادوأتنك
بنجتأنأيناكمإبناكنإً◌الئاسهتلقامطقتلاف،يتلكشمكليورأ
الأيدصقنكيمل..رخآناكمرايتخانكميف،انهعوضوملانعثيدحلا
ناسلةلز،ةطيسبةوفهاهنكل،هبتكميفثدحتأ
لضفأنوكيرخآناكميأو،لوضفلابابنمهتلأسف،اهبوهكسمأ
هنكلو.تئجوف..يتقشيف،يدنع:ددرتنوديللاقف،بتكملانم
ىلعويلعفاخي،لاقلاوليقلانمفاخيهنأبً◌الئاقعوضوملاكرادت

ناكميفيبىقتلااذإكلذل،ً◌اضيأذاتسأكهتعمسىلعو،ةبلاطكيتعمس
يننكميفناكميأىلإبهذأنأأشأملاذإو،ةحيضفثدحتسامبرفماع
ينعفديذلالوضفلاكلذرسوهاميردأالو..بتكملايفثيدحلا
ةقالعةماقإينهذيفرديمليننأكلمسقأو،هتقشيفهبءاقللاليضفت
ىلإتبهذو...)تلصاومث،ً◌اليلقاياكسفوكياجافيإتتمص(....ً◌ادبأهعم
،ً◌ارصعتقولاناكو،كانهينرظتنيناك.اهناونعيناطعأيتلاهتقش
...مويلاكلاذيلودجنمضتناكيتلاتارضاحملاةيقبنعتبغثيح
،ةكبترمتنكينكل،رمألالوأتددرت..رمحألاذيبنلانمةنينقحتف
يتقالعنعيثيدحةيادبيف..مالكلاىلععجشتأيكبرشأنأتررقف
اهبرشأنأبلطو،ةريبكً◌اساكيلبصف،مالكلايفرثعتأتأدبيليمزب
،ةقشلاوجنكل..هلكرمألاهلتحرشو..تلعفو..ةدحاوةعفد
،ليمجلايلوجرلاهروضحءفدو،هبرعشأتذخأيذلاذيذللاءاخرتسالاو
تنكف،يبرقسلجهنأواميسال،يباصعأجيهو،يدسجتاماسمحتف
لكبتسسحأ،يسأررعشبعاديلهديدمنيحو،لجرلاةحئارمشأ

يتفشلبقيذخأوً◌اليلقهيلإيسأرعفرتامدقمنودبو،شعترييدسج
هنأل،يفعضةطقنويرسفرعدقناكنأيردأالو،ينتوهتساةرارحب
،راوحيأنودماقف،فجترأاناوهديبتثبشتف،يذخفنيبهديدم
يتوهشبو،يتبغربنكل،ينقرتخاو،لخادلانمينظفحيناكاملكعزنب
ةلوجرمامأ،ً◌اريغصً◌ايبصالإنكيمليقيدصنأتفشتكااهنيح.انأ



ترصو،ينونجلكشبهتقشعدقللب،هتقيشعترصاذكهو...يذاتسأ
يتساردنعبيغتأتنك..ةصلخملاهتمداخترص،هلظنمهيلعراغأ

هسبالمهللسغأو،ماعطلاهلخبطأتنكامك،اهفيظنتلهتقشىلإرضحأل
نيبروديامهيلإلقنأترص،ينميعووةدارإنودبو..اهيكبموقأو
هنأفرعأنكأملو،هنعتايتفلاهلوقتامو،هنعثيداحأنمةبلطلا
.نهنمبرقتيل،تايتفلااميسال،ةبلطلانعيتامولعملكمدختسيناك
تنك..تاونسثالثهبيتقالعترمتسا..يردأال...ً◌ادجةيبغتنك
وهيذلاصفقلايفىوسملاعلاىرياليذلايرانكلارئاطلثمةديعس
ينأبدقتعأتنكامنيب،يسفنعمرمتسممهفءوسيفتنكيننكل..هيف
ةقيقحلايفو،هبةذوخأمتنك..ديرأامفرعأو،ً◌اديجيتاذفرعأ
ةيسنجلاةورذلاتناكو،اهدحوةيسنجلاةعتملاب،ةوهشلابةذوخأمتنك
تاماسمفرعيناك......ةايحلانمهانمتأامىصقأيلةبسنلاباهلصأيتلا

عبصأيأبفرعي،ةعباصأنيبةينطقلاةيمدلاكتنكو،ً◌اديجيدسج
اذإينعجاضيفيكو،ةبعتمتنكاذإينعجاضيفيكفرعيناك،ينكرحي
تنكو،ةبضاغوأ،ةمومهمتنكاذإينعجاضيفيكو،ةطيشنتنك
مليدسجيفةيوازكرتيملو،ينريثييبهلعفياملكف،هبةروسأم
،ةفدصلابهتحملامنيحتناكةمدصلانكل....اهبينعتميوأاهبعتمتي
كرابنمتررمينأل،موتحمردقامنإوةفدصنكتمليتلاةفدصلا
ةبتكمىلعتررمدقُ◌تنكو،وكسوميفروهشمكرابوهو،ةفاقثلا
ذإ،ةيزيلكنإلاببتكلاضعبيرتشأل،مدقتلاراداهمسا،ةيبنجألابتكلل
..رغصلاذنمامهتسردينألً◌ادجناتيوقةيسنرفلاوةيزيلكنإلاّ◌يتغلنأ
ةليمزيهتناكو،اهعميشميوهو،تابلاطلاىدحإنضتحيهتيأركانهو
ناكً◌اعبط،ءابغلكباهنعهلثدحتأتنكو،اهنعينلأسيناكو،يل
امنإويلهأةقشلعجرأملمويلاكلذ.......ةقعاصلاكيلعفقوملاعقو
يفنوكأنأةصيرحتنكانأف،كلذعقوتينكيملو،هتقشيفهترظتنا

ملاذل..ً◌اديجيتلئاعهفرعتيذلالودجلاتيقاومقفويتلئاعةقش
،هعمرجاشتأنأبةئيهمتنكو،لخدف،ةقشلايفهرظتنأنأعقوتي
هايإةتعان،يسفنىلعةفسأتم،بحتنأتذخأىتحهتيأرامينكل
،خبطملاىلإتبهذفةيبصعترص،ركنيأدبامنيحو،ءافولاةلقوةنايخلاب
همهتأتأدبوهيلإتدعمث،يناوألابلقأونوحصلامشهأتذخأو
تنكةبرضلكعمنكل،يهجوىلعينعفصف،ةيوقتاملكبوةنايخلاب
تناكو،فنعب،ينبصتغاوةفوصلاىلعينعكرأً◌اريخأو،ةوشنلابرعشأ



،يلخاديفهقفدلكىهنأذإ،يعضوبمتهيمليتلاةديحولاةرملاكلت
ينألال،هعمتيقبو..يترودءاهتناةيادبيفتنكينأل،ِ◌لابأملو
يتوهشلةدبعتنكينألامنإو،ةجذاسلاهتاريربتتقدصوأ،كلذتيسانت
.......فرعأال؟..ةضيرمانأله،راهنليليلخاديفهجاتحأتنك،

ضاهجإلاىلعينربجأو..لماحينأبتفشتكاكلذتلتيتلاعيباسألالالخو
يكلو،هبضغنمً◌افوخو..ينجوزتيسامبرهنأبةيبغلاانأتروصتامنيب،

حابصيفةيلمعلاتيرجأ،يلمحتضهجأوىفشتسملاىلإتبهذهدقفأال
يسكأتتذخأً◌ارصعو،ردخملاريثأتتحتتاعاسلتيقبو،ً◌ادجركبم
........نيرخآنيمويليريرسيفتيقبثيح،تضرامتمث،تيبلاىلإ
لالخو.....!!!هيفةبغروةوهشججأتأتنك،ةلاحلاكلتيفانأو،بيرغلاو
لمحلالكاشمبتررم،دهعملاتيهنأنأدعبىتح،هبيتقالعتاونس
نمنوكيسهنأبةبيبطلانمُ◌تفرعثيحب،تارمثالثلضاهجإلاو
ةقرفلايفتلمعكلذدعب.....ً◌الافطأبجنأنأً◌البقتسمّ◌يلعبعصلا
دعيملهنأنممغرلاب،هعميتقالععطقنتملو..ةفزاعك،ةينوفميسلا

امبرو،هيلعرهظتتأدبركبملازجعلاتامالعنأل..يوقلالحفلاكاذ
..عضولااذهنمكتشأملكلذنممغرلابو..نيتسلانمبرتقاذإربكلا
تنكينألامنإو،ةعتملاماهتلإيفةوارضلقأوأةدرابترصينألسيل
تبثينأعيطتسيداكلابوهف،رثكأيننوخينأعيطتسينلهنأبةنئمطم
تظحالذإ..ةبيرغةلاحلهبتناتأدبةرتفلاكلتيفنكل،يعمهتلوحف
ً◌ادجً◌اريغصً◌ابصتنمنوكيالامنيحهوضعناك..شامكنإلابأدبهوضعنأب
امبً◌اليوطوايوقوانيتمبصتنيجيهتيامنيحهنكل،ريغصلفطوضعك
ثيحب،ً◌اشمكنمراص،نينسلارورمبو،هنأالإ..ةأرماةيأءاضرإليفكي

فرعأال..........ً◌اليلقظوعنلابأدبيف،هسملتلالخنمالإهتيؤرنكميال
يردأالو..يسفنقامعأيفةبيرغءايشأُ◌تفشتكادقل......كللوقأاذام
يبراجتلالخينأنممغرلاب؟..المأءاسنلاةيقبدنعةدوجوميه
وأ،ةيقالخأبابسألاهنيفخيءاسنلانمريثكلانكل،ةدوجوماهتدجو
مهأنأتفشتكا..مهملا...........اهدوجوبنفرتعيالف،ةيسفنوأ،ةيعامتجا

،وضعلاكلذطاشنو،هوضعوهلجرلاباهتقالعوةأرملاةايحيفءيش
تلظو،ً◌الجرةأرملاتبحأولىتحف.....هتابجاوبمايقلاىلعهتردقو
اهسفنقامعأيفاهنأف،هوضعشامكناوهطاشنفعضمغربهلةصلخم
ُ◌ترعشانأ.....ةيتاذلااهتساعتببسفرعتاليهامبرو،ةساعتلابسحت
ينأحيحص،هتببحأيذلالجرلاوضعلةدبعينأتفشتكاو..ةساعتلاب



........تايركذلانمتاتقيبحلثملظهنكل،هليبحىلعتيقب
،فشقتلاوشامكنإلاأدبو،يتيفوسلاداحتإلاراهناامنيحتأدبيتبيصم
قرفلاوحراسمللتاينازيمعضووأ،تابترملاعفدنععانتمإلاولب
..مهملا..ةينفلاتاسسؤملايفىتحةصصخلاعيراشمتأدبو..ةيقيسوملا

ةلودلاتراصو،بتاورلاتفقوتف،ةقناخةمزأبرمىقيسوملادهعمىتح
انتايحتراصف..بتاورلالدبشيعللنيومتلانيفظوملاوةذتاسألايطعت

يتقومظعميضقأترصو،هدعاسأنأةدهاجلواحأتنكو،ً◌ادجةبعص
وأ،اهتايركذضعبعجرتستاهنأكوتتمص(.....نيمرهنيزوجعلثم،هعم
تلصاومث...ىرخأءايشأنعثيدحلانععنتمتو،اهنمءاشتامراتخت
تدقتفاف،دوجومريغوهناكو،ةبروشانلدعأتنكمويتاذ....)
،انلةلباقملاةقشلابابقرطأنأىوساهتظحليمامأنكيملو،حلملا

دقودبيامكناكو،بابلاحتفف،رخآذاتسأةلئاعاهنكستتناكيتلاو
هنكل،حلملليتجاحنعهتربخأو،هلترذتعاف،ً◌اوتمامحلانمجرخ
ذخألخبطملاىلإلخدأنأبلطو،هيفوهيذلاعضولانعهرودبرذتعأ
.....وكسوميحاوضيفهلهأىلإاورفاسدقهلافطأوهتجوزنأل،حلملا
عضونممغرلاب،ردصلايراعوهوهليتيؤرنأالإ،رمألالوأتددرت
تلخدف،يدارإاللكشبينبذج،لفسألاوىلعألاهيعذجىلعفشانملا
هتعضووهنمائيشتذخأف،ةرشابمهتدجوف،حلملانعةشتفمخبطملاىلإ

كلتيف....هركشأنأتددو،جورخلاديرأتنكامنيبو،اهتيوطةقرويف
ةلباقمهبشاهتنازخةآرمتناكيتلاةفرغلاىلعةرظنتيقلأةظحللا
عيطتسأال....ةيتيبلاهتماجبسبليوهو....لماكلابايراعهتيأرف،بابلل
لب،ينبجعأامنأقدصتله،ةظحللاكلتيفيتلاحكلفصأنأ
تسسحأينكل،فرعأال؟اذامل؟فيك..هتزيجعيه،ايسنجينراثأو
يأحتفوءاقبلابججحتألب،جورخلاديرأاليسفنتدجوو....يجيهتب

هنأبارذتعملاقوً◌اعيرسجرخف...لاعتوصبهتركشف..راوحللليبس
..خبطملاوخبطلاصخيءيشلكبمتهتيتلايهف،هتجوزبايغلفسآ
،اهدعأيتلاةبروشلانمً◌انحصهللمحأسينأبهلتلقوةيناثهتركشف
لمعتيهنأو،ةقشلاىلإةعرسبتعجر..ً◌اعئاجناكهنألكلذببحرف
ىلإةدوعللةبذجنمتنكينأل،ً◌اروفجضنتنأىنمتأتنكو،ةبروشلا
يلحتفف،هيلإتيضمو،ةبروشلانحصتلمح..ً◌العفو..ةلباقملاةقشلا
..خبطملايف،ماعطلاةدئامىلعةبروشلانحصتعضو..تلخدوبابلا
هلبترأنألواحأانأتنك،اماجيبلابيلابقتسانعوهرذتعاامنيب



لامعألانمً◌ايأفرعيالهنأل،ىضوفلانعرذتعأف..ً◌اليلقخبطملا
قفاوف،تيبلابيترتىلعهتدعاسمبموقأنأةأرجبهنمتبلطف،ةيلزنملا

تمقً◌اريخأو..يلعً◌اليقثنوكيسرمألااذهناكنإً◌ارذتعمً◌اركاش
تنكناينلأسف،يدسجميساقتنيبألةدصقتمينحنأتنكو،كلذب
،ً◌اعبطتقفاو....اكدوفلانمٍ◌هآاكدوفلاو..اكدوفلانمسأكبةبغار
،ىخرتسإدقوهو..ةرارحنابهتليّ◌يدختدجونيريغصنيسأكدعبو
ةقثاوتنكينأل،جورخلاديرأتمق..ةحضاوةوهشبّ◌يلإرظنيراصو
امدنعو..ينلصويلماقف..ضهنأملاذإهيلعيمترأسينأب،يسفننم
مل،هلبقأوهنضتحأيسفنتدجوف،ةعدومهتحفاصملبابلادنعتفتلا
ةفرغىلإهتوعدف،يذخفنيبامىلإهديدمذإ،اريثكوهشهدني
ينمهينكيمل..ال،ً◌الجرُ◌بصتغأينأسحأةرملوألو......مونلا
اهيلإتلصويتلاةورذلاتابونددعفرعأالو..هوضعامنإو..لجرلا

..يبايثململأانأوتبره..يسفنلتهبتناةأجف،ريصقلاتقولاكلذلالخ
..يلخادلايلاورسءادتراىوسهرداغأانأوعطتسأمل..يصيمقويلاطنب
ةدبعينأتفشتكاو،..ةداعسلابتسسحأ..ةلباقملايتقشيفترصامنيحو
تأدباذكهو......ً◌اكاكفاهنمعيطتسأالةوهشلةدبع....لجرللاليتوهشل
ينومراهلالمحيمليذلاينومراهلاذاتسأيقيدصتكرت..لاجرلامهتلأ
مغرلابو..........ً◌امئادعاقيإلاجراختناكيتلا،يتايحلخلخلب،يتايحل
ةءاربلاضعباهيفيحمالملب،ةيناوهشينأىلعلدياليرهظمنأنم
لاجرلافرعأ.....اهلغتسأمللجرعميلةصرفكرتأملينكل،..ةنازرلاو
نوكيسفيكو،هوضعمجحامو،وهفيكددحأنأعيطتسأو.....ً◌اديج
.....دقتعأال؟..ةرهاعانأله:اهلأسأويسفنعمركفأتنك.....يعم
له.....يلةيسنجةرماغميألباقمً◌ائيشضاقتأمل،يرمعلاوطو،ينأل
ينعةبيرغلادالبلاىلإيعضونمتبرهينأل..فرعأال؟..ةكتهتمانأ
ّ◌رجنأنأنكميالثيحب..ايباجيااريثأتةغللازجاحلنأنظىلع......
نأنكميابروأيفسانلاف،ىودجنودبنكلو..ةلوهسبتارماغملل
نآلاامك..ةقالطبامهملكتأانأو،ةيسنرفلاوةيزيلكنإلابامً◌اعوناومهافتي
ريثكلاتأرقً◌اعبط.....ةزيرغلاداهطضإبهتينعاماذه......يردأال......
..كلذهباشامو،تبكلاو،ةأرملاملاعوسنجلاوةزيرغلانعبتكلانم
ريثكلانأالإ،لاجرلاوءاسنلا،سانلالاحوهاذهنأتدجوينكل
،هتساعتنماهنمثعفديهنكل،ةزيرغلاهذهىلعةرطيسلاعيطتسيمهنم
ففعتملاناسنإلاحبريامبر....سؤبوةساعتبايحيف،ةايحلاتاذلملهنادقفو



..ةضماغلاةيرسلاةايحلادقتفيهنكل..يقالخألاىضرلاويسفنلاحايترإلا
ال..ةيسنجلاةعتملاوةورذلايفةايحلارهوجلهنكل..رهوجلادقفي
..فرعأ
امنيحاهعطاقينأأشيملو،تافارتعإلاهذهنمً◌الهذنمهئاتلامدآناك
نمتهتناامنيحو،هلخاديفمكارتتتناكةلئسألانكل،ملكتتتناك
حوضولاةياغيفتناكدقف،ةلئسأكانهقبتملهنأفشتكا،اهثيدح
هقامعأيفناكنكل،اهبثدحتتنأةأرمإلنكمييتلاةردانلاةحارصلاو
،هلاهروصتنعاهلأسينأدارأذإ،هحرطينألجخ،سكاشملاؤس
الرظن..لأسينأنعمجحأنكل،هيفةبغرلااهتداورلهو،هوضعلو
نمريثكلاقبيمل..هوأ..عبرلاوةعبارلاىلإريشتتناك..هتعاسلايدارإ
..رثكأاهبعتأثيدحلااذهو،ً◌اقحةبعتمتناكاهنأىلإهبتنا..تقولا

ملهنكل،اهتعجاضمبموقيسوأ،اهلأسينأعقوتتتناك..ةظحلتمص
:ةفلأوةدومباهلً◌الئاق،فقيوهواهيلإرظنامنإ،لعفي
انهمونلاو..كتحارذخأكنكمي..فرعأال..رخأتأسامبر..نآلابهاذانأ-
..يريرسىلع
هتلبقوتضهن،اهيفكبكسمف،هيلإاهيعارذتدمو،ةدومبهيلإترظن
:لالدبهتلأسو..مستبتيهو،ريرسلاىلعاهسفنبتقلأو.هتنجوىلع
؟..عجرتامنيحهلكأنءيشيأوأءاشعكعميللمحتسله-
..ديكأتلاب-
..دعومالبهنأولدوو،ريرسلاىلعةيقلتسميهوً◌اليوطاهيلإرظن
ةيناثبابلاحتف.هفلخبابلاً◌اقلاغ،جرخوبابلاحتفةأجفهنكل
:اهلأسو
؟ءوضلائفطأله-
:تلاقوهلتمستبا
..كلذبتمقولةركاشنوكأ-
.بابلاقلغأويئابرهكلارونلاأفطأ
***
،اهفكبهتحسم.اهنيبجللبلققرعلاناك،اهسفنلدهازلاءاوحتهبتنا

يتلاتامولعملانممكلااذهبركفتتذخأ..ً◌ابناجةطوطخملاتعضوو
هديرييذلاام،اهسفنتلأس..لصفلااذهلالخنماهتايحمحتقا
نعثيدحانهف؟..ةلخادتملاتاياكحلاهذهنميدادغبلامدآبتاكلا
باحصأمهةاسقمك،يارغيديللاهذهةنيكسم..،مسرلاو،ىقيسوملا



افيإهذهو..رثكأالةرشعةعباسلايفتناكةنيكسملاف،ةطلسلا
اهنعتثدحتيتلاليصافتلاىلإتهبتنا..ةحيرصيهمك..اياكسفوكياج
اهنأتركذت..اهتليخميفيركذلاوضعلاروصتتتذخأو،اياكسفوكياجافيإ

هتذخأو،مورحملامدآاهبيبحوضعتسملتامنيب،طقاهجوزوضعرتمل
اهنكل..اهقيدصوضعشامكنإنعاهتظحالمنمتمستبا..اهمفواهيدينيب

نآلانكل..ً◌ادجةعاجشاهنإ؟..ةقحميهامبر..ةبيرغةناسنإهذه
ةليللاثدحيساذام؟..نيتليمجنيتأرمانيبوهوهئاتلامدآلعفيساذام
اهقيدصريقحوهمك؟ً◌اقحةيقاحسيهلهو؟..جنسيلافيإعموهعم
راكفألاتناكاذكه!لاجرلانمخآ..يردتنأنوداهروصيناكيذلا
.اهتليخميفلخادتتوبخطصت
ةنينقتدعأ،خبطملاىلإتهجوت..ءودهبتضهن..ً◌ارخأتمتقولاناك
دعتليللايفاهنأالإ،اهييدثنمهعضرتاهنأنممغرلابف،اهنبالبيلح
،دهمللترظنوةفرغلاىلإتداعنيح.ً◌اطايتحابيلحلانمةنينقهل
عمتمستبا.فقسلاىلإرظني،هينيعً◌احتافليباهاهعيضرتدجو
.هلبقتوهمشتيهو،اهيعارذنيبهتذخأودهملاىلعتنحنامث،اهسفن



6
ةدراطملا

اهلأسامنيحو،ةسردملاىلإاهنبادهازلاءاوحذخأتمليلاتلامويلايف
اهيلإرظنف،ةلطعمويلاكلذنأبهلتلاق،اهيلإهذخأتالاذاملريغصلا

.مويلالاوطمسريسو،اهعمىقبيسهنألحرفهنكل،ائيشمهفينأنود
باهذلااهيلعناكنإاهسفنلأستو،ةقلقدهازلاءاوحتناكراهنلالاوط
هنمفتاهللديدجلامقرلاذخأتيك،دهفلاليباقريدملاءاقلل،ةسردملاىلإ
ىرخأةرمةسردملايفلتاقلاكلذءاقلليختتامنيحبعترتتناكاهنكل،
بابلاحتفتنأىتحلواحتمللب،تيبلايفهلكمويلاكلذتلظاذل،
.يجراخلابابلاىلعلطملا
،لسغلاقحتستءايشأنمامكارتمناكاملكليسغباهسفنتلغشأ
ةدئاعلابتكلاضعبجارخإمثنمو،ثاثألاحسموتيبلافيظنتبتماقو
اهلاقتناذنماهحتفتملاهنأل،اهيفةظوفحملااهقيدانصنماهدلاوةبتكمل
اهلاهارتشايتلاكلتيهبتكنماهيدلامف،ديدجلاتيبلااذهىلإ

.مورحملامدآليتقلااهبيبح
،هتلباقيذلالتاقلاو،ريدملاو،اهدعومبريكفتلانمبرهلالواحتتناك
ً◌ايرورض،ءيشيأبلاغشنإلاويتيبلالمعلاىلإ،ةضماغلاديدهتلالئاسرو
ةيضرأ..لخادلانمرادلاةيضرألسغبتماقذإ،يرورضريغمأناك
ةفرغةيضرأىتحولب،مامحلاةيضرأ،خبطملاةيضرأو،لابقتسإلاةفرغ
ضيرعلامونلاريرسىلعسلاجوهو،مسريكالملامدآاهنباناكو.مونلا
ةيدسجةكرحبلمعتتناك.ءيربلاهمونيفعيضرلاليباهطغيامنيب،
يفريكفتلانمبرهتتناك.اهعمً◌ارضاحنكيملاهنهذنأريغ،ةطيشن
.ريكفتلانمتبعتاهنأتسحأ.رخآلايفركفتاهسفندجتلامهدحأ
فصتنمةعاسلاتزواجتدقف،ءاسملالحينأىلإليوطتقواهمامأ
.ليلقلاالإةسردملاماودىلعقبيملو،راهنلا

اهئيجممدعلً◌ادجً◌اقلق،دهفلاليباقريدملاناكتاذلابتقولاكلذيف
لبقتسيهنأةجحب،ةسردملابابدنعً◌اصيصخاهرظتناهنأواميسال،
.ةسردملاىلإاهنبالسرتملو،تأتملاهنأالإ،ةيمويلاهتداعكذيمالتلا
مدختسملالأسينأعيطتسيالو،هناكميفرارقتسالاعيطتسيالناك
نأواميسال،اهلوحوهسفنلوحتاهبشلاريثياليك،اهنعةسردملايعاس
ياشلابوكً◌الماحمويلااذهحابصهيلإءاجامنيح،هسفنصخشلااذه
،رجحلآءاوحةبجحملاةفظوملاو،ريسألامدآبساحملانأبهلسمه،



ردصمنعهلأسامنيحو،مههدايسأدنعةبيصمهلناربديو،هدضنارمآتي
ةلئاق،ةفئاخهتربخأ،ةرادإلاةيتاذيفىرخألاةفظوملانأبهربخأهتامولعم
لآءاوحةفظومللً◌اسماهشوشويسلجوً◌ابضاغءاجبساحملانأبهل

ريغعاضوأيفامهدجوهنأو،ةعمسلاةئيسةأرمابريدملاةقالعنع،رجح
وأتاهمأعمتاقالعةماقإبيفيظولاهبصنممادختساءيسيهنأو،ةيوس
،راغصلانايبصلاضعبعمةذاشتاقالعهيدلانايحأو،ذيمالتلاتاوخأ
.امهنمهبتنتيكلكربخأنأينمتبلطو

ناكهقلقنأالإ،ةسردملايعاسمدختسملاهلاقاملمتهيملهنأحيحص
كردأو،ريسألامدآبساحملاعماهئاقلباهئيجممدعنيبطبريل،دعاصتي

فيكنكل..ةسردملاىلإاهنبابتأتملكلذل،تفاخاهنأبنيقيلاهبشيامب
ةناسنإاهنأامك،هتفطلتسااهنأبسحأنأواميسال؟..اهتدعاسمهنكمي
هباجعإىدبأف،اهنعيبيبشلامدآيفحصلاهقيدصثّ◌دحدقف،ةفقثم
امدقتمً◌ايندمً◌ايعوكلتمتنأو،اهدحوعمتجملاهجاوتنأيفاهتعاجشب

تاليابوملاعيبللحمىلعرمهنأامك،اهتدعاسمةرورضيفهديأو،ً◌
مهلمدقةيتوبثلاقاروألاهنماوبلطامنيحو،ً◌اديدجً◌امقراهلىرتشاف
نأالإ،ً◌ارارماهبلاصتالالواح..تأتملاهنكل،هبةصاخلاهقاروأ

،كلذباهحصندقاضيأوههنأل،كلذفرعيوهو،ً◌الفقمناكاهفتاه
اهبلاصتالاهنكميفيك؟ً◌اذإلمعلاام.ديدجمقرىلعلوصحلانيحل
يلإبهذيو،اهنبافلمنماهناونعجارختساهيلعله؟اهيلإلوصولاو
هيفً◌ابالودحتفوماق..ءيشلكلبقاهناونعفرعينأهيلع..معن؟اهتيب
دييأتةداهشنمرادلاناونعنودو،مدآاهنبأفلمجرخأ..ةبلطلاتافلم
امدنع،سمأكلذتضفريهامنيب،اهيلإبهذيسفيكنكل..نكسلا
ملنإف،دغللرظتنيس،ً◌اذإ،اهتيبيفاهيلإمقرلالمحيسهنأباهللاق
.اهتيبىلإبهذيسفتأت
ىلإنيملعملاوذيمالتلاعيمجبهذو،ةسردملايفيمسرلاماودلاىهتنا
لمعيواهيفمانييذلاةسردملايعاسمدختسملاوهاوسقبيملو،مهتويب
نأب،ديربلايعاسمدختسملاهللاقةسردملاوهرداغنيح.اضيأسراحك
نممكحلااوملتسانيذلا،ددجلانويسايسلاءالؤهف،هبتنينأهيلع
مهنمف،ةنايخلاوردغلاريغنوفرعيالمهنإ،ةمحرلانوفرعيال،ناكريمألا

دضبيذعتلاولتقلاسرامو،ةيرسلاقباسلاماظنلاةزهجأيفناكنم
مهنمو،ءاروشاعيفنيسحلانوبدنيوىحللانوبريمويلااوراصو،نيضراعملا

اذهلهطيطختمتيامذفنيلءاجو،ةرواجملالودلاتارباخميفيبرتنم



،مهبجعتالةقيرطبركفينملونيضراعمللتايفصتولتقنم،كانهدلبلا
تاهيبنتتعرزاذاملفرعيالو...هسفنلهبتنينأببأكهحصنيوهفكلذل

.هسفنيففوخلابيطلالجرلااذه
ةنسلبقاهارتشايتلا،ةميدقلاهترايسبةسردملادهفلاليباقرداغنيح
ةفاسمىلعفقتتناكءاضيبوجيبةرايسنأىلإهبتنا،لوقعمرعسب

تكرحتىتحهترايسبكرحتنأامو،ةسردملالخدمنعرتمنيسمخ
هفلخاهنأو،هبةرايسلاكلتلةقالعالنأبهسفنعنقينألواح.هفلخ
نمدكأتييكلو،ماعلاعراشلايفلاوحألالكيفامهنألةفدصلابابنم
بابكلاعيبللحمدنعفقوتلالواحو،ريسلابأطابتيذخأهعبتتالاهنأ
دحأةحتفنمً◌الخاديبناجلافيصرلاىلعفطصاف،هعمهماعطذخأيل
،ماعلانيطسلفعراشءاضفنعتالحملابجحتيتلاتنمسإلاةدمعأ
هبتناف،ةخخفملاتارايسلاونييراحتنالاتاريجفتنمً◌افوختعضويتلاو
.دحأاهنملجرتيملنكل،هفلختلخدةرايسلاكلتنأىلإ
قلقبرظتنيلظو،بابكلانمةلماكةبجوبلطو،معطملاىلإوهلخد
يفباشقئاسلانأىلإهبتنا.رذحبهعبتتيتلاةرايسلابقاريوهو،
نمنيسمخلادودحيفلجرهبناجبو،تالضعلالوتفم،رمعلانمنيالثلا
،نانثإيفلخلادعقملايفو،ةشحوتمو،ةداححمالموذو،حتلم،رمعلا

اليكهسأرضفخينألواحيناكيذلابساحملابهبتشاهنكل،امهزيميمل
.دحأهاري
يفركف.نوليانلانمسيكيفهلعضويذلاهماعطدهفلاليباقذخأ
توصءاجف،يبيبشلامدآهقيدصبلصتاوهنوفيلتذخأف،هقيدصبلاصتإلا
دراطمهنأنمدكأتموهلب،سحيو،كبترمهنأبهربخأ،ابحرمرخآلا

هقيدصهلأسف،مهنمدحاوبكشيهنكل،مهفرعياللاجرلبقنم
يدانيف،هيلإيتأيمث،مهللضينألواحينأبيبيبشلامدآيفحصلا
يدانلاىلإباهذللً◌ابسانمتقولاناكنإليباقهلأسف،ةلدايصلاةباقن

،هتقشيفايقتليانأنكميامهنأب،هقيدصباوجءاجف،تقولاكلذيف
،ةركفلادهفلاليباقنسحتساف..ءاقللانعارذتعمهقيدصبلصتيسهنأو
.ةقشلايفهيفاويسهنأباقفتاو
تالحملانيبةحسفلاكلتنماجراخهترايسبدهفلاليباقكرحتنيح
هجتإ،تارايسلاجورخلةصصخمرادجلايفةوجفربعيتنمسإلاجايسلاو
هترادتسالمكأو،ً◌اراسيفتلامث،نيطسلفعراشلامشوحنةرايسلاب
ةرايستناكتارادتسالاكلتلكلالخو،ً◌ابونجنيطسلفعراشيفاعجار



ربعينألبقوةيبملوألاةنجللارقمزاتجإنأدعبو،هعبتتءاضيبلاوجيبلا
ىلإ،ةيلخادلاةآرملالالخنم،هبتنا.ً◌انيميرادتسا،رسجلاتحتنم
ةدراطملاكلتنمهذقنأام.هعبتتتلازامءاضيبلاوجيبلاةرايسنأ
نمليوطروباطدوجوو،ةيركسعشيتفنةطقندوجووه،ةضماغلا
ةوجفيفلخدوريسلاماظننمجرخف،هلبقديدشءطببريسيةرايسلا
.ةقصالتملاتارايسلاروباطنمضترايسلانيب

ةحلسألانولمحينييركسعىأر،ةيركسعلاشيتفتلاةطقنىلإلصوامنيح
هديبوايفتاهلصتيناكرخآو،هبحاصعمثدحتيناكمهدحأ،ةشاشرلا

ملحيهنأكوً◌اهودشمناكهنكل،هحالسلمحيناكثلاث،لاقنلاهزاهج
هوجوىلإرظنيناكفشيتفتلابموقيناكيذلايركسعلاامأ،رخآناكمب
قئاسىلعيقليمث،فوخلاو،ماهتإلاو،ةهالبلااهيفجزتمتةرظنباكرلا
،ةطقنلاكلتيفهدوجوىنعمعمبسانتتال،ةجذاسةلئسأةرايسلا

باجأف؟مداقتنأنيأنم:ةنيدملااهبرمتيتلافورظلاكلتيفاميسال
ةيرداجلاىلإ.يركسعلاهلأس؟بهاذتنأنيأىلإو،نيطسلفعراشنم:
حمسنيح.ً◌امسابيركسعلاهللاق،هللاةكربىلعضمأ،وهباجأ،
دعبهلرثأيأندوراطملادجيملثيحب،ةقئافةعرسبقلطناريسلابهل
.شيتفتلاةطقنمهزايتجإ

ياشلادعأدقو،هراظتنإبهدجويبيبشلامدآهقيدصةقشىلإلصونيح
ىلعبابكلاةبجودهفلاليباقعضونأدعبو،ةيحتلاالدابتو،اقناعت.
ناكيذلإ،زرلاواطاطبلاقرمنمىقبتامبيبيبشلامدآءاج،ةلواطلا
امعناثدحتياناكلكألالالخو.هبلبياقهقيدصلاصتإلبقهدعأدق

ةرماؤمبةسردملايعاسمدختسملاهلهاوراماضيأو،نيدراطملاعمهلىرج
هلهنوئبخيامو،رجحلالآءاوحةبجحملاةفظوملاوريسألامدآبساحملا

جاتحتةطقنحيضوتلالإهعطاقياليبيبشلامدآهقيدصناك.بئاصمنم
درسنمدهفلاليباقىهتناامنيحو.زجومفيصوتيفباهسإوأحيضوتل
:لاقوةصحافةرظنيبيبشلامدآهقيدصهيلإرظن،ليصافتلا
؟فرعتنأنودةريطخةيضقيفتطروتدقكنإبيقيدصاييردتأ-
اهقيدصحبذبةقالعمهلو،دهازلاءاوحةديسلانوفرعيودبيامكءالؤهف
،اهعمةقالعكلنأبنونظيف،كبتكميفاهلباقمهدحأنألو،مورحملامدآ
نأبنودقتعيمهنإ:امهلوأ،روصتأامكنيروحميفبصنتفمهتانيمختامأ
امككيلعءاضقللمهلةبسنلابمهمببساذهو،اهبةصاخةقالعكل
بساحملاىلعتفرعتاهنأبنونظيمهنأوأ،مورحملامدآاهقيدصعماولعف



اوفرتقانأدعباهروازنيذلاةعبرألاةلتقلادحأوهيذلاريسألامدآ
امبرلف،كئيجموكحاور،كتاكرحتاوفرعيلكنوعباتيمهفيلاتلابو،ةميرجلا
ىلإبهذتسكنأو،لتاقلابساحملاةيصخشنعكتربخأاهنأبنوركفي
..هدقتعأاماذه..هنعغلبتلةصتخملاتاهجلا
ءيشلااذهنونمخيلوقتامكمهو،انأيعمهنوسراميبعرلااذهلك-
فيكو،اهبنولعفيساذام،دهازلاءاوح،يهاهنعاذامف،كاذوأ

؟اهنوبعريس
؟فتاهلازاهجربعتاديدهتاهيلإنولسرياوذخأمهنإلقتملأ-
يفبعرلاثباقحاوعاطتساودبيامكمهنكل..كلذاولعفمه..معن-
امبر..ءيشاهلثدحامبرنكل..ةسردملاىلإاهنبابمويلاتأتملاذل..اهبلق
..اهوذآ
..كلذدقتعأال-
؟..ائيشاهلاولعفيملمهنأفرعنفيكو-
يردأال-
ً:ايناثو،اهيلعنئمطألًالوأ..اهتيبىلإيسفنباهيلإبهذانأدبالنذإ-
..ديدجلامقرلااهملسأل
..كذبكحصنأال-

نأاهلالخنمنانكمتييتلاةيفيكلانعثيدحلانالدابتيناقيدصلالظ
اهلدهفلاليباقبتكينأاقفتادقو،دهازلاءاوحةمالسنمادكأتي
يمريوبابلاقرطي،اهرادىلإبهذيو،ديدجلامقرلاعماهعضيوةلاسر
اهبلصتيسو،ً◌اجرحاهلببسياليك،يضميوجايسلاقوفنمةلاسرلاب
اقفتاامك،اهبلصتيسهنأباهلبتكيسهنأل،ةلاسرلايمرنمةعاسدعب
مدآنأفببسيألاهملتستملو،اهلهبتنتوأةلاسرلاذخأتملاذإاهنأب
يقتلتو،اهيلإبهذتنأ،تايفاحصلاتاقيدصلاىدحإفلكيس،يبيبشلا
.ىرخأةلواحمةيأنمةيعيبطرثكأرمألانوكيسو،اهب
ةبذهم،ةقيقرةلاسراهلبتكو،دهفلاليباقىوزنإ،ياشلاابرشنأدعب
سمشلالوحتعمو.اهبلاصتالاةيفيكنعفاوحرشعم،ةئفاداهنكل،
ةدعلاهتيببابوهقرط،دادغبةقزأىلعةملظلافحزو،بيغملاوحن
.ىضمو.جايسلاىلعنمةلاسرلابىمرو.تارم
تناك،بابلاىلعةقرطلوأدهازلاءاوحتعمسامنيح،ةظحللاكلتيف
ةهجىلعةلطملاةذفانلابرقىلإةرشابمتزفقاذل،لابقتسإلاةفرغيف

يدلجءاذحبلجريمدقلً◌ارثأةيضرألاةحتفلاتحتنمتأرف،عراشلا



.جايسلاربعاهيلإةلاسرىمر،ةرفيشاهنأكوةدعتاقرطدعبو.دوسأ
ةيفئاطلاتوملالئاسرنميهةلاسرلاهذهنأبنيقيىلعتناك،تبعترا
نكل،لحرإ،ةدحاوةرصتخمةملكوأةقلطىوسيوحتالتناكيتلا

نذإ..اهيلعرطخالةيحانلاهذهنمف،ايفئاطهقلغمهبشةقطنملاهذه
ةددرتمو،ً◌ادجةفئاخ،ةقلقتناك؟..ديرياذامو؟..ةلاسرلابىمرنم
مدعناكو؟اهلمهتوأ،اهيفامفرعتلوةلاسرلاذخأتلجرختله،

.اهتيصخشفعضو،اهزجعباهرعشياهرارقلاهمسح
بابويجراخلابابلانيبىقلملافرظلاكلذىلإرظنتةليوطةرتفلتلظ
ةرتفنيبتناك.هذخأوبابلاحتفىلعؤرجتنأنودلابقتسإلاةفرغ
ىلإمادعإلابةموكحملارظنتاملثمةذفانلالالخنمهيلإرظنتىرخأو
ىلعمالظلامثجامنيحىتح.لجؤملاوأبيرقلااهتومىلإوأ،اهدالج
،ةملظلايفةلاسرلاتفتخأو،دالبلاىلعليللانميهو،اهلمكأبةنيدملا
ً◌اتوصنأكو،ةأجف.ضرألاىلعاهناكمدصرةلواحماهينيعحتفتتناك
نأاهيلعو،ةعاجشباهعضوةهجاوماهيلعنأباهلخاديفخرصً◌ادرمتم
بابتحتفوتماق..يرجياممهفتنأعيطتستيكةلاسرلايفامفرعت
ىلإةعرسمتعجرمث،اهتلمحوةلاسرلاىلإتضكرو،لابقتسإلاةفرغ
سأيلاةمقامنإواهنمةعاجشنكيملاهفرصتناىلإتهبتنا.رادلالخاد
.مامألاىلإهسفنبىقليىلإانايحأاهبحاصبعفدتيتلا
ىلإتبهذولابقتسإلاةفرغيفءوضلاتأفطأ.حاتفملاباهفلخبابلاتقلغأ

اهنباو،ةنولملاهمالقأوهرتافدببعليكالملامدآاهنباناك.مونلاةفرغ
نيبةلاسرلابلقتتذخأوريرسلاىلعتسلج.هدهميفمئانعيضرلا
ةقرواهيفتأر.اهتحتفً◌اريخأو.اهحتفىلعأرجتتالتاظحلتلظ.اهيدي
.لاقنفتاهةحيرشاهطسويفتأرف،ءودهبةقرولاتحتف،ةيوطم
ةأجافملانمتقهشيدارأاللكشبو،هضبندادزإو،اهبلقيفمدلاقفدت
يكةلجعبةلاسرلاتحتف.دهفلاليباقةسردملاريدمنماهنأتفرعذإ،
لاوطدحأاهلاهبتكيةلاسرلوأاهنإ.تاملكلامهتلتتناك.اهأرقت

:ً◌ادجةريصقةلاسرلاتناك.اهتايح
،مويلاكئيجممدعلً◌ادجتقلقدقل..ةيحت..دهازلاءاوحةديسلا

ىرجاموهرثكأينقلقأامو،ماودلانعمدآبيجنلاذيملتلاعاطقناو
،ةبوعرمتنكدقف،ريسألامدآةسردملابساحملكتيؤردنعسمأ
ناكهنأكيفخأالو.ميجرناطيشنمنيبرهتكنأكوةسردملاترداغو
،ً◌ادجءييسناسنإهنأنمتدكأتيننكل.اضيأ،كتيؤرنمابوعرم



،ً◌اديدجامقركلتيرتشا.ً◌انيفدً◌ادقحو،ً◌احضاواهرككلنكيو
اذإو،ةعاسدعبكنمً◌الاصتارظتنأس،ةلاسرلاهذهيطهتحيرشنيدجت

كعضوةمالسىلعدكأتللو،ةلاسرلايملتستملكنأينعياذهفيلصتتمل
،يبيبشلامدآهمساونييفاحصلايئاقدصأدحألةليمزتيبلايفكبرمتس
اهنإكللوقتسدكأتللو،انفرطنميهفاهنميفاختالو،كيلعنئمطتيك
كنكميو،كيدليفتاهمقر.يقيدص،يبيبشلامدآذاتسألافرطنم
،كعمانأ.كدحوتسلتنأ.كسفنليهبتنا.تقويأيفيبلاصتإلا

.ليباقصلخملا.كعمنيبيطلالكو.كعميئاقدصأو
سحتتناكةءارقلكعمو،ةرمنمرثكألةلاسرلاتأرقحرفلاةدشنم
اهبنوركفيءاقدصأةظحللاهذهيفكانهنأو،اهدحوتسيلاهنأ
امهدعتاهنكلهتقيدصةيفحصلاالويبيبشلامدآفرعتاليه.اهعضوبو
،نآلااهتايحيفزيممصخشوهف،دهفلاليباقامأ،اهئاقدصأنمنآلا
،بسانملاتقولايفةلاسرلاذخأيفاهددرتىلعاريثكاهسفنتمالامك
هلتحرشلو،هعمتثدحتو،دهفلاليباقذاتسألابتلصتادقتناكل
،ةأجف.ةريثملاةقيرطلاكلتبةسردمللاهترداغمواهفوخببسنعريثكلا
،مونلاةفرغىلإتداعوزاهجلاتذخأ،لابقتسإلاةفرغىلإةعرسمتضهن

عضووةميدقلاةحيرشلابحسبتماق،ىرخأةرمريرسلاىلعتسلج
نملئاسراهتءاجةعرسبو.فتاهلاتلغشمث،ةديدجلافتاهلاةحيرش

.ةمدخلامدقتيتلاةكرشلا
ذاتسألابلاصتإلاقئاللانمناكنإ،اهسفنعمدهازلاءاوحْ◌تّ◌ركف
ً◌اضيأتركفاهنكل،ةعساتلانآلاةعاسلاتزواجتدقف،نآلادهفلاليباق
ىضمدقوةلاسرلايمرنمةعاسدعبهتلاسرىلعدرلارظتنيناكهنأب
،لصتملهتلاسرنأبنآلادقتعيهنأيأ،ً◌ابيرقتتاعاسثالثكلذىلع
اهروزتسةيفاحصلامهتقيدصنأوكلذنعيبيبشلامدآهقيدصغلبأهنأو
عملصاوتتيكلً◌ادجيوقعافدنااهقامعأيفف،ةددرتمتلظ.ً◌ادغ
نمهنأتركفً◌اريخاو،ةددرتميهىرخأةيحاننمو،دهفلاليباق
ردابيسامبرو،نئمطييكمالسباهنأبهلدكؤتةلاسرهللسرتنألضفألا

هلةرصتخمةلاسرةباتكبتعرسأف،ً◌ادجةركفلااهتبجعأ.لاصتإلابوه
.اهتلسرأو،ريخباهنأىلعهنئمطتو،اهتدعاسمىلعهركشت
ترعشاهنأل،لجخلابتسحألاسرإلارزىلعدهازلاءاوحتطغضامدعب
نأاهناكمإبناك،اهعمثيدحللةحارصدهفلاليباقذاتسألاوعدتاهنأكو
؟هذهاهتلاسربوهركفيساذامف،دغلاحابصىلإرظتنتونآلاهلبتكتال



.بقرتلاو،ءايحلاوحرفلااهيلعطلتخا،ةضقانتمسيساحأشيعتتناك
.لعفيملهنكل،اهبلصتيوأاهيلعدرينأةرارحبرظتنتتناك
ىلعهنملعفدريأرظتنتيهواهيلعةليوطةعاسعبرنمرثكأَ◌ّ◌رم
ً◌اتوصتعمسو،ءارضخةءاضإبزاهجلاةشاشتقلأت،ةأجف.اهتلاسر
ةءارقلً◌ارزتطغضةحضاوةفهلوةشعترمديبو،ةلاسرلوصولةراشإك
.؟نآلاكبلاصتالاعيطتسأله.كتلاسرلاركش.ريخلاءاسم:ةلاسرلا

مث.اهتلسرأو.معن:ةدحاوةملكنمً◌ادرتبتك،رظتنتنأنودبو
دعبو،مئانلااهريغصجعزيالثيحبتماصلاعضولاىلعاهزاهجتمظن
يهف،اهبلصتيهناْ◌تفرعو،زاهجلاةشاشةءاضإتأرةقيقدنملقأ
.ةيلاتتمتارمثالثلةعبسمقرلاراركتبيهتنييذلاوً◌اساسأهمقرفرعت
ةملظلايفكانهو،لابقتسالاةفرغىلإمونلاةفرغترداغوزاهجلاتذخأ
.هعمثدحتتتذخأ
ةرمرذتعامث،اهيدلونعو،اهنعلأسيوهوً◌انونحو،ائفادهتوصناك
لالخهلىرجاماهلنيبو،رخأتملاتقولااذهيفهلاصتإىلعىرخأ
ءيلمتوصباهلأسو،ةسردملايعاسمدختسملانمهعمسامومويلاكلذ
لوأتددرت.ريسألامدآبساحملانعفرعتاملكهليورتنأءاجرلاب
،همسافرعتاليهو،مورحملامدآةلتقدحأهنأبهتربخأمث،رمألا

نماهفوخنعهلتربعو،ةسردميفبساحمهنأتفرعطقفهنمنآلاو
هيلعاذل،هلالخنماهنعنوثحبيمهنأبينعياذهنأل،ةدراطملاةياكح
اقفتاو،هيلعً◌افوخكلذتبأف،اهتيؤرديريهنأباهيلعحلأهنكل،رذحلا

ةيفحصلاربعو،نوفلتلالالخنمةرتفلاهذهلالخالصاوتينأىلع
نلهنأباهايإً◌ادعاو،ةديعسةليلاهلىنمت.يبيبشلامدآهقيدصةقيدص
هذهعباتيسيبيبشلامدآهقيدصلالخنمهنأو،ً◌ادبأاهنعىلختي
ءالؤهنمرذحىلعنوكيوهسفنلهبتنينأةيجاريهتبلطو،ةيضقلا

لالخنمفشتساامنيحةداعسلابوهسحأ.ردغلاريغنوفرعيالمهنأل
.؟هبحتيهله،هسفنلأسف،هتمالسىلعاهصرحوهباهمامتهااهتوص
ىلإيبيبشلامدآهقيدصةقشيفةيناثلاةفرغلانمدهفلاليباقجرخ
ةرارحباهحفاصف،اضيأةدوجوميخركلاءاوحةيفاحصلانأىأرف،نولاصلا
يتلاليصافتلالكاهلىوردقيبيبشلامدآهقيدصنأً◌احضاوناكو،
،اهعمهلصاوترثأىلعدهفلاليباقلىرجامو،دهازلاءاوحنعاهفرعي
ةيأريثتالوةأرمااهنأل،اهتيبلاهترايزبيهموقتنأبامهتطخاهلحرشو
.اهعملصاوتلاواهتيبىلإلوخدلابةهبش



نعدهازلاءاوحنماهفرعيتلاةديدجلاليصافتلاامهلدهفلاليباقحرش
ذإ،هفرعتيخركلاءاوحمهتقيدصنأبحضتايذلا،ريسألامدآبساحملا
نمحلسمولومميعيشيمالسإميظنتلةيبزحلارداوكلادحأهنأبامهتربخأ
،لوأبالوأرابخألابمهيفاوتسو،ً◌ادغاهترايزبموقتساهنأبمهتدعوو،ناريإ
اهلقيً◌ايسكاتذخأتنأيخركلاءاوحىلعناكثيح،ةقشلااورداغمث
ةطرشأعيبلحمىلعدهفلاليباقويبيبشلامدآرميلاضيأو،اهتيبل
.ليللانمةرشعةيداحلاوأةرشاعلاىلإىقبييذلاويديفلا

ةفرغبةمتعلايفةسلاجدهازلاءاوحتناك،هسفنتقولاكلذيف
ذاتسألاعمةملاكملاءاهتنادعباهرداغتملوكانهتلظاهنأذإ،لابقتسإلا
،ثدحتنأفاختتاعقوتوسجاوهباهلخاديفرعشتتناك.دهفلاليباق
ذاتسألانأبرعشتتذخأدقف،ثدحتنأبةضماغلاوةقيمعلااهتبغرمغر
،اهقامعأيفمورحملامدآاهبيبحةناكموةروصحيزيذخأ،دهفلاليباق
حرطتتذخألب،ليتقلااهبيبحيفركفتاممرثكأهيفركفتتراصاهنأو
ةقالعلنوكتنأنكميأ،مورحملامدآاهبيبحباهتقالعةعيبطنعةلئسأ
اهدوجوو،اهلبقتسمواهتايحلكمكحتنأ،ليلقبرثكاوأاعوبسأتماد
؟ةيبعشلاةمكحلالوقتامك،تيملانمىقبأيحلاسيلأ؟ةايحلاهذهيف
،قيمعلاهتابسنماهدسجظقيأهنأريغاهلمورحملامدآهلعفيذلاام
،اهدراطيهلظنوكينأينعياذهله؟يتاذلااهيعوقيرطىلإاهدشرأو
نم؟هعماهتضقةليلقتاظحلةعجرتسماهرمعشيعتو،مانملاوةظقيلايف

ليباقذاتسألامأمورحملامدآاهبيبحله،اهعمفقينأهنكمينآلا
تناك؟اهتيامحواهتدعاسملجأنمهءاقدصأوهسفندنجيذلا،دهفلا

،ةفرغلاكلتةملظيف،ةمطالتملااهراكفأجاومأطسوحبستدهازلاءاوح
هنأكوتسحأ،ليباهاهديلوءاكبتوصىوسةجللاكلتنماهجرخيملو
لالخنماهتايحيفقابودوجومهنأب،اهبيبحفرطنمةمساحةباجإ
الإ،اهمساقتتيتلاةضقانتملارعاشملاهذهلكنممغرلابو.ليباههنبا
ىعسيو،ةبوغرمةأرماتلازاماهنأيف،ةيفخةداعسبرعشتتناكاهنأ
نكل،اهبناجىلإفوقولاو،اهدولينليعسلاواهنمبرقتلاىلإنورخآلا

.اهنمً◌ادجبيرقحضتاامكرطخلاف،ً◌ادجةرذحنوكتنأاهيلع
اهنبامانثيح،دهفلاليباقذاتسألاعماهثيدحىلعةعاسنمرثكأترم
ىتحهتعضرأو،هطامقتريغو،ليباهعيضرلااهنباتممحو،كالملامدآ

يفعجرتست،ريرسلاىلعةيقلتسم،اهمونةفرغيفيهاهو،مانوعبش
نمامهنيبرادامو،دهفلاليباقذاتسألاعماهئاقلنمدهاشماهتركاذ



ةيمالسإلابازحألانميأىلإيمتنيالْ◌تفرعامكوهف،هبتكميفراوح
رشنلسمحتمو،يدادغبلامدآبتاكلافرعيوهو،اهلثمركفيهنأامك،
نممغرلاب،مورحملامدآاهبيبحفرعيهنأىلإرشيملهنكل،هتاطوطخم
هنمراغيوهوأ،كلذلقيملوهفرعيوهله؟اضيأيفحصبتاكهنأ
لهاجتلاوأةريغلاىلإيشيامهنمدبيمل،لاحةيأىلع؟هيلإرشيملف
هقيدصنإلقيملأ،هفرعينأدبال..ال.ً◌العفهفرعيالوهامبرف،

تركف؟هفرعيملفيكف،ةفاحصللنيعباتملانمهنأينعياذه،يفحص
ضعبيفريغصربخىوس،اهبيبحلتقمىلعةجضمقتملهنأباهتظحل
فحصلاىدحإللمعيناكيفحصةثجىلعروثعلاوههنومضم،فحصلا
لب،كلذنمدعبأىلإربخلاقرطتيملو،هتقشيفاحوبذم،ةعطقلاب
.ً◌امامتيسنو،هلتقملمهأو
اهلخاديفلسانتتيتلاةلئسألانمتبعتاهنأبدهازلاءاوحتسحأامنيح
ةلصاومو،ةءارقلاىلإءوجللاتررق،اهلةيفاشلاةبوجألادجتنأنود،

ثيحنمأرقتتأدبوةطوطخملاتحتفف،ةبيرغلاهئاتلامدآةياكح
.تهتنا

ةآرملاةعيدخ
هلهتورامبركفيهئاتلامدآناكخنويمليتيفوصقدنفىلإقيرطلايف
ةعيبطديدحتيفهمجحووضعلارودبً◌اقباسركفيمل،اياكسفوكياجافيإ
اهتقالعونمؤملاءاوحهتجوزركذتسإةأجف،ةأرملاولجرلانيبةقالعلا
؟هوضعنمربكأوضعهيدلرخآلانأبببسلانوكيأ،ينانبللامدآمهراجب

تبهذامنيح.هسفنعمددراذكه؟مدآايفيراختلاهذهام.ال.ال
هوضعناكنإ،رمألااذهنعً◌ائيشفرعتنكتملىلوألاةرمللهعم
ةبغريبلتلهعمبهذتنأساسألابناكاهعفادنأل،طشنأمأ،ربكأ
وهنكيمل؟يهامنكل،ةيحوروأةيدسجةجاح،اهقامعأيفةنيفد
لكشباهعمسرامأتنكسكعلاىلع"،ً◌ايسنجاهرجهالو،اهعمً◌ائيس
؟يتنايخىلإاهعفديذلاببسلاامف،اهليمارتحأنمللقأملو،رمتسم
".
نعزجعلابسحأدقل،هلخاديفدعاصتيموتكملابضغلابسحيناك
يفروغيفيكفرعيبتاكو،يعماجذاتسأهنأنممغرلابف،رسلاةفرعم
شاعيتلا،ةأرملاهذهرسفرعينأعطتسيملهنكل،سفنلاقامعأ
،زغلةأرملا".ىفنملاوليحرلاتاونساهعملمحتو،ةديدعتاونساهعم
.ةيناثهسفنعمددراذكه."زغلةأرملامعن



هسفنيفو،هوهبىلإفلدف،قدنفلالخدمىلإلصودقهنأىلإهبتنا
وهبلاناك.هلهتجوزةنايخيفريكفتلااهفلخيتلاةبآكلانمءيش

نومظنيمهوليلقلبقاولصونيرخآوةرداغملانودوينيرفاسمبً◌امحدزم
افيإنعً◌اشتفميبوللاىلإتفتلا.تامالعتسإلابتكمعممهنكسرمأ
.ً◌ارثأاهلدجيملفجنسيل
سحأ،ً◌ارئاحلظ.قئاقدسمخوةسماخلاىلإريشتقدنفلاةعاستناك
نمسيلهنأواميسال،كانههدرفمبسلجيوهلاحلبهذينأنمقيضلاب
،ةلباقملاةيناثلاةهجلايفوهيذلامعطملاةيحانهجوت.قدنفلاءالزن
بسكيلامنإو،ءاشعللً◌اتقوسيلهنأل،كانهاهدجينأفدهبسيل
باهذلايفاهقفنيسيتلاقئاقدلاهذهلالخلصتنأىسعتقولاضعب
.يبوللاىلإةيناثةدوعلاومعطملاىلإ
،لوألاقباطلانمهلحولتاهآرىتحمعطملاىلإهجوتلابمهنأام
هيلإريشتتناك.لامعألالاجرتامدخةعاقو،تاعامتجإلاتاعاقثيح
،هيفهسفندجوريبكقيضنمصلختهنأبسحأ.اهيلإدعصينأب
طغضثيح،.هباوبأحتفدعصملوألخدو،دعاصملاناكمىلإهجوتف
.لوألاقباطلارزىلع
؟ةليوطةرتفذنمانهتنأله..مدآالهأ-
..قئاقدلبقتلصودقل..ال-
..يحانجىلإِضمنلبيط-
..ِضمنل-

ءاشعلاةوعدنمررحتتنأعطتستملاهنأبةفسأتمهلتلاقدعصملايف
اهعملثمتسيتلاهوجولاضعبةوعدتمتثيح،اهفرشىلعماقتسيتلا

ىلعرصتتلازاميهامنيب،مهعميئاهنلاقافتالامتو،لسلسملايف
.لمعلاىلعةيئدبملااهتقفاوممغر،صنلاةءارق
ً◌احابصهلتدكأدقلف،ةوعدلاهذهلوبقبهتناخاهنأكوهئاتلامدآسحأ
يفاهلريربتنعشتفرخآبناجنمهنكل،ءاشعلاةوعدضفرتساهنأب
ةوعدمتثيح،ةوعداذكهضفرتنأعطتستملامبرف،هسفنقامعأ
.لسلسملايفلمعلامقاطةيقب

ةبآكبهئاتلامدآسحأ،جنسيلافيإحانجعقيثيح،ثلاثلاقباطلايف
،ةجردلاهذهىلإً◌ابيئكوانيزحنكيملف،هحورىلعميختةموهفمريغ
هتجوزةنايخل،قدنفلاىلإقيرطلايفوهو،هراكذتسإنإ؟ىرجيذلاامف

هذهىلإً◌ابيئكنكيملهنأامك،هيلعديدجلابتسيل،نمؤملاءاوح



افيإنألا،اذكهوهاذاملف،قدنفلالصوامنيح،نآلاوهامكةجردلا
همامأسيلأ؟ً◌ءاسمةنماثلايفماقتسيتلاءاشعلاةوعدتلبقجنسيل
نمرثكأديرياذامف،امهدحو،اهحانجيفو،اهعمنوكيستاعاسثالث
نأةصرفهحنمامم،ةوطخفصنباهفلخريسيهئاتلامدآناك؟كلذ
كيلع:هسفنللاق.اهترخؤمواهيفدرةكرحو،يدسجلااهماوقلمأتي
.أدهإ،مدآايءودهلاب
هببحرتلبابلادنعتفقومث،ً◌الوأتلخدوبابلاجنسيلافيإتحتف
هرمغةرظنلوأنم.ً◌اليلقً◌ابيهتملخدف،مارتحإلاوةقايللابةئيلمةكرحب
هتبجعأو،هتقانأو،هثاثأو،هميمصتنسحو،حانجلاةعسبديدشباجعإ
ىقلأ.لابقتسإلانولاصطسويفةدوجومةلواططسوتتيتلاروهزلاةقاب
،مونلاةفرغراسيلاةهجنمحملف،حانجلاىلعةعيرسةيمارونابةرظن
امنيب،ةعساولامامحلاةفرغامهنيبو،خبطمةمثىرخألاةهجلانمو
.ةشاشلاضيرعنويزفلتزاهجهتاهجىدحإنمو،لابقتسإلانولاصطسوتي
هنمتبلطو،اهتفرغىلإيهتبهذامنيبسولجلاىلإجنسيلافيإهتعد
دممث،هفطعمرارزأحتفو،هئاتلامدآسلج.هتيجسىلعنوكينأ
تناك.جنسيلافيإعميفحصلاقيقحتلااهيفيتلاةلجملاجرخأوهدي
ذخأتنألجأنماهفالغىلعطغضيذخأف،ةفوفلموةيوطمةلجملا

،اهسبالمتريغدقويهتداعكلذبموقيوهامنيبو.لوألااهلكش
،شامقلافافش،فارطألافهفهم،ً◌اضيرع،دوسأً◌ابوثتدتراثيح
:ةمستبمتلاقىتحهتأرنأامو.ردصلاحوتفمو
؟هلعفتيذلااذهام-
.تئجوف.اهسفنبىرتل،فالغلاةهجنم،ةلجملاعفراهبيجينأنودبو
تاحفصلاتحتف.اهحفصتتلةرشابمهنمةلجملاتذخأو،لؤاستبتمستبا
عماهروصتأرامنيحكابترإلابتسحأ،روصلاتأر.اهنعثدحتتيتلا

.ةءارقلايفتصاغ.تتمص.قباسلااهقيدص
مسترتيتلاةيسفنلاتاساكعنإلاةءارقلواحي،اههجولمأتيهئاتلامدآناك
.افوصلاىلعابناجهعضوو،يفوصلافطعملاعزنبهسفنلغش.هيلع
وهناك،ةءارقلايفترمتسااملكو،أرقتيهوديدشلااهكابترابسحأ
اههجوىلعمسترت،مامتهإلاوةيدجلايناعماهحنمتنألواحتةبآكىري
.اهينيعنمعشينزحلابجوزممقلقةمثو،نتافلا

هيلإاهسأرتعفرمث،ةتماصتاظحللتلظ،ةءارقلانمتهتنانيح
مسترتنأنمربكأتناكاهتبآكواهكابترإنكل،مستبتنأةلواحم



:هتلأسو،اههجوىلعةماستبالا
؟..ةلجملايفءاجامتأرقله-
..هتأرق..معن-
نأبيرغلانكلً،ابيرقترهشنمرثكأذنمءاقللااذهيعماورجأدقل-
مهلنيأنمف)غنيرذوتاعفترم(لسلسمنعثدحتأملانأ!..نآلارشني

اولغتسااذل،ةمولعملاهذهبمهتدوزيتلا،يتخأاهنأامبر...ةمولعملاهذه
قبسلااوققحيلءاقللااورشنف،لسلسملالوحثحابتللانهىلإيرفس
؟تنأكيأرام.يفحصلا
؟اذاميف-
..راوحلايف-
..ِكقامعأيفنزحلانمةفاثكُتسسحأ-
:تلاقو،كاذهلوقيفهتيدجنمقحتتنأديرتامنأكوهيلإترظن
ًاديعسناسنإلانوكييكل:لاقدقةفسالفلاوأباتكلادحأنأدقتعأ-

.قيمعلانيفدلانزحلانمءيشهبلقيفنوكينأنمدبالةيقيقحةداعس
،ينابقرازنهمسايبرعرعاشانيدلو،كلذلاقيذلالادنتسهنأدقتعأ-
.ناسنإىركذنزحالبناسنإلانإ:دئاصقىدحإيفلوقي
:اهلأسف..ةديعبامةطقنىلإرظنتاهسأرتنحأ
؟ةديعستنأله-
..كلذدقتعأُتنك-
؟نآلاو-
..يتشحونمالإ..ءيشيأنمةقثاودعأمل..فرعأال-
..كبابشوكدجمةمقيفو..ةروهشمةيملاعةمجنتنأ..كيلعينوه-
هيلإاهسأرتعفر،ركفلاةدراشيهوتاظحللتتمص،نزحبتمستبا

امبرىرخأءايشأدوجوىلإريشتاهنأكو،ةركامةماستبااههجوىلعو
:هتلأسف،اهركذيالأدمعتي
؟..رخآًائيشظحالتملأ-
اهتقالعنعامبر،ثيدحللهرجتناديرتاهنأىلإهئاتلامدآهبتنا
قاحسلاةسراممباهلهماهتاو،اهنعهليواقأنمبوتكمامو،اهقيدصب
لاقف،رمألااذهزواجتينأدارأف،ةيبرعلااهتقيدصباهتقالعبكيكشتلاو
:اهل
رهوجنعريبعتلانيعيطتستً.اقحةبوهومةناسنإتنأ..افيإاينيردتأ-
ءاهلبلانيعنصتملاءالؤهلثمتسلتنأ..يهبوفثكموحضاولكشبءايشألا



.نيقفانتالتنأ،ةتمزتمو،ةداجهوجولةعنقأًامئادنوسبلينيذلا
..لضفألكشبيسفنبةقثللينعفدتتنأ..كلاركش-
:قلقلؤاستهتوصةربنيفواهلأسف
؟..كسفنبنيقثتالأ-
تمصلاضرفأنأاهيفديرأتاظحلبرمأًانايحأنكل..اهبقثأ..ىلب-
امنإو،هلوقأاملنيرخآلامهفءوسنمفاخأينألسيل،يبلقويلقعىلع
ةبآكو،بلقلاتارفزنمةرفزالإسيلهلوقأامنوكينأنمفاخأ

.لوقلاةظحلاهيفرمأةيلقع
ةبآكلادصقأالو..ةمظعلاتامالعنمةبآكلا؟..ةبآكلانمنيفاختاذاملو-
..نادقفلاسيلو..ةرفولانعقثبنتيتلاةبآكلاامنإو،نادقفلانمةيتأتملا
:هتلأسف،دصقلامهفتملنمحمالماههجوىلعوهيلإترظن
؟..رثكأيلاهحضوتنأكلله؟..طبضلابكتركفمهفأمل-
لمأتيناكيذلااذوبةبآك..لمأتلاوركفلانعدلوتيتلاةبآكلادصقأ-
نلةرفولاكلتاهنأل..ةلزعلارثآهنكل..ةطلسوهاجولاموعتمنمهيدلام
الو،ملألاالو..زجعلاوةخوخيشلاومرهلاهنععفدتالو،توملانمهذقنت
..ريبعتلاحصاذإدوجولاةبآك..ضرملا
مث،فقسلاوناردجلاىلإاهتارظنببرهتيهوتلاقو،اهحمالمتخرتسإ

:هيلإتداع
نعًاديعب،يدحونوكأو..ًاليليتيبلعجرأامنيح..انايحأف..قحمتنأامبر-
يدحو..يدحونوكأامنيح..روهمجلاباجعإو،ةينفلاتاءاقللاةوافحو،ءاوضألا
هنأبسحأ..قرفال،ةرهاسلاوأ،ةمئانلاةنيدملايفركفأ..يتيبيفطقف
سحأ..ةينفلاوةيفحصلاتاغلابملاو..لاملاو..ةرهشللىنعميأكانهسيل
نكل..دوجولااذهءارعيفةديحو..ةديحوو،ةلوزعم..ةفيعضةناسنإيننأب
ىلعمهنٍلابقإبسحأىتح..ةكرحلاو..سمشلاىرأوً،احابصوحصأنأام
،ًاليلينباتنتيتلاةشحوملاوةبيئكلاراكفألاكلتنأبانايحأركفأ..ةايحلا
نمانايحأبرهأاذل..يناسنإلادوجوللةقيقحسيلو..ةلزعلاجاتنوهامبر
ىلإءوجللايفو..لمعلايفصوغأف؟..نيأىلإفرعأالانايحأنكل..ةلزعلا
..ءاقدصألا
دو.ثيدحلاقفدتعمقفدتتاههاجتةقيقرلاهئاتلامدآرعاشمتناك
هنانحباهرمغو،هردصىلإاهمضوماقولةريخألااهتلمجنمتهتناامنيح
،زجعلابسحيهنكل،كلذديرتهرعاشم،ً◌البكمهسفندجوهنأالإ،
نأىوسعطتسيمل،ةكرحلاهذهبمايقللهعواطيالهدسجنأكوسحي



:اهللوقي
لالخنمامبركنأنيملعتله..ةقدلاةياغيفًاراكفأنيحرطتتنأ-
هحرطيذلابحلاموهفمرهوجىلإنيذفنتةيصخشلاةيتايحلاكتبرجت
؟نيركفملاضعب
؟بحلا-
..ةلزعلانمًابورههرابتعإب..بحلامعن-
:ةلئاستمهلتلاقو،ةدومبهيلإترظن
؟..يتيصخشليلحتبموقتأ-
..كلذكيدصقنكيمل.ً.ادبأال-
:ةلئاق،رخآعوضومىلإً◌ةزفاق،ةدومبهيلإترظن
ً؟اعمةمقنوةمعنوهةلثممينوكنأيردتأ-
!؟فيك-
نألرقتفتو..تنأكتاذنوكتنأدقفتكنأينعي،ًالثممنوكتنأ-
مثنمو،كرودلو،صنللكتءارقةيادبذنمكنأل،كتيصخشرهوجشيعت
..كريغنوكتامنإو،كسفننعكدعبياذهلك..ضورعلاتارتفو،تابيردتلا

كسفننمبرهتكنأل..ةمعنوهةيدوجولاةبآكلاةلاحيف،رمألااذهو
شيعتالكنأل،ةمقنوهرخآبناجنمنكل..اهلثمتيتلاتايصخشلاىلإ

نميدؤتامرثكلكنإلب..ىرخأتايصخش..نيرخآتاويحامنإو..كتايح
ثيحب،سبلتتالاحشيعت،تايصخشلاكلتلتاراوحنمظفحتو،راودأ
..تايحرسملاصوصننماهلتستكنأكو،ًالمجًانايحأملكتت
ءاقللانأبسحأهنأل،هتلاقامىلعدريمل.ً◌المأتمهئاتلامدآاهيلإرظن
،اهعممانينأو،اهنمابيرقنوكينأديريوهو،ً◌ايدجً◌اعباطذخأ
ىأرنأذنماهعمةظقيلامالحأشيعيوهواميسال،اهيفةبغرججأتيهنإ

ليصافتضعبلفشكاهيفيتلاةروصلاكلتصخألاب،ةلجملايفاهروص
هنكل،ثيدحلاعوضومريدينأركفاذل،هتوهشتججأيتلاو،اهدسج
دتمإ.ركفيهسفنعملظو،راوحلارييغتلحيحصلالخدملادجيمل
هاجتانمريغتنأتدارأاضيأاهنأكوادبو،تاظحللامهنيبتمصلا
:هتلأسو،هيلإتتفتلاف،ثيدحلا
..ناملألاعمينجرحيسراوحلااذه-
؟فيك-
ضعبتبلطومهتشقاناذإف،ةيئاهنلايتقفاومطعأملنآلادحلانأ-
كرثيملأ.ً.امومع.ينجرحيساملثم،رمألااذهمهجرحيسفاوضفرو،تارييغتلا



؟..ةيسنجلاةيلثملابيماهتانعقيقحتلاهلوانتام
ةقيرطبلأسف،ةباجإلايفً◌ارذحنوكينأهيلعنأبهئاتلامدآسحأ
:ةئجافم
؟ذيبنكيدلدجويأ-
ًاعبط..ةلجملايفروشنمامعثيدحلاانذخأدقل.ً.ادجةفسآانأ..هوأ-
..دجوي
ذيبنةنينقلمحتيهوةلاصلاىلإتداعمثخبطملاتلخدوةعرسمتماق
اهنكل،ً◌اليلقترخأت،خبطملاىلإةيناثتعجرمث،نيتيغرافنيسأكو
قئاقر،ً◌ادجةقيقرمحلحئارشو،نبجلاو،نوتيزلااهيفةينيصبتداع
،ةدعاسمةيأىلإجاتحتتناكنإاهلأسف،ذيبنلاينانقلحاتفمو،اطاطبلا
:حرمبةلئاقهلتمستباف
..يسفنبةفايضلابجاوبموقأنأبحأًايصخشو..يفيضتنأ-
..ريغالةدعاسملاتددو-
..ًاليزجاركش-
،ةنينقلاحتفبوهماق،خبطملاوةلاصلانيبيضمتبهذتتناكامنيبو
ىلإهئاتلامدآتفتلا،اعيرسيضميتقولاناك.امهيسأكيفذيبنلابصو
ققحينأنودترمدقةعاسفصننأىأرف،ةيرادجلانولاصلاةعاس
تسلجو،تداعنيحو،اهملاعماحتقابوهردابينأررقف،ركذيائيش
:اهللاق،هتلابق
؟هنكسأيذلاقدنفلااذهيفيعمىرجيذلاامنيردتأ-
..دعبكلذنعينثدحتمل-
كليورأمث..ناملألاعمكتاثحابمحاجنبخنبرشنلءيشلكلبق-
.ىرجام
.برشتواهرظنضفختيهواهيلإرظنيناكهنكل،ابرشوامهيسأكاعفر
نم،اهدقفيالأهيلعنأبهسفنعمركف،ىرخأءايشأبركفتاهنأسحأ
،وجلاريغينأبجي،هنعتلصفنايذلااهقيدصبركفتاهنأدكؤملا
:اهلأسف،ناوألاتاوفلبق،هملاعيفاهلخديلف
؟..قدصتداكتالةبيرغةصقعامسلةدعتسمتنأله-
نمبرهتنأاضيأديرتتناكاهنأكو،اهحاتجاءىجافمحرمبهيلإترظن
:تلاقف،ةصاخلااهنازحأواهراكفأ
..ةدعتسم-
فظومو،ةيقارعلاةأرملاعمقدنفلايفهعمىرجامهئاتلامدآاهلىور



بيرغلاقدنفلامعطمنعو،ةأرملابىرخأةرمهئاقلنعو،فرغلاةمدخ
وجلانعو،ةفرغلاطسوهريرسىلعاهآريتلاءادوسلاةطقلانعو،
ةصقىلإقرطتيملهنكل،روجهمقدنفهنأكوقدنفلادوسييذلاضماغلا
فيكف،اهيلعلوصحلاةصرفبرماغيامبركلذبهنأل،اياكسفوكياجافيإ

النأباهنيحركفاذل،هريرسيفىرخأةأرمامانتامنيباهديريوه
مث،ً◌اليلقفوخلابتسحأدقفيهامأ،اهلوحةملكةيأبسبني

:تلاقوتكحض
يلناتسل)قيربلا(مليفليصافتضعببينركذيكعمىرجامنإ..يردتأ-
،ديعبقدنفلسراحكلمعللبهذيبتاكنعاضيأيكحييذلاو،كربوك
..تاراكذتساو،سيباوكىريكانهو،كانهىلإهتجوزوهنباعمبهذيف
بتاكلةياورنعذوخأمريهشمليفهنإ..هتجوزلتقلواحيف،سمبباصيو
؟..هدهاشتملأ..غنيكنفيتسوهريهش
،نيترمهدهاشدقل،مليفلاركذتسا،هتركذامىلإةأجفهئاتلامدآهبتنا
كلتنميأهسبلتتالوهنكل..ً◌اقحةهباشتمثادحأةمث..معن..معن
مليفلابرثأتامبرهنأبهسفنعمركف.قدنفلااهبجضييتلاحاورألا

:لاقف،هبتنينأنودهيعوالىلإلغلغتثيحبهملاعو
ًاصوصخ.ً.ادجكيربوكيلناتسجرخملابحأايصخشو..مليفلاتدهاش..معن-
امنأو،ىرجامليختأينأبنيدقتعتلهنكل..ءاضفلااسيدوأهمليف
؟..بتاكتالايخوايزاتنفيهكلهتيور
..براقتمثادحألاءاضفنأتسسحأامنإو..ديكأتلابكلذدصقأال..ال-
..ًالعفيعمىرجاموهكلهتيورامنكل..كلذبّرقأ..حيحصاذه-
نماهمهفنكميالءايشأةيعقاولاةايحلايفانعمثدحت..كقدصأ-

..انتايحمكحتيتلانيناوقلاو،يلقعلاقطنملالالخ
امو؟..ثادحأنمهبتررماميفةبارغنيدجتالكنأينعياذه-
؟..امهوسيلهتيأر
دقتعأامنإو،ماهوألادوجوبدقتعأالانأ..المأامهوناكنأيردأال-
دسجتمهنكل،يناحور،بابض،يدامريغملاع..مهولابهبشأ..ٍزاومملاعدوجوب

..انعقاوطورشلعضخيالهنكليعقاولكشبكرحتيوً،ايروص
؟حاورأملاعنيدصقتله-
ٍزاومملاعهنكل..حاورأملاعهيمسننأنكميناكنإفرعأال-
..ناملاعلاناذهلخادتينأردانلانمو،اضيأهيفانسفنأدجنامبر..انملاعل
..لخادتلااذهلثمثدحكتلاحيفنكل



؟..مهملاعلخدننأنحناننكميلهو-
..امبر..فرعأال-
؟..افيإايةبيرغةناسنإتنأ..نيردتأ-
؟..فيك-
برقتلاً◌الواحم،ةرارحباهللاقف،ةمستبم،لؤاستوةشهدبهيلإترظن
:ىرخأةرمامهيسأكيفذيبنلاً◌اباص،اهنم
ةأرمااهنأًاروفكرديو،ةيهشىثنأهمامأىري،ةرملوألكارينم-
امنيمهفتله،ةعتملابةيوترم،ةايحلابةثبشتمةأرمااهنأو،ةيصخشتاذ
ةمهنةأرما،يوترتال،ةقبشةأرما،قاشعلانممكاهيدلةأرما؟هدصقأ
..ةرهشلاو،ءاوضألاملاعو،لاجرلاىلعةطلسلا،ةطلسلاىلإ
؟دعباذامو-

.نزحبةمستبمتلأس
..اذهيمالكبكتحرجدقنوكأالنأوجرأ-
كنإ..ينعنيرخآلارظنةهجونعتربعطبضلابكنأل..مدآايًادبأال-
مظعمددرانرجاشتامنيحف،هنعتلصفنايذلايقيدصتاملكضعبددرت
..نآلاينعهتلقام
..كتقيقحىلعكمهفيملهنأينعياذه-
؟..ينارتفيك،تنأ،نكل..يباصعأرمدواقحينملآاماذهو..حيحصاذه-
اهتيأكبخنبرشنللاقو،اهوحنهبلقألميريبكنانحو،ةدومباهيلإرظن
:تلاقو،بيرغعاعشبناقلتأتاهانيعو،ةدومبهيلإترظن.ةعئارلا
..كركشأ-

اهنأكوهلتلاقو،نوتيزلاونبجلانمائيشالوانتو،امهيسأكيفامابرش
:مالكلاىلعهثحت
..نيرخآلالثمنوكيالأوجرأ..دعبكيأرعمسأمل-
هرعاشمنعاهيفثدحتيسيتلاةيتاوملاهتصرفاهنأبهئاتلامدآسحأ
:لاقف،اههاجت
ةشحونيشيعت،كقامعأيف،كنأو،ةنيزحةأرماكنأىرأانأ.ً.ادبأ-

...ةلوجخكنكل،ةعتملابحتةأرماًالعفتنأامبر..ةعساش
نعفشكيهنأيفحضاوفوخبةلئاقتلأسو،بارغتسابهيلإترظن
:ةطاسبلاوحوضولااذهلكباهقامعأ
؟....ةلثممتحبصأاملةلوجختنكول..ةلوجخانأفيك..ةلوجخ-
ةيسنجلاكتابغرنعيربعتنأيفةلوجختنأ..كلذبليثمتللةقالعال-



نيشيعتنيقبتكنأف،لجرلاعمةقالعنيميقتامنيحىتح..ةحارصبةنيفدلا
نيروصتتكنأكو..ةصاخلاكتاروصتيفاهنيشيعت..كدحوهعمكتعتمتاظحل

..يحوبتنأنود..تمصبكسفنعمنيثدحتت..رخآًالجرورخآًاملاع
:ةرسفتسمهلتلاقف،اهيرعيهنأكوتسحأ،هثيدحنمً◌اليلقتكبترا
نمبورهلاب،لثمأو،اهنمبرهأو،ةيقيقحلايتابغريفخأينأدصقتله-

يقيدصينعهلاقامقدصتلهدصقأ..ىرخأتابغربيعتمتديسجتلالخ
؟..ةيقاحسينأبقباسلا

:لاقو،هتاملكايقتنمتاظحللركف،ةرشابمبيجينأدويملف،تمص
مكحاذل..ةيجيلخلاةيبرعلاكتقيدصبكتقالعةعيبطمهفيملوهامبر-
لوحلاجرلاماكحأةداعيهامك،قبسممكحبو،ةعرسوةلوهسبكيلع
..كلذدصقأالينكل..مهلبقنمةموهفملاريغءاسنلاضعبتافرصت
؟..نذإدصقتاذام-
ريغةغللابو..ملألابكيدلةعتملاجزتمت،كقامعأيفكنأدصقأ-
يذلالجرللاهلوقنيبنجتتكنكل،اهبحوبلانيدوتيتلا..ةموهفملا
..طقفتنأاهنيفرعتةلوهجمبابسأل..كرشاعي
:ةنيزحةربنبهتلأسمث،ً◌اليوطهيلإترظن
ً؟الثميلثملايسنجلايعوزنلحملتله-
تنأف،ةقيقحكقامعأيفهبنيرعشتاّمعائيشلوقأنأعيطتسأال-
..المأةيقاحستنكنإنيفرعتكدحو
:امةمهتاهسفننععفدتاهنأكوهلتلاقف
ّكفرعأنأدوأامك..ايلاحكعمانأاذل..لاجرلابةبغريدلانأنكل-
؟..اهيلعكفرعأنأدوأاذاملف،كلذكتنكولف،يوارحصءاوحيتقيدصب
يموقتنأنيديرتف..اهوحنةميمحلاكرعاشمنمنيبرهتكنألامبر-
!..كلذكتسلكنأكسفنليتبثتلاننيبفراعتلاةمهمب
ينأبرعشأينكل؟..لماكحوضوبكمهفأاليننأنممغرلابيردتأ-
.ً.اضيأدعبكمهفأملامبرو..كمهفأ
يفىقبتامامهلبصتلاهسفنبةرملاهذهترداباهنأىلإوههبتنا
ً◌اءزجحمل،قاسىلعً◌اقاسةعضاوتسلجامنيحو،ذيبننمةنينقلا
يأنودبو.ً◌اعيرسهدسجيفقفدتيمدلابسحأف،اهذخفنمً◌اريبك
ةماستبااههجوىلعونانحبلوقتيهوهيلإاهعارذتدمةطاسببو،ديقعت
:ةقرشم
..ثدحتننيحينمًابيرقنوكتنأبحأ..يبرقلاعت-



.اهيلعسلجتيتلاافوصلاىلعاهبنجىلإهناكمنملقتناو،اهفكذخأ
ةلبقاهيلععبطوهيتفشىلإاهفكذخأ،ةأجفو.اتمص.هنمةبيرقاهسحأ

عجشتف،هفكىلعيهتطغض.ةظحللاكلتيفاهشاعترإبسحأ.ةراح
:لالدلانمءيشب،هلتلاقف،اهديريهنأبتسحأف،رثكأاهنمبرتقاو
..مدآايكوجرأال-
هسأربلامف،ةبغرمدعنعسيلوً◌الالدعنامتاهنأاهتوصةربننممهف
ً◌البقماهينذأتحتةرارحباخفان،كانهنمهيتفشررميذخأو،اهقنعىلإ

ةلاحيفيهولوقتو،هفكىلعةوقبطغضتاهبسحأف،اهنذأةمحش
:جيهت
..فقوت..مدآايكوجرأ-

ةلبقً◌اعباطهيلإاههجولامأف،رثكأهجيهةبغرلاوةوهشلابرسكتملااهتوص
يهو،هنمبرهتاهنأكوتماقاهنكل،هعمناوثلتمجسنا.اهيتفشىلع
:لوقت
..اذكهينرثتال..كوجرأ..مدآايال-
سحأ،نولاصلايفهدحووهيقب.اهمونةفرغلهجتتيهوكلذتلاق
ررقف،ءىطاخلكشباهمهفامبرهنأو،اهعمهدودحزواجتامبرهنأ
ً◌اهجتمماقف،هفرصتنعرذتعينأدارأكلذلبقهنكل،حانجلاةرداغم
،اهنمبرتقاف،ريرسلاىلعةيقلتسماهدجولخدامنيحو،مونلاةفرغل
يذلا،اهقنعنماهلبقيذخأواهبرقددمت،اهنمرذتعينأنمً◌الدبهنكل

،ةمزاحلاةعنامملاتسيلاهنكل،ً◌اليلقتعنامت.اهتراثإةقطنمهنأفرع
ذخأف،هرمأمزح،ً◌اريخأو.اهدسجبعادتهديو،اههجولبقيذخأف
امهنيبراصواهيقاسعفد،ةئجافمةكرحبو،اهيدهنىلإً◌الزاناههجولبقي
هديتناككلذلالخو،ةشهلاةعنامملاوةلوجخلاةقفاوملانيبيهتناك،
.اهيفهعفدةقئافةلوهسبو،هلاطنبمازحكفت
،اهترهشو،ينفلااهمساعمبسانتتالةلوهس،ً◌ادجةلهستناك
ةذللاجزتمت،ةقيقرو،ةقبش،ةعيطتناك.اهماقمو،ةيوقلااهتيصخشو
نمتاظحلدعبو،ةوقباهيفهسفنعفديوهناك.ملألاوةاناعملاباهيدل
لكشباهكينينأب،ً◌ادجةحيرصتاملكبهنذأيفسمهتاهعمسجيهتلا

نإدبألاىلإهلنوكتسو،ً◌ادجهبحتاهنأو،ً◌ادجهجاتحتاهنأو..ديج
يف،مقتلتاهسحأو..اهعمهلمعديجينأنآلاهيلعنكل..كلذبحأ

ريرسلابناجىلإدوصقمريغلكشبَ◌تفتلا..هنذأةمحش،اهتوهشىمح
،نامغريبافيإتسيلاهنأنقيتفاهيلعهسفنىأر،ةريبكةآرمدجوف،



نأديريهنأكو،اهيفهسفنعفديوهوهسفنىأرف،هعضوىلإرظن
يتلاةيناويحلاهتلاحو،هفنعنمكبترا..اهمحرىلإهدسجلماكبلخدي

تاخرصخرصتيهتناك.قفادلاهءاماهيفلزنأً◌اريخأو..اهيفوه
سحأ.لماكلاباهمتكتنأعطتستملاهنكل،تعاطتسااماهنامتكلواحت
،اهنعهسفنبحسامنيحو..وهيهتنينألبقتارمتلصواهنأ
توصبهلتلاقو،اهيفكباههجوتطغو،ريرسلاىلعاهدسجبترادتسا
:ةعتملانمحضاوبعتو،ريمضبينأتوباتعةربنهيف
..يدحونوكأنأديرأ..بهذإ..كوجرأبهذإ؟..كلذتلعفاذامل-
،مامحلاةفرغلخدجرخينألبقو،ءطبببحسنا.اهلعفةدربءىجوف
.حانجلارداغو.اهئاماياقبنمهلاطنببقلعامحسمو،هوضعلسغ
***
افيإاهسفنتليختدقف،لصفلاةءارقدنعاهجيهتبدهازلاءاوحتسحأ
فوخبترعشةأجف.دهفلاليباقذاتسألاالإسيلهئاتلامدآنأو،جنسيل
مدآاهبيبحتيسناهارُ◌تأ،كلتةظقيلامالحأنمريمضلابينأتبجوزمم
دهازلاءاوحبذعتتناكاذكه؟اهمالحأيفهنوختتراصثيحب،مورحملا
.ةءارقلالصاوتلةيناثتداع،اهراكفأنمبرهتيكلو.اهسفن
ةـــصـقاـنلاةـينوفـميــسلا
هئاتلامدآرداغامنيحً◌اعبرالإةعباسلاىلإريشتوهبلاةعاستناك
،ةنيدملاىلعبهتةيجلثةفصاعنأىلإهبتنا.عراشلايفراصوقدنفلا
لكىطغو،تايانبلاحطسأىلعوعراشلايفجلثلامكارتفيكىأرامك

.ءيش
طغضنمقلطنييذلاتوصلاهبجعي.جلثلاىلعهتاوطختوصلهبتنا
ةئيطبهتكرحتناكو.جلثلايفناصوغتهامادقتناك.جلثلاىلعهمدق

ةريغص،جلثللتاحساكىأر،ىرخألاةهجلايف.جلثلامكارتمكحبً◌ادج
ةهجىلعاماوكأهعمجتو،ماعلاقيرطلانعجلثلاةحارإبموقت،مجحلا

.فيصرلانم
له.جنسيلافيإعمهلىرجامبركفيناكقدنفلاىلإقيرطلالاوط
؟..ديرتالامىلإاهرجو،اهاوغأوأ،اهبصتغاهنأبكلذريسفتنكمي
نمنقيتينأنكميفيك؟..هبلصتتسله؟..دبألاىلإاهعيضله
دوتملولمواقتنأاهناكمإبناك،لماكلابضرتعتملاهنإ؟..اهفقوم
؟..ةفرغلارداغيو،بهذينأهنمتبلطاذامل؟..كلذ
نعاهسدقهسفندجوامنيحهسفنعملابلالوغشمهئاتلامدآناك



ركذت.ةيناثلاةرملل،راطقلاةطحممامأهسفندجوذإ،رصتخملاقيرطلا
ً◌الحملخدف،اضيأهلو،اياكسفوكياجافيإلماعطلاذخأينأهيلعنأب
ضعبو،نبجلاو،اطاطبلاقئاقرو،ريصعلاينانقضعبىرتشاثيحاريبك
يكرتلاتايوشملالحمىلعَ◌ّ◌رمامك،هكاوفلانمً◌ائيشو،ةتالوكشلا
.امرواشلانمةريغصتافلعبرأهعمذخأف

نألبقو،هتفرغىلإدعص.ةنماثلابراقتةعاسلاتناكهقدنفلصونيح
.روديامىلعتصنتيذخأ،ةفرغلانميتأتً◌اتاوصأعمسبابلاحتفي
.نويزفلتلاىلإرظنتوريرسلايفةددمتماياكسفوكياجافيإىأربابلاحتف

هتعزنهجورخدعباهنأذإ،اهلاطنبتسبلو،ةرشابمتضهنهتأرنيح
ملهنكلاهيلإرظنلانعلغاشتينأوهلواح.ريرسلاىلإتلخدو
يتلاءايشألاعضو.عيرسلكشباهيلإرظنلابهسفنعنمينأعطتسي
هنمتذخأفهدعاستيهتذخأ،نويزفلتلابرقةلواطلاىلعاهارتشسا
ناكمكانهسيلو،ةقيضةفرغلا.اضيأةلواطلاىلعهتعضوواهضعب
لازامف،ً◌اليلقاكبترمريرسلاىلعسلج.ريرسلاوأيسركلاريغسولجلل
.هحورىلعضبقيجنسيلافيإلعفدر
يسفنلاقيضلاو،هينيعيفنيفدلانزحلاىلإاياكسفوكياجافيإتهبتنا
وهامبرف،هتفرغيفاهدوجونمقياضتمهنأتنظف،هتكرحديقييذلا

اهنأبهنئمطتلهيلإترظن.هريرسيفءاخرتسإلاوةحارلاديريوبعتم
:هلتلاقفرداغتس
محتسأنأيلحامسلابكتبيطىلعًادجكركشايننإ..ينرذعتنأوجرأ-

.ليلقدعبرداغاسقلقتال..كتفرغيف
،اهيفيهيتلاةيسفنلاةلاحللتهبتنااهنأبسحأو،ً◌ائجافتماهيلإرظن
:رذتعيهنأكواكبترماهللاقف
يذخ.ً.اتاتبكبةقالعرمأللسيلنكلو،ًاليلققياضتمانأ..اوفع-
لامالو..ةنيدملايفرمهنيجلثلاوءاسملااذهيفنيبهذتنيأىلإ..كتحار
..انلًاماعطيعمتلمحانأ..مث..فسآانأ؟..كيدل
هيلإيهترظن.امرواشلاتافلهنمجرخأوسايكألادحأىلإهديدمو
:تلاقو،ةيقيقحةدومونانحب
؟كركشأفيكًاقحفرعأالانأ-
..يكسفوكياجةديفحاي..يسفنيلعهتلمأامالإلمعأمل..ينيركشتال-
:تلاقوةمستبمهيلإترظن
هذهودبينكل..ةيكيسالكلاىقيسوملانوقوذتتالنييقرشلامتنأمكتننظ-



..اهيفريبخكًاديجاهفرعتتظحالامكتنأف..ةحيحصريغةرظن
ىقيسوملاسّردنو..ةينوفميسةينطوقرفانيدل..اهلًاقوذتمالإُتسلانأ-

..اضيأدهاعملايف
:هنمعقوتريغىلع،هتلأسةأجف
؟..يكسفوكياجرتويبىلإرظنتفيك-
؟نيدصقتاذام-
؟..هتايحليصافتفرعتلهينعأ-
..ةريهشلاةيقيسوملاهتافلؤمو،هتايحةريسنع،ةماعءايشأهنعفرعأ-
ةسماخلاةصاخهتاينوفميسو،تيلوجوويمور،قدنبلاةراسكو،عجبلاةريحب
.ىرخألاةيقيسوملاعطقلاضعبوارتسكروألللوألاتريسنوكلاو،ةسداسلاو
هتقالعنع،ةصاخلاهتايحنعائيشفرعتلهنكل.ً.ادجميظع-
؟..كيمنوفادجيدانةديسلاب
:لاقمث،ائيشركذتسيهنأكوةظحلتمص،ةرشابماهبجيكل
هلتصصخوهتبحأيتلاةديسلاهذهتسيلأ..هنعامليفتدهاشدقل-
.ً.ابتار
..هتبيبحنكتملاهنكل..معن..معن-
؟..تناكاذامو-
..هتقيدص-
؟..هتقيدص-
كلذنممغرلابو،وكسوميفناشيعياناكامهنأيردتأ..هتقيدص..معن-
ً،اماعرشعةعبرأتمادةرتفلالخلئاسرعبرأويتئاموًافلأالدابتدقف
اهنأيردتأ؟فطاخلكشبو،ةدحاوةرمىوساهلالخايقتليملامنيب
نمًايأاهيدهيالأو،ماعلفحميأيفاهمساركذيالأهيلعتطرتشإ
ناكيذلادهعملانمةلاقتسإلاةلأسمهيلعتضرعاهنأو؟ةيقيسوملاهتافلؤم
ًابترمهتحنماهنأو،نامزلانمدوقعدعبهيفانأُتسرديذلاو،هيفسّردي

نعنالعإلامدعو،اهنمبرقتلامدعطرشبنكلً،انمآًانكسموً،اديجًايرهش
!هتجوزلهقالطدعبهيلإةباتكلانعتفقوتاهنإلبً؟ادبأامهتقالع
:مامتهإبً◌الئاقاهيلإرظن
ريبكلاددعلااذهو..ايقتليملاذاملنكل..ّيلعةديدجتامولعمهذه-
؟تلقمك..لئاسرلانم
.ً.اماعرشعةعبرألالخلئاسرعبرأوناتئاموفلأ-
عبسينعياذهو،ةنسلايفةلاسرنينامثوتسدودحيفينعياذه-



نأنود.ً.ايعوبسأنيتلاسردودحيفيأ،دحاولارهشلايفابيرقتلئاسر
اهتاذدحبهذه..اهسفنةنيدملايفناشيعيامهو،رخآلاامهدحأىري
..ةيسنامورلابحلاصصقلمجأنمةدحاو
نمءيشهيفبحلا..ةقيمعةقادصتناكلب.ً.ايدايتعإًابحنكتمل-
الزتعادقل.ً.ادجنيساسحاناكدقل..بحوءاطعةقادصلاامنيبكلمتلا
..مهيفةبيخلانمًافوخامنإ،مهنمًافوخسيل،سانلا
..ةيسنجلاهتايحيفايعيبطنكيملهنأفرعأانأ-
تلاقو،اههجوىلعةبيخلاتمستراو،ً◌اليلقاياكسفوكياجافيإتكبترا
:نيزحتوصب
..كلذكناكدقل..معن-
؟..كلذكسيلأ..تلقامك.ً.اجوزتمناكهنكل-
لحيفتبراضتتاريسفتلا..زاغلألابائيلمناكاذههجاوزنكل..معن-
ةيطغتكلذءارونمىعسهنأبرمألارسفنمكانهف،جاوزلااذهزغل
هقيدصنأالإ،ذاشلايسنجلاهكولسنعرشتنتتأدبيتلاتاعئاشلا
ةقدلايفةياغليصافت،هنعباتكيف،انلكرت)خورال(راقيسوملاميمحلا

دهعميفةبلاطتناكيتلاةليمجلاةاتفلاهذهنأبدكؤت،ةيمهألاو
،اهيمارمكردينكيملهنأالإ،هنمتبرقتو،يكسفوكياجتقشع،ىقيسوملا
نكيملو،هلاهبحباهيفحوبتيتلاةيفطاعلالئاسرلاهلبتكتتذخأمث

،اهجوزتيملاذإراحتنإلاباهيفتددهةلاسرهلتبتكاريخأو،اهبيجيوه
تناكتاعئاشلانأامبو.راحتنإلاىلعالعفتمدقأاهلبجتسيملامنيحو
هذهجوزتنأالإهنمناكامف،ذاشلاهكولسنعالعفترشتنادق
.هتعمسوهعضولةيطغتو،اهيلعهنمةقفشةبلاطلا
..اهآ-
ةيخيراتةعفارميفاهنأكويكسفوكياجنعثدحتتاياكسفوكياجافيإتناك
هنأبرعشيأدبهنألاهثيدحبً◌اعتمتسمهئاتلامدآناكامنيب،هنععافدلل

نمةفاثكلاهذهرسمهفيأدبنآلاو،قيقدلكشبيكسفوكياجمهفيمل
افيإىلإرظن..هاقيسوميف،ةينارهطلاو،ةقرلاو،ةيوادوسلاونزحلا

نممالكلامهلتستاهنأكويهترمتساامنيب،ةديدشباجعإباياكسفوكياج
:ةسامحبتلاقف،لوهجمردصم
،اتومص،ائداهً،ادجالوجخناكهنأبدكؤتهنعتاركذملاوتايركذلالك-
ةقئاللافقاوملاذاختإيفًاعاجشو،ًاليصأً،ابيطناكامكً،اكبترمولب
الإً،اقحهقشعتتناكةاتفلاهذهنأودبيو.ةجرحلاتاظحللايفناسنإلاب



ًاعماشاعدقف،امهيلكىلعةيقيقحةثراكناكجاوزلامث،بحلااذهنأ
هعضوتاسبالمتناكامهمو.ةيجوزةقالعةيأنودنكل،دحاوٍتيبيف
ةتيصخشنعفشكتجاوزلااذهةصقليصافتنأالإةيتاذلاهتريسو
فشكدقو.نيرخآلاداعسإلجأنمتاذلابةيحضتللهدادعتسإو،ةبيطلا

،)كيمنوفادجيدان(ىلإاهثعبةلاسريفجاوزلااذهليصافتضعبنع
رمألااذهنأنممغرلاىلع،رخآاعارصاهسفنعمشيعتتناكيتلا
!..رثكأاهنميكسفوكياجبّرق
:لأسف،ةريثملايكسفوكياجةايحليصافتعمامجسنمهئاتلامدآدجو
؟..فيك-
ةيقيسومتافلؤميكسفوكياجبتكدهعملايفهسيردتتاونسلالخ-
عمادعاصت،فعاضتدقتاونسلاهذهلالخهّبترمنأمغربو.ادجةمهم
ريذبتو،ةيلئاعلاةايحلاتابلطتمنأالإ،هترهشومنوهتمدختاونسدادتما
ىلارطضاف،ةيدامةقئاضيفهتعضو،رهاظملابةعلومتناكيتلاهتجوز
ةكيرش،كيمنوفادجيدانبهللاصتإلوأناك.ةيصوصخلاسوردلاءاطعإ

لوألانوناك-ربمسيد18يفاهنمةلاسرملتسأامنيح،ةيعادبإلاهتايح
يذلايكسفوكياجذيمالتدحأوهلاصتالااذهققحيذلا.1876ماعلا
يتفلاملعملااذهناكو.كيمنوفةديسلاءانبأدحألسوردلايطعيناك
هفورظو،هتدحوو،يكسفوكياجهذاتسأةلزعنعكيمنوفةديسللىوري
ىلإ،هاقيسومقشعتتناكيتلاةديسلاهذهتبهف،ةبعصلاةيداملا

دحألةيقيسومةعطقةباتكهتفلك،اهسفنجرحتوهجرحتاليكلو،هتدعاسم
.اهبملحينكيملةيزجمةأفاكمهلتصصخو،اهيلعبردتييكاهئانبا

.لئاسرلاقيرطنعمتيناكلاصتالااذهلكًاعبط
:ةحضاومامتهإتامالعههجوىلعواهلأس
؟اهنعةريسلابتكتكستاذاملو،ةديسلاهذهيهنمنكلو-
،هذهادجيدانو..امهتقالعنعبتكلانمريثكلاكانه..سكعلاىلع-
،ةيديدحككسسدنهملةلمرأتناك،ةيسورلاب)لمألا(ينعياهمسايتلاو
،كانهديدحلاككسطوطخدمف،اهيفلمعللايسورىلإءاج،لصألايناملأ
،اتنبوانبارشعدحأافلخمتامهنكل،ةلئاطتاورثكلذلالخنمىنجو
نوفادجيدان(تناك.هدعبنمتاورثلاوكالمألاهذهةرادإهتجوزتلوتف
تأدبامنيحو.اهجوزتامامنيحرمعلانمنيعبرألاوةسماخلايف)كيم
تلزتعاةأرما.ىقيسوملايفةمئاهًاحورتناك،يكسفوكياجعماهتالسارم
،مهكالمأةرادإواهئانبأةيبرتىلعاهمامتهإةزكرم،يطارقتسرإلاعمتجملا



.ىقيسوملايفاهصالختدجواهنكل
؟اذاملو..امهتقالعتهتنافيكنكل-
بيرغلالجرلااذهمامتهإليفخحرفبسحتاياكسفوكياجافيإتناك
اذل،يكسفوكياجشتيليارتويب،ديعبلااهدجويحورلااهبارعةصقب
:يكسفوكياجنعةيخيراتلاوةينفلااهتعفارمدرسيفترمتسا
هيلعتضرع،اعبطلئاسرلاقيرطنع،امهنيبةـقالعلاتقثوتنأدعب-
،يقيسوملافيلأتلاوعادبإللغرفتينأو،يقيسوملادهعملايفهتفيظوكرتينأ
،ةحارلاهلنمؤينكسمو،رهشلكايصخشهلهفرصتليزجبترملباقم
امهتقالعنعنلعيالنأو،اهنميصخشلابرقتلاىلاىعسيالأطرشبنكل
لكشبيقيسوملمعيأاهليدهيالأهنمتبلطولبً،ادبأاهليصافتو
نمةيناثلاةكرحلاىدهأدقف،كلذنمهنكميملاهلهءافونكل،ينلع
برغأنم.كلذباهدصقيناكو،)ةزيزعةقيدصىلا(ةعبارلاةينوفميسلا
مليتلا،ةباشلاهتجوزوهقلطنأدعبتمصفنإامهنيبةقالعلانأرومألا
،يدسجلاويحورلااهأمظيورتتقلطناف،بولسألااذهبهعمةايحلاقطت
دقو،هتايحيفاهلهاجتلهنماماقتنإامبر،هنعًاديعبةصاخلااهتايحشيعتو
ثالثلبقكلذناكدقو.نيناجملاىفشتسمىلإقيرطلااذهاهبىهتنا

يكسفوكياجنيبةعيطقلارارسأنكل..!.يكسفوكياجتومنمتاونس
ةئجافملاةعيطقلاهذهرارسأتلظدقو،ةضماغتلظكيمنوفادجيدانو
مهظعب.نامزلانمدوقعليكسفوكياجةايحبنيمتهملانمثحبعضوم
اماذهو،ةصروبلايفاهتاورثواهكالمألكيمنوفةديسلاةراسخلاهيزعي
تاعئاشلاراشتنإىلإرمألارسفمهضعبو،هيلإةريخألااهلئاسريفهيلإتحمل
ىلعظافحللاهعفدامم،يسنجلاهذوذشو،ةصاخلايكسفوكياجةايحنع
اهنألً،ادبأقيقدريغرمألااذهنكل،اوربكدقاهءانبأنأواميسال،اهتعمس
فرعتو،هنعةريبكوةريغصلكفرعتاهنأب،هيلإاهلئاسرىلوأيفهلتبتك
تاونسلالخ..يبأ.كلذىلإامو،هنعهنولقانتيامو،هبسانلاهمذياملك
نأبدكؤتيتلاقئاثولاضعبىلعرثعيقيسوملافيشرألاةبتكميفهلمع
مادعإىلعاوقفتأ،اهئانبأضعبو،اهلريتركسةباثمبناكيذلا،اهتنباجوز
اومهاسولب،تادعاسملافاقيإو،قحاملكشباهيلعءاضقلاوةقالعلاهذه
لئاسرلاقيزمت،سكعلابو،اهيلإوهاهلسرييتلالئاسرلالاصيإمدعيف

دقتفنامنيباهيلإوهاهبتكيتلالئاسرلاضعبانيدلو،هلاهتبتكيتلا
وهلظدقو.لصتملولئاسرلاهذهلباوجكيهاهتبتكيتلالئاسرلل
هعاطقنإنمةبيخلابيهتسحأامك،ةئجافملاةعيطقلاهذهنمابيئك



امنيحو،طقفايدامهدعاستتناكاهنأل،اهلساريناكهنأاهنمانظ،اهنع
!!..اهلةباتكلانععطقناةدعاسملاتعطقنا
؟امهنيبةعيطقلاهذهدعباشاعفيكو-
تومنمابيرقترهشأةثالثدعبتتامكيمنوفادجيداننأبيرغلا-

13يفيهتتامامنيب،1893ربمفون6يفوهتامدقف،يكسفوكياج
ةينوفميسافلخم،امهنيبلئاسرلاعاطقنإنمتاونسثالثدعب،1894رياني
.ةسداسلاةينوفميسلايهةصقان
خيراتلانأبيلدكؤت،كيمنوفادجيدانويكسفوكياجةصق..نيفرعتأ-

ذوذشىوسدكؤياللب،ركذيالوهف،تاراذقلابءيلمو،راّدغوملاظ
صصقبرغأنميهيتلاةقالعلاهذهليصافتيفخيامنيب،يكسفوكياج
روصعلالكلو،لاجرلاوءاسنلالكل،بحلايفميظعسرداهنإ،بحلا

.نامزألاو
تافلجرخأدقهنأنممغرلاب،دعبالكأيملامهنأبهئاتلامدآهبتنا
:ً◌ارذتعملاقو،اضيأرئاصعلاينانقجرخأفهديدممث،امرواشلا
ناكامنيب،يكسفوكياجنعقيشلاثيدحلااذهبتلغش.ً.ادجفسآانأ-
.اضيأةعئاجكشالبكنإليلكأتنأضرتفي
:ةلئاقتمستبا
؟تجرخامنيحتلكألهتنأو..معنةعئاج-
..ائيشلكآمل..ال-
؟..اضياعئاجتنأفً،اذإ-
وهامنيبو،هعماهلمحيتلاهكاوفلارئاصعنمابرشو،لكألانمايهتنا
نر،نبجلاواطاطبلاقئاقروتارسكملاضعبهيفيذلارخآلاسيكلاحتفي

ةعامسلاعفر.امهتلزعمحتقانمكانهنأكو،امهالكزف.نوفيلتلاسرج
:ً◌اطيشنوً◌احرمجنسيلافيإتوصءاجف،
؟تنأفيك..مدآالهأ-
..سأبال..انأ-
:نينحتوصبهتعطاقف
نكأمليننأحيحص..كعماهبتلماعتيتلاةقيرطللًادجةفسآانأ-
مليننأينعيالاذه،ةعرسلاهذهباننيبلصحييذلالصحينأعقوتأ
..اذكهيلعفدرءاجكلذل..ينتعزفأهثودحةعرسنكل،كلذبةبغارنكأ
..ينمردبامعرذتعأاذل
يك،بابلاتقلغأو،مامحلاةفرغىلإتلخدواياكسفوكياجافيإتضهن



هايالخيورتحرفلانمتاقفدتناك.هدحوثدحتينأةصرفهحنمت
:اهللاقف،هلخاديفةوشنلاثعبتو
الورفاسأفوسينأبقدصأملانأف،اضيأراذتعإلاّيلعامبر..يرذتعتال-
..انأ..انأف..يسفنكسمأنأعطتسأمليننأامك،ةيناثكارأ
يردأال..ءاشعلالفحيفنآلاانأ.ً.اقحًاليمجائيشناك..لمكتال-
؟..ةرشعةيداحلادعبّيلإيتأتنأدوتأ..ةرشعةيداحلاامبر..يهتنأىتم
.ً.اعبط-
ىلإ..نيتعاسدعبكرظتنأس..ةعساتلايهنالا..يحانجيفكرظتنأسًاذإ-
..ءاقللا
..ءاقللاىلإ.ً.انسح-
..مامحلانماياكسفوكياجافيإتجرخىتحفتاهلاةعامسعضونأام
:هلتلاقو
..كتولخكيلعتمحتقأينألرذتعاانأ-
..كدحوانهةليللاتيبملاكنكمي..ةبسانملاب..كيلعال-
؟تنأو..يدحو-
عمطابحإلاوةبيخلااهيفتجزتماةبيرغتامالعاههجوىلعتمسترا
:ً◌احضوماهللاقف،حرفلا
جراخمانأنألمتحملانمو..فصنوةعاسلالخجرخأسامبر-
..كتحاريذخأتنأكنكميف..قدنفلا
؟..اضيأعجرتنأةيناكمأكانهينعياذه..لمتحملانم-
:لاقف،دصقتاذامفرعينأديريهنأكوً◌اصحفتماهيلإرظن
..كتحارتنأيذخلاوحألالكيفنكل..طبضلابفرعأال-
كتفرغرداغأسديكأتلابًادغ..كركشأفيكفرعأالانأ-
..رفاسأسدغدعبو..اضيأًادغقابانأ-
..نوكتامنيأريخلككلىنمتأ-
نكامألايففزعلانمنيشيعتفيك..كسفننعينيثدح..نآلاو-
ةياهنلايفنيذولتكنكل،كسفننمنيبرهتكنإ..ةايحلاهذهاذامل..ةماعلا
..كسفنىلإ
..ةزيرغلاداهطضانعيتصققدصتملكنأودبي-
..نكلو..ىلب-
***
رضخألانوللابةئيضمجهوتتيهوفتاهلاةشاشدهازلاءاوحتأر،ةأجف



ً◌ارزتطغضوفتاهلاتذخأ.ةيفتاهةلاسرلوصوةراشإتوصتعمسو،
نيدقتعتله:تأرقثيح،اهحمالملشبعراهباصأف:ةلاسرلاضرعل
ةلفاسايديدجلاكقيشعنوفيلتلتنصتنوبقارننحن؟ينمنيبرهتسكنأ
فيكنيفرعتو،نمثلانيعفدتسو.ديرولالبحنمكيلإبرقأنحن.
.مقتنن
،اهدسجللبيذخأٍ◌درابٍ◌قرعبو،دربلابةأجفدهازلاءاوحتسحأ
فاختاهنأكو،فاحللاباهسفنتطغوريرسلاىلعتددمت.لماكمالستسإبو
.ً◌الاحاهيلعاولخدينأ

ءالؤهبركفتتناك.قئاقدةدعلةئبتخمفاحللاتحتدهازلاءاوحتلظ
ثدحتيذلاريسألامدآبساحملاهسفنوهأ،ةلاسرلااهيلإاولسرأنيذلا

ةطلسلاهذهمهلنيأنمو؟..هريغمهمأ،دهفلاليباقذاتسألاهنع
مهنأدكؤملانم؟اهنمنوديرياذامو؟دهفلاليباقفتاوهىلعاوتصنتينأب

نمو..ةصاخةقالعيفامهنأمهنظلدهفلاليباقذاتسألانمنومقتنيس
ذاتسألااودراطمهنأثيحب،رمألااذهءارووهلتاقلابساحملانأدكؤملا
ءاوحفلتراكفألاتناك؟لعفتنأنذإاهيلعاذامف،دهفلاليباق
مهنأوةلاسرلارمأبهربخأنأبجي.ال.ال.ءادوسةماوديفدهازلا
كبيبحتدقفدقل،ءاوحايائيشيلعفتنأبجي؟..هفتاهلنوتصنتي
ينوكتملاذإ،اضيأدهفلاليباقذاتسألانيدقفتسكنكل،مورحملامدآ
.اهيدانياهقامعأيفيلخادتوصةمثناكاذكه..ةيوق

،فتاهلازاهجتذخأو،اهنعفاحللاتعفدنأدعبدهازلاءاوحتسلج
ةلاسرهلتلسرأكلذدعب،دهفلاليباقىلإةلاسرنماهلصوامتلسرأو
،بقارمتنأ،مهنمنآلاينتلصودقةلاسركيلإتلسرأ:اهيفتبتك
.هيلإاهتلسرأو.ءاوح.ً◌ارذحنك،بقارمكفتاهو
.كتلاسرتملتسا:اهللوقتهنمةلاسراهتلصوةليلققئاقدرورمدعب

ينوك.يفاختال.ةطلسلايفنيذفنتملانممهنأودبي،يهيبنتلاركش
.كعمنحن.ةعاجش
نأكوسحتتناك.ةفئاختلازاماهنكل،قلقببوشمحرفبتسحأ
،عئاشلالثملالوقيامكً◌اناذآسيلو،اهبقارت،اهيلإرظنتً◌انويعناردجلل
يفنآلانوفقيمهامبرلب،نكستنيأنوفرعيمهامبرو،ةبقارماهنإ
عمثدحتتدهازلاءاوحتلظ.اهيلعضاضقنإلاةظحلنيرظتنمقاقزلا
.بعتلابسحتيهوشارفلاتلخدف.رجفلااهكردأنأىلإ،اهسفن



7
يخركلاءاوح
يفةبوعرمترظن.ةقطنملاتزهتاراجفنإيودىلعدهازلاءاوحتزف
زفتنأتدوعتدقل.مونلايفناطغينالازياماهينباتأرفةفرغلاءاجرأ
اهنأسحتتناك.تاراجفنإلاتاوصأىلع،تاونسذنمو،ً◌ابيرقتً◌ايموي
،اهريرسنمضهنتنأعطتستملكلذل،لوطأةرتفلمانتنأىلإجاتحت
يفتطغىتحاهينفجتضمغانأامً◌العفو،مونلايفترمتساامنإو
مدآاهنباديىلعو،بابلاىلعتاقرطىلعالإهنمحصتمل،قيمعمون
:الئاقاهظقويوهوكالملا
..قرُطيبابلا..يظقيتساامام..قرُطيبابلا..امام-

،اهعارذزهيوهواهنمبيرقكالملامدآاهنباتدجواهنيعتحتفامنيح
ىلإرظنيوةينيعاحتافليباهاهنباتأرف،دهملاةهجىلإةروعذمتفتلا

ةعطقتمتاقرطتعمس.اهبلقتسمةفجربتسحأ.ءودهبةفرغلافقس
ليباقذاتسألااهثدحيتلاةيفحصلارظتنتاهنأتركذت،يجراخلابابلاىلع
،ةيفتاهةلاسرتوصتعمسضهنتنألبق.ةحرابلاةليلاهنعدهفلا
ناىلإتهبتنا،ةريغصلاةلواطلاىلعبرقناكيذلافتاهلاتذخأف
يخركلاءاوحتخألا.ريخلاحابص:صنتودهفلاليباقذاتسألانمةلاسرلا

.اهليحتفا.يفاختال.بابلاقرطتنميهاهنإ.بابلادنع
حتفتلتجرخو.فيفخلاشباهسأرتبتر،مامحلاتلخد.ةعرسمتضهن
ةيوهلفتاهلاةلاسرلالخنماهتفرعمنممغرلاباهنكل،قراطللبابلا
:حتفتنألبقتلأساهنأالإ،قراطلا
؟كانهنم-
:ئداهو،قيقريئاسنتوصءاجف
يبيبشلامدآذاتسألافرطنم..يخركلاءاوحانأهذه-
نعلأستملو،طقيخركلاءاوحةيفاحصلالكشبدهازلاءاوحركفتمل
اهلةبسنلابتناكاذل،دهفلاليباقذاتسألاعماهثيدحلالخاهتافصاوم
نمنيثالثلاةياهنيفةجضانةأرمااهمامأتدجوامنيح،ةلئاهةئجافم
،يدرولاىلإليمتءاضيبةرشبتاذ،ةرقشللليمعمرعشلاةينب،رمعلا

ةحيرص،نينيعلاةعساو،هجولاةرفاس،ً◌اليلقدهانردص،ماوقلاةليمج
ىلإليمأيهف،ً◌ادبأةيقارعاهنأباهتقانأواهحمالميشتال،تارظنلا
يدترتتناك.ً◌اردانائيشدادغبيفنهتيؤرتراصيتاللا،تايبنجألاءاسنلا
ىلعفلتو،نوللاةينبةيدلجةلصمقعمءادوسةزولبودوسأً◌انولطنب



.رفصأً◌الاشاهقنع
ءاوحهجوىلإرظنتيهوتلاقو،ةقادصوةدومبيخركلاءاوحتمستبا
:روعذملادهازلا
..يبيبشلامدآذاتسألافرطنمتئج..يخركلاءاوحانأ..ريخلاحابص-
،ةبحرمبابلااهلتحتفو،ً◌اراسيوً◌انيميتتفلتو،دهازلاءاوحتكبترا

ةلدابتمنضحلابدهازلاءاوحاهتذخألخادلانمبابلافلخاتراصامنيحو
اهللوقتيهو،تايقارعلاءاسنلاةداعىلعبيحرتلاوةيحتلاتالبقهعم
:عطقتملكشبةبحرم
..الهسوالهأ..عضاوتملايتيبِترون..ءاوحتس..كبًالهسوالهأ-
..ءاوحتخأكيبالهأ-
:ةلئاقتمستباو
..هسفنملكينمكنوكنسفبطاختنامنيحاذل،اضيأءاوحكمساتنأ-
..اتكحضو
ةيوقلااهتيصخشف،يخركلاءاوحةيؤرلرماغحرفبدهازلاءاوحتسحأ
تسحأو.اهدحوتسيلاهنأبو،نامألابً◌اروعشاهاحنم،يهبلااهروضحو
نمؤملاءاوحءيجمعاطقناذنم،ً◌ابيرقتةنسرورمدعبةرملوألاهنأ
ضعبوةيحتلاومالسلالدابتىوس،ةأرماةيأعمثدحتتمل،نيتبهارلاو
،ةسردملابابدنعاحابصهلباقتامنيح،دهفلاليباقذاتسألاعمتاملكلا
،نيملعملابايغلةسردملانماهنباذخأةرورضباهرابخإللصتيامنيحوأ
ءاوحةيفحصلاءيجمنأفكلذل،نيمويلبقهعمريخألاراوحلااضيأو
.ثيدحللاهتيهشحتفيخركلا

تسحأىتحتيبلالخادىلإيخركلاءاوحلوخدىلعقئاقدضمتمل
ةليوطةرتفذنمامهضعبنافرعتامهنأكو،امهضعبلناتبذجنمامهنأبامهاتلك
وجكلذك،ً◌ايلجناك،دهازلاءاوحهجونمعشيذخأيذلاحرفلاف،
ءاوحارعشأ،ليباهعيضرلاوكالملامدآنيريغصلاروضحبةيلئاعلاةفلألا
اهرعاشملنينحقفدتبتسحأف،اهيلإةبسنلابدوقفميلئاعوجبيخركلا
.ةبوعرملاوةددهملاةلئاعلاهذههاجت

يلقو،ياشلادادعإباتماقاذل،حابصلاروطفتلوانتدقةلئاعلانكتمل
لوحاوعمجتو،اهعاونأبىبرملابلعجارخإو،زبخلانيخستو،ضيبلا
ةفرغيفسلجتالرهشأذنميهف،دهازلاءاوحاهتدقوأيتلاةأفدملا
ةأفدملادقوتاملقيلاتلابو،ً◌اجمانربوأ،اربخدهاشتلقئاقدلالإفويضلا
.ً◌اليلقولو،ةدوقفملاةايحلاةداعتسابنآلاتسحأاهنكل،



ىلإاهرابخألقنباهتمهميخركلاءاوحتزواجتو،امهنيبثيدحلالخادت
ةلئاعلاهذهنمً◌اءزجتراصاهنأتسحأذإ،دهفلاليباقويبيبشلامدآ
ةلئاعلاهذهيفاهسفنتدجواهنأكو،اهلةقيدصدهازلاءاوحنأو،
نأتسحأولب،ددجلاهشوحولبقنمةددهملاوملاعلانعةعطقنملا

.اضيأيهاهتمهمتراصاهيدلوودهازلاءاوحنععافدلاةمهم
لوانتتلضرألاىلعاهعمتسلجدقف،ةايحلاةطاسببتسحأةرملوألو
نأتدارأاهنأل،كلذلبقترطفدقاهنأباهللقتملو،حابصلاروطف
ءاوحدوجوبً◌احرفكالملامدآريغصلاناك.ةكراشملابً◌اروعشاهحنمت
هتالوكشلاضعباهتبيقحنمتجرخأو،اهنضحيفهتذخأيتلايخركلا
.ماعلاعراشلايفيذلاناكدلانماهترتشايتلا
ءاوحف،اهتلصويتلاتاديدهتلاودهازلاءاوحعضوىلإةرشابماتقرطت
اهوددهمهنأبفرعتنكتملاهنكل،دهفلاليباقنماهبتفرعيخركلا

تكبترا،كلذبدهازلاءاوحاهتربخأامنيحكلذل،اضيأديدجلامقرلاىلع
:اهلتلاقو،ً◌اليلق
نيبهذترخآناكمكيدللهدصقأ؟..دادغبيفانهءابرقأكيدلله-
؟انهنمتجرخولهيلإ
؟..اذامل..ال-
..لاؤسدرجم-
،انهتيبلااذهتيرتشاولتشملاةقطنميفميدقلاانتيبتعبدقل..ال-
.ً.ادجةليوطءالؤهدينأودبينكل..نامأيفترصيننأدقتعأتنكو
.ً.ادج..ةليوطتراصءالؤهدي..معن-
؟انهينكسناكمبنوفرعيمهنأنيدقتعتله-
كلذاوفرعينأىلعةردقلامهيدلنأباهللوقتنأيخركلاءاوحأشتمل
ىلعةدقاحلامهرصانعبةئيلماهتاسسؤموةلودلاةزهجألكتراصدقف،
:اهلتلاقاذل..ءيشلك
نمفرعنالنحنوةصاخ..كلذمهيلعلهسلانمسيل..كلذدقتعأال-

..ًالصأمه
ذاتسألاينربخأدقو،نيمويلبقةسردملايفمهدحأتيأردقل..يردأال-
يفاريسأناكهنألريسألامدآهمساوةسردملابساحمهنأبدهفلالبياق
اذهيفةداهشةيأىلعلصحيملهنأنممغرلابًابساحمنيعهنأو،ناريإ
امهنكل..لحارلايجوزيوخأبتركفل،ليباقذاتسألادنعهرأملولو..لاجملا

..نجسلايف



!..امهنعهنيفرعتاملكينيطعتو..امهنعليصفتلابينيثدحتنأكلله-
؟..اذامل-
..ريسألامدآاذهنعو..امهنعرثكأفرعأل..ءيشال-
..ةيادبلاذنمءيشلككليكحأس-
،مورحملامدآاهبيبحنعنانحباهتثدح.ءيشلكءاوحلءاوحتكحو
يذلامالظلااذهلكلاهيعوو،اهسفنليتاذلااهرابتعإةداعإيفهرودو
لاجرلاهيفلخديذلادوسألارجفلاكلذليصافتتورو،دالبلابطيحي
ملنيذلانيققحملاىدلةعاجشبمهنعتفشكفيكو..اهلزنمىلإةعبرألا

طايتحالانماونكمتينألبق،ةيرادإلامهتاءارجإاوذختينأالإمهنكمي
ثيح،ةيفحصلااهتربخمكحب،ةقيقديخركلاءاوحةلئسأتناك.كلذل

ناونعو،نيماحملاءامسأو،مهلاقتعاخيراتو،ةثداحلاخيراتنعاهتلأس
لكاهعمناكريغصرتفديفتلجس.ثاريملاةيضقيفيصخشلااهيماحم
يفاهجوزيوخأدوجونمققحتتنأتررقذإ،تامولعمنمهجاتحتام
ةطرشلاوشيجلاوءاضقلاعاطقيفيرشتسملاداسفلافرعتيهف،نجسلا

.اهبعرنمديزتاليكاهفواخمنعدهازلاءاوحربختملاهنكل،دالبلايف
تلصتادهازلاءاوحتيبيفيخركلاءاوحاهتضقيتلاتاعاسلالالخ
تلصتاف،ً◌الوغشمهتنظف،قلغملاقنلاهفتاهنأتدجوفدهفلاليباقب
ديدشلااهباجعإمتكتنأعطتستملو،اهدوجونعهتربخاو،يبيبشلامدآب
يصخشلافرعتلاباهحرفنعتبرعأو،ةزيمتملااهتيصخشو،دهازلاءاوحب
.ً◌ءاسمهتقشيفهيلعرمتنأبهتدعوو،اهيلع
،ةرملوألاهتيبىلإيخركلاءاوحءيجمبمويلاكلذدهازلاءاوحتفتحا
يخركلاءاوحتناك.ايلوصافلاقرموزرلانميهشءادغةبجوتدعأف
اهنكلةنيدتمةلئاعلتدلوثيح،اهتايحنمً◌امهمً◌ابناجاهلتوردق
ً◌ايعويشناكامهدحأ،ةوخألانمنانثإاهيدلناكو،ةبصعتمتسيل
اناكامهنأالإنانيدتممألاوبألانأنممغرلابو،ةوعدلابزحيفرخآلاو
ةلادعلابحيفامهنادجوىلإبرقأناكيذلايعويشلاامهنباىلإناليمي
،يذلانيدتملاامهنباامنيب،ءاينغألاهجوبفوقولاو،ءارقفلانععافدلاو
مارحلالوقحيفةلئاعلالخدأهنأالإ،ينيدلاهمازتلإبنابجعياناكنإو
،اهيفاموايندلاىلعدقاحهنأناسحياناكو،رهاطلاوسجنلاو،لالحلاو
..قئاقددعببيرالةيتآةعاسلانأو،رانلامهريصمورارشأورافكلكلاف
نمءاجربكألااهباذعنكل،نيوخألانيبرفانتلااذهنمةلئاعلاتبذعت
ةيادبوتانيعبسلاةياهنيف.نيوخألاالكدراطتتناكيتلاةطلسلا



ادقهنأبةلئاعلاتفرعنيتنسدعبو،يعويشلاخألالاقتعامتتانينامثلا
.ناريإىلإنيدتملاخألابرهامنيب،بيرغيبأنجسيفمدعُ◌
،يعويشلااهيخأراكفأىلإبرقأتناكاهنكل،اهاوسةلئاعلايفقبيمل
،ةملظملاتاونسلاكلتلالخو،ةيمدقتلاهراكفأىلعتفرعتً◌ائيشفائيشو
لوؤسمىلعتفرعتكانهو،يعويشلابزحللعباتءاسنللميظنتبتقحتلا

تقلعتف،ةنسنيرشعوسمخباهربكيً◌الجرناكيذلا،ةيبزحلامهتيلخ
رطاوخلاورعشلابتكت،اهرمعنمةرشعةعباسلايفيهتناك.هب
،هبترهبنااذل،لضانملااهسرافنع،اهلطبنعثحبتتناكو،ةيبدألا

.تاقبطلانميلاخلاعمتجملانعيعويشلاملحلابترهبناو،هراكفأةعسبو
،يروثلااهعافدنإلو،اهلوههبتنادقو،نسلاقرافنممغرلابهتقشع
لمعلافورظنممغرلاب،يراسيلالاضنلاصصقبً◌اذوخأماهبوهقلعتو
ايندلاتبلقنا،اهتبطخلمدقتامنيحو.مايألاكلتيفً◌ادجةبعصلايسايسلا
.ةدشبكلذلهألاضفرذإ،
رهشأبكلذدعبو،ةضيرملااهمأعمةديحوتيقبف،دلاولاتامةنسدعب

ءاوحنكل،ىرخأةرمتضفرف،اهمأنماهدييعويشلالوؤسملابلط
ةلئاعللقلختوهعمرفتساهنأباهتدلاوةددهمةرملاهذهتلخدتيخركلا
تاعافدنافرعتيهف،ةقفاوملاىوسمألادجتملو،قفاوتملاذإةحيضف
يخركلاءاوحتجوزتو..هبتددهاملعفتنأنكمياهنأو،اهتنبا

...يبزحلااهلوؤسم
يخركلاءاوحتلاقف،اهبيبحعماهتايحنعدهازلاءاوحاهتلأسكاذدنع
:اهل
..نيعفدت..كتداعسوكتذللًانمثيعفدتنأنمدبال..ةرساخةقفصةايحلا-
كمالحأو..كتيسفنو،كباصعأو،كتايحنمنيعفدتامنإو،ًالامسيلنكل
،ءارقفلانعراهنليلملكتيوهف..ضقانتميبيبحنأتفشتكادقل..ةرفاولا
يهو..عاعرلاوءاغوغلاهركيعقاولايفناكهنكل،ةقافخلاتايارلاو،تاروثلا
دجيًايحورهنكل،بعشلانععفاديًايرظنناك..بعشللىرخألاةيمستلا
ةياهنوهامنأكو،يدسجىلعوأ،ّيلعهلوصحناك..هنعًاديعبهسفن
،يسايسلالمعلانعداعتبالاينمبلطيذخأانجاوزدعبف،يلاضنلاهفاطم
هتجوزتينأبههجاوأُتنكامنيحو،رطخللضرعتأنأديريالهنأةجحب

نآلااهنأبينبيجيناكف،لاضنلايفهعميتيرحبرعشأنأديرأتنكينأل
نذإاذاملهلأسأتنكنيح..!نمثيأبينرسخينأديريالو،وههصخت
،نهجاوزأو،نهلئاوعةايحو،نهتايحبنرطاخينأتايرخألاءاسنلانمبلطي



فيزو،راكفألاطوقسو،ةديلبلاةايحلانونجْتفشتكأهعم.تمصيناك
تحتفيذلاوهف،هيفيتبيخنممغرلابنكل،تاراعشلاءاوخو،ميقلا

دسجلاحارفأتفرع،ةروظنملاريغةيهبلااهناولأوةايحلاىلعهعمّينيع
ّينيعقلغأو،اهيلعبذكأو،يسفنعدخأنأينمبلطيناكهنكل،هعم
ًانايحأتنك..تاونسثالثلهعمةايحلاتلصاو..ةجهوتملاةايحلاناولأنع
..ميهبلاليللاءامسلرظنأ،انرادحطسىلإدعصأ،يجوزلايشارفنملسنأ
ةصرفيسفنتحنمدقل..اضيأّيلإرظنتءامسلايفكانهيتمجننأبرعشأ
..عمتجمللةيديلقتلاةيؤرلادضتفقوو،يلهأتيدحتف،ديرتاملعفتنأ

تنككلذل..نمثلاعفدأنأّيلعراصو.ً.ادمكوًانزحتتاميمأنأىتح
ترص..يتومعمةديحومانألريرسلاىلإًاليلبهذأترص..ةعيدخلابرعشأ
ترص،ءاوحاينيقدصتله..لوهجمءيشنمفاخأ..لبقتسملانمفاخأ
يمُسامرايهنادعباميسال..يلخاديفًاحابشأوًاهوجوةمثنأبسحأ
ًاعبط..نهضعبمادعإو،تاقيفرلانمددعلاقتعامتدقف..ةينطولاةهبجلاب
فارتعاةجيتن،تاقيفرلاىدحإلاقتعادعباننأل..دعباميفكلذبتفرع
..ندرألاوأايروسىلإجورخلااندرأ..انبره،اهبيذعتواهلاقتعامتىرخأةقيفر
قيقدتمت،ايروسعمةيقارعلادودحلاةطقنيف..........ىرجامنيردتأ
،يذلا،لوؤسملاطباضلابتكمىلإينبلطويطرشءاجاهنيح..تازاوجلا

ىلععنمكانهنأبينربخأيذلاوهو،يعمابدؤمناك،لاقيقحلاو
هنمتبلطينكل..يعمءاقبلادارأيجوز..قارعلاةرداغمنميمسا
..يرمأربدتأسينأبو..رفسلا
؟تلعفاذامو-
..دادغبىلإتعجر-
،عنملاببسةفرعمةلواحمو،دادغبىلإاهعوجرةصقيخركلاءاوحتور
نهنأو،اهتيلخءاضعأنمءاسنلاضعبتافارتعاةجيتنهنأحضتايذلا
فارتعإلانضفرنممنهضعبمادعإمتهنأو،بيذعتلاةأطوتحتنفرتعا
تويبةرادإةمهتبنهمادعإرمأرادصإمتفسألاعمنكل،ءيشيأب
تأدباهنأفيكتور.تالسابتايعويشتالضانمنهنألسيلو،ةراعدلل

تنوكو،فحصلايفرطاوخلاو،ةريغصلاصيصاقألارشنبةيفحصلااهتايح
مسإبرفسزاوجىلعلوصحلاىلعاهودعاسنيذلا،فراعملانمةرئاداهل
الإ...ايروسىلإرفسلانمْ◌تنكمتفصنونيتنسدعبو......راعتسمرخآ
لوحتدقناكاهجوزنأتفشتكاثيح،كانهاهرظتنتتناكةثراكلانأ
دقحيذخأهنأو،ةينيدلاراكفألابناميإلاىلإةيسكراملاراكفألابناميإلانم



،بجيامكهولبقتسيملايروسىلإلصونيحهنأل،ةقباسلاهتعامجىلع
يفهدوجوباوككشدقف،ً◌اديجهنوفرعيالو،مهنمً◌ايأفرعيالهنألو
اماذهو،ماظنلاةزهجألبقنممهيلإلسرأً◌اسوساجهوربتعأو،ةيروس
دحأالإاهنمهذقنيمل،ً◌ادجةبعصً◌افورظشاعف،مهيلعدقحيهلعج
،ناريإنمةلومملاةيمالسإلاتاميظنتلادحأيفلمعيناكنممهئابرقأ
،هتيحلىبرف،لماكلابهتايحلدبو،راسيلابوثعزنو،هعملمعيذخأف
ةخسنهبيجيفهعملمحيذخأو،دوسألارجحلانمَ◌سباحمسبلو

ذخأامك،بنيزةديسلاةقطنميفةفرغً◌ارجأتسم،نآرقلانمةريغص
،تاقلطملاولمارألاعمةعتملاجاوزً◌اسرامم،ءاسنلانيبً◌القنتمشيعي
.كانهتادوجوملا
؟..لافطأكيدلله-

،ضيضحلايفمالحألاطوقسنمةرارملابسحتيهو،دهازلاءاوحتلأس
ىدلراكفألابالقنانعثدحتتيهويخركلاءاوحلعمتستيهواهنأل
.؟ً◌اضيأاذكهفرصتيناكىرُ◌تأ،مورحملامدآاهبيبحبتركف،لاجرلا
..ةفعاضميتثراكتناكلالإو،هنمًالافطأبجنأملهللدمحلا-
نماهتعامجنعتشتف،قشمدتلصوامنيحاهنأفيكاهلتور
،ةلوهسبمهنمباحرتلادجتنأعطتستملاهنأالإ،نييراسيلاونييعويشلا
نيذلانم،يعويشلاديهشلااهيخألقيدصاهيلعَ◌ّ◌فرعتنأدعبالإ

هنأاهربخأ،اهجوزنعثحبتاهنأاهنمفرعامنيحو،قشمدىلإاورجاه
كلذمغربو،ةيمالسإلاتاميظنتلادحألً◌ايمتنمراصو،ايركفبلقنإ
نمتبلطدقف،اهراكفأبً◌اقلعتوً◌اقدصرثكأتناكاهنألو.هيلإاهدشرأ
نممنينيدتملاءالؤهضعبنأالإ،ةيادبلايفاهجوزضفر.قالطلااهجوز
طاسوألايفً◌افورعمهمساراصيذلا،يمالسإلا،رخآلااهاخأنوفرعي
اهجوزلمهديدهتدعب،قالطلاىلعلوصحلايفاهودعاس،ةيمالسإلاةينيدلا
اذإ،نكسلاوةماقإلاتازايتمانموهايإهوحنميذلالمعلانمهنامرحب

.ً◌امغرمقفاوف.قفاويمل
،ً◌اراسيوأً◌انيمي،ءانثتسانودبمهلك،لاجرلاعماهبعاصمنعاهتثدح
،ةلهساهنأاونظف،ةيراسيو،ةليمجو،ةقلطماهنوكل،ً◌ابونجوأً◌الامش
حومسملاريغوحومسملاوأ،لالحلاومارحلادودحدنعفقتالو،ةررحتمو
،دحأاهنمبرقتياملكناك.ةلوهسباهعماومانينأمهنكميمهنأبو،هب
ىلإرمألاهبيهتني،رمألاةيادبيفيوخألانواعتلاوةقادصلاحورً◌ايدبم
نعثيدحلابأدبيهدصتامنيحو،اهدسجىلع،اهيلعلصحينأهتالواحم



مانهنأبمسقلايفددرتيالمهضعبولب،اهتعمسهوشيو،ةئيسلااهقالخأ
يفةعيشلانونيدتملاىتحلب..اهدسجيفليصافتنعثدحتيواهعم
.ةعتملاجاوزاهيلعمهضعبضرعقشمد
يذلا،دوعسملامدآهمسايقارعلجرعمةيثراكلااهترماغماهلتورامك
،ً◌افقثمو،ً◌اعاجشو،اميسوناكو،ً◌اضيأيههبتقلعتو،اهنمبرقت
مّ◌دقهنأب،ً◌ادبأاهربخيملهنكل،جاوزلاباهدعوو،ً◌امهشو،الضانمو
نوؤشبةصتخملااهناجلو،ةدحتملاممألابتاكملالخنمءوجّ◌للً◌ابلط
تناكو،ةعانقوبحنعاهسفنهتحنمو،هبتقثودقتناك.نيئجاللا

دعبو،ةأجفىفتخاهنكل،جاوزلاىلعايونامهنأل،ءاطعلااذهبةديعس
.ةدئافنودبنكل،هنعتلأسةدعمايأ
،ةفرطتمةيراسيتاميظنتىلإنومتنينممنيقارعلادحأاهءاجمويتاذو
ىلإرجاههنأباهربخأف،اهبيبحيدوعسملامدآقيدصهنأفرعتتناكو
لكنماهلرذعتينأهنمبلطو،هبلصتاكانهنمهنأو،ايلارتسأ
نأاذههقيدصنمبلطو،ةئيسنآلاهفورظنأو،اهربخيملهنألهبلق
اهتايحىلعهسفنقيدصلااذهضرفكلذل،اهبناجىلإفقيواهدعاسي
.هقيدصبلطبمزتليهنأةجحب
،دوعسملامدآنماهتقلتيتلاردغلاةبرضلً◌ايسفنةراهنميهتناك
ةبيخلاهذهنماهلشتنتٍ◌ديلو،مامتهإلاوةيامحللةجاحلابرعشتتناكو
قيدصلااذهناكاذل،هطسوةمطحماهسفنتدجويذلاراسكنإلاو
،اضيأاهنمبرقتيذخأذإ،ىرخأءايشألً◌ارضاحناكهنكل،ً◌ارضاح
اهسفنهتحنمو،هقيدصعمتقلزناو،دوعسملامدآصخشهروضحبىغلأو
،لماحاهنأةرتفدعبتفشتكاامنيحتءاجىرخألاةثراكلانكل،اضيأ
،هنمنينجلانوكينأركنأو،ةدشبضفررمألاباهقيدصتفشاكامنيحو
.دوعسملامدآنمامبرهنأو
اضيأو،سانلاوميقلابولاجرلابةبيخلاو،ةمدصلارثأنمراحتنإلاتلواح
شيعتةيقارع،اهلةقيدصلءيشلكبتحاباهنأالإ،ةحيضفلانمً◌افوخ
امهعماهاذخأواهجوزعمةأرملاكلتتءاجف،بلحةنيدميفاهجوزعم
اهلىرجأبيبطىلإالصوت،امهفراعملالخنم،كانهو،بلحىلإ

ىلإتداعكلذدعب،رهشألبلحيفكانهتلظو..ضاهجإلاةيلمع
......قشمد
حسمتتاظحللاضعبيفتناكو،ةذوخأملاكاهلعمتستدهازلاءاوحتناك
.ديعبلايفاهانيعو،ثدحتتيخركلاءاوحتناكو،اهيقآمنمً◌اعومد



ريغةشاشىلعرميً◌ايئامنيسً◌اطيرشفصتاهنأكوءطببثدحتتتناك
تناك،تاظحلليخركلاءاوحتتمصامنيح.يهالإاهاريالةيئرم
ةياكحلاءازجأرايتخإةيلمعءارجإلو،اهتايركذعاجارتسإلةوقلااهيفعمجتست
،اهحورواهتركاذبهايغيفىقبتسيتلاءايشألاو،اهبحوبتنأنكمييتلا
:دهازلاءاوحاهتلأسف
؟كلذدعبىرجاذامو-
،اهلأسنمىرتالامنأكونيتدياحمنينيعباهيلإيخركلاءاوحترظن
:اهثيدحتلصاوو
ىلإتلصودققارعلايفيتاقيفرىدحإتناكقشمدلتدعامنيح-
تدعف،قشمديفنيدوجوملانييعويشلانييسايسلادحألةجوزيهو،قشمد
راعشعفردقبزحلاناكو،ديدجنمهنعتفقوتيذلايسايسلالمعلل
،نيلتاقمكناتسدروكىلإباهذللقافرلالسريناكو،ةيروتاتكدلاطاقسإ
ءىيهأو،روبعلاةطقندنعنوكأليلشماقلاةقطنمىلإلاقتنإلاتبلطكلذل
.كاذنآقارعلايمسنانكامكلخادلاىلإنوهجوتينيذللروبعلاتامزلتسم
ةمردنجلاتماقنأتارملاضعبيفثدحوً،ادباةلهسرومألانكتمل
تقلطأو،ةيركسعتايرودبيروسلايقارعلايكرتلاسامتلاةطقندنعةيكرتلا
،ءايربألا،بابشلاقافرلاضعبمهنمتامنأثدحو،انقافرىلعرانلا
هتساردكرتمهضعبو،كاذنآةيكارتشإلالودلايفمهتاعماجنماوءاجنيذلا

امنيحةربعلاينقنخت..يبرايخآ..دادغبيفةاغطلادضلاضنلايفًاسمحتم
روبعلمالظلايفنوهجوتيامنيحمهضعبفوخو،ةئيربلامههوجوركذتسأ
،ناتسدروكلابجىلإيسفنانأتلحر،كلذنمةنسدعب..مهملا..دودحلا

..راصنألافوفصيفةلتاقم
؟حالسلاتلمح؟تنأ-
.بارغتساوةشهدبدهازلاءاوحتلاق
تارشعكانهتناكلب،كلذلعفنميدحوُتسلو..انأمعن-
هجوبحالسلانعفرتايقارعءاسن.اضيأحالسلانلمحيلبقتاقيفرلا
..فورظلاريغفورظلاو..ةيلاحلاءاوجألاريغءاوجألاتناك..ةاغطلا

يفنايغطلادضلتاقتةيمالسإلاتاميظنتلاضعبكانهناك،ةبسانملابو
امنأكو..ددجةاغطىلإمهسفنأءالؤهلوحتفيكفرعأالو..اضيأدادغب

مهنأو،خيراتلاةريسميفةاغطللناكمالنأب..خيراتلاسردنماوظعتيمل
نسلابينربكينيذلاقافرلادحأنمتجوزتكانه..امومع..اضيأنوقحسيس
فورظتءاشو.ً.انسيننوربكينيذلانمجاوزلاتراصيتياوهامنأكو،اضيأ



ءوجللاانبلطو،ابوروأىلإاهنموايكرتىلإيتأنو،كانهنملحرننأةديدع
انناكمإبراصو،ةيناملألاةيسنجلاىلعانلصحنأىلإ..ايناملأيفيسايسلا
ةجيتنايناملأيفتاميجوزنكل..فوخنودبملاعلالودلكيفلوجتلا

ىدحإيفهتنفدوايناملأيفكانهتام..اريثكهلهميمليذلاناطرسلاضرم
ىلإتدع..مادصماظنطوقسودادغبلالتحادعبو..فرودلسودباهرباقم
يفلمعأو..دادغبوفرودلسودنيباملقنتأتقولاكلذذنمو..قارعلا
.ءاوح..يتقيدصاييتصقهذه.اضيأةفاحصلا
:ضيفختوصباهتلأسو،نزحباهيلإدهازلاءاوحترظن
كتقثيدقفتملأ..ملاعلاريغتينأنيلمأتتلزامو..كلىرجاذهلك-
؟ءايشألاب
يلاضن..نوكيامنيأملظلادضلضانأنأريغفرعأاليننكل..تدقف-
..يسفنليمارتحإبةقالعهلامنإو..نيرخآلايفيتقثبةقالعهلسيل
لكلاهعامسدعبيخركلاءاوحعمفطاعتلاوىسألابدهازلاءاوحتسحأ

ً◌اسايقءيشالةيصخشلااهلكاشمنأبترعشو،اهبترميتلايسآملاهذه
ةاناعملاهذهلكبترمةيصخشنأباهسفنلتلاقو،اهتقيدصهبترمامل
.ً◌ادحأفرعتاليهواميسال،دشرمريخو،اهلقيدصريخنوكتس
يفيلخادراوحيفروديناكامتأرقدقاهنأكويخركلاءاوحْ◌تناك
:اهلتلاقف،دهازلاءاوحقامعأ
مجحلًاسايقطيسبءيشوه،هنيهجاوتامنإف..يتقيدصاينيرتامك-
مالظيفلخديلثعبلامالظنمجرخيذلادلبلااذهيفنيريثكلاةاناعمو
،كبناجىلإنوكأسكلذلكنممغرلابنكل..مالظلاحابشأو..ةينيدلابازحألا

لب،يفاختالف..هذهكتنحميفكبناجىلإفقنسانلكولب،ككرتأنلو
يتلاءايشألاو،سانلاىلعيفرعتتو،هذهكتعقوقنميجرختنأبركفألينإ
ءالؤههيفانلخدأملظمقفنيأو..دالبلاهذهيفيرجيامو..كبطيحت
جاوزناسرفءالؤه..دوسألانوللاىلإانتايحليوحتبالإنوركفيالنيذلا
..ةيخيراتلامتآملاراجتوةعتملا
:رسكنمتوصباهلتلاقف،كابترإلابتسحأ،اهيلإدهازلاءاوحترظن
،ةفقثمو،ةيوقيسفنربتعأتنكدقل..يدلةبرجتالانأ..فاخأينكل-
انأ،ءيشالينأبتفشتكاةايحلاهذهيفةيساقلاكتلحرلالخنميننكل

لكنميبطيحيبارطضالا..سمشلارونفرعيملحبشانأ..تهابلظ
تدجوينكل..يتلزعيفمئادمالسيفشيعأيسفندقتعأُتنكامنيب،بناج
امنيب،دودشملبحقوفريسي،كريسلايفتابوركألابعاللثميسفن



ةظحلنورظتني،دهشملابقارتيتلاةدقاحلانيطايشلابةئيلمةعاقلا
اوقطنينأمهنكمياهدعبمهنأل،طقفطوقسلابنوعتمتي،طوقسلا
لب،دقحلايفةعتمنودجيءالؤهدجأامنيحًانايحأبرغتسأ..مهتمكحب
،سانلانميلاثمأو،يسفنسحأ..اضيأدقحلاكلذنعريبعتلايفةعتمو
..ةلتقلانميرسشيجمامأىقمحلانمةقوجاننأكو
:مستبتيهوتلاقوةدومباهليخركلاءاوحتمستبا
ةبتاككنأكو..ةنيصرةيبدأةفاقثنعمنيكريبعت..ةيبدألاكتغلينبجعت-
..ةرعاشوأ
،ً◌احرفاهانيعتدقتاذإ،اضيأوهزلابو،لجخلابدهازلاءاوحتسحأ
:تلاقو
.يسفنل..ةيرعشًالمجو،رطاوخبتكأ..ةباتكلايفةطيسبتالواحميدل-
!..ةبتاكمويتاذنينوكتسامبر،فرعينم-
..يدادغبلامدآلثم-
؟..يدادغبلامدآنيفرعتله-
ً،ادجهقيدصلب،هفرعيناكمورحملامدآيبيبحنأدصقأ..معن-
..نآلااهنمةدحاوبأرقأيتلاهتاطوطخميدلو..انفراعتببسوههلتقمو
؟..اضيأاهأرقأنأيننكميله..لئاه-
.ً.اعبطكنكمي-
.ً.ادغكيلعرمأسامبرو..ًءاسممويلاةعامجلاروزأنأتقفتأانأ..بيط-
؟..كيأرام..كدنعتيبملليتآسامبر..كللقألوأ
..امهنيبماجسنإلاوفلآتلاةعرسواهتقيدصةطاسبنمدهازلاءاوحتأجافت
:مستبتيهوتلاقو
..ةداعسلايهتنميفنوكأس-
..تابجاونميلعامضعبزجنأو،يسفنَّدعألباهذلانآلاّيلعنذإ-
..اضيأيمقريظفحتىتحنآلاكبلصتأسو،يدلكفتاهمقر
امهو،ىرخألااهتباجأف،دهازلاءاوحفتاهمقربتلصتاواهفتاهتجرخأ
:ناكحضت
؟..كانهنمولأ-
ىلعةضماغةلئسأحرطتامهنملكو..كحضلايفءاوحوءاوحترمتساو
.اهسفن



8
لـيباـقلةـيثرم
مدآهقيدصدنعتابامنإو،ةليللاكلتهتقشيفدهفلاليباقمنيمل
تناكةأجافملانكل،هتسردمىلإهترايسبقلطناحابصلايفو،يبيبشلا

وجيبلاةرايس،ةسردملابناجنمىرخألاةهجلايف،همامأحملامنيح
نألبقو،ديدشكابترابسحأ.ةغرافنكرتسمأهتدراطيتلاءاضيبلا
وأةسردملالخدينأهيلعناكنإهسفنعمركفهترايسنملجرتي
اذامو؟ً◌ابراهىقبيىتمىلإنكل،مهنمً◌ابراه،ً◌اعجارناكملارداغي
،لاقنلاهفتاهنرهراكفأبلقيوهسفنرواحيوهامنيبو؟لعفينأهيلع
فقتاهنأبهتربخأيتلا،يخركلاءاوحاهنأفرعفلصتملامقرىلإرظن
،بابلاحتفتنأفاختودبيامكواهنكل،دهازلاءاوحتيببابدنع
ةلاسراهيلإلسرأالعفو،بابلااهلحتفتيكاهبلصتينأهنمتبلطو
.بابلادنعيخركلاءاوحدوجوباهربخأ
،دهازلاءاوحىلإةلاسرلاهلاسرإويخركلاءاوحلاصتاىلعهتباجإءانثأ

يمهجتم،دوسلاسبالملانودتريمهعيمج،لاجرةثالثةسردملانمجرخ
قئاسلافرع.اهيفاولخدو،ءاضيبلاوجيبلاةرايسىلإاوهجتاو،حمالملا
هنادراطيسمألاباناكامهو،يحتلملاينيسمخلالجرلاو،تالضعلالوتفملا

.ةسردملانمنيجراخمهدهاشامنيحبعرلابسحأ.اهسفنةرايسلايف
اوءاجأ؟ةسردملايفنولعفياوناكاذامو؟هنمنوديرياذامو؟مهنم
،طبضلابنآلالعفياذامفرعينكيملو،اعيرسهسفنعمركف؟هذخأل
بهذيو،ةسردملالخديمأ،هنوعبتيسةلاحلاهذهيفو،اعجارريدتسيأ
ودبيامكءالؤهف؟بتكملاىلإاوءاجولاذامنكل؟هلمعسراميلهبتكمل
هترايسبرادتسايزيرغعافدنإبو،مساحرارقيأنودبو.تاذلابهنودصقي
.قلطناو
،رارفلاوةرادتسالاهتلواحملاوهبتنادقءاضيبلاوجيبلاةرايسيفلاجرلاناك
ملمهنيبةفاسملانأالإ،مهنمعرسأناكهنكلو،ههاجتنيعرسماوقلطناف
،ماعلاعراشلاىلإلصينألبقوعراشلافطعنمدنعو،ةريبكنكت
ةعرسبو،هترايسمامأقيرطلاتدسفاضرعتفرحناووجيبلاةرايستعرسأ

ىلعمهنمنانثإضبقف،هترايسباباوحتف،مهنملاجرةثالثلزنةفطاخ
.مهترايسىلإهورجوهرهظىلعهعضوً◌اسدسمثلاثلابحسو،هيعارذ
همفىلعاقصالاوعوضوةعرسبو.يفلخلامسقلايفةونعاهيلإهولخدأ
لماحلأسةرايسلاقلطنتنألبقو.ةدجنلابلطوخارصلانمهعنمل



:سدسملا
؟لاقنلافتاهلالمحيله-
:لاقف،ً◌ائيشدجيملف،هبويجمهدحأشتف
..فتاهيألمحيال..ال-
ةرايسلابوهنذإ-
،يبناجلادعقملاىلعفتاهلازاهجدجوً◌العفو،سدسملالماحجرخو
ناكامنيب،ةرايسلانميفلخلامسقلايفدعصو،ةرشابمهقلغأو،هذخأف
هبتنتنأنودةلئاهةعرسبتقلطنا.رخآلجرنيبوهنيبدهفلاليباق
.ريسلل

ىلإهجوتلاديريناك،ريغصيبصىوسكانهنكيملةظحللاكلتيف
مهترايسىلإدهفلاليباقريدملااورجوةرايسلااوفقوأفيكىأر،ةسردملا

:هابأوهماً◌ايدانمخرصيذخأف،هباوقلطناو
ذاتسأةسردملاريدماوفطخ..ليباقذاتسأةسردملاريدماوفطخ..اباب..امام-
..ليباق

عزفلاتارامإو،لجروناتأرماتجرخوعراشلافطعنمدنعبابحتُ◌ف
:هنبابألالأسو.مههوجوىلعءايتسالاو
؟..اوهجوتنيأىلإو..هفطخيذلانم-
:لاقو،هوحننوفطاخلاهجوتيذلاهاجتالاىلإيبصلاراشأف
،هاّفتكنانثإ..ليباقذاتسأةسردملاريدم..هتيأرانأ..اولحرانهنم-
..ةعرسباوكرحتو..ةرايسلاهولخدأ.ً.اسدسملمحيناكثلاثلاو

تاظحلدعبو،لاقنلافتاهلابهيتأينأبلزنملالخاددحأىلعبألاحاص
ماقرأبً◌اروفلصتاف،فتاهلازاهجهتطعأ،بابلابرقةباشةاتفترهظ
ُ◌أدقمهتقطنميفيتلاةيئادتبالاةسردملاريدمنأبمهلً◌الئاق،اهفرعي

.بابلاةحوتفموةدوجومهترايسنأو،ةعومجملبقنمفطتخ
ً◌اقيقحتحقنيرخآلاناك،يبيبشلامدآبيخركلاءاوحتلصتاامنيح
نوشيعينيذلا،نييلثملالاجرلانمةعومجمنعهدعأدقناكً◌ايفحص
اذل،ةليمجلانونفلاةيميداكأاهيفعقتيتلاةقطنملايف،ميدقتيبيف
نماهيدلتدلوتيتلاةيلوألااهتاعابطنانعيخركلاءاوحهتثدحنأامف
نمءاهتنالادعبةرشابمدهفلاليباقبلصتاىتح،دهازلاءاوحلاهترايز
فتاهنأالإ،ةرايزلانعيخركلاءاوحتاعابطنابهربخيل،هتملاكم

فافطصإلاب،لمعلانيتوربةقالعهلرمألانأروصتف،ً◌اقلغمناكهقيدص
ىلإداعف،يمويلاماودلاةيادبلغاشمنمهباشامو،ذيمالتلليحابصلا



مسقيفً◌اررحماهيفلمعييتلاةيعوبسإلاةلجمللقيقحتلادادعإيفهلمع
.تاقيقحتلا
ناكف،ةيناثلصتا،ىلوألاهلاصتاةلواحمنمفصنوةعاسيضمدعب
اديعبهنهذبهذيملهنكل،حيرمريغروعشهدوار.اضيأً◌اقلغمزاهجلا

هثدحهنأحيحص.فاطتخإللضرعتينأبهيفروصتييذلادحلاىلإً◌
بساحمىأرهنأدقتعيو،هلءاضيبوجيبةرايسةدراطمنعسمألاب
ةدراطملاهذهىقبتنكل،هلنيدراطملالاجرلانمضريسألامدآةسردملا
ملهنأحيحص..قلقلاهمهاد،ةأجف.ةنطبمديدهتةلاسرك،زازفتسإك
دهازلاءاوحنأبسمأةليلهلهلاقامركذتساهنكل،رمألالوأقلقي
قيشعهنأبهنومهتيو،هفتاهىلعنوتصنتيمهنأبدكؤتةلاسرتملتسا
.؟ائيشهلاولعفدقً◌العفءالؤهنوكينأنكميأ..دهازلاءاوحةلمرألا
.يبيبشلامدآنهذيفدوسمويغلثمفثاكتتودعاصتتراكفألاتناك
ترطخ.لماكلاباتيمناكفتاهلانأالإ،دهفلاليباقبىرخأةرملصتا

فتاهبلاصتالابرجً◌العفو،يضرألاهمقربلصتينأةركفهنهذيف
.يضرألابتكملا
هنأبهسفنعمركف.بيجيدحأالو..نريو..نرييضرألافتاهلاناك
،ياشلاهسفنلدعيلماق.ً◌اضيأليلقدعبلصتيس،ً◌الوغشمنوكيامبر
باخهلمأنكل،اعرسمضكرف،لاقنلاهفتاهنرخبطملايفوهامنيبو
نعهنولأسيمهو،ةلجملابينفلامسقلانملاصتالانأبفرعامنيح
يكلو،اهنماوقتنييكمهيلإاهلسرينأهيلعنأو،قيقحتلابةقفرملاروصلا
موقينأبمهدعوف،بوشوتوفلاجمانربلالخنمطبضلاضعباهيلعاورجي
داعو،ياشلانمً◌ابوكهسفنلدعأف،خبطملاىلإداع.ليلقدعبكلذب
فتاهلازاهجذخأىتحبوكلاعضونأامو،لمعيثيحهتلواطىلإ
،ىرخأةرمبتكملافتاهبلطف،ً◌اقلغمناكيذلاليباقفتاهبً◌الصتم
يأعمسينألبقو،ةعامسلاعفرمتةأجفو،نريلظو،فتاهلانر

:حاصتوص
نودكبلصتأانأوةعاسنمرثكأذنم؟..لجرايتنأنيأ-

..قلغمكنوفيلت..ىودج
:حاصف،رخآلافرطلانمدحأيأهبجيمل
؟ليباق..ولأ-
:بيجيً◌افجترمً◌اتوصعمسف
؟ثدحتتنأديرتنَمعمو؟..كترضحنم-



ذاتسألاعمثيدحلاعيطتسأله..ليباقذاتسألاقيدص..يبيبشلامدآانأ-
؟ًءاجرليباق

،ةيناثفجترملاتوصلاءاجمث،تاظحللىرخألاةهجلايفتوصلاتمص
:هنامتكةلواحموهكابتراةدشلعمسُ◌يداكلابوهو
نأانعمسنكل..دكؤأنأعيطتسأال..ذاتسأكللوقأاذامفرعأال-
..مويلااذهحابصةسردملامامأنمهفاطتخامتدقليباقذاتسألا
؟..لوقتاذام-
بكسنافبوكلاعفدةيدارإالةكرحبو،هيسركنميبيبشلامدآزفق
رهظىلعناكً◌اليدنمذخأف..قاروألاضعبً◌اللبمةلواطلاىلعياشلا
:ً◌العفنمخرصيوهوبكسنملاياشلاىلعهاقلأويسركلا
؟..كلذثدحفيك؟نمو..اذاملو..فيكو..ىتم-
،ةطرشلاتءاجو..فاطتخإلاةيلمعدهاشذيمالتلادحأ..ذاتسأفرعأال-
.ً.اقيقحتنورجيمهو
..نآلامكيتآفوس-
تاقالعكيدلتناكاذإنكل..كتمالسىلعًاظافح..يتأتالأكحصنأ-
..مهيلإكرحتتنأكنكميفةينيدلابازحألاو..ةلودلايفنيلوؤسملاب
؟..ًالوأتنأنمو..لوقتاذام-
ناكليباقذاتسألاينباايينقدصو..ةسردملاديربيعاسومدختسمانأ-
عرسأو..ةسردملاىلإتأتال..كللوقأهليتبحمنمكلذل.ً.اضيأينبالثم
رأثامبرو..ًالامنوديريامبرف..فرعيدحأال..نيلوؤسملانمكفراعمىلإ

..فرعأال..يرئاشع
افوصلاىلعً◌اراهنمسلج،ثدحلابعوتسينأيبيبشلامدآعطتسيمل
رخآلافرطلايفمدختسملاتوصعمسيناكو،ةقشلانولاصيفةيدلجلا

:حيصيفتاهلانم
..ولأ..ذاتسأ..ولأ..ولأ-
،رخالافرطلابلاصتالاعطقف،مالكلالصاوينأيبيبشلامدآعطتسيمل
.ً◌ايكابراهناو
قمعفشتكيملو،عومدلاهذهلكهتتأنيأنميبيبشلامدآفرعيال
يفهقيدصنأسحأنيح،ةظحللاهذهالإدهفلاليباقهقيدصلهتبحم
،ةقفشلاوأددرتلابروعشيأنودبو،ةلوهسبلتقُ◌يدقهنأو،رطخ
ثثجدهاشو،مهنععمسنيذلا،نيفطاخلاءالؤهليختيناكدقف

،هسفنعمركفو،يشحولالتقلاو،بيذعتلارثأنمةهوشملامهاياحض



لصتاوفتاهلاذخأ،ةأجف؟كلذءاروريسألامدآبساحملانوكينألقعيأ
ً◌انشخً◌اتوصعمس،نينرلانمتاظحلدعبو،دهفلاليباقبتكمبةيناث
:ةرشابمهبيجي
..ولأ-
يذلامدختسملاسيلهنأبكردأف،ةنشخلاتوصلاةربنليبيبشلامدآهبتنا

:لأسف،ددرتيملهنكل،ليلقلبقهثدح
؟..بساحملا..ريسألامدآذاتسألا..؟ملكتينم.ً.اوفع-
؟..كترضحنم..وهانأ-
نوكينأنكميفيك.ةرشابمطخلاقلغأف،فوخلابيبيبشلامدآسحأ
سيلهنأينعياذه؟هفطخمتدقليباقامنيب،ةسردملايفريسألامدآ
نكيملاذإو؟هنعةهبشلانودعبيثيحبكلذلاوططخمهنأوأ؟مهعم
راكفألاتناك؟كلذبماقىرُ◌تاينمف،فاطتخإلابةلصريسألامدآل
تقولاعيضيهنأىلإهبتنا،ةأجف.يبيبشلامدآسفنولقعيفرودت
،فاطتخإلاتاسبالمفشكيفدعاسيلعفيأبموقينأنودهسولجب
دهازلاءاوحدنعاهنأفرعيهنكل،يخركلاءاوحهتقيدصبلصتينأركف
نأنآلامهملاو،رمألانمدكأتينأىلإ،امهبعرينأديريالهنأامك،
يفهلءاقدصأبلصتاف،ذوفنلاضعبهيدلهئاقدصأنمصخشيأبلصتي
لالخنمهفرعيمهضعبناكو،دهفلاليباقفاطتخابمهربخأو،ةلجملا
.يبيبشلامدآ
ضعبيفةيدايقلاهوجولاضعببلصتينأهقتاعىلعذخأءاقدصألادحأ
مدآماقف،ةلجملاىلإهيتأينأبقيدصلاكلذهنمبلطو،تاميظنتلا
يفامهعضوو،هتريماكوةلواطلاىلعهقاروأململو،لجعىلعيبيبشلا

.جرخولاقنلاهفتاهطقتلامث،فتكلاىلعلمحتةيدلجةبيقح
***
ةقطنمبٍ◌ءانوروجهمتيبيفءادرجةفرغىلإلخدأدقدهفلاليباقناك
وحنهجتملاقيرطلايفدادغبةنيدمفارطأبةينيسحلاةنيدمفلخعقت
.قيرطلالاوطءادوسةباصعبهينيعاوبصعدقاوناكو.ىلايدوصلاخلا

اودشوهيلعليباقاوسلجأ،اهطسوتييسركىوسءيشةفرغلايفنكيمل
داوسلللئامرمحأنولبةثولمتناكاهعيمجفناردجلاامأ،ةوقبهقاثو
ةلامحاهنرادجدحأنمزربيو،انهمهبيذعتمتصاخشأمدهنأكوودبي

.نيباصقلارزاجميفثثجلاتالامحهبشتةيديدح
كلتضعبف.ةروجهموةمدهمتويبفصنمضعقيتيبلاكلذتناك



ةقشلاتيبلاىتحو،فرغلالخادتراهناواهفوقستمدهتدقتويبلا
ثالثنأالإ،هفوقسنمبناجراهنادقهيلإدهفلاليباقلخدأيتلا

لاوحألالكيفتيبلانكل،ىذألضرعتتملوةحلاصتلازامهنمفرغ
ةقطنملانعةديعبةمدهمتويبةلسلسنمضهنوكلهابتنإلاريثيال
.ً◌ايبسنةينكسلا
نيذلاءالؤهةيوهفرعينألواحيهفاطتخإةظحلذنمدهفلاليباقناك
هنأالإ،قصالطيرشبهمفاوممكدقمهنأنممغرلابف،هفاطتخإباوماق
يفمالكلانمً◌ادجنورذحمهنأبكردأدقف،ردانلامهراوحعمسيناك
هبشلمجىوساولدابتيملو،نيتماصهبشتقولالاوطاوناكو،ةرايسلا

.ءيشىلإاهلالخنملصينأعطتسيمل،ةرفشم
دقف،هنايكلكيفىرسدقتوملالئاسبهبشأدرابءيشةمثناك
؟..مهنمفرعيالهنأىوسهنزحيملو،يثبعلكشبهريصململستسا

كلتيفوهوركذتاذامليرديالو؟هنمنوديرياذامو؟..هوفطتخااذاملو
ةيئادنملاةفئاطلامالسرسنعهثدحيذلايئادنملاهقيدصمالكتاظحللا

ً◌اتومتومينأبجيناسنإلانأبدقتعتاهنأل،لاتقلامهضوخمدعو
سودرفلاىلإبهذتالو،ةمئاهلظتهحورنأفالإو،ً◌ايريرس،ً◌ايعيبط
ءالؤهيديأىلع،ةيعيبطلاريغةقيرطلاهذهبلتُ◌قاماذإفاذل،

اذاملنكلو،ً◌ايئادنمسيلهنأباضيأركذتهنكل،ةمئاههحوريقبتس
؟هبرمييذلابعرملاعضولااذهلثميفةركفلاهذههيلعتحلأ
ةفرغلالخددقعبارلجرتوصعمسامنيح،يتاذلاهملاعيفً◌اقراغناك
:موتكمبضغودقحبمهللوقيوهو،
ً؟اذإةرهاعلاكلتلديدجلاقيشعلاوهاذه-
ليباهجاحايوهمعن-
فرعأنأديرأءيشلكلبقنكل،هبلعفننأاننكمياذامىرنس-
؟اضيأاهكانلهو؟اهعمهتقالعتأدبىتموفيكهنم
.اهعمهلعفاموهفرعياملكأيقتيهعدنس..ليباهجاحايرمأتتنأ-
..اورشابً،اذإ-
،دهازلاءاوحةديسلانودصقيءالؤهنأبحوضولكبدهفلاليباقكردأ
عمهثيدحنأامك،حيحصةسردملاديربيعاسمدختسملاهلاقامفً◌اذإ
نكل،هفاطتخإبلجعاموهدهازلاءاوحنعهعافدوريسألامدآبساحملا
يفمهنوقابلاةثالثلاو،ةعبرألاةلتقلادحأوهريسألامدآناكاذإ
رطخيفهنأبدهفلاليباقكردأ؟ً◌اذإليباهجاحلاوهنمفنجسلا



ناكمورحملامدآنكل،مورحملامدآاولتقاملثمهنولتقيسمهنأو،يقيقح
ولو،رثكأالاهنمبرقتلالواحوهامنيب،دهازلاءاوحلً◌ايقيقحً◌اقيشع
.هسفنىلعةقفشلاوةبيخلاهذهلثمبسحأامل،ً◌العفاهعمناك
طيرشلابحستديبسحأىتحكلتهراكفأيفً◌اقراغوهناكامنيبو
امك،طيرشلابهبراشرعشضعبقاصتلإلملأبرعشفهمفنعقصاللا
لئاسبرعشف،طيرشلاعمخلسدقهيتفشفارطأنمائيشنأبسحأ
ةيهاركةربنومزحبهبطاخيً◌اتوصعمسو.هيتفشفرطىلعباسنيءىفاد
:ةحضاو
؟كمساوهام-
..دهفلاليباق-
؟كلمعوهامو-
الناسنإبمتئجفيكالإوكلذنوفرعتمكنأدقتعأو..ةسردمريدم-
؟وهنمنوفرعت

نمهتبقرىلعتءاجةيوقةعفصبسحأىتحةريخألاهتملكنمهتنيمل
مهدحأنأالإ،اهرثأىلعيسركلاووهطقسيداكً◌ازههتزهف،فلخلا
:هللوقينمعمسف.هلجربيسركلازازتهافقوأ
رثكأبكمفتحتفاذإكزيطيفهلخدنوهعطقنساذهليوطلاكناسل-
؟تمهفله،كلأسنامم
يذلابضغراثأكلذبهنأالإ،هسأرىنحأامنإو،دهفلاليباقبجيمل
:فنعبو،يريتسهلكشبلباقملاخرصف،هبوجتسي
؟تمهفله-
:رسكنمتوصبدهفلاليباقمتمتف
..تمهف-
نيأنم.ةناهإلاولذلابدهفلاليباقسحأهفاطتخإةظحلذنمةرملوأل
دقحلااذهام،نومتنيسانلانمةئفةيأل،لاجرلاءالؤهىرُ◌تاي
دالبلانومكحيمهءالؤهله،يهلإاي،مهسوفنيفرانلاكججأتييذلا
البو،ثعبلاماظنيفنمألاوتارباخملاةزهجأبيلاسأهذه..ال..ال؟نآلا

اولاطأو،داوسلااوسبلنآلاو،ةزهجألاكلتيفنولمعياوناكءالؤهكش
بازحألارداوكنماوراصو،ةينيسحلايزاعتلاوبكاوملااومظنو،ىحللا
بيلاسأاوملعتنيأالإو،معن،عابتأنعثحبتتناكيتلاةينيدلا
ىرخأةرمو.هسفنعمركفيدهفلاليباقناك.؟باوجتسالاوفاطتخإلا
:هبوجتسييذلاتوصهعطاق



؟دهازلاءاوحةرهاعلابكتقالعام-
بيصعلافقوملاكلذيفةعاجشلاهتءاجنيأنمدهفلاليباقفرعيال
:دحتبمهبيجيل
يبرتنألواحتةلمرأ،ةفيرشةأرماامنإو،ةرهاعبتسيليهًالوأ-
......ُتسلانأو،لقأالورثكأالاهءانبأ
هردصيفهمامأنيفقاولالاجرلادحأنمةلكرهتءاجذإهتلمجلمكيملو
رامسماهيفةبشخةمثناك،هظحءوسلو،ءارولاىلإهيسركعمبلقناف
،يشحوملأةخرصهنعتدنف،ةبشخلاكلتبهسأرمدطصأف،ً◌اليلقزراب
ً◌اخطلم،ً◌اريزغمدلالاس.هيلإوهدودشملايسركلاليدعتباوعرسأف
،نيفطتخملاتلهذأةعرسب،هصيمقةقايو،هتبقرو،فلخلانمهرعش
رخآو،هسأريفً◌اقيمعاهرامسمزرغنايتلاةبشخلابحسلمهدحأعرسأف
دشف،قزممصيمقاياقببتاظحلدعبداعمث،فرغلاىدحإىلإعرسأ
ىرخألاوهينيعىلعامهادحإ،نيتباصعبً◌ادودشمهسأرراصف،ةوقبهسأر
.حرجلاىلع
نأو،هسأريفراصهبلقنأكو،هسأرقرتخيعادصبدهفلاليباقسحأ
يتلاهتلمجنمهزيميذلاليباهجاحلاتوصعمس.ً◌اضيأضبنيهغامد
:بضغبهلأسي،ةفرغلاهذهيفاهلاق
امنإو..دهازلاءاوحةرهاعلانعكولسنسحةداهشكنمديرنال-
ً؟ايحةفرغلاهذهنمجرختنلالإو،تمهفله،اهبكتقالعنعكلأسن
:ملألابجوزممتوصبلاقف
..اهبةقالعيلتسيل-
.هنذأقامعأيفنينطوريفصبو،هدخىلعةيوقةعفصبسحأ
..باذك-
..ةقيقحلايههذه-
لاجرلالدابت،تاظحللتمصنميه.يكبيهنأكونزحبدهفلاليباقمتمت
:هبحاصجاحلانأالإ،مهنيباميفتارظنلاةسمخلا
يفاهبلعفتنأبفتكتملأ؟بتكملايفكدنعلعفتتناكاذامو-
؟اهكينتلبتكملايفكيلإيتأتتراصىتح،تيبلا
:ةكبترملاةعاجشلاولسوتلااهيفجزتمياهيفةربنبتوصبدهفلاليباقباجأ
ذخأتلةسردملاىلإةدحاوةرملتءاجدقو،تيبلايفًادبأاهرزأملانأ-
لكاذه..بيبطلاىلإعيضرلااهنباببهذتنأديرتتناكاهنأل،مدآاهنبا

..رمألايفام



..يخأنباهدحوكالملامدآ..لغنعيضرلااهنبا-
نأبنقيتذإ،ةفرغلاةرئادجراخراصهنأكودهفلاليباقسحأ،ةأجف
نمبرهدقوهامبرو،دهازلاءاوحجوزوخأوهليباهجاحلااذه
مورحملامدآحبذيذلاوهو،نجسلانمجورخللةوشرعفدوأ،نجسلا
:هتلمجلليباهجاحلاراركترثأىلعةفرغلاعقاوىلإداعهنأالإ،
؟تمهفله..يخأنباهدحوكالملامدآ..لغنعيضرلااهنبا-
؟تمهف-
لوقيوهو،هتوصدهفلاليباقعمسو،ةيقبلاىلإليباهجاحلاتفتلا
:مهل
هيلإدوعنس..ةيناثلاةفرغلايفرخآلافورخلاعم..انهةليللاهوقبإ-
..رثكأهنممهفنلًءاسم
،ناكملارداغدقليباهجاحلاهنومسييذلانأبمادقألاعقونمسحأ
هتسلجىلعوهو،هلمحىتح،ةرداغملاهترايسكرحمريدهعمسنأامو
امهنأكردأو،ةفرغلانمهباجرخو،مهنمنانثإ،يسركلاىلإً◌ادودشم
،ءيقو،زاربلةفيج،ةنطعةحئارلاتناكثيح،ىرخأةفرغىلإهالخدأ
هردصمفرعيمل،ً◌اتفاخً◌انينأعمس،ةأجفو.رثختممدةحئارو،لوبو
.قلغيبابلاعمسو،كانههاكرت.انههدحوسيلوهً◌اذإ،
***
ةيانبنمثلاثلاقباطلايفعقتيتلاةلجملاىلإيبيبشلامدآلصونيح
،ءابطأتادايعوةيراجتبتاكماهيفثيحمادختسإلاةددعتمةميدق
ةيكرتلاتايولحلاوتازركلاعيببةصصختملانيكاكدلاباحصألنزاخمو
.هنورظتنيعيمجلانأدجو،ينطولاحرسملانمبرقلابعقت،ةيناريإلاو
راصنيحهنكل،فاطتخإلاةيلمعثادحأمهليورينأرظتنيناكعيمجلا

امباضتقابمهلىورف،هلوحنيلماعلامظعمعمجت،ةيسيئرلاةعاقلايف
هليمزعمىوزنامث،سمأهلءاضيبلاوجيبلاةرايسدراطمذنم،ىرج
،ةحلسملاةيمالسإلاتاميظنتلايفنييدايقلانيلوؤسملابلاصتالابهدعويذلا

تامولعم،دهفلاليباقصختيتلاليصافتلاضعبنعً◌اليلقاثدحتو
ضعبيبيبشلامدآهلحرشو،فاطتخإلاعفاودتانيمختو،ةيصخش
هليمزلصتاف،ديدهتلالئاسرعماهتلكشمو،دهازلاءاوحبهتقالعتاسبالم
.ةفلتخملاةيمالسإلاتاميظنتلايفةيدايقلارداوكلانمصخشنمرثكأب
ةجيتننعبيجيورمألاىصقتينأدعوو،ثداحللفسأتعيمجلا
.ً◌اروفتالواحملا



نمةملاكمةيأرظتنيناكيذلاهقيدصبرقً◌اعورزميبيبشلامدآلظ
ناكو،دحأهقيدصبلصتينأنودتاعاسترم.اهبلصتايتلافارطألا

اولصتيملءالؤهنأيفً◌ارربم،اضيأهسفنةئدهتو،هتئدهتلواحيهقيدص
،مهبطبترتيتلاةحلسملاتاميظنتلانمرمألايصقتلمهتالواحمببسب
.راظتنإلاىوسءيشنممهمامأسيلفاذل
،رمألاباهربخيويخركلاءاوحبلصتينأنيبامً◌اراتحميبيبشلامدآناك
لوصحللثيرتلانيبو،عضولااذهلثميفً◌ادجاهيلإهتجاحبرعشيوهف
مثنمو،هتعيبطناكامهم،تاميظنتلاهذهنمنيقيلاربخلاىلع
رمتساهنأبهتربخأيهواميسال،اهبلصتيالأررقاريخأو.اهبلاصتالا

.ً◌ارصعهيلع
نمهقيدصويبيبشلامدآسئي،ً◌ارصعةسماخلاةعاسلاتبراقنيح
لصتاهقيدصنأنممغرلاب،دهفلاليباقريصملوحةجيتنىلإلوصولا
لالخً◌امامتهانودبيناكً◌اعيمجمهنأالإ،ةدعتارمتاهجلاكلتب

نكيملو،باوجيأاوطعينأنودتاعاسلنوفتخيمهنكل،مهثيدح
ً◌ادئاعةلجملايبيبشلامدآرداغف،عقاولارمأللاملستسينأىوسامهمامأ
.اهيلإلصوتيةجيتنةيأبهربخيسهنأبهليمزهدعوامنيب،هتقشىلإ
نأنودةفهلبهذخأفهفتاهنرهتقشبابحتفييبيبشلامدآناكامنيب
،ءيشيأبقطنينألبقو،يخركلاءاوحمساأرقف،بابلاحتفلمكي

ناكمنعةرشابمهتلأسثيح،حرفلابائيلم،ائفاد،ً◌اقفدتماهتوصءاج
اهرظتنينأبهلتلاقف،طبضلابةقشلابابدنعهناباهللاقف،هدجاوت
دهفلاليباقناكنأهتلأسو،دهازلاءاوحنعهثدحتنأديرتيهف،

ائيشقلعيملف،ً◌اقلغمهنوفيلتناكونيترمهبتلصتااهنأل،هيلإيتأيس
نوكتسقئاقدلالخو،ةرامعلاباببرقاهنإتلاقفيهنيأاهلأسو،

.هدنع
،ً◌اسئايناك.لعفياذامفرعينكيملةقشلايفيبيبشلامدآراصنيح
دهّ◌نيسعجافربخو،هيلعلحتسةبيرقةثراكبساسحإهيدلو،ً◌افئاخو
،ً◌اديجهفرعييلخادنيقينمبرهتيناكدقف،يوامسكزينكهسأرىلع
ةعشبةقيرطبلتقُ◌يسهنأف،نيفطتخملاءالؤهلثميديأيفعقينمنأب
سحأهرعاشميفاقراغناكامنيبو،هلرثأىلعرثعُ◌ينلامبرو،
داغوألاءالؤهيديأنيبعقويذلاهقيدصىلعانزحوةقفشهقنختةربعلاب
نأً◌الواحم،ارسكنمماقف،بابلاسرجنينرعمستاظحللاكلتلالخ.
تمستراىتحبابلااهلحتفنأامهنكل،يخركلاءاوحمامأكسامتي



نأوهعطتسيملو،هيلإترظنامنيحاههجوىلعةشهدلاوفوخلاحمالم
لخادىلإداعواهلبابلاحتفامنإو،ائيشاولوقينأوأ،اهببحري
،اهبنجتيناكهنأالإ،ىرجامةفرعملةفهلتم،هعبتتتلخدف،ةقشلا
توصبومزاحتوصبلوقتيهوهعارذنمهتزهو،همامأتراصوتزفقف
:لاع
؟ىرجاذام،كانهاذاميللق-

افوصلاىلعهسفنبىقلأفرثكأنامتكلاعطتسيملهنكلتاظحللتمص
:هقنختةربعلاولاقو
؟دهفلاليباقاوفطتخادقل-
هارتنألمأتتناك.ً◌امداصً◌ايوقيخركلاءاوحىلعربخلاعقوناك
اهتيصخشواهلامجودهازلاءاوحنعةعئارلااهتاعابطناهليكحتيكانه
ةلاحلثميفلمأنمكانهسيلف،ةعرسلاهذهبلحرهنكل،ةرحاسلا
مهتلعفىلعاومدقيملو،هنمماقتنالانوديريداغوأءالؤهف،دهفلاليباق
قفخياهبلقو،نافجترتاهيقاسبتسحأ.لاملاىلعلوصحلالجأنم
ةلواطلامامأيسركلاىلعءودهبتسلجف،اهردصبكسميضابقناو،ةدشب
ءاوحاهيلعنوكتسيتلاةلاحلابركفتيهواهيدينيباهسأرتعضوو،
.ربخلابتفرعولدهازلا



9
توملارـاّ◌جت

،ةفرغلايفً◌اديحوراصو،اوبهذدقنيفطاخلانأدهفلاليباقسحأنيح
لكريسفتو،ثادحأنمهبرمامطيرشةداعإيفهنهذلكزّ◌كر
ثدحينأنكميامو،ً◌ءاسمهعمثدحيساميفريكفتلاو،تليقةلمج
،ةفرغلايفهعمسيناكيذلانينألانأالإ،دهازلاءاوحةديسلاعم
.هريكفتقاعأ
هارتنَ◌م.!بقارمهنأسحيفنينألادعاصتي،هريكفتيفلغوتيناكاملك

نكل؟سيباوكلابهوألمينأيفمهنمةبعليهأ؟اذكهنئيهعمةفرغلايف
نماوديزييكنآلاهشيعييذلانمعشبأسوباككانهىرُ◌تله
.تماصتوصبهسفنعممهمهيناكاذكه؟ً◌ايسفنهميطحتتالواحم
ءاكبتوصعمستاظحلدعبو،ةفرغلاةيوازيفامةكرحبسحأ،ةأجف
متمتمث،فعضلاو،سأيلاو،فوخلاىهتنميفناسنإتوص،موتكم

:لسوتلاوسأيلاوفوخلاورهقلابءيلمتوص،ً◌ايرشبنوكيداكلابتوص
..يمأايخآ..يننوحبذيس..ينيذقنايلاعت؟..يمأايِتنأنيأ-
هذهو،رخآصخشةمثف،ةفرغلاهذهيفانههدحوسيلوهف،ً◌اذإ
دهفلاليباقسحأ،ةأجفو،هسفنيفبعرلاثبلمهلبقنمةبعلتسيل
،جرخينألبقليباهجاحلااهلاقيتلا)نافرخلا(ةملكىنعمكردأهنأ
وهو،حبذللحشرمىتفلااذهنأودبيو،حبذُ◌يسنمكانهنأيأ
.دعبهنماوهتنيملمهنكل،اضيأ
صخشلاعمثيدحلاةلواحمبردابينألبق،ً◌اليلقدهفلاليباقددرت
،صالخللةليسويأنعثحبينأهيلعهنأبهسفنعمركفنكل،رخآلا

،موتكمتوصبلأسف،ً◌اساسأوهنيأو،انهيرجيامةفرعملقألاىلع
:ددرتلاوفوخلاهؤلم
؟يكبينم؟انهدحأكانهله-
ليباقكردأ.ةفرغلاىلعلماكتمصنميهو،نينألاوءاكبلاعطقناةأجف
:هلاؤسرركتاظحلدعب.هدوجونمفاخرخآلانأبدهفلا
؟ةفرغلاهذهيفانهيريغدحأكانهله-
.دحأهبجيمل
؟انهدحأدجويله-
.هلاؤسررك
:هلاؤسىلعً◌اباوجهلأسي،ً◌اسئاي،ً◌اشعترم،ً◌افئاخً◌اتوصعمسةأجف



؟تنأنَم-
،ةفلألانمءيشبدهفلاليباقسحأ،هيفوهيذلايسفنلاروهدتلامغرب
اذل،ريسفتوأ،تامدقمامنود،اياحضلانيبةعرسبأشنييذلافطاعتلاو
:ددرتامنودرخآلاصخشلاباجأ
؟تنأو،ةسردمريدم،دهفلاليباقانأ-
؟ةيناثةنس،بادآلاةيلكببلاط،نيرونلاوذمدآانأ-
؟انهىلإكباوءاجاذامل؟كتصقيهام-
،اهترايسبينذخأتيكيمأًارظتنم،ةيلكلانمًاجراخُتنك..فرعأال-
تفطصا،ةأجف.ينطولاسرحللةرطيسفقومنمراتمأدعبىلعتنكو
ثلاثلاامأ،ةرايسلاىلإمهنمنانثإينبحس،صاخشأةثالثاهنملزنةرايس
ةرايسلاينوبكرأةلهذمةعرسبو،يرهظيفهتهوفعضووًاسدسمبحسف
،قصالطيرشبيمفاوممكو،لاشبينيعاوبصعنيتقيقددعبو،اوقلطناو
نوقلحبياوناك،لخدتينطولاسرحلالاجرنمدحأال.انهىلإيباوءاجو
فطتخيناسنإةمثسيلو،مهينعيالرمألانأكونيتماصةدماجلامهتارظنب
دحألخدتيمل،ةرجألاتارايسراظتنابنيعمجتملاسانلاةيقبكلذكو،مهمامأ
مهنإ:نيفطاخللةريشمخرصتيهواهتوصُتعمس،ةأرماىوس،مهنم
..دحألخدتيملنكل...سانايدلولانوفطخيمهنإ..دلولانوفطخي
ةفلألانمءيشبسحأهنكل،فئاخو،عطقتمتوصبثدحتيباشلاناك
ملو..تمصهنأالإ،دهفلاليباقلاحهلاح،هعمىرخأةيحضدوجول
:لأس،هراظتنالاطاملو،هتصقلصاوينأدهفلاليباقرظتنا.لمكي
؟ةرشابمانهىلإكباوءاجله..دعباذامو-
..معن-
؟انهىلإكباوءاجاذاملتمهفله..كعمىرجاذامو-
..معن-
؟اذامل-

مث،تاظحللنيرونلاوذمدآهمسانإلاقيذلا،رخآلاصخشلاتمص
:لصاو
ليباهجاحلاوعدملااذهىلعمكحيذلاوهو.ً.ايضاقناكيبأنأل-
يفًاصخشاوحبذمهنأل،رخآصخشوهوخأووه،ةديدعتاونسلنجسلاب

كلذنمرهشأةثالثدعبمهنأل،نجسلانماوجرخفيكفرعأالو،هتقش
نمدكأتمانأ.ةمكحملاىلإباهذلابمهيوهوتيبلابابدنع،يبأاولاتغا
..مهماقتنإلامكتسإلينوفطتخانآلاو،لايتغإلاةيلمعباوماقنيذلامهنأ



:هسفنيفةلئسألاتبخطصا.هدسجلكزهشاعترإبدهفلاليباقسحأ
نيكاكسلابرشبلانوحبذيثيحب،نوكلميةطلسةيأو؟سانلاءالؤهمهنم
مهنأدرجملصاصرلابةاضقلانولتقيو،ليباهجاحلاربعامكنافرخلاك
؟ءالؤهرودصيفضبنتبولقةيأو،ةينوناقداومىلعءانبً◌امكحاوردصأ
.
نأيفددرتيملو،لوبتلايفةداحةبغرو،هبلقيفعيرسناقفخبسحأ
هقاسربعلوبلالزنيو،لفسألانمهللبيراحلالوبلابسحأفهتناثمقلطي
،ةقناخلاايرويلاةحئارتدعاصتامك،هئاذحلخادىلإمث،هبراوجىلإ،
مدآنأدبالو،ةفرغلايفترشتنالوبلاةحئارنأللجخلابسحأف
هذهدعبييكلو،ً◌افوخهسفنىلعلابهنأبنآلافرعدقنيرونلاوذ
:هلأس،هسأرنعةركفلا
نيذلامهمهنأتفرعفيكدصقأ،ليصافتلاهذهلكتفرعفيكو-
؟كابأاولاتغا
ىلإيباوءاجاملوأمهنإلب..يلمهباوجتساءانثاكلذيلاولاقمه-

اهوددهو،يحارساوقلطييك..رتافدةرشعاهنماوبلطويمأباولصتا،انه
.ً.ادحأغلبتالنأ
؟مهلكتدلاوتباجتسالهو؟رالودفلأةئامدصقت-
اهنأب،نورخسيمهو،يلاولاق،اهيفينوبذعةرمرخآيفو..معن-
....غلبملاعمجلةلهممهنمتبلطو..مهلتباجتسا
؟انهكيلعىضمٍمويمكو-
ليللافرعأالاهنيحنمو..نينثألامويرهظينوفطتخادقل..يردأال-
..راهنلانم
..ءاعبرألاوهمويلا-
..رثكأوأًاعوبسأهتننظ؟مايأةثالثىوسنكيملتقولااذهلك..هاي-
؟تفرعفيكنكل
؟مويلااذهحابصينوفطتخامهنأل-
؟ديدجكنأينعياذه-

،هصالخبابسأنعثحبيناكامهنمً◌الكنأكو،تاظحللامهالكاتمص
فوخبهلأسيىتفلادهفلاليباقعمسةأجف.هسفنعم،هريصمنعوأ
:سأيلابجوزمم
؟يمأنمةيدفلااوملتسينأدعبيحارسنوقلطيسمهنأدقتعتله-
..فئاخانأ



غلبملااذهرفوتنأعيطتستكمألهنكل؟كلذنولعفيالاذاملو-
؟..ريبكلا
انأ..نوتاخةبغارةقطنميفاهكلمنةريغصًارادعيبتسامبر..كلذدقتعأ-
..ديحولااهنباانأ..يذاقنإلجأنمليحتسملالعفتسيمأنأدكأتم
ً◌ابطاخم،ةديعبلاهمأبً◌ادجنتسمريغصلفطلثمً◌ايكابىتفلاراهناةأجف
بئارخلاكلتيف،ةيسنملاةفرغلاكلتميحجنمً◌اذئآل،هدجنتنأباهايإ
اهنضحىلإ،ةيسنملادالبلاكلتيف،ةيسنملاةقطنملاكلتيف،ةيسنملا
هجاويدهفلاليباقنأنممغرلابو.نامألانعً◌اثحاب،ءىفادلاريغصلا

ىتفلااذهىلعةقفشضبقنيهبلقبسحأهنأالإ،ً◌اهباشمً◌اريصم
.ً◌ائيربً◌الفطهقامعأيفلازاميذلاللدملايعماجلا

لأستاظحلدعبو،ةأجففقوتذإ،ءاكبلابنيرونلاوذمدآرمتسيمل
ً◌ايكابلولوينكيملهنأكو،ً◌اكسامتمودبينأً◌الواحم،كبترمتوصب
:لفطلاكتاظحللبق
؟يعيشمأينستنأله؟انهتنأاذامل؟تنأو-

رثكأنمراصيذلالاؤسلااذههركيوهف،تاظحللدهفلاليباقتمص
دالبلامكحتيتلابازحألايديؤمنمسانلاةنسلأىلعحرطتيتلاةلئسألا
،بذكلللاجمالتوملامامأف،ةحارصبوةباجإللً◌ارطضمناكهنكل،نآلا

توصبباجأف،هسفنلدهفلاليباقلاقاذكه،ةعنقألاءادتراللاجمالو
:نيزح
نأتدرأاماذإو..اذهنمرثكأبريكفتلاديرأال..سبو..يقارعانأ-
.طقفناسنإ..ناسنإانأف،فينصتلااذهزواجتأ
؟ةيفئاطبابسألسيلانهتنأينعياذهله-
..معن-
نومتشيو،يننومتشياوناكيلمهبيذعتتقولاوط..نويفئاطءالؤهنكل-
!....يعرشلامهثيرويننأكوءافلخلاوةباحصلالك
حاشوبهمئارجيطغيفرطلك..ةئيندلامهتابغرقيقحتلءاطغلااهنإ-
نومتنييتلاةعامجلامسابةسدقمنيبارقىلإمهاياحضاولوحييك،ناميإلا
عيطقىوسيناجمنابرقوأرساخنمكانهسيلةياهنلايفو..اهيلإ
..ميهبلاليللااذهيفنيرباعلانمولب،نيفرطلانمنافرخلا

ةلاحلاكلتيفوهوبعوتسينأديريهنأكوتاظحللنيرونلاوذمدآتمص
بتكيفهأرقيامهبشييذلايرظنلامالكلااذهلثمةبعصلاةيسفنلا
:دهفلاليباقهلاقامىلعقلعينأنودلأسهنكل..ايجولوبرثنألا



؟انهتنأاذاملًاذإ-
!...تعطتسأولمهلأستنأكناكمإب-
ةيرخسلانمً◌ائيشهيفسحأذإ،دهفلاليباقباوجىلعىتفلاقلعيمل
يتلاتاظحللاكلتيف.اضيأنيرخآلاىلعوسفنلاىلعةيرخساهنكل،
يتلاةدوربلايفركفيدهفلاليباقناك،هسفنعمركفياهيفىتفلاناك
درابلاللبلاهبشيامىلإلوبلالوحتذإ،هقاسوهلاطنبيفاهبسحيذخأ
مهفرخآلانأكردأو،هباوجىلعقلعيملىتفلانأىلإهبتناهنكل،

ةقفشبسحأو،هفاطتخإةيثبعلً◌اسأياهلاقوهامنيب،ةيرخسكهتلمج
:همالكً◌الصاوملاقف،روعذملاىتفلاىلعوهسفنىلعةبيرغ
ةقالعىلعيننأدقتعيليباهجاحلانأدصقأ..أطخلابينوفطتخادقل-
..هيخأةجوزعم
ً؟اقحاهبةقالعىلعتنألهو-
ال-
؟كلذمهلتبثتسفيكو-
..فرعأال-
ىلإمهدحأهجوتو،بابلاحتُ◌فمثةمداقتاوطخعقواعمس،ةأجف
:همتشيوهوىتفلا
،كتوصعمستنألبقةيدفلاعفدتنأديرتال..كمأعمثدحتذخ-

..اهثدحذخ
؟..يمأ؟..نَم-
دمينأرظتنيناكدقفناتبوصعمهينيعنألو،شعترمتوصبىتفلالاق
يحتلملا،رخآلاناك.غارفلايفهديدمف،لاقنلافتاهلازاهجبهلرخآلا
يذلاللدملااذهىلإرظنيوهوةيرخسبً◌امستبمفقي،ةفيفخةيحل

هفاطتخامتً◌اليمجىتفسيلو،يرشبنئاكىركذمايأةثالثلالخراص
هفكيففتاهلاعضينأىوسرخآلامامأنكيمل.هتيلكنمهجورخدعب
تفتلمريغ،ً◌ايكابخرصيوهو،ةمروتمديبفتاهلاذخأوىتفلاكبتراف،
:نيدوجوملاىلإ
كديسوبأ،انهنمينيصلخ..نوديرياممهليعفدا..ينيقحلا..امام-
..ةعرسب..كوجرأ..امام..يمأاي
:يوقومزاحتوصبىتفلامأبطاخوهدينمفتاهلارخآلالجرلاذخأ
مالسيفو..قزريًايحلازامهنإكللقنملأ؟نآلاهتوصتعمسا-
لاصتايفناكملاكلددحنسو..غلبملايعفدتنأالإنآلاكيلعامو..نامأو



فوسكنأل...ينطولاسرحلاوأةطرشلابيلصتتنأكايإنكل..رخآ
انتعامجنأل..هتلعفاماذإكلذفرعننلاننأيدقتعتالو..كنبانيرسخت

..لبقملالاصتالاىلإو..ِتمهفله..ناكملكيف
ةيرخسبهللاقو،روعذملاىتفلاىلإرظنمث،فتاهلازاهجرخآلاقلغأ
:ةتامشو
يفاهنأنممغرلاب..ةريثمو..ةولحيه..اهفرعننحن..كمأكيننحارمويلا-
عيبتسامنإواهسكبلخبتنل،للدملااهنبالجأنميهو..نيعبرألاةيادب
دقو.ً.اديجمكفرعننحن..ةبسانملاب..هلجأنمكلمتاملكو..رخآلاولوألا
يفسبالمللنزخمهيدل،اهكينيًاقيشعكمألنأفرعنو..رهشألمكانبقار
بهذتاماريثكنكل..كلواهلسبالملاءارشةجحبهيلإبهذت..روصنملا
يذلاولحلاباشلا..ءاوحومدآنزخمبحاص..هفرعتتنأ..رثكأالاهكينيل
ةجوزكينيينعي..كقيدصراصو،هيلعكمأّكتفرعيذلاو،رمعلابكبراقي
؟تامولعملاهذهلكانلنيأنمفرعتأ..اهنبارمعبدحاومرتحملايضاقلا

فرتعاةفرغلاهذهيفو،انهىلإهبانيتأ.هسفنباشلاكلذانبوجتسااننأل
هبحتيذلاامفرعننحن..كمأنعءيشلكانلىور..ءيشلكبانل
؟..نأديرتله..كينلادنعكمأ
:لجرلابنيرونلاوذمدآىتفلاخرص،هنمةدارإنودبو
اهنإ..ءيذبلامالكلااذهبيمأنعثدحتتال..ىفك..ريقحاي..ىفك-
..كتخأوكتجوزوكمأنموكنمفرشأ

ذإ،همأنعهبوههوفتاملهجاجتحإنعربعينأىتفلللجرلاعديمل
عمسيملو..رادجلاىلعهيسركوىتفلابلقناف،ههجوىلعهلجربهبرض

،دهفلاليباقىلإرظنمث،تاظحلللجرلافقو.نينألاىوسً◌ائيشدحأ
:ً◌ابضاغهللاقو
ىلإرظتنا.ً.اناوجنودريصتنأىنعمكملعنس..ريقحلااهيأ..تنأو-
..كملعنسو..ليباهجاحلاةدوع
..ناوجنودُتسلانأ-
عمبلقناف،ةوقبهيسركهلجربعفدلجرلانأالإ،دهفلاليباقمتمت
لجرلاناكامنيب،هعارذيفيوقملأبرعشو،هيفتكىدحإىلعهيسرك
:ً◌ابضاغخرصي
!؟حبذلاوهدهازلاءاوحنمبرتقينملكريصمنأيردتأ..ريقحاي-
ديهشلااهجوزةافودعباهجوزتينأديريناكليباهجاحلانأيردتأ
لان.ً.اريقحًايعويشًاباشتقداصدقتناكةرهاعلانكل!؟اكوبنجسب



..ءارقح..حبذيفوساهنمبرتقينملكنأو..هشارفيفحبذلابهءازج
ريقحيعويشتنأامبرو..ريقحلايعويشلاكلذنعفلتخينلكريصم
..هلثم
نمنايولتينيرونلاوذمدآو،دهفلاليباقناكامنيب،جرخوكلذلاق
.ملألا
***
ليصفتلابتعمتساو،عجافلاربخلاةمدصيخركلاءاوحتزواجتنأدعب
ليباقريصمةفرعمىلإلوصولالجأنمةلشافلايبيبشلامدآتالواحمل
مويلاراصيذلا،يمالسإلا،اهيخأبلاصتالاةركفحرطبيهترداب،دهفلا

ملامهنأنممغرلاب،مكاحلايمالسإلابزحلايفنيزرابلاةداقلانم
يأامهنيبنكيملو،ةنسنيثالثنمرثكأذنمضعبلاامهضعبعماثدحتي
،ةقرامةأرماهرظنيفيهف،فتاهلاربعولوىتح،يصخشلصاوت
نكيهقامعأقمعأيفناككلذلكنممغرلابهنكل،اهررحتيفةفرطتمو
.اهتيصخشةوقواهتعاجشلً◌اباجعإاهل
هنأل،اهلهتباجتسانمً◌اسئايناكهنكل،ةركفلابيبيبشلامدآبحر
تذخأذإ،هنمةيلمعرثكأيهتناكامنيب،فالخنمامهنيبامفرعي

كلذنألو،اهيخأفتاهمقرةبلاطءابرقألادحأبتلصتاوفتاهلازاهج
مقرلااهاطعأدقف،ةقالعلايفرتوتنمامهنيبامفرعيناكبيرقلا
ىلعاهلوصحةيفيكنعاهلأساماذإهمامأهمساركذمدعاهنمً◌ايجار
.كلذلعفتنلديكأتلاباهنأبهتنأمطف،مقرلا
مقرلابلطبتمهامنيحو،ةريغصتاظحالمةقروىلعمقرلاتبتك
ترمهناو،ةبراضتمرعاشماهقامعأيفتبخطصاو،ً◌اليلقةبهرلابتسحأ
مالكلابءاسأولاذام؟اههجويففتاهلاقلغأولاذام:اهنهذيفةلئسألا
مل.؟هعمثيدحلاأدبتسفيكمث؟هترايزلاهاعدواهببحرولاذام؟اهل
هبلصتتنأبجياهنأبتركفلب،ةرمهنملاةلئسألادنعاريثكفقوتت

.دهفلاليباقريصمةفرعميفاهدعاسينأنكمييذلاديحولاهنأل
؟ملكتينم..ولأ-
؟ًءاجريخركلامدآذاتسألاعمثدحتلاعيطتسأله-
..يخركلامدآوهانأ؟..ثدحتينم-
..مدآايءاوح..انأ..انأ-
يخركلاءاوحتسحأ،ةقيقدلابراقياملتدتماتمصةرتفامهنيبترم
ناك،ً◌العفو،ليحتسملااهلاصتإلو،اهتوصعامسلمدطصاهنأباهلالخ



رعاشمهيفترجفةطيسبلاوةيوخألااهتوصةربننأذإ،ً◌احيحصاهعقوت
دجوو،هتلئاعنمةيقابلاةديحولايهف،تاونسلاهذهلكلاوطةنماك
ةقر،اقيقرهتوصءاجف،ربكألاخألارودذخأي،ً◌ايدارإال،هسفن
:ً◌الئاس،ةحماسموأ،ً◌اعافدنإوأافعضهرسفتاليك،ةموتكم
؟دادغبيفتنأله-
..معن-
؟ىتمذنم-
..ةديدعرهشأذنم-
؟يبيلصتتملودادغبيفتقولااذهلك-
..و..و..ناملربوضع،ةلودلاوبزحلايفريبكلوؤسمو،لوغشمنآلاتنأ-
..ةوخأىقبننحنلاحةيأىلع..ةسكاشمِتلزامتنأ..ىفك..ىفك-

؟كمامعأبوكمعتانببتلصتاله
ال-
؟نينكستنيأ..نسحأ-
..ةرجأتسمةقشيفشيعأانأ-
..ريبكتيبيدل؟ءارضخلاةقطنملايفيدنعنيتأتالاذامل-
..مكمسابًالجسمًاراقعراصهلكقارعلا..هلكقارعلاكيدل-
..كعمتثدحتينأىلعمدنأينيعدتال..ىفك-
اذامب..مكللاقتةطيسبةملكنمنوقياضتتو،مكحلايفنآلامتنأ-
؟مكقبسيذلانعً،اذإ،نوفلتخت
ببسبًادحأقحالنالاننأو..ةيعامجلارباقملاماظنانسلاننأبفلتخن-
..هتادقتعم
؟لوقتاممدكأتمتنأله-
؟كلذيفنيكشتله-
..كبلصتأانأاذهلو،كلذكسيلرمألانأبنيقيىلعانألب..معن-

:ً◌ابتاعملاقمث،تاظحلليخركلامدآتمص
يتاه.ً.ابلطكيدلنألامنإو..كوخأينأليبيلصتتملكنأينعياذه-
؟كانهاذام؟كدنعام
،ةيمسرةربنبو،مزحبو،موتكمبضغبنيتريخألانيتلمجلالاقهنأتسحأ
تكسمأاهناالإ،هعمثيدحلاتهنألدهفلاليباقذاقنإديرتاهنأالولو
:هلتلاقف،لعفلادرلرجنتنأنماهسفن
ىدحإىلإنومتنيةعامجنأ..بئانلاةداعساياهيفاموةيضقلا-



اذهحابصنيطسلفعراشيفةسردمريدمتفطتخادقةيمالسإلاتاميظنتلا
..نيبرقملاءاقدصألاةرئادنموهف،ينمهيصخشلااذهو،مويلا
؟يعويش-
؟لاوحألالكيفً◌املسأتمسيلهنكل،لقتسمناسنإهنإ..ال-
؟ينسمأيعيشوهله-
اذهلثمتنأينلأستنألوقعملانمأ؟مدآايهعمسأامقدصأله-
..يفئاطلامهئامتناساسأىلعمتيسانلافاطتخاراصله؟لاؤسلا
ينألسيلو،لاحلاعقاونعثدحتأانأ..ءىطاخلكشبينيمهفتال-
..كلذبنمؤا
..كلذمكلرفغينلخيرأتلا..هيلإانومتلصوأيذلااذهلاحيأ-
..هناكموهنامزوفاطتخالاليصافتو،هنعةلماكلاتامولعملاينيطعأ-
..ةحاسلايفاندحوانسلنيفرعتتنأف..ءيشبكدعأالينكل..لواحأسو
؟..ةجيتنلالوصحللكبلصتأنأيننكميىتم-
ةلطاعنايحألامظعميفطوطخلاف..فصنوةعاسوأةعاسلالخ-
..لاصتإلاتاكرشءادأءوسو..شيوشتلاببسب
ءاوحبهتقالعكلذيفامب،دهفلاليباقنعهفرعتيذلالكبهتربخأ
،هيزنلالجرلابهفصوو،اديجاهابأيخركلامدآرّ◌كذتيذلا،دهازلا

اماركإمامتهإلانمديزمباهدعوو،ةعشبلاةقيرطلاكلتبلتقهنألفسأتو
.دهازلامدآلواهل
يخركلاءاوحهتقيدصنيبراديذلاراوحللعمتسادقيبيبشلامدآناك
نوكتنأيفيفخحرفبرعشف،مكاحلابزحلايففورعملايدايقلااهيخأو
ىلعً◌اقلقناكامنإو،كلذاهلدبيملهنكل،هتقيدصيخركلاءاوح
:اهلأسةأجف.هقيدص
ً؟ائيشلعفيسهنأنيدقتعتله-
،نآلاامأً،اقباسهنعهفرعأيذلااذه..هدوعوبمزتلموهف،كلذدقتعأ-
؟الوأرّيغتلهفرعأالف،همجنقيربدعبو،ةطلسلايفراصامدعب

..رظتننسو..ةعاسلالخةباجإلابيندعودقل..كلذىرنس
؟رمألاباهربخنلدهازلاءاوحبلصتننأبسانملانمهنأنيدقتعتله-
انيلعنأدقتعأ..انلبقنمًاميلسًافرصتنوكيسكلذنادقتعأال-
نمةبوعرمساسألابيهاهنوكنعكيهان..ةجيتنلاةفرعمىتحراظتنالا
!..دهفلاليباقذاتسألاىلإاولصومهنأباهربخنفيكف..ديدهتلالئاسر
..ةجيتنلاةفرعمنيحلثيرتلاانيلع..حيحصاذه-



***
رعشتدهازلاءاوحتناكلزنملايفيخركلاءاوحهتضقيذلاراهنلالاوط
دقف،مورحملامدآاهبيبحلتقمواهدلاوليحرذنماهتدقتفاةداعسب

روعشوءىجافمنادقفبتسحأترداغامنيحو،ةريبكةبحمباهوحنترعش
اهدنعتيبمللةدوعلاباهتدعودقاهنأباهسفنيساوتتناكاهنكل،غارفلاب
.
اهنأتسحأو،ثيدحنمامهنيبراداملكديعتستدهازلاءاوحتناك
دهاشمىلعو،ديدجٍ◌ملاعىلعيخركلاءاوحلالخنمتفرعتدق
كانهنأتفرعو،دالبلاهذهيفةأرملاوسانلاةايحلةعساشوةعساو
اهنأولتنمتمكو،ً◌اقباساهبعمستملةايحلانمىرخأً◌الاكشأ
اهنكل،ً◌ايلاعقلحتيكاهيفيهيتلااهتقنرشنمجرختنأعيطتست

سيلف،اهترئادتقلغأدقاهتايحنأسحتواهيدلوىلإرظنتامناعرس
،امهلةداعسلاريفوتو،نيلفطلانيذهةيبرتريغاهلىرخأةايحةمثكانه
اهبابمامأنمةايحلارمتستلو،نامألاريغايندلاهذهنمديرتالاهنأو
ليلقلااذهبتيضردقف،هقرطتنأنود،اهحارفأجيجضواهبخصلكب
حرفلانمءيشو،نالفطلاناذهو،تيبلااذهوهاهملاعف،حرفلانم
اهتفرغىلإملاعلابيتأتديدحتلابتاياورلاوبتكلاف،بتكلاةءارقاهلهحنمت
اهنأةجردل،سفنلاقامعأىلإاهبلزنتو،ةبيرغنادلبىلإاهلقنتوأ،
.اهسفنعمةركفمءايشألافسلفتءاوحتناكاذكه،كانهاهتاذىرت
مدآلىرجامةفرعملقوشبتسحأو،يدادغبلامدآةياورتركذتةأجف
،اياكسفوكياجافيإعمهتقالعريصمنوكيساذامو،جنسيلافيإعمهئاتلا

تقولالغتستلفنذإ،اهدنعتيبملاباهتدعودقيخركلاءاوحنأامبو
.اهئيجمنيحلةءارقلاب
هرتافدبايهال،لابقتسالاةفرغيف،هتدجوفكالملامدآاهنباىلإترظن
يخركلاءاوحتناكامنيحاهجرخأدقناكيتلاةيلوفطلاهتاموسروهمالقأو
،ريغصبراقهجاومأولعييذلارهنلارظنممسرهتملعيتلاو،ةدوجوم
ءامسلايفو،ةلخنىرخألاةفضلاىلعوريغصخوكهيتفضىدحإىلعو
كلتديلقتبالوغشمناكف،ةقلحملارويطلاضعبومويغوةبراغسمش
اهنبانأتسحأ.همامأةرثعبملامالقألاباهنيولتةلواحموةيطيطختلاةروصلا
نماهفرعيملفطاوعبهترمغيتلايخركلاءاوحدوجوبً◌اديعسناك
.مورحملامدآاهبيبحنموهدجو،همأنمىوسنيرخآ

كرحيهنأىلإتهبتناو،ً◌امئاناهعيضرناكمونلاةفرغىلإتلخدنيح



له،اهسفنعماهتظحلتركف،تمستبا،ً◌ائيشعضريهنأكوهيتفش
،تسحأ.ريرسلاةفاحىلعتسلج.؟الوأرابكلالثمنوملحيلافطألا
،بيرغءودهبً◌اروعشةمثو،اهسأريفً◌الئاهً◌اغارفةمثنأب،ةأجف
تسحأو،راكفأةيأنمتّ◌غرُ◌فدقاهنأكو،ءيشيأيفةبغرلامدعو
تسحأتاظحللو،ريرسلاىلعً◌اليلقتددمتف،ءاوهلايفريطتاهنأكو
.ضايبلايفتباغواهينيعتضمغأ،ناكملاجراخاهنأب
اليوطتفغدقاهنأكوترعشاهنكل،ةليلققئاقددعبدهازلاءاوحتقافأ

اهسفنلغشتمل؟تناكنيأنكل،ملاعلااذهنعتلصفنادقاهنأو،ً◌
ءودهبو،اهيلإاهتبحسوةطوطخملاىلإاهديتدمامنإو،ً◌اليوطريكفتلاب
،هدنعتفقوتيذلالصفلاىلإتلصونأىلإ،اهتاحفصبلقتتأدب
.ةءارقلاةلحرتأدبوةداسولاوىلعتأكتا
ناـخدلاكحابشأ
هئاتلامدآرداغامنيح،ً◌اليلفصنلاوةرشاعلاىلإريشتةعاسلاتناك
يك،خنويمليتيفوصقدنفىلإً◌اهجوتم،رتنسغنوكقدنفيفهتفرغ
فصننأنمً◌ادكأتمناك.طبضلابةرشعةيداحلاةعاسلايفكانهنوكي

سقطلااذهلثميفقدنفلاىلإلوصوللً◌ايفاكنوكيستقولانمةعاس
.اهلكعراوشلايطغتجولثلاثيحو،درابلا
توردقل.نويزفلتلادهاشتاياكسفوكياجافيإً◌اكرات،هفلخبابلاقلغأ
ةبيرغوةديدجلصافتب،ةصاخلاوةيلئاعلااهتايحنعً◌ادجةريثكءايشأهل
،ةيرشبلاسفنلاليلحتلاجميف،ةيرظنلاهتاروصتةعجارمبذخأثيحب،
عيمجىدلنوكتنأنكميو،ةماعاهنأً◌ادقتعم،اهبً◌انمؤمناكيتلا
ءاورإىلإلوصوللرشبلابوردنأنم،سكعلاهلدكأهتورامف،رشبلا
الجرهنوكنعرظنلاضغب،رخآىلإناسنإنمفلتخت،ةيسنجلامهتبغر
نمةلحرملكيفريغتتوبعشتتبوردلاهذهنإولب،ةأرماوأً◌
يفمويتاذاياكسفوكياجافيإةبرجتنعبتكيسامبرو،هتايحلحارم
.اهتباتكلططخييتلاهتاياور
،لماكهابتنامدعبريسيوهناكو،ً◌ايلاخهقباطيفقيضلارمملاناك
نكل،روظنمريغءيش،همامأامءيشرورمبسحأةأجف.لابلالوغشم
نأبهسفنعمركف.ً◌ائيشدجيملف،ههابتنازكر.ً◌اسوسحمناكهرثأ
ريغءيشلااذهرورمنأالإ،ينهذلاهدورشو،هبعتبةقالعهلامبررمألا
ةماقلبرقأً◌الكيهىريهنأكوهلىآرتةرملاهذههنكل،رركتيئرملا
يفىشالتيو،عيرسلاحبشلاكقرمي،ناخدلاكهنول،ً◌ادجً◌افافش،ناسنإلا



ً◌اعيرسزفق.رمألااذهنمفوخهدوار.ناوثلالخناخدلاكءاوهلا
دعصملانألو،دعصملاةحابىلإيضفييذلارمملليلخادلابابلاً◌احتاف
لصييكةعرسبملسلازفقيذخأهنأفةيانبلانمريخألاقباطلايفناك
.عراشلا

نمً◌اليلققرعتهنأسحألب،ةبوعصبسفنتيناكعراشلايفراصنيح
.هتشعنأف،ههجوتسماليتلاءاوهلاةدورببايشتنمفقوو،طوبهلاةعرس

مامأةدتمملافيصرلاةحاسمنّ◌وليةئيضملاقدنفلانالعإةتفالءوضناك
ثيح،ىلعألاىلإهسأرعفررعشينأنودبو.رفصألانوللابقدنفلا
دحأدنع،فقتةأرمالالظىأرف،عراشلاىلعةلطملاقدنفلاذفاون
اهرعشةحيرستواهتماقلالظيفهبشت،ةفافشةراتسفلخ،كيبابشلا

ةأرملاهذهرسيفتاظحللهسفنعمركف.مولظملاءاوحقدنفلاةلماع
اذهحابشأنمحبشيهوأةدوجومةقيقحيهله،ةبيرغلاةيقارعلا
يتلا،ناخدلاكةيمالهلالاكشألاهذهرسامو؟ضومغلابءيلملاقدنفلا
ةعرسبءاوهلايفىشالتتمث،رشبلاماوقذخأتيهفاهتيبايسنامغرب

..ذفاونالبتناكقدنفلانمةهجلاهذهنأبىأرنأقبسمث.؟ةفطاخ
بعرلامالفأوامنيسلاريثأتو،هلايخجاتنإنمتاؤيهتلاهذهلكله؟
.؟هيلع
الو،ةرامالو،هعطقتتارايسال.ةايحللرثأيأنمً◌ايلاخعراشلاناك
،ةريخألاءاسملاتاعاسيفاميسال،رثكأرمهنادقجلثلانإلب،ناسنإ
فطعنانيحو،هيفيفتخيو،هلماكبجلثلايفصوغيهؤاذحراصثيحب
قدنفلاةتفالءاوضأىأرهيفخنويمليتيفوصقدنفعقييذلاعراشلاىلإ
ضعبهيدلناك.ةبحاشءوضةعقبةمثقدنفلالخدممامأو،ةئيضم
.بسانملاتقولايفلوصولانمقلقيملاذل،تقولا
هذهلثميفهلاهتوعدف،هئاتلامدآنهذىلعتنميهةظقيلامالحأ
ركذتساو،اهدنعليللايضقينأهديرتاهنأيفريسفتلجاتحتالةعاسلا

تعتمتسادقفةلوجخلااهتعنامممغربف،مويلاكلذارصعامهنيبىرجام
نأبريشتاهلك،هلاهتوعدو،ً◌اينوفيلتاهراذتعاو،ىرجامبً◌ادجيه
.امهنيبنوكتسةعئاررومألا

يفسلجترمعلانمنيعبرألايفةديدجةفظومنأىأرقدنفلالخدنيح
ابيرقتءيشلكقلغأدقف،قدنفلايبوليفدحأالو،تامالعتسالابتكم
لوهجمكابترايفتاظحللفقو.ةعاقلاىصقأيفدوجوملارابلاىتح،
نكل،ً◌امئادءيشيأبأدبينألبقتاظحللامئادكبتريوهف،ردصملا



هدوجولتامالعتسالاةفظومتهبتنا.رثكأالتاظحللىوسرمتسيالكلذ
:فطلبهتلأس،اهيلإهجوتلابردابينألبقو،
؟كدعاسأنأيننكميله-
:بيجيوهو،ةقثبتامالعتسالابتكمىلإهجوتو،اهلمستبا
لهف..333مقرملاحانجلايفجنسيلافيإةديسلاعمدعوميدل..معن-
..نأكنكمي
:هتباجأ،هتلمجلمكينألبق
؟هيات..لامدآديسلاتنأله-
ً◌اركفم،ماستبابباجأهنأالإ،ةقالطوةلوهسبهمساظفلتنأعطتستمل
ثدحياليكتامالعتسالابتكميفهمساتعضواهنأب،ةظحللاكلتيف
تحتف،تامالعتسالاةفظومنأالإ،ةقباسلاةرملايفثدحاملثمهعم
يهو،هلهتملسو،قدنفلافورظنمافرظهنمتجرخأو،ً◌اروراج
:لوقت
انلصتادقانكو،ةعيرسلاةلاسرلاهذهجنسيلةديسلاكلتكرتدقل-
.ً.ادوجومنكتملكنكل،كقدنفيفكب
:ً◌اكبترملاقو،ةشعترمديبةلاسرلاهئاتلامدآذخأ
؟..ىرجاذام؟..اذامل-
انكو،ابيرقتةعاسفصنلبققدنفلاجنسيلةديسلاترداغدقل..ءيشال-
..عيظفلاسقطلااذهلثميفاهيلإيتاتالأبكربخنل،كبانلصتادق
اهلخاديفدجوف،فورظملاحتف،تامالعتسالاةفظوممامأو،راظتنانودو
:اهصنأرقف،ادجةريصقةلاسر
يفنوكأ،هذهيتلاسرملتستنيح..ريخبنوكتنأوجرأ..مدآيزيزع
.مويلااذهرجفرداغتةرايطىلعندنلىلإةعجار،راطملاىلإيقيرط
يتقيدصنأبينربختليتخأيبتلصتادقل.ةعقوتمريغةثراكتلصحدقل
نآلايهو،راحتنإلاىلعتمدقأدق،يوارحصءاوح،اهنعكتثدحيتلا

نألبق،نيمويلانيذهلالخةدعتارمينتبلطدقو،جرحعضويف
اتقويضقننأيدوبناكدقف،ً◌ادجةفسآانأ..راحتنإلاىلعمدقت
دودحيفً◌ءاسمً◌ادغكبلصتأس..يفقوممهفتتنأوجرأ..لمجأ
.جنسيلافيإةصلخملا..كتفرغيفنكف،ايناملأتيقوتبةعساتلا
ملاملو،ةلاسرلاأرقيوهوههجوىلإرظنتتامالعتسإلاةفظومتناك
هئاهتنالاح،ةفهلبوةرشابمهتلأسدقف،ههجوحمالمزومركفعطتست
:اهفلغميفةلاسرلالاخدإوةءارقلانم



تنكدقل..رفسلاىلإاهرطضاهوركمةمثنوكيالألمآ؟..كانهاذام-
بئذلاةليل(مليفيفةصاخ..اهليثمتبحأو..اهبحأانأ..اهتلباقمبةديعس
..ماريامىلعءيشلكنوكينأوجرأ..)ةريخألا
..ندنليفاهدوجوىعدتسايلئاعضراعةمث..ءيشال-
ينويزفلتلالمعلاقيرفسيئرلىرخأةلاسرتكرتاهنأل..حضاواذه-
..هعملمعتسيذلا
؟ةلاسرتكرت-
يفكلبقتستنأضرتفياهنأبينتربخأوكيلعةقلقتناكاهنكل..معن-
اهنأبتدكأاهنكلو..ةلاسرلاكملسأيككمساينتطعأو،ةرشعةيداحلا

..دوعتس
؟ىتمددحتملأ؟دوعتساهنأبتلاقيهله-
ىلعلصحننأًالهسنكيملو.ً.اروفباهذلااهيلعنإتلاقاهنكل..ال-
..مويلااذهرجفعلقتسيتلاةرئاطلايفاهلناكم
..كلًاليزجاركش-
اهمامأءيشالو،اهدحويهف،هعمثيدحلالصاوتنأدوتةفظوملاتناك
نمً◌العفيهةصاخ،اهسامحريثيامعوضوملااذهيفتدجوو،هلعفتل
نمرارفلادويناك،هئاتلامدآنأالإ،جنسيلافيإةلثمملابتابجعملا
نم،يوارحصءاوحو،فورظلاً◌انعالخرصيلعراشلاىلإجورخلاو،قدنفلا
لاقوتامالعتسالاةفظوملتفتلإ.هسفنىلعضبقيذلانالذخلاروعشرثأ
:قدنفلارداغيوهو
..ةديعسةليلو..كلًاركش-
.ةديعسةليل..بحرلاىلع-

لبقلعفينأدويناكامكخرصينأعطتسيملعراشلايفراصنيح
عضو.ريسفتنعثحبيهنأكوةمهلدملاءامسلاىلإرظنامنإو،تاظحل
امنيحهنكل.ضماغلاقدنفلاىلإراسكنابً◌ايشامقلطناوهبيجيفةلاسرلا

هيفشميمل،هقدنفوحنهجتييذلافطعنملاىلإ،قئاقددعب،لصو
ةطحمىلإلصيهلالخنميذلاميقتسملاقيرطلايفاهجتماطخامنإو
.ةيسيئرلاراطقلا
،اهباوبأتقلغأدقتالحملامظعم.ابيرقتسانلانمةيلاخةطحملاتناك
،ً◌ايلاحدحاوفظومهيفيذلا،تامالعتسإلابتكمىوسكانهسيل
امأ،تانجعملاورئاطفلاو،ةنخاسلاتابورشملاوةوهقلاعيبييذلالحملاو
نسمعكستمهشرتفادقفهيففزعتاياكسفوكياجافيإتفقويذلاناكملا



.رذقفطعمبً◌افحتلم،ضرألاىلعنوتراكلانمً◌اعطقدمنأدعب،
ةطحملانالخدي،امهرمعنمتانيرشعلايفىتفوةاتف،نارفاسمناك
ملسلاىلعامنيب،دعاصلايئابرهكلاملسلاوحننيهجتمامهبئاقحنيبحاس
،امهرمعنمتانيسمخلاةيادبيفةأرماولجرناك،طباهلايئابرهكلا
.ناطبهي

دعيملهنأبرعشيناك.ةطحملاىلإءاجاذاملفرعيهئاتلامدآنكيمل
وهوهلفيك،هسفنلأس.هبرمتيتلاءايشألاوثادحألاقطنممهفي
هنأىوس،ً◌اريسفتاهلدجيملو؟..ليصافتلاهذهلكرسفينأيئاورلا
فرعيالةبيرغةياوريفبلتسملطب،ةلوهجموةضماغديبةبعلامبر
.؟..هللا؟..ردقلاوهأ..اهبتاك
ةيئاورةيصخشهنأو؟وهسيلوهنوكينأنكميالأ:هسفنلأسةأجف
ةيصخشهنأو؟وهسيلهنأىنعمامنكل.؟راوطألابيرغفلؤماهبتكي
يعماجذاتسأ،هئاتلامدآ،هسفنوهسيلأ؟ضماغفلؤماهلكشةيئاور
ةهاتم(ةياوربتكهنأو،ىرخأتايصخشورئاصملكشي،تاياوربتاكو
باجأهنكل؟دورطملامدآهمسااضيأبتاكنع)ةلوهجملاةأرملاوأمدآ
نأدارأيتلاهتياوربتكيدورطملامدآكرتأمليننكل:ةرشابمهسفن
ً◌ةياورامبتاكفلؤينأ،نكميأ!بيلدنعلامدآرعاشلانعاهبتكي
؟ً◌اضيأةياوربتكيهلطبكرتيهنكل،ً◌اضيأتاياورفلؤيبتاكاهلطب
،ً◌الثم،هتياورلطبانأيننأانضرفول،ضماغلافلؤملااذهفاخيالأ
فلؤيبتاكاهلطبةياوربتك،ضماغفلؤمنعةياورانأبتكأنأ
ةياوربتك،ضماغلافلؤملاةياورلطب،بتاكلااذهنكل،اضيأتاياور
يرجييذلاام....ةياوربتكضماغفلؤمنعةياوربتكيبتاكنع
نعةيئاهناللاةيثبعلاهتايعادتنعً◌افقوتمهسفنلأساذكه؟مدآايكعم
فلؤمنعةياوربتكيبتاكنعةياوربتكييذلاضماغلافلؤملا

...ضماغفلؤمنعةياوربتكبتاكنعةياوربتكضماغ
تاريثأتنأودبي،ةيرخسباهلً◌الئاق،هسفنعمهئاتلامدآمستبا

هتءارقنمنرقعبرنمرثكأدعب،نآلاكيلعترهظدقتكيبليئومص
.!!هئاتلامدآاي،
لدجيفهسفنً◌ارواحم،ددحمفدهنودةطحملاءاجرأيفعكستيناك
باهذللةيوقةبغربو،هئاعمأيفتاضابقنإبسحأ،ةأجف.ضماغيفاقث
ىلإريشتةحئالدجوف،ةيحصلاقفارملانعً◌اثحابتفلت.قفارملاىلإ
هقيرطيف.هسفنىلعاهلعفيسهنأكوسحأهنأل،ىطخلاعرسأف،اههاجتا



نمهلوانتاموأ،دربلاوهله،كلذببسنعركف،قفارملاوحن
.؟اياكسفوكياجافيإعمماعط
ىرخأولاجرلاقفارمىلإمسقنتثيح،ةيحصلاقفارملاىلإلصونيح
الإ،لوخدللغرافناكميأنعثحبكانهو،ً◌الخادعرسأ،ءاسنلل
طغضيوهورظتناف،ميمرتلاببسبقلغماهضعبو،ةزوجحمتناكاهنأ

زفقيذخأف،جرخيملً◌ادحأنأّ◌الإ،ةيجرشلاهتقطنمىلعو،هسفنىلع
مهدحأجورخوعضولاجارفنانيحلهدسجلغشينألجأنمهيمدقىلع
ىهتنادقً◌ادحأنأفرعف،قفارملادحأنمءاملالوزنعمس،ةأجف.

.جرخيسو
ً◌ايطاعتموأً◌اناركسادب،باشجرخف،ضاحرملابابلباقمفقو
،ىضمو،ائيشلوقينأنود،راقتحإةرظنهئاتلامدآىلإرظن،تاردخمل
نأدعب،دعقملاىلعسلجو،ةهيركةحئارهتهجاوف،لوخدلابوهعرسأف
ةهيركلاوةلئاسلاهايملاقفدتبسحأف،هلاطنبلازناو،هفطعمعزنبعرسأ
.دعبىهتنادقنكيملنكل،ةحارلابسحأتاظحلدعب.هفوجنم
اذهأ:هسفنلأسو،ً◌امومعرشبلابو،هسفنبركفيذخأكلتهتسلجيف
جهوتيو،ءايشألاعيمجفسلفييذلا،بتاكلا،يعماجلاذاتسألا،انأ
ً◌ائيلم،ً◌اهفاتً◌ايجولويبً◌اناويحالإتسل،ةيناسنإلاوةميظعلاراكفألاب
نعثحبلاو،لامجلاو،ةيرحلانعةميظعلايراكفأنيأ؟ةفيجلاوةراذقلاب
امبر؟ً◌اليلقرخأتدقناركسلاباشلااذهناكولاذام؟دوجولاةلئسأ
،تايسنامورلاكلتنيأ.!!ناسنإلاةمظعلاي.يسفنىلعاهتلمعتنك
ةيروثلاتايسنامورلاو،ةيفوصلارعاشملاو،ةجهوتملاراعشألاو،بحلاصصقو
نمتاليمجلالمجأرظنمنوكيفيكو؟يوعملالاهسإلاةلاحمامأ،
مظعأدهشمنوكيفيكلب؟نهطوغتةظحليف،ةراثإنهرثكأو،ءاسنلا
،ملاعلاءاسؤرو،هللاتايآو،تاوبابلاو،نابهرلاو،ءامكحلاو،ءامظعلا

هبتنيملاذامل؟فئاجلاءارخلاكلذمهنمجرخيل،ناويحيأكنوعقيمهو
هبتنادقل..ال..ال؟مهلاطبأليجولويابلابناجلااذهلتاياورلاباّ◌تك
ىوتسمليقترت،ةلهذمةياوربتكف،يرشبلاطئاغلاةيضقلرتسوالوب
نكل..ةلبقملايتياوريفكلذلهبتنانأبجي..اكفاكلباقعلاةرمعتسم
بتكأسله..ةديدجلايتياورلدعبططخأملانأ؟بتكأسءيشيأنع
ىرجامو،حابشألاو،مولظملاءاوحو،اياكسفوكياجافيإو،جنسيلافيإنع
....له؟ضماغلاقدنفلااذهيفيل
ىلإهديدم،يلخادلاملاعنمقافأف،بابلاىلعً◌اقرطعمس،ةأجف



ضوحضبقمىلعطغضو،هتسإفظنيلةريبكةيمكبحسوتيلاوتلاقرو
،ةرفنتسمهحمالم،مسجلالوتفميناملأصخشهلباقجرخنيحو،ءاملا
:ً◌ارخاسلاقو،ً◌اءزهتسمهيلإرظن
؟سودرفلابملحتمأً،امئانتنكأ،اذام-
ناكهنأكو،حضاوزازفتسإبهيلإرظنرخآلانأالإ،هيلإهئاتلامدآتفتلا
نأنودهئاتلامدآدعتباف،رجاشتييكهمالكىلعلعفةدرةيأرظتني
بناجألادضتاملكهسفنعممتمتيوهو،رخآلالخدف،ً◌ائيشلوقي
.يناملألاعمتجملاىلعةلاعاوراصنيذلا

،ديدشضرمنموتللجرخنمكهنأرعشيناكةطحملانمجرخامنيح
ءاوهلاهشعنأ.ةهاقنةرتفلجاتحيو،ً◌افيعضلازامهنكل،ىفاعتيأدبو
امو.ددجتلاوةيويحلانمءيشبسحأ.ههجوسماليذلاةدوربلاديدشلا
لكراصىتح،هقدنفهاجتإب،ةطحملانعً◌اديعبراتمأةعضباطخنأ
يف،ةطحملايفو،خنويمليتيفوصقدنفيف،ةليللاكلتيفهلىرجام
هيلع،هئاتلامدآركفاذكه،نآلاف،هتامامتهابيترتنميناثلافصلا
،اياكسفوكياجافيإعمدغلاراهنوةليللايضقيل،قدنفىلإهجوتلا

عسوتينألواحيسو،هوضعنعاهتاروصتنع،لصينأاماهلأسيسو
،معن،هتياورةباتكدنع،اهنمديفتسيسامبرف،ةيضقلاهذهيفاهعم
لجرةقالعنعةمخضةياورايفاروموتربلافلؤيملا،ديفتسيسديكأتلاب
رودنعتاياكحبهتلوفطءىلتمتملأ؟)وهوانأ(اهمساهوضعبام
مهعراشيفتتامةأرمانعصصقلاَ◌ورتملأ؟ةأرملاعابشإيفريبكلاوضعلا
اهجوزوضعنعنسماهتيتاراجلاعمهمأعمسو،ً◌الفطناكامدنع،
ىلإىدأامم،ً◌اداحً◌افيزناهلببسيذلاو،رامحلاوضعهبشييذلا

ثالثجوزت،هتلوفطةنيدميفكامسألايعئابدحأنأركذتيآلأ؟اهتوم
،رخؤملاومدقملانعةيلختمقالطلاةجوزلابلطتةرملكيفو،تارم
مدآتيبدنعنهعمجتيءاسنلانكتملأ؟ريبكلاهوضعباذعنمً◌ابره
،ةنيدملايحاوضنمراقبألاباحصأيتأيف،ً◌اروثكلميناكيذلا،ةلابز
روثنهحقليل،مهراقبأبدافسلامسوميف،ةريبكةيرقبهبشأتناكيتلا
نقلطينهوةيغاطلاةوهشلابقربتءاسنلانويعتناكفيكو،ةلابزمدآ
يفجلويروثلاندهاشينهو،ةرخاسةيسنجتاقيلعتعمموتكملاكحضلا
ءىطاشلاىلإنوبهذياوناكثيح،هتقهارمتايادبركذتيملأ؟ةرقبلا
امبر؟ةبصتنملامهنابضقبنورابتيءاقدصألاعمناكفيكو،افيصةحابسلل
،ةردانلااهتحارصبلقألاىلع،حيحصاياكسفوكياجافيإهتلاقام،ً◌اذإ،



سدقملااهيفدسجتيه،ةحضاولاةيقيسوملااهتبهومو،زيمتملااهيعوو
.!!دحاونآيفسندملاو
،هقدنفمامأهسفندجوامنيح،هتلئسأعمً◌الوغشمهئاتلامدآناك
حابشألاىركذهتدواعىتحيناثلاقباطلالصونأامو،ٌ◌اعرسملخدف
ددرتلانمءيشبسحأف،هجورخةظحلرمملايفاهدهاشيتلاةيناخدلا

اليكلً◌اعرسمراسف،ائيشدجيملرمملالخدامنيحهنكل،بايترإلاو
،رمملاةياهنيف،راسيلاةهجىلإفطعنينألبقو،مهدحأهلرهظي

اعيرستفتلا.ْ◌حتُ◌فدقيلخادلارمملابابنأبسحأ،هتفرغثيح
نمىرخألاةهجلاوحنهجتيو،رمملابابقبطيً◌ايناخدً◌احبشىأر،ً◌
دقهنأكوهئاتلامدآسحأ.لخديوهعرسبهعفديبابدنعفقي،رمملا

رادجلابكسمأ.اهبوطخيلهمدقعفرينأهتعاطتسابنكيملذإ،لُ◌ش
،ً◌اعيرسزفقلاىلإ،بعرلاامهعديةوقنمهيدلاملكعمجتساو،
دمف،دحأحتفيمل.قلقببابلاقرط.هتفرغبابدنعهسفندجوف
اهعضو،حاتفمةباثمبيهيتلاةينورتكلألاةقاطبلاجرخأوهبيجىلإهدي

.ً◌ابوعرملخد.حتُ◌ف.بابلاقشيف
يفلخادلانمةفرغلابابدنعفقيهنأ،هسفنىلإهئاتلامدآهبتنا
ةءاضإلارزىلعطغض؟وهنيأبعوتسينألواحيناوثليقب.ةملظلا
ةرشابمتفتلاو،ً◌اغرافهدجوريرسلاىلعةرظنىقلأنيح.ةفرغلارانأف
ةهجلاىلإتفتلا.ءوضلاأفطمو،ً◌احوتفمبابلادجوف،مامحلاةهجىلإ
ةيقسوملااهتلآتعضودقاياكسفوكياجافيإتناكثيحريرسلانمىرخألا
.اياكسفوكياجافيإلرثأاللب،رثأنماهلنكيملف

ديبةبعلراصهنأكوً◌اساح،ابئاخ،ً◌اراهنمريرسلاةفاحىلعسلج
،هديدم،ةالابمالبو.يجراخلاملاعلاحابشأو،ةيلخادلاهحابشأ،حابشألا

ةدودمملاهعارذعطتستملف،بابلادنعةءاضإلارزىلإهتسلجيفوهو
.ءوضلاأفطاو،مامألاىلإً◌اليلقهسفنبعفدف،لظلاىلإلوصولانم
ً◌الواحم،هءاذحوأهفطعمعزنينأنود،ريرسلاىلعهتماقلماكبددمت
.ةليللاكلتهلىرجاملكعاجرتسا
***
،ً◌اليلقاهتكرت،ةطوطخملانمعضوملااذهىلإدهازلاءاوحتلصونيح
ىسع،لاقنلافتاهلاىلإترظن.ةفرغلاتللظيتلاةمتعلاىلإتهبتنا
دقةلاسرالهنأفرعتاهنأنممغرلاب،اهتلصودقةلاسرةمثىرتنأ
،اهعيضرىلإتفتلا.ةلاسرةيألوصودنعً◌اتوصقلطيزاهجلاف،تلصو



ةلاصلاىلإتبهذوريرسلانعتضهن.قيمعلاهمونيفً◌اقراغهتدجوف
متكتتذخأيتلاةمتعلانممغرلابهقاروأىلعبكنماهنبانأتدجوف
تلأس.ةفرغلاتءاضأف،ةقطنملايفدلوملاريدهلتهبتنا،ةفرغلاسافنأ
ىلإتداع.هتالوكشلاديريهنكل،يفنلاباهباجأفً◌اعئاجناكنإاهنبا
ىلإتداعو،هتالوكشلانمةعطقتجرخأايلعلاهجاردأدحأنمو،خبطملا

دقتقولانأىلإتهبتنا.اهنبالهتالوكشلاةعطقبتقلأ.فويضلاةفرغ
ىلعتددمت.اهمونةفرغىلإتداع.ةقيقدنيرشعبةسداسلازواجت
نأتبرغتساف،دهفلاليباقذاتسألامقرتبلطو،فتاهلاتذخأ.ريرسلا

،نوفلتلانرف،يخركلاءاوحتبلطذإ،ً◌اليوطركفتمل.قلغمهفتاه
تلصتااهنألمدنلانمءيشبدهازلاءاوحتسحأ.اهبجتملءاوحنكل
اهنأل،لاصتالاباهجعزتيهو،اهلمعبةلوغشميهامبرف،يخركلاءاوحب
،اهمونةفرغتءاضأ.اهيلعةباجإلانمتددرتاملةلوغشمنكتملول
عيضرلااهلفطينفجىلعاسسحتكرتةفرغلايفءوضلاعوطسنأتسحأف
.همونىلإداعو،أدهمث،ناوثلً◌ايكابً◌اتوص،قلطأيذلا،

،دهفلاليباقذاتسألاب،اهسفنعماليلقتركف.ريرسلاىلعيهتددمت
تدقتعانيذلا،يبيبشلامدآ،هرتمليذلاامهقيدصو،يخركلاءاوحو
.اهنوركذيمهنادكؤملانمو،يبيبشلامدآتيبيفنآلانوعمتجيمهنأ
.ةءارقلاتلصاووةطوطخملاتلوانتمث،ً◌اليلقاهسفنعمتمستبا

فيصرلاىلعتوـم
تقولانأىأرفةيوديلاهتعاسىلإرظن.هموننمهئاتلامدآظقيتسا
هلوطبليللاماندقفً◌اذإ،ً◌ارفنتسمهريرسنمزفق.ةعساتلاىلإريشي
لسغبموقيوهوناك.ةرشابممامحلالخد.هفطعموهبايثيفوهو
ىلإهجوتلاو،قدنفلاةرداغمهيلعنأبركفي،هنانسأفيظنتو،ههجو
.ناريطلادعومةفرعملةرشابمراطملا

هنأالإ،معطملاةهجنمً◌امداقً◌اجيجضعمسلوألاقباطلايفراصنيح
.مّ◌لسللهطوبهلصاوف،ضماغلامعطملاكلذيفرطفينأأشيمل
قفدو،شاعتنإبسحأ،درابلاءاوهلاقشنتساو،عراشلايفراصامدنعو
.هحورحاتجيطاشنلانم
ناكةطحملاجيجض.قافدلااهنايرجوةايحلابسحأةيسيئرلاةطحملاوهبيف
،رئاطفلاوةوهقلاعيبلحمىلإهجوت.دوجولابساسحإبوةيويحلابهؤلمي
ىهتنانأدعب.ةالحملارئاطفلانمةعطقعم،ةراحةوهقبلطوهلخدف
عاتباف،ةيكيتاموتوألاركاذتلاعيبتانكامىدحإىلإهجوت،هروطفنم



.لماكمويلةركذتهسفنل
ناكلصونيح.ةقيقدنيعبرألادودحيفقرغتساراطملاىلإقيرطلا
ةحتفدنعو،راودلابابلادنع.راطملاةقورأيفهّ◌دشأىلعماحدزإلا
عيطتستالو،ةبيقحاهيفةبرعةبوعصبعفدتً◌ازوجعفداص،لوخدلا
.ةدعاسملجاتحتتناكْ◌نإاهلأسف،راودلابابلاةكرحىلعةرطيسلا

هلتلاقو،هلتمستباامناعرساهنكل،رمألالوأزوجعلاةأرملاترعذ
بابلاةحسفىلإاهبلخدوةبرعلاذخأف،هنمً◌افطلكلذنوكيسنأب
،بابلانمةيناثلاةهجلانماجرخ.اضيأهعميهتلخدوةلوهسب
،ً◌اليلقاهعمىشمف،امورىلإهلتلاقف،رفسلاديرتنيأىلإاهلأسو
ميلستبتكممقرفرعف،ةرداغملاتالحرلالودجرهظتةشاشمامأافقوو
باهذلاةرورضباهللاقواهيلإتفتلا،امورىلإرفسلابصاخلابئاقحلا
فطلبهيلإرظنتزوجعلاةأرملاتناك.اهعمىشمو،33مقرملابتكملاىلإ
فصلايففقو33بتكملاىلإلصونيحو،هبماقامىلعهركشتو
.ً◌اددجمهتركشف،باهذلاهيلعنأبزوجعلللاقو،ريخألا
اميفنثدحتيتافظومثالثكانهتناك.تامالعتسإلابتكمىلإهجوت
نممدقت.ةحئاسةاتفعمةلوغشمتناكطقفنهنمةدحاو.نهنيب
اهيلإهجوتلاهيلعيتلاةيوجلاطوطخلابتكمنعاهلأسوتافظوملاىدحإ
ضرتفييذلاناريطلاطوطخبتكمىلإتافظوملانمةدحاوهتدشرأف،
روباطو،ماحزإةمثناكطوطخلابتكممامأ.هلالخنمهتركذتزجحهنأ

لامعألالاجروىلوألاةجردلايوذلصصخملاعطاقلانأىلإهبتنا،ليوط
.ةرشابمهيلإهجوتف،كانهفقيرفاسمنمكانهسيلو،ً◌اغرافلازام
اهلحرشو،ةيناملألاباهايح،بتكملافلخسلجتةيناملأةأرماكانهتناك
،اهسفنطوطخللعباترخآبتكمىلإبهذينأبهيلعتراشأف،هعضو
نأهنكميثيح،ةلباقملاةهجلايف،يلاحلامهعقومنعديعببسيل
.ءودهبكانهرسفتسي
ةفظومكانهتناك،يمسرلاةيوجلاطوطخلابتكمىلإهئاتلامدآهجوت
ةباجإلابموقت،ببحمشمنهنيزيهجوورمحأرعشتاذةيتف،ةيناملأ

،رخآتقوىلإمويلااذهلةيلاحلاهترفسليجأتلواحيلجرتابلطىلع
ملاهنكلهيلإترظن.ةيبرعاهنأاهحمالمنمودبيةفظومسلجتاهفلخو
ةفظومللةمهملاهذهتكرتذإ،هتدعاسملموقتنألواحتملو،هلهبأت
حمالملايقرشهنألهتمدخبمقتمليهامبر،هسفنعموهركف.ةيناملألا

اللعم،هسأرنمةركفلاهذهدرطامناعرسهنكل،ً◌ايبروأسيلو،اهلثم



.نيرفاسملاةمدخبموقتنأاهتمهمنمسيلامبرهنأب،رمألاً◌
لجرلابلطزاجنانمرمحألارعشلاتاذةيناملألاةفظوملاتهتنانيح
اهدادعتساةيدبم،دودومسابهجوبهيلإتهجوت،هلبقناكيذلا

،دغمويلناريطلادعومنعمهلأسو،ً◌اددجمهعضوحرش.هتدعاسمل
هتربخأةباشلاةيناملألاةفظوملا.اهسفنةرئاطلاىلعزجحينأهنكميلهو
.زجحلاةركذتهنمتبلطو،كلذةيناكمإب
،زجحلالامكتسإلاهدادعتساةفظوملاتدبأامنيحةحارلابهئاتلامدآسحأ
ترتوتىتحهفطعمبيجيفهديدمنأامهنكل،هتركذتميدقتلعرسأف
بويجبلق.اهدجيملفةركذتلانعهفطعميفهئاتلامدآشتف.هفك
زاوجناك،ةركذتةيأهبويجيفنكيملف،ىودجنودنكل،ةفطعم
ريغةركذتلاامنيب،ً◌ادوجومنوللاةينبةيدلجةظفحمبفلغملارفسلا

.هبيجيفً◌اعمزاوجلاوةركذتلاعضوهنأنممغرلاىلع،ةدوجوم
هقلقوهطابحإوهكابتراتدجوامنيح،هعمبتكملاةفظومتفطاعت
ةركذتهللصحتستنأعيطتستيكلماكلاهمساتبلطف،هتركذتهنادقفل

.هداليمخيراتو،لماكلاهمساباهربخأف،ةديدج
،بوساحلازاهجيفاهلاقيتلاتامولعملانودتةيناملألاةفظوملاتناكامنيب
ً◌اصيمقسبليو،هنذأيفاطرقعضي،رعشلارقشأ،يبوروألجرلبقأ

ةفظوملاتضهنف،ةريهشةيقيسومةقرفلً◌ازمرهيلعً◌اموسرم،ً◌ايبابش
اهدادعتساةيدبم،ةضيرعةماستبااههجوىلعوهيلإةهجوتمةيبرعلا

.اهجاتحيةمدخةيأميدقتوهتدعاسمل
ةمئاقةبلاطتطغضو،بوساحلازاهجيفتامولعملاةيناملألاةفظوملاتنود
رثعتملف،ءامسألايفققدتاهنأاههجوحمالمنمادبو،اهلكتازوجحلا

راطميفهلىرجامباهربخأ.كلذنمةبرغتسماهسأرتعفر.همساىلع
يتلاةيقربلاتدجوكانهبتكملاتافظومىدحإنأفيكو،فرودلسود
تامولعملاهذهةفظوملاتلخدأف،مهيلإةحايسللسودرفلابتكماههجو
نكيملهمساسيلف،هلامآلةبيخموةيبلستناكةجتنلانكل،ةديدجلا

سودرفلابتكملبقنمزجحلركذكانهسيلامنإو،بسحفادوجوم
نأل،هتدعاسمعيطتستالاهنأبهلةيناملألاةفظوملاترذتعا.ةحايسلل
.هلتزجحدقةهجةيأكانهتسيلكلذكو،دوجومريغهمسا
زجحدوجومدعهلحضوتةيوجلاطوطخلابتكمةفظومتناكامنيب
يف،كانههلىرجاملكونامغريبافيإيفركفيوهناك،همساب
ءاوهةمثو،هغدصىلععمجتتقرعلاتارطقبسحأامك،ةريغصلاهتنيدم



،اياكسفوكياجافيإيفركف،ةأجف.هردصىلإهنطبحطسنمدعصيراح
يفتناكةركذتلاف،ليحتسماذه..ال؟ةركذتلاتقرسدقيهنوكتأ

.زاوجلاعمهفطعمبيج
.قيلعتيأامنودبتكملانعدعتبا.ً◌اشوشمو،ً◌افئاخو،ً◌امودصمناك
قاوريفراس.ةيلابماللاهلعفةدرةبرغتسمهيلإبتكملاةفظومترظن
.هناطيحتنيتللاةكرحلاوجيجضلالكنعلوزعموهامنأكو،ءودهبراطملا
.هرصبهيلعلقثيامم،امهيلعطغضيوهيغدصخفنيءاوهةمثبسحأ
ذخأ.بناجلاىلعفطصتيتلاةعاقلايساركدحأىلعسولجلابعرسأ
،ثدحاملً◌اريسفتدجينألواحم،هينيعضمغأو،هيدينيبهسأر
اهدحوةركذتلاف،اهيفةركذتلاعاضأهنألمتحييتلانكامألابً◌اركفمو
يفهنمتطقسله؟يهنيأف،ةقيقحناكىرجاملكنأبهلدكؤت
امنيحجنسيلافيإحانجيفهنمتطقسله؟هفطعمعزنامنيح،راطقلا
دقاياكسفوكياجافيإلنكميأ؟قدنفلايفهنمتطقسله؟اهدنعناك
كانهنكتملهنأنكميأ؟اهبلعفتساذام..ليحتسماذه..ال؟اهتذخأ
بتكملاهمدقوفرودلسوديفاهجرخأدقل..ال..ال؟ً◌الصأةركذتةيأ
؟يهنيأ..ً◌اذإ..كانهطوطخلا
ىلإتفتلإ..امةدعاسملجاتحيناكنإهلأسيً◌ايلاجرً◌اتوصعمس،ةأجف

وهامبر..حمالملايبروأهنكل،رعشلادوسألجرهجوىأرفتوصلاةهج
نعضهنمث،ركشلاةملكبهيلعدرف..يسنرفامبروأينابساوأيلاطيإ
.جورخلابابوحنىضمو،هيسرك
ةددحمةبغروأروعشاميأنود،سفنتتةثجكراطملاةقورأيفريسيناك
،تامداقلارودصلمأتي.نههجاوييتاللاءاسنلاداسجأىلإرظنيناك.

تاتفالأرقي.همامأنيضمييتاللاناقيسوتازيجعوأ،ىلفسلانهقطانمو
ىلعةتبثملا،لوصولاوةرداغملاديعاومأرقيوأ،ةيوجلاطوطخلابتاكم
.ةينورتكلأتاشاش
هسفندجو،ةأجف.كلذدصقينأنودجورخلابابهاجتإبريسيناك
هيلعبجييتلاقافنألاراطقةطحمىلإطوبهلابريشت،ةريبكةحتفمامأ
دوقيقفنىلإً◌الزانملسلاطبهف.ةنيدملابلقىلإاعجاراهنمقلطنينأ
.ةطحملاىلإ
،ةأجف.راطملاىلإنيمداقلالمأتيفقو.ةمحزمهبشةطحملاةعاقتناك
.مهووهزاوجلاىتحامبرلب،مهووهناكاملكنأةركفهتدوار
.هرفسزاوجةقيقحنمدكأتيللخادلانمهفطعمبيجىلإهديدم



هديللشبسحأ.رثكادكأتيلزاوجلانعةظفحملاعزن،لب،هجرخأ
نيدوسأنيطخبنيزملاو،قرزألازاوجلاوهناكزاوجلانأذإ،اهفاجتراو
نوللايصاصرلازاوجلاسيلو،نيئجاللحنمييذلازاوجلاوهو،هتفاحدنع
ال،قرزألازاوجلااذهبوهف،نامغريبافيإةدعاسمبرفسللهلصحتسايذلا
ترجيتلاليصافتلالكركذتسا.ةيبروألانادلبلاىلإاّ◌لإرفسلاعيطتسي
بناجلاةرئادىلإً◌ابلطمدقامدنعهعمتناكذإ،نامغريبافيإعمهل

نيميقمللحنمييذلارخآلازاوجلاىلعلوصحلاو،زاوجلارييغتلهتنيدميف
،كلذبً◌ادهعتتعقوو،رمألايفنامغريبافيإتلخدتدقو،ايناملأيف
.؟ةيناثهيلإميدقلاهزاوجداعفيكف
يفمهووههلىرجاملكنأو،رخآملاعيفهنأكوهئاتلامدآناك
يفنآلاوهفيكفً◌امهوءيشلكناكول:هسفنلأسهنكل،مهو
يفكانهةفظوملاتملتسافيكو؟فرودلسوديفناكفيكو؟خنويمةنيدم
دجينأعطتسيملو.؟يحايسلاسودرفلابتكمنمةيقربفرودلسود
.ً◌اباوج
عموه.هبطيحيامعهلصفييئرمريغً◌ازجاحةمثنأبسحيناك
سحيناك.مهنعلزعنمو،مهعمسيلهسفنتقولايف،هنكل،سانلا
ىلعيشميٌ◌تهابٌ◌لظ.ةماعوأةصاخرعاشمةيأنمغرفمهنأب
دحمهبطاحمهنكل،سانلانعءانو،ديعب،يئرمٌ◌حبش.ضرألا
.راكفأةيأنملاخ،فوجأناسنإهنأبسحأ.قانتخالا

ةغرافةريثكدعاقم.ةغرافهبشتناك،قافنألاراطقةبرعىلإلخدنيح
.لوألايسركلابناجىلعً◌ائكتم،بابلابرقفوقولاراتخاهنأالإ،
،رعاشموأراكفأيأنمةغرافتارظننيسلاجلاهوجوىلإرظنيناك
.اهيفامءيشنعً◌اثحابهوجولائرقتسيهنأكوهيلإرظانللودبتاهنكل
ملاعيأفرعيالوهلب،هبطيحملاملاعلااذهىلإيمتنيالهنأسحأ
.هيلإهئامتنابسحيرخآ

،صاخشأةرشعىوساهيففقييتلاهتبرعيفنكيملراطقلاكرحتنيح
ةغرافلادعاقملااولتحيلسانلادعصيراطقلااهيففقيةطحملكعمنكل
.عيمجلانعماتبايغيفناكيمانتملاماحزلانممغرلابو،

جرخ،خنويميفةيسيئرلاتاراطقلاةطحمىلإقافنألاراطقلصونيح
باكرلاوةبرعلانمنيجراخلانيبهدشأىلعماحزلاناك.هتبرعنم
لخادلاوةبرعلانمجراخلاىلعبعصلانمناكثيحب،اهيلإنيلخادلا
.ةيرحبرمينأاهيلإ



افيإديعبنمحمل،ماحزلايفهسفنلً◌اقيرطقشيهئاتلامدآناكامنيب
اهتلآقودنصلمحت،طباهلايئابرهكلاملسلاىلعيهواياكسفوكياج
هاجتإبةضكارتلورهةعاقلايفتراصنيحو،سوؤرلاقوفةيقيسوملا
نمجرخيملنكل،ً◌ايدانمهمفحتف،اهيدانينأدارأ.فقاولاراطقلا
افيإتناك.هلهبتنتملاهنكل،هعارذباهيلإريشيذخأ.توصيأهمف

راطقلاةبرعلخدتلةيقيسوملااهتلآقودنصلمحتيهوضكرتاياكسفوكياج
عومسمتوصباهيدانينأعاطتسايتلاةظحللايفو،هباوبأقلغينألبق
.ةيلاتلاةطحملاىلإاقلطنمهباوبأدصوأدقراطقلاناك،
تقلأو،ةينوكسلاهتلاحنمهتجرخأدق،اياكسفوكياجافيإةيؤرتناك
بتكمةفظومهتربخأنأذنماهيفهسفندجويتلاةقنرشلاجراخىلإهب
.زجحلامئاوقيفهمسادوجومدعبناريطلا

اهتلخديتلاةبرعلاترمنيحو،كرحتيوهوراطقلاىلإرظنيافقاولظ
تحولو،اضيأهدوجولتهبتنااهنأكوسحأ،همامأنماياكسفوكياجافيإ
كلذنمً◌ادكأتموهنكيمل؟ً◌العفاهديبهلتحولله.اهديبهل
.هلهبشنكل
دعاصلايئابرهكلامّ◌لسلاىلإهجوتراطقلاةبرعنمنيجراخلاةمحزعم
،ً◌اّ◌طنمّ◌لسلانودعصيبابشلاضعبناك.ىربكلاةطحملاةعاقىلإ
نوقباسي،نمزلانوقباسيمهنإ.اضيأايلآدعصيمّ◌لسلانأنممغرلاب
ىلعنيفقاولاىلإرظنيناك.هسفنعمهئاتلامدآركفاذكه،مدعلا
ىأرلباقلابو.قافنألاراطقةطحمىلإنوطبهيمهولباقملامّ◌لسلا
نممغرلاب،ً◌ايشمطوبهلابنوعرسي،نيجضانلالاجرلاولب،نابشلاضعب

،نمزلانوقباسيمهنإ:ةيناثهسفنعمركف،ةطباهلامّ◌لسلاةكرح
.ً◌اضيأ،مدعلانوقباسي
هعمسىلإىهانتكرحتملاملسلاىلعقيرطلافصتنميفوهناكامنيب
دقل،فزعلااذهفرعيهنأسحأ.نامكةلآنعردصتةيقيسومماغنأ

تقولااذهلثميفهفزعتاياكسفوكياجافيإتناكامنيحسمأهعمس
.ةرشعةيناثلاىلإريشتاهنأىأرف،هتعاسىلإرظن.ةطحملايفابيرقت
دعصتاياكسفوكياجافيإليلقلبقىأرهنكل،رومألافداصتنمبرغتسإ
؟نآلاةيقيسوملاةعوطقملاهذهفزعيهارتنمف،راطقلا

كلتفزاعبطيحيسانلانمً◌اعمجىأر،ةعاقلاطسويفراصنيح
افيإاهدنعفزعتسمأتناكيتلااهسفنةقطنملايفو،ةيقيسوملاةعطقلا

فرعينأيفةبوبشمةبغربً◌ائيلم،ً◌اعفدنممهيلإمدقتف،اياكسفوكياج



نيبلخادتف،راطملايفهلىرجاملكو،ةيسفنلاهتلاحايسان،فزاعلا
اياكسفوكياجافيإىأرذإ،ً◌اشيوشتهدازدهشمىلعلطيلنيفقاولا

ماغنألاكلتقلطتيتلااهتلآعمماجسنإبةيهامتم،اهفزععمةمجسنم
.ةيجشلا

ءانثأ،ةرظنهيلعيهتقلأامنيب،لوهذباهيلإرظني،ً◌افقاولظ
تناكذإ،هفرعتالاهنأكوتدباهنكل،اهنضتحتيتلاةلآلاعماهتكرح
نممغرلاب،ديعبلايفرظنتتناكدقف،ناكملادودحنعةجراخاهتارظن
.هيلعتزكردقةظحللاكلتيفاهترظننأ

.ءارولاىلإبحسناهنأاّ◌لإ،اهفزعيفةرمتسماياكسفوكياجافيإتلظ
فّ◌رعتامنيح،سمألابهيلعسلجيناكيذلاهسفندعقملاىلعسلج
دكأتهنأفةيقيسوملاةعطقلاهذهبهتفرعملالخنمو.ىلوألاةرمللاهيلع
ةوهقلاعيبلحمىلإهجوتاذل،اهنميهتنتيكقئاقدعضباهمامأنأب
دعقملاىلعً◌اسلاجعجروةوهقلانمنيبوكاهلوهسفنلعاتبا،رئاطفلاو
.هتاذ
،ةيدقنلامهعطقباهلاوعربتو،سانلاقفصو،اهاقيسومنمتهتنانيح
ىلعوهيلإتمدقتو،هلتمستبا.طبضلابهتلابقيفيهتراص،اوقرفتو
:هلتلاقو،لجخوكابترابةجوزممةماستبااههجو
؟كبناجىلإسلجأنأنكمم..ديعسكراهن-
:باتعولؤاستبلاقو،كابتراوقلقو،ةتيمةماستباههجوىلعواهيلإرظن
؟..نكمماعبط-
هسفنعمركفذإ،راطقلادعصتليلقلبقاهآرهنأبركفينأأشيمل
:هللوقتاهعمس.ً◌اهبتشمناكامبرهنأب
،ائيشكلبتكأنأتدرأ.سمأةليلقمحألايفرصتنعرذتعأانأ-
..حيضوتيأامنودةفرغلاترداغاذل..عطتسأمليننكلً،احيضوت،اراذتعا
؟كتليلتبنيأو؟تبهذنيأىلإو؟ترداغاذامل،ًالعفينتريحدقل-
ىلعبيجتنألبقهتلأسو،هديبيلارخآلاةوهقلابوكىلإترظن
:هتلئسأ
؟..يلةوهقلاهذهله-
..كلًاعبط-
:تلاقو،ةدومبهيلإترظن
نمتفرعو،فتاهلابسمأةليلثدحتتكتعمسدقل..كقياضأنأأشأمل-

كنأب،يسفنعمتركفو،ةأرمايههعمثدحتتنمنأبتعمساملالخ



.ترداغف.ةفرغلاىلإكعميتأتنأاهديرتامبر
!..ةفرغلايفيتليلتيبأنلامبرينأبكلتلقينكل-
..دوعتامبراضيأتلقو-
..يدحوتنكينكل،تدعينأحيحص-
؟!..كدحو-
..يدحو..معن-
رركهنأالإ،اههجوىلعتمستراةيفخلاةبيخلاحمالمناىلإهبتنا

:هلاؤس
؟كتليلِتبنيأ-

يفتلجعتسااهنوك،ةنيفدلااهتالاعفنااهيفزواجتتيكل،ةظحلتتمص
:تلاقمث،ةفرغلاةرداغمباهرارق
..تبهذامينتيل-
؟اذامل-
اهنكل،وكسومبةيوناثلايفيلةليمزتناك،يلةقيدصبتركفدقل-
دقتناك،روتافرسنوكلادهعمتلخدانأو،وكسومةعماجيفبادآلاتسرد
ةيسورمأو،ملسم،بألايخازاك،باشنمً،ابيرقترهشأةتسلبقتجوزت
دقرهشلبقتنك.خنويميفانههيدلاوعمشيعي،يناملألصأنم
اهروزأنأبينتربخأو،اهناونعينتطعأف،نيلربيفتنكامنيح،اهبتلصتا

دعب،كلذل.خنويميفنوكأامنيح،تقويأيفو،ددرتيأامنودو،ةرشابم
ينجاتحتاهنألاهيلإءيجملابّيلعتحلأفاهبتلصتا،تنأتجرخنأ

..بهذأملينتيلايو..اهيلإتبهذويتلآتذخأ.ً.ادج
؟اذامل-
.ً.ادبأًابسانمتقولانكيمل-
؟ةئجافملاتارايزللارخأتمناكتقولانألامبر-
امنيحاميسالً،انايحأسورلادنعةلوبقمءايشألاهذهف..كلذكرمألاسيل-
..ةبرغلادالبيفنوكن
؟ةلكشملانيأ،نذإ-
..مايألبقةيواسأمةتيمتامدقاهجوزنأةلكشملا-
:اهلأسف،كلذعامسدنعهردصيفضابقنإبهئاتلامدآسحأ
؟فيك-
ةبيرقلانيزنابلاةطحمىلإجرخف،هرئاجستدفن،بيرقءاسمتاذ-
هفداص،هتدوعدنعو،هجاتحياماهلعباتلالحملانميرتشيل،مهتيانبنم



،فرطتملانيميلاتاميظنتىلإنومتنينمم،ءايقشألاناملألابابشلاضعب
دحأالنكل،همدًافزانضرألاىلعطقس.اوبرهو،مهنيكاكسبهنعطباوماقف
نيزنابلاةطحمبحاصلهجوتف،ديعبنمكلذىأرةراملادحأ.هدجنيناك
تامهنكل،ىفشتسملاىلإهولقن..فاعسألاةرايسبو،ةطرشلابلصتايذلا
هلكشلامبر،هنعطلمهعفديذلاببسلافرعيدحأال.ابيرقتةعاسدعب
ًايأةطرشلاكسمتملنآلادحلف..فرعيدحأال.؟هرعشداوسلو،يويسألا

.مهنم
:فوخلابةبوشمةنيزحةربنبلاقف،عمساممامودصمهئاتلامدآناك
يأنود،ةيساقلاوةعورملاةقيرطلاهذهب،ناسنإلالتُقيةطاسبباذكه-

؟..هفرتقابنذوأببس
:تلاقو،هنزحو،هرثأتقدصبتسحاو،هيلإاياكسفوكياجافيإترظن
امو..لوقعمالويثبعلكشبو،ببسامنودو،ةطاسبب..اذكه..معن-
نمتدكأت،يتقيدص،هتجوزةنيكسملانأوهاذهلكيفبلقلارطفي

.ً.ابيرقتيناثلااهرهشيفنآلااهنأيأ..اهجوزلتقمنمعوبسألبقاهلمح
تنكينأكوً،اريثكتيكب..رثاعلاانظحيكبأ..اهعميكبأهلكليللاتيقباذل
هيدلاوةلاح..ءييسعضويفيهتناك..مننمل..ءاكبللةجحنعثحبأ
هبشأهمأ.ديحولاامهنباوهو،نسلايفناريبكامهف،ةيواسأمدشأ
يفاهلهأنأواميسالً،ادجنآلايتقيدصبناقلعتمامهو..ةنونجملاب
عضوينرمددقل..ةيواسأملاةثداحلاهذهدعبعوجرلااهنمنابلطيوكسوم

تئج.ً.احابصتجرخ.ً.اتاتبمنأمل..ليتقلااهجوزّيدلاوعضوو..يتقيدص
تلضفف.ً.اركبمناكتقولانكل،قدنفلايفكيلعرمأنأتدرأ..ةطحملاىلإ
لب،اهعمشيعأنأبيلعتحلأيتقيدصنأنممغرلاب.انهثكمأنأ
ىلعمهتنكدعاسألًانوعّيفاودجودقف..ةركفلاباوبحراهجوزلهأنإ
..اهلمحنمةريخألارهشألايفيهواميسال،ةيسفنلااهتمزأنمجورخلا
مث،ةقيقحلانعهتلاقاملكيفثحبيهنأكو،اهيلإهئاتلامدآرظن
:اهلأسةأجف
؟يرفسةركذتىلعةفدصيرثعتملأ-
؟اذام-
تنمخاهنكل،رفسلاةركذتعاضأهنأتمهفاهنأكو،ةبرغتسمهيلإترظن
:ةزفتسمةرسفتسمتلاقف،اهتذخأامبراهنأبركفيهنأ
؟اهتذخأينأدقتعتلهو..لهو؟رفسلاةركذتتدقفله-
يتلاةركفلاهذهنعرذتعيهنأكوءودهبباجأمث،ً◌المأتماهيلإرظن



:هنهذيفتقرم
ينكل،يفطعمبيجيفتناكةركذتلانأل،كلذدقتعأال.ً.ادبأال-
..ةفدصتنأاهتيأرامبرتننظو..اهتدقف
؟نآلالعفتساذامو-
يفيتأتنأكنكمي..قدنفلاىلإبهذأسانأ..لاحةيأىلع..يردأال-
..قدنفلانممويلاجرخأنل..تقويأ
..ًالحدجتنأبجينكل-
..ةملظمةهاتميفعئاضينأودبي..افيإايلولحنمكانهسيل-
:تلاقو،قافشإبهيلإترظن
..تئشنإانهيقلتنس..ًاليلقلمعأنأيلع..بيط-
..ءاقللاىلإ.ً.اذإ-
.هوحنقفادنانحبيهتسحأ.ىضمو،اهحفاص.ضهنوكلذلاق
،بيرقلاتايافنلاليمربيفهتمرو،اهبوكيفةوهقنمىقبتامتفشترا
.اهنمنوبرتقيسانلاذخأف،فزعلابتأدبولوألااهعضوميفتفقومث
ةجاردبكريلجرههجاوةأجفنكل،جورخلابابوحنهئاتلامدآهجوت

،توصللربكمباكسامو،هتجاردىلعةريغصةيناملأً◌امالعأً◌اقلعم،ةيئاوه
هيلإنورظنيسانلاناك.بختنأنأديرأ..بختنأنأديرأ:خرصيوهو
دحأنأالإ،هبءىجوفهنألمستبيملهنكل،اضيأوهفقو.نيمستبم
،ً◌ارسفتسممهضعبفقونيذلانيرخآللوهلريسفتلابعربتنيفقاولابابشلا
،ً◌اماعنيرشعذنمايناملأيفشيعييكرتوهو،نونجملجرلااذهنأب
روديتاونسرشعنمرثكأذنموهو،ةيناملألاةيسنجلاحنمُ◌يملهنكل

هنإ.بختنينأديريهنأبتوصلاربكمبً◌ايدانمخنويمةنيدمهتجاردىلع
.ةنيدملاملاعمدحأ
ىهانت،يسيئرلاةطحملابابىلإلصونيحو،نيفقاولاهئاتلامدآزواجت
يكسميرل،دازرهش،ةريهشلاةينوفميسلاةديصقلاةيحاتتفاماغنأهعمسىلإ
.ً◌ادجً◌اقيقرو،انيزحاهفزعناك.فوكاسروك
هـلبألا..هـئاتلامدآ

ةمثو،دوسمويغبةرهفكمءامسلاتناكةطحملانمهئاتلامدآجرخنيح
،ةأجف.ءفدلاىلإً◌انينحسفنلايفثعبيف،هوجولاسميدرابءاوه
نيذلاةراملاضعب.ةدشبرطمتءامسلاتأدب،تامدقممةيأنودبو
ريثكلاو،للبلامهيقيناكميأنعنيثحاب،نوضكارتياوذخأرطملاباوئجوف
لباوفقوتً◌ارظتنم،ً◌افقاوهئاتلامدآيقب.ةطحملاىلإهجوتمهنم



.ئجافملارطملا
مث،اهوحتفو،مهتالظماوجرخأ،ةطحملانمجورخلااودارأنيذلاضعب

دقف،مهعممهتالظماولمحيملنيذلاامأ،رطملامغربمهقيرطيفاوراس
.نورظتنياوقب
مويغلاتعفادتو،ةأجفلطهاملثم،ةأجفرطملافقوتةليلققئاقددعب

ذخأو.باحسلاللخنمةبحاشسمشتقرشأو،ءامسلاهجونمةبراه
ىرجمىلإلوحتيو،ةظوحلمةعرسببوذيماعلاعراشلايفمكارتملاجلثلا

هنمقبيملو،هلتدعأدقتاعولابوحنفيصرلاةفاحىلعليسييئام
رورمدعبلحولاهبشيامىلإلوحت،نوللاركعبئاذجلثاياقبىوس
.هيلعتارايسلانمددع
فرطلاىلعحمل،هقدنفىلإاهجتمهناكمنمهئاتلامدآوطخينألبق
ىلإليمتةيحلاذ،رمعلانمنيسمخلازواجتدقً◌الجرعراشلانمرخآلا
سبالميفناكامهالك.ةماقلاليوط،رعشلارقشأباشهعمو،ةرمحلا
عيطتسيالهنكل،نيصخشلانيذهفرعيهنأسحأ.ةضوملاةميدق
نأعطتسيملهنكل،هتركاذىلعً◌اطغاض،هريكفتزيكرتلواح.امهركذت
هبذجتةيفخةيرحسةوقهبشيامةمثناك.امهركذتلهفعسيائيشدجي
،رورملاتاميلعتهزواجتبٍ◌لابمريغ،امهوحنً◌اعرسمعراشلاربعف،امهيلإ
نيرئاساقلطنادقاناكنيلجرلانأالإ،ةديعبروبعلابحامسلاةقطنمف
دقاناك،يشملايفهتعرسمغربامهنكل،امهبقحلينألواح.ةعرسب
.ً◌ابيرقترتمنيسمخبهازواجت
اناكامهنكل،امهنيبةفاسملارصتخيلاعرسمىطخلاثحيهئاتلامدآناك
ةحاربهئاتلامدآرعش.هتعرسنمً◌اليلقلقأامبر،ةحضاوةعرسبناريسي

رقشألاىتفلاهقيدصو،ءارمحلاةيحللااذينيسمخلالجرلانأل،ةيفخ
.هيفهقدنفعقييذلاهاجتإلاتاذيفناريسياناك
نمرميهسفنهئاتلامدآدجو،يشملانمً◌ارتمنيرشعنملقأدعب
ثيح،هتيشميفً◌اليلقلهمت.ةميدقلابتكلاعيبلةبتكمةهجاومامأ
ةراتسامنإكو،ةأجف.ةهجاولايفةفوصرملابتكلاىلعةعيرسةرظنىقلأ
ةيحللااذلجرلانأنمدكأت،هتركاذنعتحيزُ◌أدقءادوسةليقث
هلطبويكسفيوتسودرودويفيسورلابتاكلاالإاسيل،هقيدصوءارمحلا
.نيكشيمريمألاهلبألا

تاظحلهفقوتل،تعستادقامهنيبةفاسملاتناك،مامألاىلإتفتلانيح
امنأالإ،ةلورهلاكيشميراصىتح،ىطخلاعرسأف،ةبتكملاةهجاودنع



.هقدنفىلإهلبألاريمألاهقيدصويسورلابتاكلالوخدوهلوهذللهعفد
ريغنمف،ةدشبقفخيهبلقناك،قدنفلاىلإهئاتلامدآلصوامنيح
نيكشيمريمألانأو،يكسفيوتسودبتاكلاوهلجرلااذهنوكينألوقعملا
خنويميفنآلاامهفيكف،ةيقيقحةيصخشسيلو،ايئاورً◌الطبالإسيل
قدنفلااذهله.؟اضيأهماهوأنمهذهله؟ماعةئامنمرثكأدعب،

ملسلاتاجرددعصيوهو،هسفنلأسيناك.؟ةضماغلاحابشألاقدنفوه
نمدكأتيو،امهيمسانعرسفتسيلتامالعتسإلابتكمىلإً◌اهجتم
.امهيتيصخش
ةيناكمإنمهفستةيقطنمةلئسأحرطيناكهئاتلامدآنأنممغرلاب
تقولااذهيفهلبألاةياورلطبنيكشيمريمألاويكسفيوتسودردويفدوجو
ايساتسانةنتافلانعامهلأسينأهسفنعمررقهنأالإ،خنويمةنيدمب
نأب،نيكشيمريمألاناسلب،اهلامجنعيكسفيوتسودلاقيتلا،انفوبوليف
.ملاعلابلقينأهنكميلامجلااذهلثم
يكتاظحللفقوت.ً◌اثهاللوألاقباطلايفتامالعتسإلابتكمىلإلصو
ىلإليمتيتلا،ةيناملألاتامالعتسإلاةفظومكانهنكتمل.هسافنأذخأي
يذلا،فرغلاةمدخفظومامنإو،كانهةرملوأاهلباقيتلاو،ءالتمالا

نكيملو.قدنفلايفهلةليللوأنمرخأتمتقويفءاشعلابهءاج
نيبوهنيبيتلاةفاسملاف،قدنفلاىلإددجفويضءيجملرثأنمكانه
ةليوطةينمزلاةيحانلانمنكتمل،نيكشيمريمألاويكسفيوتسدهيبش
امهيتفرغيتقاطباملتساو،امهزجحةلأسمً◌ازجنأدقانوكينأنكميثيحب
اذهلبقاءاجدقانوكينأنكمملانمسيلأنكل،ةعرسلاهذهب،
.اهتظحلهئاتلامدآركفاذكه.؟امهيتفرغيفنآلاامهثيحب،تقولا

،هسفنعمهريكفتيفً◌اقراغ،ً◌ارئاح،تامالعتسإلابتكممامأافقاولظ
:لأسو،ً◌ارسفتسمهيلإرظن.هيلإفرغلاةمدخفظومهبتناف
؟كدعاسأنأيننكميله-
،قدنفلاىلإددجءالزنليلقلبقءاجله،لأسأينكل.ً.اركش..ال-
باشرخآلاو،ءارمحةيحلوذنيسمخلايفامهدحأ،نيلجرديدحتلابدصقأ
.؟رقشأ
:هللاقمث،ً◌ابرغتسمهيلإفرغلاةمدخفظومرظن
..ال-
..قدنفلاىلإيلبقالخددقامهتيأرينكل-
..نآلاكاوسمويلااذهصخشيألباقأملانأًايصخش..بيرغ-



مايألالالخوأ،سمأقدنفلاالزندقامهنأنكمملانمأ..بيط-
رقشأباشو،هرمعنمنيسمخلادودحيفءارمحةيحلوذلجر..؟ةيضاملا

..هرمعنمتانيرشعلايف
،هئاتلامدآسأريفروديامسرديهنأكو،ضومغبهيلإفظوملارظن
:لاقو
..كاوسقدنفللديدجليزنيأتأيملمايأذنم-
:لاقف،لمألادقفينأدويهئاتلامدآأشيمل
..ناميدقناليزنامهامبر-
مسحينأديريهنأكو،ةفاجةربنبو،مزحبفرغلاةمدخفظوملاقف
:شاقنلا
..اهتركذيتلاتافصاوملاهذهبءالزنانيدلدجويال-
:بارغتساةربنبجوزممطابحإبهئاتلامدآلاقف
..بيرغ-
ينثدحتةرمف..بيرغناسنإكسفنتنألب..هلوقتاموهبيرغلا-
دنعمعطملايفتيشعتكنأيعدتةرمو،هكاوفللةينيصبكتءاجةأرمانع
..تقولاكلذلثميفًاقلغمناكمعطملاامنيب،ًءاسمةعساتلا
ىآرهنأل،موتكمبضغناكهقامعأيف،ً◌اتماصهيلإهئاتلامدآرظن
امك،كلذفظوملااذهركنيامنيب،هينيعبقدنفلانالخديامهونيلجرلا
.ةدوجومريغءايشأةيؤربهماهوأنعريخألاهقيلعتنمءاتسا

نأامو،يناثلاقباطلاىلإملسلاً◌ادعاص،ابهاذرادتسا،ائيشلقيمل
نأعطتسيملف،قلغُ◌تً◌اباوبأعمسىتحرمملليلخادلابابلاحتف
.قلغُ◌أدقناكبابيأدكأتي

الةقيرطبً◌اشتفم،ةفرغلاءاجرأيفتفلتيذخأ.ريرسلاىلعسلج
ناكهنكل،ةدوجومتسيلاهنأكرديناك.ةدوقفملاهتركذتنعةيدارإ
ةضماغلاهتلئسأنمبرهينألواحيهنأكو،اهنعكلذنممغرلاب،ثحبي
.ً◌اريثكهتشوشيتلاهاؤرنمو،

لمحيملهنأبركذت،ةأجف.لعفياذامفرعيالتاظحللً◌اسلاجلظ
ملاذامل:هسفنلأسو،ائيشلكأينأيفةبغربسحأو،ً◌اماعطهعم
ً◌اقفاص،ً◌اجراخضهنايدارإال.؟ةعونتملامعاطملاثيحةطحملايفلكأي
يفمعطملاىلعةرظنيقلينأركفرمملابهرورملالخ.ةوقبهفلخبابلا
ررقو،ةركفلاكلتىغلأدعصملامامأراصنيحهنكل،لوألاقباطلا
.دعصملارزىلعطغضف،كانهلكأيلىرخأةرمةطحملاىلإباهذلا



جيجضعمسةأجف.دعصملادوعصعمسيوهو،تاظحللً◌ارظتنمفقو
.دعصملافقوت

،ههجوبحش.لوهذلابهئاتلامدآبيصأدعصملابابحتُ◌فنيح
هجوتاذ،لامجلاةلئاهةأرمافقتهمامأتناك.هدسجّ◌لكبشعتراو
،اهسفنانفوبيليفايساتساناهنإ.ميظعباذعوريبكملأبقلأتي،نيزح
.زغلملااهلامجلالخنماهفرع.همامأةفقاوتناك.هلبألاةياورةلطب

نمجرختنأاهناكمإبنكيملف،اهمامأقيرطلاً◌اداس،ً◌افقاولظ
:هلتلاقو،اهمامأهدومجنماقيضةديسلاانيعتضمو.دعصملا
؟ديسلااهيأقيرطلايلحسفتنأكنكميله-

نرقلاسبالمبيهو،اهروضحنمً◌الوهذم،كرحتيالً◌ادماجوهلظ
:هلتلاقو،ةديسلاتقياضت.هقدنفىلإ،رشععساتلا
؟هلبأتنأله؟اذكهيبقلحبتكلام-
،رمملابابتحتف.بناجلاىلإً◌اليلقحزحزتنأدعبهمامأنمترمو
.بابلاحتفلةمزاللاةينورتكلألاةقاطبلاىلإةجاحامنودةرشابمتلخدو
هبتنا.هناكميفً◌ادماجوهناك.هتفرغهاجتإلةلباقملاةهجلاىلإتفلد
حتفامنيحهلبألاةياوريفنيكشيمريمأللاهفصوطبضلابترركاهنأىلإ
.؟ً◌اقحهلبأوهله!هلبألابهتتعنثيح،ةرملوألاهآروبابلااهل
،ً◌الفقمهدجوبابلاحتفينأدارأامنيحو،اهعبتينأيفةبغربسحأ
تهجوتيتلاةهجلاوحنرظنامنيحو،هحتفلةينورتكلألاهتقاطبمدختسأف
قناخملحيفشيعيهنأكوهسفنسحأ.رمملايفرثأيأدجيمل،اهيلإ
ايساتسانقشعيونيكشيمريمألاو،يكسفيوتسدبحيهنأل،ً◌اسوباكسيل،
مهولادودحيهنيأفرعيالوهف،قانتخإلابسحيهنكل،انفوبيليف
هذهب،لامجلاةلئاهةديسلاهذهتلخدفيك؟مهواللادودحنيأو
يفيهواهيفريستتناكأ؟رشععساتلانرقلاىلإدوعتيتلاسبالملا
دقل؟كانهاذام؟هتفرغلةلباقملاةهجلاىلإهجتيعيمجلااذاملو؟عراشلا
ةيقارعلاتناكاذكو،كانهىلإهجوتتناخدلاهبشتيتلاحابشألاىأر
هاجتإلايفعقتةفرغنم،عراشلايفناكامنيح،هيلإرظنتمولظملاءاوح
نأررقف،هنهذىلإةيقارعلاةديسلاهذهروضحبسحأ،ةأجف.؟هسفن
.لوألاقباطلايفمعطملاىلإلزنف،اهدوجونمدكأتي
نعةتفاللانكتمل،ةظحلبابلامامأفقو،ً◌اقبطممعطملابابناك
معطملانأنمدكأتف،ً◌ابخصوً◌اجيجضعمس.ةدوجوممعطملاميمرت
،غرافمعطملانأبئجوفهنكل،ً◌الخادبابلاعفد.نآلاءالزنلابمحدزي



نيكاكسلاوقعالملاوليدانملا،ءالزنلالابقتسإلةزهاجتالواطلا.هيفدحأالو
رظن.ةعاقلايفدحأالنكل.تالواطلاىلعةمظتنم،ةيجاجزلاسوؤكلاو
رهظينأً◌ارظتنمتاظحللً◌افقاويقب.ً◌ادحأريملفخبطملاةهجوحن
جراخراصنأامهنكل،ةعاقلاةرداغمررقف،ىودجنودنكل،امدحأ
كلذنمدكأتيلةيناثداعف،ديدجنمطغللاوجيجضلاعمسىتحةعاقلا
ذخأو،هفلخبابلاقلغأ.ةيناثةغرافةعاقلانأدجوف،بابلاحتف.
.ً◌الوهذم،ملسلااطباهطني

نأهيلعنأبركفهنكل،ةحارلانمءيشبسحأعراشلايفراصنيح
ةبجوىلإاهوعديسامبرو،اياكسفوكياجافيإىريوةطحملاىلإبهذي
الوقدنفلاجراختقولايضقينأهيلعنأبهسفنعمركف.هعمءاذغلا
لبقتسيل،ليلقبةعساتلالبقوأ،فصنلاوةنماثلايفالإهيلإدوعي
.جنسيلافيإنوفيلت

معطمدنعفقوتاذل،ئجافمعوجبسحأهنكل،ةطحملاهاجتإباطخ
،هتفرغىلإدوعيوً◌اماعطبلطينأبركف.قيرطلافصتنميفيكرت
.فدهالبعكستينأنملضفأ

سيكنمهماعطجرخأ.يسركلاىلعسلج.هتفرغىلإهئاتلامدآداع
.مايأذنملكأيملهنأكوماعطلامهتليأدب.نوليانلا

اهحتف.ةيزاغتابورشمةبلعجرخأوةجالثلاحتف،هماعطنمىهتنانيح
نمماق.نويزفلتلابرقةلواطلاىلعةبلعلاعضو.اهنمبعيذخأو
ةيحرسمجرخأويبناجلااهبيجيفهديدم.هتبيقحىلعىنحناو،هناكم
يفيضقيسهنأركف.ريرسلاىلإاهبىقلأ.ريبسكشلثلاثلادراشتير
.امبرةعساتلاىلإ،اتقواهتءارق
خلسملاوةرقبلا

ىتحريبسكشل)ثلاثلادراشتير(ةيحرسمةءارقبهئاتلامدآأدبنأام
نيبءاقللامتيامدنع،لوألالصفلانميناثلادهشملاةياهندنعفقوت
،نآيديللاو،ثلاثلادراشتيربهجيوتتدعبىمسُ◌يسيذلارتسلوجقود
،اضيأاهنبالتقامك،ثلاثلادراشتيرهلتقيذلا،زليوريمأدرودأةلمرأ

ً◌احقوناكهنأالإ،تاناهإومئاتشنمميحجلاممحهيلعتبصثيح
ديريو،اهبحيهنألاهجوزلتقهنأو،اهبحيهنأباهبطاخيتلاةجردلاىلإ
تضفراذإهلتقتيكلفيسلااهاطعأو،اهعممانيواهشارفيفنوكينأ
،اهنباواهجوزلمقتنتالاهنكل،فيسلاتكسمف،هجوزتتوهعمنوكتنأ
كبلقتفرعولُ◌تددو:ةلئاق،ةحاقوباهبلزغتنأدعب،هتبطاخامنإو



نوكينأىشخأ:ةريحبهللوقتف،يناسلىلعهتروصنإ:اهبيجيف.
:ةلئاققلعتاهنكل،اهعبصإيفهعضتفً◌امتاخاهيطعيمث!ً◌افئازامهالك
،ً◌اقحالثادحألاقايسلالخنمو،اهنكل.ءاطعلاينعيالذخألانإ
؟تاظحللاكلتيفاهدواريناكيذلاام.هجوزتت
سفنلاايافخيفهلغوتقمعنمً◌ابجعتم،ريبسكشبهئاتلامدآركف
،ىلكثلاةلمرألاةأرملاهذهف.ةطلسلابسنجلاطبرهنأفيك،ةيرشبلا
نعفشكتهلاهتناهإواهمئاتشنأل،هقدصتنأبءابغلانمتسيل
ةيسنجلاهتفشاكمو،هعافدناو،هتحاقونأالإ،هتيصخشبةقيقدلااهتفرعم
همالكيفً◌ادجً◌احضاوناكهناواميسال،ةيفخلاةيسنجلااهتبغرراثأ،اهل
اهجوزلتقملةيواسأملادهاشملالكتحماهنأيأ،اهعجاضينأديريهنأب
ةعتملاءاوغإريثأتتحت،اهقامعأيفماقتنإلاةبغرْ◌تّ◌لطعو،اهنباو
لمحيساموعدخملادهشمىوساهرعاشمواهنهذيفقبيملو،ةيسنجلا
.!!ةيسنجةعتمنماهيلإ
نر،يريبسكشلاصنللهتالمأتيفهسفنعمً◌الغشنمهئاتلامدآناكامنيب

.رهظلادعبةيناثلاىلإريشتتناك،هتعاسىلإرظن.فتاهلاسرج
.ً◌ءاسمةعساتلاوهجنسيلافيإلاصتإدعومنأذإكلذنمبرغتسإ
اهنكل،هجاعزإلهنمترذتعا.اياكسفوكياجافيإتوصءاجفةعامسلاعفر
خلسملاىلإاهعمبهذتنأاهتفلكف،ةلمرألااهتقيدصبتلصتااهنأبهتربخأ
حورىلعً◌انابرقمدقتةحيبذيرتشتنأديرتثيح،ةنيدملاجراخ،
جعزتنأأشتملاهنكل،ملسملااهجوزدلاوةبغرىلعً◌ءانب،اهجوز

،اهيلإتبهذدقو،كلذبيهموقتنأبتلفكتاذل،لماحلااهتقيدص
ءيجملاديريناكنإهتلأسو،ةحيبذلاءارشلً◌الوقعمً◌اغلبماهنمتذخأو
.اهدحوبهذتنأةددرتميهف،خلسملاىلإاهعم
نمريثكلاقفنيسكلذبهنأل،اهعمباهذلاررقو،ةظحللهئاتلامدآركف
أدبهنأنممغرلاب،هبفرصتيسفيكفرعياليذلاضئافلاتقولا
،اهللاقو،ً◌ابناجباتكلاكرت.ريبسكشلريثميلاكشإصنةءارقديعي
ثيح،ةطحملايفهرظتنتنأاقفتاو.اهعمءيجملانمعناميالهنأب

.قافنألاورتمطوطخدحأةياهنيفعقت،ابيرقتةديعبةطحملنابهذيس
تدبتناكيتلااهتيصخشيفً◌اتابثرثكأاهدجوةطحملايفايقتلاامنيح
كلذيفةقالعهلامبراهتقيدصدوجونأبركف.ةكبترموةقلقً◌اقباسهل
.ةبيطلاةقفرلاوءىفادلاشارفلاونكسملااهلنمؤتسكلتنأاميسال،
اهنأكو،ةقيمعةقادصو،ةيئاقلتبهعمفرصتتاياكسفوكياجافيإتناك



فرصتلااذهلثملةحارلابسحيوهناكو،هتقيشعوأةيصخشلاهتقيدص
.اهعمرذحوةيمسربلماعتلانمهصلخييذلايوفعلا

،خلسملانعً◌ارباعً◌اصخشالأس،ةريخألاةطحملانماجرخامنيح
بردةياهنيفعقيوهف،بيرقلابنكيمليذلاناكملاىلإامهدشرأف
كانهىلإابهذو،يسكاتةرايسافقوأ.جلثلااهيطغيةيعارزٍ◌ضارأبيهتني
.امهرظتنينأبيسكاتلاقئاسنمابلطو،
***
هلخاديفو،ً◌ادجةضيرعهتباوب.رمحألارجآلانمريبكءانبخلسملا
يرجيانهنمو،ىنبملاةياهنيفرئاظحو،مانغألاوراقبألاحبذلتاعاق
ةيبرعلاوةيكرتلارجاتملاوتالحملاومعاطملااميسال،محللابةنيدملاديوزت
.يمالسإلاحبذلاةقيرطىلعدمتعتيتلا

هنأادب،ةحابلاطسويفيشميناكً◌اصخشالباق،خلسملاىلإالصونيح
ناديريامفرعينأً◌ارظتنمفقوامهآرنيح.خلسملانعلوؤسملا
لجرلاىدانف،رعسلاىلعهعماقفتاو،ناديريامعهالأسف،طبضلاب
هديبوضيبألانوليانلانمً◌ارزئمسبليصخشلبقأف،مهدحأىلعهرودب

.ناديريامبلوألالجرلاهربخأف،ً◌انيكس
ةثالثحملمث،هليصافتوناكملاىلإيبدألاهلوضفمكحب،هئاتلامدآهبتنا
ناك.ةمخضةرقبسأريديدحبيضقبو،ةظيلغاصعبنوبرضيلاجر
اذإاهتكرحقيعت،ةلسلسبةلبكمةيمامألااهمادقأو،رينلايفةرقبلاسأر
نأالإ،حبذلاةعاقىلإاهرجنولواحيةثالثلالاجرلاناك.برهلاتلواح
نأاهتوقلكبضفرتةرقبلاتناكف،اهلخاديفتظقيتسادقةايحلاةزيرغ
قلطتتناكو،اهسأرىلعيوقلابرضلابةئباعريغ،ةعاقلاىلإلخدت

.حاونلابهبشأً◌اراوخ
،مهنمبرقلابفقو.اياكسفوكياجافيإهتعبتف،مهنمهئاتلامدآبرتقا

سحتيتلاةنيكسملاةرقبلاهذهىلعةقفشلاعيبانيهقامعأيفترجفتدقو
بيضقلاوةظيلغلااصعلاتابرضلبقتستةرقبلاتناك.اهحبذنوديريمهنأ
.ً◌اسئايً◌اراوخةقلطماهلحربملايديدحلا
نأدعبىتح،هدسجيفةريرعشقبسحأ.هيلإرظنتةرقبلانأىلإهبتنا
ىرخأةرمهبتنا.ةعاقللاهعفدواهناكمنعاهتحزحزةثالثلالاجرلاعاطتسا
ىلإتفتلإ.ةعاقلاىلإةونعلخدُ◌تنألبقهيلإترظنةرقبلانأىلإ
رظنتتناكةرقبلانأىلإتهبتنادقتناكنإاهلأسواياكسفوكياجافيإ
.كلذتبرغتسااهنأىتح،ً◌العفكلذىلإتهبتنااهنأبتباجأف،هيلإ



نأىأرف،حبذلاةعاقىلإلاجرلافلخلخدف،ً◌اربصوهقطيمل
،قيضيديدحقاطنيفةرقبلاتلخدأثيح،ةثيدحتالآبةزهجمةعاقلا
تالآلاةطساوبتعفرمث،ةكرحلانماهعنمي،حوتفملاصفقلابهبشأ
تافاحلاب،اهسأرمطتراف،ىلعألاىلإنيتيفلخلااهيقاسنمةيئابرهكلا
ىلإاهدسجلماكبةرقبلاتلدتف.يديدحلاقاطنللةدلصلاةيديدحلا
نينيعبهيلإرظنتهيفيهيذلاعضولانممغرلابةرقبلاتناك.لفسألا

.ةدجنلابلطتاهنأكو،راسكنإلاوسأيلابنيتئيلمنيتليمج
راديدوسأرجحىلعمهنيكاكسذحشبنيلغشنمةثالثلانوراّ◌زجلاناك
ةرقبلانيبةفاسملانكتمل.لخدملادنعفقيوهناكامنيب،ً◌ايئابرهك
اياكسفوكياجافيإتفقوهنمبرقلابو،فصنورتمىوسهنيبوةقلعملا
.ىرتامماهنولبحشيتلا
تلظ.هبدجنتستاهنأكو،هئاتلامدآىلإرظنتحبذللةدعملاةرقبلاتناك
هتيعضوو،اهدسجلقثنأالإ،اهدسجكرحتنألواحتو،روختةرقبلا
راوخلاىوساهمامأنكيملو،ً◌ابيرقتاهتكرحلشدقناك،بولقملاب
.ريرملامالستسإلاو،سئايلا
دمو،ةرقبلاسأربرقفقو.ةريبكنيكسهديبومهدحابرتقا،ةأجف
،ملأوسأيباهسأركرحتةرقبلاتناك.اهايإً◌ارحاناهقنعىلإهلصنب
كرتواهنعرازجلادعتبا.ةايحلااهرداغتنألبق،ءاوهلابعتنألواحتو
.ةرازغباهقنعنمقفدتيمدلا
امنيب،نوللابحاش،نيتحوتفمنينيعبدهشملاىلإرظنيهئاتلامدآناك
رظنتةرقبلاتناك.حبذلاةظحلاهيديباههجواياكسفوكياجافيإتطغ
قدحيوهلظ.اهحبذةريرجهلّ◌محتاهنأكو،ةبنؤم،ةنيزحةرظنهيلإ
باصقلابرتقا.امهيفةايحلاقيربأفطنانأىلإ،نيتنيزحلااهينيعىلإ
نعسأرلالصفيل،اهقنعنمةرقبلامدلكبرستنأدعب،يتفلا
.دسجلا

لتقةميرجيفمهاسهنأبساسحإهرمغي،ً◌ابوعرمةعاقلاهئاتلامدآرداغ
اهساسحإً◌ابرغتسم،ةحيبذلاةرقبلانيبوهنيبةبيرغةقالعبً◌ارعاش،
اياكسفوكياجافيإتناكامنيب،اهسفننعتيمتسملااهعافدو،توملاب
ةرقبلانمتقفدتيتلاةريزغلاءامدلانموحبذلادهشمنمشعترت
.ةحيبذلا
امهاعدو،يتفراّ◌زجءاج،خلسملاةحابيفامهسافنأنادرتسيامهامنيب
.ىرخأةعاقىلإهناعبتيابهذف.امهلهحبذيسيذلافورخلاايرينأىلإ



لواحامنإو،مواقييكلةوقلانمنكيملفورخلانأالإ،دهشملارركت
لشفةوقبهتبقرنمهبكسمألجرلانأديب،كانهوانهنمبرهينأ

لصف.نيكسلابهرحنو،ٍ◌فاّ◌طخبهقلع،اهسفنةقيرطلابو،هتكرحّ◌
.هخلسبأدبمث.هدسجنعهسأر
ةزهاجو،ءالشأىلإةعطقمةحيبذلاتناك،ةقيقدنيرشعنملقأدعب
خلسملايفنيلماعلادحأاهلمح.نوليانلانمسيكبةفوفلميهو،لمحلل
لخادةيحبذلالمحامهيلعبعصلانمهنألو،يسكاتلاةرايسقودنصىلإ
ىلإامهلصوينأقئاسلانماياكسفوكياجافيإتبلطدقف،قافنألاورتم
نأقئاسلانمبلطهئاتلامدآنأالإ،ناونعلابقئاسلاتربخأو،تيبلا
.ً◌الوأراطقللةسيئرلاةطحملاىلإهلصوي
.يقيقحمتأميفامهنأكونيتماص،اياكسفوكياجافيإوهئاتلامدآناك
الإ،ةزجاعلاتانئاكلاهذهحبذدهشميفً◌اقرغتسم،ً◌ابحاشناكامهالك
.اهيلعطغضو،رخآلافكبامهدحأكسمأ،دصقنودبو،امهنإ

افيإتفتلا،لزنينألبقو،ةطحملاىلإهئاتلامدآلصونيح
،هدخىلعةئيربوةريغصةلبقتعبطوهيلإنيزحلااههجوباياكسفوكياج
وهلزننأامو.ةفرغلايفرثكأوأةعاسدعبهيلعرمتساهنإتلاقو
نسحلو.ةيحصلاقفارملاثيحىلإعرسيذخأىتحيسكاتلاةرايسنم
سلجكانهو،ةرشابماهدحألخدف،ةلوغشمريغقفارملاتناكهظح
.أيقتيأدبو،ً◌اصفرقم
هفوجيفاملكأيقتنأدعبىتح،هعضوميفً◌اصفرقمهئاتلامدآلظ
كلتيفوهامنيبو،هبةدجنتسملااهتارظنو،ةرقبلاهجوديعتسيناك.
.مويلادعبمحللاسميالأهسفنعمررقلاحلا
***
تزواجتاهنأتفرعفةعاسلاىلإدهازلاءاوحترظنلصفلااذهىهتنانيح
ذاتسألابتلصتاوفتاهلاتذخأ.يخركلاءاوحاهبلصتتملو،ةنماثلا
فتاهلانر.يخركلاءاوحبتلصتامث،ً◌الفقمهفتاهناكف،دهفلاليباق
ةطوطخملاتعضو.اهمهاديقلقلابتسحأ.اهبجتمليخركلاءاوحنأالإ

.ً◌ابناج
.اهحورىلعطبهتءادوسةبآكو،اهبلقيفٍ◌ضابقنابدهازلاءاوحتسحأ
همالقأببعليلازاماهنباناك.فويضلاةفرغىلإتضمو،قلقبتضهن
عيضرلااهلفطناكامنيب.ءاشعلاهلدعتلخبطملاىلإتعجر.هقاروأو
.مونلايفاقراغ
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دادـغبفارطأىلعخلـسم
ثيح،دادغبةنيدمفارطأنمةيئانلايفايفلاكلتىطغدقمالظلاناك
ً◌القتعماهادحإذخُ◌تايتلا،ةروجهملاوةمدهملاققشلاوتويبلاتمغدنا
.ةبيرقلانيتاسبلايفليخنلاةمتععم،نيفطتخملل

تناكنيرونلاوذمدآودهفلاليباقاهيفلقتعأيتلاةيئانلاةفرغلاكلتيف
دقدهفلاليباقسأرف،امهلىرجاممناملأتياناك.ةليقثوةفيثكةمتعلا
،هعضومنعهفتكتعلُ◌خامك،هنمفزنيذلارثختملامدلابعبشت
دقفنيرونلاوذمدآمفوفنأامأ،هيسركىلإدودشموهوهطوقسةجيتن
نكل،طئاحلابهماطتراوهيسركعمةجرحدتوهبرضةجيتنً◌اليلقامروت
ناعمسياناكدقف،ةيدسجلاامهمالآنمامهيلعدشأتناكةيسفنلاامهمالآ

،ةرواجملافرغلانميتأت،بذعُ◌يرخآصخشلةثاغتساوملأتاخرص
.ةبيرغبيذعتتالآمادختساتاوصأو
ةرداغمءانثأ،الواح.امهييسركىلإنيدودشم،ضرألاىلعنييمرماناك
نأاعيطتسيملامهنكل،امهعضوليدعت،ةفرغلاامهبرضيذلالجرلا
ناكدقف،تقولاوهمكافرعيمل.حيحصلكشبامهييسركعمابصتني
اهنمبولطملاغلبملاعفدتنأدعبهمألهميلسترظتنينيرونلاوذمدآ
ررقامك،ً◌ءاسمهعمقيقحتلارظتنيدهفلاليباقناكامنيب،ةيدفك
.ليباهجاحلا

تاوصأاعمس،اهجيجضوةنيدملاةكرحنعلزعنملا،يئانلاناكملاكلذيف
مهيذلاناكملابرقتفقوتنأىلإ،ناكملابوصمدقتتةرايسكرحم
ىتحقئاقدالإضمتملو.اولصودقهترمزوليباهجاحلانأبافرعف،هيف
مهنأبدهفلاليباقنمخف،ً◌اجيجضناكملاألمييئابرهكدلومريدهاعمس
صخشنمرثكألمادقأعقوعمسمث،مهبصاخلايئابرهكلادلوملااولغش
.مهتفرغىلإلاجرلانمددعلوخدو،ناكملايف
ةعبرأاوناك.بحاشرونبناكملاءاضأفيئابرهكلاحابصملارزمهدحأطغض

،نيرونلاوذمدآىلإليباهجاحلاراشأ.نيرخآةثالثوليباهجاحلا.
جاحلارظن.ةفرغلاطسويفحيحصلكشبهوسلجأو،هيسركعمهولمحف
:نيرخآلابحاصف،ىأرامهبجعيملف،ههجوىلإليباه
؟كلذهبلعفنم-

باجأف،تمصلاعطتسيملهبرضيذلالجرلانأالإ،عيمجلاتمص
:كابترااهيفةربنبً◌الئاق



..ينمتشهنألهتبرضانأ-
؟..ةرهاعلاهمألهملسنسفيك؟ههجوىوسهيفهبرضتاناكمدجتملأ-
هنكل،همألتهجويتلاةميتشلاو،امهراوحعمسينيرونلاوذمدآناك
جاحلاعمسنيحلوهجملاهريصمرظتنيناك.هلخاديفججأتملاهبضغمظك
:ً◌الئاقليباه
؟لاملابمتئج-
..معن-
؟هيلعانقفتايذلامتيرجألهو-

:نيلئاقاقلعوامهنمنانثأكحض
،ءيشلكهلجأنملعفتنأةدعتسموً،اريثكاهنبابحتاهنأودبي-
..عوبرجلااذهحارسقلطننأدعباهتمصاّنمضاننكل
..لمملاليصفتلابينربخأ)ةبغرلابةئيلمةربنب(؟ةلوهسبتقفاوله-
حبذنسو،اهنملاملاملتسننلّانأباهانددهاننكل..تعنام.ً.اعبطال-
،اهتمصنامضلانتليسويههذهنأباهلانحضوأو،َرعتتملاذإ،اهنبا

موقتنلاهنأبتمسقأو،ْتكبدقو..انعرابخإللءاضقلاىلإباهذلامدعو
تحاص،بابلادنعو،جورخلابانرودانلثمو،جرخناندكو،انضفراّنكل،كلذب
،ديزملااهنمانبلطانكل،تفقوواهصيمقواهترتساهنعْتعزن.فقوتننأانب
،ردصلاةلامحويلخادلااهلاورسبتيقبو،اهترونتاهنعْتعزنوترادتساف
.اهيديباهردصتطغوتلفجف،ردصلاةلامحاهنعتعزنو،اهنمتمدقتف
عضويفةلواطلاىلإاهتعفد.يسفنكلامتأملفً،اقحةريثمتناك،ةنوعلملا
هتلخدأو،يلاورسويلاطنبنونجملاكتعزن.اهلاورستبحسو،لماكءانحنإ
تناك.دهشملاروصي،ريسألامدآجاحلاذخأامنيب،ةضفارخرصتتناك.اهيف
يهتنأنأبيللوقتوقهشتتذخأ،تاظحلدعباهنكل،متشتوخرصت
اهثاهلىوساهنمعمسأملو،لماكلابتتمصامةظحليفو،ةعرسب
فلخلاىلإاهيعارذتدم،ةأجف.همتكتنألواحتتناكيذلااهعاتمتساو
ىلعاهلبهمتافاجتراسحأتنك.ةوقباهيلعينطغضتلو،يبكسمتل
ً.انينجاهمحريفتعرزينأدقتعأوً.ادجةعتمتسمو،ةجيهتمتناك،يبيضق

:حيحفلابهبشأةربنب،ً◌الئاقليباهجاحلاتوصءاج
؟ريسألامدآجاحلالعفاذام-
..اريماكلاباهروصيلظ..ءيشال-
؟يهتلعفاذامو-
...اهيديباههجوتطغ-



؟كلذدعبمتلعفاذامو-
يدترتواهسفنململتيكةقشلايفةيراعاهانكرت..لاملاةبيقحانذخأ-
غلبتنأتركفاذإف،اهلكةيلمعلاانروصاننأباهانربخأو..جرختواهسبالم
..تينرتنالاىلعو،قارعلالكيفمليفلااذهرشننسف،امةهجيأانع
..اهتيبيفةليللامانيساهنبانأباهانربخأو
...مروتملاهجولااذهبوهوهنولسرتسفيكو-
..مايألالخىفاعتيس..ناكامهمهجورخبحرفتساهنإ..مهمريغ-
ةصقعمسيوهونيرونلاوذمدآينيعيفتنقتحادقعومدلاتناك
عطتسيمل،هينفجقرحتعومدلابسحأ.كلذلمهريوصتو،همأباصتغا
ذخأهنكل،همفحتفينأىلعهاعواطتملناتمروتملاهاتفش،خرصينأ
فرعف،هيلإليباهجاحلارظن.موتكمخارصيفيسركلاعمهسفنزهي
:مهدحأللاقوهباحصألتفتلا.توصامنودخرصيهنأ
..هتيبلكانهنمبهذيسوهو..نيعراشبمهتيبلبقهقلطأو..هذخ-
نمهاجرخأو،هقاثواكفامدعبهيعارذنمنيرونلاوذمدآنانثإذخأ
دهفلاليباقناكامنيب،ةفرغلايفريسألامدآو،ليباهجاحلايقب.ةفرغلا
.ضرألاىلعً◌ايمرم،هيسركلدودشموهو،

مأنمغلبملامالتسانعليلقلبقراديذلاراوحلادهفلاليباقعمس
اهزازتبإل،ويديفاريماكبلعفلااذهلكريوصتواهباصتغاو،نيرونلاوذمدآ
الةديدجلاةطلسلاعابتأنأب،اهتظحلركفو،مهنعغالبإلاتلواحاماذإ
زازتبإلباصتغإلاروصيوبصتغيعيمجلاف،مهفلسنعً◌اريثكنوفلتخي
مسادورولهبتناامك.مهدضءيشيأىلعمادقإلااولواحاماذإاياحضلا
ً◌ادوجومنكيملهنأنممغرلاب،ثيدحلاطسو،بساحملا،ريسألامدآ
.هفاطتخاةظحل
نعهيلإً◌ادودشمنيرونلاوذمدآناكيذلاغرافلايسركلاريسألامدآعفد
.ةفرغلاطسوىلإهيسركعمدهفلاليباقبحسو،ةفرغلاطسويفهناكم
ىتفلالقتلتقلطنايتلا،ةرايسلاكرحمريدهعمُ◌سءانثألاهذهيف
.ً◌اجراخهاذخأنيذللانيلجرلادحأةفرغلالخدامنيب،نيرونلاوذمدآ
،همامأليباهجاحلافقو.ةفرغلاطسوهيسركىلعدهفلاليباقناك
جاحلارظن.هبنيطيحمهلامشويسركلانيميىلعنارخآلافقوامنيب

:دقحلابةئيلمةربنبهلأسو،هيلإليباه
؟طبضلابتنأنمفرعأنأديرأ؟ليباقايتنأنم-
،هنمدوصقملامهفيملولب،لاؤسلااذهلثمدهفلاليباقعقوتيمل



:ةبوعصبمتمتف
؟دصقتاذام؟..مهفأمل-
ديريامامهمامأفشكينأبنجتيهنأكونيلجرلاىلإليباهجاحلارظن
:لاقف،هلاؤسحيضوتلً◌ارطضمناكهنكل،هلاؤسنم
لب،كلطسوتينأ،رفاكلايناملعلاتنأو،فيك؟تنأنمدصقأ-
نم؟كنعنيثحاب،ةينيدلاوةيسايسلاتايصخشلانمددعكنعلأسيو
؟تنأ
؟دحأالانأ..انأ؟ينعنولأسي..انأ-
ةماستباههجوىلعتمسترادقوةئجافمةيرخسبهيلإليباهجاحلارظن

:هيبحاصللاقمث،ءارفصةدوقح
؟انمامأيذلاقسافلااذهنعلأسنمنوفرعتله-
عماطروتامهنأيفنيفدفوخو،سجوتو،لؤاستبهيلإنالجرلاارظن

ارطخنيسجوتم،ءيشباقطنيملو،ذوفنلاباحصأعمتاقالعهيدلصخش
:ً◌الئاقرمألاحرشىلإليباهجاحلاردابف،ام
كانهنأبينتربخأوً،ايصخشيبرجحلآءاوحةجاحلاتلصتادقل-
نعنولأسيو،هنعنوثحبيريبكلا)يجحلا(بتكميفًادجنيمهمًاصاخشأ
امهنأل،مهنيبوجلارتوتولب،كلذاوركنأف،انتعامجباولصتادقو،هيفطتخم
نأنمهزنأمهف،فاطتخاتايلمعنعاولأُسينأاعطاقاضفراوضفر
نولذبيسمهنأباودعوهسفنتقولايفمهنكل..لامعألاهذهلثمباوموقي

هنمصلختلاانيلع..كلذبانمقاننأنوفرعيالمهًاعبط..ههههههه..مهدهج
انيلع..وغللااذهلكبانيلعامنكل..انيديأنيبهنأدحأفرعينألبق
..دهازلاءاوحةرهاعلابهتقالعهنممهفنمهملا..مكتمهمهذهو..هنمصلختلا
نمصالخللةليسونعهسفنامهنملكلأسو،فوخلابنارخآلاسحأ

،ةشئاطلاهتوزنلً◌اماقتنإليباهجاحلااهيلإمهرجيتلاةطرولاهذه
جاحلامامأكلذافشكيملامهنكل،هيخأةجوزبةحوضفملاةيسنجلاهتبغرو
.فرتحملالتاقلا،ليباه
نعً◌اثيدحعمسيهنأكو،ً◌الوهذمليصافتلاهذهلعمتسيدهفلاليباقناك
(بتكميفصخشيأفرعيالوهف،ً◌ايصخشهنعسيلو،رخآصخش
،يلاربيلناسنإوهف،ىرخألاةيمالسإلاتاميظنتلايفالو،ريبكلا)يجحلا

سيلو،ناسنإلاةماركهيفناصتيندمعمتجمبملحيوراسيللليمي،يناملع
،يبيبشلامدآيفحصلاهقيدصعمىوسةميمحوةيوقةقالعهيدل
اذهرسمهفيمل،يلاتلابو،هقيدصءاقدصأضعبعمةيداعةقادصو



امبرف،زغللاتلحاهنأكوةركفهنهذيفتقرب،ةأجف..هبمامتهالا
،هنعجرفيلهتاقالعربعلخدتف،هفاطتخإبفرعدقيبيبشلامدآهقيدص
.هفاطتخإنممويلبقهلةدراطملاربخبفرعيوهواميسال
:ً◌اباوجرظتنيوهلأسدقهنأركذتهنأكو،ً◌الئاقهيلإليباهجاحلاتفتلا
؟كنعلأسيلكلااذاملو؟تنأنمينبجتمل-
..فرعأال-
هردابىتحبضتقملاهباوجنمفرحرخآقطننمدهفلاليباقهتنيمل
ىلعبلقنيداك،فلخلانمهتبقرىلعةيوقةعفصبريسألامدآجاحلا
اليكهكسمينأيناثلالجرلالواحامنيب،مامألاىلإهيسركعم،اهرثإ
ليباقدقفف،ةوقبفلخلانميسركلابذجفمامألاىلإاطقاسعفدني
تدنف،ةعولخملاهفتكةهجىلع،ً◌ابناجهيسركعمبلقنافهنزاوتدهفلا

ةحئارترشتناثيحب،هنمةدارإنودلوبتيذخأو،ةيوقةخرصهنع
اذامنوفرعيالمهنأكو،مهضعبىلإلاجرلارظن.ةعرسبناكملايفلوبلا
:لوقيوهودهفلاليباقىلعليباهجاحلاقصب،ةأجف.هبنولعفي
..نابجاي..سجناي..ريقحايكيلعفت-

.نارخآلاهعبتوجرخ
سحأ.ةناهملاولذلابو،ةعولخملاهفتكيفملأبرعشيدهفلاليباقناك
فيكو،هيلإيمتنيالهنأكو،هعواطينلومليذلاهدسجنمروفنب
.داغوألاءالؤهمامأدسجلااذههلذأ

ردخلابسحأ،ضرألاىلعىقلموهوهيلعتقولانمىضممكفرعيمل
،هسفنعمركف.هدسجبةقصتلمدعتملاهنأكوهعارذبو،همسجلكيف
يذلاام:كلتةيرزملاهتلاحنممغرلاب،هسفنلأسو،ضماغلاهريصمب
مهفرعيالنيذلا،نيلوهجملاءالؤهتابغرلنوبيجتسيسله؟هعمنولعفي
ةنيزحلاهقامعأنمو،ةأجف؟هذاقنإنولواحيكلذنممغرلابمهنكل
ةشاعترابسحأ،ضماغلكشبهنهذيفدهازلاءاوحهجوقثبنا،ةقلقلاو
هرعشتلةيفاكتناكاهنكل،تاظحلىوسلاحلارمتسيمل.هحورتسم
متييذلا،ملظملاناكملااذهيفسيلو،ديعبناكميفكانهةايحلانأب
دعباهبهولعفيذلاام:هسفنلأس.!هيفناسنإلاةماركناهتما
نيدلابموعدملاليباه؟ليباهجاحلااذهاهنممقتنيسفيكو؟هفاطتخا

كشيناكهنألً◌ائيربً◌اناسنإحبذيذلا،لتاقلاليباه،ءامسلاوةكئالملاو
هلنأبهكشلاضيأوههيلعيضقينأديريوهو؟هيخأةجوزبهتقالعب
ةجوزدسجوحندوستابغرهقامعأيفلعتشتيذلاليباه؟اهعمةقالع



كانهسيلو،يفوتملاهوخأهلهكرتً◌اثرإاهربتعيهنأل،وههقحنمهيخأ
تابغرلجأنمليباقحبذيسيذلاليباه!هنماهدسجبقحأوهنم
ةيرخسلاي.ءايمعلاةيسنجلاهتوهشلانابرقهحبذي،ةحوضفمةيسنج
يفانهامنيب،ليباههلتقبليباقةميرجنعثدحتتنايدألا..ءامسلا

ليباقذاتسألاهميرغبابكلاوبأليباهجاحلاحبذيس،اذهتاملظلايداو
كتبيصملاي؟هيخأةجوزبةقالعهيدلنأبكشيهنألأ؟اذاملو،دهفلا
تمصب،هسفنيجانيدهفلاليباقناكاذكه..دهفلاليباقايءادوسلا

ذإ،ً◌اليوطريكفتلابرمتسينأعطتسيملو.شوشملاهنهذقامعأيفو
نألواحتوصبً◌الئاق،هنمبرقلابفقو.ريسألامدآجاحلاهيلعلخد
:وهنمفرعُ◌ياليكهتربنببعلي
..كنمصلختلابرمأليباهجاحلا..ريقحلااهيأعمسإ-
.جرخو،ً◌ارسهغلبيهنأكوةعرسبكلذلاق

يفتكيسهنأب،هيليمزربخأدقليباهجاحلاناكىرخألافرغلاىدحإيف
ةجيتنهنأل،رالودفالآةرشعمهنملكليطعيسو،رالودفلأنيعبسب
معطملاعيبلو،نجسلانمجرخينألجأنمىواشرللهعفدوهيلعضبقلا

يذلاغلبملااذهفاعضأ،اريثكرسخدق،ةوخأللةدئاعلاىرخألاكالمألاو
.نيرونلاوذمدآفاطتخاةقفصنمهذخأي
ً◌ادجبرقمهنأنافرعيامهنأل،ةحارصاضرتعيملامهنكلنالجرلاجعزنإ
يذلاوههنأل،ً◌اجاعزنارثكألاناكريسألامدآجاحلا.مهتمظنمدئاقنم
ثيح،نييمالسإلانيميظنتلاعمً◌ارسلماعتيهنألو،اذل،ءيشلكلططخ
فشكيملو،هنهذيفىرخأةطخىفخأدقف،امهنملكلءالولايعدي
،دهفلاليباقىلعءاضقلاررقدقليباهجاحلانأواميسال،دحإلاهنع
.ةسردملابرقهتثجىمرتنأو،رثكأنورخآلالخدتينألبق
،نيرونلاوذمدآىتفلاذخأيذلالجرلاةدوعرظتنيليباهجاحلاناك
نيلجرلانمبلط.هنميهتنيو،دهفلاليباقعميئاهنلاقيقحتلاأدبيل
فزندقناكو،ىرخأةفرغيفناكيذلارخآلاريسألاىلعءاضقلانيرخآلا
وهو،يئابرهكباقثمبهيذخفبقثمتثيح،بيذعتلاءارجنمً◌اريثك
جرخ.دهفلاليباقاهيفيتلاةفرغلاريغىرخأةفرغيفنآلاتوملاعزاني
.هدحووهيقبو،امهنمبلطثيحىلإنيهجتمنالجرلا
،رمعلانمتانيسمخلافصتنمزواجتدق،فطتخملا،رخآلالجرلاناك
هبتك.سفنلاملعيفءاملعلارابكنم،فورعميعماجذاتسأوهو
هنأ،هفاطتخايفببسلا.ةيبرعلاتاعماجلاضعبيفسردُ◌تةيميداكألا



نومتنملاةبلطلاهلضرعتكلذل،هتارضاحميففئاوطلاراجتنعليناك
هايإنيمهتم،ةعماجلاتايلكىلعنونميهياوذخأنيذلا،ةينيدلابازحألل
الةبعليفقدايبمهنأبددرتوأفوخنودمهدرف،ةقدنزلاوقسفلاب
،اوزواجتامنيحو،مهلهبأيملف،هوددهو،رثكأهنماوءاتساف،اهنوكردي
اوذخأو،اهورصاحامدنع،ةبجحمريغةيعماجةاتفىلع،مويتاذ
لخدياهنيحوهناك،رعادمالكباهتماركنمنوطحيواهيلإنوئيسي
مهبً◌اخراص،نيحتلملاةبلطلاءالؤههجاوو،اهنععافدللىربناف،ةيلكلا
ةاعدو،اياونللً◌اسارحمهسفنأاوبصنمهنأنممغرلابقالخأالبمهنأب
ضعبلرمألااولصوأمث،هنمماقتنإلااوررقو،ةينالعهوددهف،قالخألل
ةبلطلاىكتشاامنيح،ءاقللاكلذيفً◌ادوجومليباهجاحلاناكو،مهتداق
ةرظن،ءاقللاكلذيعار،ممعملاخيشلاىقلأف،ذاتسألااذهنمنوحتلملا

،ذاتسألااذهلواطتلدحعضوةرورضاهلالخنموهمهف،هيلعةصاخ
هفارطأوهفكاوبقثثيح،ةيشحوبهوبذعو،مايأةثالثلبقهوفطتخااذل

،هسافنأظفلينأكشوىلعنآلاوهو،هناسلاوعطقو،يئابرهكباقثمب
.ً◌اريثكفزندقف

مدهتملاتيبلااذهىصقأيفعقتيتلاةفرغلاكلتىلإنالجرلالخدامنيح
هيمدقً◌ادام،طئاحلاىلإً◌ائكتمسلجيفطتخملاذاتسألاهودجو،
نمقبيملو.رثختملامدلانمةريبكةعقبهلوحو،مامألاىلإنيتمشهملا
همفنمفزانلامدلاهثوليملناكمةيصاصرلاهتلدبوضيبألاهصيمق
قرافدقهنأذإ،ً◌اسبيتمناكهنكل،مشهملاهفنأو،ناسللاعوطقملا
يذلاناكملااوكرت.ةكرحةيأدبيملف،مهلجرأبهوبلقو،هوكرح.ةايحلا
.ليباهجاحلارابخإلاوضمو،توملالالظبً◌اظتكمناك
:ةالابمالبلاقو،ربخللهبأيمليعماجلاذاتسألاتومبهوربخأامدنع
،سجنلقعنمدالبلاتصلختدقل.توميبرجأبلك؟..اذاممث-

يفانكامنيحانيلعىقلتتناكيتلاتارضاحملااوركذتتملأ..يناملع،ريرش
نأبجياننأب،ءاقللايفخيشلاهلاقاماوركذتتملأ..بيردتلاتاركسعم
؟..نوقلقمتنأاذاملف..ةرفكلانييناملعلانمدالبلاصلخن
:ةرارملابةئيلمةربنيفلاقف،ً◌اقياضتمناكريسألامدآجاحلا
وه؟هلهأنمةيدفبلطناكمإلابنكيملأ،هللاهجولهانلتقدقل-
...ريبكغلبمبهنودفيسهلهأناكديكأو،فورعميعماجذاتسأ
.كلذفرعتتنأولاملاىلعلوصحلاوهانفدهنكيمل-
..هلتقنمث،لاملاىلعلوصحلاانناكمإبناك-



،هلابنعتافءيشىلإههبنهنأكو،ً◌اصحفتمهيلإليباهجاحلارظن
:هسفنلوهلً◌ايساوملاقف
ً،اعبطةعامجلانم..ةأفاكمكريغصغلبمىلعلصحنس..لاحلكىلع-
ريبكيركسعطباضوأ،يناملعماعريدموأيعماجذاتسألكسأرف
،رالودلابعفدلامتيس،صصختمبيبطوأ،ةيناريالاةيقارعلابرحلايفكراش
.هفرعأامككلذنوفرعتمتنأو،هتيفصتتمتاماذإ
ريسألامدآلأس؟..ةثجلابلعفنساذامو-
وأ،رهنلايفهانيقلأوهانذخأانكلً،ايلاحةدوجومريغةرايسلا..فرعأال-

..بيرقلاناتسبلايفةرفحهلانرفح
ةرايسلكرحمريدهتوصبارتقااوعمسرمألالوحنورواحتيمهامنيب
دعبو،ةرايسلاكرحمريدهفقوت.داعدقمهبحاصنأاوفرعف،ةمداق
تامالعتناك.نيرونلاوذمدآىتفلالقأيذلالجرلامهيلعلخدتاظحل
جاحلاهردابىتحةيحتلاىقلأنأام.ههجوىلعةيدابةبارغلاولؤاستلا

:ههجويفامائيشأرقهنأكو،لاؤسلابليباه
؟كانهاذام-
:حضاوبارغتساهتوصةربنيفلجرلاباجأ
نعًاديعبهيلعقفتملاناكملاىلإهتلصوأدقل..لوقأاذاميردأال-
حرفريغهتدجوينكل،يسفنبهتجرخأوبابلاهلتحتفو،نيعرفبمهلزنم
ًازواجتميشميذخأامنإو..مهتيبلبهذيملهنكل،يضميوهوهتعبت.هتيرحب
طغض..باوبألادحأدنعفقوهيلييذلاعرفلايفو..مهتيبهيفيذلاعرفلا

هنضتحا..ابيرقتهرمعيفباشجرخف..بابلاقرطهديبمث،سرجلاىلع
..ةرارمبيكبيناكقيرطلالاوطهنإبيرغلا..تيبلاىلإهلخدأو
يهنيهنأكوليباهجاحلاقلع.مهنيباميفتارظنلالاجرلالدابت
:عوضوملا
وهفرصتيسفيك..كلذبانمقو،هحارسقالطإباهاندعودقل..انيلعام-
..انصختالةلأسم
:هسفنلجرلالاقف
؟..همألصتتسامبر-
تيبلبهذينأءاشهنكل..تيبلابرقهتلصوأكنأباهربخأ..لصتتل-
نأتدارأوتباغتاذإ،اهللجسملاويديفلاباهّركذو..هقيدصامبر..رخآ
ىتفلاباهتقالعنعو..اهنعءيشلكفرعناننأباهّركذو..ةقامحبفرصتت

..ناكملكيفو..اهلوحنودوجوماننأفرعتيك..اضيأسبالملانزخمبحاص



:عباتمثً،اقلعمريسألامدآلاق!.....تلصتااذإاذه-
..نفعتتنألبقذاتسألاةثجنمصلختلاانيلع-
:ليباهجاحلاقلعامنيب،مهنيباميفلاجرلارظن
همدبةرايسلاقودنصثولتياليك..شيخلانمسيكيفاعيرسهولمحأ-
..سجنلا
.ةفرغلايفهدحوليباهجاحلايقب.اوجرخوتارظنلاةثالثلالاجرلالدابت
هترظنبرقتسيال،ً◌ازفتسمناكو،ريبكيبصعرتوتنعمنتهتارظنتناك
تاظحلدعب.صفقيفعبضلثمةفرغلايفروديذخأو،ددحمءيشىلع
ةكرحريدهعمسمث،ً◌اجراخذاتسألاةثجنوبحسيمهومهجيجضعمس
نأيفةبغربسحأ،ةأجف.اوبهذمهنأفرعفدعتبتيهوةرايسلا
.دهفلاليباقثيحىلإهجوتوهتفرغنمجرخف،دهفلاليباقبوجتسي
امنيح،ملظملاهريصمبً◌اركفم،ءادوسلاهراكفأيفً◌اقراغدهفلاليباقناك
ةأجفهنأالإ.تلحدقهتياهننأباهتظحلركف.مهدحألوخدبسحأ
يفهيسركعمبصتنملكشبهعضتوهيسركعمهعفرتةيوقةضبقبسحأ
دوجومصخشلانأبسحأف،ةفرغلايفتاوطخعقوعمس.ةفرغلاطسو
صخشلاكلذعمس،ةأجف.ملكتيالاذاملمهفيملو،ةفرغلاعرذيهنكل
،ليباهجاحلاهنأفرعف،يفخقبشبةئيلماهنكل،ةدوقحةربنيملكتي
:هلأسيو
؟..دهازلاءاوحةرهاعلابةقالعكيدلله.ةديدشةحارصبيللق-
..ال-
:ليباهجاحلاخرصف
عيطتستالةرهاعاهنأفرعأو..اهبةقالعكيدلنأفرعأانأ..بذكت-
وفعأسينتربخأاذإينقدص؟..اهتكنله..لق..اه؟..اهتكنله..كينلانعربصلا

؟اهتكنلهلق،ةزنعككنوحبذيمهعدأسيلعتبذكاذإو..كنع
:لسوتبدهفلاليباقلاقف
ةسردمريدمانأ..مارتحالاىوساهلنكأال..ينقدصتالاذامل..ال-
.رثكأال..اهنبا
مدقيكلذبهنأكو،هعضولريربتلادجينأً◌ادهاجلواحيدهفلاليباقناك
يسنجلاهقبشريثأتتحتناكليباهجاحلانأالإ،ةريخألاهتعفارم
،يزيرغلايقبشلاطغضلاكلذنمررحتلاعيطتسينكيملاذل،يغاطلا

:ً◌الئاقىرخاةرمهبخرصف،دهفلاليباقهلهلوقياملبقتييك
رعشم..ريبكمأريغصوهله..اهسكوهفيكيللق..قدصأال..باذك-



..طقفيللق..كنعوفعأفوسانأو..يللق؟..قيلحمعانمأ
نمصلختلاعيطتسيالناك.ينمتسيهنأكوثدحتيليباهجاحلاناك

ىلعةددمتماهليختيناك..هنهذيفةيراعدهازلاءاوحدسجةروص
ايسنجً◌اجيهتم،تاظحللاكلتيفناكدقف،اهيذخفتحتفدقوريرسلا

ءاوحبهلةقالعالنأبً◌احضومهمالكدهفلاليباقهلرركامنيحو،ً◌
ً◌اجاتهمخرصف،ليباهجاحلابضغدادزإاهروصتييتلاكلتك،دهازلا
:سوسمملاك
دهازلاءاوحةرهاعلا..ّيلعنوبذكتمكلك..ّيلعبذكتتنأ..ريقح-
يخأ..ّيلعبذكتيتنبا..ّيلعبذكيينبا..ّيلعبذكتيتجوز..ّيلعبذكت
يذلايعجرم..ّيلعبذكينجسلاريدم..ّيلعبذكييماحملا..ّيلعبذكي
نولوؤسملا..ّيلعبذكيميظنتلايفيلوؤسم..ّيلعبذكيةيعرشلاهتقيرطعبتأ
مكلك..اضيأّيلعبذكتتوملاهجاوتيذلاتنأ،تنأىتحو..ّيلعنوبذكي
مث(..ةقيقحلالوقيدحأال..قدصلالوقيملاعلااذهيفدحأال..نوباذك
ةلاحنعفشكتههجوريباعتو،دقحبًاخراصدهفلاليباقىلإهجوت

يلَتحرشو؟..اهتكنفيكيلَتلقولَكرضام..ريقحايتنأ..)ةيريتسه
كيدلةقالعالنأبيللوقتو،بذكلااذهبينبذعتاذامل..كلذليصافت
اهنأفرعأانأ..فيزملامارتحإلااذهبةرهاعلاهذهنعثدحتت؟..اهعم
..تيبلاىلإهبءاجدقناكاهدلاوداوقلا.قيشعاهيدلناكدقو..ةرهاع
يتلايهةريقحلا..يسفنباهقيشعتحبذينكل..ًالغنْتدلوو..هنمْتلبحو
امدعبيريغنماهبقحأانأ..انأاهجوزتأنأضرتفيناك..يدضتفرتعا
اي..ينماهذخأتلتئجكنكل..اكوبنجسيفبيذعتلاتحتيخأدهشتسا

كنأبةقيقحلابيلفرتعتملتمدام!اهعمكلةقالعاليللوقتو..ريقح
..رذقلاكمدبيديسجنأنل..ال..يسفنبانأكحبذأسف،اهكينتتنك
..كنوحبذيمهكرتأس
ذخأ.كبترا.هبيجيفهلمحيناكيذلالاقنلافتاهلاسرجنر،ةأجف
اهيف،ةئداهةربنبو،للذتبرخآً◌اصخشً◌ابطاخمهتوصءاجو،زاهجلا

:فئازناميإو،عونخ
موقأونظلانسحدنعنوكأهللاءاشنإ..كتمدخب..انالوممعن-
ريدم؟..دهفلاليباق؟..همسأوهام؟..نَم..؟..انالومتلقاذام..بجاولاب
تلقلاندنعناكول.ً.ادبأ؟انالومايمكللاقنم..هللاوًادبأ؟ةسردم
..قيدنزلاذاتسألاكاذددصبامأ..عيطملامكمداخانأ..انالومايمكبانجل
ءاشنإو..قيدنز،يناملع،رفاكذاتسأنمنطولاصلخت..هنمانيهتنادقف



مكيلعو..انالومايانسأرىلعتنأتمدام..ةنفعلامهسوؤرعطقنسهللا
..هتاكربوهللاةمحرومالسلامكيلعو..مالسلا
بذكولف،هسفنبركفيكلذلالخناكو،هلعمتسيدهفلاليباقناك
جيهيسناكهنأف،ةلمرألاهيخأةجوزبةقالعىلعهنأبهللاقوهيلع
ً◌الغشنمناكهنإنممغرلابو..وفعلابهدعونأوىتح،ً◌اروفهلتقيسو
لصتايذلاصخشلاعمليباهجاحلاثيدحهقيرطنأالإ،هسفنعم
ىلإ،حماجلالجرلااذهبلقنافيكذإ،هريكفتهيلعتشوشةظحللبق
توصامهنمّ◌لكعمس،ةأجف؟..نمؤم،نيدتم،معان،ئداهصخش
.اوداعدقلاجرلانأبافرعف،ةمداقلاةرايسلاريده
نوضقيسمهف،تبرتقادقهتياهننأبدهفلاليباقرعشةظحللاكلتيف
،هطغضيفطوبهو،هردصيفضابقنإبسحأاذل،ةليللاهذههيلع
جاحلاامأ.ةحلمهتجاحتناك..هفوجيفامغارفإلةجاحلابساسحإو
.ةرشابمةفرغلارداغدقفليباه
***
.مهرظتنيليباهجاحلاناكثيح،ىرخألاةفرغلاةثالثلالاجرلالخد
ىلعو.ةملظمراكفأمسترتةبحاشلامههوجوىلعو،ةقلقمهتارظنتناك
يفناكمهنمً◌الكنإالإ،ً◌اعماولخدو،َ◌اعماوناكمهنأنممغرلا

.هبصاخلاهملاع
ةيدفلاغلبمىلعليباهجاحلاةنميهنمً◌اجعزنمريسألامدآجاحلاناك
نأب،هسفنعمركفيناكو،نيرونلاوذمدآمأنمهمالتسامتيتلا
هدقحدرجملهيلعءاضقلايونيليباهجاحلاامنيب،نيمثسأردهفلاليباق
ىلعهنإ،معن،دهازلاءاوحةلمرألاهيخأةجوزعمةقالعىلعهنأل
،كلذركنيامنيحبذكيدهفلاليباقو،كلذنمنقيتمهنإ،اهبةقالع
ليباهجاحلاعفدنمدبالنكل،توملاةفاحىلعهنأنممغرلاىلع
اميبروأ،ةمهملاهذهبمايقللهسفنبوهردابيسو،ةليللاهيلعءاضقلل

رخآناكمىلإهلقنهيلعنكل،هسأرلباقمةيدفىلعلصحلهعيبيس
هبظافتحإلانكميً◌اديجً◌اناكمفرعيوه،هيلعىضقهنأبءاعدإلاو
بهذينأهيلع.هتيزهاجورخآلاناكملاولخنمدكأتلالواحيس..كانه
ناكاذكه،انهنمً◌اديعبسيلوهف،نوجرخيامدعبناكملاصحفتىلإ
.هسفنثداحي،ريسألامدآجاحلا
،الملامدآجاحلاهمساناكو،نيرونلاوذمدآمأباصتغإبماقيذلالجرلا
اهتروصو،همامأةيراعنيرونلاوذمدآمألهتيؤرةظحلنمو،ً◌اقلقناك



ركذتي،بيرغلادهشملاكلذيفةظحللكركذتيناك.هتليخمقرافتال
ءيلملايوثنألارعذلاكلذركذتي،ىرعتتنأاهنمبلطةظحلاههجو
اهنباحبذبنيددهمغلبملاملستنيضفاربابلاىلإمههجوتةظحلو،ةقرلاب
يمدعرارصإبائيلمناكيذلااههجوىلإً◌ارظان،اهيلإتفتلاثيح،
،موتكمبضغبهيلإترظنفيك،يرعتلابتأدبةظحلركذتي،لوهم
حتفواهنمبرتقاامنيحاهدسجةشاعتراركذتي،اهصيمقعزنتلترادتساو
امم،ءارغإلابةئيلمرعذةرظناهينيعيفحملثيح،نيدهنلاةلامحةقلح
اهنأكو،كلذلةئيهمتناكدقف،اهبصتغيملهنإال..اهباصتغإلهعفد
دقف،اضيأكلذيفيهتركفامبرو،اذكهنوكيسرمألانأبكردت
يتحتةيخرتسمتناكاهنأالإ،يوفشلااهضارتعانممغرلابو،ةراثمتناك
،ةلهستناكدقل.ةدعتارماهدسجشاعترابتسسحأدقل،ةذتلم،

،اهنمتيهتناامنيحاهنأل،معن..كلذديرتتناكاهنأكو،ةعاوطمو
اهنأ،ءاسنلابريبخلاانأو،تحمل،ةرداغملاريسألامدآجاحلاعم،ُ◌تدرأو
ملاهنأف،فقوملارتوتنممغرلابو،اهقامعأيفةيخرتسمو،ةيوترمتناك
،ةيلابماللابهبشأتناكولب،ةرئاحو،لجخةمثناكامنإو،متشتوبست
جاعزنإلاوقلقلاعنطصتتناكو،ىرجاممً◌ادجّ◌يفخٌ◌حايترإةمثو
ملاذامل،اهنبافرصتنمبرغتسأينكل،اهعضوهبلطتييذلايرهاظلا
نألبقثدحامهقيدصليورينأدارأامبر.؟ةرشابمتيبلاىلإبهذي
يتلا،همأىلإسيلوهقيدصىلإبهذياذاملنكل!تيبلاىلإبهذي
الانأ؟دعباميفاهيلإبهذامبرل؟دسجولامنمكلمتاملكبهتدف
لوطأيدوجوو،مهتقطنميههذهف،رثكأءاقبلايناكمإبنكيمل،فرعأ
ىلإبهذدقنكيملاذإ،ً◌امومع،هبشلاريثيسناكامبركلذنم
اهيدلدوجوملاديحولاوهيمقرف،ديكأيبلصتتسف،همأىلإداعومهتيب
هلوصونمدكأتلاةجحب،اهبلصتأالاذاملنكل..،دعيملهتيلايو،
،ليباهجاحلااذه،نآلاعيطتسأالنكل..معن..معن،ً◌املاساهيلإ
همهيال،فلختم،لهاجوهف،رثكأهعملماعتلاعيطتسأال،عشجلا

نمكلذهفلكامهم،اهتعجاضمبىوسركفيالو،هيخأةجوزسكىوس
بجي.ال.ال؟هرماوألانأنهترأىتحوهنممث..لتقو،حبذو،ثثج
المهف،ً◌اضيأيننوحبذيسمهنأل،ءودهبةعومجملاهذهنمباحسنإلا
نأنممغرلاب..نيديأالو،ريمضيأالبمهو..ً◌ادبأةمحرلانوفرعي
دوعأامنيح..راظتنالايلع..مههافشىلعغمصلابقوصلمهنأكوهللامسا
يتدعمنأو،ضيرمينأبءاعدإلاّ◌يلع..معن..اهبلصتأسيتفرغىلإ



ةرايسال..فيكنكل،تيبلاىلإباهذلاديرأينأو،ماريامىلعتسيل
ناكاذكه..راظتنالاّ◌يلعينعياذه،ليباهجاحلاةرايسىوسيدل
.اهشقانيوهسفنيجانيالملامدآوعدملا
مخض،مجحلالئاهلجر.ليباهجاحلللظهنأكناكثلاثلالجرلا
،ملكتياللجر.ةيرشبلاتالضعلانمةلآلب،تالضعلالوتفم،ةثجلا

يفهمهلك،ءيشيألمتهيالو،ايأريدبيالو،ثيدحيأبكراشيالو
هنوباهينيرخآلانأىتح،ليباهجاحلاهديريامةيبلتايندلاهذه
نوفرعيمهنأل،همامأليباهجاحلاسميءيشيأنعثدحتلانوفاخيو
امبرو،هيلإءيسيءيشيأبحمسينلهنأو،هيلإءيشلكلقنيسهنأب
ةمجمربمفنعةلآبهبشأهنإ.كلذرثإىلعنيرخآلاعمً◌افينعنوكي
هنإ،ملاعلااذهيفرخآصخشيأسيلو،طقفليباهجاحللءالولاىلع
جاحلاةهجاومبةثالثلالاجرلانيبفقيناكو.ليباهجاحلاةراشإنهر
ىلإ،نيتدماجنينيعبرظني،ً◌اتماص،يفارخناويحكلئاهلاهمسجب،ليباه
.ليباهجاحلا
ليباقنمباوجيأىلعلصحيمل.هرمأنمةريحيفناكليباهجاحلا
اهلبسحيملهنأسحأيتلا،هفاطتخاةيلمعرربيو،هكوكشدكؤيدهفلا
!هرمأفشكناولهيذؤتسامبر،ةمهمتاقالعهيدلنأبحضتادقف،ةقدب
عفدييذلاام؟ريقحلااذهاهفصيامككلذكً◌اقحيههيخأةجوزأنكل
ةقالعىلعهنأبركنينأ،فارتعإلااذهبةقلعتمهتايحيذلاوهو،هب
؟هنعخيشلالأساذاملو؟هنعثحبلايفةجضلاهذهىنعمام،مث؟اهب

مدآجاحلااذهله؟مهربخأنم؟هفطتخانموههنأبهيفنوّ◌كشيله
،نكمي..ال..ال؟ريسألامدآجاحلامأ؟مهعمً◌امئاددجاوتياليذلاالملا
مهداقيذلاوهو،هفاطتخالءيشلكبتريذلاوهريسألامدآجاحلاف
نأنكميالف،دهازلاءاوحبهتقالعنعمهربخأيذلاوهولب،هيلإ
ىرخأةيحاننمنكل،هلمهفاطتخابتامولعملالصوأيذلاوهنوكي
ايقارعسيلهنأسحيانايحأو،ضماغ،تاقالعلابعشتمريسألامدآجاحلا
نأهيلعلب،هعمً◌ارذحنوكينأهيلعاذل،ةيبرعلاملكتييناريإامنإ،
يذلاوهريسألامدآجاحلاىعديو،اذهةسردملاريدمنمةعرسبصلختي
يفوهنوكيف،مويتاذرمألافشكنااذإىتح،هسفنبهلتقبموقي
هيلع..هلوحرثاكتتكوكشلاتأدب..معن..لتقلاةميرجفارتقانعىأنم
امبر،لتقلاوفاطتخالانعةرتففقوتلاو،ً◌ايلاحناكملااذهنمصلختلا
نوكيسهيلعلصحيامنأحيحص،لهسأنوكتسلايتغإلاةيلمعبمايقلا



ةرهاعلاكلتلغرفتلاهيلعمث..لهسألايتغإلانكل،ةيدفلانمريثكبلقأ
رظن.هسفنعمراكفألابلقيليباهجاحلاناك.اهتعجاضملقرحتييتلا
:ً◌ايئاهنً◌ارارقردصيهنأكولاقو،ةثالثلالاجرلاىلإ
ىلعرمتةعاسلكنأل..ريقحلاريدملااذهنمصلختلانآلاانيلع-
..رطخللانضرعتانههدوجو
نمهتتأةصرفلانأكو،ليباهجاحلاىلإةرارحبريسألامدآجاحلارظن

:ً◌اعجشملاقف،عقوتيالثيح
..تقوعرسأبو..هنمصلختلاانيلع..حيحصاذه..معن-
هتءاجدقةصرفلانأب،اضيأهسفنيفركفو،هيلإليباهجاحلارظن
،هلتقبريسألامدآجاحلاطرويسو،ةلوهسبةسردملاريدمنمصلختلل
:هللاقف
قسافلاريقحلااذهحبذاوهللاىلعلكوت..جاحايةليللاكتمهمهذه-
يفًابساحملمعتكنأرابتعاب،تنأكيلعرطخألانوكيسهدوجونأل
..رخآًاصخشفلكنوأ..ةمهملابموقتسله..هتسردم
نأبهرذنأدقف،ليباهجاحلاهلهلاقاملةلهذمةعرسبريسألامدآركف

اذهنمرخسهقامعأيفهنكل،هتايحىلعً◌ارطخلكشتسريدملاةايح
:ةقلقةربنبو،ةرارحبلاقو،قلقلاوفوخلاتامالعىدبأهنأالإ،راذنإلا
امبرينكل..ةمهملابموقأسو..متنأاوبهذإ..ةليللا..يدحو..ةمهملابموقأس-

،ناتسبلاقامعأىلإهذخآس..همدعأسامنإو،هحبذعيطتسأالينأل..رخأتأس
..يئابرقأدحأدنعمانألةينيسحلاةقطنمىلإبهذأسو..همدعأسكانهو
..ليابوملاقيرطنعلصاوتن..مايأةعضبليقتلنالألضفألانمهنأدقتعأو
مدآجاحلانأبكشيأهرواسيمل.رماغيلخادحرفبليباهجاحلاسحأ
ادجهتسردمريدمىلعدقاحوهف،هجونسحأىلعةمهملابموقيسريسألا

ىلإبهذييك،ةمهملاهذهءاهتنارظتنيناكف،الملامدآجاحلاامأ.ً◌
يأميدقتلرطضيملهنألً◌احاترمناكو،نيرونلاوذمدآمأبلصتيوتيبلا

..ةرداغمللرذع
يهنيهنأكولاقو،همامأنوفقينيذلاةثالثلالاجرلاىلإليباهجاحلارظن
:فقوملا
..هللاةكربىلع-

هذهبجورخلابً◌اجرحمالملاامدآناكامنيب،لظلالجرلاهعبتوجرخ
:لأسف،ةقيرطلا
..كلذديرتتنكاذإكعمىقبأنأيننكمي؟ةدعاسملاىلإجاتحتله-



نمهمفممكأسً.ادجلهسهنإ..يدحورمألااذهبموقأس..بهذأ..ال-
نيبجلايفةدحاوةقلطالإيهنأو،ناتسبلاقامعأىلإهدوقأوديدج
ال.،هتتيزو،هتفظن،مويلامتاكلايسدسمتددعأدقل..ءيشلكيهتنيو
..ةرايسلايفكنورظتنيمهنأتنأبهذأ..متهت

سحيناك.ةفرغلايفهدحوريسألامدآّ◌يقبو،الملامدآجاحلاجرخ
ههجوقلأتو،ضماغحرفبهانيعتقرب.ةريبكةورثىلعلصحهنأكو
وهّ◌يقب.ةبهاذةرايسلاقالطناو،ةرايسلاكرحمريدهعمسامنيح
ىلإً◌اهجتمةفرغلارداغو،ةلوهجمحابشألرظنيهنأكوهلوحتفلت..هدحو
.دهفلاليباقثيحىرخألاةفرغلا
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.ً◌ءاسمةنماثلاتزواجتدقةعاسلاتناكيخركلاءاوحفتاهنرنيح
نعربخيأرظتنيامهنملكناكو،يبيبشلامدآةقشيفتناكاهنيح
،يخركلامدآاهيخأتوصءاجفةعامسلاتعفر.دهفلاليباقفاطتخا
يخركلاءاوح.دالبلاباونسلجموضعو،مكاحلابزحلايفيدايقلا
دقتناكو،ً◌ادجةقلقتناك.تاعاسذنملاصتالااذهرظتنتتناك
نأدعباهيلإدوعتساهنأو،ةليللاهذهاهدنعتيبملابدهازلاءاوحتدعو
ً◌ىرجمتذخأرومألانأالإ،دهفلاليباقهقيدصويبيبشلامدآيقتلت
تأرنأام.ةرركتملادهازلاءاوحتالاصتاىلعبجتمليهفاذل،رخآ
:بيجتيهو،اهناكمنمةزفاقتضهنىتحفتاهلاةشاشىلعمقرلا
..معن..ولأ-
.اهوخأوهلصتملانأيبيبشلامدآفرع
؟ديدجنمله-
تناكامنإو،ثدحتتمل،خبطملاىلإفتاهلااهديبو،تضمو،كلذتلاق
نمتجرخ.لاصتالاطخنميناثلافرطلاىلعاهوخأهيوريامعمست
نمو،خبطملاىلإةهجتمةيناثتجرخ.مونلاةفرغىلإةهجتمخبطملا
تقولااذهلك.خبطملاىلإتداعمث،نولاصلاىلإتجرخخبطملا

اههجوناك.هتالاصتالالخنمهيلإلصوتامليصافتاهليورياهوخأو
.صفقيفرمنلثمةقلقكرحتتيهوً◌ارتوتم
وأخبطملانمجرختامنيحاههجوىلإرظنيً◌اتماصيبيبشلامدآناك
ىلإلصوتينكيملهنكل،اههجوىلعرابخألاةعيبطفرعيلمونلاةفرغ

تناك.يرجياماهمالكنممهفييكملكتتالو،ً◌امئادةقلقيهف،ءيش
،ترخأتخبطملاىلإاهيفتلخديتلاةريخألاةرملايف.طقفعمتستيه
فيفخجيجضو،حتفيةجالثلاتوصعمس..قئاقدلترخأت.جرختملو
،خبطملانمجرختملكلذمغربو.ةجالثلالخادنمبحستءامةنينقل
،ةتماصاهدجو.خبطملاوحنً◌اعرسمضهنف،يعيبطريغءيشبسحأف
ىلإرظن.هيلإاهسأرتعفر،هدوجوبتسحأامنيحو،ضرألإىلإرظنت
:فوخبً◌الئاق،اههجو
؟كانهاذام-

تناك.اهعبتف،نولاصلاىلإةهجوتم،هايإةزواجتمخبطملانمتجرخ
نأرظتنيناكذإ،اهلأسينأؤرجيمل.تثدحدقةثراكبسحأ.ةتماص



تلاقوفوخبجوزممنزحبهيلإترظن.اهسفنءاقلتنميهثدحتت
:ءودهب
،فارطألالكبلصتادقل.هتيفصتتمتهنأدقتعيو،هيلعاورثعيمل-
نأديب،نيرخآلامهتينألواحضعبلا.هفاطتخإبهملعىفنعيمجلاو
عيمجاهمساقتتةقطنميفيأ،نيطسلفعراشيفتمتفاطتخإلاةيلمع
..مهيدلسيلهنأبعيمجلادكأو..مهباحصأاولأسمهنكل.ً.ابيرقتبازحألا

ةينمألاىضوفلانيلغتسم..ةيصخشتايفصتيفنمكيرمألاامبرنودقتعيو
تمتدقنكيملاذإً،ادجليلقءاقبلابهظحنأينعياذهو..دالبلايف
قالطإلباقمًالامنيبلاطاولصتينأوهديحولمأكانهو..ًالصأهتيفصت

..هحارس
:ديدشسأيبلاقف،تاظحللهريكفتلشدقءىداهلاونيزحلااهثيدحناك
..مهلعفدييكًادبأًايرثسيلوهو..توكلايفهلهأ؟نمبنولصتيس-

ركفتملاهنأىلإتهبتناو،يبيبشلامدآباوجنميخركلاءاوحتمدص
اهتاففيك.؟نمبنولصتيس:لاؤسلااذهاهاخألأستمليهف،كلذب

ةدوجوم،ةددحمماقرأىلعتطغضواهفتاهتذخأ،ةأجف؟رمألااذه
:ةرشابمتلأس،تاظحلدعبو،ً◌الصأ
لجأنملاصتالاةيناكمإنعلأسأنأُتددو،ىرخأةرمانأهذه-
لجرلاف؟نمبنولصتيسنومرجملاءالؤه،لاملالباقمليباقخألاحارسقالطإ
سيلوهو،ىرخأةظفاحميفنويشيعيهلهأو،دادغبيفًاديحوشيعي
....ً.ادبأينغب

،فتاهلاتقلغأ.اهيخأباوجعمستاهنأادبذإ،يخركلاءاوحتتمص
:ةحضوميبيبشلامدآىلإةرظنو
ةقالعهلنملكليأ..دهازلاءاوحبوأ،يبوأ..كبنولصتيسامبر-
نأدكؤملانمو،هعمناكيذلالاقنلاهفتاهمهيدلنأدكؤملانم..هب

يأ،مويبكلذلبقمهلبقنمدروطهنأواميسال،هتاكرحتنوفرعيهيفطاخ
نأواميسال..دهازلاءاوحبوأ..كبنولصتيسدكؤملانمو..هتاكرحتنوفرعيمهنأ
نيلغتسم،يفئاطوهاممرثكأيصخشوهعوضوملانوكىلإرودتكوكشلا

.دالبلااهشيعتيتلاىضوفلاهذه
:فوخبلاقو،ً◌ابوعرماهيلإيبيبشلامدآرظن
؟يبنولصتي-
..امبر-
؟يبنولصتياذاملو-



..هقيدصكنأل-
؟..شيعأنيأنوفرعيمهنأينعياذه-
،ً◌ابوعرمو،ً◌ازوزهمهارتةرملوألف،بارغتسابهيلإيخركلاءاوحترظن
ةايحذقنيدقلاصتإهبعريثيحبةجردلاهذهىلإهسفنىلعً◌افئاخو

.!!هقيدص
،هنظتتناكنمسيلهنأو،هنعةديعباهنأتسحأةظحللاكلتيف
ةزيرغفوخلاف،هملظتامبراهنأاهسفنعمترعشتاظحلدعباهنكل

اهنكل،ً◌اقحنوبعرمنيمرجملاءالؤهنأامك،لاحلاهذهلثميفةيعيبط
اممرثكأ،هيفاهتبيخيرادتنألواحتاهنأتسحأ،هسفنتقولايف
.ارذعهلدجت
كلتةعاجشيهمكتسحأو،اهنهذيفدهازلاءاوحهجوقثبنا،ةأجف
اوحبذامنيحةلتقلاىلعْ◌تفرتعادقف،ةلتقلاءالؤهةهجاوميفةأرملا

اهنإلب،مهدضاهفارتعاةجيتنفرعتاهنأً◌املع،مورحملامدآاهبيبح
،ةيموياطوغضهجاوتاهنأالإ،نيلفطعمةلمرأةأرمااهنوكنممغرلاب
اذهامنيب،اضيأفوخلامغرب،ةدماصلازتالاهنكل،ةرشابمتاديدهتو
ذقنيسامبريفتاهلاصتالابقتسافاخيدهفلاليباقلميمحلاقيدصلا

امبدهازلاءاوحرابخإيرورضلانمهنأبتسحأةظحللاكلتيف.هبحاص
مدعتلضفانكل،اضيأاهبلاصتإلالامتحاو،دهفلاليباقعمىرج
عمركفتةظحللتلظ.دغلاىلإكلذليجأتنكميامنإو،نآلااهرابخإ
.اهتقشلهجوتلاو،ةقشلاةرداغمباهرمأتمسحو،اهسفن

هجوىلعتمسترايتلافوخلاتارظنبْ◌تسحأاهناكمنمتضهننيح
:افئاخاهلاؤسبردابيذلا،يبيبشلامدآ
؟نيأىلإ-
تيبلاىلإ-
؟تيبيأ-
:تلاقمث،هلاؤسىنعمنعةرسفتسمهيلإْ◌ترظن
ةليللاتيبأنأبدهازلاءاوحتدعودقل.ً.اعبطيتيبىلإ؟كباذام-
..ءيشلكباهربخأواهيلإبهذأسًادغ..ةليللااهتيؤرعيطتسأالينكل،اهدنع
؟انأو-
؟انأو:ينعياذام؟تنأ-
:لاقو،يبيبشلامدآكبترا
الأ؟يباولصتينأنكمملانمسيلأ؟يدحوينيكرتتسلهدصقأ-



؟يعمينوكتنأكبضرتفي
:هلتلاقف،هنهذيفروديامأرقتنألواحتامنأكوهيلإترظن
نألمتحملانم،يلاتلابو،ةدحاوةرمىوسدهفلاليباقبلصتأملانأ-
لصتأملينأنوريسديكأتلابمهنكل،هفتاهيفةظوفحملاماقرألالكباولصتي

ةظوفحملاماقرألالكباحصأبلاصتالابنورماغيالمهو،ةدحاوةرمىوس
،هيدلةدوجوممهماقرأةبلطللتاهمأوءابآكانهدكؤملانمف،هفتاهيف
،هعممئادلصاوتىلعوهنموأ،هبًالاصتاسانلارثكأنوريسمهنكل
سانلارثكأكنأينعي.ً.ايمويةدعتارمناثدحتتامتنكامكنأدقتعأو
..ميمحلاهقيدصكنكل..دهازلاءاوحمثنمو،كباولصتييكالامتحا
:لسوتاهيفةربنباهللاقف
؟مهعميدحويننيكرتتسفيك،كلاسأانأكلذل-
،حابشألاكمهنأ،نيدوجومريغًاساسأمهف؟مهعمكدحوككرتأالانأ-
تاملكنولوقيو..طقففتاهلابنولصتيسمهنأيأ،لاملانوديريمهو
..غلبملانوبلطيو.ً.ادجةبضتقم
؟..ًالامكلمأالينكل-
نأل،اولصتينألجأنمّلص..ًالوأاولصتيل؟اذكهفئاختنأاذامل-
يحهنأينعيكلذ
..ةالصلاتكرتو..يرغصيفيلصأتنك..ًالصأيلصأالانأ-
الو..اولصتينألجأنمنمتىنعمبّلصلوقأنأ؟..مدآايكبام-
..دجستوعكرتويلصتنأدصقأ
:ةحضاوءاجرةربنبلاقف
يعميقبأكوجرأ-
؟كعمىقبأفيك؟مدآايفيكنكل-
؟..انقفتا..مونلاةفرغيفتنأو..انهمانأانأ-
..نكل-
..كوجرأ-
ىلعتمستراو،اهبلققرف،روعذمريغصلفطلثمهتسحأفهيلإترظن
:سامحريغبتلاقو،ةنيزحةماستبااههجو
.ً.انسح-
:تلاقو،ةظحللهيلإترظن
هللافرعييذلادهفلاليباقلجأنمامنإو،كلجأنمسيلاذه-
..نآلااهيفوهيتلاةلاحلاهدحو



..وههلجأنميقبأكللوقأاضيأانأ..ريضال-
لازامتقولانأنممغرلاب،مونلاةفرغىلإيخركلاءاوحتهجوت
اهتبيخيفركفتو،اهسفنعمدرفنتنأتررقاهنأالإ،مونلاىلعً◌اركبم
ناكامل،ةيسنامورةصقهعمشيعتنألمأتتناكيذلاصخشلااذهب
هراكفألو،ةدعاسمللدادعتساو،ردصةباحرو،اهبمامتهإنمهيدبي
ليباقهقيدصنمهفقومنأالإ،يركفلاويعامتجإلاهررحتو،ةيمدقتلا
ريغةقالعلقلزنتنألبق،اهفقومةعجارماهيلع،نذإ،اهمدصدهفلا

.ً◌اقبسمةقفوم
اذهلثميفمونلاىلإاهباهذيبيبشلامدآبرغتسا،هسفنتقولايف

:ً◌امربتمقلعف،تقولا
؟..مونللتقووهاذهله-
:يدحتلاوةسكاشملاضعباهيفةربنبتلاقوةصحفتمهيلإترظن
...ريكفتللتقوامنإو..مونللًاتقوسيل...ال-
؟..انهريكفتلانمدحأكعنميلهو-
..يدحونوكأنأديرأ...ال-
:نزحبلاقو،اهسفنواهنهذيفرودياممهفينأً◌الواحماهيلإرظن
..نيئاشتاملثم-
:تلاقوٍ◌دحتبهيلإترظن
..ءاشأاملثمًاعبط-
،ً◌انيزحوهسلجامنيب.اهفلخبابلاتقلغأو،مونلاةفرغىلإتضمو
.اهدقفهنأبغاطساسحإهيلعنميهدقو
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ءامسلاىلإدعصتةليفوناتيح
ريغصلاناكو.كالملامدآاهنبالءاشعلاةبجوتدعأدقدهازلاءاوحتناك
عمزرلاكةيقارعلاماعطلافانصألبقتيانايحأف،هلكأتاداعيفً◌ايجازم
ىلعرصيوفانصألاهذهلكأضفريانايحأو،ناجنذابلاوأايلوصافلاقرم
ءاملابقولسملاضيبلايهتشيوأ،ةيرطلاةتالوكشلابيلطملازبخلاةشيودنس
نممغرلاب،رخآءيشيأوأزبخامنودً◌اثالثوأنيتضيبمهتليف،يلغملا
.ً◌ايعوبسأتارمةدعلضيبلانمراثكإلانمةرمتاذاهرذحبيبطلانأ
تدعأاماذإبضغتالف،يلوفطلاهجازمىلعةروبصدهازلاءاوحتناك
.هضفريهباذإوهلبقتيسهنأنظتً◌افنصهل

دقتناكو،ةطلسلاوايلوصافلاقرموزرلاتدعأدقتناكةليللاكلتيف
،نآلادحلتأتملو،ترخأتكلتنأالإيخركلاءاوحءيجملتدعتسإ
نأىوساهمامأنكيملاذل،ةنماثلاتزواجتدقةعاسلانأنممغرلاب
.ماعطلاىلعضرتعيمليذلااهنبالءاشعلاةبجومدقت
يهتهجوتو،هتبجولوانتيفويضلاةفرغيفاهنبادهازلاءاوحتكرت
،نيوادوسلاهينيعحتافظقيتسمليباهاهنبانأتأرف،مونلاةفرغىلإ
هتذخأ،هيلإتهجوتو،اهسفنعمتمستبا.ةفرغلافقسىلإً◌ارظان
هسبالمكفتتذخأو،ريرسلاىلعهتعضومث،همشتوهلبقتيهواهنضحب
يلغتلخبطملاىلإتهجوتمث،هتفظنف،زربتدقهنأتدجوف،ةدودشملا

.هممحتيكً◌ءام
،هتعضرأو،اهعيضرتممحدقتناك.كلذىلعابيرقتةعاستضم
،ريرسلاىلعاهبناجىلإكالملامدآاهنباتدقرأو،مانفهدهميفهتدقرأو
تقولااذهلثميفيتأتنليخركلاءاوحنأبنيقيهبشىلعتناكاهنألو
لامتحإنملماكلكشبدكأتتيكلو.ماعطلانمً◌اليلقتلوانتدقف،
ةداعلاكاهنكل،اددجماهبتلصتادقف،همدعنميخركلاءاوحءيجم
نماهعنميامائيشكانهنأباهسفنعمتركف.لاصتالاىلعبجتمل
فاطتخامجحبةثراكثودحباهتاروصتيفً◌اديعببهذتملاهنكل،درلا
.دهفلاليباقذاتسألا
ةءارقةلصاومبتقولايضقتنأاهللضفألانمهنأاهسفنعمتركف
تذخأ.ةضماغلاهئاتلامدآةلحرةعباتمو،يدادغبلامدآبتاكلاةطوطخم
تالوحتلانعثدحتييذلالصفلادنعةفقوتماهتاحفصتبلقوةطوطخملا
اهنكل،خلسملانمهتدوعدعبهئاتلامدآةيسفنىلعتأرطيتلاةضماغلا



ءاوحبىرخأةرمتلصتاةءارقلالصاوتنألبقو،ضماغعفادبو،
لأستلدهفلاليباقذاتسألابلصتتنأبسجاهاهدوارو،درتملف،يخركلا

سباقبفتاهلازاهجتطبر.ً◌اقلغمناكفتاهلانأالإتلصتاف،اهنع
.ةءارقلابتأدبو،ةطوطخمللاهديتدمو،اهسأربرقهتعضوونحشلا
يكسفيوتسودحابشأ
يفنهوبرعش.ً◌ادجفيعضهنأبسحأةطحملانمجرخنأدعب

دقفةطحملانعقدنفلابرقمغربو.هحورىلعضبقتةبآكبو،هدسج
نأالإ،ةطحملانمبيرقلاهقدنفىلإيشملاعيطتسيالامبرهنأبسحأ
،قدنفلاهاجتإبيشميذخأ.يسكاتةرايسيأنمً◌ايلاخناكعراشلا

.ةرايسريجأتةركفكرت،ً◌ابيرقتةفاسملافصنعطقامنيحو
ىلإيضفييذلابابلاحتفييكاهعضوميفةينورتكلألاهتقاطبعضوامنيح
يفراصامنيحو،ةيناملألابرودياثيدحعمس،هيفهتفرغعقتيذلارمملا
اهمسانأبتعّ◌دأيتلاةيقارعلاةأرملاىأرفتوصلاةهجىلإرظن،رمملا

هنأبهيلإليُ◌خامكوأ،يكسفيوتسدعمثدحتتمولظملاءاوحوه
،ضماغلكشبتمستباو،ةرباعةرظنهيلعتقلأةأرملا،يكسفيوتسد
كلذلهبتنيمل،اهعميذلالجرلانأالإ،هلةيحتكً◌اليلقاهسأرتنحأو
الخدامهنأل،كلذنمنكمتيملهتيحتىلإهجوتلابوهمهامنيحو،
.رمملاىصقأيفةفرغلاكلت

اهتلخددقف،عيمجلااهلخدييتلاةفرغلاهذهنعهسفنهئاتلامدآلأس
ءاوح،انفبوبيليفايساتسانمث،هلبألانيكشيمريمألامث،كلذلبقحابشألا
ً◌اركفمةظحلفقو؟عيمجلااهلخدياذاملو؟ةفرغلاهذهرسام...مولظملا

نآلاهنكل..معن؟ةفرغلاهذهرسةفرعمنمهلدبال،هسفنعم
ىلإهجوتف،كلذلجؤيساذل،ةحارلاىلإنوكيامجوحأوهو،قهرم
.هتفرغ
ناكو،نيتحوتفمهانيعتناك.هسبالملماكبريرسلاىلعهسفنبىقلأ
.ءيضمراطقيفسلجيهدحوهنأكوسحأ،مونلايفهصوغةلاحدصري
نأىلإائيشفائيشبحشتراطقلاءاوضأ،ً◌املظمً◌اقفنلخديراطقلا
.انهدعيملو..ملظملاقفنلايفيضميملظملاراطقلا،ئفطنت
***
يفتاقرط.مالظلاباوبأىلعتاقرط.بابلاىلعتاقرطةمثتناك
نم؟بابلانيأ..بابىلعتاقرطتوص..توصةمثكانهنكل..غارفلا
؟قراطلا



رثكأهدسجبسحأ.ةفرغلارمغيمالظلاناك.هينيعحتف.هئاتلامدآزف
ىلعطغض.ءطببضهن،ً◌اريثكهدافأدقمونلانأبركف.ناكاممةفخ
رثإىلعزفهنأىلإهبتناهنكل.رهابرونةفرغلاءاضأفءابرهكلارز
.؟نذإ،بابلاىلعقرطيناكنم.بابلاىلعتاقرط
جرخ.رمملايفمادقأعقوعمسهنكل،دحأكانهنكيمل.بابلاحتف
مولظملاءاوحىلإهبتنا،يسيئرلارمملايفراصنيحو،هتفرغنمً◌اعرسم
يهتناكأ،هلةلباقملاةهجلايف،رمملاىصقأيفةفرغلالخدتيهو
.؟ديرتتناكاذامنكل؟اهريغىرُ◌تنم؟بابلاقرطتيتلا

.ةعساتلاىلإقئاقدثالثالإقبيمل،هتعاسىلإرظن.هتفرغىلإداع
شطعبسحأ.ريرسلاىلعً◌ابناجهعضووهفطعمعزن.قلقلابسحأ

هنأىتح،ةفهلباهنمبعيذخأوءامةنينقجرخأوةجالثلاحتف.بيرغ
،ءاوترإلابسحأهنكل،همفنعاهدعبأامنيحليلقلاالإاهيفقبيمل
نر،نويزفلتلابرقةلواطلاىلعةغرافلاهبشةنينقلاعضيوهامنيبو
.ةفرغلايففتاهلاسرج
..ولآ-
؟..كلاحفيك..افيإانأهذه..مدآالهأ-
اهنأكو،اهتوصفلغييفخلاراذتعإلانمةربنةمثو،ً◌اضفخنماهتوصناك
.اهتملاكملهلابقتساةقيرطنمةقثاوريغتناك
؟ىرجيذلاام؟كلاحفيكتنأو..اليزجاركش-

هتوصيفحضاوفهلتةمثناكذإ،ىرجاميسنهنأكوهئاتلامدآاهلأس
هتوصءفدبيهترعش.ةنازرلانمائيشهحنمينألواحهنكل،
ةضماغلاهرعاشمنعفشكتيتلاةبيطلاونينحلاةحسملتهبتناو،يلوجرلا
.اههاجت
ةيبرعلايتقيدص..يتلاسريفكلتبتكامك..مدآايبعرمءيشهنإ-

مغرلاب،اهذاقنإاولواحءابطألانكل..راحتنالاىلعتمدقأيوارحصءاوح
؟رفاستىتمتنأينربخأ..لصحاملةفسآانأ.ً.اريثكًامدتدقفاهنأنم
..رفاسأ..نل..انأ-
ةفجربناوثلتسحأاهنأىتح،ةئجافمةنيزحةربنبهئاتلامدآباجأ
.اهتحاتجا
؟المأًاديجكتعمسأ..اذام-
:ديدشءطبباهباجأ
..رفاسأنلانأ.ً.اديجينتعمس..معن-



؟اذاملو؟فيك-
:ةرملاةيرخسلانمءيشاهيفةربنبباجأ
ريغيرفسزاوجنأحضتاو..زجحلاةمئاقىلعدوجومريغيمسانأل-

..ةيبروألالودلايفرفسللالإحلاص
:تلأسمثتاظحللجنسيلافيإتتمص
؟كلذلبقاذهلكبملعتملأ..رمألااذهلكنمائيشمهفأالانأ-
..قطنميأاهرربيالةضماغةقيرطبترجاهلكرومألا....ال-
؟نآلالعفتساذام-
تقولاضعبىقبأسامبرو..يتنيدملعجرأسامبر..طبضلابفرعأال-

ديرأيننأسحأ..ءيشلاضعبشوشمانأف..بهذأسنيأىلإررقأمث..انه
نأدوأو..ةضماغءايشأيعمترجدقل..يردأال..ةياورامبر..ائيشبتكأنأ
ةباتكلاامبر..يلوحيرجياممريثكلامهفأالانأ.ً.ايعادبإاهتغايصديعأ

..ينيفشتس
:تلاقمث،ءيشبركفتاهنأكوةظحلجنسيلافيإتتمص
؟ندنلىلإءيجملابركفتالذاملنكل..عئار-
ً،ايلاحانأو.ً.ادجةيلاغ..و..و..ةبخاصةنيدمندنل..افيإايفرعأال-
اهفيلاكتلمحتأنأعيطتسأالينكل،ءييسلابسيليذلايعضومغرب
..ةليوطةرتفل
هسفنمامأاهعضويتلاةبقعلاهذهءاغلإديرتاهنأكو،لجعىلعتلاقف
لفكتتساهنأبهللقتملف،يقرشلا،يلوجرلاهءايربكجرحتنأأشتملو،

:تلاقو،رمألانمتففخاهنأالإ،كلذ
..ةيحانلاهذهنمكبناجىلإفقأس-

اهللاقف،ةرشابماهمالكىلعقلعينأأشيملو،تاظحللوهتمص
:ثيدحلاراسمريغينأديريهنأكو
..ريكفتىلإجاتحيعوضوماذه،لاحةيأىلع-
،نوفلتلاىلعو،ايلاحرمألاةشقانمنمجرحمهنأجنسيلافيإتمهف
رمألاتكرتو،رمألايفعسوتتملاذل،ةرشابمريغةقفاومتنمضاهنكل
:هتلأسف،ءاقللانيحىلإ
؟خنويميفىقبتسمك-
..فرعأال-
..ةجتنملاةيناملألاةكرشلاعمدقعلاعيقوتلنيمويدعبعجرأسانأ-
؟ويرانيسلاتأرقله-



ينبجعأ..مويلاهتلمكأمث،ةرئاطلايفهمظعمتأرقو..يعمهتذخأ..معن-
تاعفترمةياورريسفتلةديدجرظنةهجواهنإ..ثادحألاريسفتةقيرط
..غنيرذو
...لوقأاذام..دهاشمريوصتديريجرخملانأب،اهنيحتضرتعأكنكل-
..ةيسنجدهاشم
يأ..محللانمريثكلاكانهنوكيس..يناملألاريبعتلاباولاقمه..معن-
ةمثةياورلايف..ىنعملااذهبنكيملويرانيسلانكل..يراعلادسجلانم
ميدقتلاهرامثتسالواحيويرانيسلابتاكو..ليصافتنودبتبُتكدهاشم
هذهلصفيوهفاذل..ةيديورفميهافمةمثهريسفتيفًاعبطو..هريسفت
..ةماعلادهاشملا
لماوعلاىغلتوأ،هيفغلابيامنيحالإ،امئادقيشيديورفلاريسفتلا-
..ةقفاومتنأو..كبجعأويرانيسلامهملا....ىرخألا
لهنكل،مهعمدقعلاعيقوتلنيمويدعبدوعأساذل..معن..معن-
؟..خنويمىلإانألصأنيحىلإءاقبلاكنكمي
..لواحأس-
:ءاجراهيفةربنبهلتلاقف
..كنعيتقيدصينتلأسدقل)حرمبتلاقمث(..مدآايكارأنأوجرأ-
؟نم-
يوارحصءاوحةيبرعلايتقيدص-
؟ينعلأستنأاهلحمسيلاحيفيهلهو-

:تلاقوتاظحللتكحض
اذل..كلذبكتربخأدقل..كنعاهتثدحدقانأف..موهفماذهنكل..روصت-

انذخأمث..اهراحتنابابسأنعًالوطمانثدحت..ىفشتسملايفاهترزامنيح
..يقارعلابتاكلايقيدصنعينتلأسفثيدحلا
..لوقأاذامفرعأال-
..كلذىلعينرذعأو.ً.ائيشلوقتنأاهدوبيتلاانأامنإ..ائيشلقتال-
..رفاستملكنأةديعسيننإ
..يقتلنامنيحكلاهيورأس..ةليوطةصقيرفسةصق..لاحةيأىلع-
؟..يقدنفىلإلقتنتالاذامل..ةبسانملاب..هسفنقدنفلايفنوكأس-
اذهيفً◌احاترمسيلهنأنممغرلابو،اهحارتقانمهئاتلامدآءىجوف
اذهىلإهدشتءادوسةضماغةيبذاجبسحَ◌أهنأالإ،ضماغلاقدنفلا
تيبمروجألداعتاهقدنفيفةدحاوةليلنأبناجىلإ،بيرملاقدنفلا



:ةيسامولبودةقيرطباهللاقف،هيفوهيذلاقدنفلااذهيفعوبسأ
يقدنفيفحاترمانأ-
لبقف،اهقدنفىلإلاقتنإلابهيلعاهحارتقإبتعرستاهنأبجنسيلافيإتسحأ
ماريامىلعسيليداملاهعضونأيأ،ندنلءالغنماهلاكشتاظحل
اهنأبرعشتيهو،هلتلاقف،عوضوملاريغتنأتلواحاذل،يعديامك
:ً◌العفهيلإةدودشم
..كتيؤرلةفهلتمانأفاذل..مدآايكلةقاتشمانأ-
...اضيأانأو-

،ةميمحلاةقيرطلاهذهبناثدحتيىلوألاةرملايههذهف،تاظحللتتمص
لكنعً◌اديعب،هدحويناسنإلارهوجلاامهعمجنيناسنإك،ةأرماولجرك
يفقفدتبتسحأ.ةيفارغجلاوةيقبطلاوةيراضحلاوةيصخشلاقراوفلا

تدارأاذل،ةعجارمامنود،اهفشكبلجعتتنأأشتملو،هوحناهرعاشم
،اهرمغتتذخأيتلاةديدجلارعاشملاهذهعمشيعتل،راوحلايهنتنأ
:هلتلاقف،يرحبلادملاةكرحكديازتتو
ءاقللاىلإ..خنويميفنيمويدعبنوكأس-
ءاقللاىلإ..كراظتنابنوكأسو-
مدآ-
معن-
..كسفنبنتعا-
..كسفنليهبتنااضيأتنأو-
رعشيوهو،فتاهلاةعامسبً◌اكسمموهلظ.اهفرطنملاصتإلاعطقنإ
دعبهحورقامعأىلإتلغلغتيتلاةمتعلاضعبحيزيذخأيفخحرفب
اهعضوميفةعامسلاعضيلهديدمامنيحهسفنلهبتنيمل.خلسمللهترايز
.زاهجلاىلع
.ءيشيأنمغرفمهسأرنأكوريكفتيأامنودً◌اسلاجتاظحلللظ
ال،ةغرافةنينقهنأكوهسفندجيذإ،هبرمتامً◌اريثكةلاحلاهذه
ىواستت،تابيخالولامآال،نزحال،حرفال،راكفأال،ساسحإ
نانيع،دوجومريغوههنأكو،ءيشيأهمهيالو،اهلكءايشألاهيدل
ضبنيهدسجنأنممغرلاب،صاخساسحإيأامنودءايشألاىلإناقدحت
دجيملو،انايحأاهبرمييتلاةلاحلاهذهلريسفتداجيإلواح؟..ةايحلاب
.ببسلايهينهذلاقاهرإلاوراكفألاةمحزنأىوسريسفتنم
تابسيفً◌ادقارناكوأ،نمزلاجراخناكهنأكو،ةأجفهسفنلهبتنا



ىلإبايغلانم،ةظقيلاىلإروضحاللانمزفقيهنأكو،احصوقيمع
.روضحلا
نيأ:هسفنلأسو،ةيسفنلاهتابلقتصنتقينأً◌الواحمهسفنعمركف
،تاظحلاهنإ؟جنسيلافيإعمثيدحلاعاطقنادعب،تاظحللبقناك
ً◌ارضاحوً◌ادوجومنكيملهنكل،رثكأالنيتقيقدوأةقيقدلترمتساامبر

ملهنأل،ناكملايفارضاحناكهنأال..!نآلاوهامكناكملاونامزلايف
،ً◌اليلقناكامهم،ً◌اتقونألنامزلايفارضاحناككلذكو،ةفرغلارداغي
؟نيأوناكفيكف،ً◌امئاننكيمل؟ناكنيأ،ً◌اذإ،اضيأرمدق
نألواح،كبترا،هيلإرظنتيهوةحيبذلاةرقبلاينيعركذت،ةأجف
تئيضأفرزلاىلعطغضولورتنوكتوميرلاذخأ.ءيشيأبهسفنلغشي
.روصلاوتاوصألاتقلطناوةشاشلا
ةمثناكو.دعبهتنتملو،تاطحملاىدحإنمثبترابخألاةرشنتناك
،راحبلايفناتيحلاو،ايقيرفأيفةليفلاديصنعةرشنلاةياهنيفريرقت
،ريرقتلاعباتينأهبجعأ.عوضوملالوحةيملاعلاتامظنملاتامولعمعم
.ةحيبذلاةرقبلاينيعلهاجتينأعاطتساالعفو
ناسنإلااهبموقييتلاةعشبلاةقيرطلادسجتيتلاةملؤملادهاشملاتناك
ةيشحوتاقولخملارثكأوهناسنإلانأبدكؤت،ةززقمناتيحلاوةليفلالتقل
ززقتلاو،بعرلابرعش.بكوكلااذهىلع،ُ◌اعشجو،ةواسقو،ً◌ابعرو،
لتقيناسنإلانأب،ريرقتلايفتدرويتلاماقرألاهعامسدنع،ةمدصلاو،
.نيفلدونوبلتوحوجسوكنيبام،يرحبتوحنويلمةئام،ايونس،
!يرحبقولخمنويلمةئام:هسفنعمعومسمتوصب،ً◌اسماه،ررك
نامزلانمدقعلالخمهنأيأ،لوهللاي،ناتيحلانعثدحتيمقرلااذه
،ايقالخاً◌ابعرً◌ابوعرماهرواحيوهسفنلأسيناك!!توحرايلمنولتقي
يذلاناويحلاكاذ،ليفلابً◌اركفم،اهترواحموهراكفأةعباتميفرمتسامث
ً◌اكراتدرفنيذإ،توملاعمهتلكشمشيعي،يدوجوناويحوهف،هبحي
،ً◌اديحوكانهتوميل،ةليفلاةربقمىلإً◌اديعببهذيو،ةلئاعلاوعيطقلا
ايسآقرشبوعشونيينيصلاودونهلاىدلهلآلا،ملاسملاناويحلااذهليفلا
نمرثكأً◌ايونسلتقُ◌يهنأبريرقتلاركذدقف،عشبلكشبلتقُ◌ي،

.ايسآيفً◌افلأرشعينثإو،اهدحوايقيرفايفليففلأنيثالثوةينامث
،نويزفلتلاأفطأ.ةينويزفلتلاتانالعإلاةرتفتأدبو،رابخألاةرشنتهتنا

قطنملاكلذو،ءايشألاةكرحريسو،ةايحلازغللوحهسفنعمركفيذخأو
،اهرارمتسالجأنمف،ضرألاىلعتاقولخملل،ميكحلا،يساقلا،بيرغلا



ةلوهمةروداهنإ.ةيساقلاةيومدلاةرئادلاهذهنمضناسنإلاْ◌تلخدأ
تاقولخملاهذهنأل،ةوقللجوهأضارعتساو،باصتغالاولتقللو،فنعلل
ىلعةايحلارارمتسإلةيناكمإكانهتناكامل،ً◌اضعباهضعبلتقتملول
قاروأىرخألاتاناويحلاوةليفلاوتافارزلالكأتملولاذامف،ضرألا
ئطومىقبيالو،ضرألايطغتستاباغلاتناكامأ،اهناصغأوتاباغلا
،سدقملاناويحلااذه،ليفلايفً◌اركفمداعمث،هسفنلأس؟اهيفمدق
قاروأوناصغألاوباشعألانموليكيتئامً◌ايمويلكأيهدحو،هلإلا
اهفرعييتلاتامولعملابسحةيباسحةيلمعهسفنعمىرجأمث،راجشألا

ً◌ايلاحكانهنأبهسفنللاقف،يصخشلاهمطوطهربتعييذلا،ليفلانع
نأيأ،ابيرقتايسآقرشوايقيرفأيفايحلازامليفنويلمفصن
اهقاروأوراجشألاناصغأنموليكنويلمةئامً◌ايمويلكأتاهدحوةليفلا

ةئامتسوتارايلمةثالثةدحاولاةنسلايفينعياذه!!يعارملاباشعأنمو
هذهترمتساولتاباغلانمىقبيسذامف!!ناصغألانموليكنويلم
ةليفلادنعلمحلاةرودتلعجيتلاةعيبطلاةمكحبركف؟رثاكتلابةليفلا

وأبنارألاكتسيلو،ً◌ارهشنيرشعونينثإىلإنيرشعنيبامدتمت
لتقمثثيحب؟ةيشحولاةقيرطلاهذهباهلتقرربياذهلهنكل؟ططقلا
ال..ال؟اهدحوايقيرفأيفواماعنيرشعلالخليففلأةئامنامثنمرثكأ
!!هسفنقطنملااذهببورحلاوحباذملاانرربلالإو..يبغقطنماذه..

نمنزيهغامد،بيجعناويح..هزغلو،ليفلايفركفيهسفندجو
هبلقو،ناسنإلاغامدفاعضأةعبرأيأ،تامارغوليكةسمخىلإةعبرأ
مخضلابلقلااذهو،ً◌امارغوليكنيرشعودحاوىلإرشعينثإنيبامنزي
برشي،لئاهلاناويحلااذهنألب،ةدحاولاةقيقدلايفةرمنيثالثقدي
نمددعلااذهنأيأ،ايمويً◌ارتلنيسمخوةئامىلإنيعبسنيبام
.يرسقضارقناامنوددرطملكشبترثاكتولتاريحبلاوراهنألاعلتبتةليفلا

يفةعتمدجوو،ةريصقلابتسيلةرتفلةقيرطلاهذهبركفيهئاتلامدآلظ
ءيشلكنأبهسفنعمجتنتساو،ليفلاكدحاوناويحليصافتبقارغتسإلا

نكل.يرقبعلكشبجمربمضرألاهذهىلعلقألاىلعوأ،ةعيبطلايف
اذاملو؟هللاىمسُ◌ييذلاقلاخلالعفنماذهله،هسفنلأس؟فيك
لتقلااذامل؟فيعضلاىلعيوقلايضقيثيحبةقيرطلاهذهبرومألاقلخ
يئرملانوكلانأامبو؟يعيبطلانزاوتلاظفحلةديحولاةليسولاوهحبذلاو
اهنكميةقيرطبتاناويحلاقلختملاذاملف،لامكلااذهبكسامتمسوسحملاو
ىرخأةقيرطب،ةعيبطلايفنزاوتلاظفحل،ضارقنإلاىتحولب،ءاقبلا



له؟لتقلاوشهنلالالخنمفيعضلاىلعيوقلاءاضقنمةمحررثكأ
فوزامراكنافيإناكامكفدجأالانأ..ال..ال؟يهلآلالدعلاوهاذه
نمؤأانأ،هدوجوةيناكمإنعو،هللانعثدحتييكسفيوتسدةياوريف
هذهلكامنإو،ىرُ◌تالوةسوسحمريغوةيدامريغ،امةوقدوجوب
هللاىمسُ◌ياميهامبر،اهرهوجتايلجتىدحإيهةينوكلاتايلجتلا
قلاخدوجوايفاندحليناككاذف،فوزامراكنافيإُ◌تسل،ال،ال،
،يناسنإلاءاقشلاوملألانممكلااذهلكبكلذىلعً◌اللدم،نوكلااذهل
يفزيامتلانعو،ضرألاىلعيرشبلاعضولامكحت،ملظلاوةلادعاللاو
،اذهيفركفأالانأ،ال،ال،سانلاىلعةيفاعلاوةحصلاوتاورثلاعيزوت
يتلاضرألاهذهيفركفأ.ضرألاىلعةفينعلاةايحلاةروديفركفأامنإو
نمنانطألافالآو،ً◌ايمويةيرشبلاداسجألافآلآماهتلإباضيأيهىذغتت
ةبيرغ.اهحطسىلعتيموهاملكو،راجشألافالآو،لوبلاوزاربلا

نم!توملالالخنمةايحللدوعتو،اهسفنءانبديعتاهنإ،ضرألاهذه
..ةتيملاداسجألالالخنمءايشألاةدالوديعتاهنإ،ةناتنلاوةنوفعلالالخ
نممغرلابيننكل،نيقيلايدلسيل؟توملامحريفةايحلانمكتىرتأ
.نمؤمكلذ
.بابلاىلعةفيفختاقرطناويحلاوةعيبطلاملاعيفهتالمأتنمهتجرخأ
.هظاقيإمتوليمجملحيفناكهنأكوافقاوزف

بابلامامأفقتتناك.اياكسفوكياجافيإهجوهلباقبابلاحتفنيح
ترمفاهللاجملاحسف.راسكنإونزحتامالعاههجوىلعو،ةقهرم
فقو.ءاسملاةيحتيقلتنأنودو،ةدحاوةملكلوقتنأنودةلخاد
.ضرألاىلإاهسأرةضفاخريرسلاىلعيهتسلجامنيببابلابرقوه
امً◌ائيشنأبسحأدقف،ائيشلوقتنأً◌ارظتنماهيلإرظنيً◌اتماصلظ
.ثدحدق
:اهللاقف،موهفمريغفثكممالكاهينيعيفوهيلإترظن
؟نيتمصتاذامل؟ثدحيذلاام-
:ةلئاقهيلإاهسأرتعفر
ةعفدءيجتاهنأفتءاجاذإبئاصملانأبعئاشلالوقلاوهحيحص-
!ةدحاو
؟ثدحاذام-
ىلإتلقنو،ةيغامدةطلجبتبيصأ،يتقيدصجوزمأ،ليتقلاباشلامأ-
.ىفشتسملا



؟ىتم-
بألاماقً،ارصعةحيبذلابمهيلإتبهذنأدعبف..ءاسملااذهةيادب-
،نوليانلاسايكأيفةريغصتايمكاهعضيذخأو،ةريغصعطقىلإاهعيطقتب

نيلصملاىلعاهعيزوتكانهمتيثيح،دجسملاىلإدعباميفاهلقنييك
،تمصبعمدلافرذتةنيكسملامألاتناكتقولااذهلالخ.نيملسملا

عطقعضويفبألادعاستنأةلواحم،كرحتتيتقيدصتناكداكلابو
تنكو،انفوردنكسإافيإ،اضيأافيإاهمسايهةبسانملاب،سايكألايفمحللا
نحنامنيبو،ليلقدعب.موتكملاملألانمةقرزممألاتناك.امهتدعاسمبموقأ
،ءيشيأاهبايغانيفرثيمل.اننيعأمامأنممألاتفتخأ،لمعلابنوكمهنم
يتلامونلاةفرغىلإوأ،ةيحصلاقفارملاىلإتبهذامبرو،اهتيبيفيهف
ًايوقًاماطترإانعمسو،ةقشلاتزتها،ةأجف.ًاليلقحاترتلرمملاةياهنيفعقت

هتوصءاجمث،ةهجىلإةعرسببألاكرحتف،نيدلاولامونةفرغنمءاج
عيطتستنكتمليتقيدصنأل،ًالوأهيلإانأُتضكر...ةدجنلاًابلاطًايلاع
،هتجوزدسجنضتحيبألاتدجوةفرغلايفترصامنيحو.ةلوهسبةكرحلا

تناك.لماكلابًاقرزمناكيذلااههجوبطيحتىرخألاهديو،اهديبًاكسام
دعبتءاجيتلافاعسألاةرايسانبلط.بيرملكشبةضبقنماهيفكىدحأ
تاصوحفلانمفصنوةعاسدعبو،ىفشتسملاىلإانعيمجانبهذ.ةعاسعبر
.....ةزكرملاةيانعلايفاهودقرأو،غامدلايفةطلجبتبيصأاهنأحضتا،ةيلوألا
،اهلعجرأسينأبيتقيدصتدعو.تيبلاىلإانعجرابيرقتةعاسفصنلبق
نكل،ةفرغلايفدوجومكنأبتامالعتسالالجريللاق،كبتلصتاامدنعو
.لوغشمكمقر
..ةطلجلاهذهاهلببسليتقلااهنباىلعاهنزح..مألاهذهةنيكسم-
..ىفشتسملاىلإًاحابصبهذنسًادغ-
كتقيدصةنيكسمو،ببسالبتمطحتيتلاةلئاعلاهذهةنيكسم-
..لماحلا
تلوحتمهتايحنكل..ةئناهلاةايحلاونامألابنيملاحانهىلإاوءاجدقل-
..سوباكىلإ
ال..هانعمامبلوقتةيآنآرقلايفانيدلو..هرظتنياذامفرعيدحأال-
!..تومتضرأيأبسفنلافرعت
؟..ريخبتنألهيللقنكل..حيحصاذه-
:ءودهبلاقمث،هلوقديرياميفركفيهنأكواهيلإرظن
ترعشةطحملايفو..خلسملايفحبذلادهشمنمنايثغلابترعشدقل-



يتفرغنمجرخأملينكل..قدنفلاىلإتلصوداكلابيدسجكاهنإب
تاباغلايفةليفلالتقنعًابعرمًاريرقتتدهاشو..توحصو..تمن..اقح
..راحبلايفناتيحلاو
:فطاعتلابةئيلمةربنبتلاقوتاظحللهتلمأت
ملامبرلب،بعتيسءيشلكبناسنإلاركفولو..اريثكركفتتنأ-
نكميامدجويالو..كشلاىلإدوقيريكفتلانأل،ائيشلعفينأعطتسي
..ءايشألايفكشلاليزينأ
..كشلاليزتنأاهنكميةقيقحلا-
هنأل،ةقيقحلاةيؤرهنكميالكشييذلاصخشلانأل..ةقيقحلاىتحالو-

.ً.اضيأاهبكشيسهنأفاهآرولىتح
:نزحبوهلاقف
ربعأنأىنمتأراكفأب..افيإايةضماغةلئسأبنوكسمانأ..يردأال-
..عومسمتوصباهنعملكتأنأ..ةغللالالخنماهنع
يهىقيسوملا..اهنعريبعتللسيلوناسنإلاراكفأءافخإلةليسومالكلا-
ةراعتسا،ةيزاجمةغليهىقيسوملاىتحولب..رعاشمللةيقيقحلاةغللا

قامعأيفلوجيامىلإريشتيهف..ناسنإلارعاشمنعةرشابمةيلامج
ءدبذنم،رشبلاعيمجلىقيسومللةدحاوةغلىوسدجوتالكلذل،ناسنإلا
تاغللاتائمدجوتامنيب،بكوكلااذهىلعاهلمويرخآىلإوةقيلخلا
..رشبلااهبثدحتييتلا
..افيإاياضيأةفوسليفكنإ-
راصف،اهيلإهتبحسف،هفكاهاطعأفهيلإاهديتدمو،نزحبتمستبا
يفوهيلإاههجوتعفرءودهبو.ريرسلاىلعةسلاجيهامنيباهمامأ

جورخلل،صالخللةلواحمامنإو،ةيقبشةوعدتسيل،ةحيرصةوعداهينيع
ىلإلاطنبلاباّ◌حستبحس.هيفامهيذلاقاهرإلاورتوتلااذهلكنم
،رعشذإ،ءارولاىلإهسفنبحس،كانهاهديدمتنألبقو،لفسألا
أشيملهنألامنإو،اهعجاضينأديريالهنألسيل،ةبغرلامدعب،ةأجف
؟المأاهبجعيسلهو،هوضعمجحلوحاهرابتخإلعضخينأ
رظنتتاظحللتلظ.ةلئاستمهيلإترظن.هلعفةدرنميهتئجوف
:كابترابتلاقمث،هيلإ
..ةياغللرتوتمتنأف..كحيريو،كبجعيسكلذنأتننظ..ةفسآانأ-
..اضيأفسآانأ-
؟كلذيفبغرتالأ-



..ىلب-
..كبجعأالأ-
ىلب-
؟ببسلاام.ً.اذإ-
..ةعتملينىلإسيلوناحتمإىلإلخادينأكوسحأ-
؟ناحتمإ-
لالخنملاجرللكميوقتو..ةريبكلانابضقلابكسوه.دصقأ..معن-

..اهموجح
ةكحضوةضيرعةماستبانأالإ،كحضتناتلواحمث،تمستبا،ةأجف
:تلاقو،اهنمتردصةقونخم
؟..نابضقلابيسوهنعيثيدحركذتتتلزامأ-
..معن-
:ةيناثاهيلإهبحستيهوهلتلاقوتمستبا
ودبي،يلضع،مجحلاطسوتمًابيضقكيدلنأفرعاانأ..فختال-

ملعيفتأرقدقل..يوقو،نيتم،قالمعىلإلوحتيةراثإلادنعهنكل،اريغص
،ةبسانملاب..اهنملكلةيسنجلاءاضعألاةعيبطو،ماسجألاةعيبطلوححيرشتلا
لجرلانوكيامنيحاميسال،انايحأينملؤتاهنأل،ةريبكلانابضقلاهركأانأ

.ةأرملادسجعملماعتلافرعيالوً،افينع
.كانهاهديتدمواهيلإهتبحسامنيحعجارتيملف،ً◌اليلقهعجشاهمالك
ةقيقدنملقأدعبو،ظعتناىتحهتسمنأامنكل،ً◌ادقارهوضعناك
ةديدشةذللاتاباغىلإنالخديامهامنيبو.اهفكبهذخأتنأاهناكمإبناك
نالعفيامهنأكوامهالككبترا،بابلاىلعةفيفختاقرطاعمس،ةرضخلا

بابلاتقلغأومامحلاةفرغىلإةرشابميهتبهذ.نوناقللً◌افلاخمً◌ائيش
.بابلاحتفيلهجوتو،هسفنوهبترامنيب،اهفلخ
دشت.ءودهبةجربتمتناك.همامأمولظملاءاوحبءىجوفبابلاحتفنيح
يهتأرق.هكاوفلانمةينيصاهديبلمحت.رمحألااهلاشاهتبقرىلع
ً◌ارظتنم،ائيشلوقيالناوثلوهيقب.ههجوىلعتمسترايتلاةشهدلا

:ةيبرعلابيهتلاقف،أدبتنااهنم
نأبتامالعتسإلانمتعمسينكل..جاعزإلاىلعةفسآ..ريخلاءاسم-
..هكاوفلاضعببكيتآنأْتببحأفً،افيضكيدل
:تلاقو،هيفتكىلعألالخنمةفرغلايفاهتارظنبقلحبتتذخأ
؟.ً.ادحأىرأالينكل-



..ًاليزجًاركشلاحةيأىلع-
؟..ةلواطلاىلعةينيصلاعضأنأحمستله-
..يلضفت..معن.ً.اوفع..هوأ-
فشكتستنأيفاحضاواهلوضفناكو،ةفرغلاىلإمولظملاءاوحتلخد
تلاطأ.مامحلاةفرغىلإةرظنْ◌تقلأمث،ةيمارونابلااهتارظنبةفرغلا
تمستبا.اهيقبتسينأديريالهنأبتهبتناو.ماّ◌محلاهاجتإبناوثلرظنلا
:تلاقو،هل
يهةليللا..ينبلطتنأكنكميهجاتحتءيشيأ..كمدخأنأينرسي-

يف،رمملاةياهنيفيتلاةفرغلا..نكسأنيأفرعتتنأ..ةمدخلايفيترافخ
..كلةلباقملاةهجلا
..ةفرغلاكلتهوأ-
ةهجلانمرمملاةياهنيفيتلاةفرغلاتركذامدنعهلوضفتراثأةأجف
:ً◌الماجماهللاقف،ةلباقملا
؟..مئادلكشبًافويضكيدلنأودبي-
تاقوألارثكأيف،لقألوأ..ً.انايحأ..معن-
ةأرماتءاجمث،رقشأباشهعمونيسمخلازواجتدقًالجرتيأردقل-
مهتيأرو،يضاملانرقلانمةبيرغسبالمب،نيثالثلافصتنميفلامجلاةرهاب
..اهنعتثدحتيتلاةفرغلاكلتىلإنولخدي
؟..يتفرغىلإ-
؟كلذتيأردقل..معن-
..نكممريغاذه-
؟اذامل-
.ً.ايلاحيدنعفويضالهنأل-
ةيوهةفرعملاهلوضفو،ءاقبلاباهتبغرنمف،بلقنادقاهفقومنأهلادب
ناكملاةرداغمو،راوحلاءاهنإو،ثيدحلانمبرهتلاةلواحمىلإ،فيضلا
:فئازفطلبتلاقو،هلتمستبا.ةعرسب
نأّيلعنآلا..عسوألكشبًاقحالثدحتنسامبر..كمدخأنأينرسي-
تقويفرمأس،رمألاكجعزيالناكاذإ..ينرذعا..تابلطلاضعبزجنأ
..رخأتم
..تقويأيفةعسلاوبحرلاىلع..ً.ادبأ-
.ترداغو،دوعولابةئيلمةريثمةماستباهلتمستبا
اممائيشمهفتملاهنكلراوحللتصنتتمامحلايفاياكسفوكياجافيإتناك



قالغإتوصتعمسنأدعباهباهذىلإتنأمطااهنأامبو،لاقُ◌يناك
تررقدقتناكاهنكل،مامحلاةفرغنميعيبطلكشبتجرخدقفبابلا
.مولظملاءاوحعمهقاسيذلاريصقلاراوحلانمً◌اقلقوهناك.باهذلا

:هتلأسف،كلذيهتحمل
؟ةأرملاهذهيهنم؟كانهاذام-
..قدنفلااذهيفانهمعطملاوفرغلاةمدخيفلمعتةيقارعةأرمااهنإ-
؟..لكشلااذهبتقلقكنأىتحهتلاقيذلاامو-
..اهفويضمهتننظقدنفلايففويضنعاهتلأسدقل..مهمءيشال-
؟..كلذيفاذامو-
نولخديمهتيأرًايصخشانأامنيب.ً.افويضاهيدلنأتركناو..تكبترادقل-
....اهتفرغىلإ
..كلذنعثدحتتنأديرتاليهةطاسببامبر..رومألادقعتال-
فسآانأ-
؟..فسأتءيشيأىلع-
:ً◌الئاقريرسلاىلإتفتلإ
..لصاونملاننأىلع-
:تلاقو،تمستبا
لبقتلعفامكةقهارملاكزفأنلةمداقلاةرملا..ةظوظحمريغانأ-
..ليلق
:هلتلاقناوثدعبو،ةبيطباهلمستبا
؟يعميتأتالاذامل-
؟نيأىلإ-
ةاناعمفرعتنأبجيوبتاككنإ..اهيلعفرعتتيك..ةلئاعلاىلإ-
..ضعبلااهبرمييتلاةيئانثتسإلافورظلاهذهلثميفةصاخ..سانلا
ىلإةصيخرمهمالآله؟..تامدقمنودامةلئاعىلعلخدأفيكنكل-

؟..ءاشينمهلمأتينانكميدهشمىلإلوحنتتثيحبدحلااذه
انأديكأتلابو..قيدصكامنإو..ليبسرباعيأككعدأملانأ.ً.اوفع-

،امبر،تدجويننكل..ةلئاعلاهذهةماركىلعو،اهعضوويتقيدصىلعةصيرح
فقاوملاهذهلثميفسانلاف..اضيأقيدصككدوجوديفملانمنوكيس
،رمألااذهنوردقيفوسمهو،يوخألانماضتلل،يناسنإلافطاعتللجاتحت
يفتحنسورلااننكل..نويقرشلااهيأمتنأمكتاداعفرعأال..هنومرتحيو
ريمضلااهبفصتيرومأهذهو..يناسنإلانماضتلاو،ةمحرلاو،فطاعتلاب



،يكسفيوتسدتافلؤملالخنم،كلذفرعتلقألاىلع،كنأيلودبيو..يحلا
..فنيغروتو..نيكشوبو،يوتسلوتو،فوخيشتو
..هدصقأتنكامعريبعتلايفًاقفومنكأملامبر..ينيرذعأ..فرعأ..فرعأ-
كلتىلإيلوخدرربأفيكفرعأالو..يعبطبلوجخانأةطاسبلكب
؟فورظلاهذهيفمهوةلئاعلا
..يعمءيجملايفةبغرلاكيدلنوكتنأمهملا..ةمهملاهذهبموقأسانأ-
..ضمنل..يدلةلكشمال-
.اجرخو،ءوضلاأفطأ.ريرسلاىلعىقلمناكيذلاهفطعمىدترإ
هجتأنيأىلإ؟يدادــغبلامدآايكعميرجييذلاام:يدادــــغبلامدآ
ام؟ندنلىلإباهذلابهئاتلامدآىلعحاحلإلاىنعمام،ةياكحلاهذهب

راضحإلينعفدتيتلاايزاتنفلاهذهامو؟كلذيفةيصخشلايعفاوديه
مهجزوخنويمىلإانفوبيليفايساتسانو،هلبألا–نيكشيمريمألاويكسفيوتسد
؟ضماغلاقدنفلايفةفرغلاهذهيفًاعيمج
ةيزيلكنإةلثممُ◌ترتخااذاملو؟هذهضماغلاءاوحىرُ◌تاييهنمو
،ةياورةباتكيونأامنيح،ططخأالايصخش؟ةياورلاهذهةلطبنوكتل
ةركفو،ثادحأللماعططخمىوسيدلسيل..ثادحألاوتايصخشلل

نوكتامً◌اريثكةركفلاهذهنكل،ةياكحلارهوجنعةيبابض،ةضماغ
.دعبأتزفق،اهنمبارتقإلادازاملك،كسمتال،ةيقبئز
ً◌اركفملصفللهجوتأاماريثكف،ةياكحلايهتنتسفيكفرعاالايصخش
ً◌اقرطذخأترومألانأدجأةباتكللسلجأامنيحينكلةنيعمثادحأب
.طقلابلاىلعرطختملَ◌كلاسمو
نممهنمف،نييئاورلافلتخمىدلةباتكلاتاداعنعً◌اريثكتأرقدقل
مهنمو،اهيفءدبلالبقةياورلللماكلابططخينممهنمو،ً◌احابصبتكي
هنأكوهسبالممقاطسبليوقلحينممهنمو،ةباتكلادنعىرعتينم
تاداعلاهذهنمايأفرعأالينكل..ةفلتخمتاداع..لمعلاىلإبهاذ
ةياورلاناونعفرعأً◌انايحألب،ليصافتلالكلططخأالتلقامكانأ..
يفبتكأ..اهتياكحواهعوضومنعروصتيأدوجوىتحوأاهبءدبلالبق
ةجاحلاطغضتحتبتكأ.ً◌ارصعوأً◌اراهنبتكأنأثدحينكل..ليللا
يردأال؟..ةياورلاصنباذهلكةقالعامنكل..ةباتكللةحلملاةيعادبإلا
النمكانهامبرو،ثادحألاىرجميفلخدتأالينأبحضوألامبر.
.ةقيقحلايههذهنكل،كلذقدصي
***



ليتقلابتاكلاةظحالمتأرقو،لصفلاةءارقنمدهازلاءاوحتهتناامنيح
اهيعدبملتقتيتلادالبلاهذهام.اهقنختةصغبتسحأيدادغبلامدآ
تاقلطبةئيضملامهتغمدأقرختوأجاعنلاكمهحبذتواهيفقثمواهيركفمو
؟..مالظلا
امنيب،ةقباسلالوصفلاىلعقلعيمليدادغبلامدآبتاكلانأتبرغتسا

امبر،اهسفنعمتركف.ً◌اباوجدجتمل؟اذامل،لصفلااذهىلعقلع
عمةيلخادتاراوحيفلخديامنيحةمهملاهذهبموقيهئاتلامدآنأل
يرجيامصختيتلاةيملعلاتامولعملالكلهفيظوتتبرغتساامك،هسفن
دعبأهتامامتهانأودبي.ةطسبملاوةبيرغلاةقيرطلاهذهبضرألاحطسىلع
..نيدلاوسنجلاوةسايسلالكاشميفرصحنتنأنم
،توملاباهتقالعوةبيرغلاةايحلاةرودنعوقلاخلانعهثيدحدنعتفقوت
مأةايحلا،رخآلامضهىلعشيعيىرُ◌تاينَ◌م:اهسفنعمتركف
؟ةايحلانمءزجوهتوملانأمأ،توملانمقثبنتةايحلاله،توملا

؟ةايحلانمً◌اءزجتوملانوكيفيك.يذهأتأدبله..اذام
ناك،ءيضتفتاهلاةشاشتأر،ةأجف.ً◌ابناجاهتعضوو.ةطوطخملاتوط
مساتأرق.كالملامدآاهنبادقرنيح،تماصلاىلعهتجمربدقفتاهلا

،ةلاصلاىلإتبهذوريرسلانمتماقف،هتنزخدقيذلايخركلاءاوح
.طخلاتحتفوةملظلايفكانهتسلج.راغصلاظقوتاليك
،ً◌ايعيبطودبينأً◌افلكتم،ً◌ابعتم،انيزحيخركلاءاوحتوصءاج
ملاذل،ةفلتخمرومأباهلاغشنإلو،درلااهتعاطتسامدعلاهنمترذتعاثيح
ترطضااهنأو،دهفلاليباقالويبيبشلامدآال،ً◌ادحألباقتنأعطتست
نأدعباهبلصتادقامدحأناكنإتلأسو،اهتقشىلإبهذتنأ

اهيلعرمتساهنأباهتدعووةبيطةليلاهلتنمت.يفنلابتباجأف،هترداغ
.ً◌ادغاهلحنستةصرفلوأب

يفماريامىلعسيلامائيشنأتسحأامهنيبلاصتإلاىهتناامنيح
ىوساهيلعفرعتتملاهنكل،امةلكشمبرمتاهنأبسجاهاهدوارو،اهتوص

.اهلأستنأاهسفنلحمستاليلاتلابو،مويلا
لصاوتلةياورلاتذخأ.ريرسلاىلعتقلتساو،مونلاةفرغىلإتداع
..ةءارقلا
ةروسكملاةآرملا

نكستيذلاىنبملاىلإهئاتلامدآاهتبحصبواياكسفوكياجافيإتلصوامنيح
سرجىلع،ىنبملليسيئرلاجورخلابابدنع،تطغضاهتقيدصهيف



.بابلاحتُ◌فتاظحلدعب.فوردنكسإمدآمسالمحتيتلاةقشلاا
هروضحوهتيويحقيعيداكيلجخبسحي،ً◌اكبترمهئاتلامدآناك.الخد
،يئاورلاهلوضفعفادباهعمءيجملاىلعقفاوهنألهسفنمالو،يصخشلا
تحضوأدقتناكقيرطلالاوطاهنأنممغرلاب،ةيويحبتناكيهامنيب
بعصفرظبرمتةلئاعلاهذهنأذإ،لجخلاوكابترإللَ◌يعادالهنأبهل
ذنمو،نيتسلافراشمىلعيذلابألاف،اهبناجىلإفقينملجاتحتو
دوجوموهف.بايغلاوروضحلانيبامشيعي،نيفرطتملاديىلعهنبالتقم
هفعضوهنزحنعفشكلايفرباكيناكةيضاملامايألايفو،دوجومريغو
،ربخلاعامسذنمةمطحملاهتجوزلةاعارم،هنبالتقملبأكيناسنإلا

هتجوزضرعتذنمهنكل،انفوردنكسإافيإلماحلاهنباةجوزلةاعارمو
هنأكو،لماكهبشهبايغراصو،دحأعمملكتيدعيمل،ةيغامدلاةطلجلل
.ةأجفميدقروسلثمراهنإدقف،اضيأوهبيصأ
ناك،دعصملانماجرخامنيح.ريخألاسماخلاقباطلايفةقشلاتناك
لخدتنألبقاهنكل،بابلااياكسفوكياجافيإتحتف.حوتفمهبشبابلا
بابلادنعً◌افقاوهئاتلامدآلظ.امهلبقتستلانفوردنكسإافيإتلبقأ
اهتقيدصعماياكسفوكياجافيإتثداحت.لوخدللهوعدينمً◌ارظتنم
انفوردنكسإافيإتيقبو،بألامونةفرغىلإةرشابمتضممث،ةيسورلاب

بابلاىلإتهجوتفبابلادنعهئاتلامدآدوجولتهبتنا.ريصقلارمملايف
.لوخدلاىلإهايإةيعاد،ةنيزحةربنبو،بدأوءودهب،هبةبحرم
ً◌اشامكنإو،هدسجحاتجتةشعربهئاتلامدآسحأىتحهيلعتلبقأنأام
قحلبيلظو،لوهذلاببيصأ.ةعرسبقفخيهبلقأدبو،هسأرةدلجفلي
دقل.اهتيؤردنعهلوهذلتهبتنايتلا،انفوردنكسإافيإهجوبً◌اتوهبم
.نمؤملاءاوحهتجوزنمةقباطمةخسنتناك
،اهيلإرظني،ً◌اتماصلظهنكل،لوخدلاىلإ،ةيناملألاب،ىرخأةرمهتعد
وهف،ةبغرلاوبحلاةئيلمةفهلوقوشو،نيفدنزحاهنمعشيتارظن
نمؤملاءاوحةقباسلاهتجوزتسيلهمامأفقتيتلاةأرملاهذهنأفرعي
ةلمرأةأرملاهذهنإو،ةيميقلاهتموظنملكتلخلخو،هتمطحيتلا

مدقتهنمةدارإنودو.يناثلااهرهشيفلماحيهواهجوزلتق،ةبوكنم
،اضيأةحفاصماهفكتدماهنكل،يهتئجوف.ً◌احفاصمهفكمدقواهنم
ةفرغىلإهتداقف،اهفلخلخدف،لوخدلاىلإهايإةيعادهبةبحرم
.لابقتسإلا

نمهسفنعنمينأريصقلارمملايفاهفلخيشميوهوهئاتلامدآعطتسيمل



هتقاشربً◌اظفتحملظدقفلمحلامغربيذلا،ليمجلااهدسجلمأت
اضيأهبتناهنكل،لماحاهنأباهيلعً◌ايدابنكيملو،هلهرتمدعوهلامجو
اهتيصخشىلعيفضيو،رحاسلكشباهبقيلياهللجييذلانزحلانأىلإ
.ةبذعةيسنامورو،ً◌اومسو،ةباهم
اهيفةربنبو،ةطيسبةيناملأةغلب،ىرخأةرمهبانفوردنكسإافيإتبحر
وأياشلابرشينأبحيناكنأهتلأسو،بيهمنزحبجوزممءوده
برشينأترصأف،اهجعزينأديريالهنأباهلً◌اركاشرذتعأف،ةوهقلا

مهبارشوهياشلانأبهلتركذف،ياشلابرشينأقفاوقف،ً◌ائيش
.رمتسملكشبدعُ◌يوهفاذل،اضيألضفملا

ةرذتعمهئاتلامدآىلإتهجوتو،ةفرغلاامهيلعاياكسفوكياجافيإتلخد
ةفرعم،امهيلكلةهجوتمامهيلإتراشأو،امهضعبلامهميدقتيفاهوهسىلع
اهدسجحاتجتةفجربانفوردنكسإافيإتسحأ.رخآللامهنملكمساب

اميفختيكل،خبطملاىلإةرشابمتضمو.مدآمسإبتعمسامنيح
امف،اهيفيهيتلاةلاحلامغرب،اهنأب،اهسفنلتهبتنادقف،هبتسحأ
روضحبةحارتدجونأل،اهقامعايفدقتتةثونألاوةايحلاةوذجتلاز
اهجوزلاهنكتيتلااهرعاشمسندتنأيفاهسفننمتفاخو،لجرلااذه
.

،ةعجافلابألاةلاحنعهثدحتتذخأو،هتلابقاياكسفوكياجافيإتسلج
،ةئجافملاهتجوزةطلجوهنبالتقميفةمدصلالوهشيعيلازاموهف
اللب،بئاغرضاحوهف،ىودجنودنكل،هملكتنأتلواحاهنأو
الإ،ناكملاجراخةلوهجمةديعبةطقنىلإرظنيوهف،دحأفرعيداكي
،اهمهفي،هينذألخدتتاملكلاتناك.اهعمسينكيملهئاتلامدآنأ
تطقسأ،انفوردنكسإافيإةيؤرنأذإ،اهبهسفنلغشيالهلقعنكل
نألجأنماهبماقيتلاهتالواحملكو،اهسبليتناكيتلاهتعنقألك
يفةقباسلاهتايحهيلإةأرملاهذهتداعأدقف،نمؤملاءاوحهتجوزيسني
.قئاقد
هيلإتءاسأاهنأذإ،اهيلعدقحيلازامهنأيف،هسفنلهئاتلامدآهبنتا
ةأرملاهذهنكل.ً◌ادباكلذاهلرفغينلهنأو،ةرمدموةحراجةقيرطب
،ةيسناموررثكأاهنكل،نمؤملاءاوحلثم،ةريثموةليمجاهنإ،ةفلتخم
.ةصاخةعوراهيلعىفضأفيفشلانزحلااذهف
ةهجىلإهنمةدارإنودتفتليناكهنأىلإاياكسفوكياجافيإتهبتنا
خبطملاناك.ائيشقلعتملاهنكل،انفوردنكسإافيإتبهذثيحخبطملا



.باوكألايفياشلابصتيهواهنايرياناككلذل،لابقتسالاةفرغلاهجاوم
:ةيزيلكنإلابهلتلاق،ةأجف
؟..كلذكسيلأةعئاراهنإ-
:هسفنلسمهيهنأكوً◌الئاقوهمتمت
..ةعئاراهنإ..معن-
؟كبجعتله-
الئاقاهيلإتفتلاف،هسفنفشكينأفاخف،غوارملالاؤسلاىلإوههبتنا

◌ً:
..ةقباسلايتجوزنملصألاقبطةخسناهنإ-
.ً.اريثككسفننعينثدحتملتنأفً،اجوزتمتنككنأفرعأمل..هوأ-
..ةيتاؤمةصرفكانهنكتمل-
؟..ةقباسلاتلقاذاملو-
؟اهتقلط..انقرتفااننأل-
اذاملف،يتقيدصبكباجعإنمنالاىرأامك،اهبًابجعمتنكاذإ-

؟اهتقلط
..ينتناخاهنأل-
؟..اذامل؟كتناخ-
اقباسهبثدحتيملً◌اقلغمً◌ابابحتفهنأيفهسفنلهئاتلامدآهبتناةأجف
يفةرعادولب،ةئيرجو،اهعبطبةيلوضفاياكسفوكياجافيإنأو،اهعمً◌
اهنأبجتنتستسيتلاو،نابضقلاماجحأيفاهتيرظنىلإهدوقتساذل،اهتأرج
هنأبناجىلإ،ً◌اطاشنرثكأو،ً◌امجحربكأً◌ابيضقتدجواهنألهتناخ
:ةنيفدةيبصعباهللاقف،باوجتسإلانمةقيرطلاهذهلقثبسحأ
،اهاسنأنألواحألب،اهنعثدحتلاهركأانأ؟اذاملاهيلأساويبهذأ-
دحل،امهنيبريبكلاهبشلايفينتلهذأكتقيدصنكل..يتركاذنماهوحمأو
..قباطتلا
كلذل،هلةبسنلابملؤمعوضوميفحلتاهنأىلإاياكسفوكياجافيإتهبتنا
لوخدكلذيفاهدعاس،هتجوزنعةلئسألاوثيدحلالصاوتنأتبنجت

ىبرمهيفنحصوياشلانمباوكأةعبرأاهيفةينيصلمحتيهواهتقيدص
تذخأامنيب،اهنمةينيصلاتذخأواياكسفوكياجافيإتماق.رمحألازركلا
.ةيناثلاةفرغلايفبألاىلإهبتضموً◌ابوكانفوردنكسإافيإ
:لوقتيهوتداعتاظحلدعب
برشيوهبتنيامبرف،هدنعبوكلاتعضودقوً،ادجياشلابحيهنإ-



.هنمائيش
لكمغربف،لامجلاوةوقلاةلئاهةناسنإمامأوهفً◌اتماصهئاتلامدآلظ
ٍ◌مركبقدغتو،يعيبطلكشبفرصتتتلازاميهف،هلتضرعتام
يهف،اهنزحبةفتلمقنرشتتملو،اهبنيطيحملاىلعةمحروَ◌فطاوع
نزحلاامنإو،نادقفلانعجتانلاينانألانزحلاكلذسيلنكل،ةنيزح
.ةمحررثكأوً◌اعضاوتدشأاهلعجيوحورلالقصييذلا

.هلهلباقملاةهجلايفاياكسفوكياجافيإبناجىلإانفوردنكسإافيإتسلج
:ةيناملألابً◌الئاق،هنمةدارإنوداهيلإوهرظن
ةيوقةناسنإكنإ..بئاصملاهذهلكنيقلتتتنأولوقأاذاميردأال-
..كسفنبكتقثيدقفتالف
:تلاقوكابترابهيلإترظن
اذهلوقتوانعمفقتيكلتقولااذهيفكئيجملاركش..كلًاركش-
..بيطلامالكلا
تناكاهنأكواهتارظنلهبتنايذلاهئاتلامدآىلإاياكسفوكياجافيإترظن
،ةيناسنإلافقاوملامييقتيفنوفلتخيسورلانأبهلهتلاقامهلدكؤت
اهتقيدصترمتساامنيب.فرظلااذهلثميفمهلهئيجمنوردقيسمهنإو
:ةلئاق
ىتمىلإف،نآلاةيوقتنكاماذإو..الوأةيوقتنكنإيردأال-

..راهنأوأ،فعضأالوةوقلاهذهبىقبأس
ةيسورلاباهتثدحو،اياكسفوكياجافيإاهتقيدصىلإتتفتلاو،اهمالكتعطق
اياكسفوكياجافيإتذخأو،هئاتلامدآعمةيسورلابثدحتتتذخأمث،
:ةيزيلكنإلابهلمجرتت
ً،اطيسبً،اماعامالكةيناملألابثدحتاانأف،ةيسورلابيثيدحىلإرذتعأ-
يتغلبالإةيرحب،انأيتاذنع،يسفننعربعأنأعيطتسأالوً،ايموي
..ةيسورلا
:هسأركرحيوهو،ةيناملألاب،ءودهبوهلاقف
..مجرتتافيإتمادامةلكشمالو..كلذمهفتأانأ-
باتكلاءارعشلامرتحنسورلانحن..بتاككنأيتقيدصنمتعمس-
اهلقحيانايحأ،ةيئانثتسإتايصخشمهرابتعابمهيلإرظنن.ً.ادجنينانفلاو
،كنعافيإيتقيدصينتثدحدقو.نيرخآللقحيالامفرصتتولعفتنأ
،اضيأيكسفوكياجبعلومو،يكسفيوتسودبو،يسورلابدألابمرغمبتاككنأبو
نأناكيملح...اهارتامكيتلايفورظمغرب،كيلعفرعتأنأتببحأف



..ةبتاكنوكأنألواحأتنكدقف،بتاكوأ،رعاشوأ،نانفىلعفرعتأ
يفينكل..ةعماجلاةفيحصيفاهرشنأتنكةطيسبتالواحميدلتناك
يدالبترداغو.ً.ائيشنقتيالو،ةديدعنهمنقتي،لماعىلعتفرعتةياهنلا
نأبجييتلاانراودأانيلعيلمتامئادةايحلا...مهملا..ةداعسلانعًاثحب
ىلإينعفدتةايحلانكلءايشأبملحأتنك..ينارتامكو..اهحرسمىلعاهيدؤن
؟لغوغل)ةتيملاسوفنلا(ةياورتأرقله..ةملظموةبيرغبورد
اهلاؤسىلعباجيإلابهسأروهزهف،هتلاقاماياكسفوكياجافيإتمجرت
:اهثيدحتلصاوف،ريخألا
وحنةعرسمةبرعلاردحنتثيحةياورلانمريخألادهشملاركذتله-
ةبرعلابريشيناكلغوغيالوقيننأبكلذاورسفسورلاداقنلا..لوهجملا
ردقلاةبرعفةيصخشلايتايحيفامأ..لوهجملاوحنقلزنتيهوايسورىلإ

ىلإيبعفدتوةمحرريغبيمالحأسودتلةعرسمتقلزنايتلايه
..لوهجملا
،ً◌الئاق،اياكسفوكياجافيإىلإتفتلامث،ً◌اصحفتماهيلإهئاتلامدآرظن
:اهلمجرتتلو
نأمهملانكلً،اعيمجانملحةداعسلاف،ةداعسبشيعننأامهمسيل-
..ةليضفب..فرشبشيعن
سحأ،هلاقامةمجرتاهنمعمستلاهتقيدصوحنةتفتلميهواهلمأتيناك
ةباهماهيلعيفضييذلاليلجلانزحلااذهو،نتافلالامجلااذهلراهبنإلاب

نماهلبقينأىلإ،هردصىلإاهمضيلموقينأيفةبغربسحأ..ةصاخ
هردصىلعةنيزحلاراكفألابءيلملااهسأرعضيو،اهيتفشو،اهنيبجو،اهينيع
هعقوتينكيمليذلااهباوجبهتمدصاهنكل..ريبكباذجنإباهوحنسحأ..
:هيلعهبتدراماياكسفوكياجتمجرتذإ،
انايحأ،اندوقتةليضفلانأدقتعتالأ؟ةليضفلايهام؟..فرشلاوهام-
.ةيسفنلاضارمألاىلإ...نامرحلاوتبكلاىلإ،سفنلاىلعبذكلاىلإ،ةريثك
باصعلاينعي،يليلحتلاسفنلاملعرظنةهجونم،ظفحتلاوبيذهتلانإ
يرعاشمويسفنىلعبذكأانأامنيب،يتايحشيعأنأحيحصأ..رضحتملا

ام؟ينمطحدقردقلانأىرتالأ؟..ةليضفلامسإبيحورقاوشأويتابغرو
الو،يساقلاملاعلااذهىلإيتأيفوس؟ينطبيفيذلانينجلااذهريصم
هتاوطخوطخيوهوةمعانلاهديبكسميو،هبعاديو،هلبقيو،هنضحيًابأدجي
ةبسنلابةليضفلاىنعمامو؟هيلإبألاماقمبنوكتسةليضفلاله..ىلوألا

رصحنتةليضفلاىرتأ؟طقفرخآلجرعممانأالنأينعتيهله؟يل



سانلاعمثيداحأوتاقالعيدلتسيللب،بذكأالانأ؟سنجلايف
..ةلتاقبتسلينأللتقأالو،كلذلةرطضمتسلينألقرسأالامك،بذكأل
كعدلب،ةداعسلااهقيبطتيلققحيلهنكل..اهقبطأرشعلااياصولالك
يلفطلةداعسلاققحتس،رشعلااياصولايفةدسجتملا،ةليضفلاله..ينع
..نالانمهيلعقفشأيذلا..مداقلاينبإلةداعسلانعثحبأانأ؟مداقلا

..دلوينألبقو
تاملكلبقتالةأرمامامأناكدقف،يلخادجارحإبهئاتلامدآسحأ
صاخلااهقطنماهيدلو،ً◌ادجاهعضولةهبتنميهلب،ةيناجملاةاساوملا
نأدارأهنكل..هتلاقامّ◌لجعمقفتيهقامعأقمعأيفناكدقو،اهب
:فطاعتلابةئيلم،هئداهةربنبلاقف،هفقومحضوي
صختةيضقهذهف..رشعلااياصولاقيبطتيهةرورضلابةليضفلاتسيل-
ءاغلإيفنمكت..تمصلايفنمكتةليضفلاامبردصقأانأ..ةيوامسلانايدألا
..ةيتايحلاو،ةيدسجلاتابغرلانمتاذلاريرحتيف،اهبيهلدامخإوتابغرلا
:تلأسو،تمصبهيلإترظن
؟يذوبتنأله-

ةيئاورةلطبمامأهنأبهسفنعمركف،اهبيجينألبقو،ةليلقناوثيف
،ةيماسمالحأو،ةيلاعةفاقثو،نتافلامجتاذةأرماهذهف،زايتمإب
جوزتتاهباذإو،نانفوأبتاكبطبترتوأ،ةبتاكحبصتنأركفتتناك
يذلاام..ةاسأملاهذهاهلثدحتانهو،هعبتتلاهدالبكرتتو،ً◌الماع
مأً◌العفهتبحأله؟لماعلاىتفلااذهبطبتراامنيحهبْ◌تركفىرُ◌تاي
هبتناهنكل..؟ةداعسلابةيسنامورلااهمالحأةعبتتماهدالبنمبرهلاتدارأ
:ضرألاىلإً◌ارظان،ءودهبلاقف،يكذلااهلاؤسل
ً،اقحاذوبعبتأيك،ةعاجشلاوةدارإلانمايلعلاةبترملاىلإلصأمل-
..هلنيرصانملادشأينأنممغرلاب
؟..نامرحلاوتبكللديعصتكلذيفنأدجتالأنكل-
..ميلسلاسحلاةفسلفاهنإ..كلذىلإلوصوللاهقرطةيذوبلل-
ً؟املسمتسلأ-
ال؟ملسمانألهنكل..ةرورضلابملسمانأ..ةملسمةلئاعيفتدلو-
اهيسسؤمتومدعب،ةيوامسلانايدألا..نايدألابنمؤأالايصخش...كلذدقتعأ
..يدسجلاويركفلاعمقللتاطلسو،ةيداصتقإتاسسؤمىلإتلوحت
؟نمؤتاذامبو-

:لاقمث،باوجنعشتفيهنأكوتاظحللتتمص



نمؤأ..ناسنإلادنعريخلاةدارإبنمؤأ..ةيناسنإلاةمحرلابوةبيطلابنمؤأ-
..ينوكلالقعلاو..ملعلاب
؟..دحلمتنأله؟..هللابنمؤتالأ-
مقتنييذلاهللابنمؤأالينكل..ناميإلاقيمعو..نمؤمانأ.ً.ادبأ..ال-
نمؤأال..ةنجلاءاينغألاحنميو..ميحجلامهنمءافعضللءيهيفهتاقولخمنم
هللابنمؤأال..اهقلخيتلابوعشلانمًانيعمابعشراتخييذلاهللاب
نمؤأانأ..مئانغلاعيزوتوثرإلاوجاوزلابةصاخًاقوقحهءايبنأحنمييذلا
..هتايلجتىدحإيئرملانوكلاوأ،دوجولادُعييذلا،قلطملاءيشاللا..قلطملاب
..ضرألاىلعةدوجوملانايدألاهذهلكبةقالعهلسيلهبنمؤأيذلاهللا
تّ◌مهنأامو،هئاتلامدآهلاقامةمجرتنماياكسفوكياجافيإتهتنا
ةفرغلانمةمداقةجضتعمُ◌سىتحاهتلئسألصاوتنأانفوردنكسإافيإ
نيتفقاوناتأرملاتبه.امنحصطوقسبهبشأ،بألادقريثيحىرخألا

،لاعتوصباخارصعمسناوثدعب.ةجضلاثيحىلإنيتعرسمو
ذإ،ةيناثلاةفرغلاىلإهجوتووهماقف..نيتأرملانمرداصةيسورلابو
.ءيشثودحبسحأ

ليمجحمالملايقرشلجر،ةرملوألبألاىأرةفرغلاوهلخدامنيح
،هسبالملماكبهريرسىلعددمموهو،ً◌ايبسنةريبكلاهنسمغربايحملا

ناتأرملاتلظ.تارظنلادماج،ةداسولاىلعىلعألاهمسجفصنب،ً◌ائكتم
تفتلا.ةايحلاقرافدقناكهنكل،هعمثيدحلاو،هكيرحتنالواحت
.عومدلابهانيعتألتما،هنمةدارإنودبو..نايكبتامهوهيلإناتأرملا
اتناك..ةفرغلانمامهباجراخامهيعارذنمامهذخأو،امهنممدقت
.ً◌ائيشلعفينأديريهنأىلإاتهبتنادقو،هلنيتملستسم
هبحس.بألاةثجثيحىلإً◌اعرسمداعو،لابقتسإلاةفرغىلإامهلصوأ
ةيناطبلابحسمث،ريرسلاىلعاهلماكبيقلتستيكدقريلءطببةثجلا
افيإنأالإ،ةقرحبنايكبتاتناك.نيتأرملاثيحىلإداع.لماكلابهيطغيل
ثيحىلإةهجتمةفرغلاترداغاذل،بألاكرتتنألمحتتملانفوردنكسإ
ةقشلاىلعيفضيلهنامتكلواحتيتلاملؤملااهؤاكبتوصءاجو،ةثجلا

:اهللاقواياكسفوكياجافيإىلإمدآتفتلا.ً◌ايزئانجً◌اوج
..ءيراوطلابلاصتالاانيلع..فرصتلاانيلع..ءاكبلاتقوسيلنآلا..افيإ-
..و
،عومدلابنيتئيلماتناكاهينيعنأالإ،ةظحلءاكبلانعةفقوتم،هتعطاق
:نقتحماهجوو



..قيرطلايفمهو،تاظحللبقانلصتادقل-
يرجتانهثادحألاف،لعفينأهيلعاذامفرعيهئاتلامدآنكيمل
مل.ةفرغلانمجرخ.صيخريدنهمليفاهنأكوعيرسيكيتاماردلكشب
انهف،ةقشلايفلوجتيهسفندجو.فرصتيفيكولعفيامفرعينكي
اهلباقمو،مألاوبألاةفرغاهبنجو،خبطملااهلباقمو،لابقتسإلاةفرغ
ايدارإالمدقت..ىرخأةفرغةمث،ةقشلاقمعيف،امهنيبنكل،مامحلا

لكشبً◌احوتفمبابلاناك،انفوردنكسإافيإةفرغاهنأبنمخيوهو،ً◌
الهيلإانفوردنكسإافيإتتفتلابألاةفرغمامأنمرمنيح.براوم
نآلاسلجتيهو،ءاكبلانعتفقوتدقتناكاهنأىلإهبتنا.ً◌ايدارإ

يذلابألاهجوىلإرظنتامنإو،يكبتال،ةتماص،ريرسلاةفاحىلع
.ةيناطبلابهئاتلامدآهاطغنأدعب،هتفشك
،انفوردنكسإافيإةفرغيفً◌اعيرسهرظنبً◌الوجتمهدسجفصنبوهلطأ
،ةفرغلانمرخآلابناجلاىلعو،ضيرعفشرشبىطغماهريرسىأرف

،ةروسكمتناكةريبكلااهتآرمنأالإ،ةنيزللةلواطو،سبالمللةنازخ
ادجفافشلاشامقلانمءادوسةعطقبةاطغمو،اهيلإرظنلاهجوهوشت

اياكسفوكياجافيإلدئاعلاةيقيسوملاةلآلاقودنصىأراهنمةبرقمىلعو،ً◌
ةفرغىلإةفخبداعو،ءودهببابلاقبطأ.ةروسكملاةآرملابناجىلإ
.لابقتسإلا
.ةثجلالقنباوعرسأنيذلافاعسألالاجربةقشلاتجضةليلققئاقددعب

بناجألا،ناريجلاضعبناك،ةثجلانيلماح،ةقشلانماوجرخامنيح
فطاعتلاوقافشإلاتامالعتناكو،قباطلاةحابيفاوعمجتدق،ً◌اضيأ
يتلاةلئاعلاهذهنعمهنيباميفنيثدحتم،مههوجوىلعةحضاو
.ةدودعممايألالخ،تشالتو،تمطحت

ةرايسنميفلخلاءزجلاىلإانفوردنكسإافيإواياكسفوكياجافيإتدعص
نألبق.ةرايسلاقامعأيفنييبطلانينواعملانمنانثإناكو،فاعسألا
ناكنإ،اياكسفوكياجافيإهتلأس.امهنموهبرتقإ،ةرايسلاقلطنت
ىلإ،ً◌ايدارإال،رظن.ءيراوطلاىفشتسمىلإامهبقحتلينأهناكمإب
تمصباهمامأيتلاةثجلاىلإرظنت،ةتماصتناكيتلا،انفوردنكسإافيإ
قئاسلاقلغأ.يكبتنكتملاهنكل،عومدلابنيتئيلمنينيعبو،فيخم
ةمدقمىلإ،قفارملابيبطلاعمةعرسبدعصمث،ةرايسلابابيناملألا
.ةعرسمتقلطنايتلا،ةرايسلا

امك،ةيانبلالفسأىلإاوطبهنيذلاناريجلاضعبعمهئاتلامدآفقو



افيإتاملكركذت.ىرخألاةيانبلاتاباوبنماوءاجنورخآعمجت
سفنألاهتياوريفلغوغيالوقينبتاكلاةبرعبهتّ◌ركذامنيحانفوردنكسإ
ةمحرريغباهمالحأسودتلةعرسمتقلزناردقلاةبرعنأبةلئاق،ةتيملا

ىدحإكنوكتداكتةأرملاهذهنأكوسحأ..لوهجملاىلإاهبعفدتو
لثموأ،ةيرموسلادباعملايفاناودخنألثمامبر،ةميدقلادباعملاتافارع
وأ،بيدوأةنباانوغيتنإبهبشأيهامبر..ةيقيرغإلاتايديجارتلاتالطب
تهجاويتلا،ةرويغلاايديمىتحوأ،ليتقلاروتكهةجوزكاموردنأ
.ةبيرغلادالبلايفةلزعلا
يتلاةايحلاهذهنونعليو،ةاساوملالمجنوقلطيمهوناريجلاقرفت
ءارواوناكيذلاددجلانييزانلانومتشياوذخأو،مهنادلبكرتىلعمهتربجأ
.ليتقلانبالاةجوزعممهفطاعتاودبأو،ةريغصلاةلئاعلاهذهةاسأم
نكل.ريثمو،دقعم،يواسأمعضويفً◌امحقمهسفنهئاتلامدآدجو
ءاسنعم،ةيئانثتسإتاءاقلو،ةبيرغثادحأنمهبطيحيامضومغ
،نتافلاروضحلااذهلالخنمةهجاولاىلإنمؤملاءاوحةدوعو،تازيمم
يفهنأكو،تتشتلابساسحإللهعفدو،هكبرأ،انفوردنكسإافيإليواسأملاو
.يعقاووههعمثدحياملكنأفرعيهنأنممغرلاب،بيرغملح
نماهيلإءاجدقو،خنويمةنيدميف،نآلا،هنأبهسفنعمركف
لمعللةلباقمءارجإلةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودىلإرفاسيل،فرودلسود
ةريهشلاةيئامنيسلاةلثمملاىقتلإهنأو،رضاحمذاتساكاهتاعماجىدحإيف
افيإىقتلامث،ةقيمعةقالعامهنيبتأشنو،راطقلايفجنسيلافيإ

نأكو،تازيمتمءاسننهلكو،انفوردنكسإافيإىقتلإنآلاو،اياكسفوكياج
تفتخافيكنكل،راطقلاتاطحمتاياورنمةياوريفيرجياذهلك
حنمييذلايصاصرلانوللانمهرفسزاوجلوحتفيكو؟هرفسةقاطب
نيدوسأنيطيخبموسوملا،قرزألانوللاىلإ،يمسرلكشبنيميقملابناجألل

نمهمساىفتخأفيكو؟نييسايسلانيئجاللحنمُ◌ييذلاو،ةفاحلاىلع
ريمألاويكسفيوتسوددهاشفيكو؟رتويبمكلاةشاشىلعنيرفاسملالجس
يكسفيوتسودتميملأ؟هنكسييذلاقدنفلايفانفوبيليفايساتسانونيكشيم
هعميرجيامله..ملحيوهله،نذإ؟رشععساتلانرقلاةياهنيف
لطبهسفنوههنأو،يقيقحريغهسفنوهامبر؟لايخوأةقيقحوه
ءاوجألاهذهلكنعً◌اليلقدعتبأنأيلدبال..ال..؟ةضماغةياورل
يعضورمتسااذإنجأس.ال.ال..خنويمرداغأنأيلدبال،ةضماغلا

ماعلاعراشلالصوهنأىلإهبتنا.هريكفتراسمنمريغينألواح..اذكه



زكرموحنهاجتإلافرعينكيملهنكل،قيرطلانمةفاسمعطقهنأو،
هلخدف،قافنألاراطقتاطحمىدحإىلإلصونأىلإيشميلظ.ةنيدملا

.اهيلإدوقييذلاجردلاً◌اطباه
فرعيوهف،دوقتتاهاجتإلايأىلإالو،ةطحملامسالهئاتلامدآهبتنيمل
نمهنكميو،ةطحملالخاديفةدوجومقافنألاراطقتاطحملطئارخنأ

هقدنفثيحةنيدملايفتاراطقللةيسيئرلاةطحملاىلإهجوتينأكانه
ملسمامأهسفندجوةيتنمسألاتاجردلاطبهنأدعب.اهنمبرقلاب
هنأكو،بيرملكشبً◌ادجليوطهنأالإ،لفسأللطبهي،كرحتميئابرهك
.ةقيمعةراغمىلإوأ،ةنيدملاعاقىلإطبهي
يزاوملاملسلاىلعدحأةمثنكيملو،طباهلاملسلاىلعهدحوناك
دعصتةدماجةيرشبتاماقحمل،ةفاسملاطسويفراصامنيحو.دعاصلا

هلمهحمالمتنيبت،ً◌اطوبهبرتقاو،ادوعصاوبرتقااملكو.ملسلاىلع
،ةيشاملاثثجلا،يشاملاتوملامهنأكواوناكلب،ءايحأاونوكيمل.رثكأ
،ةقينأتناكمهسبالمنأالإ،بعرلامالفأيفهارييذلا،يبموسلا

هديبو،هينيعىلعتارظنعضي،ً◌ادماجناكمهدحأ.ةدوجلاةيلاعو
ىلعهفلخو.ً◌ادماجأرقيوهو،هفصتنمىلعحوتفمً◌امخضً◌اباتك
،ةرشبلاةيدرو،حمالملاةدماج،ةقينأةأرمافقتملالسةثالثضافخنا
تاحيصرخآىلعسبالمبنيُ◌زو،ناكينوم،يجاعلاثمتاهنأكوتدب
مهنكل،نوكرحتيالمهنأيفنوهباشتي.رثاكتتمهعومجتأدب.ةضوملا
ناكذإ،مهلوصأو،مهسنجو،مهرامعأو،مهسبالميفنيفلتخماوناك
ةخراصناولأبسبالمسبلي،ةثجلامخض،حمالملايجنزلجرمهنيب
.اهداضتيفةنيابتمو
،رشبلانمةغرافاهناىلإهبتناةطحملالخدو،ملسلارخآىلإلصونيح
نمددعلااذهلكاهنمجرخييكةلبقمواةيضامتاراطقكانهسيلو
تاماقلاهذهتناكذإ،ىريامهلاهف،دعاصلاكلسلاىلإتفتلإ.رشبلا
ةكرحعمف،ةأجفدعاصملسةجردلكعمجرخت،ةدماجلاةيرشبلا
ةدعاصتاجردعبرأوأثالثدعبو،ملسلاىلعصخشرهظي،ملسلا
مامأناكهنكل،هينيعقدصيمل.ةدعاصةيرشبةماقمدعلانمرهظت
.ةدماجلاتاماقلابمحدزيدعاصلاملسلاامنيب،ةغرافةطحملاف،عقاورمأ
هيفلخديلةهجيأنمراطقيألوصولمأيناكهنكل،بعرلابسحأ

.بعرملاناكملااذهنمً◌ابره
ىلإرظن.نالعإيأنمةيلاخاهدجوفتانالعإلاضرعنكامأيفشتف



ةطحملامسانعً◌اشتفمتاراطقلارمتنيتللانيتيبناجلانيتهجاولاناردج
ةعاسلاىلإرظن.كلذىلإريشيءيشيأدجيملفاهيفوهيتلا
.رفصةقيقدلاىلعةدمجتميهو،لمعتالاهدجوف،ةدوجوملا
ةدماجلاتاماقلاهذهودعصيسفيكنكل،ةطحملاهذهنمبرهلاررق
نيبزفقينأررقمث،تاظحلرمألايفركف.مّ◌لسلاتاجردألمت
،دعاصلاملسلاةيادبنمرذحببرتقا.ىرخأوةماقنيبملسلاتاغارف
زفقةيناثلاةماقلارهظتنألبقو،لوألاملسلاىلعةماقترهظنأامو
يئابرهكلاملسلاةكرحعمدعصيهسفنىريوهوةحارلابسحأ.ملسلاىلإ
سحأهنكل،رذحبتفتلاف،هفلخيذلاىرينأيفةبغرهتتاو،ةأجف.
يذلابألاةماقيههفلخيتلاةيرشبلاةماقلاتناكدقف،رثكأبعرلاب
يفوأءيراوطلاىفشتسميفنوكينأضرتفييذلاو،ليلقلبقتام
،فقوتيداكيهسفنتو،دعاصتيهضبنبسحأو،فوخلاهلش.ةحرشملا

.هنيبجللبيفيفخدرابقرعو
عراشلاىلإجرختال،تاماقلاكلتنأدجو،ملسلاىلعأىلإلصونيح
ال،رخآقفنىلإريستامنإو،ةليلقلاةينمسإلاجردلاتاجردةدعاص
.حيضوتوأداشرإتامالعةيأكانهنكتملف،دوقيناكميأىلإفرعي

سحأ.هنيبجنعدرابلاقرعلاحسمو،قمعبسفنتعراشلايفراصنيح
،فيصرلاةفاحنمبرتقا.عراشلايفةايحلاحمالمحملامنيحنامألاب
نمحملنيحهديدم.قدنفلاىلإهلقتليسكاتةرايسرجأتسينأررقو
يفلخلادعقملاىلإلخد.هبرقةرايسلاتفقوف،ةمداقيسكاتةرايسديعب
.هبتقلطنافهتهجنعقئاسلاربخأو،
امنيح،دعبهيفوهناكيذلاعراشلايفلازتاميسكاتلاةرايستناك
دعصامنيحاهنمبرقلابوهناكيتلاةطحملامسانعقئاسلاوهلأس
سيلهنأب،ةمساحةربنب،هللاقامنإو،هيلإقئاسلاتفتليمل.يسكاتلا

هنأبهربخأف،هنمدعصيذلاناكملايفقافنألاراطقلةطحمةيأكانه
لكنمةغرافتناكةطحملانكل،جرخمث،ملسلاطبهو،كانهناك

دكأف،كانهةطحمالف،مهاوهنأبادكؤم،قئاسلاتوصهءاجف،ءيش
ىلإيئابرهكلاملسلاطبهكانهو،يتنمسإلاجردلاطبههنأبهرودبوههل
قفنلاو،قفنىلإدوقييتنمسإلاجردلانابقئاسلاتوصءاجف،لفسألا
.ةنيدملاىفشتسمىلإةعباتلاةحرشملاىلإدوقي
حولىلإهئاتلامدآرظن.قدنفلابابىلإيسكاتلالصوةليلققئاقددعب
هيلعفاضأمثةرجإلاغلبمفرعف،لخادلانمةهجاولاىلعأينورتكلا



هئاتلامدآزفق.ةرملوألهيلإقئاسلاتفتلافغلبملابهيلإَ◌دم.ً◌اليلق
يفةيقرولاةيدقنلاةعطقلابيقليوهو،ةرايسلانمً◌اجراخ،اروعذم
ههجوو،ناوارمحهانيع،ً◌ادجً◌ادماجقئاسلاهجوناكدقف،ةرايسلا
قلطنيوهوقئاسلانمةهقهقتقلطنا.ضيبألابهؤالطمتهنأكو،ضيبأ
ارئاحقدنفلابابمامأً◌افقاووهلظامنيب،ً◌ادجةيلاعةعرسبهترايسب

قدنفلاةهجاوىلعأىلإهسأرعفرهنمةدارإالبو.ً◌الوهذم،ً◌ابوعرم،ً◌
،ءارفصةراتسفلخفقتانفوبوليفايساتسنهبشتيتلاةأرملاىأرف،
تاظحللّ◌يقب.اهللظاهنأكوتدباهنكل،يوقءوضفلخلانماهئيضي
هنأبسحيوهو،قدنفلالخد.ةذفانلاتكرتةأجفاهنكل،اهيلإرظني
.مهولاوعقاولانيبدودحلافرعيدعيملف،دودحلاىصقاىلإشوشم
.مانينأيفةيوقةبغربسحأ
انفوبيليفايساتسان

اهنأهئاتلامدآكردأ،ةذفانلامامأنمانفوبيليفايساتسانتفتخانيح
ليمت،ةذفانلامامأاهفوقوءانثأتناكدقف،ةفرغلايفاهدحوتسيل
ترداغنيحو.اهفلخلاقياملعمتستاهنأكوبناجلاىلإً◌اليلقاهسأرب
،تبذكدقمولظملاءاوحنأبكردأ،ةفرغلاقامعأىلإةهجوتماهناكم
ةأرمايهاهو،كلذتفناهنأالإ،فويضاهيدلناكنإاهلأسنيح
.ليللانمرخأتملاتقولااذهيفعراشلاىلإاهتذفاننملطت

نأبمولظملاءاوحتركنأاذامل:قدنفلالخديوهوهسفنهئاتلامدآلأس
ً◌احابشأىأرهنأً◌املع؟اهيلإفويضلابهذياذاملو،ً◌افويضاهدنع
اهتقالعامو؟هذهمولظملاءاوحيهنمو!!ً◌اضيأةفرغلالخدتناخدلاك
ايساتسانونيكشيمريمألا،هلبألاةياورلاطبأضعباذاملو؟يكسفيوتسودب
،نيجوغورلثمةياورلايفةمهملاتايصخشلاةيقبسيلوطقف،انفوبيليف
سيلو،هلبألاةياورلاطبأاذاملولب؟تيلوبيهو،انفونافيإايالغأو
ةياورنمنيجوفارتسوأ؟باقعلاوةميرجلاةياورنماينوسوفوكينلوكسار
.ةفرغلاهذهيفرسدوجونمدبال؟نيطايشلا
عمسىتحيناثلاقباطلارممبابحتفنأامهنكل،مونلاديريناك
برتقينألوضفهكلمت.مولظملاءاوحةفرغنميتأيٍ◌ماحلادجتاوصأ
ايساتساننأادبنكل،ةيسورلابنوثدحتياوناك.تصنتيوبابلانم
عمسهنأل،يكسفيوتسودامبر،اماصخشبطاختيهوةدتحمانفوبوليف

امنيب..انفوبيليفايساتسان...انفوبيليفايساتسان:لسوتبددريرخآً◌اتوص
اهتفدرأو..نيكشيمزاينك:ً◌السوتماهادانيذلاصخشلاىلعتدريه



،رخآصخشعمداحلااهثيدحتلصاواهنكل..ً◌اديجاهعمسيملةملكب
ايكاباهتوصىلاعتمث..ةيبصعبهعمثدحتتتناك..يكسفيوتسودوهامبر
ةبرغتسمةظحلتفقوت،ةجراخيهتقلطناو،بابلاحتُ◌ف،ةأجف.ً◌
ً◌ارزشهيلإترظن،مهيلعتصنتيناكهنأتمهفف،بابلابرقهدوجو
هلبألاينعتاهنأفرعييتلاو..تويدإ:اهمهفيتلاةملكلاكلتهلتلاقو
قلطتيتلاةيناثلاةرملاهذهف،وهبرغتسا..رمملاةرداغمتقلطناو..

..اهفلخً◌اضكارنيكشيمريمألاقلطناتاظحلدعب..ةفصلاهذههيلع
ىرخألاةهجلاىلإداعو،ريبكجرحبوهسحأ..رمملانمً◌اعماجرخ
رمملاةياهنيفهتفرغىلإفطعنملالصونأامهنأالإ،هتفرغعقتثيح
هئات،امومهمءودهبيضمييكسفيوتسودناك.تفتلاف،ةجضعمس،
،هنيبجسملتييكسفيوتسودناك.ً◌اشهدنمهئاتلامدآفقوت.تارظنلا

قلغأولخد.ةفرغلاىلإً◌اعجارلفقهنكل،رمملابابثيحىلإلصو
طوقسو..عورصملاةخرصتوصعمسةيناثنملقأدعبو،هفلخبابلا

،ً◌ادجةليلققئاقددعبو،ةكرحلاىلعؤرجيمل..ضرألاىلعدسج
،هتفرغلخد.عرصةلاحلضرعتيكسفيوتسودنأفرع..ءيشلكفقوت
.ثادحأنمهعميرجياممافئاخ.ً◌امومهم
تاخرصنأالإ،ريرسلاىلعةرشابمهسفنبىقلأ.ةفرغلاءاضأ
يقب.هينفجنمساعنلاتراطأعرصلاةبونةظحليفيكسفيوتسود
فارطأىلعهبً◌ايقلم،فطعملاً◌اعزانكرحتمث،ً◌ايقلتسمةليلققئاقدل
امالول،كلذلً◌ائيهتمناكو،مونلاىلإةجاحبهنأفرعيناك.ريرسلا

.ةخرصنمهعمس
،ةفرغلافقسىلإقدحيلظوهرهظىلعرادتسإ.ريرسلايفبلقتيلظ
ىتحوةفرغلانمهجورخدعبةيسمألاهذهلالخهعمىرجامً◌المأتم
ناكةيرعشً◌اتايبأةيزيلكنإلابهسفنعممتمتيذخأ،ةأجف.كلتهتظحل
،ً◌ادجهبحييذلا،تويلإ.سإ.ترعاشللتايعابرلانماهظفحدق
هنكلً◌اعومسمهتوصناك.باسنيذخأمث،ً◌ائداه،ً◌اعطقتمهتوصأدب
.هسفنثدحيهنأكوئطاو
لوألاتيبلاةيبرعلابهسفنعمددر،عطقملااذهةءارقنمىهتنإامنيح
:يرعشلاعطقملااذهنمهأرقيذلا

..مالظلايفنوضميمهعيمجمالـظمالـظمالـظ
ريغهنأكوً◌انكاس،ً◌اتماصتاظحلللظ.هردصنمً◌اقيمعاريفزقلطأ
بلطيلهسفنعمركف.ائيشلكأيملهنأبً◌اركذتمهسفنلهبتنا.دوجوم



اهنمفرعيف،رخآلالجرلاسيلومولظملاءاوحهبيتأتنأىسع،ماعطلا
:تامالعتسإلابلطوفتاهلاةعامسذخأ.ءطببكرحت.يرجيام
؟ءاشعبلطيننكميله..223ةفرغلاانه-

:رخآلافرطلانمةأرماتوصءاج
؟نولضفتاذام..ديكأتلاب-
..ءيشيأ-
ةمئاقةفرغلكيفنويزفلتلافلخدجوت..ءيشيأانيدلدجويال-
..بلطتواهيفرظنتنأكنكمي..اهنملكراعسأوتابورشملاوماعطلاب
؟..اليورستامنبجوضيبمكيدلله..بيط-
..دجوي-
ةنبجنمةعطقوً،ادجليلقنهدبناتيلقم،ناتطولخمناتضيب-
..لاقتربلاريصعسأكو..اليورستام
..ةعاسفصنىلإةعاسعبرنيبامكيدلنوكتس-
ًاركش-
ةدحاولاىلإريشتتناكيتلارادجلاةعاسىلإرظن.فتاهلاةعامسعضو

،ً◌ادجرخأتمتقولاف،ماعطلابلطبأطخأهنأبهسفنعمركف.ً◌احابص
نممولظملاءاوحنوكتنأبلمأيناكهنأبناجىلإ،عوجلابسحأهنكل
.ماعطلالمحي

امنيح،ةبيهرلايكسفيوتسودةخرصبركف.ريرسلاىلعً◌ايقلتسملظ
اذهلمحي،هيلإهلاطبأبحألعجهنأفيكركف،عرصلاةبونهتءاج
لعفنيامنيحعرصلاتالاحهيتأتو،عرصلابباصمنيكشيمريمألاف،ءادلا
ثيحبانفوبيليفايساتسانويكسفيوتسدنيبً◌اذإثدحيذلاام.ةدشب

؟نيكشيمريمألاعمقدنفلااهترداغمدعبعرصلاةبونهتءاج
:هلأسيتامالعتسإلاةاتفتوصءاجف،ةعامسلاذخأ.فتاهلانر،ةأجف
؟انيدلكتماقإديدمتديرتوأً،ادغرداغتسله..هئاتلاديس-
..ينتهبنكنألكلًاركش..ىرخأمايأةثالثلددمأس.ال.ال-
؟ةيناثكلزجحنيكل،تضميتلايلايللاعفدناكمإلابلهبيط-
..عفدأسًاحابصلزنأامنيح..ةلكشمال-
..قئاقدلالخكلصيسكماعط..اليزجًاركش-
.ً.اركش-
ةئداهةليل-
ةئداهةليل-



ةلأسممسحينأهيلعنأبهسفنعمركففتاهلاةعامسعضوامنيح
يذلا،قدنفلااذهيفىقبيسهنألوقعملاريغنمف،خنويميفهدوجو
لب،لقألاىلعهتنيدميفةريغصةقشراجيإلداعتعوبسألالخهترجأ

وأ،نلوكوأ،نيلربىلإلحريمأ،انهىقبيسناكنإررقينأهيلع
ةيفاقثتاطاشنوتايلاعفاهيفةريبكةنيدمراتخينأبجي..فرودلسود
عجرينأبجيلاوحألالكيفنكل،عافدنإبةايحلابدتاهيف،ةينفو
لكيفو،المأبناجألاةرئادلةقشلامّ◌لسدقناكنإدكأتيلهتنيدمل
لاقتنإلاديريةنيدمةيأيفنكسىلعلصحينأهيلعبجيلاوحألا
هركيمك.اهيلإلاقتنإلاىلعةنيدملاةيدلبةقفاومنمضييكاهيفشيعلل

،ةريبكلاندملاهذهيفً◌ادحأفرعيالهنأمث..ةيرادإلاتاءارجإلاهذه
يفنوشيعياوناكولىتحو،ةريغصندميفنوشيعيمهمظعمهؤاقدصأف
دحأفرعينأديريالهنأف،لاتربوفوأنسيإلثمً◌ايبسنةريبكندم
ينانبللامدآمهراجنأركذتيهنأل،نمؤملاءاوحةحيضفو،يلئاعلاهعضوب
يفنوريثكفراعموءابرقأهيدل،نمؤملاءاوحهتجوزعجاضيهدجويذلا،
.تمصبهسفنرواحيهئاتلامدآناك.نسيإةنيدم
نمً◌ابيرقنوكيساميسال،خنويميفىقبيالاذامل،هسفنلأس،ةأجف
ً◌ابيرقىقبينأديريهنإ.ال.ال،اياكسفوكياجافيإو،انفوردنكسأافيإ
هلادجينأاياكسفوكياجافيإاهتقيدصعماهنكميو،انفوردنكسإافيإنم
هنأركذت.ةبيرقلاىتحوأةرواجملاتايانبلاوأ،مهتيانبيف،ةصيخرةقش
لجخبو،ريمضلابينأتبسحأ.ءىراوطلاىفشتسمىلإامهفلخبهذيمل
اذهلثميفامهدحونيتأرملانيتاهكرتينأهلىنستفيك،هفرصتنم
افيإةرظنىلعكلذرثؤيالأ؟هنعناركفتساذام؟..بيصعلافقوملا
دعبمث،هارتنألبقبتاككهردقتوهلجتتناكدقل؟هيلإانفوردنكسإ
يواسأملاعضولانممغرلاب،سحأ،امهنيبىرجيذلاشاقنلاوءاقللا

ىقبتسةثجلانأدكؤملانم.بيطلكشبهتلبقتاهنأبةلئاعلل،كبترملاو
،ً◌اركبم،ً◌احابصكانهىلإباهذلاهيلع،نذإ،كانهحابصلاىتح
هنكل،ةقشنعثحبلابامهحتافينأهنكميكلذدعب.امهبناجىلإنوكيل

.نيمويدعبلصتسجنسيلافيإنأمث،دعبهرمأمسحيمل
هتلهذأدقف،كابترإلابسحأىتحهتركاذىلعجنسيلافيإترمنأام
روعشهدوارنكل،ةقلقلااهحورو،لئاهلااهنزحبانفوردنكساافيإةيصخش
افيإةيصخشبراهبنإلاوقلعتلااذهبجنسيلافيإىلإءيسيهنأكوضماغ
.انفوردنكسإ



هنأل،مولظملاءاوحةيؤرلً◌ادعتسمضهنفبابلاىلعةفيفختاقرطعمس
لخدامنيحاهتفرغيفثدحامثدحدقف،ةدوجوماهنأبةقثىلعناك
.ةبيهرلايكسفيوتسودةخرصعمسو،رمملا

هبلطاماهيفةينيصلمحيرمعلالبتقميفً◌ىتفىأربابلاحتفنيح
:هللاقوىتفلامستبإ،ماعطنم
؟..حمستله-
هئاتلامدآهلأسف،ةلواطلاىلعةينيصلاعضو،فرتحمةعرسبىتفلالخد
:ةيوتلمةقيرطب،هنمتامولعمىلعلوصحلاً◌الواحم،سجوتب
؟.ً.احوتفممعطملالظيةعاسيأىلإ-
..ةنايصلاضرغلمايأةدعلقلغمنآلاهنكل..ةعساتلاةعاسلاىلإ-
؟..ةعساتلاىلإمأةنماثلاىلإ-
..ةعساتلاىلإ-
..معطملاةلماعكلذيلتلاقدقف..حيحصاذه-
هئاتلامدآهبتنا.دصقياذاممهفيملهنأكو،ً◌ابجعتمهيلإىتفلاتفتلإ
ريغةقيرطب،ىتفلانمتامولعملانمردقربكأدمتسينأدارأف،كلذل
:ةدياحمةربنبلاقف،ةرشابم
..رثكأالدحاومويللوطيسرمألانإتلاقاهنكل-
:لؤاستوةشهدبلاقو،ابرغتسمهئاتلامدآىلإىتفلارظن
لمعنرنياتشمدآديسلاوانأ!..معطملايفةلماعانيدلدجوتالنكل-
..طقفهيف
..كلذيلتلاقدقو..اهتلباقانأ؟فيك-
..نوكينأنكميالاذه..ليحتسماذه-
رمملاةياهنيفعقتيتلاةفرغلايف..رمملااذهيف..انهنكستاهنكل-
..يتفرغةهجلةلباقملاةهجلانم
ىلإتلوحت..نيتنسذنمةلفقماهنعثدحتتيتلاةفرغلا؟..لوقتاذام-
..ثداحلاعوقوذنمةشرفألاوةرسألاظفحلنزخم
؟ثداحيأ-
.ليزنيأهبفرعينأقدنفلاةرادإديرتالءيشبهوفتهنأىتفلاسحأ
ىلإهرجيو،هنعفوخلادعبينأدارأف،ىتفلاكابترإلهئاتلامدآهبتنا
:ءودهبهللاقف،ةضماغلاةفرغلاكلترارسأنعثيدحلا
يفةباشةأرماكانهو،ةفرغلاكلتىلإنولخديصاخشأضعبتيأرانأ-
ىلعرمحأًالاشعضتو،ءادوسسبالمةداعسبلت،اهرمعنمنيثالثلا



..عراشلاىلعةلطملاةذفانلانمرظنتوأ،اهنمجرخت،اهقنع
:حضاوفوخبلأسف،همالكلبذجنادقوً◌الوهذمهيلإرظنيىتفلاناك
؟كينيعباهتيأرلهو-
..معن-
..ةفرغلاكلتيفتلُتقيتلاةأرملاكلت..يه..يهاهنإ-
؟تلُتق-
ذنمانهتلمعاملوأيليورامك،انهتناكدقف..تلُتق..معن-

،ةيقرشةاتفتناكثيح..ةفرغلاهذهيفتثدحةميرجنأب،فصنوةنس
،قدنفلامعطميفلمعت،رخآدلبيأنممأتناكةيقارعأفرعأال
،هنمتقلطت،اهنباعماهيذؤيناكيذلااهجوزنمتبرهاهنأودبيو
فرعنأىلإً،ارهشأاهعباتاهجوزنأالإ،لمعتلانهىلإاهنباعم،تءاجو
ىلإةرشابماههجاويملو،ليزنةفصبقدنفلالخدف،قدنفلايفاهلمعناكم
كلذدعب.اهحبذمث،اهبصتغاو،اهيلعبابلاقرطف،اهتفرغناكمفرعنأ

اوناكءالزنلانأالإ،ءالزنللةفرغىلإةفرغلاكلتقدنفلاةرادإتلوح
هيفقدنفلانأبةعئاشترشتناو،اهلمهتيؤرببسبقدنفلانمنوبرهي
اهليوحتوةفرغلاقالغإبتماقاذل،سلفتنأقدنفلاةرادإتداكو،حابشأ
يأةيؤروأ..اهلهتيؤرىلإراشأدحأالنيحلاكلذذنمنكل.نزخمىلإ

...كتصقتعمساماذإقدنفلاةرادإشهدنتسكلذل،ليبقلااذهنمءيش
..رمألاّيلعسبتلاوأ..هبتشمانأامبر...ال..ال-
:ً◌اقفاوملاقمث،تاظحللهيلإىتفلارظن
ةفرغلاقالغإمتنأذنماهآردحأالف..كمالكنمتبجعتاضيأانأ-
..ةرشابمثداحلادعبيأ..نيتنسلبق
بعرلامالفأريثأتبامبروأ..ملحلايفيلكلذىآرتامبر..حيحصاذه-
ءيلمقدنفنعمليفسمأةليلضرُعدقف..نويزفلتلانمثبتيتلا
..قدنفلااذهيفوهمليفلايفناكامنأيلليختو..هتدهاشانأ..ىلتقلاب
اوحمداكلابمهف..بضغتسةرادإلانإلعوضوملااذهنعثدحتتال-
..قدنفلايفحابشأدوجونعتاعئاشلاكلت
..ائيشلقتالنذإ-
..اضيأانأيننودرطيسالإو..ديكأ-
..كلًاركش..امومع-
ةديعسةليلو..ةبيطةيهش-
.هفلخبابلاً◌اقلاغجرخوكلذىتفلالاق



ىتفلاةهجاومبفقيتقولالاوطناكذإ،ريرسلاىلعهئاتلامدآسلج
ضرعتو،هتنيدمبناكذنم،ةرتفذنمرميهنأبسحأ.ناثدحتيامهو
املكرضحتساو،ةيئانثتساةيناحور،ةيئاروامةبرجتب،ةيبلقلاةمزألل
ءاوحنأو،نذإةقيقحوههاريامنأبسحأو،حاورألاملعنمهفرعي
نأو،اهدلبسفننمهنألهلترهظامبرو،كشالبحوريهمولظملا
تناكامنيحتءاجاهنأبركذتهنكل..هلالخنماهلاصيإديرتةلاسراهيدل
افيإىرتأ؟اهروضحبهلرهظتفيكف،ةفرغلايفانهاياكسفوكياجافيإ

؟اضيأحوراياكسفوكياج
،هارتعأيذلافوخلاسجاهمغرب،هنكل،هدسجيفيرستةفجربسحأ

تمادام،اهادمىصقأىلإةبرجتلاهذهبلصينأيفةيوقةبغربرعش
نأكو،ةيوقةيهشبسحأ.ماعطلاىلإرظن.طقفهلرهظتةأرملاهذه
.ةبرجتلالصاوينأهرارقةظحلنمهحوريفيرسيذخأةايحلانمً◌اقفد
رمملايفةجضعمسىتح،دعبهماعطنمىهتنادقهئاتلامدآنكيمل
يشمياهفلخوانفوبوليفايساتسانىأرف،رمملاىلإءودهبجرخوبابلاحتف.
،هتفرغىلإً◌اعرسمعجر.ةضماغلاةفرغلاىلإنالخديامهونيكشيمريمألا

ةقالعيفركفيذخأو،ةفرغلايفديحولايسركلاىلعسلج.بابلاقلغأو
رونلارزىلإماق.ةليتقةيقرشةأرمابهلبألاهتياورلاطبأويكسفيوتسد
،مالظلايفسلجينأبحأ.مالظلايفةفرغلاتقرغف،هيلعطغضف
هئاتلامدآتاب.دوجولامدعب،يشالتلابً◌اروعشمالظلاهحنميانايحأف
.ةرئازلاحورلاهذهيفركفيوهو،ً◌اديحو
تويلإليرعشلاعطقملاأرقينأهئاتلامدآّ◌رصأاذامل:يدادــغبلامدآ
ماقهلةعئارةمجرتكانهف،ةيبرعلابهأرقينأهتدرأامنيب،ةيزيلكنإلاب
؟تويلإ.سإ.تتايعابرلهتمجرتنمض،غياصقيفوتاهب

له؟ّ◌يلعدرمتتويلإلأرقيأدبامنيحاذامل،داضملطبهئاتلامدآله
،ةيتاذلايتيؤرلعضخيملو،يلعدرمتهنأبتلقاماذإامدحأينقدصي
،يئاورلابعللابابنموههلوقأامنأنودقتعيسنيرثكلانأدكأتمانأ
وههئاتلامدآنإ،ةقيقحلااهنكل،يتياورىلعةبارغلاءافضإةلواحمو
.يئاورلاهلوضفو،ةيصخشلاهتاعانققفوفرصتيوهو،اضيأيئاور
اهبءاجيذلايكسفيوتسودةرجاشمىلإانفوبيليفايساتسنعفديذلااممث
بدألاخيراتيفةيئاورلاتايصخشلامظعأنمةدحاواهلعجيلمدعلانم
؟ةيناثتداعاذاملو؟يملاعلا

وأهئاتلامدآماهوأيهله؟ً◌العفمدعلانمرهظتحاورأكانهلهو



؟يماهوأ
***
توط.فوخلابتسحألصفلاةءارقنمدهازلاءاوحتهتنانيح
ُ◌تلهو..اهنمةليتقلااميسال؟حاورألادوجوةقيقحبتركف.ةطوطخملا
لهو،هتيؤريفةبغربتسحأ،مورحملامدآاهبيبححوراهلرهظتسىر
اهتركاذىلعاهجوزدرونأام..اهجوزو..اهيخأواهيبأحوراهلرهظتس
اهسأريطغتلةيناطبلاتبحسوحابصملاتأفطأف،بعرلابتسحأىتح
.اضيأ
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ءاسنلابقيليدادحلا

دقيذلالمتشملايفلابقتسإلاةفرغىلإالملامدآجاحلالخدنيح
،ةفرغلاةءاضإبعرسأ،تاصرعلاةقطنميفرهشأةتسةدملهرجأتسا

تقولايفو،نويزفلتلاةعباتمللورتنوكتوميرلاىلع،ً◌ايدارإال،طغضلابو
دم.قسانتمريغلكشبةعزوتملاثالثلاتابنكلاىدحإىلعسلجهسفن
،ةشاشلاءاضأفرزىلعطغض،لاقنلافتاهلازاهججرخأوهبيجىلإهدي
تناك.هدنعفقوتو،نيرونلاوذمدآةدلاوةديسلامقرنعثحبو
نألبقركفيتاظحلللظ.ةوهشلابناقربتهانيعو،ةقلق،ةرتوتمهحمالم
يفنآلااهنبانأولاذام:هسفنعمركف.اهبلطيلرزلاىلعطغضي
.لاصتالاررقً◌اريخأو،همقرفرعتيهف،هبيجتالاهنأولاذام؟تيبلا

ءودهوةقرببيجيوهوً◌افقاوهناكمنمزفق،ناوثدعبو،رزلاطغض
:بيذهتو
كدنعدوجوميمقرف.ً.اعبطيننيفرعت..الملا..مدآانأ..مكيلعمالسلا-
،تاظحللً◌ةتماصتلظاهنأل،اهلةبسنلابً◌ائجافمناكلاصتالانأودبي
،ً◌ازفتسم،ً◌ابوعرماهتوصءاجذإ،دوبهلاصتالبقتستملاهنأودبيو
:ً◌ايموجه
؟اضيأينمنوديرتاذام؟مدآينبانيأ-
اذكهةيموجهنوكتنأعقوتيملف،ةيموجهلااهتجهلنمالملامدآكبترا
لاقف،هلاصتاببساهلرربيذخأف،ةفيعضوةرسكنمةأرمااهروصتذإ،
:كابتراب
لوصولنئمطأنأتدرأطقفانأ.ميظعلاهللاوال..كزازتبإللصتأملانأ-
تيبلاىلإمدآخألا
يذلاوهاذهسيلأ،فعضلاوءاجرلاوريربتلابةلمحملاهتوصةربنلتئجوف
نئمطيللصتييكلىرجيذلاامف،تاملكلاعشبأباهبسيو،اهددهيناك
كانهله؟تيبلايفنآلانوكينأضرتفيومهدنعاهنباسيلأ؟اهنباىلع
ركفتنأنودةلئسألانمً◌امكلأسياهلقعناك؟مهنمةديدجةبعل
نمهعمستتناكامقدصتمل.فينعةلئسألاليسف،اهيلعةباجإلاب

،تعمساممدكأتتو،تقولاضعببسكتيكلو،هتوصةربنلالخ
:ةلئاق،موجهلابترمتسا
امبتمزتلادقل؟وهنيأ؟تيبلايفنوكيسةليللامتلقامأ؟ينبانيأ-

؟رثكأنوديرتاذام،ينممتبلط



ىلإههجوينأو،راوحلاريسىلعرطيسينأديريالملامدآجاحلاناك
:لسوتو،للذتةربنبلاقف،وههفادهأ
تنأ..كعمانأميظعلاهللاو،هحارسقالطإمتدقل..كنمبيرقكنبا-
تسيلايصخشانأ،تاسدقملالكبكلمسقأنكلو..ةميظعمأ..ةعاجشمأ

..ينيقدص..اهيفًاطروتميسفنتدجودقل..ةصقلاهذهلكبةقالعيل
يللوقتليتأتمث...لافطألانومتيتو،مهنوحبذتو،سانلانوفطخت..طروتم-
..مئارجلاهذهلكبةقالعكلتسيلوءيربكنإ

بديسأيلاأدبو،اهلبقنمسرشلاموجهلااذهالملامدآجاحلاعقوتيمل
لاقف،ةيلوجرلاهئايربكنمىوقأتناكاهكالتمابهتبغرنكل،هسفنيف
:حضاومدنومالستساةربنهتوصيفو،للذتب
اذهو..يننيقدصتالامبرو..ةعوجفممأتنأ..نيلوقتاملكيفةقحمتنأ-
ثيحب..هبرمنيذلابيصعلاتقولااذهيفرومألاتطلتخادقف..كقحنم

اميلوق..ينيمتشا..قحىلعتنأ..ءايشألانيبقرفننأبعصلانمراص
نكل..يصخشلكشبلصتأامنإو،دحأفرطنمكبلصتأملينكل..نيئاشت

مهاسأيكلًارطضمتنكانأً،اصلخمكللوقأ....طقفةدحاوةرملينيقدص
رودبموقأنأىلعينوربجأو..مهيدلًافطتخميتخانباناكدقف،رمألايف

ًارطضمُتسلانأ..دحأمهفرعيالأو،اوفَشُكينأنوديريالمهنأل..ضوافملا
نأتدرأينأىوس...تيبلاىلإمدآلوصونعلاسألنآلالصتأنأ
..مكتقطنمىلإيسفنبهتلصوأدقلف..نئمطأ
تلخلخ،بنذلابفارتعإلاوفعضلاو،هتوصيفمدنلاوللذتلاةربن

نوكينأنكمملانمسيلأ،اهسفنعمتركف.ً◌اليلقةيسفنلااهزجاوح
ةجهللاهذهبثدحتاملً◌اقداصنكيملول؟لوقيامك،ً◌العفً◌ارطضم
نلينكل؟كلذىلإً◌ارطضمسيلوه؟مدنلابةئيلملاو،ةللذتملاوةرسكنملا
نأمهملا..مهلهتعفدامو..ينبابويبهولعفامً◌اعيمجمهلورفغأ
.اهسفنعملاعتوصبركفتتناك..هنمينباريصمفرعأ
يذلابئذلاكلتاخيطخلانمرخآلافرطلاىلعالملامدآجاحلاناك
هابتناورذحبةوطخةوطخهتطخعضيو،ةوطخلكعبتتي،ً◌الازغدراطي

ةوقو،ينهذلاهروضحلو،هتهيدبةعرسلةيصخشلاةوشنلابسحأ.نيديدش
ةثداحملاهذهلكشبً◌ادبأركفيملوهذإ،عساولاهلايخو،هلاجترا
.هركذتيدعيملونالاهيسنرخآراوحراسمهنهذيفناك،ةيلاحلا
،ةيسفنلااهدودسميطحتيفهققحييذلاحاجنللهسفنعممستبا

:ً◌الئاقلصاوف،موجهللةصرفاهلكرتيملكلذل،رثكأاهنمبارتقالاو



ىتحككالمأعيبلةرطضمِتنكِتنأاملثمف..ً.امامتكلثمانأ..ينيقدص-
يكل)اهدسجاهميلستنعكلذبربعيلٍناوثلَتمص(،..ةناهإلاتلبقتكنأ
سيسخلاولذنلارودلااذهبموقألًارطضمُتنكاضيأانأ،كنبايذقنت

ًاربجمتنك..كعمهبتمقيذلاىتحولب..ينيقدص..يتخأنباذاقنإل
..هنوحبذيسفكلذلعفأملنإينوددهمهنأل..هيلع
اهعجاضنموهنذإ،اهدخىلعاهتمطلةيوقةعفصنأكوتسحأةأجف
تناكو،مقرلااذهنماهيتأتتناكتالاصتالانأحيحص.هتركذتدقل.
اثدحتنينثإاناكةرمتاذ،رخآلافرطلاىلعنوكينمعمثداحتت
اهلً◌افشاك،تاملكلارذقأباهمتشيذخأامهدحأنأاميسال،ً◌اعماهعم
باشلابةيسنجلااهتقالعاميسال،اهتاكرحتويلئاعلااهعضولكبمهتفرعم

عمفرعتملامهبتقتلاامنيحاهنكل.سبالمللءاوحومدآلحمبحاص
ىلعاهربجأوأ،اهبصتغايذلالجرلاهجوركذتتناك.ثدحتتتناكنم
بارغتسااهيفةربنبهتلأسً◌ايدارإالو،دصقيأنودبو..اهسفنحنمتنأ
:موتكمبضغو
...يذلاتنأ-

نكيمليذلا،اهلاؤسىلعةباجإلابركفياهلالخناك،تاظحللتمص
ةعيبطللحيورسفيناكو،اهلةبسنلابً◌افاشتكاناكامردقبً◌الاؤس
سحأو،ةيداعمنكتملاهتربننأهرسو،ةقراخةيئوضةعرسب،اهتربن
يذلاهقبشىلعةرطيسلاً◌الواحم،لاقف،.ظاعتنإلاب،اهعمثدحتيوهو
:ةأجفولعتهجاومأتأدب
..ةتماصتناكاهنكل..اهلعفدرنمدكأتيلتاظحللتمص(...وهانأمعن-
؟كنمًالجخيهجوببهذأنيأفرعأالو..ً.ادجًادجفسآانأ..)لصاوف
انأينأل..ينعواطيمليبلقنكل..كبلصتأنألبقًاريثكتددرتدقللب
يفتيبىلإلخديهتدجوف،هتعبتتينكل..مكتقطنمىلإكنباتلصوأيذلا
ةليلقتاونسبهنمربكأوأهرمعبباشهلبقتسادقو..مكفلخيذلاعراشلا
..تيبلاىلإءاجدقناكنإنئمطأنأتدرأكلذل.ابيرقت

بيهرلافقوملاكلذعجرتستتناك..تاظحللتتمص،ةرشابمبجتمل
ذقنتنألجأنمءيشيألعفتنأةدعتسمتناكدقل،هتشاعيذلا
قامعأيفتناك،اهنكل..فقوملاكلذلوهركذتت..توملانماهنبا
يهف،رمألااذهلثمثدحينأعقوتتةقشلاىلإتبهذامنيح،اهسفن
الإنوركفيالشابوألاءالؤهو،ةاهتشم،ةريثمو،ةليمجةأرمااهنأفرعت
ىلعلوصحلالجأنمينيدلامهداهجمظعمنأفاذل،ءاسنلاجورفب



لجأنموه،سدقملامهداهجو،مهتنايدنأيأ..ةنجلايفتايروحلا
ىلعةراثمتناكاهنأيف،اهسفننمتبرغتسااهنكل..تايروحلاجورف
اذهاهجلوامنيح،ةيلاتتمةدعتارمةورذلاتلصودقو،اهتبغرريغ
نزخملابحاصباشلاعمىتحهفرعتملاماذهو،نآلااهملكييذلا
اهسفننمتلجخمك..اهتعجاضملجأنمارغايفةبحعلتبيناكيذلا

كلتيفاهتوهشحيحفمتكتتناكاهنأو،ةراثماهنأتسحأامنيح
..اهلثمةيحضهنأحضتاهنكل..اهثدحياهبصتغموهاهنآلاو..تاظحللا
..؟لصتياذاملفكلذكنكيملول؟لوقياميفقداصوهلهنكل
ةرسكنمةربنبتلاقف،هباهطبريراصروظنمريغيرسطيخةمثبتسحأ
:اهلبصتغمكهعضومةزواجتم،
هنإو...انفلخعراشىلإبهذهنإلوقتكنكل..نآلادحلتأيمل...ال-
؟..تيبلاىلإةرشابمتأيملاذاملو؟تيبيأ..كانهًاتيبلخد
اهيفةربنبهثدحتْ◌تذخأاهنأو،باصتغالاعوضومتزواجتاهنألوهحرف

:لاقو،هتوصةربنيفقلقلاعنطصاف،ةيفخلاةكراشملانمءيش
امكو..مكتقطنمىلإهتلقنيسفنبانأ؟..نآلادحلتأيملأ؟..فيك-
مهدصقأ..معن)تمص(..مكتيبفرعأينأل..رخآتيبىلإبهذكتربخأ
انأ..معن..)تمص(..تيبلاىلعينولدوةقطنملاىلإيباوءاجةرمو..هنوفرعي

اهيلعرطيستيتلامكتقطنماولخدينأنوفاخياوناكدقف،هتلصوأًايصخش
دنع..ناكسإلاولاغشألاةرازوبرقانأهتلزنأدقو..مهلةيداعمتاعومجم
زواجتهنكل..تيبلاىلإيضميوهوهتعبتتو..رئاصعلاعئابلباقم..عطاقتلا
هتباوبتيب..عبارلاتيبلاىلإلخدو..هفلخيذلاعرفلاىلإىضمو،مكعرف

...نوللاءاقرز..ةضيرعةيديدح
:هفرعتً◌ابيرقاصخشثداحتاهنأكو،ةبواجتم،ةرشابميهتخرصف
..هفرعأ..هلميدققيدصتيباذه-
هقيدصتدهاشدقل..هقيدصتيبىلإبهذهنأينعي..هللدمحلا-
..ةلئاعلاوتيبلانيفرعتتنأنذإ..ناضحألابهذخأو..هلًالبقتسمجرخيذلا
..يبلقنئمطأنآلا..هللدمحلا

هذهلتنأمطادقل..اهقامعأيفبخطصتتالاعفنالاتناك.ةظحلتتمص
يذلاعرفلايفعبارلاتيبلايفنكسييذلانأفرعتيهف،تامولعملا

لكشنأدعب،هنعدعتباهنكل،يسابعلاليباقهقيدصتيبوهمهفلخ
لتقلاوفطخللةعومجم،ةرواجملاقطانملاوةقطنملابابشعم،يناثلا

ةلادعلاميهافمىلعىبرتضاقلً◌انباناكيذلااهنبانأو،تاريجفتلاو



اذل..اهيفغلابمةينيدةقيرطبركفتً◌امويةلئاعلانكتملو،نوناقلاو
نآلاوهف..ءيشلكنممغرلابنكل،هيلإةرشابمنآلاهباهذتبرغتسا

مدآجاحلااهجاومأتلمشيتلااهفطاوعناشيجبتسحأو..قيلطو،يح
حماستاهيفةربنبو،اهينيعيفقرقرتيعمدلاوهلتلاقف،اضيأالملا

:ضماغنارفغو
..ديسكركشأانأ-
:ً◌الئاقوهعراسف..ةرشابماهتركاذاهفعستملفمسالاركذتستنأتدارأ
..مدآعيطملاكمداخ-
:ةركاشاهتلمجترركف
ءاهنإبيلحمستول...نآلاو..يبلقتنأمطدقل...مدآديسكركشأانأ-
..رثكأنئمطألهبلصتأنأديرأ..ةملاكملا
ةقالعلاءانبيفزاجنإنمهققحاممدهيسامبرثكأحاحلإلانأبوههبتناف
:ةراحةربنبلاقف،اهعم
..كبلقحاتريويحاترتنأًادجينمهيانأو..يدكأتتلمهبيلصتا..نكيل-
..ءاجريدلنكل..مألابلقفرعأانأف
؟وهام؟..ءاجر-
كنباصخياميفامأ..كبهتلعفاممًادجينيذعييريمض...كوجرأ-
يئاجر..اذل..)تمص(..يعبصأبهسمأملينأبتاسدقملالكبكلمسقأف...مدآ
كلاركاشنوكأسو..كلذنميدكأتتنأدعب،هلوصوةمالسبينيربختنأ
..ينيربختليبتلصتاول
..مدآ..ديس...كلذلًايعاددجأال-
املكبيقلينألواح،كلذل،راهنيسءيشلكنأكو،ةأجف،سحأ
:ةفطاعلابةئيلمةربنبو،ةرارحوةفهلبلاقف،اهلوحكابشنمهيدل
..ملظملابجلاكلذيفهارأانأوتبذعتمكنيفرعتالتنأ..كوجرأ-
..كبتلعفامتلعفنأدعبةقشلانميجورخةظحلنمتبذعتمكو
.ً.ابيرغهيدجتامبر..ائيشكللوقأنأديرأو
؟وهام-
..كبحأانأ-
:بجعتلاوراكنتسالابةئيلمةربنبوٍ◌لاعتوصبتلاقف
؟اذام-
..كلاهلوقأينكلً،انونجرمألااذهكلودبيامبر..كبحأ...معن...كبحأ-
كنأو..ةرحاسكتيصخشو..نتافكلامج..يتايحيفاهتيأرةارمالمجأكنإ



لكنيبلمجألاكنأل..كقشعألب..كبحأانأو..يتايحيفاهتيأرمأمظعأ
..تاهمألانيبمظعألاكنأو..ضرألاءاسن
رورغلاوةوشنلابتسحأ..ردخملايرحسلااهلوعفمتاملكلاهذهلناك
هلنكتوأهرقتحتصخشنمىتأولوىتح،ءانثلااذهلكل،يوثنألا
هذهلبق،ً◌اريقح..ً◌امرجم،ً◌اودعاهلةبسنلابناكدقف..ءادعلا
هعضوموهنيأ..كلذكسيلوهفنآلاامأ..تاملكلاهذهلبقو..ةملاكملا
:تمص،دعب،هلتلاقكلذل..ملعتالاهسفنيه؟..
..ينملمجأءاسنلانمريثكلاكانه..كمالكيفغلابتال-
،اهئايربكو،اهتثونأراتوأقمعأىلعبرضهنأىلإالملامدآجاحلاهبتنا
:اهللاقف
..هلكملاعلايفلب..قارعلايفلب...دادغبيفةأرمالمجأتنأ..ال-
..غلابتال-
ّ◌جأاهنأكو،اهبحنعهبحرصاملقرطتتنأنودتلصاومث..هتعطاق
:اهرورغواهرعاشمغدغديذلاعوضوملااذهيفثيدحلاتل
..ينباعمثيدحلاديرأءاجر...نآلاو-
..كوجرأ..هتمالسنعينيربختيكليبنيلصتتسكنأبينيدعنكل-

:تلاقمث،تاظحللتتمص
..ةصرفلانيحتنيح..لعفاس.ً.انسح-
؟ىتم-
؟ىتماذام-
؟..يبنيلصتتىتم-
..هبلاصتإلايلعًالوأ-
..راظتنإلابنوكأس-
صقريالملامدآجاحلاأدبىتح،اهفرطنمفتاهلايهتقلغأنأام
ذخأو،حرفلانمقنتنخيداكلب،لابقتسالاةفرغةحابيفهسفنعم
:عومسمتوصبهسفنعمددري
..يفرشبةثراكتنأ..لهذمتنأ..الملامدآجاحاييرقبعتنأ-
ةبنكلاىلعسلجف،قئاقدلترمتسايتلاةيرئادلاهتكرحنمبعتلابسحأ
هسفنلأسيذخأو،امهنيبىرجيذلاثيدحلالكبركفيذخأمث،ةيناث
،ضوافملارودبعللو،اهباصتغإلً◌ارطضمَ◌تنككنأةركفكتتأفيك:

فيكو..ةيمنهجلاكتيرقبعلاي؟فطتخمكتخانبانأل،اهلددهملاو
ةطخلاطبضأنأّ◌يلعنآلا.ً◌ارارطضااهبصتغانمتنأكنأباهلتحمل



طيخلادشةلأسمديجأنأنآلاّ◌يلعو،معطلاتعلتباةكمسلا..ً◌اديج
.هئاخرإو
ةيقبشلاهمالحأيفً◌اقرغتسم،ةريصقلابتسيلةرتفلهناكميفً◌اسلاجلظ
رثكألكانهيقب.مامحلاةفرغىلإً◌اهجوتمضهنةقيقدنيرشعدعبو.
ذخأو،خابطلالعشأ.خبطملاىلإً◌اهجوتمجرخمث،قئاقدرشعنم
.ءاشعلاهسفنلدعي

ةعونصملاكئارآلانممقطنمرثكأعزوتيثيحعساولااهتيبنولاصيف
ةسلاجنيرونلاوذءاوحتناك،ءارضخلاةفيطقلابةدنجملاونازلابشخنم
اهتقاطبحست،ايرثبةءاضمةلاصلاتناكو.يتيببوثيف.ةديحو
.تيبلايفصاخدلومنمةيئابرهكلا
،ً◌اهضقانتيفً◌ادجةفرطتملارعاشملانمةفراجتارايتنميناعتتناك
.ً◌اهلً◌امداصناك،الملامدآهمسايذلاصخشلااذهعم،لاصتالااذهف
،اهنهذىلإردابتاملوأذإ،هتفرعومقرلاتأرامنيحتبعترارمألالوأ

مالتساباهنوغلبيواهنبااولتقمهنأوأ،ىرخأةرمً◌الامنوديريمهنأوه
اممءيشالنأب،لمألانمائيشاهتحنملصتملاتوصةربننأالإ،هتثج
هنأودبيو،اهعمً◌ابذهملجرلاناكمث،لاصتالاءاروهيفركفتتناك
.ضوافملارودبمايقلل،ً◌ارطضمناكً◌العف

كلتيف،اهتايحيفمساحلامويلاكلذنعاهتايركذعجرتستنأتلواح
ثحبتتذخأو،ةيفلخلانيطسلفعراشةقزأىدحإيفعقتيتلاةقشلا

ناكاذام.هتركذتنآلامعن..اهباصتغإبماقيذلالجرلااذهحمالمنع
ينفشاكهنأبيرغلا....الملامدآ:اهيلعتباجأمث،اهسفنتلأس؟همسا
هتئيطخنعرفكينأىوسديريالو،لسوتو،اهلللذتو،يلهبحب
دارأول؟بذكياذاملنكل؟بذكيناكولاذام؟كلذضفرأاذاملف،يقحب
ً◌امدنىدبألجرلانكل،ديريامينمذخأو،هيدليذلاطيرشلابينددهل

اذاملنكل...اضيأهتخأنبافاطتخاببسبً◌ارطضمناكهنأو،ً◌ايقيقح
تيبلا..معن؟يسابعلاليباقهقيدصتيبىلإبهذواهيلإاهنباتأيمل
تيبوه،مهفلخيذلاعرفلايفعقييذلا،ءاقرزلابابلاوذعبارلا
اهسفنثدحتنيرونلاوذءاوحتناك.هبلاصتالالواحأس..يسابعلاليباق
.عومسميلخادتوصب
يفةرارحكانهنكتملف،لصتتيكيضرألافتاهلاةعامستذخأ
،فتاهلازاهجاهيلعيتلاةلواطلاىلعناكرتفديفتشتفف،طوطخلا
تعمس،تاظحلدعب.لاقنلااهزاهجنممقرلابلطتتذخأو،هتبلق



:فئاختوصبباجأيذلايسابعلاليباقاهنباقيدصتوص
..معن..ولأ-
..نيرونلاوذءاوحانأ..ليباقذاتسأ..ريخلاءاسم-
..مدآنعنيلأستكنأدكؤملانم..لاحلافيك..ءاوحمادمالهأ-
؟مكدنعوه،ًءاجريللق..تقولااذهلثميفكتجعزأاملالإو..ديكأ-

؟تيبلاىلإتأيملاذامل..؟هعمملكتأنأيلله..؟ريخبوهله
اهنبانأودبيو،ةرشابماهعملصاوتيملوهف،ناوثلامهنيبتمصدتمإ
ءاجمث،امصخشعمثدحتيهنأكواهلادبهنأل،هنمابيرقناك

:ً◌اددرتميسابعلاليباقتوص
الو..ةحارلاىلإجاتحيو..نابعتيسفنعضويفمدآخألا...ءاوحمادم-
هنيرتنأديريالهنإلوقي..تيبلاىلإةدوعلانالاديريال؟.اذاملفرعأ
..اهيفوهيتلالاحلاب
:نيرونلاوذءاوحتخرصف
؟..هوهوشله؟..هوبذعله؟..هارأنأينديريالاذامل؟..هباذام-
ىلعتامدكراثآةمثو،ًاليلقناتمروتمهاتفش...ءاوحمادم..كلذكودبي-
ىلعهللدمحلالاوحألالكيفنكل..هوبذعمهنأودبي..هدسجوههجو
..لامجلاوةيفاعلاوةحصلابضيفيناكامكدوعيسومايأيه...ةمالسلا
:ةفهلبنيرونلاوذءاوحتخرصف
يتأيل..تيبلايفهوجلاعيلءابطألابلصتأس؟.ً.اذإتيبلاىلإيتأيالاذامل-

..ًالاح
ءاجمث،ةرشابماهبجيمليسابعلاليباقنآل،امهنيبتمصةرتفتدتما

:هتوص
كيتأيسًادغو..انهةليللاهيعد..بعصيسفنعضويفهنإ...ءاوحمادم-
هيربتعاو..يدنعوهو..لاقيامكقزرييحنآلاوهمهملا...هللاءاشنإ

راقعلاو،هيتلمحتيذلاباذعلابتعمسو..هتيؤرلكتفهلفرعأانأ..كدنع
نكل..ةتئافلاةبيصعلامايألاهذهلكلالخةاناعملاكلتلكو،هتعبيذلا
..ريزانخلاءالؤهامأ..ةمالسلاىلعهللدمحلالوقننأىوسانمامأسيل
.ً.ايلاغنمثلااوعفدينأدبالف..نويوفصلا
،ماقتنإلابهحيولتو،يسابعلاليباقةسامحنمةفئاخنيرونلاوذءاوحتناك
هتيؤرلةشطعتمتناكو..ديحولااهنباةمالسىوسنآلاديرتالمأكيهف
:تلاقف،هتوصعامسلو،
..هتوصعامسلةقاتشم..هملكأينعد-



:يسابعلاليباقتوصءاجمث،اضيأامهنيبتمصدتما
هذههيكرتا..ينيقدص..ثيدحلاعيطتسيال...ةبعصةيسفنةلاحيفوه-
هللاءاشنإًادغ...يقلقتالف..هيلعكبلقنأمطادقتنأاهو..ةليللا

..كيتأيس
؟..لقألاىلعهتيؤرلنالايتآنأيننكميله...هلةقاتشمينكل-
:يسابعلاليباقباوجءاجمث،اضيأامهنيبتمصدتمأ
ةيؤرديريالهنإ..لاقيامك..حابرحابصلا..مادمايحابصلاىلإيربصا-
..دحأ
؟همأىتحالو-
..مادمدحأال-
ءابطألانمانفراعمبلصتأيك؟بيبطلجاتحيالأ..بيط-
ضعبهاطعأو،انهىلإءاجو،يلقيدصبيبطبكلبقتلصتا،دقل-
يهاممرثكأةيسفنةلاحيه.ً.ادجةطيسبرومألا..مهارملاوبوبحلا

.ً.ادجةبعصةيسفنةلاحيفهنأ..ينيقدص..ةيدسج
:ةلئاقلاصتالاتهنأمث،تاظحلليهتتمص
نامانتامككرتأل..ةرشاعلادعبكبلصتأسًادغ..ليباقيزيزعاليزجاركش-
..ريخىلعنوحبصت..جاعزإلاىلعةفسآو..لوطأةرتفل
دمحلا..تيبلايفيدنعدوجومهنأبنآلاِتدكأتدقل..مهملا..يقلقتال-
.ريخىلعنيحبصتو..هتمالسىلعهلل
مدعرسفتنأةلواحم،اهسفنعمركفتتذخأ،اهتملاكمتهنأامدعب
هنأنممغرلاب،يسابعلاليباقهقيدصىلإهباهذوتيبلاىلإاهنباةدوع
،نييفئاطلانيبصعتملانمهنأب،هنعً◌ايبلسً◌اعابطناةرمتاذاهمامأىدبأ
ثدحتينأضفراذاملو؟ةرشابمهيلإبهذينأىلإهاعديذلاامف
؟ةثالثلامايألاهذهلالخهلىرجيذلاام؟هارتلهروزتنأضفرو؟اهعم
الوسفنلارسكنموهفاذل،اهعماولعفاملثمهوبصتغاىرُ◌تايله
نكل؟هارتنأديريالكلذل،ليمجلاههجواوهوشله؟اهتيؤرعيطتسي
ةركفاهنهذيفتقرب،ةأجف؟هلاحءىبخيسىتمىلإفكلذكرمألاناكول

هورأدقاوناكمهنأولاذام،اهتكرحتلشو،اهقورعيفمدلاتدمج
،ناعيطتسيالامهف؟ةيقيقحةثراكنوكتساهنإ؟؟اهلهوروصيذلاويديفلا
ىلإهعفديذلاببسلاوهاذهامبرو،ضعبلاامهضعبىلإرظنلا،اهدعب
روصييذلاويديفلاهيلعاوضرعمهنأديكأمعن،تيبلاىلإةدوعلامدع
،سئابلااهردقبدنتو،حونتو،يكبتتذخأاهنمةدارإنودبو.اهباصتغا



دقحلامهؤلميسانألةطلسلااوملسو،دالبلااولتحانيذلاناكريمألامتشتو
.ىمعألا
فيك.عمدلانماهيقآمفافجبو،بعتلابتسحأنأىلإيكبتترمتسا
دقناكولىتح،اهنبانإ؟ويديفلاهلاوضرعيملمهنأنمدكأتتنأاهل

اذهبلاصتإلاالإاهمامأسيلو،ً◌ادباكلذاهللوقينلهنأف،هدهاش
،هعمتقولالاوطناكوهف،اهربخينأ،قيدصلاودعلا،ضماغلالجرلا

،اهبرقناكيذلافتاهلاتذخأ..هحارساوقلطأنأدعبهلقنيذلاوهو
.ترظتناو،همقرىلعتطغضو
،ءاشعلاةبجولوانتنمىهتنادقالملامدآجاحلاناك.فتاهلانر
.دعبهبرشيملهنكل،هسفنلياشلادعأدقناكو
تقولااذهيفهبلصتتيهاهو؟اهمقراذهف.هانيعهتأرامقدصيمل
..يرقبعاي..مدآايجضنتةحافتلاتأدب،نذإ؟..ليللانمرخأتملا

.هسفنللديناكاذكه
جضنتةحافتلاكرتأل،هسفنعملاق.فقوتةأجفهنكل،اهبيجينأدارأ
،ىرخأةرمتلصتااذإ...ينجاتحتاهنأدبال،ةدعتارميبلصتتل،
ريغاهنأينعياذهف،لصتتملاذإو،يعملصاوتلاديرتاهنأينعياذهف
.ً◌اريثكةمتهم
فقوت.اهعمثيدحللقرحتيناكهنأنممغرلاباهلاصتإىلعاهبجيمل
مامأفعضيناكلالإو،نينرلافقوتلةحارلابسحأ.نينرلانعفتاهلا
نملقأدعبو،حضاوجايهوقلقىلعرظتنيلظ.اهبيجيف،اهفتاهنينر
نععنتمأهنكلبيجينأدارأوفتاهلاذخأ.ةيناثفتاهلانرنيتقيقد
يبلاصتالاويتوصعامسلجأنملعتشتاهلعجأل،هسفنللاق.ةيناثدرلا
،ةباجملاريغاهتالاصتاتدادزااملكف،اهلاصتاعفاودنعرظنلاضغب،
.ةقالعلايفً◌اقمعتينعيناك
مواقهنكل،اهبلصتينأبةبغرهيفترجفت.نينرلانعفتاهلافقوت
أدبمثلورتنوكتوميرلاذخأ،هتبغرمامأفعضلابرعشياليكلو،هتبغر
تناكيتلاتاونقلاىدحإدنعفقوتو،ةيئاضفلاتاونقلانيبلقنتلاب
ةثلاثفتاهلانرىرخأقئاقددعبو.نيينيدلاءاملعلادحألً◌اسلجميطغت
:اهبيجيل،نويزفلتلاأفطأف،رثكأةمواقملاعطتسيملف،
..ولأ-
.ً◌ارسكنم،انيزحاهتوصناك
ىلإمدآداعله..يبلقينئمطتنأكوجرأ..مكيلعمالسلا..الهأ..معن-



؟تيبلا
:انيزحاهتوصءاجف
..دعيمل..ال-
؟اذامل؟دعيمل-
نممروتمههجونأةجحبتيبلاىلإءيجملاضفري..فرعأال-
؟حيحصاذهله..بيذعتلا
:لاقف،كابترإلابالملامدآجاحلاسحأ
..ءيشيأاولعفينأمهنكميو..ةمحرلانوفرعيالبالكلاءالوهف..امبر-
:يفخلسوتوءاجراهيفةربنبتلاقف
ةحارصبهيلعينبيجتنأوجرأو..ًاليلقًاجرحمًالاؤسكلأسأنأديرأ-

؟ةديدش
يننأسحأانأف..نيئاشتاميبلطالب..تئشاميلأسإ..كيديعوطانأ-
..ينعًامغر..كقحبينمردبامليرمعلكبكلنيدم
؟هيلعاودتعإله:وهيلاؤس..انثيدحلاجماذهسيل-

مهعمهكرشتملو،مهنعثدحتتتناكدقف،ً◌احرف،تاظحللوهتمص
:لاقف،تقولاضعببسكينأدارأهنكل،
..هوذآو،ةوقبهوبرضدقل...معن؟..هيلعاودتعانيدصقتاذام-
؟هفرشىلعاودتعألهدصقأ...كلذدصقأال-
ثدحيملكلذنأدكأتمانأ..ال...ال...كلذدقتعأال...ال..ال-
..رخآلاؤسيدلو..هللدمحلا-
،هتبذكباهعنقأهنأبرعشو،هعماهنمادبيذلابواجتللً◌احرفوهناك
اهنبانعتامولعمللاهتجاحنمديفتسينأدارأو،اهلثمةيحضهنأب
:اههاجتهتفطاعنعفشكتةرارحباهللاقف،رثكأاهنمبرقتلل
،ىرجاملككلحرشألكدنعنوكأنأنآلاىنمتأ..نيئاشتاميلأسإ-
..يلأسإ...كتلئسالكنعبيجأو

لكىلعبيجيلاهدنعنوكينأبهتلمجلتهبتنادقف،ةظحلتتمص
:تلاقف،اهلبذعملالاؤسلالأستنأديرتناكاهنكل،اهتلئسأ
؟ينباىلع،هيفينومتروصيذلاويديفلااوضرعله..ةحارصبيللق-
مدعنعهلاؤسىلعةيرحسلاةباجإلاوهناكلاؤسلااذهنأكو،ةأجف
همألىرجاّ◌معءيشلكوهعمسدقف،ةرشابمتيبلاىلإاهنباباهذ
فيكنكل،ليباهجاحلللمملاليصفتلابثدحام،وه،ىورامنيح،

يهواهتروصبو،اهبىوسنآلاركفياليذلا،ةيهشلاةأرملاهذهبيجيس



:اهللاقف،همامأةيراعةلواطلاىلعةينحنم
يأوأ..همامأكومتشامبرنكل..كلذنمدكأتملب..كلذدقتعأال-

هظفحهروصيذلانأل،دقتعأالفويديفلاضرعامأ..ليبقلااذهنمءيش
..كنباهيفناكيذلاناكملانمديعبناكميفاريماكلاعم
..كلذثودحنمًادجةفئاختنكدقل..ينتحرأدقل...هللدمحلا-
..كتدعاسمليتايحبرطاخأنأيننكميانأ..اديجينيعمسا-
؟ةدعاسمةيأ؟...يتدعاسم-
وهفرعاانأف،كللجسملاويديفلاطيرشلاىلعلصحأنأيننكمي-
.نَمدنع
:ةضماغةقيرطبتلاقمث،تاظحللتتمص
؟وهنيأفرعت-
معن-
؟هبيتأتسفيكو-
..ليصفتلابكلذنعثدحتنسو..لباقتنانيعدنكل..ً.ايلاحفرعأال-
؟لباقتن-
..كقحبيتئيطخنعرفكأنأديرأانأ؟رمألايفاذام..لباقتن..معن-
؟طيرشلانيديرتالأ،كتدعاسمديرأكلذل

:سارتحاو،ءطببتلاقمث،تاظحللتتمص
؟لباقتننأديرتنيأو-
:اهباجأ،رثكأهلنئمطتاهلعجييكلو،ةرذحلااهتوصةربتلهبتنا
..تنأهنيددحتناكميأيف-
؟انأهددحأ-
اننأسحأانأف..ةبيرلاريثيالرمألانأنمرثكأينئمطتيكل..تنأمعن-
...كنبايذقنتنألجأنمكضرعوكلامبتيحضتنأ،انضعبنمنابيرق
نمكلذو،ةلتقلانمةباصعلطيسووضوافمرودبموقأنأبتلبقانأو
كمدخأنأديرأو..كمامأبنذميننأسحأينكل..يتخأنباذاقنإلجأ

..يتايحلاوط
..اقحالكلذيفملكتنس..لاحةيأىلع-
لثملالوقيامك..ماحوهوديدحلاقرطننأانيلع..ً.اقحالاذاملو-
؟..دصقتاذام-
دقعيسامبرريخأتيأنأل..رخأتنالو..نآلاكرحتننأبجياننأدصقأ-
ةلأسمدقعتتساهدنعو،مهنكامأنمةلفسلاءالؤهريغيسامبرف..رومألا



..طيرشلاىلإلوصولا
؟حرتقتاذامو-
؟تنأهنيررقتيذلاناكملايف.ً.ادغيقتلنانيعد-
.ً.ادغرمألااذهيفملكتنل-
؟نآلاسيلاذاملو-
ميلسلكشبركفأنأعيطتسأال..نآلاةدعتسمتسلانأ.ً.ادغ...ال..ال-
..نآلا
؟..كبلصتأمأيبنيلصتتأ.ً.ادغ..نكيل-
..كبلصتأسانأ-
ريخىلعنيحبصت-
ريخىلعحبصت.ً.اركش-
نم،اهحورواهلقعرصاحتةضقانتمرعاشمبسحتتناك.فتاهلاتقلغأو
لجأنمهمادختسإاهنكميفيك؟طبضلابديرياذام؟لجرلااذهوه
نآلاراصويديفلاطيرشنأبرعشتتذخأ؟..ويديفلاطيرشىلعلوصحلا
نأنآلااهيلعو،مهتضبقنماهنباررحتنأدعباهتايحيفديدهتربكأ
هبحباهحراصيذلا،اهبصتغم،قمحألالجرلااذهرعاشملغتست
بحلاةبعلبهعمرمتستناريضالو،طيرشلاىلعلصحتيك،نوفيلتلاب

لب،ناكميأىلإهعمجرختالنأاهيلع،هبنتنأاهيلعنكل،هذه
مهتقطنمىلإءاجاذإف،مهقطانميفسيلو،يهاهتقطنميفءاقللانوكي
ينآرولاذامنكلو،مهنمسيلهنأبهلاقاميفقداصهنأينعياذهف
..ال؟ينبانعاذامو؟تيبلاىلإهوعدأله؟ةقطنملايفانفراعمنمدحأ

ىرأنأيلع؟هئاقلبوهبنآلاركفأانأاذاملنكل..ةنونجمةركفهذه..ال
اذامف،ويديفلاطيرشىلعلوصحلابً◌ايدجريكفتلايلع..ال..نآلاينبا
الوهف،لجخلانمتومأس؟ينباىلإهنمةخسنلاسرإبينوددهول
..وههلجأنمكلذىلعتقفاويننأمهفي
وهتادلوملاريدهناكو،روصنملاةقطنمىلعةملظلافيثكليللاناك
ةكلملثمنيرونلاوذءاوحتناكو.داوسلاةكلاحلاةليللاكلتىلعنميهملا

..تاملظلايداويفديعبلااهرصقيفةروجهم
له،هسفنثدحيذخأ،اهنيبوهنيبلصحامالملامدآجاحلاقدصيمل
هذهلةلهساهنأفيكهسفنعمركف؟اذكهنهلكءاسنلاىرُ◌تاي
اهنأالإ،دادغبةعماجببادآلاةيلكةجيرخ،ةفقثماهنأمغربف،ةجردلا
ثيدحلاباهقلمتو،بحلاتاملكلالخنمةكبشلاتلخد،ةقهارمةيأك



اهيلإباذجنإلابرعشيهنإ.ةبيطةارمارخآبناجنماهنكل،اهلامجنع
جاوزباهعمشيعيوأ،هتقيشعريصتو،هلنوكتنأىنمتيوهو،ةوقب
يفالملامدآجاحلالسرتسا.ناريإيفةلئاعهيدلو،جوزتموهف،ةعتملا
،ً◌ارسرمألايقبينأو،هذههتعومجمنعدعتبينأهيلعنأبهراكفأ
ً◌العفلصحينأهيلعمث..رخآالواهللوأاللكاشمهجاويسهنأفالإو
،اضيأهلديدهتامنإو،طقفاهلً◌اديدهتسيلوهف..ويديفلاطيرشىلع
اذهو،هدنعاضيأاريماكلاو،ريسألامدآجاحلادنعنآلاوهطيرشلانكل

،هدضطيرشلامدختسينأهنكميو،بصعتمو،دوقحو،ضماغصخش
ةفرعملةغوارمةقيرطبهبلصتيوأ،ً◌ادغناكملاىلإبهذينأهيلعاذل
ذخأبليباهجاحلاعنقينألواحيوأ،امةقيرطبهتقرسو،طيرشلاناكم
نمف،هدضطيرشلامدختسيدقريسألامدآجاحلانأبهعانقإو،طيرشلا
اهلةبسنلابنوكيسرمألانألمهنعرابخإلابةأرملاموقتنأليحتسملا
،ةيصخشلاهضارغألهمدختسينأنكميريسألامدآجاحلانكل،ةحيضف
،هلً◌الباقمً◌الاماهنمبلطأنأيننكميفطيرشلاىلعُ◌تلصحاماذإو
هخسنتسأسينكل..قفاوتسدكؤملانمو،طيرشلاءارشةيناكمإباهعانقإو
دمو.هططخملةيناطيشةماستباهسفنلمستبا،ً◌اريخأو.اهلهميلستلبق
خيش،ةشاشلاىلعرهظف،رزلاطغضو،لورتنوكتوميرلاىلإً◌احرفهدي
.ةعتمبهعباتيلظ،هاوهىلعخيراتلارسفي،رخآ
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كلذيفو،ةروجهملابئارخلاكلتيفهدحوريسألامدآجاحلايقبامنيح
يناطيشحرفبسحأ،رمقلااهيفباغيتلاةملظملاةليللاكلتنمتقولا
نيبنآلاهريصمو،مدعلاتالجسيفدهفلاليباقذاتسألاهريدمراصدقف،
هيلعمكحدقةيقبلاوليباهجاحللةبسنلابوهف،هررقييذلاوه،هيدي
لتقيسهنأبنيقيىلعاوناك،ناكملااذهعيمجلارداغامنيحو،مادعإلاب
.نيتاسبلافارطأىلعوبئارخلافلخامةرفحيفهتثجىمرتوليلقدعب
لكنيبرهمألابعاللاهنأو،ناكملاديسهنأبريسألامدآجاحلاسحأ

نكل،مورحملامدآيفحصلاحبذيفليباهجاحلاكراشهنإحيحص.ءالؤه
،دهازلامدآجاحلاتيبيفشيعيناكدقف،مرجلابً◌اسبلتمناككاذ
امهدحوليباهجاحلايخأةلمرأعمً◌اديحوهئاقبنماودكأتو،هوبقارو
لجختملةينازلاكلتنكل،هتنادإليفكيمرجهتاذدحباذهو،تيبلايف
تمدقو،هباهتقالعنعنيققحمللتفرتعادقف،اهانزواهقوسفنم
مدآرجافلااهقيشعحبذوهو،يعرشلالعفلاكلذبمهمايقىلعةلدألا
اذهو،ةيقبلالثمنجسلايفنآلاتنكل،يئافتخإويبورهالولو،مورحملا
نمفالآلاتارشعبنجسلانمهبورهوهتاجنىرتشاليباهجاحلا
ريزنخلاكلذةيدفنمرالودفلأنيعبسىلعىلوتساريقحلا،تارالودلا
الملامدآناكامنيحاههجوبقارأتنكدقل..ةرهاعلاةريزنخلانبا
اقبشخرصتوهبلسوتتتناكليدوجوالولو،ةيشتنمتناكدقل،اهحكني

.ءيشلكتبتردقف..دهفلاليباق..اذهامأ..ةريزنخةيأكً◌
موتكم،بضاغ،لاعتوصبهسفنقامعأيفركفيريسألامدآجاحلاناك
يضقأنأينديري،تارالودلانمافلانيعبسقرسنأدعب..ليباهجاحلا،

لآءاوحةجاحلاعمءيشلكلتططخدقل..ةطاسببدهفلاليباقىلع
بناوجلالكنمةقدصم..ةزهاجسويرولكبةداهشيلاولسرأدقل..رجح
دقف.اورصقيمليملعلاثحبلاويلاعلاميلعتلاةرازويفةعامجلاو،

..رتويبمكلااهولخدأدقللب،ماتخألابتألتمأو،اهباوفرتعاو،اهوقدص
ءاضعأضعبف،ً◌اليلقنوددرتيمهنكل..اضيأريتسجاملامهلتزهجامك
نوكألحشرتأنأيننكميهنأينعياذه..راظتنالايلعو،مهلقنمتةنجللا

نم..هه.هه..ليباققسافلايناملعلااذهنعً◌الدبةسردمللً◌اريدم
بلطأسلب...بادآلايفريتسجامىلإةطسوتملالمكيملةيئادتباجيرخ
هسفنوه..كلذبً◌ارمأردصيسريزولاانبحاصو...ةسردملاريدمبصنم



اهنعثدحتيو..مالعإللفورعمكلذولب..ةروزماهلكهتاداهش..يلثم
ريسألامدآجاحايكنامزاذه..ً◌اريزوراصكلذمغربو..ً◌اعيمجسانلا
حيرلاوبهذإ...رمعلايفةدحاوةرمليتأتيهف،ةصرفلاعيّ◌ضتال..

قحبئطخمانألهنكل...خركلايفانتعومجمبلاصتإلالواحأس..كفلخ
انبازحأيفنولوؤسمو،خويش،نولضافسانأهنعلأسياذامل؟دهفلاليباق
امهفسيولب،انبنمؤياليناملعهنكل،انبهذمنمهنإحيحص..
..لب؟هنعنولأسيفيكف..نيفورعملاءادعألانمرطخأهنإ..هبدقتعن
تمادام،هنعةديجةيدفبلطأنأيننكميهنأبينعياذهنأدقتعأ
ركفيال..يبغليباهجاحلااذه..هه..هه..تاقالعلاهذهلكهيدل
(..انه،ةبحقلاكلتطيرشواريماكلايسندقل..هيخأةجوزجرفبالإ
ةركفهنهذيفتقربذإ،هسفنعمهراوحيفلاسرتسإلانعةأجففقوت
..عيمجلانيبىكذألايسفندقتعأتنكو..يبغانأمك..لوهللاي)..
تائمىلععبرتتيتلاةرهاعلاهذهزازتبالطيرشلامدختسأنأينتاففيك
فرعأالينكل..)ً◌ائيشركذتذإهتسامحتتهب(..تارالودلانمفولآلا
هبلصتتوأ،اهبلصتيناكيذلاوهالملامدآجاحلانإ..اهفتاهمقر
نوزخملااهنوفيلتىلعلصحأل..الملامدآجاحلانمبرقتأنأً◌اذإيلع..
غلابمىلعكلذلالخنملصحأس..معن..ءاوحنبمدآ:مساتحت
نعباغدقل..مث..ذاتسألااذهعملقنتلابةرطاخملانمريثكبرثكأ
هحارسقالطإمتولهنأل..ً◌اريدمريصأنلفً◌ايحيقبولهنأينهذ
نمةدئافالينعي..اضيأيتوصلهبتناوهامبرلب،هتفيظوىلإداعل

نأل،ريطخهرمأ..ال..ال..لاملانمغلبملباقمهحارسقالطإليتطخ
نيأنوفرعيفوسمهنأبينعياذهو،انتعامجنممههنعلأسينم
جوزيخأليباهجاحلافرعدقوهواميسال،هفطتخانمو،ناك
لكشبهملكيذخأامنيح،كشلالبقياللكشب،دهازلاءاوحةقسافلا

ىرخألايتطخللقتنأمث،هيلعءاضقلابجي..ال..ال..اهنعحيرص
بجي..مهملا..ويديفلاطيرشلباقمةريزنخلاكلتنملاملاىلعلوصحلاب
،اهمقرىلعلوصحلالجأنم،ءيشلكلبق،الملامدآجاحلايراجأنأ

..لاقنلاهزاهجةقرسىلإيبرمألالصوولىتح
،دعاصتتهبلقتاضبنبرعشيو،ةبوعصبسفنتيريسألامدآجاحلاناك
،صفقيفروصحمعبضلثم،يرئادلكشبةفرغلاكلتيفيشميناكو
.دهفلاليباقلتقهيلعيتلاةقيرطلابركفيوهو
ةفرغلاطسويفيسركلاىلإً◌ادودشمدهفلاليباقناكىرخألاةفرغلايف



رظتنيناك.هرظتنييذلاريصملانم،ً◌ابوعرملب،ً◌افئاخناك.ةمتعملا
هربخأيذلالجرلاكلذءيجمو،ةفرغلاليباهجاحلاةرداغمذنم.توملا
.هلتقةظحلً◌ابوعرمرظتنيوهو،ةليللاهنمنوهتنيسمهنأب

لكشبنالقنتيهحوروهلقعناكذإ،ددحمءيشىلعزكرينأعطتسيمل
،ً◌ادجً◌اعيرسهنهذنيعمامأترمهتايح.ءيشلكىلعفطاخوعيرس

هتايحنمتاطقلعمةلوفطلانمتاطقل.ءييسلكشبةجتنممو
..ةديعبلاهتنيدميفرادلاحطسىلعفيصلايسامأدهشم..ةيعماجلا

..ةيسنجلاتارابعلابءيلملانهبابسومهعراشيفناريجلاءاسنراجشدهشم
ازحً◌اطراش،ةنيدملاقوسطسويفخرصيوهورمحألاخيطبلاعئابدهشم
هعفريوهو،رمحألابللانمةعطقجرخيل،نيكسلابرمحألاخيطبلانمً◌
دهشم..ءارماسنممداقلارمحألاخيطبلاءارشلسانلاً◌ايدانمً◌ايلاع
اهيفةينيصنهنملكمامأو،قوسلاةحاسنطسوتينهوبيلحلاتاعئاب

دبعىلعبالقنالاوطابشنمنماثلامويدهشم..بئارلانبللاتاساط
..ديعسروبتاشاشرنولمحيمهويموقلاسرحلاتارايس..مساقميركلا

ىلإمدآاهنبالصوتل،عيضرلااهلفطةبرععفدتيهودهازلاءاوحدهشم
عموهو،فيصلايفةلجدئطاشدهشم..ىرخأةرمو...احابصةسردملا
يفهيلعفرعتيذلايبيبشلامدآدهشم..نوحبسيمهتلحمءانبأةيقب
لكو،ةدوجوملابتكلاناضرعتسياناكثيح،نودعسلاعراشبةبتكم
مستباف،يولعلايداهل)مالسإلايفبيذعتلا(باتكىلعهديدمامهنم
توص..اهآريتلاهوجولاو،هتدراطيتلاةرايسلادهشم..رخآللامهنملك
نمدهاشمىرخأةرمو..دهازلاءاوحهمتشدنعحفيوهوليباهجاحلا
نعةنيدملادجسميفةعامجلايلصملهبنييبصوهودهشم..ةلوفطلا

..نيلصملامؤييذلاخيشلاتاكرح
يذلايبصلاكلذيفركف..اهريغنملوطأً◌اتقودهاشملاهذهتقرغتسا
،تاغلابملابةئيلملاتاياورلالكيفككشو،ميدقلاهناميإرجههنإ..هناك
ناكيتلاةديقعلابناجنمريثكلاتاهافتنعفشكو،تلصويتلا
نيقيىلإلصيملهنكل،ىرخأدئاقعلهجوتهنأنممغرلابو..اهبنمؤي

..ةقيقحلانعثحبيوأ،نيقيوةعانقامنودناميإلابلبقيله..ديدج
ىرخأةرمو..ةقيقحلاىلإلصيملهنكلوناميإلاذبندقل..؟نيقيلانع
اهجورخدهشم..هبتكميفيهودهازلاءاوحهجوبابضلاءارونمرهظ
ةسردملاسراحدهشم..هبتكميفاهمتشيوهوريسألامدآجاحلادهشم..

مدآاهبموقيةرماؤمنمهدضكاحيامىلإههبنيوهواهديربيعاسو



يففطتخملالجرلاتاخرص..رجحلآءاوحةبجحملاةفظوملاوريسألا
همأباصأاملنيرونلاوذمدآءاكب...نيرونلاوذمدآ..ةرواجملاةفرغلا

هيسركىلعوهودهشم..هتومةقيرطتالامتحانعدهاشم..تاناهإنم
داحلانيكسلالصنررميوهرعشىلعضبقيمهدحأو..هيلعنالاسلاجلا

برج..محلللصنلاقارتخاةظحلهركيوهف..بعرلابسحأ..هقنعىلع
انايحأهعبصإحرجينأثدحيو،ةيداعلاترفشلابههجوقلحيناكامنيح
لصنرمينيحرعشيسنذإفيكف..ملؤمروعش..اهعزنينيحةرفشلاب
امهيلعةقفشلابرعش...هيبأوهمأبركف؟..هقنعىلعةريبكلانيكسلا

سحأ..ربخلاكلذناعمسيامهوامهروصت..هلتقمربخبناعمسيسامنيح
دشتيتلاءادوسلاشامقلاةعطقنممغرلابهينفجألمتةراحعومدب
عتمتسيملو،ً◌اباشلازاموهف..هسفنىلعةقفشلابرعش..هينيع
طقةعشبلاةقيرطلاهذهبتوميسهنأروصتينكيمل..يغبنيامكةايحلاب

هدالبوحنمأدهازلاءاوحوحنءاوس،ةفيظنمالحأبً◌ائيلمناكدقل..ً◌
فالآلاحهلاح،نايسنلايفطقسيس..كلذلمتهيسدحأال..توميس..
..اهراوألعتشايتلاةيفئاطلابرحلاهذهيفمهفتحاوقلنيذلانييقارعلا

..ةيسنمةرفحيفهنومدريوهنولتقيس..ءيشلكقرحتسو
ةرايسلاتوصعمسامنيحهتايعادتنعفقوت..شعتريهدسجسحأ
ءاضقلارمأاولجأله؟اذهينعياذام.ناكملانعدعتبتيهورداهلا

،مهتاعامجنمهنعنوثحبينيذلاءالؤهتاطوغضلنوبيجتسيسله؟هيلع
تقولاوهامو؟اذهينعياذام؟ءيربهنأاودكأتله؟مهفرعيالنيذلا
..اولحرمهنكل..هتجاحءاضقلطغضبسحيهنإ...؟راهنمأليل..نآلا
.بعرلاهلش.ةفرغلاىلإمهدحألوخدلهبتناو،ةكرحعمس..ةأجف
...هحورضبقيلهيلعلخادلااذهبىوسءيشيأيفريكفتلانعفقوت

ضرعتينأنودً◌الاحتوميوةيبلقلاةتكسلابباصُ◌يولاهتظحلىنمت
ىلعو،يحلاهمحلىلعلصنلارورمب،ناوثلولو،قحاسلاروعشلاكلذل
..هتبقر
..ةريبكنيكسو،سدسمبمزحتدقوةفرغلاىلإريسألامدآجاحلالخد

يفقلعمحابصمنمبحاشرونةفرغلاءاضأفءابرهكلارزىلعطغض
هنأكويحويناكههجونكل،ةجيهتمةيسفنةلاحيفناك.اهطسو
..نينيعلابوصعملاو،يسركلاىلإدودشملادهفلاليباقىلإرظن..ضيرم
ىلإهذخأينأبهتطخطقسأدقل..ةنيابتمةيناطيشراكفأهباتنتتناك
هيلعرانلاقالطإبهمحريله؟..فيكنكل،هلتقررقذإ..رخآناكم



دعبتوميلنيكسلابهحبذيلهمث؟لاؤسلاوهكلذ،نيكسلابهحبذيوأ
..كلذلهيدلتقو...ال..ال؟ً◌ائيشفائيشهعطقيمأ،ةرشابمقئاقد
هنأمث..يليللالاوجتلارظحتقويفدادغبلوخدلبقبهذينأهيلع
اذل،ةرواجملاةينيسحلاةقطنميفهلبيرقدنعامنإوهتيبلابهاذسيل
.صاصرلابً◌ايمرهمدعينأهيلعنذإ..مدلابهسبالمثولتتالنأبجي
،يسركلانعهقاثوكفيذخأو،هفلخرادتسا،دهفلاليباقنممدقت
هتحاتجادقوءارولاىلإعجارت.قاثولادشداعألب،فقوت،ةأجف،هنكل
،هسدسمبحس..رخآلالالذإيفةوشنلاودقحلابةئيلمةيماقتناةركف
ةباصعلابحس.دهفلاليباقنمسدسملاهديبومدقت..يمرللهزهجو
لكدعبرونلاعمملقأتينالواحيدهفلاليباقناك..هينيعنمءادوسلا

،حوضوبءايشألانيبتييكتقولاهفعسيملفاذل،مالظلانمتقولااذه
،دقحلابءيلملاو،يبصعلا،يعيبطلاريسألامدآجاحلاتوصءاجامنيح
:ً◌الئاس
؟..ينفرعتله-

،بجيملف،حوضوبعمسينأهلحمستملةيسفنلادهفلاليباقةلاح
:ةيناثهبريسألامدآجاحلاخرصف
؟..ليباقذاتسأايينفرعتله-
:ماتمالستسإب،دهفلاليباقمتمت،ناوثدعب
!..ريسألامدآذاتسأ-
:ةيبصعبريسألامدآجاحلاباجأ
مكلاهانكرتةيذاتسألا..ريسألامدآذاتسألاسيلو..ريسألامدآجاحلا..معن-
..ةرفكلانويناملعلااهيأ

هنكل،هلداجينأتوملاوةايحلانيباموهودريمل.دهفلاليباقتمص
،ءاجرلاىلإبرقأةجهلبهللاقف،هيفةبيطلابناوجريثينأدارأ
:عمسُ◌يداكلاب،ً◌ادجبعتمتوصبو
ةديسلابيلةقالعالهنأبفرعتتنأ؟اذهلكيبنولعفتاذاملنكلو-

..دهازلاءاوح
:حابنللبرقأتوصبريسألامدآجاحلاخرصف
ًالفطتدلواهنأبفرعتالأ؟بتكملايفًاعممكارأملأ؟ركنتتلزام-
؟قباسلااهقيشعنمًالغن
نألةسردملانماهنباذخأتلتءاجدقو..اذهلكبةقالعيلتسيلانأ-
.بيبطلادنعًادعوماهيدل



،كلذكرمألاناكامبرهنأهسفنعمركف،ناوثلريسألامدآجاحلاتمص
:لاقف،هسفنةعجارملةصرفهحنمينأنمربكأناكهدقحنأالإ
؟كلذكسيلأ،اهعمةقالعميقتنأيونتتنككنكل-
حيحصريغاذه-
نويعباهيلإرظنتتنأوةرمنمرثكأكتبقاريسفنانأ؟..ينبذكتأ-
..ةسجنتناككتارظن،ةوهشلابةئيلم
بحرأنأيبجاو...ةقيرطلاسفنبعيمجلالبقتسأانأ..حيحصريغاذه-
..عيمجلاب
انتلكشم..مكيلعءاضقلابجي..نوقسافنويناملعلامتنأ..راذعأىفك-
ناطرسلامتنأ..ءالبلامتنأ..متنأمكعمانتلكشم..ةعامجلاءانبأعمتسيل
نيذلامتنأ.ً.اعيمجمكيلعءاضقلابرماوأانيدل..مالسإلارمديسيذلا
)..ضرألايفانتايآمهيرنسو(..نحننممكيرنس،انمنورخست
يذلاهتوصىلعأبخرصيوهوةيريتسهةلاحيفريسألامدآجاحلاناك
يدئاقعلاهسامحىمحيفو،بلكحابنهنأكوهتوصجرخيف،ةحببمستي
نيفتكلاوردصلاىلعترثانتةدعتاقلط..دهفلاليباقىلعرانلاقلطأ
..نطبلاو
ً◌ائيشوةهيركحئاورىوسكانهنكيمل.تمصلانمةليقثتاظحلترم
ليباقنأدجوفهمامأريسألامدآجاحلارظن..دورابلاةحئارنمً◌افيفخ
تحتعستتتأدبمدلاةعقبو،فلخلاىلإهيسركعمبلقنإدقدهفلا
هريدملتقدقف،بعرلابسحأ..ً◌اروفدهفلاليباقتامدقف..يسركلا

؟اهنفديسنيأنكل،ةثجلانمصلختلاهيلع؟نآلالعفياذام..لمعلايف
ديزينأدارأدقف،ببسلاوههنأ؟بيرقلاناتسبلاىلإهذخأيملاذامل
امأ..هلتقينألبقةريخألاتاظحللايفهسفنهلفشكيو،هباذعنم
تنك..مدآجاحايكيلعفت؟ناتسبلايفكلذلعفينأهناكمإبناك
،كريدمةثجهجاوتتنأاهو،طويخلالكببعلتو،ً◌ايكذكسفندقتعت
ةثجلانمصلختلاكيلع؟لعفتساذام..رابكنولوؤسمهنعثحبييذلا
نأ،ةركفهنهذيفتقرب،ةأجف..لاعتوصبهسفنثداحيناك..
عضو.ً◌اليوطركفيمل..بيرقلاناتسبلاىلإاهمدقنمةثجلالحسي
..يسركلاىلإةدودشملاةثجلاقاثوكف..ديدجنمهمازحيفهسدسم
ً◌اثحابةفرغلانمجرخ..ضرألاىلعةثجلاتدهنافً◌ابناجيسركلاعفدو
رظن،اهيفنوعمتجييتلاىلوألاةفرغلاىلإبهذ..هباهطبريللبحنع
،اهنمجرخ...دهفلاليباقليابوموويديفلاةريماكاهيلعيتلاةلواطلاىلإ



نيكاكسلاو،يئابرهكلاباقثملاىوسائيشدجيمل..ةثلاثلاةفرغلاىلإبهذو
ةيديدحريشانمو،ةفلتخمماجحأبيغاربلاتاكفمو..فويسلاكةليوطلا

..ماجحألاةفلتخم
هنأحيحص،ناتسبلاىلإناكملانأبهسفنعمركف.ةيناثلاةفرغلالخد
جاتحت،يعماجلاذاتسألااهيفاونفديتلاةرفحلانأالإ،بئارخللرواجم
،ضرألاىلعاهرثأكرتتسةثجلانأمث..ً◌اضرألحستةثجعمتقول
؟..نآلالعفياذام..ناكملاىلإدوقيسرثألاعبتتنأينعياذهو
هنهذيفتقثبنا..ةثجلاكرتهنأالإ،اهبحسبمهو..ةثجلايمدقعفر
ةينيسحلاةقطنميفنكسييذلاهبيرقبلاصتإلاهيلع..ةديدجةركف
يفهديدم..لقنلايفهدعاسينأهنكميو،ةرايسهيدلنأذإ،ةرواجملا

الجعتسمو،ايبصعأدب..ً◌امقربلطولاّ◌قنلاهفتاهزاهججرخأو،هبيج
نودنكل..ةديدعتارملواح..بيجيالرخآلافرطلانأالإ،ً◌
نكل..رخأتيستقولانأحيحص..هسفنبهيلإبهذينأررق..ىودج
ىلإً◌اعيرسباهذلانآلاهيلع..معن..نآلاةثجلانمصلختلاهيلع
.هبيرق
.ً◌اقلقناكملارداغو،ةريغصلاةدلوملاأفطأمث،حابصملاذخأ
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ةلتاقلاةذللاةقيدح
ىلإريشتنآلاةعاسلاف،اهتداعريغىلعةركبمنيرونلاوذءاوحتظقيتسإ
نيبام،ً◌ايموي،ظقيتستنأتجوزتنأذنمتدوعتدقف،ةعباسلا
،اهنبافطتخاواهجوزلتُ◌قامنيحىتحو،ً◌احابصةرشاعلاوةعساتلا
راهنلافصتنمظقيتستتناكاهنكلريكفتلايفهلكليللارهستتناكاهنأف
.ةركبمتظقيتسااهنأالإاهرهسنممغرلابف.ةفلتخمةرملاهذه.

.يداعريغطاشنبو
ةيفلخلالزنملاةقيدحىلعةلطملاةفرشلايفتسلج.ةوهقلااهسفنلتدعأ
اهراكفأبابعرخمتفصاعلااهليلتضق.ً◌اليلقالإتماندقنكتمل.
ويديفلاطيرشعقينأوه،ً◌ادحاوائيشالإفاختالتناك.ةمطالتملا
اذل،ههجويفرظنتنأىلعراحتنإلالضفتاهدنع،اهنبايدينيب
نأنكميةطخ،طيرشلاىلعلوصحلالجأنمةرماغمةطختعضو
.يئاهنلكشباهذقنتنأوأ،ىرخأةرماهعيضت
ً◌ابايثتدتراو،تنيزتمث،ً◌ائفادً◌امّ◌امحتذخأكلذنمةعاسدعب
ةينيصعم،تداعمث،ةيناثةوهقلااهسفنلتدعأ.جورخللةئيهتمةقينأ
ةقيدحلاراجشأىلإرظنتتذخأ.ةفرشلايفىرخأةرمسلجتلةوهقلا
ةقيدحلاتناك.بيذشتىلإجاتحييذلا،لمهملاشيشحلاىلإو،ةربغملا

بناوجلانمناريجلاتويبنيبواهنيبلصفيابيرقتلاعروسبةطاحم
يأاهنمفشترتنألبقاهنكل،ناجنفلايفاهتوهقاهسفنلتبص.ةثالثلا

موطرخبةطبترملاءاملاةيفنحثيحةقيدحلاةيوازوحنةيشامتضهنءيش
دعبو،ءاملاروبنصتحتف.هايمللعزومطبترمىرخألاةهجلانموليوط
.بشعلاىلعةيرئادتاهاجتإبً◌ارشتنمرثانتيءاملاأدبتاظحل

قلقبةجوزممةعتمب،اهتوهقفشترتتذخأويسركلاىلعةيناثتسلج
عيضتساهنيح؟اهلديرتامكةطخلامتتملولاذام.ةكبترمةدارإوضماغ
ةبيرغةركفاهنهذيفتقثبنا.ةأرمادعسأنوكتستحجنولنكل.ً◌ايلك
هدعاسيسامبرف؟مدآاهنباجوزتالاذامل،ً◌اقباساهلابىلعرطختمل
،هتايحيفىرخأةأرمالخدياضيأو،ةيسفنلاهتنحمنمجورخلابجاوزلا
،اهيفةديحولاةأرملاوهتايحزكرميهنوكتنأيفةديعستناكدقف
،كابتراباهسفنعمتمستبا.اليلقكلذىسنينأىنمتتنآلااهنكل
.همأنملمجأةأرمادجينلهنأب،ةركفلاهذهىلعةقلعم
ذيفنتبقالطنإلاةطقنيفركفتيهوةليوطةرتفلةفرشلايفةسلاجتلظ



ريشتاهنأتأرفةيوديلااهتعاسىلإترظن.ذيفنتلاتررقً◌اريخأ.اهتركف
ىلإةلخاد،ةينيصلاةلماحتضهن.قئاقدسمخوةنماثلاةعاسلاىلإ
.ةلاصلا

تجرخأوةيدلجلااهتبيقحتحتف.ةلاصلايفةمخفلاةكيرألاىلعتسلج
.رظتنتتاظحللتيقبو،امقرتبلط.لاقنلااهزاهج
***
يذلاهفتاهنينرعمسامنيح،لماكلابً◌ايحاصالملامدآجاحلانكيمل
يقبثيح،هينيعحتفدقوتللناك.لابقتسإلاةفرغيفسباقلابهطبر
نأهيلعيتلاةقيرطلابً◌اركفماهاضقً◌ادجرخأتمتقوىلإً◌ارهاس
ءاوحعمةظقيلامالحأشيعيىرخأةراتو،ةراتطيرشلاىلعاهيفلصحي
ً◌ايدؤمماقف،بيرقلادجسملانمنذؤملاتوصءاجنأىلإ،نيرونلاوذ

.شارفللىوآمثرجفلاةالص
لامتحإاذهووأ،امرمألهبلصتيليباهجاحلانوكينألامتحإبركف

وذءاوحنوكتنأهلاببرطخيمل.ريسألامدآجاحلانوكينأ،فيعض
اهعضويتلاتالامتحإلالكف،تقولااذهلثميفهبلصتتنيرونلا

حابصيفهباهلاصتإعقوتينأىلإهبلصتنلةظقيلامالحأوططخلاو
.تقولااذهلثميفو،ةرشابميلاتلامويلا
اميفلصتينأررقذإ،لجعتسيمل.فتاهلانينرفقوت.لساكتبضهن
ىلعفتاهلاعضودقوامئانناكهنأوأ،مامحلايفناكهنأرذتعيودعب
.روطفلاهسفنلدعيلىضمو.ساعنلاهنعبهذيلىطمت.تماصلاعضولا
***
بجيملرخآلافرطلانأل،ىرخأةرملصتتنأنيرونلاوذءاوحتدارأ

لوانتيهتلئاعطسوً◌اسلاجنوكيامبرف،تددرتاهنكل،اهلاصتإىلع
كشياليكلاصتإلابحلتالأاهيلعمث،نآلادحلمئانوهوأ،هروطف
نممغرلاب،اهبصتغمءاروةبصتغملاضكرتنألوقعملاريغنمف،اهاياونب
؟...كلذلعفىلعً◌ارطضمناكهنأ
نمً◌ائيشاهسفنلتدعأ.ةغرافلاةوهقلاةلدةلماحخبطملاىلإتضهن
اهسفنلتبص.ةريغصلاةلدلااهديبواهناكمىلإتعجر.ىرخأةرمةوهقلا

فتاهلاتذخأ.هسفناهناكميفتسلج.اهناجنفيفةوهقلانمائيش
:فسأوبيحرتةرينبتلاق،تاظحلدعبو،تلصتاو
؟مونلانمكتظقيأدقنوكأالنأوجرأ..ليباقذاتسأريخلاحابص-
:ً◌ابحرمواطيشنيسابعلاليباقتوصءاجف



..تقويأيفةعسلاوبحرلاىلعتنأ..ءاوحمادم.ً.ادبأال-
فيك..مدآينباعضونعلأسانأتدرأ..ليباقذاتسأًاليزجًاركش-

؟نآلاوه
هوذآدقءارقحلاءالؤهودبي..مادمبعصهعضونكل..مئانوهًايلاح-
ءايشأضفاورلاءالؤهدنعكانهىآرهنأدقتعأ.ً.ايسفنمطحمهنإ.ً.اريثك
..ةبعرم
:ةبذعممأةفهلبتلاقف
؟..ةيودأىلإ..جالعىلإ..بيبطىلإجاتحيله-
..سمأةليلهيلعرمبيبطلايقيدصنأكتربخأدقل..مادمدقتعأال-
دحأال..ةمدصلاريثأتتحتلازامهنأدقتعأنكل..ةيودألاضعبهاطعأو
؟..دودحلاءارونمةمداقلاريزانخلاءالؤههبهولعفيذلاامفرعي
..ملاظلكنمهللامقتنيل-
ايندلايفباقعلااولانينأدبالنكل..ةرخآلايفمهنمهللامقتنيل-
..لاؤسيدنع..مادمةبسانملاب.انتمهمامنإو..هللاةمهمتسيلهذهو..اضيأ
..كجرحيالنأوجرأ
:ددرتلاضعببتباجأف،سجوتلاضعببنيرونلاوذءاوحتسحأ
..لأسإليباقذاتسألضفت-
حارساوقلطييكرالودفلاةئامةيدفمهلتملسدقفرعأامك-
؟حيحص..مدآ
..حيحص-
رشبمهله؟..مهفيك؟..مهتيأرلهدصقأ؟..مهتلباقله..يلاؤس-
؟..انلثم
.ً.امامت..كلثمويلثم..انلثمرشبمه-

:ً◌اتغابمهلاؤسءاجمثتاظحلسابعلاليباقتمص
؟..مهتلباقنيأو-
ةركامةقيرطبتلاقف،هعمثيدحلايفاريثكىدامتتالأاهيلعنأتسحأ
:ةمساحو،
يأركذتأنأديرأالوً،اساسأةصقلاهذهنمةبعتمانأ..ليباقذاتسأ-
ةرميفامبر..ينقدصو..توملانمينباذقنأنأديرأتنكدقل..اهليصافتنم
..جرخأنأّيلع..ينرذعأ..نآلاو..عوضوملااذهيفثدحتأنأنكميةمداق
يصوأله..مويلانوتأتسىتم..مدآينباعضوىلعنئمطأنأتدرأدقل
؟..ماعطلاىلعدمصمعطمنم



تيبلاىلإعوجرلامدآخألاررقيامنيح..مادمكسفنيبعتتال-
كعضومهفتأيننإ..ماعطلاىلعيصوننأاننكمياهدعب..كدنعنوكنسف

.ً.اديج
ةمالسلاعم..كمهفتلليباقذاتسأاليزجًاركش-
هللانامأيف-
عماهثيدحلالخنمىرخأةهبجتحتفاهنأتسحأ.فتاهلاتقلغأ
،ميسولا،يرامعملاسدنهملااذهنعاهسفنلأستتذخأو،يسابعلاليباق
عمةددعتملاهتاقالعل،روصنملاناوجنودانايحأهيمسياهنباناكيذلا
فورعمصخشنملوحتو،ً◌اظفاحم،ً◌انيدتمةأجفراصدق،ءاسنلا

،يفئاط،دوقحصخشىلإ،راتهتسإلادحلينيدلاويقالخألاهررحتهنع
هحدتميتكرامربوسلابحاصتعمسلب،بيرمركوىلإهبتكملّ◌وح
لوخدنمةقطنملاىلعظفاحتنألواحتةعومجملً◌اسيئرراصهنأب
نممةقطنملاينكاسددهيذخأدقف،مهنماهرهطتو،ضفاورلا،ءابرغلا
راصامك،توملامهريصمنوكيسالأو،ةقطنملانعليحرلاب،مهلنومتني

ضفرً◌اسردماولاتغإمهنأتعمسدقو.ً◌اينمأةقطنملانعلوؤسملاوه
بابمامأً◌احابصهولاتغإذإ،غارديحةقطنميف،هرادنعلحرينأ
فرعيلكلا.اهتسردمىلإةريغصلاهتنبإلصوينأديريناكامنيحهراد
نأىلإتهبتنالب،ةينالعهيلإريشيدحأالنكل،هتعومجمووههنأ

كلذيفهوديأ،اهنيحتكرامربوسلايفاودجاوتنيذلا،ناريجلانمً◌اددع
وهراصو.رصنلاوريخلابهتعامجلوهلنوعديولطبكهنوحدتمياوذخأو،
ناكً◌اقباسهنأنممغرلاب،ةقطنملانعلوؤسملاهنأكوهسفنىلإرظني
يدايأدحأناكيذلا،لحنملايبعشلاشيجلايف،ً◌اضيأً◌ايبزحً◌الوؤسم
يرجييذلااملب؟اذكهلوحتييكهلىرجيذلاامف.ةروبقملاةطلسلا

؟دالبلاهذهيف
،ةينيدلاديلاقتلامارتحإىلعتبرتاهنكل،ةنيدتمنيرونلاوذءاوحنكتمل
نييحيسملانمناريجلاضعبمهيدلناكدقف،ةيحيسملامأةيمالسإلاءاوس
بهاذملافالتخإب،اهجوزالويهال،ً◌اتاتبركفتملاهنكل،اضيأ
ضفرهنإلب،اضيأكلذىلعمدآاهنباىبرتدقو،تايموقلاونايدألاو
نآلااهريحاماذهو،يبهذملاهبصعتل،يسابعلاليباقهقيدصعملصاوتلا

.هحارسقالطإدعبهيلإهجوتامنإواهيلإتأيملاهنبانأوه
لكبهتصلخدقف،ةديدجلاهتطرونماهنباصلختنأباهسفنعمتررق
توملابورديفريسيهعدتنأديرتالو،عشبلاتوملانملئاسولا



يفً◌اطوشعطقدقناكةدحاوةليليفاهنبانأملعتنكتملو،هتدارإب
اذإررق،اهنعمهثيدحهعامسةظحلنمهنإلب،ىرخألاتوملابورد
نأنآلاهديرتاملك.يسابعلاليباقبقحتليسهنأب،مهنمررحتام
يفهدوجوف،طيرشلاعجرتستنأكلذلبقاهيلعنكل،اهيلإاهنباعجري
فرعتيهيتلاةيفتاهلااهتالاصتإو،اهتاكرحتبكشلاهدنعدلويستيبلا

بئارخلاكلتيفهلىرجاملكنعةلفاغتناك.رركتتساهنأً◌اديج
.دادغبفارطأىلع
لكراهنيفوسفالأو،اهتاوطخيفعرستنأاهيلعنأباهسفنعمتركف

امنيحةيناطيشةماستباتمستبا.نريذخأامنيحاهديبفتاهلاناك.ءيش
.ةشاشلاىلعمقرلاتأر
***
ةفرغيفيتلاةبنكلاىلعسلج،هروطفنمالملامدآجاحلاىهتنانيح
،ليباهجاحلاهنأهنظيذلالصتملاىريلفتاهلاىلإهديدمو،لابقتسإلا

يذلاناطيشلاً◌انعال،ً◌اشهدنمهناكمنمزفقىتحاهمساحملنأامو
دعب.لاصتإلارزىلعطغضو.ليباهجاحلاوهلصتملانأبهلسوسو
:ةحرمةربنبو،مالكلابقفدت،تاظحل
ينألًادجفسآانأ..توصلمجأىلعراونألاوريخلاحابص...الهسوالهأ-
..فتاهللهبتناملو..ممحتأتنك
:ً◌احرم،مالكلابوهقفدتامنيب،دعبائيشتلاقدقيهنكتمل
..ةحرابلامنأمل-
:يفخلالدةربنب،الئاساهتوصءاجف
؟..هللاءاشنإًاريخ؟اذامل-
؟كيفركفأُتنك؟اذاملنيلأست-
؟..دصقتاذام؟فيك-
:لاقف،هرعاشمحامجحبكو،ُ◌اليلقكبترا
ةءاسإلانعكضوعأنأيلفيك..كدعاسأنأيننكميفيكركفأتنك-
..كقحباهتفرتقايتلا

:ةنداهمةربنبتلاقف،ةبرجتلاضوختنأتركفو،تاظحللتتمص
..ويديفلاطيرشبينيتأتامنيحكلذلكبموقتنأكنكمي-
.ً.ابيرقكدنعنوكيسكلمسقأ..كدنعنوكيس-
؟ىتم-
ً◌ابنجتم،ةعرسبركفيذخأكلذل،ةجرحلاةيوازلايفهتعضواهنأسحأ



امبرف،ءودهباهبهتقالعروطينأعيطتسييك،ً◌اددحمً◌اتقويطعينأ
هنأبناجىلإ،هبةقالعةيأعطقتوهلمهتسطيرشلاىلعلصحتامنيح
:ً◌الئاق،ةباجإلايفغواريذخأكلذل..دعبطيرشلاىلعلصحيمل
صخشدنعوهلب..نيرخآلادنعامنإو،ّيدلسيلطيرشلانأنيفرعت-
لذبأنأّيلعكلذل،ةلوهسبهعممهافتلانكميالصخشلااذهو،ددحم
..يتطخكلحرشأنألباقتنامنيحيننكمي.ً.ادهج
؟لباقتن-
..فتاهلاربعليصافتلابثدحتأنأعيطتسأالينأل..لباقتن..معن-
؟..نيأ..نكل..ايلاحبعصرمألااذه-
ةجهلبلاقف،هيدينيبتراصاهنأهسفنعمركفو،هرمغتةوشنلابسحأ

،اهسفنيفةقثلاوةنينأمطلاثعبيلنوكينأنكمييذلاناكملابمتهملاريغ
:لاقف
...تنأهنيراتختيذلاناكملايددحتنأكنكمي.ً.اقباسكلتلقامك-
..ءودهبهيفثيدحلااننكميناكم
مظعم..قباسلاكدادغبدعتمل..ءودهبسولجلااننكمينيأفرعأال-
..تقلغأدقنكامألا
:لاقف،هتبرضبرضيلناحدقتقولانأسحأ
..يدنعوأ..كدنعامأ..انيلكلنمآناكميفيقتلننأكيأرام-
؟..دصقتاذام-
اذهكبجعيملاذإو..تيبلايفانهيدنعوأتيبلايفكدنعدصقأ-
..ىرخانكامأبركفننأاننكميف..حارتقإلا
الأوً◌اقحءيربهنأب،اهسفنعمناوثيفتركفو،هتأرجبيهتذخأ
نأأشتملاهنكل..مهنمناكاذإرطخللهسفنضرعينأنكميفيك
:تلاقف،اهتطخقيبطتيفركفتيهامنإو،ديريامىلإقاسنت
..رخآتقوىلإنكامألاهذهكرتأ...ةلحرملاهذهىلإدعبلصنمل-
ثدحتننأاننكميو..ةعساشو..ةريبكيه؟..ءارزولاةقيدحبكيأرام-
..ءودهب
:تباجأمث،ةظحلتركف
ىصقأو،ةعاسفصننمرثكأسيل..اليوطءاقبلاعيطتسأالنكل..ديج-

مغرلاب..تيبلاىلإمويلادوعيسامبر..ينباةدوعرظتنأينأل..ةعاسدح
؟..كانههلهومتلعفيذلاام..ءيسهعضونأبلوقيهقيدصنأنم
الو..ينمهنوبلطيامبسحالإً،اريثكدجاوتأنكأملانأ...نيفرعتِتنأ-



..هوبذعمهنأديكأ..هباولعفاذامفرعأ
..وههنمعمسأنأيلع..فرعأال-
؟يتأيسىتم-
ّيلعكلذل.ً.ايصخشهعمثدحتأملنآلادحلانأف..فرعأال..مويلاامبر-
..رخأتأالأ
نونفلادهعملةلباقملاةسيئرلاةباوبلادنعةرشاعلاةعاسلايفنوكأس-
..ةليمجلا
..فصنلاوةعساتلايفنكيل..ال..ال-
..ةقيقدنيعبرأوسمخدعبيقتلتنسًاذإ.ً.اعبرالإةعساتلانآلا-
ءاقللاىلإ..بيط-
.امهنيبلاصتإلاعطقو
هجوتاذل،اهيلعبذكامنإ،ً◌احابصممحتدقالملامدآجاحلانكيمل
.رظتنملاءاقللااذهلً◌ادادعتسإ،ممحتيو،هتنيزبترييك،مامحللةرشابم
ملاهنأنممغرلابف،فوخلابتسحأ،امهنيبيفتاهلالاصتإلاعطقنإنيح
هلوحاهطويخفلو،هجاردتسإيفةطخلاهذهبةركفمهلكليللامنت
نالجأنمليحتسملالمعينأىلإهعفدتلامنإو،همهتلتلال،توبكنعلاك
فيك..سجوتلاوفوخلابرعشتنآلااهنأالإ..ويديفلاطيرشباهيتأي

..ً◌ايمويتائملااهداترييتلاءاروزلاةقيدحكفوشكمناكميفهبيقتلتس
فيكنكلو؟اهتطخيغلتوهلكرمألاكرتتوأبهذتنأاهيلعله؟
اذام؟وهتسيلوةديصملايفيهتعقواهنأولاذامو؟طيرشلاعجرتستس
امدحأاهآرولاذام؟ً◌ابذكهلوقياملكناكولاذام؟هتبحأاهنأول
اهيفاوسلجينأنكميةريثكاياوزءاروزلايف..ال..ال؟هعممهتقطنمنم
نأتررقاريخأو.اهيلعهسفنتقولايفبيجتواهسفنلأستتناك..
اهتقطنمنمةبيرقءاروزلاةقيدحنأتركف.ثدحيامثدحيلو،بهذت
ذخأتنأاهللضفألانملب،ةصاخلااهترايسباهيلإباهذللجاتحتالف،

.يسكاتةرايس
ءارفصةرتسودوسأً◌الاطنبىدتراو،لجعىلعالملامدآجاحلاممحت
دقناكً◌ارطعهسفنىلعشر.نيعوكلادنعءادوسةعبرمعطقبةططخم
يكهيعبصإنمنيمتاخلاعزن..نارهطراطمنمةريخألاهترفسيفهارتشا

رظن.هتئيههتبجعأفةآرملايفهسفنىلإرظن.ينيدلاهكسمتلهبتنتال
،ةعاسفصنىوسهمامأقبيمل،ةعساتلاىلإريشتتناكةعاسلاىلإ

الملامدآجاحلاناك..ةمحدزمريغعراوشلاتناكولتقولالبقلصيس



يفهلءاقللمجأىلإنآلابهاذوهف،ةايحلامعطوشاعتنإلابسحي
.هتايح
***
يتلاكشلاودقحلاةماودنمصلختينأعيطتسينيرونلاوذمدآنكيمل
يفهباوثدحتاموأ،همأنعهلليقامعمسنأذماهيفهسفندجو
ديسجتنمصلختلانعً◌ارداقنكيمل.اهلمهريوصتنعمهنيبام

نكيمل.فلخلانماهعجاضينمكانهوةلواطلاىلعةيحنميهواهتروص
لب،اهقيشعوههيلعهتفرعيذلاسبالملانزخمبحاصىتفلانأقدصي
سحيناك.اهنعاهنوجاتحييتلاتامولعملالكمهاطعأيذلاوهو
.قيمعلايلخادلاراسكنإلاب
،اهلهبحنمدعبصلختيملهنكل،ةديدشةيهاركبهمأوحنسحيناك
مهنإلب،رالودفلأةئامنيفطاخلاتطعأو،هلجأنمتيبلاتعابدقف

اذهو،غلبملامالتسإاوضفرمهنأالإ،تضفرريوصتلااهنماوبلطامنيح
اهنأينعي،ةيراعاهوروصينأىلعتقفاوكلذل،هلتقاهلةبسنلابينعي
ام..هتوهشءافطإل،اهبصتغاريقحلاكلذنكل..وههلجأنمتقفاو
الهنإ؟اهباصتغإبتعتمتسااذامل..ةبنذماهنإ..ال..ال؟ً◌اذإاهبنذ
ةعتمتسمتناكاهنأفيكىوراهباصتغإبماقيذلانكل،كلذقدصي
..هتظاغألاذهنولوقياونوكيمل..تارمةدعةورذلااهتءاجولب،كلذب

اليهامنيب،بذعتيهنإ.كلذنعمهنيباميفنوثدحتياوناكمه
نأعيطتسيدحأالو،هسفنلواهلمقتنينأهيلع..هيناعييذلاامفرعت
ءيشلكلوقينأعيطتسيالهنكل..يسابعلاليباقىوسكلذيفهدعاسي
.هتماوديفرودينيرونلاوذمدآناك.همأنعهعمسامالو،هل

عراشلافطعنمدنع،هحارسلجرلاكفنأدعب،ةرايسلانمجرخامنيح
ً◌اديعبهترايسكرحيذلاقئاسلاهجويبناجلكشبحمل،مهنمبيرقلا

؟همأهجاويسفيك..مهتيبىلإبهذينأعطتسيملهنكل.ً◌اريدتسمهنع
تبكينأعيطتسينلامبرهنأل،اهينيعيفرظنينأعيطتسيالهنإ
نكيملو،اههاجتهقامعأيفمويغلاكفثاكتتتأدبيتلاةيهاركلاودقحلا
مهباصتغإنعو،اهنعمهمالكعمسنأاملب..يسابعلاليباقىوسهمامأ

ةليلهعمقفتادقو..يسابعلاليباقةعومجمبقاحتلإلاررقىتحهمأل
،هنهذيفةعوبطمةرايسلابهلقأيذلاةروصنإلب،ماقتنالاىلعسمأ
ليباقربخأدقل..مهنمقئاسلاناكو،هوفطتخانيذلالاجرلاكلذكو
يفضفاورلانويعدحأوهسبالملانزخمبحاصىتفلانأب،يسابعلا



هللاقدقف،اهفرعييتلاليصافتلالكبو،ةقيقحلابهربخيملو،ةقطنملا
تاريمألاعراشيفينالفلاسبالملانزخمبحاصنأبنولوقيمهعمسهنأب
يسابعلاعمقفتادقف،تيبلاىلإعجرينأهيلعنكل..اذكواذكلاق
..اهيفةيدفلامهلتملسيتلاةقشلاناكمنعهثدحتلهمأجردتسينأب

هتعامجةطخبسحتيبلاىلإةدوعلاررقاذل..نآلاهنوجاتحياماذه
..يسابعلاليباقاهسأرييتلا
***
لاجرضعبتدجوءاروزلاةقيدحلخدمىلإنيرونلاوذءاوحتلصونيح
نيلخادلاهوجويفنورظنيواهباوبأةسارحبنوموقييذلاينطولاسرحلا
شتفتنأاهيلإتراشأتابجحملاءاسنلاىدحإ..ً◌ارافنأاوناكنيذلا

ةيوديلاةبيقحلاةبجحملاةأرملاتحتف.اهلاهتملسف،ةريغصلااهتبيقح
.اهبلقتتذخأواهنمليابوملازاهجتجرخأف،اهيفبقنتتذخأوةريغصلا
ةبجحملاةأرملاتناكدقف،ً◌اموتكمابضغزيمتتنيرونلاوذءاوحتناك
مث،ديلافكمجحبنوكتداكتيتلاةريغصلاةبيقحلايفقيقدتلادمعتت
اهيفةيفخمءايشأكانهنأكولفسألاىلإاهبعفدتوةبيقحلابلقتتذخأ

ةئيلمتارظناهيلإرظنتينطولاسرحلاءاضعأةيقبتناك.نايعللودبتال
ىلإاريشمهلليمزعماكحاضتمقلعيمهدحأناكو،حضاولاقبشلاب
امنإو،تقولااذهلثميفاهشاشعأيفرقتستاليتلاةليمجلارويطلا
.بحلانعةثحابقلحت
نيفددقحاهينيعيفونيرونلاوذءاوحىلإةبيقحلاةبجحملاةأرملاتعجرأ
:نطبمماهتإهيجوتاهيفةربناهلةلئاقتقلعو.حضاوراقتحإو
الورمعلااذهبةأرمابيعملانمسيلأ؟..نيبجحتتوهللاكيدهيىتم-
؟تقولااذهلثميفقئادحلايفهزنتتلب،بجحتت

امنإو،درتنأيهتشتودوتامكاهيلعدرتنأنيرونلاوذءاوحعطتستمل
:لاعتةربنهيف،لابمالتوصبتلاقو،اهظيغتمظك
..ءاشينميدهيهللانإ..نيملاعلابرنمةيادهلا-
:تلاقمث،يناودعدحتاهينيعءلُ◌مو،ةحاقوباهيلإةبجحملاةأرملاترظن
الونكتويبيفنرقو:لوقيذإ،رتستلابانرمأىلاعتوهناحبسهللانإ-
..ىلوألاةيلهاجلاجربتنجربت
يتلاةأرملاهذهججاحتنأيفددرتلانمءيشبنيرونلاوذءاوحتسحأ
درتنأو،ءاسنلابئاقحيفشتفتنأيفةينمألااهتمهمتايحالصزواجتت
فوخبرعشتاهقامعأيفتناكاهنكل،ةجحلابةجحلاو،ةناهإلابةناهإلا



لكىلعينيدلاويقبطلادقحلابنيئبعملا،ةديدجلاةطلسلاهذهءانبأنم
داوسلاسبلتنأاهلكةيرشبلاىلعنأكو،ةايحلاهذهيفليمجوهام
تناك،ائيشلقتمل.اهباصعأكسمتداكلابءاوحتناك.مهلثمبئتكتو
يتلاةبجحملاةأرملانايكيفةوشنلاثعبدقاهتمصناكو،لذلابسحت
.نيرونلاوذءاوحتارظنيفراسكنإلاتأر
اذهنعشتفتتناك.ىدهامنوديشمتتذخأوةقيدحلاىلإتلخد
.ةضقانتمرعاشمبتسحأ.يساقلافقوملااذهلهببسبتضرعتيذلالجرلا
ةيوديلااهتعاسىلإترظن.تيبلاىلإعجرتوناكملاكرتتنأبروعشاهدوار
راوزضعبامأ،هلرثأالنكلفصنلاوةعساتلاىلإريشتتناكيتلا
.اهقامعأىلإاوهجوتدقف،تايتفلاوبابشلانممهمظعمو،ةقيدحلا

ً◌ادعقمتأر.ةباوبلانعداعتبإلااهيلعنأترعشو،مهفلخيهتشم
يتلاةباوبلاىلعاهنيعوةرظتنمهيلعتسلجفةرجشلظتحتايبناج
.اهلدحاهبتنينأنوداهنمجراخلاولخادلابقارتنأعيطتست
ةقيدحلالخدلجراهلحالامنيح،ددحملاتقولاىلعقئاقدسمخترم
.ةماقلابصتنملجر.هلمأتتتذخأ.هتعاسىلإرظنيمث،تفلتيوهو
ةدكأتمنكتمل.ةببحملاةوسقلاضعب،حمالملاميسو،دسجلاقسانتم
نذإ.اهوحنهتاوطخعرسأمث،اههاجتإبوهرظن.وههنأنمً◌ايلك
.وههنإ
اهنمنيرتمدعبىلعراصامنيحو،مستبيوهواهيلعالملامدآجاحلالبقأ
:ً◌ارذتعماهللاق،
يكةعاسلافصننمرثكألبقتجرخدقل..ريخأتلاىلعفسآانأ-
دحأانيلعقيرطلاعطق،فسألاعمنكل،كلبقتسأيك،كلبقيلوصونمضأ
.ً.ادجفسآانأ..ترخأتف،ةعردملاهتارايسبنيلوؤسملا

.اهديتدمف،ً◌احفاصمهديدمو
نمءيشبترعشذإ،اهسيساحأنمواهسفننمنيرونلاوذءاوحتبرغتسإ
،ائيشفائيشلوحتياهجازمذخأو،بيرغلالجرلااذهدوجوبنامألا

:عاطقنإامنودهمالكلصاويذخألجرلانأاميسال،اهتبآكلوزتو
نمةميدقةرايساوكلتمينأاوقدصيملنيذلاددجلانولوؤسملاءالؤه-
..تاقرطلانوعطقيو..ةعردملاتارايسلانوبكريمويلااوراص،باركسلا

.ةقيدحلاقامعأيفريسلاىلإاهاعدامنإو،الملامدآجاحلاسلجيمل
اهقامعأيفمحدزتتناك.هبناجىلإتشمو،ضارتعايأامنودتضهن
،رخآبناجنمو،هبناجىلإيشمتيهوحايترإلابتسحأ.ةبيرغرعاشم



؟نآلااهفراعمنمدحأاهآرولاذامف،هبموقتامةروطخبركفتتناك
ءاروزلاىلإيتأينأنكمياهفراعمنمدحأالهنأب،اهسفنبيجتتناكو
.ةيتيبقئادحمهعيمجمهيدلنأكيهان،ةعاسلاهذهلثميف
لمجأاهنأبهسفنعمركفو،ريثملااهلامجبُ◌ارهبنمالملامدآجاحلاناك
ةوهشهغامدفيفالتىلإتدعاصتو،ةقشلايفكاذنآاهآردقاممريثكب
،فارطألاةيمارتملاةقيدحلاهذهيفةنكممةيوازيفاهعجاضينأيفةمراع
؟اهعنقيسفيكنكل
،ةديعساهلعجينأبهملحو،اهيلإهقوشنعو،اهلهبحنعاهثدحيذخأ
اهرعاشموهيلإعمتستيهتناك.رحاسلااهلامجنعثدحتيذخأو
تناكاهنكل،هتاملكعماهنمةدارإنودبواجتتتذخأيتلاةيلخادلا
تلاقف،انههتلباقاهلجأنميتلااهتمهمباهسفنريكذتباهعافدنإنمدحت
:هل
ىلعلوصحلايفيندعاسف..ةديعسينلعجتنأديرتًالعفتنكاذإ-
..طيرشلا
:ً◌اسمحتمو،اقفاومالملامدآلاقف
..يبيقث..نوكيساذه..نوكيساذه-
املو،تقولااذهلثميفانهكتلباقاملكبيتقثالولو..كبقثأانأ-
..كلجأنمتاناهإللتضرعت
:ً◌ابرغتسمالملامدآجاحلالأسف
؟..كلذىلعأرجتنم؟يببسبتاناهإللتضرعت-
تذخأيتلا..ةباوبلادنعءاسنلاشيتفتاهتمهميتلاةبجحملاةأرملاكلت-
تذخأمث..مزاللانمرثكأةريغصلاةيوديلايتبيقحيفشيتفتلاليطتًالوأ
عكستلامدعوتيبلايفسولجلاو،بجحتلاةرورضىلعةرضاحمّيلعيقلت

..تقولااذهلثميفتاهزتنملايف
:هجولانقتحموهولاقو،يقيقحبضغبالملامدآجاحلاسحأ
نيذلانيداوقلاءالؤهلكنعلأواهتريشعواهلهأنعلأسو،اهيلإبهذأس-
..ةقباسةرهاعنوكتنأنكمياهيرتةبجحملاهذه..ناكملاكلذيفاهوعضو
يفةغلابملاباهسفنىلعرتستتنألواحت،تادجاملانمةقباسةيثعبوأ
اهسفنيه..ةدقعمةدحاووأ..ةموكحللءالولايفةديازملاوماشتحإلاونيدتلا

،اهحبقلوأ،ةيلئاعلااهفورظببسبامبر،باجحلاعلختنأعيطتستال
..ةيسفنلااهدقعكيلعطقستف
نيرخآلامامأوهسفنمامأهتطلسبرجيل،ً◌العفةباوبلاىلإعوجرلادارأو



كلذنمهعنمتلهعارذتكسماهنمةدارإنوداهنكل،طقفاهمامأسيلو
ذإ،ةئجافمةداعساهترمغامنيب،ةيوفعلااهتكرحلةعتمبوهسحأ.

:هلتلاقو.اهدقتفتيتلاةيامحلانمائيشهيفتدجو
ال..عوضوملازواجتنل..ًءاجرحئاضفديرأالانأ..لكاشملليعادال-
ًءاجر..بصعتت
ةمسترمتلازاميتلاةحضاولاظيغلاتامالعمغرب،ةبحمباهيلإرظن
:لاقو،ههجوىلع
يفتاهلاصتإبانأف..ضرألااهبحسمألاهيلإبهذأالطقفكلجأنم-
..اهتفيظونماهّحرسأنأعيطتسأدحاو
يفعرسأف،هلوقينأبجيناكامائيشلاقهنأالملامدآجاحلاسحأ
:لاقف،هبكشتاليك،هعضوتارادم
نيلوؤسملادحأو،ةمصاعلاةنامألنيعباتلاسدنهملاسيئروهيمعنبا-
..اهيلوؤسملاهوكشيفهربخأنأيننكميو..ةقيدحلانع
نأبجيلاوحألالكيفنكل..اهلقعردقىلعاهذخ..كلذليعادال-
ًالضفتسيلو،نيملاعلابرلوه،اهنيدتو،اهبجحتو،اهتالص..نيرخآلااومرتحي

..نيرخآلاةناهإقحاهحنمي
؟اذهعمسينمنيأنكل..بهذكمالك-
اهعماهيضميةقيقدعم،هنأل،لئاسولالكباهقلمتيالملامدآجاحلاناك
هتأجافاريخأو.ةيؤروزيمتملقعاهيدلو،ةزيمتمةأرمااهنأبسحي،
:ةمساحةربنبهتلأسذإ،هبنجتيناكلاؤسب
؟طيرشلاىلعلصحأنأنكميىتم،طبضلابكنمفرعأنأديرأ-
دعباهلمستباف،اهبقطنينأبجييتلاةباجإلاسرديهنأكواهيلإرظن
هلوقيسامريثاتىريل،ةرشابماهينيعيفرظنيوهولاقو،ةليلقتاظحل
:ءيشىلعاهمواسيهناكوءودهبقطنو،اهل
؟انألصحأساذامف..طيرشلاىلعتلصحِتنأاذإ-
،ههجويفاهتحلسأرخآبيقلتيهوتلاقو،ةغوارملاهتقيرطلتهبتنا

:ءارغإلابةئيلم،ةملستسم،ةنونحةربنبو
..كلنوكأس..ّيلعلصحتس-
؟..دعو-
؟نآلادحلدعويفتفلخأينارتله..دــعو-
..ال-
؟..طيرشلاىلعلصحأسىتم.ً.اذإ-



،ةلباسلانيعأنعةديعب،راجشألانيبةلوزعمةيوازىلإالصودقاناك
،ناصغألاةفراوةريثكةرجشعذجىلعاهقبطأوةرغنيحىلعاهذخأف
.امهنيبهيقاسىدحإدميلً◌اليلقاهيقاساحتاف،اهيلعهدسجبطغضو
ردخو،اهيلعحيرملاهدسجلقثبتسحأاهنكل،ةعيرسلاهتكرحبتئجوف
نماهلبقينألواح..اهيذخفنيباملهقاسكاكتحاةجيتناهنطبلفسأ

سملتيذخأو،اهقنعو،اهيدخلبقيذخأف،هيلإاهحنمتملفاهيتفش
اهدهنىلإهديدمامنيحةبغرلاجاومأتدعاصت.هيتفشباهينذأيتمحش
،ةلتاقلاةذللاةيبذاجنعتالفإلاعيطتستالاهنأتسحأ.هرصعيذخأو
اهنأتسحأ.ةليوط،ةراحةلبقباهيتفشفقلتف،هيلإاهسأربترادتساف
اهبوثتحتهديدمو،اهنعهسفنبحسامنيحاميسال،هيدينيبراهنتس
نمتحمل،ةأجفنكل،همواقتنأعطتستملف،اهيذخفنيبامكسميل
نمكلمتاملكبهتعفدف،نالبقيباشاهعموةءابعيدترتةأرماديعب
:لوقتيهو،ةوق
..نولبقيسانأةمث-
:تلاقو،ةبتاعمهيلإترظن.اهعضويهتبتر.ناثهلياناك
..اذهىلعقفتنمل-
:ً◌املستسملاقو،لجخلاوكابترالابوهسحأ
.ً.ادجةريثمةأرماتنأ..كلامجةمواقمعيطتسأالينكل..فرعأ-
لوقتاهنأكواهنكل،ةججأتملازتامةبغرلااهقامعأيفو،هيلإترظن
:اهسفنل
..اندحوانسلف..ةماعلانكامألايفاميسال..مواقتنأبجي-

:ةفهلبلأسف،تلاقامهرس
؟اندحونوكنسىتمو-
:ً◌اطرشعضتاهنأكو،هيلإترظن
..طيرشلابينتيتأولكلنوكأس..كلتلق..طيرشلابينيتأتامنيح-
..نيمداقلانيمويلالالخ..كيدلنوكيس-
..ريثكاذه..ال-
ءانثأ.امهثيدحالصاويلكانهاسلجف،ةبيرقةيبشخةبطصمىلإاهذخأ

يفركفيامهنملكناكةيبشخلاةبطصملاىلإلوصوللً◌ادجريصقلاامهريس
اهيلإرظنيذخأىتحاسلجنإام..رخآلاوحنهتطخقيقحتليضملا
:عنطصمنزحبلاقمث،لؤاستب
وه..دوقحلجر،طيرشلاهيدليذلالجرلاف..ةريغصةلكشمكانه-



نكل.ً.ادجًادجنيدتمو،بصعتملجروهو..ريوصتلابماقيذلاهسفن
يكةيدقنةلويسّيدلتسيلًايلاح..ةلوهسبهؤارشنكميكلذنممغرلاب
جاتحأسالإو،طيرشلاينيطعييكرالودفلأرشعةسمخىلإةرشعهيطعأ
.هيلعلوصحللةقيرطةيأدجأوأ،هنمهقرسأيكتقولاضعبل
؟..دصقتاذام-
انأف..نآلارمألااذهلصحينأنكميو..هنمطيرشلاءارشاننكميدصقأ-
..ةرشابمهيلإبهذأسو..شيعينيأفرعأ
:ةملستسمةربنبتلاقمث،اهنهذيفرومألانزتاهنأكوهيلإترظن
..غلبملاكيطعأسانأ-
:ةجتحمةربنبالئاق،ضفرلاالملامدآجاحلاعنطصا
تقولاضعبّيلعيربصأ..كلذنكميال.ال..ال..ةيناثنيعفدتتنأ..فيك-
..غلبملاربدأسو
؟..كلذنكميله..نكمأاذإمويلا..ةصرفبرٌقأبهديرأ..ال-
ًاليلقنيربصتولنكل..لواحأس-
ينعي..تيبلاىلإينباعجرينألبقهديرأ..ربصلليدلتقوال-
..هببغرتءيشلكحنمأسوكدوهجلكلذبإ..مويلا
:ً◌احزاملاقو..قبشباهيلإرظن
؟..يلنوبرعدجويالأ-
؟دصقتاذام-
طيرشلانأامبو،طيرشلابكتئجاذإءيشلكينيحنمتسكنإامبدصقأ-

..ةبحمنوبرعينيطعتنأنكمملانمف..كيدينيبنوكيس
ةسمالمللةحيرصلاهتوعدعمبواجتتنأتدارأ،ةظحلهيلإترظن
:هلتلاقو،اهسفنكرادتاهنكل،ليبقتلاو
؟غلبملاكللصوأسفيكنكلو..تيبلايفنوكأنأّيلع..يدلتقوال-
ىلإنيدعصت..تيبلاىلإكلصوأ..يسكاتةرايسذخأنس..ةلكشمال-
نيعضت..ةرايسلايفًارظتنمىقبأوأ،تيبلاىلإكعملخدأنأامأ..تيبلا
..صخشللةرشابمبهذأانأو..هايإينيملست..نيجرخت..فرظيفغلبملا
:هلتلاقف،ةئجافمةركفاهتءاجنكل،رمألالوأيهتددرت
ينرظتنتتنأ..ةرايسبانملكبهذيةقيدحلانمجرخنامنيح..ال-
نزخم..ءاوحومدآنزخمهمسا..تاريمألاعراشيفانفراعمدحألنزخمدنع
نمبلطأسو..تيبلاىلإبهذأانأ..ائيشهنميرتشتكسفنلمعا..ريغص
لمعأس..لحملالخاديقتلنس...كيلإعجرأثيحبرظتنينأيسكاتلابحاص



بحاصةهبشريثناليكائيشًالعفيرتشأسلب..ائيشيرتشاينأكويسفن
تنأو..مدآينبالةلدبءارشديرأينأبهربخأس.ً.اديجينفرعيهنإ..لحملا

بيجبغلبملاهيفيذلافلغملاعضأس..اضيأتالدبلابلقتكانهنوكتس
بحاصهيلإهبتنيالثيحبكتقيرطبهذخأتتنأو،ةيلاجرلاتالدبلاىدحإ
..انقفتا..لحملا
يذلا،اهقيشع،لحملابحاصىلإريشتاهنأىلإالملامدآجاحلاهبتنا
،هتريغتبلغلاملاةوهشنكل،هنمةريغلابسحأ،ً◌اديجوههفرعي
،هنئمطيسهنكل،بعتريس،نزخملابحاصفرعيهنأبهسفنللاقو
،هرودبعللصاومثاهيلإرظن.هفرعيالهنأكوتمصينأبهربخيسو
:باتعاهيفةربنبلاقف
؟..يبنيقثتالأ..ةرايسلايفرظتنأوكعميتآنأنيديرتالاذامل-
رالودفلأرشعةسمخكملسأسو..كعمنآلااناو..كبقثأالفيك-
ينأ..رمألايفاملك؟..ةقثلانعينلأستتنأو..اهريصمفرعأنأنود
..رظتنا؟..يتيبلخدتنأديرتءاقللوأنم..مث..ناريجلاليواقأبنجتأ

..يتفرغىلإكلخدألب..تيبلاكلخدأسوطيرشلاتاه
ملستسااذل،اهيلعبرضتنأبجيهسفنيفراتوأةيأفرعتتناك
لباقملارخآلابابلانمجورخلاهنمتبلطاهنكل،جورخللاهجوت.اهمالكل
اهجوت.ةبجحملاةأرملاكلتوسرحلامامأنمرمتاليك،ةيثراحلاةقطنمل
.ةهجلاكلتىلإً◌اعم
***
،تاريمألاعراشىلإنيرونلاوذمدآهعموهترايسيفيسابعلاليباقهجوت

لقنيسوساجصخشهنأبنيرونلاوذمدآهمهتايذلاىتفلانزخمثيح
ةرايسلاتفقو.صاخشأةثالثاهيفةرايسامهتعبت.ضفاورلاىلإرابخألا
ىلإيسابعلاليباقتفتلا،الزنينألبق.ً◌ابيرقتنزخملابابنمبرقلاب
:هللاقونيرونلاوذمدآ
نعتامولعملالكريزانخلللصوأهنإلقتملأ..كماقتنامويوهاذه-
نوكأس..هنمكيبأرأثبذخًاذإ..هلايتغإنماونكمتثيحب..كتلئاعوكدلاو
انيلع..انأكدعاسأسوىلوألاةصاصرلاقالطإبتنأأدبتنأديرأينكل..كعم
؟..انقفتا..ًالوأنئابزلانملاخنزخملانأنمدكأتننأ
..انقفتإ-
ناك.هيدينيبمتاكلاسدسملاكسميوهوً◌ابوعرمنيرونلاوذمدآناك
ملهنكل،هتلاحليسابعلاليباقهبتنا.كطصتهنانسأتأدبو،زتهيهدسج



:هللاقف،هسفنيفماقتنإلارعاشمججؤيو،هعجشيذخأو،هنمرخسي
ائيشلتقلاحبصيسدعباميفنكل..امئادةبعصىلوألاةرملا..كيلعال-
امنيحاننوسرحيسانفلخةعامجلاو..فختال..كعمنوكأس.ً.ادجًايداع
نويعانيدلةيوازوألحملكيفف،انتقطنميههذهنأمث..لخدن
..ىلوألاةوطخلابموقتنأمهملا..فختالف..انيمحتودصرت
:اهيفوهيتلاةلاحلارربيهنأكورتوتبنيرونلاوذمدآلاقف
نآلاّيلعامنيب..يتايحيفًاسدسملمحأملانأ..ىلوألاةرملايههذه-
.ً.اناسنإهبلتقأنأ..همدختسأنأ
؟..كتلئاعبارخببسهنإو..سوساجهنإلقتملأ؟..مدآايكرمأبيجع-
كمأتعابثيحب؟..اهيفتنأيتلاةلاحلاهذهىلإكلصوأيذلاوهو
..نامثألاصخرأبتيبلا
نيفطاخلادحأثيدحركذتسيوهناك،ثدحتييسابعلاليباقناكامنيب
سحأ.اهقيشعوهءاوحومدآنزخمبحاصنأب،همأمتشيوهوهل
دقف..شعتريهلكهدسجدجوهنكلةرايسلانمجورخلابمه.نايلغلاب
..لحملاىلإهجوتيذلا،الملامدآجاحلااهنمجرخيسكاتةرايستفقوت
:يسابعلاليباقعارذبكسميوهوةيلاعةشهدبنيرونلاوذمدآحاصةأجف
..ينوفطتخانيذلادحأاذه..وهاذه..وهاذه-
،نيمثديصىلعرثعهنأكوةشهدبالملامدآجاحلاىلإيسابعلاليباقرظن
نيرونلاوذمدآلاقف.نزخملالخديوهوهادهاشامنيحامهالكابرغتساو
:نزخملابحاصلهماهتإىلعةغيلبلاةجحلامدقيهنأكوً◌العفنم
نيذلادحأوهريقحلااذهو..سوساجهنإكللقأملأ..كللقأملأ-
..سمأءاسمروصنملاىلإيرسلامهناكمنمينلقنيذلاوهو..ينوفطتخا
؟..دكأتمتنأله-
؟ينوفطتخانيذلاهوجوىسنأيننأدقتعتله-
.ً.اعبطال-
ينعفدوينيعنعةباصعلاعفرامنيحهتيأردقف،لجرلااذهتاذلابو-
..ههجوىسنأال..سمأءاسميحارساوقلطأامدعبةرايسلانم
:ةرايسلانمجرخيوهو،نيرونلاوذمدآليسابعلاليباقلاقف
امبرف..هفطتخننأانيلع..ةريبكةكمسهذه..رمألاربدتنس..ةظحلرظتنا-

..ءيشيأبانربختيككمألجاتحنالكلذبو..ةزاتممتامولعمانيطعيس
،ةرايسلالخدو،هتعامجاهيفيتلاىرخألاةرايسلاوحنهجتاوكلذلاق
.مهثدحيذخأ



كسم.دقحلاو،فوخلانمدعتريوهوةرايسلايفنيرونلاوذمدآيقب
دقهعارذتالضعنأبسحأفنيتنثإلاهيفكبتوصللمتاكلاسدسملا
اهنإ.يسكاتلاةرايسنملزنيهفرعيصخشىلإهبتنا،ةأجف.تبشخت
نمجرخيولىنمت،لماكلابةشهدلاهتلش..اضيألحملالخدتهمأ
ناكو،لحملاتلخددقف،ناوألاتافنكل،لخدتالأاهبحيصيلةرايسلا

.ً◌اضيألخدتيهواهودهاشدقنيرخآلانألامتحإنمً◌ابوعرم
امنذإحيحصأ؟اذهلكبهمأةقالعنعهسفنلأسينيرونلاوذمدآذخأ
ىرُ◌تايفرعتلهو؟نزخملابحاصباشلااذهباهتقالعنعهولاق
اهروصو،اهبصتغايذلاوههنأنكمملانم؟هفطتخايذلارخآلالجرلا

،ةحيضفةيأنآلاديريالهنكل،هيلعيضقيس؟طيرشلاباهددهينآلاو
تالؤاستلاوراكفألاهذهمضخيفوهناكامنيبو..نزخملالخادنآلاهمأف

.هنمتءاجيذلاهاجتإلاسفنيفتبهذو،نزخملانمهمأتجرخ
لاجرلاىأرفً◌ابوعرمرظن.هترايسقوطتداسجأبنيرونلاوذمدآسحأ
ىلإيسابعلاليباقلخد.ةرايسلادنعنوفقييسابعلاليباقمهعموةثالثلا
:نيفددقحبلوقيوهو،هيلإتفتلاو،ةرايسلا
،تامولعملاىلعهنملصحننأىلإهبذعنس..رخآلالجرلافاطتخإانررق-
عبارلاويدوادلايفوأةقطنملايفةمئانايالخونويعوسانأمهيدلامبرف
لمعيفيكفرعيدحأال..عراوشةعبرألاوةيثراحلاو،ناضمرنمرشع
تقوءاجدقل..امهريغنزخملايفدحأالهنأاندكأتمهملا..؟..ءالؤه
..ذيفنتلا
نمدحاووه..ينبذعاملثم..هبيذعتبانأموقأنأ..ديحوبلطيدل-
..ينوبذعةعبرأ
ةقيقحاهيفأرقينألواحيهنأكوةصحافةرظنهيلإيسابعلاليباقرظن
هوفتينأنود،لاقومستبامث.كلذبموقينأىلعهتيلباقوهرارصإ
،هتربخلالخنمف...لحملانمجرختولخدتيهوهمألهتيؤرنعةملكب
:هللاقونيرونلاوذمدآىلإرظن.ً◌ائيربنكيملاهلوخدنأبكردأ
..مقتنتلكرودءاج..ايه-

ليباقهبناجىلإوىشم،سدسملاهديبوةرايسلانمنيرونلاوذمدآجرخ
يقبولحملاىلإمهنمةعبرألخد.امهبنوطيحيةثالثلالاجرلاو،يسابعلا

مث،توصللمتاكنمةرداصةقلطتوصعمُ◌س.بابلاسرحيدحاوَ◌
تءاجذإ،حيصينألواحيوهولجرتوصو،ىرخأتاقلطثالثاهتلت

ةعطقتمهتلمج



..ا..ه...ت..لع..ف..ةبحقلا..ين..وووووووووووو.....ـــقحلأ-
طيرشبمفلاقصلمونينيعلابوصعمالملامدآجاحلاناكقئاقددعب
يسابعلاليباقجرخو،بابلابةثالثلاجرطاحأ.نيديلادودشمو،ضيرع
ىدحإلخادىلإً◌اعفدالملامدآجاحلاناعفديامهونيرونلاوذمدآو
اهنوفرعيبورديفةعرسباوقلطناو..مهتارايسً◌اعيمجاولخد..نيترايسلا

.ً◌اديج
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ريصملاثبع
نأدعب،هبيرقهيفنكسييذلاعراشلاىلإريسألامدآجاحلالصونيح
نمالإ،ً◌املظمعراشلاناك.بابلادنعهترايسدجو،دهفلاليباقمدعأ
ىرينأهنكميناكنكل،تيبلااذهنميتأتيتلاءوضلاةعشأضعب

بابشلليعنلاتاتفالوأ،ةينيدلاتاتفاللااهتنيزيتلاتويبلاناردج
.بابلاقرط.هبيرقدوجونمدكأت.نييباهرإلالبقنمنيرودغملا

،هتلاخةنبايهيتلا،هتجوزامنإو،هبيرقنكيملنكل،بابلاحتُ◌ف
ةحتافروضحل،ةبيرقلاةينيسحلاىلإبهذهنإتلاقفاهجوزنعاهلأسف
.مايأةثالثلهفاطتخإدعبعراشلايفةيمرمهتثجتدجويذلانابشلادحأ

لبقجرخدقهنأل،رخأتيسهنأتدكأف،ً◌ابيرقعجريسناكنإاهلأس
اهنمبلطف،تابسانملاهذهلثميفرخأتيةداعو،قئاقدرشعبةئيجم
دقناكنإىرتستلاقف،ً◌ادجمهمرمأيفاهجاتحيهنألةرايسلاحيتافم
ياشلابرشوأءاشعلالوانتولوخدلابهيلعتحلأاهنكل،تيبلايفاهكرت
دعبو،تلخدف،يرورضرمألهرمأنمةلجعىلعهنأباهلدكأهنأالإ،

حيتافملالكذخأدقاهجوزنإتلاقو،ديحوحاتفماهديبوتداعقئاقد
يفةاعهظفحييذلا،يطايتحإلايناثلاحاتفملابهلتءاجدقو،هعم
،ةميدقةيناطبوأدئارجمهيدلتناكنإاهلأس.حاتفملاذخأ.تيبلا
الةميدقةيناطببهيتأتسنكل،فحصلانوأرقيالمهنأبهلتدكأف
،ةثرةيناطباهديبوتجرختاظحلدعبو،ةيناثتلخد.اهنوجاتحي
دم.ً◌الخادةرايسلاىلإزفق.يفلخلاةرايسلاقودنصيفاهعضوواهذخأف
وأةعاسدعبةرايسلاعجريسهنأب،هربختنأباهللاقوةرايسلانمهسأر
.بئارخلاىلإهجتاوةرايسلاكرح.نيتعاس
سحأ.ةكلاحلاةملظلاكلتيف،ةبيهرلابئارخلاكلتىلإلصونيح
.اهيفهسفندجويتلاةطرولاهذهنمصلختينأديريناك.ةبهرلاب

حيحصلافقوملاذاختإنعً◌انايحأهيمعتيتلاهتيبصعىلعةيناثهسفنمال
وأ،رانلاهيلعقلطأو،ناتسبلافارطأىلإهذخأدقناكولاذامف،

قلطأهتيبصعةظحليفامنيب،كانههتثجىقلأو،هحبذبماقولىتح
.اهلمحيو،ةثجلانمصلختينأنآلاهيلعو،ً◌اليتقهادرأورانلاهيلع
.يفلخلاةرايسلاقودنصنمةيناطبلاجرخأ.ةرايسلافقوأ
يفردهتتذخأف،ةدلوملاّ◌لغش،ةثجلاثيحةفرغلاىلإبهذينألبق
.رارسألاوتوملابةنوكسملابئارخلاو،كلاحلاليللاكلذ



مدلادمجتو.تسبيتدقدهفلاليباقةثجتناك.ةفرغلايفحابصملاءاضأ
لواح.يسركلاىلإةدودشمتناكيتلا،ةثجلالوحراد.هلوحو،هتحت
نأالإ،بصتنمعضويفنوكتل،يسركلاوةثجلاعفرينأهتوقلكب
بنجتيناكهنألو،فلخلانمءامدلابةثولمو،ً◌ادجةليقثتناكةثجلا
ريغةقيرطبةثجلافارطأويسركلابكسميناكدقف،ءامدلابثولتينأ
،ةوقبضرألابةثجلاسأرمطتراو،ابناجيسركلاوةثجلاتبلقناف،ةنزاوتم
.دمجتملامدلاعقبنعةديعبتراصاهنكل

أدبو،ةثجلانممدقت.نيكسهدييفوليلقدعبداعمث،ةفرغلارداغ
بحس.ةثجلاتررحتف،يسركلايبناجبنيعارذلادشييذلالبحلاعطقي
ناكةثجلارهظنألو.نيفتكلانمةبوعصبةثجلابحس.ً◌ابناجيسركلا

اهيمدقنماهبحسبأدبمث،ضرألاىلعةثجلاىقلأدقف،ءامدلاباخطلم
داعوةيناثلاةفرغلارداغ.ةبرتملاضرألابىمدملاةثجلارهظً◌احسام،

ثيحىلإةثجلابحس.ضرألاىلعةيناطبلاشرف.ةثرلاةيناطبلاهعمو
ةيناطبلايوطيذخأف،اهفصتنميفتراصىتح،اهجرحديأدبو،ةيناطبلا

.لابحلانمةريبكةفلهديبوداعمث،ةيناثةفرغلارداغ.ةثجلاىلع
اهدشف،عطتسيملفاهعفرينأدارأ.ةيناطبلابةاطغملاةثجلافليذخأ
.ةفرغلانماهبً◌اجراخ،اهلحسيذخأو،اهيمدقنملبحلاب
سحأ.ناكملاىلإلخدمةباثمبيهيتلاةحتفلابرقةرايسلافقوأ
لصوينأعاطتساهنكل،لبحلارثأنمهناقرحتهيفكنطاببو،بعتلاب
ئفطيل،عجرو،ضرألاىلعةثجلاكرت.يفلخلاةرايسلاقودنصىلإةثجلا
تناك.يفلخلاقودنصلايفاهعضيوةثجلاعفريلليلقدعبداع.ةدلوملا
ةظحلركف.ةسبيتمفارطألاتناك.ةلوهسبعسيالناكملاو،ً◌ادجةليقث
ةقرطمبليلقدعبداع.ةدلوملاكرحمريدينأنودةفرغلاىلإعجر.
ذخأ،ةبكرلاةقطنمىلعهتوقلكبىوهوضرألاىلعةثجلادم.ةليقث
ىتحنيتمشهملانيقاسلاىوط.امهناكمنعاتعلخناىتح،نيتبكرلابرضي
.هقبطأو،يفلخلاقودنصلاىلإاهلخدأوةثجلاتحتنيتبكرلا

.يعماجلاذاتسألااهيفاونفديتلاكلتنمدعبأةقطنمىلإةرايسلابراس
حتف.ةرايسلافقوأ.ةهيركحئاوراهنمثعبنتةلحومةكربتناككانهو
،اهعفديأدبمث،ةكربلاةفاحىلإةثجلابحس.يفلخلاقودنصلا
نمايلكةثجلاتفتخأامنيح.سطغتتذخأائيشفائيشو.اهيفتطقسف
.ةرايسلاديعيلهبيرقلزنمىلإقلطنا.هترايسدعص.ةكربلاحطس
لاقو،اهركشو.هتلاختنبلحاتفملاداعأ.دعبداعدقهبيرقنكيمل



هنأركذت.ماعلاعراشلاىلإىشم.ةمداقلامايألايفمهيلعرميسهنأباهل
ةدوعلاهتعاطتسإبسيلنكل.ةفرغلايفطيرشلااهيفواريماكلايسندق
دكؤيلً◌الوأةسردملاىلإبهذينأدعبً◌ادغةدوعلاهسفنعمررق.نآلا

،ةهجلانعقئاسلاهلأسنيح،اهيفلخدويسكاتةرايسفقوأ.هروضح
معطمدنع،ميرمةداركىلإيببهذإ.ً◌ابابكىشعتأنأديرأ:هللاق
.رالاس
***
فتاهلاذخأ.لاقنلاهفتاهنينرىلع،ً◌احابصريسألامدآجاحلاقافأ
ىلعائكتمسلجوقافتسا.رجحلآءاوحمساأرق.هنمبرقلابيذلا

:رجحلآءاوحتوصءاج.ريرسلافرط
..مكيلعمالسلا-
..مالسلاكيلعو-
درتملوةدعتارمسمأكبتلصتادقل؟..مدآجاحايتنكنيأ-
..كيلعتقلقف..ّيلع
كانهنوكينأهللانمةمعنهذه.ً.اركش..ةجاحاياليزجًاركش-
..ايندلاهذهيفيلعقلقيبلق
:ً◌اكحاضاهتوصءاجف
تنأ..ليمجلايرعاشلامالكلااذهبينغدغدتفيكفرعت..ركامتنأ-
ةينيدلالئاسملايفةمراصانأحيحص.ً.ادجةيفطاعةناسنإانأفرعت
.ةولحلاةملكلاعامسدنعفرفري..روفصعلالثميبلقنكل،ةيقالخألاو
تنأءاوحةجاحاي؟تنأمأانأ..يرعاشلامالكلالوقييذلاوهنم-
..اهلكةقرلاو..هلكرعشلا
..مدآجاحايينتلجخأ-
..لسعلالثمكمالك-
ةدحاو،نيتبجويعمتبلجينأل..ةعرسبلاعتف..اذكهرمألاناكاذإ-
نأتركفف..ديحوكنإيسفنعمتلقو..كبتركف..ءاذغللىرخأوروطفلل
..كلخبطأ
نأل..ينعنايضارامهوايندلاهذهنعالحرّيدلاونأدكؤملانم-
..كبلقلثمنونحبلقبّيلعمعنأهللا
..لاعتفكلذكرمألاناكاذإمث..ةعساولاهتمحربهللاامهدمغت-
:اهللاقف،هيلإحمطياملاهئيهينأركف
..مهمرمأبكعمثدحتأناديرأ..ةبسانملاب-



؟هللاءاشنإًاريخ-
..لباقتنامنيح..نآلاسيل-
..كئيجمنيحلربصلاعيطتسأالانأ..نآلاينربخإ..ينتريح-
يثدحتتنأكنكميف..ماودلانعبئاغريدملانأامب..لوقأانأ..بيط-
..ةلاكولابًاريدمينييعتبًارمأاوردصييكةرازولايفةعامجلاعم
؟..طقفسمأىفتخالجرلاف.ً.اركبملازامرمألااذهنكل-
.ً.ادبأدوعينلامبر؟..ةلكشملاامو-
؟.دصقتاذام-
ً،ادعقمجرخينأوأتوملاالإكانهسيلو..فطتخمهنأدصقأ-
..ملاعلالزتعيًابوعرمً،اهوشم
؟نيسردملاةيقبو..نواعملاكانهنكلو-
..عقاولارمأللعضخسعيمجلافةرازولانمباتكلاءاجاذإ-
..نآلالاعت..بصنملااذهيفكارأنأديرأانأ..ةديجةركفلا..بيط-
..ةرازولاىلإًاعمبهذنسو..انهْرطفا
؟..مويلا-
..هلجاعربلاريخ..معن-
..لاغشألاضعبيدلنكل-
..رمألااذهلثمةمهمتسيلاهنإ..لاغشألاكلتزاجنإلقحلت-
..مداقانأً،ارصعاهزجنأنأًاذإيلع..بيط-
ههجولسغ.مامحلالخد.ةعرسبهسبالمسبل.ً◌الجعريرسلانمضهن
.لزنملارداغو.
***
دقنكيمل.ةرشاعلاتزواجتدقةعاسلاتناكليباهجاحلاظقيتسانيح
،نجسلايفنيلوؤسملاعمهيلعقفتملاهبورهدعبيلئاعلاهتيبىلإداع
،حبسملاةقطنميفً◌اتيبرجأتسإكلذل،فشتكُ◌ينأفاخيناكدقف
ناك.تالاصتإلاومالعإلاةئيهوةيئاضفلاتاونقلاىدحإزكرمنمبرقلاب
يصخشلاهسراحوه،ةيلضعلاةلآلا،ً◌امودتماصلا،ثلاثلالجرلا

وهو،رابخألاطقستيويلئاعلاهتيبىلإبهذييذلاوه.عيطملاهمداخو
خألاةجوزفرعتالثيحب،ً◌ارسهيلإاهلصوأو،رمألابهتجوزغلبأيذلا
.هجارخإلرمألاربدتيوهو،دعبجرخيملرخآلاخألانأل،رمألابىرخألا

اهعجاضي،تاعاسهيدلىقبت،ً◌ارصعةعمجمويلكهيتأتهتجوزتناكو
،لفسألاقباطلايفةفرغيفنكسيتماصلالجرلاناك.بهذتمث،



.ىلعألاقباطلايفنكسيوهامنيب
هنكل،اهتكرحو،دهازلاءاوحرابخأعبتتبهتقويضقيليباهجاحلاناك
نمةدمدعباهنإلب،لوهجمناكمىلإاهلاقتنإوتيبللاهعيببئجوف
طابضلانمفراعمهيدلنأالولو،اضيأاهفتاهمقرتريغلئاسرلااهيقلت
ةكرشعقومىلإباهذللهودعاسنيذلا،همعطمنوداترياوناكنيذلا
وأ،دهازلاءاوحةوعدملامقرةفرعمنيبلاط،روزمباتكمهعمو،لاصتإلا
اهلاودجيملف،دهفلاليباقديسلااهبلصتييتلاماقرألاةمئاقبمهيدوزت
ليباقاهبلصتييتلاماقرألاةمئاقبهوءاجامنيب،ميدقلامقرلاريغً◌امقر
.ديدجلااهمقرفرعلئاسرلالالخنمو،ةلسرملاهلئاسرىتح،دهفلا
.ديدجنماهددهيذخأف
اهرابجإىلعهتينو،دهازلاءاوحبً◌اقبشهلاعتشإنعهتجوزربخيمل
هرابتعإبهيلعضبقلاو،هنعرابخإلاىلإاهعفدتاهتريغامبرف،هنمجاوزلل

نمصلختلاو،دهازلاءاوحنممقتنينأنآلاهمه.نجسلانمً◌ابراه
.يعرشلاريغاهنبا
يتلاةلينافلادودحنعاجراخىلدتيهشركتناك.لساكتبمّ◌لسلالزن
أيهدقثلاثلالجرلانأدجولابقتسإلاةفرغيفراصامنيح.اهسبلي
نحص،لسعلاةبلعو،رميقلانحصبةئيلم،ةريبكةينيصيف،روطفلا
سلجييتلاةبنكلامامأةلواطلاىلعاهعضويتلاو،جزاطلازبخلاو،رايخلا

.ناكملايفقبعتياشلاةحئارتناك.نويزفلتلاةدهاشملةداعاهيلع
لجرلاناك.لكألاأدبوةبنكلاىلعةرشابمسلجامنإو،لستغيمل
ردصتةراشإةيإً◌ارظتنمهيلإرظنيديىلعً◌اديً◌اعضاوفقيتماصلا

:ً◌الئاس،ةيلضعلاةلآلالجرلاىلإرظنمث،ةديدعتاميقللكأ.هنم
؟..ترطفأله-
:كابترإب،ةيلضعلاةلآلا،ثلاثلالجرلالاق
..كدعبلكآسو..ائينهلك؟جاحايكلبقلكآفيك-
..كيفهللاكراب-
:لجرلللاقو،ةينيصلانعهسأرعفرتاظحلدعب.لكأيرمتساو
؟ةيلاتلاانتوطخيهاميردتأ-
..جاحايذفنيسهبرمأتوهلوقتيذلالك-
:ةيفخةيبصعبهلاؤسً◌ارركم،ليباهجاحلالاقف
؟ةيلاتلاانتوطخيهامفرعتله:كتلأسينكل..كلذفرعأ-
؟ذفنيسو..طقفرمأتتنأنكل..جاحاي..ال-



ىتحوأ..يخأنبافاطتخاوأ..لغنلالفطلااذهنمصلختلاانيلع-
..همأفاطتخا
..ذفنيسو؟..ىتملق..جاحايكرمأ-

وشحملازبخلانمةريبكةمقلعضيوهو،تاظحلليباهجاحلاتمص
،همفيفماعطلاكوليوهو،ثلاثلالجرلاىلإرظن..لسعلاورميقلاب
:ً◌الئاق
الانأف،ريسألامدآجاحلاكارشإديرأال..اندحوهبموقنسرمألااذه-
نأنكميوهف..الملامدآجاحلاكلذكو،هاياونيفوهيفكشأو..هلحاترأ
..ةأرماجرفلجأنمانعيبي
؟..مهيلعيضقأنأديرتله-
هذهيففشتكأهنأكوهيلإرظن.ياشلابوكىلإهديليباهجاحلادم
،حضاوريكفتتامالعههجوىلعوهلمستبا.ً◌ائجافمائيشةيلضعلاةلآلا

:ءودهبلاقو
سيلنكل..تنسحأ..زاتمم..ً؟اضيأركفتنأعيطتستكنأبدقتعأمل-
وهف..خيشلاانالوملاهملسنو..رالودفلأنيرشعذخأننأانيلعنآلا..نآلا

انأفكلذل..لماكلابيتصقفرعيوهمث..هتاكربنمشيعننحنو..انيماح
يدل..يردأال..ةصقامهتصقف..ناجاحلا..ناذهامأ..هيدينيبسوبحم
ةسردملاريدمنيبةقالعدوجوددصببذكريسألامدآجاحلانأبساسحإ
..هسفنيفةياغلامبر..يخأةجوزةرهاعلاكلتو
بنذلاىقلأللقألاىلع..فرتعألةقالعةيأهيدلناكولو..هانبذعدقل-
..فرتعيملهنكل..هبتشرحتيتلايهاهنأباهيلع
ابجعتمهيلإرظنمث،ياشلانمبوكلايفيقبامليباهجاحلافشترإ

:ةشهدلابةئيلمةربنبلاقو،ً◌
كسأريفنأًامويدقتعأمل..مكحلابقطنتتنأمويلا؟..اذهام-
مويلاينشهدتكنكل..طقفتالضعتنأامنإو..لقعةرذولواذهريغصلا
..ةلقاعلاءارآلاهذهب
..ءالقعلاديستنأ..جاحلااهيأكبانجنمملعتن-
بذكاذاملوهلاؤسلانكل..هيفركفأيذلادكؤي..حيحصهلوقتام-
؟كلذلكءاروةياغلايهام؟ريسألامدآجاحلاانيلع
بوكلايفبص.ياشلاقروداذخآ،ةيلضعلاةلالا،رخآلالجرلامدقت
،ريغصلاسأرلااذهيفسرفتيليباهجاحلاناك.ليباهجاحلامامأيذلا

اذههاجتةدومبرعش.ةيلضعلاةلآلا،مخضلايلضعلادسجلااذهو



،هيدلاريماكلاطيرشكرتهنأركذت،ةأجف.بلكلاكهلصلخملاناسنإلا
:ً◌اباترملاقو،هنولبحشف
؟هيدلطيرشلاواريماكلاانكرتانكل-
؟جاحايكلذيفاذامو-
..ةميهباياندضليلدهنإ-
ىلإنيتودمملاهيديكباشو،لوألاهناكمىلإتالضعلالوتفملالجرلاعجر
:لاقو،ةبيطبمستبا.لفسألا
اناكدقل..انأالو..ةروصلايفدوجومريغكنكل..جاحايكنمةلوبقم-

تمهفامكلب..كدضسيلو،امهدضليلدوهو..طقفالملامدآجاحلاووه
جاحلاوهةروصلايفديحولانأينعي..ةيراعلاةأرملاروصيذلاوههنأ
؟..رمألاباذكهركفتاذاملف..الملامدآ
:كشبلأسمث،هلهلاقامللحيهنأكو،تاظحللهيلإليباهجاحلارظن
؟كلذدقتعتله-
..هنمطيرشلاواريماكلاذخآس..نانئمطإللةدايزو..ديكأ..جاحايديكأ-

؟كلذكحيريله
ديرأ،ريسألاجاحلااذهاياونفرعأالينأينحيريالامنكلو.ينحيري-
ةجوزةرهاعلانيبوريدملانيبةقالعدوجوةصققلتخااذاملفرعأنأ
..ًءاسمهنممهفنس..)لصاومث،هسأرًائطأطمً،اركفمتاظحللتمص(...يخأ

..كانهاريماكلاكرتامبرف،كانهىلإبهذنس
؟..جاحاي،ةديدجتايلمعدجوتالأ-
؟موهفم..ىلوألاانتمهموههبكتربخأيذلانكل..ىرنس-
..ءاشتيذلاالإنوكيالو..ىتملق..جاحاي..موهفم-
نأديرأينأبهتربخأيذلانيماحملادحأرظتنأانأ..نيمويلانيذهلالخ-
هنأبينربخأف..هتلمرأناونعفرعأنأديرأو..ديهشلايخأنبالةصححنمأ
رئاودلكنمبلطيباتكلاصحتسإنمهنكميس..رخآًايضاقفرعي
تناكنإفرعنسيلاتلابو..راقعيألاهتيكلمنعتامولعملابهديوزتراقعلا
.ً.اراقعترتشادق
:ددرتمتوصبلاقو،هيلإةيلضعلاةلآلا،مخضلالجرلارظن
..ةركفيدل..جاحاي-
:ةبيطبلاقو،ً◌امستبمجاحلاهيلإرظن
؟..كدنعامتاه..راكفألابقلأتتمويلا..لق-
ةرادإنأديكأف،اهنكسناونعنعريسألامدآجاحلالأسنالاذامل-



..كلذفرعتةسردملا
:لاعفنإبهللاقو،هسأرىلعليباهجاحلابرض

..اذهيبهذلا..ريغصلاكسأرلبقأللاعت..لاعت..لاعت-
هتعجشةرظتنملاليباهجاحلاحمالمنأالإ،رمألالوأمخضلالجرلاددرت
،هلبقوهيديبسأرلاذخأيذلا،ليباهجاحللهسأرىنحأف،مدقتلاىلع
:لوقيوهو
؟اذاملفرعتأ..ءيربلجرلانأبيلتدكأنآلاتنأ-
؟..اذامل-
فلملانماهناونعىلعلصحينأهناكمإبناكريسألامدآجاحلانأل-
نمءيشيألعفيملوهامنيب..ةسردملايفةدوجوملايخأنبابصاخلا

ءارونمًافدههيدلنأديكأ..ءيربلالجرلاانلتقنحنو..انلفغتسا،اذه
.اهناونعنعهسفنريدملالأسننأانتافمث..اذهلك
يذلاو،ةقطنملاراتخمدييأتبانيتأينأعيطتسيريسألامدآجاحلانكل-
..ةقطنملاةنكسنماهرابتعإبةلئاعلاهمدقتنأبجي
ايكلذمهفتله..اهديرأ.ً.ابيرقاهيلإلصنس..ةلكشملاتلحدقلًاذإ-
؟..ةميهب
:ةبيطبلاقمث،مخضلالجرلامستبا
يبرتلاهجوزتتنأديرتو..اهقشعتتنأ..كلذمهفأ..جاحايكلذمهفأ-
..مهفأ..ةحلاصةيبرتكيخأنبا
قفوكرحتنمث..خيشلاانالومةصحملسنلًالوأ..لمعلابانيلعًاذإ..ميظع-
..ةطخلا
..جاحايكرمأ-
..بهذنكلذدعب..قلحأو..ممحتأس-
..جاحاي..كرمأ-
لجرلاعفرامنيب،تيبلاقامعأىلإهجتاو،هناكمنمليباهجاحلاضهن
.خبطملاىلإً◌اهجتمةينيصلامخضلا
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سيلبإةجوز
برقلابناكذإ،اهلكالملامدآاهنباتابعادمىلعدهازلاءاوحتظقيتسا

طغيهنأكوهسفنبيقليو،هديبحسيواهفنأبعادي،ريرسلاىلعاهنم
نأدعبكلذبموقيىرخأةرمهتكرتو،هتكرحليهتهبتنا.مونلايف

.ةمعانلاةريغصلاهفكىلعتضبقىتحهديدمنأامو،تظقيتسا
احرفركركيكالملامدآريغصلاناك.لبُ◌قلابهتقرغأواهناضحأنيبهتذخأ

.ةعئاضلااهتلوفطهعمةديعتسم،ةريغصةلفطاهنأكورعشتتناكو،ً◌
يه،امهنأىتح،توفخب،سطعيذخأيذلا،عيضرلااهنباىلإتتفتلا

حتف.ةكحضملاةفيفخلاهتاسطعنمناكحضياذخأ،كالملامدآاهنباو
عمبعلتقئاقدلترمتسا.ةفرغلافقسيفقدحيلظو،هينيعلفطلا
هتعضو،دهملانمعيضرلااهلفطتذخأو،ريرسلانمتضهنمث،اهنبا

.همأهلعفتسامرظنيل،هنمرخآلااهنبابرتقاف،ريرسلاىلع
ىلعهتكرت.هزاربفظنتتذخأو،اهعيضرطامقدهازلاءاوحتّ◌لح
خبطملاىلإةفرغلاترداغو،هيخألهبتنينأربكألااهنبانمةبلاط،ريرسلا
ربكألااهنباتأرف،تداعتاظحلدعب.عيضرلامامحتسإلءامنخستيك،
اهعضينأً◌الواحماهبكسمأيذلاعيضرلاليباهفكبهتبابسعضودق

.همفيف
عيضرلاكسمأف،اضيأاهتبابسعيضرلاتطعأو،امهبرقريرسلاىلعتسلج
اهنباعمتذخأف،همفىلإاهبعفدينيعبصإلايأفرعيالراصو،اهب
ةفرغلاترداغ،ةليلققئاقددعب.ليباهعيضرلاتاكرحنمناكحضيمدآ
.همفيفهعبصإعضيليباهعديالنأهايإةيصومةيناث
وبماشو،ئفادءامردقوتسطنمليسغلاةدعدهازلاءاوحتدعأ
اذهعباتيكالملامدآناك.هسبالمريغصلانععزنتتذخأو.لافطألل
لاعت:همأهلتلاقف،هيفةكراشملا،ً◌الواحم،لوضفبيمويلاسقطلا

كلذلعفت،هيلعاهنمبكستنأبلطأامنيحو،ءاملاةساطذخو،يعم
كالملامدآيبصلاناك.ليباهعيضرلاممحتتأدبو.ً◌احرفيبصلاطنف.

ناقربتهانيعتناك.كلذهمأهنمبلطتامنيحءاملابكسيوهوً◌اديعس
.يلوفطلالاعفنإلاوحرفلانم
اهيلفطماعطإنمتهتنادقدهازلاءاوحتناككلذنمةعاسدعب
ىلإاهنبالسرتاليهونيمويذنم.لعفتاذامفرعتنكتمل.اهسفنو
لفقملاقنلاهنوفيلتنإلب،اهبيجيالدهفلاليباقذاتسألانكل،ةسردملا



.ةرركتملااهلاصتإتالواحمنممغرلاب،اهبيجتاليخركلاءاوحنأامك،
اهدعبو،لئاهراجفنا،ةقطنملاّ◌زه،اهراكفأبهميفيهامنيبو
مدآريغصلازفق.اهبلقيفضابقنإبتسحأ.صاصرلايمرىلاعتتاظحلب
لابقتسإلاةفرغيفهادصددرتيذلاراجفنإلالوهنم،اهيلإً◌اذئالكالملا
:ضايفيمومأنانحبهلتلاقو،اهيلإاهريغصتّ◌مض.
راجفنالانكل،ةموغلمةرايسراجفناتوصاذه..يبيبحايفختال-
.ديعب
:ةءارببيبصلااهلأسف
؟ةموغلمةرايسىنعمام-
تارايسلاميغلتةيفيكفرعتالاهسفنيهف،هبيجتفيكفرعتمل
:ةطاسببتحرشاهنكل،طبضلاب
.رجفنتف،ةرجفتمداوماهيفنوعضيةرايسيه-
:هتلئسأيبصلالصاوف
ً؟اضيأةموغلمتارايسةريغصلايتارايسلعجأنأعيطتسأله-

:نانحبةلئاق،ةوقباهردصىلإهتمض
ءالؤهو،كالملامدآكمسا،ىمسمىلعمساتنأ،كالميبيبحايتنأ-
.نيطايشمهكلذنولعفينيذلا
:ً◌الئاقيبصلااهلأسف
؟نيطايشلاىنعمام-
هلتلاقف،ءيربلاهمهفويلوفطلاهلقعيزاوتةباجإهبيجتفيكتراتحإ

:ةحراش
.ةنجلانماهدرطفاهيلعهللابضغتاقولخممه،يبيبحاي،نيطايشلا-
:ةريحباهلأسف
؟هللاوهنم-
لكةفرعملهلوضفباهبجعأيذلا،اهنبالوضفمامأةطرويفاهنأتسحأ

تدواهسفناهنأل،هللاوهنم،هلحرشتفيكفرعتالاهنكل،ءيش
:هلتلاقف،ينيقيلكشبلاؤسلااذهىلعةباجإلافرعتول
..انقلخيذلاوه،يبيبحاي،هللا-
؟..انقلخىنعمام-
لكقلخيذلاوهو،اندجوأيذلاوهو،نيدوجومنكنملاننأ،ينعي-

..ءيشلك..ءيش
ً؟اضيأنيطايشلاقلخهنا،ينعي-



.ً.اضيأنيطايشلاقلخ..معن-
اذهيفوهوايكذاهنبانوكينأاهرسهنكل،هتلئسألةبرغتسمتناك
:ً◌الئاساهأجافهنأالإ،رمعلا
؟اهدرطاذاملف،نيطايشلاقلخوهاذإ-
..ةنجلانماهدرطف..اهيلعلعز..يبيبحاي..همالكتصعاهنأل-

:لأسمث،اهتباجإيفركفيوهوتاظحلليبصلاتمص
؟ةنجلانميننيدرطتينمِتلعزاذإينعي-

اهيعارذنيبنمتلفأهنأالإ،لبقلابهرمغتتذخأو،اهردصىلإهتمض
:تلاقمث،ناوثلتركفف،اهدررظتنيهنأىلإتهبتناف،ةباجإلاً◌ارظتنم
،اثلاثو،يمالكيصعتنلتنأً،ايناثو،..كنملعزأالانأًالوأ..يبيبح-
..ةنجلايفانسلو،ضرألاىلعانهنحن

ريغصلاهلقعنأوأ،هعنقيامبهتباجأاهنأتنظ.تاظحلليبصلاتمص
:ديدجلاؤسباهأجافهنأالإ،مامألاىلإةلئسألابمدقتلاعيطتسينل
؟ةنجلايفةرايسترجفله،هتلعفيذلاام..نيطايشلاتصعاذامل-
ىلعربصتنأاهبجاونمتدجواهنكل،يلوفطلاهلايخل،هلتمستبا
:ءودهبةحراشهلتلاقف،هتلئسأ
.مدآلاودجسينأ،ةكئالملانموسيلبإنمبلط..نيملاعلابرهللا-
.ةنجلانمهللاهدرطف،ىصعفسيلباامأتدجسةكئالملا
؟..ةنجلايفتنكانأ-

ناكهنأالإ،اهردصىلإهمضتيهو،اهبلقلكنمدهازلاءاوحتكحض
:هلتلاقف،اهنمهسفنررحف،ةباجإلافرعينأديري
..مدآانوبأامنإو..مدآ،تنأتسل..يبيبحايال-
..مدآيدج-
،اهسفنىلإبيبحلااهيبأباهركذدقف،اهسفنيفةصغبتسحأةأجف
هللوقتنأتدارأ.كبتملاهنكل،اهنممغرلابعومدلاباهانيعتألتما
نأ،نذإ،اهيلعف،هنهذيفعبطنتساهتاباجإنأبتسحأاهنأالإ،معن
:تلاقف،ءودهبً◌اينيدهفرعتامهلحرشت
..هيلعكمسايذلا..رخآمدآوهامنإ،يبيبحايال-
يهله؟مهمأيهنم..مهمأو..سيلبامهوبأ؟نيطايشلامأيهنم-
؟اضيأةدورطم
اهتاعانقلكزهيذخأ،ةئيربلاهتلئسأبريغصلايبصلااذهنأتسحأ
فيكفرعتاليهف،ضقانتلابةئيلملاتاياكحلاةهافساهلنيبيو،ةينيدلا



فرعتملسيلبإنكل،ءاوحومدآنماولسانترشبلاف،نيطايشلاتلسانت
له؟هنمنيطايشلاتلسانتفيكف،ً◌اجوزهلهللاقلخيملو،ً◌اجوزهل

؟اهقلخيفيكنكلو؟ً◌الثم،ةسيلبإقلخيثيحبقلخلاىلعرداقوه
اهيلع..ال..آل؟قولخموأقلاخوهله؟راننم؟اهقلخيءيشيأنم
:هلتلاقواهنباىلإتفتلاف،لكشيأبراوحلااذهفقوتنأ
هذهو.ً.اريغصتلزامتنأ..ءيشلكفرعتسربكتامنيح..مدآيبيبح-
..ربكتامنيحالإاهتباجإمهفتالةلئسألا
؟..ربكاىتمو-
:تلاقو،هلتمستبا
نمرثكأكبحتيتلاكمأمالكعمستو.ً.اديجمانتو.ً.اديجلكأتنأ-
..ايندلاهذهيفءيشلك
؟..ليباهنمرثكأ-
:ديدشرذحبتلاقف،لاؤسلااهأجاف
..نيتاهينيعلثمامتنا..يبيبحايال-
:تلصاومث،اهينيعىلإتراشأو
..نيعلاهذهوهو،نيعلاهذهتنأ-
:اهللاقف
؟حيحص..هنمربكأانأ-
..حيحص-
..ىرخألانمربكأكينيعىدحإنوكتالاذاملً،اذإ-

هذهعطق.هتهابنلاهبلققامعأنمتحرفو،اهردصىلإةوقبهتمض
ءاوحمساتأرقف،فتاهلاةشاشىلإترظن،لاقنلااهفتاهنينرراوحلا
:ةعرسبتباجأف،يخركلا
..الهسوالهأ؟..ءاوح؟..نم..معن-
:هيفنماكلاقلقلانممغرلابً◌ادياحم،يخركلاءاوحتوصءاجف
كبلصتاله..درلايتعاطتسامدعلةفسآانأ؟..ءاوحايكلاحفيك-
؟دحأ
؟نَمنيدصقتنكل..دحألصتيمل..ال-
:ًاليلقاكبترميخركلاءاوحتوصءاجف-
..ليباقذاتسأوأ..كنوددهينيذلاءالؤهدصقأ..ناكيأ-
..قلغملاقنلاهفتاهنكل،ليباقذاتسألابلاصتالاتلواح..ال-
؟..امناكمىلإنيجرختسوأتيبلايفتنأله-



..ناكميأىلإجرخأالانأنيفرعتتنأ..تيبلايفانأال-
؟هنيجاتحتءيشيأبيعميتآله.ً.اعمىدغتنو.ً.ارهظكدنعنوكأس-
،اهرمغييناسنإءفدو،اهحاتجيحرفلانمقفدبدهازلاءاوحتسحأ
:امهنيبةفلكلاتعفُ◌ردقو،نامزذنماهتقيدصاهنأكو،اهلتلاقف
..تاورضخلانمًائيشو..رايخلانمًاوليككعميلمحتنأ..نكمماذإ-
..ءادغلازهجأسانأو..ةطلسلمعنل..عانعنلاوناحيرلاوسفركلادصقأ
..مطامطلاو-
..مطامطيدل-
..ءاقللاىلإ..تبلطامبيتآلتاورضخلاقوسىلعرمأس...بيط-
..ةمالسلاعم-
..ءادغلازهجتساهنأباهعمسامنيحنكل..ةلئسألاةلصاومرظتنياهنباناك
بهذف..ةلئسألاةلصاومبهتبغردقفو..هنعةلوغشمنوكتسهمأنأبفرع
ضرألاىلعحطبناو،ةنولملاهمالقأوهقاروألماكبىتأو،مونلاةفرغىلإ
قرغتسياليذلا،ماعطلادعتلخبطملاىلإيهتبهذامنيب،مسريذخأو
ثالثنعلقيالامتقولانماهمامأامنيب..ةعاسنمرثكأةداعاهنم
.راهنلافصتنمىتحتاعاس
ديعتستاهسفنتدجو،زرلافظنتتذخأو،خبطملايفتراصامنيح
مليخركلاءاوحتوصنأتسحأ.ليلقلبقامهنيبترجيتلاةملاكملا
امك،ً◌ايعيبطاهتوصنوكينألواحتتناكامنإو،اهتداعكايئاقلتنكي
امنيحاهنأىلإتهبتنالب،امً◌اعونبيرغنيلصتملانعاهلاؤسنأ
،ً◌الفقمناكلاقنلاهفتاهنأو،دهفلاليباقذاتسألابتلصتااهنأباهتربخأ

مأتيبلايفىقبتستناكنإاهلاؤسلتلقتناامنإو..ةملكةيأبقلعتمل
اتاتبتيبلانمجرختالاهنأب،ً◌ادجً◌اديج،فرعتاهناً◌املع،جرخت

ُ◌تايله.ءيشلجاتحتالةليوطتارتفلاهسفنتّ◌دعأدقاهنإو،ً◌
حضوتنأنوددرلامدعلتفسأتاهنأامك؟ينربختملوامءيشثدحىر
يتأيىتم..يهلإاي..ءيشلكفرعأسيتأتسامنيحً◌امومع..ً◌ائيش
..ليللا..ليللايفةصاخ..يسفننمو..يتدحونمتللمدقل..رهظلا
امل،يدادغبلامدآبتاكلاتاطوطخمالول؟فيخموهمك..ليللانمخآ
تنكً◌اقباس..ً◌اليقثراصراهنلاىتحف؟ً◌اليليسفنبعنصأاذامتفرع
يقتلأتنكو،ً◌ارهظهعجرأو،ةسردملاىلإمدآلصوألتيبلانمجرخأ
ملولاذام..ناكميأىلإكرحتأالنآلاامنيب،دهفلاليباقذاتسألاب
فيك؟اذكهىقبأسىتمىلإنكل؟تننجلامبر،يعمَ◌يدلوانوكي



،متعتيتلادالبلااذهيفو؟نيلفطلانيذهعميدحوةايحلاربدتأس
..ةيمويتالايتغإو،لتقو،تاريجفت؟مويدعبً◌اموياهلبقتسممهلديو
ايويبأايامكيحورلةمحر..مطلتنأوبدنتنأىوساهيدلسيليهو
يفنافلتختو،ناشقانتتامكارأتنكنيحيتجهبتناك..مدآيبيبح
مايألااذاملنكل..اهنيحدوجولايفةناسنإدعسأتنك...ً◌انايحأشاقنلا
ةايحلاهذهيفيناوثلاباهدعنكميلب،تاظحلىوسلكشتالةديعسلا
.تمصباهسفنثدحتدهازلاءاوحتناك؟..ةسئابلا
،زرلالسغتهنأف،هلً◌اريخأتهبتناامنيح،ردقلايفيلغيءاملاناك
.يلغملاءاملاردقيفهتعضوو
***
ددصباهرمأتمسحدقتناكحابصلاكلذيخركلاءاوحتظقيتسانيح
اليهف،ةقادصلازواجتتالأتررقدقف،يبيبشلامدآباهتقالعلبقتسم
ً◌ائيشبحسنتنأاضيأتررقاهنكل،هلثمصخشىلعدمتعتنأعيطتست
،بلقلابيطناسنإةياهنلايفوهف،هرعاشمحرجتنأنود،ً◌ائيشف
يذلاداسفلادقتنينأفاخيال،عاجشيفحصو،هريكفتيفرونتمو
،اهعمةديجلاهفقاومىسنتنلاهنأامك،ةديدجلاةيسايسلاةبخنلاهسرامت
.دالبللتداعنأدعبيفاقثلاويمالعإلاطسوللاهمدقينأهتلواحمو
هتدجو،اهلاهنعيبيبشلامدآلزانتيتلامونلاةفرغنمتجرخنيح
ساسحإاهدوار.ءيربلفطلثممونلايفً◌اقراغو،افوصلاىلعً◌اددمتم
.ةجضيأريثتنأنودروطفلادادعإلخبطملاىلإتهجوت.ئجافميمومأ

ةفرغلتهجوتف،ً◌امئانلازاموهناكروطفلادادعإنمتهتنانيح
هتدجوةلاصلاىلإتداعنيحو.اهسفنبيترتواهرعشطشمتلمامحلا

تهجوت.ً◌انيزحو،ً◌ابعتمههجوناك.ةراجيسهديبوافوصلاىلعً◌اسلاج
:تلاقو،سمأةليلرتوتامهنيبنكيملهنأكو،حرملكبهيلإ
؟..رخأتملاتقولااذهىلإًايمويمانتأ..اشاباياذام-
نألً◌اديعسناكهقامعأيفهنكل،ةنيزحةماستباههجوىلعواهيلإرظن
:لاقو،ةيئادعنكتملاهتربن
يبلصتامث.ً.ابعتمتنكينكل..تقولااذهلبقظقيتساةداع..ال-

بجعمدصقأ..كببجعمهنإ..مونلاىلإتبهذامدعبرعاشقيدص
بتكينأديريو..يضاملاعوبسألايفترشنيتلاةريخألاكتديصقبو،كرعشب
..اهنعةلوطمةسارد
:ةيرخسبتلاقوحرمبتمستباف



ةيرقبعةرعاشانأ..هاي؟؟..رطسأةينامثنمةديصقنعةلوطمةسارد-
..فرعأنأنود
:لاقو،كابترإبامستبماهيلإرظن
نأديريو..رثكأكيلعفرعتينأبحي..ةبسانملابو..يللاقاذكه-
ةباتكلايفكتيرجتو،ةيعادبإلاكرداصمنعو،رعشللكمهفةقيرطفرعي
..ماعلكشب
:حرمبنكل،ةجفةيرخسبةقلعمتلاقف
يأو..عمسأيناغأةيأو،ماعطلايفيقوذنعكلأسيملأ؟..دعباذامو-
؟..مونلالبقهسبلأناتسفيأو،لّضفأهافشرمحأنول
:لاقو،هبلقلكنمةرملوأليبيبشلامدآمستبا
،ةلئسألاهذهكلأسيسامبرنكل..ةلئسألاهذهلثمدعبلأسيمل..ال-
..ةيعادبإلاةبرجتلاورعشلانعهتلئسألبق
:ةرخاسةيزازفتساةقيرطبتلاقف
هتساردةباتكدعبيعممانينأركفيسامبر..ةبعكلابرو..ْتلُزه-
؟..ةلوطملا
..كلذيبرغتستال-
نأنورظتنيو،ةيرعشعيماجمنوردصيءارعشلاناكًاقباس..طاطحنإللاي-
ثهليمويلا..دقنلاوضرعلابمهتعومجملوانتييبدأدقانمهيلإتفتلي
..تارعاشلاتارونتءاروداقنلا
ًايدقنٌائيشبتكينأديريالعفوهامبرف؟..ةقبسملاماكحألاهذهاذامل-
..كنع
نكل..دعباميفكلذىرنسو..ًالوأبتكيل..لاحةيأىلع..اه..اه..اه-
..رطفنللستغاونآلامق
.ً.اجراخرطفنولزننل-
..مرتحملاديسلااهيأروطفلاتددعأدقل-
..رمألااذهبكسفنتلغشاذامل-
ولو..كلبقتظقيتساينألروطفلاتددعأدقل.ً.ايئانثتساائيشلعفأمل-
؟..حيحص..هتددعأتنككنأةدكأتمانأفيلبقتظقيسادقتنك
..حيحص-
..ريثكلمعيئارو..رطفنلو..كهجولسغتلمق..نذإ-
:ً◌الئاقفقوتهقيرطيفو،مامحلاىلإً◌اهجتمضهن
؟..يرضحتنلأ..ءابدألاداحتإيفةحوبصأةمثمويلا-



؟..مويلااذهنوكتسنمل-
نفلاهيفّرظنيو،ةريثكتالاقمبتكيهنكل..دعبهتياوررشنيمليئاورل-
لب.ً.اريبكًايئاورهرابتعإبهيلإرظنيضعبلاراصىتح..ةياورلا

..هقلمتيضعبلاو..هنوباهيو
؟..دعبهتديصقبتكيملرعاشلةحوبصأنوميقيسامبر..ةلزهملاهذهام-
:كانهنمهتوصءاجو،مامحلايبيبشلامدآلخد
.ً.اضيأةحوبصأكلنوميقيسامبر-
؟..اذام-

دقيهتناك.ءاقرزةفشنمهفتكىلعومامحلانميبيبشلامدآجرخ
ىتحً◌ايسركتبحسوامهنيبةريغصةلواطىلعروطفلاةينيصتعضو

:هثيدحً◌الصاوموهرمتساف،هلباقمتراص
هنأو..ةرشابمريغةقيرطبكلذىلإهون،لصتايذلا،دقانلاقيدصلانأل-

..كانهكعمهتساردأرقيس
:لؤاستبتلاقو،هعملماعتلابجيعقاوىلإلوحترمألانأكوهيلإترظن
؟..هلوقتاملكيفداجتنأله-
؟هلوقأاميفكشكيدلله..معن-
يتاوللانهتايبرعلاتارعاشلاوتايبرعلاتايئاورلانأفرعأينكل..ال-
نمنأدجأانأف،نويقارعلاالإ..مهنمنوفورعملااميسال..داقنلاءارونضكري
يفقهارميألثمتارعاشلاوتابتاكلاءاروضكريمهنمدقنلايفبتكي
..ةرشعةسماخلا
:لوقيومستبيوهولكألابوهأدبف
..مهءاروضكرلاةقشممكيلعنورفويمهنإ؟..ديجرمأباذهسيلأ-
:حازمبتلاقو،همالكيفمكهتلاةربنلتهبتنا
ءاوحىلإبهذأنأمويلاديرأانأ..اذهلكنمانعدو..لك..لك-
..يسفندادعتسإىلعنوكتو،ةنيكسملافرعتيك،ءيشلكباهربخأس..دهازلا
..اضيأاهبنولصتيسامبرف
..نولصتيسامبر..حيحصاذه-
:كابترإبلاقمث،لجخباهيلإرظن
لاصتإنميفوخويددرتدصقأ...سمأةليللصحاملفسآانأ..ءاوح-
..ليللاوهببسلا..نيفطاخلا
،ليللانعهلاقامبتئجوفاهنكل،راذتعإلابأدبامنيحاهريراسأتطسبنإ
:تلأسف



؟..ليللا-
..ليللا..معن-
؟.ً.اراهنمأًاليلناكءاوس،تقولابرمألااذهةقالعامو-
مالظلا..بعرمدادغبيفليللا..ليللافاخأانأ..ليللانمخآ..ليللا-
توملانولمحينيذلاالإبعرملادادغبليليفلوجتيال..ءيشلكمعي
رجفنتيكةموغلملاترايسلانوكرتيو،تاوبعلانوعرزينيذلاالإ..مهعم

ًالسلسمانتايحتراصدقل..حابصلاىتحليوطسوباكدادغبليل.ً.احابص
ينركذيهنأ..ليللافاخأانأ..ءاوحايانتايحنعةجهبلاتفتخادقل.ً.ابعرم
..ةسئابلاانتايحب
؟..حابصلاو-
رونلايفههجاوناننكل..توملاعمةيقيقحةهجاوميدادغبلاحابصلا-
.ً.املحرطملاةدوشنإهتديصقيفبايسلاتيبراصىتح..مالظلايفسيلو
مويرمامنآلا..عوجهيفسيلقارعلاوماعرمام:لوقينيحنيركذتأ
..تاريجفتو..حبذو..لتقو..تومهيفسيلقارعلاو
؟..ةحئاسينأكويعمثدحتت-
..ليللافاخأينإلوقأنأتدرأامنإو.ً.اوفع..ال-
..مالظلاو..ليللافاخيانلك..كيلعال-
..مالكلابكتيهلأدقف،اضيأتنأيلك-
..الوأياشلابرشأس..ياشلابحأانأ-
؟..ءابدألاداحتإيفةحوبصإلاىلإنيتأتستنكنإينيربختملكنكل-
..الوأ...دهازلاءاوحبلصتأنأّيلع..دعبفرعأال-
يفتغلابامبراهنأاهسفنعمترعشو،تخرتسادقيخركلاءاوحتناك
ءاروامفشكيورذتعيوهاهف..سمأةليليبيبشلامدآنماهفقوم
.كلذيفرذعلاهلتدجوو..هفقوم

18
روصنملايفنيتقيدحنيبخلسم
ةيناثلاةرايسلاهتعبتو،ةريبكةعرسبةرايسلادوقييسابعلاليباققلطنإ
ىلإ،ةدعتارماترادتساو،ةيبناجعراوشناترايسلاتلخد.اهسفنةعرسلاب
كانهنمو،نيبناجلانمراجشألاهيطغتيبناجٍ◌عراشىلإاتلخدنأ
،ريبكتيبمامأناترايسلاتفقو.يعرفعراشىلإىرخأةرماترادتسا
ةباوباذ،رصقلابهبشأتيبلاناك.ةمخضةدلومتاوصأهنمردهت
ىلعتناكو.تالضعلاالوتفم،ناحلسمناسراحاهدنعفقي،ةضيرع



ةكرش،اهيلعبوتكم،رفصألاساحنلانمةريغصةتفالةمثةباوبلابناج
.ينفلاجاتنإلاونالعإللهتوخأويسابعلاليباق
اتفطصاوناترايسلاتلخد.اهرخآىلعةباوبلاحتفلناحلسملانالجرلاعراس
ةيحتلاةيدأتبناسراحلاعراسفةرايسلانميسابعلاليباقلزن.كانه
.هيفوهيذلاناكمللو،امهتكرحلنيرونلاوذمدآبرغتسا.هلةيركسعلا

مدآلزن.امهتسارحةلصاوملعراشلايفافقوو،ةباوبلااقلغأفاداع
يفناثهلي،نيمخض،نيدوسأنيبلكدوجولهبتناف،ةرايسلانمنيرونلاوذ
لكمامأو،امهيقدشنمباعللاليسيو،رصقلانمةيمامألاةقيدحلا

دلجلاوأمحللانمائيشنابلكلاِ◌قبُ◌يمل،ةيرشبةمجمجامهنم
نيرونلاوذمدآسحأامهدهاشنيح.سأرلاةورفنماياقبىوس،امهيلع
.ةسرشلابالكلافاخيوهف.هدسجوهحوريفيرستةفجرب
،الملامدآجاحلاابحسو،لاجرلانمنانثإلجرتةيناثلاةرايسلانم
.هنالكري،نارخآلانالجرلاذخأامنيب،تيبلالخادىلإهالحسو
لتحت،ةعساوةيمامأةقيدحهيف،نيقباطنم،زارطلاثيدحتيبلاناك
بناجلا،اهديربتتايفنحو،اهدوقونازخعم،ةريبكلاةيئابرهكلاةدلوملا
عونلانمةديدجةحوجرإاهطسوتتامك،ً◌ابيرقتهلكعراشلاىلعلطملا
نمسلاجلايمحتةيرئادةلظمبقوطمصوخلانمريبكيسركو،رخافلا
،فرغينامثنمرثكأىلعتيبلايوتحي.رظنلانعهيفختوسمشلا

،ً◌ادجنيتريبكنيتعاقلمسقم،لفسأقباطو،ماعطللةعساوةعاقو
ةحاسمربكأ،ةعساوةقيدحةمثيفلخلابناجلانمو.هلكتيبلاةحاسمب
راجشألاىوتسمبً◌ادجلاعروساهطيحي،تارمثالثبةيمامألاةقيدحلانم
ناريجلانكمتينلثيحب،فصنوةرمبناسنإلاةماقنمىلعأو،ابيرقت
مغرلاب،ماعلكشبلزنملايفرودياموأةقيدحلايفدجويامةيؤرنم
.اضيأاهقئادحبتيبلاعمرواجتتةرواجملالزانملانأنم
ضعبو،ةيطسولااهتبرتبلقمتامنأكو،ةهوشمةيفلخلاةقيدحلاتناك
بناوجلايطغييذلاليلقلاالإبشعلانماهيفسيلو،ةاحسملاباهبناوج
تبنت،ةنولمةيرجحعطقاهيفعزوتتامك.اهيلعً◌احضاولامهإلاادبو،
.ةبرتلايفسدنهلكشب

الملامدآجاحلاةعبرألالاجرلاذخأ،تيبلاقامعأىلإعيمجلالخدنيح
نيرونلاوذمدآويسابعلاليباقيقب.لفسألاقباطلاىلإً◌الكروً◌الحس
،ةيبهذلاتابنكلانممقطبةثثؤمتناكيتلالابقتسإلاةفرغيفامهدحو
لويخرظانمو،ةيعيبطرظانملةينفتاحولناردجلاىلعو.ةدوجلاةيلاعلا



حضاولاقوذلاعمضقانتتتناكةيضرألانكل،ةفلتخمتاكرحوعاضوأيف
ربعتالاهنكل،ديلابةعونصمةداجسبةيضرألاتطغثيح،ثاثألايف
.اهطيحيامعمرفانتتتناكف،ةينفةقئاذنع
ال،ً◌افئاخ،ً◌ارهبنم،ً◌اسجوتم،ُ◌اقلق،ً◌ازفتسمنيرونلاوذمدآناك
سيلووههنأكو،هسفنىلعفرعتينكيملو،انههرظتنياذامفرعي

امنمخيهنأ،هلتبثيلهنأكو،هللاق،هيلإيسابعلاليباقهبتنا.وه
:هنهذيفرودي
يفو..هيفتنأَتنكيذلاناكملارارسأفرعنل..ةرشابمهعمققحنس-
.هحبذبموقتتنأكعدنسةياهنلا

ناكامنإو،ةظحللاكلتيفنيرونلاوذمدآهيفركفيناكاماذهنكيمل
لب،ً◌امداننكيملهنأهرّ◌يحيذلانكل،ً◌التاقراصدقف،ً◌اهئات
،ً◌ائيربمأً◌ابنذمهنوكنعرظنلاضغب،ً◌اناسنإلتقهنأبفرعيهنإ
هفرعيذلا،نزخملابحاصىتفلاينيعيفتناكيتلابعرلاةرظننكل

درف،يسابعلاليباقهلهلاقاملهبتنا.همامأاتلازام،وهلخدامنيح
:ددرتب
تقلطأفيكتيأردقل..هيلعصاصرلاقلطأنأعيطتسأانأ..ال؟..حبذ-
..نزخملابحاصىلعصاصرلا
.ً.ابيرقتاعومجملاىدحإدوقتسامبر..ميظع..كلذتيأردقل-

راضحتسإ.ينهذلانيرونلاوذمدآعضوتتشتنمتفعاضةلمجلاهذه
لواحييذلاريمضلابينأتنمً◌ائيشهسفنيفتثعبليتقلاىتفلاةرظن
،الملامدآجاحلا،فطتخملالجرلادضججأتملاهدقحنكل،همتكينأ
همألههركو،عيمجلااهعمسوهمأدضاهقلطأيتلاةميتشلانمهلجخو
نيبو،ليلقدعبجرختمثنزخملاىلإلخدتيهوعيمجلااهدهاشيتلا
هتوقبهرورغىضرأيذلاو،يسابعلاليباقنموتللهعمسيذلاحيدملا

نمهئاقدصأوهخويشمامأيسابعلاليباقاهنعثدحتيسيتلاهتلوجرو
.ديدجلاهبرديفوطخلاةعباتمةرورضبً◌اروعشهحنم،ةحلسملاتاعامجلا
لاقو،راظتنإولؤاستهينيعيفويسابعلاليباقىلإنيرونلاوذمدآرظن
:ءاجرةربنب
..ريغصبلطيدل-
..مدآايرمأتتنأ؟..ريغصبلط-
..انريغدحأال..هعمقيقحتلادنعاندحو،تنأوانأً،اعمنوكننأديرأ-
:ً◌اقفاوملاقمث،ةصحفتمةرظنهيلإيسابعلاليباقرظن



هنمفرعأل،هعمقيقحتلاب،ًالوأ،انأموقأنألضفأينكل..كلذكل-
،هنميهتنأامنيحو،تنأاهفرعتالىرخأتامولعموفاطتخإلانكامأ

دقل..انريغدحأال..كعمنوكأساهدنع،هعمقيقحتلالصاوتلتنأككرتأس
الرومأودبيامككانهو..ءاوحةديسلا..كمأمتشهنأعيمجلاعمس
يفتكأسانأ..مهيدلًافطتخمتنككنأل،اهفرعتكدحوتنألب،انأاهفرعأ
ياهلأسأالو..نومتنيبازحأةيأىلإو..مهليومتو،مهنكامأنعقيقحتلاب

..كتدلاوةديسلاصخيلاؤس
:ً◌ارتوتمنيرونلاوذمدآلاقف
،ًالوأ،يمألءيستنورخآلااهعمسينأدوأالرومأكانهف..ديجاذه-
لاتغإيذلانمو؟هعماوناكنيذلاءالؤهمهنمفرعأنأديرأايناثو
؟يبأ
نعةرظننّوكتلًالوألاعتنكل..ريزانخلاءالؤهنمصتقنس..كيلعال-
..اذهانناكم
.لفسألاقباطلاىلإ،تيبلاقامعأىلإاطبهمث،تيبلاقامعأىلإالخدو
لفسألاقباطلاىلإً◌اطباه،ملسلاتاجردىلوأنيرونلاوذمدآاطخنأام
حئاورب،مدلاةحئاراهيفطلتخت،ةهيرك،ةنطعحئاورهتهجاوىتح،
،ؤيقتلانعهسفنكسمداكلاب.فئاجلامحللاةنوفعو،طئاغلاولوبلا
نوكينأحلصيالو،ةيصخشلافيعضهنأيسابعلاليباقنظلاهلعفولف
كلذذخأىتح،ةلمجلاكلتبيسابعلاقطننأذنمف،ةعومجملً◌ادئاق
.هلخاديفرطفلاكومنيحومطلا

لب،ةهاتميفهنأبنيرونلاوذمدآسحأ،ىلفسلاةعاقلايفاراصامنيح
ىربكلاةعاقلاطسويفناتيرجحناتبطصمتدتمادقف،يقيقحخلسميف
فيطاطخلااهيلعتقلع،ةيديدحةكستدتمانيبناجلاىلعنمو،
ً◌اراشنمىأررخآبناجىلعو،ماجحألافلتخمب،ةكرحتملاةيديدحلا
ثيحب،ةدعراتمألدتمييئابرهككلسبطبترم،مجحلاريبكً◌ايئابرهك
.ةعاقلايفةيرحبلوجتينأهلماحلنكمي
:ً◌احضومهيلإيسابعلاليباقتفتلا
ءانبأنمةنوخلاكلذكو،ةضفارلاريزانخلاءالؤهثثجعطقنانه-

..لالتحإلاعمو،ةموكحلاعمنونواعتينيذلاانتعامج
:هتربنيففوخلالالظمتكينأً◌الواحمنيرونلاوذمدآلأس
؟..كلذدعبنولعفتاذامو؟..مهنوعطقت-
:ةفيرطةتكنيوريسهنأكويسابعلاليباقمستبا



فطتخنًانايحأو،ةقيدحلايفاهتيأريتلابالكلاىلعمهموحلعزون-
ًارجحعضنو.ةيفلخلاةقيدحلايفمهنفدنمث،مهحبذنف،ةفورعمتايصخش
،يماحم،يندموأ،يركسعوهلهليتقلافنصفرعنلهنفدناكمىلع
نمنولهلفنصلك..ةأرماوألجر،يداعناسنإ،يعماجذاتسأوأ
..ىرخأءايشأكيرأس..لاعت...رجحلا
،ىلوألانمعسوأىرخألاةعاقلانأىأرف،يلفسلاقباطلاخلسميفالغوت
امرارغىلعباوجتسإللةعاقو،تانازنزو،بتاكمةئيهىلعتمسقاهنأو
لالخنملطتاهبناوجدحأنمةفرغلاثيح،ةيكريملامالفألايفيرجي

تايرجمعمسيلءاشينماهيفسلجيىرخأةفرغىلعيجاجزرتاس
.قيقحتلا
نينانزلاحتفيذخأوحيتافملانمةعومجمهبيجنميسابعلاليباقجرخأ
ُ◌فاملكةريرعشقلابرعشينيرونلاوذمدآناك.ىرخألادعبةدحاو
تاذ،حمالملاةليمج،ةباشةأرماتناكىلوألاةنازنزلايفف،ةنازنزتحت
يطغيالو،طقفاهطسولدتميرارزألاحوتفماصيمقيدترت،ليمجماوق
.اهنعاعزندقيلخادلااهلاورسواهلاطنبنأودبيو،ىلفسلااهتقطنم
ىلعهنمائيشو،اهيذخفدحأىلعفاجمدطيخراثآضعبتناكو
تبصتغأدقاهنأبسحأف.ةفيفخلااهتناعتحت،اهيذخفىلعأيبناج
:ً◌الئاقنيرونلاوذمدآىلإاهتظحليسابعلاليباقرظن.اهتراكبتليزإو
نفدنمىوسً،انايحأنوبعتيبابشلاف..طقفةعتمللتفطتخااهنإ-
هذهو،ةحارللنوجاتحيو،اهعيطقتنموأةيفلخلاةقيدحلايفثثجلا

..تدرأولنآلااهكينتنأكنكمي؟كبجعتله..ةعتمللنهانفطتخااهريغو
..ةيحىقبتنأمهملا..اهيدلعنامتالتراصيه
مستباف،رمألاهزواجتلةراشإبحسناامنإو،ً◌ائيشنيرونلاوذمدآلقيمل
:هللاقو،هليسابعلاليباق
ءالؤه..ءالؤهعم،كقالخأو،كلجخىسنتنأكيلع..لوجخكنأودبي-
اذهنعانخويشىواتفعمستملأ..مهبلعفتامكلحابم.ً.ارشباوسيل
؟..رمألا

،ءاصفرقلاسلجتةبجحمةأرماكانهتناك،ةيلاتلاةنازنزلاىلإاراصامنيح
هنأكو،نيرونلاوذمدآلحرشييسابعلاليباقذخأ.امهنمةروعذمتناكو
:يخيراتفحتموأينففحتميفدشرم
اهانفطتخا..مكاحلاليمعلابزحلايفريبكيبزحلوؤسمةجوزهذهو-
نأديرأ..اهيفكينأايصخشانأهذه..رمعلانمةعساتلاغلابلااهنباعم



رهشلايفنوكتامنيحاهحارسقلطأسٍو..ينمًالماحاهجوزىلإاهلسرأ
وأضاهجإةيلمعاهلاورجينأمهيلعرذعتيثيحب،لمحلانمعساتلا

انأوايصخشاهتروصًاعبط..لغنلاهنباىرينأهديرأ..يرسقضاهجإىتح
..اهيفهلخدأ
؟..اهتروصفيك-
نأدعبً،ادجددحمعضومىلعاريماكلاتبكرةطيسبهذه..اه-

اهتروصمك.اهيفهلخدأانأويدسجفصنواهاوسرهظيالنأتبرج
..تاهجلالكنمو،ةفلتخمعاضوأب
؟..مواقتتناكله..يهو-

ةياوربسح،همأةروصتناكلاؤسلااذهنيرونلاوذمدآلأسنيح
هلً◌ابيخميسابعلاليباقباوجءاجف،ةعجاضملابعتمتست،الملامدآجاحلا
:لاقذإ،همألاهركوابضغهدازلب،
أرقتتناكو،ةيناثلاوىلوألاةرملايف..ةيادبلايفمواقتتناكاهنإ..معن-
..فيزملامهفحصمنمتايآ
؟..دصقتاذام-
متمتتتناكةيادبلايف..مهملا..مهبصاخفحصممهيدلةضفارلا-
اهبيتآنأاميننأل..كينلاتبذعتسااهنأودبيةيلاتلاتارملايفمث..تايآب
اهمحرفاجترابةرمتاذتسسحألب،ملستستىتحةلواطلاىلعاهيقلأو
نمفجترتيهو،يعارذنميبتكسمأةرمتاذاهنإلب..يبيضقىلع
)هقهقيذخأو(..هللابذوعتو..ينمتشتتذخأمث..ةذللا

نينيعلاقرزم،هجولامروتم،ةيلاعةبتربً◌ايركسعىأر،ةثلاثلاةنازنزلايف
هبتناو.طئاحلاىلإديقموهو،هينيعيتقدحألمتءامدلا،برضلارثأنم
:يسابعلاليباقلاق.عباصألايتعوطقمهيفكىلإنيرونلاوذمدآ
نعًاثدحتمنويزفلتلايفةداعرهظييذلادئاقلااذه..هفرعتالأ..اذهو-
اذه..انبابشنمريثكلالتقيذلااذه،مهرحدفيكو،نييباهرإلاوباهرإلا
،هتانجحيسفهنكسأوهللاهمحر،ديهشلادئاقلامامأفقويذلانئاخلا

انروصو،اضيأهانكن،ناريإلوناكريمأللهسفنعاب،حورلاومدلابهلًاعيابم
..رالودنويلمبهضياقننألواحناننأل،هلتقنملاننكل..اضيأكلذ
هوشملاهجولااذهبيترتديعينألواحيهنأكوهيلإنيرونلاوذمدآرظن
هنإيسابعلاليباقهنعلاقيذلاهجولااذهركذتسينأو،بيذعتلانم
اذهململينأعطتسيملهنكل،نويزفلتلاتاشاشىلعرهظيو،فورعم
.هتركاذيفهوشملاهجولا



ةيرحبكرحتيذخأو،ناكملاةحئارفلأيأدبهنأىلإنيرونلاوذمدآهبتنا
ربكأً◌ابرحكانهنأرعشذإ،ً◌ايدارإالىرياملبقتيراصلب،ربكأ
نيأىلإالو،اهلعشأنمفرعيالً◌ابرح،دالبلاهذهيفيرجتهنم
ةدحونعبذاكلاقيعنلاوخارصلالكنممغرلاب،يهتنتساذامبو،دوقتس
تقولالخهيدللكشتتتأدبةديدجتاعانقنأبسحيناك.بعشلا
.ةدحاوةعاسنملقأامبر،ريصق
املكو،ةلتاقةفيجةحئاراهنمثعبنتةيوازىلإهبيسابعلاليباقهجوت
ةنازنزلاتناكذإ،اهبابعفد.ؤيقتلايفهتبغرهتدواع،اهنمنابرتقياناك
ءاسنل،ةيرشبلامجامجلانمً◌اريبكً◌اّ◌مكىرينأهلاهف،ةلفقمريغ
،كسامتلانيرونلاوذمدآعطتسيمل.رامعألافلتخمبلافطأو،لاجرو
برقلاباهحمليتلا،مامحلاةفرغىلإً◌الخاد،ىلعألاىلإً◌ابراهلورهف
.ةوقبأيقتيذخأو،الزنينألبقجردلانم
ذخأو،يقيقحبعربسحأ.هسافنأداعتسإ.ههجونيرونلاوذمدآلسغ
،هنمكاكفلاعيطتسيالراصهنأسحألب،يسابعلاليباقنمفاخي
ةعشبةياهننوكتسولب،اهيفهتياهننوكتس،هنمردبتأطخةكرحيأف
جاتحيهنأبسحأ.رثكااليمدآشحووهلب،ً◌اناسنإسيلاذهف،
لاجرلادوجوبئجوفف،لابقتسإلاةفرغىلإىضم.ىأراملكبريكفتلل
قيقحتلابموقيس،يسابعلاليباقديمعلاريمألانأبهلاولاق.كانهةعبرألا

مدآئجوف.هعمنوكينأدحأديريالو،ديدجلافطتخملاعم
سلج.يسابعلاليباقهقيدصىلعتيفضأباقلأنمعمسامب،نيرونلاوذ
ليدوملانع،مهنيباميفنورواحتيةعبرألاناك.ً◌انكاسةفوصلاىلع
.قاوسألايفمايألبقتلزنيتلاتاليابوملانمديدجلا

ً◌ادودشم،الملامدآجاحلاناك،قيقحتلاةفرغيفو،لفسألاقباطلايف
لخدنأام.نيتفشلامروتم،هجولايمدم،نينيعلابوصعم،يسركلاىلإ
يتلاشامقلاةعطقّ◌لحوهيلإهجوتىتحةفرغلاىلإيسابعلاليباق
وهنيأىريل،هيبجاحوهشومركرحيالملامدآجاحلاذخأ.هينيعبصعت
.

ةريبكخبطمنيكسهديبو،همامأفقييسابعلاليباقدجوهسأرعفرنيح
لعفياملثمدربملاىلعنيكسلالصنكرحيناكو،يديدحدربمو،
الئاق،الملامدآجاحلاىلإيسابعلاليباقرظن.ةحيبذلارحنلبقنوباصقلا

:ءودهبً◌
لكبكلأساامىلعينبجأ..ينلفغتستوأكاذتتالو.ً.اديجينعمسإ-



كرحنأسالإو..كتاجنكلذيفامبرفقداصكمالكنأتدجواذإف..ةحارص
؟..تمهفله..سجنريزنخيألثم
:عمسُ◌يداكلابتوصبسمهو،باجيإلابهسأرالملامدآجاحلازه
..لأسإ-
؟..نيرونلاوذءاوحةديسلابكتقالعام-
..طقفاهتدعاسمتدرأ..اهبةقالعةيأّيدلتسيل-
؟..اهتدعاسم-
..اهلريخلالعفأنأتدرأ..اهتدعاسم..معن-

:لاقمث،تاظحلليسابعلاليباقتمص
؟..اهدعاستاذامبو-
اهنأليلدب..قحلالوقأانأميظعلاهللاو..ويديفلاطيرشباهليتآنأ-
؟..كلذلرالودفلأرشعةسمخينتطعأ
:لاعتوصبو،ً◌العفنميسابعلاليباقلاقف
ملاذإهللاو؟..ثدحتتتنأطيرشيأنع؟..رالودفلأرشعةسمخ-
ضعبيفختوأبذكتكنأتفشتكااذإ..كحبذأسليصافتلالكبينربخت
؟..تمهفأ..يحتنأوكعطقأسرومألا

،تاظحليسابعلاليباقرظتنا.يكبيذخأو،هسأرالملامدآجاحلازه
:هبخرصهنكل
؟..طيرشلاةصقام..ءايلاىلإفلألانم..ةعرسبينربخأ..يدلتقوال-
؟..ةليمعلاتايشيلملاوبازحألانمنومتنتنمل؟..متنأنم؟..نآلاهدجأنيأو
؟..ةيقبلاىلإلوصولانكميفيكو؟..مكاياحضهيفنوفختيذلامكناكمنيأ
مدآجاحلاوحنمدقتو،ةبيرقلاةلواطلاىلعدربملايسابعلاليباقعضو
مث،فلخلاىلإاهرجو،هسأرةورفبكسمامث،يسركلاءاروراص،الملا

:ً◌الئاق،هقنعىلعنيكسلالصنعضو
كمالكيفهيومتلاوأبذكلانمءيشبترعشاماذإو..ملكتنآلا-

؟..تمهف..كقنعزجأس
***
ليصافتلالكاهلالخالملامدآجاحلاىور،تقولانمةقيقدنوعبرأترم
،مهنملكخيراتو،مهنكامأو،هعمنيذلاءامسأنعافشاك،قدصب،

يعماجلاذاتسألاو،دهفلاليباقعمو،نيرونلاوذءاوحعمىرجامو
.ناكملاىلإلوصولاةيفيكىلإهدشرأو،نيرخآو،يناملعلا
دوقنلانمةمزرهديبو،ً◌ابضاغ،يسابعلالبياقدوعصبعيمجلائجوف



تفتلا،رهفكمهجوبعيمجلاىلإرظن.الملامدآجاحلاعمتناكيتلا
:هللاقو،نيرونلاوذمدآىلإ
..كلوهف..ءاشتامهيفلعفإ..اهيفاموةصقلافرعتتنأ..كلهنإ-
؟..كدلاولايتغإمتفيكهنمفرعتنأكنكميو
:ً◌ارمآمهللاقوةثالثلالاجرلاوحنتفتلا
..هيهنأنأّيلعريصقراوشميدل..يعماولاعتمتنأ-
:ً◌ارمآهللاقوةيناثلاةرايسلاقئاسىلإتفتلامث
..ليلقدعبعجرأس..ةدعاسملجاتحيامبر..مدآذاتسألاعمقبأ..تنأو-
:ةرمآةجهلب،ً◌الئاقةيناثنيرونلاوذمدآىلإتفتلاكلذدعب
الو،ةوقبديقمهنإ..فختال..كعمدحأال..كدحوهعمققحتس-
..مهمرمأبكعمثدحتلاديرأينألقبإ..كيلعموجهلاوأرارفلاعيطتسي
..موهفم..عجرأامدعب
:ةملستسمةربنببيجي،هسفننيرونلاوذمدآدجو
..موهفم-
ىلعةمسترملابضغلاحمالمنممغرلاب،ً◌امستبمهيلإيسابعلاليباقرظن
ىلإنيرونلاوذمدآطبه.نيجراخهوعبتوةثالثلالاجرلاماق.قينألاههجو
.بيهرلاتيبلاعاق
***
فقت،قئاسنودب،ةديدجءادوسةحفصمةرايستناك،اوجرخامنيح
،ةباوبلانميسابعلاليباقجرخامدنعةيحتلاناسراحلاىدأ.بابلادنع
نم،هجورخدنع،ةينيتورةلاسم،ءادوسلاةحفصملاةرايسلادوجوناكو
هبناجىلإو،دوقملافلخسلجيلةثالثلالاجرلادحأدعص.تيبلااذه
هبناجىلإو،فلخلاىلإدعصدقف،يسابعلاليباقامأ،لاجرلادحأدعص
،ةيكيتاموتوألاةشاشرلاةحلسألابةدوزمةرايسلاتناك.رخآلجردعص
وأ،ةروطختاذ،ةفطاخةمهمبنوموقيسمهنأىلإةراشإهذهتناكو
.مهقطانمريغقطانمنوزاتجيسمهنأ
:هبناجىلإسلجيذلالجرلليسابعلاليباقلاق
نيتحفصمنيترايساوزهجييكلةيريزولاوةيمظعألايفةعامجلابلصتإ-
..نيرونلاوذمدآذاتسألاتيبىلإهجوت..)قئاسللهمالكاهجوم(تنأو..اضيأ
.قئاسلاباجأ..يديسراص-

،يسابعلاليباقاهنملزنتيبلامامأءادوسلاةحفصملاةرايسلاتفقونيح
،بيرمصخشيألوخدنمعرفلاةسارحو،راظتنإلالاجرلانمً◌ابلاط



.عرفلالخدمةهجاومبتراصثيحبةرايسلاترادتساف
تحملامنيحاهينيعقدصتمل،يلخادلابابلانيرونلاوذءاوحْ◌تحتف
،ةلئاهةعرسبقفخياهبلقبتسحأ.يسيئرلابابلادنعيسابعلاليباق
ةرئاحيهف،ةبرطضماهرعاشمتناك.هعمءاجدقاهنبانأتنظدقف
،هئيجمنعدحاومويلولورخأتينأيفاهتبغرنيبواهنباءاقلةفهلنيب
.ويديفلاطيرشىلعلصحتنأىلإ
بابلاوةباوبلانيبامةقطنملالتحتاهترايستناك،يسيئرلابابلاتحتف
ءادوسلاةحفصملاةرايسلافقتهفلخو،هدحويسابعلاليباقتأر.يلخادلا
نأو،ً◌ايلاحةدوعلاديريالاهنبانأيفلمألانمءيشبتسحأ.

ةرايسلايفسلاجامبراهنبانأبً◌اضيأتركف،كلذباهربخيلءاجهقيدص
تناكيذلافرظلاتأرامنيحتلفجاهنأالإ،اهتيؤرلجورخلاديريالو
تفجتراو،اهنولبحش.الملامدآجاحلاىلإهتملسدقتاعاسلبق
رميل،تمصب،هلبابلاتحتفامنإو،ائيشلقتمل.ةظحللاهاتفش
.ً◌الخاد
يلخادلاويجراخلابابلانيبةفاسملاً◌ازاتجمرميوهويسابعلاليباقركف
،مالسلابهردابتملو،تكبتراكلذل،ءيشلكفرعهنأبتكردأاهنأب
اموهدارأامقيقحتولب،لكشيأباهتعجاضموهنآلاهلغشيامنكل
ىلإءامدلاقفدتبرعشدقل.ناكملااذهوةكرشلانيبقيرطلالالخهبركف

ً◌اقهارمناكنأذنم،اهيهتشيناكدقف،هبيضقيفظاعتنإلاو،هيغدص
يفيضاقلااهجوزعمرتخبتتتناكامنيح،ةقهارملامايأاهنبالً◌اقيدصو
،اهعمهسفنً◌اليختمةيرسلاةداعلاسرامامً◌اريثكولب،كابيدزروألا
دعب،هنأديب،قباسلانم،جضنأو،لمجأتراصاهنأبنآلاسحأهنكل
اهتلواحممثنمو،نزخملابحاصباهتقالعالملامدآجاحلانمعمسنأ
ءاسنلانمعونلاكلذبحيناكهنكل،امً◌اعونةلذتبماهبسحأ،هعم
.رادلاالخد.ةتماصهمامأتشم،لاذتبإلانمائيشنهيفيتاوللا

ءاوحتركفيلخادلابابلاويسيئرلابابلانيباماهسفنةفاسملايف
اذههلنيأنم:اهسفنلأستتذخأو،هديبيذلافرظلابنيرونلاوذ
؟ساسألابمهعمً◌ائطاوتملجرلاكلذنوكيأ؟هيلعلصحفيك؟فرظلا

اهنأبتسحأ.لوقعمريغاذه..ال..ال؟اهنبااوفطتخانممهمهنأو
يهله،دحاوءيشنمةدكأتمريغنآلادحلاهنكل،اهتيواهىلإيضمت
؟اهتزواجتدقاهنأوأ،ةيواهلاىلإهجتت

.سولجللهعدتمل.مالكامنودامهضعبةهجاومبافقوةلاصلايفاراصامنيح



يفروديامسرديهنأكو،رخآللامهدحأرظني،نيتماص،نيفقاوالظ
ةقايللاةعنقأىلإجاتحتال،ةحضاوامهنيبةهجاوملاتناك.هنهذ
.هديبهكسمياهعانقطوقسليلدف،يظفللاليثمتلاوةيعامتجإلا
هنكميالامبهدسجايالخيفةوهشلاججأتت،ً◌ارتوتميسابعلاليباقناك
ةأرملاهذهلامجباهيناككلذنممغرلابهنكل،اهيلعةرطيسلا
ىلإهتجاحعم،اهتعجاضملهتوهشهقامعأيفتطلتخاثيح،ةينيعبرألا

ريشيوهو،ً◌ارسفتسم،ءودهب،اهللاق.لئاهلايمومألااهنانحرعاشم
:هدييفيذلافرظلاىلإ
؟..هيفاموفرظلااذهنيفرعت-

تقولاضعببسكتنأةلواحم،ددرتوفوخبتلاقمث،ةتماصتلظ
:ائيشمهفتدعتملذإ،لماكلابتشوشتيتلااهراكفأبترتل
؟..فرعأنأيلنيأنم-
:ً◌الئاق،هيفيذلاغلبملاجرخأوفرظلالخادهدييسابعلاليباقدم
؟..دوقنلاهذهنملنيفرعتالأ..رالودفلأرشعةسمخ-

.ً◌اليلقاهوحنمدقت.فيكنكل،ءيشلكفرعيهنأتسحأ.تتمص
اهيهتشيهنأتكردأ.ةعطقتملاهسافنأيفو،هينيعيفةوهشلاقيرببتسحأ
:اهلً◌الئاق،هناكميفً◌افقاولظهنكل،هبموقيسامرظتنتتلظةوقب
لحميف..الملامدآىمُسييذلاريزنخلانمهيلعُتلصحغلبملااذه-
.ً.اديجهبحاصنيفرعتوهنيفرعتيذلا..ءاوحومدآ
.اهيعارذةفجريفةحضاوتلجتولب،اهقامعأيفيرستةفجربتسحأ
:اهللاقمث،كلذلوههبتنا
؟..ءودهبهيفثدحتننأاننكميناكمكانهله-
:ً◌الئاق،ءارفصةماستبامستباف،نولاصلاىلإةتماصتراشأ
..كمونةفرغ..مونلاةفرغىلإبهذنل.ً.ابسانمًاناكمسيلاذه-
ةدعاصهمامأتراسو،ةملستسمامهتخرأاهنكل.ةئجافتماهينيعتحتف
اهترخؤمىلإرظنيوهو،همامأيشمتتناك.ىلعألاقباطلاىلإملسلا
اذامفرعتدعصتيهوتناك.نيتقسانتملااهيقاسيتلبرىلإو،ةريثملا
ناك.ريرسلاىلإاهرهظوهمامأْ◌تفقو،ةفرغلايفاراصامنيح.اهرظتني
قدحيوهو،ئداهنكل،حوحبمتوصباهللاق.ً◌اجيهتماهمامأفقي

:اهينيعيف
..ءيشلكب..ءيشلكبريزنخلايلفرتعادقل-
ىلإيوهتاهنأتسحأو،رسلافشكنادقف،ءيشبهبيجتنأعطتستمل



قامعأيفعيضتنألبق،ائيشفرعتنأتدارأاهنكل،رارقالبرئب
:تابثوءودهبتلأسف،لماكلكشبةملظلا
؟..هلككلذبمدآينبافرعيله-
..كشيهنكل.ً.ائيشفرعيالنآلادحلهنإ..ال-
؟..هيلإتامولعملاهذهلكلوصوعنمتنأعيطتستله-
..كلذِتدرأاذإ-
..كلذديرأ-
مغربدهانلااهردصزربف،اهصيمقرارزأتحتف.اهبايثاهنععزنتتأدبو
باحسكفتو،يلخادلااهلاورسعزنتلتنحنامث،هرصحييذلانايتوسلا
هلتفشكنافاهترونتعفر،فلخلاىلإاهعفدف،ربصيملهنكل،اهترونت
اهيفهجلوأمث،ةدحاوديبهلاطنبعزنو،امهعفرو،اهيقاسحتف،لماكلاب
ىلإاهعمدعصمث،فنعوةوقباهيفلخديذخأ.ةبطرو،ةراحتناك.
نممغرلابهعمبواجتتتأدبف،همفباهيدهنذخأو،هتحتيهوريرسلا

مث،هجرخيوهجلويوهوسحتتناك.كلذكنوكتنأيفاهتبغرمدع
ليباقهجوطلتخاذإ،اهعجاضييذلاوهاهنبانأبربكأةوقبهجلوي
تأدبيتلاةذللاجاومألكدصتنأعطتستملو،مدآاهنباهجوويسابعلا
،اهمفنماهلبقينألواح.اهنممغرلابهوأتتتذخأف،اهترمغاهقرغت
،همفباهيتفشذخأو،ةيوقلاهديباههجوىلعضبقهنكل،تعنامف
اهيتفشهتحنمو،ىخارتتتأدباهنأسحأ.ةرعاد،ةليوطةلبقبً◌اقرغتسم
،هلتباجتسادقفنذإ.اهنميعوالبهيتفشصمتتذخأو،اهناسلو
يههتنضتحاامنيب،هءاماهيففذقيوهو،اهتظحلركفيناكاذكه
.اهدسجلماكبتارمةدعفجترتيهو،ةوقب
،تناك،اهيلإرظن.فشرشلافارطأبهوضعحسم.اهنعهسفنحازأ
مث،تاظحللاهيلإرظنيلظ.همامأنيقاسلاةحوتفمو،ةليلذ،ةملستسم
:مزحبالئاق
.طيرشلابكيتآيكلبهذأس.ةياهنلاىلإرمطتنأبجيةحيضفلاهذه-
..ءاسملااذهنميتجوزينوكتيكليدعتسانكل..كلذبفرعينلكنباو
تضفراذإو..يتجوزنينوكتس..طيرشلايعمو،ءاسملااذهنيدهاشبيتآس
؟..موهفم..كنباىلعطيرشلاضرعأس
.ةفرغلارداغو
.ةراهنم،دسجلاةحابتسم،ريرسلاىلعةيقلتسمنيرونلاوذءاوحتناك
ةددمتمتلظ.اهينفجيفرطنمتلزن،اهينيعنمليستعومدلاتذخأ



يههجتتله،اهسفنعمركفت.ةضقانتمرعاشماهرمغتريرسلاىلع
.لماكلاعايضلابرعشتتناك.اهتزاتجادقاهنأوأةيواهلاوحن
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ءاوحوءاوح
.لاقنلافتاهلانرامنيحفصنلاوةرشعةيداحلاتغلبدقةعاسلاتناك
ةشاشىلعيخركلاءاوحمساتحملنأدعبةعامسلادهازلاءاوحتعفر
:بيحرتاهيفةربنبتلاقف،زاهجلا
..كرظتنننحن؟..ءاوحايتنأنيأ-
:ً◌ايدايتعا،يخركلاءاوحتوصءاجف
.اهتبلطيتلاءايشألاتيرتشا..مكتقطنميف..تيبلانمةبيرقنآلاانأ-

؟..رخآائيشنيجاتحتله
..طقفيلاعت..ال..ال-
..كدنعنوكأوقئاقد-
،ةيقارعلاتويبلايفءاذغللةيديلقتةبجولاتناكو،ً◌ازهاجماعطلاناك
،ضرألاىلعنوليانلاةعطقتشرف.ءاضيبلاايلوصافلاقرمعمزرلاوهو
ىلعسلجتنأيخركلاءاوحةداعنمسيلامبر،اهسفنعمتركفاهنكل
ةسراممىلعاهتدوعامبرةبرغلايفةليوطلااهتايحتاونسف،لكأتلضرألا

.تءاجاذإاهلأستس..لكألايفةديدجسوقط
كابشنمترظنف،بابلاىلعً◌اقرطتعمسىتحليوطتقرميمل
يئاسنلاءاذحلاراثآو،اهلالظتحملف،يجراخلابابلاىلإفويضلاةفرغ
.اهيلإتجرخف،ىلفسلابابلاةحتفتحتنم
ةرتفذنماهلباقتملو،اهتدقتفايتلااهتخأاهنأكو،اهتنضتحاو،اهبتبحر
نمتعشيتلاةداعسلاو،لابقتسإلاةرارحبيخركلاءاوحترثأت.ةليوط
مدآيبصلاتاكرحقفاريذلايلوفطلاحرفلاو،ليمجلادهازلاءاوحهجو
ديرتاليهف،دهفلاليباقريصمنعءيشيأاهربختالأتررقف،كالملا
رمألاكرتتسو،ةنيكسملاةرسألاهذهىلعقفدتيذلاحرفلامطحتنأ
.رابخإللةبسانملافورظلل

هذهبيخركلاءاوحةيفحصلااهتقيدصنوكتنأدهازلاءاوحعقوتتمل
ً◌اروبحوً◌احرمهتألمىتحتيبلاتلخدنأامف،عضاوتلاوةطاسبلا
ثيح،اهبنيطيحملاعمةعيرسلااهتفلأو،اهتيويحو،ةحرملااهتاقيلعتب
ً◌احرفحرفهرودبوهو،لبقلابهقرغتتذخأوةبحمبكالملامدآتنضتحا

ةفرغىلإباهذلانمناوتتملامك،تيبلايفاهدوجولً◌احضاوً◌ايلوفط
ىلعندللااهدسجتنحأثيح،مئانوهوليباهعيضرلاليبقتلمونلا
بلقيفاهتبحمتقمعةيناسنإلاتاسمللاهذهلك.اهيتفشبهتسمودهملا



نإاهتلأسامنيحو.لاوطرهشأذنماهفرعتملةداعساهتألمودهازلاءاوح
رخستتذخأف،ضرألاىلعسولجلاوأةلواطلاىلعلكألالضفتتناك
ةفرغطسواهتشرفونوليانلاةعطقتذخأاهسفنبو،اـهسفننمحرمب
،تاورضخلالسغتةدحاوف،ً◌اعمةطلسلانادعتاتذخأمث،فويضلا

ريغ،ً◌القنتمكالملامدآزفقيامهنيبو،مطامطلاورايخلاعطقتىرخأو
.مهنيبيخركلاءاوحدوجولحرملايفطاعلاهجيهتيفخينأرداق
صنتقتيخركلاءاوحتناك،خبطملايفةكرحلاوحرملاةرمغيفنكل
نأةلواحم،دهازلاءاوحهجوىلعةرظنيقلتلىرخأوةرتفنيبتاظحللا
ةظحلذنماهرارقمغرب،تناكو،ليمجلاهجولااذهىلعامائيشأرقت
نأالإ،دهفلاليباقذاتسألافاطتخانعثدحتتالأبتيبلاىلإاهلوخد
ةصقامبرلامجلاةعئارةأرملاهذهلنأبركفتامنيحضبقنيناكاهبلق

،نآلادحلهريصمفرعُ◌ياليذلالجرلااذهعمةليمجمالحأو،بح
ولنكلو؟اهماهوأءارورجنتاليكاهربختنألضفألانمسيلوأ،ً◌اذإ
،بيئكلاتيبلااذهيفديعسلاوجلااذهمطحتو،اهمطحتسامبرفاهتربخأ
.رومألاحضتتسامبرف،ىرخأةرتفلرظتنتالاذاملف
:ةيئاقلتباهتلأسف،اهتفيضتارظنىلإدهازلاءاوحتهبتنا
؟..نيددرتتوهبينيربختنأنيدوتءيشكانهله-
.ً.ادبا..ال-
..امءيشيفنيركفتامنأكو..لمأتبّيلإنيرظنتكنكل-
امبر.ً.ايداعسيلكلامج.ً.ادجةليمجتنأف..كلامجلمأتألكيلإرظنأ-
روصعلايفىتحوأ..ةضهنلارصعيفنينانفلاتاحوليفكهجولثمتيأر
..ةقحاللا
:لجخبتلاقو،اهلدهازلاءاوحتمستبا
..لاُقيامكةلوبقم..ةيعيبطانأ..نيغلابتتنأ-
.ً.ادجةليمجتنأ..ال-
:تلاقوةضماغةرظناهيلإدهازلاءاوحترظن
ّيلإنيرظنتتنكامنيحهبنيركفتتنكامًاقحوهاذهلهنكل-
..ةلمأتملاةيبناجلاتارظنلاكلت
:ةمساحةربنبو،ةعرسبتلاقف،اهتهابننميخركلاءاوحتئجوف
؟..هيفخألكانهاذامو.ً.اعبط-
..طقفلأسأانأ..يردأال-
نأ،يبيبشلامدآذاتسألاعمتقفتادقينأبكربخأنأتدرأ..ةبسانملاب-



..ةيبدأةحوبصأروضحلسلدنألاةحاسيفءابدألاداحتإىلإهبقحتلأ
؟..مويلا-
..ًءاسمكيلإعجرأسينكل..ءاذغلادعببهذأسينعي..مويلا..معن-
:تغابملكشباهلتلاقواهيلإيخركلاءاوحترظنةأجف
؟..يعمنيتأتالاذامل-
؟..نيأىلإ-
..ءابدألاداحتإىلإ-
..تاودنوأتارضاحمهيفناكميأىلإيرمعيفبهذأملانأ-
؟..يبهذتنأيبرج-
..لافطألاو-
..انعمامهذخأن-
:اهسأرزهتيهوتلاقمثةظحللاهسفنعمتركف
..عيطتسأال..ال..ال-
؟..اذامل-
.ً.ايلاحرومألاهذهلثملةدعتسمريغيسفنبسحأ-
ةأرملاهذهنأبتكردأاهنكل،اهفقومتمهفتو،اهيلإيخركلاءاوحترظن
.ةنازرلابمستيلقعو،ةليمجةيصخشاهيدل،لامجلاةعئار
،ليباهعيضرلاءاكبتوصعمُ◌سىتحةطلسلادادعإنماتهتنانأام
:ةدومبيخركلاءاوحاهلتلاقف
..ةدئاملادعأسانأو..هيلإيبهذإ-
ءاوحتذخأامنيب،مونلاةفرغلةهجتمخبطملايخركلاءاوحترداغ
.فويضلاةفرغىلإاهلقنتو،نوحصلايفماعطلابصتيخركلا
امهلتبص.ليهملاياشلابدهازلاءاوحتءاج،ماعطلانماوهتنانأدعب
ةبنكلاىلعً◌ايقلتسمكالملامدآناكامنيب،ناثدحتتةبنكلاىلعاتسلجو،
ىلإدهازلاءاوحترظن.ةيلآلالافطألابعلىدحإببعليوهوةلباقملا

:اهتلأسو،اهتقيدص
نمريثكلانعكلأسأنأدوأًالعفينكل،ءاوحايينميرخستال-
اذل.ً.اردانالإنويزفلتلادهاشأالو،فحصلاعباتأالنيرتامكانأف..رومألا
..يلةبسنلابةضماغلاءايشألاضعبفرعأنأديرأ
اهتبغريفواهعضاوتيفةردانةناسنإمامأاهنأبيخركلاءاوحتسحأ
:فطلب،اهلتلاقف،ةفرعملاب
..كتقيدصانأف..لاؤسيأيلأستنأنميدرتتال..ءاوحاييلأسإ-



..كتخأماقمبو
؟..دالبلاهذهيفثدحياذامًالعففرعأنأديرأانأ.ً.ادجكركشأ-
؟..نيدصقتاذام-
،فالآلاتائملتق..يومدو،فينع،يساقماظننميناعنانكاننأدصقأ-
ناكريمألاءاج..ماظنلاكلذطقس..نكل..فالآلاتائمبنوجسلابجزو
؟..المأحيحص..هوطقسأو
..حيحص-
دضاكريمأو..ناريإعممهنيذلانييمالسإللمكحلااوملسناكريمألانكل-
ماظنلااوطقسيلملاعلاىصقأنمناكريمألاءاجفيك..مهفأنأديرأ..ناريإ
..ناريإدضهبرحيفهنومعدياوناكناكريمألانأفرعيلكلايذلا،قباسلا
؟..ناريإلاهءالويفختالبازحألمكحلانوملسيامنيب
:حرمبتلاقوتمستبامث،ةبرغتسماهيلإيخركلاءاوحترظن
؟..يمهفتنأنيديرتو؟..ائيشنيمهفتالكنإنيلوقت-
..معن-
؟..ةسايسلايفةيهادتنأءاوحايهللاو-
:تلاوق،فطلباهلدهازلاءاوحتمستبا
اناكدقل..ليباهيبأمدآيبيبحنمو،يبأموحرملايبيبحنمتملعت-
نيمتنملانمناكيذلا،يدلاوضراعيليباهوبأناكو.ً.امئادناشقانتي
يتلاهبابشتاونسىلعو،هلاضنىلعأفاكيملهنكل..ةوعدلابزحلءامدقلا
تراهنارصانعدوجونعبزحلاةداقضعبلفشكهنأل،نجسلايفاهاضق

نم،نمألازاهجعمتنواعتولب،نيرخآءاضعأىلعتفرتعأونوجسلايف
،لئاوعلاتارشعديرشتو،تارشعلامادعإكلذبتببسف،اهسفنذاقنالجأ
نوحجبتيو..بزحلايفنيذفنتملاونيزرابلاةداقلانمنآلامهامنيب
نيرخآلاةداقلاضعبةيامحالولو،يبأدضاوضفتناءالؤهنأالإ..مهلاضنب
يفهباوقلأليدلاوصالخإنوفرعينيذلا،بزحلايفءامدقلانييدايقلانم
ينكل،يسايسلاريكفتلاضعبتملعتليباهيبأنمويبأنم..ةيناثنجسلا

،بجيامكرومألامهفأيكةصرفلايلتحيتأامو،ريثكلالهجأتلزام
ءاضأيذلارونلاةباثمبتئجتنأو..ملاعلانعةعطقنمنيرتامكانأف

..ةبيئكوةملظمتناكيتلايتايح
؟..كيبأنمسيلوليباهيبأنماهتملعتكتلئسأودبي-
ىلعرمتملدالبلانإلوقيو.ً.امئادعضولادقتنيناكدقف..حيحص-
املثميداصتقاويعامتجإويسايسطاطحنإةلحرمبنامزلانمدوقعىدم



نمطفنلاقفدتو،دالبلانععفردقراصحلانأنممغرلاب..نآلااهبرمت
..ديدج
..ةلئسألاةرذبكحوريفعرزدقل..ةمحرلاهيلع-

تسيلاهنأىلإتهبتنااهنكل،اهتايركذيفً◌اليلقدهازلاءاوحتحرس
ءاوحتنظامنيب،ةباجإلاةرظتنم،اهتقيدصىلإتفتلاكلذل،اهدحو
:ةباجإلابتعرسأف،اهلاؤسْ◌تيسناهنأيخركلا
ديرتً،ادجةحضاوامبروً،ادجةضماغفادهأل،اكريمأنأدقتعأانأ-
ةياهنالةملظمقافنأيفاهلخدتنأو،مالظلايفقرغتنأدالبلاهذهل
سيلف..كلذيفتحجندقو..اهيفةحوتفمبوردالةهاتميفاهلخدت..اهل
..اهلفدهلااذهنوققحيمويلانومكحينيذلاءالؤهنملضفأ
:لاعفنإب،دهازلاءاوحتلاقف
نيأىلإنكل..مورحملامدآيبيبح،ليباهوبأهلوقيناكاماذه-
؟..نحن
..ةـهاتملايف-
وأمدآةهاتمةياورتأرق..ةهاتملاىلإهجتيلكلا؟..ةـهاتملاةصقام-
هلأرقأنآلاو،يدادغبلامدآليتقلابتاكلل،ءاوحةهاتممث،ةلوهجملاةأرملا
..اضيأليباقةهاتمنعثدحتتىرخأةياور
مدآبتاكللتاطوطخمدوجونعيبيبشلامدآذاتسألانمتعمس-
..اهأرقأنأيدوبمك...كيدليدادغبلا
ةهاتموأمدآةهاتميتطوطخميئرقتنأكنكمي..ديكأتلاباهايإكريعأس-

ثدحتتىرخأةطوطخميفنآلاأرقأينأل،امهتءارقنمتيهتنايتلاءاوح
..ليباقةهاتميهةديدجةهاتمنع
فالآذنمخيراتلاةهاتميفعاضبعشنحن..ءاوحيتقيدصاي..معن-
..يقشبعش..سيعتبعش..ةنعللابهيلعموكحمبعشنحن..نينسلا
..بورحللًاحرسمنوكتنأنعةظحلأدهتملدالب..ةقفشللةريثمانتساعت
ةربقمنحن..ضرألاهذهىلع..انهاهاوقضرعتستليتأتملاعلاشويجلك
هنيرتيذلابخصلااذهلكليهبتنا..اذهانتقويفىتحو..ةيخيرات

ناسنإلابورهلاكشأنملكشالإيهام،تارهاظتلا،تاريسملا..كلوح
شيعننحن..ةفلختم..ةطحنم..ةبيئكانتايح..بائتكإلاو،قلقلاو،ةدحولانم
..يئادبلكشب
نعاثيدحسانلارثكألقألاىلعوأ..ةداعسلاىلإىعسيلكلانكل-

..دابعلاودالبلارئاصمبنومكاحلامهبعشلاةداعس



ةربنبتلاقو،يخركلاءاوحهجوىلعموتكملابضغلاتامالعتمسترا
:ةيبصعلانمءيشاهيف
ًاموهفمينيطعتنأكلله؟..ةداعسلايهام..ةداعسلا..ةداعسلا-
..ةداعسلل
،ةيئاقلتبتلاقف،ً◌ادبأرمألابركفتمل..لاؤسلابدهازلاءاوحتئجوف
:حضاونيقيمدعاهيفةربنو
تاظحلالإةداعسلافرعأملانأ..ةداعسللًافيرعتمدقأنأفرعأال-
ةظحللاهذهيف..نآلاينأبكللوقأنأنكميامبرو..يرمعيفةليلق
..ةديجةحصيفامهو..يلوحيئانبأدوجوو،يعمكدوجوب..ةديعس
امنيب؟..اهلكشناكامهم..ةذللايف؟..ةعتملايف؟..اضرلايفةداعسلاًاذإ-

..هذهةريغصلاكتعلقبةنصحمنآلاتنأ..حورلاةاناعمو..ملألابةئيلمانتايح
نعةلزعنمهبشكنكل..يبسنلايداملاكئافتكإب..ئداهلاريغصلاكتيبب
ةلاسر..كيلإزربدحاوبلخم..يرجيامنيفرعتال..عمتجملانع..سانلا
الامنيحفيكف..اهرثإىلعميحجىلإبلقنتكتايحتدجو..كددهتةطيسب

سؤبلااذهلظيفنيشيعتو..دوقنلاكيدلتسيلو..ًالمعالوً،اتيبنيكلمت
ةصاخ..رئامضلايشتفمواياونلاسارحلبقنميسفنلاراصحلاويعامتجإلا
؟..ةأرماتنكاذإ
؟..لحلاو-
نومكحينيذلاءالؤهنمًاريخعقوتأالينأل..ةسئايانأ..انمامألحال-
..دالبلا
ذاتسألالاثمأو..كلاثمأوتنأ..نوفقثملامتنأ..متنأمكرودوهامنكل-
؟..دهفلاليباقذاتسألاو،يبيبشلامدآ

تكسامتاهنكل،دهفلاليباقمسابتعمسامنيحيخركلاءاوحتمدُ◌ص
:تلاقف،ةعيرسلااهلعفةدرلهبتنتاهتفيضمعدتملو
ملأ..توصلاتامتاكبانتيفصتمتت..ةوقالوانللوحال..نحن..نحن-
رابكو..نوناقلالاجرو،ةاضقلاو،ءابطألاتارشعو..يدادغبلامدآاولتقي
يفعقاوملااولتحيلتاداهشلايروزمنمةمذرشمهناكماولحأو..نيسدنهملا
موقت..انرمدتنأتقفتاةضماغتاهجنم،ضماغرارقكانه؟دالبلا
الأ،ءيرجتوصيأمتكو،دالبلاهذهيفءيرجيدقنلقعياةيفصتب
نورقلايفةرحسلادراطتةسينكلاتناكامكءافرشلانودراطيمهنيرت
مهطاقسإومهتعمسثيولتل،تاماهتإلاىتشمهيلإنيهجوم،ىطسولا

ريثكلا..فرعنال..لبقتسملامحريفرونلاةرذبنمكتامبرنكل؟.ً.ايسايس



نوصقريسمألاباوناكمه،مويلانيفقثملانيبيلاعلاتوصلاباحصأنم
نوحدميمويلا..برحلاحيدمو..ةيغاطلاحيدميفدئاصقلاوبطخلانوجبديو
كانهو..ةيمالعإلامهقاوبأومهيراشتسممهاوراصلب،ددجلاماكحلا

..اهيلعتلصحيتلابساكملابرماغتنأديرتال.ةيزاهتنا.ةفيعضةعومجم
،اهتوصيفءيرجلابضغلاةربنلعمتستيهو،اهيلإدهازلاءاوحترظن
قفدبتسحأف،اههجوةحفصىلعنيعراصتملاةميزعلاوسأيلاحمالمأرقتو
:ةاساومةربنباهلتلاقف،اهوحنيوثنألانانحلاوةقفشلارعاشمنم
كانهسيلأ؟ةيناثدالبلانيرداغتسوأانهنيرقتستسله؟..ِتنأو-
؟كتايحتاراسمريغيليبقلااذهنمءيشيأوأجاوزعورشم
:تلاقو،يخركلاءاوحهجوىلعةرخاسةماستباتمسترا
..ءالؤه..لاجرلابقثأالترصانأ..يئاطخأرركأنأهركأانأ..ال..جاوز-
،نويقرشلالاجرلاةصاخ..نيطخاسرابكلافطأىوساوسيل،لاجرلادصقأ
سيلف،مهلقعلمعنإوىتح..مهنابضقبامنإو..مهلوقعبنركفيالمهنإ
..بيضقلارماوأةيبلتيفلقعلااذهننفتينأنمدعبأ

يهف،ةحضافلااهتقيدصتاراشإنملجخلاوجارحإلابدهازلاءاوحترعش
اهنكل،مورحملامدآاهبيبحريغسنجلايفرخآصخشعمرواحتتمل
ءاوحتململةأجف..يخركلاءاوحاهتقلطأيتلاريباعتلاهذهنمتكحض

:لوقتيهو،باهذللتدعتساو،اهتبيقحيخركلا
رخأتأسالإوعرسأنأيلع..داحتإلايفينرظتنييبيبشلامدآذاتسألا-
نأمهمءيش..ةرمتاذيعميبهذتنأينيدعنكل..ةودنلاىلعوهيلع
ةناسنإتنأ..اذهكرسأنميررحتتنأكيلع..هذهكتقنرشنميجرخت

ةيعامتجإلاتايلاعفلايفيكراشتنأيرورضلانم..دقوتمكلقعو،ةباش
..ةيناسنإلاو
:تلاقوكابترإبدهازلاءاوحترظن
ينلهؤييذلايفاقثلاىوتسملابتسليننأدقتعأ..ءاوحايفرعأال-
..ةيعامتجإلاتاطاشنلاروضحوتاودنلايفةكراشملل
امنإو،تايوتسملابةقالعرمأللسيل؟..نيثدحتتىوتسميأنع..ىوتسم-
نأ..تايركذلاويضاملارسأنميررحتتنأبجييتلاتنأ..ِتنأكب
..ءاوحايةايحلانيسرامتالتنأ..كتايحيشيعت

:ةسكاشمبةلئاستلاقو،ةءارببدهازلاءاوحتكحض
يبرأوبرشأولكآوسفنتأالأ..نآلالعفأاذامو؟..شيعأالفيك-
؟..ةايحلايههذهتسيلأ؟..ّيدلو



:مزحبيخركلاءاوحتدرف
كنأينعياليبرشتويلكأتنأ..طقفةايحلايههذهتسيل..ال-
ًاضيأتاناويحلا..هيبشتلانعًارذعو..لوقلابيليحمسأو..ةايحلايسرامت
..كدوجويعت..كتاذيعتنأبجي..ةأرما..ةناسنإتنأنكل..برشتولكأت
توصبتلاقو،يخركلاءاوحهجوىلعفيفشنزحتامالعتمسترا

:تفاخ
ًانايحأركفأ..مورحملامدآيبيبحبينيركذت..ضماغلكشبكمالكسحأ-

بلجي..بعرمءيشريكفتلا..فاخأ..بعترأف..يتايحقفأو،يدوجوىنعميف
..ةبآكلاونازحألا
اهنزحمامأملستستاهنأكوتلاقمث،ةدومباهيلإيخركلاءاوحترظن
:ئجافملا
نملضفأكلذسيلأنكل..مغلاةرثكبلجتريكفتلاةرثك..حيحصاذه-
ناسنإلابيركفلاءاقشلااذهومسيالأ..ريكفتلانعهليطعتولقعلاءاغلإ
..دوجولااذهلكبهدحويو،ةقماسىرذىلإ
:ةلئاقةرارملابةئيلمةربنبدهازلاءاوحتدرف
يعقاونعىلاعتأ..فخأيسفندجأريكفتلايفلغوتأاملك..يردأال-
،مورحملامدآو..يجوزو..يخأو..يبأةايحعجرتساامنيحينكل..اذهريرملا

لكف..يهتنتالةماوديفرودناننأدجأ..يدادغبلامدآريصميفركفأو
هلكنوكيداكي..هرامثبتأيمل..ةفسالفلاونيركفملالمعو..ءادهشلاءالؤه
يفثرحنانكاننأكو..نييسايسلانمةلاثحلاهذهةجيتنلاتناكدقف..ثبع
..رحبلا
:جورخللً◌ادادعتسإضهنتيهو،حرمبيخركلاءاوحتلاقف
..ةميلسلاةغللاهذهبنيثدحتتكنأفرعأنكأمل.ً.ارعشثدحتنانأدب-
..راهنليللارخآ:شيورددومحملوقيامكف..يتبيبحاييسأيتالنكل
؟..ءاوحايةملظمحورلانوكتامنيحعفنيسراهنيأ-
:تلاقو،ةشهدباهيلإيخركلاءاوحترظن
مالظنعنيثدحتتتنأاه.ً.اديجكيلإهبتنامليننأودبي..ال..ال-
..كلذلهبتناملو..ةبيدأةأرمامامأينأودبي..رحبلايفةثارحلاو..حورلا

هتدجوف،كالملامدآيبصلاىلإيخركلاءاوحترظن.امهيبلقنماتكحض
اهلبقواهتبقربوهقلعتف،هتلبقوهيلعتنحناف،هتبعلباكمهنملازام
دعوىلع،بابلادنعاهتلصوأو،اعيمجاوكحض.ةيوقةيلوفطةلبقاضيأ
.ً◌ءاسمرمتنأ
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لمحيناك،ريبكلاتيبلاىلإةثالثلالاجرلاهعبتييسابعلاليباقلخدنيح
يذلاقئاسلاىأرو،ةيلاخلابقتسإلاةفرغتناك.هديبيفويديفاريماك
.تيبلاقامعأيففرغلادحأبابىلعفقينيرونلاوذمدآعمهكرت

هنأالإ،ثدحامبهربخيلمدقتقئاسلانأنممغرلابً◌ائيشلأسيمل
قباطلاىلإوهطبهامنيب،قئاسلاتمصف،رظتنينأبً◌اريشمهفكعفر
نيفوطخملاعمقيقحتلايرجياهيفيتلاةعاقلاىلإلصونيحو.لفسألا

ءيلمهمفو،حوبذمريغهنكل،هئامديفاقراغالملامدآجاحلادجو
هلاطنبدجوهنأالإ،صاصرلابيمُ◌ردقهنادجوف،ً◌اديجهبتنا.مدلاب
اققدمبرتقأامنيحو،ىطسولاهتقطنمألمتءامدلاو،نيمدقلاىلإً◌اعوزنم
.صاصرلابهامرمث،نيكسلابهبيضقعطقنيرونلاوذمدآنأفرع،ً◌
.ىلعألاقباطلاىلإً◌اعيرسدعص
بابلاقلغأو،نيرونلاوذمدآاهيفسلجييتلاةفرغلايسابعلاليباقلخد
هتارظن،فاجلامدلابناتخطلمهادي،ةفوصلاىلعً◌اسلاجهدجو.هفلخ
هيلإنيرونلاوذمدآرظن.هينيعنمعشيً◌اقزنً◌اقيربةمثنكل،ةهئات
لاقوضهن،ةأجف.ىلوألاةلهوللهفرعيملهنأكو،ةضماغتارظنتاظحلل
:ةيبصعةربنبهل
.ً.اعيمجمهلتقأنأديرأ..هتلتقدقل..هتلتقدقل-
ريغو،ةجيهتمةيسفنةلاحيفهنأً◌اكردم،ءودهبهيلإيسابعلاليباقرظن
:ةفطاعتمةربنب،ءودهبلاقو،ةرقتسم
..هبهتلعفامتدهاشدقل..هتلتقكنأتفرع-
..هبيمأبصتغايذلابيضقلا..همفيفهتعضووهبيضقتعطق..معن-
،هنضتحايذلا،يسابعلاليباقفتكىلعهسأرً◌ايقلمً◌ايكابراهناو
:يكبيوهولوقيذخأو،ةيناثافوصلاىلعهسلجأو
نإلب،يمأفرشسمدقريزنخلااذهنأروصتأنأعطتسأمل-
دقاهنأبدقتعيناكهنإ..ظافلألاخسوأباهمتشيو،ينمتشيذخأريقحلا
..هيلعانتلديتلايهوً،اخفهلتبصن
..كلذفرعأ-
ليباقباجأف،هلأسينأنود،ً◌ارسفتسمهيلإنيرونلاوذمدآرظن
:ءودهبً◌الئاق،هترظنىلعيسابعلا
ىرجامعهلأسأملينكل..هعمتققحامدنع..كلذدقتعيناكدقل-



،مهدجاوتنكامأفرعأنأيفدهناكامنإو..ءاوحةديسلاكتدلاوعم
ىلع..فرعياملكبينربخأدقو..نيفوطخملاباهيفنوظفتحييتلامهراكوأو
كانهثيح..ةفاصرلايفةينيسحلاةقطنمفارطأىلعركوهنإ..دقتعأام
ةعومجمبنيززعم،كانهىلإانبهذدقو..كانهناتسبنمةبيرقبئارخ
اننكل..قطانملاكلتنمانرورمليهستلةيريزولاوةيمظعألايفانتعامجنم
مهيفصنسو..نونكسينيأانفرعنكل..اقحالةراغلارركنس.ً.ادحأدجنمل
..مهنكسنكامأيفو.ً.ادحاوًادحاو
ً◌اعارصشيعيهنأً◌احضاوناكهنكلو،هيلإعمتسينيرونلاوذمدآناك
:ً◌اثدحتميسابعلاليباقرمتساامنيب،ً◌ايلخاد
..دحأعماهيفثدحتتالنأوجرأف..ةمرتحملاةدلاولاصخياميفامأ-

؟..قيقحتلادنعكعمدحأناكله
..ال-
يأ..انعملمعتيكةمرتحملاةدلاولاعمثدحتأسانأ.ً.ادجديج-
..تامولعملاانلبلجتنأوأ..تامولعملابانديوزتيفاهنمديفتسن
:ً◌العفنمنيرونلاوذمدآلاقف
..اههجويفرظنأنأعيطتسأال،اهارأنأعيطتسأالينكل-
اهمهفأس..اهعمبترأسانأ.ً.ايلاحًاديعبقبا..ةلكشمباذهسيل-
تنبىلإومايأةثالثلةينابحلاىلإلحرتس..مايأةدملةرودكلخدنس..كعضو
،تارايسلاخيخفتةيفيكملعتتس..انؤارمأوانخويشكانه..مايأةعبرألليبج
،ةمرتحملاةدلاولاصخياميفامأ..ىرخأةيرابختساءايشأو..ماغلألاعرزو
..كديلسغامق..ةبسانملاةقيرطلابهلحأسو،هبمتهأسانأ..يلرمألاكرتاف
..ًالاحبهذتسو
ىلإلخدهنكل،هعبتو،سوسمملاكنيرونلاوذمدآضهن.جرخوكلذلاق
ةيقبلابارغتساراثأثيحب.مامحلايفهثوكملاط.هديلسغيل،مامحلا
ً◌اقراطمهدحأماقف،هعميرجيامماودكأتينأ،يسابعلاليباقرمأف،
.مامحلاباب
،بايغلاوروضحلانيبلقنت.ةيرزمةيسفنةلاحيفنيرونلاوذمدآناك
،ىرخأقئاقدلهلوحامعبيغيو،قئاقدلهطيحموهسفنىلعوحصي
قرُ◌طامنيحو.بايغلاةرتفنعءيشيأركذتيال،هسفنلدوعيامنيحو
.ةملكةيأامنودجرخوبابلاحتفف،وحصلاةلاحيفناك،مامحلاباب
جراخىلإنيرونلاوذمدآداعبإلاكشألالكبديري،يسابعلاليباقناك
ليجعت،هعمنيذلالاجرلانمبلطكلذل،ءاوحهمأبدرفنييك،دادغب



،ليلقدعبو،مهتالاصتإباوماق،مامحلايفهدجاوتءانثأفاذل،هليحرترمأ
.بابلادنعمهدجاوتبهوربخأف،لصتإيذلالجرلافتاهنر
ىلعسلجف،يسابعلاليباقدجيملةلاصلاىلإنيرونلاوذمدآلخدامنيح
سحيناك.اضيأنيتماص،ةعبرألالاجرلاسلجامنيب،ءودهبافوصلا
مغربيذلا،يسابعلاليباقىوسمهنمً◌ايأفرعيالوهف،مهنيبةبرغلاب
ناكهنأالإ،تاونسسمخبهربكيرخآلانأذإ،امهنيبنسلاقراف

.ةقهارملامايأذنمً◌ادشرمو،هلً◌اقيدص
نوعفريالاوناكذإ،هتبقارمبنولكوممهنأكونوسلجيةعبرألالاجرلاناك
نأاوبرغتساف،يسابعلاليباقنعلأس،ةأجف.اماملالإ،هنعمهرظن
نوفرعيمهنكل،ريمألاوأ،ديمعلاكباقلأامنودنمً◌ايراعهمسإبقطني
اذل،هبصاخلامامتهإلابتاميلعتمهيدلنأبودبيو،ءاقدصأامهنأاضيأ
.ويديفطيرشدهاشيهبتكميفليباقءاوللاةدايسنأبمهدحأهباجأ
..ويديفطيرشةملكعمسامدنعهبلقيفةزخوبنيرونلاوذمدآسحأ
متيذلاويديفلاطيرشسفنوهنوكينأنكميأ:هسفنلأسيذخأو
ىلب..مهراكوأنعىوسهلأسيملهنأبىعدا،ً◌اذإ،اذامل؟همألهليجست
هيففطتخموهناكيذلاركولاىلعةراغاونشمهنأبلاقدقل..ىلب..
،مهعمهوذخأدقطيرشلاامبر..طيرشلانعةدحاوةملكلقيملهنكل،
..اوبهذو،ركولايفهوكرتمهنألوقعملانمسيلف
،ةعبرألالاجرلامامأيتلاةلواطلاىلعةدوجوملافتاوهلادحأنرةأجف
عمسُ◌يملو،رخالافرطلاىلعصخشلاباجأو،فتاهلاقئاسلاذخأف
،نيرونلاوذمدآىلإتفتلامث..يديسرضاح..رضاح:ةملكىوسهنم
:ً◌الئاق،لاجرلاةيقبىلإو
؟..لاجراينوزهاجمتنأله..ةرايستلصو-
،رودياممهفيمل،ً◌اسلاجوهلظامنيب،نورخآلاةثالثلالاجرلاضهن
:ً◌الئاق،هيلإقئاسلاتفتلاف
..بهذنل..ةزهاجةرايسلا..مدآذاتسأ-
ليقاممهفيملهنأكو،ةدراش،ةهئاتهتارظنتناك.نيرونلاوذمدآماق
:فقوملاً◌امساحلاجرلادحأهللاقف،هل
نألضفألانمو..ليوطقيرطانءارو..بهذننأبجي..مدآذاتسأ-
..نآلاقلطنن
،يرجيامطبضلابمهفيملهنكلكرحتينأهنمنيرظتنملاجرلافقو
هيلإً◌اريشمهعارذبمهدحأهيلإراشأ.مهنعً◌ابئاغومهنيبناكدقف



.اوجرخو.مونلايفرئاسلاكىشمف،ريسلايفمهيلعمدقتلاب
***

ةيسنجةطقلىلعطيرشلافقوأدق،يسابعلاليباقناكمخفلاهبتكميف
ذخأمث،ً◌اليوطاهيلإرظنيوهلظ.الملامدآونيرونلاوذءاوحلةحضاف
حرفباهللاق،ةملكةيأبقطنتنألبقو،اهمقربلطو،لاقنلاهفتاه
:رماغ
..ةليمجةراشبكيلإيدل-
:ً◌املستسم،ً◌انيزر،ائداهاهتوصءاجف
؟..طيرشلاىلعتلصحله-
..هتدهاشدقل..نآلايمامأوهو..كتدعوامك-
؟..هدهاشنمكدحوتنأله-
؟..ةحيضفلاهذهىرينأرخآدحألحمسألهو-
؟..هايإينيطعتسله-
..ًءاسم-
..نآلاهديرأ-
..ءاسملليرظتنإ-
..نآلاهديرأ..ال-
يعميتآمأ؟..لكؤيءيشكيدلله..قئاقددعبكدنعنوكأسًاذإ-
؟..ءاذغلاب
..خبطأملانأ؟..لكأتنأبحتاذامفرعأال-
..ماعطلابانلاوتأينأبابشلانمبلطأسًاذإ-
،ةشاشلاوويديفلازاهجأفطأ.بابلاىلعً◌اقرطعمس.فتاهلاقلغأو
روراجيف،هنمىرخأةخسنعضوامك،زاهجلانمطيرشلابحسو
.ةزهجألااهيلعيتلاةلواطلا

:ً◌الئاق،ةيحتلاهلىدأيذلاةثالثلالاجرلادحأههجاوبابلاحتفنيح
رمأتله..ةينابحلاىلإمدآذاتسألاتذخأو،ةرايسلاتءاجدقل..يديس-
؟رخآءيشيأب
كلذكو..يواشملانمًاوليكانللمحأ..ةديجلامعاطمدحأىلإبهذأ..ديج-

نوكأس..مدآمأةديسلاتيبىلإهولمحأو..ينايربلازرلانمةينيص
..اضيأبابشللىرخأةينيصزهجو..كراظتناب..كانه
..يديسكرمأ-

ةلاحيفيهتناكنيرونلاوذءاوحمونةفرغيسابعلاليباقرداغنيح



مل؟..طبضلابىرجاذامو؟يهنيأفرعتنكتمل.ةشوشمةيسفن
هنأينعياذهله؟اهنعءيشلكفرعيراصهنوكنعالإوهاهربخي
،رطخلاتزواجتله.؟..اضيأنزخملابحاصباهتقالعنعفرعي
اذامو.؟..طيرشلاباهيتأيسهنأباهدعوامنيح،ً◌العفزازتبإلاتالامتحاو
ماوعأةرشعبهربكتاهنإ؟..اهجوزتيسهنأباهللاقامدنعدصقيناك
هبيضقبرعشتتناك..يوقمعن..يوقو،ميسوهنأحيحص؟..ً◌ابيرقت
،اهلنبإك،اهنبالقيدصكهيلإرظنتتناكاهنكل..اهمحرناردجقدي
نوكتنأبلبقتسلهنكل..تاونسسمخباهنباربكيهنأنممغرلاب
؟..كلذدنعاهنبايذؤيواهيذؤيسله؟..تضفرولاذامو؟..هتجوز
؟..اهيلإاهنباتأيملاذامل؟..هتجوزتاذإمدآاهنبافقومنوكيساذامو
؟..دينعلاضفرلااذهيفً◌ارسكانهنأدبال؟..اهتيؤرديريالاذامل
ىلإتعاضدقاهنأباهلسمهيناكاهقامعأقمعأيفً◌اسجاهنأالإ
راصنآلاوهف،دحاوفرطو،ةعومجمعماهرسناكاذإف..دبألا

نمو؟اهلىرجامعائيشفرعينأبنجتتتناكرخآفرطلً◌افوشكم
،هلعفءيشلوأنإ؟..طيرشلاباهزتبينليسابعلاليباقنأباهلنمضي

اهمونةفرغيف،يجوزلااهريرسىلعاهتعجاضموه،ةصقلابعمسامنيح
اهبايثاهنععزنتتأدبيتلايهو،هلاهسفنْ◌تمّ◌لساهنأحيحص!!
يفثيدحلانوكينأبهبلطنمً◌احضاوناكرمألانكل،يلخادلااهلاورسو
اهيتأينأبهدعوبيفيوهامبرنكل..اهزتبيس..معن؟..اهمونةفرغ
ىلإرظتنتنأاهيلع..لماكلااهاضرباهسفنهحنمتساهنيح..طيرشلاب
.ءاسملا
ىلعيسابعلاليباقمساتأرو،اهفتاهنرامنيحنيرونلاوذءاوحتئجوف
ملذإ،هعمثدحتتنأبجيةربنوأبولسأيأبفرعتنكتمل.هتشاش
ىلعنيتعاسنمرثكأهيلعضميملف،تقولااذهيفلصتينأعقوتت

ايلكاهجازمبلقولب،فقوملاجارحإنماهذقنأهنأالإ،اهنمهجورخ
.هدنعراصويديفلاطيرشنأباهربخأامنيح،ً◌
له؟..ةحرفوأةنيزحيهله،ةظحللاكلتيفاهرعاشميعتنكتمل
وأ،هجوزتتنأاهيلعله؟..هفاختلازتاموأ،هبحتتراصيه
اهيتأي،هتقيشعريصتنأاهللضفأسيلأ؟..هتقيشعريصتنأبيفتكت
اهنبالثموهوهتجوزريصتنأىلع،يهءاشتامدنعوأ،ءاشيامدنع
اهنأسحتيتلا،اهنبافرعولاذاممث..كشالبةحيضفنوكتس؟..
ةيامحلانمضتيكيسابعلاليباقىلعرطيستنأاهيلع..ال؟..هتدقف



،ىفاعماهنبانأاهيفكي..يلخادءاخرتسإبتسحأ.اضيأاهنبالةمالسلاو
.ةلتقلاريزانخلاءالؤهديبسيلو،ءاوهلاسفنتيو
مشجتهنأً◌اقحاهدعسأنكل،هتوصيفرورغلاوحرفلاةرينبترعش
تنظذإ،ةعرسلاهذهبو،ويديفلاطيرشىلعلصحينألجأنمرطاخملا
فيكفرعتاليهف..كلذلباقملامباهبلاطيسامبرو،اهعملطاميسهنأ
ةبسنلابملاعلاةياهناهنإ..نونجمرصعهنإ.تاباصعلاهذهءاضعأركفي
..ىربكةعيدخهنأنعفشكتيذلادلبلااذه،ءاسفيسفلادلبلااذهل
تيبلثمكسامتم،عادتمتيبلثمدلب،فيزمخيراتنعفشك
مهله؟..ةنيفدسانلانيبداقحألاهذهلكتناكنيأ.توبكنعلا

لصأهنأبةسادقلانمةلاههسفنىلعيفضيناكشحوتمعمتجم
ةراضحاهيدلملاعلابوعشلك؟..هذهتاراضحةيأمث؟..تاراضحلا

اهبترميتلادالبلاهذهالإ،روصعلاربعددجتتو،ةرمتسمةدحاو
يحمتواهمطحتلب،ىرخألايغلتاهنمةدحاولك،تاراضحسمخ
لكنيأمث؟دالبلاهذههبرختفتمدلاوفنعلانمخيراتهنإ!!..اهملاعم
بعشيأ؟..دحاولانيدلاو،دحاولابعشلاو،دحاولانطولاتاراعش
فلأاهيلعىضمةيضقلً◌ارأثحباذملاهذهلكفرتقييذلااذهنونجم
؟..ماعةئامعبرأو
نممغرلاباهنكل،اهتفاقثواهتفرعمعمةقاسنم،اهسفنعمركفتتناك
يفخساريوثنأءافصو،حوضوةمثناك،هيفيهيذلاكابترإلااذه
،لاجرلانمةبوغرماهنأو،ةريثمو،ةليمجاهنأبيعتتناكذإ،اهقامعأ
كلذناكدقل..اهقشعيمعن،اهقشعيلب،اهبميتميسابعلاليباقنأو
وهوريثملاهعافدنإنمناكً◌احضاوو،هلوقينأنودهينيعيفً◌احضاو
،دحاولاحىلعرقتستنأو،اهعضولهبتنتنأنآلااهيلعنأو،اهقرتخي
نأاهيلع،ً◌امئادةججأتملااهتوهشعابشإلةشئاطلااهتارماغمنعفكتو
ةقطنملاءاسناهندسحيسلب،ميسوباشوهف،يسابعلاليباقعمرقتست

ّ◌مخيسديكأ..ةقطنملايفعاطموبويهموهف،اهروزيهنأبنفرعيامنيح
،هتايمارغوةيئاسنلاهتاقالعب،ةقطنملايففورعموهف،امهنيبروديامن
نهلكف،ً◌اضيأةريغلانمنتميسنهنكل،اهندسحيس..نكيلو،تاونسذنم
يه..معن..نهرظنيفلطبلا،ميسولاباشلااذهعمنكينأنبغري
..ةأجف..هيلعرطيستو،هعمعتمتستنأاهيلع..ةيواهلاتزاتجاامبر
لثموأ،ةفيفخلاجاومألاهبشتتاشاعتراو،اهمحريفتاصلقتبتسحأ
.اهجرفيفةبوطرو،اهمحرنطابحاتجيئفادءامرايت



ً◌اعيمجاهنكل،ةعونتمدهاشمةيلخادلااهقامعأنيعىلعقفدتتتأدب
ههجو،اهلخاديف،اهيلعانههارتيهف،يسابعلاليباقلوحزكرتت
اهيدهنرصعيو..اهنذاةمحشو،اهناسلواهيتفشصميو،اهلبقيوهوميسولا
اهنباةروصعمىرخأةرمههجوةروصتلخادتانه..اهيتملحصميو،

لالخنماهيلإرظني،اهجوزتأرف،اهلوحتتفتلا..تفجترا..اهقوفوهو
الإ،بنذلابفيفخروعشاهدوار.نولاصلاطسوتتيتلاةريبكلاهتروص

،مامحلاىلإبهذتيكليزيرغعافدنإبتسحأ،كلذنممغرلاباهنأ
تمستبا..رثكأهبجعتنأديرتيهف،يسابعلاليباقءاقللنيزتتو
ليباقبحتتأدبله:اهتاذعمركفتيهو،اهسفننمةبرغتسم
؟..يسابعلا
،ةينابحلاىلإهلقتسيتلاةرايسلادعصيوهوفوخلابنيرونلاوذمدآسحأ
وهيذلاعضولاكردينكيمل..مادعإلاةفرغىلإرئاسلابهبشأناكهنكل
الجربابلادنعىآرامنيحناكملاونامزلايفروضحلابسحأ..مامتلابهيف
،دروتملاهجوىلعاهراشتنإيفةهوشم،ةببدمةيحلب،ةثجلامخضً◌
جنفسإلانمً◌الاعنو،ةريصقةشادشديدتريو،ضيبأءاطغهسأرىلعو
وهو،هللجرلامستبا.ةبذشملاريغرفاظألاتاذهيمدقعباصأهنمزربت
:بيحرتبً◌الئاق،بابلاهلحتفي
ميسوتنأمكهللاكرابت..مدآذاتسألابالهأاي..ىماشنلاهللاايح-
ام..اروثنمًاؤلؤلمهتبسحمهتيأراذإنيذلانيدلخملاناملغلانمكنأكو
..هللاءاشام..هللاءاش
لخادلايفو،ً◌اتماصةرايسلالخدامنإو،ً◌ائيشنيرونلاوذمدآلقيمل
،مسجلاليئضهنكل،لوألالجرلاسبالمسفنيدتريرخآً◌الجرىأر
رفصنانسأنعفشكيهوشممفو،ُ◌ادجنيتريغصنينيعب،هجولابحاش
،ةيندملابايثلايدتريقئاسلاناك.هبناجىلإلوألالجرلادعص.دوسو
ةرايستوصعمُ◌س،ةأجف.قالطنإللً◌ادعتسمودوقملافلخً◌اسلاج
نملزن.اهيلإنيرونلاوذمدآلخديتلاةرايسلافلختفقوت،ةمداق
فيخم،ثكبراشب،حمالملاعشب،ةثجلامخضلجرىرخألاةرايسلا
حتف.همامأيتلاةرايسلاوحنهجوت.ةيبروأةيندمسبالميدتري،رظنملا
ءاوللاةدايسبعيمجلابحرف،مالسلاىقلأنأدعب،سلجو،يمامألااهباب
.ةرايسلاتقلطناف.قلطنينأبقئاسلاىلإهتبابسبءاوللاراشأ.
هبناجىلإسلجييذلاةثجلامخضلالجرلاذخفبنيرونلاوذمدآسحأ
ربعهرظنهجوامنيب،ةدوصقمكاكتحإةكرحبلجرلاأدبو،هذخفبقصتلت



مدآبحسف،هلعفدودرئرقتسينأً◌الواحممدآىلإتفتلامث،ةذفانلا
لظمخضلالجرلانأالإ،كلذهلوبقمدعنعربعتةحضاوةكرحبهذخف
ةماستباو،هيلإتفتلامث،نيرونلاوذمدآذخفبهذخفقاصلإلصاوي
:لوقيوهو،ههجوىلعةحرم
وجرأف،يلةبسنلابةقيضةرايسلاو..مخضانأ..مدآذاتسأينذخاؤتال-
..ًاليلقكتقياضاماذإةرذعملا
ىلإةيلابمالةرظن،مامألايفسلجييذلا،هجولاعشبلاءاوللارظن
بناجلاىلعيذلارخآلالجرلاامأ،ً◌اهفاتً◌ائيشعمسهنأكو،فلخلا
ةماستبابحاشلاههجوىلعتمستراو،نيذخفلاقاصتلإىلإرظنف،رخآلا

هيفوهيذلاعضوللملستسينأالإنيرونلاوذمدآمامأنكيمل.ةثيبخ
.ةضماغلاوةملظملاهقامعأةهاتميفناكملاونامزلانعباغو،
***
،اهردصو،اهقنعو،اههجويبناجىلعرطعلانيرونلاوذءاوحتشر
،اهنأ،اهسفنعمركفتتناك.يسابعلاليباقراظتنإبةلاصلاىلإتجرخو
تزواجتدقتناكنإ،دكؤملكشبفرعتس،لبقملاءاقللااذهلالخ
ىتحوأ،قيشععم،ةعتمومالسبشيعتساهنأو،اهذاقنإمتو،ةيواهلا
نأاهيلعو،لماكلابتعاضدقاهنأمأ،ماوعأةرشعباهرغصي،جوز
.رثكأال،ةيظحمىلإلوحتتنأو،هجولً◌اهجواهطوقسهجاوت

تفقو،جرختنألبقاهنكل،حتفتلتهجوت.بابلاىلعتاقرطتعمس
ترادتسامث،اهسفنىلإترظن،ةلاصلابابدنعيتلاةليوطلاةآرملامامأ
.تجرخو،اهسفننعً◌اضرتألتما.اهرهظواهترخؤمىلإةرظانً◌اليلق
وهزلاوراصتنالاتامالعههجوىلعوبابلادنعفقي،يسابعلاليباقناك
هيلعلبقتيهواهآرنيح.ءادوسلاةحفصملاةرايسلاهفلخو.قوشلاو
يفقفدتتءامدلابسحأف،بيهملاينيعبرألااهلامجبرهبنإبابلاحتفل

.ىلفسلاهقطانموحنةهجتم،هدسج
ءادوسلاةحفصملاةرايسلاترادتساىتح،تيبلايسابعلاليباقلخدنأام
.ىرخألاةهجلانمرادلالباقمتفقوو،عراشلاةهجاومبتراصو،
تفقوت.ةلبقمةيداعةرايستهجاوامنيحمامإلل،ً◌اليلقةرايسلاتكرحت
،امهنملكنمةبيرقلاذفاونلاناقئاسلاحتف.امهضعبةازاومبناترايسلا
،هبلطبسح،ءاوللءاذغلالمحيهنأبةيداعلاةرايسلابحاصربخأف
لزن.بابلالباقمناترايسلاتراصو،ءاروللةحفصملاةرايسلاتعجرف
،ماعطلاةينيصالمحثيح،ةيداعلاةرايسلانمرخآلجروقئاسلا



ليباقجرخف،بابلاامهدحأقرط.ماعطلابةئيلمىرخأنوليانسايكأو
بابلادنعماعطلااعضينأبامهللاقو،بابلاحتف.امهيلإيسابعلا
امهفلخبابلاقلغأ.ةيحتلانايدؤيامهواجرخو،راشأامباماق.يلخادلا
لاجرةثالثلزنف،ةحفصملاةرايسلايفنمىلإراشأفداع،هنكل،
نيتيئابرهكنيتدلومبتيبلااوزهجينأمهنمبلطف،ةيحتلااودأو،نوحلسم
،مويلالاوطءابرهكلابتيبلانادوزتثيحب،توصللمتاكعم،نيتريبك
تقولاضعبىلإجاتحيامبررمألانأبهلالاقف،ً◌الاحكلذمتينأو
نيتدلوملالقنلالصتينأو،ً◌الاحفرصتلاامهيلعنأبامهللاقف،ذيفنتلل
تايفنحبصنيليكيناكيملابو،كالسألادشيليئابرهكلاباوتأينأو،نآلا
ىرخأو،عرفلاسأربةدحاو،ةمئادةسارحيتطقنعضوبرمأامك..ديربتلا

.ذيفنتلاديقراصرمألانأبنودكؤيمهو،ةيحتلااودأف،بابلادنع
:لوقيوهو،ً◌الجعفتاهلاهديبوقئاسلالزن،ةأجف
ةحاسوةيرحلاو،ةداركلايفتارايسلاريجفتمت..تحجنةمهملا..يديس-
..ابيرقتدحاوتقويف..ينالخلا

:لأسمث،ةظحليسابعلاليباقتمص
؟..ةيدنهلاتاصرعةيلمعو-
..يديسنآلادحلرابخأال-
..نآلاينجعزيًادحأديرأال..لخادلايفانأ..بيط-
؟..يديس..ةثجلاو-
؟..ةثجةيأ-
..مدآذاتسألااهمدعأيتلا..رقملايفةدوجوملا-
هنوبقارتيذلاتيبلابرقاهومرأوًءاسمةثجلااوذخ...لجرلاكاذ..أأ-

.تاصرعلايف
..يديسكرمأ-
؟..موهفم..انهتادلوملاىرأنأديرأًءاسم..هتلقيذلااوذفن-
..ًالاحذفنيس..يديسكرمأ-
اونوك..اريثكرخأتأال..ينوجعزتالو..ًالماكًاهابتناديرأال..لخادلايفانأ-

..نيزهاج
اودأنيذلالاجرلاىلإتفتلينأنود،تيبلالخديوهوكلذلاق
سايكأذخأوداعمث،لخدوةينيصلالمحبابلادنع.ىرخأةرمةيحتلا
.ً◌اضيأماعطلابةئيلملانوليانلا
تسحأاهنأالإ،هلابقتسإلاهسفنتأيهدقنيرونلاوذءاوحنأنممغرلاب



تحتيفخمهنكل،همازحىلعسدسملاتظحالامنيححايترإلامدعب
ىلعهعضونآلاهنكل،ىلوألاةرملايفكلذلهبتنتملذإ،ةليوطلاةزولبلا
قعالملاونوحصلاتعضوثيح،ماعطلاةلواطدادعإبيهتماق.ةلواطلا
.ةريبكلاةلواطلاىلعهعضيوماعطلالمحيوهذخأامنيب،امهل
وأ،ةليوطةرتفذنمهتقيشعاهنأكو،اهتشهدأةيئاقلتباهعمفرصتيناك
دقف،ً◌اليلقءاخرتسإللاهعفداذههفرصت.همأوأ،هتجوزيهامنأك
.امهتقالعةعيبطيفةراتحمتناك
سلج.هنمبرقلابسلجتنأاهنمبلطىتحةدئاملاىلعسلجنأام
ناك.هنمبيرقلايبناجلايسركلاىلعاهسلجأوةدئاملاسأرىلعوه
،كحضفوههبتنا.سدسملاىلإرظنتيهوتكبترا.اهتهجنمسدسملا

وهو،ىرخألاةهجلايفهعضوواهنمةبيرقلاةهجلانمسدسملاذخأو
:لوقي
..يمرلاو،حالسلاىلعيملعتتنأدبال-
:تلاقوةبرغتسمهيلإترظن
؟..اذامل-
..كسفننعهبيعفادتل-
؟..نمدض-
..ءادعألادض-
؟..ءادعأيأ-
..امةظحليفودعىلإلوحتينأنكممناسنإلك..نوكينميأ-
،امهينحصيفزرلاومحللاعزويوهناكامنيب،ةبرغتسمهيلإترظن
:ءودهبتلاقو
.هسفنودعناسنإلا-
يمرلايملعتتنأبجي..دجبكللوقأينكل..ةليلجةمكحهذه..هوأ-
..كعمهيلمحتلًاريغصًاسدسمكيدهأسينأل..سدسملاب
؟..اذامل؟.ً.اسدسملمحأ-
..كسفننعيعفادتل..كلتلق-
..سدسملجاتحأال-
نععافدللةأيهمينوكتنأبجي..هيفنامأالنامزاذه..يتبيبحاي-
..ةظحللكيفكسفن
..جاتحأال-
نأةرحتنأو..همادختسإةيفيككملعأسو.ً.اسدسمكيدهأس..مهملا-



..لكأنانيعد..نآلاو..الوأكعمهيلمحت
ائيشمقتلادقناكو،اهلهبتنا،ائيشلوقتنأديرتاهنأكوهيلإترظن
ماعطلادردزأف،عطتسيملف،ً◌ائيشلوقينأدارأ،همفيفماعطلانم
:لأسمث
؟..نيلكأتالاذامل..كانهاذام-
؟..طيرشلانيأ-
:حرمبلاقوةصحفتمةرظناهيلإرظن
..يبيجيف..يعمهنإ.ً.ائيشنيسنتالِكنأودبي-
..ينتدعوامك..هايإينطعأ-
بناجىلإهعضووطيرشلاجرخأ.هبيجيفهديدمو،ماعطلانعفقوت
:اهبتاعيهنأكولاقو،سدسملا
؟..تيبلايفويديفاريماككيدلأ..طيرشلاوهاذه؟..يقدصتملأ-
..ّيدل-
..هنيدهاشتاممنيلجختفوسنكل..تببحأاذإهنميدكأتتنأكنكمي-
نمنكمتتملف،هدعبأذإ،اهنمعرسأناكهنأالأةينحنمهذخأتلتزفق
:مزحبلاقواهيلإتفتلا،هذخأ
هنإ..كلنوكيسو..ًءاسمكجوزتأسكلتلقدقل..اذهىلعقفتنمل-
..كرهم
تقويأيفكلنوكأ؟..اذكهشيعننأعيطتسنالأ؟..جوزتناذاملو-
..كدحوكل..ءاشت
:ةحضاوطابحإتامالعههجوىلعولؤاستباهيلإرظن
ةداتعمتنأمأ..كدعسيكلذنأتننظ؟..ينيجوزتتنأنيديرتالأ-
!؟نايبصلارايتخإيفكتيرحيذخأتنأىلع
،تكبتراف،نزخملابحاصىتفلاىلإريشيهنأتمهفاهنأللجخلابتسحأ
:تلاقو
ينكل..كدحوكلنوكأس..كلةعيطمنوكأس..كلذكرمألاسيل.ً.ادبأ-
؟..رمألالبقتيسفيك..مدآعضونمةكبترم
نمكلهرأثبذخأدقل.ً.ايقيقحًالجرراصنآلامدآ..مدآبكيلعال-

هنكل..ةرابعلاقطنيفًاليلقجرحتو(...ناكيذلا..يوفصلاريزنخلااذه
هبيضقهلعطقدقل..يدصقنيمهفت..ويديفلاطيرشيفيذلا..)لصاو
ةراسجلاهذهعقوتأنكأمل..تاصاصرسمخبهامرمث..همفيفهعضوو
..هرأثبذخأهنكل..هنم



ىلإلوحتيذلااهنبارابخألبقتستيهوةبوعرمنيرونلاوذءاوحتناك
ةقالعبفرعاهنبانأرابخألاهذهيفاهبعرأيذلانكل..فرتحملتاق
:ةبوعرمتلأسف،اهبالملامدآجاحلا
؟.ً.ائيشفرعأ..ءيشلاكاذ...عطقاذامل-
ائيشسمتمليهامنيب،هنحصىهنأدقناكو،اهيلإيسابعلاليباقرظن
لاقف،هلةلماجمتاميقللاضعبتذخأدقتناكامنإو،ماعطلانم
:ةغوارمةقيرطب
..ةنتنلاريزانخلاءالؤهركوليقيرطيفانأتنكدقل..طبضلابفرعأال-
..هدلاواولاتغانيذلاهنمفرعينأدارأهنأةصاخ،هنمصتقيلهتكرتو
..تيأرامُتيأروُتئجف
:اهسفنثدحتاهنأكوتلاق
كاذهلعطقينأنكل،ءيشيفتككشاملطقفهامردقناكول-
قشعييذلا..يسنامورلا..ئداهلا..كالملامدآ..مدآنكل..بيرماذهف..ءيشلا
..ويتاميرامو..سيسورسيميدو..ةئداهلاةيسنامورلاىقيسوملا..ىقيسوملا

..قدصأال؟..ةيشحولالامعألاهذهبموقيولب..لتقي..ظفاحميلحلادبعو
ةيشحويأنعمث..مادماياريثكريغتكنبا..يقدصتنأبجي-
؟..كبهلعفاملنينحتكنأكو؟..نيملكتت
نمتدكأت..دقحلاوةيهاركلابضيفيههجوناكدقف..ةناهإلابتسحأ
ملاهنكل..عايضلانماهنباذاقنإلواحتنأاهيلعو..ً◌ايلكتعاضدقاهنأ
،هتناهإىلعتدرف..مواقتنأاهيلع..لماكلاعايضللملستستنأدوت
:باتعبةلئاق
ىلعتفخدقل..كلذلوبقىلعةرطضمتنكيننأفرعتتنأ-
اماذإهيفينوددهينامضكينوروصيلرعتأملاذاةيدفلاْذخأاوضفر..ينبا

..هعجرتسألهلتعفددقو..مهنعربخأنأتلواح
..كبهلعفيامبنيعتمتستتنككنكل..معن-
..ةيدارإاللعفدودراهنكل..حيحصريغاذه-
..كلذنيديرتكنألالةفهلتميبتكسموينتلبقكنأينعي..اه..اه..اه-
؟..يدارإاللعفدرامنإو
اهنباذقنتنأعيطتستيك،هيلعرطيستو،هيوغتنأاهيلعنأىلإتهبتنا
:ئجافمجنغاهيفةربنبتلاقف،
ينباقيدصكنأل..كنمةجرحمتنكيننأحيحص..فلتخمءيشكعم..ال-
عميقيقحناوجنودو..ً.ادجميسوتنأ..هتلعفامتببحأينكل..مدآ



يفقفدتيمدلابسحت،ملكتتيهوتناك(..نهريثتفيكفرعت..ءاسنلا
تريثأدقامنأكو،ءاوغأةلواحمرمألادعيملف..اهمحروحنهجتيو،اهتدروأ
)..اهدسجتاماسميفدعاصتتةراثإلاامنيباهثيدحتلصاوف..هعقوتتمللكشب
..ريثملكشبلبقت..لئاهتنأ
سحأ..اهمالكبً◌اذوخأموهناك.هيلإاهديتدماهنمةدارإنودبو
..ةدئاملاىلعاهعجاضينأيفةمراعةبغرب..لئاهقبشبو..ظاعتنإلاب
رعاشمهيدلتدعاصت،ةوهشلابحفيأدبيذلااهتوصلعمتسيناكاملكو
،ةأجف..اهعجاضهريغنألاهبرضينأيف..فنعباهعجاضينأيف،ةيداس
،هوضعىلإاهديتدم..هيلإاهبحس..هديباهديو،ةدئاملانعماق
اهفقوأةأجفهنكل..ةحماجلاةبغرلانمثهلتوفجترتيهواهديبهتكسم
ررشتأرامنيحاهنكل..كلذبتئجوف..اهدخىلعةوقباهعفصوهمامأ
،ثهلتيهو،همامااهيتبكرىلعتثجف،رثكأتلعتشإ..هينيعيفةبغرلا

:لوقتو
كتمداخنوكأس..ينلكرا..ينبرضا..ءاشتاميبلعفأ..كيدينيبانأ-
كل..كلنوكأس..فنعوةوقبينقرتختنأكديرأ...كديرأ..كتدبع..ةعيطملا

..اخماشوًاظعتنمفقييذلااذهدبعأ..كدبعأانأ..كدحو
ذخأو..ةوقباهلكرهنكل..هتكسم..هيلإاهديتدموهلاطنبتبحسو
:لوقتوثهلتيهو..اهدسجحاونعيمجيفاهلكري
يبلعفإ..كلذقحتسأانأ..ينتوم..كبرضيفتومأ..ينبرضا.ينلكرأ-
ينبرضا..ينبرضا..ينبرضا..كيلإلسوتأ..ينحرأ..ّيفهلخدأنكل..ءاشتام
هلخدتنأ..ينكينتنأكنمديرأ..كديسوبأ..كلذقحتساانأ..رثكأ..رثكأ
..ينمهديرتيذلالكبموقأسمث..ّيفهلك
،ةلواطلاىلعىلعألااهفصنً◌ايناح..ةدئاملاىلإاهعفدو،ضرألانعاهعفر
هفكباهبعاد،هعزنهلتلهسيذلإاهلاورساهنعً◌اعزان،اهبوثً◌اعفار
،فلخلاىلإامهاوطنيتللااهيديىلعطغض..ةبهتلموادجةبطراهدجوف
..ثهلتيهتناك..اهقرتخاو..هلاطنبعزنىرخألاهديبو،امهبكسمو
وهواهللاق..اهيفلصاويوهو..ةأجف..فنعباهيفعفدنيوهناكو
:ثهلي
..يعميلمعتنأكديرأ-
،ثهليوهولاقف،ةحماجلاةذللاجاومأيفةقراغتناك،هبجتمل
:اهيفً◌اعفدنم
..كلذىلعكئفاكأس..تايلمعلاضعببيعمموقتنأكديرأ-



..ينقزم..ينصلخطقف..ءاشتاملعفأس-
ىلإتلصواهنأتكردأ..اهعمثدحيامىلإتهبتنا،هتحتيهو،ةأجف
اهقرتختيتلامحللاةعطقنمكاكفلاعيطتستالاهنكل..ضيضحلاعاق
ةعطقاهقرتختنأطرشىلعنكل..ميحجلابلبقتس..اهنايكاهلبلقتو
..ملألابتسحأ..ةوقبهبحسيذخأواهرعشنماهكسمةأجف.هذهمحللا
مادامءيشلكلعفتس..اهيفقرغتاهنأتسحأيتلا..ةذللابجزتمملا

..عامجلادنعفنعلاةذلبً◌اقباسرعشتمل..هلنوكتس..هديرياماذه
اهنإ..ال..ال..هبةطبترمتراصاهنأتسحأ،اهبرضيهنأاهبجعأدقل
برهتنأاهيلع..اهنباىرتنأاهيلع..لتاقىلإاهنبالوحدقل..ههركت
..ليبرأوأ..توريبوأ..نامعىلإهعمرفاستنااهيلع..هعم
هذهةفاثكنمً◌ايخرتسم،اهيلعً◌اينحنملظو،اهيفىهتنادقوهناك
يهتبحسف..ضرألاىلعسلج.ءطبباهنعبحسنا.ةلئاهلاةذللا
..اهنضحيفهسأرً◌اعضاوىنحناف.هبنجىلإةسلاجتراهناو،اهسفن
:ءطببتلاقو..هرعشبعادتتذخأ
..رثكأالهارأطقف..هيلعنئمطأنأديرأ..مدآىرأنأديرأ..يبيبح-
:اهللاقو،ً◌اسجوتماهيلإرظن
..انهسيلنآلاهنكل..كشالبهنيرتس..هنيرتس-

:فوخبتلاقف،هباوجاهمدص
ً؟اذإ..وهنيأ-
ًادئاقحبصيىتحاهنميهتنينأام..ةينفةرودلخد..ةينابحلايف-
..نيمواقملانمةعومجمل
:موتكمبضغبتلاقف،هعمستاممتبعترا
..رومألاهذهلثميفطروتينأهديرأالينكل-
:لاقو،اهسأريفروديامسرديهنأكوةصحفتمةرظناهيلإرظن
ريزنخلالتقامك..نزخملابحاصباشلالتقدقل..لعفلابطروتهنكل-
؟..كلذكسيلأ..يعمنآلاتنأ..تطروتدقاضيأكنأ..مث..رخآلايوفصلا
رارقالب.ءادوس..ءادوسةوه..ةأجفاهقامعأيفعستتةملظمةوهبتسحأ
:اهنمةدارإنودتلاقو،ةقيمعةرظنهيلإترظن..
..كبحيفتطروت..كعمتطروتانأ..اضيأتطروتانأ..معن-
:ً◌اكحاضلاقف
؟..كلذكسيلأ..ةليمجةطرواهنكل-
..نآلادحلفرعأال؟..ةليمج-



:اهبناجىلإسلجيو،اهرجحنعهسأرعفريوهو،ناجهتساةربنبلاقف
نأبقحلايلو..يتدبعكنأبنيخرصتتنكتاظحللبق؟..نيفرعتال-
..ديرأامنيذفنتسو..ءاشأامكعملعفأ
..تاظحللاكلتيفنكلو..حيحص-
:بضغباهعطاقف
؟..اذاممأكجرفبنيركفتتاظحللاكلتيف؟..اذامتاظحللاكلتيف-
اهبنيموقتس..ةطيسبةيلمعيدل..يعمينواعتتنأبجي،كلتلقدقل

نأدعب..ًءاسممويلا.ُ.اقحالاهنعكربخأس..ةهبشلانيريثتالوةأرماكنأل
..ءيشلكانبتردقل..اضيأةمكحملانملجريتأيس..جاوزلادقعيرجي
اهنكل،هيلعرانلاقلطتوسدسملاذخأتلموقتنأيفةيشحوةبغراهتدوار
..حالسلالمحوةيامرلاىلعاهميلعتىلعقفاوتس..همادختسافرعتال
هذاقنإاهيلع..اهنباىرتنأاهيلعنآلانكل..ءيشلكلدعتستنأاهيلع
.ال..وهنكل..يهقرغتلو.
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ةبرـغلاءادـن

.يخركلاءاوحاهترداغنأدعبً◌ائيشلعفتنأدهازلاءاوحمامأنكيمل
دادعإةرئادنعجرخيالنيتوراهتايحف،اهيلعبيرغباذهنكيملو
ريغتو،ريغصلاعضرتنأدعب،ةسردملاىلإهليصوتو،كالملامدآلروطفلا

ةبجودادعإلضهنتمث،ءودهبيهرطفتلتيبلاىلإعجرتمث،هتاظافح
اهنباذخأتلةسردملاىلإبهذتمث،ةسردملانمدوعينألبقءادغلا

،ةمهملاهذهتصلقتدقو،يلاتلامويلاىلإاذكهو،تيبلاىلإدوعتو
يتلاتاديدهتلانمً◌افوخةسردملاىلإاهنبالاسرإمدعتررقنأدعب
ماعطإو،روطفلادادعإوظاقيتسالاىلعً◌ارصتقماهمويراصف،اهتلصو
وأ،تايناطبلالسغك،ةيبناجلامعأداجيإبتقولاءاضقانايحأو،لافطألا
لكبرميليللاو،نيلفطللنخاسمامحدادعإوأ،مامحلاضوحفيظنت
لغشتامدجتالامنيح،ً◌اراهنأرقت،ً◌انايحألب،ةءارقلايفهبعر
.هباهسفن
ةرقتسمنكتملاهنكل.خبطملاتبترو،ماعطلاقابطأتلسغدقتناك
.ةريغصلاةيلآلاهتبعلبً◌الوغشمةبنكلاىلعايقلتسماهنباناك.ً◌ايسفن
،اهدسجيفقفدتتءامدلابتسحأ.مونلاةفرغىلإةهجتملقاثتبتضهن
ىتح،قيمعءودهبامئانعيضرلالفطلاناك.اهقفدتعمستتناكاهنأكو
تصنتتتذخأواهدسجتنحأ،امءيشهلثدحدقناكنأتفاخاهنأ
تدكأتامنيحةحارلابترعش.ئداهلاقيمعلاهسفنتبتسحأف،هسفنتل
.سفنتيويحهنأب

نمهلاي،ليباهاهلفطباهسفنعمتركف.ريرسلاةفاحىلعتسلج
ً◌اتاوصأقلطيوهف،كحضمهؤاكبو،يكبيامً◌اردانوهف،بيرغلفط
ىلعً◌اتاتبً◌اليلاهجعزيمل،هلكليللاوراهنلامانيو،ةطقءاومبهبشأ

تبذعتاهنأً◌اديجركذتتيذلامدآاهنبارارغىلعوأ،لافطألاةيقبرارغ
بيلحلاواهبيلحعضري،لفطلااذهف،هرمعنمنيتّ◌يلوألانيتنسلايف

هارتلظقيتستثيح،يلاتلامويلاىلإً◌ائناهمانيو،هلهدعتيذلارخآلا
؟ىرُ◌تايهرظتنييذلاام.فقسلاىلإً◌ارظانءودهبهينيعحتفدق
تتامولاذام؟امءيشاهلثدحولاذام؟..هاعرتنأاهدحواهلفيك
نصغ،ةديحويه؟..نيلفطلانيذهلىقبيسنم؟..تلتُ◌قوأ..ةأجف
الو،جوزالو،بيرقال،ءارحصيفةديحوةرجشنمعوطقمديحو

؟..كلذبركفيالوهامبر؟..دهفلاليباقبطبترتنأاهلله..قيدص



اذكهيهركفتلافطألالجأنمأ؟ً◌اقحهبطابترإلاديرتيهلهنكل
له..يخركلاءاوحاهتقيدصهذهو؟..هعمنوكتنأديرتيهمأ

؟..دهفلاليباقذاتسأللً◌اماركإً◌ابجاويدؤتاهنأوأاهلةقيدصىقبتس
،فولألاتائمً◌اقباسهرداغامكهرداغتسوأقارعلايفىقبتسله
نأنوعيطتسيفيك؟..فولألاتائمديدجلادهعلااذهيفهنورداغيو
يهيتلادالبلاهذهنعيهفرعتاذام؟..ةبيرغدالبيفاوشيعي
يذلاام..اهنعةبيرغاهنأرعشتو..هيفبعرلابرعشتاهنإ؟..اهدالب
..بيبحالو..جوزالو..ءابرقأالو..لهأال؟..دالبلاهذهىلإاهدشي
يخركلاءاوحتلاقامك،نحن..اهنمنيرخآلاةرجهبرغتستيهاذاملف
أدهتملدالب..ةقفشللةريثمانتساعت..يقشبعش..سيعتبعش:
ضرعتستليتأتملاعلاشويجلك..بورحللً◌احرسمنوكتنأنعةظحل
لهنكل..معن.ةيخيراتةربقمنحن..ضرألاهذهىلع..انهاهاوق
سأرىطختأنأعيطتسأالانأ..ةبرغلادالبيفشيعأنأانأعيطتسأ
يفةرخصلاةحاسنمةبيرقلانيكاكدلاو،ةسردملايهيدودحف،عراشلا

فيكف،كانهلافطألابيبطةدايعو،ةرضخلاقوسو،نيطسلفعراش
يليرجييذلاام؟..نيأىلإو؟..رجاهأنأنيلفطلانيذهعمعيطتسأ
؟..
دالبلاةرداغمبركفتاهتايحيفةرملوأليهف،اهسفنلدهازلاءاوحتهبتنا
.اهيلعتباجأواهسفنتلأساذكه..امبر؟يخركلاءاوحريثأتباذهله،
،ريرسلاىلعتددمت..يخركلاءاوحدوعتنأىلإليوطتقواهمامأ
ةايحلاتراصلبتكلاالول،اهسفنعمركفتيهو،ةطوطخملاتذخأو
تحارو،اهدنعتفقوتيتلاتاحفصلادنعةطوطخملاتحتف..ً◌اميحج
.أرقت
ءاقدصأتوملاىدلسيل
ىلعتاشمرخلاهبشيامىلع،ةملظلاقامعأنم،هئاتلامدآظقيتسإ
ثبشتتبلاخمتاوصأامنإو،بابلاىلعتاقرطةمثنكيمل.ةفرغلاباب
ءاضأفهنمبيرقلاءابرهكلارزىلإهديدم.ةطقبلاخماهنأكو،بابلاب
يفاهآريتلاءادوسلاةطقلايهامبرهسفنعمركف.يبناجلاحابصملا
ىلإتلوحتاهنأالإ،ً◌اليلقتاشمرخلاتفقوت.ةفرغلايفىلوألاةرملا

اهنأىأرفةعاسلاىلإرظن.ةمعانتاقرط،بابلاىلعةفيفختاقرط
دقهنأبسحيهنكل،نيتعاسلادودحيفمانهنأحيحص.ً◌ارجفةثلاثلا
رثأنمً◌اليلقءاروللدترإ.بابلاحتفوءودهبضهن.ً◌اقيمعً◌امونمان



.ةأجافملا
،ليوطدوسأمونبوثب،بابلادنعفقت،ةليتقلا،مولظملاءاوحتناك
ترظن،فجترتتناك.رمحألااهلاشاهقنعىلعتفلدقو،اهنتافمزربي
لسوتلابهبشأةجهلبهلتلاقف،بابلادنعاهارينأهتشهدلةهبتنمهيلإ
:ةيبرعلابو،
.ً.ادجةفئاخ..ةفئاخانأ؟..لخدأنأيننكميله-
تسلجو،ةلخادترمف،اهلبابلاحتفً◌ايدارإال.ً◌الهذنموهناك
.راذتعإلاوءاجرلابةئيلمةرظنهيلإرظنتيهو،ةتماص،ريرسلاةفاحىلع
يفاهئيجملاريسفتاهنمً◌ارظتنم،اهيلإً◌اتماصرظنيوهوتاظحلترم
اهنمرظتنيهنأيهتكردأ.مونلابوثيفو،هتفرغىلإتقولااذهلثم
:هلتلاقف،ً◌احيضوت
..ءالؤهلحرنأدعباميسال..يدحونوكأنأفاخأ..يدحوانأ-
؟..ءالؤهلامهنم-
..هلاطبأويسورلابتاكلااذه-
يسركلاىلعسلجف،اهئيجمنمهبارغتساهاسنأئجافملوضفهباتنا
:اهلأسو،ريرسلانمبيرقلا
..نيكشيمريمألاو..انفوبيليفايساتسانو..يكسفيوتسودنيدصقت-
؟..ريمأاذهله؟..نيكشيمريمألا-
؟..مهبامنكل..ميدقيسوربقلهنإ-
؟.ً.امودنورجاشتيمهنإ-
؟..نورجاشتياذامل-
هتءاجنأدعببتاكلااذهنكل،ةيسورلابنوثدحتيمهنإ..فرعأال-
ةداسوتعضوثيح،اهنيحهتدعاسو..ةدوجومانأتنك..عرصلاةبون
ثدحتيوه..هتبوننماحصنأدعب..دعباميفينثدح،هسأرتحت
مهراجشنعهتلأسوً،اريثكلعفنيامنيحهيتأتتابونلانأبينربخأ..ةيناملألا
..اهمساتنأتركذيتلاةأرملاهذهنأب،يللاقفًائيشهنممهفأمليذلا
:اهمساهئاتلامدآرركف
انفوبيليفايساتسان-
ةياورتالطبنمةلطبيهايساتسنلاهذه..ايساتسان..معن..معن-
ءيشيأهيفدجأالينكل..ريمأهنعتنألوقتيذلاباشلااذهو..اهبتك
..ءارمألانم
؟..كتايحيفءارمأتنأتيأرلهو-



..ال-
؟..ءارمألاهبشيهيفءيشالهنأتفرعفيكً،اذإ-
..مالفألانم-
؟..كللاقاذامو..بيط..مالفألانم..اهآ-
ًاصخشجوزتتنأىلإاهعفدهتياورةياهنيفهنأبيللاق..نيكسمهنإ-
..اذهاهجوزو..يجوزلثم..هتريغيفًاضيرم.ً.ارويغ
..نيجوغار-
ملف،هناسلواهناسلىلعرركتتةملكلاهذهتعمسينكل..هفرعأال-
..معن..جوزلامسااهنأفرعأ
يفدرطتستهذهامنيب،راوحنممهنيبرادامعامسلً◌افهلتموهناك
ةبرغتسمهيلإترظن،بتاكلااهلهلاقاميورتنأاهنمبلطف،اهثيدح
:تلصاواهنكل،راوحنمرادامعامسلهفهلت
هعمرجاشتتيهو..يجوزلثم،اهحبذرويغلاجوزلااذهنأودبي-
..ةصقللةياهنلاهذهةضفار
؟..اذام-
ببسنعانأهتلأسدقلو..ةياهنلاهذهضفرتاهنأب،يللاقدقل..معن-
نع..نيكشيمريمألالاقامبهركذت..ايساتسنلاهذهنأبينباجأف،اهضفر
تلاقاهنأو..ةبيطتناكاهنأولطقف،ملاعلاذقنينأنكميهنأباهلامج
؟..اهلامجبملاعلاذقنتنأاهكرتيملاذاملف،ةبيطةناسنإاهنأبهل
؟..اذام-
دوعيل،هراكفأيفقرغيمث،يلثدحتيناكهنأل..هنمهتمهفاماذه-
..همالكلصاويو..ارذتعمىرخأةرم
؟..دعباذامو-
امنيحو.ً.ادجةيبصعيهوةرملوأةفرغلاترداغاهنأركذأ..فرعأال-

،ةيبصعنوكتنأاهتدرأانأيللاقف،ةيبصعو،ةجاتهمتجرخاذاملهتلأس
ةياهنلاهذهتضفراهنأل،ةدشبتبصعتيهكلذلً،انايحأيضرملكشب
،ةيحاهكرتولهنأل،هسفنملظلب،اريثكاهملظهنأدقتعتيهو،ةياورلل

..ملاعلاتذقنأل
؟..ريمألاو-
هذهبلسوتيناك.ً.اريثكثدحتيمل..ال..هلبألااذهدصقت..هآ؟..ريمأيأ-
هتلأسامنيحو..اهنيبوبتاكلانيبًاراتحمناكو.ً.اريثكبصعتتالنأةأرملا

يفيئاوههنكل.ً.ادجًادجاهبحيوهو.ً.ادجحلاصناسنإهنإلاق،هنع



اهجوزتعفدينألينموليوهو..عيمجلاىلعةبحملاعزويهنإ..هبح
اهلوحأنأوأ..تومتوضرمتاهلعجأنأناكمإلابناكهنأ،دقتعيوهو..اهلتقل
..ةعشبلاةقيرطلاهذهباهتايحيهنأنأىلع..ريدلاىلإبهذتةبهارىلإ
..اهآ-
امهتلسغو،هيديتلبقو،همامأتثج..ىرخأةرمتداعاهنكل-
..اهلهمسريذلااهريصملبقتاهنإتلاقو..اهعومدب
؟..انهىلإاوءاجاذاملو-
لاقامكهنألو.ً.اضيرمناكهنأودبييذلا..ريمألاةرايزلاوءاج..فرعأال-
ةسينكةرايزلخنويمبارمدقو..هارازامهنأو..جالعللارسيوسيفهكرتدق
لاقهنأل..ّيلإاوءاجدقو..مالآلاةسينكاهمسادقتعأ..ةنيدملايفانهةميدق
حاورألاةهاتمو..رويغجوز..ايساتسنلاهذهةبرجتسفنبتررميننإمهل
..ةمئاهلا
؟..نيدصقتاذام-
ةهجتمتضهناهنأالإ،ً◌ائيشهربختنأديرتاهنأكوتاظحللهيلإترظن
ادبف،اهقنعنعلاشلاتحازأفاهديتدمو،هلتمستبا.بابلاىلإ

.اهفلخبابلاةقلاغتضمو.حوبذملااهقنعىلعحضاونيكسزحكانه
اهقنعيفرئاغلاحرجلاهعارو،هدسجيفيرستةريرعشقبهئاتلامدآسحأ
ملفيسيئرلارمملاىلإجرخ.ً◌ارثأاهلدجيمل..اهفلخً◌اعرسمضهن.
ةهجلانمرمملاىصقأيفيتلاةفرغلابابقابطناىوس،اهلارثأحملي
.ةلباقملا

،هريرسىلعىقلتسا.حاتفملابهسفنىلعقلغأ،ً◌افئاخهتفرغىلإداع
الإسيلهعمساملكناكنإهسفنلأس.عمساموىأرامباركفم
العفهنألو،يكسفيوتسودبحيهنأل،ةيسفنلاهماهوأوةيركفلاهتاراضحتسإ

ةايحيهنينأيكسفيوتسودبتاكلابعفديذلاببسلانع،هسفنلأسً◌
ققحيلأ..ةعشبلاوةئجافملاةقيرطلاهذهبانفوبيليفايساتسانةعئارلاهتلطب
اماذإنيجوغارنأبةياورلاةمدقميفاهنعلاقيذلانيكشيمريمألاةءوبن
هآراملكنأله؟..عوبسأدعباهحبذيسهنأفانفوبيليفايساتسانجوزت
،يئاورلاهلايخماهوأنمسيلو..ةقيقحوهمولظملاءاوحنمهعمسو
نأكوبابلاىلعتاشمرخعمسفيكمث؟..يسفنلاويركفلاهتبكو
نكلو؟..همامأفقتةحيبذلاةيقارعلاةأرملاهذهاهباذإو،ةطقبلاخم
حورناكىرُ◌تايله؟..ةعوطقماهقنعواذهلكهلتورفيك
هتفرغىلإهتءاجمويلوأاهناضتحألواحوهواذهفيك؟..ةليتقلاةأرملا



،هبامهلصخشيل،يناسفنبيبطىلعهسفنضرعينأهيلعله؟..
يئاوريدرسصنيف،هعميرجياملكو،هاؤرلكنودينأهيلعوأ

؟..ديدج
فقسلاىلإقدحيلظ.ةيناثةملظلايفةفرغلاتقرغ.حابصملاأفطأ
.مونلاملاعىلإطبهفيكهبتنيمل.ائيشنيبتينأً◌الواحم،مالظلامغرب
***

نمضيبألاطيخلافشكنيملثيح،رجفلانمركبملاتقولاكلذيف
ينابملا.درابلا،نكادلابابضلايفةقراغخنويمتناك،دعبدوسألاطيخلا
،ةنيدملاةربقم،تاراطقللةيسيئرلاةطحملا،سئانكلا،قدانفلا،عراوشلا،
حاورألاتناك.نكادلاباضلايفةقراغاهلك،ءامسلاو،مالآلاةسينك
يناخدلااهنوللخادتيثيح،عراوشلابوجتاهدحوناخدلابةهيبشلا
ةنيدملاهذهلةسراححاورأاهنأكو،نكادلايبيلحلاباضلاضايبعمضيبألا
.ةقيرعلا
،رفصألانوينلانولناكو،ً◌اضيأبابضلايفةقراغقدنفلاةهجاوتناك
ىوس،ناكمللةيوهوأمسايأبيشيال،قدنفلامسالمحييذلا
ىلعفرشتيتلا،قدنفلاذفاونىدحإنم.ً◌ابحاشرفصأً◌انولهعاعشإ
رمحألااهلاشودوسألااهبوثبةباشةأرماتفقو،يناثلاقباطلانمعراشلا
اهبجحيبابضلاناك.ةدماجتارظنبابضلايفرظنت،اهقنعىلعفوفلملا

،نمزلارورمدكؤيل،ىرخأةرماهفشكيواهبجحيمث،ةيناثاهفشكيو
.دوجولاةقيقحو
،هريرسيفقلتسموهو،ةملظلاقامعأطبهيهئاتلامدآناكهتفرغيف
للبو،ههجوقرعلاىطغامنيبو،ً◌اقلقهمونيفبلقتيو،قلقبسفنتي
.ً◌اليلقهتداسو
،هسأررعش،هتبقر،ههجوناك.قلقلاهداقرنمهئاتلامدآزف،ةأجف
.هسأرىلعّ◌بصدقدرابءاملدرجنأكو،درابلاقرعلابلتبماهلك
،ةعاسلاىلإرظن.اضيأةلتبمتناكف،هسأرعضومدنعةداسولاسملت
هرارقناكو.ءودهبضهن.ً◌احابصً◌اعبرالإةسداسلاىلإريشتاهنأىأرف
افيإبناجىلإنوكيل،ةرشابمئراوطلاىفشتسمىلإبهذينأبً◌احضاو
ملنكل،هسفنلأس؟..كلذررقىتم.اياكسفوكياجافيإو،انفوردنكسإ
ىلعليبقلااذهنمءيشأرطيملليللالاوطف،هلاؤسلً◌اباوجدجي
امنأكو،كانهىلإباهذلامزتعيوهو،هموننمنآلااحصامنيب،هنهذ
؟..ذيفنتلانآلاهيلعو،ً◌اقبسمهررقو،هسفنعمرمألااذهشقاندق



ىلعثحبلابهسفنىلعحليملو،ً◌اباوجدجيمل؟..اذاملو؟..فيك
نمرثكأسيل..انفوردنكسإافيإةيؤروهنآلاهديرياملكف،ةباجإ
.كلذ
مامحلانمجرخ.ً◌ائجافمً◌ائيشركذتئفادلاءاملاشدتحتوهامنيب
ىلإبهذ،ةفرغلايفراصنيحو،ةريبكلاةفشنملابهدسجفل.ً◌اقلق
بلق،اهحتفو،ريرسلاىلعاهعضوو،ةريبكلاهتبيقحبحسو،ةيوازلا
.ً◌اريبكً◌افرظبحسو،ةبيقحلالخاديفرخآلابيجلاحتفو،سبالملا
دقهنأبهنهذيفتأرطدقف،لتبملاههجوىلعحايترإلاتامالعتمسترا
،ىلوألاهتنيدميف،ةلوهجملاةأرملا–مدآةهاتم:هتياورةطوطخميسن
ىلوألاهتياورنمةخسنعماهعضوهنأنمً◌اقثاوناكهنأنممغرلاب
اهناكميفاهعضوو،ةبيقحلاقالغإداعأ.ذفنقلاسيباوك:ناونعبةروشنملا
قحليذخأامنإو،مامحتسإلالصاويملهنكل،مامحلاىلإعجرمث،ةيناث
.ىفشتسملاىلإباهذللً◌ادادعتسإ،هنقذ
ةعباسلاتزواجتدقةعاسلاتناك،ئراوطلاىفشتسمىلإلصونيح
يفةضبانةكرحلانأالإ،ركبملاتقولااذهنممغرلاب.قئاقدثالثب
حابصلايفايبصعادبيذلافظوملالأستامالعتسإلايف.ىفشتسملاةقورأ
تامالعتسإلافظوملاقف،سمأةليلةيبلقةبونلضرعتلجرنع،ركبملا
ً◌ايليلو،ايمويةيبلقلاتامزأللنوضرعتيتارشعلانأب،ةموتكمةيبصعب
ايحهنعلأسينمناكاذإنكل،مهنمدصقينمفرعيالوهف،اضيأ
حانجيفنوكيسهنأف،ةايحلاقرافاذإو،ةزكرملاةيانعلايفنوكيسهنأف
ىلإباهذلاهنكميو،هنملفسأقباطيفوهيذلا،حيرشتلاوثثجلا

.هيلإهجوتينأضرتفييذلاحانجلاىلإراشأو،حانجلاكلذ
نعً◌اليلقفلتخيهدجوف،ةزكرملاةيانعلاحانجىلإهئاتلامدآهجوت
ةيجاجززجاوحدجوتالانهف،هتنيدميفهيفوهدقريذلاحانجلا

.كلذفرعيلبابلاحتفهيلعامنإو،ةفرغلايفدقرينمفشكت،ةضيرع
.دقرينملً◌ارظانهسأربلطيوباوبألاحتفيذخأف،هلأسيلً◌ادحأدجيمل
،ثحبينمعهلأسي،هفلخً◌اتوصعمسامنيح،ثلاثلابابلازواجتيملو
لاعتهلتلاقف.اهباجأ.رمعلانمنيسمخلايفةضرممدجوف،تفتلاف
ضعبتبلقو،حانجللً◌اريغصً◌ابتكملكشتةيوازىلإهتذخأ.يعم
يذلاصخشلانأب،ىسأبهلتلاقواهسأرتعفر.اهمامأيتلاقاروألا
يفنآلاهنأو،ىفشتسملاىلإهلوصولبقتامدقناك،هنعثحبي
هيدلناكنكل،تامدقهنأبفرعيناكدقف،اهركش.يضرألاقباطلا



.كلذكسيلرمألانأبً◌ادجليئضلمأ
هيبناجىلع.ليوطغرافرمميفهسفندجو،لفسألاقباطلالصونيح
.مدلابةثولملاثثجلاتالامحضعب
تابطصمىلعةدممثثجاهيلعو،مجحلاةطسوتمةعاقةمثكانهتناك
ةبطصمرخآيفاهدجوف،بألاةثجنعً◌اشتفماهيلإقدح.ةيرجح
نمىفشتسملاةقيدحةيضرأىلعةلطملاةذفانلانمبرقلاب،ةيرجح
.رخآلابناجلا

فرعينكيمل.رمملايفةبطصمىلعسلج.طقدحأةمثكانهنكيمل
.ملسلاطبهتتاوطخعقوعمسةأجف.لعفياذام
،دكؤملاتوملاطسوهنأنممغرلابهيلإعجريةايحلاقفدبسحأ
امهو،همامأاياكسفوكياجافيإوانفوردنكسإافيإتناك.يساقلاو،حيرصلاو
هتوصيفنزحلاةربنو،امهيلعملس.هدوجونماتبرغتسإ.دوسبايثيف
ببسو،همودقتقونعاياكسفوكياجافيإهتلأس.بألاتومبامهازعو،

.كلذىلعاهباجأف،سمأةليلهقاحتلإمدع
ناكْ◌نإلأس.قيمعنزحاهللجدقو،ةتماصانفوردنكسإافيإتناك
لكاتدعأامهنأباياكسفوكياجافيإتلاقف،امهلامً◌ائيشلعفينأهيلع

ثيح،ءيشلكبموقتسيتلانفدللةيمالسإةسسؤمباتلصتإدقف،ءيش
مهميسارمنودؤيسو،ةربقملانمبيرقلانيملسملادجسمبلاصتإلابنوموقيس
عمرمألانوبتريسو،نيملسملاةربقميفهنبابناجىلإهنفدلةيمالسإلا

.اهنمربكألاءزجلاوأ،تاقفنلالمحتلبناجألاةرئاد
ىتم:هسفنلأسو،تادادعتسإلاهذهلكنمهئاتلامدآشهدنإ
..ةعرسلاهذهبو،ركبملاتقولااذهيف،رومألاهذهلكبيترتاتعاطتسا
؟
،انايحأ،تفلتتتناكهتارظننكلاياكسفوكياجافيإعمثدحتيوهناك
ثثجلاةعاقىلإرظنتتحارو،امهنعتدعتبايتلا،انفوردنكسإافيإوحن

ليللاامانتملامهنأب،اياكسفوكياجافيإتقلع.اهيلإنارظنياذخأ.ةتماص
ُ◌ص.نينجلاطاقسإب،ةنونجمةركفاهتدوار،انفوردنكسإافيإنأو،هلك
يفةدوجوملامألاعضورظتنتاهنأبتلمكأاهنكل،كلذعامسدنعوهمد
يفركفتامبرف،ةايحلايفترمتساو،تيفوعاذإف،ةزكرملاةيانعلا
تلحراذإو،اهتاسأمىلعاهلةاساومو،اهلً◌امارتحإ،لمحلابرارمتسإلا
ةرماغمهذهنأباهلوهلاقف،نينجلاطاقسإباهتركفذفنتسامبرف،مألا
فطاعتلانمعوناهيفتارظنبو،تمصباهيلإرظنيامهالكحار.



.ليجبتلاو
نيدعاسملابخرصيذخأيذلا،هيدعاسموبيبطلاتوصلعيمجلاهبتنا
يلاهأىلعو،قباطلااذهيفناسنإيأىرينأديريالهنأب،هعمنيذلا
.ىرخألاةهجلانمىلعألاقباطلايفتيباوتلاةعاقيفاورظتنينأىتوملا
ةفرغيفراظتنإلاوقباطلاةرداغممهنمً◌ابلاطنيدعاسملادحأمدقتف
.كانه،توباتلالخادةثجلامالتسإىتحتيباوتلا

يفيشملاتدارأامنإوتيباوتلاةفرغيفسولجلاانفوردنكسإافيإبغرتمل
قحتستةقيدحلانكتملاوبهذامنيحمهنكل،ةيفلخلاةريغصلاةقيدحلا
عمةلخادتملاىفشتسملاينابمنيبةريغصةعبرمةعطقيهف،اهيفيشملا
لك.نيتماصاوسلج.كانهةيبشخةبطصمىلعاوسلجكلذل،اهضعب
.اهنمتالفنإلاىلعرداقريغهسفنرادميفرودي
ةفرغيفزهاجءيشلكنأبمهربختلةضرممتءاجامنيحعيمجلاضهن
.ةثجلاىلعةريخأةرظناوقلينأمهناكمإبوتيباوتلا

امنيب،ةرايسلانمتوباتلانولماعلالزنأ،ةربقملانمبيرقلادجسملادنع
اولبقأ،دجسملانملاجرةعبرأجورخلهبتناف،مهعمهئاتلامدآلجرت
..هللاالإهلإال،نوددريمهو،مهفاتكأىلعتوباتلااولمحو،نيعرسم
.هعملخدف،دجسملاىلإتوباتلاباولخدو
،دجسملامامإو،نفدلاىلعنومئاقلاو،روبقلارافحو،ةربقملاسراحناك
نيعمتجم،نيتأرملاعموهو،توباتلااوعيشنيذلاةعبرألالاجرلاو
انفوردنكسإافيإمهفتمل.نيسيةروسأرقيناكيذلامامإللنوعمتسي

ميخرلاميغنتلااذهاهراثأةبهروعوشخبتسحأاهنكل،لاقُ◌ياممائيش
تسحأدقف،توباتلايفوهوتيملانفدمدعاهراثأامك،ئرقملاتوصل
ةقيرطلاىلعنفكلاب،ةدودشميهوةثجلاتأرامنيحتوملابعرب
.حوتفملاربقلاقامعأيفةاقلم،ةيمالسإلا
يدنلابشعلاو،ةربقملابناوجنمريثكلايطغيلازامبابضلاناك
هتءارقلمامإلاءاهتنانمتاظحلدعبو.رشبللةليقثلامادقألاتحترضتحي
ماطتراتوصىوساهنيحعمسُ◌يملو،عيمجلاىلعتمصنميه،
رامهناتوصىوسقبيملو،توصلاىفتخامث،ةنفكملاةثجلاببارتلا
.بارتلاىلعبارتلا
تالوقملكلً◌اراصتخإهيفىأريذلادهشملاباذوخأمهئاتلامدآناك
عارصو،ةيلوطبلاريطاسألاتاهافتلكو،هترورضودوجولاو،اهانعموةايحلا
،هلاكشألكببصعتلاو،اهتاريربتلكبةسايسلاو،بهاذملاو،نايدألا



دحأال.ً◌اديحوهتومىلإبهذيلكف،ً◌ابيرغو،ً◌اديحو،هسفندجوو
الوهمأال،هتانبوأهدالوأالوةتجوزال،هتومدنعناسنإلاعمبهذي
حورىلإحورلادوعتله؟..نيأىلإنكل،هدحوبهذيٌ◌لك،هيبأ
له.اذوبلوقيامكانافرينلاوأ،قلطملانوكسلاىلإدوعتله،برلا

ثعبلامتيفيك؟روشنوثعبكانهله؟اقحباوثوباقعكانه
فيكو؟..دحاولاربقلايفاهضعبعمرشبلاداسجأطلتختامنيب،روشنلاو
؟..سدقملاجنكلارهنبطلتختمهدامرتارذامنيبدونهلاروشنوثعبمتي
باوثةمثنكيملاذإنكل؟..حيرلايفمهدامرْ◌رذُ◌ينيذلاوأ
ةبيرقةينوكتاراضحةبعلوهله؟..ناسنإلاقلُ◌خاذاملف،باقعو
،ليبقلااذهنمائيشتأرقدقل؟..اهلبراجتلقحكرشبلاتعرز،انم
؟..هللابنونمؤيءالؤهلهو؟..تاراضحلاكلتتاقولخمقلخنمنكل
ءيشلكنوكيسلهف،قلاخةمثنكيملول؟..رخآمساهيدلوهوأ
هنهذلحاسىلعرسكتت،ةضماغلاو،ةنيزحلاراكفألاتناك؟..ً◌احابم
.ىشالتتمثمدعلانميتأتةمعانجاومألثم
:هلسمهتوهبناجىلإفقتاياكسفوكياجافيإىلإهبتنا،ةأجف
..مألاةيؤرلىفشتسملاىلإنآلاهجوتننحن؟..انعميتأتأ-
:ناوثدعبلاقمث،امءيشبذوخأمهنأكو،ةضماغةرظناهيلإرظن
..مكعميتآسديكأتلاب..معن..معن-
راّ◌فحو،ةربقملاسراحاكرات،امهعبت.ةربقملاجراخىلإاتلصودقاتناك
نوروديةعبرألالاجرلاودجسملامامإذخأامنيب،ربقلاةبرتنايوسيروبقلا
،باسحلاةرامتسإتدعأدقفنفدلاةسسؤمامأ،ةيقابلاروبقلانيب
حرشيهعمسو،انفوردنكسإافيإلاهملسمهدحأنأديعبنموهظحالو
ةمئاقنوبتريسنيذلابناجألاةرئادىلإاهببهذتنأاهيلعنأباهل
يفنيعبسوةسمخنوعفديانايحأو،نوعفديسمهنأدكؤملانمو،باسحلا
افيإلقتمل.اهسفنبهعفدتنأاهيلعيقابلاو،غلبملانمةئاملا
.ائيشانفوردنكسإ

،ً◌اعيمجاودعصو،يسكاتةرايسفقوأ،اضيأعراشلايفوهراصامنيح
.مألادقرتثيحىفشتسملاىلإنيهجتم
،هيلإمألاتلقُ◌نيذلاحانجلاىلإاولصوو،ىفشتسملاىلإاولصونيح
تذخأو،ةفرغلاىلإةضرممتلخد.ةبوبيغيفاهودجو،اهتفرغاولخدو
يهو،ةطلجللتضرعتنأذنماهنأب،دحأاهلأسينأنود،مهلحرشت

اهتلاحنماهجارخإلتالواحموأ،جالعيألبيجتستالاهناو،ةبوبيغيف



،ىرخأمايألاهتبقارمواهجالعيفنورمتسيسو،طقفسفنتتً◌ايلمعيهو،
.ً◌ايريرسً◌اتوممهلةبسنلابينعياذهف،ةلاحلاهذهىلعتلظنأف

تحتفيتلا،اياكسفوكياجافيإلتلاقامهئاتلامدآحرش،تجرخامنيح
.ً◌ابعراهينيع
مليهف،زاغلألابةئيلملاانفوردنكسإافيإةيصخشوههئاتلامدآراثأام
،نفدلاةيلمعبً◌ارورم،حابصلااذهاهآرنأذنمةدحاوةعمدفرذت
،اهنعةضرمملاهتلاقامتعمسو،ةلاحلاهذهيفاهتمعتأرامنيحنآلاو
،نيتدياحم،نيتنيزحنينيعبرظنت،تلازام،اهنأف،هلككلذمغربو
ىتحولب،صاخلااهملاعيفتناك.اهطيحياملكنعةلصفنماهنأكو
عمتستامنإوائيشلوقتالاهنأف،ةيسورلاباهثدحتاهتقيدصتناكامنيح
،موؤشملاثدحلالبق،ةحرابلاةليل،هعماهثيدحَ◌رّ◌كذت.طقفاهل
هذهلكاهلتحوأيذلاامو،ركفتاذامبو،ركفتفيكفرعيولىنمتو
.بيجعلكشبةعباتتملاو،ةمكارتملاةيواسأملاثادحألا

نأديرتتناك.اهبهئاتلامدآقحلف،رمملاىلإاياكسفوكياجافيإتجرخ
:ً◌الئاقاهنمبرتقا.تفقو.هتأرفتتفتلا.مامحلاىلإبهذت
اذهلوحنآلاثيدحلاقئاللانمسيلامبر..افيإايينيعمسا-
تقولادجأالامبرو.ً.ابلطّيدلنكل.ً.ادبابسانمريغتقولاف،عوضوملا
افيإلهنيلوقتكرودبتنأو..تنأكلهلوقدوأينكل،ةيناثهلوقلمزاللا
..دعباميف،انفوردنكسإ
:لؤاستبتلاقو،ةبرغتسمهيلإترظن-
؟..كانهاذام-
:ً◌اليلقةددرتمةربنبلاقف
افيإوتنأينيدعاستامبرلأسأو..خنويميفءاقبلاتررقدقل-
ةيأيفوأ،مهتقطنميف..يلريغصوطيسبنكسداجيإىلعانفوردنكسإ
..ىرخأةبيرقةقطنم
ةماستبااههجوىلعوتلاقو،رارقلااذهءاروامسردتاهنأكوهيلإترظن

:ةنيزح
؟..اهنمابيرقنوكتيك..انفوردنكسإافيإببسباذهكرارقله-
امب،هفرعأيذلا..فرعأال..الامبرو..معنامبر..امبر..يردأال.ً.ادبأال-
رجضينأنممغرلاب،ةنيدملاهذهيفىقبأنألضفألانمف،رفاسأنلينأ

..انه
..كربخأسوً.اقحالاهعمثدحتأفوس..ةلكشمال-



وهَ◌يقب.هيلإدوقتةمالعةمثتناكيذلامامحلاهاجتإيفتضمو
هنكل،اهعمً◌اديحونوكيو،ةفرغلالخدينأيفجرحلابسحأ.ً◌اديحو
،مألاريرسبرقيسركىلعةسلاجيهتناك.لخدو،هتأرجعمجتسا
ّ◌فكىلعزكرتتاهدجوف،اهترظنهاجتاعبتتينأدارأ.ناكماللايفرظنت
دجيملف،فكلاىلعزكريذخأو،اهنمبرقلابراصوءودهبمدقت،مألا

رظنتاهنأكردأ.اهيفةعورزملايذغملاةربإىوس،رمألايفازيممائيش
.اهسفنقامعأيف،ً◌اديعب
اهنأكوءودهبو،ةيناملألابهلهلوقتاهعمس،هنمعقوتريغىلعو،ةأجف
:هلسمهت
..انبئاصمبكانجعزأاننألةفسآ-
اذهيفمكيلعتفرعتيننأينفسؤينأ..اذكهيركفتالءاجر.ً.ادبأ..ال-
،يتاساومنعربعتنأعيطتستيتلاتاملكلادجأنأزجاعينكل..فرظلا

..ةيلاوتملابئاصملاهذهبكلَيزاعتو
..اتيمعجرتالتاملكلا..فرعتامكنكل..كلًاركش..كرعاشمردقأ-
..حيحص-
..كبةصاخلاغشأكيدلامبر..انعممازتلإيأنمررحتتنأكوجرأ-
نينجلابو..كسفنبيمتهتنأكوجرأيننكل..يدنعصاخءيشالايلاح-
..كمحريفيذلا
يهواهآرنآلادحلو،ركابلاحابصلاذنمةرملوألو،هيلإاهسأرتعفر
:هلتلاقو،ناكملاونامزلايفنيترضاح،نيتيويحنينيعبرظنت
..لفطلااذهديرأال-
ةديلوةيوادوسلاراكفألاهذهامبر؟..اذكهنيركفتفيك؟..فيك-
؟..ةظحللا
،ةيعيبطةلئاعوأبأالبنوكيس؟..يتأينمل..عوضوملابتركفانأ..ال-
يللوقتنأكلله..يللق؟..ًالصاريقحلاملاعلااذهىلإيتأيَِمل،لب
؟..يتأينأبجياذامل
لفطلااذهنوكيسو،انهيتلاكتلئاعًابيرقتو،كجوزتدقفكنكل-
..ةمداقلاكتايحيفكءازع
..كلذديرأال..طقفهليرمعشيعأس..ينعياذهنكل-
مهنأفلفطلااذهتدلواماذإو..لافطألابًادجنومتهيناملألانأامك-

..تازايتمإلانمريثكلاكونحنميفوس
نيرهشلايفُتمدامينأبركفأينكل..حيحصكمالكامبر..يردأال-



ةدوعلابركفأ...دعبلكشتيملوهف،هطقسأنأيننكميفلمحلانمنيلوألا
رظنأ..ةلاحلاهذهبيهو..انهاهدحومألاكرتعيطتسأالينكل..وكسومىلإ
..ليوطسوباكنمةايحلاهذهلاي.ً.اضيأةتيماهنإ..اهل

نينجلاىلعءاضقلاباهتركفنأذإ،اهعمشاقنلابرمتسينأأشيمل
نمهذقنأ.ةججاحموليوطشاقنبحمستالاهتلاحنأامك،هتمدص

اناكامهنأبتهبتناامنيحتئجوفو،اياكسفوكياجافيإلوخدشاقنلا
افيإتضهن.ةيسورلابناثدحتتاتذخأو،اهيلإتهجوت.ةيناملألابنارواحتي
اورداغو.اهنيبجنماهتلبقومألاىلعتنحنا،اهيسركنعانفوردنكسإ
.تيبلاىلإنيهجتمةفرغلا

ةرشابماهمونةفرغىلإانفوردنكسإافيإتهجوتتيبلايفاوراصنيح
ةفرغيفهئاتلامدآواياكسفوكياجافيإتيقب.اهفلخبابلاتقلغأو
افيإتناك.تيبلاةبراهرابتعإباهجورخنيرظتنمقئاقدللابقتسإلا

اذاملمهفتملو،اهتقيدصفرصتنمةبرغتسمو،ةجرحماياكسفوكياج
دارأف،ً◌اليقثً◌افيضهرابتعإبجرحلابهئاتلامدآسحأو!!اذكهتفرصت
نأتدارأف،هنهذيفرودياملاياكسفوكياجافيإتهبتنا.لزنملاةرداغم
:ءاجرةربنبهلتلاقف،فقوملاةأطونمففخت
..ةبعصةيسفنةلاحيفيه..اهرذعتنأبجي-
:هسفنيسآوينألواحيهنأكوهئاتلامدآدر
ام..اهنعففختيتلاةقيرطلابفرصتتنأاهقحنم..كلذمهفتأانأ-
..مكعمءيجأنأّيلعناك
هذهنكل..كبةبجعمو.ً.ادجكمرتحتيهف..اذكهركفتال.ً.ادبأ.ال.ال-
.ً.اياشكللمعأس..هروطنعءرملاجرختةيلاتتملابئاصملا
..بهذأس..ةجاحال-
ناكيذلامحللاتدجوف،ةجالثلاتحتف.خبطملاىلإةهجوتمتماقاهنكل
روعشاهدوار،سايكألايفلازامهنباحورلً◌اباوثبألاهعزوينأضرتفي

حورلمحللاعزوينأدارأسمأةليلبألاف،ةايحلاهذهةبارغنعنيزح
،لابقتسإلاةفرغىلإةرشابمتعجر!..بارتلاتحتنآلاوهامنيبهنبا

:تلاقو
الانأً.ادوجوملازامنبالاحورىلععزويلهبانيتأيذلامحللا-
؟..بيرقلادجسمللهلمحنكميلهنكل،ةيمالسإلاديلاقتلافرعأ
..دجسملاىلإنآلاانأهلمحأس..كلذنكمي-
.لزنملارداغيلً◌الوقعمً◌اببسدجوهنألةحارلابهئاتلامدآسحأ



***
نوليانلانمنيريبكنيسيكيفاهلمحيتلامحللاسايكأهئاتلامدآَ◌مّ◌لس
لكمأمساو،نييفوتملايمسانعهلأسيذلا،يكرتلا،دجسملاسراحىلإ
مدآمساةقشلابابىلعأرقهنأبركذتهنكلةباجإلايفراتحاف،امهنم
نبالامساامأ،بألامساركذف،هفرعيملفهنبامساامأ،فوردنكسإ
ةرم،لأسسراحلانكل،هنباومدآمساىلعةحتافلاأرقُ◌تنأاقفتاف
أرقينأاضيأاقفتاف،هفرعيالهنأبهربخأف،مألامسانع،ىرخأ
نأالإ،اضيأءاوحنباهنباو،ءاوحنبمدآحورىلعةحتافلانومحرتملا

هباشتلهئايتسانعاربعمهئاتلامدآىلإموتكمبضغبرظندجسملاسراح
هتظحالملهئاتلامدآمستبا.ةدحاومأنمناوخأامهامنأكو،مألاءامسا
لالخنمسراحلاضرتعاف؟..ءاوحءانبأانعيمجانسلأ:لاقو،ةيقطنملا

سايكأذخأف،لداجينأأشيملهنكل،ً◌ائيشلقيملو،ههجوحمالم
.دجسملااهبلخدومحللا
ةيسيئرلاتاراطقلاةطحمىلإقلطناو،يسكاتةرايسهئاتلامدآفقوأ
.مانيلهتفرغىلإبهذييكلليوطتقوهمامأف،قدنفلانمةبيرقلا
***
.ةنيدملازكرمىلإدوقييذلااهباوبأدحأنمجرخ،ةبخاصةطحملاتناك
نمزلانأكوسحأ.تقولاءاضقدرجمل،ددحمفدهنودريسيذخأ

ىلعسلج.هسفنلأس؟..فيكنكل،هنمففختلابجي،ليقثءبع
تناكيذلا،يسيئرلاعراشللةيعرفلابناوجلادحأيفةيرجحةبطصم
،قناقنلاوعئابو،تاركسملاو،ىولحلاوعئابثيح،هطسوتتةيبشخكاشكأ
.لافطألاايادهو،ةعيرسلاةوهقلاو،ةئفادلاءادوسلاةريبلاو
سانلاىلإهبتنا.ةيخارتملاوأ،ةعيرسلامهتكرحيفسانلابقاريسلج
وأمهسفنأىلعنيقلغنم،نيروعذم،نيهئاتاوناك،همامأنمنورمينيذلا

ىلإهبتنا.هسفنلأس؟..نوضكرتسانلااهيأنيأىلإ،مهعمنمعم
ةريبكسوؤكثالثعضودقامهنملك،ةهارشبةريبلانابعياناكنيلجر
نمايهتنا.امهبقاريوهناك.ناقباستيامنأكواهنمنابعياذخأو،همامأ
ثالثايرتشاو،راتمأىوسهنعدعبيالكشكىلإالقتناف،تسلاامهسوؤك
نأىلإهئاتلامدآظحال.اهنمنابعياذخأو،امهنملكلىرخأسوؤك
سوؤكلكبهذتنيأىلإ:ً◌امستبم،هسفنلأسو،نيليحناناكنيلجرلا
لوألاكشكلاىلإاعجرتسلاامهسوؤكنمايهتنانيح؟..هذهةريبلا

.ىرخأسوؤكثالثامهنملكذخأو



،نعمتبهيلإرظنتتذخأ،همامأنسلايفةريبكةأرماتفقوةأجف
اهفلخناكو،تضمتاظحلدعبو،ةملكيأبقطنتمل،ةبضاغتارظن
ةأرملاىلإوهيلإرظنواضيأهمامأفقو،هزاكعىلعئكتيزوجعلجر
:ءودهبلأسو،ماحزلايفتفتخايتلا
؟..ةأرملاهذهكنمتدارأاذام-
:لاقو،هلهئاتلامدآهبتنا
.ً.ائيشلوقتنأنودتضممث،بضغبّيلإترظن..ءيشال-
مهسفنأنونظي..مهفونأنمدعبأنوريال..نوبصعتمانهسانلاضعب-
دقتناكاذإ.يطارقوميددلبنحن..كيلعال..ملاعلالصأونوكلازكرم
..اهيضاقتنأكنكميفةملكةيأبكيلإتءاسأ
..طقفبضغبترظن..ّيلإئستمل...ال-
؟..امًادحأرظتنتله-
..ال-
؟..ةدعاسمىلإجاتحتله-
..ًاليزجًاركش..ال-
..كراهنباط.ً.اذإ-
..كراهنباط-
هوحنهئاتلامدآسحأ.هزاكعىلعً◌ائكتم،ءطببزوجعلالجرلاىضم
نيذهً◌انراقم،هسفنعمركفو،ةيناسنإلاهحورل،مارتحإوفطاعتب
لكلنكل،ً◌ابيرقتهسفنرمعلايفامهنيذللا،رشبلانمنيجذومنلا

ركف.بيرغلارخآلانمهفقوموهترظنلكشيذلا،ةايحلايفهبردامهنم
دنعفقوتينأدبال،ةديدجلاهتياورةباتكبأدبيسامنيحهنأبهسفنعم
،مويغلاللخنمرونقثبناامنأكو،هقامعأيفسحأ،ةأجف.دهشملااذه
،خنويميفهلىرجاملكنعهتياورةباتكبأدبيالاذامل،هسفنلأس
يفلغوتيالاذامل؟..نآلادحلو،جنسيلافيإعمهئاقلةظحلذنم
الاذامل؟..اهرارسأفرعيو،يوارحصءاوحةيجيلخلااهتقيدصعماهتقالع
نأهيلع..معن..معن؟..هحابشأنعاهيفثدحتيل،ةديدجلاهتياورأدبي
ةياورلاهذهءانبيفركفيلقدنفلاىلإدوعينأهيلع..ةباتكلابأدبي
هقدصيسنمف،ةقيقحهآرامعبتكاذإ،نكل...اهلاطبأو،ماعلااهراسمو
،اكفاكستنارفبرثأتمبتاكلةيزاتنفىؤر،يئاورلايخهنأنودقتعيس..
نكل،ذفنقلاسيباوك:ىلوألاةروشنملاهتياورردصأامنيحهنعاوبتكامك
،مهملا..ةلوهجملاةأرملاوأمدآةهاتم،ةيناثلاهتياوررشنبركفينأهيلع



يفةيئاورلاةركفلاةدالوبسحيوهف،قدنفلاىلإدوعينأهيلعنآلا
.هقامعأ

هسبالمنمففخت،هتفرغلخدو،قدنفلاىلإهئاتلامدآلصونيح
سلج.قرولانمةمزراهنمجرخأ.ةيوازلانمهتبيقحبحس.ةرشابم
،ةأجفنكل،ائيشطخيل،هصيمقبيجنمهملقذخأ.يسركلاىلع
ءيشيأنعفرعيال.هنهذنمةركفلاتشالتدقف،واخهنأبسحأ

يفً◌اليوطً◌اتقوقفني..هتلكشميهتايادبلا..أدبيفيكولب.بتكيس
..ةسالسرثكأءايشألاحبصتىتحىلوألاهتاوطخعضينأامنكل..تايادبلا
مهأنأذإ،بلطلابسحامئادتسيلةياورةباتكنأً◌اديجفرعيهنكل

،ً◌اليزههبتكياملكحبصيسالإو،هلوقدويامهيدلنوكينأءيش
لوبقنعرظنلاضغب،هلوقيامهيدلنوكينأبجيمهملا..ً◌اشهو
.ً◌ادحاوً◌افرحطخينأنعزجعلابسحياذامل،نكل..هلوقياملنيرخآلا
ً◌ايلوأً◌اروصتعضينألواحيوهونيتعاسنمرثكأهئاتلامدآىضمأ
قالطنإةيفيكيفهرمأمسحيملوهف،ىودجنودنكل،ةلبقملاهتياورل
.ةقحاللاثادحألاتاراسمددحيسيذلاوهكلذنأل،يئاورلاثدحلا
ةظحلرجفيسامبر،ً◌اراذنإنينرلااذهنأكوسحأ.فتاهلانر،ةأجف
دوجوبهربخيلتامالعتسإلافظومتوصءاجف،ةعامسلاعفر.هيدلةباتكلا

.ةرشابمقفاوف،هلاهليوحتديريناكنإهلأسو،ندنلنمهلةملاكم
:ً◌افهلتم،ً◌ائفادجنسيلافيإتوصهءاج
..مدآالهأ-
؟..نيلصتىتم..افيإًالهأ-
..كبتلصتإكلذل..ًاليلقرخأتأفوس-
؟..اذامل-
ًايعدم،ينباةناضحديري،يدضىوعدعفرقباسلايجوزنإ..ينبا-
..ينأل..هتيبرتبةريدجُتسلينأو،ةينفلايلامعأببسبمئادرفسىلعينأب

تلواحةأرملاكلتنأو..ىرخأةأرماعمةيوسريغةقالعىلع..ينأل
لصتدحيأىلإ..مدآايروصت..ايناملأىلإترفاسواهتكرتينألراحتنالا
..يدصقمهفتتنأ..كدصقأالانأ.ً.اوفع..لجرلاةلاذن

،رصبلاحملب،ركذتو،رابخألاهذهبو،لاصتإلااذهبهئاتلامدآمدُ◌ص
فيزهلتدكأاهنكل،ةيجيلخلاةأرملاهذهباهتقالعنعاهقيدصهبتكام
:هيدانياهتوصعمس.ءاعدإلااذه
؟..تنأنيأ؟..ينعمستله؟..يعمتنأله..مدآ-



اذام..ةئجافملارابخألاهذهنممودصمينكل..كعمانأ..معن..معن-
؟..نآلانيلعفتس
دجاوتأنأّيلعنكل.ً.افورعمًايماحمتلكوأدقل..عوضوملاعباتأنأيلع-

..يدضةماقملاىوعددرلو،ةينوناقلاتاءارجإلاتابلطتملكلذو،انه
؟..ءيشبكدعاسأنأعيطتسأله-
؟.ً.اديجكعمسأال-
؟..كدعاسأنأعيطتسأله-
..يندعاستنأعيطتستمعن..معن؟..يندعاست-
..هبموقأسويليلوق؟..كدعاسأنأيلفيك-
..ندنلىلإءيجملاب..يندعاست-
هتلمجلاقدقف،هعمسيامقدصينكيمل،عمسامبهئاتلامدآئجوف
:ً◌اشهدنماهللاقف،ةلماجملابابنم
؟..هتلقاميديعتنأكلله.ً.اديجكعمسأمل-
..ندنلىلإكئيجملالخنميندعاست-
؟..فيك-
..يتأتوةرئاطلابكرت..ةطاسبب-
..يلحمسياليعضوافيإايينكل-
:ةقادصلاونانحلانمريثكلااهيفةربنبو،ةدومبهتعطاقف
كفرعأينأبرعشأينكل..مايألاىدعتتاليتلاانتقالعرصقمغرب..مدآ-
؟..هسفنقدنفلايفتلزامله..ةبسانملابو..تاونسذنم
..معن-
ىلإةيقرب،ندنلنمانهةيناطيربلاةيوجلاطوطخلابتكملسريس-
لصحتلبتكملاىلإبهذتسو،خنويميفسوارتشسنارفراطميفمهبتكم
ً،ارهظةدحاو،ندنلىلإناتيمويناتلحركانه.كمسابةزوجحمةقاطبىلع
كرظتنأس..ورثيهراطميفكرظتنأسًادغ..ليللانمرخأتمتقويفىرخأو
..رصعلاةلحرىلع
..افيإاينكل-
؟..الوأيقيدصتنأله..مدآ-
؟..كلذيفنيكشتله..كقيدصانأًاعبط-
انأ:كللوقأاذل..ةوقبكلذنمةدكأتمانألب..كلذيفكشأال..ال..ال-
انأ..مدآايكوجرأ..لصتامنيحءيشلككلحرشأس..ندنليفانهكجاتحأ
..كجاتحأ



؟..ًاليلقعوضوملاليجأتنكميله..رفسللءيهتمريغانأ..افيإاينكل-
؟..خنويميفءيشكيدلله-
ال-
؟..ءيهتمريغتنأاذامل.ً.اذإ-
..ينتأجافدقل-
:موتكمراسكناوئجافمنزحهيفتوصبتلاقف
يفانهكجاتحأ:ىرخأةرمكلاهلوقأو..تفرعنآلاتنأاهو-
؟..قيدصلجأنم..يلجأنمهبموقتنأناكماذهله..ندنل

:لاقمث،تاظحللهئاتلامدآتمص
..نكمم..يكوأ-
:نونحو،ئفادتوصبتلاقف
لبقتلصتاكلذل..ةدعاسمللكدادعتساو،كفقومنمةقثاوتنكدقل-
؟..ليللامأرصعلاةلحرىلعيتأتسله..ةيناطيربلاطوطخلاةكرشبكلذ
:يرجيامقدصمريغوهو،ددرتبلاقف
لاحلاهذهيفقدنفلاةرداغميلعنأل..رهظلادعبامةلحرىلعيتآس-
..ةرشعةيداحلالبق
.ً.ادغندنليفكارأنأةديعسنوكأس..عئارتنأمك..مدآايهآ-

..ورثيهراطميفكرظتنأس
.ً.اقحكتيؤربًاديعسنوكأس.ً.انسح-
..مدآكلًاركش..لكاشملاةهجاوملىوقأُترصينأبتسسحأنآلا-
.ً.ائيشلعفاملانأ-
.ً.اعئارًائيشتلعفدقنوكتكئيجمب..ىلب-
.ً.ادغيقتلنسًاذإ-
..دغلاىلإو..مدآكلًاركش.ً.اريثكثدحتنو.ً.ادغيقتلنس-
..دغلاىلإ-
رعاشمبسحأ.اهعضوميفيوفعلكشبةعامسلاعضو.لاصتإلاعطقنإ
،ندنليفاهعمنوكيس،اهنضحيس،اهاريسوهف،هسفنحاتجت،ةضقانتم
..هجاتحتاذامل..ندنليفهدجاوتةرورضضومغنمحاترمريغاضيأهنكل
،ةقادصلانعلب،بحلانعثدحتتمليه؟..تاذلابندنليفو؟
حاحلإلااذهىنعماممث،ةقادصاهنأبهباهتقالعةعيبطتددحدقو
اهتقيدصباهتقالعىلعكانهيدوجوبيطغتنأديرتله؟..ئجملاب
صخشاهنكل..ً◌ادبأةيقاحستسيليهف..الامبرو..امبر؟..ةيجيلخلا



..يداعريغ..فلتخميبروأ
.ةديدجةياورةباتكأدبينأديريناكهنأً◌ايسان،ريرسلاىلعىقلتسإ

نأً◌الواحم،راوحنمامهنيبرادامليصافتلكً◌اعجرتسمروديلظ
ذخأو،ريرسلانمضهن..عنقمءيشىلإلصيملنكل..ً◌ائيشفشكتسي
فظومتوصهءاجف،تامالعتسالاىلعةعامسلاعفرو،هتبيقحدعي
ئجوف.ً◌ادغرداغيسهنأل،هباسحدعينأهنمبلطف،تامالعتسإلا
نمهملتسايذلايفتاهلالاصتإلادعبءاجهرارقنأبمهفهنكل،فظوملا
.ندنل
لكشبهتاراسمتريغاهنأسحأ.هراكفألبلبدقجنسيلافيإلاصتإناك
يفاهتقيدصثدحتنأاياكسفوكياجافيإعمثدحتدقل.لماكلابوسكاعم
الولب،ندنلىلإرفسلايونيوهاهو،خنويميفهلةقشنعثحبلا
دجتسأاموهرارقبامهغلبينأهيلعنأبركف..كانهىقبيسمكفرعي
.هعضوىلع
ةلئاعهنكستيذلايحلاكلذىلإيسكاتةرايسذخأعراشلايفراصنيح
.هعملخدفىنبملالخدينمكانهدجو،لصونيحو.فوردنكسإمدآ

دجيمل،هلةبسنلابداتعملاقباطلاكلذيف،ةقشلابابمامأراصنيح
.برغتسا.رخآً◌امسادجوامنإو،بابلاسرجبرقابوتكمةلئاعلامسا
قباطلايفهنأبهلدكؤيامدجوفقباطلامقرنمدكأتيلهلوحتّ◌فلت
حمالملايقرشً◌الجرىأرنيحهئاتلامدآئجوف.بابلاقرط.سماخلا
وأانفوردنكسإافيإةديسلاتناكنإلأسو،هنمرذتعأ.بابلاهلحتفي
هنأبهللاقو،رخآلالجرلابرغتسا.نيتدوجوماياكسفوكياجافيإةديسلا

مدآشهدنا.نيمسالانيذهلمحينمةقشلاينكاسنمانهدجويال
،سماخلاقباطلا،سماخلاىنبملاوهاذهسيلأ،ديكأتللهللاقو،هئاتلا
هئاتلامدآهللاقف،تامولعملاةحصرخآلالجرلاهلدكأف،ىلوألاةباوبلا
نكستتناكسمأةليليفوتيذلافوردنكسإمدآةلئاعنأبفرعيهنأب

لجرلابرغتساف،هنباةلمرأدنعاضيأانهمويلاوهناكدقو،انه
هنأنظل،همادنهوهئاتلامدآةيصخشىلإهبتناهنأالولو،همالكرخآلا
ةقشلاهذهيفنوشيعيهتلئاعوهنأبهلدكأدقف،نونجمعمثدحتي
،سمأةليلتامنماهلكةيانبلاهذهيفدجويالو،ماوعأةينامثذنم
.وههركذيذلامسالااذهلمحينماهيفدجويالولب
لجرلاتاديكأتمامأعزعزتتتأدبدقهسفنبهتقثنأبهئاتلامدآسحأ
،ىنبملايفأطخأامبرهنأبادكؤم،ً◌ابحسنمبدؤملكشبرذتعأ.رخآلا



ةلئاعلاهذهشيعتالنكل،حيحصلاىنبملايفهنأبرخآلالجرلاهلدكأف
.انهاهنعثدحتييتلا

اموهلىرجامبهسفنعمركفيذخأجراخلايفهئاتلامدآراصنيح
افيإواياكسفوكياجافيإ..هآراملكنوكيأ..رخآلالجرلانمعمس
هنهذيحونمىرجاملكنوكيأ؟..ً◌اضيأنيتيقيقحريغانفوردنكسإ
كلذنمدكأتينأنمدبال..ال..ال؟..حابشألابةظتكملاهحوروبعتملا
يسكاتةرايسفقوأ.ىفشتسملاىلإةرشابمباهذلابركف؟..فيكنكل..
.ئراوطلاىفشتسمىلإهجوتلااهقئاسنمبلطو،

فوردنكسإمدآيفوتملانعتامالعتسإلايفلأس،ىفشتسملايفراصنيح
هتجوزنعو،مويلااذههنامثجحيرشتمتوسمأةليلمهيلإلقُ◌نيذلا
؟..اهلهترايزةيناكمإو،ةيغامدةطلجبتبيصُ◌أيتلاانفوردنكسإةديسلا
ةمئاقىلارتوبمكلاةشاشيفرظننأدعب،تامالعتسإلافظومهلحضوأف
ُ◌يملسمأةليلو،مسإلااذهبتيمدجويالهنأب،مويلاكلذنيفوتملا
ةيغامدةطلجبةباصمةضيرمدجوتالولب،ىفشتسملاىلإتيميألقن
.انفوردنكسإلثمايلئاعً◌امسالمحت
ةهجاوميفةبغرةمثنكل،هنايكزهتةيلخادةفجربهئاتلامدآسحأ
ةرايسفقوأف،هعميرجيامةفرعمللصاوينأيفةوقهتحنمتاذلا
هلىمسو،نوملسملااهيفنفدييتلاةربقملاىلإهجوتلابلطو،يسكات
دهاوشاهلتحتيتلاةربقملارمغدقمالظلاناكةربقملالصونيح.ةقطنملا
ةفرغلهئاتلامدآهجوت.ةفلتخمطوطخوتاغلباهيلعةبوتكملاروبقلا

هيلإجرخ.ءودهببابلاىلعرقن.زافلتلادهاشيهدجوف،ةربقملاسراح
،ائيشقطنيملو،تالؤاستلابائيلمسراحلاهجوناك.يكرتلاسراحلا
متمويلاكلذراهنهنأركذيناكنإلاؤسلاوةيحتلابهئاتلامدآهردابف
،يكرتلاةربقملاسراحتهب.ةربقملاهذهيف،فوردنكسإمدآةثجنفد
هيديبً◌انيعتسم،باجأهنكل،ةيناملألاديجيالوهف،كابترإلابسحأو
دوجويفندكؤت،ةيكرتوةيناملأتاملكنمةبكرمةلمج،هدسجةكرحبو
هجوتهنأفلاقاملهئاتلامدآمهفنممغرلابو.مويلاكلذيفنفدةلاح
امنإو،ً◌اديدجاربقدجيملف،ربقللاعضومناكهنأدقتعايذلاناكملل
.ميدقربق
يفليصافتلاهذهلكبتكولاذام،امأطخةمثنأبهئاتلامدآسحأ
ةباتكلةلواحمالإسيلهيوريامنوربتعيالأ؟دحأهقدصيأ؟..يئاورصن
وهاذاملمث؟..ةياورلايفةيرحسلاةيعقاولابىمسيامتحتيوضنيصن



لضفألانمفالإوهعمىرجاممدكأتينأهيلع؟..ةباتكلايفنآلاركفي
!!..ةبعرملاةنيدملاهذهةرداغم
يذلابيرقلادجسملاىلإىشمف،دجسملاىلإباهذلاىوسهمامأقبيمل
دجسملاةعاقتناك..نبالاوبألا،ىتوملاحاورألباوثكمحللاهيفعزو
نمديدعلااهيف،ريغصبتكمبهبشأتناكةرواجمةفرغةمثنكل،ةغراف
جرس.دجسميفاهدوجوببسمهفيملىرخأءايشأو،نآرقلاخسن

تاظافحنمسايكأو،ىولحو،لافطألليبشخناصحو،دلجلانمناصح
.ةيبطباشعأ،لافطألا
ناكنأهلأسو،ريغصلابتكملاءاروسلجيناكيذلالجرلاضهن
هنأبلجرلاىفنف،هركذيناكنإهئاتلامدآهلأسف،همدخينأعيطتسي
محلاهيفسايكأبمويلاىتأهنأبهئاتلامدآهيلعرركف،نآلالبقهآر
لبقتسيالوهف،دجسملايفدحأةمثنوكينأىفنلجرلانكل،اهعيزوتل
،دجسملايفهايملاريساومراجفنال،حيلصتلاضرغلمايأةثالثذنمنيلصملا

حيلصتدعبضورفلانولصاويسمهنأفاذل،ءوضوللةصرفكرتيالاماذهو
هنأو،مهاووهامبر،بيرغرمأاذهف،محللاعيزوتامأ.ءاملابيبانأ
لمحهسفنبوههنأبهلدكأهئاتلامدآنكل؟..رخآدجسميفناك
هلىآرتامبرَ◌اذإ،هللاقولجرلامستباف..دجسملاىلإمحللاسايكأ
مدآهدش.نيملسملانمىتومللباوثلالصياليك،محللاذخأوناطيشلا
لاقولجرلامستبا؟..دجسملايفناطيشلا:ً◌الئاستمقلعو،هلوقلهئاتلا
عم..ً◌اضيأةنجلايفناطيشلانكيملأ..ناكملكيفناطيشلانأبهل
؟..ءاوحانمأومدآانيبأ

حابشألانمسيل،افئاخناكقدنفلايفهتفرغىلإهئاتلامدآداعنيح
افيإلباقيملهنألوقعملانمأ.هسفننمامنإو،هلىآرتتيتلاحاورألاو
اهمسالامجلاةرهابةأرماكانهسيلو؟..ً◌الصأةطحملايفاياكسفوكياج
نمكانهنكيملو،تيبلايفاهدنعنكيملهنأو؟..انفوردنكسإافيإ
؟..ً◌اضيأخلسملايفنكيملوهولب..؟..نُ◌فدوتام
ةبغرهتدوار..روعذمروفصعبلقلثمفجتريهبلقنأكوسحيناك
،لفطلاكاهنضحيفمانينأل،نمؤملاءاوحهتجوزةيؤرلنينحوةيوق
هنارفغاهحنمينأيفةبغربسحأ.اهيذخفنيبلغوتيو،اهيعارذنيبروكتي
نمؤملاءاوح.ً◌امغتتاميتلاةنيكسملاةيقشلاهمأرطعمشياهيفف،
ايلصحيملاذهنكل..هدعستساهنأبةقثاوتناكو،همأاهبتنمآيتلا
مدآناكاذكه..ً◌اديحوقيرطلافصتنميفءاوحينتكرتدقل..يمأ



نارفغلايفةبغرلاونينحلاىشالتائيشفائيشو،اهثدحيوهسفنلسمهيهئاتلا
رعاشملااذهحسمررقف،هسفنيفةريغلاوبضغلاجاومأتدعاصتو،
،ندنلىلإرفسلاىوسهيفوهاممً◌اصالخدجيملو،اههاجتةقيقرلا
.بسانملاتقولايفجنسيلافيإةوعدتءاجدقف
لولشملاويلرتاـشيدـيللا
رودتتلظو،ندنلءاوجأىلإةرئاطلاتلخدامنيحلحدقمالظلاناك
ً◌الامجدشاً◌ارظنمىأرهنأهئاتلامدآرعشيمل.ائيشفائيشطبهتيهو
ليامتتةرئاطلاتناك.ةرئاطلانماهيلإً◌اروظنم،ً◌اليلندنلنمً◌اراهبإو
بدتةكرحلاتأدبو،رثكأفرثكأحضتتةنيدملاملاعمتناكو،طبهتيهو
تأدبو،تاقرطلاىلعريستيهوتارايسلاىريراصثيح،لفسألايف

ءاوضألاسرعناك.ريطاسألاملاعنماهنأكوودبتةليمجلاروسجلاوروصقلا
بحأدقهنأبسحأف،هبلقفاغشتسماليتلاةجهبلاهحنمدقرونلاو
يفو،هسفنقامعأيفةقفدتملاةقيقرلارعاشملاكلتمغربو.ةنيدملاهذه
هتلحرنمكابترإلاوسجوتلاسيساحأهرمغتتأدب،تاذلابتاظحللاكلت

هنأنممغرلابف،ً◌اقباساهبركفيملةلئسأةأجفتقثبنادقل.هذه
نعباجأو،ةلئسألانمً◌الئاهً◌اّ◌مكخنويميفناكامنيحهسفنلأس
هذههسفنلأسيملهنأالإ،تاباجإنودبىرخأتيقبوهسفنباهمظعم
اهحفاصيسله؟..جنسيلافيإلباقيسفيك:نآلاهيلعحلتيتلاةلئسألا
امنيحءاقدصألالعفيامكاهلبقيله؟..ناضحألاباهذخأيوأ،ديلاب
اهدحويتأتـسله؟..ً◌ايمسراهعملماعتيمأاهحفاصيىتحوأاهنضحي
هذخأتسوأقدنفيفهلتزجحله؟..مانيسنيأ؟..نيرخآعموأ
ىلإهنوعجريسوأاذههزاوجبندنلىلإهنولخديسله؟تيبلاىلإاهعم
يذلاام؟..ئراطببسلرخأتتوأ،راطملاىلإتأتملولاذامو؟ايناملأ
ً◌اديفمنوكينأئجاللايقارعلاوهوهلفيك؟..طبضلابهنمهديرت
لامجتاذةأرما،ةروهشم،ةيناطيرب،ةينغ،ةيملاعةمجنلً◌ادعاسمو
نكل؟..اهتدعاسملنيماحملاونييمالعإلانماشيجكرحتنأاهناكمإب،رهاب
وهالوهبتلصتإيهالف؟..ً◌امهوالإنكيملرمألالكنأولاذام
شيعيوهو،ملحينآلاهتفرغيفوهامبرو،ةرئاطنتمىلعرفاسم
هديدميدارإاللكشبو..قبطمنونجاذه..ال..ال؟..ً◌ايلاحملحلا
أرقف،امهئاقلدنعجنسيلافيإاهايإهتطعأيتلاةقاطبلاجرخأوهبيجىلإ
-Kensington)South(–W148Ps.عراشلاوةقطنملامساناونعلا

AbingdonVillsنعترخأتاماذإناونعلااذهىلعبهذيسلهنكل



؟..ءيجملا
.ضرألابةرئاطلاتالجعماطترإةظحلىلعهتلئسأعمهلاغشنإنمقافأ
ءامسلايفتارتوليكلانمددععافترإىلعةقلحمتناكيتلاةرايطلابركف
،يعقاولاملاعلاىلإ،ضرألاىلإنآلادوعتيهامنيب،لقثلااذهلكب
امنيح،ةرئاطلاركذتسإ.يدبألاامهعارصيفرشلاوريخلاثيح،يضرألا
وأةنيدمةيأىرتنيعلانكتمل،ً◌ادجلاععافتراىلعةقلحمتناك
نيذلارشبلانعكيهان،روجهمبكوكضرألانأكو،لبجىتحوأرهن

وههنأدقتعيضرألاىلعناسنإلاامنيب،يلاعألاكلتنممهلدوجوال
.؟..نوكلازكرم
ىلإدوقيليوطموطرخىلعاهبابحتُ◌فو،يئاهنلكشبةرئاطلاتفقوت
يفنيرفاسملاعبتيذخأ.بهذينيأىلإفرعينكيمل.ليوطرمم
ذخأو،تازاوجلاشيتفتبتاكمىلإةدشرملاتامالعلاأرقيأدبو،مههاجتا
.ةعتمألا

،ههجوىلإرظنيو،هزاوجلمأتيشيتفتلافظومذخأشيتفتلاكابشدنع
نأنودهيلإزاوجلابعفدمث،ائيشرتويبمكلازاهجىلعهمامأبتكو
..تازاوجلاشيتفتيفظومكاشكأنيبةيبناجةحتفنمرمو،همتخي
يفةيطرشكانهتناك.ةعتمألاذخأةعاقىلإهجوتلاهيلعراصاهدعب
بئاقحلامالتساةعاقىلإجورخلاوشيتفتلاةقطنمنيبفقتنيعبرألا

.ندنليفً◌الهسوالهأ:شوشبهجوبهلتلاقوهزاوجتأر،ةعتمألاو
ةرثكلهبتنا.ةراودلاةمزحألانمريبكددعكانهو،ةريبكةعاقلاتناك
ةراودلاةمزحألاىدحإةحئالىلعأرق.دونهلانماميسال،نيلماعلابناجألا
اهسفنةلحرلاىلعهعماوناكنيذلانيرفاسملاعمكانهفقوفخنويممسا
،ىرخأةعاقيفهسفندجو.جرخو،اهذخأف،هتبيقحتلصونأىلإ،

.اهقئاسهنأادبلجراهعمو،اهحملكانهو
ةمسابهيلعتلبقأ.سانجألافلتخمنمسانأوةرهابتالحمكانهتناك
سحأاهينيعيفحرفلاوةفهللاىأرنيحهنكل،وهكبترا.ةفهلتمو،
اهنأالإ،احفاصمهديّ◌دم.فقوف،ةعاجشلانمءيشبو،نانئمطإلاب
ناعملىأر،ةظحللاكلتيف.هبةبحرمةدومبهتنضتحاواهيعارذتحتف
،اهقفارييذلالجرلاىلإيهتتفتلا.ةديعبريوصتتاريماكتاشالف
:ةلئاق
نوكنس..ةرايسلاىلإةبيقحلالقنيفهئاتلاديسلادعاس..زمدآرتسم-

..ةلاصلاجراخ



..يتديسمعن-
:لوقيوهوهسأربهئاتلامدآ،نمخامكاهقئاسوهيذلا،لجرلاايح
..ديسلااهيأالهسوالهأ-
،ةرارحو،ةوقبةيناثهئاتلامدآبجنسيلافيإتبحر.ىضموةبيقحلاذخأ
ةجفلاةلئسألالكليمجلااههجونمةماستبابتغلأو،هكابترالكهتسنأ
،تالحملاباحصأو،نيرفاسملاضعبنأىلإهبتنا.ةرئاطلايفهتقلقأيتلا
روصمكاشكألادحأفلخنمقثبناةأجف.نارمينيحنوسماهتياوناك
نضتحتيهتناكامنيب،ةروصامهلذخأو،امهنمراتمأدعبىلعفقو
له؟..ءالؤهمهنم..كابترإلابوهسحأ.اهدعاسبهئاتلامدآدعاس
اهجوزماهتاةيقادصممدعةمكحمللتبثتلكلذمهنمتبلطيتلايه
،يستاراببلامهوأ؟..ةيجيلخلااهتقيدصعمةيقاحسلااهتقالعباهل
فقوتيملهنكل؟..ةيوفعلامهتاظحليفريهاشملانوصنتقينيذلانوروصملا
،كلذبً◌اريثكرثأتتملاهنأظحالامنيحاميسال،ةلئسألاهذهدنعً◌اريثك
،ةلثممكاهلةبسنلابيداعرمألااذهنأبهلادبذإ،هيلعقلعتملو
.اهتنيدميفاميسال،ةروهشمو،ةيملاعةمجنو
نم،عنصلاةثيدح،نوللاءاقرزةرايسةمثتناكعراشلاىلإاجرخامنيح
ىلإالخدنيح.يسكاتلاتارايسفقومنمبرقلابامهرظتنت،راوغجعون
يفاهتقشىلإامهببهذينأقئاسلانمجنيسلافيإتبلطةرايسلا

نوتغنيزنيكوهاهتقاطبىلعاهناونعنأىلإمدآهبتنا.دنومشتيرةقطنم
.دنومشتيرسيلو
ةقشيفشيعيسهنأب،هلحرشتتذخأف،هيفركفياميهتسدح
ىلإزمياتلارهناهقشيةليمجةقطنميهو،دنومشتيرةقطنميفاهكلمت
،نوتغنيزنيكةقطنميفمئادلكشبنكستاهنأبهلتحضوأمث،نيفصن
اهقيدصواهتخألب،اهوبأواهمأ،اهلهأنأو،اهتقاطبيفناونعلاوهامك
.يسلشتيفشيعتفيوارحصءاوحاهتقيدصامأ،جيربزتيانيفنانكسي،
يهف،اهنعةركفةيأهيدلنوكتنأنودقطانملاءامسألعمتسيوهناك
دعباهترتشاةقشلاهذهنأبهلتحضوأ.هنذأقرطتءامسأدرجم
،رتووزيبةقطنميفتيبامهيدلناكثيح،ةرشابماهجوزنعاهلاصفنا

نأدعب،بتكملاهبشيامىلإدنومشتيريفةقشلاهذهتلوحدقو
ةءارقبأدبتامنيحاهيلإأجلتاهنأفاذل،نوتغنيزنيكيفاهتيبترتشا

امك.تايحرسملاصوصنوأ،ةينويزفلتلاتالسلسملاوأمالفألاتاهويرانيس
اهسفنباهدوقت،دنومشتنيريفانه،ىنبملاجاركيفىرخأةرايساهيدلنأ



اهتقيدصعموأ،اهدحوندنلعراوشيفحسفتتنأديرتامنيح،انايحأ
.يوارحصءاوح
لأسينأقئاللانمهنأدجو،يوارحصءاوحمسابهئاتلامدآعمسنيح
قيرطلالاوطثدحتيملوهف،ةلماجملابابنمولو،يحصلااهعضونع
:اهلأسف،جرحلاهلببسامم،
؟..نآلايسفنلاويحصلااهعضوفيك..ةبسانملاب-

تذخأف،اهتقيدصنعلأسهنأو،هتوكسنعجرخهنأ،ً◌ادجاهّ◌رس
:سامحبهلحرشت
نمسمألوأتجرخدقو،ةديجةيسفنوةيحصةلاحيفاهنإ-
تريغت،راحتنالااهتلواحمدعباهنأبيرغلا،اهتيبيفنآلايهو،ىفشتسملا
ةالابمالبو،ءاخرتسإرثكألكشبةايحلاىلإرظنتتراصورومألاىلإاهترظن
ةميقلااهلتفشكتوملاعماهتهجاومنأكو،نوكيساموناكاملكل
ةميقفشتكييكتوملاهجاوينأناسنإلاىلعله.ةايحللةقيقحلا
ً،امدقم،كتعددقو،يتأتسكنأتفرعامنيحترسدقل..ةبسانملابو؟..ةايحلا

يهفكلذل،يسلشتةقطنميف،اهتيبيفاهيدلءاشعىلإ،كلوصولاحيف
..كلوصوديكأتلًالاصتإينمرظتنت
افيإنأىلإهبتناو،لابقتسإلاوةوافحلاهذهلكنمجرحلابوهسحأ
،هجرحوهكابتراهنعبهذتنألواحتاهنأدرجمل،ً◌اريثكثدحتت،جنسيل
ىلعاهحاحلإرسوهاهمهأ،ةلئسألانمريثكلاهيدلنأتكردأاهنألو
.ندنلىلإهئيجم
،ءودهلاو،يعيبطلالامجلااذهبدنومشتيرةقطنمنوكتنأعقوتينكيمل
نمضعقتةقشلاف،ندنللثمةبخاصةنيدمعمبسانتيداكياليذلا

نمبرقلابعقي،فيظن،ةهرافققشعضبمضيريغصينكسىنبم
.ةعساورضختاحاسم
تناكو،صاخينفقوذو،ةقاشربةثثؤمو،ةفيظنو،ةعساوةقشلاتناك
نمفوفربةاطغماهنمنارادجثيح،ةريبكةبتكمبهبشأ،ةريبكةلاصلا
مكارتتةذفانلانمةبيرقةلواطىلعو،بتكلابةفوصرم،يوقلابشخلا
،دعبحتفُ◌تملاهنأىلإةراشإ،ةينوليانلااهتفلغأيفبتكلاضعب
جاجزتاذتالواطعم،نوللاضيبأ،ليمجافوصمقطبةثثؤمتناكو
نمةليوطةعطقةلاصلاةيقبنعهلصفت،حوتفمخبطماههجاوي،قرزأ
ريغصرممةمثرخآبناجنمو،قرزأً◌الظيطعييذلارخافلارمرملا
ملسريغصلارممللةلباقملاةهجلايف،دتميامك،فويضللمامحهيفعقي



لزنملاىلعفرعتيلو،همونةفرغهيرتيكلهتداق.يناثلاقباطلاىلإدوقي
،مونللةعساوةفرغدجوتثيح،ىلعألاقباطلاىلإهعمتدعصف،
بتكفوفراهيفو،ديجوحيرملكشبةثثؤمو،ضيرعريرساهطسوتي
نمزمياتلارهنىلعلطتةعساوةفرشاهيفو،ً◌اضيأاهبناوجدحألتحت
لباقملارادجلاىلعنأىلإهبتناامك،ةرشابمىنبملاةقيدحىلعو،ديعب
سيتامطيطختل،زاتممديلقتيهامبر،ةريبكةحول،بتكلافوفرل
كلذكو،قرزألانوللابجنسيلافيإةقالعلهبتنا.قرزألابةأرمإلريهشلا

ىلإ.اهيفتكراشيتلامالفألاوتايحرسملايفاهراودأنمةذوخأماهلروص
،سكافزاهجثيح،لمعبتكمبهبشأىرخأةفرغةمثمونلاةفرغبناج
تافلمبةئيلمتانازخو،ةرخافةيبتكمةلواطو،ةعونتمةيبتكمتادعمو
دسجتيهو،اهلروصبةنيزمناردجلاتناكاضيأو،ماجحألاةفلتخم
ةفرغةمثبتكملاةفرغبناجىلإ.مالفألاوتايحرسملايفةفلتخمً◌اراودأ
قفارملابناجىلإ،يجاجززجاحبلصفنملاشدلاثيح،مامحكةعساو
نمفظنأوعسوأاهمامحنأب،هلخديفاقلعمهسفنعممستبا.ةيحصلا

.ايناملأيفهتقش
هحنمرمألااذه؟..قدنفيفالو،اهعمسيل،انهوهشيعيسً◌اذإ

.تاقفنةيأهسفنالواهفلكينلهنأرابتعاب،ةحارلانمائيش
ةمثناكنإهتديسلأسو،مونلاةفرغىلإةبيقحلابزمدآقئاسلادعص

مدختستسامبرو،ىقبتسيهف،بهذينأبهلتلاقف،هلعفيءيش
.نوتغنيزنيكىلإةدوعلاتدارأاماذإ،انهةدوجوملااهترايس
امهنملكسحأ،امهدحواراصدقامهيسفنادجو،ةلاصلاىلإالزنامدعب
رثكأو،هنمةأرجرثكأتناكاهنكل؟..نآلانافرصتيسفيك،جرحلاب
ةوارطبسحأ.اهنضنتحاف،هتنضتحاوهنمتبرتقاف،اهتافرصتيفةيئاقلت

يذلا،ليمجلااههجو،هردصىلعاهيدهنقاحسنإو،هبقصتلملااهدسج
تأدب،ةئداهةلبقاهلبقف،اهليبقتلهوعدي،امً◌اعونً◌ابحاشهلادب
تبحسف،يهتهبتنا.ةمهنةلبقتراصىتح،ائيشفائيشدعاصتت
:ةلئاق،مستبتيهو،اهسفن
يللقو،نآلااذهنمانعد،نكل..مايألاهذهةضيرمانأ..نآلاسيل-
امًافيفخائيشانهدعنوأ،معطملاىلإجرخننأديرتله..ىشعتتاذام
؟.ً.ارفوتمءيشلكماد
،ً◌ايعيبطنوكيلهسفنىلعرطيسهنكل،ةلبقلارثأنمقفخيهبلقناك
ثمطلاةلحرميفاهنأبدصقتاهنأىلإهبتنا،كاذاهلوقنمتاظحلدعبف



:لاقف،
.ً.افيفخائيشدعنل..انهىشعتننألضفي-
.ً.ايناطيربًءاشعسيلاذه..نبجلاعمراضخلاةطلسبكيأرام.بيط-
..مهنازوأىلعنوظفاحينيذلاءاشعامنإو
.ً.ادجديج-
..ءاشعلادعأانأوينمًابيرقنوكتنأديرأ..يمامأانهسلجأتنأ-
نعةلاصلالصفتيتلاةيرمرملاةبطصملاءاروامىلإتبهذوكلذتلاق
لاعيسركىلعهئاتلامدآسلج.ماعطةلواطكمدختستيتلاو،خبطملا
تمصتاظحلامهنيبتدتما.ةيرمرملاةلواطلاىلعهيعارذبً◌ائكتم،اهمامأ
جرختلةجالثلاحتفتيهو،اهسفنعمركفتجنسيلافيإتناك.نوحشم
يفنوكينأةرورضىنعمهلحضوتنأبةمزلماهنأب،اهلسغتوتاورضخلا
وهناك؟..،ءاشعلادعبوأنآلاأدبتنأةراتحمتناكاهنكل،ندنل
كرحتتو،همامأينحنتيهوليمجلااهدسجميساقتىلإو،اهيلإرظني
اهنأبهبتناهنكل،اهنبالىتحوأ،اهبيبحوأاهجوزلءاشعدعتةأرماةيأك

تلظاهنكل،مالكلابأدبتنأرظتناو،ريكفتلايفةقرغتسملب،ةتماص
.ةتماص
هبتناف،بتكلافوفرً◌اضرعتسمةلاصلايفلوجتيذخأو،هناكمنمماق
تافلؤمو،نيجرخملاونيلثمملاةايحنعةيئامنيسلابتكلانملئاهمكىلإ
اهلأرقيملهنكلاهبعمسءامسأاهنم،زيلكنإلانييكيسالكلامظعملةلماك
،يكسقيوتسودتافلؤمو.ً◌اضيأةياورلاواماردلامأرعشلايفءاوس،ائيش
،اكفاك،ريبولفو،كازلبولادنتسو،نيكشوبو،فوخيشتو،يوتسلوتو
أرقيذلا،ةذللانعريهشلاهباتكو،شيارملهلو،غنويوديورفةعومجمو
،زلجنأوسكرام،وسوربتكضعبو،هأرقيملهنكلةيزيلكنإلابهنع
،رتراسووماكريبلاتافلؤمو،موابزبوه،ليمتراويتسو،نينوكابو
بوعشلةيرعشتاعومجمو،ناسابوملةلماكلاةعومجملاو،تسوربليسرامو
.فوفرلادحأىلعارافيغيشتلةقاطبدجوو،ةفلتخمتاينثأوةيقيرفأ
ةيوضوفوةيراسيتاهجوبمتهت،ةيملاعلاةمجنلايهو،اهنأنمبرغتسإ
.ةيروثو
،فوفرلاىلعبتكلانيوانعضارعتسايفً◌اقرغتسمهتأرفهيلإتتفتلا
:هلتلاقف
.ةيقيقحلايتبتكمنوتغنيزنيكبيتيبيفنكل،يتبتكمنمءزجاذه-
يفةبغرلاكيدلوأ،اهنمنيبرتقتكنأكشأتنكً،ابتكىرأينكل-



.اهتءارق
؟..دصقتاذام-
ةلواطلاىلعنوحصلاتبترنأدعب،ذيبنةنينقحتفتتذخأوكلذتلاق
.ةيرمرملا
..ارافيجروصو،موابزبوهو،نينوكابو،سكرامبتكدصقأ-
..كلذدصقت...اهآ-
معن-
.كلاؤسىلعكبيجأمثً،ائيشلكأتلًالوألاعت-

يفذيبنلانمً◌ائيشتبكس.ةيرمرملاةلواطلايفرطىلعنيلباقتماسلج
:هلتلاقو،هسأكعفرفاهسأكتعفر.امهيسأك
..كلوصوةحصو..كتحصيف-
..كتحصيف-
:اهلأسف،هتيعونورمحألاذيبنلامعطهئاتلامدآفطلتسا
؟يزيلكنإذيبناذهله-
تسيلارتلكنإ..يسنرفلاذيبنلاعاونأدوجأنمدحاو..دراموبهنإ...ال-
اوءاجنامورلانألمتحملانم..ارتلكنإيفتبنتملموركلا.ذيبنلابةروهشم
نودكؤينييجولوبرثنألاضعبنأنممغرلاب،انيلإىلإذيبنلابوموركلاراجشأب
نكل،ةنس43يلاوحبحيسملالبقةيناطيربلانبيرةريزجيفناكذيبنلانأب
ةكلملليناثلايرنهجاوزدعبناكذيبنلاو،موركلاراشتنانإتباثلا
ةيلاحلااسنرفتراص1152ماعلادودحيفثيح،نينيتنوغأارونيلأةيسنرفلا
.هترطيستحت
..ذيبنلابةملاعكنأودبي-
نمةدمتسمهنعيتامولعموً،ادجذيبنلابحأينكل.ً.ادبأال..اه..اه-
..يدلاو
؟؟كدلاو-
..اضيأيتاءارقةعيبطبةقالعهلاموهو..معن-
:اهلأسف،ذيبنلانافشتريو،ثيدحلانالصاويو،نالكأياناك
؟..كدلاوةنهميهامو-
..ةينفتاحولوفحتيواهو..يعماجذاتسأهنإ-
؟..يميداكألاهصصختوهامو..اهآ-
..ةيسايسلامولعلاو..قوقحلا-
؟..تاحوللاوفحتلابونفلابهتقالعتءاجنيأنمو-



..لامجلاملعلةذاتسأيهيتلا..يمأنم-
؟..ةيميداكأ،ةفقثمةلئاعنمتنأنذإ..اهآ-
تذخأو،امهيسأكيفاذيبنتبكس.طيسبلاامهئاشعنمايهتنادقاناك
اهعبتف،بتكلافوفرلباقم،ةلاصلاطسويفافوصلاىلإةهجتماهسأك
،اهسفننعثدحتتتلسرتساواهسأكنميهتفشترا.هديبهسأكو
:ةلئاق
انئيجمدعبامهنكل..كلذكيمأو،هبابشيفًافورعمايراسيًالجرناكيبأ-
ةررحتمةلئاعيفتأشندقلً،اعبطامهيسفنلو،انلامهيسفناسرك،ملاعلاىلإ
يفركذأامكانتيبناكثيح،اهتاقالعيفةيلاربيل،هجوتلاةيراسي،ايركف

يفنيفورعملانييسايسلاونينانفلاوءابدألانمريثكلابًالفاحيتقهارمويتلوفط
يفةنسو..رضاحييبأناكثيح..سيرابيفتاونسعبرأانشع،ارتلكنإ
،انايحأ...ةبلطلاو،راوزلاو،نيفقثملابًاظتكمانتيبناك..ايلاطيإيفةنسو..اكريمأ

قرشلانمو،اكريمأو،ابوروأنمبناجأصاخشأانروزيناك،ندنليفانه
،ةيجوزلاهتايحمطحتبناجألاعميدلاوتاقالعةرثكتداكلب.اضيأ
تناكثيحب،ينونجلكشبيقرشلجرب،يمأتقلعتامنيح،هتلئاعرمدتو
انأانتقهارمةرتفتايادبيفانكاهنيح،هلجأنمانكرتتنأةدعتسم
تداع،عيباسأةثالثهعمتشاعو،اموروسيرابىلإهعمتلحر..يتخأو
ً،اقحهبحتيهف،ةريثكامآلآهلببستنأعيطتستنكتملف..يبأىلإاهدعب
.انبةيحضتلاىلعةرداقريغتناكامك
:لأسو،ً◌ابرغتسماهيلإرظن
؟.ً.اضيأهبحترخآلجرعمبهذتو..اريثكهبحت-
:تلصاومث،اهسأكنمتفشترإ
ً،ايسنجهبحتيقرشلا..ةصاخةقيرطبامهنمًالكبحتتناك..معن-
ةلثممانأُترصو،ْتربكنأدعب،تاونسبكلذدعبينتربخأدقل.ً.ايزيرغ
دقل..اهلماكبةايحلداعتتاظحليقرشلالجرلاعمتشاعاهنأب،ةفورعم
لكشبورعادلكشب،لابىلعرطخينأنكمياملكهعمتسرام
بابنمامبر،يبأعمهلعفتنأعيطتستنكيملاموهو..سدقميسنامور
،اهبحيهنأل،يبأبحتتناكاهنكل،فرعأال،لجخلاو،ةيزيلكنإلاةيقالخألا

،ررحتموجيفيتخأوانأأشنننأاندعاسكلذنكل..هبحتاهنألسيلو
..يزيلكنإلاريغ،رخآلاعمرثكأانتحاردجن،سكعلاىلعلب،يرصنعريغ
..يبروألاريغوأ..يقرشلااميسال
:ةسكاشمةربنبلاقو،مستبامث،تاظحللاهيلإرظن



كنأكو؟..رخآلاىلعقوفتلابًاساسحإكنحنميرمألااذهنألامبرامبر-
..ةقالعهعميميقتنأيفهيلعنيلضفتت
:تلأسف،هيلإريشيامنمختاهنأكو،ةلئاستمهيلإترظن
قوفتلابابنملماعتأكعميتقالعيفينأبينعتله؟..دصقتاذام-
يفةدحاولسيللقألاىلع.ً.اديعببهذتتنأ..ال.ال؟يراضحلاوأيقرعلا

،لمعلانعةلطاعةأرمإىلعرمألااذهحصيدق..مدآاييعضولثم
نمةديحوةأرمإوأ..تاردخملاوألوحكلاىلعةنمدمامبرو،لكشلاةحيبق
،يبرعوأ،يقيرفأوأيدنهعمةقالعميقتنألبقتف،ةريقفلاتاقبطلا

نمضايعامتجإةشمهموأةلوزعماهنأنممغربف،قلطنملااذهنم
اماذإيبنجألارخآلاىلعقوفتلاولضفتلابسحتاهنكليزيلكنإلاعمتجملا
لب..ةيرصنعُتسلانأ..هبسحأاماذهسيلنكل..ةقالعهعمتماقأ
سانلانأىلعانّابر...قوقحلجريبأ..ةيسنجوأةيقرعةيرصنعةيأتقمأو
،انتيبيفقبطتتناكناسنإلاقوقحةحئالو..قوقحلايفنوواستممهلك
نأدقتعتأ..رخآلابيتقالعيفعمتجملاىدحتأانأاذل..انتيبرتليصافتيفو
؟..ةملسمةأرمايهوةصاخ..ةلهستناكيوارحصءاوحيتقيدصبيتقالع
هدوارنكل،هلاقاميفاهحرجهنأسحأو،ءودهباهيلإهئاتلامدآرظن
،ندنلىلإءيجمللهلاهتوعدرسحيضوتىلإتلصودقاهنأبساسحإ
:لاقف
لواحأتنكينكل،تلقاميفكرعاشمتحرجدقتنكنإرذتعاانأ-
لالخنمكلذو،ةيبروألاتاعمتجملايفةيرصنعلارعاشملاةعيبطدصرأنأ
ءاوحكتقيدصبكتقالعةعيبطنعاذامنكل..ةيمويلاةايحلاليصافت

؟..كدضيمالعإلاموجهلااذهلكاذامل؟..يوارحص
:تلاقو،نيسأكلايفذيبننمةجاجزلايفىقبتامتبص
رقأودجوأنممهنأنممغرلاب..نويرصنع،مهقامعأقمعأيف،نويبروألا-
نم،نيملسملانم،نينولملانمًابعرمهيدلنكل..ناسنإلاقوقحةحئال
متياليسفنلاثرإلااذهنمصلختلا..ةقرافألاو..دونهلاونيينيصلاو،كارتألا
سرادملاولافطألاضايرنمًاءدبيأ..ةفلتخمةلوفطلاتناكاذإالإ،ةلوهسب
يفانأ..هتديقعوهنولورخآلانمفوخلاةدقعومنتالثيح..ةطلتخملا
تشاعامكتشع،يبابشويابصويتلوفطيف،ةيلئاعلايتايحويتيبرت
،مستبيف،يبألكلذلوقأانايحأ..سنرول.ـه.دةياوريفيلرتاشيديللا

يديللاتناكدقف..عبطلابديج:هبيجأ؟..ءييسوأديجاذهله:لأسيو
يتقالعيفىتحينكل،اهسفنعمةقداص،ةيراسيلويمتاذةأرمايلرتاش



اهجوزعميلرتاشيديللاةقالعلثميه،ينبادلاو،يجوزعم
اذهو،ةلولشملانكلةيحلاةيطارقتسرإللًازمرناك،ًالولشمناككاذف..دعقملا

..دعقملا..لولشملافقثمللزمروه
:ً◌احزاملأسف
؟..اضيأدعقمكجوزلهنكل-
:تلاقو،تمستبا
يذلا..لولشملافقثملادصقأينكل..ايحوردعقموهامبرنكل..ال-
نأعيطتسي..همالحأيفو...طقفهتمجمجلخادةيناسنإلاهراكفأشيعي
عمةلمجلدابتينأعيطتسيالهنكل،رخآلابةقالعلانعتاعاسثدحتي
..رخآلا
يه...معن..يلرتاشيديللاباهسفنلاههيبشتنمً◌اشهدنم،اهيلإرظن
..ديرتامفرعتتناكو..ةعاجشو..ةلئاهةناسنإيلرتاشيديللاف..ةقحم
:اهلهلاؤسررك
؟..كتقيدصبكتقالعىلعموجهلااذهلكاذاملو-
دعبالإ،هتيرصنعو،هقامعأو،هتيسفنو،يجوزةقيقحفرعأنكأمل-
اهيلعتفرعتينأفيككلتيوردقل.يوارحصءاوحةديسلاىلإيفرعت

وهنكيمل،تيبلاىلإاهتوعدءاسمتاذ..اهتحورطإلدعتتناكامنيح
،بدؤملكشباهببحر..ائيشلقيمل..ةأجفءاجهنكل،تيبلايفًادوجوم
اوأدبنيذلاءالؤهنع،ةفيخستاقيلعتقلعيذخأ،تلحرامنيحاهنكل
مل..ةيزيلكنإلاةغللاو،ةيزيلكنإلاةفاقثلاو،يزيلكنالاعمتجملاجيسنقيزمتب
نعتاعاسثدحتييذلااذهنأفرعأنكأمل..هنمهتعمسامقدصأ

نأبهتّركذ..ةجفلاةقيرطلاهذهبّقلعي..نوريابو..ولرامرفوتسيركو،ريبسكش
لب..وليتوأوه..ايبرغمًالجرهيسآملمجأنمةدحاويفّدلخريبسكش
،ةماهشلاوةلوجرلاتافصلمجأوليتوألمحولب..همسابهتيحرسمىمسو
ريبسكشناكلهف..هعمفطاعتنانكرت..ةنومدزيدلتقبهتميرجيفىتحف
،وههبحييذلانورياببهتركذمث؟..ةرشبلادوسأهلطبلعجامنيحًايرصنع
؟..لالقتسالالجأنممهتضافتنايفقيرغإلارصانيلنورياببهذيملأ
نوكينأنكميالةقئاللاريغلمجلاكلتبقطنيذلالجرلانأبتسسحأ

دقف،اهنيحيروعشكلفصأفيكيردأال...مدآايفرعأال..يجوزوه
..هنمًالفطيلنأنممغرلاب،هنميجاوزبتأطخأينأبتسسحأ
:ً◌الئاق،ً◌الئاستماهيلإهئاتلامدآرظن
اذهف؟..رخآللهتءاسإو،همالكميخضتيفنيغلابتامبركنأبنيدقتعتالأ-



..ناكملكيفلاقينأنكميماعمالك
دقوهامبروأ،همالكدصاقملميخضتو،ةغلابمكلذنأدقتعتامبر-
رمألانأالإ.ً.اضيأكلذبيسفنعنقأنأتلواحاهنيح،طقفريبعتلاءاسأ
،ايسينيفىلإرفاسنلورثيهراطميفانكامنيح..ىرخأةرمدعباميفرركت

بئذلاةليل(مليفيفيرودنمدهاشملاضعبءادإَيلعناكثيح
رخأت..ةقرافألاودونهلانممهمظعمو،راطملالامعبارضإانفداصف،)ةريخألا
ىلإانسفنأباهرجننأانيلعو..نولاّمحكانهسيلثيحبئاقحلاليمحت
نوركشيالنيذلاةدرقلاءالؤهمتشيذخأوبضغاهنيح..ةرئاطلاجردم
،ايسينيفيفرمألارركت؟.ً.اضيألمعلانعنوبرضيف،اهيفمهيتلاةمعنلا

ةلطبلاىلعثيح..ةراثإلاضعبهيفهتيدأتّيلعيذلادهشملاناكثيح
ىدحإيفهملستل،ايسينيفتاونقبلودنجيفهدوقتو،دوسأًالجريوغتنأ
نابرقلااذهو،يرسدبعميف،انابرقمدقينأهيلعيذلااهبيبحلتافطعنملا
يفًامايأيعميضقينأدوييجوزناك..مهملا.دوسأًالجرنوكينأبجي
يفًارضاحناكو..فحاتملاوسئانكلادهاشنل،اسنرولفو،امورمث،ايسينيف
،ةرارمبًابتاعمينلأس،قدنفلاىلإاندعو،ريوصتلاىهتنانأدعب..ريوصتلا
،ينلبقينأيقيرفألالثمملااذهلحمسأنأىلعجرخملاتقفاوفيك
هنأب،يرعاشمغدغداضيأكلذنكل..اهنيحْتمدُص؟..ينبعاديو،ينمضيو
يفًالخدتنوكتامنيحةريغلاًاضيألبقأالينكل،نيرخآلانمّيلعراغي
؟..دوسأسيلوًايبوروألثمملاناكولضرتعيناكأ،ةسكاشمبهتلأسف،يلمع
ناكولرمألاينظيغيال..معن:روفلاىلعلاقنيح،هباوجينمدصف
ًالجرىرأنألمتحأالينكل..همهفتأانأوكلمعاذهفً،ايبوروألثمملا
قمعتتاملكف..رمألادعاصتمث..!..ليثمتهنأيملعمغرب..كلذبموقيدوسأ

هتاقالعتفشتكانأىلإ..رثكأفرثكأدعتبيهدجأ،يوارحصءاوحمادمبيتقالع
ةقيدصبرقأنأىرينأقيطيالهنإيللاق،انهجاوتامنيحو..ىرخألا
اننأبهراذعأدحأاذهناكةمكحملايفو؟..تاملسملاتايبرعلانمهتجوزل
ميقينأنكميهنأىريوهف..ةايحلايفرومألانمريثكللانتيؤريففلتخن
نكل،نولملداننمماعطلالبقتينأوأ،لمعلامكحبنولمعمةقالع
.!هلبقيالاماذهف،هتلئاعلًابرقمًاقيدصًانولمًاصخشنوكينأ
:اهلأسف،قيمعلايناسنإلااهحاتفنإبً◌اذوخأماهيلإهئاتلامدآرظن
؟..جاوزلالبقملاعللهتيؤروهراكفأيفرعتملأ..هِتجوزتافيإايكنكل-
:ةنيعمتايركذعجرتسينمةرظناهنيعيفوتلاقف
تارهاظملايفجرخيو..يراسيهنأ..ً.املعكديزألب..طوبضمهلأستام-



لخدامنيحقارعلابرضلةضفارلاتارهاظملانمضناكلب..برحللةداضملا
اذإنكل..يناسنإ..يلاربيلوأ،يراسيهنأبهسفنعنقيلكلذلعفيهنكل..تيوكلا

عيطتسيالهنأف،ةرهاظملاكلتنمضهعمنولميبنجأدوجوفداص
....ةدحاوةملكبهعملصاوتلا
:اهلأسف،ةقربنكل،اهبوجتسيهنأكواهيلإرظن
ريغةقالعلابكمهتاف،بناجألابكتقالعتقميوأراغيكجوزناكاذإ-
يذلا..كقيدصعمرمألارركتفيكف،يوارحصءاوحةديسلاعمةيعيبطلا
؟..كلهماهتاةفاحصلايفرشن
:تلاقف،ةقدباهعباتيهنأىلإتهبتنا
ىوعدلاعفرامنيحينمهتانآلاامنإو،اهنيحيفكلذبينمهتيمليجوز-

يذلا،قيدصلااذهىتحو..يلقباسلايقيدصماهتاىلعًادمتعم،يدض
يلرهظيناكو،رتوتملايسفنلايعضوو،يجوزعميفالخلالخينمبرقت
نأفرعامنيحف،هنمأوسأهنأحضتانكل،ةيرصنعلاهتيلقعلكدقتنيهنأ

اهنمبرقتينألواح،ةقلطميهوً،ادجًادجةينغيه،يوارحصءاوح
نأبًايحوم،ةيراجتلاقاوسألايف،اهدجاوتنكامأيفدجاوتينأًالواحمً،ارس

ىلإاهوعديمث،يوفعلكشبوةفداصميرجياهدجاوتنكامأيفهدجاوت
امهنكل..يقتلنامنيحكلذبينربختو..كلذضفرتتناكاهنأالإ،ةوهقناجنف
دقناكنإهتلأسنأدعبالإ...ةبيرغلاتافداصملاهذهنعةرمالوينربخأ
ىرجدقو،ةيمهأاذسيلرمألانأكورهظأف..يارحصءاوحةديسلاىقتلا

يفينمملعنودينروصينألواحنأىلإ..ينربخيملكلذل،ًةفداصم
روصلاعيبةينب..محتسأانأووأ،تيبلايفنحنو،ةيراعهبشتاطقل

تاماهتالانمًاليسقلطأف..هبيتقالعتعطقثيح....تالجملاىدحإل
دعبنكل..راشتنالاةعساولا،ةروصملا)نسيذ(ةفيحصاهترشن..يدض

هتأرقيذلاو،ةيئامنيسلا)ريابمإ(ةلجميفًارخؤمُرشنيذلاروصملاريرقتلا
عمةصاخلايتقالعلوحقباسلايقيدصةراشإدعبو..ايناملأيفتنأ
ةناضحلىوعدعفريلربخلاقباسلايجوزلغتسا..يوارحصءاوحةديسلا
.لفطلا

هئاتلامدآنأالإ،قلعيوألأسينأرظتنتناك..تاظحلليهتتمص
عمسيسيتلاةطقنلاىلإلصودقهنأل،ً◌ارتوتمناكهنكل،ً◌اتماصناك
تهبتناامنيحو،تاظحللْ◌ترظتنا،اهتدعاسملندنلىلإهتوعدببساهيف
،اهتصقدرسيفرمتستنأاهنمرظتنيامنإو،ائيشلأسينلهنأىلإ
:تلصاو



؟..كلذكسيلأ..ندنلىلإكتوعداذاملكلحضوأنأينمرظتنتتنأ-
..حيحص-
،كلذبرغتستامبرو..يسفنىلإًادجبرقمناسنإلب..يقيدصتنأ-
ةكرتشمةغلكعمدجأنأعيطتسأينإرعشأينكل.ً.اريثكقتلنملاننأل
.ً.ادجبرقملايقيدصكتربتعااذل..يبنوطيحينيذلاعمًاريثكاهدقتفأ
يتلا،يتخأنمّيلإبرقأامتنأ..ّيلإيئاقدصأبرقأيوارحصءاوحوتنأف
نأديرأالو،اهيفانأيتلاةطرولاهذهبرمأينألو..يلامعأةريدميه
،فحصلااهرشنتيتلاةيحئاضفلاصصقلاهذهيفيوارحصةديسلاضرعأ
يك،ةماعلانكامألايفًاعمدجاوتننأو،ينمًابيرقتنأنوكتنأتدرأف
.ينمينباذخأاهلالخنمقباسلايجوزديرييتلاةجحلاهذهطقسأ

امئرقتستنأةلواحمهيلإرظنتيهتناك.تاظحللهئاتلامدآتمص
اميسال،ددحمءيشىلإلصتنأعيطتستنكتملاهنكل،هنهذيفرودي

:ءودهبلاقةأجف،هتمصرمتسانيح
نمو..راطملايفنيروصملاتدهاشامنيحاميسال..كلذعقوتأُتنكدقل-
ةدعاسملايههذهأ..ةزرابنيوانععمروصلاًادغفحصلارشنتسدكؤملا
؟..ينماهتبلطيتلا
:سجوتبتلاقو،دعبهفقومددحتنأنود،هيلإترظن
سانلافرعينأتدرألب..ةيقاحسينأةجحطقُسأنأتدرأ..معن-
.ً.اديدجًاقيدصيدلنأب
:ً◌الئاق،حايترامدعباهيلإرظن
؟..اهنيحيفينيربختملاذامل-
..ببسلاتفرعاماذإيتأتسكنأنمًامامتةقثاونكأملينأل..ينأل..ينأل-
؟..انريوصتمتنأدعبايناملأىلإعوجرلايلعله..نآلاو-
ةنضتحم،هيلعاهسفنتقلأةأجف،نانحو،كابتراو،نزحبهيلإترظن
:فجترمتوصبتلاقو،ةوقبهايإ
كتدرأينكل..اذهيمالكبكتحرجامبرينألةفسآانأ..ينرذعأ..كوجرأ-

ةلكشملاهذهلوصحلبق..كلذركذت..ندنليفينمابيرقنوكتنأًاقح
يلخادحرفبسحأ..كعمنامألابسحأانأ؟..كلذكسيلأ..كلذركذت..ًالصأ
..لكشيأبندنلىلإكبيتآنأتدرأاذل..كدوجوب
:ً◌الئاق،هيلإاهمضف،اهرعاشمقدصبسحأ
؟..حيحصريغكلكجوزماهتاعوضومنأينعيأ-
تدجواضيأينكل..ةيضقلايفًازرابًايماحمتلكواذل..حيحصريغًاعبط-



..يعمنوكتنأكتدرأاذل،ءييسعضويفيسفن
:ً◌الئاس،اههجوىلإرظنيلً◌اليلقاهعفد
ةباتكيفككراشأو،كتقيدصةصقبتكأليتآنأ،كاذنيح،ينتدرأكنكل-
..يحرسمصن
..يوارحصءاوحةديسلاىلعفرعتتنأكديرأ..حيحصاذه-
؟..يوارحصءاوحعممأكعمنوكأنأيننيديرتتنأ..كمهفأال-
،بيجتسامىلعهلعفدررظتنتاهنأكو،ةلئاستمةقيرطبهيلإترظن
:تلاقف
فيك..اضيأاهعمنوكتنأكديرأينكل.ً.اعبطيعمنوكتنأكديرأ-
..رمألااذهكلحرشأ
؟..كمهفأالانا-
بحأ،هسفنتقولايفينكل..كعمنوكأسو.كعمنوكأنأديرأانأ-
.ً.ادجةقيقرةناسنإيه..كلثملجرعم،يوارحصءاوحيتقيدصنوكتنأ
ال..ةقلغنماضيأاهنكل..قيمعلكشبةفقثمً،ادجةفقثم..لامجلاةرهاب
ءفد..يقيقحلجرةقادصلدقتفت..ةيلخادلااهدويقمطحتنأعيطتست
راعاهنأكوناكيألاهجيوزتنوديرياهلهأ..اهلقعردقيو،اهردقيلجر
لجرىلإجاتحتنأ..اهبذعياذهو..كلذيعتيه..ةقلطماهنوكمهيلع
..يلثمةأرمإسيلواهعمفقي
:لاقو،ً◌ابرغتسماهيلإرظن
ديرتلجرنمبلطلااذهلثمبلطتةأرمابقتلأمل..يننيريحتكنإ-
..هعمنوكتنأ
..انأاهنإ...ةأرملاهذهلثمبتيقتلإدقل-

:لاقمث،فقوملاباعيتسإً◌الواحمتاظحللوهتمص
؟..ًالثم..اهبجعأملاذإو-
ةلاصأو،هلقعلجرلايفبحتاهنأل..كلذنمةدكأتمانأ..اهبجعتس-
انأو..ةيركفلاوةيفاقثلاانتاراوحنمريثكلافرعتيهةبسانملابو..هريكفت
يفو،لادنتسيفةقيشلاكرظنةهجواهلتركذ..ةقيشةقيرطباهلكتمدق
ةدليتامةيصخشبحتاهنأذإ،كنعفلتختاهنكل..دوسألاورمحألاهتياور
..لانيريدمادمنمرثكألوماليد
..ةيسناموريهنذإ-
...ً.ادجةيعقاوةارما،هسفنتقولايف،اهنكل..ةيسنامورلانمريثكلااهيف-
:تلاقو،هنضحنيبنمتزفقةأجف



..اهبلصتأنأّيلعناك-
،هبتءاجوهتلمحف،نوفيلتزاهجكانهناكثيح،لخدملاىلإتضم
:ملكتتتذخأمث،ً◌امقربلطتتذخأو،ناسلجيثيحىلإ
..ريخلاءاسم..ءاوحياه-
:ً◌ايلافتحا،ً◌ائفاديوارحصءاوحتوصءاجف
؟..لصوله..ينيربخا..اه..ريخلاءاسم..افيإياه-
:بيجتيهو،هئاتلامدآىلإافيإترظنف
امنيحنكل..ةرشابمكبلصتأنأينتافف..ثدحتنانكو..لصودقلمعن-
..تركذتكنعثدحتنانأدب
؟..ينعتلقاذام؟...ينعامتثدحتاذامو-
..كنعتثدحتفيكهيلأستنأكنكمي..يبناجىلإوهاه-
،ً◌اكبترمةعامسلاذخأيذلا،هئاتلامدآىلإفتاهلاةعامستطعأمث
:ةيبرعلابً◌الئاق
..ريخلاءاسم..ولأ-
:ةنيزحو،ةبذعةنراذ،ً◌اقيقراهتوصءاجف
..كلوصوةمالسىلعهللًادمح..مدآذاتسأ..رونلاءاسم-
..ًاليزجًاركش-
..بعاتمنودبةلهسكتلحرتناكهللاءاشنإ-
..ءيشبرعشأملاذل..ةليوطتسيلةفاسملا..ً.ادباال-
..كلوصوبندنلترون-
اهلهأبو..كبةرونم-
توراذامفرعأنأتدرأينكل..)حرم..قيقرتوصبمث(..ًاليزجًاركش-
؟..ينعافيإ
دقو،ةبوذعو،ةقرب،اهعمملكتيوهوهحمالمهبقارتجنسيلافيإتناك
:اهللاقف،ههجوحمالمتخرتسا
ةقيدصدجأمل..بيجعلكشبكبحتاهنإ..كنعريخلاالإيلورتمل-
..ةوقلاوقمعلااذهباهتقيدصبحت
اذإوأ..دغلاءاسميدنعوعدمتنأ..ةبسانملابً.ادجًادجاهبحأانأو-

؟..لوقتاذام..ءاشياملكأينأءرملاعيطتسيل..ءادغلاةرتفتئش
..افيإعمكلذيررقتنأكنكمي..فرعأال-
..تحمسولاهايإينطعأنذإ-
تذخأو،امهنيبلصاوتلااذهاهدعسأيتلاجنسيلافيإىلإةعامسلادم



ةلواطلادنعكانهتسلجو،خبطملاثيحىلإ،ً◌اديعبتماقمثفتاهلا
ماقامنيب..ىرخأءايشأودغلاةوعدنع،اهعمثدحتتتذخأو،ةيرمرملا
اهنعثحبيً◌اقباسناكيتلاةيزيلكنإلاتاياورلاضعبضرعتسيلهئاتلامدآ
،ئفادلا،قيقرلااهتوصف،يوارحصءاوحهاجتةقيقررعاشمبسحأهنكل،
.هيدلً◌اليمجً◌اعابطنإاكرت،اهفطلو،اهبدأو،نيزحلا
:تلاقو،هوحنجنسيلافيإْ◌تتفتلا،قئاقددعب
نآلاو.ً.ارهظ..ءادغلاىلإةوعدلادعومريغتدقو..مالسلابكصختاهنإ-
حيتافملا..كتيرحذخ.ً.احابصًادغكيلإدوعأس..حيرتستككرتأ..باهذلاَيلع
..اهنمىرخأةخسنّيدلانأو،ةلواطلاىلعلخدملادنع
؟..رثكأنيقبتالأ-
يلهأىلعرمأنأّيلع..عيطتسأالةليللاهذه-
؟..نيبهذتسفيكو-
نميفكيامتبرشدقفيترايسدوقأنأعيطتسأال..يسكاتلابلصتأس-
؟..مانتنأديرتوأأرقتسله..ذيبنلا
..طقفاهبتعمس..اهأرقأملتاياورتدجو..أرقأس-
؟..ًالثم-
ثيديريمو..يدراهساموتتاياورضعب-
؟..ثيديريملاذامو..يدراهل..سيت-
..ثيديريمجروجلتافطعنملاانايدوينانألاو..يرداهساموتل..سيت..معن-
..ةرارحبةأرملاةيصخشنعتعفادتاياوراهنإ-
نوكتساهلليقف،ناونعلامهتطعأو،يسكاتةرايستبلطوفتاهلاتذخأ
.قئاقددعب
هئاتلامدآسحأ.اهنايكنمواهينيعنمعشيةداعسقيربةمثناك
،يقرولارتلفلايفةوهقلاتعضو..ديعبنمزذنماهسحيالةداعسب
برقةيوازىلإتضم.قرودلايفهربعةوهقلاحشرتتنأرظتنتتذخأو
تلاعتف،زاهجلايفً◌اجمدمً◌ايقيسوماصرقتعضوف،بتكملاةلواط
ةياوربلقيهئاتلامدآناكامنيب.تراستوملنيعبرألاةينوفميسلاىقيسوم
.يدراهساموتلسيت
ام..درسلاراسميفلوحتةمث؟..يعميرجييذلاام:يدادــغبلامدآ
لثمدجوتأ..ةبيرغلاجنسيلافيإةيصخشلالخنمهديسجتلواحأيذلا

يذلالجرلانوكينألبقتثيحب،ً◌اقح،عقاولايف،ةيصخشلاهذه
نمصاخطمناهنإ؟..ً◌اضيأاهتقيدصعمةقالعىلع،هبةمرغميه



جيوزتبنمقينك،نهسفنأبنه،ً◌ءاسنانتاعمتجميففرعنملأ..ءاسنلا
نكل؟..هلنهرايتخإبنمقييتاللانهولب،تايرخأءاسنلنهجاوزأ

تفشتكأوأ،ةيقاحسً◌العفيهنوكتنأنكميالأ؟..ةيبروأةأرماهذه
لالخنم،اهعمقلواحتاهنكل،اهتقيدصوحنةصاخةيسنجرعاشم
جوزلاثيح،ةيثالثلالجرلاةبعلامك،ةيثالثلاةبعللاهذهبسامغنإلا

لجرامنإو،قيشعالو،انهةجوزةمثتسيلنكل؟..قيشعلاوةجوزلاو
؟..اذهلكيهتنيسنيأىلإ؟..هعمرومألايرجتسفيك..ناتقيشعو
ال..لوقأامينعأانأف،فرعأاللوقأامنيحو..كلذفرعأالنآلادحل
امبر؟..ثادحألايضمتسفيكو؟..ةياورلاهذهيضمتسنيأىلإفرعأ

لخدةديدجةهاتمةيأ..نآلادحلهئاتلامدآلاهفشكتملءايشأكانه
؟..ةرملاهذهاهيلإهئاتلا
***
رعشتالةرملوألف،لصفلااذهأرقتيهوةعتمبدهازلاءاوحتسحأ
تامولعمو،ةيسنامورءاوجأشيعتامنإو،حابشألاوسيباوكلانمفوخلاب

،اهجوزنعتثدحتفيكاهبجعأدقل..جنسيلافيإةيصخشنعةديدج
جنسيلافيإلةأرجلاتءاجفيك،اهسفنتلأسو،هتيصخشتللحفيكو
؟..يقرشلالجرلااذهباهمأةقالعنعثدحتتثيحب
جنسيلافيإةيصخشةبارغنعهتالؤاستيفيدادغبلامدآبتاكلاديؤتاهنإ
فلؤموهسيلأ؟..ثادحألايضمتسنيأىلإفرعيالوهاقحأنكل،
؟..ةياورلا
ءاوحوهئاتلامدآنيبنوكيسيذلاءاقللاةيفيكةفرعملةفهلتمتناكدقل

ءادغلاىلإءاشعلانملوحتدعوملانأبهتربخأجنسيلافيإنأل..يوارحص
ءاقللاىلعةفهلتماضيأيهتراصيوارحصءاوحنأاذهينعيالأ..
.هتقوتبرقثيحب
يفنآلايخركلاءاوحنأبتركفف،ةعاسلاىلإدهازلاءاوحترظن
..رخآً◌الصفأرقتساذل،رخأتتسديكأو،ةرضاحملا
ةـبدأـملا
قباطلايفةفيفخةكرحو،نوحصليسغتاوصأىلعهئاتلامدآقافأ
.ذيبنلاببسبامبرهنأباهتظحلركف،فيفخعادصبسحيناك.لفسألا
يفسمألاءاسمرخأتدقل.ةرشعةيداحلااهنأىأرفةعاسلاىلإرظن
رخأتمتقوىلإفوفرلاىلعةفوفصملابتكلاضرعتسيوهولفسألاقباطلا

ضارعتسإب،ىرخأةرم،كمهنإ،مونلاةفرغىلإدعصنيحهنكل،ً◌ادج



وهو،ً◌ارجفةعبارلاةعاسلاىتحيقبو،فوفرلاىلعةفوفصملابتكلا
.ةيئامنيسلاتاموبلألاو،يليكشتلانفلاتاموبلأ،بتكلابلقي
نممغرلاب،ً◌اريثكقرعتدقهنأىلإهبتناامك.راودلانمءيشبسحأ
كلذل،هلاورسنمالإ،ً◌ايراعماندقناك.ً◌اراحسيلةفرغلاوجنأ

رممىلإجرخو،هصيمقوهلاطنبسبل،ريرسلانمضهنو،قافأامنيح
ىهبأيف،جنسيلافيإىأرف،جيجضلايتأينيأنمىريل،يناثلاقباطلا

:ً◌اييحماهيلعىدانف.ياشلادعتيهو،اهيفاهاريةروص
..ريخلاحابص-
:تلاقوً◌احرفناقلأتتنينيعبهيلإترظنو،هيلإليمجلااهسأرتعفر
تقوىلإترهسكنأتنمخ..كظقوأنأأشأمل..رونلاحابص-
؟..كلذكسيلأ..رخأتم
.ً.ارجفةعبارلاىلإًاظقيتسمتيقبدقل..حيحص..معن-
..واو-
لزنأو.ً.اعيرسًامامحذخآس-
اهمادختساكنكمي..كبةصاخ..مامحلايففشانموًاسنربكلتعضودقل-
..امئاد
..ةعرسبيهتنأس..كلاركش-
..كراظتنإبانأ..بيط-
،ةدحاوةلدبونينولطنبىوس،سبالملانمريثكلاهئاتلامدآعمنكيمل
،براوجلاو،ةيلخادلاليوارسلا،ضيبلاتالينافلانمددعو.ناصمقةثالثو
،ةقالحلاةدعذخأ.ةقالحلادعبامرهّ◌طملىرخأةنينقو،رطعةنينقو
.مامحلالخدو،ةيلخادسبالمعطقنمهمزليامعم
امنإو،ةرشابماهتيبىلإبهذتمل،ةحرابلاةليل،جنسيلافيإتجرخنيح
يفتيرتسجريجتسيركىلإاهبهجتينأيسكاتلاقئاسنمتبلط
ىتحاهدنعتيقبو،يوارحصءاوحاهتقيدصنكستثيح،يسلشتةقطنم
ناكيذلاهئاتلامدآنعو،امهنوؤشنعاريثكاتثدحت.ليللافصتنم
ءاوحليحوتنألواحتجنسيلافيإتناكو،مهألاثيدحلاعوضوم

اهنعهتثدحاهنأل،اهعمفطاعتمو،اهببجعمهئاتلامدآنأبيوارحص
.اهبً◌اباجعإدادزإاهتوصعامسدعبهنأو،ً◌اريثك
ملاهنأنممغرلاب،يوارحصءاوحسفنىلعحيرمعقومالكلااذهلناك
نميتأيامنيحنكل،حيدملامالكبالو،لاجرلابقثتاليهو،دعبهرت

ةقيقحنوكيداكيلب،ةيقادصمهيفنأف،جنسيلافيإةميمحلااهتقيدص



.لدجلالبقتال
هفرعيالً◌ازغلىقبيجنسيلافيإيعوالو،حورولقعيفيرجييذلاام
ةديعستناكاهنكل..ةضماغلاهعفاودكردتالاهسفنيهامبرو،دحأ

.يوارحصءاوحوهئاتلامدآعمً◌ايثالثلكشتنأبً◌ادج
ءاوحتحلأ.ليلقبليللافصتنمدعبامىلإاهتقيدصدنعتيقب

امهيتقطنمنأواميسال،تيبلاىلإاهسفنباهليصوتبموقتنأىلعيوارحص
،فتاهلاربعً◌ايسكاتتبلطو،كلذتضفرجنسيلافيإنأالإ،ناترواجتم
،ً◌اقيمعً◌امونتمانو،ةرشابمريرسلاىلإتبهذف،اهتيبىلإاهلصوأ

.ً◌ادجةليوطةرتفذنمةرملوأل،ً◌احيرم،ً◌ائداه
ءاجو.ً◌احابصةعساتلاةعاسلاتناك.فتاهلانينرىلعً◌احابصتظقيتسإ

نسىذ(ةديرجيفةخراصلانيوانعلاباهربختو،اهنعلأستاهتخأتوص
نضتحتيهواهتروصىلوألاةفيحصلاترشنثيح،)رريميليدلا(و)
الجنسيلةمجنلا:خراصناونععم،ديدجلايقرشلااهقيدصعارذاهعارذب
تاعاشإىلعً◌ادر:رخآيعرفناونعيفو..نييقرشلاىلإنحتلازت

اهردصماهدضتاعاشإلانأبدكؤتجنسيلافيإ..نيقباسلااهجوزواهقيدص
مدآلاهلابقتسإةظحليفاهتدصردقفةيناثلاةفيحصلاامأ..رثكأالةريغلا
درتجنسيلافيإ:ةينفلااهتحفصيفاناونعتبتكف،هلاهناضتحإو،هئاتلا

رسفتستاهتخأتذخأو.ديدجلااهقيدصلبقتستو..ذوذشلاباهتاماهتإىلع
تدكأف،ليصافتلااهنمفرعتنأديرتو،رابخألاهذهلكرسنعاهنم
اهتحلصميفبصياذهلكنكل..ءاشتامبتكتفحصلانأبافيإاهل
تنظاهنأب،اهلتلاقذإ،اهتخأتطبحأف.اهجوزىوعددرلجأنم
اهتركذو..ميسويقرشلجرعم،ةديدجةقالعتأدبدقً◌العفاهنأ
اهنماهتخأفرعتملو،اتكحض..نهمأنعكلذنثرونهنأب،ةحزام
نرىتح،تجرخو،ً◌ائفادً◌ايحابصً◌امامحتذخأنأامو.ريثكلا
ءادغلادعومىلعتدكأيتلا،يوارحصءاوحتناكو،ىرخأةرمفتاهلا
.رهظلادعبةدحاولاوةرشعةيناثلانيبامنوكينأىلعاتقفتاو،

.ءاوهلايفً◌ارشتنمهقبسدقهرطعناك،ملسلاهئاتلامدآلزننيح
قوذنعربعيهنكلً◌اطيسبهسابلناكدقف.هتقانألجنسيلافيإتهبتنا

هريرسيفحاترادقناكنإهتلأسو،لزنيوهوهلتمستبا.ليمج
.ةيرمرملاةدئاملايفرطىلعاسلجو،كلذاهلدكأف،ديدجلا
تبص.اهتارظننمعشييفخراصتنإقيربةمث.ً◌ادجةديعسيهتناك
ةبلعودبزهيفنحصعمصّ◌محمزبخهيفانحصتمدقو،ياشلاهل



يفءادغلاالوانتيسامهنألً◌امسدً◌اروطفدعتملاهنأبهتربخأو،لسع
ةيناثلانيبامنوكينأتدكأاهتقيدصنأنممغرلاب،ةدحاولاةعاسلا

كانهانوكيل،ةرشعةيناثلاةعاسلايفناجرخيسامهنكل،ةدحاولاوةرشع
ىلإرهظلادعبرمتساضيأامبراهتخأنأبهتربخأمث،بسانمتقويف
نعائيشهلركذتملو،لمعلاريسيتلةيرورضلاريباضألادعبذخأتل،انه
تبهذاهنأبهربختملو،امهروصوامهرابخأترشنيتلاةيبعشلافحصلا
.هدنعنماهجورخدعبسمأةليلاهتقيدصىلإ

لكشباهلأس.ً◌ابيرقتةعاسفصنامهمامأناك،روطفلانمايهتنانيح
:ةيرمرملاةلواطلالوحنيسلاجنالازيالامهو،ئجافم
؟..مويلافحصلاتأرقله-
؟..اذامل..ال-
؟..كنعبتكاهضعبنأتننظ-
..ديربلاقودنصيفرظنأملتجرخامنيحف..دعباميفكلذىرأس..امبر-
..اهآ-
نأبةقيقحلاهلتلاقدقتناكولاذام.تبذكاهنألريمضزخوبتسحأ
زمدآقئاسلااهيلإلمحامنيحكلذتأراهنأو،كلذباهتربخأاهتخأ
هذهنأبتسحأ؟..مويلااذهةرداصلاتالجملاوفحصلانمةعومجم
حرفلابروعشلاةوذجتدمخأو،اهجازماهيلعتركعةدوصقملاريغةبذكلا

:هلتلاقف..حابصلالاوطاهشيعتتناكيتلاراصتنإلاو
..ريباضألاذخأليتأتامنيحاهعمفحصلالمحتنأيتخأنمبلطأس-
..ديج-
عمسمثً◌امقرتبلط.فتاهلاثيحىلإتهجوتواهناكمنمتماق

:اهتخأثدحتاهتوص
ىلإمويلافحصكعميلمحتنأناكمإلابله..يعمسإ..انأهذه..ياه-

.ً.اركش..بيط؟..كلذبنيموقتالأ.ةلاصلايفةلواطلاىلعاهيعض؟..انه
ً.اعادو
هتارظنبضرعتسيذخأو،اضيأهناكمنمضهندقهتأر،هيلإتداعنيح
بتكةعومجمدوجوىلإهبتناو.سنرول.ـه.دبتاكللةلماكلاةعومجملا

.يلرتاشيديللاقيشعهتياورلةفلتخمتاعبطبخسنو،هتايحنعةصاخ
:ً◌الئاقاهيلإتفتلا
ةعلومكارأينكل..لادنتسويكسفيوتسدو،ريبسكشبةعلومكنظأتنك-
..سنرول.ـه.دبتاكلاب



:تلاقوةقربتمستبا
؟.ً.ادجاهبحأيننإو..يلرتاشيديللاهبشأيننإكللقأملأ-
؟..ةياورلانمةفلتخملاتاعبطلاهذهلكملنكل-
ةديدجةساردتدجواماذإةياورلانمةديدجةخسنلكينتقأ-
وهاهيفينبجعيامنكل..لمعلااذهلةفلتخمتاريسفتكانه..اهبحاصت
ةئيبلافالتخامغرب،قباطتتةيلئاعلايتايحولب..اهيفيسفنسحأينأ
قلقلاكلذليكسفيوتسدبحأاعبط..ةياورلايفءاجامعم،نامزلاو
هءاسنو،لادنتسبحأكلذكو،هتايصخشنمعشييتلاميظعلايحورلا
ةياورلاهذهيف،ةأرملاقامعأيفلغلغتسنرولنكل.ً.اعبطريبسكشو..ديدحتلاب
..تاقشاعءاسنةياوريفو
ىلإتعجرو،اهثيدحةلصاومنعتفقوتف.فتاهلانينراهثيدحعطاق

ببسنعاهلأست،يوارحصءاوحتوصءاجف،بيجتيكنوفيلتلاثيح
اذإف،مهجورخنمدكأتتللصتتيهو،اجرخدقامهتنظذإ،امهرخأت

ناشقانتياناكامهنأبجنسيلافيإاهلترذتعاف،تيبلايفنالازيالامه
تلاقف،ليلقلبقروطفلاالوانتدقامهنأامك..يلرتاشيديللانع
ءادغلاريخأتنكميو،انهشاقنلاةلصاوموءيجملاامهيلعنأباهتقيدص
.ً◌اليلق
:ةلئاقهيلإجنسيلافيإْ◌تتفتلا
ةصرفهذهو..كانهثيدحلالصاوننأاننكميو..نآلاباهذلاانيلع-
..ةيئانثتساو،ةعئارو،يوارحصءاوحيتقيدصةفقثميهمكدكأتتل

اهيلإرظنتيتلاةأرملاهذهةيؤرلقوشىلعراصلب،هلوقيامدجيمل
:ً◌اقفاومددر.سيدقتلابهبشأةرظنةيملاعلاةمجنلاهذه
؟..بهذنسفيكنكل..بهذنل-
..جراخلايفرظتني،زمدآديسلا،يقئاس-
.ً.اذإبهذنل-
ىلإراطملانمءاجامنيحةعيبطلالامجىلإهبتنادقهئاتلامدآنكيمل
تفتخادقةعيبطلاحمالمتناكو،لحدقمالظلاناكاذإ،ةرشابمتيبلا

لكو،ءاهبلااذهلكىريرهابلاراهنلاءوضيفو،نآلاهنكل،ةمتعلايف
للجيمرهلاومدقلابً◌اروعشنأنممغرلاب،تويبلايفقيسنتلااذه
.هلوحءايشألا
:ةأجفهتلأسمث،رظنلابعتمتسيهتكرتفءايشألاهلمأتلةهبتنميهتناك
؟..ندنلكتبجعأله-



:ً◌الئاقاهلمستبا
امنيحاهتببحأينكل؟..مكحأنأيلفيكف..نآلادحلًائيشَرأملانأ-
ىلإطبهتيهوةرئاطلايفُتنكامنيحدصقأ..ءامسلانماهيلإترظن
يكاهئاحنأيفدعبلوجتأملينكل..ةعئارةنيدميلتدب..راطملا
..ضرألامكحنعفلتخيءامسلامكح..مكحأ
:ةلئاقتمستبا
..ضرألامكحنعًامئادًادجفلتخمءامسلامكح-

:هلتلاق،تاكرابلاىدحأبناجنمةرايسلاترمنيح
..يوارحصءاوحةديسلاةقطنميههذه-
ً◌ابيرقتةيلاخو،ةمظنمو،ً◌ادجةيقارتدبيتلاةقطنمللهئاتلامدآهبتنا

:لاقف،ةمحزةيأنم
؟..ءايرثأللةقطنماهنأودبي-
يهانه..زيلكنإلاوً،امومعبناجألاو،برعلاءايرثألانكسيانه..معن-
نوديريالمهنإ..اضيأاهلهأنكسينيعراشدعبىلع،اهفلخو..اهدحوشيعت
..مهتباقرىدمنعجرختنأ
..صفقيفدهدهلثميأ-
..صفقيفًاسوبحمميكحلارئاطلا..ليمجهيبشت..دهده-
..هرارسأىلعًاقلغنمو-
..هقطنتسيوهررحي..هقطنتسينأميكحلاناميلسىلعو..طبضلاب-
؟..ميكحلاناميلسبيتأننيأنمو-
..مدآلامنإوميكحلاناميلسلجاتحنال..يكوأ-
قطنتسينأعيطتسييكهرارسأوهسفنقطنتسينأمدآعيطتسيلهو-
؟..نيرخآلا
؟..دحلااذهلددرتمتنأاذامل-
..يردأال-
نمً◌ارهبمُ◌دبيملتيبمامأفقوو،اهعراشلخددققئاسلاناك
نعاهلصفي،ديجلكشبةبذشم،ةريغصةقيدحتيبلامامأ.جراخلا
.يلخادلاتيبلابابىلإدوقيلخدمهطسوتي،ئطاوجايسعراشلا

هنأكو،هدسجيفيرستةفجربسحأةرايسلانمهئاتلامدآلزننيح
.ةديدجً◌ارارسأهجاويسهنأبهدواريساسحإةمث،ةبيرغةبرجتلءيهم
دنعامةراتسةكرححمل،ةقيدحلاىلعةلطملاهذفاونوتيبلاىلإرظن
برقرظتنتتناكامبراهنأبسحأ.ةقيدحلاىلعةلطملاذفاونلاىدحإ



.ةذفانلا
،بابلاةمداخلاتحتفةظحلدعبو.بابلاسرجىلعجنسيلافيإتطغض
ىلعاهآرةماستبالمجأاهلةأرما.لامجلاةلهذمةأرماةمثتناكاهفلخو
ءاضولااهنيبجثيح،ريثملكشبةبجحمةأرما.هتايحيفةأرماهجو
،يطارقتسرألفحيفاهنأكو،ةقينأ.فيثكلادوسألااهرعشنمائيشو
ءاسنلانمدعتاهنكل،ةليوطلابتسيل.ً◌اليمجايبرعً◌ابوثيدترت
نانيزي،نيرماعنيدهنبةأرما.ةماعلاةيلامجلاتاساقملايفتاليوطلا

.ً◌اليلقةنادبلاىلإليميدسج.ةميركراجحأنمدوقعذاخألااهردص
نوكتنأنمعقوتامريغىلع،ءاضيبةرشب.ناتعساو،ناوادوسنانيع
ناوثلالخ.نيتئلتمملا،نيتنيصرلااهيقاسلهبتناتكرحتنيح.ةيجيلخةأرما
ىلوألاةظحللانمو،همامأيذلانايكلااذهبعوتسادقهئاتلامدآناك
اهتلبقواهتنضحفاهتقيدصىلعتلبقأينتلاةأرملاهذهقشعهنأبسحأ

اهديتدموهيلإتتفتلامث،ءاسنلالباقتتامنيحةيبرعلاةقيرطلاىلع
يهو،ً◌ادجً◌اديعسهتلعجةقادصةماستباةمستبمو،ةحفاصمةيرطلا
:لوقت
..رادلاترون..مدآذاتسأًالهسوالهأ-
:سمهلاهبشيامبلاقف
..اهلهأبةرونمرادلا-
.ةلاصلاىلإامهتداقو
دقف،ً◌ادبأاهجراخهبشتاللخادلانمرادلانأىلإهئاتلامدآهبتنا

،ةفلتخمتايفحتبةنيزمو،نيمثداجسبةشورفمةعساوةحابهتهجاو
هيفضرعتةساخنللً◌اقوسدسجتةيقارشتساةحولةمث.ةيبرعريغو،ةيبرع
يفةضيرعبابةمثو،خبطمً◌اراسيةحابلانمعرفتي.تايراعلايراوجلا
ثيح،يكيسالكلكشبةثثؤملاوةبحرلاسولجلاةلاصىلإدوقي،طسولا
قفوةعونصملاتابنكلامقطوتانازخلاوتالواطلاو،نيمثلاداجسلا

شوقنلاةيدنهةيطئاحةداجسناردجلادحأىلعو،كسيبارألانفتافصاوم
ةحوتفملخادلانميتلا،ماعطلاةعاقىلإنيميلاةهجنمدوقتةحابلا.

.ً◌اضيأفويضلانولاصىلع
،ةيوتشةفرشىلعةحوتفمةلاصلانأىلإهئاتلامدآهبتنا،اوسلجامنيح
اهطسوتيةفرشلاو،قرزأ،فيفشجاجزبةفقسمو،روهزلاصصإبةئيلم
راجشأاهطيحت،ةبذشمو،ةقينأ،ةعساو،ةحوتفم،ةقيدحىلإدوقيباب
.اهيبناجىلعيبشخرسجدُ◌مءامةكرباهطسوتتو،ةقساب



ةريبكلاكسيبرألاةبنكلاىلعامهضعببناجىلإاتسلجدقناتقيدصلاتناك
.ةقيدحلاةهجاومبو،ةحابللهفلخو،يبناجلادعقملاىلعوهسلجامنيب،
،ناوثيفهتايحضرعتسيناكهنكل،مهعمهدسجبسلجي،ً◌اكبترمناك
نأنكميأ؟..ً◌اقحنوشيعيقارعلايفهلهأووهناكله:هسفنلأسيو
ىلعهبلقرصعتةئجافمةقفشبسحأو؟..ةايحكانهةايحلاكلتىمست
.مالآلاريغفرعياليذلاهدلب
ةماستبااههجوىلعويوارحصءاوحةديسلاهيلإتتفتلاتاظحلدعب
:ةيبرعلاةغللابةبحرمهلتلاقو،اهتيؤرنعً◌احرفهحورتقرشأ
..كتيبيفكنأكورعشتنأوجرأ..مدآذاتسأًالهسوالهأ-
..كفطلضيفنماذه-
:ةقرباهلتلاقو،يلوفطلكشبةديعستناكيتلااهتقيدصىلإتتفتلا
يعيبطلاريغنمدجأذإ..ةيبرعلابًاليلقثدحتننأانليحمسا..افيإ-
هرواحأامنيب،ةيبرعلاببتكيبتاكعميبرعلابدألانعثدحتأنأ
..تئشاذإكلمجرتأنأيننكميًاعبط..ةيزيلكنإلاب
:حازمبو،ةئفادةماستبااههجوىلعوجنسيلافيإتلاقف
امكلحمُسيمويلانكل..كلذينمهي..امكئارآلعمتسأنأدوأًاعبط-
..كلذب

تتفتلامث.يزيلكنإلااهمركىلعحازمبيوارحصءاوحاهتركشو،اوكحض
ةدحاوةياورىوسرشنيملهنأباهربخأف،هبتكنعهتلأسوهئاتلامدآىلإ
،هعماتناكنأهتلأسو،دعباهرشنيملهنكل،ىرخأةدحاوبتكهنأو،
نعهتلأسمث،قفاوف،اهلامهريعينأهنمتبلطف،معنباهباجأف
،هلخادتاضاخمةمثنكل،دعبررقيملهنأباهللاقف،مداقلاهعورشم
،ةلبقملاهتياورةعيبطنعهتلأسف،ً◌ابيرقةباتكلابأدبيسهنأبهلحملت
لكشتتةلئسأةمثنكل،هددحيملو،دعبكلذفرعيالهنأباهللاقف
تبرغتساف،عقاواللاو،عقاولانيبةفاسملانع،هقامعأيفلخادتتو
مهولادصقأال..اللاقف،عقاولاومهولادصقيناكنإهتلأسو،ريبعتلا
ةسوسحمءايشأاهنأكو،انتايحيفاهفداصنيتلاىؤرلادصقأامنإو..

ىلع،اهنكل،ةيئرمريغو،ةيعقاوريغاهنأً◌اقحالحضتينكل،ةيئرمو
نيبواهنيبةفاسملايهنيأنذإ،ً◌ادجةيعقاوتناك،كلذنممغرلا
؟..يئرملاوسوململاعقاولا
قرعتابحنأبسحأ.هسفنعمثدحتيهنأكوادبهنكل،ثدحتيناك
،لماكلابقرعتدقهدسجناك.اهحسميلهديدمف،هغدصىلعتعمجت



ةهجلانم،هرهظيفزخوةمثو،ً◌ادجهملؤتىنميلاهفكنطابناكو
ةأجفجرخينأدارأ.راحوجلانأبسحأ..بلقلاةيحان،ىرسيلا
.كلذنميناعيهنأً◌احضاوناك.لعفيملهنكل،ةقيدحلل
وأ،هبتنينأنود،يههيناعتاماهلحضوأهنأيوارحصءاوحتسحأ
اهدوار.ةحضاولاةقيرطلاهذهباهتاناعمغوصتنأيهعيطتستنأنود
اهتبغربتبرغتساةرملوألو.ً◌ادجاهنمبيرقنئاكلااذهنأبساسحإ
!..جنسيلافيإاهتقيدصدوجونوداهدحوهعمثدحتتتناكول
اهرطاخىلعقرميذلايفخلانزحلاةلاحىلإو،اهلجنسيلافيإتهبتنا
ةيفخةبغراهتدوارف،ً◌امهمً◌ائيشلوقيهئاتلامدآنأتسحأ،تاظحلل

:تلاقف،ناثدحتياناكاذامنعفرعتنأيف
فرعأنأيفلوضفلايندواردقو،ةمهمءايشأنعناثدحتتامكنأودبي-
..كلذ
:تلاقو،ةمستبم،اهيلإيوارحصءاوحتتفتلا
يئاورلاهعورشمنعةمهمءايشألاقمدآديسلا..قحىلعتنأ-
..ةيزيلكنإلابثدحتنلف،ثيدحلاانيكراشتنأنيديرتكنأامبنكل..مداقلا
:ةقربتلأسو،هئاتلامدآىلإتتفتلا
..كراكفأضرعلصاوتنأكوجرأو؟..ةيزيلكنإلابثدحتننأنكممله-
اهيفوةبهذمةينيصلمحتةمداخلاتحمل،ةحابلاوحناهسأرتعفرةأجف
ةمداخلاتلبقأ.لخدتنأباهلتراشأ.اهنيجانفوةيبرعلاةوهقلاةلد
،كسيبرألاتابنكمقططسوتتيتلاةلواطلاىلعةينيصلاتعضوو
ةوهقلابصىلإةفيضملااهرابتعإبيوارحصءاوحةديسلاترداب.تفرصناو
اوذخأو،ةبيطلاليهلاةحئارةلاصلاءاضفيفترشتاف،نيجانفلايف
،ةيجيلخلاةيبرعلاةوهقلابرشيملهنأـبهئاتلامدآقلع.اهنمنوفشتري
.ةيكرتلاةوهقلاوأ،ةفيثكلاةيبرعلاةوهقلابرشىلعدوعتدقف،ةفيفخلا
،هليوارحصءاوحةديسلاتمستبا،ةوهقلانمنيناجنففشترانأدعب
:تلاقو
..عمتسننحن..مدآديسراظتنإلابنحن-
لامجلااذهبنيتديسمامتهازكرمنوكينأيفجرحلابهئاتلامدآسحأ
:ً◌الئاقحضويذخأف،هكابترايسن،هقامعأىلإرظنامنيحهنكل،رهبملا
يتلا،ةيعامتجإلاتانئاكلاكلتنحنله؟..نحننم..يسفنلأسأانايحأ-
فلآتتيتلاتانئاكلاكلت،نحنوأ،نيرخآلاعملصاوتتو،برشتولكأت
يرجتنأفكتالاهتارايتيتلا،راكفألاعمو،اهقامعأيفيتلاحابشألاعم



،ىؤرلاو،ةضماغلارعاشملاكلتلكنحنوأ،ةيناثلكيفانناهذأيف
انميأ؟..اهنعحصفننأنودانلخاوديفاهشيعنيتلاةنيفدلاتابغرلاو
اننيعهارتاممأ،ايئرماننيعأهارتاموهأ؟..يقيقحلاانرهوجوه
تاوصألاو،حابشألانمةعومجموهناسنإلانأدقتعأانأ؟..ةيلخادلا
لكشبةيقبشلا،ةحماجلاو،ةضماغلاىؤرلانمو،قامعألايفتمصبةخراصلا

امبرو..هنعفشكللانعفدتوأهلبقتتنأةيعامتجإلاانقالخأعيطتستال
ةباغقامعأيف،ةملظملاقطانملاكلتفشكيفعادبإلارودانهنكمي
ةرظتنم،ريزانخلاامبرو،دوهفلاورومنلانمكتو،يعافألافتلتثيح،سفنلا
،زواجتلاو،حومجلاتاظحلاهنأدقتعأ؟..ةسيرفلاكلتيهامنكل..ةسيرفلا

اهدنع..يعولايلجتتاظحليفاهشيعنيتلا،ةباغلامالظنمررحتلاو
قالخألانيناوقاهمكحتيتلإ،ةباغلاىلإانديعتلشوحولاكلتلكانبكسمت
ةينلعلاهتراجتب،هتنجوةميحجب..هلالحوهمارحبنيدلا..نيدلاو،ةيعامتجإلا

مغرب،هحورذقني..تالفإلانمنكمتينمكانهنكل..باقعلاوباوثلايف
نئاكلااذهشيعيامبرو..ةباغلاقامعأنمهدضىلاعتتيتلاتانعللا

الو..ةباغلاناكسنممهلجهبنوطيحينيذلارشبلاف.ً.افئاخ..ًالزعنم..اذوبنم
بتكامنيح..ةباغلاىلعدرمتلابسيلكفوسأدبدقل...اهورداغينأنوديري
ةيرشبلاسفنلاايافخفشكىلإبرقألاناكدقل..انوغيتناو..بيدوأنع
..ةباغلايفهقيرطقشو..ةملظملا
هيلإتتفتلاةأجف،تارظنلانالدابتتيوارحصءاوحوجنسيلافيإتناك
:ةلئاقجنسيلافيإ
ىلعاودرمتنيذلاءالؤهنمدحاو،سنرول.ه.دنأبدقتعتالأ-
؟..ةباغلا
ىرخألاةئيرجلاهتياورو..يلرتاشيديللاقيشعةلهذملاهتياوريف...معن-
..تاقشاعءاسن
يديللانعواهسفننعتلاقامبهركذتاهنأكو،جنسيلافيإتمستبا

.ً◌العفاهسفننعهتلاقامةقيقحفشتكيهنأكواهيلإرظن..يلرتاش
بيترتديعتنألواحتاهنأكوتلاق،نزحبهيلإرظنتيوارحصءاوحتناك
:اهراكفأ
ًاربتعمامهمائيشبتكينأعاطتسانمبرعلاباتكلانيبدجتالأ-
؟..بناجألاباتكلالثم
:ةظقيملحنماحصهنأك،اهيلإهئاتلامدآرظن
ةنميهمكحب..دحأمهيلإهبتنيملامبر..ةليلقةلقمهنكل..ىلب-



مامتهإلاراصدقفاذل..يبدألاثحبلاودقنلاوريكفتلاىلعايجولويديآلا
،تامرحملااوقرتخا..يعامتجإلاوباتلااوقرتخانيذلاءالؤهامأ..نينيعمبّاتكب
ثحبلاودقنلامهبنجتدقف،ةباغلايفاولغوتو،نيدلاوسنجلادصقأانهو
..مهنعتمصلالالخنم،يبدألا
؟..ًالثم-
امبرباتكلاضعبنأل..تاياورركذأسانه،نكل..ةديدعءامسأكانه-
هذهيفو،هلامعأعيمجنيبنمهلةدحاوةياوريف،ددصلااذهب،حجني
تيب..بهارلايناهلنمُدلاكءارضخةياور..لاثملاليبسىلعركذتسأةظحللا

،زاللايتياور..رديحرديحلرحبلاباشعألةميلو..سيردأفسويلمحلنم
دمحميرئازجلابتاكلاةيثالث..يلركتلاداؤفلعاجوألاوتارسملا..راطورهاطلل
..ةيسنرفلابتبُتكنإو،بيد
؟..ظوفحمبيجنو-
..اضيأًادجيقالخأبتاكهنكلً،ادجريبك..ريبكبتاكظوفحمبيجن-
فشكيالكلذل،دعباميفهاتنبااهأرقتسهتاياورنأبركفيهنأكسحأ
يفاذهنعحطشامبرو..بايثلاتحتامليحويهنإ..دسجلانعبايثلا
بارسلاهتياور
..ةدشبكيلعضرتعألضعبلااهعمسيول..ةبيرغءارآكيدل-
داقنلاتاميوقتينينعتال..يريكفتيفرحانأ..يئارآاهنكل..فرعأ-
..ةيجولويديآلامهتافينصتو
،اهركذيتلاءامسألاكلتنعائيشفرعتالاهنأبجنسيلافيإتسحأ
:تلأسو،اهتقيدصىلإتهجوتف
؟..ءاوحايةيزيلكنإللةمجرتمتاياورلاهذهله-
تاياورلاةيقبتناكنأفرعأالو..ةيزيلكنإلابدوجومبيجن..اهضعب-
نعتعمسينكل..مهلأرقأملانأفةيقبلاامأ..راطورهاطلاامبر..ةمجرتم
...باتّكلاءامسأ
..دعباميفاهءامسأيليبتكأ..تابتكملايفاهنعلأسأنألواحأس-
..ديج-
،اهبهئاتلامدآسحأ.لزنملايفترشتنادقةيقرشلاةمعطألاحئاورتناك
هذهيفةصاخ،هيفلغوتيالنألواح..ديعبنمزىلإنينحبرعشو
لخدمدنعتفقوو،ةيناثةمداخلاتّ◌لطأ.اهيفوهيتلاتاظحللا

:يوارحصءاوحةديسللاهمالكتهجوو،فويضلاةلاص
..يتديسزهاجءيشلك-



..اركش..يكوأ-
نماهيلإاهجتاف،ةدئاملاىلإامهايإةيعاد،امهيلإيوارحصءاوحتهجوت
نماهدسجلمأتيوهناك،امهتداقامنيح.ةلاصلايفحوتفملابناجلا
ترادتسانيحالإ،ةقسانتملاةليمجلااهترخؤمهانيعقرافتملو،فلخلا
.ةدئاملاىلعسولجلل
تسلج،ً◌ايسركرشعانثإاهلوحفتلي،ةليوطوةريبكماعطلاةلواطتناك
.اهيبناجىلعجنسيلافيإوهئاتلامدآعزوتامنيب،ةدئاملاسأرىلعيه
يهتماقو،اهتفرصاهنأالإ،اهتامدخميدقتلةفقاو،ةمداخلاتناك
هنحصهلتألمذإ،هئاتلامدآبً◌اصاخً◌امامتهإتدبأف،فيضملارودب
دودشملااهفكقوفاملهبتنا،هلبصتلاهديتدمامنيحاهنكل،ماعطلاب
نكل،راحتنالاةيلمعرثأنمهنأفرعف،قصالاهيلعوشاشةعطقب

ميمحلاوجلااذهبةرورسمجنسيلافيإتناك.اهديتبحسامناعرس
.هئاتلامدآباهتقيدصةقالعىلعنميهملا
سحأ.فرصتيفيكفرعيمل.ةوافحلاهذهنمً◌اكبترمناكهئاتلامدآ
،ركفو،يرجييعيبطريغً◌ائيشةمثنأبساسحإهدواعو،ملحيهنأكو
يفةنيفدتابغرالإسيليرجياملكناكنإ،هسفنعم،تاظحلل
مستبامث؟..خنويميفقدنفلابهريرسيفمئان،نآلاامبر،هنأو،هقامعأ

تقولابعتمتستنأمدآايكيلعً◌اذإ،هسفنىلعً◌اقلعم،هقامعأيف
!..ً◌امهوالإسيلامبريرجياملكمادام،انهءايشألابو
نكيملهنكل،ءايشأنعجنسيلافيإعمثدحتتيوارحصءاوحتناك
هيلإنارظنتو،امهضعبعمناثدحتتامهنأىريناكامنإو،ائيشعمسي
.لكأييكهاتكرتف،هكابترااتكردأامنأكو،ىرخأوةظحلنيبةرباعتارظن
ءاوحةديسلاتوصىلإهبتنا.هنحصيفهسأرً◌اضفاخ،ً◌اتماصلكأيناك

ً◌الئاقكابتراباهركشف،هبجعأدقماعطلاناكنإهلأستيهويوارحص
ةثالثلسيلواصخشنيرشعلاهنأكوةدئاملاف،اهبانجنمضئافمركاذهنأ
.اهيدلريبكهماقمنأبهلتلاقف،
امنيحامهنكل،امهيسفنلاتبصدقف،ً◌ابيرقتائيشالكأتملنيتأرملانأهبتنا
هنأبً◌احضاوناكامنيحجرحلابسحأ.ً◌ائيلملازامامهنحصناكاتماق
.امهنمرثكألكأ
هبتنادقف،يوارحصءاوحةيصخشنمائيشهلنيبدقماعطلاسقطناك
،ةهجاوملاعيطتستاليتلا،ةيصخشلاةفيعضةأرملاكلتتسيلاهنأىلإ
تسيلو،عقاولاةهجاومىلعةردقلامدعنمابرهراحتنالاىلإأجلتيتلاو



ةلبقمةأرمااهدجودقف،سكعلاىلع،ةايحلانمةسئايلاةأرملاكلت
لكشبةفقثمو،اهتاذلةيعاوةيصخشاهنأو،حوتفمبلقبةايحلاىلع
ىتحامنإوبسحفتايبرعلاسيل،ءاسنلانمريثكلاىلإً◌اسايقيئانثتسا
فلخئبتختةريثكً◌ارارسأةمثنأب،ً◌اضيأكردأهنكل،تايبروأللةبسنلاب

اميتلا،ةرحاسلاتاماستبالاهذهفلخو،ةيعاولاوةمعانلاتارظنلاهذه
تاظحلنأنممغرلاب،اهينيعنمةشحولالطتىتح،اههجورداغتنأ
،رارسألابةئيلمةأرمامامأوهً◌اذإ.تاظحلىوسمودتالكلتةشحولا

،جنسيلافيإدوجونودباهعمثدحتيو،رثكأاهيلعفرعتينأهيلعو
؟..فيكنكل
ةبرعبةمداخلاتءاج.ةلاصلايفةيناثاوسلجو،ماعطلالوانتنماوهتنا

عاونأبةئيلمةينيصو،باوكأونيجانفو،ياشللقيربأوةوهقلاةلداهيلع
.ناكملاترداغو،ةفلتخمهكاوفرئاصعو،ةيكرتلاوةيبرعلاتايولحلا

،ةيئامنيسةلثمماهرابتعإباهماوقلً◌ادجهبتنتجنسيلافيإنأنممغرلابو
يوارحصءاوحةديسلادنعيتأتامنيحةدعاقلانعجرختاهنأبتلاقنكل
ةفلتخملاتايولحلاضعبهيفتعونو،انحصتذخأدقفاهسفنءاوحامأ،
ةلثممتسيلاهنأب،ةقلعمتلاقو،تمستباف،اهلهئاتلامدآهبتنا.

لكنملمجأاهنأب،ةيبرعلاب،هئاتلامدآاهللاقف،هبتنتىتحةيئامنيس
نعاهتلأسف،كلذجنسيلافيإتظحال.تكبتراف،تايئامنيسلاثالثمملا
ةنيدباهنأباهللوقيهنأباهتباجأف،ةيبرعلابهئاتلامدآاهلهلاقيذلا
اهنأكوةبرغتسممدآىلإجنسيلافيإترظنف،تايولحلاببسباماعون
بطاخينأهلحمسيفيك،ةبنؤم،هلتلاقو،ً◌اريغصً◌الفطبطاخت
.؟..اذكهءاوحلثمةعئارةأرما
ءاوحنأل،فينعحرفعوبنيرجفتهقامعأيفو،هئاتلامدآكبترا

اذهو،طبضلاباهلهلاقاماهللقتملو،اهتقيدصىلعتبذكيوارحص
امك،ً◌الوأ،امهنيبرودياملكاهتقيدصفرعتنأديرتالاهنأينعي
اضيأينعيو،ً◌ايناث،ً◌ارسهعمؤطاوتللدادعتسإىلعاهنأباذهينعي
نأبو،امهنيبىرجً◌اينمضً◌اقافتاةمثنأكوناك.اهلهحيدمتلبقتاهنأ

،رخآمالكعامسلدادعتسإىلعاهنأو،امهلً◌اكلمراصً◌اصاخً◌ائيشةمث
هنأفكلذثدحاماذإو،ةرشابمامهتارظنيقتلتنأبنجتتتراصاهنأل
.ةدودعمَ◌يناوثىدعتيال
هكاوفلاو،ياشلاو،ةوهقلابرشاهيفرركت،تاعاسلمهتسلجترمتسا

ةلاصيهيتلا،ىلعألاقباطلايف،ةبتكملاىلإاوبهذاهدعب،اهعاونأىلع



ةجردتوافتيةيرهزشوقنهيف،يضفقروبةاطغماهناردج،ةريبك
ةججزملابتكلاتانازخىوس،ثاثألانمريثكلااهيفسيل،اهناعملواهضايب
ةيضرأىلع،ةرخافلاةيدلجلاافوصلانم،نوللايرهزمقطاهطسوتي،
شوقنبةئيلم،ً◌ادجةتهابةينيصناولأتاذً◌ادجةريبكةداجساهيطغت
رفصألاو،متاقلايناوجرألاو،حتافلايرهزلاناولأهيلعيغطتيعيبطرظنمل
ةلواطةمثةلاصلايبناجطسوتييذلاناردجلادحأنمبرقلاب.يبيلحلا
قاروأوسيماوقوبتكاهيلع،ضيبألانوللابةيلطمنازلابشخنمةريبك
نعً◌اديعبايراعً◌اطئاحطسوتت،ةليمجةأفدملطتةلباقملاةهجلايفو،

،هكاوفلا،ىولحلا،ءيشلكتأيهدقةمداخلاتناك.بتكلاتانازخ
.ياشلاقيربأو،ةوهقلاةلد
نمبتكلاضرعتسيذخأو،بتكلاتانازخىلإهئاتلامدآهجوتايدارإال
وههبتنا.ءاشيةنازخةيأحتفينأبهلتلاقف،تانازخلاجاجزفلخ
تانازخلاامأ،ٍ◌نامثنمتانازخسمخلتحتةيبرعلابتكلانأىلإ
رعشلابتكتناك.ةيزيلكنإلابتكللةصصخمتناكفةيقابلاثالثلا

امأ،ةيبرعلابتكلاةعيبطىلعةنميهملايهخيراتلاوسفنلاملعوةياورلاو
اماردلاوتايريبسكشللةصصخماهنمةنازختناكف،ةيزيلكنإلابتكلا
ضعبلتاياورنامضتاتناكفناتيقابلاناتنازخلاامأ،ةيملاعلاوةيزيلكنإلا
،لادنتس،رلليميرنه،سنرول.ـه.د:لاثمأمهفرعينيذلاباتكلا
ناوطنإلةلماكلاةعومجملا،يكسفيوتسودلنوناهمنولذموهلبألايتياور
ةتوخيكنود،زيكراملةلزعلانمماعةئام،نيربوكردنسكلا،فوخيشت
تاياوركانهتناكو،نوسليونلوكتاياورنمةعومجمو،ستنافرثل
نمةعومجمدوجولهبتناامك،لبقنممهبعمسيملباتكلىرخأ
،ناسنإلاىدلةيفخلاىوقلاو،تايئارواملاوةيفوصويثلابةقلعتملابتكلا

.حاورألاخسانتو
نيتكمهنم،افوصلاىلعنيتلباقتماتسلجدقاتناكامهيلإتفتلاامنيح
هجو.ياشلاباوكأو،ةوهقلانيجانفوهكاوفلاوىولحلانوحصبيترتب
:ً◌الئاق،ةيبرعلاب،يوارحصءاوحةديسللهمالك
خسانتو،ةيفخلاناسنإلاىوقو،تايئارواملااياضقبنيمتهتكنأودبي-
؟كلذكسيلأ..تايردقلاو،حاورألا
اليكهيلإاهسأرعفرتنأنود،نوحصلابيرتبةكمهنميهو،تلاقف
:هينيعيفرظنت
..معن-



ً◌اعارصيهنيهنأكهسفنتقولايفو،ةيصخشلاهتأرجربتخيهنأكو،أرجتف
:ءودهبلاقف،هنماهفقومنمدكأتيل،هقامعأيفً◌ايلخاد
؟..انيلكلردقموصاخءاقلوهاذهانءاقلنأنيدقتعتأ-
ريشقتلنحصلايفهتعضودقتناكيذلانيكسلاتطقسأو،تكبتراف
،هتأرجةبرغتسم،اهكابتراىلعةرطيسلاةلواحم،ءودهبتلاقو،ةهكافلا

:ةليمجةرماغمضوختاهنأكوساسحإعم
..معن-
راوحللهبتنتاليك،فقوملايرادتاهنأكو،جنسيلافيإىلإاهسأرتعفر
،ةيزيلكنإلاب،اهلتلاقو،ءيرجلابيرغلالجرلااذهنيبواهنيبراديذلا

:ةنيزحةماستباعم
..ةيفوصويثلاوتايئارواملابتكليتءارقدقتنيهنإ-
نسحنعةلوؤسماهنأكو،هئاتلامدآىلإليمجلااهسأرجنسيلافيإتعفر
:ً◌الفطخبوينمةربنبهلتلاقو،اهتقيدصعمهفرصت
؟..كباذام..مدآ-
،ةيناثاهتقيدصىلعتبذكاهنأل،سكاشملفطلثمً◌احرف،وهمستبا

:بنذملفطلثملاقو،امهتقالعةيردقوةيصوصخىلعتدكأو
..بتكلاهذهلثمباهمامتهإرسنعتلأسامنإو.ً.ائيشلقأملانأ-
تلصاوامنيب،هلبينأتلااذهبتعتمتسااهنأكو،يوارحصءاوحتمستبا
:جنسيلافيإ
؟..اضيأاهبتنأمتهتالأ..ءايشألاهذهلثمبمتهأًاضيأانأ-
ءايشألابةضماغلاتاروصتلاوأ،رطاوخلادراوتةيضقباميسال..متهأ..معن-
..وفاجيدىمُستيتلاو
؟.ً.اذإ-
..طقفتلأسانأ.ً.اذإ-
يوارحصءاوحلهلاؤساهجوم،ةفوصلاىلعً◌اسلاجامهيلإمضناوكلذلاق
:اهسكاشينأديريهنأكو
؟..توملادعبحورلاءاقببدصقأ؟..حاورألاملاعبنينمؤتله-
؟..تنأاهبنمؤتالأ-
؟..لاؤسبيلاؤسىلعنيبيجتأ-
هحوروهتاقولخملاةيقبنعناسنإلازيميامنأدقتعأ..اهبنمؤأانأ-
..ةيعاولاةيناسنإلا
..تاناويحلادصقأ؟.ً.اضيأًاحورءايشألاةيقبلنأنيدقتعتالأ-



؟..تادامجلاىتحولب..تاتابنلاو
،اهتبوجألواهلةهبتنمتناكجنسيلافيإنأىلإيوارحصءاوحتهبتنا

:هلتلاقف،ةباجإلايفهيلعقوفتتنأاهنمرظتنتاهنأكو
حوريهتاناويحلاحور..ءايشألالكيفةدوجومةيلكلاحورلانأدقتعأ-

هلكنوكلا..حورلابضبنيدامجلاىتحلب..ةيتابنحورتاتابنلاو..ةيناويح
..قلاخلاحوربضبني
:لاقو،باجعإباهيلإرظن
..ازونيبسفوسليفلابينيركذتكنإ-
:ديدشباجعإبهمساجنسيلافيإتددرف
..ازونيبس-
:تلأسو،صاخقلأاهينيعيفوهيلإيوارحصءاوحترظن
؟..حورلادوجوبنمؤتأ..تنأو-

:لاقو،هيمدقتحتةداجسلاىلإً◌ارظانهسأرضفخمث،تاظحللتمص
لأسأانايحأ..زغل..ريحم..يئرمالرهوج..ضماغءيشحورلانكل..نمؤأ..معن-
..غامدلاو..بلقلاناكمفرعننحن؟..دسجلايفحورلاناكمنيأيسفن
نوكيكلذلكزكرمنأفرعننحنف،عتمتسنوملأتنوركفنوىرنامنيحو
ةعيبطركفللله؟..هتعيبطيهام؟..ريكفتلارهوجوهامنكل..سأرلايف
الءيشوهوأ؟..ةددحمتامولعملمحتةيئابرهكتانحشوهله؟..ةيدام
يسفنلأسأ؟..حورلابكلذةقالعامو؟..ريكفتلاةيلمعيرجتفيك؟..يئرم
يرجنامنيح..لب؟..زغلمونلا؟..مانننيحيقيقحلااندوجونوكينيأً،انايحأ

يفءيشلكلطعتي،ددحملئاسنمتارطقلاضعببف،ةيحارجةيلمع
،انبولقو،انمجامجو،اننوطبحتفو..اندسجعيطقتمتيو..ساسحإلاونهذلا

مث،انماظعبقُثتو،انداسجأيفبلوللاو،ديدحلالاخدإمتيو..انفارطأعطُقتو
لهًاذإ؟..ملأيأبرعشنوأسحننأنود،هعضومىلإءيشلكداُعي
موقيوهف،دسجلاليطعتنعثدحتننأنكميال؟..حورلاليطعتمتي
يعوو،ملألابساسحإلاو،روعشلاةقطنمامنإو،ةيلمعلاءانثأهفئاظولكب
قطانميفنمكتً،اذإ،حورلاله..طقفةاغلموةلطعمنوكت،دوجولا
تانوكمنم،يعولاو،ملألاو،سيساحألاو،رعاشملاله؟..ملألابساسحإلا
نيأفً،اضرأاهطقُستربأببرضتً،اضيأردُختتاناويحلاف..النكل؟..حورلا
اننكل،ةزيرغو،حورتاتابنللتناكنإفرعنالنحن؟..ناويحلاحورنمكت
مث،اهقاروأطقستو،اهناولأريغتتو،اهروذبرشنتو،رئاكتتو،لسانتتاهارن
له؟..ةيرهجملاايرتكبلانعاذامو؟..حوراهيدللهف،ةيناثددجتتورهزت



ةديعبقطانمىلإينلصوينأيريكفتنمفاخأانايحأ..ال.ال؟..حوراهيدل
..اهدعبةدوعلايننكميالثيح
سحأ.كبترا.هابتنابهيلإنارظنتامهنأبسحأفامهيلإرظنوهسأرعفر
افيإبئجوفهنكل.ناسنإلليرعوفشكةغللاف،امهمامأهسفنيرعيهنأب
:هلأستجنسيل
؟..نيأىلإةدوعلاو؟..نيأنمنكل..ةدوعلاكنكميالنأفاخت-
تابحبسحأ،لوهجملايفرظنيهنأكو،ريبكملأهينيعيفواهيلإرظن
حسمفهديدم،هنيبجىلعةروظنمريغةفيفخةقبطلكشتدرابلاقرعلا

:لوقيوهو،هنيبج
نأدصقأتنكانأ..ةموهفمريغءايشأتلقينأودبي..ةرذعملاوجرأ-
عقاولانعنودعتبيثيحب،مهريكفتيفًاديعبًاديعبنوضميسانلاضعب
ةملكبوأ..عقاواللايفنوهيتيو،هرادمنعنوجرخييذلادحلاىلإ..يئرملا
يأ،شاعملاعقاولاىلإةدوعلامهنكميالثيحب..يئرماللاعقاولا،ىرخأ
ًاعقاو..رخآًاعقاوشيعينونجملانكل..نيناجمىلإسانلارظنيفنولوحتي
عطاقتيدقو،ناكملاونامزلايفدسجتمريغ..يئرمريغهنكل،هليصافتلكب
يئرماللاعقاولااذهلهبتنيدحأالنكل،يئرملاعقاولاعمىهامتيولخادتيو
..نونجملاالإ

،جنسيلافيإتلاقامنيب،هسردتاهنأكوهيلإرظنتيوارحصءاوحتلظ
:رثكأمهفتنأةلواحم
؟..يئرمالعقاو-
نعو..ةيئرملاريغملاوعلانعثدحتيملعلاىتح..يئرمالعقاو..معن-
..ةداضملاةداملا
:ةئداهةربنبيوارحصءاوحهتلأسةأجف
؟..حاورألابو..هللابنمؤتأ-
قلخييذلابرلا..ةسدقملابتكلاهنعثدحتتيذلابرلابنمؤأالانأ-
اماذإمهتبقاعمديريمث،ةفينعلاتابغرلاوتاوهشلامهيفعرزيو،رشبلا

،يهانتماللارهوجلابنمؤأنأامنإو..تابغرلاهذهءاوترااونمؤينأاولواح
كلذ..هلديحولايلجتلاسيلنكل،هتافصتايلجتىدحإدوجولااذهيذلا
الو،هتاذبروصُتيو،هتاذيفدجوييذلا،ازونيبسهنعثدحتييذلارهوجلا
لكو،يلزألارهوجلااذه..رخآءيشيأروصتىلإهلروصتنيوكتيفجاتحي

نمعوننعثدحتيازونيبس..رهوجلاكلذةعيبطىلإيمتنيدوجولااذه
لبُقتيتلاوً،اربتخملقعلااهبرمييتلاةضماغلاةبرجتلانمدمتُستةفرعملا



يهيتلا،ةيسدحلاةفرعملاكلت..لقعلايفاهضقانيامدوجومدعدرجمل
..مهتاقارشإونيفوصلاتاحطشىلإبرقأ
:ءودهبةمستبم،يوارحصءاوحتلاقف
؟..يلاؤسىلعبجتملكنكل-
:ءودهبلاقو،ابرغتسماهيلإمدآرظن
؟..كلاؤسىلعبجأملينإنيلوقت..هتلقيذلالكدعبأ-
اتلدابت،جنسيلافيإىلإترظنمث،تاظحلليوارحصءاوحهيلإترظن
راوحلااذهنالصاويالنأىلعاتقفتاامهنأكو،ءودهباتمستبا،تارظنلا
هاجتاوحنراوحلاةفدريدتيكلو،امهلادبامك،هقهرييذلا،يركفلا
:يوارحصءاوحهتلأسرخآ
؟..كتاياوريفراكفألاورومألاهذهلثملوانتتأ-
.ً.امئادسيل.ً.انايحأ-
؟...اضيأةلبقملاكتياوريفكلذنوكيسلهو-
ةظحلاهصمقتأامنإو..ةياورلايفتايصخشلاهلوقتءيشيأددحأالانأ-
..عقاولاوهاذهنكل،كلذنيقدصتالدق..هبقطنتامنودأو..ةباتكلا

ينأبسحأينكل،ةديدجلايتياورةباتكبأدبأىتمركفأملينأنممغرلابو
..ةليللاامبر..ةباتكلاأدبأسينأسحأو..ضاخملاتالاحشيعأ
:تلاقو،ةبجعتم،ةحرفجنسيلافيإهيلإترظن
..عئارءيشاذه؟..حيحص-

:ةضماغةقيرطب،يوارحصءاوحتلأس
؟..بتكتاذامنعتركفلهو-
،ليباقهنبانعو،مدآانيبأنع،افيإوانأ،انرواحتخنويميفنكل..ال-
..ءاوحانمأوأمدآانابأسيلوليباقوه،لوألاناسنإلانأييأريفانأو
يذلاوهو..ةأرمامحرلخادأشنو،لجربلصنمدلويذلاوهف،ليباق
نحنف،يلاتلابو،ًالصأةئيطخكانهتناكنإ،ءاوحومدآةئيطخرزولمحت
يفعقتسامبر،ثادحأنعثدحتأنأتركفو..مدآينبانسلو..ليباقءانبأ
نكل،يسأريفضماغلكشبةكبحلاتقثبناسمأةليل.لبقتسملامحر
..ينهذيفحضوألكشبتزربثيدحلاءانثأو،مويلا
:نطبمءاجراهيفةربنبهتلأسو،باجعإبجنسيلافيإهيلإترظن
؟..اهنعًاليلقولوانثدحتنأكنكميله-
ةياوربتكي،يدادغبلامدآهمسايقارعيئاوربتاكنعةباتكلابركفأ-
..هئاتلامدآهمسابتاكنعيأ..ينعامبر..رخآبتاكنع



:ةبرغتسميوارحصءاوحهتلأس
؟..اهلطبتنأةياوربتكيبتاكاهلطبةياوربتكتتنأ-
..معن-
؟كنعبتكيوهمأهنعبتكتتنأأ؟نمنعبتكينماذإ-
..رخآلانعبتكيانملك-
؟..هتايحةصقبتكتتنأوأ،كتايحةصقبتكيسهنأينعياذهلهو-
..رخآلاةصقبتكيانمّلك-
:حازمةربنبجنسيلافيإهتلأسف
؟..اهثادحأيفعقومانلنوكيسلهو-
:ةضماغةقيرطبلاقو،امهيلإرظن
..امبر-
:تلاقوهيلإجنسيلافيإترظن
ءاوحةديسلاةايحنعيبدألمعيأوأةياوربتكتسكنأتننظ-

؟..يوارحص
لكشتتةياورلاسحأينكل..رطسيأةباتكبأدبأملانأ..يردأال..امبر-
..ينهذيفةينونجةعرسب
:يوارحصءاوحهتلأسف
؟..اهبأدبتسىتمو-
..ةليللاامبر-

،يلخادريكفتنعفشكياهنهذناكو،ةظحلليوارحصءاوحتتمص
:تلاقوامهيلإترظناهنكل
.ً.اضيأثدحتننأاننكميو..قلطلاءاوهلايف..ةقيدحلايفلوجتلااننكميامبر-
.نيجراخةلاصلابابوحنيوارحصءاوحةديسلامهتداقو،ً◌اعيمجاوضهن
..ةقيرطلاهذهبّيلعهئاتلامدآدرمتاذامل؟..يرجييذلاام:يدادــغبلامدآ
وهوكلذفيك؟..ينعةياوربتكينأ؟..يتصقبتكينأديريهنإ؟
نملوألادقعلانميناثلافصنلاشيعأانأامنيب،تانيعستلاةياهنشيعي
يروتاتكدلاماظنلالازامنمزيفشيعيوه؟..ديدجلايومدلانرقلا

..دالبلايفيعيشلا–يكريمألارصعلاشيعاانأامنيب،دالبلاردقىلعانميهم
انأ؟..ةياوريفلطبكهنايكلكلكشيذلافلؤملانعبتكيفيك؟
ّةيحرسمةمثهنأدقتعأ؟..ينمدقينأنآلاديريوهامنيب..هتعنصيذلا
)فلؤمنعثحبتتايصخشتس(اهناونعوللدنريبيلاطيإلابتاكلل
،حراسملادحأىلإيتأتةدحاوةلئاعنمتايصخشتسنأاهنومضمو



نأ،يحرسملاصنلايفدجاوتييذلاهسفن،وللدنريبفلؤملانمبلطتو
ضفرومهنعمهدجوأيذلانيفلؤملادحأىلختصنيفمهتايصخشبتكي
مهنأفاذل،مهسوفنيفةاسأمنولمحيمهنأامبو،هتيحرسملمكينأ
مدآيلطبنعديعبرمألااذهنكل..مهتصقلمكينأهنمنوديري
فيكفً،ابتاكنوكينأهلتدرأيذلاانأينكل،بتاكهنأحيحص..هئاتلا
انأينأكلذينعيالأ؟..هلاهبتكيسنم؟..يتصقبتكيليلعدرمتي

..ال..ال؟..يسفننعبتكأأنكل،هلاهبتكأس
،يننكميالأ...كلذفيك؟..يسفننعبتكألةنيفدةبغريهامبرلنكل
نمةيقئاثووةيعقاورثكأنوكتو،تايمويوأتاركذمتبتكلتئشول
نأنودينمةيئاورةبعليهأ؟..ةفلتخمتاويحلةراصعيهيتلاةياورلا
هارتنم؟..يتاياوريفىرجاملكفسنأسكلذبينأل.ال.ال؟..كلذيعأ
ينأينعيساذهأ،يتصقيوريسفيك،نذإ؟..انأُتسلأ..نآلاهتصقيوري

ليصافتفرعينأنودينعبتكينأديريفيكو؟..يسفننعبتكأس
أبنتيفيكىرأسو..ينعءاشيامبتكيهكرتأس؟..كلذهلىنأو؟..يتايح
مدآمسابهلطبيمسيثيحبًالصأيمسافرعنيأنمولب؟..يريصمب
؟..يدادغبلا
***
هذهلةعتملابتسحألصفلااذهةياهنىلإدهازلاءاوحتلصونيح
ءاوحوجنسيلافيإعمهئاتلامدآلطبلااهضوخييتلاةديدجلاةرماغملا

اذاملاهسفنتلأسو..يوارحصءاوحنميسفنلااهبرقبتسحأو..يوارحص
يفاهلثمشيعتاهنألأ،ندنليفشيعتيتلاةيجيلخلاةديسلاهذهتبحأ

نأيفهئاتلامدآةركفنمتبرغتسااهنكل..؟..يسنجويسفنراصح
؟همسافرعفيك:اهسفنلأستتأدبو،يدادغبلامدآنعةياوربتكي
بتكييذلايدادغبلامدآبتاكلانعةياوربتكينأديريفيكولب
وأ،بتكيدادغبلامدآنأفرعيهنأكو،هئاتلامدآنع،وههنعةياور
مدآهبتكيئاورملاعنمضوههدوجونأفرعيهنأكو..هنعةياوربتكي
؟..هلايتغامتدقيدادغبلامدآنأبفرعىرُ◌تايلهو؟..يدادغبلا

قارعلالالتحإبأبنتيسله؟..هتياوربتكاماذإكلذبوهأبنتيسلهو
؟..ً◌اليثممهلقارعلاخيراتفرعيملةطلسلاىلإصوصلءيجمبو
ةياوربتكينم..مهفأالانأ؟..هفلؤمىلعيئاورلطبدرمتيفيكمث
هنيبةيفخةقالعأدبامك..ةليللااهبأدبيسهنأبلاقدقل؟..نمنع
يتلاةيملاعلاةمجنلاهذهو؟..يهتنتسفيك..يوارحصءاوحةديسلانيبو



يهلهو؟..اهتقيدصعمهكراشتنأعيطتستفيك،هئاتلامدآتلغتسا
..ثدحيساذامىرأل،نوشقانتيمهتكرتدقل؟..ً◌اقحكلذىلعةرداق
.ليباهدهمنمتبرتقا.ريرسلانعتضهنةءارقلالصاوتنألبقاهنكل
قلطنتاهنأكوةديهنتتعمسف،ريغصلاهنيبجىلعةلبقتمسر.تنحنا

ىلإتضم.اهسفنعمتمستبا..هذخأمهنمبعتلاذخأغلابناسنإنم
هنأىتح،اهيفً◌اقرغتسم..هتبعليفً◌ارمتسماهنباتأرفلابقتسإلاةفرغ
لصاوتلةطوطخملاتذخأو،مونلاةفرغىلإتعجر.اهدوجولهبتنيمل
.ةفهلتم،ةءارقلا

يوارـحصءاوـح
تضم،لزنملاىلإً◌اليلفصنلاوةرشاعلايفجنسيلافيإهتلصوأنيح
دعباهنأذإ،ً◌ابيرقتهعمهلكمويلاتضقدقف،اهتيبىلإةرشابماهدعب
ةسماخلادودحيف،يوارحصءاوحةديسلادنعنم،ً◌اعماجرخنأ

ً◌الوهذموهناك.ندنلملاعممهأةدهاشملةلوجيفهتذخأ،ً◌ارصع
يفً◌اددرتمناكهنكل،ةيناثاهتيؤرلً◌افهلتمناكو،يوارحصءاوحةديسلاب
.كلذبيهردابتنأاهنمً◌ارظتنم،جنسيلافيإمامأرمألااذهركذينأ

اهبلصتيلاهفتاهمقريوارحصءاوحنمبلطينأبسانملانمنكيمل
حبصيثيحب،رثكأامهتقالعدطوتتنأديريوهف،امهنيبءاقللوأدعب

تناكو،ً◌ادجةديعسجنسيلافيإتناكو.امهنيبلاصتإللمزليامةمث
يذمعطمىلإهتذخأمث،هلاهحايترإنعو،اهنعثدحتتءاسملالاوط
.ينابسألاذيبنلانمةنينقابرشو،كانهايشعت،يكيسالكعباط
نأاهيلعنأبهلتدكأامنإو،تيبلاىلإهعملخدتملاعجرامنيح
لسلسملاصخياميفكلذك،لمعلانوؤشضعبةعباتمل،اهتخأبيقتلت
ىوساهمامأىقبيالثيحب،ءيشلكزهجتنأاهيلع،يناملألاينويزفلتلا
.ً◌ءاسموأً◌ارصععجرتلً◌احابصلصت،دحاومويلبهذتف،عيقوتلا

هجوتمث،ً◌اياشهسفنلدعأ،تيبلايفهدحوهئاتلامدآراصنيح
نمةمزرذخأ،اهلوحسلج.ةلاصلاىصقأيفةباتكلاةلواطىلإاهدعب
:ةديدجلاهتياوررطسأىلوأطخيأدبوً◌املقوضيبلاقاروألا
تزتهالئاهراجفناىودىلعً◌ابوعرمهموننمهئاتلامدآبتاكلازف(
عادصبرعش.ً◌ابعتمهسفنسحأ.ةقشلاناردجهلتجتراو،ةيانبلا

ىتحلصتوهتدعمنمدعصتةضومحو،هتمجمجىلعطغضيديدش
دقل.ةلاصلايفةيدلجلاافوصلاىلعهسفندجيلً◌اليلقهسأرعفر.هموعلب
هتياورلوصفودهاشمىلعتاسمللاضعبعضونأدعبمونلايفقرغ



رثكأبتكيذلا،يدادغبلامدآبتاكلاهلطبنعاهزجنأيتلاةديدجلا
.هئاتلامدآهمسا،هبسوهم،لطبنع،ةيئاورةطوطخمنم
نمحوتفمدهشمىلعةفرشملاةذفانلانملطيل،ً◌اقلقهئاتلامدآضهن
قالطإتوصعمسو،ةيثراحلاةهجنمىلاعتيً◌افيثكً◌اناخدىأرف،دادغب
دقةثراكنأبدكؤييذلا،فاعسإلاتارايسريدهو،صاصرللفيثك
.).تعقو
ً◌اسأكهسفنلدعأ.خبطملاىلإً◌اهجتمماق.ةباتكلانعهئاتلامدآفقوت
هتياورنأب،هسفنعمركف.هناكمىلإً◌ادئاعهعمهلمحو،ياشلانم
مدآمساهيلعقلطيسيذلابتاكلااذهةايحنعنوكتسةلبقملا
عباتيو،ةيئاورلاهعيراشمو،هريكفتةقيرطيفهعملغوتيسو،يدادغبلا

ةهاتم:يهتاياورثالثهلسّ◌ركيذلاهئاتلامدآنعهتياورهعم
.ليباقةهاتمو،ءاوحةهاتم،مدآ
بتكأنأحيحصلانمأ:هسفنلأسيذخأو،ً◌ارئاحلظهئاتلامدآنكل
ابتاكيلطبنوكينأديرأاذامل؟..لبقتسملاقامعأيفاهثادحأيرجتةياور
له؟..يدادغبلابقلهحنمأاذاملو؟..اضيأمدآهيمسااذاملو؟..اضيأً◌
وأ..ةيعامتجاةياوروأ..ةيسايسةياوربتكأسله؟..هتيقارعزربأل
اذهةياورنمضيتايحيفاهتلباقيتلاتايصخشلالخدأسله؟..ةيسفن
..ايناملأيفيلىرجامو،دادغبيفيلىرجامدصقأ،يدادغبلابتاكلا

افيإ،جنسيلافيإو،نامغريبافيإعميئاقل..نمؤملاءاوحيتجوزةنايخ
؟..يوارحصءاوحو،انفوردنكسإافيإ،اياكسفوكياج
.فتاهلانرامنيحهتياورلةماعلاطوطخلامسريفركفيهئاتلامدآناك
هلأستلً◌ائفادجنسيلافيإتوصءاجف،ةعامسلاذحأ.هناكمنمضهن
هلاهليصوتدعباهنأبهتربخأو؟ماريامىلعءيشلكلهو،هعضونع
يفثيدحنمىرجامنعاتثدحتو،ةيناثيوارحصءاوحىلعترم
امهوعدتاهنأو،هراكفأبوهبةبجعميوارحصءاوحةديسلانأو،راهنلا

.ً◌اضيأءاشعلاىلعً◌ادغ
ةيناثيوارحصءاوحىريسوهف،كلذعمسامنيححرفلابهئاتلامدآسحأ
هتياورنمىلوألاروطسلاطخهنأباهربخأو،اهلاؤسىلعافيإركش.
.ً◌اريثكتحرفف،ةديدجلا

نأدوتامبرافيإاهنأنظف،ةيناثفتاهلانر،ةلواطلاىلإداعنيح
هسفنتاهلكبتراو،هنايكاهلشعترأيتلاةأجافملانكل،رخآً◌ائيشهربخت
يفلاصتإلاىلعراذتعإلابتأدبيتلا،يوارحصءاوحتوصلهعامسوه،



ةباتكبأدبهناو،دعبمنيملهنأباهنأمطف،رخأتملاتقولااذهلثم
اهتوعدىلعىرخأةرماهركش.ً◌اريثكتحرفف.هتياورنمىلوألاروطسلا

يلاتلامويلايفءاشعلاىلعجنسيلافيإعمهتوعدبهتربخأف،مويلاكلذيف
،ةيميمحرثكأثيدحلاراصو،كابترالالازو،امهنيبثيدحلارمتساو.
:اهلأسف
لكشبنكلً،اريثككنعافيإيلتثدحتدقل..رثكأكفرعأنأيدوب-
تكردأو،كتلمأتو،مويلاكتيأردقل..كراحتنإةلأسمبرغتسأينأريغ،ماع
بابسأكانهتناكاذإالإراحتنإلاىلعيمدقتنألهسلانمسيلهنأ
؟..كلذكسيلأ..رشبلاةقاطقوف

:تلاقمث،تاظحلليوارحصءاوحتتمص
دحأاهفرعياليتلايتصقكليورأستببحأاذإ..حيحصاذه-
..اهفرعتالافيإىتح..يريغ
..يلقعويبلقبًايغاصنوكأس-

بارحميففارتعإبيلدتاهنأكو،اهتوصءاجمث،ةيناثتاظحللتتمص
:ةسينك
يفُتدلوينأب،ةرهاظلايتصقجنسيلافيإلالخنمفرعتتنأامبر-
ءاجرأفلتخميفلودلانيبتلقنتوً،ايعماجاذاتسأواريبخناكيبأ،ندنل
مث،ةيزيلكنإلابادآلاتسردمث،هعملقنتتةلئاعلاتناكثيح،ملاعلا
ليباقهمسا،يدالبنمباشلتجوُزينأو،ريبسكشلوحهاروتكدلاتيهنأ
نمباشلااذهنأو،يتلئاعلةقيدصلاوةبيرقلالئاوعلانم،ىسوملا
لكك،ةبوطخلاةرتفيفاعئارناكهنأو،اكريمأيفنيدولوملاو،نيملعتملا
ريغتنكينأو..جاوزلادعبًادجظفاحملجرىلإلوحتهنكل،لاجرلا

هبتناف،هنمباجنإلابنجتأتنكو،جاوزلادعبتبجحتينكل،ةبجحم
.اننيبقالطلابقيرفتلامتاريخأو،يندرطو،ينبرضف،كلذل
اهللاقو،ً◌العفاهنعهعمساملكترصتخااهنأىلإهئاتلامدآهبتنا
:لوضفب
ىرخأبابسأدوجونمخأينكل..هتعمساماذه؟..حيحصاذه-
؟..راحتنالل
دق،ةيعماجلايتساردءانثأتنك.ً.اديجينعمساً،اذإ..قحمتنأ..معن-
ايرتفاكيفيقتلنانكو،يرسايلاليباههمسايقارعباشىلعتفرعت
،ناكًايعويش،يسايسلاماظنلاميحجنمابراهً،ايسايسًائجالناكو،ةعماجلا

.هبيتقالعتقمعت.يلودلانوناقلاةساردأدبءوجللاىلعلصحامنيحو



دوجوب،يلهأمامأ،ججحتأتذخأ..ةكرتشمةغلهعمتدجودقف
.ندنلاهبظتكتيتلاتاكرابلادحأىلإهعمجرخأل،ةيعماجلاتارضاحملا

،يردصسّملتتيهولجرلاديتفرعهعمو،ىلوألاةلبقلاتفرعهعم
هذهنأبةقثاوُتنكينأالإ،ًةأرمالجرنضتحينأىنعمتفرعهعمو
مغرلابيبأوً،ادجةيرثةلئاعنمينأل،لشفلاباهيلعموكحمبحةصق
دقف،لهألاو،ةريشعلانوناقلعضخيهنكل،يعماجذاتسأوريبخهنأنم
طبترأنألمأالفيلاتلابو،جيلخلايف،كانههبلقنكلابروأيفهلقعناك
اذهامبرو....مدعمهبشلب،ريقف،يعويش،يسايسئجال،يقارعباشب
اذهلثمليسفنتأيهينأل،قارفلاودعبلاةاناعمّيلعففخدقساسحإلا
نممغرلاب،يسفنتدجوينكل،هبيتقالعتعطقناجاوزلادعب....لشفلا

ًاعبط..ةيفخلايتيرحيلةبسنلابوهناكوً،اقحهتببحأينأل،هيفركفأ،كلذ
رهشألةعماجلايفماودلاكرتهنأبتعمسينكل.طقهارأنأعطتسأمل
تهتنايتلا،ليباقيجوزعميلكاشمروطتدعبو...يجاوزدعبةديدع
تررق.ديدجنمانتقالعتأدبو..ًةفداصميرسايلاليباهتلباق،قالطلاب
همسابةقشرّجأ،سانلانويعنعًاديعبيقتلنيكلوً،ارسهعمشيعأنأ
تاعاستشع.اهيفيقتلنانذخأ..ً.اعبطاهراجيإانأتعفد،ةنسةدمل
نأنمربكأتناك،يقيلطةريغنأالإ،ةقشلاكلتيفيرمعنمةليمج
،ّيلعسسجتيناكلب،ينقحاليداعدقف،ءودهبيتايحشيعأنألمحتي
نكأملينأامبو،يتاكرحتلكةفرعملنييصخشلانيربخملابتاكملعفديو
يتقالعنعو،يتكرحنعريثكلااوفرعينأنوربخملانكمتدقف،كلذبفرعأ
اميحو،ةقشلاىلإةهجتمتنك،دوسأمويتاذو...ةقشلاناونعنعو،هب
،نييموكحنيفظومو،ةطرشللةرايسو،فاعسأةرايستدجوعراشلاتلخد
...ةقشلاهيفيذلاىنبملامامأنوفقيمهعيمج،نيققحملانماوناكامبر
تلأسكانهنمو،رثكأبرتقينأقئاسلانمتبلطف،يسكاتلايفانأتنك
ًابلاطً،ايسايسًائجالً،ايقارعًاباشةمثنأبينربخأف،ىرجامعنيفقاولادحأ

،يسفنكلامتأنأعطتسأمل...ىنبملالخدمدنعًالوتقمدجو.ً.ايعماج
تركنأف،هفرعأتنكنإينلأسويلقئاسلاهبتنا..ينيعنمعومدلاتباسناف
نعًاديعبةبرغلادالبيفلتُقييذلاباشلااذهيكبأينإتلقوكلذ
ةلاسريلةمداخلاتلمح،ثداحلانممويدعب..فقوملامهفتف..هلهأ
ىلعةلكشم،ةدحاوةلمجنمفلأتتةلاسر.ديربلاقودنصيفتناك
كلانأ:لوقتةلمجلا،غمصلابةقصلمفورحنم،ةميرجلامالفأةقيرط
كلتفرتقادقيقيلطنأتفرعًايصخش..ً.اميحجكتايحلعجأس..داصرملاب



يلثعبهنأل..كلذبمايقللنيفرتحمةلتقلًاغلابمعفدوأ،هسفنب،ةميرجلا
كانهنأبدكأ،ةقصلملاةيعابطلافورحلاةقيرطسفنىلعو،ىرخأةلاسرب
هعمميقأنملكريصمنوكيسو..يتاكرحتلكنوعباتينييرسنيربخم
ً،ادجينرمدرمألااذه..لتاقلاهنأتدكأتف..هسفنيقارعلاريصمةقالع
،يلهأىلإ،يكولسبنعطتةهباشملئاسرلسرأ،يقيلط،ريقحلانأواميسال
يكيلمدخلااولسرألب،يننوقياضياوراصف،يلهأبيتقالعرتوامم
عطتسأملو..يجيوزتليلعنوطغضياوأدبمث..يتاكرحلكىلعاوسسجتي
اذهنأودبيو،ةيناثيجيوزتةلأسمىلعًادرراحتنإلاىلعتمدقأف..لمحتلا
ينوربتعأو..ةيناثيجيوزتةركفءاغلإىلعاوقفاوذإ..مهعمحجندقرمألا

مهلتبثأانايحألب..كلذينبجعأايصخشانأو،ةدقعموً،ايسفنةضيرم
باهذلاضفرأامنيح..ةبيرغلاتافرصتلاضعببً،ايسفنةضرمينأًالعف
ةقالعةيأةماقإضفرأو..تاوعدلاوألابقتسإلامهفويضكراشأالوأ..مهيلإ
ًاحبشةمثنأبدقتعأينكل..ةيرحرثكأينأبنآلاسحأاذل..يتابيرقعم
ينعبتيًاحبش..يئيجمويحاوريفينبقاريًاحبش..ةيوازلكيفنمكي
يهف..جنسيلافيإعميتقالعروطتدعبًاليلقرومألاتأدهامبرو..لظلاك
..ةأرمالاحةيأىلع
هتقالعوهركذت،ةعرسلاهذهب،ةياكحلاهذههليورتيهتناكامنيب
يكلاهترجأيتلاةقشلايفتلتُ◌قيتلا،طباضلاةجوز،بيرغلاءاوحب
:اهلأسةأجف..امهتاءاقللً◌انمآً◌اناكمنوكت
امك،كتايحيشيعتنأبكقافآيهامدصقأ؟..نآلانيشيعتفيكو-
؟..نيئاشت
نولبقي..اندالبيفكانهو..انهسانلامالكمهمهييلهأ..يمامأقفأال-
ىلعيعانقعضأنأيلع..هلعفأامبدحأفرعيالنأمهملا..مهعدخأنأب
ةسوساجيه،تيبلايفمدخلاةيقبدوقتيتلاةمداخلاهذه.ً.امئاديهجو
امنكل..يتيبيفمويلاناكًالجرنأباوفرعمهنأبةدكأتمانأو..يلهأاهلسرأ
اهقيشعكنأنونظيمهو..جنسيلافيإعمتئجكنأرمألايفيلعفشي
..نيتيناطيربنيتفيحصيفكلذنعبُتكاممويلاتأرقدقف..ديدجلا
:ءودهباهلأسف
؟..كلذنينظتالأ..تنأو-
قشعتامنإو.ً.ادحأقشعتاليه.ً.اديججنسيلافيإفرعأينأل..ال-
لجرلاقشعتاممرثكأ..اهنهذيفيذلالجرلانعروصتلاوأ..لاثملا
تاعاشإلانمو..اهتمزأنمجورخللكتمدختسااهنأفرعأانأمث..لعفلاب



..اهطيحتيتلا
:اهلأسف،ليصافتلالكباهتفرعمو،اهتحارصبرغتسا
؟..امكتقالعلوح،اهدضراثتيتلاتاعاشإلانعنيفرعتتنأ-
رمألااذهنأفرعأانأو..مسإلابينركذدحأالنآلادحلنكل..معن-
يأاهنمردبيملنكل..ءيشلكبيرجتل،لويماهيدلامبر..حيحصريغ
يفةحابسللينتعدامنيح،رمألالوأكلذبتككشدقل..يلمعفرصت
يدسجلمأتتاهتدجوو،يراخبلاماّمحلا،انواسلاانلخدمث،يتيبلااهحبسم
اهتظحليرتوتنأالإ..ينسملتنأيفاهتبغربتسسحأو،ديدشباجعإب
ىلإجرخنامنيحاهبسحأانايحأينكل..تارظنلازواجتتملو..اهفقوملاههبن
ينكل..ةبسانمريغوأةبسانمباهيلعطغضتويفكبكسمتاهدجأذإ،ءاشعلا

..ةيعاوريغةنيفدتابغربىوس،كلذرسفأال
؟..تنأو-
؟..انأاذام-
؟..ءيشباهوحنيرعشتملأ-

:ءودهبتلاقمث،تاظحللتتمص
دجأمل..رمألاتفطلتسادعباميفينكل..كلذنمترفنرمألالوأ-
..ةءاسإوأًاررضهيف
؟..فكألاطغضازواجتتملأ-
باحرتكانضعبانضعبلبقنو،لباقتنامنيح..انايحأاهنإ..تهبتناينكل..ال-
،يمفنمةبيرقةقطنمبينلبقتاهدجأ..تايبرعلانحنلعفنامك،ةقادصو
ينمضتنأىلإىعستو..ةفطاخ..ةقورسمةلبقينعي..يمففارطأىلع
..انادسجقصتليويردصىلعاهردصطغضيثيحب
؟..كلعفةدرتناكفيكو-
حاترأتأدبينكل..رمألالوأأيقتأُتدكينأبكلتلقاماذإقدصتأ-
..ةراثإلانمءيشبرعشأولب..دعباميفكلذل
..اهآ-
ةيناوهشةأرمايهف..اهبكتقالعنعتنأينثدحو..اذهنمنآلاانعد-

؟..ةصاخةقالعامتمقأله..اهفرعأانأ.ً.ادج
،اهتريغئفطياذهبو،كلذركنيله..ةباجإلابركف.تاظحللوهتمص
اهتبكو،ةنيفدلااهتبغرو،اهتريغريثيسكعلاىلعوأ..لمألاضعباهحنميو
،بذكيالكلذبوهو..اهريثينأررقو..كلذنعثيدحلاب،يسنجلا
:ءودهبلاقاذل..ءيشلكبافيإاهتربخأدقامبرف



.ً.ادجةصاخةظحلاننيبتناك..اهحانجيف..خنويميف..معن-
،تتمصاهنكل،رشابملعفدراهنمعمسينأرظتنيناك..يهتتمص
:هلأستيهو،ً◌اليلقً◌احوحبم،اهتوصءاجمث
؟..تناكفيكو-
ذخأيذلاثيدحلااذهةياهنىلإاهعميضمينأدارأو،اهتوصةربنلهبتنا
ةربن،ةصاخةربنهتوصحنمينأً◌الواحم،ءودهبلاقف،رخآً◌ادعب
:ةراثإلابةنوحشم
..بهللانمةلتك..قبشلانمةلتك..ةلئاهتناك-
:سفنتتداكلابوةراثماهنأىلإهبتناو،حضاولكشبةقبشةربنبتلأسف
؟..اهعمتنكفيكتنأ؟..تنأو-
..يردأال..انأ-
:همالكلصاوف..ً◌افيفخً◌ايقبشً◌اثاهلعمسيناك
افينعلخدأتنكينأهكردأيذلالك..تنكفيكيردأنكأمل-
..نونجملاك

شيعتاهنأفرع..نوفلتلابةفيفخقبشةخرصعمسةظحللاهذهيف
اهعمسهنكل..تمص..دهشملاكلذيفاهسفنروصتتامبرو،ةظقيلامالحأ
:قبشلسوتب،لوقت
...كوجرأ..لمكأ-
..لمكأفيكفرعأال-
:هتلأس،هنمعقوتريغىلعو،ةأجف
؟..ةديدجلاكتياوريفكلذبتكتسأ-
..طبضلابكلذفرعأال-
؟.ً.اضيأينعبتكتسأ-
..امبر..فرعأال-
..ةحضافءايشأينعبتكتنأديرأالينكل-
اهتبغربهتفرعماهايإهتحنمةأرجبلاقف،ةضماغلااهتراشإىلإهبتنا-
:توكبملااهقبشوةنيفدلا
..نآلادحل..ً.احضافائيشلعفنملنحن-

:همالكددرتاهنأكوتلاقمث،تاظحللتتمص
..نآلادحل-

:تلصاواهدعب،ىرخأةرم،تاظحللتتمص
جنسيلافيإعمكدوجو..هجاتحأامفرعتكنأبءاكذلانمكنأدقتعأ-



لصاوتلليلنمآاذهف..اهبكتقالعربخرشتنينألضفألب.ً.ادجينحيري
نأنمًارفمدجأالينكل..يعامتجإلاقافنلااذهلكرقتحأانأ..كعم
،ديلاقتلاوتاداعلالكلًارسيقرخناكاملكلب...هلعضخأولب،هبنجتأ
لب..ةعئاضةناسنإ..مدآايانأ..لوصألالكبةمزتلملاةيقتلارهظمبرهظأ
ةقيرطو،انتغلب،ءيشلكبنويبروأنحن..ابروأيفدلويذلاانليجمظعم
نوكننأعيطتسنال..سنجلاصخياميفنويقرش،اننكل،انريكفت
،ابروأيفشيعلاحربنالاننكل..ةيرحبانتايحسرامننأيفتايبروألاك
سكعنياذل..ةراثإلاوطالتخإلانعلزعمبنوكنثيحباننادلبيفانسلو
نأىوسدجنالو..تايقرشنحنالو،تايبروأنحنالف..انتايسفنىلعكلذ
لكشبانايحأاهشيعنلب..ةيعيبطتسيلامبرو،ةضماغ،ةيرسةايحشيعن
لكشبو،ءيشلكسرامن،ةيرسلاةصرفلاكلتانلحاتتامنيحاننأل..فرطتم
لوح،انديلاقتوانتاداع..ىرخأةصرفانلحاتتالأنمًافوخ..ً.انايحأرعاد
ةلواحمو،انتايحيفهلانيفننممغرلاب..يلخادلاانملاعلزكرمىلإسنجلا
انتاوذعمقنانرص..يناطيشءيشو،ةخاسوو،بيعكهيلإرظنلاو،هشيمهت
..ةفلتخمعئارذتحتةتوبكملا
.اذكهعيمجلاسيلدكؤملانمنكل-
..كلذلعفلةصرفلاعيمجللحتتمللق،ىلب-
.اهنسراميالنهنكلصرفلاهذهلثمنهلحاتتنمكانهنكل-
تافئاخنهنألوأ،مراصلكشبتايدئاقعءاسنلاكيتاهلثمنأل..امبر-
،لماكلكشب،يعوب،اهنعمقيوأ..اهنيعيالنهنأوأ..نهتابغرةهجاومنم
..تايباصعنهدجتكلذل
..اضيأاننادلبيفةدوجومةيقالخألاوةيسفنلاتامزألاهذهلثمنكل-
،ناكيعامتجإلاقافنلا..ناكمونامزلكيفدوجومهنإ..حيحصاذه-
..ناكمونامزلكيف،لظيسو،لازامو
لقألاىلع؟..يجوزتتنألضفألانمسيلأ؟..اذكهنيقبتسىتمىلإو-
..ةيسنجلاةيحانلانمنيحاترت
لجرلادوجودرجمنأدقتعتله؟..ةجوزتمنكأملأ؟..كلذدقتعتأ-
،ًالوأمهسفنأبنوركفي..نوينانألاجرلا؟..اهلءاورإوتابغرللةيبلتينعي
..اهبجعياّمعةأرملالأُستال...طقفمهبجعيامعاضوألانمنوراتخيو.ً.امئادو
تهنأنأاماذل،ً◌ايليلحتوايركفً◌اعباطثيدحلاذخأامنيحهبجعيمل
:اهلأسف،اهنعثيدحلابداعىتح،ةريخألااهتلمج
.ً.ابوروأيفدولوم..ملعتملجرنمةجوزتمتنككنكل-



فيكفرعيمل..مهلزنمتامداخعمتناكةيسنجلاهبراجتمظعمنكل-
.ً.ايدسج..ينلماعي
اذهيفتاربخينعياذهسيلأ؟..كلذبلزنملاتامداخةقالعامو-
؟..لاجملا
لماُعيال..هفشُكيسنمكانهنأكو..ائيشقرسيهنأكو..ةعرسلادصقأ-

..قحتسيامبيدسج
يقليو،اهعمةريخألاهترماغمرماغينأبهسفنعمركفو،ناوثلتمص
:لأسف..ةكربلايفهترخصب
؟..كدسجةلماعمبجيفيكو-

لاؤسلاريثأتىريلهمامأنكتملو،هيلعةليقثتناك..تاظحللتتمص
:دحتبهللوقتيهو،ً◌ائفاد،اهتوصءاجنكل،اههجوىلع
نأةيرشبلاسفنلاايافخبفراعلاتنأو،كبضرتفي..يدنعباوجال-
..فيكفرعت
برضينأررقف،اهبهتقالعيفةرفطققحهنأبسحأ.قفخيهبلقذخأ

:قبشبلأسف،ةريخألاةيضاقلاهتبرض
..ةلوهسبكقامعأيفروغينأبعصلانم..رارسألابةئيلمةأرماكنكل-
..ءاقللوأنمسيلو
:حازمةربنهيفو،ً◌احرماهتوصهءاج
لاغشنإنمدكأتأنأدعبنكل.ً.ادغكيلعرمأس.ً.اذإتاءاقللارركتتل-
..كدنعاهدوجومدعو..ةعاسلولوافيإ
..اهلمعريسةعباتملاهتخأىلعرمتسيلتلاق..ةلوغشمًادغنوكتس-
..طرشيدلنكل..دكأتلايلع..كلذنممغرلاب-
..يطرشإ؟..وهام؟..طرش-
نأيتروصلديرأال..كتياوريفكبيتقالعنعليصفتيأركذتالنأ-
هذهنأب،اهتءارقدنعامصخشيأنمخينأوأ..يسفنمامأزتهت
؟.ً.ايسفنةجودزمةناسنإينارتأ..انأيهةيصخشلا
..نوجودزمانلك-
..ريخىلعحبصت.ً.احابصكبلصتأس..كتياورلككرتأنآلاو-
..ريخىلعنيحبصت-
.يوارحصءاوحعمثيدحنمهلىرجامقدصيهئاتلامدآنكيمل
ىلإةئيرجاهنأب،اهاريصخشيأروصتينأنكمياليتلاةأرملاهذه
نكل..ةعالخلادودحىلإلصتيتلاو،سنجلاعوضومةهجاوميفاذه



عباتييذلااهقيلطةيضقلً◌ادجً◌احاترمنكيملف،هبلقيفضابقنإةمث
اميسال..؟كلذفشتكينأ،اهبهتقالعتروطتول،هنكميالأ..اهتاكرحت
نأهنكميىتمىلإو؟..ةقشلاهذهيفاهدحوهيلإاهئيجمرركتاماذإ
اضيأاهلةنايخكلذمهفينأنكميالأ؟..جنسيلافيإنعكلذيفخي

ذنمجنسيلافيإسمليملهنأً◌املع؟..نيتنثألاعمنوكيسفيكو؟..ً◌
؟..دعباميفلاحلانوكيسفيكنكل..ةيرهشلااهترودببسبهلوصو
نأهيلعنكل،انهءاقبلاديريهنإ؟..ندنليفانهىقبيسىتمىلإمث
؟..نكمماذهلهنكل..لمعةصرفدجي
لاجرلاةقالعنعيوارحصءاوحثيدحبركفيذخأ..ةلواطلاىلإىضم
:هسفنلأس..هنهذيفنمؤملاءاوحهتجوزهجوقثبنا،ةأجف.ءاسنلاب
كلذل،نمؤملاءاوحدسجعملماعتيفيكفرعينكيملهنأنكميأ

؟..ينانبللامدآمهراجعمهتناخ
ىلإ..نمؤملاءاوحهتجوزعمهتايركذعجرتسي،ةريصقلابتسيلةرتفللظ
لصاويأدبوملقلاذخأ.ليصافتلالكعاجرتسانمداهجإلابسحأنأ
.رثكأرتوتلابةيسفنلاهتلاحتذخأ،ةباتكلايفلغوتاملكو..ةباتكلا
فيكنكل؟..ينعهتياوربتكيهئاتلامدآأدبفيك:يدادـغبلامدآ
ةيحلاصلاتزهيتلاتاريجفتلاىلعمويتاذتظقيتساينأب،ً◌العففرع
اهتبتكيتلاةياورلاحّ◌قنأتنكامنيح،ةيثراحلاىلإوهاهريغيتلا،

فرعياذام؟..ينعنكل،هسفنيئاورلاصنلاديعيوهنآلا؟..هنع
؟..اضيأينع
***
ءاوحمساتأرف،ةريغصلاةشاشلاىلإترظن.دهازلاءاوحفتاهنر
لوقتنألبقيخركلاءاوحتوصءاجف،ةعرسبفتاهلاتذخأف،يخركلا

:ً◌ائيشيه
؟..تيبلايفتنأله..ءاوحالهأ-
..معن-
..امناكمىلإباهذلابركفنامبرو..كيلعرمأس..بيط-
؟..نيأىلإ-
..ةعاسفصندعبنوكأس.ً.اقحالكلذيفثدحتنس..فرعأال-
..كراظتنإبنوكأس..تيبلايفانأ-

يوارحصءاوحثيدحبركفتيهو.ريرسلانمتضهن.ةطوطخملاتوط
..ةقحميه..مهتاجوزداسجأعملماعتلابانايحأجاوزألاةفرعممدعنع



اهتقالعو،تاونسلترمتسايتلااهجوزباهتقالعنراقتامنيحاميسال
.مايألتماديتلامورحملامدآاهبيبحب
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ةنكاـسةاـيح
يخركلاءاوحاهتقيدصرخأتتنأيفةبغربدهازلاءاوحتسحأةرملوأل
،اهيدينيبيتلايدادغبلامدآبتاكلاةياورةطوطخممتتيكءيجملايف
هئاتلامدآنيبيرجيساذامةعباتملةفهلتماهنأامك،ريثكلااهنمقبيملف
فصنلالخاهدنعنوكتساهنأباهلتلاقاهتقيدصنكل،يوارحصءاوحو
ىلعً◌اركبملازامتقولانأً◌املع،كلذلدعتستنأاهيلعاذل،ةعاس
.طقفياشلانابرشتس،ً◌اذإ،ءاشعلا

،اهترضحيتلاةحوبصألانعاهثدحتتذخأيخركلاءاوحتلصونيح
ثيح،ةدئاسلايفاقثلاقافنلاةلاحنعو،روهمجلانمليلقلاددعلانعو
رخآلاقيدصلاناكو،رخآقيدصويبيبشلامدآاهقيدصعمسلجتتناك
رضاحملاةيمهأالوةرضاحملاةهافتىلعً◌اقلعمىرخأوةرتفنيبسمهي
اهمدقييتلاتامولعملاضعبأطخو،ةودنهلماقتنأقحتسياليذلا
ُ◌سنيحو،هديعفرراوحلابابحتفدعبهنأالإ،همدقموأرضاحملا

تامولعملاةقدلو،همدقملورضاحمللحيدملاليكيذخأثيدحلابهلحم
!يفاقثلادهشملايفةيبدألارضاحملاةميقلو،اهقمعو
.هنمزازئمشإلابتسحأو،اذهنيفقثملاملاعفرعتدهازلاءاوحنكتمل
هنكل،نيركفملاوءابدألانعو،نيفقثملانععفاديمورحملامدآاهبيبحناك
اثدحتيملامهنألامبر،هقافنويفاقثلاطسولاةخاسونعائيشاهلركذيمل
.ليصفتلابهنع
ءاوحتنظ.امً◌اعونةيبصعتدب.اهتداعريغىلعيخركلاءاوحتناك
،ءابدألاداحتإيفهتلباقيذلاقفانملاصخشلاكلذنمةيبصعاهنأدهازلا
يفدئاقلا،اهيخأبتلصتانيحاهنألةرتوتمتناكيخركلاءاوحنأالإ
ليباقفاطتخالوحةديدجرابخأةيأنعهلأست،مكاحلايمالسإلابزحلا
رمألاناكاذإفطتخملالهأبنولصتيةداعنيفطاخلانأباهباجأ،دهفلا
ةليلقتاعاسدعبوأ،ةرشابمنوكيةداعلاصتإلااذهو،لاملالوحرودي
صخشلالتقبلامتحإكانهف،دحأباولصتيملاذإنكل،فاطتخإلانم
.هفاطتخامتييذلا

،دهازلاءاوحاهتقيدصدنعيخركلاءاوحدوجوىلعليوطتقورميمل
ةقشلايفهيفاوتنأاهنمبلطي،ً◌اقلقيبيبشلامدآاهبلصتاامنيح
الأيخركلاءاوحتلواح.اهفرعتنأاهيلعيتلارابخألاضعبكانهف،اروف
يبيبشلامدآف،اهباهذةرورضباهلتدكأاهنكل،اهتقيدصمامأةقلقودبت



.ً◌ءاسماهيلإدوعتسو،اهركذيملبابسألادجاهجاتحي
قالغإف،ءافخلايفيرجييعيبطريغً◌ائيشةمثنأبدهازلاءاوحتسحأ
،هئاقدصأىلعىتحهدرمدعو،نيمويذنمهفتاهلدهفلاليباقذاتسألا

ليباقذاتسألامساركذبنجتتاهتقيدصنأىلإتهبتناامك،ريحمءيش
.دهفلا

سيلف،هلعفتامدهازلاءاوحدجتمل،لزنملايخركلاءاوحترداغامنيح
يذلا،كالملامدآاهنباماعطإو،هفيظنتوريغصلاةعاضرىوسايموياهمامأ

نماهجرخيالو،اهتلصويتلاتاديدهتلادعبةسردملاىلإبهذيهعدتمل
مدآليتقلابتاكلاةياورةطوطخمةءارقىوسةلتاقلاةرودلاهذه
اهتايحيفديدجالف،فقوتدقاهلةبسنلابنمزلانأبتسحأ...يدادغبلا
عطتستملاهنأباهسفنعمتركف..مهلدمقفأو..ةضماغ..ةلممةرود..
اهشقانتسامبر..يخركلاءاوحعمقارعلاجراخىلإرفسلاةركفشقانتنأ
ةباترنمصلختتنأاهلفيك؟..نآلالعفتنأاهيلعاذامنكل.ً◌ءاسم
ءاسنلافالآةايحنمريثكبلضفأاهتايحتسيلأمث؟..هذهاهتايح
مهدصحتنيذلاوأ،مهقمرهبنودسيامنودجيالنيذلالئاوعلاو
وأ،نوجسلايفاهوليعموأاهؤانبايتلالئاوعلاوأ،ةموغلملاتارايسلا
؟..لايتغإلاوأ،حبذلامثفاطتخإلاوأ،توصلاةمتاكتاسدسملاباوضق
..مهشيعةمقلبنوراتحينيذلاءالؤهىلإً◌اسايقةئداهدعتاهتايحتسيلأ
يهوأ،ً◌اقحةايحيهاهشيعتيتلاةنكاسلاةايحلاهذهلهنكل؟
توملامادامف؟..ً◌ائيطبً◌اتومً◌الصأةايحلاتسيلأ؟..ءيطبتوم
لكيفتوميهتدالوذنمناسنإلانأكلذينعيالأ،هردقوناسنإلاريصم
تومىوسةايحلاتسيلأ؟..ةريخألاهتظحللصينأىلإةيناثوأةظحل
الباهلكةايحلالعجيسفوساذكهتوملابريكفتلاسيلأنكل؟..كرحتم
توملابركفنالألضفألانمسيلأ؟..ةايحلايفتومنوكتسو،معط
؟..انتايحشيعنو
ةريحلاوهيتلاوعايضلابروعشةمثو،اهسفنىلعضبقتتناكءادوسةشحو
اهنبالترظن..اهيفرارمتسإلانموةايحلانمفوخبتسحأ.ةضماغلا
مسريذخأو،ةنولملاهمالقأوهقاروأجرخأوةيلآلاهتبعلكرتدقناكيذلا
ىلإاهعبتينأوهمالقأوهقاروأململينأهنمتبلط..قرولاىلعةلآلا

.اهنمابيرقنوكييكلو،كانهمسريلمونلاةفرغ
اليه؟..وهامنكل،ثدحيسامائيشنأباهيدلضماغساسحإ
اهسفنىلعضبقييذلاليقثلاساسحإلااذهنكل،كلذكاردإعيطتست



.اهيدلوىلعيزيرغفوخبتسحأاذل،كلذباهئبنُ◌ي
ىرتليدادغبلامدآبتاكلاةياورةطوطخمىلإبرهلاىوساهمامأنكيمل
ةياورلايفضبنتتراصةايحلاف،هئاتلامدآويوارحصءاوحنيبيرجيسام
تأدبوةطوطخملاتذخأ.ةتيملاهبش،ةنكاسلااهتايحضبننمرثكأ
.ةايحلا

..نوتنيلنيرتاـكحبش
.احابصةسداسلاةعاسلاىتحوليللالاوطمومحملاكبتكيهئاتلامدآلظ
نيأنمو،كلتتاملكلالويسلكتءاجنيأنمطبضلابفرعينكيمل
لكبركفدقنكيمل.ثادحألاوراكفألاكلتلكهسفنوهنهذيفتقثبنا

ناكذإ،ىلوألاهتركفنعاريثكدعتباهنإلب،يئاورلاططخملااذه
توملارشتنيسثيح،هدالبلثدحتسةبعرمةءوبنباذوخأم،مومحملاك
،يدادغبلامدآهمسابتاكهتياورلطب.ملظمقفنيفريستسو،بعرلاو
،نمؤملاءاوحهتجوزنعو،هنعرودتيتلاتاياورلانماددعبتكيس
ثدحتيس،ههجاوتسواضيأهتهجاويتلاليصافتلالكبهلأبنتيسثيحو
افيإو،مولظملاءاوحو،اياكسفوكياجافيإ،جنسيلافيإ،نامغريبافيإنع
.بيرغلاءاوحعمهتصقىوريسكلذلبقو،يوارحصءاوحو،انفوردنكسإ

.قاروألانمةريبكةمزرهمامأتناكةباتكلانعهئاتلامدآفقوتنيح
لوصفلاهذهلكبتكتاعاسينامثلالخهنألوقعملانمأ:هسفنلأس
يفتدسجتامكنوكتسً◌البقتسمثادحألانألوقعملانمأ؟..ةبيرغلا
هسفنلأسذإ،ةياورلاةباتكنفصختةلئسألهبتناهنأالإ؟..اهلهتيؤر
ديرياذامل؟..اضيأةباتكلااهتنهمنوكتةسيئرةيصخشنعثحبياذامل:
بتكينأعيطتسيالاذامل؟..هلً◌اعانقنوكينأيدادغبلامدآبتاكلل

أجلينأنود،ةرشابم،نمؤملاءاوحنعو،هتبرجتنعو،هسفننع
..اذهيدادغبلامدآوهنمو؟..هتصقبتكيل،يدادغبلامدآكةيصخشل
؟..هسفنهئاتلامدآوهسيلأ؟
ىلعهسفنبىقلأ.ىلعألاقباطلايفهتفرغىلإدعصو،ةباتكلاةلواطكرت
.قيمعمونيفباغوريرسلا
***
مدآنكل،ةدعتارملنريلظو،يضرألاقباطلايفنريفتاهلاناك
،فتاهلانينرىلعةريخألاةرملايفقافأنيح.مونلايفً◌اقراغناكهئاتلا

يففتاهلاىلإلصينأ،ةظقيلاومونلانيبام،رمملايفوهو،لواحو
نمبناجىلعةدوجوملاةعاسلاىلإتفتلا.نينرلافقوت،يضرألاقباطلا



؟..اذام،رهظلادعبفصنلاوةيناثلاتزواجتاهنأىأرف،خبطملاناردج
ىلعةلطملاةذفانلاىلإىضم.هسفنلأس؟..تاعاسينامثنمرثكأمانأ

.ةدشبلطهيرطملانأىأرفىنبملاجراخ
نمامنإو،طقفهموننمسيل،احصهنأكوسحأ.هسفنلً◌اروطفدعأ

لكعجرتسا؟..ندنليفهدوجوببسنعهسفنلأس..يدوجولاهتابس
ءاوحلهترايزليصافتو،اهجوزعماهتيضقو،جنسيلافيإعمليصافتلا

يتلايهامبر،ركف..تأتملاهنكل،مويلاهترايزباهدعوو،يوارحص
..ندنليفلعفيساذام..اذاممثنكل..ً◌امئانوهناكامنيب،هبتلصتا
لمحتتيتلايهىقبتأ؟..جنسيلافيإةقشيفىقبيسىتمىلإ؟
ءاوحويه،امهقيرطنعلواحينألضفألانمسيلأ؟..هتماقإفيراصم

رجؤيو،هسفنبلقتسينأعيطتسييك،لمعةصرفدجينأ،يوارحص
؟..لمعياذامنكل؟..امنكسيفةفرغىتحوأ،ةريغصةقشهسفنل
يف،ً◌امومعبرعلاونويقارعلا؟..انهاهدجينأنكميلمعةصرفةيأ
يتلافحصلايفةلاقممهلرشنينماودجينألجأنمنوسفانتي،ندنل
ىلعينبمطسولااذهلكو،انهً◌ادحأفرعيالهنأمث..انهردصت
عجرينأهيلعله..ةيسايسلاوةيصخشلاتاءالولاو،ةيصخشلاتاقالعلا
ىلعلصحيكانهوه..ال؟..كانهلعفيساذامو؟..ايناملأىلإ
نمهعمهلمحاديجاغلبمكلميهنأنممغرلاب..ةيعامتجإلاتادعاسملا
نألضفألانمسيلأ..مث..ايناملأيفبناجألاةرئادهبربخيملو..قارعلا
راطملاىلإبهذيوهقاروأوةريغصلاهتبيقحلمحينأ؟..ةأجفندنلرداغي
،يلاحلاهعضونمسفنلاضبقنموهاذاملنكل؟..خنويمىلإً◌اعجار،
لوصفلاةباتكانهأدبيملأ؟..ندنليفنامويالإهيلعضميملامنيب
اهبلقنملواحتجنسيلافيإنأىريالأمث؟..ةديدجلاهتياورنمىلوألا
تناكاذامنكل؟..اهعمهدوجوبةديعسيهو،ةحارلاهلرفوتنأ
؟..اهسفنىوسبحتالافيإنأبتقلعامنيحيوارحصءاوحدصقت
يوارحصءاوحنوكتأ؟..هعماهلماعتةيوفعواهتبيطبً◌امهاووهنوكيأ
؟..كلذهلتلاقيلاتلابو،رثكأاهفرعت

،ةباتكلاةلواطىلإهجتاايدارإال.لعفياذامفرعيهئاتلامدآنكيمل
ىلوألالوصفلااهيلعطخيتلاقرولاةمزرذخأمثهيسركىلعسلجو
نرذإً◌اليوطةءارقلايفرمتسيمل..هبتكامأرقيذخأو،هتياورنم
يهوقلقةربنهيفوائفادجنسيلافيإتوصءاج.دريلماقف،فتاهلا
ىلإّ◌يقبهنأباهلركذف،فتاهلاةعامسلهعفرمدعببسنعهلأست



،مونلايفرخأتاذل،ةديدجلاهتياوريفبتكيحابصلانمىلوألاتاعاسلا
،يوارحصءاوحاهعموتيبلايفايلاحاهنأبهتربخأف،نينرلاعمسيملو
يتلاةديجلامعاطملاىدحإىلإً◌اعماجرخيل،ةعاسدعبهيلعيهرمتسو
ريسلخادتنمكبترا.اضيأيوارحصءاوحيتأتسامبرو،يهاهداترت
مل،ةقشلايفهيلعيوارحصءاوحرمتنأبناكقافتإلاف،اذهثادحألا
؟..امهنيبقافتإكانهىرتأ؟..جنسيلافيإىلإتبهذلب،لعفت
.اهبتكيتلالوصفلاأرقيذخأ.اهلوحسلجو،ةباتكلاةلواطىلإعجر
ذخأ،ةءارقلانمىهتنانيحو.ةحفصنيعبرأبتكدقهنأىلإهبتنا
ةوقبرجفتعبننأكورعشيناك.ةديدجلوصفيفةباتكلالصاووهملق

.هقامعأيف
فرعينكيمل.ةباتكلايفقرغتسموهوفصنوةعاسنمرثكأتضم
،ةياكحلاريسلةطخهيدلنكتملف،همامأثادحألالسلسملكشتيفيك
كسمينيحو،ةضماغلابراجتلاوراكفألانمةفصاعتارايتهيدلامنإو
نيودتوههتمهمنأكو،تاراوحلا،تاملكلارمهنتوءيشلكىسنيملقلاب
؟..نممنكل،هيلعىلمُ◌يام
فقوت.ةلاصلاىصقأيفهفلخةذفانلابرضيذخأيذلارطملاتوصلهبتنا

.ةذفانلاىلإهجوتلاوضوهنلاهنمبلطيً◌افتاهنأكوسحأ.ةباتكلانع
،سوسمملاك،هناكمنمضهن.ةذفانلاىلإهجوتلاهيلعاذاملمهفيمل
ةصاخلاىنبملاةقيدحىلإةرظنىقلأاهيلإلصونيح.اهيلإهجوتو
.ةقيدحلايففقينمكانهنأبهبتناهنكل،رمهنيرطملاناك.اهناكسب
تناك.ىريامقدصينكيمل.لوهذلابسحأ.ىريلً◌اليلقةراتسلاحازأ
،ً◌ايوتشً◌افطعميدترت،رطملانمةيقاوةلظمةلماحفقتنامغريبافيإ
.ةمسابهيلإرظنت،سأرلاةعفارفقت
يهتناك.ىرخأةركرصبلاداعأ.ةراتسلاءاروراص،ً◌افوخءاروللدترإ

تلخدو،ىنبملاةباوبتحتُ◌ف،ةأجف.مهوتيملوهلهبتشيمل،ً◌اقح
يفتراص،نامغريبافيإتبحسنإ.جنسيلافيإةرايساهنأفرع،ةرايس
.ةرجشلافلخفتخاو.ةيرطملااهتلظمتوط.راجشألاىدحإلالظ
تقولايفو،بابلاسرجنينرعمسامنيحةذفانلامامأً◌افقاووهناك
اهفطعمتعزن.جنسيلافيإتلخد.حتفُ◌يوهوبابلاةكرحهسفن
مسرتنأةلواحم،ةفهلبهيلعتلبقأ.بابلادنعهتقلعو،يرطملا
:اهلأس.هيعارذنيبشعترياهدسجبسحأ.هتنضتحا.اههجوىلعةشاشبلا
؟..دربلابنيرعشتأ..ِكبام-



:تلاقوهينيعيفترظن
..سفنلايفةبآكلاثعبيرطمملاوجلااذه..ًاليلق-
؟..ىنبملاىلإنيلخدتتنأو،ةقيدحلايفامائيشتيأرله-
؟..دصقتاذام..ال-
؟..ًالثم..ةلظملمحتامةأرما..ةقيدحلايفصخشيأتيأرلهدصقأ-
..دحأكانهنكيمل.ً.ادحاَرأمل..ال-
:تلاقو،ةلئاستمهيلإترظن
؟..امءيشكانهله-
..رطملايففقيامًاصخشتيأرينأيلئيُهنكل..ال-
:ةمسابتلاقمث،هيلإترظن
؟..ندنلىلإكوعبتدقكحابشأنإيللقتال-
..طبضلابفرعأال-
:لوقتيهو،افوصلاىلعتسلجمث،ةصحفتمهيلإترظن
؟..يبروألاوأيقرشلالكألابحتله-
..يدنعقرفالنكل..يقرشلالكألابحأ-
..يناطيربوأيلاطيإوأ،ينيصوأ،يدنهمعطمىلإباهذلااننكمي-
..نيراتختامبىردأِتنأ-
؟..زهاجتنأله..ينيصمعطمىلإةرملاهذهبهذنلًاذإ-
..ابيرقت-
..ةديدجلاكتياورنعينثدحتمل-
..ءيشلككليكحأس-
:هلتلاقملسلاىلعوهناكامنيب.ىلعألاقباطلاىلإهجتاوكلذلاق
..كانهىلإانبقحتلتيكاضيأءاوحبلصتأس-
افيإتوصهعمسىلإىهانتامنيب،مامحلاةفرغىلإهئاتلامدآلخد
.:معطملاناونعنعاهربختل،يوارحصءاوحعمثدحتتيهوجنسيل

ChinaTangatTheDorchester...هنكل،هحاتجيرماغحرفبسحأ
امكهيلإءيجملانمً◌الدباهليوارحصءاوحةرايزنمً◌اسجوتملظ
.هتدعو
ادبيذلامعطملا–قدنفلاكلذالصوامنيحرطمتلازتالءامسلاتناك
.هتلاصأيفً◌الهذمناكلخادلانمهنكل،ً◌امخفسيلرهاظلانم

ةدجنمدعاقموتافوصو،يلاقتربلاماخرلانمةدمعأو،ةعونتمتالاص
فدهوةعاقلاةعيبطبسح،رمحلاوقرزلاو،رضخلاةشمقألاعاونأرخفأب



نأكانهسلاجللنكمي،ةحيرمةيوازيفةدئاملوحاسلج.اهمادختسا
ذخأ.ةغرافهبشةعاقلاتناكتقولاكلذيف.معطملاداورمظعمىري
:هتلأسف،اهثادحأريسنعو،اهأدبيتلاهتياورنعاهثدحي
؟..ةياورلاملاعىلعنميهتيتلاةيساسألاكتركفيهام-
،ةباتكلالبقامءيشبركفأانأةقيقحلاو..ةدحاوةركفكانهتسيل-
ملاعيفلخدأو،هلتططخوهيفتركفامىسنأةباتكلاأدبأامنيحينكل
كشلاةلاحوههنمدكأتمانأيذلا..يههيفركفتاموتايصخشلا
دودحيهنيأفرعأالانأدصقأ..هبتكأاميفلوقلاءارواميهيتلا
الينأل..مهولادودحلوقلاديرأال؟..عقاواللادودحيهنيأو..عقاولا
يذلانأو؟..يقيقحلاعقاولاوهمهولابهتيمستنكميامناكنإفرعأ
؟..مهولاىوسسيل،اندوجوةقيقحهدعنو،عقاوكهشيعن
؟..مهوىوسُ◌تسل..ايلاحكعميتلايننأالثمدقتعتله-
يتلاةايحلاهذهلكامبردصقأامنإ..ىنعملااذهبكلذدصقأال-
نمملاعلااذهلكدصقأ..يئامنيسلامليفلاهبشيامىوستسيلاهشيعن
يتلاثادحألالكو،بحو،عارصو،لاتقو،ةكرحوةعيبطوراحبوتويب
ءوضىوسةياهنلايفتسيل،ايركفوايفطاعوايسحاهعمكراشتنواهارن
ماينامبرنحنو،هارنمليفيهانتايحنأيأ..ءاضيبةشاشىلعكرحتي
!..رخآناكميفنحنوأ،نآلا
نيذلاةفسالفلاءالؤهبينركذتتنأ..ةنونجمو،ةبيرغةركفهذهنكل-
قلخنمهنأنودقتعيو،يعوضوملايداملاملاعلادوجونوركنياوناك
..رثكأسيلانساوح
مكيدل..ةيتاذلاةيلاثملابىمسُ◌ييذلا..يفسلفلارايتلااذهفرعأ-
..يلكربدصقأ..ةفسلفلاهذهىنبتريهشيناطيربفوسليف
كنأفنآلايعمثدحتتامنيحكنأدقتعتلهنكل..كلذتأرق-
؟..كلايخعنصنمانأامنإو..ةدوجومريغيننأو..كسفنعمثدحتت
،يدوجوناسنإانأ..كلذكلحرشأفيك..كلذدصقأال..ال..ال-
ملاوع..انملاععمةلخادتمملاوعةمثنكل،يوايزيفلاو،يداملاىنعملاب
،نهذلايفدلاوتتيتلاةروصلالثم،ةيدامريغاهنكلةروصموةدسجم
اهنأكوةسوسحموةدوجوماهنكلايدامةدوجومريغيهف..ةمجمجلالخادو
..دصقأ..ةيئرم
..خنويميفكلذنعكتثدحدقل..ةيزاومملاوعدوجوبنمؤأايصخش-
..كلذركذأ..معن-



لمحيوهوامهنممدقتدقمعطملالدانناكتاذلابةظحللاهذهيف
ً◌اصخشنارظتنيامهنأبجنسيلافيإهتربخأ.مالكلاعطقنا.ماعطلامئاوق
.ذيبنةنينقتبلطف،ائيشابرشينأنادوياناكنإلدانلااهلأس.رخآ
يفتناك.ةعاقلايوارحصءاوحتلخد،لدانلاعمثدحتتيهامنيبو
.ةروصىهبأ

ةأرمااوأرذإةديعبلاتالواطلاىلعنيسلاجلاهابتناتراثأاهلوخددنع
ناكملااذهلخدت،ً◌اباجحاهسأرىلععضت،سبلملاةقينأحمالملاةيقرش

مهضعباهفرعيتلاجنسيلافيإثيحىلإتهجوتامنيحاوهبتناو،اهدحو
.مهنيباميفنوسماهتياوذخأف
يتلاهئاتلامدآةياورنعنوثدحتيو،ماعطلالوانتبنيكمهنماوناكامنيب
يوارحصءاوحهجوىلعةراسلاريغةأجافملاحمالمتمسترا،اهتباتكبأدب
يتلاةهجلاوحنامهنملكتفتلاف،كلذلجنسيلافيإوهئاتلامدآهبتنا.
نييقرشنيلجردوجوىلإاهبتناف،اهيلإترظندقيوارحصءاوحتناك
ً◌الجرناكفرخآلاامأ،ريبكشركوذ،ةثجلامخضامهدحأ،نيقينأ
ابضغناعشتامهنكل،ناتعساوهانيع،حمالملايساق،ً◌اميسو،رمسأ
:حضاوجاعزنإبةلئاقامهليوارحصءاوحتسمه.ةوسقو
..همعنباوقباسلايجوزاذه-
:اهتلأسولوضفبامهلجنسيلافيإترظن
..نطبلامخضلجرلامأميسولا؟..قباسلاكجوزوهامهنمنم-
..ميسولا-
ً.ادجميسوهنإ-
.ً.ادجساقهنكل-
هيلعو،مهتلواطىلإرظنلانالجرلازكرامنيحكابترإبهئاتلامدآسحأ
جراخىلإاهجتمميسولالجرلاضهنةأجفمث.ناسماهتياذخأو،ديدحتلاب
داعىتحقئاقدضمتملو.اسلاجنطبلامخضلجرلالظامنيب،ةعاقلا
يذلالدانلاىلإهديبراشأو،ً◌اطاسبنارثكأههجوناك.ميسولالجرلا
.ماعطلايتمئاقهديبوامهوحناهجتمناك
،اهرتوتيفختنأةدهاجىعستيوارحصءاوحتناكو،ةسلجلاوجرتوت
رمتستمل.َ◌انكممدعيمللوطأءاقبلانأبعيمجللاحضاوناكهنأالإ
ةعاقىلإاولقتناىتح،ماعطلانماوهتنانأامف،ً◌اليوطةسلجلا
ملو.ً◌اياشوهبلطامنيب،ةوهقلاناتأرملاتبلطكانهو،تابورشملا
معطملاةرداغماوررقف،ةكبترمءاوحتناكذإ،ً◌اليوطسولجلاباورمتسي



مدآضهن.دنومشتيريفهئاتلامدآاهيفشيعييتلاةقشلاىلإهجوتلاو،
،باسحلاةقروعيقوتبةلغشنمافيإتناكامنيب،يوارحصءاوحوهئاتلا

:ةيبرعلابهلتسمه
..اهيلإتبهذفافيإدنعكتننظ.ً.ادوجومنكتملومويلاكبتلصتا-
..فتاهلانينرعمسأملو..امئانتنك-
..قفتنوًاليلكبلصتأس..ال..هسفنتقولايفًادغكيلعرمأس-
ءاوحتلاقف،ةيزيلكنإلابناملكتياذخأىتحامهيلإافيإتلصونأام
:ةيبرعلابامهثيدحرربتاهنأكو
يفاهنمديفتسيلقباسلايجوزنعتامولعممدآذاتسألاديري-
يفقباسلايجوزلخدينأديريىتحينعبتكيساذاميردأال..هتياور
؟..هصن
:تلاقو،جنسيلافيإتمستبا
؟..ينبجيملواضيأهتلأساماذه-
مث..ىلوألالوصفلايفتلزامانأ..يتأيساذامنآلادحلفرعأالانأ-
ةهاتم–ةلوهجملاةأرملاةقباسلايتياورتايصخشضعبةلصاوملواحأينأ
..مدآ
؟..دعبرشنتمليتلاةياورلا-
معن-
ةينبلايوارحصءاوحةرايستناكامنيب،امهرظتنيجنسيلافيإقئاسناك
،ايناملأيفمادختسإلاةعئاشريغيلتنبليدومنموً◌ادجةثيدحلا،نوللا
مل.اوقلطنأو.اهترايسلىرخألاتهجوتو،ةرايسلاامهادعص.قئاسنودب
نمتقلطناامنيحف،اهعبتتةرايسكانهنأىلإيوارحصءاوحهبتنت
.ةرايسةيأامهعبتتملقدنفلاتارايسفقوم
ياشلاوةوهقلادعتنأيوارحصءاوحترصأ،دنومشتيرةقشاولصوامنيح
يتلاةبرطضملاراكفألابترتلةصرفنعاهسفنلثحبتتناكامبر.اهسفنب
ناثدحتياذخأدقجنسيلافيإوهئاتلامدآناك.اهقامعأيفمطالتتتذخأ

افيإتدبأف،يناملألانويزفلتلاهجتنيسيذلالسلسملاددصباهرارقنع
:هلتلاقو،اهتقفاومجنسيل
سيلوًالسلسمهنوكنممغرلاب،هنإ..ديجلكشبويرانيسلاتأرقدقل-
هنأالإ،ليصافتلايفلغوتلاو،ئداهلايماردلادرسلاةيناكمإىنعمب،امليف
فيلكثيهونيرتاكةقالعىلعزكريو،ةياورلاليصافتنمريثكلارصتخي
..ةنيزحلاةصقلايورتيتلا،يلينلزنملاةريدمو



:مامتهإو،ةرارحبهئاتلامدآلاق
،اهنعةذوخأملامالفألامظعمتدهاشدقو.ً.ادجةياورلاهذهبحأانأ-
نأدقتعأو..مدآةهاتم-ةلوهجملاةأرملايتياوريفاهدنعتفقوتولب
دنعفقوتلانأدقتعأينكل..ةقيمعلاةيسفنلافقاوملانمريثكلااهيف
،ةياورلانأل..ةيكذةلواحم،ةياورلايفءاجامكنيدزسموأ،يلينةيصخش
،ةيصخشلااهتاطاقسإواهتيؤرلالخنميأ..اهلالخنمىكُحت،اهليصافتلكب

،ةرملوأهتأرنأذنمفيلكيثههركتتناكاهنأبفرتعتيهواميسال
نماهيبنتوأًابينأتىقلتتنأنودهتلماعميفوسقتوهبذعتتناكاهنأو
ءوسنعةجتانلايسآملانيبتةميظعةياوراهنأىرأايصخشانأ.اهتديس
نمريثكلاو،ةايحلايفانتاعارصمظعمنأو..هيلإدوقيامو..ةايحلايفمهفلا

..ءايشأللريبكلاانمهفءوسجاتنيه،ةيعامتجإلاوةيسايسلاوةيركفلاانفقاوم
..لوقلافصنلو..ةغللو
اهقارو،اهسفنعماهلاغشنإنممغرلابثيدحلليوارحصءاوحتهبتنا
اهسمدقف،هيفةكراشمللتبذجناولب،هلتصنتتتذخأف،ثيدحلا

تلبقأو،ياشلاوةوهقلاباوكأاهيلعةينيصتلمحف،مهفلاءوسةلأسم
:لأستيهو
يفمهفلاءوسرودنعهدصقتاممهفأملنكل..ةعتممةيؤرهذه-
؟..ةياورلا
خبطملاىلإةريخألاتءاجو،نيرتاكدينوتنيلراغدآبلطامنيح..دصقأ-
اهتلأسنيحو،نوتنيلراغدآنماهجاوزباهتحرفنعيلينةيبرملاثدحتل

نماهجاوزامأ..ينغوليمجو،باشهنأتلاق،هنماهجاوزببسنع
دعقمفلخسلجيفيلكثيهناكاهنيح....اهنأشنمطحيهنأففيلكثيه
ىتحتاملكلاكلتعمسنأامو..دحأهريملثيحب،رهظلايلاعليوط
نيرتاكنأل،لمتكتمليتلاةلمجلاكلتىلعهفقومىنب..ناكملارداغ
اهنأو،امهقرفتةوقكانهتسيلهنأو،فيلكثيهبحتاهنأباهثيدحتلصاو
اهنأو..فيلكثيهكرتبىضرتنألبقمهعيمجنوتنيللآكلهينألضفت
فيلكثيهنأشنمكلذدعبعفرتيكلنوتنيلراغدآجوزتتنألبقت
هتوسقو،اهنمبيهرلاهفقومىنبفلكثيه..اهيخأةطلسنمهصلختو
نمريثكلاكانهةايحلايفو..رثكأالمهفلاءوسىلع،ماقتنإلايفةبعرملا

..ةبيهرفقاومىلإانرجييذلامهفلاءوس
كلتقبطتنألواحتاهنأكو،لاقاميفةركفميوارحصءاوحتتمص

ىلعةينيصلاعضتيهوبناجىلإتسلج.اهبراجتضعبىلعةركفلا



:ةلئاقجنسيلافيإتقلع.طسولايفةلواطلا
،نيرتاكنأب،ةياورلليسفنريسفتكانهلسلسمللدعملاويرانيسلايف-
اهتابغريعتنكتمل،ةياورلاليصافتمظعميفىمُستامكيتاكوأ
اهمامأنكيملف،ةديعبلاعاقصألاكلتيف،لاجرللةيفخلااهتوهشو،ةضماغلا

الناك..امهنميأدقفتنأديرتالاهنأثيحب..راغدآوفيلكثيهىوس
اماذإعفادتسامهنميأنعراتحتستناكاهنأل،امهنيبءاقليأاهقوري
تجوزتنأدعبو،فيلكثيهةدوعدعباهنأنممغرلاب..امهنيبسفانتلاأدب
مامأىتحفيلكثيهلحيرصلااهبحنعلزانتتنأعيطتستالتناك،راغدآ
..فيلكثيهليدسجلاروضحلاوةلوجرلامامأامعانهرهظمناكيذلا،راغدآ
ةيسنجلااهبراجتنأواميسال،كلذيفةيفخةيسنجةبغراهقوستتناك
..هيلعزكرينألسلسملاديرياماذهو..هعمتناكىلوألا
ةقفاومتنأله؟..كيأرامتنأنكل..امدحلحيحصرمألااذهامبر-
؟ريسفتلااذهىلع
.ً.اضيأعتممريسفتهنأدقتعأ-
اميسال..ليوأتلالمتحتو،ةدقعمةياورلاتايصخشعيمجنأدقتعأينكل-

تدارأيتلا،نيرتاكةيصخشوهةياورلايفريثموهام..فيلكثيهةيصخش
بارتبحتاهنإتلاقو،هبحتيتلا،راغدآاهجوزب،نينثإلابظفتحتنأ
فيلكثيهبظفتحتنأاضيأو،هسفنتييذلاءاوهلاو،اهيلعيشمييتلاضرألا
نلعتنأيفهتخأوأاهجوزنميحتستالو،حيرصلكشبهقشعتيذلا

.كلذ
لكةلاحلريشيناككلذبهنأكو،تمصب،ضعبلامهضعبىلإةثالثلارظن
،ً◌اعمامهديريوهو،يوارحصءاوحديرتوهديرتجنسيلافيإف،مهنم
.ً◌اضيأجنسيلافيإرسختنأديرتالاهنكل،اهلهديرتيوارحصءاوحو
:تلاقف،نميهملاتمصلاقرتختنأةلواحم،يوارحصءاوحتمستبا
ديرياهلقعوفيلكثيهديرياهبلق..بلقلاولقعلانيبعارصلاوهامبر-
؟..راغدآ
نكل،هسفنثدحيهنأكو،لاقوهقامعألدترامث،امهيلإهئاتلامدآرظن
:ً◌ادجعومسمتوصب
لقعلانيبعارصدوجوبدقتعأال..ةيمهوةيئانثهذه..بلقلاولقعلا-
،لقعلااهردصمملألاو،ةعتملاو،تابغرلاو،رعاشملاو،فطاوعلاف.ً.ادبأبلقلاو
خضتوضبنتةلئاهةلضعىوسسيلبلقلا..غامدلااهردصمربكأةقدبو
رعاشملاوفطاوعلاجتنيالهنكل،هتموميدرسيهو،مسجلايفمدلا



يفيرجيامبهرثأتةجيتن،رثكأقفخيو،طسبنيو،ضبقنيامبروهف.ً.ادبأ
امنيحاننأليلدب،بحلاو،رعاشملاوحرفلاوملأللًاردصمسيلهنكل..غامدلا
هرودبموقيو،ناقفخلاببلقلارمتسي،ةيحارجلاتايلمعلاءانثأانريدختمتي

ملألاوساسحإلازكارمنأالإ..ىرغصلاوىربكلاةيومدلانيترودلاةدايقيف
زكرموهغامدلانأينعياذه..تردُخدقنوكتغامدلايفلاعفألادودرو
يفرمتسيبلقلا..ايمويماننامدنعىتحولب..بلقلاسيلوسيساحألا

ناكولىتح..يجراخلاملاعلابطابترايأاندقفدقنوكناننأديب،هتفيظو
بلقلانأبةبيجعلاةيئانثلاهذه..نذإ؟كلذكسيلأ...كبناجىلإًامئانبيبحلا

ةيرشبلاءاطخألاوماهوألانميهركفلازكرملقعلاوفطاوعلازكرم
..اهيلعقالخألاونايدألاونوكلاتافسلفءانبمتيتلاةعئاشلا
:يوارحصءاوحهتلأسةأجف
؟..اضيأغامدلايفهزكرمبحلاله..بحلانعاذامو-
ينعياذهو؟..ىلوألاةرظنلانمأدبتىلوألابحلاةمدصسيلأ..معن-
يرجتفاهلبقتسييذلا..غامدلاىلإةددحملاةروصلالقنييرصبلابصعلانأب
ربعروعشلاتارايتيرستفةيباجيإتناكاذإف..لبقتلاةلاحبسحهتارايت
ناقفخلابأدبييذلابلقلااهيفامب..دسجلاءاحنأةيقبىلإيبصعلازاهجلا
لكنأدصقأينكل..دسجلاءايميكىلإءيشلكليحأنأديرأالانأ..رثكأ

ىلإدوقتيتلاساوحلاتاباوبنمأدبي،رعاشملاوسيساحألابةقالعهلءيش
..ةيباجيإلاوأةيبلسلا..هلاعفأدودرقلطيو،لعافتلابأدبييذلا،غامدلا
حاترنالوصخشلااذهلبقتناننأيفًازغلةمثنأبدقتعأينأنممغرلاب

نأنودامصخشةيؤرلةحارلابامترعشنأامكيدللصحيملأ..رخآل
،ائيسعقاولايفصخشلاكاذنوكيامبرً،املع،هامتببحأامبرو،هافرعت
امبرو،هيلإناحاترتالنكلةرملوألًاصخشنايرتامبر،حيحصسكعلاو
امكِذؤيملوهنافرعتالامكنأًاملع،هيلعةدحاوةرظنءاقلإدرجمل،هناهركت
نأيأ..ةبيطلاىهتنميفوًاريخاناسنإنوكيامبرولب،ءيشبصخشلاكاذ
ًانايحأو..ةضماغو..ةريحمةلأسم،رشلاوريخلاوحيبقلاوليمجللانلبقتزغل
..ةيردقداعبأتاذاهبسحأ
.نيتصحفتمنينيعبامهيلإرظنتتناكو،راوحلابةعتمتسمجنسيلافيإتناك
نيرتاكنعثدحتامنيح،هلوقباهدصقيناكهئاتلامدآنأبتسحأ
داجيإيفاهدعاسيسامبراذهنأتدجوو،غنرذوتاعفترمةياورةلطب
:هلتلاقف..عدبملكشباهئادآنمنكمتلاوةيصخشلامهفلحاتفم
اهتيصخشمهفيفيندعاستسامبر،نوتنيلنيرتاكنعكرظنةهجو-



كلذكوراغدآاهجوزبظفتحتنأاهتلواحمزغلنعكتظحالماميسال..رثكأ
امهنأو..رخآلاهركيامهنملكنأفرعتاهنأاملع،فيلكثيهاهبيبحب
اذامل؟..دقتعتاذام؟..كلذكسيلأ..زغللالحانهبولطملاامبرف..ناضقانتم
؟..زغللااذهرسوهام؟..نينثإلابظفتحتنأديرت
:ةماستبإلاهبشيامهيتفشىلعولاقو،ةرشابماهينيعيفهئاتلامدآرظن
؟..كلذنعكسفنقامعأيف،نذإ،يثحبإ-
:ءاجربةلئاقهيلإترظن
؟..كلذيفيندعاستأ-
امبر؟..كتدعاسمعيطتسأىتحيسفنةدعاسمعيطتسأينارتأ..يردأال-
؟.ً.اضعبانضعبةدعاسمانيلع
؟..انأو-

:هئاتلامدآلاقو،اهيلإاتفتلا.لالدبيوارحصءاوحتلأس
؟..هيفثدحتنامعةديعببتنألهو-
..يردأال-
؟..كلذكسيلأ.ًالوأيردتنأكيلع-
:تلاقو،جنسيلافيإتمستبا
..مهلاةرثكبلجتركفلاةرثك-
:لاقو،هئاتلامدآمستبا
..حيرضبقولطابءيشلك-
:تلاقو،امهنيبحرملكشبيوارحصءاوحتلخدتف
ةايحلاام:امكللوقأ،ةيريبسكشلاانأف،ةلوقملوقيامكنملكناكاذإ-
ةياكح..يضميمثحرسملاىلعهتعاسيضقينيكسملثمم،يشميلظالإ
..ءيشيأينعتالوفنعلاوبخصلااهؤلمهوتعماهيوري
:ً◌امستبملاقوهئاتلامدآمستبا
هوتعماهيوريةياكح..ةايحلا.ةريخألاةملكلاو..لصفلالوقلاتلقدقل-
..ءيشيأينعتالو..فنعلاوبخصلااهؤلم
.ً◌اعيمجاومستباو
تبثأل،ينعثدحتيناكامنيحلصفلاعطقتلواحدقل:يدادـغبلامدآ

ينعبتكيسيذلاوهسيل..وهسيلويلصألابتاكلاانأينأبهئاتلامدآل
اهعضأيذلاانأ،اهلوقيةملكلكف..ءاشأامكههجوأيذلاانأامنإوً،اصن
يننأحيحص؟..دحلااذهىلإدرمتينأعيطتسيهنأدقتعيله..هيتفشىلع
لقتسيو،يدضدرمتينأينعيالاذهنكل،فرصتلاومالكلاةيرحهحنمأ



ىتح،اهبّاتكنعتلقتسابدألاخيراتيفتايصخشفرعأانأ..!!ينع
،تلماهلثم،اهقلاخركذنودانايحأركُذتلب،هنمرثكأةيحتراص
نافيإ..فوكينلوكسار،ايليفوأ،ليطع،ريلكلملا،لفوتسفم،هتوخيكنودو
هيلعيضقأس..هرصاحأٍس..ءالؤهنمسيلهئاتلامدآنكل،مهريغو..فوزامراك
هنأبينأجافدقفً،ايكذودبيهنكل.ةياورلايهنأس..رثكأيدامتلادارأاماذإ
هنإ..)مدآةهاتم–ةلوهجملاةأرملا(هتياوررئاصمةعباتمبرارمتسالاديري
ىلعضبقلاءاقلإلةجحتناكامناو،لتُقتملغياصلاءاوحنأبدقتعي
ىلإغياصلاءاوحةداعإبركفيهنايأ..هئاقدصأودورطملامدآسدنهملا

،يتقفاومنودكلذعيطتسيلهو..كلذعيطتسيفيكىرنل..ةايحلاحرسم
؟..كلذيفهليتدعاسمو
***
يفهئاتلامدآىلإبهذتملاهنأليوارحصءاوحنمدهازلاءاوحتءاتسإ

تذخأو..ً◌امئانهئاتلامدآناكاذإاهبنذامنكل،هتدعوامكهتقش
تناكأ؟..جنسيلافيإىلإباهذللاهتعفديتلاةريغلايهأ،اهسفنثدحت
يدادغبلامدآبضغاذاملنكل..ةأرملاةيسفنةبيرغ؟..اهدنعهنأنظت

هنأفلصفلايهنيامنيحهنأدقتعيأ؟..هئاتلامدآنمبضغلااذه
هلطبنمراغيهنأمأ..هسفنبقاعيهنأبكرديالأ؟..هئاتلامدآبقاعي
تاحطشنمةحطشيهامبر؟..لامجلايتلئاهنيتأرمانيبهعضويذلا
ةركفيهتمتملغياصلاءاوحنأبريكفتلانأمث..رثكأال..باتكلا

مدآيبيبحناكامدنعكلتهتطوطخمتأرقدقل!!..ً◌اقحةبيرغوةئجافم
اهديعيفيكنكل..غياصلاءاوحةيصخشتّ◌بحأدقل..ً◌ايحمورحملا
؟..كلذببسبمورحملامدآسدنهملااهبيبحمادعإمتدقوةايحلاىلإ
اهجوزنأو،ةياورلاكلتيفاهنعفشكُ◌يملامهنيبتاءاقلكانهناكأ
،ةطلسلالاجرعمةرماؤمهلربدف،تاءاقللاهذهبفرعناهلولامدآ
مدآبتكيسله؟..امبر؟..يتيركتلامدآققحملامهسأرىلعنيذلا
تاعفترم(ةياورنعنوثدحتيمهنأمث؟..ً◌اقحةياورلاكلتهئاتلا

ةقالعلاهذهملاعمحضتتسفيكنكل..دعبانأاهأرقأمليتلا)غنيرذو
..كلذىرنس..ةثالثلاءالؤهنيبةدقعملا
ناطيشلاةمسب..رئاحلاحوب
صنةباتكيفاهاضق،ندنليفهئاتلامدآدوجوىلععيباسأةثالثترم
ىرخأصوصنلدوقيً◌اصنناكهلةبسنلابهنكل،مجحلاريبكلابسيليئاور
،يوارحصءاوحبلصاوتملكشبو،جنسيلافيإبيمويلكشبيقتليناك.



ملاهنإالأ،هترايزبهلةرركتملااهدوعومغربف،اهتقيدصروضحبامئادو
هبلصتتتناكامنإو،طقهتقشىفهرزتملو،دارفناىلعهبقتلت
ىلوألاتاعاسلايفانايحأو،ليللانمً◌ادجرخأتمتقويفمئادلكشب
،عيضاوملاىتشيفً◌اليوطهعمثدحتتلظتو،ليللافصتنمدعبنم
نمنابرتقياناكانايحأو،اهريرسيفيهوهعمثدحتتتناكامً◌اريثكو
تناكءيجملاباهدعونعاهلأسيامنيحو،فتاهلاربعةيهافشلاةسمالملا
تناكانايحأو؟هيفكياليليللايفتاهلالاصتإلاناكنإلأستو،كحاضتت
،اهيفعيضتبوردىلإهعمفرجنتنأاهسفننمفاختاهنأبهربخت
لازيالهنأودبييذلا،اهقيلطةريغنمهيلعاهفوخبكلذللعتانايحأو
اهيفاودجاوتيتلانكامألايف،ةرمنمرثكألدجاوتهنأل،اهتاكرحعبتتي
ةرملكيفو..جنسيلافيإةبيرريثتنأديرتالاهنأبججحتتةرمو.اعم
راصهنأو،هجاتحتاهنأو،ءاقللااذهىلإهنمً◌اقوشدشأاهنأبهلدكؤت

.دوعولابىوساهنمظحيملهنكل..اذكهو..اهتايحيفةرورض
ةججأتملاتابغرلاو،ةايحلابةراوّ◌م،ةمورحمةأرمااهنأب،هلاحضاوناك
اهلتحيتأاماذإ،ىناوتتاليهيتلا،ديلاقتلالعفبةعومقماهنكل،
ةهجاولاىلعظفاحتنأىلعنكل،اهزواجتتو،اهادحتتنأب،ةصرفلا
.ً◌ارسكلذلكنوكينأو،اهترسألواهلةظفاحملاةيعامتجإلا

ماحتلإلادحلهنمتبرتقااماذإاهنأب،هنماهفوخنعهلتفشكةرم
ماماً◌اجرحاهلببسيو،هتياوريفكلذمدختسيفوسهنأفيدسجلا
ليصافتيفلغوتييذلافوشكملابدألابحتاهنأنممغرلاىلع،اهسفن
نمبناجلااذهنعبتكينلهنأباهدعوف،دسجلابحورلاةقالع
نأباهربخأامك،اهبةقالعهلائيشبتكينأبركفاماذإامهتقالع
،ً◌ايفحصاريرقتتسيليهف،براجتوثادحألً◌اليجستتسيلةباتكلا

كسمننأنكميالو،حابشألاو،ةعنقألاو،تاقالعلانمكباشتمملاعامنإو
الانايحأ،هسفنبتاكلانأل،ةيلصألاةيصخشلاةروصللماكلاهجولاب
ً◌انايحأيهف،تايصخشلاهذهتتأنيأنمالو،هسفنمهفينأعيطتسي
،بتاكلاةايحيفاورمنيفلتخمصاخشألبراجتوىؤروفقاومةعومجم
هتثدحةرمتاذولب،هبءاقللانمبرهتتتناككلذنممغرلاباهنكل
اهعجاضهنأفرعتاهنأبهتربخأو،جنسيلافيإباهتقالعنعحيرصلكشب
نأدارأامنيحو،اهنمكلذتفرعدقو،نيترم،ندنلىلإةئيجمذنم
،ةلاصلانيباميفتناكةرمنأبهلتدكأ،كلذبحيرصتلانمبرهتي
جنسيلافيإتناكنإاهلأسامنيحو،مونلاةفرغيفةيناثلاةرملاو،خبطملاو



ذإ،اهتباجإيفكشيناكهنكل،كلذتفن،هعمةيليللااهتالاصتإبفرعت
ناكرمألااذهيفهنكل،ءيشلكبىرخألاامهادحإناربختامهنأبسحأ
،اهتحارصو،اهقدصو،اهتبوذعمغرب،ةيصخش،يوارحصءاوحف،ً◌امهاو
نوكتنأىلإاهعفد،اهلديلاقتلاراصحو،يعامتجإلااهعضونأالإ

ةيأيفبذكتنأاهناكمإبو،ً◌اردانالإيطعتالوذخأت،ةغوارمةيصخش
صخياميفهنكل،امهنيبءاقللوأنمكلذكردأدقو،ركنتو،ةظحل

جاردتسإبيوارحصءاوحتماقدقف،ً◌اقيقدنكيمل،جنسيلافيإباهتقالع
ملو،هئاتلامدآبةيسنجلااهتقالعنعحوبللةغوارمةقيرطبجنسيلافيإ
نمتلصحاهنأذإ،رابخألالدابتبابنم،اذكهثدحتتلافيإنكت
،اهتاروصتنمليصافتبيههتلمكتساو،فقوملافارطأىلعجنسيلافيإ
.عقاولايفىرجامعمةقباطتمهبشتءاجيتلا

،يفاقثلااهقمعفشتكإ،يوارحصءاوحعمةيليللاهثيداحألالخنم
اهتالفناولب،يصخشلااهررحتو،ملاعللاهتيؤرو،ةيفسلفلااهراكفأو
اهنأروصتينكيمليتلاةأرجلاو،ةحابإلادودحىلإلصييذلايقالخألا
تناك.يمويلالماعتلايفاهتيطارقتسرإو،اهتنازرو،اهتيصخشعمبسانتت
تاءارقلايفثيدحلانآدبياناكامنيبف،ً◌ادجةجرحمةلئسأانايحأهلأست
كولسو،ندنليفتايلاجلاعضوو،ةيبرعلاعاضوألاو،ةايحلاو،بدألاو
هبراجتنعهلأستللقتنتتناك،اهيفنيملسملاوبرعلالاجرلاوءاسنلا
يأو،هبجعتءاسنلايأو،رثكأةأرملايفهبجعياذامو،ءاسنلاعمةيتايحلا
ريبكلا،قيلحلاوأرعشملاجرفلاهبجعيلهو،ةعجاضملايفهبجعيعاضوألا
ةريغصلاوأةئلتمملادوهنلابحيله،هليبقتبحيلهو،ريغصلاوأ
،تسإلانمةسرامملابرجلهو،ةقسانتملاوأةريبكلاتازيجعلا،ةمعانلا

يفددرتيناك،ةهباشمةلئسأو،هتايحيفامامويطاوللابرجلهو
سحأو،بيجينأدعباميفداتعاهنكل،ةيادبلايفةرشابماهنعةباجإلا
نمكلذسحيناكو،هتاباجإنمجيهتتوراثتولب،اهتلئسأبذذلتتاهنأ
هرودبوهاهلأسينأىلعأرجتنأىلإ،نوفيلتلايفاهسفنتو،اهتوصةربن
.ردناميفالإ،ةباجإلايفغوارتولب،هبيجتنكتملاهنكل،

هتبحأيذلا،يرسايلاليباه،يقارعلالجرلاباهتقالعنعاهلأسةليلتاذ
قباسلااهجوزلبقنملتُ◌قيذلاو،اهقالطدعبً◌ارسهبتطبتراو،
هلتورنأوقبساهنأب،هتربخأف،ةقالعلاكلتةعيبطو،ىسوملاليباق

رئاحلاف،اهرارسأبحوبلايفةحاردجتاهنأالإ،يقارعلالجرلاعماهتياكح
هلتلاقامنيب،ً◌ابيرغهربتعتتناكنإاهلأسف،امئادبيرغللهرسبحوبي



تلاقف،اهتايحيفةرورضهدوجوراصلب،ً◌ادجاهنمبيرقهنأبً◌اقباس
ةورذنونجلاو،نونجةظحليفناكةرمتاذهلهتلاقامامبر،هل
نأبهلتدكأاهنكل،اهنونجفلأيو،اهراوحفلأينأهيلعاذل،لقعلا
،ةتوبكملاتابغرلايفةايحلاتبد،ةنينأمطلاورارقتسإلابءرملارعشاملك
اهلخاديفةتوبكملاتابغرلانأو،ةنينأمطلانمً◌ائيشاهتايححنمهنأو
اهتابغرنمفاختيهفاذل،ةركاملاناطيشلاةماستبااهنكل،مستبتتأدب
املثم،ومسلاىلإً◌اقوشنئتيتلاحاورألاىلعضبقتً◌انايحأيهف،

ءيشيألعفلانايحأاهعفدتاهتابغرنإ.ةنيكسملاهتديرطبرسنلاكسمي
،ً◌اديجاهسفنفرعتيهو،ديلاقتلاو،ريمضلاو،قطنملابةقالعهلسيل

.حورلايهةيرحلاف،اهتابغرةنيجسنوكتنأديرتالاهنأل
،ً◌اذإ،اهتدارإنعاهلأس.ً◌اليوطامهراوحناك،ةرطمملاةليللاهذهيف
عمراتختنأىلعاهتردقيهاهتدارإنأبهتباجأف،اهتابغرعماهعارصيف
تارايخىلعربجتولب،امئادكلذفرعتالاهنكل،رايتخإلاببساهتفرعم
اهنأكوودبتف،اهلاهرايتخاببسفرعتاهنكل،اهنعةيضارريغيه
.اهتدارإبكلذتسرام
امنيحةيرحلانكل،رايتخإلالالخنمهتاذكرديناسنإلانأب،اهللاق
،ةدارإلازجعوهاهراحتناناكنإاهلأسمث،ةطورشمريغانتارايخنوكت
تربعراحتنالااهتلواحملالخنماهنإهلتلاقف؟..اهتدارإلقيقحتمأ

تناكولوىتح،اهتيرحسرامتلونايصعلايفاهتدارإنع،اهدرمتنع
.بعرملالكشلااذهب
هلتلاقف،نيطايشلاةياوريفيكسفيوتسودتايصخشبهركذتاهنإاهللاق
نولذمو،باقعلاوةميرجلاىوسيكسفيوتسودلأرقتملفسألاعماهنإ
تناكاذإ،اهلأسف.فوزاماراكةوخألاو،ىتوملاتيبنمتايركذو،نوناهم
شيعتالاذاملف،اهنايصعدكؤتل،راحتنالالالخنماهتيرحسرامتيه
يفنإهلتلاقف؟..دسجلاوحورلانيبماجسنإلاقيقحتلالخنماهتيرح
ولاهنإو،روصعلاربعءاسنلافآلآتاوهشو،ةملظمتاباغاهقامعأ
ميحجلاتاكردلفسأيفاهسفندجتسامبرلف،نانعلااهسفنلتقلطأ
.يعامتجإلا،يقالخألا
ةرهاعنوكتنأىنمتت،ةرهاعلاةبرجتشيعتنأدوتانايحأاهنأبهتأجاف
ناهتوبرضُ◌تنأ،ةيقوسو،ةلذتبمنوكتنأ،لقألاىلعدحاومويل
اهتابغرنعةربعماهمفءلمبخرصتنأاهدوب،سنجلاةسراممءانثأ
ريثملااهدسجلمأتتلةآرملامامأفقتوانايحأىرعتتاهنأبهتربخأ.ةنيفدلا



نأفاذهلامبرو،ىرعتتنأبحتاهنألب،هلبكتيتلادويقللفسأتو
،ايريتسهلاوةيوقلاتالاعفنالاتالاحيفنهبويجنققشيتايقرشلاءاسنلا

،ةجوزتمتناكامنيحاهنأهتربخأ.يرعتللةيفخةبغرنعنربعيمهنأل
،ةسرامملانعاهجوزفقوتف،ثهلتتذخأو،بواجتلابةرمتاذترعش
كلذىلإرظنو،كاذاهقبشو،اهثاهلببسنعاهلأسيلاهيلإرظنيذخأو
لب،اهثاهلمتكتتذخأف،اهفرطنمً◌الذتبموقئالريغائيشهرابتعاب
،هنأبهتربخأ.اهسفنباهسفنحيرتل،لاستغإلاةجحبمامحلاىلإبهذتو
نمهجرختىلإهتلوفطذنمهتساردو،اكريمأيفهتدالونممغرلاب

سراميو،ةشادشدلاسبلي،مونلاىلإبهذيامنيحهنأالإ،اهتاعماج
عمالإيقيقحلاهدسجولجرلافرعتمليهو،مالظلايفاهعمسنجلا

اهتابغرىقبتاهنكل،ةلذتبمودبتيتلااهتابغرنعهتربخأ.ليتقلااهقيدص
اياوزلكيفةذللافرعتنأ،ميظعءيشاهقرتخينأيف،ةنيفدلا

يفرجنسابميكةلثمملاعمىرجاملثمتاظحلشيعت،اهدسجتاحتفو
،ناسللابهسحلمثواهجرفىلعلسعلابكسينأب،ةريهشلااهمالفأدحأ
اذهبرجتل،شارفلايف،ةدحاوةرملولو،جنسيلافيإعمنوكتنأوأ
نعةيرحبثدحتتنأاهلحاتأهنألهتركشكلذدعب.ءاسنلانيبءيشلا
ةطلجلابباصتستناكامبرفاهنماهمأاهتعمساماذإيتلااهتابغر
.دبألاىلإاهنمأربتامبرفاهدلاواهعمساماذإوأ،ةيغامدلا
ةعرسلاهذهبهتايحيفبتكيملهنأو،هتياورىهنأهنأبوهاهربخأ
ةياوربتكينألهذمءيشلهنأو،ةرملاهذهبتكاملثمةلوهسلاو
اهنأبهلتدكأاهنيح.عيباسأةثالثيفةحفصنيسمخلاوةئاملاتزواجت

لبقىتح،ةياورلاأرقتنأديرتاهنأو،يقيقحلكشبةرملاهذهرمتس
.اهراظتنإيفنوكيسهنأباهربخأف،جنسيلافيإكلذبفرعتنأ
سرجنأاهللاق،ثيدحلانعافقوت،بابلاسرجنينرعمُ◌سةأجف
اهربخأف،رمتنأجنسيلافيإعمقفتادقناكنأهتلأسف،نريبابلا
ةيناكمإنعثيدحيأنكيملو،ةرشعةيداحلاةعاسلااهعمثدحتهنأب
طخلاقالغإاهنكمياهللاقو،تقولااذهلثميفاميسال،اهرورم
وهناكو.ً◌ارجفةثلاثلاغلبدقاهنيحتقولاناك.قئاقددعبلاصتإلاو
،مونلاةفرغنماهذخأدقناكةيناطببً◌افحتلم،افوصلاىلعً◌اددمتم
.يوارحصءاوحعمليللافصتنمدعبثدحتيامنيحاهبأفدتيل

،رركت،نينرلانأالإ،يقيقحريغسرجلانينرتوصنأهئاتلامدآنظ
ةركفهنهذيفتقثبنا.عمسيامقدصينكيمل.ً◌اليلقلوطألكشبو



نأتدارأاهنأو،يوارحصءاوحبهتقالعيفكشتامبرجنسيلافيإنأ
ةثالثدوجوبئجوفىتحبابلاحتفنأامهنكل،رمألانمققحتت
،ةقشلااولخدتامدقمنودبو،يوارحصءاوحقيلطمهعمو،صاخشأ
ةيزيلكنإلاب،هددهو،توصللامتاكً◌اسدسممهدحأجرخأ.مهمامأهوعفدو
نوديريالمهنأو،ةدحاوةقلطبهتوصنومتكيسمهنأفخرصاماذإهنأ،
مهدحأعمناك،لبحبهقاثواودش.تامولعملاضعبىوسائيشهنم
.ةباتكللهيلعسلجييذلايسركلاىلع،مهلوخدءانثأهلهبتنيملهنكل
يمخضاناكمهنمنانثإ.يوارحصءاوحقيلطالإمهنمفرعيالناك
لودلاكلتنم،ابوروأطساوأنمامهنأبيشتامهيهجوحمالم،ةثجلا
امأ،تارهاعلاوايفاملاتاباصعملاعلاىلإتردصف،تككفتيتلاةيكارتشإلا
.شمنلابءيلمههجو،رعشلارمحأناكف،رخآلا

رمحأفقوامنيب،هوعضويذلايسركلايبناجىلعمهنمنانثإفقو
مل،ةثالثلالاجرلا.ىسوملاليباقاهيلعسلجيتلاافوصلافلخرعشلا
،هعمققحيذخأيذلا،يوارحصءاوحقيلطالإ،ةيبرعلانوفرعياونوكي
:ةيبرعلابهلأسف
؟..تنأنم-
هئاتلامدآروتكدلاانأ-
:ارخاسىسوملاليباقمستبا
..يشام..روتكدءودهبثدحتننأانيلعًاذإ..روتكد..هوأ-
:باجأف،رويغلتاقهنأفرعيوهف،قلقو،رتوتبهيلإهئاتلامدآرظن
..يشام-
نمفرعأينأنممغرلاب؟..ندنليفلعفتاذامو؟..تنأنيأنم..ينربخإ-
..كلذنمدكأتأنأديرأينكل..يقارعكنأبكتجهل
..ةرايزيفانهدوجومانأو..يقارعانأ-
؟..نمةرايز-
ةدعتارمكانيقتلإدقلف..كلذفرعتكنأدقتعأو..جنسيلافيإةديسلا-

..اهداترنانكيتلايهاقملاومعاطملايف
؟..يتجوزةرايزلوأجنسيلافيإةلثمملاةرايزيفتنأ-
..جنسيلافيإةديسلاةقيدصاهنألاهيلعتفرعتانه..كتجوزفرعأالانأ-
:لاقو،دوسأبضغةعشأبناتعساولاهانيعتعشو،ىسوملاليباقبضغ
ءاوحيتجوزعمةقالعىلعكنأفرعأانأ..يقارعلااهيأينلفغتستال-

ال،امكتقالعىلعةيطغتللوهجنسيلافيإةلثمملادوجونأو..يوارحص



..رثكأ
.ً.احيحصسيلاذه-
فرتعتملولكنأل..كللضفأرمألااذهففرتعإ..حيحصلاوهاذهلب-
..كلبقرخآلايقارعلاريصمكريصمنوكيسف
يفانروصتُرشندقو..كلذنمدكأتتنأكنكميو..ةقيقحلاوههتلقام-
.ً.اضيأفحصلا
:ً◌افنعوابضغمتكيوهوىسوملاليباقلاقف
يفهلكيرمعتيضقو..اكريمأيفدولومانأ؟..يقارعلااهيأينلفغتستله-
نملاومألانعفديتالثمملاءالؤهو..موقلاءالؤه..مالعإلاةبعلفرعأو،برغلا
ىتحوحئاضفلانقلتخيولب..نهرابخأونهروصرشنو،نهنعةباتكلالجأ
جنسيلافيإةلثمملاو..ءاوضألاتحتامئادنيقبينألجأنمنهدضمئاتشلا
،قباسلااهقيشعو،اهجوزعمةلكشماهيدليهواميسال..ًءانثتسإتسيل
يذلاقباسلااهقيشعظيغتنأديرتاهنأل،اهعمةروصلايفكتعضودقو
دقل..جنسيلافيإ،كتقيدصكرتنأدعبىرخأةلثممعمةرتفلبقرهظ
..رثكأالاهتحلصملكتمدختسا
..حيحصريغاذه-
ىلعامهدحأهمكلف،هبضغلنارخآلاهبتناف،ابضاغىسوملاليباقفقوف
لالخو.هينيعمامألخادتترمحرئاودبو،ملألابهئاتلامدآسحأ.هسأر
ةأرملاهتياوريفدورطملامدآسدنهملاهلطبنعوههبتكامركذتناوث
عبضلامدآلبقنمبذعُ◌يناكفيكو،مدآةهاتم–ةلوهجملا

اموبيذعتلاقئاثوىلعدمتعيناكاهنيحهنكل،يتيركتلامدآققحملاو
هتضبقعمجدق،ىسوملاليباقدجوفمامألاىلإرظن.مهضعبهلهاور
نأىلإهبتنا.كلذبماقدقناكمهدحأنأللعفيملهنكل،هبرضيل
:ةيزيلكنإلابىسوملاليباقلأسمهدحأ
انعمهذخأنوأ؟..سيئرلااهيأةعرسبانهعضوملايهنننأديرتله-
؟..ةباغلاىلإ
:ةيزيلكنإلابو،ابضاغ،ىسوملاليباقدرف
يهنأنألينرطضي..ةقيقحلالوقيالهنإ..ةقيقحلالوقيالهنإ-
..ةعرسبعوضوملا
:ً◌الئاسهئاتلامدآىلإرظنمث
؟..انه؟..نيأو؟..كلذتلعفةرممكو؟..اهتكنله:يللق؟..اهتكنله-
،اهسبالمبكلذبحتو؟.ً.ادجكينلابحتاهنأفرعأانأ؟..افوصلاهذهىلع



نأديرأ..ليصافتلالكبكلبقيقارعلافرتعأدقل؟..اهسأرىلعباجحلابو
منهجىلإكلسرأو..يبضغرجفنينألبقينربخأايه..اضيأكنمفرعأ
..ريصملاسئبو
نأديريالرويغلالجرلااذهف،يقيقحرطخيفهنأبهئاتلامدآسحأ
،هكوكشلً◌اديكأتوً◌اريربتديريوهامنإو،ةقيقحلانعثحبيالو،مهفي
لجرلاعمتلعفامتلعفيهامبرو،هتقيلطكولسنعهتاليختو
فيكف،ءيشيأاهعملعفيملايصخشوههنكل،يرسايلاليباهيقارعلا

ريصملااذهنم،هسفنىلعقفشأ،ناوثلالخو،ىمعألااذهعنقيس
هتقيلطةروصتقثبنايعوالبو،هنمةدارإنودبو،ههجاوييذلايثبعلا

اهيلجرواهيديىلعةعبرتم،لفسألانمدسجلاةفوشكميهونمؤملاءاوح
يهوفنعباهيفلخديينانبللامدآامنيب،باجحلابسأرلاةاطغم،
ءاوحةروصبنمؤملاءاوحةروصتلخادتو،فنعأنوكينأبهلسوتت

.يوارحص
هفلخيذلالجرلاهللاق.نافجترتهاتفشوهيلإرظني،ىسوملاليباقناك
:ةيزلكنإلابً◌اسماه،
؟..ةقيقدلدارفنإىلعكعمثدحتأنأيننكميله..سيئرلااهيأ-
،ةيرمرملاةدئاملانمبرقلابنانثإلاراصو،ءارولاىلإىسوملاليباقعجارت
زهمث،ةظحلهيلإىسوملاليباقرظن،ً◌اسمهسدسملالماحثدحتف
لجرلارادامنيب،هئاتلامدآمامأناكثيحىلإعجرو،ً◌اقفاومهسأر
نيكسهنمجرخأو،ً◌اروراجحتفو،ةيرمرملاةدئاملالوحسدسملالماح
،كلذىلإهئاتلامدآرظننيح.هناكمثيحىلإءاجو،ةريبكخبطم
.ةعجافةياهنيهو،تبرتقادقهتياهننأكردأو،ديدشبعربسحأ

هذهبهئاتلامدآايتومتل،ندنلىلإكبءاجيذلاام:هسفنلأس
يكلهعفديةاجنلابلمأةمثناك،كلذنممغرلابو؟..ةبعرملاةقيرطلا
:ءاجرب،ىسوملاليباقللاقف،هسفننععفاديوسفنتي
،كتذآامبريوارحصءاوحةديسلانأو..حورجمجوزكنأفرعأانأ-
ةقالعةيأاهبينطبرتالتاسدقملالكبكلمسقأينكل،كتماركتحرجو
..رثكأالجنسيلافيإيتقيدصةقيدصيهامنأو،ةصاخ
لاقو،هئاتلامدآتاملكعمسامنيحشحوىلإ،ىسوملاليباقلوحت
:عاطتسأامهتوصمتكينأً◌الواحم،ابضاغ
؟..ينعكلهتكحيذلاام؟..ةحورجملايتماركنعتنأهفرعتيذلاام-

فافزلاةليليفكلذعطتسأملينأل؟..يعبصإباهتحتفينأبكلتكحله



نعكلتكحله؟..ةراكبلامدنورظتنياهلهأويلهأوً،اناركستنكينأل
له؟..كلذنعينثدحتىتحيتماركو،يحورجنعفرعتاذام؟..كلذ
لسوتتتناكامنيب،فلخلانماهبطولأينأ،ايسنجذاشينأبكتربخأ
فلخلانماهبلعفينأ،مامألانمعبشتنأدعب،يقارعلاكقيدصب
..هفاتسيتيألثمكحبذأسالإو..يللق..ينعكتربخأاذام؟..اضيأ
فيكفرعيالناكو،هنمةدارإنود،ً◌افوخفجتريهئاتلامدآناك
هثدحامنيح،هعمهفطاعتيدبينأدارأدقف،صخشلااذهعمثدحتي
.هدضكلذبلقناف،ةحورجملاهتماركنع
سدسملالماحهبتنا.دعاصتلابةذخآرومألانأنوكرديةثالثلالاجرلاناك
يذلاجنشتلاةلاحو،ىسوملاليباقةفشيفرطىلعراصيذلادبزلاىلإ
مث،ةيرمرملاةدئاملاىلعنيكسلاعضوف،هيفكىدحإىلعرهظتتأدب
سحأ.هئاتلامدآدنعنانثإلاّ◌يقب.ةقشلاجراخىلإىسوملاليباقداق
ملنكل،ىسوملاليباقوسدسملالماحجورخدنعةحارلاضعببهئاتلامدآ
.ةيناثةقشلاىلإسدسملالماحداعىتحةدودعمقئاقدىوسضمت
ةرايسلايف،ً◌اليلقسبالملالتبم،انجشتمفجتريىسوملاليباقناك
لطهيلازيالرطملاناك.ىنبملاةحاببناوجدحأيففقتيتلاةهرافلا
اهيلإاولخد.ةرايسلاىلإنيهجوتم،نيعرسمةثالثلالاجرلاجرخامنيح،

.نيعرسماوقلطناو
ءاوحتناك.فتاهلاسرجنينرىلاعتامنيحً◌احوتفمناكةقشلاباب

تررق.فتاهلاىلعدرينكيملهئاتلامدآنأل،ةريغلابةججأتميوارحص
اهتريغنأالإ،ً◌احابصكلذبموقتنأتركف.اهسفنبهيلإبهذتنأ
نمً◌ايأريثتنأنود،ديدشءودهبتلزنف،يأريأنمىوقأتناك
،ً◌افطعماهيلعتسبليتلامونلاةلدببامنإو،ائيشدترتمل.مدخلا

.تجرخو،اهترايسحاتفمتذخأو
اهنأبتركفو،كانهافيإنوكتنأةيناكمأبتقولالاوطركفتتناك
ىرخألااهترايسنأل،ءاقرزلاراوكجلااهترايسىرتامنيحكلذفرعتس
ةدحاوامبرينعياذهف،افيإةرايسرتملاذإو،ىنبملاجاركيفدوجوم
،هلكليللاهدنعىقبتسو..اهدرطبموقتساهدنع..ىوهلاتاعئابنم
الو،ماينلكلاثيحتقولااذهلثميفهِ◌تأتملاذاملاهنأتركفو
؟..كلذفرعيالاهقيلطىتحلب،ائيشفرعيدحأ

تبرغتسا.ةقشلاثيح،يناثلاقباطلاىلإرذحبتدعص،تلصونيح
ً◌اسجاهنأالإ،سرجلاطغضتنأتدارأ.احوتفمبابلاتدجوامنيح



.اهناكميفتدمجت.ةلاصلاىلإءودهبتلخد.كلذلعفتالأىلإاهعفد
ناك.ةخرصلاعنمتلاهمفىلعاهديايدارإالتعضو،خرصتنألبقو
قصالةمث،مدلابلتبمهصيمقو،هردصويسركلاىلإً◌ادودشمهئاتلامدآ
.هقنعيفدوسأحرجو.همفىلع
للبتلوبلانمتارطقبتسحأ.فجترتتناك.ةفجترمتاوطخبتمدقت
دقف،داعيدهشملانأكو.اهباصعأدومجبتسحأةأجف.ً◌اليلقاهيذخف
اهسأرتعفر..ىسوملاليباقاهقيلطوهلعافلانأبيسدحلكشبتكردأ
ةلواطلاىلعةياورلاقاروأةمزرتأر..دحأدوجومدعنمدكأتتلً◌اليلق
.هئاتلامدآمامأتاظحلتفقو.ةياورلاةطوطخمتذخأ.اهيلإتمدقت..
ةعرسبناكملاترداغ.هتومتببساهنأبتكردأ.اهينيعنمناتعمدتلزن
.اهفلخبابلاقلغتنأنود،
هلبقستنامغريبافيإىأر.هسأرعفر.هيسركنمهئاتلامدآضهن
.ةرحاسةماستبإب
عيباسألاليصافتدرسيفعسوتأنأبجيناكهنأدقتعأ:يدادغبلامدآ
نودأنأىدجألانمناكامبرو.ندنليفهئاتلامدآاهاضقيتلاةثالثلا
اهيفةقيرطهذهنكل..ً◌ادرسسيلو،يصن،يحرسملكشىلعراوحلا
.اضيأةفاثكويوغلداصتقإ
رتراسوسكرامنيب،ةدارإلاوةيرحلاموهفميفالخادتنأىلإتهبتناينكل
افيإتّ◌بيغاذاملمث!!..يوارحصءاوحعمهئاتلامدآراوحءانثأ،
هيفيورأديدجصنيفلصاوتللةلواحميهله؟..ةياهنلانعجنسيل
هئاتلامدآاهبتكيتلاةياورلادنعفقوتأملاذاملو؟..دعباميفىرجام
ءيشكانهأ؟..ةايحلاىلإغياصلاءاوحةداعإاهيفدارأيتلاو،ندنليف
ناكهنأدقتعأ..يردأال؟..يوارحصءاوحوغياصلاءاوحنيبكرتشم
.لصفلااذهيفعسوتلاناكمإلاب
نمهئاتلامدآضهن(دصقأو،لصفلااذهيفريخألارطسلاسيلأنكل
قلخيس).ةرحاسةماستبإبهلبقستنامغريبافيإىأر.هسأرعفر.هيسرك
ضهنهئاتلامدآنأل،ةيقيقحتسيللتقلاثادحألكنأبً◌اماهيإ

؟..نامغريبافيإلابقتسإل
نمتررحتدقحوركاهلبقتساهئاتلامدآو..حورنامغريبافيإ..ال..ال
..دسجلا
؟..بعرلااذهلكاذاملنكل
يفً◌ايمويهشيعأيذلابعرلاببسب،ينميعوالبلصفلاُ◌تبتكينارتأ



تايفصتلاو،يفئاطلاحبذلاولتقلاولايتغإلارابخأببسبو؟..دادغب
نعبتكأانأامنيب،ةباتكلاءانثأّ◌يلعتسكعناف،ةيمويلاةيسايسلا
..رمألايفةغلابمكانهأ؟..ابوروأكةنمآدالبيف،ندنليفيرجتثادحأ
نمتالفإلا،لتاق،مرجمعاطتسإفيكهنأبلؤاستلاراُ◌ثُ◌يالأ؟
ّ◌يلعله؟..ةلوهسلاهذهبنيتميرجبكتريو،ندنليفةلادعلاةضبق
؟..هتباتكةداعإوألصفلااذهقيزمت
لصتمليتلاةضماغلاثادحألاومئارجلاب،اضيأ،ةئيلمابروأ..ال..ال
نكمي..اهيبكترمىلعضبقلاو،اهلحىلإةيبروألالودلاةزهجأوةطرشلا
مئارجلانملئاهلامكلافرعنلنادلبلاكلتيفةميرجلاعقاومضارعتسا
نيمرجملمئاوقكانهلب..اهبكترايذلانمدعبفرعُ◌يمليتلا

ىلعةرداقريغةطرشلاةزهجأنكلتاونسذنممهروصرشنت،نيفورعم
يتايفوسلاداحتإلارايهنإدعبابوروأنأ..معن..معن؟..مهيلعضبقلا

،نيروجأملاةلتقلاوايفاملاتاباصعلاعترمتراصةيقرشلاابوروألودةيقبو
لصتنأمهملا،هيلعءادتعإلاوألجرلتقبموقتنأابعصسيلراصو
وأ،ةيناشيشلاوأ،ةيسورلاوأ،ةيبرعلاوأ،ةيكرتلاتاباصعلاىدحإىلإ
..ً◌اديجعفدتنأمهملا،ةيفالسغويلا
ىرخأبوأةقيرطباياحضوةلتقنحن..ً◌ادبأوامئادليباقوهليباقنأمث
ملينإ.ضرألاىلعلجررخآيهتنينأىلإاضعبانضعبلتقنلظنسو..
ناكيلخادسجاهةمثامنإو،هلتقديرأينألهئاتلامدآلةتيملاهذهرتخأ
انأله..ىرخأبوأةقيرطباذكهيهتنتسرومألانأبيلسمهيوينعفدي
..يردأال؟..كلذيفقحم
تومللله؟..دوجولابتوملاأدبىتم؟..توملاةدالوتناكىتمنــكل
هلتقامنيح،ليباهوهرشبلانمتامنملوأف..معنامبر؟..خيرأت
.ليباهلتقمةظحلتوملادلو..اضيأءاوحو..ايحمدآناك.ليباقهوخأ
!..توملاعنصيذلاوهليباق
لّ◌كشيذلابتاكلا،هئاتلامدآوهةياورلاهذهلطبنأنممغرلابو
؟..ليباقةهاتممسالمحتةياورلانأالإ،يلً◌اعانق
..ءاوحةهاتم،مدآةهاتم:اهتبتكيتلاتاهاتملامتختنذإةياورلاهذه
مهلاجرلالكناكاذإليباقةهاتماذاملنكل..ليباقةهاتميهاهو
؟..ءاوحءاسنلالكومدآ
ءاوحالو..رشبلاابأسيلمدآنأب،هئاتلامدآيدعبنمو،ُ◌دقتعأ
قلخهعلضنمو،نيطنمبرلاهعنص،ريطاسألابسح،مدآ..مهمأ



هدحوهنإ..ةأرمامحريفلجرةفطننموهيذلاهدحوليباق..ءاوح
!..مدآينباوسيلوليباقءانبأمهف..رشبلاردحناهلسننمو..ناسنإلا
لوألاسسؤملاليباق..توملاعناصليباق..لتاقلاليباق..بألاليباق
يفناكامنيحمدآىلعً◌اردقمتوملانكيملأنكل..توملاو..ةميرجلل
؟..ءاوحعمسودرفلا
لتقهنألسيل..برلانمهيلعبوضغملا..ضرألانباو..مألانباليباق
لبقتو..طيسبلاحالفلاروذن..ةطيسبلاهروذنلبقيملبرلاف..ال..هاخأ

ناكأ..هلماعنألارحنو،برللحئابذلامدقيذلا..يعارلاليباهاياطع
؟..هكاوفلاهركيو..مدلابذذلتيبرلا

هيلعيلاتلابو..امهيلعهاياطعوهعزويملأ؟..ليباقىلعبرلابضغمل
دسجنمةايحلالتساهنألهيلعبضغأ؟..ً◌الصأوهىطعأاملبقت

ناسنإلاف..اهلىنعمال؟..رشبللاهبهويتلاةايحلاهذهام؟..ليباه
تاونسيفيضقنيناسنإلارمع..ةميقعتاهافتامهنيبامو..توميودلوي

اضيأائيشينعتالةخوخيشومرهوزجعتاونسو،ائيشينعتالةلوفط
مونلايفيضقنيرثكأوأرمعلاثلث..ضرمومغوبركىلإلوحتتلب،ً◌
تيبلانيبامةفاسملايفوأ،تاقرطلايفيشملايفبرستيامهنيبامو..

وأبيبطلادنعوألقنلالئاسولءاوسةلتاقلاتاراظتنإلاو..لمعلاناكمو
زربتلايفيضقنيتقولاضعبو..وأ..وأةيموكحلارئاودلاةعجارمدنع
لاوطناسنإلاةداعسةرتفيهمك..ً◌اذإرمعلانمىقبياذام..لوبتلاو
ةرتفنماهانيصحأولو..قئاقدلاىدعتتالةيسنجلاةذللاتاظحل..هرمع
رمعنمةليلقامايأاهعومجميفتزواجتاملنيتسلافراشمىلإةقهارملا
..ناسنإلا
وأ..لامجلاجاتنإيف..عدبملاريكفتلاتاظحليفيهناسنإلاةميقامبر
نمً◌امويمكنكل؟..هدوجوىنعملناسنإلامهفيفمهاستيتلاراكفألا

نم،عدبملاريكفتلاتاظحللكشتس،ةنسوأارهشمكلب،ناسنإلارمع
؟..نذإ،ىنعمةايحللله؟..ركفملاناسنإلارمع
..لؤاستلاعضومهنايكعضيً◌انئاكهتفصبيذلانئاكلانأب،دكؤيرتراس
نوكىوسةيرحلاتسيلو،انتارايتخالالخنمالإانتاوذكردنالاننأو
موكحمناسنإلانأبلوقلانملميالهنإ..ةطورشمريغامئادانتارايتخا

هنإ..هيفتكىلعهلكملاعلالقثلمحيهنإ،ً◌ارحنوكينأبهيلع
نايكلاعاونأنعً◌ازيمتمً◌اعونهتفصبهسفننعوملاعلانعلوؤسم
ريغتارايتخاةيأنعو؟..رتراسملكتيةيرحةيأنعنكل!!..ىرخألا



هلكملاعلالقثلمحييذلانئاكلااذهوهنمو؟..ثدحتيةطورشم
يفةرداس،ً◌ادحاوً◌ايناسنإانئاكسيلوً◌ابوعشىرأانأ؟..هيفتكىلع
البملظمعاقىلإيضمتيتلااهتيواهىلإمونلايفرئاسلاكيشمت..ةمتعلا
نمً◌اطاطحنإرثكأاهنأةزيمملااهتفصةيسايسوةيفاقثً◌ابخنىرأ!..رارق
ريغمهتارايتخا،رتراسلوقبسحوأ،ةديحولامهتيرح!..بتارمبناويحلا
ريمدتلابةشطعتمةبغرلىوسببسلال،نيرخآلاحبذيه،ةطورشملا

!..رخآلاءانفو
تارورضلابهيلعموكحملب..ً◌ارحنوكينأناسنإلاىلعً◌اموكحمسيل
نأطرشنودراتخيوررقيلوةيربلاىلإناسنإلابهذيل!..ناكمإلادودحو
ناسنإلانذإ..طورشمرايخاذهمهدحألوقيس؟..ريطيسله..ريطي

ىلعموكحمسيليلاتلابو..ً◌ادبأوً◌امودةطورشملاتارايخلاهذههجاويس
..ةرورضلاطورشبهيلعموكحمسكعلاىلع..ً◌ارحنوكيناناسنإلا

..رخآلامسجدودحنعفقوتتةينامسجلاهتيرح..ةدودحمهتيرح
رثكألايهامبرةيركفلاهدودحو..نوناقلادنعفقوتتةيعامتجإلاهدودحو
..رصعلاكاذيفدئاسلاركفلاةنميهبوةغللابةموكحميلاتلاباهنكل،ةباحر
؟..اذهلكدعبرارحأنحنله
..ءاوحو..مدآةهاتمباذهلكةقالعام..يتهاتمباذهلكةقالعامنكل
..ءاوحومدآةروطسأةنميهذنم..ناسنإلاةهاتماهنإ...اهلوقأس..ليباقو
لتقيلبرلاعمفلاحتيليباه..اذهانرصعيفنكل..ليباهلتقيليباقو
..رشبلاوبأ..لوألاناسنإلاليباق..ليباقناحبذيةطلسلاونيدلا..ليباق
..نامزلاةياهنىلإتاءاوحومداوآلسانتتةلالسبجنأهنإ..توملاوبأو
روديلظيسو..ةينوكلاءايزيفلاءاملعلوقيامكً◌اقحةياهنهلتناكنإ

..دوجولاةهاتميف
***
تسحأاهيدينيبيتلاةياورلاةطوطخمنمدهازلاءاوحتهتناامنيح
هئاتلامدآريصمنمً◌ادجترثأتدقل.ً◌املأو،ً◌افوخشعترتاهسفنب
لاجرةعبرألخدامنيح،مورحملامدآاهبيبحريصمتركذتدقف،يواسأملا

نكل.اضيأهوحبذو،هئاتلامدآىلعهيفاولخديذلاهسفنتقولايف
مدآنأكو..ً◌ارجفهيلإبهذنميهف..يوارحصءاوحلثميهله
تبحأدقل.مورحملامدآاهبيبحعماهتصقليصافتضعبديعييدادغبلا
اهيدينيبةياورلاتبلق.يوارحصءاوحتبحأكلذكو،جنسيلافيإ
ىقبأوامهدحأبطش:نيناونعاهلعضودقيدادغبلامدآنأىلإتهبتناف



مدآثدحتيليباقيأنعاهسفنتلأس..ليباقةهاتمناونعىلع
انرابتعابهئاتلامدآهنعثدحتيناكيذلاناسنإلاوهله..يدادغبلا
بلقنايذلالتاقلا؟..ىسوملاليباقوهوأ..مدآءانبأانسلوليباقءانبأ

ءاوحتناكامنيبو؟.هئاتلامدآويرسايلاليباهلتقدقف..ةروطسألادض
،اهيلعتطغض،اهفتاهىلإةلاسرتلصو.اهراكفأتايعادتشيعتدهازلا
:تأرقف
.ريصملاسئبومنهجىلإحاردهفلاليباق..لفاسلاكقيشع..ةرـهاعاي
مدآدنعتناكيتلا،يخركلاءاوحمقرتبلطةفجترمديبو،تبعترا
يفكشينيذلادحأةيفصتنعتامولعملوصوباهربخأيذلايبيبشلا
الملامدآجاحلاهمسالجرةثجتدجوثيح.دهفلاليباقاوفطتخامهنأ
دقو،ةيدنهلاتاصرعةقطنميفصاصرلابةروخنمو،بيضقلاةعوطقم،
ذاتسأفاطتخإيفاكرتشمناكامبرهنأبتاهجلادحأبتكمنمبرست

.نييضاملانيمويلالالخةيئادتبإةسردمريدمويعماج
،بعترملااهتوصتعمسويخركلاءاوحدنعلاقنلافتاهلانرامنيح
نأنمتدكأت،اهتلصويتلاةلاسرلانومضماهلدهازلاءاوحتأرقو
تلاقو،كلذبيبيبشلامدآتربخأ.ً◌ايدسجهتيفصتتمتدقدهفلاليباق
دقف،تيبلاىلإاهدنعاهذخأتس،دهازلاءاوحىلإبهذتساهنأبهل
لاصتإىلعايقبينأىلعاقفتا.ً◌ارطختيبلاكلذيفاهدوجوحبصأ
.مئاد
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عابضلاليل
دحأنمام.ةرفقمهبشمتعملاءاسملاكلذيفروصنملاةقطنمتناك
معطميفً◌ادجليلقددعو،ةيوازلايفرئاصعلاعئابدنعنينثإىوس
نيبناجلانماهتاباوبسرحييتلاناكسإلاولاغشألاةرازوللباقملاتايوشملا

ةكئاشلاكالسألادتمتو،ةشاشرلاةحلسألابنيججدملاسرحلانمليلقددع
مدختستةيديدحتادصمبناجىلإ،اهبطيحتلةليوطتافاسمىلع
تارابختسإللةيريدمً◌اقباسناكيذلاىنبملانمبارتقإللعناومك
ةهجلايفنوفقيينطولاسرحلانملاجرةمثناكو،ةينمألاتاقيقحتلاو
.بيرقلاعراوشلاعطاقتدنعىرخألا
ضعبةكرحىوسهنعففخيملةقطنملاىلعنميهملايسوباكلاوجلا
دحأىلإفتلتلامإوريسلالصاوتلامإ،ةعرسمانايحأرمتيتلاتارايسلا
مهدحأ.ً◌اليلقنيخرتسمينطولاسرحلالاجرناك.ةيبناجلاعراوشلا
هديبرخآ،ىرخأوةظحلنيبهتاهقهقىلاعتتو،لاقنلاهفتاهيفثدحتي
هديب،لاثمتلاكفقاوثلاثو،ةحضاوةيهشباهنملكأيتايوشملانمةفل

.هلوحامعً◌ايهاس،ريكفتلايفً◌اقرغتسمناكهنكل،هحالس
يحةهجنمةثيدحةرايستلبقأ،دحأنمعقوتيأنودبو،ةأجف
نمً◌اليسقلطأمثهشاشردموريغصلااهكابشنيسلاجلادحألزنأ،غارد
،قيقدبيوصتب،ةثالثلاينطولاسرحلالاجرىلعةيرانلاتاقلطلا
رانلاةرازولاسارحقلطأ.اهتعرسىصقأبةرايسلاتقلطناو،ىلتقمهادرأف
ةيبناجعراوشيفتفتلاو،تدعتبادقتناكاهنكل،ةبراهلاةرايسلاىلع
،ةرازولاىنبمسارحضعبو،معطملاداورضعبعمجت.روصنملاةقطنمل
ىلعضبقتهفكتلازاموةايحلاقرافلكأيناكيذلايدنجلانأاوريل
طقسدقف،فتاهلايفثدحتيوهوكحضيناكيذلاامأ،ماعطلاةفل

مشهتامنيب،هدسجاثولمليمربلابلقناف،هنمبيرقتايافنليمربىلع
ناكيذلاثلاثلالجرلاامأ،هنمبرقلابةرثانتماعطقراصو،هفتاه
نمً◌امدفزنيو،هنطبيفةريطخحورجباباصمناكدقف،لاثمتلاكفقي
نعربعيلازامههجونكل،ةريطخةلاحيفودبيامكناكو،اضيأهمف

.قيمعلاهدورش
،رمقلااهيفباغيتلاةملظملاةليللاكلتنم،تاذلابتقولاكلذيف
يذلا،يسابعلاليباقاهبرقواهتيبنولاصيفسلجتنيرونلاوذءاوحتناك

نيلماعلاةاضقلادحأعمهقافتإبءيشلكمتدقف،ً◌ايمسراهجوزراص



هيلابلاوىقيسوملاةسردمبناجىلإعقييذلاو،بيرقلامكاحملاعمجميف
قاروألالكامهلزجنأثيح،ةليمجلانونفلادهعمىنبملباقمو،
.يعرشلادقعلاوةيمسرلا
ءاوحتسحأ.هذهكةبسانملابيئكهوجادبيذلا،تيبلايفامهدحواناك
.ءيشلكتدقفو،ً◌ايلكتعاضدق،اهجاوزدعب،اهنأبنيرونلاوذ
كلذىلإةسئاينكتملاهنأف،رهاقلا،ليقثلاساسحإلااذهنممغرلابو
جرخمنعثحبلايفاهسفنعمريكفتلانعاهعنمينأنكمييذلادحلا

.ةضماغلااهبورديفةروجهماهسفنتدجويتلاةهاتملاهذهنم
اسيئرسيلوهف،ةريبكيسابعلاليباقةطلسنأنيرونلاوذءاوحتكردأ
اهلةيسايسةيصخشوهامنإو،بسحفنييفئاطلانيبصعتملانمةعومجمل
ىلإهلجسعميضاقلابىتأدقف،نيريثكلاىلعضماغلايرسلااهذوفن
نوسدنهملاءاجف،نيتريبكنيتدلومبصنلهبرمأامذفُ◌نكلذكو،تيبلا

ألتمايذلازاغلانازخبنيتدلوملاطبروكالسألادماولمكتسيلنوينفلاو
ةعرسباولمعيلو،ىرخأةهجنمديربتلابيبانأبو،ةهجنملئاسلازاغلاب
لبهباهيناكيضاقلانأىلإتهبتناامك،مهلمعزاجنإلجأنم،دهجو
فوخةمثف،بيرغ،ضماغ،ضقانتمروعشبهوحنتسحأ.هنمفاخيو
تسحأهسفنتقولايفو،هنماهحوراياوزو،اهلاصوأيفيرسيدراب
.هعمةيامحلابضماغروعشب
ىلإتلخداهنأكتسحأ،امهدحوايقبو،دوهشلاويضاقلاجرخنأدعب
اهقامعأيفنكل،لماكلاباهماهتلإةظحلرظتنتاهنأو،توبكنعلاةديصم
فتلتل،اهتابسنماهظقوت،اهكرحتنأاهيلع،ةسرشً◌اتوبكنعةمثاضيأ

اذهىلعرطيستنأاهيلع،ةصوقنملاهتطلسنامليهيفرداسلااذهىلع
اهنباتركذتهيلإترظناملكيذلاو،اهنعً◌امغراهجوزراصيذلاىتفلا
.مدآ
نأاهيلعنأب،نويزفلتلاتاونقبلقيوهناكامنيب،اهسفنعمتركف
اهيلع،ةقبشلاةيسنجلاهتبغرعبشٌ◌تواديجهمعطتنأ،هزئارغعبشت
.لمرلالثماهعباصأنيبنمبرستيستقولانأفالإو،ً◌الاحأدبتنأ
ناكملانماهنباةداعإةلواحمو..ً◌الوأهنمطيرشلاذخأاهيلعنأبتركف
.هيلإلسرأيذلا
نييركسعلانيلوؤسملادحأزافلتلاةشاشىلعىأرامدنع،متشيوبسيذخأ
اهيلإتفتلا.ةيركسعةعيبطتاذرومأنمةموكحلافقومنعنلعي
ناكنويزفلتلاةشاشنمثدحتييذلاريقحلااذهنأبفراعلاةقثبالئاق



بترلاىلعأنآلاحنمامنيب،ةيركسعلاتارابختسإلايفً◌اطيسبً◌اطباض
،طيرشلاهنمذخأتلهليمتستنأةلواحمهيلإيهترظن.ةيركسعلا
:هلتلاقف
؟..ءاشعلاكلدعأنأديرتأ-
:ً◌الئاق،ً◌امستبماهيلإرظن
انيلع..ةللدمةليللاتنأ..معطملانمانيتأيسءاشعىلعتيصوأدقل-
؟..بارشكيدلله.ً.اضيأماعطةينيصببابشللتيصوأامك..لفتحننأ
؟..بُرشيءيشوأ..ذيبن..يكسيو..قرعدصقأ
..تيبلايفبرشنالنحن..ال-
يكسيولا..ذيبنلانمنيتنينقو،يكسيوةنينقىلعانأتيصوأبيط-

..كلذيبنلاو..يل
..برشأالينكل-
..يبرشتنأةليللاكيلع..ال-

:تلاقو،جنغبهيلإترظنمث،ً◌اليلقتتمص
..ءاسملااذهطيرشلاينيطعتنأبينتدعوتنأ..يبيبح-
..حيحص-
؟..وهنيأ..نذإ-
..مونلاةفرغيفهايإكيطعأس-
؟..نآلاسيلاذاملو-
...مونلاةفرغيفكلتلق..كلذديرأينأل-
؟..مونلاةفرغىلإنآلابهذنأ..يبيبحبيط-
..ًالوأىشعتنانيعد..كلذىلعةلجعتسمتنأأ-
..رظتننل..بيط-
بابلافلخهئافتخاةظحلعمو.ً◌اجراخهناكمنميسابعلاليباقماق
امبراهنأبتسحأ،اهسفننمتفاخدقل.نيرونلاوذءاوححمالمتبلقنا

نارشتنيعايضلابساسحإلاو،قلقلاف،بجيامكاهرودلثمتنأعيطتستال
،اهنباةيؤرلةجاحبسحتتناك.اهريكفتاهيلعناشوشيو،اهقامعأيف
اهعضولً◌الحدجتنأىلإ،هباهؤاقللجأتينأىنمتتهسفنتقولايفو
ةجوزتراصاهنأبفرعاماذإهينيعيفرظنتنأيحتستيهف،يلاحلا
.يسابعلاليباقهقيدصل

حمالمتلجتو،اضيأهحمالمتبلقناةلاصلانميسابعلاليباقجرخنيح
لأسبابلادنع.هتيصخشليكشتديعتلةيناودعلاو،ةسارشلاو،ةواسقلا



ىدحإتناك.تاظحلدعبلصيس،قيرطلايفهلاولاقف،ماعطلانع
دعباهنمءاهتنالاكشوىلعةيناثلاو،اهبيرجتمتو،تزجنأدقتادلوملا
.امهنيبةقاطلالوحمطبر
تلصودقةخخفملاتارايسلاتناكنإهيقفارمدحأيسابعلاليباقلأس
ضعبنأو،ماريامىلعءيشلكنأبقفارملاهلدكأف،نامأباهفادهأ
ىلإراظتنالاو،بعشلاةقطنميفتاطايتحإلاذخأىلإمهوههبندقطابضلا

نعلأسامنيحو،كانهمهلاجردحأنوكيامنيحليللافصتنمدعبام
امكةيدنهلاتاصرعيفاهباوقلأمهنأبهلاودكأ،الملامدآجاحلاةثج
نأ،قفارملاهللاقف،ً◌اليلةيلمعلامتتنأدارأهنأل،بضغف،رمأ
يفانفراعمضعبدجاوتنعتامولعمهيدلنأبمهلدكأبابشلادحأ
ةيأاوريثينأنوداهوزجنأدقو،ةمهملابمايقلااوررقف،كانهتايرودلا

لتقمتدقف،حاجنبتمتدقعطاقتلاةيلمعنأبقفارملاهربخأ.كوكش
نماونكمتةعامجلانأو،ليلقلبقعطاقتلايفةسارحلاةيرودلاجر
ّ◌يتينيصلمحتيتلاةرايسلاتلصوهقفارمعمثدحتيوهامنيبو،ةاجنلا
.لخادلاىلإةينيصلاهسفنبلمحو،اوشعتينأبمهللاقف،ماعطلا

ىتح،ةلواطلاىلإاهجوتم،ماعطلاةينيصً◌الماحً◌الخادهتأرنأام
هلنيبتنألواحتتناك.ماعطلانوحصلمحتلتضمو،ةمستبمتماق
تناكو،هلاصولةفهلتمودبتنأىلعاهسفنربجتو،هنمجاوزلاباهاضر
،طيرشلااهملسيلمونلاةفرغىلإابهذييكءاشعلانمءاهتنالالجعتست
،ةيحانلاهذهنمةددرتمنكتملو،اهتعجاضمينعيكلذنأنممغرلاب
.هعمسنجلاسرامتنأيفةضماغةبغراهعفدتتناك،سكعلاىلع
بلقناولب،تقولااذهلكءاشعلارمتسينأنيرونلاوذءاوحعقوتتمل
يسابعلاليباقادبىتحماعطلاىهتنانأام.يسفنبيذعتةسلجىلإ
نمبرهتتنأتلواحف،برشلاهكراشتنأاهنمبلطو،يكسيولابرشب
مل.هعمبرشتنأاهنمبلطوذيبنلاةنينقحتفدقناكهنأالإ،كلذ
بلطهنأالإ،اهسأكنمً◌اليلقتفشتراف،هيراجتنأىوساهمامأنكي
.ةدحاوةعفدساكلايفاملكبرشتنأاهنم
مثاهقنعىلإهنايرسو،اهلاصوأيفءفدلابيبدبنيرونلاوذءاوحتسحأ

ليباقمستبا.هلكاهدسجلتحيلاهيقاسنمدعصيذيذلردخبو،اهيدخ
اهلبصمث،ذيبنلاعمدروتتوحتفتتتذخأاهنأباقلعم،اهليسابعلا
يدبتنأعطتستملف،اهبرشتنأةرمآةجهلباهنمبلطو،ىرخأً◌اسأك
نمءيشبجوزمملا،قبشلابةئيلمةرظناهيلإرظنيوهواميسال،اهضفر



تاقفدلايف.اهرخآىلإاهيفامتبعوسأكلاتذخأف،ةيفخلاةيناودعلا
ءيشقلدنأف،اهيتفشنعسأكلاتبحسف،قنتختتداكذيبنلانمةريخألا

هناسلبو،اهيتفشمهتلاو،اهبناجىلإزفقف،اهيتفشيبناجىلعذيبنلانم
نوداهيفترجفتيتلاةيسنجلاةراثإلابتسحأ.ذيبنلااياقبعطليذخأ
يفذيبننمىقبتاماهلبص.ثهلتيهوهعمتبواجتف،اهنمةدارإ
ةبغروةسامحبسأكلاتذخأف،هرخآىلإهبرشتنأاهنمبلطو،ةنينقلا

هيتفشنمهتلبقوهقنعلوحاهيعارذتدمو،هرخآىلإذيبنلاتبعو
.ةحضاوةبغروقبشب
يهتئجوف.ةلاصلايفلوجتيذخأو،هديبهسأكعفر.ةأجفاهنعدعتبا

تأدبواهراثأامنيحامنيب،مهنباهلبقيليلقلبقناكدقف،هفرصتنم
طقف،ءيشلكلةدعتسماهنأبسحتتناك.اهنعدعتباهيفبغرتيه
يفاهجوزةروصنمبرتقاهنأالإ،ً◌الاحو،نآلا،اهحكنينألجأنم
ذخأةأجف.ةرخاسةمسبههجوىلعوً◌المأتماهيلإرظنيذخأو،ةلاصلا
:ناركسةربنب،ةروصلاملكي
الناكاذإ؟..كتلمرأتجوزتينألبجعتأ؟..اذكهّيلإرظنتاذامل-
..لحرأكبجعي
،ديدشلاعفناوجايهةلاحيفتناكيتلانيرونلاوذءاوحىلإتفتلا

ليباقلهركلارعاشمعم،ةحلملااهتبغرويسنجلااهقبشاهيدللخادتثيح
ةقيرطلاهذهبهتروصعمثيدحلالالخنماهجوزناهأيذلايسابعلا
:ً◌ارمآاهللاقو،ةيزازفتسالا
..يبناجىلإانهيلاعت-
لماعتتفيك،اهرمأنمةريحيفيهو،هنمتبرتقاواهناكمنمتضهن
:ءودهبهلتلاقو،ريرشلا،ليمجلانئاكلااذهعم
؟..ديرتاذام-
..انأيننيبحتكنأهينيعبىريىتح..همامأينيلبقتنأديرأ-
ىلإلقتناولُتقدقلجرلاو..ةروصاهنإ..رومألاهذهنمكعد..يبيبح-
..هللاةمحر
..ينيلبقكلتلق-
:لاقو،بضغباهيلإرظن.ةفيفخةلبقهدخىلعهتلبق
..ةيقيقحةلبقديرأ..اذكهسيل-
..بحتامفيككلبقأكانهو..مونلاةفرغىلإانهنمضمنل..يبيبح-
..همامأو..انه..نآلا..ال-



لجخلابرعشتتناكاهنكل،ةروصمامأاهنأحيحص.جرحلابيهتسحأ
،ةئطابتم،رمألانمصلمتلاتلواح.ً◌اقحاهيلإرظنيليتقلااهجوزنأكو
،اهرثأىلعيهتخرتسا،ةقبشةلبقاهيتفشلبقو،هيلإاهبحسهنأالإ
.مونلاةفرغىلإهتذخأو،هدينمهتبحسف
***

يبشخريرسىلعايقلتسمنيرونلاوذمدآناك،هسفنمويلاكلذءاسميف
،ةينيطلافرغلاةيقبنعةلصفنم،ةريبكةعمشاهئيضتةينيطةفرغيف

اذهىلإتاعاسلبقلصودقل.يئانلاناكملاكلذيفةعزوتملا،ةليلقلا
اذهنعدعبيفرغلاددعتمينيطتيبىلإةرشابمهوذخأو،رفقملاناكملا
،ةجالثونويزفلتهيفو،داجسلابً◌اشورفمناكهلخادنكل،ً◌اليلقناكملا

اوناكدقف،هسفنيفبعرلااوثبً◌الاجرىقتلاكانه.تايناطبوةشرفأو
يشحوتم،ةريصقتاشادشدنودتري،براوشلايقيلح،ةفيثكىحلب
ناكملاىلإءاجامبرهنأبسحأ.ةفلتخمةيبرعتانكلبنوثدحتي،تارظنلا
اوحملامنيحضضمىلعهباوبحر؟..هدالبيفءالؤهلعفياذامف،أطخلا
لاجرلوصو،هلةبسنلابجرحملافقوملاكلذنمهذقنأ.هتقانأوهتقر
ً◌اليلقهعماوثدحت.ةيركسعتالصمقو،زنيجلاتانولطنبنودترينييقارع
ناكذإ،ءيشيأوهلقيمل.اهبموقينأهيلعيتلاتابيردتلانع
نمهنكل،جراخلانممدهمينيطتيبىلإهوذخأمث.طقفعمتسي
راجفنإللاهزيهجتوتارايسلاميغلتلةشروىأركانهو،ً◌ادجعساولخادلا
ءاجنأىلإكانهيقب.اهميغلتيفنولمعيلاجرةثالثكانهناكو.
،ناكملااذهىلإءيجملايفهقفاريذلا،ةثجلامخض،ليوطلالجرلا

كلذل،ةلصفنملاةفرغلاحنمُ◌ينأو،ةليللاحيرتسينأبمهيلعً◌احرتقم
.ةيئانلاةفرغلاكلتىلإهولسرأ

هيلعيبشخريرسنمالإ،ةغرافنوكتداكتيتلاةينيطلاةفرغلاهذه
امبر،ةفرغلاةيوازيفةغرافةحيفصةمثو،ةينطقةيناطبو،خسوشارف
ةبشخنمفلأتيفرةمثو،سولجللدعقموأةلواطكمدختسُ◌تتناك
نآرقلانمةخسنهيلععضو،رادجلايفنيرامسمىلعتبصنةضيرع
.ةالصةداجسو
،هئاخرتسانمنيرونلاوذمدآزف.ةثجلامخض،ليوطلالجرلاهيلعلخد
ناك.قبشبهيلإلجرلارظن.ريرسلاكلذنمبناجىلعائكتمسلجو
هسيكحتفو،طئاحلابناجىلإتناكحيفصةبلعبحس،سيكهدييف
هبشأ،ةليوطةنيكسو،انوتيزودوسألسعةبلعوً◌ادبزوازبخهنمجرخيل



امنيحو،ائيشلوقينأنود،ةحيفصلارهظىلعاهعضوو.ريغصرجنخب
:لاقونيرونلاوذمدآىلإةبغروةقربرظن،ىهتنا
نوكينأديرأ..ماعطلانمائيشلوانتلكديدمتنأكوجرأ..مدآذاتسأ-
..حلملاودازلااننيب
نأذنمف،هوحنةبيرملاهاياونبسحأ.ةبيربهيلإنيرونلاوذمدآرظن
ةيسنجتارظنهيلإرظنيو،هذخفبهذخفسماليناكدادغبنماوقلطنا

تناك.ريرسلاىلعهبناجىلإلجرلاسلجةوعدةيأنودب.ةحيرص
مدآناكو،ةيحبشهوجولالعجةعمشلاءوضو،ةملظمهبشةفرغلا

،ةيئانلاةفرغلاهذهيفهعملجرلااذهدوجونماقياضتمنيرونلاوذ
ريغً◌ائيشةمثنأبسحأو،ابيرقتهلةقصالملاةقيرطلاهذهبهسولجنمو
.هعمثدحيسحيرم
ىلعءاخرتسإبةودممتناكيتلانيرونلاوذمدآديىلإهديلجرلادم
ديتراصفهذخفىلعنمهديوهبحس.ةقرباهبعاديذخأو،هذخف
ةقربهديررميذخألب،اهنعهديلجرلاعفريمل.هذخفىلعلجرلا

.هنعاهدعبأولجرلافكعفرنأالإهنمناكامف،ذخفلابناوجىلع
:ةقربهللاقو،قبشلاوءاجرلابةئيلمتارظن،هيلإلجرلارظن
..جاسمىلإجاتحتو..رفسلانمنابعتتنأ؟..كلذكبجعيالأ-
،هدحدنعلجرلافاقيإنعزجعلابسحيو،افئاخنيرونلاوذمدآناك
هدسجيفجنشتلابسحيناكهنكل،ةوقبهدصينأدويهقامعأيفناكو
قطنينأوههعاطتسايذلالكنكل،ءيشيألعفنعزجعلابو،
:ةدحاوةلمجب
..نابعت..نابعتانأ..مانأنأديرأ-
نأالإ،مانينأديريهنألجرللنيبيلءارولاىلإنيرونلاوذمدآكرحت
هنأبكلذمهف،نيرونلاوذمدآةواخروزجعكردأ،ةثجلامخضلجرلا
عطتسيملثيحب،ةوقبهيفكنيبههجوذخأو،هيلعلامف،ابعصسيل
مدآلواح.امهصميونيرونلاوذمدآيتفشلبقيذخأو،هسأركرحينأ
ىلعهدسجبىقلأ،ةثجلامخضلجرلانأالإ،هنعهعفدينأنيرونلاوذ
ةظحليفو،ةلبقممدآهجويفنالوجتهاتفشامنيب،هتكرحلشف،مدآ

مدآيعارذىول،ةفينعةكرحبو،هنطبىلعنيرونلاوذمدآبلق،ةفطاخ
عفرىرخألاهديبامنيب،هيفكىدحإبامهبكسمأو،ءارولاىلإنيرونلاوذ
ائيشذخأف،ةحيفصلاىلإهديدممث،هلاورسبحسوهتشادشدفارطأ
.هقرتخا،حضاوناجيهبو،نيرونلاوذمدآتسإهبنهدو،دبزلانم



نموةثجلامخضلجرلاةكرحفنعنم،قانتخإلابنيرونلاوذمدآسحأ
عايضلاوطوقسلابنيرونلاوذمدآسحأ،ةبيرغلاتاظحللاكلتيف.هلقث
يهتنينأً◌ارظتنم،لجرللملستساف،يرجيامهمهيدعيملو،لماكلا

،هبجعييرجيامنأبرمألامهفةثجلامخضلجرلانأالإ،طقفهنم
:ثهليوهوهللاقف
..كللدأس؟..يخرفنوكتنأديرتأ؟كلذكبجعيله؟..كلذكبجعيله-
نيبنوكينأىنمتيناكو،هدسجنعً◌الصفنمنيرونلاوذمدآناك
ةثجلامخضلجرلاىلإهبتنيمل.اهلريبكقوشبسحأ.طقفهمأناضحأ
ذخأامنيحهيلإهبتناهنأالإ.هلثمىرعتو،لماكلابهارعدقناكيذلا
.هلخاديففذقيوهوحفي
ىلعهعمددمتلب،هكرتيملهنمةثجلامخضلجرلاىهتنانأدعب
ناك.نيرونلاوذمدآينيعنملزنتعومدلاتناك.هايإً◌انضتحمريرسلا
،هدعبصالخاليذلايقالخألاهطوقسبو،دوجولااذهثبعبسحي
هسفنعمركف.ةبصتغملاهمأولوتقملاهيبأىلعو،هسفنىلعةقفشلابو
اذهىوسهمامأسيلو،ةليسوةيأبناكملااذهنمبرهينأهيلعنأب
هنمبلطينأررقف،هدسجنمهتبغرعابشإىوسهمهياليذلالجرلا

لجرلاذخأاهنيح.ىرخأةرمةدوعلابهدعيو،ً◌ادغةرداغملابهتدعاسم
كلذناكنإهلأسيوىرخأةرمهلبقيو،هدسجبعاديةثجلامخض

نيبهمضولجرلامستبإ.باجيإلابهسأرزهينيرونلاوذمدآدجوف،هبجعأ
،هبجيملف،هلةجوزلثمنوكينأديريناكنأهلأسو،هيعارذ
ةجوزلثمنوكينأديريناكنإهلاؤسةثجلامخضلجرلارركامنيحو
.ةتماصلاهتقفاوميدبيهنأكو،هينفجنيرونلاوذمدآضفخأ،هل
قفتادقناكيذلا،نيرونلاوذمدآريرسيفهليلةثجلامخضلجرلايقب
ىلإهجتتةرايسلوأعمً◌احابصدادغبىلإلوصولابهدعاسينأىلعهعم
تقولانأنممغرلاب،هبناجىلإمئانوهورخشيلجرلاناك.كانه
.دعبً◌ارخأتمسيل
نيتعاسلقألالخراص..رخآً◌اناسنإراصهنأبسحينيرونلاوذمدآناك
سانلاو،قالخألارقتحيراصو،ءيشيألهبأيالو،هتاذرقتحينامزلانم
يألعفنعةزجاعةقاطهنأسحأ.يسابعلاليباقو،نطولاو،نيدلاو،

لكنمماقتنإللهلخاديفةججأتمةبغرةمثفكلذنممغرلابنكل..ءيش
دوجولانممأسلابساسحإعمءيشلكريمدتيفةبغر..ءيشلك..ءيش

هغارفىلع،ةحيرجلاهتاذىلعً◌ايوطنمناك..دلويملهنأولىنمت..



ىلإرظنينأفاخيناكلب،شوشملا،ضماغلاغارفلاكلذ،يلخادلا
.رارقالبعاقىلإدتمتيتلاءادوسلاةيواهلاكلتىلإ،ةملظملاهقامعأ
***

،يسابعلاليباقنمويديفلاطيرشنيرونلاوذءاوحتبلطمونلاةفرغيف
هحنمتو،ةليللاهذههعتمتنأاهيلعطرتشأهنكل،هبيجنمهجرخأف
نأيفددرتتملف.ءاشيامهبلعفي،هكلماهدسجنوكيثيحب،اهسفن
دقهنأفرعتنكتملو،ويديفلاطيرشىلعتلصحاذكهو،كلذبهدعت
اهتايونعمتناك.ةكرشلايفبتكملاروراجيفهتخسنبظفتحيو،هخسنتسا

يفهعممهاستتذخأو،ةعتملابهيلعتقدغأف،طيرشلامالتسادعبةيلاع
اهنأسحت،هعمةعتمتسميهتناكو،ةضماغلاةذللاىرذىلإلوصولا

.اهردصنعحازنادقً◌اليقثً◌اسوباكنأكو،ةديعسو،ةفيفختراص
ةيراعيهتناكو،ةذللابً◌اعرتمو،ً◌ابعتموهناك،ً◌ابيرقتةعاسدعب
اهقامعأيفترجفتذإ،دعبعبشتملاهنكل،ريثملااهدسجتوربجلكب
هلهبتنيمل،ً◌ايبناجً◌ابابوهحمل.لبقنماهفرعتملةنيفدتابغر
ضهنف،قباسلااهجوزبتكماهنإهلتلاق،هنعاهلأسنيحو.ً◌اقباس
اهيفهريثتيتلاةقيرطلايفركفتيهتلظامنيب،هيلإلخدوريرسلانم
ليحرلابةقباسلااهراكفأنأباهسفنعمتركف.ةديعستناك.ىرخأةرم
،هتطلسوهتوقوهبابشبعمتستنأاهيلعذإ،دوسراكفأىوستسيل
ةدارإنودبو،ئجافملجخبتسحأف،اهنهذيفاهنباةروصتقثبناةأجف
.يراعلااهدسجيطغتلفشرشلاتبحساهنم
ذخأ.بتكلابةرماعةبتكميفهسفندجوبتكملايسابعلاليباقلخدنيح
تثعببتكلاةيؤرنأكو،ً◌امودصم،ً◌امجاو،بتكلافوفرضرعتسي
،بدألاو،ركفلاوةفسلفلابتكو،نوناقلابتكلفوفر.هسفنيفةبآكلا

ةلماكلاتافلؤملا،ةيملاعتاياور.تاغلثالثبسيماوقو،رعشلانياودو
..نييملاعلاباتكلاضعبل
ىرذىلإىرخأةرميقترتلدعتستيهو،هرظتنتنيرونلاوذءاوحتناك
ملعاضوأباهعمسرام،ً◌افينع،ً◌ارعاد،اقبشاهعمناكدقف،ةذللا
اهربتعتو،اهنمززقتتً◌اقباستناكتاسراممهعمتبرجو،ً◌اقباساهفلأت

نأديرتتناكو،ةفيثكلااهتذلتفرعهعماهنكل،ةطحنمو،ةيناويح
شوشم،ً◌ابيئكبتكملانمداعامدنعتئجوفاذل،ىرخأةرماهبرجت
نمهبتقصتلاو،هنمتبرتقا.ً◌امومهمريرسلاةفاحىلعسلجو،لابلا
:هتلأس،يراعلاهرهظىلعاهيدهنةوارطيسحأ.فلخلا



؟..ئجافملكشبًامومهمكارأيلام؟..كباذام-
:سأيةربنبو،ءودهباهباجأهنكل،اهيلإتفتليمل
..يسفنتركذتف..بتكلاو،بتكملاتيأر-
؟..اهركذتتىتحكسفنتيسنتنأله؟..كسفنتركذت-
:هسفنثدحيهنأكوةيناثرادتسا،ةظحللاهيلإرظن،هسأرباهيلاتفتلا
دوقييذلا..كمامأهنيرتيذلالتاقلااذهانأأ؟..تنأنيدقتعتاذام-
رعاشممهكرحتنيذلا،نيلهاجلا،نيروهقملا،نيبئاخلا،نيبصعتملانايتفلاضعب
نألً،امغًايمويتومأينإ..سيعتناسنإءاوحايانأ؟..الإسيل..ماقتنإلا
نأأشأمل..قراملايلايخويماهوأةيحضانأ..ققحتيمليمالحأنمًاـّيأ
ملمهنأكو،دعبنوشيعيوأ،اوضميذلانيرومغملاسانلانييالمكشيعأ
ةوقرثكأتناكاهلك..يركف..يماهوأ..يتليخم..يمالحأ..ًالصأاودجويوأ،اونوكي
..جذاسيملأوةسئابيئايربك..ةشهلايتدارإنمةأرجو
نورخآلاكباهي..ةمهمةيصخشمويلاتنأ؟..اذكهكسفنبذعتاذامل-
..كنومرتحيو
ىلعيننوفرعيالنيذلا،ءالهجلاو..سوفنلافاعضو..ءانبجلاالإينباهيال-

،ةسئايتالواحمةعومجمىوسُتسلانأ..فيعضوسئابناسنإانأ..يتقيقح
..ليوط..ليوطدحاولصفيتايح..يتايحيفزاجنإةمثكانهسيلف..ةسئابو
يفنابجلاةأرجبريسأكلذعمو.ٌليليتقوو..ءاتشيلصف..دحاويتقو
ةلواحمالإتسيلةيناوجنودلايتعمسو..ءاسنلليكالتماىتح..تاملظلا
يتلئسأنم..يسفنيفيكشنم،يتبيخنم،يسفننمبورهللةسئاي
الإسيل،كنميجاوزىتح..لتاقلايمأسو،يدوجوىودجنعةموؤشملا

انأ..لشافناسنإينكل.ً.ائيشزجنأنأعيطتسأينأبيسفنلتبثألةلواحم
يفةمراعةبغرينودحت..لتاقعانقوأجرهمبايثيفمهولانملكيه
ينكل،ةايحلايفيقيرطقشأنأّيلعناك.ً.امئادّيلإراظنألاهجوتتنأ
؟..يبيبحاي:يلنيلوقتامنيحكبقثأينأنيدقتعتأ.ً.افئاخو،ًالجختيقب
تنأامبرو..ينمفعضأتنأ..ينمنيفاختكنكل..يننيهركتكنأفرعأانأ

انأ..ينملضفأكنكل..كتايحدوقييذلاوهكجرف..كتوهشمامأةفيعض
الاذل..ضعأينكل..ةسرشلابالكلاهدراطتعبضلثمنابجو..فيزم..فيزم
؟..لاؤسىلعينيبيجتنأكنكميأنكل..يعمحزميدحأ
؟..وهام-
،لتاقوريرشهنكلً،اميظعوًارابجناسنإلانوكينأ..لضفأامهيأ-
؟..زاتممقشاعهنكلً،اهفاتً،اجذاس،ةركن،َقمحأنوكينأمأ،فينعو



،هلرخآاهجوتفشكيتلاهتايعادتبةذوخأمتناك.ةباجإلايفتددرت
نعةباجإلاعيطتستنكتملً◌العفاهنأامك،ً◌ادبأهنعهفرعتنكتمل
نكتملاهنكل،امهنيبلضفألانعاهسفنعمركفتتناكدقف،هلاؤس
:ءاجربهلتلاقف،اهرمأمسحتنأعيطتست
ىتح،بُحتنأُبحتامبرةأرملانأفرعأينكل..كبيجأفيكيردأال-
هنكلريرشولتاقبحىلعربجتنأىلع،هفاتوجذاسويبغنم
.ً.اضيأحيحصلاوهسكعلاامبرو..ميظع
:لاقمث،تاظحللً◌اتماصاهيلإرظن
مضخيفينكل،مهملاؤسهنأًادقتعمً،اموؤشمًالاؤسحرطأةرملك-
نعيثحبيففقوتأ..ًالصألاؤسلاةهافتىلإهبتناةباجإلانعيثحب
باوجنعثحبأمث..مهمهنأًادقتعم،رخآلاؤسحرطبأدبأل،باوجلا
نعيثحبكرتأوهكرتأف،هتجاذسىرخأةرمفشتكأل،ديدجلالاؤسلل
..ءامصلاةتماصلاةبوجألانمراجحأو،ةلئسألانمتالالش..اذكهو..باوجلا
..ةجردلاهذهىلإءايشألابريكفتلاقيمعكنأدقتعأمل-
هتأرجو،هتسارشداعتساو،هسفنىلإداعمث،ً◌المأتمتاظحللاهيلإرظن
:اهللاقو،ةيناودعلا
شيعأتنكيذلاانأو..ةشحوتمةباغيرشبلاعمتجملا.ً.اديجينيعمسا-

ً،ايضاقوأًايماحموأً،ايعماجًاذاتساوأً،ابيدأنوكأنأملحأو،ةئداهةايح
،يبأةبغرىلعءانبةسدنهلاةيلكلخدأيسفنتدجو،لحارلاكجوزلثم
نعينضوعت،ةيعامتجإةهاجونعثحبأتنك..تالواقمةكرشهيدليذلا
ملو،يبأقيرطنعينيتأتيتلاةهاجولاتسيل،يتاحومطقيقحتيفيلشف
تنكينكل،ةموكحلابزحلءامتنإلالالخنمالإاهيلإليبسلادجأ
،يصالخإنممغرلاب،لصحأملو..ضكرأو..ضكرأ..برهأو..برهأ..عبضلاك
روصنملاةقطنمتناكفيكًاديجنيفرعتتنأو،ةسئابلاماظعلاىلعىوس
راهنإامنيحاذل،نيروعذماهيفيشمنانكو،سيئرلاءانبأعايضنمةعيضك
ديعت،ةلقاعةموكحيتأتنأًالمآتنكو،هطوقسبايفشتمُتنك،ءيشلك
رارمتسإلاهركنانلعجيذلا،اهعمقو،تاذلارهقانععفديامبةايحلاميظنت

،ءالؤهلةطلسلااوملسناكريمألانألصحيذلانكل،ةهفاتلاةايحلاهذهيف
،نوهفاتلا،شابوألاءالؤهىتأاذكهو..زاغلألازغلاذهو،ناريإسيساوجل
مهنمريثكلاولب،ناريإيفمهرامعأفصناوضقنيذلا،تاداهشلاوروزم
اومقتنيلو،دالبلااومكحيل،ةروزمتاباختنإمساب،اهتارباخمعمًارسلمعي
نولكشياوناكنيذلامهؤانبأسيلو،مهنممقتننانكنيذلانحناننأكو،انم



تارباخمللاوحمسمث؟..هتارباخمطابضو،ىطسولاهتادايقوبزحلاةدعاق
ةجحبانئانبألاقتعإو،انئاملعو،ةيملعلاانرداوكو،انطابضةيفصتبةيناريإلا
..ثاثتجإلانوناقمسابانفئاظونماندرطو،انتاكلتممةرداصمو،باهرإلا
لب،هلبقتأنأعيطتسأالعضولااذه..ةايحلانمانثاثتجإنوديريمهنإ
امبرو..ةهفات.ةهفاتيتايحف..كلذعنمألفرتحملتاقىلإلوحتأنأعيطتسأو
،ةقباسلايتايحلكتناكامبر..نيهفاتلاءالؤهليدصتلانماهانعمذخأت
يننأسحأ..نآلاهيلعانأاملديهمتىوسنكتملً،اقباسةرركتملايتاطابحإو
سمهيهللانأبانايحأسحأ..ةضفارلاءالؤهىلعءاضقلابةيهلإةمهمبفلكم
سانلانأفً،ائطاخمأًاحيحصيقيرطناكءاوسو..يقيرطيفيضمأنأبيل
ءالؤهلثمً،اضعبمهضعبعفديو،نومحازتي..ةعيظفةعرسبنيثهالنوضكري
طخ..ةياهنلاطخىلإنوهجتيمهلكمهنكل،نوثراملاضكرنوأدبينيذلا
..توملا
:هلتلاقمث،رثأتب،هلعمتستيهتناك
ءايربألانأىرتالأ؟..لدابتملاماقتنإلااذهرمتسيسىتمىلإنكلو-
؟..اياحضلامهرمألابمهلةقالعالنمم
:لاقوبضغباهيلإرظن
ضرألاريهطتبجي..مهنيبءايربأالءالؤه؟..مهعمنيفطاعتتأ...اذام-
قرفال..مهعمةمحرال..حابممهلامو،تاحابممهؤاسنو،حابممهمد..مهنم
ءاضقلابجي..مهملا..ةجوزتموأءارذع،خيشوألفط،لجروأةأرمانيب
..مهسجرنمدالبلافيظنتو..مهيلع
،ةبضاغلاهتارظنلتهبتناامنيح،فوخلابنيرونلاوذءاوحتسحأ
،اهنمعقوتنودبو،هتوصةربنيفً◌افيثكناكيذلادقحلاوةيناودعلابو
فرطىلإاهيقاسنماهبحسو،همامأةيراعتراصف،اهنعفشرشلابحس
يفتناكاهنكل،ةئفادو،ةعيطتناك.اهيفلخدواهيذخفحتفو،ريرسلا
شحولااذهنمةفئاختناك.اهيلعرمتةيجلثةفصاعنأكوةدراباهقامعأ
لتاقلااذهنماهنباعمرارفلابذولتنأاهسفنعمةيناثتررقو..يمدآلا
.ضيرملا
***

جاحلاو،تالضعلالوتفملجرلاوليباهجاحلاناكهسفنتقولاكلذيف
اوناك.حبسملايفليباهجاحلاتيبب،رتوتموجيف،نوسلجيريسألامدآ
صيخشتىلعمهدعاسامو،الملامدآجاحلالتقمرسنعنوشقانتي
هباصتغإبةقالعهلرمألانأبنيدكأتمهبشاوناك.هبيضقعطقوهلعافلا



ةأرمابةقالعهلرمألانأبفيعضلامتحإكانهو،نيرونلاوذمدآمأل
ثيحب،ةلتقلاةسارشنمنيبوعرماوناكمهنكل.اهبةقالعهلتناكىرخأ
لاق.رادلابرقراهنلاحضويفهتثجاومرومهتقطنمىلإهتثجاولخدأ
:فوخةربنبو،نيفددقحب،ريسألامدآ
اولخدأفيكالإو،ةقطنملايفنينواعتموًاناوعأمهيدلنأدكؤملانم-
؟..دحأمهبكشينأنوداهومرو،ةثجلا
طباضيأءارشنكميوً،اساسأقرتخمدالبلانمأف..انهسيلمهملالاؤسلا-
له:وهلاؤسلاامنإو،ةلودلايفلوؤسميأوأيطرشوأيدنجوأ
،الملامدآجاحلافرتعأله؟..اننيوانعنوفرعيله؟.ً.اضيأنحناننوفرعي
؟..كيدلتناكسيلأ؟..طيرشلاو..اريماكلانيأمث؟..انعتامولعمبىلدأو
،رمألاكردتساهنكل،ههجوىلعكلذنابو،اليلقريسألامدآجاحلاكبترا
:لاقف
انكثيحناكملايفتناكاهلخادبيذلاطيرشلاو،اريماكلانأحيحص-

ينأىتح،كانهىلإتبهذامنيحمويلااذهارصعاهدجأملينكل،كانه
..يلالوقتنأنودهذخألمتئجدقالملامدآجاحلاوأامكنأتننظ
:لاقوبضغبهيلإليباهجاحلارظن
؟..كدنعسيلطيرشلانأبلوقلاديرتله-
..امكدنعهنأتننظلب..يدنعسيلاعبط-
ةئيلم،ةصاخةرظنتالضعلالوتفمثلاثلالجرلاىلإليباهجاحلارظن
اليك،ناوثىوسرظنلالطيملهنكل،امهاوسامهفياليتلايناعملاب
:لاقمث،ريسألامدآجاحلاهبتني
ذخألناكملاكلذىلإايتأيملثعبلاوةدعاقلا؟..مدآجاحايكلذفيك-
مدآجاحلاسيلوليتقلاتنأتنكالإو؟..كلذكسيلأ..طيرشلاواريماكلا
كيلعناكو..ناكملايفيقبيذلاديحولاتنأ..ينبجأ؟..كلذكسيلأ..الملا
؟..المألمعلابتمقدقتنكنأفرعنملاننكل..ةسردملاريدمةيفصت

تنأ..كفرعأانأف،ةيدفوألاملباقمهتررحوأهتعبوأ،ًالعفهتلتقله
..لاملالجأنمكابألتقت
ةربنبلاقمث،هاتفشتفجتراو،هنولبحشو،ريسألامدآجاحلابضغ
:همتكينالواحبضغ
يئالويفككشتله..ليباهجاحايكنملوبقمريغمالكاذه-
يفةلحوملاءاملاةكربيفهتثجُتيقلأوةسردملاريدمُتلتقدقل؟..بهذملل
تهبتنادقفطيرشلاواريماكلاءافتخاامأ..كلذنمدكأتلانكمي..ناتسبلا



ةرازولتبهذمث..ءارضخلاةقطنملايفتنكاحابصينأل،مويلااذهرصعهل
يذلانأانضرتفاولىتحف..كلذرسفرعأالكلثمانأو..ميلعتلاوةيبرتلا
لاؤسلاف،ةدعاقلاوثعبلامالزأنم،ىرخألاةفرطتملاةعامجلامهكلذبماق
مهغلبأوفرتعادقالملامدآجاحلانأبانركفولو؟ناكملااوفرعفيك:وه
نأنمفوخالب،ناكملاكلذىلإراهنلاحضويفاوءاجفيكفناكملاب
نوتأيالاذاملف،انعمهربخأوفرتعأهنأانضرتفادقلمث؟..دحأمهبكشي
جاحلااوفرعفيكمث؟..طقفطيرشلاذخألاوءاجمهنألوقعملانمأ؟..انيلإ
اذهيفرسكانه..ال..ال؟..نيأو،ىتمو،هوفطتخافيكو؟..الملامدآ
اريماككانهنأفرعيو،ناكملابفرعينمكانهنأدقتعأو..عوضوملا

ًادغ..بهذأنأنآلاّيلع.ً.ادغرومألاحضتتس..لاحةيأىلع؟.ً.اطيرشو
ليباقةسردملاريدمتلتقينأىلعليلدربكأوهاذهو..ةبسانملاب..ماوديدل
ةرادإيفيلكتب)يجحلا(لبقنمًاعقومًاباتكمويلاتذخأينأوهدهفلا
..دهفلاليباقاهريدمبايغءانثأةسردملا
:لؤاستبلاقو،ً◌ابرغتسمهيلإليباهجاحلارظن
؟..ةسردمللًاريدمترصأ؟..اذام-
:هتريغريثيالنأً◌الواحمريسألامدآجاحلاباجأ
..ًةلاكو-
تسلتنأو..ةلاكولابةمئاقةلود..تاواولاةلود..ةيواولاةلوديههذه-
..ًءانثتسا
:ً◌ابتاعمريسألامدآجاحلالأسف
؟..كوربميللوقتالأ-
مث،،هناكمذخأتولجرلالتقت؟..ءيشيأىلع؟..كوربمكللوقأ-
..كيلعاهحتفيهللا..ريسألامدآجاحايبهذإ؟..كوربمكللاقينأبلطت
اضيأتنأ..طقفلتقييذلاانأتسل..ليباهجاحاب..يلحرفتسكتننظ-
تنواعتدقل..نجسلانمتبرهو..كيديبمورحملامدآباشلاتحبذ
ركفأنأنود..ةرخؤملايفكفلخريسأتنكو..ةمدقملايفامئادكتعضوو..كعم
..بهذملاوةيضقلاةمدخىوسءيشب
:هبضغوهرتوتمتكينأً◌الواحمليباهجاحلالاقف
..حلاصملابةقالعاهل..ةهفاتةلأسمةرخؤملاوةمدقملا..مدآجاحايعمسا-
كمالكامأ؟..كلذكسيلأ..هاجتإلارييغتبةرخؤمىلإلوحتتةمدقملانأمث
؟..ينددهتأ..يلًاديدهتهربتعأفنجسلانمبورهلاوحبذلانعرخآلا
عقوملابيلكرابتنأكنمرظتنأتنكامنإو..ليباهجاحاي..كددهأال-



..ديدجلا
امنإو..هدحوقرغياليكرحبلايففصاوعلاريثييذلالثمتنأ-
..جاحاي..عقوملاكيلعكوربم..هعمنيرخآلاقرُغي
:ءارفصةماستباتمستراههجوىلعوريسألامدآجاحلالاقف
..كبلققامعأنمتسيلوكناسلءارونماهلوقت-
..كعمُترتحا-
..نيحلاصلاهدابعريحيالهللا-
؟..مدآجاحاينيحلاصلاهدابعنمانسلنحنلهو-
سلجميفيقتلنسامبرو.ً.ادغلصاوتنسامبر..لاحةيأىلع..كلذلقأمل-
..الملامدآجاحلاحورىلعماقيسيذلاةحتافلا
..هللاءاشنإ-
:يدحتاهيفةربنبريسألامدآجاحلالاقف
؟..بهذأنألبق..ينركشتالأ-
؟..كركشأءيشيأىلع-
..دهازلاءاوحكيخأةجوزناونعبِكتآملأ-
..جاحايكيفهللاكراب..قحمتنأ..ً.ادجًادجكركشأ..حيحص..هآ-
جاحلارظن.ناكملارداغو،موتكمقنحبامهيلإريسألامدآجاحلارظن

:ً◌الئاق،هينيعبةراشإهاطعأو..تالضعلالوتفملجرلاىلإليباه
مهتاجردىلعاودعتسينأبابشلافلكً،ادغاهنمصتقنسةرهاعلاكلت-
وههنأدكأتمانأ..ةليللاهعوضوميهنتنأديرأف..ريسألااذهامأ..ةيرانلا
هدنعطيرشلانأبدكأتمانأو..هنمراغيناك..الملامدآجاحلالتقيذلا
راص..ةطسوتملاجيرخ..يمألااذه..ديدجلابصنملابأنهينأهديرأال.اضيأ

نألبقةليللاهذههربخبينيتأتنأديرأو..هعبتا..ةيعماجةداهشهدنع
؟..موهفم..مانأ
..جاحاينآلانمةحتافلاهحورىلعأرقأ-
روراجنمتوصللمتاكلاهسدسمجرخيوهو،تالضعلالوتفملجرلالاق
ةرايسلاحيتافمذخأي..همازحيفهعضي.نويزفلتلااهيلعيتلاةلواطلا

:ةلاسربتكوفتاهلاذخأ..هدحوةلاصلايفليباهجاحلاّ◌يقب.جرخيو
.ريصملاسئبومنهجىلإحاردهفلاليباق..لفاسلاكقيشع..ةرـهاعاي

.دهازلاءاوحىلإاهايإً◌السرم،رارزألادحأطغض
***

كالملامدآريغصلاامهعمويخركلاءاوحودهازلاءاوحتناكءاسملاكلذيف



تابعكميفنحصعمياشلاةينيصتناكمهمامأو،ةريغصلاةلاصلايف
،ً◌ابيرقتفصنوةعاسلبقتلصودقيخركلاءاوحتناك.ركسلا

عملقتنتنأب،اهتلصويتلاةلاسرلاتأرقامدعبدهازلاءاوحعمتقفتاو
.رومألاحضتتنأىلإاهتقشيفاهعمشيعللاهلافطأ

كانهسيلهنأباهلتلاقف،ةمدصلااهنعففختنأيخركلاءاوحتلواح
دقدهفلاليباقذاتسألانأنممغرلاب،ةلاسرلايفءاجامىلعديكأتيأ
اهربخأيتلاتامولعملانعرشابملكشباهربختملو،مايأذنمهفتاهقلغأ
..يبيبشلامدآاهب

،اهنهذيفترطخيتلارفسلاةركفنع،كلذدعب،دهازلاءاوحاهتثدح
اهسفنلرفسلاتازاوجلاصحتسإبدهازلاءاوحموقتنأىلعاتقفتاو
ءاوحاهتدعوامك،دعباميفىرخألارومألابيترتيرجيمث،اهيلفطلو
،اهعمرفاستسلب،ةبرغلاةهاتمهجاوتلاهدحواهكرتتنلاهنأبيخركلا

اقحالهلطيطختلامتيسامبناركفتكانهنمو،ايروسلمأندرأللءاوس
نعدهازلاءاوحاهتلأسنيحو.كانهاهلكاهرومأبيترتيفاهدعاستسو..ً◌
هنكل،رهوجلايفبيطناسنإهنأب،يخركلاءاوحاهتباجأ،يبيبشلامدآ
لكعمهنكل،هجوتلايطارقوميدو،بصعتمريغويندمهنأنممغرلاب،

ةفاقثلاةرشقهنعحيزتو،ً◌اليلقهدلجكحتامنيحف،يفئاطاذه
هندعمحضتيذإ،قمعألاهندعمنعكلفشكي،نفلاوبدألاثيداحأو
نعهلثحبينألواحيىمعأبصعتنعفشكيولب،تيقملايفئاطلا

،ةنيدملاوأةكميفترجتافالخنعو،ماعةئامعبرأوفلألدوعتروذج
نعليوطلاهثيدحو،ةيندملاهئدابملكىسنيلب..قارعلايفتسيلو
التناكاهنأباهتربخأو،امهتقالعءانبلساسألاتناكيتلا،ةنطاوملاةلود
وأً◌احضاوفقومال،ً◌ايقيفوت،ً◌اددرتمهتدجواهنكل،هتهجاومديرت
تلتخأيذلادلبلااذهيفةفاقثلاةاعدنمتائملالاحهلاح،هيدلً◌اتباث
..ً◌اضيأمهاياحضوةلتقلا:ةميرجلايفكراشملكلاثيح،هنيزاوملك
حضويفعراوشلايفىتحوأ..ملظمقفنيفيبموسلالثمريسيلكلا
.يشمتثثجىوساوسيل..راهنلا
ةقيرطلاهذهبيبيبشلامدآعماهتقالعةياهننمدهازلاءاوحتملأت
،يدادغبلامدآليتقلابتاكلاةياورةطوطخمنعاهتثدحمث..ةسئايلا
لمحتنأاهنميخركلاءاوحتبلطف،مويلاكلذرصعاهنمتهتنايتلا
.اضيأاهأرقتنأديرتيهف،اهعمتاطوطخملالك
مدآاهبيبحعملعفتتناكاملثم،ةلاصلايفاهلدهازلاءاوحتشرف



دعتلاهتفرغلدهازلاءاوحتماقو،روطفلادعباجرختنأاتقفتاو،مورحملا
.اهبظفتحتيتلاغلابملاو،ةمزاللاقاروألاو،ةيرورضلاسبالملاةبيقح
قالطإيودعمسُ◌يناكو،رمقالبليل،دادغبىلعً◌اليقثليللاناك

.ديعبنميتأيخيراوص
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دوسأحابص
ةموغلمتارايسةرشعسمخترجفناو،ً◌ارجفميحجلاتاباوبتحتُ◌ف
زواجتونينطاوملانمتائملااهتيحضحار،دادغبنمةفلتخمقطانميف

.صخشفلأنمرثكأىحرجلا
يتلاةبيرقلاتاراجفنالاريدهىلعدهازلاءاوحويخركلاءاوحتّ◌زف
ُ◌سامك،ةرهاقلايحو،ةضهنلاو،لتشملاو،نيطسلفعراشيفتعقو
ةيردصلاومظعملابابوةداركلايفتثدحيتلاتاراجفنإلاتاوصأتعم
.اضيأ
ءاوحهجويستكيبضغلاوجاعزنإلاناكامنيب،ةفئاخدهازلاءاوحتناك
:بضغبةلئاق،تقحالتيتلاتاراجفنإلاتاوصأىلعتقلع،يخركلا
يحتسيالامنيب،رامدلاولتقلااذهلكو،تاراجفنإلاهذهلك-
ىلعاوضقمهنإاولوقيلزافلتلاتاشاشىلعجورخلابةموكحلايفنولوؤسملا
نمةرذمهيدلتناكول؟..دالبلاىلإنمألااوداعأو،نييباهرإلاوباهرإلا
اومدقلىرخأدالبيفاوناكول..اوفرصناومهتالاقتسااومدقلريمضلاوفرشلا
..نمألاظفحبمهبجاوءادأاولمهأنيمرجممهرابتعابمكاحملاىلإ
تناكو،ةفئاختناك.اهيراجتفيكفرعتال،ةتماصدهازلاءاوحتناك
.اهبلقىلعضبقيهردصمفرعتالجعزمءيشبسحت

نيرونلاوذمدآناكدوسألايدادغبلاحابصلاكلذنمركبملاتقولاكلذيف
يفهلسرأو،هدعوبةثجلامخضلجرلاىفوأدقف،دادغبىلإلصودق
ناكملاىلإهعجريولب،هقرافيالأبقئاسلاىصوأهنكل،ةصاخةرايس
ً◌الوأهذخأينأهنمبلطنيرونلاوذمدآنأالإ،همأىرينأدعبهسفن
.ريبكلاتيبلاىلإ،ةكرشلاىلإ

اوبرغتساو،هوفرعنيذلاسرحلاىوسةكرشلا–تيبلايفدحأنكيمل
اروطفهلاودعأولب،تيبلاىلإهولخداو،هباوبحرمهنكل،هعوجرنم
ةينيصيفهسفنروطفلااولمحامك،لسعلاورميقلاوراحلازبخلانم،ً◌
.ةرايسلايفرظتنيلظيذلاقئاسلاىلإ
لاقف،يسابعلاليباقنعلأس،روطفلانمنيرونلاوذمدآىهتنانأدعب
مث،سمأةليلجوزتهنألدوجومريغيسابعلاءاوللانإسارحلادحأهل
.ههجوبحشف،نيرونلاوذمدآّ◌ينذأةلمجلاتعفصامنيب،هناسلكسمأ

هسفنيفتججأت.فرغلانيبلوجتيذخأ،تيبلايفهدحوراصنيح
هدجوبابلاضبقمكرحامنيحو،يسابعلاليباقبتكملخدينأيفةبغر



ضرعوليجستزاهجوةشاشدوجوىلإهبتناو،اقينأبتكملاناك.احوتفم
ذخأف،ً◌الفقمناك.ً◌اروراجحتفيلةلواطلافلخرادتسا.ةلواطلاىلع
اهرادأولفقلاناكميفاهلخداو،لئاسرلاحتفلمدختسُ◌تةيساحنةنيكس
قفخيهبلقذخأ.ويديفلاطيرشدجو.روراجلاحتُ◌فوترسكنافةوقب
ً◌اعرسمهجوت.همأباصتغاصخيطيرشلااذهنأبسدحهدوار،ةدشب
طغضو،ضرعلازاهجيفطيرشلاعضو.لخادلانمهقلغأفبابلاوحن
.ليغشتلارزىلع
همأىريناك.هنمببصتيقرعلاو،فجترينيرونلاوذمدآدسجذخأ

مامأاهبايثعزنتيهوروعذملااههجوىلإرظن.ةرملوأللماكلابةيراع
،روعذملااههجولةربكمتاطقلةمثتناك.لماكلابةيراعاهدهاش.اريماكلا
.اهيفهجلويالملامدآو،ةلواطلاىلعدسجلاةيوطميهوتاطقلمث
.اهدسجيفلجرلااهثدحييتلاةراثإلابلاغتيهواههجولةربكمتاطقلو
ةريثكتاسدسمدجوفريبكلابالودلاحتف..رثكألمحتينأعطتسيمل
ناك.يلفسلاقباطلاىلإلزنوبابلاحتف.اسدسمذخأ.ايكيتاموتأاشاشرو
ةفرغلايفلوألابابلاعفدريكفتيأنودبو.هتسيرفىريبئذكاجئاه
،سرحلاةعتملتفطتخايتلاو،لاطنبلاةعوزنملاةباشلاةأرملادجوفىلوألا
ههجويذلاسدسملاهديبوةيسفنلاةلاحلاكلتيفهتيؤردنعتبعترايتلا
ةيناثلاةفرغللهجوت.سأرلايفةقلطاهيلعقلطأثيح،ةرشابماهيلإ

اهيلعقلطأفةلودلايفريبكلالوؤسملاةجوزلماحلاةبجحملاةأرملاثيح
يركسعلادجوفةثلاثلاةفرغلابابحتفمث.نطبلاونيبجلايفنيتصاصر
ةدودعمقئاقدىوسرمألارمتسيمل.هسأرىلعصاصرلاقلطأ،ً◌اروعذم
.نيفوطخملاءالؤهتاويحاهلالخىهنأ
ىلإاوضكارتف،سارحلالبقنمتعمُ◌سدقصاصرلاتاقالطإتوصناك
ىرخأةقلطاوعمسلفسألاىلإجردلانوطبهيمهامنيبو،رادلالخاد
حانجثيحلفسألاقباطلايفاوراصامنيح.ضرألاىلعدسجطوقسو
قلطأيذلاسدسملاهبرقو،همدباجرضمنيرونلاوذمدآاودجو،فرغلا

يفاوناكنممدعأهنااوفرعففرغلااوصحفت،هسفنىلعرانلاهنم
.يسابعلاليباقريمألاديمعلاباولصتيلىلعألاىلإاوضكر.فرغلا
***
كلذتلعشايتلاتاراجفنإلاتوصىلعتزفدقنيرونلاوذءاوحتناك
اهبلقنكل..ً◌افيفخً◌ابوثتدترا،مامحلاىلإتبهذ.يدادغبلاحابصلا
رركت.امئانلازياليذلايسابعلاليباقفتاهنينرتعمسامنيحضبقنا



ملهنأالإ،هظاقيإلواحتنأىلإاهعفدتارمثالثنمرثكأللاصتإلا
تذخأف،يكسيولانمةلماكةنينقةحرابلاةليلبرشدقف،ظقيتسي
كبترملاتوصلانأالإ،ً◌اقحاللصتينأبلصتملاربختوبيجتلفتاهلا

ثدحتيذخأامنإو،نيرونلاوذءاوحتوصنيبتيملرخآلافرطلاىلع
:ً◌الئاق،ةرشابم
بعلهنأودبيو..كبتكملخدنيرونلاوذمدآ..ةثراكتثدحيديس-
عيمجمدعأفلفسألاقباطلاىلإلزناهدعب،احالسذخأمث..كتطرشأب
.هسأرىلعةصاصرقالطإبرحتناًاريخأو،نيفوطخملا
اهدينمزاهجلاطقس.قالغإلارزىلعايدارإالتطغض.اهديتفجترا

.نافجترتاهاقاس.اهالمحتنأناعيطتستالاهيقاسبتسحأ.ضرألاىلع
.ريرسلابناجىلعةئكتمضرألاىلعايدارإالتسلج.شعترياهدسجو
عبردعب.تمصبيكبتتذخأواهيلعاههجوبتطغضوةداسولاتذخأ

وبحتتذخأو.ريرسلافارطأبتثبشت،فوقولاتلواح.ءاكبلانمةعاس
.ةفرغلانمةجراخةلولشملاك
سانأمادعإىلعمدقأدقولب،رحتنادقاهنبانأروصتتنكتمل
ةروديفهلسرأدقهنأباهللاقدقيسابعلاليباقوكلذفيك..نيفوطخم
نأاهيلعاذام.اهدسجيفيرسيدربلابتسحأ؟..مايأةثالثلةيبيردت
ةبعرملاةايحلاهذهيفرارمتسإلااهنكميأ؟..ءيشلكترسخنأدعبلعفت
نأاهيلعفيك؟..يسآملاهذهلكنعلوؤسملانم؟..لمعلاام؟..
ليباقفرعيالنأبجي..لكشيأبدالبلاهذهةرداغمبجي؟..فرصتت
دقتناكنَ◌مف،نآلادعبءيشاهمهيدعيمل؟..فرعتاهنأبيسابعلا

نكميالأ؟..ً◌العفرحتنالهنكل..لحردقءيشلكبهلجأنمتحض
مللصتايذلاصخشلا..ال..ال؟..حيحصريغوً◌اقفلمربخلانوكينأ
..هلوؤسمعمثدحتيامنإويعمثدحتيهنأفرعي
الو،اهيلعتلحيتلاةثراكلاعمبسانتيالبيرغطاشنب..تضهنةأجف
عمتررق..ربخلاعامسدنعاهباتنايذلاللشلاهبشوكابترالاةلاحعم
يفكلذفرعتساهنأفبذاكربخلانأبحضتااذإىتحو..ةرداغملااهسفن
اهملأدلجتو،اهفطاوعتدمجت..بيرغدماجنوكساهيلعطبه..دعبام
..

تعفد.اهجوزبتكمىلإتلخداهنمو،مونلاةفرغىلإةيناثتدعص
.رادجلايفةعوضومةنازخنعطئاحلافشكناف،ً◌ابناجفوفرلادحأ
زاوجتجرخأو،ةنزخلاتحتف.بتكملاروراجيفناكيذلاحاتفملاتذخأ



.تجرخمث.بتكملاريراوجيفاهتعضو،لاملانمةريبكةمزحواهرفس
نيذلاهسارحعمبهذيووهقيفيامنيحدالبلاةرداغمبركفتيهو
.بابلادنعنوفقي
هنأبتركذتو،هنمتفاخاهنكل،ةصاخلااهترايسبرفسلابرمألالوأتركف
لضفيكلذلف،اهبةقالعيسابعللقطانمبرميقيرطلانأو،ريبكلوؤسم
لالخنمكلذو،ةهبشلاريثتالأاهيلعلب،ةصاخلااهترايسمدختستالأ
ندرألاوأايروسىلإبهذتيتلاتارايسلا.ماعلالقنلاتارايسمادختسإ
لهسياماذهو،يلودلادادغبضرعملباقميهف،مهنمبيرقاهرقم
نوكينأمهملا،اهسفنعمتركف،ةريثكسبالمذخأتنل.رمألااهيلع
ال،ةمدصلارثأنمةبيرغةلاحيفتناك.لاملانمةيمكربكأاهيدل
.ثدحيملً◌ائيشنأكو،ةصاخسيساحأوأملأيأبرعشت
***
،ةخنزلامدلاةحئارعمدورابلاةحئارهيفلخادتت،ً◌اقناخوجلاناك
ثثجلالقنتفاعسألاتارايستناكو،ةنتنلاقرتحملايرشبلامحللاةحئارو
فيثكروضحكانهناكو،نيطسلفعراشبةرخصلاةقطنميفىحرجلاو
.ةيرشبلاتالجعلل
:نوخرصيمهوعراشلاةياهنىلإذيمالتلاضكر
..لوتقمريسألامدآذاتسأ..لوتقمريسألامدآذاتسأ-
يبناجلاعرفلايفةسردملالخدمبرقةيمرمريسألامدآجاحلاةثجتناك
لاجرضكارت.طبضلابدهفلاليباقفاطتخاهيفمتيذلاعضوملايف..
.رمألااونيبتيلينطولاسرحلا
***

يفو،نيطسلفعراشلرخآلابناجلانمنكل،راجفنالاةقطنمدودحنمض
يهودهازلاءاوحتناك،يديدحلارسجلادوعصلباقييذلاعراشلا
مدآناكو،ً◌اليلقاهنمرغصأةبيقحو،ً◌ايبسنةريبكسبالمةبيقحلمحت
.تيبلايفءاقبلانممايأدعبمهجورخباحرفكالملا
يسكاتةرايسىلإاتراشأ.ليباهعيضرلالفطلالمحتيخركلاءاوحتناك
تلأس.عرفلايففطعناوامهلقئاسلاهبتنافيسيئرلاعراشلانمترم
ةبيقحلانأباهتربخأف،بايثلاهذهلكلمحببسنعيخركلاءاوح
اهلاومألكاهيفف،ةريغصلاةبيقحلاامأنيلفطلابايثبةئيلمةريبكلا

.يدادغبلامدآتاطوطخمبناجىلإاهقئاثوو
يفةريبكلاةبيقحلاعضويفنيتأرملادعاسنأدعبيسكاتلاقئاسهبتنيمل



اهنملكىلعسلجينيتيراننيتجاردةمثنأب،امهلبابلاحتفو،ةرايسلا
.هباقحلييكهتكرحنارظتنيو،مهسوؤرىلعةيقاولاتاعبقلاناعضينالجر
نأقئاسلالواحكلذليسيئرلاماعلاقيرطلاةيحاننماقلغمقيرطلاناك
ينطولاسرحلالاجرو،ماحزلانعهدعبي،رصتخميبناجقيرطيفريسي
.ةيركسعلاتاوقللفيثكلاروضحلاو
هدوقيعراشفطعنمدنعفقوتامنيحو،جرعتمقيرطيفقئاسلاراس
نيتجاردلاىلعناذللانالجرلاعرسأ،فلخلاةهجنممظعملابابىلإ
لباوبنيتسلاجلانيتأرملاو،قئاسلاارطمأو،ةرايسلامامأاّ◌فتلا.نيتيرانلا

.رارفلاباذالو.توصللةمتاكتاسدسمنمصاصرلانم
ةبوعرميخركلاءاوحاهدعبتقافأ.ةليلقتاظحلىوسرمألارمتسيمل
دهازلاءاوحتناكو،دوقملاىلعهسأرالدنجمقئاسلاناك.ثدحامىلع
دقوكالملامدآاهنبااهنضحيفو.مدلابةئيلماهتءابعونينيعلاةضمغم
.ليمجلاههجوةصاصرتقرتخا
روعشالبو،اهنضحيفليباهلمحتيهوبابلايخركلاءاوحتحتف
ىلإترظن.ىرخألااهديباهتذخأ.ةريغصلاةبيقحلاىلإاهديتدماهنم
ولجناليئاكيملةبحتنملاءارذعلالاثمتلثماهتأرف،ةبوعرمدهازلاءاوح
.ليتقلااهنبانضحتيهويكئالملااههجوب
،عراشلاىصقأيفناكلجرىوس..امهلهبتنادحأال.اغرافعراشلاناك
.ً◌اضكارءاجف
اهنأالإ،تمتملوةحيرجنوكتنأىسعاهتقيدصيخركلاءاوحتزه
اهمامأنكيمل.اهنيبجىرخأواهردصتقرتخادقةصاصرنأىلإتهبتنا

ةلتقلاءالؤهعجريسامبرف،رارفلابذولتنأىوسكلتبعرلاةلاحيف
.مهتيلمعداصحنماودكأتيل
تلصتا،فوخلانمفجترتيهو،كانهنمو،يبناجلاعرفلاتلخد
اهنأب،ايريتسهةلاحيفيهو،هتربخأف،ةرشابمباجأيذلااهيخأب
ديرتاهنأو،التُ◌قدقاهنباواهتقيدصنأو،لايتغإةلواحملتضرعت
صوصللاةلود،ةنتنلاةلودلاهذهمتشتتذخاو،ً◌اروفدالبلاةرداغم
اهيلإلسريفوسهنأو،اهناكمنمكرحتتالنأاهنمبلطف،ةلتقلاو
يهوهتربخأف،هناونعوناكملافيصوتاهنمبلطو،هيلإاهلقتةرايس
.ةبوعرم
دهشملاىرتنأاهنكميثيحب،ثداحلاناكمنمةدعبمىلعفقتتناك
تأر.ناكامباهتقالعبكشيالفدحأاهآرولىتحوأ،دحأاهاريالو



ةيقارعلاةءابعلاسبلتنهادحإتناك،ةرايسلاىلإنلبقأءاسنثالث
عمنثدحت،بابلانحتف.اهيلعءاسنلاتلام.تابهارلاسبالمبناتيرخألاو
قدصتمل.ةيحاهلتدبةظحللاكلتيفيتلا،ةليتقلادهازلاءاوح
سانلاعمجتو،نيفتخاثالثلاءاسنلانأتأرف،ىرخأةرمترظن.اهينيع
ءاسنلانيفتخانيأو؟..سانلاءالؤهلكرهظنيأنم.هعقوتتمللكشب
.ايلاخعراشلاناكدقف،فرعتال؟..ثالثلا
***
روصقلادحأيف،قينألااهيخأبتكميفرظتنتيهو،ةدحاوةعاسلالخ
نيفورعملانيلوؤسملادحأنأباهللاقيتلاو،ءارضخلاةقطنملايفةعزوتملا

ةفاضإهيفواهرفسزاوجباهيلإءاج،هيفنكسيناكقباسلاماظنلايف
،زاجنإلاةعرسنعهتلأس.هبةصاخىرخأةقيثوعم،لفطلامسإل
هذهلثمزاجنإلءارضخلاةقطنملالخادةصاخةرئادمهيدلنأباهربخأف
ةلثامملارئاودلاةعجارملابنجت،نيلوؤسملاضعببةصاخلاةعيرسلاتالماعملا
.سانلانمةماعلااهداترييتلا

ابصنماهلدجينأو،رفسلاباهمزعنعاهينثينأاهوخألواحكلذلالخ
امىلعهتركشطقف،اريثكهشقانتنأأشتملاهنأالإ،ةلودلايفً◌امهم
ىلإتايرفسلاناكمىلإاهلاصيإبهلضفلمكتسينأهنمتبلطو،هبماق
هسفندجيملو.يلودلادادغبضرعملباقم،روصنملاةقطنميفايروس
.كلذبمايقللهتيشاحنماضعبرمأينأىوس
***
يفنيرونلاوذءاوحدوجومدعلهبتنا.هموننميسابعلاليباققافأ

راصو،هبايثىدتراامنيح.ً◌اشودذخأيلمامحلاةفرغلخد.مونلاةفرغ
ناكامنيب.ةلواطلاىلعروطفلاتدعأدقاهدجولفسألاقباطلايف
ههجورّ◌محأو،هحمالمترتوت.هنذإيفسمهو،هقفارملخد،نارطفي
.جرخوةيحتلاىدأ.قفارملاجرخ..ً◌الاحتارايسلااودعينأبهللاقف.
:هتلأس.اهيلإرظنلابنجتيناكهنأالإهيلإرظنتتناك
؟..امءيشكانهله-
..كدحويدغت..ًاليلقمويلارخأتأامبر..لكاشملاضعب..ءيشال..ال..ال-

..ءاسملايفيقتلتنس
.اهيلإتفتلينأنود،جرخوكلذلاق
،ىلعألاقباطلاىلإتضكرىتح،نيقفارملاعمهترايستقلطنانأام
مزحتعضوو.سبالملانماهنكمياملقأتعضو،اهرفسةبيقحتجرخأ



سبالملاةبيقحبويجيفاهنمً◌اءزجو،ةيوديلااهتبيقحيفتارالودلا
ةبسانمهتدجويتلايلخادلااهفطعميفمزرلاضعبتعضو.ةيلخادلا
دحأدوجومدعنمتدكأت.اهرفسزاوجتذخأ.هبويجنمديفتستل
تارايسىلإاهلصوينأهنمتبلطويسكاتةرايستفقوأ.سارحلانم
نكتملتلصوامنيحو.ندرألاوأايروسىلإهجتتيتلايربلالقنلا

كشوىلعايروسىلإةهجتملاتارايسلاامنإو،ةزهاجندرألاتارايس
.قالطنإلا
***
نممغرلاىلعةليمجودبتتناك.اهيلإراصبألاتهجوت،تدعصامنيح
دجتملف،ناكمنعتشتف.اههجوىلعاجايكمعضتملونيزتتملاهنأ
وأ،طقفلاجروأمهتاجوزعمجاوزألااهلتحينكامألانمريثكلاف،

امنيح،ةرايسلاىصقأيفغرافدعقمدوجوبتهبتنااهنأالإ،لئاوع
،اهنضحيفً◌الفطلمحت،ةقينأةباشةأرماتأر،كانهىلإتهجوت
ةأرملااهلتلاقف،دحألازوجحمناكملاناكنااهتلأس.ةيقروةطوطخمو
.سلجتنأاهنكميوزوجحمريغناكملانأب،ىرخألا
امةلفاحلاتناكامدنعثيدحلاالدابتتمل.نيترتوتمنيتأرملاالكتناك
،يفخلوضفبامهضعبلنارظنتاتناك.دادغبعراوشيفاهقيرطقشتتلاز
لكتسحأ،يلودلاقيرطلاىلعوةنيدملاجراخةلفاحلاتراصامنيحو
ىرخألاةأرملاىلإنيرونلاوذءاوحتفتلا.ءاخرتسإلاوةحارلانمءيشبامهنم
:ةدومباهتلأسو
؟.كنباسورحملاله-
..معن-
..ةبرغلايفةلذهبلاورفسلاىلعاريغصلازام-
..ةبرغلايفهيتننأانردقهنأودبي-
،اهبناجىلإسلجتيتلاةأرملامالكةقيرطىلإنيرونلاوذءاوحتهبتنا
:اهلتلاقف
؟..ايروسيفدحأكيدلله-
؟..تنأو..ال-
ةرملايههذهمأكانهاقباستنكلهنكل..يدلدحأالاضيأانأ-
؟..ىلوألا
..تاونسلكانهشيعأتنكانأ..ال-
؟..اهيفنينكستله..ةرملوألاهيلإرفاسأانأ..هوأ-



نكل..رمألالوأنكسنعثحبأنأيلعنآلانكلاهيفنكسأتنك-
..كانهنكسلايفةلكشمال
اهيلإرفاسأانأف؟..يلنكسداجيإيفاضيأكيلعدمتعأنأنكميله-
..ةرملوأ
..نكسنعثحبنو..يعمنيبهذتسلصنامنيحةلكشمكانهتسيل-
..نيرونلاوذءاوحيمساانأ-
..يخركلاءاوحانأو-
..ءامسألاتشاع-
ليباههجويفرظنتيهوتلاقوةنيزحةماستبايخركلاءاوحتمستبا
:عيضرلا
..دهازلا..ءاوحتشاعو-
؟..تلقاذام.ً.اوفع-
..اضيأدهازلاءاوحتشاعتلق..ءيشال-
..دهازلاءاوحيهنمو-
انمامأف..اهنعكليكحأس..حابصلااذهتلُتق..مويلاتتام..يتقيدص-

..ليوطقيرط
ً.ادجليوطقيرطانمامأ..معن-
.يمادلايدادغبلاراهنلااذهةعدومىفنملاىلإاهقيرطقشتةلفاحلاتناك
نيلرب
2012-11-1مويتأدــب
2013-3-1مويتـهـتنا

)دناليات(ناهوناه-سيراب-نيلربيفتبتُ◌ك
ايناملأبونج-مياهتنغرامدابحصم


