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1
ماقاملتفتليملًادحأنأودبيةعمعملاكلتيف.ةرسيوةنميَتّفلت

هعضووةرايسلابابحتف.عراشلاهبزاتجاو،هيعارذنيبيبصلالمح.هب
نألبقًةصحفتمًةرظنهيلإرظن.قئاسلايسركليذاحملايسركلاىلعٍقفرب
لككتسيلةرملاهذهنأسحأهقامعأيفً.اعرسمقلطنيوكرحملالغشي
نوكتامبر.هيلعةرطيسلانمنكمتيملوهسفنيفكرحتامٌءيش.ةرم
.ةريخألاهتيلمع

2
يَعارذبهتطحأ.مهيلعًائبعنوكأنأتيشخ.ينولبقتساةريبكةوافحب

.يردأال؟قلقلاَِمل.يلوحةشوشبهوجو.هيمحألهبتيمتحا.ّيلإهتممضو
ذنم.يفاضإببسكلذ.هتلئاعمهنكل.جرحلابرعشيًامئادئجاللا؟جرحلاَمل
فرعأ.ملقأتلالواحأس.يلزنمريغيفةماقإلادتعأمل،يلهأتيبترداغنأ
.كلذكُتسل؟ةرورغمانأله.سانلابطالتخالانسحأالوةلوجخ.يسفن

يدهجلذبأسً.انايحأ؟لازعنالابحأله.ةرورضلابسيل؟ةيئاوطناانأله
.ينانتمابمهرعشأل

نأامنامألابترعش.انلاهوصصخيتلاكلتةحيرمةريغصةفرغ
بناجىلإ.هبابشنملُوألامايألاوهتلوفطىضقثيحهتفرغاهنإ.اهتلخد
،ىضماميف.امهضعبقوفنايبشخناريرسرقتسا،عراشلاىلعةلطملاةذفانلا
تعستا.ةليلقتاونسبهرغصييذلاهيخألىلعألاو،هليلفسلاريرسلاناك
همادختساىلعبوانتلاناوخألاداتعاريغصبتكموسبالمةنازخلةفرغلا
.ةساردلاءانثأ

ةدحاوةبيقحيه.ةنازخلانمةبيرقةيوازيفانتبيقحتعضو
سحأ.رطخلابارتقابانعمسامدنعةلاجعىلعاهيفسبالملاتسدك
ّيلعاوحرتقا.باذعلانمةعطقرفسلاف،ءايعإنمهبترعشامبانوفيضم
.يدينمهتلفألةهركمتررطضاومهتركش.ةحارلانمًاطسقلانأنأ
.هديفحةبحصبعاتمتسالادويدجلاف

ديأيفتنأ«:يلوحموحيهفيطبترعش.مهيأريرسىلعتيقلتسا
انلهللااهقاسةيدهناسغف،اهلحمريغيفٌةيصو.»ناسغبنِتعا.ةنيمأ
نينببقزُرأالنأرُِّدقيذلاديحولايلفطناسغ.فاجعتاونسدعب
نيلعجتس.هنيدسفتس«:يمأتلاق.هيلعفوخلايفطارفإلابيننومهتي.هدعب



لخدتينأبحأال.»هسفنىلعدامتعالاىلعرداقريغًاللدمًالفطهنم
.يمأفصيفيجوزفقيامدنعبضغأو،ينباليتيبرتبنورخآلا

:ينذأيفنرتبيبطلاتاملكتلازال.هتبجنأامدنعتيناعمكركذأ
نوسمهيمهتعمس.»هناوألبقدلودقف،أوسألااوعقوت.ةنضاحلايفهعضنس«
يفةقفشلاتارظنً.اددجمباجنإلايعسوبنوكينلو،ررضتدقمحرلانأ

ةسلخيوحنمهيأمأاهتبوصيتلاماهتالاماهس.ينتبذعيجوزيّنيع
يمحرتدسفألهً؟اركبمدلأنأترتخاله؟ينمهتتءيشيأب.ينتملآ
؟يديب

ايندلاتقاضً.اءوسدادزتيدلوةلاحنأعمسأانأوًايموييناعأتنك
ملً.اروبًاضرأحبصأسيدلوتدقفاذإ.لبقتسملانمتفخ.ينيعيف
.لافطأريغنميتايحتّليختامدنعينزحردقبكلذيننزحي

يفلمألانأبيبطلاهيفانربخأيذلامويلاكلذيفينميمأتبرتقا
.اهدعبتوميسوةدودعمتاعاساهنأوً،امودعمتابلفطلاةلاحنسحت

.ةاجنلاقوطبيلتقلأاهنأتسسحأ.»هللكرمأِكشأ«:ينذأيفتسمه
دعأمل.يدسجرداغتيحوربتسسحأ.يقلاخىلإتهجوتوينيعتضمغأ
كلتتءاجنيأنميردأال.هتوعدويبرتيجان.يلوحيرجيامبرعشأ
لبقنميلاببرطخيمل.قارقررهناهنأكويمفنمتباسنايتلاتاوعدلا
.هراسمريغوردقلارهقيئاعدنأاهمويتسسحأ.قرُطتًاباوبأءامسللنأ
يفتمستبا.ماريامريخىلعنوكيسينبانأةقثيلكوينيعتحتف
ال«:هلتلقوهديىلعتددشامدنعيباوصتدقفينلاخ.يجوزهجو
.»ةليمجسبالمريغصللِرتشاوبهذا.قلقت

حفطيهجوبةداعمهجتملابيبطلاءاج.هتليلومويلاكلذىضقنا
مكربخأنأيندعسينكلوً،اريسفتكلمأالولصحاميردأال«:ددرً.ارورس

.»رطخلالازدقل.هبلقتاضبنترقتساويفاعتلابأدبمكلفطنأ
يفترّيغتيتلامهيأهجوريباعتةبقارمبتعتمتساينكلو،أجافأمل

يتزوحبناكولتينمت.طاسبنالاوةحرفلاىلإ،ملألاونزحلانم،ةظحل
.ةئيطبلاةكرحلابهضرعديعأو،دهشملاكلذلجسألويديفاريماكاهنيح

ينتيل.ينتتلفأمثاهينفجبينتنضتحاف،ينيعباهتركشويمأىلإترظن
.اهتمكحيمأنعتثرو

لكنآلاامهيجوزوينبا.روهشبيبأاهعبتونيماعلبقيمأتتام
كلذكهمأبحي.هحراوجلكبينبحي.بلقلابيطهيبأكمهيأ.كلمأام
همأتلواحاملكينععفاد.انيلكانئاضرإلىناعاملاطلو،اهمالكعمسيو



.ّيلإةءاسإلا
.هيلإتقتشا
ةرمللهبتيقتلاامدنعً،اماعرشعةسمخلبق،مويلاكلذركذأ

.رشعةعساتلااهموييرمعزواجتيمل.ةراجتلاةيلكيفةبلاطتنك.ىلوألا
يفديعمهنأبهسفنبفّرعوةعاقلاانيلعلخدامدنعهّتلطِبتبجعأ
.ًءاكذناعشتنيتللاهينيعوضيرعلاهردصوعرافلاهلوطبتمرُغأ.ةعماجلا

ًاديعمهتنيعةعماجلانأو،هتسارديفًاقوفتمناكهنأ،دعباميفتفرع
نمةرضاحملاءانثأةلئسألابينصخيامدنععتمتسأتنكمك.هجرختدرجمب
ةداملابمامتهالاىلعتصرحينكل،ةبيجنةبلاطنكأملاهتقو.يريغنود
ةيكذةلئسأهيلعيقلألةرضاحملاءاهتنادعبهتعبتةرممك.اهسّردييتلا

ناقرتستامهونيتسبلتمهينيعىلعضبقأنأًارارمتدمعت.ةيانعباهترضح
قحلألتنكام،هبيصبرتالولوً،ادجةعيرسةداعلايفهتارظن.ّيلإرظنلا
.اهب

.جاوزلابقشعلاللكتو،هتقشعوينقشع.ينبحأومايألاترم
ءاجله.راجفناتوصتعمسامدنعيتايركذنمتعُزتناوتلفج

.ةذفانلانمترظن؟تابوكنملااهتاوخأىلإمضنتوفصقتلسوطرطرود
.تارايسلاىدحإمداعنعرداصتوصهنإ.يسفنتأده

لمعف.ةرقتسمانتايحتناك،ةيقذاللايفثدحامثدحينألبق
سبالمرجاتنكيمل.انيفكيًاديجًالوخدمانيلعرديناكةراجتلابيجوز
همأتداك.هنئابزىدلةبيطةعمسباستكايفحجنهنكلو،تيصلاعئاذ
،ةعماجلابسيردتلانعفقوتلاررقهنأاهربخأامدنع،ةيبلقةتكسبباصت
ينأةداعلاكينتمهتاً.اديدشًابضغاهمويتبضغ.ةراجتلابلمعللهجوتيسو
،ةقيقحلايف.لاحلاقيضنمرمذتلارثُكأينأو،رارقلااذهلهذاختاءارو
هنأمايألاتتبثأ.ةركفلاهذهبهلىحوأنمانأف،ةرملاهذهةقداصتناك
.لزنمءارشانعطتساً.ابئاصًارارقناك

.يلزنملتقتشا
ةبيرقلاسرادملاىدحإيفتسّرد.لمعأتنكىرحألاب.لمعأًاضيأانأ

.مهدالوأىلعرطخلابيلاهألاسحأامدنعسيردتلافقوت.انتماقإلحمنم
.ّيلعلخدوةفرغلابابناسغقرطامدنع،يتايركذنمًاددجمتقفأ

.همعكلذكوًاريثكهبحيهدجنأينربخأ.هدلاوريرسىلعيبرقبهتسلجأ
دقف،دعباهريملهنكلو،ال؟يظحنسحنمهتدجركذيسنله
.يلابتاليهو،ةبولقمايندلا.تملعامكاهتاراجىدحإةرايزلتبهذ



نلً.انسحً،انسح.همأواهديفحلابقتساىلعةميمنلاتاسلجلضفت
ً.اريثكناسغبحتيه.اهباتغأ

.لوطينلهبايغنأهتدعوً.اريثكهبوهّقلعتم.هيبأنعينلأس
لاصتاللةليسونمام؟رخأتنإلعفأساذام.يدعوبمهيأيفينأتينمت
ّيلإرظن؟راصحلاتحتعقونإلابيلأنهيسفيك.اهعيمجتعُطق.هب
مل»؟انلزنمىلإدوعنسىتم؟يدجتيبيفًاليوطىقبنسله«:نزحب
ةحيرصنوكألهً.ادبأدوعنالامبراننأهربخأله.هبيجأاذامبفرعأ
يذلاريصملاوهاذهنأهربخأ؟بلحوصمحيفرامدلاروصهيرأفهعم
مأ،نطوللًابيرقدوعيسنامألانأبهدعأوهيلعبذكأأ.ةيقذاللارظتني
:هلتلق.هبجأمل؟تناكامكًادبأعجرتنلايروسنأبلوقلاهقدصأ
.حارتقالاهبجعأ.»ةنازخلايفاهّقلعن،انسبالمجرخنو،ةبيقحلاحتفنلاعت«

3
.ىلعأٍتوصبداعمث،ةدودعمقئاقدفقوت.ينجعزأينذأيفنينط

،ةدضنملاقوفنمطقس.هدامخإلتوصلاردصمنعًاثحبيانميتكرحت
تددمتً.امغرمينيعتحتف.ةفرغلاطالبلهتسمالمدرجمبهؤاضعأترثانتو
.لومحملايفتاهلةايحلاتدعأرزةطغضبو،اهتعمج.ةرثعبملاءازجألاطقتلأل

نمركبملاتقولااذهيفينظقويهبنملالابامف.ةعمجمويلا
تعقوامدنعتمستبا.ةمانزرلاتدقفتوفتاهلاتادادعإيفترظن؟حابصلا

ىركذ.لوألانيرشت/ربوتكأرهشنمنورشعلاوسماخلا.خيراتلاىلعيانيع
تبذج.ةيلاخلايتجوزةداسودقفتأليراسيتفتلا.رشعةيناثلايجاوز
يحورىلإيتقوشعمرطعللستفاهتقناع.اهتبرقيردصىلإوةداسولا

ىلعةرطيسلاتلواح.تدهنت.يعالضأنيبةصغبترعش.يسافنأبطلتخاو
ناردجنيبيمومهوينازحأسبحىلعيبلقعمتدهاعتدقتنك.يملأ

يبلقظفحيمل؟اهاركذاهقرطتنأامهباوبأحتفيهارأيلام.هتارجح
.هدهع

ثاثألاعيبأس.ًاليوطًاقارفنوكينل.ينيععمدتاليكيسفنتكلامت
.ينباويتجوزبقحلأوانتقشقالغإمكحأمث،ٍرتشملوأل

دجمأيخأةبحصبسوطرطةنيدمىلإناسغوسيمللاسرإلتررطضا
.ةيقذاللشيجلاماحتقابرقبرابخألاترتاوتامدنع

ةركفسيملضراعتمل.ميدقٍيحيفعقيهنكلو،ريبكةلئاعلاتيب
ً.اديحواهفلخينكرتتنأةلوهسبَضرتملاهنكلو،يلهأتيبيفةماقإلا

.تقوبرقأيفةنيدملانمجرخأوً،اعيرسةيراجتلايلامعأيفصأنأاهتدعو



ينعمجييذلابحلاةوذجنأمهربخأامدنعيقافرينقدصيال
يفًالعتشمناكامهمبحلانأىلعمهلكاوعمجأ.ةدقتملازتالسيملب
.رثكأالةرشِعىلإلّوحتيف،مايألاعموبختهتلعشنإف،جاوزلاةيادب

نأمهتربخأ.ةصاخةلاحنمام:اولاق.ةصاخةلاحسيملويننأبمهتلداج
.كلذكانبلغأ:اولاق.جاوزلالبقانعمجًافراجًاقشع

قيضياذامل؟اهيلإيسفنوفهتَمل،ةرشِعنوعديامكانبحناكنإ
يذلااههجولمأتأليللافوجيفظقيتسأاذامل؟اهنعيدعببيردص
اذامل؟اهتسملاملكيدسجيفةرارشيرستاذامل؟يتركاذيفهحمالمتعبط
؟انهافشتسمالتاملكيبلققدي

ءاحنأيانيعتباج.يسبالمتيدتراوتلستغا.ريرسلانمتضهن
ةفرغبتررم.ناردجلاهذهاهتدهشةريثكتايركذ.ةريخألاةرملللزنملا

بايغدعباهريصمنعينلأست.ينيدانتهباعلأتعمسينتلخ.ديحولايدلو
قاتشمانأمك.هنعيدُعبنميناعأاهلثمينأاهتربخأواهتيساو.اهكلام
.ناسغيبيبحايكمضل

ثاثألالحمبحاصبيقتلألةقشلانمتجرخويتيبتعدو
.لمعتسملا

ماحتقاأدبدقل.صاصرلانمتاخزهتعبت.ريبكراجفناتوصّىود
.ةنيدملا

4
هترايسفقوأ،ةقزألادحأةيصانىلع،لالظلاةفراوتوتةرجشتحت

.اهنولتَهبيتلاةميدقلا
توتلاةرجشنمةيلدتملاناصغألاف،ةقئافةيانعبةعقبلاكلتراتخا

.ةساسحلاهتمهمذيفنتيفهلغتساًايلاثمًايعيبطًءاطغترفو،ةرمعملا
رّيغمث،ةيلاب»تايف«ةرايسىرتشا،يحلاكلذةبقارمررقينألبق

ةيبعشلاقاوسألادحأنم،نيلمعتسمًالاورسوًاصيمقعاتباف،هرهظمنم
.ةبيرقلا

نيبفولأمصخشكرهظيف،لاحلاطسوتملجرهنأبيحوينأدارأ
.ةريقفتالئاعهنطقتيذلاميدقلايحلاكلذناكس

بلجيمخضمسجوأةيضايرةينباذنكيمل،هظحنسحنم
ةئيهبالإِحوتمل،ًاليلقزرابلاهنطبوطسوتملاهلوطوههجوحمالم.هابتنالا
اوريثينأنودنم،عراوشلامهبجعتنيذلالاجرلاكئلوأنمٍيداعٍلجر
.ةراملانمٍّيأمامتها



نأداتعاناتللاو،ناتسرمتملاهانيعناك،هبّزيمتيذلاديحولارمألا
هغامديفاهنزخي،ةدوجلاةيلاعًاروصطقتليف،هلوحناكملاامهبحسمي
.ةجاحلادنعاهعاجرتسال

:هلوحدهشملاناروصتهانيعتذخأ
يف.هيبناجىلعةريغصلانيكاكدلاوةميدقلاتويبلاتسدكتيعرفعراش

شربنوعرشيلاحملاباحصأ.ةراملابقيرطلامحدزيحابصلانمتقولااذه
.ةريغصلامهنيكاكدمامأءاملا

رييغتىلإنورطضيو،ةحوتفملافصنمهنويعبسرادملابالطرمذتي
.مهقحالتيتلاءاملاتاخزبةباصإلانمًابرهمهراسم

مههجوتءانثأتابلاطلابةعماجلابالطو،تافظوملابنوفظوملاطلتخي
.ةماعلاتالفاحلاةطحموحن

لّوحتينألبق،تاظحللمدعلانمةأجفرهظيليوطروباطوهاهو
،ديعبنمةمداقةلفاحةيؤردرجمبعفدني،مظنمريغيرشببرسىلإ
.مهندمترهظتةيفحصةروصطاقتلالناكروباطلايفمهفافطصانأكو

،لامتكالابةداتعملاحابصلاةينوفمسأدبتو،ىرخأقئاقدالإيهام
.ةيقيسوملاهتادأبفرتحمفزاعلكذخأينأدعب

كانذأطقتلتف،نيظوظحملاكئلوأنمحبصتامبرلعمسلاتفهرأاذإ
جفلامهداسفإو،مهتالآورشبلاجيجضنمةبضاغلاريزارزلاولبالبلاتاوصأ
روهدنمرخآنعًاليجرويطلااهتثراوتيتلاةيحابصلاءانغلاتالفحل

.ةليوط
.ةدوشنملاهتديرطنعثحبلابالإِلابيمل
،هدئارطرايتخايفهتراهمنعفرُعاملالخنمهبقلبستكادقل

.نيمهملاهنئابزتابغريبلتو،ريياعملاىلعأبعتمتتةعاضبريفوتىلعهتردقو
نئابزلاف،ىودجنودنمنكلو،لعفياميفهديلقتنوريثكلالواح

ةعاضبلاريفوتىلعرداقلاديحولاوههنأ،ةليوطةبرجتدعبونيكردماوتاب
هترجأعفردّمعتو،كلذوهكردأ.تافصاوملابقيقدلامازتلالاو،لضفألا
.ءايرثألاىرثأعمطقفلماعتلايفهنمةبغر،هيفغلابملكشب

هتعاضباهبمسيةكرامراعتسملاهمسانملعجينأةطاسببدارأ
عونلاكلذركفيفيك-ةليوطةرتفذنمو-مهفو،موقلاةيلعلةصصخملا

.ةعلسلاءارشىلعءاهلبلاكئلوأقباستاملك،رعسلادازاملك.ءايرثألانم
هتنهمنأ،لاجملااذهيفلمعلاررقامدنع-ةيادبلاذنمو-فرع

يفدومصلاواهيفحاجنللليبسنمامو،رطاخملانمريثكلهضرعتسهذه



ءاقبإلابةيرسلانمفيثكءاطغتحتوً،ادرفنملمعلاىوس،تايدحتلاهجو
.نامتكلاديقةيقيقحلاهتيوهىلع

هبءاقتلالامهنمدحألقبسيملنكلو،»صانقلا«مسابهنئابزهفرعي
ً.ايصخش

ملو،لاجملااذهيفهلمعبهيلإنيبرقملاوأهئاقدصأنمدحأملعيمل
ةئداهلاحمالملاوةنيزرلاةيصخشلااذلجرلاكلذنأ،مهلاببرطخيلنكي
.تيصلاعئاذ»صانقلا«وه،ةعضاوتملاةيدسجلاتافصاوملاو

عنصب،لمعلااذهلهتلوازمىلعةدودعمتاونسيضمدعبو،حجن
يفنيلماعلاتانهكتنمهلصيامبًاريثكعتمتسيناك.هسفننمةروطسأ

»صانقلا«نأاهدافمةعاشإرشتنتًةرات.ةيقيقحلاهتيوهلوحلاجملااذه
»صانقلا«نأ،هعماسمىلإلصيىرخأًةرات.ةيناشيشلاايفاملادارفأدحأوه
هنأبهماهتاناكف،تاعاشإلاكلتفرظأامأ.دعاقتميكيرمأتارباخمليمع
اهبلمعيةيلودةباصعلٍمساىوسسيل»صانقلا«نأو،ةيمهوةيصخش
.دارفألاتارشع

نأدعب،دئارطلاىلعريبكلكشببلطلادادزا،ةريخألاروهشلايف
دوجأىلعلوصحلاف،قباستقويأنمرثكأةيتاومفورظلاتحبصأ
.لانملالهستابعلسلا

نأدعب،رهشلايفدئارطعبرأىلعديزيامميلستبًابلاطمحبصأ
قوسلاشاعتناىدأ،ظحلاءوسنم.نيرهشوأرهشلكةرمديصيناك
.ةبولطملاةعلسلاتافصاومديدحتيفةيئاقتنارثكأنئابزلالعجىلإ

امأ،يئانثتسالكشبةبعصةمهملاوً،افلتخمرمألاناكةرملاهذه
ةنيدمىلإرفسللرطضااهلجأنم.دودحلادعبأىلإةيرغمتناكفةأفاكملا
ةمئاقلاتناك.ةدوشنملاةديرطلاىلعروثعللاهيفديصلادتعيملىرخأ
.هيفغلابملكشبةليوطاهرفوتبولطملاصئاصخلاب

نعًاثحبرخآىلإيحنمو،ىرخأىلإةقطنمنملقتنيذخأ
ةجيتننعثيثحلاهثحبرفسينأنودنمًاعابتمايألاترم.هاغتبم
.ةيضرم

ذخأقلقلانأرعش،ةنهملاهذهناهتماأدبنأذنمو،ىلوألاةرملل
،صنقلاةلحريفهقالطناىلعتضممايأةرشع.هسفنىلإًايجيردتبّرستي
.ةبولطملاتافصاوملابةديرطدجيمللازيالناكو

يفلاوطلاتاعاسلاىضق.رظنلانعمأ.ةريقفىرخأوةينغًءايحأراز
ةقباطمنكتملاهنكل،ةدوجلايفةياغاهضعب،ةعونتمًاعلسدجو.ةبقارملا



.تافصاومللًامامت
.يئاقتنالانوبزلاكلذنعل،ةمهملاهذههتدهجأنأدعبو،هرسيف
عنصمىلإيعُددقوهسفنروصتفً،اديعبةليللاكلتيفهلايخهذخأ

.سمللابلمعتةحولمامأهسفنىأر.هلبقدحأهلخديمليذلاعلسلا
ترهظ،تامولعملاليلحتدعب.ةبولطملاةعلسلاتافصاوماهقيرطنعلخدأ

عينصتمتيامثير،ةدودعمقئاقدراظتنالاهيلعنأديفتةلاسرةشاشلاىلع
راظتنايفهيلعسلجًادعقمدهشملاىلإصانقلافاضأ.هلًاصيصخجتنملا
.تاماخلابصوبلاقلاعنصنمءاهتنالا

همامتإدنعفيووركياملانرفتوصبهيبشتوصردص،ةهينهدعب
ىلإراشأءيضممهسرهظنأدعبهتيبلطّملستلضهن.نيخستلاةيلمعل
.ةزهاجلاعلسلاهنمجرختيذلاناكملا

امدنعًاريخاهبرشبتساو،هلايختزغيتلاةركفلاكلتنمكحض
.توتلاةرجشتحتهترايسهيففقوينأررقيذلاناكملاكلذدجو

نأهسفنةرارقيفسحأ.نولولكشلكنمدئارطلابةقطنملاتجع
هتديرطىلعروثعلانمنكمتيسو،حاجنلابللكتيسةقطنملاهذهيفهيعس
.اهنعثحبلاهايعأيتلا

،كحملاىلعهتعمستحبصأو،هيلإةبسنلابٍدحتىلإرمألالّوحتدقل
.رمألافلكامهمحاجنلانمهلدبالناكف
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انأَِمل.يدسجزخنتٌمالآ.يعجضمقرؤتٌتاهآ.ينفليٌسمادٌمالظ

ريغبيعولضرسُكتنألقعيأ؟ةقيرطلاهذهبلماعألتلعفاذام؟انه
؟هتفرتقابنذ

لكنممهلتجرخٌحابشأ.مهدراطتٍحابشألٌءامسأ.ًءامسأنوديري
.ةيواز

نمليلقامبرو،بيهرتلانمريثكو،بيدأتلابيضقنتةهزناهونظ
.ريبابدلاشعباوثبعدقلً.اعفنكلذدجيمل.بيغرتلا

له.حابشألانعًائيشفرعأالوًاحبشتسل؟كلذلكوانأيلام
رجأفًايقيقحًامساعرتخأنأىشخأ؟ينأشوينوكرتيمهلعًءامسأمهلعرتخأ
.هبحاصىلعتاليولا

نودنماوبذعو،مهيلعضُبقنويداعٌسانأ.يلثمنوريثكيلوح
.مهيلعبلقنتسانسوفنرسكبمهتطخنأانيبذعملاببرطخيمل.ةريرج
،طيحلاطيحلاشما«بزحيفًءاضعأًاعيمجاوناكانهتاهآلاباحصأ



نوبُرضيمهاه.مهلعفشيملطئاحلابرقمهيشم.»رتسلابرايلوقو
.مهبلكُنيو

ديعو.مهتاسمهعمسعيطتسأ.جاعنلاةديقعبنونمؤياوداعام
ىلعدشومهلسرأنمملب،طقفمهيبذعمنمًاماقتناسيل.ماقتنالاب
.اهرانججأو،ًةروثشطبلاعنصدقل.مهيديأ

دعب،زبخلاءارشلليوطروباطيففقأتنكامدنعثدحامثدح
تقوعرسأبةنيدملانمجورخلاتدرأ.عيبلاةقفصمامتإنمتيهتنانأ

لزن.زبخملابناجىلإتفقوتوةعرسمتتأةبرعبانئجوف.يبابحأبقحلأل
.ةيركسعسبالممهضعبىدترا.نيحلسملالاجرلانمٌةعومجماهنم

.انهوجويفمهتحلسأاورهشأو،انباوطاحأ
.لصحيامباعيتسايفانضعبرخأت.انباوحاص»ضرألاىلعاوحطبنا«

.ءاوهلايفرانلاركاسعلاقلطأ
انيديأعضننأانورمأً.اروفتحطبنا.لافطألاوءاسنلاتاخرصتلاعت

.انسوؤرفلخ
ًالجرناك.يرجيامعرسفتسينأروباطلايفنيفقاولادحألواح

هلحمستالهتلاحنأمهربخأ.هرهظىنحناوهرعشضيبادقًانسم
دحأةيقدنببعكبهنطبيفةبرضبهلاؤسلبوق.ضرألاىلعحاطبنالاب
ِفتكيمل.ملألانمىولتوضرألاىلعنيكسملاطقس.نيّحلسملانابشلا
زوجعلاىلعلاهنالب،كلذبةيندمسبالميدتريناكيذلاويدتعملا
باشلاكلذىلعضقنأينتليخت.يقورعيفمدلاىلغ.مئاتشلانمليكب
.ههجويفهمكلأوريقحلا

.كلذلعفأمل
نمتاونسوفوخلانمدويقبيعمنموتلسلستً.اجرفتمتيقب

.نبجلا
..»نيكسملاةبيشمرتحا«،»كيلعمارح«،»هللابالإةوقالولوحال«

تقلُطأصاصرلانمتاخزومئاتشلانمًاليسدرلاناك.تاحيصلاتلاعت
.ءاوهلايف

مهتننظً.اعيرسرمألايضقنينأتدرأ.مواقأملورماوألاتعطأ
يفينظنكيمل.اننأشواننوكرتيمث،انتايوهنمنوققحتيواننوشتفيس
.هلحم

عماودُيقواوملسيمللافطألاىتح.انروهظفلخانيديأاوديق
اهلزئمشتمئاتشنمانتيقبلانامينلان.مهليوعومهئاكبطسومهتاهمأ



مل.تالكرلانمةفعاضمةصحاوقلتف،ضعبلامواق.اننولكرياوذخأ.ناذآلا
تطلتخا.ملألاةدشنميعولانعباغيذلازوجعلاوحنرظنلاىلعَوقأ

تّرعت.يتليحةلقويفعضبترعش.مهيلعىدتعملاتاهآبنيدتعملاتاكحض
ناهت،ءاسنلاىلإرظنأانأوينعلبتوضرألاقشنتنأتينمت.يمامأيسفن
.يبرقنيديقمناسغوسيملتّليخت.ةوقالولوحالبانأو،يمامأنهتمارك
؟مهتدجنلعزفأسفيك؟لعفأساذام.يبضغتربتخا

.يزجعينءاس
نابشلادحأهتوصىلعأبحاص»؟بلكلادالوايانممكدبوش«

ذخأومهيفرجفنا.تاناهإلانمديزملالمحتعطتسيملنممنيديقملا
.مهريبكومهريغصنعلي

جيزاهأبعاجشلاباشلاكلذتوصحدص»راشبايكحورنعلي«
عمنولماعتيمهنأاونظ.مهقفارنمودونجلاةنسلأةأجافملاتمجلأ.ةروثلا

.مهنظباخ.نجدمبعش
.مهقيدصفلخنوددرينيرخآًانابشتعمسامدنعًابرطيبلقصقر

طقسي.دسألاراشبطقسي«:مهعمددرأتذخأدقوالإيسفنبرعشأمل
.»دسألاراشب

.برضلابانيلعدونجلااهدعبلاهنا.ةدودعمٍناوثيفكلذلكثدح
ةصاصرىقلتدقوباشلاكلذتيأر،تاظحلبييعودقفأنألبق

.ةداهشلاتولتوينيعتضمغأ.هسأريف
6

يفقلطنانأذنمهعماهلمحيتابيتلاةروصلاىلإًاددجمرظن
اهيلإفاضأ.هتركاذيفاهعبطوةقيقرلاحمالملاكلتظفحدقل.ديصلاةلحر
،ةديرطلالكشّليختهتعاطتسابحبصأ.ةمئاقلايفةدراولاةيدسجلاتافصلا

هنأذإ،ةليحتسمنوكتامبرهتمهمنأنقيأ.اهيلعروثعلاىوسَقبيملو
.رخآدلبنمرخآلفطبهيبشلفطداجيإلهسلانمسيل

مل.ةمهملاهيلعتضرُعامدنعهلاببرطخاماذه.شقموكيفةربإ
هذهبيبصنعثحبللنوبزلاعفديذلاببسلانعاهنيحلأسي
نكتملولاذامنكلو.لأسيالأهلمعدعاوقمهأنمً.اديدحتتافصاوملا
لصحينلهنكلو،ريبكضورعملاغلبملا؟شقلاموكيفًالصأةدوجومةربإلا

يفنماكلايدحتلا.يبصلاىلعروثعلايفحجنيملنإهنمسلفىلع
.هتمواقمعطتسيملًءارغإالكشعفترملااهرجأعمًاعمتجمةمهملا

.ةراملابقاريتوتلاةرجشتحتةميدقلاهترايسيفعبقينآلاوهاه



.ةجئارلاهتعلسمهًاديدحتلافطألا
ئلتمت.ةبقارملليلاثملاتقولاً،احابصةنماثلانمبرتقتةعاسلا

.ةبيرقلامهتسردمىلإنيهجوتملاذيمالتلاعومجبتاقرطلا
هينيعىفخأ.ايارملابةهيبشلاتاسدعلاتاذةيسمشلاهتراظنسبل

.لافطألاهوجويفسّرفت.ةهبشلاةراثإنودةبقارملانآلاهتعاطتسابً.اديج
ىلعزيكرتلاهيلع.هتليخميفةعوبطملاةروصلاعمهاريهجولكنيبنراق
.ةرشاعلاوةنماثلانيبمهرامعأحوارتتنيذلالافطألا

.حلصيال.ناواقرزهانيعضيبأٌيبصاذه.حلصيال.رمسأٌيبصاذه
ٌيبصاذه.حلصيال.دوسأهرعشٌيبصاذه.حلصيال.ليحنٌيبصاذه
تطقسٌيبصاذه.سطفأٍفنأوذٌيبصاذه.ريصقٌيبصاذه.ليوط
مهلك.ريبكهمفٌيبصاذه.ناتريغصهانيعٌيبصاذه.ةيمامألاهنانسأضعب

.نوحلصيال
حتتملً.اعيرسرماهضعب.هتياغدجيمل.اهعيمجذيمالتلاجاوفأترم

نممهتدوعرظتنيس.لافطألالكهوجويفقيقدتللامبرةصرفلاهل
.ةسردملا

مويلاهنإ.ةريهظلايفدوعيس.ناكملاةرداغملدعتساوهترايسلغش
مويلالشفنإ.ةريهظلادنعبقاريو،حابصلايفبقاري.يلاوتلاىلعثلاثلا

.ديدجيحىلإهجوتيس،هتديرطىلعروثعلايف
تفقوتةريغصةلفاحنمالإٍلاخهبشعراشلا.ةيفلخلاةآرملايفرظن

ًةفطاخًةرظنةيبناجلاهتآرميفرظن.قالطنالاهتعاطتساب.ةرشابمهفلخ
.عراشلاوحنكّرحتو

لزنأً.ائيشَريمل.ةآرملايفًاددجمقدح.حباكملاىلعةأجفطغض
هرمعنمتانيرشعلايفباش.عراشلانوعطقيمهآر.هسأرجرخأوةذفانلا
مكحت،ثلاثلااهدقعفصتنميفةليمجةأرما.ةريبكةبيقحهفلخرجي
.هرمعنمةعساتلايفودبييبصديىلعاهتضبق

.ًاليلقئلتمم.ةديجهتحص.طسوتمهلوط.رقشأهرعش.ليمجيبصلا
.هينيعنولنمدعبدكأتيمل.ءاضيبهترشب

هانيعتذخأوةذفانلاقلغأ.هبناجبدعقملاقوفنمروظانلاذخأ
ناوارضخهانيعً.ايلجههجوىأر.تفتلاىتحهرظتنا.يبصلاناعبتت
همسبم.هتبنرأيففيفطعافتراعمميقتسمهفنأ.ةقيقرهحمالم.ناتعساو

.ةميلسوءاضيب.هنانسأترهظفةأرمللامًائيشلاق.ريغص
مستبا.ريبكهبشلا.طقفدكأتيلهبيجنمةروصلاجرخأو،روظانلاكرت



مهآر.هتسيرفبقاريلًاعيرسداعً؟اريخأهتلاضدجوله.ةعساوةماستبا
ةيانبلاهذهلخدمقرافينل،ةظحللاهذهنم.تايانبلاىدحإنولخدي
.هرظن
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ةرسيوةنميترظن.عراشلاىلإاجرخامدنعًاركابلازيالتقولاناك

نكسلاىلإتلقتنانأذنم.يشملابعارسإلاىلعهتثحوهديبتكسمأمث
.اهيرظاننعبيغينأهلحمستنكتمل.هتيامحيفطرفتيهو،انه

قيضبرعشتتناك.زبخلاراضحإلاهسفنببهذتنأمويلااذهترصأ
يهومهتدعو.ليلعلاحابصلاءاوهنمليلقلاقشنتستنأتدارأوديدش
هتمزجيدتريلينحنيوهوهتبقارً.اعيرسهبدوعتنأبابلامامأفقت
.اهيلإرظنيلهسأرعفرفهرعشتبعاد.هلهدجاهعاتبايتلاةديدجلا
»هنعةرغصمةخسنكنأكً.اريثكههبشت«.ةماستبالااهلدابفهلتمستبا

ًانلعمامهبضرألابرضوهيمدقىلعضهن.تدهنتواهسفنتبطاخ
ىلعةلبقعبطتلًاليلقتنحنا.اهعباصأبهعباصأكبش.قالطناللهتيزهاج
تافرصتلاهذهلثمتناك.هدرفينألبقتاظحلهنيبجبطق.هتنجو
همأعمجرخوهتدجوهمعلحّول.نيرخآلادوجويفةصاخوجرحلابهرعشت
.ههجوىلعٍدابرورسلاو

يفافقو.امهنكسناكمنعًاريثكدعبينكيمل.زبخملاوحناهجوت
نيجعلانجعيوهوزابخلابقاريناسغذخأ.امهرودراظتنابروباطلا

ىلإلّوحتدقو،ليلقدعبهجرخيلنرفلافوجىلإهلخديمث،هققريو
اهلربعيلهمأىلإرظن.دهشملااذهعباتيوهوةعتملابرعش.يهشفيغر
مل.رخآملاعيفاهنأسحأهنكلوهبرقبتناك.زابخلالمعبهباجعإنع
لصتيملوهبايغلاطدقف،هيبأبركفتاهنأودبال.ًاليوطنمخيلرطضي
.هبلاصتالانمانكمتيملو،امهب

هبايغدتعتمل.اهجوزلسيملتقاتشا.هلحميفناكناسغنيمخت
فرعتيه.هيلعًافوخاهبلقرطفنافةنيدمللشيجلاماحتقابتعمس.اهنع
نمئدهتنأتلواح.ةمواقملالاكشأنملكشيأبًاطروتمنكيملهنأ
نمجورخللةبسانملاةصرفلارظتنيهنأو،ريخبهنأاهسفنعنقتواهعور
يهف،لشفلابءوبتامًابلاغتناكاهتالواحم.هنبابواهبقاحللاوةنيدملا
ةقالعيأمهلنكيملنيذلاكئلوأنممهةروثلااياحضبلغأنأملعت
ةأجفىلتقلارظانمتزغ.اهقزميقلقلاداكً.اريثكسجاوهلاكلتاهتفاخأ.اهب
؟ةدماهةثجحبصأله؟مهيأتامله.اهبلقبتثبعواهلقع



.»يمأاييدينيملؤتتنأ«
هديتتلفأ.اهريغصديىلعةدشبطغضتاهعباصأتدجوف،تهبتنا

.»ًاليلقينهذدرشدقل.يبيبحايةفسآانأ«.اهردصىلإهتمضفتنحناو
.ً»ابيرقيتأيسوريخبيدلاو.يمأاييقلقتال«:اهديىلعتبر
.»ناسغايًاريثكتربكدقل«.عومدلاباهانيعتقرورغاوتمستبا

عمتكرحتمثتضهن.اهشأجةطابرتداعتساواهينيعتحسم
.»انبايهً.ابيرقانرودنيحيس«.روباطلا

،اهرمعنمةسداسلايفةلفطهنيمينع.ينيعبرألجرفقوامهمامأ
امهونيحرفنازفقينالفطلاذخأ.ناسغرمعيفيبصهراسينعو
.امهيبأيديناحجرؤي

ولتنمتاهسفنيف.مهيأىركذًاددجمهيلفطعمبألارظنمايحأ
مقتنينأو،هّملسينأاهرسيفهللاتعد.هيلعنانئمطالااهتعاطتسابناك
ً.ارشاهلهأوايروسبنوديرينيذلاكئلوأنم

كشوىلعتناك.اهتّدعودوقنلاتجرخأ.ىرخأةوطخاهنباوتبرتقا
.ثدحامثدحامدنعةفغرأةرشعزابخلانمبلطتنأ

هتلمجلمكيدكيمل،»..ةلحنينتعسلدقل،امام«:ةأجفناسغخرص
.ضرألاىلعىوهىتح

نيبطقسيوهنزاوتدقفيهارتيهوةعزفاهنباوحنسيملتتفتلا
.اهيدي

.هقوفتنحنا»؟كباصأاذام.يدلو،ناسغ«
ًايدارإال.اهقنعتقرتخاةريغصةربإنأكوترعشهلصتنألبق

دسجىلإترظن.اهيتبكرىلعتثج.هكحتلملألاعضومدقفتتاهديتدجو
ً.ائيشهللعفتنأ.هدعاستنأتدارأ.اهمامأمّوكملااهنبا

.عطتستمل
تناك.اهينيعمامأصقارتتروصلاتذخأ.زيكرتلاىلعةرداقدعتمل

تذخأ.ناكملكنمةيتآخارصتاوصأتعمس.نالمعتنالازتالاهانذأ
.لايخمأةقيقحهارتامناكنإملعتمل.اهلوحنمطقاستتداسجألا

.ءيشلكفقوتوايندلاتملظأوسمشلاتباغةأجف
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برضلانمًامويرشعةسمخ.يزاجتحاىلعترمًامويرشعةسمخ
ملوناسغوسيملنععمسأملًامويرشعةسمخ.ةلماعملاءوسوتاناهإلاو
،ةمواقميأبيلةقالعالأ-كشالو-نيكردماوتابينوناجس.ينعاعمسي



رفويمهسوفنرسكورشبلالالذإنأودبينكلو،ةيملسمأتناكًةحلسم
يتلاةعنقألاالول.رئاصملابمكحتلاىلعةردقلاوةوقلابًاديرفًاساسحإوةعتم
.نومتشيونوبرضيمهومهحمالمةبقارمىلعتصرحلمههوجواهبنوطغي

التاناويحلا.تاناويحمهلاخأالو.مهلعفنولعفيالرشبلا.اًرشبمهنظأال
لقعيله؟ملحلااوغلبيملنايبصبيذعتلقعيله.اهراغصبذعت
؟لقعهلبقيعباصألاعيطقتورفاظألاعلخله؟اهيوذمامأةاتفباصتغا

؟نينسلاهذهلاوطًانوفدمناكنيأ؟دقحلااذهلكباوءاجنيأنم
ءاكبدهشم.اًدبأيتركاذنمىحمينلمايألاهذهيفهتيأرام

ةمعانلامهدولجيفرئاجسلاءافطإنعجتانلاملألاةدشنملافطألا
تالسوت.ينذأيفددرتتىقبتسمهتاثاغتساتاوصأ.يتايحلاوطينقحاليس
.مهلثمنيجسلاانأوينبذعتلظتسمهتاهمأ

ةلحرمىلإلقتنأسيننأب،نيققحملادحأنمًاديدهتتيقلت،سمألاب
ةيلخيفءاضعأةنازنزلايفيئالمزنأدهشأمللاحيفباقعلانمةديدج
؟يتداهشىلإنوجاتحياذامل،نكلو.لبقنممهرأملءالؤهيئالمز.ةيباهرإ
ً؟امودنولعفيامكةزهاجمهتيأقيفلتمثةطاسببمهلتقنوعيطتسيالأ

دهشتسكنأنظتلهو«:يللاق.يتلئسأنمنيزجتحملايقافردحأكحض
ايندلايتانقىلعامبرو،يروسلازافلتلاىلعثبتسكتداهش؟ةمكحميف
كتداهش.ماظنلاتاياورنوقدصينوليلقاهلوحاموايروسيفلازام.رانملاو
.»لوطأةرتفمهولابنيّقلعتممهيقبتسكلاثمأتاداهشو

نينيعبيقيفرّيلإرظن»؟يئالمزىلعدهشألًاديدحتانأينوراتخااذامل«
يشينمكودبأله.ةريحرمألاينداز.يلاؤسنعبجيملوةقفشناقطنت
اهرسكلهسييتلاسوفنلاباحصأنمينأكورهظأله؟هئاقدصأب
؟اهعيوطتو

دمعتي.ةنازنزلابابىلعديدشقرطتوصىلعمويلااذهتظقيتسا
ضرعتناليتلاتاقوألايف.مونلابقرغتسننأبانلاوحمسيالأسارحلا
لاعشإبةراتو،قرطلابةرات،انجاعزإيفنوننفتي،قيقحتلاوأبرضللاهيف
مامحتسالاةلقنمةهيركانحئاورتتاب.اهئافطإوةرانإلاةديدشءاوضألا

.ةيذغتلاءوسنمينزونمريثكلاتدقفو
ناقلقامهنأدبال.ناسغوسيملبركفأيندجأوينهذدرشيامًاريثك

.امهتنأمطيتعاطتسابناكتيل.ّيلعًادج
اذهًاركبمأدبتسقيقحتلاةسلجنأودبي.بابلالفقبثبعيمهدحأ

دقعلايفهنأهتئيهنمودبي.سمألابينددهيذلاققحملالخد.مويلا



مالكلايفهتقيرط.تالضعلالوتفملوطلاطسوتمناك.هرمعنمثلاثلا
ً.اردقوًارمعارغصأناودبيناصخشهعبت.هميلعتلمكيملهنأيحوت

يفهللاتوعد.يلجأنمًاصيصخهيقيفرعمءاجهنأكوينمبرتقا
.تابثلاينحنمينأيرس

.هرّيغأس؟يبغلامسالااذهام!؟مهيأ؟مهيأايةداهشللزهاجأ«
ققحملاكحض..»ًاليمجًامساسيلأ؟لانمبكيأرام.كبقيليمسابكيدانأس
.هاقيفرو

.بجأمل
.ينيساوتيقافرتارظنبتسسحأ.يترصاخيفهيعباتدحأينلكر
.»؟دهشأاذامب«.تهوأت
.»........نباايفرعتتنأ«
يناطعأيئالمزنيبيدوجوامبر.ٍلاعٍتوصباهتلقً»اروزدهشأنل«

.سفنلابةقثلاوتابثلانمةيفاضإةعفد
لانمارضحأ«:هيقيفرىلإرظن»كلذتعقوتدقلً.انسح؟لوقتًاروز«

هنأكو،ةطبغلانمةحسمبهتربنيفترعش.»ةعرسبىرخألاةفرغلاىلإ
.ةنازنزلاكرتورادتسا.ءارفصةماستباًامستبماهلوقي

يعارذبامهدحأكسمأ.يلاحمسيمل.يمدقىلعضهنأنأتدرأ
.جراخلاىلإامهفلخينارجياذخأو،ىرسيلايعارذبرخآلاكسمأوىنميلا
امهف،ينعفنتنليتمواقمنأتكردأ.لعفأملينكلوامهمواقأنأتدرأ
.ناّحلسم

ىلإانلصوأًاليوطًارممانربع.اهفتحىلإةجعنلاداتُقتامكيناداتقا
فقيققحملاناك.ثاثأيأنمةيلاخوداجسلابةشورفمةفيظنةفرغ
.يراظتنابكانه

.هيقيفرىلإراشأ»هرهظفلخهيدياديق«
.مهادرطخبترعشدقوتحص»؟ينمنوديرتاذام«
.»همفاممك.لانماييتمصا«
تمواق.يرهظفلخيديدييقتلهسيلينطبىلعينابلقينأادارأ

.يسفنيفتركف»تلتقولىتحةغئاسةمقلنوكأنل«.ضفتنأتذخأو
.امهتضبقنمتلفأنأتلواح.ينرظتنيدوسأًاريصموًاللجًابطخنأتكردأ
امهدحأمثج.يتمواقمتفخوتيذأت.يتدعملفسأويعولضنيبينالكر
.يمفرخآلاممك.ياديديقويرهظىلع

.دشأناكمداقلانميفوخنكلو،ةديدشمالآبترعش



نمهيبرجتملروعشبنيرعشتكلعجأس؟لانمايتنأةزهاجأ«
.ققحملاكحض..»لبق

نوكتداكتيتمواقمنأترعش.ةوقنميلىقبتامبضفتنأتذخأ
اذام.يتميزعرسكلًاكتفاهدشأوقرطلاأوسأاوراتخامهنأتفرع.ةمودعم
؟تافارتعايأىلععيقوتلاومهرماوأذيفنتلدعتسمينأبحيصأله؟لعفأ
نوتوميسً؟اناتهبوًاروزمهيلعفرتعأسنيذلانيكاسملاكئلوأبنذامنكلو
نوكتسكلذلعفأملنإ.يريغفرتعيس،انأفرتعأملنإو،لاوحألالكب
؟ممكميمفوفارتعاللدعتسمينأمهربخأسفيكنكلو.ةميخوةبقاعلا

؟نوفقوتيونومهفيسله
يحويئلتمملاويرطلاكدسج.لوألامويلاذنميرظنّتفلدقل«

.كبرضنماورثكيالأيقافرتيصوأدقل.اهيفتأشنيتلاةمعنملاةئيبلاب
.»ررضتينأدسجلااذهلديرأال

.تحص»فرتعأس.فرتعأس«
ً.اموهفميمالكنكيمل
يئدهتنأكنمديرأفلانماينآلاامأ،دعباميفثدحتنس«

.»يعميعتمتستو
نودنمنكلوًاضافتنادادزأتنكاهعمسأتنكةملكلكعم

.ىودج
.»كبًاقيفرنوكأنألانمايكدعأ«
مثجيناكيذلاكلذضهن.هارأتدعامفيلوحرادوققحملاكرحت

ّيبكنمىلعهيديبطغضويمامأحبصأتفتلأنألبقويرهظىلع
.ةكرحيأنمينعنميل

.يرهظىلإًالوزنيسأرلفسأنمرميدرابندعمبتسسحأةأجف
يولعلايمسقحبصأ.فلخلانمناعطقتتهتحتالينافلاويصيمقبترعش
.ةقزمملاسبالملانمىقبتاممهدحأبحسنأدعبًابيرقتًايراع

وحننالزنتويردصلفسأناللستتنيديبتسسحأ»معانوليمج«
.ضفتناويدسجشعترا.يرهظلفسأىلإناهجوتتمثهيلعناطغضتينطب

ترعش.ينتكهتناهتاسمل.ينفعستمليتمواقمىتحوةكرحلاعطتسأمل
يفءاربخمهنأتكردأ.لانملاةلهسةسيرفىلإلّوحتأانأوةريبكةناهمب
.لاجرلاميطحت

.ققحملاكحض»؟لانمايجاسملااذهبكيأرام«
.دحلااذهدنعفقوترمألاتيل



اليكيليملستسا.ةكرحلانعيفك.قئاقددعبيتيراجنيحبصتس«
.»نيداتعتستقولاعمنكلوةرملوأًابيرغروعشلانوكيس.ملألابيرعشت

.يرهظلفسأهقيرطقشيلدرابلاندعملاداع
.يئايربكنميقبامىضقنا
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مأ.تاهاجتالالكيفنوبرهيسانأ.ناكملاتمعىضوف.جرموجره

ىلعدنتسينسم.ىدهريغىلعًاديعبامهبيرجتواهيتنبايديبكسمت
لافطأ.اهشيعيةيفاضإًامايأهلهميردقلالع،اطخلاثحيوهتزاكع
.ءاقبلاةزيرغاهنإ.ةاجنلادشنيلكلا.رابكلاناقيسبنومدطصي

.ةريخألاةكرحلابمايقللًامئالمدهشملاتاب.رفصلاةعاستناح
.ءودهباهنمجرخوهترايسبابحتفً.ابناجهتيقدنب»صانقلا«عضو

يأنادصرتناكملانابوجتهانيع.ثدحلازكرموحنهجوتوعراشلاعطق
لقأهمامأ.هيلإهابتنايأبلجينأنودنمةيلمعلامتينأدارأ،ةكرح
صاخشألازيكرتاهيفنوكييتلايناوثلاكلتلغتسينأهيلع.ةقيقدنم
،ةعاجشسانلارثكأىتحنأهتّملعهتربخ.مهسفنأبةاجنلاىلعًابصنم
نمبرهلاب-ًايدارإال-نوموقيمهنإفئجافمرطخلنوضّرعتيامدنع
.نيرخآلاذاقنإبريكفتلالبقرطخلاردصم

هنكلوًاصانقناك.ةردخملاهتاقلطباهادرأيتلاداسجألاةعرسبىطخت
.يبصلانعهدعبيلءودهبهحازأومألادسجقوفىنحنا.ًالتاقنكيمل
ةعوبطملازتالاهدلوىلعفوخلاحمالمتناك.اههجوىلعهرظنعقو
دهشملداعينزحمدهشمنمام.هسفنيفكرحتامءيش.اهايحمىلع
.اهدلونادقفبةعوجفممأ

يفلخدتتهفطاوععديالأةليوطةرتفذنموهسفندهاعدقناك
هيطبإتحتنميبصلابكسمأمث،هنهذنعراكفألاكلتفرص.هلمع
ضهنامدنعًاليلقحنرت.هيديبهطاحأوهفتكىلإهسأردنسأمثهعفرو
.هسفنيفركف»ليقثيبصنمهلاي«.هيمدقىلعًافقاو

.ةشهدلابجزتمملافوخلاحمالمههجوىلعمسرنأدعبًاعرسمىشم
ةراملابطلتخا.رطخلانعهدعبيلهبيرجيوهدلولمحيبأرودصمقت
نمًاءزجةأجفحبصأ.ةداوهريغىلعنوعفدنينولازيالاوناكنيذلا
.دهشملا

لزانملادحأةفرشىلعتفقواهرمعنمةنماثلايفةريغصةاتف
.لثمملاءادأبعنتقتملو،هتيادبذنمدهشملاتعبات.عراشلاىلعةلطملا



.»هوبأوموه.ميانلادلولاذخأةملزلا.اباب«
.ةفرشلاىلإبألاجرخ»ةعرسبيلخدأ«
ًاعرسميشميلجروحنعراشلاىلإةاتفلاتراشأ»هوبأوماذه.اباب«

.يعولادقافًايبصلمحيو
رظنلانعميملهنكلوامهآر.زيكرتنودنمجراخلاىلإبألارظن

قالغإمكحأو،اهبلخدو،اهلمح.هتنباتاملكلًالابِقُليمل.»انلخدام«
.ةفرشلاباب

امهيدلف،يبصلاّديقيمل.هبناجىلإهتديرطوهترايس»صانقلا«بكر
ًاريصقًالاصتاىرجأ.ردخملالوعفملوزينألبقهميلستلتقولانميفكي
ً.اعرسمقلطناوكرحملالغشو

.هجولمكأىلعًاريخأهتمهمنملوألاءزجلامتأدقل.هسفنلمستبا
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.نابسحلابنكيملامثدح.ريبكتوليلهت.ةيودمتاحيص.رانقالطإ
.نومرجملاطقسوءادهشلاعفترا.نومولظملاضفتنا

ةيناطببرمعلالبتقميفباشينطاحأامدنعاهلىثريةلاحيفتنك
دبال.يلوحّيدالجنكيمل.ةبوعصبتضهن.ناهملايدسجاهبترتس
.اولتقمهلعلوأاورفمهنأ

ءالزننمليزنهنأًاحضاوناكيذلاوباشلاتلأس»؟ثدحاذام«
.يلثملقتعملا

ةياهنلايفانكلو،رخآلاضعبلاحرُجوانضعبلُتق.ركاسعلاىلعانرث«
.ً»اعيمجمهيلعانيضقومهتحلسأىلعءاليتسالانمانكمت

.ةفهلبهتلأس»؟طابضلاوركاسعلاعيمجمتلتق«
.»تانازنزلاىدحإمهانعدوأفنوقابلاملستساومهبلغأانلتق«
.نيدتعملاريصمفرعأنأتدرأ»مهيلإينذخ«
ناحبس.ناكملاةداسةعاسلبقاوناكنيزَجتحملاءالؤهنأقدصينم

توهفةطلسلااصعتطقس.ءالعتسالاوربكلارهاظمتفتخا.لاوحألاريغم
.توربجلاوةوقلاةعنقأاهعم

ةفرغوحنينارجنيذلانيعباتلادحأنيملستسملانيبنمتدجو
ىلعًاعكارنيديلاّديقمناكوهمامأتفقو.يتناهإيفاكراشوققحملا
قرطأ.هحورىلعهتضبقمكحأدقوبعرلاتيأرفهينيعيفترظن.هيتبكر
ديرأال.طقفرماوألاذفنأتنك.ينلتقتامهللاناشم«يذهيذخأوهسأرب
.حفصلالسوتوىكب»كلثدحاميفببسلاتسل.تومأنأ



.ةيبصعبهتلأس»؟رخآلاكقيفروققحملانيأ«
.»ينلتقتالنكلوءيشلكبكربخأس«

.ً»اروفامهناكمبينربخأ.هلوطبمويلاّيدلسيل«:هبتحص
صاصرلاتاوصأانعمسو،ةفرغلايفانكامدنع«:ًاليلقهسأرعفر

.هسأريفةصاصرهتباصأفرمألادقفتيليقيفرجرخ،نيلقتعملاتاحيصو
نمجورخلاهلىنستييككرحتياملكىلعرانلاقالطإبققحملاينرمأ
ينرمأامتلعف.نجسلاةرداغمامبروأًانمأرثكأناكمىلإهجوتلاوةفرغلا
يتاقلطءاطغتحتةفرغلاوهرداغ.صاصرنميتبعجبامتغرفأو،هب
تملسدقف،كلذدعبهلثدحامفرعأال.جرخملاوحنهجوتوةيرانلا
لسوتأً.امامتثدحاماذهنأكلمسقأ.يتريخذتدفننأدرجمبيسفن
.»ينرظتنتةلئاعيدلفينلتقتالنأكيلإ

ظيغلامظكىلعةردقنميدلىقبتامىلعةريخألاهتاملكتضق
.باصعألاطبضو

كقافروتنأننفتتتنكامدنعهيفسلااهيأتيسنلهو«:هبتحص
.تيسنعبطلابً؟اضيأنحنانرظتنتتالئاعانيدلنأ،انبيذعتيفنوعيضولا
.»مكلقحياماهلقحيالتاناويحمكرظنيفنحنف

ةداعتساتدرأ.ةوقنمتيتوأاملكبهينيعنيبيتضبقبهتبرض
.يبضغلنانعلاتلفأ.يرهظىلعًامثاجناكامدنعهتاكحضتركذت.يئايربك

نمءامدلاترجفت.يتامكلتلاوت.ءاسنلاكىكب.هفنأتمشه.ًالسوتمحاص
هديسيبلعفيلضرألاىلعيافتكتبثامدنعتركذت.ههجويفةعقبلك
هبرضيفتنعمأ.ةركلالكرتامكهسأرتلكرفيبضغفعاضت.ءاشيام
ً.امامتههجوحمالمتفتخانأىلإ

مل.ماقتنالاةذلوبيذعتلاةوهشبترعش.تارشحلاسادتامكهتسد
وهوهتلتق.معن.ةلتقرشهتلتق.مهتثالثينديقدقفً،اديقمناكنإيلابأ
.هبهتلعفامىلعًامدانتسل.يلابأملوّديقم

؟بضغلاةوذجتأفطنالهاذهلكدعبنكلو
.ئفطنتنل؟ئفطنتمل،ال
؟اذامل
.مقتنأنأنمفعضأانأف.ةقيقحلصحيملكلذنمًايأنأل

دنعوفعلانأو،فعضماقتنالانأاهعنقأوًامئادلعفأامكيسفنعدخأس
ةمطحمسفنبالإرعشأال.ةوقيأبرعشأال.ءايوقألاميشنمةردقملا

.ثدحاماهلثدحامدنعضارتعالاىلعىتحوقتملةفيعضةيصخشو



الإركفأال.درلاىلعرداقريغيندجأنآلاو،هولعفاميباولعفوينوتبث
.برهلاب

نأنودنمةنازنزلاترداغوكهنملايدسجلوحةيناطبلاتددش
ىدتعايذلاطباضلاتدجوف،جرخملاوحنتهجوت.ةدحاوةملكبقطنأ

رظنلابيلابأمل.تاصاصرةدعهرهظتقرتخادقو،ضرألاىلعًاددممّيلع
.رونلاىلإتجرخوهتزتجانأبتيفتكاوهيلإ

لصفلااذهيغلأ.ثدحاملكىسنأً.اديعبضكرأ.برهأنأدوأ
لمتكمًالجرلازأالينأيسفنعنقأ.نكيملًائيشنأكورهاظتأ.يتايحنم
ينيسنيس.هبقثأ.يملأمهفتىلعرداقلاديحولاوه.هيلإتأجل.ةلوجرلا

.هيلإيسفنتلكوأ.يبلحام
ال.انههلعفأاميدلدعيمل.يسبالمتعمجويتقشىلإتهجوت

ً.ادبأةدوعلاديرأ
يردصىلإامهمضأنأدوأ.ينباويتجوزبقحلأنأالإديرأالنآلا

ً.اددجمنامألابرعشأل
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ّينيعتحتف.يلوحةريثكتاوصأ.ةكهنمينأبرعشأ.ديدشعادص
.ينجعزتةديدشلاةءاضإلا.يبرودتايندلا.ةبوعصب

ً.امهجتمودبيهنإ؟يريرسنمبرقلابدجمأفقياذامل؟اذهنم
؟لصحاذام

؟تارظنلاهذهبديعبنمينقمرتاذاملو؟انهمهيأمألعفتاذام
!يتفرغتسيلهذه.ةظحل
؟انأنيأ
.عفترمتوصبامهتلأس»؟انأنيأ«
.تارظنلاالدابت
؟ناسغنيأيهلإاي.يلوحتفلت؟....سغنيأو
يهلإاي.لحنلاةعسل.يدينيبطقسيناسغ.روباطلا.زبخملا.عراشلا

؟انبلحاذام
.»؟دجمأايناسغنيأ؟ناسغنيأ«:امهبتحص.ةنونجمكتقفأ
مأيأ.هتعضأنيأانيربخأتنأ؟هنعيلأستلةأرجلاكيدلأ؟ناسغ«

.»كلًابت؟تنأ
.»ًاليلقاهتيفاعديعتستاهيعد.يمأاييفقوت«
.»؟ناسغنيأينربخأكيلعهللاب؟كمأثدحتتمع،دجمأ؟هتعضأ«



ينلصوامدنع.سيملايىفشتسملايفنحن«:يتئدهتدجمألواح
.ناكملالوحنيعمتجملاسانلاةرهمجتقرتخا.زبخملاىلإًاعرسمتئجربخلا

.ضرألاىلعنيددممصاخشألانمةعومجموكتدجوامدنعرظنملاينلاه
.»يباوصدقفأتدكوىلتقمكتلخ.ةدماهةثجمهلثمنيدبتتنك

.هيلعتححلأ»؟ناسغتيأرله؟ناسغو«
هنأنيباصمللهصحفتةقيرطوهتئيهنمودبيناكومهدحأحاص«

تبرتقا.يسفنيفلمألاهمالكايحأ»طقفنومئانمه.ىتوماوسيل«:بيبط
.»نيسفنتتكنأنمتدكأتمثكضبنتسسحت.كنم

.يربصدفندقوًاددجمهتلأس»؟ناسغبلحاذام؟ناسغو«
داسجألانيبهنعتثحب«ةرشابمّيلإرظنيداعاموهرصبضفخأ

ةباصإلانمىجنامبرهنأتجتنتسا.كبرقبنكيمل.هدجأمل.ةددمملا
.»ةدجنلاراضحإلعرسأو

.فوخلاينكلمتدقويسفنتثدح»يلبقطقسدقل.ُجنيمل«
تءاج.دحأهدهاشيمل.تقولاكلذيفًارضاحناكنمهنعتلأس«

.ناسغناكمفرعنالانلزال.ىفشتسملاهذهىلإمكتلقنوفاعسإلاةرايس
زبخملايباصمعيمجنأءابطألاانربخأ.هتدوعلًابسحتلزنملايفيبأانكرت
.»مكفادهتساببسفرعيدحأال.ةردخمتاقلطبًاعيمجمتبصأ.نآلاريخب
لبقناسغناكنيأً؟ائيشنيركذتله«.ينيعيفرظنيلداعوًاليلقفقوت
.ماهتايأهتربنلمحتمل.»؟كنمًابيرقناكله؟ثداحلا

.ةلمهممأنمكلاي.اهيرظاننعًاديعببعليهتكرتاهنأدبال«
.كتجوزهتعاضأ.ديحولاكدلوبلحاذامىرتللاعت؟مهيأايتنأنيأ

.»ّيلإغصتملكنكلوًاريثكاهنمكترذح
.»اذهكمالكباننيدعاستالتنأ.ًءاجر.يمأ«
نبانادقفيفببسلايهو،اهفصيففقتدجمأايتنأىتح«

.»ً؟اعيمجمكعادختعاطتسافيك؟كيخأ
نمتضهن.ريثكبمهأوهامّيدل.اهيلعدرلاءانعيسفنّفلكأمل

لبققافأدقناكامبر.هنعثحبللةعرسبباهذلاانيلع.انبايه«:ريرسلا
.»انيلإلصتنأ

ً.امهفتسمدجمأّيلإرظن
لعل.تاظحلبيلبقطقسيهتيأرو،يلثمناسغبيصأدقل.معن«

ىلإردخملانمليلقردقالإللستيملاذكهو،ةرشابمنكتملهتباصإ
نيأ:مهألالاؤسللةباجإدجأملينكلو،يسفننئمطأنأتلواح.»همد



.»؟ناسغبهذ
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،سيملوناسغلةراسةأجافمنوكتس.بابلاقرطأسً.اريخأتلصو
دقل.هبرودأوهمضأسمثنيترمحملايدلويتنجولبقأسً.اضيأيتلئاعلو
انضعبنعقرتفننلاننأبامهدعأسً.اضيأهمألتقتشاً.اريثكهيلإتقتشا

ً.ادبأًاددجم
حتفيسيريغص.هيمدقعقوعمسأينإ.تاظحلترظتنا.بابلاتقرط

؟يلهلابقتسانوكيسفيكىُرتاي.بابلايل
ً؟اقناعمّيلعضقنيسهارتمأً؟احرفزفقيسله
.وههنإ.بابلاحتف
ً؟ارمستمهارأيلام
.»ينمبرتقا.يبيبحناسغ«
.ةبيرغزازئمشاةرظنّيلإرظنيهنإ.كرحتيمل
.»؟لاحلاهذهىلعتنأوانهىلإتيتأفيك.اباب«
؟ثدحتيلاحيأنع.مهفأمل
.»؟كباولعفاذام.يبأ«
؟دصقينم.يهجورفصا

.»؟كسبالمنيأ؟ٍراعتنأاذامل.يبأ«
.يدسجىلإترظنوهمالكنمتشهد
ةفاسملاهذهلكتعطقينألقعيله؟يسبالمتبهذنيأ.يهلااي

ً.ائيشيدترأالينأىلإهبتنأملو
.يدلوىلإًالجخترظنويديبيتأوستيطغ
.هدجأمل
دجأنأّيلع.هءاسدقيرظنمنأدبال.ىفتخادقل؟بهذنيأ

.يدسجرتسألةعرسبًاسبالم
ً.اضيأةقشلاتفتخادقل؟انأنيأ.يلوحُتفلت
؟نابضقلاهذهام
؟ةنازنزلاىلإتدعفيكيهلااي
ديرياذام.تميمل.ءارفصلاهتماستبامستبيوهوينمبرتقيققحملا

؟ينم
.ينعدعتبا«
.ينسملتال



.ينأشوينوكرتا
.اوفقوت
.يتوصىلعأبتحص..»ينذقنأيهلإ
.تقفأ
اهنإ.دمجتأداكأ.ةدوربلاديدشوجلاً.ايراعتسل.يدسجتدقفت

برقأيفسوطرطىلإلصأنأّيلع.ءارعلايفاهيضقأيتلاىلوألايتليل
نممادقألاىلعًايشماهعطقألةريبكةفاسمًارتموليكنوعستنكلو،تقو
تارايسلا.ةرايسلابوكرنمًارطخلقأهنكلو،قهرميشملا.ةحارتسانود
نيب،ةباغلايف؟تمننيأ.مايألاهذهتارئاطللةغئاسةمقلتحبصأ
نمًاليلقتلعشأ.ماعلاعراشلانعًاليلقةديعبةيوزنمةعقبيفراجشألا
.ءفدلاضعببرعشأينلعبطحلا

.يعضومنارينلافشكتالنأىنمتأ
لكيفشيتفتلاطاقن.ةرصاحمةنيدملا.ةبوعصبةيقذاللانمتجرخ

رحبلاةؤلؤلتدغ.ةيوهلاىلعلتق.عراوشلاألمتتأدبثثجلا.ناكم
فشكتسىتم،يهلإاي.لبانلابلباحلااهيفطلتخابرحةحاسطسوتملا
.ةمغلا

دجأملفيلوحُتفلت.ينمتاوطخبارتقابتعمسامدنعتلفج
ً.ادحأ

.رثكأتاوطخلاتبرتقا
.»؟كانهنم«:تيدان

ً.اددجمداعمثةهربمادقألاتوصفقوت.دحأبجيمل
تيشموهتعفرًالعشمتدغفرانلاىلإبشخةعطقتبرق.تضهن

.هب
تردً.ائيشَرأملةيادبلايف.توصلاردصمنعًاثحبرظنلاتققد

.ناكملاتدقفتورانلالوح
ًايوسناكرحتيراجشألانيبنيريغصنيحابصمتيأرامدنعيبلقطقس

ً.ائيشفًائيشينمنابرتقيو
ً.اددهمهبتحولولعشملابتكسمأ.يشأجةطابرديعتسأنأتلواح

عبض.لفطتملاةيوهىلعتفرعتامدنعفوخلاينكلمت.رثكأنانيعلاتبرتقا
اميفخأنأتلواحً.اعابضيوؤتةقطنملاهذهنأيلاببرطخيمل.سرش

.ههجويفلعشملابتحولوناويحلانمةوطختبرتقا.فوخنمهبرعشأ
وأًادحاوًاعبضسيل.ةئيضملانويعلاددعفعاضتدقل.تيأرامينلاه



.ينرصاحتعابضلاتتاب.ةعومجماهنإ.نينثا
نوكأسينأيسفنتعنقأ.نارينلاىشختتاناويحلا.رانلاوحنتعجارت

دقل.رثكأةئيضملانويعلاتبرتقا.ءوضلاردصمنمًابيرقتمدامنامأب
نأعابضلاتررقولاذامً.اعيرسفرصتأنأّيلع.يفوخةحئارتمش
.ةلهسةسيرفنوكأس.فلخلانمينمجاهت

تاب.ىرخأبشخةعطقتلعشأونارينلانمتبرتقا.ًاليلقتعجشت
تيقلأوىنميلايديتعفر.ةئيضملانويعلاوحنتمدقت.نالعشمّيدل
اهنإ.ترجمزفاهتأطخأ.عابضلاهاجتابةوقنمتيتوأاملكبلعشملاب
ةرجشتدجو.يفلخترظن.يبلقعلخنافرثكأتبرتقا.يفوخةحئارمشت
ضقنتس؟لعفأاذام.يرغصنمّقلستلاديجأال.اهّقلستبتركف.ةيلاع
اهنإ.هلمحأيذلارخآلالعشملاىلإترظن.ةظحليأيفّيلعشوحولا
.عابضلاوحنربكأةوقبهتيقلأ.ةريخألايتصرف

ةعجارتمترفوترعجمثعابضلاتوع.ةرشابمةباصإاهدحأتبصأ
.ةديدجةلوجلدعتستاهنأكو،ةليلقتاوطخ

ريثكلاعمجأنأينمهلأنأهللاتدمح.بطحلانمديزملاتدقوأ
تقلز.اهّقلستتلواحوةرجشلاعذجبتكسمأ.موجهلارظتنأنل.هنم
هتعلخ.ماهملاهذهلثمبسانيالسلمأيئاذحلعن.تطقسويمدق
هبتنأملً.اريثكترخأت.ترخأتينكلولضفأةرملاهذهً.ايفاحةرَكلاتدواعو
عرسأنأتلواحً.امامتيفلختاب.رانلاًازواجتمعابضلادحأزفقامدنع
يمدقيفسرغنتهباينأبترعش.ينمعرسأناكهنكل،يّقلستيفرثكأ
تسأي.عابضلانوطبيفتيبأس.يتياهنبرقبتنقيأ.ضرألاوحنينبذجتو
.موتحملايريصململستسأتدكو

يمدقتلفأ.ةوقنمتيتوأاملكبهتلكر.ءاقبلاةزيرغّيفتكرحت
ةرجشلاىلعأىلإتدعص.حورجنمينباصأاممغريّقلستتلمكأف
.ةرتوتميباصعأتلازام.عذجلاىلإيسأرتدنسأ.ريبكنصغىلعتسلجو
نأرظتنتةرجشلالوحتعمجتدقوعابضلاتيأرفلفسألاىلإترظن
يضمتنأهللاتوعد.يمحلىلعاهتميلوميقتلاهيلإلزنأنأوأطقسأ

.ريخبةليللاهذه
�������
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ءطببتربع.يسيئرلابابلامامأنمةهرافلا»خابيام«ـلاةرايستكرحت

ىلإرظنلادرجم.رصقلابطيحتيتلاءانغلاةقيدحلاعطقييذلاقيرطلا



يفقئادحلاوممصمرهشأكرتشا.بابلألابلسلًايفاكناكنانجلاكلت
كلامناك.ايندلابئاجعنمةدحاوةنينجلاهذهلعجلطيطختلايفايناملأ
مل.ماعلالوصفلاوطةرضخمةقيدحىلعلوصحلاىلعرصأدقرصقلا
.ققحتهنكلوًالهسكلذنكي

ةدوعلامثهتسردمىلإساموتلاصيإبةددحمتاميلعتقئاسلاىدل
.مألالوزنراظتناورصقلاىلإ

.ىرخأططخساموتىدلتناك
يف.هرمعنمةعساتلاهغولببهيدلاوعملفتحا،ةقباسلاةليللايف

نيذلاءايرثألاءانبأنمهريغكنكيمل،هيوبأديحوهنأمغرو،نسلاهذه
قشعي.هنسلًاقباسًادرمتمًايبصناكدقف،سكعلاىلع.لالدلامهدسفأ
هؤاقدصأ.ةيقارلاتالئاعلاءانبأتالوكوتوربلمالستسالاضفريوةرماغملا
،لاحلاةطسوتمتالئاعنمةيبصلب،موقلاةيلعنماونوكيملنوبرقملا
.ةسلخاهبكرتشامدقةركةارابميفةفدصمهبىقتلا

هعضوعمبسانتتاليتلاهتافرصتنمبضغيناكامًاريثكهدلاو
.يعامتجالاوأيداملا

درجمبنكلو،ىرخألايهةبضاغاهنأبدلاولاروضحيفرهاظتتهمأ
لبقتناكاهسفناهنألامبر.هللماكلااهمعدمدقتتناكهباهئالتخا
اهلامجالولهنأفرعتتناك.ةريقفةلئاعفنكيفشيعتهيبأباهجاوز
هتلئاعتالوكتوربلكلهاجتيذلايرثلاباشلاكلذرظنتتفلاملذاخألا

.اهنسحهرحسامدنعاهبجاوزلاىلعمدقأو
.ةركامةماستباساموتمستبا»؟مويلاينذخأتسنيأ!سايثام«
.ةقثبسايثامباجأ»يديسةسردملاىلإ«
بسانمباقعبريكفتلاّيلع.دحألًاديستسل.ةرمةئمكلتلق«

ىلإباهذللًاركبمتقولالازام.يديسبيتادانمنعفقوتتيككل
.»؟ةريغصةرماغمبكيأرام.ةسردملا

نأّيلع.ةحضاونايرولفديسلاتاميلعتنكلو«:هقيرسايثامعلتبا
.»...ةّديسلارظتنأورصقلاىلإدوعأوةسردملاىلإكلصوأ

لبققوسلاىلإبهذتنلوةداعلاكمونلايفرخأتتس.اهفرعأويمأ«
.ساموتهعطاق»ةريهظلا

.»؟يديسباهذلادوتنيأ«
.هدخمظعىلعهتبابسبتبر»ركفأينعدً.انسح؟ىرخأةرميديس«

نمساموترظن»خانترابيداوىلإينذخ.بسانملاباقعلاتدجو«مستبا



اذهىلعسايثاملعفةدربقاريلةيمامألاةآرملايفيفلخلاهدعقم
.حارتقالا

ةعاسنمرثكأىلإجاتحن.انهنمديعبهنكل«:قئاسلاهجورفصا
وهف،ةبوعصلاةديدشكانهةرايسلاةدايقنأامك،يداولاىلإلصنيك
.»رعويلبجقيرط

ىلعكعمبوانتأسينأامك.قلقتال،تقولانميفكيامّيدل«
.»ةقايسلا

بوانتت....تت«:ةيبلقةتكسبقئاسلابيصتساموتتاملكتداك
.يديسايليحتسم.....؟يداولايف....؟كانه....؟ةقايسلاىلع....؟يعم
»؟كلذكسيلأ.كشالوينحزامتتنأ.ينلتقيسنايرولفديسلا.ليحتسم
.ةباعددرجمريخألاحارتقانوكينألمأهلكوساموتىلإسايثامتفتلا

الإويرماوأذيفنتضفرتنأكايإً.اروفكانهىلإهجوت.داجانأ«
.»لزنملاةربدمنوفيإبكتقالعبنايرولفديسلاربخأس

نوكينأهلاببرطخيمل.ةدحاوةملكبقطنيملوسايثامهجونولت
ًاعرسمقلطناونيزنبلاةساودىلعطغض.نوفيإبهتقالعبملعىلعيبصلا
.بونجلاوحن

ةرماغمبموقيسمويلاف،حايترالاتامالعههجوىلعرهظوساموتمستبا
ةينغأماغنأىلعمونللملستساوهينيعضمغأ.رطاخملابةفوفحمةديدج
.»Neversaynever«هيدلةلضفملاربيبنتساج

نايرولفهديسناك.قئاسلافتاهسرجنر،امهقالطنانمةعاسدعب
ةقئالةجحدعبدجودقنكيمل.درلاىلعسايثامأرجيمل.لصتملاوه
اهبيمحيةصقعارتخالتقولاناح.رصقلاىلإةدوعلانعهرخأترربت
نأديسلاربخيسعجريامدنع.لومحملاهفتاهلفقأً.ايلمركف.هسفن
امبرفهرخأتامأ.لاصتالايقلتنمنكمتيملاذهلتدفنهفتاهةيراطب
هتبجعأ.تقولاضعبهحالصإقرغتسايكيناكيملطعلةرايسلاضرعتبهرسفي
.ةيلكلزيملهنكلوًاليلقهرتوتفخوةركفلا

ةدايقلابسرمتمرهامقئاسىلإجاتحي.ةروعولاديدشخانترابيداو
بوانتينأساموتبلطركذت.ةلهسةمهمنوكتنل.ةيلبجلاقرطلاىلع
كلذيفقوسيوهويبصللهليختدرجمبهؤاعمأتبلقت،ةقايسلاىلعهعم
نايرولفةديسلاوديسلانوكيالامدنعوهغارفتاقوأيف.قيضلاقيرطلا

ًءانبةرايسلاةدايقيفًاسوردساموتيطعينأداتعا،لزنملايفنادجاوتم
،ءيشرصقلاةحابيفةدايقلانكلوًاريبكًاطوشعطقدقل.هبلطىلع



ضفريسً.امامتفلتخمءيشرادحنالاديدشيلبجقيرطىلعةدايقلاو
نمهدرطبكلذببستولىتح،رمألاّفلكامهمةدايقلابهلحامسلا
.ةليمجلانوفيإبهتقالعللمعلا

.مونلايفقرغتسمساموت.قئاسلاىدان»ساموتديس.ساموتديس«
ضعبطاقتلاوتالالشلادهشمبعاتمتسالاكتعاطتساب.انمامأيداولاوهاه«
.»روصلا

.»؟نآلانحننيأ«.امهحتف.هينيعكرف.ىطمتوساموتحنحنت
انلحمسييلاثمناكميفةرايسلاتفقوأ.يداولاىلإانلصودقل«

.»كسفنبرظنأ.تالالشللىلثمةبقارمب
ةعوربًارثأتمهافرغث.ةرايسللةيمامألاةهجاولانمساموترظن

لكيفوهنإفكلذعمو،لبقنمتارمعضبناكملااذهرازدقل.رظنملا
.ةشهدلابروعشلاىلإتالالشلاةبيههعفدتةرم

لطملارعولاقيرطلاةفاحنمبرتقا.اهنملجرتوةرايسلابابحتف
طاقتلابذخأولومحملاهفتاهجرخأ.ضرألاىلعسلج.فزانلالبجلاىلع
.روصلا

.هتوصىلعأبىدان»انهىلإلاعت.سايثام«
ً.ايبلمجرخ.هايملاطوقستوصبهتوصطالتخالةبوعصبقئاسلاهعمس
»دوعنامدنعيدلاوىلعاهضرعأنأدوأ.روصلاضعبيلطقتلا«

.هتماستباىفخأ
.كبتراوسايثاممثعلت»....فيظو...رسخأس....يديسنكلو«
ىلعطقفاهرشنأس.روصلايادلاودهاشينل.كبعادأانأ.قلقتال«

.هنيعبزمغ.»كوبسيفلابيتحفص
.المأنانئمطالاىلعثعبيًارمأكلذناكاذإاميفسايثامفرعيمل
طاقتلاةقيرطهلحرشولومحملافتاهلاهقئاسلوانوساموتضهن

.روصلا
فقيةروص.ىرخأةيوازنمىرخأةروص.ةيوازلاهذهنمةروص

.ةريثكروصً.ايلاعاهيفزفقيىرخأةروص.ةنيزرةفقوساموتاهيف
ىلإروصلاةعورىزع.روصلادهاشامدنعسايثامركفً.اقحةعيدب

.ناكملالامجوأاريماكلاةدوجىلإسيلو،اهطاقتلايفهتءافك
.هتعاسىلإرظن»يديسايًاريثكانرخأتدقل«
عيطتسن.معن.ءاشتامكًانسح؟يديسبيتادانمىلعًارصمتلزام«

.قئاسلابابنمًابرتقمةرايسلاهاجتابساموتىشم»نآلاةدوعلا



.»ىرخألاةهجلايفسولجلاكيلع.يديسنكلو«.سايثامهجورفصا
مستبا.بابلالفقأودوقملافلخسلجوةرايسلابابساموتحتف

طلتخمروعشهكلمتدقوةرايسلاجراخفقيلازيالناكيذلاسايثامل
كرحمنأفشتكانأدعبًاباجعإهماهبإساموتعفر.فوخلاوةشهدلانم
.لمعيلازيالةرايسلا

دقهنأفشتكيلقئاسلابابحتفلواحوةرايسلاوحنسايثامعرسأ
ضفر.ىرخألاةهجلانمبكريلساموتهيلإراشأ.لخادلانمقلغأ
.هناكميفسلجيهعديوبابلاحتفيلهيلإلسوتيذخأوةباجتسالا

ىلإفوقولانمسورتلاةيعضورّيغنأالإساموتنمناكام
لواحرادوسايثاملفج.نيزنبلاةساودىلعفطلبطغضوةدايقلا
نمببصتيقرعلاوًامغرمساموتبناجببكروبابلاحتففعرسأ.ةرايسلا

.وجلاةدوربمغرهنيبج
نيهاجتايفكرحتتتارايسلاو،موتايانهةروعولاديدشقيرطلا«

ًاطسبنمقيرطلاحبصيامدنعو،ًالوأانأدوقأينعد.هسفنعراشلاكراشتتو
.»هفلخأنلينمدعواذه.ةدايقلاكلكرتأ

امأ.ظوحلممدقتاذهً.اذإموتينيدانتتحبصأ«:ساموتكحض
قيرطىلعةدايقلايفةعتملانيأذإ،ضوفرمكحارتقافةدايقلاصوصخب
.»قلقتال.يلرمألاعد؟طسبنم

ىلعانيقبنإاذه.جوهألاكفرصتبلمعلانعيلصفيفببستتس«
حاصو،هباصعأسايثامدقف.»كشالوانلتقتس.راحتنااذه.ةايحلاديق
وهامةروطخنمةمزاحةجهلبهرذحيذخأو،هتايحيفةرملوألساموتب
مث،MP3لغشمتوصعفربىفتكاوًالابريخألاَقليمل.هيلعمدقم

هجتملادبعملاقيرطلاوحنةرايسلاتزفقف،نيزنبلاةساودىلعةوقبطغض
.ًالوزن

يفهمأهلاهتّملعيتلاةيعدألاركذتيلهنهذرصعيسايثامذخأ
يطعيلهدهجلواح.ةسينكلاىلإباهذلادنع،دحألكاهبوعديل،رغصلا
كرديملهنكل،ردحنملاىلعًالوزنهتدايقءانثأةبسانملاتاهيجوتلاساموت
.هزيكرتفعضتوساموترتوتنمديزتناككلتهتاهيجوتنأ

نكلو،ساموتىلإةبسنلابٍدحتوةرماغمةباثمبرمألاناك،ةيادبلايف
ءافخإنمساموتنكمتيمل،قيرطلاةروعودايدزاعمو،تقولارورمب
،هذهءانعرلاهتلعفىلعمدن،هسفنةرارقيف.نيديدشلاهكابتراوهفوخ
لواح.فقوتلابهتبغروةدعاسمللهتجاحبفارتعالانمهعنمهءايربكنكلو



هفلخنّوكتيذلاتارايسلاروباطنكلو،ناكمإلاردقهتعرسنمءاطبإلا
.ةعرسلاةدايزلًامغرمهعفد،رومازلاىلعلصاوتملااهيقئاسطغضعم

عراشلانأكوادبوقيرطلاتاءانحناتفخ.مالسبلُوألاقئاقدلاترم
هتقثوهتعاجشداعتساوًاليلقساموتىخترا.بيرقامعًاطسبنمحبصيس
داز.اهقشعييتلاقابسلابعلىدحإيفةرايسدوقيهسفنليخت.هسفنب
.ربكأةعرسبقالطنالابةرايسللحمسونيزنبلاةساودىلعهطغضةوقنم

.ليلقدعبةروعودادزيسقيرطلانأنمرذحيذخأوسايثامضرتعا
.ساموتعماسمىلإتاريذحتلالصتملفًايلاعينغملاتوصناك

.طقفةظحلهتعاجشبًايشتنمهينيعضمغأ
.هريصمررقتلةيفاكتناكةظحل

نأتنلعأيتلاةراشإلاىلإهابتنالاساموتتاف،ةظحللاكلتيف
.ةروطخلاةغلابةءانحناىلعمدقمقيرطلا

ةأجفلّوحتهنأوً،اطسبنمداعامقيرطلانأدجيلهينيعساموتحتف
.ٍولتمنابعثىلإ

.سايثامخرص
.ةرايسلاتفرحنا

.اهيلعةرطيسلاةداعإساموتلواح
.حلفيمل
ةدايقلاةلجعكسمأو،ساموتىلعلامو،هناكمنمسايثامبه

.هيدياتلكب
.حباكملاىلعطغض.رثكأساموتكبترا
ىلعأطخلابطغضدقل.حباكملاىلعطغضيمل.ةرايسلاةعرستداز

.نيزنبلاةساود
.قيرطلانعًاديعب.ةرايسلاتراط
.توه
.رحطوقس
.مادطصا

.ماتنوكس
2

ىلعأىلإةيندتملاةريقفلااهتقبطنمةأجفتزفقةليمجةاتف،نيلوراك
.ًءارثاهرثكأوتاقبطلا

ةريقحةطقاسدرجماهوربتعا.هتلئاعدارفأنمبيحرتيأَقلتمل



ةوزناهونظ.هانغبمعنتلاوهرصقلوخديفًاعمطمهدلوءاوغإبتحجن
.اهنمجاوزلابهتبغربمهربخأامدنعمهنونجنجً.اعيرسيضقنتسةرباع

.ثرإلانمنامرحلابورصقلانمدرطلابهودده.ةفينعةمواقمبهبوج
.هفقومىلعرصأوِلابيمل

نيمغرمارطضاو،هرارقنعهينثيفلمألاهادلاودقف،رمألاةياهنيف
زهبًاليفكنوكيسديحولامهثيرودرطربخف.ةحيضفللًاءردهجاوزبلوبقلل
.ةقالمعلاةيداصتقالامهتسسؤمناكرأ

نأهمأتعاشأ.ةلئاعلاةناكمبقيليًايروطسأناكامهفافزلفح
روضحىلإاهتلئاعدارفأنيلوراكتعد.اسمنلايفةيرثةلئاعنمسورعلا
كلتتناك.فويضلامامأمهبةوافحلانمنكمتتملاهنكلو،لفحلا
ملاهنكلومالسبسرعلارم.شاقنللةلباقنكتملو،سيرعلاّيدلاوتاميلعت
تارظنتركذتاملكىسألابرعشتمويلاىتحوتلازام.ةديعسنكت
ناعبقيامنيب،اهسيرعنمبرقلاب،اهشرعىلعسلجتيهو،اهلاهيدلاو
تسحأ.اهتئنهتواهنمبارتقالاىلعناؤرجيال،ةديعبةلواطىلعامه
.هبرعشتتلازالولذلاباهموي

يتلاةريقفلاةاتفلاكلتلةيرثلاةلئاعلاءادعفقوتيمل،جاوزلادعب
.ميحجىلإاهتايحليوحتلليحتسملااولواح.مهنعًامغرمهرصقتمحتقا

نايرولفبحتنيلوراكتناكدقف،ةلئاعلانونظلًافالخ.ىذألاىلعتربص
دعبىتحو-تناك،سكعلاىلع.اوعداامكةيلوصوةاتفنكتمل.قحب
ًةدرواهيلعلضفتو،ةميقلاةعفترمتناكنإاهبيبحايادهضفرت-جاوزلا

ً.اريغصًافيلأًاناويحامبروأًاوشحمًابدوأءارمح
،ةريغصلامهماجحأتبحأ.لافطألاناكيقيقحلانيلوراكفغش

ةلئاعدارفأيتأيناكامدنع.تاملكلااهبنوقطنييتلاةفيرظلاةقيرطلاو
مهبعالتف،مهلافطأىلعاهمامتهابصتنيلوراكتناك،هترايزلنايرولف
عارسإللنايرولفىلعًاليوطتحلأ.مهنسلثميفاهنأكومهعمجمدنتو
جتنتسا،عبطلاب.لقألاىلعىرخأةنسرمألاارخؤينأىريناك.باجنإلاب
لوصحلايفعارسإلاباهتبغر،باجنإلاىلعنيلوراكحاحلإنمنايرولفادلاو
.رصقلايفاهمادقأتبثيثيروىلع

نماهجاوزىلعتاونسسمخترمدقفً،اعيرساهتينمأققحتتمل
تالكشملاضعبنميناعتاهنأةرتفدعبنيبت.ةدعءابطأاراز.لافطأنود
نايرولففقو.اهلةبسنلابةعجافلاةباثمبربخلاناك.ةبوصخلاصخياميف
اهببهذوالإاهجراخوأايناملألخادًايصاصتخاًابيبطعديملواهبناجىلإ



ءاوعشبرحلتاونسلاكلتلالخنيلوراكتضرعت،عقوتموهامكو.هيلإ
.اهنمّصلختللعنقمببسنآلاامهيدلحبصأدقو،اهجوزيدلاونم

.اهنملينلابهيدلاولحمسيملواهلًايفونايرولفيقب
أدبدقف،ةبيطًارابخأةلماحامهجاوزنمةسداسلاةنسلاتلح

نطبزربدقوالإكلتريخلاةنسِضقنتملو.ةيباجيإجئاتنءاطعإباهجالع
.نيلوراك

لفطبنيلوراكتقزر،جاوزلانمًارهشنيعبسوسمخدعبو،اذكهو
دقاهينامأعيمجنأترعش،مويلاكلذيف.ةحصلاروفومليمجركذ
.هيدجفقومرييغتيفريغصلااهلفطحجننأدعببرحلاتفقوت.تققحت
.اهتورذاهتداعستغلبدقل.مويلادعبةبيرغتداعام

اهقيفرحبصأ.اهفرعتىرخأمأيأنمرثكأهبتّقلعتو،اهلفطتبحأ
.باجنإلابلمألادقفتنأتداكنأدعبةجهباهتايحألم.لغاشلااهلغشو
،هدهمبرقسلجتلليللافوجيفاهريرسنمضهنتتناكامًاريثك
ًاملحشيعتاهسفننظتتناكًانايحأ.ةيدهلاهذهىلعهللاركشتوهلمأتت

.ةظحليأيفهنمظقيتستسًاليمج
هبلثملابرضي،ًاليمجًىتفحبصأو،ساموتربكو،تاونسلاترم

ةطاسببناك.ةديدشةيانعبنيلوراكهتبردقل.هقلخنسحوهتنطفوهئاكذل
.اهيلإةبسنلابٍءيشلكناك.اهحوررهوجواهنيعةرق

3
لعفينأداتعاامك،رمألاحالصإباهدعونمةرملاهذهنكمتيمل

ةناعتسالانمنكمتينل.هفعستنلهتورث.اهلناضرعتيةلكشملكدعب
.هدعاسيلهبلاصتالاعيطتسيلوؤسمنمام.هتبيصمنمهالشنيلهيدلاوب

مل.رخآلاوههلقعدقفيامبر.اهلقعاهدقفيسثدحامنأكردأ
هلاومألكرسخهتيل.مجحلااذهبةثراكردقلاهلئبخينأهلاببرطخي
.كلذنعًاضوع

وأهفرعيصخشللثاممرمأثودحبعمسيامدنعناك،ىضماميف
نأكو.هلاثمأبيصتالبئاصملاهذهنأبهسفنهثدحت،هيدللمعيفظوم
.كلذلضرعتلانمهنانصحتعمتجملايفهتناكموهءارث

نمابلطو،هتكرشىلإنايطرشرضحامدنع،ربخلابىردنملوأناك
عطقلاهمويرطضا.ةروطخلايفةياغرمألهبءاقتلالاةصاخلاهتدعاسم
.هيفظومرابكعمهعامتجا

هتكرشريرقتصوصخبمهافتءوسبّقلعتمرمألانأنظ،ةيادبلايف



.ةروطخدشأرمأبىشوامهيهجويفهآريذلاموجولا.يبيرضلا
.ةئيسلارابخألاًارظتنمهدعقميفسلجو،هبتكمامهلخدأ
هبردجينمىلعقافتالايفةبوعصنادجيامهنأكوتارظنلاالدابت

.ثيدحلابءدبلا
....يتلا....رابخألاضعبانيدل.....ممما.نايرولفديس«ً:انسربكألاعجشت

.ةنزتمريغهتاملكوةقلقهتربنتدب»اهيلعكعلطننأدون
سحأدقوهباصعأدقفيأدب»؟كيدلامبينربخأ.كتبعجيفامغرفأ«

.ًاللجًاربخنالمحيامهنأب
ردحنملانعقيرطلالصفييذلاجايسلانأبًاربخانيقلتدقل«

رظنويطرشلادهنت»ليزأدقانهنمبونجلاىلإامةقطنميفيرخصلا
انبجتسا«:هنعلمكأوهسأربريخألاأموأ.نوعلاديبلطيهنأكوهليمزىلإ
.»لعافلعفبليزأدقجايسلانأًاحضاوناك.عقوملاىلإانهجوتوىوكشلل

.هربصدفندقوامهعطاق»؟كلذلكبانأيتقالعام«
ردحنملاقوفنمرظنننأًايفاكناك«ً:اددجملوألايطرشلاثدحت

ىلعًاسأرةبولقمةرايسانيأر«:لمكينألبقًاليلقددرت..»لعافلافشتكنل
حضاولانمناكنكلوةلعتشمنكتمل.يداولالفسأترقتسادقوبقع
.»يداولايفتوهوقيرطلانعتفرحناامدنعجايسلادسفأنميهاهنأ

.هقورعيفمدلادمجدقونايرولفتمص
طبهوقئاقدلالخءاجيذلاذاقنإلاقيرفانيعدتسا«:يطرشلالمكأ

:لمكينألبقةهينهفقوت..»ةرايسلاطوقسعقومنمًابيرقةماوحلاب
كنأانفرعواهتحولمقرنمانققحت.نوللاءادوسخابيامعوننمةرايسلا«
.»كلاملا

ةرايسلاامتدجوامكنأتلق«:لأسمثًاليلقركف.نايرولفهجورفصا
اذام.انهنمةبيرقتاردحنمدجويال.انهنمبونجلاىلإردحنملفسأ

.»؟كلذكسيلأ.عبطلابهدرفمبناك؟قئاسلابلح
نكمتيمل«ً:انسرغصألالاقً.اددجمتارظنلانايطرشلالدابت

.»اهنموجنيلدحأناكام.ةلئاهةطقستناك.ءيشلعفنمنوفعسملا
يفيدلو.هدرفمبناكعبطلاب؟كلذكسيلأ.هدرفمبقئاسلاناك«

نودناكملاكلذىلإهدرفمبباهذللسايثامعفداذاميردأال.ةسردملا
.»ينمنذإ

ربكألاثدحت.ةيوفعتدبةكرحيفًايوسامهيسأرنايطرشلاضفخأ
.»هدرفمبنكيمل«:عومسمداكلابتوصبًانس



كعمسأمل.تحمسولهتلقامدعأ«:نايرولفدسجيفةشعرترس
.ً»اديج

ينيعيفةرشابمرظنلاىلعؤرجيملهنكلوًاليلقهسأريطرشلاعفر
.»هدرفمبنكيملقئاسلانكلو،يديسةرذعملا«:نايرولف

ةباجإلانوكتنأىنمت..»؟كلذكسيلأ.امةاتفةقفربناكهنأدصقت«
.معنب

،هرمعنمةعساتلابًىتفةبحصبناكقئاسلا.يديسفسألاةياغبانأ«
لبقت.ساموتمكدلوهنإ.هردصىلعاهّقلعييتلاةيوهلانمانققحتدقو
ةياغيفنحن.ئيسلاربخلاكللقننمنحناننأانفسؤي.راحلاانئازع
.»فسألا

تذخأهبتكمناردجنأسحأ.قانتخالابرعشونايرولفسفنقاض
رزكفوهقنعةطبرعسو.هقحسلدعتستاهنأكوًائيشفًائيشهنمبرتقت
يدلولعفياذام«.هرهظلفسأةدورببرعشوهقرعببصت.يولعلاهصيمق
ىلعىدان»ةسردملايفيدلو.نوئطخممكنأدبال؟ناكملاكلذيفهعم
مادختساباهيلإثدحتلاهناكمإبنأهاسنأهرتوت.هتوصىلعأبهتدعاسم
.رصبلاحمليفةيبلمتءاج.فتاهلا

.ً»اروفيعمثدحتيهوعدينأمهنميبلطاوساموتةسردمبيلصتا«
الاذامل«:تلأسبتكملانماهجورخلبقواهنكلواهسأربتأموأ

ملهنكلوةقحماهنأكردأ.»لومحملاهفتاهبلصتتدصقأ؟ةرشابمهبلصتت
.اههجويفحاص»كلهتلقاميلعفا«..زيكرتلابهلحمستةلاحبنكي
.هدلوفتاهمقربلطلوهعراسامنيببتكملاترداغ

.ميظعباصملانأاكردأ.الخدتيمل.ثدحيامنايطرشلابقار
نودنكلوةثلاثوةيناثوةرملاصتالادواع.ةيطغتلاجراخفتاهلا

.ىودج
.مويلارضحيملساموتنأينوربخأ.ةسردملابتلصتا«:هتدعاسمتداع

نيهجوتماناكو،قئاسلاعمهدعوميفجرخهنأتفرعً.اضيألزنملابتلصتا
يفهلحمريغيفاهلاؤسنأتكردأ»...رشلاغالبإدوتله.ةسردملاىلإ
.نييطرشلادوجو

»؟فاطتخاللضرعتله؟ساموتبهذنيأ؟كلذلكينعياذام«
.نييطرشلاىلإهتلئسأهجو

.نابيجياذامبافرعيمل
كدلونأنانقيتمنحن«:ةبذهماهنكلوةمزاحةربنبًانسربكألالاق



نأكنمبلطنلانئجدقل.كلذانفسؤي.قئاسلاعمهعرصميقلدق
.»نيتثجلاىلعةريخألاةرظنلاءاقلإبامهتيوهنمققحتللانبحصت

.نآلاتومينلً.اريغصلازامساموت.تميمليدلو.كلذنعافك«
هانيعتفرذ.يذهيذخأ.ً»اديعساهايحيلتاونسلاتارشعهمامألازام
مراصلاريدملاكلذداعام.لبقنمةلاحلاهذهبهتدعاسمهرتمل.عومدلا
.هدلونادقفبعوجفمبأدرجمىلإةأجفلّوحتدقل.عيمجلاهاشخييذلا

.ةلوهسبرمألالبقتيمل
ً.ادبأهلبقتتنلفنيلوراكامأ

4
.فرغعبرأ.رابنألاةنيدميفًاثيدحاهيلإلقتنايتلاكلتةعساوةقش

ةفرغنعاذام.فويضللىرخأةفرغ.هيبأوهمألةفرغ.هتجوزلوهلةفرغ
ًاماعرشعةسمخ.اهولغشيدالوأنمامنكلو،ةدوجومةفرغلا؟دالوألا

،هنمةلعلانأًاركبمفرع.لافطأباهلالخقزريملهجاوزىلعترمًافاجع
.تضفراهنكلواهقيلطتهتجوزىلعضرع.ليحتسمهبشاهلاوزنأو

.هتربخأ»ةرملاوةولحلاىلعكعم«
.اهّركذً»ادبأًامأنيحبصتنل«
.اهرمأتمسح»كراوجىلإىقبأنأينيفكي«
بضغلاةعيرستحبصأامبر.اهدهعىلعهتجوزتقبو،تاونسلاترم

ةدحاوةرملالواهناسللزيملماوعألاهذهلاوطواهنكلو،ةريخألاةنوآلايف
نيرخآلالافطأىلإاهتارظنبقاريناكامًاريثك.هزجعباهجوزريكذتب
.اهتاوخأواهناوخإدالوأّلبُقتيهواهتفهلىريناك.ةيفخلااهتاديهنتعمسيو
.بعصأهيلعناكو،اهيلعًالهسرمألانكيمل

املاطل.ةديدجةرايسوةديدجةقش.رمتسمنسحتيفةيداملاهلاوحأ
تاونسلايفاهنوشيعياوتابيتلاةديغرلاةايحلارسنعهتجوزتلءاست
.ةيموكحةسردميفتايضايرسردمدرجموه.ةريخألا

.تلءاستاملكاهبيجيناكاذكه..»بهذمجنمةيصوصخلاسوردلا«
يفهيضقيةسردملادعبهتقولجف،رمألااذهيفًاليوطهلداجتنكتمل
ىلإذيمالتلادحأبءاجنأهلقبسيمل.ذيمالتلاتويبنيبًالقنتم،جراخلا

.مهلزانمىلإهسفنببهذيناك.هتقش
ةرازولانأبةرملكهرربيناكيذلاو،لصاوتملاهرفسبرغتستتناك

ةموكحلاةعمس«.تالاجملادحأيفةروديقلتلةمهميفهتلسرأدق
»يملعلامهليصحتونيسردملاباذهموعزملااهمامتهاىلعلدتالةيقارعلا



ىلإاهكشلصيمل.ىرخأنمجوزتمهنأبًانايحأكشتتناك.ركفتتناك
.هعمقيقحتللاهعفدتيتلاةجردلا

دوعيناكًانايحأ.بيغملادعبةدوعلاو،مويلكًاركبمجورخلاداتعا
هسوردىلإجرخيمث،هيدلاووهتجوزعمءادغلالوانتلةريهظلاةرتف
.ةموعزملاةيصوصخلا

طوقسدرجمبسيردتلاكرتهنأ،هادلاوالو،ملعتهتجوزنكتمل
ىرخأةنهمهسفنلدجودقلً.اددجمهيلإدعيملو،ناكيرمألادييفدادغب
سورديأنمهيلعلصحيوأسردمكهاضاقتيناكامفاعضأهيلعردت

.ةيصوصخ
ناك.ةميدقلاهتقشبابمهدحأقرطامدنع،تاونسلبقرمألاأدب

لوضفلاهعفد.بيرقٍإجلملتاعربتلاعمجىلإوعدتتاروشنمعزويقراطلا
ةحاسملاريغصأجلملاناك.هتجوزربخيملوهدرفمببهذ.أجلملاةرايزل
لكنملافطأ.ناكملكيفةقصالتمةِّرسأ.ةريفغدادعأبجعيهنكلو
حئاوروخارصوءاكب.يناثلاوألوألامهماعيفراغصةيبلغألانكلو،رامعألا
.ةهيرك

عظفأاهلليكينأكشوىلعناكوأجلملاةريدمبىقتلا.هآرامهلاه
الأجلملانأهتربخأ.ًالوأاهنمعمسينأهنمتبلط.هتفقوتسا.مئاتشلا
لافطألادادعأ.طقفتاعربتلاىلعمئاقهنأو،ةيموكحتادعاسميأىقلتي

برحلاةيحضلافطألاءالؤهنأهربختنأعقوت.رمتسمدايدزابأجلملايف
نكلو،كلذكمهضعبناك.مهلوعينممهلَقبيملومهيدلاولتقنمم
قدصيمل.ىنزدالوأ...مهنألمهتاهمأمهنعّتلختًالافطأاوناكمهنمًاريثك
سانلائدابمتريغدقبرحلانوكتنأعقوتيمل.هعمسامروقولاسردملا

نأبهردقركذتً.اقارعقارعلاداعامف،ةجردلاهذهىلإمهقالخأبتثبعو
ّىلختنمممهنمتارشعلانآلاىرينيذلالافطألاءالؤه.لافطألامرحي
.مهووذمهنع

ةديدشةبغربسحأو،هراكفأتشوشتدقوًاعرسمإجلملانمجرخ
نيذلاةيوهلايلوهجمءابآلاوتاهمألانمأ؟نممماقتنالانكلو.ماقتنالاب
تدسفأيتلاةبقاعتملاةليمعلاتاموكحلانممأ؟مهدابكأتاذلفاومر
دقلً؟ابارخهولاحأوقارعلااولتحانيذلاناكيرمألانممأ؟هلهأودلبلا
هلعجيذلاهزجعنم.ةايحلانم.عمتجملانم.ءيشلكنمًابضاغحبصأ
.ةلوجرلاصقان

متيلافطألانأةأجفًاعنتقمحبصأدقل.ةذاشةركفهيلعترطيس



رييغتلىعسينأمويلاكلذيفررق.ئطاخلكشبرشبلاىلعمهعيزوت
.كلذ

مزعامبهتجوزربخيمل.هلىثريةلاحيفويذهيوهوتيبلاىلإداع
.هبمايقلاىلع

ةيبنجألاتايعمجلانعتنرتنإلايفثحبيذخأ،يلاتلامويلايف
ًاقوسكانهنأثحبلانممايأدعبفشتكا.لافطألاينبتيفةصصختملا

ةليبنودبتضارغألمتيناكتاقفصلاضعب.لافطألابةرجاتمللةريبكءادوس
مخضأةراجتكانهتناك،لباقملاب.مهللضفأةايحريفوتو،لافطألاذاقنإل
نأةيادبلايفنظ.لوألاعونلايفضوخلاىلعمزع.ةذاشةيسنجضارغأل
رمألاِرجيمل.ئجالملاوتايعمجلانيبيفخلاطيسولارودبءافتكالاهناكمإب
رمألابمايقلاتايعمجلاكلتىلعلهسلانمنكيمل.ةبولطملاةسالسلاب
.نييقارعلافطأينبتنمبناجألاعنمتيتلانيناوقلاببسب،يمسرلكشب

.ىرخأةقيرطدجينأهيلعناك
دعبكردأ.»عاجشيبأ«زوجعلاهسراحىلعفّرعت.أجلملابقاريذخأ

لصتا.ةلوهسلايفةياغٌرمأأجلملانملافطأىلعلوصحلانأمايأ
،ئجالملاعمقافتالابنييقارعلافطأريفوتىلعرداقهنأاهربخأوتايعمجلاب
اهبتبحرو،ةركفلاتضفرتايعمجلاهذهضعب.يمسرريغلكشبنكلو
يفلثمتتةديحولاةلكشملاتناك.هتامدخلباقمًاديهزًاغلبمبلط.ىرخأ
نمًاريثكنأملعامدنعأجافت.تايعمجلاهذهىلإلافطألاميلستةيفيك
موقتو،يكيرمألاشيجلانمءاطغتحتيفخلكشبلمعتتايعمجلاهذه
مل.ملاعلانمرخآلافرطلايفمهينبتمىلإنييقارعلافطألقنبلعفلاب
مثددحمنمزيفددحمناكمىلإلفطلاليصوتىوسهنمًابولطمنكي
.هتأفاكممالتسالقحالتقويفةدوعلا

كردتتناكامبر.أجلملانملفطلافطخيونيهنأةيعمجلاربخيمل
.يلابتالوكلذ

تلثمتةقفصلا.ةبعصىلوألاةوطخلاًامود.ةلهسنكتملىلوألاةرملا
ةرتفلاكلتيف.نيماعلازواجتيالرمعبةرشبلارمسأيقارعلفطريفوتب
هرظنتفل.لافطألالاوحأدقفتوعربتلاةجحبأجلملاةرايزنمرثكيناك
بابىلعدجُوهنأفرع.فصنلاوةنسلانعهرمعدزيملريغصلفط
مل.ةكرحلاريثكوطيشنهنكلوًاليحنيبصلاناك.مايأبهتدالودعبأجلملا
اذهذاقنإنوكيس.هرمأمزع.ناكملااذهيفةيفاكلاةياعرلاىقلتينكي
.ىلوألاهتمهملفطلا



ىلإباهذللهعقومكرتيوهوسراحلابقارمايألادحأءاسميف
ةعاسفصنةداعلايفبيغيناك.هتلئاععمءاشعلالوانتلبيرقلاهلزنم
نودنمنكلوةيندعمةلسلسبتطبردقو،ةدصومأجلملاةباوبكرتيو
.لفق

كف.ةباوبلاوحنهجوتوهئبخمنمجرخ،هلزنمسراحلالوخددرجمب
رظنمبلجياليكةلسلسلاطبرداعأ.أجلملاةحابىلإلخدوةلسلسلا
امكةأفطمراونألاعيمجتناك.أجلملاىنبملخدءودهب.هابتنالاةباوبلا
ًارداقهتلعجةقدبدوشنملالفطلاناكمظفح،ةقباسلامايألايفً.امامتعقوت
تناك.هتفرغوحنهجوت.نينيعلابوصعمناكولوىتح،هيلإلوصولاىلع
هنأكردأتاظحللاكلتيفً.ادجًافئاخاهمويناك.هلمحتداكلابهامدق
رمأعقاولابهذيفنتو،رمأامءيشبمايقللطيطختلا.فاطتخاةيلمعبموقي
ً.امامتفلتخم

مونيفطغيهدجو.لفطلاريرسنمبرتقا.رذحبةفرغلابابحتف
لفطلا.هيلعمزعامعةدوعلابهثدحتهسفنتذخأوهفوخدادزا.قيمع
تسيلاهنإ.بئاصلعفبموقيهنأهريمضعنقأدقناك.عداووليمج
شيعينأريغصلالفطلااذهبنذام.ذاقنإةيلمعلبفاطتخاةيلمع
دنعلضفأنوكتسهتايحنأدبال.هتدلاوراعبمصُودقوًاليلذًاشمهم
.هلثممرُحنمدنعمهتميقًاديجفرعيولافطألامرُحدقل.هينبتم

لفطلاقافأاذإ.نآلاهلمحينأهيلع.هنهذنعراكفألاهذهفرص
هبرق.لفطلالملمت.هدهمنمهعفرةديدشةيانعب.هرمأحضتفيسىكبو

جرخةعيرستاوطخبوهلمح.ظقيتسيمل.هدهدهيذخأوهردصىلإًاعيرس
.دعبسراحلادعيمل.اهناكميفةلسلسلا.ةباوبلاىلإهجوتوأجلملانمهب

جرخ.رخآلاهعارذبةلسلسلاحتفيذخأورسيألاهعارذىلعلفطلالمح
.سراحلاةدوعلبقًاعرسمىشموةباوبلانم

ةرايزلرفاسمهنأهتجوزربخأ.ديجلكشبةليللاهذهلططخدقناك
لفطلاعضووهترايسبكرً.ارخأتمدوعيسوىرخأةنيدميفهئاقدصأدحأ
ًادعقمكلتمينكيمل.هعقويوألفطلاظقوياليكءودهبقاس.هبناجىلإ

هنمبُلط.سمادمالظهفليروجهمهبشنزخمىلإلصو.لافطألابًاصاخ
ةيانعبلفطلالمح.نزخملالخادهدجيسريغصريرسيفلفطلاعضينأ
ةلوهسبرثع.ناكملاةرانإيفهمدختسيلًايوديًاحابصمهعمذخأ.هبلخدو
هعضودقمهدحأنأجتنتساً.افيظنًاريرسناك.هنمبرتقا.ريرسلاىلع
هترايسبكرً.اعجارلفقوءودهبهيلعلفطلاددم.ةزيجوةرتفلبقانه



.ناكملارداغو
ةزهاجهتأفاكمنأهربختينورتكلإلاهديربىلعةلاسرىقلت،ةعاسدعب

نمًالدب.هلخدونزخملاىلإداع.ناكملاسفننماهمالتساعيطتسيو
ًاخفتنمًافورظمهلخادبدجيلهحتفً.اريغصًاقودنصةرملاهذهدجوريرسلا
.بلطاممربكأغلبملاناك.تارالودلاب

نمريبكغلبمىلعلصحوًالفطذقنأدقل.ةغلابةداعسباهمويرعش
كلتمان.هتجوزنمبرقلاب،فاحللاتحتسدناو،هلزنمىلإداع.لاملا
.لابلاحاترمةليللا

داعام.ةريثكرومأترّيغتمايألاعم.طقفةيادبلاكلتتناك
هرارمتسانكلو،لاملانمريثكلاوهعمج.ًالهسًارمأئجالملانمفاطتخالا

ةذاشلاهراكفأ.كيتكتلايفًايرذجًارييغتهنميضتقيناكلمعلااذهيف
نأهسفنعنقأ،ئجالملالافطأذاقنإبيفتكيناكنأدعبف،تروطت
رثكأىرخأتالئاعو،ةمدقتملودىلإمهلاسرإومهيوذنملافطألافاطتخا
ىلعًارسبردتيناكءانثألاكلتيف.هيلعركشيليبنلمعًاضيأوه،ًءارث
راوطألاةبيرغةضماغةيصخشصمقتيفحجنمايألارورمبو.صنقلاوةيامرلا
.ةيقيقحلاهتيصخشنعنوكتامدعبأ

.»صانقلا«ـبهنئابزنيبفرعيتايضايرلاسردمحبصأدقل
5

دجلا.هلامعأةرادإىلعًارداقداعامبألا.ةيسفنةحصميفمألا
ةرينملاةعمشلا.للجبطخلا.ربخللامهعامسىدلللشلاباباصياداكةدجلاو
ألمتتناكيتلاتاكحضلا.تلبذدقةحتفتملاةرهزلا.تئفطأدقرصقلايف

فليتابٌداوس.موتكمٌليوعوٌءاكباهلحملح.عمُستتداعامناكملا
.ةعمادلانويعلالوحءادوستالاه.ءادوستارايس.ءادوسسبالم.ءيشلك
.رصقلايفدادحلانلُعأ.اهالعدقداوسلانأكوةأجفتتابناردجلاىتح
تامدقل.ةلئاعلاتاكرشعيمجيفدادحلانلُعأ.ةسردملايفدادحلانلُعأ
.ساموتتام.طاشنلاوةيويحلابمعفملاىتفلاتام.ديحولاثيرولا

نعةسينكلاتألتما.صاخشألانمريبكددعءازعلاوةزانجلارضح
كلذدعيمل.رّيغتمكًاعيمجاوظحال.هتجوزريغنمبألادهوش.اهرخآ
بأىوساوريمل.ّطلستملاريدملاوأفرجعتملايرثلاوأرمآلاديسلا

ةيؤربهلحمستةلاحيفنكيمل.توباتلاحتفضفر.هدلونادقفبعوجفم
ناكيذلايبصلاكلذدسجىلإرظنلاىلعوقيمل.بحاشلاهدلوهجو
.ةدماهةثجىلإلّوحتدقوًابخصايندلاألمي



،ربخلالمحتىلعَوقتملاهنأاوملع.نيلوراكلاحنعروضحلالأس
تحتىقبتل،رصقلانعًاديعباهلقنتعدتسا،ةيبصعةمدصبتبيصأو
.ةمزألازواجتىلعاهودعاسي،يسفنلابطلايفءاربخةياعر

بقانمنعاهيفثدحتيةربعمةملكيقلينأنايرولفبضرتفيناك
فصييتلاةبسانملاتاملكلانعثحبيوهوهعومدهتبلغ.ديقفلاهدلو
نعمهربخيله؟ّملكتيثادحأيأنعف،ةريصقتناكهتايح.هدلواهيف
ىطخامدنعهتجوزةحرفوهتحرفنعمهثدحيوأ؟هتدالولىلوألاتاظحللا
؟هنستقبسيتلاةزيمملاهتيصخشمهلفصيله؟ىلوألاهتاوطخساموت
؟مهضعبنويععمدتس؟مهسوؤرنوزهيس؟اذهلكنمةدئافلاامنكلو
مدخلابءيلملاهرصقيفًاديحووهىقبيوهقيرطيفلكبهذيس؟اذاممث
.مشحلاو

نكلو.ةدعاسملاميدقتنونمتيًاعيمجاوناك.مهتامدخنوزعملاضرع
.لاومأىلإةجاحبنكيمل.هلثمصخشاهجاتحيدقيتلاكلتةدعاسميأ

.نينواعموأسارحوأمدخىلإةجاحبنكيمل.ذوفنىلإةجاحبنكيمل
عاجرإعيطتسيدحأالف.ةليحتسماهجاتحييتلاةديحولاةمدخلاتناك
.ىتوملاءايحإعيطتسيدحأالو،ءارولاىلإنمزلا

هينواعمدحأهلهدعأيذلاباطخلاقّزم.مالكلانعةأجففقوت
برض»ساموتةداعتساديرأ«.روضحلاهجويفرظن.ألملاىلعهأرقيل
ليثمتىلعًارداقدعيمل.هينيعيفعومدلاتقرقرت.ةصنملاحطسهتضبقب
.كسامتملابألارود

.درلاىلعدحأَوقيملومهنويعترمست
دقومهبحاص..»يلاومأنممتئشاماوذخوساموتيلاوديعأ«

.رايهنالاىلعكشوأ
،هتجوزك،نيكسملا«.ةاساوملاتارابعوةقفشلاتارظننمجيزمبهولباق

.مهضعبمتمت»هلقعدقفيس
.هتئدهتلةلواحميفهبطاحأومهربكأضهن

ديحولاناك.اهلوأنممسارملارضحبيرغصخشفقو،ةرخؤملايف
؟ساموتديرت«:هسفنيفلاق.دجلالمحمىلعنايرولفبلطذخأيذلا

.»كيلإهديعأس
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نألواحأ.ّيلحاكوّيغسريفمالآبرعشأ.ةليوطةرتفتمن.ةبعتمانأ
لواحأس.نيليقثاتابّينفج.كلذيفةبوعصهجاوأينكلوينيعحتفأ



ً.اددجم
.امهتحتف
.ةفرغلاةءاضإعمملقأتلايانيعلواحت
.نآلاحوضوبىرأ
؟انأنيأ
؟ةفرغلاهذهام
.ريرسلانمضهنأس
؟ضوهنلاعيطتسأالاذامل
.ناتديقميادي
.ناتديقميامدق
؟كالسألاهذهلكام
؟ينديقنم؟انأنيأ.يلزنميفتسل
.ىفشتسميفةفرغاهنإً.انجسسيل
؟اذاملوىفشتسملاهذهىلإيبءاجيذلانم
؟انهىلإيتآنألبقتنكنيأ
.ركذتلالواحأ
.قلغمهفتاه.هبتلصتا.رخأت.قئاسلارظتنأرصقلايفتنك
.ةرجأةرايسبلطألتممه.راظتنالاتللم
.هدعومريغيفيجوزلصو
.رفصمههجو
.ثيدحلاعوضومركذأال.ّيلإثدحت
.ببسلاركذأالً.ادجتبضغ

.اهتلكر.مجحلاةريبكةيفزخةينآيبرقبناك.ههجويفتخرص
.تمشهت

.ركذأال؟اذاملنكلو.ينونجنج
عمكرتشمهنأبهتمهتاينأركذأ.هقدصأاليننأهتربخأينأركذأ

.يدضةرماؤميفهيدلاو
ةديحوينكرتي.باقعنمهلاينكلو.يباقعررقهنألانهانأامبر

وه.ساموتىلإهوكشأسً.ادبأهحماسأنل.ىفشتسميفةفرغيفةديقم
.ينفصنيسيذلاديحولا

اي؟همساتركذاملكيئاشحأيفملأبرعشأاذامل؟ساموتنيأ!ساموت
ىلعًارطخلكشتتتاب!؟ىفشتسملااهانعدوأفكمأتنج؟هوربخأاذامىرت



؟ءافشلللثامتتاملاحاهبيتأنس.اهترايزليعادال؟ةلئاعلا
.ديحولايدلويبلسليدضنورمآتي.بلقلاةاسقداغوأنممهلاي

.ةفرجعلاهصقنت.هتيبرتيفيتقيرطمهبجعتال
.بابلاقرطيمهدحأ
.عومسمتوصبتلق..»رئازلااهيألخدا«
.ىفشتسملاسبالميدتريةماقلاريصقصخشهنمجلو.بابلاحُتف

.ةيبطةمامكبىطغمههجو
.ةمامكلاعزن.ينمبرتقا

.»؟يمأايتحبصأفيك«
.ساموتًاقحهنإ.يدلوهنإ.يهلإاي
ينامرحنودوي؟كيدجوكدلاويبلعفاذامتيأرأ.ساموتايبرتقا

.مهلحمستنأكايإ.كنم
.»كذقنألتئجدقل«
.انهنمبرهنانعدويدويقررح
يغسرهبتُبثيذلامازحلاكفيلىنحنا.رثكأساموتينمبرتقا

.لضفألكشبهتيأر.نميألا
؟كسأرةرخؤميفةمدكلاهذهام،يبيبحساموت.هيلعًافوختضفتنا

؟برضللتضرعتله؟كلثدحاذام
.»يقلقتال.يمأايريخبانأ«ً:امستبميلإرظنوهسأرساموتعفر
.فزنيكنيبج،يبيبح.فزنينميألاهنيبجتيأرامدنعتعزف
.هنانسأتنابفةعساوةماستبامستبا..»يمأاييقلقتال«
.كيلعةفئاخانأ؟كلثدحاذام.ةروسكمةيمامألاكنانسأ،ساموت

ةدرابكترشب.ههجويلمانأبسملألتبرتقا.اهتكرح.ىنميلايديررح
.ناواقرزكاتفش.يدلواي

.فولأمتوصلا.ينيدانيمهدحأ»نيلوراك.نيلوراك«
.»كترايزلُتئجدقل.يتبيبحايكينيعيحتفا«
؟ديرياذامو؟اذهنم.ناتحوتفميانيع
.»ّيلإيثدحت.يلجأنمكينيعيحتفا«
.امهتحتفوينيعتقلغأ
نايرولفهنإ.يتنجولبقوىنحنا..»ِكيلإتقتشادقل.اذكهمعن«

.يجوز
.ساموتىرأدعأمل.تَفَلت



.»ً؟اددجمهتفطخله؟يدلوبتبهذنيأ«.تسبع
.»يقلقتال،ريخبنينوكتس«.ةرربمريغةقفشبّيلإرظن
ناكدقل؟ساموتبتبهذنيأ.مهيالاذه؟ثدحتتمع.ريخبانأ«

ً.اروفهدعأ.كروهظلبقتاظحلذنمانه
.»ريخبنينوكتس«:هسأرزه
.عومدلابكسلنادعتستامهنأكواتدب.اتلبذدقوهينيعتحمل
.ينيبجىلعةلبقعبطوىنحنا

يشختال.ةنيمأٍديأيفككرتأس.ءاسملايفِكيلإدوعألنآلابهذأس«
.»ةنحملاهذهًاعمزواجتنسً.ائيش

.ساموتّيلإديعيوأيلاؤسىلعدرينأنودنمةفرغلانمجرخ
امثيرهرظتنأوينيعقلغأس.امناكميفئبتخمساموتنأدبال

.ةلئاعلاهذهنعًاديعبًايوسبرهنو،يدويقنمىقبتامكفيليتأي
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ةرادإلاكرت.هلمعةلوازمىلعًارداقنايرولفحبصأنألبقةرتفترم
دعبًامويءوستتناكاهتلاح.هتجوزةياعرلوهغرفتامنيب،هبئانلًاتقؤم
ةقيقحلايفناك.لمعلاىلإةدوعلاررق،هيدلاونمديدشطغضدعب.رخآ
وجنعهدعبيءيشيأنكلو،ًةيدامًةجاحتسيل.لمعلاىلإةجاحب
.ملألاونزحلا

هيلعتدرسيتلاهتريتركسىعدتساىتح،هبتكمىلإلصونإام
تايلمعلاعيمجنعًابوتكمًاريرقتهتّملس.هبايغيفثدحيناكامصخلم
دعب.ةنيمأٍديأيفتناكةكرشلانأفرعامدنعنئمطا.هبئاناهبماقيتلا

تركذت،بتكملاةريتركسلارداغتنألبقو،لصاوتملاعامتجالانمتاعاس
تاظحلدعبتداع.امًائيشرضحتلتنذأتسا.هبهربختنأتيسنًارمأ
.هلاهتملسةيفيرعتةقاطبلمحتيهو

لكشبيتأيناكةقاطبلاهذهبحاصنأ،يديس،كربخأنأتيسن«
،دوعتىتمفرعنالو،ةزاجإيفكنأهربخأتنك.كتاقالمبلطيويموي
وه«:تفدرأمثةهربتفقوت..»ةلواحملاراركتنمهعنميملكلذنكل
.»؟هنمّصلختأنأدوتله.نآلايبتكميفدوجوم

ّيصلخت.لبقنممسالااذهبعمسأمل.ظاملأميلس«ةقاطبلايفرظن
.»هنم

.بتكملانمجورخلابتمهواهسأرتزه
.»لوضفلابهحاحلإينباصأدقل.هيلخدأ«:اهادان



اذهاهبيقتلييتلاىلوألاةرملانكتملاهنأرعش،هآرامدنع
.حمالملانوظفحينيذلاصاخشألاكئلوأنمنايرولفناك.صخشلا

،نوللادوسأللبملاهرعش.مادنهلانسح.عبارلادقعلارخاوأيفٌلجر
اتريثكهانيع.ةيطسوأقرشهحمالم.زرابهنطب.فلخلاىلإحرسدقو
.اهنيمختنمنايرولفنكمتيملو،هتنهمةقاطبلاركذتمل.ةكرحلا

نايرولفجتنتسا.ةميلسةيناملأةنكلبهسفننعفّرع..»ظاملأميلس«
.هحفاصوهديدم.بلغألاىلعايناملأيفدولومصخشلااذهنأ

ال.قبسمدعومريغنمكتلباقمليمودقنعرذتعأةيادبلايف«
ىلإرظن.ةظحلفقوت..»ساموتمكدلوةزانجترضحينكلوينركذتكنظأ
.»فسؤملاثداحلابكريكذتلرذتعأ«:ضرألا

،لعفلاب.لبقنمهآرنيأركذتدقل..»كيلعال«:هسأرنايرولفزه
.ةزانجلاءانثأهحملدقناك

بسانملخدمنعثحبيهنأكورئازلااهيفادبتمصةرتفترم
.هلجأنمءاجيذلاعوضوملل

.»؟كدعاسأنأيلفيك.ميلسديس«
»يتامدخمدقأو،كدعاسألتئج،ةقيقحلايف«:باجأ،تفاختوصب

.ضرألاىلإرظنيلازيالناك
؟يندعاستلتئجكنأبدصقتاذام.مهفأمل«:هنيبجنايرولفبضق

.»!؟ةدعاسمىلإةجاحبينأًالصأكربخأنمو
انبتحصةزانجلايف.ساموتيلاوديعأ:تلقدقل«:هسأرعفر

يتلاةشهدلابقار..»يلاومأنممتئشاماوذخوساموتيلاوديعأ:تلقو
ذخآنلينكل،ساموتكلديعألتئجدقل«:فدرأ.هفيضمهجوتسك
.ةبيرغةماستبامستبا»كلاومأنمليلقلاالإ

يفيبأزهتلتئجله؟اذام«ً:ابضاغرجفناونايرولفهجورمحا
ىلعكشوأوفتاهلاةعامسعفر»كتلعفبقاوعلكردمتنأله.يبتكم
.نمألالاجرءاعدتسا

.هتئدهتميلسلواح»ًالوأكلحرشأينعد.ّيلعمكحلالجعتتال«
لكشبثدحتتو،عوضوملابلصىلإلخدتنأوجرأ«.ةعامسلاداعأ

.»كترايزببسنعيلجوحضاو
وهيترايزنمفدهلانأكلدكؤأنأدوأةيادبلايف.لعفأس«

ءزجكيسفنلتحمسدقل.كتجوزوتنأهنمنايناعتيذلاملألافيفخت
نادقفهكرتيذلاريبكلارثألاىلعفرعتأنأةقيقحلايفيلمعنم



اموهمهملانكلو،هتفرعامعليصافتلانمديزميفلخدأنل.امكدلو
.»هبكربخألتئج

.هظيغمظكبنايرولفلحمسيذلاديحولاببسلاوهلوضفلاناك
ماقهنأهربخيوهمامأسلجيلةعاجشلاهذهلكصخشلااذهلنيأنمف
؟هتجوزنعوهنعتامولعمعمجب

نأدهعتأوساموترمعسفنيفيبصبكيتآنأكيلعضرعألتئج«
هلحمسينألبقو،نايرولفىلإرظن..»ناكمإلاردقهبًاهيبشنوكي
ةسسؤميفلمعأانأ«:فاضأ،بيرغلاضرعلااذهيفهيأرنعريبعتلاب

عيمجيفينبتللنيرفوتملالافطألابةريبكتانايبةدعاقانيدل.ينبتلابةصاخ
حمستةجردلريبكمهددعنأكربخأامدنعبرغتستدق.ملاعلاءاحنأ
،رعشلانولو،لوطلاو،رمعلالثمةددحمتافصاومبلافطأىلعلوصحلاب
نمريثكلاةمدخبانمقدقل.رومألانماهريغو،ةيسنجلاو،هجولاحمالمو
ةيلمعحاجنيفريبكٌرثأكلذلناكو،مهلنيبسانملالافطألاريفوتبتالئاعلا
.»ةديدجلاهتلئاععملفطلاملقأتوينبتلا

وه.لبقنمًاقلطمةركفلاهذههلاببرطختمل.نايرولفقرطأ
ًالحينبتلانوكيامبرً.اددجملمحلانمنكمتتنلهتجوزنأفرعي
نأيونيهنأتفرعاذا،اهنونجنجيسنيلوراكنأدكأتمهنكلو،ًالوقعم
.ساموتلحملحيليبصبيتأي

اهلانئجاذإةركفلانايرولفةديسلالبقتتامبر«:هراكفأميلسأرق
ينحنماو،ثحبلابأدبألرضخألاءوضلاينطعأ.ساموتبهبشلاديدشيبصب
.»نآلاءيشيأعفدلًارطضمتسل.تقولاضعب

ًاببسنوكيرمألااذهلعلً.ائيشرسخينل.رمألابًايلمنايرولفركف
الً.انسح«.رخآدعبًامويً،اءوسدادزتيتلااهتلاحنمنيلوراكلاشتنايف
كدعأالينكل،ساموتبهيبشميتييبصنعيلثحبتنأيفًاعنامدجأ
.»ينبتلاةيلمعمتنساننأب

.»نآلاينيفكياذه.كلًاركش.موهفم«
�������
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.»رودتايندلا.ينملؤتيسأر.امام«
،تفاختوصبلاق..»مونللدع.ظقيتستال.دعبلصنمل.نآلاسيل«

هللاب،مونللدع«.ءودهوةفخبيبصلافتكىلعتبر.هسفنثدحيهنأكو
.»كيلع



.مونلايفقرغتسيلداعو،يبصلاأده
دونجلاف،ًالهسةنيدملانمجورخلانكيمل.امهقالطناذنمةعاسترم

.ناكملكيف
ىلإيدؤملاعراشلانمبرتقا.اهزكرمىلإهجوتو،تادلبلاىدحإلخد

.هيلعفراعتملاناكملا
؟اذهامنكلو
دجينأهيلع.هظحنعل»لبقنمشيتفتةطقنانهنكتمل«

يبصلااذهنأدونجلاعانقإلهسلانمنوكينل.بقارمريغرخآًاقيرط
ً.ايعرفًاقيرطذخأوهجاردأداع.هوظقيأوأ.ظقيتساهنأةصاخ،هدلو
.فافتلالالواحيس

.ةريبكةرودراد
نودنمءودهبلصيسهنأو،يلاثمديدجلاقيرطلانأةيادبلايفنظ

ضيبأورضخأ،طوطخةثالثبًاملعىأرامدنعهنظباخ.دحأرعشينأ
.رحلاشيجلابةصاخشيتفتةطقناهنإ.ءارمحموجنةثالثعم،دوسأو
ً،اروففافتلالاهيلع.ةوشرلانولبقيالمهف؛بعصأءالؤهعملماعتلا

.ناكملانعداعتبالاو
.برهلالواحيوهو،راوثلادحأهحملدقف،تافدقناوألانأودبي

بصتمل.فقوتلابهلًاريشموً،اددهمهوحنرانلاقلطأفهرمأيفكش
.نيزنبلاةساودىلعطغضكلذنمًالدب.ريذحتللوهبجتسيملو،ةرايسلا

.فلتخمردصمنمةرملاهذهنكلو،رانلاقالطإرركت
قلطيو،يروسلاملعلاعفرييركسعبيجهنإ.توصلاةيحانتفتلا

.راوثلاشيتفتةطقنهاجتابرانلا
.نيفرطلانملاهنيتابصاصرلانمديزملا

بابلاتباصأ.ةيلابلاةرايسلادسجقرتختيهوةصاصرلاعمس
بورهلاهيلع.نيزنبلاةساودىلعهطغضنمداز.قئاسلاةهجنميفلخلا
ةعرسلابةرايسلابجتستمل.هبناجبيبصلاوأوهباصينألبقةعرسب
.ةيفاكلا

.ةيفلخلاحيباصملادحأتباصأىرخأةصاصر
،هقحليملبيجلانأهللادمح.فلخلاىلإرظن.داعتبالابأدب

.راوثلاعمرانلاقالطإلدابتبهلخادبدونجلالغشناو
نعًاديعبحبصأدقهنأدكأتامدنعنازتالاهيلإداعو،هسفنتأده

.رطخلاردصم



.»؟نيمَتنإ.ومع«
باببهرهظقصلأدقوهسفنىلعًاموكتمهدجوفيبصلاةيحانرظن

.هينيعنمتلطأدقةريحلاوقلقلاوفوخلانمتارظن.ةرايسلا
نمكذقنأبيطلجردرجمانأ.ينفرعتالتنأ«ً:اعيرسركف

.»كيذوأنل،قلقتال«.يبصلاشمكناف،هوحنهديدم..»توملا
.»؟يمأنيأ«
ضرتفيناك.فقوملااذهلثملًاباسحلمعأمل؟هللوقأيناسعاذام«

لصح«»صانقلا«رّكف.ً»اريثكرمألادقعتدقل.رداغأوعدوتسملايفهكرتأنأ
كنأتفرعوكنمتبرتقا.سانلانمريثكلاطقسو،زبخملادنعرانقالطإ

ال.ناكملانعًاديعبيترايسبكتذخأوكتلمح.ةايحلاديقىلعلازتال
ةاقلملاداسجألابجعيناكزبخملانكلو،كعمناكنمبلحاذامفرعأ

شمكنادقفً،ابعرمناكاهعقونأكردأ،هتلمجىهنأامدنع.»ضرألاىلع
فرعيمل.فوخلاةدشنمهلكهدسجشعترادقويكبيذخأورثكأيبصلا

ًادعتسمنكيمل.لافطألاعملماعتلايفةربخهيدلنكتمل.هلعفهيلعام
.ًالاصتاىرجأوهصيمقبيجنملومحملاهفتاهجرخأ.لكشلااذهبطروتلل

.»راوثلاودونجلابمغلمناكملا.ةنامألالاصيإعطتسأملً.ابحرم«
ملو،ناكملاىلإلوصولاانلواحدقف،كلذبملعىلعنحن.معن«

.»عطتسن
.»؟نآلالمعلاام«
.ً»ادغميلستللرخآعقومبكّملعنسو،مويلاكعميبصلاِقبأ«
اذهنكيمل.ليحتسماذهنأفرعتتنأ؟يعمهيقبأ؟اذام«

.»انقافتا
.»غلبملافعاضنس.تادجتسملاعمملقأتلاكيلع.فورظلاترّيغتدقل«
.»...نكلو«
.ةملاكملاتهتنا»..ً.ادغانلاصتارظتنا.لداجتال«

2
اهيفتحضأةملظلا.يسافنأىلعتقبطأاهناردجً.ادجةقيضةفرغلا

.اهتذفانقرطتيتلاحابصلاةعشأببحرتدعتمل.ةكلاح
تارشعيبناجبًامئانهتيأرً.ارارمريرسلاىلعتّبلقت.ةحرابلامنأمل

.يفتخيهفيطناك،يناضحأنيبهذخآلمهأتنك،ةرملكيف.تارملا
.»؟يمأايًاديحوينيتكرتَمل«.»يمأ«ينيداني.حوضوبهعمسأينكل
يتلاةيناثلاةليللااهنإ.رطفنميبلق.كهنميدسج.ةقهرميباصعأ



هيفثحبأملهرواجامو،يحلااذهيفًاربشكرتأمل.هنعًاديعباهيضقأ
ُهريمل.هتروصمهيلعتضرع.لاجرلاوءاسنلا.راغصلاورابكلاتلأس.هنع
ىلعينولدينأمهلّتلسوتوةطرشلاماسقأترز.تايفشتسملاتدقفت.دحأ
.دحأهبعمسيمل.دحأهفرعيال.ينبا

.طئاحىلعًاّقلعمًاريبكًاحولينارأ.يلاحبفأروهبلققرطابضلادحأ
،ةيبص،لافطأ.حوللاىلعًاناكماهلدجتلتمحازتروصلاتارشع

تصخل،ةدحاوةملكتبتكحوللاىلعأ.ةيانعبتطقتلاةليمجروص.تايتف
مهستزرغو،يتلئسأىلعتدرةدحاوةملك.روصلاباحصأصصق
.يبلقيفةقيقحلا

.»نودوقفم«
فلأو،ال؟موؤشمطئاحىلعةروصىلإيدلولّوحتله.يناسلدقُع

يدبكةذلففصأنألّبقتأنل.هدجأنأدبال.هدجأس.يدلوسيل.ال
.نيشملافصولااذهب

فيكينربخأ.يندعاس؟تيفتخافيكوتبهذنيأ؟ناسغايتنأنيأ
.ةقثاوانأ،ريخبتنأ.فرعأانأ،يحتنأ.نيأوكدجأ

اهتاملكلمحتىلعةرداقتسل؟يتامح.ةفرغلابابىلعقرط
.تبعتدقل.ةلصاوتملااهتاماهتاو،ةحراجلا

.»كلضفنمبابلايحتفا.دجمأانأاذه.سيمل«
لكيفيعمثحب.ينععفادويبناجىلإفقوً.اريثكيندعاسدجمأ

.نونجلابُتبصألهالول.ناكم
.بابلاتحتف
يفشب»ً؟اليلقولوتمنله؟كتليلتناكفيك.ريخلاحابص«

.مونلامعطقذيمل.نيترئاغاتحبصأهانيع.يهجو
.»لضفت«.ينيعبتشمرويسأربتأموأ..»هللدمحلا«
.ماعطلانمفانصأاهيلعةينيصًالماحلخد
.»ةعئاجتسل«
.بتكملاقوفةينيصلاعضو.دريمل
.»ِكتوقنيدقفتس.ثداحلاذنمًائيشيلكأتملِتنأ.سيمل«
.»ءيشيألوانتىلعةرداقريغقحبانأ،دجمأًاركش«
نعثحبلانيعباتتسفيك؟لمألاتدقفله«:يهجويفسبع

قرطنس.هلعفنلريثكلاانيدللازام!؟ماعطلالوانتنيضفرتتنأو،ناسغ
،هروصعبطنس.هقافرىلإثدحتنوهتسردمروزنس.هنعلأسنباوبألا



كتحصىلعيظفاحتنأكيلعنكل.هدجنس.ةدمعألاىلعاهّقلعنو
.»كلذلكيفينيدعاستل

.يسفنيفلمألاكرحهمالك.قحىلعهنأتكردأ
لبينكرتيمل.ضضمىلعماعطلالوانتبتأدبو،ةينيصلانمتبرتقا

.ينكراش
ً.اريثكهاخأبحيٌبذهمٌباشدجمأ
ملثداحلاذنميننأتكردأ.ماعطلاغضمنعتفقوت.مهيأ.هوخأ

.ينباويجوزتدقفينأنطفأةرملوأل.مهيأبركفأ
.امهدقفأمل.ال
.»؟ةأجفماعطلالوانتنعتفقوتكلابام.سيمل«
.ً»ارذع.دجمأدصقأ.مهيأايتعبشدقل.تعبش«
.»هللابيقث.ناسغدجنسومهيأدوعيس«
..»هللكرمأكشا«:يمأةيصوتركذت.يسأربتأموأ..»هللابمعنو«

.هيلإيرمأوكشأسمعن
.هتلأس..»؟مويلااذهانتلوجأدبننيأنم«
.بابلاسرجنر»...ىلإًالوأباهذلاعيطتسن«
.ةثلاثوةيناثةرمنر
ناسغنوكينأءاجرولمأيلكو،هتعبت.قراطلابيجيلدجمأضهن

.بابلافلخفقينموه
.ينربخأً»ائيشىرأال«.ةيرحسلانيعلانمدجمأرظن
.ٍلاعتوصبلأس»؟قراطلانم«
.قراطلابجيمل
.هنمتبلط»كيلعهللابحتفا«
.حاتفملادجمأرادأ
.يربصدفن
ً.اعرشمبابلاتحتف
.تقهش
ً.ارسكنمً.احيرجً.ابعتمىدبً.اريثكهلكشرّيغت.وههنإ
.داعدقل
.قطنلاىلعَوقأمل.هيعارذنيبتيمترا
.يتنجوويسأرلَّبق
ً.انزحوًاحرف.تيكب



همدق.ةقزممهبايث،بحاشههجو.هلىثريهلاح.تيبلاىلإانلخد
لصيلنيرمألاىناعهنأودبي؟هلثدحاذام.يهلإاي.ةيلابةقرخبةفوفلم
.انيلإ

لاعت.تدعدقل.ناسغ.ناسغ«:هيخأىلعّملسينألبقو،لأس
.»كيلإتقتشا.ةعرسب

.ناسغبجيمل
.»؟ناسغنيأ.دجمأ«
.دجمأبجيمل
.»؟مئانوهله؟ناسغنيأ.سيمل«
.بجأمل

3
هترضحأاذاملو؟يبصلااذهنم«:ينلأستامدنعمارمللوقأساذام«

تئجنيأنمًاذإ.لمعلابةصاخةمهميفرفاسمينأضرتفي»؟لزنملاىلإ
؟دلولاب

هذه،ال..»مايأةعضبانترايزلءاجدقويئاقدصأدحأنبادلولا«
نأاهربخيسيبصلانأامك،»؟هدرفمبءاجمل«:لأستس.عفنتنلةبذكلا

.حيحصريغمالكلااذه
.ةيرقبعةركفنماهلاي..»لزنملانمبرقلابهتدجوهئاتدلواذه«

اذهةحصيفنيس.مالكلاىلعرداقيبصلا.ةطقوأًابلكسيلو،يبصهنإ
ً.اضيأءاعدإلا

.»لضفألكشبةكوبحمةصقيفريكفتلاّيلع«
.هعومدفكفك»لزنملاىلإباهذلاديرأ.ومع«
.هبناجبيبصلانأ»صانقلا«يسندقل
كدعأويلزنميفةليللاهذهيضقنس.مالظلالحوتقولارخأتدقل«

ماستبالاًادهاجلواح»؟كيأرامً.احابصًادغكمأوكلزنمنعثحبننأ
.بيطلالجرلاحمالمراهظإو

دكأتمانأ.لومحملاهفتاهمقرّيدل.دجمأيمعبلاصتالاعيطتسن«
.ةركفللًادجًاسمحتميبصلاادب»ينذخأيلةعرسبيتأيسهنأ

ركفتالو،سرختنأعيطتستالأ.همعبلصتن.ينصقنيناكاماذه«
اهلك.ةيلمعلاهذهىلعةنعللاً.ادغكّملسأليلرمألاعدتو،لولحيأب
نيبوهنيبركف»؟نآلاهيلعدرأاذامب.لوألااهموينمتابوعصوتالكشم
.هسفن



.»؟ينبايكمساام...ايةعئارةركفاهنإ«
.»مهيأناسغيمسا.ناسغ«
لاصتالالواحأسوكمعفتاهمقرينطعأ.ناسغاييماسألاتشاع«

.ً»اروفهب
.فتاهلامقرومعنقليذخأويبصلاريراسأتللهت
نكمتنلةيجراخلاةعامسلاىلإفتاهلالّوحأس.نآلالواحنانعدًانسح«

.»كمعىلإثيدحلانمًايوس
اميفلاصتالاىجري.ةيطغتلاقاطنجراخوأقلغمبولطملافتاهلا«

.فتاهلانمتوصحدص»دعب
ةلكشمنميناعتةيفتاهلاطوطخلانأودبي.ناسغايٌفسؤمٌرمأ«

.لمألاةبيخحمالمههجوىلعمسر»عاضوألاببسبام
نألمأصيصبهيدلناكو،ناسغبلط..»ىرخأةرملواحنانعد«

.همعىلإثدحتلايفحجني
رّيغتتنأةجيتنللفيك.رّيغتتملةجيتنلانكلو،مقرلابلطومعداعأ

؟قلغمهنأًاقثاوناكرخآفتاهمقربلطدمعتدقو
.ً»احابصًادغكمعبلاصتالالواحنسو،ةليللايلزنمىلإبهذنانعد«
.ضضمىلعنكلوً،اقفاومناسغأموأ
ىلإةجاحبتلزامينكلو،يبصلاجاعزإنمًاتقؤمتصلختًانسح«

ببسب.ةبسانمةجحنعًاثحبهريكفترصعلواح..»مارملاهيورأةصق
مادختساهناكمإبنأةليوطةرتفدعبالإنطفيمل،رتوتلاامبرو،قاهرالا
يفوهنأ،هتجوزرابخإهناكمإبنأكردأ.يبصللاهاوريتلاةصقلاسفن

قالطإثدحكانهو،زبخلاضعبءارشلفقوت،لزنملاىلإهتدوعقيرط
نأيشخو،يبصلااذهىأرهنأو،سانلانمريثكهرثأىلعبيصأيران
يفهيوذنعثحبلامث،لزنملاىلإهعمهذخأوهذاقنإررقف،هوركمبباصي
ليصفتيقبنكلو،قيدصتللةلباقةركفلاتدب.مهلهميلستويلاتلامويلا

.هبمامتهالاهيلعريغص
هتجوزعنقينأهيلع.يقيقحلاهمسافرعينأيبصلليغبنيال

،يبصلامامأامهبامهضعبنابطاخينييمهونيمساعارتخاىلإةجاحبامهنأ
ريغلاوحألاف.هيوذليبصلاةداعإدنع،ةلكشميأيفاعقياليككلذو
الامهو،رطخللامهسفنأضيرعتةمكحلانمنوكينلو،دلبلابةرقتسم
.ريخلمعبالإناموقي

ىقبتينلو،ةرملاهذههتصقكبحمكحأدقف،ةحارلاب»صانقلا«رعش



ىلعيلاتلامويلاحابصيفصرحيس.ريخىلعةليللاهذهةيضمتالإهيلع
.ربكألكشبرمألايفطروتلالبق،نوبزلاىلإيبصلاميلست

هتجوز،مارمةقشىلإًاعيرسلصيس.نيزنبلاةساودىلعطغض
هتجوزّملعتنأنودنم،رسلايفماعلبقاهبطبترايتلا،ةيروسلا
.ةيقارعلاىلوألا

4
عدأمل.ًاليلهنعتلأسوًاراهنهنعتثحب.يدلولرثأالويضمتمايألا

،دحأهريمل.ىودجنودنكلو،هتروصهيلعتضرعوالإًاريبكالوًاريغص
يعمروباطلايفهلمهتيؤريفاوككش،زبخملاداورىتح.هبعمسيملو
دعبظقيتساله؟يدلوتدقفله؟كلذلكينعياذام.ثداحلاموي
،نطفيبصهنكل؟تيبلاىلإقيرطلاعاضأوههجوىلعماهوثداحلا

ىتحهوفطاخبلاطيملاذاملنكلو؟فُطتخاله.اندجيفيكفرعيس
،لتقيملو،فطخيملو،هتيملمادام؟هيلعفراعتموهامكةيدفبنآلا
ةلئسألاهذهمحازتنمتبعتدقل؟هتعلتباوضرألاتقشناله؟وهنيأف

ىلعينبتاعيوينيدانيهتليختامةرثكنمتبعت.راهنليليلقعيف
املكينقفارتتتابيتلاةبعرملاسيباوكلانمتبعت.هداجيإيفيرخأت
؟هذهانتنحميفينرزاؤتويعمفقتلمهيأايتنأنيأ.ينيعتضمغأ

!؟مهيأدعيملأ،نكلو
.ةيقذاللايفهتكرتيذلاكلذريغ،رخآمهيأهنكلو.داعدقىلب
.ثدحتيامًارداناذهمهيأ
.لمعيالاذهمهيأ
ً.اديحوهتفرغيفهتقولجيضقياذهمهيأ
.هنأشوهعدتنأحابشألانمًابلاطليللايفخرصياذهمهيأ

ًارارمتلواح.ديحولااندلونادقفبً،امطحمنآلاادغوً،اراهنمينءاج
لكيفبّرهتيناك.انيلإهقيرطيفلاوهأنمهلضرعتامهنمفرعأنأ
هدسج.بيذعتلاولاقتعاللضرعتامبرهنأتجتنتسا.ثيدحلاضفريو،ةرم
ناكينلاهامرثكأ.اهءافخإًادهاجلواحيتلاتامدكلابًاعبشمناك
نأبحيناك،قباسلايف.هدسجتسسموأهنمتبرتقااملكهلوفج
دقف،نآلاامأ.هردصوهرهظىلعيديررمأنأو،هسأررعشببعلأ
ًارداقداعام.هبعرتتحبصأةقيقرلايتاسمل.هبرهكتاهنأكويلمانأتحبصأ

مهيأدعيمل.ةدحاوةرمالوداعنأذنمينلبقيمل.ناضحألابيذخأىلع
دقلً.ايسفنموزهمرخآصخشهنإ.هتببحأوينبحأيذلاو،هفرعأيذلا



.ةبيصعلامايألاهذهيفيلًانوعنوكينألدبةلاعىلإلّوحت
.هيفوهاممهلاشتناعيطتسأينتيل

.ًالوأيدلوةداعتساّيلع
لمأتأتذخأوينيعتحتف.ريكفتلاينقهرأدقويريرسيفتّبلقت

نيأ؟ةدقتملانويعلاكلتنيأ.مهيأنعهحمالميفتثحب.يجوزهجو
هارأاذامل؟ةعاجشلاوةوقلاتارامأتفتخانيأ؟ةرسآلاتارظنلاكلت
كوبلسفيك؟يبيبحايكباولعفاذام.اذكهيجوزناكامً؟املستسم
.ههجوسيراضتىلعيلمانأتررم.هوحنيديتددم؟ةيبألاكحور
يفتسمهوهنمتبرتقا.داعنأذنمهقلحيمليذلاهنقذرعشتسسحت
تينمتمك.همونيفقرغتسمهنإ.»ّيلإدع.مهيأايكيلإةجاحبانأ«:هنذأ
.هيفوهاممهعزتنأل.رثكأهمهفألهمالحأماحتقا

.همالحأسيبحلازيام.ينبطاخيالهنإ.ثدحتيهتعمسامدنعتلفج
.»؟ينأشوينوعد«
مهدضدهشأنلو،صاخشألاءالؤهفرعأال.هفيضأاميدلسيل«

.»ةمكحملايف
.»مسالااذهبيتادانمنعاوفقوت«
.ً»اعيمجمكنممقتنأس«
.»يسبالماوعد.ينماوبرتقتال«
.»بالكلااهيأاوفقوت«
..»نيعلسوباكدرجماذه.فختالً.اقرعببصتتتنأيبيبح«

.هتئدهتتلواح
ىلعترهظ،تاظحلدعب.مالكلانعفقوتوضفتنيمهيأدسجذخأ

امهنأكو.ىرخأةصقنايورتهادي.ًالهمنكلو،مالستسالاتامالعههجو
تزرب.هيديةحاريفًاقيمعهرفاظأتزرغ.هعباصأتروكت.رخآصخشل

ودبي.تامكللاهيجوتبمهينمةضبقاهنإ.يلمانأباهتسسحت.هيدعاسقورع
.راجفنالاكشوىلعٌمراعٌبضغملاسملاعانقلااذهفلخنأ

يمتحأنأديرأ.يجوزةداعتسادوأ.راجفنالااذهلثملةجاحبانأ
.ناسغعاجرتسالهبنيعتسأنأ.هدييفيديعضأنأ.هب

.هينيعحتف
.هدينعًاديعبيعباصأتبحس.هبقدحألازأالتنك
.ةشهدبينلأس..»؟نيلعفتاذام«
.ةماستبافصنتمستبا»؟كلمأتأ«



اذهيفةظقيتسمتنأاذامل«.هتعاسيفرظنوهنيبجبطق..»؟اذام«
.»؟ليللانمتقولا

.تدهنت»؟مهيأايظقيتستسىتم.مئانكنألةظقيتسمانأ«
.هانيعتبره»مهفأمل؟نيدصقتاذام«
.مزحبتلق»؟مهيأيلدعأ«
.»؟ناسغنيدصقت«
.هينيعتقحال.ً»ايوسناسغديعتسنلًالوأمهيأيلدعأ«
.هرهظيئاطعإبمهوهينيعضمغأ»زاغلألالحلبسانمريغتقولا«
.»ثدحتننأبجي.رظتنا«هفتكبتكسمأ
حابصلايف؟ليللانمرخأتملاتقولااذهيفثدحتنسمع!؟ثدحتن«

رظتنيالهلاؤسنأكو،مونلاىلإةدوعللًاديهمتفحلت»نيئاشتامكيثدحت
.ةباجإ

.»هفرعأيذلامهيأدعتمل؟كرّيغيذلاام؟كبلحاذام.مهيأ«
.»نآلاماننانيعد.نيغلابتتنأ.رّيغتأمل«
فرطوحنينعًاديعبلسناف،هتنضتحاوهئارونميديتددم

.ريرسلا
رظنلاىلعىتحىوقتالتنأ.كّسمأنأقيطتالتحبصأ؟تيأرأ«

.»؟ينبحتتدعامأ.ينيعيف
.بجيمل
.»؟انبحةلعشتأفطناله.كلأسأانأمهيأ«
دوقفمديحولااندلو.بحلابريكفتللًابسانمسيلتقولانكلو،كبحأ«

.»نيملعتامك
.هحيملتينبجعيمل
ً.اراهنوأًاليلةفرغلانمجرختالتنأ؟هنعثحبللتلعفاذام«

.ًاليلقيتوصةربنتلع.»ةفرغلايفكلهراضحإبلطتماعطلاىتح
.»؟ثحبلاراركتنمةدئافلاام؟ناكملكيفهنعيثحبتملأ«
؟ثحبلانعفقوتنوتيمهنأضرتفن؟ملستسنله؟ينعتاذام«

.ديحولااندلوناسغ؟ةلوهسلاهذهبناسغنعيلختللًادعتسمتحبصأله
له؟»يبيبحاباب«كلهتادانمدقتفتالأ؟كردصىلإهمضلقتشتملأ
،كديكسمينأنودنم،ةالصلاءادألةعمجلكباهذللًادعتسمتحبصأ
كنأمأ؟هاسنتنأديرت.ةمرخملاةريغصلاهتيقاطو،ضيبألاهبوثسبلدقو
تللبت.يانيعتقطن.يقلحيفتاملكلاتفقوت»؟رمألاىهتناوهتيسندق



.تامكللابهيلعتلاهنا.ياديتكرحت.ياتنجو
.هعومدتلاس.هيديبههجوىطغ.ضفتنا

افقوتتملياديو،هبتحص..»ءاسنلاكبحتنتال.يكبتنأكديرأال«
.تابرضلاليكنع

.هسفنىلعمّوكت
.ةوقيتابرضتدادزا

»ً؟الجرتسلأ؟يهجويففوقولاىلعردقتالأ؟كبلحاذام«
نعتفقوت.رمحلاطوطخلالكتزواجتدقل.اهبيهوفتدرجمبتمدن

.هبرض
.ًالجردعأمل.معن«
.ةريغصةاتفكينوبصتغادقل

.يتلوجرينوبلس
.مهتمواقمىلعَوقأمل.مهفاقيإنمنكمتأمل
!لانمينودان

.مهيأدعأمل
.تامدقكجوزمهيأ
.»لانمتحبصأ

يتلاةعفصلاةدشنمضرألاىلعتطقسدقتنك،تقولاكلذيف
قيزمتبهاديموقتامنيب،ّملكتيناك.رعشينأنودنم،يلاههجو
هتئدهتتلواح.ةديدشةيبصعةبونهتباصأدقل.هدسجةشمرخو،هسبالم
ضّرعتهنأيلاببرطخيمل.هتافارتعاينتلاهو،يعولضينتملآً.اديعبينعفدف
.كلذلكل

ةجاحبناكدقل.اهتقويفتءاجدقهذههتضافتنانأترعش
.لمأصيصببرعشأينلعجامءيش.هبضغنعسيفنتلل

دعب،ينمبارتقالانمنكمتينألبقليوطتقويضميسهنأكردأ
نوكيس،ةليللاهذهثدحامنأرعشأينكل.ءيشلكبيلحابنأ
.يجوزمهيأةداعتساوحنىلوألاةوطخلا

نأدوأ.يندشرينمىلإةجاحبانأ.هعميلماعتبةرذحنوكأنأّيلع
.انرظتنياندلوفًاعيرسةمزألاهذهيطختىلعهدعاسأ

.ةفصاعلاتأده
ةملكاندحأفيضينأنودنمنكلو،فيكيردأالمونللاندع

.ىرخأ



هللاتوعد.انهثدحامباورعشدقهتلئاعدارفأنوكيالنأتينمت
.نيملاسيدلوويجوزيلديعينأو،ةوقلاينحنمينأ

5
،رخآدلبيفىلوألاةجوزلاف،يلابتمل.ةيناثلاةجوزلااهنأملعتتناك

تلمرتنأدعب،نامألاورارقتسالانعثحبتتناكً.ادبأاهبيقتلتنلو
كلذناك.هاعرتلاهمأدنعديحولااهدلوكرتلترطضا.ةباشلازتاليهو

اهلحمس.بيرغصخشدلوةيبرتلًادعتسمنكيمل.ديحولاسيرعلاطرش
هبايغتارتفلغتستتناك.رفسلاريثكهنأاهربخأ.تءاشىتمهترايزب
لجرهنأاهربخأ.اهجوزلمعةعيبطبملعتمل.اهدلوعمتقولاءاضقب
.لامعأ

نوكينأتعقوت.يبصهتقفربواهيلعلخدامدنعةشهدلااهتباصأ
.لافطأبقزريملهنأاهلقباسلاهديكأتمغر،ىلوألاهتجوزنمهدلو

.»؟يبصلااذهنم«
.»ناسغهمسا.ناسغ«
.»؟وهنمنبا«
انليرضح.كتالؤاستعيمجنعبيجأسوحاترنلًالوألخدنانيعد«

.»يبصلالجأنمفويضلاةفرغيفريرسلايزهجو،ءاشعلا
.»؟ةليوطةرتفانيدلثكميسله«
.»حاترأنأدعبهتصقبكربخأسكلتلق«
تذخأ.اهجوزرماوألةباجتساريرسلاتبتروً،اعيرسًءاشعتدعأ

يجوز.ههبشيالهنكل.هدلونوكينأدبال«:اهسأريفرودتراكفألا
نوكيامبر.همأهبشيامبر.بناجألادالوأبهبشأ،ةرشبلاضيبأيبصلاورمسأ
ةجوزلك.تاجوزعبرأهيدللعل.انأيناردأام.معن.ةيسورنمًاجوزتم
هتيبرتبىضرأنل؟ّيلإةيبنجألانبارضحأاذاملنكل.دعبتسأال.دلبنم
قفاوأنل.ةمغرمهنعّىلختأينلعجويدلو.هيفركفيامكلذناكنإ

اذه.نيزحيبصلا.تتامدقهمأنأولاذامنكلو.يترضنباةيبرتىلع
بهذيسنيأ.هيبرألّيلإهرضحأدقو،تتامدقهمأنأدبال.حضاو
ً،اقبسملعفامبر.ىلوألاهتجوزىلإهلسريلف؟هتياعرتضفرنإنيكسملا

حمساذإهتيبرتىلعقفاوأامبر.نيكسملايبصللاي.ىرخألايهتضفرو
ةبيطانأ.ةدحاوةلماعمنينثالالماعأس.اننيبأشنيليدلوراضحإبيل
.»ميتيوهف،ةيبنجألانباةلماعمءيسأنلوبلقلا

لوانتيملو،ماعطلاىلإهديدميمليبصلانأتظحال،ءاشعلاءانثأ



.ةدحاوةمقل
مهفيله«:اهجوزىلإترظن..»ِحتستال.لك.لضفت.ناسغ«

.»؟ةيبرعلا
.»مهفيعبطلاب«ً:ابرغتسماهيلإرظن
قلطننسًادغ.لكايه.نهولابباصتسالإو،لكأتنأبجي.ناسغ«

.لافطألاعملماعتلايفةربخيأهيدلنكيملً»اركاب
.تفاختوصبلاق»يمألقاتشمانأً.اعئاجتسل«
يبصنمهلاي.هيبرأليلإهرضحأوهمأتتامً.امامتتعقوتامك«

ناكميفاهنإ.يريغصايةنجلايفكمأ«.اهرسيفتلاق»نيكسمليمج
،قلقتال«:تفدرأواهجوزديىلعتتبر»دوجومكوبأفنزحتال.لضفأ

نلكوبأ.كلًاخأنوكيس.يدلوىلعكفرعأس.ةيبرتنسحأكيبرأس
نأ.ديحولايطرشاذه«:ةشهدلاهتمجلأيذلااهجوزىلإترظن»ضراعي
كنأملعأ.ءيشلكتفرعدقل.ناسغكدلوعميدلوً.اعمنانثالاىبرتي
تتامنيكسملايبصلا.ءيشبيلحوبتنألبقرمألاتمهفينألئجافتم
.»هاعرألّيلإهترضحأدقوهمأ

.تاظحللتمصلاّميخ
ً.ابوعرمادب»؟تتاميمأ«.هسفنىلعيبصلاشمكنا

لاصتالالواحأس.قلقتال.ريخبكمأ.اهنمكعد.ةنونجمةأرمااهنإ«
.بذكيهنأًاكردمناك.هبلقيفةزغنبرعش»كلهأىلإكديعأوًادغكمعب
.ريبكمرجباكتراكشوىلعهنأاهبسحييتلاىلوألاةرملاتناك

هيلإترظن»يترضدلوةيبرتىلعتقفاوينألأ؟نونجلابينتعنتاذامل«
.بضغب

صصقلافيلأتنعيفقوت«:هتكحضمتكىلعرداقريغهسفندجو
.»اهقيدصتو

.»؟دصقتاذام«
ول.لبقنمكتربخأدقل.دالوأيدلسيل.يدلوسيليبصلااذه«

.تيبلاىلإهقيرطيفاهكبحيتلاةياكحلااهيلعصق.»كتمهفألًاليلقيتربص
رومألانأهعانقإتلواحو،هتساوو،يبصلانمترذتعا،ىهتناامدنع
نأدعبالإاهرداغتملو،فويضلاةفرغىلإهتبحطصا.ماريامىلعنوكتس
.مونلاىلإدلخهنأتنأمطا

6
اهنإ.ةريبكهفواخم.طقفهبرهاظتهنكلومونلاعطتسيمل.منيمل



.هيدلاونعًاديعباهيفتابييتلاىلوألاةرملا
.ةبيطودبتهتجوزنكلو،لجرلاىلعدعبمكحلاعطتسيمل
ناك.همأنعقرتفينألبقريخألادهشملاركذتلواح.هينيعقلغأ

ةحئارمشىلعًارداقلازام.زبخلاروباطيفًارظتنم،ماكحإباهديًاكسمم
امبر.ةفغرألاوهلمحيسو،دوقنلاهمأعفدتس.هرودبرتقا.جزاطلازبخلا
.تيبلاىلإةدوعلاقيرطيفاهدحألوانت

.عنامتنلهمأ
يفاهنأكوودبتتناك.همأديبًاكسمملازام.ىرخأةوطخمدقت

.رخآملاع
.هتبقريفهعسلامءيش

.ملألالحمكحيلهديدم
.ايندلاتملظأ.ضرألاىلعىوه.هسفنكلامتيمل.راودبرعش
تاعسلدقفتله؟لحنةعسلتناكله.لءاست؟يبلحيذلاام

؟هيعوناسنإلالحنلا
يهةعسلبتبيصأله؟ينيعتضمغأنأدعبيمأبلحاذام

ذنم؟ءيشيأنميذاقنإ؟يدحويذاقنإبلجرلااذهماقاذامل؟ىرخألا
ال.لحنةعسلاهنأفرعيالوه؟ذاقنإلايعدتستلحنلاةعسلتناكىتم
اذه.ينآرامدنعيذاقنإبردابف،رانقالطإلضرعتيزبخملانأنظهنأدب
ال.ةيوقيمأ.اهرضتنلديكأتلابو،ينرضتملةعسللا.ريخبيمأنأينعي
.تلُتقوأتفطُخينلاخت.نآلاينعثحبتاهنأدب

.ِكدعأ.دغلايفِكيلإدوعأس.يمأايريخبانأ
.امهقلغأمثهينيعحتف.ناسغلفجأحتُفيوهوةفرغلابابريرص

رعش.مونلايفًاقرغتسمودبينألواح.هنمبرتقيوهولجرلاحمل
هرعشحسمتٍديبسحأامدنعًايلخادشعترا.هردصيطغيلعفتريفاحللاب
.فطلب

هبشلاديدشهنإ.ليمجيبصنمهلاي«:لوقيوهولجرلاعمس
يفةديدجةايحشيعتس،يريغصايقلقتالً.اريثكنوبزلارسيس.ةروصلاب
.»لضفأناكم

.بابلاقلغأ.ريرصلاتوصداع.ريرسلانعدعتبيوهوهتاوطخعمس
ترسً؟اريثكرسيسيذلاكلذنوبزيأو؟ثدحتيةروصيأنع

ةأجفركذت.هسفنىلإبّرستيفوخلاأدب.ريغصلاهدسجيفةريرعشق
.ناكميأىلإمهعمبهذتال.ءابرغلاىلإثدحتتال«.ةرركتملاهمأاياصو



دعتبتنأكايإً.اديحوكورينأدرجمبرارشألاكفطخيس.ليمجيبصتنأ
،اهتقو.»يمالكىسنتنأكايإ.رارشألنوعابيونوفطتخيرثكلافطأ.ينع
.رمألااذهلثملةقيقحضرعتينأّليختيملهنكلوً،اقفاومهسأرزهيناك

،هذاقنإبماقهنأىعدأيذلالجرلاكلذهسفنبعمسيوهاه،نآلا
.هبًاديعسنوكيسنوبزنعثدحتي

دقل.ينذقنيمللجرلااذه«:ةموهفموةلماكةروصلاتحبصأةأجف
.»!ينفطتخا

.لمأصيصبنعًاثحابكردتسا.يمعبلاصتالالواحهنكلو
.ديكأتلكبينعدخدقل.ينعدخامبر.مقرلابلطيوهوهرأمل
.ديدشلافوخلابيمانتمساسحإهيلعرطيس.ةدشبقفخيهبلقأدب

.يكبيذخأوهسفنىلعمّوكت
.هرسيفهابأوهمأيدانيذخأ
عيطتسيالعله.علهىلإهفوخلّوحت.ديدشءطببقئاقدلاترم

يفوهو،دحأيأبةثاغتسالاعيطتسيال.خارصلاعيطتسيال.هنعريبعتلا
.نيمرجملارادرقع

دمتعينأو،فاخيالنأ،هيصويناكامدنعهيبأتاملكركذتلواح
.ءيشيفهديفينلراغصلاكءاكبلانأو،هسفنىلع

نمنكمتينلً.ايبصلازيالوه؟لعفينأهتعاطتساباذامنكلو
له.ةاجنللةليسونعثحبيذخأو،هعومدفكفك.رارشألاءالؤهةمواقم
هعمسولاذام.ةقشلايفًاتباثًافتاهحمليمل؟همعبلاصتالالواحي
.باقعللضّرعتيس؟هتجوزوفطتخملا

له.مرجماهجوزنأفرعتالامبر.ةبيطودبتفطتخملاةجوز
.ةديدسةركفبتسيل؟لزنملايفاهجوزوفيك؟اهبةناعتسالالواحي

،ةقشلانمجرخأس.برهأسمعن«.ةأجفركف..»برهأنأدبال«
فتاهلامادختسابلطأو،لحموأةلاقبيأنعثحبأسً.اديعبضكرأو
.هعولضيفبديسامحبرعش.»يمعبلصتأل

ً.ادجًارذحنوكأس
.هريرسنمضهن
.هباصأفارطأىلعىشم
.تيبلاىلعّميخمنوكسلا.عمسلاىخرأوةفرغلابابىلعهنذأعضو
هحتفمثةهربفقوت.تفاخزيزأتوصردص.ءودهببابلاحتف

.ةفرغلاجراخللستيليفكيامب،رثكأ



.هئاذحنعريرسلالوحثحبوهجاردأداع.نيمدقلايفاحهنأركذت
.ةلاصلاىلإءودهبجرخوًاعيرسهادترا.رادلاةبحاصهتكرتثيحهدجو

يكهقيرطسسحتوءطببىشم.سمادمالظيفةقراغةقشلاتناك
.نيمئانلاظقويًاتوصردصيف،امءيشبمدطصيال

ىطخ.ركذيامكةلواطلافلخةقشلاباب.ةلواطهذه.يسركاذه
.بابلامامأرمملايفكُرت،ريبكءاذحبرثعتينأداك.ةيفاضإتاوطخ

!؟ضبقمريغنمٌباب.هدجيمل.ضبقملانعثحبيذخأ.هيلإلصو
سسحتيذخأ.بابلاحتفلةقيرطنمدبال.ديدشمالظلا؟هحتفيسفيك
نعًاليدبنوكي،زرابءيشيأنعًاثحبىلعأىلإلفسأنمبابلافرط
.حاتفملاخدإلناكموأضبقم

زرابمسجبتمدطصاامدنعليلقبهسأرقوفولعىلإهديتلصو
ةحتفيأهيفدجيمل.هتيهامىلعفّرعتيلةيانعبهسملت.لكشلاليطتسم
.هبكاسمإلاىلعًارداقناك.يبناجءوتنىلعرثعاهنمًالدب.حاتفملاخدإل
نمامأ،حاتفمبجراخلانمحتفيلفقهنإ.دجواذامفرعامدنعمستبا
دحألزنمبابىلعهلثمىأرهنأركذت.طقفجالزمكانهفلخادلا
.هئاقدصأ

نمنكمتيو،بابلاحتفيل،جالزملابحسوهنآلاهلعفهيلعاملك
ال.ناكملاولخنمدكأتيلهلوحتّفلت.ةدشبضبنيهبلقذخأ.جورخلا
.داوسلابةحشتمةقشلالازت

.هوحنهبذجفًارححبصأبابلانأرعش.ءودهبجالزملابحس
لواح.ناسغلءاست؟ثدحاذام.فقوتمثربشرادقمببابلاحتف

بابلاقالغإلواحاملك.عمسلاىخرأ.رثكأحتفيملً.اددجمبابلابذج
.لماكلاببابلاحتفقيعتةيديدحةلسلسبهبشأًاتوصعمسيناكهحتفو
.اهدجو.ةلسلسلانعثحبيذخأولفقلاقوفهديدم.ببسلامهف
نمهجرخأو،ةلسلسلاسأركرح.بابلابتبثملااهفرطىلإًالوصواهسملت

.بابلاررحتف،هتكس
لافقألانمعونلااذهنأركذت؟بابلالفقيله.ءودهبللست

نودنمءودهبهدصوينأررق.جراخلانمهلفقدنعًايلاعًاتوصردصي
.رادلاباحصأظقيتسيالئل،هقلغينأ

.هعمهبلقزفقوملسلاتاجردىلعزفق
.ةيانبلانمجرخ
.همأىلإةدوعلانآلاعيطتسيً.ارححبصأدقل



اذهيفةءاضمةرانإحيباصمنمام.ناكملافليمالظلا.هلوحتفلت
اهنمجرخيتلاةرامعلا؟بهذينيأ.ءامسلاحيباصمتبجحبحسلا.يحلا
ٍحابنتوصنمالإًامامتةنكاسوةيلاخقرطلا.عراشةيصانىلعتناك
حبصينأمهملا.نآلانيأىلإمهيال.ناكمإلاردقداعتبالاهيلع.ديعب
.فطاخلالوانتمنعًاديعب

هادوقتنأهيلجرلحمس.ىدهريغىلعًاضكار،ةعرسىصقأبقلطنا
ٍرداقٍدحأيأىلعرثعينأىنمت.يسيئرلاقيرطلاعبت.اتءاشثيحىلإ

ًايلاخناكقيرطلا.همعبلاصتالابهلحامسلالقألاىلعوأ،هتدعاسمىلع
.ماتٌنوكس.فقوتحابنلاتوصىتح،رشبال،تارايسال.بعرملكشب
.رورمتاراشإىتحَريمل.ءيشال.هلوحرظن.هسافنأطقتليلةظحلفقوت
ام.قاطيالداوسلاحبصأ.ةكلحدادزيمالظلابرعشيناك.بيرغرمألا

نأكورعش.قرفنمام،امهقلغأوأهينيعحتفنإ.ةيؤرلاىلعًارداقداع
ًاثولمًابطرًاراحتابءاوهلاىتح.هرصاحتوهيلعقيضتتذخأاهلكايندلا

.سفنتللحلاصريغ
.هيلجروهيديكرح.ةدشبقهش
.قمعبسفنتفههجونعفاحللافشكنا
.ملحيناكهنأكردأ.هسفنىلعًاموكتمهريرسيفلازيالناكدقل

يفاهآريتلابورهلاةطخقيبطتىلعمزعهنكلو،دعببرهيمل
.همانم
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كسمأ.ةفرغلابابوحنهجوت.هءاذحىدتراوهريرسنمضهن

ىرخأةرملواح.بابلاحزحزتيمل.ءودهبهوحنهبذجوهكرح.ضبقملاب
نل.حاتفمبجراخلانمٌقلغمبابلا.هلامآتراهنا.حتفيمل.ربكأةوقب
.ةقشلانمبرهلانعكيهانةفرغلاةرداغمعيطتسي

رطيسفوخلانمٍلئاهٍردقبٌجوزممطابحإلابروعشوهريرسىلإداع
.هيلع

؟لعفياذام
.فطاخلاهؤاكبينثينل؟ةدئافلاام؟يكبي
،امهريغلبقهتجوزوفطاخلاهعمسيس؟ٍلاعٍتوصبهناكميفحيصي

.هنمامقتناامبرو
ةدشنمًاشوشمهنهذناك.ةدجنلابلطلةقيرطنمهلدبال

.فوخلا



.زيكرتلالواحوهينيعضمغأ
ناريجلاظقوأليتوصىلعأبتخرصوةذفانلاحتفبتمقولاذام«

.ةرطاخمنمولختالاهنكلو،ةلوقعمةركفتدب»؟يتدجنلاوبهيف
ةلوهسباهحتفنمنكمتيمل.اهوحنىشمورئاتسلاوحنتفتلا

لواح.كيمسلاشامقلاتحتةيفتخمتناكةريبكةذفان.اهفلخسدناف
تخفتناف،ةفرغلاليلعلاءاوهلامحتقا.همواقتملفاهضبقمنماهحتف
.ةراتسلا

هانيعتذخأ.دهشملابلغأتدسةريبكةرجش.جراخلاىلإرظن
رباعوأبيرقلزنمنعًاثحب،ناصغألاوقاروألانيبتارغثلاربعناشتفت

عراوشلا.اهيلإهتوصلصينل.راتمألاتارشعدعبتتناكةيانببرقأ.ليبس
.ةرفقم

؟لعفياذام
نكمتينل.ثلاثلاقباطلايفهنإ.لفسألاىلإرظن.ديفينلهخارص

.هاديوأهامدقرسكتامبرل،لعفنإ.زفقلانم
.ةباصعىلإفطاخلاهعيبيس.ةركفلاهتبعرأ؟هفطاخلًاذإملستسي
يفكيً.اديجًارمأنوكينلًامتحهنكلو،فرعيال؟هبنولعفيساذام

.هيدلاونمهنومرحيسمهنأ
لدعيف،ىودجيذريغحبصأ،روسكلتضرعتفتزفقنإامبر«

ريغتحبصأنإينكل«:كردتسينألبقركف..»يعيبةركفنعفطاخلا
نمًالصأتوجننإاذه.ينمّصلختلاويلتقررقيدقهنإف،هلديفم
.»ةزفقلا

.ةذفانلاربعًاددجمرظن
تسل.دهجلانمءيشباهيلإلوصولاعيطتسأ.ًالعفةبيرقاهنإ«

اهلعفأمل.جاتحأاملكوهطقفةريغصةزفق.ضرألاىلإزفقللةجاحب
.»ةاجنللةديحولايتصرفنوكتدق.ةبعصودبتالاهنكلو،لبقنم

.هرمأمزح
.ةذفانلاىلتعا
.هنزولمحتلةيفاكةجردبًاكيمسودبي.بيرقلانصغلاوحنرظن

.هتعاجشهفعستمل.زفقلالواح
امىلعةرطيسلاوهسفنكلامتلواحً»اددجملواحأس.ددرتأنل«

.فوخنمهبرعشي
.رثكأةذفانلاحتف



.هتسامحفلخهفوخىراوت.زفقللًادعتسمتاب
ً.اديدشحيرلاتوصناك
.هفلخةفرغلاتئيضأةأجف
.هفلخنمحيصتيهوةبوعصباهعمس..»فقوت«
اماهتسنأةأجافملا»ةذفانلانمزفقيسدلولا.ةعرسبلاعت.ديعساي«

.يقيقحلاهمسابحوبتالنأبهباهاصوأ
.اهيلإبهوهتجوزخارصىلعظقيتسا

ديعسنكمتينألبقةريخألاةظحللايفزفق.هفلخناسغرظنيمل
.هلجربكاسمإلانم

8
راوحولماكتمص.ةدحاوةملكباهيفقطنيمللايلعضبترم

.تاراشإلاب
تررطضا.نارذتعتهانيعىرأتنك.ةلوهسبلزيملةعفصلارثأ

تبعوتسا.هنمبضغأمل.يهجومروتببسهتلئاعلرربألةصققالتخال
يدهجتلواحً.اءوسرمألادازدقكلذنأىشخأ.هبرمييذلافرظلا
.هفعضبهركذينملةجاحبسيلوه.ةقفشلاتارظنءافخإ

.ةفرغلايفنكيمل.يراوجبهدجأملفًاركابتظقيتسا،مايألادحأيف
زواجتتملةعاسلاتناك.ىودجنودنمةقشلاءاجرأيفهنعتثحب
.قلقلابترعشً.احابصةنماثلا

.هيخأنعهتلأسفتعراس.دجمأهنملخدوةفرشلابابحُتف
.»؟كربخيملأ«:مستبا

قلقبةجوزممةريحبرعشألازأالتنكو،هتلأس»؟اذامبينربخي«
.ٍمانتم

تضهنامدنع.ليللانمرخأتمتقويفودبيامكظقيتسادقل«
.»قاروألاعبطيورتويبمكلازاهجىلعلمعيلازيالناك،رجفلاةالصل

.رمألاتبرغتسا»؟قاروأيأ«
ةقيرطنعتامولعموناسغلًاروصيوتحتةديدجًاقاروأعبطدقل«

هنكلو،لبقنمكلذبانمقاننأهتربخأ.هيلعروثعلالاحيفانبلاصتالا
جورخلاهيلعتضرع.نيتعاسلبقجرخدقل.ةديدجقاروأعيزوتىلعرصأ
ّيلإرظنمثةظحلفقوت.»هدرفمبكلذبمايقلاىلعرصأ.ىبأهنكلو،هعم
.ً»اريخأمهيأاندعتسادقنوكنامبراننأيلودبي«:ةعساوةماستباب

ّقلعأنأنودنمدجمأتكرت.ةرماغةداعسبترعش.يانيعتقرب



.لزنملانمةعرسمتجرخ.يسبالمتلدبفيتفرغىلإتعرسأ.همالكىلع
.هجوتلاّيلعنيأىلإفرعأتنك

ينعفد.ةرانإلاةدمعألوحسانلاعّمجتيرظنتفل،قيرطلايف
.نورظنيثيحىلإترظنوعمجلاتقرتخا.بارتقالللوضفلا

.هاوتحمأرقألرثكأتبرتقا.دوماعلاىلعًاثيدحهقاصلإمتنولمنالعإ
.صنلانمتشهد
نييالمةثالثهرادقمغلبمبكدعأوًاملاساندلوانلدعأ.فطاخلااهيأ«

تامولعمهيدلو،يدلوىأرنملكىلإ.كلمأاملكيهةيروسةريل
ةريلفلأةئامسمخهرادقمغلبمبمكدعأ،هيلإلوصولايفاندعاستةيقيقح
يفةمولعملاهذهتمهسأنإ.ةمولعملانمققحتلادعباهعفدأ،ةيروس
ةلماكاهعفدأ،ةيروسةريلنويلمهرادقمغلبمبمكدعأ،اندلولرشابملاانلوصو
ناسغلةحضاوةروصتعضوصنلالفسأ.»يدلوةداعتسادعبمكل
ماقرأىلإةفاضإ،امهيفدقفنيذللانامزلاوناكملانعتامولعمبةبوحصم
.انفتاوه

مهملاً.امهمسيل.انلاومألكبهذتلف.يسفنلتلق.ةزاتممةركفلا
ةقرسللانضرعتلالإو،لزنملاناونعركذيمل.يكذنالعإلا.ناسغةداعتسا

تائمامبروتارشعىقلتنساننأةكردمتنك.رطخأوهاملامبرو،زازتبالاو
ةياغًارمأاهنمققحتلانوكيدق،ةفيزمتامولعمباندوزتسيتلاتاملاكملا

اننادعاسي،نيقداصنينثاوأًالاصتاىقلتندقف،يردينمنكلو.ةبوعصلايف
.هسفنبفطاخلالصتاامبرلو.ناسغىلإلوصولايفًالعف

ًاسفنتذخأ.»هيلعمزعامىلعهنيعأو،يجوزيديىلعدشأس«
.ىطخلاتثثحوًاقيمع

زبخملايداترمىلعتانالعإلاعزويناك.تعقوتتيحهتدجو
.همامأنيراملاوهيفنيلماعلاو

كشوىلعاهلمحييتلاقاروألاتناك.فلخلانمهتيتأ.هنمتبرتقا
.مستبا.ّيلإتفتلا.هدضعبتكسمأوهطبإوهعارذنيبيديتلخدأ.دافنلا

.»ً؟اذإينيتدجو«
.هينيعيفترظن.»كدجألكدقفأمل«
.اهلمحييتلاةريخألاةقرولاوحنأموأو»؟كيأرام«
.تمستبا»ةعئارةركف«
ينرذح.»كلمناملكدقفندق«
.ددرتنودبهلتلق.»ديحولااندلوةداعتساليبسيفديهزنمثهنإ«



.ً»ادبأًالهسرمألانوكينل«
.»كلذكردأ«
.»هديعتسنسانكلو«
.»؟كلذبيندعت«
.»كدعأ.هديعتسنسهللانذإب«
.ً»اذإانبايه«
.انجاردأاندع
.هيلعدر.هفتاهنر
.يفتاهنرتاظحلدعب
بحاصيبصلانعتامولعميدل.نالعإلاصوصخبلصتأً.ابحرم«

.»ةروصلا
9

.ةليوطةزفقزفقهنأبرعش
برقلابدتمملانصغلاىلإهلوصولةيفاكتناكاهنكل،كلذكنكتمل

قلطيوهوفطاخلابقار.تاظحللةرجشلاعذجبكسمأ.ةذفانلانم
ال.لفسألاىلإرظن.ديعولاوديدهتلاتاراشإبةبوحصملاراكنتسالاتاحيص
.اهناصغأنيبًالقنتمةرجشلالوزنهيلع.هناكمنمضرألاىلإزفقلاعيطتسي
يكهلحولتواهدحوفقتفطاخلاةجوزتناك.ةذفانلاىلإًاددجمرظن
.هناكميفىقبي

رشابورثكأرظتنيمل.هرثإيففطاخلاجرخدقل.يرجياممهف
يذلامث.يلاتلانصغلاوحنهيمدقلزنأو،عذجلابًاديجكسمت.لوزنلاب
ًاعفترملازام.ناصغألانمديزملاَقبيمل.لفسألاىلإًاددجمرظن.هيلي
.هناكمنمزفقيوهظحبرجيمأءطببعذجلاىلعلزنيله.ضرألانع
تقوهيدلسيل.ةرجشلالفسأفقيفطاخلادجيوٍناوثاهنأكردأ
.هعيضيل

ًاعبرمتلكشيتلاتانبللانعوتلفسإلانعًاديعبةبرتلاوحنزفق
ففختلةبرتلابهاديتمطترامثهيلجرىلعةوقبلزن.ةرجشلابطيحي
ةبوعصدجيمل.فوقولالواح.هيلحاكيفملأبسحأ.هيمدقنعطغضلا
.كلذيفةغلاب

نمًاعرسمجرخدقوفطاخلاىريلهفلختفتلا»فقوت.كناكم«
.ةيانبلالخدم

ةقطنملا.فقوملاًاّميقمهلوحرظن.هيقاسلنانعلاقلطألب،فقوتيمل



ةلوهأمودبتةيانببرقأ.ءاشنإلاديقينابملانمريثكلاهلوح.ةلوزعمهبش
مثاهلخديس.اهيلإهجوتلاب-يرجيوهو-هرارقذخأ.راتمألاتارشعدعبت
.هنودجنيوهلنوبيجتسياهباحصألعققشلاباوبأقرطي

ىلعًاداتعمنكيمل.راتمأةعضبهنعهلصفي.هفلخفطاخلاضكر
كلذمغرهنكل،هقيعيناكىنميلاهلجريففيفطلاجرعلانأامك،ضكرلا

يفيبص.هلجسيفةريطخةقباسنوكتس.هنمتلفيًايبصعديلنكيمل
،اذهكربخ.تيصلاعئاذ»صانقلا«نمبرهلاعاطتسا،هرمعنمةعساتلا
.هرمأحاضتفارطخنعكيهاناذه.هتعمسىلعءاضقلابليفك

نامأبتنأ.يبقث.كلهأىلإًادغكديعأس؟تبرهاذامل.فقوت«
.»انعم

.رركتتنلوةديحولاهتصرفاهنإ.هتعرسنمدازلب،ناسغهقدصيمل
كشوىلعفطاخلادجوفةظحلهفلختفتلا.ةيانبلالخدمىلإلصو
.قاهرإلاوبعتلاتامالعنمهيلعرهظياممغرهبقاحللا

ىلإلقتنامث.اهفداصيةقشلوأىلعةدشببابلاقرط.جردلادعص
لخدفطاخلاف،ةقشلكمامأًاليوطفوقولانمنكمتيمل.اهيلتيتلا
.ىنبملاهوتل

»ينفطتخالجرلااذه.ينودعاس.ملاعايساناي«:هتوصىلعأبحاص
.ققشلاباوبأهقرطوجردلاىلعهدوعصلمكأو

.لزناوكسفنبعتتال.دعبنكُستملةيانبلاهذه.فقوت.ىفك«
.ثاهللاةدشنمًاعطقتمهتوصناك»يلكتاماهتاىلعكحماسأس

.فقوتيمل
راديلفقتوصعمسامدنعسماخلاقباطلاىلإلصودقناك

له.ناقباط»صانقلا«نعهلصفي.ىلفسلاقباوطلادحأيفحتفيبابو
مأ؟فطاخلانمبارتقالابرطاخيو،اهبابحتفيتلاةقشلانعًاثحبلزني
؟ةدجنللًابلطحيصيوهناكميفىقبي

.هخارصيفرمتساوًادحاوًاقباطلوزنلاررق
دقعلايفةديستلطأ»؟ليللانمتقولااذهيفجاعزإلااذهام«

.توصلاردصمنعًاثحبثلاثلاقباطلاجردنماهسأربعبارلا
.اهيلإهفطاخدعصامنيبًاعرسماهوحنناسغلزن
ناسغلصو»يفاطتخالواحيوينعبتيلجركانه.ينيدعاسكوجرأ«

.امهنمبرتقايذلاهفطاخىلإراشأوًالوأاهيلإ
ٌيقشٌيبص،يخأنبااذه.تقولااذهيفكجاعزإنعرذتعننحن«



راغصلالوقعتدسفأيتلاةيبنجألامالفألاببسبهلك.بصخلايخوذ
.»رابكلاو

ينفطتخادقل.هبيرقتسل.بذاكهنإ.هيقدصتال«:ناسغهعطاق
.»يمأعمزبخملايفتنكامدنع

.قدصتنمةراتحم.نينثالانيباهتارظنبلقتنتةأرملاتذخأ
.يبصلاعجارتفرثكأفطاخلابرتقا

انعدوةديسللرذتعا.يفكيامبةرامعلاناكسوةديسلاانجعزأدقل«
.»ءودهبانهنمجرخن

اودكؤيليتلئاعبًالاصتايرجأسو،كتقشلخدأينيعد.يتديسكوجرأ«
.»طقفدحاولاصتا.يمالك

فطاخلاضقناةأجف»سانلامامأةجرفانلعجتال.ينبايلاعت«
.ةأرملامامأهفتكىلعهلمحمثهيلإهرجوهدينمهكسمأويبصلاىلع

ىلإةدوعلاكناكمإب.كلهانببسيذلاجاعزإلانعةدشبرذتعأانأ«
هرهظرادأوةعنطصمةماستبامستبا.ً»ادبأرركتينلكلذنأكدعأ.كتقش
.جردلالوزنأدبو

زكرتمل.مونلاىلإةدوعللقوتتوديدشساعنبرعشتةأرملاتناك
.اهتقشىلإتداعوترادتسا.هالاقاميفًاريثك

برضيذخأ.»هفرعياليمساىتح.بذاكهنإ.هيقدصتال.ينيدعاس«
.فطاخلارهظهيتضبقب

.»؟اذهيقشلاكيخأنبامساام«:ٍلاعتوصبتلأسو،ةأرملاتتفتلا
.خارصلانعفقوتيبصلاىتح.تميختمصلانمتاظحل
.ءودهبلاق»دمحأهمسا«
ناسغانأ.دمحأسيلوناسغيمساهللابمسقأ.بذاكهنإ.ال.ال«

ً.اركنتسمرجفنا»سيملاهمسايمأومهيأ
.ةيانبلابابنمامهجورخدنعهتوصىشالت
فطتخمهنأوًاقداصيبصلاناكولاذام«.ًاليلقتركف.ةأرملاتفقوت

نل.ةديحووةفيعضةأرماانأ.كلذكناكنإهللعفأساذام؟لعفلاب
ىدبدقلً.افطتخمهنظأال.فورظلاهذهيفةصاخوهتدعاسمنمنكمتأ

قالغإتمكحأواهتقشتلخد.»هدابعىلوتيهللا.انيلعامً.اقداصهمع
.بابلا

10
،هيلجربلكرلاوهيديببرضلانعيبصلافقوتيملقيرطلالاوط



فورظلاترّيغتدقل.ةدحاوةملكب»صانقلا«قطنيمل.ىودجنودنكلو
هذهتسيل.فطتخمهنأنقويتابيبصلا.فوشكملاىلعبعللاحبصأو
؟برهلليبصلاعفديذلاببسلاام؟هتجوزللوقيساذام.ةديحولاةلكشملا

هلدبال؟هتجوزمامأفاطتخالابًاددجميبصلاهمهتانإلعفيساذام
.نوبزللهميلستمتينأىلإهتاكسإنم

ريخألاناكويبصللهلمحةقيرطنمرّيغ.بابلاحتف.هلزنمىلإلصو
هرصخنمهعفر.ةمواقملاوخارصلاةدشنمءايعإلاوبعتلابرعشيأدبدق
نمرحأىلعةلاصلايفهرظتنتهتجوزدجو.ىرخألاهديبهمفممكوديب
.رمجلا

مفاهيفممكيتلاةقيرطلاىلإرظنتيهوهتلأس»؟لصحاذام«
.يبصلا

.مزحباهرمأ»ةفرغلاىلإينيعبتاولمعلاةبيقحيرضحأ«
.شاقننودبهرماوأتذفن
فقوتيمل.هيمدقتحتهتبثوريرسلاىلعيبصلاعضووةفرغلالخد

.هيلجروهيديبلكرلانع
،ةفرغلارداغتو،ريرسلاىلعاهعضتنأاهرمأ.ةبيقحلامارمترضحأ

.بابلادصوتو
.هباهرمأامتلعف
اهحتفةليطتسمةبلعو،يبصلامفهبطبرًاليدنمةبيقحلانمجرخأ

ضفتنيذخأوةنقحللهتيؤردرجمبناسغانيعتعستا.ةنقحاهنملوانتو
.سئايلكشب

اهزيكرتفقلقتال.مونملولحمىلعيوتحتةنقحهذه.فختال«
.»ةليوطتاعاسلقمعبمونلاىلعطقفكدعاستس.كرضتنلوضفخنم

طغضودلجلاتحتءودهبةربإلازرغمثًاديجهتبثوهعارذبكسمأ
تاظحلالإيهام.مدلابطلتخاوقورعلاىلإلولحملاللستفاهيلع
لازأ.لماكلكشبدمهنأىلإًائيشفًائيشىشالتتهتمواقمتأدبوةدودعم
يبصلاً.امامتأدهدقوههجوىلإرظن.هنعضهنمثهمفنعليدنملا

يفامءيش.هردصيفملأبسحأةرملوأل.ةءاربلاديدشوًاقحليمج
هيتنجوىلإللستتهلمانأدجورعشينأنودنم.هبذجييبصلاحمالم
لعفاذاملفرعيمل.هنيبجلّبقويبصلاىلعىنحنا.امهبعادتنيتمعانلا

تارشععابوفطتخانأوقبسهنكل؟يبصلاىلعةقفشلابسحأله.كلذ
امبر؟لفطلااذهيفزيمملاام؟فلتخمروعشبنآلارعشياذامل.لافطألا



ىنمتهنألامبر.هريرسىلعمانيوهلزنملخدييذلاديحولايبصلاهنوكل
.هلثميبصبقزُرينأمايألانمموييف

عيطتسأله«.هراكفأنمهعزتناةفرغلابابىلعٌفيفخٌقرط
.»؟لوخدلا

ردصفصتنمىلإريرسلاءاطغعفر.»كيلإانأجرخأس.يرظتنا«
.ءودهبةفرغلانمجرخوماقمثدهنت.نانحبهرعشدسم.يبصلا

.»؟يبصلامان«
.»مونلايفقرغتسمهنإ.معن«
نيأنمو؟بهذنيأىلإو؟ةذفانلانمزفقملو؟ثدحيذلاام«

.ةلئسألانمليسبهيلعتلاهنا»؟هترضحأ
اهيفتابييتلاىلوألاةرملااهنأودبي.فوخلابرعشيبصلا.يئدها«

.هيدلاوىلإدوعينلهنأو،رطخيفهنأهلايخهلرّوص.هيوذنعًاديعب
نميهتننوهلهأىلإهديعأسًاحابصًادغ.يقلقتال.رمألايفاملكاذه
انبايه«:اهلجاعةلئسألانمديزملاهيلعيقلتنألبق.»عوضوملااذه
هجوت.»ةقهرمةليلتناكدقل.ةحارلانمًاطسقلاننو،انتفرغىلإبهذنل
ةمغرمترطضا.اهلوضفتعبشأدقنكتملوهيلإرظنتيهوهتفرغىلإ
.هعبتتلاهيلإراشأو،تفتلاامدنعهبقاحلل

11
عميدسجلاصتايأنمرفنأتلزال.يندراطتسيباوكلاتلازام

يفريكفتلليدلتقوال.اهنمًالوصفيغلأ؟اهوحمأفيكيتركاذ.ناكٍيأ
يفواخمنفدأنأّيلع.يدلوعاجرتسا.مهأوربكأةمهميمامأ.كلذ
سأبال.ليثمتللرطضأدق.يرعاشمنعًاديعبً.اقيمعةبعرملايتايركذو
ًاعيرسىفاعتأنأبجي.رخآصخشيأيمالآكراشأنأعيطتسأال.كلذب

ً.افيزمًايفاعتناكولىتح
.ينازحأويمالآنعيربعتال.يرمأحاضفإنعيفقوت،يانيع
ًادبأدوعأالدق.يدهعقباسىلإةلوهسبدوعأنل.يربصا،سيمل

انأ.هرودليثمتنسحأليدهجىراصقلذبأسينكل،هتببحأيذلاكجوز
نعفرطلانيضغتسكنأةقثيلكينكلو،كعادخيفحلفأنلينأفرعأ
.كلذ

ينيعضمغأ.عيمجلامانيامدنعةليللكيبفصعتةريثكراكفأ
.يلوحنمبًاهيبشلقألاىلعودبأل

لهنكلو.كلذبكشأال.يحتنأ؟ناسغايتنأنيأىرتاي



.دمصاً.ابيرقيدلوايكعجرتسأس؟كوذآله؟كبنولعفياذام؟ريخبتنأ
.ىفاعمًاملاسانيلإدوعتىتحلابانلأدهينلكمأوانأ.ِكبتال

مغر،ىرخأبوأةقيرطبهيلإانلصوتسيتركفنأيوقروعشيدل
تارشعانيقلت.لاصتالكعمراهنليلاههجاونانحبصأيتلاةاناعملا
ناكمنعتامولعممهيدلوأهوأرمهنأنومعزيصاخشأنمتاملاكملا

اوفصينأنيلصتملاىلعتطرتشادقل.لاملايفًاعمطنوبذكيمهلج.هدوجو
بكريهآرهنأىعدامهدحأ.قيدصتللةلباقليصافتاومدقيوأةقدبيدلو
ملًادحأنأاندكأتو،ةسردملابانلصتا.هئافتخانممويدعبةسردملاةلفاح
قلطينلهنأو،هيدلفطتخمناسغنأرخآىعدا.ةثداحلاذنمناسغَري

ثيدحلابناسغلحمسينأهنمتبلط.ةيدفلاىلعلصحيىتحهحارس
ةقدبيدلوفصينأهتلأس.يبلطةيبلتعطتسيمل.فتاهلاىلعانعم
.بذاكهنأاهنيحتنقيأً.اضيأكلذيفلشفف

انوساويلاولصتا.اهدالوأتدقفتالئاعنمتناكتالاصتالاضعب
انتبعرأ.اندلوىلإانلوصويفتمهسأدقانتركفتناكنإاورسفتسيلو
يفكلذتفيمل.مهدالوأدادرتسايفاوحجنيملمهعيمجمهنأةقيقح
،امناكميف،امًاصخشنأدبال.نوفتخيال.نورخبتيالدالوألاف.اندضع
ترشندقل.انغالبإبصخشلاكلذردابينأهبلطأاملك.يدلوىأردق
لبةراملاىلعاهعيزوتبِفتكأمل.نكممقاطنعسوأىلعنالعإلاوروصلا

.يروشنمنمًاخسناهباحصأتملسو،للفلاوتويبلاوققشلاباوبأتقرط
ً،احيحصكلذنوكيدق.شقموكيفةربإنعثحبأينأرعشأً،انايحأ

نل.يدلوىلإلصأىتح،ىرخأدعبةشقشقلاةلازإلدعتسمينكلو
.ةلوهسبملستسأ

ةفرغىلإمهتقشتلّوحت.ةدعاسمللمهدادعتسااودبأيتلئاعدارفألك
نودوييتلاتامولعملاونيلصتملاءامسأنّودن.تاملاكملالبقتسن.تايلمع
.اهتيمهألًاقفواهزرفو،اهنمققحتللاهدعبىعسنمث،اهبءالدإلا

هتاردقلغتسينأررقدجمأ.ةصاخلاهتقيرطبعيمجلاكراش
نعتامولعمرشني.راهنليلبوساحلاةشاشمامأسلجيناك.ةينورتكلإلا

يأنمةدعاسملاًابلاط،تايدتنملاربعو،يعامتجالالصاوتلاعقاوميفناسغ
نعةديفمتامولعمهيدلوأ،هبةفدصىقتلادقنوكينأنكميصخش
تايلمعلوحتامولعمنعثحبلابماقلب،كلذبِفتكيمل.هدوجوناكم
.مايألاهذهايروسيفرشتنتيتلاكلتةصاخو،فاطتخالا

انعلطيلسيملبويبيلتخينأبلط،مونلاىلإدلخننألبقو،ةليللا



.انسوفنيفبعرلاراثأٌرمأ.هثحبءانثأهفشتكاةيمهألايفةياغرمأىلع
نأدبال،ةيدفاهوبكترمبلطياليتلافاطتخالاتايلمعنأانربخأ
،لتقلابيهتنتو،ماقتنالاعفادبفاطتخاتايلمعامإ:ثالثنمةدحاونوكت
ةيشحوبءادتعالابًابلاغيهتنتو،ةيسنجلاةبغرلاعفادبفاطتخاتايلمعوأ

عابيانهو.ةرجاتملاعفادبفاطتخاتايلمعوأ،توملاىتحفطتخملاىلع
ريغينبتلاضرغبوأهئاضعأبةرجاتمللوأةيسنجضارغألَفطتخملا
.عورشملا

ًائيشهملعدحىلعلعفنملنحنف،لوألاعونلادعبتسيهنأانربخأ
،لامتحالاديعبهلادبيناثلاعونلاىتح.لكشلااذهبًاماقتنايعدتسي
ًايقطنمهدجودقف،ثلاثلاعونلاامأ.زبخملايفثدحامءوضيفةصاخو
ءافتخامث،سانلانمعمجىلعةردخملاةريعألاقالطإف،ديعبدحىلإ

يأرصحعطتسيملهنأرقأ.ةباصعلمعىلإبرقأودبي،مهنيبنميبص
تايلمعنأً،اينمض،سيملوانأ،تمهف.هددصبنحنةرجاتملانمعون
كلذثودحنأانكردأ.دالبلاجراخَفطتخملابيرهتبلطتت،هذهةرجاتملا
.دبألاىلإهءافتخاينعي

ىلعةيلودتاباصععمًاذإلماعتننحن.ةقيقحلاهذهانتعزفأ
.بلغألا

.عراستتاهبلقتابرضبُترعش.يسفنقاض.ينعًامغريقرعببصت
ىلعتطغض.روفنلابروعشلاتمواق.يعباصأباهعباصأتكبشواهديتدم
النملضفأهنكلوبذاكنامأ.نامألانمًائيشاهحنمًالواحماهعباصأ

.ءيش
نأررقهنأانربخأ.هبانيساويامهيدلسيل.هيناعنامدجمأظحال

طيخىلعرثعيهلع،لافطألافطخبةصتخملاتاباصعلالوحهثحبزكري
.تقوعرسأيفناسغىلإانلصوي

.نينتممونيركاشانأموأ
امنيبتكبيهً.اريرمًءاكبيكبتيناضحأيفسيملتمتراودجمأجرخ

ببسبيسفنبيسفنتدلج.ينعًاديعباهباهعفدأةقيرطبركفأتنك
.ةعينشلاةركفلاهذه

.ءودهباهنيبجىلعاهتلبق
تأموأ.اهناضحأنمصلختألاهلتلق..»ناسغلوعدنويلصنمقنل«

.ينعتدعتباواهسأرب
.ءادعصلاُتسفنت



.يراكفأتلبقتساوينيعتضمغأ.تمانوانيلص
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.امهحتفعيطتسأال.ينيعيفةقرحبرعشأ.ينناملؤتيادي.رودتيسأر
يلعيرثعتملاذامل؟يمأايتنأنيأ؟انأنيأ.يمفنمجرخياليتوص
يانيع.يامدقوأياديكيرحتىلعردقأال.تحبصأنيأيردأال؟دعب
عيطتسأالينكلو،اميسركىلعسلاجانأ.يمفكلذكوةدشبناتقلغم
ينناملؤتويسركلافلخناتتبثميادي.خارصلاكلذكعيطتسأال.ضوهنلا

يبلعفنمً.اضيأيسركلايلجربامبروامهضعببناتطوبرميامدقً.ادج
ًادممتنكينأوههركذتأامرخآ؟انهىلإتئجفيك؟اذاملوهلككلذ
ًائيشزرغيو،يقوفًاسلاجناك.ينفطتخايذلالجرلاةقشيفريرسىلع
ً.ائيشركذأالاهدعب.يعارذيفام

كلذينفطتخااذامل.يهجويعومدتللبدقل؟يمأايتنأنيأ
لهً؟اقحينعيبيسله.لبقنمًادحأيذوأمل؟هلتلعفاذام؟لجرلا
لكيلصأنأكدعأً.ادجفئاخانأ.يندعاسيبراي؟مئانانأوينعاب
يفموصأس.ةسردملاىلإبهذأنألبقاهيلصأسحبصلاةالصىتح.تاولصلا
اهيطعألٌدوقنيعمسيل،ريغصانأ.يبرايكدعأ.اهلكمايألاناضمر
.ينغيبأ.ءارقفلللاومألانمريثكبعربتينأيبأنمبلطأس.ءارقفلا

يمأمالكعمسأنأيبرايكدعأ.دعبدعيمل.وهنيأفرعأالينكلو
يهتنأامدنع.ةرشعىلإدعأوةدشبينيعقلغأسيبرايكوجرأ.يبأو
رشع؛دحأهللاوهلقوةحتافلاأرقأس.ةرشعىلإدعأنل.يمأىلإيندعأ
.يمأىلإينديعتساهدعبوتارم

.تاوطختاوصأعمسأينإ
.خارصلاىلعردقأينتيل
ينوأرامبرً.ائيشفًائيشينمبرتقت.ديعبنمثدحتتٍسانأتاوصأ

.يتدعاسملنوتآو
الوةيبرعتسيل.اهمهفأالةغلنوثدحتيمهنإ.اوفقوتً.اريثكاوبرتقا

.ةيزيلجنإ
ةطبرألانوليزيالاذامل؟نورظتنياذام.يرعشىلعهديعضومهدحأ

ةملكمهفأالتلزام.نوبيطمهنأودبي.يعومدامصخشحسم؟ينع
.نولوقياممةدحاو

طابرلااوكفايه.يسركلانمياديررحمهدحأ؟نآلايرجياذام
.ينذخأيليتأيفهباولصتتليمعفتاهمقربمكربخأليمفنع



.يمدقنآلاررح
كفأالاذامل؟يمفويانيعنعاذام.ةبيرغلامهتغلبثيدحللاوداع

.ناترحياديفيسفنبامهطابر
.»كهجونعكديإدعبا.يبيبخ.ييه«

.ياديتدعبأ؟نوكينم.ةبيرغةجهلبةيبرعلاّملكتي.فيخمهتوص
يردصنمينكسمأمهدحأ.اوتمصفًائيشفيخملاتوصلابحاصلاق

.لبقنمفطاخلالعفامكهفتكىلعينعضو.ينعفرو
هلعةدشبهلكرأس.مهلينعابدقل.رارشأمهنإنيبيطاوسيلءالؤه

.برهأفينطقسي
.»ليوطرفسانع.يبيبخأدها«
.ينلمحييذلالجرلااهيلإينلخدأ.حتفيةرايسبابتوصتعمس

.بابلاقلغأويبرقبسلج
.ميحرلانمحرلا.نيملاعلابرهللدمحلا.ميحرلانمحرلاهللامسب«

.»......نيدلامويكلام
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ةدوعلاعيطتسيو،ةزهاجتحبصأهدوقننأاهدافمةلاسرهتلصو
ًاعضومذختادقل.ناكملانعًاريثكدعتبيملوهةقيقحلايف.اهمالتسال
يفكلذلعفدتعيمل.عدوتسملانمنيجراخلاونيلخادلاةبقارمبهلحمسي
عيمجفلاخدقلً.افلتخمرمألاناكةرملاهذهنكل.ةقباسلاتارملا
نيبةقالعءوشنبحمسيالنأناكاهمهأ.هسفنلاهعضويتلاتالوكوتوربلا
لاوطرمألاناكاذكه.رجاتفطاخلاوةعلسَفطتخملا.َفطتخملاوفطاخلا
اذهوحنباذجنابرعشياذامل؟ةرملاهذهثدحاذام.ةقباسلاتاونسلا
ريغحبصأوةأجفربكله.هنسيفاوناكنممتارشعلافطخدقل؟يبصلا

قثويناكامدنعهردصيفةصغبرعشاذامل؟ةنهملاهذهةسرامملٍمئالم
مل؟يرتشملالوصورظتنيًاديحوهكرتامدنعديدشملأبسحأاذامل؟هديق
عدوتسملارداغامدنعهنأوههفرعياملك.هتلئسألةيفاشةباجإدجي
امٌرمأ.يبصلاذاقنإوعوجرلاىلعهثحيناكامٌرمأ،هترايسىلإداعو
نأكشوىلعناك.هترايسنعًادعتبمتاوطخعضبوطخينأىلإهعفد
.هدويقهنعليزيلهوحنًاعرسملورهي

.رخأتهنكل
رطضا.ةدوعلاهلىنستينألبقعدوتسملاتلخدوةباصعلاتلصو

نولمحيمهومهآر.ثدحيامةبقارملًاليلقاهبمدقتلاوةرايسلاىلإعوجرلل



ميلستلامتوةيلمعلاتهتنادقل.هبنوقلطنيومهتبكرمهنولخديمثيبصلا
لصحيذلاريبكلاغلبملابرسيملً.اديعسنكيملهنكل.هجولمكأىلع
.ةرايسلاةرخؤميفاهعضووةيدقنلاقاروألابةلقثملاةبيقحلالمح.هيلع
.اهناكمنماهكيرحتىلعرداقريغنمزلانمةهربةرايسلايفسلج
يفقلعءيربلاههجووةقيقرلاهحمالم.هلايخقرافتاليبصلاةروص
نمًالاصتاىقلتامدنع،حابصلاذنمبيرغلاروعشلااذهأدبدقل.هنادجو
لازيالريغصلاناك،اهتقو.ميلستلاومالتساللديدجناكمبهغلبي،يرتشملا

.همصعمبةريغصلاهديتّقلعت.هلمحدارأوهيلعلخد.همونيفًاقراغ
انأاباب«.ردخملاريثأتنميذهييبصلاناك»؟نيحيارنيوانحن.اباب«

.ههجوىلعةحارلاتامالعتمسترادقوةقلغمهنويعومستبا.»ريتككبحب
،ةميدقرعاشمابابةملكتكرح.هنزاوتلتخاوهلمحامدنعهبلققفخ

.هرمعلاوطاهعامسىنمتيتلاةملكلااهنإ.ليوطتقوذنمتنفُد
هيلع.هططخميفرارمتسالاىلعرصأو،اهدعبهسفنكلامتهنكل

نألواح.هنئابزدّوعاذكه.ريخأتنودنموتقولايفةعلسلاميلست
الإوهام،يبصلاوحنهردصجلاخيذلاروعشلاكلذنأهسفنعنقي

هتأفاكمىلعهلوصحدرجمبًامامتيفتخيس،تقؤمٌرمأو،يظحلروعش
.ةيرغملا

نودنم-يبصلااذهثدحأدقل.أطخىلعناكهنأنآلافرعي
رعاشملانمًاميدقًاناكربظقيأدقل.هفطاخسفنيفًالازلز-يردينأ
.ةنيفدلا

.هتعمسريمدتوهلبقتسمءاهنإبةليفكةركف.ةينونجةركفهلاببترطخ
دعقملانمروظانلالوانتمثنمو،هتعاسىلإرظن.هتايحبيدوتدقةركف

قلطنا.نيزنبلاةساودىلعطغض.ةرايسلالغش.هينيعىلعهعضوو،يفلخ
.ةعرسىصقأب
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.»مكيلعمالسلا«
.»هللاةمحرومالسلامكيلعو«
.»يلضفت.جاعزإلاىلعًارذع«
.»؟اذهام«
يفتخملااندلوىلعروثعلايفاندعاسينملةأفاكمنعنالعإاذه«

نإزبخملايداترمىلعةردخملاتاصاصرلاقالطإةثداحذنم.نيعوبسأذنم
اذهِتيأرله.ةروصلاىلإيرظنا.فطتخمهنأكشننحن.نيركذتِتنك



.»تاونسعستهرمعوناسغهمسا؟لبقنميبصلا
أرقتنأنودنالعإلاتطسوتيتلاةروصلاىلإدغرمأترظن

.»لضفت.لبقنمهرأملةفسآ«:ليصافتلا
دقكفراعموأكئابرقأدحألعلف،هبيظفتحا.هريغتارشعلايدل«

.»ةفدصلابولوهآر
.»ءاشتامكً.انسح«
.»جاعزإلاىلعةرذعموكلًاليزجًاركش«
.بابلاتلفقأ
تلأس»؟اهنيلمحتيتلاةنولملاةقرولاهذهام؟يمأايقراطلانم«

.اهمأدغر
مايألاهذهًاريثكثدحت.هدلوعاضأمهدحأ.مهمءيشال.اهيذخ«

.»عراشلايفنوكنامدنعينعيدعتبتالأًامودكربخأاذهل.لامهإلاببسب
.»؟اهبظافتحالاعيطتسأله.ةليمجةروص.واو«
تهجوت.»ةقشلاءاجرأيفاهعطقيرثنتواهيقزمتالأطرشبنكلومعن«

.خبطملاىلإمألا
.»ةروصلابحاصفرعأانأف،يمأايلعفأالأكدعأ«
.»عطقلايرثنتالأمهملا.هيتلقامعمسأمل«
ثيح،بتكملاةفرغوحنةلفطلاتشم.»يقلقتال.يمأايًانسح«

.لومحملاهبوساحىلعلمعياهدلاوناك
.»يبصلاكلذهنإ.رظنأ.يبأ.يبأ«
.»نآلاسيلنكلونيئاشتاملعفأس.يتبيبحايلوغشمانأ«
.»؟ركذتله.ةفرشلانمًاعمهانيأردقل.يبأ.يبأ«
.»دعباميفثدحتنسكلتلق«
تلواح.ً»ائطخمناكيبأً.ائطخمناكيبأ.ةقحمتنك.ةقحمتنك«

لكفرعأةيكذانأ.هابأنكيمل.هابأنكيمل.كلتلق«.اهدلاوةظاغإ
.»ءيش

ةرامتناكواهمأتلاق.»لمعيهنإ.هيعد.كيبأمالكيعمسا.دغر«
.امهنمبرقلاب

هذخأ.يبصلاتفرعدقل.باوصىلعانأتنكوًائطخمناكيبأ«
.»ينقدصيملويبألاهمويتلق.بيرغلجر

.اهتريغصمالكلهبتنتمألاتأدب»؟ةاتفاينيثدحتتمع«
.»هفرعأانأ.ةروصلايفيذلايبصلااذهنع«



.»؟رانلاىلإبهذيبذاكلانأِكربخأملأ.مالكلااذهنمِكعد«
.لبقنميبصلاتيأردقل«.بضغبةاتفلاتلاق.»ةبذاكتسل«

.»؟ينقدصيملهنكل.يدلاولعفكلذكو
مامتهابتلأس»؟كوبأوتنأهتيأرنيأ«.ىرألكدينمةقرولاتاه

.نالعإلاليصافتأرقتتذخأامنيبٍمانتم
ةلفطللحمستنألبقو،اهلاؤستررك.ةأفاكملاةميقنمتلهُذ

.اهجوزتدانةباجإلاب
.»يدلاذامرظناوكتنبالعمساً.اروفلاعتوكدييفامكرتأ.دمحأ«

.ةداجةربنبتّملكتواهتوصتعفر
.هلمعيفًاكمهنملازيالناكوهناكمنمدر»؟يرجياذام«
.»ةعرسبلاعت«
؟دغرايتلعفاذام؟يرجييذلاام«ً:اففأتمهناكمنمضهنودهنت

.»ً؟ائيشترسكله
.ً»ائيشلعفأملهللاو«
دقل.ليلقلبقصاخشألادحأهرضحأ.نعمتبروشنملااذهأرقا.ذخ«

يعدت.زبخملايفرانلاقالطإهيفثدحيذلامويلاسفنيفمهدلواودقف
لصحندقف،ةقداصتناكنإ.ةروصلايفيذلايبصلاامتيأرامكنأدغر
.»لاملانمٍديجٍغلبمىلع

.»ينيركذ؟دغرايهانيأرنيأً.ادكأتمتسل«.ةروصلايفنعمتوهأرق
يفبعلأتنكامدنع،مايألبقيبأايركذتله«:ةاتفلاتمستبا

قالغإولوخدلاينمبلطتًاعرسمتئجف،صاصرتاوصأانعمسو،ةفرشلا
اذهلمحيو،مهيلعىمغملاصاخشألانمبرتقيًالجراهمويتيأر.بابلا
اهمويةرظنَتنأَتيقلأ.هابأسيلهنأكلتلقً.ادعتبميشميويبصلا

بابتلفقأوةفرغلاىلإانلخدمث،يريغنوؤشيفلخدتأالأيلتلقو
.»؟نآلاركذتله.ةفرشلا

ريغهنكلو،ةعقاولاركذتدقل.يبصلاحمالمركذتًالواحمدمحأقرطأ
هنأهسفنيفركف.طقفتاظحللهحملدقف،هسفنيبصلاناكنإدكأتم
يففطخمهنبانأنودكؤييبصلالهأمادام،وهنوكينأدبال
.ةثداحلاسفندعبو،مويلاسفن

.»؟حيحصدغرهلوقتامله«
،اهموياهقدصأمل،لعفلاب.يبصلاسفنوهبلغألاىلع.كلذنظأ«

.»قحىلعتناكاهنأودبي.اهتداعكّليختتاهتننظو



ةرملايفيقيدصتامكيلع؟كللقأملأ«:راصتنالاةوشنبدغرترعش
.»ةمداقلا

.»؟لعفناذامنآلاً.انسح«:اهرعشببعل
بلاطنو،نالعإلايفنودملامقرلابلصتنف،عرسن«:دغرمأتمستبا

.»انتئفاكمب
الدق،ةريغصةمولعملباقم،دوقنلابلطقئاللانمنيدجتله«

ذاختايفًاددرتمدمحأناك..»؟مهدلودقفمهيفكيالأً؟الصأةديفمنوكت
،كلذىلعهعجشينمىلإةجاحبناكامبروأ،لاملابلطصوصخبرارق
.جرحلاهنعليزيو

مهً.ائيشبلطنملاننأىسنتال.دمحأايلاملاىلإةجاحبنحن«
نمنسحنلانلهللامهقاسءاينغأمهنأدبال.مهسفنأبلاملااوضرعنم
نأبجيكنأدقتعأ.مهنباىلعروثعلايفلباقملايفمهدعاسنلو،انعضو
.نظأامىلعًاريثككلذمهدعاسيس.فطاخلاحمالمركذتتلكنهذرصعت
.»هللاءاشامةيديدحاهتركاذفدغربنعتسا

تحبصأدقل.ةطبغلانمديزمبدغرترعشامنيب،هسأربدمحأأموأ
.ةصقلايفلاعفرودتاذ

نيتنردعب.ةنودملاماقرألادحأبلطوهبيجنملومحملاهفتاهجرخأ
.مهدحأباجأ

.»مكيلعمالسلا«
.»هللاةمحرومالسلامكيلعو«
..»دغروانأ.مويلاانلهومتملسيذلاروشنملاصوصخبلصتأانأ«

لجرديىلعفطتخيمكدلوانيأراننأمزجن.ةريغصلايتنبا«ةظحلفقوت
يفكمهنمعيمجلاناكامنيبهبدعتباو،يعولادقافناكامدنعهلمح
.»نيباصملافاعسإ

ةمولعملانأو،يدجرمألانأطخلانمرخآلافرطلاىلعمهيأرعش
.»...ديسايكلضفنمكناونعينطعأ«ةيقيقح

.»نيدلارصاندمحأيمسا.دمحأ«
هامتدهاشامبانربختللاحلايفكيتأنسو،دمحأديسايكناونعينطعأ«

.»ليصفتلاب
نمهؤايحهعنم»؟...نعاذامنكلو،ًالاحناونعلاكيطعأس.معن«

.ةرركتملاهتجوزتازكلوتازمغمغرةحارصدوقنلاركذ
.»يعماهرضحأس.ةأفاكملاصوصخبقلقتال«



،ةقيقدتامولعممكئاطعإيفاندهجلذبنس.ًاليزجًاركشً.اركش«
هتجوزنأمط.طخلالفقأوناونعلاهاطعأ.»مكدلوّملسينأهللاوعدنو
.مهيلإقيرطلايفدوقنلانأب

يفكيلعدمتعأانأ.ةيمهألايفةياغةمهمانمامأ«.هتنباديبكسمأ
كفصونوكينأبجي،يهبتنا.يبصلافطخيذلاصخشلاحمالمبيريكذت
.»؟انقفتا.مويلاكلذهتيأراميركذتطقف.كلايخىلعيدمتعتالوً،اقيقد

.ةرماغةداعسبترعش.»انقفتا«:اهسأربدغرتأموأ
15

اليكمهنيبوهنيبةفاسميقبيس.ةقيرطيأبمهبقاحللاىلعمزع
ال.مهعمةهجاوميفهلوخدنمىودجالنأفرعيوه.هرمأفشتكي
باصيدقوً،اددعهنوقوفيمهنكلوحلسمًاضيأوه.نوحلسممهنأدب
نأ.ديعبنممهبقارينأً؟اذإةطخلاام.رانلاقالطإلدابتءانثأيبصلا
لقأبهريرحتنمنكمتيهلعهيلإيبصلانولقنيسيذلاناكملافرعي
.كلذمغرعجارتينل.رطاخملابةفوفحمكلتهتطخنأكردموه.رئاسخلا
.رخآعوننمًاصانقحبصأدقل

ىلعاهدصرييتلاةبكرملاتحبصأامدنعهترايسةعرسنمففخ
ديري.رثكأبارتقالاررق.طقفناترايساهنعهلصفي.رثكأبرتقا.رصبلاىمرم
نوفرعيالةباصعلادارفأف،بارتقالانمررضنمام.يبصلاىلعنانئمطالا

ةرايسللةيذاحمهترايستحبصأنأىلإهتعرسنمداز.هتيوهوأهلكش
ةبرقمةروصذخألةيفاكتناكةتافتلا.اهوحنًاعيرستفتلا.اهعبتييتلا
يفيبصلابناجىلإثلاثلاو،ةمدقملايفنالجر.يبصولاجرةثالث.باكرلل
هيلعودبي.نينيعلابوصعمومفلاممكمريغصلالازيال.يفلخلايسركلا
؟هريصملمالستسالاررقهارتمأ؟دعبردخملالوعفملزيملأ.ءودهلا

.هسفنيفلاق»كذاقنإلتئجدقف.يريغصايملستستال«
نمنوبرتقيمهنإ.ةباصعلادارفأهابتنابلجياليكهتعرسنمففخ

ةباصعلانأدقتعيناك،قباسلايف؟رحبلاربعهبيرهتنوونيله.لحاسلا
ً.ائطخمناكامبر.ايكرتعمةيربلادودحلاقيرطنعلافطألابرهت

رغاشناكمنعاهقئاسثحب.ءودهباهعبت.ءانيملاوحنفطعنتاهآر
.ةيذاحملاةيحانلايففقوتهرودب.ةرايسلاتفقوت.اهنكريل

.ةبقارملابيفتكينأنآلاهيلع
يفةيسارلابكارملاونفسلاوحنهدرفمبهجوتو،ًالوأقئاسلاجرخ

.ءانيملا



ً.ائيشهربخييبصلابناجىلإسلجييذلالجرلاناك،ةرايسلالخاد
ركف»يبغلجر«.ديدهتلاهبشيامبهتبابسبريشيناك.امبرهرذحي
ديكأتلابهنكل،ةيريذحتلاهتاراشإىريالو،نينيعلابوصعميبصلا.»صانقلا«
نعليدنملاوههجونعةباصعلالجرلالازأ.هسأربئمويهآر.اهعمسي
.ةرسيوةنميتفلتوهينيعكرف.همف

اوحبصأ.جورخلابةرايسلالخادبنملراشأو،قئاسلاداع،قئاقددعب
.أفرملاوحناوشمً.ائداهادبيذلايبصلاعمةرايسلاجراخًاعيمج

مهآر.ليصافتلانمًايأعيضياليكنآلاروظانلامادختساهيلعناك
لكشنآلاظفحينأهيلع.هنولخديوةهرافلاتوخيلادحأنمنوبرتقي
.يجراخلاتخيلا

.صربقملععفريً.ارتمنيرشعلاىدعتيهلوط.عماليؤلؤلهنول
.SeaSharkهبناجىلعبوتكم

ةيلاتلاةطحملانأاذهينعيله؟صربقملعاذامل«»صانقلا«ركف
هتوطخديدحتهيلعلاوحألالكب»؟ةريخألاةطحملااهنأمأ؟صربقنوكتس
.ةيلاتلاوه

ةرايسلااوبكروةثالثلانمنالجرداع،ليلقدعبً.ابقرتمهناكميفيقب
ةفاضإ،تخيلايفدحاولجرعميقبيبصلانأينعياذه.اهباوقلطناو
.كانهًالصأًادوجومناكنمىلإ

بقاريلأفرملاىلإهجوتلاوهترايسنمجورخلاررقمثًاليلقركف
.هيفنمددعةفرعملواحيو،لضفألكشبتخيلا

ةيفاكةفاسمبديعبهنكلو،يصربقلاتخيللًايذاحمحبصأ.ءودهبلّوجت
اهجيجضألميتلاسرونلارويطبقاريهنأبرهاظت.راظنألابلجياليك

ضعباهللختتةيفاصءامسلاف.ةهزنللةقيقحلايفًامئالموجلاناك.ناكملا
ةيبهذلاسمشلاطويخ.ليلعلايفشيوقيقررحبلاميسن.ةرباعلابحسلا
»صانقلا«ّليختتاظحلل.ليمجلاحابصلااذهيفنيلوجتمللءفدلالمحت
ةمدقملايفيشميوه.ليمجلاهنباوهيتجوزعمةهزنللجرخدقوهسفن
نيتقيقشكاترهظدقوهيتجوزامهناعبتتامنيب،بوبحملاهدلوديكسميو
.نيتبرقم

.هسفنل»صانقلا«لاق..»يبأايديصلاينملع«
.هيلعدر.»كيبأكًارهامًادايصنوكتس.كملعأسناسغايربكتامدنع«
نيبوهنيب.همالحأنمهظقيأًايلاعًاريفننفسلاىدحإتردصأةأجف

.هدلوهنأىلعناسغّليختبهمايقلًاريسفتدجيمل،هسفن



.تخيلابقاريلداعوهنهذنعراكفألاهذهفرص
نأبيحوتنهلاكشأ.لخادلايفتايتفثالثحملينأعاطتسا

نهنأنمخيهلعجام،تاوانسحنك.نيرشعلاوةثلاثلازواجتتالنهرامعأ
لجرلاةيؤرعاطتسا،ىرخأةيوازيف.تخيلابحاصهيفرتىلعنلمعي
صخشعمرماستيًافقاوهآر.ةرايسلايفيبصلابناجىلإًاسلاجناكيذلا
.هتبحصبيبصلانكيمل.رخآ

نودنمريغصلانعًاثحبتخيلاءاجرأهينيعبشتفورظنلانعمأ
نكيمل،هناكمنم.»صانقلا«ركف..»يولعلاقباطلايفناكامبر«.ىودج
.كانهيرجيامةيؤرهتعاطتساب

.اهنمبرتقا.ةريغصديصةنيفسوسرتتناك،تخيلابناجىلإ
لواح.قفاويمل.روصلاضعبطاقتلالاهيلإدوعصلاباهتراحبدحأنذأتسا

هبيجيفهديسد.ضفرلاببسلهبنت.تاظحللركف.حلفيملً.اددجم
.باحرتلابلبوقوباعصلاتللذت.ةلواحملاررك.دوقنلاضعبجرخأو

هفتاهاريماكبروصلاضعبطقتلاواهلوحلاج.ةنيفسلاىلإدعص
حبصأ.ةنيفسلاةفاحنمبرتقا.كلذكتخيللةديجًاروصطقتلا.لومحملا
ناسغةيؤرعاطتسا.رظنلاققد.تخيلانميناثلاقباطلاىوتسمسفنب

ناك.نطبلاخفتنملجربناجىلإعيدولالمحلاكسأرلائطأطمًاسلاج
ً.امستبمهيلإثدحتيويبصلارعشدسميلجرلا

عملجرللةروصذخأوتخيلاوحناريماكلاهجوف،ةصرفلالغتسا
ملاذكهو،سمشلاعوطسلًارظنشالفلاقلطنيمل،هظحنسحنم.يبصلا
.هريوصتمتدقهنأىلإلجرلاهبتني

نإلعفيساذامنكلو.ةبقارملاةعباتمهيلع.ةيلاتلاةوطخلابركف
ةبولقمدالبلانكتملول.هبقاحللةليسوهتزوحبنوكينل؟تخيلاكرحت
.يبصلاريرحتمهنمبلطوةطرشلابلصتالبقعىلعًاسأر

.يلفسلاقباطلاىلإلزنيويبصلاكرتيلجرلاىأروقئاقدالإيهام
جرخ.هتبقارملتخيلاةاذاحمبًاددجمفقوو،ةنيفسلارداغفوهعرسأ
،هيفظومدحأوتخيلابحاصيقب.ةرايسلايفسلجيناكيذلالجرلا
،يولعلاقباطلاىلإتايتفلاىدحإتدعص.ناسغوثالثلاتايتفللةفاضإ

لجرلاىقب.ةدايقلاةرمقوحنفظوملاهجوتامنيب،يبصلاسلجيثيح
.لبُقلاامهيلععزوينيتاتفلاةبحصبنيمسلا

،لمعلابأدبدقو،تخيلاكرحمتوصعمسوتاظحلالإيهام
الإو،تخيلافاقيإلةقيرطداجيإلةعرسبفرصتلاهيلع.قالطناللًادادعتسا



.دبألاىلإيبصلادقف
.تخيلامحتقيهسفندجوراذنإقباسوأريكفتنودنم
بحاصىلإهمالكهجو»؟تخيلااذههجوتينيأىلإ.ةرذعملاوجرأ«

.تخيلا
ةبيرغةنكلباهلاق..»نيحيارنيوكلغشوم.صاختخياذه«

.صانقلانّمخ.ايكرتنموأًايصربقناكامبر.يبرعلاريغهلصأتحضف
ةعباتلاتازاوجلاةرادإيفلمعأينكل.ةرذعملاوجرأ.قحكعم«

تايسنجوتايوهنمفثكملكشبققحتلامويلاانمبُلطدقو،ءانيملل
.»دالبلانمنيرداغملا

.»قالطنالابنذإلاانحنموليلقلبقشتفملاانبرمدقل«
يأبموقياليكشتفملاةوشرتمتبلغألاىلعف،بذكيهنأفرع

ةمتهمءانيملاةرادإ.طقفمويلارمألااذهانيقلتدقل.فرعأمعن«.شيتفت
ً.ايمويءانيملااذهنمًاقالطنادالبلانورداغينيذلاتايسنجلءاصحإلمعب
،تخيلايفنيدجاوتملاعيمجرفستازاوجةيؤرىلإطقفةجاحبانأ
يذلاجاعزإلانعًاددجمرذتعأ.مكتلحراوعباتتلتقوعرسأيفمككرتأسو
ًادحاومكيلعرمأسو،رفسلاتازاوجاوزهجتنأىجرينآلاو.مكلهتببس
.»؟كلذكسيلأ..اكنرالىلإنوهجوتممتنأ.اهدقفتلًادحاو

انهسلجا.كسفنبكلذبكمايقليعادالنكلو،اكنرالىلإمعن«
ةيصخشلاكتقاطبةيؤردوأكلذلبقنكلو،اهدقفتتلتازاوجلابكيتأنسو
.»كتيوهنمققحتأل

نمينكلوكقحاذهعبطلاب«.بلطلااذهلثملًاباوجرضحيمل
اهرضحأليبتكمىلإةدوعللرطضأس.يعميتقاطبراضحإتيسنةلجعلا

ببستالإو،يتدوعلبقاورداغتالنأوجرأً.اعيرسنوكأس.مكيلإعوجرلاو
دوعأس.ينورظتنا.دالبللةلبقملامكترايزيفبوغرمريغجاعزإبمكلكلذ
.ً»اروف

حبصأنأدرجمبو،تخيلارداغوفلخلاوحنتاوطخعضبىطخ
عقوتدقل.هترايسىلإًالفاق،هيقاسلنانعلاقلطأىتحمهرظاننعًاديعب
نإامف.هسدحقدصدقوهبقعتيلهلاجردحأتخيلابحاصلسرينأ
نمجرخدقو،ةدايقلاةرمقيفناكيذلالجرلاىأرىتح،ةرايسلالخد
.امصخشنعثحبينمك،ةرسيوةنميتفلتيوهو،تخيلا

أدبوتاظحلالإيهامو،ىتأثيحنملجرلاداع،قئاقددعب
.ةسبايلانعًادعتبمكرحتلابتخيلا



عمرحبييبصلاوهاهو،رمألادقعتدقف،قيضلاب»صانقلا«رعش
.ةرايسلانمجرخ.ملستسيالأررق.ًاليلقركف.صربقىلإًاديعبةباصعلا
.ءانيملاىلإداعودوقنلاةبيقحجرخأويفلخلااهقودنصحتف

رحبلابابعرخميرخآتخينتمىلعناكىتحةعاسفصنرمتمل
.ةعرسىصقأبًاقلطنم
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يفبديذلاطاشنلاىرتيهواهتداعسءافخإسيملعطتستمل

سلجيداكيالنآلاحبصأً،اردانالإهتفرغكرتيالناكنأدعبف.اهجوز
ةرايزو،تاروشنملاعيزوتو،تالاصتالايقلتيفمويلالاوطكمهنم.تيبلايف

تناككلتاهتداعس.فاطتخاثداوحنمتناعوقبسيتلاتالئاعلا
،اهقرؤيناك،ناسغةدوعيفلمأصيصبنودنممايألارورمف.ةصوقنم
تايلمعنعدجمأاهعمجيناكيتلاتامولعملا.مونلااهينيعنمبلسيو
تناكامًاريثك.ةبعرمتناك،اهءاروفقتيتلاتاباصعلاوفاطتخالا
،هنطبقُشدقو،ديحولااهدلوةيؤرنمةعزفليللافوجيفظقيتست
لاجرهيلعبلاكتدقوهارتتناكىرخأةرات.اهعيبلهؤاضعأتجرختساو
،يلايللاكلتيف.اهبًاثيغتسمحيصيوهوًايسنجهيلعءادتعالانودويرارشأ

ريغنمنكلوتاعاسليكبتتناك.مونلاىلإةدوعلاىلعؤرجتنكتمل
تناك.اهبرعشييتلاةاناعملامجحلةكردمتناك.مهيأظقوتاليكتوص
لمحتىلعرداقريغلازام.لماكلكشبىفاعتيملهنأةفرعملامامتفرعت
.هتقناعموأهيلإبرقتلالواحتامدنعههجوحمالمبقارتتناك.اهتاسمل
تسماملكقيضنمهبرعشيامنايشفتناتدودشملاهاتضبقوههجوناك
امبملعىلعاهنأبهرعشتالألواحتو،كلذنعىضاغتتتناك.هدسج
نأو،هتدارإنعجراخرمألااذهنأفرعتيه.روفننمهبسحي
وهًاقحنآلامهيام.ريصقلابسيلًاتقوقرغتستسهتعيبطىلإهتدوع
.ةقيرطيأبناسغةداعتسا

نأتمعزةلئاعلةرايزيفهيخأواهجوزعمتبهذ،قباسلامويلايف
دقاهيبأوةلفطنأنّيبت.هفاطتخاةقيرطوناسغلوحتامولعماهيدل

هلمحبموقيويعولادقفنأدعبناسغنمبرتقيًالجرلعفلابادهاش
ناسغاهيدتريناكيتلاسبالملافصوبةلفطلاكلتتحجن.هبداعتبالاو
فصو-اهيبأةدعاسمبو-كلذكتعاطتسا.اهتياوردكأام،مويلاكلذيف

.فاطتخالاةيلمعبماقيذلالجرلا
،ةيقيقحودبتةلئاعلاهذهىدليتلاتامولعملانأرهظنأدعب



.فطاخللةيبيرقتةروصىلعلوصحللنيماسرلادحأبةناعتسالاسيملتحرتقا
هذهذيفنتبىلوأةطرشلاتناكل،ةيرزملاةينمألاعاضوألاالولهنأترقأ
مسربًابوهومناكو،هقافردحأبلصتادقف،ةصرفلادجمأعيضيمل.ةمهملا
.اهتفايضيفمهيتلاةلئاعلالزنمىلإًاروفروضحلاهنمبلطو،صاخشألا

امهدعووامهنأمطمهيأنأةصاخو،هتجوزالولزنملابحاصعناميمل
.نالعإلايفركذامكةأفاكملاامهئاطعإب

ضعبتناك.اهيبأوةلفطلافصوىلإتاصنإبعمتساوماسرلارضح
مأًاليوطً؟افيحنمأًانيمسناكله.فطاخلامجحلثمةمهبمتافصلا
ًاقثاونكيملاهوبأ.ةثجلاماخضولاوطنيغلابلالك،ةلفطلةبسنلابً؟اريصق
حمالمضعبوهسبالموةيجراخلاهتئيهفصواعاطتسالقألاىلع.كلذنم
.ههجو

لصونأىلإًاراركتوًارارمليصافتلادعبمسرةداعإىلإنانفلارطضا
نمناك.ديعبدحىلإفطاخلاهبشتاهنأةلفطلاتعنقأةروصىلإ
تلمتكانأدعبو،هنكل.اهيبأةركاذنمريثكبلضفأاهتركاذنأحضاولا
دقافًالفطلمحيمويلاكلذيفهآريذلالجرلانأرخآلاوهرقأ،ةروصلا
.همامأمسرلالعفلابهبشي،يعولا

ىلإةأفاكملااهجوزّملسامنيب،اهتلبقوةريغصلاةاتفلاسيملتركش
ًاملاسمهدلوةدوعبمهلوعدتتذخأفاهتحرفمتكمألاعطتستمل.اهيوذ
.تقوبرقأيفىفاعم

بابلاقلغينألبقوةريخألاةظحللايف.جورخلاباومهوبابلاحُتف
.ً»امهمًارمأتيسندقل«:دغرتحاص،مهفلخ

.هيعارصمىلعبابلااهمأتحتف.جراخلايفنماهعمس
.مامتهابسيملتلأس»؟يتبيبحايتيسناذام«
فطاخلانأمكربخأنأتيسن«:مهلتلاقوبابلانمةلفطلاتبرتقا

نوكيامبروأهملؤتىنميلاهلجرنأنظأ.ٍوتسملكشبيشمينكيمل
.ً»اجرعأ

يشتتناكهحمالم.اهمالكدكؤيلةلفطلايبأىلإاهجوزوسيملترظن
تنأله«:هتنبالأس.هفعستملهتركاذنأو،كلذنمدكأتمريغهنأب
.»؟دغراينيلوقتاممةقثاو

.قثاولاةربنباهتلاق.»ةدكأتمانأ.معن«
ةمولعمهذه«.دجمأمستبا»ةقرافةمالعانيدلحبصأهنأينعياذه«

.»ةيمهألايفةياغ



تلأس»؟رداغننألبقهبانمالعإنيدوترخآءيشيأتركذتله«
.قفربةلفطلاسيمل

لصتأسدعباميفرخآءيشيأتركذتنإ.نآلايدلاملكاذه«
.»مكربخأومكب

مالكلايفدغرةقيرطاهتركذدقل.كحضتتداكوسيملتمستبا
اهتركش.اهسفنيفتركف.هيعباتمنماهنأودبي.»نانوك«ينوتركلالسلسملاب
.مهتعدوواهيوذو
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ناكهيدلاوىلإهتدوعيفهلمأ.رخآدعبًامويدادزيناكهفوخ

.ةيغاصًانذأَقلتملهتاثاغتسا.دجيملةليللكهؤاكبً.ايجيردتىشالتي
نمظفحيامأرق.هيفطاخىلإلسوت.برهلالواح.قرطلالكبرج
.ءاسملايفوحابصلايفهللااعد.نآرقلا

ةقيقدلكرورمعموهاهو،هيدلاوىلإدعيمل.ءيشرّيغتيمل
حبصأً.امامتملستسيهتلعجسأيلانمةلاحىلإلصو.دعبأامهنعحبصي

ذفنيوعيطي.مالكلاعمسي.ىذأللضرعتيالأوريخبىقبينأديحولاهمه
.مانيوبرشيولكأي.عيدولالمحلاكقاسيحبصأ.رماوألا

نأفرعنإام.همالحأيفىتحملستسا.ةسارشتدادزاهسيباوك
مهنأهوربخأ.ةمواقملابةبغرلكدقفىتحرخآدلبىلإهنوذخأيهيفطاخ
نأهوعنقأ.تالكشملابمهلببستيالوًاعيطممادامهتلماعمنونسحيس
دقاهيفنونكسييتلاةقطنملانألةليحتسمتحبصأهلهأىلإهتدوع
لكب.نيئطخموأنيبذاكاونوكينأىنمت.دحأجنيملو،خيراوصلابتفُصق
.ىرخأةرممهارينلهنأكردألاوحألا

ةبيرغتناكتخيلابهلبقتسايذلانيمسلالجرلاكلذمالكةقيرط
ةقيقرةماستباب.ءودهوءطبب.ةقيقحلاهربخألبهعدخيمل.ةرثؤماهنكلو
.ةبعرماهنكلو

نوكتنأىنعمفرعتله.يلًاكلمتحبصأمويلاذنمتنأ«
نأقبسلهً.ابيرقكعيبأسوظهابنمثبكتيرتشادقل.كربخأسً؟اكولمم
؟ةجاجدوأًافورخيرتشيوهوهتيأرله؟ةيشاملاقوسىلإكوبأكذخأ
هنانسأتنابفكحضوةهربفقوت..»ىرتشتوعابت.اهلثمتحبصأدقل
.ئلتممتنأ.ديج«هعارذوهردصويبصلانطبسسحت.ةفيخملاءارفصلا
سحأ.ديدشلاعساهبقعأةيودمةكحضكحض.»كنيمستكمأتنسحأ
لكؤتامككلكآنل.فختال«:ريغصلادسجيفترسيتلاةشعرلاب



ةجعنكتيمسينألبضغتال.ةريغصلايتجعنايطقفكعيبأس.ةيشاملا
ً.اددجمكحض.»ةريغصلاةجعنلاكوخركمسجنكلو

ً.ادجةيرثةيناملأةرسأىلإكعيبأس.ريخبنوكتسً.اديجينعمسا«
دلبلااذهيفكيدلاوعماهتشعيتلاسؤبلاةايحىسنتس.ريمأككنولماعيس
.»؟قفاوم.يمالكعمستوينعيطتنأطقفكيلعً.ابارخحبصأيذلا

.هردقلًاملستسمهسأربأموأمث.ًاليلقركف
مسا.ساموتمويلاذنمكيداننس.ديدجمساىلعدايتعالاكيلع«

.يبصللمستبا»؟كلذكسيلأ.ليمج
.مسالاىلعدايتعالاًالواحميبصلاددر»ساموت.ساموت«
:فاضأمثهسأرىلعتبروهزمغ»؟كلذكسيلأ.كبجعأدقل«

.ةديدجلاكتلئاععمبطاختلانمنكمتتيكةيناملألاةغللاّملعتتس«
كنأمهربخأاورصأنإ.ةقباسلاكتايحنعمهمامأثدحتتالأكحصنأ
ةصقنعمهربختنأكايإ.ليصافتلليعادال.برحلايفكيدلاوتدقف
هانيعتحبصأً»ادبأيبضغكبجعينل.يبضغلتضرعتالإو،ءارشلاوعيبلا
نألبقيبصلاينيعيفبعرلاةرظنبتاظحللعتمتساً.اررشناحدقت
سيلأ.رطخللكسفنضرعتنلوعيطمدلوكنأىرأينكل«:كردتسي
.»؟كلذك

ً.اددجمهسأربأموأ
.»كتباجإينعمستنأدبال«
ذفنأومالكلاعمسأس.معن«ً:اضفخنمهرظنىقبأنكلوهسأرعفر

.»كرماوأ
.»عيطمدلو.ساموتايتنسحأ«

يفناسغناك.هريسفتعطتسيملبيرغرمأثدح،مويلاكلذيف
ناك.هديسىلإثدحتيوتخيلالخديًاصخشعمسامدنعيولعلاقباطلا

عضبلزن.رمألاعالطتساويلفسلاقباطلاىلإهجوتلاررقً.افولأمهتوص
توصلابحاصرئازلاةيؤروعمسلاقارتساليفكيامبملسلاىلعتاجرد
.لوألاهفطاخىوسنكيملهنأفشتكاامدنعةشهدلاببيصأ.فولأملا

سيلأ؟ءانيملايففظومهنأيعدياذاملو؟انهىلإهبىتأيذلاامنكلو
ملمهنأحضاولانمً؟اضيأهيلعمهاوفرعتيَملاذامل؟مهلهعابنموه
ىلإهجاردأداع.ىرجاممٍءيشيأمهفعطتسيمل.لبقنمهباوقتلي
.كلذهبضغينأيشخ؟ثدحامرسنعديدجلاهكلاملأسيله.ىلعألا
.هفرعيامبًادحأربخيالنأررق.طقفعيطيوعمسينأهيلعنأركذت
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.صاخلاتخيلااذهيفقالطنالاهلىنستيلريبكغلبمعفدلرطضا

،تاعاسعضبهرظتنيو،اكنرالءانيمىلإهلصوينأينانويلاهبحاصنمبلط
يأهيجوتنودنم،سوطرطءانيمىلإريغصيبصعمهبدوعيمث
هفده.هيلعمدقموهاملةطخعضولواحيناكقيرطلالاوط.ةلئسأ
ىلإهبةدوعلاوةباصعلايديأنيبنميبصلافاطتخاةداعإوهيسيئرلا

قاحللاعطتسيملاذإةصاخو،ةبوعصلايفةياغنوكيسكلذقيقحت.ايروس
مهتهجونعةركفيأهيدلنكيمل.يصربقلاءانيمللمهترداغملبقمهب
ةصرفيأمانتغاو،ةباصعلاةبقارمنمنكمتيلًاركبملصينأهيلع.ةيئاهنلا

نأنابرلانمبلط.مهنثاربنعًاديعبهرجو،يبصلابءالتخاللةحناس
.ةعرسىصقأبقلطني

.ةيصربقلائطاوشلانمبرتقاامدنعبورغلابتأدبدقسمشلاتناك
نفسلادقفتيذخأ،ةيادبلايف.أفرملايفهوسردرجمبًاعرسمَتخيلارداغ
،نفسلانمةباغيفثحبيهنأكوادب.دوشنملاهتخينعًاثحببكارملاو
لدع.عقوتاممربكأناكهبوسرتيتلانفسلاددعو،ةياغللريبكءانيملاف
لبقلصوتخينعثحبيهنأمهربخأ.ءانيملاةرادإىلإهجوتوكلذنع
نأفظوملاهربخأامدنعئجوف.SeaSharkمسالمحيوايروسنمليلق
.مهلبقلصوهنأينعياذه.ةدودعمقئاقدنوضغيفلصيستخيلااذه
.ليلقدعبهيفوسريسيذلاناكملاهلددحامدنعًاريثكهركش

ِضمتملو.ةبقارمللبسانمناكمذاختالعرسألبًاربخبذكيمل
.وسرللدعتسيوأفرملانمبرتقيوهوتخيلاحملىتحتاظحلىوس
قباطلايفهناكميفهدجو.يبصلانعذفاونلانيبثحبللهروظانبناعتسا
ثالثلاتايتفلاتجرخ.قيمعمونيفطغوهسفنىلعرّوكتدقو،يولعلا
ةلقاثتمةيشمفيصرلاىلعاوشم.ريبكلانطبلابحاصنهعبتوًالوأ
جرخ،ليلقدعب.نهعدويهنأكونيمسلالجرلاادب.تخيلانعنيدعتبم
ةزرابةرخصوحنسكاعملاهاجتالابىشمو،ةراجيسلعشأوتخيلادئاق
.اهالتعا

جرخ.كّرحتللةحناسةصرفلاتتاب.يبصلانمالإًايلاختخيلاحبصأ
يفرظنلاوهئادرةقايعفردمعت.هفدهوحنءودهبهجوتوهئبخمنم
ةنميتفلت.تخيلانمبرتقا.هتايتفونيمسلابرمامدنعسكاعملاهاجتالا

اليبصلاناك.يولعلاقباطلاىلإةرشابمدعصوًاعرسمهيلإلخد.ةرسيو
دقل.ةعرسبمقايه.ناسغ.ناسغ«همسابهادانوفطلبهزهً.امئانلازي



.»كلهأىلإكديعألًاصيصخصربقىلإتئج
هفطاخىأرامدنعوً،اعزفهينيعحتف.ربكأةوقبهزه.يبصلالملمت

.هعمسيلراوجلايفدحأنكيملظحلانسحنم.هتوصىلعأبخرصلوألا
تئجدقل.انرمأحضتفيس.خرصتال«.همفىلعهديعضوفهذقنمعرسأ

.»كلهأىلإكديعأوكذقنأل
.ههجوىلعةيدابةريحلاتناكنكلو،ًاليلقيبصلاأده
.همفنعهديعفرو»خرصتنأكايإوينعبتا.انبايه«
له؟مهتلتقله؟مهبتلعفاذام؟عيمجلابهذنيأو؟نحننيأ«

.»؟نيرخآسانأليعيبديعتس
دعبنكلو،ةقيقحلاكربخأسينأبكدعأ.ةلئسألاهذهليكنعفقوت«

.»طقفينعبتا.انهنمجرخننأ
انعد«:فطلبهديبكسمأ.يبصلاهعبتويولعلاقباطلانملزن

.»ةباصعلادارفأةدوعلبقةعرسبجرخن
رذحبنكلوءانيملابهاجتابايشم.فيصرلاىلإتخيلانمًايوساجرخ

.ديدش
.ةعرسىصقأبقلطناوهدييبصلاتلفأ،ةأجف
تفلت.ىودجنودنمنكلوهفلخحاص»يبغلااهيأفقوت.ةنعللا«

.راظنألاتفلياليكءودهبهبقحليذخأوهلوح
كسمأدقل.يبصلارجيوهونيمسلالجرلاحملو،تاظحلالإيهام

.هب
ً»اددجميفاطتخادارأيذلاصخشلااذهنمتررفدقل.رظنأيديس«

.هذقنمىلإراشأو
نيبىفتخاو.جرعنمهلجرهيناعتاميسندقوًالورهمريخألاقلطنا

.نيرفاسملاعومج
ً.اباوجرظتنينكيمل»ً؟اددجمكفاطتخادارأتلق«:هسأرديسلازه

.هتسارفبًاريهشناك
.»ً!اذإصانقلاوهاذه«
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ةروصانيدلحبصأ«.هتجوزًابطاخممهيألءاست»؟دعباذامو«

اذام.ىنميلاهلجريفةباصإوأجرعنميناعيهنأانفرع.فِطتخملل
.»؟لطعمةطرشلازاهجمادامتامولعملاهذهبلعفننأعيطتسن

ًاطباضناكو،هئاقدصأدحأىلإةروصلاريرمتعاطتسادقدجمأناك



روصبفِطتخملاةروصةنراقملواحهنأهربخأ.ةروثلامايقدرجمبدعاقت
وأةقباطمروصىلعرثعيمل.ةطرشلافيشرأيفةنّزخملامهبهبتشملا
.مسرلابهبشلاةبيرق

ًانالعإعضنو،ناسغةروصبناجىلإفطتخملاةروصةعابطعيطتسن«
.ةدعاسملاسيملتلواح»امهنميأةيؤرنعغالبإللًاديدج

وأىرخأةنيدمنمناكولاذامنكلو،نآلاكلذبموقيدجمأ«
ةبيرقلاءايحألايفانتاروشنمعزوننحن؟هيلإلصنسفيك،رخآدلبىتح
.ةدودحمانحاجنصرف.دعبلاتقلااهيفعلدنيمليتلاءايحألا.طقفانم
.»عسوأقاطنىلعنالعإلارشنلةقيرطىلإجاتحن

.»؟كوبسيفلاتاحفصىلعنالعإلادجمأرشنيملأ«
ةكبشبلاصتالاةبوعصيناعتقطانملانمريثكنكلو،لعفدقىلب«

مهتعاطتسابنوكينلفورظلاهذهلثميفسانلابلغأنأامك.تنرتنإلا
.»تنرتنإلابكارتشالاريتاوفديدست

.طابحإلاوأسأيلاهباصأدقواهجوزىرتنأأشتمل.اهسأربتأموأ
اهريرسىلعاهتقوةيقلتسمتناك.ةديدجراكفأنعًاثحباهنهذترصع
نأنودنمرخآلابطاخيوفقسلاىلإامهنملكرظني.مهيأبناجىلإ
امدنعاهبعادت.هدينعًاثحباهلمانأقلطتتناكرخآونيحنيب.هيلإرظني
دعبديدجنملواحتلهديبحسيامدنعاهجاردأدوعتمثاهبرثعتت
.ليلق

نكمي.تالسلسملاتاونقًاديدحت.ةيلحملاةينويزفلتلاتاونقلايفنلعن«
تانالعإرشنتولمعتلازتالاهنإ.ايروسيفناكميأنماهلابقتسا
ىلعنالعإلارشنًاضيأعيطتسن.دالبلااهبرمتيتلافورظلامغرةيراجت
ددعربكأىلإلصناذهبو،ةروثللةمعادلاةصاخلاةيروسلاةيئاضفلاتاونقلا

.هيلإتتفتلا»؟كيأرام.نيدهاشملانم
.اهيلإرظنيًامستبمهتدجو
ال.كلذلٍفاكلاومأنمانيدلىقبتامنوكينأىنمتأ.ةعئارةركف«

.»اهبدعنيتلاةأفاكملالجأنمربكألاءزجلابظفتحننأانيلعنأِسنت
مل.هتنجووهتيصانىلعةرملاهذهاهتررم.هوحنًاددجماهديتللست

تئجوف.ههجوسيراضتتبعادفتعجشتً.امستبميقب.هتداعكاهنملفجي
،ةظحلنمرثكأمدتمل،ةريغصةلبق.اهتحاريفرقتستةلبقبترعشامدنع
ً.ايجيردتىفاعتيهنإ.لمألااهيفبديلةيفاكتناكاهنكل

ىلعذخأوًاريثكاهلسمحت.دجمأىلعةركفلااضرع،مويلاكلذيف



.نالعإلارشنلاهعمقيسنتللةيئاضفلاوةيلحملاتاونقلابلاصتالاهقتاع
ضّرعتيتلافاطتخالاةيلمعلروصتعضونمهوتلىهتنادقناك

هيخأىلعاهضرعينأررقيتلاتاجاتنتسالاضعبىلإلصوتو،ناسغاهل
.هتجوزو

دقوامك.فاطتخاةيلمعلضرعتدقناسغنأىلعنوقفتمنحن«
نأانلقو.ةيدفلابلطوأماقتنالاضرغبنكتملاهنألبقنمانجتنتسا
وأضيبألاقيقرلابوأ،ءاضعألابةرجاتم.ةرجاتملاعفادبنوكيسفاطتخالا
ىلعهعمامهقافتانمدكأتيلامهلأس»؟كلذكسيلأ.ينبتلاضرغب
.ةيلوألاهتاجاتنتسا

.امهيسأربآموأ
نعتمتفاطتخالاةيلمعنأفرعننحن.يعمنآلااركفًانسح«

ءافتخابتهتنا،ةيريدختتاقلطبزبخلاروباطيفنيفقاولافادهتساقيرط
نأبيحويثدحلااذه.دغرةلفطلاهتأريذلالجرلاديىلع،ناسغ
هدصقأام.هتاذلًافدهتسمناكامبرامكدلونأو،اهلًاططخمناكةيلمعلا
ءاضعألابةرجاتملاضرغبفاطتخالانإف،هتيرجأيذلاثحبلاعقاونموهنأ
مهؤافتخاو،لهسمهيلإلوصولاف.عراوشلالافطأونيدرشملاةداعفدهتسي
.ينبتلاضرغبوأضيبألاقيقرلابةرجاتملاانيدليقب.دحألًاقلقببسينل
دجأتلزامينكل.كلذلهفادهتساحلصيليمجيبصناسغف.دراوامهالك
،فرتحملبقنمتذفندقاهنأودبتاهلضرعتيتلافاطتخالاةيلمعنأ

نملافطألابجعتئجالملاً.ايئاوشعهفاطتخانكيمل.ديجلكشباهلططخ
دمعتهنأدقتعأ؟ءانعلااذهلكفطاخلادبكتياذامل.نولولكشلك
نأدكأتمينكلوببسلافرعأالتلزام.هريغنودامكدلوفاطتخا
.»هيلعلوصحلادويامًادحأ

نأتامولعملاهذهلفيكاهتقوافرعيمل.تارظنلاسيملومهيألدابت
.ناسغنعامهثحبيفامهلةديفمنوكت

مهفأ«:هيلإلصوتامصيخلتلواحوهيخأمالكيفًايلممهيأركف
نودهيلإفطاخلاتبذجيتلاتافصلاضعبهيدلناسغنأكمالكنم
قيقرلابمتهمنوبزنمةبولطمتافصنوكتامإتافصلاهذهنأو،هريغ
،ناسغىدليتلاكلتهبشت،ةددحمتافصاومبيبصنعثحبيو،ضيبألا
.»؟كلذكسيلأ.ناسغدنعةدوجومتافصهيدليبصينبتديرينوبزلوأ

.هتركفلاصيإعاطتسادقلً.امستبمهسأربدجمأأموأ..»طبضلاب«
..»؟ناسغةداعتسايفكلذانديفيسفيك؟كلذةفرعمةيمهأام«



.شاقنلااذهيفضوخلاىودجنمةقثاوريغتناكو،سيملتلأس
ىلعاندوهجزيكرتعيطتسن،فاطتخالانمفدهلارصحانعطتسااذإ«

ةربخلاهيدليبنجأققحمبةناعتسالابانمقامبر.بسانملاناكملايفثحبلا
وأينبتلاتاباصعبهتالاصتالالخنمناسغنعثحبيلرومألاهذهيف

اهعانقإدجمأعاطتسا.»سيملايًادجمهمتامولعملاعمج.قيقرلابراجتالا
.هلعفيامىودجب

عمكرديناك.يبنجأققحمبةناعتسالاةركفهتبجعأدقفمهيأامأ
يفريكفتلاليجأتررق.هتاقحتسمعفدىلعًارداقنوكيالامبرهنأكلذ
.المأاهرامثيتؤتسةينويزفلتلاتانالعإلاتناكنإنيبتيامثيررايخلاكلذ
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ىلعًارداقلازيالناكهنكلو،ًاليلقدعتبا.ةلوهسبملستسيمل

ةهرافةرايس.أفرملااهدعباورداغةعاسفصنترم.دعبنعمهتبقارم
يبصلاةيؤرهجعزأ.مهبتقلطناواهوبكر.ءادوساهذفاون.مهراظتنابتناك
ىلإةدوعللهعافدناوهسامحبهذنيأ.هفطاخعبصإيفًامتاخحبصأدقو
؟لكشلااذهبهضيورتوهيلعةرطيسلايفاوحجنفيك؟هلهأ

قاحللاباهقئاسعنقأةبوعصبو،ةرجأةرايسلقتسا.فقوتيملهنونج
.دوقنلانمةمزربهلحولنأدعبمهب

وأقشمدعراوشنعًاريثكفلتختالةمحدزملااهتقزأواهعراوش
.صربقاهيفروزييتلاىلوألاةرملاتناكو،»صانقلا«ركف.توريب

اهلاق»مهعبتأينأاوفرعينأديرأالً.اريثكةرايسلانمبرتقتال«
.ةكيكرةيزيلجنإب

مث،ةليلقتاملكالإفرعيالرخآلاوهناكو،هسأربقئاسلاأموأ
.موهفمريغمالكبثدحتوهمامأراشأ

.»طقفمهعبتا.هلوقتاممهفأال«
فقوتمث،موهفملاريغمالكلانمديزملابةيبصعبقئاسلاثدحت

.»تروبريإ«:ةبسانملاةملكلانعثحبيهنأكو-ةظحل
.»؟راطملاقيرطاذهدصقت«»صانقلا«ركف
.»راطم.معن.معن«
صربقنورداغيسفيكنكلو.ىرخأةهجوىلإًاروفنورفاسيسًاذإ«

صربقنكتملنإرحبلاربعهنوبرهيسمهتننظ.رفسزاوجكلمياليبصلاو
ينعياذه.ةرئاطلابهبرفسلانوونيمهنأيلاببرطخيمل.ةيئاهنلاةهجولا
يفهلةيصخشةروصاوطقتلانأدعب،روزمرفسزاوجاودعأودبالمهنأ



رفسلانمنكمتأنلً.اديقعتدادزيرمألا«.»صانقلا«ركف..»امناكم
.»ةرداغملاةباوبلوخدلبقهديعتسأنأديحولايلمأ.مهفلخ

الإيهامو،ديعبنمودبتراطملاملاعمتدبذإ،قئاسلاقَدص
لزن.نيرداغملاةقطنميفراطملاباوبأمامأةهرافلاةرايسلاتفقوتوقئاقد
.تالضعلالوتفمثلاثصخشامهعبتمث،يبصلاهعمونيمسلالجرلااهنم

هجوتو،ةفعاضملاهترجأقئاسلاىطعأ.راطملانولخديمهومهدهاش
.هافطاخويبصلاهنملخديذلابابلاوحنًاعرسم

نيتنثانيتوطخىطخ.»صانقلا«هنملخدويكيتاموتوألابابلاحُتف
.هسأريفهتباصأيتلاةمكللاةدشنمًاحنرتمضرألاىلعيوهينألبق
هرج،ةمكللاردصمةفرعموأضوهنلابريكفتلانمنكمتينألبقو
هنإ.ههجوةيؤرعاطتساكانهو،راطملاباوبأجراخهيمدقنممهدحأ
،ةهرافلاةرايسلانمجرخيليلقلبقهحمليذلاتالضعلالوتفمصخشلا

رخآلجرامهنمبرتقاوهيمدقىلعهفقوأ.نيمسلاهديسويبصلاعبتيو
»صانقلا«سحأ.دعبرداغتملتناكو،ةرايسلاوحنهعفديفلوألادعاس
لخدوامهعمىشم.ديدهتلابابنمهبنجيفهفرطزرُغينيكسلصنب
.ةمواقمنودنمةرايسلا

ةيماشةجهلب»؟ةلماككدوقنملتستملأ؟صانقلااهيأديرتاذام«
.ةقينأةزبسبليلبقنمهريمللجرهلأس

؟صانقلاهنأفرعنيأنم.ةقعاصلاكهلاؤسلزن
ينربخأ.روتسملافشكبليفكطيسبأطخاذهانلمعيف.برغتستال«

.كميشنماذهسيل؟ةعلسلابقاحللاىلعكعفديذلاام.ءودهبنآلا
.»؟ةرملاهذهىرجيذلاام.ةيفارتحابلمعتكتننظ

امبر«.ةلئسألاهذهىلعةباجإكلميالهسفنوه.هبيجياذامبِرديمل
.كسامتملارهظمبروهظلالواحوهتسلجيفلدتعا»لازتعالاتررق

.»؟كلذبنحناننأشام.لزتعا«
ةداعتساديرأ«:فاضأمثمستبا»يبونذنعريفكتلاتررقامبر«

.همالكيفًاداجادب»يلهومتعفدامفعضمكلعفدأس.يبصلا
يرجتال.ليحتسمكلذنأفرعتكنكل«:هنيبجقينألالجرلابطق

كلمنال.نيرخآصاخشألًاكلمةعلسلاتحبصأدقل.لكشلااذهبرومألا
.»كلذاندرأولىتحمهعمانتقفصيفعوجرلا

.»يبصلاديعتسأىتحعجارتأنل«
.ةرئاطلارداغتسليلقدعب«:هتعاسىلإرظنمثقينألالجرلاكحض



كدلبىلإةدوعلابكحصنأ.ةعلسلابرمألارقتسيسنيأًادبأفرعتنل
تحضتفانأدعبةصاخو،لتقللكسفنضرعتسالإو،ةقيقحرمألالازتعاو
.»كسفنبكرمأ

.ةقيقحلالوقيهنإ.»صانقلا«هلداجيمل
يناكمإبلهًانسح«.كلذبرهاظتيسهنكلو،كلذمغرملستسينل

.»؟نآلاباهذلا
يسفنبكتيؤردوأ«.قئاسللراشأ»ءانيملاىلإانبدع.نآلاسيل«

.»كعمليوطلاانلماعتلةمارككيذؤننل.أفرملارداغتتنأو
.ةيلاتلاهتوطخلدادعإلالواحيناك.ةدحاوةملكباهدعبهوفتيمل
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يبرعمليفوأديدجلسلسمنعًاثحبتاونقلانيبلقنتتتناك

.ةيلحمةانقيفرهظبيرغنالعإاهرظنتفلامدنع،يديموك
ذنمفطتخايذلايبصلااذهنعتامولعمبيلدينملةريبكةأفاكم«

،هابتنابنالعإلاتأرق..»ةيلاتلاةروصلابحاصهفطاخنعوأ،عيباسأ
ةموسرملاىرخألاةروصلايفو،ةيفارغوتوفلايبصلاةروصيفرظنلاتققدو
.هفطاخلديلاب

يفيناظقيأنيذلانيصخشلاسفنامهانوكينألقعيله.يهلإاي«
يذلالجرلاكلذهبشيمسرلاىتحو.هنيعيبصلاوه؟عيباسألبقليللا
تثدحً»اذإًاقداصنيكسملايبصلاناكدقل.هيخأنبايبصلانأىعدا
.اهسفن

.ىرخأةانقىلإتلقتناونالعإلاىهتنا
»تامولعمبيلدينمرظتنتةريبكةأفاكمنأنالعالاركذ«.تفقوت

نكلو.اهموييبصلادعاسأملينألينومولينأىشخأ«:تكردتسامثتركف
يفيلبيجتستلتناكامةطرشلاىتح؟ةديحوةأرماانأوهدعاسأفيك
.اهسفنتعنقأ»فورظلاهذه

مامأةرمستمتيقب.نالعإلاتعاذأيتلاةانقلاىلإًاددجمتلقتنا
عضاوفتاهمقرلجستلةقرووًاملقتزهج.هثبداعيامثير،زافلتلا
ماقرأتنودف،ديدجنمنالعإلارهظ.ةلماكةعاسراظتناللترطضا.نالعإلا
.فتاوهلا

.ماقرألادحأتبلط.لاملاىلإاهتجاحباهتركذواهسفنتعجش
.ً»ابحرم«:ةليلقتانردعب
يئاسنتوص»؟يعمنمً.ابحرم«



لوحزافلتلايفنالعإلاصوصخبلصتأ.يننيفرعتالِتنأ.ءاسيمانأ«
.ةددرتمةربنبتثدحت»دوقفملايبصلا

»يدلونعتامولعمنمكيدلاذامينيربخأ.يلضفت.معن.معن«
.ةديدشةفهلباهتلاق

ً.ارخأتمتقولاناك.يبابمهدحأقرط،عيباسألبق،يلايللاىدحإيف«
.مسرلايفيذلاكلذهبشيلجرنمًابراهناكو،كدلووهقراطلاناك
نماجرخوهبكسمأ.يقشًىتفهنأو،هيخأنبايبصلانألجرلاىعدا
تلواح»ركذأامىلعناسغوأناسحهمسانأاهموييبصلالاق.انتيانب
.ثيدحلايفةرصتخمنوكتنأ

قدصىلعةمالعهذهنألتحرف»ناسغهمسايدلو.حيحص.معن«
له.كلاصتاىلعًاليزجًاركش«.يبصلامساركذيملنالعإلافةلصتملا
ةهربتفقوت»؟ةلئسألاضعبكلأسنوكروزنيككناونعيئاطعإنيعيطتست
.»عبطلابةأفاكملابكيتأنس«:تفدرأمث

.فتاهلامقرعمًالماكناونعلااهتطعأو،»ديكأتلابمعن«ً:اريثكترس
.»ِكيلإانروضحلبقكبلصتنس.ءاسيمةديسكلًاركش«
.ةبيرقةرايزلانوكتنأءاجراهلكوةملاكملاتهنأ
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وهامأ.هبىتأيذلاتخيلابرداغيوهوهودهاشو،أفرملاىلإهوداعأ

دعبءانيملاىلإعجرينأوً،اريثكدعتبيالنأتخيلاقئاسنمبلطدقف
.ةعاسفصن

بحاصربخأ.هتدوعدنعهبصبرتيًادحأدجيملامدنعنأمطا
ةرجأةرايسلقتسا.ءاشنإسوطرطىلإةدوعلاهتعاطتسابنأتخيلا

نيبسدنافً،ارذحرثكأنوكينأةرملاهذهلواحً.اددجمراطملاىلإهجوتو
ةريبكةشاشمامأفقو.راطملاىلإلخدونييبوروألانيرفاسملانمةعومجم
تناك.ةشاشلاقوفةّقلعملاةعاسلاىلإرظن.ةرداغملاتالحرلاديعاومضرعت
.ًءاسمةنماثلاىلإريشت

لبقراطملاىلإهفطاخعميبصلالصو«..تاباسحلاضعبيرجيذخأ
نيعبرأوسمخلبققلغتةرداغملاةباوبنأانهروكذمً.ابيرقتنيتعاس
قاحللامهناكمإبناكةرئاطلوأنأينعيام،قالطنالادعومنمةقيقد
ربكأنأضرتفأس.ًاليلقاهلبقوأًءاسمةعباسلاةعاسلايفرداغتستناكاهب
،ةلاحلاهذهيف.تاعاسثالثيهراطملايفاهراظتنافطاخللنكميةدم
ةعساتلاةعاسلامامتيفنوكتساهبباهذلامهلنكميةلحررخآنإف



ًاعبرالإةعباسلاةعاسلانيبةرداغملاتالحرديعاومىلإرظن.»ًءاسم
ابوروأىلإفطاخللةيئاهنلاةهجولانوكتنأعقوت.ًءاسمعبروةعساتلاو
،اذكهو.كانهنميتأتينبتلاتابلطبلغأف،اكيرمألامشوأةيبرغلا
تالحرتيقب.ايقيرفأوايسآوطسوألاقرشلاىلإةهجوتملاتالحرلادعبتسا

ةلحرلا.تروفكنارفىلإةعباسلاةعاسلامامتيفىلوألاةلحرلا:ةدودعم
يفسيرابىلإةثلاثلاةلحرلا.مادرتسمأىلإةنماثلاةعاسلامامتيفةيناثلا

نيسمخوةنماثلاةعاسلامامتيفةعبارلاةلحرلا.عبرلاوةنماثلاةعاسلامامت
رشعوةعساتلاةعاسلامامتيفلسكوربىلإةلحرًاريخأو.ندنلىلإةقيقد
.قئاقد

مسقنمرسفتسيللماكلاناسغمساةفرعمعاطتساولىنمت
فرعيناك.هرفسناكتالحرلاهذهنميأنتمىلعةماعلاتامولعملا
ً.اديدجًامسايبصلاتحنماهنأودبالةباصعلانأعبطلاب

.هسفنىلإللستيسأيلاأدب.ةدودسمةياهنىلإلصوهنأرعش
وأندنلوأسيرابوأتروفكنارفوأمادرتسمأىلإهجوتامبريبصلاف
قلطنيس،ةتقؤمةهجوالإتسيلتاهجولاهذهىدحإنوكتدقو.لسكورب
ةهجولافرعولىتحو.ةدحتملاتايالولاوأادنكلثم،رخآدلبىلإاهدعب
يطعتاللودلاهذهعيمجف،هبقاحللاعيطتسينل،دكؤملكشبةيئاهنلا
.يقارعلارفسلازاوجيلماحلةرايزةريشأت

هعدوتوأهتايحبيدوتدقىرخأةنونجمةركفهلترطخةأجف
.نجسلا

اهاقلتيتلاةمكللاببسبًاليلقمروتدقناك.هسأربناجسسحت
.اهلىثريةئيهيفرهظينألواح.راطملانمأىلإهجوت.نيتعاسلبق
هنأو،هرمعنمةعساتلايفيبصفاطتخاةيلمعىلعدهشهنأمهربخأ

.هسأريفمروتلاىلإراشأ.هيفطاخلبقنمبرضللضرعتفهذاقنإلواح
بلط.ةيزيلجنإلاهتغلفعضلًارظنمهلرمألاحرشيفًاريبكًادوهجملذب
هيلعءادتعالاةثداحتلجسودباليتلاةبقارملاتاريماكةعجارممهنم
هلهبتنيملامبراذهل،ةعرسبمترمألانأمهربخأ.لوخدلاةباوببرق
.راطملاةطرشلاجر

ليجستدقفتلاوعراسو،دجلالمحمبهمالكاوذخأ،ظحلانسحنم
.نيرداغملامسقيفيكيتاموتوألابابلاوحنةهجوملااريماكلابصاخلاويديفلا
دهجلانمليلقب.نآلانمليلقونيتعاسلبقتمتةثداحلانأمهربخأ
نولخديمهويضايررخآونيمسلجرهتبحصبويبصلاةيؤراوعاطتسا



لوخددرجمبودصرتيتالضعلالوتفملجرلافقوفيكاودهاش.ةباوبلا
نيبنولقتنياهدعباوذخأً.اضرأهتطقسأةمكلبهيلعلاهناىوكشلابحاص
مقرىلإاولصوت.نيمسلالجرلاويبصلانعًاثحبتاريماكلايقابتاليجست
ىلإنيهجوتماناكامهنأمهلنيبت.ةرئاطلاوحناهلالخاوربعيتلاةباوبلا
.ًءاسمةعباسلاةعاسلامامتيفلعفلابةرئاطلاتعلقأدقو،تروفكنارف
رفاسيبصلا.مهدحأناسلاهبلزةيفاضإةمولعممهنمفرعينأعاطتسا
ركاذتامهيدلنكيمل.ةريخألاامهتهجويهتروفكنارفو،ساموتمساب
.رخآناكميأىلإةيفاضإ

مت،فطخةيلمعيفهابتشابىوكشوءادتعاةثداحعوقولًارظن
.رمألايفقيقحتللةيزكرملاةطرشلاءاعدتسا

وهطروتامنيب،يبصلابةباصعلاتتلفأدقف،ظيغلاب»صانقلا«رعش
دادزا.رثكأالريخلعافاهيفنوكيةصقعارتخاىلإرطضيسةثداحيف
راطمغالبإنوعيطتسيالمهنأةطرشلالاجرنمملعامدنعهقنح
ىلعليلديأنوكلميالمهنأل،فاطتخاللضرعتيبصلانأبتروفكنارف
ملو،هتدارإلًاقفوكرحتيناكيبصلانأرهظأريوصتلانأىلإةفاضإ،كلذ
.ديدهتيأتحتنكي

لوحهعمقيقحتلامتثيح،ةطرشلامسقيفهتليل»صانقلا«ىضق
هيلعىدتعايذلالجرلابهتقالعنعو،دالبلاىلإهلوخدببسوةقيرط
.فاطتخاللضرعتدقيبصلانأبهعانتقاببسنعو،برضلاب

ةعضبءاضقلرحبلاقيرطنعءاجيقارعحئاسهنأبمهعانقإلواح
ةيبرعلاةغللابثيغتسيوهوءانيملايفيبصلادهاشهنأو.صربقيفمايأ

،هتدعاسمررقفيكمهيلعصق.هيفطتخمنمهصيلختلةدعاسملاًابلاط
مثنمو،برضللضّرعتكانهو،راطملاىلإمهعبتو،ةرجأةرايسلقتساف
امف،هحارستالضعلالوتفملالجرلاقلطينألبقنيتعاسةدملفاطتخالا
.ثداحلانعغلبأوراطملاىلإداعنأالإهنمناك

يهتنيامثيردالبلاةرداغممدعبهورمأو،هرفسزاوجةطرشلاتزجتحا
.ةيضقلايفقيقحتلا

نأاهقئاسنمبلطو،ةرجأةرايسلقتساف،بهذينيأفرعيمل
نأدعبهتليلىضقثيح،ةنيدملايفةرخافلاقدانفلادحأىلإهلصوي
زاوجلمحينكيملهنألً،امدقمعوبسأةدملةفرغلاةرجأعفدلرطضا

.ةطرشلازكرمنماهذخأهنعةروصامنإو،هرفس
تحبصأدقل«.هلايخقرافتمليبصلاةروصف،اهتليلمونلاعطتسيمل



لعفأنأيتعاطتساباذام.نيكسميبصنمكلاي.ناسغاينآلاساموت
تنكنأناسغايكيفكيالأ؟يبنذنعرفكأنأيلفيك؟كلذنمرثكأ

»مويلادعبفطخلايتعاطتسابداعاموًاصانقتدعام.يرييغتيفًاببس
رفسلابهلحمسينأدرجمبامرمأبموقينأةليللاكلتيفهسفندهاع
.ايروسىلإةدوعلاو

.ناسغةلئاعنعثحبلاررقدقل
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تامولعملاف.سيملرظنةهجونمةيمهألايفةياغةرايزلاهذهتناك
وهو،فاطتخالاةيلمعتلتثادحأىلإريشتةلصتملااهبتلدأيتلا
.هفاطتخادعبناسغلثدحامةفرعميفدعاسيهنأل،مهيامًاديدحت

ناك.فويضلاةفرغيفمهتسلجأو،شوشبٍهجوبةديسلامهتلبقتسا
.هتطاسبمغرٍعيفرٍقوذىلععضاوتملاهثاثألديوً،ابترماهتيب

كلتلصحامهيخأوهتجوزومهيأعماسمىلعديدجنمتصق
ثادحألاكلتنأاهمالكنماوجتنتسا.ةرملاهذهليصفتلابنكلو،ةليللا
سيملتمتها.نيمويوأمويبهدعبوأفاطتخالامويسفنيفترجامبر
تفن.ىذأيألًاضّرعتموأًاباصمودبيناكلهو،ناسغلاحنعلاؤسلاب
.فوخلابرعشيناكامبرهنأترعشاهنأفُختملاهنكلو،كلذةأرملا

.اهبدجنتساامدنعيبصلانعّتلختدقوودبتاليكاهدهجتلواح
.ةرطاخملاىشختةديحوةأرمااهنأىلعديكأتلاتداعأ

مسرلاكًالعفودبيلهو،فطاخلانعلاؤسلابرثكأهيخأومهيأمتها
اميفةمهبمتناكيتلاههجوحمالمفصويفًاليلقمهتدعاس.روشنملا

نممهربختنأكلذكعطتستمل.جرعلارمأدكؤتنأعطتستمل.قبس
.اوبهذنيأىلإالوهفطاخويبصلاءاجنيأ

تناكامهمةمولعميأنعًاثحباهنهذرصعتنأدجمأاهنمبلط
.ةرثؤمريغاهنظتوأةهفات

.ةليللاكلتثادحأةداعتسالةلواحميفًايلمتركفواهينيعتقلغأ
نمنكيملاذهل،ديدشٍساعنبرعشتتناكاهتقواهنأهتركذتاملك
،امًارمأتركذت«:ةأجفاهينيعتحتف.ليصافتلالكركذتنآلااهيلعلهسلا

.»ركذتةيمهأاذناكنإةدكأتمريغينكلو
.سيملاهتعجش..»كرطاخيفلوجياملكبانيربخأ.كيلعال«
ةجهللاديلقتلواحيناك.ةيروسةجهلبثدحتينكيملفطاخلا«

.»كلذيفحلفيملهنكلو،ةيماشلا



ةيسنجنمفطاخلانأكلذينعيدق.ةياغللةمهمةمولعمهذه«
.دجمأاهركش»ىرخأ

فطاخلايدتريناكاذام«:ةيادبلايفًامهمودبيملًالاؤسمهيأاهلأس
.»؟ناسغعمهتيأرامدنع

نماهلاببرطخيملرمألااذهنأتبرغتساو،لاؤسلايفًايلمتركف
.ضفخنمتوصبتلاق..»اماجيبيدتريناك«:لبق

.»؟مونللةصصخماماجيب؟اماجيب«:باوجلاةيمهألدجمأهبتنا
هذهلثماهتتافذإ،ةيبغتناكمكتفشتكاو،اهسأربتأموأ

.ةمولعملا
.تقولاسفنيفامستباوةربعمتارظنهيخأودجمألدابت
ترسفتسا..»؟رخآءيشيأوأًازنيجوأاماجيبيدترينأةيمهأام«

.ىزغملادعبمهفتملتناكوسيمل
.»؟اماجيبلابتيبلانمتجرخنأيلقبسله«:اهجوزاهيلإرظن
مثةظحلتفقوت..»!لعفتملديكأتلاب.ال«:ريكفتنودبتباجأ

نآلاتمهف..»ةيانبلالفسأةلاقبلاىلإًابهاذنوكتامدنعالإ«:تفدرأ
امبرهنألاماجيبلابعراشلاىلإلزنفطاخلانأدصقت«:رمألاةيمهأىدم
.»هلزنمنعدعتبيمل

كلذسيل.انهنمًادجًابيرقنوكيدقفطاخلالزنم.طبضلاب«
هذهىلإءاجو،ةليللاكلتيفبرهلالواحناسغنأعقوتأامنإو،بسحو
هيدلنكيمليذلاو،فطاخلاهبقحلينألبقةدعاسمللًابلطةيانبلا
ةسامحلابرعشيعيمجلاناك.»اماجيبلابجرخفهسبالمرييغتليفاكلاتقولا
.فاشتكالااذهلةجيتن

كلتجرخهنأو،ةيانبلاهذهيفنكسيالفطاخلانأةدكأتمِتنأ«
ًالواحممهيأاهلأس..»؟كلذكسيلأ؟ناسغبكسمأنأدعباهنمةليللا
.لامتحالاكلذءاصقإ

.»حيحصاذه.معن«
ةقطنماهنأيلادب؟ةقطنملاهذهيفتايانبلانمريثكلاكانهله«

.»امًاعونةرفقموةلوزعم
يقابامأً.ابيرقترتمةئمدعبتةلوهأموةلمتكمةدحاوةيانبكانه«

رخأتدقل.اهريوطتيرجيةثيدحةقطنمهذه.ءاشنإلاديقيهفتايانبلا
ةركفنععافدلالواحتتناك»ةينمألاعاضوألاءوسببسبعورشملالامكإ
.ةنيدملانعديعبلاناكملااذهيفاهرامثتسا



.»؟ةيانبلاكلتيهنيأ«:ةدشبضبنيسيملبلقذخأ
ٍةيانبوحنجراخلاىلإاهتبابسبتراشأورئاتسلاتحتفوةأرملاتضهن

مل.ةلمتكملاةديحولاةيانبلايههذه«:قباوطةعبرأنمةنوكمٍةديحو
ةلوهأمةدحاوةقشهبقباطلكنأنظأ.دعباهققشعيمجنكُست
.»طقف

.مهيألاق»فطاخلالزنمىلإنآلارظنناننأينعياذه«
هذهباندادمإواهتيبيفانلابقتساىلعةديسلاركشنل؟رظتنناذام«

عطتستمل.»ناسغنعًاثحبةيانبلاكلتىلإًاروفهجوتنلو،ةمهملاتامولعملا
.فوخبٍجوزممٍسامحنمهبرعشتامةمواقمسيمل

اومزعدقواهدعباوجرخ.ةأفاكملامهيأاهملسولزنملاةبحاصاوركش
.هرادرقُعيففطاخلاةرايزىلع

اوناكنإاهباحصألأسنققشلاباوبأقرطنسله؟لعفنساذام«
فطاخلانوكيدق«:فاضأمثةيرخسبدجمألأس»؟المأنيمرجم
.ً»احلسم

ةركفىلعًابصنماهمامتهالكناك.لامتحالااذهبسيملركفتمل
.اهنبانعًاثحبققشلاشيتفت

هعافدناوهسامححبكًالواحممهيألاق»ةطخبريكفتلاويورتلاانيلع«
.رخآلاوه

ىلعفّرعتلاو،ةلوهأملاققشلاديدحتانيلع،ةيادبلايف«:دجمأركف
،هفطاخوناسغنعلاؤسللسيلنكلو،باوبألاقرطننأحرتقأ.اهناكس
.»لّوستلاضرغبامنإو

.ناجهتسالاوبارغتسالاتارظنهتجوزومهيألدابت
يفاهتلئاعتدقفةلّوستماهنأبسيملرهاظتتنأحرتقأ«:دجمألمكأ

ىلإةسامةجاحباهنأو.هليعتديحولفطىوساهلىقبتيملو،برحلا
.»ِكءاكذيمدختسا.تامولعملانمردقربكأعمجِكيلع.دوقنلا

نمسيلهنأل،هنعتعجارتولاؤسلاتلأس»؟ايوسبهذنالاذاملو«
.لكشلااذهبةدعاسملاةأرماونالجربلطينأيقطنملا

نمولخيالهنكلوًاديجًاحارتقاناك.هيخأحارتقايفمهيأركف
نكميءاسنلاف.ةلّوستماهنأبسيملرهاظتدصقأ.ةديجةركفاهنظأ«.ةرطاخم
ذاختابجيلاوحألالكبنكلو،لاجرلاسكعىلعةلوهسبنهقيدصت
نعوأفطاخلانعتامولعمىلعكلوصحروفانمالعإو،رذحلاوةطيحلا

نأيسنتال.روهتلاوكايإ.ةيانبلالفسأةرايسلايفكرظتننس.ناسغ



ً.اددجماههبن»كلكشفرعيامبرفطاخلا
عمجيفاهدهجلذبىلعتمزعو،اهدرفمبباهذلاىلعتقفاو

هبرعشتامىلعاهنبالاهقوشّبلغت.تقوعرسأيفةدوعلاوتامولعملا
.موزللانعةدايزةقينأاهسفنتدجو.اهسبالمىلإترظن.فوخنم
تناكاهنأيحوتاهبايثف.اهعمفطاعتللىعدأكلذناكامبر.ًاليلقتركف
حبصأنإينغلاعمنوفطاعتينوريثك.ىضماميفلاحلاةرسومةرسأنم
.هبتمشيدقضعبلاو.ةأجفًاريقف

.تلخدواهرمأتمزعمثتاظحلتددرت.ةيانبلالخدموحنتهجوت
لكنأتدجو.دحأبجيمل.لوألاقباطلايفققشلاىدحإبابتقرط
لفطبابلاحتف.ىرخأةقشبابتقرط.ثالثققشىلعيوتحيقباط
.هّملكتغلابدحأيأوأهمأيدانينأهنمتبلط.ريغص

هللا«:مألااهلهمتمل.ةقفلملااهتصقيورتسيملتأدب.مألاتءاج
.ءيشيأبلطاهلىنستينألبقبابلاتلفقأو،»كيطعي

ىلإتلقتنا.دحأبجيمل.قباطلاكلذيفةريخألاةقشلابابتقرط
يفةاتف.دحأبجيمل.ةيناثلامثىلوألاةقشلابابتقرط.يناثلاقباطلا
ةصقىلإتعمتسا.ةثلاثلاةقشلابابتحتفاهرمعنمرشعةعباسلا

هذه«:ةيدقنلاقاروألاضعباهدييفوتداعوًاليلقتباغ.ةلماكسيمل
.»هلءاعدلاكنمبلطي.رهشألبقللشلاببيصأدقل.يدلاونم

يأينيربختنأيتزيزعايكناكمإبله«:ةصرفلاسيملتلغتسا
بابلاقرطأالو،ةرشابماهيلإهجوتأيكهذهمكتيانبيفةنوكسمققشلا

ناكسنعليلقلاينتربخأنإًاضيأًادجةركاشنوكأس.ةيواخققشىلع
ةداتعمتسلنيرتامكانأف،بابلاقرطأنمىلعفرعأيكققشلاهذه
لكدقفأو،انتيبفصُقينألبقةيرثةلئاعنمتنكدقف،رمألااذهىلع
مهدحأءاسأنإةيكابرجفنأنأىشخأوًادجةلوجخانأ.يتلئاعدارفأ

.»يتلماعم
.ةيانبلاناكسنعًايليصفتًاريرقتاهلمدقتلةاتفللًايفاككلذناك
نمةنوكمةلئاعاهنطقت.ةنوكسم2مقرةقش؛لوألاقباطلايف«

.»مهبابقرطبكحصنأالةفرجعتممألا.دارفأةسمخ
.ةمهفتمسيملتأموأ
.طقفيمأويبأوانأشيعأ.ةنوكسمةديحولاانتقش؛اذهانقباطيف«

.ةنوكسم7مقرةقش؛ثلاثلاقباطلايف.انليعتلراهنلالاوطلمعتيمأ
اهجوز.ةياغللةبيطةجوزلا.ةيروسلاهتجوزعميقارعلجراهيفشيعي



عبارلاقباطلاامأ.عيباسأذنمةقيقحلايفهرأمل.لزنملانعًاريثكبيغي
.»نوكسمريغوهف

تلفقأىتحترظتنا.لجاعلاءافشلاباهيبألتعدوةاتفلاسيملتركش
نوعيطتسي.تامولعملانميفكياماهيدلحبصأدقل.ةعرسمتلزنوبابلا
ً.ايوس7مقرةقشلاةرايزنآلا
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ً.اددجمةلواحمللاهلمهيأراشأ.دحأحتفيمل.بابلاسيملتقرط

ّثيرتلامهنمبلطتلخادلابةأرمااوعمس.ربكأةوقببابلاقرطتررك
.بابلاىلإلصتامثير

اذامب.ةمئانتنكدقف،ةرذعملاوجرأ«.بابلاحتفمثتاظحلاورظتنا
.»؟مكتدعاسمعيطتسأ

ةأرمافطاخلاةجوزنأاوفرعنأدعب،ةقيقحلالوقاوررقدقاوناك
يبصلانيفرعتله«.ناسغلةحضاوةروصاهتبيقحنمسيملتجرخأ.ةبيط
.»؟لبقنمِهتيأرله؟ةروصلاهذهبحاص

هنإ«:اههجوىلعرورسلاتامالعترهظ.اهيفتنعمتوةروصلاتلوانت
.»؟كلذكسيلأ.هتلئاعمتنأ.ناسغيزيزع.ناسغ

انأ«:هيخأواهجوزعمبارغتسالاتارظنتلدابتنأدعبسيملتأموأ
.دجمأومهيأىلإتراشأ..»همعكلذو،هوبأاذهو،همأ

.اولخدفهيعارصمىلعبابلاتحتف»انومتفرش.ًالهسوًالهأ.اولضفت«
.نولاصلايفمهتسلجأ
.ناسغدصقأ؟مكعمهورضحتَملِملنكلو.مكترايزبًادجةديعسانأ«

ًائداهسيلامبرً.ائداهوًاليمجًايبصناكدقل.هيلإتقتشادقل؟وهنيأ
دبال«:تلمكأمثتكحض»هتفرغةذفاننمبرهنأدعبةصاخوً،اريثك
؟مكعمِتأيَملاذاملً.اريثكهتببحأدقل.ةبعتمةليلتناك.كلذبمكربخأهنأ
ّملكتتتناكاهنأتكردأةأجف.»يترايزلِتأيملهنألتنزحينأهوربخأ

.ينوذخاؤتال.ةرذعملاوجرأ«.ثيدحللًالاجمراوزللحسفتملو،تقولالاوط
ةليلقةأرمانميلاي«:تفدرأمثًاددجمتكحض»مالكلاةريثكانأف
نلً؟اريصعمأًاياش؟نوبرشتاذام.ةفايضلاتابجاوبدعبمقأمل.قوذلا
مكنمدوأينأنونظتدقوةرايزلاةياهنيفمدقتاهنألةوهقلامكيلعضرعأ
ناسغىلعةبتاعينكل،مكترايزبةديعسانأً.ادبأكلذكسيلرمألا.ليحرلا

.»....مكعمِتأيملهنأل
دقفنأدعبمهيأاهعطاق..»كلًاركشً.اعيمجانل.كلضفنمياش«



.اهدرفمبفقوتتنأيفلمألا
راضركسلا؟ركسلاةقعلممكو.رضخأمأرمحأياش.قفومرايتخا«

نوؤاشتامبلطنوعيطتست.ةليخبتسل.يمهفاوئيستال.النكلً.ادج
.»...ركسلانم

نأدارأ.»انملكلةدحاوركسةقعلم.رمحأياش«ً:اددجماهعطاق
نمةديدجةلوجبءدبللًاببسكلذنوكينأيشخهنكلوً،اددجماهركشي
.يداحألالصاوتملاثيدحلا

.خبطملاىلإتهجوتواهسأربتأموأ
نم«.ناسغنعرركتملااهلاؤسببسنعاولءاست.تارظنلااولدابت

.دجمأجتنتسا»هتلئاعىلإداعهنأنظتاهنأحضاولا
.سيملتفاضأ»كلذباهلىحوأدقفطاخلانأدبال«
ةيانببرقأىلإضكرو،ةذفانلانمبرهلاناسغلواحدقفًاذإ«

،طويخلاطبرمهيألواح»ثيغمنعًاثحبباوبألاقرطيذخأو،اهدجو
.»نآلاةروصلاتحضتادقل«:فدرأمث

اهتعزو.ةينيصىلعياشلاباوكألمحتيهو،ليلقدعبمارمتداع
الًاديدجًاعوضومحتفتنألبقلاؤسلابسيملاهتلجاع.اهراوزىلع
.»؟ةرمرخآناسغتيأرىتم«.هقالغإنوعيطتسي

عمرداغيلاتلامويلايفو،ةدحاوةليليدنعتابدقل؟مكربخيملأ«
هداعأهنأيلدكأو،دعباميفهبتلصتادقل.ركابلاحابصلايفيجوز
.»مكيلإ

لبقِكجوزهفطتخانأذنمانلدعيملناسغ«.تارظنلااولدابت
تفقوت»انهنكسيهفطاخنأانفرعنأدعبهنعثحبنانئجدقل.عيباسأ
نأىنمتن«:اهتايحكيرشهلعفامبعوتستلةجوزللحمستلةظحل
نألمتحييذلاناكملانعوأ،اندلونعكيدلةمولعميأبانيدعاست
.ةيدجبسيملتلأس»؟نآلاِكجوزنيأ.هيلإهذخأدقكجوزنوكي

؟نيثدحتتفاطتخايأنع؟كلذكسيلأ.نيحزمتتنأ«:مارمتكحض
.هتلماعمتنسحأدقل.انيدلهانفضتساولتقلانممكدلويجوزذقنأدقل

مويلاكلذيفثدحاماهيلعتصق.»مكيلإيجوزهداعأ،يلاتلامويلايف
.اهجوزةياورلًاقفو

رخآًالجرفطاخلانأو،ةئطخمنوكتامبراهنأسيملتنظةظحلل
اهتعفدوديلابةموسرملافطاخلاةروصتجرخأ.ةأرملاهذهجوزسيلو
.»؟هيفرعتًادحأهبشتله.ةروصلاهذهىلإيرظنأ«.اهيلإ



ريغينكلو،ديعسيجوزهبشياذه«.ةروصلابرظنلامارمتنعمأ
.»وهناكنإةقثاو

اهتلأس..»؟فيفخجرعوأىنميلاهلجريفملأنمكجوزيناعيله«
.ةمولعملانمقثوتتلسيمل

.»؟كلذتفرعفيك«.ةقفاوممارمتأموأ
.هفطاخوناسغةروصلمحييذلانالعإلاسيملاهتلوان
متنأ.لوقعمريغ«.اههجوىلعةيدابةشهدلاتامالعونالعإلاتأرق

اذامل.مكدلوذقنأدقل.لامعألجرهنإ.فطاخبسيليجوز.نوئطخم
كشوىلعتناكو،شعترياهتوصذخأ»؟ةقيرطلاهذهبهتعمسنوهوشت
.ءاكبلا

اندلوَرنملنحن.حيحصريغكلذ؟انيلإناسغداعأهنأكربخيملأ«
نأاهلتدكأ.فاطتخالاةيلمعليصافتاهيلعتصق.»فطتخانأذنم
ركذامهيلكنأو،ههجوحمالموفطاخلالكشىلعافرعتدقنينثانيصخش
.ىنميلاهلجريففيفطجرعنميناعيناكهنأ

نوكينأةركفلّمحتوأقيدصتعطتستمل.ءاكبلابمارمترجفنا
.نوعّديامكًافطاخاهجوز

،رمألابكلةقالعالنأكردننحن«:اهيفتكىلعتتبروسيملاهتساو
:ةأجفاهتلأسمث»كتقشيفتابامدنعهتياعروناسغبكمامتهاردقنو
.»؟نآلاكجوزوهنيأ«

ىلإيجوزدعيمل؛ةقيقحلايف«ً:ائيشتركذت»عيباسأذنمهرأمل«
تلصتا،اهموي.مكيلإهديعيلناسغعمعيباسألبقهرداغنأذنملزنملا
ىلعةرداقريغانأو،مويلاكلذذنم.هلهأىلإداعهنأينربخأف،نئمطألهب
.»تلواحاملكطخلاعطقني.هبلاصتالا

اليهف.ليلقلاالإاهجوزنعفرعتالفطاخلاةجوزنأمهلنّيبت
دقل.وهةيقارعةنيدميأنمو،طبضلابلمعياذامو،لمعينيأفرعت
عطتستمل.ناسغفاطتخابماقهنأتملعامدنعًالعفةئجافتمتدب
يفكشتتناكنإاهولأس.فاطتخالاءارونمعفادلاةفرعميفمهتدعاسم
اهولأس.ةدشبكلذتفنف،لافطألاوحنةذاشةيسنجلويميأاهجوزلنأ
.مهبلاصتاىلعوهفراعموأبراقأوأءاقدصأيأاهجوزلناكنإ
اعدنأهلقبسيملو،مالكلاليلقاهجوزنأمهتربخأ.كلذباهملعتفنف
.اهبهجاوزلبقةقباسلاهتايحنعًائيشفرعتالاهنأو،امهلزنمىلإًادحأ
هلَقبتيملهنأو،قارعلايفىرخأةأرمانمجوزتمهنأهباهربخأاملك



.برحلايفًاعيمجاولتقنأدعبهبراقأنمدحأ
،انهنمرمناسغنأاودكأت.مههوجويفباوبألاعيمجتدُسدقل

ديعسلماكلاهمسانأاوفرع.يقارعلاديعسهفطتخمةبحصبىفتخاهنأو
فيك؟ةيلاتلاةوطخلايهام؟كلذدعباذامنكلو.يرودلادمحأ

اوذخأ؟عيباسأذنمهرابخأتعطقنادقو،اذهديعسبقعتنوعيطتسيس
نأكو،ةرملكيفلشفيلاصتالاناك.مهسفنأبلاصتالااولواح.هفتاهمقر

حبصأدقرخآلاوهناسغنأكلذينعيله.دالبلاجراخمقرلابحاص
؟دالبلاجراخ

مل.ديعسةدوعروفمهبلاصتالااهنماوبلطومهفتاوهماقرأاهوطعأ
الاذهنكلو،مهعمةفطاعتمتدبدقل.كلذلعفتساهنأنيدكأتماونوكي
امبرف،سكعلاىلع.اهجوزدضمهعمنواعتللةدعتسمنوكتساهنأينعي
هربختوةدوعلانمهرذحت،اهلزنمنممهجورخدرجمبنآلاةلاسرهللسرت
.مهترايزب

مهالو،ناسغاودجومهالفً،ابيرقتنينحيفخباهدنعنماوجرخ
دقمهنأاورعشةرملوأل.امهناكماوفرعىتحمهالو،هفطاخاوكسمأ
هدلبيففطاخلانعثحبلادجمأحرتقا.ةدودسمةياهنىلإاولصو
نعهيفثحبلاو،ريبكٌدلبقارعلافً،ايعقاونكيملكلذنكلو،قارعلا

دالبلارداغدقناكنإنوفرعيالمهنأامك،ًالهسنوكينلٍدحاوٍصخش
هنألحارتقالااذهدعبتساوهسفندجمأداع.رخآدلبىلإوأقارعلاىلإ
اكيرمأوابوروأىلإةهجومبلغألايفنوكتسلافطألابةرجاتملانأركذت
.قارعلاسيلو

ةيقوقحلاتامظنملاةلسارمهتعاطتسابنأدجمأمهربخأمهتدوعءانثأ
لافطألانعروصوتامولعمرشناهقتاعىلعذخأتيتلاو،لفطلابةمتهملا
.مهتداعتساليبسيفلاملاودهجلانمريثكلالذبتو،ملاعلالوحنيفوطخملا

.ناسغىلعروثعلايفدعاسيسكلذناكنإًاقثاونكيمل
.رابخألارخآعمستلةرايسلاويدارلغشينأاهجوزنمسيملتبلط

نأهدافموتللعيذأديدجربخمهلاه.ةلعتشمًابيرقتندملاعيمجتناك
.نييباهرإلانماهريهطتلسوطرطةنيدموحنهجوتتسشيجلاتاوق

تقوعرسأيفةنيدملاةرداغممهيلع.ةقعاصلاكمهيلعربخلااذهعقو
طسوةديحولاةينسلاةرسألامهاوناك،مهّيحيف.شيجلااهمحتقينألبق
.لبقنممهريغبلُعفامكفارخلاكمهبىحُضيس.ةيولعلارسألاتارشع
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رامضمىلعةعرسمقلطنتيهوةريغصلاتارايسلابقاريذخأ
.هداليمديعةبسانمباهيلعلصحيتلاةبعللابًادجًاديعسناك.قابسلا
درجمبةرشابماهببعللابأدبدقل.ةيدهلابحاصركشيملهنأركذت
يتلاهتفرغجراخىلإءودهبىشموةبعللافقوأ.هريرسنمبرقلاباهتيؤر
هيدلاوةفرغىلإلقتنا.ةغرافاهدجوفةلاصلاىلإبهذ.اهيفعرعرتودلو
دقل.ىودجنودنمنكلو،امهنعًاثحبخبطملادقفت.اهيفامهدجيملف
.دحأبجيمل»يبأ.يمأ«:عفترمتوصبيدانيذخأ.ةقشلايفًاديحوناك
.ءادنلاررك

ةقشيفحبصأدقهنأدجوفهيلإتفتلا.دجمأهمعهيلعدرةأجف
.همعهلأس»؟كيدلاوىرتنأديرت«.هدج

سامحبباجأ»يداليمديعةيدهىلعامهركشأنأدوأ.معن.معن«
.ةفهلو

.»كانهامهدجتس.ةفرغلاكلتلخدأ«
امهيرهظىلعنيقلتسمامهدجو.لخدوةفرغلابابحتففناسغعرسأ

امهنظ.ةحوتفمامهنويعدجوامدنعبرغتسا.امهنمبرتقا.هريرسىلعًالك
قفربهديباهزهيذخأوهمأنمبرتقا.ابيجيملفامهادان.نيظقيتسم
نمرثكأبرتقا.اهدسجةدوربنمبرغتسا.بجتستمل.هدوجوىلإاههبنيل
هتلاحتناك.هيبأىلإلقتنا.ةياغللًابحاشهدجوامدنعقلقلابرعش.اههجو
هتوصىلعأبحاص؟هيدلاوبلحاذام.ديدشفوخهّكلمت.همألاحبةهيبش
.ةدجنلاًابلاط

.رخآًاجعزمًاملحناكدقلً.اعزفهريرسنمبه
ريبكتيبيفنآلانكسي.عيباسأةثالثايناملأىلإهلوصوىلعىضم

نم.ميلسديسلابهسفننعفرع.هعمرفاسيذلانيمسلالجرلاعم
.لزنملاجراختابيناكامًاريثكهنأل،ديحولاهتيبنكيملهنأيلجلا
تناك.ةيناملألاةغللاهملعتلةصاخةسّردمرضحأ.ةنسحةلماعمهلماعي
.تاملكلانمردقربكأظفحيو،فورحلاجراخمنقتيلراهنليلهسردت
.دودحمتقولالخًاعيرسًامدقتزرحينأعاطتسا

ىلإًابيرقباهذللهدعيهنأبساموتلميلسديسلارقأ،نيمويلبق
ةغللانقتينأهبضرتُفيهنأهربخأ.اهدارفأنمًادرفحبصيسيتلاةرسألا
.ةديدجلاهتلئاععملصاوتلانمنكمتييك،تقوبرقأيفةيناملألا

امًاصخشّدلقينأهنمبلط.ةياغللًابيرغادبًارمأكلذكهنمبلط
كلذلةيويديفعطاقمةدهاشمقيرطنعهمالكةقيرطوهتاكرحيف



قثاوهنأالول.هبهبشلاديدشناكدقل.هآرامدنعساموتلهُذ.صخشلا
فرع.مأوتلاهوخأيبصلااذهنأمسقألهيبأوهمأىدلديحولادلولاهنأ
.اهتمربةيلمعلانمفدهلاهلحرش.ريسةثداحيفيفوتهنأميلسنم
هانبتتس.ضيوعتلاىلإةجاحبيهو،اهدلويبصلااذهةلئاعتدقفدقل

لذبينألباقملايفهيلع.ديحولااهدلوهنأكهتلماعمنسحتوةلئاعلاهذه
.مهدلونوكينأحلصيهنأمهعنقينأدبال.رمألاحجنيلًاريبكًادوهجم

،ديدجدلبً.امامتةفلتخمةديدجةايحىلعٌلبقمهنأساموتكردأ
ّلبقتينأ.هيضامعملماعتينأهيلعناك.ةديدجةلئاعوةديدجةغل
لازيالهنأهديسهربخأ.هيلعًالهسكلذنكيمل.هيدلاوةافوةركف

ىلإكلذعمههبن.ةقباسلاهتايحنايسنمايألاعمعيطتسيسوً،اريغص
ةمولعملا.ةديدجلاهتلئاعدارفأمامأهيضامنعٍءيشيأركذمدعةرورض

سيلهنأو،برحلايفالتقهيدلاونأيهاهتفرعمنوجاتحييتلاةديحولا
ةدحاوةملكركذنإلتقللضرعتلابكلذكهدده.نيرخآبراقأيأهيدل
.فاطتخالاصوصخب

،يناملألاساموتىلإلّوحتينأهيلعراصتخابً.اديجسردلاساموتمهف
نكلو،كلذقيقحتىلعًارداقناك،هتظقييفً.ايلكيروسلاناسغىسنيو
ناسغعجريو،هيفىبرتيذلاهلزنمىلإدوعيىتحهينيعضمغينأام
.هسيباوكوهمالحأيفهدراطيل

كلذكعاطتساً.اريثكهتغلتنسحتدقف.هرودنقتيذخأ،مايألاعم
هفرعتتناكةصصختمةبردمةدعاسمبلضفألكشبيلصألاساموتّدلقينأ

ً.اديج
حبصأساموتنأميلسررق،ايناملأيفهدوجوىلعفصنورهشرورمب

.هبتكميفنايرولفديسلاةرايزلًازهاج
يقتليامدنعهلعفةدرهسفنبدهاشينأدارأً.اقبسمًادعومذخأيمل

.ىلوألاةرمللساموتب
يفنايرولفديسلانأةريتركسلاامهتربخأبتكملاىلإالصوامدنع

ةعبقسبلينأساموتنمبلطدقميلسناكً.ابيرقهنميهتنيسعامتجا
.هيلعفّرعتلانمةريتركسلانكمتتاليك،ههجونمًامسقوهسأريفخت

هتربخأوهبتكمةريدمهيلعتلخد،هعامتجانمنايرولفءاهتنادعب
نعاهلأس.ةيمهألايفةياغرمألهءاقلنادوييبصهتبحصبلجردوجوب
اهاطعأ.ةأجافمهلدعيهنألهبحوبلامدعلضفهنأهتربخأف.لجرلامسا
.لوخدلابامهلحامسللنذإلا



.تاميلعتللًاقفوههجوًايفخمساموتهفلخوميلسلخد
دعومريغنمكبتكمىلإمودقلانعرذتعأ.نايرولفديسًابحرم«

.»؟ينركذتلهظاملأميلسانأ.قبسم
ببسنآلاركذأالينكلو،رهشألبقينترزدقل«ً.ايلمهلمأت

.»كترايز
نعةعبقلاعزنيومدقتينأهنمبلطويبصلاىلإميلستفتلا

.رمألاساموتذفن.هسأر
هتلصونأدعبلومحملاهفتاهدقفتيةظحللاهذهيفنايرولفناك

.ةلاسر
.»؟كنذإدعبنمًاليلقانيلإرظنلاكتعاطتسابله.نايرولفديس«
.لومحملاهفتاهطقس.يبصلاىلعهرظنعقوفهسأرنايرولفعفر

.»؟يزيزعايكمساام.لوقعمريغ«هنمبرتقا.هبتكمنمضهن
ىلإرظنمثةميلسةجهلبةيناملألاثدحت.»يديسايساموتيمسا«

.ةوقلاهنمدمتسيلميلس
ملاعمسسحتيذخأ»هللااي.ريبكلكشبينباساموتهبشتتنأ«

.ههجو
عوضوميلعحرتقانمتنأ.نآلاكتركذتدقل«:ميلسىلإتفتلا

.»؟كلذكسيلأ..ينبتلا
.مستبا»؟يبصلابكيأرام«.هسأربأموأ
نأتلقل،مأوتخأهلسيلو،يسفنبيدلونفدبتمقينأالول«

ايريطخٌلجرتنأ«ً:اددجميبصلايفنعمت.»ربقلانمجرخدقساموت
.»؟هبتئجنيأنم.ظاملأديس

.»كتجوزاضروكاضرىلعزوحينأ،كلذنممهألا«
كسموتحجنينأىنمتأً.اءوسدادزتيتجوزةلاح.تقدص،معن«

ناك.ةفلتخمعيضاوميفساموتىلإثدحتيذخأ.»اهدشرىلإيهدوعتو
اميفرّدقيناكتقولاسفنيف.ةحيحصلمجنيوكتىلعهتردقربتخي
.ماعلكشبيبصلاءادأهبجعأ.المأةرشابمهفشكتسنيلوراكتناكاذإ
نأميلسنمبلط.هرودنقتيلطقفتاهيجوتلاضعبىلإةجاحبناك
ةيمهأًاكردمناك.ميلسضرتعيمل.هسفنبهبرديلمايأةعضبهدنعهكرتي
نمميتييبصهنأهربخأ.هبىتأنيأنمًاددجمهلأس.نيلوراكهلبقتتنأ
ةغللاهسيردتمث،انهىلإهراضحإلًاريبكًاغلبمفرصطسوألاقرشلا
.يسايقتقويفةيناملألا



نعهلأسيوأهريشتسيدحأال.قحبةعلسهنأرعشدقفساموتامأ
امبر.رخآىلإكلامنملقتنتةجعن.هديسهامسامكةريغصةجعن.هيأر
.نابيطهيكلامنألًانتممنوكينأهيلع

امدنعةأجففقوت.هدقفتيساموتلوحروديلازيالنايرولفناك
هعملماعتلادصقيملهنأهربخأ.هنمرذتعا.ساموتلرطخامهلرطخ
قلطمهلنوكيسو،انهةديغرةايحشيعيسهنأهنأمط.كولممهنأىلع
قفاوتنأمهملانمهنإفكلذعمهنأهربخأ.ءاشياملعفيفةيرحلا
.اهبلقبسكيلىعسينأبجيكلذققحتيلو،ينبتلاةركفىلعنيلوراك

نأو.هنادقفلبقتتنأضفرتيذلااهدلوهنظتدقةيادبلايفهنأهلحرش
.رمألامهفتتستقولاعمف،كلذبسأبال

جعزأعونخباهلاق»هبينرمأتاملكذفنأس«:هسأربساموتأموأ
نوكتنأكديرأال.ّيلإرظنأ«:هسأرعفروهفتكلوحهديفل.نايرولف
نمضيقنلاىلعناكلب،اذكهيدلوساموتنكيملً.اعضاخوأًاليلذ
ىهتنمبكيأرلوقتولداجتوشقانتنأوكسأرعفرتنأكديرأ.كلذ
ًافلاخممالكلااذهنوكينأىشخيهنأكوميلسىلإساموترظن.»ةيرحلا
ىلعينملصحينل.ميلسنمكعد«:كلذنايرولفىأر.هنمهديريامل
.»كروديفحجنتملامدحاوسنب

صرحا.نايرولفديسلاعمميقتسمويلانم.ساموتايّيلإرظنتال«
كلذبناك.»طقفلبقتسملا.لبقتسملايفزكروهتاهيجوتنمةدافتسالاىلع
ناكامبر.هفاطتخانعثيدحلاىلعساموتأرجتيالئلًانطبمًاديدهتلسري
الئليفكيامبًايكذناكهنكلو،ةنطبملئاسرمهفينأنمرغصأساموت
.رطخللهسفنضرعي

ريخألاهبلصتينأىلع،نايرولفةدهعيفساموتًاكراتميلسجرخ
.ينبتلانأشبهرارقذختيامدنع
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،نانبل؟نيأىلإنكلو.نكممتقوعرسأبرارقلاذاختامهيلعناك

بلغأيفةيرزُمنييروسلانيئجاللاعاضوأ؟كلذنمدعبأمأايكرت،ندرألا
مهعملازيالناكمهظحنسحنم.لاملاكلمينملالإ.لودلاهذه
اهصصخ.مهيألتناكلاومألاكلتنممظعألامسقلا.هبسأبالًاغلبم
دارفأعماهتكراشمنآلارطضيس.فطتخملاهدلونعثحبلاىلعقافنإلل

.ءوجللالذوبرحلانوتأنمةاجنللهتلئاع
برقألاتناكدقف،نانبلىلإءوجللاىلعمهيأررقتسا؛تارواشمدعب



ددعدوجوىلإةفاضإاذه.اهيفنوميقييتلاسوطرطةنيدمنمًايفارغج
سلبارطىلإاوحزننيذلاو،سيملمامعأضعبمهيفنمب،كانهمهبراقأنم
.قباستقويف

نأةيشخنكلو،ءوجللاوأرفسلانمًافوخسيلً.ادجةقلقتناك
يفاهيدلناكلمأصيصبيأىلعراتسلللادسإةباثمبةوطخلاهذهنوكت
اهو،رخآدلبىلإامبر.ديعبناكمىلإفطاخلاهذخأدقل.ناسغعاجرتسا

نالعإوهمهليحرنأترعشدقل.نانبلىلإمهرودبنولحترينآلامه
رفسلانعاهجوزينثتلواح.دبألاىلإهنادقفةركفبلوبقلاومالستسالاب
يفمهؤاقب.ليحتسملاهنمبلطتاهنأًاقبسمفرعتتناك.هتلئاععم
يفنمآرخآناكممهيدلَقبيمل.لتقللمهضّرعتينعيناكسوطرط
نانبلىلإمهليحرنأاهعنقتواهسفنيساوتنأتلواح.هيلإاولقتنيلايروس
ةيلمعلايهتنتاملاحسوطرطىلإةدوعلانوعيطتسيمهنأوً،اتقؤمنوكيس
سكعباهئبنيناكاهسدح.لعفلابًانكممكلذنوكينأتنمت.ةيركسعلا

ىرخأةلئاعاهنكستامبرو،مهجورخدرجمببهُنتو،مهتقشمحتُقتس.كلذ
.اهيلعيلوتستو

ناكولىنمت.هتجوزمهتلتتذخأيتلاسجاوهلابرعشمهيأ
ناك.لمألابكسمتللةسامةجاحبناكرخآلاوه.ةدعاسملاهتعاطتساب
ةرارقيف.نحملاهذهلكعملماعتلاىلعًارداقوًاكسامتمرهظينألواحي
،هقحالتلازتالسيباوكلاتناك.فيعضوٌشهوهمكفرعيناك،هسفن
ًاجزتممهقامعأيفددرتيلازيالناكلانممسا.ةبولسملاهتلوجربهّركذت
ىلعردقينأنودنمنكلوهبرعشيٌمراعٌبضغ.هيبصتغمتاهقهقب
.هسيفنت

وحنهرصبلّوحتي،هزجعبناسنإلارعشيامدنع،فورظلاهذهلثميف
.ءامسلا

دجمأرعش.هنمثىلغوهلمحفخامممهعاتماوزهجوةدعلااودعأ
ىلعضاضقنالارظتنتعابضك،ةصبرتملامهناريجتارظننمهردصيفةصغب
ةأجفاولّوحتفيك.نينسلاتارشعانههتلئاعوشاعدقل.ةفيعضةسيرف
يفةيبلغألاتلّوحتفيك.هنمّصلختلاوهثاثتجابجيبيرغنئاكىلإ
.لصأتُستودرُطتةيلقأىلإ،نطو

نل.هرارقدجمأذختا،قئاقدبمهقالطنالبقو،ةريخألاةظحللايف
ةغئاسةمقلنوكينل.هلوخدبةروعسملابالكللحمسينل.لزنملارداغي
.هيبأوهمأىلعةقعاصلاكربخلااذهعقو.مهروحنىلإمهديكدريس.مهل



نعلودعلاىلعهلمحيفامهعومدحلفتمل.قرطلاىتشبهينثالواح
ةساملامهتجاحلمهبحصينأةرورضبهعنقينأرخآلاوهمهيألواح.هرارق
.لشفلابهتالواحملكتءاب.هتايحىلعرطخهيفانههءاقبنألو،هيلإ
ً.ادبأعجارتينلوهرمأمزعدقهنأنقيأامدنعهيلعحاحلإلانعفقوت
.هلءاعدلاوحامسلاامهنمبلطو،هيدلاويديألّبق

عفدملوأتوصعمقلطنتيهوةريغصلامهتلفاقةفرشلانمبقار
.هريصمبقرتيهتفرغيفسلجو.بابلالافقإمكحأ.ةنيدملاكدي

قيرطلايفمهتلباق.ةينانبللادودحلاىلإنيهجوتمرجفلاعماورداغ
ناك.ةليوطتاعاساهنملكيففقوتللنورطضياوناك.شيتفتطاقنةدع
.رحلاشيجللرخآلااهضعبو،هللابزحتايشيلمويروسلاشيجللاهضعب

ىشمتتةرايسلانمجرختسيملتناك،شيتفتلاطاقنيففقوتلاءانثأ
يتلاىرخألاتارايسلانمبرتقتتناك.اهيقاسقورعيفمدلاكيرحتل
.مهتاناعمواهيبكارصصقىلإتصنت.شيتفتللاهرودرظتنت

ةجاحبهنكلوتميمل.هسأريفيرانرايعباهركببيصأةلئاع،هذه
.اهئارجإلنانبلىلإنوهجوتيمهاهو،ةلجاعةيحارجةيلمعىلإ

يناعتاهنأكوودبتهتخأ.ةديحولااهتنباوهتخأعمرفاسيلجر،كلذو
سيملتأجافت.اهتافرصتيعتوأةنزتمنكتمل.يبصعوأيسفنضرمنم
اهنأو،ةعماجلايفةسردملمعتتناكاهمأنأاهتنبانمتفرعامدنع
،مهتنيدمشيجلامحتقاذإ.ةميلأةعجافلةلئاعلاضرعتدعباهلقعتدقف
ظحنسحنم.اهينيعمامأمهيبأوةعبرألاروكذلااهئانبأمادعإبماقو
.اهلاخدنعاهمويتناكاهنأتنبلا

،ليعمنماهلَقبيملو،اهجوزتدقفةسمخلااهلافطأعمٌمأ،كلتو
،كانههلعفتسامعسيملاهتلأسامدنع.توريبىلإةهجوتمةلفاحلابكرت
ملنإف،ةمداخلمعأ«:عومسمداكلابتوصبتباجأواهسأرتضفخأ
نمو،اهلجأنمتنزح.اهلاحلسيملتملأت.»يلافطأعمتلّوست،عطتسأ
.ةئيربلاتارظنلايوذراغصلاكئلوألجأ

.ةملؤماهلكةريثكصصق
.ةنيزحلاصصقلاالإايروسيفَقبيمل
شيتفتةطقننمبرقلابفئاذقلاىدحإتطقسامدنعسيملتلفج

.ةرايسلاذفاونىلعمهؤامدترثانتولاجرلاضعببيصأ.رحلاشيجلل
نمتبلط.اهتئدهتسيملتلواح.ليوعلاوخارصلابتذخأومهيأمأترعذ
ً.اعرسمقلطنينأاهجوز



سوطرطنمجرختيتلاتارايسلانأماظنلازجاوحيفمهيأظحال
لكشباهشيتفتمتيذا.اهيلإةلخادلاتابكرملاسكعب،اهرمأليهستمتي
اهدنع.ةينسلاةفئاطلانم،هعمنموقئاسلانوكيامدنعةصاخو،فثكم
ءارونمىزغملاناك.رخآناكمىلإمههيجوتمتيو،روبعلابمهلحمسيال
.ةيفصتوريجهتةيلمعبنوموقيمهنأكوادبً.افيخمكلذ

.ةاجنلاهلبتُكتنأو،ريخبدجمأنوكينأمهيأىنمت
ًاريثكاورخأت.سمشلابيغمعمةينانبللادودحلاىلإًاريخأاولصو

دعبروبعلابمهلحمُس.اهباورميتلاةديدعلازجاوحلاوماحدزالاببسب
ىلعاومزعدقاوناك.اهيلإنوهجوتيسيتلاةقطنملاومهئامسأليجستمتنأ
دحأةدعاسمبكانهةقشاورجأتسا.لامشلاةمصاعسلبارطىلإباهذلا
.براقألا

مهيأىنمت.بيرغلكشبةئداهوةغرافهبشةيجراخلاعراوشلاتدب
امدنعمهباصأدقكاهنإلاناك.ةفصاعلاقبسييذلاءودهلانوكيالنأ
ددعلاناك،مهراظنأتفلاملوأ.ةمحدزملاةنيدملافراشمىلإاولصو
لوحنوعزوتي.ضرألانوشرتفي.ناكملكيفنولوستم.نيلوستملانمريبكلا
مهنأمهيأفرعمهتجهلنم.نيقوستملاوةراملانوقياضي.ةيرورملاتاراشإلا

فيكىأرامدنع،هترصاخيفزرُغيٍرجنخبسحأ.رظنملاهملآ.نويروس
يفزازئمشالاتارظنىأر.ةراضتارشحوأةلاضبالكمهنأكو،نولماُعي
ثيحنماودوع.انومتفرق«:لوقيمهلاحناسلنأكو،دلبلاباحصأنويع
.»دلبلامتثولدقل.متيتأ

معنوهللايبسح«:ديدرتىوسهلوقيامدجيملو،هانيعتعمد
يفنيلوستمىلإميظعلاايروسبعشليوحتيفببسلاناكنميفليكولا
.»ةرواجملالودلا

مهئابرقأدحأدجوذإ،هيلعقفتملاناكملايفةرايسلافقوأ
مهدعاس.هيفنونكسيسيذلايحلاىلإمهدشرأومهعمبكر.مهراظتناب
.ءاشنإلاةثيدحةيانبيفثلاثلارودلاىلإمهعمدعصو،ةعتمألالمحىلع

.ةنيدملاطسويفعقتاهنألعفترماهراجيإ.ةشورفمةديدجلاةقشلا
.ضرغلابيفتاهنكلوًاليلقةقيضيه

نمةحار.رفسلاكاهنإنمةحار.ةحارلاىلإةجاحبًاعيمجاوناك
دهاشمنمةحار.باذعلاصصقنمةحار.مدلانولوفئاذقلاتاوصأ
.ةبحألاريصميفريكفتلانمةتقؤمةحار.لذلا

،بلقلاةرصعم،نويعلارودهنإ.اهبابقلغأ.هتفرغىلإٌلكبهذ



.اهتقيرطبخرصتلاهرود.ملألانع،نزحلانع،بضغلانعسفنتل
.ةرجحتملابولقلاباحصأاهكرديالةمعنءاكبلا

27
هذهبنايروفديسلانوكينأعقوتيمل.ةلماعمنسحأساموتلموع

امًاريثك.هسيردتلجعتيوأهيلعطغضيمل.هميلعتيفًاروبصناك.ةقرلا
دقل.هدلوبهركذيناك.ةقرحبيكبيوهينيععمدتف،هناضحأنيبهذخأيناك
.هنادقفرثأنمدعبىفاعتيملرخآلاهنأحضتا

هبشلانماولهُذةيادبلايف.هوبحأرصقلايفنيلماعلاومدخلاىتح
:مهلايخنمًاصصقاوجسنفاوعراس.يقيقحلاساموتهنظمهضعب.ريبكلا

.ثداحلاعقوميفثثجلاىلعاورثعامدنعةطرشلاىلعرمألاطلتخاامبر«
قطنلادقفوطقفثداحلاببيصأامبر.قزرييحوهاه.تميملساموت
.»هلزنمىلإعجر،اهداعتساامدنعو،ةركاذلادقفامبروأً،اتقؤم

،ساموتهمساهبءاجيذلايبصلانأمهربخأونايرولفمهعمج
،ىنبتميبصهنأاوفرع.ثداحلايفىضقيذلاهدلوساموتسيلهنكلو
نأكلذكاومهف.لماعيساموتناكامكلماعيورصقلايفشيعيسهنأو
اهلةقيقحلالوقنمنوعونمممهنأو،اهدلوهلاختدقنيلوراكةديسلا
.ءافشلللثامتتامثير

.ةقالطبثدحتيحبصأ،عيباسألالخ.هملعتيلريثكلاساموتىدلناك
تاليجستلاتارشعدهاش.تيكيتإلادعاوقلًاقفوفرصتيوبرشيولكأي
ىتحوثيدحلايفهتقيرطوهتاكرحديلقتنقتأ.هتافولبقساموتلةروصملا
لاحتنايفرارمتسالاىلإةجاحبنوكينلهنأنايرولفهربخأ.هتوصةربن

ةدوعلاهتعاطتسابنوكيس،نيلوراكىفاعتتنإام.ةليوطةدمهدلوةيصخش
يشخ.كلذببغرنإيلصألاهمسابظافتحالاعيطتسيو،هتيجسىلعنوكيل
ةديسديعتستامثيرً،اتقؤمنوكيسانههدوجونأكلذينعينأيبصلا
ّصلختلامتيامبروأىرخأةلئاعىلإاهدعبعابيسهنأو،اهتيفاعتيبلا

ديدجلاهديسىلإحوبيل،هتعاجشعامجتسايفةريبكةبوعصدجو.هنم
مهفينأعطتسيمل.فواخملاهذهبملعامدنعنايرولفبجعت.هفواخمب
انهىلإءاجدقهنأىلإهنأمط.ةبعرملاراكفألاهذهبساموتىتأنيأنم
نلو،هنعينغتسينلهنإف،هينبتةركفنيلوراكلبقتتملولىتحو.ىقبيل
.ىرخأةرمميلسىلإهديعي

هبحأ.هدلونعةفلتخمةيصخشهلنأكردأ.يبصلابنايرولفّقلعت
هبىتأامدنع،ةيادبلايف.هلنباكهلبقتلًادعتسمهسفندجو.كلذمغر



،نآلاامأ.ةديدسةركفلوهجميبصراضحإنأًاقثاونكيمل،رصقلاىلإ
نمىنمت.ينبتلاتاءارجإمامتإلهتجوزىلعرمألاضرعلًاقاوتحبصأدقف
قباسىلإةدوعلاىلعنيلوراكةدعاسميفيبصلاحلفينأهقامعألك
.اهدهع

ً.ايراوتمساموتقامعأيفنكسيلازيالهنإ.دعبِفتخيملناسغ
لوهجملانمفئاخلايبصلاناسغ.هينيعريخألاضمغيامدنعطقفرهظي
نكيمل.همعوهيبأعمبعللاوهتيبىلإةدوعللقاوت.همأقانعلقاتشم
ملوهبجتملاهنكلو،ةليللكهمأىدان.ءاكبلاىوسءيشلعفىلعًارداق
مأ،هفطاخيعديامكًاقحتتامدقتناكنإفرعيمل.هءادنعمست
اهتوصو،ئفادلااهنضحركذتيلازام.اهنايسنىلعوهردقيال.هتيسن
ال.موؤشملامويلاكلذُدعبهتركاذنمحميمل.ةقيقرلااهتاسملو،نونحلا
ةريخألااهتاملك.عراشلازايتجالهبكسمتيهوهمأديةموعنبسحيلازي
ىنمتمك.»؟كباصأاذام.يدلو،ناسغ«:هينذأيفنرتيعولاهنادقفلبق
ىسنيٌموييتأينأىشخيناك،هسفنةرارقيف.هبرقبنآلاتناكول
.هلحمساموتلحيلًايجيردتيفتخيدقهلكناسغ.اهتوصةربنوأاهحمالم
ةايحبوهظفتحينأىلعةظقيلاةايحساموتلكرتدقل.كلذلصحينل
.مالحألا

ًادجمهم.ناقتإبرودلاصّمقتينأهيلع.نيلوراكبهئاقلدعومبرتقا
هسفندعأدقل.هدهجىراصقلذبيس.نايرولفبلقكلذحرُفيس.حجنينأ

نايروفهربخأ.اهديدرتساموتداتعايتلالمجلاظفح.مويلااذهلًاديج
نمنوكيالدقهنأبهرذح.امهنيبعمجتتناكيتلاةصاخلاةقالعلاب
.ةلواحملانمدبالنكلو.مأيهف،اهعادخًادبألهسلا

وحننايرولفعمقلطناو،ساموتسبالمسبلودوعوملامويلايفزهجت
رعش.هتجوزةرايزيفهتبغربةرادإلاريخألارطخأنأدعب،ىفشتسملا
ةلاحدادزتنأوً،اعيرسهرمأحضتفينأىشخيناك.قلقلاورتوتلابساموت
ً.اءوسةضيرملا

.بابلااهيلعقرط.نايرولفهعجش.هتوقعمجتسا.اهتفرغجراخفقو
ريغنمنولخديةداعاهراوزف.بارغتسابتلأس..»؟جراخلايفنم«

.ناذئتسا
اهيلإلخدوبابلاحتفلب،كلذنمرثكأباهبجيمل»انأاذه«

.هدرفمب
.قلُغيمثحتُفيبابلاتوصتعمس.اهرهظىلعةيقلتسماهدجو



.اهنمءودهبوهبرتقا.رئازلاةيؤرنمنكمتتلاهتسلجيفتلدتعا
.»انأاذه.امام«
برتقيلاهيدييتلكبهلتراشأ.ةملكبقطنتمل.اهينيعتكرف.هتأر

.اهانيعتعمد.اهناضحأنيبهتذخأ.ريرسلاةفاحىلإلصو.رثكأاهنم
نعتفقوتاذامل؟ةدملاهذهلكينعَتبغاذامل.يدلوايكلتقتشا«
اهلملستسا.اهمواقيمل.تالبقلابههجوىلعتلاهناوهرعشتدسم»؟يترايز
ركذتوةظحللظقيتسادقل.ناسغانيعتعمدىرحألاب.هانيعتعمدً.امامت
نأداك.اهردصىلإهمضتوهيدانتاهمحلواهمحشبهمامأاهليخت.همأسيمل
.هرودةيدأتلداعوهفطاوعحبكوهسفنكلامتيذلاساموتالول،رمألادسفي

.ًاليوطاهينيعضمغتاهدهاشامدنعاهلأس»؟يمأايريخبتنأله«
ةظوظحمانأمك.كتداعكيفتختمل.انهلازتالتنأ«.امهتحتف

.»مويلا
.»ِكيلإتدعدقل.يمأايًاددجمِككرتأنل«
ايًاليلقتريغتدقل«.ًاليوطهتلمأت.اهبناجبريرسلاىلعهتسلجأ

.»ةليوطةرتفتبغكنأودبي.ساموت
ىلإيعمنيدوعتسىتم.ةسردملايفًالوغشمتنك.يمأايمعن«

ىدمةفرعمل،مهملاؤسلااذهحرطنأبيبطلاونايرولفهربخأ.»؟تيبلا
.ةيعيبطلااهتايحةلوازمو،ىفشتسملانمجورخللاهدادعتسا

هركأانأ.ةديجةحصبانأ؟ىفشتسملايفانألعفأاذام«.ًاليلقتركف
نإكدقفأنأىشخأينكلو«:تكردتسامثةهربتفقوت..»ىفشتسملا

ءانإبهقفرممدطصا.اهردصىلإًاددجمهتبذج.قلقلااهيلعادب»اهترداغ
نم«:اهنعهتدعبأ.نيلوراكتلفج.ةريبكةبلجًاثدحمًاضرأهطقسأفيندعم
.»؟انهلعفتاذام؟تنأ

ىسنتف،ةظحليفرّيغتيدقاهجازمنأنايرولفهربخيمل.ساموتكبترا
.هلعفتتناكام

.»ِكترايزلتئج.ساموتانأ«
مهتربخأ.ّيلإتدعدقل.بيبحلايدلو.ساموتتنأمعن!ساموت«

اذهيفينوزجتحا.ةنونجمينوبسح.دحأينقدصيمل.لعفتسكنأ
.ينمكوذخأيمهعدأنل.كلذبمهلحمسأنل.انقيرفتاودارأ.ىفشتسملا
.ً»ادبأهلككرتأنل.كلذبنايرولفغلبأ

ً،ابيرقىفشتسملانيرداغتس.ِكنمٌدحأينذخأينل.يمأاييقلقتال«
.اهيديواهسأرلّبق.»لزنملايفكراظتنابيننيدجتسو



.نيديلاوسأرلانولبقيالايناملأيف.هنمتلفج
هذهبينلبقيالساموت.يدلوتسل؟تنأنم؟لعفتاذام«

.»ةقيرطلا
ةصحيفةسردملايفاهناملعتةكرحهذه.يمأايةرذعملاوجرأ«

جورخلاعاطتسا.»كجاعزإدصقأمل.كعماهتبرجفينتبجعأ.بوعشلاتاداع
.ءاكذبقزأملانم

،هبكشتتناكاذإاميفدكأتينأساموتعطتسيمل.اهسأربتأموأ
.اهدلوهنأةعنتقمتتاباهنأمأ

.ساموتايتمتملتنأ«ً:امامتهكبرأًالاؤسهتلأستامدقمنودب
ريغىلإةأجفرخبتتنلً.امهوتسلتنأ.نآلاّليختأالانأ؟كلذكسيلأ

.»كلذبيندع.ةدوع
.يمأايريخبانأ«:ةقثباهبيجينألبق،ةيادبلايفدرلايفددرت

.»يبيقث.ماودلاىلعكراوجبنوكأس
.اههجوىلعحايترالاادب.هدراهبجعأ
ًايوساندعامبرلفيبهأت.كترايزلًادغدوعأس.يمأايكسفنبنِتعا«

.ةماستبالاهتلدابفاهلمستبا.»لزنملاىلإ
.ءاوهلايفةلبقًالسرم،اهلحّول.بابلاوحنهجوتوضهن
.»رخأتتال.كراظتنايفنوكأس.ساموت«

28
اوداعامً.امامتايروسنعنيلوزعماوحبصأ،نانبلىلإمهلوصودرجمب

تعطقنا.المأريخبناكنإاوفرعيمل.دجمأعملصاوتلاىلعنيرداق
،ةأفاكملابًاعمطوأةمولعمبءالدإلللصتيٌدحأداعام.ناسغرابخأعيمج
.تقولابلغأةيطغتلاجراختحبصأمهفتاوهف

هعموفطاخلارفاس.اهعبتتلطويخيأمهيدلَقبيمل.كلذمهقلقأ
.دحلااذهدنعامهدلوةصقيهتنتنأايشخ.بلغألاىلعناسغ

هلبجنت،ىرخأبجوزتينأاهنبانمديرت.رمذتتتأدبمهيأمأ
لاعتفالأوسألاتقولاراتختًامودتناك.ناسغلهنادقفنعهوضوعيًالافطأ
.كلذلعفيلناكاماهجوزنأةقثاويه.اهبسيملِلابتمل.تالكشملا

ً.اريثكبرحلاهترّيغدقل.هتبريذلامهيأداعاممهيأنأفرعتالاهنإ«
ًادمكتومتس.ءاسنلانمبارتقالاىلعًارداقداعامهنأاهلاببرطخينل
سيملتمدن.»تايتفلابصتُغتامكبُصتغادقاهدبكةذلفنأتملعنإ

تناك،اهقامعأيف.ماركلارورماهنهذيفترميتلاةركفلاهذهىلع



ً.ادبأهدهعقباسىلإدوعينلمهيأ.ةقيقحلايههذهنأبرعشت
هنكلو،رثأتينلو،رّيغتيملسيمللهبح.كلذلًاكردمناكًاضيأوه

يفًاعزفظقيتسيلازام.ةلماكلاةيجوزلااهقوقحاهحنمنمنكمتينل
امبرعشتالنأىنمت.زازئمشالابهرعشيناكاهلهقانعدرجم.ليللافوج
.هبسحي

دجينأهيلع.ديحولاليعملاوهمهيأحبصأ،ايروسيفدجمأءاقبب
امرمثتسينألواح.دعبكلذلًازهاجنكيملهنكلً.ايفاكًالامرديًالمع
ناكدقف.كلذىلعهدعاستةيسفنلاهتلاحنكتمل.لامنمهعميقب
ضفرمغرددرتريغنمتقفاو.هنيعتنأسيملىلعحرتقا.دورشلاريثك
اهللقننأدعبهترادإاهلكرت.ةشمقألاعيبلًاريغصًالحمًايوساحتف.همأ
.هتربخنمعاطتساام

.اهيلعيضقيسناكراهنليلناسغباهريكفت.لمعلاىلإةجاحبتناك
ٌرحوهله؟ءاذيإللضرعتيمأريخبوهله؟تيممأيحوهله«
يكبيله؟يردصىلإهمضألقاتشيله؟ينركذتيله؟سيبحمأقيلط
.اهتشيعاهيلعصغنتاهريغوةلئسألاهذهتناك..»؟ينعهداعتبالراهنليل
ىلعلمعلااهدعاسامبر.عطقتسمتقوىلإ.ةحارلاىلإةجاحبتناك
.اهدلوبلصاوتملاريكفتلانعًاليلقءاهتلإلا

تناك.دجمأوأناسغنعًادحاوًاربخاهيفاوعمسيملعيباسأترم
نانئمطاللسوطرطىلإبهذينأمهيأدارأً.اءوسدادزتايروسيفعاضوألا

دقفلنيدعتسمانوكيمل.ةركفلاضفرىلعهتجوزوهمأتقفتا.هيخأىلع
.ةلئاعلادارفأنمديزملا

ءارشبةنوبزعانقإيفةكمهنمسيملتناكامنيبو،مايألانمموييف
يأدجتمل.لومحملااهفتاهتدقفت.ةفولأمةنرتعمس؛ةشمقألادحأ

ردصيالهنإ.اهفتاهىلإًاددجمترظن.نينرلارركت.لاصتاىلإريشتةمالع
توصلاناكدقل.هتجرخأواهبويجتدقفت.رخآزاهجنمنينرلا.توصيأ
نأينعياذه.ةيروسلاصتاةحيرشلمحييذلارخآلااهفتاهنعًاجتان
.بلغألاىلعايروسلخادنملاصتالا

.تقولانمديزملاعضتملً.افولأمنكيمل.لصتملامقرىلإترظن
.»؟لصتملانم،ولأ«طخلاتحتف

ناك..»؟ناسغمأ.سيملةديسلاىلإثدحتلاعيطتسألهً.ابحرم«
.ةددرتماهتربنوًاضفخنماهتوص

.»؟يعمنم.سيملانأمعن«



.»؟ينيركذتله.مارمانأ«
مل.»فطاخلاةجوزتنأكتركذت.معن.معن.مارم.مارم.مممما«

.»دصقأمل،ةفسآانأ«:طخلامارملفقتنأتيشخ.اهتاملكرايتخانسحت
ينربخأولصتايجوزنأِكربخأنأتببحأ.ِكتقوعيضأنل.ِكيلعال«

.»رمألابِكغالبإتببحأ.نيمويدعبايروسىلإدوعيسهنأ
.قلقباهتلأس»؟ِكلانترايزبهتربخألهنكلو.ِكلًاليزجًاركشً.اركش«
امدنعًاددجمكبلاصتالالواحأس.ءيشيأبهربخأمل.ينئمطا.ال«

.»تيبلاىلإلصي
كانهلازام.فطاخلادوعيسًاذإ«.طخلاتلفقأوًاريثكسيملاهتركش

دقلً.ابيرقهبينعمجاو،يدلوظفحاهللااي.ناسغىلإلوصولابلمأ
.»معطوأنولاهلَقبيمل.هنودنمةايحلاتمئس

لعجيببسىلإةجاحبناكً.اريثكرس.رمألابمهيأتربخأفتعراس
،ةرملاهذه.فطاخلالوصودرجمبايروسىلإةدوعلاىلعمزع.ةميقهتايحل
.ةقيرطيأبناسغدجينأدبال.هينثنمدحأنكمتينل
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لكشبجالعللاهتباجتساواهتلاحنسحتيفمهسأاهبناجىلإهدوجو

رمتستنلاهشيعتيتلاعقاولاناركنةلاحنأيسفنلااهبيبطىأر.ريبك
حضاولانمناك.اهدلوسيليبصلااذهنأكردمنطابلااهلقع.ًاليوط
نأاهسفنلفرتعتنأدرجمب،هينبتةركفلبقتلةدعتسمنوكتسوهتبحأاهنأ
.تامدقساموتاهدلو

.اهمادنهواهتحصبمتهتتأدبدقواهآرامدنعًاريثكاهجوزرس
مل.رومألانمريثكيفاهيأرءادبإو،تاشاقنيفلوخدلاىلعةرداقتحبصأ
طقفوهىفشملايفاهدوجونأك.نكيملهنأك.ثداحلانعًادبأاملكتي
.مامجتسالل

ً.اريثكهبحتةديدجلاهتلئاع.مالكلاليلقحبصأمايألاعمف،ساموتامأ
ملقأتلالواح،رمألاةيادبيف.نيقيقحلاهيدلاونايسنىلعردقيملهنكل
وحمينألواح.يناملألايبصلارودصمقتينألواح.ةديدجلاهتايحعم
.كلذنودتلاحةيمويلاهسيباوك.ايروسبةقالعهلاملكهتركاذنم
.حابصلايفةقيرعةيبنجأةلئاعنميرثدلو.نيتيصخشبشيعيحبصأ
حمالم.هينيعضمغينأدعبليللايفهيدلاونادقفبعوجفميبرعيبصو
لصاوتملاهحبك.دايدزالايفذخأقيضلابهروعش.هتليخمرداغتملهيبأوهمأ
.راجفنالاكشوىلعناكرببهبشأهلعجهعومدل



ريخألاِفتكيمل.ناسغعمهتهجاوميففعضيساموتأدبً،ارخؤم
.يرثلاهميرغةلقثملاهمومهبمحازيحبصأ.يليللاهرودب

هيبأعمبهذ،رهشلاكلذةليطداتعاامكو،مويلاكلذرصعدعب
.لزنملاىلإاهباحطصاناعيطتسيامهنأبيبطلاامهربخأ.همأةرايزل

اهناضحأنيبهتذخأ.ةيناحلااهتارظنوشوشبلااههجوبةداعلاكهتلبقتسا
نعهتلأس.اهبناجىلإسلجيلهلتحسفأوهرعشتدسم.هيتنجوتلّبقو
مستبيناك.ةزاجإلاءاهتنادعبةسردملاىلإباهذللهدادعتسانعو،هلاح
.لمجلارصقأباهتلئسأنعبيجي.هسأربئمويواهل

مل.ىفشملانماهجورختابيترتنعاهجوزعمثيدحللتلقتنا
دعق.اهتفرغيفٍديعبٍنكروحنىشمو،اهبناجنمضهنامدنعهبارعشي
.ساموتملستسا.هيلجرنيبهسأرنفد.هسفنىلعمّوكتوضرألاىلع
.ةتماصهعومدتناك،ةيادبلايف.ريخألاىكب.ناسغفلخًاديعبىفتخا
،ديدشنزح.ضفخنمتوصبنأيذخأ.ريغصعوبنيكديدشءودهبليست
.ممحىلإعومدلاتلّوحتً.اجراخعافدنالاكشوىلعناك،ليقثمهو
.ناروثلاكشوىلعناكربلا

تفقوأ.اهنعهداعتبالتنطفواهلوحتتفلت.توبكملاهتوصتعمس
ًاريغصًانئاكتأراياوزلاىدحإيف.ةفرغلاءاجرأاهينيعبتشتف.اهثيدح
.هسأرىفخأدقوضفتني

ىلإتهجوتواهريرسنمتضهن.هفلخرظنيلاهجوزىلإتراشأ
.توصلاردصم

هنمتبلط.اهجوزبرتقا.هسأرىلعاهديتعضووءاصفرقلاتسلج
.ًاليلقداعتبالا

.هبيحنتوصعفتراوهؤاكبدتشا
.»؟ءاكبلااذهلكاذامل؟نيزحَتنأاذامل؟يبيبحايِكبام«
ملةغلبةيبصعبثدحت..»هيناعأامًادبأيمهفتنل.ينأشوينيعد«

.اهمهفت
.»ساموتايتلقاممةدحاوةملكمهفأمل؟يريغصايلوقتاذام«
ًاددجمثدحت.»ناسغيمسا.تامساموت.ساموتتسلانأ«

.ةيبرعلاب
.لمحتلاىلعًارداقدعيملو،يناعييبصلانأىلإنايرولفنطف

.هتئدهتلواحوهنمبرتقا.مألاهتغلبثدحتيهنأجتنتسا
يمأىلإيندعأ.انهنمينجرخأ«.عومدلاببضخمههجو.هسأرعفر



.ةيناملألابةرملاهذهّملكت.»يبأو
ديبذخأ.ةرطيسلانعجرخينأكشوىلعرمألانأنايرولفكردأ

ترصأ.هلةباجتسالاتضفر.يبصلانعداعتبالاوضوهنلاىلعاهثحيهتجوز
.ءاقبلاىلع

داعتبالاىلعًارداقدعأمل.يبأويمأىلإيندعأ«:هبلطناسغداعأ
.»امهنع

.فقوملاكرادتلواح.»نآلاكادلاونحن؟ساموتايثدحتتمع«
يمأومهيأهمسايبأ.ايروسنمانأ.ناسغيمسا.ساموتتسلانأ«

.ديدشرارصإبوةعفترمةربنبّملكت.»سيملاهمسا
ةدحاوةملكبقطنتمل.تعمساماهلاهدقوهبرقبنيلوراكتعبرت

.يرجيامةبقارمبتفتكاو
اهدجوفاهيلإتفتلا.هتجوزةلاحءوستنأيشخ.نايرولفبضغ

.ثدحياملٍدحعضولًارطضمناكهنكلو.فّرصتيفيكفرعيمل.ةئداه
:هتجوزبقاروةهربفقوت»...دقنيقيقحلاكيدلاونأفرعتتنأ.ساموت«
انأسأله؟نآلالصحيذلاام.كتدارإبانيلإتئجدقل.اتامدق«
اقرافدقوكيدلاوىلإكديعأنأبلطتفيك؟كانيذآله؟كتلماعم
.»ةايحلا

.يتدارإبانهىلإِتآمل.بذكاذه.اتوميمل«:ءاكبلابناسغرجفنا
.انهىلإيباورفاسنيرخآلاجرلينعابو،يمأيدينيبنمينذخألجر
،فطتخادقهنألوقينأدارأ..»ينعًامغرتئج.ييأردحأذخأيمل
.ةيناملألاةغللاباهلوقيفيكفرعيملهنكلو

يبصلانوكينأ،لبقنمهلاببرطخيمل.عمساممنايرولفمدُص
.ةمدصلاريثأتتحتلازتالىرخألايهتناك.هتجوزىلإرظنً.افطتخم
.اهدلوساموتنكيملساموت.اهيقلتلةدعتسمنكتملةريثكتآجافم
ريثككلذ.هيدلاونضحنمفطتخايبرعيبصوهو،ناسغهمسا

.ةدحاوةعفدهباعيتسال
كديعنس.كدعاسنس.فختال.ينبايلاعت«:اهيعارذنيلوراكتحتف

.لوقتاملًادجةيعاوتدب.»يبيبحايقلقتال.كيدلاوىلإ
.يتديسِكلًاركش«:ةقرُحبىكب.اهناضحأيفىمترا.اهلناسغباجتسا

.»ايندلايفةأرمالضفأِتنأ
ينركذتتنأ.ةيقيقحلاكمأىلإدوعتنأىلإ.طقفًاتقؤم.يمأيندان«

.هسأرىلإاهسأرتدنسأ.ً»اريثكههبشتتنأ.تامدقساموت.ساموتيدلوب



لضفبهلك.تيفش.تفاعتدقل.هانيعتعمد.اهجوزاهيلإرظن
.يبصلا

كمساامتلق...ايًاملاسكيدلاوىلإدوعتس.كدعاسنس.معن«
.»؟ناسه؟يقيقحلا

ً.امستبمهلححص»ناااااسغ«
نآلامهمامأ.ناكملاكلذيفهولعفياممهلَقبيملً.ايوساوضهن

.هلهأىلإدوعينأبجيناسغ.ةلهستسيلةمهم
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نمةطرشلانكمتتمل.قيقحتلالافقإًارظتنماهاضقعيباسأةعضب
.مهنمٍيأىلإاهلصويطيخيأدجتمل.ةباصعلادارفأنميأىلعضبقلا
ديعسحبصأ.لوهجمىلإبرضلابءادتعالاةمهتهيجوتبةيضقلاتقلُغأ
.امهنأمطوهيتجوزبلصتا.ءاشثيحىلإوأايروسىلإدوعيلًارح»صانقلا«
هيدل.هتجوزىلإةرشابمبهذينل.ًالوأايروسىلإةدوعلاىلعمزعلادقع
.ءيشلكبمهلفرتعيس.ًالوأناسغةلئاعروزيس.كلذنممهأوهام
.يلابيدعيمل.هلتقمىلإهفارتعايدؤيدق.هيلعمزعامةروطخًاكردمناك
رعشيتابيذلالئاهلايسفنلاطغضلاةدشنمفيفختلاوههمهيام
ّقلعتدقل.همأنعهبدعتباو،ناسغاهيفلمحيتلاةظحللاذنمهب
نأنودمهعابو،هلبقتارشعلافطتخادقل.بيرغلكشبيبصلاكلذب
هادانامدنعدهشملاكلذهتركاذنموحمينأعطتسيمل.نيعهلفرطت
.مونلايفقرغتسموهو»يبأ«ناسغ

تناك،اهلصوامدنع.رحبلاقيرطنعاهنمجرخامكايروسىلإعجر
.اهرواجاموسوطرطشيجلامحتقاً.اديقعتتدادزادقضرألاىلعرومألا
كراعملاراثآ.ءانيملاريغحبصأءانيملاىتح.ناكملكيفرامدلاحبصأ
.توخيلاونفسلاوبكارملابلغأترمد.ةرضاحلازتالتناكفصقلاو

سيئرلاروصتناك.ناسغةلئاعهنطقتيذلايحلاىلإةرشابمهجوت
قستيالرٌيبعتً.اهقهقمً.اكحاضلبًامستبمةروصلايفنكيمل.ناكملاألمت
.دهشملاةعاظفعمًاتاتب

دقيبصلانأركذت.ةقشلافرعيالهنكلوًاديدحتةيانبلافرعيوه
.بألامساركذتيمل.دجمأهمعمساركذ

نعامهلأس.امهوحنىشم.ةيانبلالخدمنمبرقلابنارماستيناباش
يبصاهيدلةلئاعلانأامهربخأ.هتلئاععمدجمأاهيفنكسييتلاةقشلا
.ناسغهمسا



.ددرتوبارطضانمولختملتارظنناباشلاالدابت
نيباشلادحأرسفتسا..»؟ريغصلااهدلوفطُخيتلاةلئاعلادصقت«

.هقيفرنمًارمعرغصأناكو
.»هرمعنمةعساتلايفيبصً.امامت.معن«
ةدعذنمناكملااوكرتواورفاسدقل«.ىرخأةرمتارظنلاالدابت

.هتوصيفرتوتلارهظدقورخآلاباشلالاق..»عيباسأ
مهناونعفرعتله؟نيأىلإ؟اورفاس«:طابحإب»صانقلا«بيصأ

.»؟ديدجلا
ً.انسربكألاباشلالاق..»ندرألاىلإامبر«
،رخآلاباشلالاق..ً»اديدحتسلبارطىلإ.نانبلىلإاورفاسدقل.ال«

.لوقياممًاقثاوادبو
هيلعادبو»مهتهجوبانوربخيمل؟تنأكاردأامو«:هقيدصهعطاق

.قيضلا
لبقةليللاكلتيفدجمأينربخأعيمجلارفاسنأدعب.دكأتمانأ«

.يغبنياممرثكأتامولعمبحابهنأكردأ،».....نأ
.ةفهلبلأس..»؟ةقشلايفدوجوموهله؟مهعمدجمأرفاسيمل«
.دوجومريغوه.ال«:مزحبباجأوهنيبجًانسربكألاباشلابضق

.»نآلاىرخأةلئاعاهنكستةقشلا
قلقلاأدب.»؟هتلئاعبقحلورخآلاوهرفاسله؟بهذنيأ،دجمأو«

.ريخبئبنتالةبرطضملانيباشلاحمالمف،هسفنىلإبّرستي
.»؟ةلئاعلانمتنأله؟لأستاذاملتنأو«
.»مهمرمأيفمهيلإثدحتللةجاحبينكلو،ال«
قرطمرغصألاهقيفرو،باضتقابباجأ..»انهدحأمهنمَقبيمل«

.هسأر
يأامكيدلله«:هلأسفهرسيفمتمتيرخآلاباشلاديعسعمس

دارفأيقابوأدجمأبلاصتالاةيفيكلوحاهيفينوديفتىرخأتامولعم
.»؟ةلئاعلا

ً.انسربكألاباجأ،»ةيفاضإتامولعميأانيدلسيل.نافسآنحن،ال«
لاصتالانمنكمتتنل،ديساي«:ةيبصعبلاقوًابضاغهقيفرهعطاق

يقيفروانأ.هتقشىلعاولوتسيلهناريجهلتق.لُتق.تامدجمأً.ادبأدجمأب
انيفتكاف،انبدجنتسا.هذاقنإلٍءيشيألعفنملانكل.هباحصأزعأانكاذه
.»ةاشلاكحبُذيوهوهتدهاشمب



.لقعهقدصيالايروسيفلصحيام.ةقعاصلاكديعسىلعربخلالزن
بلطبىفتكا.ةدحاوةملكبالوقيلعتلاعطتسيمل.هلوقيامدجيمل
.اهنيودتبماقونانبلىلإاورفاسنيذلاةلئاعلادارفأءامسأ

.ةلبقملاهتطحمنوكتسسلبارط
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مهاولواح.مارملصتتمل.عوبسأرم.مارملصتتمل.نامويرم
داعله؟ثدحاذام.تقولالاوطةيطغتلاجراخاهفتاهناك.اهبلاصتالا
اوءاجنيذلاراوزلابمارمهتربخأله؟دعيملمأهلزنمىلإفطاخلا
ً؟اددجمىفتخاله؟اهنممقتناله؟ناسغنعوهنعنوثحبي

صيصبباّقلعتدقاناك.مهيأوسيملدلُخيفرودتتناكةريثكةلئسأ
ريغصلالومحملافتاهلامامأاهايضقًالاوطًامايأ.ةشقلابقيرغلاّقلعتلمألا
ىوتسموةراشإلاةوقًاراركتوًارارمادقفت.امهيلإهفزيسيذلاربخللًاراظتنا
حبصيو،ةكبشلاةراشإيفتختامدنعامهباوصادقفياداكةرممك.نحشلا
ًاديدحتسلبارطيفو،ةئيسنانبليفلاصتالاتاكبش.ةيطغتلاجراخفتاهلا
مأ؟راظتنالايفارمتسيله.لجاعرارقذاختاامهيلعناكً.اءوسرثكألا
ىلعًارصمناكمهيأً؟اددجمفطاخلاةقشىلإابهذيوايروسىلإارفاسي
ةدوعلاةروطخكرديناك.مارملاصتارظتنتنأهتجوزعنقأ.هدرفمبرفسلا
ةقيقحيفً.ارطخلقأًاديحوهباهذ.ءوسلضرعتتنأأشيمل.ايروسىلإ
ال.هدرفمبةميقيذءيشبمايقللةجاحبناك.رفسلاىلإةجاحبناكرمألا
،رطاخمللهضرعتوهرفسنأكرديناك.هفواخمأوسأةهجاومنمهلدب
.هتلوجريفوهسفنيفهتقثلدقفنمهيناعياملقايرتلانوكيامبر

ىلإبهذيسهنأمهربخأ.هتجوزددرتوهيدلاوضفرمغرمهيأرفاس
هبحصيمثنمو،هيخأىلعنئمطيو،كانهمهلزنمىلعجرعيلًالوأسوطرط
ًارصمناكذإ،ًاليلقًافلتخمناكدقفهيلعمزعامامأ.فطاخللهترايزيف
يقتلينأدعبالإهاخأروزينل.هدرفمبةلماكةمهملابمايقلاىلع
ً.املاسهبدوعيوهنباناكمفرعيو،فطاخلاب

سيملعطتستمل،ركابلاحابصلايفاهجوزقالطنادعبو،مويلاكلذيف
اهتامحاهكرتتنل.ديدشقيضبرعشتساهنأفرعتتناك.لزنملايفثوكملا
نعًاديعبنكيمل.لحملاىلإباهذلاتلضف.اهعومدعمةولخبمعنتل
تناك.ةحارلابهيفرعشتتناكاهنكل.يبناجعراشيفوقيض.لزنملا
نمرخآلافرطلاىلعىهقملابحاصهدعييذلاياشلابوكبعتمتست
يفمهلاهتمحازملًاليلقنيقياضتماوناكامبر.نوبيطاهناريجةعابلا.عراشلا



مهنكل.رمألاةيادبيفًارزشاهيلإنورظنياوناكامبر.ةيروسلايهومهلامعأ
ًاعيمجاوناك.هللاىلعرمألاةياهنيفقازرألا.اهدوجواولبقتتقولارورمبو
بسكيفتحجنامبر.ةقيقحاهبمهناميإتوافتنإو،ةلمجلاهذهنوددري
ءاكذبدمعتتتناكةريثكًانايحأ.اهفرصتنسُحواهبدأنمهوسملاملمهدو
لحملايفشامقلانأمهربختتناك.اهيسفانمىلإاهنئابزضعبليوحت
بحاصاوربخأ«.ربكأينالعلالحملايفناولألاةليكشتنأوأ،دوجأينالفلا
رعسو،ةصاخةلماعمىلعنولصحتسو،ناسغمأفرطنممكنألحملا

يفءاقدصألانمريثكلابسكتنأسيملتعاطتساةلمجلاهذهب»بسانم
.مهقازرأمهمساقتلتءاجيتلاةبيرغلاكلتدعتمل.قوسلا

لمأتتلتاظحللاضعبةقرستعاطتسا.نئابزلاليلقًائداهًامويناك
ةلزلزمةيسفنةمدصلضرعتاهجوز.فطتخمديحولااهدلو.اهتايحيف
.ةيوهلاىلعلتقلاثيحىلإهيلجرببهذدقوهاهوً،امامتاهنعهتلزع
فرتعينألقعيله؟ةجاذسلاهذهام.هنبافطاخبيقتليلبهذ
،نيرخآسانألهعابدقهنأدبال؟ةلوهسلاهذهبامهدلوديعيوأفطاخلا

؟اليتقهادرأومهيأىلعىدتعاولاذام.هدوجوناكمنعًائيشفرعيالو
؟هبساحيليلابيسنموهعنميسنم

عماهشقانتلةأرجلاكلمتملاهنأرثكأاهجعزأ.ةركفلاهذهاهتجعزأ
ىلإباهذلابهلتحمسذإاهسفننمبضغلابترعش.هرفسلبقاهجوز
.ةقيرطلاهذهبهفتح

.»؟ناسغمألحماذه.مكيلعمالسلا«
.لمتحملانوبزلاىلإتتفتلاوراكفأنماهلقعبامتضفن
اهمفنمتاملكلاتجرخ،»ناسغ....مأ...انأ...معن.مالسلامكيلعو«

اهتليخميفتعُبطدقل.طقفةفولأمتسيل.ةفولأملجرلاحمالم.ةبوعصب
دقمهيأ.قلقلاوةفهللابجوزممفوخلابروعش.ةقباسلاروهشلالاوط
تلخادت..»كرفسليعادال.نآلاَكيلإةجاحبانأ.مهيأايدع«.رفاس
نعةزجاعيهوهيلإرظنلاتلاطأ.اهناكميفترمست.اهلقعيفراكفألا
.ريبعتلا

اليهوهتيؤربأجافتتنأاهبضرتفيال.اهتشهدلجرلابرغتسا
.»؟مهمرمأصوصخبكجوزىلإوكيلإثدحتلاعيطتسأله«.هفرعت

.سلجيلاهديبهيلإتراشأو،اهسأربتأموأنأبتفتكاو،بجتمل
ً.اروفهجاردأدوعيلاهجوزبلاصتالابتعراسولومحملااهفتاهنعتثحب
نانبلوايروسيففتاهلاتاكبشاهرسيفتنعل.ةيطغتلاجراخفتاهلا



عيطتست.ةيطغتلاجراخهفتاه،ايروسىلإحابصلايفرفاسدقيجوز«ً.اعم
تلواحوةماستبافصنتمستبا»؟ديعسديسايبرشتاذام.ّيلإثدحتلا
.ةكسامتموةيوقودبتنأ

ءاملانمًاولدغرفأدقمهدحأنأك.ةقعاصلاكهيلعاهلاؤسلزن
ال.هعمسدقهنأنظامّليختامبرً؟اديجعمسله.هسأرىلعدرابلا
.يقيقحلاهمسافرعيدحأال.يقيقحلاهمسافرعتنأةأرملاهذهللقعي

.»ياشلانمًابوكبلطأس«.هحمالميفتدبيتلاةشهدلاتظحال
لازيالناك.هناكمرداغيملهنأدكأتتلتتفتلا.رواجملاىهقملاوحنتشم
.بارغتساباهوحنرظني

.اهجاردأتداع
.ههجوقرافتملةريحلاواهلأس»؟يمساتفرعفيك«
لحملانأهتربخأوهنمترذتعافلحملاىلإنوبزلخد.هلباقمبتسلج

.قلغم
نيأ«:ههجويفاهرفاظأزرغتنأىنمتتيهوفطاخلاىلإترظن

.ةغلابةبوعصباهرعاشميفختتناك»؟ريخبوهله؟ناسغ
ً.ادحاوًأطخئطخيمل؟فيكنكلو.ءيشلكفرعتاهنإ.ةريحدادزا

.»؟كلذلكِتفرعفيك«
ناسغنيأًالوأيللق،كيلعهللابنكلو،ديرتاملكبكربخأس«

ناكًايأةلماكةيدفلاىلعلصحتس.ديرتامكيطعأس.هلاحفيكو
ةمومألاةزيرغ.اهكسامتفخيوفعضتتأدب.»ناسغيلدعأطقف.اهرادقم
.ءيشلكىلعتغط

مل.هفسأنعاهبربعيلحلصتتاملكنعثحبيذخأ.»صانقلا«دهنت
تسل.مكلاومأذخأديرأال.ةيدفلًابلطيتآمل«:اهينيعيفرظنلاىلعَوقي

ملًادحأعدأمل.مكنعًاثحباهلكسلبارطتبجدقل.كلذلجأنمانه
يفمكناريجنمةلماكلامكئامسأىلعتلصحنأًاظوظحمتنك.هلأسأ

لجسدقكمامعأدحأنأتفشتكاامدنعرثكأًاظوظحمتنكو.سوطرط
كناونعيئاطعإبهمركتالول.نانبليفانهفتاهلاليلديفلماكلاهمسا

نانبلىلإايروسنمتئجدقلً.ادبأمكيلإلوصولانمتنكمتامل،انه
يبنذنأفرعأانأ.حامسلابلطألةطاسببتئجدقل.مكبيقتلألًاصيصخ
ىلعرطخهيفمكيدينيبيفوقوومكيلإيمودقنأكردأو،رفتُغيال
ياشلابوكعضووىهقملايبصبرتقاامدنعثيدحلانعفقوت..»يتايح
ةباصعىلإهعيبيفًاعمطناسغكدلوتفطتخادقل،معن«.فرصناوهمامأ



لافطأعمتارملاتارشعكلذتلعف.ينبتلالافطأبةرجاتملايفةصتخم
يفامٌءيش.نآلاكلذبًاروخفتسل.رثأتأوأيلابأملورامعألالكنم
ينربخأ،هيلعيانيعتعقونأذنميردصيفامٌءيش.مدنأينلعجناسغ
ةرشابماهيلإرظنيلهسأرعفرو،ةهربفقوت.»ةريخألاةرملانوكتساهنأ
كردأ.ةماستباحبشاههجوىلعوهيلإتصنتاهدجو.هينيعيفٍدابملألاو
امبر.اهدلواهيلإديعيلءاجدقهنأتنظاهنأدبال.لمألاةماستبااهنأ
ىلعفقيهنأوأ،لزنملاىلإاهقبسدقاهنبانأاهربخينأرظتنتتناك
ملً.اددجمقرطأ.اهئجافيفاهيلإعرسيلهنمةراشإراظتناب،عراشلاةيصان
نأينفسؤي«:اهينيعيفألألتيذلارونلاسمطىلعًادهاشنوكينأأشي
.»ناوألاتاوفدعبيريمضظقيتسينأردقلاءاشً.ارخأتمءاجيمدن
.هاوقعمجتسيلةظحلفقوت

هتلمجلاهعامسدنعاهفوخمظاعت.اهردصيفةصغنبسيملترعش
ىلعناوألاتاوف؟فيكًارخأتم«؟ناسغبلحاذام؟دصقياذام.ةريخألا

.»هيلعًافوخينلتقتالكيلعهللاب؟اذام
.مهبتقحل.مهتبقار.ةباصعلانثاربنمهذاقنإيدهجتلواحدقل«

.يسفنبترطاخ.مهلبقنمبرضللتضرعت.مهرثأيفصربقىلإترفاس
تقولايفمهيديأنيبنمهصيلختعطتسأملفسألكب.ةطرشللتأجل
مسابتروفكنارفىلإةباصعلاعمرفاسهنأنآلاهفرعأاملك.بسانملا

نمكّملكتيناك.هتايحيفىلوألاةرمللهانيعتعمد.»ساموتوهراعتسم
.هدبكةذلفدقف

؟ساموتحبصأناسغيدلو؟ساموت؟تروفكنارف؟صربق؟لوقتاذام«
ططختكنأدبال.بذاكتنأعبطلاب.بذاكتنأ؟ايناملأيفناسغيدلو
مثعلتتتأدب»؟انبهتلعفامكيفكيالأ؟هللافاختالأ.ةديدجةميرجل
.ةطبارتمريغًالمُجّملكتتو

.هيلإترظن.اهيتنجوعومدلاتبضخدقواهآر.لحملامهيأوبألخد
لجرلااذه؟كلذقدصتله.ايناملأيفناسغ.مهيأوبأ«.اهناكمنمتبه
فيكً.ادجًاديعبً.اديعبحبصأدقل.ساموتحبصأدقناسغنألوقي

نأدبال.امهبقحلأنأبجي.ايروسيفهمعوهوبأ؟نآلاهديعتسنس
.»ايناملأىلإرفاسن

امبحبيمل.دجمأريصمنوفرعيالمهنأكردأ.هسأرديعسعفر
.ةئيسلارابخألانمديزملامهيلإلقنينأأشيمل.هفرعي

ديعتوأدهتنأاهنمبلط.هتلاقاممةدحاوةملكمهيأوبأمهفيمل



اهمامأسلجييذلالجرلاىلإرظن.ليصفتلابنكلوتلاقامهعماسمىلع
.»كتفرعمبفرشتأمل«:هانيعتعمددقو

امبررظنلاتققدول.يمعايقدصتنل«:هنعبيجتلسيملتعراس
انرشنيذلالجرلااذه.ةحرفلاانبلسيذلالجرلاهنإ.كدرفمبهيلعفرعتت

ىلإانلصو،هنعًاثحبايروسانبلقيذلالجرلااذه.ناكملكيفهروص
له.رذتعيلءاجدقل.يمعايفطاخلاهنإ.هتجوزعمانسلجوهلزنم
ىلإهعابنأدعبحامسلابلطيلءاجديحولايدلوفطاخ؟كلذقدصت
.كيلعهللابيللقنكلو؟كلذنمربكأةحاقوتيأرله.ةيلودةباصع
َكتبجعألهً؟ايئاوشعًارايتخاناكلهً؟اديدحتيدلوَترتخااذامل
.»؟هتماسو

.مارمهتجوزقيرطنعًاذإهيلعتفّرعتدقل.»صانقلا«أجافت
.درينأدارأ.ةرايزلاهذهدعبةايحلاهلتبُتكنإًاريرمًاباسحاهبساحيس
ىتحرظتنا.مواقيمل.ةعجومنكتملتامكلبهيلعلاهنا.دجلاهلهميمل
ةروصاهنمبحسوهتظفحمجرخأ.هبويجيفشتف.هاوقتراخوأده
.سيمللاهاطعأةنولم

ال؟ةروصلاهذهكلنيأنم«.نعمتباهيلإرظنتتذخأواهتلوانت
هنكلوًافلتخمودبي؟هفاطتخادعبهتروصله.ناسغلتطقتلااهنأركذأ

.»مستبيوديعس
بحاصهبشييبصىلعرثعأنأينمبُلطدقل.ناسغسيلاذه«

.»يقيرطيفردقلامكعقوأنأىلإًاليوطتثحب،ةروصلا
يفامًايبصهبشيهنألاهدلوفطتخادقل.سيمللحضتترومألاتأدب

هووذررقوً،اذإةروصلابحاصتامامبر.ينبتلاضرغبفطتخا.رخآدلب
ةلئاعلادارفأءامسأفرعيناكنإهتلأس.هبمهركذيلههبشييبصينبت
.هبحابامىوسءيشيأفرُعيالهنأاهلدكأ.هتنبتيتلا

امةمولعم.ةروصلايفرظنلاتنعمأامدنعسيمللاببرطخامءيش
نماهتّملعتةينقتةليح.حطسلاىلإجورخللةجاحبتناكاهقامعأيف
ىلإةجاحبتناك.اهدلوىلإلوصولايفنآلااهدعاستدقةليح.دجمأ
.ةيمقرةغيصىلإةروصلاليوحتاهيلع.يئوضحسام

اهدلوفطاخعمسلجينأاهامحنمتبلطتامدقمنودب
تلزامانأ.هلتقلواحتال«.رخأتتنلاهنأهتربخأ.دوعتامثيراهرظتنيو
.ةريبكةسامحبتقلطنا.»هيلإةجاحب
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.طاشنلاهيفبد.يقيقحرورسبناسغرعش،رهشأذنمةرملوأل
يبصلا.هبابسأكردأورييغتلااذهنايرولفظحال.رخآصخشهنأكوحبصأ

.اهتعيبطىلإتداعنيلوراك.هيدلاوىلإرفسللٌقاوتوهتيرحةداعتسابديعس
هتداعإةمهمً.ابيرقاهكرتيسهنأاهملععم،هبتّقلعتوناسغتبحأ
ىلعاهجوزتضح.اهدلويفريكفتلانعاهلاغشإبةليفكتناكهيدلاول
نموً،املاسهلهأىلإيبصلاعوجرنامضلهتايناكمإوهذوفنلكريخست
.راطخأيألضرعتلانود

عجارت.هتباصعوظاملأميلسىلعضبقللةطرشلاغالبإةيادبلايفدارأ
ماقتنالاىلعةباصعلامادقإيفببستيدقكلذنأبهتجوزهتعنقأنأدعب
يدلاوبلاصتالاةلواحموهحاتملارخآلارايخلاناك.هلهأوأيبصلانم
.نيمرجملانيعأنعًاديعبامهلهميلستوهبرفسللةقيرطداجيإمث،ناسغ
وأةلفقماهماقرأناسغظفحييتلافتاوهلاعيمجتناك،ظحلاءوسنم
ىلإلوصوللىرخأةقيرطيفريكفتلانمدبالناك.ةيطغتلاقاطنجراخ
ايروسىلإنايرولفلاجرنمةعومجمعمرفاسينأناسغحرتقا.هيوذ
رطاخمنماهيفاملًاضيأةركفلاهذهنيلوراكتضفر.هلزنمىلإهتداعإل
،ايروسىلإهلاجردحألسريلاهجوزىلعتحلأ،كلذنمًالدب.ةلمتحم
تلواح.ديجلكشبيبصلاهظفحيناونعلا.ناسغةلئاعلزنمىلإًاديدحتو
ايروسلوخدهلعفلجرلاىلعاملكف،ةبعصتسيلةمهملانأبهعانقإ
نعللستلابوأ،ايناملأيفةرافسلانمةريشأتىلعلوصحلابامإ،يفحصك
نمايناملأبلاصتالاو،ةلئاعلاتيبىلإهجوتلامث،ةيكرتلايضارألاقيرط
امهعمقافتالامتيمث،هيلعامهنئمطيوهيدلاوىلإناسغثدحتيلكانه
نايرولفمستبا.نمآلكشبامهدلومالتسالايكرتيفامهبءاقتلالاىلع
دقاهنكلو،قالطإلاىلعقيبطتلاةبعصنكتمل.هتجوزةطخبملعامدنع
ناك.هنعجارفإللةيدفبلطوهفاطتخاوألوسرلالتقيفطقفببستت
لضفأنمةثالثاهلراتخادقفاذهل،رطاخملابةفوفحمةمهملانأًاكردم
ىدمواهداعبأمهلحرشنأدعب،هتسارحقيرفيفنولمعينممهلاجر

جارختسايفرخآقيرفمتها.ةرداغمللاودعتساوةثالثلاقفاو.اهتيرس
مل.ةمهملاذيفنتلةمزاللاةيئاضفلافتاوهلاءارشوتايوهلادادعإوتاريشأتلا

.قيبطتللةزهاجةطخلاتحبصأوعوبسأىوسرمي
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ةينانبل،ةددعتمشيتفتطاقنبرم.ةغلابةبوعصبدودحلازاتجا
ةطقنبرمًاريخأو،ماظنللةعباتةيروس،هللابزحلةعباتةينانبل،ةيمسر



ةلمحعمًانمازتمهلوخدناك،هظحءوسنم.رحلاشيجللةعباتشيتفت
.هللابزحتايشيليمبةناعتسالابماظنلااهنشيةريبكةيركسع

.فينعفصقلتضّرعتىتحرحلاشيجللةعباتلاةطقنلازاتجانأام
.هنمًابيرقضرألاكدتلءامسلانمطقاستتيهوفئاذقلاهينيعمأبىأر
ً.ادجةضفخنمةعرسبكرحتتهترايسنأىلإهبتنيالهلعجلوهذيفناك
.ةدودعمًاراتمأالإشيتفتلاةطقننعدعتبيمل

.نيحلسمنابشةثالثةأجفةرايسلامحتقاامدنعهلوهذنمقافأ
.يفلخلادعقملايفنارخآلاسلجامنيبهبرقبمهدحأسلج

ىلإةجاحبنحن.ةفيذقبتبيصأانترايس.ةعرسبكرحتهللاناشم«
.ديدهتيأنمةيلاخءاجرةجهلبهبناجبيذلاباشلاّملكت.»كتدعاسم

.»؟بهذننيأ؟فيكنكلً.انسح.معن؟مكدعاسأ«:مهيأمثعلت
..»انقوفةرئاطللًالهسًافدهحبصننألبقةعرسبقلطنا.قلطنا«

.عارسإلاىلعهثحيلهفتكىلعيفلخلادعقملايفنيباشلادحأتبر
ً،ايلاعًاريفصتالجعلاتردصأف،ةوقىصقأبنيزنبلاةساودىلعطغض

ريبكراجفنايودعمسةيناثباهدعب.ةعرسمتقلطناورمأللتباجتسامث
ةرفحىلإاهلوحو،اهملاعمسمطو،شيتفتلاةطقنباصأخوراصنعجتن
.ةريبك

يذلاينيرشعلاباشلالاق..»انتايحتذقنأدقل.بيطايكلًاركش«
.راجفنالاًالمأتمفلخلاىلإرظنيوهوهبناجىلإسلجي

تارظنلاضعبقرس.ديزملالوقعطتسيمل..»يبجاواذه.وفعلا«
يفودبت.رمعلالبتقميفًاعيمجاوناك.ددجلاهقافرهوجواهيفلمأت
هتعاجشعمجتسا.ديدشقاهرإنممهيلعرهظياممغرةسامحلامهحمالم
لبقيماظنلايروسلاشيجلايفنيدنجمًاعيمجمتنكله«:مهلأسو
.»؟رحلاشيجلاىلإمكمامضنا

.يفلخلادعقملايفسلجيناكومهربكأباجأ..»كلذكناكانضعب«
نحن.اناوسَقبيمل.نآلاًاعيمجاودهشتسامهنكل«:لمكأمثةهربفقوت

ةيبطلاةياعرلاميدقتلرحلاشيجلاعمانطرخنا.بطلاةيلكيفبالط
تقولارورمبنكلو،حالسلالمحنملةيادبلايف.نيباصملاةجلاعموذاقنإو
مهيأىلإرظن..»انسفنأنععافدللهلمحىلعانمغُرأ،رطاخملادايدزاو
.»؟انهلعفتاذام،تنأو«:هلأسو

وهوةقثلابسحأ.»هنعثحبلليقيرطيفنآلاانأويدلوفُطتخا«
.هتمهمنعثدحتي



»؟ليوطتقوذنمفطتخاله«:ضعبلامهضعبىلإنابشلارظن
.مهدحألأس

.»رهشأةعضبذنم«
.مههوجوريباعتترّيغت.ةآرملاربعمهيأرظن
.ةيساومةربنبهبناجيذلاباشلالاق..»كلهأوكظفحوهللاكربص«
.اهيلإباهذلانودوييتلاةهجولانعهلأسومهيأهركش
رودتثيح،صمحبلقىلإهجوتلابيهمهيدلرماوألانأهربخأ

نمًاليلقبرتقننأيفكي.كانهىلإانذخأتليعادال«.كراعملاسرشأ
.»قيرطلاىلعانقافرنمةعومجمانرظتنت.فيرلا

تصنيًاتماصهقيرطلمكأ.ةرايسلاةعرسنمداز.هسأربمهيأأموأ
مهصصق.ةأجفًادونجاوحبصأو،مهتايحترّيغتنيذلابالطلاكئلوأثيداحأل
مهتايونعم.ةلمجلابلتقوتاراجفناونئامك.توملاومدلاةحئاراهنمحوفت
.دمألالوطمغررصنلابنونقوم.ةعفترم

نمنيبيرقاوحبصأمهنأًانسمهربكأهربخأ،تقولاضعبيضمدعب
باجتسا.ةرايسلاةعرسنمفيفختلاهيلعنأو،اهيلعقفتملاءاقتلالاةطقن
.طقفةعاسلايفًارتموليكنيعبرأىلإةعرسلاضفخومهيأ

اهماطتراتوص.رطملانمةيوقتاخزتلاهنا،ةظحليفو،ةأجف
ةرطقهبصتملوفيظنجاجزلا.همامأمهيأرظنً.اديدشناكةرايسلالكيهب
عمس.جاجزلاعطقترثانت.ذفاونلاىدحإتمشهت.ةوقتوصلاداز.ءام
يهلإاي.هللااي.تبُصأدقل«:حيصيويفلخلادعقملايفخرصيمهدحأ
.»ينذقنأ

نمتاثاغتسالاعمسيلازيالناك.فقوتنمزلانأكومهيأرعش
ةساودىلعطغضيناك.ةآرملايفرظنلاىلعؤرجيمل.يفلخلادعقملا
مأرخآلاوهبيصأدقناكنإفرعيمل.ةوقنميتوأاملكبنيزنبلا

.ال
عمس..»هللالوسرًادمحمنأدهشأو،هللاالإهلإالنأدهشأ«

.دهشتيمهدحأ
.رطملالوطهفقوتوتوصلافقوت.فقوتمثنينأىلإخارصلالوحت

رظن.لخادلاىلإءاملاللستً.ائيشفًائيشطبهتتذخأ.ةرايسلاًاضيأتفقوت
تبضختهبايثوهتبقر.بابلاةيحانًالئامهسأرناك.هبناجبباشلاىلإمهيأ
جزتميأدبرمحأنول.ةكرحالتوصال.هفلخرظن.يناقلارمحألانوللاب

ً.ائيشفًائيشولعيحبصأيذلاةريحبلاءامب



راد.رخآلاوهبيصأدقل.رسيألاهفتكهملآ.هسفنررحينألواح
ءاملاعلبيذخأ.هينيعضمغأ.زيكرتلاىلعةردقلادقف.ةرايسلافقسهب
.قرغللملستساو
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هتعضو.ةسامححضنتاههجوحمالم.لومحملااهبوساحاهعموتداع

نأهنمتبلط.اهسأريفروديامعاهامحاهلأس.هليغشتبتماقوامهمامأ
ثحبلاكرحمعقومىلإتهجوتوتنرتنإلاحفصتمتحتف.ةشاشلاىلإرظني
.»لجوج«

هتلأسامدنع.هبوساحىلعلمعلابًاكمهنمدجمأتيأر،ةرتفلبق«
مدقيتاب»لجوج«ـبصاخلاثحبلاعقومنأةسامحبينربخأ.هلعفيامع
كلتضارعتسالةلوجيفاهدعبينذخأ.لاببرطختالوةقيشتامدخ
،ناسغهبشييذلايبصلاةروصمويلاديعسّيلعضرعامدنع.تامدخلا
ثحبلامتي،ةداعلايف.»لجوج«اهرفوييتلاتايناكمإلاكلتىدحإتركذت

يذلاعوضوملالوحةلالدتاذتاملكلاخدإقيرطنعتنرتنإلاةكبشيف
كلتىلعيوتحتيتلاتاحفصلاعاجرإبكرحملاموقيل،ثحابلامهي
ةظحللتفقوت..»ةقيرطلاسفنبروصلانعثحبلانكميامك.تاملكلا
باعيتسالاىلعًارداقوًامتهمديعسادب.هلوقتامنامهفيامهنأنمدكأتتل
.اهامحسكعب

يفلثمتت»لجوج«اهمدقييتلاةديدجلاةمدخلا«:اهحرشتعبات
ًاددجمامهيلإترظن.»ةهيبشروصمادختسابروصلانعثحبلاةيناكمإ
كرحمميقلتعيطتسناننأ،هدصقأام«.امهيهجوتسكيتلاةريحلاتظحالف
ةنزخملاروصلاعيمجبانيلإدوعيل،ديعساهبءاجيتلايبصلاةروصبثحبلا
عيطتسن،يبصلاروصىلإلوصولاب.هبنيهيبشلوأيبصلاسفنلهيدل
وأتامولعملاضعبلمحتدقيتلاو،روصلاكلتيوحتيتلاعقاوملاحفصت
تنبتيتلاةلئاعلاىلإلوصولايفاندعاسيام،هنعةيفاضإلاليصافتلا

كرحمنأركذأنأمهملانم،نكل«:تكردتسامثةظحلتفقوت.»اندلو
تحتلازتالةديدجةينقتيهف،يفكيامبًاقيقدنوكيالدقثحبلا
نيبةفاسملاوهجولاتاسايقىلعدمتعتو،دجمأنمتمهفامكةبرجتلا
نمةريبكةعومجمىلعلصحننألمتحملانمهنأينعيام،نينيعلا
بحاصيبصلاعمةكرتشملاحمالملاضعبمهيدلصاخشأوأدالوألروصلا
اهامحنأتظحالامدنع،ةضيرعةماستباتمستباو،سيملتفقوت.»ةروصلا
.لملمتيأدبدق



هبشييذلايبصلانعتامولعمنعثحبلانيدوتكنأنيدصقت«
وأةيفاضإروصيأداجيإهنمبلطلاو،هتروصببوساحلاديوزتبكدلو
لأس..»؟نيلوقتامتمهفله؟كلذكسيلأ.ةروصلابحاصنعليصافت

.مامتهابديعس
.»ريبكدحىلإحيحصهلوقتام،معن«:سيملتمستبا
اذهوجوجناكنإنكلو،هنالوقتاممهفأمل«:امهيلإمهيأوبأرظن

.ً»اروفهبينيعتستلفيديفحداجيإىلعًارداق
.»وجوجسيلويمعايلجوج«:اهفكباهمفتطغوسيملتكحض

.مهمريغمسالانأاهربخيهنأكواهيلإهديبراشأ
ةيقرولاةروصلاحسمباهيلعتلصحيتلاويبصلاةروصتلخدأ

هتانايبةدعاقيفثحبينأكرحملانمتبلط.ةيمقرةغيصىلإاهليوحتو
،ةيناثترظتناولاخدإلاحاتفمىلعترقن.رتالفيأمادختسانود،اهلك
اهصحفتتتذخأ.فلألااهعومجمزهاني.روصلانمريبكددعاهدعبرهظ
يففالتخاعم،امدحىلإناسغنوهبشينايبصلتناكاهبلغأ،ةسامحب
نأتكردأً.اتوافتمناكهبشلارادقم.نينيعلاوأةرشبلاوأرعشلانول
مكتظحالو،اهيقيفرىلإتتفتلا.ًاليوطًاتقوقرغتسيسروصلاعيمجحفصت
.هنايريامبنيروهبماناك

ةباصعلانأتلقدلبيأىلإ«.ثحبلاقاطنقييضتلةقيرطبتركف
ً.اديعستلأس»؟ناسغتذخأدق

ةهجوتملاةرئاطلاابكرهفطاخوناسغ«:باجأمثةظحلهنهذبحرس
ةريخألاامهتهجوكلتتناكنإفرعأالينكلو،ايناملأيفتروفكنارفىلإ
.»المأ

ثحبلاقاطنّقيضأس«:تلاقمثًاليلقتركفواهسأرسيملتزه
.»طقفةيلامشلااكيرمأوةيبرغلاابوروأنمةمداقلاجئاتنلاىلعزيكرتلل

نملقأددعرهظ.لاخدإلاحاتفمىلعترقنوثحبلارتالفتلدع
لدعتنأتررق،اهحفصتيفعرشتنألبق.طقفةروص157.روصلا

.ايناملأنمةمداقلاروصلاىلعطقفرصتقتاهلعجو،ثحبلارتالفيفًاددجم
ً.اددجملاخدإلاحاتفمترقن

ةماستباتمستبا.ةشهدلانماهناكمترمست.روهظلابروصلاتأدب
ترهظدقل.قحبةأجافمتناك.ديعسىلإواهامحىلإتتفتلامثةضيرع
ةقدبةرملاهذهاهنكلو،اهيلإديعساهلمحيتلاةروصلاسفن.ةروصلاسفن
يتلانيسمخلاروصلابلغأنأحضاولانمناك.ريثكبربكأةدوجوىلعأ



اهضعب.ةفلتخمةينورتكلإعقاومنمتناك.يبصلاسفنليهاهضرعمت
دحأطبارىلعترقنفسيملتعراس.ةيناملألاةغللاباهعيمج.ةيرابخإعقاوم
ةروصراسيلاىلإاهالعأيفوً،اريثكًامالكيوحتةحفصترهظ.عقاوملاكلت
ةمجرتثحبلاكرحمنمتبلطفبتكاممًائيشمهفتمل.يبصلاسفن
نكلوًاددجمةحفصلاترهظةدودعمٍناوثلالخ.ةيبرعلاىلإةحفصلا
نكتمل.اهمامأمجرتملالاقملاأرقتسيملتذخأ.ةرملاهذهةيبرعلاةغللاب
ًالاقمناكدقل.ىزغملامهفتلضرغلابيفتتناكاهنكلو،ةقيقدةمجرتلا
ةلئاعنميبصةايحبىدوأيواسأمثداحليصافتنعثدحتيًاينيبأت
يأ.ساموتمسالمحييبصلانأتفشتكاامدنعتشهد.ةيطارقوتسرأ
نأتجتنتسا.ديعساهربخأامك،اهدلولريتخايذلاراعتسملامسالاسفن
ةلئاعلااهسفنيهنوكتدق،ثداحلايفىضقيذلايبصلااذهةلئاع
.اهدلوتنبتيتلا

تلقتناوةمجرتملاريغةيلصألاةحفصلاىلإتعجر.ةركفاهلاببترطخ
ةركاذىلإهخسنبتماقوةلئاعلاوبألامساىلعيوتحييذلارطسلاىلإ
نم،ةلئاعلاعمبألامساتقصلو،ةديدجثحبةحفصتحتف.بوساحلا
الازيالديعسواهامحنأًامامتتيسن.لاخدإلاحاتفمىلعترقنو،ةركاذلا

امامهلرسفتنأنودعيرسلكشبلمعتتذخأ.ةفرغلاسفنيفاهعم
تامولعمعمجتنأ،ةعاسنملقأيفو،تعاطتسا.ةبقارملابايفتكا.هلعفت
تلصح.ايناملأيفةريهشوةريبكةلئاعاهنأتفرع.هتلئاعوبألانعةريثك
فتاهمقرىلإتلصودهجلانمليلقبو.اهنيوانعوهتاكرشءامسأىلع
دقل.هلليثمالقيوشتوةمراعةداعسبرعشتتناك.صاخلاهبتكم
اهدلوىلإلوصولانمطقفتاوطخدُعبىلعتحبصأاهنأتسحأ
.اهميرغىلإواهامحىلإتتفتلا.ةدشبضبنياهبلقذخأ.ديحولا

..»هامعايانيلإناسغدوعيس.يتزوحبهمقرحبصأ.هيلإتلصودقل«
:اهجوزتركذت.هفتكىلعاهسأربتقلأواهامحتنضح.اهيعارذتدرف
عمدوعينأهيلعً.اريثكحرفيس.تادجتسملابهرابخإومهيأبلاصتالاانيلع«
تذخأ.»..ديسلابلصتأسفانأامأ.هبلاصتالايمعايلواحً.اروفدجمأ
هعانقإنمنكمتأنأو،ةيزيلجنإلاديجينأىنمتأ.نااايرووولف«:همسايجهت
هتجوزوهثحيفحجنأنأيمعاييلعدا.هانبتيذلايبصلاةدلاوينأب
.هديفحوهيدلولواهلوعديذخأو،اهرهظىلعتبر.»انلهتداعإىلع

رورسلانيبةبرطضمةلاحيفوهوثدحيامبقاري»صانقلا«ناك
تارشعيفركفيذخأ.ةاناعملاهذهلكيفببستللجارحإلابروعشلاو



قشنتنأهسفننيبوهنيبىنمت.اهدالوألاهنادقفيفببستيتلاتالئاعلا
هرودنأكردأ.هبونذنعريفكتلانمنكمتينأًاقحىنمت.هعلبتوضرألا
ةيناملألاةلئاعلانأنمدكأتيامثيرراظتنالاىلعمزعهنكلو،انهىهتنادق
وأهفنعتنأعقوت.هيلإسيملترظن.هيوذىلإناسغةداعإىلعقفاوتس
.كلذلعفتملاهنكل.هقحتسيامملقأاذهفبضغينل.ههجويفقصبت
ةعاجشلاكلتماوظقيتساهريمضنألهتركش.هتركشوههجويفتمستبادقل
نإالإ،هحماستنل،كلذعماهنأهتربخأ.هفرتقاامباهلفرتعيواهيلإيتأيل

ً.املاساهدلوعاجرتسانمتنكمت
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ةيزيلجنإباهتلاق..»نايرولفديسلاىلإثدحتلايناكمإبلهً.ابحرم«
.ةثداحملاهذهلجأنملمجلاةغايصىلعًاليوطتبردتنأدعبةميلس

.ةيناملأةنكلبةريتركسلاتدر»؟هبلطينم«
مأانأ.ايروسنمانأ.سيمليمسا.نانبلنملاصتالانأهيربخأ«

.»مهفيسوتنأهيربخأ.ناسغمأانأ.ساموت
بتكملاىلإِتأيملنايرولفديسلا«:اهبارغتسامغرتانايبلاتنود

ناكنإىرأينيعد.لومحملاهفتاهىلإكليوحتعيطتسأينكلو،مويلا
تماقو،راظتنالاةيعضويفةلصتملاتكرت.»كتملاكملابقتساهتعاطتساب
.صاخلااهريدممقربلطب

.»؟ِكيدلاذام.ارالمعن«:تانرعضبدعب
.كيلإثيدحلادوتوةيزيلجنإلاّملكتتنانبلنمةديستلصتادقل«

مأو،ساموتمأاهنأًاضيأتلاق.سيملاهمسانأو،ايروسنماهنألوقت
.»ناسه

..»؟ةيروساهنأوناسغمأ؟كلذتلاقاهنأةدكأتمتنأله؟اذام«
.هنماهدتعتملةريبكةفهلباهلأس

.»ةدكأتمانأ.يديسمعن«:ًاليلقتمثعلت
.ً»اروفاهبينيلص«
.»نآلاطخلاىلعكعميهلضفت.يديسرضاح«
.»نايرولفانأ؟سيملةديس.ولاه«
..»ساموتمأانأ.ّةيروسانأ.نانبلنملصتأانأ.نايرولفديسًابحرم«

انأ؟ناسغوأساموتهمساًايبصنَبتتملأ«:تفاضأمثةظحلتفقوت
.»همأ

اوبلقيليلاجرثعبأستنك؟تنأًاقحهذهله.يهلإاي.معن.معن«



.ةحضاوةسامحبثدحت.»كنعًاثحبايروس
.كلضفنمينئمط؟ينفرعتتنأ«:همالكلاهمهفنمسيملدكأتتمل

.»؟ةنسحةلماعمهولماعتله؟ريخبناسغله
دقل.اهيلإهديعنلهتلئاعنعثحبننحن.يقلقتال،ريخبناسغ«

.»ةظحليرظتنا.فاطتخاللضّرعتهنأطقفًارخؤمانفرع
لكشبهمالكمهفتملاهنأمغرةنينأمطلانمءيشبسيملتسحأ

ً.ابيطًالجرنايرولفاهلادب.ريخبناسغنأتمهف.ديج
.»؟دجنعِتنإياه.يتبيبحامام.امام«
.اهدلوتوصهنإ.هتعمسامقدصتمل.ةأجفةدشباهبلقضفتنا

.ةيكابترجفناكلذنمًالدب.مالكلاىلعةرداقريغاهلعجةأجافملالوه
انأ.ّيلعيدر؟كنيو؟يكبتبِتنإ.امام«:اهئاكبتوصناسغعمس

رداقومانأ.كنعديعبينوذخأ.امامايكلتقتشا.كبيبح.كنباناسغ
..»امامايّيلعيدرهللاناشم.مكلعجرأيدب.ابابنعوكنعديعبشيعأ
.رخآلاوهيكبيذخأ

اهعومدباهمالكطلتخا»؟يحورايكفيك.اماملاانأ.يبيبحنوسغ«
ينمط.ينعديعبَتنأونجحتنكانأ؟ريخبَتنأ«ً:اريزغترمهنايتلا

.»؟ةحينمكتحص؟كاذأادح.كنع
نيو.مكدنعلينوعجريينودعو.نيبيطساندنعانأ.امامايريخبانأ«

.»ِكيلخيهللاهملكأينيلخ.ريثكهلتقتشا؟ابابلا
ايروسععجركوبأ.ايروسيفبرحلانمانبره.نانبلبانحإيبيبح«

هللاءاشنإ.يكحنبانعليجتسبةليوطةصق.كنعكلأسيوكيلعرودي
تبلطواهعومدتفكفك.»ضعبعمانلكيقتلنبو،نيملاسكمعوكوبأعجرب
ةيفيكنعهنمرسفتستلنايرولفديسللفتاهلايطعينأناسغنم
.اهدلوةداعتسا

تدارأ.»ينباةلماعمنسحكتجوزلوكلةركاشانأ.نايرولفديس«
فرعتملاهنكلو،نيدلامويىلإاهقنعيفىقبيسامهليمجنأهللوقتنأ
.»يفكيامبامكركشعيطتسأنل«:ةيزيلجنإلابكلذنعّربعتفيك

.»هبيرخفتنأنيعيطتستوبيطوعاجشكدلو.ركشلليعادال«
نمءيشبهتلأس»؟انيلإناسغعاجرإيفانتدعاسمعيطتستله«

.لجخلا
زجحتنأةريتركسلانمتبلطهعمنيثدحتتتنكامنيب.يقلقتال«

مويلايتأنس.نانبليفكنأتمهف.يتجوزنيلوراكلويلوناسغلركاذتثالث



لوصودعومبكربخيناسغعدأس.توريبىلإةهجتمةرئاطلوأنتمىلع
هلوصونمدكأتنلهعميتجوزونوكأس.راطملايفهيلبقتستلةلحرلا
.»مويلاسفنيفعجرنمثةمالسلاب

يركشلقنا.نايرولفديسايكلًاركش«:هلاقامبلغأسيملتمهف
.»انتفايضيفلقألاىلعًارهشاوضقتنأبجي.كتجوزل

يدلففسألل.ضرعلااذهىلعِكلًاليزجًاركش«:نايرولفكحض
ةرمناسغبلاصتالابانلحامسلابطقفكنذأتسنس.انهلامعألانمريثكلا

.»جاعزإيأكلببسننلاننأِكدعأ.هرابخأىلعنئمطنلرهشلايف
ًاعيمجنوكنس.تقويأيفهترايزو،ناسغبلاصتالاناعيطتست«

.»كلذبنيديعس
دعومبهربخأنأدعبناسغلفتاهلاىطعأوًاددجمنايرولفاهركش

.ارالهبتماقيذلازجحللًاقفوةرئاطلالوصو
كشوىلعةملاكملانأىلإتهبنتو،ةلحرلاليصافتسيملتنود

اهفتاهمقربتكينأاهدلونمتبلطف،ديصرلادافنلًارظنءاهتنالا
.لاصتالاعاطقنادعباهيلإثدحتيللومحملا

دقتناكولحملاىلإتداعً.احرفريطتداكتيهوةملاكملاتهنأ
.ثدحامبديعسواهامحتربخأ.اهدرفمبيهولاصتالاتلضفاهنألهترداغ

.رابخألاهذهبًاريثكارس
ةرملوألً.اريخأهلهأىلإناسغدوعيس.ةمراعةحرفب»صانقلا«رعش

ضعبىلعلوصحلانآلاهناكمإب.ةيقيقحلاةداعسلامعطقوذتينينسذنم
نأدرجمبكلذبهتدعوً.اددجمحامسلااهنمبلطوسيملعدو.ةنينأمطلا
ًاهركنارطقتهانيعتناكيذلااهامحىلعّملس.اهردصىلإناسغمضت
ذنم.ايروسبًارورمقارعلاىلإًادئاعقلطناوهديبامهلحول.همليمل.هل
.دبألاىلإ»صانقلا«نفُددقل.صانقكانهنوكينلةظحللا

نأناسغاهربخأ.اهدلولابقتسالتيبلازيهجتاهيلعناكف،سيملامأ
.اهتعاسىلإترظن.ةرشعةيداحلاةعاسلامامتيفةليللالصتسةرئاطلا

لحملاتلفقأ.تاعاسعبسدعبسلبارطيفاهتيبنمقالطنالااهيلع
هذهيضقنتنأتنمت.يشملايفعارسإلاىلعهثحتاهامحديبتذخأو
نيبناسغدجتلامهحتفتواهينيعلفقتولتنمت.تاظحليفتاعاسلا

اهفتاهتجرخأ.قيرطلافصتنميفتفقوت.مهيأتركذتةأجف.اهيعارذ
قلغمفتاهلا،ةداعلاك.ليلقلااهديصريفيقب.هبلاصتالالواحتلتعراسو
تلسرأ.درينأىلإًاراركتوًارارمًاددجملواحتس.ةيطغتلاقاطنجراخوأ



اذإ.لصتملاهنكلوةلاسرلاتثعب.تادجتسملارخآبهربختةريصقةلاسرهل
.كلذفرعتستلصو
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ةركلاداعأ.دحأحتفيمل.ًاليلقرظتنا.بابلاقرطً.ادجًاقهرملصو

لكشبَفاعتيمل.هملؤتلازتالهفتك.ةغرافةقشلا.بيجمنمامً.اددجم
.لماك

سيلف،دعبتسمكلذنأمغر،هسفنيفركف..»لحملاىلإاوبهذامبر«
نمجرخ.ةلواحملاهيلع.لحملاىلإباهذلاوتيبلاكرتهمأةداعنم
.قوسلاىلإهجوتوةيانبلا

اذهيفًاحوتفمنوكيةداعلايف.بيرغاذه.قلغمًاضيألحملا
،مويلاًاركبمتلفقأاهنأهوربخأ.هتجوزنعةرواجملاتالحملالأس.تقولا

ىلإهجاردأداع.هدلاوةبحصبتناكاهنأفرع.اهرمأنمةلجعيفتناكو
تلطواهتقشبابهتراجتحتف.دحأحتفيملً.اددجمبابلاقرطوةقشلا
ىلإفرعتمل.ةعاسلبقةقشلانورداغيًاعيمجمهتأراهنأهتربخأ.اهسأرب
.اهركشنأدعباهبابتقلغأ.اوهجوتنيأ

.ةقشلابابىلإهسأردنسأوضرألاىلعسلجً.ادجًابعتمناك
ضرعت.اهلططخامكرجتملهتلحر.مومهلابًالقثمناك.هينيعضمغأ

علتبانأدعبهتايحدقفيداكوهترايستقرغ.هفتكيفبيصأورانقالطإل
ال،يبأ«:هيدانيناسغهدلوتوصالإهذقنيمل.ةريحبلاهتعلتباوءاملا
يفةليفكتاملكلاهذهتناك.»يدحوينكرتتال.كيلإةجاحبانأ.ملستست
هدسجبعفد.مازحلاكف.قرغلامواق.ديدجنمهدسجيفحورلاثعب

ةريحبلا.بابلاحتفيفلشفنأدعبةوقنميتوأاملكبةذفانلاجراخ
مل.ءاملاتحتًاديجةيؤرلاعطتسيمل.حطسلاوحنحبسيلدهاج.ةقيمع
.هسفنعطقنيوهاوقروختتأدبةنيمثلايناوثلايضمبً.اسرمتمًاحابسنكي
.هينذأيفنرتلازتالتناكهدلوتاملكنكل.ةلاحمالتيمهنأكردأ

قلطنيهسفنبرعشةأجف.ىلعألاوحنهسفنعفدورثكأهسفنىلعطغض
وحنهبحسوهطبإتحتنمهبكسمأامقولخم.ةعرسبحطسلاوحن
دعبهنأمهملاً.امهمكلذنكيملً.اينجمأًاكالمناكنإفرعيمل.رونلا
ءاوهلابهردصألمًاقيمعًاسفنذخأينأعاطتساو،حطسلاىلعافطتاظحل
قوفهسفندجونأىلإًاديعبهبحسيفقولخملاكلذرمتسا.يقنلا
نيرشعلاغلبيملًاعفايًاباشناك.هذقنمىلإرظن.ءاملانعًاديعبةسبايلا

هقافراهبيقتلينأضرتفيناكيتلاةعومجملادارفأدحأناك.هرمعنم



دونجهبصننيمكلاوضرعتينأهللاءاش.صمحىلإًايوسمهقيرطاولمكيل
نمعيمجنأفرعامدنعًاريثكنزح.مهفدهىلإمهلوصولبقماظنلا
.ديحولايجانلاناك.ةايحلااوقرافدقةرايسلايفهتقفرباوناك

بحس.ةقشلامامأنيتددمملاهيمدققوفطقرمامدنعمهيألفج
هذقنأ.هتايركذىلإداعوًاددجمهسأردنسأ.هقيرططقلاعباتوهيلجر
هلاودمضوهفتكنمةصاصرلااوجرخأ.مهعمهتليلتابورحلاشيجلا

.رانلاطخنعةديعبةنمآةقطنمىلإلوصولابهودعاسحابصلايف.هحرج
هجوتوةرجأةرايسلقتسا.هتظفحمتقرغنأدعبلاملاضعبهوطعأ
ىثريلاحيفناك.هلمارمتحتففبابلاقرط.فطاخلالزنمىلإةرشابم
ىلإداعدقاهجوزناكنإاهلأسومئالملاريغهرهظمنعرذتعا.اهل
هلحامسلاعيطتستالاهنأو،دعبعجريملديعسنأهتربخأ.لزنملا
دوعينأدرجمبسيملبلصتتنأهتدعو.ةقشلايفاهدحولاهنأللوخدلاب
.هرفسنماهجوز

اهقئاسنمبلطدقناكيتلاةرجألاةرايسعمداعواهركش
هجوتلاررق.ةرايزلاهذهنمًائيشدفتسيمل.رداغينألبقًاليلقراظتنالا
.هيلعنانئمطالاوهيخأةرايزلسوطرطيفةلئاعلالزنمىلإ

.ملؤممداقلافتايركذلاليسيفرارمتسالاعطتسيمل.هينيعحتف
.هاخأباصأامبملعامدنعهلقعدقفيداك.يوسناسنإهلمحتيال.بعرم
ديحولاناك.صلخملاحصانلاوبرقملاقيدصلاناك.خأدرجمنكيملدجمأ
همهفىلعرداقلاديحولاناك.هنحميفهيلإأجليوهرسىلعهنمأييذلا

هحمالموشوشبلاههجو.هتابلطةرثكنماًمويرمذتيمل.هراكفأةمجرتو
ركفيذلاكلذةيناسنإلامودعمريقحمرجميأ.هلايخقرافتالةئداهلا

فيك.دحلااذهىلإةصيخرةيرشبلاسفنلاتحبصأله؟هئاذيإيف
هلبيطتسفيك؟اهنماًءزجدعيملدجمأنأفرعيوهوهتايحلمكيس
لوقيساذام؟هحارفأوهنازحأوهمومههكراشيدعيملديحولاهوخأوةشيعم
؟هلتقمامهلفصيسفيك؟هداهشتساربخامهلفزيسفيك؟هيبأوهمأل
نمىلإةجاحبهسفنوهوامهدبكةذلفنادقفيفامهيساويسفيك
له؟هتقفربدجمأدجتالوهدحودوعيامدنعهمألعفتساذام؟هيساوي
.هعومدهبيشتس.هانيعهحضفتس؟هلتقمةقيقحيفخيله؟اهيلعبذكي
ىتحدجيملهنأامهربخيفيك.هنادقفالمحتينل.هيدلاونيعةرقدجمأ
.هروزيهلًاربق

لعفول.مهثثجتقرحأويحلاكلذيفةنّسلانميقبنملُتق



ةغللاناوخإومهناريجمهنكلو،رمألاناهلنويجراخةازغوأدوهيكلذ
داكللجلاهباصم.هسفنهلمحتتنأنمربكأناكثدحام.ةيموقلاو
ثوكملااهدعبعطتسيمل.هلقعةحاجرنميقبامىلعيضقيوهمطحي
تلآامبوهدلببركفيناكقيرطلالاوط.نانبلىلإةدوعلاررقً.ادحاوًاموي
وألتَقياميففرعيدحأدعيمل.نولتاقتيةوخإلا.نوفطُخيلافطألا.هيلإ
فرُعيالةلتاقمتاعومجم.مرجمدسافماظن.ةيوهلاىلعلتق.لتُقياميف

.اهرشنماهريخ
.جردلالفسأةبلجعمسامدنعةبعرملاتايركذلاكلتهنعضفن

نل.هناكمنممقيملوهسفنىلعموكت؟سرعوهله.ديراغزتوص
لكيفتاقرطلانوشرتفينيذلاكئلوأكرخآًالوستمهنونظيس.هيلإاوهبتني
.هلوحملاعلانعلصفناوهيلجرنيبهسأرسد.ناكم
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بكرامدنعهتحرفنعناسغربعاذكه..»يتايحيفمويدعسأ«

انيعتداك.هتداعسبنيديعسًاضيأامهاناك.هتجوزونايرولفعمةرئاطلا
همأىلإامهبراطناحانجهلتبندقوناسغدهاشتيهوعمدتنيلوراك
يفيمتريوهوهتبقار.توريبراطميفنيمداقلاةباوبتحتفنأدرجمب
ىلعلاهنتيهواهتأر.ةداعسلاطرفنمهبترادوهتلمحيتلاهمأنضح
امبأبنتتنأتلواح.هيديىتحوهقنعوههجووهسأرتلبق.لبُقلاباهدلو
اهيلإدوعياهدلو.اهناكماهسفنتّليخت.اهلثممأيه.اهدلخيفرودي
اهيلعًالبقمهارت.هتدوعنمامبرسأيتتداكنأدعب،ليوطبايغدعب
نيبيمتري.اهيلإهمضلتقاتشاواهناضحألقاتشادقل.هيعارذحتفدقو
،اهبمحتلينأىنمتتاهنأكواهدسجوحنرثكأهبذجت.امهبهطيحتفاهيعارذ
لكعمنازحأنماهسفنيفمكارتامجرُخت.اهنطبيفًانينجدوعينأو
رودتوهعفرت.اهينيعقدصتداكتال.هصحفتت.هيلإرظنت.اهبهمثلتةلبق
.ةميظعاهبهتمحر.اهينيعباهبرركشت.ءامسلاىلإرظنتوهب

اهذخأفراهنتنأيشخ.اهعومدسبحىلعَوقتملف،ساموتتركذت
.هتحرفناسغةكراشملاءاجامهنأاهّركذ.اهرهظىلعتبروهيعارذنيب
نعتفرعواهتيحفسيملنمتبرتقاواهسفنتكلامتواهعومدتفكفك
لكباهجوزواهتركشو،ناضحألاباهتذخأنأالإةريخألانمنكيمل.اهسفن
ىلإنادوعيسامهنأاهاربخأ.اهلزنمىلإامهتعد.اهفرعتيتلانانتمالاتاملك
.حابصلاىتحءاقبلابامهتعنقأوامهيلعتحلأ.ةرئاطلاسفننتمىلعايناملأ

هيبأنعًاددجماهلأس.همأبًاقصتلمناسغسلج،ةرجألاةرايسيف



.همعلكلذكوًاريثكهيبألًاقاتشمناك.ةباجإاهدنعدجيمل.همعو
طسوةيانبلاىلإًالوألخدينأهتدجترصأ،لزنملاىلإاولصوامدنع

اهكراشيلهدجىلإتراشأً.اصاخًالابقتساهلبقتستنأتدارأ.ديراغزلا
.اهناظفحييتلاجيزاهألاب

سورىلع...ريغصفحصماي...نيتاسبلارهزاي...نيسايبكتطوح-
...نيطالسلا

...يبنلاىلعيلصيباميلي...وتالصاوديزو...يبنلاىلعيلصمهللا-
...وتايحوشل

يجيل...اهفطقنامانفلح...ةنافلوةرمح...ةنامرانتيببابىلع-
...ةمالسلابناسغ

ديعسلكلا.نايناملألاهافيضوهيدجوهمأهتعبتو،جردلاناسغدعص
.رورسمو

مهتقشنوكتنأضرتفيثيح،ثلاثلاقباطلاىلإناسغلصو
دسيوضرألاىلعسلجيًالجردهاش.قيرطلايفهمأهتربخأامكةديدجلا
برتقا.هيتبكرنيبزورغمهسأر.ضيبأشاشبفوفلمهعارذ.ةقشلاباب
هلمانأبتبر.لجرلااذهيففولأمامءيش.برطضيهبلقبرعش.هنم
.ميلسلاهفتكىلعةريغصلا

.»؟ابابتنأ.اباب«
.ناسغيبيبح«.هقامعأنمًارداصهنظتوص.هيدانيًاتوصمهيأعمس

.عومسمتوصبتوصلاىلعدر»؟ينيدانتتنأ
.»ينفوشوكسارعفرا.ناسغانأ.يبيبحاباب«
مثهفتكىلعتتبريتلاديلابرعش.حضوأوىوقأمهيألتوصلاادب

درجمنوكينأيشخ.هينيعحتفيوهسأرعفرينأدارأ.هرعشتحسم
.هلقعلهدقفلةيادبنوكتومهو

.هيبأدعاسهعباصأبكرف..»؟ينفوشتبباحوم؟يلتقتشاام.اباب«
كرف.مستبملاريغصلاههجوىأر.هينيعحتف.ءطببهسأرمهيأعفر

هيتبكرىلعضهن.ريغصلاهدلوريغَريمل.اهعمنموسيملَريمل.هينيع
ىلإهسفنبيمريل،ةصرفلاناسغزهتناف،هيعارذحتف.قدصمريغوهو
عطقناوهيعارذمهيألفقأ.هردصبقصتليو،هيعارذبهدلاوطيحيو،هناضحأ

فطلبهعارذتحتف.طقفناسغووه.رخآملاعيفحبصأ.ايندلانع
مل.مهتولخباوعتمتسيلمهوكرت.مهفلخعمجلاتمص.امهلسيملتمضناو
ةعمدلوأتلزن.ناسللانمحصفأنويعلا.مالكلليعادال.دحأّملكتي



اوكب.مهتياكحتور.تقناعت.تحفاصت.مهعومدتطلتخا.اهتاوخأاهتقحلو
دهشتسا.مهيأبيصأ.ناسغداع.هللًاركشاوكب.حرفلانماوكب.ملألانم
.دجمأ

بئاغلاً.اماليإدشأعقاولا.لؤافتلانمٍريثكعم،بعشةياكحهذه
.دوعيامًاردان

ىهتنا


