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ربعتو.فلؤملاراكفأوءارآنعةلوؤسمريغعيزوتلاورشنللةفاقثرادنإ
نعربعتنأةرورضلابسيلوفلؤملاءارآنعباتكلااذهيفةدراولاءارآلا

.رادلاءارآ



ٍرَدخبسلجتتناك.ةزانجلالالخيرجياملًةهبتنمايرامتناكداكلاب
اهلوحاملةبوعصبًةيعاوو،نيفدلابديبًةكسمم،ليوطلايمامألادعقملاىلع
ةيسنكلاةقوجلاليترتو،نيّزعملاروضحو،ةنهاكلاباطخ.نفدلامسارملوأ
تناك.ةديحوةنيزحةمزاليفشَّوشموحنىلعجمدناكلذلك،ةريغصلا
تناكببسلااذهلو،تاظحالملاضعبليجستللبقنممهترازدقةنهاكلا
مأةايحىلعهمظعميفَزَّكرتيذلااهباطخىوتحمًاقبسمفرعتايرام
ةرئادلاو،فيخملاضرملاةبراحميفاهترهظأيتلاةعاجَّشلاو،ةيميداكألاايرام
اهتنبا؛اهسفنايرامو،اهتايحلالخمهتبستكانيذلاءاقدصألانمةعساولا
ارونويلزُّيمتةنهاكلاتركذ.اهتدلاوىطخىلعدحىلإتراسيتلاةديحولا

ىلعلديامك؛اهتاقادصةياعرىلعديدشلااهصرحواهصصختلاجميف
اهئالمزنمهُّلجناكو،سئابلايفيرخلامويلاكلذيفدجاوتملادشحلاكلذ
ءامتناٍزجموهمكرخآلاونيحلانيبايراملُركَْذتارونويلتناك.نييميداكألا
يفةينمضةفرجعدوجوبرعشتاهنيحايرامتناكو.نيفقثملاةحيرشلءرملا
.اهلهاجتراتختتناكاهنأالإ،اهمأتاملك

قيرطلاىلعةدِّمجتملاكربلاو،ةربقملايفةيفيرخلاناولألاترَّكذت
وهوقيقرلايديلجلاءاشغلاةقطقطو،ربقلاىلإيضفملاوىصحلابشورفملا
ىراصنلازمرمْسَرودرابلاميسنلاترَّكذتو.شعنلاةلَمَحمادقأتحتَّرسكتي
التارملعضولااذهيفاهسفنايرامتلَّيختدقل.اهمأتوباتقوفينيدلا
اهو،اهمأبكتفيسضرملانأاهيدلًاحضاوحبصأنأذنم؛لبقنمَىصُحت

ةينهذةالصَْتَلتو،ربقلايفدقارلاشعنلايفْتقَّدح.لصحدقكاذوه
البتفقومث،ةدودمملااهديبينيدلاىراصنلازمرمسرتنألبقةريصق
.هنعًاديعبنيفدلاباهداقنأىلإربقلابناجبكارح

.اهلءازعلاميدقتلًاقحاللابقتسالاةلاصيفاهيلإنوتأيسانلاترَّكذت
هلعفمهنكميءيشيأكانهناكنإنيلئاس،ةدعاسملااهيلعمهضعبضرع
.اهلجأنم

تكُرتوً،اددجمءودهلاداعنأىلإةريحبلاىلإايرامنهذعجريمل
لبقاهلابيفرطخيمل.ةليللاكلتنمرخأتمتقويفاهراكفأعماهدحو
يفىرجاميفرِّكفتتناكامنيبو،ءيشلكءاهتنادعب–نيحلاكلذ
.ةزانجلاىلإىتأدقاهدلاوةلئاعنمدحأالنأ-كهنملامويلاكلذ





نمريصقتقودعبيولخفتاهنمًالاصتائراوطلافتاهلبقتسا
ً:ايكابلوقيًابرطضمًايئاسنًاتوصناك.ليللافصتنم

.»!عيظف...عيظفرمأهنإ...انأ...اهسفنتلتقدقل.ايرام...اهنإ«
»؟كلضفنمكمساام«
.»نيراك-اك«
.»؟نيلصتتناكميأنم«:ئراوطلامسقملماعاهلأس
.»لطعللصصخملااهلزنمهنإ...دنعانأ«
.»؟عقينيأ؟نيأ«
.لطعلاءاضقلصصخملااهلزنميف...يف.نتافالافغنيثةريحبدنع...«

»...انهنوكأسانأ...انأ...مكلضفنماوعرسأ

تقوىضمدقف،لزنملاداجيإنمنكمتتنلاهنأنيراكتدقتعا
نأمغرو.هلةريخألااهترايزىلع-تاونسعبرأنمبراقيام–ليوط
تاهيجوتلاهذهنمًاءزجنأالإ،هوتتاليكةلَّصفمتاهيجوتاهتطعأايرام
.قيرطلاركذتتساهنأباهضارتفالاهنهذيفقلعيمل

ناكو،كيفايكيرترداغامدنعًءاسمةنماثلاتزواجتدقةعاسلاتناك
تناكثيحيديشليفسومرافقربعاهترايستداق.كاذنآًاسمادمالظلا

اهربعتتناكيتلاةيمامألاحيباصملاىلعترصتقايتلاو،ةليلقرورملاةكرح
تناكىرخأةديحوةرايسو،ةنيدملاوحناهقيرطيفةلباقملاةهجلانم
نكتمل.ةبحصللًةنتمم،ةيفلخلاءارمحلااهحيباصمبتقَّلعتً،اقرشهجتت
ملولركبأتقويفقالطنالادوتتناكو،ةملظلايفةديحوةدايقلابحت
كنبيفةماعلاتاقالعلامسقيفلمعتتناكيهف،اهلقرعيامثدحي
ً.ادبأأدهتنلةيفتاهلاتالاصتالاوتاعامتجالانأولامكادبدقو،ريبك

ملاهنأمغر،اهنيميىلعليفسناميرجلبجدوجولًةكردمنيراكتناك
ىلإةيدؤملاةليوحتلاتزواجت.اهراسيىلعليفالاكسو،هتيؤرىلعةرداقنكت
تناكامدنعنيعوبسأةدملةيفيصةلطعةرمتاذتضمأثيح،ديلشادنيف
ربعتراسوتفرحنانأىلإ،ةحيرمةعرسبةيفلخلاحيباصملاتعبت.ةلفط
تعرسأ.ناترايسلاتقرتفاكانهو،ةرجحتملاةيناكربلانوارهراغنيلريكةقطنم
ةرايسلاكلتتناكنإتلءاستف.ةملظلايفتفتخامثءارمحلاحيباصملا
لبجقيرطربعًالامشمثنموريجيرهاسكوأدنعيلبجلارمملاوحنًةهجتم



ىلإتداع.ةريثكتارمعيدبلاقيرطلاكلذتكلساهسفنيهف،رلاديدلاك
ةريحبراوجبةرمتاذهتضمأليمجيفيصمويىركذاهنهذ
.نتافاتفولكدناس

.ةينطولارليفغنيثةقيدحةمتعوحنتهجتاوًانيمينيراكتفطعنا
بَّجوتيناكله.ةملظلايفةيعيبطلامّالعلاطاقنزييمتيفةبوعصتدجو
ىلإيضفملاحيحصلافطعنملاوهاذهناكله؟نآلالبقفاطعنالااهيلع
ً؟اريثكتدعتباله؟يلاتلافطعنملامأ؟ةريحبلا

مويءاسمناكً.اددجمةدوعللترطضاونيترمقيرطلاتأطخأ
ماعطلانمةنوؤماهعمتبلجدقل.ةغرافلزانملامظعمتناكوسيمخلا
لزنملايفنويزفلتزاهجتبَّكراهنأباهتربخأدقايرامتناكو،ةءارقللةدامو
ىلع،مونلاةلواحمىلعًاّبصنمناكيسيئرلانيراكمامتهانكلً.ارخؤم
دعبنيناجمللىفشتسمبهبشأكنبلاناك.ةحارلانمطسقىلعلوصحلا
دقنيراكتناكو،ةزيجوةرتفلبقترجيتلاةلشافلاةرطيسلاةلواحم
نيبيلخادلاعارصلامهفاهيفاهناكمإبدعيمليتلاةطقنلاىلإتلصو
ةيفحصلاتانايبلاتناك.كنبلايفنييساسألانيمهاسملانمضةفلتخملاتائفلا
نويلمةئامهردقًاغلبمنأحشرً،اءوسرومألاةدايزلو،نيتعاسلكردصت
ىدحإتناكصخشوهو،كنبلاءاكرشدحألضيوعتكهعفدبدعُورونورك
بضغةراثإيفةرادإلاسلجمحجندقل.هدرطديرتةمهاسملاتائفلا

ةدعيضمدعبو.رتوتلافيفختيفلثمتتنيراكةمهمتناكو،يبعش
اهلرطخ،لُّمحتلاىلعنيراكةردقذافنعمو،لاحلااذهىلععيباسأ
اهتراعإًارارماهيلعتضرعدقتناكايرامنأامبو.ةنيدملانمبرهلا
:روفلاىلعايراماهتباجأف،اهبلاصتالانيراكتررق،مايأةدعللزنملا
.»ديكأتلاب«

ىلإةريصقتاتابنبشورفميئادبقيرطربعءطبباهقيرطايرامتقش
اهتطعأدقل.ءاملابناجبَعقاولاَلزنملاةيمامألااهترايسُحيباصمتءاضأنأ
.لزنملالخاديفاضإرخآبظفتحتنيأاهتربخأوًاحاتفمايرام

ةيفيرخلاناولألاطسويلاتلامويلاحابصظاقيتساللةفهلتمتناك
ًةريبكًادادعأفيرخلكيفلبقتستتناكيتلا،ةينطولارليفغنيثةقيدحل
ضرعلاكلذلثمبيهابتلااهنكميدلبلايفةليلقنكامأنأل،سانلانم
نينوللاتاعُّونتثيحةريحبلاراوجبعقاولاناكملاكاذكيهازلاينوللا
.رظنلادمىلعدتمتةطقاسلاقاروأللئدصلارمحألاويلاقتربلا

تعضومث،بابلابناجبسارتلاىلإةرايسلانماهتعتمأتلقن



.ةرانإلاحاتفمنعًاثحباهديبتسَّملتوبابلاتحتفولفقلايفحاتفملا
يفاهتعضووةريغصلااهتبيقحتلخدأ.خبطملاىلإيدؤملاَّرمملاُرونلاءاضأ
نمتسيلكلتفً،ابَّترمنكيملريرسلانألتشهُد.ةيسيئرلامونلاةفرغ
تلعشأامدنعو.ضاحرملاضرأىلعةيقلمةفشنمتدجوامك.ايرامتاداع
نمةفئاخنكتملاهنأمغر.بيرغروضحبرعشتتحبصأ،خبطملاءوض
ىلعمِّيختةمتعلاتناك.اهكَّلمَتحايترالامدعبًائجافمًاروعشنأالإ،مالظلا
ةريحبلاىلعةعئارةلالطإبراهنلاءوضيفزيمتتتناكيتلا،سولجلاةفرغ
.اهذفاونلالخنم

.سولجلاةفرغءوضنيراكتلعشأ
اهنمةدحاونمىلدتت،فقسلايفةيبشخضراوعةعبرأكانهتناك

.نيراكىلإاهرهظريدتةثج
.يبشخلارادجلاباهسأرمدطصاففلخلاىلإةوقبةمدصلااهتفذق

يفسكعنمليحنقرزألبحةطساوبةضراعلاىلعةقَّلعمةثجلاتناك
نألبقتقولانمىضممكفرعتمل.سولجلاةفرغلةمتاعلاةذفانلا
ئداهلاةريحبلاعقوملَّوحتدقل.ةثجلانملهمىلعبارتقالاىلعأرجتت

ترفُحيتلا،اهليصافتىسنتنلةبعرمةصقلعقومىلإةدحاوةظحليف
ريغيفُدوجوملا،خبطملاُّيسرك.ةايحلاديقىلعتيقبام،اهتركاذيفًارفح
؛ةثجلاتحتهبناجىلعٍقلتسم،ثاثألاِةطيسبسولجلاةفرغيفهناكم
ةيرشبلاةثجلا؛رليفغنيثةقيدحةملظ؛ةذفانلايفساكعنالا؛لبحلاةقرز
.ةضراعلانمةقَّلعملاةنكاسلا

نأاهلَّنيبتفمِّروتملاقرزألاهجولاىلإترظنورذحبنيراكتبرتقا
.ايراماهتقيدصتناك.هِّلحميفناكبيهرلااهَّكش



نيبتضقنادقيداعريغوحنىلعةريصقةرتفنأولامكادب
ةدلبنمةطرشرصانعضعبوبيبطةقفربنيفعسملالوصوونيراكلاصتا

،ةيضقلايفقيقحتلابلكوملا،يئانجلاقيقحتلامسقناك.ةرواجملاسوفليس
ةيحاضيفشيعتو،كيفايكيرنمتناكترحتنايتلاةأرملانأطقففرعي
.دالوأنودبنكلوةجوزتمو،رغوفرافارغ

يفنوفقياوناك.ةضفخنمتاوصأبنوثدحتيصاخشأبجعيلزنملاناك
.نيَكبرُمءابرغلثملزنملاءاجرأفلتخم

»؟تلصتايتلاِتنأله«:باشققحملاق
ضرألايفقدحتخبطملايفًةسلاجةثجلاتدجويتلاةأرملاتناك

.نزحب
.»نيراكيمسا،لجأ«
»-اذإتامدصيراشتساءاعدتسااننكمي«
.»ريخبانأ...دقتعأ،ال«
»ً؟اديجاهنيفرعتتنكله«
تنك.لزنملاينتراعأدقل.نيتلفطانكنأذنمايرامفرعأانأ«

.»انهعوبسألاةياهنةلطعيضقأس
»؟لزنملافلخاهترايسيرتملأ«:ققحملااهلأس
نكيملريرسلانأتظحالمث.انهدحأدوجوبدقتعأنكأمل.ال«

اي.لبقنمًادبأاذهكًائيشَرأمل...سولجلاةفرغىلإتلخدامدنعوًابَّترم
»!ةنيكسم!ايرامةنيكسم،يهلإ

»؟ةرمرخآلاهعمتثدحتىتم«
.»لزنملاينتراعأامدنع.طقفمايأعضبذنم«
»؟انهاهسفنيهنوكتنأيونتاهنإتلاقله«
مل.مايأعضبللزنملاينريعتساهنإعبطلابتلاق.كلذركذتمل.ال«

.»ةلكشمكانهنكت
»؟ديججازميف...تناكلهو«
تبهذامدنعةيعيبطلااهتلاحيفاهنأبيلتدب.كلذُتدقتعا،لجأ«

.»حاتفملاذخآيك
.»انهىلإنيتأتسكنأبفرعتتناك«
»؟ينعتاذام.لجأ«



.»اهنيدجتسكنأبفرعتتناك«:ققحملالاق
.اهعمثدحتلاأدبامدنعنيراكنمةبرقمىلإًايسركبذجدقناك

»؟...دصقتله«:تلاقمث،هيفقدحتيهوهعارذبتكسمأف
يننأينعيالاذه.اهنيدجتنأكلداُريناكامبر«:ققحملالاق

.»كلذلوحءيشيأفرعأ
»؟كلذديرتتناكاذاملو«
.»نيمختدرجمهنإ«
ةياهنةلطعلالخانهنوكأسيننأبفرعتتناك.حيحصاذه،نكلو«

»؟اْهَتلََعفىتم...ىتم.انهىلإيتآسيننأبفرعتتناك.عوبسألا
نكميالهنأبدقتعيبيبطلانكل،دعبةافوللًاقيقدًاتقوًطُعنمل«

ةعاسنيرشعوعبرأذنمامبريأ.سمأءاسمنمريثكبدعبأنوكينأ
.ً»ابيرقت

.اهيدينيباهسأرنيراكتفخأ
نأيلعيغبنينكيملً.ايئاهنلوقعمريغ...ريغرمأهنإ،يهلإاي«

»؟اهجوزعممتثدحتله.لزنملاةراعتسابلطأ
سيلأ،رغوفرافارغيفناشيعيامهنإ.نآلاهتيؤرلاهقيرطيفةطرشلا«

»؟كلذك
لعفينأصخشيألنكميفيك.كلذلعفاهنكمأفيك.حيحص«

»؟اذهكًائيش
.قلطملاسأيلانم«:ءيجملاببيبطللئمؤيوهوققحملااهباجأ

»؟اهتلاحيفكلذبهيبشءيشيأنيظحالتينوكتملأ.ينهذلاباذعلا
ةعيظفةمدصتناك.ناطرسلاببسب–نيتنسذنماهمأتدقفايرام«

.»اهيلإةبسنلاب
.»تمهف«:ققحملالاق
لعفبيبطلانمديرتتناكنإققحملااهلأسف،نيراكاتفشتفجترا

اهلزنمىلإباهذلاُّدوتوريخباهنإًةلئاقاهسأرتزهف،اهتدعاسملءيشيأ
نوثدحتيساوناك.ةلكشميأكانهنكتمل.كلذلعفاهلًاحومسمناكاذإ
.ةرورضلاتعداذإًاقحالاهعم

بابحتفمثلزنملاىلإيدؤملايعرفلاعراشلاىلإققحملااهقفار
.اهلةرايسلا

»؟ريخبنينوكتسله«:لاقو
.»كلًاركش.كلذدقتعأ،لجأ«:تباجأف



امدنعو.ًةدعتبماهدوقتمثةرايسلاريدتتناكامنيبققحملااهبقار
.اهبناجبعكرف،ضرألاىلعاهوعضووةثجلااولزنأدقاوناك،لخادلاىلإداع
نكلوقرزأزنيجلاورسونيَّمكلاريصقًاصيمقيدترتةتيملاةأرملاتناك
ظحال.ريصقدوسأرعشوفيحنهجوتاذوةليحنتناك.نيبروجنودب
؛لزنملايفالودسجلاىلعال،عارصثودحىلعةراشإيأدوجومدع
طبرلجأنمً،امتح،ةأرملاهتمدختسايذلابولقملاخبطملايسركءانثتساب
عيبللحميأنمقرزألالبحلاءارشناكمإلابناك.ةضراعلالوحلبحلا
اهتبقريفًاقيمعًاقشرفحدقل.ةفلتخملانهملايفمَدختُستيتلاتاودألا
.ةليحنلا

نم.نيجسكوألاعاطقنا«:نيفعسمللةقطنملايفيبطلالوؤسملالاق
امدنعتقنتخادقل.عرسأنوكيسكلذناك.اهتبقرَرسُكتملاهظحءوس
نولأسيمهنإ.تقولاضعبقرغتسياذهو.اهقنعلوحةطوشنألاتدتشا
.»انهنماهذخأاننكميىتم

»؟كلذقرغتسادقنوكينأنكميتقولانممك«:ققحملاهلأس
.»يعولادقفتنألبق-لقأامبر–ناتقيقد«:باجأف
ناك،هتيؤرعاطتساامم.لزنملاءاجرأىلإهلوحرظنوققحملافقو

نمفلؤملايدلجلاسولجلاةفرغمقطبًادجًايداعًايدنلسيآتالطعلزنم
ناردجتناك.زيهجتلاثيدحخبطملاوةقينألاماعطلاةدئامو،عطقثالث
ظحالففوفرلاماسقأدحأنمبرتقا.بتكلابةاطغمسولجلاةفرغ
ةيبعشتاياكح«ةسمخلانوسانرأنويتادلجملةينبلاةيدلجلابناوجلا
يوحتىرخألافوفرلاضعبتناكو.حابشأصصق،هسفنيفلاقف.»ةعَّمجم
ةينيصةينييزتعطقاهلختت،ةيدنلسيآتاياورويسنرفلابدألانمنيوانع
رامعأيفةدحاوةأرمالروصثالثنمضتت،ةرَّطؤمروصوةيكيماريسوأ
،ةينفةيكيفارغتاعوبطمبةنيزمناردجلاتناكو.هرُّوصتبسح،ةفلتخم
.ةيئاملاناولألابتاموسرو،ةريغصةيتيزةحولو

دوجوظحال.ةيسيئرلامونلاةفرغاهنأضرتفاامىلإققحملاهَّجوت
تناكو.ريرسلايبناجدحأىلع،شارفلاةيطغأىلعروفحمدسجلكش
ديفيدليرعشدلجماهولعيريرسلاةلواطىلعبتكلانمةسدككانه
.ةريغصرطعةجاجزبتكلابناجبو.نوسنافيتس

ناكلب،لوضفدرجملزنملايفهتلوجءارونمعفادلانكيمل
ملةأرملانأىلإريشيليلديأ،عارصدوجوىلعتاراشإنعثحبي
هيلعدعصتمث،ةضراعلاتحتهعضتو،يسركلابلجتو،خبطملاىلإبهذت



تومىلعتاراشإوههدجوامنأريغ.ًةيعاوطاهتبقرلوحلبحلاَّفلتو
.عيظفوحنىلع-امدحىلإىوتسملاعيفر–ئداه

له«:ًالئاق،سوفليسةدلبيفيئانجلاقيقحتلامسقنمليمزهعطاق
»؟ءيشيأتدجو

ءيشيأىلإةراشإكانهسيل.ةطاسبوحوضوب.راحتناهنإ.ءيشال«
.»اهسفنتلتقاهنأدبال.رخآ

.»كلذكودبيرمألانأكشال«
»؟كلذكسيلأ،جوزاهيدل؟انترداغملبقلبحلالازنإيبردجيالأ«
.»امتقويفانهىلإيتأيسهنأدبال.كلضفنمْهلزَنأ،ىلب«
تطبُردقل.هعباصأنيباهبَّلقوضرألانمةطوشنألاققحملاطقتلا

.ةطوشنألاربعةسالسبلبحلاقلزنيملذإةربخةلقنعُّمنيلكشبةدقعلا
نكيملنكلو،كلذلضفأوهامبمايقلاعيطتسيناكهنأهلرطخ
نمةيداعلزنمةَّبرنمىوتسملاةعيفرةطوشنأعُّقوت،امبرً،ايقطنم
بولسألالوحًةصاخًةساردِرُجتملةأرملانأدكؤملانم.رغوفرافارغ
سيلونونجةظحلةجيتنرمألاناكامبرل.يليصفتلكشبراحتناللدعتستو
.قبسمقيقدطيطختنعًامجانًالعف

نيتجردنمةفَّلؤمةيبشخةبطصمىلإيضفملايفلخلابابلاحتف
ناك.ةريحبلاةفاحنمْنيرتمدُْعبىلعحبصتىتحامهلزنتنإامطقف
قيقرءاشغلُّكَشتىلإىَّدأام،ةقباسلاةليلقلامايألالالخًايعيقصوجلا
ناك،نكامألاضعبيفو,ئطاشلانمبيرقلاءاملاحطسىلعديلجلانم
،ةقروةكامسهتكامسزواجتتاليجاجزحوللثم،روخصلابًاقصتلمءاشغلا
.ءاملاهتحتنمرودي



ةيحاضيفهلوحامعلصفنمعضاوتملزنموحنهترايسبردنلرإهَّجوت
ىلععزوتتعراشنمدودسمقيرطةياهنيفهدحولعبقيناك.رغوفرافارغ
قرزألاوأضيبألابامإةيلطم،لكشلاةقباطتماهمظعمةقينأتاليفهيبناج
ةءاضإلانسحعراشلاناك.لزنملكلنيترايسوبآرمعم،رمحألاوأ
،ةصوصقمباشعألاف،ةزاتممةيانعبىظحتقئادحلانأًاحضاوناكوً،افيظنو
نمةجيسأكانهتناك.بَّترموحنىلعةمَّلقمتامجألاوراجشألاو
دقفدوصقملالزنملاامأ.ترظنامنيأقيدانصلكشىلعةمَّلقملاتاريجشلا
نودب،فلتخمزارطبًاينبمو،عراشلايفىرخألاينابملانممدقأودبيناك
بابلايبناجىلعنيرخافتمنيدومعنودبويجاجزتيبوأةئتانذفاون
سولجلاةفرغيفةريبكةذفانوحَّطسمفقساذضيبأًىنبمناك.يمامألا
ةعساوةقيدحبًاطاحمناكو.ايسإتنواملبجودرويفردرويفالوكىلعلطت
ليوفيوكنيسلاواليتنيتوبلاتناكً.اديجاهبىنتعُموةليمجةروصبةرانُم
ءيجمعمتتامدقاهلك،ثولاثلاواسناهلادوروىلإةفاضإ،ةيبلألا
.فيرخلا

حيرعم،مايألاكلتيفيداعريغوحنىلعًادرابسقطلاناك
قاروأتَّريطةفاجحيرةحفنتَّبه.ةوسقلاةغلابةرارحتاجردوةيلامش
ىلإرظنوهترايسردنلرإنكر.دودسملاقيرطلاةياهنىلإعراشلايفراجشألا
يناثلاراحتنالاوهكلذناك.لخدينألبقًاقيمعًاسََفنذخأمث،لزنملا

ءاتشلالوصوبُْرقوفيرخلالولحةجيتنناككلذلعل.عوبسألالخ
.ليوطلاملظملا

،ةداعلاترجامك،كيفايكيرةطرشمسابلجرلابلاصتالاهلرطخ
كيفايكيرىلإةيضقلاَلقنًاقبسمتررقدقتناكسوفليسةطرشنأمغر
ناك،ردنلرإلصوامدنع.اهريبعتبسح،»ةبسانملاةجلاعملا«لجأنم
سقلاحتف.ةطرشلالبقنمهيلإلسُرأسقةقفربخبطملايفًاسلاجلجرلا
تناك.رغوفرافارغنهاكهنأبهسفننعًافِّرعم،خبطملاىلإهدشرأوبابلا
.اهنهاكبلاصتالانماونَّكمتيملمهنكلةفلتخمةدابعرادداترتايرام

لاورسوضيبأًاصيمقيدتريةينبلاةيوقلجروهو–جوزلاناك
ردنلرإمَّدق.خبطملاةدئامبناجبدومجبسلجي–نيفدلابىعُديو،زنيج
.خبطملاباببناجبًافقاوسقلايقبنيحيف،احفاصتوهسفن

.»لطعلالزنمىلإباهذلاَّيلع«:نيفدلابلاق



.ةلمجلالمكيملهنكل»-ثجلاتلُقندقل،لجأ«:ردنلرإلاق
»...نأيلليق«:نيفدلابلاق
تلُقنةثجلانأعم.تببحأاذإكعمبهذنس«:ًالئاق،ردنلرإهعطاقف

لِّضفتسكنأباندقتعا.رغيتسنورابيفةحرشملاىلإ.كيفايكيرىلإعقاولايف
.»سوفليسيفىفشتسملاىلعكلذ

.»مكلًاركش«
.»اهيلعفُّرعتللكيلإجاتحنس«
.»ديكأتلاب.يعيبط«
»؟رليفغنيثيفاهدحولتناكله«
نأَضرتُفيناكوصاخنأشلنيمويذنمكانهىلإَْتبهذدقل،لجأ«

لجأنمةقيدصللزنملاتراعأدقل.رخأتتدقاهنأبتلاق.ةليللادوعت
ىقبتدقاهنأبينتربخأ.يلهتلاقاماذهوأ.عوبسألاةياهنةلطعءاضق
.»اهرظتنتو

»؟اهفرعتله.اهتدجويتلايهنيراكاهتقيدصتناك«
.»لجأ«
»؟لزنملايفانهَتنكله«
.»لجأ«
»؟كتجوزعماهيفتثدحتةرمرخآتناكىتم«
لزنميفاهعميولخلااهفتاهناك.مونللدلختنألبق.سمأءاسم«

.»لطعلا
»؟مويلاًاقلطمكبْلصتتملً،اذإ«
.ً»ادبأ،ال«
»؟رليفغنيثىلإكروضحعقوتتنكتملأ«
.»ةدلبلايفعوبسألاةياهنيضقنسانك.ال«
»؟ءاسملااذهاهتقيدصعقوتتتناكاهنكل«
ءاسم...اْهَتلعف...امبرايرامنأسقلاينربخأ.هتمهفاماذه،لجأ«

.»سمأ
.»دعبقدألكشبةافولاتقوضارمألايئاصخأانطعيمل«
.نيفدلابَتكس
»؟لبقنمكلذَْتلواحله«:ردنلرإلاق
.ً»ادبأ،ال؟راحتنالا؟كلذ«
»؟ةئيسةلاحيفتناكاهنأفرعتتنكله«



»...اذه...ةجردلاهذهىلإسيلنكلو،ةنيزحوًاليلقةبئتكمتناك«
.ءاكبلايفرجفناو
ةرميفرثكأثدحتنس«ً،افقاوضهنمث،»فسآانأ«:ردنلرإلاق

يراشتساوأ؟كعمىقبيويتأييكامًاصخشىعدتسأنأديرتله.ىرخأ
»...اننكمي؟نازحأ

.»كلًاركش...يننإ،ال«
ىأرف،سولجلاةفرغربعردنلرإىشملزنملانمجورخللهقيرطيف

امدنعبآرملامامأةقينأةريبكةرايسظحالدقناكو.ةمخضةبتكماهيف
.لزنملابناجبهترايسنكر

كانهسيلًاقحله؟اذهكًالزنمكرتتوتومتاذامل:هسفنيفلءاستف
؟هلجأنمشيعتلانهءيش

راحتنالانأةبرجتلاتتبثأدقف،ةميقعراكفألاهذهنأملعيناك
نوكيامًابلاغو.يلاملاءرملاعضوبطبترمريغوعقوتمريغنوكينأنكمي
نوقهارم:رامعألاعيمجنمصاخشأهيلعمدُْقيوً،امداصهسفنلعفلا
ًانايحأ.ءيشلكءاهنإمويتاذاوررقسانأ،نوّنسمورمعلاوطسوتمو
تالاحيفو.ةلشافلاتالواحملاوبائتكالانمليوطخيراتكانهنوكي
ةركفيأانيدلنكتمل«.ءاقدصألاوةلئاعللًامامتًائجافملعفلانوكي،ىرخأ
فيك«.»قالطإلاىلعءيشيألقتمل«.»وحنلااذهىلعرعشيناكهنأب
قنخيوةلئسألااهنويعألمت،ةمَّطحمةلئاعلاَكُرتتاذكه»؟فرعنسانك
عقوتأنأيلعيغبنيناكله؟اذامل«:قيدصتلامدعوبعرلااهتاوصأ

»؟لضفأةروصبهلعفيلعبّجوتيناكءيشةمثله؟كلذثودح
.لخدملاىلإردنلرإجوزلاقفار
.»ةليوطريغةدمذنماهمأتدقفاهنأتفرع«
.»حيحصاذه،لجأ«
»؟اهتافوبةدشبايرامترثأتله«
حيحصً.ايلكلوقعمريغاذهنكلو،ةغلابةوقبرمألااهمدصدقل«

.ً»امامتمهفلللباقريغىقبيهنكلً،ارخؤمةبئتكمتناكاهنأ
.»ديكأتلاب«:ردنلريإلاق
نم.تالاحلانمريثكلاعملماعتتةطرشلانأعقوتأ«:نيفدلابلاق

.»دصقأ،راحتنالا
.ً»امئادثدحيهنإ،فسألل«
»؟تناعله...تناكله«



.ً»ادبأ.ال«:عطاقلكشبردنلريإباجأ
.»يلعبذكللًارطضمَتسل.بيبطانأ«:نيفدلابلاق
.»كيلعبذكأاليننإ«
ىلعلوصحلالواحتملاهنكل،ءيشلاضعبةليوطةدمةبئتكمتيقب«

نأيلعيغبنيناكامبر.كلذلعفتنأاهيلعيغبنيناكامبر.ةدعاسم
.اهتراسخلُّبقتيفةبوعصايرامْتَدجو.هيفُّرمتتناكاملًاكاردإرثكأنوكأ
نمً.ادجركبمرمعيفتيفوت؛طقفنيتسلاوةسماخلايفارونويلتناك
ةنباتناك.اهتومتطختاهنأبًاقثاوتسلواهبمتهتايرامتناك.ناطرسلا
.»ةديحولاارونويل

.»هلُّمحتبعصيرمأاذهنألَّيختأ«
.»اهناكمهسفنعضينأءرملاىلعامبربعصلانم«
»؟اهيبأنعاذامو.ديكأتلاب،لجأ«:ردنلرإلاق
.»فوتمهنإ«
نمةخسنهبناجبولخدملايفةنازخلاىلعحيسمللًالاثمتردنلرإىأر

»؟ةنِّيدتمايرامتناكله«:هلأسف،ليجنإلا
عماهنُّيدتدادزاو.ريثكبينمًانُّيدترثكأ.ةسينكلاداترتتناك.لجأ«

.»رمعلايفاهمدقت
»ً؟انيدتمتسلتنأ«
...هنإ«:فاضأمث،ةوقبنيفدلابدَّهنت.»كلذكيننإلوقلاعيطتسأال«

»...انأ،ينرذعتنأكيلع،لوقعمريغرمأهنإ
.»تيهتنادقل.فسآانأ،لجأ«
.ً»اذإرغيتسنورابىلإبهذأس«
نمدبال.اهتنياعمىلإةطرشللعباتلاضارمألايئاصخأجاتحيس،ديج«

.»هذهكفورظيفكلذبمايقلا
.»كلذمهفأ«:نيفدلابلاق
نيفدلابوسقلافلخردنلرإراسً.ايلاخلزنملاحبصأتاظحلدعبو

ىلإيدؤملايعرفلاقيرطلانمجورخللفطعنيناكامنيبو.ةريصقةفاسمل
سولجلاةفرغرئاتسىأرهنأدقتعاوةيفلخلاةيؤرلاةآرمىلإرظن،لزنملا
يأةيؤرنمنَّكمتيملهنكل،ةآرملايفقَّدحوحبكملاىلعطغض.كرحتت

وحنىلعًادقتعمهقيرطفنأتساوحبكملانعهمدقعفرفةذفانلايفةكرح
ً.ائطخمناكهنأبمزاج



ةافوتلتيتلاىلوألارهشألاوعيباسألالالخايرامنزحلاكهنأ
ذخأ.ةيفتاهلاتاملاكملايقلتنعتفقوتوتارايزلاعيمجتضفر.ارونويل
،اهلديزملالعفدارأاملكهنكللمعلانمنيعوبسأةدملةزاجإنيفدلاب
بعتلاةحفاكملةيودأاهلبلج.اهدحولءاقبلاىلعاهرارصإدادزااملك
اهنأالإ،اهتلباقمبًابغارًايسفنًابيبطفرعيناك.اهلوانتتملاهنكلبائتكالاو
جاتحيكلذنإو،اهسفنباهنزحيطختلةجاحباهنإتلاق.هتيؤرتضفر
ً.اددجمهلعفتسولبقنمكلذَْتلعفدقل.ربصلابىلحتينأهيلعوًاتقو

،نزولانادقفوةيهشلاةلقو،بائتكالاوقلقلاىلعةداتعمايرامتناك
ءيشيأبةيلابمريغاهلعجيواهتقاطفزنتسييذلاينهذلاللشلارعاشمو
يفتَّرمدقل.هلوخدبناسنإيألحمستنكتمل.صاخلااهنزحملاعىوس
اهتدناسملذئنيحةدوجومتناكاهمأنكل،اهدلاوةافورثإةهباشمةلاح
ىلوألاتاونسلالالخرمتسملكشباهدلاوبملحتتناك.ةوقلاباهِّدمو
نمنَّكمتتملسيباوكىلإتلَّوحتاهمالحأنمريثكلاوهتافوتلتيتلا
دقتعتتناكاهنأةجردلةايحلابةضبانةروصباهلَّىلجتيناك.اهنمصلختلا
مشتولب،اهوحصءانثأهدوجوبرعشتتناكً.ايحلازيامهنأبًانايحأ
فقيناكهنأولامكرعشتتناك،نايحألاضعبيفو.هراجيسةحئار
دقف،ةلفطلازتامتناكاهنألو.اهبموقتةكرحلكبقاري،اهبناجب
.ةنجلانماهروزيناكهنأتدقتعا

درحئاورلاوتاوصألاوتارُّوصتلانإ،ةينالقعةأرماتناكو،اهمأتلاق
اناك.اهدلاوةافوعمينهذلالعافتلانمءزج،نزحلاىلعيعيبطلعف
رضحتستتناكاهساوحنأةجردلةمداصهتافوتناكوًادجنْيبَّرقم
ْتمسأ.هلةبحاصمةحئارعمىرخأًانايحأو،هتروصربعًانايحأ،هدوجو
اهتنباروصيفةايحلاخفنىلعةرداقلاةيلخادلانيعلابةلاحلاهذهارونويل
اهساوحتتابوةمدصلادعبرثأتلاةعيرسةاتفلاتحبصأدقل؛ةينهذلا
عميفتختسةيعيبطريغرعاشمقلختتناكثيحبةشهوةيساسحلاةقئاف
.نمزلا

ولاذامً؟امئادنيلوقتِتنكامك،ةيلخادلانيعلانكتملاهنأولاذام«
؟نيملاعنيبلصافلادحلاىلععقيناكيبأتامامدنعهارآُتنكامنأ
»؟امرمأبينربخينأديري؟ينروزينأديريناكهنأولاذام

توملاةلأسماشقاندقل.اهمأريرسةفاحىلعةسلاجايرامتناك
.اهريصمنمتالفإلانمنَّكمتتنلارونويلنأًايلجحبصأنأدعبةحارصب

ءوضلالوحيلاهترضحأيتلابتكلاعيمجتأرقدقل«:ارونويلتلاق



.دولخلاوقفنلالوح.سانلاهلوقياميفامءيشكانهنوكيدق.قفنلاو
.»ةليوطبتسيلةرتفدعبكلذفشتكأس.ةيدبألاةايحلا

صاخشألوحةايحلابةضبانلاتاياورلانمريثكلاكانه«:ايرامتلاق
لوح.توملاةفاحىلإلوصولابراجتلوح.ةايحلاىلإاوداعمثاوتام
.»توملادعبةايحلا

»..ً.اريثكرمألااذهانشقاندقل«
»؟لقألاىلعاهضعب؟ةحيحصنوكتالأبجياذامل«
،اهبناجبةسلاجلااهتنباىلإارونويلترظننيتضمغمفصننينيعب

هريثأتنمًاءوسدشأنوكيداكياهتنباىلعاهضرمريثأتناكً.امامتةكهنملا
.ايراملةبسنلابلامتحاللةلباقريغتوملانماهمأبارتقاةركفتناك.اهيلع
.ملاعلايفةديحوايرامحبصتس،ارونويللحرتسامدنع

.»ةينالقعيننألاهقدصأال«
تناكفارونويلامأسأرلاةئطأطمايرامتناك.ةليوطةدملاتتمصمث

ثالثاهئدبىلعىضميتلا–اهتكرعماهتهكهنأدقواوحصتمثًاليلقاوفغت
.اهبةميزهلاقاحلإنمً،اريخأ،برتقايذلاناطرسلاعم-تاونس

.»ةراشإكيطعأس«:نيتحوتفمفصننينيعبارونويلتسمه
»؟ةراشإ«
.»رمألاطِّسبن...انيعد«:تلاقو،ةبعتمةماستباارونويلتمسر
»؟اذام«:ايراماهتلأس
نوكينأنكميالً.اسوسحمًائيشنوكينأبجي...نوكينأبجي«

.ً»انيعمًاضماغًاروعشنوكينأنكميالوًاملح
»؟ربقلاءارونمةراشإيئاطعإنعنيثدحتتله«
امناكاذإ؟المل«:تلاقو،ةقفاوملاىلعًةلالداهسأربارونويلتأموأ

.»ةرخآلاةايحلا.ةليخمقالتخاريغءيشيأاذهربقلاءارو
»؟فيك«
.»لَّضفملا...يبتاك...نيفرعت«:تلاقمث،اوفغتساهنأكوارونويلتدب
.»تسورب«
»...يبقار...نوكيس...نوكيس«
مونلايفتَّطغمث.»تسورب«:كاهنإبتلاقواهتنباديارونويلتذخأ

نأنودتتام،نيمويدعبو.ةبوبيغيفارونويلتلخدءاسملالولحبوً.اريخأ
.اهيعوديعتست



حابصلافصتنميفايرامتظقيتسا،ارونويلةزانجنمرهشأةثالثدعب
يفلمعلاىلإرداغيناكنيفدلابنأللزنملايفةديحوتناك.فجترتيهو
ةجيتنكاهنإلاوفعضلابًةرعاشريرسلانمتضهن.حابصلانمركبمتقو
خبطملاىلإلوخدلابُّمهتتناك.نهولاويسفنلاداهجإلاوةعشبلامالحألا
.لزنملايفةديحونكتملاهنأبًايزيرغترعشامدنع

.لزنملامحتقاًاصلنأبًةدقتعم،عزفباهلوحتتَّفلت،ةيادبلايف
.لخادلايفدحأكانهناكنإتحاص

ةفيفخةحئارةأجفتمتشاامدنعكارحنودكانهًةفقاوتناك
.اهمأرطعل

ةفرغيفةبتكملابناجبةفقاوارونويلتأرفاهمامأايرامتقَّدح
.تاملكلامهفنمنكمتتملاهنكل.اهيلإثدحتت،ةمتعملافصنسولجلا

نأىلإ،كُّرحتلاىلعةأرجتمريغ،ةليوطةرتفلاهمأيفقدحتتيقب
.ترهظامكةأجفارونويلتفتخا



كانهناك.هتقشىلإهلوصولاحخبطملايفءوضلاردنلرإلعشأ
ًارخؤمهيلإلقتناثيح،يولعلاقباطلانمٍتآيوقعاقيإراتيجتوص
ةجردىلإةبخاص–ةليللكيفةبخاصاقيسومنّاثبياناكناباشناجوز
تاوصأتناك.عوبسأةياهنةلطعلكيفتالفحلاناميقيو-ناذآلامصت
،ىلوألاحابصلاتاعاسىتحًالوزنوًادوعصمَّلسلاىلعطبختامهراّوزمادقأ
قباطلاناكسنمىواكشناجوزلاىقلتً.اعيظفًاجيجضبلاغلايفًةثدحم
.دعبامهدعوبايفيملامهنكلامهكولسنيسحتبادعووهيفنانكسييذلا
ناكامردقبةيقيقحاقيسومناجوزلاهعمسيامنكيمل،ردنلرإلةبسنلاب
.قعازليوعهللختي،رداهلاعاقيإلاسفنلًالصاوتمًاراركت

.بابلاىلعًارقنعمس
.»ًارانُمكءوضتيأر«:ريانسيردنيسهنبالاق،بابلاحتفامدنع
.»رغوفرافارغنميّوتلتدعدقل.لخدا«:ردنلرإلاق
ريثمءيشكانهله«:هفلخبابلاقلغيوهويردنيسلاق

»؟مامتهالل
»؟رخآءيش؟ةوهق.مامتهاللريثمًامئادهنإ«
ةدمل.ةزاجإيفانأ.طقفءام«:رئاجسةبلعجرخيوهويردنيسلاق

دعيمليتلاةرداهلاكورلااقيسومىلإًايغصم،فقسلاىلإرظن.»نيعوبسأ
»؟جيجضلااذهام«.اهظحاليردنلرإ

»؟كبدنيلافيإًْتلصتاله.ددجناريج«:خبطملانمردنلرإحاص
.»مايأةدعذنميمأعمْتَرجاَشتً.ارخؤمسيل«
نأشب؟كمأعمراجش«:خبطملابابنمبرتقيوهوردنلرإلاق

»؟اذام
.»يعمسىلإىهانتامم،تنأنأشب«
»؟ينأشبارجاشتينأنكمياذاملجأنم«
.»اهعمْثَّدحت«
»؟لمعتيهله«
.»لجأ«
»؟تاردخملاىلع«
.»ءاقليأىلإيعميجملاضفرتلازتاماهنكل.كلذنظأال،ال«
AAةمظنملتاعامتجارضحيناكيردنيسنأبفرعيردنلرإناك



الإ،هنسرغصنممغرلاىلعف.ةديفماهدجيناكو)نولوهجمنويلوحك(
هنكل،تاردخملاولوحكلاعمةيدجلكاشمنميناعيناكيردنيسنأ

ىلعةرطيسللةمزاللاتاوطخلاذاختاوديدجةحفصبلقنمهدرفمبنَّكمت
الإً،ارخؤميطاعتلانعتفقوتاهنأمغرف،افيإهتخألةبسنلابامأ.هنامدإ
اهنأباهنمًاداقتعاتاعامتجالاوليهأتلاةداعإيفريكفتلاضفرتتناكاهنأ
.دحأنمةدعاسمنوداهيمدقىلعفوقولاىلعةرداقتناك

»؟امةثداح؟رغوفرافارغيفثدحيناكاذام«:ردنلرإلاق
.»راحتنا«:ردنلرإلاق
»؟...مأ،ةميرجوهله«
.»امبرءايحأللةبسنلابالإ،ةميرجسيلراحتنالا،ال«
.»هسفنلتقًاصخشفرعأ«:ردنلرإلاق
»ً؟اقح«
.»يميس،لجأ«
»؟وهنم«
ولحصخش.يلحملاسلجملاحلاصلًاعملمعنانك.ماريامىلعناك«

لكبهسفنقنشوبهذكلذدعبو.ةدحاوةملكلقيمل،ةياغللرشعملا
.هيفهسفنقنشدقوعدوتسمانيدلناك.لمعلايفكلذلعف.ةطاسب
.»هلزنأولبحلاعطقوفرشملاهدجو

»؟كلذلعفاذاملفرعتله«
دقنكيملً.اعمبرشنلًةرمهعمُتبهذ.همأعمشيعيناك.ال«

.»أيقتيحارف،لبقنمًادبألوحكلاسمل
.»بيرغصخش.يميس«:لاقو،هسأريردنيسزه
ً.ادبأأدهينلرداهلاعاقيإلاراتيججيجضنأولامكودبيناك
»؟كلذصوصخبامًائيشلعفتنلأ«:لاقوفقسلاىلإيردنيسرظن
.»دحألايغصينلناصخشلاناذه«:ردنلرإلاق
»؟امهعمثدحتأنأينديرتله«
»؟تنأ«
.»تببحأاذإ.ءارهلااذهفاقيإامهنمبلطأنأيننكمي«
دِّبكأمل.ديكأتلابةلواحملاكنكمي«:لاقمث،حارتقالايفردنلرإرَّكف

»؟كمأوافيإ،اترجاشتامهنأتلقاذامنأشب.دوعصلاءانعيسفن
راحتنالاةيلمعصوصخببيرغءيشكانهناكله.لَّخدتأمل«

»؟رغوفرافارغيف؟هذه



ةنيدملايفلزنملايفجوزلاناك.أوسألاعونلانم.ةاسأمدرجم،ال«
.»تالطعللصصخملاامهلزنميفاهسفنتلتقةجوزلاو

»ً؟ائيشفرعينكيملو«
.»ال«
ىلعألايفكورلااقيسومتفقوأ،يردنيسةرداغمىلعةزيجوةرتفدعب

حاصو،ةقشلابابحتفوبهذمثفقسلاىلإردنلرإرظن.اهجيجض
.بهذدقناكهنكلريانسيردنيسل

يتلاةثجلالوحضارمألايئاصخأريرقتردنلرإىّقلتمايأعضبدعب
توملاءانثتسابيداعريغءيشيأريرقتلارهُظيمل.رليفغنيثيفتدجُو
يف)foreignbodies(ةيبنجأماسجأوأةيدسجتاباصإلدوجوالً:اقنش
كانهنكتمل.ضارمألانمةيلاخوةديجةحصبعتمتتايرامتناك.مدلا
.اهتايحلةياهنعضواهرايتخالةيجولويبتاريسفتيأ

غروبنيلإتناك.جئاتنلابهغلبييك،نيفدلاب،جوزلاةيؤرلردنلرإداع
باهذلابةبغارنكتملاهنأعم،ةيونعملاةدناسملاميدقتلجأنمهتقفرب

ردروغيسامأ.اهريبعتبسح،يفكيامبًائيلمناكاهََقَبطنأل،ةيادبلايف
.ازنولفنإلابهتباصإلهلزنميفشارفلاحيرط،ةيضَرَمةزاجإيفناكفيلوأ

.هتعاسىلإرظنمث،بابلاىلعردنلرإقرط
لمعلانمةزاجإذخأدقناك.سولجلاةفرغىلإنيفدلابامهاعد

هئالمزضعبهرازو.ترداغمثمايأعضبلهعمهمأتيقب.ةددحمريغةدمل
َّرضحو.ةيزعتتايقربلاسرإبرخآلامهضعبىفتكانيحيفهئاقدصأو
.تاوعنةباتكنوونياوناكسانلاضعبنأبًاكردمهسفنبةزانجلاتابيترت
ًانيزحناك.ةوهقلاُّدعيناكامنيبكلذلكبغروبنيلإوردنلرإربخأدقل
هسفنمامزبًاكسممادبهنيعتقولايفهنكل،ءطببءيشلكبموقيو
،راحتناكتلِّجُسهتجوزةافونأبهربخأو،حيرشتلاجئاتنردنلرإحرشً.اديج
ً.اماملالإملكتتملفغروبنيلإامأً.اددجمهيزاعتمَّدقمث

فورظيفكبناجبامصخشكانهنوكينألضفألانم«:ردنلرإلاق
.»هذهك

نأًاضيأديفملانمنكلوً.اديجيبناينتعتيمأويتخأ«:نيفدلابلاق
.»نايحألاضعبيفكدحولنوكت

.»لثمألاجالعلاهنإصاخشألاضعبلةبسنلاب.حيحص،لعفلاب«
يأنمرثكأةدحولانِّمثيردنلرإناك.ةفطاخةرظنبغروبنيلإهتقمر



املك.لزنملاكلذيفهعملعفتتناكاذامْتلءاست.ةايحلايفرخآءيش
نلرمألانأو،ضارمألايئاصخأريرقتلاصيإلةجاحبناكهنأوههلاق
نيقيدصاناكامهنأولامكلجرلاعمشدرديهباذإف،ًاليوطقرغتسي
.نيميدق

ناكهنأولامكرعشأ.هسفنىلعةمئاللاءرملايقُلي«:نيفدلابلاق
.»لضفأءيشلعفيعسوبناكهنأولامك.امءيشلعفيلعبجوتي

يف.انلمعيفًاريثكهفداصننحن.يعيبطلعفدراذه«:ردنلرإلاق
دنعًابيرقتاهعسوباملكوأءيشلكتلعفدقةلئاعلانوكتةداعلا

.»اذهكءيشثودح
يتايحيفمَدُصأمل.اذهبكلمزجأنأيننكمي.كلذثودحعَّقوتأمل«

يذلااملَّيختتنأكنكميال.ْهَتلََعفامتعمسامدنعتمدُصامكطق
...امدنعنكلو،بيبطكءايشألافونصعيمجىلعداتعميننإ.هبترعش
.»هلًادعتسمنوكينأنكميًادحأنأدقتعأال...اذهكءيشثدحيامدنع

ايقتلاهتجوزوهنأبامهربخأفثدحتللةجاحلابرعشيهنأبنيفدلابادب
متهادقفوهامأ.ةيسنرفلاةغللاوخيراتلاسردتايرامتناك.ةعماجلايف
ررقينألبقتقولاضعبلحرسملاةيلكداتراوةيوناثلاةلحرملايفليثمتلاب
.بطلارايتخاوراسملارييغتًاريخأ

غروبنيلإتناك»؟ةفرتحمةيميداكأايرامتناكله«:غروبنيلإتلاق
ً.ادبألاجملااذهيفلمعتملاهنكلايجولويجلايفةداهشىلعةزئاحاهسفن

ةصصخمةفرغانيدل.لزنملانملمعتتناك.لجأ«:نيفدلابباجأ
دهاعمحلاصلةيخيراتتاساردذفنتوًاليلقمِّلُعتتناك.وبقلايفةساردلل
.»تالاقمبتكتوةصاخلااهثوحببموقتتناكو.ةيراجتتاسسؤمو

»؟رغوفرافارغىلإامتلقتناىتم«:ردنلرإلاق
اذهيفانشعدقل«:سولجلاةفرغيفهلوحرظنيوهونيفدلابلاق

ً.ابلاطلازأامتنكامدنعارونويلواهعمانهىلإُتلقتناً.امئادلزنملا
لبقيُنبدقل.اهمأةافودنعلزنملاتثروفاهيوبأَةديحوايرامتناك
نأظحالتس.عساوقاطنىلعانهءانبلابءدبلاوةقطنمللتاططخملاعضو
.»لزانملاةيقبنعًاليلقعجارتملزنملا

.»ةيقبلانممدقأودبي«:غروبنيلإتلاق
.مونلافرغنمةدحاويف.انهارونويلتيفوت«:هثيدحنيفدلابعبات

.اهتافونيحىلإناطرسلاباهتباصإصيخشتنمتاونسثالثرمألاقرغتسا
.لزنملايفتومتنأديرتتناك.ىفشتسملاىلإباهذلايفبغرتنكتمل



.»ةرتفلاكلتلاوطاهبايرامتنتعا
تناكاهنأيَنتربخأ.كتجوزىلعًايساقناكاذهنأدبال«:ردنلرإلاق

.»ةنِّيدتم
.ةعاسلاىلإرظنتغروبنيلإنأردنلرإظحال
اهمأوتناك.اهتلوفطتادقتعمبةكِّسمتمتناك.ةنيدتمتناك،لجأ«

نكتمل.ةحتفنمارونويلتناك.ارونويلضرمدعبنيدلالوحًاريثكناثدحتت
اميفًاريثكاهدعاس،يداقتعاب،اذهنأدبال.اهتومواهضرمةشقانمىشخت
تناكاهنأوأ.ةياهنلايفتومللةملستسمتناكاهنأدقتعأ.نزحلابقلعتي
كلذفرعأ.اهفرظلثميفرخآصخشيأنوكينأنكميامكةملستسم
نكلو،ةقيرطلاهذهبتومللهرارطضاًاقحلَّبقتيدحأال،عبطلاب.يلمعنم
.»كتلئاعوكتاذعمحلاصتلابرعشتتنأوتومتنأنكمملانمامبر

»ً؟اضيأتومللةلِّبقتمتناكاهتنبانإلوقتله«:ردنلرإلاق
صخشيأنوكينأيفكشأ.ملعأال«:لاقمث،ًاليلقنيفدلابرَّكف

.ً»اقحًالِّبقتمهبتماقامبموقي
.ً»اريثكتوملايفترَّكفاهنكل«
.»يداقتعاب،تقولالاوط«:نيفدلابلاق
»؟اهدلاونعاذام«
.»ليوطنمزذنميفوتدقل«
.»كلذبينتربخأدقل،لجأ«
.»كلذثدحامدنعةريغصةلفطتناكً.ادبأهلباقأمل«
»؟يفوتفيك«
براقنمطقس.رليفغنيثيف.يفيصلامهلزنمنمبرقلابقرغ«

ًاهرشانِّخدمناكو،ةدوربلاديدشناكسقطلانأحضاولانم.ريغص
.»قرغ...ـفةيسولجةايحطمنشيعيو

رمعلاكلذيفًادلاوءرملادقفينأيواسأمرمألهنإ«:غروبنيلإتلاق
.»ضغلا

.»كانهايرامتناك«:نيفدلابلاق
»؟كتجوز«:ردنلرإهلأس
اهنأنظأال.ةلئاهاهيلعةمدصلاتناك.طقفةرشاعلايفتناك«

تناك،ناطرسلاباهمأتبيُصأامدنعاذهلوً.اقحثدحلااذهًامويتزواجت
.»ةفعاضمةمدصلا

.»اهيلعًاليقثءبعلاناك«:غروبنيلإتلاق



.»ًاليقثاهيلعءبعلاناك،لجأ«:هسأرئطأطيوهونيفدلابلاق



نمناجنفةبحصبهبتكميفًاسلاجردنلرإناك،مايأةدعدعب
لأسيًاصخشنأغلُبأامدنع،دوقفمصخشلميدقفلميفرِّكفي،ةوهقلا
مساوهاذهنأرَّكذت.نيراكىعُدتةأرما:لابقتسالابتكميفهنع
ثيحراظتنالاةعاقىلإلزنف،رليفغنيثيفايرامةثجتدجويتلاةقيدصلا
ةرتسلاتحتو،زنيجلاورسوةينبةيدلجةرتسيدترتًةرظتنمًةأرمادجو
.ةَّيوطمةَّبقتاذةكيمسءاضيبةزنك

.ايرامنأشبكعمثدحتلاتدرأ«:نيراكتلاق،ةيحتلالدابتدعب
»؟كلذكسيلأ،ةيضقلانعلوؤسملاصخشلاتنأ

»-تناك،ةيضقتسيلاهنكل،ىلب«
»ً؟اليلقكعمثدحتلايننكميله«
»؟ىرخأةرم،امكضعبنافرعتامتنكفيك«
.»ةلوفطيتقيدصانك«
.»ديكأتلاب،لجأهوأ«
علختمل.هتلابقيسركىلعتسلجثيحهبتكمىلإردنلرإاهداق

.ةفرغلاةنوخسمغرةيدلجلاةرتسلا
تامولعمنعنيثحبتتنكاذإ،يعيبطريغًائيشدجنمل«:ردنلرإلاق

.»عونلااذهنم
ال.تقولالاوطيمامأاهارأيننإ.ينهذنماهجارخإعيطتسأال«

كلذىلعاهارأنأ.ْهَتلََعفامَلعفتنأًائجافمناكمكليختتنأكنكمي
يأنعًادبأثدحتتملاهنكلءيشلكبيرابخإىلعةداتعمتناك.وحنلا

،ايرامفرعينمكانهناكاذإ.انضعبيفقثنانك.ليبقلااذهنمءيش
.»انأيهف

»؟ترحتنااهنأنيدقتعتالأ؟اذامو«
.»طبضلاب«
»؟نذإثدحاذام«
.ً»ادبأكلذلعفتنأاهنكميالنكلو–فرعأال«
»؟اذهنيلوقتمل«
مدُْقتنأنكميالاهنأةنِّقيتمانأواهفرعأانأ.بسحوةدكأتمانأ«

.»راحتنالاىلع
ءيشيأبكرابخإمدعةقيقحنإ.ةداعلايفسانلائجافيراحتنالا«



ىلإةراشإيأكانهسيل.اهسفنتلتقدقنوكتنأةيناكمإمدعينعيال
.»سكعلا

.»اهقارحإبنيفدلابموقينأءيشلاضعبًابيرغرمألادجأيننإ،نكلو«
»؟نيدصقتاذام«
»؟كلذملعتنكتملأ.تهتناواهتزانجتميُقأدقل«
ىلإىلوألاهترايزذنممايألاهنهذيفُّدعيناكامنيبردنلرإلاق

.»ال«:رغوفرافارغيفلزنملا
.ً»ادبأ.قَرُحتنأديرتاهنإلوقتًادبأاهعمسأمل«
»؟كلذبكربختستناكله«
.»كلذدقتعأ«
»؟امكيتثجبهلعفناديرتام–امكيتزانجايراموِتشقاننأقبسله«
.»ال«:ةمارصبنيراكتباجأ
قَرُحتنأديرتتناكاذإامىلعليلديأًاقحنيكلمتالتنأفًاذإ«

»؟المأ
.»ايرامفرعأتنك.بسحوملعأيننكل،ال«
كنأبًايمسرانغالبإلبتكملااذهىلإتئجله.ايرامنيفرعتتنك«

»؟اهتومصوصخببيرمءيشكانهنأنيدقتعت
ًابيرغهتّمربرمألادجأيننإ«:بيجتنألبقةهربلنيراكترَّكف

.ً»ادج
.»ثدحًابيرغًائيشنأبكَّكشمعديًايقيقحًاليلدنيكلمتالكنكل«
.»ال«
ايرامةقالعصوصخبءيشيأنيملعتله.ريثكلالعفاننكميال،نذإ

»؟اهجوزعم
.»لجأ«
»؟و«
.»ةديجتناك«:ددرتبنيراكتلاق
»؟لصحامبةقالعاهجوزلنأنينظتالتنأفنذإ«
عيمجكانه.رليفغنيثيفلزنملابابىلإامصخشءاجامبر.ال«

ذهيفمترَّكفله.لاثملاليبسىلع،بناجأحاّوس.كانهنيلِّوجتملاعاونأ
»؟بناجلا

كاذيفدجاوتلايونتايرامتناكله.هيلإريشيامكانهسيل«
.»كلوصودنعلزنملا



.»رمألااذهشقاننمل.ال«
.»كراظتنالبهذتساهنأبنيفدلابْتربخأدقل«:ردنلرإلاق
»؟كلذهلتلاقاذامل«
.»مالسبَكُرتتيكامبر«
»؟اهمأ،ارونويللوحنيفدلابكربخأله«:نيراكتلاق
.»اهتنبالةعيظفةراسخناكاهتافونإلاق.لجأ«
طقملعأمل.ةصاخةقالعناكلمتايراموارونويلتناك«:نيراكتلاق

»؟ةقيقحلاربختنأنكميمالحألانأدقتعتله.ةقيثولاةقالعلاهذهلثمب
.»كلمارتحالالكعم.كصخياذهناكنإملعأال«
ْتَمدقأدقل.اهعفادمهفكلذعمهنكل،ةأرملاُةَّدحْهَتتغابدقل

ايرامتناكاذإ.لُّبقتلاومهفلاىلعًاليحتسمهدجتٍلعفىلعٌةزيزعٌةقيدص
ملعتنأاهيلعيغبنيناكهنأبرعشت،نيراكيأ،يهف،ءوسلاكلذبرعشت
امتناكاهنأالإ،تافتقولانأعمو.نأشلااذهبًائيشلعفتنأوكلذب
نألقألاىلعف،رخآءيشكانهنكيملاذإو–امءيشلعفديرتلازت
.يواسأملاثدحلالوحاهيأريطعت

»؟توملادعبةايحلانعاذام«:نيراكتلاق
»-اذامملعأال«:لاقوهسأرردنلرإزه
اهربختنأنكمياهنأب،مالحألابنمؤتتناك.كلذبنمؤتايرامتناك«

.»توملادعبةايحلابنمؤتتناكو.اهدشرتنأ،امءيشب
ً.اتماصردنلرإيقب
تناكاذإ،ملعتامك.ةلاسراهللسرتساهمأتناك«:نيراكتلاق

.»ةيورخأةايحكانه
.»كمهفأيننأبًادكأتمتسل،ال«:ردنلرإلاق
هنعاتثدحتامناكنإفرعتاهعدتستناكاهنأبايرامينتربخأ«

اهنإف،توملادعبةايحكانهتناكاذإ.حيحصهنأَّنيبتاهتوملبقًاريثك
.»يلاتلاملاعلانمةراشإاهللسرتس

»؟يلاتلاملاعلانمةراشإ«:لاقمثهترجنحردنلرإحنحن
.»ىرخآةايحكانهنأَّنيبتاذإ.لجأ«
»؟اهلسرتستناكةراشإلانمعونيأ؟يهامنيملعتله«
.نيراكْبجتمل
»؟كلذْتلعفله«:ردنلرإاهلأسف
»؟اذام«



»؟يلاتلاملاعلانمةلاسراهتنبالتثعبله«
،ةيبغيننأدقتعت«:تلاقمث،ةليوطةرظنبردنلرإنيراكتقمر

»؟كلذكسيلأ
.ً»اقلطمكفرعأالانأفً.اقحكلذةفرعميننكميال«:ردنلرإلاق
»ً؟اغرافًامالكلوقأيننأنظتأ«
.ةطرشلامامتهااذهلكريثينأنكميفيكفرعأاليننكل،ال«

نأانبَضرتُفيفيك!ةيلاتلاةايحلانمةلاسر؟يليحرشتنأكنكميله
»؟اذهكءيشيفققحن

.»هلوقيلعبجياملءاغصإلاوههلعفكنكميامَّلقأنأدقتعأ«
.»يغصأيننإ«
تيساكطيرشتجرخأواهتبيقحنيراكتحتف.»يغصتالتنأ،ال«

.»اذهكدعاسيسامبر«:تلاقمث،هبتكمةلواطىلعهتعضوو
»؟اذهام«
.»كيأربينربخأوهيلإعمتسا.يعمثدحتمثهيلإعمتسا«
»-يننكميال«
فرعتسذئدنع.ايراملجأنمكلذلعفا.يلجأنمكلذلعفتال«

.»رعشتتناكفيك
.»ايراملجأنمكلذْلعفا«:تلاقمثتضهن
.ترداغمث

طيرشناك.ءاسملاكلذيفلزنملاىلإهعمطيرشلاردنلرإذخأ
طئارشةلِّجسمكلميردنلرإناك.ةزيممتامالعيألمحيالًايداعتيساك
نكيملوطئارشلاليغشتلًادبأاهمدختسيملهنكلةميدقويداروتيساك
ناكاذإًالئاستمةليوطةدملطيرشلاهديبوفقو.لمعتتناكاذإفرعي
.هيلإعامتسالاهيلعيغبني

مث،طيرشلالخدأو،»open«ىلعطغضو،ةلِّجسملاردنلرإدجو
ناوثةدعتضم.ءيشيأعمسيمل،ةيادبلايف.»play«ىلعطغض
ةأرمللةلَّضفملااقيسوملاعامسعَّقوتيناكً.اضيأءيشثدحيملو،ىرخأ
عمسةأجفو.ةنِّيدتمتناكايرامنأامبةيسََنكاقيسوماهلعلو،ةيفوتملا
.سهسهيطيرشلاأدبمثًةفيفخًةرقن

يفلوخدلادعب...«:لوقيًاقيمعًايروكذًاتوصعمس،كلذدعبو
.»ةبوبيغ



.توصلاردنلرإعفر
تاومألا.يتاذلًاكردمنوكأنل،كلذدعب«:همالكلجرلاتوصعبات

يننإ.يلءايشألاضعبفشكوأيلالخنمثدحتلاامإنوراتخينيذلامه
ةعيبطلًاعبتفلتخيكلذموديمكو.مهئابحأعملصاوتللمهتانقدرجم
.»لصاوتلا

.»تمهف،لجأ«:عيفريوثنأتوصهباجأ
.»ُهتبلطامِتبلجله«
هعضتتناكاهليبأهاطعأمتاخوًاريثكاهبةعلومتناكةزنكيدل«

.ً»امئاد
.»كاذذخآنألضفألانم.كلًاركش«
.»لَّضفت«
.مويلاكلذيفهذخأِتيسندقلً.اقحالطيرشلاكيطعأنأينيرِّكذ«

.»هسفنىسنينأءرملاىلعلهسلانم
.»لجأ«
ةيادبلايفينتربخأ؟كلذكسيلأ،ةفئاخِتسل.ثدحيامَرنلً،انسح«

نأنكمياممقلقلابصاخشألاضعبرعشي.ءيشلاضعبةرتوتمتنككنأ
.»تاسلجلاهذهيففَشُكي

مل.طقفًاليلقةككشتملبً،اقحةفئاخنكأمل.نآلادعبسيل،ال«
.»لبقنماذهكًائيشتلعفنأيلقبسي

.ةليوطتمصةرتف
.»ءامناعملكانه«
.تمص
سمشلاءوضساكعنالثم.ءامناعملوتاريجشكانهوفيصتقولا«

.»ةريحبىلع
.»لجأ«
»ً؟افولأمكلذودبيله–ةريحبلابناجببراقكانه«
.»لجأ«
.»ريغصبراقهنإ«
.»لجأ«
.»غرافهنإ«
.»لجأ«
»؟براقلااذهنيفرعتلهً؟افولأمكلذودبيله«



ةريحبراوجبتالطعلزنمانيدلناكً.اريغصًابراقكلميناكيبأ«
.»نتافالافغنيث

ريضحتةسلجلناكليجستلانأكردأ.تيساكلاةلِّغشمردنلرإفقوأ
،اهسفنتلتقيتلاةأرمللدوعيعيفرلاتوصلانأنمًادكأتمناكوحاورأ
نإلوقياهجوزرَّكذتهنكل،رمألانعءيشيأفرعينكيملهنأمغر
امك،ءيشلاضعبًابيرغاهتوصعامسادب.نتافالافغنيثةريحبيفقرغاهابأ
ةلِّغشمبناجبفقو.رخآصخشلةصاخلاةايحلاىلعصَّصلتيناكهنأول
ىلعطغضفهِّكشىلعلوضفلابَّلغتنأىلإ،كارحنودًاليوطتاتيساكلا
ً.اددجمليغشتلارز

ناكله.راجيسةحئارمشأنأيننكمي«:لوقيطيسولاتوصعمس
»؟نِّخدي

.ً»اريثك.لجأ«
.»كسفنبيمتهتنأكنمديري«
.»كلًاركش«
ناك.تمصلاىلإردنلرإىغصأ.ةليوطتمصةرتفةأرملاتاملكالت

ثدحتلابطيسولاأدب،ًةأجفو.عومسملاديحولاتوصلاوهطيرشلاسيسه
ٍساقوقيمعتوص،ةرملاهذهًايلكفلتخمتوصبنكلوديدجنم
.بضاغو

»!ةلعافتنأامنيفرعتالكنإ...!يرذحا«
.يلاتلاسَفَنلايفَّريغتهنكل.توصلايفبضغلاةربننمردنلرإلفج
»؟ماريامىلعءيشلكناكله«:طيسولالاق
»؟...ناكاذام.كلذدقتعأ«:ةأرملاتلاق
.لمُكتملاهنكل
»؟هنيفرعتٌصخشَلَصاَوتله«:طيسولااهلأسف
.»لجأ«
.»كطصتينانسأ؟...ديدشدرببرعشأاذامل...انأ،ديج«
»...فلتخمتوصكانهناك«
»؟فلتخم«
.»كتوصسيل،لجأ«
»؟لاقاذام«
.»ةرذحنوكأنأبجيلاق«
»-يأركذأال.ناكاذامفرعأال«



»...ينَرَّكذ«
»؟لجأ«
.»يبأبينرَّكذ«
طبترمهنإ.هبرعشأيذلاديدشلادربلا.كانهنميتأيال...دربلا«

.»هنميرذحتنأيغبنيءيش.هبقلعتيريطخءيشةمث.كبًةرشابم
.كلذنمرثكأعامتسالاعطتسيمل.ليجستلافقوأوهديردنلرإَّدم

ولامكرعش.هريمضسمالتةداميوحيليجستلاناكً.ابيعمهلرمألاادب
تّصنتلابةأرملاىركذلةءاسإلالُّمحتعطتسيمل.بابءارونمتَّصنتيهنأ
.كلذنمرثكأ



ىلعًاداتعمناك.راظتنالاةعاقيفردنلرإرظتنيزوجعلالجرلاناك
ردنلرإةيؤرلءاجةرملاهذههنكلهتجوزةقفربةطرشلازكرمىلإءيجملا
نمبرقيامذنممظتنملكشبهبتكمناروزياناك.اهتافودعبًاديحو
مث،ةنسلايفتارمةدعمث،رهشلكمث،عوبسألكًالوأً،اماعنيثالث
.امهنباداليمديعيفتاونسثالثوأنيتنسلكًاريخأو،ةنسلايفةرم
يذلانزحلامّهفتيوًاديجامهفرعيردنلرإحبصأنينسلاهذهلالخو
يفامهلزنمنم،ديفيد،ريغصلاامهنباجرخدقل.هيلإءيجمللامهعفدي

.نيحلاكلذذنمءيشيأهنععَمُسيملو1976
نعهلأسقيرطلالالخو،هبتكمىلإهداقوزوجعلاردنلرإحفاص

تقولاضعبذنمنينسملاةياعرلٍرادىلإلقتناهنإزوجعلالاقفهلاوحأ
ءاجدقل.»زئاجعلاىوسءيشيأاهيفسيل«:كانهًاديعسنكيملهنكل
بلطينأهتعاطتسابناكنإردنلرإلأسفةرجأةرايسبةطرشلازكرمىلإ

.امهئاقلءاهتنادنعهعاجرإلةرايس
مهدحألعجأس«:زوجعللهبتكمبابحتفيناكامنيبردنلرإلاق

»؟نذإةريثمتسيلنينسملاةياعرراد.ميقتثيحىلإكديعي
.»الً،اريثكسيل«:سلجيناكامنيبزوجعلاباجأ
ذنمفرعيناكهنأمغر،هنبالوحرابخأنعمالعتساللءاجدقل

رارصإلااذهمهفيردنلرإناك.هنعرابخأيأدجينلهنأبليوطتقو
.مامتهالكبامهيلإيغصيوقئاللكشبًامودنيجوزلالبقتسيويداعلاريغ
ىلع،ويدارلاونويزفلتلاوفحصلايفًامودرابخألاناعباتيامهنأملعيناك
ءافتخابلصتيًاطيخدجودقامناكميفامصخشنوكينأبليئضلمأ
.نينسلاكلتلكلاوطدحاورثأرهظيمل،نكلو.امهنبا

رخآ.مويلااذهيفنيعبرألاوةعساتلاغلبيسناك«:زوجعلالجرلالاق
يفهئاقدصأعيمجاعددقل.نيرشعلاهداليمديعناكهبلفتحاداليمديع
ةلفحلاترمتسا.ةرتفلاكلتلالخلزنملاكرتلنروثنغوتررُّطضاف،ةعماجلا

دحاولاهداليمديعبلافتحالاهلَّنستيمل.ىلوألاحابصلاتاعاسىتح
.»نيرشعلاو

امهنباءافتخابلصتيليلديأةطرشلافشتكتمل.هسأربردنلرإزه
ناك.لزنملاهترداغمنمةعاسنيثالثوتسدعب،كلذبتغَّلبتنأذنم
ليللانمرخأتمتقوىتحهئاقدصأدحألزنميفًانايحأسرديديفيد



هروزيسهنأبهيدلاوربخأدقناكو،حابصلايفهتقفربةسردملاىلإبهذيو
ةيئاهنلاامهتاناحتمالًاريضحتناعجارياناك.هدنعمانيدقوءاسملاكلذيف
ركذو.عيبرلاكلذيفةمدقتملاةيليمكتلاامهتسردمايهُنينأعَّقوُتيناكو
ىلإِتأيملامدنعو.تابتكملاىدحإىلإباهذللةجاحبناكهنأًاضيأ
.هنعلاؤسلاوهئاقدصألزانمبلاصتالابهادلاوأدب،يلاتلامويلايفلزنملا
كلذلهتاططخمهلركذيملو،هرزيملديفيدنإلاقفهقيدصباولصتا
نكل،امنيسلاىلإباهذلادويناكنإديفيدلأسدققيدصلاناك.ءاسملا
نأَّنيبتامك.وهامركذينأنود،هلعفيلرخآًارمأهيدلنإلاقديفيد
يدتريناك.ديفيددجاوتناكمنولهجياوناكنيرخآلافراعملاوءاقدصألا
.لزنملارداغامدنعةفيفخًابايث

،نويزفلتلايفتاءادنوتادشانمتَُّثبوفحصلايفتاغالبتعضُو
.هقيقشوهيدلاولمألءاضت،ءطببتقولارورمعمو،ىودجنودنكلو
نأىلعنيِّرصُم،راحتنالابحيملتيألعامتسالاًاعطاقًاضفراوضفردقل
رهشأوعيباسأءاضقنادعب،نكلو.ديفيدنعةبيرغتناكاهتاذةركفلا
اذهءانثتسامدعمهيلعنإردنلرإلاق،ديفيدءافتخالريسفتيأنود
،ةيضقلاهذهيفىرخأةريثكتالامتحاةيؤرعطتسيملهسفنوه.لامتحالا
ناك.لخادلاىلإرفسلاوألابجلاقُّلستلططخينكيملباشلانألًارظن

نمصخشعمةلكشميفهسفنطَّروهنأوهو،رخآلمتحمريسفتكانه
هادلاوىفن.ةثجلاىفخأو،ةضماغبابسأل،هنمصَّلختفةميرجلاعمتجم
يفطَّروتوأصخشيأعمرجاشتدقنوكينأمساحلكشبهؤاقدصأو
رداغيملهنأةطرشلاتاقيقحتتدَّكأو.هءافتخاِّرسفيدقيمرجطاشنيأ
.ةنيفسيأيفنيرفاسملاحئاولىلعًادوجومهمسانكيملو،وجلاربعدلبلا
مهتابتكميفهدوجودلبلاتابتكمنمةبتكميأيفنولماعلاظحاليملو
.هئافتخاموي

ملاهنأمغر،بخصبهتوهقفشروردنلرإنمًاناجنفزوجعلاذخأ
انوكيملامهنأظحالوهتجوزةزانجردنلرإرضحدقلً.ادجةنخاسنكت
نودبوًاقلطمرخآلاامهنباناك.ةريبكةلئاعالوءاقدصألانمريثكلاناكلمي
ًافوقوندشنتمجحلاتاليئضةوسننمةنَّوكمةقوجكانهتناكو.لافطأ
»...يوامسلاقلاخلااهيأ«:نغروألابناجب

ربخيأكانهله«:زوجعلالجرلالاق،هناجنففصنبرشنأدعب
»؟ءيشيأرهظله؟انتيضقلوح

نمىصُحيالًاددعزوجعلالجرلااهعمسيتلاةباجإلاردنلرإررك



هلعفهنكميامدوجومدعوههجعزيامرثكأناك.»فسألل،ال«:تارملا
بيبحلاهنبالثدحامةعاظفنأشبةرركتملاهيواكشلءاغصإلاىوسزوجعلل
؟هنعربخيأدوجومدعنموكلذثودحةيناكمإنمهبارغتساو

.»يفكيامبىألمةطرشلاقابطأ،عبطلاب«:زوجعلالاق
.»دحاوتقويفةريبكدادعأبيتأت«:ردنلرإلاق
هنكل.»بهذأنألضفألانم،لاحيأىلع،الً،انسح،لجأ«:لاق

لكالوانتامهنأمغر،هلوقيلرخآءيشكانهناكولامكهناكميفيقب
.ةماهلابناوجلا

.»ءيشيأرهظاذإكبلصتأس«:ردنلرإلاق،زوجعلاددرتبًارعشتسم
لعل.ىرخأةرمكجعزأالدق،ردنلرإايةقيقحلايف...مممه...لجأ«

،زوجعلالعس،»...امًائيشاودجودقل،ملعتأ.هللانرمأميلستلناحتقولا
نأودبيوقمحأكنخدأتنكاملاطل.يتئريفةراذقلاضعباودجودقل«
لكو...امملعأالاذل،ةياهنلايفةيبلسلاهجئاتنلَّمحتتسهلعفتأطخلك
ايًاعادولوقأنأتدرأاذلً.اضيأدعاسينأنكمياليتنمسإلارابغلاكلذ
لوألانتلباقملتئجنأذنمانلجأنمهتلعفاملكىلعكركشأو،ردنلرإ
مغر،تلعفدقو،ةدعاسملادوتكنأبملعنانك.بيهرلامويلاكلذيفةرم
.نينسلاهذهلاوطكلذكناكو،ديكأتلاب.تيمهنإ.انكثيحانلزاماننأ
دجوتثيح...نحن...ءرملانكل.ةليوطةدمذنمكلذفرعنانكاننأنظأ

.»كلذكسيلأ،لمأدجويةايح
كانه«:لاقمث،بابلاحتفوًاضيأردنلرإفقوفزوجعلالجرلافقو

»؟كيتئريفءيشلاكلذعمرعشتفيك.لمأًامئاد
لاوطكهنم.لاحيأىلعمايألاهذهيففيعضزوجعيننإ«

حبصأسفنتلانأيلودبي،صيخشتلابتغلُبأنأذنموً.امامتكهنم.تقولا
.ً»اضيأًاداهجإرثكأ

هديعتةطرشةرايسدجووراظتنالاةعاقىلإقيرطلايفردنلرإهدعاس
.عادولاتاملكالدابتةطرشلازكرممَّلستاجردىلعو.نينسملارادىلإ

لمعلاةجيتنرهظلاينحمًاليحنناك.»ردنلرإايعادولا«:زوجعلالاق
دقويضاملايفًءاَّنبناك.فيثكضيبأثعشأرعشعم،قهرملايدسجلا
.تنمسإلارابغلثمًايدامرنآلاههجوحبصأ

.»كسفنبنِتعا«:ردنلرإلاق
ىلإهينيعبةرايسلاقحالمث،ةطرشلاةرايسىلإلخديَزوجعلابقار

.فطعنملاءاروتفتخانأ



،روفيإىعُدتنايحألابلغأيفايراماهعملماعتتيتلاةنهاكلاتناك
تمدُصدقل.ةرواجمةيشربأيفلبرغوفرافارغيفمدختنكتملاهنأعم
رخآرايخيأدوجومدعباهروعشلوايرامهيلإتلآيذلاريصمللتنزحو
.اهسفنلتقالإ

كلذةياهنيفةسينكلايفاهبتكميفسلاجلاردنلرإلةنهاكلاتلاق
اهنأولامكاهسفنلتقتاهتايحةورذيفةأرمانأيفريكفتلادرجم«:مويلا

نكمملانمهنأةبرجتلاتبثت.داؤفلارطفيرمأرخآرايخيأكلمتال
يفءرملالَّخدتاذإينهذقيضوبركنمنوناعينيذلاصاخشألاةدعاسم
.»يفكيامبركبمتقو

تناكيتلاةلاحلاعونىلعةراشإيأيظحالتملأ«:ردنلرإلاق
.»ةسينكلاهذهداترتوةنمؤماهنأُتمهف؟ايراماهشيعت

نكيملنكلو،اهمأةافودعبةئيسلاحيفتناكاهنأفرعأتنك«
.»اذهكسئايءارجإىلإأجلتساهنأبيحويءيشيأكانه

ًاقينأًايناوجروأًامقطيدترتً،ابيرقتنيعبرألانسيفةنهاكلاتناك
لوحةيبهذةلسلسو،متاوخةثالث:تارهوجملانمةعومجمباهسفننِّيزتو
نعلاؤسللةطرشلاُةرايزاهبارغتساتراثأدقل.نيريبكنيطرقو،اهتبقر
هذهتناكنإروفلاىلعتلأسف،راحتنالاىلعتمدقأةيشربألايفةوضع
.ةطرشلاصختةلأسم

لامكإوهوًاينآًارربمعرتخامث،»العبطلاب،ال«:ردنلرإاهباجأف
هذهعملصاوتىلعتناكايرامنأعمسدقل.ةيضقلالوحهريرقت
نإ،ظحلاءوسل.اهعمثدحتلاهتعاطتسابناكنإفرعينأدارأفةنهاكلا
،ةطرشلالاجربتاكمىلإلصتيتلاةمتاقلاةايحلابناوجدحأراحتنالا
هدعاسيكلذَّلعجئاتنلاوبابسألالوحديزملامُّلعتيفلمأيردنلرإناكو
هنأبيروفروعشاهباتناو،بيئكلايطرشلااذهبروفيإتبجُعأ.هلمعيف
.ةقثلابريدجصخش

»؟توملالوحكعمْتثدحتله«:ردنلرإاهلأس
نمةثداحلوحكلذكواهمألوح.َْتلعف،لجأ«:روفيإتباجأ

.»اهيلعًاعلطمَتنكنإملعأالاهتلوفط
»؟اهدلاوقرغامدنعنيدصقت«
دقل.اهمأاهنادقفدعبةعيرمةلاحيفايرامتناك.حيحصاذه«

لكشبتنبلاومألافرعأتنك.عقاولايف،ةزانجلاكلتمسارمىلعُتفرشأ



ةأرما،ةعاجشةأرماتناك.ضرملايفارونويلعوقودعبةصاخوً،ادجديج
.»اهفيخيءيشكانهنكيمل؛ةزيمم

»؟لمعتتناكاذام«
بدألايفةروسيفورب،ةعماجلايفةروسيفوربتناك؟اهتفيظودصقت«

.»يسنرفلا
بتكلانملئاهلاددعلارسفياذه.ةخرؤماهتنباتناكو«:ردنلرإلاق

»؟ةبئتكمايرامتناكله.لزنملايف
ال.اذهرركتالأًاقحلمآً.ادجةنيزحتناكاهنإطقفلقنل«

يفصاخوحنىلعيلإأجلتملاهنإ.كعمكلذةشقانمًاقحيلعيغبني
اهنأحيحص.ديدشملأةأطوتحتحزرتتناكاهنأبتسسحأيننكل،اهنزح
ً.ادبأيلاهسفنحتفتملاهنأديب،ةسينكلاىلإءيجملاىلعةداتعمتناك
ًادجةبضاغتناك.ةقيقحلايفًادجًابعصناككلذنكلاهتاساومُتلواح
.ةطلسلايفنيلوؤسملانمةبضاغ.ةقيرطلاكلتباهمأتومببسبةبضاغ–
هكلتمتتناكيتلايلوفطلاناميإلا،اهناميإضعبتدقفامبراهنأدقتعأ
.»تومتويوذتاهمأةدهاشمدعبً،امئاد

هدحووه؟كلذكسيلأ،ةبيرغقرطبفرصتيهللانكل«:ردنلرإلاق
»؟ةاناعملاهذهلكىزغمبملاعلا

نأنكميناميإلانأبةنمؤمنكأملوللمعلااذهبموقألنكأمل«
»؟نوكنسانكنيأ،ناميإلاكلمننكنملاذإ.اندعاسي

»؟تايئارواملاباهمامتهابنيملعتتنكله«
تناك،ُتلقامك،نكلو.كلذبملعأتنكيننإلوقلايننكميال،ال«

.»اهيفةنيعمبناوجوأ.ةصاخلااهتايحبقلعتياميفةرذحوةموتك
»؟لثم«
ءايشأةيؤرىلعةردقلااهحنمتنأنكمياهنأب،مالحألابنمؤتتناك«

تقولاعمربكأةوقباذهاهداقتعاامن.ةيحاصلاانتايحيفاهتيؤراننكميال
نمًاعونتناكمالحألانأدقتعتتناكاهنأبعابطنايدلدَّلوتنأىلإ
.»رخآملاعىلإيضفملابابلا

»؟توملادعبامةايح«
.»دصقتتناكاذامًامامتملعأال«
»؟اهلِتلقاذامو«
يفوباسحلاموييفءايحإلابنمؤننحن.ةسينكلايفهبظعنام«

.»حصفلاديعةلاسررهوجلثمتةبحألالمشملةداعإنإ.ةيدبألاةايحلا



»؟لمشلاملةداعإنمعونلااذهبنمؤتتناكله«
.»لجأ،ةركفلانمًانيعمًءازعتدمتسااهنأبتسسحأ«

*
جوزلىرخأةريصقةرايزبماقامدنعًاضيأردنلرإةقفربغروبنيلإتناك

غروبنيلإتفقو.ةنهاكلاعمهيفثدحتيذلامويلاسفنيف،نيفدلاب،ايرام
حرشيوهوهبقارت،رغوفرافارغيفنئاكلالزنملايفسولجلاةفرغيفهبناجب

هتايحيفًادبأردنلرإكلتميملذإ-هتاظحالمرتفدعايضوهو–هترايزببس
.تاظحالمرتفد

نمًائيشَرأمل«:ةفرغلالوحةفطاخةرظنءاقلإدعبنيفدلابلاق
.»ُهتدجونإكغلبأس.انهليبقلااذه

.»كجاعزإلفسآ.كلًاركش«:ردنلرإلاق
.كابترابغروبنيلإتمستبا
ايرامتناكلهنكلو،ينأشسيلهنإملعأ،ينربخأ«:ردنلرإلاق

»؟ءيشلكةياهنتوملاربتعت
»؟ءيشلكةياهن«:بارغتسابنيفدلابررك
»؟توملادعبةايحلابنمؤتتناكله،دصقأ«
هتعمسنأقبسيملذإ،لؤاستلانمءيشبهيفغروبنيلإتقَّدح

.لبقنمةلئسألاهذهلثمحرطي
.توملادعبءايحإلابنمؤتتناكاهنأدقتعأ.كلذدقتعأ«:نيفدلابلاق

.»نيرخآلانييحيسملالثم
،زيزعصخشنادقفنوربتخيوأساقفرظيفسانلارميامدنع«

صاخشأوأنييناحورءاطسونمًانايحأ،ةبوجأنعنوثحبيامًابلاغ
.»ةيعييبط-قوفًىوقبنوعتمتي

»؟لأستاذامل.كلذنأشبملعأال«
هايإهتطعأيذلاليجستلاطيرشلوحهرابخإكشوىلعردنلرإناك

رْكذورمألااذهيفنيراكماحقإنأبَّسحأًةأجف.هيأرَّريغهنكلنيراك
.هباهتقثىلعظافحلاديريناكً.اميكحًالعفسيلاهفواخم

،يفكيامبكانجعزأدقل.بسحفعومسمتوصبركفأ«:ردنلرإلاق
.»لُّفطتللفسآ

.ةيساومتاملكعضبتلاقوًةمستبملجرلاغروبنيلإتحفاص
غروبنيلإهتلأسً،ادعتبماهدوقيردنلرإأدبوةرايسلايفاحبصأاملاح



أدبتتنأوراحتنالاىلعةأرملاتمدقأدقل؟كلذلكناكاذامل«:بضغب
سحيأكلمتالأ!توملادعبةايحلالوحفيخسمالكبثدحتلاب
»؟ةقابللاب

.»يناحورطيسوةيؤرلَْتبهذدقل«:ردنلرإلاق
»؟كلذفرعتفيك«
ريضحتةسلجلليجستهنإ«.هايإاهمَّلسونيراكطيرشردنلرإجرخأ

.»هتجوزاهترضححاورأ
ةسلجلتبهذدقل؟حاورأريضحتةسلج«:ةشهدبغروبنيلإتلاق

»؟حاورأريضحت
»...يننكل،هيفاملعمتسيهعدأستنك.هلمكأبطيرشللعمتسأمل«
»؟اذامكنكل«
يتلاةبعللاعونةفرعمُتدرأةأجف.يناحورلاطيسولاداجيإديرأ«

»؟ةاسأملاهذهبببستللامًائيشلعفاذإاموطيسولااهبعليناك
»؟اهببعالتيناكهنأنظتأ«
كلذ.راجيسةحئارمشيو،ةريحبىلعًابراقدهاشيهنأىعَّدا.حيحص«

.»ءارهلانمعونلا
»؟اهدلاوقرغىلإحِّمليناكله«
.»لجأ«
»؟نييناحورلاءاطسولابنمؤتالأ«
رثكأسيل«:عوطقملاقيرطلانمجورخللفطعنيوهوردنلرإلاق

.»تايِّنجلابيناميإنم



نمةريطشهسفنلَّدعأ،ءاسملاكلذيفلزنملاىلإردنلرإلصوامدنع
مث،ةوهقلادادعإةنيكاملَّغشو،ةدبزلاباهنهددعبنَّخدملالمحلامحل
.ةلجسملايفنيراكطيرشعضوداعأ

لثمىلعمادقإللةبولطملاسأيلاةجرديف،ايرامراحتنايفرّكفيناك
أرقدقل.هفلخنمكيهنأدباليذلاقلطملاينهذلاباذعلاولعفلااذه
عضبنمفلأتيناكاهضعب،مهسفنأاولتقصاخشأنملئاسرقباسلايف
اهضعبنأنيحيف؛ةدحاوةملكىتحوأ،ةدحاوةلمجوأ،طقفرطسأ
نمئيسعون–لعفللةعفادلابابسألللصفمدادعتعملوطأناكرخآلا
ً،انايحأو.مونلاةفرغيفةداسولاىلعًانايحأَكُرتتلئاسرلاتناك.راذتعالا
يفنوديحوصاخشأ،نودعاقتم،نوقهارم،ءاهمأ،ءابآ.بآرملاةيضرأىلع
.ملاعلااذه

ىلعًاقرطعمسامدنعةلِّجسملاليغشترزىلعطغضينأردنلرإداك
.تلخدوهبناجبدنيلافيإتَّلسنافهحتفوبهذ.بابلا

له«:نيتبكرلاىتحليوطلادوسألايدلجلااهفعطمعلختيهوتلاق
هذهأدهتنلأ.جراخلايفةعيظفةجردىلإدرابوجلا؟بسانمريغتقولا
»؟ةفصاعلا

.»هلمكأبعوبسألارمتستنأعَّقوُتي.كلذيفكشأ«:ردنلرإلاق
»؟يردنيسكرازله«
»؟ةوهقلاضعبنيديرتأ.لجأ«
»؟كللاقاذام.كلضفنم،لجأ«
فيفختقباسلايفلواحدقل.ةوهقلارضحأوخبطملاىلإردنلرإبهذ

اذإمونلايفةبوعصنمًانايحأيناعيناكهنألتاءاسملايفنييفاكللهلوانت
وهف،ليللايفرهسلاعناميناكهنأينعيالاذه.نيناجنفنمرثكأبرش

.لكاشملايفريكفتللهيلإةبسنلابلثمألاتقولا
ترجاشتكنأركذهنأمغر،ريثكلالقيمل«:هتدوعدنعردنلرإلاق

.»يبقلعتيراجشلانأدقتعيناك.كمأعم
ةدحاوتعزتنامث،اهفطعمنمرئاجسةبلعدنيلافيإتجرخأ

.سولجلاةفرغربعةليوطةباحسيفناخدلاتثفنو.اهتلعشأواهرفاظأب
.»اهلقعةعشبلازوجعلاتدقفدقل«
»؟اذامل



.»ايقتلتنأامكيلعيغبنيهنأباهتربخأ«
»؟اذامل؟انأوكمأ«:بارغتسابردنلرإلاق
هذهفاقيإل.اثدحتتل.ايقتلتل’؟اذامل‘.يمأهتلاقامطبضلاباذه«

»؟كلذلعفامكنكميالاذامل.ثدحتلامدعبةلثمتملاةفاخسلا
»؟كلتلاقاذام«
.»ةصقلاةياهن.رمألاىسنأنأينمتبلط«
»؟راجشلاببسوهاذهناكله«
»؟كيأرام؟تنأكنعاذام.لجأ«
.»ءيشلكاذهف،كلذيفبغرتالتناكاذإ.ءيشال؟انأ«
»؟امكضعبعمثدحتلاامكنكميالأ.ءيشلكاذه«
؟افيإايهقيقحتنيلواحتاذام«:اهلأسمث،ةلهولرمألايفردنلرإرّكف

.»دوقعذنمًاعمثدحتنمل.ليوطنمزذنمىهتنارمألانأنيملعت
يردنيسدلُونأذنمًاعماثدحتتملامتنأ–ديصقلاتيبوهاذه«

.»انأو
ً.اّراسكلذنكيمل.ىفشتسملايفِتنكامدنعةفدصاهبتيقتلا«

.»كلذديرنالانالك.افيإايرمألايسنتنأكيلعنأدقتعأ
ةدمرمألااهنمقرغتسادقوتاونسعضبذنمضاهجإللافيإتضَّرعت

نكلتاونسلتاردخملاىلعةنمدمتناك.اهنزحىلعبلغتتيكليوط
اهسفنميظنتب،اهنمةيدرفةردابمبً،ارخؤمتأدباهنأبردنلرإربخأيردنيس
ً.انسحءالبيلبتتناكاهنأو

»ً؟امامتدكأتمتنأله«:اهيبأىلإرظنتيهوافيإلاق
ربكأ،ةفلتخمنيدبت؟تنأكلاحفيك،ينيربخأً.امامتدكأتم،لجأ«

.»ًاليلق
»؟كلذكسيلأنسلايفُمَّدقتأ؟ربكأ«
.هلوقلواحأامملعأال.امبرً،اجضنرثكأ.هتينعاماذهسيل،ال«

.»كسفننيمِّظنتتنككنإيردنيسلاق
.ً»اغرافًامالكثدحتيهنإ«
»؟بيصموهله«
هتسبحواهتراجيسنمًاسََفنتبحسلب،روفلاىلعدنيلافيإْبُجتمل

.اهفنأربعًاريخأهرفزتنأنألبقةليوطةدملاهيتئريف
.»اهركذتتتنكنإفرعأال.يتقيدصتتام«:تلاقمث
»؟نم«



.»دويميفةمامقلاقيدانصفلخكرصانعاهدجو.اناهاهمسا«
»؟اناه«:ءارولاىلإهتركاذبدوعيناكامنيبردنلرإسمه
.»ةطرفمةعرجتذخأدقل«:دنيلافيإتلاق
ةردخمتناك؟حيحص،ليوطتقوذنمكلذثدحيمل.ترَّكذت«

.»لقألاىلعدعبسيل،انهًاريثكةداملاهذهىرنال.نييوريهلاب
.»ةديجةقيدصتناك«
.»ملعأنكأمل«
»...وأْهَتلََعفاملعفتنأامإ؟ءيشيأملعتلهو«:دنيلافيإتلاق
»؟وأ«
لعفأ.ةرفحلانميسفنجارخإلواحأ،فلتخمءيشلعفلواحأ«

.»ةدحاوةرمليقيقحلكشبكلذ
كلذتلعفاهنأنيدقتعتله؟ْهَتلعفاملعفلوقبنينعتاذام«

»؟ةطرفمةعرجتذخأً؟ادمع
.»ءيشيأب.يلابتنكتمل.فرعأال«
»؟يلابتنكتمل«
.»ءيشيألثرتكتنكتمل«
نمنيرشعلايفةنيكسمةاتفَرَّكذت»؟ديدجنم،اهتصقيهام«

ءاتشلايفدويميفقُّوستلازكرمجراخاهعارذيفةربإعمتدجُواهرمع
ىلعةددمم،حابصلانمركبمتقويفةفاظنلالامعاهيلعرثع.يضاملا
.طئاحلاىلعاهرهظوكارحنودبضرألا

دقل؟مهياذام؟روسيفوربلثمًامئادثدحتتاذامل«:دنيلافيإتلاق
كانهنكيملهنأمهياذام؟»اهتصق«مهتاذامً؟ايفاكاذهسيلأ.تتام
هركتتناكاهنألةدعاسملاديرتنكتمل،لاحيأىلع؟اهبناجبفقينم
»؟اهتدعاسمةقشمهسفنمهدحأدِّبكيسنذإاذامل.اهسفن

.»كمهتتناكاهنأودبي«:رذحبردنلرإلاق
قفاوتسله.اهلوحثدحتلادصقأمل،لاحيأىلع.يتقيدصتناك«

»؟يمأةلباقمىلع
»؟كبناجبفقأمليننأنيرعشتله«:ردنلرإلاق
.»يفكياممرثكأَتلعفدقل«
يأبكتدعاسمًادبأيننكميال.كعملماعتلايفًادبأحجنأمل«

.»ةقيرط
.»رمألازواجتأس.قلقتال«



»؟اهسفنهركتتناكله«
»؟نم«
ببسوهاذهناكله.اهسفنهركتتناكاهنإِتلق.كتقيدص«

»؟اهسفنرقتحتتناكاهنإنيلوقتله؟ةطرفمةعرجاهلوانت
اهنأنظأ.ملعأال«:تلاقمث،ءطبباهتراجيسدنيلافيإتأفطأ

ءايشأهركتتناك.اهلثدحيساماهمهيدعيمل.اهتاذلاهمارتحالكتدقف
.»اهسفنيهههركتتناكامرثكأنكلةريثك

»؟ةلاحلاكلتلثمًامويتربتخاله«
»؟يمألباقتسله.طقفةرمفلأوحن«
ىندأيدلسيل.امءيشىلإيدؤينأنكميكلذنأبًاقحدقتعأال«

.»يسأرَْتلكأًاعماهيفانثدحتةرمرخآواهلهلوقأسامعةركف
»؟يلجأنمكلذلعفتنأكنكميله«
»؟نينسلاهذهلكدعب؟كلذنملوصحلانيعقوتتاذامىلع«
بعصاذهلهً.اعمامكارأنأ.نانثالاامتنأاثدحتتنأطقفديرأ«

.»انأويردنيس،نادلوامكيدل.ةنيعللاةجردلاهذهىلإًادج
»؟ضعبلاانضعبىلإانعوجربنيلمأتالكنأدكؤملانم«
ال.ةيبغتسلانأ«:لوقتنألبقًالَّوطماهدلاودنيلافيإتلَّمأت

.»ةيبغيننأنظت
.تبهذوًاعادوتلاقواهءايشأتعمجوتضهنمث
يفةقيرطلاهذهبةأجفضفتنتدنيلافيإتناكفيكردنلرإرَّكذت

نأنوداهعمثدحتيفيكًادبأفرعينلهنأبَدقتعا.نايحألاضعب
هتجوز،ارودلاهعمءاقتلالاةركفتناك،هيلإةبسنلاب.يضاملاىلإاهديعي
تقوذنمىهتناهتايحنملصفلااذهنألةيثبع،هيدلومأوةقباسلا

ارودلاهتحبصأدقل.هبملحتوأدنيلافيإهلوقتدقاممغر،ليوط
ًاعماثدحتينأنكميءيشيأكانهسيلوهيلإةبسنلابًامامتًابيرغًاصخش
.هنأشب

ىلإطيرشلاداعأ.اهلَّغشوةلجسملاىلإبهذفًاددجمطيرشلارَّكذت
توصعمس.لبقنمهعمسامصوصخبهتركاذشاعنإلًاليلقفلخلا
الكنإ«:خارصلاهبشتةربنبلاقامدنعًابضاغوًاقيمعحبصيطيسولا
ثدحتامدنعيلاتلاسَفَنلايفتوصلاَّريغتمث»!ةلعافتنأامنيفرعت
.دربلابهروعشنعطيسولا

»...فلتخمتوصكانهناك«:ةأرملاتلاق



»؟فلتخم«
.»َكتوصسيل،لجأ«
»؟لاقاذام«
.»ةرذحنوكأنأبجيلاق«
»-يأركذأال.ناكاذامفرعأال«
»...ينرَّكذ«
»؟لجأ«
.»يبأبينرَّكذ«
طبترمهنإ.هبرعشأيذلاديدشلادربلا.كانهنميتأيال...دربلا«

.»هنميرذحتنأيغبنيءيش.هبقلعتيريطخءيشةمث.كبًةرشابم
.تْمص
»؟ماريامىلعءيشلكله«:طيسولااهلأس
»؟’هنميرذحا‘ـبدصقتاذام«
.»كلذنمدكأتمانأ.نسحرمأبئبنُنتالةدوربلانكل.فرعأال«
»؟يمأراضحتساكنكميله«
اليننإً.ابسانمكلذناكاذإرهظتسيهً.ادحأرضحتسأاليننإ«

.ً»ادحأرضحتسأ
.ً»ادجًازيجوكلذناك«
.»رمألااذهصوصخبةليحيديبسيلفسألل«
.»’ةلعافتنأامنيفرعتالكنإ‘:لاقً.ادجًابضاغادب«
.»رمألااذهنمهصالختسانيديرتامكسفنبيررقتنأكيلع«
»؟ًةيناثءيجملايننكميله«
.»ًاليلقكتدعاسمتعطتسانأنوكأنألمآ.ديكأتلاب«
»...امبردقتعأتنك.كلًاركش،تلعفدقل«
»؟اذام«
.»ناطرسلابيمأتتام«
ليوطتقوىضمله.ينيربختمل.تمهف«:فطاعتبطيسولالاق

.»اهتافوىلع
.ً»ابيرقتناتنس«
»؟انهكعمْتلصاوتلهو«
.»اهدوجوبروعشلايننكمي.اهبروعشلايننكمينكلو،ال«
»؟رخآيناحورطيسوىلإِْتبهذله؟ةراشإيأكتطعأله«



.ةليوطتمصةرتفلاؤسلااذهالت
.»ينأشسيلاذه،عبطلاب.فسآ«:طيسولالاقف
.»ِتأتملاهنكلملحيفيلإيتأتلاهرظتنأتنك«
»؟كلذنيرظتنتتنكاذامل«
»...اندقعدقل«
»؟اذام«:طيسولالاقىرخأتمصةرتفدعب
.ً»اقافتااندقعدقل«
»؟هوأ«
.»ةراشإينيطعتساهنأ...لوحانثدحتدقل...اهنإ«
»؟ةراشإلاعونام«
.»ةلاسريللسرتسفتوملادعبةايحكانهتناكاذإ«
»؟ملح؟ةلاسرلاعونام«
ًادجةقاتشميننإ.اهبملحأنأرظتنأتنكيننكلً.املحسيل،ال«

.»ًاليلقةفلتخمانتراشإنكل.ديدجنماهتيؤرل
»؟ةراشإكتطعأله؟كلذتلعفله...نينعت«
.»مايأةدعذنم.كلذدقتعأ،لجأ«
عونيأ؟ةراشإلاتناكاذام؟تناكاذام«:ةحضاوةفهلبطيسولالاق

.»نوكتنأَضرتُفيةراشإلانم
.ىرخأةليوطتمصةرتف
ناكو.ةعماجلايفيسنرفلابدألايفةروسيفوربتناك«:تلاقًاريخأو

.’عئاضلاتقولانعًاثحب‘هلمعةصاخولضفملااهبتاكتسوربليسرام
لكشبةدلجمةخسنيفةيسنرفلاباهعيمجعبسلاتادلجملاكلمتتناك
دعبةايحكانه،لجأينعتسةراشإلاو.تسوربمدختستساهنإتلاق.ليمج
.»توملا

»؟ثدحاذامو«
.»ةنونجميننأدقتعت«
كانهتناكاذإامبقلعتملالاؤسلابسانلالغشنادقلً.ايئاهن،ال«

فالآذنمباوجلاداجيإلواحناننإ.ديعبنمزذنمتوملادعبةايح
امكلثمً،اضيأيصخشلاىوتسملاىلعكلذكويملعلاىوتسملاىلع،نينسلا
الانأو.هذهكةصقاهيفعمسأيتلاىلوألاةرملاتسيلاهنإ.كمأوتنأ
.»سانلاىلعمكحأ

ناك.غلابمامتهابًاسلاجردنلرإلظ.ةليوطتمصةرتفهتاملكتلت



مزاجءيش،ةيفوتملاةأرملاتاملكيفبيرغوحنىلعٍرغمءيشكانه
ةديعبةحردىلإًاككشتمناكهنأنممغرلاىلعف.ردنلرإهقَّدصمساحو
يتلاهذهك،حاورألاريضحتتاسلجنأبًاعنتقمناكوهلوقتتناكامنأشب
نمؤتتناكةأرملانأبًادكأتمناكهنأالإ،ةعفانريغ،اهيلإعمتسيناك
.اهيلإةبسنلابًايقيقحناكْهتَدهشامنأب،لوقتامبًاقح

.تمصلاعطقنااريخأو
يفقِّدحأوسولجلاةفرغيفسلجأتنك،يمأةافودعب،ةيادبلايف«

تَّرم.ءيشثدحيمل.اهنعيرظانداعبإىلعةأرجتمريغ،تسوربلامعأ
ىلإرظنلاوهحابصلايفوحصأامدنعهلعفأتنكءيشلوأ.رهشأ.عيباسأ
ثدحدقناكاذإاممققحتلاوهليللايفهلعفأءيشرخآو.ةبتكملا

تنكاملكوىودجوذنكيملكلذنأبتكردأيجيردتلكشبو.امءيش
ىلعتمهفاملك،ةبتكملافوفريفيقيدحتلاطاملكو،رثكأرمألايفركفأ
.»ءيشيأثودحمدعببسلضفأوحن

»؟ِتكردأاذام؟ءيشيأثدحيملاذامل«
يمأتناك.ميظعنانتمابرعشأتنكوتقولاعمكلذيلَّنيبت«

تناك.اهتافودعبهيلعزيكرتللًائيشينتطعأدقل.ينزحلالخيندعاست
.هلوقتنأنكميناكاملكنعرظنلافرصب،ةمطحمنوكأسيننأبملعت
ةلَّوطمتاراوحرارمتسابيرُجنانك؛اهتومليريضحتلاهعسوبامْتلعفدقل
فيكوتوملاانشقان.ثيدحلانماهعنميامفعضلانمْتَغلبنأىلإ

راسمتلعجاهنأوهثدحاملك،عبطلاب،نكلو.ةراشإلايلإلسرتس
.»يلعلهسأنزحلا

.تمص
.»ينمهفتَتنكاذإفرعأال«
.»يعبات.كمهفأانأ«
تنك–يمأةافوىلعنيماعةبارقدعب،مايأةدعذنم،كلذدعبو«

تاذتظقيتسا-ذئنيحتسوربوةبتكملافوفرةبقارمنعتفقوتدق
قيرطيفتنكامدنعو،ةفيحصلابلجأوةوهقلاَّدعأيكتبهذوحابص
سولجلاةفرغلخادةفرغىلإةدوصقمريغةرظنتيقلأخبطملاىلإةدوعلا
»...ـف

»؟اذام«:سماهتوصبطيسولالاق
.»ًاحوتفموضرألاىلعًايقلمناك«
»؟وهام«



.»ةلسلسلايفلوألادلجملا.تسوربلناوسقيرط«
.ىرخأةليوطتمصةرتف
»؟يلإتئجببسلااذهلأ
»؟توملادعبةايحلابنمؤتله«
دعبةايحلابنمؤأانأ.ديكأتلاب.لجأ«:سماهتوصبطيسولالاق

.»توملا



رَّكذت،يلاتلامويلاحابصنمركبمتقويفردنلرإظقيتساامدنع
دعب،هنبالوحربخنعلاؤسللةطرشلازكرميفهرازيذلازوجعلالجرلا
اهاقبأيتلاىلوألااياضقلانمةدحاوتناك.هئافتخاىلعًاماعنيثالثوحن
ناك،مايألاكلتيف.اهنععيمجلاِّيلختدعبًةليوطًةدمةحوتفمردنلرإ
نييرخأنْيتيضقرَّكذت.رغوفابوكيفةيعانصةقطنميفعقيقيقحتلاعرف
عمهنكل،هسفنبامهيفققحيملةرتفلاكلتنمنيدوقفمنيصخشلوح
ةدعلبقتثدحدقو–امهادحإقلعتت.امهليصافتىلعًاعلَّطمناككلذ
كيفالفيكيفةلفحرداغباشب-زوجعلالجرلانباءافتخانمطقفعيباسأ
ً.ادبأاهيلإلصيملهنكل،ةرواجملاكيفدراينةيرقىلإًايشمباهذلاًايوان
قرفتلسُرأ.ليللالالخءاجوهةيجلثةفصاعتَّبهدقوًءاتشتقولاناك
هئاذحنمةدحاوةدرفىلعرثُعمايأةثالثدعبوةقطنملاىلإثحبلا
قيرطلاىلعريسيناك.ئطاشلاىلعدملاهفَّلخيذلاطخلابناجب
ًائيشهنععَمُسيملو،رحبلابوصهتعفدةفصاعلانأودبينكلو،حيحصلا
ةلفحلارداغامدنع،ةزنكوأفطعمنودبً،اصيمقيدتريناك.كلذدعب
.ةلفحلايفهتقفرباوناكنيذلاهئاقدصأبسحب،ًالمثناكو

تناك.يريرويكأةدلبنمةباشبقلعتتتناكفىرخألاةيضقلاامأ
ةفرعمنكمملانكيملنكلو،كيفايكيريفةقشرجأتستوةعماجلايفسردت
،يلاتلارهشللًامَّدقمهراجيإرِّجؤملاَّقلتيملامدنع.ةقدباهئافتخانمز
اهيدلنكيمل.ةقشلايفًادحأدجيملفهسفنبدوقنلابلجيلبهذ
ءايحألاملعيفاهتحورطأبتكتتناكاهنألةعماجلايفةيمازلإتارضاحم
ناموقياهاوبأناكوةديحوًاتنبتناك،كلذىلعةوالع.نيحلاكلذيف
.عطقتملكشبالإاهبنالصتيانوكيملوايسآلوحنيرهشةدملةلحرب
امهلخدأ.تفتخادقتناك،امهتنباةرايزلابهذودلبلاىلإاداعامدنعو
تجرخدقتناكاهنأولامك،هناكميفءيشلكادجوفةقشلاىلإرجؤملا
تناكثيحةلواطلاىلعةحوتفمةيسردملااهبتكتناك.طقفتاظحلذنم
ريرسلانكيملويلجلاضوحيفناسأككانهناكو.ةحورطألاىلعلمعت
نمتقولاضعبلبقيريرويكأيفًايفتاهاهئاقدصأعمتلصتادقلً.ابترم
اهنأاضرتفافتالاصتالاكلتببالطلااهئالمزنمنينثاتربخأواهئافتخا
ةيرظنلاهذهمعديامو.عيباسأةدعلبقيريرويكأىلإًالامشتبهذ
ً.اضيأ،ينيمنتسوأرارطنمتناكو،ةئرتهملاةميدقلااهترايسءافتخا



نمةعطقعضومث.ةوهقلاةنيكاملَّغشوخبطملاىلإردنلرإبهذ
بلجمث،ةدبزلاباهنهدةزهاجتحبصأنأدعبو،ةصمحملايفزبخلا
لءاستونيراكهايإهتراعأيذلاطيرشلايفهعمساميفرَّكف.ىبرملاونبجلا
ايرامةلاحمييقتىلعًارداقهلضفبحبصأدقل.هبهلعفيسامنأشب
.اهسفنلتقىلعاهمادقإلبقلضفألكشبةينهذلا

مل.ارودلاهةقباسلاهتجوزودنيلافيإويردنيسىلإهراكفأتلَّوحت
ءاقللااذهةيمهأتناكامهم،اهعمهعمجيءاقلرُّوصتهتعاطتسابنكي
شبنيناككلذنألارودلاهيفركفيناكامًاردان.دنيلافيإلةبسنلاب
يهاهرجهينألبقامهنيبترجيتلاتافالخلاوتاراجشلاعيمجتايركذ
ديريناكوةليوطةدملبقًايجيردتروطتتقالطلاةركفتناك.هيدلوو
يفهتبغرلوحاهلحمليناكاملكهنكل،هراثآفيفختلهعسوباملعف
فيخسمالكاذهنإًةلئاقهتكُستتناك،لزنملاةرداغموةقالعلاءاهنإ
كلتنمًايأكردتنكتملاهنأريغ،امهلكاشمةجلاعمىلعنارداقامهنإو
.ثدحتيناكامعةركفاهيدلنكيملولكاشملا

داعبإنمنِّكمتيملردنلرإنأالإ،يضاملاتايركذيفهصوغمغر
ةسلجنوكتنأنكميال.يناحورلاطيسوللاهتاملكوايرامتوصىركذ
يفايرامتركذدقف،ةليوطةدمذنمتيرُجأدقكلتحاورألاريضحت
،اهمأةافوىلعنيتنسءاضقنانمةزيجوةدملبقتثدحاهنأبطيرشلا
ردنلرإرَّكف.طيسولاعملوألااهءاقلنكيملكلذنأًاضيأحضاولانمو
بألاتوملعلوً.ايئانثتساناكهنأدبال.اهمأوايرامنيبيوقلاطبارلايف
.فورظلاةبوعصمغرامهدعاسورثكأامهضعبنمامهبَّرقنتافالافغنيثيف
دجتايراملعجيذلاوهةفدصلاريغرخآًائيشنوكينأنكميله
ىلعةراشإلانوكينأىلعاتقفتايذلاباتكلاسفن،ضرألاىلعباتكلا
له؟ثادحألايفًاديرخآصخشكلميلهوأ؟توملادعبةايحدوجو
يفاهمأعمقافتالانع-رخآًاصخشوأاهجوز–امًاصخشايرامتربخأ
تيسنمث،فرلانعباتكلاطوقسوارونويلتومنيبامةعقاولاةرتفلا
ملمثدصقنودبفرلانمباتكلاذخأباهسفنبتماقلهً.اقحالةعقاولا
اهنأليجستلاةياهنيفايرامتحرش؟حيحصلكشبهناكمىلإهعجرت

ةطساوبتلسُرأاهنأدقتعتتناكيتلاةراشإلاببسبطيسولاىلإتءاج
كلذناكاذإاهمأعملاصتاءارجإو،ديكأتىلعلوصحلاديرتتناك.اهمأ
،ةلِّبقتمنكتملاهنأىلإريشيراحتنالانكل.اهتدلاوةافولَّبقتتيكًانكمم
ةياهنيفىدأهتَّمربعضولانأىلإريشيهنإ،كلذنمسكعلاىلعلب



.كلتاهتياهنىلإفاطملا
امدنعهيلعذوحتسايذلايوقلاعفادللببسداجيإردنلرإلواح

،اهسفنتلتقيتلاةأرملالوحديزملاةفرعملعفاد.طيرشلاىلإعمتسا
كلذعبتتاهتايحلعجيذلاببسلافاشتكاو،ةلئاعلاواهئاقدصألوحو
لوصولاديريناك.تالطعلالزنميفلبحةطوشنأيفيهتنايذلاراسملا
فشكو،هباوجتساويناحورلاطيسولاداجيإديريناك؛ةصقلاساسأىلإ

يفرَّكف.ايرامةقيقحفاشتكاو،نتافالافغنيثةريحبيفةثداحلاةقيقح
.هلعفتتناكاميعتنأو،رذحلامازتلااهنمًابلاطاهرَّذحيذلاتوصلا
؟نشخلاقيمعلاتوصلاكلذىتأنيأنم

لوحًالئاستم،خبطملاةدئامبناجبسلاجوهوهتوهقردنلرإيسن
ىلإهراكفأهبتداع.رمألااذهىلعهتقوعِّيضيهلعجيناكيذلاببسلا
يفلمعتتناك.هدلاوةافودعباهيلإتلقتنايتلاوبقلاةقشيفهمأ
ًابلاج،ماظتناباهروزيردنلرإناكو،اهتداعكللمالوللكالب،كامسأعنصم
نمو،ماعطلاهلدعتتناككانهو.نايحألاضعبيفخسولاهليسغهعم
تناكامنيباهلأرقيردنلرإناكوأعايذمللناعمتسيوناسلجيامإاناكمث
ةريبكةجاحبانوكيملً.اقحالهلهيطعتسحاشوامبر–ةيدبألااهتكايحبموقت
.امهيلإةبسنلابًايفاكناكسينألاتمصلاف،مُّلكتلل

نأالإ،هدلاويفوتامدنعرمعلافصتنميفلازتامتناكاهنأمغر
اهنكل.ةديحواهنوكبعتمتستاهنإلوقتتناك.اهتايحلخديملرخآًادحأ
نيقباسناريجىلإةفاضإ،قرشلايفاهئابرقأواهئاقدصأعماهلصاوتعطقتمل
ناكثيح،ةنوآلاكلتيفريغتتادنلسيآتناك.كيفايكيرىلإًاضيأاولقتنا
اهديكأتمغرًازافلتاهلردنلرإىرتشا.ندملاىلإفايرألانمنولقتنيسانلا
ةلقتسمةأرماتناك.ةنيدملايفًاقلطمةدحولابرعشتنكتملاهنأبهل
.اهلءيشلعفهنمتبلطامًاردانواهسفنىلعدمتعت

ئجافملكشبمهنمعُزتنايذلا،روغريبلوحناثدحتيانوكيمل
يبصلالوحةماعةظحالميقُلت،نايحألاضعبيف،تناكاهنأعمو.ملؤمو
،اهيلإةبسنلاب.اهنباةراسخنعًامويثدحتتملاهنأالإ،نيقيقشلاالكوأ
.اهمُّتكتمرتحيردنلرإناكوةصاخةلأسمكلتتناك

مويلا،ةثداحلاكلتلةيونسلاىركذلايفًامئادهمأروزيردنلرإناك
ةيجلثةفصاعطسومهسفنأامهوبأورغصألاهقيقشوردنلرإهيفدجويذلا

مظعمايضمأنأدعب،همأهلتلاق،مايألاكلتنمةدحاويفو.ءاجوه
.»تومينألبقفرعينأدويكدلاوناك«:تمصبةيسمألا



.»لجأ«:ردنلرإاهباجأ،هدصقتتناكامبًافراع
دقتعتله«:تلاقو،هيفأرقتتناكيذلاباتكلانعاهينيعتعفر

يفباتكلااهارأوًاريخأهتعاجشعمجتسادقناك»؟امًامويفرعنساننأب
باوصلالعفيكلذبناكاذإاممقثاوريغ،ءاسملاكلذنمرخأتمتقو
.المأ

.»ليوطنمزذنمكلذثدحدقل.فرعأال«
.ةءارقلاتلصاو
.»هذهءارهلانمةلتكيأ«:تلاقوًاددجماهسأرْتعفرًاريخأو
.»ملعأ«
يأةقالعام؟كيبألوحويلوحمالكلااذه،كلذبنيرخآلاةقالعام«

»؟اذهبرخآصخش
.ْبُجيمل
.»هأرقينأدحألديرأال«:همأتلاق
.»مهعنمننأاننكميال،عقاولايف«
»؟كنعهلوقييذلامالكلاو«
.»ينجعزيالهنإ«
»؟ةريصقةرتفذنماذهُرشنله«
داليملاديعلبقُرشن.ريخألاءزجلا.ةلسلسيفثلاثلاءزجلاهنإ،لجأ«

»؟اذهروترايبغاد؟هبتكيذلالجرلانيفرعتله.ليلقب
.»نييلحملانيعرازملاعمثَّدحتهنأدبال،ال«
هلوقياممظعموليصفتلاديدشهنإ.هيفترَّكفاماذه،لجأ«

.»حيحص
.»كيبأنعوينعكلذلوقيفقحلاهيدلسيل«
.»العبطلاب«
.»هبناجنمفصنمريغاذه«
.»فرعأ،ال«
»؟قحلااذهىلعلصحنيأنم«
.»فرعأال«
.»اذهأرقينأدحألديرأال«ً:اددجمتلاقمثباتكلاهمأتقلغأ
.»ال«
.هأطخناكثدحامنأكو.دحأال«:باتكلاهمِّلستيهوتلاق

»!ءارهاذه.رخآصخشيأأطخناكهنأكو



وأ.هايإاهيرينأامبرهيلعيغبنيناكام.اهنمباتكلاردنلرإذخأ
لمحييذلالصفلاةءارقللضفألكشباهِّرضحينأهيلعناك،لقألاىلع
.دحألةصقلايُرينأيونينكيمل.»ردرويفيكسإرافقيفةاسأم«ناونع
.هيفبُتكاملهابتنالابذجلةجاحالذإ،لعفلابةقحمهمأتناك

،نيوخألاةاسأمةصقيوحييذلاءزجلاهيفُرشنيذلاءاتشلايف
ماتلاهلاغشنالكلذبردنلرإملعيمل.ازنولفنإلابردنلرإةدلاوتبيُصأ
نألبقلمعللتداع.هجاعزإيفبغرتنكتملهمأنألكلذكو،باتكلاب
ردنلرإعمتلصتاامدنعوً.اددجمشارفلاتمزلوتسكتنافًامامتىفُشت
توملاىلإبرقأهيفتحبصأًادججرحعضوىلإتلصودقتناكً،اريخأ
ردنلرإاهمغرأ.رطخوحنىلعاهبلقىلعرَّثأباهتلالانأكلذ،ةايحلانم
يفتناك.اهلريثكلالعفاوعيطتسيملمهنكل،ىفشتسملاىلإباهذلاىلع
.تيفوتامدنعاهتاينيتسةيادب

ةفرغىلإبهذوضهن.ةدراباهدجوفهتوهقنمةفشرردنلرإذخأ
همأتناكيتلاةخسنلاسفن،ةبتكملانمثلاثلاءزجلاذخأوسولجلا
ىلعةوسقلاديدشناكاهيأربهنألةصقلابتاكنمةبضاغتناك.اهؤرقت
ءايشألوحتاديكأتيوحيناكباتكلافيأرلااهقفاويردنلرإناكو.ةلئاعلا

،هادلوناك.اهتحصةيناكمإنعرظنلافرصب–رخآناسنإيأصختال
،امهلاهؤاطعإنأشبًاددرتمناكهنكلةصقلادوجوبنافرعي،افيإويردنيس
.همألعفدرببسبامبرو،هيبألىمُركامبر

ةأرمازغلداعىتحفرلاىلعهناكمىلإباتكلاعجرأنإام
اذام؟ةطوشنألاكلتىلإاهعفديذلاام.ديدجنمهنكسيلرغوفرافارغ
.ديزملاةفرعمديريناك؟اهدلاويفوتموينتافالافغنيثةريحبيفثدح
رذحبلمعلاهيلعيغبنيو،هبًاصاخًاقيقحتاذهنوكينأبجي،نكلو
لعفيامك،تاجاتنتسابجرخيوسانلاعمثدحتيفوس.كوكشلاريثياليك
عرتخينأك،هلوضفببسنأشببذكللجاتحيسهنكل.ىرخأةيضقيأعم
يتلاىلوألاةرملايههذهنوكتنل،لاحيأىلع.ةيعقاوريغةمهم
ً.امامتهبرخفيالًارمأردنلرإاهيفلعفي

يساقلاريصملاكلذايرامتيقلاذاملفرعينأديريردنلرإناك
.درابلاهريصمًاضيأاهدلاويقلثيحةريحبلاراوجبديحولاو

تاذتناكً،احوتفمباتكلاناكثيح،ءامسلالوحةلمجلانأامك
ً.اضيأىزغم



ايرامتناك.ةوقلانمًائيشيناحورلاطيسولاعماهعامتجااهحنمدقل
مل.ةبتكملانم»ناوسقيرط«جارخإربعةراشإاهتطعأاهمأنأبةعنتقم
،لاجرلانيبًامُّهفتوًافطلرثكألا،طيسولانأادبو،رخآريسفتيألَّيختت
عماولصتاتاومألةهباشمتالاحلةلثمأنعاهربخأذإ،يأرلااهقفاويناك
نيرخآصاخشأمالحأربعًانايحأو،مالحألاربعوأرشابملكشبامإ،ءايحألا
.مهيلعزعألاوبرقألانمًالدب

ةافونمرهشأعضبدعبتأدباهنأوهطيسوللهربختملامنكل
ملكلذعمو،يداعريغوحنىلعةحضاوةيحبشتاروهظةيؤربارونويل
ةفرغرمميفاهيلإرهظتارونويلتناك.مالظلانماهفوخمغر،اهنمعزفت
،سولجلاةفرغىلإتبهذاذإو.اهريرسةفاحىلعةسلاجىتحوأمونلا
ىلعةسلاجوأةبتكملافوفربناجبةفقاوًانايحأارونويلىرتتناك
لكشىلع،لزنملارداغتامدنعاهلرهظتتناكلب.خبطملايفاهيسرك
.دوشحلانيبىشالتيهجووألاحملادحأةذفانيفتهابساكعنا

،طقفةدحاوةظحللامبر،ًاليوطمودتىؤرلاهذهنكتمل،ةيادبلايف
روضحةوقاهعمتدادزاوً،احوضودشأوًةدملوطأًاقحالتحبصأاهنكل
لوحًاقباستأرقدقل.اهدلاوةافودعبايرامعملصحامكًامامت،ارونويل

نأنكميتارُّوصتلانأتملعونزحلابةلصتملاتاسولهلانمعونلااذه
تفرعو.نمزملاقلقلاوبنذلابروعشلاوةراسخلابساسحإلابةقلعتمنوكت
تاطاقسإاهنأىلإريشتةرهاظلاهذهتلوانتيتلاتاساردلاضعبنأًاضيأ
.حابشألابنمؤتنكتملو،ةفقثمةأرماتناك.ةيلخادلااهنيعل،صاخلااهنهذل

نأبةقثاوايرامدعتمل.لبسلاعيمجقالغإأشتملكلذعماهنكل
.ناسنإلاةلئسأعيمجىلعتاباجإلاكلميملعلا

رثكأتناكاهتاروصتنأبايرامداقتعازيزعتيفنمزلارورممهاسو
ىدحإيفو.ةاناعملاوملألاهلقثألقعاهقلتخيةينهذماهوأدرجمنم
نأدبالاهنأباهعمتسحأةجردلةيعقاوتاروصتلاهذهتحبصأ،لحارملا
ًائيشو.ءايشألاهذهيفملعلاهلوقياممغر،رخآملاعنمةيتآنوكت
يفىرخأةرماهسفنترمغ.رخآملاعدوجوةيناكمإبنمؤتتأدبًائيشف
توملانمبارتقالابراجتلوح-ايرامرارصإتحتارونويلاهتأرق–تاياور
مادعناو،ءوضلايفةيهلإلاةئيهلالوح،هبطبترملابحلاويبهذلاعاعشإلاو
ىلعلوصحلليعسلانمًالدب.ءوضلاىلإيضفملاملظملاقفنلايفنزولا
مادختسابةصاخلااهتلاحليلحتتلواح،اهتاناعمنمصلختللةدعاسم
.ةينهذلااهتمكاحموصاخلااهقطنم



راركتَّلقتقولاعمو.ةلاحلاهذهىلعًاليلقالإناتنستضقنا
مغرةرقتسملااهتلاحديعتستاهتايحتأدبو.تسوربباهسوهَفُعَضوىؤرلا
.ةايحلاديقىلعاهمأتناكامدنعتناكامكًادبأنوكتنلاهنأباهتفرعم
.ةبتكملاىلإةرباعةرظنتقلأنأثدحوًاركابتظقيتسا،حابصتاذو

.ءيشيأريغتيمل
...وأ
.بتكلاىلإًاددجمترظن

امدنعً.ادوقفمناكلوألاءزجلانأتكردأامدنعراودلابترعش
.ضرألاىلعًايقلم»ناوسقيرط«تأررثكأتبرتقا

نيتحفصلايفتقَّدحوفقوت،باتكلاسملىلعأرجتتنأنود
:تأرقف،نيتحوتفملا

،نآلاءادوسةباغلانإحيحص«
»...ءاقرزءامسلانكل



هفنأخفنيولعسيلازيامناكهنكل،لمعلاىلإيلوأردروغيسداع
لزنملايفءاقبلالُّمحتعطتسيملهنإلاق.يقروليدنمةطساوبرارمتساب
ةرتسيدتريناك.ةنيعللاازنولفنإلانمًايلكَفاعتيملهنأعم،لوطأةدمل
ةلاصلاىلإبهذدقناكو،فيرخلاةدوربمغرنوللاةحتافةيفيص
فداصامدنعو.حابصلاكلذرجفعولطعمقّالحلاىلإمثنموةيضايرلا
.هسوريفءاقبمغر،لاحلضفأبهنأبودبيناك،ردنلرإ

»؟يشاميشلك«:يلوأردروغيسلاق
اهنأبفرعييلوأردروغيسناكيتلا،ةجعزملاةرابعلاردنلرإلهاجت

»؟كلاحفيك«:لباقملابهلأسوً،امئادهظيغت
»؟ثدحيءيشكانهله.ملعتامك،هوأ«
»؟اهعمشيعللدوعتسله.ةداتعملاءايشألا«
يلوأردروغيسىلعردنلرإهحرطيذلالاؤسلاسفنوهاذهناك

دقو،اروثجريب،ردروغيسةجوزبحيردنلرإناك.ازنولفنإلابهتباصإلبق
لبقنمةدحاوةرملاصفنالابابسأاشقاندقل.امهجاوزلشفهنزحأ
ردروغيسنأريغ.دعبعطقنيمللمألانأبهليمزمالكنمردنلرإسحأو
ً.اجعزمردنلرإلُّخدتدجيناكهنأل،ةرملاهذهالوذئنيحهبُجيمليلوأ

اياضقبًاسووهمَتلزام«:يلوأردروغيسلاق،ةباجإلانمًالدب
.ةيوازلافلخىفتخامث.»عمسأامك،نيدوقفملا

ردنلرإجرخأ،ةداعلاترجامكهلعفيلريثكلاكانهنكيملهنأامب
ةبارقلبقعيرسبقاعتيفتثدحيتلاةثالثلانيدوقفملااياضقتافلم
دقل.ةاتفلايدلاوحوضوبرَّكذتيناك.ةلواطلاىلعهمامأاهبَّتروًاماعنيثالث
رفُسيملامدنع،اهتنبانادقفنعغالبإلانمنيرهشدعبامهترايزلبهذ
يفكيفايكيريفشيعلليريرويكأنمالقتنادقاناك.ءيشيأنعثحبلا
اناكامهنأبامهرظنمنمروفلاىلعردنلرإظحال.نيرفاسمءاقدصألزنم
ىلعًايدابكاهنإلاناكثيح،امهتنباءافتخاذنمًايقيقحًاميحجناشيعي

تحتءادوستالاهعمنقذلاقيلحريغلجرلاناكنيحيفةأرملاةئيه
ةلباقملابهذامهنأردنلرإفرع.رخآلاديبكسميامهنملكناك.هينيع
كلتيفباهذلايأ؛ثدحاميفامهيسفننامولياناكامهنأليناسفنجلاعم
ةلحرلاكلتتناك.مئادلكشبامهتنباعملاصتالامدعوةليوطلاةلحرلا
نيصلاىلإارفاسثيح،ىصقألاقرشلاةرايزبامهلميدقملحلًاقيقحت



ربعامهتنباعمهايرجألاصتارخآناك.ايلوغنمىلإىتحالصوونابايلاو
يفتاهلالاصتالازجحلاَُّرطضادقو.غنيجيبيفقدنفنمءيدرينوفلتطخ
ماريامريخىلعيرجترومألانإتلاقامهتنبانكل،ليوطتقوبًاقبسم
.امهتارماغملكعامسلعَّلطتتتناكاهنأو

عمسنيتلاةريخألاةرملايهكلتتناك«:تفاختوصبةأرملاتلاق
تناكاهنكللاصتالااذهنمنيعوبسأدعبالإدلبلاىلإعجرنمل.»اهنم
امدنعكلذكونجاهنبوكىلإانلصوامدنعًاددجماهبانلصتا.ذئنيحةيفتخم
تناك،اهتقشىلإانلصوامدنعو.ْبُجتملاهنكل،كيفالفيكيفانترئاطتَّطح
.»تفتخادق

ىلإديجيفتاهلاصتاءارجإنمًاقحنَّكمتنمل«:ًالئاق،اهجوزفاضأ
.»ْبُجتملاهنكلذئنيحاهبلاصتالاانلواح.ابوروأىلإاندعنأ

يتلا،امهتنبانعلماشثحبيرُجأدقلً.ادِّيؤمهسأربردنلرإأموأ
تبوجتسا.ىودجنودنكلو،»انود«ـببَّقُلتو،نوردوغىعُدتتناك
عطتسيملمهنمًادحأنأديب،اهبراقأوبالطلااهءالمزواهءاقدصأةطرشلا
اوطَّشم.اهلثدحدقنوكينأنكمياملرُّوصتمِّدقيوأاهئافتخاريسفت
خفنللةلباقةاجنبراوقةطساوبةطيحملاةقطنملاوكيفايكيريفئطاوشلا
.رحبلاتحتثحبلانوساطغلاَّىلوتنيحيفهلمكأبيلحاسلاطخلاتحسم
ءارجإمغروً.اضيأ،ينيمنتسوأ،اهترايستاكرحتدحأظحاليمل،ودبياميفو
يريرويكأىلإيدؤملايلامشلاقيرطلاوكيفايكيرةقطنملماكليوجثحب
.اهداجيإاوعيطتسيملمهنأالإ،ةيسيئرلاقرطلاعيمجو

اهسفنباهترتشاً،اقح،ةبرخةقيتعةرايسدرجمتناك«:اهدلاولاق
امأ،قئاسلابابربعالإاهيلإلوخدلاكتعاطتسابنكيمل.لامشلانم
ملو،ةروسكمتناكذفاونلالازنإوعفرضباقموً،اقلاعناكفبكارلاباب
ىلإاهدوقتواهبةعلومتناككلذمغراهنكل،َحتُفييفلخلاقودنصلانكي
.»ناكملك

.تاريحبلاةسارداهنيبنمناكو،امهتنباتاياوهنعنادلاولاثَّدحت
دقو.ةيئاملاةايحلاوتاريحبلابًاصاخًامامتهاكلمتوءايحألاملعسردتتناك
ةبيرقلاتاريحبلاتلمشفرابتعالانيعبرمألااذهاهنعثحبلاةيلمعتذخأ
.ىودجنودنكلو،ًالامشهجتملاقرطلاىلعويريرويكأوكيفايكيرنم

تقولايفناجوزلاشيعينيأًالئاستم،فلملانعهينيعردنلرإعفر
نيعتمتسمانوكينأبًالمآ،اهيرمعنمعباسلادقعلاامهالكاغلبدقويلاحلا
نيحلانيبهبنالصتياناك.يريرويكأيفناشيعيالازامامهلعل.امهدعاقتب



ةدمذنمًائيشامهنمعمسيملهنكلىلوألاةليلقلاتاونسلالالخرخآلاو
.ةليوط

رثكأًاريسفتكانهنأهلادب.كيفدرايننمدوقفملاباشلافلمذخأ
ناكامنيبةبسانمًابايثيدترينكيمليذلا،باشلااذهءافتخالًاحوضو
ًةيجلثًةفصاعنأالإ،ةريصقتناكةفاسملانأمغرو،ىرقلانيبيشمي
نأحَّجُري.هتومبامبرتبَّبستءانثألاكلتيفةقطنملابرضتتناكًةفينع
نأدبالو.ئطاشلانعًاديعبجاومألاهتفرجورحبلايفطقسوَّرثعتنوكي
تقاعأدق،تاياورلاعيمجقفوةطرفمتناكو،اهبرشيتلالوحكلاةيمك
تماق.هتدارإو،هتقاطو،هتمكاحمفاعضإلالخنم،هسفنذاقنإىلعهتردق
هلمكأبيلحاسلاطخلاطيشمتبهؤاقدصأوباشلاةلئاعو،ةيلحملاذاقنإلاقرف
كرتيملباشلانكل،ةيلاتلامايألايفسيناتفلأىلإيجاكسدراغةرانمنم
سقطلافورظببسبةرمدعبةرمثحبلاليجأتنمدبالناكورثأيأ
.لشفلابهداجيإلةيمارلادوهجلاعيمجتءابدقل.ةرهاقلا

طيرشللعمتساهنأباهغالبإل،نيراك،ايرامةقيدصعمردنلرإلصتا
ةدعءامسأهلالخنيراكهتطعأًالّوطمًاراوحايرجأ.هبتكميفهتكرتيذلا
هتبغرببسنعردنلرإلأستملاهنأمغرو.ايرامبةلصىلعاوناكصاخشأ

.هلعفةدرلةرورسمتدباهنأالإ،ةيضقلايفعُّسوتلايف
،رافغنإىعُديو،نيراكمهتركذنيذلاصاخشألادحأةرايزردنلرإررق

يفكِّكشيملوًافيطللجرلاناك.درابورطاممويرصعيفكلذثدحو
ثيح،ايراملوحةلئسألاحرطببسصوصخبردنلرإهمَّدقيذلاحيضوتلا
عمنواعتلابراحتنالالوحةلماشةسارديفكراشتتناكةطرشلانأبىعَّدا
تناكذإ،ةلماكةبذكهذهنكتمل،عقاولايف.ىرخألاةيلامشلالودلا

لامشلوديفةيعامتجالانوؤشلاتارازواهبموقتةساردلعفلابكانه
فدهلاناكو.تامولعملاميدقتلالخنماهيفةطرشلاتمهاسدقوابوروأ
:يديوسريرقتريبعتبسحبوأ،ةلكشملارذجفشكةساردلاكلتنم
،ةيعامتجالاةقبطلاو،سنجلاو،رمعلابسحعيزوتلاو،راحتنالابابسأةسارد
.ةكرتشملالماوعلاديدحتةلواحمو

هدقعيفناك.هتجحغوصيردنلرإناكامنيبمامتهابرافغنإعمتسا
ةلئاعللميدققيدصوهو،ءودهلاوةحامسلاتامسهيلعودبتو،سداسلا
،ايرامةزانجرضحوربخلابمدُصدقل،عبطلاب.سونغام،ايرامدلاوبحاصو
رمأهنأبسئايلالعفلاكلذىلعةاتفلامادقإدجوو.ةليمجلاباهفصويتلا



.مهفلللباقريغ
.»ريبكطغضتحتحزرتتناكاهنأبيملعمغر«
عضيوهولاقمث،هللجرلااهمَّدقيتلاةوهقلانمردنلرإفشر

.»اهدلاوةافوبةدشبترَّثأتاهنأتمهف«:ةلواطلاىلعهناجنف
لفطيأرطضيالأىنمتأ.ةياغللعيظف.عيظفلكشب«:رافغنإباجأ

.»ملعتامك،هلمكأبرمألاِتَدهَشدقل.ةنحملاكلتلثمبرورملل
.ةقفاوملاىلعًةلالدهسأربردنلرإأموأ
ةرتفدعبتالطعلالزنمارونويلوسونغامىرتشا«:همالكرافغنإعبات

انوجةلحارلاةزيزعلايتجوزويناوعدياناكامًاريثك.امهجاوزنمةريصق
ًاتقويضميسونغامناك.كلذىلإاموعوبسألاةياهنلطعيفامهعمءاقبلل

لكيفمايألرارمتسالاهنكميناكو،ديصلابًاسووهمناك.هبراقيفًاليوط
مامتهالاىلعةريغصلاايراملمحلواح.نايحألاضعبيفهقفارأتنك.ةرم
ىلعقطبنيناكهسفنءيشلاو.هعمباهذلاببغرتملاهنكلديصلاب
.ً»ادبأهديصتالحريفسونغامقفارتمليهف،ارونويل

»؟براقلانتمىلعهعمانوكيملًاذإ«
كعسوبنوكيس،لاحيأىلعً.اديحوسونغامناك.الديكأتلاب،ال«

وأءادترابًاريثكسانلامتهينكيمل،مايألاكلتيف.مكريراقتيفكلذةءارق
هعمليبقلااذهنمءيشيأكلميسونغامنكيملو.ةاجنلاتارتسلمح
براقلاناك،ركذتأامبسح.ةريحبلايفديصللبهذيناكامدنعبراقلايف
ةجاحبنكيملهنإًامئادلوقيناكسونغامنكل،ةاجنيترتسبًازهجميتأي
ً،اريثكدعتبينكيمل،ةماعةروصب.براقلاخوكيفامهبظفتحيناكوامهيلإ
.»ئطاشلارداغيداكلاب

»؟ةرملاكلتيفًاليلقدعبأبهذهنكل«
يفيداعريغوحنىلعًادرابسقطلاناك.ُهتعمسامم،حيحص،لجأ«

.»فيرخلا،ةنسلانمتقولااذهلثميف.مويلاكلذ
ًادحاوُترسخدقل«:دورشلانمءيشبفاضأمث،ًاليلقرافغنإتكس

.»هنادقفبيئاقدصأزعأنم
.»بعصءيشاذه«:ردنلرإلاق
نأدعباميفةطرشلانمانفرعوًايجراخًاكرحمكلميهبراقناك«

سونغامنكيمل.فقوتوههيجوتبراقلادقفواهناكمنمتلصفناةحورملا
ناك.كرحملابثبعلالواحيناكامنيببراقلانعطقسونيفادجمكلمي
ضرتفأاذهلو،ةيضايرتانيرمتيأعبتينكيملوًاهرشًانخدموًادئازهنزو



لبجنمةدرابةَّبه–تعراستحيرلانإارونويلتلاق.هدعاسيملاذهنأ
ةريحب.قئاقدفرظيفسونغامقرغفجاومألاتعفرديربدلايكس
ءاقبلاهنكميدحأال.ةنسلانمتقولااذهلثميفًادجةدرابنتافالافغنيث
.»قئاقدعضبنمرثكألةايحلاديقىلعاهيف

.»ديكأتلاب،ال«
نيسمخوةئامنمرثكأدعبينكيملبراقلانأبارونويلينتربخأ«

سوتغامطقفاحمل.ثدحامادهاشيمل.ئطاشلانعكلذوحنوأارتم
.»ةزيجوةرتفدعبعطقنايذلا،هخارصاعمسوءاملايف

ةنيدملاءاوضأىأرفسولجلاةفرغةذفانربعجراخلاىلإردنلرإرظن
نماهعامسعيطتسيناكيتلا،رورملاةكرحجيجضنم.رطملايفعملت
.ديازتتتناكاهنأفرع،لزنملالخاد

ةقحاسةمدصهتوملَّكشدقل،عبطلاب«:ًالئاق،هثيدحرافغنإعبات
ًاعمايرامويهتشاعدقلً.اددجمارونويلجوزتتمل.هتنباوهتجوزلةبسنلاب

،روتكدلا،اهجوزلقتنادقل.ةاتفلاجاوزدعبىتح،ةيقابلااهتايحلاوط
.»ةطاسببامهعمشيعلل

»؟كملعبسح،تنبلاومألا،نْيتنِّيدتماتناكله«
ثدحامدعبنيدلانمةنيعمةحاردمتستتناكارونويلنأفرعأ«

ايرامتناكً.اضيأتنبلادعاسهنأكشالوكلذاهدعاسدقل.رليفغنيثيف
ىتح،ةلكشميأنماهعمارونويليناعتمل.ةنامألكبً،اريغصًاكالم
.يلةبسنلابًادجًامرتحمًالجرودبييذلا–بيبطلاكلذَْتلباقمث.اهطسبأ
ةافودعبًاليلقهعمتثدحتيننكل،عقاولايفديجلكشبهفرعأاليننإ
.»اهفرعيناكنمعيمجً،اعيمجانكامكً،ادجًانيزحناكعبطلابوايرام

.»خيراتلايفةداهشلمحتايرامتناك«:ردنلرإلاق
.»اهتدلاونمكلذتذخأ.ةميظعةئراقو؛يضاملابةمتهمتناك،لجأ«
»؟ديدحتلاباهصاصتخاناكاذامفرعتله«
.»ةقيقحلايف،فرعأال،ال«
»؟نيدلاخيراتنوكينأنكميله«
تومدعبزَّزعتةيورخألاةايحلايفاهمامتهانأفرعأ،عقاولايف«

كلذوتوملادعبةايحلالوحراكفأب،ةيناحورلاباهسفنترمغدقل.اهتدلاو
.»ءايشألانمعونلا

يوذصاخشأوأنييناحورءاطسوروزتايرامتناكاذإفرعتله«
»؟ةيعيبط-قوفتاردق



هبينربختملاهنإف،كلذثدحاذإ.كلذلوحًائيشفرعأال،ال«
»؟اهجوزَتلأسلهً.ادبأ

كلودبتتناكله.يلابيفترطخةركفدرجماهنإ.ال«:ردنلرإلاق
»؟اذهكًائيشلعفتنأنكمياهنألُّيختكتعاطتسابناكلهً؟ادجةبئتكم

ملاهنكلفتاهلاىلعاهعمتثدحتوتارمةدعاهتيقتلاً.ادبأ،ال«
تنكً.امامتسكعلاىلعلب،عقاولايف...نكمياذهنأبًاعابطناًادبأينطعت
لبقناكاهعمهتيرجأراوحرخآ.ةيعيبطلااهتلاحديعتستتأدباهنأبنظأ
تاقوأيفتناكاممًامزعرثكأيلتدب.اهلعفتنألبق...نممايأعضب
ىلعتاراشإتظحليننأبتننظ.لقألاىلع،ًالؤافترثكأ،لبقنمةريثك
ضعبيفوحنلااذهىلعنوكيعضولانأدقتعأيننكل.نُّسحتدوجو
.»نايحألا

»؟اذام«
.»رارقلانوذختياملاحنونّسحتياهتلاحيفسانلانأ«
اهيلععقودقنوكينأنكمييذلاريثأتلالَّيختتنأكنكميله«

»؟رليفغنيثيفةثداحلاتدهشامدنعةريغصةلفطك
ةلاحيف.اهناكمهسفنعضينأ،عبطلاب،ءرمللنكميال،عقاولايف«

مل.ةثداحلادعباهنماهءازعواهتوقلكتَّدمتساواهمأبتقَّلعتدقل،ايرام
تاونسلاورهشألاكلتيفةلفطلانعاهينيعداعبإىلعؤرجتارونويلنكت
املاوطكعمىقبتسوًاقيمعًارثأكرتتسهذهكةثداحنأكشال.ىلوألا
.»كتايحنميقب

.ً»اعماتنزحدقفنذإ.حيحص«
»؟كرحملافقوتاذاململعتله«:ردنلرإهلأسفً،اتماصرافغنإلظ
.»هانفرعاملكاذه.تلصفناةحورملانإاولاق.ال«
»؟ذئنيح،هسفنبكرحملاحلصيناكله«
مل.ءايشألانمعونلاكلذنعةركفىندأهيدلنكتمل.ال؟سونغام«

سونغاملوحديزملاةفرعمَتدرأاذإ.يملعبسحهتايحيفًاكرحمسملي
ْثَّدحت.كتدعاسمىلعةرداقنوكتدق.نيتسيرك،هتخأعمثدحتلاكنكمي
.»اهعم

ةسردمقيدصةلباقملردنلرإبهذ،مويلاكلذنمقحالتقويف
تاجتنمةكرشيفيلامريدمبصنملغشيوسانوجىعُديايراملميدق
ةطبروًاقينأًالَّصفمًامقطًايدترمحيسفلاهبتكميفًاسلاجناك.ةيئاودلا



ةثالثذنمَقلُحتملةيحلاذوًاليحنةماقلاليوطناك.ةعقافءارفصقنع
ًاشهدنمسانوجادبً،اقبسمهبلصتاامدنع.يلوأردروغيسلثمسيل،مايأ
،ةسردملامايأنمةميدقلاهتقيدصراحتنانأشبقيقحتلانمءيشلاضعب
.ءاقرخةلئسأيأحرطيملهنكل،رمألابهتقالعلوحةريحبلءاستو

ةباجإللرطضمهنإلاقًايفتاهًالاصتايهنييكسانوجردنلرإرظتنا
ةثالثعمةأرمالةروصظحال.ةلجاعةيجراخةلأسماهنأردنلرإمهف–هيلع
.يلاملاريدملاةلئاعاهنأضرتفاففوفرلادحأىلعلافطأ

.ايرامنأشب،لجأ«:هناكمىلإفتاهلاةعامسداعأاملاحسانوجلاق
»؟راحتنالاىلعتمدقأله؟هتعمسامحيحصله

.»حيحصاذه«
.»كلذقيدصعطتسأمل«
»؟كلذكسيلأ،ةعماجلايفاَهتيقتلا«
ةمدقتملاةيليمكتلاةسردملايفناتنثا،تاونسثالثةدملًاعمانجرخ«

كلذبحتتناك.امبرفرعتامك،خيراتلاسردتتناك.ةعماجلايفةدحاوو
.»ثوحبلانمعونلا

»؟...وأً،اعمامتشعله«
.»لامتحالايناكمإبدعيملنأىلإ.ةريخألاةنسلايف«
.ردنلرإهرظتناف،سانوجتكس
،ةحارصبكلذلقأل...اهمأتناك،ال«:ًالئاق،همالكسانوجعباتمث

ىرتنكتملايرامنأوهرمألايفبيرغلاو.طرفملكشبلَّخدتتتناك
يننكلرغوفرافارغيفاهلزنميفشيعللُْتلقتنا.كلذيفبيرغءيشيأ

ًامويرعشأملومهألايهارونويلتناك.اهلكةركفلانعتيلختامناعرس
نأديرتتناك؛مهفتملاهنكلاهعمرمألاُتشقان.يلتناكايرامنأب
عطتسأملةياهنلايفوًاليلقانرجاشت.ناكاماذهواهعماهمأشيعت
اهرأملً.امويايرامينتدقتفااذإفرعأال.تدعتبافرثكألُّمحتلاةطاسبب
.»نيحلاكلذذنمًاردانالإ

.»دعباميفْتجوزتدقل«:ردنلرإلاق
»؟كلذكسيلأ،بيبطنم،لجأ«
»ً؟ايلكاهبلاصتالادقفتملتنأفنذإ«
.»تأجافتيننإلوقلايننكميالوةفدصلابتعمسدقل،عقاولايف«
»؟امكلاصفنادعبةرمتاذاهتيأرله«
ناك.ليبقلااذهنمءيشوتالفحيف،ةفدصلابثالثوأنيترمامبر«



ءاهنإراتختنأةياغللعيظفرمألهنإ.ةعئارةاتفايرامتناكً.اديجكلذ
.»ةقيرطلاكلتباهتايح

.باجأورذتعاف،ردنلرإبيجيفنرييولخلافتاهلاأدب«
ةدعتسماهنإ«:طخلانمرخآلابناجلانملوقتدنيلافيإعمس

.»كلذلعفل
»؟اذام«
.»كتلباقم«
»؟نم«
.»كئاقلىلعتقفاودقل.كلذلعفلةدعتسماهنإ.يمأ«
ةطبرربصبدِّسميناكيذلاسانوجىلإةرظنيقليوهوردنلرإلاق

.»عامتجايفانأ«:ءارفصلاهقنع
»؟كلذلدعتسمتنأله«:دنيلافيإلاق
.»عامتجايفيننإً.اقحالكعمثدحتلايننكميله«
.»الوأمعنْلقطقف«
.لاصتالاىهنأو.ً»اقحالكعمثدحتأس«:ردنلرإلاق
ًانيعمًائيشينعيتوملاناكله«:ًالئاق،سانوجلأسيلداعمث

كفعستامردقً،اريثكايرامهيفركفتًارمأناكله؟ايراملةبسنلاب
»؟كتركاذ

لازنامانك–عوضوملااذهشقاننمل.كلذنظأالً،اريثكسيل«
ءيشلاوهاذهً.امئادمالظلانمفاختتناكاهنكل.ةياهنلايف،نيعفاي
نكيمل.مالظلانمقلطملااهبعر،انتقالعصوصخبهركذأيذلايساسألا
رخآًاببساذهناك.ليللاطوبهدعبلزنملايفةديحوءاقبلااهعسوب
»...كلذعمو.يداقتعاب،ارونويلعمشيعلايفاهتبغرل

»؟اذام«
أرقتًامودتناكاهنأالإ،هببسبامبروأ،ةملظلانماهفوخمغر«

نوجلةيدنلسيآلاةيبعشلااياكحلا،صصقلاهذهعاونأعيمج،حابشألاصصق
ةقلعتملابعرلامالفأيهةلضفملااهمالفأتناكو.كلذىوسونوسانرأ
يفمونلاىلعأرجتتداكتالمث،اهارتتناك.ءارهلااذهلكوحابشألاب
دجاوتلةجاحبتناكًامئاد.اهدحولءاقبلاىلعةرداقنكتمل.تايسمألا

.»اهعمامصخش
»؟فاختتناكمم«
ًامويفخأمل.ءايشألاهذهلثمبمتهأنكأمليننألًاقحفرعأمل«



.»بسانملكشباهيلإتعمتسايننأدقتعأالو.مالظلانم
»؟اهفوخيفةدشبةسمغنمتناكاهنكل«
.»ديكأتلابوحنلااذهىلعودبيرمألاناك«
؟ةنيعمءايشأعمستوأىرتتناكله–اهطيحملةساسحتناكله«

»؟هفرعتتناكوأْهتَدهشءيشنمًاعبانمالظلانماهفوخناكله
قِّدحتوًانايحأاوحصتتناكاهنأركذأيننأعم.كلذدقتعأال«

كلذدعبو.امًائيشىرتتناكاهنأولامكمونلاةفرغبابيفتابثب
حرشاهناكمإبنكيمل.اهمالحأنمًايقابًائيشناكهنأنظأ.رمألايضقني

نوكتامدنعًامئاد.ةيرشبًالاكشأتأراهنأدقتعتتناكًانايحأ.رمألااذه
.»اهلقعيفكلذلكناك.ةيحاص

»؟اهعمنوثدحتياوناكله«
.»لوقأامك،مالحأدرجمً،اغرافًائيشاذهناك،ال«
»؟قايسلااذهيفاهيبألوحكلأسأنأمهملانمله«
.»مهنمًادحاوناك.ديكأتلاب،لجأ«
»؟مهارتتناكنيذلاكئلوأنمدحاو«
.»لجأ«
»؟اهعمتنكامدنعحاورأريضحتتاسلجلبهذتتناكله«
.»ال«
»؟كلذبملعتسَتنك«
.ً»ادبأاذهكًائيشلعفتمل.لجأ«
»؟ذخأيناكلكشيأ،مالظلانماهفوخ«
ىلإلوزنلاىلعؤرجتنكتمل.عقوتأامك،يداعلالكشلا،هوأ«

تناك.اهدحولخبطملاىلإبهذتداكلابتناك.اهدحولوبقلايفةلاسغلا
اذإينعمستنألةجاحبتناكو.ةحوتفمءاوضألاعيمجءاقبإلةجاحبًامئاد
.ليللايفًارخأتمتقولاناكاذإةصاخو،ءاسملايفلزنملايفكرحتتتناك
ليللاءاضمإعيطتسأنكأملامدنع،لزنملانميجورخاهبجعينكيمل
.»اهعم

»؟صوصخلااذهبةدعاسمىلعلوصحلاَِتلواحله«
ةدعاسمىلعلوصحلاكنكميله...ءيشدرجمسيلأ.ال؟ةدعاسم«

»؟مالظلانمفوخلالجأنم
يسفنيئاصخأنم.امبر«:لاقاذل،ملعيردنلرإنكيمل،ةقيقحلايف

.»عونلااذهنمصخشوأ



امبر.اهعمتنكامدنعسيللقألاىلع،ليبقلااذهنمءيشال،ال«
.»اهجوزلأستنأكيلعبَّجوتي

.»كتدعاسمىلعًاركش«:لاقوضهنمثً،اقفاومهسأربردنلرإأموأ
:ءارفصلاهقنعةطبرىلعديدجنمهديررميوهو،سانوجلاق

.»ةعسلاوبحرلاىلع«



لوحرابخأنعلاؤسللةطرشلازكرمىلإزوجعلالجرلاةرايزتلظ
كانهناكولقدصبىنمتيناكيذلا،ردنلرإنهذشهنتدوقفملاهنبا

قحتسيامقيقحتىلعهتردقمدعبهملعمغر،هلجأنمهلعفهنكميءيش
صخشةيضقتُربتعاوليوطنمزذنمةيضقلاتلمُهأدقلً.ايلمعركذلا
،ةيضقلاهذهلحجرألاريسفتلاتناكراحتنالاةيضرفنأعمو.لَُحتملدوقفم
،ىضماميفنيزوجعلانيدلاولاعمةلمتحملاةيضرفلاذهردنلرإشقاندقو
يفًادبأةركفلاهذهلثمرطختمل،امهيلإةبسنلابً.ايلكاهاضفرامهنأالإ
ًاديعسًاباشناك.ليبقلااذهنمءيشيألعفلواحيملواهدلونهذ
.هسفنلتقبًامويملحيملوةايحلابًائيلمو

يفردنلرإمهلباقنيذلاهئاقدصأنمدييأتلالكاذهامهيأريقلدقو
،هسفنلتقديفيدنوكينأةركفقلطموحنىلعاوضفرثيح،هنيح
.اهاوسلوحةمهمةءاضإيأاومِّدقيملمهنأمغر،ةفيخسةركفاهنيربتعم
ناكذإ،هنوذؤينأنكميصاخشألانمطامنأعمطلتخيديفيدنكيملو
ةساردلططخيوةمدقتملاةيليمكتلاهتسردميهنيًادجًايداعًاباشةطاسبب
.يلاتلافيرخلايفهئاقدصأزعأنمنينثاعمةعماجلايفنوناقلا

دوقعدعب،نيقيدصلانيذهدحأ،نيتسروثبتكميفردنلرإسلج
ىلعنيتسروثلصحدقل.باشلاءافتخالوحاهيفاثدحتةرمرخآىلع
ةينوناقةكرشًايلاحريديوايلعلاةمكحملايفًاراشتسمِّنيُعو،قوقحلاةداهش
لئاوأيفهيلعناكامعًاريثكهنزودازدقل.ْنيرخآنْيكيرشعمةريبك
رَّكذت.هينيعلفسأًاسايكأقاهرإلاثدحأو،هرعشمظعمَدََقفو،هتاينيرشع
يوقً،افيحنً،اعفايناكً؛اماعنيثالثوحنلبقهاقتلايذلاَّباشلاردنلرإ
لجرىلإهايإًةلِّوحم،هيلعاهرثأتفَّلخيتلا،ةايحلاىلعًالبقمةينبلا
.ىوقلاكهنمرمعلاطسوتم

له؟ديفيدلوحةلئسألاحرطلانهىلإتدعاذامل«:يماحملالاق
مدعهتريتركسنمبلطونوفرتنإلارزىلعطغضمث»؟ديدجربخكانه
.هجاعزإ

.ايراملقباسلابيبحلاعمهثدحتنمنيمويدعبءاقللااذهثدح
صاخشأبقلعتتةميدقتافلمىلعهتقوعييضتنماهرُّمذتغروبنيلإتدبأ
ردنلرإبلط.مايألاكلتيفلمعلاصخيءيشيأهلعفمدعونيدوقفم
انأ.كيلعةقلقتسل«:ةدحبهيلعتَّدرف،هنأشباهسأرجعُزتالأاهنم



.»بئارضلايعفادلاومأصوصخبةقلق
هابأنأدقتعأ.ديدجربخدجويال،ال«:نيتسروثىلعًادرردنلرإلاق

.»ةايحلانعهليحرلبقامءيشلعفلةريخألاةصرفلايههذهو.رضتحي
نيقيدصانكانأوديفيد.رخآلاونيحلانيبهيفركفأ«:يماحملالاق

.ً»ادجنزحم.هللصحامنزحمءيشلهنإونيعئار
.»انعسوباملكانلعفاننأدقتعأ«:ردنلرإلاق
رخآطباضكانهناكً.اصلخمَتنكمكركذأ.كلذيفكشأال«

»؟...كعم
له.ةرتفلاكلتيفنويراميفوتً.ايوسةيضقلاانيَّلوت.مياربنويرام«

»؟ىفتخاامدنعفيرلايفًارفاسمتنك
انيقب.ةرايزيفكانهامهعمتنك.رتسوالكرايابويكريكنميادلاو،لجأ«

ىلإيتدوعدعبالإديفيدنأشبعمسأملو.كلذوحنوأعوبسأةدملكانه
.»ةنيدملا

يفَتنكامدنع.امكنيبراوحرخآ،هعمَهتيرجأًايفتاهًاراوحَتْركذ«
.»كبلصتاوه.رتسوالكرايابويكريك

.»ةنيدملاىلإدوعأستنكىتمينلأس.لجأ
.»امءيشبكرابخإدارأ«
.»لجأ«
.»وهاملقيملهنكل«
يذلاكاذًاديجًاربخناكً.اجهتبمادبهنكل،ةياغللًامتكتمناك.ال«

،ددحملكشبينربخينأهنمتبلطً.ائيسًاربخسيلو،هبيغالبإدارأ
.»حَّضوتيسءيشلكنأبو،قلقلامدعينمبلط.كحضف

»؟هربخصوصخبًارورسمناكلهو«
.»لجأ«
.»ذئنيحةلئسألاهذهلككيلعانحرطاننأملعأ«
.»نآلاهلعفيننكمياممرثكأسيل.مكتدعاسمعطتسأملو.حيحص«
ًاربخكلميناكهنأب:ذئنيحهتلقامريغرخآءيشيأكانهسيلو«

.»ربخلااذهبًاديعسناكهنأو،هايإكغلبيل
.»حيحصاذه«
.»نوكينأنكمياذامنافرعيهادلاونكيمل«
.»امهربخيملهنأودبي،ال«
»؟نوكينكميامعةركفيأكيدلله«



ربخلانأبيلرطخ،ةثداحلانمةليوطةرتفدعب.تانيمختدرجم«
ال.طقفنِّمخأيننكل،امةاتفبحيفعقوهنأب،ةاتفبقلعتينأنكمي
ةرمتربليجعمتيقتلانيحالإينهذيفترطخةركفلانأدقتعأ
.»ىرخأ

»؟هئافتخانيحةقيدصكلميديفيدنكيمل«
،امببسل.ةقيدصكلميناكانمدحأال،ال«ً:امستبميماحملالاق

نحنانمةقيدصىلعلصحيدحاورخآنوكيسناكهنأبروعشينباتني
له.رومألاهذهبقلعتياميفًادجةريبكةجردىلإًالوجخناك.بابشلا
»؟تربليجعمَتثَّدحت

»؟تربليج«
.ديفيدهيفىفتخايذلاتقولاسفنيفًابيرقتكرامنادلاىلإلقتنا«

مليذلاديحولاصخشلانوكيامبرهنأرَّوصتأ.نآلاادنلسيآىلإداعدقل
.»هولباقت

.»هيلإلوصولانمانَّكمتاننأنظأال.ةبوعصبرَّكذتأ،لجأهآ«
بحأهنكلماعةدملنجاهنبوكيفقدنفيفلمعللًابهاذناك«

الإدلبلاىلإدعيمل.ةيكرامنادةأرماجَّوزت.اهيفيقبهنأةجردلناكملا
،ًةرمعابطنايدلدَّلوت.رخآلنيحنميبلصتيً.ابيرقتتاونسرشعذنم
هدقتعيناكاماذه،لقألاىلع.ةاتفبىقتلاديفيدنأب،يلهلاقامم
.ً»ايبابضناكهلكرمألانكل،تربليج

»ً؟ايبابض«
.ً»ادج.لجأ«

هيسركيفرقتساوماعطلالوانتنمىهتنانأدعب،ءاسملاكلذيف
اهتقفربباهذللهَّرجلواحتلردرجلافهتقيدصهبتلصتا،ةءارقللًادادعتسا
ديرتةروهشمةيديموكًةيحرسمضرعيينطولاحرسملاناك.حرسملاىلإ
نكيملهلعفّدرنأريغ،اهعمردنلرإبهذينأىنمتتتناكواهتدهاشم
هعانقإيفًاقباسردرجلافحلفتملو.رجضلابهرعُشيناكحرسملانألًاسمحتم
ههركينكيمليذلاديحولايفاقثلاطاشنلاامأً.اضيأامنيسلاىلإباهذلاب
ةيقيسوملاضورعلاو،ةيلاروكلااقيسوملالثم،ةيقيسوملاتالفحلايهفًامامت
ردرجلافعماهرضحةلفحرخآو.ةينوفميسلاارتسكروألاتالفحو،ةيدرفلا
ءابرقأدحأاهئاضعأنيبناكو،رلادرادافرافسنمةطلتخمةقوجلتناك
عتمتساو.نوسنافيتسديفيدرعاشللةنَّحلمدئاصقجمانربلانَّمضت.ردرجلاف



.ًالماكًاعاتمتساةلفحلابردنلرإ
ً.ادجةيلسمةيحرسملانوكتنأَضرتُفي«:فتاهلاىلعردرجلافتلاق

.»كديفتفوس.ةفيفخايديموك
»؟ضرعلاىتمً.انسح«:مهجتمهجوبردنلرإلاق
.»كُّلقأس.ًءاسمًادغ«
افيإدجوفبابلاحتفيلبهذوردرجلافعَّدوفهبابىلعًارقنعمس

ةفرغيفاسلجوالخدمثامهيدلاواَّيح.جراخلايفيردنيسعمًةفقاودنيل
.ةراجيسامهنملكلعشأو،سولجلا

عمسأمل؟ىلعألاقباطلايفنيصخشلاكنيذلتلقاذام«:ردنلرإلاق
.»امهعمَتثدحتنأذنمامهنمريفصتوص

عامسمدعنمًاقحردنلرإلهُذدقل.ةريبكةماستبايردنيسمسر
نأنكميامنأشبلءاستيناكوىلعألانمةبخاصلاكورلااقيسومريده
ةاعارملاضعبنارهُظيًاريخأنيجوزلالعجيلهلاقدقيردنيسنوكي
.امهناريجل

باشواهفنأيفةقلحعمةاتف؛ريبكدحىلإنيعداواناك،هوأ«
كنأو.روجأمنويدلِّصحمكنإامهلتلق.ءيشلاضعبراوطألابيرغ
تأدبكنأو)غلابيدسجىذأ(GBHـبببستللرخآلاونيحلانيبنَجُست
.»ةجضلانمبضغلابرعشت

.»ةقشلااكرتامهنأتننظ«:ردنلرإلاق
تأدبله.يبغلااهيأ«:اهيخأينيعيفقدحتيهودنيلافيإتلاق

»؟نآلاهلجأنمبذكت
.ً»اعيظفًاجيجضناك«ً:ارربميردنيسلاق
لوح؟رمألايفترَّكفله«:اهيبألاهمالكةهِّجومدنيلافيإتلاق

»؟كلذكسيلأ،اهلباقتفوس.يمأ
.هريبدتلواحتافيإتناكاميفريكفتلليفاكلاتقولاردنلرإلَّنستيمل

هنأالإ،هيدلومأو،ةقباسلاهتجوزةيؤريفبغرينكيملهنأمغر،نكلو
نأدعبةصاخو،افيإةردابملضفارلارهظمبروهظلاًاضيأديرينكيمل
ً.اديدجًامامتهارِّوطتتأدب

»؟هقيقحتنيديرتيذلاام«:ريكفتةظحلدعباهلأسف
ةكيرألاىلعنيسلاجاناكامنيبهتخأوخألانيبهرظنردنلرإلَّقن

،يردنيسبًاءدب،يجيردتوحنىلعًارتاوتدادزتامهتارايزتحبصأدقل.هتلابق
،كامسأللعنصميفلمعيناكثيحقرشلانمكيفايكيرىلإهتدوعدعب



ينعتامهتارايزتناك.تاردخمللاهيطاعتفيفختدعب،دنيلافيإمثنمو
ةبقارمبحيناكوً.اعمنايتأياناكامدنعصاخلكشبو،ردنلرإلريثكلا
ىربكلاتخألالِّثمتدنيلافيإتناك.ةديجاهنأبهلتدبيتلا،امهتقالع
نيحيردنيسخِّبوتتناكثيحًايوبأًارودنايحألاضعبيفىنبتتوةرمآلا
ضعبيفاهيخأبمامتهالاةيلوؤسمتيطُعأاهنأبردنلرإنظ.هنمءاتست
،كلمياملكباهيلعُّدريناكيردنيسنأعمو.نيريغصاناكامدنعنايحألا
.اهنمربصذافنوأةئيسرعاشميأرهُظينكيملهنأالإ

مهفأال.امكيلكلًاديجنوكيساذهنأطقفدقتعأ«:دنيلافيإتلاق
.ً»اعمثدحتلاىتحامكنكميالاذامل

»؟لُّخدتلانيديرتاذامل«
.»امكتنبايننأل«
»؟تلاقاذام«
.»كلباقتس.كلذلعفتساهنإ،ملعتامك،هآ«
»ً؟اريثكاهيلعطغضللِترُرطضاله«
اذاململعأال.ضعبلاامكضعبنعًاءوسنّالقتالامتنأ.لجأ«

.ً»اساسأامتلصفنا
»؟كيلإةبسنلابةريبكةيمهأرمألااذهلِّكشياذامل«
عضولارمتسينأديرأالً.اعمثدحتلاىلعنيرداقانوكتنأيغبني«

الو.طقًاعمامكرنملً،اضيأيردنيسو...انأ.كلذنمرثكأوحنلااذهىلع
امكيدلونأ؟يعيبطاذهنأدقتعتلهً؟ابيرغكلذدجتالأ.ةدحاوةرمل
»؟امهادلاوً؟ادبأًاعمامكادهاشيمل

فاضأمث»؟مايألاهذهيفيداعريغءيشاذهله«:ردنلرإلءاست
»؟اهلثمرمألااذهىلعمزاعتنأله«:يردنيسلهمالكًاهِّجوم

كلذىلإينَّرجتنأافيإلواحتً.اقحيلابأاليننإ«:يردنيسلاق
»-الًاقحيننكل

.»نيعلءيشيأفرعتالتنأ«:ًةلئاق،دنيلافيإهتعطاق
ناكاذإ.ءارهاذهنأباهللوقلاةلواحمنمةدئافال.حيحص،ال«

افيإً.اقبسمكلذامتلعفامتنكلً،اعمثدحتلابمامتهاىندأيمأوتنأكيدل
.كلذلعفنعفقوتلااهنكميالً.امئادلعفتامك،بسحواهفنأُّسدت
.»رمألابةقالعيأاهلنوكيالامدنعةصاخو،ناكملكيفاهفنأُّسدت

.»يبغتنأ«:تلاقواهيخأىلإبضغبدنيلافيإترظن
»...هنإ.رمألااذهنعيلختتنأكيلعنأبدقتعأ«:ردنلرإلاق



نيرهشرمألاينمبَّلطتدقل.كلذلةدعتسماهنإ«:افيإتلاق
.»هيفيسفنعضولتررُّطضايذلافقوملانعةركفكيدلسيل.اهعانقإل

يننأدقتعأالةيدجلكبنكلوهلعفنيلواحتاممهفأانأ،يرظنا«
.»كلذلعفىلعيسفنرابجإعيطتسأ

»؟المل«
ديفينلوليوطتقوذنمكمأنيبوينيبرمألاىهتنادقل...هنإ«

لضفألانمنأبدقتعأ.ىهتنا.ضامهنإ.نآلاكلذلكراضحتساًادحأ
ىلعكلذنمًالدبزيكرتلالواحننأووحنلااذهىلعرمألاىلإرظنلا
.»لبقتسملا

.»كتربخأ«:هتخأليردنيسلاق
»!ءاره!لبقتسملاىلعزيكرتلا«
ىلإءيجمللططختله؟افيإً،ايلمرمألايفترَّكفله«:ردنلرإلاق

»؟ةدياحمضرأىلعلباقتنسمأ؟اهروزأنأيبَضرتُفيله؟انه
نمًاحلطصموتللمدختساهنأةقيقحيفركفيوهواهيلإرظن

.ةقباسلاهتجوزنعثدحتيتناكامنيبةدرابلابرحلا
لماعتلاكيأربهبشياذام!ةدياحمضرأ«:ناجهتسابدنيلافيإتلاق

.»امكالك،راوطألاابيرغامتنأ؟نينثالاامتنأامكعم
يمأوانأ.كيلإةبسنلابةجمسةتكنىوسانسلنحن:تلاقوتضهن

»!ةتكنىوسانسلنحن،يردنيسو
»-ملًاقحانأ.افيإايًاقلطمًاحيحصسيلاذه«:ردنلرإلاق
ةملكلعمتستمل!مامتهاىندأانْرُعتملتنأ«:ةلئاقدنيلافيإهتعطاق

»!اهلوقلةجاحبانكةدحاو
ًةجراختعفدنادقتناكلصحياميردنيسوردنلرإيعينألبقو

ىدصدَّدرهلمكأبىنبملانأةجردلةديدشةوقباهءاروهتقفصوبابلانم
.ماطترالا

»؟ثدحاذام؟...اذام«:هنباىلإرظنيوهو،ًالئاستمردنلرإلاق
تعلقأنأذنموحنلااذهىلعاهنإ«:لاقمث،هيفتكيردنيسعفر

ةملكلوقتنأكنكميال.ةلوقعمريغةجردىلإةساسح.يطاعتلانع
.»اهباوصدقفتنأنودةدحاو

»؟كمأوانأيقتلننأيفاهتبغربةقلعتملاةلأسملاهذهتأدبىتم«
اهنإ.رُّكذتلايناكمإبحبصأنأذنم.ةقيرطلاهذهبًامئادثدحتتاهنإ«

.»تافاخسلابةئيلمافيإ.فرعأال،هوأ...دقتعت



»؟افيإدقتعتاذام.ةفيخسءايشأنعثدحتتًادبأاهعمسأمل«
.»اهدعاسينأنكميكلذنإتلاق«
»؟اهدعاسينأنكمييذلاام؟اذام«
.»يمأنيبوكنيبءوسلااذهبرومألانكتملاذإ...يمأوتنأاذإ«
»؟كلذتلاقيه«:لاقو،هنبايفردنلرإقَّدح
.»لجأ«
»؟اهتايحىلعةرطيسلايفكلذاهدعاسيدق«
.»ليبقلااذهنمءيش«
»؟حلاصتلاكمأوانأانلواحاذإ«
.طقفًاعماثدحتتنأامكديرتاهنإ«:هتراجيسئفطيوهويردنيسلاق

»؟ةجردلاهذهىلإدقعمرمألااذهَمل

قرشيفعقيلزنميفرِّكفيهيدلوباهذدعبًايحاصدنلرإيقب
نيقباطنمًانَّوكمًايبشخًالزنمناك.نوكسمهنأبمويتاذدُقتعادالبلا
نرقلانمتاينيثالثلايف.رشععساتلانرقلاةياهنْليُبقيكرامنادرجاتهانب
ةريصقةرتفبكلذدعبو،هيفنكستلكيفايكيرنمةلئاعتلقتنانيرشعلا
رارمتسابعمستتناكيتلالزنملاةبرلوحثدحتتصصقرشتنتتأدب

ركذيمل.سولجلاةفرغناردجلةيبشخلاحاولألافلخيكبيلفطتوص
ريغءاكبلاتوصعامسدحأةعاطتسابنكيملواذهكًائيشلبقنمدحأ
اهللوقيناكاهجوزنأمغرو.لزنملايفاهدحولنوكتامدنعلزنملاةبر
ىلعدانعبِّرصتتناكاهنأالإ،ةيلحمططقلدوعيتوصلانإفافختساب
،حابشألاومالظلانمفاختةأرملاتحبصأتقولاعمو.كلذةحصمدع
يفو.ماعلكشبلزنملايفحايترالامدعبرعشتوسيباوكنميناعتتأدبو
،ةقطنملانملاقتنالاباهجوزتعنقأفرثكألامتحالاعيطتستدعتملةياهنلا
لزنملاعيب.قرشلايفطقفتاونسثالثءاضمإدعبكيفايكيرىلإاداعو
.يداعريغءيشيأظحالتملةيلحمةلئاعل

لزنملاةبرةصقبلجرمتها،1950ماعلانمةريصقةرتفدعبو
تالئاعةدعنأدجوف،لزنملاخيراتنعءاصقتسالاأدبو،يكابلالفطلاو
ةرتفيفتالئاعثالثاهنيبناك،يكرامنادلارجاتلاهعابنأذنمهيفتشاع
ناردجحاولأفلخيكبيلفطركذىلعمهنمدحأِتأيملنكلو،ةدحاو
ةلصيأنعًاثحبركبملالزنملاخيراتيفرثكأبيقنتلاىدلو.سولجلاةفرغ
ثالثهيدلناكهانبيذلايكرامنادلارجاتلانألجرلافشتكا،هبلفطل



.دالوأيأرجاتلامدخىدلنكيملو.ةمدقتمنسىتحًاعيمجنشعتانب
،نْييسيئرْنيراّجندوجوفشتكا،لزنملاءاشنإخيراتىلإلصوامدنعهنكل
لاقتسايذلاقباسلاراجنلاىدلناكو.رخآلانملمعلاملتساامهدحأ

ةفرغهيفتيُنبيذلاعقوملايفةثداحيفتيفوتنيتنساهرمعةلفط
ناكمنمةيبشخلاضراوعلانمةموكاهيلعتعقوثيحً،اقحالسولجلا
.روفلاىلعاهتلتقفعفترم

اهتعمسيتلاهمأنمهبابشيفنوكسملالزنملاةصقردنلرإعمس
ينثتسيلجرلاكلذناك.راجنلاةنباةياكحفشكيذلالجرلانمةرشابم
امأ.لزنملاءانبلوحءيشيأتملعدقلزنملاةبرنوكتنألامتحاًايلك
.ةصقلانمهاصلختسينأنكميامافرعيملفهمأوردنلرإ

؟توملاوةايحلالوحةصقلاهذهانربختاذام
تاريثأتللةيساسحرثكأكيفايكيرنمةمداقلاةأرملاتناكله

تباجتساوراجنلاةنباةصقتعمسلهوأ،نيرخآلاسانلانمةيئارواملا
؟طاشنلاطرفملايخنماهتاناعمببسبوحنلاكلذىلع

كاذهللاقحبوهامف،نيرخآلاسانلانمةيساسحرثكأتناكاذإو
؟سولجلاةفرغناردجلةيبشخلاحاولألافلخنمكيناكيذلاءيشلا



نيفدلابوايراماهيفتأدبيتلاةرتفلاحوضوبرَّكذتتةأرملاتناك
ماظعتاذوةليوطةأرماتناكو،ردرغروثاهمساناك.ديعاوميفجورخلا
ةدملةعماجلايفايرامعمخيراتلاتَسرددقل.نكادليوطرعشو،ةضيرع
قيثولصاوتىلعتلظاهنكل،ضيرمتلاةساردلتلَّوحتواهتكرتمثنيتنس
نمًاقلطملجختالومالكلاةريثكتناكو.ةيساردلاامهمايأذنمايرامعم
اهلأسينأنودتثدحتاهنأىتح،ردنلرإلثمةطرشطباضعمثيدحلا
تايلديصلاىدحإيفتناكامدنعاهسفنباهتدهشةقرسةلواحملوحردنلرإ

.ةعئابلادَّدهوًانيكسًالماحةيلديصلاىلإةعرسبعنقملجرعفدناثيح
اوضبق.تاردخملاىلعنمدمً.اقحةقفشللًاريثمناك«:ردرغروثتلاق

كلذناك.هيلعفُّرعتلانيدجاوتملانحنانيلعبَّجوتوروفلاىلعهيلع
ةجاحكانهنكتمل.ةثرلاسبالملاسفنيدتريلازيامناكذإًالهس
.»ةياغللباذجباش.عانقلل

ةقبطلانمدرف‘،لوقيسناكيذلا،يلوأردروغيسرَّكذتوردنلرإمستبا
ردروغيسلةبسنلاب.اكريمأنمهعماهبلجيتلاتاحلطصملاىدحإ–’ةيلفسلا
مهفصيناكنيذلا،نينمدملاىلعطقفقبطنيحلطصملااذهنكيمل،يلوأ
ببسيألهبجعينكيملرخآصخشيأىلعًاضيأامنإوً،ايلكنيلشافلاب
ىتحو،لامع،ةيراجتلالاحملايفنودعاسم،نيمِّلعتمريغنوفظوم:ناك
سيرابىلإةرمتاذرفاس.هءايتسانوريثياوناكءالؤهلك،نويفرحلا
سحأو،اروثغريبعمعوبسأةياهنةلطعءاضقلةرَّجؤمةرئاطةطساوب
مهقيرطيفاوناكنيذلا،نيرخآلانيرفاسملامظعملمثامدنعزازئمشالاب
،ةلبنيطلاةدايزلو.ةرئاطلايفبخصلااوعاشأو،ةيونسلامهتازاجإءاضقل
لاق،ذئنيح.سيرابيفمالسبةرئاطلاتطبهدنعنوللهيونوقفصياوحار
.»ماوع«:ةيلفسلاةقبطلاكولسلراقتحالاوفرقلااهؤلمةربنباروثغريبل

كردتنألبقاهجوزوايرامىلإسلسلكشبراوحلاردنلرإلَّوح
هتكرتيذلاخيراتلاصاصتخانعءيشلكهربختتناكاهنأبردرغروث
.بالطللوكسيديفيلبقتسملابيبطلاتلباقيتلاايراماهتقيدصلوحو

ةظحللاهذهىتحقيدصتلايننكميداكلاب.ايرامدقتفأفوس«:تلاق
.»ةديجلاحيفنكتملاهنأدبال،ةنيكسملا.ةقيرطلاكلتبتلحراهنأب

»؟نيلوقتامك،ةعماجلايفامكضعبامتفرع«:اهايإًارِّكذمردنلرإلاق
ايرامتناك،لجأ«:اهردصقوفاهيعارذكبشتيهوردرغروثتلاق



ىتحللملابرعشأتنكفانأامأ.يضاملابةعلوم.خيراتلابًامامتةعلوم
مل.اهتاصَّخلملكةعابطولزنملايفسولجلاىلعًةداتعمتناك.عاخنلا
اذهو،ةديجةبلاطتناكو.ءانعلااذههسفندِّبكيرخآصخشيأفرعأ
.»خيراتلاانسردنيذلاانعيمجنعديكأتلابهلوقكنكميالرمأ

»؟نيفدلابنيفرعتِتنكله«
ًاباشنيفدلابناكً.اعمايرامووهحبصأنأدعبطقف،عقاولايف«

ً.اعمجورخلاآدبامدنعامًاعونهنعىلختهنكلليثمتلاسرديناكً.اعئار
لكب،صئاصخنملثمملاهكلمينأبجيامةقيقحلايفكلمينكيمل
.»حوضو

»؟هوأ«
رايتخاهيلإةبسنلابلضفألانمنأب–هتعمساماذهوأ،لجأ«

يروألثمصاخشأ.نوكحضيًامئاد،حرسملابالط،ةعئرةبصعاوناك.بطلا
دقل–نرويبياسوايليل.مويلاةريبكلاءامسألانمَربتُعييذلا،ديتسدليف
ىلإنيفدلابلَّوحت،لاحيأىلعً.اموجناوحبصأمهلك.ليفيفرانيإ.اجَّوزت
ةياهنيففقوتهنكل،تقولاضعبلةساردلابناجىلإليثمتلاعباتوبطلا
.»فاطملا

»؟كملعدحىلع،كلذهلعفىلعمدنله«
دقل.حرسملابمامتهالاديدشلازيامهنأمغر.تعمسامكسيل،ال«

،نفلاملاعيفًارثكًاصاخشأنافرعياناكوتايحرسملانمريثكلاارضح
.»حراسملاعيمجيفءافدصأناكلميو

عمنيفدلابطبرتتناكيتلاةقالعلاعونوهامنيفرعتله«
»؟ارونويل

ارونويلتناكو،ايراملزنميفشيعلللقتنادقلعبطلاب،ةقيقحلايف«
ًانايحأيللوقتايرامتناكً.اضيأكانهشيعتً-ادجةيوقةيصخشيهو–
.»نيفدلابجعزيناككلذنأوامهبمكحتلالواحتتناكاهمأنإ

»؟اهبةمتهمتناكيتلاةيخيراتلاةبقحلايهام؟ايرامنعاذام«
ةراثإدشألااهدجأيتلاةداملا،ىطسولاروصعلابطقفمتهتتناك«

.امهبةطبترملاتابوقعلاونيناوقلاوانزلادالوأوىبرقلاحافسْتَسَرَد.رجضلل
ةئيلمتناك.رليفغنيثيفقارغإلاتايلمعلوحةيماتخلااهتحورطأتناكو
.»اهلجأنمةحورطألاةدوسمُتْحَّقندقل.تامولعملاب

»؟قارغإلاتايلمع«
.»كلذىوسوقارغإلاةكرييفتاينازلامادعإ،لجأ«:ردرغروثتلاق



يفراظتنالاةعاقيفدعقمىلعناسلجياناكً.اتماصردنلرإلظ
امهبناجبءطببزوجعةأرماتَّرم.اهيفلمعتردرغروثتناكيتلاىفشتسملا
يفنوفقيبطلابالطنمةعومجمكانهناك.رميزراطإىلعًةزّكعتم
.مهتاصخلمنيبنونراقيبيرقناكم

.«مجسنماذه،عبطلاب«:ًةلئاق،ردرغروثتعبات
»؟مجسنملاوهام«:ردنلرإاهلأسف
لزنميف.اهسفنتقنشاهنأتعمس...اهنأتعمسدقل،عقاولايف«

.»رليفغنيثيفاهتالطع
.بيجينأنوداهيلإردنلرإرظن
العبطلابنكلو«:لعفدريأَّقلتتملامدنعكابترابردرغروثتلاقف

.»كلذبيلةقالع
»؟تايئارواملابمامتهايأاهيدلناكاذإنيملعتله«
اهتفرعنأذنم،كلذكتناكًامئاد.مالظلانمعزفتتناكاهنكل،ال«

ىلع،اهدحولامنيسلانملزنملاىلإةدوعلااهتعاطتسابنكيمل.ةرملوأل
ةدهاشملَْتبهذ،كلذمغرو.اهعمباهذللًامئادًارطضمَتنك.لاثملاليبس
.ً»ابعردشألامالفألاعيمج

له؟مالظلانمةجردلاكلتىلإفاختتناكاذاملنيفرعتله«
»؟رمألااذهلوحًامويْتثدحت

.تتكسمث»...انأ«:ردرغروثتلاق
ًادحأنأنمدكأتلاديرتتناكاهنأولامكقاورلاىلإةرظنتقلأ

فقتوقاورلاةياهنىلإتلصودقزوجعلاةأرملاتناك.يغُصينكيمل
هاتكلتاهتلوجنمفدهلانأكوً،ايلاتهلعفتسامفرعتالاهنأكوكانه
ديعبناكمنمو.رمملاربعملؤملاوءيطبلااهريسلالخامناكميفاهنم
...زوجعلاردروث،رحبلابحيناك:ةلضفمةميدقةينغأثبيعايذملاناك

ةريحبدنعثدحامبقلعتيامءيشةمث...نكتملاهنأبروعشيدل«
.»اهدلاويفوتامدنع.نتافالافغنيث

»؟اذام«
ةريحبيفثدحاملوحليوطتقوذنمينجلاخروعشهنإ«

نايحألاضعبيفايرامدجتَتنك.ةريغصةلفطتناكامدنعنتافالافغنيث
تناكاهنأبًادبأركذتمل.ىرخأنايحأيفةيويحلاةطرفمو،بائتكالاةديدش
ضعبيفيلةيعيبطُدبتملةديدشلااهجازمتابُّلقتنكل،ةيودأيألوانتت
،ديدشبائتكايفةقراغتناكامدنعةليوطةدمذنم،ةرمتاذ.نايحألا



ةريحبلوحمالكلابأدبتاهباذإفرغوفرافارغيفاهلزنميفاهعمتنك
مليهف،ةصقلاباهيفعمسأيتلاىلوألاةرملايهكلتتناك.نتافالافغنيث
تناكاهنأبروعشينباتناروفلاىلعو،لبقنمًادبأيمامأعوضوملارثت
.»لصحاملايحبنذلابةنوكسم

»؟بنذلابرعشتتناكاذامل«
اهرعاشمنعحصفتملاهنكلًاقحالاهعمرمألاةشقانمُتلواح«

ببسبًامودًةرذحتناكاهنأبُتسسحأ.ىلوألاةرملايفَْتلعفامكًاددجم
نكيملءيش،اهقلقيناكامكانهنأبًامامتةعنتقميننكللصحام
.»هبدحأرابخإاهتعاطتساب

.»قرغياهيبأتدهاشدقلً.اعيظفًارمأناكثدحام،عبطلاب«
.»عبطلاب«
»؟تلاقاذام
.»تالطعلالزنمىلإباهذلامهيلعيغبنيناكامهنإتلاق«
»؟ءيشلكاذهله«
»...و«
»؟معن«
»؟تومينأيغبنيناكامبرهنأو«
»؟اهدلاو«
.»اهدلاو،لجأ«

عفربىفتكافردنلرإامأ،ردرجلافهيفنمب،كحضلابروهمجلارجفنا
ثلاثلابابلادنععقوتمريغوحنىلعرهظدقجوزلاناك.هيبجاح
تعفد.مدخلاريبكيعارذيفهتجوزهتدهاشمىدلةبيرغةخرصقلطأو
،اهيلعمُّجهتلالواحيناكهنإًةلئاقخرصتيهواهنعمدخلاريبكةجوزلا
تَّودف»!كمالحأيف«،لوقيناكهنأولامكًاريبعتمدخلاريبكرهظأف
ىلإ،ةضيرعةماستبابةقرشملا،ردرجلافتتفتلا.كحضلانمىرخأةفصاع
.اهلمستبافهعارذتبعاد.همأسبتَّسحأفردنلرإ

هتوهقعمزورتراشردنلرإبلطثيحىهقمىلإابهذضرعلادعبو
ًابورشمو،ميركسيآلاعمةنخاسهتالوكوشكيكردرجلافتبلطنيحيف
،ردنلرإسكعب،ردرجلافاهبتعتمتسايتلاةيحرسملااشقانً.اولحًايلوحك
.ةكبحلايفتاضقانتدوجوىلإراشأيذلا

كبَضرتُفيال.طقفةيلزهةيحرسماهنإ،ردنلرإهوأ«:ردرجلافتلاقف



اُهتدجودقل.كسفنىسنتوكحضتنأكبَضرتُفي.ةيدجلاهذهباهذخأتنأ
.ً»ادجةيسلم

دايتراىلعًاداتعمُتسل.ديكأتلابًاريثكسانلاكحضدقل،لجأ«
»؟ديتسدليفيروأىعُديًالثممنيفرعتله.حرسملا

وهامأ.نيلثمملانمنيفدلابءاقدصألوحردرغروثهتلاقامرَّكذت
.ريهاشملاملاعلوحًابيرقتءيشيأفرعينكيملف

.»ةيِّربلاةطبلايفَهتيأردقل.هفرعأعبطلاب«:ردرجلافتلاق
»؟ةيِّربلاةطبلا«
ديجلثمم...هنكل،امبر،رودلانمًاليلقربكأ.جوزلاوهناك،لجأ«

.ً»اديج
.»حيحص،لجأ«
ددعىلإاهعمردنلرإِّرجيف،حرسملابةفوغشلا،ردرجلافتحجندقل

نييحرسمل،ةماهوةيّدجتايحرسمهلتراتخا،ةيادبلايف.تايحرسملانم
تفشتكااهنكل،هباجعإلانتنأبًةلمآ،غريبدنيرتسونيبسإلاثمأنمرابك
رفوأنكيملاهظحنأريغ،ةيديموكلاتايحرسملاتبَّرجفً،امئسناكهنأب
ضرعبلعفلابعتمتساهنكلً.ايئاهنةلوبقمريغهيأربتناكذاً،اضيأاهيف
ىنعملكبردرجلافئجافيملكلذنأعم،عئابتومةيحرسملبيئك
.ةملكلا

قوفامناكمنمَُّثُبتةبذعاقيسومنمالإ،غرافهبشىهقملاناك
ناكهنأل،ارتانيسل»رفيرنووم«ةينغأاقيسوماهنأبردنلرإلتدب.امهيسأر
يفًامليفمويتاذرضحهنأامك.ارتانيستوصبةينغألاهذهلًاليجستكلمي
كانهنكيمل.ةينغألاهذهةليمجةلثممهيفتَّنغ-همسايسن–امنيسلا
نوَّرمياوناك.درابلايفيرخلاسقطلاكلذيفجراخلايفرثكصاخشأ
فطاعموأةكيمستاتيكاجبنيرِّثدتم،امهتذفانبناجبةعيرستاوطخب
كلتيفةنيدملايفاملمعمهيدل،ءامسأالبو،هوجوالبصاخشأ؛ةيرطم
.ةرخأتملاةعاسلا

انأانمديرتافيإ«:يلوحكلاهبورشمنمفشريوهوردنلرإلاق
.»يقتلننأارودلاهو

.»هوأ«:ردرجلافتلاق
.»انتقالعنيسحتلواحننأانديرت«
افيإفصيفًامودفقتردرجلافتناك»؟كلذكسيلأ،يقطنماذه«

يعيبطلانم.نادلوامكيدل«.امهنيبراوحقايسيفاهمساَركُذيامدنعدنيل



»؟كتلباقملةدعتسميهله.لاصتالانمعونامكنيبنوكينأ
.»افيإهلوقتاماذه«
»؟نينسلاهذهلاوطالصاوتتملاذامل«
.»كلذْدُِرنملانالك«:ردنلرإلاق
.»افيإويردنيسىلع.امهيلعًابعصناكاذهنأدبال«
»؟ثدحينأنكميامأوسأوهام«:ردرجلافهتلأسف،ردنلرإبُجيمل
.اهيفانكيتلاةلاحلا.انتقالعً.ادجةديعبْتَحبصأدقل.فرعأال«

شبناذامل؟ثدحتنسَّمعً.اعمشيعنانكنأذنمتضقنااهلمكأبةايح
»؟نآلايضاملا

.»حارجلاىفشنمزلالعل«
مل.تاونسعضبذنمًةفداصماهبتيقتلاامدنعكلذكرمألاُْدَبيمل«

.»ءيشيأَسنت
»؟نآلاكبيقتلتنأديرتاهنكل«
.»لجأ،ودبيامىلع«
.»ةحلاصمثودحلةدعتسماهنأىلإةراشإاهلعل«
.»امبر«
.»افيإلةبسنلابماهاذهو«
كلذلجأنمةريبكةوقبطغضتاهنإ.ديصقلاتيبوهاذه«

»...نكلو
»؟اذام«
»...الول،ءيشال«
»؟معن«
.»ةيوستلانمعونيألُّمحتعيطتسأال«

ةراجيسنخديوقرزأًالورفوأيدتريناكيذلا،َتربليجُفرشملاىدان
ردنلرإُفرشملاربخأً.ادجةعساووةقيمعتاساسأةرفحرعقيففقيو
يفتارايسللبآرمعمقباوطةينامثنمًاينكسًىنبمنونبياوناكمهنأب
.قمعلاوعاستالاكلذبتاساسألاةرفحنوكببسِّرسفييذلارمألا،وبقلا

يذلا،تربليجعمثدحتلايفهتبغرببسلوحردنلرإُفرشملالأسيمل
نألبقةرفحلاةفاحىلعنيفقاوامهامنيبامهيلإرظنيوهوًاليوطرظتنا
نمبصتنيريبكيبشخمَّلسىلعدوعصلايفعرشيوهتراجيسيمري
بهذءانثألاكلتيف.ريصقبسيلًاتقوتربليجنمهقُّلستقرغتسا.قامعألا



،نتافاديلإةريحبنمًابيرقءانبلاعقومناك.هدحولردنلرإًاكراتفرشملا
ةرتفلةبيئكلاةيدامرلاءامسلاقناعتةقهاشءارفصتاعفاركانهتناكو
عمس.ةعانصلاةهلآضرألايفاهتزرغةقالمعةعبرمساوقألثمرهظلادعب
ينورتكلإريفصتوصرخآناكمنمو،ةيئرمريغغيرفتةنحاشريدهردنلرإ
.فلخلاىلإعجرتىرخأةنحاشل

هيلعادبيذلا،تربليجحفاصيوهوهسفننعردنلرإفَّرع
ًاديعبئداهناكميفسولجلاامهعسوبناكنإردنلرإهلأس.بارغتسالا
ايريتيفاكىلإريشينألبقًاليلقهيفتربليجسَّرفتف،جيجضلااذهنع
.رضخألانوللابةيلطملانيدقاعتملا

ةرارحلاببسبقرزألاهلورفوأباَّحسفصنحتفيذلا،تربليجلاق
اذهلكدعبديفيدنعلأستكنأقدصأال«:ايريتيفاكلالخادةقناخلا
»؟ديدجٌروطتثدحله.نمزلا

»...امببسلونيحلاكلذيفاهتيَّلوتةيضقاهنإ.ءيشال،ال«
»؟كلذكسيلأ.كلابنعبغتمل«:ًالئاق،هنعةلمجلاتربليجىهنأ
ً،اّنسربكأودبيناكهنأعمً،ابيرقتهرمعنمسماخلادقعلايفناك

امكءيشلاضعببدودحمرهظاذو،قسانتمريغوحنىلعًاليحنوًاليوطو
تناكو.ةضفخنمفقسأوةئطاوباوبأبُّنجتىلعًاداتعمأشنهنأول
رعشناكو.ليزهلاههجويفنيتقراغهانيعو،هدسجلثمنيتليوطهاعارذ
ناكامدنعَّرشقتي،مايأةدعذنمهتقالحةقشمهسفندِّبكيمليذلا،هنقذ
.هَّكحي

.ةقفاوملاىلعًةلالدهسأربردنلرإأموأ
مل.دُقفامدنعكرامنادلاىلإيِّوتلتلقتنادقتنك«:تربليجلاق

هيلعروثعلامدعنزحملانم.ةدشبتمدُصدقوًاقحالالإرمألابعمسأ
.»نآلاىتح

.»حجننملاننكلهنيحيفكداجيإانلواح.لعفلاب«
»؟ةايحلاديقىلعهاوبألازامله«
.»ةئيسهتحصوزوجعهنكلً،ايحلازامهدلاو«
»؟هلجأنمكلذبموقتله«
مايأةدعذنمَّنيبتدقل.ديدحتلاهجوىلعدحألجأنمسيل،ال«

شيعللكلاقتناببسبً،ادبأهعمثدحتنمليذلاهئاقدصأنمديحولاكنأ
.»جراخلايف

ءاضقيونأتنك«:هلورفوألخادنمةراجيسجرُخيوهوتربليجلاق



بيجنمةحاَّدقجرخأ.ةيجهنموةئيطبهتاكرحتناك.»كرامنادلايفةنس
كانهءاقبلابرمألايبىهتنا،نكلو«.ةلواطلاىلعةراجيسلارقنمثرخآ
.»ةايحلايههذه...نكلوًاقلطمةينلايههذهنكتمل.نيرشع

.»دلبلاكترداغمنمريصقتقولبقديفيدعمتثدحتكنأتمهف«
ينعأ–ينيتسعمَتثدحتله.مئادلكشبلصاوتنانك،لجأ«

»؟نيتسروث
.»لجأ«
،كلذادع.كلتلمشلاملةداعإتاعامتجانمةدحاويفهبتيقتلا«

.»ةميدقلامايألايفاهفرعأتنكيتلاةعومجملاعميلةلصلكتدقفدقل
هذه.امةاتفلباقديفيدنوكينألَمتُحيهنأبنيتسروثَتربخأ«

َتنكنإفرعأنأُتدرأ.يلصألاقيقحتلالالخًادبأرهظتملةمولعملا
.»اهيلإلوصولايتعاطتسابناكنإويهنمفرعت

ً.ائيشفرعينكيملينيتس«:هتراجيسلعشيوهوتربليجلاق
اذإملعأال.ةاتفلايهنمملعأال.ينمرثكأفرعيناكهنأُتضرتفا
»؟ديفيددُقفامدنعدحأرهظيملأ.ةاتفكانهتناك

.»ال«
.هفتاهجرخأوتربليجنمرذتعاف،نرييولخلاهفتاهأدب
.»ولأ،معن«
»؟ايراملوحسانلابوجتستله«
.ةدرابماهتاةربنببوشملاوداحلاويدجلاتوصلابردنلرإئجوف
»؟يعمثدحتينم«:ردنلرإلاق
»؟ميحجلاقحبىعستمالإ.اهجوز«
.بُجيملهنكل،بيذاكأاهلك،تاباجإةدعهنهذيفْترطخ
»؟ثدحياذام«:ًالئاق،نيفدلابعبات
.»يقتلننأبجيامبر«:ردنلرإلاق
»؟هلعفتيذلاام؟هيفققحتيذلاام«
»-يننكمي،مويلااذهنمقحالتقويفلزنملايفدجاوتتستنكاذإ«
.طخلاقلغأنيفدلابنكل
لوحثدحتنانكً.اوفع«:لاقمث،تربليجلكابترابردنلرإمستبا

»؟هبيرابخإكنكميءيشيأ،اهنعءيشيأفرعتله.ةاتفلا
كرامنادلاىلإيرفسنممويلبقيبديفيدلصتاً.ابيرقتءيشال«

ىلإرفاسأستنكيننأامبرسىلعينعلُطيدقهنأبينربخيوينعدويل



هيلعتيَّرصأنأىلإهِّرسنعيلفشكيسنكيمل،كلذعمهنكل.جراخلا
هتايحلوحامربخكانهنوكيدقهنإيللاقمث.رشابملكشبهتلأسو
.»ًةيناثدلبلاىلإدوعأسامدنعةيفطاعلا

هتايحلوحامربخكانهنوكيدقهنأب،هلاقاملكاذهله«
»ً؟اقحالةيفطاعلا

.»لجأ«
»؟لبقنمةاتفعمةقالعبطبتريملوهو«
.ً»امامتسيل،ال«
»؟امةاتفلباقهنأبعابطناكيدلدَّلوتدقو«
ببسبينباتناساسحإدرجمناك،ملعتامك،نكلو.هتننظاماذه«

.»يلهلاقام
»؟قالطإلاىلعيراحتناجازميفناكهنأبرعشتمل«
ريغلكشبجهتبمً.اسمحتموًاجهتبمناكدقلً،امامتسكعلاىلع،ال«

.ً»ايدجوًاركفتم–ءيشلاضعبًاظفحتمنايحألاضعبيفناكهنأل،يدايتعا
.»هءاذيإديرينأنكميصخشيأيفريكفتلاكنكميالو«
.»ليحتسم«
»؟ةاتفلايهنمفرعتالكنكل«
.»فسأللً،ادبأ«



مالظلاناك.رغوفرافارغيفنئاكلالزنملاوحنهترايسبردنلرإهَّجوت
رعشيمل.ريصقلابطرلافيصلادعبونديءاتشبًارِّكذم،لحينأكشوي
ءاتشلانوهركياوناكنيذلانيريثكلالثم،ةركفلانمجاعزنالابردنلرإ
رظنينكيمل.ديدجنمةلاطتسالابمايألاأدبتنأىلإتاعاسلانوُّدَُعيو
ناك.،مالظلاودربلايفأطبأودبينمزلاناك.هودعهنأىلعًادبأءاتشلاىلإ
.ئناهلانزحلانموجبهفِّلُغي

ًالئاستمسولجلاةفرغىلإردنلرإهعبتمث،بابلادنعنيفدلابهلباق
نكل.ايراموارونويلليحردعبلزنملايفشيعلابرمتسيسنيفدلابناكنإ
لاوجتلًاريسفتديرينيفدلابناك.لاؤسلااذهحرطلهلحنستملةصرفلا
ةفرعمدارأاذاملو،ايراملوحوهلوحسانلاباوجتساوةنيدملايفردنلرإ
ً؟اقيقحتقلُطتةطرشلاتناكله.ببسيألو،هئاقدصأنمكلذ

.»ليبقلااذهنمءيشال،ال«:ردنلرإهباجأ
اياضقيفًانايحأثدحيامك–ةمولعمتَّقلتةطرشلانأبنيفدلابغلبأ

طغضةجيتنو.ثدحنوكينأنكميةبيرللًاريثمًائيشنأبيحوت-راحتنالا
هقتاعىلعذخأ-اهمساركذمدعتلَّضف–ايرامتاقيدصىدحإنم
لاوحألانملاحيأبِّريغيملاذهنكل،صاخشأةدععمًايصخشثدحتلا

نكيمل.هقلقلوعدتةجاحالْنأبهلدَّكأو.اهسفنتلتقايرامنأةقيقح
.هلةجاحكانهنكتملو،يمسرقيقحتكانه

ةربنبو،ةَّيوروءطبب،تقولاضعبلطاقنلاهذهيفردنلرإثَّدحت
.ةطرشلالبقنممَدختُستامدنعسانلاعمًةداعحجنتتناكةيراذتعا

فقيةيادبلايفناكذإ،ليلقبأدهأحبصأنيفدلابنأبردنلرإظحال
.هرتوتمظعمدَّدبتاملاحيسركىلعسلجهنكلةبتكملابناجببضغب

»؟نذإ،ةيضقلاةلاحيهام«
.»ةيضقكانهتسيل.ةلاحكانهتسيل«
.»نورثرثيسانلانأبفرعتْنأحيرمريغروعشهنإ«
.»ديكأتلاب«ً:اقفاومردنلرإلاق
.»يفكيامبساقهتاذدحبعضولانإ«
.»ةليمجةزانجتناكاهنأتعمس.لجأ«
ً.اديجامهضعبنافرعتامهنإ.ةنهاكلاً،ادجديجباطخبتلدأدقل«

.»تَّلحامنيأةبوبحمايرامتناك.رثكسانأءاج



»؟اهقارحإةلأسمَتبَّترله«
.لاؤسلااذهلبقضرألايفقِّدحينيفدلابناك
ديرتنكتمل.رمألااذهانشقاندقل.اهتبغرهذه«:لاقوهسأرعفرف

انأو.لضفألحهنأبرعشتتناك...ملعتامك...وضرألاتحتدوقرلا
.ً»اضيأانأقَرُحأفوس؛اهتقفاو

رضحتتناكنإ،تايئارواملابةمتهمكتجوزتناكْنإملعتله«
»؟ليبقلااذهنمءيشوأحاورأريضحتتاسلج

كلعل.مالظلانمةدشبفاختناك.رخآصخشيأنمرثكأسيل«
.»كلذبتعمس

.»لجأ«
دعبةايحلالوح.لبقنمرمألااذهلوحينتلأسدقل«:نيفدلابلاق

»؟فرعتاذام؟يمرتاذامىلإ.نييناحورلاءاطسولاوتوملا
.بيجينأنودةليوطةرظنبردنلرإهقمر
»؟فرعتاذام«:هلاؤسنيفدلابرَّركف
.»حاورأريضحتةسلجىلإتبهذاهنأفرعأ«
»ً؟اقح«
:لاقمث،نيفدلابلهاطعأوهفطعمبيجنمطيرشلاردنلرإجرخأ

نمدحاوهنأدقتعأ.ايراماهترضححاورأريضحتةسلجلليجستاذه«
.»اهلوحديزملافاشتكالينتعفديتلابابسألا

»؟هيلعَتلصحفيك...فيك؟حاورأريضحتةسلجلليجست«
.»ةقيدصلهتراعأدقتناك.ايرامةافودعبيليطُعأ«
»؟ةقيدص«
.»لجأ«
»؟نم«
.»كلذديرتتناكاذإكبلاصتالااهنمبلطأس«
»؟اهتيصوصخلكاهتنااذهسيلأ؟هيلإتعمتساله«
نكتملكنأبدكأتمتنأله.مهألاوهامبرطيرشلاهلوقيام«

»؟حاورألاريضحتةسلجلوحًائيشفرعت
ًادعتسمُتسلو،حاورألاريضحتلةسلجيألوحًادبأينربختمل«

اهتَّمربةلأسملادجأوطيرشلايفامملعأال.فورظلاهذهيفكلذةشقانمل
.»ديعبدحىلإةيعيبطريغ

يعمثدحتتسكلعل.رذتعأانأنذإ«ً:افقاوضهنيوهوردنلرإلاق



هلكرمألانوكيدق.مهيال،نكيملنإو.هيلإعامتسالانميهتنتامدنع
.»تسوربليسرامىلعدمتعي

»؟تسوربليسرام«
»؟ملعتنكتملأ«
.»ثدحتتامعفرعأال«
فاختتناكاهنأل.اهدحولءاقبلامدعلِّضفتتناكايرامنأُتمهف«

.»ةملظلانم
»...انأ«
.»رليفغنيثيفةملظمةيفيرخةليليفةديحوتناككلذعماهنكل«
امدنعاهعمًادحأديرتنكتملاهنأعَّقوتأ؟ينعتاذام؟اذهام«

»!اهسفنتلتق
هيدينيبونيفدلابكرتمث.»لصتتسكلعل.الامبر،ال«:ردنلرإلاق

.حاورألاريضحتةسلجليجست

لُقنهنأدجوفزوجعلالجرلاةرايزلردنلرإبهذ،قبسملاصتانود
تاهاجتالانعضيرمتلارداكلاؤسلَُّرطضا.ىفشتسملايفنيِّنسملامسقىلإ
ىودجنودعراصيزوجعلالجرلاناك.فاطملاةياهنيفهدجينألبق
.هتدعاسملردنلرإعرسأف،هبايثقوفةءابعءادترال

»؟كلذكسيلأ،تنأاذه.كلًاركش،هوأ«:زوجعلالجرلالاق
»؟كلاحفيك«:ردنلرإلاق
ال«،هتوصيفةراثإلايمانتبردنلرإَّسحأ»؟انهلعفتاذام.مواقأ«

»ً؟ائيشفشتكتمل؟حيحص،ديفيدبرمألاقلعتي
.»كترايزيفتركففانهنمًاّرامطقفتنك.ال«:ةلجعبردنلرإلاق
يفءاقبلاةطاسببعيطتسأاليننكلضهنأنأًاقحيبَضرتُفيال«

»؟ةحارتسالاةلاصىلإيعمبهذتالأ.مويلالاوطريرسلا
مثرمملاىلإلوصوللهدعاسيناكامنيبردنلرإعارذبزوجعلاكسمأ

ةحارتسالاةلاصيفاسلج.هيلإزوجعلاراشأيذلاهاجتالايفًاعمابهذ
.ةلسلسمةصقنمًاءزجأرقيفولأمتوصناكوًاحوتفمويدارلاناكثيح

ًاقيدصركذتتله«:لاقف،عوضوملابلصيفلوخدلاردنلرإررق
اهيفدُقفيتلاةرتفلاسفنيفكرامنادلاىلإلقتناتربليجىعُديكنبال
»ً؟ابيرقتكنبا

.»هرُّكذتيننكميداكلاب؟تربليج«:رُّكفتبزوجعلاسمه



َثَّدحت.تاونسلنجاهنبوكيفشاعً.اعمةيليمكتلاةسردملايفاناك«
.»ةريصقةرتفبهئافتخالبقديفيدعم

»؟امءيشبكرابخإعاطتسالهو«
عمةقالعنَّوكهنأبتربليجلكُنباَحملأدقل.سوملمءيشال،ال«

رمألااذهانشقاندقل؛لمتحماذهنأدقتعتنكتملكنأركذأ.ةاتف
.»فلتخمءيشىلإريشيدقتربليجهلوقيام.ديدحتلاب

.»انربخيسناك.ةقالعيأبًاطبترمديفيدنكيمل«
اماذه.ىلوألااهلحارميفتناكامبرل.ةقيمعةرورضلابنوكتالدق«

لصتاله؟هئافتخادعبةاتفيأمكبلصتتملأ.تربليجىلإهبكنباحملأ
.»فتاهلاىلعتوصدرجمنوكيدق؟هنعلأسوتنأهفرعتالامصخش

لالخثدحاملكرُّكذتلواحيناكامنيبردنلرإيفزوجعلاقَّدح
.ةلئاعلاتعمتجا.ىفتخاهنبانأًاحضاوحبصأامدعبىلوألاعيباسألاومايألا
ً.اروصةفاحصلاتدارأ.مهتدعاسمءاقدصألاضرع.تادافإلاةطرشلاتذخأ
امهّدهينألبقلصحاملُّبقتلتقوديفيديدلاولحاُتيناكداكلاب
نودنكلو،مونلانمطسقذخأنْيلواحمةليللكريرسللآجليفكاهنإلا
امهنبالةايحلابةضبانروصبامهاُّدمَيامهانهذناكذإ،ةحاريأبارعشينأ
.ةيناثهايرينلامهنأةركفنمًاعزفنائلتميف

وأفولأمريغءيشيأرُّكذتًالواحم،ردنلرإىلإرظنلازوجعلالصاو
:بيرغلاؤس،هيلإفَّرعتيملتوص،يفتاهلاصتاوأرئاز،عقوتمريغ
»؟لزنملايفديفيدله«

»ً؟ايئاهنتايتفلاقحالينكيملأ«:ردنلرإهلأس
.ً»اعفايلازيامناكً.ادجًاليلق«
ًاديجهفرعتنكتملدحأهنعلأسيملأ«:هلاؤسةغايصردنلرإداعأ

»ً؟الثم،هِّنسنمةاتف–
هبينفعستاملًاقفوسيل.يتركاذهبينفعستاملًاقفوسيل،ال«

ريغرخآءيشيأ.امةاتفلباقاذإفرعنس،انك،انأ.قالطإلاىلعيتركاذ
تيسننوكأدقيننأةجردلنسلايفًادجمدقتميننإ...كلذعم.دراو
.»كتدعاسمىلعردقتسنروثنغتناك.امًائيش

نمعونلااذهبرمألاقلعتيامدنعلجخلابدالوألارعشيامًابلاغ«
.»ءايشألا

الً.ادجةديدجةقالعتناكاهنأدبالً.امامتًاحيحصكلذنوكيدق«
.»ةدحاوةرمالو.ةقيدصكلميناكهنأًاقلطمركذأ



»؟فرعينأنكميهاخأنأنظتله«
.»اذهكًاماهًائيشيسننوكينأنكميال.انربخيسناك.ال؟راملإ«
دارطضابًاءوسدادزاًاعشبًاعقعقمًاتوصًاردصم،لاعسلابزوجعلاأدب

ىلعراهناوهيرخنمنممدلاقفدتمث.فقوتلاهعسوبدعيملنأىلإ
داعمث،ةدعاسملاًابلاطجراخلاىلإردنلرإعره.ةحارتسالاةلاصيفةكيرألا
.تاضرمملاتلصوىلإهبءانتعالالواحو

اوناكامكليوطتقويدلسيل«:ملأتمتوصبزوجعلالاق
.»نوعقوتي

ىلإزوجعلانْدُعينهونهبقارمثًابناجردنلرإتاضرمملاتدعبأ
ريغرمملاربعهجاردأردنلرإداع.نهفلخبابلانقلُغيونينسملامسق
.ديدجنمهاريسناكنإفراع

***
يفرطختتناكيتلا،همأيفرِّكفيةليللاكلتيفًايحاصردنلرإيقب

نولازياماوناكامدنعاهلَّيخت.ةنسلانمتقولاكلذلثميفًابلاغهلاب
نألبق،يفاكسدراهلبجيفقِّدحت،ةقيدحلايفًةفقاو،قرشلايفنوشيعي
دُقفدقلمألانكيمل.هنودجيساوناك.هايإةَّعجشم،هيلإرظنتلتفتلت
ً.املحمأىركذةقيدحلايفاهتروصتناكنإفرعيردنلرإدعيمل.دعب
ً.امهمنكيملكلذلعل

بناجبسلجدقل.ىفشتسملااهلوخدنممايأةثالثدعبتيفوت
ةغرافةفرغيفةحارلاةصرفنوفظوملاهيلعضرع.ةرتفلاكلتلاوطاهريرس

لاق.همأكرتىلعهسفنلمحىلعرداقريغ،بيذهتبضفرهنكلدارأاذإ
نيباهيعوديعتستتناكاهنأمغرو.ةظحليأيفلحرتدقاهنإءابطألا
ملفضرملاةدشنمنايذهةلاحيفتناكيفاهنأالإ،رخآلاونيحلا
.ىودجنودنكلواهيلإثدحتلالواح.هفرعت

برتقتهمأتناكامنيب،ىرخألاولتةدحاو،تاعاسلاتضقنااذكه
همأتناكامدنعهتلوفطنمتابركذبجضيهنهذناك.ةياهنلانمءطبب
.بيرغوحنىلعدودحمملاعيفناكملكيفةدوجوماهنأبهلودبت

.ةعئارةقيدصو،ةقيقرةمِّلعمو،ةظقيٌةيماح
،هلتمستباف،ءيشلاضعباهساوحديعتستاهنأبتدب،ةياهنلايفو

.»ردنلرإ«:تسمهو
.»كعمانهانأ«:ًالئاقاهديبكسمأف
»؟ردنلرإ«



.»معن«
»؟كاخأَتدجوله«



عفرنمريصقتقولبقحرسملابابمامأهترايسردنلرإنكر
لمعيهُنينألبقهأدبامءاهنإدارأهنكلرخأتمهنأبملعيناك.ةراتسلا
سبالملافرغىلإيضفملاقيرطلاىلإدودولاحرسملارظانهدشرأ.مويلاكلذ
نمًاليلقالإكلمينكيملهنأنم،هيلعصرحلاعفادب،ردنلرإًارِّذحم
عقوتيناكيروأنإوًاقبسملصتاهنإلوقلابردنلرإَهَنأَْمط.تقولا

.ًاليوطًاتقوقرغتسينأبجيالرمألافاذهلو،هروضح
نوعرذياوناكنيلثمملاضعب.سيلاوكلافلخناكملاُّمعتىضوفلاتناك

امرخآلامهضعبناكنيحيف،ةلماكلامهئايزأبًاباهذوًةئيجتارمملاضرأ
يفامأ.ناكملاءاجرأيفنوعفدنينودعاسملالامعلاناكو.جَّربتيلازي
يفسولجلاباوعرشنوقرفتمصاخشأعضبىوسكانهنكيملفجراخلا
.ضرعلاءدبىلعةعاسفصنءاقبنعيئرمريغتوصنلعأ.مهدعاقم
اوفصوداقنلانأبو»ْلَيطُع«يهةيحرسملانأبردرجلافنمردنلرإملع
.ةكسامتملاريغنكلو،ةركتبملاوةحومطلابةخسنلا

امدنع،هصنعجاري،هسبالمليدبتةفرغيفًاديحودتسدليفيروأناك
تاينيعبرألدوعتةذبيدتريووغايإرودبعليناكً.اريخأردنلرإهدجو
يفهتساردنمًارخؤمداعًائيرجًاباشناكو–جرخملانأل،يضاملانرقلا
ةيملاعلابرحلالالخكيفايكيريفةصقلانمزوناكمديدحترَّرق–ايلاطيإ
يكريمألاشيجلايفدوسأًالينولوكليطعناك.ردرجلافبسحب،ةيناثلا
دونجلاعمةقالعىلعكيفايكيرنمةاتفةنوميدزيدتناكو،لتحملا
لباقامدنعابوروأيفةمهمنمهِّوتلداعدقلينولوكلاناكو.نييكريمألا
.هطوقسلرِّبُديوغايإناك،ءانثألاكلتيفو.ةنوميدزيد

كتعاطتسابنكيملأ؟يطرشلاتنأله«:بابلاحتفامدنعيروألاق
»؟لضفأتقوداجيإ

قرغتسينل.ليوطتقولبقانهىلإلوصولايونأتنك،فسآ«
.»ةظحلىوسرمألا

ً،ادجًاليحنومجحلارَيغصلثمملاناك»ً!انيعلًادقانَتسللقألاىلع«
ريغلبيجكرالكبراشعم،جايكاملانمةكيمسةقبطبىطغمههجوو
ةمدقمنمفلخلاوحنطَّشممعمالرعشو،ايلعلاهتفشىلعقصلمعنقم
.يكريمأمليفيفتاباصعلادارفأدحأبردنلرإرَّكَذ.هسأر

ًايروهجهتوصناك»؟ةيدقنلاتالاقملاأرقتله«:دتسدليفيروألاق



.ليئضلاهمجحمغر
.ً»ادبأ«
.»مهتاهافتبةيحرسملاهذهعمةديدشةوسقباولماعتدقل«:يروألاق

دتسليفيروأنإمهلوقداقنلاضعبنمتسبتقاردرجلافنأردنلرإرَّكذت
.وغايإروديفًاعئاضادب

.»مهعباتأمل«:ردنلرإلاق
»؟ضرعلادهاشتملأ«
.ً»اريثكحرسملاداترأاليننإ«
نمكلذلعفناننأنظتله!ةلاثح!نيرذقلانيعَّدملانمةعومجم«

»؟ةعتملالجأ
»...مهنإ...نإ،ال،هإ«
»؟ديرتَتنكاذام!ةهافتلاسفنعمةعومجملاسفن،ةنسدعبةنس«
.»نيفدلاببرمألاقلعتي«
.هتجوزدقفهنأتعمس.فتاهلاىلعكلذتركذدقل،لجأهآ«

.»تاونسذنملعفنمل.نآلالصاوتندعنمل.ئجافملكشب
.»حيحصلكشبتمهفُتنكنإ،حرسملاةيلكيفًاعمامتنك«
.ةميكحةوطخ.بطلاىلإلَّوحتهنكلً.ادجًادعاوًالثممناك.حيحص«

.عبطلاب،ليلقبرثكأًالامينجيو!نيرذقلاداقنلانمررحتمهنإلقألاىلع
َعفُديً؟اعمامهكرفتنيمهردكلمتالتنكاذإًاريهشًالثممكنوكىنعمام
»ً!ابيرقتنيمِّلعملالثم–دلبلااذهيفديهزرجأنيلثمملل

.»ديجهعضونأدقتعأ«:ردنلرإلاق،لثمملاةئدهتًالواحم
ىلعًاداتعمناكً.امامتكلذركذأ.ةيلاملكاشمنميناعيًامئادناك«

هتقحالملًاقحرطضتَتنك.اهتداعإيفًادجلهمتيناكوانمدوقنلاضارتقا
ًاصخشناككلذادعاميفً.ادبأهنيدددسينكيملنايحألاضعبيفو
.ً»اديج

»؟ليثمتلاةيلكيفبالطلانمةعومجممتنك«
قصتلمهنأنمدكأتللقيقرلاهبراشهعبصإبدِّسميوهويروألاق

.ً»ادجةليمجةعومجمتناك.حيحصاذه،لجأ«:تابثب
.»ةراتسلاعفرىلعةقيقدرشعةسمخ«:ِّربكملاربعتوصنلعأ
ليثمتلاةساردنعهيلختدعبهتجوزبىقتلادقل«:ردنلرإلاق

.»ليلقب
حرطتاذامل،ينْربخأ.ةعماجلانمةفيطلةاتفً،اديجكلذرَّكذتأ،لجأ«



»؟نيفدلابلوحةلئسأةطرشلا
ةرثرثلوحردرجلافهتلاقامًارِّكذتم،ةيانعبهتاملكردنلرإراتخا

»...ةيديوسةسارديفكراشننحن«:لاقف،نيلثمملا
.روفلاىلعدََربدتسدليفيروأمامتهانأردنلرإظحال
تفرع.كلذبمهلُّرُقأ،نابشلاكئلوأ،ةيكذةعومجماوناك«:يروألاق

.»هبراجتبيفغيرتىعُديًاصخشجعزأهلًاقيدصنأ
»؟ليثمتبراجت«
كانهله.بطلاسردينيفدلابناكامدنعاذهثدح،ال؟...ليثمت«

ىلإيجورخىلعطقفقئاقدسمخيقب.باهذلايلعيغبني؟رخآءيش
.داقنلاً.امامتةيحرسملاهذهاورَّمددقل؟روهمجيأكانهناكله.حرسملا

سانلاعمسيو!ةفرعمىندأالو.حرسملابةفرعمىندأمهيدلسيل.اهومطح
دادعأبمهركاذتنوغليوحرسملابنولصتيروهمجلاناك!ءاهلبلاكئلوأل
.»ةريبك

.بابلايروأحتف
»؟اذهيفغيرتنعاذام«:ردنلرإهلأسف
دبال.بوطعملابهنوفصياوناك.همساوهاذهنأدقتعأ؟يفغيرت«

ةركفال.هتساردكرت.هنزاوتدقفيلهذمبلاط.جذومنلااذهبتعمسكنأ
.»مويلاهناكمنعيدل

»ً؟اطروتمنيفدلابناكله«
روعشيدل.بطلابلاطهقيدصووهً،امئادهنولوقياوناكاماذه«

نيقيدصاناك.امهطبرتامةلصةمث.يفغيرتمعنباناكبطلابلاطنأب
.»نيميمح

»؟ثدحاذام«
»؟عمستملأ«
.»ال«
»-همعنبانمبلطيفغيرتنأدَقتُعي«
.ةنوميدزيدهباقعأيفورمملاربعًاعرسمليطُعءاجةظحللاهذهيف

يوامسًايفيصًابوثيدترتتناكفيهامأ،يكريمألينولوكيزيدتريناك
حضنيقرعلاوسأرلاقيلحليطعناكً.اشوفنمرقشأًاراعتسمًارعشونوللا
ً.اقبسمهسأرةورفنم

اذهيهننانعد«:حرسملاةبشخوحنوغايإرجيوهوليطعلاق
.ردنلرإلةبوذعبةنوميدزيدتمستبا.»نيعللاسوباكلا



»؟لعفينأهنميفغيرتبلطاذام«:مهفلخنمردنلرإحاص
اذهناكاذإيردأال«:لاقمث،ردنلرإىلإتفتلاويروأفقوت

.»تاونسذنمهتعمساماذهنكلوًاحيحص
»؟تعمساذام؟اذام«
.»هلتقينأهنميفغيرتبلط«
»؟تيموهله؟هلتقي«
.»سأرلايفبرطضمهنكلةايحلابجضي،ال«
»-مهفأال؟ينربختنألواحتاذام«
.»يفغيرتىلعمعلانبااهذّفنةبرجتتناك«
»؟ةبرجتلاعونام«
نألبققئاقدةدعليفغيرتبلقََفقَوأدقل،تعمسامبسح«

.ً»ادبأناكامكدعيمليفغيرتنإاولاق.ديدجنمهشعني
.حرسملاةبشخىلإيثالثلاعفدناتاملكلاهذهعمو

لوحةطرشلافيشرأيفةميدقلاريراقتلاردنلرإشبن،يلاتلامويلايف
ارونويلاهتمدقيتلاةدافإلاأرق.نتافالافغنيثةريحبيفترجيتلاةثداحلا
.يجراخلاكرحملاوبراقلاىلعريبخلادهاشلامْكُحىلإةفاضإ،ايرامةدلاو
يفقرغسونغامنإلوقييذلاةثجلاحيرشتريرقتتافلملايفدجوو
ةيضقلاف،ةريغصلاةاتفلانمةدافإيأ،ودبياميف،ذَخُؤتمل.ةدرابلاهايملا
،قيقحتلاَداقْنَمفرعيلريراقتلاردنلرإصَّحفت.ةثداحاهنأىلعتلموع
ىلعفً.ادبأهبًابجعمردنلرإنكيمل.زلينىعُديطباضهنأدجواملدَّهنتف
،زليننأالإً،اعميئانجلاقيقحتلامسقيفلمعلاآدبامهنأنممغرلا
ىلإلوطت،ةماعةفصب،هاياضقتناكثيحًائكلتمناك،ردنلرإسكعب
.نايحألابلغأيفئيسلكشبَجلاُعتتناكو،ةيغالحبصتاهنأةجرد

حزاميناكوايريتيفاكلايفةوهقلالوانتةحارتساةرتفيضقيزلينناك
.هعمثدحتلاهنكميناكنإردنلرإهلأسامدنعءاسنلاضعب

ميدقلايقيفرايديرتاذام«:غرافلايدايتعالاهيلاعتبزلينلاق
لكب»ميدقلايقيفر«و»بحاص«و»قيدص«تاملكقِحُليناك.»ردنلرإ

ةبسنلابةيمهألاةديدشاهنأالإاهتاذدحبةهفاتتاملكاهنأعم،ةلمج
.كلذلساسأيأدوجومدعمغر،هقوفتبةلماكةقثكلمييذلازلينل

هلأسمثايريتيفاكلايفىرخأةلواطىلعاسلجوًابناجردنلرإهذخأ
اهتنباوارونويلو،نتافالافغنيثةريحبيفترجيتلاةثداحلاركذتيناكنإ



.ايرام
»؟كلذكسيلأ،ةطيسبةيضقتناك«
وأ،فورظلالوحيداعريغءيشيأركذتالأ.كلذعَّقوتأ،ىلب«

»؟اهسفنةثداحلاوأ،ةيضقلابنيطبترملاصاخشألا
هسأريفبِّقنيناكهنأةركفلاصيإهنمداُريًاريبعتزلينمسر

.نتافالافغنيثةريحبيفترجيتلاثادحألارُّكذتًالواحم
»؟نينسلاهذهلكدعبةميرجفشكلواحتالتنأ«:لاقًاريخأو
عقوميفاَهتيأريتلاةريغصلاةاتفلانإ.كلذنعًادجًاديعب،ال«

.»قرغيذلاوهاهوبأناك.مايأةدعذنمتيفوتاهمأعمثداحلا
.»قيقحتلاكلذبقلعتياميفيداعريغءيشيأركذأال«
»؟كرحملانعةحورملاتلصفنافيك«
سأرىلعةقيقدلاليصافتلايدلسيل،عقاولايف«:بايترابزلينباجأ

ردنلرإناكامدنعرمألانسحتسيةطرشلازكرميفعيمجلانكيمل.»يناسل
.ةميدقاياضقيفبيقنتلابأدبي

»؟ةيئانجلاةلدألاءاربخهلاقامركذتله«
»؟كلذكسيلأ،ليوطلالامعتسالانعجتانررض«
.ريثكلاءيشلاِّرسفيالاذهنكل.ليبقلااذهنمءيش«:ردنلرإلاق

يذلاءيشلاوهام.ةنايصيأَّقلتيملوةئيسةلاحبوًاميدقكرحملاناك
»؟ريراقتلايفَركُذيملوهبكوربخأ

.»نآلاتيمهنكل.صحفلانعًالوؤسمرنيفدوغناك«
يفءيشلكَركُذيالهنأملعتتنأ.هلأسننأعيطتسنالاننأيأ«

.»ريراقتلا
»؟يضاملاعمكتصقام«
.هيفتكردنلرإعفر
»؟ميدقلايقيفراي،لوصولاديرتمالإ«
.»ءيشال«:هربصذافنىلعًارطيسم،ردنلرإهباجأ
»؟ديدحتلابفرعتنأديرتاذام«
»؟رُّكذتلاكنكميله؟تنبلاوةجوزلا،امهلعفدرناكفيك«
ناك.امهلاعفأدودرصوصخبيداعريغءيشيأكانهنكيمل«

.»راهنتنأةأرملاتداك.كلذةظحالمعيمجلاةعاطتسابناكً.ايواسأمًاثداح
.ً»ادبأةحورملاىلعرَثُعيمل«
.»ال«:زلينلاق



»؟طبضلاباهلاصفناةيفيكتابثالةقيرطكانهسيلو«
طقسفكرحملابثبعيأدبهلعلوبراقلايفهدحوللجرلاناك.ال«

نأةجوزلاتظحال.هتنباالو،ثدحامهتجوزَرتمل.قرغوبراقلانع
تافكلذدعبوةزيجوةرتفلخرصيلجرلاتعمسمثً.اغرافناكبراقلا
.»ناوألا

»؟...ركذتله«
صخشعمثَّدحتو.رنيفدوغثَّدحتوأ.عئابلاعمانثدحت«:زلينلاق

.»ةيجراخلاتاكرحملاعيبتتناكيتلاةكرشلايف
.»ريراقتلايفروكذماذه،معن«
ضعببلطتيكلذناك.ةلوهسلاكلتبلصفنتنلةحورملانإلاق«

.»دهجلا
»؟عاقلابتمدطصانوكتنأنكميله«
اهجوزنأبانتربخأةجوزلانكل.كلذىلعليلديأكانهنكيمل«

نكتملوكلذصوصخبهلأستملو.قباسلامويلايفكرحملابثبعيناك
.»دصقنودةحورملاىخرأهلعل.لعفياذامفرعت

»؟اهجوز«
.»لجأ«
ءيشيأفرعينكيملسونغامنأبهربخأيذلارافغنإردنلرإرَّكذت

.تاكرحملانع
ناكمىلإمتلصودنعةاتفلالعفدرركذتله«:ردنلرإلاق

»؟ثدحلا
»؟كلذوحنوأطقفةرشاعلايفنكتملأ«:زلينهلأس
.»ىلب«
تناك.ةمدصنميناعيلفطيألثمتناكعبطلاب،عقاولايف«

.ً»ادبأاهحرابتمل.اهمأبةثبشتم
.»قالطإلاىلعاهعممتثدحتمكنأريراقتلانمىرأال«
دوهشلاوسيللافطألا.كلذلانوعديًاببسَرنملاننأل،لعفنمل،ال«

.»ةيقوثومرثكألا
،ةطرشلانمنارصنعهعطاقنيحضارتعالاكشوىلعردنلرإناك

.زليناَّيحوايريتيفاكلاىلإالخد،يمسرلايزلانايدتريالامهنكل
»؟كلذلكاذامل؟لوصولاديرتنيأىلإ«:زلينلاق
.»ةملظلانمطيسبفوخ.ةملظلانمفوخ«:ردنلرإهباجأ



ةنئاكلاةعساولااهتقشبابدنعردنلرإ،ايرامُةقيدص،نيراكَْتلباق
.لوخدللهتعدف،همودقعقوتتتناكو،كيفايكيرنمةيبرغلاةياهنلايف
صاخشأءامسأبةمئاقهتطعأ،ةطرشلازكرميفامهئاقلدعباهبلصتاامدنع
امدنعتأدبيتلاامهتقادصةشقانمىلإةفاضإ،ايرامبةقالعىلعاوناك
.ةديدجلاامهتسردميفدعقملاسفناتكراشتوةرشعةيداحلانسيفتناك
نعاهاضرمدعببسبةفلتخمةسردمىلإاهتلقندقارونويلتناك
بيهرتلضَّرعتتتناكثيحةقباسلاةاتفلاةسردميفةذتاسألاونيفرشملا
يفرثؤميأراهلنكيمليتلا،ايرامامأ.ذيمالتلاضعبلبقنمطيسب
ريغهوجولانيباهلمدقئطومداجيإلاهعسوبامتلذبدقف،ةلأسملاكلت
ًارخؤمتلقتنادقنيراكتناك،ءانثألاكلتيف.ةديدجلاةسردملايفةفولأملا
ايراملاصيإىلعةداتعمارونويلتناكً.ادحأفرعتنكتملويحلاىلإ
نإايراماهتلأسمويتاذو.مويلكيفاهنماهتداعإوةسردملاىلإاهترايسب
نيراكبارونويلتبَّحرفاهعملزنملاىلإءيجملانيراكةعاطتسابناك
لظيفةعرسبامهتقادصترهدزانيحلاكلذذنمو،اهتنبالةديدجةقيدصك
.اهتيامح

.ءيشلاضعبةطِّلستماهمأتناك،ةقيقحلايف«:ردنلرإلنيراكلاق
ىلإانذخأتتناكو،هقيطننكنملانيتلكنأمغر،هيلابلامُّلعتلانَتلَّجسدقل
يمأنأمغر،رغوفرافارغيفامهعماهيفمانأسيتلامايأللبِّترتو،امنيسلا

مِّظنتتناك.تايرخأتاقيدصلزانميفمونلابًادبأيلحمستنكتمل
تناكداكلاب.زافلتلادهاشنانكامدنعانلراشوبلاُّدعتو،امنيسلاركاذت
،يمهفئُِستال،ةياغللةفيطلارونويلتناك.اندرفمببعللةظحلانلحنست
ايرامفِّلغتتناك.اهلامتحاىلعةردقلادقفتدقنايحألاضعبيفكنكل
دودحلاىصقأىلإةلَّلدمتناكاهنأمغر،نكلو.دحلانعةدئازةياعرب
ماودلاىلعتناكلب،نيرخآلاىلعطقَلاعتتملايرامنأالإ،ييأرب
.»اهتعيبطهذهتناك–ةبِّيطوةمزتلموةبذهم

دقل.ةناتمدادزتايرامونيراكةقادصتناكيضقنيماعلكعمو
نيحيفميلعتلاةساردنيراكتأدبف،ةيليمكتلاةسردملانمًاعماتجَّرخت
ةطايخللةعومجماتنَّوكوً،اعمجراخلاىلإاترفاسو،خيراتلاايرامتسرد
لطعنايضمتوً،اعمتازاجإلاناذخأتاتناكو.فاطملاةياهنيفتقفخأاهنكل
ً.اعمةنيدملايفناهزنتتو،فيرلايفعوبسألاةياهن



نيراكعفديذلاببسلللضفأًاريدقتكلميردنلرإحبصأكلذبو
موزلباهئاعِّداوةميمحلااهتقيدصراحتنادعبةطرشلامسقيفهيلإءيجملل
.هلساسأالسأيدرجمنمرثكأوهامدوجو

»؟حاورألاريضحتةسلجبكيأرناكاذام«:نيراكهتلأس
تنكله«:اهلاؤسىلعةباجإلانمًاصِّلمتم،لاؤسلابردنلرإاهلجاعف

»؟ةسلجلاهذهىلإاهباهذبنيملعت
.»نسردنأطيسولاىعُدي.يترايسبكانهىلإاهتلصوأنمانأ«
نإفرعتايرامعدتستناكارونويلنأحضاولانم«:ردنلرإلاق

.»توملادعبةايحلانمامعونيفاهسفنتدجو
.ايراموانأً،اريثكرمألااذهانشقان.كلذيفبيرغءيشيأىرأال«

»؟اذهكًارمأِّرسفتفيك.تسوربلوحيْنتََربَخأ
.»ةلمتحملاتاريسفتلانمددعكانه،ةقيقحلايف«
»؟كلذكسيلأ،ءايشألانمعونلااذهبنمؤتالتنأ«:نيراكتلاق
عمثدحتلااهرايتخاببسمهفأنأيننكمي.ايراممهفأيننكل.ال«

.»يناحورطيسو
.»توملادعبةايحلابنونمؤيسانلانمريثكلا«
ىلإنولصينيذلاسانلاهفصيام.مهنمًادحاوتسليننكل،حيحص«

غامدلالاسرإىوسييأربسيلقفنوعطاسءوضهنأىلعتوملاريفش
.»لمعلانعفقوتينألبقهلئاسررخآ

.»ةفلتخمةقيرطبركفتايرامتناك«
»؟تسوربةلأسملوحكاوسرخآصخشيأتربخأله«
.»يردأال«
بسانملاصخشلاوهناكنإًةلئاستمردنلرإيفنيراكتقَّدح

تقتلا.ساسألايفكلذاهلعفبأطختبكترادقتناكنإ–هعمثدحتلل
.اوبخيةفرغلايفءوضلاناك.اهينيعبردنلرإانيع

هبيْنتََربخأامبكغالبإنمةدئافكانهتسيلامبر«:نيراكتلاق
.»ةريصقةدمذنمايرام

ةقيقحنإ.كلذنيديرتينوكتملامءيشيأبيرابخإلةجاحبِتسل«
هذهةهجاوميفةبوعصنيدجتدق.اهسفنتلتقكتقيدصنأيهةلأسملا
يفةبوعصدجنوملاعلااذهيفثدحتةريثكءايشأكانهنكلو،ةقيقحلا
.»اهلُّبقت

،ارونويلةافودعبايرامترعشفيكملعأواذهلًامامتةكردميننإ«



.»ءيشلاضعبًابيرغهدجألازأام،كلذعميننكل
»؟اذام«
.»اهمأتأراهنإايرامتلاق«
»؟ارونويلةافودعبنينعت«
.»لجأ«
»؟حاورأريضحتةسلجيفاهتأر«
.»ال«
تناكوةريثكءايشأةيؤرىلعةداتعمتناكايرامنأُتمهفدقل«

.»ةملظلانمعزفت
.»ًاليلقًافلتخمناكاذهنكل.كلذلكفرعأ«:نيراكتلاق
»؟فيك«
دنعةفقاوايرامدجتلعيباسأةدعذنمةليلتاذايرامتظقيتسا«

ءارفصةزولبواهرعشيفطيرشعمةيفيصًابايثًةيدترم،مونلاةفرغباب
تفتخامث.ةفرغلاجراخىلإاهقحلتيكاهيلإارونويلتراشأ.نيّمكالب

.»ناكميأيفاهرتملايرامتجرخامدنعوبابلافلخ
ةأرملاهتحتحزرتتناكيذلارتوتلاىدمةيؤركنكمي«:ردنلرإلاق

.»ةنيكسملا
طيرشلايفتعمسله.اهيلعمكحلانمترذحلكناكمُتنكول«

.»اهعملصاوتلاارونويلبَضرتُفيناكفيك
.»لجأ«:ردنلرإلاق
»؟و«
.»ثدحياذه.ضرألاىلعطقسباتكلانأدبال.ءيشالو«
»؟باتكلاكلذًاديدحت«
باتكلانأشبنيفدلابْتَربخأامبر.َْتيسنواهسفنبْهتَجَرخأامبر«

تنأِْكتَربخأدقل.باتكلابثبعفامًارئازْتربخأامبر.يسنمثهجرخأف
.»هنع

.»كانههكرتأوضرألاىلعباتكلاطقسأنليننكل،حيحص«
روهظنأودبي،لاحيأىلع.ةفداصملابنمؤأانأ«:ردنلرإلاق

اذهنأبدقتعأسُتنكامبر.يقيقحهنأك،لزنملالوحفوطيناكارونويل
ايراملميدقبيبحلاق.توملادعبةايحدوجوىلعليلدكٍفاكنمرثكأ
مهفرعتصاخشأ؛ملحلاةلاحهبشتةلاحيفءايشأىرتًامئادتناكاهنإ
.»كلذوحنو



.ليوطتمصداس
طيسولاةيوهنذإنيفرعتتنأ،لاحيأىلع«:ردنلرإلاقًاريخأو

»؟طيرشلايفيناحورلا
هنعُتْعمسدقل.هنأشبايرامتربخأانأً.ادجًاريهشسيلهنإ.لجأ«

.»هتيؤرلَْتبهذىرخأةقيدصنم
»؟كتزوحبليجستلاحبصأفيك«:ردنلرإلاق
ةسلجىلإعامتسالللوضفلابرعشأتنك.مايأذنميلايرامهتراعأ«

.»يناحورطيسوىلإًادبأبهذأمليننألحاورأريضحت
»؟رخآيناحورطيسويأىلإْتبهذاذإنيفرعتله«
لبقً.ادجةبيرقةرتفذنمُْهَتَلباقرخآصخشكانهناك،اذهادع«

.»ليلقباهتافو
»؟كاذناكنمو«
ً.ايفرحءيشلك.اهنعءيشلكفرعيناكطيسولانإايرامتلاق«

يتاراوحرخآنمًادحاوكلذناك.قيدصتللًالباقنكيملرمألانإتلاق
اهنأبملعأنكأمليننكلةديجةلاحيفنكتملاهنأبملعأتنك.اهعم
.»دحلاكلذىلإتلصو

»؟يناحورلاطيسولاكاذناكنمنيملعتله«
.»اهبتقثوواهتبحأايرامنأبتسسحأيننكلكلذبينربختمل،ال«
»؟نذإةأرماتناك«
.»لجأ«
.قَفَشلاىلإسولجلاةفرغلةريبكلاةذفانلاربعترظنونيراكتتمص
»؟نتافالافغنيثةريحبيفلصحامبَتعمسله«:ًةأجفتلاقمث
.»تعمسلجأ«
ملوةريحبلايفىرجامًائيشنأتسسحأاملاطل«:نيراكتلاق

.ً»ادبأفَشُكي
»؟لثم«
ءيش.امءيشبةنوكسمتناكاهنكلًادبأحوضوبهيلإايرامُْرشتمل«

.»ةعيظفلاةثداحلاكلتبطبترم،طقهلوحثدحتتملاهيضامنم
»؟اهعمخيراتلاسردتتناكيتلاردرغروثنيفرعتله«
.»اهفرعألجـأ«
.ايرامدلاوبقلعتيرمألانأدقتعتيهوءيشلاسفنلوحَْتثدحت«

»ً؟افولأماذهودبيله.تومينأيغبنيناكهنأكو



»؟’تومينأبجيناكهنأكو‘.ال«
.»امًائيشينعيدق.دصقنودايرامهبتحابأًائيشناك«
»؟تناحهتياهننأولامك«
ناكءيشالنأومويلاكلذيفتومينأهرََدقنأىنعمب.امبر«

.»هِّريغيس
.»اذهكءيشيألوقتاهعمسأمل«
.»اهتاملكلرخآًاريسفتعضينأًاضيأءرمللنكميو«:ردنلرإلاق
»؟كلذقحتسيناكهنأولامك...ينعت«
»؟اذاملنكلو،لمتحم«
نكيملأ«،ردنلرإيفنيراكتقَّدح»...هنأً؟اثداحنكيملهنأيأ«

»ً؟اثداح
يفةيضقلايفقِّقُحدقلً.اقحكلذبمزجأنأيننكميال«:ردنلرإلاق

صخشلقنيةليوطتاونسدعبو.يداعريغءيشيأدجنمل.نيحلاكلذ
»؟كدوجوبليبقلااذهنمءيشيأتلاقله.ايرامنعقيلعتلااذه

.ً»ادبأ،ال«
.»حاورألاريضحتةسلجليجستلالخرهظيتوصكانه«:ردنلرإلاق
»؟لجأ«
اهنإاهللوقي،ةرذحنوكتنأايرامنمبلطيقيمعيروكذتوص«

.»ةلعافيهامفرعتال
.»لجأ«
»؟كلذلريسفتيأاهلناكله«
»؟اهدلاوبتوصلااهرَّكذ«
.»طيرشلانمحضاواذه،لجأ«
كلذبتسسحأ.ةريحبلادنعثدحامًائيشنأوههفرعأاملك«

لمحاهتعاطتسابنكيمل–سونغاماهدلاوبطبترمءيش.اهكولسنمًاريثك
.»هبرخآناسنإيأرابخإىلعاهسفن

سرديفغيرتىعُديلجربًامويتعمسله،رخآرمأبينيربخأ«
»؟نيفدلابلثمةرتفلاسفنيفبطلا

يأنعملعأال،ال«:تلاقواهسأرتَّزهمثًاليلقنيراكْترَّكف
.»يفغيرت

»ً؟ادبأمسالاايرامركذتملأ«
»؟نوكينم.كلذدقتعأال«



ردنلرإأشيمل.»نيفدلابعمةعماجلايفناكهنأوههفرعأاملك«
.يفغيرتلوحدتسدليفيروأهبهربخأامعفشكلا

ىلإلخديوهونيراكهتبقار.ريصقتقوبكلذدعبردنلرإرداغ
زارطلاةميدقءادوسةرايسيهو،تارايسلافاقيإةحاسيفةنوكرملاهترايس
نمًالدبهنكل.اهتكرامزييمتنيراكعطتستملةيرئادةيفلخحيباصمتاذ
تقوِضميملو،كارحنودهناكميفسلج،ناكملاةرداغموكرحملاليغشت

.قئاسلاةذفاننمفتلموليوطةراجيسناخددومعجرخىتحليوط
دعتبتوًاريخأةيرئادلاةيفلخلاحيباصملاءاُضتنألبقةقيقدنوعبرأتضم
.لهمىلعةرايسلا

ثحبيناكً.انسرغصأناكامدنعهيخأبملحينألًامئادقوتيناك
مليهف،ةيانعبهمأاهتََوطةزنكوأةريغصةيمد–روغريبصخيءيشنع
ءيش،مونللدلخينألبقهتداسوتحتهعضيو-هضارغأنمًايأِمرت
روغريبناكنإفرعينأديريناك،ةيادبلايف.ةرملكيففلتخم
نأطقفديريناكدعباميفهنكل.هثحبيفهدعاسيوملحلايفهلرهظيس
.دُقفامدنعناكامكهركذتينأ،هاري

ً.ادبأروغريببملحيملهنأديب
هدحولًامئانناكامدنع،ةديدعتاونسرورمدعبالإهيخأبملحيملو

يفو،هوحصدعبتقولاضعبلهعمملحلايقب.ةدرابقدنفةفرغيف
ةيوازيفًارِّوكتمشعتريهاخأىأر،مونلاووحصلانيبامةيعاولاةلاحلا
كُرتولايخلاىفتخامث.هسملعيطتسيناكهنأولامكَّسحأ.ةفرغلا
ً.ادبأثدحينللمشِّمللميدققوتعمديدجنمهدحول

لءاضت،ةبتكملابناجبضرألاىلعًايقلم»ناوسقيرط«تأرنأدعب
اهمونحبصأو.ةعشبامالحأىرتدعتمل.نسحتتاهتلاحتأدبوايرامقلق
تقويأنمربكأحايترابتسحأوًارتاوترثكأمالحألانميلاخلايليللا
.ىضم

كلذناكنإفرعتايرامنكتملً.امُّهفترثكأناكنيفدلابىتح
مأ،نونجلاملاعىلإلصافلاطخلااهزايتجاةيناكمإنمهتيشخنعًامجان
.كلذبفارتعالابهتبغرنمربكأةوقبهتَّزهارونويلنمةلسرملاةراشإلانأل

»؟يناحورطيسوعمثدحتلارمألاقحتسيله«:ةليلتاذاهلأس
مليذلانيفدلابنمكلذعقوتتنكتمل.شاهدناةرظنبايرامهتقمر



ركذىلعِتأتملببسلااذهل.نييناحورلاءاطسوللههركنعالإًامويِّربعي
تناكلاوحألالكيفو،فالخيأبببستلاديرتنكتمل.نسردنألاهترايز
.اهدحواهُّصخيناكاهمأبواهبقلعتيامنأبرعشتلازتام

.»ءايشألانمعونلااذهضراعتتنككنأُتدقتعا«:تلاق
يلابأنلف،كدعاسينأنكميءيشكانهناكاذإ...انأ،عقاولايف«

.»يتأينيأنمونوكياذامب
»؟يناحورطيسويأفرعتله«:ْهَتلأسف
.»ال-ـل«:ددرتبنيفدلابلاق
»؟اذام«
.»بلقلاوحاَّرج.لمعلايفهنوشقانياوناكرمأهنإ«
»؟اذام«
ةدملتاملجرمهدنعناكً.ارخؤمتعقوةثداح.توملادعبةايحلا«

مدلاراسملليوحتةيلمعبنوموقياوناك.ةحارجلاةلواطىلعنيتقيقد
.هشاعنإلةيئابرهكتامدصةدعءارجإلاوُُّرطضا.ةيبلقةتكسبضيرملابيُصأف
.»توملاةفاحىلإلوصولاةبرجتربتخاهنأىعَّدادعباميف

.»كلذربخأنمل«
نإلاقهنكللبقنمًانِّيدتمنكيمل.ءابطألا.تاضرمملا.عيمجلل«

.»نمؤمىلإهتلَّوحةبرجتلاهذه
.تاظحللامهالكاتمص
.»رخآلاملاعلاىلإربعهنإلاق«:نيفدلابلاقمث
تايفشتسملايفةعئاشهذهلهنكلو،لبقنمًادبأكلأسأمل«

»؟هذهكصصق–
اورجأصاخشألاضعبنإلب.رخآلنيحنمةهباشمءايشأنيعمست«

ةايحلابقلعتتلئاسمىلعةبوجأداجيإلةلواحميفمهسفنأىلعبراجت
.»توملادعب

»؟فيك«
.ةفورعمريغتسيلاهنإ.توملانمبارتقالاةبرجتءارجإلالخنم«

ثدحتلابءابطألاأدب،لاحيأىلع.عوضوملالوحًامليفةرمتاذُتدهاش
ناكو،ةيعيبط-قوفىوقبنوعتمتينيذلاصاخشألاونييناحورلاءاطسولالوح
دق...هنأبيلرطخف.هتلباقملهتجوزَْتبهذًاديجًادحاوفرعيمهدحأ
.»كلذكبساني

»؟همساام«



ثدحتلانيدوتِتنكنإلءاستأتنك.انيلادغاماهمسا.ةأرمااهنإ«
.»امةقيرطبكدعاسينأنكميكلذناكاذإ.اهعم



فرقمىنبميفًانتنًارذقًاشرفمناكيفغيرتلفورعمناكمرخآ
،روميلهتالفاحلاةطحمنعديعبريغ،روغيتسرارادوارنمبرقلابعقي

ءارقفونوقباسءانجسمهلك،نيرخآنيدرشمةثالثعمثكميناكثيح
ذفاونعم،ئدصديدحبًاطاحمً،ارَداصمًىنبمناك.لمعلانعنولطاعو
كُرت.ةمامقلابجعيو،ططقلالوبةحئارهنمحوفت،حشريفقسوةروسكم
ثرإلالوحداحعازنيفاوطَّروتنيذلانييلاحلاهيكلاملةيصويفلزنملا
فصوناكمإلابنكيمل.ةعيرملاةلاحلاكلتىلإلوصولابراقعللاوحمسف
ىتحنودقتفياوناكمهنألىنبمللنييعرشلاريغنيِّلحتسملابةعبرألالاجرلا
ةدعةطرشلالبقنميفغيرتلُقتعا.نأشلااذهبرارقلاذاختاىلعةردقلل
ًالجر-هفاشتكاردنلرإعاطتساامم–ناكهنكل،درشتلاوةلامثلاببسبتارم
نوريعياوناكامردقبنيرخآلاسانللههابتناريُعيالًاملاسمًالزعنم
.هلمههابتنا

نمةريصقلاةفاسملاًايشمردنلرإاهيفعطقيتلاةيناثلاةرملايف
،روغيتسرارادوارنمبيرقلارَداصملالزنملاىلإاتاغسيفريفيفنئاكلاهبتكم
ناكو،هنكسليمزهنأرُّوصتنكميًالجرفداص،يفغيرتداجيإلةلواحميف
ضرألاىلعامًامويعَضُويناكرذقشرفمىلعٍقلتسمٍعاوفصنًاريِّكس
ضرألاىلعةكربتلَّكشتدقوًارطاموجلاناك.ةحارلالجأنمةيتنمسإلا
ىلإ،شرفملابناجبةرثانتمنيفينيربتاجاجزتناكو.لجرلانمبرقلاب

ةداموأالينافلاصلختسميوحتمويتاذتناكةريغصتاجاجزبناج
نيتربإونيماتيفماثيمتاوبعىلإةفاضإ،ْزبَخلايفمَدختُستىرخأةيلوحك
هشرفمنمردنلرإىلإًارزشلجرلارظن.دلجلاتحتنقحللنْيتريصق
.ةمِّروتموةضمغمهينيعىدحإتناك–

»؟تنأنم«:موهفمريغنوكيداكيشجأتوصبمدمدمث
ضعبيفانهىقبيهنأتمهف.يفغيرتنعثحبأ«:ردنلرإلاقف

.»نايحألا
.»انهسيلهنإ؟يفغيرت«
يفنوكينأنكمينيأينربختنأعيطتستله.كلذةظحالميننكمي«

»؟مويلانمتقولااذه
.»روصعذنمهرأمل«
.ً»انايحأانهمانيهنأُتفرع«



هنكل،قباسلايفمانيناك«:هناكميفسلجيلضهنيوهولجرلالاق
»؟نحنموييأيف.روصعذنمانعمثكميدعيمل

»؟مهياذهله«
»؟برشللًائيشكيدلله«:لمألانمءيشاهيفةربنبلجرلاهلأس

ىلإلصتةئرتهمةمزجوينبلاورسو،ةزنكقوفةكيمسةرتسيدتريناك
ولامكودبيناك.ةقوقشمهتفشنأردنلرإظحال.نيتليحنلاهيقاسينطب
ً.ارخؤمًاكارعضاخهنأ

.»ال«:ردنلرإلاق
»؟يفغيرتلوحاذام«:لجرلاهلأسف
.»طقفهتيؤرُتدرأ.ماهءيشال«
»؟هقيقش...اذام،تنأله«
»؟يفغيرتلاحفيك.ال«
رذقلاناكملاكلذيفةليوطةدميقباذإهنأبملعيردنلرإناك

.مويلاةيقبلهبايثنملوبلاةحئارحوفتسف
وهفيك.هلاحفيكيردأال«:طخاسبضغبدرشتملارجمزًةأجف

نأنظتله،اذام؟ةهفاتىوسهتايحنوكتنأنكميله؟كيأربهلاح
ةلفسلا،كنوبرضيوانهىلإنوتأيمهنإ؟ضيضحلانمهذاقنإكتعاطتساب
.»كقارحإبنودِّدهي.نيعالملا

»؟نم«
.»كنأشوكنوكرتينل!لاذنأدالوأ«
»؟بيرقتقوذنمكلذناكله«
.»راغصلاةلفسلا،ماعلكيفًاءوسنودادزيمهنإ.مايأعضبذنم«
»؟يفغيرتىلإاوؤاسأله«
»...ذنميفغيرتَرأمل«
.ً»انسح.روصع...«:ًالئاق،هنعةلمجلاردنلرإىهنأ
ىلععقوهنأدبال.نويلبانيف.ةرمرخآهتيأركانه.تاناحلاِبِّرَج«

.»دوقنلاضعب
.»كلًاركش«:ردنلرإلاق
»؟دوقنلاضعبكلمتله«
»؟طقفلوحكلاىلعفَُرصتنلأ«
»؟مهياذهله«:ًالئاق،ةركامةرظنبردنلرإدرشتملالجرلاقمر
قاروألاضعبنعًاثحبهلاورسبيجيفشتفيوهوردنلرإلاقف



.»كلذدقتعأال،ال«:ةيلاملا
كانهناك.ردنلرإاهرازةرمرخآذنمًاريثكنويلوبانةناحَّريغتتمل

ناكو؛ةلخلخملاةديعبلاةلواطلاقوفرهظلايبدْوَدْحُمنوسلجيلاجرلاضعب
تاملكُّلحي،رمحأًاصيمقوءادوسةيردصيدترييذلا،رابلالماع
،رهظلادعبلسلسمثبيرابلاقوفعوضوملاعايذملاناكنيحيف؛ةعطاقتم
.»يْكلمهوعدأناكم«ناونعبناكو

ثحبيناكيذلالجرلانعًابيرقتءيشيأملعيردنلرإنكيمل
هذهباهسإبثدحتيذلا،دتسدليفيروألثمملابًايفتاهلصتادقل.هنع
.»لَيطُع«ةيحرسملركبملافاقيإلارثإهيدييفتقولالكهكالتمالةرملا
فقُوأيتلاةثداحلالوحردنلرإلًاقبسمهلاقاممرثكأفرعينكيملهنكل
ناكهنأمغر.ديدجنمشَعُنينألبققئاقدةدعليفغيرتبلقاهيف
معنبامسارُّكذتعطتسيملهنأالإً،اطروتمناكنيفدلابنأنمًادكأتم
ىلإردنلرإيروألاحأ.ةيحارجلاةيلمعلانعًالوؤسمناكيذلايفغيرت
دعبةساردلانعَفَّقوتيفغيرتنأبغلُبأكانهوةعماجلايفتوهاللاةيلك
نيماعليفغيرتسردثيح،بطلاةيلكىلإرثألاهداقمث.ىلوألاهتنس
هنأَّنيبتقيقحتلابو.لمعىلعلوصحلالجأنمًاضيأاهكرتيلبقطقف
نأىلإديصلانفسيفكلذكوةيراجتلانفسلايفلمعورحبلاىلإبهذ
نمميدقلمعليمزلاق.نفسلاضاوحأيفًالماعحبصأوربلاىلإداع
كلذذنملوحكلاىلعًانمدمحبصيلهقيرطيفناكيفغيرتنأبضاوحألا
يفدُرطنأىلإبرشلاةرثكببسبلمعلانعًاريثكبَّيغتيناكو،نيحلا
ةداع،ةطرشلاريراقتيفرهظييفغيرتأدب،كلذدعبو.فاطملاةياهن
وأ،روميلهنمبيرقلاىنبملاكلذلثمةروجهمنكامأيفثكميدرشتمك
ردنلرإنكل.لوحكلاببسبيعولادقافعراشلايفًايقلتسمهيلعرَثُعيناك
.هلًايمرجًالجسدجيمل

هتاملكلحىلعفكعيلازيامناكيذلارابلالماعلردنلرإلاق
.ً»انايحأانهبرشيهنأتفرع.يفغيرتنعثحبأيننإ«:ةعطاقتملا

»؟مسالابصاخشألاءالؤهملعأيننأنظتأ؟يفغيرت«
»؟مسالابمهفرعتله.يردأال«
فطعملايدترييذلاصخشلاكلذعمْثَّدحت«:رابلالماعلاق

.»مويلكانهدجاوتيهنإ.رضخألايرطملا
يدتريًالجرىأرفرابلالماعهيلإراشأيذلاهاجتالايفردنلرإقَّدح

غراففصنةعجسأكةلواطلاىلعهمامأوًاسلاجرضخأًايرطمًافطعم



تناك،ةلواطلانمةلباقملاةهجلايفو.بارشلانمةريغصحادقأةثالثو
.حادقألانمددعلاسفناهمامأفطصيرمعلاةطسوتمةأرماكانه

.»يفغيرتىعُديلجرنعثحبأيننإ«:امهنمهبارتقادنعردنلرإلاق
.امهبناجبهيلعسلجوةرواجملاةلواطلانمًايسركبلجمث

»؟تنأنم«:لجرلالاقمث،بارغتسابهيلإارظن
.»هتيؤرتدرأفًانايحأانهىلإيتأيهنأتعمس.ةسردملانم.هقيدص«
»؟...اذامو«:ةأرملاتلاق
نْيخفتنمنيهجوناكلمياناكامهالك.امهيرمُعنيمختبعصلانمناك

ردنلرإعطاقدقلً.ايودينيتفوفلمنيتراجيسنانِّخدياناكو،نيوارمحنينيعو
.رئاجسلاقاروأوغبتلانمةريغصرئاجسناّفلياناكذإ،ةيلحملاامهتعانص
ىلعصرحتو،ةقرولكيفغبتلانمةريغصةيمكةيانعبعضتةأرملاتناك
.اهقعليواهّفليلجرلاناكاميف،هنمةرثنيأردهمدع

له.رمألايفاملكاذه،طقفهارأنأديرأ.ءيشال«:ردنلرإلاق
»؟نوكينيأملعت

:ةأرملاىلإهمالكًاهِّجومرضخألايرطملافطعملاوذلجرلالاق
»؟كلذكسيلأ،تيميفغيرت«

.ً»اتيمنوكيدق.ةليوطةدمذنمهرأمل«
»؟نذإهنافرعتامتنأ«
هفداصأتنك«:هلةأرملااهتطعأةديدجةفافلقعليوهولجرلالاق

.»رخآلاونيحلانيب
»؟اهيفهتيأرةرمرخآىلعليوطتقوىضمله«
.»لجأ«
»؟كلذناكنيأركذتله«
.»كانههنإ.فلودورعمْثَّدحت.ركذأال...؟كلذكسيلأ...امبرناك«
جلزتةرتسيدتريرخآلجردجويناكثيحبابلاىلإلجرلاراشأ

يفقِّدحيناك.ةعجلانمسأكهمامأو،نِّخديوهدرفمبسلجيءاقرز
ىلعردنلرإسلجامدنعهبصاخملاعيفًايلكًاقرغتسمودبيوةلواطلا
.هسأرلجرلاعفرف.هتلابقيسرك

»؟يفغيرتداجيإيننكمينيأملعتله«:ردنلرإهلأس
»؟تنأنم«
.»ةعماجلانم.هقيدص«
»؟ةعماجلايفيفغيرتناكله«



نيأملعتله«:لاقمث،ةقفاوملاىلعًةلالدهسأربردنلرإأموأ
ناعنصياناكنيذللاةأرملاولجرلاىلإردنلرإراشأ»؟هيلعروثعلايننكمي
.ً»اتيمنوكيدقهنأنادقتعي«:فاضأو،غبتلافئافل

يفغيرتناكاذإ.ةثالثوأنيمويذنمهتلباقدقلً.اتيمسيليفغيرت«
»؟ةعماجلايفناكله.هريغفرعأال.هنعثحبتيذلاهسفن

»؟هتلباقنيأ«
.»برشلانمصلختلالواحيو،لمعىلعلصحيسهنإلاق«
»ً؟اقح«
ةطحميفناك.لبقنمكلذُتعمسدقل«:ًالئاق،همالكلجرلاعبات

.»ضيحارملايفهنقذقلحي.ةيزكرملاتالفاحلا
»؟كلذكسيلأ،تالفاحلاةطحميفثكميهنإ«
بقاري،راهنلالاوطكانهسلجي.تالفاحلابقاري.ىلبً،انايحأ«

.»يتأتوبهذتيهوتالفاحلا



فقوورطاملاسقطلانمردنلرإلخد،مويلاكلذنمقحالتقويف
ءاجيتلاةأرملانعًاثحبهلوحًاتِّفلتم،يفاكالوكسىلإيضفملالخدملايف
ةوهقلانمناجنفقوفسَّوقملكشبًةسلاجيهواهرهظىأر.اهتلباقمل
ةلواطلاتناك.ةلهولدَّدرت.ةلعتشمةراجيسةياهناهعباصأنيبًةلماح
وأةفيحصلانوؤرقيتانحاشيقئاسلبقنمامإ،ةلوغشمطقفةديعبلا
مهيدللازامومهرئاطفاوهنألاجر،ةرخأتملامهتوهقةحارتسانوضمُيلامع
ةئرتهملاةيضرألاتناك.لمعلاىلإةدوعلالبقمهسفنألقئاقدعضب
دلجلاعقبوةلباذلامههوجوبسانتةثرلادعاقملاومويلونيللانمةعونصملا
هنملامعللايريتيفاكبهبشأناكملاناك،عقاولايف.مهيديأىلعةنِّرقتملا

ءاضيبةصلصعمحَّلمملَمَحمحللضفأمِّدقيناك،كلذمغر،هنكل،معطمب
تقفاويهوهيفءاقتلالليفاكالوكسراتخايذلاوهردنلرإناك.ةنيدملايف
.دنيلافيإبسح،ضارتعانود

.ً»ابحرم«:ةلواطلاىلإلصوامدنعردنلرإلاق
ةلباقريغةربنبتلاقواهتوهقناجنفنعاهرظنارودلاهتعفر

.ً»ابحرم«:ريسفتلل
ةفشرذخأتواهناجنفعفرتلطقفنكلو،اهديتعفرفاهيلإهديَّدم

.ةوهقلانم
.اهتلابقسلجوهفطعمبيجيفهديسد
راتختفيكفرعتكنأدكؤملانم«:اهتراجيسئفُطتيهوتلاق

.»ةنكمألا
.»انهًاديجًاحَّلممًالَمَحنوُّدُعيمهنإ«
.»ميدقلايفيرلادلولاسفن«:ارودلاهتلاق
»؟كلاحفيك.كلذكيننأدقتعأ«
ًابذهمنوكتنألةجاحبَتسل«:ةلواطلانعاهرظنعفرتيهوتلاق

.»يلجأنم
.ً»انسح«
.»ةأرماعمشيعتتنككنأافيإينتربخأ«
.ً»اعمشيعنالنحن«
»؟نذإاذامً؟اقح«
.»ردرجلافاهمسا.نابَّرقمناقيدصنحن«



.»هوأ«
.امهالكاتكس
ةحادقلاورئاجسلاةبلعبكسمُتيهوئجافملكشبارودلاهتلاقمث

ضهنتيهوتفاضأمث.»ءارهدرجماذه«:اهفطعمبيجيفامهعضتو
.»ركفأُتنكاذامبفرعأال«:ةفقاو

.»يبهذتال«:ردنلرإلاقف
نملصحتساهنأنظتافيإتناكاذامملعأال.بهذأنأبجي«

»...ءارهدرجماذه...نكلواذه
.»يبهذتال«ً:اددجملاقواهعارذبكسمأوهديردنلرإَّدم
نماهايإةرِّرحماهعارذارودلاهتضفنمثةلهولامهانيعتقتلا

.اهدعقميفسلجتلتداعوهدي
.»كلذلعفينمتدارأافيإنألطقفُتئجدقل«:تلاقمث
»؟اهلجأنماذهلعفلواحننأانيلعيغبنيالأً.اضيأانأو«
ةملكىأرهنأبردنلرإَدقتعا.اهتلعشأوىرخأةراجيسارودلاهتجرخأ

ىلإةزاجإيفًامويتبهذاهنأملعينكيمل.ةحادقلاىلعةبوتكماكرويام
يقُبتلوأ.سمشلاةعشأتايركذرضحتستيكاهترتشااهلعل.طسوتملارحبلا
ضفرةرمتاذ.اهنهذيفًاَّيحامئطاشىلعةنخاسلالامرلابملحلا
ةياغلاىرينكيملهنإًالئاق،سمشمناكمىلإةمَّظنمةلحريفاهذخأ
يهةياغلا!ةياغلا«:ًةلئاق،ةدحبهيلعتَّدرف.هذهكةنكمأىلإباهذلانم
»ً!ائيشاولعفياليككانهىلإنوبهذيسانلانأ

.»ريخبافيإ«:ارودلاهتلاق
داجيإنماننكمتاذإاننأبدقتعأ.اهتاراجملواحننأانيلعيغبني«

.»اهدعاسيساذهف،كرتشملاانمعدضرعلةقيرط
ةقالعيأديرأاليننأيهو،كلذيفطقفةدحاوةلكشمكلانه«

.ً»اراركتوًارارمكلذباهتربخأدقل.كلذملعتيهوكلذباهتربخأدقل.كب
.ً»اديجاذهمهفأنأيننكمي«
وأهمهفتاملثرتكأيننأبنظتله؟مهفت«:بضغبارودلاهتلاق

ةطاسببَترجهدقل.بنذلااذهلمحتكنإ.انتلئاعَترَّمدتنأ؟همهفتال
»؟همهفتيذلاام.كبةقالعيأامهلنكيملكيدلونأولامك

كنمًافيطلنكيملونأشلااذهبةئطخمكنإ.ةطاسببرجهأملانأ«
.»كلذبنيدلولارابخإ

»!ينمًافيطلسيل«



»؟لادجلازواجتاننكميله«:ردنلرإلاق
»!يلعمكحلاىلعؤرجتو«
.»كيلعمكحأاليننإ«
لوحلادجلاديرتالتنأ.حيحصاذه،ال«:ءاردزابارودلاهتلاق

اماذهسيلأ.اوسرخينأعيمجلاىلعو،ةصاخلاكتقيرطكيدل.ءيشيأ
»؟هديرت

نأبملعيناكهنألءاقللااذهنمىشخيناك.ردنلرإبُجيمل
مليضاملايفثدحام،اهيلإةبسنلاب.ةقيرطلاهذهبهمجاهتسارودلاه
تخترافيك،رمعلااهبمَّدقتفيكىأرواهيلإرظن.َسُنيملوَنفُدي
تحتواهفنأىلعدلجلاَّرمحاو،ىلفسلااهتفشًاليلقتزربو،اههجوتالضع
ثرتكتدعتملودبياميفاهنكل،جُّربتلاىلعةداتعميضاملايفتناك.اهينيع
.نزحملارظنملاسفنرِهُظيًاضيأوههنأبدقتعيناكو.كلذل

بجيناك.كلذلبقأنأبجي.تأطخأانأ.انأطخأدقل«:لاقمث
.نيدلولاةيؤرىلعرارصإلايلعبجيناك.فلتخملكشبفَّرصتأنأيلع
سيلامبرنكلوُتلواح.كللضفأةروصبرومألاريسفتيلعبجيناك
مل.ءيشيأرييغتعيطتسأاليننكلثدحاملفسآانأ.ةيفاكلاةوقلاب
ناك.امهبقلعتيًامئادناكهلعل.افيإويردنيسبامنإوانبقلعتيرمألادعي
ِتنأ.ةيلوؤسملانيَّلوتتكتكرتيننكللضفألكشبفُّرصتلايتعاطتساب
.»نيدلولابتظفتحا

ةدحاوتجرخأاهنكل.ةضفنملايفاهتقحسواهتراجيسارودلاهتهنأ
قرزألاناخدلاتقشنتسامث،اكرويامةحادقباهتلعشأوروفلاىلعىرخأ
.اهيرخنمنمءطببهتثفنو

»؟ءيشلكةيلوؤسمينلَّمحتنأديرتتنأفنذإ«:تلاقمث
.»ءيشيألةبسنلابصخشيألةيلوؤسملالِّمحأنأديرأال«
سيلأ!نيدلولابُتظفتحاانأ.بقاوعيأنمصَّلمتتكنإ،يعيبط«

»؟هديرتتنكاماذه
»-صَّلمتأالانأو.كلذدصقأمل«
.نيدلوعمٌةقَّلطمٌّمأ؟دورولانمًاشارفتناكيتايحنأنظتله«

»ً؟انِّيهًارمأناكاذهنأدقتعتله
.يريغدحأال.وهانأف،موللالَّمحتينمعنيثحبتتنكاذإ.ال«

.»كلذتفرعاملاطل.كلذملعأ
.»ديج«



.نيدلولاةيؤربيليحمستملتنأً.اضيأًامامتةئيربتسلكنكل«
ربكأةوقبطغضلايعسوبناك.كماقتناكلذناك.ينعبيذاكأتربخأو
.»يئطخاذهناك.امهتيؤرلجأنم

كؤطخ«:تلاقمث،امهانيعتقتلانأىلإهيفارودلاهتقَّدح
.»يماقتناو

.ردنلرإبُجيمل
.»َّريغتتملتنأ«:تلاقف
.»كعمرجاشتأنأديرأال«
.»لاحيأىلعلعفتكنكل،ال«
كتعاطتسابنكيملأ؟ثدحيناكامةيؤركتعاطتسابنكيملأ«

ةدحاوةقيقدلتاذلاءاثرنعكرظنداعبإكتعاطتسابنكيملأ؟لُّخدتلا
مدعبنذلَّمحتأيننأفرعأويتيلوؤسمفرعأانأ؟ثدحيناكامةيؤرو
امُتيأروينعثحبتافيإَْتأدبنأذنم.ماريامىلعامهنأنمدكأتلا

ملأ؟ارودلاه،كنعاذامنكلو.امهتلذخيننأبملعأيننأل،سفنُتمل،ثدح
»؟امءيشلعفكعسوبنكي

ثبعتيهورطملاىلإرظنتتحارلبروفلاىلعارودلاهبُجتمل
ةطاسبباهنكل،ةداضمتاماهتاةقفدردنلرإَرظتنا.اهعباصأنيبةحادقلاب
.نيخدتلاورطملاىلإءودهبرظنلابتفتكا

دلُو.ملعتامك،ًالماعيبأناك«ً:اريخأتباجأامدنعًابعتماهتوصادب
.نيعلءيشيأالو.ءيشيأكلمننكنملً.اضيأيمأو.رقفأتاموًاريقف
.ةليمجةقشىلعلوصحلا.رقفلانمبورهلاُتدرأ.ىرخأًةايحُتلَّيخت
ةايحأدبنتنكاننأبتننظ.وهكنأتدقتعا.بيطلجر.ةليمجءايشأ

...تنأ.وحنلااذهىلعرومألاريستمل.ةداعسلانمًائيشانلبلجتس
فرعتمكملعأال.افيإويدنيسكاربخأاذامملعأال.برشأُتأدب.َتلحر
عمةظوظحمنكأملً.امامتةعتممنكتملاهنكل-انتايح–يتايحلوح
،ةرَّجؤملاققشلانمةلسلسيفتشع.نييقيقحةلفساوناكمهضعب.لاجرلا
ًانايحأ.نادلولاوانأدَرُطنانك،نايحألاضعبيف.ءوسلاةياغيفاهضعبناكو
اشاعامهلعل.يغبنيامكامهبنِتعأمليلعل.ةطرفمتايمكببرشأتنك
ًةيساسحدشأًامئادتناك.افيإةصاخبو،اُهتشعيتلاةايحلانمأوسأًةايح
نمًاَسََفنْتذخأ.»ةئيسلافورظلاوءابرغلابقلعتياميفيردنيسنم
ءاثرلمالستسالامدعتلواح.ثدحاماذه«:اهمالكتعباتمثاهتراجيس
يفكيلعموللاءاقلإلليمأُتنكاذإيتدارإنعجراخرمأهنإ...انأ.تاذلا



.»هنمضعب
»؟يننكميله«:اهرئاجسوحنهديَّدميوهوردنلرإلاق
ٌلك،تمصبنانخدياحارو.اكرويامةحادقاهعمو،هوحنةبلعلاتعفدف

.ةصاخلاهراكفأيفقرغتسم
كنأبًةداعاهربخأتنكو،كنعلأستًامئادتناك«:ارودلاهتلاقمث

ملاذهنأملعأ.مهعمجورخلاُتدتعانيذلاةلاثحلاكئلوألثمتنك
نأدوتتنكاذام؟لوقأنأياسعناكاذامنكلوينمًافيطلنكي
»؟لوقأ

.»ةلهسةايحنوكتنأنكميال.يردأال«
.»انيلعاهضرفنمتنأ«
.ةمتاعلاةيوتشلاءامسلانمتمصبرمهنيرطملاناك.ردنلرإبُجيمل

مهركشنيهِّجوماوجرخوتاعبرمتاذًاناصمقنودتريلاجرثالثفقو
.قيرطلايفخاّبطلل

.»ةيادبلاذنميحلاصريغيفصرفلاتناك«:ارودلاهتلاق
.»امبر«
.»نأشلااذهيف’امبر‘كانهسيل«
.»ال«
»؟اذاملفرعتأ«
.»كلذنظأ«
.»ةئاملابةئامةقالعلاتحنميننأليحلاصريغيفتناك«
.»معن«
.ً»ادبأكلذلعفتملكنكل«
.ً»ادبأ«:اهناخدثفنتيهوًاددجمارودلاهتلاقفردنلرإبُجيمل
.»ةقحمكنأدقتعأ«
ىلإةليوطةدملًاعماتكسمث.هترظنةاقالمارودلاهتبَّنجت.»هه«

.اهتراجيستأفطأوةضفنملاوحناهديتدمف،ارودلاهتلعسنأ
»ً؟الداعناككلذنأدقتعتله«:هتلأسمث
.»لثملابَلباُقيملهنألفسآانأ«
اذامب؟دعاسيكلذنأنظتأ!’فسآانأ‘«:ةيرخسبهترودلاههتدَّلق

»؟هللاقحبركفتتنك
.»فرعأال«
.ةمهمنكأمليننأكردأ...كردأنألبقًاليوطًاتقوقرغتسأمل«



املك،لضفألكشبكتفرعاملكو.ةيبغيأك.كلذمغر،لواحأتللظيننكل
انتحنمكنأول.كلجأنمءيشيألعفأستنك.ًةوقيتالواحمتدادزا
دحلابولوثارتكالامدعبً؟اديعببهذترومألاَْتكرتاذامل...وتقولاضعب
»؟ىندألا

رامهناًةمواقم،اهتوهقناجنفىلإترظنواهسأرارودلاهتأطأط
.ىلفسلااهتفشتشعتراواهافتكَّىلدتف،اهعومد

فرعأنكأمل،فَّرصتأفيكفرعأمل...انأ.تأطخأدقل«:ردنلرإلاق
تلواح.كلذىلعزيكرتلامدعتلواح.لصحاذامفرعأال.هلعفأتنكام
.»نْبُجهلعل.يتايحنملصفلاكلذيفريكفتلابُّنجت

.ً»ادبأكمهفأمل«
.»ارودلاهايًادجنافلتخماننأدقتعأ«
.»امبر«
»...تننظ.ملاعلايفامًاعونديحويننأبترعش.يمأتيفوت«
»؟ةديدجًاَّمأكسفنلدجتسكنأب«
.»اهيفُتنكيتلاةلاحلابكرابخإلواحأ«
.ً»امهمدعيملاذه.كلذبكسفنجعزتال«
.»كلذنمًالدبلبقتسملاىلعزيكرتلاانيلعنأبدقتعأ«:ردنلرإلاق
.»كلذدقتعأ،لجأ«
دعبسيل.انبقلعتيدعيملاذه.افيإلوحثدحتنساننأبتننظ«

.»كلذيمهفتنأبجي.ارودلاهايليوطتقوذنمكلذكنكيملو.نآلا
نمنيترتسنايدترينالجرلخد.خبطملانمقابطأةقعقتعمُس

رئاطفوةوهقاذخأفتابورشملاوتالوكأملاميدقتةلواطبوصاهجتاوزنيجلا
سلجيًايرطمًافطعميدتريلجركانهناك.ةيوازلايفاسلجوامهيسفنب
مهريغدحأكانهنكيملو.ةفيحصلاحَّفصتيوىرخأةلواطبناجبًاديحو
.ةلاصلايف

يبأناكاماذهً.ائيسًاربخَتنك«:ضفخنمتوصبارودلاهتلاق
.»ئيسربخً.امئادهلوقي

تيدبأكنأولًافلتخمعضولانوكينأنكمملانمناك«:ردنلرإلاق
تحبصأفًادجًاملؤمناكعضولانكل.هبرعشأتنكاملمُّهفتىندأ
نمبارتقالابيليحمستمل.نآلاىتحتلزاموهركلاوةرارملابنيرعشت
ناكهنأنيدقتعتالأ؟يفكيامبًاديعببهذاذهنأنيدقتعتالأ.نيدلولا
»؟ةداضملاتاماهتالانمفيفختلاكعسوب



»!ءيشلكةيلوؤسمينلِّمح،ايه«
.»كلذدصقأاليننإ«
.»كلذدصقتتنأديكأتلاب«
»؟افيإلجأنمءيشلعفاننكميالأ«
.»كريمضةحارإبةمتهمتسل.فيكىرأال«
»؟ةلواحملاىتحاننكميالأ«
.»ناوألاتافدقل«
.»وحنلااذهىلعرمألانوكينأَضرتُفينكيمل«
.»كيديعنصهنإ؟كلذلوحملعتاذام«
توصبتلاقوتفقومثةحادقلاواهرئاجسةبلعارودلاهتذخأ

.»كيديعنصهلكرمألا«:داحسماه
.ًةعرسمتجرخبضغبو



ةدعةيزكرملاتالفاحلاةطحمدنلرإدصق،ةيلاتلاةليلقلامايألالالخ
يذلا،امًاعون،ضماغلافصولاىلإطقفًادنتسم،يفغيرتنعًاثحبتارم
يفوً.ايفاكنوكينألمأيناكيذلاو،نويلبانةناحيففلودورهلهاطعأ
.يريريوكأىلإرفاسملاصابلاىلإهُّجوتللنوَعُديباكرلاناك،ةثلاثلاةرايزلا
تناك.راظتنالاةعاقيفمهضارغأعمجبصاخشألانمةريغصةعومجمتأدب

،ايريتيفاكلاتناكببسلااذهلو،تضقنادقءادغلاتقويفةورذلاةعاس
.ذئنيحةئداه،تاشتيودناسوةيزاغتابورشموةنخاستابجومِّدقتيتلا
فقاوملةلباقملاذفاونللةيذاحملاتالواطلادنعًاحومسمنيخدتلاناك
رفصأيكيتسالبسيكبكسمُيكانههدحولًاسلاجًالجرردنلرإىأر.تالفاحلا
ةهجتملاةلفاحلاىلإنودعصيمهوباكرلابقاريناك.ةلواطلاىلععوضوم
ةمجانهتقذىلعةريبكةبدنكانهتناكوً،انشخهرعشناك.يريريوكأىلإ
رفاظأو،نيترذقونيتريبكهاديتناكو،نيكسحرجوأةميدقةثداحنع
.ءادوس،نيديلااتلكيف،ىطسولاوةبابسلا

نوكتنأنكميله،ةرذعملاوجرأ«:هنمهبارتقاىدلردنلرإلاق
»؟يفغيرت

»؟تنأنم«:لاقمث،ةككشتمةرظنبلجرلاهقمر
.»ردنلرإيمسا«
ءابرغلابًامتهمسيلهنأًاحضاوناك»...هه«:فافختسابلجرلالاقف

.راذنإقباسنودنمهنوبطاخينيذلا
»؟هلكأتلًائيشكلمدقأنأيننكميله«:ردنلرإهلأس
»؟ديرتاذام«
.»كلذكجعزيالألمآ.كعمًاليلقشدردأنأطقفُتدرأ«
»ً؟اليلقشدردت«:لاقمث،ردنلرإيفلجرلانَّعمت
.»كجعُزيالكلذناكاذإ«
»؟ينمديرتاذام«
»؟امًائيشكلبلجأنأيننكميله«
هذهىلعدرلاةيفيكنمدكأتمريغ،ردنلرإىلإًالَّوطملجرلارظن

.ةعطاقملا
.»سبانشيليرتشتنأكنكمي«:لاق،ةياهنلايفو
ةمدخةلواطوحنهَّجوت،ددرتةظحلدعبو،روتفبردنلرإمستبا



ردنلرإلأس.ةوهقلانمنيناجنفونيفينيربلانمًاجودزمًاحَدقبلطونئابزلا
يفةذفانلاراوجبسلاجلالجرلانعءيشيأفرعيناكْنإرابلالماع
.نيخدتلانكر

»؟كانهدرشتملاكلذينعتأ«:لجرلاىلإريشيوهورابلالماعلاقف
»ً؟اريثكانهىلإيتأيله.لجأ«
.»تاونسذنمانهىلإيتأيهنإ«
»؟لعفياذام«
ال.ةلكشميأبِّبسيالوقالطإلاىلعًائيشلعفيالهنإ.ءيشال«

سلجيهنإ.ضيحارملايفهنقذقلحيًانايحأهارأ.انهىلإيتأياذامليردأ
له.ةرداغملاتاصابلابقاري،ةلصاوتمتاعاسلنآلاسلاجوهثيح
»؟هفرعت

ناكميأىلإًادبأبهذيالأ.قالطإلاىلعً.امامتسيل،ال«
»؟تالفاحلاب

.»تالفاحلاىدحإىلإدعصيًامويهرأملً.ادبأ،ال«
سلجوةذفانلابناجبلجرلاىلإداعمثهركشوةَّكفلاردنلرإذخأ

.هتلابق
»؟نوكتكنأَتلقنم«:لجرلالاق
»؟يفغيرتكمساله«:لباقملابردنلرإهلأسف
»؟تنأنم؟تنأو.يفغيرتانأ،لجأ«
.»ةطرشلانمانأ.ردنلرإيمسا«
ديرتاذام«:لاقمث،ةلواطلانعءطببيكيتسالبلاهسيكيفغيرتدعبأ

»ً؟ائيشلعفأملانأ؟ينم
كلذيفهكلمتامبمتهأالو.كنمءيشيأديرأال«:ردنلرإلاقف

يفاَهتيضقيتلاةرتفلالوحةبيرغةصقُتعمسدقل،ةقيقحلايف.سيكلا
.»ةحصلانمءيشيأاهيفناكاذإفرعأنأُتدرأوةعماجلا

»؟ةصقيأ«
»؟كتوملوح...؟اهنعِّربعأسفيك...ممه«
ناك.ةملكيألوقينأنودةليوطةدملردنلرإيفيفغيرتقَّدح

هانيعتناك.ةلواطلاىلإهداعأوًةدحاوًةعفدريبكلاحدقلابرشدق
ةبارغبنيابتموحنىلعًائلتممههجوو،نّيثكنيبجاحتحتنيتقراغونيتتهاب
هاتفشو،هتايحنمامةلحرميفًاروسكموًاريبكهفنأو،ليزهلاهدسجعم
رمألا،ةيبذاجلاةوقلنمزذنمحضرهنأولامكودبيههجوناكو.نيتظيلغ



ً.ابَعتمويداعريغوحنىلعًاليوطودبيهلعجيذلا
»؟انهينتدجوفيك«
.»نويلبانىلإةرايزاهنم.ةعونتمقرطب«
»؟’يتوملوح‘،ينعتاذام«
اهبماقةبرجتنعُتعمسيننكلًاحيحصكلذناكاذإفرعأال«

وأتوهاللاسردتَتنكتنأ.ةعماجلايفبطبلاطوأبطبالط
تناكو،ةبرجتلايفكارتشالاىلعَتقفاودقل.امهنمًايأًادكأتمُتسل،بطلا
»؟حيحصاذهله.ديدجنمكشاعنإمثً،اتقؤمكبلقفاقيإنمضتت

»؟فرعتنأديرتاذام«:ريِّكسيأكشجأنشختوصب،يفغيرتلاق
.ةغراففصنرئاجسةبلعجرخأوهردصبيجيفهديلخدأمث

.»يلوضفانأ«
ردنلرإفقوف،ردنلرإىلإمثحدقلاىلإدوصقملكشبيفغيرترظن

ةيدنلسيآنيفينيربةجاجزفصنىرتشاونئابزلاةمدخةلواطىلإداعو
نمهبناجىلعةجاجزلاعضووهحدقيفغيرتألم.ةلواطلاىلإهعماهبلجو
.ةلواطلا

ىلإهداعأوحدقلابرشمث»؟ةصقلاهذهَتعمسنيأ«:لاقمث
ً.اددجمةلواطلا

»؟ةحيحصيهله«:هلأسمثحدقلاءلمردنلرإداعأ
»؟اهبلعفتنأيونتاذام؟اهنأشباذام«
.»ءيشال«
»؟يطرشتنأ«:هسأكنمبرشيوهويفغيرتلاق
»؟هسفنيفغيرتتنأله.لجأ«
ديرتاذامفرعأال.يفغيرتيمسا«:هلوحرظنيوهولجرلالاق

»؟ينم
»؟ثدحامبينربختنأكنكميله«
اذهنعلأستاذامل.ةتبلاءيشال.ءيشال.ءيشيأثدحيمل«

»؟صخشيأبهتقالعام؟كبثدحامةقالعام؟نآلا
نمدملادرشتملااذهللوقلاهعسوبناك.هتفاخإديريردنلرإنكيمل

ديريناكامعمسيسنكيملكلذبهنكل،هنأشسيلاذهنأبنتنلا
ٍّدنكيفغيرتبطاخثيحً،ايئاضرتسانوكينألواح،ببسلااذهلو.هتفرعم
يذلاناكملالوحًاليلقثَّدحت.هلةراجيسلالعشأوهحدقءلمداعأو،هل
تفلعمعوفسمفورخسأرعيبيلازيامناكيذلاو،هيفنْيسلاجاناك



عميحلاءاجرأيفنولّوجتينابشلاناكامدنع،يضاملايفامكسورهم
نأامك.زيمملااهقبطلجأنمتالفاحلاةطحمىلإنوبهذيومهتاقيدص
ًاحدق،ةعرسبهعرجتييفغيرتناكثيحً،اضيأهلعفلعفسبانشلابورشم
ردنلرإلَّوح،يجيردتلكشبو.ًاليلقررحتيهناسللعجام،رخآلادعب
ضعبدارأوةعماجلايفيفغيرتناكامدنعثدحامىلإةسالسبثيدحلا
.هيلعةبيرغةبرجتءارجإبالطلاهئالمز

»؟هلكأتلًائيشديرتله«:راوحلانالدابتيآدباملاحردنلرإهلأس
تنك«:لاقمث،ماعطلابهتبغرمدعىلإةراشإيفهديبيفغيرتحَّول

ةليوطةعرجذخأوةجاجزلابكسمأ.ً»انهاكحبصأنأيعسوبناكهنأنظأ
.بطلاُتبَّرجاذهلو.ًالممناكتوهاللاملعنكل«.هِّمكبهيتفشحسممث
»...انأ.بطلاىلإاولَّوحتيئاقدصأمظعم

»؟اذام«
.نآلاءابطأمهلكاوحبصأمهنأعقوتأ.تاونسذنممهرأملانأ«

.»ءاندبوءايرثأ.كاذوءيشلااذهبنوصتخم
»؟مهتركفتناكله«
ناك.هدودحزواجتيناكردنلرإنأبيحوتةرظنبردنلرإيفغيرتقمر

.ةرداغملاكنكميفكلذكبجعيملاذإو،يتصقيههذه:لوقيهلاحناسل
ققحأةيضقبةقلعتمةصقلانوكتدق«:لاقمثةوقبردنلرإدَّهنت

.ً»اقحهلوقعيطتسأاملكاذه،اهيف
ةريبكةعرجذخأمث.»ءاشتامك«:لاقوً،ايلابمالهيفتكيفغيرتعفر

.ةجاجزلانمىرخأ
ُتعمس«ً:اريخألاقً،اتماصيقبهنأدجواملو.ربصبردنلرإهرظتنا

.»كلذلعفمهنمبلطنمَتنأكنأ
رمألااوضرعنممه.ءيشيأمهنمبلطأمل.ةرذقةبذكهذه«

.»يلإاوؤاجنيذلامه.يلع
.ردنلرإملكتيمل
.»هفاتلاكلذلءاغصإلايلعيغبنينكيمل«:همالكيفغيرتعبات
»؟هفاتيأ«
»!نيعليبغهفات.يمعنبا«
نأبًالمآ،هرسكىلعؤرجيملردنلرإنكلديدجنمتمصلاداس

يفبيرغلجرلولو،ثدحامبحوبلاب،هتصقرابخإيفةبغربدَّرشملارعشي
.ةيزكرملاتالفاحلاةطحم



»؟دربلابرعشتالأ«:هلوحهترتسدشيوهويفغيرتهلأس
.»انهًادرابسيلوجلا،ال«
.ً»اموددربلابرعشأيننإ«
»؟كمعنبانأشباذام«
.ً»اقحرمألالوحريثكلاركذتأال«
ناك-كلذنمسكعلاىلع–هنأبيفغيرتىلإرظنلانمردنلرإَّسحأ

.ثدحاميفليصفتلكفرعي
اوناك.ةليقثبرشةسلجلالخانلترطخًةنونجمًةركفتناك«

.’ميحجلاىلإهلسرنل.توهاللابلاطمدختسنل‘:اولاق.براجترأفلةجاحب
تنك.توملابيبغسوهاذًايرثًاهفات،يمعنبا...مهدحأناك،ملعتأ
اذهلوكلذبملعيناك.كلذفرعيناكوءيشلاضعبكلذكيسفنانأ
يفًاضيأةاتفكانهتناكو.مايألاكلتيفهلمكأبرهشرجأيلعفدببسلا
ال.اهلجأنمكلذُتلعفيلعل.ًاليلقاهبحأُتنك...ُتنكوةعومجملا

هتنسيفناكيمعنباف،ينمربكأاوناك.لعفأمليننإلوقلايننكمي
.»ةاتفلا.كلذكيهوةريخألا



فقاوميفشُّوشتبقِّدحييفغيرتحار،ةجاجزلافصنبرشنأدعب
ضعبيفو،ةبيرغةروصبًادقعموً،ارركمومظتنمريغهدرسناك.تالفاحلا
دعبو.هتعطاقمىلعؤرجيملردنلرإنكل.ةليوطةدملتمصيناكنايحألا
عمملاعلايفًاديحوناكهنأولامكةلواطلايفقَّدحوهسأرأطأط،كلذ
نعَثَّدحتامًاردانيفغيرتنأبردنلرإَّسحأ.ةايحلايفًاديحو،هراكفأ

ةلولحمريغاياضقةدعنمضتتتناكاهنأواهلوصحدعبثادحألاهذه
ً.ادبأاهنمصلختلانمنَّكمتيملو،نيحلاكلذذنمهنكستتلظ

يونيوبطلايفةريخألاهتنسيضميناكيذلا،همعنباةركفتناك
ناكاميفلمعيناك.فيرخلايفةدحتملاتايالولايفصصختللباهذلا
فزعي،رشعملاولح،هتعفدىلعلوألاناكو،ةنيدملاىفشتسمذئنيحىَّمُسي
هدجتَتنك.لابجلاىلإتالحرمظنيو،ةيٍّلسمًاصصقيوريو،راتيغلاىلع
ريغهسفنبهتقثتناكو،هيفًاكراشمنوكيءيشيأنمزكرملايفًامئاد
يفغيرتفداص،ةرمتاذ.ةميزعاذوًايويحوًارطيسمناكو،زازتهاللةلباق
نيذلانييسنرفلابطلابالطلوحأرقناكنإهلأسفةيلئاعةبسانميف
.نوناقللًايلكةفلاخمنكلو،مامتهاللةريثمةيرجتًارخؤماورجأ

لكيفهمعنباضيقنيفغيرتناك»؟ةبرجتيأ«:يفغيرتلاقف
ناكو،تاعامتجالايفًادبأثدحتينكيمل.هسفنىلعٍوطنمولوجخ؛ءيش

،نيطبضنملاريغبطلابالطعملابجلاىلإتالحريفباهذلاضفري
.نيحلاكلذذنمتأدبدقلوحكلاعمهتلكشمتناكو

دحألةيبلقةتكساوثدحأدقل.ةلوقعمريغتناك«:همعنبالاق
فرعيال.هشاعنإاوديعينألبققئاقدثالثلًاتيمهوقبأوبالطلامهئالمز
اذإ،هولتقيملهسفنتقولايفو،هولتقدقل.مهبلعفيساذامماظنلا
.»هدصقأامَتمهف

ثدحتيالعيباسأللظذإ،ربخلااذهبًاسووهميفغيرتمعنباادب
،رابخألايفمهتمكاحمعباتيناكو،نييسنرفلابالطلانعالإءيشيأنع
يفرِّكفيناك.هباشمءيشلعفبهمامتهالوحيفغيرتلسمهيأدبامك
ملةجردىلإهتسامحربخلااذهراثأدقاهوةليوطةدمذنمرمألااذه
.اهيلعةرطيسلاىلعًارداقنكي

تسردتنأ«:ةيلكلاايريتيفاكيفنْيسلاجاناكامنيبمويتاذلاق
.»لقألاىلعلوضفلابرعشتكنأدبال،توهاللا



.»رخآًاصخشْدج.ينلتقيناسنإيأعدأنل«:يفغيرتلاقف
تنأ.يلاثملاصخشلاتنأ.رخآصخشيأكانهسيل«:همعنبالاق

رامغاد.انتلئاعيفعونيأنمبلقضرمكانهسيلو.يوقوباش
ُتثدحتدقل.بطلاسرديهفرعأرخآباشوهو،يدابو،انعمكرتشتس
املاطل،ينعأ.ثدحينأنكميءيشال.تارغثيأدجوتالً.اقبسمامهعم
.»توملادعبةايحلا،ملعتامك،رمألالوحَتلءاست

نأذنمههابتناتراثأاهنأكلذ،رامغادنوكتنمملعييفغيرتناك
.بطلاةساردأدب

»؟رامغاد«:لاقف
.»ءاقمحتسيليهو،لجأ«:همعنبالاق
ْتثَّدحتدقوهمعنباةقيدصتناكذإ،كلذملعيناكيفغيرتو

اهبىقتلاو.بطلاةيلكيفاهرضحيتلاةديحولاوىلوألاةلفحلايفهعم
ةعاجشلاكلمينكيملهنكلًاريثكهلقورتتناكو،دعباميفتارمةدع
.ةيلاتلاةوطخلاذاختال

اذهيفكارتشالاديرتاهنإتلاقله«:بارغتسابيفغيرتهلأس
»؟رمألا

.»ديكأتلاب«
ً.ابجعتسمهسأريفغيرتَّزه
.»كلعفدأس،عبطلابو«:همعنبافاضأمث
مهلحمسفيكطبضلابملعينكيمل.يفغيرتملستساةياهنلايفو

همعنباناكو.رامغادعمدجاوتللفَّهلتيوً،اسلفمًامئادناك.هعانقإب
يفغيرتناتتفاظاقيإداعأدقلكلذىلعةوالعو،ةديعبةجردىلإًاطِّلستم
اناكنأذنميفغيرتمامتهالوحملعيناك.توملادعبةايحلاةركفب

اناكامهالكو.رانلاوةنجلاو،هللادوجوةشقانمىلعاداتعادقونيريغص
،دحألاسرادمىلإامهنالسرتاتناكثيحةياغللنيتنِّيدتمنيتلئاعلنايمتني
نكل.ةِّريخلالامعألاضعببناموقتو،مظتنملكشبةسينكلاناداترتاتناكو
تأدبثيح،اجضنامدنعةجردلاهذهىلإنْينمؤماحبصيملمعلاينبا
ةداعإلثم،ةديقعلانمةعونتمبناوجصوصخبامهلخاديفدَّلوتتكوكشلا
ةساردبهرارقنأدقتعييفغيرتناكو.ةنجلادوجووةيدبألاةايحلاوءايحإلا
ةلئسأعمةقفارتملا،هكوكشنعيأ،رمألااذهنعًامجانناكتوهاللا
ةيدبألاةايحلاتناكولاذامً؟ادوجومهللاناكولاذام:هتايحلاوطهتمزل

؟ةيقيقح



.ً»اريثكرمألااذهانشقاندقل«:همعنبالاق
»...وءيشهلوحثدحتلا«
بناجلاىلإروبعللةدحاوةقيقدكيدلنوكيس.ةدحاوةقيقدانيدل«

.»رخآلا
»...يننكل«
هذهلةبوجأنعًاثحبتوهاللاةيلكىلإَتبهذدقل«:همعنبالاق

.»ةلئسألا
»؟كلذلالخنمتبثتنأديرتاذام؟كنعاذام«
لعفيدحأالوًادبأانهثدحيءيشال«:لاقمث،همعنبامستبا

كلترابتخاريثملانمنوكيس.رمألااذهكسيل،لقألاىلع.ءيشيأ
مايقلانودكلذلعفعيطتسناننأل،قفنلاوعطاسلاءوضلالوحصصقلا

.»كلذلعفاننكمي.ةريبكةفزاجمب
»؟تنأكرِّدخنالاذامل؟كسفنىلعتنأاهلعفتالاذامل«
بيبطيننأل،كليمارتحالكعمو،ديجبيبطىلإجاتحناننأل«

.»كنملضفأ
يفاوحجننيذلا،نييسنرفلابطلابالطةمكاحملوحيفغيرتأرق

يأنم،هلوقبسح،ِناعيملو،ماتلكشبىفاعتيذلا،مهقيدصشاعنإ
ً.اقحالةيبلسراثآ

همعنباداليمديعقفاوتمهتطخاهيفاوذّفنيتلاةليللاتناك
نمو-يدابو،رامغادو،معلاانبا–هتقشيفمهلكاوعمتجا.نيرشعلاوعباسلا

ةغرافةفرغَّرضحدقهمعنباناكثيح،ىفشتسملاىلإاوهَّجوتكانه
.يئابرهكمدصزاهجوبلقلاطيطختلًازاهجاهيفعضوومامحتساضوحعم
درابلاءاملانمرمتسمقفدتبَألمُيناكيذلا،ضوحلايفيفغيرتىقلتسا
.ءاملاىلإجلثلانمةريبكسايكأةفاضإعم

.يعولادقفنأىلإيفغيرتبلقضبنأطابت،يجيردتلكشب

ناكملايففقوتلاىلعكشويًاغرافًاصاببقاريوهويفغيرتلاق
أدبدقرطملاناك.»ييعوةداعتساوههركذأاملك«:هلصصخملا
ليسيرطملاءامو،بونجلاةهجنممويغلابةاطغمءامسلاتناكورامهنالاب
.ذفاونلاىلع

»؟ثدحاذام«:ردنلرإلاق
ال.ءيشيأَرأمل.ءيشيأبرعشأمل.ءيشيأثدحيمل.ءيشال«



لكاذه.ديدجنمتوحصمثمونلايفُتططغ.ءيشال.ءوضال،قفن
.»رمألايفام

»؟كتتامإيفاوحجن...يفاوحجندقل.نذإةبرجتلاْتَحجن«
.»يمعنباهلاقاماذه«
»؟نآلاوهنيأ«
.»نيحلاكلذذنمكانهشيعيوةدحتملاتايالولايفصصختللبهذ«
»؟رامغادو«
ُتكرتدقل.نيحلاكلذذنم...ذنماهرأمل.نآلايهنيأفرعأال«

.»كانهربكأةداعسبُترعش.رحبلاىلإُتبهذ.ةعماجلاُتكرت.بطلا
»؟ديعسريغَتنكله«
.يفغيرتبُجيمل
»؟ىرخأةرماهوبَّرجله«:ردنلرإلاق
.»يردأال«
»ً؟امامتَتيفاعتله«
.»هنمىفاعتألءيشيأكانهنكيمل«:يفغيرتلاق
»؟هللدوجوالو«
نظباخدقل.ءيشال.ميحجلاالو.ةنجللدوجوال.هللدوجوال«

.ً»اريثكيبيمعنبا
»؟ةبوجألاضعبعقوتتَتنكله«
.»ةبرجتلابءيشلاضعبنيشتنمًاعيمجانك.امبر«
»؟ءيشيأثدحيملنكلو«
.»ال«
»؟هلوقتلديزملاكانهسيلو«
.»هلوقألديزملاكانهسيل.ال«
»؟امًائيشيفختالأ؟دكأتمتنأله«
.»ال«:يفغيرتلاق

،نئابزلابءالتمالابعرشتايريتيفاكلاتناك.تقولاضعبلامهالكاتمص
نوؤرقيومهتوهقنيجانفنمالإةغرافتالواطمامأنوسلجياوناكنيذلا

ثبيتوصلاِّربكمناكرخآلنيحنمو.مهقيرطيفيضملالبقامًةفيحص
ً.انيعمًانالعإ

.»رمتسمرادحنايفاهنإنيحلاكلذذنم«:ردنلرإلاق
»؟دصقتاذام«



.ً»امامتةلهسنكتمل.كتايح«
.ً»اينمضهينعتاماذهناكاذإ،ةيبغلاةبرجتلابكلذلةقالعال«
.ُتملعامك،تاونسذنمانهىلإيتأتكنإ«:لاقو،هيفتكردنلرإعفر

.»ةذفانلابناجبانهسلجت
هبشدودحفلخنمكيامءيشىلإرطملاوةذفانلاربعيفغيرترظن

.قفألاطخىلعرهاظلاريليكلبجوسينايكيرةريزج
»؟انهسلجتاذامل«ً:اعومسمناكداكلابضفخنمتوصبردنلرإهلأس
»؟ُتسسحأاذامبفرعتنأديرتله«:لاقو،هيلإيفغيرترظن
.»لجأ«
نأيغبنيناكامهنأولامكًانايحأرعشأ.مالسلابُتسسحأ.مالسلاب«

.ً»ادبأدوعأ
اياظشترثعبتونئابزلاةمدخةلواطراوجبًاسأكامصخشَطقسأ

.ضرألاىلعجاجزلا
الوكلسيل،هفصويننكميالةنيكسلابًابيرغًاساسحإُتربتخادقل«

ال.ينمهيءيشيأدعيمل،كلذدعب.يسفنلىتحالو.رخآصخشيأل
دعتملامةقيرطب.يبطيحياملكالو،يتساردالو،نيرخآلاصاخشألا
.»اهبطابترالابرعشأدعأمل.ةمهمةايحلا

.ةوسقبةذفانلاعسليوهورطملليغصيردنلرإحارفيفغيرتَتمص
»...مالسلابروعشلاكلذذنمو«
»؟لجأ«:ردنلرإلاق
:ةيمامألاةحاسلارداغيوهوكيفالفيكصاببقاريوهويفغيرتلاق

ةجاحبرعشأ.نيحلاكلذذنمةدحاومالسةظحلبرعشأملً،اقداصنوكأل«
ًاصخشنأوأامًائيشرظتنأيننأولامك.رخآلناكمنملاقتناللةمئاد
ملعأالوصخشلااذهنوكينمملعأالونيأملعأاليننكلينرظتنيام
.»بهاذانأنيأىلإ

»؟رظتنتكنأنظتنم«
.»يعيبطريغيننأسانلادقتعي.نونجميننأنظت.فرعأال«
.»ةبارغرثكأًاصاخشأُتلباق«:ردنلرإلاق
الأ«ً:اددجمردنلرإلأسمث،كيفالفيكصابلهتبقارميفغيرتلصاو

»؟دربلابرعشت
.»ال«:ردنلرإلاق
،بيرغروعشهنإ«:ًالئاق،ُهَحَْوبيفغيرتعبات،ليوطتمصدعبو



مثنمو،تالفاحلاىلإنودعصيوهومهتبقارم.نورداغيمهوسانلاةبقارم
.»مويلالاوطنورداغيسانأ.تالفاحلاداعتبا

»؟اهنتمىلعةلحربمايقلاًادبأديرتالأ«
يأىلإبهذأنل.ةنسنويلميفالو.ناكميأىلإبهذأنل،ال«

كئلوأيضمينيأىلإ.صابلابناكميأىلإذَخُؤتيسفنعدأنل.ناكم
»؟سانلاكئلوألكبهذينيأىلإ.كلذبينْربخأ؟سانلا

عوضوملاىلإهتداعإردنلرإلواح،يفغيرتنهذتتشتنمًافوخ
نآلاشيعييذلا،كمعنباكانهناك،نذإ«:هلأسف،ليلقبلوطأةرتفل

»؟اذهنوكينم.يدابَهتوعدرخآباشو،رامغادىعُدتةاتفو،اكريمأيف
اليننأىتح.يمعنبالًاقيدصناك.هفرعأنكأمل«:يفغيرتلاق

ناك.بطلاىلإلَّوحتينألبقحرسملاسرديناك.حيحصلاهمساركذأ
.»يدابمسابفَرُعي

»؟نيفدلابهمسانوكينأنكميله«
.»مسالاوهاذه.حيحصاذه،لجأ«
»؟دكأتمتنأله«
ةراجيسهيتفشنيبعضيناك.باجيإلاىلعًةلالدهسأربيفغيرتأموأ

.ةلعتشمريغ
»ً؟اقباسحرسملاةيلكيفناكو«
.ىرخأةرمًاقفاومهسأربيفغيرتأموأ
نملقأهبيتقثتناك.يقيقحلثمملجذومن.يمعنباقيدصناك«

.»ةيقبلا



نودءاجيذلا،ردنلرإلبابلاتحتفامدنعًةشهدنمةأرملاتدب
نمًادرابًافاجًءاوهُّثبتءاجوهةفصاعكانهتناك.قبسملاصتا
ةبتعدنعًافقاوناكامنيبربكأةوقبهيلعهفطعمردنلرإَّدش.لامشلا
اههجوىلعًةمساربابلالخدمُّدست،نيتسيركىعدتو،ةأرملاتناك.بابلا
حرش.ةعقوتملاريغةرايزلاهذهلوبقيونتالاهنإلوقيًادينعًاريبعت
يفوتامدنعثدحاملوحتامولعملاضعبداجيإلواحيناكهنأبردنلرإ
هذهيفقالطإلاىلعةدعاسملاعيطتستالاهنإنيتسيركتلاقف،ايرامدلاو
.ةيضقلا

»؟نآلاةصقلاهذهةطرشلاشبنتاذامل«:ْهَتلأس
بابسألوحةكرتشمةيلامشةسارديفكراشناننإ.راحتنالاببسب«

.»راحتنالا
دلاوةقيقشتناك.مَّلكتتنأنودبابلالخدميفةفقاوةأرملاتلظ

ثدحتلاردنلرإىلعحرتقايذلاوهرافغنإهقيدصناكو.سونغام،ايرام
ةثداحلوحامًائيشاهتربخأدقارونويلنوكتنأةيناكمإبهداقتعال،اهعم
جوزتتملاهنإًاضيأرافغنإلاقو.نتافالافغنيثةريحبيفةتيمملاسونغام
.راّوزللًاريثكسمحتتالامبرو،ةديحوشيعتوً،اقلطم

ول«:دربلاةدشنمضرألاىلعهيمدقببرضيوهوردنلرإلاق
.»ًاليوطرمألاقرغتسينل.طقفةظحلللوخدلايننكمي

ردنلرإلخدفً.اريخأنيتسيركتخضر،كبترملاتمصلانمةظحلدعبو
.اهفلخبابلاتقلغأو

.»مويلايدايتعاريغوحنىلعدرابسقطلانإ«:فجترمتوصبتلاق
.»لعفلابكلذدقتعأ،لجأ«:ردنلرإلاق
اذاملفرعأال«:سولجلاةفرغيفهعمسلجتيهوًاددجمتلاق

رورسلااهيلعودبينكيمل.»نمزلااذهلكدعبنآلارمألااذهنوشبنت
ً.اقلطم

تامولعمْتَرهظوًاديجايرامنوفرعياوناكصاخشأعمُتثدحتدقل«
.»اهنأشبكيأرةفرعمتدرأ

»؟هذهكاياضقيفيدايتعااذهله؟ايراملوحةطرشلاققحتاذامل«
تامولعملاللحنطقفنحن.ايراملوحققحنالنحن«:ردنلرإلاق

نتافالافغنيثةريحبيفتعقويتلاةثداحلايفقِّقُحدقل.اهيلعانلصحيتلا



ىقبيفوس.اهنميأيفققدأنلً.امامتةحضاوثادحألاةلسلسوهنيحيف
.»رييغتنودهلاحىلعيضَرعلاتوملامْكُح

»؟نذإثحبتمع«
نودهلاحىلعمْكُحلاىقبيفوس:ُهتلقامىلعدكؤأينيعد«

.»رييغت
ةشهوةليمج،سداسلااهدقعيفتناك.نيتسيركمهفتملكلذعم

يحويبايترابردنلرإيفَْتقَّدح.جَّوممريصقرعشتاذو،ءيشلاضعب
.رذحلاوةطيحلامزتلتاهنأب

»؟نذإينمديرتاذام«:هتلأسمث
كقيقشتومنأبمْكحلاِّريغيسًاقحالوأنآلاهبينيربختءيشال«

.»كلذيمهفتنأوجرأً.ايضَرعتناك
حمليردنلرإناكاممهفتتأدباهلعلً.اقيمعًاسَفننيتسيركتذخأ

.كلذرهُظتملاهنكل،هيلإ
.»حملتاذامىلإفرعأال«:تلاق
تيقبةيضقحتفةداعإبًامتهمتسل.ءيشيأىلإحملأالانأ«

نلاذهف،هفرعنالامًائيشارونويلْكتََربخأاذإ.ةدملاهذهلاوطةلماخ
.»تمهفامك،ةديجةقالعىلعامتنك.ءيشيأِّريغي

.»حيحص«:نيتسيركتلاق
»؟ثدحاملوحكعمًامويَْتثَّدحتله«
كشوههيلإدنتسيناكاملكف.فزاجيهنأملعيردنلرإناك

يوقطبارو،بوتكمريرقتنيبورافغنإهلاقامنيبريغصبراضت،فيعض
تناكاذإ.لبقنمًادبأهفداصيملوحنىلعاهتنباومأنيبطبريقيمعو
ةبسنلابامأ.ديزملافرعتنأبةيناكمإكانهفارونويلةقثبىظحتنيتسيرك
لاوطامرمألايحتمصلاتمزتلادقنوكتنأوهو،دَعبتسملالامتحالل
ًاعابطنايطُعتتناك.ةنيعمفورظتحتهفشكتدقاهنإف،نينسلاكلت
حيحصلاديحولاءيشلالعفبامبرتماقٌةدهاش،ةهيزنوةقداصةأرمااهنأب

.بعصفقوميف
.ةفرغلايفتاظحللتمصلامَّيخ
»؟فرعتنأديرتاذام«:نيتسيركتلاقًاريخأو
.»هبيرابخإكنكميءيشيأ«
اهتوصنكل.»ثدحتتامعملعأال«:تلاقمثهيفنيتسيركتقَّدح

.اهمالكيفهنعْتَّربعيذلاعانتقالاسفنبيشينكيمل



هتايحلاوطكرحميأنمبرتقيملسونغامكقيقشنإيلليق«
ناكهنأركذيةطرشلاريرقتنكل.تاكرحملابةفرعمىندأكلمينكيملو
»؟حيحصاذهله.ةثداحلاقبسيذلامويلايفكرحملابثبعي

.نيتسيركبُجتمل
راشأيذلاوه،ةقيقحلايف–رافغنإهقيدصلاق«:ًالئاق،ردنلرإلمكأف

تاكرحملالوحءيشيأفرعينكيملسونغامنإ-كعمثدحتلابيلع
.»هتايحيفاهنمًادحاوسمليملو

.»حيحصاذه«
.»يجراخلاكرحملاحلصيناكهنإةطرشلاْتَربخأارونويلو«
.»كلذلوحًائيشملعأال«:تلاقواهيفتكنيتسيركتعفر
نأبًامئادرعشتتناكاهنإلوقتايراملةميدقةقيدصعمُْتثدحت«

ملسونغامتومنأبً،ادبأفَشُكيملهنكلةريحبلادنعثدحامًائيش
ىوس،هيلعاهساسحإدنستلريثكلاكلمتاليهو.طيسبثداحدرجمنكي
.»تومينأيغبنيناكامبرهنإهيفتلاقيذلاايرامقيلعت

»؟تومينأيغبني«
.»تاذلاباهيبألوح.ايرامهتلاقاماذه.لجأ«
»؟كلذبينعتتناكاذام«:نيتسيركهتلأس
يفتوملاهَرَدقنأينعتتناكامبرنكلو،فرعتاهتقيدصنكتمل«

.»رخآلمتحمريسفتدوجومغر.مويلاكلذ
»؟وهو«
.»توملاقحتسيناكامبرهنأ«
.اهيفتكتخرأواهنيعتضمغأيتلا،نيتسيركيفردنلرإنَّعمت
املوحهفرعنالًائيشينيربختنأكنكميله«:رذحبردنلرإاهلأس

»؟ةريحبلادنعثدح
»...نآلاَّريغتينلمْكُحلانإلوقتامدنع«
مكحلاِّريغينلكلذف،هلوقنيِّدوتءيشيأبينيربختنأكنكمي«

.»يلصألا
مل«:هعامسنمردنلرإنَّكمتداكلابضفخنمتوصبنيتسيركتلاق

.»اهتومشارفىلعارونويلتناكامدنعالإ.كلذنعًادبأثَّدحتأ
ديرتاميفةغلابةبوعصدجتتناكاهنأبروعشلاردنلرإعسوبناك

هسفنعضينأردنلرإلواحءانثألاكلتيفو،ليوطتقولْتَرَّكف.هلوق
اهلهمَّدقيذلاضرعلانعًالضف،ةرايزلاهذهعَّقوتتنكتملاهنإ.اهناكم



.هبقوثولامدعلًاببسكلمتنكتمل،ودبياميف،اهنكل.ردنلرإ
نمليلقلاكانهلازامهنأدقتعأ«:فقتلضهنتيهوتلاقًاريخأو

»؟هنمًاضعبدوتله.ةنازخلايفًايقابغروبلألا
ىلعامهتعضوونيريغصنيحدقتبلجوتبهذف.ضرعلاردنلرإلَِبق

لوألاحدقلاتبرش.يلوحكلابورشملابةفاحلاىتحامهتألممثةلواطلا
اهحدقتألممث.همفىلإهعفريلازيامردنلرإناكامنيبةدحاوةعفد
.روفلاىلعهفصنتبرشوًاددجم

.»نآلاتيمامهالك،عبطلاب«:تلاقمث
.»معن«
.»ءيشيأكلذريغينلامبر،اذهل«
.»كلذدقتعأال«
اذامل«:هتلأسمث،ةظحللتتمص.»ةحورميأنعًائيشفرعأال«

»؟كلذايرامْتلعف
.»يردأال«
تومينألبقًاديجاهركذأ.ةنيكسمةاتف«:ةديهنتعمنيتسيركتلاق

اذهلواهريغًادالوأناكلميانوكيمل.ريغصلاامهسمشعاعشتناك.سونغام
يخأيفوتامدنعو.دودحملاريغيوبألابحلانموجيفتعرعرتببسلا

تحتنمتعُزتناضرألانأولامكرمألاادب،نتافالافغنيثةريحبيف
سونغامبحتارونويلتناك.ارونويلوايرام،امهيلكتحتنم.اهيمدق
اذهلً.اضيأهبةقلعتمةاتفلاتناكو.اهيلإةبسنلابملاعلاينعيناك؛ةدشب
»؟ركفيناكاذامبمهفأنأيننكميال.رمألامهفأنأيننكميالببسلا

»؟سونغامنينعتأ؟نم«
ةدئازةيامحبايرامطيحتارونويلتناك.نيتمزالتماتناكةثداحلادعب«

داكلاب.ةيامحلاةطرفمتحبصأاهنأبُترعش.دودحلاتَّطختاهنأُتسسحأ
.سونغامةلئاعمهنمصخألاىلعو،ايرامنمبارتقالابنيرخآللحَمُسيناك
ارونويلْتعطق،ةقيقحلايفً.ايلكتعطقناىتحًايجيردتامهعمانتقالعَْتََرتف
ُتدجواملاطل.رليفغنيثيفثدحامدعب،ةاتفلادلاوةلئاع،انبةلصلك
.ارونويلتومنمريصقتقولبقالإةقيقحلافرعأمليننكلً.ابيرغكلذ
،ذئنيحةريخألااهلحارميفتناك–تومتنألبقاهتلباقملينتعدتسادقل

عضبىوساهيدلَقبيملهنإفرعتتناكو،ةياغللةغيعضوشارفلاةحيرط
اهتفرغيفتناكً.ادجليوطتقوذنم...ذنملصاوتلااندقفدقانك.مايأ
هايإينربختاماهيدلنإتلاق.اهبناجبسولجلاوبابلاقالغإينمتبلطو



.»سونغامنعثدحتتْتأدبمث.ركفأاذامبفرعأمل.اهتوملبق
»؟ةريحبلادنعثدحاملوحْكتربخأله«
.»سونغامنمةبضاغتناكاهنكل،ال«
مث،ردنلرإعنتماو،بورشملانمىرخأةعرجباهحدقنيتسيركْتألم

.ةلواطلاىلإءودهبحدقلاتداعأواهقلحيفاهلكاهتغرفأ
.»تنبلاومألا،امهاتلكاتلحردقلنآلا«:تلاقمث
.»لجأ«
.ً»ابيرقتدحاوصخشكاتناك«
»؟ارونويلْكتربخأاذام«
فرعأُتنك.ىرخأةأرمالباقدقل.اهكرتيسناكسونغامنأينتربخأ«

لقتمل.ارونويلينتعدتساببسلااذهل.هنيحيفسونغامينربخأً.اقبسم
.»كلذبرعشأنأىلعتصرحاهنكلةحارصكلذ

ةيعرشريغةقالعبًاطبترمناك«:لوقينألبقًاليلقردنلرإددرت
»؟نذإ

لبقْتأدب«:تلاقمث،ةقفاوملاىلعًةلالداهسأربنيتسيركتأموأ
انأورخآصخشيأربخأهنأنظأال.يبقثيناك.هتافونمرهشأعضب
ارونويلسونغامربخأ.كلذبرخآصخشيألةقالعالً.اضيأًادحأربخأمل
نكيمل.ينتربخأامبسح،اهلةعيظفًةمدصتناك.جاوزلاءاهنإديريهنأب
.»ءيشلكْهتحنمدقويخأبحتتناك.كلذنعةركفىندأاهيدل

»؟رليفغنيثيف،كلذباهربخأدقلً،اذإ«
الوارونويلالً.ادبأةقالعلارمأبًادحأربخأملوسونغامتام.لجأ«

يأصخيرمألااذهنأدقتعأنكأملوًاتيمسونغامناك.رخآصخشيأ
.»رخآناسنإ

مدعلارونويليْنتَمال«:اهثيدحتعباتمثً،اقيمعًاسََفننيتسيركْتذخأ
يننأباهربخأسونغامنأدبال.اهبُْتفرعاملاحةقالعلاصوصخباهغالبإ
.هنماهنععمستنأاهقحنمناكهنأبدقتعأتنكيننكل.فرعأتنك
ىتح،اهتنخيننأولامكرمألاادب.داقحألالمحلليمتوًادجةدينعتناك
باهذلاىلعيسفنلمحعطتسأمل،تيفوتامدنع.نينسلاكلتلكدعب
.»ايراملجأنم.نآلاكلذىلعةمدانيننإ.ةزانجلاىلإ

»؟ةثداحلالوحًامويايرامعمِْتثَّدحتله«
.»ال«
»؟اهبًاطبترمسونغامناكيتلاةأرملاةيوهبيرابخإكنكميله«



»؟مهماذهله«:تلاقمثاهحدقنمةفشرنيتسيركْتَذخأ
.»فرعأال«
.»نوكتنمببسب.سونغامددرتبابسأدحأناكاذهنأدقتعأ«
»؟اذامل«
نمةبيرقةقيدصتناكاهبةقالعىلعسونغامناكيتلاةأرملا«

.»ارونويل
.»تمهف«
.ً»ادبأكلذدعباثدحتتمل«
»؟ةثداحلابرمألااذهًامويِْتطبرله«
»؟دصقتاذام.ال«
»...انأ«
»؟نآلاةثداحلايفققحتاذامل«
»-يفةثداحلالوحُتعمس«
»؟ايرامتومعمطابترالاباذهنميأفشكناله«
.»ال«:ردنلرإلاق
نأيغبنيناكسونغامنإاهتاقيدصىدحإْتَربخأايرامنكل«

»؟تومي
.»لجأ«
يفرطخيمل.ثداحهنأىلعةريحبلادنعلصحاملًامئادُتْرظن«

.»رخآًائيشنوكينأنكميهنأًادبأينهذ
»؟...نكلو«
.»نآلاكلذرييغتىلعًاريثكتقولاتافدقل.نكلوكانهسيل،ال«

ليلقىنبميفةنيدملازكرميفعقتةرجألاتارايسةكرشتناك
ةرتفلالالخً،ايعامتجاًازكرمناكنيحيضاملايفلضفأًامايأفرععافترالا
ندِّعجتتايتفلاتناكوفلخلاىلإمهرعشنوطشمينابشلااهيفناكيتلا

لوردنآكورلااقيسومىلعصقرلاةحاسقوفمهباوصنودقفيو،نهرعش
ىنبملافصنلِّوُح،كلذدعبو.نايسنلامهيوطينألبق،ةديدجلاةيكريمألا
.ناكملاءاجرأيفةنيكسلاوءودهلاَّمعثيحةرجألاتارايسةكرشلرقمىلإ
قروباعلأنمناكنوكلاةبعلنابعلينسلايفنامدقتمنالجركانهناك
ناكو،بوقثلابةئيلمرفصألامويلونيللانمةعونصملاةيضرألاتناك.بعللا
دعبتعُرتخادقنكتملوً،اخسوناردجلاىلععماللاضيبألاءالطلا



ناردجلاوةيضرألانمةرداصلانفعلاةحئارىلعبُّلغتللةيئاوهلاتافِّيكملا
عتمتسا.ءارولاىلإةنسنيسمخنمزلابعوجرلابًاروعشناكملادَّلو.ةيبشخلا
.اهخيراتًاقشنتسم،ةعاقلافصتنميفةهربلفقوفروعشلااذهبردنلرإ

امدنع،اهسأريكلساللازاهجلاىلعلمعتتناكيتلاةأرملاتعفر
ناكْنإهتلأسو،اكَّرحتينلبعللاقروبنابعلينيذللانيلجرلانأْتدجو
عملمعيقئاسلوحاهلأسواهنمردنلرإبرتقاف،ةرجأةرايسلةجاحب
.راملإىعُديةكرشلا

ً.ابيرقتىنبملارمعنماهرمعناك»؟32ىلعراملإ«:ةأرملاتلاق
.»امبر،لجأ«:ردنلرإباجأ
لكأيًامئادً.اريثكرخأتينل؟هراظتنادوتله.انهىلإهقيرطيفهنإ«

.»ءاسملايفانه
.»تملعاذكه،لجأ«
يفناكنوكلاْيبعالدحأرظن.تالواطلاىدحإبناجبسلجواهركش

.دريأَّقلتيملهنكلًايِّيحمهسأربردنلرإأموأفههاجتا
دنعةرجأقئاسرهظامدنعةميدقةلجمتاحفصبِّلقيردنلرإناك

.بابلا
هنإ«:ردنلرإوحنًةريشم،يلكساللازاهجىلعةلماعلاةأرملاتحاص

هنأبهسفننعًافِّرعملجرلاهحفاصفهاَّيحوردنلرإفقو.»كنعلأسي
،هرمعنمسماخلادقعلايف-دُقفيذلاباشلا–ديفيدقيقشناك.راملإ
رمعءاضمإةجيتنةرخؤمنودبو،فيفخرعشو،رَّودمهجواذً،ائلتمم
،ضفخنمتوصبهترايزنمفدهلاردنلرإحرش.دوقملافلخًاسلاجهلمكأب
.عمسلايقرطماناكقرولاْيبعالنأهينيعفرطبظحالو

»؟ةلأسملاهذهيفنوبقنتمتلزال«:راملإهلأس
.»ةيضقلالفقناننإ«:باضتقابردنلرإلاق
له«:قرولايبعالنعدعبألاةلواطلاىلعسلجيوهوراملإلاق

ةبلعيفهءاشعبلجدقل»؟ثدحتنامنيبيتدعمُتألماذإعنامت
.هعمردنلرإسلج.لصبسيرهوقناقننمًانَّوكمناكو،ةيكيتسالب

.»نيوخألاامتنأامكنيبريبكينمزقرافكانهنكيمل«:ردنلرإلاق
»؟ديدجءيشيأمتفشتكاله.نيتنسبهنمربكأانأ.ناتنس«
.»ال«
ًامتهمنكأمليننإلوقلاكنكميً.اريثكنيبَّرقمنكنملديفيدوانأ«

عمتقولاءاضقلليمأتنك.يبصدرجمهربتعأتنك.رغصألايخأبًادج



.»يرمعنمصاخشأ،يئاقدصأ
دقنوكينأنكميامبقلعتياميفجاتنتسايأىلإتلَّصوتله«

»؟لصح
سانلانمعونلاكلذعمطلتخينكيمل.امبرهسفنلتقهنأطقف«

نأنكميامًاصخشنأثيحب-ملعتامك،ءيشيأبًاطروتمنكيمل–
هذهبهليحرفسؤملانمً.احلاصًاباشديفيدناك.هئاذيإيفبغري
.»ةقيرطلا

»؟اهيفَهتيأرةرمرخآتناكىتم«
نكأمل.روصلالجأنمدوقنلاضعبيضارقإهنمُتبلط؟ةرمرخآ«

لمعيديفيدناك.نآلاكلمأاممرثكأسيل.مايألاكلتيفدوقنيأكلمأ
ةطرشلاتربخأوقبسدقل.دوقنلاضعبكلميناكوهتساردبناجىلإًانايحأ
.»كلذب

»؟...و«
،ءاسملاكلذيفيفتخيسهنأبملعأنكأمل.دوقنلاينضرقأ.ءيشالو«

ً،اركش‘طقفيداعلامالكلا،ةميمحتاعادويأثدحتملاذهلو،ملعتامك
.»’كارأ

»ً؟ادبأنيبَّرقمانوكتملامتنأفنذإ«
.ً»اقحكلذلوقكنكميال،ال«
»ً؟اقلطمامكضعبباقثتانوكتمل«
امك...وًادجنيفلتخمانكاننكل،ءيشلكويخأناك،ينعأ.ال«

»...ملعت
طقفةعاسفصنةداعلايفكلميهنأبًالئاقةعرسبهماعطراملإمهتلا

.ءاشعلل
نألبقةقيدصبستكادقكقيقشناكاذإملعتله«:ردنلرإلاق

»؟دَقُفي
.»ةقيدصيأنعملعأال.ال«
.ً»ادجضماغهلكرمألانكلةاتفلباقهنإهقيدصلوقي«
يأديفيدىدلنكيمل«:لِماكرئاجسةبلعجرُخيوهوراملإلاق

ةرظنيقليوهوفاضأمث،ضفرهنكلردنلرإىلعرئاجسلاَضَرع.»ةقيدص
.»يملعدحىلعسيللقألاىلعوأ«:بعللاقروةلواطىلإ

لمألابةليوطةدملكادلاوقَّلعتدقل.رمألاوهاذه،ال«:ردنلرإلاق
.»عجريدقهنأب



لغشيناك.ديفيدىوسءيشيأبناركفيانوكيمل...امهنإ،لجأ«
.»امهريكفتلك

.لجرلاتوصيفةرارمةربنردنلرإظحال
.»رودبعللامهيلإمضنأنأدوأ؟نذإ،انيهتناله«:راملإلاق
داسفإدصقأمل.فسآانأ،لجأ«:فقيلضهنيوهوردنلرإلاق

.»كئاشع



ءاقللالوحتعمسواهمأتأردقل.ءاسملاكلذيفدنيلافيإتءاج
ً.أطختناكًاعمامهعمجةلواحمنإردنلرإلاق.اهيبأعم

»؟ىرخأةرمايقتلتنلأ«:تلاقواهسأرافيإتزه
ً.اعممجسننالةطاسببنحن.كعسوباملكِتلذبدقل«:ردنلرإلاق

.»هزواجتعيطتسنالاننأةجردلكمأنيبوينيبجرحلانمريثكلاكانه
»؟جرح«
.»ةياغللًاداحًءاقلناك«
.»ةبضاغتجرخاهنإتلاق«
.»حيحص«
.»كلذعمامتيقتلاامكنكل«
افيإتناكامنيبهيدينيبًاباتكًالماحهيسركىلعًاسلاجردنلرإناك

اناكً،انايحأً.ابلاغنيلباقتمناسلجياناك.هتلابقةكيرألاىلعًةسلاج
قيرطلايفًةهجوم،ةعرسبتيبلانمدنيلافيإجرختوةدحبنارجاشتي
فارطأبذاجتيفناحجنياناك،ىرخأنايحأيفو.اهيبأىلإةيبانتاملك
اهلأرقيوهوًانايحأوفغتدنيلافيإتناك.امهضعبلدولاراهظإوثيدحلا
يفهروزتتناكو.ةيدنلسيآلاةيبعشلااياكحلاضعبوأرافقلايفةنحملاةصق
اممهفينكيملردنلرإنأةجردلةسامحلاةطرفمامإ،ةعونتمتالاح
لعفىلعمدُقتنأىشخيناكهنأثيحبةبآكلاةديدشوأ،هلوقتتناك

.يبغءيش
لصفتلابامهراوحاهلتوردقارودلاهتناكْنإلاؤسلانأشبدَّدرت

ملكنأيمأينتربخأ«:تلاقثيح،لاؤسلاةقشمنمهتفعأافيإنكل
.ً»ادبأاهبحت

.هباتكتاحفصردنلرإبَّلق
.»كبةمَّيتمتناكاهنكل«
ً.ائيشردنلرإلقيمل
.»ةبيرغلاامكتقالعلريسفتلانمًائيشمِّدقيكلذلعل«
.هباتكىلإرظنيًاتماصردنلرإلظ
.»كعمثدحتلانمةدئافكانهنكتملهنإتلاق«
.افيإايكلجأنملعفننأاننكمياذاميردأال«ً:اريخأ،ردنلرإلاق

.ً»اقبسمكلذبكتربخأ.ءيشيأىلعقافتالااننكميال



.»هتاذءيشلايمأتلاق«
.»افيإ،نادينعناوبأنحن...نكلوهلعفنيلواحتامفرعأ«
.ً»ادبأايقتلتنأبجيناكامهنأبلوقتاهنإ«
.»لضفأنوكيسكلذناكامبر«:ردنلرإلاق
»ً؟امامتهنمسوؤيمرمألافنذإ«
.»كلذدقتعأ«
.»ةلواحملاقحتسيهنكل«
.»ديكأتلاب«
»؟هلوقتساملكاذهله«:تلاقواهيبأيفافيإْتقَّدح
لواحننأطقفاننكميالأ«:باتكلانعهرظنعفريوهوردنلرإلاق

.»ةرملاهذهسيل.رمألاحجنيمل.يهكلذكو.ُتلواحدقل.رمألانايسن
»؟دصقت،ىرخأةرميفامبر،نكلو«
.»افيإايملعأال«
.اهتلعشأوةراجيستجرخأمثةوقبافيإتدّهنت
ةيناكمإكانهنأُتننظ...امبرُتننظ.لوقعمريغ«:تلاقمث

ناتلاحامكالك.امبركلذنمىودجال.ًاليلقامكنيبرومألانيسحتل
.»امهنمناتسوؤيم

.»كلذكاننأدقتعأ،لجأ«
.تقولاضعبلامهالكاتمص
.ةلئاعكةعبرألانحنانيلإرظنلاًامئادُتلواح«:دنيلافيإتلاقمث

.كلذكًاموينكنملوكلذكانسلعبطلاباننكل،ةلئاعاننأبرهاظتأ.تلزامو
دقاذهنأبُترعش.اننيبماجسنالانموجةعاشإاننكميهنأبُتننظ
»!يهلإاي.يمأوتنأويردنيسوانأً،اعيمجاندعاسي

تناكولهنأبدقتعأ.نآلاسيل.ناكميأىلإلصننل.افيإ،انلواح«
.»نآلانْيحلاصتمانكلةدوجومةدارإلا

.»هنعًائيشفرعتالاهنإ.كقيقشلوحاُهتربخأدقل«:افيإتلاق
عمهنعثدحتأمل.رخآصخشيأربخأملو.كلذباهربخأمل،ال«

.»ناسنإيأ
.يتدجويدجً،اضيأكيدلاوفرعتنكتملو.ةياغللًةشهدنمتناك«

.»كنعليلقلاليلقلاالإفرعتالاهنأبتدب
ديعهنكلً،اريبكًاثدحسيل.نيمويلبقكتدجداليمديعناك«

.»اهداليمديعيفًاموداهروزأتنك.كلذعماهداليم



.»اهيقتلأنأبحأستنك«:افيإتلاق
نأبحتستناكيهو«:لاقوًاددجمباتكلانعهرظنردنلرإعفر

ديقىلعتيقبولءيشلاضعبًافلتخمنوكيسعضولاناكامبر.كبيقتلت
.»ةايحلا

»؟أرقتاذام«
.»ةاسأم«
»؟كيخأبةقلعتملاكلتيهله«
»؟كلاهأرقأنأيننكميله...نأدوأ.لجأ«
»؟يلعضيوعتللةجاحبَتسل«
»؟اذاملجأنم«
.»يمأوتنأاهيفامتفَّرصتيتلاةقيرطلالجأنم«
.»كلاهأرقأنأديرأ.اهيعمستنأكديرأـال«
أدبمثفلخلاىلإتاحفصعضببِّلقيوهوباتكلاردنلرإعفر

ىلعترَّثأيتلاءاجوهلاةفصاعلالوحتباثنكلوضفخنمتوصبةءارقلا
.اهلكهتايح

ردرويفيكسإرافققوفةاسأم
نوسنودوأرترايبغادملقب

ةعطاقمىلإردرويفيكسإنمديحولايلخادلاقيرطلاناك،نورقلاوط
دايجللميدققيرطكانهناك.ردرويفيكسإرافقربعرميداريشلادستويلف
ًارورم،روغيريغنالةبضهدادتماىلعريسيوردرويفيكسإرهنلامشعقي
تاردحنمورلادرانيفيداوو،اسنيتس-يرنإرهننمبيرقلابناجلاب
ىلعوتولفرادروأىلإًادوعصمثنمو،يدنيرادياهديمىلإًالوصوروكيربرانيف
.ردرويفيكسإةقطنمرداغينأىلإةيرخصلاروتيلكرادروأتاردحنمدادتما
.يفاكسدراهويردنأيلبجبطاحملارولادراريفثيداوقيرطلااذهلامشعقي

ميدقلاقيرطلاىلععقتتفوركليساكابىَّمُستةعرزمكانهناك
ةعرزملا.درويفردرويفيكسإسأردنعداريشلادستويلفةعطاقمىلإهجتملا
عرازمللًانطومًابيرقتنرقلافصتنميفتناكليساكابنكلنآلاةروجهم
،ردنلرإوروغريبامهيدلوو،ريتودسغريبغالسأهتجوزو،نوسدنيلرإنيفس
عضبيّبرينيفسناك.يلاوتلاىلعماوعأةرشعوةينامثرمعلانمنْيغلابلا

،تبسلامويأدبً.اضيأردرويفيكسإيفةيئادتبالاةسردملايفمِّلعيونافرخ
ًادراب،1956ماعلانميناثلانيرشترهشنمنيرشعلاوعبارللقفاوملا
نيفسناك.ضرألاىلعجلثلانمءيشلاضعبقيمعءاطغعمً،اقرشمو



نمتقولاكلذلثميفسقطلاناكو.هنمتهاتنافرخعضبةداعإيوني
نيفسقلطنا.جلثلابًابيرقتاهلكةاطغمضرألاتناكوبُّلقتلاديدشةنسلا
لولحلبقلزنملاىلإاودوعييك،رجفلاغوزبعمليساكابنمًايشمهادلوو
.مالظلا

يفاكسدراهلبجورولادراريفثيداوهاجتابمهقيرطاوقشةيادبلايف
اوناك.ردرويفيكسإرافقوحنًالوزنً،ابونجاوهجتامثً.ائيشاودجيملمهنكل
تاردحنمهاجتابروغيريغنالةبضهقوفةريصقةفاسماوعطقدق
َّسحأ.أوسألاوحنئجافملكشبسقطلالَّوحتامدنعةيرخصلاروتيلكرادروأ

ةفصاعنأديبلزنملاىلإًةرشابمةدوعلايفرَّكفهنأةجردلقلقلابنيفس
فورظلاترمتسا.ةيجلثةفصاععمًةقفارتمتَّبهدقتناكةيتاعةيلامش
ًادجةريصقةدملالخو،مهقيرطةيؤرمهتعاطتسابدعيملنأىلإروهدتلاب
،كلذدعبو.لماشلاضايبلايفنايمعلاكمهمامأنوسَّملتيمهسفنأاودجو
نكلوامهيمسابخرصيوهوًاليوطامهنعثحب.امهيبأنعنادلولالصفنا
رهنًاعبَّتم،رافقلانمةقرحبهجاردأدوعينألبق،ىودجنود
كلذيفًاديدشحبصأدقوجلاناك.ليساكابيفلزنملاىلإ،ردرويفيكسإ
عطقلَُّرطضافبصتنملكشبفوقولاىلعًارداقدعيملهنأةجردلنيحلا
،ةعبقنودب،اهلىثُريةلاحيفلزنملاىلإلصوً.افحزةريخألاةفاسملا
.ميلسلكشبريكفتلاىلعىوقيداكلابو،جلثلابًىَّطغمو

ءاجرأةفاكيفرشتناامناعرسوردرويفيكسإنمةدجنللًابلطالصتا
ةفصاعلايفامهيتايحىلعظافحللناعراصينيدلودوجوربخةعطاقملا
ثحبقيرفعمتجاً.اضيأةيرقلاىلإذئنيحتلصودقتناكيتلا،ةيتاعلا
ليحتسملانمناكهنأاودجومهنكلءاسملاكلذيفليساكابيفيعوطت
كلتتناك.راهنلاءوضدوعيوًاليلقحيرلااوبختنألبقثحبلاءدب
نيقلاعامهيدلونأبنيفراعلانيدلاولاىلعدودحلادعبألةبيصعتاعاسلا

داكلابوًامومغم،صاخلكشب،امهدلاوناكو.ةفصاعلاتحترافقلايفكانه
ميظنتيفةكراشملاضفرهنأةجردل،ناسنإيأعمثدحتلاىلعًارداق
تناكوللكنودبمهبمامتهالابغالسأهتجوزتماقنيحيف،ثحبلاقيرف
.يلاتلامويلارجفغوزبعمًاريخأاوقلطناامدنععْمجلاةمدقميف

يتلاثحبلاقرفنمريبكدشحعمجمتدقناكنيحلاكلذيف
نأعمو.ردرويفسيديسورداتسبوكسينوردرويفراديرىرقنمتيعُدتسا
نمةقاعإاوهجاونيثحابلانأالإ،اهتوقنمريثكلاتدقفدقتناكحايرلا
داتوأبنيحَّلسم،ردرويفيكسإرافقوحنًالوأاوهجتا.ةقيمعلاجلثلاماوكأ



يفاوحجنيملمهنكلنييبصلاراثآداجيإاولواح.جلثلايفاهزرغلةليوط
نيوخألانأنودقتعياوناك.ليللالاوطةرازغبرمهنيناكجلثلانألكلذ
.ةنِّوكتملاجلثلاتاموكىدحإيفًاناكمامهيسفنلارفحامبرامهنأوًاعماناك
ةيلمعءدبدنعةعاسةرشعينامثوحنامهئافتخاىلعىضمدقناك
ناكدقف،لابجلاحوفسىلعةيندتملاةرارحلاتاجردلًارظنو،ذاقنإلا
.نمزلادضًاقابسنوضوخينوثحابلا

نيفطعمعم،لزنملاامهترداغمدنعةكيمسًابايثنايدتريناقيقشلاناك
عبرأوحندعبنيحاشولادحأىلعرثُع.نيتيفوصنيتعبقونيحاشوونييوتش
يفثحبلازَّكرتف،ربكألاخأللدوعيهنإغالسأتلاقو،ثحبلانمتاعاس
نمنوسنايربرودلاهىعُديٌعِّوطتمدقتعانأىلإ،اهيفدجُويتلاةقطنملا

أدبامدنعو،جلثلايفهدتوزرغامدنعةمواقميقلهنأردرويفسيديس
رهظأهنأمغرو.هنطبىلعًادممربكألاخألااودجوكانهرفحلابمهضعب
ةدشبهنملاندقناكدربلانأالإً،ايحلازيامناكهنأىلعتاراشإ
هيديىلعرهظتتأدبدُّمجتلاةَّضعنعمجانلايذأتلامئالعنأةجردل
نيثحابلاءاطعإىلعًارداقنكيملببسلااذهلوًايعاوداكلابناك.هيمدقو
ًابيلحبلجيللاجرلاعرسألسُرأ.هقيقشدجاوتناكمىلعمهلدتةراشإيأ

ىلإرافقلانميبصلالمحيفراودألاقيرفلادارفأضعبلدابتمثً،انخاس
هتاداشرإبيبطلاردصأ.هتنياعملبيبطهرظتنيناكثيحليساكابيفهلزنم
يبصلاأدبتقولاعمو.دُّمجتلاةَّضعراثآةجلاعمبأدبويبصلاةئفدتب
ةجردطوبهءارجتوملانمىندأوأنيسوقباقناكهنأمغر،يفاعتلاب
.ةرارحلا

نكلوربكألايبصلااهيفدجُويتلاةقطنملايفًاددجمثحبلافَّثكت
وحنعوجرلاىلعريغصلايبصلاتمغرأحايرلانأبودبيناك.حاجننود
ربخءاجامدنعىرخأةرمثحبلاعِّسُو.يفاكسدراهلبجورولادراريفثيداو
ملربكألايبصلانأوةفصاعلايفالصفنانيقيقشلانأهدافمليساكابنم
هدقفهنكلةليوطةرتفلًاعمايقبامهنإلاق.هقيقشللصحامفرعينكي
هايعأنأىلإهمسابحاصوهنعثحبهنإو،ةيجلثلاةفصاعلايفًاقحال
نكيملهنأةجردلًانيزحناكيبصلانإليق.جلثلاىلعطقسوبعتلا
ديريناكو.يناسنإلالعافتلاىلعىوقيناكداكلابوهتاساومنكمملانم
بيبطلالعجام،هقيقشنعثحبلاولابجلاىلإةدوعلاروعسملكشب
ً.ائِّدهمهئاطعإلرَّطضي

ىلعنوثحابلامغُرأف،سقطلالاحءاسوديدجنمقفشلاَّلح



نمةديدجتازيزعتتقولاكلذيفتلصو.ةنوكسملاةقطنملاىلإةدوعلا
قلطنايلاتلامويلارجفدنعو.ردرويفيكسإيفيسيئررقمئشُنأوريداتسليغإ
يلبجتاردحنمورولادراريفثيداوورافقلاطيشمتلسانلانمريبكددع
نعهلاصفنادعبيبصلاتاكرحتفاشتكاةلواحميفيفاكسدراهويردنأ

نكلوً،ابونجوًالامشعِّسُو،ةقطنملاكلتيفثحبلالشفامدنعو.هقيقش
.ءاسملاَّلحومويلاىضقنااذكهو.ىودجنود

مل،ةليوطةصقراصتخالنكلو،عوبسأنمرثكأمَّظنملاثحبلاماد
ادبرمألانألهريصملوحًاريثكتانيمختلاتدَّدعتً.ادبأيبصلاىلعرَثُعي
رهنيفقرغهنأضعبلاَدقتعا.هتعلبوتّقشناضرألانأولامك
ىلإهتعفدحايرلانأبنورخآنَّمخنيحيف،رحبلاىلإلمُحوردرويفيكسإ
نمًاضيأكانهناكو.نولَّيختيسانلاناكامملابجلايفىلعأةقطنم
يفناكامنيبدرويفردرويفيكسإسأرقوفتاعقنتسملايفعاضهنأبدقتعي

.لزنملاىلإهتدوعقيرط
ثيحبًاديدشناكهينباريصمىلعنوسدنيلرإنيفسنزحنأليق

يفةعاشإترهظ،قحالتقويف.هتلباقمناسنإيأىلعبعصلانمناك
ىلإهعمهيدلوذخأنماهجوزترَّذحغالسأهتجوزنإلوقتراوجلا
.اهريذحتلهاجتهنكلمويلاكلذيفرافقلا

نكلو،اهلبيُصأيتلادُّمجتلاةَّضعنمىفاعتدقف،ريبكلاخألاامأ
ثحبيلظهنإًاضيأليقو.هتاذىلعًايوطنموًابيئكهتكرتهتنحمنإليق
.ليساكابيفةلئاعلااهتشاعيتلاةدملالاوطهقيقشاياقبنع

ىلإتلقتناوةقطنملاةلئاعلاترداغ،ثادحألاهذهنمنيتنسدعبو
ً.افنآانركذامك،ةروجهمليساكابتكُرتو،كيفايكير

تمصةظحلتَّرم.يلابلافالغلاىلعهديرَّرموباتكلاردنلرإقلغأ
.ةلواطلاىلعةاقلملارئاجسلاةبلعىلإاهديدنيلافيإدمتنألبقةليوط

»؟هتاذىلعًايوطنموًابيئك«:تلاقمث
كانهنكتمل.ةقبلزوجعلارترايباغادتاملكنكتمل«:ردنلرإلاق

ًايوطنموأًابيئكُتنكنإفرعينكيمل.ةظاظفلاهذهبفصتينألةجاح
تامولعملاهذهبملعدقل.ياَّدجفرعيناكداكلابً.ادبأينلباقيملوهف
اهسابلإوتاعاشإلاةباتكبقحلاسانللسيل.ثحبلاقيرفدارفأضعبنم
.»قالطإلاىلعةرربمريغةقيرطبيمأحرجدقل.ةقيقحلاسوبل

.ً»اضيأتنأو«



نكأمل.ليوطنمزذنمكلذثدح«:لاقوهيفتكردنلرإعفر
نكتمل.يمألمارتحالاعفادبامبر،ةياورلاهذهدوجولجيورتللًاسمحتم
.»اهبةديعس

»؟امكيبأعمابهذتنأامكديرتنكتملً؟احيحصكلذناكله«
تناكعبطلاب.ثدحاملًاقحالهْملتملاهنكل،كلذْتضراعدقل«

.ةءاربوأبنذةلأسمنكتملاهنأبفرعتتناكاهنكلةبضاغوةعوجفم
.ةلحرلابمايقلابجيناك.ةعيبطلادضةكرعملايفءاقب،ءاقبةلأسمتناك
.ً»ادجةرطخنوكتساهنأبًاقبسمةفرعملانكمملانمنكيملو

»ً؟ائيشلعفيملاذامل؟كيبأللصحاذام«
،ةمدصةلاحيفرافقلانمءاج.ةقيقحلايفًادبأكلذمهفأمل«

وه.شيعللةدارإلادقفهنأولامكرمألاادب.ناتيمروغريبويننأبًاعنتقم
ليللاطبهودادزيمالظلاأدبامدنعو،انلاصفنادعباجنداكلابهسفن
هريرسفرطىلعسلجف.ةطاسببملستساهنإِكدجلاق،ةفصاعلاتدتشاو
نميناعيوًاقهرمناك،عبطلاب.يرجيناكامبمامتهايأنودهتفرغيف
هتفرغىلإُتفحز.ًاليلقَشعتناتذقُنأيننأعمسامدنعو.دُّمجتلاةَّضع
.»هيعارذنيبينذخأف

.ً»اديعسناكهنأدبال«
مل.بنذلاببيرغروعشينباتنا...يننكل،ديكأتلاب،كلذكناك«

ً.اقحكلذمهفأالتلزامو.روغريبتاموانأتوجناذاملمهفأنأعطتسأ
.يبنذناكهنأولامك،امةقيرطبكلذبُتبَّبستيننأولامكُترعش
.هتاذىلعوطنموبيئك.راكفألاهذهعميسفنىلعُتقلغناًائيشفًائيشو
.»فاطملاةياهنيفًابيصمناكهلعل

:لاقمثً،ابناجباتكلاًاريخأردنلرإعضونأىلإتقولاضعبلاتمص
عرازمُترزدقل.انرداغامدنعةديجةلاحيفءيشلكِكتدجَْتكرت«
مهفلخاورظنيملولجعىلعاوجرخسانلانأولامكتسسحأوةروجهم
ةفرغيفثاثألاو،نئازخلايفةيراخفلايناوألاو،ةدئاملاىلعقابطألاً.ادبأ
،اهفلخًائيشكرتتملوانلزنمتغرفأكتدج.مونلافرغيفةَّرسألاو،سولجلا

شيعلابناسنإيأمتهيمل.يقابلاْتبهووكيفايكيرىلإانثاثأْتلقنثيح
انيشمريخألامويلايف.بيرغروعشهنإ.انلزنمرجُه.انترداغمدعبكانه
امك.نيحلاكلذذنمينمزالبيرغءاوخبتسسحأوىرخأىلإةفرغنم
ةميدقلاباوبألاكلتفلخ،ناكملاكلذيفانءاروانتايحكرتنانكاننأول
.»انماهتذخأامٌةوق.ًةايحكلتمندعنملاننأولامك.ةطيسبلاذفاونلاو



»؟روغريبْتَذخأامك«
نأنودهلمكأبمويرمينأ.مالسبينكرتيهنأولىنمتأًانايحأ«

.»يراكفألخدي
»؟رميال،نكلو«
.»رميال.ال«



املاطل.فدصلايفرِّكفيونِّخدي،ةسينكلاجراخهترايسيفدنلرإسلج
،امصخشريصمرِّرقتنأةطيسبةفدصلاهيفنكمييتلاةقيرطلايفلَّمأت
ذإ،هلمعنمفدصلاهذهلوحةلثمأفرعيناك.هتوموهتايحرِّرقت

ىلععفاديأنودبتبُكتراةميرجحرسمةرمنمرثكأحسمنأهلقبس
.ةيحضلاومرجملانيبطباريأوأراذنإيأنودبو،قالطإلا

يفتلُتقةأرمالوحدحاوتافداصملاهذهىلعةلثمألاىسقأنمو
ناك.ةنيدملايحاوضىدحإيفتكامربوسلانملزنملاىلإاهتدوعقيرط
كلتيفءاسملايفاهباوبأحتفتلاحمعضبنمًادحاوتكامربوسلاكلذ
اهتقرسناديرياناك.ةطرشللًاديجنْيفورعماناكنْيلجرةأرملاْتفداص.مايألا
ْنيرركتملانْيفلاخملانيذهدحأناكو،بيرغدانعباهتظفحمبتثَّبشتاهنكل
.اهسأرىلعنيتليقثنيتبرضهباهبرضفًاريغصًايديدحًالْخُمكلمينوناقلل
.ةايحلاتقرافدقتناكئراوطلاوثداوحلامسقىلإتبلُجامدنعو

تاذةأرملاةثجقوفًافقاوناكامنيبهسفندنلرإلأس؟يهاذامل
ً.اماعنيرشعلبقيفيصءاسم

نيتتوقومنيتلبنقبهبشأاناكاهامجاهنيذللانيلجرلانأبملعيناك
اهنأىلعمويتاذةرطخةميرجامهباكتراةلأسمىلإرظنيناكو،نيتلقتنم
ناكمويلاكلذيفةأرملاقيرطعمامهيقيرطعطاقتنكل،ةيمتحةلأسم
دعبوأ،ءاسملاكلذيفرخآًاصخشنوكينأنكميناك.ةفرصةفداصم
كلذيفو،ناكملاكلذيف،يهاذامل.ةنسدعبوأ،رهشدعبوأ،عوبسأ
ةلسلستأدبىتم؟امهتلباقامدنعةقيرطلاكلتبتَّدرذاملو؟نامزلا
مل.ةلئسألاهذهلكهسفنردنلرإلأس؟ةميرجلاكلتبتهتنايتلاثادحألا
ةايحلايفلَّمأتيناكلب،ةلوؤسملانمنْيمرجملاةئربتًاقلطملواحينكي
.كيفايكيرةفصرأدحأىلعءامدةكربيفتهتنايتلا

ذنمةنيدملايفشيعتوفيرلانمتناكةأرملانأردنلرإفشتكا
ةيرقنماهيتنباواهجوزعماهيلإتلقتنادقو.تاونسعبسنمرثكأ
دقل.كامسألاعناصميفلامعلاحيرستببسباهيفتدلُويتلاديصلا
ىرخأةعطاقمىلإاهيلعدمتعيمهعمتجمناكيتلاديصلاةنيفستعيب
ةلئاعلاترقتساً.اقحكانهتأدبةريخألااهتلحرلعل.يربمجلاديصراهناف
طسوىلإبرقأناكمىلإلاقتنالاديرتتناكاهنأمغر،يحاوضلايف
اذهناكو.يحاوضلانمريثكبىلغأتناككانهةقشلاسفننكل،ةنيدملا



.اهشعنيفرخآًارامسم
ةفظوميهتحبصأوينابملاءاشنإلاجميفًالمعاهجوزدجو

بُعصفيسيئرلااهرقمتلقنةكرشلاهذهنكل،فتاوهةكرشيفتاعيبم
ميدقتلتَُّرطضاف،ماعلالقنلالئاسوةطساوبلمعلاىلإباهذلااهيلع
تَّبحأفةيلحمةيئادتباةسردميفلافطأةيعاركتلُبقكلذدعبو.اهتلاقتسا
لمعلاىلإبهذتتناك.لافطألاعمةديجةقالعتنَّوكثيح،لمعلا
يفاهعماهجوزذخأتتناكثيح،يشمةيواهتحبصأومويلكًايشم
ًائيسسقطلااهيفنوكييتلاتاقوألايفالإ،ءاسملكيحلالوحةهزن
نساهغولبنمبرتقتامهيفىربكلاتناكوناومنتامهاتنباتناك.ًالعف
.نيرشعلا

تنبلاتناكولزنملايفاهلكةلئاعلاتناك،مساحلاءاسملاكلذيف
تأدببلطلااذهبو،لزنملايفميركسيآدادعإاهمأنمتبلطدقىربكلا

نمنيرخآنينثاوأنِّوكملواميركللنودقتفياوناك.اهتكرحثادحألاةلسلس
.رجتملاىلإمألاتبهذاذكهو.ميركسيآلاتانِّوكم

،ركشلاعمتضفراهمأنكلاهنعباهذلاىرغصلاتنبلاتضرع
نكيملهنأبلاقهنكلاهجوزلتزمغ.ةيئاسمةهزنببغرتتناكاهنأل
نَّمضتيًايدنلسيآًايقئاثوًامليفضرعيناكنويزفلتلانألكلذببغري
وهوً،اقحفولأملانعًاجراخناكمهضعب،فيرلانمصاخشأعمتالباقم
ملولفً.اضيأتافداصملانمةدحاو،امبر،هذهتناك.هتيوفتديرينكيمل
.اهتقفرببهذدقناكل،تقولاكلذيفًاضورعمجمانربلانكي

ً.ادبأعجرتملومألاتبهذاذكهو
ةبيقحتلُفتسنكتملاهنإةلتاقلاةبرضلااهلهَّجويذلالجرلالاق

تقويفلاملانمًاريبكًاغلبمتبحسةأرملانأَّنيبت.العفامهم،اهدي
غلبملاناكو،اهتنباداليمديعةيدهءارشلجأنممويلاكلذنمقباس
يفنكتمل.ةجردلاكلتىلإاهبتكَّسمتببسلااذهلو.اهتبيقحيفًادوجوم
ً.ادبأاهعمغلبملاكلذلثمًةلماحيشمتةداعلا

ً.اضيأةفداصمكلتتناكو
ةيدهءارشاهنهذيفوةيفيصلاةيسمألاكلتيفاهتايحْتَدقفدقل

ةايحشيعتتناكاهنأوههتبكترايذلابنذلالك.اهتنباداليمديع
.ةياعرلاوبحلالكباهتلئاعطيحتوةيداع

تناكو،ةسينكلاىلإرظن.ةرايسلانمجرخوهتراجيسردنلرإأفطأ
ناكيرامعملاسدنهملانأدبال،هسفنيفلاقو،ةدرابةيدامرةيتنمسإةلتك



دقىنبملانوكينأنكميفيكمهفينأعطتسيمل،لاحيأىلعً.ادحلم
ةكرشلايهف،ديجمتلابدوصقمامءيشكانهناكاذإو،هللًاديجمتدِّيُش
.تنمسإلاتدَّوزيتلا

امدنعفتاهلاىلعثدحتت،اهبتكميفةسلاجروفيإةنهاكلاتناك
تناك.اهتملاكميهنتيكاهرظتنا.سلجييكيسركىلإتراشأف،ردنلرإلخد
.ىرخأةينيدًاباوثأو،ةقايو،نهاكبوثيوحتةحوتفمفصنةنازخكانه

رمألالازيامله؟ةيناثَتدع«:اهثيدحاهئاهنإىدلروفيإتلاق
»؟ايرامصخي

نأامناكميفُتأرق«:ردنلرإلاق،ةرشابمةباجإاهحنمبُّنجتًالمآ
.ً»اجاوردادزتقارحإلاتايلمع

ةقيقدتاهيجوتنوكرتيوبولسألااذهنوراتخيصاخشأًامئاددجوي«
.»ضرألايفنَّفعتتنأمهداسجألنوديريالصاخشأ.نأشلااذهب

»؟نذإ،ةيحيسملاةديقعلابةقالعهلسيل«
.»ال«
.»ايرامقرحأنيفدلابنأُتمهف«:ردنلرإلاق
.»لجأ«
»؟اهتبغرهذهتناكو«
.»فرعأال«
»ً؟ادبأكعمرمألاشقانتملأ«
.»ال«
»؟كعماهتابغرنيفدلابشقانله«
النحن.هديرتستناكاماذهنأةطاسببينربخأ.لعفيمل،ال«

.»ءايشألانمعونلااذهىلعتابثإيأبلطن
.»العبطلاب،ال«
.»كقرؤياهتومنأودبي«
.»امبر«
»؟كيأربثدحاذام«
تقولو،ةدشب.ةدشبيناعتتناكًامتحاهنأدقتعأ«:ردنلرإلاق

.»ليوط
نأشبنيريثكلاكةشهدنمنكأملببسلااذهلامبرً.اضيأكلذدقتعأ«

.»ثدحام
هيبشءيشيأوأاهتاسوله،اهتالُّيختلوحًامويِكعمَْتثدحتله«



»؟كلذب
.»ال«
»؟اهمأتأراهنأبداقتعالالوحءيشال«
.»ال«
»؟نييناحورءاطسوىلإتارايز«
.»لعفتمل،ال«
»؟لاؤسلايناكمإبناكاذإ،ناثدحتتامتنكاذاملوح«
يفو،هبقلعتيليصفتيأكرابخإيننكميال.يرسرمأاذه،عبطلاب«

تراتخايتلاةقيرطلابةرشابمةلصيأكلذلنأنظأاللاوحألالك
.»ةماعةروصبنيدلاشقاننانك.اهتطساوبملاعلااذهةرداغم

»؟ددحملاجمكانهله«
.ً»انايحأ.لجأ«
»؟وهام«
.»سانلاُةقيقحلارِّرحتفيك.ةقيقحلا.ةحماسملا.نارفغلا
تناكامدنعنتافالافغنيثةريحبيفثدحاملوحًامويِْكتَربخأله«

»؟ةلفط
.»كلذركذأال،ال«
»؟اهدلاوةافولوح«
.»قالطإلاىلعكتدعاسمعيطتسأاليننألةفسآ,ال«
.»كيلعال«:فقيلضهنيوهوردنلرإلاق
ةايحلاًابلاغشقاننانك.امبردحاوءيشبكرابخإعيطتسأيننأمغر«

تناك.ةريخألاةرملايفانثدحتامدنعكلكلذتركذيننأنظأ؛توملادعب
ديازتموحنىلعةسووهمْتَحبصأدقل...ِّربعأنأيننكميفيك...
هديرتتناكام.اهمأةافودعب،عبطلابًاصوصخو،تاونسلارورمبعوضوملاب

ةدعتسمتناكاهنأبُتسسحأوليبقلااذهنمءيشىلعناهربوه
.»ناهربلااذهىلعلوصحلاكلذبَّلطتاذإًاديعبباهذلل

»؟نيدصقتاذام«
ةدعتسمتناكاهنأدقتعأ:تلاقواهبتكمةلواطىلعروفيإْتدنتسا

نمجرخينأديرأالوطقفييأراذه،نكلو.قيرطلاةياهنىلإباهذلل
.»اننيبكلذيقبُنل.انه

»؟كلذنيدقتعتاذامل«
.»طقفكلذبُتسسحأ«



»؟...ناكاهراحتنافنذإ«
هذهبثدحتأنأبجياليننأبفرعأ.نظأ.ةبوجأنعًاثحب«

يننكميةريخألاةليلقلاتاونسلالالخاهبيتفرعمنمنكلو،ةقيرطلا
.»ةبوجأنعثحبتةديدشةطاسببتناكاهنأبداقتعالا

هفتاهَّنر،ةسينكلانعًادعتبماهداقو،هترايسىلإردنلرإداعامدنع
يفقيقدتلاردنلرإهنمبلطدقناك.يلوأردروغيسلصتملاناكو.يولخلا

يف.نأشلااذهيفةعنامميأنيفدلابِدُبيملويولخلاايرامفتاهلجس
اهلمعلوحثدحتتلصاخشأعمايرامْتلصتااهتافوتقبسيتلامايألا
ىلعوىفشتسملايف،اهجوزعمو،اهتالطعلزنملوحنيراكعمو،يميداكألا

.يولخلاهفتاه
اهفتاهنمريخألااهلاصتايرُجأ«:تامدقمنوديلوأردروغيسلاق

.»هيفاهسفنتقنشيذلاءاسملايفيولخلا
»؟تقويأيف«
.»ثلثالإةعساتلايف«
»؟ذئنيحًةيحتناكاهنأدبالًاذإ«
.»قئاقدرشعلاصتالاقرغتسا.حضاواذه«
.»ءاسملاكلذيفتالطعلالزنمنمهبتلصتااهنإاهجوزلاق«
»؟ركفتاذامب«:يلوأردروغيسلاقف
»؟ينعتاذام«
رخآءيشكانهله.اهسفنةأرملاَْتلتقدقل؟ةيضقلاهذهرمأام«

»؟كلذىلإةفاضإ
.»فرعأال«
»؟لتقةميرجاهنأولامكاهيفققحتكنأكردتله«
فرعأنأديرأ.تلُتقاهنأدقتعأال.ةميرجكاهيفققحأالانأ،ال«

.»رمألايفاملكاذه،ترحتنااذامل
»؟كلذبكتقالعام«
.»قالطإلاىلعءيشال.ءيشال«
.»نيدوقفملاصاخشألااياضقبطقفمتهمكنأُتننظ«
.طخلاقلغأمث.ً»اضيأدوقفمصخشةيضقراحتنالا«:ردنلرإلاق

اتلدابت.لوخدللاهتعدوبابلادنعايرامُةيناحورلاُةطيسولاْتَّيح



انيلادغامتكرت.ةيقيقحلاحاورألاريضحتةسلجأدبتنألبقًاليوطًاثيدح
،نيرخآلارعاشملةيعارموةمِّهفتموةئفادتناكذإ،ايرامدنعًانسحًاعابطنا

،ةأرماعمثيدحلايفًافالتخاتدجوايرامنكل،نوسردنأناكامكًامامت
ىوقنأامك.انيلادغامعملجخلانمرْدَقلاسفنبرعشتملاهنأكلذ
تناك.نوسردنأىوقنمًةوقدشأ،اهلادباميف،تناكةيناحورلاانيلادغام
ردقأو،ًةفرعمرثكأو،ةيئارواملاتاراشإلالابقتساىلعًةردقرثكأانيلادغام
.نوسردنأنم-دعبأًىدملو–ةيؤرلاىلع

ىلإسولجلاةفرغيفامهتسلجانيلادغامتلَّوح،يجيردتلكشبو
نمانيلادغاممقرىلعلصحدقنيفدلابناك.ةيقيقححاورأريضحتةسلج
انيلادغامتدبأوروفلاىلعاهبايرامتلصتافىفشتسملايفهليمز
.اهدحولشيعتتناكةطيسولانأبايرامتَّسحأ.ةرشابماهئاقللاهدادعتسا

،ًةيناثامهتحتفمثاهنيعتقلغأ.»يوقروضحبرعشأ«:انيلادغامتلاق
»ً؟افولأمودبياذهله.غرويبيغنإ.تلصتاٌةأرما«:ةلئاقتعباتو

.»ديعبنمزذنمتتامدقل.غرويبيغنإناكيتدجمسا«:ايرامتلاقف
.»نيتبيرقانوكتمل.ةديعباهنإ«
.»يبأمأتناك.اهفرعأداكلاب،ال«
.»ةياغللةنيزحاهنإ«
.»معن«
.»كبنذنكيمللصحامنإلوقت«
.»ال«
.»ةثداحلوحثدحتتاهنإ«:انيلادغامتلاق
.»معن«
.»قرغامصخش.ءامدجوي«
.»لجأ«
.»زوجعلاةأرملالوقت،ةيواسأمةثداح«
.»لجأ«
ةروصاهنإ؟ءاملةحوليهله،ةحولدجوي...ـبملعكيدلله«

»ً؟افولأمودبياذهله.نتافالافغنيثةريحب
.»لجأ«
ةأرماكانه...ةحولوأةروصً،احضاوسيل...لجركانهً.اركش«

»؟امًاسرجعرقياذهله،ازيفولاهسفنوعدت
.»لجأ«



.»كتبيرقاهنإ«
.»لجأ«
.»نيرشعلازواجتتداكلاب...انأ...ةباشاهنإً.اركش«
.»معن«
اهنإ.اهلوحعاعشإكانه.اهلوحءوضلانمريثكلادجوي.مستبتاهنإ«

.»ةيضاريهواهعمارونويلنإلوقت.مستبت
.»معن«
.عئارلكشبرعشتارونويلنإلوقت...يقلقتالأكيلعنإلوقت«

»...لوقت
»؟معن«
.ً»اددجمكتيؤرلةفهلتماهنإلوقت«
.»معن«
.نيتأتامدنعًاعئاررمألانوكيس.ةديعساهنأبيملعتنأكديرت«

.»عئار
»؟معن«
.يقلقتالأكيلعنإلوقت.ةفئاخينوكتالأكيلعيغبنيهنإلوقت«

ءيشيأنإلوقت.هبنيموقتامنكيًايأ.ماريامىلعنوكيسءيشلك
مدعكيلعيغبنيً.اريخنوكيفوسهنإلوقت...فوس...هلعفنيررقت
.»ماريامىلعنوكيسءيشلك.قلقلا

.»معن«
اهنمرداصعاعشإكانه...اهنإ.ةأرملاهذهلوحةليمجةلاهكانه«

»؟بتاككانه...ملعكيدلله...كربختاهنإ...
.»لجأ«
»؟يسنرفبتاك«
.»لجأ«
وحنىلعرعشتاهنإلوقت...اهنإ...اهعميتلاةأرملا.مستبتاهنإ«

»...ملألالك...لك.نآلالضفأ
.ةدشباهينيعانيلادغامتضمغأ
»...نايفتختامهنإ«
.اهنزاوتديعستلتقولاضعبتقرغتسااهنكلاهينيعتحتفمث
»ً؟اديجاذهناكله...ناكله«:ايرامْتلأسمث
ًاركش،لجأ«:ءودهبتلاقمث،ةقفاوملاىلعةلالداهسأربايرامتأموأ



.»كل
ةسلجيفلصحامبنيفدلابْتربخأ،لزنملاىلإايرامتداعامدنع

كلتلثمعقوتتنكتملاهنإ،اهرمغيلاعفنالاو،هلتلاق.حاورألاريضحت
يفرِّكفتمليهفةسلجلالالخلصتانممتشهُداهنإوةحضاولالئاسرلا

نوثدحتيطقفسانلاعمستتناكوةريغصةاتفتناكنأذنماهيبألاهتدج
.اهبابشناعيريفديئوفيتلاىمحبتيفوتيتلا،ازيفولاهتدجتخألوح

لزنملايفاهدحولتناك.ةليللاكلتيفمونلايفةبوعصايرامْتدجو
يففصعتفيرخلاحيرتناكو،ىفشتسملاباهذللرطضانيفدلابنأل
.جراخلا

.تفغًاريخأو
ةباوبماطتراتوصىلعًاددجموحصتتأدب،طقفةظحلدعب،نكلو

ةباوبلاماطتراتوصلتغصأ.ةرازغبرمهنيرطملاناك.جايسلابةقيدحلا
.مونلانماهعنميسهنأتملعو

ىلإتبهذواهْيَّفختلعتناويلزنملااهءادرتسبلوريرسلانمتضهن
ىلإيضفملايفلخلابابلاتحتفواهلوحةوقباهئادرمازحتطبر.خبطملا
ىلإيضُفيهرودبناكيذلاو،تاونسعضبذنمهافاضأيبشخساّرت
يفةيوقراجيسناخدةحئارتَّمشكلذبموقتتناكامنيبو.ةقيدحلا
.ءاوهلا

.اههجوحفليدرابلارطملابًةرعاشيبشخلاسارتلاىلإرذحبتجرخ
؟نِّخدينيفدلابناكله:اهلخاديفتلءاست
ةدوعلاواهقالغإلعارسإلانمًالدب،اهنكلجايسلابمطترتةباوبلاتأر

ةملظيفقِّدحت،اهناكميفتدَّمجتاهنأولامك،ًةفقاوتلظ،لخادلاىلإ
لجرةئيه.هيمدقىلإهسأرنمًالَّلبم،كانهفقيًالجرتأر.ةقيدحلا
.تيمصخشهجوكبوحشلاديدشضيبأهجووريبكنطبعمةينبلايوق
ناكهنأولامكتارمةدعهمفقلغأوحتف.ةرازغبهنمليسيءاملاناك
:اهيفخرصينألبقءاوهللًابلطثهلي

»!ةلعافتنأامنيفرعتالتنأ...!يرذحا«



يأفشكلدعتسمريغوًاككشتمنوسردنأيناحورلاطيسولاناك
.ةطرشلانمناكردنلرإنأبقيدصتلاىتحًاضفار،فتاهلاىلعتامولعم
نإردنلرإللجرلالاق.ليجستلانمروفلاىلعهتوصزييمتردنلرإعاطتسا
ضرتعاف،هعمثدحتلادارأاذإرخآصخشيألثمدعومذخأهيلع
،ةماهتسيلاهنأبوًاليوطًاتقوقرغتستنلهتلأسمنأبًاعِّرذتمردنلرإ
.هفقومرييغتىبألجرلانكل

»ً؟ادوقنينمذخأتسله«:لاصتالاةياهنيفردنلرإهلأس
.»ىرنس«:لجرلالاقف
ًاسرجردنلرإعرق-لاصتالاكلذنممايأعضبدعب–ءاسمتاذو

بلطوراغوفيحيفعقييققشىنبميفلوخدلافتاهةحولىلع
.نوسردنأعمثدحتلا

ثيحيناثلاقباطلاىلإءودهبردنلرإدعصفهلبابلاطيسولاحتف
لاح.سولجلاةفرغىلإلجرلاهدشرأمثاحفاصت.هرظتنينوسردنأناك
ثعبنتةئداهاقيسوموةفيفخروخبةحئاربردنلرإلبوق،ةقشلاىلإهلوخد
.ةيئرمريغتوصتاربكمنم

نكيمل.اهبُّنجتهناكمإبدعيملنأىلإهذههترايزردنلرإلَّجأدقل
لاصتالاىلعمهتردقبالونييناحورلاءاطسولالمعبصاخمامتهايأهيدل
.ةَّبحتسمريغءايشأىلإةرايزلاهذهيدؤتنأنمىشخيناكو،ىتوملاعم
ءيشلانوسردنألعفينأًالمآ،فُّرصتلانسُحينأىلعًامزاعناكهنكل
.هتاذ

سلجوةيرئادةلواطبناجبدعقمىلعسولجلاهيلعنوسردنأضرع
.هتلابق

هلادب»؟كدحولانهشيعتله«:هلوحامعلطتسيوهوردنلرإلاق
ويديفطئارشةعومجموريبكنويزفلتكانهناكً.امامتًايداعًايدنلسيآًالزنم
،ةيبشخةيضرأو،ةجمدملاصارقألابةئيلمتالماحةثالثو،ةيمقرصارقأو
تاركوأرئاتسدوجومدعظحال.ناردجلاىلعةقلعمةلئاعللروصو
.ةيلاتسيرك

.يناحورلاطيسولانمثعبتةيحبشةدامالو
»؟كقيقحتلجأنمكلذةفرعملةجاحبتنأله«:طيسولالاق
اهنعُكتلأسيتلاةأرملا؟ايراملوحينربختنأكنكمياذام...انأ.ال«



.»راحتنالاىلعتمدقأيتلا.فتاهلاىلع
»؟اهلوحققحتاذاملكلأسأنأيننكميله«
راحتنالابةقلعتملاةيديوسلاةساردلالوحًاددجمثدحتيدنلرإحار

ىلعةعنقمةروصببذكلاىلعهتردقنمًاقثاونكيملهنكل،هبابسأو
يفامنوسردنأىريسله.يناحورطيسوكلمعلانمهقزربسكيلجر
.لضفألابًالمآًاعيرسًاحاضيإردنلرإمَّدق،لاحيأىلع؟رشابملكشبهلخاد

يفلَّكشتي.كتدعاسميننكميفيكًاقحفرعأال«:نوسردنألاق
دجأو،يلإنوؤجلينيذلاصاخشألانيبوينيبةقثلانمنيتمطباربلاغلا

.»طبارلااذهرسكيفةبوعص
ناك.هرودبهلمستبايذلا،ردنلرإلةيراذتعاةروصبطيسولامستبا

،نيغدصلادنعًابئاشً،ابيرقتهرمعنمنيتسلايف،ةماقلاليوطنوسردنأ
.يداعريغءودهبهبولسأفصتيو،ةيقنةرشبو،قرشمهجواذو

كلمعكيقبيله«:ردنلرإلاق،ءيشلاضعبوجلافيطلتًالواحم
»ً؟الوغشم

.»حورلالئاسمبًادجنومتهمنويدنلسيآلا.رُّمذتلاعيطتسأال«
»؟توملادعبةايحلابينعت«
ً.اقفاومهسأربنوسردنأأموأ
تقوِضميمل؟ةميدقلاةيفيرلاةفارخلاسفنتسيلأ«:ردنلرإلاق

.»ةملظملاروصعلاوةيبشعلاانخاوكأنمانجورخذنمليوط
اذه.ةيبشعلاخاوكألابحورلاةايحلةقالعال«:ةدحبنوسردنألاق

مغر.ةيرخسللًاريثمًامودهتدجويننكلسانلاضعبدعاسيدقفاحجإلا
،ديكأتلاب،كشأستنكيسفنانأ.يلثمصاخشأيفسانلابايترامهفأيننأ
.»اهيِّمسأنألِّضفأامك،ةريصبلاوأ–ةردقلاهذهبدلوأملول

»؟ايرامَتيأرةرممك«
.»اهمأةافودعبنيترميلإتءاج«
»؟كلذكسيلأ،اهعملاصتالاَْتلواح«
.»اهتياغتناككلت.ىلب«
»؟رمألاراسفيك...و«
.»ةيضارتبهذاهنأدقتعأ«
ةايحلابنمؤتَتنكنإكلأسأنألةجاحبُتسل«:ردنلرإلاق

.»ةيورخألا
.»يتايحيفيساسألادقتعملاهنإ«



»؟كلذكيهو«
.»كشىندأنودب.كشنودب«
»؟مالظلانماهفوخلوحكعمَْتثَّدحتله«
لثميسفنفوخمالظلانمفوخلانأةقيقحانشقان.طقفًاليلق«

طابضناويكاردإجالعةطساوبهيلعبُّلغتلانكمملانمورخآفوخيأ
.»يتاذ

»؟اهفوخببَّبستيذلاءيشلانعكربختملأ«
نمهصالختسايننكميامم،نكلوً.ايسفنًايئاصخأُتسلانأف.ال«

سيل.ثداحيفاهيبأتومبامةقيرطبطبترمرمألانأدقتعأ،انتاراوح
.»ةلفطكاهيلعًالئاهكلذريثأتناكمكلُّيختًابعص

ْتلتقنأذنم-دصقأ،ايرام–كلْتَرهظ...نولوقتاذام...له«
»؟اهسفن

كلمتكنأدقتعأ.ةطاسبلاهذهبرمألاسيل،ال«ً:امستبمنوسردنألاق
ءيشيأفرعتله.نييناحورلاءاطسولالوحءيشلاضعبةبيرغًاراكفأ

»؟انلمعلوح
ًاعلوكلمتتناكايرامنأُتملع«:لاقمثً،ايفانهسأرردنلرإزه

.»توملادعبةايحلابًاصاخ
.»يلإتءاجاملالإوً،امامتحضاواذه«
ىلإبرقأ،يعيبطلاعضولاىلإهنمعلولاىلإبرقأهنكل،حيحص«

امب.توملابقلعتياميفلوضفلابًايلكةنوكسمتناكاهنأُتملع.سوهلا
.»هدعبيتأي

ليجستلاىلإةراشإلايدافتً،انكممكلذناكاذإ،ديريردنلرإناك
.كلذلعفىلعطيسولاهمغرينأبلمأيناكو،هلنيراكهتراعأيذلا

اموأ،هنكميامنَِزيناكهنأولامكةليوطةرظنبنوسردنأهقمر
كنأبقثاوانأ.انمنيريثكلالثم.ةثحابتناك«:لاقمث.هلوق،هيلعيغبني
.ً»اضيأ،كلذكتنأ

»؟ثحبتايرامتناكامع«
قلعتملالاؤسلاىلعةباجإاهيطعتساهمأتناك.اهدقتفتتناك.اهمأ«

تقلتاهنأدقتعتايرامتناكو.المأتوملادعبةايحكانهتناكاذإامب
.»ًاليلقاُهتْحَرأيننأدقتعأ.انثَّدحت.يلإتءاجفةباجإلاكلت

»؟امكتاسلجلالخاهمأتلصتاله«
.»ةرورضلابًاماهسيلاذهنكل,لصتتمل،ال«



»؟كلذصوصخبايراميأرناكاذام«
.»ةيضارتبهذدقل«
.»ماهوأنميناعتتناكاهنأُتفرع«
.»تئشاماهِّمس«
.»اهمأتأراهنأب«
.»كلذبيْنتَربخأدقل،لجأ«
»؟و«
.»ةيئارواملاتاراشإلالابقتساىلعةيداعريغًةردقكلمتتناك.ءيشالو«
يأعمْتثدحت،رخآصخشةيؤرلْتبهذدقتناكاذإملعتله«

»؟رخآيناحورطيسو
يبتلصتالعفلاباهنكل.ينصخيالًائيشينربختلتناكام،عبطلاب«

اهبعمسأملواهفرعأنكأملةأرما،رخآطيسولوحينلأستلمويتاذ
اذهيفصاخشألامظعمةداعلايفءرملافرعي.ةديدجاهنأدبال.لبقنم
.»لاجملا

»؟ةأرملاهذهنوكتنمفرعتال«
اذهبيناحورطيسويأفرعأال،كلتلقامك.اهمساءانثتساب.ال«

.»مسالا
»؟اهمساوهامو«
.»انيلادغاممساباهيلإتراشأطقف،رخآمسايأايرامينطعتمل«
»؟انيلادغام«
.»لبقنمًادبأاهبعمسأمل«
»؟لبقنماهبعمستملكنأ؟كلذينعياذام«
فرعيملونكامأةدعبُتلصتايننكل.ةرورضلابًائيشينعيال.ءيشال«

.»هذهانيلادغامدحأ
»؟لوقتامك،بسحوةديدجنوكتنأنكميالأ«
.»دقتعأامك،كلذكنوكتنأدبال«:لاقوهيفتكنوسردنأعفر
»؟لاجملااذهيفمكنمريثكلادجويله«
.ً»اددحمًامقركؤاطعإيننكميالً.ادجًاريثكسيل،ال«
»؟هذهانيلادغام،ايراماْهتَدَجوفيك«
.»يردأال«
ةبسنلابءيشلاضعبًابيرغمالظلانمفوخلالوحَهتلقامسيلأ«

»؟حاورألاعملاصتالانمهقزربسكيصخشل



»؟دصقتاذام«
»؟حاورألابداقتعالاهبِّبسيال،يسفنفوخمالظلانمفوخلانأ«
انيدلانلك.حاورألاملاعلوحٍذؤمءيشدجويال«:نوسردنألاق

.»تاذلابتنأو.انحابشأ
»؟انأ«
.اهلمكأبةعومجم«:لاقمث،ةقفاوملاىلعًةلالدهسأربنوسردنأأموأ

.»مهدجتفوس.ثحبلايفرمتسا.قلقتال،نكلو
.»هدجأينعت«
.»مهدجتينعأ،ال«:فقيلضهنيوهونوسردنألاق



ثيح،بلقلاضبنبارطضاىّمُستةلاحبةرمتاذردنلرإبيُصأ
مليذلارمألا–ةيفاضإةعرسبستكاهبلقنأولامكًانايحأرعشيناك
.أطبأحبصيهبلقضبنناكىرخأنايحأيفو-قالطإلاىلعًاحيرمنكي
ىلعهرظنعقوفءارفصلاقاروألانيبثحبً،اءوسهتلاحتدادزاامدنعو
ردنلرإبجُعأ.تريبوغادوهو،»بلقلاويئاصخأ«دومعيفههابتناراثأمسا
ىلعقئاقدسمخِضمتملو.هبيبطهلعجينأررقوروفلاىلعمسالاب
،مسالانعلاؤسللهلوضفهعفدىتحبيبطلاةدايعيفهدوجو

نمانأ«:ودبياميفلاؤسلاىلعًاداتعمناكيذلا،بيبطلالاقف
،يندسحييمعنبانكل.امدحىلإهعمحلاصتميننإ.ةيبرغلاسدرويف
.»سويثوسودهمساف

نمنوناعيصاخشأبجعتيبطلازكرملايفراظتنالاةفرغتناك
،نييئاصخألانمةليكشتزكرملايفلمعيناك.ضارمألانمةعونتمةعومجم
،نييبلقنييئاصخأةثالثوً،ايئاعوًاحاّرجو،ةرجنحونذأوفنأءابطأنّمضتت
ىلإيدؤملالخدملابناجبردنلرإفقوً.اينيعًايئاصخأو،ةيلكْييئاصخأو
نوكينأيغبنينييئاصخألاكئلوأنمًايأنإهسفنيفًالئاق،راظتنالاةفرغ
ببسبًاقلقناكً.ايقطنمكانههدوجولعجيامءيشداجيإىلعًارداق
لاغشناىدمبهتفرعمل،رهشأةدعبقبسمدعومنودهبيبطىلإلوخدلا
كانهنيدوجوملاصاخشألاضعبراظتنانمزديزتدقهترايزنألوبيبطلا
نمبيبطلانَّكمتيسيذلاتقولاىلعًادامتعا،لقألاىلعةعاسعبر
.ةعاسثلثوحنكانههفوقوىلعىضمدقذئنيحناك.هلهداجيإ

ةفرغبلصتمليوطرممدادتماىلععقتءابطألاتادايعتناك
ٌبابحُتفهروضحنعنالعإلانمةقيقدنيعبرأوسمخدعبو.راظتنالا
هتدايعىلإردنلرإهعبتفهيلإراشأوراظتنالاةفرغىلإتريبوغادلخدو
.امهفلخبابلابيبطلاقلغأو

تداعله«:تريبوغادلاق،ريرسلاىلعيقلتسييكردنلرإىلإًاريشم
.بيبطلابتكمةلواطىلعًاحوتفمهفلمناك»؟ةلكشملا

دحىلإيمسرلمعيفانهدوجوميننإ.ريخبانأ.ال«:ردنلرإلاق
.»ام

ضيبأًاصيمقيدتريً،احرمً،انيدبًالجرناك»ً؟اقح«:بيبطلالاق



ناكهنكلضيبأءادرسبلينكيملهنأحيحص.زنيجلاورسوقنعةطبرو
ىلإيغصأينعدتولاحيأىلعيقلتستنلأ«.هقنعلوحةعاّمسقِّلعي

»؟كردص
.»كلذلةجاحال«:ةلواطلامامأيسركىلعسلجيوهوردنلرإلاق

هلحرشامدنعةقباسلاامهتاءاقلردنلرإرَّكذت.ريرسلاىلعتريبوغادسلجف
فيكو،هبلقضبنبمَّكحتتيتلاةيئابرهكلاتاراشإلاتبرَّطضافيكبيبطلا
اممريثكلامهفيملردنلرإنكل.رتوتلانعمجنتةماعةروصبةلكشملانأ
عمنسحتتساهنأوةايحلاددهتنكتملةلاحلانأءانثتساب،بيبطلاهلاق
.نمزلا

»؟...نأيننكميامنذإ«:تريبوغادلاق
.»ةيبطةلأسماهنإ«:ردنلرإلاقف
يفةبوعصردنلرإدجو،يبلقيئاصخأةراشتساهلرطخنأذنم

عملماعتيبيبطيأعمثدحتلاديرينكيمل.ةبسانملاتاملكلارايتخا
اممءيشيأريسفتديرينكيملهنأل،ضارمألاملعيئاصخألثم،ةطرشلا
.هبموقيناك

.»لَّضفتً،انسح«
فيكف،طقفقئاقدعضبلنكلوً،اناسنإلتقينأءرملادارأاذإ«

عيطتسيالثيحبروفلاىلعهشعنينأءرملادارأاذإ؟كلذلعفهنكمي
»؟ثدحامىلعلدتةراشإيأةيؤرناسنإيأ

»؟هذهكةلاحنعملعتله«:لاقمث،ةليوطةرظنببيبطلاهقمر
.»ةلاحيأبملعيدلسيل.كلذنعكلأسأسُتنك،ةقيقحلايف«
.»هدصقتاماذهناكاذإً،ادمعاهلعفصخشيأنعملعأال«
»؟كلذبموقينأءرمللنكميفيك«:ردنلرإلاق
»؟فورظلايهام.لماوعةدعىلعدمتعياذه«
.»لزنملايفتيرُجأاهنإ،لاثملاليبسىلع،لقنلً.ادكأتمُتسل«
هفرعتصخشثبعيله«:لاقو،ةيدجبردنلرإىلإتريبوغادرظن

تاحلطصممادختسالأجلي،بلاغلايف،تريبوغادنكيمل»؟رمألااذهلثمب
ً.اريثكردنلرإحيريناكيذلارمألا،مهفلاىلعةيصع

بغرأانأ.ةطرشلابقلعتتةلأسمتسيليهو.ال«:ردنلرإلاق
.»ةفدصلابهتدجوميدقريرقتببسبطقفةفرعملاب

فَشتُكتنأنودةيبلقةتكسثادحإةيفيكنعثدحتتكنإ«
»؟اهنمةيحضلاوجنيةقيرطبو



.»امبر«
»؟اذهكءيشلعفبصخشيأبغريسبرلاقحباذامل«
.»ةركفيأيدلسيل«:ردنلرإلاق
.»ىرخأريياعمكلمتكنأضرتفأ«
.»الةقيقحلايف«
ةتكسثادحإبصخشيأبغريساذامل:ُتلقامك.مهفأاليننإ«

»؟ةيبلق
.»كلذبيرابخإىلعًارداقنوكتنألمآتنك.يردأال«
فقوتياملاحذإ.ءاضعألاررضتعنموهلوألارابتعالا«:تريبوغادلاق

ىلعءاضعألاوةجسنألادِّدهييذلارمألا،لُّلحتلاأدبيس،ناقفخلانعبلقلا
ثادحإربعةليحلابموقتسيتلاةيودألانمددعدوجوعَّقوتأ.روفلا
داحطوبهثادحإةلاحهذهنوكتدق،كفصوةقيرطنمنكلو،ةبوبيغ
.ً»اقحًادكأتمتسل،كلذادعاميف.ةرارحلاةجرديف

»؟ةرارحلاةجرديفداحطوبه«
بلقلافقوتي.نيفدهققحتاهنإً.ادجةديدشةدورب«:بيبطلالاق

نيعمىوتسمتحتمسجلاةرارحةجردضفخنتامدنعناقفخلانع
ظافحلاىلإةديدشلاةدوربلايدؤتهسفنتقولايفو،يريرستوملضَّرعتتف
.»ةيضيألاتايلمعلاعيمجئطُبيدربلا.ءاضعألاودسجلاىلع

»؟صخشلاشاعنإداعُيسفيك«
ةئفدتةداعإبمايقلامثنمو،يئابرهكمدصزاهجةطساوبامبر«

.»ةعيرس
»؟كلذلعفتيكيئاصخأٍصخشملعلجاتحتسو«
لب،بيبطدوجوبَّجوتيس.رخآويرانيسيأليختأال.كشنودب«

لثمبثبعلاصخشيأىلعيغبنيالهنإلوقللةجاحالو.يبلقيئاصخأ
.»رومألاهذه

لبقهذهكةلاحيفامصخشءاقبإاهلالخنكمييتلاةدملايهام«
»؟عاجرإللةلباقريغحبصتنأ

قلعتياميفًاريبختسل،ةقيقحلايف«:ةماستباعمتريبوغادلاق
ةلأسماهنكل.داحلكشبةرارحلاةجردضيفختربعيريرستومثادحإب
ال.ىصقأدحك،سمخىلإعبرأ–ةيبلقلاةتكسلادعبةليلققئاقدعضب
نيبةرفوتملاةدعاسملاةزهجألارابتعالانيعبذخألاكيلعبَّجوتيس.يردأ
نم،تاينقتلالضفأمادختساىلعةردقعمىفشتسميفَتنكاذإف.كيدي



ةرارحلاةجردضيفختةقيرطمَدختُست.كلذنمدعبأباهذلاامبرنكمملا
مهحارجلثامتءانثأةبوبيغةلاحيفسانلاءاقبإلةريخألاتاونسلايف
نيذلاصاخشألاءاضعأىلعظافحللًاضيأةديجةقيرطيهو.ءافشلل
ةجردىلعَظفاُحيةلاحلاهذهيف.لاثملاليبسىلع،ةيبلقةتكسلاوضَّرعت

.»كلذوحنوأةيوئمةجردنيثالثودحاودنعدسجلاةرارح
»؟اهيلإجاتحتسيتلاتادعملايهامف،لزنملايفْتيرُجأاذإ«
»...يننكميال«:بيبطلالاق
»؟لابلايفرطخييذلالوألاءيشلاوهام«
لوصولاةلوهسوءابرهكمدصزاهج.جلث.مجحلاريبكمامحتساضوح«

.»ةيناطب.ءابرهكلاىلإ
»؟حاجنبدوصقملاصخشلاشاعنإديُعأاذإ؟رثأيأكرتتسله«
يتلاةلاحلاباههيبشتيننكمي.كلذدقتعأال؟اهثودحىلعتاراشإ«

.ةيضيألاتايلمعلاًايجيردتدربلائطُبي.ةيجلثةفصاعطسوءرملااهيفقلعي
ةتكسلضَّرعتيةياهنلايفويعولادقفيمث،ةيادبلايفًاسعنصخشلاحبصي
.»توميوةيبلق

دربلضُّرعتلاةجيتنسانلاتوميامدنعًامامتثدحياماذهسيلأ«
»؟ديدش

.»طبضلابءيشلاسفن«

يذلاردقلاب–اهعمَثَّدحتنمرخآنوردوغةبلاطلامعةنباتناك
اهنمابلطدقنوردوغادلاوناك.نيقيلانمءيشبكلذديكأتنكمي
ةريصقتناك.ايسآربعةليوطلاامهتلحريفامهدوجوءانثأنوردوغبمامتهالا
،سرفليذلكشىلعفلخلانمطوبرمكيمسرقشأرعشتاذ،ةماقلا
،اتيباهسفناوعدتاهنكل،تيبازيلإاهمساناك.تاونسثالثبنوردوغربكتو
.يدنلسيآلاينطولافحتملايفمسقةريدمكًايلاحلمعتو

اذهشبندجأ«:تلاق،فحتملاىهقميفردنلرإعماهسولجلاح
اماذهلقألاىلعوأ،انودنعةلوؤسمامًاعونُتنكً.ادجًاجعزمرمألا
.ءيشيأعنمعيطتسألنكأمل،ملعتامك،عبطلابيننأعم،هبرعشأُتنك
يفنوققحتاذاملً.اقلطمقيدصتلللباقريغرمألاناك.ةطاسببتفتخادقل

»؟نآلارمألااذه
.»ةيضقلالفقناننإ«:ردنلرإلاق
»ً؟ادبأاهيلعرَثُعينلهنأبنآلانوقثاومتنأفنذإ«



.»ليوطنمزىضمدقل«:رشابملكشبةباجإلانودردنلرإلاق
نوكينأنكمياذامليختأنأعيطتسأالةطاسببيننإ«:اتيبتلاق

ىلعرَثُعيملو.يفتخت-!فووب-واهترايسببهذتمويتاذ.ثدحدق
يفْتفقوتاهنأودبيالً.اضيأيهاهلرثأيأىلعرَثُعيملوً،ادبأاهترايس
.»كيفايكيرةقطنميفالوًالامشهجتملاقيرطلاىلعال،ةيرقوأرجتميأ

.»راحتنالاصاخشألاضعبََركذ«:ردنلرإلاق
»؟طمنلااذهنمنكتمل«
»؟طمنلاوهام«:ردنلرإاهلأسف
.»كلذهبشتنكتملاهنإ،دصقأ،ال«
.»كلذهبشيصخشيأفرعأال«
نأنكميال؟ةرايسللثدحاذامو.هينعأامفرعتتنأ«:اتيبتلاق

»ً!اضيأترحتنادقنوكت
عيمجيفئناوملاةاذاحمبءاملاتحتانثحبدقل«:لاقوردنلرإمستبا

اهنألاحيفضاوحألادادتماىلعثحبللنيساطغانلسرأ.دلبلاءاحنأ
.ً»ائيشدجنمل.ةرايسلاىلعةرطيسلاتدقف

ةريغصلااهترايسبلوقعمريغوحنىلعةعلومتناك«:اتيبتلاق
طقستوةفصرألادحأقوفاهدوقتاهلَّيختأنأًادبأعطتسأمل.ينيمءارفصلا
.»كحضللةريثم.ةفيخسةركفلاُتدجواملاطل.ءاملايفاهعم

»؟ريخألاامكراوحيفاهططخلوحءيشيأفشكتملأ«
يبَتلصتا.رمألافلتخالثدحيسناكامبملعأتنكول.ءيشال«

.هباُهتحصندقُتنكروغيفاغوليفرعشفِّفصمناونعلوحينلأستل
.راحتنالاةركفبًادبأنمؤأملببسلااذهل.كانهىلإباهذلايونتتناك
.»هيلإريشيءيشيأكانهنكيمل

»؟ةصاخةبسانم،نيعمببسكانهناكله«
،اهرعشصقلناحدقتقولاناك،ال؟رعشلافِّفصمدعوملةبسنلاب«

.»نظأامك
»؟رخآءيشيأاشقانتملو«
اهبُتلصتا.ًالامشتبهذاهنأُتضرتفاً.اددجماهنمعمسأملو.ال«

كلذيف.هتدقتعااماذهلقألاىلعوأ،ةدوجومنكتملاهنكلتارمعضب
نأنكمياملُّيختيفةغلابةبوعصدجأ.ةدوقفمتناك،عبطلاب،نيحلا
نودبةقيرطلاكلتب،اهبابشناعيريف،اهلثمةاتفيفتختاذامل.ثدحنوكي
نأكنمعَّقوُتيفيك؟كلذكربُخياذامب؟راذنإيأنودبوببسيأ



»؟مهفت
»؟...وأقيدصعمشيعت،امةقالعبةطبترمتناكله«
.»كلذلكىلإعلطتتتناك–ًادبأ،ال«
»؟اهترايسبهزنتتتناكامدنعةداعلايفبهذتتناكنيأىلإ«
بهذتفنايحألاضعبيفيريريوكأدقتفتتناك.عبطلاب،لامشلاىلإ«

.كيفايكيربةطيحملاةقطنملاكانهتناكمث.ةصرفلااهلتحنساملكاهيلإ
لوانتلجأنميدريجاريفىلإةهزنً.اقرشلابجلاىلإ.سينايكيرةريزجهبش
.»تاريحبلاباهفغشلوحملعتتنأ.ةداتعملاءايشألا.ميركسيآلا

.»لجأ«
.»اهيدلةلَّضفمتناكنتافالافغنيثةريحب«
»؟نتافالافغنيث«
ذخأتوًامئادكانهىلإبهذتتناك.اهديرهظكاهظفحتتناك«

لزنمكلميكيفايكيريفانهانُّمعناك.ةريحبلابناجبةلَّضفملااهعقاوم
ً،اريثكهمدختسنانك؛ردرويفراغروبةقطنميفرولادايكيرادنوليفتالطع
يفرليفغنيثبًارورمريغيراسكوأقوفيلبجلاقيرطلاكلستًابلاغتناكو
نموةريحبلليقرشلائطاشلاةاذاحمبرمتتناك.ةنيدملاىلإاهتدوعقيرط
ًانايحأو.اهتاقيدصعمًانايحأرليفغنيثيفمِّيختتناك.لزنملاىلإمث
ٍحاونيفاهتاذبةيفتكمتناك.اهدحولءاقبلاًاريثكبحتتناك.اهدحول
.»ةريثك

نكتملأ«:نوردوغءافتخابةقلعتملاتافلملارُّكذتًالواحم،ردنلرإاهلأس
»؟كمعتالطعلزنمترازاهنأىلعلدتةراشإيأكانه

.»كانهىلإبهذتمل،ال«
»؟تاريحبلابفغشلاكلذىتأيأنم«
هذهىلعًامئادانودتناك.اهسفنيهىتحالو،ملعيدحأال«

ةوقكلمتتاريحبلانأةرمتاذينتربخأ.نيتريغصانكنأذنم،لاحلا
لثمألاوحنلاىلعةعيبطلاعملصاوتلاعيطتستكنأً،اعئارًاءوده،ةبيرغ
تناك،عبطلاب.ئطاشلاىلعةايحلاورويطلاعيمجعم،تاريحبلاراوجب
.»ةفداصمكلتنكتمل.ءايحألاملعسردت

»ً؟ابراقكلمتتناكله؟ةريحبلاىلعتاهزنيفبهذتتناكله«
نمفاختتناك.انودصوصخببيرغلاءيشلاوهاذهناك،ال«

مُّلعتسوردىلإاهذخأبعصلانمناكو.ةريغصةاتفتناكامدنعءاملا
يفدوجولابمتهتنكتمل.حبسملاىلإباهذلابعتمتستنكتملوةحابسلا



.»اهيفةعيبطلاقشعوهاذهناك.تاريحبلابرقدوجولابطقفامنإو،ءاملا
ةريحبلثمةليمجةريثكنكامأكانهتسيل«:ردنلرإلاق

.»نتافالافغنيث
.»حيحصاذه«



ىعُديمرهليثمتسِّردملزنميفرظتنيردنلرإناك،نيمويدعب
،هكاوفلامعطبهَّكنملاياشلانمًاسأكهلُّبصيلجرلاناكامنيبزناهوي
مل،ةيادبلايف.ةداعلايفردنلرإهلوانتييذلابورشملانكيملهنأعم
عمسامدنعالإ،لوخدلابهلحامسلابًابغارنكيملوًانواعتمسِّردملانكي
ً،ايصخشهلوحسيلونيرخآصاخشألوحثيدحلابقلعتتةلأسملانأ

معطبًاهَّكنمًاياشليلقذنمهسفنلَّدعأهنإلاق.بابلاحتفوأدهذئنيح
.هتكراشمدويناكاذإردنلرإلأسوهكاوفلا

ردنلرإهلأسامدنعسِّردملامساحرتقايذلاوهدتسدليفيروأناك
ىتح.حرسملاةيلكيفىمادقلابالطلالوحهلاؤسللضفألاصخشلانع
هنإوهمايأيفهمَّلعزناهوينإلاق.رمألايفركفيللَّهمتيمليروأنأ
ىلعلوصحللديدشلوضفوذوعيظفراثرثهنأمغرً،اعئارًاصخشناك
هركذىلعءيجلاحيف–هسفنيروألوحهلوقيءيشيأنإو،تامولعملا

.بذك-راوحلايف
ًالجرناك.ةنيدملاقرشعقيلزنميفهدحولشيعيزناهويناك

نيتريبكنينذأو،نيتركامنينيعو،علصأسأرو،لجلجمتوصاذوً،ادجًاليوط
،تاونسذنمهتكرتهتجوزنإو،قَّلطمهنإيروألاق.يداعريغوحنىلع
راودألانكلهبابشيفًاميظعًالثممزناهويناك.لافطأامهيدلنكيملو
ةفاضإلاب،حرسملاةيلكيفسيردتلاأدبفنسلايفهمِّدقتعمُّلقتتأدب
فيضكهتاروهظنأامك.ةيواهلاوةيفارتحالالامعألاضعبيفهتكراشمىلإ

هكارتشانعًالضف،سانلاىدلًافولأمههجوتلعجمالفألاضعبيففرش
نمزلالوحثدحتلل،ةينويزفلتوةيعاذإةيراوحجماربيفنايحألاضعبيف
.ميدقلا

لاق،هَّكنملاياشلانمنيناجنفعمبتكملاةفرغيفامهسولجلاح
ناكً.افرقمهقاذمدجوفهياشردنلرإفشر.ً»اديجنيفدلابركذأ«:زناهوي
حرطيناكهنأبدحأرابخإمدعهنمبلطوزناهويلهديريامحرشدق
ةدئافكانهنكتمل،يروأهلاقاملًاقفو.ىمادقلاهبالطدحألوحةلئسأ
ً.اريخَلمأردنلرإنكل،ةيرسلاىلعرارصإلايفةريبك

يفكرتً.اديجًالثممنوكينألحلصينكيمل«:همالكزناهويعبات
.ايديموكلايفةلوقعمةبهومكلميناكهنأعم.ركذأامبسح،ةيناثلاهتنس
كنكمي،ضرعلافصتنميف.ةساردلافصتنميفكرت.ءيشلكاذه،نكلو



كلذذنمًاردانالإهرأمل.بطلاوحنًالويمفشتكاهنأودبي.لوقلا
.»نيحلا

»؟هتعفد،ةديجةعومجمتناكله«
،عقاولايف.لعفلابكلذكاوناك،لجأ«:هياشفشريوهوزناهويلاق

.ءيشلاضعبةردقملادودحمهنكل،لوبقملثمم،دتسدليفيروأكانهناك
يفتناكالافس.اهيفًادجًائيسناك.ليطُعنمةخسنلاكلتُتدهاش
لامعألِّثمتلتدلُو،ةيقيقحةلثممتناكيتلاردورغيسوً،اضيأةعومجملا
رعشأيذلا،ريميه،عبطلابو.غريبدنيرتسونيسبإ،نييفاندنكسالاةقلامعلا

همدقتعمًابضاغوًءاتسمحبصأدقل.ربكأًاراودأقحتسيناكهنأبًايصخش
يفيميجرودبعليلُهتبلج.رمخلابرشىلعداتعيأدبو.نسلايف
ملنكلو،ييأربزاتمملكشبهاّدأوبضغبيضاملاىلإْرظناةيحرسمليجاتنإ
يننكل،مويلاوهنيأةقيقحلايفملعأال.يأرلااذهىلععيمجلاينقفاوي
.مايأةدعذنمةيعاذإةيحرسميفًاريغصًارودبعليوهوهيلإُتعمتسا
تناكمث.رانيإ،نرويبياس،ايليل–نآلارمعلافصتنميفاوحبصأمهلك
.»ةنيكسملايتزيزع،ةديجةلثممنكتمل.انيلوراككانه

تامولعملاصلختسييكبيذعتللءوجللًارطضمنكيملهنأبًاكردم
ةرتفلالوحءيشيأركذتله«:ردنلرإهلأس،ميدقلايحرسملالثمملانم
»؟ةيلكلانيفدلاباهيفكرتيتلا

مل.َّنيعمببسيأمدقيمل.بسحفكرتدقل،عقاولايف؟نيفدلاب«
ناكمايألاكلتيفحرسملاةيلكىلإلوخدلانأمغر.كلذلةجاحبنكي

نوكرتيًةداعبالطلانكيملاذلً،ادجةبولطمتناكنكامألاوًادجًابعص
.»ضرعلافصتنميف.كللوقأينعد،ضرعلافصتنميف

»ً؟ايفرحكلذدصقتالكنإ«
،كلذلعفهنأطقفينعأ.ملعتامك،طقفيزاجمريبعتهنإ،ال«

دالوألاكئلوأهبُّرميناكاملًارظن،دقتعأامك،ئجافملكشب.ةساردلاكرت
كلتيفنيلثمماوحبصينأبنوملحينابشلاناك.ةيلكلاىلإاولخدييك
ليثمتللنكمي.راظنأللةلبقوًاريهشوًاحجاننوكتنأً.املحكلذناك.مايألا
نييدجلانيلثمملاحنميهنكل،هيلإىعستاماذهناكاذإكلذكحنمينأ
يلحتفوً،احرسموًابدأو،ةفاقثينحنمدقل.ريثكبكلذنمرثكأوهام
.»اهسفنةايحللبابلا

ُتحبصأاذإينرذعا«:ًالئاقفاضأمث،مستباوزوجعلالثمملاتكس
.»حرسملاىلعنوكنامدنعةصاخو.يهابتللليمنيلثمملانحنانيدلً.ايهابتم



.هسفنىلعٍلاعتوصبكحض
اهجوزتيتلاةأرملالباقنيفدلابنأُتفرع«:ةماستباعمردنلرإلاق

.»ةساردلاهكرتنمةريصقةدمدعب
ةدعذنمتتاماهنأُتعمس؟كلذكسيلأ،خيراتةبلاطتناك،لجأ«

»...وأ،انهتنأببسلااذهلامبر.اهسفنتلتق.مايأ
»؟اهفرعتَتنكله.ال«:ردنلرإلاق
ةقيرطصوصخب؟رمألاصوصخببيرمءيشكانهناكلهً.اقلطم«

»؟اهتوم
له.دصقأ،نيفدلاب؟ليثمتلانعيلختللًامامتًالِّبقتمناكله.ال«

»؟ركذت
.هيضرياملكلعفيناكنيفدلابنأُتدقتعااملاطل«:زناهويلاق

صخشيألحمسيلنكيملهنأولامك.يدلهنَّوكيذلاعابطنالاوهاذه
اميف،نكلوً.ابسانموههاريامالإلعفيالدينعباش؟هيلعرطيسينأب
َّريغهنأةجردلهيلعةيوقةرطيستكلتماةاتفلاهذهنإدالوألالاقدعب
كلذكردأهنأدبال.لثممكًاديجنكيملهنإ،لاوحألالكيفً.ايلكراسملا
.»هيأرَّريغف،هسفنب

عمنوطبترياوناكله«:ةلواطلاىلعهناجنفعضيوهوردنلرإلاق
»؟حرسملابالط؟تاقالعيفمهضعب

ٌرمأليبقلااذهنمءيش.رمألانوكيفيكملعتتنأ،عقاولايف«
نمصاخشأ،نيحلاكلذذنماوجَّوزتمهضعبً.امئادموديالهنكل،ٌيمتح
.ً»امئادثدحياذه.ةنسلاسفن

»؟نيفدلابصوصخباذامو«
اذهيفًاريثككتدعاسميننكميال؟هتجوزلباقينألبقدصقت«

يتلاانيلوراكمارغيفهعوقولوحًائيشتعمسيننأمغرً.اقحصوصخلا
ةبهومكلمتنكتملاهنكل،يفكيامبةليمجتناك.هتنسسفنيفتناك
يأىلعملعأال،ةقيقحلايف.ةيسيئرراودأيأبعلتملوةلثممكةيقيقح
.»ملعيأيدلنكيمل.ةيلكلاىلإلوخدلاباهلانحمسساسأ

»؟ةلثممْتَحبصأله«:حرسملابهلهجلمدنلابروعشعم،ردنلرإهلأس
نظأالً.امامتلامآللةبيخمتناكو،ًاليوطةينهملااهتايحمدتمل،هوأ«

اهلرودربكأو.ةيوناثًاراودأيدؤتةماعةروصبتناك.تاونسلتلَّثماهنأ
.ً»ايلكاهمَّطحكلذنأدبالوًاعذالًادقنىَّقلت

»؟رودلاكلذوهام«



ةميظعتسيل.يضاملايفًاديجًاحاجنتققحةيديوسةيحرسمتناك«
ال؛ةيدنلسيآلابلمألاةلعشمسابفَرُعتتناكً.اضيأةئيستسيلاهنكل
ةيَُرسألالكاشملالوانتتيتلاتايحرسملاتناك.مسالااذهاوعضواذاملفرعأ
.»نيحلاكلذيفاهتيبعشدقفتتأدبدق

.»ممم«:ردنلرإلاق،يديوسلاحرسملايفماتلهجب
.»مايألاكلتيفةريبكةيبعشبىظحيفلؤملاناك«
.هسأرزهبردنلرإىفتكا
نكيمل.انيلوراكصوصخبءيشلاضعببيرغدحاوءيشكانهناك«

دقتعأ.ةروهشمةلثمم،ةمجننوكتنأ.اهنمرثكأةرهشلاديرينمكانه
نورخآلابالطلاناكامنيب،ةيلكلاىلإاهباهذلديحولاببسلاوهاذهنأ
تناك.كمِّلعينأنكميامويقيقحلاحرسملاباهنمًامامتهارثكأامبر
كلمتنكتمل،كلذعماهنكل.لاجملااذهيفءيشلاضعبةيحطسانيلوراك
انتالواحملكمغر.ةبهوملاكلمتنكتمل،اهدارمقيقحتلرمألاهبلطتيام
.»لشفلاباهلكتءابدقل.ةيلكلايف

»؟كلذعمرودلاىلعتلصحاهنكل«
كلذبنكيمللمألاةلعشيفرودلا«:هَّكنملاهياشًايهنمزناهويلاق

.ةنيكسملاةزيزعلاً،امامتةيبشختناك.يثراكوحنىلعهتَّدأاهنكل.ءوسلا
لبقنالباقتينيفدلابوتناك،لاحيأىلع.تدعاقتاهنأدقتعأ،كلذدعب
»؟حيحصً،ادالوأابجنيمل،ال...بجنيوجوزتينأ

ًاحضاوناك.حرسملاذاتسأعالطاىدمنمًاشهدنمردنلرإناك.»ال«
.نيتريبكلانينذألاكنيتنمتلفيناكليلقلانأ

.»لافطأالباهنوك.ةأرملاىلعرَّثأكلذلعل«
.»يردأال«:لاقوهيفتكردنلرإعفر
»؟كلذكسيلأ،اهسفنتقنش«
.باجيإلاىلعًةلالدهسأربردنلرإأموأ
»؟رمألالَّبقتفيك؟نيفدلابو«
»؟يرُّوصتب،رخآناسنإيألَّبقتيامك«
نيفدلابُتلباق.يردأال؟اذهكءيشعمسانلافَّيكتيفيك،لجأ«

باش.ةيلحملاةدايعلايفماعلايبيبطنعًاليدبناك.تاونسعضبذنم
ناك.ركذأامبسح،ةيلاملكاشمنميناعيًامئادناك.نيفدلابً،ادجفيطل
نأىلإًالامهضرقأيكلُّسوتيناك.ناكملكيفنويدلانمةلسلسكرتي
لعفيالأ،نكلو،هلوخدمنمريثكبرثكأقفنيناك.هضارقإنعُتفقوت



»؟مايألاهذهيفكلذعيمجلا
.»لجأ«:فقيلضهنيوهوردنلرإلاق
ْتحبصأدقل،ودبياميف«:بابلاىلإهقفاريناكامنيبزناهويلاق

.»ةجئارةضومنويدلانمنكممردقربكأةمكارم
.بابلادنعردنلرإهحفاص
.»ةليمجةاتف.انيلادغاميفًةنتافْتدبدقلةقيقحلايف«:لثمملالاق
»؟انيلادغام«:لاقولخدملايفردنلرإفَّقوت
ًامالكُثدحتأله،ْرظتنا.دصقأ،انيلوراك.ةليمجانيلادغام،لجأ«

كلتلكوراودأونولثمم،ينهذيفطلتخيءيشلكحبصأدقل؟ءاره
.»ءايشألا

»؟انيلادغامتناكنم«:ردنلرإهلأس
ةباشةأرمارودَْتبعلدقل.ةيديوسلاةيحرسملايفانيلوراكرود«

.»انيلادغامىعُدت
»؟انيلادغام«
»؟امةروصبكدعاسياذهله«
.»امبر.ملعأال«:ردنلرإلاق

دقناك.ديدجنمتافداصملايفًالِّمأتم،هترايسيفردنلرإسلج
لكشبلكأيملهنألهتدعميفةقرحبرعشيأدبو،تاراجيسعبرأنَّخد
ناخدلامظعمناك.نيخدتلابهعوجمالآئِّدهيناكوحابصلاكلذذنمديج
فيرخلاسمشبقاردقل.قئاسلاةذفانىلعأةقيضةحتفنمجرخي
نمةرذحةفاسمىلعةنوكرمةرايسلاتناك.مئاغلاقفألافلخيفتخت
،ةرشابمكيفايكيربونجعقتيتلاةدلبلا،رغوفابوكبرغعقيميدقلزنم
ملعيناك.سمشلابورغهتبقارمءانثألزنملاىلعًانيعيقُبيردنلرإناكو
ًاضعبنألدوقنلانمًاريثككلمتنكتملاهلعلواهدحولشيعتةأرملانأ
.ليوطنمزذنمَلُطيمليذلا،لزنملاحالصإىلعديكأتلابقَفُنيسناكهنم
ةئرتهمةريغصةينابايةرايسكانهتناك.هنمجرخيوألخديًادحأَريمل
اهيلإنوتأياهونطاقناكفةرواجملالزانملاامأ.همامأقيرطلاىلعةنوكرم
يفهنولعفيرخآءيشيأوأقوسلاوأةسردملاوألمعلانمامإًاعابت
ةيلئاعلاةايحلاردنلرإبقار،هسفننملجخلانمءيشبو.يمويلامهنيتور
.هترايسنمنيتيئرملاخبطملايتذفانفلخيرجتيتلاةيدايتعالا

فرعينكيملةيضقيفتزربةفداصمببسبكانهًادوجومناك



يأىلإةراشإيأكانهنكتملذإ،ةرباثملاكلتباهيفققحيناكاذامل
امك،ةيواهلاريفشىلعشيعتتناكةأرماليواسأملاتوملاىوسرخآءيش

.ةيورخألاةايحلاباهسوهواهمأنادقفديدحتلابو،اهيضامكلذبيحويناك
ناكًامساعمسامدنعًارخؤمالإةرذقةبعلدوجوىلعةلدأيأدجيملو
ريغوةمولعم،طباورلوحًةبيرغًاراكفأمسالاراثأ.لبقنمهبعمسدق
يفةنيزحلاةأرملامهفرعتالوأمهفرعتتناكنيذلاصاخشألانيب،ةمولعم
ناك.ايراماهترازيتلاةيناحورلاةطيسولامساوهانيلادغامناك.رليفغنيث
،اهسفنةايحلانع،نايحألامظعميف،فلتختالتافداصملانأملعيردنلرإ
اهنإ.رخآًانيحًةراستآجافممهحنمتوًانيحسانلاىلعًةريرشًَاليحسرامتف
ىَّمُسيامىلعرثؤتدقوً.اعمرايخألاورارشألاىلعلزنييذلارطملاهبشت
،ةعقوتمريغةروصب،مدعلانميتأتو؛ةفيفطوأةريبكةجردبسانلارئاصم
.ريسفتللةلباقريغو،ةبيرغو

،رخآءيشنيبوتافداصملانيبطلخلامدعىلعًاصيرحردنلرإناك
ًانايحأاهببعالتلانكميهنأ-هلمعلضفب–هريغنمرثكأملعيناكهنكل
ال،ةلاحلاهذهيفو.نيهبتشمريغصاخشأتاويحيفةعارببعَرُزتثيحب
،ردنلرإلمعيف.تافداصماهنأبثداوحلاهذهلثمفصوناكمإلابدوعي
نكمييتلافاصوألاعُّونتمغر،دحاومساىوسثداوحلاهذهلسيل
.ةميرج:وهو،اهيلعاهقالطإ

،لزنملالخدمدنعحابصمءاضأ،راكفألاهذهيفلَّمأتيناكامنيب
وحنتهجتاواهفلخبابلاتقلغأمثهنمةأرماتجرخوبابلاحُتفو
لبقتارمثالثليغشتلاةرادحدقلتَُّرطضا.لزنملامامأةنوكرملاةرايسلا
ردنلرإلاقً.ايلاعًاجيجضًةردصمةرايسلايشمتوكرحملايفةايحلابدتنأ

ً.امتحدوقفممداعلانمًاءزجنإهسفنيف
هترايسهرودبلِّغُشينألبققيرطلاىلعدعتبتيهوةرايسلابقار

ذاتسألهترايزدعب.ةطيسبةفاسمدعبىلعاهبقحليوةميدقلادروفلا
ناك.نيلكنارفانيلوراكةنهملوحةعيرستامولعمهسفنبعمج،حرسملا
اهتينكنم»نيلكنارف«ءزجلمعتستتناكاهنكل،ريتودسنيلكنارفاهتلئاعمسا
هدجيميدقلااهذاتسأناكيذلارمألا،رهاظتللاهليمىلعُّلديام،طقف
ىلعهعبصإبرقنيوهوفاضأمث،»ةياغللةيحطس«:لاقثيحً،ايحوم
يفةريتركسكلمعتتناكانيلوراكنأردنلرإفشتكا.»انهءيشال«:هتهبج

ذنملِّثمتملو،لافطأنودب،ةبزاعتناكو.ةنيدملايفةمخضةيلامةكرش
ثيح،لمألاةلعشةيحرسميفانيلادغاموههتبعلرودرخآناكو.تاونس



ْتَفشتكا-زناهويلًاقفو–ةلماعلاةقبطلانمةيديوسةأرمارودهيفتَّدأ
لحموكشكىلإاهعبت.هنمماقتناللتططخفانزلاسراميناكاهجوزنأ
ةمعطألاضعبوًامليفيرتشتتناكامنيباهبقارو،يحلايفمالفألاريجأتل
.لزنملاىلإاهترايسبدوعتنألبقةفيفخلا

نيتراجيساهلالخنَّخدً،ابيرقتةعاسةدملهترايسيفردنلرإسلج
.لزنملاىلإًادئاعهترايسداقمث،نييرخأ



لبقةرارحبهحفاصوهيلإجرخلبًارظتنمردنلرإكنبلاريدمِقُبيمل
ً،ادودوً،امستبم،هرمعنمعبارلادقعلايفناك.هبتكمىلإهوعدينأ
هئاذحوةيانعبةاقتنملاهقنعةطبروةعيفرطوطخبةططخملاهتذبيًاقينأو
ةصاخةعومجمعمندنليفةريصقةدمذنمناكهنإلاق.عماللايدلجلا
يمسافرعيردنلرإناك.ةماهمدقةركةارابمةدهاشملنئابزلانم
عملماعتلاىلعًاداتعمكنبلاريدمناك.كلذريغءيشال،نكلو،نيقيرفلا
ناكو.ةلاعفوةعيرسةمدخىوسيسيئرلكشبنوبلطيالءايرثأنئابز
ىلإرارصإلاوةرباثملابهبصنمىلإهقيرطقشكنبلاريدمنأفرعيردنلرإ

ُريدملاناكنأذنمًاريثكامهاقيرطعطاقتدقل.ءاضرإلابةيلخادةبغربناج
امدنعًاصوصخ،ةديجةقالعامهنيبتأشنو،كنبلايفًاعضاوتمًابساحم
يفربكوأشنامنإوكيفايكيرنمنكيملبساحملانأردنلرإفشتكا
دلبلاقرشبونجىصقأيفةعقاولاتيفسافياروأةعطاقميفةريغصةعرزم
ىلإتلقتناوضرألانماهقزربسكةلواحمنعهتلئاعتفقوتنأىلإ
.ةنيدملا

هبتكميفنيتيدلجلانيتكيرألاىلعاسلجوردنلرإلةوهقريدملاَّبص
يفةميرجلالدعمدايدزالوحًاربخوقرشلايفلويخلاةيبرتاشقان.حيسفلا
.تاردخملايطاعتيمانتبةرشابمةروصبطبتريناكيذلارمألا،كيفايكير
ىلإريدملاةدوعنمردنلرإيشخ،هتياهنغلبثيدحلانأادبامدنعو
ذافنىلعةراشإيأرهُظيملريدملانأمغر–كنبللنييالملاينجعوضوم
.هترايزنمةياغلاىلإرشابمريغلكشبهجَّتاوهترجنححنحنف-هربص

.»ةطرشلاةدعاسمنعفقوتتفوس،عبطلاب«:هلوحًاتِّفلتمردنلرإلاق
نومتهينورخآصاخشأكانه«:هقنعةطبريِّوسيوهوريدملالاق

»؟مهيلإثدحتلادوتله.مايألاهذهيفبناجلااذهب
.»هعمثدحتلاديرأنمتنأ.ال،ال«
»؟ضرقىلإجاتحتله؟رمألاام«
.»ال«
»؟ديصرنودببحسبرمألاقلعتيله«
يأنمًادبأردنلرإِناعيمل،ةقيقحلايفً.ايفانهسأرردنلرإزه

ىرتشاامدنعالإ،هتاجايتحاةيطغتلًامامتًابسانمناكهبتارف،ةيلامتالكشم
ريغرخآضرقيأذخأيملوكنبللًانيدمًادبأنكيملوهو.هتقشزَّهجو



.ليوطنمزذنملماكلابهدَّدسيذلا،هنهر
دِّدشأ.ةيصخشةلأسماهنأمغر.كلذبهيبشءيشال،ال«:ردنلرإلاق

.»ةطرشلانميدرطديرتتنكاذإالإ.طقفاننيبرمألااذهءاقبىلع
»؟كنودرطيساذامل؟ديكأتلابغلابتتنأ«:لاقوكنبلاريدممستبا
ناك؟حابشألابنمؤتله،لاحيأىلع.سانلاكئلوأفرعتالتنأ«

»؟كلذكسيلأ،تيفسافياروأيفمهبنونمؤيسانلا
نإلاق.كلذلوحنيتصقوأةصقكرابخإيبأةعاطتساب.ديكأتلاب«

ةبيرضعفدىلعمهرابجإبجيناكهنأةجردلنيطشناوناكحابشألا
.»ةيدلبلل

.ردنلرإمستبا
»؟حابشألوحققحتله«:ريدملاهلأس
.»امبر«
»؟كنبلاعملمعمهيدلحابشأ«
هلاومأعدويهنأفرعأ.ةيصخشةيوهمقرو.مسايدل«:ردنلرإلاق

.ً»اضيأةلحارلاهتجوزكنبوهاذهناكو.انه
»؟حبشلايهله«
ً.اقفاومهسأربردنلرإأموأ
»؟لجرلااذهنعثحبللجاتحتتنأو«
.ًةيناثهسأربردنلرإأموأ
»؟شيتفتةركذمكلمتله؟يدايتعالاقيرطلاكلستالاذامل«
ً.ايفانهسأرردنلرإزه
»؟مرجموهله«
.»امبر.ال«
»؟هلوحقيقحتلابموقتصخشوهله؟امبر«
ً.اقفاومهسأربردنلرإأموأ
»؟ثحبتمع؟يرجييذلاام«
.»ينرذعا.كرابخإيننكميال«
»؟وهنم«
.هسأربردنلرإزه
»؟ملعأنأًاحومسمسيلأ«
ريغهنأكشالو،ريبكدحىلإيدايتعاريغاذهنأفرعأ،ْرظنا.ال«

باسحىلإةرظنءاقلإديرأيننكل،كلثمفيرشصخشلةبسنلابلوبقم



تنك.ظحلاءوسل،ماظنلالالخنمكلذلعفيننكميالولجرلااذه
.»يتعاطتسابناكوللعفأس

»؟نوناقلاقرخأنأينمبلطتتنأ«:لاقمثهيفكنبلاريدمقَّدح
.»الومعن«
»ً؟ايمسرًاقيقحتسيلاذهفنذإ«
ً.ايفانهسأرردنلرإزه
»؟كلقعتدقفله،ردنلرإ«:ريدملالاق
سوباكىلإلَّوحتت،كعماهتشقانمعيطتسأاليتلا،ةيضقلاهذه«

اهبلطأيتلاةمولعملانكلثدحاملوحًابيرقتءيشيأملعأال.يقيقح
.»اهللضفأمهفنيوكتىلعيندعاستنأنكميكنم

»ً؟ايعيبطًاقيقحتوهسيلاذامل«
اموهيلإلصأنأديرأامبملعيدحأالً.ايرسًاقيقحتيرُجأيننأل«

حربينلكعمانهثدحيامو.رمألااذهيفًايلكديحويننإ.ُهتفشتكا
صاخشألانإ.يمسرقيقحتىلإهليوحتلةيفاكةلدأكلمأال.ناكملااذه
.نوملعيالمهنألمآ،لقألاىلع–كلذبنوملعيالمهنأشبققحأنيذلا

لمآيننكلاهيلإجاتحأيتلاةمولعملايهامديدحتلاهجوىلعفرعأال
.»يبقوثولاكيلعبجوتيس.كنبلايفانهامًائيشفشتكأنأ

»؟رطخللكتنهمضِّرعتالأ؟كلذلعفتاذامل«
ةموكدرجم،سوملمءيشيأاهيفكلمتاليتلااياضقلاىدحإاهنإ«

ىلإجاتحأ.ءازجأوههيلإدانتساللرطضمانأاملك.كوكشلانمةلماك
ىلإجاتحأً.اقحالتعقويتلاثادحأللةيفلخلانمعون،ةطيسبطباور
نكأمل.يلاملامهخيراتكلذيفامب،صاخشألاءالؤهةصقيفتاغارفلاءلم
.تبُكتراةميرجنأدقتعأنكأملول...دقتعأنكأملولكنمبلطأل
تلفيسامبر...ينعملاصخشلا...نأواهنأشبملعيدحأالةعشبةميرج
.»هتلعفب

.ٍحومتمصيفةليوطةدملردنلرإيفكنبلاريدمقَّدح
ةلواطىلعةحطسمتاشاشثالثىلإريشيوهوردنلرإهلأسًاريخأو

»؟رتويبمكلاكلذىلعكنبلانئابزراضحتساكنكميله«:ريدملابتكم
.»لجأ«
»؟يندعاستسله«
يننكميال.رمألااذهيفطروتلاعيطتسأاليننأىشخأ...انأ،دنلرإ«

.»كلذلعف



.ةليوطةظحللامهانيعتقتلا
ًانيدمينعملاصخشلاناكاذإينربختنأكنكميله«:ردنلرإلاقمث

»؟الوأمعندرجم؟ةدشب
كوجرأ.ردنلرإ،كلذلعفيننكميال«:لاقمثةلهولكنبلاريدمرَّكف

.»اذهينمبلطتال
الأبجييفرصملااهباسحلوحمالعتسا.ةتيماهنإ؟هتجوزنأشباذام«

.ً»ادحأرضي
»...ردنلرإ«
.»تمهفً.انسح«
مقركلمتله«:لاقو،هبتكمىلعهعبصإبرقنوكنبلاريدمفقو

»؟ةيصخشلااهتيوه
.»لجأ«
ةرأفلاىلعرقنمث،حيتافمةدعىلعطغضومقرلاريدملالخدأ

.ةشاشلايفقَّدحو
.»ريثكلاكلمتاهنإ«:لاقو
هنأبردنلرإنظو،ىفشتسملايفهريرسيفًادقارزوجعلالجرلاناك

اناكناذللانالجرلاهبتنيمل.ءاسملاةبجودعبًائداهرمملاناك.مئان
ىلعرخآلاناكوً،اباتكأرقيامهدحأناك.ردنلرإلوخدىلإهتفرغهناكراشي
.وفغينأكشو

ىلإهقيرطيفناك.هتعاسىلإرظنوريرسلابناجبردنلرإسلج
.هآروزوجعلااحصةظحللاهذهيف.هترايزلءيجملاررقامدنعلزنملا

يأنودردنلرإلاق،كلميناكتقولانممكهتفرعممدعل
.»راملإكنباةيؤرلُتبهذدقل«:تامدقم

»؟هوأ«
مثهريرسلةيذاحملاةلواطلاىلعهباتك،أرقيناكيذلا،لجرلاعضو

لكعامسىلعًارداقناكهنأبردنلرإَّسحأ.طئاحلابوصههجورادأ
أدبدقف،طسوألاريرسلايفاوفغيناكيذلالجرلاامأ.اهنالوقيةملك
ءارجإلةيلاثمنكتملفورظلاهذهنأملعيردنلرإناك.ءودهبرخشي
نكتمل،لاوحألالكيفو؛ىرخأةقيرطكلمينكيملهنكل،باوجتسا
ً.اقيقحتىَّمُستنأقحتستزوجعلالجرللهتارايز

نأديريناك»؟كلذكسيلأً،امئادةديجامهتقالعتناك«:ردنلرإلاق
نوكيدقهنأبًادقتعم،ةيرورضريغكشروذبعرزلواحيالهنأبودبي



.لبقنملاؤسلااذهحرط
.»هينعتاماذهناكاذإً،ادجنيفلتخمنادلولاناك«
»؟امبرً،ادجنيبَّرقمانوكيمل«:ردنلرإلاق
ىلإيتأيالراملإ.نيبَّرقمانوكيمل،ال«:لاقوهسأرزوجعلالجرلازه

وأ،ةياعرلارودلَّمحتيالهنإلوقيً.ايئاهنينروزيالً.ادبأانه
هقلطتنأبحتيذلامسالاناكامهموأ،نيِّنسملارودوأ،تايفشتسملا
»؟كلذملعتتنكله.ةرجأةرايسقئاسهنإ.اهيلع

.»لجأ«
ريغناكاملاطل.مايألاهذهيفلاجرلانمريثكلالثم،ّقلطم«

.»هطيحمعممجسنم
صاخشألاضعب،ةقيقحلايف،لجأ«:امءيشلوقدرجمل،ردنلرإلاق

.»كلذكنونوكي
»؟اهنعلأستتنكيتلاةاتفلاَتدجوله«:زوجعلاهلأس
.»ةاتفيأبًادبأطبتريملديفيدنإراملإكنبالاق.ال«
.»قحمهنإ«
.ىلعأطسوألاريرسلايفمئانلالجرلاريخشتوصحبصأ
.»ثحبلانعيلختلاكيلعبجوتيامبر«:زوجعلالاق
زكرملايفهلعفألريثكلاكانهسيل،لاحيأىلعً.اثحبَربتُعيداكلاب«

.»ينأشبقلقتالاذل،تقولااذهيف
»؟هدجتسكنأبًاقحدقتعتله«
،مهيلعرَثُعيًانايحأ.نودَقُفيصاخشأكانه.يردأال«:ردنلرإلاق

.»الًانايحأو
ةدمذنميحهنأرُّوصتنعانفقوتدقل.ليوطنمزىضمدقل«

ىلعًادبأردقنملاننأمغر،ةقيقحلايفًاحيرمًارمأكلذناك.ةديعب
.»ةبسانمةقيرطبيلعنزحلا

.»عبطلاب،ال«
.»يرودبلحرأىتحليوطتقويضمينلو«
»؟ةركفلاكقلقتله«
.ً»افئاختسل.ال«
»ً؟ايلاتيتأيساممقلقتله«:ردنلرإهلأس
.نروثنوغو.ديدجنمديفيدينبابيقتلأنأعَّقوتأ.قالطإلاىلع،ال«

.»ًاليمجاذهنوكيس



»؟كلذبنمؤتله«
.ً»امئادكلذبنمؤأ«
»؟توملادعبةايحلاب«
.»ديكأتلاب،لجأ«
.ةهربلامهالكتكس
فيكبيرغ.دلولللصحاذامفرعأنأدوأتنك«:زوجعلالاقمث

ىلإمثنموةبتكملاىلإبهذيسهنأبهمأربخأدقل.ءايشألاهذهثدحت
.»ةريصقلاهتايحةياهنيهكلتتناكو،هقيدصلزنم

نميأيفوأ،كيفايكيريفالوانهال.ةبتكميأيفدحأهريمل«
.نيحلاكلذيفديدحتلابرمألااذهنمةطرشلاتققحت.ةرواجملاتادلبلا
.»هئاقدصأنميأةلباقملبِّتريملو

.مهفلللباقريغناكهتمربرمألا.ديجلكشبهمهفتملهمألعل«
.ً»ايلكمهفلللباقريغ

.أرقيناكيذلالجرلاافغتقولاكلذيف
»؟ركذتتنأكنكميله؟ةبتكملانمديريناكاذام«
.»تاريحبلالوحًاباتكيرتشيسناك.نروثنوغلكلذركذ«
»؟تاريحبلالوحًاباتك«
.»تاريحبلالوحامباتك،لجأ«
»؟كلذبينعيناكاذام؟تاريحبلانمعونيأ«
تاريحبللًاروصيوحيباتك.همأهتلاقاماذهً،اديدجًاباتكناك«

.»كيفايكيرلوح
»؟يدنلسيآلافيرلاب؟ءايشألانمعونلااذهبًامتهمناكله«
هنأبتنظهمأنأركذأيننأودبي.رمألااذهبملعيدلنكيمل«

دقهنأبدقتعتتناك.ةدكأتمنكتملاهنكل.امصخشلهءاطعإيونيناك
.»لبقنماذهكءيشيأركذيملهنألاهَلبِقنممهفءوسنوكي

»؟ىطعُيسباتكلاناكنمل؟صخشلاكلذناكنمفرعتتنكله«
.»ال«
»؟رمألالوحًائيشنوفرعيهؤاقدصأنكيملو«
.»دحأال،ال«
يتلاةاتفلا؟تريبليجاهركذيتلاةاتفلالجأنمنوكينأنكميالأ«

»؟اهلباقكنبانأدقتعيناك
تناك،لاحيأىلعو.انربخيسديفيدناك.ةاتفيأكانهنكتمل«



ريغرمأهنإ.ةاتفكانهنوكتنأنكميالببسلااذهل.دُقفامدنعيتأتس
.»دراو

.»دراوريغ«ً:اددجملاقمث،ةركفلاًادعبتسمهديبزوجعلالجرلاحَّول



لولحعمرغوفرافارغيفدودسملاقيرطلاىلإهترايسبردنلرإهَّجوت
هبردنلرإلصتادقل.بيبطلالزنممامأةرايسلافقوأويلاتلامويلاءاسم
ردنلرإلاقفببسلاةفرعمنيفدلابدارأ.هتيؤرلةجاحبهنإًالئاقءادغلادعب
بيبطلاادب.هعماهتشقانمدويوثلاثفرطنمتامولعمىقلتهنإ
ًاعوضومناكاذإامو،ثلاثلافرطلاوهنمفرعينأدارأوًاشهدنم
نلهنإهلوقبً،اقباسلعفامكردنلرإهأَّدهف،المأةطرشلاةبقارمتحت
نكيملرمألانأةفاضإكشوىلعناكو.هتلئسأحرطيفًاليوطًاتقوذخأي

.ةبذكنوكتساهنأبملعيناكهنكلً،ادبأًايدج
ءاقللاف،كرحملافاقيإدعبتقولاضعبلةرايسلايفًاسلاجلظ

،ةيضقلاهذهيفهدحولناك.هيلإقوتيًاثدحنكيملنيفدلابعمكيشولا
يفهؤاسؤرالو،هبموقيامنافرعياناكيلوأردروغيسالوغروبنيلإالف
ةلصاومنمنَّكمتيستقولانممكملعينكيمل.يئانجلاقيقحتلامسق
قيقحتلالبقتسمنأبدقتعيناكهنكلً،ايمسرحبصينألبققيقحتلااذه
.هتلئسأىلعنيفدلابلعفدرىلعدمتعيدق

عَّقوتامك.سولجلاةفرغىلإهاعدوبابلادنعردنلرإنيفدلابَّيح
لالخناكاممًارتوترثكأوجلاناك.لزنملايفهدحولبيبطلاناك،ردنلرإ
ناكهنأالإً،ابذهمناكنيفدلابنأنممغرلاىلعف.ةقباسلاامهتاءاقل
ىلعناثدحتياناكامدنعٍماحملةجاحبناكنإهلأسيملً.ادجًايمسر
كلتيف.هبيجيسفيكفرعينكيملهنألردنلرإحارأيذلارمألا،فتاهلا
.لضفألابولسألاوهًارسنيفدلابعمثدحتلانأبدقتعيناك،فورظلا

تلقامك«:ةرايسلايفاهيلعبَّردتيتلاةمدقملابهمالكردنلرإّلهتسا
»-فتاهلاىلعكل

عوضوملابلصيفلوخدلاكنكميالأ«:ًالئاق،هعطاقنيفدلابنكل
»؟هتفرعمديرتيذلاام.ًاليوطءاقللااذهموديالألمآ؟بسحو

»...نكلوءايشأةثالثكانهنأكربخأستنك«
»؟هتفرعمديرتيذلاام«ً:اددجمبيبطلالاق
»-كومح،سونغام«
.ً»ادبأهبِقتلأمل«:ىرخأةرمنيفدلابهعطاق
»؟لمعيناكاذام.كلذفرعأ،ال«
»؟لمعيناكاذام«



.»دصقأ،هقزربسكيناكفيك«
.ً»اقبسمفرعتكنأبروعشيدل«
ىلعةطاسببتبجأاذإطسبأرمألانوكيس«:ةمارصبردنلرإلاق

.»لاؤسلا
.ً»ايراقعًاليكوناك«
»ً؟احجانناكله«
امم.هتافودنعسالفإلاهجاويناك.ديعبدحىلإحجانريغ،ال«

.ً»اضيأةقيقحلاهذهارونويلْتركذو.يلايرامهتلاق
»؟سلفيملهنكل«
.»ال«
»؟ايراموارونويل؟هيتثيرواتناكو«
.»لجأ«
»؟اتثرواذام«
اذهبكُّسمتلايفاتحجندقل.نيحلاكلذيفًاريثكيواسينكيمل«

.»ةبلصوةيكذتناكارونويلنأللزنملا
»؟رخآءيشيأ«
،ةنيعمةيوستلالخنمسونغاماهلَِبق.رغوفابوكيفضرأةعطق«

نيتنسلبقكلذثدح.هكلمتحبصأةياهنلايفو،امءيشوأىلوأةعفدك
.»هتافونم

ةجاحبتناكامدنعىتح؟تاونسلاكلتلكاهبتكَّسمتارونويلو«
»؟لزنملاذاقنإل

»؟اذهبيمرتاذامىلإ«
يفىرخألاقطانملانمربكأةعرسبرغوفابوكَْتمَن،نيحلاكلذذنم«

،دلبلايفرخآناكميأنمانهىلإسانلانمربكأددعلقتناوادنلسيآ
نعًادجًاديعبناك،لزنملاسونغامكلتماامدنع.كيفايكيركلذيفامب
»؟كلذقدصيناكنمً.ابيرقتزكرملايفنوكيداكيوهفنآلاامأ،ةنيدملا

.»قَّدُصيالرمأهنإ،لجأ«
عبرأوأثالثلبق،اذام–ارونويلهتعابنيحرعسلانمُتققحتدقل«

سلجمتاباسحلًاقفو.هلباقمًادجمرتحمغلبمىلعَْتلصحدقل؟تاونس
يفةعرابارونويلتناك.رنوركنويلمةئامثالثوحنغلب،رغوفابوكةيدلب
.ةماعةروصبلاملابةمتهمنكتملاهلعلو،كلذبرخافتتمل؟حيحص،لاملا
ايرامتناكو.دئاوفلامكاري،يفرصملااهباسحيفغلبملامظعملظاذكهو



.»طقفتنأ.كريغدحأال.ايرامثيروتنأو.اهمأةثيرو
.»مهمهنأُتدقتعاولرمألااذهبكربخأستنك.كلذيفيلََديال«
»؟لاملانمايرامفقومناكاذام«
ًادجةمتهمنكتمل.ددحمفقومكانهنكيمل...انأ؟فقوم«

.»لاملاب
عاتمتسالللاملاامكيلكالمعتستنأديرتتناكله،لاثملاليبسىلع«

لثمتناكلهمأ؟ةرخافلاءايشألاىلعهقافنإديرتتناكله.ةايحلاب
»؟هيفريكفتلابُّنجتلِّضفتاهمأ

.»لاملادوجولًامامتةكردمتناك«:نيفدلابلاق
»؟هقفنتملاهنكل«
،ببسلافرعأيننأدقتعأ.قحمتنأ.ارونويلالو،لعفتمل.ال«

»؟لأسأنأيننكميناكاذإ،َتثدحتنمعم.ىرخأةلأسماهنكل
لِّضفتتنككنأرَّوصتأ.ةلحرملاهذهيفةيمهأيأكلذلسيلامبر«

دحأالو،طقفكانهعبقيلاملاكلذلك.ةايحلايفةديجلاءايشألابعُّتمتلا
.»همدختسي

ثيدحلابمامتهايأيدلسيل«:لاقمثًاقيمعًاسََفننيفدلابذخأ
.»لاملالوح

له؟ايراموتنأامكنيبطبرتتناكيتلاةيلاملاةيوستلاعونام«
»؟جاوزلالبقًايلامًاقافتاامتدقع

.»بلاغلايفثدحيامك،حيحص،لجأ«
»؟ةيوستلانمعونيأ«
.»اهعيبنميتأيلاميأبوأضرألابايرامظفتحتنأ«
»؟اهمسابتناكيهفنذإ«
.»انقَّلطتنإضرألابظفتحتستناكلجأ«
ًالجرفرعتله.نينثامقرلاؤسلاكانهً،اذإ.حيحص«:ردنلرإلاق

»؟يفغيرتمساب
.»ال؟يفغيرت«
ركذتتكنأدبالنكلو،امتيقتلانأذنمليوطنمزىضم،ديكأتلاب«

.ةدحتملاتايالولايفشيعييدلافغيسىعُديمعنباهيدل.فورظلا
اهنكلًايلاحاديرولفيفةزاجإيضمتاهنإ.رامغادىعُدتتناكهتقيدصو
عرقيله.ذئدنعاهبءاقتلالالواحأس.كلذوحنوأعوبسألالخدوعتس
»؟سارجأيأنامسالاناذه



»؟...اذام...امًاعون«
»؟امهعمبطلاسردتتنكله«
.»نيصخشلاسفننعثدحتنانكاذإ،لجأ«
ةدعلهبلقاهلالخفقُوأ،يفغيرتىلعةبرجتيفتكرتشاله«

»؟قئاقد
»-امملعأال«
»؟رامغادهتقيدصويدلافغيسكليمزوتنأ«
.بيجينأنودةليوطةدمردنلرإيفنيفدلابقَّدح
ىلعًارداقدعيملهنأحوضوبيحويامب،هيمدقىلعًافقاوضهنمث

تفشتكافيك.ءيشيأثدحيمل«:لاقو،كارحنودهناكميفسولجلا
وهيدلافغيسناك،دهاشمدرجمُتنك؟لعفتنألواحتاذام؟كلذ
فرعأىتحنكأمل،طقفكانهُتفقو.ءيشيأثدحيمل...انأ.لوؤسملا
»؟يفغيرتهمساناكله.صخشلاكلذ

»؟هيلإريشأامفرعتتنأفنذإ«
.»ءيشيأتابثإاهنمداُرينكيمل.ةيبغةبرجتتناك«
»؟ةزيجوةرتفلتاميفغيرتنكل«
نملايتحالابيدلافغيسنَّكمت.ةفرغلاترداغدقل.كلذفرعأال«

يفغيرتصخشلاكلذ.كانهىلإانبهذوىفشتسملايفحانجىلعلوصحلا
تقولبقً،امئادهنمرخسييدلافغيسناك.ءيشلاضعبراوطألابيرغناك
.بطلاةساردةريصقةرتفذنمتأدبدقُتنك.كلذثودحنمليوط
ناكلصحامو.ءيشلاضعبطبضنمريغنكلوًادجًايكذناكيدلافغيس
يفً.اضيأرامغادةيلوؤسمامبرو،عقاولايف.هدحوهتيلوؤسم،هتيلوؤسم
.»هلناططخياناكاميفًاكرتشمىتحنكأمل،تاقوألامظعم

َفقوأفيك.كلذيونأيننكل،دعبامهعمثدحتأمل«:ردنلرإلاق
»؟يفغيرتبلقيدلافغيس

اموأ،همساركذأال.امءاودهاطعأوهدسجةرارحةجردضَّفخ«
ىلإًايجيردتهبلقءاطبإبءاودلاَبَّبست.قوسلايفًادوجوملازيامناكاذإ
زاهجمدختساةقيقددعبوةيبلقلاةتكسلايدلافغيسَتَّقو.فقوتنأ
.»ديدجنمضبنيهبلقأدب.روفلاىلعهلعفَلََعف.يئابرهكلامدصلا

»؟و«
»؟اذامو«
»؟يفغيرتلاقاذام«



امفصو.ملأيأبرعشيمل،ءيشبرعشيملً.ائيشلقيمل.ءيشال«
ةبقحيأىلإ.رمألااذهشبنتاذاملفرعأال.قيمعمونبهبشأهنأبلصح
اذامطقف؟ةيلومشلاهذهبيتايحلوحويلوحققحتاذامل؟رظنتيضاملايف
ةقيرطلاهذهبةطرشلاققحتنأيعيبطرمأوهله؟تلعفيننأنظت

»؟ينقياضتتنأله؟راحتناةلاحيف
.»يليبسيفيضمأسمث،طقفرخآءيش«:بيجينأنود،ردنلرإلاق
»ً؟ايمسرًاقيقحتاذهحبصأله«
.»ال«
»؟ةلئسألاهذهىلعةباجإللًاقحةجاحبانأله؟نذإاذام«
.ايرامترحتناامدنعثدحامفاشتكاطقفلواحأيننإً.امامتسيل«

.»يعيبطريغءيشثدحاذإام
اذام؟كيلإةبسنلابيفكيامبيعيبطريغراحتنالاسيلأ؟يعيبطريغ«

»؟ينمديرت
طيسولاىلإتراشأ.اهتوملبقيناحورطيسوةيؤرلايرامَْتبهذ«

»؟رمألااذهلوحًائيشفرعتله.انيلادغاممسابيناحورلا
نكأمل.عوضوملااذهانشقاندقل.رمألااذهنعًائيشفرعأال،ال«

مسابةيناحورةطيسويأفرعأال.يناحورطيسوةيؤرلتبهذاهنأملعأ
.»انيلادغام

،لزنملايفانهاهمأتأراهنأباهداقتعاليناحورطيسوىلإَْتبهذ«
.»ارونويلةافونمليوطتقودعب

ىلعًةردقرثكأتناكاهلعل.كلذبملعيدلسيل«:نيفدلابلاق
ءايشأىرتتناكاهنأبدقتعتتناك.نيرخآلانمةيئارواملاتاراشإلالابقتسا
اذإ،يعيبطريغسيلو.فولأمريغًارمأسيلهنإ.مونلانماهظاقيتسادنع
.»هيلإيمرتاماذهناك

.»الديكأتلاب،ال«
امبر«:لاقمث.ردنلرإةلابقًاددجمسلجدقناك.نيفدلابدَّدرت

.»كئاسؤرعمثدحتأنأيلعبجوتي
ىلعرعشتكلعجيساذهنأدقتعتتنكاذإ.عبطلاب«:ردنلرإلاقف

.»لضفأوحن
نيبههجونفدًةأجفو،»حابشألاركذىلع...هنإ«:نيفدلابلاق

اذإلضفأةروصبايراممهفتسكلعل.هايإكربخأملءيشكانه«،هيديب
مليننأمهفتنأىنمتأ.ككوكشاذهففخيدق.ْهَتلََعفام.كلذَتفرع



.»اهدحولْهَتلََعف،ْهَتلََعفامنأ.اهلًائيشلعفأ
ً.اتماصردنلرإلظ
.»رليفغنيثيفةثداحلابقِّلعتمهنإ«
»؟سونغاميفوتامدنعدصقت؟ةثداحلا«
امبنكلو،رمألااذهفشكلةجاحبنوكأنليننأبتننظ.لجأ«

.كربخأنأامبرلضفألانمفلصحامًائيشنأبدقتعت،ودبياميف،كنأ
نأاهديرأوكتارايزبحأاليننكلًادحأربخأنليننأبايرامُتْدعودقل
نأكنمديرأ.كتاحيملتوكتاراشإعمانهىلإيتأتنأكديرأال.فقوتت
.»مالسبيتجوزىلعنزحأينعدت...انعدتورمألااذهفقوت

»؟ثدحتتمع«:ردنلرإلاق
ةريحبواهيبألوح.ارونويلةافودعبايرامهبينتربخأءيش«

.»نتافالافغنيث
»؟وهو«
ثدحاملايراموارونويلفصونإ«:لاقمثًاقيمعًاسََفننيفدلابذخأ

.ةدحاوةطقنءانثتسابةيسيئرلاطاقنلالكيفًاحيحصناكقرغامدنع
نمًايأعدتنأىلعرداقريغكنأودبي،ةيضقلانمَتقَّقحتكلعل

.»مالسباننوؤش
.»كلذلوحًائيشفرعأ«:ردنلرإلاق
،ةحورملاتَّلحنا.نيرخآلاعيمجلثم،طقفةيمسرلاةخسنلافرعأ«

،ةدوربلاديدشءاملاناكو،براقلانمطقسفكرحملاحالصإسونغاملواح
.»قرغف

.»لجأ«
الهنأملعأ.براقلايفهدحولنكيملهنإ،ايراملًاقفو،عقاولايف«

.»كنمصلختللىرخأةقيرطفرعأاليننكلكلذبكرابخإيلعيغبني
»؟براقلايفهعمناكنم«
.»ارونويل«
»...وارونويل.لجأ«
»؟نمو«
.»ايرام«
»ً؟اضيأبراقلايفتناكايرام«
ُتفرع.ةيعرشريغةقالعبًاطبترمناك،ارونويلنوخيسونغامناك«

نكتمل.ةدشبارونويلتمدُص.تالطعلالزنميف.رليفغنيثيفاهربخأهنأ



مل.براقلايفايراموارونويلوسونغامبهذكلذدعبو.ةركفىندأاهيدل
.براقلانعطقسسونغامنأملعناننكلكانهثدحامبايرامينربخت
ةريحبيفًاليوطةايحلاديقىلعىقبيدحأالً.ادجةعيرسةياهنلاتناكو
.»فيرخلايفنتافالافغنيث

»؟ايرامو«
ةطاسبب،ةطرشلاتلصوامدنعًائيشلقتمل.كلذلكتدهشايرام«

.»براقلايفهدحولناكسونغامنأةصقتدَّكأ
»؟براقلايفثدحامبكربختملأ«
.»كلذأشتمل.ال«
»؟اَهْتقَّدصلهو«
.»ديكأتلاب«
»؟ةدشباهيلعكلذرَّثأله«
دعب،ارونويلةافودعبالإكلذبايرامينربختمل.اهتايحلاوط،لجأ«

.»لزنملايفانهةددممارونويلاهيفتناكيتلاةبيصعلاةرتفلا
امهروعشببسب؟هدوقننمامهبارتقامدعببسوهكلذناكله«

»؟بنذلاب
كيفايكيرلوحيحاوضلاتأدبنأىلإًامامتةميقالبضرألاتناك«

امهرثأءافتقانمريبكءانبدِّهعتمنَّكمتنأىلإًايلكاهاتيسندقل.ومنلاب
.»اتقعُصدقل.نويلمةئامثالثً.اضرعامهلمَّدقو

:ًالئاقفاضأمث،هبناجبةلواطلاىلعايرامةروصىلإنيفدلابرظن
لوحصخشيأىلإثدحتلاىلعةرداقنكتمل.لمتحتدعتملةطاسبب«
عطتستمل.اهتمصتنمضواهبنذيفاهكارشإيفارونويلتحجنو،ثدحام
.»هذهبرهلاةقيرطتراتخا...ـفةقيقحلاعماهدحولشيعلاايرام

»؟اهيبأةلأسمبًاطبترمناكراحتنالانأينعت«
»...نكلوكلذبكربخأسنكأمل.يلةبسنلابًاحضاوكلذودبي«
.»مويلاٍفاكاذه.كلذنمرثكأكجعزأنل«:لاقوردنلرإفقو
»؟رليفغنيثيفثدحامنأشب؟ةمولعملاهذهمدختستسله«
ارونويلوليوطنمزىضمدقل.ةيضقلاحتفةداعإلًاببسىرأال«

.»ناتتيمايرامو
تفتلا،فيصرلاىلإهجورخدعبو.بابلاىلإردنلرإنيفدلابقفار

»؟رليفغنيثيفشودمكيدلله.رخآدحاوءيش«:لاقو
»؟شود«:ةريحبنيفدلابلاق



»؟مامحتساضوحوأ،لجأ«
ضوحدصقتكنأعقوتأ.نخاسمامحتساضوحوشود.امهيلكانيدل«

»؟لأستاذامل.ةفرشلاىلعجراخلايفهنإ.نخاسمامحتسا
عيمجلاكلميالأ.نخاسمامحتساضوح،ديكأتلاب.ببسدجويال«

»؟مهتالطعلزانميفًادحاو
.»ءاقللاىلإ«
.»ءاقللاىلإ،لجأ«

اهدلاورهظنأىلإتاسولهلانمايرامهيفِناعتملليوطنمزَّرم
دحأهريمل.رذحلامازتلااهنمًابلاطاهجويفخرصوةقيدحلايفاهل

اهيفرهظيتلاةعرسلاباهدلاوىفتخا.خرصياهاوسدحأهعمسيمل.اهاوس
ةباوبلاماطتراوحيرلانينععامسالإذئدعبايرامةعاطتسابنكيملو
تعجرو،ةفرشلاىلإيدؤملابابلاتلفقأوةعرسبلزنملاىلإتلخد.روسلاب
.ةداسولايفاهسأرتنفدواهمونةفرغىلإ

عمحاورألاريضحتةسلجلالخلبقنمتوصلاكلذتعمسدقل
،هينعتتناكامملعتملاهنكل،اهتاذريذحتلاتاملكتعمسو،نوسردنأ
ملعتنكتملو.اهمامتهااهريعتنأاهيلعيغبنيدحيأىلإو،تليقاذاملو
.هنمرذحتنأاهبَضرتُفييذلاءيشلاوهام

كلتنمرخأتمتقويفنيفدلابداعامدنعةيحاصلازتامتناك
هتربخأيتلاانيلادغامعمحاورألاريضحتةسلجعوضومىلإاداعوةليللا
ملاهنإًةلئاق،لمشأةروصباهيلعهريثأتوءاقللاهلْتَفصو.اهنعايرام
تناكً.اضيأهبنمؤتنأديرتتناكلب،بسحفكانهرهظامقِّدصت
ضرألاىلعاننمزنأب.ةايحلاهذهيلتىرخأةايحدوجوبنمؤتنأديرت
.ءيشلكةياهنسيل

سردأتنكامدنعهتفرعصخشلوحًامويُكتربخأله«:نيفدلابلاق
.»يفغيرتهمساناك؟بطلا

.»ال«:ايرامتلاقف
.المأتوملادعبةايحكانهتناكنإفشتكيوبِّرجينأدارأ«

ةبرجتلوحًائيشأرقدقناك.هدعاسينأبً،ابيبطناكو،همعنباعنقأ
انعمناكً.اعمبطلاانسرددقل.توملاةفاحغولبرابتخابقلعتتةيسنرف
.»ةبرجتلايفانتعبرأانكرتشا.ةاتف

بلقاوفقوأفيكاهليوريناكامنيبنيفدلابلمامتهابايرامْتَغصأ



ةيلاثمةروصبةيلمعلاتحجنفيكو،ديدجنمهوشعنأمث،يفغيرت
.هبمهربخيامهيدلنكيمليفغيرتنأءانثتساب

»؟هبَّلحاذام«:ايرامهتلأس
.»نيحلاكلذذنمهرأمل.ملعأال«:نيفدلابباجأ

ىلإ،ريخألاارونويلعارصتدهشيتلا،ةفرغلاىلعليوطتمصمَّيخ
»...دقتعتله«:اهلوقبايرامهتعطقنأ

»؟اذام«:نيفدلابلاقف
»؟كلذبهيبشءيشلعفعيطتستكنأدقتعتله«
.ً»امامتنكممءيشهنإ«
»؟يلجأنم؟يلهلعفتنأكنكميله«
»؟كلجأنم«
.»توملاةفاحغولببراجتلوحريثكلاتأرقدقل،...انأ،لجأ«
.»فرعأ«
»؟ةرطخةبرجتلاله«
»...موقأنل.امبر«
»؟لزنملايفانه؟انهاهبموقتنأكنكميله«
»...ايرام«
»ً؟ادجةرطخيهله«
»-نأعيطتسأال،ايرام«
»ً؟ادجةرطخيهله«
»؟ةيدجباهبنيرِّكفتله.فورظلاىلعدمتعياذه...اذه«
»؟هرسخأليدلاذام؟المل«
»؟ةدكأتمتنأله«
»؟ةباوبلاتقلغأله«:ايرامهتلأس
.»تلخدامدنعاهتقلغأ.لجأ«
.ً»ابعرمً.ابعرمادب«:ايرامتلاق
»؟نم«
مل.كلذملعأً.اديعسنوكينأنكميالً.اديعسسيلهنأفرعأ.يبأ«

كلتبتومينأيغبنينكيمل.ةقيرطلاكلتبلحرينأيغبنينكي
.ً»ادبأكلذثدحينأبجيناكام.ةقيرطلا

»؟نيثدحتتمع«
لعفتنأنكميفيك؟طبضلابثدحاذام.اذهيفغيرتلوحينربخأ«



»؟هحاجنإلجاتحتاذام؟اذهكًائيش



نإاهلأسودحأمويحابصنمركابتقويفهتنباعمردنلرإلصتا
ًالوجتمراهنلاكلذءاضقديريناك.ةرايسلابةهزنيفهتقفارمدوتتناك
اهبلصتاامدنعةمئاندنيلافيإتناك.كيفايكيربةطيحملاتاريحبلالوح
،ًةسامحِدُبتملاهنأمغرو.لوقيناكاممهفتلتقولاضعبتقرغتسادقو
ريثكلااهيدلنكيمل،عبطلاب.ًاليدبلوبقلانعىضريلنكيملردنلرإنأالإ
اذهلوً،اضيأةسينكلانوداترينممنكتملو،ةداعلاك،دحألاكلذيفهلعفتل
ىقلتهنكلريانسيردنيسبلاصتالاردنلرإلواح.ةياهنلايفتخضرببسلا
لمعتردرجلافتناكو.ةيطغتلاجراخوألفقمامإهفتاهنإلوقتةلاسر
.عوبسألاةياهنةلطعلالخ

،كلذبدعسيسناكوً،اديحوهتلوجبموقيسناكةيداعلافورظلايف
امبسح،هتدحونممئسهنأكشال-افيإةبحصدارأةرملاهذههنكل

جازمناكو.ردنلرإمستباف.فتاهلاىلعامهثيدحلالخلوقللافيإتعراس
ردنلرإنيبعمجلالوحاهتركفنأمغر،داتعملانمنسحأًاضيأدنيلافيإ
ةماقإباهملحنأًاحضاواهلادباممغروءيشيأىلإلصتملارودلاهو
.لشفلاهلًارَّدقمناكاهيدلاونيبلضفأةقالع

ًامويناكً.اضيأةنيدملانمامهجورخءانثأعوضوملاركذىلعِتأتملو
،لويفالبلبجقوفةضفخنملازتامتناكسمشلاثيح،ًاليمجًايفيرخ
يرتشيلكاشكألادحأدنعفقوتً.ادرابلازيامناكسقطلانأمغر
هترداغملبقةوهقلانمًاسمرتَّدعأدقناك.امهلرئاجسوتاشتيودنس
نعهداعتباىدلهلرطخ.يفلخلاةرايسلاقودنصيفةيناطبعضوو،لزنملا
.لبقنمًادبأدحأموييفةهزنيفدنيلافيإعمجرخيملهنأبكشكلا

ةيليصفتطئارخسرددقناك.ةنيدملالوحةريغصةرودبآدب
يفةدوجوملاتاريحبلانملئاهلاددعلانمشهُدو،اهراوجوكيفايكيرل
ةريحببامهتلوجّالهتسا.ىصُحتالنوكتداكتتناكً.ايبسنةريغصةقطنم
الصاوينألبقنتافادوارمث،ةديدجةيحاضاهبناجبتئشُنأثيحنتافاديلإ

ةيحاضفلخةيفتخمكاذنآتحبصأيتلا،نتافسينيرىلإامهقيرط
ىلعةلالطإبايظحونتافاغنالبناجباّرمكانهنمو.ةديدجلاتلوهرافارغ
اعباتينألبقرووميديشلاديمةقطنميفةريغصلاتاريحبلانمريبكددع
ةاذاحمبنتافسغوفريلىلعةرظنايقلأ.يديشليفسوموحنءطببريسملا
ناك.نتافاويمونتافسلادسيلفيتساهدعبنمو،رليفغنيثىلإيضفملاقيرطلا



اربعيوًالامشافطعنينألبقرليفغنيثهاجتابامهلوزندنعرخأتدقتقولا
نالصاويو،تولفاسنامفوهنملامشلاىلإ،قيرطللةيذاحملانتافاتفولكدناس
بناجبةرايسلانمالَّجرت.رلادايكيرادنوليداوربعًالوزنامهقيرط
.اكيربسبوكسيبىلإلصاولاقيرطلانمةبرقمىلع،نتافانورب-التيل

نامهتلياحاروامهيقاساَّدموضرألاىلعةيناطبلاردنلرإشرف
تيوكسبلاضعبجرخأمث.كشكلانمردنلرإاهارتشايتلاتاشتيودناسلا
ربعردنلرإرظن.ةوهقلانمنيناجنفامهلَّبصوهتالوكوشلانمعونصملا
لبجلفسأتولفانامفوهورليفغنيثوحنراجشألانمةيلاخلاضرألا
تاسفانمبمهسفنأنوُّلسيىطسولاروصعلايفسانلاناكثيح،ليفسنامرأ
باتكنعًاثحبتابتكمةدعىلعلاجدقناك.دايجلاتاوهصىلعةيلاتق
ىوسفصولاقباطيامدجيملو،هءارشيونيديفيدناكيذلاتاريحبلا
يفتاريحب«ناونعبناكوديفيدءافتخانمةريصقةدملبقُرشنباتك
تاريحبللةريثكةيفارغوتوفروصبًادّوزمً،اقينأًاباتكناك.»كيفايكيرةقطنم
هتاحفصدنيلافيإتبَّلق.ةفلتخملوصفيفةطقتلم،اهبةطيحملاقطانملاو
.روصلايفةنِّعمتم

يفتطقساهنأدقتعتَتنكاذإ«:اهتوهقفشرتتناكامنيبتلاق
يفًابيطًاظحىوسكللوقأنأيننكميالف،تاريحبلاهذهنمةدحاو
.»اهداجيإ

لبقتفتخايتلا،انودوأ،نوردوغلوحاهربخأدقردنلرإناك
لوحاهربخأامك.ديدحتلابتقويأيفدحأملعينأنوداماعنيثالث
اهئافتخاطبرًاريثكدعبتسملانمسيلهنإاهللاقوتاريحبلابنوردوغعلو
دنيلافيإمامتهاريثأ.ديفيدىعُديباشوهو،رخآدوقفمصخشةيضقب
.هئافتخانمةريصقةرتفلبقةاتفلاىقتلادقديفيدنوكينألامتحاب
نأو،نوردوغلباتكلاءادهإيونيناكديفيدنأدقتعيردنلرإناك
ىوسكلذبملعينكيملًادحأنأةجردلدهعلاثيدحناكامهءاقل

ةلوهجمةئشانلاامهتقالعبةلصتملاةمولعملاتلظو.تريبليج،ديفيدقيدص
.كرامنادلانمادنلسيآىلإتريبليجداعنأىلإةليوطتاونسل

أموأف،اهيأربهتملعأوةلوقعمريغاهدلاوةيرظندنيلافيإتدجو
وهو،نيتيضقلانيتاهنيبطبريماهليصفتىلإراشأهنكلًاقفاومهسأرب
ًائيشفرعينمكانهنكيمل.اهيلإدانتسالانكميةليلقتامولعمدوجو
ءافتخاوهنوردوغءافتخالوحًامولعمناكاملكو،ديفيدءافتخالوح
.اهعماهترايس



نافرعياناكامهنأولاذام«:نتافانورب-التيليفقدحيوهوردنلرإلاق
ولاذام؟اهلجأنمتاريحبلاباتكىرتشاديفيدنأولاذام؟امهضعب
.ديفيدىفتخاامدنعملعننحنً؟اعمةريخألاةهزنلاكلتيفابهذامهنأ
نيعوبسأبكلذدعبةطرشلاىلإنوردوغءافتخابقلعتملاريرقتلالصوو
نأًادجلمتحملانمنكلً،ادبأنيتيضقلانيبطبرنملببسلااذهل.فينو
.»هلثمتقولاسفنيفتفتخانوكت

نأدبال.امهداجيإيفًاديجًاظح،نذإ«ً:اددجمدنيلافيإتلاقف
ىلعةلوجيفابهذامهنأدقتعتتنكاذإكضرغبسانتةريحبفلأكانه
طسبألانمسيلأ.اهلمكأبادنلنفلوقتكنأولامككلذودبي.اهضعب
»؟امناكميفيسارملادحأقوفنم،رحبلايفةرايسلاباطقسامهنأضارتفا

.»اهترايسنعًاثحبةيسيئرلائفارملاعيمجانحسمدقل«
»؟لصفنملكشبارحتنادقانوكينأنكميالأ«
امهنيبطبرلانإ...انأ.نآلاىتحهيفانرَّكفاماذه.ديكأتلاب،ىلب«

نيتاهيفمدقتيأثدحيمل.امًاعوناهبذوخأمانأوً.ايلكةديدجةركف
تاريحبلابةعلومتناكاهنأَّنيبتيئجافملكشبومث،دوقعذنمنيتيضقلا
ردقىندأبَظحيملٌعوضوم،تاريحبلالوحباتكءارشةلأسمركذهنأو
.»لبقنممامتهالانم

نإ،كلذلكقوفو«:همالكعباتمثهناجنفنمةفشرردنلرإذخأ
مألاحك.هتلئسأىلعتاباجإلاعونيأىلعلصحينلهلعلورضتحيهابأ
نأيغبني.ةبوجألابً.اضيأكلذيفركفأيننإً.اقبسمتيفوتيتلاباشلا
.ةطاسبلاهذهبنوفتخيومهلزانمنمسانلاجرخيال.امباوجىلعالصحي
ءيشلاوهاذهو.نيتيضقلانيتاهيفالإً.امئادمهءاروًارثأنوكرتيمهنإ
اتلكيف.هيلإدنتسنامانيدلسيل.رثأكانهسيل.امهنيبكرتشملا
.»نيتيضقلا

يتدج«:ءامسلاىلإرظنتوةيناطبلاىلعيقلتستيهودنيلافيإتلاق
.»تاباجإيأىلعلصحتمل

.»تاباجإيأىلعلصحتمل،حيحص«
.»قرشلاىلإبهذت.ثحبتَتلزامً.ادبأْملستستمل،كلذعمو«
ىلإدعصأويفاكسدراهىلإيشمأ.قرشلاىلإبهذأانأ.حيحص،لجأ«

.ً»انايحأكانهمِّيخأيننإ.ردويفيكسإرافق
.ً»ائيشدجتملكنكل«
.»تايركذلاىوسءيشال«



»؟ةيفاكتسيلأ«
.»يردأال«
»؟اذهام؟يفاكسدراه«
اذاملفرعأال.كانهتامروغريبنأدقتعتكتدجتناك.لبجهنإ«

ةليوطةفاسمللمُحهنأدبال.سدحلانمًاعونناك.كلذدقتعتتناك
هاجتالاكلذيففصعتتناكحيرلانكلً،احيحصكلذناكاذإعبطلاب
ىلإً،اريثككانهىلإبهذتتناك.حيرلانمأجلمنعثحبنانالكانكو
.»فيرلانعاندعتبانأ

»؟لبجلاَتقلستله«
.»فيخملاهمسامغر،هقلستلهسلانم،لجأ«
»ً؟اقحال،كانهىلإباهذلانعَتفقوتله«
.»طقفرظنلابيسفنيضُرأيننإ.هقلستأدعأمل«
رمألاَتزواجتدقل،عبطلاب«:تلاقمث،هتاملكيفدنيلافيإتلَّمأت

.»نآلا
.ردنلرإمستباف
»؟نذإَتملستساله«
كلذناك.يخأتدجوُتنكنإوهكتدجهنعَْتلأسءيشرخآ«

دقتناكاذإًانايحألءاستأ.تومتنألبقاهنهذيفرطخءيشرخآ
يننأاذهينعيال.ىرخألاةايحلايفهتدجودقتناكاذإ...هتدجو
كتدجنكل،ميحجلاوأهللابنمؤأالانأفً،اقلطمةرخآلاةايحلابنمؤأ
نأبةعنتقمتناك.اهتئشنتنمًاءزجكلذناك.كلذلكبنمؤتتناك
.ةياهنلاالوةيادبلاتسيلضرألاىلعانهاهشيعنيتلاةيساقلاةايحلا
ديأيفروغريبنوكنعثدحتتتناكوتومللةلِّبقتمتناكببسلااذهلو
.»هلاثمأعم.ةنيمأ

.»ةقيرطلااذهبنوثدحتيزئاجعلا«:دنيلافيإتلاق
.»اهتايحةورذيفتتامدقلً.ازوجعنوكتمل«
»ً؟اراغصنوتوميةهلآلامهبحتنيذلاكئلوأنإنولوقيالأ«
.بيجينأنودهتنباىلإردنلرإرظن
لقألاىلعوأً.امويينتبحأةهلآلانأدقتعأال«:اهمالكافيإتعباتف

.»يننوبحينأمهيلعيغبنياذاململعأالو.كلذّليختأنأيننكميال
مهرئاصماوعضينأسانلاىلعيغبنيناكاذإاممًادكأتمتسل«

.»كريصمنيعنصتتنأ؟اهتعيبطنكتًايأ،ةهلآلاديأب



يفلابجلاىلإكيبأكذخأيملأ؟كريصمَعنصْنَم.كلذلوقكعسوب«
َتحرطله؟كانهىلإهعمهيدلوذخأبهلعفيناكيذلاام؟جئاهسقط
يفركفتامدنعبضغلابًادبأرعشتالأ؟لاؤسلااذهًامويكسفنىلع
»؟كلذ

.»ةفصاعلايفقلعنيكرمأللَّدعيمل.ملعينكيمل«
يفرَّكفهنأول.فلتخموحنىلعفرصتلاهتعاطتسابناك،نكلو«

.»هيدلو
.»ةريبكةياعربانطيحيًامئادناك«
مثرغيراسكوأقوفًاقرشهجتتتناكةرايسردنلرإبقار.امهالكاتكس

.رليفغنيثوحنتفطعنا
.بضغلابرعشأو.يسفنهركأًامئادتنك«:دنيلافيإتلاقةياهنلايفو

يمأنمةبضاغتنك.راجفنالاةجردىلإديدشبضغبرعشأتنكًانايحأ
ررحتأنأديرأتنك.ينبهريناكيذلاهفاتلانموةسردملانموكنمو
يتاذلُتأسأدقل.يسفنرقتحأتنك.انأنوكأنأديرأنكأمل.يسفننم
.ً»اضيأيلإةءاسإلابنيرخآللُتحمسو

»...افيإ«
.هيلعُتنكاماذه،ال«:تلاقو،ةيفاصلاءامسلايفدنيلافيإْتقَّدح

ذنمًاريثكرمألايفُترَّكفدقل.ةديجةفيلوتتسيل.يتاذلةهراكوةبضاغ
نألبقأدبءيشلةيعيبطلاةجيتنلاوههلعفأتنكامنأُتفشتكانأ
كنمةبضاغُتنك،بلاغلايف.هيلعةرطيسيأيدلنكتملءيش.َدلُوأ
وهام؟ملاعللُتبلجاذام؟ناركفتامتنكاذامب؟ينامتبجنأاذامل.يمأنمو
ملوًادبأامهضعبافرعيملنيصخشءاطخأىوسءيشال؟ُهتثرويذلاثرإلا
.»امهضعبافرعينأاديري

.»افيإ،ديحولاكثرإوهاذهنكيمل«:ردنلرإلاق
.»الامبر،ال«
ً.اددجماتمص
دحأمويةهزنتسيلأ«:اهيبأىلإةرظنعمدنيلافيإتلاقًاريخأو

»؟ةميظع
ناك.رلادايكيرادنولهاجتابتفطعناوةئيطبةعرسبىرخأةرايستَّرم

دعقمنمامهلْتحَّولرعشلاءادوسةريغصةاتف،نيلفطعمناجوزاهيف
،ةريغصلاةاتفلاامهتبقارفلباقملاباهلاحِّوليملامهنكل،ةرخؤملايفلفطلا
.رظنلانعتفتخانأىلإ،لمأةبيخب



ًاموييلنيرفغتدقكنأبنيدقتعتله«:لاقوهتنباىلإردنلرإرظن
»؟ام

فلخاهيعارذًةعضاوءامسلايفقيدحتلاتلصاو،هبيُجتنأنود
.ىرخألاقوفًاقاسواهسأر

ةاتف.مهرئاصمنعنولوؤسمسانلانأفرعأ«:تلاق،ةياهنلايفو
،امكبيلابتسنكتمل.اهسفنلًافلتخمًاريصمعنصتستناكينمىكذأوىوقأ
هركىلإرمألايبلصينأنمًالدب،يداقتعاب،ةديحولاةباجإلاهذههذهو
.»يتاذ

.»ملعأنكأمل.كتاذيهركتنأًادبأدصقأنكأمل«
.»هنبادقفينأدصقينكيملكابألعل«
.»دصقينكيمل.ال«
امهقيرطيفريغيراسكوأارداغامدنعلولحلاىلعكشويمالظلاناك

مظعمتمصباسلجوىرخأةريحبيأدنعافقوتيمل.ردرويفراغروبوحن
امدنعو.سنرالايكةريزجهبشلوحوردرويفلافقفنربعامهتدوعقيرط
ً.امامتَّلحدقمالظلاناكهتنباتيببناجبافقوت

اهسأربتأموأفتاريحبلانمبرقلابًاليمجًامويناكهنإاهللاق
.لبقتسملايفكلذراركتامهيلعنإتلاقَ◌ّ◌مثًةديؤم

َكتصرفنإف،انهةقطنملالوحتاريحبلانمةدحاويفايفتخااذإ«
.»بيصنايلابكزوفلداعتامهداجيإيف

.»ةبيصمكنأدقتعأ«:ردنلرإلاق
.ًاليلقاتمص
ناهباشتمنحن«:لاقودروفلاهترايسةدايقةلجعىلعهديدنلرإرَّرم

.»هسفنءيشلانمناتوذخأمناتعطقنحن.انأوتنأ.افيإايًاريثك
»؟كلذدقتعتأ«:ةرايسلانمجرختيهودنيلافيإتلاق
.»اذهىشخأ،لجأ«
نيبوهنيبةلولحملاريغاياضقلاعيمجيفًارِّكفم،هتيبوحنىضممث

اهتحماسملوحهلاؤسىلعْهبجتملاهنأةركفىلعمونلايفَّطغو.هتنبا
نيبنالوجتياناكامنيبمويلالاوطامهنيبًاتوبكملظيذلالاؤسلا،هل
.ةعئاضحاورأنعًاثحبتاريحبلا



يفنئاكلالزنملاىلإىرخأةرمردنلرإبهذ،يلاتلامويلارصعيف
ةرانمنكتملءاوضألانأامب.هنمةرذحةفاسمىلعهترايسنكرورغرفابوك
ِتأتملاهنأَضرتفادقف،انيلوراكةرايسةيؤرنمنَّكمتيملوذفاونلايف
فيكًادكأتمنكيمل.ربصبًارظتنمسلجوةراجيسلعشأف،دعبلمعلانم
نمةقالعبنيفدلابعمةطبترمتناكاهنأبدقتعيناك.ةأرملابوجتسيس
امهلعل.رغوفرافارغىلإةريخألاهترايزدعبًاعماثدحتًامتحامهنأو،امعون
حرسملاةيلكيفًاعماناكامدنعالصفناثيحنمامهتقالعالمكتسيلاداع
ةرايسلاتفقوت،ليوطراظتنادعبو.ةيموجنلابملحتلازتامتناكو
لزنملالخادىلإتعرسأ.اهنمانيلوراكتجرخولزنملامامأةريغصلاةينابايلا
هتياهنىتحًائيلمًاسيكًةلماح،اهلامشوأاهنيميىلإرظنتنأنود
قرطيولزنملاىلإبهذينألبقةعاسفصنردنلرإرظتنا.تاورضخلاب
.بابلا

ةزنكبلمعلابايثتلَّدبدقتناكبابلاانيلوراكتحتفامدنع
.يلزنمٍّفخوضافضفلاورسوةحيرمةيفوص

»؟انيلوراكتنأله«:ردنلرإاهلأس
.»معن«:اهجعزأًالاّوجًاعئابناكولامك،ةظاظفبهتباجأ
دنعدهعلاةثيدحةافويفققحيةطرشطباضهنأبردنلرإاهربخأ

.نتافالافغنيثةريحب
»؟ةافو«
يننكميله.نتافالافغنيثنمبرقلاباهسفنتلتقةأرما«:ردنلرإلاق

»؟ةظحلللوخدلا
»؟يبكلذةقالعام«
ةقدبنيسَّوقمنيبجاحوةبَّدحمةهبجولعيًانكادًاريصقاهرعشناك

ةضافضفلااهبايثنمودبتوردنلرإلوطبتناكو.نيتقماغنيواقرزنينيعو
بُّلصتلاوأدانعلانمًائيشنكل.باذجدسجوةليوطةبقرعمةليحناهنأ
كاردإهعسوبنأيفردنلرإرَّكف.اههجوحمالمىلعًارهاظناكعِّجشملاريغ
،ةركفلاىلعزيكرتللتقولاكلمينكيملهنكلاهيفهارينيفدلابناكام
.ةباجإرظتنيناكانيلوراكلاؤسف

لجرنمةجوزتمتناك.ايرامةأرملامسا.اهجوزنيفرعتتنأ«:لاقف
.»حرسملاةيلكيفامتنكامدنعًاعمامتجرخامكنأُتفرع.نيفدلابىعُدي



»؟كلذينعياذامو«
.»رمألالوحًاليلقكعمثدحتأنأطقفُتدرأ«
ترظنمث،قيرطلاىلعاهناريجلزنمىلإةعيرسةرظنانيلوراكتقلأ

لزنملاناك.لخادلايفرثكأةحارلابنارعشيدقامهنإتلاقردنلرإىلإ
خبطمعمماعطةفرغوسولجةفرغىلإمَّسقمدحاوقباطنمفلأتي
نمءرملالوخددنعىرسيلاةهجلاىلعنيتفرغو،ليسغةفرغورواجم
حوفتو،روصلابةّنيزمهناردجو،قينأثاثأبًاشورفمناكو.يسيئرلابابلا
،ةرَّطعممامحتساحالمأوليمجتتارضحتسمويدنلسيآخبطحئاورهنم
اهنأبامهادحإتدب.نييرخألانيتفرغلاوليسغلاةفرغلوحةزَّكرماهلكو
لالخنمدنلرإحمل.انيلوراكمونةفرغتناكفىرخألاامأ،بيكاركةفرغ
ةآرمعمجُّربتةلواطو،ناردجلادحأبناجبًاريبكًاريرسحوتفملابابلا

.جاردأاذًاقودنصوةريبكةنازخو،ةمخض
نأًاحضاوناك.نرفلانمًارْدقتجرخأوخبطملاىلإانيلوراكتعرسأ

.خبطملانمةينغةحئاربًاقبعلزنملاناك.اهوهطفصتنميفءاجردنلرإ
.يوشملَمَح،هلخاديفردنلرإلاق

له.ةوهقلاُّدعأتنك«:انيلوراكتلاق،خبطملانماهتدوعىدل
»ً؟اناجنفكلمدقأنأيننكمي

ً.امئادلبقتنأكيلعفةوهقلاتضرُعاذإلوقتةدعاقلاف،ردنلرإلَِبق
ريغلازيامناكفيلوأردروغيسامأ،ةعرسبةدعاقلاهذهغروبنيلإْتَمَّلعت
.ةركفلامهفىلعرداق

،ركسلانمةيلاخلاةنخاسلاةوهقلانمنيناجنفًةلماحانيلوراكتءاج
.ردنلرإاهبرشيامك

اي.زوجعلازناهويفصيفحرسملاةيلكيفنيفدلابوانأانيقتلا«
انلصفنا،لاحيأىلعً.ائيدرًالثممو.دصقأ،زناهويً.ادجًاهيركناك،يهلإ
لأسأنأيننكميله.بطلاةساردلبهذوليثمتلاكرتامدنعنيفدلابوانأ
»؟هنأشبققحتاذامل

-نورثرثيسانلا،نيملعتامك–تعمسيننكل.هنأشبققحأاليننإ«
.ً»ارخؤمامكتفرعمامتددجىتحامبرولبقنمامكضعبنافرعتامتنكامكنأب

»؟كلذتعمسنيأ«
.»كلذنعثحبللرطضأفوس.تيسندقل«
»؟كصخياذهله«:تلاقوانيلوراكْتمستبا
.»دعبفرعأالًاقح«



.»يتأتدقكنأبينربخأدقل«:تلاقف
»؟نيفدلاب«
هذهءافخإلةجاحال.قحمتنأ،لعفلابًاددجمطيخلاانطبردقل«

.تاونسسمخوحنذنمًةيناثْتأدب.ينقفاووهوكلذبهتربخأ.ةقيقحلا
نيفدلابرضحدقل.حرسملاةيلكنمنيجِّرختملالمشملعامتجايفانيقتلا
ةدلاو،ارونويلينعي–زوجعلانممئسهنإلاق.انعمجَّرختيملهنأمغر
.»امهعمشيعتتناك.ايرام

»؟ذئنيحكعمشيعلللقتنيوهجاوزِهنيملاذامل«
هتيطعأيننأةجردلعضولانمُتمئسدقتنك.كلذلعفيسناك«

ملوضرملايفارونويلةرهاعلاكلتْتَعقو،كلذدعب،نكلو.ةيئاهنةلهم
اهتنحميفاهبناجبفوقولادارأ.ايرامبكلذلعفىلعهسفنلمحعطتسي
امهتقالعنُّسحتةيناكمإيفنمكتةيسيئرلايتيشختناك.هلعفاماذهو
ءيجملانعلعفلابّفقوتدقل،ةقيقحلايفوزوجعلاةرهاعلاةافودعب
.»كلذزواجتامناعرسهنكل.ايرامىوسناسنإيأبمتهينكيمل.يتيؤرل

»؟ةرهاعاهنأب؟ةقيرطلاهذهبارونويلتعنينيفدلابناكله«
رورمبعضولاءاسدقل.كلذنمرثكأاهلُّمحتىلعًارداقنكيمل«

اهديريناك.ةميئلُتنكاذإ،اهلةنتممنوكأنأيلعبّجوتيامبرل.نينسلا
.»كلذبىضرتايرامنكتملامببسلنكلولزنملانمجرختنأ

»؟لافطأيأبنيفدلابوايرامقزريملأ«
.»ةمتهمنكتملايراموعيطتسيالنيفدلاب«:ةحارصبانيلوراكتلاق
»؟ةيمسرامكتقالعلعجبناركفتىتم«
.»يفيرنهاكلثمودبت«
»...نأدصقأمل،فسآ«
رظتنينأديري.نيرخآلاروعشيعاريلجرنيفدلاب«:انيلوراكتلاق

لبقسيل.هيأرِّريغينلهنكلًاليلقكلذيفغلابيهنإهلتلق.ةلماكةنس
.»هلوقياماذه،ىندأدحكةنسرورم

»؟كلذبةديعسِتسلكنكل«
.»ةلجعللةجاحبانسل.ديكأتلابةاسأماهنإً.اديجهمهفأانأ،هوأ«
»؟امكتقالعبملعتايرامتناكله«
نأدقتعتله؟ثحبتمع؟ققحتاذاملوحلأسأنأيننكميله«

»؟اهلامًائيشلعفنيفدلاب
»؟هنينظتاماذهله«



ام!حيسملاقحب،بيبطهنإ.كلذلعفىلعردقيلنكيمل.ليحتسم«
»ً؟اراحتنانكيملهنأدقتعتكلعجييذلا

.»كلذدقتعأاليننإ«
»؟...مأةيديوسةسارديهله«
»؟كلذبِتعمسدقل«
.»يرجيامعةركفيأانيدلسيل.امًائيشنيفدلابعمس«
ثروهنأِتعمسله.ةيضقلالفقنيكتامولعمعمجبطقفموقأ«

»؟هتجوزنمنويلمةئامثالث
ةقفصنمِتأتملأ.مايأةدعذنمينََربخأً.ارخؤمالإفشتكأمل«

»؟اهدلاواهبماقضرأةعطقلوح
اهتميقتعفترارغوفابوكيفةريغصضرأةعطقكلميناك،لجأ«

.»ديحولاديفتسملاوهنيفدلابً.ادجريبكلكشب
اهنعًائيشملعيناكهنأدقتعأال.كلذلوحًائيشركذدقل،لجأ«

.»هبينربخأاماذهلقألاىلعوأ.ةريصقةدمذنمالإ
.»بسانملاتقولايفءاجلاملانأُتعمس«:ردنلرإلاق
»ً؟اقح«
.ً»ادجيدجلكشبنويدمهنإ«
املكاذه،اهارتشايتلامهسألاضعبيفًاظوظحمنيفدلابنكيمل«

يتلانويدلاىلإةفاضإ،ْتَسلفأءاشنإةكرشيفظحلائيسرامثتسا.هفرعأ
هذهلوحًاريثكثدحتنالنحن.حجنتمليتلاةدايعلانمةيقابلازتام
.»نآلاىتحلعفنمل،لقألاىلع.ءايشألا

»؟كلذكسيلأ،ليثمتلانعِتفقوتدقل«:ردنلرإلاق
.»امًاعون،لجأ«
»؟اذامللأسأنأيننكميله«
»...نكلوً،ادجةريبكتسيل.تايحرسمعضبيفُتكراش«
.»حرسملاىلإبهذأامًاردان،ظحلاءوسل«
ىلع.يفكيامبةديجراودأىلعلصحأنكأمليننأبطقفُترعش«

.ةمحرلاميدعملاعهنإً.اقحةيساقةسفانملاعبطلابو.دصقأ،ةريبكلاحراسملا
ةلثممً.اضيأدعاسيالرمعلاو.حرسملاةيلكيفةرشابمكلذدجتكنإ
ةكرشيفديجلمعىلعُتلصحً.اريثكةبولطمريغيلثمرمعلاةطسوتم
.»امجرخمينّركذتيامدنعينفداصتلازتامةريغصلاراودألانكلةيلام

ةيحرسملاكلتيفانيلادغامةيصخشناكربكألاكرودنأُتفرع«



.ناونعلارَّكذتيملهنأردنلرإىعّدا»...اهمسانكيًايأ،ةيديوسلا
»؟ينرَّكذتصخش؟كلذبكربخأنم«
حرسملاداترتاهنإ.ردرجلافىعُدتاهفرعأةأرمااهنإ،عقاولايف.لجأ«

.»مئادلكشب
»؟ينترَّكذتيهو«
ةجاحبدعيملهنأبًاكردم،باجيإلاىلعًةلالدهسأربردنلرإأموأ

هتشقانمببسلوحجرحملاؤسيأىلعةباجإللرارطضالانأشبقلقلل
هنأىلعرمألاتربتعااهنأولامكتدب.نيرخآصاخشأعمانيلوراكرمأ
لوححرسملاذاتسأهلاقامرَّكذت.فورظلانعرظنلافرصب،اهبفارتعا

.اهقيقحتبملحتتناكيتلاةرهشلا،انيلوراكحومط
،بيصمتنأوقحبةديجةيحرسمتناك.لمألاةلعش«:انيلوراكتلاق

داقنلانكل«،ْتَمستبا،»نولوقيامك،ةورذلاُتغلبامدنع.ربكألايرودناك
ةميدقلاتايحرسملانمةدحاواهوربتعاثيحً،اريثكاهبنيبجعماونوكيمل
ضعبيفاونوكيدق.ةجئاردعتمليتلاو،ةيلئاعلاتالكشملالوانتتيتلا
.»تابسانملافصنيفنوثدحتيمعنوفرعيالمهنإ.نييقيقحًالاذنأنايحألا

ىرخأةيصخش،رخآرودعمْهتطلخاهنأيتقيدصتَّنظ«:ردنلرإلاق
.»انيلادغامىعُدت

»ً؟اقح«
.»ةيعيبط-قوفتاردقةبحاصوأةيناحورةطيسو«:ردنلرإلاق
امكتدباهنكلانيلوراكنملعفدريأفاشتكاًالواحمردنلرإقَّقد

ةرجشلاءاحلرشقيناكهنإامإ،هسفنيفلاقفً.ائيشظحالتملاهنأول
.نودقتعيسانلاناكامملضفأةلثممتناكاهنأوأأطخلا

.»هبيلملعال«:انيلوراكتلاق
ًائيشوأفَّيزملانوكيدق.ةيحرسملامسالوحْهتلاقامركذأال«

.»هبًاهيبش
ىلعتناكلهً.ادبأاهبعمسأمل:تلاقمث،ًاليلقانيلوراكتددرت

»؟ينطولاحرسملا
،حاورألاملاعبنمؤتتناكهذهانيلادغام،لاحيأىلع.يردأال«

.»ةفرغلاهذهيفانهنحنامكيقيقحهنأبنمؤتتناك
.»هوأ«
كربخأنيفدلابنأكشال.ليبقلااذهنمءيشبدقتعتتناكايرامو«

.»كلذب



.»حابشألابنمؤأاليننإ.يمامأرمألااذهركذىلعىتأهنأركذأال«
ءاطسونمةدعاسمنعتثحباهنأبكربخيملأ.انأالو،ال«

»؟نييناحور
انأونيفدلاب.قدصب،ايراملوحريثكلافرعأال.كلذبملعأمل،ال«

ءايشأانيدلناك.لباقتنانكامدنعاهلوحثدحتلايفانتقوعِّيضننكنمل
.»اهلعفنلىرخأ

.»كلذنمدكأتمانأ«
»؟رخآءيشكانهناكله«
.»يلاحلاتقولايفءيشلكاذهً.اركش،ال«



ريغةقالعبتطبترايتلاةأرملاىلعروثعلايفةبوعصردنلرإدجيمل
نيتسيركهتربخأدقل.هتافوتقبسيتلاةرتفلايفسونغامعمةيعرش

فتاهلاىلعاهعمثدحتلالواح.فتاوهلاليلديفاهناونعدجوفاهمساب
كرتف،ثيدحلاةلصاومتضفرىتحديريناكامتفرعنإاماهنكل
لالخنمهموجهفنأتسا،قحالتقويفو.ذئنيحاهلاحىلعرومألا
سونغاماهيفدقفيتلاةثداحلالوحترهظةديدجتامولعمنأباهرابخإ

.نتافالافغنيثةريحبيفهتايح
»؟تثَّدحتنمعم«:فتاهلاىلعتلاقف
.»سونغامةقيقش،نيتسيركنمكمساىلعتلصح«:ردنلرإلاق
»؟ينعتلاقاذام«
.»سونغاموِتنأكنعناك،ةقيقحلايف«
:ةياهنلايفةأرملالوقتنألبق،ليوطتمصتاملكلاهذهالت

ةجوزتمتناكوغيفلوساهمساناك.»يتأتنأكللضفألانمنأدقتعأ«
.»عوبسألااذهلاوطراهنلالالخلزنملايفيننإ«.ناجضاننادلواهيدلو

ةلأسملاةلازإلةفهلتموديعبدحىلإةرذحاهدجو،ردنلرإاهرازامدنع
لخدميفةفقاوّتلظ،اهرتوتةدشنمو.نكممتقوعرسأبقيرطلانم
.لوخدللهوعدتنأنوداهلزنم

ىلإتئجاذاململعأال.كللوقأنأيننكمياذاميردأال«:تلاق
»؟اهنعثدحتتيتلاةديدجلاتامولعملايهام.انه

.»سونغاموِتنأِكبقلعتتاهنإ«
.»فتاهلاىلعكلذبيَنتربخأدقل،لجأ«
.»امكتقالعو«
»؟كلذبنيتسيركْكتربخأله«
هتنباْترحتنا«:لاقمث،باجيإلاىلعةلالدهسأربردنلرإأموأ

.ً»ارخؤم
.»كلذبُتعمس«
شيعتو،ةقينأًابايثيدترتو،ليمجهجوتاذو،حمالملاةفيطلتناك

تناكوةضرممكلمعتتناكو.رغوفسوفةيحاضيفةفرشيذلزنميف
.عوبسألاكلذيفةيليلاهتبوانم

لخدتنأكللضفألانملعل«:تلاق،تمصلانمتاظحلدعب



ةكيرألاىلعردنلرإسلجثيحسولجلاةفرغىلإهتداقمث.»تقولاضعبل
.هفطعمعلخينأنود

نينسلاهذهلاوط.كربخأنأيننكمياذامملعأال«:ةديهنتعمتلاق
حرطبتنأأدبتفةنيكسملاتنبلارحتنتمث.لصحاذامدحألأسيمل
.»اهحرطينأيغبنيدحأالولبقنمًادبأحَرُطتملةلئسأ

يفكلذرطخله.ايرامةلكشم.ةلكشملايهكلتتناكامبر«
»ً؟امويكنهذ

مل.ايرامبينتعتارونويلتناك؟نظتاذام؟ينهذيفرطخله«
.»اهنمبارتقالابدحألحَمُسي

.»ايراموارونويلوسونغامً،اعمبراقلايفاوجرخدقل«:ردنلرإلاق
»؟نذإكلذَتفشتكا«
.»لجأ«
.»براقلايفاوناكمهتثالث«:ًةدكؤمغيفلوستلاق
»؟ثدحاذام«
عميتقالع.هتمربرمألابريكفتلايفتقولانمريثكلاُتيضمأدقل«

اهلرمألافشكنسانك.رليفغنيثيفرمألابارونويلربخنسانك.سونغام
انكارونويلوانأ،نكلو،هعمبهذأنأسونغامدارأ.ةنكممةقيرطفطلأب

تناكامبرل.كلذلعفىلعيسفنلمحعطتسأملاذهلونيتبَّرقمنيتقيدص
.»كانهُتنكولفلتخملكشبريستسرومألا

يننأدقتعتتنأ،عبطلاب«:ًةلئاقتفاضأو،ردنلرإىلإغيفلوسْتَرظن
.ً»امامتةريقح

.»ءيشيأدقتعأاليننإ«
ىلعًايلكةرطيسمتناكً.اقحةطِّلستمً.امئادةدِّيستمارونويلتناك«

يفىتح،اهاوهىلعرومألاْرستملنإةوسقبهخبوتتناك.سونغام
الً.ارسيقتلنانأدبً.ابيطًالجرناك.يلإسونغامأجلف.نيرخآسانأدوجو
يفهلجألىسألابترعشيلعل.بحلايفانعقواننكللصحاذامملعأ
نكأمل.كلذارونويلمهفتتنأاندرأاذلً،اعمشيعلاديرنانك.ةيادبلا
نمعونيفكارتشالاو،اهرهظءارونم،ةيرسةقالعيفطروتأنأديرأ
...لَّمحتأنأيعسوبنكيمل.ةنلعمرومألانوكتنأُتدرأ.اهدضةرماؤملا

تطغضيننكلاهغالبإليجأتديريناك.ةيرسلالَّمحتأنأيعسوبنكيمل
يفكلتعوبسألاةياهنةلطعيفةقيقحلااهربخينأىلعانقفتاو.هيلع
.»رليفغنيث



»؟ءيشيأبارونويلكشتملأ«
.سانلايفقثتتناك.اذكهارونويلتناك.قالطإلاىلعكشتمل.ال«

.»سونغامكلذكو.اهتقثتنخانأ
»؟ةثداحلادعبًادبأارونويليلباقتملأ«
دقل؟كلذةفرعمكدعاستسله«:تلاقمث،اهينيعغيفلوسْتضمغأ

لاؤسيأدحأحرطيملً.امامتًاحضاورمألاناك.ذئنيحةيضقلايفقِّقُح
مليننكلانأيهفلعفامصخشىلعيغبنيناكاذإ.نيحلاكلذذنم
.»لعفأ

»؟ارونويلِتلباقله«
يضمدعبكلذثدحً.افيخمً.اعيظفكلذناك.ةدحاوةرم.لجأ«

لبقاننأشباهربخأهنأملعأنكأمل.سونغامةزانجنمتقولاضعب
تظحاليننكل.ءيشيألصحيملهنأءاعدالاُتلواحةزانجلايفو،هتافو
ريغيننأبْتَرَهاظت.يعمثدحتتمل.يلإرظنتملارونويلنأروفلاىلع
.»اهربخأسونغامنأبذئنيحُتفرع.ةدوجوم

»...مأكارتنأتدارأله«
ينتَّيح.رغوفرافارغيفاهتيؤروءيجملاينمتبلطويبْتلصتا.لجأ«

.»ديدشدوربب
،ةميدقلاحارجلاكلتءْكَنلاهحايترامدعبردنلرإَّسحأ.غيفلوسْتتكس

.ربصباهرظتناف
امبملعأنأينديرتاهنأوةسردملايفتناكايرامنأبارونويليْنتربخأ«

ءيشيأفرعألةجاحبنكأمليننأباهتربخأ.طبضلابةريحبلادنعثدح
تناكاذامفرعأمل.ةلوهسلاهذهبوجنأنليننإتلاقوتكحضاهنكل
.»كلذبدصقت

ناشيعتسامتنكامكنأبينربخأ.امكنأشبسونغامينربخأ«:ارونويلتلاق
.»ينكرتينأديريناكهنأوًاعم

»-انأ،ارونويل«:غيفلوستلاقف
.لصحامبكربخأفوس.يسرخا«:اهتوصعفرتنأنودارونويلتلاق

تنكيننأيمهفتنأبجي.امهيمهفتنأبجينائيشكانه،نكلو
بنذوكبنذً.اضيأكبنذناكهنأيمهفتنأبجيوةاتفلاةيامحلةرطضم
.»انلكلذببَّبستنمامتنأ.سونغام

»؟نيركفتتنكاذامب«:ارونويلاهتلأسفً،ائيشغيفلوسلقتمل



.»كءاذيإدصقأمل«
.»ِتلعفاذامنيفرعتالتنأ؟يئاذيإ«
ناك.يلإأجلببسلااذهلً.اسيعتسونغامناك«:غيفلوستلاق

.ً»اسيعت
.»هتيوغأدقل.ينمهتقرسِتنأً.اسيعتنكيمل.بذكاذه«
نأديرأال«:ءودهبلوقتنألبقتاظحلةدعلغيفلوستتمص

.»كعمرجاشتأ
.نآلاكلذرييغتهنكميدحأال.ثدحثدحام،ال«:ارونويلتلاق

كلذكوً.اضيأةلوؤسمتنأ.يدحولءبعلالمحأنأديرأاليننكل
.»نالوؤسمامكالك.سونغام

ناك.براقلانعطقسدقل.كلتكةثداحنعلوؤسمدحأال«
.ً»اثداح

ًادرابوًاملظملزنملاناك.ةموهفمريغةفيفخةماستباارونويلْتمسر
برشتتناكنإغيفلوسْتلءاست.ةيعيبطلااهتلاحيفودبتارونويلنكتملو
.يوقءاودريثأتتحتوألوحكلا

.»طقسيملهنإ«:ارونويلتلاق
»؟نيدصقتاذام«
.»طقسيمل«
»...فحصلايفكلذُتأرق...نكلو«
»؟ةبذكتناكاهنكل.فحصلايفليقاماذه،لجأ«
»؟ةبذك«
»؟ايراملجأنم«
.»كمهفأاليننإ«
هيكرتتنأكعسوبنكيملاذامل؟ينمهيذخأتنأنيديرتتنكاذامل«

»؟هنأشو
نماهرابخإلِتررُّطضايتلاةبذكلايهام.ارونويلاييلإءاجوه«

»؟ايراملجأ
.»انعمايرامتناك.براقلايفسونغامعمانك؟نيمهفتالأ«
يفكلذليق.براقلايفًاديحوسونغامناك...نكلو؟...امكعم«

.»فحصلاعيمج
.»ايرامكلذكوهعمُتنك.انأيتبذك.ةبذكتناك«:ارونويلتلاق
»؟...اذامل؟...بذكللةجاحبتنكاذامل...اذامل«



.»براقلانعطقسيملسونغام.كربخأفوس«
»؟نذإاذام«
.»هنزاوتدقففُهتعفد.هتعفدانأ«:ارونويلتلاقف

ً.اددجمغيفلوسثدحتتنألبقتمصلانمةليوطةرتفتداس
.ثدحامماهئايتسابًارعاش،ملكتينأنوداهتصقلردنلرإىغصأ

يفطقساذهلوسونغامتعفديتلايهارونويلتناك«:تلاقمث
يفةدحبارجاشت.ينعارونويلسونغامربخأدقل.قرغيوهوهاتبقار.ءاملا
.اهعمبراقلايفجورخلاامهنمَْتبلطوملعتنكتملايرام.حابصلاكلذ
.ًةأجفكرحملالَّطعتمث.ديدجنمرجاشتلاآدبً.اقحًابضاغسونغامناك
ْهتعفد.كرحملاىلإةرظنيقليلسونغامفقومثً.افنعدشألكشبارجاشت
.»براقلانعطقس...ةضمويفثدحكلذلكواهنعارونويل

.تمصبغيفلوسىلإارونويلْترظن
»؟هذاقنإكتعاطتسابنكيملأ«:غيفلوساهتلأس
لباقريغلكشبزتهيبراقلاناك.هلعفاننكميامكانهنكيمل«

يفطوقسلانمانسفنأعنموههلعفانتعاطتسابناكاملكوةرطيسلل
ناكهيلعةرطيسلانمانّكمتامدنعوسونغامنعبراقلادعتبا.ءاملا
.»ىفتخادقسونغام

.»يهلإايهوأ«
»؟ِْتلعفاذامِتيأرأ«:ارونويلتلاق
»؟انأ«
اهسفنمولتاهنإ.ةاساومللةلباقريغاهنأةجردلةدشبةبئتكمةاتفلا«

املكبةنوكسماهنإ.هلكرمألاىلع.راجشلاىلع.اهيبأللصحامىلع
اذهاهلعجيفيك.اهيبأتومنعامةقيرطبةلوؤسماهنألَّيختت.ثدح
»؟انأرعشأفيك؟كيأربرعشتفيك؟كيأربرعشت

.»ةدعاسمللةجاحباهنإ.يئاصخأ،بيبطعميثدحتتنأكيلعبجي«
.»هلكرمألاركنأسفكلذبدحأِتْربخأاذإو.ايرامبينتعأفوس«
»؟نذإينتربخأاذامل
»!يلثمةلوؤسمتنأ.كلذيفرعتنأكديرأ.بقاوعنودبيتلفتنل«
ءاهتنادعبةملكبهّوفتينأنودةليوطةدمغيفلوسيفردنلرإقَّدح

.اهتصق



»؟كعنميذلاام؟ةطرشلليبهذتملاذامل«:اهلأسةياهنلايفو
تلاقامك،ةيلوؤسملانمًاءزجلَّمحتأيننأولامكُترعش...تُرعش«

:ةدحبيلتلاق.يلإماهتالاعبصإهيجوتلْتَعراسدقل.لصحامع.ارونويل
ًاهجوماهبضغلكناك.’ةمالملاتنأ.لصحاملك.كبنذهنإ.كبنذهنإُ◌
.ارونويلىلعقلقلانمبيرغعونبونزحلاوفوخلابيلقعَّلُشدقل.يلإ
ةمدصتناك.ريثكبربكأ،لامتحالاىلعيتردقنمربكأهتمربرمألاناك
ةريغصلاةاتفلاكانه،كلذىلإةفاضإً.ايئاهنةدعتسمنكأمل.ةعيظف
مل.اهمألوحةقيقحلارابخإىلعيسفنلمحعطتسأمل.ايرامةنيكسملا
»...اهنإ.كلذلعفيتعاطتسابنكي

»؟اذام«
هنأتقَّدصداكلاب،هتقَّدصداكلابيننأةجردلًادجًابيرغرمألاناك«

.»ثدح
»؟ةاتفلاةيامحنيديرتِتنكله«:ردنلرإاهلأس
امفيكً،اثداحناك.دحأةبقاعمديرأنكأمل.يفقوممهفتنأوجرأ«

اهنأبينتربخأ.ارونويلهتلاقاميفكشأنأينهذيفرطخيمل.هيلإَ◌ترظن
.»ةسردملايفنوكتامدنعالإاهنعبيغتايرامعدتنل

.»ةفرعملاهذهعمشيعلاًاراسًارمأنوكينأنكميال«:ردنلرإلاق
،امهلةبسنلابتناكفيكنذإلَّيخت.ةّراسنكتمل،قحمتنأ،ال«

ملاملكشب...راحتنالاىلعتمدقأاهنأُتعمسامدنع.ايرامًاصوصخو
حامسلاىلع.كلذثودحبحامسلاىلعيسفنْتملدقل.كلذينئجافي
.»كلذبدحأرابخإنودتالفإلاب.ْهتلََعفامبتالفإلابارونويلل

»؟براقلايفنارجاشتياناكاذامىلع«
يْنتَربخأاماذه.لوقتامعرظنلافرصباهكرتيسهنإسونغاملاق«

ةدماهلُّمحتىلعًارداقدعيملو،هلاهتلماعمةقيرطنممئسدقل.هب
.ايرامىلعةياصولاوههلوحقافتاللامهليقباملكنإلاقو،لوطأ
هيلعنإو.ةاتفلاةيؤرنمًادبأنَّكمتياليكلمعتساهنإارونويلتلاق
دقتعتتناكاهنأبجعال.ًةرشابماهمامأايراملوحارجاشت.رمألاىسنينأ
.»اهبنذناكثدحامنأب

»؟كلذدعبايراموأارونويلِتلباقله«
.»امهنمةدحاوالوً.ادبأ.ال«
»؟دوهشيأكانهنكيمل«
.»ةريحبلادنعًامامتمهدحولاوناك.ال«



»؟راّوزال«
.»ال«
»؟حاَّوسوأ«
سونغاموُتنكامدنع،قباسلاعوبسألايفكلذناك.حاَّوسال.ال«

يفً.اّرسءاقلل،ركذأامبسح،نيترمهانمدختسا.تالطعلالزنميفاندحول
لوحتاريحبلاسردتتناكاهنألًاقحالاهنعينربخأةأرماَفداص،ةرملاكلت
ثحبتتناكً.امامتلزنملابناجبكلذناك.تاريحبلابةعلومتناك؛ةنيدملا
ينهذبْتَقلعدقل.نتافاتفولكدناسةريحبىلإاهقيرطيفتناكوةطيرخنع
.»لبقنمًادبأمسالابعمسأمليننأل

»؟ةرايسيفتناكله«
.»كلذدقتعأ،لجأ«
»؟ةرايسلاعونام«
.»ءارفصتناك«
»؟ةدكأتمتنأله؟ءارفص«
اهتيأر؟كلذكسيلأ،امًائيشينيمىعُدتتارايسلاكلتتناك.لجأ«

.»ةيبشعلاضرألاربعريست
يهةرايسلاهذهدوقيناكنمنأبةدكأتمتنأو«:ردنلرإاهلأس

.ذئنيحهدعقمفرطدنعحبصأدقناك»؟سونغاماهلباقيتلاةأرملا
.ً»امامتلزنملابناجبتناك.كلذنظأ«
»؟ينيمنتسوأنيدصقتله؟ينيم«
.»ةريغصتارايس؟كلذكسيلأ،لعفلاب،لجأ«
»؟ةريغصينيمنتسوأ«
»؟اذامل،لجأ«
»؟نتافاتفولكدناسىلإاهقيرطيف«:لاقوردنلرإفقو
»؟رمألاام،يهلإاي.لجأ«
»؟اهعمدحأكانهناكله«
»؟ُتلقاذام؟رمألاام.يردأال«
»؟اهعمباشكانهنوكينأنكميله«
»؟امهنمفرعتله؟امهفرعتله؟ناصخشلاناذهنم.يردأال«
»؟نتافاتفولكدناسةريحبِتلقلهً.امامتسيل،ال.امبر.ال«
.»نتافاتفولكدناس،لجأ«



اهريعينأنوددنيلافيإعمنتافاتفولكدناسةريحببناجبَّرمدقل
،كيفايكيرنعةرايسلابًايبرقتةعاسةفاسمدعبتتناك.صاخمامتهايأ
لبق،ليفاغالوليتسنامرأْيلبجنيبً،امامترليغغنيثلامشقيرطلابناجب
لبجةمقةطساوبةبوجحمتناك.رووميديهاغوكسالبىلإدوعصلا

.ةيقرشلاةيلامشلاةهجلانمروديربدلايكس
ةقطنملايفةعقاولاتاريحبلافرعي،روغريبروثىعُديو،ساطغلاناك

يضاملايفناك.اهنمريثكلافشكتساهنأل،ادنلسيآنمةيبرغلاةيبونجلا
،بيرهتلااياضقيفةطرشلادعاسوقئارحلاةحفاكمةقرفحلاصللمعي
نكميناك.نيدوقفمصاخشأنعًاثحبدلبلاضاوحأيفسطغلاىلإةفاضإ
ثحبقرفميظنتوامصخشنادقفنعغيلبتلادنعهيلعدامتعالا
سطغلانمدعاقتهنكل.تاريحبلاورحبلاناعيقحسموئطاوشلاطيشمتل
ضعبيفردنلرإناك.هبًاصاخًاجاراكحتفوً،ايكيناكيمحبصأوةنهمك
نمغلبيروغريبروثناك.اهتنايصلجأنمهيلإدروفلاهترايسذخأينايحألا
رمحألاهرعشب،ةقلامعلادحأبردنلرإرِّكذيًامئادناكو،مس196لوطلا
تناكيتلاةيوقلاهنانسأو،حاّبسيعارذكنيتليوطلاهيعارذو،ءارمحلاهتيحلو
.هماستباةرثكوةحرملاهتعيبطلهتيحللالخنمعملتامًاريثك

ىلإبهذتالاذامل.مكحلاصلنولمعينوساطغكيدل«:روغريبروثلاق
.»كلذفرعتتنأ.تلقتسادقل؟مهنمدحاو

كنأل...كنألكعمثدحتلايفترَّكف.فرعأ،لجأ«:ردنلرإلاق
»؟كلذكسيلأ،تادعملاكلمتتلزام

.»ىلب«
»؟خفنلللباقلايطاطملابراقلاو«
.»ريغصلا.لجأ«
لمعلانعتفقوتكنأمغر،نايحألاضعبيفسطغتتلزامو«

»؟انعم
.ً»ادجةدعابتمتارتفىلع«
ًاقيقحتسيل-رمألانعِّربعأسفيك–سيلاذه«ً:اِّرسفم،ردنلرإلاق

تدَّبكتنإيبيجنمكلعفدأس.صاخسطغعقومىلإبرقأهنإً.ايمسر
.»كلذبمايقلاءانع

.ً»ادوقنكنمضبقأنأيننكميال،ردنلرإ«



.ةطرشلاحلاصللمعلانعروغريبروثفقوتاذاململعيردنلرإناك
تدجُوةأرماةثجنعًاثحبسطغامدنعمويتاذةريخألاةشقلاتءاج
اهدسجناكوعيباسأةثالثاهنادقفىلعىضمدقناك.كيفايكيرءانيميف
ةيؤرببغرينكيمل،ببسلااذهل.روغريبروثاهدجوامدنعةدشبًاخسفتم
ليللافصتنميفاوحصينأديرينكيملً.اددجمةبعرملارظانملاهذهلثم
.همالحأوزغنعفقوتتال،اهلثمةبعرمةيصخشيأوأ،ةأرملانألًاثهال

ً.ادجليوطنمزذنم.ةميدقدوقفمصخشةيضقاهنإ«:ردنلرإلاق
يف.دومجلانمدوقعدعبةحرابلاديدجءيشرهظ.امبرنْيَّباشبقلعتت
يغبنيهنأبترعشيننكلًادجةليلقتامولعمىلإدنتستاهنإ،ةقيقحلا
.»يريمضلجأنم.لقألاىلعكعمثدحتلايلع

.»يلإبنذلالِّوحتنأديرت،ىرخأتاملكب«:روغريبروثلاق
لضفأوهنمفرعأال.كاوسصخشيأيفريكفتلاعطتسأمل«

.»ةمهمللكنم
يذلاديحولاءيشلا.وتللكتربخأامك،تلقتسايننأفرعتتنأ«

.»تاكرحملاوهنآلاهصحفتأ
تبِّرُديننأولًاضيأانأليقتسأستنكً.امامتكلذمهفأ«:ردنلرإلاق

.»رخآءيشيأىلع
»؟رهظيذلاديدجلاءيشلاوهام«
»؟ةيضقلايف«
.»لجأ«
،نيلصفنمنيدوقفمنيصخشيتيضقاهنأىلعًامئاداهعمانلماعتدقل«

يفةريخألاهتنسيفباش.ايفتخاامدنعًاعماناكامهنألامتحاةمثنكلو
يفءايحألاملعسردتتناك،ليلقبهنمربكأ،ةباشوةيليمكتلاةسردملا
يفظحلاانفلاحيملنكلوًاقحامهنيبطبريءيشكانهسيل.ةعماجلا
تقوىتحدوقعلةلماخةيضقلاّتلظً.اضيألصفنملكشبامهيلعروثعلا
نألَمتُحي،انودوأنوردوغاهمساناكو،ةاتفلانأُتملعةحرابلاو.بيرق
ُتققحت.نتافاتفولكدناسةريحبىلإاهقيرطيفرليفغنيثيفتدهوشنوكت
ةاتفلانوكتدق.ناقفاوتيالامهنإ،عبطلاب.مويلاحابصخيراوتلانم
.نيحلاكلذيفاهدحولامبرتناك.فيرخلارخاوأيفرليفغنيثيفتدهوش
ةياهنيفباشلاءافتخانعغُِّلب.رهشأةدعدعبالإناباشلاِفتخيمل
كلذنمراذآفصتنميفةاتفلاءافتخاغالبانلصونيحيف1976طابش
يداعريغرمأوهو،امهنمءيشيأعَمُسيمل،نيحلاكلذذنمو.ماعلا



رثأيأًاريثكنيدعابتمريغنيتقويفاتلصحناتثداحكرتتالنأ؛هتاذدحب
ىلعرَثُعيمل،نكلو.امناكميفرثأكانهنوكيةداعلايف.قالطإلاىلع
.»نيتيضقلااتلكيفرثأيأ

تاينيرشعلايفناّبشقداصتينأيداعريغرمأهنإ«:روغريبروثلاق
.»باشلانمربكأةاتفلانوكتامدنعةصاخو.نيقهارمعم

نعًامغرمتهيأدبساطغلانأبَّسحأ–ًاقفاومهسأربردنلرإأموأ
.»امهنيبطبريءيشيأكانهنكيمل،ديكأتلاب«:لاقمث-هسفن

نيفظومثالثكانهناك.جاركلايفروغريبروثبتكميفنْيسلاجاناك
ىلإةرظننيحلانيبنوقلياوناكوتارايسلاحالصإىلعدجبنولمعي
نمةلوهسبىُريناكويجاجزنجسنمليلقبرثكأناكيذلا،بتكملا
ًاعطاقم،رخآلاونيحلانيبنريفتاهلاناك.ةشرولايفلمعلاةقطنم
.هجاعزإبكلذلحمسيملردنلرإنكل،امهثيدح

ىلعًادرابناكً.اضيأمويلاكلذيفسقطلانمُتقَّقحتو«:ردنلرإلاق
.»ةدمجتمتناكتاريحبلامظعم.يداعريغوحن

.ً»اقبسمةيرظنتنَّوككنأبنيمختلايننكمي«
.»قَّدُصتالةجردىلإةفيعضاهنكل،لعفلاب«
»؟كلذةفرعمبدحألًاحومسمسيلأ«
،دجتملنإو.يبْلصتاً،ائيشَتدجواذإ.رومألاديقعتنمةدئافال«

.»ساسألايفتناكامكةتيمةيضقلاف
.نتافاتفولكدناسيفتسطغنأقبسيمل،ةقيقحلايف«:روغريبروثلاق

جولثلانابوذدنعالإريثكبقمعأحبصتالوفيصلايفًادجةلحضاهنإ
.»نتافاسكوأ،نتافرادير،نتافانورب-التيل.كانهىرخأتاريحبدجوت.عيبرلايف

.»ديكأتلاب«
»؟يئانثلا؟امهامساناكاذام«
.»انودوأ.نوردوغوديفيد«
يفرظنيًاديدجًانوبزىأرفةشرولايفلمعلاناكمىلإروغريبروثرظن

.هسأرنمةءاميإبهاَّيحفً،ايدايتعاًانوبزناكو،امههاجتا
يفيننإ؟لجأنمكلذلعفتسله«:فقيلضهنيوهوردنلرإلاق

توملابابىلعقلتسمزوجعلجركانه.امدحىلإنمزلاعمقابس
ربخبلجنمنَّكمتأنأًانسحًارمأنوكيس.هنباءافتخاذنمًاباوجرظتني

يذلاديحولاءيشلاهنكلةليئضصرفلانأفرعأ.لحرينألبقهنبالوح
.»لواحأنأديرأوهيلإدانتساللهكلمأ



ءيشلككرتأنأينمّعقوتتله،ْرظتنا«:لاقوهيفروغريبروثقَّدح
.»ءادغلالبقسيلامبر،ةقيقحلايف«»؟ةقيقدلاهذهيفبهذأو

»؟مويلا«
عيطتستكنأدقتعتلهً.ابسانمهدجتيذلاتقولايفلقنل...انأ«

»؟يلجأنمكلذلعف
»ً؟ارايخكلمألهو«
.»يبْلصتا.كلًاركش«:ردنلرإلاق

هترايسبزواجتوتالطعلالزنمعقومةفرعميفةبوعصردنلرإدجو
ىدحإبًابيرقتةبوجحمتناكيتلا،ةتفاللاحملينألبقنيترمفطعنملا
نكروةريحبلاوحنهجتاوفطعنملاقيرطكلس.»روغنافلوس«،تامجألا

.لزنملابناجبهترايس
ناكامبًادحأربخيملوهدحولناك.ثحبيمعفرعيناكةرملاهذه

لازتامتناك.تَّلُحاذإ،ةيضقلاّلَُحتىتحًادحأربخيسنكيملو.لعفي
ناكاذإاممدكأتمريغلازيامناكلب،ةلدأللرقتفيناكوً،ادجةضماغ
.المأباوصلالعفي

ةثجصحفيذلا،ةطرشلايفضارمألايئاصخأعمثَّدحتدقناك
لاقف،اهتافولبقةمِّونمبوبحيأتلوانتدقتناكنإهلأسوايرام
ًايفاكًادبأنكيملهنكلمِّونمءاودنمةليلقةيمكدجوهنإبيبطلا
هيفتذخأيذلاتقولاباسحًانكممناكاذإردنلرإهلأس.اهتومريسفتل
.هسفنمويلايفامبرً:امساحنكيملباوجلانكلاهتافولبقءاودلاايرام

»؟تبُكتراةميرجنأنظتله«:ضارمألايئاصخأهلأس
.ً»امامتسيل«
»ً؟امامتسيل«
»؟اهردصىلعقرحتامالعيأَتدجوله«:رذحبردنلرإلاق
نْيسلاجاناكو.ضارمألايئاصخأمامأًاحوتفمةثجلاحيرشتريرقتناك

.هبتكميف
»؟قرحتامالع«:لاقوهسأربيبطلاعفر
.»عونيأنمتامدكوأ«:لوقللردنلرإعراسف
»؟ثحبتمع«
.»طبضلابملعأال«
.»قرحتامالعيأاندجواذإملعتسَتنك«:بيبطلالاق



ً،امهمنكيملكلذنكلتالطعلالزنمحيتافمكلميردنلرإنكيمل
مامحتسالاضوحيفًاديدحترثكألكشبو،ةفرشلايفدوجومهُّمهيناكامف
نمةقيقرةقبطبةاطغمةريحبلاتناك.ءاملاةفاحنعهدُْعبونخاسلا
ىلعةدمجتملاروخصلاباهمادطصادنعشخشختجاومألاتناكوديلجلا
نمءامباهألموردرجلافاهايإهتراعأتانِّيعةبلعردنلرإجرخأ.ئطاشلا
مث،تاوطخسمخاهدجوفةفرشلاوةريحبلاةفاحنيبةفاسملاساق.ةريحبلا
ناك.تاوطختساهدجوف،نخاسلامامحتسالاضوحىلإفرشلاةياهننم
نمعونوهو–سالغيسكيلبلاوموينيمولألانمعونصمءاطغبًادوزمضوحلا
بلج.ريغصطيسبلفقةطساوبًاقلغمناكو-فافشلايكيليركألاكيتسالبلا
عفرمث،حتفنانأىلإلفقلابرضوهترايسنمتالجعلابيكرتبيضق
ةطساوبًاحوتفمهيلعَظفاُحيناك.يداعريغلكشبًاليقثناكيذلا،ءاطغلا

ضاوحألوحريثكلافرعيردنلرإنكيمل.لزنملارادجىلعتَّبثمفّاطخ
رعشينكيملو،لبقنمًادبأاهدحألخادسلجيملو،ةنخاسلامامحتسالا
.ايرامراحتناذنممَدختُسيملضوحلانأبضرتفا.كلذلعفيفةبغريأب

دحأعمثّدحتونيئاّنبلاتاودأعئابىلإبهذ،ةنيدملاهترداغملبق
ردنلرإمامتهاناك.لاجملااذهيفريبخهنأىلعهسفنمَّدقيذلانيفظوملا
ضاوحأءلموغيرفتلةمَدختسملاةينقتلاوفيرصتلابوبنأوحنًاهجوم
نأكردأنإامهنكلً،اسمحتمفظوملاناك،ةيادبلايف.ةنخاسلامامحتسالا
،هيفعئابلاناسلةقالطَدَقفىتحءيشيأءارشيونينكيملردنلرإ
ءلموغيرفتةينقتبًادّوزمًاجذومنردنلرإىرأً.اجاعزإلقأكلذبحبصأف
.نيحلاكلذيفًادجةعئاشاهنأبهلًادِّكؤمً،ايبوساحاهبمَّكحتم

»؟لضفألاماظنلاوهله«:ردنلرإهلأس
مهنإً.ايوديهبمكحتلاسانلانمريثكلالِّضفي«:لاقوفظوملاسبع

امدنعاهقالغإمثمهسفنأبةيفنحلاحتفىلعنيرداقاونوكينأنوديري
ةرارحلابمكحتتتنأ.يداعلامامحلاضوحءلملثم.ضوحلائلتمي
.»ةدرابوةنخاسنيتيداعنيتيفنحةطساوب

»ً؟ايودينكيملاذإو«
.»مادعنالاةطقنعطاقتةينقتكلانهفًاذإ«
»؟مادعنالاةطقنعطاقتةينقت«
ةلحرمزواجتداكلابناكيذلا،فظوملاىلإنُّعمتبردنلرإرظن

.ةقهارملا



طغضت.تيلاوتلايفًةداععَضوي،دعبنعينورتكلإمكحتماظن،لجأ«
.ةبوغرملاةرارحلاةجردبسحنخاسءامبءالتمالابضوحلاأدبيفرزىلع
.»هسفنغرفيفرخآرزىلعطغضتمث

»؟نالصفنمفرصملاولخدملاله«
ديرتامدنعو،لفسألايفرتلفربعءاملاطَفُشي.هسفنبوبنألاهنإ،ال«

.»قيرطلاسفننمءاملاقفدتيهألم
.»عبطلابءاملاسفنسيل«
نوريسانلاضعبنكلرتلفلاربعخَُضيديدجلاءاملا.الديكأتلاب،ال«

.»اذهكًادحاويرتشأنلانأ.ماظنلايفأطخهنأىلعرمألااذه
»؟ةلكشملايهام؟المل«
ىقبتنايحألاضعبيفنكلوفيظنتلايتاذبوبنألانوكينأَضرتُفي«

،ملعتامك.ريخألاغيرفتلانمًةيقابلامرلاوأىصحلانمةريغصتارذ
ً.ايوديكلذبمايقلاسانلالِّضفيببسلااذهل.بوبنألايفًابسارناكءيش

اذهبنومسُْقيسانلاضعب.عبطلابً،اغرافًامالكنوكينأنكمياذهنأعم
.»ماظنلا

ةلدألاينقتعمًاريصقًاراوحردنلرإىرجأ،عئابلاعمثدحتلادعب
هنأبنظيناك.تالطعلالزنميفةيلمعلانعًالوؤسمناكيذلاةيئانجلا
ضوحلاغيرفتوءلملجأنمتيلاوتلايفةريغصمكحتةحولىأر
.نخاسلا

»ً؟اينورتكلإهبمَّكحُتيضوحلافًاذإ«:ردنلرإهلأس
دقنكلو.يتركاذهبينفعستاملًاقفو«:ةيئانجلاةلدألاينقتلاق

.»ىرخأةرظنءاقلإلةجاحبنوكأ
»؟ينورتكلإلامكحتلاماظنةزيمام«
.»مادعنالاةطقنعطاقتةينقتمدختسيهنإ،عقاولايف«
عمههجويففتاهلاردنلرإقلغأامدنعءيشلاضعبينقتلاأجافت

.ةليقثةديهنت
نعًاثحبهلوحرظنمث،ةليوطةدملضوحلايفردنلرإقَّدح

نأنكمياهنأتاعيبملافظومهربخأدقلً.ائيشدجيملهنكلتايفنحلا
.ةفرشلاتحتنوكتةداعلايفاهنكلضوحلانمبيرقناكميأيفنوكت
يفخينأنكميةفرشلايفيفخبابيأداجيإنمردنلرإنَّكمتيمل
نوكصوصخبًابيصمناكةيئانجلاةلدألاينقتنأضرتفاف،تايفنحلا
عقاولارتلفلاقوفىنحناوضوحلاىلإردنلرإلخد.مكحتلاينورتكلإضوحلا



لمحيناكهنكلطبهيأدبدققسغلاناك.هحتفيفحجنولفسألايف
بوبنأيفدمجتملاءاملاضعبدجويناك.رتلفلاوحنههَّجووهلَّغشفًاحابصم
نمجلثلانمةعطقعزتناورخآتانِّيعءاعوردنلرإجرخأف،فيرصتلا
.ءاعولايفهعضووبوبنألالخاد

.روسكملالفقلاعضوداعأوليقثلاءاطغلابًةيناثضوحلاقلغأ
اهنأضرتفافهفلخةفرغدجونأىلإلزنملالوحىشمكلذدعب

.لخادلايفًابراقىأرفةريغصةذفانىلعههجوقصلأ.براقلاعدوتسم
مويلاكلذيفارونويلوسونغامهيفناكيذلابراقلاسفنناكنإلءاست
بناجبةسّدكمةعوطقملاباشخألانمةريغصماوكأكانهتناك.موؤشملا
.عدوتسملا

ةلوهسلاسفنبردنلرإهّمطحريغصلفقةطساوبًالفقمعدوتسملاناك
براقلادجوفلخادلاىلإهحابصمءوضطَّلس.لوألالفقلااهبمطحيتلا
كانهتناك.ةليوطةدمذنممَدختُسيملهنأولامكًايعادتموًاميدق
نمةدتممديعبلاطئاحلاىلعفوفروبراقلايبناجىلعلمعتالواط
ًاميدقًايجراخًاكرحمردنلرإظحاليلفسلافرلاىلعو.فقسلاىلإةيضرألا
.انرافكسوهزارطنم

لزنميفاهداجيإءرملاعقوتيةعونتمًاضارغأيوحيعدوتسملاناك
زاغةناوطسأو،فراجموديةبرعلثم،قئادحلابةيانعتاودأ؛تالطع
امعطبضلابفرعيردنلرإنكيمل.بشخللعّاملوءالطبلعو،يوشةدعو
كانههفوقوىلعةعاسعبريضمدعبالإكلذكرديملو،ثحبيناك
.عدوتسملايفقشوةيوازلكىلعحابصملاءوضهطيلستو

،زاهجلاءافخإلواحيناكًادحأنأكلذينعيال.ةيانعبًاعوضومناك
ًاءزجناك.قالطإلاىلعًارهاظنكيملكلذمغروً،امامتسكعلاىلعلب
امكردأاملاحههابتناتفلكلذعمو،ىضوفلانمًاءزج،تادوجوملانم
عبرمقودنصلكشىلعناك:هيلعحابصملاءوضطَّلس.هنعثحبيناك
نأالإ،هابتناللريثمريغهنوكمغرو.ةمخضةنبيخثةبيقحهبشيلكشلا
يتلاةرتفلاىلإدوعي،فوخلابًاميدقًابيرغًاروعشردنلرإيفظقيأزاهجلا
.ديعبلاقرشلايفرافقلاضرأىلعدمجتلانماهيفتومينأداك

يغبنيدحأالنأوامهَّرسناكثداحلانإًامئادلوقتارونويلتناك
نمناكو.لاصفنالاىلعنامَغرُيسامهنإفالإوً،اقحثدحامبفرعينأ
يهوعقتثداوحلا.ةعيظفلاةثداحلالوحثدحتلامدعامهللضفألا



عاطتسملابنكيمل.اهنمةدحاوتناككلتوصخشيأةيلوؤسمتسيل
ثدحامحرشلالخنمءيشيأناققحيسانوكيملو،ءيشيأرييغت
،نكلو.اهتقثلكاهايإًةيلوم،اهمألايرامتغصأ.براقلانتمىلعطبضلاب
نمليوطتقودعبىلإروهظلابةبذكللىدملاةديعببقاوعلاأدبتمل
،لبقنمتناكامكاهلاحىلعىقبتنأايرامةايحلنكميناكام.كلذ
.كلذكاهئاقبيفاهمأةبغرتناكامهم

اهاباصأنيذللابائتكالاوتاسولهلانمايرامتفاعت،تقولارورمب
ًادوجوملظبنذلابروعشلانكل،اهقلقىتحلءاضتواهدلاوةافودعب
عقويذلاثداحلايفرِّكفتنأنودمويَّرمامًاردانو،ماودلاىلعاهلخاد
راهنلانمتقويأيفثدحينأنكميكلذناكو.نتافالافغنيثةريحبيف
اهنأالإ،اهتدالودنعراكفألاهذهتبكتفيكتمَّلعتاهنأعمو.ليللاوأ
اهلًاحومسمنكيملهنأامبو،ديدجنمدلاوتلابرمتستوةدينعتناك
ربعاهلهاكنعءبعلافيفختاهلًاحومسمنكيمل،لصحامبدحأرابخإ
قاُطيالعضولااذهنعمجانلاملألاناكدقف،ثداحلالوحثدحتلا
اهتاناعملدحعضوب،اهسفنلتقبنايحألاضعبيفترَّكفاهنأةجردل
بلاطييذلادبتسملاتمصلانمأوسأوهامكانهنكيمل.اهباذعو
.دحاولامويلايفةريثكتارمًانايحأو،مويلكاهمامتهاهئاليإب

اهلحَمُسيمل،ةيعيبطةقيرطباهيبأىلعنزحلاًادبأاهلحَمُسيمل
بناجلاوهاذهناك.هداقتفالىتحاهلةصرفلاحنستملو،هلًاعادولوق
يفًامئادناكوةدشبهبةقِّلعتمتناكاهنأل،اهباذعلكيفًاماليإدشألا
ىركذيأبعُّتمتلابًاضيأاهسفنلحمستملو.ةريغصلاهتنباعمةبيطلاةياغ
.ةيهافرلاهذهباهسفنلحمستمل.ثداحلاتقبسيتلاةرتفلانمهبقلعتت

.»ينيحماس«:سماهتوصبارونويلتلاق
نافرعتتناكامهالك.ةداعلاكاهمأريرسبناجبًةسلاجايرامتناك

.تقولانمريثكلاَقبيملهنأ
»؟اذامىلع«:اْهَتلأسف
»...ينيحماس...انأ.ةيادبلاذنم،ءيشلكً.أطخ...ناك«
.»ماريامىلعءيشلك«
كلذُتلعف.كيفركفأتنك...ُتننظدقل.حيحصريغاذه...ال«

كلثدحينأديرأنكأمل.كلذيمهفتنأبجي...بجي.كلجأنم
.»ءيشيأ...ءيشيأ

.»فرعأ«:ايرامتلاق



صوصخبةتماصىقبأنأَّيلعيغبنينكيمل...مل...نكلو«
.»ثداحلا

.»يللضفألانيديرتتنك«:ايرامتلاق
»...ًادج،ينمًةينانأناككلذنكل...لجأ«
.»ال«
»؟يليرفغتنأكنكميله«
.»نآلاكلذنأشبيقلقتال«
»؟كنكميله«
.ايرامتتكس
»؟يتومدعبثدحامبسانلانيربختسله«
.ةتماصايرامتلظ
يربخأ...كحلاصل...كوجرأ.سانلا...يربخأ«:ملأبارونويلتلاق

.»ءيشلكمهيربخأ...سانلا



املوحتامولعملانمديزمعمجيفنييلاتلانيمويلاردنلرإىضمأ
تدجُوامدنعءاسملاكلذيفتالطعلالزنميفثدحهنأدقتعيناك
نمنوكيسناكاذإلءاستوهتيضرفميدقتلًازهاجنكيمل.ةتيمايرام
هقيقحتشقانيملً.اعممألصفنملكشبانيلوراكونيفدلابباوجتسالضفألا
ًالوغشمناكهنأنافرعيغروبنيلإويلوأردروغيسناك.رخآصخشيأعم
هنمىقلتتتناكردرجلافىتحو،اذامبنافرعيانوكيملامهنكلً،ادج
رظتنيًاضيأناكو.هريكفتلكلغشتةيضقلاتناك.داتعملانملقأتالاصتا
.نتافاتفولكدناسةريحبنمدعبتأيملًالاصتا

ةعرزملاىلإباهذلايفةبغرلاتناكةيضاملاةليلقلامايألالالخ
.هلخادىمانتت-نايحألاضعبيفهكلَّمتتتناكيتلا–قرشلايفةروجهملا

محلنمًاّدعمًاقجسوةديصعلانمًاقبطلوانتيهلزنميفًاسلاجناك
ردرجلافلبابلاحتفوبهذفبابلاىلعًاقرطعمسامدنعللخملادبكلا
تسلجويسركىلعهتعضوواهفطعمتعلخ.تلخدوهدخىلعهتلَّبقيتلا

.خبطملايف
يأكنمىقلتأدعأمل«:ةديصعلانمًاقبطاهسفنلُّبصتيهوتلاق

ًاضماحقجسلانكيمل.اهلاهمَّدقوقجسلانمةعطقردنلرإعطق.»لاصتا
ليلختلاليمربنمًةرشابمذَخُؤينأىلعَّرصأهنأمغر،يهتشيامكًامامت
ناكيذلاقهارملاهعاطأ.رجتملايفمحللامسقبناجبرظتنيناكامنيب
لئاسلايفهديسمغلرورسلامدعهيلعَنابو،جاعزنالانمءيشبهمدخي
فئافلنمًاضعبًاضيأردنلرإىرتشا،اهتاذقوستلاةلوجيف.ضماحلا
ضوحيفهظفحفورخسأرنمًاءزجونهدمردصمحلوضَّمحملالَمَحلا
.هتفرشيفليلختلالئاسنم

.»لمعلايفًالوغشمُتنك«:ردنلرإلاق
»؟اذاملوح«:ردرجلافهتلأس
.»ةيضقلاسفن«
»؟تاروهظوحابشأ«
»؟ةوهقلاضعببكيأرام.ليبقلااذهنمءيش،لجأ«
هلتلاق.ةنيكاملالَّغشوردنلرإفقوفًةقفاوماهسأربردرجلافتأموأ

نإلاقف،ةيقابتازاجإكلميلازيامناكنإهتلأسوًاقهرمودبيهنإ
.اهللامعتسايأنآلاىتحدجيملهنكلتازاجإلانمريثكلاهيدل



»؟ارودلاهعمءاقللا؟مويلاكلذيفءاقللاىرجفيك«
كانه.ةديجةركفاهتيؤرتناكنإملعأالً.اديجسيل«:ردنلرإلاق

.»فلتخملكشباهارنةريثكءايشأ
»؟اذاملثم«:رذحبردرجلافهتلأسف
.»ةريثكءايشأ.فرعأال،هوأ«
»؟ءيشيأنعثدحتلاديرتالأ«
ًاقداصنكأمليننأبرعشتاهنإ.ةدئافيأكانهنأدقتعأال«

»؟اهعم
»؟حيحصاذهلهو«
عنصةنيكامبناجبفقيناكامنيبهلًةلباقمنوكتلردرجلافتتفتلا

.ةوهقلا
.»رمأللكترظنةقيرطىلعدمتعياذهامبر«:ردنلرإلاقف
»؟هوأ«
ملفانأامأ.اهفطاوعلكبةقالعلاتشاعدقل«:لاقوردنلرإدّهنت

لكبةقالعلاشعأمليننأةقيقح.ىمظعلاةنايخلايهكلت.كلذلعفأ
.»يحراوج

الءيشهنإ.ردنلرإ،كلذلوحعمسأنأديرأيننأدقتعأال«
.»انتقالعب.انبةقالعهلسيلوليوطنمزذنمثدحدقل.ينصخي

ركفتاهنإ.نآلالضفألكشباهمهفأانأامبر...نكلو.فرعأ،لجأ«
أشنموهاذهنأدقتعأ.نينسلاهذهلاوط،نيحلاكلذذنمرمألايف
.»اهبضغ

»؟لدابتمريغبحنم«
انأامأ.لعفتتناكاميفةقداصارودلاهتناك.حيحصهلوقتام«

.»الف
.»’ًءابهكبحعيضيوبحتنأوهمظعألاملألا‘«:ردرجلافتلاق
يفققحأيننإ«:ًالئاقعوضوملاَّريغمث.»حيحصكلذنأدقتعألجأ«

تاونسذنمثدحءيش.اهنأشبلعفأاذامًاقحملعأالوىرخأةقالع
زعأةجوزعمةيعرشريغةقالعتأدبغيفلوسىعُدتةأرما.ةديعب

.»ةثراكبةقالعلاتهتنا.اهتاقيدص
»؟ثدحاذاملأسأنأيننكميله«
.»ةلماكلاةصقلاًامويفشكنسانكاذإملعأال«
.»ناكيأعمكلذةشقانمكنكميالعبطلاب،ةفسآ«



لاؤسلا.نتافالافغنيثةريحبيفقرغ،لجرلايفوت.ةلكشمتسيل،ال«
امهتنباتناكدحيأىلإو.هتوميفةطروتمهتجوزتناكدحيأىلإوه
.»اهسفنمولتةريغصلا

»؟هوأ«
.»اهيدلاوراجشيفتمحُقأةاتفلانألً،ادجةريبكةجردىلإامبر«
»؟كلذصوصخبءيشلعفلرطضمتنأله«
.»ءيشىلإلصأسيننأدقتعأال«
الأ،كتزاجإنأشباذام«:ردرجلافهتلأسفتاظحلةدعلردنلرإتكس

»؟اهبًائيشلعفتنأديرت
»؟اهنمةدافتسالالواحأنأبجي«
»؟كنهذيفاذام«
.»مايأعضبليسفننعفيفختلالواحأدق«
نمءيشوأيرانكلارزجيفامبرركفأُتنك؟كسفننعفيفختلا«

.»ليبقلااذه
.»رومألاهذهلثميفةربخيدلسيل.مممه«
»ً؟ادبأادنلسيآرداغتملكنأينعتأ؟اذام«
.»ال«
»؟بهذتنأديرتالأ«
.ً»امامتسيل«
»...تامارهألا،ناكيتافلا،تيتسريابمإىنبم،نِبغنيب،ليفيإجرب«
.»نولوكيفةيئاردتاكلاةيؤرللوضفبًانايحأرعشأ«
»؟نذإبهذتالاذامل«
.»كلذنمدعبأةجردىلإيمامتهالصيال«
»؟كسفننعفيفختلابدصقتاذام«
نمهلعفأءيشهنإ.مايأعضبلءافتخالا.قرشلاىلإباهذلاديرأ«

»...يفاكسدراهلبج.رخآلتقو
»؟معن«
.»يبصاخلاليفيإجربوهاذه«

يفاهتيببابةبتعىلعردنلرإةيؤرلشاهدنالاانيلوراكىلعُدبيمل
لبقمايأةدعلاهبقاردقل.ةرشابملوخدللهتعدو،ىرخأةرمرغوفابوك
بهذتتناكثيح،امدحىلإةبيترةايحشيعتتناكاهنأدجووهترايز



يفًةفقوتمً،ابيرقتةسداسلايفلزنملاىلإدوعتوًاحابصةعساتلايفلمعلل
يفءاسملاةرتفيضمتتناكو.اهئاشعماعطءارشليحلارجتمدنعاهقيرط
اهتراز،تايسمألاىدحإيفو.ةءارقلاوأنويزفلتلاةدهاشميفامإلزنملا

نأىلإهترايسيفردنلرإسلجو،رئاتسلاانيلوراكتقلغأفاهلةقيدص
ىلعيشمتيهوردنلرإاهبقار.ليلقبليللافصتنملبقةأرملاترداغ
.ةيوازلالوحتفتخانأىلإليوطلارمحألااهفطعمبقيرطلا

امأ«:سولجلاةفرغىلإهقفارتتناكامنيبةحارصبانيلوراكهتلأس
نودبلاؤسلاحُرط»؟نيفدلابةجوزلوحتامولعمنعًاثحبعلطتستتلز
ىلعةمزاعاهنأبانيلوراكتدب.باوجيأىلعلوصحلابرهاظمامتها
نيتيلاتتمنيترايزاهلابقتسانمةجعزنمنكتملاهنأبيحوتةقيرطبفرصتلا
ناكنإزييمتلاردنلرإةعاطتسابنكيملو.ةريصقةدملالخةطرشلانم
.المألِّثمت

»؟نيفدلابوتنأِتثَّدحتله«:اهلأس
انلعفاننأبءاحيإلايدجلكشبلواحتأً.اكحضمرمألادجن.عبطلاب«

»؟ايراملامًائيش
ىلعًامهمنكيملباوجلانأولامكلاؤسلاحُرطىرخأةرم

قحتسيالهنأةجردلًابيرغناككلذبردنلرإعانتقانأولامك،قالطإلا
.ةيدجبهعملماعتلا

»؟كلذيفريكفتلاةفاخسلانمله«:ردنلرإلاق
.»لوقعمريغرمأ«
ىلعلامدجوي«:سولجلاةفرغلوحهرظنبلوجيوهوردنلرإلاق

.»كحملا
»؟ةميرجاهنأىلعلصحاميفًايدجققحتتنأله«
دعبةايحلانأشبًامويِتلءاستله«:سلجيوهوردنلرإاهلأس

»؟توملا
»؟اذامل–ال«
ركفتملاهنإلوقلاكنكميً.ابيرقتتقولالاوط.لءاستتايرامتناك«

نمةبوجأداجيإَْتلواح.اهتافوتقبسيتلاعيباسألايفرخآءيشيأيف
»؟كلًافولأمكلذودبيله.نييناحورءاطسوىلإباهذلالالخ

.»يناحورلاطيسولاوهامفرعأ«:انيلوراكتلاق
اهعمهذخأتلًاليجستاهاطعأ.نوسردنأهمسا.هترازدحاونأشبملعن«

عطتسأملةأرماً,اضيأهيلإتبهذرخآطيسونأشبملعن.لزنملاىلإ



يأعرقيىلع.انيلادغام-اهسفناوعدتوأ–ىعُدتاهنإ.دعباهيلعروثعلا
»؟سارجأ

.»ال«
.ً»اقحاهبيقتلأنأدوأ«:ردنلرإلاق
.»يتايحيفيناحورطيسويأىلإبهذأمل«
فشكينأهيلعيغبنيناكاذإًالئاستم،ةليوطةرظنبردنلرإاهقمر

ناك.عوضوملالوحنارودلاةلصاومنمًالدبثدحهنأدقتعيناكام
ًارارمتالامتحالاعجاردقل.اهتابثإىلعًارداقنكيملهنكلةيرظنكلمي
،املعفبمايقللناحتقولانأبملعيناك.ةجيتنىلإلصيملهنكل
نمرثكأنكيملهيلإدنتسيناكامنألًاددرتمناكهنكل،ةيضقلاكيرحتل

نأبلامتحاكانهناك.اهراكنإلهسيسةشهسسأىلعةزكترمكوكش
ةيضقلانممئسهنكلً،اتقويطُعأولاميف،امليلدفاشتكانمنكمتي
.ىرخأءايشأىلإتافتلالانمنَّكمتييكاهءاهنإديريناكواهتّمرب

»؟ةيناحورةطيسورودًامويتبعلله«:اهلأس
.»لعفأمل،ال؟حرسملاىلعدصقت«:انيلوراكتباجأف
»؟انيلادغاممسابةيناحورةطيسونيفرعتالكنإنيلوقتو«
.»ال«
»؟حرسملاىلعاهيتبعليتلاةيصخشلامساسفن«
.»انيلادغاميأفرعأال،ال«
ةيناحورةطيسودجويال.مسالانمققحتلاَّيسوؤرمنمُتبلط«

.»اهلمكأبكيفايكيرةقطنميفمسالااذهب
.»هلوقديرتامةطاسببلوقتالمل«
.»كلذلعفيلعبجوتيامبر«:لاقوردنلرإمستبا
.»ًءاجرْلق«
ىلإايرامامتعفدنيفدلابوكنأدقتعأ.ثدحهنأدقتعأامبكربخأس«

.»راحتنالا
»؟هوأ«
ارونويلاهمأايرامَْتبقاردقل.اهمأةافودعبةعيظفةلاحيفتناك«

يناعتوعيرمملأتحتحزرتيهواْهَتبقار،نيماعلناطرسلابراحتيهو
تاراشإنعثحبلاتأدبوءايشألافانصأعيمجليختتْتأدب.ةياهنلالبق
كانهنأىلعوأةنمآاهنأىلعليلدكاهايإاهءاطعإيونتاهمأتناك
اذهنملضفأنوكتدقاهنإلبةايحلاهذهدعبةايحلانمامًاعون



ةفاحلاقوفنمايرامعفدبلطتينكيمل.نزحلاوةساعتلابءيلملاملاعلا
ةلتكتناك،عقاولايف–ةملظلانمةدشبفاختتناك.دهجلانمًاريثك
لاحيفتناكارونويلنأبنانئمطاللةفهلتم،اهمأةافودعبباصعألانم
ةلأسمتسيلهذهنكلةيميداكأتناكاهنأحيحص.لضفأملاعيفولضفأ
ءايشأليختتْتأدب.روذجلاةقيمعلمأوبحوناميإةلأسمامنإو،ةينالقع
ىلإايرامْتأجل.رغوفرافارغيفامهلزنميفاهلارونويلْترهظ.ةعونتم
قوفنماهعفديف؟كلذيفامًارودِتبعلِكنأعقوتأ.نييناحورلاءاطسولا
»؟ةفاحلا

»؟ليلديأكلمتله؟ينعتاذام«
.ً»اديجرمأللامتططخدقل.ءيشال«
»؟اذهكًائيشلعفننأنكميهللاقحباذامل«
وهوغلابلكشبنيدمنيفدلاب.كحملاىلعلاملانمريثكلادجوي«

ًارجألانيبيبطكهنأةقيقحمغر،هنيددِّدسييذلاعونلانمسيل
.امكيتايحةيقبلةيهافربناشيعتوايرامنمنانثالاامتنأناصلختتً.امرتحم
.»ريثكبكلذنملقأغلابملجأنمتبُكترامئارجفرعأ

»؟ةميرجاهيمستتنأ«
.اهيفءرملارِّكفيامدنع.كلذىوساهيِّمسأنأنكمياذامفرعأال«

»؟انيلادغامتنأله
:تلاقمث،ةيِّدجلاةقئافريباعتبوًالَّوطمردنلرإىلإانيلوراكْتَرظن

.»نآلابهذتنأبجيكنأدقتعأ«
يتلاثادحألاىلإىَّدأنوكينأنكميامًائيشايرامِتربخأله«

»؟اهراحتنابتهتنا
.»هلوقألديزملايدلسيل«
»؟ايرامتوميفًارودِتبعلله«
:تلاقمث،يمامألابابلاتحتفولخدملاوحنتهجتاوانيلوراكْ◌تفقو

.»جرخأ«
.اهعبتوًاضيأفقودقردنلرإناك
اميفًالئيضًارودولوتبعلكنأبيفرتعتنأنكميله«:اهللاق

»؟ايراملثدح
»؟كلضفنمنآلاَترداغاله.ْترحتنادقل.ةسيعتتناك،ال«
بطبلاطناكامدنعاهارجأةبرجتلوحًاموينيفدلابكربخأله«

.ةايحلاىلإهتداعإمثنموباشتومببُّبستلابطَّروتدقل؟ةعماجلايف



»؟كلذبنيملعتِتنكله
»؟ثدحتتمع«
.»ةيادبلاةطقنتناكاهنأدقتعأ«
»؟اذام«
ناكاذإ.يفغيرتىعُديًاصخشفرعيناكاذإهيلأسا.نيفدلابيلأسا«

.»كلذنعهيلأسا.مويلاهبةلصيأكلمي
»؟نآلاتجرخاله«
هجونوللَّوحت.مالستسالاًاضفار،بابلالخدميفردنلرإفقو

.يناقلارمحألاىلإانيلوراك
اهنإو.تالطعلالزنميفلصحاذامفرعأيننأدقتعأ«:ردنلرإلاق

.»ةليمجةصقتسيل
.بابلاجراخهتعفدمث.»ثدحتتمعفرعأال«:انيلوراكتلاق
يننأبنيفدلابيربخأ«:ههجويفقَفُصيبابلاناكامنيبردنلرإلاق

.»يئابرهكلامدصلازاهجلوحفرعأ



.نيقيلامدعنمةلاحيفةملظلايفردنلرإسلج
ةليللايفهترازدنيلافيإنأل،حابصلاكلذيفًارخأتمظقيتسادقل

ًادجةسمحتمنكتملاهنأملعيناك.ردرجلافلوحاثدحتوةقباسلا
،هيفنطقييذلاىنبملامامأةفقاوردرجلافةرايستأراذإاهنأوردرجلافل
.هبابقرطتنألبقرداغتىتحاهرظتنتتناك

فقتاهنإ؟اهعمةفيطلينوكتنأكنكميالمل«:هتنباردنلرإلأس
اذإنيتبرقمنيتقيدصانوكتنأامكنكمي.كنعثدحتنامدنعكعمًامئاد
.»اهيلعفُّرعتلابكسفنلتحمس

.»يتايحيفءاسنلابةمتهمتسل.ةمتهمُتسل«
ًادبأكانهنكيمل.طقفردرجلافدجوي.ءاسنكانهسيل.ءاسن«

.»ءاسن
»؟ةوهقكيدلله.أدها«
»؟نيديرتاذام«
.»بسحفةمئستنك،ملعتامك،هوأ«
ىلعةيقلتسمدنيلافيإتناكنيحيفهيسركىلعردنلرإسلج

.هتلابقةكيرألا
له«:ليللافصتنمتزواجتيتلا،ةعاسلاىلإرظنيوهوردنلرإلاق

»؟انهمونلانيونت
»؟ىرخأةرمكيخأبقلعتملالصفلايلأرقتله.يردأال«
ةبتكملاىلإبهذيوضهنينألبقًالّوطمهتنباىلإردنلرإرظن

ةثداحلاةصقاهلأرقيأدبو.ديدجنمهيسركىلإدوعيوباتكلابلجيو
فيكوهتاذىلعيوطنملاوبئتكملابهسفنوهفصُوفيكوهيبأزجعو
نظفةءارقلانمهئاهتنادنعهتنباىلإرظن.هقيقشاياقبنعشتفيناك
مكرَّكذتو،ةكيرألابناجبةريغصةلواطىلعباتكلاعضو.تفغاهنأ
.ةصقلابتكيذلالجرلانمةبضاغهمأتناك

لواحتَتنك«:لوقتوًاريخأدنيلافيإدَّهنتتنألبقليوطتقوَّرم
.»نيحلاكلذذنمًايحهءاقبإ

»...اذإملعأال«
»؟توميهعدتلتقولانحيملأ«:تلاق
هتلأسمث،هيفتقَّدحواهيبأوحنتتفتلاواهينيعدنيلافيإتحتف



»؟توميهعدتلتقولانحيملأ«ً:اددجم
اذهيفنيلخدتتاذامل«:لوقينألبقتاظحلةدعلًاتماصردنلرإلظ

»؟رمألا
.»نايحألاضعبيفينمةساعترثكأكلعللب،سيعتكنأل«
املعفأيننإ.ينأشهنإ.كصخياذهناكاذإملعأال«:ردنلرإلاق

.»هلعفيلعبجي
ىلإبهذا.هيفتدلُويذلاناكملاىلإوأقرشلاىلإبهذتلفًاذإ«

نيدتَتنأ.كسفنْرِّرحوهنمْصَّلخت.هلعفكيلعبجياملعفاوكانه
كلذبنيدتتنأ.توميهعدً.اضيأهلو.نينسلاهذهلكدعبكسفنلكلذب
كسفنريرحتكيلعيغبني.هنمكسفنرِّرحتنأكيلعيغبني.هلوكسفنل
.»هحبشنم

»؟رمألااذهيفنيلّخدتتاذامل«ً:اددجماهلأس
.»هنأشوًادحأكرتتنأعيطتستاليذلاتنأكسفنلكلذلق«
اهعسوبناكاذإدنيلافيإهتلأسنأىلإتقولاضعبلامهالكاتكس

.لزنملاىلإباهذلادوتنكتملاهنألةكيرألاىلعمونلا
.»انهيمان.كتيباذه«:ردنلرإلاقف
.هريرسىلإباهذللدعتسيلفقو
:لخادلانمةكيرألاةيوازىلإاههجوريدتيهودنيلافيإتلاقف

.»ليوطنمزذنمُهتلعفل،كلذلةجاحبُتنكول«
»؟اذامىلإةجاحبتنك«
.»كلرفغأنأىلإ«

بابحُتف.هتظقيملحنمَردنلرإرمملايففقتةرايسُتوصَظقيأ
عدوتسمهاجتايفةيتآ،جراخلايفىصحلاىلعمادقأعقوتوصعمسو
،بناجلكنمةدحاو،نيتريغصنيتذفانربعلخديراهنلاءوضناك.براقلا
ءوضؤلألتةيؤرهعسوبناك،لخادلانم.ءاوهلايفرابغلاتارذًائيضم
وجلايفةآرمكًامعانناكيذلا،نتافالافغنيثةريحبحطسىلعراهنلا
فقوت.هفلخبابلاقلغأمث،نيفدلابلخدوبابلاحُتف.نكاسلايفيرخلا
هآروةيادبلايفنيفدلابهظحاليمل.يولعلاحابصملالعشينألبقةهربل
مدصلازاهجًالماحةيناثميقتسيوينحنيمث،امءيشنعثحبيردنلرإ
.هيدينيبيئابرهكلا

ُتدقتعا«:سلجيناكثيحةيوازلانمفقيلضهنيوهوردنلرإلاق



.ءوضلاوحنىشممث.»يتأتالدقكنأب
.هدينمزاهجلاطقُسينأنيفدلابداكةأجافملالوهنم
ةطابرديعتسينألبق،»ينتفخأدقل،يهلإاي«:ًالئاقنيفدلابقهش

ينعينأَضرتُفياذام؟...اذام«:بضاغلارهظمبروهظلالواحيوهشأج
»؟انههلعفتيذلاام؟اذه

لعفتاذام،لاؤسلانوكينأىرحألانمسيلأ«:ءودهبردنلرإلاق
»؟انهتنأ

سيلاذه؟انهلعفأاذام،دصقتاذام...يتالطعلزنماذه...انأ«
»؟ينقحالتاذامل...نلأ.كنأش

ةدملُّمحتلاعطتستملكنكل.يتأتنلكنأبنظأتأدبدقُتنك«
أدبدقل.نمآناكميفهعضوبيئابرهكلامداصلانمصُّلختلاَتدرأفلوطأ

.ً»اقباستنكامككتلعفبتالفإلانمًاقثاودعتملكلعل.كقياضيكريمض
»؟ينأشوينكرتتالمل.هنعثدحتتاملوحةركفىندأىدلسيل«
ددعكانه.ةميدقحابشأةصقلثميننكستاهنإ.ببسلايهايرام«

اهنأفرعأةعونتمةلئسأ،كعماهشقانأنأديرأاهبةقلعتملاءايشألانم
.»كيلعاهحرطيفبغرتستناكاهسفنيه

»؟بابلالفقَترسكله؟ءارهلااذهام«
.»تارغثلاءلملواحأتنكامدنع،مايأةدعذنمكلذُتلعف«
»؟ءارهلااذهام«ً:اددجمنيفدلابهلأس
.»كلذبتنأينربختنألمآُتنك«
.»براقلاعدوتسمبيترتلانهيننإ«
يفةريحبلاءاممدختستتنكاذامل.رخآرمأكانهو.ديكأتلاب،لجأ«

»؟نخاسلاكضوح
»؟اذام«
دادمإنإ.فيرصتلابوبنأنم،نخاسلاكضوحنمةنيعُتذخأ«

ءابرهكلابنَّخُسي.ةبضهلاىلعرابآلانميتأيءاملابنخاسلاضوحلاولزنملا
نممعانينيطبساردجوينذإاذامل.ماظنلاىلإخَُضيمثلزنملالخاد
»؟نخاسلاكضوحبصاخلافيرصتلابوبنأيفنتافالافغنيثةريحب

ةريحبلايفسطغنةداعلايفاننإ...ًانايحأاننإ.ملكتتمعملعأال«
.»نخاسلاضوحلايفلزننكلذدعبوفيصلايف

نأدقتعأ.ءاملانمريثكبربكأمجحنعثدحتأيننكل،لجأ«
.»ةريحبلاءامبًاءولممناكضوحلا



يفهعضوًايوان،ءابرهكلامداصلاهديبوعدوتسملانمنيفدلابجرخ
دُبيمل.هدينمزاهجلاعزتناوردنلرإهبقحلف،يفلخلاهترايسقودنص
.ةمواقميأنيفدلاب

نأءرمللنكميفيكهتلأس.بيبطعمُتثدحتدقل«:ردنلرإلاق
ىلإجاتحتسكنإلاقف،ناسنإيأكلذظحالينأنودًايبلقًالشفثدُحي
»؟يأرلاهقفاوتله.بيبطتنأ.درابلاءاملانمةريبكةيمكوميمصت

.بيجينأنودهترايسليفلخلاقودنصلابناجبًافقونيفدلابلظ
ىلعاهومتمدختسايتلااهتاذةقيرطلايهتسيلأ«:ردنلرإلاقف

نكتمل.ايرامىلعةيودأيأمادختساعيطتستنكتمل؟يضاملايفيفغيرت
اورجألاحيف؟حيحص،هفاشتكانكميرثأيأكرتبةفزاجملاعيطتست
ةريغصةعرجوههمادختساكنكمييذلاديحولاءيشلا.ةثجلاىلعًاحيرشت
.»ةدوربلارثأفيفختلةمِّونملاصارقألانم

ملعأال«:بضغبلاقمث،ةوقبيفلخلاقودنصلابابنيفدلابقلغأ
يفمنتملاهنإ.اهسفنتقنشايرامً.اضيأملعتكنأدقتعأالو.ثدحتتمع
.»كسفننملجختنأبجي.هليختتاماذهناكاذإنخاسلاضوحلا

.اذاملطبضلابفرعأنأديرأ.اهسفنتقنشاهنأملعأ«:ردنلرإلاق
.»كلذلعفبانيلوراكوتنأاهامتعنقأفيكو

نمًالدبليحرلاوهترايسىلإلوخدللدعتسيناكهنأبنيفدلابادب
قئاسلابابوحنهجتاثيح،لعفاممرثكأردنلرإىلإعامتساللرارطضالا
هجاويلتفتلاوفقوتامدنعةرايسلاىلإلوخدلاكشوىلعناكوهحتفو
.ردنلرإ

.اذهنمتمئسدقل«:ةوقببابلاقلغيوهوةنوشخبلاقمث
.ردنلرإهاجتابىشممث»؟ديرتاذام.ةنيعللاةقياضملاهذهنمتمئس

سيلأ،ةركفلاكاطعأيذلاوهيفغيرتناك«:ءودهبردنلرإلاق
ىلعمادقإلابايرامنانثالاامتنأامتعنقأفيكوههتفرعمديرأام؟كلذك
.»اهتلعف

.لباقملابهيفقَّدحيذلا،ردنلرإيفنيفدلابقَّدح،ديدشبضغب
»؟’نانثالاامتنأ‘ـبدصقتاذام؟’نانثالاامتنأ‘«نيفدلابلاق
.»انيلوراكوتنأ«
»؟نونجمتنأله«
ملوانهعباقهنإ؟نآلايئابرهكلامدصلازاهجبًةأجفَتممتهااذامل«

»؟نآلاهنمصلختلاًادجًامهمحبصأاذامل.ايرامةافوذنمسَمُلي



.نيفدلاببُجيمل
له؟تفخله؟انيلوراكمامأهركذىلعُتيتأيننألأ«:ردنلرإلاقف

»؟هنمصلختلاكللضفألانمنأبترّكف
.ةفشتنببسبنينأنودهيفقيدحتلانيفدلابلصاو
بلطأنألبق؟ةظحلللزنملايفسلجنوبهذنالمل«:ردنلرإلاق

.ً»امعد
»؟هكلمتيذلاناهربلاوهام«:نيفدلابهلأس
.»هتبثأنأًاقحدوأ.يدجكشوهكلمأاملك«
»؟كلذدعباذامو«
»؟تنأيردتله.يردأال؟كلذدعباذام«
.نيفدلاببجيمل
ىلعةدعاسمللسانلاةمكاحمًانكممناكاذإفرعأال«:ردنلرإلاقف

تنأهامتلعفاماذهو.هسفنلتقييكًادمعامصخشعفدلوأ،راحتنالا
هنإ.رمألايفًارودبعللاملالعل.ددرتنودبويجهنملكشب.انيلوراكو
كانهمث.ةيلاملاةيحانلانمعيرمعضويفتنأولاملانمريبكغلبم
َْتلجعتسااذإطقفهاينمتتاملكىلعنالصحتفوس.عبطلاب،انيلوراك
.»توملابايرام

»؟اذهمالكلانمعونيأ«
.»ساقملاعهنإ«
»!ءارههنإ.ءيشيأتابثإكنكميال«
»؟كلذأدبىتم.ثدحاذامينربخأ«
ً.اددرتملازيامنيفدلابناك
رمألانكيملاذإ.ثدحاذامامًاعونفرعأيننأنظأ«:ردنلرإلاق

.يعمثدحتللًارطضمنوكتفوسكنكل.كلذةشقانماننكميف،دقتعأامك
.»رخآرايخيأكلمتالكنأىشخأ

.نيفدلاببُجيمل
ينربختنأامإ؟كلذأدبىتم«:لاقولاوجلاهفتاهردنلرإجرخأق

.»كلذكردتنألبقةطرشلارصانعبناكملاجعيسوأنآلا
.»ربعتنأديرتاهنإايرامتلاق«:تفاختوصبنيفدلابلاق
»؟ربعت«
ثيحىلإلصافلاطخلاربعتنأايرامتدارأ،ارونويلةافودعب«

اذه.اهدعاسأنأينمتبلطف.اهمأىلإلوصولاعيطتستاهنأدقتعتتناك



.»ءيشلك
»؟لصافلاطخلا«
»؟كلاهتئجهتلةجاحبانأله«
»؟اذامو«
دعبمالسبانكرتتستنكاذإايرامنعكربخأس.لخدنل«:نيفدلابلاق

.»كلذ
»؟تيفوتامدنعتالطعلالزنميفتنكله«
لواحأنل.كلذعمستلتقولاناح.رمألاثدحفيككربخأس.أدها«

ردقألًادبأنكأمل.اهلتقأمليننكلاهعمنْيقداصنكنمل.يتيلوؤسمراكنإ
.»ينقّدصتنأكيلعيغبنيً.ادبأ.كلذلعفىلع



نكل،لخادلايفًادرابوجلاناك.خبطملايفاسلجولزنملاىلإالخد
ربخيحارو.ءاقللادمأةلاطإيونينكيملهنألتاّعشملالِّغشيملنيفدلاب
ايراملباقفيكًافصاو،حضاوتوصبوةطقنةطقن،مَّظنملكشب،هتصق
نمنيتريخألانيتنسلاورغوفرافارغيفارونويلعمامهتشيعمو،ةعماجلايف
ًابيغةظوفحماهنأبردنلرإلةبسنلابةصقلاتدب.اهمأةافودعبايرامةايح
ىرخأبناوجيفاهنكل،اهيلعبَّردتنيفدلابولامك،بناوجلاضعبيف
ً.اعمةيقطنموةلوقعمتدب

اجرخدقل.تاونسةدعذنمةيراسانيلوراكعمنيفدلابةقالعتناك
جَّوزت.كاذنآروطتتملامهتقالعنكلحرسملاةيلكيفاناكامدنعًاعم
تارتفلايفوىرخألةقالعنملقتنتتناكفانيلوراكامأ،ايرامنمنيفدلاب
.تاونسعبرأتماداهتشاعاهتقالعلوطأو.اهدحولشيعتتناكةلصافلا
اناك.ايرامملعنودنمةميدقلاامهتقالعءايحإاداعأوديدجنمايقتلامث
.رهشلايفةدحاوةرمنملقأسيلنكلومظتنملكشبسيلً،ارسنايقتلي
ارونويلةباصإصيخشتنمةزيجوةرتفلبقالإامهتقالعريوطتبابغريملو
انَّكمتييكايرامكرتينأنيفدلابنمبلطتانيلوراكتأدبنيح،ناطرسلاب
ًابلسرَّثأهتامحعمشيعلاف،ةركفللًاضراعمنكيملوهوً.اعمشيعلانم
اهمأجوزتيملهنأبديازتموحنىلعايراملحِّضويأدبدقناكو.هجاوزىلع
.كلذىنمتينكيملو

تحتنمتعُزتناضرألانأولامكرمألاادب،ارونويلتضرمامدنع
ملً.امامتارونويلةايحلَّوحامكاهتايحثدحلااذهلَّوحدقل.ايراميمدق
فويضللةصصخملاةيفاضإلاةفرغلاىلإنيفدلابلقتناً.ادبأارونويلحرابتنكت

تعطقوً،ايلكلمعلاتكرت.ةرضتحملااهمأبناجبمانتايرامتناكنيحيف
طيسولصتا،مويتاذو.لزنملايفتلزعناوءاقدصألاعمًابيرقتاهتالصلك
ةعطقلنيتكرتشملانيتكلاملااتناكايراموارونويلنأهفاشتكادعب,امهبيراقع
امةدعاوةقطنملاتناك.امهنماهءارشديريناكورغوفابوكيفةريغصضرأ

ناملعتاتناكامهنأمغرو.لئاهلكشبعفتريكانهضرألارعسلعج
بلجتنأنكمياهنأًادبأامهلابيفرطخيملهنأالإ،راقعلااذهدوجوب
هضرعيراقعلاطيسولامَّدقامدنعاهناركذتتاتناكداكلابوةورثيأامهل
هذهلثمنيفدلابَريملً.ادجًامخضهعفددارأيذلاغلبملاناك.امهيلإ
يأةيويندلالئاسملاريعتنكتملفايرامامأ.لبقنمًادبأًةباتكماقرألا



نيفدلابْتكرت.اهمأوههبمتهتتناكاملكءانثألاكلتيفو،مامتها
ىلعورعسلاىلعقافتالاىلعامهدعاسماحمبلصتاف.عيبلاىلعفرشي

ةليلنيبءايرثأاوحبصأاذكهو.عيبلالَّجسوقئاثولازَّهجو،عفدلاةقيرط
ً.احومجنيفدلابمالحأدشأقوفتةروصبو،اهاحضو

ةريخألاارونويلمايألالخو،اهمأةحصروهدتعمايراملازعنادادزا
بيبطلاناكو،اهلزنميفتومتنأارونويلتدارأً.ادبأاهتفرغقرافتمل
نكيملنكلونيفروملانماهنوزخمىلعةرظنءاقلإلمظتنملكشباهروزي
ترداغامدنعخبطملايفهدحولًاسلاجنيفدلابناك.اهتيؤربهاوسلحَمُسي
رمألانأفرعفمونلاةفرغنمايرامليوععمس.ةايحلاهذهارونويل
.ىهتنا

امبنيفدلابْتَربخأ.عيباسأليعامتجالالصاوتلاىلعاهتردقايرامْتدقف
ةراشإاهمأاهيطعتنأىلعاتقفتاامدنع،اهتافوليُبقاهمأنيبواهنيبىرج
.توملادعبةايحلدوجوكانهناكلاحيف

»؟تسوربلوحكتربخأدقلًاذإ«:ًالئاق،ردنلرإهعطاق
ً،ادجةرتوتمةلاحيفتناك«:لاقمثً،اقيمعًاقيهشنيفدلابذخأ

ىلعكلذَْتيسنببسلااذهلو،بائتكالاتاداضموتائدهملاىلعشيعت
ملعأً،امامتًاريقحناكاهضعب–اهتلعفيتلاءايشألالكبًاروخفُتسل.روفلا
.»هنععوجرلانكمياللصحامنكل،كلذ

»؟كلذكسيلأ،تسوربعمرمألاأدبدقل«
اتناك.بسانمناونع.عئاضلانمزلانعًاثحب«ً:ادكؤمنيفدلابباجأ

.ً»ادبأرمألااذهمهفأملً.اعئاضًانمزنارَّكذتتامهنأولامكناودبتامئاد
»؟َْتلعفاذام«
هتكرتويضاملافيصلانمةليلتاذفرلانملوألاءزجلاُتذخأ«

.»ضرألاىلع
»؟اهلخاخفألاعضوبانيلوراكوتنأَتأدباذكه«
.»ذئنيحرمألاأدب،لجأ«:ءودهبنيفدلابلاق
ردنلرإىقلأ.رئاتسلاحتفيملنيفدلابنألًاملظموًادرابلزنملاناك

.ايرامةايحتهتناثيحسولجلاةفرغىلإةرظن
»؟انيلوراكةركفكلتتناكله«
.رمألااذهاهحتفينأنكمييتلاتالامتحالالوحلءاستتْتأدب«

ةدعاسملًادعتسمُتنك...ُترعش.ديرأتنكاممدعبأيضملاديرتتناك
دعبةايحلا،ةيورخألاةايحلا:لئاسملاهذهفاشكتساديرتتناكاذإايرام



ثدحتتتناك.رخآلابناجلاىلعامءيشدجويناكنإفاشتكا،توملا
دمتستتناك.ارونويلعمبلاغلايف،عبطلابو،يعمً،اريثكرمألااذهلوح
ةركفنمءازعلابرعشتتناك.ةيورخألاةايحلاةركفنمةحارلانمريثكلا
لوقتيتلاةركفلالِّضفتتناك.ةياهنلانكيملضرألاىلعانهاندوجونأ
ْتسرد.تنرتنإلاىلعتاعاسْتضمأً.ابتكَْتأرق.امءيشلةيادبلااهنإ
.»لماشلكشبعوضوملا

»؟ذئنيح،قيرطلاةياهنىلإيضملاديرتنكتملتنأف،نذإ«
.»لعفأملو.الًاعطق،ال«
»؟ايرامفعضامتيلغتساامكنكل«
.»تقولالاوطاهلايحءوسلابرعشأُتنك.فرعأ،ةرذقةليحتناك«
»؟اهفاقيإةجردىلإسيلنكلو«
ينتدَّدهدقل.يلعطغضتانيلوراكتناك.ركفأتنكاذامبفرعأال«

رعشأتنك.رمألاةبرجتىلعُتْقفاوةياهنلايفو.تاديدهتلاعاونألكب
بناجلانمًاروصًةلماحاهيعوايرامتداعتساولاذامً.اضيألوضفلاب
»ً؟احيحصةيورخألاةايحلالوحمالكلااذهلكناكولاذام؟رخآلا

يهكلتنكتملأ؟اهشاعنإةداعإيفحجنتملولاذامو«:ردنلرإلاق
»؟لاملا؟كيلإةبسنلابةيسيئرلاةلأسملا

امصخشةايحكالتما،بيرغروعشهنإً.اضيأاذهو«:نيفدلابلاق
وحنىلعيوقروعشهنإً.ابيبطتنكاذإكلذفرعتفوس.كيدييف
.»بيرغ

هجتاو،سولجلاةفرغىلإهعباصأسوؤرىلعنيفدلابلخدةليلتاذ
.ضرألاىلعةيانعبهعضوو،ناوسقيرط،تسوربباتكذخأو،ةبتكملابوص
داتعملانمليلقبربكأةعرجاهاطعأدقل.امهريرسيفةمئانايرامتناك
،اهنعءيشيأملعتنكتملىرخأريقاقعىلإةفاضإ،ةمِّونملاصارقألانم
ىلعفارشإللهيفقثتايرامتناك.ةسولهلابِّبستونزاوتلادقُفتريقاقع
ً.ابيبطهنوكنعًالضف،اهجوزناكدقف،اهتيودأ

ةطيسولارودبعلتنأانيلوراكْتحرتقا.اهبناجبريرسلاىلإداعمث
عمثدحتلاىلعايرامعِّجشينأنيفدلابىلعناك.امهترماؤميفةيناحورلا
اناك.اهبحصنيًاصخشعمسهنأىعَّداانيلادغامىعُدتةيناحورةطيسو
ءايمعةقثكلمتتناك.رمألالوحعالطتسايأيرجتنلايرامنأناملعي

.نيفدلابيف



.دايطصالاةلهسًةيحضتناك
اهبقارو،حابصلايفاهلبقظقيتساو،ةليللاكلتيفًاديجنيفدلابمنيمل

ةفرغىلإبهذتووحصتسامدنعمَدُصتساهنأبملعيناك.ةمئانيهو
يفقيدحتلاوسولجلانعليوطتقوذنمتَّلختدقتناك.سولجلا
فوفرلاىلإيدارإاللكشبرظنتتناكاهنأظحالهنأعم،ةبتكملافوفر
ىلعلصحتستناكوارونويلنمةراشإرظتنتتناك.مويلايفةريثكتارم
دقتعيناك.نيفدلابيفكشتنلثيحبًادجةدَهجُمنوكتس.ةراشإلاكلت
.باتكلالوحْهتَربخأاهنأىتحرَّكذتتنلاهنأب

ناك.ضهنتيهواهعمس.خبطملاىلإهباهذلبقفطلبايرامظقيأ
.خبطملابابدنعترهظىتحليوطتقوِضميملو.تبسلاموي

»!تدجواذامْرظنا.انهىلإلاعت:تلاق
»؟اذام«:نيفدلابلاق
راتختسيمأتناك.ةراشإلا!اْهَتلََعفدقل«:سماهتوصبايرامتلاق

...اهنإ!ضرألاىلعىقلُمباتكلا.ضرألاىلعىقلُمهنإ.باتكلاكلذ
»!يعملصتت

»...ايرام«
.ً»اقح،ال«
»...الأكيلعبجي...ايرام«
»؟اذام«
»؟ضرألاىلعباتكلاِتدجوله«
.»لجأ«
»...اذه،ديكأتلابً،انسح«
ىلعىقلمباتكلاناكثيحىلإهتداق.»حوتفموهنيأْرظنا«

.ضرألا
دنعحتفناباتكلانأملعيناك.ٍلاعتوصبرعشلاتاملكْتأرق

.ضرألاىلعهعضوامدنعةضحملاةفدصلابةحفصلاكلت

،نآلاءادوسةباغلانإحيحص«
»...ءاقرزءامسلانكل

،نآلاءادوسةباغلانإحيحص.ةبسانماهنأدقتعتالأ«:ايرامتلاق
.»ةلاسرلايههذه...ءاقرزءامسلانكل



»...ايرام«
.»ةلاسرْتلسرأدقلً.امامتتلاقامكةلاسريلَْتثعبدقل«
»-وهناشقانتامتنكاماذه.قَّدُصيالرمأهنإ...هنإديكأتلاب«
.»طبضلابهلعفتساهنإْتلاقاماذه.طبضلابتلاقامك«
ىلإاهداقواهلوحهعارذنيفدلابعضوف،عومدلابايرامانيعْتضاف

نزحلانيببذبذتت،ةرماغةيفطاعةلاحيفتناك.هيلعسلجتليسرك
يفاهرمغليوطتقوذنمهتدقتفايلخادلامالسلابًاروعشنكل،حرفلاو
.هبَْتبغراملاطلحلاصتلابٌروعش؛ةيلاتلامايألا

يقطنملانمله«:ئجافملكشبنيفدلاباهلأس،عوبسأوحندعبو
»؟يناحورطيسوعمثدحتلا

ًارفاسمناكقيدصةقشيفايرامانيلوراكْتلبقتسا،ريصقتقودعبو
اسردانيلوراكونيفدلابنأًادبأفرعتايرامنكتمل.يرانكلارزجيف
،ةقيقحلايف.مايألاكلتيفامهنيبتعمجةيسنامورةقالعنأوً،اعمليثمتلا

يفًابلاطناكامدنعنيفدلابءاقدصأنعليلقلاالإفرعتايرامنكتمل
.حرسملاةيلك

ًاميدقًالاشتَّفلوةئداهاقيسومتعضوو،روخبلاانيلوراكتلعشأ
تنَّيزامدنعْتعتمتسادقو،ةلَّيختملاءايشألابعتمتستتناك.اهيفتكلوح
اههجوطوطختحَّضوو،نينيخثنيبجاحملقلابتمسرو،نينيعلاِّلظباهسفن
مامأرودلاىلعتبَّردتدقل.نوللايزمرقهافشءالطنمتاسملةفاضإب
اهاوقضرعلالخةديفمنوكتدقةعونتمتامولعمباهدَّوزيذلا،نيفدلاب
ةقيثولااهتقالعو،نيفدلابعماهتايحنمو،ايرامةلوفطنمعئاقو.ةيناحورلا
ً.اضيأتسوربليسرامنعاهثَّدحامك،اهمأب

اهاوقضرعبءدبلااهعسوبحبصأواتسلجنأدعبانيلوراكتلاق
ًاريثكِترسخدقل.نيناعتتنأ...تنأ.ةديعسِتسلِكنأسحأ«:ةيناحورلا

.ً»ادج
.ً»ادجنيتبَّرقمانكً.ارخؤميمأتيفوت«:ايرامتلاقف
.»اهنيدقتفتتنأو«
.»لَمتُحياللكشب«
يناحورطيسوةرايزلالخنميفارتحالكشباهسفنانيلوراكتَّرضح

صرحبتهبتنااهنكلطيسولاهلاقاملًاريثكهبتنتمل.اهتايحيفىلوألاةرملل
.هسفنتو،هينيعوهسأروهيديكيرحتةقيرطو،ةغللهمادختساةقيرطلديدش
وأايرامروضحبةبوبيغيفلوخدلابرهاظتلااهيلعيغبنيناكاذإْتلءاست



حرطوءايشألاسُّسحتوةطاسببسولجلاوهيلإتبهذيذلاطيسولاديلقت
ًاديجًافصواهاطعأنيفدلابنأالإً،ادبأارونويللباقتملاهنأمغر.ةلئسألا
.ليصفتلاباْهتَسردةروصىلإةفاضإ،اهل

ىلإتلصوامدنعةبوبيغلابرهاظتلاىلإءوجللامدعانيلوراكترَّرق
.ةلحرملاكلت

.»يوقروضحبرعشأ«:لوقلابتفتكاو

،ةليللاكلتيفًاعمريرسلايفنييقلتسمنيفدلابوايرامتناكامنيب
.حاورألاريضحتةسلجيفىرجامبليصفتلابهتربخأ

،اهتصقرابخإنمايرامءاهتنادعبةليوطًةدمًاتماصنيفدلابلظ
امدنعهتفرعصخشلوحًامويُكتربخأله«:لوقيواهيلإتفتلينألبق
.»يفغيرتهمساناك؟بطلاسردأتنك



هتلابقًاسلاجققحملاناكامنيبردنلرإينيعيفرظنلانيفدلابىشاحت
سولجلاةفرغىلإردنلرإربعامإرظنيناك.هتصقىلإعمتسي،خبطملايف
ً.ادبأردنلرإينيعلباقيملهنكل،ردنلرإفتكقوفوأةلواطلاىلإوأ
.يزخلابناحضنتونيتركامناودبتهانيعتناك

ىلعاهدعاستيكْكتَدشانةياهنلايفو«:حضاوزازئمشابردنلرإلاق
.»روبعلا

تلوانت...دقل«:ةلواطلاىلإرظنيلهينيعضفُخيوهونيفدلابلاق
.»روفلاىلعمعطلا

.»كلذدحأكردينأنوداهنمصلختلاامتعطتساو«
امدنع.اهلامكإعطتسأمليننكل،كلذبفرتعأ،ةركفلايهكلتتناك«

.»ينهذيفنكتمل،اهيلإُتلصو
»!كنهذيفنكتمل«:بضغبردنلرإلاق
.»ةريخألاةوطخلاذاختاعطتسأمل–يقيقحاذه«
»؟ثدحاذام«
»...انأ«
»؟ْتلعفاذام«
.»توملافاختتناك.رذحبةلصاوملاتَدارأ«
»ً؟اعيمجهفاخنالأ«:ردنلرإلاق

تالامتحاناشقاني،ىلوألاحابصلاتاعاسىتحريرسلايفايقلتسا
ملاعلاىلإروبعلانماهنيكمتليفكيامبةليوطةدملايرامبلقفاقيإ
ةبرجتلالوحنيفدلاباهربخأ.اهئاذيإبةفزاجملادحىلإسيلنكلويلاتلا
تامهنأفيكويفغيرتىلعبطلاةيلكيفهؤاقدصأووهاهارجأيتلا
يأبرعشيملهنأفيكو،ديدجنمةايحلاىلإهتداعإيفاوحجنمهنكل

.ةيرشبًالاكشأالوًاءوضَريملو،هتومنمتايركذيأبجرخيملوءيش
نودتوملاةفاحنمبارتقالاةبرجتيرُجيفيكملعيهنإنيفدلابلاق
يغبنيناكوً،امامترطخلانمةيلاخنكتمل،عبطلاب،اهنكلً.اريثكةفزاجملا
نمةبسانمايرامتناك،هسفنتقولايفو.كلذكردتنأايرامىلع
ً.اقحهاشختاماهيدلنكيملوةيدسجلاةيحانلا

»؟ةايحلاىلإينديعتسفيك«:ايرامتلاق



يفيداعلايلوألافاعسإلاكانهمثنمو،ةيودأدجوت،عقاولايف«
انعسوبوأ.يعانطصالاسفنتلاوةيبلقلاتاطغضلايأ،ةئراطلاتالاحلا
كالتمالرطضافوس.يئابرهكلامدصلازاهج.ةيئابرهكلاتامدصلامادختسا
فشتكيالأىلعةدشبصرحننأانيلعبجوتيس،كلذانلعفاذإ.دحاو
.»ءابطألالجسنمَبطُشأنأنكمملانمً.امامتينوناقريغهنإ.رمألا

»؟انهاهلعفتنأنكميله«
ىلع،رُّوصتدرجمهنكل.تالطعلالزنميفركفأتنك،ةقيقحلايف«

.ً»اقحكلذبموقننلنحنف.لاحيأ
ً.اسمهناثدحتيومالظلايفنييقلتسماناك
.»اهبِّرجأنأدوأ«:ايرامتلاق،تمصلانمتاظحلدعبو
.ً»ادجةرطخاهنإ.ال«
.ً»ادجةبعصتسيلاهنأبوتللتلقكنكل«
،رخآءيشهبموقننأو،ءيشرمألالوحثدحتننأنكلو،لجأ«

.ً»ايلمعهبِّرجننأ
لزنميفاذامل.اهبموقأنأديرأ«ً:اميمصتدشأتوصبايرامتلاق

»؟تالطعلا
ًازواجتكلذنوكيس...انأ.رمألايفريكفتلانعيفقوت،ايرام،ال«

.»كلذبمايقلاىلعيتردقنمًاقثاوتسليننإ.دودحللًاريبك
.»جرحمعضويفككرتأوًالعفتومأهنأبرطخةمث.يعيبطاذه«
ةفزاجمبمايقللةجاحكانهتسيل.يقيقحرطخدجوي«:نيفدلابلاق

.»عونلااذهنم
»؟لاحيأىلعيلجأنمكلذلعفتسله«
.»رمألااذهلوحثدحتلامدعانيلعيغبني...انأ،ملعأال...انأ«
كنأملعأ.يلجأنمكلذلعفتنأكديرأ.كلذلعفأنأديرأ«

رثكأهبقثأنمكانهسيل.نيفدلاب،كبقثأيننإ.اهبمايقلاعيطتست
»؟ًءاجر؟يلجأنماهلعفتسله.كنم

»...ايرام«
ايكبقثأيننإ.ماريامىلعءيشلكنوكيس.كلذبمايقلااننكمي«

.»كلذلعفنل.نيفدلاب
.»ئطاخلكشبراسًائيشنأولاذام،نكلو«
.»ةفزاجملاهذهذخألةدعتسمانأ«



بناجبتالطعلالزنمىلإايرامونيفدلاببهذ،عيباسأةعبرأدعب
كلذكو،جاعزإيألامهضُّرعتمدعنامضنيفدلابدارأ.نتافالافغنيثةريحب
نمةريبكةيمكلناجاتحيساناك.ةفرشلاىلعنخاسلاضوحلانمةدافتسالا
ايرامدسجةرارحةجردضيفختةقيرطنامدختسيساناكاذإدرابلاءاملا
هذهربتعيناكهنكلىرخأبيلاسأاهلركذدقل.اهبلقفقوتينأىلإ
.ةروطخلقألاولضفألااهنأبةقيرطلا

نمٍعطقودرابلاءاملابنخاسلاضوحلاءلمةجوزلاوجوزلاأدب
نألًاليوطًاتقوكلذقرغتسيمل.ةريحبلانمءالدةطساوبتبلُجديلجلا
ناك.ءاملاةفاحنعطقفتاوطخعضبىوسدعبينكيملضوحلا
ةفيفخًابايثسبلتنأاهيلعيغبنيهنإايراملنيفدلابلاقفًادرابسقطلا
يفاهسفنرمغتنألبقةدوربلاىلعاهمسجداتعييكناكمإلاردق
.اهبضوحلاألموئطاشلاروخصنعجلثلافَرجةياهنلايفو.ضوحلا
امهنإلاقنيفيفخنيمِّونمنيصرقتذخأدقايرامتناكتقولاكلذلولحب

.ةدوربلاريثأتفيفختىلعاهنادعاسيس
.ضوحلايفءطبباهسفنلازنإلبقًةريصقًةالصوًارومزمايرامْتلت

يفتلخد.كلذرهُظتملاهنكلاهلخادزرغنتنيكاكسبهبشأةدوربلاتناك
دعبو.نطبلاوضوحلاو،نيذخفلامث،نيلحاكلاىلإًالوأ،يجيردتلكشبءاملا
يقبنأىلإاهتبقرواهيفتكمثاهييدثىلعأءاملاغلبثيحبتسلجكلذ
.ءاملاقوفطقفاهسأر

»؟ريخبتنأله«:نيفدلاباهلأس
.ً»ادج...دراب...هنإ«:قهشتيهوتباجأف
فقوتيسهنإنيفدلابلاق.اهشاعتراىلعةرطيسلاىلعةرداقنكتمل

تقولالوطينلو.دربلاةمواقمنعاهدسجىلختيامدنعةريصقةرتفدعب
مدعاهيلعيغبنيساعنلابروعشلابأدبتامدنعو.اهيعودقفتنألبق
.هتمواقم

ضرتُفيهنإةدعاقلالوقت،ةيعيبطلاةلاحلايف«ً:امستبمنيفدلابلاق
.يمانتنأنيديرتتنأ.ةلاحلاهذهيفسيلنكلو.ساعنلايمواقتنأكب
.»ثدحيكلذيعدتنأالإكيلعام

حبصأوشاعترالافقوتةزيجوةرتفدعبو.مستبتنأايرامتلواح
.ةدوربلاةدشنمقرزأاهدسجلماك

.»نيفدلاب...فرعأنأ...بجي«:تلاق
.»ملعأ«



.»كبقثأ...قثأ...يننإ«
.ةعرسبأطابتهضبننأدجوفاهبلققوفةعامسلانيفدلابعضو

.اهينيعايرامتقلغأ
.رثكأفرثكأفعضيوهواهبلقضبنىلإنيفدلابعمتسا
.ناقفخلانعاهبلقفقوتًاريخأو
ىلإةقيقدنمراظتنالااشقاندقل.تَّرمناوث.هتعاسىلإنيفدلابرظن

ىلعنيفدلابظفاح.ةنمآةدملاهذهنأدقتعينيفدلابناك.فصنوةقيقد
لك.ةيناثنوعبرأوسمخ.ةقيقدفصن.يناوثلاتَّرم.ءاملاجراخايرامسأر
أدب.ةبوعصبكرحتيهنأبيناوثلابرقعادب.هلمكأبًارهدودبتتناكةيناث
.ةيناثةرشعسمخوةقيقد.ةقيقد.قلقلابرعشينيفدلاب

مثضوحلاجراخاهلمحةدحاوةعفربوايراميعارذتحتهيديدم
ضرألاىلعاهعضوولزنملاىلإاهلخدأو،اهدسجلوحةيفوصةيناطبَّفل
سفنتلاقيبطتبأدبف.ةايحلاىلإةراشإيأرهُظتمل.ربكألاّعشملابناجب
.تقولانمريثكلاكلمينكيملهنأبفرعيناك.اهبلقديسمتويومفلا
،اهبلقتاقدلىغصأواهيتئريفءاوهلاخفنً.ادجًاليوطءاملايفاهكرتهلعل
ً.اددجماهبلقدّسمو

.اهردصىلعهنذأعضو
اهبَّرقمثةيفوصلاةيناطبلاباهدسجكَّلد.ناقفخلاباهبلقأدبً،اريخأو

.عشملانمرثكأ
يفحجندقل.ءادعصلانيفدلابسَّفنت.ربكأةعرسبقفخياهبلقأدب

هترمحنمليلقلاداعتسالبً،اقَّرزمضيبأاهدسجنولدعيمل.اهشاعنإ
.ةيعيبطلا

ىلعلظ.ايرامبقاريضرألاىلعسلجوحايتراةديهنتنيفدلابقلطأ
.ءودهبةمئاناهنأبودبتتناك.ةليوطةدملاحلااذه

تتفتلامث.ةريحلانمءيشب،فقسلايفتقَّدحواهينيعتحتف
.شعترتايرامتأدبو،نيفدلابمستبا.ًاليوطهيلإترظنو

»؟رمألاىهتنا...له«:تلاقمث
.»لجأ«
»...يوحنةيتآيهو...اهتيأر،اهتيأر...انأ...انأ«
»...ايرام«
.»ينظقوتنأكيلعيغبنيناكام«
.»ةايحللكتدوعلبقنيتقيقدنمرثكأىضم«



...نأُتدرأً.ادج...ةليمجً.ادجةليمج...تناك«:ايرامتلاق
...نأبجيناكام.ينظقوتنأكيلعيغبنيناكام.اهقناعأ...قناعأ
.»كلذ...لعفت

.ً»ارطضمتنك«
.»ينظقوتنأ...بجي...ناكام«

تقلتسايذلاعشملابناجبًافقاوناك.ردنلرإىلإمهجتبنيفدلابرظن
بسح،نخاسلاضوحلايفتوملانمةايحللاهتدوعدعبهبناجبايرام
.همعز

نكأمل.ًالهسنوكيسكلذناك.تومتاهكرتعطتسأمل«:نيفدلابلاق
يفكانهاهيلعرَثعُيسومونلاةفرغيفاهعضويعسوبناك.اهشاعنإلةجاحب
عطتسأمليننكل.ةيداعةيبلقةبون.ءيشيأدحأظحالينل.يلاتلامويلا
.»كلذلعف

»ً؟اليبنًالجرتسلأ،هوأ«ً:ائزهتسمردنلرإلاق
تعَّدا.رخآلابناجلاىلعكانهامءيشدوجونمةدكأتمتناك«

اذهلواهظاقيتسادعبةيادبلايفًادجةفيعضتناك.ارونويلتأراهنأب
هتفَّظنوضوحلاُتْغرفأامنيبنيتعاسلتمانوْتَفغ.ريرسلايفاهتعضو
.»ناكملاتبَّترو

»؟ةرملاهذهًايئاهنةدوعلاْتدارأاذهلو«
.»اهرايخاذهناك«:نيفدلابلاق
»؟اهظاقيتسادعبثدحاذام؟اذاممث«
.رمألاْتَفصوامك،اهروبعدنعثدحامحوضوبركذتتناك.انثدحت«

ءابرقأوءاقدصأ،ءوض،ليوطقفن:سانلاهفصيامهبشيناكهمظعم
.ً»اريخأمالسلاتدجواهنأبّسحتتناك.نورظتني

.»ةملظدرجمً.ائيشَريملهنإيفغيرتلاق«
.يردأال.هتيؤرىلعًارداقنوكتنألجاتحتكنأعَّقوتأ«:نيفدلابلاق

دوعألُترداغامدنعةعئارةينهذةلاحيفتناك.ايرامةبرجتتناككلت
.»ةنيدملاىلإ

»؟نيتلصفنمنيترايسبامتئج«
ةليللاُتيضمأ.ىفاعتتيكليلقبلوطأةرتفلانهىقبتسايرامتناك«

َْتلصتا.ءادغلاتقودنعيلاتلامويلايفةنيدملاىلإُتدعمث،اهعمانه
ًامامتاهتيفاعتداعتسادقتناك،نيحلاكلذيف.ملعتامك،ءاسملايفيعم



لبقلزنملاىلإةدوعلايونتتناك.فتاهلاىلعًادجةرورسمتدبو
ةفرعمكتعاطتسابنكيمل.اهنمهاقلتألاصتارخآكلذناك.ليللافصتنم
لتقتنأنكمياهنأبًاقلطمنظأمل.يبغءيشبمايقللططختتناكاهنأ
.ً»ادبأينهذيفرطخيملهنأىتح.اهسفن

»؟زِّفحملاتناكةريغصلاكتبرجتنأدقتعتله«:ردنلرإلاق
نأبُتسسحأ،ًةرشابمارونويلةافوتلتيتلاةرتفلايف.يردأال«

.»اذهكءيشىلعمدُْقتنأنكميايرام
»؟ثدحاميفةيلوؤسملانمىندألادحلابرعشتالأ«
.اهلتقأمليننكللوؤسميننأبرعشأ.كلذبرعشأديكأتلاب...ديكأتلاب«

.»سانلالتقأاليننإ.بيبطانأ.كلذلعفًادبأيعسوبنكيمل
»؟انهايراموتنأامتنكامدنعثدحامىلعدوهشيأكانهسيل«
.»اندحولانك،ال«
.»ةنهملاةلوازمنمعَنُمتسامبر«
.»امبر،لجأ«
»؟ايراملاومأتثرونأدعبنآلاكجعزينلكلذنكل«
.»يلابأال.ينأشبءاشتامبرِّكف«
»؟انيلوراكو«
»؟اهنعاذام«
»؟كيأرتَّريغكنأباهتربخأله«
ُتغلُبأامدنعدعباهعمُتثدحتدقنكأمل...اهعمثدحتأمل،ال«

.»تتامايرامنأب
.هفطعمبيجنمهجرخأفنرييولخلاردنلرإفتاهأدب
.»روغريبروثانأ،ولأ«:طخلانمرخآلافرطلانمتوصلاق
»؟نم«
ةعقاولاتاريحبلاىلإتالحرعضببتمقدقل.ساطغلا،روغيبروث«

.»نآلاكانهانأ.كيفايكيرقرش
»؟رابخأيأكانهلهً.اشوشمتنك،فسآانأ.روغريبروث،لجأ،هوأ«
ةريغصةعفارُتبلطدقل.كمامتهاريثيسًائيشتدجويننأدقتعأ«

كلذنمرثكأءيشيألعفىلعؤرجأمليننكل.عبطلاب،ةطرشلاُتغلبأو
.»انهكدوجونود

»؟تدجواذام«
،نتافاتفولكدناسيفًائيشدجأمل.ةريحبلاطسويف.ينيمنتسوأ.ةرايس«



ديدشسقطلاناكله.ةرواجملاتاريحبلانمققحتلايفُترَّكفاذل
»؟ادُقفامدنعةدوربلا

.ً»ادعبتسمسيلاذه،لجأ«
.انهىلإلصتامدنعكيرأس.ةريحبلاقوفامهترايساداقامهنأدبال«

.»نتافاسكوأةريحبدنعيننإ
»؟ةرايسلايفدحأدجويله«
فُّرعتلانكميال.زييمتلاىلعيتردقبسحةأرماولجر.ناتثجكانه«

.»امهنعثحبتناذللاناصخشلاامهنأودبينكلو،عبطلابامهيلع
ناذللاناصخشلاامهنأودبي«ً:اددجملاقمث،ةلهولروغيبروثتكس

.»ردنلرإاي،امهنعثحبت



ثيحنيّنسملاةياعررادبردنلرإلصتا،نتافاسكوأةريحبىلإهقيرطيف
بيبطلابامنإوهبهولصيمل.توملابابدنعًادقارزوجعلالجرلاناك
عضبالإةايحلاديقىلعىقبيالدقضيرملانإلاقيذلابوانملا

الإ،طبضلابةدملاديدحتناكمإلابنكيملهنأمغر.قئاقدامبروأ،تاعاس
.ةعرسبذفنيناكهرمعنأ

ربعدروفلاهترايسدوقيردنلرإناكامدنعطبهينأكشويليللاناك
ئطاشةاذاحمبرميو،يتاسرايملبجزواجتينألبق،تولفانامفوهلهس
دهاش.رولادايكيرادنوليداوهاجتابًالامشفطعنيمثنتافاتفولكدناسةريحب
.نتافاسكوأةريحبنمةيلامشلاةياهنلادنعاهلًاعقومذختتةريغصةعفار
نمةبرقمىلعةفقوتم،بيجزارطنميهو،روغريبروثةرايستناك
ناكيذلاساطغلاهاجتابىشموقيرطلاىلعهترايسردنلرإنكر.ةعفارلا
فّاطخعمسطغللدعتسيناك.هبنيصاخلانيجسكوألاينازخءادترابموقي
.ةعفارلا

دقل،ةقيقحلايفً.اظوظحمُتنك«:روغيبروثلاق،ةيحتلالدابتدعب
.»يمدقبةرايسلابتمدطصا

»؟نادوصقملاناصخشلاامهنأنظتله«
ُتلواح.لخادلايفناصخشدجويو.لاحيأىلعاهسفنةرايسلااهنإ«

.»لَّيختتنأكنكميامك،ًاليمجًارظنمسيل.امهيلعءوضلاطيلست
.»يلجأنمكلذبكمايقىلعًاركش.ديكأتلاب،ال«
ىَّطغنأىلإهبىشموةعفارلاقئاسنمًاريبكًافاطخروغيبروثذخأ

.هسفنرمغمث،هرصخءاملا
نمروغريبروثروهظراظتنابئطاشلاىلعةعفارلاقئاسوردنلرإفقو

نأالإفرعيً-اليحنوًاليوطًالجرناكو–ةعفارلاقئاسنكيمل.ديدج
نمديزمصالختسالواح.نيتثجيوحتامبرو،ةريحبلايفةرايسكانه
ةيضقاهنإ«:حضاوريغًاباوجهئاطعإبىفتكايذلا،ردنلرإنمتامولعملا
.»ةداعثدحيامك،ليوطنمزذنماهانيسنةميدقةيواسأمةيضق.ةميدق

قوفروغريبروثروهظًارظتنمةريحبلايفقِّدحيوهوتمصبفقومث
.ديدجنمءاملاحطس

هرابخإديريناك.تالطعلالزنمرداغدنعنيفدلابردنلرإعّدويمل



نأبملعيناكهنكل،ايرامبانيلوراكووههلعفاملزازئمشالابرعشيناكمك
نللعفلاكلذلثمبمايقلاىلعنورداقلاصاخشألاف،كلذنمةدئافال
.قيقحتلانأشبثدحيسامعردنلرإنيفدلابلأسيمل.خيبوتلامهجعُزي
ةعاطتسابناك.قِّدصياذامفرعينكيملذإً،اراتحمناكهسفنردنلرإو
امبردنلرإىوسًادحأربخيملوهف،ةمكحملايفءيشلكراكنإنيفدلاب

ناكحجرألاىلع.هنميأبابثإيفةبوعصدجيسردنلرإوًالعفثدح
اهشاعنإوايرامبلقفاقيإبفرتعانإءابطألالجسنمَبطشُيسنيفدلاب
نمعونيألانيسناكنإةفرعمليحتسملانمناكنكلو،ديدجنم
جرخيملردنلرإقيقحتوءاعدالابناجىلععقيتابثإلاءبعناك.باقعلا
تاءارجإذاختابهديدهتدنعهتدافإرييغتنيفدلابراتخااذإ.ةبلصةلدأيأب
فقوأوايرامدنعتوملاةينمأىَّذغهنأراكنإةطاسببهعسوبف،ةينوناق
ةلسلسلوحةنيعمةلدأكلميردنلرإناك.اهلتقنعًالضفً،اتقؤماهبلق
ةفيعضتناكةلدألانكلراحتنالاىلإايرامتعفديتلاةرَّبدملاثادحألا
امهم،عدخلاةسراممىلعسانلاةمكاحمًانكممنكيمل.ديعبدحىلإ
.ةيقالخأريغعدخلاكلتتناك

قئاسدعصف،ءاملاحطسقوفرهظيروغريبروثسأرردنلرإىأر
كلتيف.لباكلافلبأدبييكةراشإروغريبروثهاطعأ.هتعفارىلإةعفارلا
لغتشا.قيرطلاىلعةضماولاامهئاوضأبنيتعرسمةطرشاترايسترهظ،ءانثألا
ً.اديورًاديور،نيخثلايذالوفلاكلسلاِّفلبأدبوةعفارلاكرحم

ةرايسهاجتابىشممث،هسطغةدععلخوئطاشلاىلإروغريبروثدعص
ىلإعمتسي،حوتفملابكارلاباببناجبًافقاوردنلرإناكثيحدروفلا
.ءاسملارابخأ

.»رورسمكنأدبال«:روغريبروثلاق
.ً»اقثاوتسل«
»؟كسفنبنيتلئاعلاربختسله«
.نيتيضقلاىدحإلةبسنلابتافدقتقولانوكيدق«:ردنلرإلاق

.نآلاتوملاشارفىلعدقارهوبأوتقولاضعبذنميبصلاةدلاوتيفوت
.»ةظحليأيفلحريدقهنإنولوقي

.»نذإعارسإلاكيلعبّجوتيس«:روغريبروثلاق
»؟ءارفصيهله«:ردنلرإهلأس
.»ءارفصاهنإ،لجأ؟ةرايسلا«
لاجرةعبرأامهنملَّجرتمثةطرشلااترايستفقوت.ةعفارلاترجمز



.امهوحناوشمو
زاهجىلإهديبراشأو»؟هذهنمصَّلختتسله«:روغريبروثلاق

زاهجلا،هترايسيفبكارلادعقمىلعردنلرإهعضويذلايئابرهكلامدصلا
.نيفدلابوايرامتالطعلزنمنمهذخأيذلا

.»ىرخأةيضقبقلعتيهنإ،ال«كردنلرإلاق
.ً»امئادلمعلانمريثكلادجوي«
.»ظحلاءوسللجأ«
نكميله.هذهكةدرخلانمةعطقتيأرنأذنمليوطنمزىضم«

»؟لطعميئابرهكمداصنمناسنإيأديفتسينأ
.»لجأ«:دورشبردنلرإهباجأ

ترهظتاظحلةدعدعبويذالوفلالباكلادوعصلعفبءاملاجَّومت
.ةرايسلا

ينعتاذام،ْرظتنا«:ةِّريحتمةرظنبروغريبروثقمريوهوردنلرإلاق
»؟لَّطعمب

»؟اذام«
.»لَّطعمزاهجلانإَتلق«
»؟كلذةظحالمكنكميالأ«
.»ءايشألاهذهنعءيشيأفرعأال.ال«
ةلصولا،انهكلسلاو.بِرَخسباقلااذه،ْرظناً.امامتعفنلاميدعهنإ«

.»اذهمدختسينأهنكميدحأال.ةلَّطعميئابرهكلابطقلاىلإ
»...نكلو«
»؟اذام«
»؟دكأتمتنأله«
.»ةدرخلانمةعطقدرجمهذه.تاونسلءافطإلاةقرفيفُتلمعدقل«
:ةبرغتسمةربنبفاضأمث،روغريبروثيفردنلرإقَّدح،»...هنإلاق«

»؟لَّطعمهنإ«
نمينيمنتسوألاةرخؤمجورخعمًايوقًاريرصةعفارلاكرحمردصأ

برتقاو،كرحملاةعفارلاقئاسفقوأ.ئطاشلاتغلبنأىلإلهمىلعءاملا
نمقفدتينيطلاوبارتلابطلتخملاءاملاناك.ةرايسلانمةطرشلالاجر
نيدعقملاىلعنيتيرشبنيتثجْيتئيهردنلرإىأر.ةرايسلاجراخولخاد
نأالإ،ةيئاملاباشعألاولحولابةاطغمتناكةرايسلانأمغر.نييمامألا
ناك.بناوجلاىلعةقرفتمةنكمأيفًارهاظلازيامناكرفصألاءالطلا



ً.احوتفمناكيفلخلاقودنصلانكلًاميلسذفاونلاجاجز
ىلإبهذف،تابثبًاقلاعناكهنكلبكارلابابحتفردنلرإلواح

ىأرفلخادلاىلإرظن.ةجعطهيفناكوًاليلقًاحوتفمهدجوفقئاسلاباب
نماهزَّيم.دوقملافلخًةسلاج،انودوأ،نوردوغتناك.نييمظعنيلكيه
.اهبناجبسلجيديفيدنأضرتفاو.اهرعش

»؟جوعطمبابلااذامل«:روغريبروثردنلرإلأس
»؟ةرايسلاةلاحتناكفيكفرعتله«
.ً»امتحةديجنكتمل«
تلواحاهنأدبال.تقولانمريثكلاامهيدلنكيمل«:روغريبروثلاق

كانهتناك.ريغصقشحتفيفالإحلفتملاهنكلاهبناجنمبابلاحتف
ىلعًارداقنكيملبكارلانأودبي.ةرايسلابناجىلعةدنتسمةرخص
ً،اضيألمعتذفاونلالازنإضباقمنكتملامبرو.ًالَّطعمناكامبرل.هبابحتف
.فورظلاهذهلثميفلوألاءارجإلاوهاذهف،ذفاونلاحتفالواحامهنأوأ
.»امًاعونةعيرمةلاحيفتناكةرايسلالعل

»؟اهلخادنْيقلاعاناكنذإ«
.»لجأ«
.»امهنمبحسنتامهتايحتناكامنيب«
.»ًاليوطمديملعارصلانألمآ«
يفةفاسملاكلتىلإالصوفيك«:ةريحبلاىلإرظنيوهوردنلرإلاق

»؟ةريحبلا
ةرايسلاتداقاهنأو.ديلجلابةاطغمتناكاهنأوهديحولاريسفتلا«

امفرعتاهنأبدقتعتتناكاهنأدبال.امبرنونجةظحليف.ديلجلاقوف
.»يفكيامبًاقيمعوً.ادرابءاملاناكو.ديلجلاعَّدصتمث.هلعفتتناك

.»ايفتخااذكهو«:ردنلرإلاق
تقولااذهيفةريحبلانمبرقلابانهةفيثكرورمةكرحدجوتال«

يأكانهنكيملً.اماعنيثالثذنمكلابامف،مايألاهذهيفةنسلانم
دحأظحالييأنودًةيناثَقلُغتسامناعرسكلتكديلجلايفةوجف.دوهش
نمانَّكمتامهنأامبً،امتحًاكلاسناكقيرطلانأعم.ةدوجومتناكاهنأب
.»ةفاسملاكلتلكةرايسلاةدايق

»؟اذهام«:نيدعقملانيبةلتكىلإريشيوهوردنلرإهلأس
ةلدألاءاربخجاتحيالأ.هيلإرظنلاحومسمله«:رغريبروثلاق

»؟هصحفلةيئانجلا



كسمأوقئاسلادعقمقوفنمهديَّدم.يغصينكيملردنلرإنكل
كلذعمهنكل،ةرايسلانمصرحبهجرخأوههابتناتفليذلاءيشلاب
.روغريبروثلهارأو.نيفصنمسقنا

»؟كانهكيدلاذام«:ساطغلاهلأسف
.»باتكهنأدقتعأ...هنأدقتعأ«:نيفصنلاصّحفتيوهوردنلرإلاق
»؟باتك«
نمهارتشاباشلانأدبال.ةقطنملايفتاريحبلالوحامبر.لجأ«

.»اهلجأ
ىلإرظنيوهولاقمث،روغريبروثيدييفباتكلاردنلرإعضو

اننأدقتعأ.ناوألاتوفينألبقهيبأىلإبهذأنأبجي«:هتعاس
هنباناك.ثدحامبعمسينأبجي.كشيأكانهنأنظأال.امهاندجو
ناك.مهكوكشعممهكرتديرينكيمل.رمألايفاملكاذهً،امرغم
.ً»اثداح

مايقللًارطضمناكهنألًالجعتسمناك.هترايسوحنةعرسبردنلرإىشم
.نينسملاةياعررادىلإهُّجوتلالبق-ةقيقحلانعًاثحب–ىرخأةرايزب

ىلإيغصت،ةريحبلائطاشىلعاهدحولسلجت،ةريغصةلفطتناك
ءوضلاواهلامجىرتو،ةريحبلاىلإرظنت،ةباشتناك.ءاملانميتآلاسمهلا
مثنمو،ةلفطلابناجبًةعكار،نسلايفةريبكًةأرماتناك.اهنمثعبنملا

ةملكلايفنارفغلاةربنعمستوسمهلاىلإيغصت،ديدجنمةريغصةلفط
.يتلفط:يهةملكلاو،اهبسمهيُءاملاناكيتلا

اهنأةجردلىوقلاةرئاختناك.اهيعوةداعتسالًاليوطًاتقوَْتقرغتسا
.اهينيعحتفىلعةرداقتناكداكلاب

يبأيفوتامدنعثدحامً,اثداحناك.نيفدلاب«:سماهتوصبتلاق
.ً»اثداحناك...

.هدوجوبتَّسحأاهنكلنيفدلابةيؤرعطتستمل
.اهنععفُرًاليقثًائبعنأولامكاهلادبوةدوربلابرعشتدعتمل

.ءيشلك.ةقيقحلاربختستناك.هلعفاهيلعبَّجوتيناكامفرعتتناك
ةقيقحعمسينأدويصخشيأربختستناك.ةريحبلادنعلصحاملك
.لصحام

دعتملاهنأْتفشتكاامدنعنيفدلاباوعدتنأىلعكشوتتناك



.اهترجنحىلعقبُطيناكامءيش.سفنتلاىلعةرداق
.هداجيإعطتستملاهنكلنيفدلابنعْتثحبواهينيعْتَحتف
.نهوباهتبقرتكسمأ
»...ًاباوصسيلاذهً.اباوصسيلاذه«:ْتسمهو



يفنيفدلابلزنمىلإيدؤملادودسملاعراشلاىلإهترايسبردنلرإلخد
مث،بآرملاىلإلصوملايعرفلاعراشلابناجبةرايسلانكرو،رغوفرافارغ
،المأباوصلالعفيناكْنإًادكأتمنكيمل.ةلجعبةرايسلانملَّجرت
لوحًةلئسأنأالإ،ًةرشابمزوجعلالجرلاىلإهُّجوتلالِّضفيناكهنأمغرف
ةباجإلادحأةعاطتسابنكيملوهسأريفُّجضتتناكيئابرهكلامدصلازاهج
.نيفدلابىوساهيلع

،ًةيناثسرجلاىلعطغضيناكامنيبو.رظتناوبابلاسرجىلعطغض
امدنعو.لزنملانعًاديعبسيلقيرطلاىلعةفقوتمانيلوراكةرايسظحال
بابلاَحتُفينألبقلخادلانمًاتوصعمسةثلاثلاةرمللسرجلانر
»ً؟اددجمتنأ«:لوقيمث،نيفدلابرهظيو

»؟لوخدلايننكميله«:ردنلرإلاق
»؟رمألاشقاننملأ«:نيفدلابهلأسف
»؟كعمانيلوراكله«
حسفأوباجيإلاىلعةلالدهسأربأموأمثاهترايسىلإنيفدلابرظن

.سولجلاةفرغىلإردنلرإاعد،بابلاهقالغإدعبو.ردنلرإلخدييكلاجملا
.اهرعشبِّترت،مونلاةفرغنمانيلوراكترهظ

نمرثكأيفختلانمةدئافكانهتسيلنأاندجو«:نيفدلابلاق
عوبسألايفيعمشيعتلانيلوراكلقتنتس.لصحامبُكتربخأدقل.كلذ
.»لبقملا

.»هصخيالاذه.ءيشبهرابخإلةجاحبَتسل«:انيلوراكتلاق
ىلإباهذلاديريناكنأمغر.ً»امامتحيحص«ً:امستبمردنلرإلاق

نأبءرملاركفيدقنكلو«ً.ايخرتسمودبييكدهجهنأالإةعرسبىفشتسملا
.ً»اريثكراظنألاتفلمدعىلعاصرحتنأامكللضفألانم

.»هيفخنامانيدلسيل«:انيلوراكتلاق
»؟ةدكأتمِتنأله«:ردنلرإاهلأس
يفةيحايرامُتكرت.ءيشلكبكتربخأدقل؟ينعتاذام«:نيفدلابلاق

.»تالطعلالزنم
.»هبينتربخأامفرعأ«
»؟نذإانهلعفتاذام«
يعسوبناكنإلءاستأُتنكو.اهلمكأبةصقلانأشبَتبذكدقل«



.ً»اريثمًارييغتكلذلِّكشيس.ةرملاهذهةقيقحلايرابخإىلعامكعانقإ
.»ءيشيأصوصخببذكأمل«:نيفدلابلاق
»؟بذكناننأ؟بذكيهنأنظتاذامل«:انيلوراكهتلأس
.اهرهظءارونمامترمآت.ايرامىلعامتبذكدقل.ناباذكامكيلكنأل«

يفعجارتهنأيعَّدينيفدلابنأمغر.اهلجأنمةلماكةيحرسمامتبَّتر
ذنميلعامكالكامتبذكدقل.ةميرجلازتاماهنأالإ،ةريخألاةظحللا
.»ةيادبلا

.»ءارهاذه«:نيفدلابلاق
»؟كلذتابثإيونتفيك«:انيلوراكهتلأس
.»عيطتسأال«:لاقمث،هتعاسىلإرظنوردنلرإمستبا
»؟نذإديرتاذام«:انيلوراكتلاق
.»ةقيقحلاعمسأنأديرأ«
مليننكلتلعفامبًاروخفُتسل.ةقيقحلاكتربخأدقل«:نيفدلابلاق

.»ةنيدملاىلإُترداغانأوْتَرحتنادقل.كلذلعفأمل.ايراملتقأ
لَّوحف،ةدحاوةملكقطنينأنودًالَّوطمنيفدلابيفردنلرإقَّدح

.انيلوراكىلإهرظننيفدلاب
درجمنمرثكأَتلعفدقل.اهتلعفكنأدقتعأ«:ردنلرإلاقًاريخأو

تنأ.اهتبقرلوحةطوشنألاَتعضوتنأ.اَهتلتقَتنأ.راحتنالاىلإاهعفد
.»ةضراعلانماهتقنش

يفًافقاوناكفنيفدلابامأ،ةكيرألاىلعتسلجدقانيلوراكتناك
.خبطملابابلخدم

»؟اذهلوقتاذامل«:نيفدلابلاق
ال.نابذكتامتلزاموايراملبيذاكألانمةكبشامتجسننانثالاامتنأ«

.»نالوقتاممةدحاوةملكقِّدصأ
.»كتلكشمهذه«:ًةلئاق،ةدحبانيلوراكتَّدر
.»يتلكشماهنإ،لجأ«:هلوقب،ردنلرإاهدَّيأف
»...ملعتالتنأ«:تلاق
»؟ليللايفمانتفيك«:نيفدلابلردنلرإلاق
.نيفدلاببجيمل
»؟نيفدلابايملحتاذامب«
.ً»ائيشلعفيملهنإ.هنأشوهعد«:انيلوراكتلاق
يكهيلعِتطغضكنأينَربخأ«:انيلوراكىلعهينيعًاتِّبثمردنلرإلاق



.»كيلعةيلوؤسملاعضيناكهنأبُتسسحأ.كبنذبنذلانأب.هتلعفلعفي
.»بذكيهنإ«:نيفدلابلاقف
.»كلذءارونمةعفادلاةوقلاِتنكِكنإلاق«:ًالئاق،ردنلرإعبات
.»هيلإِغصتال«:نيفدلابلاقف
.»هلعفلواحيامفرعأ.أدها«:نيفدلابىلإرظنتيهوانيلوراكتلاق
»؟نذإ،يسيئرلاكِّرحملاوهنيفدلابناكله«:ردنلرإاهلأس
.»ءاشياملوقنيفدلابةعاطتساب.حجنتنل«:انيلوراكتلاقف
اممءيشيأبمتهأستنكنإفرعأال.عبطلاب،لجأ«:ردنلرإلاق

.»ايراملوح.كلوح.هسفنلوح.هلوقي
.»كتلكشموههدقتعتام«:انيلوراكتلاق
.ويرانيسامتبتك.ايرامىلعامكيرودامتبعل.امكالك.نالثممامتنأ«

رمأفشتكتملام.ءيشيأبهبتشتمليهو.ةيفلخلاامترتخا.ناكملاامترتخا
.»يئابرهكلامدصلازاهج

»؟يئابرهكلامدصلازاهج«:انيلوراكتلاق
اذام–ناك.ةيفلخلاءلملكانهًادوجومناك،عبطلاب«:ردنلرإلاق

نكيمل.لمعينأهنمدَصُقينكيمل.ضرعلاتايلامكنمًاضرغ-؟هنوُّمست
ةايحذاقنإزاهجلانمدصقلانكيمل.يئاقونامأءارجإكهمادختسادَصُقي
هامتمَّمصيذلاعقوملايفطقفضرعللضرغدرجمناكً.ادبأايرام
.»ايرامل،دحاوصخشنمنَّوكمروهمجلو

رظنوهسأرنيفدلابقرطأمث،ةلهولنيفدلابوانيلوراكاترظنترَّمست
.ضرألاىلإ

ببسلااذهل.ًالطعمزاهجلاناك«:انيلوراكلهمالكًاهِّجومردنلرإلاق
َضرتُفيناك.ايرامعدخييكهمدختسادقل.تالطعلالزنمنمهبلجلُّرطضا
.»اهتمالسنامضلهعسوباملكلعفيسهنأً،اقداصناكهنأراهظإهب

»؟ملعتكنأنظتاذام«:نيفدلابلاق
يهتناكلاملةجاحبتنك.اهتلتقتنأ.ملعأيننأبقثاويننإ«

ريغةقالعبًاطبترمَتنكو.كلبقتمتملام،همادختساعيطتستيتلاةديحولا
ًارداقنكتمل.اهنأشبايرامملعتنأديرتنكتملوانيلوراكعمةيعرش
ةايحلانألَّيختأانأو.انيلوراكديرتتنككنكل.لاملاببسباهقيلطتىلع
ًامئادةدوجوماهمأتناك.ليوطلاىدملاىلعةبعتمًامتحتناكايرامعم
.لزنملايفةدوجوملازتامتناكاهنأولامكرمألاادباهليحردعبىتحو
لبقاهبمامتهالاتدقفكنأدقتعأ.رخآءيشيأبركفتايرامنكتمل



قيرطيف،كقيرطيف.قيرطلايفةبقعدرجمتناكاهنأوةليوطةدمبكلذ
.»امكيلك

»؟فيخسلامالكلااذهتابثإكنكميله«:انيلوراكهتلأس
تومبنيفدلابغالبإلانئجامدنعءاسملاكلذيفانهِتنكله«

»؟ايرام
.ةقفاوملاىلعًةلالداهسأربتأموأمثةلهولانيلوراكتددرت
دوقأتنكامنيبسولجلاةفرغةذفاندنعةكرحتيأريننأبُتننظ«

.»لزنملانعًادعتبميترايس
يتأتنأكيلعيغبنيناكام«:انيلوراكىلإتفتليوهونيفدلابلاق

.»انهىلإ
»؟تالطعلالزنميفثدحاذام«:ردنلرإلاق
.»هريغءيشال.هبكتربخأام:نيفدلابهباجأف
»؟يئابرهكلامدصلازاهجو«
.»اهتَنأَْمطُتدرأ«
عقوتأو.حيحصاهتومببُّبستلالوحهبينتربخأاممظعمنأعقوتأ«

دقتعأً.اضيأشيعتنأديرتتناكاهنكل.ًةيعاوطاهلتقبكلتحمساهنأ
ضوحلايفيعولانعاهبايغدعبثدحاملوحهبينتربخأاملكنأ
.»بذك

ً.اتماصنيفدلابلظ
كنأبَترعشفعقوتمريغوحنىلعامءيشثدح«:ردنلرإلاقف

تتاماهنأولًةقانأرثكأنوكيسعضولاناك.راحتناةيلمعريبدتلرطضم
ضوحلايفتتاماهنأول؛ةديدشةقدبهلَترَّبدامكوديرتتنكامك
»؟حيحص،تمتملاهنكل.نخاسلا

.تمصبهيفقيدحتلانيفدلابلصاو
اهتجرخأكلعل.اهيعوتداعتسا.امأطخثدح«:همالكردنلرإعباتف

ام.ةيبلقةتكسَْتثدحأدقل.ريرسلايفاهعضولدعتستتنكوضوحلانم
نمةيبلقةبونرهظيسةثجلاحيرشتناك.ءيشيأظحاليلدحأناك
دقل.كتلعفبتلفتستنك.كلذفرعتتنك.بيبطكنإ.ةيعيبطبابسأ
.اهتقثةنايخ.اهتنايخوههيلإةجاحبَتنكاملك.معطلاايرامَْتلوانت

.سأيلاةفاحىلعليوطتقوذنمحنرتتتناكةئيربةأرماةقثةنايخ
»؟كلذكسيلأً،اضيأًالطبتسلكنكلً،امامتًاليبنًالعفسيل

.ضرألاوحناهرظنانيلوراكتلزنأ



ةرماهضبننمققحتتستنك.ريرسلايفاهتعضوكلعل«:ردنلرإلاق
ىلعانيلوراكتَّدرفلزنملابَتلصتا.ةنيدملاىلإةعرسبةدوعلالبقةريخأ
َتيقلأ.كبتلصتايتلايهايرامنأكورمألاودبينأديرتتنك.كلاصتا
مل.ةيحلازتامتناكاهنأَتدجوامدنعتقعُصوةرمرخآلاهيلعةرظن
كانهناك.سفنتتَْتأدبً.ادوجومناكنكلوًافيعضاهضبنناك.ةتيمنكت

.»وحصتنأبرطخ
.هيلإرظنلاةيشاحتمتمصبردنلرإلانيلوراكْتَغصأ
ىلإْتربعوَتفصوامكاهينيعتحتفاهلعل.لعفلابتظقيتسااهلعل«

ً.ائيشَرتملاهنأحجرألاىلعنكلو،لعفلابامًائيشتأراهلعل.رخآملاع
يفو.يفاكلاتقولاكلمتملاهنكلاهتبرجتلوحامًائيشًاقحْكتربخأامبرل
.»ةكهنمتناك،لاوحألالك

ً.اتماصنيفدلابلظ
نمفعضأتناكاهلعل.هبموقتتنكامتكردأاهنألمتحملانم«

ايرامنأملعننحن.عارصثودحىلإةراشإيأدجنمل.مواقتنأ
.»اهقنعلوحةطوشنألاتدتشاامدنعتقنتخا

.نيفدلابوحنتهجتاوانيلوراكتفقو
.»ايرامتتامواهتايحترسحنايجيردتلكشب«:ردنلرإلاق
.ردنلرإيفتقَّدحونيفدلابلوحاهيعارذانيلوراكْتعضو
ايرامتمتملأ؟اذههبشيًائيشثدحامنكيملأ«:ردنلرإهلأسف

»؟ةياهنلايفةقيرطلاهذهب
.»اهسفنيههديرتتناكاماذه«:نيفدلابلاق
.»هلكسيل.امبر،هنمًاضعب«
.»كلذلعفأيكيلإَْتلسوتدقل«
.ً»افورعماهلَتلمعتنأو«
بجيكنأبدقتعأ«:لاقوريبعتلانمةيلاخةرظنبردنلرإنيفدلابقمر

.»جرختنأ
»؟ارونويللوح؟امءيشبَْكتربخأله«:ردنلرإهلأس
ً.ايفانهسأرنيفدلابزه
.»اهيبألوحًائيشتلاقاهنأدبال؟اهيبألوح«
كيضاقأنأبجي.موهومتنأ.بهذتنأكيلعيغبني«:نيفدلابلاق

.»جاعزإلل
»؟اهيبألوحًائيشتلاقله«ً:اددجمردنلرإهلأس



.نيفدلاببُجيملف
.لزنملالخدموحنريسينألبقًالَّوطمامهيفردنلرإقَّدح
»؟كلذصوصخبلعفتساذام؟نآلااذام«:انيلوراكهتلأسف
.»اهامتلعفامكنأودبي«:لاقوتفتلامثيمامألابابلاردنلرإحتف
»؟اذامانلعف«:انيلوراكتلاق
.»امكضعبناقحتستامتنأ.هلعفامتيونام«
»؟ءارجإيأذختتنلأ«:انيلوراكهتلأس
.ريثكلالعفيننكميال«:هفلخبابلاقالغإلدعتسيوهودنلرإلاق

»-نكلوةيضقلابيئاسؤرغلبأس
.»ْرظتنا«:نيفدلابلاق
.ًةيناثردنلرإتفتلا
.»لعفلاباهيبأْتَركذدقل«:نيفدلابلاق
.»ةياهنلادنعامبركلذتلعفاهنأب.كلذُتدقتعا«
تناكاهنأبُتدقتعا«:لاقمث،ةقفاوملاىلعًةلالدهسأربنيفدلابأموأ

.»اهمأعملاصتاءارجإديرت
»؟كلذسيلأ،أطخاذهناكنكلو«:ردنلرإلاق
.»ىلب«:نيفدلابلاق
»؟حيحص،اهيبأىلإنحتتناك«:ردنلرإلاق
ناكاذام.اهلرفغينأهنمديرتتناك.هتلاقامًامامتمهفأمل«

»؟اهلرفغينأهبَضرتُفي
.ً»ادبأمهفتنل«:ردنلرإلاق
تناكله...تناكله«:فاضأو،ردنلرإيفنيفدلابقَّدح»؟اذام«

مولتتناكله.سونغاميفوتامدنعبراقلايفامهعمتناك؟ايرام...
»؟هللصحامىلعاهسفن

.»اهنمًازجعرثكأةيحضدجتسنكتمل«:لاقوًايفانهسأرردنلرإزه
.هفلخبابلاقلغأمث

،زوجعلالجرلاحانجىلإدعصونيّنسملارادىلإًاعرسمردنلرإلخد
ىلإردنلرإعرسأ.ىرخأةفرغىلإلُقنهنأبغلُبأ،ةفرغلايفهدجيملاملو
ًارهاظنكيملكيمسفاحلتحتيقلتسملازوجعلاىرييكلخُدأوكانه
.ءاطغلاىلعنيتيقلتسملانيتيمظعلاهيديوليحنلاههجووهسأرالإهنم

ةدمذنمتامدقل:ةفرغلاىلإردنلرإتقفاريتلاةضرمملاتلاق



.»ةلكشميأبِّبسيمل.ةئداهةتيمتناك.ةريصق
.زوجعلالجرلاديبكسمأوريرسلابناجبردنلرإسلج
»...ناكً.امرغمديفيدناك«:ءودهبلاقمث
امدنعديفيدونوردوغلَّيخت.زوجعلانيبجىلعهديبردنلرإحسم

لككسمأف،ةرايسلانمةاجنلانمانَّكمتينلامهنأبًاريخأًاحضاوحبصأ
امهنمبحسنتاهاتايحتناكامنيب،امهريصملاملستساو،رخآلاديبامهنم
.ةدرابلاهايملايفناقفخلانعامهابلقفقوتيو

.»ليلقبركبأتقويفءيجملاُتعطتسايننأولىنمتأ«
.امهدحولامهكرتتلةفرغلاجراخىلإءودهبةضرمملاتبحسنا
ناكً.اديحوتميمل.ةاتفلباقدقل«:ليوطتمصدعبردنلرإلاق

اناكواهبىقتلاةاتفبحيفًاعقاوناك.راحتنالاىلعمدُقيملً.اثداح
هتاتفعمناكً.اعماتامدقل.كلذمهَّفتتسَتنك،نيديعساناك–ناحرمي
ةعماجلايفتناكاهنأب،لزنملاىلإهتدوعدنعاهنعكربخيسناكامبرو
ىلإ،هتاتف.هتاتفتناكاهنأب.تاريحبلابةسووهموًادجةحرمتناكاهنأو
.»دبألا



،هنطوممويتاذتناكيتلا،ةروجهملاةعرزملابناجبردنلرإفقو
بابضلاببسبلبجلاةيؤربعصلانمناك.يفاكسدراهلبجيفًاقِّدحم
هتمزجبً،اديجهسفنزَّهجدقل.درويفقوفءودهبطبهيناكيذلايديلجلا
ئفادلاهفطعمو،ءامللداضملاكيمسلاهلاورسو،يشملابةصاخلاةميدقلا
ريسلاردنلرإأدب،لبجلايفتماصلالُّمأتلانمةليوطةرتفدعبو.ليوطلا

يفًاعيرسًامُّدقتققح.هرهظىلعةريغصةَّرصوهديبيشماصعًالماح
ِضميملو.يوتشلااهتابسيفذئنيحتَّطغدقتناكيتلاةعيبطلاتمص
.درابلابابضلايفىفتخاىتحليوطتقو

ىهتنا


