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دلبلاديدحتيفةبوعصاوهجاومهنكلو،هّنسريدقتنماونكمتدقل
.هنمىتأيذلا

ًايدامرًافطعميدتري–اوعقوتامك–رمعلانمةرشاعلايفهنإ
،يركسعلازارطللًاقفوًاهَّوممًالاورسو،ةوسنلقبًادَّوزمومامزلاكوكفم
أتنتبقثهبروَجيفو،ةدوقفمهَيتمزجىدحإو،هرهظىلعةيسردملاُهتبيقح
،ةعّبقرمتعيوأتازاّفقلانمًاجوزيدتريىتفلانكيمل.همدقعبصإهنم
دحأةيؤرنماونكمتو،هتدعمىلعًايقلتسمناكً.ادعجتمهرعشناكو
مدلاةكرِبتناك.ةدِّمجتملاضرألاىلإناقّدحتنيتكهُنملاهيَنيعاوأرف،هيدخ
.دّمجتلابتأدبدقهتحت

.ةثجلابناجبغروبنيليإتعكر
.»!؟هللاقحبثدحاذام«
ولامكودبيىتفلاناك.ةثجلاسملديرتاهنأولامكاهديتّدم

أشتملو،اهسفنىلعةرطيسلايفةبوعصتدجو،اذل.حيرتسيلٍقلتسمهنأ
.اهانيعهارتامقيدصت

:ءودهبيلوأرودروغيسعمةثجلابناجبفقيناكيذلارودنلرإلاق
.»هيكرحتال«

نمدبال«:ءطبباهيَمدقىلعًةفقاوو،اهديًةبحاسغروبنيليإتمتمت
.»هيعودقفدقنوكينأ

لحتىتحًالوبقمءاتشلانوكي،ةداعلايفو.يناثلانوناكفصتنمهنإ
ةقبطبضرألاىطغتتو،ةّدحبةرارحلاةجردضفخنتاهدنعف؛ةديدجلاةنسلا
ققشلاتاعَّمجملوحرفصتوةيلامشلاحيرلافصعتو،ديلجلانمةبلص
،ضرألاىلعةقاشروةفخبجلثلانمةجوامتمبحسعفدنتو،ةينكسلا
يلامشلابطقلانممداقلاءاوهلاعسليو،ماوكأيفكانهوانهًةعّمجتم
ًاقيمعهيَديرودنلرإّسد.ماظعلاىلإًالوصوسبالملاقرتخيوهوجولاًةَرشابم
ًاملِع؛مالظلادوسيومويغلابةدَّبلمءامسلاتناكً.ادعترمهفطعمَيبيَجيف
.ّوتللةعبارلاتغلبةعاسلانأ

.»؟راغصللةلثاممةيركسعليوارسنوعنصياذامل«:لأس
ءاقرزلاةضماولاءاوضألاو،ىتفلاةثجقوفنينَحنُمةثالثلافقوو

.ةينكسلاققشلاتاعَّمجموةطيحملالزانملاىلعسكعنتةطرشلاتارايسل
لوألصوو،تارايسلابناجباوعّمجتدقةّراملانمليلقددعناك



حرسملةيفارغوتوفًاروصنوطقتليةيئانجلاةلدألاعمجرصانعناكو،نيلسارملا
سفانتتةضماولامهُحيباصمو-َرشابملاطيحملاوىتفلاءاقلتساناكم؛ةميرجلا
.ىلوألاهلحارميفيئانجلاقيقحتلاناك.ءاقرزلاءاوضألاعم

.»ةضوملامئالتليوارسلاهذه«:غروبنيليإهتباجأ
؟كلذيفامًاْبطَخكانهنأنادقتعتله«:يلوأرودروغيسلأس

.»ةلثاممليوارسنودترينيذلاراغصلاينعأ
.ً»ابيرغرمألاىرأيننإ،فرعأال«:رودنلرإهباجأ
يفسانأكلانهناك.ةينكسلاققشلاعَّمجمهاجتابرودنلرإرظن

يقبنيحيف،دَْربلانممغرلابيرجيامنوعباتيتافرشلاىلعجراخلا
سانلاةيبلاغنكلو.ذفاونلافلخنمةعباتملابنيفتكملخادلايفنورخآ
ةطرشلاطاّبضىلعبجوتيس.ةملظُممهلزانمو،مهلامعأيفنولازيالاوناك
ىلعرثعيذلادهاشلالاق.ناكسلاىلإثدحتللققشلالكىلإهّجوتلا
ةلاحلاهذهيفو،ةفرشلانععقووهدرفمبناكامبر.كانهميُقيهنإىتفلا
ضّرعتةركفىلعةيرظنلاهذهرودنلرإلّضفدقلً.ايضَرَعًاثداحرمألاربتُعي
.ةركفلاكلتلُّبقتهتعاطتسابنكيمل.لتقللىتفلا

امكةماتةيانعىقلتققشلاءاروةقيدحلانكتمل.طيحملاصّحفت
ًابعلمنوكتنألحلصتىصحلابةاطغمةيلاخةحاسماهطسويفف.ودبي
ضرألاىوتسمىلإاهدعقمّىلدتيو،ةمَّطحمامهادحإناتحوجُرأاهيفً؛اريغص
،رمحأنولبلصألايفتيُلطةميدقةقولحُزىلإةفاضإلاب،حيرلاعمروديو
نيَعونصمنيرَيغصنيَدعقمب]1[ةساَّونو،ةئِدصوةعَّقبمنآلاتتاباهنكلو
يفرخآلااهفرطعفترانيحيف،ضرألاىلعاهَيفرطدحأرقتسابشخلانم
.ةريبكةيقدنبةروسامكءاوهلا

.»هتمزجىلعروثعلاانيلع«:يلوأرودروغيسلاق
.بوقثملابروَجلاىلإًاعيمجاورظنو
.»ثدحينأرمألااذهلنكميال«:ةلئاقغروبنيليإتدّهنت
أدبدقناكمالظلانكلو،ةقيدحلايفمادقأراثآنعنوقِّقحملاثحب

.ةدّمجتملاضرألاىلعريثكلاةيؤرنماونكمتيملو،ناكملاىلعرطيسي
ةقّرفتمفئافلهنمقثبنتيذلاِقلَّزلاديلجلانمةقبطبةّوسكمةقيدحلاف
فقيو،ةافولاَتبثأدقةعطاقملايفيعرشلابيبطلاناك.بشعلانم
مل.ةراجيسلاعشإًالواحم،ةفصاعلاحيرلانعىأنميفهنأدقتعاثيح
.هسفنللاق،ةيضاملاةعاسلانمامتقويف؛ةافولاتقونمًاقثاونكي
حيحصلاتقولابستحيسضارمألاملِعيفيئانجلايئاصخألانأحرشدقل



ًاقفوو.مسجلاةرارحةجردعمعيقصلاتاجردةنراقملالخنمةافولل
لاق.ةافولاببسديدحتنمنكمتيمل،هيدلنّوكتيذلالوألاعابطنالل
نعةمجانةافولانوكتنأحجري«:ملظملاينكسلاعّمجملاىلإرظنيوهو
.»عفترمناكمنمهطوقس

،عقوملاىلإهقيرطيفضارمألاملِعيفيئاصخألاناك.ةثجلاكرُحتمل
دقل.ةطرشلالاجرعمطيحملاصّحفتو،ةميرجلاحرسمةرايزلّضفيذإ
عَّمجملاةيوازدنعدشحلامجحلدّرطملاديازتلاببسبقلقلابرودنلرإرعش
.ريوصتلاتالآضيمَوىدلالإةثجلاةيؤرهتعاطتسابنكيملو،ينكسلا
هابتناىلعذوحتسايذلاثداحلاعقوممامأءطببريستتارايسلاتناك
ةقدبعقوملاصّحفتنماونكمتييكلريغصفاّشكرونتُِّبثدقل.باّكرلا
.ةقطنملالوحقوطَبرضيطرشنمرودنلرإبلطو.ربكأ

نمنَّوكم،ةيدنلسيألاريياعمللًاقفوريبكةينكسققشعَّمجمهنإ
يديدحلا»نيزباردلا«؛ةئيدرةلاحيفناك.ملالستويبةعبرأوتاَقبطتس
.نكامألاضعبيفتنمسإلانعِّرشقتموتهابءالطلاو،ئِدصتافرشلالوح
ريبكعدَصعمسولجةفرغيَتذفانةيؤرنكمي،رودنلرإفقيثيحنمو
.امهلادبتساءانعدحأّدبكتيمل.امهنملكيف

ثداحللنأضرتفتله«:ىتفلاةثجىلإًارظانيلوأرودروغيسلأس
.»ً؟ايرصنعًاعفاد

.ً»اركابتاجاتنتساىلإزفقلاانبضرتُفيهنأدقتعأال«:رودنلرإهباجأ
نوكينأنكميله«:ينكسلاعَّمجملاىلإرظنتيهوغروبنيليإتلأس

.»؟رادجلاّقلستدق
.»اهعقوتنكميالرومأبراغصلاموقيامًابلاغ«:يلوأرودروغيسّقلع
.»تافرشلانيبهلقنتةيضرفنمدكأتلاانيلع«:رودنلرإركذ
.»؟ىرتايهتيسنجيهام«:يلوأرودروغيسلءاست
.ً»ايويسآيلودبي«:غروبنيليإتباجأ
وأً،ايدنالياتنوكينأنكمي«:ّفقوتنودنميلوأرودروغيسددر

.ً»اينيصوأً،اينابايوأً،ايروكوأً،ايمانتييفوأً،اينيبيليف
تبثيىتحيدنلسيأهنإلوقلاانبضرتُفيالأ«:رودنلرإامهلأس

.»؟سكعلا
ىلإرودنلرإرظنو.ىتفلالوحسّدكتيجلثلانوبقاريتمصباوفقو

هبىطغوهفطعِمعلخو،ةطرشلاتارايستنكُرثيحةيوازلادنعدشحلا
.ةثجلا



:ةيئانجلاةلدألاقيرفهاجتايفةعيرسةرظنًةيقلم،غروبنيليإتلأس
مهبضرتُفينكيمل،تاءارجإللًاقفوف.»؟انهفوقولاانبضرتفيله«
.نذإلاةيئانجلاةلدألارصانعمهحنميىتحةثجلابرقفوقولا

.»فرعأال«:رودنلرإاهباجأ
.»فرتحملمعبموقنالاننأدكؤملانم«:يلوأرودروغيسلاقهرودب
تالؤاستدجوتالأ؟ىتفلانادقفنعدحأغِّلُبيملأ«:رودنلرإلأس

.»؟هّنسيفدوقفمىتفنع
مل،انهىلإيقيرطيفكلذنمُتققحت«:ةلئاقهيلعغروبنيليإتدر

.»دوقفمىتفيأنعةطرشلاغالبإمتي
:لأسو-دَْربلابرعشيناك-هفطعِمىلعةعيرسةرظنرودنلرإىقلأ

.»؟هيلعرثعيذلاصخشلانيأ«
،ملالسلاتويبدحأيفهيقُبن«:رودنلرإلاؤسىلعيلوأرودروغيسدر

ًافتاهلمحيريغصلك.لومحملاهفتاهنمانبلصتادقل.انرظتنيناك
يفةقيدحلاربعةَرصتخمًاقيرطكلسيناكهنإلاق.مايألاهذهيفًالومحم
.»ةثجلابرّثعتامدنعلزنملاىلإةسردملانمهقيرط

ىلعروثعلاىلعمهتردقنمقَّقحت.هعمثدحتلادوأ«:رودنلرإلاق
امبرً.ارثأكرتدقنوكيامبرف،فزنيناكاذإ.ةقيدحلايفىتفللٍمادقأراثآ
.»عقيمل

اذهبمايقلاةيئانجلاةلدألارصانعبضرتُفيالأ«:يلوأرودروغيسمتمت
.»؟رمألا

.»ةقيدحلايفانهموجهلضّرعتهنأودبيال»:غروبنيليإتلاقاهرودب
.»هتمزجىلعروثعلالواح،هللابًاّبحو«:هداعتباءانثأرودنلرإعبات
.»...هيلعرثعيذلاىتفلا«:يلوأرودروغيسّلهتسا
.»؟لجأ«:ءارولاىلإًاتفتلمرودنلرإلاق
.»..ً.اضيأوه«:يلوأرودروغيسددرتو
.»؟اذام«
.»رِجاهمىتف«:يلوأرودروغيسعبات
ققشلاعَّمجميفملالسلاتويبدحأةجَردىلعًاسلاجىتفلاناك

ةبيقحيفةعوضومةيضايرلاهتاودأتناكو،يطرشهبناجبوةينكسلا
ةرايسيفهعضويفاوبغريمل.بايترابرودنلرإىلإرظن.ءارفصةيكيتسالب

يفطروتمهنأجاتنتسالاىلعسانلالمحيسرمألااذهناكذإ؛ةطرش
نمًالدبّملسلاتيبيفرظتنينأمهدحأحرتقاكلذلو،ىتفلاعرصم



.كلذ
ناخدبةجزتممّةيّحصريغٌةحئارَءاوهلاللختتوً،ارذقرمملاناك

ًةّوسكمُةيضرألاتناكامك.ققشلانمةقثبنملاوهطلاحئاورورئاجسلا
.رودنلرإىلإةبسنلابةءورقمريغةيناردجلاتاشبرخلاودبتو،ٍلابمويلونيلب
ناك.لصحامبامهغالبإّمتدقو،لمعلايفنالازيالىتفلاادلاوناك
لازيالودّعجتمريغنوللايّنامرهكهرعش،ةَرشبلامتاقهمامألثاملاىتفلا
،زنيجلاورسوًافطعميدتري،ءاضيبةريبكهنانسأو،مامحتسالادعبًالَّلبم
.هيَديبةيفوصةعّبقلمحيو

.ً»ادجدرابسقطلا«:هيَديًاكرافرودنلرإلاق
.تمصلاىتفلامزل
ةثلاثلايفوهو،نافيتسهمسانإىتفلالاقو،هبناجبرودنلرإسلج

الو،عَّمجملااذهلرواجملاةينكسلاققشلاعَّمجميفميُقيو،رمعلانمةرشع
.نيبيليفلانمهتدلاوو،رخآناكميفماقأهنأركذي

امدنعةمدصبَتبُصأكنأدبال«:لَّوطمتمصدعبرودنلرإلاق
.»هيلعَترثع

.»لجأ«
.»؟هفرعتتنكله،دصقأ؟َهتفرعله«
ميقيناك.هتماقإناكموىتفلامساىلعةطرشلانافيتسعلطأدقل

،رخآّملستيبروبعيغبنيهنكسمىلإلوصوللنكلو،عَّمجملااذهيف
نافيتسهفرعياملكف.هيَدلاودجاوتناكمديدحتًايلاحةطرشلالواحتو
ملهنإلاق.دحاوقيقشهيدلوهتالوكوشلاّدُِعتهتدلاونأوهىتفلانع
ىلإًارخؤماولقتنادقف؛هقيقشفرعيوأ،صاخلكشبًاديجهفرعينكي
.ةقطنملا

.»سايلإهمسا،يليإهنوعدي«:ىتفلالاق
.»؟هيلعَترثعامدنعًاتيمناكله«
.»ثدحيملًائيشنكلوهتززهدقل.كلذدقتعأ«
انبَتلصتاو«:ىتفلاجاهبإهيلعيغبنيهنأرعشيوهورودنلرإلاق

تنكاذامً.امامتبئاصلالمعلابَتمقدقل.ًالمعَتنسحأً.اروففتاهلاربع
.»؟هتالوكوشلاّدُِعتهتدلاونإكلوقبينعت

.»هتالوكوشعنصميفلمعتاهنإ«
.»؟يليإةايحبىدوأيذلاام،كيأرب«
.»فرعأال«



.»؟هئاقدصأنمًّايأفرعتله«
.ً»اقحسيل«
.»؟َهتززهنأدعبَتلعفاذام«
.»بسحفةطرشلابُتلصتا.ءيشال«
.»؟ةطرشلافتاهمقرفرعتله«
نوكتنأيمأبحتو،يدرفمبلزنملاىلإةسردملانمدوعأ.لجأ«

.»...بلطتو،رارمتسابّيلعلابلاةّنئمطم
.»؟بلطتاذام«
.»...اذإروفلاىلعةطرشلابلاصتالارارمتسابينمبلطت«
.»؟اذاماذإ«
.»امبطخثدحاذإ«
.»؟يليإلثدحاذام،كيأرب«
.»فرعأال«
.»؟ادنلسيأيفَتدلُوله«
.»معن«
.»ً؟اضيأادنلسيأيفيليإدلولهو«
،ّملسلاتيبةيضرأىلعمويلونيللابتقولالاوطقّدحيىتفلاناك

.رودنلرإهجوىلإٍذئنيحرظنهنكلو
.»معن«
قيقريجاجزحولناك.لخادلاىلإغروبنيليإتعفُدو،بابلاحُتف

لاقومستباف،هفطعِملمحترودنلرإاهآرو،لخدملانعّملسلاتيبلصفي
راسوفقومثنمو،قحالتقويفًاددجمهيلإثدحتيدقهنإىتفلل
.غروبنيليإوحن

نمدرفروضحبالإراغصلاباوجتساكيلعبجيالهنأملعتتنأ«
ةيعامتجالاتامدخلاةلاكونمةيعامتجاةلماعوأ،ّيصَووأ،لهألا
.هفطعِمهّملستيهوةّدحبكلذتلاق.»لافطألل

رومألاضعبحضوتسأتنك،هبوجتسأنكأمل«:رودنلرإاهبطاخ
.»؟ّةثجلاتلُقنله«.هفطعِمىلإرظنو.»ةماعلا

ىلعاورثعدقل.ىنبملانمعقيمل.ةحرشملاىلإاهقيرطيفاهنإ«
.»راثآ

.رودنلرإهجومّهجتف
دجوي،ةيبرغلاةهجلانمةقيدحلاىتفلالخد«:غروبنيليإتحضوأ



نإانللاقناكسلادحأنكلو،ًءاضُمنوكينأضرتفملانم.كانهبرد
ةقيدحلالخد.رارمتسابمطحتتتابمللاو،طقفًادحاوةرانإدومعكانه
ناكامدنعكانههتمزجدقفدقل.هيلعءامداندجودقف،جايسلاًاقلستم
.»حجرألاىلعهّقلستي

نوكيامبر،هنعطبمهدحأماق«:تعباتوً،اقيمعًاسَفنغروبنيليإتذخأ
ىلعتدّمجتهتحتمدةكرِبكانه.ةدعملايفنيكسةنعطببسبتامدق
.»تلّكشتنأدعبًابيرقتروفلا

ناك«:ةلئاقاهثيدحمتختنألبقةهربلتمصلاغروبنيليإتمزل
.»حجرألاىلعلزنملاىلإًادئاع

.»؟هيفنُعطيذلاناكملارثأءافتقااننكميله«
.»كلذىلعلمعناننإ«
.»؟هيَدلاوبلاصتالاّمتله«
اهعلُطنمل.ةيدنالياتاهنإ.ينوسىعدت.انهىلإاهقيرطيفهتدلاو«

.ً»ابيهررمألانوكيس.ىرجامىلعدعب
.»؟دلاولانعاذام.اهعميَقبا«:رودنلرإلاق
ادبامكناريناهدحأ.»نوفرتنألا«ىلعءامسأةثالثكانه.فرعأال«

.»يل
.ً»اقيقشهيدلنأُتفرع«:رودنلرإلاق
ترظتنا.ةفصاعلاةيلامشلاحيرلاّبهمىلإاجرخوبابلااهلحتفو

ىلإنافيتسيطرشبحطصااميف،ةحرشملاىلإاهقفارتلةدلاولاغروبنيليإ
ىدتراو،ةقيدحلاىلإرودنلرإداع.كانههتدافإنوذخأيساوناكذإ؛لزنملا
ً.ايقلتسمىتفلاناكثيحًامتاقبشعلاناك.هفطعِم

ً.اعيَرصضرألاىلعُطقسأ
ًاتماصهفوقوءانثأرودنلرإنهِذىلإريغصيرعشتيبردابتدقل

ىقلأً.ايقلتسمىتفلاناكثيحناكملاىلإًارظانو،ريكفتلايفًاقرغتسمو
راسمثنمو،ملُظملاةينكسلاققشلاعَّمجمدادتماىلعةريخأةعيرسةرظن
ذالوفلاىلعهديعضوثيح،بعلملاهاجتايفةيديلجلاضرألاىلعرذحب
.هعارذىلإفحزيسراقلادَْربلابرعشف،ةقولحُّزللدرابلا

ًاعيرصضرألاىلعُطقسأ
..ً.اصالخعيطتسأالوًادِّمجتم



ةأرمااهنإ.روغيتسنورابيفةحرشملاىلإىتفلاةدلاوغروبنيليإتقفار
مويدعبةبَعتُم،رمعلانمعبارلادقعلاطساوأيف،ءافيه،ةماقلاةريصق
اههجوو،ناصحليَذلكشىلعطوبرموفيثكونكاداهرعش،ليوطلمع
نالجرلسُرأو،اهلمعناكمتفرعدقةطرشلاتناك.دودووريدتسم
ابلطيوثدحاماهلاحرشيلتقولاضعبرمألاامهنمّبلطتدقل.اهراضحإل
مهيلإتّمضناثيحققشلاعّمجمىلإةرايسلاباوهّجوت.امهتقفارماهنم
لاجردحألصتاف،مِجرتمىلإةجاحبمهنأغروبنيليإتكردأ.غروبنيليإ
.ةحرشملايفمهئاقللةأرمالسرأيذلاتافاقثلاددعتملازكرملابةطرشلا

.ةدلاولاعمغروبنيليإتلصوامدنعدعبترضحدقةمجرتملانكتمل
يفيئاصخألاناكثيحًةَرشابمةحرشملالخادىلإةأرملاغروبنيليإتقفارف
،ةعوجفمةخرصتقلطأ،اهنباةدلاولاتأرامدنعو.امهراظتنابضارمألاملِع
كلتيف.مألااهتغلبامًائيشتقعزدقل.غروبنيليإيَعارذنيبتراهناو
غروبنيليإعمتلواحو-ةيدنلسيأةأرمايهو-ةمجرتملاتلخد،ةظحللا
نافرعتنَيتأرملانأغروبنيليإىدلنّوكتيذلاعابطنالاناك.اهتاساوم
نكلو،ةئِّدهمةجهلبةدلاولاىلإثدحتلاةمجرتملاتلواحدقف.امهضعب
ٍةكلامتمريغو،داؤفلاةحورجمو،اهباوصًةدقافاهيَدينيبنمتتلفأةدلاولا
.اهتوصىلعأبتخرصوىتفلاىلعتمتراو،اهسفن

ةرايسًاعيمجنبكرو،ةحرشملانماهجارخإنماتنكمت،ةياهنلايف
يغبنيهنأةمجرتملاغروبنيليإتربخأ.ًةَرشابملزنملاىلإنهّتلقأيتلاةطرشلا
ءانثأاَهتمزالم،ةقيدصنموأ،اهتلئاعنمدرفنمبلطتنأةدلاولاىلع
تلقنف.هبقثتصخش،اهيلإبَّرقمٍصخشنميأ؛ةملؤملاةنحملاهذه
.لعفدريأِدُبتملةدلاولانكلو،ةلاسرلاةمجرتملا

يفًايقلتسمسايلإىلعروثعلامتفيكةمجرتمللغروبنيليإتحرش
،ةطرشلاهيرُجتيذلاقيقحتلاتفصوو،ةينكسلاققشلاعَّمجمءاروةقيدحلا
.كلذبةدلاولاغالبإاهنمتبلطو

.»هبلصتأس،ادنلسيأيفقيقشاهيدل«:ةمجرتملاتلاق
.غروبنيليإاهتلأس.»؟ةأرملاهذهنيفرعتله«
.اهسأربةمجرتملاتأموأف
.»؟ادنالياتيفِتمقأله«
ًالوأكانهىلإُتبهذ.تاونسةدعلاوط،لجأ«:ةمجرتملااهتباجأ



.»ةيلدابتةبلاطك
.رعشلاةنكادو،ةماقلاةريصقو،ةليحنتدب.يندوغاهمسانإتلاق

تحتزنيجلاورسوةكيمسةيفوصةزنكيدترتو،ةريبكةراظنعضتتناك
.ضيبأيفوصعاِفلاهيَفتكىلعو،دوسأفطعِم

رثُعثيحناكملاةيؤرةأرملاتبلط،ققشلاعّمجمىلإنلصوامدنع
ةلدألاقيرفنكلوً،اسمادمالظلاناك.ةقيدحلاىلإاهاتبحطصاف،اهنباىلع
نوكينأدبال.ةقطنملالوحًاقوطبرضوًءاوضأّتبثدقناكةيئانجلا
راهزأَيتقابدوجوتظحالغروبنيليإنأل؛ةعرسبرشتنادقةميرجلاأبن
نمديازتمدشحعمجتيثيحةينكسلاققشلاعَّمجمرادجىلإنَيتدنسُم
.ةطرشلاتارايسبناجبسانلا

ةيئانجلاةلدألاوّينقتفقوتف،ةطرشلاهتبرضيذلاقوطلاةأرملاتربع
تدجوامناعرسو.اهوبقارولمعلانعءاضيبلالمعلابايثنودترينيذلا
.ةمجرتملااهبناجبوً،اتيَماهنباىلعرثُعثيحناكملايفاهدرفمباهسفن
.تكبو،ضرألاىلعاهديةحارتعضوو،تعكرف

انيلعيغبني«:غروبنيليإبطاخمث،اهبقاروةملُّظلانمرودنلرإقثبنا
.هلتأموأف.»اهتقشىلإدوعصلا

امهعبتً،اريخأ.نيتأرملاةدوعنيَرظتنم،تقولاضعبلدَْربلايفافقو
ىلإيّدؤملاّملسلاتيبلخادىلإمثنمو،ةقيدحلاجراخىلإناقّقحملا
كراشيسيذلاقِّقحملاهفصوبرودنلرإبغروبنيليإاهتفّرعف.ةدلاولاةماقإناكم
.اهنباةافوبقيقحتلايف

.قحالتقويفانيلإثدحتلانيلّضفتامبر«:ًالئاقدوبرودنلرإاهبطاخ
دعبتقولاّرماملكو،لضفأرمألاناكتامولعملاعمجبانعرسأاملك،نكلو
.»لعافلاىلعروثعلاةبوعصتدادزاثداحلا

ىلعناك.هلاقامةمجرتةمجرتمللحيتيلمالكلانعرودنلرإفقوت
.ةيدنالياتلابامًائيشتلاقوهيلإةدلاولاترظنامدنعةعباتملاكشو

.»؟هلتقنم«:مألانعًالقنةمجرتملاتلأس
.»فرعنساننكلو،نآلافرعنالاننإ«:رودنلرإاهباجأ
قلقةرظناههجوىلعو،ًةيناثتملكتوةمجرتملاىلإةدلاولاتتفتلا

.ّداح
ةقلقيهورخآنبااهيدل«:ةلئاقمألاهتلاقامةمجرتملاتمجرت

.»هيلع
نوكينأنكمييذلاناكملانعةركفةيأاهيدلله«:رودنلرإاهلأس



.»؟هيف
هبضرتفي،نكلو.ةركفيأكلمتال«:مألانعًالقنةمجرتملاهتباجأ

.»هقيقشهبرداغيذلاهسفنتقولايفةسردملارداغدقنوكينأ
.»؟هنمربكأوهله«
.»تاونسسمخب«:ةمجرتملاهتباجأ
.»...يفهنإ«
.»ةرشعةسماخلا«
دقل.عبارلاقباطلااوغلبىتحمهمامأةعرسبمَّلسلاةدلاولاتدعص

.ىنبملااذهيفدعصمدوجومدعبرودنلرإأجافت
.بابلاحتفلبقىتحامءيشبًةخراصةقشلابابلفقينوستحتف

،هنعةثحابةقشلاءاحنأيفتضكر.رخآلااهنبامساهنأرودنلرإعقوتف
ةديحووةزجاعتفقو،لزنملايفدحأدوجومدعنمتققحتامدنعنكلو
ةفرغىلإاهتبحطصاو،اهلوحاهعارذةمجرتملاتعضونأىلإ،مهمامأ
ّمضناو،غروبنيليإورودنلرإامهعبتو.اهعمةكيرألاىلعتسلجو،سولجلا
نيدلالجرهنأىلعهسفنبفّرعوًاضكَرّملسلادعصليحنلجرمهيلإ
.ةيفطاعلاتامدصلارومأيفسّرمتمٌحصانويلحملا

هباصأدقنوكيالألمأِنل،هقيقشىلعروثعلاانيلع«:غروبنيليإتلاق
.»هوركم

.»لعافلاوهنوكيالألمأنل«:اهيلعرودنلرإّدر
.ةلوهذمهيلإغروبنيليإترظنف
.»!اهيفركفتيتلارومأللاي«
ىلعيوتحتةريغصةقشيفشيعتينوستناك.ةلّمأتماهلوحترظن

يفدجوييتلاسولجلاةفرغىلعًةَرشابميمامألابابلاحتفيو،مونَيتفرغ
بناجبخبطملاو.مونلاَيتفرغوماّمحلاىلإيّدؤيريغصرمماهَيبناجدحأ
ألمتةيبنجأتالوكأموةيقرشلباوتلةيوقوةيكزةحئارتناك.سولجلاةفرغ
روصتالواطلاوناردجلاىلعو.ةيدنالياتفراخزبةنَّيزملاوةبَّترملاةقشلا
نمرخآلابناجلايفةدلاولاءابسنأرهُظتاهنأغروبنيليإترّوصتةيفارغوتوف
.ةيضرألاةركلا

نيّنتةروصلمحتءارمحةيقروةريغصّةلظِمتحتًافقاورودنلرإناك
دادعإلةبهاذاهنإةمجرتملاتلاقامدنعو.حابصِمّةُلظكحلصتو،رفصأ
،ةكيرألاىلعةسلاجينوستيقباميف،خبطملاىلإغروبنيليإاهتعبت،ياشلا
.ةمجرتملاةدوعرظتناو،ءيشيأرودنلرإلقيمل.اهبناجبنيدلالجرسلجو



هفرعتامدرستداعأف،ينوسّةيفلخنعليلقلافرعتيندوغتناك
َيتئموحندعبتةيرقنماهنإ.امٍّدحىلإسمَهبخبطملايفغروبنيليإل
ةمزأيفًاعملايجأةثالثاهيفشاعةلئاعيفتيِّبُرو،كوكنابنعرتموليك
نيَنثاعمةمصاعلاىلإينوستلقتناف،ءانبأةدعكانهناك.ةديدشةيلام
لامعأبتماقدقل.اهرمعنمةرشعةسماخلايفتناكامدنعاهئاقشأنم
ىتحاهيَقيقشعمرَقفوقيِضيفتشاعو،غباصملايفاميسالو،ةيودي
لمعميفتلمعواهدرفمبتماقأ،كلذدعب.رمعلانمنيرشعلاتغلب
نملاّمعلاناك،كانه.ةيبرغلاقاوسأللةصيخرسبالمعّنصيمخضجيسن
دلبنمًالجرتقتلا،ةلحرملاكلتيفً.ادجةّيندتمروجألاو،طقفءاسنلا
دقنكتملوً.اّنساهربكيناك.كوكنابيفىهقميف-ًايدنلسيأ–ديعب
.اهتقوادنلسيأنعتعمس

ةاساومبنيدلالجرمايقو،ةصقلاهذهبغروبنيليإةمجرتملارابخإءانثأ
يفيقرشرحِسكانهناك.سولجلاةفرغءاحنأيفرودنلرإلّقنت،ينوس
،ءامةساطوروَخبو،راهزأعمرادجلافصتنمدنعريغصحبذَم:ةقشلا
،تاراكذتلاو،ةصيخرلافراخزلابنّعمتو.يدنلياتلافيرلانمةليمجةروصو
.نيتفلتخمنيَّنسيفنايتفاهضعبيفرهظييتلاةرَّطؤملاةيفارغوتوفلاروصلاو
ةروصاهربتعاامةلواطلانعطقتلاو.هقيقشوىتفلاامهنأرودنلرإضرتفاف
تأموأف،ديدحتلابوهناكاذإامعينوسلأسو،ركِبلاىتفللةيفارغوتوف
اهاطعأثيحيمامألابابلاىلإاهذخأف،اهتراعتسااهنمبلط.اهسأرب
،ةطرشلازكرميفاهعيزوتواهخسنهنمًابلاط،كانهفقاولايطرشلل
.ىتفلانعثحبلابعورشلاو

.يلوأرودروغيسهنإ.ّنريأدبامدنعهفتاهلمحيرودنلرإناك
ىلإًالوصوو،ّقيضبردىلإةقيدحلانمىتفلاراثآىفتقادقناك

ٍَقفرِمِرادجتحتيهتنيو،قئادحولزانمهَيبناجىلعموقتئداهقيرط
ٍّوسكم-ةيئابرهكلاةقاطلاعيزوتلةيعرفةطحموأ-ءابرهكللريغص
ةئمسمخةفاسمىتفلالزنمنعةيعرفلاةطحملادعبتو.ةيناردجتاشبرخب
نّوكتيذلالوألاعابطنالايف.ةيلحملاةسردملانعةديعبتسيلو،رتم
.مادِصثودحىلعتالالدةيأةيؤرنميلوأرودروغيسنكمتيمل،هيدل
ىلعدامتعالابثحبلاباوعرشو،ناكملاىلإةطرشلالاجرنمديزملالصو
يفو،بوردلاىلعو،ةرواجملاقئادحلايفةميرجلاةادأنعةلومحمحيباصم
.ةسردملاةحابيفو،عاروشلا

اذهنعةديعبريغاهنإتلقله.عّالطاىلعينِقَبأ«:رودنلرإلاق



.»؟ةسردملاوناكملا
؛انهنُعطىتفلانأينعيالكلذنكلو.ةرواجميهعقاولايف«

.»راثآلاهيففقوتتيذلاناكملاوهاذهناكولىتح
،ريدملاك؛ةسردملايفصاخشأىلإْثّدحت،فرعأ«:هيلعرودنلرإّدر

يفهئاقدصأو،فصلايفهئالمزو،ىتفلايسّردمةلباقمانيلع.نيفظوملاةئيهو
.»هنعءيشيأانرابخإهنكمينملكوأهفرعنملكيأً؛اضيأّيحلا

.»ةميدقلايتسردماهنإ«:يلوأرودروغيسمتمت
.هسفننعملكتييلوأرودروغيسناكامًاردان.»ً؟اقح«:رودنلرإهلأس

.»؟ةنيدملانمةيحانلاهذهنمتنأله«
ةدملانهانمقأ،نيحلاكاذمةقطنملارَُزأمل«:يلوأرودروغيسلاق

.ً»اددجمانلقتنامثنمو،نيَماع
.»؟دعباذامو«
.»ءيشال«
.»ىمادقلاكيسّردمدصقأ؟كنوركذتيسمهنأدقتعتله«
.»؟ىتفلاناكفصيأيف.ينوركذتيالألمآ«:يلوأرودروغيسلاق
فصلاةفرعمىلإجاتحن«:ةمجرتملللاقو،خبطملاىلإرودنلرإلخد

.»هداتريىتفلاناكيذلا
عمتداعمث،ينوسىلإتثّدحتو،سولجلاةفرغيندوغتلخد

.تامولعملا
هذهيفةيقرِعتامادِصةيأتثدحله«:هلاؤسبرودنلرإاهلجاع

.»؟ةقطنملا
.»تافاقثلاددعتملازكرملايفانبتكمىلإءيشيألصيمل«
.»؟لثاممرمأىلعِتعلُطأله؟يقرِعلابّصعتلانعاذام«
.»ةداعلاقوفيءيشال.كلذدقتعأال«
ليصافتلابهديوزتدعبفتاهلاربعيلوأرودروغيسلرودنلرإلاق

ءزجلااذهيفّينثإفنعيأيفرظنلاناعمإانيلع«:سايلإفصبةقلعتملا
ًاضيأاهثودحنكامأو،تامادِصةيأكانهتناكاذإامةفرعمو،ةنيدملانم
رَهشدقف،ةليوطريغةدمذنمبارطضاثودحركذأ.ىرخأتاعطاقميف
.»كلذنمققحتلاانيلعً.انيكسمهدحأ

عمسولجلاةفرغةمجرتملاوغروبنيليإتلخدفً،ازهاجياشلاحبصأ
دقغروبنيليإتناك.ينوسبناجبيندوغتسلجف،نيدلالجررداغ.رودنلرإ
،اهلتأموأيتلاينوسىلإيندوغتثّدحت.خبطملانمًاّيسركاهعمترضحأ



تامولعمةطرشلاتّقلتاملكهنأةدلاولاتربخأدقنوكتنأرودنلرإلمأف
لضفأرمألاناك،مويلاكلذيفىتفلاتاكرحتنعرِّكبمتقويفةقيقد
.قيقحتلل

ددرتهنكلو،هبيَجيفهعضوبّمهيوهفتاهلمحيلازيالرودنلرإناك
ًافتاهلمحييذلاّيتَفلادهاشلاىلإهراكفأتهّجوتدقل.هيلإقّدحو
.ةسردملادعبهدرفمبنوكيسهنألهيلعهتدلاوقلقببسب

.»ً؟الومحمًافتاهكلمياهنباناكله«:ةمجرتملالأس
.هلاقامتمجرتف
.»ال«
.»؟هقيقشنعاذام«
اليهف.ًالومحمًافتاهكلميةلئاعلاهذهيفدحأال«:يندوغتلاق

ةفلكتلّمحتعيمجلاعيطتسيال.دحاوفتاهءارشةفلكتلّمحتعيطتست
.ةصاخلااهراكفأنعّربعتاهنأبرودنلرإرعشو.»فتاوهلاكلتءارش

.»؟انهينكسلاعَّمجملابرقةسردملاىلإبهذيالأ«:رودنلرإاهلأس
.»ةسردملاكلتناداترياهادلو.ىلب«
.»؟يسردملاهمويسايلإىهنأىتم«
يهني،ةجالثلابابىلعدوجومهصصحلودج«:ةمجرتملاهتباجأ

ىلعةعيرسةرظنًةيقلُمتعباتو،»ءاثالثلامايأةيناثلاةعاسلاوحنهصصح
.»ةسردملاهترداغمىلعتاعاسثالثتضم«،اهتعاس

.»؟ًةَرشابملزنملاىلإدوعيله؟ةماعةروصبةسردملادعبلعفياذام«
ً،انايحأ.ديدحتلابفرعتال«:ينوسعمرواشتلادعبةمجرتملاتلاق

ىلإدوعي،ةماعةروصبو،مثنمو.ةسردملابعلميفمدقلاةركبعلي
.»هدرفمبلزنملا

.»؟ىتفلادلاونعاذام«
.»يضاملاماعلاالصفنادقل.كيفايكيريفانهشيعيوراّجنهنإ«
ةطرشلانأملعيوهف.»؟كلذكسيلأ،نيدوأىعُدي«:رودنلرإاهلأس

.ىتفلاعرصمأبندعبهغلبيمليذلاسايلإدلاوبلاصتالالواحت
هعمسايلإىقبي.مايألاهذهيفينوسنيبوهنيبةريثكتالاصتاال«

.»عوبسألاةياهنةلطعيفًانايحأ
.»؟ّمأجوزكانهله«
.»اهيَنباعماهدرفمبينوسشيعت،ال«:ةمجرتملاتلاق
تقولااذهلثميفةداعلايفركِبلانبالادوعيله«:رودنلرإاهلأس



.»؟مويلانم
.»لزنملاىلإامهمودقدعومتوافتي«:ينوسنعةمجرتملاتلقن
.»؟ددحمتقوكانهسيلأ«:غروبنيليإتلأس
رودنلرإظحال.تقولاضعبلًاعماتثّدحتوينوسىلإيندوغتتفتلاف

نيقِّقحملاتربخأدقيندوغتناك.ةمجرتملااهلهمّدقتيذلاريبكلامعدلا
امعريبعتلااهتعاطتسابو،ةيدنلسيألاباهللاقياممظعممهفتينوسنأب
رعشتامدنعكلذلً،ادجةقيقداهنكلو،ديجلكشباهرطاخيفلوجي
.يندوغيعدتستةدعاسملاىلإةجاحلاب

ًامامتةقثاوتسيل«:غروبنيليإورودنلرإىلإًةتفتلمةمجرتملاتلاقًاريخأ
.ةقشللًاحاتفمكلميامهنملكف،راهنلاءانثأهنادصقييذلاناكملانم
هتالوكوشلالمعميفاهلمعيهُنتاليهف،يفاضإلمعاهيدلنوكيامدنعف
باهذلاوأ،لزنملاىلإةدوعلااهيلعنّيعتيكلذدعبو،ةسداسلاةعاسلالبق
رثكأيفاضإلمعبمايقلاةصرفًانايحأاهلىّنستتو.نايحألابلغأيفقّوستلل
رَْدقلمعلااهيلعً.ادجرخأتمتقويفلزنملاىلإدوعتكلذلو،داتعملانم
.»ةديحولاةليُعملااهنإ.عيطتستام

هنادصقييذلاناكملاىلعاهعالطإامهبضرتُفيالأ«:غروبنيليإاهتلأس
.»؟لمعلايفاهغالبإامهبضرتُفيالأ؟ةسردملادعب

فتاهلامادختسااهنكميال«:ينوسعمرواشتلادعبةمجرتملااهتباجأ
.»لمعلايفتقولالاوط

ماودءاهتنادعبامهدوجوناكمفرعتاليه«:رودنلرإحضوتسا
.»؟كلذكسيلأ،ةسردملا

يفاوقتلينأدعبنكلوً؛امئاداهناربخيامهف،هنالعفيامفرعتاهنإ«
.»ءاسملا

نابردتيله؟ىرخأتاضايرةيأناسراميوأمدقلاةركنابعليله«
.»؟ءيشيأيفًافوفصنارضحيوأ

هيدلبيردتالنكلو،مدقلاةركسايلإبعلي«:ةمجرتملاهتباجأ
رمألااذهرسُعىدمديكأتلابناكردتامتنأ«ً:ايصخشًاقيلعتتفاضأو.»مويلا
.»نَييتفعمءابزعةدلاونوكتنأدصقأ،اهيلع

.»ادنلسيأيفميقيًاقيقشاهيدلنإِتلق«:ّقلعورودنلرإأموأ
.»انهىلإهقيرطيفوهوهبُتلصتادقل،لجأ«
؟مهيلإثدحتلاينوسلنكميبراقأوأنيرخآءابسنأيأكانهله«

له؟مهعمركِبلاىتفلانوكينأنكميلهً؟اضيأىتفلادلاوةهجنمو



.»؟ةدلاولاةهجلكلذكو؟ةايحلاديقىلعدلاولاةهجلهاّدج
لاصتاىلعينوس.ّىفوتميدنلسيألاهّدجوً،انايحأهتّدجسايلإىري«

ىعدت.اهغالبإمكيلعيغبني.ةنيدملايفانهميُقتيهف.ةدجلابقيثو
.»روديرغيس

تجرخأيتلاغروبنيليإتطعأو،اهفتاهمقرنعينوسةمجرتملاتلأس
.هّايإاهفتاه

.»؟اهعمنوكتلمودقلاةدجلابضرتُفيالأ«:ةمجرتملاتلأس
.تأموأوةمجرتملاىلإينوستغصأ
.»مودقلااهنمبلطنس«:ةمجرتملاتلاقمث
دقل.هوحنتضكرواهيَمدقىلعينوستزفقف،لخدملادنعلجررهظ

نيبتراهنايتلاينوسةاساومقيقشلالواحو،اقناعتف.اهقيقشهنأنّيبت
.تاونسةدعبينوسرغصيو،»توريف«ىعديناك.عمدلاًةفراذ،هيَعارذ
يرتعييذلاىسألاةبقارمءانثأةعيرستارظنغروبنيليإورودنلرإلدابت
نكلوً،اثهالّملسلاٌلسارُمدعص،ءانثألاهذهيفو.ةقيقشلاوقيقشلا
ةقشلايفايقبيندوغورودنلرإهدحو.جراخلاىلإهتقفاروهتفرصغروبنيليإ
ىلإةدوعلاىلعينوسقيقشلاوةمجرتملاتدعاسو.قيقشلاوةقيقشلاعم
.اهبناجباسلجو،ةكيرألا

نأظحالف.مونلاَيتفرغىلإيدؤملاريغصلارمملارودنلرإلخد
يوتحتنيحيف،اهمدختستةدلاولانأحضاولانموً،امجحربكأامهادحإ
قصلُمهلبقتسادقل.كانهنامانيناَيتَفلاناك.نيَّيقبطنيَريرسىلعىرخألا
قصلُمكانهو.فحصلانمهفرعًايزيلكنإمدقةركقيرفرهُظيريبكينالعإ
»لبأ«رتويبمكزاهجدجويو.ةليمجةيدنلسيأةيّنغملًامجحرغصأينالعإ
،ةيرتويبمكباعلأو،ةيسردمبتكضرألاىلعو.ةريغصةلواطىلعميدق
نكيمل.فويسوتاروصانيدوقدانبىلإًةفاضإ،ةرَثعبمىرخأباعلأو
.يسركىلعةاقلُمةرذقلانَييتَفلاسبالمتناكو،نيَّبترمنايقبطلاناريرسلا

ترهظو.همدقبًابروَجًاكّرحم،رودنلرإركف،ةيجذومننايتفةفرغاهنإ
.بابلادنعةمجرتملا

.»؟مهسانلانمعونيأ«:رودنلرإاهلأس
كلثمصاخشأً،ادجنويداعصاخشأمهنإ«:ةلئاقاهيَفتكيندوغتّزه

.»ءارقفصاخشأ.يلثمو
اياحضمهنأًاموياورعشدقاوناكاذإامعينيربختنأكنكميله«

.»؟امةيرصنع



تسل،عقاولايف.ةرثكبثدحيرومألانمعونلااذهنأدقتعأال«
.ديجلكشبتملقأتو،ّيحلايفتّرقتساينوسنكلو،ناريننمًامامتةقثاو
رهُظت.اهنوَعيمهنأحضاولانمو،ماودلاىلعةدوجومةيرصنعلافقاوملا
ةقثلاىلإنورقتفينيذلاكئلوأنعردصتةيرصنعفقاوملارثكأنأةربخلا
.»ثارتكالامدعولامهإلااوربخنيذلاو،ةيبرتلايئيسوسفنلاب

.»؟ةليوطةدملانهماقأله؟اهقيقشنعاذام«
،يريروكأيف،لامشلايفلمعيناك.لماعهنإ.تاونسعضب،لجأ«

.ً»ارخؤمكيفايكيرىلإداعهنكلو
.»؟ةديجينوسعمهتقالعله«
.»ديعبٍّدحىلإامهضعبنمنابّرقمامهً.ادج،لجأ«
.»؟ينوسنعينيربختنأكنكمياذام«
بحتاهنإً،ابيرقتتاونسرشعذنمادنلسيأىلإتمدق«:يندوغتلاق

.ً»اقحناكملا
دلبلاناكمكقّدصتالداكتاهنأةرمتاذينوساهتربخأدقل

ناك.كيفايكيرىلإكيفالفيكراطمنمةلفاحلاتلقتساامدنعًادرابوًاشِحوم
ةذفانربعهتيؤراهنكمأاملكو،مويغلابةّدبلمءامسلاوًارطامسقطلا
،كانهءيشيأتبنينكيمل.ةديعبءاقرزلابجوةحَّطسملوقحةلفاحلا
،رمملاتكلسوةرئاطلانمتلزنامدنعو.ءاقرزءامسىتحالوراجشأال
تبيُصأدقلً.ادرابًارادجقرتختاهنأولامكيبطُقلاءاوهلاةعسلبترعش
يفكلذثدح.سويسلسسايقمبثالثةرارحلاةجردتناك.ةريرعَشُقلاب
يفسويسلسسايقمبنيثالثةرارحلاةجردتناكاميف.ربمتبس/لوليأفصتنم
.ترداغامدنعاهنطو

ددوتنأدعبكوكنابيفهتقتلايذلايدنلسيألابتجوزتدقتناك
ادنلسيأنعاهربخأو،بيذهتبفرصتو،جورخللًاراركتاهاعدو،اهيلإ
هنأادبدقل.ةصاخةفصبًاديجاهمهفتواهديُجتنكتمليتلاةيزيلكنالاب
.ىلِحوسبالمنمةريغصءايشأاهلىرتشاو،ريفولاموذ

.لصاوتىلعءاقبلااررقامهنكلو،امهئاقتلادعبادنلسيأىلإداع
داع.روطسةعضبلضفألكشبةيزيلكنإلاديجتيتلااهتقيدصهلتبتكف
لاوطامهضعبامزالو،كانهعيباسأةثالثىضقو،رهشأةتسدعبادنالياتىلإ
؛ادنلسيأنعءيشلكباهربخأو،اهسفنيفًاديجًارثأكرتدقل.تقولا
ىدحإيهف،ددعلاوليلقاهناكسو،ةدرابوةيئانوةريغصاهنوكنممغرلابف
ًةنراقمةمخضربتُعتيتلاروجألانعاهربخأو.ملاعلايفءارثرثكألالودلا



ةلوهسباهنكمي،ّدكبتلمعوكانهىلإتلقتنااذإف.كوكنابيفرايعملاب
.ادنالياتيفاهتلئاعليلاملامعدلاريفوت

اهكلميةدحاومونةفرغنمةقشيهو،امهلزنمبابةبتعىلإاهلقن
اربعو،ريديلتفولقدنفىلإلقنلاةطحمنماراسدقاناك.توربارونسيف
ىلإاراسو،توربالكيمىعدتاهنأقحالتقويفتفشتكاةطشانًاقيرط
سبالمًةيدترمتناكاميف،ةيديلجةيلامشحيرةهجاوميفتوربارونس
ةزنكو،اهلهارتشادقناكيريرحلاورسنعةيانكيهةيفيصةيدناليات
اهجوزاهّدُِعيمل.نيَّيكيتسالبنيَّفخةلعتنمو،ةفيفخةيفيصةرتسو،ةليمج
.ادنلسيأىلإاهلوصولةقيرطةيأب

لمعميفةفيظوىلعتلصحو.اهتّبترنأدعبةليمجةقشلاتدب
يفُتبثنكلو،رمألائدابيفديجلكشبامهتقالعتراسدقل.هتالوكوشلل
ً.اضعبامهضعبىلعابذكامهنأةياهنلا

.»؟هنأشيفابذكيذلاام؟فيك«:رودنلرإاهلأس
.»ةدحاوةرم،رمألابماقنأهلقبس«:يندوغهتباجأ
.»؟هبماقنأهلقبسيذلارمألاام«
.»ةجوزىلعلوصحللادنالياتىلإباهذلا«
.»؟كلذبماقنأهلقبسله«
.»تارمةدعرمألااذهبلاجرلاضعبماق«
.»؟ينوناق...اذهلهو«
.»هثودحنودلوحيءيشال«
.»؟اهبهتربخأبيذاكأةيأ؟ينوسنعاذام،نكلو«
.»اهنبابلطيفتلسرأ،تقولاضعبلًاعماثكمنأدعب«
.ةمجرتملاىلإرودنلرإقّدحف
.»ّطقهنعهربختملادنالياتيفًانبااهيدلنأنّيبت«
.»؟نارينوهله«
،نارينهسفنوعديهنكلوً،اضيأيدنالياتمساهيدل.نارين،لجأ«

.»مسالااذهبهنوعديعيمجلااذكهو
.»...وهً،اذإ«
،ىنعمنمةملكللاملكبيدنالياتهنإ.قيقشلاريغسايلإخأ«

عضولانوهجاوينيرخآنايتفرارغىلعادنلسيأيفملقأتلابةبوعصدجوو
.»هسفن

.»؟اهجوزنعاذام«



.»ةياهنلايفقالطلاىلعالصح«:يندوغتلاق
ىلعمسالاعقوربتخيهنأولامكهسفنلرودنلرإلاق،»نارين«

.»؟ىنعميأمسالااذهلله«.هيعمسم
.»؟»دلاخ«ينعي«:ةمجرتملاهتباجأ
.»؟دلاخ«
.»ةيدنلسيألاءامسألارارغىلعةطيسبٍناعمةيدنالياتلاءامسألل«
.»؟كلذينعياذام؟ينوسو«
.يندوغتلاق،»ديجامءيش«
.»؟يدنالياتمساسايلإلله«
.»ينوسلأسأنأبجي.هانعمنمًامامتةقثاوتسل.نارآ،لجأ«
.»؟ءامسألاهذهءاروامديلقتكانهله«
مهتادقتعمدحأهنإ.ةريرشلاحاورألاكابرإلًاباقلأنويدنالياتلامدختسي«

ليلضتلمدختُستباقلألانكلو،ةيقيقحلامهئامسأبلافطألاىداُني.ةيفارخلا
الذإ؛مهتادقتعمبسحلافطألابىذألاقحُلتدقيتلاةريرشلاحاورألا
.»يقيقحلامسالافاشتكااهيلعبجي

ةفرغنمةمجرتملاورودنلرإداعف،سولجلاةفرغنمىقيسومتردص
ىلعةفيطلةيدنالياتىقيسومعضودقينوسقيقشناك.كانهىلإمونلا
ىلإثدحتلابتعرشدقوةكيرألاىلعينوستناك.ةطوغضمصارقألِّغشم
ً.اسْمَهاهسفن

.ةمجرتملاىلإرودنلرإرظنف
.»نارين،رخآلااهنبانعملكتتيه«
رثعنس.كلذباهيربَخأ.هيلعرثعنس،هنعثحبننحن«:رودنلرإلاق

.»هيلع
.غارفلاىلإتقّدحواهسأرينوستزه
.ً»اضيأهفتحىقالهنأدقتعتاهنإ«:ةمجرتملاتلاق



ةطرشلاجرةثالثرشتناو،ةسردملاهاجتايفيلوأرودروغيسعرسأ
سيردتلاناك.ةميرجلاةادأنعًاثَحبراوجلاوةسردملاءانفيفهتقفِرباوناك
ءاُضتراونألاتناك.ءاتشلاةمُلظيفةايحالبوًاملظمىنبملاو،فقوتدق
ناك.بابلايلوأرودروغيسعرق.لَفقُمسيئرلالخدملانكلو،ةجاحلادنع
ةيلخادةحابسةكرِبيوأتةقَحلُمٍنابمعمتاقبطثالثنمًامخضىنبملا
تاحابصتايركذيلوأرودروغيسىلإتداعو.ةراجِّنلللمعةشرووةريغص
نيرجاشتم،ةحابلايفنَييزاوتمنيَّفصيفنوفقاولاذيمالتلا:ةدرابلاءاتشلا
رطم.اهلدحعضوبنوسّردملاموقيتامادِصًانايحأعلدنتاميف،نيحزامتمو
لولحىتحءاتشلالصفلاوطوفيرخلالصفمظعميفةمُلظوجلثو
سمشلاأدبتو،سقطلانسحتيوً،اقارشإرثكأمايألاودغتامدنععيبرلا
بعلمو،ةلسلاةركةحابو،دَّبعملابعلملاربعيلوأرودروغيسرظن.قورشلاب
.ةميدقلاذيمالتلاتاحيصعامسنمًابيرقتنكمتو،مدقلاةرك

زهانتةأرمايهو،ةياهنلايفةمِّيقلاترهظف،بابلالكربعرشو
.بَخصلااذهلكببسنعتلأسو،بابلاتحتفف.رمعلانمنيسمخلا
اللاد5فصلاةسّردمتناكاذإامعلأسو،هسفنبيلوأرودروغيسفّرع
.ةسردملايفلازت

.ةأرملاتلأس.»؟يرجياذام«
تناكاذإنيفرعتله؟ةسّردملا«:عباتويلوأرودروغيسلاق.»ءيشال«

.»؟انهلازتال
ال.يناثلاقباطلايفةدوجوميه.304ةفرغلااهنإ؟لاد5فصلا«

.»رمألانمققحتأس،ترداغدقسِنَغأتناكاذإفرعأ
دعصو،ّملسلاناكمفرعيناكدقف،هقيرطيفيلوأرودروغيسقلطنا

قباطلايفىضماميفسماخلافصلاناك.تاعومجمتاعومجمتاجَردلا
كلذوهنآلادَمتعملابيترتلانوكيامبر.ةركاذلاهنَُختملاذإً،اضيأيناثلا
ً.اذيملتناكامدنع؛يضاملانرقلانمتاينيعبسلارخاوأيفًاعَبَّتُمناكيذلا
ىلإةنيعللاةلمجلاكلتتردابتامدنعتاونسرشعبًاّنسربكأهنأبرعشو
.يضاملانرقلا-هنهذ

يفوً.ازَفقّملسلالزنف،ةلَفقُمقباطلايففوفصلافرغلكتناك
يفهراظتنابتناكو،ةيميلعتلاةئيهلاةفرغىلإةّميقلاتلصو،كلذنوضغ
.لزنملاىلإتبهذدقلاد5فصلاةسّردمنأهرابخإلرمملا



.»؟اهمساوهاذهله؟سِنَغأ«
.ةأرملاهتباجأ،»لجأ«
.»؟دوجومريدملاله«
.»هبتكميفهنإ.لجأ«
يفةعساوىطخبعفدناامدنعةّميقلابمدطصييلوأرودروغيسداك

لاحلاناكامك،ريدملابتكمىلإيّدؤتيتلاةيميلعتلاةئيهلاةفرغهاجتا
دقل.ةديدشةلَجَعيفروَفلاىلعلخدفً،احوتفمبابلادجو.هنمزيف
ىلإباهذللّدعتسيناكو،ةسردملايفلازيالميدقلاهريدمنأظحال
.يلوأرودروغيسهجعزأامدنع،هقُنُعلوحًالاشًاطبار،لزنملا

.لُّفطتلاببسبًالَفجُمريدملالأس.»؟ديرتاذام«
دقريدملاناكاذإاممقثاوريغ،تاظحلليلوأرودروغيسددرتف

.المأهفرع
.»؟كتدعاسميننكميله«:ريدملاهلأس
.»لاد5فصلابرمألاقلعتي«:يلوأرودروغيسهباجأ
.»؟كانهاذام«
.»امبطخثدح«
.»؟فصلاكلذيفنباكيدلله«
جراخًالوتقملاد5فصلانمذيملتىلعرثُع.يطرشانأ.ال«

لكىلإثدحتلاىلإجاتحن.ةنعطلاءارجنمّيفُوتونُعطدقل.هلزنم
اذهنعامءيشبانديوزتمهنكمينيذلاكئلوأىلإاميسالو،نيسّردملا
.»...ىلإجاتحن،ىتفلا

.بُحَشييلوأرودروغيسهآرو،ريدملاقهشو.»؟...ـقاذام«
صاخشأو،ةسردملايفةيميلعتلاةئيهلاو،هفصقافرىلإثدحتلا...«

.»ةدعملايفةنعطةجيتنلُتقهنأدقتعن.هنوفرعينيرخآ
دنعتفقوف،بتكملاىلإيلوأرودروغيستعبتدقةّميقلاتناك

ولامكقِّقحملابًةقّدحمو،يرطفلكشباهمفًةيطغموًةقهاشبابلالخدم
.هعمستامقيدصتنعةزجاعاهنأ

مهنمديدعلاكانهله،يدنالياتفصنىتفلا«:يلوأرودروغيسلأس
.»؟ةسردملاهذهيف

:ّهيسركيفءطببصوغيوهو،ريبعتلانمةيلاخةقيرطبريدملاهباجأ
يفهتايحىضقوً،ابيرقتهرمعنمنيعبسلايفناك.»...مهنمديدعلا«
،ثدحامباعيتسانمنكمتيمل.دعاقتلاىلإّعلطتيهنكلو،سيردتلا



.قيدصتمدعةرظنههجوىلعترهظو
.»؟لتقيذلانم«:يلوأرودروغيسءاروةّميقلاتلأس
اننكميامبر،فسآ«:بابلاقالغإءانثأاهباجأو،يلوأرودروغيسرادتساف

.»قحالتقويفكيلإثدحتلا
جاتحأ.مهنيوانعويلاهألاءامسأتالجسىلإجاتحأ«:ريدملاًابطاخملاق

يألوحليصافتىلإجاتحأيننأامك،ىتفلايسّردملكءامسأبةحئالىلإ
تاذرومأو،ةدوجومتناكاذإتاباصعلالوحو،ةسردملالخادلصحمادِص
ردابتيءيشيأكانهله.ثدحامحرشهنكميءيشيأ؛قرعلابةقالع
.»؟كنهذىلإ

نألثاممرمألنكميله،ءيشيأيفريكفتلاعيطتسأال...ال«
.»؟ثدحي

.»ةعرسبلمعلاانيلع.ظحلاءوسل«
.ريدملاهعطاق.»؟ىتفلانم«
زاهجوحنريدملارادتسا.سايلإىعديهنأيلوأرودروغيسهربخأف

فصلاىلعرثعو،ةسردملابةقلعتملاتامولعملاةكبشلخدو،رتويبمكلا
.ىتفللةيفارغوتوفةروصو

ريبكددعكانه،نآلا.مهئامسأبذيمالتلالكفرعأتنكً،اقباس«
.»؟كلذكسيلأ،وهاذه.مهنم

نعريدملاربخأو.»وههنإ،لجأ«:ةروصلابًاقّدحميلوأرودروغيسدر
نكيمل.هلةيفارغوتوفةروصونارينفصىلعارثعو،سايلإقيقش
دودحىلإلصييّنامرهكدوسأًارعشناكلميامهالكف؛نيَهباشتمريغناقيقشلا
ديربلابةطرشلاىلإنارينةروصالسرأ.نيتيّنبنينيعو،ةنكادةرشبو،نيبجاحلا
اهعيزوتّمتو،رمألاحرشيلةطرشلازكرمبيلوأرودروغيسلصتاو،ينورتكلإلا
.رودنلرإاهّرفويتلاةروصلاعملاحلايف

يأتثدحله«:يفتاهلاهلاصتاىهنأامدنعيلوأرودروغيسلأس
.»؟ةسردملايفتاباصعنيبتامادص

هانيعوريدملالأس.»؟ىرجامبةقالعةسردمللنأدقتعتله«
،ةشاشلاةيفارغوتوفلاسايلإةروصألمتثيحرتويبمكلاةشاشىلعناترَّمسم
ريوصتلاةلآىلإرظنلانمًالدبو،ةلوجخةماستباتناك.امهلًامستبم
مأ،ىلعألاىلإرظنلاهنمبلطرّوصملانأولامكاهقوفرظنيناك،ًةَرشابم
نينيعو،ٍلاعنيبجعمةلثامتمهجوملاعمهيدل.زيكرتلاهدقفأامًائيشنأ

.نيتحيرص



لوقيننكميال،تالامتحالالكيفققحن«:يلوأرودروغيسهباجأ
.»ديزملا

.»؟لوقتَتنكاذام؟ةيرصنعلابةقالعرمأللله«
مث،يلوأرودروغيسلاق.»ادنالياتنمىتفلاةدلاونأءانثتساب،ال«

.»ثدحامفرعنال.رخآءيشال«:عبات
يفًاذيملتناكهنأّركذتيملريدملانألحايترالابيلوأرودروغيسرعش

،ىمادقلانيسّردملاوةرباغلامايألانعةثداحميفلوخدلاأشيملذإ.ةسردملا
.ءارهلاكلذلكوهّفصلثدحامو

يغالبإّمتيمل،لقألاىلعوأ.ءيشيأبيغالبإمتيمل«:ريدملالاق
ال.ةاسأملاهذهىلإىّدأدقكلذنوكينألاُحملانمو،يّدجءيشيأب
.»!ثدحامقيدصتعيطتسأ

.»قدصتنألضفألانم«:يلوأرودروغيسلاق
نيوانعنّمضتتفصلايفسايلإقافربةعوبطمةحئالريدملاّدعأ

رودروغيسلةمئاقلاّملسو.مهءامسأو،مهفتاوهماقرأو،ءايصوألاوأيلاهألا
.يلوأ

اهلاسرإيبضرتُفيالأ.ناقيقشلا،فيرخلااذهةسردملادايترابآدب«
.»بيهررمأهنإً؟اضيأهايإينتيطعأيذلاناونعلاىلإينورتكلإلاديربلاب
.للشلاببيُصأهنأولامكهتلواطبًاقِّدحمّنأو

.اهفتاهمقروهتسّردمناونعىلإًاضيأةجاحبانأ.كلذيفبيَرال«
.»؟ثدحاذام

.ريدملاهيلإرظنف
.»؟ينعتاذام«
ىّدأدقنوكينألاُحملانموً،ّايّدجنكيملامرمأنعَتّملكت«

.»؟رمألااذهوهام.ةاسأملاهذهىلإ
.ريدملاددرتف
.يلوأرودروغيسرّرك.»؟وهام«
.»ةرجهللّيوقلاههُركنعانهنيسّردملادحأبرعأ«
.»؟ادنالياتنمءاسنلاةرجهدصقتأ«
نمو،ايسآنمصاخشأةرجهًاضيألبطقفنهسيلوً،اضيأكئلوأ«

لايحةفّرطتمرظنتاهجوهيدل.نكامألاكلتنم؛مانتييفو،نيبيليفلا
.ً»اقلطمًادبأ،لثاممرمأبموقيلناكامو،عبطلابءارآدّرجماهنكلو.ةلأسملا

.»؟همساام.كنهذىلإردابتهنكلو«



.»ً!افيخسرمألانوكيس«
.يلوأرودروغيسلاق.»هيلإثدحتلاىلإجاتحن«
حقوهنإ.وهاذكه«.ريدملالاق.»ذيمالتلاهابتناىلعذوحتسيوه«

.»هتركفذيمالتلاىلإلصويهنكلوّظفو
.»؟سايلإسّردله«
ًاريثكنكلو،ةيدنلسيألاةغللاسّرديوهةداعلايف.لحارملاىدحإيف«

.»ةسردملايفًابيرقتذيمالتلالكسّرددقو،ًاليدبًاسّردمنوكيام
.يلوأرودروغيسهنّودف،سّردملامساىلعريدملاهعلطأو
هذهيفيقرِعلماحتيألبقنالنحنف.ةرمتاذُهترّذحدقل«

لئاسمسانلاشقاني.رمألاعملهاستنالو«.مزحبريدملالاق.»ةسردملا
رمألاقلعتيامدنعاميسالو،رخآناكملكيفلاحلاوهامكانهةيقرِع
يأنولّمحتيالذيمالتلاوأنوسردملاو،انهةَقلطُمةاواسمدجوت.نيرجاهملاب
.»رخآعضو

اذام«:هلأسفامًارمأمتكيلازيالريدملانأيلوأرودروغيسظحال
.»؟ثدح

رونيفىعديرخآسّردمووه«،ريدملالاق.ً»ابيرقتمادِصيفالخد«
ىدبأدقل.لمعلانمامهلصفرمألاىعدتساو،ةيميلعتلاةئيهلاةفرغيف
ةعراصمهبشيامىلإرمألالّوحتو.رونيفتجعزأيتلاتاظحالملاضعب
.»كويدلا

.»؟تاظحالميأ«
.»رونيفلَُقيمل«
.يلوأرودروغيسلأس.»ً؟اضيأهيلإثدحتلاىلإجاتحننمكانهله«
.»الإسيلمهرظنتاهجوببسبصاخشأنعغالبإلايننكميال«
ىتفلاضّرعتدقل«.يلوأرودروغيسلاق،»صاخشأنعغِّلبتالتنأ«

،ةطرشلاهيرُجتقيقحتهنإلب،صاخشأءارآبرمألاقلعتيالو،ءادتعال
امةفرعمىلإجاتحنو،صاخشأةملاكمىلإجاتحن.تامولعمىلإجاتحنو
.»سانلارظنتاهجوبرمأللةقالعالو.ليصفتلابىرج

ًاشاقنناك.مايأةعضبذنمانهلادجيفلخدةراجِّنلاسّردمليغإ«
يقُبيو،بضغلاعيرسوه.ملعأال،هباشاموأتافاقثلاةيددعتلوح
.»هيلإثدحتلاكيلعيغبنيامبر.ديجلكشبعّالطاىلعهسفن

.»؟ةسردملاهذهيفيبنجألصأنممهنيذلاذيمالتلاددعمك«
.ةراجِّنلاسّردممساهنيودتءانثأيلوأرودروغيسلأس



.»ةريبكةسردماهنإ.لامجإلايفًاذيملتنيثالثنمرثكأدوجوضرتفأ«
.»؟رمألااذهببسبةنَّيعملكاشمأشنتملأ«
.ً»اريطخسيلاهنمًّايأنكلو،عقتيتلاثداوحللنوعاونحن«
.»؟هنعثدحتنيذلاامً،اذإ«
نوثدحتينيسّردملانكلو،ءيشيأبيغالبإمتيمل.تاراجش،باقلأ«

النحنف.نولخدتيويرجيامبثكنعنوبقاريعبطلابمهف.كلذنع
.رمألااذهذيمالتلافرعيو،ةسردملاهذهيفزييمتلانمعونيأديرن
.»لخدتنمثنمو،روفلاىلعاننوغلبيوً،ادجكلذنوَعيمهنإ

.يلوأرودروغيسلاق.»ّليختأامكسرادملالكيفلكاشمكانه«
.»جاعزإلابالإنوببستيالبعاتمللنوريثملاتايتفلاونايتفلاف

.»سرادملالكيفنولثاممذيمالتكانه«
.ريكفتلايفًاقرغتسميلوأرودروغيسبريدملاقّدحو
.»ً؟اددجمكمساام«.ًةأجفلاق.»كفرعأيننأبروعشّيدل«
وليلقهناكس،ريغصدلبنمهلايً.اتماصًانينأيلوأرودروغيسقلطأف

!ددعلا
.»يلوأرودروغيس«
َتدتراله؟يلوأرودروغيس«ً.اّيلمًارِّكفمريدملارّرك.»يلوأرودروغيس«

.»؟ةسردملاهذه
.»ةزيجوةرتفلو،1980ماعلالبق،ةليوطةدمذنم«
هنأنمنّقيتو،هّركذتينألواحيوهوَريدملايلوأرودروغيسدهاش

ةسردملاىلإةطرشلالاجردوعيس.ةرداغملابّمه،كلذلً.ابيرقهّركذتيس
دقناك.ةيرادإلاةئيهلانمنيرخآدارفأونيسّردملاوذيمالتلاىلإثدحتلل
ً.اريخأّركذتيريدملاأدبامدنعبابلاغلب

.»...تاينيعبسلايفبغشلالامعأيفكراشتملأ«
ةئيهلاةفرغنمجرخو،لاؤسلاةياهنيلوأرودروغيسعمسيمل

ناك.ةّميقلاَريمل.لاؤسلانعبيجينأنودنمةعساوىطخبةيميلعتلا
كشوىلعناكامدنعو.مويلانمرخأتملاتقولااذهيفًارِفقُمىنبملا
دّدرتو،فقسلاهاجتايفهرظنعفرو،ًةأجففقوت،دَْربلاىلإجورخلا
.كلذكرُدينألبقيناثلاقباطلاغلبو،ّملسلاىلإداعمثنمو،تاظحلل
لمحتفوفصلاذيمالتلةميدقةيفارغوتوفروصناردجلاىلعكانهتناك
فقوو،اهنعثحبيناكيتلاةروصلاىلعرثع.ماعلاوبَعُّشلاءامسأ
ناك.رمعلانمةرشعةيناثلايفًاذيملتناكنيحهسفنىلإرظنو،اهمامأ



ًاقِّدحميفلَخلافصلايففقيناكو،فوفصةثالثيفنيفطصمذيمالتلا
لمحتةضيرعةقاياذًاقيقرًاصيمقًايدترموًانيزر،ًةَرشابمريوصتلاةلآب
.تقولاكلذيفةجئارلاوكسيدلاةّصقلًاقفوصوصقمهرعشوً،ابيرغًاشَقن

.ًالَّوطمةروصلاىلإيلوأرودروغيسرظن
ً.ادّهنتملاق.»نزحُمرمألامك«



يلوأرودروغيسهدّوزدقل.ّفقوتالبلومحملارودنلرإفتاهّنر
درفوىتفلاةسّردمءاقللهقيرطيفهنإلاقو،ريدملابهئاقلنعريرقتب
هبتلصتاو.ةرجِهلادضّةيّرحبهيأرنعّربعةيميلعتلاةئيهلانمرخآ
هيفميُقتيذلاهسفنىنبملامسقيفميُقتةدهاشنأهربختلغروبنيليإ
لقنو.مويلاكلذنمرّكبمتقويفركِبلاقيقشلاتأراهنأدقتعتينوس
ىتفلانإَهلوقضارمألاملِعيفيئاصخألانعةيئانجلاّةلدألاقيرفسيئر
ً.انيكسنوكتامبرو،حجرألاىلعامًاعونةّداحةادأبةدحاوةرمنُعط

.رودنلرإلأس.»؟نيكاكسلانمعونيأ«
.»ةصاخةفصبّداحهنكلوً،اضيأكيمسهنإلبال،ضيرعلصَّنلا«

ناكامبروً.اريبكًادهجنعطلاّبلطتيمل«.ةيئانجلاةلدألاقيرفسيئرلاق
قّزممو،رهظلانمرِذقهفطعمف.نُعطامدنعضرألاىلعًايقلتسمىتفلا
،هسفننععافدلالواحو،مادِصيفطّروتامبر،امًاعونًاديدجودبيً.اضيأ
ًاقفوهدَِبكقرتخانيكسهبّببستديحولاحرجلانكلو،عَّقوتموهامك
.»مدلانادقفببسبتامو،ضارمألاملِعيفيئاصخألل

.»؟ةريبكةوقّبلطتيملقمُعلااذهبنيكسلالوخدنأينعتأ«
.»هرّوصتنكمأاماذه«
وأ؟لاثملاليبسىلعكلذبمايقلاباشوألفطعيطتسيله«

.»؟هّنسيفامصخش
ةادأاهبتّببستةنعطلانأولامكرمألاودبينكلو،مزجلابعصي«

.»ةّداح
.»؟ةافولاتقوو«
.هيلعروثعلانمًابيرقتةعاسلبقتام،ةرارحلاةجردىلإًادانتسا«

.»ضارمألاملِعيفيئاصخألاعمرمألاةشقانمكنكمي
.»ًةَرشابملزنملاىلإةسردملانمًادئاعناكهنأودبي«
.»رمألاودبياذكه«
.ادنالياتنمةقيقشلاوقيقشلاةهجاوميفّهيسركىلعرودنلرإسلج

اهاقلتيتلاتامولعملاتمجرتوً،اضيأةكيرألاىلعةمجرتملايندوغتسلجو
قيقشلاعطاقف.ءاكبلانعتفقوتدقتناك.تمصبينوستغصأو،رودنلرإ
.تاظحللامًاعونسمهبًاعماثّدحتوثيدحلا

.رودنلرإلأس.»؟نالوقياذام«



تلاق،»حابصلااذهلزنملارداغامدنعًاقَّزممهفطعمنكيمل«
.»ةديجةلاحيفناكهنكلوًاديدجنكيمل«.ةمجرتملا

امديكأتنكميال«.رودنلرإلاق،»ثدحدقًاراجشنأحضاولانم«
كانهنأُتجتنتسا.يقرِععفاداذسايلإهلضّرعتيذلاموجهلاناكاذإ
هئاقدصأىلإثدحتلاانيلع.ةسردملاكلتيفيبنجألصأنمًاذيملتنيثالث
فرعأ.هقيقشىلعهسفنرمألاقبطني.هبةلِصىلعاوناكنيذلاصاخشألاو
.اندعاسيسكلذنإف،ءامسألابةمئاقينوسانتطعأاذإنكلو،بعصرمألانأ
ليصافتلاضعبباندّوزتنأاهناكمإبف،ءامسألاّركذتاهتعاطتسابنكيملاذإو
،يساسأرصنعتقولا.مهتماقإنكامأو،هباشامومهرامعأ؛هئاقدصأنع
.»كلذكرُدتنألمأنو

.ةدورببةمجرتملاتلأس.»؟اهروعشنعةركفةيأكلمتله«
.رودنلرإلاق،»اهتلاحردُقأ«

ááá
نمةبُرقَمىلعلوألاقباطلالخدميفتناك.بابلاغروبنيليإتعرق

ةدهاشتناك.ةيمسرةلذِببّيطرشاهلبقتساو،بابلاحتُفف.ّملسلاتيب
يناف.سولجلاةفرغيفغروبنيليإرظتنتيهاهو،هيلإتثّدحتدقةديدج
دقتناكو،نيغلابءانبأةثالثاهيدل،رمعلانمنيتسلاوةسماخلايفةلمرأ
ناتأرملاتسلجف.غروبنيليإترهظاملاحرداغيذلايطرشللةوهقلاتّدعأ
.بوكامهنملكديبو

!انققشيفرمألااذهثدحي«.ةدّهنتمةأرملاتلاق،»!رمألاةعاظَفلاي«
.»ملاعلابيُصييذلاامفرعأال

ةفرغيفريغصحابصموخبطملايفءوضءانثتساب،ةملظُمةقشلاتناك
،ضرألاىلعةكيمسةداجسعم،ينوسةقشلةسوكعمةروصاهنإ.سولجلا
.سولجلاةفرغورمملايفرضخأناردجقروو

.»نيقيقشلاينعأ«.غروبنيليإتلأس.»؟نَييتفلانيفرعتله«
ةلصاومو،ةيويحتامولعمىلعلوصحللعارسإلااهيلعنّيعتيناك

.ءيشيألافغإنودنملاجعتسالا؛اهتمهم
دقل.سفنلاىلإًابَّبحمىتفسايلإناك«.ينافتلاق،»ًاليلق،لجأ«

.ً»اضيأحلاصىتفهنكلو،هقيقشىلإفّرعتلللوطأةدمرمألاينمبلطت
غروبنيليإتلاق.»مويلااذهنمقباستقويفهتيأركنإِتلق«

ةباصُموأّيقتتيهو؛ةضيرملزنملايفاهتنباف.ةبَعتُمودبتالأًةلواحم
ترّرقدقتناك.ةقباسلاةليللايفًاليلقالإغروبنيليإمَنتملاذل،ىّمحلاب



لوحريرقتلالصوامدنعرّيغتكلذنكلو،فطاخلكشبلمعلاىلإرورملا
.ىتفلا

امك،ينافتلاق،»رمملايفينوسعمثيدحلافارطألدابتأً،انايحأ«
نم.ةليوطةدمذنمانهاوميُقيمل«.غروبنيليإقيلعتعمستملاهنأول
ىلعنّيعتيذإ.وحنلااذهىلعاهدرفمبنوكتنأديكأتلاباهيلعبعصلا
.»عنصملالاّمعلًادجةعفترمتسيلروجألاو؛رارمتساباهعباصأبلمعلاينوس

.غروبنيليإتلأس.»؟ةريخألاةرملايفهتيأرامدنعنارينناكنيأ«
.»ةيلديصلاءارو«
.»؟ةيلديصلالخدله؟هدرفمبناكلهو؟تقولاناكمك«
انأف؛ةيناثلاةعاسلاوحنةنيدملانمةمداقلاةلفاحلانملّجرتأتنك«

نكيملو،هدرفمبنكيمل.هتيأرٍذئدنعو،ةيلديصلابناجبماودلاىلعّرمأ
.»ضرتفأامكةسردملايفقافر،ءاقدصألاضعبعمناك.ةيلديصلاىلإًالخاد

.»؟نولعفياوناكاذامو«
.»بسحفةيلديصلاءارونوعّكستياوناك.ءيشال«
.»؟اهءارو«
.»كانهةيوازلادنعنيفطعنتامدنعةحابلاةيؤركنكمي،لجأ«
.»؟مهددعناكمك«
مهنمًّايأتيأرنأيلقبسيمل.اوناكنمفرعأال.ةتسوأةسمخ«

.»لَبقنم
.»؟ةقثاوتنأله«
.اهدينمغرافلابوكلاًةعضاوينافتلاق.»معن«
.»؟نارينّنسلثميفاوناكله«
.»ةرشبلاينَّولماوناكً.ابيرقتهّنسلثميفمهنأضرتفأ،لجأ«
.»؟كلذكسيلأ،مهيفرعتملكنكلو«
.»ال«
.»ينوسعمثيدحلافارطأنيلدابتتكنإِتلق«
.»لجأ«
.»ً؟ارخؤماهيلإِتثدحتله«
نملزنملاىلإةمداقتناك.جراخلايفاُهتيقتلا.ةليلقمايأذنم،لجأ«

ةيدنلسيألااهتغلبادنالياتنعريثكلاينتربخأدقل.ىوقلاةكَهنُمولمعلا
.»ديجاذه.ةطاسببملكتتيه.ةَّرسكملا

.»؟كتربخأرومألانمعونيأنع«



وأادنلسيأيفاهتماقإيفاههجاوامبعصأنعةرمتاذاُهتلأس«
ًاليلقنييدنلسيألاظّفحتنعتثدحتف،ادنلسيأىلإادنالياتنماهلاقتناىدل
،لكلاّملكيلكلافً؛احاتفنارثكأكانهتاقالعلانإتلاق.نييدنالياتلابًةنراقم
يففيصرلاىلعنيسلجتِتنكاذإ.ةماتةداعسبءيشلكبناجألاشقانيو
نلكيلإمامضنالاةّراملادحأنمكبلطنإف،ماعطةبجونيلوانتتوجراخلا
.»لجخيأبكرعُشي

.غروبنيليإتلاق.»ًالثاممسيلسقطلاو«
اميف.عبطلابًاديجسقطلانوكيامدنعجراخلايفسانلاىقبي.ال«

.صاخلاهملاعيفشيعيصخشلكو،لخادلايفةنسلامظعميضقننحن
.لاثملاليبسىلعرمملااذهىلإيرظنا.ناكملكيفةَقلغُمًاباوبأنيفداصت
.نافلتخمناملاعامهنإ.فلتخمهنكلو،أوسأوألضفأرمألانإلوقأال
ًاءودهرثكأادنالياتيفةايحلانأبروعشكباتني،ينوسبنيفّرعتتامدنع
.»؟اهترايزيناكمإبهنأنيدقتعتله.ًءاخرتساو

.ً»اريثكةدَهجُماهنألنيمويوأًادحاوًامويراظتنالاكبضرتُفيامبر«
.»كوناسكوناسدَُعتمل!ةنيكسملاةأرمللاي«
.»؟نينعتاذام«
كوناسلثم،ةيدنالياتلاةغللابتاملكعضبينّملعتنأتلواح«

،ةايحلابَعاتمتسالاٍةطاسببينعتو،نييدنالياتلالكبقيلتاهنإتلاق.كوناس
ةيحتلااهنإ.يِْنيِْبينتّملعو!ةايحلابيعتمتسا.ٍّلسُموديجرمأبمايقلاو
ً.امامتًافلتخمًارمأينعتاهنكلوً.ابحرملوقنامك،ةيدنالياتلاةغللابةداتعملا
ّربعتونآيفبيحرتودودولاؤسةباثمباهنإ؟نيبهذتنيأينعتيِْنيِْب
.»درفللريبكمارتحانييدنالياتلل.مارتحالانع

.»؟ناتبَّرقمناتقيدصامتنأ«
.»كلتيتزيزع،ءيشلكبينربُختالاهنكلو.كلذلوقكتعاطتساب«
.»!ً؟اقح«
.»...نكلو،هذهكتاعئاشرشنيبضرتُفيال«
.»؟اذامنكلو«
.»بيرالبرئازاهيدلناك«
.غروبنيليإتلاق.ً»اراّوزلبقتسنانلك«
.هباشاموأًاقيشعنوكيامبرهنأيلاببرطخدقل،ال.عبطلاب«

.»امًاعونروعشلااذهينّكلمت
.»؟هِتيأرله«



.ءاتشلااذهىرخأًةرمو،فيصلايفرمألابهابتشالابتأدبيننكلو،ال«
رخأتمتقويف؛ناكملاءاجرأيفنوكرحتيصاخشأتوصطقفكانهناك
.»ليللانم

.»؟رخآءيشالو«
.ً»اقلطماهلأسأمل.رمألايفاملكاذه،ال«
.»؟كلذكسيلأ،قباسلااهجوزنعنيثدحتتالِتنأً،اذإ«
.»ةفلتخمتاقوأيفرضحيوهف،ال«
.فارصنالاباهتنذأتساو،اهلاهتمدقيتلاةدعاسملاىلعغروبنيليإاهتركش

باجأامدنعًاجراخرمملايفتناكو،لومحملااهفتاهىلعمقربتلصتاو
.ةيلديصلابرقنايتفلاةعومجمنعهتربخأف،لاصتالاىلعيلوأرودروغيس

جَردلااهلوزنءانثأغروبنيليإتلاق.»ةسردملايفهقافرنونوكيامبر«
.ً»ابيرقتهّنسلثميفمهنأودبي.مهدحأعملزنملادصقامبر«.ةلَجَعب

.يلوأرودروغيسلاق،»نَييتفلاءاقدصأبةمئاقّدُعيرودنلرإنأدقتعأ«
ةلأسملانمكت.ةيلديصلانعاهلأسأس.سِنَغأ،سايلإةسّردمءاقللبهاذانأ«
ناكاذإامةفرعموًاضيأةيلديصلابلاصتالاانيلعيغبنيناكاذإاميف
.»كانهنوعكستينايتفلا

.»كلذنمققحتأس«.غروبنيليإتلاق.»ةحوتفملازتالنوكتامبر«
ááá

لزنمىلإًاضكَرتاجَردلادعصو،ةيفتاهلاةملاكملايلوأرودروغيسىهنأ
يفميُقتسايلإةسّردمتناك.ةسردملاراوِجيفقباوطةثالثنمنَّوكم
ىدحإنماهفرعدقل.بابلاحتفليلفُّسلاقباطلاىلإتلزنف،لوألاقباطلا
ىلعةدحاوةرظنةسّردملاتقلأ.ةسردملايفاهآريتلاةيفارغوتوفلاروصلا
ةدوقعملاهقُنُعةطبرو،قيقدلكشبصوصقملاريصقلاهرعشبيلوأرودروغيس
هتعطاقو،نوللاةمتاقةلذبلاقوفدوسألاهفطعِمو،ضيبألاهصيمقو،بيترتب
.هسفنبفيرعتلانمنكمتينألبق

.تمستباو.ً»اركشال«
.ههجويفبابلاتقلغأمثنمو
.ًةيناثسرجلاّنرمثنمو،تاظحللًارِّكفميلوأرودروغيسفقو
ةأرملاتحتفامدنعّةيّدجةجهلبلاق.»؟كلذكسيلأ،ربخلاكغلَبيمل«

.ًةيناثبابلا
.»؟ربخيأ«
رمألاودبي.هلزنمبرقًاتيَمكتذمالتدحأىلعرثُع.ةطرشلانمانأ«



.»نيكسبنُعطدقهنأولامك
.ةريبكماهفتساةمالعىلإةأرملاهجوريباعتتلّوحتف
.»؟وهنَمً؟اتيَم«.ّتنأ.»!؟اذام«
.يلوأرودروغيسلاق.»سايلإ«
.»؟سايلإ«
.هسأربيلوأرودروغيسأموأف
.»؟لوقتاذام...ام؟اذامل؟فيك!كقّدصأال«
ىلإجاتحن«.يلوأرودروغيسلاق.»؟لوخدلابيلنيحمستله«

يفلكاشمهجاويناكله.مهقفارينمو،هئاقدصأو،هّفصنعتامولعم
.ةدعاسملاانليمّدقتنأديجلانمنوكيس؟ءادعأهيدلناكله؟ةسردملا
نم.لضفأكلذناك،تامولعملاعمجيفانعرسأاملكو.انمدفنيتقولا
.»...نكلو،وحنلااذهىلعصاخشألابلاصتاللرطُضننأبيهرلا

.سِنَغأتدّهنت.»كلتةينيدلاعيِّشلاىدحإنمكنأُتننظدقل...دقل«
.»؟تاظحللكعمسولجلاولوخدلايننكميله«
.»ًءاجرلّضفت«.سِنَغأتلاق.»ةفسآ«
نكمت،ةآرمهيفريغصلخدمْربعلزنملايلوأرودروغيسلوخدءانثأ

هيلإرظندقل.خبطملايفءاشعلانولوانتيةسّردملاةلئاعدارفأةيؤرنم
سِنَغأتذخأف.هتحفاصملمهدلاوفقوو،لوضُفبةاتفوناَيتف؛لافطأةثالث
نمو،ةعَّقوتملاريغةرايزلاببسضفخنمتوصبهلتحرشوً،ابناجاهجوز
.يلوأرودروغيستقفارمث

ىتفلاضّرعتله«.بابلاتقلغأاملاحهتلأس.»؟ثدحاذام«
.»؟ءادتعال

.»رمألاودبياذكه«
.»؟لثاممرمأبمايقلاهنكمينم!نيكسملاىتفللاي...اذه!هللااي«
يفًابغارهفصيفوأةسردملايفامصخشنوكينأنكميله«

.»؟هبىذألاقاحلإ
ىلعلواحيوهوً،ادجفيطلىتفسايلإ«.سِنَغأتلاق.»ةتبلا،ال«

رمألااذهطبرديرتاذاملً.اديجًاذيملتناكو.عيمجلاداعسإماودلا
.»؟سوململيلديأكيدلله؟ةسردملاب

.امناكمنمءدبلاانيلع«.تابثبيلوأرودروغيسلاق.»ءيشال،ال«
هطبرنكميثداحكانهله؟ةصاخةفصبةنحاشمللهضّرعتيظحالتملأ
.»؟كقلقأامءيشوأ؟ءادتعالاب



يأثدحيمل،تامولعمنمكلمأامرْدَقب«.سِنَغأتلاق.»ءيشال«
.»ءيشال.وحنلااذهىلعيهتنينأنكميةسردملايفءيش

.قمعبتهوأتو
برقنوعكستينيذلانايتفلاةعومجمنعتامولعمكيدلله«

.»؟نيرجاهملانمةعومجموأ،امّبرنيَقيقشلاءاقدصأ؟ةيلحملاةيلديصلا
كلت،رمألاهتدلاوّلبقتتفيك.ةعومجملاهذهنعًائيشفرعأال،ال«

هلوقأنأبجيامفرعأاليننأًاملِع؛اهترايزبمايقلاّيلع؟ةنيكسملاةأرملا
.»اهل

.يلوأرودروغيسلاق.»فورظلانممغرلاباهباصُملّمحتتاهنأدقتعأ«
.»؟لاحةيأبًاّديجاهنيفرعتله«

ةلكشمهجاوتتناك«.سِنَغأتباجأ.»اهفرعأيننإلوقلايننكميال«
ةلِصنعةيانكيهو،نيَقيقشللةفرشمنييعتّمتكلذل،ةيدنلسيألاّملكتيف
ريغرمألاسيل.يندوغىعدتةدودوةأرمااهنإ.ةسردملاوةلئاعلانيبلصو
نممداقمهضعبف.مهيلاهأوذيمالتلابةقيثوةلِصةماقإديرنامدنعفولأم
،كيلوثاككانه.ادنلوبوأ،نيبيليفلاوأ،مانتييفنمنورخآو،ايتاورك
ةفيطلتدبو،ةليلقتارمسايلإةدلاوُتيقتلادقل.نوملسمو،نّويذوبو
هذهبءابزعاهنأواّميسال،اهيلعةبعصرومألانوكتنأنمدبالً.ادج
.»ةقيرطلا

يأىلإ«.يلوأرودروغيسلاق.»؟مهعضوىلإنورجاهملارظنيفيك«
.»؟طيحملاعمنومجسنيىدم

.سِنَغأتلاق.»تايلقألانعثدحتلامايألاهذهيفلواحن،عقاولايف«
عمّفيكتلايفًاحاجنرثكألاو.ّفيكتلللوطأةدمىلإنوجاتحيضعبلاف«
انهاودلُونيذلاو،اهنومهفيوةيدنلسيألانوملكتينيذلاكئلوأمهمهطيحم
له.ةفلتخمةلأسمفنارينامأ.سايلإلثمً،اضيأنييدنلسيأعبطلابنونوكيو
.»؟نيَقيقشريغناوخأامهنأفرعت

عمهثيدحنعهربخأدقرودنلرإناك.يلوأرودروغيسلاق.»لجأ«
.»؟ناريننعاذام«.ةمجرتملا

تلاق.»رمألااذهنعهتسّردمىلإثدحتلاكبضرتُفي،عقاولايف«
تايتفلاونايتفلانوكيامدنعةبوعصًانايحأنوملعملاهجاوي«.سِنَغأ
.»ةغللانمءيشيأنوفرعيالوًارابكانهىلإنومداقلا

.يلوأرودروغيسلاق.»؟نايتفلاكئلوأنمنارينلهو«
اهنكلوً،ادرفًادرفذيمالتلانعثدحتلاعقاولايفيبضرتُفيالً،انسح«



ةءارقديُجيالداكيو،ةغللامُّلعتبًامتهمودبيالوهف.عبطلابةصاخةلاح
نيكاسملانايتفلاكئلوأىلعًابعصرمألانوكيً.اديجاهمهفيالو،ةيدنلسيألا
ىنعملّدبتيةيمََغنةغلنوّملكتيمهفً.ادجةفلتخمتاغللانوكتامدنع
ً،امامتةفلتخمةيدنلسيألاةغللا.توصلاةقبطلّدبتعماهيفتاملكلا
.»عبطلاب

.يلوأرودروغيسلاق.»ً؟اديجًاذيملتناكسايلإنإنيلوقتأ«
ديرتيهف.هديرتامفرعتهتدلاونأحضاولانم.كلذكناك«

قرطبامهفالتخانممغرلابءاكذلااّداحامهو،ميلعتلاىلعاهيَنبالوصح
.»ّىتش

.»؟نافلتخمامهفيك«
ً.اضيأًاليلقهقيقشتّملعيننكلو،هقيقشنمرثكأسايلإفرعأ«

ًاملِع؛ماودلاىلعدودوومستبموهو،عيمجلاداعسإلواحيوذاّخأسايلإ
.»نيكسملاىتفلاكاذً؛ارثكءاقدصأهيدلنأبرعشأاليننأ

.يلوأرودروغيسلاق.»ّيحلااذهىلإّوتللاولقتنادقل«
.سِنَغأتلاق.ً»امامتفلتخمهقيقش«
.»؟فيك«
،ةبالصرثكأهنأوههنعيعابطنانكلو،ُتلقامكًاديجهفرعأال«

هذهدجتالً.ايدنالياتهنوكبوهلوصأبرختفيو،هسفننععافدلاىشخيالو
؛عقاولايفمهنمٍّيأىدلاهدجتالو،نايحألابلاغيفراغصلاىدلةزيملا
هتيصخشيفكلذُتظحال.مهلوصأنعليلقلاليلقلانوفرعيمهنأودبيلب
،هلًاريبكًامارتحاّنكينارينف.هّدجدلاونعثدحتيناكامدنعةرمتاذ
.»ادنالياتيفنيرخآلاهئابسنألو

ًابيرقتهرمعنمنيعبسلايفةرواجملاةقشلايفينوسراجناك
هتيؤرىدلمِدُصهنإلاقو،دعبأبنلاهغلبدقنكيملو.هدرفمبشيعيو
.لزنملاىلإداعامدنعةينكسلاققشلاتاعَّمجملوحعفدنتةطرشلاتارايس
همسااوفرعينأاودارأامدنعلخدملادنعةطرشلاطاّبضعمرجاشتدقل
ىلعةطرشلاهعلطتمل.باوجتسالانمعونلااذهّبحيملهنأل،ميُقينيأو
جَردلاةحسفىلعرودنلرإهاّيحامدنعبارطضالابرعشكلذل،ثدحام
تاقيقحتلاةرئادنمقِّقحمهنإًالئاقهسفنبفّرعو،يولُعلاقباطلاتحت
.كيفايكيريفةيئانجلا

هدييفو،ّملسلاهدوعصببسبًاثهاللجرلالأس.»؟انهيرجياذام«
فطعمتحتّةثرةلذبيدتريو،لوطلاطسوتمناك.نوليانلانمسيك



ىلعليزههنأرودنلرإربتعادقل.ةمئالمريغقُنُعةطبرعضيو،رضخأ
ّدحعم،ليحنلجرلاف.مهفداصينيذلانيديدعلانيديحولاصاخشألارارغ
نيبجتحتنيَفيحننَيبجاحو،نَيتئتانوامًاعوننَيتريبكنيَنيعو،عجارتمرعَش
.ءاكذلاىلإريشيضيرع

.هجعزأربخلانأظحالو،عضولارودنلرإهلحرشف
ريغصللاي؟لوقتاذام«.ينوسةقشبابىلإرظنيوهوّنأ.»!سايلإ«

.»؟هلتقيذلاصخشلاىلعمترثعله؟هلتقنم!نيكسملا
.لأس.»؟ةلئاعلافرعتله«.هسأررودنلرإزهف
لاحفيك.سايلإلجأل...كلتةطرشلاتارايسلك.رمألاقّدصأال«

.»ةراهنمنوكتنأنمدبال؟ةنيكسملاةأرملاكلت،هتدلاو
.رودنلرإّلهتسا.»؟كلذكسيلأ،رواجملالزنملايفكناريجمه«
.»؟لثاممرمأبمايقلاهنكمينم«
.رودنلرإلاق.»مهفرعتكنأنمدبال«
تايجاحءارشلًانايحأرجتملاسايلإدصقي.مهفرعأانأ،لجأ،هآ؟اذام«

ال.قَربلاةعرسبتاجَردلاهذهلزنيودعصيوه.زيزعلاىتفلاكاذ،يل
.»رمألاقيدصتعيطتسأ

؛عنامكيدلنكيملاذإكيلعةلئسأةعضبحرطىلإةجاحبانأ«
.»كناريجمهنوكىلإًارظن

.»!؟انأ«
.»تاظحلنمرثكأرمألامودينل«
لخادرونلاءاضأو،حيتافمةمزُحًاجِرخُملجرلالاق.ً»اذإلخدا«

،عطقثالثنمثاثأمقطو،ةريبكبتكةنازخدوجورودنلرإظحال.ةقشلا
ضيبأناردجقروبنيَّنيزمسولجلاةفرغنمنارادجناك.ةيلابةداّجسو
قلغأو.رفصأنولىلإلّوحتيأدبدقو،نكامألاضعبيفخفتنموقَّزمم
جراخلايفةتَّبثملاةريغصلاةيساحنلاةحّوللًاقفوروتسِجىعُدييذلاُلجرلا
ىلعسلجف،ةكيرألاىلعسولجلارودنلرإىلعضرعو،امهءاروَبابلا
،خبطملايفسيكلاعضوو،رضخألاهفطعمروتسِجعلخ.لباقملاّيسركلا
.ةوهقلاعنصةادألّغشو

.رودنلرإلأس.»؟اهَييتفوينوسنعينربختنأكنكمياذام«
ينعأ،ّدكبلمعتيه.ديجرمألكالإمهنعهلوقأامّيدلسيل«

.وحنلااذهىلعاهدرفمباهنوكىلإًارظنكلذبمايقلااهيلعذإ،امهتدلاو
نيأ...نارينو،يتايجاحءارشيفيندعاسيسايلإف؛يعمنَيبَّذهمناَيتفلاناك



.رهاظقلقبروتسِجلأس.»؟رمألاّلبقتيفيك؟نارين
.رودنلرإددرتو
.روتسِجهّوأت.»؟كلذكسيلأً،اضيأءادتعالضّرعتيمل«
ةيأكيدلله.هدوجوناكمفرعنالاننكلو«،رودنلرإلاق.»ال«

.»؟راكفأ
.»ةركفةيأكلمأال،ال!؟هيفنوكينأنكمييذلاناكملانع«
دوعينأيفلمأهنكلو،ةيحضلاقيقشلايحريبكقلقبرودنلرإرعش

نمهنأرعشدقل.نكممتقوعرسأيفهيلعروثعلامتيوأ،لزنملاىلإ
.زافلتلاىلعةيفارغوتوفلاهتروصرشنهناوألقباسلا

طبرتيتلاةقالعلاعونام.امناكميفعكستيهنألَمأِنل«
.»؟نيَقيقشلا

مرتحيناكهنأدقتعأ.سايلإ،ينعأ.عقاولايفنارينمرتحيناك«
هلوقيامعرارمتسابينربخيناك؛ماودلاىلعهنعهثّدحتببسبهقيقش
،مدقلاةركيفهتعاربىدمو،رتويبمكلاباعلأبنارينزوف:هلعفيونارين
ً.اّنسهنمربكأمهنوكنممغرلابهئاقدصأعمامنيسلاىلإهبحطصيفيكو
اناك.سايلإيأربءيشيأبمايقلاهتعاطتسابو،ءيشلكفرعينارينف
نكلو،هلءاقدصأذاختايفعيرسسايلإف.ءاقشألالاحوهامك،نيَفلتخم
ّداحهنإ.سانلانمًارَذحرثكأو،هلءاقدصأذاختايفًائطبرثكأنارين
،هعمسيوهارياملكبقثيالهنأريغ.ّملعتلاعيرسو،ّهبنتمو،ءاكذلا
.»رَذحبفّرصتيو

.ً»اديجامهفرعتكنأودبي«
ًابلاغف.لَبقنماوناكثيحشيعلالّضفيناكنيكسملاىتفلاكاذ«

يفسايلإدجتو،رخأتمتقويفلزنملاىلإلمعلانممهتدلاودوعتام
قباطلايفتارمملايفو،لفسألايفنيزختلافرغيفوأهدرفمبّرمملا
.»يلفُّسلا

.»؟ينوسنعاذام«
لمعلايفنوّدكينيذلاسانلانمديزملاكانهنوكينأيغبني«

انأ.تَحبّقاشلمعلالخنماهيَنباواهسفنليُعتينوس.اهرارغىلع
.ً»اريثكاهرّدقأ

.»ً؟امامتاهدرفمبيهله«
اهجوزباهطبرتةقالعالنأُتكردأ،تامولعمنمكلمأامرْدَقب«

.»قباسلا



.»؟ىنبملانمءزجلااذهيفامصخشبةلِصىلعسايلإناكله«
،ةرَجأتسمققشاهلك.نيرجأتسملانيبةريبكةلِصال.كلذدقتعأال«

نوتأيمهف.راجئتسالاىلإنوأجلينيذلاسانلاعونفرعتكنأدبالو
ءابآلبال،ينوسلثمتابزاعتاهمأوجاوزأودارفأ؛رارمتسابنورداغيو
تقولايفمهراجيإنورخآعفديو،مهضعبدرطّمتي.بالطوً،اضيأنوبزاع
.»ددحملا

.»؟هلمكأبينكسلاعَّمجملاامصخشكلميلهً،اذإ«
.رّوصتأامكامبِراُضملكلملقألاىلعقباطلااذهيفققشلالك«

ةلاكونمةأرماينتّملس،انهىلإُتلقتناامدنع.هتيأرنأيلقبسيمل
.»ةلاكولابلصتأءيشيأأرطاذإو.باسحمقرينتطعأو،قاروألاريجأتلا

.»؟عفترموهله،راجيإلاو«
دقنكتملام،ينوسىلإةبسنلابكلذكهرّوصتأنأيتعاطتساب«

.»يتقفصنعةفلتخمةقفصىلعتلصح
يفةوهقلاعنصةادأيفدعبتَّسُمدقةوهقلانكتمل.رودنلرإفقو

َّنستيملً.اضيأروتسِجفقوو.اهلمكأبةقشلاألمتةيكزلاةحئارلاو،خبطملا
يفبُقثكانهناك.متُعملالخدملابقّدحيذلارودنلرإلةوهقلاميدقتهل
نكمت،هربعًارظان.مسالالمحتيتلاةحوللاقوفرظنلاهنمَقرتُسيبابلا
رظنف.ىتفلاوينوسةقشىلإيّدؤملايجراخلالخدملاةيؤرنمرودنلرإ
.هركشوةرشابمروتسجىلإرودنلرإ



فرعهنكلو،مقرلاىلإفّرعتيمل.ًةيناثلومحملارودنلرإفتاهّنر
.توصلاعمسامدنعلصتملاّةيوهروفلاىلع

.دنيلافيإتلأس.»؟ئيستقويفلصتأله«
ضعبذنمهتنبانعءيشيأهغلبيمليذلارودنلرإلاق.»ال«

.تقولا
يفققحتله.زافلتلاىلعىتفلاكلذلىرجامتيأر«:افيإتلاق

.»؟ةيضقلاكلت
.»دقتعأامك،انعيمج.نورخآصاخشأوانأ،لجأ«
.»؟ثدحامفرعتله«
.»ليلقلاليلقلافرعن.ال«
.»عِّورمرمأهنإ...هنإ«
.»لجأ«
.ًاليلقمالكلانعافيإتّفكو
.تاظحلدعبرودنلرإاهلأس.»؟ريخبِتنأله«
.»كارأنأديرأ«
.»لزنملاىلإَيلاعت.قفاوم«
.ًةيناثمالكلانعافيإتّفكو
.»؟رارمتسابكانهميُقتالأ«
.»؟نم«
.»اهعمنوكتيتلاةأرملاكلت«
.ً»انايحأ.ال؟ردريجلاف«
.»ءيشيأةعطاقمديرأال«
.»ءيشيأيعطاقتنل«
.»ً؟اعمامتنأله«
.»نابَّرقمناقيدصنحن«
.»؟ةديجيهله«
.»؟»ةديج«ةملكبنينعتاذام«.رودنلرإددرتف.»...ردريجلاف«
.»؟يمأءوسبيهله«
.»...دقتعأ«
ءانعدبكتتنليتلايمأءوسرادقمبةّئيسنوكتنأنكميال«



.ً»اعَطقيلثمةئيستسيلو.اهعمةماقإلا
نراقأالانأ«.رودنلرإلاق.»رخآصخشيأنملضفأتسيل«

.»كلذبمايقلاكبضرتُفيالو،ّنكنيب
دبال؟انلكترداغمذنماهعمةقالعميقتيتلاىلوألاةأرملاتسيلأ«

.»ةزَّيممنوكتنأنم
.»اهتلباقمكيلعيغبني«
.»كارأنأديرأ«
.»قفاوم،ةلاحلاهذهيف«
.»ءاقللاىلإ«
.هبيَجيفلومحملاهفتاهرودنلرإعضوف،ةيفتاهلاةملاكملاافيإتهنأ
ءاسملايفهتقشىلإتمِدقدقتناك.نيَمويذنمردريجلافىأردقل

نعلاصفنالليمسربلطبتمّدقتاهنأهتربخأو،اهلمعةبونتهتناامدنع
ً.ايماحمتلكَوأو،بيبطلااهجوز

اهاقتلاينطولاىفشتسملايفةيويحلاايجولونكتلايفةيئاصخأردريجلاف
نميناعتاهنأفشتكاو،لتقةميرجيفهقيقحتءانثأًةفَداصمرودنلرإ
نّيعتوً،اراركتاهنوخياهجوزنكلوةجوزتمتناك.ةصاخلااهتايحيفلكاشم
مل.امهتقالعبعّرستلامدعرودنلرإوتررقو.ةياهنلايفهنعلاصفنالااهيلع
جاوزدعبتقولاضعبلاهدرفمبشيعلاردريجلافتدارأوً،اعمناميقيانوكي
يأكانهنكيمل.دوقعذنمةأرماعمماقأدقرودنلرإنكيملو،ليوط
ًانايحأهبلصتتيهو،هدرفمبشيعلابحيرودنلرإف؛نيفرطلانملاجعتسا
تاذتحجندقل.ماعطةبجولوانتلىرخأًانايحأناجرخيو،هترايزبموقتل
سمخةدملًاساُعنهسأرىنحأهنكلو،نِسبيإةدهاشملحرسملاىلإهّرجبةرم
مظعممانهنكلو،هظاقيإلهْزكَوًاَثبعتلواحو،ةيحرسملاءانثأةقيقدةرشع
ةقيرطبكاذنآلاقو.لزنملاىلإةدوعلااررقامدنع؛ةحارتسالاىتحتقولا
.ً»ائيشيلينعتالةعنطصملااماردلاكلتلك«:ةيراذتعا

.ْتضرتعا.ً»اضيأعقاوحرسملا«
ديربلاةاعُسصصقليناثلاباتكلااهّايإًاّملسملاق.»اذهكسيل«

.نييفيرلا
ّةيّربلايفنِحملافصتيتلاهبتكضعباهضرقأدقرودنلرإناك

،ةرباغلامايألايفادنلسيأيفتوملاىتحجراخلايفسانلادّمجتةيفيكو
تارايهنالاامهبببستتنيذللارامدلاوتوملارخآلااهضعبفصياميف
ةَراثُماهسفندجتتناكدقف،رمألائدابيفاهفّوختنممغرلابو.ةيجلثلا



مامتهادامخإناكمإلابنكيملو.صصقلانمديزملاتأرقاملكمامتهالا
.عوضوملابرودنلرإ

،تلاق،ً»ابيرقتيواستلابءيشلكماستقاانناكمإبهنأيماحملادقتعي«
.اهبارشًةفشترم

برقريبكلزنميفاوشاعمهنأفرعيناك.رودنلرإلاق.»ديج«
مأيه؛هيلإلزنملاةيكلملوؤتسنّمعلءاستو،ميدقلالافطألاىفشتسم
.اهيلإةبسنلابًاماهرمألاناكاذإلأسو.اهجوز

ةديدجةأرماهسفنلدجودقل.لزنملابًاَعلَورثكأماودلاىلعناك.ال«
.»ودبيامك

.»!ً؟اقح«
.»ةباشةضرمماهنإ.ىفشتسملانمةأرما«
نوكيامدنعةديجةقالعةماقإيّئانثيأةعاطتسابهنأنيدقتعتله«

.اهيفققحيدوقفمصخشةيضقيفًارّكفملأس.»؟نيَِصلخُمريغنافرطلا
ناكاذإةنيتموةديجةقالعةماقإيّئانثيأةعاطتسابهنأنيدقتعتله«
.»؟لَْبقنمنيَقباسلاامهيَكيرشنانوخينافرطلا

ىتمةأرماةيأعمًاراركتيننوخيناك«.ردريجلافتلاق.»هنُخأمل«
.»ةصرفلاهلتحنس

.»اهعمىطاعتأةيضقنعنكلو،كنعملكتأالانأ«
.»؟ةدوقفملاةأرملا«
.»لجأ«
.»؟اطبترينألبقهكيرشنوخيناكامهنمٍّالكنأدقتعتله«
قيقحتلاّىلوتييتلااياضقلاشقانيناكامًاردان.هسأربرودنلرإأموأف

.افيإرارغىلع؛ًءانثتساردريجلافنكلو.صخشيأعماهيف
نعنافرطلالصفنااذإبعصرمألانأحضاولانم.فرعأال«

.»ديكأتلابتاساكعناكانهنوكتس.ةلثاممفورظيفامهيَكيرش
.رودنلرإلأس.»؟كيأربرمألاراركتنودلوحيدقامكانهله«
.»بحلالماعىسنتنأكبضرتُفيال،نكلو«
.»!بحلا«
ناصخشنوكي،نايحألاضعبيف.بحلابةناهتسالاكبضرتُفيال«

ًاّبحكلذنوكيامبر.ةديدجةقالعلجأنمءيشلكبةيحضتللنيَّدعتسم
.ً»ايقيقح

يفيقيقحلابحلااذهبرعشيامهدحأناكولاذامنكلو،لجأ«



.رودنلرإلاق.»؟ةمظتنمةينمزلصاوف
.»ً؟اددجماهتنايخبعرشدقناكله؟هتنايخببسبْترداغله«
.رودنلرإلاق.»فرعأال«
.»؟قالطلاىلعلصحتنألبقنوختتنكله«
.لاؤسلابًائجافتم،مستباف
.رومألانمعونلاكلذةجلاعمةيفيكنعّيدلةركفال«.لاق،»ال«

.»ةضايروأةياوهةيأرارغىلعةنايخلانعثدحتن،ادنلسيأيف
.»؟هتجوزةقثناخدقلجرلاناكاذإامعلءاستتتنأً،اذإ«
.هيَفتكرودنلرإزهف
.»؟تفتخااذامل«
.»حورطملالاؤسلاوهاذه«
.»؟كيدلةيفاضإتامولعمدجوتالأ«
.»عقاولايف،ال«
.ًاليلقمالكلانعردريجلافتّفكو
.مُّهجتبتلأس.»!؟بارشلانمعونلااذهءاستحاعيطتستفيك«
.رودنلرإمستباو.»ينبجعأهنأفداص«
،تلصودقةقباسلااهتامحتناك،ينوسةقشىلإرودنلرإداعامدنع

تدعصدقل.رمعلانمنيتسلازهانتامًاعونةليحنوةيفطاعةأرمايهو
.جَردلاةحسفىلعاهراظتنابتناكيتلاينوستقناعو،لَجَعىلعّملسلا
نأبرودنلرإرعشو.اهعمسايلإةدجدوجوببسبةحاترمينوستدب
مليذلاسايلإدلاوبلاصتالانمدعباونكمتدقاونوكيمل.ةدودوامهتقالع
ىلإًارخؤملقتناهنأينوسدقتعت.أَفطُملومحملاهفتاهولزنملايفنكي
.اهيفلمعييتلاةكرشلامسافرعتنكتملو،ةديدجةفيظو

ةمجرتملاواهقيقشو،امًاعونسمَهبينوسىلإثدحتتةدجلاتناك
حابصملاّةُلظىلإهرظنرودنلرإعفرف.امهلةيصوصخلاريفوتلًابناجنافقي
،ودبيامكريغصبلكلوحّفتلمرفصأنيّنتةروصلمحتيتلاءارمحلا
.هنعليوأهيمحيناكاذإامةفرعمنمنكمتيملهنكلو

يتلاةمجرتملاىلإترظنوةأرملاتدّهنت.»!ةعّورملاةاسأملاهذهلاي«
.»!اذهكرمأبمايقلاهنكمينم«.ودبيامكاهتفرع

.يندوغعمخبطملاالخدو،اهقيقشلامًائيشينوستلاقف
.رودنلرإتظحالوةّدجلاترظنو
.تلأس.»؟نوكتنمو«



اهمسانإًةلئاق،اهسفنبةأرملاتفّرعو،ةيضقلايفهرودرودنلرإحرش
امو،ديدحتلابىرجامىلعاهعلطينأرودنلرإنمتبلطو.روديرغيس
ىلعروثعلاّمتدقناكاذإامو،ةعوضوملاتايضَرفلاو،ةطرشلاهبموقت
ةسوململاتامولعملانأًاملِع،عاطتسملارَْدقرودنلرإاهباجأف.تاعاملإةيأ
ليصافتهئافخإببسبودبيامكرمألااهجعزأدقل.ةليلقهيدلةرفاوتملا
دققيقحتلانأو،دقتعتامكسيلرمألانأاهلدكأف،كلذبهتربخأو،اهنع
.اهيلعدامتعالامهنكميةريثكتايطعُمدعبنوكلميالمهنأو،ّوتللقلطنا

نمةرشاعلايفىتف!اهيلعدامتعالامكنكميةريثكتايطعُمنوكلمتال«
.»!؟ةريثكتايطعُمنوكلمتالمكنأنوعّدتونُعطرمعلا

لذبننحن«.رودنلرإلاق.»ىتفلامكنادقفببسبمكلةّراحلاّيزاعت«
.»بنُذملاىلعروثعلاوثدحامفاشتكالعبطلاباندهجىراُصق

لزانميفًافقاو؛لَبقنمفقوملااذهلثميفناكنأهلقبسدقل
وه.لَمتُحيالوموهفمريغرمأىلعنزحلاببسبمهتكرحّتلُشصاخشأ
،هتهجاومةلاحتساةجردلًادجملؤمثداحلاف.بضغلاوضفرلافرعي
.عضولاحيحصتناكمإلابنأولامكملألافيفختلءيشيأبلقعلاكسمتيو

نمةرشاعلايفناكذمهباتنايذلاروعشلااذهفرعيرودنلرإو
يقيقحلمأكانهناك.ةفصاعلايفروغرِبهقيقشوعاضامدنع؛هرمع
سانلاعفداموهلمألااذهو،رودنلرإرارغىلعًاّيحهقيقشىلعروثعلاب
ىلعروثعلامتيمل.هقيقشريصمرُّرَقتنمةليوطةدمدعبهنعثحبلل
ىشالتمثنمو،مويدعبًامويلءاضتيلمألاأدبامدنعوً.اقلطمةثجلا
ٍروعشبلدُبتسا،ماعدعبًاماعو،رهشدعبًارهشو،عوبسأدعبًاعوبسأ
،روعشلااذهنمّصلختلانمصاخشألاضعبنّكمتو.ةايحلاهاجترَدَخلاب
.ةايحلاىدممهقيفرملألااولعجو،رودنلرإلثم،نورخآهاّذغنيحيف

غلابرمأ،سايلإلقيقشلاريغخألا،نارينىلعروثعلانأملعيناك
نكمتلاو،نكممتقوعرسأيفلزنملاىلإىتفلاةدوعيفلِمأو،ةيمهألا
نودنمتقولانمديزملاىضقنااملكف.ثدحامىلعءوضلاطيلستنم
.ىتفلاتومبامةقيرطبطبترمهءافتخانأبرودنلرإروعشدادزا،هتدوع
هنكلوً،اضيأامءيشلضّرعتدقنوكينأنارينلنكمي،تالاحلاأوسأيفف
.كاذراكفألالبَحعاّبتاأشيمل

.روديرغيستلأس.»؟ءيشيأبكتدعاسميننكميله«
.رودنلرإلأس.»؟هقيقشنمءيشيأكغلبله«
.ً»ادجهيلعةقلقينوس،ال؟نارين«



.رودنلرإلاق.»اندهجىراُصقلذبن«
.ةروعذمروديرغيستلأس.»؟كيأربًاضيأامءيشهلثدحله«
.رودنلرإلاق.»كلذيفكشأ«
ينوسىلعبجي«.روديرغيستلاق.»لزنملاىلإدوعينأبجي«

.»لزنملاىلإهتداعإ
؟نوكينأنكمينيأرُّوصتكنكميله«.ءودهبرودنلرإلاق.»دوعيس«

هنإهتدلاوتلاق.ةليوطةدمذنمةسردملانمةدوعلاهبضرتُفيناك
وأ،مدقلاةركةضايرةسرامموأ،ةيفاضإةيساردتارودةعباتمهبضرتُفي
.»هباشام

.»هيفًادوجومنوكينأنكمييذلاناكملانعةركفىندأكلمأال«
.»هبيلةلِصال«.روديرغيستلاق

.»؟توربارونسيفناشيعياناكثيحىمادقلاامهئاقدصأنعاذام«
.»؟مهعمنوكينأنكميله«.رودنلرإلأس

.»ّيدلةركفال«
.»؟كلذكسيلأ،انهنَييتفلاةماقإىلعةليوطةدمّرمتمل«
رييغتنَييتفلاىلعنّيعتدقل.عيبرلايفتوربارونسنماولقتنا.ال«

ًالوأ.امهيلعًادجًابعصناكرمألانأدقتعأ.فيرخلااذهيفةسردملا
ةسردميفءدبلاوةنيدملانمةديدجةيحانىلإلاقتنالامثنمو،قالطلا
.»ةديدج

.رودنلرإلاق.»كنباةملاكمىلإجاتحأ«
ةديدجنيلِواقمةكرشحلاصللمعيوه«.روديرغيستلاق.ً»اضيأانأ«

.»اهمسافرعأالو
.»ىلوألاةيبنجألاهتجوزنكتملينوسنأتملع«
همهفنمنكمتأمل«.روديرغيستلاق.»لجرلاكاذمهفعيطتسأال«

.»ادنالياتنمةيناثلاهتجوزينوستناك؛ّقِحُمتنأوً.اقلطم
.هددرتبترعشو،رذحبرودنلرإلأس.»؟نيَقفتمناقيقشلاناكله«
.»نيَقفتماناك،عبطلاب؟ينعتاذام.عبطلاب!؟نيقفتماناكنإينلأستأ«
.رودنلرإهاجتايفةدحاوةوطختمّدقتو
ىدتعاناريننأدقتعتأ«.تسمه.»؟كلذكسيلأ،لعافلاهنأدقتعت«

.»؟نونجمتنأله؟هقيقشىلع
.رودنلرإلاق.»ةتبلا،ال«
.مّكهتبروديرغيستلاق.»ً؟الهسٍّالحاذهسيلأ«



.رودنلرإلاق.»يمهفيئيستّالأكيلعبجي«
يهو،روديرغيستسهسه.»ءيشيأمهفءيسأالانأ!؟كمهفءيسأ«

،رخآلامهدحأنولتقينييدنالياتلةيضقدرجماهنأدقتعت«.اهنانسأىلعّزكت
ال!نييدنالياتدّرجمامه؟انّتيقبلوكلًامئالمكلذنوكينلأ؟كلذكسيلأ
.»؟هلوقتاماذهله.رمألابانلةقالع

نيبَّرقملاءابسنأللةلئسأهيجوتًادجرّكبملانمامبر.رودنلرإددرتف
ديزملابًاببستم،هتلئسأبكشلاعرزهبضرتُفيال.نَييتفلانيبةقالعلالوح
.شّوشتلاوبضغلانم

لاق.»ليبَقلااذهنمءيشيأىلإتّحملدقتنكاذإفسآ«
ريغرمألاناكامهمتامولعمنعثحبلاانيلع،نكلو«.ءودهبرودنلرإ
يننكلو،رمألااذهبةقالعركِبلاىتفللنأًاقلطميلاببرطخيمل.حيرُم
.»نّيينعملالكللضفأكلذناك،هيلعروثعلايفانعرسأاّملكاننأدقتعأ

.روديرغيستلاق.ً»ابيرقلزنملاىلإناريندوعيس«
.»؟نيدوأ؟هتدلاوجوزةيؤرلبهذدقنوكينأنكمملانمله«
.»...ينباف.ناقفتيالامه.كلذيفكشأ«
.ربصبرودنلرإرظتناو،ددرتللروديرغيسرودناحو
.تدّهنتو.»فرعأال،هآ«
نكتملو،ةريخألاةرتفلاىتحفيرلايفتماقأاهنأروديرغيستحرش

ةلئاعروزتتناك.ةريصقتارايزيفماعلايفنَيترمىوسكيفايكيردصقت
نّوكتدقل.توربارونسيفةقشلارَغِصنممغرلاب،اهعمًانايحأىقبتو،اهنبا
الامهجاوزنأتظحالو،ةصاخةفصبديعسريغاهنبانأبعابطنالااهيدل
عمكلذنمازتدقلً.اقلطمرّمذتتملينوسنأًاملِع؛ديجلكشبريسي
يفلاسرإلاديرتاهنأو،ادنالياتيفرخآًانبااهيدلنأهرابخإبينوسمايق
.هبلط

ةأرماهيدلتناك.اهاقتلاامدنعينوسنعهتدلاونيدوأربُخيمل
نمتاونسثالثدعبهنعّتلختدقو،ينوسروهظلبقادنالياتنمىرخأ
ةروصلايفلبهجولًاهجوًاقلطماهَريمل،اهبلطيفلسرأامدنعو.امهجاوز
،دحاورهشةدملادنلسيأىلإلوخدةريشأتتحنُمدقل.طقفةيفارغوتوفلا
لكادنالياتنماهعمترضحأدقتناك.اهلوصونمنيَعوبسأدعباجّوزتو
ً.اينوناقاهجاوزلعجلةيرورضلاقاروألا

تءاجامبر«.روديرغيستلاق.»قحالتقويفكرمنادلاىلإتلقتنا«
.»يدنلسيأرفسزاوجىلعلوصحللانهىلإ



هجاوزوينوسونيدوأءاقتلاوهروديرغيسهتفرعيذلايناثلارمألاو
ءاقلنمةفّوختمروديرغيستناك.روفلاىلعناتأرملاتمجسنادقل.اهب
دقل.ةديدجلاةقالعلالايحقلقلابترعشو،لَبقنمثدحامببسباهتّنك
اهنإ؛ينوستحفاصامدنعحايترالابترعشو،بّصعتيأراهظإمدعتلواح
يفةرذقلاةقشلاينوسليوحتةيفيكوهْهتظحالاملوأو.زَّيممصخش
ترضحأدقتناك.يويسآّوجهفنتكيبَّترموليمجلزنمىلإتوربارونس
ليثامتك؛لزنملانييزتلادنالياتنمًاضارغأ–بلطيفتلسرأوأ-اهعم
.ةعونتموةليمجفراخزوروصو،اذوب

تلواح،تقولاكلذيفّعطقتبكيفايكيرةرايزباهمايقنممغرلاب
نكتملاهتّنكف.ينوسىلعةلوهسرثكأادنلسيأيفةايحلالعجروديرغيس
ةيزيلكنإلاملكتتتناك.اهتداجإيفةريبكةبوعصهجاوتتناكو،ةغللامهفت
نيرخآلابطالتخاللًاّبِحُمنكيملاهنبانألاحةيأبروديرغيسملعتو،ًاليلق
عمّفيكتلاىلعينوسةدعاسممهنكمينيذلاهؤاقدصأمهّةلقوً،اقلطم
ءاسنبًايجيردتينوستفّرعتً.امامتفلتخمعمتجموةايحللديدجبولسأ
ةيأاهيدلنكتملنكلو،اهيَمدقىلعفوقوللاَهندعاستايرخأتايدناليات
.اهتامحءانثتسابتايدنلسيأتاقيدص

ديدجلااهطيحمةمُلظّلبقتلينوسدادعتسابروديرغيستبجُعأدقل
لوقتينوستناك.»بسحفةكيمسسبالميدترأ«.هيفدربلاوبيرغلاو
دقل.هتدلاولخدتبماودلاىلعًاديعسنيدوأنكيمل.ةيباجيإوةمستبم
عمةيدنالياتلاةغللاينوستّملكتامدنعقياضتهنأتفشتكاامدنعالداجت
ال«.ًاليلقةيدنلسيألاةغللابّملكتلاتّملعتدقتناك،تقولاكلذيف.ىتفلا
ّملكتهبضرتُفي«.هتدلاولنيدوأرّمذت.»ىتفللهلوقتيذلاامفرعأ
.»هلبقتسمل،هحلاصلكلذف!يدنلسيأهنإ.ةيدنلسيألا

سيلاهنبانأقحالتقويفتفشتكااهنأفيكروديرغيستفصو
نويدنلسيأجاوزأعنمي،تالاحلاضعبيفف.يأرلاكلذكالتمايفديحولا
.اهنومهفيالمهنألمألاّنهتاغلبدالوألاعمّملكتلانمتايويسآلامهتاجوز
اهديجتالوأ،ءيدرلكشبةيدنلسيألاةغللاةدلاولاّملكتتامدنع،نكلو
لكىلعًابلسسكعنيامم؛لفطلليوغللاروطتلارمألااذهقيُعي،ةتبلا
عَربيذلاسايلإىلإةبسنلابامدحىلإًاحيحصكلذناك.هميلعتلحارم
.ةئجهتلاوةيدنلسيألاةغللابءاشنإلاعيضاوميفًافعُضرهظأوتايضايرلايف

ىلإتراشأامدنعهتدلاوىلإِغُصيملو،امهقالطةشقانمنيدوأضفر
.هتابجاو



.»ً!اقلطماهبجّوزتأنأيبضرتُفيناكامً.أطخانجاوزناك«
ينوسبقيثولاصتاىلعتيقبو،كيفايكيرىلإروديرغيستلقتنا

نكيمليذلاناريننإىتح.ةلئاعلانمنيَدرفامهتربتعانيَذللاسايلإو
ىلعاهنبالمحتلواحدقل.اهعمةديجةقالعىلعظفاحهبيصنبًاديعس
هنكلو،ةقشلايفاهتّصحكلذيفامب،قالطلادعبينوسلهبنيَديامعفد
سايلإناك.ينوسبهجاوزلبقةقشلاكلتماهنألَقلطُملكشبرمألاضفر
دياهلمّدقيًافيطلوًاحلاصىتفناك؛اهعمىقبيوًانايحأهتّدجروزي
.نوعلا

يفةبوعصدجوو،ةيادبلاذنمهتدلاوجوزعمفالخىلعنارينناك
ىلإلصوامدنعرمعلانمةعساتلايفناك.يدنلسيألاعمتجملاعمّفيكتلا
ىلعرثعو،ادنلسيأيفتوريفيقب.توريفرغصألاينوسقيقشةقفربدلبلا
.يدنالياتمعطمحاتتفابَملَحو،كامسأللعنصميفةفيظو

تلاق.»موهفمرمأاذهوً؛اقلطمهلًادلاونيدوأنارينربتعيمل«
.»امهنيبَكرتشممساقيأكانهنكيملذإ«.روديرغيس

.رودنلرإلّخدت.»؟ناريندلاووهنم«
.ً»امويكلذنعلأسأمل«:تباجأواهيَفتكروديرغيستّزه
،ّنسلاكلتيف،دلبلااذهىلإهلثمىتفمودقنوكينأنمدبال«

.ً»اريسعًارمأ،فورظلاكلتيفو
يلُبيالنارين.لازيالو،ةبوعصلاديدشًارمأنوكينأيعيبطلانم«

.»عمتجملايفبيرغبهبشأوهو،ةسردملايفًانسحًءالب
.ةكرتشمّةيفلخمهيدلو،مهضعبنودناسيمهو،هلثمصاخشأكانه«

نكتملوليلقاهددعنكلو،نييدنلسيألانايتفلانيبومهنيبتامادِصترج
،تايمُجُرب.قباسلانمرثكأةحلسأىرنامبراننأًاملِع؛كلذكّةيّدج
.»نيكاكس

ينوسنأفرعأيننكلو«.روديرغيستلاق.ً»اّئيسىتفسيلنارين«
ةزَّيممامهتقالعتناك.ماودلاىلعفطلبهقيقشلماعيوه.هيلعةقلق
،فورظلاىلإًارظن؛دقتعأامكديجلكشبًاعمناقّفتيامهف.امًاعون
.»كلذنمةقثاوينوسو

.خبطملانميندوغتداع
.»اهقفارأس.ناريننعثحبلاوجورخلاينوسديرت«
انهراظتنالالضفألانمهنأدقتعأيننكلو«.رودنلرإلاق.»عبطلاب«

.»دوعيّهلعتقولاضعبل



.روديرغيستلاق،»انهىقبأس«
.ةمجرتملاتلاق.»بسحفراظتنالاوانهسولجلاينوسعيطتستال«

.»امءيشبمايقلااهيلع.جورخلااهيلع«
.رودنلرإلاق.ً»امامتكلذمهفيننكمي«
نَييتفلاةفرغبابناكو،اهفطعميدترتولخدملايففقتينوستناك

تندو.ملكتلابتعرشوبابلاىلإتهجوتو،اهلخادىلإترظنفً.احوتفم
.رودنلرإوةمجرتملااهنم

اذهسايلإظقيتساامدنع«.ةمجرتملاتلاق.»امءيشبملحيناك«
،ريغصروفصعهيلإءاج.ةيضاملاةليللايفهآرْملُحنعاهربخأ،حابصلا
.»روفصعلاوسايلإ؛نيَقيدصاتابوً،اتيبسايلإهلعنصف

.ةمجرتملاىلإتثّدحتونَييتفلاةفرغبابدنعينوستفقو
.ةمجرتملاتلاق.»هتدلاونمًاليلقًاجعزنمناك«
.اهتصقتعباتو،رودنلرإىلإينوسترظنو
.ةمجرتملاتلاق.ً»اقيدصهلذختادقف،ْملُحلايفةداعسلابرعش«

.»لوطأةدملْملُحلايفءاقبلالّضفيسايلإناك.هتظقيأاهنألجعزناو«
،ريرسلاىلعًايقلتسمناك.ريخألاحابصلاكلذيفسايلإينوستركذتو

ريغصلاّيرطلاهفاحلتحتًاّنكتسمو،روفصعلاْملُحبكسمتلاًالواحم
،هبنَجىلعًايقلتسمناك.فاحللاجراخنآتنتهامدقو،ةريغصلاهتماجيبب
رونلاأفطأويئابرهكلاحاتفملاهاجتايفهديّدمهنكلو،رادجلابًاقّدحمو
نمنكمتتملو،اهلمعىلعينوسترخأتو،ظقيتسادقهقيقشناك.ًةيناث
فرعتتناك.ريرسلانمضهنيلسايلإتداندقل.اهديةبيقحىلعروثعلا
تاحابصلايفاميسالو،ئفادلاّيرطلافاحللاتحتءاقلتسالابحيهنأ
.ةسردملايفليوطمويهرظتنيامدنعةملُظملاوةدرابلا

لقنةمجرتملاتهنأامدنعرودنلرإلاق.»هئاقدصأىلإثدحتلاانيلع«
.ينوستاملك

.نَييتفلاةفرغلخادىلإًاددجمينوسترظن
هتاملكةمجرتملاترركو،رودنلرإلأس.»؟ءاقدصأةدعهيدلله«

.ةيدنالياتلاب
نمةديدجلاةيحانلاهذهيفءاقدصأةدعهيدلنأدقتعأال«

.ينوستلاق.»ةنيدملا
.رودنلرإلاق.»هبملحيناكاماذه«
ةمجرتملاتلقناميفينوستلاق.»حلاصقيدصذاختابَملَحدقل«



ىلإجرخينألبقةليوطةدملريرسلاىلعىقلتساوُهتظقيأدقل«.اهلوق
نارينناك.عُرسيلُهتيدانفً،اريخأرهظامدنعجراخلاىلإضكرأتنك.خبطملا
دعب.ةماعةروصبةسردملاىلإًاعمنابهذيامهف.هرظتنيوروطفلالوانتدق
.»ةرداغملاّيلعنّيعتو،راظتنالاةلصاوملنارينجاعزإناكمإلابنكيمل،كلذ

.اهرعاشمىلعرطيستنأينوستلواحو
اذه.مئالملالكشلابهيلععادولاةيحتءاقلإنمنكمتأمليننإىتح«

.»هلوقيُهتعمسامرخآ
.ةمجرتملابًاقّدحم،رودنلرإلأس.»؟اذام«
ةمجرتملانأةجردلضفخنمتوصبملكتتتناك.امًائيشينوستلاقو

رودنلرإتغلبأ،ًةيناثاهتفقوتمّوقامدنعو.اهعامسلءانحناللتُرطضا
ىلإقلطنتنألبقهتدلاولسايلإاهلاقيتلاةريخألاتاملكلاةيدنلسيألاب
.ةعِرسُملمعلا

.»ظقيتسأملينتيل«



يفهنباةثجةيؤربلطو،سايلإدلاودوجوناكمًاريخأدِّدُح
زكرمبرودنلرإبتكميفًارظتنمسلجيوهاهو،روغيتسنورابيفةحرشملا
عماهرودبتبهذيتلاينوسةقشرودنلرإرداغ.اتاغسيفرفهيفةطرشلا
نعمهثحبيفمهتقفارمنايطرشمزتعاو.ناريننعثحبللةمجرتملاو،اهقيقش
لصحهنأبرودنلرإرعشدقل.ةقشلايفروديرغيستيقبنيحيف،نارين
.ةلحرملاهذهيفاهريفوتنمسايلإةدلاوتنكمتيتلاتامولعملالكىلع
ةدوعمدعو،ءادتعاللاهنباضّرعتببسنعاهيدلةركفالنأحضاولانم
ًاثيدحاولقتنامهنأامبو.هدوجوناكملُّيختنمنكمتتمل.لزنملاىلإنارين
نعةمَهبُمةركفكلمتتناكوً،اديجهءاقدصأفرعتنكتمل،ةعطاقملاىلإ
،ءودهبلزنملايفاهثوكممدعببسًاديجرودنلرإمهفدقل.مهتماقإناكم
ةيفارغوتوفلاهتروصتناكو،ناريننعثحبتاهلمكأبةطرشلاف.ءابنألاًةرظتنم
ً،ائبتخمنوكيامبرو،رطخبنوكيامبر.ةطرشلازكارملكىلعتعّزُودق
.نكممتقوعرسأيفهيلعروثعلاوهنآلاةيمهأرثكألارمألاو

يفنيفظوملاىلإتثّدحتاهنإهللوقتلرودنلرإبغروبنيليإتلصتا
نوفظوملاركذتيمل.هئاقدصأعمعكستينارينةدهاشلاتأرثيحةيلديصلا
ةعومجمةيأاوظحاليملو،ةيلديصلاىلإنايتفلانمٍّيألوخدعقاولايف
امدنعاوأجافتكلذل،مويلاكلذيفىنبملاءارونيقهارملانمةيئانثتسا

ىلعكانهنوعكستيذيمالتلاف؛مهنعةلَّصفمةلئسأحرطبغروبنيليإتعرش
فيصرلاىلعةأفطُمرئاجسلاباقعأو،ناردجلاألمتتاشبرخلاتناك.ماودلا
قافرىلإثدحتلالصاوتساهنإغروبنيليإتلاق.ةريغصلاةيفلخلاةحابلايف
.فصلايفسايلإ

نمتارايزىقلتتامبرينوسنأتركذ،ينافاهمساو،ينوسةراج«
.»امصخش

.»؟تارايزلانمعونيأ«
،ملعتامك-اهروزيامًاصخشنأدقتعتيهف.هتّمربمَهبُمرمألا«

.»لجر
.»ً؟ابيبحينعتأ«
لصاوتت.كلذدقتعتاهنكلو.عقاولايفًادحأَرتمل.فرعتال.امبر«

.»فيصلاذنمتارايزلا
نميققحت«.رودنلرإلاق.»كلذنعينوسلاؤسىلإةجاحبنوكنس«



.»تلصتانمبواهبلصتانم:اهفتاه
.»انقفتا«
اهنإ.ةطرشلازكرمجراخهّفقوتءانثأًاددجملومحملاهفتاهّنرو

اقفتادقاناك.ةروعذموةئجافتمتدبو،ةميرجلاأبناهغلبدقل.ردريجلاف
.ّمتيالدقءاقللانإلاقرودنلرإنكلو،ءاسملاكلذيفءاقتلالاىلع
.ّمهمريغرمألانأبهتربخأف

.قلقبتلأس.»؟ثدحامعةركفةيأكيدلله«
.رودنلرإلاق.ً»ادبأ«
.ةيفتاهلاةملاكملاايهنأو.»قحالتقويفثدحتِنل.كقيُعأنأديرأال«
،ةطرشلازكرملخادىلإهعارسإءانثأماكحإبهفطعِمرودنلرإقلغأ

حيرلاهذهّبهميفجراخلايفناريندجاوتةركفهلترطخًةأجفو
،هرظنعفرامدنعو.ههجوّةفاجلاوةسراقلاحيرلاتعَسلو.ةفصاعلاةيلامشلا
ً.ابحاشويّئرمهبشرمقلاناك

بِوانملاطباضلللوقيرمعلاطسوتملجرناك،لابقتسالاةلواطدنع
الىلعةطرشلالاجرُلجرلامالو.ةيبيرختلامعألتضّرعتدقهترايسنإ
لمحيالتارونوركلافالآتارشعةميقبٍررضقاحلإنأولامك،مهتالابم
،ةميرجلاعونرودنلرإفرعيمل،ًالِجعتسمهنوكىلإًارظن.يمارجإعباطيأ
ً.ادجةررضتملجرلاةرايسنأولامكادبرمألانكلو

لجرهنإ.سأرلائطأطم،رودنلرإبتكميفًاسلاجسايلإدلاوناك
ةريغصرعشلَصُخو،َعلصةعقرعم،رمعلانمسماخلادقعلايفليزه
ً،ادجريغصهمف.مايأةدعتمنةيحلو،هنيبجقوفماظتناريغبةرشتنم
امدنعفقو.عابطلايفاجصخشلارهظمهيلعىفضأاّمم؛ةئتانهنانسأو
.تايحتلاالدابتو،رودنلرإلخد

هانيعتناك.ضيفختوصبهسفنبلجرلافّرع.»نيدوأىعدأ«
.ءاكبلاةجيتننيَوارمح

.ةلواطلاءاروسلجو،بايثبجشمىلعهفطعِمرودنلرإعضوف
.ً»ادجةعيرُمتاملكاهنإ،عبطلاب.كنباةافوىلعكلّيزاعت«
ناك.لجرلاىلإهرظنءانثأهتاملكيلينأبريصقّفقوتلحمسو

عضيو،حيرلانمةيقاونوللاةحتافةرتسوً،اثَرزنيجلاورسيدترينيدوأ
ميُقيناك.يبنجأمدقةركيدانراعشلمحيهقُنُعلوحًاميدقرمحأًاعاِفل
،هبتكمىلإهقيرطيف.ةطرشللهلاقاملًاقفو؛توربارونسةقشيفهدرفمب
ربخلانموةطرشلالاجرةرايزنمًادجءاتسانيدوأنأبرودنلرإغلُبأ



.سايلإنعهلهولقنيذلا
نوكينأكتجوزنبالنكمييذلاناكملانعةركفةيأكلمتله«

.رودنلرإلأس.»؟هيفًادوجوم
.»؟هنعاذام!؟نارين«
.»لزنملاىلإدَُعيمل.هيلعروثعلاعيطتسنال«
.تمصو.»...ال«.لجرلالاق.»ةتبلاّيدلةركفال«
.رودنلرإلاق.»؟اذام«
.لجرلالاق.»ءيشال«
.»؟كتلئاعبكللاصتارخآناكىتم«
.»كلذبملِعىلعنوكتامبر.انلصفنادقل.رخآلتقونم«
.»؟مويلانَييتفللثدحامعةركفةيأكلمتالأ«
ةيناكمإًاقلطمقّدصألتنكام..ً.امامتبيهر،بيهررمأهنإ...انأ«

اذهىلعلفطىلعءادتعالا؛دلبلااذهيفرومألانمعونلااذهثودح
.»!وحنلا

.»؟كيأربثدحيذلاام«
رخآببسيأكانهله؟ةيقرِعلاتسيلأً؟احضاورمألاسيلأ«

.»؟صخشيألهلعفينألفطلنكمياذام؟لفطىلعءادتعالل
وأنَييتفلابلصتتملأ«.رودنلرإلاق.»ثدحاذامفرعناللازنال«

.»؟امهَرت
تنكامًاردان.ةريصقةدمذنمامنيسلاىلإسايلإُتبحطصا.ال«

.»نارينبلصتأ
سيلأ،ثدحدقنوكينأنكمييذلاامّليختتنأعيطتستالو«

.»؟كلذك
.هسأرنيدوأزهف
.»ً؟اضيأنارينلثدحدقامًائيشنأدقتعتله«
.»؟راكفأةيأكلمتله.هنعٍراجثحبلا.فرعنال«
.»ةركفةيأكلمأال.ةتبلا،ال؟هدوجوناكمنعينعتأ«
نَييتفلانأودبيال«.رودنلرإلاق.»امتلصفناامدنعينوسْترداغدقل«

.»؟كلذلكبمامتهايأَتيدبأله.ديدجلاامهّيحعمًاديجاّفيكتدق
.روفلاىلعنيدوأبُجيمل
.»؟بعاتمةيأثودحبًامويَتعمسله«
تهتنادقل«ً.اريخأنيدوألاق.ً»اريثكينوسبلاصتاىلعنكأمل«



.»انتقالع
.»كنبانعاميسالو.نَييتفلانعلأسأانأ،عقاولايف«
.نيدوأبُجيمل
انكامًابلاغ«ً.اريخألاق.»يّنمرثكأهتدلاوبًاّقلعتمسايلإناك«

اهنإىتح،هتيبرتيفًامامتةصاخلااهتقيرطاهيدل.هتيبرتلوحلداجتن
.»سايلإهيدانتتناكامًاردان.يدنالياتلاهمسابهيدانتتناك

،ديدجلادلبلااذهيفو.اهنطومنمًادجةديعبةفاسمىلعيه«
.رودنلرإلاق.»اهيضامبطبترمامءيشبكسمتلاديرت

.ةملكةيألوقنودنمنيدوأهيلإرظنف
امهنأُتجتنتسا«.رودنلرإلاق.»ريبكناسحتساباهنعّملكتتكتدلاو«

.»ربخلااهغلباملاحينوسةقشىلإتعرهدقل.ناتبَّرقمناتقيدص
.ً»اعماتمجسنااملاط«
.»ادنالياتنمةيناثلاكتجوزيهينوسنأُتملع«
.نيدوألاق.»لجأ«
نأبينوسكتربخأامدنعًادجًارورسمنكتملكنأًاضيأُتملعو«

.رودنلرإلاق.»هبلطيفلاسرإلاتدارأوًاّنسربكأًانبااهيدل
دقلً.اديدجًائيشكلذنكيمل«.نيدوألاق.»رمألايفُتككشدقل«

.»نارينراضحإتدارأمثنمو،ءابزعاهنأبينتربخأ
.»؟كلذيفكيأرناكام«
تكرتو،ةلأسملايفلخدتأمليننكلو.ىتفاهيدلنأبًارورسمنكأمل«

.»نأشلااذهيفهلوقأامّيدلنكيملً.اّيلكاهلرمألا
.»؟روفلاىلعاهّقلطتنأأشتملأً،اذإ«
.نيدوألاق.»اهنيحةديجانتقالعتناك«
،انهاهتضقيذلاةدملايفةيدنلسيألاةغللانمًاريبكًارَْدقّملعتتمل«

.رودنلرإلاق.»؟كلذكسيلأ
.نيدوألاق.»ال«
.»؟رومألاكلتلكباَهتدعاسله«
ضبقلاءاقلإكبضرتُفيالأ؟ءيشيأبكلذةقالعام؟لأستاذامل«

ةلئسألانمعونيأ؟ةلصتاذريغةيبغةلئسأحرطنمًالدبمرجملاىلع
.»؟لاحةيأبيه

نيأ«.رودنلرإلاق.»حجرألاىلعرهظلادعبءادتعاللكنباضّرعت«
.»؟كاذنيحَتنك



تلتقيننأّنظتله.لمعلايفتنك«.نيدوألاق.»لمعلايف«
.»!؟نونجمتنأله؟ينبا

ولامك،بضغينأنودنمو،هتوصعفرينأنودنمكلذلاق
.ةركفلانمبضغلافخسلانمهنأ

ةطبترمنوكتامًابلاغلئاسملاهذهنأفرعن،انتربخنمًاقالطنا«
يفّرصتربتُعيال«.ههجوحمالميفرييغتيأنودنمرودنلرإلاق.»ةلئاعلاب
.»كمويتيضقنيأكتلأساذإيعيبطريغ

.تمصلانيدوأمزلف
.»؟لمعلايفكدوجوديكأتهنكمينمكانهله«
اذهيفيطّروتيفباترتكنأقيدصتيننكميال.نالجركانه،لجأ«

.»!رمألا
نعديعبهبطّروتأاممريثكلاف«.رودنلرإلاق.»يلمعنمءزجهنإ«

.»رمألااذهنمرثكأقيدصتلا
يرهظةرادإنمنكمتألينباىلعتيدتعايننإيللوقتله«

.»؟!ينوسل
.هيَفتكرودنلرإزهف
.»!؟كلقعَتدقفله«
مايقلاىلإجاتحنام«.نيدوأضهنامدنعرودنلرإلاق.»كناكمَقبا«

كرهظةرادإيفًابغارنوكتدقاذامل.تالامتحالالكيفًاّيلمريكفتلاوههب
.»؟ينوسل

.»!اهليرهظةرادإيفبغرأال؟ينعتاذام«
.»كتاملكاهنإ.تاملكلاكلتبهّوفتنمتنألب،كلذركذأمل«
.ً»ائيشلقأمل«
.تمصبرودنلرإسلجو
ضرتُفيالرومألوقلينعفدتتنأ«ً.اراثُمنيدوألاق.»ينكبرتتنأ«

.»!يببعالتتتنأ.اهلوقيب
.»َهتلقاماذه«
،ّهيسركىلعرودنلرإسلجاميف،ةلواطلاًالكارنيدوأحاص.»ً!اّبت«

هيَعارذكبشو،يسركلاىلإهرهظدنسأو،كرحتينأنودنمهيلإرظنو
.هيلعضاضقنالاكشوىلعهنأولامكلجرلاادبدقل.هردصىلع

.»ً!ادبأ«.خرص.»!ً!اقلطمينبالءيشيألعفألُتنكام«
.هئودهىلعرودنلرإظفاحو



.نيدوألأس.»؟اهبيبحىلإَتثدحتله«
.»!؟اهبيبح«
.»؟هنعكربُختملأ«
.»؟ينوسبيبحوهنم؟وهنم«
.ّهيسركىلعمامألاىلإىنحنايذلارودنلرإبقّدحو،نيدوأبُجيمل
.رذحبرودنلرإلأس.»؟امكقالطببسوهله«
.ً»ارخؤمرمألاينغلب.ال«
.»؟اذام«
.»امًاصخشلباقتاهنأ«



ضَرُعيمل.فصلايفسايلإقافردحألزنميفةفقاوغروبنيليإتناك
هتقيقشو،هبناجبًاسلاجىتفلادلاوناكو،خبطملايفاوناك.سولجلااهيلع
ديعبريغوريغصلزنمهنإ.ةلواطلاىلإًاضيأنيَسلاجًانسرغصألاهقيقشو
مهتجعزأدقل.نارينوسايلإميُقيثيحةينكسلاققشلاعَّمجمنع
هسفنفقوملانوهجاوينورخآةطرشطابضناك.ءاشعلادعوميفغروبنيليإ
.سايلإبةلصىلعنونوكيامبرنيذلانايتفلالزانممهترايزءانثأ

،ةينويزفلتلارابخألاتعباتاهنإىتفلاةدلاوتلاقً.اراركتترذتعادقل
رارغىلعلعفّدريأِدُبيملدلاولانكلو.ربخلااهعامسىدلتمدُصو
.هلافطأ

ةحئارتناك.مورفممحلويتيغابس:مهماعطىلإغروبنيليإترظن
تلقتناف.ةقولسملااطاطبلاوَقبَحلاةحئارعمًةجزتمم،لزنملاألمتيلَقلا
يفءيشدجويالو،مايألاوطقّوستلانمنكمتتمل؛لزنملاىلإاهراكفأب
.داّربلا

ًةفقاو،ةدلاولاتلاق.»يغيبداليمىركذةلفحروضحلانهىلإمِدق«
ًاعتممىتفناك.فصلايفقافرلالكةوعداندرأ«.ةلواطلابناجبًاضيأ
هنإليق.هلثدحدقنوكينأنكمييذلااممهفأال.ةصاخةفصب
ضّرعتهنأىلإًانمِضاوراشأدقل.هءاذيإدارأنمكانهنأولامك،نُعط
.»؟حيحصاذهله.دَّمعتمرمألانأولامك،ءادتعال

عباتأمل.ّوتللأدبقيقحتلا«.غروبنيليإتلاق.»ةتبلاانيدلةركفال«
نمتامولعملاىلعاولصحدقنولسارملانوكينأيفكشأيننكلو،رابخألا
لدابتيفبغرأببسلااذهلو،رضاحلاتقولايفليلقلافرعن.ةطرشلا
.ىتفلاًةبطاخمتلاق.»يغيباي،ًاليلقكعمثيدحلافارطأ

.هانيعتعستادقواهيلإيغيبرظن
.غروبنيليإتلاق.»؟كلذكسيلأ،هقيدصَتنك«
.»...نكلو،يفصيفناك«.يغيبلاق.ً»اقحسيل«
.ةجَرحُمةماستبابُهتدلاوْهتعطاق.ً»اديجهفرعياليغيب«
.غروبنيليإتلاق.»ُتمهفدقل،ال«
هَقبطيفماعطلاو،تمصلاًامزتلمخبطملاةلواطىلإًاسلاجدلاولاناك

لافطألاو،ةطرشلاةطباضمامأهلوانتيفةبغرةيأهلنوكتنأنودنم
وفَصرّكعتاهنأبيوقروعشغروبنيليإباتنادقل.مهماعطنومهتليةثالثلا



.ددرتباهتلخدأو،ةدلاولاتباجأ،بابلاسرجتعرقامدنع.مهلزنم
.غروبنيليإتلأس.»ً؟انايحأهعمبعلتله«
.دلاولالاق.ً»اريثكهعمبعلييغيبنأدقتعأال«
،هيَنيعتحتخافتناعم،قاهرإلاههجوىلعودبيو،ًاليحنلجرلاناك

ّكفءاقرزلمعةلذبيدتريناك.ةدعمايألاوطتمنةيساقتاريعُشو
ببسبنيتققشمهاديتناكو.ةلواطلاىلإسلجامدنعرصَخلاىتحاهرارزأ
اهنأغروبنيليإتدقتعاةيدامرةدامبنييطغمهرعشوههجوو،يوديلالمعلا
.ناَّيطهنأتضرتفادقل.تنمسإرابغنوكتامبر

.غروبنيليإتلاق.»...نأتدرأ«
اذإ«.لجرلالاق.»يتلئاععمماعطلالوانتلمالسلاضعبيفبغرأ«

.»يعنامتمل
طقفتدرأ.مكجاعزإلةيناثةرمرذتعأو«.غروبنيليإتلاق.»فرعأ«

تقوعرسأبتامولعمعمجىلإةجاحباننأليغيبىلعةلئسأةعضبحرط
.»ًاليوطرمألامودينل.نكمم

.لجرلالاق.»قحالتقويفكلذبمايقلاكنكمي«
ً.ائيشلقتملوةلواطلابناجبةفقاوهتجوزتناك.غروبنيليإبقّدحو

هصاصتماءانثأغروبنيليإىلإيغيبرظنو،ةهارشبمهماعطدالوألامهتلاو
.ةرودنبةصلصبهمفخستاو،يتيغابسةعطق

ىلإةسردملانمداعامدنعهدرفمبسايلإناكاذإفرعتله«
.غروبنيليإتلأس.»؟لزنملا

.يتيغابسلابءيلمهمفو،هسأريغيبزهف
:لاقوهتجوزىلإلجرلارظنو
.»يغيببةقالعةيأرمأللنأدقتعأال«
.ةأرملاتلاق.»ةيبرتلانسحوًابَّذهموً،اقحًافيطلىتفلاكلذناك«

ملو،يغيبداليمىركذةلفحىلإهلانتوعدىلعهاوسنودانرَكشدقل«
.»نيرخآلانايتفلارارغىلعًاجيجضردُصي

ةوعدببسرّربتاهنأولامكاهجوزىلإترظن،كلذاهلوقءانثأ
ّلكنيَدلاولاىلإغروبنيليإترظن.امهنباداليمىركذةلفحىلإسايلإ
ماعطلالوانتنعاوفقوتدقاوناكنيذلادالوألاىلإمثنمو،هروَدب
.املادِجمقافتباورعشدقل.قلقبنيغلابلانوبقاريو

.ةدلاولاىلإًةرظانغروبنيليإتلأس.»؟ةلفحلاكلتتميُقأىتم«
.»عيباسأةثالثذنم«



لكشبءيشلكراسلهو؟كلذكسيلأ،لوألانوناك25ةباُرق«
.»؟ديج

ًةيقلُمتلأس.»؟يغيبايكلذدقتعتالأً.ادجديجلكشب،لجأ«
.اهجوزىلإرظنلاتبّنجتو،اهنباىلعةعيرسةرظن

يغبنيناكاذإاممقثاوريغ،هدلاوىلإرظنو،هسأربيغيبأموأف
.هلوقديرياملوقينأهيلع

يفبغرن«ً.افقاولجرلالاق.»كلضفنممالسبنآلاانترداغّاله«
.»ماعطلالوانت

.»؟ةلفحلاىلإءاجامدنعسايلإَتيأرله«
.لجرلالاق.»مويلايفةعاسةرشعينامثلمعأ«
هذهباهتلماعملةجاحال«.ةأرملاتلاق.ً»ادبألزنملايفنوكيال«

.ةرظنباهجوزًةقمارتفاضأ.»ةظاظفلا
.غروبنيليإتلأس.»؟جازملاّيبصعكنولعجينورجاهملاله«
يغيبفرعيال«.لجرلالاق.»صاخشألاكئلوأدضّيدلءيشال«

،نآلا.ءيشيأيفكتدعاسماننكميال.نيَقيدصانوكيملً.ادبأىتفلاكلذ
.»!كلضفنماندرفمبانتكرتّاله

ًاّيلمتركفو.يتيغابسلاقابطأىلإًةرظانغروبنيليإتلاق.»عبطلاب«
.ترداغوتملستسامثنمو،تاظحلل

،سايلإةسّردم،سِنَغأتلاق.»ةسردملايفًادجًايداعًامويناك«
ىلإىتفلاتلقنيننأّالإ،كلذلوقيننكميهنأدقتعأ«.يلوأرودروغيسل
،تقولاضعبذنمكلذبمايقلامزتعأتنك.فصلاةفرغيفرخآدعقم
.»حابصلااذهًاريخأُهتلقنو

نمةراجيستجرخأو،سِنَغألزنميفبتكملاةفرغيفنيَسلاجاناك
مثنمو،بابلاىلإرظنلاقرتستيهويلوأرودروغيساهبقارو.جاردألادحأ
مل.جراخلاوحنناخدلاتخفنوةراجيسلاتلعشأو،ةذفانلابرقتسلج
ناك.نيخدتلابمهسفنألتقنوديرينيذلاصاخشألامهفينأعيطتسينكي
رّذحيو،ملاعلايفرخآرصنعيأنمرثكأًاررضقحُلينيخدتلانأبًاعنتقم
دقو،يلابي-نِّخدمصخشوهو-رودنلرإنكيمل.لمعلايفهنمًانايحأ
رودروغيسرارغىلع-ةعتملايدسفُمنأبهعانتقانعةرمتاذبرعأ
.ملاعلايفرخآرصنعيأنمرثكأًاررضنوقحُلي-يلوأ

،ةداعلايفرخأتينكيمل«.سِنَغأتعبات.»ًاليلقًارخأتمسايلإلصو«
رخآو،فصلارداغينمرخآناكامًابلاغ.ًاليلقؤطابتلاداتعاهنأًاملِع



ً.امامتفلتخمرمأيفرّكفيناك.رومألانمعونلاكلذو،هبتكجرُخينم
سابتقايتمالعءاوهلايفسِنَغأتمسرو.»امًاعون»ناريطفيضُم«ناك
.اهعباصأب

.»!؟ناريطفيضُم«
.»نامتسِورزُجنموه.ةضايرلاسّردم،روملايهليفمهوعدياذكه«
.ريبعتيأنمةيلاخةرظنبيلوأرودروغيساهقمرف
باعلألاءاهتنادعبرداغينمرخآنونوكينيذلاذيمالتلاينعأ«

.»ةيضايرلا
يفًامامتًارّيحتميلوأرودروغيسلاق.»؟رخآدعقمىلإهِتلقنله«

.نامتسِورزُجوناريطلايفيضمنأش
.ةعونتمبابسألكلذبموقن«.سِنَغأتلاق.»يداعريغرمألاسيل«

تايضايرلايفًاديجسايلإناك.هلجألَرشابمريغلكشبكلذبتمقدقل
ربكألانيكسملاريغريب،هبناجبسلاجلاىتفلانكلو،هفصقافرةعيلطيفو
لصاحنأفيكمهفيفةبوعصدجي،فورعموهامكيغيبوأً،اّنس
.»ةعبرأوهنيَنثاونيَنثاعمج

.يلوأرودروغيسيَنيعيفسِنَغأترظنو
ةيأب«.لجخبتلاق.»ةلثاممءايشألوقيبضرتُفيالهنأفرعأ«

نمرارمتسابرّمذتيهنأفيكينتربخأو،يتيؤرليغيبةدلاوتمدق،لاح
لضفأسايلإنإلاق،ديزملاةفرعملهتجردتساامدنعو،مهفلاءيطبهنوك
اذهسيل.عقاولايفًامامتةجَرحُمهتدلاوتناك.ءيشلكيفريثكبهنم
سايلإُتلعجدقل.طيسبلحكانهنوكيامًابلاغو،يداعريغًارمأ
ةزاتممةذيملتيهو،ةليمجةاتفبناجبُهتعضوو،رخآناكميفسلجي
.»ىرخأ

.ةذفانلاجراخهتخفنمثنمو،ناخدلاسِنَغأتّصتما
.»؟لكاشمةيأهجاويملأ؟سايلإنعاذام«
هقيقشوداتعادقلً.امامتةبعصةيدنلسيألاةغللادجيناك،ىلب«

دق.لزنملايفةدَمتعملايهةغللاهذهف.امهضعبعمةيدنالياتلاثّدحت
.»كلذببسبكابترالابراغصلاباصي

.جراخلايفاهتراجيستأفطأو
.يلوأرودروغيسلاق.»؟حابصلااذهلوصولايفسايلإرخأتً،اذإ«
.اهسأربسِنَغأتأموأ،اهعباصأنيبةراجيسلابقعًةكسمم
هبقاردقلً.اريخأسايلإرهظامدنعروضحلاليجستبتأدبدقتنك«



ظقيتسيملهنأولامك؛ناسعنورعشلاشوفنمسلجيوهوهلمكأبفصلا
دراشناكهنكلو.بسحفهسأربأموأو،ريخبناكاذإامعُهتلأسف.دعبًاّيلك
ةذفانلاجراخرظنو،ةلواطلاىلعةبيقحلاًاعضاوكانهسلجدقف،ركفلا
ُتعرشامدنعينعمسيمل.هبصاخملاعيفهنأولامكبعلملاىلإ
هتلأسوهيلإتهّجوتف،ةذفانلاجراخًاقّدحمبسحفسلجدقل.سيردتلاب
نعهتلأسنيحو.روفصعلايفركفيهنأينباجأف،هيفركفييذلارمألانع
روفصعلا«،هبملحيذلاروفصعلاهنإيللاقهنعثدحتييذلاروفصعلا
.ً»ايفرحلاقامك؛»تاميذلا

ناكملاناك.ةذفانلاتقلغأواهبيَجيفةراجيسلابقعسِنَغأتعضو
بوبهّعقوتّمتدقل.تفقوامدنعتشعتراوً،ادرابحبصأدقلخادلايف
.ليللايفوءاسملاكلذيفةفصاع

ًارومأراغصلالوقيامًابلاغذإ؛رمألانعىرخأةرمهلأسأمل«
ةبجودعوميفوةحارتسالايف.ءادغلادعومىتحًةيناثهَرأمل.ةلثامم
كبضرتُفيامبر،ّنفةّصحمهيدلتناك.ةصاخةفصبهظحالأمل،ماعطلا
ةجودزمةيساردةّصحمهيدلتناكمثنموً.اضيأرودليهنيربىلإثدحتلا
ناك.روملايهليفعمةضايرلايهةريخألاةصحلاتناك.ءادغلادعبيعم
.»مويلاسايلإلسّردمرخآ

ينيربختنأكنكميله«.يلوأرودروغيسلاق.»ةمئاقلايفيلاتلاوه«
ريدملاناكيذلامسالانعًاثحب،هتانَّودمرتفدحّفصتو.»...نعءيشيأب
.»؟ةيدنلسيألاةغللاسّردم،ناتراج«.هبهدّوزدق

ً.ابيرقكسفنبفشتكتسامك؛كِحَضليمربديدحتلابسيلناتراج«
ةضايرمجنوهً.اقحةرصاخلايفةكوشهنإ.هسفنلهءارآيقُبيالوهو
ال.امرمأهلثدحكلذدعبو،ديلاةركةضايرةسراممداتعادقف،قباس
ًاّنسربكألاذيمالتلاسّرديهنإً.اّيبغسيلهنكلو.ديدحتلابوهامفرعأ
.»ةسيئرةفصب

ىقلأو،هترتسيفهتانَّودمرتفدعضوو،هسأربيلوأرودروغيسأموأ
هفتاهّنر،ةرايسلاوحنجراخلاىلإهقيرطيف.سِنَغأىلععادولاةيحت
هنأتملعوزافلتلاىلعرابخألاتعباتدقل.اروثجريبهتجوزاهنإ.لومحملا
.لزنملاىلإًارخأتمدوعيس

.»ً؟اقحنُعطله!عيرمرمألا«
الواهبمايقلاّيلعةريثكرومأكانه«.يلوأرودروغيسلاق.»لجأ«

.»يمودقراظتنابةظقيتسميقبتال.أدبننيأنمفرعن



.»؟لعافلانعةركفةيأكلمتله«
يأررودنلرإل.امًائيشفرعيامبر.ربكألاهقيقش؛دوقفمهقيقشف،ال«

.»لثامم
.»؟لعافلاهنأب«
.»...نكلو،ال«
ذخألهً؟اضيأءادتعالضّرعتدقنوكينألَمتحملانمسيلأ«

.»؟رابتعالانيعبلامتحالااذهرودنلرإ
يحوت.ّةفاجةقيرطبيلوأرودروغيسلاق.»لامتحالااذههللقنأس«

امدنعاهجوزنمرثكأرودنلرإبقثتاهنأ،دّمعتنودبوً،انايحأاروثجريب
ةءاسإلادصقتالاهنأيلوأرودروغيسيَعي.ةيئانجلاتاقيقحتلابرمألاقلعتي
.هّتيبصعريُثيكلذنكلو،هيلإ

هنكلو،اروثجريببضغريثينألثاممباوجنأشنمف.ههجومّهجتو
تقوعرسأيفلزنملاىلإةدوعلاهنمديرتاهنأفرعيوًادَِكنوًابَعتُمناك
،ةليلقمايألبقف.اروثجريبحارتقاهنإ؛رومألاةشقانمامهيلعذإ.نكمم
الامهف.لفطيّنبتةيناكمإيفًاّيلمريكفتلاامهبضرتُفيهنأتحرتقا
حرتقاهنكلو،ةركفللًاسّمحتميلوأرودروغيسناكً.اعملفطباجنإامهنكمي
باجنإامهتالواحمتفضأدقل.يلاحلاتقولايفنهارلاعضولالّمحتددرتب
ٍلاخماعىلعالصحينأديرييلوأرودروغيسف.امهتقالعىلعرتوتلالفط
ةدفاناروثجريبتناكنيحيف،يّنبتلاوألافطألابقلعتياميفقلقلانم
.لفطىلعلوصحللقوتتيهف؛ربصلا

.فتاهلاربعتلاق.»رمألااذهيفلّخدتلايبضرتُفينكيمل،هآ«
لاق.ً»اضيأءادتعاللضّرعتدقهقيقشنوكينأًامامتلَمتحملانم«

.»تالامتحالالكنمدكأتننحن«.يلوأرودروغيس
.طخلاىلعتمصلاداسو
.ةياهنلايفاروثجريبتلأس.»؟ةأرملاكلتىلعرودنلرإرثعله«
.»ةدوقفملازتال.ال«
.»؟ةيضقلاكلتنعتامولعملانمديزملاكيدلله«
.»ال،عقاولايف«
.»ينظقوتّالهف،تيبلاىلإكتدوعىدلةمئانُتنكاذإ«
.لاصتالاىهنأو،يلوأرودروغيسلاق.»لعفأس«



لكىلعنونحاشتيو،ةريبكةسامحبلخادلايفنوبعلينايتفلاناك
رودروغيسىأرو.ةفيرشريغةقيرطببعللانماولفجينأنودنمةرك
رسكهناكمإبناكهنأةجردلٍّلسنمطسوبعالعمىرابتيمهدحأيلوأ
كسمأوهتوصىلعأبحاص،ضرألاىلعةيحضلاطقسامدنعو.همصخقاس
.ماكحإبهلحاك

ايه!يريغايهبتنا«.بعلملالخادبّردملاحاص.»!نايتَفلااهيأ،اهبتنا«
.طسولابعالعبتيلهيَمدقىلعفقيناكيذلاىتفللحاص.»يغاراي

ناك.هتاذفنعلاىوتسمبةارابملاتلصاوتو،يغارنعًاليدبلسرأو
يفةكراشملامهتعاطتسابنوكينلهنأةجردل؛نايتفلانمديزملاكانه
ناك.ةرركتملادبتساتايلمعىلإبّردملاأجلكلذل،دحاوتقويفةارابملا
سّردم؛روملايهليفوهبردملاو.سامتلاطخنمبقارييلوأرودروغيس
مدقةركبّردمكيئزجماودبيفاضإلمعبموقيناك.سايلإلةضايرلا
ةبتعىلعفقوامدنعيلوأرودروغيسلتلاقنأهتجوزلقبسامك،نايتفلل
.ةضايرلاةعاقىلإهتدشرأو،هلزنمباب

ّةالدملاةرافَّصلايفروملايهليفخفنف،ءاهتنالاكشوىلعنيرمتلاناك
ةجيتنلابديعسريغةركللةفينعًةلكرىتفهّجوو،هقُنُعلوحطيرشنم
ليلقدعبو.قيرفلايفهئالمزدحأسأررّخؤمةركلاتمدصف،ودبيامك
مهنمًابلاطنايتفلاىدانو،ًةيناثهتراّفصيفروملايهليفخفن،ناجيهلانم
.ةرجاشملانعنايتفلاّفكف.تاماّمحلاىلإهجوتلاوءارُهلاكلذفاقيإ

ءانثأيلوأرودروغيسلأس.»؟ةنوشخلاضعبىلعكلذيوطنيالأ«
اوأرنأمهلقبسيملذإ؛يطرشلابنايتِفلاقّدحو.روملايهليفوحنههّجوت
.ةعاقلايفًامَدنهمًالجرلَبقنم

رودروغيسًاحفاصمروملايهليفلاق.ً»انايحأبَخصلايفنولسرتسيمهنإ«
ًاماعنيثالثرمعلانمغلابلاو،ئلتمملا،ةماقلاريصقلجرلاماقو.يلوأ
نزخملخاداهيمرو،تارُكلاو،لكشلاةيطورخمىمرملامئاوقعمجبً،ابيرقت
ىلإنوتأيمهف.ناشيشخالاىلإنايتفلاءالؤهجاتحي«.كلذدعبهلافقإبماق
ضعببنوموقيمهلعجأف،رتويبمكلاباعلأوازتيبلاببسبىلاسكونينيَدبانه
.»؟سايلإلجألانهتنأله.نيرامتلا

.يلوأرودروغيسلاق.»تملعامكمويلاريخألاهسّردمَتنك«
.ربخلاقّدصيالداكيهنإلاقو،لتقلاةيلمعبروملايهليفعمسدقل



سايلإناك.لثاممرمأثودحبكعامسىدلةمراعةمدصبرعشت«
.مدقلاةركبعلبًاقحعتمتسيناكهنأدقتعأ.ةضايرللًاسَّركمًاعئارىتف
.»لوقأاذامفرعأال

.»؟مويلاهنأشيفيداعريغوأزَّيممءيشيأَتظحالله«
،قودنصلاقوفنوزفقيونوضكريمُهتلعج.بسحفًايداعًامويناك«

ءيشيأنمرثكأمدقلاةركبنوعتمتسيمه.قَرِفىلإمهتعّزومثنمو
.ً»اضيأديلاةركو.رخآ

.»؟كيأربًةَرشابملزنملاىلإةسردملاسايلإرداغله«
.روملايهليفلاق.»هدصقيذلاناكملانعةتبلاّيدلةركفال«
.»؟نيرداغملارخآناكله«
.»نيرداغملارخآسايلإناكاملاط«
.»؟»ناريطفيضُم«ناكله«
.»ً؟اضيأنامتسِورزُجنمتنأله«
.»؟...تنأو.ديدحتلابسيل.ال«
.»يرمعنمةرشعةيناثلايفتنكامدنعانهىلإانلقتنا«
.»؟...مأً،اذإناكملايفعّكستيسايلإناكله«
.ةرداغمللًاليوطًاتقورمألاهّبلطتدقل.ماودلاىلعهلاحناكاذكه«

.»رارمتسابّهثحكيلعو،امًاعونًاددرتمو،هسبالمرييغتيفًاضيأًائيطبناك
.»؟كاذنيحلعفيناكاذام«
.»صاخلاهملاعيفشيعيو،الإسيللابلالغشنمناك«
.»ً؟اضيأمويلاو«
ىلإعارسإلاّيلعناك.ةصاخةفصبكلذظحالأمليننأًاملِع،امبر«

.»عامتجا
ىقتلاهنأَتظحالله؟جراخلايفهرظتنيامًاصخشَتيأرله«

يأفافشتساكنكميله؟لزنملاىلإباهذلانمًافئاخادبله؟مهدحأ
.»؟هنأشيفلثاممءيش

نايتفلاناك.جراخلايفيداعريغءيشيأَرأمل.ءيشال،ال«
،كاذنيحنكلو.هراظتنابناكنمكانهنأدقتعأال.مهلزانمىلإنيهّجوتم
رومألانمعونلاكلذيفرّكفتالتنأف.رومألاكلتيفرّكفأنكأمل
.»ةداع

.يلوأرودروغيسلاق.»قحالتقويفالإسيل«
مل.يداعريغءيشيأظحالأمل،ُتلقامك،نكلو.عبطلاب،لجأ«



فرصتيناك.ءيشيأيللقيملو،ةّصحلاءانثأفوخيأهيلعرهظي
ً.اقلطم؛لَبقنملثاممرمأيأثدحيمل،ءيشلكنممغرلاب.داتعملاك
يننكميال،سايلإىلعءادتعالابمهدحأةبغرببسمهفأنأيننكميال
.»عيرمرمألا.ةطاسببكلذمهف

.»؟ناتراجىعديًالجر؟ةسردملايفةيدنلسيألاةغللاسّردمفرعتله«
.»لجأ«
.»نيرجاهملالايحرظنلاتاهجوضعبهيدلنأحضاولانم«
.»هيأرنعّربعيهنإ«
.»؟يأرلاهقفاوتله«
.»...هنإ.راوطألابيرغوه،ال!انأ«
.»؟اذامهنإ«
.»؟َهتيقتلاله«.روملايهليفلاق.»امًاعونبّصعتمهنإ«
.»ال«
ةركةضايريفًاديجهركذأ«.روملايهليفلاق.»ميدقيضايرلطبهنإ«

نّيعتف،ةغيلبةباصإلضّرعتو،امرمأثدحمثنموً،اديجًابعالناك.ديلا
فارتحالاىلإهقيرطيفناكامدنعةضايرلاهذهةسراممنعّفكلاهيلع
سيل.بضغللريثمرمأهنأدقتعأ.ينابسإٍدانعمدقعىلععيقوتلادعب
.»بوبحملاصخشلاكلذ

دادتماىلعنايتفلاسبالمليدبتفرغنمتاخرصوتاحيصتردصو
.نايتفلاةئدهتلهاجتالاكلذيفروملايهليفقلطناف.رمملا

.هفتكقوفنملاق.»؟ثدحاذامفرعتله«
.يلوأرودروغيسلاق.»دعبسيل«
.»؟يقرِععفادلاله.دغولاىلعضبقلاءاقلإبموقتنألمآ«
.»ءيشيأفرعنال«
نمليلقبًاّنسرغصأو،عبارلااهدقعلئاوأيفناتراجةجوزتناك

ًالاورسيدترتتناكذإ؛امًاعونّةثراهسبالم.هسفنةيدنلسيألاةغللاسّردم
لخادىلعةرظنيلوأرودروغيسىقلأ.نالفطاهبناجبفقيوً،اميدقةلورهلل
لزنملارهظمب-ودبيامك-ءانتعالاديدشيئانثلانكيمل.ةمتُعملاةقشلا
دقل.بَّترموفيظنءيشلكثيحهتقشيفًايئاقلترّكفو.ةصاخةفصب
،جراخلايفدَْربلايفهفوقوءانثأًائفادًاروعشهسفنيفةركفلاتقلطأ
يضرألاقباطلايفعبرألاققشلاىدحإيهةقشلاو.ةسراقلاحيرلابًاعوسلم
.ىنبملانم



،ةلورهللًالاورسًاضيأًايدترمبابلاىلإءاجف،اهجوزةأرملاتدان
.اهكلامنَطبنعًةفشاك؛همجحنمنيَسايقبًامجحرغصأودبتًةردُصو
ةرظنههجوىلعو،عوبسألايفةدحاوةرمهنقَذةقالِحبيفتكيهنأودبي
ّربعيامءيشهيَنيعيفوً،امامتاهمهفيلوأرودروغيسعطتسيملجاِزملاةئيس
،هجولااذهو،لَبقنمريباعتلاهذههتيؤرركذتو.بضغلاوةيهاركلانع
.لفآلايضايرلامجنلانعروملايهليفتاملكركذتو

ىدبأاملاطلذإ.هلوقيسرودنلرإناكاماذه؛يضاملانمهجو
صصقلاكلتنمتارابع،اهمهفيالهنأليلوأرودروغيساهتقميتاظحالم
نَيلجرلانإ.ودبيامكةايحلايفرودنلرإلديحولامامتهالاّلثمتيتلاةميدقلا
أرقيولزنملايفرودنلرإسلجينيحيفف.امهريكفتيفضيقنَيفرطىلع
مامأيلوأرودروغيسسلجي،ةيلايخًاصصقوأةميدقةيدنلسيأةيبعشًاصصق
هنضحيفراشوبةساطًاعضاو،ةيكريمألاةيسيلوبلاجماربلاعباتيوزافلتلا
امدنعجماربلاهذهعمهسفنّفيكدقل.ةلواطلاىلعالوكاكوكةنينقو
عملمعلانأشنمهنأهداقتعايفديحولانكيمل.ةطرشلاةوقىلإّمضنا
ىلإنوتأينوعِّوطتملالازيالف.ءرملاةروصىلعةمارصلاعباطءافضإةطرشلا
نيذلانييكريمألاةطرشلالاجرسبالملةلثاممسبالمبرخآلنيحنملمعلا
.لوبسيبتاعبقوتازنيجبزافلتلاىلعنورهظي

رودروغيسةوعدنعًاعنتممناتراجلاق.»؟ىتفلابقلعتيرمألاله«
.دَْربلانمًءامتحالوخدلليلوأ

.»لجأ،سايلإبقلعتيرمألا«
ال«.هتوصيفبّصعتةربنبناتراجلاق،»بسحفتقوَةلأسمتناك«

ىلإالإيدؤيالرمألااذهف.دلبلاىلإموقلاءالؤهلاخدإمهبضرتُفي
ةسردملاهذهيفىتفلااذهلثدحيساذهناك،ًالجآمأًالجاع.تامادِص
ال...رخآتقويفورخآصخشلوأ،تقولااذهيفوةعطاقملاهذهنمو
ىلعةنهارملاكنكمي.ًةيناثثدحيسو،ديكأتلابثدحيسرمألااذهناك.قَْرف
.»كلذ

لجرلافوقوءانثأناتراجةصقنعديزملاركذتييلوأرودروغيسأدبو
ىلعىرخألاديلااميفبابلاراطإىلعهديو،هنمةوطخدُعبىلع،همامأ
باعلأللسّمحتمعباتميلوأرودروغيسف.هتردُصتحتزرابهنطبو،بابلا
رثكألوبسيبلاوةيكريمألامدقلاةركىلعّبصنيهمامتهانأًاملِع؛ةيضايرلا
ناكلجرلااذهنأّركذتهنكلو.ةيدنلسيألاةيضايرلاباعلألاىلعهنم
ينطولاقيرفلايفناكفيكركذتو،ةيدنلسيألاديلاةركلريبكلالمألا



نمثلاثلادقعلالئاوأيفناكامدنعاهيفكراشةرابمءانثأىذأببيصأو
مالعإلالئاسوهتلماعدقل.ةضايرلاهذهةسراممنعّفكللّرطضاو،رمعلا
.اهيلعهروهظةعرسبةحاسلانعباغمثنمو،نمزلانمةدملزُّيمتب

ًارّكفميلوأرودروغيسلاق.»؟يقرِععفادوذءادتعالانأدقتعتأً،اذإ«
ملولف.ديلاةركلةيفارتحالاهتسراممنعلجرلاّيلختةبوعصىدميف
سيردتلانمًالدبتاحاجنلابةلَّلكمٍمجنِةنهمةياهننآلاغلَبلىذأببَُصي
.ةيوناثةسردميف

.ناتراجلأس.»؟رخآلامتحاكانهله«
.»سايلإَتسّرددقل«
.»ليدبسّردمك،لجأ«
.»؟ناكنايتفلانمعونيأ«
ىودجال.كلذنمرثكأفرعأال.نُعطهنأُتعمسً.اديجهفرعأال«

بعلميفلمعأالانأ.راغصلاكئلوأبءانتعالايبجاونمسيل.يلاؤسنم
.»!راغصلل

.ةصّحفتمةرظنبيلوأرودروغيسهقمرف
نيثالثنمرثكأكانهو«.ناتراجعبات.»فصلايفهلثمةثالثكانه«

مهنإ.ددجذيمالتلابقتساىلعقيلعتلانعُتففكدقل.لككةسردملايف
ال!غنوكغنوهبهبشأهنإ؟ثوغربلاقوسًامويَترزله.ناكملكيف
.»اندلبعضوهيلعتاباملهبتنيدحأال.رمأللهبتنيدحأ

.»...سيل«
.»؟كلذبسأبالهنأدقتعتله«
.يلوأرودروغيسلاق.»كنأشنمسيلرمألااذه«
.بابلاقالغإلًادعتسمناتراجلاق.»كتدعاسميننكميال«
.»؟ةلئسأةعضبنعةباجإلاكنمُتبلطاذإغلابأيننأدقتعتله«

انأ.ةطرشلازكرميفرمألاعميطاعتلاكناكمإب«.يلوأرودروغيسلاق
.ً»اضيأكانهحيرمناكملا.يعمكمودقببّحرأ

ًائيشفرعأاليننإكللوقأ«.فوخالبناتراجلاق.»ينددهتال«
.»ةلأسملاهذهنع

تنككنأديدحتلابودبيال«.يلوأرودروغيسلاق.»كاشخيناكامبر«
.»هسّردترخآذيملتيأعموأ،هعمًادودو

ىعرأالانأف.ىتفللءيشيألعفأمل«.ناتراجضرتعا.»هيِه«
.»يتيلوؤسماوسيل.ةسردملادعبذيمالتلا



انلنوكيسفً،ايبنجأهربتعتكنألامةقيرطبهتدّدهكنأُتفشتكااذإ«
.»رخآثيدح

امفرعأال!ينأشوينعَد«.ناتراجلاق.ً»ادجفئاخانأ...واو«
.»رمألابيلةقالعالو،ىتفللثدح

لأس.»؟رونيفىعديسّردمنيبوكنيبثدحيذلامادِّصلانعاذام«
.يلوأرودروغيس

.»!؟مادِص«
.»؟ثدحاذام«.يلوأرودروغيسلاق.»ةيميلعتلاةئيهلاةفرغيف«
النأدقتعيوهف.ًاليلقانلداجت«.ناتراجلاق.»مادِصيأثدحيمل«

ناكدلبلااذهىلإبناجألانمديزملاّقفدتاملك:ودبيامكرمألابسأب
هلُتلقدقل.كاذميدقلاراسيلاحانجءارُهوههّمهياملك.لضفأكلذ
.»ًاليلقبضغفكلذ

.يلوأرودروغيسلأس.»؟كلذكسيلأ،لوبقمرمألااذهنأدقتعت«
.»؟اذام«
طخبكمازتلانمقثاوتنأله.ةقيرطلاكلتبسانلانعّملكتلا«

.»؟حيحصلالمعلا
لمعلاطخبمزتلتله؟هبموقتيذلانيعللالمعلاوعدتاذام«

فشتكتنألواحتومهبكلنأشالنيذلاصاخشألادصقتامدنعحيحصلا
.»؟كيدلّمشلاةّساحلالخنمةقيقحلا

يفديلاةركةضايرسرامتنكتملأ«.يلوأرودروغيسلاق.»الامبر«
.»ً؟ادعاصًامجنَتنك؟ىضمام

لوقينأكشوىلعو،شأجلاطبارادبدقل.تاظحللناتراجددرتف
رّكفوأيلوأرودروغيسهلاقامبيلابيالهنأتبُثيلةميتشامبر؛امًائيش
.ةملكةيأبهّوفتلانودنمبابلاقلغأو،هلثدحيملًائيشنكلو.هيف

.بابلليلوأرودروغيسلاق.»ىذتُحيًالاثمَتنك«
عّمجمىلإًادئاعهترايسرودنلرإداق،ءاسملاكلذنمقحالتقويف

ينوستداعو،ناريننعثحبلاىودجمدعُتَبثدقل.ةينكسلاققشلا
نمبُلطو،ىتفلانعثحبتلازتالةطرشلاتناك.لزنملاىلإاهقيقشو
،مهيدلةرفاوتملاتامولعملاميدقتللاصتالالالخنمةدعاسملاسانلاةّماع
ثحبللءايحألايفمادقألاىلعًاريسةهزنبمايقلالالخنمًاضيألبال
ةرشعةسماخلايفامًاعونريغصىتف،ايسآقرشبونجنمقهارمنع
.ءادوسةيفوصةعّبقرمتعيو،قرزأًافطعميدتريرمعلانم



ىقتلاو،ةيلاعفبثحبلاةيلمعيف-سايلإدلاو-نيدوأكراشدقل
ربخأدقناك،ءاسملاكلذيف.صاخوليوطثيدحامهنيبىرجو،ينوس
نكلوقالطلادعبسايلإبظافتحالادارأفيكو،امهجاوزنعديزملابرودنلرإ
مل.اهلاحىلعرومألاكرتهيلعنّيعتكلذل،هتدلاوةمزالمدارأىتفلا
ةايحلخديذلاديدجلالجرلانعليصافتةيأبرودنلرإديوزتنمنكمتي
.ةقالعلاتعطقناامبر.اهلبيبحيأدوجوةطرشللركذتملاهنأامك،ينوس
.رمألانعءيشيأفرعينيدوأنكيمل

نوكلافةرايسدوقيناك.ةينكسلاققشلاعَّمجممامأرودنلرإّفقوت
.فيرخلاكلذيفاهارتشاً،اماعنيثالثنمرثكألاهعنصخيراتدوعيدروف
لعشأو،لمعيكرحملاكرتف.ءاضيبةيلخادلااهتازيهجتو،نوللاَءادوستناك
ناكو،هدييفةلتكىلإاهلّوحامناعرسيتلاةبلعلايفةريخألاةراجيسلا
هترايسيفكلذبمايقلاداتعاامكيفلخلادعقملاىلإاهيمركشوىلع
.هفطعِمبيَجيفةغرافلاةبلعلاعضووكلذلعفنععنتماهنكلو،ةميدقلا
.مارتحالانمَّنيعمرْدَقبدروفلالماعيناك

.سانلابقثينأهيلع.هسفنللاق،ةقثلا.قرزألاناخدلارودنلرإّصتما
.ةقباسلاعيباسألايفاهنعثحبلاىلعبأديتلاةأرملاىلإهراكفأبداعو
ةطبترمّةيّدجرثكألااياضقلاىدحإو،هتلواطىلعةسَّدكماياضقلاتناك
تدقفةأرمالوانتتو،لقألاىلعهدقتعااماذهوأ،ةيجوزلاةنايخلاب
.يأرلاعيمجلاهقفاويملو.رودنلرإلًاقفوةنايِخلاببسب

تقولبقاهلزنمنمتجرخدق-نيليإىعدتو–ةأرملاتناك
ىتفلاةثجفاشتكالبقو.نيحلاكاذمَُرتملو،لوألانوناك25نمريصق
ربتعاو،ةيضقلايفًاقِرغتسمرودنلرإناك،ةينكسلاققشلاعَّمجمءارو
نأفرعيلكلاف.ميدقلاهسجاههيلإتداعأاهنأغروبنيليإويلوأرودروغيس
تناكاذإاميسالو،هتلواطىلعةلولحمريغاياضقدوجوقيُطيالرودنلرإ
مهسفنأنوعنُقيومهسوؤرنورخآّزهينيحيف،نيدوقفمًاصاخشأنمضتت
ًاضفار،هثحبيفقّمعتيناكفرودنلرإامأ.مهدهجىراُصقاولذبمهنأ
.مالستسالا

ّنسيفامهالكف.موهفمرمأوهو،اهيلعقلقلاديدشةأرملاجوزناك
صخشنمًاجّوزتمناكامهنمٍّالكنكلو،نيَماعلبقاجّوزتوً،ابيرقتنيعبرألا
،ةيندملاةمدخلايفةبعشةريدمةقباسلالجرلاةجوزف.ايقتلاامدنعرخآ
ً.اماعرشعةعبرأوماوعأةثالثنيبمهرامعأحوارتتدالوأةثالثامهيدلو
اناك.هعمناميُقيناقهارمنانبااهيدلو،فرصمريدمبةجوزتمنيليإتناك



ًاديجًابصنملغشيوه.ءيشامهصقنيالونَيتديعسنَيتايحناشيعيامهالك
ةيحايستالحرًةّمظنم؛ةحايسلايفلمعتيهو،ةحومطرتويبمكةكرشيف
باحطصابهمايقءانثأرمألائدابيفايقتلادقاناك.يدنلسيألارفَقلاربع
لوكوجانتافرهنىلإةيزُغلٍةلوجيفنييديوسلاءالمعلانمةريغصةعومجم
عمابهذمثنمو،تاءاقللاءانثأهتأرو،ةلحرلاتّمظندقل.يديلجلا
ىلعاظفاحةيمارغةقالعكلذنعتمجنو.يديلجلارهنلاىلإةعومجملا

.ماعلافصنوماعلاوطاهّتيّرس
.جوزللًاقفو،نيتورلانعًاريثمًافارحنارمألائدابيفامهتقالعتناك

ىلعهنكميو،رفسلاتداتعااهنألءاقتلالاامهيلعلهسلانمهنأادجودقل
ناك.هتجوزّمهتنكتمليتلافلوغلاةضايرةسراممكراذعأقالتخاماودلا
باعلأةرود«لثماهيلعتارابعشقنوسأكءارشىلإًانايحأدمعي
ًاّيمكهترمألادجودقل.هتجوزلاهيريل»ةثلاثلاةبترملا،ةيضايرلاتلوهراغروب
.زوفيناكامًارداننكلوً،اريثكفلوغلاةضايرسراميناك.ٍّلسُموحنىلع

.لجرلالزنميفاهآريتلازئاوجلاّركذتدقل.هتراجيسرودنلرإأفطأ
تناك.اهنمهصلختمدعببسنعرودنلرإلءاستو،اهنمًّايأِمريمل
هنإرطاخبيطنعنيعمتسمللقيوبذكلالصاويملامو،ةبذِكلٍتاماعِد
ةيمارغةقالعلتاراكذتكاهبظفتحاامبر.ةيرورضريغاهربتَعال،اهبزاف
ىلعٍّيمهوٍراصتناشْقنوهتجوزىلعبذكلاىلعًارداقناكاذإف.ةحجان
؟هبيذاكألدودحةيأكانهنوكتلهف،ةزئاجسأك

لاصتاذنمهنعباوجداجيإلحفاكيرودنلرإناكيذلالاؤسلاهنإ
ال،رييغتوأةرماغمىلإنينحكأدبامف.هتجوزهنادقفنعغيلبتلللجرلا
.ةاسأمبىهتناً،اضيأىمعأّبحلب

.ةرايسلاةذفانىلعًاعَرقعمسامدنعهتانيمختنمرودنلرإلفجدقل
كلذل،جاجزلاىلعلئاسىلإراخبلالّوحتببسبدحأةيؤرنمنكمتيمل
.غروبنيليإاهنإ.بابلاحتف

.تلاق.»لزنملاىلإباهذلاّيلع«
.رودنلرإلاق.»طقفةدحاوةقيقدليلخدا«
،ةرايسللةيمامألاةيحانلالوحاهفافتلاءانثأّتنأ.»نونجملّوستم«

.باكرلادعقمىلعاهسولجو
.تمصةرتفدعبتلأس.»؟كترايسيفانهكدرفمبلعفتاذام«
.رودنلرإلاق.»ةدوقفملاةأرملايفركفأتنك«
ىلعروثعلاىوسانيلعسيل«.غروبنيليإتلاق.»ترحتنااهنأفرعت«



اهنإ.مداقلاعيبرلايفسناجكيريفئطاشلاىلعاهفاشتكامتيس.ةثجلا
،اهّئبخيدحأالو،اهناكمفرعيدحأال.عيباسأةثالثنمرثكأذنمةدوقفم
ةقاطبةطساوبةيراجتتايلمعّيأِرجتملو،اهعملامال.دحأبلصتتملو
يدؤيديحولارثألا.دلبلارداغتملاهنأحضاولانم.ناكميأيفاهنامتئا
.»رحبلاىلإ

ً.اتقؤممالكلانعغروبنيليإتفقوتو
.»اهلتقدقاهجوزنأدقتعتنكتملام«
ةمتهمريغةقباسلاهتجوزنأفرعيناك.ةفيزمزئاوجعنصدقل«

ثدحتتملوً،اقلطمةيضايرلاباعلألانمعونيأنعأرقتملو،فلوغلاب
سوؤكلاُِريملو.كلذيلتلاقيتلايه.صخشيأىلإفلوغلانعّطق
.كلذدعبرّيغترمألانكلو.رذُعقالتخالةجاحبهنألاهاوسصخشيأل
ريغكلذنكيملول.ٍهابتباهضرعبعرش،قالطلاىلعلصحامدنعف
.»...يقالخأ

.»؟نآلاهيلعّزكرتله«
.رودنلرإلاق.»هسفنرمألاىلإًامئاددوعن«
تناكامًابلاغيتلاغروبنيليإتلاق.»مئارجونودوقفمصاخشأ«

وحنىلعةيدنلسيأةميرج«اهنأولامكتاءافتخالافصيرودنلرإعمست
يفف.نيدوقفملاصاخشألابنوهبأيالنييدنلسيألانأبهّتيرظنلثمتتو.»ّزيمم
دلبيف»ةيعيبط«تاريسفتكانهنأنودقتعياياضقللةقحاسلاةيبلاغلا
مدعًاطبارً؛اديعبرودنلرإبهذو.امًاعونةعفترمراحتناةبسنلّجسي
-تضمنورقىلإدوعي-َّنيعمّيبعشٍيعَوبتاءافتخالابثارتكالا
نوتوميوسانلاهلضّرعتييذلايساقلاخانُمللو،ادنلسيأيففورظلل
رثكأوهنمكانهسيل.مهعلتبتضرألانأولامك؛هببسبنوفتخيو
يفتوملاىتحاودّمجتنيذلاصاخشألاصصقىلعرودنلرإنمًاعّالطا
هذهراتستحتمئارجلاباكترالهسيهنأبهّتيرظنلثمتتو.ّئيسسقط
،نيرخآنيقِّقحمويلوأرودروغيسوغروبنيليإعمهتاعامتجايفو.ةالابماللا
َقلتملهتاملكنكلو،ةأرملاءافتخالالخنمهتيرظنةحصتابثإلواح
.ةيغاصًاناذآ

تداعله.ةريغصلاكتنبابينتعا«.رودنلرإلاق.»لزنملاىلإيبهذا«
.»؟ينوس

،مهعمنيدوأناك«.غروبنيليإتلاق.»ّوتللانهىلإاولصودقل،لجأ«
الألمآ،هللاايهآً.ادوقفمنارينلازيالً.اددجمرداغهنأدقتعأيننكلو



.»ءيشيأهلثدحدقنوكي
.رودنلرإلاق.»رهظيسهنأدقتعأ«
تنأله«.بابلاًةحتافغروبنيليإتلاق.»نودوقفملاكصاخشأوَتنأ«

.»؟مايألاهذهيفكتنبابلاصتاىلع
.رودنلرإلاق.»لزنملاىلإيبهذا«
هنأىلعتددشينوسنإلوقت.ةمجرتملايندوغىلإثدحتأتنك«

هنإً.اّنسربكألاصاخشألامارتحاىلع-ْتَّبرتامك-ءانبألاةيبرتضرتُفي
.مهتايحلاوطمهنمًاءزجىقبيو،ةيدنالياتلاةيبرتلايفئدابملادحأ
مه،دادجألالهأودادجألاو،نونُسملاصاخشألاف.ىرخأةطقنةيلوؤسملاو
نيذلاًاّنسرغصأللمهتبرجتًاّنسربكألاصاخشألارّرمي.ةعَّسوملاةلئاعلاسأر
هنكلوًابجاوكلذسيل.ّنسلايفنومّدقتيامدنعمهنمأنامضمهبضرتُفي
.سايلإيفاهريكفتءانثأقمعبغروبنيليإتدهنتو.»...راغصلاو.هبمَّلسمرمأ

اوسلجيلتالفاحلايفراغصللنوفقيادنالياتيفنيغلابلانإلوقت«
.»مهدعاقمىلع

.تمصلاامزلو
ليلقلافرعن...ةيقرِعلئاسم،نورجاهم.انيلإةبسنلابديدجاذهلك«

ً.اريخأرودنلرإلاق.»رمألانع
.»اندهجىراُصقلذبناننأدقتعأيننكلو.حيحص«
.»لزنملاىلإيبهذا،نآلا.كشنودب«
تقلغأوةرايسلانمتجرخمثنمو،غروبنيليإتلاق.ً»ادغكارأ«

.اهءاروبابلا
ةدوعللهرارطضاتقميناك.ىرخأةراجيسكلميناكولرودنلرإىّنمت

25يفعَّقوتمريغلكشبهترازدقل.دنيلافيإ،هتنبايفرّكفو.ينوسةيؤرل
لسُرأهعمتناكيذلالجرلاف.نيحلاكاذماهَريملهنكلو،لوألانوناك
مايقلارودنلرإةعاطتسابنأتدقتعاو،سامسيركلاةلطُعلبقنجسلاىلإ
هيلعمكُحدقل.تارّدخملاباهدّوزياهكيرشناك.كلذلايحامءيشب
لخادىلإتارّدخملاونيياكوكلابيرهتةمهتبتاونسثالثةدملنجسلاب
.نجسلايفهدوجوءانثأةبعصًاتاقوأافيإتعقوتو،دلبلا

عطتسيمل.ةريخألاةرتفلايفًاءوسرودنلرإوافيإنيبةقالعلاتدادزا
يأافيإرهُظتمل،ةليوطةدملف.عقاولايفكلذببسمهفرودنلرإ
عضختتناك.هنعتدعتباو،تاردخملايطاعتةداعنمّدحللدادعتسا
روفلاىلعتداعجالعلاىهتناامدنعو،اهتدارإءلمبسيلنكلو،ليهأتلل



.ىودجنودبنكلو،اهتدعاسميردنيساهقيقشلواحو.ةميدقلااهبيلاسأىلإ
نيبةبِّلقتماهنكلو،ماودلاىلعةقيثوةقيقشلاوقيقشلانيبةقالعلاتناك
ثّدحتتو،ريخبنوكتًانايحأف.ةماعةروصبافيإجاِزملًاقفوو؛افيإورودنلرإ
لكعطقتىرخأنايحأيفو،اهرمأاهّربدتةيفيكىلعهعلُطتواهدلاوىلإ
.هبةقالعةيأاهلنوكتنأضفرتو،هباهللاصتا

ِنَّوكملاةينكسلاققشلاِعَّمجمىلعأىلإرظنو،دروفلارودنلرإلفقأ
ىلإثدحتلاررقو.دِّدهملكشبمالظلايفِخماشلاوتاقبطتسنم
فورظوينوسةايحىلعامءوضءاقلإنمنكمتيّهلععّمجملابحاص
هاجتايفكلذنمًالدبرادو،اهتقشىلإدوعصلاأجرأ،ةيناثًةرم.نَييتفلا
يرُجأيذلاثحبلاناك.ةقيدحلالخادىلإًالوصو،عَّمجمللةيفلخلاةيحانلا
ءيشلكداعو،ةيئانجلاةلدألارصانعلحرو،ىهتنادقةميرجلاحرسميف
.عقوملايفثدحيملًائيشنأولامكهدهعقباسىلإ

ًاقيمعهيَديّسد.ههجوعسليعيقصلااميفنَيتحوجُرألاهاجتايفراس
كلذنمقباستقويف.ةليوطةدملكارحنودبفقوو،هَيبيجلخاد
،كيفايكيريفةيئانجلاتاقيقحتلاةرئاديفميدقلاهِسيئرلوبقهغلب،مويلا
دقل.ينطولاىفشتسملايفةتيممضارمأبنيباصملاحانجيف،مياربنويرام
نعًائيشفًائيشّىلختتةايحلايهاهو،ةديدعتاونسذنمنويرامدعاقت
ريثينويرامناك.ةقادصلابامهتقالعفصوناكمإلابنكيمل.ميدقلاهليمز
اليذلاامبرهتايحيفديحولاصخشلاهنأل،ماودلاىلعرودنلرإةظيفح
نويرامناك.هتافرصتريربتىلعرودنلرإماغرإوةلئسألاحرطنمبعتي
تانايبةدعاق؛ضرألاىلعراسيذلاعالطتساللًابحرثكألاصاخشألادحأ
ىتح،رودنلرإلنايحألابلاغيفهتدئافتُتَبثو،ةيدنلسيألاةميرجللّةيح
هنوكىلإبرقأرودنلرإتابو،ءابسنأيأنويراملنكيمل.هدعاقتءانثأ
.نآيف،َهتلئاعو،هلًاليمزوًاقيدص

نَيتحوجُرألابناجبهفوقوءانثأرودنلرإسبالمةسراقحيرتقرتخا
ىتفىلإتلصوو،رافِقلاولابجلاقوفهتّليخمتفاطو،سايلإتامثيح
ةايحلاربعنآلاهعبتيوهاهو،هتركاذنعةرمتاذباغرخآريغص
.نيزحّلظك

عمسولجلاليجأتهتعاطتسابسيلهنأفرعيناك.هرظنرودنلرإعفر
لخدمىلإلصوامدنعو.ةعساوىطخبةقيدحلانمجرخً،اريدتسم.ينوس
نزخمظحاليملً.ايئزجحوتفمةمامُقلانزخمبابنأظحال،ققشلا
ءالطِنولبّيلطَمو،لخدملابرقرادجلايفدوجومبابلاف.لَبقنمةمامُقلا



ءيشيأينعيالًاحوتفمبابلانوكو.هسفنةينكسلاققشلاِعَّمجمناردج
لخادهتماُمقغارفإلكانهىلإلوخدلاصخشيأةعاطتسابف.ةرورضلاب
ىلعلصحيللخدملايفًافقاوبابلاسرحييذلايطرشلاناك.ةيعوألا
.ءفدلاضعب

بابلاحتفوةمامُقلانزخمىلإرودنلرإهجوت،تاظحللفقوتلادعب
يئابرهكلاحاتفملانعثحب.لخادلايفًاسمادمالظلاناك.هعاستاىلع
قيدانصو،فقسلانمّةالدمّةُلظةيأنمةدَّرجمةبملىأرف،رونلاةءاضإل
ءاعو]2[َقلِْزملاتحتو،ناردجلادادتماىلعفوفصيفةعوضومةمامُقلا
ميدقماعطلةعذالوةهيركةحئاركانهوً،ادرابناك.ةمامُقلابّظتكم
هءاروبابلابحسوءوضلاأفطأمثنمو،رودنلرإددرتف.ىرخأتايافنو
.هقلغُيل

.نينألاعمس،ٍذئدنع
ناكامبر.توصلاةّيهامفشتكيلتاظحلىوسرمألاهنمبلطتيمل

.رونلاءاضأوً،اددجمبابلاحتفف.حيحصلكشبهّرسفيملامبرً.ائطخم
.ىدان.»؟دحأكانهله«
ةمامقلاقيدانصًاحزحزمنيزختلاةفرغلخد،ةباجإةيأَّقلتيملنيح

فشتكاف،َقلِزملاتحتعوضوملاءاعولاًاديعبعفدو.اهنيبًاثحابو،اهناكمنم
امك؛هَيتبكرنيبسوسدمهسأروهسفنىلعًارّوكتمرعشلادوسأىتفهءارو
.يّئرمريغهسفنلعجلواحيهنأول

.رودنلرإلاق.»!؟نارين«
.ىتفلاكرحتيمل
.»؟نارينايتنأاذهله«
نكلو،هيلإرظنلاىلعهلمحلواحورودنلرإعكرف،ىتفلاهبُجيمل

الةصارتمةيعضوبهيَمدقًاكباش؛هَيتبكُرنيبقمعألكشبهسأرّسدىتفلا
.اهتحزحزنكمي

سيلهنأولامكفّرصتىتفلانكلو،رودنلرإلاق.»انهنمجرخا«
ً.ادوجوم

.»كنعثحبتكتدلاو«
هسأرىتفلاىنحأف.جلثلاكةدراباهبرعشو،ىتفلاديبرودنلرإذخأ

هكرتيوبهذيسرودنلرإنأدقتعيهنأولامكرمألاادبدقل.هردصىلإ
.هدرفمب

راسوءطببفقوكلذل،ءيشلكبّرجهنأرودنلرإرعش،ليلقدعب



يلخادلالاصتالازاهجىلعطغض.ةمامُقلانزخمجراخىلإيسكعهاجتاب
،دقتعيامكنارينىلعرثعهنإرودنلرإلاق.ةمجرتملاتباجأو،ينوسبصاخلا
تلزنامناعرسو.هيلإثدحتلاولوزنلاهتدلاوىلعنّيعتينكلوميلسوهو
،بابلادنعرودنلرإمهاقتلاوً.اضكَرّملسلاةمجرتملاواهتامحواهقيقشوينوس
.نيزختلاةفرغلخادىلإاهدرفمبينوسقفارو

،ةريغصةخرصتقلطأ،قلِزملاتحتًابدوَدحُمىتفلاينوستأراملاح
هتضبق،ىلوألاةرمللو،ىتفلاىخرأ،ٍذئدنع.هتقناعوههاجتايفتضكرو
.هتدلاويَعارذنيبهسفنّسدو،هسفنىلعةديدشلا

امكهِنيرع؛هلزنمىلإرودنلرإداع،ءاسملاكلذنمقحالتقويف
تلاق.نسحتتامهتقالعنأدقتعاامدنعةرمتاذهتقشدنيلافيإتعد
تاملكلايههذهنكتمل.هسؤببلفتحيلهلخادىلإفحزهنإكاذنيح
نكلوً،ادجةبيتروةدودحمةغلتادرفمافيإلذإ؛ديدحتلاباهتمدختسايتلا
عراشلاةءاضإف؛رونلائُضيمل.هلوقتدارأامىوحفنعّربعتةرابعلاكلت
يذّهيسركىلعسلجو،هبُتكثيحسولجلاةفرغىلعًاتهابًاجّهوتيقُلت
ةذفانجراخىلإًارظان؛ةملُّظلايفهدرفمبسلجيناكامًابلاغ.نيعارذلا
مل،جراخلاىلإًارظان،وحنلااذهىلعسلجيامدنعو.ةعساولاسولجلاةفرغ
،رخآلنيحنمو.اهلةياهنالءامسءانثتسابةذفانلاربعءيشيأىرينكي
لكبهتذفانمامأًاحباسرمقلاًانايحأبقاريو،ءاتشلانوكسيفموجنألألتت
وهامك؛ةّرهفكموةنكادىرخأًانايحأءامسلانوكتو.ديعبلاودرابلاهدجم
هراكفأديدبتيفبغارهنأولامكداوسلايفرودنلرإقّدحيف،نآلالاحلا
.غارفلايفةقهُرملا

،ةينكسلاققشلاةقيدحلةيفلخلاةيحانلايفًادّدممسايلإّليختدقل
ةيجلثةفصاعيفتامرخآىتفلةميدقٌةروصًاددجمهنهذىلإتردابتو
كرديمل.هرمعنمةنماثلايفناكو،هقيقشهنإ.ةدعتاونسذنمةفينع
ققشلاعَّمجمبناجبىتفلاةثجفاشتكاهكرتيذلارثألاقمعىدم
يفهدرفمبهسولجةفرغيفلزنملايفسلجامدنعالإهسفنيفةينكسلا
َفُشيملو،هقيقشيفريكفتلانمهسفنرودنلرإكلامتيمل.ليللاةأده
كاذمرودنلرإبنَّذلابُروعشلاشهندقل.هتافوهتكرتيذلاحرجلاًاقلطم
هبضرتُفيناك.رغصألاهقيقشريصمنعهتيلوؤسمبرعشهنأل؛نيحلا
رودنلرإالإفصنملاريغمكحلااذهدحأردُصيمل.قفخأدقو،هبءانتعالا
لكشبهقيقشبمامتهالاهتعاطتسابناكهنأطقدحأركذيملو،هسفن
روثعلاّمتل،ةيجلثلاةفصاعلايفهتضبقنمهقيقشتلفيملولف.لضفأ



ماكرلانيبنمرودنلرإجرُخأو،ثحبلاقيرفلسُرأامدنعًاعمامهيلع
.يداعريغوحنىلعةديجةلاحيفيجلثلا

نزخمجراخىلإًةيكابينوسهتداتقايذلانارينىلإهركفبداعو
؟هقيقشيماحنوكينأهبضرتُفيهنأبرعشيناكله.ةمامُقلا

ةيهانتماللاراكفألاكلتلكتدأدقل.هيَنيعضمغأورودنلرإدّهنت
.مالحألانمٍلاخمونيفهقارغتساىلإجاجزِرسِككهنهذيفتعطاقتيتلا

امك،ةّنكتسم،ةريغصلااهتنبابةقصتلملاةقهرملاغروبنيليإيفرّكفيوه
.ىذألكنماهيمحتاهنأول

مدعىلعًاصِراح،هلزنملخادىلإللستيِقلقلايلوأرودروغيسىريو
ققشلاعمجمةقيدحلةيفلخلاةيحانلايفددمملاسايلإو،اروثجريبظاقيإ
.هبرقمّوكتيجلثلانابقارتناتكهُنملاهانيعو،قَّزمملاهفطعمبةينكسلا

ً.اباهذوًةئيجتوربارونسيفضرألانيدوأعرذيو
.تماصديدشملأببسبنافجترتهاتفشو،هتفرغيفٍقلتسمنارينو
.رفصألانينتلاتحتءودهبًةيكاب،ةكيرألاىلعاهدرفمبينوسسلجتو
.روخصلابةمطترملاتاجوملاىلعقفِربليامتتاهنعثحبييتلاةأرملاو
ةيجلثةفصاعيفًادّمجتمٌدَّدممتاونسينامثرمعلانمغلابلاهقيقشو

.دبألاىلإمودتس
هتيبيفةّفخوةعرسبهليَذروفصعكرحي،سمشلاهوسكتْملُحيفو

.هقيدصلدّرغيوديدجلا



غروبنيليإعميلاتلامويلاحابصيفةسردملاىلإرودنلرإلصوامدنع
ذيمالتلاو،ةحارتسالاةرتفبًاناذيإّوتللعرقدقسرجلاناك،يلوأرودروغيسو
ّقفدتنوبقارينودعاسملاونوسّردملاو،ّرمملادادتماىلعءودهبنوريسي
دالوألامزتعاو،حابصلاةباُرقتجلثأدقل.ةحوتفمجراخملالكو،ذيمالتلا
ناكنيحيف،جراخلايفبّعللةحارتسالانمةيناثلكلالغتساًاّنسرغصألا
يفانيَوُهلانوريسيوأناردجلابرقنيدشتحمو،نيلابمريغًاّنسربكألا
.رجتملاهاجتايفةريغصتاعومجم

فصيفذيمالتللةرفاوتمةيسفنلاةروشملانأملعيرودنلرإناك
ىلإمهراغصاوقفاردقل.رمألانماودافتسايلاهألاضعبنأو،سايلإ
ذيمالتلالكعمجريدملارّرقو،مهفواخمىلعنيسّردملااوعلطأو،ةسردملا
نمةرتفءاضقلءادغلادعومدنعتاعامتجالاةعاقيفةيميلعتلاةئيهلاو
ةبطاخممزتعيّيلحملانيدلالجرناك.سايلإىركذلًءايحإئداهلالّمأتلا
نملكنمبلطلابكلذدعبةطرشلانعّلثممموقينأىلع،ذيمالتلا
يفاهتدئافتبثتدقتامولعمهيدلوأ،سايلإتاكرحتنعءيشيأفرعي
مقررفاوتيسو.ةطرشلاوأ،ريدملاوأً،اسّردمغلُبينأ،هتافوبقيقحتلا
لكيفقيقحتلاّمتيسو،مهئامسأبحوَبلانوديريالنيذلانيلّصتمللفتاه
حرطىلعغروبنيليإويلوأرودروغيسمزتعادقل.ةريسيتناكامهمةلدألا
اذهدُّقعتنممغرلاب؛ريخألاهمويلوحفصلايفسايلإقافرىلعةلئسأ
تُتَبثو.مهراغصباوجتسالبقلهألانذإىلعلوصحلانّيعتيهنألءارجإلا
،ءدبيذئدابيلاهألابتلصتاذإ؛سايلإةسّردم،سِنغألةريبكلاةدئافلا
ةلاكوعمنواعتلابو،ةطرشللحامسللمهمظعمنمنذإلاىلعتلصحو
تدّدشو.ةماهتامولعمعمجب،كيفايكيريفلافطأللةيعامتجالاتامدخلا
تامولعمعمجلب،يقيقحباوجتساءارجإهنمداُريالرمألااذهنأىلع
يفاوفقوف،مهئانبأعمٍةلباقمءارجإءانثأروضحلالهألاضعبدارأو.طقف
نوسلجيغروبنيليإويلوأرودروغيسناك.قلقلاتاراَمأمههوجوىلعورمملا
.ضرغلااذهلاهاراتخاةغراففصةفرغيف،هدرفمبلك،ذيمالتلاعم

مهفدقل.ةراجِّنلاسّردمنعةصاخةفصبلأسو،ريدملارودنلرإىقتلا
ضعبنعّربعدقناك-ةيدنلسيألاةغللاسّردمرارغىلعو-ليغإنأ
يذلا-ُريدملاقفارو.ادنلسيأىلإنرجاهيتاوللاتايويسآلاءاسنللةيهاركلا
رودنلرإ-ةطرشلاّلثممعمءادغلاءاقللدادعإلاببسبداهجإلابرعشيناك



ةئيهلاةفرغىلإرودنلرإداعو.دحأكانهنكيمل.ةراجِّنلاةفرغىلإ
فقوميفهترايسيفًاسلاجنوكيامبرةراجِّنلاسّردمنأغلُبأو،ةيميلعتلا
ىلإجورخلاسّردملاداتعاو،ةليوطًةحارتساتناكدقف.جراخلايفتارايسلا
.رودنلرإلليقامك،نَيتنثاوأةدحاوةراجيسنيخدتلًانايحأهترايس

،ةسردملاو،َرشابملاراوِجلاىلعّزكريلازيالةطرشلاقيقحتناك
ةينكسققشعَّمجميفميقيًامظتنمًايدتعمنأةجيتنلاتناكو.نكسملاو
ةليللاكلتيفهؤاعدتساّمتدقناك،سايلإعَّمجمنمديعبريغ
،حابصلاةباُرقو.نجسلاعدُوأوهتلامَثببسبةطرشلاطاّبضمجاهف،هباوجتسال
هطبرنكميامىلعرَثُعيملنكلو،هتقشلشيتفتةّركذمىلعلوصحلاّمت
نيداتعملامهبهَبتشملانمديدعلاًاضيأةطرشلاتبوجتساو.سايلإلتقمب
صاخشألاو،نويُّدلاةابُجلثم؛نعطلاتايلمعبًايقطنممهطبرنكمينيذلا
حاّيسلاضعبلبال،نيرجاهمعممهرجاشتببسبةطرشلامهتراتخانيذلا
ً.اضيأ

ِملاعناك.هيلعروثعلامتنأذنمةملكةيأبهّوفتدقناريننكيمل
دقلافطأللةيعامتجالاتامدخلاةلاكونمةيعامتجاةلماعو،لافطأللٍسفن
ًائيشلقيملو،ةيناطببًافوفلميقبناريننكلو،ةليللاكلتيفايعُدتسا
،مويلاكلذيفهدوجوناكمنعًاراركتلئُسدقل.كلذىلعّهثحّمتامهم
نوكينأنكمينمو،هلثدحامبوهقيقشريصمبِملعدقناكاذإامعو
اميفو.هنعاثدحتامو،ةريخألاةرمللهقيقشىأرىتمو،رمألابماقدق
نارينحتفيمل،هتدلاونماميسالو،هيلعّبصنتةلئسألاهذهلكتناك
ادبدقل.غارفلابًاقّدحمو،هتيناطببًاّفتلمتمصبسلجلبً،اقلطمهمف
.هاوسدحأهفرعيالأجلمىلإ،َقلغُمملاعىلإبحسناهنأولامكرمألا

ًاكرات،هلزنمىلإداعو،ةرداغملاعيمجلانمرودنلرإبلط،ةياهنلايف
ةمجرتملاتدصقو،كاذنيحترداغدقروديرغيستناك.مالسبنارينوينوس
.ةقشلايفنبالاوةدلاولاعميقبينوسقيقشنكلوً،اضيأاهلزنم

دقيندوغتناك.ينوسىدلبيبحدوجوبنوفرعيعيمجلانأُدبيمل
نأاهلقبسيملذإ؛هنعّملكتيامعاهيدلةركفالنأبرودنلرإتربخأ
َّقلتيملً.اضيأرمألالهجتةقباسلاينوسةامحو،لجرللركِذيأتعمس
يفلجردوجوبملعيناك.توريف،ينوسقيقشلأسامدنعالإًايباجيإًادر
لجرلاِقتليملهنإلاقو،ًاليوطرمتستملةقالعلانكلو،هتقيقشةايح
تداعتسادقونآلاينوسجاعزإيفٍبغارريغ.وهنمفرعيملوً،اقلطم
نأو،لجرلابقلعتتليصافتنعاهلأسينأتوريفنمرودنلرإبلط،نارين



.دعبهبلصتادقنكيملو.تاباجإلافرعينيحهبلصتي
ةذفانىلععرقف.ةراجِّنلاسّردملةيضفلاةرايسلاىلعرودنلرإرثع

ىلإرئاجسناخدةباحستجرخف،لفسألاوحنةذفانلالجرلالزنأو،قئاسلا
.ءاتشلاءاوه

.»ةطرشلانمانأ«.رودنلرإلأس.»؟كيلإمامضنالايننكميله«
ةيناكمإيفكشيهنأولامكددرتبهسأربأموأو،ةراجِّنلاسّردمرخن

ءانثأجاعزإللضّرعتلاهركيهنأحضاولانم.رودنلرإىلإثدحتلايدافت
ةبلعجرخأو،ءودهبباكرلادعقمىلعرودنلرإسلجف.نيخدتلاةحارتسا
.هرئاجس

.»؟كلذكسيلأ،ليغإ«
.»لجأ«
.ةراجيسبًاحِّولم،رودنلرإلأس.»ً؟اضيأُتنّخداذإعنامتله«
.هريسفتيفةبوعصرودنلرإدجوو،ليغإهجوىلعمّهجترهظف
.ةراجِّنلاسّردملاق.»ناكميأيفةنيكسللدوجوال«
،ةريصقةرتفلنَيتماصنالجرلاسلجو،هتراجيسرودنلرإلعشأ

.نيخدتلابنيَعتمتسمو
مخضًالجرناكً.اريخأليغإلاق.»عبطلابىتفلالجألانهتنأ«

دعقمىلعسلجينكيملوً،ابيرقترمعلانمنيسمخلايفً،انيمسو،ةينبلا
،ريبكفنأهيدلو.علصأو،ماظعلاضيرعناكامك.حيرملكشبقئاسلا
ةراجيسلاةمخضلاهديعفرتامدنعو.ةيحلو،ناتئتانوناتيلاعنيَّدخاتمظعو
هاجتايفو،علصألاهسأرىلعأيفً.ابيرقتهديفلخهمفيفتخي،همفىلإ
رخآلنيحنمهيلإرظنلاقرتسيرودنلرإناكنوللاّيرهزريبكءوُتن،مامألا
فرعيملو،ههابتناءوتُّنلاتفلدقل.كلذظحالينلليغإنأدقتعيامدنع
.ببسلا

.رودنلرإلأس.»؟ةراجِّنلايفًاديجناكله«
يفهتراجيسءافطإلةريبكلاهّفكًاّدام،ليغإلاق.»لوقعملكشب،لجأ«

.»؟ثدحامعةركفةيأكلمتله«.رئاجسلاةضفنِم
.»انهةسردملابرقنُعطهنأءانثتساب«،رودنلرإلاق.»ةتبلا،ال«
يأبمايقلاكنكميال«.ليغإرخنو.»نيهفاتلاىلإةسسؤملاهذهلوؤت«

نوكننأ،قِرافوحنىلعةيدنلسيأةزيميهله.كلذلايحءيش
.»؟كلذيللوقتنأكنكميله؟نيمرجملاعمدحلااذهىلإنينواهتم

.سّردملاهينعياممًاقثاورودنلرإنكيمل



ماحتقابنيلَّفغملاضعبمايقنعمايأةعضبذنمفحصلايفُتأرق«
دقل.كلاملانيهّوشمو،ناكملانيّمطحم،ديهزٍنيَدْيبَجو،مهدحألزنم
دعباهلمكأبةباصعلاحارسقلُطأنكلو،دوهشملامرُجلابمهيلعضُبق
.»؟لاحةيأبكلذوهءارُهلانمعونيأ!باوجتسالا

.»...مل«
:ًالئاقليغإهعطاقذإ،همالكةعباتمنمرودنلرإنكمتيمل
نجسلايفمهيمرولاجرلاكئلوأىلعضبقلاءاقلإمهيلعيغبنيناك«

،نوفرتعيوأدوهشملامرُجلابنيمرجملاىلعضبقلاىقُليامدنع.روفلاىلع
ءوضةيؤرمهبضرتُفيالو.روفلاىلعمهقحبيئاضقمكحرادصإيغبني
متقلطأمكنكلو.لخادلايفلقألاىلعتاونسرشعاوضقيىتحراهنلا

ءيشلكبهذينأئجافملانمسيلأ.ثدحيملًائيشنأولامكمهحارس
ماكحأنيمظتنملانيدتُعملاّقحبماودلاىلعردصتاذامل؟ميحجلاىلإانه
يذلاانعمتجميفلماعلاوهام؟ةيرخسللريثموحنىلعةفيفخةيئاضق
.»؟نيمرجملاهاجتنعُذملاكولسلااذهجتُني

كلتحلاصلماودلاىلعمكحيوهو«.رودنلرإلاق.»نوناقلاهنإ«
.»سانلانمةعومجملا

ً.ابضاغليغإلاق.ً»اذإهوِّريغ«
عامسىلعًاداتعم،رودنلرإلاق.ً»اضيأنيرجاهملادضكنأتملع«

ةقيرطبنيمرجملاةلماعمبو،ادنلسيأيفةلهاستملاةيئاضقلاماكحألابتاديدنت
.فولأمريغوحنىلعةموحَر

.ئجافتمتوصبليغإلأس.»؟نيرجاهملادضيننإلوقينم«
.رودنلرإلاق.»صاخلكشبدحأال«
.»؟مايأةعضبذنممتيذلاعامتجالاببسبكلذلاُقيله«
.»؟عامتجايأ«
يفف.نوسميرغلاهسانوجىلإيزايحنابةيعيبطلادودحلاُتزواجتدقل«

ٍتايبأءانغحرتقادقمهدحأناك،انهتاونسلاىدحإيفيلاهأللعامتجا
.ةديصقلااوّملعتف.راغصلاعم»ةرهدزمضرأ،ادنلسيأ«هتديصقنمةليلق
اميف.ةسردملاهذهيفىنعملاتاذتاملكلانمليلقلانوّملعيً،انايحأ
ةسسؤمةسردملانإنَيلئاق،ةركفلاداقتنابيلاهألانميّئانثعرش،دعب
ثدحو.يقرِعفّرصتةيدنلسيأٍناغأءانغنأولامك.تافاقثلاةددعتم
يفيعضناصخشلاكناذناكاذإامعلاؤسلاىلعُتأّرجتو،دودحملادج
يناكش،عبطلاب.ديدحتلابتاملكلاهذهُتمدختسايننأدقتعأ.لقعلا



امدنعفجترينيكسملاّنُسملاناكً.اظفتنكيننأبُترعشو،ريدمللمهضعب
ُتسّرددقل.يندرطيوًامُُدقيضمينأهنمُتبلطف.نأشلااذهيفينّملك
يفكيامبعتمتيامصخشمايقببّحرأو،نرقعبرنمرثكألاوطانه
.»انهنميسفنجارخإلةأرجلابعتمتأالانأف؛يدرطبفطللانم

رودنلرإىقلأامدنعو،ةمخضلاليغإدييفىرخأةراجيسترهظو
ربتعادقل.ّرمحيءوتُّنلانأادب،علصألاهسأريفءوتُّنلاىلعةعيرسةرظن
يلاهألاعامتجايفهريكفتىدلبضغلابليغإروعشىلعةلالدرمألانأ
.ةسردملايفةراجِّنلاسيردتيفنرقعبرعاضأهنأرعشهنألامّبروأ،كاذ

يننكلو«.هتراجيسًالعشُمليغإلاق.»نيرجاهملادضّيدلءيشال«
امءارودايقناللالإءيشلال؛يدنلسيأويديلقتوهاملكرييغتدض
دضانأ.ةملكلاىنعمفرعأاليننأنيحيف،تافاقثلاةيددعتىعدي
هذهيفجراخلايفانهسولجلليرارطضادضًاضيأانأوً.اضيأنيظفاحملا
.»؟لوقأنأيننكمياذام،نكلو.نيخدتللِضاقَنألاِةرايسلا

.»ةديصقدّرجمنمرثكأرمألايفنأبداقتعالاىلعينلمحيامكانه«
.سانلانجعزيتايويسآءاسنلوحتاظحالمَتيدبأدقل«.رودنلرإلاق
ءاسنلاكئلوأهاجتةيوقةيهاركنعَتّربعدقل،مهفلائطُخأملاذإو
.»ادنلسيأىلإتامداقلاتايويسآلا

ةدوعلابذيمالتلاعرشو،ةحارتسالاةرتفءاهتناىلعًةلالدسرجلاعُرق
،هناكميفًارَّمسمليغإيقب،كرحتلانمًالدبو.ةسردملاىنبملخادىلإ
.هتراجيسهقلطتيذلاماسلاناخدلاًاعلتبم

كئلوأأدب!نيرجاهملادضّيدلءيشال«.رودنلرإّدلق.»!ةيوقةيهارك«
نعريبعتلابانلحمُسيلازيال.يرظنةهجوبمهتربخأف،يتلداجمبنوهفاتلا
طيحتيتلافورظلاينعأ،ييأربعيرُمرمألانإتلق.لقألاىلعانئارآ
َنبرهتّنهنأةماعةروصبودبي.ادنلسيأىلإءاسنلاكئلوأنمديدعلامودقب
.انهلضفأةايحىلعروثعلاّنهتعاطتسابنأَندقتعيوعِّورملارقَفلانم
ىلعلاكتالامرتحأ.ءاسنلاكئلوأدقتنأملو،ليبَقلااذهنمامًائيشتلق
ةديجةروصبّنهرومأَنّربدتيّنهنأدقتعأو،لاكشألانملكشيأبسفنلا
.»ادنلسيأيف

أفطأوةضفِنملاهاجتايفةبوعصبمامألاىلإهديليغإّدمً،احنحنتم
.هتراجيس

قارعألالكنمصاخشألالكىلعقبطنيرمألااذهنأدقتعأ«
انبضرتُفيالهنأينعيالكلذنكلو.ادنلسيأيفناطيتساللنوتأينيذلا



.سرادملايفاميسالو،ناكملكيفاهلجيورتلاوةيدنلسيألاةفاقثلابراختفالا
انيلعنّيعت،دلبلااذهيفنيرجاهملاددعدادزااملكهنأدقتعأ،سكعلاب
مودقلاديرينملكعيجشتو،انثِرإىلإمهفيرعتلدهجلانمديزملالذب
معدانيلعيغبني.ريكفتنودبرمألاضفرمدعىلعدَْربلايفانهشيعلاو
تلق.جَرحلابانرعُشيرمأهنأولامكهنعيلختلاسيلوينيدلاميلعتلا
كئلوأنإ،ييأرب.تافاقثلاددعتمعمتجملانودّجمينيذلاصاخشأللكلذ
مهتدعاسمانبضرتُفيو،كلذبمهلحامسلايغبنيانهشيعلانوديرينيذلا
انتفاقثوانتغلنادقفلرطُضننأينعيالكلذنكلو،ةنكممةقيرطلكب
.»ةيدنلسيألا

.»...كبضرتُفينكيملأ«
انتفاقثريوطتبانلحامسلابجي،قلُطملاىندألادحلايف،ديكأتلاب«

.»انهىلإىرخأتايسنجنمصاخشألقتناولىتحةصاخلا
لأس.»؟ةليوطةدمذنمكفصىلإةدوعلاكبضرتُفينكيملأ«

امك،ليغإظحاليمل.ليوطثيدحةعطاقمنمًاريخأنكمتامدنعرودنلرإ
.ةليوطةدمذنمةحارتسالاةرتفءاهتنا،ودبي

انيلعو،رّيغتيعمتجملانأىلعًامامتقفاوأ.نآلاّيدلفصال«
لخدتلالهسلانم.ةيباجيإةقيرطبوحيحصلكشبةيادبلاذنمبواجتلا
،اهسفنصرُفلاىلعلوصحلاعيمجلابضرتُفي،نكلو.ةيطابتعاءارآقالطإو
ًاذإ،ملِعلاليصحتيفةيفاضإبعاتمنوهجاويبناجألاءانبأناكاذإو
ةيأب.لافطألاةضورنماوأدبيلف.حيحصلالكشلابرومألاةجلاعمبجي
ىرخألاةيهيدبلارومألانمريثكلاكانه.تاعامتجالايفًاليلقلداجأ،لاح
.»راغّصلانَعُطيامدنعانهرابتعالانيعباهذخأنّيعتييتلا

ةقالعيأكانهتناكله.يلمعوهاذه،تامولعملاعمجبموقأ«
.»؟نارينوسايلإ،نيَقيقشلانيبوكنيب

دقتعأ.ةليوطةدمذنمةسردملاىلإابستنيمل.زَّيممءيشال،ال«
يفانهرمألاامهبىهتناو،عيبرلايفةنيدملانمءزجلااذهىلإالقتناامهنأ
.لوألاسمأمويتناكةريخألاةرملانأضرتفأ؛سايلإُتسّرددقل.فيرخلا
طقفَْرشن؛ّنسلاكلتيفةدَّقعمماهمبموقنال.هيَديبًاعرابىتفلاناك
.»رومألانمعونلاكلذو

.»؟هّفصيفًابوبحمناكله«
نمهريغكلَماعيناك.يتادهاشملًاقفوتامولعمنمكلمأامرْدَقب«

.»ذيمالتلا



نيرجاهملاذيمالتلانيبتامادِصعوقونعأبنيأكغلبله«
.رودنلرإلأس.»؟نيرخآلاو

ىلعهعباصأًارّرمم،ليغإلاق.»ةلثامملارومألانمريثكلاثدحيال«
،كاذةيدنلسيألاةغللاسّردمبحأال.لكشتترَمُّزلاضعبنأًاملِع«.هتيحل
هبشهنإ.لاجملااذهيفبالطلانيبتاكاكتحابببستيهنأدقتعأ.ناتراج
نكمي.ةمقلاغلبيداكامدنعديلاةركةسراممنعّيلختللرطضا.لوبخم
ثدحتلاكيلعيغبنينكلو.سانلانزاوتبّلُِخينأرومألانمعونلااذهل
.»ينمرثكأاهنعفرعيوهف؛اياضقلاهذهيفهيلإ

ً.ائداهبعلملاناك.تمصلاامزلو
ً.اريخأرودنلرإلأس.»؟ميحجلاىلإبهذيءيشلكلهً،اذإ«
.»كلذىشخأ«
رودنلرإعرشمثنمو،ناخدلابةئيلمةرايسيفتقولاضعبلاسلجو

دقل.ةسردملايفًاذيملتةرمتاذناكيذلايلوأرودروغيسيفريكفتلاب
ةقيرطبوً،اّيلمريكفتلاةراجِّنلاسّردمىلعناك.ليغإلأسينأهلاببرطخ
.تاونسلاكلتلكلبقكانهناكيذلاىتفلاركذتينألبق،ةيضارعتسا

لاق.»لهذمرمأراغصلاكئلوأنعهّركذتكنكميالاموكنكميام«
.»ًايركمَسناكهدلاونأدقتعأ«.ليغإ

رودروغيسنعًائيشفرعينكيمل.رودنلرإلاق.»!؟يركمسهدلاو«
مئارجيفًاعمناققحياناكامهنأًاملِع،لمعلايفهنمهآرامءانثتسابيلوأ
مدعبنَييضاراناكوً،اقلطمةصاخلاامهتايحاشقانيملو،تاونسلاوط
.امهنيبكرتشملامساقلاوهلقألاىلعاذه.اهتشقانم

ليلقلابذتجيناك«.ليغإفاضأ.»ةيعويشللًابصعتمًارصانمناكو«
يلاهألاتاعامتجايفماودلاىلعكراشيهنألمايألاكلتيفهابتنالانم
ًارمأتناكةسردملايفمهراغصعمءابآلاةيؤرف.ةيسردملاتابسانملاو
نعةليوطًاَبطُخيقُليو،ّنُسملاهفاتلاكلذ،ماودلاىلعرهظيناكً.ايئانثتسا
.»نينيعللانيظفاحملا

.»؟ةدلاولانعاذام«
لجرلاكلذ،امءيشبهتادانماوداتعا«.ليغإلاق.ً»اقلطماهَرأمل«

ىلعمسالافرعيسويركمَسيقيقش.يركمَّسلالمعلابطبترمريبعت.ّنُسملا
.»؟هنوعدياوناكَمب.روفلا

ىلإدوعيناك.رمحألاءوتُّنلاىلإةعيرسةيبناجةرظنرودنلرإىقلأ
.ىرخأةرمحوضوبروهظلا



.ليغإلاق.»؟كلذّركذتيننكميالاذامل«
.رودنلرإلاق.»باوجلاةفرعملةجاحبُتسل«
.»شالفامرِبهنوعدياوناك.ّركذتأنآلا.لجأ«
ةيميلعتلاةئيهلاةفرغيفًاسلاج،ثلاثلافصلاسّردم،رونيفناك

هتجعزأامدنعىقيسوملايفةصحنورضحينيذلاهذيمالتلتامالععضي
هيفروثعلااهنكمييذلاناكملاىلعةسردملاةريتركساهتعلطأدقل.غروبنيليإ
.هيلع

.»ناتراجىعديانهرخآسّردمعمراجشيفَتطّروتكنأتملع«
.اهسفنبفيرعتلادعبغروبنيليإتلاق

ناكيذلارونيفلاق.»ينيبوناتراجنيبديكأتلابةدوقفمريغةدوملا«
رعشلانمةفيثكةلتكهيدلو،ًاليحنو،رمعلانمعبارلادقعلالئاوأيف
.زنيجلاورسوةمعانةيفوصةرتسيدتريو،متاقلا

.»؟ثدحاذام«
.»؟هيلإِتثّدحتله«
.»كلذبيليمزماق.لجأ«
.»ً؟اضيأاذامو«
.»؟ثدحاذام.ءيشال«
نكلو.سيردتلابهلحامسلاضرتُفيال«.رونيفلاق.»لَّفغمناتراج«

.»بسحفييأراذه
.»؟امعوننمةظحالمىدبأله«
ًادجًاديعبباهذلامدعىلعصرحيهنكلو.ماودلاىلعكلذبموقي«

.ً»انابجسيلوهو.ةسردملاهذهيفهتفيظوهنادقفبٍذئدنعفزاجيسهنأل
.»؟لاقاذام«
ةقالعةيأرمأللنأدقتعأال.نيرجاهملاءانبأ؛نيرجاهملابرمألاقلعتي«

.يتظاغإلواحيناكهنأُتكردأ«.رونيفددرتو.»يواسأملاثداحلااذهب
يلاُبأالو،انهىلإىرخأنادلبنمصاخشألاقتنابسأبالهنأدقتعأ
؛ايسآوأابوروأنماوناكاذإّمهيال.نيمرجمريغاوماداممهمودقبةتبلا
هوجويفدلبلاقالغإناتراجديري.انتفاقثءارثإلمهيلإةجاحبنحنف
بضغلاعيرسناكهنكلو،ةداعلاكرمألااذهلوحانلداجتدقل.نيرجاهملا
.»يئانثتسالكشب

.»؟كلذثدحىتم«
هذهيفيقتلنالداكنو.ماودلاىلعلداجتناننكلو.سمأحابص«



.ً»اظيغمادتحالانودنممايألا
.»؟رركتملكشبامكنيبتامادِصثدحتله«
.هسأربرونيفأموأف
ةاواسملاىلإنوعدينيذلاصاخشألانمنوسّردملانوكي،ةداعلايف«

،ذيمالتلابنومتهيمهف.رخآءيشيأمهفنوديريالو،ريبكدحىلإ
هنإ.كلذبرختفننحن.عونيأنمزييمتيأدوجومدعىلعنوصرحيو
.»عقاولايفانيلإةبسنلابّمهمرمأ

.»؟ءانثتساناتراجنكلو«
ةرازوىدلهدضىوكشبمدقتلاّيلعيغبني.ةتبلاقاُطيالوه«

.»هلثمنيسّردمفيظوتبانلةحلصمال.ةيبرتلا
:ًالئاقرونيفاهعطاقفاهمالكغروبنيليإّتلهتسا.»...له«
،ببسلااذهل.ادنالياتنمهتجوزف،يقيقشببسبكلذثدحيامبر«

ينامثذنمادنالياتيفةأرمايقيقشىقتلا.ماودلاىلعناتراجينفدهتسي
نوكيامبر،كلذلً.امويمُهتيقتلاصاخشألضفأمهنإ.ناتنباامهيدل.تاونس
.»كلذفرعيوهوهمالكةقيرطلّمحتيننكميال.زايتماّيدل



يندوغاهنإ.ليغإةرايسنمهجورخءانثألومحملارودنلرإفتاهّنر
نوكتنأاهنمبلطدقرودنلرإناك.ينوسةقشىلإتداعيتلاةمجرتملا
هتغلبأدقل.ءيشيأثدحاذإهبلصتتنأوً،اراهنوًاليلينوسةراشإنهَر
ًاضفارلازيالذإ،هتلاحلّدبتتملو،ةيساقةليلدعبظقيتساناريننأ
دوجويفبغرتملو،هدرفمبهكرتىلعينوستّرصأدقل.دحأىلإثّدحتلا
لوخدلاب،ةطرشطابضوأ،نيلثاممراّوزيأمايقأشتمل.هبرقريبخيأ
ةملاكملاايهنأوً،ابيرقمهروزيسهنإرودنلرإلاقف.ةقشلانمجورخلاو
.ةيفتاهلا

قافرنمتامولعمناعمجينالازياليلوأرودروغيسوغروبنيليإتناك
.تقولاضعبلامهبقارف؛ةسردملاىلإرودنلرإداعامدنعفصلايفسايلإ
ملىواكشلاهذهنكلو،ودبيامكًاضعبمهضعبنوكشيذيمالتلاناك
ةارابمجراخرخآيقُبأو،نَيتاتفمهدحأجعزأدقل.ًةَرشابمسايلإلمشت
هنأةجردلةوسقبرخآىتفقاسىلعجلثةركىتفىمرو،مدقلاةرك
ماقو،رودنلرإىلإيلوأرودروغيسرظن.سايلإسيلهنكلو،يكبيهلعج
ناكو،سايلإةافوبذيمالتلاعِّوُردقلً.اتقوبلطتيرمألانأهمهُفيلةءاميإب
.نوكبيمهضعب

ةيأيفقيقحتلاهنمبلطوتاردخملاقيرفسيئربرودنلرإلصتا
ًايقطنمةطبترمنوكتنأنكميوراوِجلايفتبُكتراتاردخملابةطبترمحَنُج
.ةسردملابعلمب

،ليللايفًاديجمنيملهنأولامكً؛ابحاشوًابرطضمريدملاادبدقل
ةطرشلانمدارفأىلإًةفاضإ،لهألاةطبارنمٌصاخشأهبتكممامأرظتنيو
ًاعيمجاودشتحا.ءادغلادعومدنعتاعامتجالاةعاقيفذيمالتلانوبطاخيس
تدبذإ؛ودبيامكًامامتعضولاىلعةرطيسلادقفيذلاريدملالوح
هتملعأوهتريتركسترهظو.اهعميطاعتلانمنكمتيلًادجةريبكةلأسملا
ًابلاطاهلحّولريدملانكلو،اهيلعدرلاهيلعنّيعتيةئراطةيفتاهتالاصتاب
فرعيلةريتركسلاعبتو،عجارتوةعومجملاىلإرودنلرإرظنف.ةرداغملااهنم
.نارينسّردمىلعروثعلاهنكمينيأاهنم

.اهمامأشعتريناكيذلارودنلرإىلإةريتركسلاترظن
.تلأس.»؟رخآءيشكانهله«
لأس.»؟تافاقثلاةددعتمةسردمةسردملاهذهرابتعاكنكميله«



ً.اريخأرودنلرإ
نمةئملابةرشعنمرثكأ«.ةريتركسلاتلاق.»كلذلوقكنكمي«

.»يدنلسيألصأنماوسيلذيمالتلا
.»؟ًةداعريبدتلااذهبءادعسسانلالهو«
.ً»ادجحجانوه«
.»؟ددصلااذهيفةنَّيعملكاشمكانهتسيلأ«
امكةيراذتعاةقيرطبتفاضأ.»كلذدقتعأال،ركذلاقحتسيءيشال«

.ودبي
ةمودصمرمعلانمنيثالثلازهانتتناكيتلانارينةسّردمتدب

أدبدقشاقنكانهناك.سايلإلتقأبنل-عيمجلارارغىلع-حوضوب
الددعيعُدو،عمتجملاةيلوؤسمونيرجاهملاعضونعمالعإلالئاسويف
امو،تققحتيتلابساكملالكنعاوثّدحتيلءاربخلانمّدَُعيالوىصُحي
ىلعةمئاللابءاحنإلااولواحدقل.ثداحلااذهراركتيدافتلهبمايقلابجي
َفرطلاوهىرجامنوكيلهف،نيرجاهملالمهأماظنلانأول:امةهج
ةيقرِعلاتارتوتللريسفتعضونعثيدحكانهناكو؟نيفسإللّقدتسملا
،ةيبرتلالالخنموماعشاقنلالخنمٍّدرىلإةجاحلانعو،ةمدتحملا
،بّصعتلاىلإهابتنالاتفلللضفألكشبيسردملاماظنلامادختسانعو
.هتلازإو،هلاكشأراهظإو

رذتعاف،بابلارودنلرإعرقامدنعنارينفصيفًايراجسيردتلاناك
ةرايزلاببسًةكردُم،ةفيعضةماستباةسّردملاهلتمستباو.جاعزإلانع
،رمملاىلإهتعبت،ةزيجوةرتفدعب.ًاليلقراظتنالاهنمتبلطو،روفلاىلع
رودنلرإديةحاريفةريغصلااهديتفتخاو،ارباديإمساباهسفنبتفّرعو
ةكيمسةيفوصةزنكيدترتتناكوً،اريصقاهرعشناك.احفاصتامدنع
.ّةيِّدِجلاُتاراَمأاههجوىلعو،زنيجلاورسو

ولامك؛ديهمتنودبتلاق.»ناريننعلوقأنأبجياذامفرعأال«
ىلعتناكامبراهنإمأ،ًالجآمأًالجاعاهلةطرشلاةرايزعقوتتتناكاهنأ
.اهراظتنايفاهّفصناك.ةطاسبباهرمأنمةلَجع

ةفصبهلهابتنالاّيلعنّيعتيوً،انايحأًابعصنارينعملماعتلانوكي«
ً،اديجاهملكتيالو،ةيدنلسيألاةغللاةباتكديُجيالداكي«.تعبات.»ةصاخ
اهزجُنيالوأ،ةيلزنملاهضورفنمليلقلازجُني.هعملصاوتلابعصيكلذل
فرعأيننكلوً،اقلطمهقيقشسّردأمل.ةساردلابةتبلامتهمريغودبيوً،ادبأ
معدىلعلوصحلاهتعاطتسابذإ،فلتخمنارين.فطللاديدشناكهنأ



.لوألاسمأمويريخألامادِّصلاىرج.تامادِصضوخو،نيرخآلانايتفلا
ةبيصعتاقوأنمىناعدقو،مهسرادمرييغتذيمالتلاىلعبعصيهنأفرعأ
.»ةيادبلاذنم

ماجسنالانمًاقلطمنكمتيملو،ةعساتلاّنسيفدلبلااذهىلإمِدق«
.رودنلرإلاق.»بسانملالكشلاب

ىلعًابعصرمألانوكيدق.ةلكشملاهذههجاوييذلاديحولاسيل«
لصاوتلانوعيطتسيالمهنأل؛هنمًاّنسربكأنونوكيوانهىلإنوتأينم
.»ناكيأعم

.»؟لوألاسمأمويثدحاذام«
.»رخآلاىتفلاىلإثدحتلاكبضرتُفيامبر«
.»؟هّفصيفىتفوهله«
اذهيتأي«.اديإتلاق.»حابصلااذهرمألانعنوثدحتيذيمالتلاناك«

دقل.بعلملايفبعاتملابببستيو،ّرقتسمريغلزنمنمتاذلابىتفلا
امْفشتكا،هيلإْثّدحت.هئاقدصأونارينلًاّرشنيرخآلانايتفلاضعبورهظأ
يموغ،رودنومدوغىعديً.ادبأءيشلكبينربخيالوهف،هلوقيلهيدل
.»راصتخاب

ىتفعمليلقدعبتجرخو،اهفصةفرغلخادىلإاديإتداع
اليهف؛هسفنيفًايوقًارثأاهتمارصتكرتدقل.رودنلرإمامأفقيهتلعج
ةيفيكفرعتو،ماودلاىلعةظقياهنأامك،ةميقعةرثرثبتقويأّعيضت
.قرطلالضفأبةدعاسملا

ىلإًارظانىتفلاهّوأت.»لومحملايفتاهديعتسأسيننإيلِتلق«
.رودنلرإ

.رودنلرإلاديإتلاق.»راغصلاءالؤههمهفييذلاديحولاءيشلاهنإ«
ّالإو،ةطرشلاىلإثّدحتلاهيلعنأبهلمكأبفصلامامأحايصلاأشأمل«
ىلإةجاحبتنكاذإينملَعأ.يلاحلاعضولايفاهباصننعرومألاتجرَخل
.فصلاةفرغىلإتداعمثنمو،تفاضأ.»رخآءيشيأ

.رودنلرإلاق.»؟يموغتنأله«
هفنأوًاليلقةمّروتمايلُعلاهتفشتناك.هيلإهرظنىتفلاعفرف

.قيمعبايترابهانيعّعشتو،رعشلارقشأو،هّنسنمربكأناكً.اشودخم
.لأس.»؟يطرشتنأله«
ثيحلصافرادجءاروىلإىتفلابحطصاو،هسأربرودنلرإأموأف

ةفاحىلإهسفنرودنلرإدنسأ.ةليوطةلواطىلعرتويبمكةزهجأةدعدجوت



.همامأّيسركىلعىتفلاسلجو،ةلواطلا
.»؟اهتيؤريننكميله«.يموغلأس.»؟يطرشةراشلمحتله«
يفةطرشلالاجرهلمحيامعملكتتكنأدقتعأ.ةراشلمحأال«

صاخشأدّرجممه.نييقيقحةطرشلاجراوسيل،عبطلاب.ةيئامنيسلامالفألا
.»دوويلوهيفةيلاعفلايميدع

.تاظحللهلذخهعمسنأولامكرودنلرإبيموغقّدحف
.رودنلرإلأس.»؟لوألاسمأمويناريننيبوكنيبثدحاذام«
يذلاهُسفنبايترالاهؤلمتوصبهمالكيموغّلهتسا.»؟كنأشام«

.هيَنيعنمّعشي
.»كلذلايحقلقتال.رمألايفةروطخال.الإسيلّيلوُضفانأ«
.ةغَوارملايموغعبات
ً.اريخألاق.»ينمجاهدقل«
.»؟اذامل«
.»فرعأال«
.»؟رخآًاصخشمجاهله«
.»بسحفينمجاهدقل.فرعأال«
.»؟اذامل«
.يموغررك.»فرعأال«
مثنمو،لصافلارادجلاقوفنمقّدحوفقومثً،اّيلمرودنلرإركف

.ةليوطةدمليموغهقيُعينأأشيمل.ًةيناثسلج
.لاق.»؟ةطرشلاىلعنوبذكينيذلاراغصللثدحيامفرعتله«
.فعضلالدعمبهانيعتعستاو،يموغلاق.»بذكأالانأ«
ىلعاوبذكمهءانبأنأمهلحرشنو،روفلاىلعمهلهأيعدتسن«

ةطرشلازكرمىلإمهئانبأباحطصالهألانمبلطنمثنمو،ةطرشلا
.كانهنمهيلإهجوتنسيذلاناكملانأشيفًارارقذختنو،ةدافإميدقتل
كتدلاوعمكباحطصاانناكمإبف،ةسردملادعبًاّرحتنكاذإ،كلذل
.»...كدلاوو

.»مسالاكلذبُهتيدانامدنعبضغلاةدشنمراث«
.»؟مسايأبهتيدان«
.هتميزعيّوقيهنأولامكادب،كلذدعبو.غواريلازياليموغناك
فاضأ.»ريثكبأوسأءامسأّيلعقلطأدقل.طئاغلاهجوُهتوَعد«

.ةعرسب



.رودنلرإهجومّهجتف
.»؟كمجاههنألئجافتمتنأله«
.»!لّفغمهنإ«
.»؟التنأو«
.ً»ادبأكنأشوكنوعَديالمهنإ«
.»؟مهنم«
.»ةيلديصلاءارونوعكستيمه.نوينيبيليفلاونويدنالياتلاهؤاقدصأ«
نايتفلانمةعومجمةيؤرنعغروبنيليإهتركذامرودنلرإّركذتو

ءاسملايفهترايسيفةيضقلاليصافتلضرَعتتناكامدنعةيلديصلابناجب
.قباسلا

.»؟ةباصعيهله«
اميفًاّيلمرّكفييموغنأملعيناك.رودنلرإرظتناو،يموغددرتف

مدعيعّديسمأ،هبناجرودنلرإذختيفيهامكرومألايوريسناكاذإ
نعةطرشلاطباضىلختينألمأيوطقفاللوقيوءيشيأهتفرعم
.قيقحتلاةعباتم

اوأدبنممه«ً.اريخأيموغلاق.»لاحلااذهىلعرمألاِرجيمل«
.»رمألاب

.»؟اذامباوأدب«
.»انيّدحتب«
.»!مكيّدحت«
نحنانمةيمهأرثكأ؛ةيمهأرثكأوانملضفأمهنأنودقتعي«

لكنإنولوقي.مانتييفونيبيليفلاوادنالياتنمنومداقمهنألنييدنلسيألا
.ً»انأشعفرأو،لضفأكانهءيش

.»؟متلتاقتلهو«
.ضرألابيموغقّدح،ةباجإلانمًالدب
.رودنلرإلأس.»؟نارينقيقش،سايلإلثدحامبفرعتله«
.»مهعمنكيمل«.سأرلائطأطملازيالناكو،يموغلاق.»ال«
.»؟كهجويفتاباصإلانعكيَدلاولتحرشفيك«
.هرظنيموغعفرف
.»ءيشيأنالوقيالامهنإ«
ًابلاطيموغلرودنلرإراشأف،رمملايفغروبنيليإويلوأرودروغيسرهظو

.هءاروفصلاةفرغبابقلُغيوهوهوبقارو.باهذلاهنم



.رودنلرإلأس.»؟ءيشيأىلإامتلصوتله«
سّردم،ناتراجنإلاقنايتفلادحأنأًاملِع«.غروبنيليإتلاق.»ال«

ببستيهنأبعابطناّيدلنّوكتدقل.ً»ادغو«ناك،كاذةيدنلسيألاةغللا
.»ديدحتلابفيكفرعأمليننكلو،ماودلاىلعبعاتملاب

.يلوأرودروغيسلاق.»ّيلإةبسنلابعئارءيشلك«
.»؟ماودلاىلعّيبغكثدحتلاكيلعنّيعتيله«.رودنلرإرجمز.»!عئار«
.»؟...اذام«
.»!اذهنمٍّيأيفعئارءيشال«
ةمظتنمةينمزلصاوفيفةيتوصةراشإردُصتةيبطلاتازيهجتلاتناك

يقلتسيثيحةفرغلادوسيءودهلاناك،كلذادعو،ةحنجألادحأيف
ىلإًارظان،ريرسلابرقرودنلرإفقو.توملاريفشىلعمياربنويرام
هانيعف؛ماظعةلتكىلإههجولّوحتدقوً،امئانودبينويرامناك.ضيرملا
،ةليحنهعباصأو،ّيرطلافاحللاقوفهاديو،ةلباذوةبحاشهترشبو،ناترئاغ
اميف،نيخدتلاءارجنمءارفصهعباصأتناك.ةمَّلقمريغوةليوطهرفاظأو
نيباصملاحانجيفيقلتسملانويرامةرايزلدحأِتأيمل.ءادوسرفاظألا
ةفصبرمألااذهنعرودنلرإلأسدقل.مايأةدعذنمةتيممضارمأب
نويرامف.هّرسيفركف،حجرألاىلعًاضيأةزانجلاىلإدحأيتأينل.ةصاخ
ً.افلتخمرمألانوكينأيفطقبغريملو،كلذلعفاملاطو،هدرفمبشيعي
هرمغتيذلاهلبقتسمىلإهراكفألّوحتت،نويرامرودنلرإىريامدنعً،انايحأ
.ةلزُعلاوةدحَولا

رودبعليهنأولامك-نمزلانمةليوطةدملو-نويرامادبدقل
نعاميسالو؛ةصاخلاهتايحنعلؤاستلانمبَعتُمريغ،رودنلرإريمض
يذلارودنلرإناك.امهبينتعيالوهءاروامهكرتةنباوٍنبابهتقالعوقالطلا
يهتنتامًابلاغو،سسجتلااذهنمقياضتينويراملمارتحالاضعبّنكي
نمءزجبهقحببلاطينويرامف.ةعفترمتاوصأوةيساقتاملكبامهثيداحأ
تاقيقحتلاةرئادىلإهمامضنادعبههّجونموههنأيعّديو،رودنلرإ
ةنهملائدابمهنّقلدقو،رودنلرإسيئرنويرامناك.كيفايكيريفةيئانجلا
.ىلوألاهتاونسيف

تاذهلأسدقنويرامناك.»؟كتنباوكنبالايحءيشيأبموقتنلأ«
.ةظعاوةربنبةرم

كامسأيدايصةثالثىضمأثيحةملظُمةيلفُسةقشيفنيَفقاواناك
ًانيكسمهدحأبحسف،مادِصيفاولخدمثنمو،حَرملانمًالماكًاعوبسأ



لوانتتريقحتِتاظحالمريخألاهّجونأدعبتارمثالثهقيفرنعطو
ءانثأتوملاىتحًايلمعلجرلافزنو،ءامدلابةميرجلاحرسمرمُغ.هتبيبح
ةأرماتأر،يلفسلاقباطلاةذفانربعو.بارشلاءاستحانيَرخآلاةلصاوم
يمُغأدقل.ةطرشلابتلصتاف،همديفًاقراغًالجرفحصلاميلستبموقت
ثدحامعةركفةيأناكلميانوكيملو،ةلامَّثلاببسبنيَرخآلانَيلجرلاىلع
ببسبّيفوتهنكلو،لَجَعىلعىفشتسملاىلإلجرلالُقن.اظقيتساامدنع
.هيَقيفرىلعضبقلايقُلأو.هحارج

ال«.ضرألاىلعمدلاةكرِبىلإًارظانرودنلرإلاق.»كلذىلعلمعأ«
.»رمألاكّنقلُقي

ريخبكنأبروعشلاكنكميال«.نويراملاق.»قلقينأمهدحأىلع«
.»ةيلاحلافورظلالظيف

.رودنلرإلاق.»يروعشةيفيكيفكلنأشال«
.»كلمعيفّرثؤيناكاذإينأشنماذه«
.»رمألاكّنقلُقيال.ةلأسملاّلحأس.يلمعيفّرثؤيالهنإ«
.»؟مويتاذءيشيأكلناينعيسامهنأدقتعتله«
.»؟نم«
.»كتنباوكنبا«
.ضرألاىلعمدلابًاقّدحمرودنلرإلاق.»كلذنمكعَد،ًءاجر«
ًاغلابءرملاحبصيفيك:كلذيفريكفتلاوًاليلقفقوتلاكيلعيغبني«

.»؟دلاونودب
.ةلواطلاىلعمدلابخَّطلملانيكسلاناك
.نويراملاق.»ةميرجزُغللًالثاممسيلرمألا«
.رودنلرإلاق.»ةنيدملاهذهيفكلذكرمألانوكيامًاردان«
ملامفرعو،ريرسلاىلعشمكنملادسجلاىلإًارظانرودنلرإفقو

ىلإرقتفيهسفنرودنلرإناك.هتدعاسملواحينويرامناك:كاذنآهفرعي
مدعلو،قالطلاىلعلصحامدنعهتنباوهنبانعهّيلختببسلٍضْرُمحرش
هتجوزترّوطدقل.كلذدعبامهتداعتسابلطلًابيرقتءيشيأبهمايق
نإوً،ادبأهتنباوهنباىلعهلوصحمدعىلعتمسقأو،هلًاهُركةقباسلا
فشتكاامدنعو.كاذهقحىلعلوصحللةمواقمةيأِدُبيملو،دحاومويل
قباسروعشيأقوفيهفسأناك،دشرلاّنساغلبامدنعهتنباوهنباةلاح
.فسألاب

.هريرسبرقًافقاورودنلرإىأرو،ءطببهيَنيعنويرامحتف



تادرويفلانمّنسُمٍبيسننعهتدلاوتاملكًةأجفرودنلرإّركذت
امدنعو،هريرسبرقتسلجوهروزتتناك.توملاشارفىلعناكةيقرشلا
ً.ابيرغوًاشمكنمادبهنإتلاق،تداع

.»رودنلرإاي...يلَتأرق...ّاله«
.»عبطلاب«
.»كقيقشةصق...و«.نويراملاق،»كتصق«
ً.ائيشرودنلرإلقيمل
يتلاكلتنَِحملابتكدحأ...يفةدوجوماهنأةرمتاذ...يَنتربخأ«

.ً»امئاداهأرقت
.رودنلرإلاق.»كلذكاهنإ«
.»يل...اهتأرق...ّاله«
دقل.نويرامهبقارو،لومحملارودنلرإفتاهّنر،ةظحللاكلتيف

يفنيَسلاجاناكامدنعرطاممويتاذهذهنينرلاةمغنغروبنيليإتراتخا
تلّدبذإ،لاقتعالادَيقءانجسةقفارمل،ةعطاقملاةمكحمءاروةطرشةرايس
.ةعساتلانفوهتيبةينوفميسىلإهفتاهيفنينرلاةمغن

.ىفشتسملايفةريغصلاةفرغلاحرفلاةدوشُنأتألم
ببسبَلبَخلانمةلاحيفناكو،نويراملأس.»؟ىقيسوملاهذهام«

.ةيوقتانّكسم
هترتسبيَجنملومحملاهفتاهجارخإنمًاريخأرودنلرإنكمت

.حرفلاةدوشنأتتمصف،باجأو
.رودنلرإلاق.»ولآ«
نكلو،طخلانمرخآلافرطلاىلعامصخشعامسهناكمإبناك

.بُجيملًادحأ
.ىلعأتوصبًةيناثلاق.»ولآ«
.باوجال
.»؟لصتملانم«
.ةملاكملالصتملاىهنأامدنعلاصتالاءاهنإكشوىلعناك
كلأرقأس«.هترتسبيَجىلإهفتاهًاديعُمرودنلرإلاق.»كلذبموقأس«

.»ةصقلاكلت
توصناك.نويراملاق.»بيرقتقويف...كلذمتينأ...لمآ«

ًاصاخًادهجهنمبلطتيرمألانأولامك؛ًاليلقفجتريوّشجأضيرملا
.»راظتنالاءانعّدبكتيف...حرم...ال«.توصلارادصإل



.حرفلاةدوشنأ؛ًةيناثهفتاهّنرو.رودنلرإمستباف
.لاق.»لجأ«
.دحأبُجيمل
.ةظاظفبلاق.»؟كانهنم«.بضغبرودنلرإلاق.»نيعلجاعزإ«
ً.اتماصلصتملايقبو
.رودنلرإررك.»؟كانهنم«
.»...انأ«
.»!ولآ؟لجأ«
يففيعضيئاسنتوصسمه.»كلذبمايقلايننكميال،هللااي،هآ«

.هنُُذأ
ئدابيفدقتعادقل.توصلافنتكييذلاسأيلاببسبرودنلرإلفجأ

ةقئاضيفتناكولَبقنمهبتلصتااهنأل؛ةلصتملايههتنبانأرمألا
.افيإتسيلاهنكلو.ةدعاسملاًةبلاطخرصتوةبيهر

ىلعةأرملاعمسامدنعًافطلرثكأةربنبرودنلرإلاق.»؟لصتملانم«
.يكبترخآلافرطلا

.ةلمجبيكرتنعةزجاعاهنأولامكتلاق.»...هللااي،هآ«
.تاظحللتمصلاداسو
.لاصتالاتهنأمثتلاق.»وحنلااذهىلعرمتستنأرومأللنكميال«
.»؟ولآ؟اذام«
نمققحت.هنُُذأيفٍلصاوتمنٍينرىوسعمسيملهنكلو،رودنلرإحاص

يفقرغتسانويرامنأظحالدقل.ةغرافتناكةناخلانكلو،لصتملاةيوه
ةأرماهجوهتّليخميفًةأجفىأرو،لومحملاهفتاهىلإًاددجمرظنف،مونلا
يأنمنَيتيلاخنيَنيعبهيلإرظنيو،تاجوملانيبجوامتيةقرُّزلللئامضيبأ
.ريبعت



يفتاهلالاصتالاىلعةزَّكرمهراكفأوتالباقملاةفرغيفرودنلرإسلج
توصلاهّوأت،كلذبمايقلايننكميال،هللااي،هآ.ىفشتسملايفهاّقلتيذلا
يتلاةأرملامايقةركفيدافتعطتسيملوً،اراركتوًارارمهنهذيففيعضلا
ىلعتلصحامبر.ىلوألاةرمللهبلاصتالابلوألانوناك25لبقتفتخا
رهظيهمساف.ةبوعصنودبيفتاهلاةطرشلامَسْقَمنملومحملاهفتاهمقر
ةأرملاةيضقيفرهظدقل.ةطرشلاتاقيقحتبةقلعتملاقاروألايفًانايحأ
نكمتيمل،ةأرملاتوصٍفراعريغ.سايلإةافوةيضقيفنآلاو،ةدوقفملا
ىلعمزعهنكلو،المأعقاولايفيهتناكاذإاممققحتلانمرودنلرإ
.ةصرفلاهلحنستاملاحاهجوزةملاكم

نمطقفةئملابةسمخنأهيفءاجةرمتاذءاصحإهتءارقّركذتو
مل.ةايحلالاوطمودتصالخإلامدعبأدبتيتلاتاقالعلاوأتاجيزلا
ءانب،عقاولايف،بعصلانمناكاذإامعلءاستو،ةعفترملاةبسنلاهئجافت
ملكتلاامبرةوسقلانمهنإمأ،نيرخآلاةنايخدعبةقثلاىلعةمئاقةقالع
ءيلمديدجبحَدلويو،رّوطتتوةقباسلاتاقالعلالّدبتتامبر.ةنايخلانع
ةأرملاترعشدقف.ماودلاىلعثدحيوكلذثدحدقل.ةقيقرلارعاشملاب
،اهتاقيدصتاظحالمىلإًادانتسا؛يقيقحلابحلاىلعترثعاهنأةيفتخملا
.صالخإبديدجلااهجوزّتبحأو

ىلعقالطلادعبّنهبلاصتاىلعتيقبيتاوللاتاقيدصلاتدّدشدقل
دقتناك.اهئافتخالتاريسفتءاروىعسيرودنلرإناكامدنعةطقنلاكلت
اهنإهلليق.قئاللافتحايفةيناثلاةرمللتجّوزتولوألااهجوزتكرت
اهتاقيدصكشتمل.ترّيغتاهنأولامككلذدعبرمألاادبو،ةيعقاووٌةيلمع
ىلإًانمضريشتماودلاىلعتناكو،قداصديدجلااهجوزلاهبحنأبًاقلطم
امكً؛امامتةفلتخمتتاباهنأو،يعيبطلاهارجمذختاقباسلااهجاوزنأ
ةأرملانأنّيبت،باهسإلارودنلرإاهنمبلطامدنعو.اهتاقيدصىدحإتلاق
يفاهنأنعو،ةديدجةايحنعًةثّدحتم؛اهقالطدعبحرفلاةديدشتناك
ىلعاجّوزتدقل.ريبكفافزلفحميُقأو.ىضمتقويأنملضفألاح
عمفويضلانممخضدشحلفتحاو.ةريبكةيبعشبعتمتينيدلجريَدي
ةثالثةدملاناكسوتيفلسعرهشايضقو،ليمجّيفيصموييفيئانثلا
.نيَّقلأتمو،نيَّرمسُمو،نَييخرتسماناك،اداعامدنعو.عيباسأ

ضفردقف.اهؤانبأوهكاذعئارلااهجاوزيفاهصقنيناكاملك



.كريسلاكلذيفةكراشملابمهلحامسلاقباسلااهجوز
ىلإالّوحتوةسامحلاوّعقوتلالكىشالتىتحليوطتقوّرميمل

ّرَمىلعةأرملاارمغمدنلاونزحلانأفيكاهتاقيدصتفصوو.ضيقنلا
،اهتلئاعاهبتلماعيتلاةقيرطلاببسبةياهنلايفْبنَّذلابترعشو،نمزلا
ريمدتبرارمتساباهماهتابديدجلااهجوزلةقباسلاةجوزلامايقاهدعاسيملو
ىلعلوصحللتلضاناهنأنيحيف،امهعمشيعللهؤانبألقتناو.امهتلئاع
لكقفارتدقل.اهْبنَذبماودلاىلعاهنوّركذينيذلااهئانبأىلعةياصولاقح
.ةنِهومةبآكعمكلذ

ىلعديدجلااهجوزاهيفلصحييتلاىلوألاةرملايهكلتنكتمل
،تارمثالثجّوزتهنأرودنلرإفشتكاو.ةيمارغةقالعببسبقالطلا
ًةيناثتجّوزتيتلاورودرويفرانفاهيفةميقملاىلوألاهتجوزرثأىفتقاو
جوزلارّرب.ةيضقلاكلتيفديدحتلابهسفنراسملارركتدقل.نبااهيدلو
،لمعلاعفادبدلبلالوحرفسلاو،ةليوطلمعتاءاقلبلزنملانعهتاّبيغت
نلعأً،ادبأعقوتمريغلكشبو،مويتاذ،مثنمو.فلوغلابعللٍتالحرو
كلذلكعقودقل.لزنملانملاقتناللططخيهنأو،ىهتنادقءيشلكنأ
.هبايغءانثتساب،امهتقالعيفروتفيأِعتمليهف؛ةقعاصلاكهتجوزىلع

رعشوً،اددجمجّوزتتمليتلاةيناثلاةجوزلاىلإًاضيأرودنلرإثّدحتو
ًةمهتم؛ليصفتلابةيلمعلاتفصودقل.اهقالطنمدعبَفاعتتملاهنأ
امبراهنإرودنلرإلاق،اهبناجذاختاًالواحم.يفكيامبصرِحلامدعباهسفن
لافطألايفركفأ«.ةفيفخةماستباتقلطأف.هنمصلختلابةظوظحمنوكت
اهيلإددوتلابعرشامدنعًاجّوزتمهنوكنعةلفاغتناكدقف.»ةسيئرةفصب
دعبالإهباهربخيامهيدلنإًابيرقتلَجخباهللَقيملو.رمألائدابيف
اهاعدثيحفيرلايفريغصقدنفيفاناك.امهتقالعىلعرهشأةدعرورم
امدنعمويلاكلذءاسميفماعطلاةفرغيفنيَسلاجاناكو،ةليللاءاضقل
نإلوقلاىلإعراسهنكلو،ةقّدصمريغهبتقّدحف.جوزتمهنأباهغلبأ
ببسبهتّخبودقل.تقوةلأسمهتجوزهكرتّنإو،رايهنالاكشوىلعهجاوز
.اهاضربْسَكواهتئدهتنمنكمتهنكلو،جوزتمهنأاهايإهرابخإمدع

،ةدوقفملاةأرمللتايرخأتاقيدصتاداهشوةداهشلاهذهعامسدعب
دادزا،تقولانمديزملاّرماملكهنأفرعيوه.لجرلاهركيرودنلرإأدب
.ةيرظنلاكلتمعدتاهيدلةبآكلاةلاحنعتاياورلاتناكو،اهراحتنالامتحا
دقنوكتالأيفهسفنيفًالمأعرزعقوتملاريغيفتاهلالاصتالانكلو
يفةبغارنوكتنأنودنميجوزلااهلزنمنمتلقتنااهنأوأ،ترحتنا



هنمةئبتخمنوكتنأديرتامبريهف؛اهدوجوناكماهجوزفشتكينأ
.هّجوتتنيأىلإفرعتنأنودنم

سمهتةأرملاتأدبامدنعةبذِكلاجاوزلاذنمطقفناماعّرمدقناك
عوبسألاةياهنةلطعيفةكراشملابعرشاهجوزنأباهلةبَّرقمةقيدصل
.لَبقنماهبعمستملفلوغتايرابمب

سلجيذلايلوأرودروغيسلهسأربأموأوهراكفأنمرودنلرإتلفأ
لجرلاناك.باوجتسالابعورشلاناكمإلابتابو،تالباقملاةفرغيفهبناجب
،نيرشعلاّنسذنمف.رمعلانمسماخلادقعلاطساوأيفامهمامأسلاجلا
:ةروطخلانمةعّونتمتاجردبتاءادتعاببسبةطرشلاعمًاراركتطّروت

.تالاحلاضعبيفةيشحوةقيرطبو؛مّجهتوليللايفةقَرس،راهنلايفةقَرس
دقةطرشلاتناك.نَييتفلاوينوسنمنيَّينكسنيَعَّمجمدُعبىلعميقيوه
عممهقيرطعطاقتتنألمتحملانمنيذلانيمظتنملانيدتعملابةمئاقتّدعأ
يفلوألاوهلجرلااذهو.لزنملاىلإةسردملانمههجوتءانثأسايلإقيرط
.ةمئاقلا

هوبحطصاامدنعهتقشيفثحبللنِذإىلعتلصحدقةطرشلاتناك
نمةريبكتايمكتفشتكاو،حابصلاكلذنمرّكبمتقويفباوجتسالل
هدضمَُهتهيجوتلًايفاكرمألاناك.لافطأروصاهيفامب،ةيعالَخلاروصلا
.ىرخأةرم

ً؛اعاِبتيلوأرودروغيسورودنلرإىلإرظنيناكو،هيردنأىعُديوه
:تامالعلالكهيلعودبتو،هتايحلاوطلمثصخشوهف.أوسأللًادعتسم
لجرهنإ.ناتلئاستموناتغوارمناتريغصلاهانيعو،ءاشمَعوةسعانهتارظن
.ةيُنبلاّيوقو،نيَدبو،امًاعونةماقلاريصق

.ةرمنمرثكأهلقتعادقف؛هفرعيرودنلرإناك
هترباثمببسبةنوشخوةظاظفبهيردنألأس.»؟ينقياضتببسيأل«

لعجلواحو.»؟يرجياذام«.رخآىلإطباضنمبثتهتارظنو،ةلامَّثلاىلع
.ريصقوّداحتوصقالطإنمالإنكمتيملهنكلوً،ايلوجُرهتوص

هنإ«.رودنلرإلأس.»؟ّكيحيفميُقيسايلإىعديىتففرعتله«
.»تاونسرشعهرمعو،يدنالياتلصأنمو،ةرشبلامتاق

ًارظنو.ءودهبّزئتمهنيبةلواطلاىلعةيطيرشةلِّجسمكانهتناك
مدعبءاعدالاهتعاطتساب،لُقتعاامدنعهيردنأاهنميناعييتلاةلامثلاةلاحل
.اهلوقيةملكةيأقيدصتناكمإلابنكيمل،كلذعمو.سايلإلتقمبهعامس

اذامب؟ينمّهتتسله«.هيردنألاق.»سايلإيأنعءيشيأفرعأال«



.»؟ينجعزتاذامل.ءيشيألعفأمل؟ينمهتتس
.يلوأرودروغيسلاق.»قلقتال«
.رودنلرإىلإًارظانهيردنألاق.»؟ملكتتسايلإيأنع«
.»؟رهظلادعبسمأمويَتنكنيأركذتله«
،مويلالاوطلزنملايفتنك.لزنملايفتنك«.هيردنألاق.»لزنملايف«

.»؟ملكتتىتفيأنع.ينعأسمأمويلاوط
نيَعّمجمدُعبىلعتوملاىتحهرمعنمةرشاعلايفىتفنُعط«

؟سمأمويدحأكعمناكله«.رودنلرإلاق.»كتماقإناكمنمنيَّينكس
.»؟لزنملايفكدوجوديكأتمهدحألنكميله

.»!ً!انوعطم؟...نَم«ً.امودصمهيردنألاق.»؟!ىتفلُتق«
.رودنلرإلأس.»؟نحنموييأيففرعتله«
.هسأرهيردنأزهف
.يلوأرودروغيسلاق.»ةيطيرشلاةلِّجسملاهاجتايفّملكت،ًءاجر«
فرعأال.موجهيأبيلملِعالو.ىتفيأمجاهأمل.فرعأال«

.»؟ينأشوينعَدتالاذامل.ئطاخءيشيألعفأملً.ائيش
.رودنلرإلأس.»؟ىتفلافرعتله«
.ةيطيرشلاةلِّجسملاىلإهعبصإبيلوأرودروغيسراشأو.هسأرهيردنأزهف
.»ثدحتتامعفرعأال«
ىلإاولقتنا«.رودنلرإلاق.»تاونسسمخبهنمربكأقيقشهيدل«

دبال.تاونسسمخنمرثكألاوطكانهَتشع.يضاملاعيبرلايفّيحلا
ثدحيامعباتتكنأنمدبال.نييلحملاناكسلاَتظحالدقنوكتنأنم
.»ةيئاميإةيليثمتىلإرمألااذهلّوحتال.كانه

.»ءيشيألعفأمل!ةيئاميإةيليثمت«
سايلإةروصًاجرخُمرودنلرإلأس.»؟ىتفلااذهفرعتله«

رظنلانعمأيذلاهيردنألاهّايإًامِّلسمو،هفطعِمبيَجنمةيفارغوتوفلا
.ىتفلاهجوب

.لاق.»هفرعأال«
.رودنلرإلأس.»ً؟اقلطمهفداصتملأ«
لجرلاةقشلًالَّصفمًاثحبنأبغلُبأ،تالباقملاةفرغرودنلرإلوخدلبق

.ناكملاارازدقنارينوأسايلإناكاذإامىلإةراشإةيأهنعمجنتمل
ًاريخأةطرشلاتنكمتامدنعًادجبيرغلكشبهيردنأفّرصت،كلذعمو
تمحتقاامدنعو.بابلااوعرقامدنعبُجيملوهف.هتقشماحتقانم



ىلعرثُعو،ًالَفقُمبابلاناك.ةهيركٌةحئاروةراذقمهتلبقتسا،ناكملاةطرشلا
،ّطبختيناك.هبحسءانثأةدعاسمللًاَبلطحاصف.ريرسلاتحتًائبتخمهيردنأ
عابطنالاريثأتتحتناكلب،ةطرشلايديأنيبهنأودبيامككردُمريغ
ً.اراركتةمحرلاهنمسمتلاًايمهوًاّودععراصيهنأب

اليننكلو،تاقوألانمتقويفّيحلايفهتيأردقنوكأامبر«
.»ءيشيأهللعفأمل«.هيردنألاق.»هفرعأ

هنكلو،رارقذاختاهيلعنّيعتيهنأولامكنَيبناجلاىلإهتارظنتلّقنتو
ناك.هليبسءالخإمتيلةمواسملاىلإةجاحبهنأيفركفيامبرً.اددرتمادب
.ءودهلامزليلةوقبهّدشرودنلرإنكلو،مالكلاكشوىلعيلوأرودروغيس
.ودبيامككلذهيردنأنسحتسادقل

ً.اريخألاق.»ً؟اذإينأشوينكرتتسله«
.رودنلرإلاق.»؟اذاماذإ«
.»؟لزنملاىلإدوعأينعَدتسله«
ريغ،يلوأرودروغيسلاق.»لافطألاىلإءيستروصبةئيلمكتقش«

ةلقراهظإمدعىلعّهثحدقرودنلرإناك.هتوصيفزازئمشالاٍفخُم
رثكأهجعُزيءيشال.لعفينأيلوأرودروغيسداتعاامك؛نيمرجمللمارتحالا
.ماودلاىلعاهسفنةراذَقلانورركيرمعلايطّسوتمنيمظتنمنيدتعُمنم

,رودنلرإررك.»؟اذاماذإ«
.»ُكتربخأاذإ«
لاق.»ةنيعلةيئاميإةيليثمتىلإرمألااذهليوحتمدعكنمُتبلط«

.»ةغواُرملانعُّفكوهبانرابخإديرتامُلق«.رودنلرإ
.هيردنألاق.»ماعذنمةقطنملاىلإلقتناهنأّنظأ«
.»ُتلقامك،عيبرلايفسايلإلقتنا«
ً.اعاِبتامهنمٍّلكىلإرظنوهيردنألاق.»ىتفلاكلذنعملكتأال«
.»ً؟اذإنم«
.»ُهتظحالاملوأاذه.ّنُسملاكلذ،هّنسيفُخيالوه«
.بضغبيلوأرودروغيسلاق.»؟ثدحتتنّمع«
.هيردنألاق.»يّنمرثكأةيعالَخًاروصكلميهنأدقتعألجرنع«
.ةعيرستارظنرودنلرإويلوأرودروغيسلدابتف
نأكيلع.كلذفرعتتنأ«.هيردنألاق.»ةتبلاًادحألتقأمل«

.»ةتبلاًادحألتقأمل.رودنلرإايينقّدصت
.رودنلرإلاق.»كرارسأىلعَنمتؤمىلإينلّوحتنألواحتال«



.هيردنأررك.»ةتبلاًادحألتقأمل«
.تمصبرودنلرإهبقارو
ً.اددجمهيردنألاق.»ةتبلاًادحألتقأمل«
يذلاكاذلجريأ«.يلوأرودروغيسلأس.»؟ملكتتلجريأنع«

.»؟ةقطنملاىلإلقتنا
ً.اِقلمحُمرودنلرإىلعهرظنهيردنأزكر،هتباجإنمًالدبو
.رودنلرإلأس.»؟هيردنأايوهلجريأ«
ةّمعكًاليلقهسأرىنحأو،ةلواطلاقوفمامألاىلإهيردنأىنحناف

ً.اريغصًالفطفطلبّييحتّنسلايفةمدقتم
.ً»ادبأهنمصلختلايننكمياليذلاسوباكلاهنإ«



اهداترايتلاةسردملايفسايلإةسّردمءاقلرظتنتغروبنيليإتناك
عامتجالانأباهمالعإدعبف.توربارونسنمالقتنينألبقهقيقشوىتفلا
اهتنبايفتركفو،ةَقلُغملافصلاةفرغجراختسلج،ءاهتنالاكشوىلع
وهو،اهجوزناك.ةيدعُمازنولفنإباهتباصإببسبلزنملامزالتيتلاىرغصلا
علطضتمثنمو،اهعممويلانملوألاءزجلايضقي،تارايسيكيناكيم
.مويلاةيقبلرمألابغروبنيليإ

،عامتجالاءانثأ.رمعلاةطسوتمةأرمااهتلبقتساو،فصلاةفرغبابحُتف
ثدحتلايفةطرشلاةبغرنمضتتةنَّودماهلترّرمدقغروبنيليإتناك
ثدحتللةجاحباهنإتلاقو،اهسفنبتفّرعو،ةأرملاغروبنيليإتحفاص.اهيلإ
اذهبتعمسدقنوكتنأنمدبالو،سايلإلتقمبقلعتيرمأيفاهيلإ
.ةنيزحتدبو،اهسأربةأرملاتأموأف.ثداحلا

ال«.ءيطبتوصبتلاق.»عامتجالايفرمألااذهنعثدحتنانك«
؟لثاممرمأبموقينم.ةعاظفلا...نمعونلاكلذ،فصتنأتاملكللنكمي
.»!؟هللاقحبلفطةمجاهمعيطتسينم

ًاثحباهلوَحًةرظانغروبنيليإتلاق.»هيلعضبقلاومرجملافشكمزتعن«
.جاعزإيألضّرعتلانودنمهيفثدحتلاامهنكميناكمنع

طوبرمونكادوليوطاهرعش،ّدَقلاءافيه،ايليمإىعدتو،ةأرملاتناك
تلاق.يدامرنولبغابطصالابأدبدقو،ناصحليَذةحيرستلكشىلع
مهيدلذيمالتلانألةغرافلافصلاةفرغيفسولجلاامهناكمإبنإايليمإ
ىلعسيبابدبةّقلعمذيمالتلاموسرتناك.غروبنيليإاهتعبتو.ىقيسومةصح
دوعةروصىلعصاخشأبًاءدبجضُّنلانمةفلتخملحارمرهُظتو،ناردجلا
موسرلانمًاليلقًاددعغروبنيليإتظحالو.ةقئالروصىلإًالوصووباقِث
،ةرّينءاقرزءامسهولعتلبجحفسدنعةيدنلسيأِعرازمُلزانم:ةيديلقتلا
ذنميجذومنلاعوضوملاكلذتّركذتدقل.ةعطاسسمشو،ةريغصبحُسو
.هرمعلوطبتمصبتأجافتو،ةسردملامايأ

يفجاردألادحأنمةروصًةجرخُمايليمإتلاق.»سايلإلمسرلااذه«
،ةسردملاهذهرداغامدنعةينفلاهلامعأذخألًاموياوتأيمل«.ةسّردملاةلواط
مسرلايفًابوهومًاصخشناكمكرهُظتيهف.لاحةيأبهذهيمرأشأملو
.»ةريغصلاّنسلاهذهيف

ةداجإرهُظتموسرلانإ؛ةقِحُمةسّردملاف.ةروصلاغروبنيليإتلوانت



ىلعنَيتريبكنَيّتيّنبنيَنيععمًايوثُنأًاهجومسردقل.مسرللةيئانثتسالاسايلإ
.ةيهازناولأو،ةضيرعةماستباو،متاقرعشو،يعيبطريغوحن

نممهلاي«.ايليمإتمستباو.»هتدلاونوكتنأضرتُفملانم«
.»كلذلكبرورملامهيلع!نيكاسم

.غروبنيليإتلأس.»؟ةسردملادايترابهئدبذنمهِتسّردله«
ناك.طقفتاونسعبرألبق،دقتعأامكةسداسلاّنسذنم،لجأ«

هلمعىلعزيكرتلاةلقنمًانايحأيناعيو،ديعبدحىلإًاِملاحوًافيطلىتف
ىلعبابكنالاىلعهلمحلدهجلاضعبلذبرمألاينمّبلطتو،يسردملا
َملاعيفًادراشةلصاوتمتاعاسلاوطءاضفلايفقيدحتلاهتعاطتساب.لمعلا
.»هبصاخ

.ريكفتلايفتقرغو،مالكلانعايليمإتّفكو
.»ينوسىلعًابعصرمألانوكينأنمدبال«
.غروبنيليإتلاق.ً»ادجبعص،عبطلاب،لجأ«
ًةريشُمةسّردملاتلاق.»ريبكبحبماودلاىلعنَييتفلاطيُحتتناك«

ملكتينكيملً.اضيأسايلإقيقش؛نارينوسايلإتّملعدقل«.مسرلاىلإ
ةيدنالياتلاةغللانوملكتيمهنإيلليقً.اقلطمديجلكشبةيدنلسيألاةغللا
لكاشمباهّببستةيفيكو،ةلأسملاينوسعمُتشقانف،لزنملايفةسيئرةفصب
ةمجرتمكانهنوكتنأتلّضفو،ةعضاوتمةيدنلسيألااهتغلتناك.مهل
.»لهألاتاعامتجاءانثأاهتقفرب

.غروبنيليإتلأس.»؟هبِتفّرعتله؟دلاولانعاذام«
يفىتحالو،تابسانمةيأيفانهىلإرضحيمل.ةتبلاال،ال«

ً،اقلطملهألاتاعامتجاىلإِتأيمل.ليبَقلااذهنمءيشيأوأتالفحلا
.»ماودلاىلعاهدرفمبيتأتتناكلب

ةديدجةسردموةنيدملانمةديدجةيحانىلإلاقتنالاناكامبر«
ةسردملاعمّفيكتيملهنأدكؤملانم«.غروبنيليإتلاق.»سايلإىلعًايساق
تقولانمريثكلايضقيناكو،ءاقدصأيأهلذّختيملوهف.ةديدجلا
.»هدرفمب

امدنعهلاحهيلعناكامركذأ«.ايليمإتلاق.»كلذقيدصتيننكمي«
ينمّبلطتدقلً.ادبأهتدلاوكرتينلهنأُتننظ.ةسردملاهذهيفأدب
تامدخلاةلاكونمةيعامتجاةلماععمنواعتلاو،ةليوطةدمرمألا
لكنأكاردإوحايترالابروعشلاىلعهلمحنمنكمتأل،لافطأللةيعامتجالا

.»ينوسترداغولىتح؛ريخبنوكيسءيش



.»؟ناريننعاذام«
هنكميو،دوعلابلصنارين«.ايليمإتلاق.ً»ادجنافلتخمناقيقشلا«

نمهنكمتمدعىلإريشيامهيدلرهظيمل.ناكميأيفهرمأّربدت
.»باعصلاةهجاوم

.»؟نيقيقشلاينعأ؟ديجلكشبامهضعبعمنيَمجسنماناكله«
سايلإنأيلنّيبتو،هقيقشبًاديجينتعينارينناك،يتادهاشملًاقفو«

نأيفامهنيبقرَفلانمكي.نارينلموسرلانمريثكلاّدُعيناك.همرتحي
ناكفنارينامأ.هنمًاءزجنوكيلفصلايفهقافرعمماجسنالادارأسايلإ
ً،اّنسربكألاذيمالتلاو،ةسردملاةرادإو،نيسّردملاو،فصلادضدرمتمبهبشأ
مظعميف،نايتفةتسوأةسمخ،نيرجاهملاذيمالتلانمةعومجمقفاريو
لامعألانمليلقلابنوموقيو،نيرخآلاةطلاخمنعنوعنتمياوناك.نايحألا
اذهنمءيشيأبوأيدنلسيألاخيراتلابةتبلانيمتهمريغمهنألةيسردملا
جراخًءاسمكلذثدح.نييدنلسيألاضعبعمةرمتاذاولتاقت.ليبَقلا
.ذفاونلااوّمطحوّيصعلابنَيترمُّزلادارفألتاقتدقف؛ةيسردملاتاعاسلا
رومألاهذهنوكتنأنمدبالً.انايحأرومألانمعونلااذهنعنيعمست
.»مكيدلةفولأم

.»ةماعةروصبتايتفلابرمألاقلعتي«.غروبنيليإتلاق.»لجأ«
يساردلاماعلايفةنيدملانمءزجلااذهنمنَيترمُّزلااسيئرلقتنا«

ضعببنآلانوببستينيذلاذيمالتلامهّةلق.رتوتلاةلاحتدمخو،ريخألا
.نيحلاكاذمامهنمًّايأَرأمل.ةسردملانارينوسايلإلّدب،كلذدعب.رتوتلا
.»يرجياممهفأملرابخألاةرشنىلعأبنلااذهتعمس،كلذدعبو

تضفرً.ابيرقتموهفمريغمالكبقطنتو،ةعرسبملكتتايليمإتناك
لبقنَييتفلالوحاهتلئسألكتروحمتو،رمألانعّيلختلاغروبنيليإ
الو،ةيلوُضفايليمإتناك.ينوسلةيصخشلافورظلاو،ةقطنملاامهترداغم
ةيأنعفشكلاأشتملاهنكلوغروبنيليإاهتبحأدقل.كلذراهظإىشخت
ةرّكبمةلحرميفلازتالتاقيقحتلانإتلاقو،ةيضقلابةقلعتمليصافت
امبر.مالعإلالئاسوىلعنميهيسايلإلتقمف؛موهفمايليمإلوُضفنإً.ادج
تاعَّمجميفو،ّيحلايفًابيرقتصخشةئمىلإتثّدحتدقةطرشلانوكت
روصتمِّمُعدقتناك.ةبيرقلارجاتملاوةسردملاو،ةطيُحملاةينكسلاققشلا
مويلاكلذيفةقدبهتاكرحتّعبتتلتالواحميرجتو،سايلإلةيفارغوتوف
نمهقيرطيفهوأردقنونوكيامبرنيذلادوهشلانمبُلطو.موؤشملا
سوملمءيشيأكلذنعمجنيمل.مهتادافإميدقتتيبلاىلإةسردملا



رداغسايلإنأوهةطرشلاهكلتمتيذلاديحولاعطاقلاليلدلاو.دعب
.قيرطلاىلعفقوأامدنعلزنملاهاجتايفهدرفمبةسردملا

اهتاباجإىلعايليمإتركشمث،ةعاسلاىلإترظنوغروبنيليإتمستبا
.اتحفاصتو.جراخملادحأىلإًالوصوّرمملايفةسّردملااهتقفارو،ةلماشلا

.ايليمإتلاق.»؟ةقيقحلافاشتكانميبرتقتملأً،اذإ«
.»دعبسيل«.غروبنيليإتلاق.»ال«
عمينوسلازتالله...نأفدوصهنأامب«،ايليمإتلاق.ً»انسح«

.»؟كاذاهلجَر
.»ال«
هتدلاواهيفرهظتسايلإموسرىدحإتناك«:لوقلاىلإايليمإتعراس

دعبعيبرلايفكلذثدح.اهبناجبلجرعمنايحألابلاغيفاهمسرييتلا
لاؤسبيمايقركذأ.ةسردملاهذهيفنالازيالاناكنَييتفلانكلو،مهلاقتنا
.»امًاعونناسلّةلزتناك.هنعسايلإ

ولامكرمألاادبدقل.اهّرسيفغروبنيليإتركفً؟امامتكلذكتسيلأ
.اهلوُضفىدملةكردُمايليمإنأ

.»هتدلاوقيدصلجرلانإلاقف«
.»؟همسانعىتفلاِتلأسله«.غروبنيليإتلاق.»ً!اقح«
هنإوأ،فرعيالهنإلاقفهتلأس،عقاولايف«:تباجأوايليمإتمستبا

.»لاحةيأبينربُخيمل
.»؟...ام،مسرلايفلجرلاو«
.»ًايدنلسيأنوكيدق«
.»!يدنلسيأ«
هبحيسايلإنأبترعشيننكلو،ةيلوُضفنوكأنأأشأمل.لجأ«

.ً»اريثك
عمةّكتتعمُسو.تالباقملاةفرغيفّهيسركىلإهرهظهيردنأدنسأ

طيرشلابلقو،هدييلوأرودروغيسّدمف.ليجستلافُّقوتوطيرشلاءاهتنا
.رارمتسابهيردنأبقّدحيرودنلرإناك.ًةيناثليجستلابعرشو

ضرتُفياذامً؟ادبأهنمصلختلاكنكمياليذلاسوباكلانعاذام«
.»؟ينعينأكلذب

نوكينأيفكشأ«.هيردنألاق،»هعامسيفًابغارنوكتنأيفكشأ«
.»رشلانمعونلااذهنععامسلايفًابغارصخشيأ

.يلوأرودروغيسلأس.»؟لجرلاكاذوهنم«



.»ً؟ائيشكللعفهنأينعتله«
ً.ائيشهيردنألقيمل
.رودنلرإلأس.»؟لافطألاببجعمهنإلوقتله«
.رودنلرإىلإًارظانوتمصلاًامزالمهيردنأسلج
ًةأجفهتيأر...ىتح؛ةلصاوتمتاونس«ً.اريخألاق.»تاونسذنمهَرأمل«

.مالكلانعهيردنأّفكو.»دقتعأامكماعذنم
.»؟اذامو«
فرعيالو،ينَريمل«.هيردنألاق.»كّدالجةلباقمبهبشأرمألاناك«

.»ميُقينيأفرعأو،هنأشبملعأيننأ
هيردنأيلوأرودروغيسرطمأ.»؟لجرلاكاذوهنم؟ميُقينيأ؟نيأ«

امكيلوأرودروغيسىلإًارظانكارحنودبسلجريخألااذهنكلو،ةلئسألاب
.هبةلِصيذريغهنأول

نأدقتعأ.ةيحتلاهيلعيقُلأل«.هيردنألاق.»مويتاذهروزأدق«
.»نآلاهيلعّبلغتلايتعاطتسابنأدقتعأ.نآلاهعميطاعتلايتعاطتساب

.رودنلرإلاق.»ةيدنلوهةعاجشىلإةجاحبًالوأكنكلو«
.هيردنأبُجيمل
.»ً؟الوأءابتخالاوبرهلاكيلعله«
ءافخإيفًاديجتنكمكفرعتنأكبضرتُفي.ماودلاىلعئبتخأ«

لعجلواحأو،ءابتخاللةديدجنكامأتاقوألالكيفدجأتنك.يسفن
.»ناكمإلارَْدقًامجحرغصأيسفن

.رودنلرإلأس.»؟ىتفلابىذألاقحلأهنأدقتعتله«
هَرأمل،لوقأامك.فرعأال.ةليوطةدمذنمكلذنعّىلختامبر«

ّرمي،تاونسلاكلتلكدعب،ًةأجف.يراجحبصأًةأجفو،ةليوطةدملاوط
ُهتيأرامّليختتنأكنكميال.ميُقأثيحعراشلانمرخآلابناجلاىلع
.هغدصىلعهتباّبسبًارقانهيردنألاق.»انهينعأ.ّرمامدنععقاولايف

.»؟هلاثمأصاخشألانمضتتيتلاانتحئالىلعجَردُمهنأدقتعتله«
.رودنلرإلأس

.»كلذيفكشأ«
.يلوأرودروغيسلأس.»؟هيلعروثعلاةيفيكىلعانعلطتسله«
.هيردنأبُجيمل
نأاننكمي«ً.اديدجًابولسأًاربتخم،يلوأرودروغيسلأس.»؟وهنم«

.كتدعاسمبهنجساننكمي.َتدرأاذإهيلإماهتاهيجوتو،هنمليَّنللكدعاسن



.»؟نجسلايفهيمرنمنكمتنلوهنمانربختسله؟هديرتاماذهله
.ههجويفكحضلابهيردنأعرشو
.رودنلرإىلإًارظانلاق.»مارتحالابىظحيلجرلاكاذ«
هاجتايفمامألاىلإىنحناو،كحضلانعًةأجففقوتمثنمو

:ًالئاقيلوأرودروغيس
.»؟يلثمًاريقحًاصخشقّدصيسنم«
ةفرغحرفلاةدوشنأتألمو،نينرلابلومحملارودنلرإفتاهعرش

كلتهركيناك.نكممتقوعرسأبهفتاهجارخإرودنلرإلواحو،تالباقملا
رودنلرإىغصأ.يلوأرودروغيسهبقارو،ةباجإلارزىلعطغض.ةمغنلا
متشو،عادولاةيحتءاقلإنودنمةيفتاهلاةملاكملاىهنأدقل.ههجوّرهفكاو
.هيَمدقىلعهزفقءانثأ

،هنانسأربعمتمت.»ً؟اءوسدادزتنأهذهىضوفلاةلاحلنكميله«
.ةفرغلاجراخعفدناو

ققشلاعَّمجمىلإهتدوعءانثأهتايولوأبرظنلاةطرشلاطباضداعأ
راضحإهنمتبلطاهنكلو،اهترايسبتجرخدقةمجرتملاتناك.ةينكسلا
يفامهدرفمباناكنيذللااهنباوةيدنالياتلاةأرمللبيلحلاوزبخلاضعب
هذهدجيملو،ناماعةطرشلاكلِسيفهدوجوىلعّرمدقل.ةقشلا
امدنعهبموقياّمعهتعطاقمّمتتتناك.رخآلمعيأنمأوسأةفيظولا
ثداوحببسبىعدتُسيناكو،اهتورُذعوبسألاةياهنةلطعتالافتحاغلبت
،دعاولابهنوفصياوناكً.اريثكهيفّرثؤيملرومألاهذهنمٌّيأ.ةعيرُمريس
ّملستينآلاوهاهو.ةطرشلاكلِسيفةيقرتلاىلعلوصحلاىلإىعسو
دعصت،حابصلكيفف.اهنباوةيدنالياتلاةأرملالزنمةسارحةمهم
،اهتقشىلإمهقيرطيفَّملسلاةفلتخمتالاكونمءاربخلانمتاعومجم
.مهلخُديمث،ةرايزلانمضرغلاو،مهنهِمو،مهئامسأنعًالئاس،كانهفقيف
عماهدرفمبءاقبلاديرتةيدنالياتلاةأرملانألروفلاىلعنوجرخيمهنكلو
!اهنميناعتيتلاةاسأملاهذهلاي.كلذمهفهناكمإب.اهنبا

ةمئاقولاملاضعبهتّملسو،ةعرسبّملسلاةمجرتملاتلزن،كلذدعب
،بيذهتبضفرف.اهنباوةدلاوللضارغألاءارشهنمتبلطو،ةريغصقّوست
نكيمل،ظحلاءوسل.ةرداغملابهلحمُسيالهنإلاقوً،امستبموهسأرًاّزاه
.تايجاحلاءارشلىتفسيلويطرشهنإ.ةرداغملاهتعاطتساب

كلذبموقأستنك«.ةمجرتملاتلاق.»طقفقئاقدسمخرمألابلطتي«
.»يرمأنمةلَجَعىلعيننكلو،ةرداقتنكوليسفنب



.تقلطناواهترايسىلإتضكر،كلذدعبو
لواحيٍريمضو،ةيلاملاةقرولاو،قّوستلاةمئاقعمًافقاوكانهكُرتدقل

ملً.اضيأًاعرسمقلطناو،طقفتاظحللمادرمألااذهنكلو،هبينأتَلهاجت
رجفنيداكهنأةجردلةدشبهّخبويذلارودنلرإلكلذلاقً،اقلطمرخأتي
باهذلاهبضرتُفينكيملامبر.ةدَعاسملابلطهبضرتُفيناكامبر.ًءاكب
ىلعهتدلاومايقىركِذهيلإتداعأيتلاةيرخسللةريثملاةمهملاكلتيف
ةيئاقلتةقيرطبفّرصتامبرً.اريغصناكامدنعرجتملاىلإهلاسرإبماودلا
يوتحتةهفاتةلجمتاحفصّبلقدقناك.تاظحللينهملاهبجاويسنو
ققحملارابخإىلعؤرجيملهنكلو،نيروهشمٍصاخشأِقالطِصصقىلع
هداقتعاةجردلًادجرعاشملاراثُمُّنُسملالجرلاناك.هتلحرنمءزجلااذهب
يذلا،يلوأرودروغيسىلعنّيعتدقل.يعولاهدقُفتهنمةبرضىّقلتيسهنأ
.ققحملاحامجحبكلةردابملاً،اديجهفرعينكيمل

،كلذدعب.سرجلاّنروًاضكارّملسلادعص،رجتملانمداعامدنع
:ىدانوبابلاحتف،ةياهنلايف.باوجيأيّقلتنودنمبابلاعرق
،ةقشلاءاحنأيفلاجف.دحأهبُجيملو،ًالَفقُمبابلانكيمل.»ً!ابحرم«
.ةغرافةقشلاتناك.ةباجإةيأيّقلتنودنم،تاهاجتالالكيفًايدانم

عامجتسانمنكمتيملو،هديبقّوستسيكعملَّفغمكفقوف
.اهنباوينوسءافتخابةطرشلازكرمغالبإلهتعاجش



فّرصتنأًاملِع،نارينوينوسءافتخاىلعطباضلارودنلرإُمَليمل
ناك.هبجاوبهمايقءانثأموهفمريغوقَّدصياللامهإنعّمنيلجرلا
امهتدعاس-اهنباوَةدلاولاترداغنمرخآيهو-ةمجرتملانأبًاعنتقم
ىلإامهّتلقأمثنمو،تاظحللةرداغملابطباضلاتعنقأدقل.ءابتخالاىلع
بلطيفرودنلرإلسرأ،قاطنتسالادعب.هبحوبلايفبغرتملناكم
يذلاناكملالوحتاعاملإنعةطرشلاتثحب،كلذنوضغيف.ةمجرتملا
فيرعتاهفتاهلنكيمل.هيلإاهنباتبحطصادقنوكتنأينوسلنكمي
ةمئاقىلعلوصحللةعطاقملاةمكحملبلطبتمدقتغروبنيليإنكلو،لصتملاب
.قباسلارهشلالالخاهتّقلتوينوساهتَرجأيتلاتالاصتالاب

يفسايلإةسّردمعماهثيدحىلعهتعلطأورودنلرإبغروبنيليإتلصتا
.ةميدقلاةسردملا

امدنعرودنلرإتلأس.»؟برهلانمهتيامحلواحتاهنأدقتعتالأ«
.نبالاوةدلاولانادقفباهربخأ

نمكي«.رودنلرإلاق.»ليبَقلااذهنمءيشريسفتلانأحضاولانم«
.»هنمهيمحتاهنأدقتعتيذلاصخشلايفلاؤسلا

.»امءيشباهربخأامبر«
هفتاهّنرامدنعغروبنيليإعمهثيدحّوتللىهنأدقرودنلرإناك

يفةاتفدوجوناكماوددحمهنأتاردخملامسقسيئرهربخأدقلً.اددجم
عمتطروتنأاهلقبسيمل.بعلملايفتاردخمعيبتلواحةسردملا
يهو،ةطرشلالبِقنمًاديجةفورعمىربكلااهتقيقشنكلو،تاردخملاقيرف
.تاردخملابةقلعتمحَنُجببسبتالاقتعالانمةلسلسعمةسِّرمتمةنمدُم
مجاهدقل؛ًالجرهلتقببسبنجسلايفناكًاّنسربكأقيقشنَيتاتفللو
.هتايحبتدوأحارجبهباصأوكيفايكيرطسويفليبسرباع

.رودنلرإلاق.»!ً!اذإٍقارىوتسمتاذةلئاع«
ىلإثدحتلانوديرتله«.تاردخملامسقسيئرلاق.»ةبخُّنلاةبُخن«

.»؟نَيتاتفلا
.رودنلرإلاق.»امهرضَحأ،لجأ«
هلاصتارودنلرإعطقف،ةقشلايفيندوغترهظ،ةظحللاكلتيف

.هفطعِمبيَجيفلومحملاهفتاهعضوو،يفتاهلا
نيأو،ابرهاذامل«.يندوغوحنًاهّجوتممزاعتوصبلاق.»؟امهنيأ«



.»؟امِهتذخأ
.تلاق.»؟رمألااذهةيلوؤسميليمحتيفيّدجتنأله«
ِتدعمثنمو«،رودنلرإلاق.»ةطرشطباضِتعدخدقل«

ببسبكنجسيتعاطتساب.امهبِتلعفاذامفرعننأديرن.امهباحطصال
.»كلذبمايقلابددرتأنل.مهتابجاوبمهمايقءانثأةطرشلالاجرلمعكتقاعإ

الو،امهباحطصالدَُعأمل«.يندوغتلاق.»رمألااذهبيلةقالعال«
.»ددرتتالف،ينجَسديرتتنكاذإ.يديدهتلصاوت

َيتفرغىلإّرمملانمًالخاديلوأرودروغيسلاق.»كنمتاباجإديرن«
.»؟ايفتخااذامل.امهيلإثّدحتنمرخآِتنك«.ثيدحلاهعامسدعبمونلا

امكرارغىلعُتمدُصدقل«.تدّهنتويندوغتلاق.»ّيدلةركفال«
،اهتعاسىلإًةرظانتلاق»...ذنمامهترداغامدنع.ةطرشلايبتلصتاامدنع
نعيراوتللططختينوسنأبيحويامكانهنكيمل،ةعاسلاعابرأةثالث«
دعومىلعترخأتدقتنك.تايجاحلاضعبىلإةجاحباهنإتلاق.راظنألا
ءيشلططختاهنأيفهبتشأمل.امهتدعاسمبًاريبكًافطلطباضلاىدبأو،ءاقل
فرعأال.المأينامتقدصأءاوسيلاُبأال.كلذنعءيشيأيللقتمل.ام
.»رمألانعًائيش

.يلوأرودروغيسلأس.»؟ابهذدقانوكينأنكمينيأنيفرعتله«
امبر.نَيئبتخماناكاذإفرعأاليننإىتح.ةركفىندأكلمأال،ال«

.ةتبلاةئبتخمتسيلامبرو،امناكمىلإتجرخامبر.روَفلاىلعنادوعيس
.»؟كلذيفامترّكفله

.يلوأرودروغيسلأس.»؟حابصلااذهصخشيأبْتلصتاله«
ناك.حابصلاكلذنمركابتقويفينوسترازاهنأيندوغامهتربخأف

يفنيَرخآنيَّيطرشعمّةيروَدةرايسو،بابلادنعةطرشطباضكانه
.ةيروَّدلاةرايسءاعدتساّمت،كلذدعب.ينكسلاعَّمجملامامأةنوكرملاةرايسلا
يفناك.نارينعماهدرفمبكُرتتنأديرتاهنأروفلاىلعينوساهتربخأدقل
نمنكمتتملاذإو،اهتملاكمىلعهلمحنمنكمتتملوً،ادجةبعصةلاح
.كلذبمايقلاعونيأنمريبخوأةطرشطباضرودقمبنوكينلف،كلذ
نمهجارخإلنارينعماهدرفمبتقولاضعبءاضقوههديرتتناكام
ةمدصةباثمبتناكهقيقشةافونأحضاولانم.تاذلاىلعءاوطنالاةلاح
يفاهّتيولوأيهكلت.ةنكممةقيرطلضفأبهتدعاسملواحتيهو،هلةريبك
نكلو،ةدعاسملااهيلعتضرعوامهعميندوغتسلجدقل.فورظلاهذه
ثدحتتتعرش،عامتجاىلإباهذلااهيلعنّيعتيهنأينوستملعامدنع



.رجتملانماهيلإجاتحتيتلارومألاضعبنع
.رودنلرإلأس.»؟ترداغدقةطرشلاةرايسنأكاذنآْتفرعله«
.»رداغتاهتأردقل،لجأ«
يذلايلوأرودروغيسرودنلرإلأس.»؟ةنيعللاةرايسلاكلتلثدحاذام«

ريطخثداحعقونيحةرايسلاءاعدتساّمتدقل.ةزهاجةباجإهيدلتناك
،ةيروَدةرايسبرقأتناك.ةليلقعراوشدُعبىلعمحدزمقرطعطاقتدنع
.اهبلطيفلاسرإلابةلكشمةيأةهجاوماوعقوتيملو

.رمألابًامِّلسمهسأررودنلرإزهف
.يندوغلأس.»؟ينوسبيبحوهنم«
تلاق.»بيبحيأنعًائيشفرعأاليننإكلتلقنأيلقبس«

.سارتحابيندوغ
.رودنلرإلاق.»؟هيلإتبهذدقنوكتنأنكميله«
.يلوأرودروغيسلاق.»اهدصقتةدعنكامأكانهنأودبيال«
ةرظنبيلوأرودروغيسقمرو،رودنلرإلاق.»؟لجرلاكاذوهنم«

.رودنلرإةظيفحريثياممةعطاقملاىلعًاداتعمناك.بضغ
.اهتامحعمنوكتامبر«.يندوغتررك.»بيبحّيأدوجوبيلملِعال«

.»؟اهقيقشعموأ؟كلذنمامتققحتله
.رودنلرإلاق.»امهيفثحبنسنيناكملّوأامهنإ«
.غروبنيليإتلصو،ٍذئدنع
.»؟نيَبقارمانوكيملأ؟ادقُفينأنكميفيك«
اذإ؟اهعضولثميففاخيالنمو«.يندوغتلاق.»ةفئاخيه«

ريكفتلااهنكمياملكاذه.يجانلاديحولااهنباةيامحلفْتبرهدقتناك
ْتلعفاملاطل.اهسفنبقثتاهنإ.حضاورمأهنإ؛مكبقثتاليهً.ايلاحهيف
.»كلذ

قثتاليكببسيأاهيدلله«.غروبنيليإتلاق.»؟انبقثتالاذامل«
.»؟انب

.اهيلإيندوغترظنف
.»مكتلئسألكنعّيدلتاباجإال.فرعأال«
؟ينوسبهطبرتةقالعلانمعونيأ«.رودنلرإلأس.»؟اهبيبحوهنم«

ً؟اديجنَييتفلافرعيله؟اهجوزنماهقالطببسوهله؟ايقتلاىتم
.»؟امهعمهرمأّربدتيفحلفأفيك

ً.اعاِبتمهنملكىلإيندوغترظنف



ً.اريخأتلاق.ً»ارخؤمًالجرتقتلا«
.ربصدافنبرودنلرإلاق.»؟...و،لجأ«
ال.نيدوأنمينوسقالطنعًائيشفرعأال.هتقفرباهنأدقتعأال«

.»اهتايحلجرلااذهلخدىتمديدحتلابفرعأ
.»؟وهنمو«
.»ينوسقيدص«
.رودنلرإلأس.»؟ءاقدصألانمعونيأ«
ىلإًاريخأو،يلوأرودروغيسىلإمثنمو،غروبنيليإىلإيندوغترظن

.اهيَفتكتزهو،رودنلرإ
.»؟ميُقينيأنيفرعتله؟لمعيله«
.»همسافرعأاليننإىتح.هنعتملكتنأينوسلقبسيمل«
اهنأنيدقتعتالكنإِتلق؟هيلإتبهذاهنأنيدقتعتالاذامل«

.»؟كلذببسام،هتقفرب
.يندوغتلاق.»بسحفيروعشهنإ«
ًابيبحاهيدلنإلاقيذلاقباسلاينوسجوزتاملكرودنلرإركذتو

تّرقأدقل.هنأشبملِعىلعتوريفناك.هنعليلقلاالإفرعيالهنكلو
.يدنلسيأهنأ،ةقباسلاسايلإةسّردم،ايليمإدقتعتو.هدوجوبًاريخأيندوغ

.رودنلرإلأس.»؟يدنلسيأوهله«
.يندوغتلاق.»لجأ«
.»؟ةليوطةدملامهتقالعدوعتلهو«
.»ديدحتلابفرعأال«
النأفرعأ«.رودنلرإلاق.»ةقثلاىلإِترشأكنأامبرخآرمأكانه«

اهلهاجتاننكميالةدحاوةلأسمكانهنكلو.انتلئسألكنعكيدلتاباجإ
هذهتحبصأ،هعمينوسبورهدعبو.نارينةلأسميهو،كلذاندرأامهم
.ً»ادجةّحلُمةلأسملا

.ةمجرتملاتلأس.»؟ملكتتّمع«
ةركفالهنأولامكةعيرستارظنغروبنيليإويلوأرودروغيسلدابتف

.رودنلرإهينعيامعةتبلاامهيدل
.هتوصًاضفخُمرودنلرإلأس.»؟نارينعمتبرهاذامل«
.يندوغتلاق.»فرعأال«
.»؟دلبلانمهجارخإلواحتاهنأنكمملانمله«
.»!دلبلانمهجارخإ«



.»؟الَِمل«
اهنأدقتعأال،ال.ببسلابيلملِعالو،هتيامحلواحتاهنأنظأ«

ةيفيكنعةركفةيأكلمتاهنأدقتعأالانأف.دلبلانمهجارخإلواحت
.»كلذبمايقلا

.»امًاصخشفرعتامبر«
.»!لقعللٍفانُماذه«
اهنأدقتعأ«.رودنلرإلاق.»نارينةيامحلواحتاهنأىلعكعمقفاوأ«

.»ثدحامفرعيوهً.اريخأامرمأىلعاهعلطأهنألراظنألانعتراوت
.ًةبضاغيندوغتلاق.»!هقيقشلتقميفَهطّروتيعّدتكنأقّدصأال«
الىتفلاعمينوسءافتخاو،تالامتحالالكيفًايلمريكفتلاانيلع«

الًاضيأامًائيشفرعتدقاهنكلو،هتيامحديرتامبركلذباهمايقب.اندعاسي
.»ماهرمأىلعاهعلطأدقنوكينأّعقوتأ.هفرعن

ام.اهفرعأانأ.ديكأتلابينوسانربختسفءوسيأنارينبكترااذإ«
.»ىتفلالجألقئاقحلايفُختلتناك

.»ةحوتفمانتارايخءاقبإانيلع«
.ةمجرتملاتحاص.»!لاحُمرمألانكلو«
.رودنلرإلاق.»لاحُمريغوهامولاحُموهاميليلوقتال«
ال«.يندوغتلاق.»لقألاىلعانهنَينوجسمامهؤاقبإكنكميال«

ىلإباهذلايفنيَّرحانوكينأبجي!ةقشلاهذهيفامهلاقتعاكنكمي
.»امهلولحيثيح

اناملُعينأامهيلع«.رودنلرإلاق.»امهلءيشيأثودحديرأال«
.»هنادصقييذلاناكملاب

.يندوغتلاق.»ءارهاذه«
.»!يهاه«
ةقفربةفقاوينوستناكثيحىلإبابلاربعيلوأرودروغيسقّدحو

.نارينلدوجوالنكلو،ّرمملايفاهقيقش
.توريفاهباجأف،ةيدنالياتلابامًائيشتلاقو،امهيلإيندوغتهجوت

.قلقبرودنلرإىلإينوسترظنو
.تلاق.»ءيشيأنارينلعفيمل«
.رودنلرإلأس.»؟وهنيأ«
.ةليوطتاظحلليندوغىلإينوستثّدحت
نامأبهنإ«.يندوغتلاق.»هبءانتعالاىلعاهتردقنمةقثاوتسيل«



لوقتاهنكلو،هباوجتسانوديرتمكنأينوسفرعت.نآلادوجوموهثيح
لزنملاىلإءاجً.ائيشفرعيالوءيشيألعفيمل.يرورضريغرمألانإ
.ةمدصةلاحيفلخدفهقيقشللصحامبفرعوةطرشلاىأروسمأموي
ينوسلدكأدقل.حابصلااذهىتحهتدلاوةملاكمنمنكمتيملوأبتخا،اذل
وأَريملو،كلذيفهلديال.هقيقشلثدحامعةتبلاهيدلةركفالنأ
.ً»افئاخناك.مويلاكلذيفسايلإيقتلي

.»!؟َّمِمً!افئاخ«
.يندوغتلاق.»هسفنرمألاهلثدحينأنم«
كولسهنإ.ىتفلاءافخإبئاصلاريغنمهنأينوسِتربخأّاله«

نحنف.ةيضقلاكلتنعديزملافرعنالانمدامًاضيأريطخلبال،بيرُم
نوكيسفرطخيفناريننأدقتعتتناكاذإو،سايلإلثدحامفرعنال
.ً»اءوسرومألاديزتنآلايهف.هبءانتعاللانبقثتنأاهيلع

زهبتعرشينوسنكلو،هّملكتءانثأرودنلرإتاملكيندوغتمجرت
.ةمجرتلااهئاهنإلبقاهسأر

.رودنلرإبًةِقلمحُمًةيناثتلاق.»ءيشيأنارينلعفيمل«
.رودنلرإلاق.»اهنبادوجوناكمىلعانعلطتنأاهنميبلطا،ًءاجر«
بلطتيهو«.يندوغتلاق.»هيلعقلقللمكلةجاحالنإلوقت«

تاروطتةيأكانهله.كلذنمًالدبسايلإلتاقىلعروثعلامكنم
.»؟ددصلااذهيفةديدج

امبر.ينوسعضويفناكولهِفقومَلُّيختًالواحمرودنلرإلاق.»ال«
.نأشلااذهيفرارقذاختاهناكمإبنكيمل.بئاصلارمألابموقت

يلحنستملو«.رودنلرإلاق.»ًايدنلسيأًالجرِتيقتلاكنأانَغلب«
.»هنعكلأسألدعبةصرفلا

.هلاقاميندوغتمجرتف
.ينوستلاق.»كلذبهلةقالعال«
انيربختنأكنكمياذام«.يلوأرودروغيسلأس.»؟لجرلاكلذوهنم«

.»؟هنع
.ينوستلاق.»ءيشال«
.»؟هيلعروثعلااننكمينيأنيفرعتله«
.ينوستباجأ.»ال«
.»؟لمعينيأنيفرعتله؟لمعلايفوهله«
.ينوستلاق.»كلذبمكلنأشال«



.رودنلرإلأس.»؟هبكطبرتيتلاةقالعلاعونام«
.»يقيدصهنإ«
.»؟ءاقدصألانمعونيأ«
.»كلاؤسمهفأال«
.»؟قيدصدرجمنمرثكأوهله«
.»كلذنمرثكأسيل،ال«
رودروغيسلأس.»؟كنبالتقمبطروتملجرلاكاذنأنيدقتعتله«

.يلوأ
.ةدكؤمينوستلاق.»ال«
.يندوغتلأس.»؟رضاحلاتقولايفًايفاكاذهسيلأ«
.هسأربرودنلرإأموأف
يلواحو،مويلااذهنمقحالتقويفىرخأةرماهيلإثدحتنس«

.»ناريناهئافخإلالخنمةتبلااندعاستالاهنأاهماهفإ
لواح«.يندوغتلاق.»امبرهتايحذاقنإىلعدعاستاهنأءانثتساب«

.»هبّرمتاممهفتنألواح.اهناكمكسفنعضو
.رودنلرإةرايساولخدوّملسلااولزن
.»؟وحنلااذهىلعةّيفوةمجرتماهيدليتلاةأرملاهذهيهنَم«

.هرئاجسةبلعًاجرخُمرودنلرإلأس
.يفلخلادعقملاىلعسلاجلايلوأرودروغيسلاق.»؟نّخدتسله«
يهو.تاونسلاوطادنالياتيفتماقأ«.غروبنيليإتلاق.»؟يندوغ«

ةيحايسةدشرملمعتو،هبعشوناكملامرتحتاهنإ.ماظتنابكانهىلإبهذت
يه.ةبعصفورظلظيفميظعلمعبتماقاهنأدقتعأ.فيصلايف
.»ينبجُعت

.رودنلرإليلوأرودروغيسلاق.»كقيُطتالاّهنإ«
.يفلخلادعقملاهاجتايفناخدلاثَْفنلواحوهتراجيسرودنلرإلعشأ
.لأس.»؟هيردنأنمرخآءيشيأَتفرعله«
رودنلرإزفقامدنعتالباقملاةفرغيفيقبدقيلوأرودروغيسناك

لئاطنودنملواحفيكهربخأفً.اضكارةفرغلانمجرخوهيَمدقىلع
فصوو.ّيحلاىلإًارخؤملقتنايذلالجرلامساهئاطعإىلعهيردنألمح
ةيمهوةصققّفلدقهيردنأنأدقتعيناك.غروبنيليإلةلباقملارودروغيس
.ةيلابةميدقةعدُخاهنإ؛هصخشنعهابتنالاتيتشتل

يديوزتوأ«،يلوأرودروغيسلاق.»لجرلايلفصينأضفردقل«



.»هنعليصافتةيأب
نوكينأًاذإّدبالف،هتلوفطيفهيردنأبىذألاقحلأدقناكاذإ«

عباسلادقعلايفنوكيامبر،فرعأال«.رودنلرإلاق.»ليلقبهنمًاّنسربكأ
هلاثمأف،لافطألاببجعُممرجملانأدقتعأال،عقاولايف.نآلارمعلانم
.»لاحةيأبيفرَحلاىنعملايفسيل.ةَلَتقاوسيل

تامولعمىلإنورقتفينولازيالاوناكو،يناثلاهموييفقيقحتلاناك
سايلإتاكرحتةيؤرنعدحأغلُبيمل.تاجاتنتساعضونمنكمتللةيفاك
ايلعلاققشلاتناك.نُعطثيحناكملايفهتيؤرنعو،مويلاكلذيف
نمًّايأنكلو،ةميرجلاحرسمىلعفُرشتةبيرقلاةينكسلاتاعمجملل
سانلانمًادجليلقددعف.بيرُموأيداعريغءيشيأَريملناكسلا
.سايلإلُِتقامدنعمويلانمتقولاكلذيفمهلزانميفاوناك

ناكفيكغروبنيليإهتربخأدقل.ةسردملاىلعرودنلرإمامتهاّزكرتو
يفاوطّروتنيرجاهمنايتفةرمُزنمًاوضع-ةقباسلاةسردملايف-نارين
ةديدجلاةسردملاىلإهعملمحدقناكاذإامعتلءاستو.تامادِص
ةرمُزيفًاوضعناكهنأىلإرودنلرإراشأو.كانهاهنمىناعيتلاتاريثأتلا
اوناكمهنأو،ةيلحملاةيلديصلالوحعكستت-ذيمالتلادحأهللاقامك-
.ةسردملانمنيرخآذيمالتعمًانايحأنومداصتي

.»يدنلسيأبيبحو،مظتنمٍدتعمو،لافطألاّبحيصخشانيدلً،اذإ«
لكحوضوبهركييذلاسّردملاىسنننأنودنم«.يلوأرودروغيسلاق
.»ةديجةعومجم.ةسردملايفًايداعمًاروعشريثيو،نيرجاهملا

يفًايساسأًادهاشنوكينأنارينىلعبجيناكهنأحضاولانم
دقل.هتيمهأرهُظيهتدلاوعمهءابتخاوأهرارفوأهءافتخانكلو،ةيضقلا
رودنلرإلو.اهرّوصتنكمييتلاًاقرُخرثكألاةقيرطلابمهتضبقنمتلُفيهوكرت
مالدقل.نأشلااذهيفاهلوقينأديرييتلاةيساقلاتاملكلانمريبكٌَّمك
.رومألاهيلإتلآامببسبهاوسنودهسفن

ّدرىلعغروبنيليإتضرتعا.»؟رمألااذهّعقوتانناكمإبناكفيك«
اهنأبيحويامكانهنكيملوً،ادجةنواعتمينوستناك«.هيفَغلابملاهلعف
.»ّيبغرمأبموقتس

،»روفلاىلعو،اهقيقشو،ينوسةامحو،ىتفلادلاوىلإثدحتلاانيلع«
.»اهتدعاسمنوديريو،اهيلإصاخشألابرقأمهف«.يلوأرودروغيسلاق

.امهيلإرودنلرإرظنف
.ريصقفقوتدعبلاق.»مويلايبتلصتادقةأرملاكلتنأدقتعأ«



.غروبنيليإتلاق.»؟ةدوقفملاةأرملاينعتأ«
ءانثأهاّقلتيذلايفتاهلالاصتالانعامهربخأمثنمو.»كلذدقتعأ«

.ىفشتسملايفنويرامهترايز
تهنأمثنمو،وحنلااذهىلعرمتستنأرومأللنكميال:تلاق

.لاصتالا
.هدعبغروبنيليإتررك.»؟وحنلااذهىلعرمتستنأرومأللنكميال«

.»؟!هينعتيذلاام.وحنلااذهىلعرمتستنأرومأللنكميال«
ًاصخشنوكتنأناكمإلابناكاذإفرعأال.ةأرملاكلتاهنأنظأ«

ىلعلازتالامبراهنأهرابخإواهجوزةيؤرلباهذلاىلإنآلاجاتحأ.رخآ
رهظتمثنمو،تقولااذهةليطاهنعءيشيأهغلَبيمل.ةايحلادَيق
رومأللنكميالىنعمام.يرجياملكبملِعىلعنكيملام.يبلصتتو
له.امرمألناططخيامهنأولامكرمألاودبي؟وحنلااذهىلعرمتستنأ
.»؟لايتحابرضيفنَيطروتمانوكينأنكمملانم

رودروغيسلأس.»؟ةايحلاىلعةريبكنيمأتةصيلوبْتردصتساله«
.يلوأ

ًايئامنيسًامليفاذهسيل.لثاممءيشيأرهظيمل«.رودنلرإلاق.»ال«
.»دوويلوهل

.غروبنيليإتلأس.»؟اهلتقهنأبهابتشالابأدبتله«
لاق،»ةايحلادَيقىلعلازتالنوكتنأةأرملاكلتبضرتُفيال«

ًامامتفلاخييفتاهلالاصتالاّنكلو.اهراحتناىلإريشتلئالدلالك«.رودنلرإ
.»هرهاظمنمرهظملكيفنآلاىتحويرانيسلالك

.غروبنيليإتلأس.»؟اهجوزللوقتساذام«
ناك.يفتاهلالاصتالاهيّقلتذنمةلأسملاكلتةجلاعمرودنلرإلواح

يذلالجرلايضامحضتااملكًاءوسيأرلااذهدادزيو،لجرلايفيأرهيدل
ودبيو،هفصولةديحولاةقيرطلااهنإ.ّشغلايفةديدشةبغربًاعوفدمودبي
هؤالمزهفصودقل.هلقعىلعذوحتستةيجوزلاراطإجراختاقالعلانأ
نوديدعلالاقوً.امامتةبسانمريباعتبرودنلرإمهيلإثّدحتنيذلاهؤاقدصأو
جّوزتملجروهفً؛اضيأءاسنريِزهنإلبال،ءاسنلالزاغيناكاملاطهنإ
نأفيكهئالمزُدحأفصوو.تايرخأءاسنبعاقيإلاةلواحميفددرتيال
ددوتلابلجرلاماقف،ىهقميفبارشلاءاستحالتجرخلمعلانمةعومجم
لخادًاقيمعهّسدوً،اّرسجاوزلامتاخعلخدقل.هبًامامتهاتدبأةأرماىلإ
نعثحبللىهقملاىلإيلاتلامويلايفةدوعلاهيلعنّيعتدقو.روهزءانإ



.متاخلا
نماهنأرودنلرإدقتعيمل.ةدوقفملاةأرملايقتلينألبقكلذثدح

ًايفخُمً،اَّخفلجرلااهلبصندقل.ةرباعةيمارغتاقالعميُقييذلاعونلا
ملًاّدحغلبوةيمارغلاةقالعلايفًاديعببهذمثنمو،جوزتمهنأعقاو
.ةليحتسمرمألانعةدوعلاتحبصأىتحرمألائدابيفهغولبرّوصتينكي
.ةدحولاو،ةبآكلاو،ْبنَّذلابقيمعروعشاهفنتكاو،رخآلابامهدحأّقلعتدقل
اهتلاحنعرودنلرإهلأسامدنعرومألاهذهنميأبفارتعالالجرلاضفر
ّطقيللقتمل«.لاقامكةعفترماهتايونعمتناك.يفتختنألبقةيسفنلا
رودنلرإهيلعّحلأامدنعو.»ةئّيسةلاحيفاهنأباهروعشنعءيشيأ
نمطقفنيَماعدعبىرخأةيمارغةقالعماقأهنأبةأرملاكوكشنعهلأسو
ةلصيذريغورودنلرإنأشنمسيلرمألانأولامكهيَفتكّزه،امهجاوز
هنأشهنإلجرلالاق،رثكأفرثكأرودنلرإّحلأامدنعوً.امامتعوضوملاب
.رخآصخشيأنأشنمسيلو،صاخلا

زكرمبتلصتادقتناكذإ.ةأرملاءافتخاىلعدوهشكانهنكيمل
عماهجوزءانبأناك.مويلالاوطلزنملاتمزالو،ةضيرماهنإلوقتلاهلمع
يأِرُجيمل.ةدوجومنكتمل،ةسداسلاةعاسلاوحنداعامدنعو.مهتدلاو
،اهنمربخيأهغوُلبنودنمءاسملاءاضقناعمو.مويلالالخاهعملاصتا
حابصيفلمعلاىلإبهذ.ةليللاكلتيفمونلانعزجعوقلقلابرعش
،امهئاقدصأبلصتاف،بُِجيملًادحأنكلو،لزنملابلصتاويلاتلامويلا
نمنكمتيملهنكلو،اهيفةدوجومنوكتنأنكمينكامأةدعبو،اهئالمزو
امدنعو.ةطرشلابلاصتالانععنتماومويلاّرمو.ناكميأيفاهيلعروثعلا
ملهنإىتح؛اهنادقفنعغلُبيلًاريخألصتا،يلاتلامويلاحابصيفدَُعتمل
،ناريجلااهظحاليمل.لزنملاترداغامدنعهيدترتتناكيذلاامفرعينكي
نعًائيشفرعيال،تاميدقلااهتاقيدصوأ،امهئاقدصأنمًّايأنأنّيبتو
مل.لزنملامامأةنوكرماهترايسلازتالو،نَيترايسناكلمياناك.اهدوجوناكم
.ةرجأةرايسبلطت

.ِكلاحيئاتشموييفاهدرفمبجرختو،اهلزنمرداغترودنلرإاهّليختدقل
ءيضتلوألانوناك25راونأتناك،رمألائدابيفامهلزنمىلإلصوامدنع
.حجرألاىلعًاقلطماهظحالتملاهنإهسفنللاقو،يحلا

نوأدبينيذلاسانلانيبةنيعلةقثةيأكانهنوكتنأنكميال«
ةداعلاكةقِفاومريغةربنبغروبنيليإتلاق.»عونلااذهنمّةيفلخيفةقالع
.ةيضقلاهذهشقانتامدنع



يهله«.يلوأرودروغيسلاق.»ةعبارلاةأرملاةلأسمكانه،مثنمو«
.»؟ةدوجوم

يأدجأملو،ةيمارغةقالعةيأهتماقإَقلطُملكشبجوزلاركُني«
نعهتجوزهتلاقامطقفانيدل«.رودنلرإلاق.»كلذبهمايقىلعليلد
ودبي.اهتّمربةلأسملانماهتاناعمو،ىرخأةأرمابعمتجيهنأاهداقتعاةيفيك
.»هنماهجاوزىلعقمعبتفِسأاهنأ

ببسبفحصلايفكمساىرتامدنعمويتاذكبلصتتمثنمو«
.غروبنيليإتلاق.»!لتقلاةميرج

.رودنلرإلاق.»ربقلانملاصتاهنأولامك«
سايلإوينوسيفوتدُقفيتلاةأرملايفاورّكفو،نيتماصاوسلجو

.ةينكسلاققشلاعَّمجمءاروةقيدحلايفلتقيذلاريغصلا
نمهنأ؟ناريننعينعأ«.غروبنيليإتلأس.»ً؟العفرمألاقّدصتله«

.»؟هقيقشةافوببسبموللالّمحتينأبجي
.»ةتبلا،ال«.رودنلرإلاق.»ال«
يفهتقبألالإو،ودبيامكقيرطلانعىتفلاداعبإلواحتاهنكلو«

.يلوأرودروغيسلاق.»لزنملا
.»نيَفئاخامهالكنانوكيامبر«.رودنلرإلاق.ً»افئاخنوكيامبر«
تلاق.»هديدهتبريخألااذهماقفامصخشعمنارينرجاشتامبر«

.غروبنيليإ
.يلوأرودروغيسلاق.»امبر«
ينوسلعفدرراثأامًارمألاقدقنوكينأنمدبال،لقألاىلع«

.غروبنيليإتلاق.»اذهيوقلا
.يلوأرودروغيسلأس.»؟نويراملاحفيك،ةبسانملاب«
.رودنلرإلاق.ً»ابيرقرمألايهتنيس«
ًانّخدم،اتاغسيفرفهيفةطرشلازكرميفهبتكمةذفانبناجبفقو

.يرئادلكشبعراشلادادتماىلعكرحتيوهوفرجنملاجلثلاًابقارموةراجيس
دمخينألبق،ةنيدملاىلعهتضبقَماكحإُدَْربلالصاوو،ّلحمضيءوضلاناك
.قحالتقوىتح

دنعهنعلأسيًاباشنأغلُبأو،هتلواطىلعيلخادلافتاهلاّنر
ناعرسو،روفلاىلعرودنلرإهلخدأف.ريانسيردنيسىعديولابقتسالابتكم
.بابلادنعهنبارهظام

.لاق.»عامتجالاىلإيقيرطيفانأودعومنودبكترايزيفُتركف«



.»؟عامتجايأ«.رودنلرإلاق.»لخدا«
اذهيفاتاغسيفرفهيفانهعامتجالازكرم«.يردنيسلاق.»هيأهيأ«

.»عراشلا
ةرتسىلإرودنلرإراشأو.»؟سبالملاهذهبتنأودَْربلابرعشتالأ«

.ةقيقرلاةيفيصلايردنيس
.يردنيسلاق.ً»اقحسيل«
.»؟ةوهقلالوانتيفبغرتله.سولجلابلّضفت«
.»؟اهيفقيقحتلاىلوتتله.ةميرجلابُتعمسً.اركش،ال«
.»نيرخآعم«
.»؟ءيشيأفرعتله«
.»ال«
تادرويفلانمكيفايكيرىلإلقتنادقيردنيسناك،قباستقويف

عوقوةصقفرعيوهو.كامسأللعنصميفلمعيناكثيحةيقرشلا
،رودرويفيكسإقوفتاعقنتسملادنعةيجلثةفصاعكََرشيفهقيقشورودنلرإ
داكثيحتاعقنتسملاةرايزلنيَماعلككانهىلإرودنلرإهّجوتةيفيكو
رْدَقبهدلاونمًابضاغيردنيسنكيمل.هرَغِصيفتوملاىتحدّمجتي
ةقالعةيأهلنوكتنأأشيمل،بيرقتقوىتحو؛هنمدنيلافيإبضغ
يفوألزنملايفعَّقوتمريغلكشبهترايزةريخألاةنوآلايفداتعاهنكلو.هب
.ةراجيسنِيخدتَةرتفدتمتوةماعةفصبةزيجوهتارايزنوكتو،لمعلا

.لأس.»؟افيإنمءيشيأكغلبله«
.»ردريجلافنعْتلأسوْتلصتادقل«
.»؟كتأرما«
.رودنلرإلاق.»يتأرماتسيل«
.ً»ايلمعكعمشيعللتلقتنااهنإلوقت.افيإهلوقتاماذهسيل«
.»؟ردريجلافببسبةءاتسميهله«
.رئاجسةبلعجرخأوهسأربيردنيسأموأف
.»اهاوسىلعاهلّضفتسكنأدقتعتامبر.فرعأال«
.»؟نمىلع!؟اهلّضفأ«
.رودنلرإلأس.»؟اهيلع«
.هيَفتكيردنيسزهف
.»؟ءيشيأكلتلاقله«
.يردنيسلاق.»ال«



له.يفتاهلالاصتالاكلذءانثتساب،عيباسأذنمافيإيبلصتتمل«
.»؟ببسلاوهكلذنأدقتعت

رجاتلاكلذتكرتدقل.ىفاعتتاهنأدقتعأ.كلذكرمألانوكيامبر«
.ً»اددجمةفيظوىلعلصحتساهنإيلتلاقو

.»؟اهسفنةميدقلاةصقلاتسيلأ«
.»ديكأتلاب«
.»؟كلاحفيك؟كنعاذام«
.ةلواطلاىلعةضفِنملايفهتراجيسأفطأوً.افقاويردنيسلاق.»ريخب«

.»؟فيصلااذهقرشلاىلإباهذلايفركفتله«
.»؟اذامل.رمألايفركفأمل«
لزنملاىلعةرظنءاقلإلةرمتاذُتبهذدقل.بسحفلءاستأتنك«

.»كلذبكتربخأدقتنكاذإفرعأال.كانهلمعأتنكامدنع
.»نآلاروجهمهنإ«
كلاقتناببسفرعأيننألامبرً؛امامتسفنلايفّمغلاعرزيناكمهنإ«

.»هنم
:لاقورمملابابيردنيسحتف
.»قرشلاَتدصقاذإينعأ.يمالعإيفًابغارنوكتامبر«
رودنلرإسلج.ةباجإرظتنينأنودنمءودهبهءاروبابلاقلغأو

ةعرزملايفلزنملاىلإةركاذلابداع،تاظحلل.بابلابًاقّدحم،ّهيسركىلع
دقناكً.اروجهم،عقنتسملادنعًامئاقةعرزملالزنملازيال.أشنودلُوثيح
امبرعمسيلً؛امامتحضاوريغببسلهتلوفطحابشأرازامدنعهيفمان
.هبَحأاموةرمتاذهيدلناكامركذتيوً،اددجمهتلئاعدارفأتاوصأ

لماوعللًاضّرعمو،ةايحنودبًاغرافتابيذلالزنملاكلذيفناك
يتلاةفولأملاريغوةرِّفنملاةملكلاكلتىلوألاةرمللعمسامدنع،ّةيّوجلا
.هنهذيفةشوقنمتحبصأ

.لتاق



ةناَدبرثكأوًاّنسرغصأاهنوكنعادع،دنيلافيإبًاليلقةاتفلاهتّركذ
ًةرتسةاتفلايدترت.نِزحُملكشبةليحنافيإتناكاملاط؛ريبكدحىلإ
قرتختوً،ارذقًاهّوممًالاورسو،ةقيقرءارضخةينطقةزنكقوفةريصقةيدلج
ىدحإلوحو،دوسأهافشرمحأاهَيتفشىلع.اهَيبجاحدحأةيندعمةْقلح
ةكعكاهنأولامكتدب،رودنلرإلةلباقملاةيحانلايفًةسلاج.داوَساهيَنيع
املكنمدينعزازئمشانعاههجوريباعتفشكتو.غضملاةريسعّةالحُم
اهنأبيحوتةرظنبةاتفلاغروبنيليإتقمر،هبناجب.هّلثمتنأةطرشللنكمي
.فطَّشلاةغيصىلعاهلّغشتةلاّسغيفاهّسدديرت

ةقيقشللجذومَّنلاامًاعونتدبيتلاىربكلااهتقيقشابوجتسادقاناك
تاعانقلانمةلسلسعمةّبلصتمٌةيصخشً،امامتةحقويهو.ىرغصلا
ةريبكتايمكعمًاقلطماهيلعضبُقيملهنأامبو.اهعَيبوتاردخملايطاعتب
ءامسأنعحاصفإلاتضفر،داتعملاكو.ةقَّلعمماكحأاهقحبتردصدقف،اهنم
تناكاذإامعتلئُسامدنعو،مهحلاصلعيبتنيذلاتاردخملابنيرّجتملا
يفتكحض،تاردخملاملاعىلإاهّرجلالخنماهتقيقشبهلعفتامكردت
.»ةايحىلعلوصحلا«:تلاقوامهيَهجو

يفهلعفتامبيلاُبيالهنأبىرغصلاةقيقشلاماهفإرودنلرإلواح
ةلكشمةيأهجاوتنلوهتايلوؤسمنمضسيلتاردخملابراّجتالاف.ةسردملا
موقيسفهتلئسأنعةعِنقُمتاباجإِطُعتملاذإاهنكلو،نأشلااذهيفهعم
.اهيفنيَمداقلانيَماعلايضقتللوهجملاطسوةيعارزضرأىلإاهلاسرإب

.»؟ميحجلاقحبيهام«.ةاتفلاترخنو.»!ةيعارزضرأ«
.غروبنيليإتلاق.»بيلحلايتأياهنم«
اذهلنكميهنأولامك،ةِقلمَحمةاتفلاتلاق.»بيلحلابرشأال«

.اهتحلصملنوكينأفرصتلا
لكنممغرلابماستبالانعهسفنرودنلرإكلامتيمل،اهيلإًارظان

ةايحللنكمييتلاًاسؤبرثكألاقامعألانعٌلاثمسلجيهمامأف.ءيش
مل.ذبّنلاولامهإلاىوسفرعتالةريغصٌةاتف،اهيلإردحنتنأةيرشبلا
،ةيجذومنةلكشمهجاويلزنمنميهف؛اهعضونأشبةليِحةاتفلاَديبنكت
اهتعنقأدقل.ريبكدحىلإةدعاسمةيأنودباهسفنةئشنتلتكُرتدقو
عيبب-اهبءانتعالااهبضرتفييتلاوىلعألااهلاثم–ىربكلااهتقيقش
نمفرعيوهف.رمألايفامأوسأسيلكلذنكلوً.اضيأاهيطاعتوتاردخملا



ّنهيلعنّيعتيامو،دحاوٍمارغءارشَةفلكتو،نويدلاديدستَةيفيكهتنبا
ةاتفلاهذهاهايحتيتلاةايحلاعونو،ّنهتطبِغءارشلًانايحأهبمايقلا
.ةريغصلا

اهكلمتيتلاتامولعمللةقباطمتدبو،يدِهبقللمحتتناك
يفميُقتو،ةيمازلإلااهتسارديهُنتيه.بعلملايفنيجِّورملانعةطرشلا
ىوساوسيل؛رمعلانمنيرشعلايفلاجرعمءاحنألايفعكستتو،ّيحلا
ةعّونتموةزِّزقمليصافتمهتغَلبو،ةطيسولاتناك.ىربكلااهتقيقشءاقدصأ
.ةسردملايفاهنع

.رودنلرإلأس.»؟تاميذلاىتفلاينعأ؟سايلإنيفرعتتنكله«
نمةيعامتجاٌةلماعةاتفلاةقفربو،تالباقملاةفرغيفنيسلاجاوناك

.اهيَدلاوىلإلوصولاناكمإلابنكيمل.لافطأللةيعامتجالاتامدخلاةلاكو
اهتربخأو،ةيعامتجالاةلماعلااهيلإتثّدحتدقف،اهئاعدتساببسفرعتتناك
.الإسيلتامولعمنوعمجيمهنأ

نمُتسل.هلتقنمفرعأال.ةتبلاهفرعأنكأمل«،يدِهتلاق.»ال«
.»هلتق

.رودنلرإلاق.»هلتقنمكنإلوقيدحأال«
.»هلتقنمُتسل«
ناك.رودنلرإفقوتو.»؟...ةيأتثدحدقتناكاذإامنيفرعتله«

يفنيرخآوسايلإنيبتاراجشةيأتثدحدقتناكاذإامعاهلأسيس
ةملكمهفتستناكاذإاممًاقثاونكيملهنكلو،ةصاخةفصبةسردملا
يفءادعأيأسايلإلناكاذإامنيفرعتله«:ًةيناثأدبكلذل.»تاراجش«
.»؟ةسردملا

ريغصلاكلذنعءيشيأفرعأال.فرعأال«.ةاتفلاتلاق.»ال«
.»!الإسيلءارهاذه.كانهتاردخملاجّورأالانأف.سايلإ

.غروبنيليإتلأس.»؟تاردخملاهعيبِتلواحله«
ّملكأالانأ«.بضغبةاتفلاتلاق.»!ِتنأتالّفغملانمعونيأ«

.»كرارغىلعنيلَّفغملا
.غروبنيليإتمستباف
نايتفلانيمغُرتكنأانَغلب«.ًةيناثتلأس.»؟تاردخملاهِتعبله«

ءارشىلعمهنيمغُرتكنإىتح؛لاملاكئاطعإىلعكنمًاّنسرغصألا
تاذاهنألرمألاعميطاعتلاةيفيككتقيقشكتّملعامبر.كنمتاردخملا
كتقيقشنمةفئاخنينوكتامبر.اهنوشخيراغصلالعجةيفيكفرعتوةربخ



.»كلثمةاتفبةالاُبملااننكميال.كلذبيلاُبنالاننكلوً.اضيأىربكلا
.ةيعامتجالاةلماعلاتضرتعا.»...يعمسا،هيِه«
وحنءطبباهسأرًةريدُمغروبنيليإتلاق.»هبينتتعنامِتعمسدقل«

كمفِتيقبأ«.رمعلانمنيثالثلازهانتةأرمايهو،ةيعامتجالاةلماعلا
اذإفرعننأديرنً.اضيأنآلاًاَقبطُمهؤاقبإكبضرتُفيو،كاذنيحًاَقبطُم
هتفاخإلِهتدراطله«ً.ادَّدجميدِهىلإًةرظانتعبات.»كاشخيسايلإناك
وهاذهنألراغصلالوقعىلعنيذوحتستكنأفرعن؟نيكسبهِتنعطو
ىلعِتيدتعاله.اذهسئابلاكدوجويفهنيديُجتيذلاديحولارمألا
.»ً؟اضيأسايلإ

.غروبنيليإبيدِهتقّدحف
.ً»اقلطمهنمبرتقأمل«.ليوطتمصدعبتلاق.»ال«
.رودنلرإلأس.»؟هقيقشنيفرعتله«
.تلاق.»نارينفرعأ«
.»؟ناقيدصامتنأله؟ناريننيفرعتفيك«
الوً،اقلطممهنمبرتقأمل.ةرشبلاينّولمهركأ.نيَقيدصانسل!لاحُم«

.»هيلعىدتعانمفرعأالوطقهنمبرتقأمل.كاذسايلإىتح
.»؟ناريننيفرعتكنإِتلقاذامل«
اهمفعمةقسانتمريغغلابصخشِنانسأنعًةفشاكةاتفلاتمستباف

.يلوفطلااههجووريغصلا
.»!نونيعللاةرشبلاونّولم.ةنيعللاتاردخملانوعيبينممه«
،ءاسملاةبارقىفشتسملارودنلرإرازامدنعًامئانمياربنويرامناك

يفّثبيويدارلازاهجو،ةتيممضارمأبنيباصملاحانجدوسيمالسلاناكو
تاجردرشعىلإةرارحلاةجردتضفخنادقل.سقطلانعًاريرقتامناكم
مهنوليلق.ةفاجلاةيلامشلاحيرلاببسبةرارحلاتمقافتو،رفصلاتحت
ةمزالمسانلاةيبلاغلّضفنيحيف،دَْربلااذهيفاوجرخنيذلاصاخشألا
ّثبيزافلتلاناك.ةيزكرملاةئفدتلاةرارحنيعفاروراونألالكنيئيضُم،مهلزانم
رحبلاءفدو،ءاقرزتاوامسرهُظتايلاطيإواينابسإنمةسِمشُمًامالفأ
.ةيهازًاناولأو،طسوتملا

برقرودنلرإفوقوىلعةديدعقئاقدرورمدعبهينيعنويرامحتف
ةظحلدعبو.ّيرطلافاحللاىلعةاقُلملاهديءطبوءانعبعفرو.ريرسلا
.ريرسلابرقسلجوهديكسمأو،رودنلرإهنماند،دُّدرت

.لأس.»؟رعشتفيك«



نأربتعيملهنأولامكريبكلاسأرلاكلذّزهو،هينيعنويرامضمغأ
ظحال.ليوطتقوَّقبتيملو،وندتليحرلاةعاستناك.ةيمهأةيأرمألل
امعلءاستو،نويرامريرسبرقةلواطلاىلعةريغصةيوديةآرمرودنلرإ
.رهاظملابمتهينويرامنأّطقفرعيمل.كانههلعفت

.»؟ةيضقلايفثدحياذام«.نويراملاق.»؟ةيضقلا«
ىلعهنوكنممغرلاب.هنمعَّقوتموهامطبضلابفرعيرودنلرإناك

نيَنيعلانمو.قيقحتلاهيلإلصوتامرخآبًامتهمنويرامناك،توملاشارف
ىلعهحرطيناكاملاطيذلالاؤسلارودنلرإأرق،هيلعنَيتّتبثملانَيتقهرملا
نكميفيك؟رمألااذهبمايقلاهتعاطتسابنم:ةظقيلايفومونلاءانثأهسفن
؟ثدحينألثاممرمأل

ناك.قيقحتلاهدهشيذلاروطتلانعريرقتميدقتبرودنلرإعرشو
هسيئرناكاذإامرودنلرإفرعيملً.اددجماتضِمُغأنيَنيعبيغُصينويرام
الإنويرامهترايزمدعببسبةفيفخريمضتازْخَوبرعشيناك.المأًامئان
فرعيامرمأنعكلاهتملاضيرملالاؤسلقوتيو،ةتَحبةيفطاعتبابسأل
هدعاسدقل.هتقورودنلرإذخأو.ةطرشلاتالجسيفًادبأهدجينلهنأ
،هينيعنويرامحتف،دَّرسلالحارمىدحإيفو.ءطببةيضقلاضرعًاضيأ
.رارمتسالاةراشإيطُعأهنكلو،فقوتلاهبضرتُفيهنأرودنلرإدقتعاو

هدرسّمتأامدنعرودنلرإلاق.»هنعكلأسأنأّيلعدحاورمأكانه«
ناكذإً،امئاننويرامادبدقل.هيردنأةرايزنعًاريخأثادحألاىرجمل
رودنلرإاهكسمييتلاديلاتناك.ىُريالهسّفنتداكيونيَنيعلاضَمغُم
ةلَماجمةرايزبموقيالرودنلرإنأودبيامككردأنويرامنكلو،ةوخَر
رودنلرإديىلعهتضبقتدتشاو،ًاليلقنيتقهُرملانيَنيعلاكنيتحتفف.ةتَحب
.مالكلابعورشللةراشإاهنأولامك

.رودنلرإلاق.»هيردنأبرمألاقلعتي«
.هديىلعنويرامطغضف
بحيلجرلاكاذّنأىلإًانمضراشأو،هفرعيناكلجرنعانَربخأ«

امدنعهيردنألامًائيشلعفدقل.هّتيوهنعفشكيملهنكلو،لافطألا
تبُكتراثيحّيحلايفميُقيلجرلاكاذنأوههفرعناملك.ًالفطناك
لاق.انتالجسيفدوجومهنأدقتعأالو،فصوالوانيدلمساال.ةميرجلا
نأكناكمإبناكاذإامعلءاستأتنك.ءاكذلاديدشهنإهيردنأانل
ًاريثمهدجناملكصّحفتانيلعو،نآلاهناكمقيقحتلاحواري.اندعاست
ةلَجَعىلعنحن.يرجيامفرعتتنأف،كلكلذلوقّيلعسيل.بايترالل



كنأُتدقتعا.ةرملاهذهىضمتقويأنمرثكأنكلو؛ةداعلاكانرمأنم
.»ةَرصتخمقيرطربعاندايتقاىلعًارداقنوكتامبر

،افغدقنويرامنأدقتعادقل.ليوطتمصرودنلرإتاملكعبتو
.قباسلاهسيئرهجوىلعمالسلاطبهو،ةوخَراهكسمييتلاديلاتحبصأو

.ةديهنتبهنمرثكأهّوأتبًاريخأنويراملاق.»؟...هيردنأ«
اذإو.ةمصاعلايفأشنودلُو«.رودنلرإلاق.»هرمأنمُتققحتدقل«

هيردنأ.فرعنال.كيفايكيريفانهنوكينألمتحملانمف،امرمأثدح
.»ربقلاكتماص

نكيمل.هنمسوؤيمعضولانأرودنلرإدقتعافً،ائيشنويراملقيمل
ناك.ةلواحملابريدجرمألانأبرعشهنكلو،عقاولايفءيشيأّعقوتدق
ريغةيروفطباورةماقإلةبهوملاوةركاذلاكلتو،مياربنويرامتاردقفرعي
بهذيامبرو،قباسلاهسيئرلالغتسابموقيامبر.دحدعبأىلإةلَمتحم
.مالسبتوملابنويراملحامسلاهبضرتُفي.رمألانايسنرّرقو.كلذيفًاديعب

ديىلعهتضبقتدتشاو،مالكللًادهجنويراملذبو.»...هيدلناك«
.رودنلرإ

.»؟هيدلناكاذام؟اذام«
.نويرامهجوىلعةدودحمةماستبازييمتهتعاطتسابنأرودنلرإدقتعا

نويرامنأًاعنتقمتابهنكلو،كلذّليختيهنأرمألائدابيفّنظدقل
.عقاولايفمستبي

.نويرامقهش.»مأجوز...«
ً.اددجمتمصلاداسو
ضيرملاانيعتيقبو.نمزلانمةرتفدعبنويراملاق.»رودنلرإاي«

.ءطببههجوىلعمستراًامّهجتنكلو،نَيتضمغُم
.رودنلرإلاق.»لجأ«
.نويرامسمه.»...تقو...ال«
.»...انأ«.رودنلرإلاق.»فرعأ«
ملو،عادولاةيحتيقُليفيكفرعيمل.تاملكلاهنهِذنعتباغو

ناك؟هلوقنكمييذلاام.ريخأٍعادونعريبعتللةقيرطداجيإنمنكمتي
؛ةبسانملاتاملكلاداجيإلرودنلرإلضانو،هديبًاكسمملازيالنويرام
ةملكةيأدجيملامدنعو.هعامسديرينويرامنأّنظيامٍءيشداجيإل
ءارفصنيتوكينعَُقبلمحتيتلاةفيعضلاديلاكلتًاكسمم،تمصبسلج
.ةليوطرفاظأو



.نويراملاق.»يل...أرقا«
ىنحناف.نَيتملكلاكنَيتلوقلةوقنمهكلميامرخآمدختسادقل

.لضفألكشبعمسيلمامألاىلإرودنلرإ
.»...أرقا«
ةعوضوملاةآرملابكسميلريرسلابرقةلواطلازْجَعبنويرامسّملتو

.اهقوف
اليكاهدنسأيذلانويراميَدينيباهعضووةآرملارودنلرإطقتلاف

.توملاهجولباقو،عقت
اياوزلاّةيوطَمُهتاحفص،هعمهرضحأدقناكًاباتكرودنلرإكسمأ

.ةءارقلابعرشو،اهعلاطيناكامًابلاغةحفصىلعهحتف.ةيلابو
ىلإرودرويفيكسإنمدتميّيلبجبردكانهناك،نورقلاوط

يفةميدقٍدايجُقيرطكانهتناك.رودرويفيكسإعقنتسمربعداريشلادستولف
ْديَحدادتماىلعدلبلالخادوحنهجتترودرويفيكسإرهنلامشةاذاحم
قوفورولادرانيفيداوربع،اسنيتس-يرنيإرهنىلعأهاجتايف،روغيريجنال
ةبضههاجتايفكانهنمو،يدنراديهديمىلإ،روكيربرانيفتاردحنم
ةعطاقمدودحىلإًالوصوروتيلكرادوأفورُجدادتماىلعوتولفرادوأ
،لامشلايفيفاكسدراهويردَنألابجرولادراريفثيداوطسوتيو.رودرويفيكسإ
.ديعبلالامشلايفيديهلِسولايفالوهو

يداوسأربرقةرَجأتسمةريغصةعرزمةرمتاذليساكابتناك
يه.داريشلادستولفىلإدتمملاميدقلايلبجلاقيرطلاىلع،رودرويفيكسإ
عمنرقلاطساوأيفاهعرزيناكنوسدنلرإنيفْسنكلو،نآلاةروجهم
.رمعلانمةرشاعلاوةنماثلايفاناكنيذللاامهيَنباوريتودسربغولسآهتجوز
...ةليلقفارخبظفتحينيفْسناك

.ةءارقلانعرودنلرإّفكو
.سمه.»؟نويرام«
تطبهدقءاتشللةرّكبملاةملُّظلاتناك.قيمعٌتمصَحانجلاّمعو

رودنلرإىأرو.ءاوضألانمئلألتمرحبىلإتلّوحتيتلاةنيدملاىلع
حوللاادبدقل.ىفشتسملاةقيدحىلعةفُرشملاةذفانلاجاجزىلعهساكعنا
.ةريخألاتاظحللايفةتيَمةعيبطلةتماصةحولبهبشأضيرعلايجاجزلا
ةيماتخلاتايبألابهبشأةروصلاتحبصأو،ههجولباقىتحةذفانلايفقّدح
.هنهِذىلإتردابتةديصقل

؟تاميذلارخآلامأ،ةايحلالصاوييذلاانأله...



ضرألاىلعةريغصلاةآرملاتعقوامدنععقاولاىلإرودنلرإداع
نعنويراملحردقل.ْضبَّنلانمققحتوةوخَّرلاديلاكسمأ.تمطحتو
.ملاعلااذه



عَّمجممامأتارايسللفقوملخادىلإنوكلافدروفلارودنلرإداق
نألبقتقولاضعبلًارادُمكّرحملاكرتو،ميُقيثيحةينكسلاققشلا
،ةعاسلاكمظتنملكشبةرايسلالمعت،ةميدقاهنوكنممغرلابف.هئفُطي
ةعرسلاةغيصىلعًاعوضومةكرحلالقاننوكيامدنعةحاربرخرختو
،هبموقيامهيدلنوكيالامدنعو،هترايسبًامَّيتمرودنلرإناك.ةضفخنملا
يفجورخللنويراماعد،ةرمتاذ.ةنيدملاجراخىلإًانايحأاهدوقيناك
كلذبماقنأهلقبسدقنكيملو،نتافرافيلكةريحبىلإةرايسلابةهزن
ققحيةيضقةياهنىلعهعلطأو،ةريحبلابناجىلإرودنلرإداق.لَبقنم
رمألاطبُرو،ةريحبلاعاقيفيمظَعلكيهفاشتكاّمتدقناك.اهيف
.تاينيتسلايفةقباسلاةيقرشلاايناملأيفمهسورداوّقلتنييدنلسيأةعومجمب
مايقلايفرودنلرإبغرو،ةيضقلابًاصاخًامامتهاىدبأدقنويرامناك
برتقتامدنعهنأفرعيناك.قباسلاهسيئرضرمءانثأنويراملامءيشب
.هيلعدامتعالاناطرسلاءادةيحضلنكميدحأكانهنكيمل،توملاةظحل

ةيجاعةعيفرلاةدايقلاةلَجَعىلعهديرّرم،ىركِذلاببسبًاسباع
امًاعونةطبترمتايركِذىّقبتاملكو،ًةيناثنويرامىرينل.نوللا
علطضتنألبقًازيجوناكمكو،ضرألاهذهىلعهنمزيفرّكف.ةلَجَعلاب
اهّماهمّملستاهسفنلايجألاهذهدجتسامناعرسو،هتمهمبةديدجلايجأ
لكىلإًارقتفم؛كلذظحالينأنودنمهنمزّرمدقل.ةمداقلالايجألل
حانجيفًايقلتسمهسفندجيس،كلذكرُدينألبقو.لمعلابهتلِصالإةلِص
.ههجويفتوملابقِّدحينويرامرارغىلع

ةرمتاذنويرامهنمبلطدقل.ةثجلابتابلاطمةيأكانهنكتمل
.ةضرممعمتاوطخلاكلترودنلرإشقانو،ةزانجلاتاءارجإبمايقلا

اهقيقشناك.ينوسبرودنلرإلصتا،لزنملاىلإىفشتسملانمهقيرطيف
لصوامدنعةرداغملابّمَهتتناكيتلايندوغةمجرتملاىلإًةفاضإ،اهتقفرب
.ءاقبلاباهضرعلَِبقدقل.رودنلرإ

.»؟ديدجيأ«.يندوغتلأس.»؟زَّيممءيشيأكانهله«
.ينوسلرمألايندوغتلقنو،رودنلرإلاق.»دعبسيل،ال«
.لأس.»؟ناريندوجوناكمىلعينعلُطتنأديرتله«
رودنلرإبًةقّدحم؛ةيفاناهسأرتزهيتلاينوسىلإيندوغتثدحتف

.دانِعب



ىتمفرعتنأديرتو.وهثيحءاقبلاهللضفألانمهنأدقتعت«
.»سايلإةثجىلعلوصحلااهنكمي

،انتايولوأسأريفيهةيضقلاهذه«.رودنلرإلاق.ً»ادجًابيرق«
.»قيقحتلايهتنيامثيرةثجلابظافتحالامتيسو

يفّوجلاناك.رفصألانينتلاتحتنيَعارذبّيسركىلعرودنلرإسلج
بناجبنيَسلاجةقيقشلاوقيقشلاناكو،لَبقيذنمًاءودهرثكأةقشلا
نمنّخدتينوسىأرنأرودنلرإلقبسيمل.نانّخديةكيرألاىلعامهضعب
ببسباهيَنيعتحتخافتنادوجوعمةديجةلاحيفودبتنكتملو.لَبق
.قلقلاونزحلا

.رودنلرإلأس.»؟ّيحلااذهيفشيعلاكبجعأاذامل«
اهنإ«.يندوغتمجرتاميفينوستلاق.»هيفشيعللديجناكمهنإ«

.ً»ادجةئداهةقطنم
.»؟ىرخألاققشلايفكناريجبفّرعتلاكلىّنستله«
.»ًاليلق«
ِتهجاوله؟ادنالياتنمكنألصخشيأعمبعاتمكتفداصله«

.»؟ةيئادعوأيقرِعبّصعتيأ
.»ًاليلق«
.»؟كيَنبانعاذام«
نكيملدحاوسّردمكانهناك،نكلوً.اقلطمسايلإرمذتيمل«

.»ّهبُحي
.»؟ناتراج«
.»لجأ«
.»؟الَِمل«
امدنعةيدنلسيألاةغللاصصِحبحيملهنكلو،ةسردملابحيناك«

.»ناتراجهّملع
.»؟ناريننعاذامو«
.»نطولاىلإةدوعلاديري«
.»؟ادنالياتىلإ«
،انهىلإمودقلايفةبوعصدجودقل.يعمهديرأيننكلو.لجأ«

.»يعمهديرأيننكلو
نمةليوطةدمدعبنارينرمأفشتكاامدنعًارورسمنيدوأنكيمل«

.»؟كلذكسيلأ،امكجاوز



.»ال«
.»؟امكقالطببساذهناكأ«
.رودنلرإىلإترظنمث،لاؤسلامجرتتيهويندوغىلإينوستغصأ
.ً»اقلطمامجسنيملامهف.ببسلاناكامبر.امبر«
نأكنكمياذام«.رودنلرإلاق.»كبيبحنعديزملافرعأنأّدوأ«

.»؟نيدوأنيبوكنيبًالئاحفقوله؟هنعينيربخت
امدنعينيبونيدوأنيبءيشلكىهتنادقناك«.ينوستلاق.»ال«

.»يتايحيفرهظ
.»؟وهنم«
.»حلاصلايقيدصوه«
.»؟هنعءيشيأاننيربختالاذامل«
.ينوسبُجتمل
.»؟انيربختنأكنمديريالهنألله«
ً.ائيشينوسلقتمل
.»؟امةقيرطبةقالعلاهذهببسبلوجخوهله«
.تفقوتمثنمو،هتباجإلاهسفنبةقثاوتدبدقل.هيلإينوسترظنف
.»؟هعمنارينله«
.»رمألااذهبهلةقالعال.هنعلأستال«
دقتعناننألسيل«،رودنلرإلاق.»نارينىلإثدحتننأانلمهملانم«

يفِتركفّاله.انلًاديفمًارمأفرعيامبرهنأللب،ئطاخلمعبماقهنأ
.»دغمويىتحكلذ

.بُِجتملينوسنكلو،بلطلااذهيندوغترّرم
.رودنلرإلأس.»؟ادنالياتنيدقتفتله«
يتأتس«.ينوستلاق.»سايلإةدالوذنمنَيترمكانهىلإُتبهذ«

اليننكلوً،اددجماهارأنأليمجلانمنوكيس.ةزانجلاروضحليتلئاع
.»ادنالياتدقتفأ

.»؟انهسايلإنينفدتسله«
.»عبطلاب«
.ءودهلاينوستمزلو
ُتئج«.ليوطفقوتدعبتلاق.»الإسيلمالسبانهشيعلاديرأ«

يأفرعأنكأمل.اهيلعترثعيننأُتننظ.لضفأةايحيفًالمأانهىلإ
اهنأفرعأنكأمليننإىتح.انهىلإيمودقلبقادنلسيأنعءيش



دوعندق.بيهرلارمألااذهثدح،مثنمو.يمالحأدلبتناك.ةدوجوم
.»انهىلإيمتننالنحنامبر.انأونارين،امبر

ةريبكةيمهأرمألايلونالكلذل-ًادجقوثومريغردصمنمانَغلب«
.»تاردخملابنيطروتمنايتفعمعكستيناريننأ-

.»فيخسرمأهنإ«
.»؟نويدلايباجنوكينمنيفرعتله«
.اهسأربينوستأموأف
.»؟نويديباجعمبعاتمةيأنارينهجاوله«
نمًادبأنارينبرتقيال«.ينوسّملكتدعبيندوغتلاق.»ال«

.»بذاكوهفرمألااذهلاقنَمنكيًّايأ.تاردخملا
،ميُقيثيحةينكسلاققشلاعّمجمجراخةرايسلاكرحمرودنلرإأفطأ

وحنءطببراسو،ماكحإبهلوحهفطعمقلغأ.سراقلاءاتشلاىلإجرخو
مامأحبسيرمقكانهنكيملً.احابصمءاضأ،ةملُظملاةقشلالخاد.عّمجملا
.ىنبملاناردجمامأفصَعتحيرلاو،مويغلابةدَّبلمءامسلاتناكو،هتذفان

امدنعنويراميفًاركفموًاسلاجتقولانمىضقمكفرعينكيمل
ملهنكلو،مونلايفقرغتساهنأنظدقل.بابلاىلعًافيفخًاعرقعمس
نمءودهبيرشبلكشجرخف،بابلاحتفوفقو.كلذنمًاقثاونكي
.دنيلافيإاهنإ.هاّيحوليلظلارمملا

تناك.تقولاضعبذنمهتنباَريملوهف؛كابترالابرودنلرإرعش
عقاولايفّعقوتهنأةجردل؛نمزلانمةليوطةدملىوتسمىندأيفامهتقالع
نعفكلاو،اهءاروضكرلانعّفكلاررقدقناكً.اددجماهتيؤرمدع
يفاهمسارهظاذإهسفنطيروتنعفكلاو،تاردخملاروحُجنماهذاقنإ
،اهبءانتعالاوهعمثوكملاىلعاهلمحةلواحمنعفكلاو،ةطرشللريراقت
رومألاهذهنمّيأف.نامدإلانمجالعلايّقلتلاهلاسرإةلواحمنعفكلاو
امهتردقتدادزا،رخآلاامهدحأىأراملكف.أوسألاهاجتايفالإًائيشرّيغيمل
دعببائتكالانمةلاحيفدنيلافيإتصاغدقلً.اءوسماجسنالاىلع
سكاعمرثأهدوهجلناك.فرصتلانعةزجاعتراصو،ضاهجإلاةيلمع
عوضخلاباهعانقإبةريخألاهتلواحمتّلثمتو.ّطلستلاولخدتلابهتمهتاف،اهيلع
يفحلُفيملامدنعو،تاردخملااهيطاعتوبارشلااهترقاعمدعبليهأتةيلمعل
دقفي،ةياهنلايف.هلمعيفةلثاممتالاحدهشدقل.رمألانعّىلختكلذ
نوقرغيوتاردخملانوطاعتينيذلامهئانبأءافشيفلمألالهألانمديدعلا
يفةبغرىندأراهظإوألُّقعتلاوةمكحلابعتمتلانودنمرثكأفرثكأ



.نواعتلا
عمىطاعتيناكامًاردانهنأكردأو،ءاشتاملعفتلاهَكرتررقدقل

مُّسلاوهرارمتسابهتعراصمىلعبأدامف.اهفرعيالداكيو،اهسفنهتنبا
افيإسيلمُّسلاف؛اهنمسوؤيمةكرعماهنإ.فلتخمصخشىلإاهلّوحيذلا
لعجتامدنعينحنتامكّطقِنحنتملاهنأًاملِع،اذهفرعيناك.دنيل
.رخآءيشدنيلافيإو،ءيشمُّسلاف.ءيشيألًارذعتاردخملايطاعتنم
يَعيناك.كلذبمايقلانكمينكلو،نيَنثالانيبزييمتلابعصي،ةماعةروصب
.هتاذبًءازعسيلهنأ

.دنيلافيإتلأس.»؟لوخدلايننكميله«
اهترتسيدترتنكتملً.امويكلذبّرقأاممرثكأاهتيؤربًارورسمناك

طوبرموفيظناهرعش.ًاليوطرمحأًافطعملب،ةحيبقلاءادوسلاةيدلجلا
يفةيندعمتاقلَحةيأَريملو،لدتعماهجّربتو،ناصحليَذلكشىلع
ةزنكيدترتتناكامك.هافشرمحأيأوأدوسأهافشرمحأوأ،اههجو
ةيدلجةمزجلعتنتو،زنيجلاورسو،دَْربلااهيَقتةكيمسءارضخةيفوص
.نيتبكرلاىتحةدتممءادوس

.اهلبابلاًاحتافلاق.»عبطلاب«
تلاق.»ماودلاىلعلاحلاوهامكبيهرلكشبانهملظُمناكملا«

فحصلانمةموكتعفد.اهعبتوبابلاقلغأ.سولجلاةفرغىلإتلخدو
يفاْهتعفدرئاجسةبلعتجرخأمثتسلجوً،ابناجةكيرألاىلعةعوضوملا
،هتقشيفنيخدتلابةّرحاهنأباهماهفإلأموأف.ةلئاستمةرظنعمههاجتا
.نيخدتلااهتكراشمَضرعضفرهنكلو

ولامكرمألاادبدقل.ّهيسركىلعسلجولأس.»؟ديدجلاامً،اذإ«
تّرماهنأفدوصولوألاسمأمويهترداغاهنأولامك؛رّيغتيملًائيشنأ
.ًةيناثهب

.ةيزيلكنإلابافيإتلاق.»اهسفنةميدقلارابخألا«
.لأس.»ً؟اذإيفكيامبكلةديجةيدنلسيألاةغللاتسيلأ«
فوفرىلعةرظنافيإتقلأو.»؟كلذكسيلأً،ادبأرّيغتتالتنأ«

ىلعٌةالقِم،ةلواطلابرقناّيسركدجويثيحخبطملاىلعو،ةئيلملابتكلا
.ةوهقلاعنصلةادأو،خبطلادقوَم

.»؟ِترّيغتله؟ِكنعاذام«
نعثدحتلاأشتملامبر.هتباجإنمًالدباهيَفتكدنيلافيإتزهف

نأأشيمل.ّئيسروعشوتالادجبةداعيهتنيرمألااذهنألاهسفن



يأيفو،اهبايغةدملاوطهيفتناكيذلاناكملانعاهلأسينأباهبضُغي
هبطروتتامنإنايحألابلاغيفهللوقتتناك.تناكتالاحلانمعون
.كلذيفموللاهيلععقيوً،اقلطمهنأشنمرمألانكيمل.هنأشنمسيل

هّركذتاههجوتامسقف.هتنباهجوىلإًارظانلاق.»يردنيسيبّرم«
.اهسفنةيلاعلانيتنجولاماظعواهانيعاهيدلذإ؛هتدلاوبًانايحأ

يفلمعيو،بشخلاعيبيوهً.ابيرقتعوبسأذنمهيلإُتثدحت«
.»؟امتثدحتَّمع.روغوفابوك

.»هيأهيأعامتجاىلإهقيرطيفناك«.رودنلرإلاق.»زَّيممءيشال«
.»كنعثدحتنانك«
.»!؟انأ«
لاصتاىلعهنأينربخأ.يقتلنامدنعماودلاىلعكلذبموقننحن«

.»كب
يتأيىرخأًانايحأو«.رودنلرإلاق.ً»انايحأًايفتاهيبلصتيهنإ«

.»؟ينعناثدحتتنأشيأيف؟ينعنالوقتاذام.يتيؤرل
ريغءيشال.اندلاوتنأ!كتبارغلاي«.افيإتلاق.»ةفلتخمرومأيف«

.»ُتننظامملضفأو،ناسحتسابكنعثدحتييردنيس.كنعانثدحتبيداع
.»لمعهيدللقألاىلع«.رودنلرإلاق.»ةديجةلاحيفيردنيس«
رادصإدصقيملو،هنباهبموقيامناسحتساةظحالملاهذهبدصقيمل

.افيإسفنيفاهريثأتىأرو،همفنمتقلزناتاملكلانكلو،ماكحأةيأ
.المأةفيظوىلعتلصحدقتناكاذإامفرعيملهنإىتح

.»كلداجألانهىلإِتآمل«
كلذُتَبثدقل.كعملادجلانمىودجال،لاحةيأب.فرعأ،ال«

وأنيلعفتاذامفرعأال.حيرلاطسوخارصلابهبشأرمألافً.اراركتوًارارم
ةقالعالو،ّيلإةبسنلابسأبال؛نمزلانمةليوطةدملنيلعفتتنكاذام
.»؟ةوهقلاضعبنيديرتله.كلذبيلنأشال.ةقِحُمِتنك.كلذبيل

.افيإتلاق.ً»انسح«
رودنلرإلخد.اهلعُشتنأنودنمىرخأتجرخأواهتراجيستأفطأ

لئاسلاأدبامناعرسو.ةوهقلاعنصةادأيفءاملاوةوهقلاعضوو،خبطملا
خيراتدوعييتلاتاتيوكسبلاضعبىلعرثعو.قيربإلالخادرطقييّنبلا
نيَحَدقنعثحبو.اهيمربماقكلذل،ىضمرهشىلإاهتيحالصءاهتنا
.سولجلاةفرغىلإامهلمحمث،امهجرخأو

.»؟قيقحتلاريسيفيك«



.رودنلرإلاق.»يداعلكشب«
.»؟ثدحامعةركفةيأكلمتله«
ال،ةسردملابرقتاردخملابنورّجتملاطشنيامبر«.رودنلرإلاق.»ال«

امهبعمستملافيإنكلو،نَيتقيقشلاىّمسمث،فاضأ.ً»اضيأبعلملايفلب
.اهيدلًافولأمبعلملايفتاردخملابراّجتالاناك،كلذنممغرلاب.لَبقنم
.تاونسذنم،ةزيجوةدملو،اهسفنبرمألااذهتسرامدقف

ىلعًاددجمسلجمثنمو،نيَحدقلاألموةوهقلارودنلرإرضحأ
عابطناهيدلنّوكتو،ةوهقلافاشتراةدملاوطهتنبابقاردقل.ّهيسرك
ىلعكرُديمل.ريخألاامهئاقلذنم،امبرًاجُضنرثكأوً،اّنسربكأودبتاهنأب
ةبخاصلاةاتفلادَُعتملافيإنأهيلإلِّيُخدقل.رّيغتيذلاامروفلا
ناك.كلذيفةبغرلابترعشاملكهدقتنتيتلاو،رارمتسابهيلعةدرمتملا
كولسباغو،ةريغصةأرمابهبشأودبتاهلعجيهيدترتيذلافطعملا
.اهتيصخشنمًاءزجماودلاىلعناكيذلاةقَهارملا

ًةلِعشُمدنيلافيإتلاق.»ّىفوتملاكقيقشنعًاريثكيردنيسوُتثّدحت«
.اهتراجيس

ةقالعىلعدَُعتملاهنأولامك؛ةماتةطاسببرمألابهتربخأدقل
بضغف.ةفيحصيفةصقدّرجماهيلإةبسنلابتابيذلاثدحلابةيصخش
ليجنمرثكأّرمدقل!اهعميطاعتلابعصأام.تاظحللرودنلرإاهنم
هلقبسيمل.رمألابرثأتلاعيرسلازيالرودنلرإنكلو،هقيقشةافوىلع
مويتاذهّقلمتبافيإتماقنأىلإ،دحأعمهقيقشةافوشقاننأ
.هسفنةريَرسباهلىضفأهنألًانايحأمدنيو،ةصقلاىلعاهعالطإل

.»؟هنعنيلوقتتنكاذام«
عنصميفناكامدنعرمألانعءيشلكعمسفيكيردنيسينربخأ«

انمدحأعمسيملٌصاخشأانيَّدجوكَقيقشوكركذتدقل.قرشلايفكامسألل
.»لبقنممهب

تاذهرازدقهنباناكً.اضيأكلذبرودنلرإربخأنأيردنيسلقبس
هقيقشورودنلرإنعهعمسامبهربخأوً،اثيدحةنيدملاىلإلصوامدنعموي
ةفصاعلاتبرضامدنعتاعقنتسملاىلإةموؤشملاامهتلحرنعو،امهدلاوو
.راذنإقباسنودبةيجلثلا

.دنيلافيإتلاق.»اهعمسيتلاصصقلانعانثّدحت«
ً.ادِّلقمرودنلرإلاق.»!؟اهعمسيتلاصصقلا«
ثدحتنانكاننأل«.دنيلافيإتلاق.»يْملُحببسكلذناكامبر«



.»كقيقشنع.هنع
.»؟تملَحاذامب«
،فرعأالانأ؟مهمالحأنعتايمويبنوظفتحيًاصاخشأفرعتله«

يننإوأً،اقلطمءيشيأبملحأَمل.هبملَحتاملكنّودتيتقيدصنكلو
نكلو،نوملحيعيمجلانأُتعمسً.ادبأيمالحأركذأاللقألاىلع
.»مهمالحأّركذتطقفصاخشألاضعبةعاطتساب

.»يردنيسوتنأهنعنيثدحتتِتنكامبينيربخأً،اذإ«
.هبلطًةلهاجتمافيإتلأس.»؟كقيقشمساناكام«
يردنيسعمساذام.روغرِبىعدييقيقشناك«.رودنلرإلاق.»روغرِب«

.»؟قرشلايفانع
.»؟هيلعروثعلامهبضرتُفملانمنكيملأ«
تثحب«.رودنلرإلاق.»هيلعروثعللهبمايقلامهنكمياملكباوماق«

.ّيلعرثُعو.كلذنمنكمتنملكو،نوّيلحملانوعرازملاوذاقنإلاقرِفانع
.ً»اقلطمهيلعروثعلامتيملو،ةيجلثلاةفصاعلاببسبانلصفنادقل

يفهيلعروثعلامهبضرتُفملانمنكيملأ،هينعأامنكلو،لجأ«
ةربنلابرودنلرإاههّبشاهتوصيفةدينعٍةربنعمافيإتلاق.»؟قحالتقو
.»؟ماظعوأ،مسجلانمءازجأ«.هتدلاوتوصيف

مدعبرهاظتهنأًاملِع؛افيإهنعّملكتتامًامامتًاكردُمرودنلرإناك
نولازيالسانلاثيحقرشلايفةصقلاهذهيردنيسعمسامبر.كلذمهف
ةدعذنمامهدلاوعمةيجلثةفصاعيفادُقفنيذللانَييتفلانعنوثدحتي
كيفايكيرىلإلقتنينألبقتايرظنةدععمسدقرودنلرإناك.تاونس
ءانثتسابةلأسملانعًائيشفرعتاليتلا،نآلاهتنبايهاهو.هيَدلاوعم
ةشقانملًةفّهلتمهمامأةسلاج،هباهربخأنأرودنلرإلقبسيذلاليلقلا
ةشقانمتدارأو،هتقشيفًةأجفهترازدقل.هقيقشءافتخابةقلعتملاتايرظنلا
.ةرشاعلاّنسذنمهتبّذعتايركِذىلإقّرطتلاوهقيقشرمأ

ءيشنعانثدحتنإنيعنامتله«.رودنلرإلاق.»ةرورضلابسيل«
.»؟رخآ

.»ً؟اريثككلذكيلعبعصياذامل؟رمألاةشقانمديرتالاذامل«
.»؟هبِتَملَحامبينيربختلأ«.رودنلرإلأس.»؟ِتمَِدقببسلااذهلأ«
.افيإتلأس.»ً؟اقلطمهيلعروثعلامتيملاذامل«
روثعلامدعحبصأ،تقولارورمعمف.هتنبادانِعمهفنمنكمتيمل

هّصخيءيشيأ؛هعافلوأهزاّفقوأهتعّبقىلعلبال،هقيقشتافُرىلع



ناكو،كلذببسنعةعونتمتايرظنسانللتناكو.ةشهدللًاريثمًارمأ
.ًاليوطاهيفريكفتلابّنجتعاطتسملاردقلواحي

.كسفننعينيربَخأ.رخآتقويفامبر.رمألانعثدحتلاديرأال«
.»؟نيلعفتتنكاذام.ةليوطةدمذنمانضعبَرنمل

مل.يْملُحيفَتنك«.هنأشوهكرتًةضفارافيإتلاق.»كانهَتنك«
،ةريغصتنكذمكبملَحأمل.حوضولااذهبءيشيأبتملَحنأيلقبسي
.»كاذنآودبتَتنكفيكفرعأنكأمليننإىتح

،مالحألاريسفتهّملعتنأهتدلاوتلواحدقلً.ائيشرودنلرإلقيمل
يفالإهمامتهارُثيوهعبطنَِليملو.ّمتهمريغوًاددرتمناكاملاطهنكلو
ملَحتملاهنأبافيإهتربخأدقل.ءيشلكنممغرلاب؛ةريخألاتاونسلا
ةيؤربهتدلاوأدبتملف.هسفنرمألاهتدلاوتلاقو،اهمالحأركذتوأًاقلطم
ّعقوتلاَةبهومًةأجفترّوطو،اهرمعنمنيثالثلاتغلبامدنعالإمالحألا
.ةيداعريغةقدبىرخأةديدعثادحأو،راّوزلالوصوو،تادالولاوتاّيفولاب
دعبطقفةدحاوةرماهرازو،هتأرْملُحيفاهنباةافوعقوتتملاهنكلو
اهنباو،فيصلالصفناك:رودنلرإلْملُحلاتفصودقتناك.اهمونيفكلذ
هرهظرادأدقو،بابلاةداضِعىلإًادنتسم،ةعرزملالزنمبابدنعفقي
،ةليوطةدملةروصلاّرمتست.يفافكلاهطخزييمتنمالإنكمتتملو،اهل
نمههاجتايفاهيَعارذّدمتاهنأبرعشتو.هنمّوندلااهيلعليحتسينكلو
ّسديوهسأرئطأطيو،ميقتسملكشبفقيمثنمو.اهظحالينأنود
.يفتخيو...يفيصمويىلإجرخيو،لعفيناكامكهَيبيَجيفهيَدي

ىلإاولقتنادقاوناك.هتافونمتاونستسدعبكلذثدح
.كاذنيحكيفايكير

ًاطروتمحبصيامدنعالإ؛همالحأملاعركذيرودنلرإناكامًاردان
هنأًاملِع،ةجعزُمسيباوككلذدعبىريدقو.اهيفققحيةيضقبًايفطاع
عقاوباعيتسالةليوطتاظحلرمألاهبلطتدقل.اهرهوجةرورضلابركذيال
.هيفهَقيقشوهتأرْملُحنعهربختلةرتفلاهذهلكدعبهتيؤرلافيإمودق

.»؟كْملُحيفثدحاذام«.بارطضابلأس.»؟افيإايِتملَحاذامب«
.»تامفيكًالوأينربَخأ«
.تاعقنتسملادنعتوملاىتحدّمجت«.رودنلرإلاق.»كلذنيفرعت«

.»يجلثماكُريفاّنفُدفةفصاعّتبه
.»؟َّطقهيلعروثعلامتيملاذامل«
.»؟افيإاياذهلكءارونمهيلإنيمَرتيذلاام«



.»؟كلذكسيلأ،ًةلماكةصقلاينربُختمل«
.»؟ةصقةيأ«
.»هثودحعيمجلاعقوتامبيردنيسينربخأ«
.رودنلرإلاق.»؟قرشلايفكانهاهبنوهّوفتييتلاتاقامحلاام«

.»؟نوفرعيمهنأنودقتعياذام«
امعممجسنيرمألااذهو.دَْربللضّرعتلاةجيتنُتمَيمل،يْملُحيف«

.»يردنيسهلاق
نعّفكِنل«.رودنلرإلاق.»عوضوملايفمالكلانعيفقوت،ِكوجرأ«

.»كدَعأ.افيإاي،قحالتقويف.نآلاسيل.هنعثدحتلاديرأال.كلذ
.»...نكلو«
يغبنيامبر.الفانأامأ«.اهعطاق.»ديكأتلابرمألافاشتكاكتعاطتساب«

لكشبرمألاشقانِنلً.ّاقاشًامويناك.لاغشنالاديدشانأ...انأ.ةرداغملاكيلع
.»رخآتقويفلضفأ

درمهفنمنكمتتمل.ةملكةيألوقنودنمافيإهتبقارو،فقو
َرثأللًالثاممرودنلرإسفنيفًاَرثأثدحللنأولامكرمألاادبدقل.هلعف
نعماتلاهزجعُتَبثهنأولامك؛ىرجامدنعهسفنيفهكرتيذلا
.تاونسلاكلتلاوطرمألاعميطاعتلا

.»؟يْملُحعمستنأديرتالأ«
.»نآلاسيل«
.اهفوقوءانثأتلاق.ً»انسح«
ىلعهعباصأًارّرمم،رودنلرإلاق.»هتيأراذإيردنيسليمالسيّغلب«

.هرعش
.افيإتلاق.»لعفأس«
.كابترابلاق.»كتيؤربُترُرس«
.»كلذكانأو«
يفهنأولامكةليوطةدملبتكلافوفرلباقمفقو،ترداغامدنع

.اهسفنةقيرطلابهتظاغإاهاوسدحألنكميالو،هظيُغتافيإتناك.رخآملاع
ةرمتاذدعودقل.هقيقشءافتخانعتاياوريفضوخللًادعتسمنكيمل
روهظلااهنكميال.دعبثدحيملكلذنكلو،ةصقلالكىلعافيإعالطإب
ةبغربترعشاملكتاباجإىلعلوصحلاىلعًةّرصُم،نآلاًةأجفهتايحيف
.كلذيف

ةلواطلاىلعىًقلُممياربنويراملعفترمتوصبهأرقيذلاباتكلاناك



باتكلااذهلوانتي،هبتكنمديدعلارارغىلع.هطقتلاف،سولجلاةفرغيف
ىلعهؤاوتحاوهىرخألابتكلالكنعهّزيميامنكلو،ةتيممثداوح
هيخأوهدلاوةقفربقلعامدنع؛تاونسةدعلبقترجثادحألريصقدَْرس
.رودرويفيكسإقوفتاعقنتسملاىلعءاجوهةفصاعيف

يفنايحألابلاغيفلعفيناكامكةصقلاعلاطيرودنلرإناك
ةيساسألاةينبلالمحياهمظعمنكلو،لوطلايففلتختتاياورلاف.قباسلا
ةروصبةصقلاأدبتو.ردصمىلإةراشإوأًايعَرفًاناونعوأًاناونع؛اهسفن
هذهأرقدقناك.ةريصقةيشاحودَّرسلاهيلييفارغوبوطفصوبةماع
ًةملكبلقرَهظنعاهظفحو،هتايحيفرخآءيشيأنمرثكأةياورلا
ىتفلةشِحوملاةافولااهلوانتنممغرلاب؛ةيعوضوموةدّرجتمةصقاهنإ.ةملك
يفثداحلاهّفلخيذلاىسأللركِذيأدجويال.هرمعنمةنماثلايف
نعّربعتتاملكداجيإناكمإلابنوكينلو،هوِربخنيذلاكئلوأبولق
.مهرعاشم



ناريندوجوناكمديدحتةلأسماهتايولوأسأريفةطرشلاتعضو
،ةيميلعتلاةئيهلاةدعاسمبف.قباسلامويلاذنمءيشيأهنعفرُعيمليذلا
مهعميضقيومهفرعيناكنايتفمهو،هئاقدصأنعتامولعماوعمج
نكيملءاوضألانعًاديعبصاخثحبيرُجأو.ةسردملايفهتقومظعم
دوجونعمياربنويرامهَركذامىلإدنتسادقو،رودنلرإىوسهبملعي
نأبرعشهنألاذهقيقحتلاطخنعفشكلاأشيمل.هيردنألمأجوز
.قباسلايفلعفامكمهيلعبذكيهيردنأ

أجلمىلإركِبلااهَنبا-ةيحضلاُةدلاو-ينوسِلقنأبنرشتناامدنعو
يفةيفاضإًةّجحو،ةيرابخإلاتارشنلايفًاسيئرًاربخكلذحبصأ،نمآ
مدعببسبٍساقداقتنالةطرشلالاجرضّرعتدقل.ادنلسيأءاحنأفلتخم
،مهيديأنمرارفلابيساسأدهاشلحامسلاببسبكلذناكأءاوس؛مهتعارب
نأدعبو.اهتقباسنمأوسأةلاحلاهذهو؛مهتءافكمدعببسبّرفّهنألمأ
وهامك-تامولعملاهذهَءافخإةطرشلاةلواحمةجيتنتاهبُّشلاتريُثأ
ببسبو،رمألااذهببسبةجضتماق-قيقحتلابطبترمءيشلكلاح
.مالعإلالئاسوعمنواعتلاِّةلق

نييفاحصلاعالطإلهرارطضانمرثكأًائيشهركيرودنلرإنكيمل
نأىلعماودلاىلعددشيناك.قيقحتلاهدهشيذلامدقتلاىلعنيلسارملاو
تاروطتلارخآنعفشكلانأو،مالعإلالئاسوبةطرشلاتاقيقحتلةقالعال
هفلاخييلوأرودروغيسناك.رومألاراسمبًاّيلكررضلاقحُليلصاوتملكشب
ةحلصمضّرعيملامً؛ايعيبطًارمأتامولعملانعفشكلاربتعيهنأليأرلا
.رطخللقيقحتلا

!؟هذهكًالمُجركتبينم«ً.ابَضغرودنلرإطاشتسا.»!؟قيقحتلاةحلصم«
ثيح؛تاُملظلابهايغىلإقيقحتلالسرينأريباعتلانمّمكلااذهلنكمي
ةنيعلتامولعمةيأرشنانبضرتُفيال.ةقيقحلاىلعسمشلاقُرشتال
.»عونيأنمفدهيأرمألااذهمدخيالذإ.ثدحامفرعنىتح

رمتؤمدقُعينأىلع،غروبنيليإعمرودنلرإبتكميفنيَسلاجاناك
نكلو.مالعإلالئاسوتابلطلًةباجتسامويلاكلذنمقحالتقويفيفاحص
هنيببخاصلادجىلإيّدؤينأكلذنأشنمو،روضحلاضفررودنلرإ
َقطانلايلوأرودروغيسنوكينأىلعقافتالامتو.نيَرشابملاهئاسؤرنيبو
تاقيقحتلاةرئادسيئربئانبناجىلإ،يمالعإلاقّسنملاوةطرشلاناسلب



ةيرشبلاةوقلاردهءابغلانمهنأرودنلرإربتعادقل.كيفايكيريفةيئانجلا
.ةيَثبعلاتاسرامملاهذهىلع

نّيبتامدنع؛قباسلامويلايف-سايلإدلاو-نيدوأىقتلادقناك
بهذدقل.هدوجوناكمنعفشكلاينوستضفروًةيناثنارينءافتخا
ةزاجإىلعلصحدقنيدوأناك.توربارونسيفةقشلايفهترايزلرودنلرإ
ثَعَشأناكو،ودبيامكةليللاكلتيفًاديجمَنيملو.مايأةدعللمعلانم
.ّئيسرهظميفورعشلا

ً،اضيألمعلانمةزاجإىلع-ينوسةامح-روديرغيستلصح
ملو،رابخألاةرشنتعمساهنإتلاق.اهلزنميفيلوأرودروغيساهرازف
مونلاينوسىلعتضرعدقتناك.يرجيامعقاولايفمهفتنأعطتست
ةركفةيأكلمتروديرغيسنكتمل.تضفرينوسنكلو،ةليللاكلتيفاهيدل
ناكاذإامعتلءاستدقو.نارينبّلحاملُّيختعطتستملو،اهتاكرحتنع
ىلإيلوأرودروغيسحملأو.ّةيرذَجلاةوطخلاهذهبمايقلاينوسبضرتُفي
كلذتضفرروديرغيسنكلو،ةطرشلانعامرمأءافخإباهمايقةيناكمإ
.ىتفلاةيامحينوسلواحت،اهيأربف.لقعللًايفانمهتربتعاو

نمامصخشةحتافمبينوسمايقبًالامتحارثكألاويرانيسلالثمتيو
عمًاليوطًاتقوغروبنيليإتضقدقل.لصحامبةنيدملايفةيدنالياتلاةيلاجلا
ىعداامدنعبذكيناكاذإامةفرعماهناكمإبنكيملو،توريفاهقيقش
ةطرشلامالو،نارينوهتقيقشىلعقلقلاديدشناك.ءيشيأهتفرعممدع
هنأًاملِع؛اهدرفمبقيقشلاغروبنيليإتراز.لثاممرمأثودحبحامسلاىلع
نكلو،ناريننعًاراركتهتلأسو،ينوسنمرثكأةيدنلسيألاةغللاديُجيال
.هفقومىلعتبثتوريف

.»ناريندوجوناكمىلعيعالطإأشتملاذإًاديجمهفأنأيننكمي«
نعّفكلاهتحلصمنمنأقّدصتنأكيلع،نكلو«،غروبنيليإتلاق
.»ءابتخالا

.»ءيشيأبينوسينربختال«.توريفلاق.»ناريننعًائيشفرعأال«
.غروبنيليإتلاق.»اندعاستنأكيلع«
.ً»ائيشفرعأال«
.غروبنيليإتلأس.»؟ةوطخلاهذهىلعينوستمدقأاذامل«
.»نارينىلعةفئاخ؛ةفئاخاهنإ.كلذباهمايقببسفرعأال«
.»؟اذامل«
.ً»ائيشفرعأال«



.ترداغوغروبنيليإتملستسانأىلإهفقومىلعقيقشلاتبث
لاق.»انبقوثولاهتعاطتسابنأهرابخإونارينىلعروثعلاانيلع«

.»كلذمهفتنأينوسىلعبجي«.رودنلرإ
ديكأتلابينوسنوكتس«.غروبنيليإتلاق.»ًاليوطءابتخالاهنكميال«

.»ًالاحُمنوكيسرخآءيشيأ.ةزانجلارضحينأيفةبغار
ّنكلو«.يلوأرودروغيسلاق.»ةيضقلانعىتفلاداعبإيفبغرتامبر«

هملعيامىلعو،نارينىلعءوضلاّطلسعَّقوتملاريغوبيرغلاروطتلااذه
.»كلذلهاجتاننكميال.هلعفامو

.غروبنيليإتلاق.»هقيقشىلعءادتعالابهمايقّليختأنأعيطتسأال«
وهولعفلابامًائيشفرعيناكامبر.بسحفكلذرُّوصتيننكميال«
.»لصحاميفكراشهنأقّدصأاليننكلو،فئاخ

لاق.»غروبنيليإايهرُّوصتنيعيطتستامبذخألاعيطتسنانتيل«
.»؟اهنيحزاتممعضويفءيشلكنوكينلأ«.يلوأرودروغيس

.بضغبرودنلرإلاق.»ةيضقلاهذهيفنيعلزاتممءيشال«
.ةضيرعةماستبايلوأرودروغيسقلطأف
لاق.»قيقحتلاببسب؛ةثجلامَّلُستىتمفرعنالاننإينوسلُتلق«

يألنكلو،تقولابسَكلواحتاهنأوهو،دحاولامتحاكانه«.رودنلرإ
.»؟ضرغ

انبضرتُفي«.يلوأرودروغيسلأس.»؟ةيضقلالحبانمايقرظتنتله«
.»لاحةيأبكلذبمايقلا

.»اهلوحوةسردملايفّقيضقاطنىلعةيقرِعلاتامادِّصلاضعبتثدح«
سايلإ.ةيوناثتاراجشكانه.امةقيرطباهيفطروتمنارينو«.رودنلرإلاق
،ءادتعاللسايلإضّرعتامدنع.طروتمناريننكلو،ةرورضلابطروتمريغ
هنأحضاولانمً،اريخأرهظامدنعو.لزنملاىلإدعيملوأنارينىفتخا
.الإسيلثدحامبعمسامبروأ،ثدحامىأرامبر.ةريبكةمدصىقلت
هسفنىلعًالِفقُم،ةمامُقلانزخميفهيلعُترثعامدنعةمدصةلاحيفناك
امىلعهتدلاونارينعلطأ،لاحةيأبً.انمآهربتعاهلقعيفصاخناكميف
.»؟كلذريشيَمالإ.هءافخإاهلعفدرناكو،هفرعي

دقو،فرعينارين«.يلوأرودروغيسلاق.»ثدحامنافرعيامهنإ«
.»هتدلاوربخأ

:تلاقيتلاغروبنيليإىلإرودنلرإرظنف
املكاذه.هتدلاوعمهدرفمبنارينناكامدنعامءيشثدح«



يرورضلانمسيل.نيمختدّرجمرخآرمأيأو.هنمنيقثاونوكننأاننكمي
نادقفلةدعتسمتسيلوً،انباتَدقفدقل.ءيشيأبةفرعمىلعنوكينأ
.»اهليّقبتملاديحولااهنبا

هءاقدصأوناريننأتاردخملابةريغصلاةرّجتملاكلتءاعدانعاذام«
.رودنلرإلأس.»؟تاردخمنوعيبي

.غروبنيليإتلاق.»ةاتفلاكلتاهتلاقةملكةيأبقثتنأكنكميال«
.»؟اننيبنامألابروعشلانعتّفكدقينوسنوكتنأنكميله«

اهئافخإببسحرشينأكلذلنكميله!؟ادنلسيأيفانه«.رودنلرإلءاست
ال.دلبلااذهيفنيرجاهملاعضومهفبءدبلااننكميال،عقاولايف؟اهَنبا
ةركلايفرخآدلبنمامصخشلاحهيلعناكاممهفبءدبلااننكمي
عمتجملايفجامدنالالواحيو،ةلئاعئشُنيو،رقتسيو،انهىلإلقتنيلةيضرألا
ًادجانيلعبعصلانمهنأدقتعأو،ريسعمهعضونأدكؤملانم.يدنلسيألا
هنأفرعناننكلو،مويلكانهةيقرِعلارهظتالدق.مهعضويفنوكننأ
.»عمتجملارومأريسةيفيكبنيرورسمصاخشألالكسيل

تبهذرومألانأنابشلانييدنلسيألامظعمرعشي،ريراقتللًاقفو«
ّقلعتلايديدشاوسيلمهنأرهُظيامم«،يلوأرودروغيسعطاق.ً»اديعب
.»ةيفاقثلاةيددعتلاب

ةقاطلاديلوتتاطحميفاولمعيلانهىلإبناجألامودقديرن«
امدنعًةيناثاورداغينأمثنمو،فيظنتلايفو،كامسألاعناصمو،ةيئابرهكلا
يفاولجعتستال،ةدعاسمللًاركش«.غروبنيليإتلاق.»مهيلإةجاحبدوعنال
.هللاحمسال؛انيلإةبسنلابةّسامًةجاحصاخشألاءالؤهحبصيامبر!ةدوعلا
ىلع؛انعنيديعبءاقبلامهناكمإبف،انهىلإمودقلاىلعاوّرصأاذإ،نكلو
ةجيسألاءارونوعضوياوناكنيذلالوبسيابلاتايرابميفزيكنايلارارغ
تايرابميفدجاوتلابدوسللحامسلاُمدعنكيملأ.مهتمالسىلعًاظافح
ً:اعئاشًافقوَملازيالهنأدقتعأ؟تاونسلاوطةيمسرًةسايسلوبسيابلا
.»ةجيسألاءاروبناجألابظافتحالايغبني

رودروغيسلاق.»مهسفنأبةجيسألامهتماقإةيناكمإداعبتساكنكميال«
طيسبتيفنيطرُفتكنأدقتعأ.دحاوهاجتااذًاعراشسيلاذهف«.يلوأ
،جامدنالايفنيبغارريغنورجاهملااهيفنوكيتالاحًاضيأكانه.رومألا
فوفصلاّصرنوديريمهف.كيلاوَداذكهو...مهتعومجمدارفأنمنوجوزتيف
.»عسوألاعمتجملايفثدحياملهاجتو

تادرويفلايفلضفألكشبرومألايرجت،ُهتعمساممًاقالطنا«



يفتايسنجلانمةعَّونمةعومجمشيعتثيح«،غروبنيليإتلاق.»ةيبرغلا
ةيفاقثلاقراوفلانومرتحينادلبلاتارشعنمصاخشأ؛ةريغصةقطنم
.»ادنلسيأيفمهلةايحعنصنيلواحم،مهتايفلخونيرخآلل

نأنكميامنإلوقأسف،ةعباتملايتعاطتسابناكاذإ«:رودنلرإلاق
طسو؛نمآذالمىلإتعسينوسنأوه-دقتعأامك-ثدحدقنوكي
تبحطصاكلذلو،انبقثتاليهف.اهعضولًالثاممًاعضونوهجاويصاخشأ
ميظنتانيلعيغبنيهنأدقتعأ.هلًانامأرثكأهنأنظتامناكمىلإنارين
نورفويمهنأبقثتنيذلاصاخشألاىلإتأجلدقل.ساسألااذهىلعانثحب
.»اهعضولًالثاممًاعضونوهجاويصاخشأىلإ؛لضفأةيامح

.اهسأربغروبنيليإتأموأف
وأنارينهفرعيامبةرورضلابرمألاقلعتيالً،اذإً.ادجنكمماذه«

.»هبماقامب
.رودنلرإلاق.»ةقيقحلانعفشكلابليفكتقولاهدحو«
دقةسردملايفةيميلعتلاةئيهلاتناك،راهنلافصتنملولحعم

ناكناريننأدَقتُعينيذلانايتفلاءامسأبغروبنيليإويلوأرودروغيستدّوز
يلوأرودروغيسذخأو.ّيحلايفوةسردملايفمهعمهتقومظعميضقي
نمنايتفمّهلكو،ءامسأةعبرأنمضتتتناك.اقلطناوةمئاقلاغروبنيليإو
،ناينيبيليفنانثاو،لصألايدنالياتمهدحأ:ةقطنملايفميُقتةرجاهمتالئاع
ىلإاولقتناو،ايسآيفاودلُويدنالياتلاىتفلاءانثتسابمهلكو.يمانتييفدحاوو
عمتجملاعمّفيكتلايفلكاشماوهجاوو،ةرشاعلاّنسدعبادنلسيأ
.يدنلسيألا

.مياربنويرامةزانجلتاءارجإلادادعإيفحابصلاةيقبرودنلرإىضق
،دعومدِّدُحو.مهلرمألاكرتهنمبلطيذلاةزانجلاريدمبتكمبلصتاف
نمًاريبكًاددععقوتينكيمل.ةزانجلاوةافولابنالعإفحصلايفعِضوو
نويرامكرتدقل.نيّزعملالابقتساةركفًاليوطهرِواُستملو،نيكراشملا
نمةراتخمةعومجمو،نيدلالجرمسانمضتتةزانجلانأشيفٍتاهيجوت
.اهريفاذحبتاهيجوتلارودنلرإذّفنف،مينارتلا

جوزنعثحبلابعرش،ةنكممةقيرطلضفأبتاريضحتلامامتإدعب
يذلالجرلانوكيدقهنأو،هيردنأبةقالعىلعهنأنويرامركذيذلامألا
ىلعرثعو،هيردنأةدلاومسارودنلرإّعبتت.ًةفدُصةقطنملايفهيردنأهآر
.هتأشنةرتفلالخكيفايكيرناكسّلجسيفكلذدعبثحبو،اهتدالوخيرات
هرمعنمةعبارلايفىتفلاناك،رودنلرإاهصّحفتيتلاتالجسللًاقفوف



اممًاقالطناو.اهدرفمباهنباعمهتدلاوتشاع،كلذدعب.هدلاودقفامدنع
تالجسلايفدجيمل.ديحولااهلفطهيردنأناك،هفاشتكانمرودنلرإنكمت
ءانثتساب؛نمزلانمةليوطةدملرخآصخشيأعماهتماقإىلإريشيام
ءامسأىلعرودنلرإرثعوً.اماعرشعةثالثذنمّيفُوتهنأنّيبتدحاولجر
،ماظتناباهنكسّرقملّدبتتناك.اهماقرأوةأرملاتشاعثيحعراوشلا
يفو،يفرفاغوكسيفو،ةنيدملاطسويفتماقأف،اهسفنةقطنملاًةمزالم
،راغوفىلإكانهنمتلقتناو،ءاشنإلادَيقتناكامدنعتلوهديربةيحاض
مل،رمألائدابيف.تاينيعستلالئاوأيفتّيفُوت.روغوفرافارغىلإًاريخأو
لبقنويرامهركذيذلامألاجوزلرثأيأىلعروثعلانمرودنلرإنكمتي
.هتافو

ريراقتةيأصّحفتررق،ةطرشلاتاظوفحميفثحبيناكهنأامبو
فرعيرودنلرإناك.ةيهاركمئارجوأ،يقرِعبّصعتبةطبترمثادحأنع
بناجلاكلذصّحفتلاوزُِرفةيئانجلاتاقيقحتلاةرئادنمنيرخآرصانعنأ
كلذبمايقلابحيناك.هعدَربرمألااذهلحمسيملهنكلو،ةيضقلانم
ناك،عومجملايف.ةدَّدحملاقيقحتلاةيمرهيفهناكمًالهاجتم؛ةماعةروصب
مهنملكلتدِّدُحدقو،سايلإةيضقىلعنولمعيًاققحمنيرشعنمرثكأ
،هيرداغمودلبلاىلإنيمداقلاةبقارمو،تامولعملاعمجبةقلعتمةدَّدحمةمهم
ةنيدملايفقدانفلاوتارايسلاريجأتتاكرشيفةيراجتلاتالماعملاصّحفتوأ
ةيأنعاوملعتساو،كوكنابةطرشبًاضيأاولصتادقاوناك.ةطيحملاةقطنملاو
تاقيقحتلاةرئادتناك.اهيلإودلبلانمينوسءابسنألةنكممتاكرحت
اهمظعمليجستمتيتامولعمبمويلكرَمُغتكيفايكيريفةيئانجلا
نولصتيعمتجملانمدارفأناكو.تقوللكلهتسمءارجإهنأًاملِع،اهتعباتمو
تامولعممهكالتمانيعّدم،فحصلامهتءارقوأرابخألاتارشنمهتعباتمدعب
؛ةيضقلابةلصيذريغولقعللٍفانُماهضعبنأُتَبثةيضقلانعةماه
َءامسأنيمّدقم،الإسيلمهتعارببةيضقلااّولحمهنأاوعّدانولمثكانهف
قيقحتلاّمتيناك.نيلَّفغملانمةعومجمىوساونوكيملفراعموأٍءابسنأ
.ليلدلكب

نمريبكددعكانهنكيمل،تامولعمنمرودنلرإكلميامرْدَقب
،ةروطخلانمةيلاعةجردىلعنوربتُعينيذلاةطرشلاتافلميفصاخشألا
نمليلقددعفقُوأو.ةيقرِععفاودلةّماهمئارجاوبكترينأنكميوأ
ةحلسألانمةعَّونمةليكشتىلعرثُعو،مهلزانميفنيفينعلانيمرجملا
اهفصونكميةياعدعم-]3[تاعَرقِمو،نيكاكس،تاوارِه؛مهيدلةيموجهلا



،ةرَّوصمتاخُسن،بتك،تاروشنم،تنرتنإلانمةدام:ةديدجلاةيزانلاب
جّوُرتٍةياعدلًامَّظنمًاميمعتكلذنكيمل.اهنمريثكلاردوصدقل...تايار
مهراهظإببسبصاخشألانمًاليلقًاددعةطرشلاتلقتعادقو،هركلل
لوانتتيقرِعبّصعتبةطبترملاىواكشلامظعمتناك.نيرجاهمللةيئادعلا
.ةدحاوًةرمتثدحةيئاوشعًاثادحأ

،ّةيوطَمءافلحللٍةيارىلعاهدحأيفرثعو،قيدانصلايفرودنلرإثحب
ٍتاروشنمنمةعَّونمةليكشتكانهتناك.ةيزانلاراعشلمحتىرخأو
تالاقمَشبنو.ةيئادبةيقرفألئابقلٌروصاهيفةيقرِعٍتاروشنموةيزيلكنإلاب
باتكىلعًاريخأرثعو،ةيهاركلاىلعّثحتةيناطيربوةيكريمأتالجمنم
اهسفنوعدتةمظنملةعباتٍتاسلجِعئاقوِرضاحَمىلعيوتحيميدق
.»ادنلسيأوسسؤم«

اهيفتشقونو،1990ماعترجتاعامتجاةدعلباتكلاضرعي
ىلععقوو.راميافدعبامايناملأءانبةداعإيفرلتيهماهسإنمضتتعيضاوم
،ّدملافاقيإةيفيكشقانيوادنلسيأيفةرجهلاةلكشمىلإريشيعطقم
ةئمنوضغيفادنلسيأيفضارقنالايفانيدنكسالاُقرِعلاهجاوينأعقوتيو
ريبادتلانيبنمو.ىرخألاقارعألابضيبألاقرِعلاجازتمالصاوتاذإ؛ماع
ىلعلوصحلاّةيلهأىلعةمارصرثكأنيناوقعضورمألااذهلةضهانملا
اذإامعرظنلافرصب؛بناجألاهجويفدودحلاقالغإًاضيألبال،ةيسنجلا
تفقوتو.يسايسلاءوّجللًاَبلطوأ،ةيلئاعبابسألوأ،لمعللنيمداقاوناك
.راذنإقباسنودبّتلُحةمظنملانأحضاولانم.ًةأجفتاعامتجالارضاحم
ةقيثولاهتلِصوبولسألاَباضتقاو،يباتكلاطخلاةقانأرودنلرإظحالو
.ةيرورضريغتادارطتسادوجومدعو،عوضوملاب

تاسلجلاعئاقورضاحمتناك،ءاضعألابٍةمئاققافرإمدعنممغرلابو
يذلاناكملابهركفلِمُعيًاسلاجناك.رودنلرإلًافولأمادبًامسانمضتت
.روفلاىلعتوصلافرعو.لومحملاهفتاهّنرامدنعمسالااذهبهيفعمس

.»...امفرعأاليننكلو،لاصتالاّيلعبجيالهنأفرعأ«
.جيشنلابةأرملاتعرشو
.»لعفأاذامفرعأال...«
.رودنلرإلاق.»ينيّملكوَيلاعت«
.»...فيكبيهرلانم.كلذبمايقلايننكميال.عيطتسأال«
.رودنلرإلاق.»؟اذام«
.»ليحتسمرمألانكلوً؛اقحكلذديرأ«.توصلالاق.»كلذديرأ«



.»؟تنأنيأ«
.»...انأ«
.تمصلاداسو،هلوقتدارأامبهّوفتلانعةأرملاتعنتما
.»كدعاسأسوتنأنيأيليلوق«.رودنلرإلاق.»كتدعاسميتعاطتساب«
.فتاهلاربعيكبتةأرملاعامسنمنّكمتو،توصلالاق.»عيطتسأال«

.ًةيناثتددرتو.»...وحنلااذهىلعشيعلا...عيطتسأال«
يفينوكتنأكنكميال«.رودنلرإلاق.»يبلاصتالانيلصاوتكنكلو«

نيئبتختله.كدعاسأس.وحنلااذهىلعيبنيلصتتتنكاذإةديجةلاح
.»؟نيئبتختهببسبأ؟هببسب

.ةأرملاتتمصو.»ببسلااذهل،هلجألءيشيألعفأس«
.رودنلرإلاق.»كيلإثدحتلاىلإجاتحن«
.تمصلاداسو
.»...نكلوبعصرمألانأفرعأ.كتدعاسمانتعاطتساب«
.ً»اقلطم..ً.اقلطمثدحينأرمألابضرتُفينكيمل«
.ريخبءيشلكنوكيس«.رودنلرإلاق.»ثدحتنسوتنأنيأيليلوق«

.»كدِعأ
.ةأرملاجيشنوههعامسنمنكمتاملك.هسافنأًاسباحرظتناو

ّميقتةأرملاتناك.مالكلاىلعاهلالخرودنلرإؤرجيملةليوطتاظحلتّرمو
ءاهنإلاهلهلوقيامءيشىلعروثعلاًادهاجلواحيناكاميف،اهتارايخ
.اهيَنباو،اهتلئاعو،اهجوزنعامءيش.ةلأسملا

.»...ةفرعميفديكأتلابنَيبغاركانبانوكيس«
.ءيشيأةفاضإأشيمل.مالكلانعرودنلرإّفكو
.ةيفتاهلاةملاكملاتهنأو،ةأرملاتحاص.»!هللااي،هآ«
امكًامامت؛لصتملاةيوهرهظتمل.هدييففتاهلابرودنلرإقدح

؛يمومعفتاهنمتلصتاةأرملانأضرتفادقل.ةريخألاةرملايفلصح
هلنّيبت،لوألااهلاصتاّعبتتامدنع.ةيفلخلايفجيجضلاهبىحَوأاماذه
تامولعملانمعونلااذهلريثأتال.قّوستللدنيلارامسزكرمنميرُجأهنأ
كلذبنوموقيةيمومعفتاوهنمةطرشلابنولصتينيذلاسانلاف.ًةداع
.مهلمعنكامأوأمهلزانمبرقفتاوهمادختسانوبّنجتيو،امببسل
.ءيشيأبةطرشلاديفياللاصتالاءارجإناكمديدحتف

مليهف؟ةأرملاهبتلصتااذامل.هبيَجيففتاهلاّسد،لابلاَلغشنُم
ركذتملاهنأامك.اهئابتخاببسىلعهعلُطتملو،تامولعمةيأنعفشكت



اهنأفرعينأيفكيهنأبترعشامبر.هيفركفتامىلإِرشتملو،اهجوز
اذامل؟يفُختاذام.اهنعثحبلانمهعنملواحتامبر.ةايحلادَيقىلع
؟هتكرت

دقل.اهسفنةلئسألاهيلعحرطامدنعيغبنيامكاهجوزبجتسيمل
دركلذناك.يرجيامعةركفةيأكلميالهنأولامكهسأرلجرلاّزه
نمرودنلرإنكمت،ةنسلاسأردعبو.اهئافتخاىلعًابيرقتديحولاهلعف
.امهيأربثدحدقنوكينأنكميامعامهلأسو،نيتقباسلاهيتجوزءاقتلا
جراخلايفاهجوزناك؛رودرويفرانفاهيفاهلزنميفامهادحإهتلبقتسادقل
نعهلبارعإللو،هتايّرحتيفرودنلرإةدعاسملةفّهلتمةأرملاتدبو.لمعيف
تناكاذإاّمعاهلأسمثنمو،ءاجِهلاىلإىغصأف.قباسلااهجوزءوسىدم
باوجلاءاجو،ةديدجلاهتجوزءاذيإىلعرداققباسلااهجوزنأدقتعت
.روفلاىلع

.»كلذنمةقثاوانأ.كشلللاجمال«
.»؟اذامل«
يأبمايقلاىلعنورداق«،ءاردزابتلاق.»هلنيلثامملالاجرلانإ«

.»ءيش
.»؟هنيلوقتامىلعليلديأكيدلله«
نهارأ.عونلاكلذنموه.بسحفكلذفرعأ«،ةأرملاتلاق.»ال«

ً.ادبأنوملستسيالهلنولثامملالاجرلاف.لزنملاجراخمونلابأدبهنأىلع
.»داغوألاكئلوأعمءاّدلابهبشأرمألا.ءاّدلابهبشأرمألا

دنعًالوزن-تمِدقامدنعتامولعملانمديزمبىرخألاةأرملاهتدّوزو
.اهلزنمىلإهمودقيفبغرتمل.ةطرشلازكرميفرودنلرإةيؤرل-اهتبغر
ىلإحيملتلابعرشامدنعاميسالو،هابتنابتغصأواهلةيضقلافصودقل
.ةديدجلاهتجوزءافتخايفقباسلااهجوزطّروتةيناكمإ

.بتكملاءاحنأىلإًةرظانتلأس.»؟اهلثدحامعةركفةيأكلمتالأ«
.رودنلرإلأس.»؟كيأربًائيشاهللعفدقنوكينأنكميله«
.»؟كلذدقتعتله«
.رودنلرإلاق.»ءيشيأدقتعنال«
.»لاؤسلاَتحرطاَملالإوكلذدقتعتتنأ،ََىلب«
ةهجولكذخألواحن«.رودنلرإلاق.»ةطاسببينيتورمالعتساهنإ«

.»هدقتعنالاملوأهبموقناملريثأتال.رابتعالانيعبرظن
.ةشعتنمتدبو،ةأرملاتلاق.»اهلتقهنأدقتعتتنأ«



.ةرملاهذهربكأمزحبرودنلرإلاق.»ءيشيأدقتعأال«
.ةأرملاتلاق.»ءيشيأبمايقلاىلعرداقوه«
.»؟اذهنيلوقتاذامل«
يكقالطلاهحنمُتضفردقل.يلتقبدّده؛ةرمتاذيندّدهدقل«

هلُتلق.اهنعثحبتيتلاةطقاسلاكلتبةثلاثلاةرمللجاوزلانمنكمتي
اهنيحً.اددجمجاوزلانمنكمتينلهنإوً،ادبأقالطلاهحنمأنليننإ
نعيتاقيدصىدحإينتربخأ.امبرًايريتسهلبال،بضغلاديدشحبصأ
.ينتربخأولمعلايفرمألانعنوثدحتيًاصاخشأْتعمس؛ةيمارغلاةقالعلا
فرعيامدنعٍّالِذُمرمألانوكيمكيَعتله.يئانثتسابفرعيلكلاناك
نمو،ينبرضف،بضغةروَسينتباتنادقل؟عودخملاصخشلاءانثتسابعيمجلا
.»ةنيعلتابَقعةيأتعضواذإينلتقيسهنإلاقمث

.»؟كلتقبدّدهله«
.»تومأىتحءطببينقنخيسهنإلاق«
يفًاقرغتسمناكنأدعبعقاولاىلإداعو،ًةأجفرودنلرإلفجأ

مسالاىلإهراكفأتداعو،ناعمإبهأرقيناكيذلاباتكلاىلإرظنو،ريكفتلا
يلوأرودروغيسناك.نوكينمكردأوتاسلجلاعئاقورضاحمتحتلَّجسملا
ىلعنوكيسف،هسفنصخشلاناكاذإف.جاِزملاّئيسحبصأومسالاركذدق
ةغللاسّردمناتراجعماهؤارجإرَّرقملاةلباقملادعومميدقترودنلرإ
.ةسردملايفةيدنلسيألا

نعةعوبطمةخُسنىلعتلصحدقل.غروبنيليإاهنإ.هفتاهّنر
اهتامحنمتالاصتالاضعبف.يضاملارهشلايفينوساهتّقلتيتلاتالاصتالا
نالاصتاتّقلتو،تاقيدصوأالوكوشلاعنصمنمرخآلااهضعبو،ةقباسلا
.ةسردملانم

.»تارمينامثهسفنمقرلارهظي،كلذدعب«
.»؟وهنممقر«
ىلععَّقوتملاريغديحولامقرلاهنإ.نيمأتةكرش،ةسسؤممقرهنإ«

.»ماقرألانمديدعلادجويال.ىرأنأيننكميامرْدَقب،ةمئاقلاهذه
.»؟هنعينوسِتلأسله«
مهدحأَةلواحممَهبُملكشبركذتاهنإلوقت.هفرعتالاهنأيعّدت«

.»؟بيبحلاهنأدقتعتله.نيمأتةصيلوباهعَيب
.ً»ابيرقكلذفشتكنس«



سانلارطاقت،ميشَهلايفرانلاكدلبلايفسايلإلتقمربخراشتناذنم
روثعلاناكميفتاقاطبوراهزأعضولةينكسلاققشلاعَّمجمىلإدارطضاب
تامَّسجمو،ّبُدلكشىلعىمُدو،باعلأةيؤرناكمإلابناك.هتثجىلع
ةقيدحلايفسايلإلةيراكذتةالصةماقإلةّدُعلاتّدُعأو.تاقابلانيب،تارايس
.ءاسملاكلذيف

برقنَيترماّرمو،ةقطنملايفنَيلغشنميلوأرودروغيسوغروبنيليإتناك
ءارجإيفامهراهنمظعمايضقدقل.هيفًاراهزأنوعضيسانلاايأروناكملا
ليصافتلاعمةقباطتممهتاياورتناك.هدرفمبٌّلك؛نارينءاقدصأعمتالباقم
يتلارهظلادعبةرتفيفنارينتاكرحتةفرعمبمهنمٌّيأّرُِقيملو؛ةسيئرلا
نأينوسلنكمييذلاناكملانوفرعياونوكيملو،سايلإىلعءادتعالاتدهش
يفتاردخملامهعيبَقلطُملكشباوركنأدقل.هيلإهتبحطصادقنوكت
بعلميفاولتاقتمهنأبمهرارقإنممغرلابو.ةبذكرمألانيربتعم،ةسردملا
يفسايلإمهنمٌّيأَريمل.مهأطخسيلكلذنأىلعاوّرصأدقف،ةسردملا
دعبتقولاضعبلنارينعماعّكستدقمهنمنانثاناك.مويلاكلذ
اناك.سايلإىلعهيفرثُعيذلاتقولاةباُرقهنعالصفناامهنكلو،ةسردملا
ٌّيأنكيملً.اددجمنارينايريملوً،اعممويلاةيقبايضقو،ةيلديصلابرق
مهنأاوعّدادقل.ةسردملايفةنَّيعملكاشمسايلإةهجاومبملِعىلعمهنم
امرْدَقِبو.سايلإىلعروثعلاذنمنارينعمَرشابملاصتايأاورُجيمل
.ةديجةقالعىلعناقيقشلاناك،نافرعي

ةدعاسميفًابغارادبدقل.نايتفلانيبًاعَفنوًةرثرثرثكألاوهيراكو
تاباجإنوطُعيونيددرتمنورخآلاةثالثلاناكنيحيف،قدصبةطرشلا
كولسامأ.ةصاخةفصباولأُسيملامءيشيألوقلنوعوطتيالوةبَضتقم
ءارجإلهدادعتساىدبأوً،اريخأيلوأرودروغيسهآردقل.فلتخمفيراك
ةقفربىتفلاناك.ةلَّوطمتناكاهنأنّيبتنكلو،امًاعونةزيجوةلباقم
،اهقيقشوينوسنافرعيامهو،يدنلسيأهدلاووةيدنالياتهتدلاو؛هيَدلاو
.موهفملاريغيواسأملاثداحلانعاثدحتو

.»نيرجاهملادضمهيدلءيشالنأولامكسانلافرصتي،بلاغلايف«
معدلارفويللمعلانمةزاجإىلعلصحدقوسدنهموه.لجرلالاق
سلجدقو،امًاعوننزولاطرفُموةماقلاليوطصخشهنإ.هنباليونعملا
دودولاهجولاتاذوءافيهلاومجحلاةريغصهتجوزعمخبطملاةلواطىلإ



ترصتخاو.قلقلايَديدشاوَدبو،امهبتلصتادقةطرشلاتناك.مستبملاو
لجرلاناك.ةينالديصةكرشيفةيرادإةريدمكاهلمعمويًاضيأةأرملا
.ةيبنجأجوزهتفصبنييدنلسيألابهتربخنعثدحتي

غروبنيليإءاعدتساّمتذإ،هدرفمبناك.هسأربيلوأرودروغيسأموأو
.ىرخأةلأسمعميطاعتلل

دضءيشالو،نييويسآلانيرجاهملادضانيدلءيشالنإلوقن«
ماعطلالوانتريثملانمو،انهنورقتسينيذلاايسآنمنيمداقلاصاخشألا
.ةفلتخمىقيسومىلإعامتسالاو،ةبيرغةفاقثرابتخاو،ةيدنالياتمعاطميف
انبضرتُفيالهنإًامئادسانلالوقي،ةفَشاكملاتقونيحيامدنع،نكلو
يفًامسارلجرلالاق.»صاخشألاكئلوأنمًادجريبكددعلوخدبحامسلا
.هعباصأبسابتقاتامالعءاوهلا

.اهجوزىلإًةرظانةأرملاتلاق.»نايحألابلاغيفرمألاشقانن«
نييدنلسيألانمًادجليلقددعكانه.امةقيرطبموهفمرمألانأضرتفأ«
ليلقلامهبعشددعف.هيلعةظفاحملانوديرينيذلاومهثارتبنيروخفلا
نورجاهملايتأي،كلذدعب.تارّيغتلاةهجاوميفنيعينمريغمهلعجي
انهىلإاولقتنانيذلاصاخشألانمديدعلاتابدقل.ءيشلكنودسُفيو
ةغللانوملعتيالو،رخآناكميأنموأايسآنماوناكأءاوس،نيلوزعم
؛عمتجملاعمماجسنالانورخآنسُحيو.ءابرغنوقبيو،بسانملالكشلابًادبأ
يساسأرمأةغللامُّلعتفً.اقحهيلعنولمعيورمألاةيمهأىدمنوكرُديمه
.ً»امامت

.هرودًارظتنم،ضرألاىلعًاسلاجيراكناك.هسأرباهجوزأموأو
ةعضبذنمرابخألاةرشنىلعصوصخلااذهبامءيشكانهنكيملأ«

دقل.كرامنادلايفنيميقملانييدنلسيألاعمامٌةلكشم«.لجرلالاق.»؟مايأ
.»؟كلذكسيلأ،فلتخمريغرمألا.ةيكرامنادلاةغللامُّلعتمهؤانبأضفر

ىلإاهراظنأًةهّجومةأرملاتعبات.»لكاشمبةرجهلاببستتدق،عبطلاب«
رمألانكلو.ملاعلاءاحنأفلتخميفكلذثدحي.ديدجءيشال«.اهجوز
مهيلعنّيعتيهنأًاملِع،ّفيكتلاىلعسانلاُةدعاسموهةيمهأرثكألا
يفًالبقتسمًاقحنوديرياوناكاذإمهسفنأفييكتيفةبغرءادبإعبطلاب
.»ادنلسيأ

.يلوأرودروغيسلأس.»؟هناعمسترمأأوسأام«
.»نويدنالياتلااهيأمكنطوىلإاودوع،مكلًاّبت«
؛تاملكلاهذهبّرثأتلاىلعةلالدوأددرتيأنودنمكلذتلاق



عونلااذهلّمحتىلعةردقترّوطولَبقنمكلذاهنمبُلطهنأولامك
.هتارظنبهتدلاويراكقَمرو.رخآةايحعقاوهنأولامك؛تاءاسإلانم

.»؟دايدزايفبصعتلانأبعابطناكيدلنّوكتيله«
.لجرلالاق.»فرعأال«
.ىتفلايلوأرودروغيسلأس.»؟ةسردملايفبّصعتلاَتربخله«
.يراكددرتف
.ةقثاوريغةقيرطبلاق.»ال«
نمعونلااذهبرارقإلاهنمعقوتتنأعقاولايفكنكميهنأدقتعأال«

رمألااذهدعباميسالو،صصقلادرسبحيدحأال«.لجرلالاق.»رومألا
.»ثدحيذلابيهرلا

يفتاردخملانوجّوريهءاقدصأويراكنأنورخآراغصىعّدا«
.»ددرتنودبكلذاولاقدقو،ةسردملا

.ةأرملاتلأس.»؟كلذلاقنم«
ذخألامبرةجاحال«.يلوأرودروغيسلاق.»الإسيلهانعمسرمأهنإ«

ريغدهاشلانإامكللوقأنأيتعاطتسابو.ةلحرملاهذهيفّةيّدجبرمألا
.»قوثوم

.يراكلاق.»!تاردخملانمعونيأتعبنأّطقيلقبسيمل«
.يلوأرودروغيسلأس.»؟كئاقدصأنعاذام«
.ً»اضيأكلذباوموقيمل،ال«
.»؟نارينو«
تارّدخملاعَِبنمل.ةبِذكاهنإ«.يراكلاق.»رمألااذهبانمٌّيأمُقيمل«

.»نوبذكيمهً.اقلطم
عيبيالوهو.لاحُماذه«.هدلاولاق.»تاردخملاىطاعتياليراك«

.ً»اضيأتاردخملا
.يلوأرودروغيسلأس.»؟كلذكسيلأ،لصحولكلذبامتِملَعل«
.لجرلاباجأ.»كلذبانِملَعل،لجأ«
.يلوأرودروغيسلاق.»اهبانعمسيتلاةسردملايفةلكشملانعانِربَخأ«

.»ً؟اقحيرجياذام«
.ضرألابيراكقّدحف
ةسردملايفًادجًاديعسنكيمل«.هتدلاوتلاق.»فرعتامبمهِربَخأ«

سانلانأدقتعي.مايألاضعبيفاهدايتراديرينكيمل.ءاتشلااذه
.»هيلعءادتعاللهلنونمكينايتفلاضعبنأو،هبنوّصبرتي



ًارارسأيشُفتاهنأولامكهتدلاوىلإًارظانيراكضرتعا.»!اماماي«
.ةجِرحُم

يفةرادإلاكّرحتال«.اهجوزلاق.»برضلليراكءاقدصأدحأضّرعت«
نعةزجاعودبتامبارطضاثدحيامدنع.ودبيامكًانكاسةسردملا
.»ءيشلكاذه،ةليلقمايألةسردملانعىتفلصفّمتدقل.فرصتلا

لاق.»رتوتوأةحضاوةيقرعلكاشملدوجوالنأةسردملايعّدت«
يفةداعلايفهعقوتتامجراختامادِصوأتابارطضاال«.يلوأرودروغيس
هبمكربخأامىلإًادانتسايأرلااذهىلعقفاوتالكنأمهفأ.ةريبكةسردم
.»؟يراك

.هيَفتكلجرلازهف
.»؟ناريننعاذام«
.ةأرملاتلاق.»نارينلنولثامملانايتفلا،ةريسعًاتاقوأنوضقيامًابلاغ«

مُّلعتو،ةديعبوةبيرغةفاقثعملماكلابّفيكتلامهيلعلهسلانمسيل«
.»كيلاوَداذكهو،ةحوتفمةيئادعةهجاومو،ةبعصةغل

.جوزلافاضأ.»بعاتميفلوخدلامهتعاطتساب«
.»؟يراكاي،كلذنعءيشيأانربختنأكنكميله«
بلاغيفلضفألانم،يلوأرودروغيسيأرب.كابترابيراكحنحنتف

.مهلهأدوجونودبراغصلاىلإثدحتلانايحألا
.يلوأرودروغيسلاق.»ةلأسملاةروطخمهفتتنكاذإفرعأال«
.لجرلالاق.ً»اديجعضولامهفيهنأنظأ«
.»انتدعاسمكتعاطتسابناكولًادجًاّنتممنوكأ«
:لاقمث،يلوأرودروغيسىلإهيَدلاونمهرظنيراكلقنو
يضقينكيمل.ّةتبلاسايلإفرعأنكأمل.تامفيكفرعأال«

دقف،انتقفارمبموقينأيفنارينبغريملذإ.نارينعمتقولانمريثكلا
مايقمدعىلعصرحيوسايلإبينتعيناكناريننكلو.اّنمًاّنسرغصأناك
نمفرعأالو،هتافوةيفيكنعّيدلةركفال.هيلعرّمنتلابصخشيأ
ىندأكلمنالو.ثدحامفرعيدحأال.كلذفرعيالانمٌّيأ.همجاه
.»مويلاكلذيفنارينبّلحاّمعةركف

.»؟نارينبَتفّرعتفيك«
دقف.ةسردملايفديدجلاىتفلاعملوألاهءاقلفصوو،يراكدّهنت

امهنوكىلإًارظن؛رخآلاىلإامهدحأفرعتامناعرسوهّفصيفنارينعضُو
هذاختانممغرلابوً،اثيدحّيحلاىلإلقتنادقيراكناك.نيرجاهميَنبا



نَييتفبًاضيأفّرعتدقف،ةينتإلاتايلقألاريغنمنيديجلاءاقدصألاضعب
نمنارينقافربمهروَدباوفّرعتو.مانتييفنمدحاووينيبيليفلصأنم
عئاقوبمهدّوزيناكو،ةرمُّزلادئاقةعرسبنارينحبصأ.ةميدقلاهتسردم
اونوكيمل.ةدلاولاودلاولاةهجنمنيرجاهملٍءانبأكمهعضونعةعّونتم
مهف.كلذاودارأولوىتحنييدنلسيأاونوكينأمهنكميالو،نييدنلسيأ
ِربَخدقل.ادنلسيأيفاودلُوولوىتح،سانلاةيبلاغىلإةبسنلاببناجأ
،ةقِّدحمتارظن:مهتالئاعدضوأًايصخشمهّدضبّصعتتالاحمهمظعم
.ةّماتةيئادعلبال،تاناهإ

نكلوً،ايدنلسيأحبصينأيفهلةحلصمالوً،ايدنلسيأسيلنارينو
ًاضيأهتعاطتسابسيلهنأينعيةيلامشلاةيبطقلاةقطنملايفانههشيع
يمتنيالوً،ايدنلسيأوأًايدنالياتسيلهنأكردأدقلً.ايدنالياتهسفنرابتعا
ريغةلصافضرأءانثتسابناكميأىلإيمتنيالو،نيَدلبلانميأىلإ
يفريكفتلاًاقلطمهيلعنّيعتينكيمل،قباسلايف.ةسوملمريغوةّيئرم
ةقفِرنمهتّوقدمتسيفنآلاامأ.ادنالياتيفًادولوموً،ايدنالياتناك.هتيسنج
دقل.مهنمهلءاقدصأذختيو،ةلثاممّةيفلخمهيدلنيرخآنيرجاهمءانبأ
امدنعًةوقهروعشدادزاو.هفالسأةصقو،ادنالياتخيراتبو،هثرإبًانوتفمحبصأ
.ةميدقلاهتسردميفهنمًاّنسربكأنيرجاهمبفّرعت

.يلوأرودروغيسلاق.»ةديجنكتملهمأجوزبهتقالعنأانملع«
.يراكلاق.»حيحص«
.»؟ببسلانعةركفةيأكيدلله«
.هيَفتكيراكزهف
.ً»ادبأهتيؤرلًارطضمنوكينلهنألقالطلابديعسهنإنارينلاق«
.»اهبيبحوهامّبر؟ينوسهفرعتيذلالجرلانعءيشيأفرعتله«

.يلوأرودروغيسلأس
.»ال«
.»؟امًاصخشلباقتاهنأنارينركذله«
.»كلذنعءيشيأفرعأال.كلذدقتعأال،ال«
.»؟ةريخألاةرمللنارينَتيأرنيأ«
.قافرلاىلإثّدحتأمل.ةسردملاىلإبهذأملكلذلً،اضيرمتنك«

،ةسردملادعبًاليلقًاعمانعّكست.ةليلقمايأذنمةريخألاةرمللنارينتيأر
.»لزنملاىلإُتدعمثنمو

.»؟ةيلديصلابرقمتعكستله«



.»لجأ«
.»؟ةيلديصلابرقًامئادنوعكستتاذامل«
.»ءيشيألعفنال.الإسيلًانايحأكانهعمتجن،عقاولايف«
.يلوأرودروغيسلأس.»؟مويلالالخةداعلايفنولعفتاذام«
،ويديفطيرشرجأتسنو،عّكستنو،ةريرعشُقلابرعشنلجراخلايففقن«

.عقاولايفهبمايقلايفةبغرلابرعشناملكبموقنو،مدقلاةركبعلنو
.»ةيئامنيسًامالفأرضحن

.»؟هقيقشلامًائيشلعفدقناريننأدقتعتله«
.يراكدلاوعطاق.»لثامملاؤسنعةباجإلاهنمعقوتتنأكنكميال«

.»عيظفاذه«
.كلذنمقثاوانأً.اقلطمسايلإيذؤِيلناكام«.يراكلاق.»لاحُم«

.ً»امئادهعمًافيطلناك،ماودلاىلعسايلإبينتعيناك
له،ّيحلايفانهوةسردملايفتامادِصيفمتكراشمكنإيلليق«

،كئاقدصأدحأبُرضو«.يلوأرودروغيسلأس.»؟كلذنعينربُختنأكنكمي
.»؟ةسردملاىلإباهذلانمَتيشخاذهلأ؟َتلقامك

ثدحيًانايحأ...درجمهنإ«.يراكلاق.»ةيمهألاغلابرمألانكيمل«
.»بسحفينأشوكرُتأنأديرأ.هيفطروتلاديرأالوبَغشلانمليلقلا

.»؟رمألابكءاقدصأونارينَتربخأله«
.»ال«
.»؟مكدئاقنارينناكاذإىرخألاةرمُّزلاسيئرنم«
.يراكبُجيمل
.»؟انربُختنأديرتالأ«
.هسأرزهف
.»قافرةعومجمدرجمنحن.اندئاقناريننكيمل.دئاقيألدوجوال«
.يلوأرودروغيسلأس.»؟رثكأمكترمُزجعُزينم«
.»سيئرلاىتفلاوه«.يراكلاق.»يغارىعُدي«
.»؟مكدحأمجاهنموهله«
.»لجأ«
ولامكةعيرستارظننادلاولالدابتو،مسالايلوأرودروغيسنّودف

.ًاليوطمادباوجتسالانأبارعشامهنأ
يراكلاق.»ةسردملايفبّصعتيأبملِعىلعُتنكاذإامعَتلأس«

.ًةأجفتمصللًادحًاعضاو



.يلوأرودروغيسلاق.»لجأ«
نيذلانيديحولااوسيل«.يراكلاق.ً»اضيأةفيخسًارومألوقن...اوسيل«

يموغونارينلدابت.رمألاأدبفيكفرعأالً.اضيأنحنلب،كلذنولعفي
.»ءابغدرجمهتّمربرمألا.امهدحأهلاقامءيشببسبتامَكللا

.»؟نيسّردملانعاذام«
.ددرتبهسأربيراكأموأف
.»نيرجاهملاهركيًادحاوًاسّردمكانهنأًاملِع،مهبسأبال«
.»؟وهنم«
.هدلاوىلعةعيرسةرظنيراكىقلأو
.»ناتراج«
.»؟لعفياذامو«
.يراكلاق.»انقيُطيالهنإ«
.»؟هلعفيٍءيشوأهلوقيرمأبقلعتيرمألاله؟ةقيرطةيأب«
.»اهعامساناوسدحأةعاطتسابنوكيالامدنعًارومألوقي«
.»؟اذاملثم«
.»»طئاغلاةحئارمكنمحوفت»«
.»؟انربُختملاذامل«.يراكدلاوقهش.»؟حزمتله«
.يراكلاق.»الداجتدقل«
.»؟نم«
اموأنارجاشتيامهنأدقتعأيننكلو،ببسلافرعأال.نارينوناتراج«

.»رمألانعثدحتلانارينأشيمل.نايحألابلاغيفهباش
.»؟كلذثدحىتم«
.»سايلإةافوموي«
ةلباقملاةيحانلايفنيمأتلاةكرشيفةماعلاتاقالعلافظومسلج

نكيمل.ةفَرخزمقُنُعةطبربًايهالو،اهيفةبئاشالسبالمًايدترم،غروبنيليإل
ةشاشيذرتويبمكوحيتافمةحولءانثتسابهتلواطىلعءيشيأكانه
ًاملِع؛قاروأىلعيوتحتةليلقةينوتركبلُعهءاروفوفرلاىلعو،ةحَّطسم
هَموينكيملام،ودبيامكهبموقيامهيدلنكيمل.غرافاهمظعمنأ
نمامصخشناك؛اهترايزنمةياغلاغروبنيليإتحرشو.لمعلايفلوألا
ىلإةجاحبةطرشلاو.ينوسمساتركذو،دَّدحممقرىلعلصتادقةكرشلا
تيرُجأةيعرفطوطخةيأنمرهُظتملةمئاقلانكلو،لصتملاةيوه
.ةكرشلايفسيئرلايفتاهلامَسقملامقرلب،ةَملاكملا



ةماعلاتاقالعلالجرلأس.»؟تاميذلاىتفلابطبترمرمألاله«
.عرابلا

.غروبنيليإتلاق.»حيحص«
.»؟...يفرعتنأنيديرتو«
تلاق.»هلزنمبلصتادقبتكملااذهنمامصخشناكاذإام«

.غروبنيليإ
يعرفلاطخلايفرعتنأنيديرت«.ةماعلاتاقالعلالجرلاق.»ُتمهف«

.»تالاصتالاهنمتيرُجأيذلا
ناكاذإامعغروبنيليإتلءاست،رمألاتحرشنأاهلقبسهنأامب

هيدلتابهنألةطاسببًادجرورسمهنأمأ،يعيبطريغوحنىلعًاددرتم
.ةلباقملادمأةلاطإىلعًامزاعناكهنأةجردل،هلعفيامًاريخأ

.اهسأربتأموأف
يفنيمأتةصيلوبكلتمتةأرملاتناكاذإفرعننأانيلع،ًالوأ«

.»ةكرشلا
رفاظألايتّملقمنيَديًاعضاو،ةماعلاتاقالعلالجرلأس.»؟اهمساام«

.حيتافملاةحولىلعًاديج
.مسالاغروبنيليإهلتلاق
.لاق.»مسالااذهبانهدحأال«
اموأفتاهلاربعصاخشأبمكلاصتاك،تاعيبمةلمحبمتمقله«

.»؟تئافلارهشلالالخ،هباش
كاذمءيشيأثدحيمل.رهشأةثالثذنمةريخألاةلمحلاترج،ال«

.»نيحلا
اذهيففظوميأناكاذإامةفرعمكنمبلطأنأّيلعً،اذإ«

.»؟ةلأسملاجلاعتسفيك.انغلُبتنأو،ةأرملافرعيبتكملا
ىلإهرهظًادنسُم،ةماعلاتاقالعلالجرلاق.»كانهوانهلأسأس«

.ّهيسرك
ىلإثدحتلاطقفديرن«.غروبنيليإتلاق.»رمألابغلابتال،نكلو«

ًاقيدصنوكيامبر.تاهُبُشَّطَحَمسيلوهف.ءيشلكاذه.ّينعملاصخشلا
ضعببمايقلاكتعاطتسابنأدقتعتله.حجرألاىلعاهبيبحوينوسل
.»؟يلجألةمتكتملاتامالعتسالا

تاقالعلالجرلاق.»كلذيفةلكشمةيأكانهنوكتنأضرتُفيال«
.ةماعلا



هطغضءانثأةقشلالخادًاريرصعمسو،بابلاسرجرودنلرإعرق
لذبف،هسفنريرصلاعمسدقل.ًةيناثسرجلاعرقو،تقولاّرم.سرجلاىلع
حُتفو،لخادلايفًافيفحعمس،ليلقدعب.عمسلاقارتسالهدهجىراُصق
ادبهنأامبنكلو،لجرلاظقيأرودنلرإنأحضاولانمً.اريخأبابلا
.ءاشىتمَضرتفُموهامكمونلاهناكمإبفً،اّنِسُموًادعاقتم

مغُرأكلذلً،امامتًاظقيتسمنكيمللجرلانكلو،هسفنبرودنلرإفّرع
نألجرلاةعاطتسابناكاذإامةفرعمديريوةطرشلانمهنأراركتىلع
هنأحضاولانم.هبقّدحوبابلادنعلجرلافقو.ةريغصةلأسمبهدعاسي
ًاريرصسرجلاثدحأامبر.نيرئازلانمضَيفلابقتساىلعًاداتعمنكيمل
.مادختسالاّةلقببسبوحنلااذهىلع

يلفُّسلاهكفناك.هبًاقّدحم،ّشجأتوصبلجرلالاق.»؟...هِإ...هاه«
.ءاضيبةريصقتاريَعُشبىطغم

ًاحتاف.رئازمودقًاريخألجرلاكردأو،ةليوطلاهتبطُخرودنلرإرّرك
هرعش؛امًاعونرعشلاثعشأناك.لوخدللرودنلرإاعد،عسوألكشببابلا
ىلإالخدف.دسافءاوهلاو،ةبَّترمريغهتقشو،تاهاجتالالكيفئتانضيبألا
سلجو.مامألاىلإىنحناوةكيرألاىلعلجرلاسلجثيحسولجلاةفرغ
ناودبيامهكرحيامدنع؛نيرَيبكنَيبجاحلجرللنأظحالدقل.هتلاُبقرودنلرإ
.هيَنيعقوفنيرَيغصنيَّيوَْرفنَيناويحبهبشأ

اذام«.يغلِههمسانأنّيبتو.لجرلالاق.»يرجيامدعبمهفأمل«
.»؟ينمةطرشلاديرت

قيرطبرقميدقىنبميفةديدعلاققشلاىدحإةقشلاتناك
دقل.حوضوبعومسمرورملاةكرحريدهف.ةنيدمللةيقرشلاةيحانلايفةطشان
ةفصبةديجةنايصلعضخيملو،لخادلاوجراخلانمًاميدقلزنملاادب
نمّيأنكيمل؛ةهجاولانعتنمسإلانمةريبكَعقُرتّرشقتدقو،ةصاخ
ةئيلمةداجسلاو،ةرذقوةّقيضتاجَرَّدلاتناك.ودبيامكًامتهمنينطاقلا
ةخّستمذفاونلاو،جراخلايفراهنلاءوضنممغرلابةملظُمةقشلاو،بوقُّثلاب
.مداوعلاةرخبأببسب

ًابقارمرودنلرإّقلع.»نمزلانمةليوطةدمللزنملااذهيفَتشع«
اذإامعكلأسأنأُتدرأ«.لجرلايَنيعقوفنيرَيغصلانيَّيوْرَفلانَيناويحلا
.ىتف،دحاولفطعمةأرما.ةدعتاونسذنمكناريجضعبركذتتتنك
ةدمذنمكلذثدح.ىتفلامأجوزناكلجرعمتشاعدقنوكتامبر
تضمةنسنيثالثوسمخنع؟تقولانممك...نعثدحتن.ةديعب



.ً»ابيرقت
،ةليوطتاظحلتّرمو،ملكتينأنودنمرودنلرإىلإلجرلارظن

.نَيتحوتفمنيَنيعبًايَفنهسأربأموأهنأرودنلرإدقتعاف
.فاضأ.»يضرألاقباطلايفناميقياناك«
،ءيشلكنممغرلابًامئاننكيملً،اذإ.لجرلالاق.»؟مهنعاذام«

.الإسيلةلئاعلاّركذتلواحيو
اذه،مألاجوزلتامولعملاضعبريرمتديرن«.رودنلرإلاق.»ءيشال«

.»ةدمذنمةأرملاتّيفوتدقف.ءيشلك
.»؟ىتفلاو«
له«ً.ابذاكرودنلرإلاق.»لجرلارثأءافتقاىتفلاانمبلطدقل«

.»يضرألاقباطلايفنوميقياوناك؟ًةفَداصُمصاخشألاكئلوأركذت
.ةملكةيألوقنودنمرودنلرإبقيدحتلالجرلالصاو
ً.اريخألأس.»!؟دحاونباعمةأرما«
.»مأجوزو«
نمظاقيتسالابًائدابلجرلالاق.»كلذىلعليوطتقوّرمدقل«

.بسانملكشبهتوفَغ
.رودنلرإلاق.»فرعأ«
.»؟كانهاهعمميُقيناكهنأبًالَّجسمنكيملأ«
اهتماقإةرتفلالخةقشلايفصخشيأدوجولَّجسيمل،ال«

.»اهعمشيعيناكلجرلااذهنأفرعناننكلو.اهنباواهئانثتساب
.رودنلرإرظتناو
نليغلِهنأحّضتاامدنعفاضأ.»مألاجوزمساىلإةجاحبنحن«

ةلواطلابًاقّدحمو،كارحالبكانهسولجلابًايفتكم،ءيشيألوقبعّوطتي
.ريبعتيأنمنَيتغرافنيَنيعبةضفخنملاةريغصلا

.ريصقفقوتدعبيغلِهلأس.»؟ىتفلافرعيالأ«
.هّرسيفرودنلرإرّكف،ءيشلكنممغرلابظقيتسادقلًاذإ،هآ
.لجرلاباوجلايضُرينأيفًالمآلاق.ً»اريغصىتفلاناك«
يغلِهلاق.»يلفُّسلاقباطلايفنآلاعاعُّرلانمةعومجمميُقت«

نيذلاشابوألانمةعومجم«.همامأةلواطلابلوهُذبقيدحتلاًالصاوم
.ةدئافةيأنودبًارارممكبُتلصتادقل.تقولكيفءاضوضنوثدُحي
.ً»اجراخهدرطليحتسملانمكلذل،ةقشلانيبغاشملاكئلوأدحأكلمي

لوقدّرجملرودنلرإلاق.»هناريجبماودلاىلعًاظوظحمءرملانوكيال«



.»؟لجرلاكاذةفرعملنوَعلاديانلمدقتنأكنكميله«.امءيش
.»؟ةأرملامساناكام«
ءافتقانوكيس؛ةعرسبلمعلالواحأ.هيردنأىتفلامساو،غيفروغيس«

.»تقولانمريثكلاقرغتسيًادَّقعمًارمأماظنلاربعهرثأ
مل،لّهمتنكلو.حيحص،غيفروغيس«.هرظنًاعفارلجرلالاق.»اهركذأ«

.»امهعمشيعيلجرلاناكامدنعًادجًاريغصىتفلاكلذنكي
.ةليوطّةيلمأتةرظنبرودنلرإيغلِهقمرو
.لاق.»ةقيقحلالكبينربُختالتنأامبر«
.»ةقيقحلالكبكربخأال«.رودنلرإلاق.»ال«
.يغلِهَيتفشىلعةفيعضةماستباتمستراو
.لاق.»يلفسلاقباطلايفلجرلاكلذ،ريبكديدهتهنإ«
لاق.»كلذلايحءيشيأبمايقلاناكمإلابنوكيامبرً،ادبأفرعتال«

.رودنلرإ
لاق.»تاونسةدعةأرملاعمشاعهنعلأستيذلالجرلاكلذ«

ً.اريثكدلبلاجراخنوكيهنأل؛لاحةيأبهبفّرعتلايلَّنستيمل«.يغلِه
.»؟رحبلايفلمعيناكله

عيطتستله.كلذكناكامبر«.رودنلرإلاق.»ةركفىندأكلمأال«
.»؟همساّركذت

ُتيسندقل«.يغلِهلاق.ً»ادبأهّركذتنمنكمتأنليننأىشخأ«
.هيردنأىتفلامسابُتعمسامدنعالإهّركذتأملوً،اضيأغيفروغيسمسا
طسولايفىقبيامًاردانو،ىرخألانمجرخيونُُذأنمءيشلكلخدي
.»ةليوطةدمل

فاضأ.»نيحلاكاذماورداغوصاخشألانمريثكلامِدق،عبطلابو«
.رودنلرإ

نمًابيرقتهتيفاعهتداعتسادعبيغلِهلاق.»كلذلُّيختكنكميال«
هيلإثدحتللمهدحأمودقبهرورسو،رهظلادعبةحارتسالةّداحلاةعطاقملا
ذنممهدحأهلاقرخآءيشيأنممامتهاللةراثإرثكأهنأادباميف
.صاخشألاكئلوأنعريثكلاّركذتعيطتسأاليننأىشخأيننكلو«.تاونس
.ً»اقدِصً،ائيشركذأالداكأ

.ً»اهفاتناكامهمديفمءيشلكنأبيتنهميفةماعلايتدعاقلثمتت«
دجووزافلتلاىلعرمألااذهلوقيًايطرشةرمتاذعمسدقل.رودنلرإلاق
ً.امئالمرمألا



.»؟لجرلاكاذ،ينعأً؟ائطاخًارمأبكتراهنأدقتُعيله«
عييضتانبضرتُفيال.عوضوملابهيردنأانَحتاف«.رودنلرإلاق.»ال«

.»...نكلو،رمألااذهبانتقو
.نَيبَّرقمنيَقيدصاتابو،مستبييغلِهىأردقل.هيَفتكرودنلرإزهو
يفامناكمنملجرلاكلذءاج،حيحصلكشبركذأتنكاذإ«

التناكامدنع،يلزنمٍءاقللةرمتاذاهعمءاج«.يغلِهلاق.»فيرلا
اذإ،ةمكحملاىلإةمَّدقمىوكشىقلتتفنآلاامأ.ةيلزنمتاءاقلكانهلازت
ةرتفلءاقللارركتينلو،ءيشيأبمايقلاءانعدُّبكتمهدحأناكمإبناك
.»اهيفُهتيقتلايتلاةليلقلاتابسانملاىدحإكلتتناكً.ادجةليوط

.»؟يلهفصتنأكنكميله«
ً.اديجًاعابطناكرتيو،ةيُنبلاّيوقو،امًاعونةماقلاليوطً.اقحسيل«

امرْدَقبجراخلاىلإلقتناً.اديجركذأتنكاذإ،امدحىلإًاعتممناك
كبضرتُفي.ببسلافرعأال؟كلذكسيلأ،الصفنادقل.ركذأنأيننكمي
.»مهتقشلةلباقملاةقشلايفميُقتتناك.اميإةملاكم

.»؟اميإ«
لازتالاهنكلوً،ابيرقتًاماعنيرشعلبقتلقتنا.ةعئارةأرماناميإ«

يهو.روغوفابوكيفنآلاميُقت...ةئنهتلاتاقاطبيلإلسرتويبلصتت
.ً»اديجصاخشألاكئلوأّركذتيننكميال.اهّملك.ينمرثكأديكأتلابمهركذت

.»؟ىتفلانعةصاخةفصبءيشيأركذتله«
.يغلِهفقوتو.»...ءانثتساب...ال؟ىتفلا«
.رودنلرإلاق.»؟لجأ«
ريغصلاسئابلاكلذ؛ماودلاىلعًالجخهتيؤرركذأيننأودبي«

ينتعيالًادحأنأولامكً،ابيرقتًارَِذقوًانيزحوًاريغصًاباشناك.نيكسملا
ناك،هيلإاهيفثدحتلاُتلواحيتلاةليلقلاتارملايفف.قئاللكشبهب
.»يبّنجتديريهنأبروعشينباتني

ٍلزنمنمةريصقةفاسمىلعجراخلايفدَْربلايفًافقاوهيردنأناك
.يلفسلاقباطلاةذفانىلعناتتَّبثمهانيعو،اتاغسيترغيفعَّلضمديدحبدَّوزم
.بارتقالابةفزاجملاىلعؤرجيملو،لخادلايفناكملاةيؤرهتعاطتسابنكيمل
اذهىلإةطرشللهركذيذلالجرلارثأىفتقادقناك،رهشأةتسلبقف
ققشلاعّمجمنمهعبتدقل.ةيلفسلاةقشلالخاديفتخيهآرو،لزنملا
الّجرتو.ةلفاحنتمىلإهءارودعصو،هنمةبيرقةفاسمىلعًايقاب،ةينكسلا
.لزنملااذهىلإهيردنأهعبتو،روميلْهيفتالفاحلاةطحمدنع



حيرلانمهسفنةيامحًالواحم،ةنمآةفاسمىلعفقاونآلاوهاهو
،تارمةدعروميلْهنمةريصقلاةفاسملاعطقدقناك.ةسراقلاةيلامشلا
يفًايناثًالزنملجرلاكالتمانمققحتو،نيحلاكاذم،مادقألاىلعًاريَس
.اتاغسيترغ

،دَْربلاببسبنَيتبطرهانيعتناكو،قّشنتوهَيبيَجيفهيَديهيردنأّسد
.داعتبالالبقضرألابهيَمدقبرضو



ترظنف.هنارظتنيسامهنإالاقنيَققحملانكلو،لزنملايفناتراجنكيمل
.لوهُذبامهيلإةأرملا

.ةشهدلاطَرفنماههجوتامَسقتددمتو،تلأس.»؟انه«
.هيَفتكرودنلرإزهف
.تلأس.»؟ناتراجىلإثدحتللراظتنالانالصاوتاذامل«
ءارجإ«.غروبنيليإتلاق.»ةسردملايفعقويذلاثداحلابطبترمرمألا«

.»ذيمالتلاونيسّردملاعمتالباقميرُجننحن.ينيتور
.»هيلإامتثدحتامكنأُتننظ«
.غروبنيليإتلاق.ً»اددجمهيلإثدحتلاديرن«
يفبابلاقالغإلّضفتتناكاهنأبارعشف،امهنيباهرظنةأرملاتلقنو

.ًةيناثامهتيؤرمدعوامهيَهجو
.كِبرُمفقوتدعبتلأس.»؟لوخدلانالّضفتالأ«
امهبقار.لخادلاىلإغروبنيليإهتمّدقتورودنلرإلاق.»كلًاركش«

رودنلرإناك.ناسلجيوسولجلاةفرغنالخديامهو،ةاتفوىتف،نالفط
بّنجتيهنكلو،ةسردملايفوأةطرشلازكرميفناتراجةملاكملّضفي
نمهلالقإلابهذامدنعو،زكرملايفعامتجاروضحىلعرخأتدقل.نَيناكملا
تحرتقاً،اضيأهفتاهىلعبيُجينكيملهنأامبو.كانهنكيملةسردملا
.رودنلرإقفاوولزنملايفةرايزءارجإغروبنيليإ

.ةأرملاتلاق.»اهصحفلبأرملاىلإةرايسلاذخأ«
.رودنلرإلاق.»ُتمهف«
مل.بابلااعرقامدنعخبطملايفءاشعلاّدُِعتةأرملاتناكو،ءاسملاهنإ

،رهظلادعبفتاهلاربعاهّملكناتراجنإتلاقو،ةرايسلاةلأسميفبهُست
رودنلرإلواح،ةطرشلاةرايزنماهفّوختبًارعاش.نيحلاكاذماهبلصتيملو
.ينيتورلاءارجإلانعغروبنيليإتاملكًارّركم،اهتنأمط

اهعمتبحطصا،خبطملاىلإتداعامدنعوً،امامتعنتقتملةأرملانكلو
نَيقّدحمسكاعملاهاجتالابخبطملاالخدو،نالفطلااهعبتو.لومحملااهفتاه
لصودقل.غروبنيليإامهلتمستباف؛اهعاستاىلعةحوتفمنويعبنيَققحملاب
ىدحإيفةّدحبعفترياهتوصاعمسو،سولجلاةفرغىلإةأرملاتوص
.ةئداهتناك.جرختنألبقتقولاضعبّرمو.وبخيمثنمو،لحارملا

نوضغيفانهنوكيس«.ماستبالاًةلواحمتلاق.»ًاليلقناتراجرُِّخأ«



.»قئاقدسمخ
.غروبنيليإتلاق.»كلًاركش«
.ةأرملاتلأس.»؟امكلءيشميدقتيننكميله«
لاق.»ءاعولايفاهنمليلقلاكانهناكاذإ؛كلضفنمةوهق«

.رودنلرإ
لخدمدنعنيَفقاونالازيالنالفطلاناك.خبطملالخادةأرملاتراوتو

.امهبناقّدحيوبابلا
تمصدعبرودنلرإلغروبنيليإتمتمت.»ةديجةركفنكتملامبر«

.نَيلفطلانعاهرظنعفرتملو،ليوط
.رودنلرإلاق.»كتركفتناك«
.»؟هيفًاَغلابمرمألاسيلأنكلو،ملعأ«
.»!هيفًاَغلابم«
ةيأكلمأنكأمل.انؤاعدتساّمتهنإلوقلاوةبذكقالتخاانتعاطتساب«

انتعاطتساب،يتأيامدنعو.رمألااذههبببستييذلاجَرَحلاىدمنعةركف
.»جراخلايفهبكاسمإلا

.رودنلرإلاق.»ايجولويجلانعًادبأّيلختلاكبضرتُفيناكامامبر«
.»!؟ايجولويجلا«
.رودنلرإلاق.»قلقلااذهبروخصلانمةريغصَعطِقكلببستتال«
.غروبنيليإتباجأ.»!اهاه،هوأ«
ىلإامهقيرطيفاناكامدنعةرايسلايفهباضغإنمتنكمتدقتناك

نكلو،ةيلبقتسملاامهططخوردريجلافنعهلاؤسبتأدبذإ،ناتراجلزنم
بلطامدنعىتحغروبنيليإةميزعطبَثتمل.روفلاىلعتمصلامزلرودنلرإ
اذإامعتلأسدقل.ةنيعللاوةتيُقملاةلئسألاكلتحرطنعفكلااهنم
ناكلاؤسوهو،قباسلااهجوزبامةقيرطبةمتهملازتالردريجلافتناك
لاقتنالامزتعتتناكاذإامعو،هنعباجأول؛معَنبهنعبيُجيسرودنلرإ
هتايحعالطتسالغروبنيليإليَمف.دعباههجاويملةلأسميهو،هعمشيعلل
.هنعوريانسيردنيسودنيلافيإنعةلئسأً؛انايحأهتظيفحريُثتةصاخلا
.هنأشوهكرتنعةزجاعودبتيه

سانلانمريثكلا«.تلأس.»؟دُعبنعةقالعميُقتكنأفَداصيله«
.ً»اعمشيعلاىلعةقالعلاهذهنولّضفي

نعةقالعبهنينعتامفرعأال«.رودنلرإلأس.»؟ةصرفينتحنمّاله«
.»دُعب



ةعئاذٍةديصقِنَحلةندندبتأدبمثنموً،اتقؤمغروبنيليإتتمص
يلاسشيجءاقل،رفوتسيركنوجيركسعلابلاطلا:رانيتسنيتسلتيصلا
.»...قيرطلاىلإردريجلافلوأمزالملامكدشرُيسامدنع،ةعباسلادنع

.هربصرودنلرإدقفىتحةندندلاتلصاوو
.»لاحةيأبكنأشنمرمألاسيلو.رومألاّلَُحتسفيكفرعأال«
.ةندندلاًةلصاومغروبنيليإتلاق.ً»انسح«
.بضغبرودنلرإلاق.»!...ردريجلافلوأمزالملا«
.»؟اذام«
.»!اهبنيهّوفتتيتلارومأللاي«
ىلعو،ةوهقلاباوكأضعبعمخبطملانمناتراجةجوزتجرخ

ةريَحيفةفرغلاطسونيَفقاواكُرتو،نالفطلااهعبتو.ّداحَقلقةرظناههجو
كلتيف.ةوهقلاراضحإلخبطملاىلإامهتدلاوتداعامدنعامهرمأنم
.رودنلرإوغروبنيليإتضهنف،ناتراجلخدوبابلاحُتف،ةظحللا

.حضاوجاعزنابناتراجلاق.»ً؟اقحيرورضاذهاه«
.غروبنيليإتحضوأ.»كبلاصتالامويلالاوطانلواح«
.ةوهقلاقيربإعمناتراجةجوزتلخدو
.اهجوزتلأس.»؟يرجياذام«
ةقيرطبهتجوزّملكو،روفلاىلعأدهيذلاناتراجلاق.»ءيشال«

ضّرعتيذلاءادتعالاوهةرايزلاببسنإفتاهلاربعكلُتلق«.ةنِئْمطم
.»ةسردملاداترييذلاىتفلاهل

.»؟كلذكسيلأ،هبكلةقالعال؟كلذنعاذام«
.ةدعاسملابلطيهنأولامكنيَققحملاىلإًارظانناتراجلاق.»ال«
.»كلتلقنأقبسامك،ةسردملايفنيسّردملالكىلإثدحتننحن«

يألضرعتنالثيحامناكميفسولجلاانناكمإبله«.غروبنيليإتلاق
.»؟جاعزإ

مهلكاوناكو،مهتثالثىلإًاعاِبترظنو،ددرتيذلاناتراجتبطاخدقل
ً.اريخأهسأربأموأف.ملكتيلهنورظتني

ىلإباهذلااننكمي«.ددرتبلاق.»يلفسلاقباطلايفبتكمّيدل«
.هتجوزلأس.»؟كلذكسيلأ،كلذبسأبال.كانه

.تلاق.»كعمةوهقلاِذُخ«
.ناتراجمستباف
.»نارداغياملاحدوعأس.يبحايًاركش«



رعشىلعةموعنبهديرّرممثنمو،اهلّبقوةريغصلاهتلفطلمحو
.ركِبلاهنبا

نيَصخشلانيَذهةملاكمىلإطقفجاتحأ.لاحلايفامكدلاودوعيس«
.»دوعأسمثنمو

يفهسفنلًابتكمّدعأدقناك.يلفسلاقباطلاىلإناتراجامهمّدقتو
ً،ابتكو،ةعباطو،رتويبمكزاهجو،ةلواطهيفعضووةريغصنيزختةفرغ
بناجبناققحملافقواميف،هسفنبهيلعسلجدحاوّيسرككانهوً.اقاروأو
ادبهنكلو،تمصبيلفسلاقباطلاىلإامهمّدقتدقناتراجناك.بابلا
.نآلاًاظاتغُم

.»؟وحنلااذهىلعيلزنميفيجاعزإلالخنمهنارمُضتيذلاام«
له؟َّيلفطيَهجوىلعةرظنلاامتيأرله!يتلئاعمامأ«.بضغبلاق
.»؟ةلوبقمفّرصتةقيرطاهنأًاقحنادقتعت

ناتراجنكلوملكتلاكشوىلعغروبنيليإتناكو.رودنلرإبُجيمل
.اهقبس

.»؟ةلماعملانمعونلااذهقحتسألُتلعفاذام؟مرجمانأله«
بيُجتنكتمل«.ًةيناثرودنلرإلاق.»مويلالاوطكبلاصتالاانلواح«

ةفيطلكتجوزتناك.لزنملايفتنكاذإاممققحتلاانررقف،كفتاهىلع
يأكانهله.َترضحمثنمو.ةوهقلاءاستحاىلإانوعدتليفكيامب
،ظحلانسحلو.لزنملايفكيلإلوصولالواحنلانئج؟كترئاثروثتلببس
.»؟ىوكشةيأبمدقتلاديرتله.كاندجو

ً.اعاِبتامهيلإناتراجرظن
.لأس.»؟ينمناديرتاذام«
.رودنلرإلاق.»ادنلسيأوسسؤمىعُديامبامبرءدبلااننكمي«
كنأدقتعتتنأكلذبو«.سفنلانعىضِرةماستباناتراجقلطأف

.»؟كلذكسيلأ،ةيضقلاَتللح
.رودنلرإلاق.»ءيشيأدقتعأال«
.لافطأَءارُهناك«.ناتراجلاق.»يرمعنمةرشعةنماثلايفتنك«

اذهىلعنومِدُقيلافطألامهدحو!ادنلسيأوسسؤم.كلذلُّيختكنكمي
.»نيجضاناودبينأنولواحينوقهارم؛ءارُهلانمعونلا

نوفرعيالورمعلانمةرشعةنماثلانوغلبينممًاريبكًاددعفرعأ«
.»راميافةيروهمجةرابعةئجهت

تناك«.ناتراجلاق.»نييعماجلانايتفلانمةعومجمانك،رظنا«



هيوشتنالواحتامكنأقّدصأالً.اماعرشعةسمخلبقكلذثدح.ةباعُد
.»ىتفلاكلذلثدحامببسبةيقرِعلابيماهتاويتعمُس

هلةلصةيأدوجوةيناكمإنأولامك؛ءازهتسابكلذناتراجلاق
ً؛اضيأةباعُدرودنلرإوغروبنيليإو،ةباعُدةباثمبولامتحالاديعبرمأةيضقلاب
امءيشكانهناك.ةئطاخلاةرجشلاهاجتايفناحبنيناقرخأنابلك
جرفنم،ّهيسركىلعهئاخرتساةقيرطيففَصويالوحنىلعفرجعتم
امهيلعقفُشيهنأولامك؛امهئابغببسبةعساوةماستباًاقلطمو،نَيقاسلا
ّرثؤيملو.هرارغىلعةايحلانعاهيفسُبلالرظنةهجوناكلميالامهنأل
.ودبيامكةتبلاسايلإريصمهيف

ضّرعتيذلاءادتعاللًالثاممءادتعانإَتلقامدنعينعتتنكاذام«
.غروبنيليإتلأس.»؟بسحفتقوةلأسمسايلإهل

امدنعسانلاعقوتياذام.يفاضإحرشىلإجاتحيالرمألانأدقتعأ«
سيلأ،ريخبنوكينأءيشلكبضرتُفي؟لوخدلابصاخشألاكئلوألنوحمسي
ملاعلاءاحنأنمدلبلااذهىلإسانلاقفدتي.كلذلنيّدعتسمانسل؟كلذك
ةلئاعنوكننأانلكانبضرتُفي.فْرَّطلاّضغنو،ةريقحلامعأبمايقللةفاك
،يلاحلااهعضوبديجلكشبرومألاريستالً،انسح.ةديعسوةريبكةدحاو
،اهبصاخلاوتيغلاةيويسآلاةعومجملادِجوت.ديجلكشبًادبأريستنلو
جراخنمصاخشأبجّوزتلامدعىلعصرحتو،اهديلاقتواهتاداعبكسمتتو
يفنوّرصقيكلذل،ةغللاّملعتءانعنودبكتيالصاخشألاكئلوأو.اهتيلاج
فقوتي؟ةعماجلاىلإلوصولانماونكمتنيذلاددعمك-ةسردملا
عييضتمدعلنيّنتمم،ةيمازلإلاةساردلامامتإدعبةساردلانعمهمظعم
.»!ةئيدرلاةيدنلسيألاةغللاو،ءيدرلايدنلسيألاخيراتلاىلعتقولانمديزملا

رودنلرإّقلع.ً»اّيلكادنلسيأوسسؤمنملمألادقفتملكنأجتنتسأ«
.ّةفاجةقيرطب

ّيقرِعهنأبمَسوي،ءيشيأامصخشلوقيامدنعف،حيحص،لجأ«
نمريبكرَْدقىلعاونوكينأعيمجلاىلع.همفحتفبدحألحمُسيال.نيعل
ًاّبت.ءارُهلاكلذلكوةيدنلسيألاةفاقثللةيباجيإةفاضإاهنإ.ةيسامولبدلا
.»!ءايبغألل

.»؟يويسآلصأنمسايلإىلعيدتعملانأدقتعتله«
.ءاردزابناتراجلاق.»؟كلذكسيلأً،امامتكلذَتدعبتسادقل،عبطلاب«
ثدحتتله«.غروبنيليإتلأس.»؟ةقيرطلاهذهبكتذمالتبطاختله«

.»؟ةقيرطلاهذهبنيرجاهملانعكتذمالتىلإ



.ةعرسبناتراجباجأ.»كلذبكتقالعاممهفأال«
.غروبنيليإتعبات.»؟ةسردملايفراغصلانيببعاتملاريثتله«
.رخآلاىلإامهدحأنمهرظنناتراجلقن
؟كاذادنلسيأوسسؤمءارُهىلعامتلصحنيأنم؟امتثدحتنمىلإ«

.»؟ناثحبتامتنكَّمع
.رودنلرإلاق.»لاؤسلانعبَجأ«
،تلعفيننإمهدحألاقاذإ«.ناتراجلاق.»لثاممءيشيأبمقأمل«

.»بذكيوهف
.غروبنيليإتلاق.»انلليقاماذه«
نم.ءيشيأبمايقلاىلعًادحأضّرحأنكأمل.ةبذكاهنإً،انسح«

.»؟كلذبموقأيننإلاق
.ناققحملابُجيمل
.ناتراجلأس.»؟فرعأنأيلقحيالأ«
نعثحبدقناك.ةملكةيألوقنودنمهبرودنلرإقّدحف

ءانثتسابءيشيأىلعرثعيملوةطرشلاتالجسيفناتراجلوحتامولعم
عمبعاتمنمىناعنأهلقبسيمل.ةعرسبةدايقلاببسبّةيلامةمارغ
.رودنلرإهِربَخاملًاقفو،حلاصدلاوو،َمرتحمنطاومناتراجف.نوناقلا

ةقيرطبنيرخآصاخشأنملضفأكنأبجاتنتسالاىلإَتلصوفيك«
.»؟ام

.»كلذلوقأالانأ«
.»َهتلعفوَهتلقاملكنمًاقالطناًامامتحضاورمأهنإ«
.»؟كنأشنماذهله«
.رودنلرإهيلإرظنو
.»ةتبلا،ال«
رودروغيسعمهجولًاهجو-ةسردملايفيغارببَّقلملا-رانغارسلج

رانغارو،ةقَّلطماهنإ.هبناجبةِقلقلاهتدلاوو،هلزنميفسولجلاةفرغيفيلوأ
دودحاهقافنإيفىطختتاليكلضانتيهو،دالوأةثالثنيبركِبلااهنبا
عمثيدحلافارطأتلدابتدقتناك.اهترسألةديحولاةليُعملااهنوكاهلخَد
ةثالثةلاعإلهسلانمسيل«.لزنملاىلإيغارةدوعلبقيلوأرودروغيس
رودروغيسهبماقاملكنكلوً.اَقبسُمرذتعتاهنأولامكتلاق.»دالوأ
ببسبةينيتورلاتامالعتسالالوحةداتعملاةرابعلابامهرابخإوهيلوأ
فوفصنمذيمالتلانمددعىلإثدحتتةطرشلاف؛ةسردملايفثداحلا



ىلإتمِدقةطرشلانأامبنكلو،حضاومّهفتبيغُصتةأرملاتناك.ةفلتخم
ظهابغلبمءاقلاهتَرجأتسايتلايلفسلاقباطلايفةمئاقلاةريغصلاةقشلا
ًةفاضإهلماكبىنبملاكلمتيتلايولُعلاقباطلايفةيرثلاةّنُسملاةديسلانم
حاصفإللةبسانمةصرفلاهذهودبت،لقألاىلعورَفلانمفطاعمةثالثىلإ
البنّخدتاهنأامك؛ثهلتونزولايفةطِرفُمةدلاولاتناك.اهبعاتمنع
لكيفةرَثعبمةخّستملاسبالملاو،قناخةقشلايفّوجلاوً،ابيرقتفقوت
ةدلاولاتأفطأ.فحصلاو،نيرجأتسمللهَّجوملاديربلاىلإًةفاضإ،ناكم
.مايألناخدلاةحئاراهنمثعبنتس؛سأيبهسبالميفرّكفو،اهتراجيس

يفةطرشلالجرهتيؤرىدلفوخلابيغاررعش،رمألائدابيف
ةماقلاليوطوه.هسفنىلعةرطيسلاداعتساامناعرسهنكلو،هلزنم
بابشلاِّبَحدوجوودوسأَّثكرعشعم،هّنسلثميفمهنمبًةنراقم
نعهيلعةماعةلئسأحرطبيلوأرودروغيسعرشو.ةصاخةفصبهمفلوح
ىلإجيردتلابًالقتنمً،اّنسربكألاذيمالتلاونيسّردملاو،كانهّوجلاو،ةسردملا
ةفصبدحاوعطقمتاذتاملكببيُجييغارناكو،نارينونيرجاهملاةلأسم
،كانهسولجلابًةيفتكم؛ةثداحملاجراخهتدلاوتيقبوً.ابَّذهمناك.ةسيئر
نمّوتللتداعدقتناك.ةوهقلاًةفشترمو،ىرخألاَوِلتةراجيسًةلِعشُمو
يتلاةوهقلاو.بابلاسرجيلوأرودروغيسعرقامدنعلزنملاىلإلمعلا
داتعادقل.هيلعرخآبوكضرعباهمايقرظتناو،ةليقثوةديجاهتّدعأ
ًةقاّوَذاهنوكىلإًارظنةوهقلاقّوذتهتّملعاروثجريبنكلو،ياشلاءاستحا
.ةصَّمحملابوبحلاوتاينرقلابوبحنمةفلتخمعاونأل

.لأس.»؟ةيدنلسيألاةغللاسّردييذلاناتراجعمكرومأّربدتتفيك«
.يغارلاق.»هبسأبال«
.»؟كلذكسيلأ،ةرشبلاينّولمصاخشألابًاَعلومسيل«
.يغارلاق.»الامبر«
موقيرمأوأهلوقيرمألالخنمرهظيله؟كلذرهظيفيك«

.»؟هب
.»ملعتامك...ءانثتساب،ال«
.»؟اذامءانثتساب«
.»ءيشال«
.»؟سايلإفرعتتنكله«
.»ال«
.»؟نارين،هقيقشنعاذام«



.يغارددرتف
.»لجأ«
ذإ.كلذنعمجحأهنكلويراكركِذكشوىلعيلوأرودروغيسناك

.رخآلاىتفلاةرايزنمّوتللمِدقهنأبهابتشاللببسيأيغارحنمأشيمل
.»؟فيك«
.يغارلاق.»فرعتتنأ«
.»؟اذامفرعأانأ«
.»زَّيممهنأدقتعي«
.»؟بناجيأنم«
.»وميكسإانوعدي«
.»؟هنوعدتاذامو«
.»دوسأسأر«
.»؟هقيقشلثدحامفرعتله«
.»ال«
.»؟هيلعءادتعالاّمتامدنعتنكنيأيللوقتنأكنكميله«
نملاؤسلايفًاّيلمركفيملهنأحضاولانم.رّكفويغارتمصف

دوعلابلصًاصخشنوكينأنمدبالهنأيلوأرودروغيسلرطخو،لَبق
.باوجلاءاجً،اريخأ.وحنلااذهىلعفّرصتهنأل

.»ينادو،رافغنيإ،انأ،قّوستللنالغنيركزكرميفانك«
رودروغيسلقبسنيَذللاينادورافغنيإَيتياورعمًاقباطتمرمألاناك

يفامهلةقالعيأَقلطُملكشبنانثالاركنأدقل.امهبوجتسانأيلوأ
اركذو،ةسردملايفتاردخملابراّجتالابامهلهجنَييعّدم،سايلإىلعءادتعالا
ةثالثلاءاقدصألاناك.ّةينتإتايلقأىلإنيمتنمذيمالتنعةهفاتتامولعم
مهتساردمهمامتإعيمجلارظتنيو،ةسردملايفبعاتمللنيريثمنوربتُعي
مهنإ.رمجلانمّرحأىلعًايئاهنمهترداغموعيبرلاكلذيفةيمازلإلا
ةنسلاسأريفةريبكىضوفةلاحباوببستدقو،بغشلالامعأبنوَعلوم
تاراجفناثادحإببسبعوبسأةدملةسردملانممهنمنانثالُِصفامدنع
،ةنسلاسأرةليلنمةيّقبتمةيرانًاباعلأنيَمدختسم،اهلوحوةسردملايف
دقل.ةوقرثكأاهلعجلاهبابعالتةيوقةيرانًامهسأوةريبكًةيرانٍتاَعقرفُم
ميطحتىلإراجفنالاىدأو،ّرمميفربكألاّيرانلامهسلاامهدحأقلطأ
دوجومدععقاوُربتعاو،اهلماكبةسردملاتزتهاو،نيَضيرعنيَّيجاجزنيَحول
.قاسومَدقىلعناكسيردتلانألةبوجُعأةباثمبءاجرألايفدحأ



.يلوأرودروغيسلأس.»؟ةريخألاةرمللسايلإَتيأرىتم«
.ً»اقلطمهَرأملً.ادبأهفرعأال.فرعأال!؟سايلإ«
ةعومجموكترمزنيبةسردملايفّةيّدجتامادِصةيأتثدحله«

.»؟نارين
.»ماودلاىلعىهابتتةعومجملاكلتنأ،ملعتامك...ءانثتساب،ال«
.مالكلانعيغارفقوتو
.يلوأرودروغيسّهثح.»؟نورجاهملا«
نمريبكددعلسيلو،نييدنلسيألل؛انلنوكتنأادنلسيأبضرتُفي«

.»بناجألا
.يلوأرودروغيسلاق،»ةسردملايفرَمُزنيبتعقوتامادِصنأفرعن«

نمةيحانلاهذهيفسيلوً؛انايحأّةيّدجنوكتنأنكمياهنأفرعنو«
له.ةّدِحلابفصتياهنمًاليلقًاددعنأًاضيأنوكِردُماننكلو.طقفةنيدملا
.»؟رمألااذهىلعقفاوت

.»فرعأال...ال«
.»اذهسايلإثداحعقو،كلذدعبو«
.»لجأ«
.»؟امكَيترمُزنيبتاعاِّرصلابةقالعرمأللنأدقتعتله«
نأانلقبسيمل.لثاممرمأبموقِنلانكام،ينعأ.الامبر.فرعأال«

نمعونلااذهلثمبموقنالنحنف؛ةيرخسللريثمرمأهنإً.ادحأانلتق
.»لاحلاَعقاواذهسيل.رومألا

.»؟قثاوتنأله«
تلخدتاهنكلو،امهثيدحءانثأنّخدتًةتماصتسلجدقةدلاولاتناك

.نآلا
اهنأولامكتلأس.»!؟ىتفلاىلعىدتعادقيغارينبانأدقتعتأ«

ةلئسألانمةلسلسحرطبهعورشواهلزنميطرشلالوخدببسًاريخأتكردأ
.ةسردملايفيقرِعّرتوتنع

نعءيشيأفرعتله«.يلوأرودروغيسلاق.ً»ائيشدقتعأال«
.يغارلأس.»؟ةسردملايفتاردخملابراّجتالا

.روفلاىلعةدلاولاتلاق.»تارّدخملابًاطروتمسيليغارينبا«
.يلوأرودروغيسلاق.»يلاؤسنومضماذهسيل«
.يغارلاق.»ةسردملايفتاردخمةيأنعءيشيأفرعأال«
.»الإسيلتارمملايفةيرانًاباعلأنوقلُطتمتنأف،حيحصاذه،ال«



.يلوأرودروغيسلاق
.هتعطاقهتدلاونكلو،همالكيغارّلهتسا.»انأ«
ررضلاثدحأنموهنكيملو«.تلاق.»كلذببسببقوعدقل«

.»أوسألا
هلنيديرخآوتاردخملابرّجتينمكانهنوكينأنكمملانمله«

ًةأجفًاكردُم،يلوأرودروغيسلأس.»؟سايلإلثدحامىلإىدأاّمم،لاملاب
.اهسفنلاهنباَكولسةدلاولاِريربتةيفيك

.امهثيدحءانثأةيناثلاةرمللريكفتلليغارتمصف
ً،انايحأ«.ريصقتمصدعبلاق.»تاردخملابرّجتيةسردملايفدحأال«

يهالميفوأ،امًائيشنيعئاب،ةسردملاتاباّوبلوحصاخشأعكستي
يعيبدحألواحيمل.ىرخأتالاحةيأبيلملِعال.ءيشلكاذه.ةسردملا
.»ءيشيأ

.»؟سايلإلثدحامفرعتله«
.»ال«
.»؟هيلعىدتعانمفرعتله«
.»ال«
.»؟ءادتعاللهقيقشضّرعتموينارينناكنيأفرعتله«
.»قيرطلايفهعرصيناتراجطقفُتيأر.ال«
.»؟ةيدنلسيألاةغللاسّردمناتراج«
.»ناتراجنونجّنجف،لفسألاهترايسبناجنارينشدخ«
.نارينوناتراجنعيراكهلاقامّركذتو،يغاربيلوأرودروغيسقّدح
.»ًةيناثكلذَترركّاله«
.همالكنععجارتلابروفلاىلعأدبوً،اماهًارمألاقهنأبيغاررعش
مجاههنإمهدحألاقدقف،الإسيلهبُتعمسدقل.كلذَرأمل«

.»هترايسبناجشدخناريننألنارين
.»؟كلذثدحىتم؟ىتم«
.»ىتفلاةافومويحابص«
.ىتفلاةدلاوتلأس.»؟ةوهقلانمديزملاديرتله«
.هفتاهًاجِرخُميلوأرودروغيسلاق.»ةليلقةيمكلوانتأامبرً،اركش«

.رودنلرإمقرراتخاو
.لأس.»ً؟اضيأاذام«
.»ُهتعمساملكاذه«.يغارلاق.»فرعأال«



دشحّمضنا.دعبجئاتنةيأنعرفسأدقناريننعثحبلانكيمل
ققشلاعَّمجمهاجتايفتمصبراسيذلاةءاضملالعاشملابكومىلإريبك
نيدوأعمةرضاحلا،ينوستدبو.ّيلحملانيدلالجرهمّدقتيةينكسلا
.اذهنماضتلاضارعتسابرثأتلاةديدش،روديرغيسوتوريفو

ىلإاهنبابدهَعتنأباهعانقإلًايفاكنكيملنوققحملاهبماقامنكلو
موقينلو،هيفهتأّبخيذلاناكملانعفشكلادانِعبتضفردقل.ةطرشلا
.ددصلااذهيفتامولعمةيأريفوتبامهبةلِصىلعصخشيأوأاهقيقش

كرحتيحاريذلابكوملاابقارو،ناكملاىلإغروبنيليإورودنلرإرضح
،اهدييفًاريغصًاليدنِملمحتغروبنيليإتناك.ققشلاهاجتايفءطبب
.رخآلنيحنماهيَنيعىلإعضاوتبهعفرتتحار

اهتبوانمنأفرعيناك.هبتكمىلإداعامدنعردريجلافبرودنلرإلصتا
عقاولايفأدب،هتملاكمىلعاهتباجإهراظتناءانثأو.تأدبدقىفشتسملايف
رفوتسيركنوجيركسعلابلاطلاةديصقبصاخلاغروبنيليإنَحلرفَصي
.قيرطلاىلإهدشرأيذلاردريجلافلوأمزالملاو،يلاسشيجىلإيمتنملا
.غروبنيليإمتش،هلعفيامكردأامدنعو

.ردريجلافتباجأ.»ولآ«
.ً»اراصتناكلذوعدأنأكشوىلعانأ.كبلاصتالايفتركف«
ريغصىتفءاج«.ردريجلافتلاق.»ليللالاوطلمعلاّيلعنّيعتيس«

يفوه.يلزنمفنُعلضّرعتهنأحوضوبهيلعادبو،مدرابتخاءارجإل
.»ةيعامتجالاتامدخلاةلاكووةطرشلاانغلبأدقل.طقفهرمعنمةعباسلا

.رودنلرإلاق.»ديزملابينيربُختال،ًءاجر«
يتلاىلوألاةرملايههذهنكتمل.ردريجلافتمثعلتو.»...انأ...ةفسآ«

لمعلايفهتفداصامًارمأهترطاشمتدارأدقف.رمألااذهاهيفثدحي
يتلاةايحللرِذقلابناجلانعاهّملكيناكامًاردان.اهتطخطبحأهنكلو
ديريهنأولامك؛امهبكلذلةقالعال،هيأرب.ققحمكهلمعيفاههجاوي
ملاعلاحُبقلكنمًارارفرمألانكيمل.ةراذقةيأنمامهتقالعةيامح
.ةزيجوةحارتسالب،هروَجو

ىلإنيقوتتسف،مويلكءارُهلااذهىلعنيلمعتامدنع،عقاولايف«
؛ةايحلايفةفلتخمًارومأكانهنأيفرعتنأنيبغرتس.فلتخمءيشعامس
.»ةيهانتماللاةنيعللاةراذقلاكلتريغ



.»؟ىتفلاةيضقيفمّدقتيأَتزرحأله«
.»مّدقتيأزرُحنمل«
.»؟دعبهقيقشىلعرثعتملأ.زافلتلاىلعبكوملاانيأر«
ىطختتامدنعانيلإثدحتتفوس«.رودنلرإلاق.»ةفئاخهتدلاو«

.»اهفوخ
دّرجمف.ردريجلافةملاكمبحيرودنلرإناك.مالكلانعامهالكاّفكو

ضيفخ،ليمجتوصاهيدل.هيلإةبسنلابٍفاكفتاهلاربعاهتوصهعامس
هناكمإبنكيمل.لضفألاحيفهنأبًايئاقلتروعشلاىلعهلمحي،ّيجشو
.نآلااهلاحوهامكملكتتاهعامسلًانايحأقوتيهنكلو،رمألاىلإةراشإلا

،مياربنويرامكلُتركذدقل«ً.اريخألاق.»يلميدقليمزّوتللّيفُوت«
.»؟كلذكسيلأ

.»ّيداعريغًاصخشناك.مسالاركذأ،لجأ«
هتافوتناكامبر.ضرملاعمليوطعارصدعبسمأموينويرامّيفوت«

تاونسلاوطيسيئرناك.نويراملةلئاعال.ةشِحومةافواهنكلو،هلةحار
ةرتفلاىتحكلذيلاببرطخيملً.اريثكهرُزأمل.ةدمذنمدعاقتهنكلو،ةدع
نيليلقلاصاخشألادحأتنك.صاخشألانمريثكلانويرامرُزيمل.ةريخألا
يننأبروعشلاينباتنيً،انايحأ.فرعأال،ديحولارئازلاامبرو،هورازنيذلا
.»ديحولا

لبحعطقأشتمل.عباتيلردريجلافهترظتناو،تمصلارودنلرإمزل
ةجردلًاريثكّدتماتمصلانكلو،اهيلإثدحتللةجاحبهنأًةرعاش،هراكفأ
.طخلاىلعلازيالرودنلرإناكاذإامعلءاستتتأدباهنأ

.تمصلالمحتتدَُعتملامدنعتلاق.»؟رودنلرإاي«
نويرامينمبلط.كلذلكيفبسحفركفأتنك،فسآ،لجأ«

ةايحلاكلتلكشاعدقل.ةايحلاتهتنااذكه.ةزانجلاريبادتبمايقلا
.»ىفشتسمريرسيفًاروجهموًاديحورمألاهبيهتنيلةليوطلا

.»؟رودنلرإاي،ملكتتَّمع«
ً.اددجممالكلايفأّكلتو.»...توملا.فرعأال«
ً.اريخألاق.»دنيلافيإتءاج«
.»ً؟افيطلكلذنكيملأ«
نمو،عيباسأذنماهَرأمل.ًالاحلضفأودبتً.اقثاوتسل،كلذضرتفأ«

دقل.ةأرماتحبصأ...دقل.ةيجذومنةلاحاهنإ.ئجافملكشبترهظمث
أدهيامبرً.اءودهرثكأاهنأامك،دقتعأامكجوضنلانمديزملا.كلذينأجاف



.»ةقباسلااهتايحنمتفتكاامبر.هتّمربرمألا
.»ربكنانلك«
.»حيحص«
.»؟ديرتتناكاذام«
.»هتأرْملُحنعينربختنأتدارأاهنأدقتعأ«
.»؟!دقتعت«
.ةرداغملااهنمتبلطيننأضرتفأ.يرابخإنمنكمتتنألبقْترداغ«

.روغرِبتامامدنعثدحامعلأستتناك.هديرتامفرعأيننأدقتعأ
.»هعمسأنأأشأملو،امةقيرطبهتومبطبترماهْملُحنأدقتعت

.ردريجلافتلاق.»ْملُحدّرجمهنإ«
ببسنعاهربخأمل.ءيشلكباهربخأمليننأيفةلأسملانمكت«

ملِعىلعتدبدقل.ةعّونتمتايرظنكانهتناكً.اقلطمهيلعروثعلامدع
.»اّهلكاهب

.»!تايرظن«
.رودنلرإلاق.»هيلعروثعلاضرتُفملانمناك«
.»؟...نكلو«
.»ّطقهيلعرثُعيمل«
.»؟تايرظنلانمعونيأ«
.»رهنلاوأ،عقنتسملا«
.»؟كلذكسيلأ،رمألانعثدحتلاديرتالكنكلو«
ةقالعالو،ةميدقةصقاهنإ«.رودنلرإلاق.»اهبصخشيألةقالعال«

.»اهبصخشيأل
.»كسفنلاهءاقبإديرتو«
.رودنلرإبُجيمل
.»ةرمتاذرمألانعاهيلإَتثدحتدقل«.ردريجلافتلاق.»كتنباافيإ«
.رودنلرإلاق.»ةلضُعملايهكلت«
.»اهيلإِغصأ.هلوقتنأديرتيذلاامْفشتكا«
.رودنلرإلاق.»كلذلًارطضمنوكأسيننأضرتفأ«
.ًةيناثتمصو
عَّمجمءاروجلثلاىلعهدرفمبىقُلملاىتفلاكلذيفريكفتلالصاوأ«

يننكميال.ثدحدقنوكينأنكمييذلااممهفأال.ةينكسلاققشلا
.»يتايحمهفىتحالو،كلذمهف



.»رمألالوَهىدمنعريبعتلانعزجعتتاملكلا،عبطلاب«
ّنسلثميفناك.يقيقشيفريكفتلاىلعرمألااذهينلمح...دقل«

كلتلكيفرّكفأتأدبو.هدرفمبناك.ليلقبًاّنسرغصأامّبرً؛ابيرقتسايلإ
.»مياربنويراميفو،ةشِحوملاتاّيفولا

رمألانعريبعتلاكناكمإبناكاذإامبرمألاقلعتيال،رودنلرإ«
نكتمل.ءيشيأبمايقلاكناكمإبناكاذإامو،المأحيحصلالكشلاب
.»كلذمهفتنأكيلعً.اقلطمكلذنعًالوؤسم

.تمصلارودنلرإمزلو
تناك.ةيراذتعاةربنبردريجلافتررك.»ليللالاوطانهًةقلاعنوكأس«

.فتاهلاربعهعمثدحتلايفًاليوطًاتقوتضقدق
.»ةيويحلاايجولونكتلايفةيئاصخأنينوكتامدنعهيلعنيلصحتاماذه«

.رودنلرإلاق
.ردريجلافتلاق.»ةيويحلاايجولونكتلايفنييئاصخأدَُعنمل«
.»ً؟اذإنونوكتاذام!ً؟اقح«
.»يئايحألابطلايفءاملعنحن«
.»؟اذام«
.»لاوحألارّيغتت«
.»؟ةيويحلاايجولونكتلايفنييئاصخألابًاذإّلحيساذام«
.»بسحفانمساانرّيغدقل،ناكميأىلإبهذننل«
.ً»امامتديجمسااذه؛يئايحألابطلايفٌةِملاع«
.»هبعمسنمرخآتنأ«
.»كلذينفسؤي«
.تمصلاداسو
ًاقحالثدحتنس«.رودنلرإلاق.»وحنلااذهىلعكلهاكلاقثإلفسآ«

.»بسانملالكشلاب
اذهىلعملكتتال«.ردريجلافتلاق.»ءيشيأبيلهاكلِقُثتالتنأ«

.»دغءاسمّيدلتامازتلاال.وحنلا
.رودنلرإلاق.»كارأامبرًاذإ«
.ردريجلافتررك.»افيإىلإِغصأ«
رودروغيسناكثيحتالباقملاةفرغىلإلزنو،رمملاىلإرودنلرإجرخ

ىلإناعمتسيو،هترايسىلعشدخلانعناتراجنابوجتسيغروبنيليإويلوأ
.لاقتعالادَيقناتراجنكيمل.همجاهونارينىلعموللاىقلأهنأبهرارقإ



رودنلرإماقو،ةمولعملاهللقنورودنلرإبيلوأرودروغيسلصتاامدنعو
نملباوبمهقشربعرشوً،ابضغريخألارجفنا،رمألابناتراجةهجاومب
،تقولاضعبلتارماؤملاوبيذاكألاببسبمهفينعتدعبنكلو.مئاتشلا
ةدحاوةرعشِذؤيملهنكلو.شدخلاةيلوؤسمنارينلّمحهنأبًاريخأفرتعا
نماهلساسأالنارينىلعءادتعالابهمايقنعتاياورلاف؛هسأرنم
ً.ادبأةحصلا

ةمهميلوأرودروغيسحنُمو،ضارتعانودبةطرشلازكرمىلإامهقفارو
زارطنمو،امًاعونةديدجةرايسلانأناتراجهربخأ.هعمةلباقملاءارجإ
بأرميفحيلصتللعضختتناك.ماعنملقأذنماهكلتمادقو،وفلوف
نأو،حلُصأدقشدخلانأنّيبت،باوجتسالايفباهسإلادعبو.هبيسن
حلاصلةطَقتلملاةيفارغوتوفلاروصلاترهظأو.اهّشرةداعإراظتنايفةرايسلا

حيباصملانمًادتممًاّقيضًاشدخناتراجاهعملماعتييتلانيمأتلاةكرش
اذهحيلصتةفلكتو.ةيمامألاحيباصملاىلإًالوصو،باوبألاقوفو،ةيفلخلا
تلواحيتلانيمأتلاةكرشعمراجشيفناتراجلخدو،ةعفترمشدخلا
ىلعًامساحًاليلدّرفوتنأةيفارغوتوفلاروصللنكميال.رمألانمّصلمتلا
ًارمأادبنيكسلالامعتسانكلو،شدخلاثادحإلةمَدختسملاةادألاعون
.ةادألاكلتنوكينأنكميً،احاتفملبال؛ّيغاربكفِمنأًاملِع؛ًالَمتحم

ناك.ناتراجلاقتعامتيسناكاذإامدعبدكؤملانمنكيمل
ءادتعالابيبيرختلالمعلاطبرًامامتفخسلانمهنأةجردلً،ادجًاسّمحتم
رداغامدنعشدخلاظحاليمل.مويلاكلذنمقحالتقويفسايلإىلع
ّمتامدنعو،جراخلايفًاسمادمالظلاناكدقف.حابصلاكلذيفلمعلاىلإ
يفتشِدُخدقةرايسلاتناكاذإامديكأتنمنكمتيملهيلعحاحلإلا
ةفاسمىلعهنكلو،فلتخمّيحيفميُقيوهف.ةسردملايفتارايسلافقوم
امدنعشدخلاظحالدقل.مادقألاىلعًاريَسةسردملانمطقفةعاسفصن
نارينهتيؤردعبو.ءادغلادعومدنعةنيدملاىلإةعيرسةمهميفجرخ
اناكاذإامعامهلأس،ةرايسلاتنكُرثيحناكملابرقناعكستيهلًاقيدصو
ىتفلابرضيمل.هنمرخسناريننكلو،شدخلانعءيشيأنافرعي
هنكلو،ناتراجفرتعاامك،ديدحتلابةبَّذهمنكتملتاملكالدابتلبً،اقلطم
رخآلاىتفلاةملاكمىلإةجاحبةطرشلاتناك.عراشلايفىتفلاعرصيمل
.ثداحلادهشيذلا

.تالباقملاةفرغلخدوبابلارودنلرإحتف
فاشتكاانيلعاذامل«.يلوأرودروغيسلأس.»؟كلذبانربُختملاذامل«



.»؟رخآصخشنمرمألا
أكتايذلارودنلرإىلإًارظانناتراجلاق.»ةلصوذهنأدقتعأمل«

رمألاطبرةلواحمفخسلانم«.هردصىلعهيعارذًادقاعرادجلاىلع
نارينتلأسً.اعمنَيثداحلاطبركنكميفيكمهفأال.ىتفلاىلعءادتعالاب
ةيأىلعهنملصحأمل.ينمرخسف،يترايسبررضلاقحلأدقناكاذإامع
.»تامولعم

.يلوأرودروغيسلاق.»كترئاثتراثدقلً،اذإ«
تراَثليناكمتنكول«.عافترالابهتوصأدبو،ناتراجلاق.»عبطلاب«

.»؟يعّدتامكوهيلعفدرنأبداقتعالاىلعكلمحيذلاامً.اضيأكترئاث
يفيداعريغوحنىلعبضغلاعيرسَتنك،هانعمسامىلإًادانتسا«

.»حابصلاكلذةسردملا
.»؟رونيفعمثدحامدصقتأ«
.هسأربيلوأرودروغيسأموأف
.»ماودلاىلعلداجتننحنف.ةيمهأاذنكيملثدحام«
هنأىلإًانمضراشأامًارمألاقوأةّداحةادألمحينارينناكله«

.»؟كترايسبّرخ
.ناتراجلاق.»ّيغاربكفِموأًانيكسلمحيناكاذإفرعأنأتدرأ«

.عقووينمَتلفألب،عراشلايفهِمرأمل.مواقهّنكلو،هبُتكسمأكلذل«
يأوأًانيكسلمحيناكاذإامّطقفشتكأملو،كلذدعبهنأشوُهتكرت

.»؟كلذلجأليلاقتعابناموقتسله.ءيش
ناكمإلابنكيمليذلارودنلرإىلعةعيرسةرظنيلوأرودروغيسىقلأ

.ههجوريباعتةءارق
نوكيسفينامتلقتعااذإ«.ناتراجلاق.»ىتفلاكلذلءيشيألعفأمل«

وهاذهنكلو،دحاومويليننالقتعتامبر.لتاقلايننأبيمصَوةباثمبكلذ
صخشلاىلعًاقلطمارثعتملولاذام.يتعمُسهيوشتلرمألاهبلطتياملك
لعفأملانأو!ةايحلاىدملتاقيننأبمَصوأساهدنع!؟رمألابماقيذلا
.»ً!ائيش

ًاضاعتماسيل«.رودنلرإلاق.»نيرجاهمللكهُركنعًابلاغبرُعتتنأ«
،رمألابروخفتنأ.هبّرُقتلب،كلذركُنتالوً.اّماتًاهُركلب،بسحف
لثمتتانتمهمنأديكأتلابدقتعتالتنأ.ّىتشقرطبكلذنعّربعتو
.»؟كلذكسيلأ،كتروصفيظنتب

.»!الإسيلامكرظنتاهجُوامكرطاشأاليننأليتناهإامكلقحيال«



.يلوأرودروغيسلاق.»كنيُهيدحأال«
امهبقارف،تقولاضعبلهعمجورخلايلوأرودروغيسنمرودنلرإبلط

ةفرغبابقالغناءانثأحاص.»!ءيشيألعفأمل«.نارداغيامهوناتراج
.تالباقملا

ً.اجراخرمملايفحبصأامدنعيلوأرودروغيسّقلع.»رظنةهجُوهيدل«
هبُتعمسةميرجباكترالعفادفخسأهنإ«.رودنلرإلاق.»عبطلاب«

وهو،فنعلامعأىلعيوتحيهيدلّلجسال.ّضَعيالوحبنيناتراجً.اموي
هْزجتحا،نكلو.هحارسقلطُنسً.اقلطمةطرشلاعمبعاتميفلخديمل
.»ةنكممةرتفلوطأ

.»...اننكميال،رودنلرإ«
هحارسقلَطأ«.خماشتبّرمملاَربعو،ءايتسابرودنلرإلاق،ً»انسح،هوأ«

.ً»اذإنآلا
لزنملاىلإيلوأرودروغيسداعامدنعةظقيتسملازتالاروثجريبتناك

لزنملاىلإدوعينكيمل.هراظتنابتناك.ءاسملاكلذنمرخأتمتقويف
ىرخأبابسأللب،بسحفسايلإلتقمببسبسيل،ةريخألاةرتفلايفًاريثك
امكقرطَقرتفمدنعامهتقالعنإ،اهيأربف.اهبّنجتيهنأدقتعتتناكً.اضيأ
رارقذاختاامهيلعنّيعتيً،اعمًالفطابجُنينألاُحملانمهنأامبو.هلتلاق
.امهنيبرومألاهيلإلوؤتسامنأشيف

دقناك.ريصعلانمًابوكهسفنلبكسو،خبطملايلوأرودروغيسلخد
هتسراممدعبنيرداغملارخآناكو،لزنملاىلإهقيرطيفةيضايرلاةعاقلاراز
.قرعلاهنمّببصتىتحلاقثألاهعفروسوَّدلاةنوحاطىلعةضايرلا

ًةلخاد،اروثجريبتلأس.»؟ةيضقلانأشيفديدجيأكانهله«
.خبطملا

امعةعاملإةيأكلمنالاننإىتح.ءيشال«.يلوأرودروغيسلاق.»ال«
.»ثدح

.»؟يقرِععفادتاذةميرجلانكتملأ«
.»رمألانمققحتلاانيلعنوكيس.انيدلةركفال«
.»نيَّرَمألايناعتاهنأنمدبالةدلاولاو.نيكسملفط«
.»؟كلاحفيك.لجأ«
،ةميدقلاهتسردمداتريناكسايلإنأباهرابخإيلوأرودروغيسدارأ

هلةروصىأرو،ةميدقلاهحابشأىلإةركاذلابداعامدنعةبارغلابرعشمكو
ناكامبر.ببسلافرعيملو،كلذنععنتماهنكلو.وكسيدلارصعذنم



ً.ابَعتُم
هلوقتستناكاماذه.»جراخلايفكلمعلافغإلبَعتلاديدشَتسل«

.بعتلابعّرذتولةّدحبروثجريبهل
.همويليصافتاهترطاشمىدلةداعسلابرعشيىضماميفناك
.اروثجريبتلاق.»ريخبانأ«
ًاعضاو؛يلوأرودروغيسلاق.»ًةَرشابمريرسلاىلإبهذأسيننأدقتعأ«

.يلجلاضوَحيفهبوك
.اروثجريبتلاق.»ثدحتلاانيلع«
.»ً؟ادغكلذبمايقلااننكميالأ«
الكنكلو،كيلإثدحتللراظتنالالصاوأ«.تلاق.»دغلاوهنآلا«

.»ينبّنجتتكنأيفركفأتأدبً.ادبألزنملايفنوكت
يفًاضيأهجَوأيفكلمعنوكي.رضاحلاتقولايفهجَوأيفلمعلا«

.»ءيشيأبّنجتأالانأوً.اريثكلمعنانالك.نايحألاضعب
.»؟لعفتنأديرتاذام«
ةوطخبهبشأرمألاودبي«.يلوأرودروغيسلاق.»اغيبايفرعأال«

.»ّيلإةبسنلابةيرذَج
الاذامل«.اروثجريبتلاق.»ماعلانممويلكيفًالافطأنوّنبتيسانلا«

.»؟كلذبمايقلاانبضرتُفي
.»الإسيلًارِذحنوكأنأديرأ...لوقأال«
.»؟هاشختيذلاام«
يفريكفتللًةجاحًامويدجأمل.لفطيّنبتبيمايقّطقّليختأمل«

سيلرمألانأمهفأ.ّيلإةبسنلاببيرغوًامامتديدجموهفمهنإ.ةلأسملا
.»ّيلإةبسنلابكلذكهنكلو،كيلإةبسنلابكلذك

.»ةريبكةوطخاهنأفرعأ«
.يلوأرودروغيسلاق.ً»ادجةريبكاهنإ،عقاولايف«
.»؟كلذبينعتاذام«
.»يّنبتلادصقأ؛هلعيمجلاحلصيالامبر«
.»؟كلحلَصيالدقهنأينعتأ«
.»؟نآلامونلااننكميالأ.فرعأال«
.»ماودلاىلعهلوقتاماذه«
.»ملعأ«
.»ً!اذإريرسلاىلإبهذا«



،لافطأً.ادجةليوطةدمذنمرمألااذهلوحرجاشتننحن،يرظنا«
.»...ٍّنبت

.»ملعأ«
.»مويلالاوطيتدعميفةدقُعبرعشأ«
.»ملعأ«
.»؟رمألانايسناننكميالأ«
.»اننكميال«،اروثجريبتلاق.»ال«



ّملك.ةطرشلاةسارحتحتلازيالةينكسلاققشلاعَّمجمناك
ناكسلاناك.هنعِغلُبيامهيدلنكيمل؛زاجيإبجَردلاىلعطباضلارودنلرإ
ةعَّونمةعومجمتأدبو،ءاسملاةبارقمهلزانمىلإلمعلانماورطاقتدق
مويلالاوطلزنملاينوستمزلو.جَردلاةحسفىلإذفنتوهطلاحئاورنم
.اهقيقشةقفرب

نّيعتيلازيالو،رخأتمتقويفلزنملاىلإهقيرطيفرودنلرإناك
يفةحرشمللةرايزاهلّوأ؛ةريصقلاتارايزلانمليلقلابمايقلاهيلع
ناتثجتلُقندقل.بيهررمأثودحروفلاىلعظحالثيحروغيتسنوراب
،نيعمجتمسانلاناك.نيتلاّمحىلعىنبملالخادىلإءاضيبتاءالمبناتاطغم
قيرطلاىلعريطخثداحعوقوبِغلُبأىتحببسلارودنلرإفرعيملو
:رابخألاةرشنعباتدقنكيمل.روابسلفسومبرق،ةنيدملاجراخسيئرلا
ةّنِسُمةأرما؛تارايسسمخمادطصاثداحيفمهتايحصاخشأةثالثدقف
،فاعسإةرايستفقوتو.ةدايقلايفرابتخالًارخؤمامهدحأعضخناقهارمو
ةلاحيفءاجرألايفنيفقاونّيفوتملاتالئاعدارفأناك.ةريخألاةثجلاًةلقان
.مهدحأأّيقتف.ءامدضرألاىلعو،ةمدص

اناكو،ضارمألاملِعيفيئاصخألافداص،رارفلارودنلرإلواحامدنعو
مادعإلااهلجألقحتسيةهاكفَّسحًانايحأرهُظيلجرلاف.امهضعبنافرعي
ملهنكلو.ةيساقةنهمعميطاعتللهتقيرطكلتنأرودنلرإربتعاوً،اقنَش
لاقف.يّنآكابترابرودنلرإبهقيدحتءانثأتاباعُّدللمئالمجازِميفنكي
.قحالتقويفهبلصتيسهنإرودنلرإ

يفئمويوهوضارمألاملِعيفيئاصخألالاق.»لخادلايفكاتف«
.َقلغُمبابهاجتا

.رودنلرإررك.»قحالتقويفدوعأس«
.ضارمألاملِعيفيئاصخألالاق.»ءيشيأىلعرثعأمل«
.»...انأ،سأبال«
نعجراخرمأهنأدقتعأاليننكلو،هرفاظأتحتبارتكانهناك«

نأدبال.فايلأاياقبىلعانرثعدقو،ناروسكمهرفاظأنمنانثا.فولأملا
هنإةدلاولالقتملأً.اضيأهفطعمقّزمتنمحضاورمألا؛عقودقًاعارص
نمتنكمتاذإٍةلِصةماقإنمنكمتتسكنأضرتفأ؟ةديجةلاحيفناك
ليلحتبةيئانجلاّةلدألاقيرفموقي.اهيلعانرثعيتلافايلألاردصمّعبتت



نمنوكتامبراهنأًاملِع،فايلألاِردصمِجيسنلاعونفاشتكالفايلألا
.»هسبالم

.»؟ةنعطلاحرُجنعاذامو«
.بابلاًاحتافضارمألاملِعيفيئاصخألالاق.»نأشلااذهيفديدجال«

سيلّقَّشلاً.ايبسنٍةعرسبتوملاىتحىتفلافزنو،دِبَكلاةنعطلاتقرتخا«
نكلو،امًاعونةضيرعهتثدحأيتلاةادألانوكتامبرو،ةصاخةفصبًاريبك
عونفاشتكاةطاسببعيطتسأال.ةليوطنوكتنأيرورضلاريغنم
.»ةادألا

.»؟ّيغاربكفِمنوكتنأنكميأ«
.بابلالخدمدنعًاليلقفقوتو،ضارمألاملِعيفيئاصخألاسبعف

.رخآناكميفهيلإةجاحباوناك
.»ةّدِحرثكأاهمادختسامتيتلاةادألاّنإ.كلذنظأال«
.»؟هفطعمربعنَعُطيملأ«
.ةردُصوةصيخرةيفوصةزنكربعنُعطً.احوتفمباحّسلاناك،ال«

.»ديحولاَهتيامحردصم،نيَديحولانيَقئاعلااتناك
.»؟ءاجرألايفةعّزومءامدعقبدوجوضرتُفملانمنكيملأ«
.ريبكيلخادفزَنبتببستةَرشابمةدحاوةنعطاهنإ.ةرورضلابسيل«

فيظنتهيلعبجوتامبرنكلو،ةرورضلابهمجاهمىلإلصيلمدلاناكام
.»هسفن

،ةثجلاهاجتايفرودنلرإراسف،بابلاضارمألاملِعيفيئاصخألاقلغأ
يفًاّيلمرّكف،ريغصلاةنعطلاحرجىلإًارظان.هيطغتيتلاةءالملاعفرو
يتلاةادألا:مويلاكلذنمقباستقويفهنهذىلإردابتيذلالامتحالا
.ناتراجةرايسشدخلتمدُختسايتلاكلتلةلثاممىتفلانعطلتمدُختسا
حيحصلاناكملايفهنكلوً،ايئرمنوكيالداكيوريغصهبنَجيفقّشلاف
تارتميتنسدُعبىلعةنعطلاتناكولف.هريثأتءاغلإنكميالٍررضثادحإل
يفيئاصخألاعمليصفتلااذهشقاندقرودنلرإناك.سايلإاجَنلةليلق
يدتعملانأبّرقأهنكلو،لامتحالااذهبهسفنمزُليمليذلاضارمألاملِع
.هلعفيامفرعيناك

ينوسروعشنعلءاست،سايلإةثجقوفةءالملاعضوهتداعإءانثأ
عمنواعتلابديكأتلابأدبتس.فيُخملاناكملااذهيفاهنبادوجوبملعتيتلا
ركبلااهنبانأدقتعتامبر.لامتحالاديعبليدبلاف؛بيرقتقويفةطرشلا
ذنمعمتجملايفمِدتحملابَخَّصلانمنارينيمحتاهنأنظتامبرو،رطخيف



الامبرو.زافلتلاىلعوةفاحصلايفهلًاروصديرتالامبرو.هقيقشةافو
امًائيشنارينفرعي...طقفامبر،امبرو.ِهابتنالاِتَفلنمرْدَقلااذهديرت
.هئافخإىلعينوسمغرأ

ناسكعتهانيعوهترايسبرودنلرإقلطناامدنعدتشادقدَْربلاناك
.ةحرشملايفدّمجتملاىسألا

،قيقحتلانعًارابخألمحيهنأتضرتفادقف،بابلادنعينوسهتقتلا
،ةظقيتسملازتالتناك.ّدجتسيملًائيشنإروفلاىلعلاقرودنلرإنكلو
مل.ةقفِّرلابةديعساهنأبرعشو،اهتفرغيفتوريفاهقيقشمانينيحيف
ىلإلوخدللهتعد.ةمجرتملاوأاهقيقشروضحنودباهّملكنأهلقبسي
،تداعامدنعو.ياشلادادعإلخبطملاتدصقمثنمو،سولجلاةفرغ
.نَيبوكتبكسوةكيرألاىلعتسلج

.تلاق.»انعمًانماضتجراخلايفاوفقيلنوتأيسانلالك«
.»هديريدحأال«.رودنلرإلاق.»فنعلانمعونلاكلذديرنال«
.ً»ادجةليمجةردابلاتناك«.ينوستلاق.»ءيشلكلةركاشانأ«
.رودنلرإلأس.»كنباىلعينتنمتئاّاله«
.اهسأرينوستزهف
.»دبألاىلإهتئبختكنكميال«
.»نارينبينتعأسانأو،لتاقلاىلعرثعاتنأ«
.ً»انسح«
.»ءيشيألعفيملوهو.حلاصىتفسايلإ«
نم،نكلو.هلعفامءيشببسبءادتعاللضّرعتهنأدقتعأال«

.»؟نيمهفتله.هعضوبسبءادتعاللضّرعتدقنوكينألمتحملا
.اهسأربينوستأموأف
.»؟هيلعءادتعالاديريدقنمعةركفةيأكيدلله«
.ينوستلاق.»ال«
.»ً؟امامتةقثاوتنأله«
.»لجأ«
.»؟ةسردملايفنايتفلانعاذام«
.»ال«
.»؟نيسّردملادحأامبر«
.»ديجلكشبسايلإمهلكاولماعدقل.دحأال.ال«
.ً»ادجًاديعسودبيال؟ناريننعاذام«



يفشيعلاديريالوهف،بسحفبضاغهنإ.حلاصىتفنارين«
.»ادنلسيأ

.»؟وهنيأ«
.بُجتمل
يننيربُختامبر.رمألايفيرّكف،كلدئاعرمألا«.رودنلرإلاق.ً»انسح«

.»ةيمهألاغلابرمألا.هيلإثدحتلاانيلعً.ادغ
.تمصبهيلإينوسترظنف
هنأبنيرعشتامبمايقلانيديرتكنأو،كيلعبعصرمألانأفرعأ«

يفساّسحقيقحتهنأًاضيأيمهفتنأكيلع،نكلو.كلذمهفأ.بسانم
.»لتقةميرج

.تمصلاينوستمزل
.»؟ناتراجيدنلسيألاسّردملانعءيشيأنارينكلركذله«
.»ال«
.»؟امهنيبلصحراجشنعًائيشكلركذله«
.»ال«
.»؟كللاقاذام«
.ً»اضيأةفئاخانأو.بسحفًافئاخناك.ريثكلاسيل«
مونلاَيتفرغىلإيدؤملاريغصلارمملاىلعةعيرسةرظنينوستقلأ

.هلاهديتعفرو،اهقيقشرهظثيح
لأس.»؟سايلإةفرغىلعةعيرسةرظنءاقلإبيمايقنيعنامتله«

ً.افقاورودنلرإ
.ينوستلاق.ً»انسح«
.امهتارظنتقتلاو
.ً»اضيأنارينبءانتعالاديرأيننكلو،ةدعاسملاديرأ«
ةلواطَحابصمءاضأو.ىتفلاةفرغهاجتايفرمملاَربعورودنلرإمستبا

.ةفرغلاءاحنأيففعضبءوضلاجّهوتفًاريغص
نأةطرشلارصانعلقبسدقل.ثحبيامعديدحتلابفرعينكيمل

نارينلنكمييذلاناكملانعةعاملإةيأىلعروثعلانودنمةفرغلااوشتف
هقيقشوناكفيكّركذتو،ّيسركىلعرودنلرإسلج.هيفًائبتخمنوكينأ
.قرشلايفمهلزنميفىضماميفةلثاممةفرغنارطاشتيروغرِب

ىضقيذلاّيشحولالمعلايفرّكف،ةفرغلاصّحفتبرودنلرإمايقءانثأ
ناكهنكلوً،اديجهفرعييذلايئانجلاراطإلايفهعضولواحو،سايلإىلع



ًاحيرجطقسامدنعسايلإلايحةمحرةيأءادبإّمتيمل.هرمأنمةريَحيف
لوصوللةقفشللريثملاهلاضنيفهتدعاسملدحأكانهنكيملو.قيرطلاىلع
ِةديدشضرألاىلعدّمجتامدنعهتئفدتلدحأكانهنكيملامك.لزنملاىلإ
.ةينكسلاققشلاعَّمجمءاروةدوربلا

لكشلكنمتاروصانيدلةرَّغصمجذامنكانهتناك،هلوَحرظن
ىلعنَيتّقلعمتاروصانيدلنَيتروصىلإًةفاضإ،ةفرغلاءاحنأيفةعّزوممجحو
ّرشكتةدِّدهمتاروصوناريتامهادحإرهُظتنيَّيقبطلانيَريرسلاقوفرادجلا
.اهتديرطقوفاهباينأنع

يفهديّدمف،سايلإريرسىلعةيباتكنيرامترتفددوجوظحالو
ىلعيوتحيو،سايلإمساو»يصصقرتفد«فالغلاىلعبُتكدقل.ههاجتا
ًامسرعضوو»ءاضفلا«نعسايلإبتكدقل.موسروةيعادبإلاةباتكللنيرامت
»قوستلازكرمىلإةلحر«نعًاضيأبتكو.لَحُزبكوكلًانَّولمًايحيضوت
هيفضرعو»لَّضفملايئامنيسلايمليف«ناونعٌعطقملمحو.هتدلاوةقفرب
صصقلاأرق.لَبقنمرودنلرإهبعمسيملديدجّيلايخيئامنيسمليفل
هيلإلصويذلاناكملاىتحتاحفصلاّبلقو،ةيلوفطٍديبةبوتكملاةباّذجلا
ىلعأيفريخألايباتكلانيرمتلاناونعنّوددقناك.رتفدلايفسايلإ
.كلذدعبءيشيأبتكيملو،ةحفصلا

سايلإريرسىلعهعضورودنلرإداعأ،ةيباتكلانيرامتلارتفدًاِقلغُم
قئاسوأ،امبرًابيبطريصينأدارأ؟حبصينأديريناكاذام.فقوو
ريثموديدجناكمملاعلاو،ةدودحمريغتالامتحالافً.ايطرشوأةلفاح
.لُتقنيحأدبتهتايحدكتمل.ةشهدلل

.خبطملايفاهقيقشناكو،سولجلاةفرغيفينوسىلإمامضناللداع
.رودنلرإلأس.»؟ربكيامدنعحبصينأديريناكاذامنيفرعتله«
دقل.ةريبكةملكنايحألابلاغيفلوقيناك«.ينوستلاق.»لجأ«

.»هنماُهتّملعت
.»؟يهام«
.»ريفاحأِملاع«
.رودنلرإمستباف
.»ةلفاحقئاسوأً،ايطرشحبصأنأديرأ:عمسأنأتدتعا«
ناكاذإجَردلاىلعةطرشلاطباضًاددجملأس،جراخلاىلإهقيرطيف

وأجَردلاةحسفىلعةبيرللريثمصخشيأةرداغموأمودقظحالدق
ةقشلايفميقييذلاروتسِجراجلانعلأسو.يفَّنلابباجأهنكلو،اهبرق



.هَريملطباضلانكلو،ينوسةقشلةلباقملا
،كلذطباضلالاق.»انهىلإدحأدوعصلببسيأكانهنكيمل«

.رداغوعادَولاةيحترودنلرإهيلعىقلأف
ةرايزبمايقلارودنلرإىلعنّيعتيلازيالناك،تقولارخأتنممغرلاب

لجرلاحتف.هلزنميفهترايزرمأّربدتو،رهظلادعبهبلصتالجرلةريخأ
رودنلرإرعشدقل.لوخدللهاعدو،رودنلرإهيلععرقامدنعةعرسببابلا
.ّةقدبببسلاديدحتنمنكمتيملو،ةقباسلاهترايزءانثأحايترالامدعب
.لزنملاكلامبطبترمامءيشب؛ّوجلابةقالعرمأللف

هركشف.ةوهقلاهيلعضرعوهأفطأهنكلو،زافلتلادهاشيلجرلاناك
ملو؛ًاليوطثكمينلهنإلاقوهتعاسىلإرظنو،اهلوانتًاضفاررودنلرإ
ةيفارغوتوفةروصىلعهرظنعقوو.هترايزدعومىلعهرخأتنعرذتعي
لفَحلبقًايفارغوتوفًارِّوصمادصقدقل.نامستبياناك.ةلواطلاىلعيئانثلل
تناك.ةرخافلاامهسبالمبامهلةروصتطُقتلاو،فافِّزلاةبسانمبلابقتسالا
.ةريغصةقابلمحت

لاق.»؟كلذكسيلأ،نيتقباسلاكيتجوزىدلةريبكةيبعشبعتمتتال«
.»هلوقلامهيدلامىلإُتيغصأدقل«.رودنلرإ

.لجرلالاق.»هفرعأالًارمأينربَخأ«
فِدوصاذإهمارغيفءاسنلاعوقوببسةفرعمنمرودنلرإنّكمت

،دوسأهرعشو،دودوههجو،رهظملاقينأوليحنلجروهف.هبنَبجُعأو
سبالميدتري.ناتقينأهاديو،ةباّذجنوللاةينوتيزهترشبو،ناّتيّنبهانيعو
ثاثأبدَّوزمهلزنمو،ةتبلارودنلرإةعيبطنمسيلٍقوَذنسُحنعّمنت
ٌموسرّنيزتو،نمثلاةظهابةيضرألاو،عئارهخبطمو،ةضوملاىلعورفاو
صخشةماقإىلعةلالدةيأوهصقنيامنكلو.َناردجلاةعوبطمةيريوصت
.عقاولايفناكملايفام

ةيفتاهلاتالاصتالانعهرابخإهبضرتُفيناكاذإامعرودنلرإلءاستو
اذإف.كلذةفرعمبقحلالجرلل.هتجوزنماهاّقلتدقنوكينأنكمييتلا
،ةايحلادَيقىلعلازتالهتجوزنإف،ةحيحصرودنلرإكوكشتناك
مدعببسعقاولايففرعيرودنلرإنكيمل.حرفلاُأبنلاهللمحيسو
نمنكمتيملةيضقلاهذهيفجزمامءيشكانهف.ءيشلكبهرابخإ
.هفاشتكا

.»اهلتقبتددهكنأامهادحإتعّدا«.رودنلرإلاق.»عبطلاب،ال«
ةلاحىلعّقلعيهنأولامكو،عقاورمأهنأولامككلذلاق



.كلذعقوتيناكامبر.نفَجهلّفريمللجرلانكلو،سقطلا
مل«.تاظحللتمصنأدعبلاق.»لقعلايفلالتخانماليِسيناعت«

.ً»اقلطملقعلاةميلسنكت
.»؟هيلإريشأيذلاثداحلافرعتتنأً،اذإ«
نمتقويفكسفنبَهتلقامبرو،تنأهلوقتدقرمأىوسسيلهنإ«

.»هّايإكلوقبءيشيأينعتالو،تاقوألا
.»هتلاقاماذهسيل«
؟امًائيشاهلتلعفيننأدقتعتأ؟نآلاّيلعكقيقحتّزكُرتله«

.»!؟يتجوزل
.»...رعأال«
صخشةيضقدرجماهنإ.اهسملأمل«.لجرلاهعطاق.»!ةدوقفميه«

.»!ةيداعدوقفم
.رودنلرإلاق.»ةيداعدوقفمصخشةيضقبُتعمسنأيلقبسيمل«
.»هلوقأاملكفيرحتنعّفقوت.هينعأامًامامتفرعت«
دوقفمصخشةيضق:هلوقبهينعييذلاامًاقحفرعيرودنلرإناك

نعهيفنوملكتيملاعلايفرخآدلبكانهناكاذإامعلءاستو.ةيداع
ةَبلَجثادحإمدعنييدنلسيألاخيراتلاّملعامبر.ةيداعدوقفمصخشةيضق
.سانلادَقُفيامدنعةريبك

.رودنلرإلاق.»اهئافتخايفيعيبطءيشال«
نمو،هنعةدوعلانكميالىحنمذختتةيضقلانإ.تاظحللفقوتو

.ّةيّدجرثكأوةفلتخممالعتسالاةعيبطنوكتسًادعاصفنآلا
.رودنلرإلأس.»؟اهلتقبَتددهله«
.هبلجرلاقلمحف
.لأس.»؟لتقةميرجاهرابتعابةيضقلابنآلاققحتله«
.»؟لزنملاِترداغاذامل«
ىلإتدع.ثدحامعةتبلاّيدلةركفالً،اراركتوًارارمكلُتلق«

يألعفأمل.ينقّدصتنأكيلع.هفرعأاملكاذه!كانهنكتملولزنملا
.»!رخآءيشىلإًانمضريشتامدنعًاتيقمرمألادجأو،اهيذؤيءيش

.رودنلرإهاجتايفاطخو
.»تيقمهنإ؛كلذينعأانأ«
مهفتنأكيلع«.رودنلرإلاق.»تالامتحالالكيفقيقدتلاانيلع«

تانالعإانعضوو،ئطاوشلاانطّشمو،اهنعًادجًاقيقدًاثحبانيرجأدقل.كلذ



امدنع.ةايحلاتقرافامبر.اهسفنءاقلتنمدوعتنل.زافلتلاوفحصلايف
مهتساعتىلعةلالدةماعةروصبرمألانوكي،وحنلااذهىلعسانلايفتخي
ببسله؟اذامل؟ةسيعتكتجوزتناكله.قمحأرمأبمهمايقةجردل
؟هتّمربرمألاىلعْتمدنله؟اهسفنتمالله؟اهبَهتلعفامًائيشكلذ
نادقفىلعْتمدنله؟جاوزلاو،قالطلاو،ةيمارغلاةقالعلاىلعْتمدنله
.»ً؟اتيممأطخهتّمربرمألاناكله؟كلجألاهدالوأ

.لجرلالاق.»؟كلذكسيلأ،اهتاقيدصىلإَتثدحت«
:ًالئاقلجرلاعباتف،رودنلرإبُجيمل
.»؟عقوتتاذامً.اموييننببُحيملوً،اقلطمّنهببُحأمل!تانونجمّنه«
؛كببسباهتلئاعاهنادقفىلعتمدندقل«.رودنلرإلاق.»ةبئتكمتناك«

.»اهعادخبتأدبكنأدقتعتاهنأل
.»!ءارُه«
.»؟كلذكسيلأ،ةديدجةأرماىلعَترثعدقل«
.»؟هنعثدحتتيذلاام!ةديدجةأرما«
.»؟اهعادخبَتأدبله«
.»هنعملكتتامفرعأال«
له«.رودنلرإلاق.»ىرخأةأرمادوجوبتهبتشااهنإاهتاقيدصلوقت«

.»؟حيحصاذه
.»ىرخأةأرمالدوجوال!الإسيلبيذاكأةعومجماهنإ«
:لاقمثتاظحللرودنلرإددرتو
نعفشكتملةأرمانمةيفتاهتالاصتاُتيقلت،نييضاملانيمويلايف«

يفققحأيننأفرعتيه؛ةبرطضماهنإ«:عباتمثًاليلقتمص.»اهمسا
اذإفرعأال.اهسفنءاقلتنمدوعتيكاهسفنبقثتالاهنكلو،ةيضقلا
الهتلاقام.كلذبمايقلاىلعاهتردقمدعوأ،اهتأرجمدعكلذببسناك
يّوقتتناك؛لصتتامدنعرارمتسابةبرطضمنوكتاهنألً،اريثكدعاسي
رارقذاختابرمألاقلعتيامدنعنكلو،لاصتالاءارجإلحجرألاىلعاهتميزع
.»ةيفتاهلاةملاكملايهُنتوعجارتتمساح

...له؟كبلاصتاىلعيه«ً.اقوعصملجرلالأس.»؟يهاهنأينعتأ«
.»؟ريخبيهله؟ّةيحيه

ببسبروفلاىلعًامدان؛كلذرودنلرإلاق.»ةلصتملايهتناكاذإ«
ةرمةأرملاهبلصتتىتحراظتنالاهيلعيغبنيناك.ةيفتاهلاتالاصتالاهركذ
.ةقيقحلاىلعهعالطإوهئاقلباهعنُقيولقألاىلعىرخأ



.»؟قثاوريغكنأينعتأ!؟يهتناكاذإ«.لجرلالاق.»؟اذإ«
الكلذنكلو«.رودنلرإلاق.»قوثولايننكميامرْدَقبقثاوانأ«

.»ريثكلاينعي
.»؟كلذلعفتاذامل؟لوقتاذام...اذامو؟هيفرّكفتيذلاام!هللااي«
.رودنلرإلأس.»؟لايتحالابورضنمبرضهبناموقتامله«
اماذهله؟لايتحابرضهنإ،هتلاقاماذهله.ال!لايتحابرض«

.»؟هتلاق
الاهنإ،عقاولايف«.لجرلاةفَهلنمّدحلاًالواحمرودنلرإلاق.»ال«

.»...يه.ريثكلالوقت
،فتاهلاربعءاكبلاوههبتماقاملكنإلوقلاكشوىلعناك

.كلذنععنتماهنكلو
.»؟كبتلصتااذامل؟تلاقاذام...اذام«
اهنكلو.اهيلإثدحتلاىدلحضاورمألا«.رودنلرإلاق.»ةبئتكميه«

.»؟يشُفتاممرثكأفرعتله؟يريونتكنكميله.ءيشيأبينربُختمل
.لجرلالاق.»؟ينّملكتَملاذامل«
حرطيهنأولامكةطاسببلجرلابرودنلرإقّدح،ةباجإلانمًالدب

؟كّملكتملاذامل.لاؤسلاهيلع
.اهعدخأالانأ!ةبذكاهنإ«.لجرلاحاص.»!ءيشيأاهللعفأمل«

.اهعدخأنكأمل.نآلاسيلنكلو،قباسلايفُتعدَخدقلً،انسحً،انسح
.»!ينقّدصتنأكيلع!كلذمهفتنأكيلع

.رودنلرإلاق.»هقّدصأالاموهقّدصأامفرعأال«
.هراهظإنمنّكمتيذلاقدِّصلالكبلجرلارّرك.»ينقّدصتنأكيلع«
لاق.»اهلباقتيتلاةديدجلاَةأرملاببسلانوكيامبرً،اددجمًاذإ«

كتاداعىلإتدعتنأ.ةبذكتسيلهذهو؛ةيمارغتاقالعكيدل«.رودنلرإ
،كلذدعب.ريغصلارسلااذهامترطاشتو،ىرخأةأرماتيقتلاو،ةميدقلا
.»تفتخاورمألاكتجوزتفشتكا

.لجرلالاق.»ءارُهاذه«
،اهعجضمّضقيريمضلابينأتبترعشو،ةديدجلاكتجوزتدّدرت«

.»...ويبتلصتاف
.لجرلاهّوأت.»؟لعفتاذام«
.»؟َهتلعفامبامًاعونرمألاّقلعتيالأ«
.»!ةبذكاهنإ«.لجرلالاق.»صخشيألتقبًاقلطمدّدهأمل«



كتكرتببسلااذهلأ«.رودنلرإلأس.»؟كتجوزعدختتنكله«
.»؟تفتخاو

رودنلرإنكيمل.ءيشيألوقنودنمةليوطةدمللجرلاهبقّدح
ريغنيَرَوثكًاضعبامهضعببنَيقّدحمسولجلاةفرغيفافقوف،دعبسلجدق
ةراثإيفحجندقل؛لجرلالكآتيبضغلارودنلرإىأر.باحسناللنيَّدعتسم
.هبضغ

.رودنلرإلأس.»؟كتقيشعاهبتلصتاله«
.ةقبطمهبشنانسأربعلجرلالاق.»ثدحتتامعّةتبلاّيدلةركفال«
.»ثودحلادَّكؤمرمألاناك«
.»!ءارُه«
.»؟اهعدختكنأكتجوزْتفشتكاةقيرطلاهذهبأ«
.لجرلالاق.»نآلافارصنالاكبضرتُفيهنأدقتعأ«
لاق.»؟كلذكسيلأ،ةطيسبدوقفمصخشةيضقدرجمتسيل«

.رودنلرإ
.لجرلالاق.»جرخا«
.»كتياورعمقفاوتيالامًارمأكانهنأظحالتنأبجي«
.»!جرخا.كلهلوقألّيدلديزمال«
نلةيضقلاهذهنكلو«،رودنلرإلاق.»ةرداغملايتعاطتساب،هوأ«

.»ًالجآمأًالجاعرهظتسةقيقحلانكلو،راكنإلاةلصاومكتعاطتساب.لَفُقت
مهفتنألواح.ثدحامفرعأال«.لجرلاخرص.»ةقيقحلااهنإ«

.»!ثدحامفرعأال!مهفتنألواح،هللابًابح.كلذ
نودنمّهيسركىلعسلجً،اريخأهلزنمىلإرودنلرإلصوامدنع

.ةحارلانمطسقىلعلوصحللًاّنتممهرهظدنسأو،ةقشلايفراونألاةءاضإ
يذلاْملُحلاودنيلافيإدنعلاحِّرلاهراكفأّتطحو،ةذفانلاجراخىلإرظنو
.هيلعهعلُطتنأتدارأ

،لِحومعقنتسميفةبوعصبهقيرطّقشيناصحةروصهُنهذراثأدقل
ناصحلانّكمتامدنعهايمتوصعمسو.ناعّستُمهارخنِموناتئتانهانيعو
.رثكأفرثكأقرغينألبقةيمامألاهتمئاقريرحتنم

ءاروتبجتحايتلاموجنلاةيؤرلقوتيناك.مالسبشيعللقوتيناك
.اهيفءازعلاىلعروثعلاىلإىعسيناك.بُحُّسلا

يذلاريغصلالزنملايفقيّضلانمفورظيفتشاعدقةلئاعلاتناك
يف،ةدحاومونةفرغرطاشتنيَقيقشلاىلعنّيعتيو،ًالَمهُموًاروجهمتاب



ىلعيوتحيريبكخبطمكانهو،ىرخألامونلاةفرغامهادلاولغشينيح
ةيفارغوتوفروصو،ميدقثاثأاهيفةريغصسولجةفرغو،ةنوؤمةفرغ
موقيناك.رودنلرإةقشيفسولجلاةفرغيفنآلااهضعبّقلُعةلئاعلل
ةرمتاذناكامضاقنأيفمونللتاونسعضبلكقرشلاىلإةلحرب
هنإىتح،تاعقنتسملاىلإ-هترايسدوقيوأ-كانهنمريسيو.هلزنم
ساسحإلاهرمغيو،هدرفمبرفسلابعتمتسيناك.ءامسلاّةُبقتحتماني
نمثادحأونكامأبًاطاحُم،هتلوفطحابشأعمةقيمعلاةلزعلابيجيردتلا
هنأفرعيوه.نينحلاهألميف،هيلإةبسنلابةايحلابًاضبانلازيالٍضام
ولامكرمألاودبيو،ءيشىقبتينللوزيامدنعو،طقفهتركاذيفدوجوم
ً.اقلطمًادوجومنكيملهنمًائيشنأ

ةمُلظيفءاسملاكلذيفنَييقلتسمروغرِبوناكامدنعركذيوه
ءانفلخدتةرايساعمسو،مونللامهلليبسالولاعفنالاَيطرفُم،امهتفرغ
امًاصخشناوعديامهوامهيَدلاويَتوصو،حتُفييمامألابابلاو،لزنملا
اوناكامًاردان.ضيفخلارئازلاتوصافرعيملامهنكلواعمسدقل.لوخدلل
ةرداغمىلعناقيقشلاؤرجيمل.ليللانمتقولااذهيفًاراّوزنولبقتسي
دقل.عمَّسلااقرتساوًاضرأادّدمتوًاليلقبابلاحتفرودنلرإنكلو،امهتفرغ
،دوسألاهلاوِرسو،دوسألاهءاذحو،رئازلايَمدقو،خبطملاةيؤرنمانكمت
عباصأعمًةريبك،خبطملاةلواطىلعهيَديىدحإايأرو.نَيتبلاصتملاهَيقاسو
تناك.لاُقيامعامسنمانكمتيمل.محللايفصوغييبهذمتاخوةنيخث
َيبكنَمدحأايأروً،ايئزجامهلاهرهظًةريدُم،ةلواطلابرقةفقاوامهتدلاو
بهذف.رئازللةلباقملاةيحانلايففارحنابسلجيناكثيح؛امهدلاو
زارِّطلافرعيمل.جراخلايفةرايسلاىلعةرظنىقلأو،ةذفانلاىلإرودنلرإ
.لَبقنمةرايسلاىأرنأهلقبسيملهنأل

باهذلامزتعيناك.رمملالخادىلإهعباصأفارطأىلعريسلاررقو
احتف.هتقفارمبهلحمسكلذل،هيَدلاورابخإبهدّدهروغرِبنكلو،هدرفمب
هدلاوناكو،امهتدلاوامهظحالتمل.جراخلاىلإاللستو،ديدشصرِحببابلا
حبصأدقل.هنالوقيامعامسبرودنلرإعرشو.رصبلاىدمجراخرئازلاو
تذختاو،تاملكلازييمتهيلعلُهَسوً،احوضورثكأضيفخلارئازلاتوص
نأىلعصرحيهنأولامكحوضووءودهبملكتيناكً.ادَّدحمًالكشلمُجلا
رئازلااهلمحيتلاةحئارلارودنلرإظحال.حيحصلاعقَولاهلوقياملنوكي
رثكأفرثكأًابرتقمّللستو.ّوجلاألمتبيرغوحنىلعةيكزةحئار؛هعم
ناكهنأةجردل،جيجضيأثدُحياليكًاريبكًادهجلذبو،روغرِبهعبتي



.ةمَّلقملا»هتماجيبب«هيَمدقوهيَديىلعّبدي
ىلوألاةرمللعمسدقو،رمعلانمةعباسلايفاهنيحرودنلرإناك

.قالطإلاىلعةعاظفرثكألاةميرجلاركِذ
.رئازلالاق.»لَمتحمرمألانأينعيامم...«
.امهتدلاوتلأس.»؟كلذثدحىتم«
.حجرألاىلعرهظلادعبةميرجلاتبُكترادقل.ءاشعلادعومةبارق«

دقل.نونجلاببيُصأدقنوكينأنمدبال.ةعيرُمةميرجلاةحاستناك
.ً»اجاتهُمةفرغلالخادىلإعفدناوًامامتنونجلاببيُصأ

.امهدلاوسمه.»؟!محللانعمظَعلالصفللمعتستنٍيكسب«
دقل«.رئازلالاق.»ءالخدلاءالؤههبموقيدقامًادبأفرعتال«

ليلقوًامامتئداههنإنولوقي.كامسألاعنصميفهلمعىلعنارهشىضم
.»يّئاوطناومالكلا

.امهتدلاوتهّوأت.»!ةنيكسملاةاتفللاي«
.امهدلاولاق.»ةيحانلاهذهيفمويلاًادحأظحالنمل،لوقأامك«
عمسو،امهتدلاوتلأس.»؟بيرقناكميفًائبتخمنوكينأنكميله«

.اهتوصيفقلقلارودنلرإ
.قيرطلاهذهبّرميسامبرف،مادقألاىلعًاريسروبعلامزتعيناكاذإ«

،تاقرطلابقارننحن.امكِملُعننأاندرأدقو،كلذبموقينألَمتحملانم
.»كلذنمةدئافلاامفرعأاليننكلو

.امهدلاولأس.»؟لعفننأانبضرتُفياذام«
،هءاروروغرِبىلإرظنو.سمهتهتدلاورودنلرإعمس.»هللااي،هوأ«

.توصيأردُصياليكهلأموأو
رودنلرإقّدحف.خبطملابابءارونمرئازلالاق.»هيلعضبقنفوس«

نممداقمعَدكانه.بسحفتقوةلأسماهنإ«.دوسألارئازلاءاذحىلإ
رمأثودحعِّورملانم؛ديكأتلابنيِّقحُمامكنكلو.اننودعاسيس.كيفايكير
.»ةيقرشلاتادرويفلايفانهلثامم

.امهدلاولاق.»نوكينمفرعتلقألاىلع«
.»ةيرابخإلاتارشنلاةعباتموةليللاامكباوبألافقإامكللضفألانم«

رَذحلاوةطيحلاذَخأنكلو،ٍعادنودبامكفيُخأنأديرأال«.رئازلالاق
فرعنال.نيكسبَاّحلسملتاقلالازيالامبر.دعباميفمدنلانملضفأ
.»هيلعرداقوهام

.بارطضابامهتدلاوتلأس.»؟ةاتفلانم«



.بيجينألبقتاظحللتمصلارئازلامزلف
ً.اريخألاق.»يفيلةنبا«
.»!ةريغصلااغاد!اغاد؟كلذينعتالتنأ«.امهتدلاوتقهش.»!ال«
بيرغلابًةقّدحم،خبطملادعقمىلعءطببراهنتهتدلاورودنلرإىأرو

.فوخب
يفجراخلايفكانههنإ«.رئازلالاق.»يفيلىلعروثعلاعيطتسنال«

،هامتيأراذإً.اضيأةيحانلاهذهنمّرميامبر.ديصةيقدنبعمامناكم
لعجيسلجرلااذههتدراطمبف.لّقعتلاىلعهلمحوهيلإثدحتلاالواح
.»هسفنىلعةرطيسلادقفهنإاغيستلاق.أوسأرومألا

.سمهتهتدلاورودنلرإعمس.»!نيكسملالجرللاي،هوأ«
.امهدلاولاق.ً»اديجهمهفيننكمي«
هناكميفهرّمستءانثألعفينأهبردجياذامرودنلرإفرعيمل

هنكلو،ةلأسملاةروطخمهفيمل.هبناجبًافقاوروغرِبناك.خبطملاباببرق
هيلإرظنف.رودنلرإدييفةريغصلاهديّسديذلاهقيقشديبكاسمإلادارأ
عمسو.توصيأرادصإمدعةرورضىلإًاريشمًةيناثهلأموأو،رودنلرإ
.هلقعىلعذاوحتسالابأدبدقناكيذلالاؤسلاحرطيامهدلاو

.»؟رطخيفنحنله«
بناجذخأيقطنملانم،نكلو«.بيرغلالاق.»كلذدقتعأال«

ّيلع.امكملُعأنأتدرأ.لثاممرمأثدحيىتمًادبأافرعتنل.رَذحلا
.»...اذلً،اضيأرخآناكمةرايز

.رئازلافقوو،خبطملاةيضرأبكتحيناكاميفًاتوصّيسركلاردصأو
بابلااقلغأو،امهتفرغىلإّرمملاربعاّرفوهقيقشديىلعرودنلرإطغضف
،يمامألابابلادنعلجرلاىلععادَولاّةيحتنايقُليامهيَدلاواعمس.امهءارو
ةرايسلاىلإهجوتيًايفَيطًايرشبًالكشايأر،ةذفانلاجراخارظنامدنعو
،ةيمامألاحيباصملاتئيُضأو،كرحملالّغُش.اهلخديوةعيرسوةعساوىطخب
.راظنألانعتراوتوةرايسلاتقلطناو

ناملكتيهيَدلاوىأر.جراخلاىلإقّدحو،ًاليلقبابلارودنلرإحتف
ماقنأهلقبسيملرمأبهدلاوماقمثنمو،يمامألابابلابناجبءودهب
سبالملالسغةرجُحبابو،ماكحإبيمامألابابلالفقأدقف؛لبقنمهب
امدنعو.ةحوتفملاكلتماكحإبتقلغأو،ذفاونلانمهتدلاوتققحتو.يفلخلا
حتُفينألبقريرسلالخادىلإروغرِبوزفق،امهتفرغوحنًةهّجوتماهآر
ىلعتصرحو،ةفرغلاتلخدو.امهيلعنانئمطاللبابلادنعترهظو،بابلا



تقلغأواهعباصأفارطأىلعكلذدعبتجرخمث،ةلَفقُمةذفانلانوكتنأ
.بابلا

،خبطملايفناسمهيهيَدلاوعمسدقل.مونلانمرودنلرإنكمتيمل
،افَغ-ًائيشمهفيمليذلا-هقيقشف.امهيلإجورخلاىلعؤرجيملهنكلو
يذلالتاقلايفريكفتلاًاليطُم،مالظلايفًامامتًاظقيتسميقبرودنلرإنكلو
ديصةيقدنببهدراطييذلاةاتفلادلاويفو،مهلزنمىلإًاهجوتمنوكيامبر
تاوصأىلإىغصأ.ىسألاوهركلاوبضغلاهلكآتيوهرَوطنعجرخدقو
نموخَرٍحوللًادودوًاريرصقباسلايفناكامف.هلوحمّخضتتليللا
صخشّصبرتىلعًابعرُمًاليلدنآلاحبصأفارخلارئاظحيفعَّلضملاديدحلا
.للستيلتاقلانأّنظيناك،ةجعنءاُغثعمساذإو.جراخلايفمهبام
.لزنملاىلعّتبهحيرةفصَععقَوىلعهتدِعَمتجّنشتو

ىتحفوخلابرعشو،عيُرملاةميرجلاحرسمونيكسلاواغادّليختدقل
،رواجملادرويفلانماهنإً.اديجةاتفلانوفرعياوناك.رجفنيسهبلقنأنظ
رطُضيامدنعتابسانمةدعيفنيَقيقشلاةسيلَجتناكو؛هيدلاويقيدصةنبا
.جورخللامهادلاو

اذهنكلو،لتقلابفيكف،ةميرجّيأبعمسنأرودنلرإلقبسيمل
رثكأًاناكموًافلتخمهملاعتابو،ءاسملاكلذيفروفلاىلعرّيغترمألا
؛لَبقنماهدوجوكرديملرشبلايفةرِّمدمةوقكانه.ةمحَّرلاىلإًاراقتفا
ىلإوهادلاوهيلإثّدحت،يلاتلامويلايف.اهمهفعيطتسيالواهاشخيةوق
يفاوقبدقل.ليصافتلانمامهايفعأامهنكلو،ثدحامبامهاربخأو،روغرِب
نكلو،رومألاهذهبسانلامايقببسنعرودنلرإلأسو.مويلالاوطلخادلا
اممهفينأدارأ؛ةلئسألانمٍهانتمالليَسحرطلصاوو.هابيُجيملهيَدلاو
انكمتيملهيَدلاونكلوً،اموهفمنكيملثدحامنأنممغرلابثدح
متاخلااذلجرلانأفشتكادقل.اهنعثحبييتلاتاباجإلاريفوتنم
ةيعاذإلارابخألاتارشنتمّدقو.يلحملامكاحلاوهدوسألاءاذحلاويبهذلا
ىلعضبقلاءاقلإلةيراجلاةلماشلاةدراطملانعو،لتقلاةميرجنعًاريرقت
خبطملايفةسلاجةلئاعلاتناكامنيبو.يشحولالمعلابكترايذلالجرلا
ىسألاوفوخلابرعشو،هيَدلاويَهجوىلعقلقلارودنلرإىأر،يغُصت
قباسىلإءيشيأدوعينلًادعاصفنيحلاكاذذنمهنأفرعو،رامدلاو
.هدهع

نمُنديمل.ةيلامشلايريروكأةنيدميفنيَمويدعبلتاقلاىلعضُبق
رانلاقلطُيسناكةاتفلادلاونأنمنيقثاوسانلاناكوً.اقلطممهلزنم



عمههجوىلعدلاولاماهدقل.ًالوأهيلعرثعولهيدُريولتاقلاىلع
ًالجرةطرشلاهيلعرثعتنألبقيلاتلامويلافصنوليللالاوطهتيقدنب
ً.امَّطحم

تقويفو.لتقةيلمعىعُديامءيشدوجوبرودنلرإملع،ٍذئنيح
دقف،كلذهراهظإمدعنممغرلابو.ةَلَتقعمهجولًاهجوفقو،قحال
ماقامدنعءاسملاكلذيفرعشامكردصلايفٍضابقنابًانايحأرعشيناك
.نيكسلابدَّوزملالجرلانممهرّذحوةعَّقوتملاريغهترايزبمكاحلا



ّبلطتدقل.همونيفًاقرغتسمناكاميففتاهلانينررودنلرإعمس
.هملؤيهدسجلكو،ّهيسركىلعافغدقناك.وحصيلًاليوطًاتقورمألاهنم
ىلإرظن.ةعساتلاىطختيتقولانأدجو،هتعاسىلعةعيرسةرظنًايقلم
ً.اراهنوأًاليلتقولاناكاذإامىلوألاةلهوللفرعيملو،ةذفانلاجراخ
.بيُجيلدهجبفقوف،نينرلالصاوتو

.»ً؟امئانتنكله«
لمعلاىلإلصيناكذإً.اركابهمويهئدببيلوأرودروغيسرهتشادقل

ةحابسلاكرِبىدحإيفةحابسلادعبةماعةروصبرخآصخشيألبق
.عِبشُمروَطفلوانتو،ةنيدملايفةديدعلا

ً.امامتهموننمدعبقِفتسيّاملو،رودنلرإمهمه.»؟نآلااذام«
اذههتلوانتيذلاديدجلاالونارغجيزمكيلعضرعأنأيبضرتُفي«

وهف.قدُنبلاو،دنهلازوجو،بيبزلاو،رّكسلاو،نافوشلاقيقد:حابصلا
.»هجولضفأىلعكماهمبمايقللًادعتسمكلعجيس

.»رودروغيس«
.»؟لجأ«
.»؟...نألبقهبيرابخإديرتامكانهله«
.ةعرسبيلوأرودروغيسلاق.»شدُخلاهنإ«
.»؟هنعاذام«
يفةسردملاطيحميفةيبيرختلامعألىرخأتارايسثالثتضّرعت«

يفحابصلااذهكلذرهظ«.يلوأرودروغيسلاق.»ةيضاملاةليلقلامايألا
.»هنعكبايغةدشبانْدقتفاعامتجا

.»؟اهسفنيهرارضألاله«
.»ةرايسلالكيهدادتماىلعشودخ.لجأ«
.»؟كلذبماقنمفرعنله«
يتلاىرخألاتارايسلانوصحفتيةيئانجلاةلدألارصانع.دعبسيل،ال«

.تمدُختسادقاهسفنةادألانوكتنأنكمملانم.دعباهّشردَُعيمل
نأيعّدي.وفلوفلاهترايسصّحفتلنذإلاناتراجحنَم:رخآرمأكانهو
نمدكأتلالضفألانمهنأدقتعيهنكلوً،اقلطمهترايسهمدقأطتملسايلإ
.»كلذ

.رودنلرإلأس.»؟نواعتموهله«



.يلوأرودروغيسلاق.»ليلقبقباسلانملضفأنواعتيً،انسح«
.»دحاويفاضإرمأكانهو«

.»؟رالونارغلاوهله.لاغشنالاديدشَتنك«
نعةرظنءاقلإانبضرتُفيامبر«.يلوأرودروغيسهلحّحص.»الونارغ«

.»همأجوزبنارينةقالعىلعبثك
.»؟بناجيأنم«
،لزنملايفةّرَغنيحىلعهذَخأضرتُفينكيمل.ظقيتسيرودنلرإناك

.يلوأرودروغيسهلهّببسيذلاجاعزإلاقحتسيهنأملعيو
ةرمنيدوأعمثيدحلافارطألدابتانبضرتُفيهنأغروبنيليإدقتعت«

.»ناريننعلأسألهلباقأوهلزنمدصقأس.ىرخأ
.»؟لزنملايفنوكيسهنأدقتعتله«
.»ّوتللهبُتلصتادقل.لجأ«
.»كانهكارأًاذإ«
دقناك.ّشجأهتوصو،ناتنقتحمهانيع،رعشلاثعشأنيدوأناك

ةيؤرلهتدلاوعمرخآلنيحنمّرميو،هعمًافطاعتلمعلانمةزاجإحنُم
رودنلرإاعد.ديدجيأراظتنابنايحألابلاغيفلزنملامزاليهنكلو،ينوس
.ةوهقلاضعبامهلبكسو،سولجلاةفرغىلإيلوأرودروغيسو

.امهعمنيدوأسلجامدنعرودنلرإلاق.»ناريننعًاليلقانربَخأ«
.»؟ناريننعاذام«
.»؟وهنايتفلانمعونيأ«
اذام؟...نوكينأهبضرتُفيله«.نيدوألاق.ً»ادجيداعىتفهنإ«

.»؟ينعت
.»؟ةديجةقالعامكنيبتناكله«
.»هبيلنأشال.كلذلوقكنكميال،عقاولايف«
.»ً؟ارخؤمبعاتميأهجاودقىتفلاناكاذإامفرعتله«
.نيدوألاق.»هبةيقيقحةلصةيأيلنكتمل«
نكيمل.رودنلرإلاق.»؟ءادعلاكلرهظُيلببسيأنارينلناكله«

.لضفأةقيرطبلاؤسلانعريبعتلاديجي
.رخآىلإصخشنمنيدوأرظنف
يبهلةقالعال.اننيبةنسحرومألاتناك.»ءادعلايلرهُظينكيمل«

.»هبيلةقالعالو
َدقتعاامرمأببسب«.رودنلرإلأس.»؟كببسبأبتخاهنأدقتعتله«



.»؟هبموقتدقكنأ
امدنعًاليلقُتمدُص،عبطلاب«.نيدوألاق.»كلذلُّيختيننكميال،ال«

.»هبلطبتلسرأامدنعلّخدتأمليننكلو،هنعينتربخأ
.يلوأرودروغيسلأس.»؟امتلصفنااذامل«
.»رمألاىهتنادقل«
.»؟صاخلكشبامرمأببسبله«
نولصفنيسانلا.يعيبطجاوزيأرارغىلع؛ةفلتخمرومأكانه.امبر«

امفرعتيهو،ةلقتسمةأرماينوس.رومألاريستاذكهً.اددجمنوأدبيو
نأهديرتتناك.سايلإاميسالوً،انايحأنَييتفلاببسبرجاشتنانك.هديرت
هيلإةبسنلابةيمهأرثكألا.هكبرُيسرمألانإتلقيننكلو،ةيدنالياتلاملكتي
.»ةيدنلسيألاملكتينأ

تالفإنم؟امهمهفىلعكتردقمدعنمكفوخكلذببسنكيملأ«
.»؟كلامهإّمتينأنم؟لزنملايفكدينمرومألامامز

.هسأرنيدوأزهف
نوكيينلانايحألاضعبءانثتساب،ادنلسيأيفشيعلابحتينوس«

ىقبتوً،ّايدامادنالياتيفاهتلئاعمعدلةصرفاهحنميوهً.ائيساهيفسقطلا
عملصاوتىلعءاقبلاديرت.اهبقيثولاصتاىلعهسفنتقولايف
.»اهروذج

.رودنلرإلاق.»؟كلذانلكديرنالأ«
.دحأملكتيمل
.رودنلرإررك.»؟كببسبًائبتخمناريننوكينأنكميهنأدقتعتالأ«
.»ءيشيأهللعفأمل«.نيدوألاق.ً»اعَطقال«
ضعبرمألاهنمّبلطتدقل.رودنلرإبيَجيفلومحملافتاهلاّنرو

يفًاعماثّدحتامهنإو،ليغإهمسانإلاق.لّصتملاةيوهفاشتكالتقولا
.ةراجِّنلاسّردمهنإ؛مايأةعضبذنمهترايس

ً.اريخأهفرعامدنعرودنلرإلاق.ً»ابحرم،لجأ،هوأ«
رودنلرإهّليختو،ليغإلاق.ً»امئادرمألاثدحي،ملعتامك،عقاولايف«

.»ةيمهأاذرمألاناكاذإفرعأال،كلذل«.نّخديهترايسيفًاسلاجهتيحلب
.»لاحةيأبكيلإثدحتلاتدرأيننكلو«.ليغإعبات

.»ً؟امئادثدحييذلاام«.رودنلرإلأس.»؟رمألاام«
.ليغإلاق.»ماودلاىلعقُرستنيكاكسلاكلت«
.»؟نيكاكسةيأ«



تنكاذإفرعأال،كلذل«.ليغإلاق.»بشخلاتَحننيكاكسً،انسح«
.»لاحةيأبكدعاسأ

.»؟ثدحاذام؟رمألاام«
.لاؤسلاعمسيملهنأولامك،ليغإعبات.»بثكنعاهبقارأيننكلو«

دقل.نمثلاهديهزتسيليهف.بثكنعنيكاكسلاةبقارمًامئادلواحأ«
.اهدحأنادقفُتظحاليننكلو،امبرنيَعوبسألبق،مايأةعضبذنماُهتددع
كربخأنأتدرأاملكاذه.قودنصلانمتحَّنلانيكاكسدحأدُقفدقل
.»هب

.»؟اذامو«
بسحفكغلُبأنأتدرأ.لاحةيأبصللاىلعرثعأمل.ءيشال«

.»فرعتنأديرتكنأتننظ.نيكسنادقفب
نيكاكسلاهذهقرسينم.يرابخإلكلًاركش«،رودنلرإلاق.»عبطلاب«

.»؟كيأرب
.»امبرذيمالتلا،هوأ«
لهً؟امويًادحأَتأجافله؟نونوكينمفرعتلهنكلو.لجأ«

.»؟...مأمهسفنأذيمالتلامه
انهنوكأس«.ليغإلأس.»؟كسفنبةرظنيقُلتوبسحفيتأتالاذامل«

.»مويلالاوط
مامأامهترايسيلوأرودروغيسورودنلرإنكر،ةقيقدنيرشعدعب

.بعلملايفًادحأايريملوقاسومدقىلعًايراجسيردتلاناك.ةسردملا
ىلعمهماهمبنيلغشنمنيقهارمةعستعمةراجِّنلاةفرغيفليغإناك

نوموقيامعاوفقوتمهنكلو،ةريغصريشانموليمازأبنيدَّوزم،ةراجِّنلاةلواط
نايتفلاغلبأو،هتعاسىلإليغإرظن.فصلاةفرغناققحملالخدامدنعهب
امك،نيشهدنمهباوقّدحف،قئاقدرشعلبقفصلاةرداغممهتعاطتسابنأ
.هناكمىلإءيشلكةداعإىلعاوّبكنامثنمو،قَّدصيالهضرعنأول
.قئاقدنوضغيفلمعلاةشروتغرفدقل

.يلوأرودروغيسىلإًالَّوطمرظنو،نايتفلاءاروبابلاليغإقلغأ
،ةيوازلايفةنازخىلإهجوتمثنمو،لأس.»؟ةرمتاذكسّردأملأ«

.ةلواطلاىلعهعضوًايبشخًاقودنصجرخأو،ىنحناو
فرعأال«.يلوأرودروغيسلاق.»تاونسذنمانهةسردملايفتنك«

.»ينركذتَتنكاذإ
ماعكلتبغشلالامعأيفًاطِرخنمتنك«.ليغإلاق.ً»اديجكركذأ«



1979«.
لفاغهنأبريخألارهاظتو،ةعيرسةرظنبرودنلرإيلوأرودروغيسقمر

.هلوَحيرجيامع
قودنصلانماهّايإًاجرخُم،ليغإلاق.»انهتحَّنلانيكاكسبظفتحأ«

رشعةثالثدوجوضرتُفي«.ةلواطلاىلعاهّايإًاعضاووةدحىلعدحاوَّلك
.»ءادتعالادعباهنمققحتأنأيلاببرطخيمل.اهنم

.يلوأرودروغيسىلعةعيرسةرظنًايقلُمرودنلرإلاق.»نحنالو«
رّربيهنأولامكيلوأرودروغيسلاق،»ةرورضلابىزغماذرمألاسيل«

.»دوقفمنيكسكانهناكولىتح«.هلاقام
مِدق،اهمادختسالةجاحبحابصلااذهانكامدنعمثنمو«:ليغإعبات

رشعةثالثكانهناك.هبلمعيًانيكسكلميالهنإلاقوذيمالتلادحأّيلإ
نمديدحتلابهسفنددعلادوجوضرتُفيهنأفرعأو،ةعومجملايفًاذيملت
اهتدعأو،اُهتعمجكلذلً.انيكسرشعانثاكانهناك.اُهتددعدقل.نيكاكسلا
.كبُتلصتاو،لمعلاةشرونمًةيناثُتققحتو،ةنازخلايفقودنصلاىلإ
.»رثكأالنيَعوبسأذنمًانيكسرشعةثالثكانهناكهنأفرعأ

.رودنلرإلأس.»؟ةلَفقمةنازخلاهذهءاقبإمتيله«
،ةرتفلاهذهءانثتسابنكلو.ةيساردلاصصحلاءانثأسيل،ينعأ.ال«

.»ةلَفقُمتانازخلاهذهىقبت
.»؟اهيلإلوصولاذيمالتلالكعيطتسيلهو«
ةلَمتحمةلتاقتاودألمعلاةشرونيكاكسربتعنمل.لجأ،عقاولايف«

.»نآلاىتح
.يلوأرودروغيسلاق»؟كلذكسيلأ!اهنوقرسيسانلانكلو«
ءايشألادَقُفت«.هتيحلًاّسلممليغإلاق.»كلذيفديدجءيشال«

دَقُفيامءيشكانهً.اضيأريشانملبال،يغاربتاكفِم،نيكاكس.رارمتساب
.»ماعلك

عضووأ«.رودنلرإلاق.»ً؟اذإةديجةركفنئازخلالافقإنوكيالأ«
.»؟ةبقارملانمعونتحتتاودألا

.هبليغإقلمحف
.لأس.»؟كنأشنماذهله«
.»تَحننيكاكس«.رودنلرإلاق.»نيكاكساهنإ«
يلوأرودروغيسلاق.»؟كلذكسيلأ،ةلَفقُمفصلاةفرغءاقبإمتي«

.لَجَعىلع



لاق.»قْرُخلايديأنيبديحولاحالسلايهبشخلاتَحننيكاكس«
ماودلاىلعاوناعينأانّتيقببضرتُفياذامل«.يلوأرودروغيسًالهاجتمليغإ
.»؟قْرُخلانمليلقددعببسب

:ليغإهعطاقذإ،لمُكيملهنكلو،يلوأرودروغيسّلهتسا»...نعاذام«
نونعطيدقو،انهتاودألاهذهنومدختسيذيمالتلانأىلإًةفاضإ«

بعصلانم.اوءاشىتمةيسردملامهبئاقحلخاداهنوّسديوأمهسفنأ
.»ةلصاوتمةبقارملمهعاضخإ

نأذنمةراجِّنلافوفصحجرألاىلعاورضحةسردملايفذيمالتلالكو«
.رودنلرإراشأ.»؟كلذكسيلأ،ةريخألاةرملايفنيكاكسلاَتددع

نيبلفُقتلمعلاةشرو«ً.ابضغّرَمحمههجوو،ليغإلاق.»لجأ«
ةّقلعتمبابسأل؛ذيملترخآرداغينأىلإرداغأال.ةيساردلاصصحلا
ًامئادبابلاحتفينمانأو،يجورخدعبماودلاىلعبابلالفُقأ.ةمالسلاب
.ً»امئادلاحلاوهاذكه.ياوسدحأال.تاحارتسالالكدعبوحابصلايف

.يلوأرودروغيسلأس.»؟فيظنتلالامعنعاذام«
ٍّيأعلخبيلملِعالنكلو«.ليغإلاق.»عبطلابً،اضيأمهو،هوأ«

.»نئازخلانم
ةصحءانثأنيكسلاةقرسبًالامتحارثكألاويرانيسلالثمتي،كيأربً،اذإ«

.يلوأرودروغيسلاق.»؟ةيسارد
هرَوطنعجرخوً،ابيرقتليغإحاص.»!كلذىلعيمَولبأدبتال«

ذيمالتلاضعبدارأاذإف!انهيرجياملكةبقارمينمّعقوُتيال«ً.ابضاغ
،لجأو.ديدحتلابًابعصرمألانوكينلف،لمعلاةشرونمةقرسلاءايبغألا
فيكّليختأنأيننكميال.ةيساردةصحءانثأتثدحةقرسلانأدقتعأ
.»ىرخأةقيرطبثدحتنأنكمي

يفيئاصخألاهلاقامركذتينألواحو،نيكاكسلادحأرودنلرإطقتلا
سيلهنكلوضيرعلَصن:سايلإنعطلةمَدختسملاةادألانعضارمألاملِع
يفلَخبناجو،ريصقلَصنوً،ادجّداحسأرتحَّنلانيكسلوً.ادجًاليوط
ّنأرودنلرإّليختو.ةقالحلاىسومةّدحبهنإ.يبشخلاضبِقملابرقضيرع
دقل.ةريبكةوقبلطتيالامصخشدسجلخادًاقيمعنيكسلاعفد
ةطساوبتارايسلاىلعاهيفبوغرملاشودخلابببستلاةيناكمإًاضيأهتمدص
.تحَّنلانيكسكٍةادأ

نيكسلانأانضرتفااذإ؟كيأربمهنعثدحتننيذلاذيمالتلاددعمك«
.»؟ةيساردةصحءانثأقُرس



:باجأمثًاّيلمليغإركفف
.»عقوتأامك،ةسردملايفذيمالتلامظعم«
نيكاكسلاهذهلةيفارغوتوفةروصىلعلوصحلاانيلعنوكيس«

.رودنلرإلاق.»اهميمعتو
لأس.»؟ةرايسلايفهنعينّملكتتنكيذلاىتفلاوهاذهله«

.يلوأرودروغيسىلعناتتَّبثمهانيعو،رودنلرإليغإ
ظاغأدقناك.رودنلرإَيتفشىلعةيوتلمةفيعضةماستباتمستراو

.رأثلابلطيليغإوهاهو،ةراجِّنلاسّردم
.يلوأرودروغيسلرودنلرإلاق.»كرحتلاةلصاومانبضرتُفي«
لامعأنأشيف«.ليغإعبات.»؟1979ماعانهثدحامبكربخأله«

.»؟بغشلا
.رمملاىلإجرخويلوأرودروغيسهحتفف،بابلااوغلبدقاوناك
نكمي«.ليغإوحنًايئزجًاريدتسم،رودنلرإلاق.»كتدعاسملًاركش«

ًادبأفرعتال.ةيمهألانمريبكرَْدقىلعنوكتنأهذهنيكسلاةلأسمل
.»كلذنمىتأتينأنكمييذلاام

امكثدحيامفرعينكيمليذلايلوأرودروغيسىلإرودنلرإرظن
.ليغإهجويفبابلالفقأمثنمو،ودبي

بغشلامعأيأنع«.رمملاامهروبعءانثألاق،»ّنُسملادغوللاي«
.»؟ملكتي

.يلوأرودروغيسلاق.»ةيمهأاذرمألانكيمل«
.»؟ثدحاذام«
.»ّيبغبلقَمدّرجمناك.ءيشال«
.ةرايسلاىلإاهجوتوقلَّطلاءاوهلاىلإاجرخ
.رودنلرإلاق.»ّيبغبلقَميفكطّروتلُّيختبعصلانمهنأدجأ«

نمعونيأيفَتطّروتله.ةليوطةدملةسردملاهذهيفَقبتمل«
.»؟بعاتملا

سلجوةرايسلابابحتفمث،ةقيمعةديهنتيلوأرودروغيسقلطأ
.بكارلادعقميفرودنلرإسلجو.دَوِقملاءارو

ءانثأجورخلاانضفردقل«.يلوأرودروغيسلاق.»نورخآةثالثوانأ«
نلاننإانلقف،سقطلاةءادرببسبًادجًائيربرمألاناك.ةحارتسالاةرتف
.»جرخن

.رودنلرإلاق.»نيعلّيبغلمعبَتمقدقل«



.ّةيّدجةربنبيلوأرودروغيسعبات.»بسانملاريغسّردملاانرتخادقل«
.انباصعأةراثإنمنكمتهنكلو،هفرعننكنملوًاتقؤمًايطايتحاًاسّردمناك«
ءانثأىضوفلابببستلانايتفلاضعبلواحدقل.حجرألاىلعرمألاأدباذكه
نعرومألاتجرخو...هباشامو،هنمةيرخسلالالخنمةيساردلاهصصح
،هبضغدادزا.ةحاقوبهبيجنانكومئاتشلانملباوبانقشربعرشو،ةرطيسلا
نيسّردملاضعبمضنا،كلذدعب.انمواقاننكلو،جراخلاىلإانّرجلواحو
ناكملكيفةريبكبَغشةيلمعىلإرمألارّوطتو،ةنحاشملاىلإذيمالتلاو
عيمجلانأولامكرمألاادبدقل.صاخشألاضعببيُصأو،ىنبملانم
ىلعنوسّردملاو،نيسّردملاىلعذيمالتلا؛دحاوتقويفمهبضغنعنوسّفني
مهدحألصتا،عضولاةئدهتلتالواحملالكتقفخأامدنعو.ذيمالتلا
.»فحصلايفرمألاُرشنو،ةطرشلاب

.رودنلرإلاق.»!؟كلذيفببسلاَتنكلهو«
دقل«.يلوأرودروغيسلاق.»نيَعوبسأةدملُتلُصفوً،اطروتمتنك«

يفاوكراشنيذلانيرخآلاضعبىلإًةفاضإ،ةسردملانعانتعبرألُصف
.»يدلاونونجّنُجدقل.مادِّصلا

ملو،هدلاونعّملكتييلوأرودروغيسعمسنأرودنلرإلقبسيمل
ةصرفلامانتغاهبضرتُفيناكاذإامعلءاستف،همساركذيًاريثكهعمسي
نأعطتسيملو،هيلإةبسنلابًامامتًاديدجهتّمربرمألاناك.ديزملاةفرعمل
.ةسردملانعيلوأرودروغيسلصفرّوصتي

يفةبوعصدجوهنكلو،ديزملالوقيلوأرودروغيسدارأ»...انأ...دقل«
نأيلقبسيمل.ةتبلاينمًاَرظتنمكلذلكنكيمل«.تاملكلاىلعروثعلا
ًاقلطميسفنىلعةرطيسلادقفأملو،لبقنموحنلااذهىلعتطّروت
.»نيحلاكاذم

ً.ائيشرودنلرإلقيمل
.يلوأرودروغيسلاق.»ريبكىذأبسّردملاتبصأدقل«
.»؟ثدحاذام«
.»ىفشتسملاىلإلُقندقل.رمألاعيمجلاركذيببسلااذهل«
.»؟اذامل«
ًاضرأُهتعرصدقل«.يلوأرودروغيسلاق.»ضرألابهسأرمدصوعقو«

.»ةنِحملازواجتيسهنأدقتعأمل،رمألائدابيف.هسأرىلععقوو
.»كريمضلِقُثيامبًادجًاديعسنوكتنأكنكميال«
رومأكانهتناك.تقولاكلذيفًادجًاديعسنكأمل...مل«



.»...ةعّونتم
.»يرابخإلًارطضمَتسل«
كلذفيصيفاّقلطت؛ّيدلاوينعأ«.يلوأرودروغيسلاق.»اّقلطتدقل«

.»ماعلا
.رودنلرإلاق،»هآ«
.»طقفناماعانهاندوجوىلعىضمدقناك.يتدلاوعمُتلقتنا«
.»مهلهألصفنيامدنعًامئادراغصلاىلعًايساقرمألانوكي«
.يلوأرودروغيسلأس.»؟ينعةراجِّنلاسّردمثّدحتَتنكله«
.»بغشلالامعأّركذت«.رودنلرإلاق.»كفرعدقل،ال«
.يلوأرودروغيسلاق.»؟لاحةيأبيدلاوركذله«
.رذحبرودنلرإلاق.»لعفدقنوكيامبر«
اهلاصفناببسًامويكردأهنأدقتعأال.ماودلاىلعلمعييبأناك«

.»هنع
رودنلرإلأس.»؟ةليوطةدمذنمثودحلاّعقوتملاصفنالاناكله«

.هعمةلأسملاهذهةشقانميفيلوأرودروغيسةبغرنمًاشهدنم
نكتمل.ثدحامًاقحفرعأالتلزامو،ةيفلخلافرعأنكأمل«

.»رمألانعثدحتلاًاريثكبحتيتدلاو
.»؟كلذكسيلأ،ديحَوتنأ«
.كلذىلإّحملنأيلوأرودروغيسلقبسهنأرودنلرإّركذتو
يلوأرودروغيسلاق.»يدرفمبلزنملايفتقولانمريثكلايضقأتنك«

نمو.لزنملانمانلقتناامدنعقالطلادعباميسالو«.هسأربئمويوهو
.»ماودلاىلعلقتننانك،كلذدعبو.ًةيناثانلقتنامث

.تمصلانانثالامزلو
رودروغيسلاق.»تقولااذهلكدعبانهىلإةدوعلابيرغلانم«

.يلوأ
.»ريغصَملاعهنإ«
.»؟يبأنعلاقاذام«
.»ءيشال«
.»شالفامِرببفرُعدقلً.ايركمَسيدلاوناك«
.رمألاهلهَجًايعّدمرودنلرإلاق.»؟ً!اقح«
دقفً،اضيأهركذأ.كلذديكأتيتعاطتساب.حوضوبليغإينّركذتدقل«

.»ًاليلقهاشخنانك



.رودنلرإلاق.»ديدحتلابفيطللاديسلاسيلً،انسح«
كاذنمهنإ؛بقللااذهبيدلاوةوعَداوداتعاسانلانأفرعأ«

،عنامينكيمل.كلذكصاخشألاضعبنوكي.هنمةيرخسلاكتعاطتساب.عونلا
.»رمألالّمحتعطتسأمليننكلو

.رودنلرإىلإيلوأرودروغيسرظنو
.»هيلعنكيملاملكنوكأنأُتلواح«
دقعلايف،مجحلاةريغصو،ةمسابةأرمارودنلرإبتبّحر،بابلادنع

،اهيَفتكىتحلصيليوطونوللايّنبوفيثكاهرعش،رمعلانمعباسلا
جرخدقرودنلرإناك.هترايزنمفدهللًاماتًالهجناّعشتناّتيدواهانيعو
لزنملايفاهيلعهروثعبطيسبلامتحادوجوعمءادغلادعومدنعهدرفمب
.اهنعتامولعمنمهكلمياملكاذهو؛اميإىعدتتناك.روغوفابوكيف

ةفرغىلإلوخدللهتعدقِّقحمهنأبتعمسامدنعو،هسفنبفّرع
مثةرتسلارارزأكفو،لَجَعىلعهفطعمعلخف.ةئفدتلايفةطرفُمسولج
امثيح.رفصلاتحتتاجردعستجراخلايفةرارحلاةجردتناك.سلج
،ةيداعريغٍءودهُةلاهاهيدلتناك.اهدرفمباهشيعىلعتالالدىأررظن
.لزعنمةايحبولسأبيحوتةعد

ديلجلارسكللأس.»؟ماودلاىلعكدرفمبنيشيعتتنكله«
تناك.يصخشلاؤسهنأناوألاتاوفدعبًاكردُم؛ءاخرتسالاىلعاهتدعاسملو
ً.اضيأكلذدقتعت

نمٍلاخهجوبتلأس.»؟هتفرعمىلإةطرشلاجاتحترمأاذهله«
.هتقياضملكلذدّمعتتتناكاذإاممًاقثاونكيملهنأةجردل؛ريبعتيأ

.»العبطلاب«.ءايحبرودنلرإلاق.»ال«
.ةأرملاتلأس.»؟ينمةطرشلاديرتاذام«
ةقشلايفنيميُقتتنك.كلًاراجةرمتاذناكلجرنعثحبن«

،هنيركذتستنكاذإفرعأالكلذل،امًاعونةليوطةدمذنمهلةلباقملا
.»ةلواحملابريدجرمألانأتدقتعايننكلو

تارشنلايفاهنعتعمسيتلاةعِّورملاةيضقلاكلتبةقالعرمأللله«
.»؟ىتفلاكلذب؟ةيرابخإلا

ىنعملكبةبذكتسيلاهنأهّرسيفرّكفيوهورودنلرإلاق.»ال«
ىلعهلّفطتببسوأهنعثحبييذلاامديدحتلابفرعينكيمل.ةملكلا
.ةأرملاهذه

.ةأرملاتلاق.»ثدحينأنكميًالثاممًائيشنأكرُدننأبعُرملانم«



ريغةعاظفهنإً.امامتموهفمريغرمأةقيرطلاهذهبلفطىلعءادتعالاو«
.»ةموهفم

.رودنلرإلاق.»حيحص،لجأ«
ناكملا«.ةأرملاتفاضأ.»طقفنكامأةثالثيفاهلكيتايحيفُتمقأ«

يفانهو،هنعملكتتيذلاةينكسلاققشلاعَّمجمو،هيفتدلُويذلا
.»؟ثدحتتماعيأنع.ءيشلكاذه.روغوفابوك

وأً،ابيرقتتاينيتسلارخآنعامبرثدحتناننكلوً.امامتًاقثاوتسل«
امبرةدلاوونبانمةفلؤمةريغصةلئاعكانهتناك.تاينيعبسلاةيادب
نموه.ينكسلاعَّمجملايفميُقتتناكامدنعلجرعمتشاعدقنوكت
.»ىتفلادلاونكيمل.هنعثحبأ

.»؟هنعثحبتاذامل«
.ريطخءيشال«.مستباورودنلرإلاق.»ةطرشلابقلعتمرمأهنإ«

.»هيردنأىتفلاو،غيفروغيسةأرملاىعدت.هتملاكمىلإطقفجاتحن
.اميإتددرتف
.رودنلرإلاق.»؟اذام«
تناك.ىتفلاو،لجرلاكلذركذأ«.ءطببتلاق.ً»اديجامهركذأ«

رخأتمتقويفلزنملاىلإةمداقاهتيؤرُتدتعا.ةنمدُم،غيفروغيس،ةدلاولا
دقتعأالو،مئالملكشبىتفلابينتعتتناكاهنأدقتعأال.ةِلمَثليللانم
.ً»ادجًاديعسناكهنأ

.»؟هعمشيعتتناكيذلالجرلانعينيربختنأكنكمياذام«
ً.اقلطماهبعمسأمل،ةلئاعلامسافرعأال.رودلافنغورىعديناك«

الً.اريثكلزنملادصقينكيمل،لاحةيأب؟كلذكسيلأ،رحبلايفلمعيناك
ناكاذاممهفأمل،عقاولايف.اهرارغىلعسيلّهلقأ،لمثيناكهنأدقتعأ
.ً»ادجنيَفلتخماناكدقف،رخآلافرطلايفىريامهدحأ

.»؟...مأامهضعببنيَمَّيتماودبيملامهنأنينعتله«
ناكو،نارجاشتيامهعامسُتدتعادقل.ةقالعلاكلتًاقلطممهفأمل«

.»جَردلاةحسفىلعتنكاذإامهبابربعكلذعامسيتعاطتساب
رمأحيضوتلانأبترعشاهنأولامكاهتياوردرسنعًةأجفتفقوتو

.يرورض
توصبلادجلااداتعا«.ةفيعضةماستبابتلاق.»عمسلاقرتسأنكأمل«

يقيرطيفتنكو،يلفسلاقباطلايفسبالملالسغةفرغتناكً.ادجعفترم
.»...لزنملاىلإةدئاعوأكانهىلإ



اهانُُذأوجَردلاةحسفىلعةفقاواهّايإًّاليختمرودنلرإلاق.»ُتمهف«
.اهناريجىلإناتيغصموناتبصتنم

،ماودلاىلعاهتعمسهّوشيو،عفَّنلاةميدعاهنأولامكاهّملكيناك«
.هبةليلقلايتفرعمنمًاقالطناهبةبجعمنكأمل.اّهلذيو،اهنمرخسيو
.»هيركصخش،هيرك،هلاحهيلعناكامُتعمسيننكلو

.رودنلرإلأس.»؟ىتفلانعاذام«
دقلً.امامتلجرلابّنجتيناكو،نيكسملاكلذةرأفلاكًائداهناك«

ًاسئابوًالَمهُمناك،ببسلافرعأالً.اديعسنكيملهنأبعابطناّيدلنّوكت
دحىلإىذأللةضرُعمهضعبنوكي،راغصلاءازعألاكئلوأ،هوأ.امةقيرطب
.»...ريبك

امدنعرودنلرإلأس.»؟كاذرودلافنغوريليفَصتنأكنكميله«
.اهتلمجلامكإيفتأطابت

كلمأيننأدقتعأ«.اميإتلاق.»كلذنملضفأرمأبمايقلايننكمي«
.»امناكميفهلةروص

.»!ً؟اقح«
ةروصيتقيدصتطقتلانيحةينكسلاققشلاعّمجمبناجبّرميناك«

.»ةيفلخلايفناكهنأنّيبتو،يمامألابابلاجراخيفوقوءانثأ
تجرخأو،»تاموبَلألا«نمددعاهيفدجويةنازخىلإتهجوتوتفقو

دقلً.امامتًابَّترمءيشلكناك.ةقشلاءاحنأيفةرظنرودنلرإىقلأ.اهدحأ
موقتامبرو،اهريهظتةظحل»موبَلأ«يفةيفارغوتوفلااهروصعضتاهنأّعقوت
لعفتاهاسعاذام.ريصققيلعتىلإةفاضإلاب،اهيلعخيراتلاةباتكواهميقرتب
ةِملُظملاةيوتشلاتايسمألالالخاهدرفمبةقشلايفنوكتنيحكلذىوس
؟ةليوطلاو

دقل«.موبَلألااهراضحإءانثأاميإتلاق.»ةدوقفمهَيتباّبسىدحإتناك«
.»ثداحلضّرعتدقنوكينأنمدبال.ةرمتاذكلذُتظحال

.رودنلرإلاق.»ُتمهف«
هدييفةعَدَجدرجمكانهتناك.ةراجِّنلاضعببموقيناكامبر«

.»ىرسيلا
.ةروصلاىلعترثعىتحتاحفصلاتّبلقو،موبَلألاةلماحاميإتسلج

ينمزلابيترتللًاقفوةيانعبةفوفصملاروصلانأشيفًاقِحُمرودنلرإناك
ًاناكماهنملكلنأبروعشهرماخدقل.ةحضاوتافيرعتبةدَّوزملاو،اهطاقتلال
.اهتركاذيف



ّنظًةدكؤماميإتلاق.»ةيانعبتاموبَلألاهذهصّحفتًاريثكبحأ«
.رودنلرإ

.»تايركِذ؛ةريبكةعفنمتاذنوكتنأنكمي«
.»عقاولايفهلةّئيسةروصتسيل«.تلاق.»يهاه«
ًانسرغصأاميإتناك.ةروصلاىلإتراشأو،موبَلألارودنلرإتّملسو

فلتو،ًةليحنتناكامك.ريوصتلاةلآلًةمستبموً،اماعنيثالثنمرثكأب
.يرباكلاورسوةكوبحَمةريغصةيفوصةرتسيدترتو،اهسأرلوحًاحاشو
همسانإتلاقيذلالجرلااهفلخىأرو.ضيبألاودوسألابةروصلاو
هنأولامكهديعفرهنكلوً،اضيأريوصتلاةلآىلإرظنيناك.رودلافنغور
يفرهظيدقهنأ-ًارخأتمولو-هلاببرطخهنأولامكو،ههجويفُخي
،امًاعوننَيتريبكونَيتئتاننيَنيعو،رسحنمرعشّدَحعمًاليحنناك.ةروصلا
.ّيكذوضيرعنيبجتحتنيَفيحننَيبجاحو

يرْقِفلاهدومعلفسأىلإةشاعتراتّرمو،لجرلاهجوبرودنلرإقّدح
لكشبًاليلقرّيغتدقلً.ادجةريصقةرتفذنم؛لَبقنمهآرهنأكردأامدنع
.تقولارورمنممغرلابظوحلم

.اميإتلأس.»؟رمألاام«
.رودنلرإهّوأت،»!وههنإ«
.»؟نم«.اميإتلاق.»!وه«
.»؟همساام؟لَقُعيله!لجرلاكلذ«
.»رودلافنغور«
.»رودلافنغورسيلهمسا،ال«
.»؟هفرعتله.ةئطخمنوكأنأنمدبالًاذإ،هوأ«
.موبَلألانعهرظنرودنلرإعفرو
.سمه.»؟لَقُعيله«
هنكلو،هنعءيشيأفرعينكيمل.ةروصلايفلجرلاىلإًةيناثرظنو

.وهنمفرعيولَبقنمهلزنملخد
.»؟رودلافنغورهسفنوعديله«
.»هتقلتخايننأدقتعأال«.اميإتلاق،»همساناكاذكه.لجأ«
.رودنلرإلاق.»قّدصأال«
.»؟رمألاام؟اذامل«
.رودنلرإلاق.»ُهتيقتلاامدنعرودلافنغورىعدينكيمل«
.»؟َهتيقتلانأكلقبسله«



.»لجرلاكلذُتيقتلا،لجأ«
.»ً؟اذإهمساناكامف،رودلافنغورىعُدينكيملاذإ؟كلذدعباذام«
.روفلاىلعرودنلرإبُجيمل
.اميإتررك.»؟ىعُديناكاذام«
ينوسراجةروصبًاقّدحم،لوهُذبرودنلرإلاق.»روتسِجىعُديناك«

ِلجرلا؛لوخدللهاعديذلاِلجرلا؛جَردلاةحسفلةلباقملاةيحانلايفميقملا
.نارينوسايلإفرعيناكيذلا



ةلباقملاروتسِجةقشاولخدامدنعغروبنيليإعمًارضاحرودنلرإناك
مهتدّوزدقكيفايكيرةعطاقمةمكحمتناك.جَردلاةحسفربعينوسةقشل
نوسرحينيذلاةطرشلاطابضلًاقفوو.مويلاكلذرهظدعبشيتفتةركذمب
-دحاوصخشءانثتساب-دحأَريمل،ىتفلاةثجىلعروثعلاذنمجَردلا
كاذمدَهاشيملو،هيلإثّدحتوهاقتلايذلاديحولاوهرودنلرإف.ينوسراج
.نيحلا

روتسِجرجأتسادقف؛بابلاعلخلةجاحكانهنكتمل،ةياهنلايف
حاتفمىلعلوصحلانمرودنلرإنّكمتو،نيرخآلاناكسلارارغىلعهتقش
مهعرقِّدؤيملو،ةزهاجةيرورضلاتادنتسملالكتتابامدنعو.يطايتحا
.بابلاحتفولفقلايفحاتفملارودنلرإعضو،ةباجإيأىلإَبابلاوَسرجلا
لافطأللٍّبحمصخشدوجوبهيردنأةعاملإىوسكلميالهنأفرعيناك
هذههقيدصتلليميناكرودنلرإنكلو،عراببذاكهيردنأو،ةقطنملايف
فوخ؛لجرلاكاذنعّملكتامدنعهيردنأكولسيفامرمأكانهف.ةرملا
.هتركاذمزاليلازيالميدق

امكمهدحأمايقءانثتساب؛ةريخألارودنلرإةرايزذنمةقشلالّدبتتمل
فيظنتلالئاسةحئارتناك.مّقعموشامقةعطقبهتّمربناكملاحسمبودبي
ّمتهنأحضاولانمو.مامحلارارغىلعةآرملاكعمليخبطملاو،ناكملاألمت
نأولامكروتسِجمونةفرغتدبوً.ارخؤمسولجلاةفرغةداجسسَنك
.ةقشلاثاثأّةلقىدمةرملاهذهرودنلرإكردأدقل.اهيفمَنيملًادحأ
امهنأًاملِع؛ينوسةقشنمربكأاهنأبعابطناهيدلّدلوتً،اقباساهلخدامدنع
هنأنظ،سولجلاةفرغطسوًافقاورودنلرإناكاميفو.عقاولايفناتلثامتم
اهلخددقرودنلرإناكً.ادجليلقروتسِجةقشيفثاثألا:ببسلافرعي
رعشهنكلو،طقفًادحاوًاحابصمروتسِجءاضأو،ملظُمءاتشمويءاسم
ةفرغيفو،ناردجلاىلعروصةيأكانهنكتمل.كلذنممغرلابغارفلاب
ماعطةلواطىلإًةفاضإ،ةضفخنمةريغصةلواطوعارذنودبناّيسركسولجلا
.فالغلاةيقروةيبنجأبتكىلعيوتحتبتكةنازخو،ٍساركةثالثعم
خبطملايفو.ةضفخنمةريغصةلواطوريرسءانثتساب؛ةغرافمونلاةفرغتناك
ةريغصةالقِمو،ةدئاملاتاودأنممقطأةثالثو،باوكأةثالثو،قابطأةثالث
يفعضُووًامامتءيشلكّفُظندقل.نيَفلتخمنيَمجحبناتريغصنارْدِقو
.هناكم



ءيشيأىلعيوتحتنكتمل.ةقشلاءاجرأيفةرظنرودنلرإىقلأ
ةضفخنملاةريغصلاةلواطلاو،حجرألاىلعةلَمعتسميساركلاوتالواطلاف.ديدج
ناكاذإامعلءاستو.شارفمونلاةفرغيفّقيضلاريرسلاىلعوً.اضيأ
نكتمل.ًةَرشابمامهثيدحدعبةقشلايفهلرثألكةلازإبعرشدقروتسِج
ةيلاخةقشلاتناكلب،مامحلايفنانسأةاشرفوأةقالحتاودأةيأكانه
ملو،رتويبمكزاهجكلمينكيمللجرلانإىتح.ةيصخشلاةعتمألالكنم
ىلعوأ،عونيأنملئاسروأريتاوفةيأىلعجاردألايفروثعلامتي
.كانهميُقيناكمهدحأنأىلعةلالديأدجوتال؛تالجموأفحص

.هيدعاسمنمنيَنثاةقفربرودنلرإنمةيئانجلاةلدألاقيرفسيئراند
.لأس.»؟ثحبنّمع«
.رودنلرإلاق.»لافطأللءيسمنع«
.ةيئانجلاةلدألاقيرفسيئرراشأ.»ديدحتلابريثكلاهءاروكرتيمل«
.رودنلرإلاق,»ريصقتقويفةرداغمللًادعتسمناكامبر«
.»عبصإةمصبىلعروثعلايفكشأ«
.»لاحةيأبكدهجىراُصقْلذبانكلوً.اضيأانأو«
دقل.اهفتاهّنرامدنعةقشلاءاحنأيفتمصبريستغروبنيليإتناك

رودنلرإوحنهجوتلاواهبيَجىلإهتداعإلبقةليوطةدملفتاهلاربعتّملكت
:ةلئاق

نأدقتعتله.طقفةدحاوةرملهذهكودبتيتقشنأولىنمتأ«
.»؟سايلإىلعىدتعاروتسِج

.»رخآلامتحايأكلامتحاهنإ«
.»؟كلذكسيلأ،لَجَعىلعءيشلكبّضوهنأودبي«
.رودنلرإلاق.»يترداغمةظحلفيظنتلاتاودأجرخأامبر«
رداغهنأو،تيبلارهظمبءانتعالاديدشنوكينأنكمملانمسيلأ«

.»؟مايأةعضبل
.رودنلرإلاق.»فرعأال«
تلاق.»لجرلااذهنعءيشيأداجيإيلوأرودروغيسعيطتسيال«

.تضمدوقعلدوعتيتلاانيدلتالجسلايفمسالااذهبدحأال«.غروبنيليإ
لسرأدقل.ةيرصبلاانتانايبةدعاقىلعةروصللةقباطميرُجينآلاوهو
.»هتاّيحتلضفأ

.ةنّانرلاريباعتلاهذههركأ«.رودنلرإلاق.»ةيرصبلاتانايبلاةدعاق«
.»؟ريبعتلااذهْبطَخام؟بسحفروصلاتافلماهنوعديالاذامل



.»مهلولحيامكنوملكتيسانلاعَد...هوأ«
.رودنلرإلاق.»لاحةيأبًايمهوًاودععراصأيننأضرتفأ«
.غروبنيليإتّقلع.»انهىلإًالافطأرضحأهنأودبيال«
ًاديجفرعيرودنلرإو؛ةيرخسللًاريثماهقيلعتنوكينأدصقتنكتمل

تاياكحلديسجتاهنأولامكتدبلزانمالخددقاناكذإ.هينعتام
،ركاكسىتحالو،ليبَقلااذهنمانهءيشيألدوجوالهنأريغ.لافطألا
.رتويبمكةبعلوأ

ضرتُفي«.رودنلرإلاق.»بذكيهنأنيِضرتفم.سايلإفرعيروتسِجناك«
ىلإىتأدقسايلإناكاذإ،نيلوقتامكنكلو.كلذىلعزكرتينأانثحبب
.»كلذىلعةلالدلكروتسِجسمطدقف،انه

.»هوتاكلاوالوكوشلابهيفظفتحيرخآأبخمهيدلنوكيامبر«
.»ىلوألاةرملانوكتنل«
.غروبنيليإتلأس.»ً؟اددجمهيردنأةملاكمانبضرتُفيله«
راهظإنودنمرودنلرإلاق.»كلذبمايقلاانيلعنوكيس،لجأ«

.ةريبكةسامح
امهراظتناءانثأروتسِجنعتامولعملانمديزملاعمجالواحدقاناك

،ةّقشلابحاصةلباقملغروبنيليإورودنلرإهّجوتو.شيتفتلاةركذملوصو
طسويفهبتكميف؛ىنبملانممسقلاكلذيفققشلامظعمكلمييذلا
دقناك،رمعلانمعبارلادقعلايف،امًاعونسووهمصخشوه.ةنيدملا
لمعلايفطرخناو،لامشلايفاهثرويتلاكامسألاةكرشيفهتّصحعاب
هنأبامهربخأدقل.ودبيامكحاجنلاضعبًاققحم؛كيفايكيريفيراقعلا
ًاداهجإرثكأريجأتلانألىنبملانممسقلاكلذيفققشلاعيبلططخي
نمىرخأةيحانيفًاققشًاضيأرجؤيناك.ةفاكنيرجأتسملاعاونأبذتجيو
.نويدلايبَجو،ءالخإلابو،ةينوناقتاعازنبطروتيو،ةنيدملا

.غروبنيليإتلأس.»؟ددحملاتقولايفعفدياذهروتسِجناكله«
هعمبعاتمنمِناعأملو،فصنوماعةدملةقشلارجأتساً.امئاد«

.»تاقوألانمتقويأيفًاقلطم
.»؟يفرصمباسحلالخنمعفديله«
.كُلملابحاصددرتف
كلعفديوانهىلإيتأيله«.رودنلرإلأس.»ً؟ادَقنعفديله«

.»ً؟ايصخش
.هسأربةّقشلابحاصأموأف



،عقاولايف.كلذىلعّرصأنموه.ةقيرطلاهذهبرمألامامتإدارأ«
.ً»اطرشكلذلعجدقل

تلأس.»؟كلذكسيلأ،ةقشلاهترّجأامدنعهّتيوهمقرنمققحتتمل«
.غروبنيليإ

.»تيسندقنوكأنمدبال«
يذلاراجيإلانعاذام«.رودنلرإلأس.»؟هلاطتةبيرضالنأينعتأ«

.»؟كلهعفدي
.حنحنتو،ةقشلابحاصبُجيمل
ىلعهاعلُطيمل.ددرتبلأس.»؟باوجتسالايفّيضملانّيعتيله...مِِحإ«

نّيعتيله«.ديدحتلابرجأتسملااذهنعةلئسأحرطبةطرشلامايقببس
.»؟كلذةفرعمبئارضلايباجىلع

.رودنلرإلاق.ً»ابذاكًاريقحتنكاذإطقف«
،ةفاكتاقفصلاعاونأبموقأ«.كابترابةقشلابحاصلاق،»...نإ«

ىلإلصوتلاناكمإلابناكاذإامةفرعمدارأولجرلااذهءاج!؟انقفتا
ُتلق.يباتكلمعيأدُِريملهنكلو،غلبملالماكعفدعناميمل.امبيترت
ناكّنُسملالجرلانكلو،راجيإةيقافتاءلمبموقينأىلإةجاحبيننإهل
ُرابتعايتعاطتسابو،رهشأةتسراجيإًاَقبسمعفديسهنإلاقً.ادجًاعنقُم
كلذلكلًادجّنسُمهنإلاقوً،ادَقنعفددقل.ًةعيدورهشأةثالثراجيإ
مهبُتيظحنيذلانيرجأتسملالضفأدحأوه.هتقّدصدقل.ينورتكلإلاءارهلا
.»ةعفَدةيأيفّطقرخأتيملً.اموي

.غروبنيليإتلأس.»؟لاحةيأبهتيأرله«
اذهلمحتسله.ءيشلكاذه.نيحلاكاذمامبرنَيترمُهتيقتلا«

.»؟بئارضلاتاطلسىلإرمألا
.»؟كلذكسيلأ،دحأمسابةلجسمريغةقشلاً،اذإ«
ليلقٍوْهَسبفرتعيهنأولامك،هيَفتكًاّزاه،ةقشلابحاصلاق.»ال«

.ةيمهألا
عفدتله،هلةلباقملاةيحانلايفميُقتيتلاينوس،رخآرمأبينربخأ«

.رودنلرإلأس.»؟ماودلاىلعددحملاتقولايف
.»ماودلاىلععفدتاهنإ«.ةقشلابحاصلأس.»؟ةيدنالياتلاينعتأ«
.غروبنيليإتلأس.»ً؟ادَْقن«
مهلك.لوصأللًاقفوزَجنمءيشلك«.ةقشلابحاصلاق.»ال،ال«

.»لجرلاكلذءانثتسابلوصأللًاقفونوعفدي



:عباتمثًاليلقتمصو
يننإاهلتلقو.رثكأسيلنكلو،نورخآةثالثوأنانثاامبروً،انسح«

يفنورخأتينمريجأتبحأال.عفدتملاذإةفَعاضمةعرسبًاجراخاهيمرأس
نعىلختأس!مهرّجؤننيذلاصاخشألاكئلوأل،سوباكقوسلانكلو،عفدلا
.»لّمحتلاعيطتسأدُعأمل.ققشلاعيبأو،امًامويرمألا

سولجةفرغيفافقوامهنأوهةقشلاالخدامدنعهباماقاملك
انوكيملً.امامتنيَراتحم،رودلافنغوروأروتسِجهسفنوعدييذلالجرلا
نمنافرعيانوكيملو،هيفهنعناثحبييذلاناكملانعةركفةيأناكلمي
.فورعممرجمةملكىوسامهثحبةلصاوملامهيدلءيشال،عقاولايف.وه

تلاق.»ةيضقلاهذهيفءافتخالابسانلارمتسيفيكبيرغلانم«
.»لجرلااذهنآلاو،نارينًالوأ«.غروبنيليإ

رثأءافتقانمةبوعصرثكألجرلااذهرثأءافتقانوكينأىشخأ«
،لَبقنمهسفنءيشلالعفهنأولامكرمألاودبي«.رودنلرإلاق.»نارين
.»لَبقنمةعرسبءافتخالاىلعمغُرأهنأولامك

.»؟هيردنأهنعلوقيامكًاقحناكاذإ،ينعتأ«
ّمتدقو«،رودنلرإلاق.»امةقيرطبديجلكشبَّرضحمرمألا«

ءابتخالاهنكميرخآناكمهيدلنوكيامبر.َقبسُملكشبًاديجهلطيطختلا
.»هيلإهابتنالاتفليامثدحاذإهيف

مل«.غروبنيليإتلاق.»!انههلتاينتقمةيأبظفتحيالهنإىتح«
.ً»اقلطمدجاوتيملهنأولامك-دوجومريغهنأولامك،هءاروًائيشكرتي

-يطايتحالاحاتفملاامهّملسامدنع-امهربخأدقةقشلابحاصناك
ةفلغألانإىتح.ةقشلايفةدوجوملاَعطِقلاوةريغصلاءايشألاكلميهنأ
سولجلاةفرغيفميدقزافلتكانهناك.هلكلُمبتكلاةنازخيفةيقرولا
ً.اضيأةقشلابحاصلزافلتلاو.خبطملايفتيساك-ويدارةلِّجسمو

،هتاكرحتنعلأسنل«ً.ادّهنتمرودنلرإلاق.»هناريجىلإثدحتلاانيلع«
ىنبملانممسقلااذهيفلافطألابصاخمامتهايأىدبأدقناكاذإامو
.»؟ةمهملاهذهِتّيلوتّاله.رومألانمعونلاكلذنعلأسنل.ّيحلايفوأ

.اهسأربغروبنيليإتأموأف
.تلأس.»؟لجرلااذهببسبنارينتأّبخدقينوسنأدقتعتله«
.ً»ايبابضءيشلكلازيال«.رودنلرإلاق.»فرعأال«
.»؟اهتدعاسمنمنكمتنلهاشختامبانربُختالاذامل«
.»ببسلانعيليثحبا«



.يندوغتلصوامدنعينوسةقشهاجتايفجَردلاةحسفرودنلرإربع
ةلئسألاةغايصةيفيكديدحتلابفرعينكيمل.هتدعاسملاهبلصتادقناكو
اهعميندوغووهسلجف.ينوسنازحإنودنمهتفرعمديريامفاشتكال
مهتاهُبُشنعوةرواجملاةقشلايفاهراجنعاهربخأو،رفصألانيّنتلاتحت
همالكىلإينوستغصأ.ريبكدحىلإًايذؤمًاصخشنوكينأةيناكمإلوح
نأبرودنلرإعنتقاو،ددرتنودبهتلئسأنعتباجأو،ةلئسأتحرطو،هابتناب
.اهيَنباعمةمئالمريغةقيرطبًاقلطمفرصتيمللجرلا

.ً»اقلطمكلذثدحيمل«.مزحبينوستلاق.»كلذنمةقثاوانأ«
.»ودبيامكسايلإونارينفرعيناك«
.يندوغتمجرت.ً»امامتةلباقملاةقشلايفشيعيهنألهنافرعيامه«

تايجاحءارشلنَيترمرجتملاسايلإدصق.هتقشالخددقانوكينألاحُمو«
.»ءيشلكاذه،هل

ةقالعىلعىنبملانممسقلاكلذيفنورخآلاناكسلانكيمل
يأردصيملو،دحأهلهبتنينأنودنمبهذيويتأيناكدقف؛لجرلاب
.ينافتلاق.»ةرأفكءاجرألايففحزيناك«.هتقشنمجيجض

ةقشنمداعامدنعلابلالغشنمادبرودنلرإنأغروبنيليإتظحال
.ينوس

امهلوزنءانثألأس.»؟هدلاونعًاموييلوأرودروغيسكثّدحله«
.»؟هنعءيشيأنيفرعتله«.جَردلا

اذامل.هسفننعًادبأّملكتيالهنإ.ركذأال.ال؟يلوأرودروغيس«
.»؟هدلاونعاذام؟لأست

يلاببرطخو،مويلايلوأرودروغيسىلإثدحتأتنك.ءيشال،هوأ«
.»هنعءيشيأفرعأاليننأًةأجف

.غروبنيليإتلاق.»ءيشيأهنعفرعينمدوجوبيلملِعال«
،ّيّدجرودنلرإنأبترعشاهنكلو،حاُزملاليبسىلعكلذتلاق

ضّرعيهنألمّكهتبيلوأرودروغيسىلعّقلُعتامًابلاغ.اهتاملكىلعتمدنف
ىلإهراقتفاو،هُقلذحتو،هرظنتاهجويفهدانِعببسبلكاشمللهسفن
ريغودبيو،ثدحامهمهرعاشميفريثأتلابهلمعلحمسيالوه.فطاعتلا
رودنلرإنيبقرافلاوهاذهنأفرعتغروبنيليإتناكً.امامتٍلابُم
.امهنيبكاكتحالاردصمهنإ؛يلوأرودروغيسو

يذلاءوسلابسيلوً،ائيسًايطرشسيل«.رودنلرإلاق.»فرعأال،هوأ«
.»هنيّليختت



ةبغرلابرعشأاليننكلو«.غروبنيليإتباجأ.»ّئيسهنإًاقلطملقأمل«
.»الإسيلهعمتقولانمريثكءاضقيف

.مويلاهيلإُتثدحتامدنعًاَقلطمهبيتفرعمِمدعِةبارغبُترعشدقل«
نععقاولايفمياربنويرامبيتفرعمديزتالوً،ائيشهنعفرعأالانأف
.»؟هبَحنىضقنويرامنأنيفرعتأ.هبيتفرعم

نكلو،ةطرشلامسقيفرشتنادقأبنلاناك.اهسأربغروبنيليإتأموأف
َقبيملً.امدِقرثكألارصانعلاءانثتساب؛نويرامنوركذتيصاخشألانمًةلق
نعنويرامةافوذنملءاستيذلارودنلرإءانثتسابهعملصاوتىلعدحأ
دعبتلّوحتهراكفأنكل.امهتقادصوامهتكارشهيلعتماقيذلاساسألا
قحامهفرعينكيمل.نَيبَّرقملاهَيليمز،غروبنيليإويلوأرودروغيسىلإكلذ
لجرهنأًاديجيَعيناك.لقألاىلعهأطخسيلاذهنأكردأو،ةفرعملا
.يعامتجاريغ

.غروبنيليإتلأس.»؟نويرامىلإدقتفتله«
.ماكحإبهلوحهفطعمقلغأورودنلرإفقوت.سراقلادَْربلاىلإاجرخو

.ًةأجفههجاوىتحلاؤسلايفًاّيلمريكفتللتقولاهلىّنستدقنكيمل
؟نويرامىلإدقتفيله

.»...دقتفأفوس.نويرامىلإدقتفأ.لجأ«
.ًةأجفمالكلانعرودنلرإّفكامدنعغروبنيليإتلاق.»؟اذام«
.هترايسهاجتايفراسولاق.»رمألااذهبكلهاكلقُثأاذاملفرعأال«
.ً»ادبأكلذلعفتالكنإ«.غروبنيليإتلاق.»يلهاكلقُثتالتنأ«

.اهعمسيملرودنلرإنأنمًةقثاوتفاضأ
.رادتساورودنلرإلاق.»غروبنيليإ«
.»لجأ«
.»؟ةيدِعَمازنولفنإباهتباصإدعباهلاحنسحتتله؟كتنبالاحفيك«
.»كلاؤسلًاركش«.غروبنيليإتلاق.»اهتيفاعديعتستاهنإ«
لزنملايفناك.ليلقتقوبءادغلادعومدعبهيردنألزنمىلإالصو

ةطرشلاتناك.ثيدحءارجإهناكمإبناكوً،ادجًِالمَثنكيملهنكلوً،اقَهرُم
ةلصاوملةيفاكعفاودنوكلميالمهف؛ةيلوألاةلباقملادعبهحارستقلطأدق
اميف،روفلاىلعرودنلرإباصعأتراثأةضيرعةماستبابامهلخدأ.هزاجتحا
تبهذاهنألامهتقفربغروبنيليإنكتمل؛امهءاروبابلايلوأرودروغيسقلغأ
ّةلدأنعثحبلايفمويلامظعمىضقدقيلوأرودروغيسناك.لزنملاىلإ
ءيشيأىلعرثعيملهنكلو،روتسِجرثأءافتقاىلعمهدعاستنأنكمي



،ةملظُمهيردنأةقشتناك.بعتلابرعشيناكو،ةطرشلاتالجسيفهنع
ةّجالَزلوانتيهنأولامك؛ةهيركةحئاربهبشأةقناخوَهطةحئاركانهو
.زافلتلامامأهيردنأسلجو،سولجلاةفرغيفافقو.اهّللبتببسبةنّفعتم
ىلعةغرافىرخأو،هبناجبةلواطلاىلعةرَثعبمبارشريراوقكانهتناك
ولامك؛زافلتلاىلعههابتنالكًّاباصو،هرهظامهلًاريدُمسلجدقل.ضرألا
ةءاضإلاوهةشاشلانمثعبنملاضماولاجُّهوتلاو،نيَدوجومريغامهنأ
قوفنمادبيذلاهسأرىلعأءانثتسابًايئرمنكيمل.ةفرغلايفةديحولا
.يلاعلايسركلارهظ

ةعرُجلوانتو،بارشةروراقطقتلاو،هيردنألأس.»؟رومألاريستفيك«
.أشجتو

.»كمأجوزينعأ«.رودنلرإلاق.»هيلعانرثعدقل«
.ءطبباهناكمىلإةروراقلاهيردنأداعأف
.»ءارُهلابقطنتتنأ«
ثيحةينكسلاققشلاعَّمجميفميُقيوهو.روتسِجهسفنوعدي«

.»ءادتعاللضّرعتيذلاىتفلاميُقي
.»؟كلذكرمألاناكولاذامو«
.»تنأانربَخأ«
.»؟ينعتاذام«
.»؟وهنيأ«
.»؟هيلعمترثعمكنإّوتلليللقتملأ،ةظحلرظتنا«
.رودنلرإلاق.»هتقشىلعانرثع«
.ًةيناثبارشةروراقلوانتلهديهيردنأّدمو
.»؟هودجتملمكنكلو«
.رودنلرإلاق.»ال«
.تمصلاداسو
.هيردنألاق.ً»ادبأهيلعاورثعتنل«
.رودنلرإلأس.»؟وهنيأفرعتله«
.»؟فرعأتنكولاذامو«
.بضغبيلوأرودروغيسلاق.»انربَخأً،اذإ«
.هيردنألأس.»؟هلزنممتلخدله«
.رودنلرإلاق.»كلذبكلنأشال«
يتلاهديّدميوهولأس.»؟يتقشهبشتله؟هتقشتناكفيك«



ىوسسيليذلاهلزنملمأتلامهوعديهنأولامكبارشلاةروراقلمحت
.ةماُمقةموك

.يلوأرودروغيسلاق.»ةلقرعلاببسبكلاقتعااننكمي«
.»؟نآلاكلذبمايقلاامكنكميله«
.يلوأرودروغيسلاق.»كتداهشبمّدقتلاكضفرلو«
.هيردنألاق.»يسفنىلعطّوغتأانأ،هووأ«
.يلوأرودروغيسلأس.»؟وهنيأفرعتله«
.امكذاقنإريغصلايدنأنمناعقوتتنآلاو،دودسمطئاحىلإامتلصو«

ىتم؛نوريقحةطرشلالاجر؟هناعقوتتاماذهله؟هناديرتاماذهله
.»؟صخشيأمتدعاس

»ريغصلايدنأ«َيتملكمتمتدقل.يلوأرودروغيسىلإرودنلرإرظن
.شهدنمهنأولامكهسأرزهو

.رودنلرإلأس.»؟َهتفرعامدنعدمتعيناكمساّيأ«
ًافورعمناك«.هيردنأباجأ.»رودلافنغورهسفنوعديناك«

ملكنأودبيو؟كلذكسيلأ،هتقشيفَتنكدقل.مايألاكلتيفرودلافنغورب
كلذوهنمفرعتالو،هنعءيشيأفشتكتنل.ءيشيأىلعرثعت
كللوقأينعد،نكلو.كدعاسينأهتعاطتسابريغصلايدنأطقف.لجرلا
ىتحءيشيأبريغصلايدنأموقينل.كتدعاسمبيدنأموقينلً:ائيش
.»؟ببسلافرعتله.ةريغصٍعبصإعفررادِقمب

.رودنلرإلأس.»؟اذامل«
يسركًاريدميلوأرودروغيسلأس.»؟اذهريغصلايدنأوهءارُهّيأ«

.ناوألاتاوفدعبنكلو،هعنميليلوأرودروغيسبرودنلرإكسمأف.هيردنأ
.امهبقّدحيهيردنأتابىتحءطببيسركلاراددقف

.يلوأرودروغيسبرودنلرإحاص.»!نيعللايبغلااهيأ«
.هيردنأهقهق.»!يبحاصاي،كلذهلُلق«
.رودنلرإرمأ.ً»اجراخرظتنا«
.روفلاىلعتمصهنكلو،ضارتعالابيلوأرودروغيسعرش.»؟اذام«

يألوقنودنمجرخ،هيردنأبمثنمو،ًالوأرودنلرإبقيدحتلادعبو
.ءاردزابهيردنأهقهقف.ةملك

.يلوأرودروغيسجورخءانثألاق.»انهنمجرخا،لجأ«
.يلوأرودروغيسجرخامدنعرودنلرإلأس.»؟اندعاستالاذامل«
ً.اددجمزافلتلابةقلمحللًاريدتسمهيردنألاق.»هلعفأامبكلنأشال«



.»؟هيردنأاي،انيلعبذكتله«
ًائيضُم،ةريغصلاةقشلاءاحنأيفةشاشلانمثعبنملاجّهوتلاضموو

انهءيشيألدوجوال.حايترامدعبرودنلرإرعشف،لامهإلاوةراذقلا
.تاذلاريمدتءانثتساب

.هيردنألاق.»بذكأالانأ«
هسفنوعدييذلالجرلاكاذ؛وهلاجرلانمعونيأ«

.»؟وهنم«.رودنلرإلأس.»؟رودلافنغور
.هيردنأبُجيمل
.»؟وهنيأفرعتله.ةيناثةرمًارخؤمَهتيأركنإانلَتلق«
له.رمألااذهبكدعاسأنل«.هيردنألاق.»ةتبلاّيدلةركفال«

.»؟مهفت
.»؟ّيحلايفىلوألاةرمللَهتظحالىتم«
.»ماعذنم«
.»؟نيحلاكاذمهتبقارمبموقتلهو«
.»كدعاسأنل«
بسكللعفياذام؟مويلالاوطلعفياذامو؟لمعينيأفرعتله«

.»؟لمعيله؟هقزِر
.هيردنأبُجيمل
لجرللةيفارغوتوفلاةروصلاجرخأوهبيَجلخادهديرودنلرإعضو

ةرظنىقلأ.هيردنأةدلاوعمميُقيناكامدنعرودلافنغورمسابفرُعيذلا
ةروصلالمحمثنمو،هنعثحبييذلالجرلاهجوىلعةزيجووةعيرس
.هيردنأاهذخأف،زافلتلاّيسركليلاعلارهظلاقوف

.رودنلرإلأس.»؟وهاذهله«
.هيردنأبُجيمل
.»؟ةيفارغوتوفلاةروصلايفيدابلالجرلافرعتله«
ً.اريخأهيردنألاق.»وههنإ«
.»؟هفرعتَتنكامدنعودبيناكاذكهله«
.»وههنإ،لجأ«
ينربختنأكنكمياذام«.رودنلرإررك.»؟وهلاجرلانمعونيأ«

.»؟هنع
ىلعأءانثتسابءيشيأةيؤررودنلرإناكمإبنكيمل.هيردنأبُجيمل

.همامأةروصلاًالماحنوكينأّعقوتهنكلو،يسركلاقوفهسأر



.رودنلرإلأس.»؟لفطلتقىلعرداقوهله«
رهظو،ىرخأةرمنارودلابيسركلاأدبمثنمو،تقولاضعبّرم

يستكيناكيذلاههجونعةضيرعلاةماستبالالازأدقلً.اددجمهيردنأ
،رودنلرإيَنيعيفرظنامدنعةلامثلانمٍوحَصوٍقاهرإنعّمنيًاريبعت
.ةروصلاداعأو

.»تاونسذنم،كلذبماقامبرو«.هيردنألاق.»رداقهنأدقتعأ«
.»؟اذامبماقامبر؟ينعتاذام«
رمألااذه.انهنمجرخا.ينمرخآءيشيأىلعلصحتنلً.اّبت«

.»ةلأسملاجلاعأس.يبصاخنأشنم
.»؟لعفاذام«
.هيردنألاق.»ينأشوينعَدً،اّبت«
.»؟لتاقهنإلوقتله«
مل،رودنلرإتالواحملكنممغرلابو.زافلتلاوحنهيردنأرادتسا

ةلباقملاةيحانلايفميقملالجرلانعةملكةيأبهوفتيهلعجنمنكمتي
.ينوسةقشل



ىضِربرعشيريودتلاةداعإعدوتسميفًاّنسرغصألانيفظوملادحأناك
.امهبظافتحالابنَيتريدجلينيفَيتناوطسأىلعرثعدقف.هموينعمات
عدوتسمنمٌعلِساهيفعاُبتيتلاقوسللامهميلستهبضرتُفيناك،عبطلابو
دحأال،نكلو.لزنملاىلإهعمامهباحطصانمًالدبكلذو،ريودتلاةداعإ
عيمجلاةعاطتساب،عقاولايف.ةمامُقلاعدوتسمنمهذخأّمتيامبقاري
،تاناوطسألاوعماجيهتنيً،انايحأ.ثحبلابمايقلاوعدوتسملاءاجرأيفلقنتلا
لمحبقحالتقويفموقيسً.ابيرقتقحَّسلاةلآيفً،اضيأبتكلاوعماجو
مل.امهءاقلديجرعسىلعلصحيسو،ةّميقلاعلِّسللرجتمىلإنَيتناوطسألا
لاوطلمعلادعبنكلو،ةصاخةفصبىقيسوملاوأتاناوطسألابًامتهمنكي
ةعومجمىلعرثع،مويتاذ.ةمّيقلاعلِّسلافرعيتاب،عدوتسملايفنَيتنس
دقمهدحأناكةيندعملاَرسِكلابَعوتسمبناجبفلوغلاّيصعنمةلماك
ًاعونّةثرةبيقحلاتناك.هتماُمقنمهصلختدعبةرايسلاىلإاهتداعإيسن
قحالتقويفاهعابو،ةزاتممةلاحيفتناكيتلاةعومجملافالخبام
هروثعنمنيَمويدعبو.ةديجةقفصماربإنماهنيحنكمتدقل.ريبكغلبمب
ةلوهسبعِدُخنيكسملاكلذّنكلو،اهنعًاثَحبكلاملاءاج،ةعومجملاىلع
.ظحلاءوسل؛ةمامُقلايفرمألااهبىهتناّيصعلاّنأقدصامدنع

ضارغألانعثحبلاوً،اظّقيتمءاقبلاّملعت،عدوتسملايفهدوجوءانثأ
فرعيوه.هسفنباهلامعتساوأاهعيبىلعًارداقنوكيامبرءايشأ؛ةديفملا
قوسيفءيشلكيهتنيالذإ؛كلذنمنورمذتينيعماجلاضعبنأ
يـبيرغصاخشألاكئلوأبهبأيالهنكلو،دعاوقللًاقفوةلَمعتسملاعلِّسلا
ةكرشلاف؛سانلاهيمريامةبقارمبلثمتييفاضإلمعهيدلعقاولايف.راوطألا
.ءارُهلمعلءارُهٌرجأهنإ.ءيشلكنممغرلاباهروجأبةميركتسيل

نمنوصلختيمهف.سانلاهيمرياّممشاهدنالانعًاقلطمّفكيمل
ةلماكتابتكملقنتةلفقُمةريغصتانحاشىريناكامًابلاغو،ءيشيأ
،ةيخبطمتاودأو،ةديجةلاحيفسبالمو،ودبيامكميلسثاثأىلإًةفاضإ
.ةديدجةيعمستازيهجتًاضيألبال

ةيلامشلاحيرلاودَْربلانممغرلاب،مويلاكلذيفلاغشنالاديدشناك
،مويلالاوطةمامُقلانومريسانلاف.هناكمنمهعالتقالواحتيتلاةفصاعلا
ةلَفقُموةريغصتانحاشتناك.سقطلالاحنكتًّايأ،ةنسلارادمىلعو
ذإ؛رارمتسابناكملاىلإرضحتنّيفوتمصاخشألةيصخشٍتاكلتمملمحت



ةيخبطمتاعومجمنورخآلدبتسيو،مامحتسالاسطغمنممهدحأّصلختي
َلمعلاريراوقلاعمجناك.بارشلاريراوقِعمجقيرفكانهمثنمو.ةلماك
امدنع؛ددعلانأشيفبذَكلاماودلاىلعنولواحيمهو.هيدلًاليضفتلقألا
نأهلنّيبتي،)فيظنلمع(ًانايحأسايكألاتايوتحمّدعءانعدبكتي
ّيأبرمألااذهمهلببستيالو.هئاصحإنعريبكدحىلإفلتخممهريدقت
نوشهدنممهنأولامكنوفرصتيوةضيرعتاماستبانوقلُطيلب،جارحإ
.ماتلكشب

نمبلطتيتلاةريبكلاةتفاللادنعتفقوتو،ةباّوبلانمةرايستند
امدنعو.نوعيُطينيمداقلامظعمناك.تاهيجوتلاراظتناوفقوتلاعيمجلا
.ءاخرتسابةرايسلاوحنهّجوت،قئاسلاةدعاسملمّدقتيملًادحأنأدجو

.ةذفانلاجاجزهلازنإءانثألجرلالاق.»انهميدقريرسّيدل«
ةيفلخلاةيحانلاهلعستتلكَّكفمريرسلاو،ةريبكبيِجةرايسيفناك

ً.اذإهنمةدافتسالادحألنكميال.بيِجلل
.لأس»؟ءيشلكوشارِفلاعميتأيله«
.لجرلالاق.»ءيشلك،لجأ«
،راسيلاىلإةيبشخلاحاولألاو،نيميلاىلإشارِفلا،ميقتسمطخبمّدقت«

.»؟انقفتا
عضومثنمو،قلطنيوهوفظوملاهبقار.هتذفانجاجزلجرلاعفر

ةعاسلارابخأةرشنتناك.ةباّوبلابرقنيفظوملاخوكبابءاروهسأر
ءفدلاىلإلوخدلاهبضرتُفيناكاذإامعلءاستف،ّوتللتأدبدقةعباسلا
ىريناكهنكلو،زافلتلاعامسهتعاطتسابنكيمل.نمزلانمةقيقدل
يقلييكريمألاسيئرلا،طسوألاقرشلايفةراجحلايمرتدوشحلا؛ةشاشلا
ً،اطيرشّصقيءارزولادحأ،ةلواطلاىلعنيكسلا،ةيدنلسيألافارِخلاً،اباطخ
..ً.افويضلبقتسيادنلسيأسيئر

.ةذفانلاجاجزلزُنأو،ةباّوبلادنعىرخأةرايستفقوت
.لجرلالاق.»داّربّيدل«
ققحتللتاداّربلاةلاحيفماودلاىلعّققديناك.لأس.»؟لمعيله«

.ديجداّربىلعلوصحلاهتعاطتسابناكنإو،لمعتتناكاذإامم
ً.امستبملجرلالاق.ً»امامتلمعلانعفقوتمهنإ،فسآ«
،زافلتلاةشاشىلعًاددجمنيكسلاروهظهنيعةيوازنمظحالو

.لَبقنمهآرهنأبروعشًةأجفهباتناو
.قئاسلالأس.»؟هذخآنيأىلإ«



ةيخبطملاتاودألاعيمجتناكمىلإًاريشملاق.»نيميلاىلإ،كانه«
.ةرجمزملاةفصاعلاحيرلايفةكورتملاوةلَمُهملا

لوقيعيذملاناك.ريغصلازافلتلامامأسلجوخوكلالخادىلإعرسأ
نٌيكسهنإ؛ةشاشلاىلعرهاظلانيكسللًالثاممنوكيدقةميرجلاحالسنإ
فرعيناك.ةراجِّنلالامعأشرُويفمَدختسملاعونلانمبشخلاتحَنل
بناجبيويسآلاىتفلااهتيحضعقويتلاكلت؛اهنعنوثدحتييتلاةميرجلا
.يرابخإلاقيقحتلاىأردقناك.ةينكسلاققشلاعَّمجم

ىلعهآريذلانيكسلللثاممهنإ.هصّحفتوهبارِقنمنيكسلاجرخأ
ً،ابارِقهلعنصوةيندعملاَرسِكلابَعوتسميفهيلعرثعدقناك.زافلتلا
يفو،هيلعبارِقلاّتبثو،لمعلاةلذبقوفعضويمازحىلعرثعمثنمو
تاّوُبُعسايكأحتفوأ،كالسألاعطقلةزاتممةادأهنإ.نيكسلاعضوبارقلا
ً.ائيطبلمعلانوكيامدنعخوكلايفةريغصةيبشخعطِقيَْربوأ،بارشلا
.ةميرجحالسهلمحةركفهنهذىلإتردابتامدنعهدييفنيكسلابقّدح

.تفقوتوةباّوبلاوحنةرايستهجوتو
ام؟كلذبموقيله.ةطرشلاغالبإونيكسلاميلستامبرهيلعنّيعتيس

.نيعلديجنيكسهنإ؟كلذبهتقالع
.ةرايسلاقوبقلطأف،خوكلايفأطابتيقئاسلاهآر
هنأبجاتنتسالاىلإةطرشلازفقةيناكمإيفركفيناك،قوبلاعمسيمل

يفنيكسلاىلعرثعهنأنوقدصيسله.نيكسلاكلميهنألىتفلالتق
حملامدنعهيلعلصحولخادلاىلإللستهنأو؟ةيندعملاَرسِكلاقودنص
؟ةمئالملاءايشألاةيؤرىلعديجلكشببَّردمهنأل؛ريغصلايبشخلاضبِقملا
دقل.هفصنىتحًائيلمنوكيامدنعمايأةعضبلكبَعوتسملانوغرُفياوناك
.بَعوتسملايفنيكسلاىمروعدوتسملاىلإمهدحأءاج

!؟لتاقلا
اذهنمةميرجلاحالسنوكينألَمتحملانمهنإعيذملالاقدقل

.امةقيرطبةسردملابةلصىلعلتاقلانوكيامبر،ةلاحلاهذهيفو.عونلا
،ًةيناثهترايسقوبرثكأفرثكأدفنيهربصناكيذلاقئاسلاقلطأ

.جراخلاىلإرظنوفظوملازفقف،لوطأةدملةرملاهذهو
ةيفيكفصوامدنعزاحنمهنأبفِصُودقناك.هوقدصينلامبر

.ددعلانأشيفبذكو،تاّوُبُعلاسايكأنييويسآلاراضحإ
ً.اريهشحبصيدقهنكلو
،هرمأىلوتيوجرخيسهنأدقتعاو،هبقلمحييذلاقئاسلاىلإرظن



.مستباف
ةضيرعةماستبابفظوملاهلباقامدنعبضغةحيصقئاسلاقلطأ

عرشوًةَرشابمهيَنيعمامأعوضوملافتاهلاطقتلاّفظوملانأريغ.ةلوبخم
.لاصتاءارجإب

.112،ئراوطلامقربلطدقل
ً.اريهشحبصيسامبر
.هيردنأةقشجراخرمملايفرودنلرإرظتنييلوأرودروغيسناك
.جَردلاامهلوزنءانثألأس.»؟رومألاتراسفيك«
ىلعطلتخترومألانأدقتعأ«.لابلالغشنمرودنلرإلاق.»فرعأال«

.»عقاولايفهيردنأ
.»؟ءيشيألاقله؟هنمديفمءيشيأىلعَتلصحله«
.»سايلإنعءيشال«
.»؟لاقاذام؟كلذدعباذام«
راشأدقل.همأجوزهنإ«.رودنلرإلاق.»ةروصلايفلجرلافرع،ًالوأ«

.»ةليوطةدمذنمةميرجبكترالجرلانأىلإًانمض
.»!؟اذام«
.»قّدصأاذامفرعأال«.رودنلرإلاق.»فرعأال«
.»؟ةميرجةيأ«
.»فرعأال«
.»؟جاتنتسادرجمسيلأ«
.»نآلاىتحهلاقاممٍليلقلاُةقدتُتَبث،نكلو«.رودنلرإلاق.»امبر«
.»ريثكلاىلإريشيالهنكلو،لجأ«
.كلذىنعمنكيًّايأ،هسفنبةلأسملاجلاعيسهنإكلذدعبلاق«

.»ةمداقلاةليلقلامايألايفهيردنأةبقارمانبضرتُفي
لاق.»نيكسلاىلعاورثعمهنأنودقتعيمهنإ،لاحةيأب.لجأ«

.يلوأرودروغيس
.»!ً؟اقح«
لازيال.ةمامُقللبَعوتسميفمهدحأهنمّصلخت.ّوتللاولصتادقل«

نألمتحملانمنكلو،هسفننيكسلاناكاذإاممققحتلاانيلعنّيعتي
ةرشنىلعهتروصاوضرعدقل.لثاممهنأدقتعأ.ةميرجلاحالسنوكي
رثعنامبر.تايافنللبعوتسمنمهيلعلصحامىتفنأنّيبتو،رابخألا
الو،لمعلايفنيكسلامدختساهيلعرثعيذلاىتفلانأًاملِع؛امرثأىلع



ةيئانجلاةلدألارصانعنكلو.ديجلكشبًالوأهّفظندقنوكينأنمدب
.»كلتةروطتملامهتازيهجتةطساوبامءيشىلعروثعلانمًامئادنونكمتي

ةيئانجلاةلدألاقيرفناك.ريودتلاةداعإلعدوتسمىلإةرايسلاباهجوتو
نوينقتلاناكو.حيرلايففرفريرفصألاةطرشلاطيرشاميف،ناكملالفقأدق
درجمكلذناكولىتح؛نيكسلاىمرنمىلإريشتتاعاملإنعنوثحبي
الددعلخدو،نيكسلاىلعفظوملاروثعىلعنامويرمدقف.تايلكش
،ةميرجلاباكتراذنمعدوتسملاىلإتارايسلاوصاخشألانمّدَُعيالوىصُحي
للستيوهودحأَُريملو،يداعريغرمأَّيأنيفظوملانمٌّيأظحاليملو
كلمتالو،ةباّوبلاىلعةبقارمللاريماكةيأكانهنكتمل.بَعوتسملاىلإ
.ةيفاكعئاقوةيأةطرشلا

هنإلاقو،نيكسلاهيلعضرُعو،ليغإةراجِّنلاسّردمباولصتادقاوناك
راشأهنكلو.ةراجِّنلانيكاكسعدوتسمنمذُخأدقنوكينأنكمملانم
يفلمعةشرولكيفةلثاممنيكاكسىلعروثعلانكمملانمهنأىلإ
.دلبلاسرادمفلتخم

،نيكسلاىلعرثعيذلاباشلافظوملاباوجتسابرودنلرإعرشو
امعرودنلرإفظوملالأس.ةقيقحلالوقيهنأنمةزيجوةرتفدعبّتبثتو
عفدتةيبعشلافحصلاتناكاذإاّمعو،فحصللهتصقعيبهناكمإبناكاذإ
ذنمهمدختسيونيكسلالمحيناك؛ةلاحلاهذهيفعفدتمكو،كلذءاقل
.هيلعهروثع

.هّرسيفرودنلرإرّكف،قمحأ
دنعفقوتدقوً،ارخأتمتقولاناك.قحالتقويفلزنملاىلإداع

.ةيدنلسيألاةنَخيلانمةزهاجةبجوءارشلمويلاةليطحتفيّيلحمرجتم
هبتلصتا.قئاقدثالثىلعتيقوتلازاهجطبضو،فيووركيملايفاهّسد
ءاشفإنودنمقيقحتلاتادجتسمرخآباهدّوزدقل؛اثدحتوردريجلاف
اهنأهتربخأو،دنيلافيإبلاصتاىلعناكاذإامعتلأس.رومألانمريثكلا
اررقكلذل،ءاسملايفهتيؤرنمنكمتتنلو،ةيفاضإلمعةبونىلوتتس
.لمعاهيدلنوكيالامدنعيلاتلامويلاءاسميفءاقتلالا

.تّرصأ.»يلزنمىلإَلاعت«
.»رخأتمتقويفامبر،نكلوً،انسح«
.تلاق.»ّمهيال«
.لاصتالاايهنأو
مالسباهلوانتيسلجو،ةقعلمرضحأو،فيووركيملانمةنَخيلاجرخأ



مدعلواحدقل.خبطملاةلواطىلعاهعضويتلاةيكيتسالبلاةينيصلانم
رارمتسابدوعتتناكهراكفأنكلو،اهيفرظنييتلااياضقلابًالَّوطمريكفتلا
صاخشألانعلءاستو.ةينكسلاققشلاعَّمجمءاروةقيدحلايفسايلإىلإ
،ّنهبنوجوزتيوً،اعبرأوأينوسلثمءاسنثالثدلبلاىلإنولخُدينيذلا
يتاوللاّنهءاسنلانإمأ.حرملايهتنيامدنعكلذدعبّنهنعنّولختيّمث
فيك.لمعللنذإوةماقإىلعلوصحلابطقفتامتهمّنهنألمهنرجهي
تاونسةدعدعبينوسهتعدتسايذلانارينيفرّكفو؟ةلثاممرومأثدحت
هبىهتناف،ديدجلادلبلايفّفيكتلانمنكمتيملهنكلو،لاصفنالانم
نايتف،اهسفنةربخلاوةيفلخلامهرطاشينايتفةقفِرىلإىعسيًابيرغرمألا
هتغلوأدلبلامهفنماونكمتيملو،مهريصمعمملقأتلانماونكمتيمل
.مهعمفطاعتيناك.اهنمّيأمهفبلاحةيأبنيّمتهماونوكيملو،هخيراتو

.اهنزحوينوسيفرّكفو
لصتييلوأرودروغيسنأضرتفا،نينرلابلومحملاهفتاهعرشامدنعو

ولامكسمهتةأرماتوصناكتوصلانكلو.رخأتمتقويفًاددجمهب
.هلوقتامعامسنمرودنلرإنكمتيملوً،اّرسفتاهلامدختستاهنأ

.»؟...فسآ؟اذام«
ثدحتلاُتلواحدقلً.اّّيلكضفريوه.ينمهفينلهنكلو...ذخأو...«

.»هنمسوؤيمرمألا.هيلإ
ررقو.ةّملكتملافرعامدنعرودنلرإلاق.»كلذنمُتيفتكادقل«

25لبقامذنماهنعثحبييتلاةأرملاهذهعمديدجبولسأعاّبتا
عميطاعتلايننكميال.رمألايسنتوأينيرتليتأتنأامإ«.لوألانوناك
.»!ءارُهلانمعونلااذه

.»...نل،كربُخأانأ«
.رودنلرإاهعطاق.»...دقتعأ«
.»الإسيلتقولانمديزملاىلإةجاحبانأ«
.»ةقيرطلاهذهبيعمثبعلانعّفكلاكبضرتُفيهنأدقتعأ«
نأهديرأال.ةبوعصلاديدشرمألا«:تعباتمثةأرملاتلاق.»ةفسآ«

.»وحنلااذهىلعنوكي
هلناططختيذلاام«.رودنلرإلأس.»؟كلذلكنمةياغلاام«

.»؟اذهوهءارُهيأ؟امكالك
.ةأرملابُجتمل
.»ّيلإيثّدحتويلاعت«



.»يمهفلواحيالهنكلو.همهفةلواحملصاوأ«
ىلإةدوعلاكبضرتُفي«.رودنلرإلاق.»ءابغبفرصتلانعيُّفك«

.»!ةيرخسللةريثمةلأسملاودغت.يجاعزإنعيُّفكو،هيلإ،لزنملا
.طخلانمرخآلافرطلايفتمصلاداس
.رودنلرإلاق.»كجوزُتيأروُتبهذ«
ً.ائيشةأرملالقتمل،كلذعم
الو،امكالكهلناططختيذلاامفرعأال.هتيأروُتبهذ،لجأ«

يتقياضمنعيُّفك.بسحفتالاصتالاهذهءارجإنعيُّفك.كلذبيلةقالع
.»يبغلاءارُهلااذهب

.ليوطتمصداسو
.ةملاكملاةأرملاتهنأ،كلذدعب
.هلعفامعةركفةيأكلمينكيمل.هدييففتاهلابرودنلرإقّدح

امدنعنكلو.روفلاىلعهبلاصتالاةأرملاديعتنأامدحىلإعقوتدقل
باتكلالوانت.فقووخبطملاةلواطىلعفتاهلاعضو،ءيشيأثدحيمل
ىلعسلجمث،ىفشتسملايفمياربنويراملهنمعطاقمأرقدقناكيذلا
ثداوحوًانَحِماوهجاونيرفاسملٍصصقىلعيوتحيباتكلاناك.ّهيسرك
يفلعفيناكامكهيَدينيبباتكلانزو.ةيقرشلاتادرويفلايفةتيمم
ىلعالإيوتحتالاهنكلوًاديجاهفرعيةصقىلعهحتفمث،نايحألابلاغ
.طقفةيقيقحلاةصقلانمءزج

رودرويفيكسإعقنتسمدنعةاسأم
ىلعئداهعَرقهعطاقامناعرسنكلو،ةئملاةرمللاهتءارقبعرشو

ةفقاودنيلافيإتناك.حتفيلبهذوضهن،هدينمباتكلاًاعضاو.بابلا
.ريانسيردنيسةقفربجَردلاةحسفىلعجراخلايف

.امهلوخدءانثألأس.»ً؟ادبأنامانتالأ«
لوانتتتنكله«.هبناجبًّةلسنمافيإتلاق.»كنمرثكأماننال«

.ءاوهلاّمشتيهوتلأس.»؟ةنَخيلا
يفًاماعطاهيمستنأكنكميال«.رودنلرإلاق.»فيووركيملانم«

.»عقاولا
تسلجو،افيإتلاق.»كلةمئالمةبجووهطكتعاطتسابنأةقثاوانأ«

باتكلاتأرامدنعتلأس.»؟أرقتاذام«.سولجلاةفرغيفةكيرألاىلع
ماعّرمدقل.اهبناجبيردنيسسلجو.ّهيسركبناجبةلواطلاىلعًاحوتفم
ً.اعمهلةريخألاامهترايزىلعدحاومويو



.»؟هلناططختيذلاام«.رودنلرإلاق.»رافسأصصق«
.»كرومأكّربدتةيفيكةفرعميفةبغرلابانرعش،عقاولايف،هوأ«
.»!يرومأيّربدتةيفيك«
.يردنيسلأس.»؟رفَقلايفاودُقفصاخشأنعصصقيهله«
.»لجأ«
كلتدحأيفكيخأوكتصقلةلثاممةصقدوجوبةرمتاذيَنتربخأ«

.افيإتلاق.»بتكلا
.»ةلثاممةصقكانه،حيحص«
.»؟اهّايإينيُرتنلأ،نكلو«
ًاحوتفمناك.باتكلادنيلافيإميلستبهمايقمدعببسفرعيمل

ربتعادقف،ًةلماكةصقلاىلعهئاوتحامدعنممغرلابو،امهنيبةلواطلاىلع
رودنلرإامهعلُطيمل.ثدحامعةيفاوةركفبيردنيسواهديوزتليفكيهنأ
ةياورلافُضتمل،عقاولايف.نيَقيقشلاةنحِمنعةدَّرجملاقئاقحلاىلعىوس
فرعهتيل.دانِعلانمرْدَقلااذهبهبّثبشتييذلاامفرعيدَُعيملديزملا
؛ثادحألاكلتنععمسقرشلايفشيعييردنيسناكامدنعً.امويكلذ
.ّرسهنأولامكرمألاُدبيمل

هنأنمةقثاوانأ.كلذبكتربخأدقل«.افيإتلاق.»هبُتملح«
.»كقيقش

،اهسأراهبَتألميتلاصصقلافرعأالً؟اددجمكلذبنيئدبتسله«
.»يردنيساي

.هرئاجسةبلعًاجِرخُم،يردنيسلاق.»ءيشيأاهربخأمل«
نأيننكميال؟ةجردلاهذهىلإمالحألاىشختاذامل.ملُحدرجمهنإ«

.»ّدِجلالَمحَمىلعاهذخأتكنأرّوصتأ
امىركِذشَبنيفةبوعصدجألب،ّدِجلالمحَمىلعاهذخآالانأ«

.»ثدح
ىلعباتكلاهاجتايفئموتيهو،دنيلافيإتلاق.»حيحص،لجأ«

َتيسنكنأودبيال.لثاممثداحنعوأثدحامعًامئادأرقت«.ةلواطلا
.»!رمألا

.رودنلرإحّحص.»نيرخآصاخشأعمتايركِّذلاشَبنديرأال«
.»؟كلذديرتله.كسفنلرمألايقبتنأديرتً،اذإ«.افيإتلاق.»هآ«
.»كلذوهامفرعأال«
.»؟كنمهذخأبدحأموقينأديرتال«



.رودنلرإلاق.»هبنيهّوفتتامنيكردتالكنأدقتعأيننإ«
.ًالثاممًاْملُحتيأرنأيلقبسيمل.الإسيليُملحبكربخأنأديرأ«

هبشألبًاملُحنوكيالداكي،لاحةيأب.هعامسكضفرببسفرعأال
.»يسأريفةروصعمةظقيتسمينوكب

.»؟يقيقشهنأنيفرعتفيك«
.افيإتلاق.»رخآصخشبريكفتلاعطتسأمل«
.يردنيسلاق.»كلذنيفرعتتنأً،ائيشينعتالمالحألا«
.افيإتلاق.»ديدحتلابهلهلوقلواحأاماذه«
.تمصلاداسو
.افيإتلأس.»؟تامفيك«
نمةنماثلايفناك.دَْربللهضّرعتببسبروغرِبتام.ُكتربخأدقل«

ِتملحامبرً.اقلطمهتثجىلعروثعلاّمتيملو،ّيلعرثُع.انقرتفادقل.هرمع
.كلذنمًالدبامكنعيناربَخأ.ملُحللًاريثكيسّمحتتال،ّمهيالً.اقحهب
.»؟مايألاهذهيفنالعفتاذام

.دنيلافيإتلأس.»؟قرغدقنوكينأنكميله«
ً،ادبأةلأسملاةشقانمديريالهنأملعتيه.هتنبابرودنلرإقّدحف

يردنيسرظناميف،ٍّدحتبولِثملابهبتقّدحو.اهعدربكلذلحمستملاهنكلو
.امهنيبةلواطلاىلإ

اهبعمسيتلاتايرظنلاىدحإناكقرغلانإيردنيسيللاق«
.»قرشلايفناكامدنع

كانهةصقلانوفرعيكانهسانلانمريثكلا«.هيَنيعيردنيسعفرف
.»هتّمربرمألانوركذيرثكصاخشأ

.رودنلرإبُجيمل
.دنيلافيإتلأس.»؟كيأربلصحاذام«
ً.اضيأرودنلرإبُجيمل
رمألائدابيفُتننظ.ءاملايفتنك«.افيإتلاق.»مالظكانهناك«

تنكنأذنمةحابسللًامويبهذأملً.افلتخمناكرمألانكلوحبسأيننأ
اللكشبةدرابتناكو،ًةأجفءاملايفيسفنُتدجويننكلو.ةسردملايف
.»...قَّدصي

.ةيجرتمتارظنهتنباىلإرودنلرإرظنو.»...افيإ«
.»؟َتيسنله.رخآتقويفيملُحةياوريتعاطتسابنإيلَتلق«
.ءطببهسأررودنلرإزهف



ُتننظ.روفلاىلعكبينرّكذو،مستباوّيلإرظنو،يهاجتابىتفءاج«
.»؟نيَهباشتمامتنكله.ىتفلاكلذكنأرمألائدابيف

.»هنولوقيسانلاناكاماذه«
.افيإتلاق.»ةحابسةكرِبيفنيَدوجوموأحبسننكنمل،لاحةيأب«

ىتفلاّفك،كلذدعب.نيطولحَوىلإتلّوحتامعوننمهايميفانك«
امكترعشو،سفنتلايتعاطتسابنكيمل.دوسأءيشلكادغو،ماستبالانع
كرتنأملُحيألقبسيمل.ًةثهالُتظقيتسادقل.قنتخأوأقرغأيننأول
.»ههجوىسنأنلً،ادبأهاسنأنل.يسفنيفًالثاممًارثأ

.»؟ههجو«
.»...ءيشلكّدوساامدنع«
.»؟اذام«
.دنيلافيإتلاق.»تنأكتيأر«
.»!؟انأ«
.»ًةأجفتنأكتيأر.لجأ«
.تمصلاعيمجلامزلو
.»؟ةلِحوملاتاعقنتسملانعيردنيسكربخأنأدعبكلذثدحله«

.يردنيسىلعةعيرسةرظنًايقلُم،رودنلرإلأس
.»؟ةلِحوملاتاعقنتسملانعاذام؟كقيقشتامفيك.لجأ«
.يردنيسلأس.»؟قرغله«
.ضفخنمتوصبرودنلرإلاق.»قرغدقنوكيامبر«
.يردنيسلاق.»درويفلايفراهنأكانه«
.»لجأ«
.»اهدحأيفعقودقنوكينأنمدبالهنإصاخشألاضعبلوقي«
.»رودرويفيكسإرهنيفعقوهنأتايضَرفلاىدحإنوكتدق«
افيإتلاق.»؟كلذكسيلأ،أوسألايهو،ىرخأةيضَرفكانهنكلو«

.دنيل
نولواحيلاجرلةميدقىركِذهنهِذىلإتداعو،رودنلرإهجومّهجتف

ريبكناويح،لِحوملاعقنتسملالخادًاديعبههجوىلعماهناصحذاقنإ
،لحولانمًاذاذرًالسرماهنيحناصحلاّطبخت.ةيرقلانملجرهكلميعئارو
هسأريقبىتح؛رثكأفرثكأصاغهتنحِمنمجورخلالواحاملكنكلو
البلحولايفناتبرطضملاهانيعوهارخنِمصاغو،ءاملاةحفصقوفطقف
تداعروغرِبيفركفاملكو.ةعيرُمةتيمتناكً؛اعيرُمًارظنمناك.ةمحر



ىتحعقنتسملالخادرثكأفرثكأصوغيوهوناصحلاةروصهنهذىلإ
.ىفتخا

ٍضارأ«ً.اريخأرودنلرإلاق.»تاعقنتسملايفةلِحومقطانمكانه«
نمبوذتاهنكلو،ءاتشلايفدمجتتيه.ةريطخنوكتنأنكميةلِحوم
رثعنملاننألةيضََرفاهنإ.قلعوروغرِبعقووديلجلاّرسكتامبر.رخآلنيح
.ً»اقلطمهتافُرىلع

.»؟ضرألاهتعلتبالهً،اذإ«
،انؤاقدصأو،نويلحمنوعرازماندعاسو،رهشأوعيباسألاوطانثحب«

.رثأّيأىلعرثعنمل.ءيشىلعرثعنملذإ.ةدئافنودبنكلو.انؤابسنأو
.»هتعلتباضرألانأولامكرمألاادبدقل

.هدلاوبرظنلايردنيسنعمأو
.»سانلاهلاقاماذه«
.ةليوطتاظحللدحأملكتيمل
.»؟تاونسلاكلتلكدعبكيلعةبوعصلاديدشرمألالازيالاذامل«

.افيإتلأس
امناكميفكانهلازيالهنأفرعأيننأل«.رودنلرإلاق.»فرعأال«

.»توملاءانثتسابهيلإّعلطتيءيشالً،اديحووًاعئاض
ديحولاتوصلاوهةيلامشلاحيرلاريفصو،ةليوطةدملنيتماصاوسلج

.سولجلاةفرغةذفانهاجتايفتراسودنيلافيإتفقوف.عومسملا
.درابلاءاتشلاليلىلإرظنتيهوتلاق.»!نيكسملاريغصلاىتفللاي«
اهأرقةلمجهنهذىلإتردابتو،ًةيناثّهيسركىلعسلج،ارداغامدنع

يفسايلإاهنّودةركفوأريغصقيلعت؛ةيباتكلانيرامتللسايلإرتفديف
لاؤسدارأامبر.طيطختنودبلفسألايفاهنّودهنأولامك،ةحفصلالفسأ
.هتدلاو

؟ةباغعنصلرمألابلطتيةرجشمك



ةلواطلاىلعحوتفمباتككانهناك.قَِرأموننمرودنلرإظقيتسا
يفةيجلثلاتارايهنالانعباتكلاناكو،ريرسلابناجبةضفخنملاةريغصلا
ًافصونّمضتتبتكو،ةيدنلسيأتاياور:ةيفاضإبتكةسدكهبناجبو،ادنلسيأ
،حابشأصصقو،ريطاسأوةيبعشتاياكحو،ةيلبجبوردىلعةقاشتالحرل
بلاغلايفةيواسأمتاياورىلإًةفاضإ،ةرباغلامايألايفنيرفاسمتاياكحو
امعهتلأسدقردريجلافتناك.ةبوعصلاغلابسقطيفرامدلاوتوملانع
تاباصإلاوتوملالوانتتمامتهالااذهلكاهيلوييتلاتاياورلاتناكاذإ
،ةيبئاجعذاقنإتايلمعلوانتياهنمديدعلانإرودنلرإلاقف،الإسيل
ريغنحِمنماوجنيللّمحتلاىلعةدودحماللاسانلاةردقلوحروديو
ببسلااذهل.لاقامكصصقلانمىزغملاوهكلذ.ريبكدحىلإةيداع
.لاحلاىضتقملًادجةقباطميه

نمدجيهنأًاملِع؛ةكحُضملاثداوحلانمليلقلانمضتتاهنأبّرقأو
لبقو.نِحملاوبراجتلالكطسوةفيرظةيلستلةتفاخةضمورخآلنيح
لماعنع1847ماعللدوعيٍّلجسيفةياورأرقدقناك،مونلاىلإهدولخ
تارايهنالارطخنمرِّذُحنأدعبفورخنعًاثحبلابجلايفلّغوتةعرزم
نالجرلسُرأ،ةدَّدحملاةعاسلايفةدوعلانعلماعلاّفلختامدنعو.ةيجلثلا
نععقودقنوكيامبرهنأاربتعا،تقولاضعبلثحبلادعبو.هنعثحبلل
.امهيديأبجلثلانالجرلارفح.دعباميفلماكلابحلثلاهرمغويجلثردحنم
نيَضرتفم.لماعلايَمدقَيبِقَعنعافشك،مادقأعبرأةفاسمرفحلادعبو
نعاغلَبأامدنع،نكلو.ةعرزملاىلإاداعورفحلانعاّفك،هفتحيقلهنأ
اورمأو،لماعلاةافوبةعرزملاناكسّملسيمل.بارطضاثدح،امهفاشتكا
نامفوهتارَطقضعبو،شفَربةرملاهذهنيَدَّوزم،لبجلاىلإنَيلجرلاةدوعب
يفناكهسأرنأنّيبت،جلثلانملجرلااجرخأامدنعو.روفاكلاتيزو
ةايحلادَيقىلعيقبدقفكلذعمو،جلثلاةموكطسولفسألاهاجتا
.مالكلاىلعةريبكةردقعمجرخو

.ةوهقلاضعببكسو،ريرسلانمهضوهنءانثأهسفنلرودنلرإمستبا
نمذُخأيذلانيكسلانعًازيجوًاثيدحايرجأو،يلوأرودروغيسبلصتا
نمنيكسلاذخأةسردملانمصخشيأةعاطتساب.ريودتلاةداعإعدوتسم
قفدتببسبلوألاماقملايفنيكسلاردصماهنأنيَضرتفم؛لمعلاةشرو
فصةفرغىلإةيميلعتلاةئيهلانمنيرخآدارفأو،نيسّردملاو،ذيمالتلا



يفةمَدختسملاتحَّنلانيكاكسنألقِحُمليغإف.لصاوتملكشبةراجِّنلا
نمنانكمتيساناكاذإامدَّكؤملاريغنمو،ةلثامتمةيدنلسيألاسرادملا
هفشتكايذلافظوملاف.سايلإىلعءادتعالابنيكسلاطبرلليلدىلعروثعلا
هنأةجردل؛هيلعرثعامدنعًادجًاقاّربناكهنأىعّداوهلمعيفهمدختسا
.ةيندعملاَرسِكلابَعوتسمىلإهلوصولبقفُِّظندقنوكينأنمدبال

.ةلصتملايهغروبنيليإتناك،ةرملاهذه.ًةيناثفتاهلاّنر
.»ةدوقفملاةأرملا«.تامِّدقُمنودبتنلعأ.»اهيلعرثُعدقل«
.»؟نم«
،سناجكيرىلع؛ديدحتلاباهيلعرثعنساننإُتلقثيح.ةدوقفملاةأرملا«

.»موينمولألاةأشنمبونجممحلالقحيف
ááá

ًاّديجنيفوفلم،ةثجلابرقنيفقاوةيئانجلاةلدألاقيرفرصانعناك
هيلعتُِّبثمئاوقلايثالثبَصنِمةثجلابناجبو.ةليوطوةكيمستارتسب
هيفتّرقتسايذلاناكملاىلعجّهوتملاامهؤوضطِّلُسناّيسَوقناحابصِم
هتنّكمامرْدَقبدروفلاةرايسبميدقلاقيرطلاكلسدقرودنلرإناك.ةثجلا
ىلعًاريَسةريخألاةفاسملاهزايتجاو،ةرايسلانمهلّجرتلبقكلذنمهتأرج
موينمولألاةأشنمنمةريصقةفاسمىلعوهو،نورهبفَرُعيناكملاف.مادقألا
ةريغصناجلخىلإتادرويفلاهمّسقتّيمَمُحلائطاشلاو.كيفسمورتسيف
بضاغلارحبلاو،ةّعطقتمتاقفَدبطقاستيجلثلاو،ةنَّنسمةريغصرزُجبةئيلم
يفمدُختسادقناكملانأفرعيرودنلرإناك.روخصلاىلعمطحتتهجاومأ
ناردجللةيفافكلاطوطخلاظحالو،فيذجتلابكارمهيفوسرتلىضمام
.مهرئاظحوءامدقلاكامسألايدايصخاوكأنمىّقبتاملكيهو،ةضَّوقملا

ذاقنإلاّمعنمريغصقيرفناك.ناجلُخلادحأىلإةثجلاتفرُجدقل
ًاطِّشمم،رجفلادنعثحبةيلمعبموقيةبيرقلارودرويفرانفاهنمنيعّوطتم
نعيمسرلاثحبلافاقيإنممغرلاب-موينمولألاةأشنمبونجئطاوشلا
ثدحتتغروبنيليإتناك.ةثجلاىلعرثعامدنع-تقولاضعبذنمةأرملا
ىتحاهقيرطتّقشيتلاةيروَّدلاتارايسىدحإيفقيرفلارصانعىلإ
ةفاسمدُعبىلعةنوكرمىرخأةطرشتارايسوفاعسإةرايسكانهو.رحبلا
َةِّرسكتملاِتاجوملاوّقيضلاَجيلخلاءُيضتةيمامألااهحيباصمو،ةثجلانمةبيرق
.ةثجلاقوفةينحنملاةيرشبلاَلاكشألاوئطاشلاىلع

.ونديرودنلرإتأرامدنعةرايسلانمغروبنيليإتلّجرت
ً.افقوتملأس.»؟جوزلامهدحأغلبأله«



.»هقيرطيفهنأدقتعأ«
.»؟ديدحتلاباهسفنيهله«
.»؟اهيلعةرظنيقُلتنلأ.اهّتيوهةقاطبىلعانرثع.كشلللاجمال«
ًالِعشُموهرئاجسةبلعًاجِرخُم،رودنلرإلاق.»ةقيقددعب،لجأ«

ىرييتلاىلوألاةرملايههذهنوكتس.ةظحللاهذههركيناك.ةراجيس
ىلعًةثج،وحنلااذهىلعاهبِهتنيملرمألانأولىنمتو،ةأرملااهيف
دقل.ًالّقعتمنكيمل؛فتاهلاربعريخألاامهثيدحّركذتو.سناجكيرئطاش
.كلذلفِسأ

ىلععيقوتلليعُدتسادقرودرويفرانفاهةعطاقميفيبطلارومأملاناك
.امههاجتايفراس،ةثجلاصّحفتنمىهتناامدنعو.ةافولاةداهش

.رودنلرإلأس.»؟تاباصإةيأةيؤرنمَتنكمتله«
.يبطلارومأملالاق.»ىلوألاةرظنلانمسيل،ال«
.ةروتبموًادجةزَجوماهعماهلدابتيتلاةيفتاهلاتالاصتالاتناك

ناكلهً.افلتخمهلعفدرنوكينأناكمإلابناكاذإامعرودنلرإلءاستو
؟لضفألكشباهيلإءاغصإلاهيلعيغبنيناكله؟اهتدعاسمهناكمإب

نوكيس«.يبطلارومأملالاق.»بسحفةافولاةداهشعيقوتلانهانأ«
.»ةافولاببسددحينأةطرشللعباتلاضارمألاملِعيفيئاصخألاىلع

بيِجلافقوت.هتراجيسبِقَعرودنلرإىمرف،برتقتبيِجةرايساوأر
.مهوحنضكرلابعرشوهنمةأرملاجوززفقو،ةطرشلاتارايسبناجب

.ىدان.»؟اهيلعمترثعله«
قيرطٍةطرشطابضضرتعاو.ةعيرستارظنغروبنيليإورودنلرإلدابتف

.لجرلا
!هللااي،هوأ«.ةثجلاهاجتايفًاقّدحملجرلاحاص.»؟يههذهله«

.»؟ْتلعفاذام
.كلذنمهوعنمةطرشلاطابضنكلو،مهفوفصقرخلواحو
.ةثجلاهاجتايفحاص.»؟ِتلعفاذام«
.امهضعبىلإنيَرظان،دَْربلايفكارحالبغروبنيليإورودنلرإفقوف

.رودنلرإىلإلجرلاتفتلاو
.»؟اذامل؟كلذْتلعفاذامل«.ريبكسأيبحاص.»!هتلعفامىلإرظنا«
.هتئدهتاولواحوً،ابناجلجرلاطابضلاذخأ
،ةريبكةطرشةبَرعبيبطلارومأملاوغروبنيليإعمرودنلرإىمتحا

ىضقنااملكهنأملعيوه.قباسلااهجوزوةأرملالافطأىلإهراكفأبلقتناو



يهاهو،رثكأفرثكأأوسألاهاجتايفمهفواخمْتََحن،اهئافتخاىلعتقو
.ققحتتمهسيباوكأوسأ

كلمينكيملو،ةيفتاهلاتالاصتالانعجوزلاربخأدقرودنلرإناك
لضفألانمهنأرعشدقل.اهتافودعبهبمايقلاهيلعنّيعتيامعةركفةيأ
ددرتلاكلذواهفوخواهسأيعمسو،اهتوصعمسدقل.اهنأشيفّمتكتلاامبر
امةفرعمهيلعبعصلانمتلعجيتلاةلمتكملاريغلمُجلاو،بيرغلا
.ىرخأةراجيسلعشأوقمعبدّهنت.هنمهديرت

.غروبنيليإتلأس.»؟رّكفتَميف«
.رودنلرإلاق.»كلتةنيعللاةيفتاهلاتالاصتالايف«
.غروبنيليإتلأس.»؟اهنم«
اهيفاهعمُتّملكتيتلاةريخألاةرملايف.ينهذىلعذوحتستلازتال«

.»ًاليلقاهعمًايساقتنك...تنك
.غروبنيليإتلاق.»يداعرمأهنإ«
مل.امرمألططختاهنأبترعشيننكلو،يناعتتناكاهنأدقتعأ«

.»!َقبُطملايئابِغلايً.ايفاكًاتقواهحنمأ
.»ءيشيأرييغتنمنكمتتلَتنكام«
.»؟اهيلإَتثدحتىتم«.يبطلارومأملالّخدت.»ينارذعا«
.رودنلرإهفرعيّنسلايفلجرربكأناك
.رودنلرإلاق.»سمأءاسم«
.»؟سمأءاسمةأرملاكلتىلإثدحتتتنكله«
.»لجأ«
.»بيرغرمأهنإ«
.»؟اذامل«
.ً»ارخؤمدحأبةأرملاكلتلصتتمل«
.»!ً؟اقح«
.»ديكأتلابسمأمويالو«
.»ةيضاملاةليلقلامايألايفتارمةدعيبتلصتااهنإكللوقأ«
ً،اريبخُتسل«.يبطلارومأملالاق.»الإسيليداعبيبطانأ،عبطلاب«

.»اهزييمتنكميال.كلذَسنا.لاحُمرمألانكلو
.يبطلارومأملابقّدحوهئاذحبعكبهتراجيسرودنلرإأفطأف
.»!؟لوقتاذام«
.يبطلارومأملالاق.»لقألاىلعنيَعوبسأذنمرحبلايفتناك«



مهنأدقتعتاذاملً.امامتليحتسمرمألا.نيَمويذنمّةيحنوكتنأليحتسيو«
.»؟اهتيؤرباهجوزلاوحمسيمل

.مالكلانعًازجاعهبرودنلرإقّدحف
.ةأرملاةثجوحنريسلابعرشودّهنتو.»!؟هللاقحبثدحياذام«
.هءاروريستيهوغروبنيليإتلاق.»؟يهتسيلاهنأينعتأ«
.»؟...اذام«
.»؟اهاوسنوكتنأنكمينم«
.»فرعأال«
.»؟ةلّصتملانمف،لصتانميهنكتملاذإ«
اهتثجتضّرعتدقل.مهفلانعًامامتًازجاع،ةثجلاىلإرودنلرإرظنو

.رحبلايفاهئاقبءانثألكآتلل
ّيلإتثّدحتويبتلصتايتلاةأرملانَم«.هّوأتو.»ً؟اذإةلّصتملانَم«

.»؟كلذبمايقلايننكميال؟تلاقاذام...نع...نع
دقهترايسىلعشودخلانمرمألائدابيفاكشيذلالجرلاناك

ّةلقاودبأدقل.بيرختلاةيلمعنعغلبأامدنعةطرشلاةالابمالنمرّمذت
كاذمديدجيأهغلَبيملو،نيمأتلاةكرشلًاريرقتاوّدعأمهنأل،هيأربمامتها
ىلعضبقلاةلأسميفهنوققحييذلامدقتلانعراسفتسالللصتاف.نيحلا
ةعاملإةيأبهديوزتهنكمينَمدجيملهنكلو،هترايساوبّرخنيذلاداغوألا
.يرجيامع

ّدبكتيملو،تقولاضعبلهمالكيفقّدشتلابلجرلاّرمتسادقل
لغشنمناكلبيغُصينكيمل،عقاولايف.هتعطاقمءانعيلوأرودروغيس
ةلكشملانأنّيبت،ةينضُمتارابتخادعبف.يّنبتلاةلأسمواروثجريببلابلا
نمكلذىلإقوتتاهنأًاملِع،باجنإلااهنكميالذإ؛اروثجريبىدلنمكت
داهجإلانمةلاحبامهتقالعتباصأدقاهتّمربةيلمعلاتناك.اهبلقلك
الددعوةريرمةربخدعب؛بجُنتالاروثجريبنأافشتكينألبقرتوتلاو
امهفاشتكادعبًاءوسلاحلاتدادزاو.نييئاصخألتارايزلانمّدَُعيالوىصُحي
لصودقل.دعبَفاعتتملاروثجريبنأبرعشييلوأرودروغيسناك.كلذ
ىلعهكرتوعضولالوبقامبرامهبضرتُفيهنإلئاقلاجاتنتسالاىلإهسفنب
عوضوملاىلإقّرطتلاّمتو.اروثجريبللاقامك؛»لاحلاعقاوهنأامب«هلاح
لوقلاباروثجريبتعرشوسمأءاسملزنملاىلإلمعلانمداعامدنعًاددجم
ايسآقرشبونجنمًالافطأةسيئرةفصبنوّنبتينييدنلسيألاجاوزألانإ
ً.امامتيلوأرودروغيسفرعيامك؛نيصلاودنهلاو



.»هيفنيرّكفتامرْدَقبرمألايفريكفتلابتقولانمًاريثكلايضقأال«
.صرِحلانمرَْدقربكأبلاق

.اروثجريبتلأس.»؟يلاُبتالأً،اذإ«
ال.انرعاشمبو،كرعاشمبيلاُبأ«.يلوأرودروغيسلاق.»يلاُبأانأ،عبطلاب«

.»...فرعأ
.»؟اذام«
نأشيفعّرستمرارقذاختابكلحمستةلاحيفِتنكاذإفرعأال«

.ً»ادجةريبكةوطخاهنإ.يّنبتلا
:تلاقوًاقيمعًاسَفناروثجريبتذخأف
.»رمألااذهىلعًادبأقفتننل«
.»عوضوملاةساردويفاعتللتقولانمديزملاىلإةجاحباننأرعشأ«
اروثجريبتلاق.»تئشىتملفطىلعلوصحلاكتعاطتساب،عبطلاب«

.ةرخاسةقيرطب
.»؟اذام«
نعّطقبرُعتملرمأوهو؛كلذيفةبغرىندأكلمتَتنكول«

.»هيفكتبغر
.»...اروثجريب«
.»؟كلذكسيلأً،اقلطمرمألابًامتهمنكتمل«
.يلوأرودروغيسبُجيمل
لافطأباجنإو«،اروثجريبتلاق.»ىرخأةأرماىلعروثعلاكنكمي«

.»اهنم
.ةينالقعبرمألاةشقانمكنكميال...ِتسل.ديدحتلابهينعأاماذه«

.»كلذانّرضينل.تقولاضعبرمألاِحنمِنل
كيلعاذامل«.اروثجريبتلاق.»انأةلاحةيأبيرابخإلصاوتال«

.»؟ماودلاىلعيبفافختسالا
.»كبفختسأالانأ«
.»امةقيرطبينملضفأكنأماودلاىلعدقتعت«
.»لاوحألاهذهلظيفيّنبتللًادعتسمُتسل«
تقلطأمثنمو،ةملكةيألوقنودنمًالَّوطماروثجريبهبتقّدحف

.ةبحاشةماستبا
؟نوينيصوأ؟ةرشبلاونَّولممهنألله«.تلأس.»؟بناجأمهنألله«

.»؟ببسلاوهاذهله؟دونهوأ



:ًالئاقيلوأرودروغيسفقوو
.»فورظلاهذهلظيفثيدحلااننكميال«
سيلأ،نييدنلسيأكلافطأنوكينأديرت؟ببسلاوهاذهله«

.»؟كلذك
.»؟...يننأنيدقتعتله؟ةقيرطلاهذهبنيملكتتاذامل،اروثجريب«
.»؟اذام«
امدنعنزحلابرعشأيننأنيدقتعتالأً.اضيأيناُعأيننأنيدقتعتالأ«

.فقوتو»...طلادقفنامدنع،رمألاحجنيال
.اروثجريبتلاق.ً»امويءيشيألَُقتمل«
يذلاام«.يلوأرودروغيسلاق.»؟لوقأنأيبضرتُفيناكاذام«

.»ً؟امئادهلوقيبضرتُفي
.هتوصلجرلاعفرامدنعةظقيلاملُحنمجرخو
.هراكفأعمًاقاسنُميلوأرودروغيسلاق.»؟فسآ،ال...مِِحإ،لجأ«
.ةرّرضتملاةرايسلاكلامهبقلمحف
ًامئاداهسفنةصقلااهنإ«.زازئمشابلاق.»ّيلإيغُصتالكنإىتح«

.»نويطرشلااهيأمكعم
شدخيذلاصخشلاَتيأردقَتنكاذإامعلءاستأتنك،فسآ«

.»كترايس
.»طقفًةشودخماُهتدجو«.لجرلالاق.»ءيشيأَرأمل«
نع؟كلذبماقدقنوكينأنكمينّمعةركفةيأكيدلله«

.»؟كعمباسحةيفصتديريامصخش
روثعلاجردنيالأ؟مكمامهمنمرمألااذهسيلأ.ةتبلاّيدلةركفال«

.»؟مكماهمراطإيفدغولاىلع
ةباشيهو،لجرلاةراجءاقتلانميلوأرودروغيسنكمت،كلذدعب

.رواجملاينكسلاعّمجملايفةريغصةقشرجأتستوةعماجلايفبطلاسردت
زيكرتللًادهجيلوأرودروغيسلذبو،ثيدحلافارطألدابتلهعمتسلجف
رعشيوهورداغيذلالجرلاىلإهثيدحءانثأهزيكرتنملضفألكشب
.ديدشءايتساب

.امًاعونةنيدبوً،ابيرقترمعلانمنيرشعلاوةسماخلايفةأرملاتناك
.ةعيرسلاتابجولابلعهيلعنميهتيذلااهخبطميلوأرودروغيسحملو

دوجونكلو،اهترايسبزَّيممءيشالنأبيلوأرودروغيستربخأدقل
.عينشرمأوهوحنلااذهىلعاهيلعشودخ



مكتعومجمتّدبكتداكلاب«.تلأس»؟نآلائجافملامامتهالاببسام«
.»رارضألانعُتغلبأامدنعانهىلإمودقلاءانع

،يلوأرودروغيسلاق.»ةيبيرختلامعألىرخأتارايسةدعتضّرعت«
انيلع،اذل.ةرواجملاةينكسلاققشلاعَّمجميفميُقيصخشاهادحإكلتميو«
.»كلذلّدحعضو

حوفتتناك.اهرئاجسةبلعًةجِرخُم،ةأرملاتلاق،»مهتيأريننأدقتعأ«
.ناخدةحئارةقشلانم

رّكفو.اهلاعشإبموقتيهواهّايإًابقارم،يلوأرودروغيسلاق.»!ً؟اقح«
نأبهسفنريكذتهيلعنّيعتو،خبطملايفكلتةعيرسلاتابجولابلعيف
.بطلاسردتةأرملاهذه

يف«.ناخدلاًةرفازتلاق.»جراخلايفناعكستيناَيتفكانهناك«
ّيلعنّيعتوً،ادجًابيرغرمألاناك.رمألاثدحامدنعلزنملايفتنك،عقاولا
،ةلَفقُمريغةرايسلاُتكرتدقل.يئادغُتيسنيننأللخادلاىلإضكرلا
.ً»ادبأهبمايقلاكبضرتُفيالرمأوهو،لاعشإلاةيلآيفحيتافملاو

.ةماهةحيصنهلمّدقتاهنأولامكيلوأرودروغيسىلإترظنو
ىلععيُرملاشدخلااذهُتيأر،طقفةليلققئاقددعبُتجرخامدنع«

.»يترايس
.يلوأرودروغيسلأس»؟حابصلانمرّكبمتقويفكلذثدحله«
.»تارضاحملاىلإيقيرطيفتنك،لجأ«
.»؟رمألاثدحىتم«
.ً»ابيرقتعوبسأذنم«
.»؟كلذبماقنمِتيأرله«
ًةئفطُمةأرملاتلاق.»كلذباماقناذللاامهنَييتفلانأنمةقثاوانأ«

.]4[يفُوطىلعيوتحيةلواطلاىلعريغصءاعوكانهناك.اهتراجيس
،اهركشيذلايلوأرودروغيسلءاعولاتمّدقو،اهمفيفةعطقتعضوف
.اهضرعلوبقًاضفار

.»؟ِتيأراذام«
ملمهنكلو،يضاملاعوبسألايفءيشلكىلعةطرشلالاجرُتعلطأ«

.»تقولاكلذيفشدخلابنيّمتهماودبي
كترايس«.يلوأرودروغيسلاق.»كلتلقامكىرخأثادحأتعقو«

ىلعضبقلاءاقلإديرننحنو.بيرختللتضّرعتيتلاةديحولاتسيل
.»نيلعافلا



نكلو،عبطلابًاسمادلازيالمالظلاو«،ً»ابيرقتةنماثلاةعاسلاتناك«
ناّرمينيَيتفةيؤرنمتنكمتاذل،عَّمجملالخدمبرقًارانمحابصمكانه
ايطختدقانوكينأنكميال.جَردلادعصأتنكامدنعلخدملامامأ
ةطرشلاُتربخأ.ةيسردمةبيقحامهنملكلمحيو،رمعلانمةرشعةسماخلا
.»كلذلكب

.»؟هاكلسيذلاهاجتالاِتظحالله«
.»ةيلديصلاهاجتايف«
.»؟ةيلديصلا«
.»ىتفلالُتقثيح«،يفوُّطلاةبحًةغضامةأرملاتلاق.»ةسردملاو«
.»؟كترايساشدخنَييتفلاكنيَذنأنينظتاذامل«
امدنعةشودخمتناكو،جَردلاُتدعصامدنعةشودخمنكتملاهنأل«

انأ.حابصلاكلذيفامهتيأرنيذللانيَديحولانيَصخشلااناك.ًةيناثُتلزن
كئلوأسانلانمعونيأ.ينمنيَرخاس،امناكميفامهئابتخانمةقثاو
.»؟مهداغوألانمعونيأ.ينربَخأ؟تارايسلانوشدخينيذلا

نأكناكمإبله«.يلوأرودروغيسلاق.»ةقفشللنوريثمنولشافمهنإ«
.»؟امهتيأراذإامهيلإيفرعتت

.»نالعافلاامهنأنمًامامتًةقثاوتسل«
.»كلذفرعأ،ال«
رخآلارمتعيوامهدحأو،نيفطعمنايدترياناك.رقشأليوطرعشوذ«

.»ةيفوصةعّبق
.»؟ةيفارغوتوفلاروصلانمامهتفرعمكنكميله«
.»مويلاكلذيفةصرفلاكلتيحنمءانعودبكتتمل.امبر«

ááá
ىلإسلجو،اتاغسيفرفهيفهبتكمىلإداعامدنعبابلارودنلرإقلغأ

دقل.نَيترصبُمريغنيَنيعبءاضفلايفقّدحو،هنضحيفهيَديًاعضاوهتلواط
ماودلاىلعلواحيتلاةيبهذلادعاوقلاىدحإقرخامدنعًأطخبكترا
ءيشاليه:مياربنويراماهّايإهّملعيتلاىلوألاةدعاقلاف.اهبّديقتلا
رذحلايسندقلً.افرجعتمناك،هسفنبةقثلايفغلابدقل.هلُّيختتامكنوكي
دقل.زييمتلانمنكمتيملامدنعكلذو،أطخلايفعوقولانمهيمحييذلا
نكيملرمأوهو؛ّةيلجتالامتحانعىضاغتيوهقيرطّلِضيّربكتلاهلعج
.هلثدحينأضرتُفي

امو،اهنملكيف،ةأرملاهتلاقامو،ةيفتاهلاتالاصتالاركذتينألواح



دقل.تلصتامويلانمتقويأيفو،اهتوصنمهفافشتساناكمإلابناك
ّركذت،وحنلااذهىلعرمتستنأرومأللنكميال.هتلاقاملكريسفتءاسأ
.اهيلإءاغصإلاضفر،لاصتارخآيفو.لوألااهلاصتايفهتلاقامًةأجف

اماهيدلناك.هتدعاسمىلعلوصحلاتدارأةأرملانأفرعيوه
نكتملاذإ.دحاونكممريسفتكانه.هيلإتأجلكلذلو،اهبّذعيو،هيفُخت
ةيضقيفققحيهنإ.ةدحاوةيضقبديكأتلابطبترمرمألاف،ةدوقفملاةأرملا
ال.كلذبةطبترمةيفتاهلاتالاصتالانوكتنأنمدبالاذل؛سايلإةافو
نأنكميتامولعمةأرملاهذهكلمت.كلذريغرمألانوكينأنكمي
.لاصتالانععانتمالااهنمبلطو،لفطلالتقميفقيقحتلايفمهدعاست

،ةنكممةوقربكأبةلواطلاىلعنَيترَّوكملاهَيتضبقبرودنلرإبرض
.تارامتسالاوقاروألاترياطتف

حجنتنأنودنمهبهرابخإلواحتةأرملاتناكاميفريكفتلالصاو
لامتحالاديعبادغرمألانأًاملِعً؛اددجمهبلصتتنأيفلِمأ.كلذيف
.ةريخألاةرملايفاهلهتلماعمةقيرطدعب

تأرف،اهسأرغروبنيليإتلخدأامناعرسو،بابلاىلعًاعرقعمس
.رودنلرإىلإترظنو،ضرألاىلعقاروألا

.»؟ريخبءيشلكله«
.»ً؟ائيشنيديرتله«
.اهءاروبابلاًةقلغُمغروبنيليإتلاق.»ءاطخألانوبكتريلكلا«
.»؟ديدجنمله«
ةسردملايفًاّنسربكأذيمالتلةيفارغوتوفلاروصلايلوأرودروغيسعجاري«

عّمجمجراخناعكستيذيمالتلانمنانثاناك.تارايسلاىدحإةكلامعم
.بيرختللاهترايستضرعتامدنعةينكسلااهققش

.ضرألانعقاروألاطاقتلابغروبنيليإتعرشو
.اهتدعاسمبأدبورودنلرإلاق.»اهيعَد«
.تقرغدقةأرملانأودبي.»ةثجلاضارمألاملِعيفيئاصخألاصحفتي«

رحبلايفتناك.كشلاريثيءيشيأىلعتالالدال،لوألاعابطناللًاقفوو
.»لقألاىلععيباسأةثالثوأنيَعوبسأذنم

.رودنلرإلاق.»فرعأنأيبضرتُفيناك«
.»؟دصقتاذام«
.»رومألاىلعمكحلايفأطخُتبكترا«
.»فرعِتلنكتمل؟!كلابام«



ُتمكحدقل.ةيئادعباهتلماعمنمًالدباهيلإثدحتلايبضرتُفيناك«
.»يهاهنأُتننظيتلاةأرملانكتملاهنإىتح،هتلعفامببسباهيلع

.اهسأرغروبنيليإتزهو
امنأفرعتاهنألانتدعاسمباهعنقأواهنئمطألةأرملاكلتيبتلصتا«

يه.هبموقتامةلصاومنماهتعنميننكلو.حيحصلارمألاوههبموقت
تاذ،ةدّدحمريغّنسيفةأرمااهنإ.سايلإلتقمنعامًائيشفرعت
ىدمكردأ،ثدحامدعبو،نآلا.امبرنيخدتلاببسبًابيرقتّشجأتوص
.امرمألناططخياهجوزوةدوقفملاةأرملانأُتننظ.اهفّوختواهعزفواهقلق
،هبمايقلانايونيامفاشتكانمنكمتأمل.كلذمهفنمنكمتأمل
ئطاخلافرطلابكسُمأتنكيننأنآلايلنّيبتيو.رمأللًادحُتعضوف
.»اصعلل

.»؟رحبلايفاهسفنبتمراذامل؟هيفركفتتناكيذلاام«
.ةباجإلانعرودنلرإأكلتو.»...دقتعأ«
.»؟اذام«
،ةلئاعلا:بحلالجأنمءيشلكبتّحضدقل.تمرُغأاهنأدقتعأ«

ًاصخشتحبصأوترّيغتاهنإمهدحأاهللاق.ءيشلك.ءاقدصألا،لافطألا
ءانثأةيقيقحلااهتاذاهفاشتكاو،ديدجرمُعىلعاهروثعبهبشأرمألاً.افلتخم
.»ةرتفلاكلت

.ريكفتلايفًاقرغتسم،ًةيناثرودنلرإتمصو
.»؟ثدحاذامو«
ترعشدقل.اهعادخبأدبدقاهجوزناك.تعدُخاهنأتفشتكا«

.»ًءابهبهذ،هبتّحضاملك،ْهتلعفاملك...لك.ّةلَذملاب
ىلعنونمدُممه«.غروبنيليإتلاق.»نيلثامملاجرنعُتعمس«

ةأرماىدلفغشلانعنوثحبيمهفغشوبخيامدنعو،ةديدجلاتاقالعلا
.»ىرخأ

امدنعرمألالّمحتتملو«،رودنلرإلاق.ً»ايقيقحناكهلاهبحنكلو«
.»ًالَدابتمسيلهلاهبحنأتفشتكا



نمةينكسققشعَّمجملخدمدنعبابلاسرجيلوأرودروغيسعرق
.ًةيناثسرجلاعرقمثنمو،رظتناوفقوو.ةسردملابرققباوطةعبرأ
يفدحأكانهنكيمل.ضرألابهيَمدقبرضف،هَيقاسىلعةدرابحيرّتبهو
مل،اهيَنباعمينوسميُقتثيحينكسلاعّمجملافالخبو.ودبيامكلزنملا
،ةليوطةدمذنمهؤالطّمتيملذإً.امامتةحلاصةلاحيفعّمجملااذهنكي
يفتعلدناراننعةمجانماخُسعَُقبلمحيلازياللخدملادنعرادجلاو
ىلإتلّوحتدقةيحابصلاجلثلاتاقفَدتناك.قَسغلاهنإ.ةمامُقلاعدوتسم
ةيّوجلاداصرألابتكمقلطأو،تاقرطلايفتارايسلاتقلعو،ةيجلثةفصاع
رودروغيسبهذدقل.ءاسملاكلذيفًاءوسسقطلاةلاحدايدزانمًاريذحت
ىلإتبهذدقتناك.مويلالاوطهبلصتتمل.اروثجريبىلإهراكفأبيلوأ
.رّكفيهدرفمبًايقلتسميقبو،رجفلاجالبنادنعظقيتساامدنعاهلمع

.ةقطقط»نوفرتنألا«ردصأو
.لوقيًاتوصعمس.»؟ولآ«
.ةطرشلانمهنأًاحراش،هسفنبيلوأرودروغيسفّرعف
.ىرخألاةهجلايفتمصلاداسو
ً.اريخأتوصلالأس.»؟ديرتاذام«
.ضرألابهيَمدقًابراضيلوأرودروغيسلاق.»بابلاحتفتنأكديرأ«
رودروغيسلخديو،ةّقطلفقلاثدُحينألبقةليوطتاظحلتّرمو

،هيلإثّدحتيذلاصخشلاميُقيثيحجَردلاةحسفىلإدعص.ةهدَّرلايلوأ
هرمعنمةرشعةسماخلايفىتفىقلأ،بابلاحتفنيحو.بابلاعرقو
.رمملاىلإةعِداخةرظنًابيرقت

.يلوأرودروغيسلأس.»؟نوتَنأتنأله«
.ىتفلالاق.»لجأ«
يدتريناك؛رابتعالانيعبفورظلاانذخأاذإةديجةحصيفادبدقل

ةحئارقاثبنايلوأرودروغيسظحالو.دّروتلاضعبهيَّدخىلعو،ةديجسبالم
ًاقَّلعمًافطعمىأر،لخادلاىلإةرظنىقلأامدنعو.ةقشلالخادنمازتيب
نأغلُبأدقناك.ةحيرشاهنمتدُقفةحوتفمازتيبَةبلعو،يسركىلع
.ةريخألاةليلقلامايألايفةسردملانعّبيغتهنأو،ضيرمنوتَنأ

.ةوعدةيأنودبةقشلاًالخاد،يلوأرودروغيسلأس.»؟نسحتبرعشتأ«
نأظحالو.بابلايلوأرودروغيسقلغأاميف،ءارولاىلإىتفلاعجارتف



،راّوفبارشو،ازتيبلاك؛زافلتلامامأةحارلابابسألكهسفنلّرفودقىتفلا
.ةشاشلاىلعضَرُعيقيوشتمليفناك.ةثالثوأويديفَيطيرشو

.ًالوهذمىتفلالأس.»؟يرجياذام«
لاق.»رخآٌءيشصخشْلتقو،نوتَنأايءيشةرايسلاشْدَخ«

.»؟لزنملايفكدلاووكتدلاوله«ازتيبةحيرشًالوانتم،يلوأرودروغيس
.هسأرىتفلازهف
لاق.»ناكملااذهبرقًةرايسشدختتنأوَتدهوش،مايأةدعذنم«

.هغضمءانثأىتفلابقاريناكاميف،ازتيبلامضقو،يلوأرودروغيس
.نوتَنألاق.»ةرايسةيأشدخأمل«
بذكتالو«.يلوأرودروغيسلأس.»؟نيكسلاىلعَتلصحنيأنم«

.»ّيلع
.نوتَنأددرت.»...انأ«
.»؟لجأ«
.»؟صخشْلتقتلقاذامل«
.ً»اضيأكلذبَتمقكنأدقتعأ،نُعطيذلاريغصلايويسآلاىتفلا«
.»كلذبُمقأمل«
.»كلذبكمايقنمقثاوانأ«
.نوتَنألاق.»ءيشيألعفأمل«
بجوتيس«.يلوأرودروغيسلأس.»؟كتدلاوىلعروثعلايننكمينيأ«

.»ةطرشلازكرمىلإانتقفارماهيلع
،ءودهبازتيبلاةحيرشىهنأيذلايلوأرودروغيسبكابترابنوتَنأقّدح

دقبطلاةبلاطتناك.رمألابنوتَنألةلصالنأولامكةقشلانياعو
،هّفصذيمالتلتطُقتلاةثيدحةيفارغوتوفةروصاهتيؤرىدلىتفلاتفرع
امدنعةينكسلاققشلاعَّمجمجراخامهتأرنيَذللانَييتفلادحأهنأدقتعتو
ةروصاهيلعتضرُعامدنعًامامتةقثاونكتمل.شدخللاهترايستضّرعت
ىتفلانوكيامبرهنإاهلوقنممغرلاب-فصلايفهقيفر-رودلافروث
كلمينكيمليلوأرودروغيسنأةجردلًادجًايبابضءيشلكناك.رخآلا
ةيضقاهنأولامكفرصتلاررقو،نوتَنأبابسرجعرقنمهنّكمتعئاقو
ةطرشلازكرمىلإنيَقيدصلاباحطصاوههلعفىقبتياملكو،ةحضاو
.ودبيامكىتفلاعمكيتكتلااذهحجندقل.الإسيلّيلكشءارجإك

نوتَنأنعدعبتامولعملانمريثكلاكلمييلوأرودروغيسنكيمل
ناطروتيوً،اعمتقولانمريثكلانايضقيو،هسفنفصلايفاناك.رودلافروثو



تاطاشنليطعتببسبةسردملاّييرادإونيسّردملاعمًانايحأبعاتميف
نمالُصفوًاروطانةرمتاذامجاهدقل.امهفّرصتىعُديامك؛ةسردملا
بعاتمللناّببسموعفَّنلااميدعنايجذومنناصخشامه.نيَمويةدملةسردملا
.نيرخآلاليطعتلالإءيشلالةسردملانادصقي

هتدلاويلوأرودروغيسركذامدنعنوتَنألاق.ً»ادحأنعطأملانأ«
.ةطرشلازكرمو

يفانيقتلتنأاهنمبلطا«.يلوأرودروغيسلاق.»كتدلاوبلصتا«
.»زكرملا

يفدقتعييطرشلااذهف.ةياغللًاّداجيلوأرودروغيسنأنوتَنأدجو
دجويذلاعضولاباعيتسالواحدقل.يويسآلاىتفلانعطهنأعقاولا
ًاليلقًاددعاشدخدقاناك.همهفنمنكمتيملهنكلو،ًةأجفهيفهسفن
شدخبيدودماقاميف،طقفةدحاوةرايسشدخامبر؛تارايسلانم
يطرشلاىدلنّوكتيذلاعابطنالانكلو.امهباوكسمأدقاهو،اهمظعم
ًالّمأتم،يلوأرودروغيسمامأًادعترمنوتَنأفقو.هلتقوىتفلامجاههنأوه
هددهتتناكامًابلاغيهف،رمألابتفرعنإهتدلاوّنَُجتس.هتارايخيف
،ةدّمجتملاازتيبلاىلإو،هرجأتسايذلاويديفلاىلإرظن.لزنملانمهدرطب
.زافلتلامامأئداهموينمهنامرحوههلفسأامرثكأو

.ررك.»ءيشيألعفأمل«
كبىشودقل«.يلوأرودروغيسلاق.»كتدلاولكلذلوقكنكمي«

،اهلكتارايسلاتشدخكنإلاقً.ايكابوًايكاش،روفلاىلعرودلافروثكقيفر
.»بسحفكقفاراميف

.»؟كلذيرودلاقله«
؛يلوأرودروغيسلاق.ً»امويُهتفداصيذلاًافعضرثكألاصخشلاهنإ«

.دعبرودلافروثرثأِفتقيملهنأًاملِع
.همامأنوتَنأّحنرتو
.»كلذلاقدقنوكينأنكميال،بذكيهنإ«
ًاعمرمألاةشقانمامكتعاطتساب«.يلوأرودروغيسلاق.»حيحص،لجأ«

.»زكرملايف
تلفأىتفلانكلو،جراخلاىلإهدايتقاونوتَنأعارذبكاسمإلابرهاظتو

.هنم
.ىرخألاشدخيذلاوهيدود«.طقفةدحاوةرايسُتشدخدقل«

.»!بذكيهنإ



.ةقيمعةديهنتيلوأرودروغيسقلطأ
حضويهنأولامكنوتَنأفاضأ.»ىتفلاكلذلءيشيألعفنمل«

ً.امامترمألا
.يلوأرودروغيسلاق.»؟كقيفروتنأينعتأ«
.»تارايسلاشدخنموه!بذكيهنإ.لجأ،يدود«
نعيلوأرودروغيسدعتباكلذل،ًاليلقطغضلافيفختلتقولاناحو

.ءارولاىلإةوطخىتفلا
.»ً؟اذإتارايسلاددعمك«
.»ليلقددع.فرعأال«
.»؟ناتراجةيدنلسيألاةغللاسّردمةرايسفرعتله«
.»لجأ«
.»؟ةسردملاجراخهترايستشدخله«
.بيجينألبقنوتَنأددرتف
.رمألابينربخأنيحًاقحالّالإفرعأمليننإىتح.كلذبماقيدود«

.»؟رمألااذهبيمأتِملعله.ناتراجقيُطيالوه
.هلاؤسًالهاجتميلوأرودروغيسلأس.»؟شودخلاَتثدحأاذامةطساوب«
.نوتَنألاق.»نيكسةطساوب«
.»؟نيكاكسلانمعونيأ«
.»يدودنيكسناك«
.يلوأرودروغيسبذك.»كنيكسهنإلاق«
.»هنيكسناك«
.»؟نيكاكسلانمعونيأ«
.نوتَنألاق.»زافلتلاىلعرهظيذلاكلذللثاممهنإ«
.»!زافلتلاىلع«
.»اننيكسللثاممهنإ.هلًاروصنوضرعياوناكيذلاكلذ«
مهفيذلاىتفلابقّدحو،مالكلاىلعةردقلايلوأرودروغيسدقف

امدنعو.نوكينأنكميامعلءاستوً،اماهًارمألاقهنأعقاوجيردتلاب
ىلإةركفلاهذهردابتتمل.هجولاىلعةعفصبهبشأرمألاناك،هلاببرطخ
ىلعهلًاروصىأردقناك!هسفننيكسلاهنإ،ديكأتلاب.لَبقنمهنهذ
عمهقحلأيذلاررضلاولتقلاةميرجنيبةلصةيأةماقإنودنمزافلتلا
ةيؤربعرشو.ةسردملاىلإامههجوتءانثأتارايسلانمليلقدعبيدود
.ّةيّدجرثكأولمشأرمأنمءزجكهعضو



.هفتاهيلوأرودروغيسجرخأ
.»مسُقأ«.نوتَنألاق.»كلذلعفأمل«
.»؟نآلانيكسلادجوينيأفرعتله«
.»ةيادبلاذنميدودعمناك.يدودعمهنإ«
ىلعةباجإلابرودنلرإمايقهراظتناءانثأىتفلايلوأرودروغيسبقار

ّرفوفيكًاظحالم،ةريغصلاةقشلاءاجرأىلعةرظنىقلأمثنمو،لاصتالا
.هئجافينألبقةحارلاهسفنلنوتَنأ

.»ةطرشلازكرميفانتاقالماهنمبلطا.ينقفارتس«.كتدلاوبلصتا«
.هفتاهىلعرودنلرإباجأ.»لجأ«
تنأله«.يلوأرودروغيسلاق.»امءيشىلإتلصوتيننأدقتعأ«

.»؟زكرملايف
.رودنلرإلأس»؟هيلعَتلصحيذلاام«
.»؟كانهنيكسلاله«
.»؟لعفتساذام،لجأ«
.يلوأرودروغيسلاق.»كيلإيقيرطيفانأ«
نكيملً،ابيرقتةعاسدعبيدودباحطصالةطرشلاالجرلصوامدنع

َيطباضلَبابلارمعلانمسماخلادقعلالئاوأيفٌلجرحتفدقل.لزنملايف
يدودةدلاوترهظو.امهمادقأصمخأىلإامهيَسأرنمامهيلإرظنو،ةطرشلا
متينأابلاطو،ىتفلادوجوناكمنافرعيانوكيملً.اضيألخدملايف
امهنإو،نافرعيالامهنإناطباضلالاقف.هبكترايذلاأطخلاىلعامهعالطإ
.ّيصوعماتاغسيفرفهيفةطرشلازكرمىلإهراضحإلبسحفالسُرأ

.امهدحأفاضأ.»رصاقهنأامب«
عرزفدهبةيروَدةرايسباءاجو،نَيّتيمسرلاامهَيتلذِببناطباضلاناك

ثيحريغصلالزنملابابةبتعدنعامهفوقوءانثأو.يدودسفنيففوخلا
هنأنّيبتيذلا-لجرلاحاص،امهترايزنمفدهلانيَحراش،يدودميُقي
!لصودقيدودنإًالئاق-ىتفلامأجوز

.»!انهىلإلاعت،يدوداي«!انهىلإلاعت«
قرتخيٍةاشمرممًاكلاس،بيرقلزنمةيوازدنعريدتسيىتفلاناك

ىأرمثنمو،همأجوزءادنهعامسىدلهناكميفرّمستامدنع،ةقطنملا
وحندودمملاهتدلاوَسأرو،ههاجتايفنارظنينَيطباضلاو،ةطرشلاةرايس
برهلايفرّكفو،عضولامهفلةليلقتاظحلرمألاهنمّبلطتدقل.جراخلا
.كلذنمىودجالهنأنمنّقيتهنكلو



رودروغيسلًاريخأيدودفرتعا،تاعاسثالثوحنمادباوجتسادعب
تارايسلاضعبشدَخلهمدختساو،ةسردملانمتَحننيكسقرسهنأبيلوأ
نكلو.ةسردملاىلإامههجوتءانثأاهبناجبنوتَنأهقيدصةقفربّرميتلا
الو،هنافرعيانوكيملامهنأنَييعّدم،سايلإامهسملَقلطُملكشبايفننيَيتفلا
امدنعهلتقمىلععوبسأنمرثكأّرمدقناك.هلتقنمعامهيدلةركف
عّمجملخادىلإةضكارعفدنتاهايأريتلاةباشللةدئاعلاةرايسلااشدخ
،رمألائدابيف.امهتأراهنأاكرُديمل.لمعيكرحملاًةكرات،ةينكسلااهققش
كرتببسبةضفنمَقبطىلعامهلتمُّدقاهنألةرايسلاةقرسادارأ
راسف.كلذبمايقلانعافزعلمعلاتقوناحامدنعنكلوً،ارادُماهكرحم
مثنمو،قدتسملانيكسلاسأربنوهَدملاحطسلاًاشداخ،اهبناجبيدود
ىدحإةكلاماهيفنايرييتلاىلوألاةرملايهكلتتناك.آبتخاواضكر
.امهمديفنيلانيردألاىوتسمرمألااذهعفردقو،اهاشدخيتلاتارايسلا
ىرتامدنعاهلعفدرنمققحتلافدهبًةيناثةأرملاجورخارظتنادقل
،ةرايسلابابتحتفو،ًةيناثلزنملاجراختعفدناامناعرسو.شدخلا
،ةرايسلالكيهدادتماىلعشدخلاتأرامدنعاهناكميفترّمستاهنكلو
،ناكملاءاجرأىلعةرظنتقلأمثنمو،بثكنعاهيلإرظنتلتنحناف
نألبقتاهاجتالالكيفرظنلاتنعمأوتارايسلابأرمىلإتهجوتو
.قلطنتواهترايسىلإدوعتو،اهتعاسىلعةبرطضمةرظنيقلت

يفٍةبلعيفريودتلاةداعإعدوتسميفهيلعرثُعيذلانيكسلاناك
ضارمألاملِعيفيئاصخألادكأو.روفلاىلعيدودهفرعف،تالباقملاِةفرغ
ً.اضيأةميرجلاحالسنوكيامبرهنأةطرشللعباتلا

نأتَبثدقل.نوتَنأعمىرخأتالباقمةفرغيفغروبنيليإتناك
،نيكسلاقرسنموهيدودف.ةسيئرلاليصافتلالكبةقباطمىتفلاتادافإ
.رارضأبببستلايفامهتبغرعابشإبةلثمتملاةردابملابحاصناكو

تلأس.»؟ريودتلاةداعإقودنصىلإتحَّنلانيكسلصوفيك«
زكرمىلإهلوصوذنمدودحدعبأىلإًانواعتمناكيذلانوتَنأغروبنيليإ
.ةطرشلا

.نوتَنأباجأ.»فرعأال«
.»؟سايلإىلعءادتعاللهتلمعتساله«
.»هسملأمل«.نوتَنألاق.»ال«
.»؟نيكسلاتيمراذامل«
.»هِمرأمل«



.»؟يدود،كقيفرنعاذام«
.»نيكسلالمحنمرخآناك.فرعأال«
.»كعمناكهنإلوقي«
.»بذكيهنإ«
.»؟سايلإلتقلمدُختسانيكسلانأفرعتله«
.»ال«
.»؟سايلإقيقش،نارينفرعتله«
فرعأالو،هفرعأالانأ،يتسردميفهنأءانثتساب.قالطإلاىلع،ال«

.»ةتبلاهنعًائيش
يذلايدودىلعةلثاممةلئسأتحُرط،ىرخألاتالباقملاةفرغيف

.نيكسلالمحنمرخآوهنوتَنأنأىعّدا
لأس.»؟ةراجِّنلالمعةشرونمنيكسلاَتذخأتقولانممكذنم«

.يلوأرودروغيس
.ليبَقلااذهنمءيش،لجأ«.يدودرّكفو»...وأمايأةرشعذنم«

.»ًةَرشابملوألانوناك25ةلطُعدعبكلذثدح
.»؟ةريخألاةرملايفنيكسلاتيأرنيأ«
.»لزنملاىلإنوتَنأهعمهذخأدقل«
.»كعمناكهنإلوقي«
.»بذكيهنإ«
.»؟سايلإناكنمفرعتله«
.»لجأ«
.»؟هفرعتتنكله«
.»قالطإلاىلع،ال.ال«
.»؟توملاىتحهتنعطله«
.»ال«
لمعةشرونمَهتقرسيذلانيكسلابتوملاىتحهتنعطله«

.»؟ةراجِّنلا
.»ءيشيألعفأمل.ال«
.»؟تارايسلاكلتتشدخاذامل«
.»فرعأال«
.»!؟فرعتال«
.»مأسلابرعشنانك«



لوقنودنمةليوطةدملنوتَنأبغروبنيليإتقّدح،ىرخألاةفرغلايف
نمةليوطةدملكارحنودبةسلاجتناك.تفقومثنمو،ةملكةيأ
.اهيعارذتكبشورادجلاىلعتأكتا.هلمكأباهمسجاهملآف،نمزلا

.تلأس.»؟سايلإىلعءادتعالاّمتامدنعتنكنيأ«
يفف.هدوجوناكمنعحضاوباوجءاطعإنمنوتَنأنكمتيمل

ركذت،مثنمو.ًةَرشابملزنملاىلإةسردملانمداعهنإلاق،رمألائداب
.يدودعمرتويبمكلاباعلأرجتمدصقهنأًةأجف

كلمتتنك«.غروبنيليإتلاق.»سايلإلتقةمهتامكَيلكلهَّجوتس«
.»هتلتقدقل،نيكسلا

.نوتَنألاق.»لعفأمل«
.»؟كقيدصنعاذام«
.»كلذبماقدقنوكينأليحتسي«
.»؟ةرشبلاينّولمصاخشألا؛بناجألانيرجاهملانمكفقوموهام«
.»فرعأال«
يلوأرودروغيسرّركف،هسفنلاؤسلاهيلعحُرطامدنعيدودددرت

هلأسف.هبيجينأنودنمبسحفهبقّدحيدودنكلو،لاؤسلا
.ةثلاثلاةرملليلوأرودروغيس

.ً»ادبأمهيفرّكفأال«ً.اريخأيدودلاق.»مهنميلفقومال«
.»؟نيرجاهمٍلافطأيأَتمجاهله«
.يدودلاق.ً»ادبأ،ال«
ةدلاوف.نوتنأكلذكو،نوناقلاعمبعاتميفطّروتنأهلقبسيمل

اهرَجأدودحاهقافنإيفىطختتاليكلضانتو،اهدرفمباهيدلويّبرتنوتَنأ
ةدملهدلاوىريو،هرمعنمةثلاثلايفقيقشريغخأنوتنألف.ضفخنملا
.ةقيقشريغتخأوناقيقشيدودلوً.ابيرقترهشلايفةدحاوًةرمةزيجو
عورشميفلامعُبقارم-هبهلةلصاليذلا-هدلاونأامهربخأدقل
.راكوجناراكّدَس

.يلوأرودروغيسلأس.»؟سايلإىلعَتيدتعااذامل«
.»هيلعِدتعأمل«
رخآرايخال«.يلوأرودروغيسلاق.»سايلإلتقةمهتكلهّجونس«

.»انيدل
يناعملاًامامتمهفهنأههجوريباعتنمحضتاو،يدودهبقّدحف

بوجتسااملاط.دوعلابلصىتفلاناك.يلوأرودروغيسهلاقاملةينمضلا



،صخشيأوأءيشيأنعتامولعماومّدقيملنيقهارميلوأرودروغيس
دقلً.اضيأةطرشللتاديدهتبلبال،ءاردزاتاهقهقوةحاقوبنوبيجياوناكو
ةهجاومديجيصخشوهف؛دعبةلحرملاهذهغلبيمليدودنأبرعش
.رضاحلاتقولايفّهلقأ،رثكأالقرخألمعتارايسلاشْدَخو.باعصلا

.يدودلاق.»نيكسلابهودقل«
.»؟نَم!هبهو«
نكأمل.هبهودقلو،هبظفتحانمرخآوهنوتَنأنكلو،هتقرسانأ«

ً.اضيأكلذبمقيملهنأنمقثاوانأو.لتقلاةيلمعيفمدُختساهنأفرعأ
امدنع،نيَديلاةفوتكم،رادجلاىلعةئكتملازتالغروبنيليإتناك

هبقّدحو،نوتَنأمامأسلجف.تالباقملاةفرغىلإيلوأرودروغيسلخد
ةيأحرطنعغروبنيليإتفزعو،ةملكةيألوقنودنمةليوطةدمل
ىلعهرظنًاّتبثم،ّهيسركيفىّولتو،بارطضالابنوتَنأرعش،اهدنع.ةلئسأ
.قلقلاديدشناك.عباتتلابغروبنيليإويلوأرودروغيس

.يلوأرودروغيسلأس.»؟رولاهىعديىتففرعتله«
.لومحملااهفتاهّنرامدنعتالباقملاةفرغةرداغمبّمهتغروبنيليإتناك

تردابتنكلو،لصتملاّةيوهفاشتكالتقولاضعبرمألااهنمّبلطتدقل
ةكرشيفةماعلاتاقالعلالجرلةفَرخزملاقُنُعلاةطبرةروصًاريخأاهنهذىلإ
.ينوسبتالاصتااهنميرُجيمهدحأناكيتلانيمأتلا

ةماعلاتاقالعلالجرلاق.»كحلاصلريبكقيقحتءارجإبًالغشنمتنك«
.ةنازرب

.غروبنيليإتلاق.»!ً؟اقح«
،ةكرشلايفانهصاخشألانمددعىلإتثدحتدقلً.اقح،لجأ«

بسحبةأرملاكلتبةقالعىلعمهنمٌّيأسيلو،عبطلابيّرسلكشبو
.»يتامولعم

.»!ً؟اقح«
.»ءيشيأديكأتنكميال،لقألاىلع.ال«
.»؟اهديكأتنكمياليتلارومألانعاذام«
.»دحاولجرنعتاعئاشكانهً،انسح«
.»؟لجأ«
يفلمعدقو،رمعلانمسماخلادقعلارخاوأيفوه.هفرعأال«

.»ةيويسآةأرمادعاويهنإتايتفلالوقت.تاونسلاوطتاَبلاطملامسق
.»؟تايتفةيأ«



رهشذنممعطميفّنهادحإهتأردقل.نئابزلاةمدخمسقتابودنم«
.»ءاسنلاكئلوأىدحإةقفربناكً.ابيرقت

.»؟ءاسنيأ«
.»امبر،تايدناليات«
.»؟هيلإَتثدحتله«
.»ال«
.»؟همساام.ديج«
ىتفلاةدلاوبةلِصىلعامةقيرطبناكاذإَنفرعينأتايتفلاديرت«

.»تاميذلا
.»!ّنهنوؤشبمامتهالاّنهنمبلطا«



نمددعبهرورمدعبةرايسلانكرو،لزنملامامأءطببرودنلرإداق
.رذحبهلوَحًارظان،لاجعتسانودبلزنملاىلإراسو،اهنمجرخمث،لزانملا
يذلاريبكلايبشخلاىنبملاو،روغيتساناميريتسعمءاقتلالاةطقنىأردقل
ةكرشفظومناك.اهمساقيرطلالمحتيتلاناميسةّيلكةرمتاذناك
عضخدقل.عَّلضمديدحبنَّيزمليمجيبشخلزنميفشيعينيمأتلا
،دَْربلايفهفوقوءانثأرودنلرإهظحالاماذهو،ديجوحنىلعميمرتلل
يشخوً،ائداهعراشلاناك.نَيتذفانيفةءاضمراونألاف؛ةيانعبلزنملاًاصّحفتم
ةلصاومدارأً.ابايإوًاباهذانيَوُهلاهيشمءانثأهابتنالاتفلينأرودنلرإ
.سارتحابهلمع

عقوتكانهو،عراستتحيرلاو،طقاستيجلثلاوً،ارخأتمتقولاناك
ءيشيأكرتمدعنمسانلاةعاذإلاترّذحو.ةريبكةيجلثةفصاعبوبهب
ةرورضلادنعالإجورخلابُّنجتمهنمتبلطو،ماكحإبتَّبثمريغجراخلايف
ةفصاعلاةادغةيفيرلاقطانملايفتقلُغأدقتاقرطلاتناك.ىوصقلا
.ةنيدملاوحنةهجوتملا

ببسيفو،هبتلصتايتلاةأرملاةيوهيفركفيلازيالرودنلرإناك
لاصتالاىلإدمعتنألمأو،ءيشيأىلإلصوتلانمنكمتيملو.اهلاصتا
هنأيَعيناك.ىرخأةصرفهحنمتنأاهيلعبجي.ةدحاوةيفاضإةرمهب
ةيلاتلاهتوطخنألقألاىلعفرعيهنكلو،كلذثودحلمتحملاريغنم
.هباهلاصتابةطبترم

بابحُتفامدنعلزنملاىلإيدؤملاقيرطلاروبعكشوىلعناك
ً،ادجريغصهنإ.ليطتسملارونلاراطإيفيرشبلكشرهظو،يلفسلاقباطلا
ادبيذلاههجوةيؤرنمنكمتيمل.ناريننوكيامبرهنأرودنلرإدقتعاو
تاذلوبسيبةعبقرمتعيوةريصقةيدلجةرتسيدتريناكو،امءيشبًأّبخم
هاجتايفَعراشلاكلسو،ةيانعببابلاصخشلاقلَغأ.ةريبكةئتانةفاح
نأظحالو.ةيلاتلاهتوطخنمقثاوريغرودنلرإهعبتف،ةنيدملاطسو
ءيشيأةيؤرنكميالو،ههجولوحًافوفلمًاعاِفلعضييرشبلالكشلا
.هتيؤرنمرودنلرإنكمتيملامًائيشلمحيو،هيَنيعىوس

هنإ.ًةَرشابمةنيدملاطسوهاجتايفراسو،هسأريرشبلالكشلاىنحأ
ّضف.صاخشألانمددعاهيفوةحوتفممعاطملاويداونلاو،تبسلاءاسم
تالَمهُمّةلسنماند.ريبكسيكنعًافشاك،هلمحياميرشبلالكشلا



دقل.ريسلالصاوكلذدعبو،ةزيجوةدملاهيفبّقنمث،اهلخادىلإرظنو
لقتنامثنمو،دعقمتحتاتناكبارشاتروراقسيكلالخادتفتخا
ينانقعمجييرشبلالكشلاف.ةيلاتلاتالمُهملاّةلسىلإيرشبلالكشلا
رمألااذهبماقهنأولامكميمصتوتمصبكرحتيو،ةلَمعتسمحئافصو
.ةّراملاهظحالينأنودنملَبقنمةدعتارم

لقتنا.سيكلاألتماامناعرسو،تقولاضعبلةنيدملاطسويفهعبت
امدنعو.بارشيتروراقىرتشاو،هلخدو،اياوزلاىدحإيفرجتمىلإرودنلرإ
يفكلذدعبراسو،يحصلافرصلاةانقيفامهتايوتحمغرفأ،ًةيناثجرخ
قاقزيفتالَمهُمّةلسبناجبفقوتدقناكيذلايرشبلالكشلاهاجتا
.رولوفروتسوأةحاسنمةبرقمىلعريغص

.نيتروراقلاًالماحرودنلرإلاق.»نيتاهذخ«
ةعبقوً،امامتههجويطغيعافِّللاو،لوهُذبهيلإيرشبلالكشلارظنف

،ددرتبنيتروراقلايرشبلالكشلالَِبق.هيَنيعقوفةبوحسملوبسيبلا
ةيألوقنودنمهلمعةلصاومبروفلاىلعّمهو،سيكلايفامهعضوو
.ةملك

.»؟تاظحللكيلإثدحتلايننكميله،رودنلرإىعُدأ«
ً.اّققدمرودنلرإىلإرظنويرشبلالكشلافقوف
.رودنلرإلاق.»عنامتنكتملاذإ،طقفكيلإثدحتلاديرأ«
.بيجينأنودنمءارولاىلإيرشبلالكشلاعجارتف
.هنمًابرتقم،رودنلرإلاق.»قلقتال«
يلختلايفبغريملهنكلو،رارفلابّمهورتوتلابيرشبلالكشلارعش

رودنلرإحنمامم؛حئافصلاوينانقلابًايئزجءيلملاسيكلانع-ودبيامك-
،هنمتالفإلاوسيكلابهبرضيرشبلالكشلالواحف.هترتسبكاسمإللًةصرف
تالفإلليرشبلالكشلالضانو،هيَدياتلكبهبكاسمإلامكحأرودنلرإنكلو
.ةنئْمطمةقيرطبرودنلرإهّملكف.ىودجنودنم

.»؟مهفتله.كيلإثدحتللةجاحبانأ.»كتدعاسملواحأ«
نكلو،ررحتلاهاوقلكبيرشبلالكشلالواحو.باوجيأَقليمل

.هرارفنودتلاحرودنلرإةوق
.»؟ةيدنلسيألاةغللامهفتله«
.يرشبلالكشلابُجيمل
.»كتدعاسمديرأ.ّيبغلمعيأبمايقلاكنمديرأال«
.باوجال



.»كيلإثدحتلاديرأ.برهتال«.كتلُفأس«
َذالوًاريخأتالفإلانميرشبلالكشلانكمتوً،اّيجيردتهتضبقىخرأ

ءانثأ.ةحاسلاربعضكريهآرو،ًاليلقرودنلرإهدراطف.روفلاىلعرارفلاب
كلذأدب،هبقاّحللةصرفةيأكلميناكاذإامعًالئاستمهّايإهتبقارم
.نوسدروغيسنوج،لالقتسالالطبللاثمتتحتًاريخأفقوتو،أطابتيصخشلا
ّرمو.ثدحيسامًارظتنم،كارِحنودبفقاولارودنلرإىلإرظنوتفتلامث
.ءطببهيلإةدوعلابًاريخأيرشبلالكشلاعرشينألبقليوطتقو

امدنعو.دوسأَّثكرعشنعًافشاكلوبسيبلاةعبقعلخ،هقيرطيف
.هتفرعمنمرودنلرإنكمتيلههجونععافِّللاّكف،هيلإلصو

نعءيشيأهتفرعممدعىلعُّرصيوهيَدلاونيبًاسلاجرولاهناك
ةطرشلاترثعدقل.هّايإهءاطعإنوتَنأىعّدايذلابشخلاتَحننيكس
يدودبةفرعمىلعناك.ةسردملالجسيفنَيلماكلاهناونعوهمساىلع
نكيملهنكلو.فلتخمفصيفامهنكلو،هّنسلثميفامهنألنوتَنأو
تلقتنادقف.ةنيدملانمةيحانلاهذهيفدهعلاثيدحهنألًاديجامهفرعي
ريصقوهو.ديحونبارولاهو.رهشأةتسوحنذنمةقطنملاىلإهتلئاع
املكًاراركتهسأرّزهيناك.هيَنيعّيطغيمتاقليوطرعشوذو،ةماقلا
يلوأرودروغيسىلإنَيتعساونيَنيعبوءودهبرظنيو،هَرصبهُرعشقاعأ
.عباتتلابغروبنيليإو

نمجاعزإللامهضّرعتنمًاقلطماقياضتيملوً،ادجنَيفايضِمهادلاوناك
اولدابتف.ءاسملانمرخأتملاتقولاكلذيفغروبنيليإويلوأرودروغيسلبِق
ةوهقلاةدلاولاتمّدقو،بَقترملانونجملاسقطلالوحثيدحلافارطأ
.نيَقباطنملصفنملزنميفنوميقيمه.نيَققحملل

كلتنأشيفةسردملاذيمالتنمريثكلاىلإناثدحتتامكنأضرتفأ«
.»؟امكتامالعتسايفءيشىلإامتلصوتله.ةعِّورملاةيضقلا

.تمصبامهيلإرظنيدلاولاناك
.رولاهىلإًةرظانغروبنيليإتلاق.»مدقتلاضعبققحن«
يفراغصلالكىلإناثدحتتالأ.امّبرانبناّرمتسامكنأاندقتعا«

تلأس.»؟رولاهيزيزعاينيكسلاكلذنعءيشيأفرعتله؟ةسردملا
.اهنبا

.ةيناثلاةرمللرولاهلاق.»ال«
نأيننكميال«:تعباتمث،مألاتلاق.ً»انيكسلمحيًاقلطمهَرأمل«

مداصرمألا...انأ.نيكسلاكلذكلتميرولاهنأبامكربخأمهدحأنأقّدصأ



نمةلثامممَُهتءاقلإسانللنكمي،ينعأ.كلذيفناركفتامدنعامًاعون
.»؟كلذنادقتعتالأ،ريكفتنود

.نماضتلاءاسنلابضرتُفيهنأولامكغروبنيليإىلإترظنو
.»توملاىتحنعطللكنباضّرعتنمأوسأرمألاسيل،كلذعم«

.غروبنيليإتلاق
.»كلذباناربخأنيذللانَييتفلاةداهشقيدصتمدعلانوعديببسال«

.يلوأرودروغيسلاق
ةأرملاتلأس.»؟نوتَنأويدود؛نَييتفلانيَذهنعءيشيأفرعتله«

ءاقدصألكفرعننأانيلعيغبني.امهبتعمسنأيلقبسيمل«.اهجوز
.»رولاه

ديري،نوتَنأ،امهدحأنأًاملِع«،يلوأرودروغيسلاق.»هيَقيدصاسيل«
ىلعانعالطإيفأكلتو،نيكسلارولاهىطعأببسلااذهل.هقيدصنوكينأ
ًارظان،يلوأرودروغيسلأس.»ً؟احيحصاذهسيلأ.ةنكممةدملوطألرمألا
.رولاهىلإ

يفصاخشألانمديدعلافرعأال«.رولاهلاق.ً»اقحنوتَنأفرعأال«
.»ةسردملا

.هتدلاوتلاق.»انلاقتناذنم؛الإسيلفيرخلاذنمكانهوه«
.»؟يضاملافيصلايف؟ىتم!متلقتنا«
.ةدلاولاتباجأ.»لجأ«
.غروبنيليإتلأس.»؟كتسردميفرومألايرجتفيك«
.»ديجلكشب...عقاولايف«
.»؟كلذكسيلأ،كانهةتبلاكلءاقدصأال،نكلو«
.تمصلاداسو
يذلااهجوزىلإًةرظانً،اريخأةأرملاتلاق.»ديجلكشبّفيكتيوه«

.دعبثيدحلايفكراشدقنكيمل
.يلوأرودروغيسلأس.»؟رركتملكشبسرادملاَترّيغله«
.هتدلاوىلإرولاهرظنف
.ً»ابيرقتتارمثالث«
اهجوزًةقمارةأرملاتفاضأ.»ةرملاهذهنحنثيحىقبنساننكلو«

.ىرخأةرظنب
.»نيكسلاكاطعأوكاقتلاامدنعرخآىتفةقفِربتنككنإنوتَنألاق«

.ةسردملايفًاذيملتسيلهنإلاقو،نوتَنأهفرعيمل«.يلوأرودروغيسلاق



.»؟ىتفلاكلذنم
.»بذكيهنإ«.رولاهلاق.»نيكسيأينطُعيمل«
.غروبنيليإتلأس.»؟قثاوتنأله«
ناكيذلارولاهلنيكسلاهئاطعإبباوجتسالاءانثأنوتَنأفرتعادقل

نعًاديعبىقبيوةسردملايفديدجرولاهف.هآرنأهلقبسيملىتفةقفرب
ًاقفوو.هتيؤرلريبكلالزنملاكلذدصقهنإلاقنوتَنأنأًاملِع،راظنألا
ةفرجعتملابهتدلاوًافصاو،ةحارصبهيَدلاونعملكتيرولاهناك،نوتَنأل
هجاويو.ةرطيسلابحبًامامتةسووهماهنأبو،رارمتسابلخدتتيتلاةعيظفلا
نكلو،ةرمتاذمهلزنمدادرتسامتدقل؛ماودلاىلعةيلامتابوعصهادلاو
نمةعومجمربكأرولاهلو.ةيهافرلاضعببشيعلانممهعنميملرمألااذه
ً.اموينوتَنأاهآررتويبمكلاباعلأ

.امبرقورسمهنألالإ؛نيكسلايفرولاهةبغرببسفرعينكيمل
نمهقرسدقيدودنأنوتَنأهربخأامدنعو،هلمحيوهورولاههآردقل
لزنميفاوقتلا.هكالتمالًافّهلتمًةأجفرولاهحبصأ،ةراجِّنلالمعةشرو
نكيملنوتَنأنكلو،هّنسلثميفرخآىتفهعمرولاهبحطصاو،نوتَنأ
.همسافرعي

.»نيكسلاكاطعأاميفةبعلَهتيطعأو،نوتَنألزنمىلإَتبهذ«
.رولاهلاق.»ةبِذكاهنإ«
.غروبنيليإتلاق.»نوتَنألزنمىلإتبهذنيحكعمىتفكانهناك«

.»؟ناكنم«
.»يعميلاخنباناك«
.»؟همساام«
.»يتسوغ«
.»؟كلذثدحىتم«
.»مايأةدعذنم،ركذأال«
ريثكلارولاهويضقي«.ةأرملاتلاق.»يقيقشنباوه،تسوغآىعدي«

.ً»اعمتقولانم
.مسالايلوأرودروغيسنّودف
هنكلو«.رولاهلاق.»نيكسلايناطعأهنأنوتَنأءاعّداببسفرعأال«

.»يللطابماهتاقيفلتلواحيوهو،هنيكسهنإ.بذكي
.»؟اذامل«
.»فرعأال«



امدنعيضاملاءاثالثلامويرهظدعبتنكنيأانربختنأكنكميله«
.غروبنيليإتلأس.»؟سايلإنُعط

امكهيلإناثدحتتامتنأ«.رولاهدلاولأس.»ً؟اقحيرورضاذهله«
.»ئطاخرمأبماقهنأول

يتلادهاشلاةدافإبقوثولاةيناكمإىدمنمطقفققحتننحن«
.رولاهنعاهرظنعفرتنأنودنمغروبنيليإتلاق.»رثكأال،اهبمّدقت
.»؟تنكنيأ«

هماودىهنأدقل.هتفرغيفًامئانناك«.ةأرملاتلاق.»لزنملايفناك«
.»لزنملايفناك.ةعبارلاىتحمانوةدحاولادنعيسردملا

.ىتفلاغروبنيليإتلأس.»؟حيحصاذهله«
.»لجأ«
.»؟كلذكسيلأ،راهنلايفًاريثكمانت«
.ً»انايحأ«
.هتدلاوتلاق.»ًءاسممونلاىلإدولخلابهعانقإنمًادبأنكمتنال«

ًاريثمًارمأراهنلايفهموننوكيداكيو.ليللالاوطًاظقيتسمىقبيوهف«
.»ةشهدلل

.ةدلاولاًةبطاخمغروبنيليإتلأس.»؟لمعللنيجرختالأ«
.»حابصلايف.»طقفراهنفصنلمعأ«
عمهجولًاهجوهسفنرودنلرإدجو،عافِّللايرشبلالكشلاعفرامدنع

.سيكلالمحيلازيالناك.ينوسقيقش،توريف
.رودنلرإلاق»!تنأ«
.توريفلأس.»؟ّيلعَترثعفيك«
.»؟سقطلااذهيفًاجراخلعفتاذام...انأ«
.»؟ينعبتتتنكله«
.»؟حئافصلاعمجتله«.رودنلرإلاق.»لجأ«
.»لاملانمليلقبّيلعدوعتاهنإ«
.»؟فرعتله«.رودنلرإلأس.»؟ناريننيأ«
.توريفلاق.»ريخبنارين«
.»؟وهنيأفرعتله«
.تمصلاتوريفمزلف
.»؟ناريندوجوناكمفرعتله«
.هسأربأموأمثنمو،ةليوطةدملرودنلرإىلإتوريفرظن



انأدبدقانكً.اءوسرومألاديزتتنأ«.رودنلرإلأس.»؟هّئبختاذامل«
؛الإسيلةركفلامعديهبامتمقامو،هقيقشىلعىدتعاهنأداقتعالاب
.»هامتأّبخووحنلااذهىلعهامتدعبأامدنع

.»سايلإلءيشيألعفيمل«.توريفلاق.»دقتعتامكسيلرمألا«
،هتيامحنالواحتامكنأفرعأ«.رودنلرإلاق.»هيلإثدحتلاانيلع«

.»ًأّبخمهئاقبإبًائيشاديفتستنل.دودحلاىطخترمألانكلو
.»سايلإىلعِدتعيمل«
.»؟وحنلااذهىلعهنايفختَِمل؟اذامًاذإ«
.توريفملكتيمل
.»؟كتقيقشقيدصلزنميفلعفتتنكاذام«.رودنلرإهرمأ.»ينبَجأ«
.»هروزأ«
.رودنلرإلأس.»؟هعمنارينله«
يفةسراقحيرامهيلعّتبهو.هلاؤسرودنلرإرركف،توريفبُجيمل

يضايرلاهؤاذحناكً.ادَربدمجتيتوريفنأرودنلرإلاببرطخو،قاقزلا
ةريصقةيدلجةرتسو،طقفزنيجلاورسيدتريناكو،ءاملابًالَّلبمفيفخلا
،دعتريتوريفنأبًارعاش.لوبسيبةعّبقىلإًةفاضإً،اعاِفلعضيو،ةقيقرو
.ةثلاثلاةرملللاؤسلارودنلرإحرط

.»نارينلءيشثدحيالأىلعصرحنفوس،يبقثتنأكيلع«
نّيعتياميفًاّيلمركفيهنأولامك؛ةليوطةدملهيلإتوريفرظنف

امكهرارقذختاً،اريخأ.هبقوثولاهناكمإبناكاذإامو،هبمايقلاهيلع
.ودبي

.»يعملاعت،لاعت«



لصتتيهو،غروبنيليإاهنإ.رودنلرإبيَجيفلومحملافتاهلاّنر
يفهبلاصتالارودنلرإاهنمبلطف.هيَدلاوورولاهعمءاقللانعهربختل
يلوأرودروغيسعمكلذدعببهذتساهنإغروبنيليإتلاقو،قحالتقو
ضعببامهديوزتىلعًارداقنوكيامبريذلارولاهلاخنباتسوغآةرايزل
.ةيفتاهلاةملاكملاايهنأو.نيكسلانعتاباجإلا

.هفطعمبيَجىلإفتاهلارودنلرإداعأ
.لأس»؟نآلاناريننيأ«
.توريفلاق،»ناهوجعمهنإ«
.»؟ليلقذنمَتنكثيح«
.»لجأ«
.»؟هعمناهوجله«
.»لجأ«
ينوسهتقتلايذلاناهوجنعتوريفهربخأ،لزنملاىلإامهقيرطيف

ناكناهوجنكلو،نيحلاكاذمامهضعبنايريامه.يضاملافيرخلايف
.هلدالوأالو،قَّلطموهف.ءطببريستنأرومأللدارأوً،ادجًاددرتم

.رودنلرإلأس.»؟ناهوجوينوسينعأً؟اعمشيعللناططخيله«
.»ناجوزتيسامهنأدقتعأ.امبر«
.»؟نارينو«
.»هيلإهباحطصابينوسموقتذإ؛ناريندعاسيناهوج«
.»؟اذامل«
هعملماعتلابعصيوًادجًابضاغناكيذلانارينناهوجدعاس«

.»رمألاثدح،كلذدعبً.ادج
مايقءانثأيرجيامنادهاشي،تسوغآ،رولاهلاخنباادلاوناك

ىلعدلاولازفقياميف،قهشتةدلاولاتناكو.امهنباباوجتسابغروبنيليإ
ناكاذإامعًةَرشابمىتفلاغروبنيليإلأستامدنعرثأتلاةدشنمهيَمدق
،رولاهرارغىلعةلئسألالكنعتسوغآباجأدقل.سايلإلتقدق
وأتسوغآَّقلتيمل.ةسيئرلاامهليصافتلكبنيتقباطتمامهاتياورتناكو
ةبسانملاكلتيفنوتَنأىقتلاهنإتسوغآلاقو.نوتَنأنمنيكسيأرولاه
ةبعللدابهنأبىتفلاءاعداببسريسفتنمنكمتيملو،هلزنميفطقف
.قالطإلاىلعهفرعينكيملوهف.بشخلاتحَنلنيكسبرتويبمك



نكلو،رولاههتّمعنباةسردمنعةفلتخمةسردمداتريتسوغآناك
ذإ؛ودبيامكلاملاامهصقنيالتسوغآادلاوفً.ادجةهباشتمامهفورظ
.بأرملاجراخنَيتنوكرمنَيترايسنوكلميو،باّذجلصفنملزنميفنوميُقي

رودروغيسلأس.»؟كتمعنباةسردميفنارينىعديىتففرعتله«
.يلوأ

ةرايزنمجعزنمريغادب،رولاهرارغىلعو.هسأرتسوغآزهف
،ديحونباوه.ةديجةيبرتىّقلتوبّذهمهنأبًاعابطناىطعأو،ةطرشلا
رهظأدقل.ماودلاىلعًاعمناعكستيونيَقيقشبهبشأرولاهوهنأنّيبتو
ً.اقلطمنوناقلاعمبعاتمهجاويملهنأنوققحملاهبماقعيرسثحب

.»؟سايلإهقيقشفرعتتنكله«
.ًةيناثهسأرتسوغآزه
.»؟لتقلاةميرجتبُكتراامدنعَتنكنيأ«
ًايفيصًاخوككلمن«.ةدلاولاتلاق.»نتافارفاهيفهدلاوعمناك«

.»ةريحبلابناجب
تلأس.»؟رركتملكشبعوبسألافصتنميفكانهىلإنوبهذتله«

:اهباجأف،دلاولاىلإًةرظانغروبنيليإ
.»كلذيفانبغراملككانهىلإبهذن«
.»؟مويلالاوطكانهامتنكلهو«
له.خوكلايفًاميدقًادِقوممّمرناّنك«.دلاولالاق.»ءاسملاىتح«

ةفصاعطسوو،ليللانمرخأتمتقويفانهىلإِتيتأكنإيلنيلوقت
ىلعًادامتعا،فخسلاةغلابةلئسألانمةلسلسّيلعيحرطتل،ةيجلث
.»؟ناعفاياهقلطأيتلابيذاكألانمةعومجم

يفنابذكياذامل«.يلوأرودروغيسلاق.»رمألايفبيرغلاوهاذه«
.»؟امهنافرعيالامهو،تسوغآورولاهنأش

ىلإيتأتنأعيظفرمأهنإ؟هنمققحتلاكبضرتُفيًارمأاذهسيلأ«
ضعباهمّدقتامولعمنمًاقالطنإ؛ةفيخسةلئسأبًاليلىتفلاجعزتوانه
.»يلودبيامك،بعاتملانعمهسفنأداعبإنولواحينيذلانيعفايلا

كببَّحرمتنأ.الإسيلانلمعبموقناننكلو«.غروبنيليإتلاق.»امبر«
.»انئاسؤرىدلجاجتحالل

.»كلذبموقأسامبر«
.»؟كللاصتالاءارجإينمديرتله«
.هتجوزتلاق.»راتوأايىفك«



.»عيظففرصتلااذه«.لجرلالاق.»يّدجانأ،ال«
اهنأبترعشو،ًاليوطًامويناك.لومحملااهفتاهغروبنيليإتجرخأف

ةملاكماهتعاطتسابناك.لزنملاىلإةدوعلالباقمءيشيأميدقتلةدعتسم
،ةيناثةرمًةرذتعمحابصلايفةدوعلاىلعهعمقافتالاويلوأرودروغيس
دّمعتيهنكلو،حيحصهلوقياملكف.يّدجلكشباهجعزيلجرلااذهنكلو
رودنلرإمقرتراتخا،هلعفتاميَعتنألبقو.اهباصعأةراثإواهزازفتسا
.فتاهلاَلجرلاتّملسو

.تلاق.»هتملاكمديرتيذلالجرلاهنإ«
ááá

رشعرمألاامهنمبلطتدقل.توريفعملزنملانمرودنلرإاند
حتفف،سرجلاىلعتوريفطغض.ةنيدملاطسونممادقألاىلعًاريَسقئاقد
عرشوً،اجعزنمادبدقو،ناهوجهنأرودنلرإضرتفالجررهظو،بابلا
نكلو،رمألائدابيفرودنلرإدوجوظحاليمل.ةلَجَعبتوريفىلإثدحتلاب
.عباتتلابامهبقّدحولجرلالفجأ،مّدقتامدنع

.بايتراةرظنبرودنلرإًاقمارلأس.»؟ةطرشلانمتنأله«
.هسأربرودنلرإأموأف
.»؟كلذكسيلأ،ناهوجتنأ«
.»لجأ«
.»؟انهيرجياذام«
.»اهتدعاسملواحأ.ةقيرطلاهذهبرمألايرجينأينوستدارأ«
.توريفلأس»؟ناريننيأ«
.ناهوجلاق،»ىفتخانارين«
.رودنلرإلأس.»؟بهذنيأىلإفرعتله«
.»ال«
.رودنلرإحرتقا»؟لزنملاىلإبهذامبر«
.»سئايٍلكشبةقلقاهنإ«.ناهوجلاق.»ينوسبُتلصتا،ال«
.»؟بهذدقنوكينأنكمينيأ«
يفوه.داتعملانمرثكأمويلاًاجاتهمناك.كلذةفرعمليحتسي«

.»لضفألكشبسايلإبءانتعالاهبضرتُفيناكهنأبرعشيذإ،ةئيسةلاح
.»؟رداغىتم«
.»جرخيهعمسأمل«
.خبطملاىلإرودنلرإناهوجمّدقت



نّيعتيناك.رثكألاىلعةقيقدنيرشعوأةقيقدةرشعسمخذنم«
.»هدجأملتدعامدنعو،رجتملاىلإباهذلاّيلع

،رعشلارقشأو،لوطلاطسوتموه.ناهوجهجوىلعًايدابقلقلاناك
لصاويةبَّترمةيحلهيدلو،دوسأًالاورسوقرزأزنيجصيمقيدتري،ليحنو
.لفسألاوحنًالوصووهمفنمًاءدباهيلعهعباصأريرمت

.»ينعةلئسأحرطتةطرشلانألمعلايفُتعمس«
اهنأامبتقولاضعبذنمامكضعبنافرعتينوسوكنأنمدبال«

.»نارينىلعكتنمتئا
.ً»ابيرقترهشأةعستذنم،لجأ«
.ً»امامترمألاىلعَتّمتكتكنكلو«
عبرأذنمُتّقلطت.رذحلامازتلااندرأاننألُتّمتكت.فرعأال.ال«

اهتيقتلايتلاىلوألاةأرملايهينوس.نيحلاكاذميدرفمبشيعأو،تاونس
.»ةزَّيمماهنإً.اقحينبجُعتيهو،يقالطذنم

.»ً؟اعمشيعللناططختله«
.»فيصلايفاهلزنمىلإيلاقتنانعانثّدحت«
.»؟اهلزنمَترزله«
ريغصلاسايلإلثدحامقيدصتعطتسأمل.تارمةدع،لجأ«

تادرويفلايفتنكيننأليلاتلامويلاىتحثداحلابعمسأمل.نيكسملا
نوثدحتيسانلاُتعمسامدنع.ةيرابخإلاتارشنلاعباتأملو،لمعيفةيبرغلا
توريفاهقيقشيبلصتا،كلذدعب.روفلاىلعينوسيفتركف،ةميرجلانع
،ناريننعينتربخأ.ثدحامبينتربخأو،ينوسينتّملكو،لومحملاهفتاهنم
هناكمإبناكاذإامعينتلأسو،ةبيهرلاحيفو،ةمدصةلاحيفهنوكنعو
نأكنكميامكثدحامبًادجًارثأتموًافئاخناك.ةليلقمايأليعمءاقبلا
وأً،اضيأهلامءيشثودحةيناكمإنمةفئاخ؛هيلعةفئاختناكو،عقوتت
نيرظتنممهتدجوو،ءاشعلادعومدنعةنيدملاىلإُتدع.ّيبغرمأبهمايق
ينوسينمتبلطوً.امامتًارَّمدم،عيرُمعضويفنارينناك.يلزنمجراخ
هنإ.اهعملادجيفلوخدلاوأكلذضفريناكمإبنكيملو،هبءانتعالا
.»هبمايقلاّيلعنّيعترمأ

.رودنلرإىلإناهوجرظنف
عمُتمجسنادقل.ينوستعقوتامكيعمّيّدوريغناريننكيمل«

انأدباذإنارينفّرصتةيفيكلايحةقلقتناكاهنكلو،روفلاىلعسايلإ
نيَعارذبامبريببّحريمل.ينمروفّنلابرعشيملناريننكلوً.اعمشيعلاب



ًامامتهاِدُبيمل.ينمروفنلابرعشيملهسفنتقولايفهنكلو،نَيتحوتفم
فارطألدابتنمتنكمتيننأًاملِع؛مهلةليلقلايتارايزيفيبًاريبك
ًاديدجرتويبمكزاهجهلراتخأستنك.مدقلاةركنعًاليلقهعمثيدحلا
اذهلًادجًاسمحتمناك.تنرتنإلاةكبشربعهئابرقأعملصاوتلانمنكمتيل
.»رمألا

.»؟مدقلاةركنعامتثّدحتو«
.هيَفتكًاّزاهناهوجلاق.»هسفنيزيلكنإلاقيرفلامعدنانالك«
.»؟ةطرشلابلاصتالايفرّكفتملا«
.»نارينلجألو،يلجألو،اهلجأل؛ينوسلجألكلذبتمق،ال«
.»؟هنوفُخيامامبرمهيدلنوكينأكلاببرطخيملأ«
ةركفلافً.اقلطمسايلإسأريفةرعشءاذيإنارينةعاطتسابناكام«

قئاقدلامهتيقتلاولكلذَتفرَعل.ةيرخسللةريثمو،لقعللةيفانماهتاذدحب
اذهبنارينفّرصتببسوهرمألااذهنأدقتعأ.ةزَّيممامهتقالعنإ.ةليلق
ةيلزهصصقتالجمأرقينارينناكوً،اعمبعللااداتعادقل.ءوسلا
يلناكولىنمتأيننأينوسُتربخأ.تايسمألايفسايلإلًابتكوأةيدناليات
.»يرَغِصيفهلثمفيطلريبكقيقش

.»؟ينوسَتيقتلافيك«
رضحأتنكو.الوكوشلاعنصمنماهتاقيدصعمتناك.معطميف«

انصقرف،صقرللينتعددقل.ةتبلااهفرعأنكأمل.ةيونسلايتكرشةلفح
اذإامعُتلأسو،نيَمويدعباهبُتلصتامث.ادنالياتنعينتربخأ؛انثدحتو
نيدوأىلع؛ءيشلكىلعًامامتةحتفنمتناك.ًةيناثانيقتلاو.ينركذتتتناك
.»الوكوشلاعنصميفاهلمعواهيَنباو

.»؟كلذدعباذام«
يهو.ةحِرَموةمزاحوةديعسوةيباجيإ...ينوس.ماظتنابلباقتنانأدب«

ةينهذلاببسبكلذنوكيامبر.ءيشلكلقاّربلابناجلاًامئادىرت
.»ةعيُرملاةميرجلاكلت؛رمألاثدحمثنمو.فرعأال،ةيدنالياتلا

.»؟كلذكسيلأ،امكتقالعنملجخلانمليلقلابرعشتتنككنكلو«
تنكيننأفرتعأو،لاجعتسالاأشنمل،نانثالانحنانك«.عقاولايف

.»ّيلإةبسنلابعَّقوتمريغوًامامتًاديدجرمألاناك.رمألايفريكفتللةجاحب
.»؟لمعلايفًادحأربُختملأ«
لاقتنالاتررقنأدعبً؛ارخؤميتلئاعو،طقفنيبَّرقملايئاقدصأتربخأ«

رابخألابيرستةليسونأحضاولانمنكلوً.اعمشيعللينوسلزنمىلإ



نمتبلط.يرثأءافتقالليوطتقوىلإاوجاتحتملمكنأل؛ّزئتتناك
.فيصلااذهلئاوأيفةوطخلاهذهبمايقلاةلأسمانشقانو،يبجاوزلاينوس
.»سوباكلااذهثدحدقف...فرعأال،نكلو

دقنوكينأنارينلنكمييذلاناكملاعقوتتنأكناكمإبله«
.»؟هدصق

.»مويلالاوطًابرطضمناك،كلتلقامك.ال«
هباكترابهبتشيامًاصخش؟ةصاخةفصبامًاصخشركذله«

.»؟ةميرجلا
.رودنلرإىلإناهوجرظنف
ماقسّردمعمةسردملايفةرجاشميفلخددقف.رأثلانعثّدحت«

تعفديتلابابسألادحأهنكلو،همسانعحاصفإلانارينأشيمل.هديدهتب
.»نآلاديحولااهَنباتاب.هيلعةفئاختناك.هئافخإىلإينوس

اهّملسو.قروةصاُصقًالماحخبطملاتوريفلخد،ةظحللاكلتيف
.رودنلرإل

.توريفلاق.»نارينةفرغيفاهيلعُترثع«
.ناتراجمسادنعفتاهلاليلدنمةقرولاتقِّزُمدقل
.رودنلرإبيَجيفنينرلابفتاهلاعرشو
.ةباجإلاّرزىلعطغضوهجرخأف
.لاق.»ولآ«
توصلاق.»...ىوكشبمدقتللةجاحبسيل.كلذديريال،ةفسآ...«

.ةيفتاهلاةملاكملالصتملاىهنأمثنموكلذفولأم
فرعدقل.هدييففتاهلابقّدحو،قِّدصمريغهرظنرودنلرإعفرف

.لَبقنمهعمسدقناك.روفلاىلعتوصلا
ببسبًاليلقّشجأتوصعم،ةدَّدحمريغّنسيفةأرماتوصهنإ

.امبرنيخدتلا
ءانثأهتركاذمزاليذلاتوصلاكلذًادبأىسنينلهنأفرعيوه

ىلعنوكيس،هنهذيف.مئالملالكشلابهيلإِغُصيملهنألمونلاوةظقيلا
ةتيمرهظتو،اهجوزنماهرارفببسبْبنَّذلااهلكآتيةأرماتوصماودلا
.سناجكيرئطاشىلع



هميلستبغروبنيليإمايقءانثأفتاهلاتعزتناو،تسوغآةدلاوتلخدت
.ةبترمىندألاهَيطباضفّرصتىلعرودنلرإىدلجاجتحالانمنكمتيلجوزلل

.اهجوزبضغةروثرذعتنأاهنمتبلط،غروبنيليإلفتاهلاًةديعُم
ةيضقيفاميسالو؛مهماهمبمهمايقببسبةطرشلاداقتنابهلقحالف
.ةلثاممةساسح

.»ىوكشبمدقتللةجاحبسيل.كلذديريال،ةفسآ«.تلاق.»سأبال«
ةجوزلاوجوزلابًةقّدحم؛لاصتالاتعطقوفتاهلاغروبنيليإتلوانت

،نينرلابعرش،ليلقدعب.اهتبيقحيففتاهلاعضوتداعأمثنمو.عباتتلاب
.رودنلرإهنإ.مقرلاىلإترظنف

ةنيدملاطسويفىهقميفناك.هلزنمىلإةرجأةرايسناتراجلقتسا
لوانتلرخآلتقونمءاقتلالااوداتعادقف،ءامدقلاقافرلاضعبعم
ةرجأةرايسمهنمةثالثرطاشتو،لزنملايفهترايسكرتدقناك.بارشلا
،ءاسملايفريبكدحىلإسقطلاةلاحتءاسدقل.هلزنمىلإهلاصيإبتماق
ةرايسليمامألاجاجزلااتحاّسمتلضانوً.ايلمعةمودعمةيؤرلاتحبصأو
جلثةموكيدافتنمدهجدعبةرايسلاتنكمتو،جلثلاعميطاعتللةرجألا
.قيرطلاىلع

،ءطببتقلطنايتلاةرجألاةرايسنملّجرتامدنعًاليلقناتراجّحنرت
،ةلثاممةديدعيلايلهقافرعمىضقنأهلقبسدقل.هتفقومّوقهنكلو
ببسب؛هبمايقلااوداتعاامفالخب،ةليللبقءاقتلالاىلعاوقفتامهنكلو
.سقطلاةلاح

دروفلاةرايسرودنلرإداقو،ّتبهدقءاجوهةيجلثةفصاعتناك
،هعمناهوجوتوريفناك.فورظلاكلتيفاهغولبىلعؤرجةعرسىصقأب
.فينعلاسقطلاببسباهلمكأبكيفايكيريحاوضلازعناربخةعاذإلاتلقنو
لمأدقلو،ناتراجلزنمىلإةطرشيَترايسهجوتببلاطدقرودنلرإناك
.بسانملاتقولايفالصتنأ

ءادتعالاذنميبلاصتالاىلعتبأديتلايهِكعمةدوجوملاةأرملا«
يتلايه«.فتاهلاىلعاهتباجإةظحلغروبنيليإلرودنلرإلاق.»سايلإىلع
.»ترحتنايتلاةأرملااهنأُتننظ

.غروبنيليإتلاق»ً!اقح«
.»؟كعمىتفلاةدلاوله«



.»لجأ«
.»كيلإلوصولالواحأسو،اهعمثيدحلايلصاو«
.»؟تنأنيأ«.غروبنيليإتلاق.ً»انسح«
.لاصتالاىهنأورودنلرإلاق.»مكيلإيقيرطيفانأ«
لزنملاءاقبإهتجوزبحتذإ؛هبيَجيفحيتافملانعناتراجثحب

ىلعرثع.صوصللانأشيفًاقلقنكيملهنكلو،تاقوألالكيفًالَفقُم
ًايرشبًالكشظحالامدنعهبيَجنماهبحسكشوىلعناكهنكلو،حيتافملا
.قيرطلاهيلععطقيولزنملالظنمقثبني

.ناتراجلأس.»؟تنأنم«
.ديعبنمةرداصلاةطرشلاراذنإتاراّفصعمسو
ةفصاعلاربعةطرشلايَترايسلةضماولاءاقرزلاراونألارودنلرإىأر

ىقلأ.ناتراجلزنمىلإيدؤملاقيرطلالخادىلإنافطعنتاتناك.ةيجلثلا
هجوىأرةيفلخلاةيؤرلاةآرميفو،هبناجبسلاجلاتوريفىلعةعيرسةرظن
.قلقلاناهوج

.ناتراجررك.»؟تنأنم«
تاراّفصتند.ههجوةيؤرنمنكمتيملو،يرشبلالكشلابُجيمل

،تاذلابةظحللاكلتيف.اههاجتايفهسأرناتراجرادأف،رثكأفرثكأراذنإلا
ًاددجمهتافتلاءانثأّداحملأبناتراجرعشو،هوحنيرشبلالكشلاعفدنا
يذلايرشبلالكشلاعراشلاةرانإحيباصمجّهوتيفىأردقل.همجاهموحن
.عاِفلههجوىلعو،لوبسيبةعبقرمتعيناك

ىأرو،هنطبنمنخاسامءيشَّقفدتًاكردم،هَيتبكرىلعطقسو
.ءامدلاببسبًامتاقحبصيهيَمدقدنعجلثلا

.ههجونعهعزتناوعافِّللاكسمأو،همِجاهمهاجتايفاهّدموهديعفرف
عّمجتو،لزنملامامأامهفقوتءانثأجلثلاىلعةطرشلااترايستقلزنا

ىلعءطببضفخنيناكيذلاناتراجوحناوضكروةطرشطابضةعبرأ
عمزفقورودنلرإةرايستند.ةجّنشتملاهتضبقبعافِّللاًاكسمم،هبناج
اوناكنيذلاةطرشلاطابضبناجبتوريفّرم.جراخلاىلإناهوجوتوريف
.لالظلايفيرشبلالكشلاهاجتايفمهقيرطنوقشي

.توريفحاص.»!نارين«
.مسالاعمسامدنعهسأرنارينعفرف
.ءامدلانمةكرِبطسوًايقلتسمناتراجتوريفىأرو
ولامكًادماجفقويذلانارينلةيدنالياتلابامءيشبتوريفحاص



.جلثلاىلعهنيكسىمرو،ناتراجةثجبرقةرخصىلإلّوحتهنأ
رودروغيسناكثيحلزنملايفبابلاسرجعُرق،ةعاسفصندعب

نميهدقكِبرُمتمصناك.هيَدلاووتسوغآعمنيَسلاجغروبنيليإويلوأ
ءلميلوأرودروغيسوغروبنيليإتلواحنأدعب؛نمزلانمةدمللزنملاىلع
ثيدحلانكلو،رودنلرإلوصوىتحتاظحالملوقوةلئسأحرطبتقولا
انلعأ،مالكلانعماتلافقوتلاةلحرمرمألاغلبامدنعوً.ايجيردتىهتنا
الامهنأًاملِع؛ةلئاعلاىلإثدحتلاديريرخآققحملوصونارظتنيامهنأ
سولجلاةفرغيفّوجلادادزاو.هنأشيفثدحتلاديرييذلاامنافرعي
.ةورُّذلامهرتوتغلبً،اريخأبابلاسرجعُرقامدنعوً.ارتوت

ةفرغىلإًاعمالخدمث،رودنلرإلاخدإلبابلاوحندلاولاهّجوت
رثكأتدغدقةكيرألاىلعاهنبابناجبةسلاجلاةدلاولاتناك.سولجلا
اهنإتلاق،يراذتعالكشبًةمستبم.رودنلرإتأرامدنعتضهنفً،ابارطضا
رودنلرإاهنمبلط،خبطملاىلإاهقيرطيفو.ةوهقلانمديزملاّدُِعتس
.ًاليلقراظتنالا

.نَيتوطختعجارتف،اهوحنراسو
.رودنلرإلاق.»يهتنيرمألاداكي.سأبال«
ناك.ةدعاسمللًاَبلطاهجوزىلإًةرظانةأرملاتلاق»!يهتني؟اذام«

.ةملكةيأبهّوفتيملو،كارحالبًاسلاج
.ةكيرألانعتسوغآضهنو
مايألايفيبنيلصتتتنك«.رودنلرإلاق.»روفلاىلعِكتوصُتفرع«

لثاممعضويفكسفنيدجتنأ.ببسلامهفيننكميو،ةيضاملاةليلقلا
.ً»احازُمسيل

.»هنعثدحتتامفرعأال«.ةأرملاتغوار»!؟لثاممعضويف«
.ةعيرستارظنغروبنيليإويلوأرودروغيسلدابتف
ديعسانأ«.رودنلرإلاق.»رمألائدابيفرخآًاصخشكنأُتدقتعأ«

.»كيلعروثعلاب
.هتدلاوبًاقّدحمتسوغآلاق؟يمأ«
الكنإتلقامدنعهينعتتنكام-دقتعأامك-نآلامهفأ«

وههمهفأالامنكلو«.رودنلرإلاق.»وحنلااذهىلعشيعلانيعيطتست
.»ثدحيملًائيشنأبرهاظتلالالخنمتالفإلاكنكميهنأتننظفيك

.رودنلرإىلعنَيتّتبثمةأرملاانيعتناك
ةدعاسملاكلتً،انسح.يبِتلصتاببسلااذهلو،ةدعاسملاِتدرأ«



كنكمي.مرتحميرشبنئاككفرصتلابءدبلاكنكمي،كلذل.انهةدوجوم
.»ةيادبلاذنمهبمايقلاِتدرأامبمايقلا

مثنمو.دعبًانكاسكّرحدقنكيمليذلااهجوزىلإةأرملاترظن
امعةركفةيأكلمينكيمليذلايلوأرودروغيسورودنلرإىلإترظن
،كلذتأرامدنعو.ءاكبلابعرشيذلااهنباىلإترظنً،اريخأ.يرجي
.عومدلاباهانيعتقرورغا

.رودنلرإلاق،ً»اقلطمةديجةركفنكتمل«
.ةأرملايَّدخىلععومدلاتلاسو
ً.ايّجرتماهنباسمه.»!يمأ«
اماقامف؛انيَنبالجأل«.ضفخنمتوصبتلاق.»امهلجألكلذانلعف«

يفريكفتلاانيلعناكً.ادبأهلاطبإنكميالو،عِّورموزازئمشاللريثمهب
.»امهلبقتسميفريكفتلاانيلعناك.لبقتسملا

.رودنلرإلاق.»؟كلذكسيلأ،لبقتسميأكانهنكيمل،نكلو«
.»ةبِعُرملاةميرجلاهذهءانثتساب«

ً.اددجماهنباىلإةأرملاتتفتلاو
.»الإسيلناثبعياناك.كلذبمايقلاادصقيمل«
.»ىرخأةملكةيأيفيُضتال«.اهجوزلاق.»ٍماحمىلإثدحتلاديرأ«
.اهيَدينيباههجوًةّئبخم.ةأرملاتهّوأت.»نيَنيعلنيَّيبغكافّرصت«
املكبحوَبلاًاريخأاهناكمإبتابهنأولامكرتوتلااهنعلاز،ًةأجف

.سايلإلتقمذنم؛مايألاكلتلاوطهنامتكلترطضا
فرصتلاكيلعاذامل«.اهنباهاجتايفةوطخًةمّدقتمتحاص.»؟اذامل«

.»!هتلعفامىلإرظنا؟نينيعللاءايبغألاكًامئاد
.اهعوَرنمةئدهتلالواحو،اهوحناهجوزضكر
ً.اددجماهنباهجويفتحاص»!هتلعفامرظنا«
.اهجوزيَعارذنيبتمتراو
.ةيكابضرألاىلعتراهناوتهّوأت.»!هللااندعاسيل«



يفامهبدهُعو،ًةَرشابمباوجتسالاىلإتسوغآورولاهباحطصاّمت
يفلافطأللةيعامتجالاتامدخلاةلاكوةياعرىلإةليللاكلتنمقحالتقو
ءاقلإتبلطو،نَييتفلايلاهأعمتالباقمًاضيأةطرشلاترجأو.كيفايكير
ةميرجلاةقيقحءافخإةركفببسبرخآلامهدحأمالدقل.مهيلعضبقلا
نيكسلاكلتمانملوحةبراضتمتاياوردرسباوماقو،ناَيتفلااهبكترايتلا
فرتعا،باوجتسالانممايأةثالثدعبو.مهانبالعفكلذكو،عقاولايف
.سايلإةافوةيفيكلةروصمسرنمًايجيردتنوققحملانّكمتوً،اريخأرولاه

لمحيوهونوتَنأرولاهىأر.ةطرشلاىلعنايتفلالكبذكدقل
ىقتلا.ةثيدحةبعلبهتلدابمضرعو،يدودهقرسدقناكيذلانيكسلا
اشقانو،هعمرولاهاهرضحأيتلاةبعللابّرجثيحنوتَنألزنميفةعبرألا
امهنأبنوتَنأورودلافروثفرتعاو.قافتاىلإلصوتلانودنمةضياقملاةلأسم
كلذدعباررقو،سايلإىلعءادتعالامويحابصيفناتراجةرايساشدخ
هميلستاررق،ةسردملابعلميفرولاهامهئاقتلادعبو.نيكسلانمصلختلا
.هّايإ

،بيرغجازميفاناك؛ةسردملادعبتسوغآءاقلرمأرولاهّربدت
هنإ.ركاكسلاوةجمُدملاتاناوطسألاضعباقرسثيح»تكرامربوس«الخدو
نمريبكغلبمىلعنالصحيامهنأًاملِع؛رخآلنيحنمهبناموقيرمأ
،تسوغآلاق؛تَالكَّرلاءاقل.فلتخمرمألانكلو.امهلهأنمبيَجلافورصم
يفًاعفترمنيلانيرَدألاىوتسمناك.لضفألكشبحرشلانمنكمتيملو
ةبيقحلاوامهمامأسايلإايأرو»تكرامربوسلا«نماجرخامدنعامهمد
.نيتريغصلاهيَفتكىلعفرحنُمهفطعمو،هرهظىلعةريبكلاةيسردملا

ريغرمألااذهنوكيامبرو،ةنكادلاهترشبببسبامههابتناتفلامبر
اناكامهنإرمألااذهنعهباوجتساءانثأتسوغآلاق.عوضوملابةلصيذ
هيَفتكرولاهّزهاميف.ةرشبلاضيبأىتفلاناكنإوهسفنءيشلانالعفيس
حرشنمعقاولايفنكمتيمل.هسفنلاؤسلانعةباجإلانمنكمتيملو
مايقللنيَّدعتسمو،ةقرسلادعبةراثإلابنارعشياناك.اهيفاناكيتلاةلاحلا
انوكيمل.امههابتناتفليذلاىتفلانافرعيانوكيمل.لاقامك؛ءيشيأب
داتريهنأًاملِع؛لَبقنمهتيؤررولاهركذتيمل.سايلإهمسانأنافرعي
عطاقتتمل.هبامهتقالعديطوتلببسيأامهيدلنكيملو.اهسفنةسردملا
.ةقيرطّيأبامهذؤيملو،لَبقنمامهقيرطعمسايلإقيرط



ناك.قهاشّولعتاذُلئامخلاو،قيضقيرطلاثيحسايلإايقتلادقل
هالأسف.ةراثإلانمةجردىلعأيفاناكامهنكلوً،ادرابسقطلاوّلحيقسغلا
.لاحةيأبادنلسيأيفهلعفياّمعو،ًالاملمحيناكاذإاّمعو،همسانع

كسمأتسوغآنكلو،تالفإلالواحو،ًالاملمحيالهنإسايلإلاق
.هعمناثبعياناكلب،هءاذيإادّمعتيمل.هتفاخإلنيكسلارولاهجرخأو.هب
.ههجويفهبحّولو،نيكسلابرولاههددهف

ًاَبلطيدانيأدبو،نيكسلاىأرامدنعربكأرعذبسايلإلضان
موقيسهنأبرولاهًارّذحمحاصو،همفىلعهديتسوغآعضوف،ةدعاسملل
.ةحيَصقلطأهنأةجردلًادجهّايإًايذؤم،هديسايلإّضعامدنعهتالفإب

،لعفياذاميردينألبقو،سايلإفطعمبرولاهكسمأ،اهدنع
ًاطغاض،تمصلامزلو،ةمواقملانعسايلإفقوت،اهدنع.نيكسلابهنعط
.قيرطلاىلعًادّدممو،ماكحإبهتدِعمىلع

هاجتالايفنيَضكاراقلطنامثنمو،تارظنلاتسوغآورولاهلدابتف
.سكاعملا

دلاوناك.ةمدصةلاحيفامهوتسوغآلزنمىلإةلفاحلاالقتسا
رولاهديتناك.ددرتيأنودبةصقلالكهلايورف،لزنملايفتسوغآ
امهنإهلالاق.لزنملاىلإهقيرطيفنيكسلاىمردقناكو،ءامدلابةاطغم
.كلذنادصقيانوكيملامهنإو،ةسردملابناجبقيرطلاىلعىتفانعطدق
ثدحدقلً.اقلطمىتفلابىذألاقاحلإادصقيملامهف،ثداحدرجمهنإ
ً.اقوعصمامهبتسوغآدلاوقّدحف.بسحفرمألا

روفلاىلعتظحالو،لزنملاىلإتسوغآةدلاوتداع،تقولاكلذيف
ةطرشلابلاصتالاتدارأ،ناَيتفلاهلعفامبتعمسامدنعو.ريطخرمأثودح
.اهجوزغوارف،روفلاىلع

.نَيَيتفلالأس»؟دحأامكآرله«
.امهيَسأرازهف
.رولاهلاق،»دحأانَريمل،ال«
.»؟قثاوتنأله«
.»لجأ«
.»؟نيكسلانيأ«
.نيكسلاهيفىقلأيذلاناكملارولاههلفصوف
.»دوعأنأىلإءيشيأالعفتال«.تسوغآدلاولاق.»انهارظتنا«
.هتجوزتهّوأت.»؟لعفتساذام«



:اهللاقو،نَييتفلاعَمسىدمنعًاديعبً،ابناجاهذخأف
يلصتاً.ابئاغنوكأامدنعنَييتفلالبقتسميفيرّكف.رمألايفيرّكف«

.»اهعميروُدراضحإومودقلااهنميبلطاو،يتقيقشب
نأًانلعمو،نيكسًالماحةقيقدنيعبرأوسمخدعبداعمث،جرخ

.ريخبنوكيامبرذإ،ءادعُّصلااوسّفنتف،قيرطلاىلعسيلىتفلا
اقّدصيمل.ثدحامىلعاعِلُطأورولاهادلاولصو،تاظحللاكلتيف

زجعبارعشونَييتفلايهجوريباعتايأرىتح،رمألائدابيفهاعمسام
ىلعافرع،امهنباىلإارظننيحو.هلُّيختنكميالاممامأتسوغآيَدلاو
نوكينلو،موهفمريغوعيرُمرمأثدحدقل.حيحصىرجامنأروفلا
.قباسلايفناكامكءيشيأ

.رولاهلاق.»كلذبمايقلادصقنمل«
.تسوغآفاضأ،»بسحفرمألاثدحدقل«
.هنافيضيامامهيدلنُكيمل
.تسوغآةدلاوتلأس.»؟كلذكسيلأ،تسوغآسيلهنعطنمً،اذإ«
.»ىتفلابكسمُيكنباناك«.مزحبرولاهدلاولاق.»ناطّروتمنانثالا«
.»هنعطكنباو«
قيقشلانكمتً،اريخأ.يرجيامنايتفلادهاشو،امهنيبراجشرادو

جوزلانمّلكةئدهتنم-تسوغآدلاوورولاهةدلاو-ةقيقشلاو
.ةطرشلاغالبإمدعتسوغآدلاوحرتقاو.ةجوزلاو

ملاذإف.سايلإنعثحبللنادلاولاجرخ،ةياهنلايف.ًةيناثاورجاشتو
يفةرايسلابامهلّقنتءانثأو.ريخبهنأامبرينعيكلذف،قيرطلاىلعهادجي
.ةينكسلاققشلاعّمجمبناجبةنوكرمةطرشتارايساظحال،ّيحلاءاحنأ
عّمجملاةقيدحيفةيمسرتالذببةطرشطابضايأرو،ناكملابرقءطبباّرم
اهؤاوضأو،ةيكلساللاصتاةزهجأبةدَّوزملاةطرشلاتارايسنمددععم
.ناكملاارداغف،ءاتشلاقسغيفةطيحملاينابملاىلعسكعنتءاقرزلا

نمجيزمبنورعشيمهوتسوغآلزنميفةيرابخإلاةرشنلااورظتنا
ةطرشلاعانتماو،ًالوتقمسايلإىلعروثعلاربخويدارلالقنو.فوخلاولمألا
نمو،ودبيامكزازفتساةجيتنسيلءادتعالانكلو،ليصافتةيأبحوَبلانع
دوهشالو،ةلوهجميناجلاةيوهىقبتو،يقرِععفاداذنوكينألَمتحملا
.ىرجامىلعدعب

نمةرتفلنَيبيسنلاءاقتلامدعىلعو،راظتنالاىلعاوقفتا،ةياهنلايف
ًائيشنأولامكاوفّرصتينأاورّرق.نيكسلانمرولاهدلاوصَّلختو،نمزلا



ًاثداحناكهنكلو،رخآىتفمهانبالتقو،ررضلاعقودقل.ثدحيمل
ملامهف؛ٍذؤُمريغحاُزمبهتّمربرمألاأدبدقل.ةدَّمعتمةميرجسيلوديكأتلاب
نكلو،ثدحامنايسننمًادبأاونكمتينل،عبطلاب.ىتفلاءاذيإادصقي
.رضاحلاتقولايفّهلقأ،مهيَنبالبقتسميفريكفتلامهيلع

ةدايعىلإددرتتتناك.تسوغآةدلاوباوجتسايفرودنلرإكراش
.ةئِّدهمريقاقعلوانتتو،مهلاقتعاذنميناسفنبيبط

يفركفننكنملاننكلو.كلذبمايقلاانبضرتُفينكيمل،عبطلاب«
.»نَييتفلايفركفنانكلب،انسفنأ

.رودنلرإلاق.»عبطلابمكسفنأيفنوركفتمتنك«
.»لاحلاَعقاوكلذنكيمل،ال«
اذهعمشيعلانمنينكمتتسكنأًاقحنيدقتعتتنكله«

.رودنلرإلأس.»؟كريمضلقُثييذلاساسحإلا
.»...دقل.انأسيل«.تلاق.»ال«
.»مهنيبًافعضرثكألاِتنك«.رودنلرإلاق.»يبِتلصتا«
تاذتنك«.اهدعقمىلعًةحجرأتمتلاق.»رمألافصويننكميال«

نودنمةقيقدّرمتمل،ثداحلاذنم.ئطاخرمأثدحام.ةيراحتنالويم
َأطخناك،عبطلاب.هتلئاعيفونيكسملاريغصلاىتفلاكلذيفركفتنأ

.مالكلانعتّفكو.»...نكلو،ةيقالخأًّةلَز،انَلبِقنمريدقت
،انأطخأاننأفرعأ.كلذبمايقلاانبضرتُفينكيملهنأفرعأ«

.»بيرغلكشبَتفّرصت...كنكلو.كرابخإُتلواحو
.»رخآًاصخشُكتننظ«.رودنلرإلاق.»فرعأ«
.ثدحتنأةلثاممرومألنكميذإ؛ثداحهنإالاقامدنعامهانقّدص«

انكام،ةيعيبطلالاوحألايفو.ةفلتخمةقيرطبفرصتلاانناكمإبناكام
ببسنامهفيسنيَدلاويأنإيجوزلاق.لتقةميرجنعيضاغتلالواحنل
.»انلعفدرنامّهفيسو،هانلعفام

نأو،ىسُنيوّرمينأثدحاِملمتدرأ«.رودنلرإلاق.»كلذدقتعأال«
ًاكاهتناةعّورُمةميرجىلإمتفضأدقل.هبمكلةقالعالنأولامكيفتخي
.»نوناقلاةمرُحل

تُربتعاو،مهتافارتعاىلعةطرشلاتلصحو،ءيشلكىهتناامدنع
يفعِضُوثيح،تالباقملاةفرغيفرولاهعمرودنلرإسلج،ةلَفقُمةيضقلا
لأسو،ًالَّوطمثداحلانعاّملكتدقل.لافطأللةيعامتجالاتامدخلاةلاكو
امهعفداّمعو،سايلإىلعءادتعالابرارقلاامهرارقذاختاببسنعرودنلرإ



..كلذبمايقلاىلإ
.رولاهلاق.»...عقاولايف.بسحفكلذبانمق«
.»؟اذامعقاولايف«
.»كانهناك«
.»؟ديحولاببسلاوهاذهله«
.»للملابرعشنانك«



ءاطغعمّيداعرضخأّيفَزخءاعووهو؛هيَديبءانإلارودنلرإلمح
يقروسيكيفهلمِّلُسدقناك.مياربنويرامدامرىلعيوتحيفَرخزم
.هلخادءانإلاعضووىنحنامثنمو،ريغصلاَنفدملالخادىلإرظن.يّنب
رهظلادعبةربقملايفنيَديحولانيَصخشلااناك.يرجيامنيدلالجردهاش
.رياني/يناثلانوناكرهشنمكاذدرابلا

ةمجاهمبنارينمايقةليلةيجلثلاةفصاعلاءانثأطقاستيذلاجلثلاناك
قبئزلاضافخنادعبو.نَييلاتلانيَرطاملانيَمويلايفهمظعمباذدقناتراج
ةديدشةيلامشحيرهتلمحيذلاسراقلادَربلاغلبو،ضرألاتدّمجت،ًةيناث
.َماظعلاةدوربلا

يفونويراميفرّكفمسراقلادربلايفنفدملاقوفرودنلرإفقو
.تاباجإةيأداجيإنمنّكمتيمل،ةداعلاكو.كلذبابسأيفوً،اديحوهتايح
لاوطصخشلاكلذاهشاعيتلاةدحولاببسحرشتةيئاهنتاباجإال
رودنلرإنوكببسوأ،تاونسلاكلتذنمهقيقشةافوببسوأ،هتايح
ُةعومجمةايحلاف.توملاونعطللسايلإضّرعتببسوأ،هيلعوهامىلع
نمّبهتةفصاعكسانلارئاصمبمكحتتاهّعقوتنكميالةيئاوشعتافداصم
.توموتاباصإبًةببستم،راذنإقباسنود

.اهتياهنتغلبواهارطاشتيتلاامهتصقو،مياربنويراميفرودنلرإركف
كانهفقوىتحرمألاءاهتناكرديملو،فسألاوةراسخلابروعشهباتنادقل
،اهارطاشتيتلاتاربخلاو،امهتقالعيفرّكف.هيَدينيبءانإلاعمهدرفمب
اهعميطاعتلانمنكمتيلناكاميتلاوهنمًاءزجتناكيتلاةصقلاو
.اهلطبوهةصقلاكلتف.هنودب

ًاددجملواحو،هيردنأةيؤرلرودنلرإبهذ،ةربقملادصقينألبق
ناكهيردنأنأريغ،همأجوزلوحةيفاضإليصافتنعفشكلابهعانقإ
ً.ادينع

.رودنلرإلأس.»؟لعفتساذام«
.هيردنألاق.»ءيشيألعفأستنكاذإامفرعأال«
.ةبآكوةدورببرودنلرإبًاقّدحم،هتقشبابدنعفقوو
.لأس.»؟متنأنولعفتساذام«
لمعبانمايقيفًابغارنكتملامءيشيأبموقنلانيدلببسال«

كلذنعًائيشفرعنالو.هنيُدتانيدلتامولعمال«.رودنلرإلاق.»ام



.»؟انربختالاذاملفميُقينيأفرعتتنكاذإ.لجرلا
.هيردنألاق.»؟ببسيأل«
.تمصبرودنلرإهيلإرظنف
.»؟لتاقهنإَتلقامدنعكسفنىلإريشتتنكله«
.رودنلرإبُجيمل
.»؟َهَلَتقنمتنأله«
ً.اريخأهسأربهيردنأأموأف
.رودنلرإلأس.»؟كلذلايحءيشيألعفتسله«
قلغأمثنمو،بيُجينأنودنمةليوطتاظحللهيردنأهبقّدحف

.ههجويفبابلا
،مدلانمةريبكةيمكهنادقفنممغرلابءادتعالانمناتراجاجن

هبلقةلضعنيكسلاأطخأدقل.نمزلانمةدملتوملاوةايحلانيبهِحجرأتو
ةطرشلاكرحتلضفبناوألاتاوفلبقبيبطىلإلُقنهنكلو،تارتميلمب
ناك.لافطأللةيعامتجالاتامدخلاةلاكوةياعريفنارينعضُوو.عيرسلا
.رأثلاراكفأبهسأرألتما،تقولارورمعمو.هقيقشلتقناتراجنأبًاعنتقم
ىودجالنأبهعانقإريخألااذهلواحو،رأثلانعناهوجّملكدقناك
.هددهينّمعحصُفينأنودنمدَّدهمهنأبهتدلاونارينربخأو.كلذنم
عنتقمهنألنارينلتقبدّدهو،هسفنىلعةرطيسلادقفدقناتراجناك
نمتبلطو،نارينىلعينوستيشخو.هترايسبررضلاقاحلإيفهطّروتب
.ىذألكنمٍنمأمبنوكيلمايأةعضبلهبءانتعالاناهوج

اسلجو،ينوسةرايزلرودنلرإبهذ،سايلإةزانجنمةدعمايأدعب
.ياشلادادعإب،هتقيقشعميقبيذلاتوريفمايقءانثأىتفلاةفرغيف
تمِدقيتلاينوسةلئاعبناجىلإاوفقودقهتلئاعدارفأونيدوأناكو
مِّلُسو،هتثجقارحإّمتدقل.ريخألاهاوثمىلإسايلإءاروريستلادنالياتنم
.ءانإيفينوسىلإدامرلا

يندوغاهلتمجرتو،ينوسلرودنلرإلاق.»!ةزانجلاءانثأيكبتمل«
.هلاقامامهعمةسلاجلا

.تلاق.»يفكيامبُتيكبدقل«
.رودنلرإىلعاهرظنًةّتبثمتاملكلايندوغتمجرتو
.ينوستلاق,ً»اريثكهيلعقلقأنأديرأال«
ادنالياتىلإةدوعلايفهتبغرنعنارينّربعدقل.لبقتسملانعاثّدحت

.هلوقيامينعيهنأنمةقثاونكتملينوسنكلو،هتبوقعىضقنأدعب



؛ناهوجكانه،عبطلابو.اهقيقشرارغىلعادنلسيأيفءاقبلامزتعتتناك
هتقالعنعنالعإلابرمألائدابيفًاددرتمناك.حلاصلجرهنإينوستلاق
ملو،هيلعديدجرومألانمعونلااذهف؛ادنالياتنماهنألألملاىلعاهب
اذهيفرارقذاختابيّورتلارثآكلذل،هتلئاعلعفدرنمًاقثاونكي
.نآلايضاملانمحبصأكلذلكنكل.نأشلا

نَيلماحةسردملادعبناثبعياناكنيَذللانَييتفلانعينوسرودنلرإربخأ
اناك.يقيقحببسنودبهيلعايدتعاوًةفدُصسايلإايقتلافيكوً،انيكس
ءايبغأنوكيدقامّعقوتًادبأنكميال«.هافاخأف،هعمبعللانامزتعي
ّهنألظحلاّئيسسايلإناك.هبمايقلاىلعنيرداقامهلنولثاممنولَّفغم
.»امهفداص

حرشىلإيغُصتتناك.ينوسهجوريباعتةءارقناكمإلابنكيمل
.ماتمهفمدعاههجوىلعادبو،اهنبااهنادقفببسلرودنلرإ

.تلاق.»؟سايلإاذامل«
.»رخآببسلدوجوال«.رودنلرإلاق.»كانهناكهنأل«
دقناكيتلاةرابعلارودنلرإركذىتح،ةليوطةدملتمصباسلجو

نإاهلأسو،ةباغلاوراجشألانعةيباتكلانيرامتللسايلإرتفدىلعاهيلعرثع
راجشألاددعنعلأسامدنعهدلخيفروديناكيذلاامفرعتتناك
؟ةباغعنصلةبولطملا

ىلعةيباتكلانيرامتلارتفدناك.هنعثدحتيامفرعتينوسنكتمل
؟ةباغعنصلرمألابلطتيةرجشمك.سايلإهبتكاماهاَرأو،ةلواطلا

.ةليوطةدمذنمىلوألاةرمللينوستمستباف
.تلاق.»نارآيدنالياتلاهمسا«
.»؟نارآينعياذام.كلذبيندوغينتربخأ،لجأ«
.»ةباغينعينارآ«.ينوستلاق.»ةباغ«
يفرادتسامثنمو،مياربنويرامنفدمبناجبًاتماصرودنلرإفقو

لقتناو.هسبالمتقرتخاو،هرعشبتفصعو،ههجوتعسليتلاحيرلاهاجتا
يفتوملاوباذعلانعًاصصقيورتيتلالزنملايفهبتكىلإهراكفأب
تارمَجيقُبتيهف؛اهمهفهنكميصصقكلت.محرتالةيوتشفصاوع
هسأرىنحأو.هردصيفًةدّقتمةراسخلاو،ىسألاو،فسألاو،ةميدقلاسيساحألا
ةيفيكنعلءاست،نايحألابلاغيفلاحلاوهامكو.حيرلاهاجتايف
سقطلااذهدهشيدلبيفنينسلاتائملاوطمهتايحسانلاةلصاوم
.يساقلا



حيرلاتفصعنأدعب،ءاسملالولحعمهتضبقعيقَّصلامكحأدقل
.شِحوملايوتشلايعيبطلارظنملاقوفبونجلاورحبلانمةدرابلاةيبطُقلا
يضارألاقوفًةفصاع،اجيإلبجبًارورم،يديشدراكسلبجنمتصاغدقل
ئطاوشىلعاهفارطأىمارتتيتلاةئلألتملاةيوتشلاةنيدملاثيحةضفخنملا
،ةيلاخلاعراوشلايفوينابملانيبلِوُعتحيرلاتناك.لامشلاىصقأيفملاعلا
سانلامزالدقف.امءابَوةضبقيفاهنأولامك؛ةايحالبةنيدملاتدبو
يفنيلمآو،مهرئاتسنيلِدسُمو،مهذفاوننيِقلغُمو،مهباوبأنيلِفقُم،مهلزانم
ً.ابيرقدَْربلالاوز

ىهتنا

ىلعصخشسلجي،هطسويفةماعدىلعزكترمليوطحول]1[
طبهيوعفتريف؛هللباقملافرطلاىلعرخآلاسلجياميفهيفرطدحأ
.بوانتلاب

ىلإهيلعقلزنتلءايشألاهيلععضوتيدومعوأردحنمحطس]2[
.لفسألا

.ةمكللاديدشتواهتياقولمجاربلايطغتةيندعمةادأةعَرِقملا]3[
.ةدبُّزلاورَّكسلانمةيساقىولَح]4[


