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ةيريوصتةليسوةيأبباتكلااذهنمءزجيألامعتساوأخسنعنمي
ةينورتكلاوأ

وأةطرشأىلعليجستلاويفارغوتوفلاليجستلاهيفامبةيكيناكيموأ
ةءورقمصارقأ

نماهعاجرتساو،تامولعملاظفحاهيفامبىرخأرشنةليسوةيأوأ
.رشانلانميطخنذإنود



لوألامسقلا



1
1999يناثلانيرشت1.وربانلأيفعفدلازجاح
رقن.يراهةيؤرلاجميفيفتخيورهظيٌّيدامرٌرئاطكانهناك

ناك،سمألابً.ائيطبّرميتقولانأبرعشيوهودوقملاىلعهعباصأبيراه
املثمءطببّرميتقولاناك.زافلتلايفءيطبلاتقولانعملكتيمهدحأ
مادعإلاّيسركىلعسولجلاىدلوأ،اتناسءيجملبقداليملاةيشعلصحي
.يئابرهكلارايتلابهلصوراظتناب

.ربكأةوقبرقن
ركاذتلاكاشكأفلخةفوشكملاةقطنملايفةرايسلانيليإويراهنكر

ناكثيح،ًاليلقعايذملاتوصنيليإتعفر.موسرلاليصحتةباوبدنع
:ةباهموراقوبلوقيّقلعملا

عضو،طبضلاب6:38ةعاسلادنعو.ةقيقدنيسمخلبقةرئاطلاّتطح"
مويهنإ.ركيسنلوأةدمعهلبقتسا.يجيورنلابارتلاىلعهمدقسيئرلا

يفسيئرلاهلاقامًاددجمعمسنل.اذهةمقلاعامتجالبسانموٌّيفيرخ
."ةعاسفصنلبقيفحصلارمتؤملا

ةيفحصلاقرِفلاًاددجميراهىأر.ةثلاثلاةرملايهكلتتناك
نودوجوملاةيدامرلاتالذبلاووذلاجرلاّدش.زجاحلادنعةدشتحمةبخاصلا

ءالمعمهنأءافخإلًاريبكًادهجاولذبيملنيذلا-رخآلافرطلايف
اوصّحفت.َدشحلامهتبقارمءانثأيفاهوخرأمث،مهفاتكأ-ّةيرستارابختسا
اولاج.حيحصوحنىلعلمعتاهنأنمدكأتللمهتاعاّمسةرشعةيناثلاةرملل
هتاسدعتناكٍرّوصمىلعٍناوثعضبلمهرظناوّتبثو،دشحلايفمهراصبأب
،َدشحلامهتبقارماوعباتّمث،ليلقبىرخألاتاسدعلانملوطأةبِّرقملا
،ةيزيلكنإلابسيئرلابمهدحأبّحر.مهتاعاّمسةرشعةثلاثلاَةرمللاودّقفت
.توّصلاّربكمنمريرصردصمث،ءودهبءيشلكىرجو

نأبًالوأيلاوحمسا":شجأتوصوةيكريمأ-ةيزيلكنإبسيئرلالاق
."...انهيننألديعسيننإلوقأ

سيئرلاّنأّنظيًافورعماٍّيكريمأسفنملاعّنأتأرق":نيليإتلاق
."م-ش-أيناعي

."!؟م-ش-أ"
لاحلايهامك.ّةيصخّشلايفًاماصفنا؛ةّبكرمّةيصخشبارطضاينعأ"

سيولتربوريدنلتكسإلاةياوريفدياهديسلاولكيج.دةياوريف
كردتالةيعيبطلاسيئّرلاّةيصخشنأسفنلاملاعّنظ.1886،نوسنفيتس



اذهل؛ءاسنلاكئلوألكعمتاقالعميقت-سنجلاشحو-ىرخألانأ
كلذنأشبمسقلاتحتبذكلابهماهتاايلعلاةمكحملاعطتستملببسلا
."رمألا

ًايلاعموحتتناكيتلاةيحورملاوحنىلعألاىلإرظنيوهويراهلاق
."!هللااي":امهقوف

هذه،سيئرلاةدايس":عايذملاربعةيجيورنةجهلبملكتيصخشلأس
رعشتفيك.جيورنلاىلإيكريمأسيئراهبموقييتلاةعبارلاةرايزلايه
."؟كلذلايح

.ّتقؤمٌّفقوت
نييليئارسإلاّنأوهةيمهأرثكألاّنأىرأوً.اّقحةعئارانهىلإةدوعلا"

."-ـلحاتفملا.انهاوعمتجينأنكمينيينيطسلفلاو
."؟سيئرلاةدايس،جيورنلاىلإةقباسلاكترايزنمءيشيأركذتتله"
."-مويلاتاثداحميفعيطتسننألمآ.عبطلاب،معن"
."؟سيئرلاةدايس،يملاعلامالسلاىلإةبسنلابجيورنلاوولسوأةيمهأام"
.ً"اّمهمًارودجيورنلاتبعلدقل"
ام":يلّاتلالاؤّسلاحرطيوهوةيجيورنلاةجهللاىلإرقتفيٌتوصَعِمُسو

."؟ةيعقاوسيئرلااهربتعييتلاةسوململاجئاتنلا
سيئرلاّنأكانهانعمس":ويدوتسالانمصخشّملكتو،ليجستلاعُطق

.طسوألاقرشلايفمالّسلاةيلمع...يفمساحروداهلجيورنلاّنإلوقي
."-ىلإنآلاهقيرطيفسيئرلا

."؟نيليإايدلبلااذهيفثدحياذام".عايذملاقلغأويراههّوأت
.اهيفتكنيليإتّزه
زواجت":لوقيتوصعمسو،ةدايقلاةحولىلعريغصيكلسالشخشخ

."27عقوملا
.نيليإتأموأف."؟مهعقاوميفنوزهاجعيمجلاله":يراهلأس
يهكلتتناكذإ؛اهينيعنيليإتكّرح،اهدنع."اذنحناه":لاقف

راطمنمبكوملاقلطنانأذنمكلذاهيفلوقييتلاَةسماخلاَةرملا
قيرطلاةيؤرةرايسلاانكرثيحنمامهرودقمبناك.)ولسوأ(نومدراغ
قرزألاءوضلاراد.تيسوروفودورتسورتوحنعفدلازجاحنمدتمملايلاخلا
،هسأرّدميلةرايسلاةذفانجاجزيراهلزنأ.ءطببةرايسلاحطسىلع
.يمامألاجاجزلاةحسامتحتتقلعةلباذءارفصةقرودعبيو

ةيؤر.ءانحلايبأرئاطهنإ":ىلعألاىلإاهديبريشتيهونيليإتلاق



."ردانرمأفيرخلانمًادجرخأتمتقويفرويطلاهذهدحأ
."؟نيأ"
."زجاحلاكشكحطسىلع،كانه"
.يمامألاجاجزلاربعقّدحو،هسأريراهضفخأ
."؟ءانحلاوبأكلذً،اذإ.معن،هآ"
ةنمُّسلارئاطنيبوهنيبزييمتلاعيطتستالحجرألاىلعكّنكل،معن"

."؟نظأامكنيحانجلارمحأ
هرصبناكله."حيحصاذه":ًالئاقهينيعنعسمشلايراهبجح

؟فعضي
."ردانرئاطهنإ":ةظفاحلاءاطغقالغإمكُحتيهونيليإتلاق
."؟ةقيقحهنيلوقتامله":يراهلاق
،ريبعتلازاجاذإ،اهضعبفزاجيوً.ابونجاهنمةئملابنوعسترجاهي"

."انهىقبيو
."؟ريبعتلازاجاذإ"
عقوملانم":مهدحألاقمث،يكلساللاربعىرخأةشخشختوصعِمُس

لبققيرطلابناجىلإفقتةلوهجمةرايسكانه.ةدايقلاّرقمىلإ62
."غوكسنرولىلإفطعنملانمرتميتئم

ةظحل":ةدايقلاّرقمنمنغريبةنيدمةجهلبقيمعتوصباجأ
."رمألايفرظننس.62ةدحاو

.تمص
."؟ضيحارملاتدّقفتله":وسيإةطحموحنئمويوهويراهلأس
ءانثتسابًاعيمجنيفظوملاونئابزلانمدوقولاةطحمتيلُخأ،معن"

."هبتكمبابهيلعاندصوأدقل.ريدملا
."ً؟اضيأزجاحلاكاشكأتدّقفتلهو"
رويطلا،معن.ءيشلكاندّقفتدقل،يراهايِخرتسا.لمعلاانزجنأ"

سأبال؟تمهفأ،ًالدتعمءاتشلانوكينألمأىلعكلذلعفتىقبتيتلا
الاذامل:لءاستتدقاذهل.تومتفوسفةئطخمتناكاذإ،نكلو.كلذب
."؟ةلوسكىقبتيتلاله؟رمأللًابسحتً؛ابونجلحرت

ةكسلارسجيفرطالكىلعساّرحلاىأروةآرملاىلإيراهرظن
لوحةّقلعملا5-يبمأمهتاشاشرومهذوخوءادوسلامهتالذبب،ةيديدحلا
.مهداسجأّرتوتظحالينأهعقومنمعاطتسا.مهقانعأ

:ًالصأةئلتممتازاّفقةبلعيفسمرتلاعضولواحتيهونيليإتلاق



عقاوملالضفأرايتخانمنكمتتسف،ًالدتعمءاتشلاناكاذإهنأوهدصقلا"
.ىرتامكةبوسحمةفزاجماهنإ.ىرخألارويطلادوعتنألبقاهشاشعأءانبل
كلتىلعتمدقأأءاوس؛ةطرويفكسفندجتوأً،اريثككحضتنأامإ
تاذدّمجتمنصغنعةدماهّةثجعقتدقفترطاخاذإ.المأةفزاجملا
ناكميأدجتالدقفتلحرنإو،عيبرلاىتحجلثلااهنعبوذيالوةليل
ريبعتلازاجاذإ-ةيدمرسلاتالضعملايهكلت.دوعتنيحًاشعهيفينبت
."عيمجلاهجاوتيتلا-

يراهرادتسا."؟كلذكسيلأ،صاصرللةداضملاةرتسلاِتيدترادقل"
."؟المأمعن".هلوحناكملادّقفتيل

.هيلعًاّدراهردصىلعاهلمانألصافمبترقن
."؟نزولافيفخوهله"
.تأموأ
،صاصرللةداضملاتارتسلاءادترابرمألاُتردصأ!نيليإايكيلعهللاب"

."كلتسواميكيمتارتسال
."؟ّةيرسلاتارابختسالالاجرهمدختسيامفرعتله"
."؟نزولاةفيفختارتس،نّمخأينيعد"
."حيحصاذه"
."ً؟ادبأهبمتهأاليذلاامنيفرعتله"
."؟ّةيرسلاتارابختسالااهنإ،نّمخأينعد"
."حيحصاذه"

ّمث،يكلساللازاهجلانعةشخشختردصً.اضيأيراهمستباو،تكحض
:لوقيتوصعِمُس

نإّةيرسلاتارابختسالالاجرلوقي.62عقوملاىلإةدايقلاّرقمنم"
."غوكسنرولىلإفطعنملادنعةفقوتممهترايس

."ةلاسرلاتيقلت.62عقوملا"
دجويال،نيرتامك":قنحبةدايقلاةلجعبرضيوهويراهلاق

هلعفتيذلاام.مهلولحيامنولعفيّةيرسلاتارابختسالادارفأ.قيسنت
."؟انتفرعمنودنمكانهةرايسلاكلت

."انلمعبموقناننأنمدكأتت":نيليإتلاق
."اهبمهاننودوزييتلاتاميلعتللًاقفو"
،رمذتلانعفقوتاذهل.تارارقلاضعبذاختابكلحَمسُيس":تلاق

."دوقملاىلعرقنلاكلذفقوأو



ًاريفزقلطأو،نيليإتمستباف.هرْجِحىلإٍناعذإبيراهاديتلقتنا
."معن،معن،معن":ًاليوطًادحاو

زارطنم،ملم0.38رايع،يمسرلاهسدسمضبقمىلعهعباصأترثع
ةريخذانزخمهيدلناك.تاصاصرّتسلعستييذلا،نوسيودنأثيمس
وهوسدسملايراهسمل.تاصاصرتسامهنمٍّلكيف،همازحيفنايفاضإ
لشفذإ،فعضيهرصبناكامّبرف.حالسلالمحبًالوخمسيلهنأيفرّكفي
رابتخازايتجايفيضاملاءاتشلايفةعاسنيعبرأوينامثترمتساةروددعب
ةرملاتناكاهنأالإ،داتعمريغنكيملكلذنأنممغرلابو.رانلاقالطإ
لك.قالطإلاىلعكلذبحيملويراهعماذهاهيفلصحييتلاىلوألا
اوعضخدقنوريثكناك-ًاددجمرابتخاللعوضخلاوههلعفهيلعناكام
ليجأتيفيراهرمتسارخآلوأببسل،نكل–تارمسمخوأعبرأهل
.رمألا

."28عقوملازواجت":ةشخشخلاتاوصأنمديزملاعِمُس
وهو؛كيارمورةطرشةقطنميفدعبدحاوعقومكانه":يراهلاق

."انتقطنمىلإنولصيمث،نغوهيراكيفيتآلاعقوملا
يأ!؟هبمايقلااندتعاامنولعفيالاذامل":ةرمذتمةربنبنيليإتلأس

."اّهلكةيبغلاماقرألاكلتنمًالدببكوملاعقومديدحت
."ينّمخ"
.اكحضو."!ّةيرسلاتارابختسالا"ً:اعماباجأ
."29عقوملازواجت"
.هتعاسىلإيراهرظن
يكلساللادّدرترّيغأس.قئاقدثالثنوضغيفانهنونوكيسً،انسح"

."ةريخألاةرمللةينمألاريبادتلاعجارأس.ولسوأةطرشةعطاقمىلإريغصلا
اهتعمسيتلاةيلعفلاةينمألاريبادتلاىلعّزكرتلاهينيعنيليإتضمغأ

يفوٌزهاجءيشلك":ةلئاقهناكميفنوفوركيملاتعضو.رخآلاولتدحاولا
."هناكم

."كتذوخيعضً.اركش"
."؟يراهايًاقح!؟اذام"
."هتلقامِتعمسدقل"
."ً!اضيأتنأكتذوخعضً،اذإ"
.ً"ادجةريغصيتذوخ"

."1عقوملازواجت":لوقيفلتخمتوصعِمُس،ءانثألاكلتيف



ةذوخلاتعضوّمث."قالطإلاىلعينهمريغ..ً.انايحأحبصتً!ابتهآ"
ريباعتاههجوىلعتمسرو،نقذلامازحقاثوتمكحأو،اهسأرىلع
.قئاسلاةآرميفاهتدهاش

ً.اضيأِكبحأ":ّربكمراظنمربعامهمامأقيرطلاصّحفتيوهويراهلاق
."مهتيؤرعيطتسأ

كلتيف.نغوهيراكىلإيدؤملاردحنملاىلعأىلعسمشلاتألألت
ُتس.بيترتلافرعيناكهنكل،بكوملايفةرايسلوأيراهىأر،ةظحللا
،ةيجيورنلاةطرشلانمةبكاوماترايسو،ةقفارملامسقنمّةيرانتاجاّرد
اترايس(ناتلثامتمزدوتيلف-كاليداكاترايسمث،ةيرستارابختساةرايسو
يفسلجيسيئرلاو)ةدحتملاتايالولانمامهبءيجّةيرستارابختسا
سلجيناكامبر:يراهرّكفامكوأً،ارسهسولجناكمءاقبإعم،امهادحإ

ةراّيس:ربكألاتابكرملاتءاجمث.دياهلىرخألاولكيجلامهادحإ؛امهيتلكيف
.ةيّّرسلاتارابختساللةعباتتارايسةّدعو،تالاصتالاةرايسو،فاعسإلا

ىلإنيميلانمءطببهراظنمكّرحت.ً"ائداهودبيءيشلك":يراهلاق
رهشنمًاحابصناكهنأنممغرلابتلفسإلاقوفءاوهلامّسنت.راسيلا
.درابلايناثلانيرشت

ةيناثنيثالثيفنوزواجتيس.ىلوألاةرايسلالكشةيؤرنيليإتعاطتسا
زواجتتامدنعو.زجُنأدقةّمهملافصننوكيسو،موسرلاليصحتتاباوب
ىلإيراهودوعتس،سكاعملاهاجتالايف،نيمويدعبزجاحلااهسفنتارايسلا
ىلعمئارجلاةدحويفىتوملاعملماعتلالّضفتتناك.داتعملاامهلمع
وفلوفيفسولجللليللافصتنمدعبنمةثلاثلاةعاسلادنعظاقيتسالا
ةيلوؤسملابلقثمهلهاكنأًاحضاوناكيذلا،قزنلايراهعمةدراب
.هيلإةدنسملا

تّقثوت.داتعملايراهسّفنتتوصءانثتسابةرايسلايفًاماتءودهلاناك
يفبكوملاناك.نوللاارضخأنييكلساللاالكىلعنييئوضلانيرشؤملانأنم
قبسدقلف.لمعلادعبتسروتىلإبهذتساهنأترّرقً.ابيرقتّةلتلالفسأ
هانيعو،دعجأودوسأهرعش،ليحنلجرعمكانهتارظنلاتلدابتنأاهل
...امبرً.افّقثمو،ًاليلقًايميهوبادب.ناتبقاثناتينب

."-يذلاام"
كشكلايفامصخشكانه":كاذنآنوفوركيملابكسمأدقيراهناك

."؟درفلااذهةيوهديدحتدحأعيطتسيله.راسيلاىلإثلاثلا
لّقنتنيليإتناكنيحيف،ةشخشخهتباشتمصبيكلساللاباجأ



جاجزفلخلجررهظتأر!كانه.يلاوتلاىلعرخآىلإكشكنماهرصب
صخشلاُّلِظناك.طقفًارتمنيسمخوأنيعبرأدعبىلع؛ينبلاكشكلا
ةزرابلاةريصقلاةيقدنبلاةروسامكلذكو،فلخلانمّعشملاءوضلايفًاحضاو
."شاشرهعمً!احالسلمحيّهنإ":تخرص.راظنملااهعموهفتكقوف

ً.اعرسمجرخوراطإلابكسمأمث،ةرايسلابابيراهحتف."ً!ابت"
نمتائمعضبنمرثكأدعبيالناكيذلابكوملاىلإنيليإتقّدح
.راتمألا

انمًادحاوسيلهنإ":ةرايسلالخادىلإهسأرعفددقويراهلاق
."ةدايقلاّرقمبيلصتا.ّةيرسلاتارابختسالانمنوكيدق،نكلو.ديكّأتلاب
.هديبسدسملاكسميكاذنآناكو

."...يراه"
."مهنمٌدحاوهنإةدايقلاّرقملاقاذإقوبلايقلطأو!نآلا"
فلخلانملجرلاهلادبو،ركاذتلاكشكوحنيرجلابيراهأدب

عافدناهملآدقل.شاشرحالسلانأةروساملانميراهنّمخ.ةلذبًايدترم
.هيتئريفركابلاحابصلاءاوه

."!ةطرش":ةيزيلكنإلابمثةيجيورنلابخرص
ريسلاةكرحءاضوضلزعلٌعونصمكيمسلاكشكلاجاجزفً؛اّدرَّقلتيمل

يراهعاطتساف،بكوملاوحنهَسأرلجرلارادأ،ءانثألاكلتيف.جراخلايف
وأ،ّةيرسلاتارابختسالانمّهنإ.زناب-يارعوننمةنكادلاهتراظنةيؤر
.عابطنالاكلذَيطُعينأديريامصخش

.طقفًارتمنورشع
ناك!ةنعللا؟مهنمًادحاونكيملاذإدصومكشكىلإلخدفيك

.كشكلاىلإلوصولاعيطتسينل.كاذنآبكوملاعامسيراهرودقمب
نوكسةرايسلاقوبقّزمينأهللاىلإعّرضتو،دّدسونامألالفقرّرح

ّطقتقويأيفبغرينكيملقلغمقيرطىلعبيرغلاحابصلاكلذ
هرودقمبنكيمل،نكل.ةحضاوتاميلعتلاتناك.هنمًابيرقنوكينأ
.كأطخسيلهنإ،رانلاقلطأ.لاصتاال.ةقيقرةرتس:هراكفأنمصلختلا

؟ةرسأهيدلله
.ةعرسبمدقتيناكو،ةرشابمركاذتلاكشكفلخنمًايتآبكوملاناك

ةكرحظحال.كاشكألاىوتسمدنعٍناوثنوضغيفكاليداكلااترايسحبصتس
.فقسلانعراطرٌيغصٌروفصعّهنإ،ىرسيلاهنيعفرطب

.ةيدمرسلاةلضعملا؟المأةفزاجملاىلعمدقيله



ناك.ةصوبفصنهسدسملزنأو،ضفخنملاةيقاولاةرتسلاقنعيفرّكف
.ناذآلاّمصيةيرانلاتاجاّردلاريده



2
1999لوألانيرشت5.ولسوأ
:عوبطملاصنلاىلإ؛لفسألاىلإرظنيوهوسأرلاقيلحلجرلالاق

،نابجاحلاو،سأرلاً:اّبترموًاقينأءيشلكناك."ىمظعلاةنايخلايهكلت"
ةلواط(أَرِْقملابناكسمتناتللاناتمخضلاناديلاكلذكو،نالوتفملانادعاسلاو
:نوفوركيملاقوفلجرلاىنحنا.رخآءيشلكو،)ةريغص

اورّوطدقو،ضرألادايسأ1945ماعذنمةينطولاةيكارتشالاءادعأناك"
برغتمل،ََّمثنمو.قيبطتعضوماهوعضووةيداصتقالاوةيطارقميدلامهئدابم
انهىتح-انربتخادقانك.برحنودنمملاعلانعًادحاوًامويسمشلا

ثلاثلاملاعلايفسانلانييالمتومي.ةيعامجلاةدابإلاوبرحلا-ابوروأيف
،نامرحو،كلذنعأشنتسىضوفو،ةيعامجٍتارجهبةدّدهمابوروأوً،اعوج
."ءاقبلالجأنمعارصو

صخشو.ةفرغلايفًاّماتتمصلاناك.هلوحرظنومالكلانعفقوت
،هفلخةيبشخلادعاقملادحأىلعسلجيناك،روضحلانيبطقفدحاو
رمحألاءوضلاكاذنآجّهوتًاسمحتمهباطخلجرلاعباتامدنعو.دّدرتبقّفص
يفشيوشتدوجوىلعّلديو،ءوسلابرذنيوحنىلعنوفوركيملاتحت
.ليجستلا

يذلامويلانعو،ةرفولانايسننع،نحنىتح،انلصفيامدجويال"
دعتمل،ًةأجفف.انلوحعمتجملاىلعوانسفنأىلعدامتعالاىلإهيفرطضن
نيناوقلانمةلماكلاةكبشلاو-ةيئيبوةيداصتقاةثراكيهو-برحلا
،نييبلسنييعامتجاءالمعىلإةريبكةعرسبًاعيمجانلّوحتيتلاةمظنألاو
برهامدنع؛1940ماعناسين9يفةقباسلاىمظعلاةنايخلاتعقوً.ارايخ
تايطايتحااوذخأو،مهسفنأذاقنإلودعلانمنيينطولاانتداقنوَّمَُسينم
ً.اددجمانهودعلا،نآلا.ندنليفةفرتملامهتايحليومتل؛مهعمبهذلا
اوحمسذإ؛ىرخأةرمانولذخدقانحلاصمةيامحمهبضرتُفينيذلاكئلوأو
همدجزميو،انمزئاجعلاقرسيهوكرتو،انطسويفهتدابعرودءانببودعلل
نيذلاكئلوأنمصلختنو،انقرعَيمحننأنييجيورنكانبجاو.انئاسنمدعم
."اننولذخي

فقوتيهتلعجهمامأةصنملانمتردصًَةلْعَسنكل،ةحفصلابلق
.هرصبعفريو

دقاننأنظأ.كلًاركش":هتراظنقوفنمقّدحيوهويضاقلالاق
ىلإاههّجوينأديريىرخأةلئسأيأءاعّدالاىدلله.يفكيامانعمس



."؟مّهتملا
ةمكحملايهو؛جاتلاةمكحميف17ةعاقلاىلعسمشلاتقرشأ

يدتريناك.علصألالجرلالوحّةيمهوةلاهتلّكشو،ولسوأيفةيئانجلا
ناهويهيماحمنمةحيصنىلعًءانب،ةعيفرقنعةطبرعضيو،ضيبأًاصيمق
كّرحيوهوً،ايخرتسمهيسركىلعكاذنآسلجيناكيذلا،نبالانهورك
ملوً،امومعهعضوهيلإلآامنهوركهرك.ةبابسلاوىطسولانيبًاملق
،هّلكومناكيتلاةقيرطلاو،ماعلايعّدملاةلئسأهتكلسيذلاهاجتالاهبجعي

ربتعادقنسلوأنأةقيقحو،هجمانربةحارصباهيفنلعأدق،نسلوأريفس
مْشَونعءالمزلاويضاقللفشكيل؛هصيمقينْدُرعفرينأبسانملانمّهنأ

هدعاسىلعةفوقعملانابلصلاّفصو،هيقفرمالكىلعتوبكنعلاةكبش
ةملكوةيفاندنكسالازومرلانمةلسلسمشونميألاهدعاسىلعناكو.رسيألا
.ءادوسةيطوقفورحب،ةديدجّةيزانةعامجيهو،ايريكلاف

ملو،اهلكةمكاحملانأشبهلخاديفلمتعيناكرخآءيشكانه،نكل
مجحلاليئضلجروهو،ماعلايعّدملادعبأ.هيلعهعبصإعضوعطتسي
اهنيزيناكيتلا،ةريغصلاهعبصإبهنعنوفوركيملا،ثورغنامريهىعدي

.نيماحملاداحتازمرلمحيمتاخ
ً.اتفاخوًاقيقرتوصلاناك."يضاقلاةرضحطقفىرخأةلئسأةعضب"

.رضخأنوفوركيملاتحتءوضلاحبصأدقل
معطمىلإلوألانوناك3نمةعساتلاةعاسلادنعتبهذامدنعً،اذإ"

يتلاانقرعةيامحةّمهمزاجنإدصقبكلذناك،زنيجنينوردةباوبيفسينيد
."ً؟افنآاهنعثدحتتتنك

:ًالئاقنوفوركيملاوحنهسفننهوركناهويعفد
عقوًاراجشّنإلاقولاؤّسلااذهنعًاقباسباجأدقيلّكومناك"

سيل.ّزُفتسادقل":نهوركلاق.رمحأءوض."يمانتيفلاكلاملانيبوهنيب
."ديكأتلابًادّمعتمكلذلعفّهنأىلإريشيببسيأكانه

.هينيعثورغضمغأ
تنكدقف،نسلوأديسً،احيحصعافدلايماحمهلوقيامناكاذإ"

."؟تقولاكلذيفلوبسيبلابرضمةفداصملاضحمبلمحت
.سفنلانععافدلالجأنم"ً:اسئايهيديعفريوهونهوركهعطاق

."ةلئسألاهذهنعًاقباسيلّكومباجأدقل،يضاقلاةرضح
ةّمهمهّيلوتءانثأيفيماحملاىلإرظنيناكنيحهنقذيضاقلاكرف

ةسسؤميفوضعنبالانهوركناهوينأفرعيعيمجلاناك.عافدلا



ىلعيضاقلاعفدامكلذو-هسفننهوركناهويكلذكو-ةّمهُمةيقوقح
يضملاحرتقأ.عافدلايماحمعمقفتأ":قنحبًاريخألوقينأىلإودبيام
."؟هفيضيديدجءيشيأماعلايعّدملاىدلنكيملاذإً،امدق

قيضضيبأطيرشةيؤرنكمملانمىحضأىتحهينيعثورغحتف
.ةنهاوةكرحبًايلاعةفيحصعفرو،هسأرلامأ.اهتحتوةيحزقلاقوف

ةحفصلاىلعةلباقميف.يناثلانوناك25ددعتيالبجادةفيحصهذه"
."-مهتملاراكفأعمنيفطاعتملادحأ،ةنماثلا

."...ضرتعأ":لوقلايفنهوركعرش
رظنتاهجونعّربعيلجر:ىلإكلذرّيغأينعد".ثورغدّهنت

."ةيرصنع
عبات.بتعةرظنبنهوركقمرهسفنتقولايفهنكلو،يضاقلاأموأ

:ثورغ
ديزمىلإةجاحباننإ:سينيدمعطمىلعموجهلاىلعًاّقلعملوقي"

تمدختسا.جيورنلاىلعةرطيسلاةداعتسالنسلوأريفسلثمنييرصنعلانم
هسفنمهتملاّدعيله.مارتحالاىلعةلالدللةلباقملايفيرصنعةملك
."ً؟ايرصنع

ىنعمب.يرصنعانأ،معن":لّخدتلانهوركعيطتسينألبقنسلوألاق
."ةملكلامدختسأيننأ

."؟كلذهينعييذلاامو":ثورغمستبا
نيراشتسملاىلإ،ةّصنملاوحنرظنو،ةلواطلاتحتهيتضبقنهوركّدش

ريصمةثالثلاءالؤهرّرقيس.ةهجنمٌّلك؛يضاقلابناجىلإناسلجينيذللا
يفنيماحملالجسيفيصخشلاهعضوو،ةيتآلاةليلقلاتاونسلايفهّلكوم
،بعشلانّالثمينّييداعنيصخشناراشتسملاناذهناك.ةيتآلاةليلقلاروهشلا
اكردأدقاناكامبرنكل.نييبعشنييضاقامهوّمسينأاوداتعا.سانلاةلادعو
ةضافضفوةصيخرةلذبيدتريباشناك.ةبوعلأنييضاقبًاهبشرثكأامهنأ
راسيلاىلإو.هينيععفرىلعؤرجيداكيالوهو،يضاقلانيميىلإسلجي
اهقنعّدمتيهاميف،تاءارجإلاةعباتمبرهاظتتًاليلقةئلتمملاةباشلانأادب
نعنافرعياذام.نايداعنايجيورن.اهنقذةيؤردحأعيطتسيالىتحًايلاع
؟افرعينأناديرياذام؟نسلوأريفسلثمصاخشأ

سينيدمعطملخديوهونسلوأريفساوأردقدوهشةينامثناك
،يادوهمعطملاكلامعمةيبانتاملكلدابتدعبو،لوبسيببرضمًاطبأتم

نيعبرألاوةيداحلايفيمانتيفمعطملابحاصو.هسأرىلعنسلوأريفسهبرض



ةبرضلاتناك.1978ماعلايفبراوقلاموقعمجيورنلاىلإءاج،هرمعنم
نسلوأأدبامدنعً.اددجمريسلايادوهرودقمبنوكينلوً،ادجةديدش
همّدقيسيذلافانئتسالايفرّكفيكاذنآنبالانهوركناهويناك،ملكتي
.ايلعلاةمكحملاىلإ

عارصّةيرص-نعلا":هقاروأيففيرعتلاىلعرثعنأدعبنسلوأأرق
اهنأىلإةفاضإلاب،ةدابإلاويركفلاطاطحنالاو،ةيثارولاضارمألادضيدبأ

طالتخالا.لضفأةايحوةحصرثكأعمتجمىلعلوصحلايفةبغرو،ملح
ملاعيفًامومعلوبقملانمحبصي.ةيئانثلاةيعامجلاةدابإلانمعونيقرعلا
طلخ،سفانخلارغصأىلعظافحللةيثاروفراصمءاشنإلططخهيفدجوت
ةلاقميف.اهريمدتونينسلافالآقرغتسادقاهرّوطتناكةيرشبقارعأ
نوسمخرّذح،1972ماعلايفتسجولوكياسناكريمأةبيهملاةفيحصلااهترشن
."ةثارولاةيرظنججحسمطرطاخمنمًايبوروأوًايكريمأًاملاع

هتبابسعفرو17ةمكحملاةعاقءاجرأيفهرصببلاجو،نسلوأَّفقوت
جيسمشوةيؤرنهوركعاطتساو،يعّدملاوحنرادتسادقناك.ىنميلا

نيبةقيلحلانهدلاةلتكىلعبحاشلا)رصنلاّةيحت:ةيزانلاةيحتلا(لياه
نهوركمهف،كلذبقعأيذلاتمصلايف.هقنعوهسأرنميفلخلاءزجلا
دق18ةمكحملاةعاقيفةسلجلانأقاورلانمةرداصلاءاضوضلانم
هأرقدقناكًائيشنهوركّركذت.ٍناوثتّرم.ءادغلاعيمجلالوانتيلتّضفنا
نعفقوتيناكةيريهامجلاتاعامتجالايفهنأوهو:رلتهفلودأنع
،همالكنسلوأعباتامدنع.بولطملاريثأتلاثادحإلقئاقدثالثوحنمالكلا

يفةلمجوةملكلكعبطيفبغريهنأكو؛رّركتموحنىلعهعبصإّزه
.نيعمتسملاناهذأ

انهمئاقيقرععارصدجويالّهنأباورهاظتينأنولواحينيذلانإ"
."ةنوخوأنايمعامإ

دقةمكحملابجاحناكيتلاسأكلانمءاملانمليلقلابرشّمث
.همامأاهعضو

دجوينيذلاكراصنأوتنأ،يقرعلاعارصلااذهيفو":يعّدملالّخدت
يفقحلامهيدلنيذلانوديحولا،ةمكحملاهذهيفمويلامهنمددع
."؟موجهلا

روهمجلانيبنيسلاجلاةقيلحلاسوؤرلاباحصأنعتردص،اهدنع
.ناجهتساتاحيص

ِّلكُّقحهنإ.انسفنأنععفادناننكلو،مجاهنالنحن":نسلوألاق



."قرعّلكىلعبجاوو،قرع
،ةيبشخلادعاقملاىلعنسلوأوديؤمسلجيثيحنمةخرصتَعِمُس

قارعأنمٍبوعشنيبىتح،عقاولايف":ةماستبابريخألااذهاهلباجتساف
."ةيقرعلاةلأسملايعتةينطوةيكارتشاكانهىرخأ

يضاقلابلطف.ةقّرفتمناسحتساتاملكوتاكحضروهمجلانعتردص
ً.ارسفتسميعّدملاىلإرظنينألبقتمصلامازتلاعيمجلانم

."ءيشلككلذناك":ثورغلاق
."؟ىرخأةلئسأيأعافدلايماحمىدلله"
.هسأرنهوركّزه
."ءاعّدالادوهشلوألوثمبلطأً،اذإ"
كانهناك.ةفرغلاةياهنيفبابلاحتفيذلابجاحلاىلإيعّدملاأموأ

هنملخدو،هيعارصمىلعبابلاحُتفّمث،جراخلايفٍسارككيرحتتوص
لاطنبو،ًاليلقةقيضةلذبةرتسيدتريلجرلانأنهوركظحال.مخضلجر
ًابيرقتقيلحلاسأرلاىطعأً.اريبكزنترام.دءاذحلعتنيو،دوسأزنيج
،ثلاثلادقعلالئاوأيفّهنأبو،هرمعنعًاعابطنايوقلايضايرلادسجلاو
ةبحاشلاةرشبلاوامهتحتلهرتملادلجلاونيتنقتحملانينيعلانأنممغرلاب
ةريغصءارمحاتلدىلإّعطقتموحنىلعلصفنتيتلاةقيقدلاتاريعُشلاو
.نيسمخلادودحبٍرمُعىلإريشتتناك

طباضتنأله":دوهشلاةصنمىلعلجرلاسلجنيحيضاقلالأس
."؟لوهيراهةطرشلا

."معن"
."؟ىرأامكٍلزنمناونعكانهسيل"
لوخدلااولواح":ًالئاقهفتكقوفنمهماهبإبلوهراشأ."صاخّهنإ"

."ًةونعيلزنمىلإ
.ناجهتسالاتاحيصةعاقلايفتَعِمُس
له:ىرخأتاملكب؟لبقنمةداهشبتيلدأله،لوهطباضلااهيأ"

."؟مسقلاتحتتنك
."معن"
نيقئاسلاضعبُّبحييتلابالكلاىمدلعفتاملثمنهوركسأرّزتها

قئاثولاهعباصأبّبلقيأدبمث،مهتارايسلوسنوكفوفرىلعاهعضو
.لاعفناب

سيلأ.ةميرجلاةبعشةحلصملمئارجيفَتقّقحدقل":ثورغلاق



."؟ةيضقلااذهبتفلكاذامل؟كلذك
."حيحصريغوحنىلعةيضقلاانّميقاننأل"
."!؟هآ"
تمّشهتاذإةداعءرملاوجنيال.وجنيسيادوهنأنظنمل"

."اهنمءازجأتجرخوهتمجمج
.ّيدارإاللكشبنيراشتسملايهجوىلعودبيعزفلانهوركىأر

لمحتيتلاةقيثولاىلعرثعدقناك.اهتقوًامهمنكيملكلذّنكلو
.ةطلغلا:هديرياميهتناكو،امهيمسا
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1999لوألانيرشت5.زناهويلراكةباوب

.زوجعلالجرلااهيأتومتس
لزنيوهوزوجعلالجرلاينذأيفّنرتلازتالتاملكلاتناك

هترهبدقو،كارحنودنمًانكاسفقوتمث،ىنبملاةرداغمبّمهيو،تاجردلا
،ةوقب"نيزباردلاب"كسمأ،ءطببهيؤبؤبّصلقتعم.ةعطاسلافيرخلاسمش
تاوصأو،راطقلاوتارايسلاجيجضىلإعمسلاىغصأ.قمعولّهمتبسفنتو
ةديعسوةسّمحتمٍتاوصأو،روبعلامهرودقمبّهنأةاشملامِهُفتيتلاقاوبألا
كلتلثملبقنمعمسله.ىقيسومو،ةيذحألاعقوىلععراستت
لجرلااهيأتومتس:تاملكلاىدصءافخإيفءيشحجنيمل؟ىقيسوملا
.زوجعلا

؟ةيحارجلاريوب.دةدايعجراختاجردلاىلعكانهفقوةرممك
كانهفقودقل.ةرمنينامثاهلعجياممً،اماعنيعبرألاوطةنسلايفنيترم
-نآلالبقسيل-ّطقظحاليملهنكل،مويلاكلذلثمًايداعًاموينينامث
ناك.ةايحلاىلإديدشلاقوتلاو،شاعتنالارادقمو،عراوشلايفةيويحلاىدم
مل.رايأيفمويلثمادبهنكلو،لوألانيرشترهشمّايأدحأمويلاكلذ
يفاّهلظةيؤرو،اهتوصعامسعاطتسا؟غلابيناكله.ءودهلابرعشيدعي
.ضيبألاءوضلانمةلاهيفيفتخيوهواههجولكشو،سمشلا

.زوجعلالجرلااهيأتومتس
ةجردلاىلإلصو.زناهويلراكةباوبراصوامٍنولبضايبلاغبطصا

هاجتايأديدحتعيطتسيالهنأكو؛ةرسيوةنميرظنوفقوتمث،ةيلفسلا
أدبو،هظقيأدقًادحأنأكوعزف.ةظقيملحيفقرغتساو،كلسينأبجي
ليزهلاهدسجو،نيتلباذهانيعو،ةدّدرتمهتيشمتناك.رصقلاوحنريسي
.ًاليلقًاينحنمضافضفّيفوصفطعمبّىطغملا

."ناطرسلارشتنادقل":لاقدقريوب.دناك
ٌءيشاذهله:لءاستوبيبطلاىلإرظنمث."حيحص":باجأف

اياضقكانهنوكتنيحمهتراظناوعزنينأيأ؟بطلاةيلكيفهنوملعتي
ًافعضنوناعينيذلاءابطألاهلعفيءيشهنأمأ،اهنعثيدحلابجيةرطخ
أدبدقريوبدارنوك.دناك؟مهاضرمنويعىلإرظنلايدافتلمهرصبيف
هينيعتحتناخافتنالاو،هسأرىلعرعشلاطخعجارتهلعجو.هدلاوهبشي
.هيبألثمهبمتهيّهنأبرعشي

نمرثكأذنمهعمسيملصخشتوصبلاقدقزوجعلالجرلاناك



ًايساقوفوجأهتوصناك."؟زاجيإبيعضوةقيقحنعينربخأ":ةنسنيسمخ
.توملانمًافوخةيتوصلاهلابحشعترتلجرنعًارداصوًاجرشحتمو

."-نعلاؤسكانه،عقاولايف،معن"
."لبقنمتوملاينيعيفُترظندقل.بيبطلااّهيأًءاجر"
ملكتوً،اكسامتمءاقبلاىلعهمغرتٍتاملكراتخاو،هتوصعفردقناك

اهعمسينأوهدارأامكو،هنماهعمسينأريوب.ددارأيتلاةقيرطلاب
ً.اضيأ

ةيضرألاتزواجتو،ةلواطلاقوفتفاطدقبيبطلاةرظنتناك
تقولاضعبلكانهترقتساو،ةخستملاةذفانلاىلإتلصوو،ةيلابلاةيبشخلا
يتلاشامقلاةعطقىلعاترثعدقهاديتناك.هتراظنيقتلتودوعتنألبق
ً.اراركتوًارارمهتراظنفيظنتلاهمدختسي

."-فيكفرعأ"
هسفنعمسدقزوجعلالجرلاناك."بيبطلااهيأًائيشفرعتالتنأ"

نمضأيننكل.ريوب.دايجعزنتال".ةظّفحتموةريصقةكحضقلطيوهو
.ً"ائيشفرعتالتنأً:ادحاوًائيشكل

نملزنتتارطقهسفنتقولايفعمسو،بيبطلاجاعزناظحال
،ًةأجفً.اديدجًاتوصناك.ةفرغلانمىرخألاةهجلايفةلسغملاىلإروبنصلا
يفّهنأولامكةيوقعمسةساحبعتمتيهنأادب،مهبموحنىلعو
.هرمعنمنيرشعلا

اهلوقيسيتلاتاملكلانأكو،ةقروعفروً،اددجمهتراظنريوب.دعضو
."زوجعلالجرلااهيأتومتس":ًالئاقحنحنتّمث،اهيلعةبوتكم

.هعمةحارصلقأناكبيبطلانأوللضفيزوجعلالجرلاناك
،راتيغلاىلعًافزععمسثيح،سانلانمدشحبناجىلإفقوت

؛عيمجلاىلإةبسنلابةميدقودبتتناكاهنأنمّدبالةينغأينغيًاتوصو
ناككلذّنكل،حجرألاىلعنرقعبرلبقً،اقباساهعمسدقناك.هئانثتساب
لاحلاهذهىلعءيشلكناك.طقفسمألابلصحدقّهنأكوهيلإةبسنلاب
ءايشأّركذت.حضوأوبرقأودبيناك،رثكأنمزلايفًالغومناكاملك؛كاذنآ
ءايشأةيؤرو،هينيعضامغإكاذنآهرودقمبناك.تاونسذنماهيفرّكفيمل
.برحلانعهتاّركذميفًاقباساهنعأرقدقناكءايشأ؛هيتيكبشىلعرهظت

."اهشيعتلةنسكيدلتيقبلاحلكىلع"
ىلعءارفصةقرولكةيؤرهرودقمبنوكيس.دحاوٌءاتشو،دحاوٌعيبر

عضيهنأكواهبوثعلختيهوراجشألاكلتىريس.ندنولرتندوتسيفراجشألا



،1945ماعلايفكانهةدوجوماهسفنراجشألاتناكأ.ىوقأةديدجةراظن
هوجولا.رخآءيشيأالو،مويلاكلذيفًادجًاحضاوكلذنكيمل؟المأ
بابو،اهعامسعيطتسيداكياليتلاتاخرصلاو،ةبضاغلاكلتوةمستبملا
امدنعهنألً؛اعومدنافرذتهانيعتناكامبرو.فنعبقلُغأيذلاةرايسلا
،ةفصرألالوطىلعاوضكرو،اهباوحّولوً،امالعأاولمحنيذلاسانلاّركذت
!دهعلايلوداع:نولوقيمهومهخارصعمس.ةيبابضوءارمحةيؤرلاتناك

رييغتاودهاشيل؛صاخشأةّدععمتجاثيحرصقلاىلإةلتلادعص
ِتاوصأو،قدانبلاصمخأىلعِبرضلاو،رماوألاىدصكانهدّدرت.ساّرحلا
توصعمس.تهابرفصأرجآنمعونصملافيصرلاىلعةيذحألاباقعأ
عارذو،ناباشناينابايناجوزفقو.ةيناملأتاملكعضبطقتلاو،ويديفتالآ
لواحو،هينيعضمغأ.ةداعسبضرعلانادهاشيامهو،رخآلالوحامهنملك
؛عبطلابءارهضحمكلذناك.ةحلسألاتيزوةيمسرلاتالذبلاةحئارّمش
.هبرحةحئارهنمحوفتانهءيشالذإ

نودترينيذلاةيتفلادونجلاءالؤههفرعييذلاامً.اددجمهينيعحتف
؟ةيزمرلاعفأبنوموقيو،يكلملاماظنلافرشسرحنوّفلؤيو،ءادوسسبالم
رّكف.اهنأشبءيشيأباورعشيوأاهومهفينأنمًابابشوةءاربرثكأمهنإ

،دونجلاسبالمنودترينيذلابابشلانييجيورنلايفوً،اددجممويلاكلذيف
مهف،حيفصنمًادونجهينيعيفاوناك.نييديوسلادونجلامهنوعديامكوأ
ةقيرطنعًائيشنوكرديالوً،اّيمسرًّايزنودتريفيكّطقاوفرعيمل
،مههاوفأيفٍغبتفئافلنوعضي،ةاسقونيفئاخاوناك.برحلاريسأةلماعم
مهتحلسأٍماكحإبنوكسمياميف،مهسوؤرىلعةلئامةقينألاةيمسرلامهتاعبقو
ءانجسلابرضبمهفوخىلعّبلغتلانولواحيوً،اثيدحاهيلعاولصحيتلا
.مهقدانبباقعأبمهروهظىلع

ناويحتنأ":مهبونذلًارافغتسا،مهدحأنوبرضينيحنولوقياوناك
."يزان

يفملألابرعشهنكلو،ئفادلايفيرخلامويلابعتمتساو،قمعبسّفنت
وهكلذنإهلليق.هيتئريفءامدجوي.فلخلاىلإّحنرت.ةظحللاكلت
ينثالالخهيتئريفعمجتيسو،ءامحيقلاوباهتلالانعمجنيس.أوسألا
.لقأامبروً،ارهشرشع

.زوجعلالجرلااهيأتومتس
اوناكنيذلاكئلوأنإىتحً،ادجًافينعناكيذلالاعسلاهأجافمث

.يدارإالوحنىلعهنعاودعتباهبرقنوفقي



4
1999لوألانيرشت5.زيريتايروتكيف،ةيجراخلاةرازو
قاورلايفةيجراخلانوؤشلاريزونواعمغوهدناربتنربىشم

ةعاقيفنوكيسو،ةيناثنيثالثلبقهبتكمرداغدقناك.ةعساوٍتاوطخب
رعشو،هترتسلخادهيفتككّرح.ةيناثنيعبرأوسمخنوضغيفتاعامتجالا
.شامقلاتحتةرتوتمهرهظتالضعنأو،نيتدودشمنمرثكأامهنأ
ريغ.هرمعنمنيتسلايفناك.ةيولعلارهظلاتالضع؛يسرودسوميسيتال
ال.دحاومويبولوةنسنيسمخنمربكأهنأىلعلدينكيملهرهظمّنأ
نودنم،ميسوهنأًامامتكرديناكهنكلو.هرهظمبسووهمهنأكلذينعي
لكىلعاهبحيناكيتلاةيضايرلانيرامتلانمرثكأبمايقلاىلإةجاحلا

،ءاتشلايفيعانطصاريمستتاسلجةّدعىلإهعوضخىلإةفاضإلاب،لاح
احبصأدقاناكنيذللاهيبجاحنممظتنموحنىلعبيشألارعشلاعزنو
.نّيثك

ةنّرمتملاةباشلاتعزف."!يزيلًابحرم":خسنلاةلآهزواجتءانثأيفخرص
ىلإغوهدناربلصينألبقماستبالاعيطتستدكتملو،ةيجراخلانوؤشلايف
مايأنمقيدصةنباوً،اثيدحةجرختمةيماحميزيلتناك.ةيلاتلاةيوازلا
كلتذنمتكردأدقل.طقفعيباسأةثالثلبقلمعلابتأدبدقو،ةعماجلا
نمفرعيهنأو،ىنبملايفيموكحفظومىلعأريزولانواعمنأةظحللا

كلذينعيالنكلو،معنحجرألاىلع؟اهجارحإهرودقمبنوكيسله.يه
.ةرورضلابثدحيسرمألااذهنأ

:هتعاسىلإرظن.بابلاحتفينألبقتاوصألاةمغمغعامسعاطتسا
دكأتللةفرغلاءاجرأيفةعيرسةرظنىقلأولخدمث،ةيناثنوعبسوسمخ
.ةدوجومتيعُدتسايتلاتاطلسلالكنأنم

ةلواطلاقوفهديّدميناكاميفةضيرعةماستبامستبيوهوخرص
:ةطرشلادئاقنسكروتسنآبناجىلإسلجيليحنوليوطلجروحن
؟كلذكسيلأ،ج-ش-رتنأ؟رلومينرايبتنأً،اذإً،انسحً،انسح"
."؟نلوكنملوهعباتتقابسيفكراشتكنأتعمس

نعٍةمولعممادختسايهو؛غوهدناربعدخىدحإكلتتناك
؛ةيتاذلامهريسيفروكذمريغٍءيش،ىلوألاةرمللمهيقتلينيذلاصاخشألا
سيئرةرابعلراصتخالاج-ش-رزمرمادختساناك.مهّزهيكلذناكو
غوهدناربسلج.صاخوحنىلعهدعسي)فيسغنيلدايتيلوب(ةميرجلاةبعش
روأ،تسنتسغنينكاريفوأزتيتيلوبسيئر،كيريمتروكميدقلاهقيدصزمغو



نيرخآلاهوجويفرظنلانعمأو،)ّةيرسلاتارابختسالاسيئر(س-ا-
.ةلواطلالوحنيسلاجلا

نألكلذو.عامتجالاسأريسنمفرعيدحأنكيملتقولاكلذىتح
بتكمنمنيمداقو،ىوتسملايعيفراوناك-لقألاىلعًايرظن-نيلثمملا
،ةيجيورنلاّةيرسلاتارابختسالاو،ولسوأةعطاقمةطرشنمو،ءارزولاسيئر
ناكو.غوهدنارباهيفلمعييتلاةيجراخلانوؤشلاةرازوو،ةميرجلاةبعشو
يفكشكانهنكيمل،نكلو.عامتجالاىلإاعددقءارزولاسيئربتكم
ّةلثممةميرجلاةبعشو،نسكروتسنآبةّلثممولسوأةعطاقمةطرشنأ
تاءارجإلالصتنيحةيتايلمعلاةيلوؤسملالّمحتيفنابغرت،كيريمتروكب
ءارزولاسيئربتكمنمةيجراخلاريزونواعمنأادب.ّدحلاكلذىلإ
.ةيلوؤسملاىلوتيهنأّليختي

.عمسلاىغصأوهينيعغوهدناربضمغأ
،ءطببتاوصألاةمغمغَْتتَفَخو،كتيؤربتدعستالماجمتفقوت

كانهتناك،دعبسيل.ضرألاىلعريرصتوصةلواطلانعردصو
ىلإمهعمنولمحيةزهجألايريدممظعمف،مالقأةقطقطوقاروأةشخشخ
يفمهضعبموللً؛ابسحتتاظحالملارتافدعامتجالااذهكةّمهملاتاعامتجالا
ريغفرطلانمءاجتوصلاّنكل،مهدحألعس.تثدحءايشأىلعدعبام
لب،ثيدحلاقبسييذلالاعسلاعوننمنكيملو،ةفرغلايفحيحصلا
.مهدحأملكتً.اقيمعًاقيهشناك

."أدبنانوعدً،اذإ":هينيعحتفيوهو،غوهدناربتنربلاق
حتفي:هسفنوحنلاىلعةرملكيفرمألاناك.هوحنسوؤرلاترادتسا

ةرخاسةماستبانسكروتسنآمستبتاميف،ًاليلقهمفةيجراخلاريزونواعم
نمولختهوجوو،كلذفالخبرمألانكل؛يرجياممهفتاهنأىلعلدت
.ىهتنادقعارصلانأىلإةراشإيأنودنمهيلإرظنتلاعفنايأ

مهأنمٍةعبرألاخدإيهانتّمهم.قيسنتعامتجالوأيفمكبًالهأ"
."نيملاساهنممهجارخإوجيورنلاىلإملاعلالاجر

.ةلواطلالوحةبّذهموةتفاختاكحضتعِمُس
رسايةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمسيئرانروزيسيناثلانيرشت1نينثالا"

ريميدالفيسورلاءارزولاسيئرو،كارابدوهيإيليئارسإلاءارزولاسيئرو،تافرع
دعبً،احابص6:15ةعاسلادنعف.ةكعكلاةزركًارخآسيلوًاريخأو،نيتوب

ةرئاطلا(ىلوألاوجلاحالسةرئاططبهتس،طبضلابًاموينيرشعوةعبس
."ولسوأيفنومدراغراطميفيكريمألاسيئرلااهنتمىلعو)ةيسائرلا



دنعفقوتو،ةلواطلالوحرخآىلإهجونمهرصببغوهدنارغلاج
.رلومينرايبديدجلاهجولا

حايترابظحالو،ةكحضقلطأمث.ً"ايبابضوجلانكيملاذإينعأ":لاق
،ةماستبابغوهدناربّدر.نيرخآلاعمكحضوةظحللهرتوتيسندقرلومنأ
ةجلاعمرخآذنمًاضايبرثكأتحبصأيتلاةيوقلاهنانسأنعًافشاك
.نانسألابيبطهلاهارجأةيليمجت

ناك.نيمداقلاصاخشألاددعطبضلابفرعناللازنال":غوهدناربلاق
."نغاهنبوكيف1700و،ايلارتسأيفصخش2000نمةيشاحسيئرلاعم

.ةلواطلالوحتامهمهتوصعفترا
صخش700وحنءيجمنأيتربخىلإًادانتسانّمخأ،لاحلكىلع"

."حجرألاىلعةيعقاورثكأ
دقناكهنألً؛ابيرقققحتيسهنيمختنأنمًامامتًاقثاوغوهدناربناك

ً.اصخش712ءامسأبةحئالهيفًاسكافةعاسلبقىّقلت
نمددعلااذهىلإسيئرلاجاتحياذامل:مكضعبلءاستيحجرألاىلع"

انههنعملكتنام:طيسبباوجلا؟نيمويرمتسيةّمِقعامتجالصاخشألا
ددعنإفً،احيحصيريدقتناكاذإ.زارطلاميدقةوقضارعتساوه
امورلخدنيحثلاثلاكيرديرفروطاربمإلاهعممهبحطصانيذلاصاخشألا

نمابابللتبثيلطقفكلذو،صخشةئمعبسطبضلابوه1468ماعلايف
."ملاعلايفلجرىوقأوه

ناك.نسكروتسنآغوهدناربزمغاميف،ةلواطلالوحعيمجلاكحض
.امهضعبىلعهيّفكيتحارقبطأ.نتسوبنتفأةفيحصيفةمولعملادجودق

اننأينعتاهنكلوً،ادجةريصقرهشةدمنأمكرابخإلَيعادال"
هذهيفةرشاعلاةعاسلادنعةيمويقيسنتتاعامتجادقعىلإجاتحنس
لاجرلاءالؤهجرخيىتحرخآءيشلكليجأتمكيلعنوكيس،ةفرغلا
تازاجإلاو،تاحارتسالاو،تالطعلاىلعرظحكانه.انتدهعنمةعبرألا
."؟عباتننألبقةلئسأيأكانهله.ةيضرملا

."-نظنً،انسح":لوقلايفةيجراخلاريزونواعمعرش
ينرايبعسيملو."!؟بائتكالاتالاحكلذنمضتي":غوهدناربهعطاقف

.ٍلاعٍتوصبكحضينأالإرلوم
."-نحنً،انسح"ً:اددجمةيجراخلاريزونواعملاق
."كيريمايكلةملكلا":لوقيوهوًادّدجمغوهدناربهعطاقف
."؟اذام"



ىلإرظنو،عماللاهسأرس-ا-رّةيرسلاتارابختسالاسيئرعفر
.غوهدنارب

ّةيرسلاتارابختسالاميوقتنعءيشلوقَتدرأ":غوهدناربهللاقف
."؟رطاخملل

."انعمًاخسنانرضحأدقل.كلذ،هآ":كيريملاق
ةجهلنمجيزميهةبيرغةجهلبملكتيو،وسمورتنمكيريمناك

ىلإسلجتةأرماىلإكيريمأموأ.ةيجذومنلاةيجيورنلاةجهللاووسمورت
،ةجربتمنكتمل،سأبال.اهيلعغوهدناربانيعترقتساثيح،هبناج
ةيمسرلااهتلذبو،قئالريغوحنىلعٍسوبدبٌدوقعمورٌيصقينبلااهرعشو
روهظلاتلواحدقاهنأنممغرلاب،نكلً.امامتةتهابءاقرزلاةيفوصلا

نيشخييتاوللاتالماعلاءاسنلاةداعىلعًايرج،هيفغلابموحنىلعةئداه
تناكدقلف.هآرامببجُعأهنأالإ،دجلالمحمىلعنذخؤيالأنم
داكيًايطارقتسرأًارهظماهحنمتناتيلاعلااهاتنجوو،ناتئداهلاناتينبلااهانيع
ةرملاهذهاهرعشةحيرستنكل،لبقنماهآردقناك.يجيورنريغنوكي
دقً.اثيدحًةّقلطمتناكامبر؟ليكارً؛اددجماهمساناكاذام.ةديدجتناك
ةدوجوملاقاروألاةبيقحقوفتنحنا.ةديدجلارعشلاةحيرستكلذّرسفي
اهنكل،اهتزنكىلعأىلعًاّيئاقلتغوهدناربانيعتعقوف،كيريمنيبواهنيب
لافطأاهيدلله.ريثمءيشيأةيؤرنمنكمتيملفرارزأبةقلغمتناك
دحأيفةفرغراجئتساىلعضارتعايأاهيدلنوكيسله؟ةسردملايف
؟ةطلسلابرثأتتله؟مويلاءانثأيفةنيدملاطسويفقدانفلا

."كيريمايطقفرصتخمزجومباندّوز":غوهدنارب
.ً"انسح"
."...ًالوأءيشلوقّدوأ":ةيجراخلاريزونواعملاق
كلذدعبكنكميمثً؟الوأهيدلاميهُنيكيريمعدننأاننكميله"

."نرويبايهديرتاملوق
لوألامسالاغوهدنارباهيفمدختسييتلاىلوألاةرملايهكلتتناك

.ريزولانواعمل
وأموجهعوقورطخكانهنأّةيرسلاتارابختسالانظت":كيريملاق

."ىرخأرارضأ
ءيشلالعفتةطرشلادئاقهنيعفرطنمىأرو،غوهدناربمستبا

اليرادإلااهلجسو،نوناقلايفةزاجإلمحتيهو.ةيكذةاتفاهنإ.هسفن
نمءاشعىلإةيسمأتاذاهجوزواهوعدينأهيلعامبر.ةبئاشهبوشت



يفحيسفيبشخلزنميفناشيعيهتجوزوغوهدناربناك.نوملسلاكمس
جراخكيجلزملاعتناالإءاتشلايفكيلعسيلو.غربدرونيفرضخألامازحلا
تناكنيحيف،هلزنمبحيغوهدناربناك.ةريبكةلوهسبقلطنتسوبأرملا
،فاختاهلعجيمتاقلابشخلانإتلاقدقفً؛ادجبيئكهنأنظتهتجوز
ىلإةوعد،معن.ةباغلااهبطيحتنأبحتنكتملاهنأىلإةفاضإلاب
.هسفنباهداطصيسةجزاطنوملسكامسأو،ةنيتمةيبشخحاولأ.ءاشعلا
.هنعردصتنأبجييتلاةحيحصلاتاراشإلايهكلتتناك

ماهاربأ:اوليتغادقنييكريمأءاسؤرةعبرأّنأبمكّركذأنأبجي"
ماعيدينك.فأنوجو،1881ماعدليفراغسميجو،1865ماعنلوكنيل

."...و،1963
.مسالابتقطنيتلانيتيلاعلانيتنجولاتاذةأرملاىلإرادتسا
."...ماعيلنيكممايليو.معن،هآ"
."1901":هتعاسىلعةرظنيقليوهوةئفادةماستبابغوهدناربلاق
يراه.نينسلارورمبىرخأةريثكتالواحمكانهتناك،نكل.طبضلاب"

يفةرطختامجهلًافادهأًاعيمجاوناكناغيردلانورو،دروفدلاريجو،نامورت
."مهبصانممهيلوتءانثأ

لبقرانقالطإلضرعتيلاحلاسيئرلانأَسنتال":غوهدناربحنحنت
."لقألاىلعهلزنموأ،تاونسعضب

اهنأل؛ثداوحلانمعونلااذهنابسحلابذخأنالاننكل.حيحصكلذ"
دقةريخألانيرشعلاتاونسلايفيكريمأسيئريأنأيفكشأً.ادجةريثك
ىلعلايتغاتالواحمرشعلضرعتينأنودنمةيروتسدلاهتيالوىهنأ
مالعإلالئاسوفرعتملو.اهيذّفنمىلعضبقلاءاقلإواهفاشتكامتلقألا
."كلذ

."؟اذامل"
لاؤسلايفطقفرّكفدقهنأرلومينرايبةميرجلاةبعشسيئرّليخت

هقيرعلتبا.هتوصعمسنيحنيرخآلالثمأجافتو،هبهّوفتينأنودنم
ملهنكل،كيريمىلعهينيعءاقبإلواحو،هوحنريدتستسوؤرلاظحالنيح
نوؤشلاريزونواعمهزمغف،غوهدناربهاجتايفنالوحتتامهلعجالإعطتسي
ً.انِئَْمطُمةيجراخلا

ىلعنوفرعتامكةداعلاترجً،انسح":هتراظنعزنيوهوكيريملاق
عوننمودبتهتراظنتناك."نامتكلايطةلشافلالايتغالاتالواحمءاقبإ
ترباتتسروهاهلمعتسيو،سمشلاةعشأتحتةنكادحبصتيتلاتاراظنلا



ً.ايديرببلُطتوً،ادجةعئاشيهو،كيريدققحملاروديف
.لقألاىلعراحتنالالثمةيدعُملايتغالاتالواحمنأتبثدقناك"

."انلمعقئارطفشكببغرنالنحن،كلذىلإةفاضإ
."؟ةبقارملانأشبتعضُويتلاططخلاام":ةيجراخلاريزونواعملأس
ًاددجمهتراظنعضوفكيريمىلإةقرونيتنجولاةيلاعةأرملاترّرم

.اهأرقو
أدبنس.سيمخلاموينومداقّةيرسلاتارابختسالانملاجرةينامث"

نونوكيسنيذلاكئلوألكنمّقثّوتلابو،قيرطلاوقدانفلادّقفتباهدنع
نيذلاةيجيورنلاةطرشلاطابضبّردنسو،سيئرلاعمرشابمسامتىلع
،ركسأو،كيارمورنمتادحوءاعدتساىلإةجاحبنوكنس.مهعملمعنس
."مورابو

."؟مهيلإاهدانسإمتيسيتلاتاّمهملاام":غوهدناربلأس
ميقتسيذلاقدنفلايفو،ةيكريمألاةرافسلالوحً.اساسأةبقارمتاّمهم"

."-تارايسلافقوميفو،ةيشاحلاهيف
."اهيفسيئرلادجاوتيسيتلانكامألالك؛راصتخاب"
ّةيرسلاتارابختسالاعم،كلذةيجيورنلاّةيرسلاتارابختسالاىلوتتس"

."ةيكريمألا
تاّمهمبمايقلابحتالكنأتننظ":ةّفلكتمةماستبابغوهدناربلاق

."؟تروكايةبقارم
ّةيرسلاتارابختسالاتضفردقف.ّرشكيكيريمتروكىركذلاتلعج

ىلإًادانتسا،1998ةنسولسوأيفنيدعتلارمتؤملةيامحلاميدقتةيجيورنلا
.ٍفيعضىلإًاطسوتمًارطخناكهنأاوجتنتساذإ؛رطاخملابصاخلااهميوقت
نيمئاقلاهابتناةيجيورنلاةرجهلاةرادإتتفل،رمتؤملانميناثلامويلايفو
تارابختسالاتناكنيذلانييجيورنلانيقئاسلادحأنأةقيقحىلإهيلع
يفجيورنلاىلإءاجً،اينسوبناكةيتاوركلاةثعبللمهتقتنادقّةيرسلا
نكل.ةليوطتاونسذنمةيجيورنلاةيسنجلاىلعلصحو،تاينيعبسلا
هترسأدارفأنمًةعبرأًاضيأاولتقو،1993ماعلايفهيدلاواوحبذتاوركلا

ىلعاورثعلجرلااذهةقشاوّشتفامدنعو.كسرهلاوةنسوبلايف،رتسوميف
نكل،كلذبمالعإلالئاسوملعتمل،عبطلاب.راحتناةلاسرونيتيودينيتلبنق
ًاجرحكيريمتروكفقومحبصأو،يموكحلاىوتسملاىلإتلصوتافعاضملا

نأدعبتأدهدقةيضقلاتناكً.ايصخشغوهدناربتنربلخّدتىتحًادج
عطتسيمل.ةينمألاصيخارتلاحنمنعلوؤسملاةطرشلاشتفملاقتسا



ةزاتممتناككيريمعملمعلاتاقالعنكل،لجرلامساركذتغوهدنارب
.تقولاكلذذنم

ةيغاصناذآانلكنآلا!نرويب":هيديبقّفصيوهوغوهدناربفته
."!ايه.هّايإانربختنأديرتتنكامعامسل

،كيريمةدعاسمةعرسبزواجتو،ةفرغلاءاجرأيفهرصببغوهدناربلاج
تناكدقل،بولطملاوهكلذ.هيلإرظنتاهنأظحالكلذنممغرلابهنكلو
نأيفرّكف.لاعفناوأ،ريبعتيأنمناولختاهينيعّنكل،ههاجتابرظنت
ّىلختهنكل،هلعفيامكردتامدنعاههجوريباعتىريل؛لثملاباهترظنلباقي
؟كلذكسيلأ،ليكار؟اهمساناكاذام.ةركفلاكلتنع
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1999لوألانيرشت5.رصقلاقئادح
."؟تيمتنأله"
لّوحتهجولانكل،هقوفٍسأرَلكشىأرفهينيعزوجعلالجرلاحتف

؟هذخأتلكاذنآتءاجله؟يهتناكله.ضيبأءوضنمٍةلاهىلإ
."؟تيمتنأله":داحلاتوصلارّرك
ملحيناكمأ،نيتحوتفمهانيعتناكنإفرعيملهنألبُجيمل

ً!اتيمناكنإ-هلتوصلالاؤسعم-مأ،ةطاسبب
."؟كمساام"
ٌءيش؛ملحيناكدقل.ءاقرزلاءامسلاوراجشألاممقىأرف،سأرلاكّرحت

كلملاو،غيرغلادرونيجيورنلارعاشلل،وجلايفةيناملأتافذاقو،ةديصقيف
ناكهنأّركذتوً،اددجمءوضلاعمنامجسنيهاؤبؤبأدب.ارتلكنإىلإبرهي
هنأنمّدبالو،حيرتسيلرصقلاقئادحىدحإيفبشعلاىلعسلجدق
هيلإناتينبنانيعترظنو،هبناجىلإريغصىتفمثج.مونلاىلإدلخدق
.ءادوسةيشاحتحتنم

."يلعيمسا":ىتفلالاق
ً.ابيرغوًائتانهفنأناكو،اٍّيناتسكابىتفلاناك
باتكلانممساهنإ،لايناديمسا"ً:امسبتمزوجعلالجرلالاق

."سّدقملا
:هيلإىتفلارظن
."؟لاينادتنأً،اذإ"
."معن":لجرلالاق
ّنظامبرف.كابترالابزوجعلالجرلارعشو،هنعهيرظانىتفلادعُبيمل

ةقراحلاسمشلاتحتكانهيقلتسيناكهنألدّرشمهنأعفايلاىتفلا
.هتحتهّدمطاسبكيفوصلاهفطعمًامدختسمو،هسبالملكًايدترم

."؟كتدلاونيأ":ةصّحفتملاهترظنىدافتيلىتفلالأسف
."كانهاهنإ":راشأوىتفلارادتسا
،امهنعًاليلقًاديعببشعلاىلعناسلجتناوارمسناتنيدبناتأرماتناك

.نوكحضيو،امهلوحنوحرميلافطأةعبرأاميف
ىتفلاخرصف،قفربيلعفنأَصَرقوهديّدمدقزوجعلالجرلاناك

،اهيمدقىلعامهادحإتفقوو،ناريدتسينيتأرملايسأرىأرمثً.اجهتبم
.هدينمىتفلافنأتلفأف



ايكتدلاوتءاج":امهنمبرتقتيتلاةأرملاهاجتابهسأربًاريشملاق
."يلع

."يرظنا!يمأ":ىتفلاخرص
ةأرملانكل.زوجعلالجرلامستباف،ةيدروألابىتفلاىلعةأرملاتخرص

.اهوحنىشموًاريخألثتمايذلااهنباىلإٍمزحبترظنوهنعاهسفنبتأن
نأدارأدقل.يئرمريغهنأكوهزواجتو،هوحناهرصبعفدنا،ارادتساامدنعو
،عمتجملانيوكتيفًاعابهلنأاهربخينأوً،ادّرشمسيلهنأاهلحضُوي
،همّدقيءيشّيأكانهدعيملىتحهيدلاملكىطعأو،هيفرمثتسادقف
هيفددسيًاتقوكلذناك.كلذنعّفكلاوءاطعلاوذخألانعرظنلاضغب
.نمثلانورخآ

.ناكملارداغيناكنيحهيدانيوهوريغصلاىتفلاعمسيمل
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1999لوألانيرشت9.دنالنورغ،ةطرشلاةدايقرقم
حابص":ةلئاقبابلاربععفدنايذلالجرلاىلإنتليغنيليإترظن

."يراهريخلا
."ً!ابت"
تمطتراف،هبتكمبناجىلإةعوضوملاتالمهملاةلسيراهلكر

ترثانتو،عّمشملابةّاطغملاةيضرألاىلعتجرحدتو،نيليإيسركبرقرادجلاب
ةبلعو،)غربكيإةميرج(زجنتملريراقتقاروأ:ناكملكيفاهتايوتحم
نبلةبلعو،)ةبيرضلانمةافعم:ةقاصلاهيلع،ليماك(ةغرافٍغبتفئافل
ةلمعتسمضرعرادةركذتو،نسيفاسغادةفيحصو،ءارضخنروموغ
،ةلمعتسمودرايلبةميسقو،)ساغيفساليفزازئمشالاوفوخلا:ترتيتمليف(
ةكلمللةروصعم،1999طابش،69ددع،وجوم(ىقيسوملابةّصتخمةلجمو
مقرعمءارفصةقاصلو،)رتلفصن،ةيكيتسالب(الوكةروراقو،)فالغلاىلع
.هبلاصتالايفتقولاضعبلرّكففتاه

ّةلسلاتايوتحمىلإرظنلاتنعمأو،بوساحلانعاهرصبنيليإتعفر
."؟يراهايوجومنمصلختتله":تلأسو،ضرألاىلعةرثعبملا

بتكملاربعاهامرو،ةقيضلاهتلذبةرتسعلخّمث."ً!ابت":يراهرّرك
تمطترا.نيليإعمهيفكرتشيوًاعبرمًارتمنيرشعهتحاسمغلبتيذلا
.ضرألاىلعتعقوّمث،فطاعملابجشمبةرتسلا

ام":ليامتيذلابجشملاطوقسعنملاهديّدمتيهونيليإتلأس
."؟رمألا

."يديربةبلعيفهذهُتدجو"
.ءاوهلايفةقيثوبيراهحّولو
."ةمكحممكحلثمودبت"
."معن"
."؟سينيدمعطمةيضقيهله"
."حيحصاذه"
."ً؟اذإ"
."فصنوتاونسثالثيأ؛ةبوقعىصقأبنسلوأريفسىلعاومكح"
.ً"اّدجًاحرفنوكتنأبجي!هللااي"
."هذهتأرقىتحًابيرقتةقيقدوحنلكلذكتنك"
ً.اسكافيراهعفر



."ً؟انسح"
هلاسرإبهيلعّدر،حابصلااذهمكحلانمهتخسننهوركملتساامدنع"

."تامكاحملالوصأيفأطخلوصحيعّديسّهنأبانيلإًاريذحت
.اهمفيفًاززقمًائيشكولتاهنأكو،نيليإهجوىلعريبعترهظ
كاذ،نهوركنكلً،ادبأكلذيقّدصتنل.هلكمكحلاءاغلإديريّهنإ"

:ًالئاقعباتو،ةذفانلامامأيراهفقو."مسقلاءادأيفانأطخّديصت،غوارملا
امهتفصبىلوألاةرمللنالمعينيحمسقلاناراشتسملايدؤينأبجي"
،ةيضقلاأدبتنألبقةمكحملاةعاقيفكلذثدحينأبجيو،نييضاق
ةعاقيفمسقلاِّدؤتملاهنأو،ةديدجةراشتسملانأنهوركظحالدقو
."ةمكحملا

."نيميلاقيثوتىعدياذه"
دهشدقيضاقلانأمكحلاةداهشلًاقفونآلانّيبتدقلو.حيحص"

َموللايقليهنإ.ةيضقلاأدبتنألبق،هبتكميفنيراشتسملانيميقيثوت
."ةديدجلانيناوقلاوتقولاقيضىلع

ةلسأطخأهنكلو،يسوقراسميفاهامرو،سكافلاةقرويراهدّعج
.رتمفصنوحنبنيليإتالمهم

:بتكملانميراهرطشىلإسكافلاةقرولكرتيهونيليإتلأس
."؟ةجيتنلاو"

رشعةينامثةّدملًارحًالجرنسلوأريفسنوكيسو،ةيغالةنادإلاربتعتس"
نوكيس،ةبرجتلاعقاونمً.اددجمةيضقلاحتفمتيىتحلقألاىلعًارهش
مهتملاىلعراظتنالاةدمهضرفتيذلاداهجإلاببسبً؛اريثكّفخأمكحلا
نممغرلابًارحًالجرحجرألاىلعنسلوأريفسحبصيس.خلإ،خلإ،خلإ
."نجسلايفنآلاىتحروهشةينامثهتيضمت

ةيضقلاَليصافتفرعتتناكدقف،نيليإعمملكتييراهنكيمل
تاملكلابقطنيو،ةذفانلاجاجزىلعةسكعنملاهتروصبطاخيناكلب،اهلك
هتمجمجىلعهيدياتلكبحسم.ةيقطنمودبتتناكنإىريواهعمسيل
ناك.بيرقتقوىتحًامامتاهّيطغيفيثكرقشأٌرعشناكثيح،ةقّرعتملا

كلذعمسدقف،هرعشنمىقبتامقلحىلإهعفدطيسبببسكانه
،ءادوسةيفوصةعبقرمتعيباشناكثيح،يضاملاعوبسألايفىرخأةرم
،هيتبكرنيبنمشامقلاىلدتيًاضافضفًالاورسيدتريو،يكيانءاذحلعتنيو
لأسو،هفلختفاختوصبنوكحضيهؤاقدصأناكنيحيفهنمبرتقادق
-!ثالث-ثالثتّرمدقف؛ايلارتسأيفزيليوسوربهبشيناكنإيراه



نأذنمو،فحصلايفىلوألاتاحفصلاىلعههجورهظنأذنمتاونس
لسلستملالتاقلانعثيدحلابةيزافلتجماربيفةكوحضأهسفننملعج
قلحنأالإيراهنمناكامف.ينديسيفرانلاهيلعقلطأدقناكيذلا

.هتيحلقلطينأنيليإتحرتقانيحيفً،امامتهرعش
ةدوسمزّهجدقناكيماحملاكلذنأنمقثاويننأوهءيشأوسأ"

،نيميلاقيثوتوامءيشلوقهرودقمبناكو،مكحلارودصلبقفانئتسالا
."رظتنيوهيديكرفيوهوكانهسلجهنكلو

.اهيفتكنيليإتّزه
.عافدلايماحملبقنمديجلمعّهنإ.ثدحيءايشألانمعونلااذه"

."يراهايكسفنكلامتف،ماظنلاونوناقلاحبذمىلعءيشبةيحضتلابجي
.ةقيقحلابرارقإلاومّكهتلانمجيزمبكلذتلاق
مايأدحأمويلاكلذناكو،درابلاجاجزلاىلعهنيبجيراهعضو

تءاجنيأنملءاستمث،عقوتمريغوحنىلعةئفادلالوألانيرشت
هبشييذلاليمجلابحاشلاهجولاتاذ،ةديدجلاةباشلاةيطرشلا،نيليإ
دقل؟كلتدوعلاةبالصلثمب،ةركلالثمنيترّودملانينيعلاومفلاو،ةيمدلا
ةللدمةديحوةلفطو-لوقتامك-ىطسولاةقبطلانمةاتفتناك
ةبلصةئشنتكلتتناكامبر؟فرعينم.ارسيوسيفةيلخادةسردمتداترا
.ةيافك

.هصيمقرارزأدحأّلحمثً،اريفزقلطأو،فلخلاىلإهسأريراهعجرأ
."ديزملا،ديزملا":ةعّجشمقّفصتيهونيليإتسمه
."ةديدجلاةيزانلارئاوديفطاوطولالجرلاهنوعدي"
."لوبسيبلابرضم.تمهف"
."يماحملالب،يزانلادصقأال"
،نونجمو،يرثو،ميسوهنأكلذينعيله.مامتهاللريثمهنإ،حيحص"

."؟ةليمجةرايسو،بارشقيدانصهيدلو
ايصاخلايزافلتلاكجمانرببيظحتنأبجي":ًالئاقيراهكحض

جوزتموهوً،امئادزوفيطاوطولالجرلانأوهكلذببسّنإ.نيليإ
."ةبسانملاب

."؟ةديحولاةيبلسلايهكلتله"
يتلاريضحتلاةيلزنمةوهقلانمًابوكهسفنلبكسيوهويراهلاق

...معن":نيتنسلبقبتكملاىلإتلقتنانأذنماهعماهرضحتنيليإتناك
دعتمليراهقوذةساحنأيهةلكشملا."ةرملكيفانبأزهيهنأامك



.ةيداعلاةوهقلاغيستست
."؟ايلعلاةمكحملانممكح":تلأس
."نيعبرألايفحبصينألبق"
."ثدحينلكلذنأىلعنوركفلأغلبمبكنهارأ"
."انقفتا"

.ىّوقمقرونمنيعونصملاامهيبوكنمابرشواكحض
."؟وجومةلجمىلعلوصحلايننكميلهً،اذإ":تلأس
يقيسوم(يروكريميديرفلروصرشعأوسأدجوت،ةلجملافصتنميف"

ودبتاميف،هرصخىلعهيعارذًاعضاوو،ردصلايراعفقيوهف.)يناطيرب
."ظحلاءوسةنوقيأِكيلإ.بنرألانانسأكةزرابهنانسأ

."؟ّهبحتأ.ًالعفيروكريميديرفبحأ"
."هبحأاليننإلقأمل"

ىلعةليوطةدمليقبيذلاكلاهتملاقرزألابتكملايسركخرص
يفًاقرغتسمفلخلاىلإيراهىخرتسانيحًاجاجتحاةضفخنملاةيعضولا
نوللاءارفصتاظحالمةقروهمامأفتاهلانعيراهعزنّمث.هراكفأ
.نيليإاهيلعتبتك

."؟اذهام"
."كديريرلوم؟كلذكسيلأ،ةءارقلاديجتتنأ"
ّمزيوهوكلذءانثأيفَريدملاّليختو،قاورلايفىطُخلايراهّثح

ً.اددجمتلفأدقنسلوأريفسنأعمسينيحهنيبجنّضُغيوهمف
ً،اروفاهينيعخسنلاةلآبناجىلإفقتنيّدخلاةدّروتمةباشتعفر

رظنو،ماستبالااهلدابينأعطتسيملهنكلو.يراهاهزواجتنيحتمستباو
ناكو،ودبيامىلعبتكملاتايتفىدحإاهنإ.همصعملوحهتعاسىلإ
.ةطاسببهجعزأدقو،ًاليقثوًابذعاهرطع

دقنيليإتناك؟هعمثدحييذلاام،هجعزيرطعلاأدبدقلً،اذإ
نوحفاكيسانلامظعمف.وفطلاىلعّةيعيبطلاةردقلاىلإرقتفيهنإتلاق
ًاتقولفسألايفيقب،كوكنابنمهتدوعدعبفوهامأ،حطسلاىلإلوصولل

لكناكدقلً.اددجمحطسلاىلإةدوعلامدعيفرّكفهنإىتح،ًاليوط
ةتهابهتاعابطنالكو،عئاروحنىلعًاماتءودهلاناكوً،املظموًادرابءيش

تناك،هيلإنوثّدحتيسانلاناكامدنعوً.امامتءاملابٌرومغمهنأك،امًاعون
.ىلعألاىلإًاديعبقلطنتو،مههاوفأنمجرختءاوهتاعاقفلثممهتاملك
هنإ.ثدحيملًائيشّنكل،رظتناف-رّكفامك-قرغلاهبشيكلذناك



.نيليإلضفباجندقفكلذبسأبال،طقفٌءاوخ
كشوىلعناكنيح،هتدوعدعبىلوألاعيباسألايفهيلإتمضنادقل

،براشملاىلإهباهذمدعنمتّدكأتدقو،هلزنمىلإباهذلاوةفشنملايمر
نأاهيلعناك،كلذلًاقفوو.لمعلانعرخأتينيحريفزقالطإبهترمأو
،تارمةّدعلزنملاىلإهتداعأدقتناك؟المأًايحصٌقئالَوَهأ:نلعت
هيدلنكيمليراهنكلً،اتقورمألاقرغتسا.كلذلايحتمصلاتمزتلاو

عوبسألوأيفحايترابنيليإتأموأدقو.صوصخلاهجوىلعهلعفيءيش
مايأةسمخةّدمللمعلاىلإًايحاصءاجدقهنأىلعهيفديكأتلااعاطتسا
.ةيلاتتم

يفةزاجإلاوةطرشلاةيلكةداهشتناكاذامل:ةحارصباهلأس،ةياهنلايفو
لوحكاذىحرلارجحتعضواذامل؟اهمامأاهلكاهتايحو،اهفلخنوناقلا
لهً؟ادبأةينهملااهتريسميفاهعفنينلكلذنأكردتنكتملأ؟اهقنع
؟نيحجاننييداعءاقدصأىلعروثعلايفةبوعصدجتتناك

ديفتستيكلطقفكلذتلعفاهنأهتباجأونيزرريبعتبهيلإترظن
،عبطلابٌءارهاذه.ةميرجلاةبعشيفققحملضفأناكذإ؛هتربخنم
ًةدايزنيليإتناكو.كلذتلاقاهنأل؛ءارطإلابرعشكلذنممغرلابهنكلو
امبرثأتتالنأليحتسملانموً،ادجةسّمحتموةحومطةققحم،كلذىلع
لمعبموقيأدبدقةيضاملاةتسلاروهشلالاوطيراهناكو،هللصحي

.نسلوأريفسةيضقةلاحيفامكًاضيأزاتممهضعبوً،اددجمديج
سبالميدتريطباضىلإٍلَجَعىلعيراهأموأف،همامأرلومبابناك

.هاريالهنأبرهاظتةيندم
-نوسنبورةلحريديوسلايزافلتلاجمانربلايفًاقباستمناكهنأول

اوظحاليلموينمرثكأمهنمقرغتسيسرمألاناكامل-يراهرّكفامك
جماربةقيرطبرّكفيأدبدقل!هللااي.هلزنمىلإهولسريوةئيسلاهقالخأ
لكتاعاسسمخيضمتامدنعثدحيامكلذ.اهسفنةئيسلا3ةانقلا
ةباوبيفزافلتلامامأرّمستاذإهنأةركفلاتناكثيح؛زافلتلامامأموي

.ردورشىهقميفسلجينل،لقألاىلعف،زيفوس
تارابختسالاسيئر،رلومينرايب:ةتفاللفسأةرشابم،نيترمَبابلاعرق

.ّةيرسلا
."!لخدا"
.ةيناثنوعبسوسمخ:هتعاسىلإيراهرظن
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هيلعهسولجنمًالدبيسركلاىلعًايخرتسمرلومينرايبشتفملاناك

ناكو.بتكملايتمئاقنيبنمنازربتناتليوطلاهاقاساميف،ّةيلمعةقيرطب
قارعألايفنوثحابناكاممةليمجةّنيعوهو-هسأرفلخهيديعضي
هرعشناك.هفتكوهنذأنيبّتبثمفتاهلاو-ةليوطمجامجهنوعديلئاوأ
اذيفيكريمألالثمملارنسوكنفيكرعشبلوههنراقدقوً،ادجًاريصق
ملوهف،دراغيداباذدهاشدقرلومنكيملو.يصخشلاسراحلايأدراغيداب
ىلعىقلأدقناكردقلانألةنسةرشعسمخذنمضرعرادىلإبهذي
الةجوزونيدلوبهقزروً،ايفاكًاتقوهحنميملو،ةميسجةيلوؤسمهقتاع
.همهفتداكت

ىلإرظنوً،ابناجفتاهلاعضومث."كلذشقاننسًاذإ":رلوملاق
باوكألاوةئلتمملارئاجسلاضفانمو،قئاثولابلقثمبتكمقوفنميراه
ناّيبصاهيفرهظي،بتكملاحطسىلعةعوضومةروصتدّدح.ةيقرولا
.ىضوفلاطسوامًاعونًايقطنمًازكرمرمحلادونهلايزنايدتري

."يراهاياذتنأاه"
."ريدملااهيأاذانأاه"
يفدقعتسةمِقنأشبةيجراخلانوؤشلاةرازويفًاعامتجاُترضحدقل"

أرقتتنأً،انسح...مداقيكريمألاسيئرلاو،ولسوأيفانهيناثلانيرشت
."؟يراهايةوهقديرتأ؟كلذكسيلأ،فحصلا

ةئلتممةنازخىلإةعساوتاوطخعضباطخو،فقودقرلومناك
اهنمجرختو،قاروألانمةموكقوفنزاوتت،ةوهقلاريضحتلةادأاهيلع
.ةقبدةدام

."-انأنكل.ريدملااهيأًاركش"
دعاصتييذلابوكلايراهلوانتامناعرسو،تافدقتقولاناك

.راخبلاهنم
نيذلا،ّةيرسلاتارابختسالاةدحولَبِقنمةصاخةرايزىلإعلطتأانأ"

وحنىلعانضعبفرعننأدعبةيّدوحبصتسمهعمانتقالعّنأبقثأ
."لضفأ

ءايشألادحأرمألااذهناكو،مّكهتبملكتيفيكفرعيرلومنكيمل
.هريدميفيراهبجُعتيتلا

يراهلامو.ةلواطلالفسأاتّسمىتحفلخلاىلإهيتبكررلومعجرأ



يفهبجاحعفرو،هلاورسبيجنمةدّعجمليماكةبلعجارخإلفلخلاىلإ
.هوحنةئلتمملاةضفنملاعفدوحيملتلامهفامناعرسيذلارلومىلإةراشإ

.هيلإونومدراغنمتاقرطلالوطىلعنمألانعًالوؤسمنوكأس"
."-سيئرلاىلإةفاضإلاب،كارابيتأيس

."؟كاراب"
."ليئارسإءارزوسيئر،كارابدوهيإ"
."؟كلذكسيلأ،قيرطلاىلعرخآولسوأقافتاكانهً،اذإ"
.فقسلاىلإدعاصتييذلاناخدلادومعىلإسأيبرلومقّدح
ًاقلقرثكأحبصأسالإو،يراهايكلذنعأرقتملكنإيللقتال"

لالخىلوألاتاحفصلالكىلعأبنلاناكدقف؛نآلاهيلعانأاممكيلع
."يضاملاعوبسألا

.هيفتكيراهّزه
تاوجفثدُحيو،ةقثلابريدجريغفحصلاعزوييذلاىتفلاّنإ"

ةفشرلوانت."ةيعامتجالايتايحيفًاكئاشًاقئاعو،ةماعلايتفرعميفةريبك
."ةيفطاعلايتايحو":ًالئاقبوكلادعبأّمث،رذحبةوهقلانمىرخأ

اذهناكنإفرعيالّهنأبيحويريبعتبيراهىلإرلومرظن."ً؟اقح"
.ههركيسوأًاقحاليتأيسامغيستسيسريخألا

لكفرعيثلاثلادقعلافصتنميفًالجردجتسيتلانم.عبطلاب"
يديوسيزافلتجمانرب(نوسنبورةلمحيفنيكراشملاةايحنعليصافتلا
سيئرلامسافرعيالو،ةلودسيئريأةيمستعيطتسيالهنكل،)يعقاو
."ً؟اباّذج،يليئارسإلا

."ءارزولاسيئر"
."هينعأامنآلافرعتتنأً،اذإ"
اذهو.ةريبكةلوهسبكحضللةعزنهيدلتناكدقف،هتكحضرلوممتك

نمنازربتناتريبكنانذأهيدل،نزتمٍطباضىلإةبسنلابفعضةطقنرمألا
دقيراهناك.ةنّولمةشارفيحانجلثمناودبتوً،امامتةقيلحةمجمج
ةرادإملتساًاسيئرهتفصبفرعدقل.هدافأاممرثكأرلوملبعاتملابّببست
فظوماهبديقتينأبجيةيصولوأنأًاثيدحةميرجلاةبعشّةفد
حنحنتامدنع.صرحلاىّخوتينأيه،ةينهملاهتريسملططخهيدليموكح
هّوفتلاهمفىشخيو،اهزّهجدقهنهذناكيتلاةقلقملاةلئسألاحرطيلرلوم
ىلعّبصنيهمامتهانأيراهلرهظُيل؛هيبجاحرمألائدابيفدقع،اهب
.ةيّدولاةقالعلاىلعال،ةينهملارومألا



."يراهايدراشتنأوسولجلابكتقويضمتلازتالكنأعمسأ"
."زافلتلاىلعضرعتًادجةديجءايشأكانهف.ريدملااهيأًادجًاليلق"
."؟برشتوسلجتلازتالكنكل"
."برشنامدنعفقننأنوبحيال"
."ً؟اددجمبرشتله.كلذنعفقوت"
."ىندألادحلاب"
."؟دحيأىلإ"
."لقأةيمكتلوانتنإًاجراخيبنومريس"
ةثالثىلإجاتحأ":لاقمث،ةرملاهذههتكحضمتكرلومعطتسيمل

لاجرةرشعمهنمٍّلكفرصتتحتعضأسو،قيرطلانيمأتلطابتراطابض
ةنسلانمبالطلاضعبىلإةفاضإلاب،سوشركأيفةفلتخمتاعطاقمنم
."...رلاوموتنأتننظ.ةطرشلاةيلكيفةيئاهنلا

اهنعنلعُيسيتلاّشتفمةفيظولاٍّيلاححشرمو،يرصنعدغورلاو
فرعيل؛ةينهملارلاوتاطاشننعيفكيامعمسدقيراهناكً.ابيرق
ءانثتساب،ةطرشلانعةماعلااهّنظيدقيتلاةقباسلاءارآلالكاوّتبثمهنأ
هتاحاجنتناكثيحً،ايبغظحلاءوسلنكيملرلاونأوهو؛دحاويأر
قحتسيهنأبرارقإلاىلإيراهىتحتعفدو،باجعإللةريثمًاققحمهتفصب
.ةّمتحملاةيقرتلا

."...ربيوو"
."؟رّمذتملازوجعلا"
."يراهايتنأو..."
."!ً؟اددجمكلذلق"
."ينتعمس"
.يراهسبع
."؟تاضارتعايأكيدلله":رلوملأس
."ّيدلعبطلاب"
."كلةرثأمو،يراهايةفّرشمةّمهمهذه؟اذامل"
ةلحرملااهنأمأ".بضغبةضفنملايفغبتلاةفافليراهأفطأ."ً؟اقح"

."ليهأتلاةداعإةيلمعنمةيتآلا
ً.اجعزنمرلومينرايبادب."؟ينعتاذام"
صاخشألاضعبعمترجاشتو،ةديجةحيصنتلهاجتكنأفرعأ"

ام،ْنكل.دبألاىلإكلركاشانأو،كوكنابدعبلمعلاىلإينتدعأامدنع



تنككنأبنيكّكشمللاهيفتبثتٍةلواحملثمودبت؟طابتراطباض؟اذه
عيطتسيو،يفاعتلاىلإهقيرطيفلوهنأو،نيئطخماوناكمهنأبو،قحىلع
."كلذىلإاموةيلوؤسملالّمحت

ةليوطلاهتمجمجفلخهيديعضودقرلومينرايبناك."ً؟انسح"
ً.اددجم

ناهردرجمانأله؟رمألاوهكلذلهً؟انسح":ًالئاقيراههّدلق
."ً؟اددجم

.سأيةديهنترلومقلطأ
تسيلهذهو.رتتسملامعألودجًامئادكانهف،يراهايتاناهرانلك"

له.انيلكلًاعفانكلذنوكيسو،ديجلمعبمق.ىرخأةّمهميأنمأوسأ
."ً؟ادجبعصاذه

يفريكفتلانعمأو،كلذنعمجحأمث،ءيشلوقبّمهو،يراهسّفنت
.ةبلعلانمةديدجغبتةفافلجرخأو،ةركفلانعّىلختمث،رمألا

."كلذهركأو،هيلعسانلانهارينيعلناصحلثميننأرعشأ"
.اهلعشينأنودنمهيتفشنيبنمىلدتتغبتلاةفافليراهكرت
رلومرّكفله؟لشفنإاذام،نكل.فورعملاكلذبرلوملنيديناك

.تقولاضعبذنمرمخلالوانتنععنتمادقناك.طابتراطباض؟كلذيف
.لماكلابهتقوذخأينأو،رذحلايخوتكلذنممغرلابهيلعبجي،نكل
نأيأً؛اققحمحبصينأىلإهتعفديتلابابسألادحأكلذنكيملأً!ابت
ّضع؟هقوفنكممددعلقأنوكينأو،هترمإتحتصاخشأدوجوىدافتي

.غبتلاةفافلحَشَرميراه
،رلاوهنأادب.ةوهقلاريضحتةادأبناجىلإقاورلايفًاتاوصأاعمس

يفلمعتيتلاةديدجلاةاتفلاتناكامبر.ةلجلجمتاكحضتوصاعمسمث
.هيرخنميفةقلاعلازتالاهرطعةحئارنإف،بتكملا

ّزتهتغبتلاةفافللعجاممنييتوصنيعطقمب،ً"اب-بت":يراهلاق
.نيترمهمفيف

،رمألايفريكفتلانعمييراهناكاميف،هينيعضمغأدقرلومناك
ةقفاومهذهكتملكربتعأنأيننكميله":لوقيوهوًاليلقامهحتفمث
."؟كنم

.ةَفَشتنببسبنينأنودنمةفرغلانمجرخويراهضهن،اهدنع
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1999يناثلانيرشت1.وربانلأيفعفدلازجاح
جورخللهقيرطيفناكو،يراهةيؤرلاجميفيدامرلارئاطلاّقلح

يف،ملم0.38رايعنوسيودنأثيمسدانزىلعطغضلادازوً،اددجمهنم
رهظلاىلإهسدسميفديدستلاةريعشةفاحقوفنمقّدحيناكنيح
تقولارورمنعسمأزافلتلايفملكتيمهدحأناك.جاجزلافلختباثلا
.ءطبب

ًاليمعنوكينأبجي.نيعللاقوبلايطغضا.نيليإايةرايسلاقوب
.ّةيرسلاتارابختسالل

.اتناسيتأينألبقداليملاةيسمأيفثدحيامكً،ائيطبتقولاّرم
ءانحلاوبأرئاطو،ركاذتلاكشكىوتسمىلعةيرانةجاّردلوأتحبصأ

ثدحيامكو؛هتيؤرلاجميفةيجراخلاةفاحلاىلعءادوسةطقنلازيال
...مادعإلايسركبيئابرهكلارايتلالصومتينألبق

.تاّرمثالثو،نيتنثاو،ةرم:دانزلاىلعيراهطغض
،ضيبأنولملاجاجزلاحبصأو،شهدموحنىلعتقولاعراستمث

طختحتيفتختعارذةيؤريراهعاطتساو،تلفسإلاىلعًاعطقرثانتو
ةّدعتيقبو،كشكلاىلإقّدح.رمتتالجعتوصعمسينألبقكشكلا
يففوطتتاراّيسلابكومرورمىدلءاوهلايفتعفتراءارفصقاروأ
،كشكلاىلإقّدح.خستملايدامرلابشعلاىلعرقتستنألبقًاليلقءاوهلا
هنأوهةظحللهيفريكفتلاعاطتسااملكوً،اددجمتمصلاقبطأدقو
،يداعيجيورنيفيرخموييف،يداعيجيورنعفدزجاحدنعفقيناك
حابصةحئاربقبعيءاوهلاناك.فلخلايفةيداعوسيإدوقوةطحمكانهو
امبرف،كلذهمدصدقل.تارايسلامداوعتازاغو،ةنّفعتمقاروأ:يداعدراب
ً.اقحكلذنميأثدحيمل

ةرايسقوبُتوصَتمصلاقّزمنيحكشكلاىلإقّدحيلازيالناك
.هفلخوفلوفلا



يناثلامسقلا
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ةخّستمةيتيزةحولهبشتاهلعجو،ةيدامرلاليللاءامسجهولاءاضأ
امبر.تاهاجتالالكنممهبطيحتيتلاةبيئكلاةلحاقلاةئيبلاىلعّلطت

كلذٌدحأفرعينل،نكل.ةعدخكلتتناكامّبروأً،اموجهسورلاّنش
تناكو،قدنخلاةفاحىلعيقلتسيدناربدغناك.رمألايهتنيىتحًادبأ

فئاذقلايودىلإيغصيو،هيديبهحالسكسميوهو،هتحتنيتيوطمهاقاس
بجيالهنأفرعيناك.تفختءاوضألادهاشيو،ديعبنمرداصلاموتكملا
عيطتسينلو،ىشعأحبصيسهنأينعيكلذنأل؛جهولاىلإرظنينأهيلع
رطيسياليتلاضرألايفجلثلاىلعنوكرحتيمهوسورلانيصاّنقلاةيؤر
،ّطقمهنمًادحأَريملو،لاحلكىلعمهتيؤرعطتسيملهنكل،دحأاهيلع
.كاذنآلعفيناكامك،رماوأللًاقفورانلاقالطإعيطتسينلو

."!وهاذه"
نورخآلاءاجدقف؛ةدحولايفديحولاةنيدملاىتفنوسدغلاينادناك

ً،اضيرعنايدولاضعبناك.لاديتوصلاعطقملاباهؤامسأيهتنتنكامأنم
ّنكل.دناربدغسأرطقسملثمً،ارفقموًاملظموًاقيمعرخآلااهضعباميف
نينيعلاو،يلاعلانيبجلاوذلاينادنكيمل.لاينادىلعقبطنيالرمألا
لثمناك.نيرخآلالثمءاضيبلاةماستبالاو،ةيويحلابنيتمعفملانيواقرزلا

هتاحومطًالماحامناكمنمءاجدقو،فيظوتنالعإنمجرخصخش
.هعم

."ةريجشلاراسيىلإ،ةيناثلاةعاسلا":لاينادلاق
ةرفحهبشتيتلاةئيبلاهذهيفةريجشدجوتّهنألقُعيال!؟ةريجش

.ةفيذقاهتثدحأ
توصعمس.اهيلعرانلانوقلطينيرخآلانأل؛ةريجشكانهتناك،ىلب

.ةعاريلثمً،ائفاكمًاراسمتاصاصرسمختكلس.ةسهسهو،يودو،ةعقرف
اهتوقنألةأجفُّفختتأدباهتعرسنكل،مالظلايفتاصاصرلاتقلطناو
ىلعرمألاهيلعودبياماذهناك.كانهامناكميفتصاغمث،تشالت
تاصاصرلاكلتلثملتقتنأليحتسملانمهنأدناربدغّنظو،لاحلك
ً.ادحأةئيطبلا

ناكمإلابناكداكلابو."!برهيهنإ":ًةرارموًةيهاركئلتميٍتوصبخرص
نيتقّدحملانيتضمغملافصننيتريغصلانينيعلاكنيتةيؤرو،ردنسهجوةيؤر
ءاجً.اّديجهحمالمتفخأيتلاةهّومملاهتلذبيدتريناكدقف؛مالظلاىلإ



حجرألاىلعو،نلادسدناربدغميلقإيفعفترمناكميفةديعبةعرزمنم
فرعيملً.ادجًابحاشناكهنأل؛هقوفسمشلاقرشتالّقيضبيجنم
نأعمسهنكل،ةيقرشلاةهبجلاىلعلاتقللردنسعّوطتاذاملدناربدغ
مهنأو،يشافلاينطولاعّمجتلابزحىلإاومضنادقهيقيقشالكوهيدلاو
مهنإمهينطاوملنولوقيومهعرذأىلعًاُطبُرنوعضيمهومهارقيفنولوجتي
نيذلاكئلوألكونيربخملانإلاينادلاق.بزحللراصنأمهنأيفنوّكشي
.امًامويمهيديأهتعرزامنودصحيسةصاخلامهتحلصملبرحلااولغتسا

ذإ؛رفيالهنإ،ال":هحالسىلعهنقذو،تفاختوصبلاينادلاق
.ً"اديعببرهينيعليفشلبكانهسيل

قيمعلاقدنخلاىلإأجليساذل،هانيأردقاننأفرعي":ردنسلاق
."كانه

."لعفينل،ال":ددسيوهولاينادلاق
،ضيبأجلثكانهناك.ءاضيبلا-ةيدامرلاةنجدلاىلإدناربدغقّدح

لكترهظوً،اددجمءاوجألاتجّهوت.ءاضيبرانو،ءاضيبةهّوممتالذبو
ةعطاسءاوضأً:اددجمىلعألاىلإدناربدغقّدح.جلثلاىلعلالظلاعاونأ

هبشيرمألاناكف،ةديعبتاوصأةّدعاهتعبت،قفألايفءارمحوءارفص
سيلو،ةجردنيثالثبىندأناكملاةرارحنأءانثتساب،ضرعراديفسولجلا

؟ةرملاهذهًاموجهلعفلابناكامبر.هلوحكعارذعضتدحأكانه
.جلثلاىلعردنسقصبو."ىفتخادقل.نوسدغايًادجءيطبتنأ"
مل،ال"ً:اراركتوًارارمديدستلامكحيوهوربكأءودهبلاينادلاق

."ِفتخي
همفنمجرخيةرارحلاةجردضافخنانعجتانلاراخبلانكيمل

.كاذنآ
هَسفندناربدغىقلأف،ريذحتةخرصو،ّداحريفصتوصعِمُس،ًةأجف

ّالإيهامو.هسأرقوفهيدياتلكعضوو،ديلجلابّىطغملاقدنخلاعاقىلإ
بارتلانمةدمجتمًّةينبًاعطقءامسلاترطمأو،ضرألاتّزتهاىتحتاظحل

مدعنمّدكأتىتحرظتنا.همامأتقلزنافدناربدغةذوخاهادحإتبرض
ىلعءودهلاّميخ.تناكثيحىلإهتذوخداعأمث،ىرخأعطقطوقس
الكنإنولوقي.ههجوضيبألاجلثلانمةقيقرةرشقّتطغوً،اددجمناكملا
نمريثكلاىأردقناكدناربدغّنكل،كبيصتيتلاةفيذقلاًادبأعمست
ٌجهوءاضأ.ةيقيقحنكتملكلتنأفرعيلرجفنتيهوّةيتوصلافئاذقلا
اوناك.هوحنمهفحزءانثأيفمهلالظوءاضيبلانيرخآلاهوجوىأرو،قدنخلا



،نكلً.ايجيردتءوضلاىشالتو،ةضفخنممهسوؤروقدنخلارادجنمنيبيرق
!لايناد؟لاينادناكنيأ

."!لايناد"
مل."هنمُتِلن":قدنخلاةفاحىلعًايقلتسملازيالوهولاينادلاق

.هينذأقيدصتدناربدغعطتسي
."؟تلقاذام"
تدباميف،بارتلاوجلثلاهنعضفنو،قدنخلالخادىلإلاينادقلزنا

.ةضيرعةماستباههجوىلع
دقل.ةليللاانتسارحةبونىلعرانلاقالطإيسورقمحأعيطتسينل"

.ديلجلاىلعقلزنيالىتحقدنخلاةفاحيفهيبقععفدو."دومروتلترأث
دقف؛نوسدغايًاقحهبصتمل!؟هتبصأله"ً:ابرغتسمردنسهلأس

."ةرفحلايفيفتخييسورلاُتيأر
ناكنإلأسيهنأكو؛رخآىلإلجرنمناتريغصلاهانيعتلقتنا

.لاينادهبىهابتيامقّدصيمهدحأ
فرعيوهو،نيتعاسدعبغزبيسءوضلانكل.حيحصاذه":لاينادلاق

."كلذلبقجورخلاهيلعبجيّهنأ
عرسأيفكلذبمايقلالواحاذهل؛حيحصكلذ":ةعرسبدناربدغفاضأ

."؟لاينادايًاحيحصاذهسيلأ،رخآلابناجلاىلعهنإ.نكممتقو
."لاحّيأىلعهنملانأس،ًالجآمأًالجاع":لاينادمستبا
."نوسدغايطقفكحالسنّمأ":ردنسلاق
رادتساو،هحالسعفرمث،ةفيذقلاةرجحدّقفتو،هيفتكلاينادّزه

،قدنخلانمدمجتملافرطلاىلعهءاذحعضوو،هفتكقوفحالسلاّقلعو
.ةفاحلاىلإهسفنعفرو

."دناربدغايكلضفنمشفرلاينطعأ"
ضيبألايوتشلاّهيزيفًامهبمهلكشادب.فقووشفرلالاينادكسمأ

.هسأرقوفءوضةلاهلثمّقلعملاجهولاوءادوسلاءامسلاتحت
نكسومدراودإكلذناك."!؟لجرلااهيأهلعفتيذلاام،كيلعهللاب"

هتوصعفريلودنويمنمئداهلايدنجلااذهناكاّملقو،مهعاطقدئاق
نودفاولاناك.دناربدغو،ردنسو،لاينادلثمةربخلابنوعتمتينيبراحمىلع
عيرقتلاذقنأدقو،ءاطخألانوفرتقينيحخيبوتللةداعنوضّرعتيددجلا
نيعلابلاينادىلإكاذنآقّدحينكسومدراودإناك.مهنمددعةايحيساقلا
دقدناربدغناكو،مانينيحىتحالوً،ادبأاهضمغياليتلاًامئادةحوتفملا



.هسفنبكلذىأر
."نوسدغايِمتحا":عاطقلادئاقلاق
راخبلايقبو،ةيلاتلاةظحللايفىفتخاو،ةطاسببمستبالاينادنكل

قفألافلخجهولاىفتخامث،ةدحاوةيناثمهقوفًاّقلعمهمفنمرداصلا
ً.اددجممالظلاّميخو

ًابح!نوسدغ":هنمجرخيوقدنخلاةفاحقلستيوهودراودإخرص
."!هللاب

."؟هتيؤركنكميله":دناربدغلأس
."ىفتخا"
قمحألاكلذهلعفيسيذلاام":دناربدغىلإرظنيوهوردنسلأس

."؟شفرلاب
."!نظأامبسحةكئاشلاكالسألادعبيس،فرعأال":دناربدغلاق
."؟ةكئاشلاكالسألاداعبإيفبغريدقاذامل"
ىتفبهاتّركذدقف؛نيتّداحلاردنسينيعدناربدغبحيمل."فرعأال"

يفلّوبتو،ةياهنلايفنونجلاببيُصأدقناكو،مهعمناكفيرلانمرخآ
لكرتبىلإاورطضاو،ةَّمهميفبهذينألبقيلايللاىدحإيفهئاذح
ملامبراذهل؛كاذنآجيورنلايفهلزنميفناكهنكل.كلذدعبهيمدقعباصأ
ةقيرطلابنيتّداحهانيعتناك،لاحّيأىلع.ةلصحملايفًانونجمنكي
.اهسفن

."!دحأاهيلعرطيسياليتلاضرألايفهزنتيلبهذامبر":دناربدغلاق
اذام:لءاستأ.ةكئاشلاكالسألانمرخآلافرطلايفدجويامفرعأ"

."؟كانهلعفي
.ً"اهوتعمحبصأف،هسأريفةفيذقلاهتباصأامبر":ليدميرغلاهلاق
،طقفًاماعرشعةينامثهرمعو،عاطقلايفدونجلارغصأميرغلاهناك

ببسلاناكامّبر.عّوطتلاىلإهعفديذلاببسلاًاقحفرعيٌدحأنكيملو
نكيملهنكل،رلتهببجعُمهنإليدلاق.دناربدغّنظامك،ةرماغملاّبح
.ًالماحًةاتفكرتدقهنألاينادّنظ.ةسايسلانعًائيشفرعي

نوسدغىقلتيسفً،ايحلازياليسورلاناكاذإ":نكسومدراودإلاق
.ً"ارتمنيسمخزواجتينألبقةصاصر

."لاينادهباصأدقل":دناربدغسمه
غبتةفافلجرُخيوةهّومملاهترتسلخادهديّدميوهودراودإلاق

،نوسدغىلعرانلارخآصخشقلطيسلاحلاكلتيف":هبيجنمةعيفر



."ةليللامهبءيلمناكملاف
ةبلعلاىلعةوقبهرّرميناكاميفةمومضمٍدييفباقثلادوعلمح

مث،هغبتةفافلدراودإلعشأف،ةيناثلاةلواحملايفتيربكلالعتشاو،ةنشخلا
.ةفشتنببسبنينأنودنملاجرلاىلإاهرّرموً،اقيمعًاسفنبحس
مهنمدحاولاناكاميفءطببغبتلاةفافلنمًاقيمعًاسفنلاجرلابحس
دقمهنأادبو،ةدحاوةملكبدحأقطنيمل.هلرواجملاصخشلاىلإاهرِّرمُي
،هلثممهنأفرعيناكدناربدغنكل،ةصاخلامهراكفأيفًاعيمجاوقرغتسا
.عمسلانوغصي

.توصّيأعامسنودنمقئاقدرشعتضقنا
ربكأ(اغودالةريحبُفصقتسٍتارئاطنإنولوقي":ليدميرغلاهلاق

.")ابوروأيفةبذعهايمةريحب
دارغنينيلنمسورلابورهنأشبتاعئاشلاًاعيمجاوعمسدقاوناك

ًاضيأينعيناكديلجلادوجونأ،كلذنمأوسألاو.ةدمجتملاةريحبلاربع
.ةرصاحملاةدلبلاىلإتادادمإلاخدإفوكوجلارنجلارودقمبّهنأ

يفءامغإلابنوباُصيمهنأضرتُفي":قرشلاىلإريشيوهوليدلاق
."عوجلاببسبعراوشلا

وحنلبقيأ؛ناكملاكلذىلإءاجنأذنمعمسيناكدناربدغنكل
جراخهسأربّلطيصخشيأىلعرانلانوقلطينولازيالمهنأ،ةنس
امماوفتكانيذلا-نوّرافلاسورلادونجلاناك،يضاملاءاتشلايفو.قدنخلا
ماعطلاضعبلباقمهبناجىلإنولتاقييذلابناجلارييغتاوراتخاو،يرجي
ددعّنكل.مهسوؤرفلخمهيديأوقدانخلاىلإاوءاجدق-ءفدلاو
نايدنجلاناكو.ةدعابتمبرهلاتالاحتراصو،ًاليلقنآلاحبصأنيّرافلا
ارظندق،يضاملاعوبسألايفنيمداقدناربدغامهآرناذللا،نينيعلاارئاغ
ً.امامتامهلثمنوليحننييجيورنلانأايأرنيحنَيقّدصمريغمهيلإ

دادعيفحبصأدقل،دوعينل.ةقيقدنورشعتّرم":ردنسلاق
."تاومألا

مغرلابو.ًالاحفقويذلاردنسوحنةوطخدناربدغمدقت."!سرخا"
دقلف.راجشلايفبغرينكيملهنأالإ،هنممخضأناكردنسنأنم
ناكنم.روهشةعضبلبقدناربدغهلتقيذلايسورلاحجرألاىلعّركذت
!؟هلخاديفةوسقلاكلتلثمبظفتحيقيقرلاوفيطللادناربدغنأنظي
هارينأنودنمةبقارملايعقومنيبمهقدنخىلإللستدقيسورلاناك
امهدحأ،ضرألاتحتنيعجهمبرقأيفنيمئانلاكئلوألكحبذبماقو،دحأ



.مهعجهمىلإلصينألبق،نييلارتسأدونجبرخآلاونييكرامناددونجبءولمم
.مهذقنأدقلمقلاناك

:لثمةئفادلانكامألايفةصاخو،ناكملكيفًارشتنملمقلاناك
مل.نيلحاكلالوحو،نيقاسلاجرفنملوحو،مازحلاعضوميف،نيعارذلاتحت
ٍلمقتاحّرقتهوعدامببسب؛َمونلابابلاىلإبرقألا،دناربدغعطتسي
مجحباهنمدحاولاحبصينأنكميةحوتفمتاحّرقتيهو؛هيقاسىلع
دقدناربدغناك.اهنمىّذغتيلمقلاو،ةكيمسّةفاحاهل،ةريغصدوقنةعطق
يسورلافقونيحهنعاهطشكلىودجتاذريغةلواحميفهتبرحجرخأ
ّهلظىأردقدناربدغناك.هحالسنمرانلاقالطإلًادعتسملخدملادنع
.عفُرتتناغان-نيسومةيقدنبدهاشنيحودعهنأًالاحفرعهنكل،طقف
ةراهمبيسورلاقنعّزحدناربدغعاطتساطقفةّملثملاةبرحلامادختسابو
.كلذدعبجراخلاىلإهولمحنيحهمدلكفزندقناكو،ةقئاف

.بابشاياوأدها":قدنخلابناجىلإدناربدغبحسيوهودراودإلاق
لبقكتبوانمتهتنادقل،دناربدغايمونلانمًاطسقلانتنأبجي

."ةعاس
."هنعثحبأوجرخأس":دناربدغلاق
."لعفتنل،ال":دراودإلاق
."-انأ،لعفأس،ىلب"
دئاقنكل،هنمرّرحتلادناربدغلواحو،هفتكدراودإّزه."!رمأاذه"

.ةمكحمةضبقبهكسمأعاطقلا
يفقلعامبر!بيُصأامبر"ً:اسئايشعتراو،ىلعأدناربدغتوصحبصأ

."!ةكئاشلاكالسألا
نأنكمياهدنعً،ابيرقءوضلاغزبيس":لاقوهفتكىلعدراودإّتبر

."ثدحامفرعن
،نيتماصدهشملانوعباتياوناكنيذلانيرخآلاىلعةعيرسةرظنىقلأ

ىأر.مهنيباميفنومتمتيمهو،ضرألابمهمادقأنوبرضياوأدبمث
.هنذأيفتاملكعضبسمهيوليدميرغلاهىلإبهذيدراودإدناربدغ
.كلذهينعيامًاديجفرعيذلادناربدغىلإقّدحو،عمسلاليدىغصأ
ضعبلبقرشندقمهدحأناك.ةيانعبهتبقارمبليدرمأدقدراودإناك
الو،نيميمحنيقيدصدرجمنمرثكألاينادوهنأاهدافمةعئاش،تقولا

ناططخياناكنإةرشابمامهلأسدقنكسومناكو.امهبقوثولانكمي
نآلانظينكسومنأنمّدبال،نكل.عبطلابكلذاركنأفً،اعمبرهلل



فوسدناربدغنأو،رارفللةصرفلانمدافتسادقلاينادنأحجرألاىلع
لعجً.اعمرخآلافرطلاىلإامهبرهّةطخلًاذيفنتهحالسقيفرنعثحبي
ءفدلاوماعطلابعئارلادعولابملحلانأحيحص.كحضيدناربدغكلذ
ةغلبةلحاقلاةكرعملاةحاسربعهعيذتةيسورلاتاّربكملاتناكيذلاةعتملاو
!؟هقّدصينأنكمملانملهنكلو،ٍرغُمٍةموهفمةيناملأ

صصحثالث".ردنسكلذناك."؟المأدوعيسناكنإنهارنله"
."؟مكلوقام،ماعط

مازحلانمىلدتتةبرحلابرعشو،هيبناجىلإهيعارذدناربدغضفخ
.ةهّومملاهتّزبلخاد

."!ًءاجر،كلذرّركتال"
تحتًادّروتمًاهجوًامامتهسأرقوفىأرو،هسفنلوحدناربدغرادتسا

قوفنملجرلاحجرأتمث،قدنخلاةفاحنمهلمستبيةيسورةعبق
.ضرألاىلإ)ىرخألامامأمدق(كراميليتةقيرطىلعلزنو،ةفاحلا

."!لايناد":دناربدغخرص
!ماداداداد":مهلّةيحتةيسورلاةعبقلاعفريوهولاينادىّنغ

."رشيفيربود
.هيلإنوقّدحيمهومهنكامأيفنيرّمستملاجرلافقو

انئاقدصأعمًاديجقّسنتنألضفألانم،دراودإًابحرم":لاينادخرص
."لقألاىلعًارتمنوسمخكانهةبقارملاعقاومنيبةفاسملاف؛نييدنلوهلا

.نيرخآلالثمًاشوهدموًاتماصدراودإناك
ةّدشنمًاقرشمدناربدغهجوناك."؟لايناداييسورلاتنفدله"

.ةراثإلا
نوناعتله،ماقملااذهلثميفلاقيامتددر؟هتنفد":لاينادلاق

هتلقاماوعمسدقمهنأنمقثاوانأ؟امًابطخوأعمسلايفًةلكشم
."رخآلافرطلادنع

يفهيعارذعفرو،كانهسلجو،قدنخللةيجراخلاةفاحلاىلإزفقمث
."...عينمنصح":ئفادوقيمعتوصبينغيأدبوءاوهلا

.عومدلااتفرذهينيعنإىتحً،اريثكدناربدغكحضو،لاجرلالله
."!لاينادريرشلااهيأ":ليدفته
أرقو،هسأرنعةيسورلاةعبقلالاينادعلخ."...ينودان...لاينادسيل"

ً،انسحً،انسحً!اضيأةباتكلاديجيّهنإ.ايروأ":ةناطبلالخادبوتكملامسالا
.ً"ايفشلبناككلذنممغرلابهنكل



ىلعدحأضرتعينل":هلوحرظنو،لفسألاىلإةفاحلانمزفقّمث
."؟لمآامك،عئاشلامسالااذه

لوأكّرحتمث،نيكحاضعيمجلارجفنينألبقةظحلتمصلاقبطأ
.هرهظىلعهبرضيللاجرلا
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هيدلاملكيدتريدناربدغناكو،شاشرلاضبرمدنعًادرابوجلاناك

دقفدقو،كطصتلازتالهنانسأتناككلذنممغرلاب،نكل.سبالمنم
مغرلابو،أوسألايههيمدقةلاحتناك.هيمدقوهيديعباصأبساسحإلك
ً.اريثكهعفنيملكلذنأّالإ،امهلوحةديدجًاقرخطبرهنأنم

نمريثكلااوعمسدقةيسمألاكلتيفاونوكيمل.مالظلاىلإقّدح
ّذلامنولكأياوناكامبرو،ةديدجلاةنسلاسأربنولفتحياوناكامبر؛سورلا
نأعبطلابملعيدناربدغناك.فورخلاعلضأوأ،نأضلاةنخيكباطو
نعفقوتلاعطتسيملكلذنممغرلابهنكل،موحليأنوكلميالسورلا
زبخلاوسدعلاءاسحنمرثكأىلعاولصحيملمهف.ماعطلايفريكفتلا
.كلذاوداتعامهنكل،ةعمالءارضخةقبطةفغرألاىلعدجوتتناك.داتعملا
ً.اعمزبخلاوءاسحلانولغياوناك،تّتتفتوًاريثكةفغرألاتنّفعتاذإو

."داليملايفقناقنىلعانلصحلقألاىلع":دناربدغلاق
."هص":لاينادلاق
نوسلجيمهنإ.لاينادايةيسمألاهذهيفانهدحأدجويال"

،يّربتوتو،نوللاّةيّنبوةكيمسدئارطةصلصعم،لازغلامحلنولوانتيو
."ةيّزولاطاطبو

عيطتستتنكنإرظناوتكساً،اددجمماعطلانعثيدحلابأدبتال"
."امءيشةيؤر

."ءيشال،لاينادايًائيشىَرأال"
ةعبقلارمتعيلاينادناك.نيضفخنمامهيسأرايقبأو،امهضعبنمابرتقا

ناك.هبناجىلإسأسأةراشوةيذالوفلاةذوخلاتناكنيحيف،ةيسورلا
جلثلالوخدبحمسيةذوخلالكشناكدقف؛كلذببسفرعيدناربدغ
،اهلخادباصعأللريثمورمتسمريفصبّببستيو،اهتفاحتحتنمدرابلا
عقوميفةّمهمبموقتتنكاذإصوصخلاهجوىلعًائيسرمألاحبصيو
.ةبقارم

."؟كينيعبطخام":لاينادلأس
.ً"ادجةئيسةيليللايتيؤرنكل،ءيشال"
."؟رمألايفاملكاذهله"
."اٍّيئزجٍناولأىمعيناعأ"
."!؟اٍّيئزجٍناولأىمعيناعت"



ال.نيلثامتمنانوللاودبيذإ.رضخألاورمحألانيبقّرفأنأعيطتسأال"
مئالولرورعزلاعمجل؛ةباغلاىلإبهذننيحًاقلطمقّيلعرامثيأىرأ
."...دحألا

."!تلقامك،ماعطلانعثيدحلانمديزمال"
ةرارحلانازيمراشأو.ةديعبةفاسمىلعشاشرعقعق.تمصلاامزتلا

ةجردتلصو.رفّصلاتحتنيرشعوًاسمخغلبتةرارحلاةجردنأىلإ
.ةيلاتتمٍلايلةّدعرفصلاتحتنيرشعوسمخىلإيضاملاءاتشلايفةرارحلا
نل.دربلاكلذيفةيلعافلقأحبصيلمقلانأةركفبهسفندناربدغىساو
.هريرسيفةيفوصلاةيناطبلاتحترّوكتيوهتبوانميهتنتىتحّكحلابأدبي
ذإ،ةرمةبرجتذّفندقناك.هنملضفأدربلالمحتتتارشحلاكلتنكل
ذخأامدنعو،ةيلاتتممايأةثالثةّدمسراقلادربلاوجلثلايفهبوثكرت
ناكميفهعضوامدنع،نكل.ديلجةعطقكناكًاددجمعجهملاىلإبوثلا
رعشهنألبهللاةنسلأيفهامرف،ةايحلابتارشحلاتضبندقوملامامأئفاد
.هنمديدشزازئمشاب

.لاينادحنحنت
."؟دحألامويكلتمحللاةعطقلوانتنعلوقتتنكاذام"
مّسقييدلاوناك،ًالوأ":لاقفعيجشتىلإةجاحبدناربدغنكيمل

نودنمنينكاسسلجنةيبصلانحنانكنيحيف،ةباهمبمحللاةعطق
،قبطلكيفنيتحيرشيتدلاوعضتمث.هلعفيامدهاشننحنو،كارح
ًادجةفيثكتناكيتلامحللاقرمةصلصاهلكحئارشلاىلعبكستو
كانهناكو.ةدحاوةلتكحبصتالىتحًايفاكًاتقواهكيرحتىلإرطضتف
نإاذام،لاينادايكتذوخعضتنأبجي.جزاطلافوفلملانمريثك
."؟كتعبقتقرتخاوكسأريفةيظشكتباصأ

."عبات.يتعبقةفيذقبيصتنأّليخت"
.همفىلعةماستباتمستراو،هينيعدناربدغضمغأ
نكيمل.قدنبلابهتالوكوشكعكوأ،ففجمخوخةيلحتللانيدلناكو"

ديلقتلااذهترضحأدقتناكيمأنأل؛انيلإةبسنلابًاداتعمًاماعطكلذ
."نيلكوربنم

يفةدحاوةعاسةدملةسارحلاةبوانمتناك.جلثلاىلعلاينادقصب
نامزالياناكليدميرغلاهوكوفردنسّنكل،ةدعاقءاتشلالصفءانثأ

ةدايزرّرقدقنكسومدراودإناكاذهل،امهترارحعافتراببسبامهيريرس
لماكعاطقلايفىضرملالاجرلاديعتسيىتحنيتعاسىلإامهتبوانمةّدم



.مهتّوق
.دناربدغفتكىلعًاديلاينادعضو
."كتدلاوينعأ؟كلذكسيلأ،اهيلإدقتفتتنأ"

قّدحو،لاينادلثمجلثلاىلعهسفنناكملايفقصبو،دناربدغكحض
عفرف،جلثلاقوففيفحتوصكانهناك.ءامسلايفةدّمجتملاموجنلاىلإ
."بلعث":لاقو،هسأرلايناد

رتملكضّرعتثيح؛كانهىتح،نكلً.انكممكلذقيدصتنكيمل
يفةدوجوملاىصحلانماهضعبىلإبرقأماغلألاثيحو،فصقللعبرم
مغرلابو.ناكملايفشيعتتاناويحّةمثناك،زناهويلراكةباوبيفعراوشلا
بلاعثوةيّرببنارأادهاشامهيلكنأّالإ،ددعلاةريثكنكتملاهنأنم
ناكدقف؛اهوأراملكاهيلعرانلاقالطإدونجلالواح.بيرغلاليخلارأفو
ناملألادحأبيُصأنأدعب،نكل.بيحرتعضومردقلايفعضوياملك
طابضلارابكعضو،يّرببنرأدايطصالواحيجراخلايفناكنيحةصاصرب
ءارغإل؛قدانخلامامأةيّرببنارأنوقلطيسورلاحبصأو،مهناهذأيفكلذ
نعنّولختيسسورلانأكو.دحأاهيلعرطيسياليتلاضرألالوخدبلاجرلا
!لباقمنودنميّرببنرأ

تيقب.هتعاسىلإرظنوةحّرقتملاهتفشىلعهعبصإدناربدغعضو
وشحيناكردنسنأيفكشهباتنا.ةيتآلاةبوانملاىتحطقفةدحاوةعاس

لعفينأنكمييذلاعونلانمناكدقف،هترارحةجردعفريلًاغبتهجرش
.كلذ

."؟ةدحتملاتايالولانمتلقتنااذامل":لاينادلأس
."نفسملايفهتفيظويدلاورسخ.تيرتسلوورايهناببسب"
نوحدكيءارقفلا:كتيلامسأريهكلت.اذتنأاه":لاينادلاق

."داسكمأراهدزانمزكلذناكأءاوس،نوديفتسيءايرثألاو
."لاحلايهكلتً،انسح"
امدنع.ثدحتستارييغتكانه،نكل.نآلاىتحةدوجوملاحلاهذه"

دعبكدلاوقلقينلو،بعشللةأجافمرلتهىدلنوكتسبرحلايفزوفن
."غنلماسلانوسانىلإمضنتنأبجي.لمعةصرفداجيإنأشبكلذ

."؟كلذلكًاقحقّدصتله"
."؟تنأهقدصتالأ"
ريغهيفتكّزهبباجأاذهل؛لاينادعمفالتخالابحيدناربدغنكيمل

.لاؤسلارّركلاينادنكل،ٍلابم



مدعيفو،جيورنلايفًاريثكرّكفأيننكل،هقّدصأعبطلاب":دناربدغلاق
."اكريمأىلإديكأتلابدوعنسف،اوءاجاذإ.دلبلايفةفشالبدوجو

.كاذنآةّدحرثكأحبصأدقلاينادتوصناك."!؟يلامسأردلبىلإ"
."؟نودسافةداقوةفداصملااهمكحت،ءايرثألايديأيفةيطارقميد"

."ةيعويشلاىلعكلذلّضفأس"
دقل،ابوروأىلإبسحفرظنا.دناربدغايةعفانتايطارقميدلادعتمل"

عالدنانمليوطتقولبقلفسألاكردلاىلإاسنرفوارتلكنإتلصو
قرغفاقيإليفكيامبنايوقطقفناصخشكانه.لالغتساو،ةلاطب:برحلا
ةلودامإ:انيدليذلارايخلاوهكلذ.نيلاتسورلته:ىضوفلايفابوروأ
نوظوظحماننأمهفدقنطولايفَدحأالنأودبيو.ةرباربوأ،ةيموق
."نيلاتسوحاّفسمهقبسيملو،ًالوأاوءاجناملألانألً؛ادج

ببسبامنإو،طقفلاينادهلاقامببسبكلذنكيملو،دناربدغأموأ
.ديدشلاهعانتقاببسبيأ؛اهبهلاقيتلاةقيرطلا

نمءاضيبامهمامأءامسلالكتحبصأو،ميحجلارانتحتف،ةأجف
بارتناكملارانأيذلارفصألاضيمولاعبتو،ضرألاتزتهاو،نارينلاجهو
.فئاذقلاطقستثيحءاوهلايفنارثانتيامهنأادبجلثوينب

نكل.هسأرقوفهاديوقدنخلاعاقيفيقلتسيكاذنآدناربدغناك
فلخكانهو،ىلعألاىلإرظن.اهبأدبيتلاةعرسلابىهتناءيشلك
.هقهقيلاينادناك،شاشرلاوقدنخلا

."!عيمجلاظِقيأ!راذنإلاةراّفصِقلطأ؟لعفتاذام":دناربدغخرص
نمليستكحضلاعومدوخرصلبً،امامتهاهرُعيمللاينادّنكل

."!ريخبتنأوماعلك،زيزعلايقيدصاي":هينيع
لاينادنأًاحضاوناك.رمألادناربدغنّيبتف،هتعاسىلإلاينادراشأ

جلثلايفكاذنآهديمحقأهنأل؛سورلانمةديدجلاةنسلاةيحترظتني
وهوًاجهتبمخرصو،شاّشرلاءافخإلةسارحلاعقوملوحهعيمجتمتيذلا
اذهترخّدادقل":نوللاينبلئاسنمليلقلاىلعيوتحتةروراقعفري
."لّضفت،روهشةثالثنمرثكأذنمبارشلا

.لاينادلمستباوهيتبكرىلعسلجدقدناربدغناك
."ًالوأتنأ":دناربدغخرص

."؟تنأقثاوأ"
هبرشتال،نكل.هرخّدانمتنأف؛زيزعلايقيدصايًامامتقثاوانأ"

."!هلك



عفرمث،اهناكمنمتجرخىتحةدادسلابناجلاينادبرض
برشنس،دارغنينيلىلإ":ةيسورلاهتعبقعلخيوهوفتهوً،ايلاعةروراقلا
،فيصلالولحبنطولاىلإدوعنسو،يوتشلارصقلايفعيبرلايفباخنألا
."ةبوبحملاجيورنلايفلاطبألالابقتساىقلنسو

لئاسلاقرقرتف،فلخلاىلإهسأرعجرأوهيتفشىلعةروراقلاعضو
لضفبَءوضلاُجاجزلاسكعنيحألألتو،ةجاجزلاقنعيفليامتوينبلا
كلذناكْنإةيتآلاتاونسلايفًاقحالدناربدغرّكفيس.تفاخلاجهولا
دناربدغعمس،ةيلاتلاةظحللايف.يسورلاصاّنقلاوههآريذلاضيمولا

ترثانت،ةأجف.لايناديدينيبمطحتتيهوةروراقلاىأروً،اداحًاتوص
بطرههجونأبرعشو،هينيعدناربدغضمغأف،بارشلالاسوجاجزلاعطق
هناسليزيرغوحنىلعجرخأف،هيتنجوىلعلاسيذلابارشلاببسب
؛رخآًائيشوبارشلاقوذتً.ابيرقتمعطاهلنكيملتارطقعضبقعلو
رّكفامكحجرألاىلعدربلاببسب؛ةريبكةفاثكلاتناكً.ايندعموًاولحًائيش
يفركفف.قدنخلانملاينادةيؤرعطتسيملً.اددجمهينيعحتفو،دناربدغ
هبلقبرعشهنكل.هآردقرخآلانأفرعنيحشاشرلافلخىمترادقّهنأ
.ةوقبقفخي

."!لايناد"
.باوجال
."!لايناد"
ًايقلتسملاينادناك.قدنخلانمجرخوهيمدقىلعدناربدغفقو

.ههجوقوفةيسورلاةعبقلااميف،هسأرتحتصاصرلامازحو،هرهظىلع
ناكو،هيديبةعبقلادناربدغكسمأ.مدلاوبارشلاعقببًاخطلمجلثلاناك
بقثكانهو،موجنلابةنادزملاءامسلاىلإنيتعساونينيعبقّدحيلايناد
ولحلايندعملامعطلاقوذتيلازيالدناربدغناك.هنيبجَطسوريبكدوسأ

.نايثغلابرعشف،همفيف
."لايناد"
نأدناربدغّنظ.نيتفاجلاهيتفشنيبنمتردصةسمهدرجمتناك

راذنإلاةراّفصوحنّحنرتوجشن.مونلاىلإدلخريغصىتفلثمودبيلايناد
ةراّفصليوعقلطناً،ايجيردتءاوضألايشالتعمو،ريودتلاضبقمرادأو
.ءامسلاوحنداحلاراذنإلا

."كلذثدحينأضرتفملانمنكيمل":هلوقدناربدغعاطتسااملك
!...ووووو-ووووو



مسابمهدحأخرص.هفلخاوفقوواوجرخدقنورخآلاودراودإناك
بهذ،ةياهنلايفً.اراركتوًارارمضبقملاريديناكو،عمسيملهنكل،دناربدغ
ىلإردتسيملهنكل،هدينمدناربدغهتلفأف،ضبقملابكسمأوهيلإدراودإ
تدّمجتنيحيف،ءامسلاوقدنخلاىلإقّدحيوهو،هناكميفيقبو،فلخلا
.راذنإلاةراّفصتوصىشالت.هيتنجوىلععومدلا

."كلذثدحينأضرتفملانمنكيمل":سمه



11
1943يناثلانوناك1.دارغنينيل
همفوهينيعفارطأيفولاينادفنأتحتةيديلجتارّولبكانهتناك

مهلقنحبصيفًامامتاوسّبيتيىتحًابلاغمهنوكرتياوناكً.اديعبهولقننيح
ىلإهبحسىلإنالجرّرطضااذهل؛شاشرلامامأناكلاينادنكل،لهسأ

يقودنصىلعهاعضوثيح،سيئرلاقدنخلانعٍديعبٍةرجشِعذجبناج
شيخسيكطبردقليدميرغلاهناكو.قرحللامهبنوظفتحيةريخذ
اميف.ةعشبلاهتريشكتبتوملاعانقةيؤرىلإاورطضيالىتحهسأرلوح
اودِعودقل.لاينادناكمىلإراشأويلامشلاعاطقلايفربقلادراودإزّهج
ردنسنكسومرمأ.ليللانمامتقويفةثجلالمحلنيصخشلاسرإب
،ةسارحلاةبوننمىّقبتاميفدناربدغىلإمامضنالابو،هريرسنمجورخلاب
.ءامدلابخطلملاشاشرلافيظنتوههلعفامهيلعءيشلوأناكو

."ضاقنأىلإاهولّوحونلوكاوفصقدقل":ردنسلاق
ثيح،ةقيضلاةرفحلايفقدنخلاةفاحىلعبنجىلإًابنجايقلتسا

دناربدغنكيملو،دحأاهيلعرطيسياليتلاضرألاةيؤرامهرودقمبناك
ً.اريثكردنسنمبارتقالابحي

.ً"امامتفزنتُستدارغنيلاتسو"
ملفً.انطقنيّوشحماناكهدسجوهسأرنأكو؛دربلابدناربدغرعشيمل

يذلاديلجلاكدرابلاندعملاوههبرعشيناكاملكو،هجعزيءيشدعي
ً،اددجمشاّشرلاّكفلواح.هللثتمتاليتلاةردخلاعباصألاو،هدلجعفسي
ةيفوصلاةقرخلاىلعكاذنآنيدوجومدانزلاةيلآوهصمخأناكدقف
اوناكً.ابعصناكةريخألاةعطقلاَّكفنكل،جلثلاىلعهبناجىلإةعوضوملا
ريغ.نيعألاوبوصعممهوهبيكرتوشاشرلاكفىلعمياهنسيفاوبّردتدق
رمألاحبصيانه،نكل.ةئفادلاوةليمجلاةيناملألاسازلإلايفعقتمياهنسنأ
.كعباصأهلعفتامبرعشتالنيحًافلتخم

نوسدغعماولعفامك،اّنمسورلالانيس؟عمستملأ":ردنسلاق
.ً"امامت

هنإردنسلاقنيحًاريثككحضدقناكًايناملأًابيقندناربدغّركذت
.نتوتىعديناكميحاوضيفةعرزمنمءاج

."؟)ةيواهلا(خيرنتوتتسيلاذامل!؟نتوت":لاقوكحضدقبيقنلاناك
.قالغملانعهتضبقتلفأ
.ً"اعمقصتلتعطقلالعجيمدلا".دناربدغتوصشعترا."ً!ابت"



،هيلعطغضوقالغملاىلعريغصلاةحلسألاتيزبوبنأةهوفعضو
نأفرعيناك.ةجوزللاديدشوًافيثكرفصألالئاسلالعجدقدربلاناكو
.هنذأتبهتلانيحهمدختسادقف؛مدلابيذيتيزلا

.تاصاصرلاىدحإبثبعوردنسلام
عقبلانعًافشاكّرشكو،ىلعألاىلإهرصبعفرمث."!هللااي":لاق

هجونمًادجًابيرققيلحلاريغبحاشلاههجوناك.هنانسأنيبّةينبلا
مهنعردصتيتلاةهيركلاهسافنأةحئارّمشريخألااذهنإىتح،دناربدغ
ً.اعبصإردنسعفر.ناكملاكلذيفتقولاضعبمهتيضمتدعبًاعيمج

."!؟هه،غامدلاكلذلكهيدللاينادنأنظيناكنم"
.هنعًادعتبمدناربدغرادتسا
املالإوً،اريثكهمدختسيملهنكل".هعبصإفرطىلإرظنلاردنسنعمأ

امكتعمسدقل.ةليللاكلتيفدحأاهيلعرطيسياليتلاضرألانمداع
،نيميمحنيقيدص...ديكأتلابامتنكً،انسح.كانهىلإباهذلانعناملكتت
."؟كلذكسيلأ،نانثالاامتنأ

مثً،ادجةديعبتاملكلاتناكدقف،ةيادبلايفدناربدغعمسيمل
.هدسجيفًاددجميرسيءفدلابرعشو،هيلإاهادصلصو

رخآىتح،انهتومنسً؛ادبأبحسننناملألاانعدينل":ردنسلاق
اونوكينأةفشالبلابضرتُفيالو.كلذفرعتكنأنمّدبالو،انمدحاو
."ةقادصلاطبارلًارظن؛لاينادلثموكلثمصاخشأىلعرلتهلثمةاسق

فارطأيفةرارحلابرعشيأدبدقكاذنآناكو،دناربدغبجيمل
.هلمانأ

،ليدميرغلاهوانأ،ةليللاكانهىلإباهذلايفانرّكف":ردنسلاق
."ناوألاتاوفلبق

:ًالئاقرشكيوهودناربدغينيعىلإرظنو
."؟ناضيرماننإانلقاننأنظتاذامل.نسناهويايةشهدلابرهاظتتال"
اهنأادبو،كاذنآةئفاداهنأرعشيناك؛هيلعنيفهعباصأدناربدغرّوك

ً.اضيأرخآءيشكانهناك.ريخبوةئفاد
تحتريفصلاتوصىتحو،هبرعشيالهنكلً،ائفادناك!لمقلا

.فقوتدقناكهتذوخ
."؟نسناهويايانيلإمامضنالايفبغرتالأ":ردنسلأس
."تاعئاشلارشننمتنأً،اذإ":دناربدغلاق
."؟تاعئاشيأ"



.سورلاىلإبورهلانعسيلو،اكريمأىلإباهذلانعلاينادوُتملكت"
."برحلادعبنكلو،نآلاسيل

.هيتبكرىلعمثجمث،هتعاسىلإرظنو،هيفتكردنسّزه
."كلذتلواحاذإكيلعرانلاقلطأس":دناربدغلاق
:ةقرخلاىلعةعوضوملاككفملاحالسلاعطقىلإرظنيوهوردنسلأس

الدناربدغنأفرعيامهالكو،عجهملايفقدانبلاتناك."؟اذامةطساوب"
.ردنسيفتخينألبقةدوعلاوكانهىلإلوصولاعيطتسي

هربخأو،ليدىلإيتايحتلقنا.نسناهويايتدرأاذإتموانهَقبا"
."يبقحلينأ

رمقلاءوضعملف،ةبرحلابحسوهتّزبلخادىلإهديدناربدغّدم
:ًالئاقهسأرردنسّزه.تهابلايذالوفلالصنلاىلع

.يلإمضناولصنلاكلذدعبأ.نوملاحنوسدغلثموكلثمصاخشألا"
نولصحيمهنإ؛اغودالةريحبربعةديدجٍنؤمىلعنآلانولصحيسورلاف
."جزاطمحلىلع

.ً"انئاختسلانأ":دناربدغلاق
.ردنسضهن
قلطيويناملألاةبقارملازكرمانعمسيسف،ةبرحلاكلتبيلتقتلواحاذإ"

؟برهلالواحيناكهنأنوقّدصيسمهنأنظتنم.كغامدمدختساً.اراذنإ
؟بزحلاوضعانأمأ،رارفللكططخلوحتاعئاشلاكلتلكعم؟!تنأ

."كوفردنسايسلجا"
.ردنسكحض
لبقًارتمنيسمخزواجتأينكرتا،نآلاقلطنأس.دناربدغايًالتاقَتسل"

."كيلعموللاٌدحأيقُلينلو،راذنإلاقلطتنأ
لثمةفيفخوةريغصجلثفدنتناك.رخآلاينيعىلإامهنملكرظن

!هسفنتقولايفجلثورمقءوض":ردنسمستبا.لطهتتأدبدقشيرلا
."؟كلذكسيلأ،ردانرظنماذه
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لامشنيرتموليكدعبيةعبرألالاجرلاهيففقييذلاقدنخلاناك

ً.ابيرقتةقلحنّوكيوفلخلاىلإهيففتليعقوميف،ةهبجلانممهعاطق
،لطهيجلثلاناكو،هيمدقبضرألابرضيذخأودناربدغمامأبيقنلافقو
نكسومدراودإفقو.بيقنلاةعبققوفهنمةمعانوةقيقرةقبطعمجتتو
تناكنيحيف،ةحوتفمةدحاونيعبدناربدغبقارو،بيقنلابناجىلإ
ً.ابيرقتةقلغمىرخألا

."؟كلذكسيلأ،سورلاىلإبهذدقلً،اذإ":بيقنلالاق
."معن":دناربدغلاق
."؟اذامل"
."فرعأال"
مث،هيمدقبضرألابرضو،هناسلبهنانسأّفظنوً،اديعببيقنلاقّدح

يناملألافيرعلا-ةعامجلادئاقىلإتاملكعضببمتمتو،دراودإىلإأموأ
نعردصناكملاامهترداغمءانثأيفو.امهضعبايَّيحمث-هقفارييذلا
.جلثلاىلعٌتوصامهمادقأ

.دناربدغىلإرظنيلازيالناكو."رمألاىهتنا":دراودإلاق
."معن":دناربدغلاق
."قيقحتلانمديزمال"
."ال"
لاعفنايأنودنمةحوتفملانيعلاتقّدحو."!؟كلذنظيناكنم"

.دناربدغىلإ
يفقيقحتلامهنكميال.انهتقولالاوطلاجرلابرهي":دناربدغلاق

."-لك
ًائيشلعفيسهنأنظيناكنم؟ردنسهنأنظيناكنم،ينعأ"

."!ً؟الثامم
."كلذلوقكنكمي،معن":دناربدغلاق
."ناكملانمبرهوضهن،طقفةدحاوةظحليف"
."حيحص"
ً.ارخاسوًادرابدراودإتوصناك."شاشرلاقيرفىلعٌراعاذه"
."معن"
."ً؟اضيأناملألاساّرحلاةادانمعطتستملو"



."ةكلاحةملظلاتناك.ناوألاتاوفدعبنكل،تخرص"
."ً!ائيضمرمقلاناك"
.امهضعباهجاو
."؟هنظأامفرعتله":دراودإلاق
."ال"
."؟دناربدغاياذامل.كهجوىلعكلذةيؤرعيطتسأ.فرعت،ىلب"
دراودإنيعىلإرظنيوهوةتباثدناربدغةرظنتناك."هلتقأمل"

ً.اديعببرهمث،يلإيغصينأىبأهنكل،هيلإثدحتلاتلواح".ةحوتفملا
."؟لعفأنأيرودقمبناكاذام

نمجرخييذلاراخبلادّدبتحيرلااميف،ةبوعصبسفنتيامهالكناك
.امهيمف

ناك.دناربدغايكهجوىلعهسفنريبعتلااهيفمستراةرمرخآّركذتأ"
."عجهملايفيسورلااهيفَتلتقيتلاةليللايفكلذ

ىلعًادمجتمًازافقسبلتيتلاهديدراودإعضوو،هيفتكدناربدغّزه
ىتحنكيملامبروً،اديجًايدنجردنسنكيمل.عمسا":دناربدغعارذ
ةودقنوكننأبجيو،ةديمحقالخأبعتمتنٌدارفأاننكلً،ابيطًاصخش
."؟مهفتله.اذهلكطسوانتماركىلعظفاحنوىذتُحت

."؟نآلاباهذلايننكميله"
يأرلتهقيقحتمدعنعتاعئاشلاتناك.دناربدغىلإدراودإرظن

،كلذنممغرلابو.كاذنآمهيلإلصتتأدبدقتاهبجلالكىلعرصن
كاذنآردنسولاينادبلدُبتسادقو،ربكينييجيورنلانيعّوطتملاليسرمتسا

دراودإناك.تقولالاوطةديدجةباشهوجوكانهف،تسنيتنمناباش
ليوطتقولبقفرعيناكامكًامامت،هتركاذيفىقبيسلاينادنأفرعي
امدراودإىسنيسً.ايئاهنلاُزيواهنمىحُميسردنسهجونأكلذنم
.راكفألانمقايسلاكلذيفلسرتسيملاذل؛مايأةعضبلالخلصح

.ً"اضفخنمكسأرِقبأوبهذا":دراودإلاق
.ً"اضفخنميسأرءاقبإنمعبطلابدكأتأس،معن":دناربدغلاق
اذإاننإ:لاق؟لاينادهلاقامّركذتتله":ةرتافةماستبابدراودإلأس

لولحببدحأانملكحبصيسفانروهظينحننحنوتقولامظعمانيشم
."هنطوىلإهيفدوعييذلاتقولا

.ديعبناكميفشاشرعقعق
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ةعومجمالإَريملف،تارمعضبهانيعتفرطوً،اعزفدناربدغقافأ

له.ةهيركبارتوبشخةحئارّمشو،هقوفريرسلايفةيبشخلاحاولألانم
،هتاخرصىلعنوظقيتسياودوعيملمهنأىلعنورخآلالاجرلاّرصأ؟خرص

لمقلاف؛هبناجّكحيأدبمث،ءطببأدهيهضبننأبرعشو،كانهىقلتساف
ً.ادبأمانيال

رعشيلازيالناك.هظقيأيذلاوههسفنملحلاناك،داتعملاك
ناويحلاباينأو،مالظلايفنيوارفصلانينيعلاىريو،هردصىلعبلاخملاب
عمسيو،ليسيوليسييذلاباعللاو،اهيلعدسافلامدلاو،ءاضيبلايراضلا
؟يراضلاناويحلاسافنأمأهسافنأكلتتناكله.ةبعرملاسافنألاتاوصأ
عيطتسيالهنكل،هسفنتقولايفًاظقيتسموًامئاننوكي:يتآلاكملحلاناك
ةعقعقهظقوتنيحو.هقنعىلعقبطتداكتناويحلابلاخماميف،كارحلا
رادجبمطتراوةيناطبلانععفترادقوَناويحلاىري،بابلابناجبشاشر
ىلعدّدمتتو،ءودهلادوسيمثً،ابرإهقّزمصاصرلانأكو؛يبارتلاعجهملا
لخدملادنعدوجوملالجرلالقتني،اهدعبو.مدلابةخطلمورفةلتكضرألا
فصنالإرينياليذلاوً،ادجقيضلارمقلاءوضطيرشىلإةملظلانم
ناخدلاناكذإً؛افلتخمناكةليللاكلتيفملحلايفامًائيشّنكل.ههجو
امكمستبيلجرلاناكو،ةقيقحلايفلصحيامكةيقدنبلاةهوفنمجرخي

عاطتساو،هنيبجيفريبكدوسأبقثكانهناكنكلً.امئادلاحلايه
رادتسانيحكلذو؛هتمجمجيفةحتفلالالخنمرمقلاةيؤردناربدغ
.ههجاويل

،ههجورادأ.حوتفملابابلااهردصمةدرابءاوهةحفنبدناربدغرعش
؟ملحيلازيالناكله.لخدملاّدسيامصخشلكشىأرنيحدّمجتو
.وهنمدناربدغَريملوًاكلاحناكمالظلانكل،ةفرغلاصخشلالخدمث

.ةأجفصخشلافقوت
ّهنإً؛احضاووًايلاعتوصلاناك."؟دناربدغايظقيتسمتنأله"

ءاجو،ىرخألاةّرسألانمةرداصجاعزناتامهمهتعِمُس.نكسومدراودإ
.ةرشابمدناربدغريرسىلإدراودإ

."ضهنتنأبجي":لاق
.وتللةبوانملانمتيتأدقل؛بجيامكةحئاللاأرقتمل".دناربدغهّوأت

."-ليدرودهنإ



."داعدقل"
."؟ينعتاذام"
."لاينادداعدقل.ينظقيأونآلاليدءاج"
."!؟هنعملكتتيذلاام"
،دراودإمفنمدعاصتملاضيبألاراخبلاالإمالظلايفدناربدغَريمل

هبظفتحيناكثيح،ةيناطبلاتحتنمهءاذحجرخأو،ريرسلانمجرخف
ناكيذلاهفطعمىدترا.بطروهودّمجتيالىتح؛مانينيحةداعكانه
موجنلاتألألت.جراخلاىلإدراودإعبتو،ةقيقرلاةيفوصلاةيناطبلاقوفهعضي
جيشنعامسعاطتساو،قرشلايفةتهابتناكليللاءامسنكل،امهقوف
ًانكاسرخآءيشلكناك،كلذادعاميف،نكل.امناكمنمرداصعيظف
.بيرغوحنىلع

لوأنمنآلااوداعو،سمأاولصوددجناملأنودنجم":دراودإلاق
."اهيلعدحأرطيسياليتلاضرألاىلإةلحر

ىلإًالئامهسأرناكذإ.ةبيرغةيعضوبقدنخلاطسوليدفقو
،هقنعلوحهحاشودقعدقناك.هدسجنعنيتديعبهاعارذو،بناجلا
لثمودبينيرئاغنيرجحميفناتضمغملاهانيعوليزهلاههجوهلعجو
.لّوستم

.ليدظقيتساف،دراودإنمداحلارمألاجرخاذكه."!ليد"
."انِرأ"
دربلاعسل.ةعرسبقفخيهبلقنأبدناربدغرعشو،نيلجرلاليدمدقت

ئفادلاروعشلانمصلختلاعطتسيملكلذنممغرلابهنكل،هيتنجو
ًاقيضقدنخلاناك.ريرسلانمجرخنيحهقفاردقناكيذلاضماغلاو
دراودإينيعبرعشو،مهضعبفلخلتريفريسلاىلإاورطضااذهلً؛ادج
.هفلخ

."انه":ريشيوهوليدلاق
تَعِضُودقتناك.ةذوخلاةفاحتحتتفاخريفصبحيرلاتّببست

جلثلاناكو،بناوجلانمةسّبيتملااهلاصوأزربتٌةثجةريخذلايقودنصىلع
سيكطبُراميف،ةّزبلاقوفةقيقرةقبطكرتدققدنخلاىلإفرجنايذلا

.ةثجلاسأرلوحشيخ
.هيمدقبضرألابرضوهسأرّزهو."ً!ابت":ليدلاق
.هرظتنيناكهنأدناربدغّنظف،ةفشتنببدراودإسبنيمل
."؟ثثجلاةلَمَحهذخأيملاذامل"ً:اريخأدناربدغلأس



."سمألارصعانهاوناكدقل.هوذخأدقل،عقاولايف":دراودإلاق
.هيلإرظنيدراودإنأدناربدغظحالو."؟هوداعأاذاملً،اذإ"
."انهىلإهتداعإنأشبرماوأيأفرعيةماعلاةئيهلايفدحأال"
."؟مهفءوسوهأ":دناربدغلاق
كلهتسادقناكةقيقرغبتةفافلهترتسنمدراودإجرخأ."امبر"

مث،هلوحهّفكّمضنأدعبباقثدوعباهلعشأوحيرلانعدعتباو،اهفصن
.تارمعضبًاقيمعًاسفناهنمبحسنأدعبامهلاهرّرم

يفةيعامجلارباقملاىدحإيفهوعضومهنإهوذخأنيذلالاجرلالوقي"
."يلامشلاعاطقلا

."!ً؟انوفدمنوكينأبجيالأً،احيحصكلذناكاذإ"
.هسأردراودإّزه
ىتح؛راهنلاءانثأيفالإنوقرُحيالو،اوقرُحينأدعبالإنونفُديال"

ةيعامجلارباقملانوكتليللايفو.ليللايفءوضلانمسورلاديفتسيال
لاينادذخأدقًادحأنأنمّدبال.ةسارحنودنموةحوتفمةديدجلا
."كانهنم

.ةهارشبنّخدوغبتلاةفافللوانتو."ً!ابت"ً:اددجمليدلاق
؟اذامل.ثثجلانوقرحيمهنأنعهتعمسامحيحصً،اذإ":دناربدغلاق

."؟دربلااذهيف
ةرارحلاعفترتامدنعو،ةدمجتمضرألانأل.ببسلافرعأ":ليدلاق

يف"ً.اددرتمغبتلاةفافلرّرممث."ىلعألاىلإثثجلاضرألاعفدتعيبرلايف
هبانرّثعتعيبرلايفو،انطوطخفلخًاديعبزنيبروفاّنفديضاملاءاتشلا
."لاحيأىلعًائيشبلاعثلاهنمتكرتامً،انسحً.اددجم

."؟انهلاينادبرمألاىهتنافيكوهلاؤسلا":دراودإلاق
.هيفتكدناربدغّزه
هينيعىدحإدراودإضمغأ."دناربدغايةريخألاةسارحلاةَّمهمَتّيلوت"

.ليدلعساميف،غبتلاةفافلعمهتقودناربدغذخأ.هيلإىرخألابقّدحو
تارمعبرأعقوملااذهبُتررم":غبتلاةفافلرّرميوهودناربدغلاق

."اهنيحانهنكيملو
؛كتسارحةبونءانثأيفيلامشلاعاطقلاىلإباهذلاكرودقمبناك"

."جلثلاىلعةجلزمراثآكانهف
."ثثجلاةلَمَحهلقنامبر":دناربدغلاق
."تارمعبرأانهتررمكنإتلقو،ءاذحللرثأرخآنمأدبتراثآلا"



،انهلاينادةيؤرًاضيأانأيننكمي!دراودإايًابت":ًالئاقدناربدغرجفنا
َتنكاذإ،نكل.ةجلزمحجرألاىلعمدختساو،عبطلابانهمهدحأهعضو
دعبانهىلإهرضحأنمكانهنأمهفتنأبجيف،هلوقأُتنكامعمست
."ةرمرخآناكملابتررمنأ

رهاظوحنىلعًاجعزنمعزنكلذنمًالدبو،ةملكبدراودإهّوفتيمل
ىلإًاركنتسمقّدحو،ليدمفنمغبتلاةفافليفةريخألاوةليلقلاتارتميلملا
.سبعوهناسلنعغبتلااياقبليددعبأف،ةفافللاقروىلعةبطرلاتامالعلا

بحسيننكميفيكو؟اذهلثمًائيشلعفأساذامل،كيلعهللاب":لأس
."؟تايرودلاينفقوتنأنودنمانهىلإيلامشلاعاطقلانمةثج

."اهيلعدحأرطيسياليتلاضرألاربعباهذلاكرودقمبناك"
ايتننجدقيننأنظتله":لاقو،قّدصمريغهسأردناربدغّزه

."!؟لاينادةثجبهلعفأسيذلاام؟دراودإ
سادوجلثلاىلعبقعلاىقلأو،غبتلاةفافلنمنيسفندراودإبحس

ملنكل،ببسلافرعينأنودنمًامئادكلذلعفيناك.هئاذحبهيلع
نيحريرصجلثلانعردص.غبتلافئافلباقعأرظنملّمحتهرودقمبنكي
.هيلعهمدقبقعرادأ

دقتعأاليننأل؛انهىلإلاينادتبحسكنأنظأال،ال":دراودإلاق
."لاينادهنأ

.دناربدغوليدشهد
."لاينادهنإعبطلاب":دناربدغلاق
ىلعاهسفنةدحولاةراشو،اهسفنةينبلابعتمتيٌصخشوأ":دراودإلاق

."هتّزب
."...شيخلاسيك"
نأظحالتنأعيطتستً،اذإ":دناربدغىلإرظنيوهوًارخاسدراودإلاق

."؟كلذكسيلأ،فلتخمشيخلاسيك
."ءاذحلازييمتيننكميذإ؛لاينادهنإ":هقيرعلتبيوهودناربدغلاق
بلطنوثثجلاةلَمَحيعدتسننأبجياننأنظتً،اذإ":دراودإلأس

ناك؟كلذكسيلأ،برقأةرظنءاقلإنودنمًاددجمًاديعبهلقنمهنم
."ً؟احيحصاذهسيلأ،هيلعدمتعتامكلذ

."!دراودإايميحجلاىلإبهذتل"
شيخلاسيكعزنا.دناربدغايةرملاهذهيرودهنأنمًاقثاوتسل"

."ليداي



امهضعبىلإناقّدحياناكنيذللانينثالانمًابجعتمهمفليدرغف
.نيجئاهنيروثلثم

."!شيخلاسيكعطقا؟ينعمستله":دراودإخرص
."-النألّضفأ"
."ً!الاحذّفن.رمأهنإ"
ةثجلاىلإرظنمث،رخآىلإلجرنمهرصبلقنً.اددرتمليديقب

هترتسرارزأّكفو،هيفتكّزهكلذدعبو،ةريخذلايقودنصىلعةسّبيتملا
.اهلخاديفهديعضوو

."!؟هتبرحةراعتساكرودقمبناكنإدناربدغلأسا،رظتنا":دراودإخرص
دناربدغىلإًارخاسرظنوً،اقحهرمأنمةريحيفكاذنآليدناك

.هسأرّزهيناكيذلا
؟ينعتاذام":دناربدغمامأهجولًاهجوًافقاولازيالوهودراودإلأس

."؟ةدحاوكيدلتسيلوً،امئادةبرحلمحتنأبةيركسعلارماوألايضقت
.دناربدغبجيمل
اهدقفتنلو،دناربدغايةبرحلاةطساوبةكّاتفلالتقلاةلآتنأ"

."؟كلذكسيلأ،ةطاسبب
.كلذنممغرلابدناربدغبجيمل
."ليدايكتبرحمدختستنأبجي،معن،لاحلاكلتيف"
هيلإقّدحتيتلاةريبكلانيعلاقيزمتيفةحماجةبغربدناربدغرعش

-ذرجىرحألابوأ!هيلعناكامكلذ،ررهوفنتور.ةعامجلادئاقسأرنم
؟ءيشيأمهفيملأ.هغامدوذرجينيعبذرج؛ررهوفلا

مث،شيخلاسيكقّزمتةبرحلاتناكنيحامهفلخّةيوقءاضوضاعمس
،رمحألارجفلاءوضتحت،كانه.ةعرسبنيلجرلاالكرادتساف،ليدقيهش
ءادوسنيعهنيبجيفو،ةعشبةريشكتهيدلتناك،ضيبأهجومهيلإقّدح
.كلذيفكشالوً،اميلسلاينادناك.ةثلاث
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رثكأيأ،ةيناثنونامثوناتنثا.مّهجتوهتعاسىلإغوهدناربتنربرظن

ةعاقلخديلةعساوةوطخبةبتعلازواجتمث،داتعملانمٍناوثعبسب
ءاضيبلاهتماستبامستباو،ةيّدولاريخلاحابصةيحتىقلأو،تاعامتجالا
.هوحنترادتسايتلاةعبرألاهوجوللةريهشلا

يبناجدحأىلإسلجي،ّةيرسلاتارابختسالاسيئر،كيريمتروكناك
اهرعشتحّرسدقو،ّةيمسرةلذبيدترتتناكيتلاليكارعمةلواطلا
ةيلاغودبتاهتلذبنأهشهدأً.امّهجتماههجوادباميف،ةبيرغةقيرطب
اهنألوحهسدحبًاكسمتملازيالناكو،ّرسةنيمأىلإةبسنلابنمثلا
تراشأدقل.نيينغاهادلاوناكوأً،ايرثًالجرتجّوزتامبرنكل،ةّقلطم
ناكعامتجايفكراشتوً،اددجمناكملاكلذىلإتءاجاهنأُةقيقح
اهنأىلإ،ةقلطمّةيرسبمتينأبجيهداقعنانأىلإراشأدقغوهدنارب
دقعف،ةيادبلايفضرتفااممىلعأّةيرسلاتارابختسالايفًابصنملتحت
.اهنعديزملافاشتكاىلعمزعلا

ريدمعمةلواطلانمرخآلافرطلادنعسلجتنسكروتسنآتناك
ىلإهلوصوقرغتسادقل؟همساناكام.ليحنلاوليوطلاةميرجلاةبعش
ّركذتعيطتسيال،نآلاو.ةيادبلايفةيناثنينامثنمرثكأتاعامتجالاةعاق
؟نسلايفنعطيأدبله؛مسا

ةليللاثادحأتزفقنيحرمألاكلذيفريكفتلانعمأدقنكيمل
-ةيجراخلاةرازويفةبردتملاّةباشلا-زيلاعدثيح؛هنهذىلإةيضاملا
قدنفيفبارشلالوانتاهيلعضرعكلذدعبو،ريصقلمعءادغىلإ
تحتنوكتلكانهةفرغةيجراخلاةرازوهلتصّصخثيح،لاتننيتنوك
بلطنكيمل.ّةيرسلانمليلقلابلطتتتاعامتجادقعلً؛امئادهفرصت
وحنىلعىرجرمألانكل.ةحومطةاتفتناكدقفً؛ابعصزيلعمجورخلا

هنكل،بارشلالوانتنمراثكإلاببسبامبر،ةدحاوةرمكلذثدح؛ئيس
ىلإةركفلاغوهدناربعفدكلذل؛دعبًازوجعحبصأدقنكيملديكأتلاب
.سلجوهنهذرّخؤم

تقوبمكمالعإدعبءيجملامتعطتسامكنألمكلًاركش":لوقيعرش
،عبطلابعامتجالااذهلّةيرسلاةعيبطلاىلعديكأتلاىلإةجاحالو،ريصق
ةربخنوكلتميالصاخشأدوجولًارظن؛لاحيأىلعكلذلعفأسيننكل
."هلدادعإلابموقنيذلالمعلايفةريبك



ةلاسرلاّنأبحضوأامم،ليكارءانثتسابعيمجلاىلعةعيرسةرظنىقلأ
.نسكروتسنآىلإرادتسامث.اهيلإةهجوم

."؟كلُجَرلاحفيك،ةبسانملاب"
.كابترالاضعببهيلإةطرشلادئاقترظن
."؟همسااذهسيلأ،لوه؟يطرشلاكلجر":لوقلابغوهدناربعرسأ
:لوقينألبقنيترمحنحنتيذلارلومىلإنآتأموأ
...هنكل،عبطلابةثداحلاهتّزهدقل.فورظلاىلإًارظن،ماريامىلعّهنإ"

.هلوقيلريثكلاَقبيملهنأىلعةلالديفهيفتكّزه."ريخب
ةرطاخملاةجردىلإًازوزهمسيل":ًالئاقبذشملاهبجاحغوهدناربعفر

."؟وجرأامك،تامولعمبيرستب
هقمرتو،هوحنةعرسبريدتستةطرشلادئاقىأرو."!؟اذام":رلوملاق

عبطلابو.ةساّسحلاةيضقلاةعيبطفرعيهنإ.كلذنظأال".ةيبناجةرظنب
."ثدحامنامتكىلعمسقأدقل

ةطرشلاطابضىلعهسفنءيشلاقبطني":جاهتبابنسكروتسنآتفاضأ
."ناديملايفنيلماعلانيرخآلا

مكدّوزأس.ةرطيسلاتحتاذهىقبينألمأنلً،اذإ":غوهدناربلاق
،يكريمألاريفسلاعمًالوطمًاثيدحتيرجأدقل.عضولانعتاّدجتسملارخآب
هذهنأشبطاقنلامهأىلعانقفتادقاننإلوقلايرودقمبهنأنظأو
."ةيواسأملاةثداحلا

رتوتلانمٍّوجيفهيلإاوقّدحوً،اعابتمهنمدحاولكىلإرظن
لبقهبرعشيذلاطونقلانأادب.هّايإمهربخيسناكاماورظتناو،ديدشلا
.لازدقٍناوث

قلطأيذلاّةيرسلاتارابختسالاليمعنأيغالبإريفسلاعاطتسا"
عفدلازجاحدنعهيلعرانلا-ةطرشلادئاقورلوموحنرادتساو-امكلجر
،هرهظيفةرقفتررضتدقل.رطخلاةلحرمزواجتدقلو،ةرقتسمةلاحيف
اننأينفسؤي.هتذقنأصاصرللةداضملاةرتسلانكلً،ايلخادًافيزنيناعيوهو
ةموهفمبابسأل،نكلو.ركبمتقويفةمولعملاهذهفاشتكاعطتسنمل
قاطنقيضأيفةيضقلاهذهنأشبتالاصتالالكءاقبإانلواحدقانك
نمريغصددعنيبةيساسألاليصافتلاالإلدابتمتيمل،اذل.نكمم
."نأشلاتاذفارطألا

."؟وهنيأ":رلوملأس
."رلومشتفملااهيأكلذفرعتنأيفبغرتال،ةحارصب"



ماتتمصقبطأ.ٌبيرغرٌيبعتههجوىلعرهظيذلارلومىلإرظنو
هنأبمهدحأرَّكُذينيحًامئادًاليلقًاجرحمرمألاناك؛ةلهولةفرغلاىلع
غوهدناربمستبا.هتّمهمءادأهبلطتياممرثكأفرعينأهلحومسمريغ
رمألانكل،لاؤسلاكحرطًامامتمهفأ:لوقيهنأكوًارذتعمهيعارذّدمو
.ةلواطلاىلإ؛لفسألاوحنرظنورلومأموأف.لاحلاكلتىلعيرجي

دعبًاوجلُقندقل:يتآلابمكرابخإيننكمي،سأبال":غوهدناربلاق
."ايناملأيفةيركسعةدعاقىلإةيلمعلا

."..ً.انسح".هقنعرّخؤمرلومّكحو."ديج"
.غوهدناربَرظتنا
تارابختسالاليمعنأينعأ،كلذلوهغالبإيفريضالهنأضرتفأ"

."هيلإةبسنلابلهسأ...عضولاكلذلعجيس.ىفاعتيّةيرسلا
سيئرةينهذمهفيفةبوعصهجاويناك.رلومىلإغوهدناربرظن

.ةميرجلاةبعش
."كلذيفسأبال"
.ليكاركلتتناك."؟ريفسلاعمهيلعتقفتايذلاام"
يهكلتتناكعقاولايف."كلذىلإلصأس":فطلبغوهدناربلاق

نأدوأ،ًالوأ".ةقيرطلاكلتبدحأهعطاقينأهركيناكهنكل،ةيتآلاةطقنلا
اذإف.ناديملايففقومللعيرسلامهميوقتىلعولسوأةطرشورلومحدمأ
ةقيقدةرشعيتنثانمرثكأقرغتسيملرمألانإف،ةحيحصريراقتلاتناك
."ةينهمةيبطةيانعليمعلاىّقلتىتح

ىفشتسمىلإنتليغنيليإهتليمزولوههلقن":نسكروتسنآتلاق
."ركأ

رظنةهجوكلتو،باجعإلاقحتستةعيرسلاعفأدودر":غوهدناربلاق
."يكريمألاريفسلااهيفينرطاشي

.تارظنلاةطرشلادئاقورلوملدابت
نلو،ّةيرسلاتارابختسالاعمملكتدقريفسلاناك،كلذىلعًةدايز"

هنإ.يكريمألابناجلانمىرخأتاءارجإيأذاختا-لاحلاةعيبطب-متي
."يعيبطرمأ

."يعيبطاذه":كيريمفاضأ
ناكامف؛نييكريمألالهاكىلعًاساسأعقيأطخلانأىلعًاضيأانقفتا"

،نكلوً،احومسمناككلذنأينعأ.ّطقكانهدجاوتينأليمعلابردجي
نإ.ناديملايفدوجوملايجيورنلاطابترالاطباضغالبإهيلعبجيناك



،ةقطنملاكلتىلإليمعلاهنملخديذلاعقوملايفيجيورنلايطرشلا
هلاهمّدقيتلاَةيوهلافّرعتدق،طابترالاطباضغالبإهرودقمبناكيذلاو
ًانذإّةيرسلاتارابختسالاءالمعحنمبيضقتةمئادلارماوألاتناكو،ليمعلا
ميدقتىلإهوعديًاببسيطرشلاَريملاذهل؛ةنمآلاقطانملالكىلإلوخدلاب
هنإلوقلااننكمي،ثادحألاتايرجملةداعتسايفو.هسيئرىلإكلذنعريرقت
."كلذبمايقلاهبجاونمناك

اهنأىلعةراشإيأاهنعردصتمليتلا،نسكروتسنآىلإرظنمث
.كلذىلعضرتعتس

امىلعةمزألاكلتيفنلعللءيشفشُكيملّهنأوهديجلاأبنلا"
هلعفننأبجيامةشقانملعامتجالااذهىلإُعدأمل،لاحيأىلع.ودبي
يدجينلىرجامنأشبماتلاتمصلاانمازتلاف،ةيضقللويرانيسلضفأك
ةجاذسلانمنوكيس.رمألااذهلثميفرّكفنالأبجياننأضرتفأوً.اعفن
."ًالجآمأًالجاعبرستينلكلترانلاقالطإةثداحربخّنأضرتفنالأ

هنأكو؛لفسألاوىلعألاىلإامهكّرحوهيّفكيتحارغوهدناربتنربّمض
.ةبسانمةيتوصعطاقميفلمجلالّصفي

،ّةيرسلاتارابختسالانمًاصخشنيرشعبراقيامدوجوىلإةفاضإلابف"
امكانه،ةيضقلاهذهنوفرعينيذلاقيسنتلاةعومجمو،ةيجراخلانوؤشلاو
الو.عفدلازجاحدنعةطرشلانمًادهاشرشعةسمخوحنىلإلصي
ًاعيمجمهنأنمقثاوانأف،مهنمٍّيأنعةئيسةملكلوقيفبغرأ

دارفأمهنإ،كلذنممغرلاب،نكلو.ةداتعملاّةيرسلاتاءارجإلابنومزتليس
كلتيفةيرورضلاّةيرسلاةجرديفةربخيأنوكلتميالنويداعةطرش

طوطخلاو،سكيرىفشتسميفنوفظومكانه،كلذىلإةفاضإلابو.تالاحلا
-مهيدلنيذلا؛ازالبقدنفو،سأ-هيأجنيليفزجاوحلاةكرشو،ةيوجلا
ًاضيأةنامضكانهتسيل.ثدحاميفكشللببس-ىرخأبوأةلاحب
ةملكف،ةرواجملاةينبألادحأنمريظانمربعًاَبقارمنكيملبكوملاّنأب
ًايكاحمهمفنمءاوهلاخفن."...واذهبةقالعهلصخشيأنمةدحاو
ً.اراجفنا

:ًالئاقرلومحنحنتىتحةلواطلالوحتمصلاقبطأ
."؟رمألافشكنااذإًادجًارطخ..ً.انسح...عضولاحبصيساذاملو"
نمهعمسدقلاؤسىبغأنكيملكلذنأدكؤيلغوهدناربأموأ

.ًالعفكلذكناكّهنأبًايروفًاساسحإرلومحنمامم؛لبق
رثكأةيكريمألاةدحتملاتايالولا":ةنهاوةماستبابلوقيغوهدناربعرش



حرشيلءرملااهمدختسييتلااهسفنةربنلابكلذلاق."فيلحدرجمنم
.ولسوأةمصاعلانأوً،اكلمجيورنللنأيجيورنريغصخشل

ىلعو.ةيبوروألالودلارقفأىدحإ1920ماعلايفجيورنلاتناك"
تاباطخلااوسنا.اكريمأةدعاسمالولكلذكىقبتستناكامبر،حجرألا
بيقنتلاليومتو،سيفلأو،لاشرامتادعاسمو،ةرجهلاتناكدقف،ةيسايسلا
يفاكريمألًادييأتلودلادشأنمةدحاوىلإجيورنلاتلّوحدقطفنلانع
يتلابصانملاىلإلوصوللتاونسلاولمعدقانهنيسلاجلاّنإ.ملاعلا
نأانييسايسعماسمىلإلصواذإ،نكل.ةينهملامهتايحيفمويلااهنولتحي

."...رطخللسيئرلاةايحضيرعتنعلوؤسمةفرغلاهذهيفًاصخش
لوحهرصببلاجوءاوهلايفًاقَّلعمةلمجلايقابغوهدناربكرت

:لاقمث،ةلواطلا
ءالمعدحأىلإللخلاةيلوؤسمنويكريمألالّمحيس،انظحنسحل"

."مهئافلحبرقأدحأعمقيسنتلابايغىلإال،ّةيرسلامهتارابختسا
...ينعياذه":اهمامأةقرولانعاهرصبعفرتنأنودنمليكارتلاق

ةرشابمترظنواهرصبتعفرمث."يجيورنءادفشبكىلإةجاحبانسلاننأ
،يجيورنلطبىلإجاتحننحنً،امامتسكعلاىلع،لب".غوهدناربتنربىلإ
."؟كلذكسيلأ

شِهُد.مامتهالاوةشهدلانمجيزمباهيلعغوهدناربةرظنترقتسا
اهنأكردأدقناكهنألّمتهاو،ةريبكةعرسبهيلإيمريامتفرعاهنأل
.هيلعدامتعالاديكأتلابنكميصخش

مويلايفةزهاجثادحأللانتياورنوكتنأبجي.حيحصاذه":لاق
ليمعىلعرانلاقلطأدقًايجيورنًايطرشّنأبربخلاهيفبّرستييذلا
دقلف.انبناجنملشفكانهسيلهنأنوكتسانتياورو.ّةيرستارابختسا
ىلعطقفعقيموللاو،تاميلعتللًاقفوعقوملايفانطابتراطباضفرصت
نويكريمألاونحنشيعننأنكميةياورهذهو.ّةيرسلاتارابختسالاليمع
ببسلااذهلو.اهبعنتقتمالعإلالئاسولعجيفنمكييّدحتلاّنكل.اهعم
-".

."لطبىلإجاتحن":ةطرشلادئاقتفاضأ
رهوجمهفياليذلاانهديحولاصخشلاانألهً.ارذع":رلوملاق

.تفاختوصبكحضو."؟عوضوملا
ًافقومودبيناكاميفنهذلارضاحطباضلاناك":غوهدناربلاق

ًامزلُمناكاماذهو،ًالتاقكشكلايفصخشلاناكولف.سيئرلاىلعًارطخ



ةايحذقنأدقناكل،ويرانيسلااذهبةصاخلاتاميلعتلاعمًايشامتهضارتفاب
."ءيشيأريغتالًالتاقنكيملصخشلانأةقيقحف.سيئرلا

كلتلثميفتاميلعتلاحنمُتثيح،حيحصاذه":نسكروتسنآتلاق
."يصخشلاميوقتلاىلعّةيولوألافورظلا

ً.اقفاومأموأهنكلً،ائيشكيريملقيمل
لئاسوعانقإوهينرايبايهتوعدامكرهوجلا.ديج":غوهدناربلاق

ىندأانيدلسيلهنأةيضقلاهذهبةقالعيأهلنملكو،نيلوؤسملاو،مالعإلا
اننأوهرهوجلا.حيحصوحنىلعفرصتدقانطابتراطباضنأيفكش
."ةيلمعلافادهألاوريياعملالكلًاقفويلوطبلمعبماقهنإلوقننأبجي

.رلومرعذةيؤرغوهدناربعاطتسا
بكترادقّهنأبرارقإلاىلإنورطضمنحنف،طباضلائفاكنملاذإ"

تاءارجإلاّنأبرارقإلا،يلاتلابو.ليمعلاىلعرانلاقلطأنيحريدقتلايفًأطخ
."دوشنملاىوتسملاىلعنكتملسيئرلاةرايزءانثأيفةينمألا

ىلعمهتقفاومىلإةراشإيفمهسوؤربةلواطلاىلإنيسلاجلاعيمجأموأ
.هلوقيام

ةّيئرمريغعردبةّاطغملاةملكلابحيناك."...َّمثنمو":غوهدناربلاق
.كاذىلإلصناذهنم:قطنملاةطلسىلإدنتستاهنألً؛ابيرقت

ً.اددجمليكارتلاق."؟ةيلاديمهحنمنله،َّمثنمو"
ةملكاهبتلاقيتلاةقيرطلاببسببضغةرفزغوهدناربنمتتلفأ

عاونألكبنوهّوفتيو،يديموكلمعةطوطخمنوبتكيمهنأكو؛ةيلاديم
ً.ايديموكناكهضرعّنأكو،ةسامحبةّيلسملاتاحارتقالا

تايلاديملاف.ةيلاديمهحنمننل،ال":همالكىلعًادّدشمءطببلاق
ىعسنيتلاةيقادصملاانحنمتالو،بولطملارثألاثادحإاهنكميالةمسوألاو
هلعجنل،ةيقرتلجرلاحنمنل".هسأرفلخهاديو،هيسركىلعىخرتسا."اهيلإ
.ً"اشتفم

.ليوطتمصقبطأ
هنأل".قّدصمريغوهوغوهدناربىلإرلومينرايبقّدح."!؟ّشتفم"

."!؟ّةيرستارابختساليمعىلعرانلاقلطأ
."هيفريكفتلانعمأ،نكل.ًاليلقًابيرغاذهودبيدق"
رّرقهنكل،ريثكلالوقكشوىلعهنأادبورلومانيعتفرط."...هنإ"

ً.اقلغمهمفءاقبإ
تاّمهملازاجنإهيلعنوكينل":لوقتةطرشلادئاقغوهدناربعمس



؛ددرتباهمفنمتاملكلاتجرخ."نيّشتفملاىلإةداعدنُستيتلااهسفن
.ةربإلاةحتفيفًانطقُرّرمتاهنأكو

تناك."نآايًاضيأكلذيفانرّكفدقل":اهمساىلعًاليلقًادّدشمّدر
ملهنكل،ًاليلقاهيبجاحدحأّزتها.لوألااهمسااهيفمدختسيةرملوأكلت
يفنمكتةلكشملاّنكل":عبات.اهضارتعاىلإريشيكلذريغءيشيأَري
ةتفالَةيقرتلاءالؤهربتعااذإف.دانزلاىلعطغضيذلاطابترالاطباضءالمز
انعطقدقنوكننلاهدنعف،يروصبقللانأيفنورّكفياوأدبو،رظنلل

رمألايفنأيفاوهبتشااذإف.ةجيتنيأقّقحنمليلاتلابو؛ًاليوطًاطوش
انلواحاننأبًاعابطناعيمجلاحنمنسو،ًالاحتاعئاشلارشتنتسف،ّرسنامتك
انبكترادق،يطرشلااذهىلإةفاضإً،اعيمجاننأوً،ادمعةقيقحلاءافخإ

عيطتسيالثيح،ًالوقعمودبيًاعقومهحنمننأبجي،ىرخأتاملكبً.أطخ
هلقنعمقفارتتةيقرت:ىرخأةقيرطبكلذلوقأس.هلعفيامةبقارمدحأ
."ّةيرسلاتايلمعلاىلإ

ىلعةرخاسةماستباليكارتمسر."!فرصتلايفّةيرح!ّةيرستايلمع"
."انيلإهلاسرإيفرّكفتكنأودبي".اههجو

."؟تروكايكيأرام":غوهدناربلاق
.معن":لاقمثتفاخٍتوصبكحضو،هنذأفلخكيريمتروكّكح

."نظأامك،اننيبًاناكمشتفمحنمًامئاداننكمي
.ً"اريبكًانوعكلذنوكيس":ًالئاقهسأرغوهدناربىنح
."كلذعيطتسننيحًاضعبانضعبدعاسننأبجي،معن"
ةعاسلاىلعةرظنىقلأو."عئار":ةضيرعةماستبابغوهدناربلاق

نعريرصردصمث.ىهتنادقعامتجالانأىلإًاريشمرادجلاىلعةقلعملا
.يساركلا
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لخادىلإًاطيرشاهيفعفديتلاةظّحللايفرلاوموتىلإنيليإترظن

توصزخو.زتهتةدايقلاةحوللعجاممً،ايلاعتوصلاعفرو،ليجستلاةلآ
.اهينذأيتلبطةقبطلايلاعداحلاريمألا

."؟كلذكسيلأ.عئارّهنإ":ىقيسوملاتوصىلعولعيتوصبموتخرص
اهيدلنكتمل.ةطاسبباهسأرتّزهاذهلهجاعزإيفبغرتنيليإنكتمل
ترّرقدقتناكاهنكل،لهسٌرمأرلاوموتجاعزإنأنعةقبسُمراكفأيأ
عماهتقالعيهتنتنأتّنمت.ةنكممةدملوطألرايتلادضةحابسلامدع
.طقفةتقؤمةقالعلانإلاقدق،امهترادإسيئر،رلومينرايبناك.رلاوموت
.عيبرلايفديدجلاشتفملابصنمبىظحيسموتنأنوفرعيعيمجلاف

."قاُطيال،دوسأديدعرّهنإ":موتخرص
نيتحاّسملالمعمغرو،ةرازغبلطهيرطملاناك.ةملكبنيليإهّوفتتمل

لعجو،يمامألاجاجزلاىلعةقيقرةقبطنّوكءاملانأالإ،امهتعرسىصقأب
ناكً.اباهذوةئيججّومتتةريغصىمدتويبلثمودبتنيفسافلوأيفةينبألا
كاذنآاجّرعدقاناك.يراهىلعروثعللحابصلاكلذيفامهلسرأدقرلوم
بغريملهنأوأ،هلزنميفهادجيملامهنكل،زيفوصةباوبيفهتّقشىلع
تبقار.أوسألانمنيليإتفاخ.هحتفعيطتسينكيملوأ،بابلاحتفيف
ةبيرغوةهّوشممهلاكشأتناك.فيصرلاىلعىطخلانّوثحيمهوسانلا
.ضرعميفةعّدصتمايارميفرهظتاهنأكوً،اضيأ

يفراظتنالاكنكمي.ردورشجراخفقوتو،انهًاراسيفطعنا":تلاق
."لخدأسانأو،ةرايسلا

."أوسألامهىراكُسلا.ينبسانيكلذ":رلولاق
له.هيفركفيناكامبِشيملههجوريبعتنكل،ةيبناجةرظنبهتقمر

جراخلايففقوت؟ةصاخيراهمأ؟ةماعحابصلايفردورشءالمعينعي
يرنرببرشمنأتأرنيليإتجرخامدنعو،تالفاحللصصخملاناكملايف
تقوذنمكانهناكامبروأ،عراشلانمرخآلافرطلايفًاعرفحتتفادق
تازنكنودترينابشكانهناك.كلذظحالتملةطاسبباهنكلليوط
مهوذفاونلابرقةريغصلابرشملايساركىلعنوسلجي،ةقايلاةعفترم
ءاضيبةوهقباوكأنيلماح،رطملاىلإنوقّدحيوأ،ةيبنجأًافحصنوأرقي
يفحيحصلاصصختلااوراتخادقاوناكنإودبيامكنيلئاستمو،ةريبك
يدانوأ،بسانملاكيرشلاوأ،بسانملاميمصتلاتاذةكيرألاوأ،ةعماجلا



.ةبسانملاةيبوروألاةدلبلاوأ،حيحصلامدقلاةرك
ناك.ةيدنلسيأةزنكيدتريلجربرثعتتتداك،ردورشلخدمدنع

ناتريبكلاهاديتدباميف،هيتيحزقنمًابيرقتىفتخادققرزألانوللا
ّرمنيحقرعلاةحئارنيليإتّمش.امهخاّستاةّدشببسبنيوادوسنيتالقمك
تالواطعبرأكانهتناكو،حابصلايفًائداهناكملاناك،لخادلايف.اهبناجب
تقوذنم،لبقنمناكملااذهىلإتءاجدقنيليإتناك.ةلوغشمطقف
نورقيفولسوألةريبكتاحولتناك.ريغتيملًائيشنأتفرعو،ليوط
يفنكادلايجاجزلافقسلاوينبلاءالطلاو،ناردجلاىلعةّقلعمةيضام
ءرملانوكيل،نكلو.يزيلكنإبرشميفهنأبرعشيءرملانالعجيطسولا

تلعجةيكيتسالبلادعاقملاوتالواطلاف.اٍّدجفيعضروعشاذهً؛امامتًاقداص
مسقلايف.روملحاسىلعةيّدعميفنينّخدمبرشملثمودبيناكملا
،نّخدتيهوةدضنمىلإدنتستًارزئمعضتةلدانتناك،ةفرغلانميفلخلا
ىقلمهسأرو،ةذفانلابرقًامامتطسولايفسلجييراهناك.نيليإبقارتو
.همامأةغراففصنبارشسأكو،ةلواطلاىلع

.ً"ابحرم":هتلابقسلجتيهونيليإتلاق
هسأرداعمث،يهاهرظتنيناكهنأكو؛أموأوىلعألاىلإيراهرظن

ً.اددجمهناكمىلإ
."كتقشىلعانجّرع.كيلعروثعلالواحنانكدقل"
."؟لزنملايفُتنكله":ةماستبانودنم،ةرتافةربنبلاق
.سأكلاىلإتراشأو."؟يراهايلزنملايفتنأله.فرعأال"
.هيفتكّزه
."شيعيس":تلاق
ناك."يلآلابيجملازاهجىلعةلاسررلومكرت.كلذتعمسدقل"

تناك.هتباصإءوسىدمنعًائيشلقيمل".شهدموحنىلعًاحضاوهمالك
."؟كلذكسيلأً،ادجةدودشمباصعألا

.بجتملنيليإنكل،هسأرلامأ
،طقفّلشُيسامبر":ةغرافلافصنهسأكىلعرقنيوهويراهلاق

.ً"ادعقُمحبصيسو
."لمعلاىلإكتدوععقوتنًادغوً.ادغيهتنتةيضرملاكتزاجإ":تلاق
."؟ةيضرمةزاجإيفانأله":اهلأسوهسأرعفر،اهدنع
نمناك.ةلواطلاقوفنمًاريغصًايكيتسالبًافلمهوحننيليإتعفد

.لخادلايفةيدروةقروةيفلخةيؤرنكمملا



.ةيضرملاةزاجإلانعةخسنهذهذخ.نآ.دو،رلومعمتّملكتدقل"
ديعتستلمايأةدعلةزاجإىلعلصحتنأيعيبطلانمهنإرلوملاق
.ً"ادغلاعت.لمعةمهمءانثأيفرانلاقالطإةثداحدعبكنزاوت

ةيؤرلابجحتل؛نولملاوجّومتملاجاجزلاتاذةذفانلاىلإهرصبلقتنا
؛لخادلايفنمةدهاشمجراخلايفنمعيطتسيالىتح،ودبيامىلع
.نيليإترّكفامكً،امامتيرنرببرشمضيقنىلع

."؟يتأتسلهً!انسح"
اهتيؤرركذتتنيتللاامهيسفننيتعماللانينيعلاباهيلإرظن.ً"انسح"

.كوكنابنمهتدوعتبقعأيتلامايألاحابصيفلاحلاهذهىلعامهّايإ
."كلذىلعنهارأنل"

ةشهدملاتآجافملانمددعكانه.يتأتنألواح،لاحّيأىلع"
."كراظتناب

؟نوكتدقاملءاستأ":ًالئاقتفاختوصبيراهكحض."؟تآجافم"
بلقلاماسوسيئرلاينحنميسله؟فّرشمحيرستمأ؟رّكبمدعاقتيهأ
."؟)ةعاجشلاماسو(يناوجرألا

ترادتساونيليإتدّهنتف.نيتنقتحملاهينيعنيليإىرتلةيافكهسأرعفر
اهنأكو،رمتلكشلاةهّوشمتارايستناك،نولملاجاجزلافلخ.ةذفانلاوحن

.شّوشممليفيف
عيمجلاو،فرعأانأو،فرعتتنأ؟يراهايكسفنباذهلعفتاذامل"

؛مهأطخناكّهنأبُّرقتةيرسلاتارابختسالاىتح!كأطخنكيملهنأفرعي
."بسانموحنىلعتفرصتتنأو.انوّغلبيملمهنأل

نأنينظتله":اهيلإرظنينأنودنمٍتفاخٍتوصبيراهملكت
ىلعًاسلاجلزنملاىلإدوعيامدنعةقيرطلاكلتبرمألاىلإرظنتسهترسأ
."؟بلودميسرك

تظحالو،ةرملاهذهاهتوصتعفردقنيليإتناك."!يراهايهللااي"
ىلعاهرودقمبناك.ديازتممامتهابامهبقارتةدضنملاىلإةدنتسملاةأرملانأ
.رّمختيريرمماصخةحئارّمشتنأحجرألا

اينوجنيالمهضعبو،نيظوظحملاريغصاخشألاضعبًامئادكانه"
لكيفهنأفرعتتنكله.دحأأطخسيلهنإ.لاحلايهكلت.يراه
60؟)دّرغميبوروأروفصع(جاّيسلارويطلكنمةئملاب60تومتةنس
امفرعننألبقف،هانعميفريكفتلانعمنوكلذشقاننسانكاذإ!ةئملاب
."يراهايةبسنلاكلتنيبنمحبصننأبرمألاانبيهتنيس،يرجي



فلخلاومامألاىلإهسأركّرحيوهوسلجلبً،ائيشيراهلقيمل
.ءادوسغبتفئافلقورحبءيلملاةلواطلاءاطغىلع

ىلإكئيجمربتعأسيننكل،يراهاياذهلوقأسيننأليسفنهركأس"
سبنتالو،كعمملكتأنل.بسحولاعت.يلّةيصخشةمدخًادغلمعلا
."؟انقفتا،يعمةفشتنبب

،ّيشامقلاةلواطلاءاطغيفبوقثلادحأيفةريغصلاهعبصإيراهعضو
.نيليإترظتنا.ىرخألابوقثلادحأّتطغىتحهسأككّرحمث

."؟جراخلايفةرايسلايفرظتنييذلاكاذوهرلاوله":يراهلأس
ةقالعلااهيلإتلصويتلاةئيسلالاحلاًامامتفرعتتناك.نيليإتأموأ

نوركيتئمبنهاردقل":تفزاجمث،تدّدرت،ةركفاهلترطخ.نيلجرلانيب
.ً"اددجميتأتنلكنأىلع

رظنوهيديىلعهسأرعضومثً،اددجمٍتفاخٍتوصبيراهكحض
.اهيلإ

."ةلواحملاىلعًاركش،نكل.نيليإايًادبأبذكلانيديجتالِتنأ"
."كلًابت"
ترّيغاهنكلو،امءيشلوقكشوىلعتناكوً،اسفننيليإتبحس

:تلاقوًاددجمرخآًاسفنتبحسمث.تقولاضعبليراهىلإترظنواهيأر
هبكربخأسيننكلو،يليامبرلومكربخينأبجي،عقاولايفً،انسح"

."ةيرسلاتارابختسالايفًاشتفمكنولعجيس:نآلا
.دووتيلفكاليداككرحمتوصلثميراهكحضتوصادب
."فاطملاةياهنيفبذكلانيديجتسامبر،بيردتلاضعبعمً،انسح"
."حيحصهلوقأام"
ً.اددجمةذفانلاجراخىلإهترظنتبهذ."ليحتسماذه"
.ديجيطرشكنأَّتبثأدقل.انيققحملضفأنمٌدحاوتنأ؟اذامل"

."-تنأ.نوناقلاأرقت
كلتحرطدقامصخشناكاذإىتح.ليحتسماذهنإكللوقأ"

."ةينونجلاةركفلا
."؟اذامل،نكل"
امك،رويطلاكلتنمةئملاب60ةبسنلانكتملأً.ادجطيسبببسل"

."؟تلق
.ةلواطلاقوفسأكلاوءاطغلابحس
."جاّيسلارويطىعدتاهنإ"



."؟اهتومببسامو.حيحصاذه"
."؟ينعتاذام"
."؟كلذكسيلأ،ةطاسببتومتوضرألاىلععقتالاهنإ"
،امبرذفاونلابمادطصالاو،قاهرإلاو،دربلاو،عوجلاةجيتنتومتاهنإ"

."ءيشلكوءيشيأ؛يراوّضلاببسبامّبرو
يطرشنمهرهظيفةصاصرىقلتيالاهنمًايأنأىلعنهارأً.انسح"

يطرش.ةيامرلارابتخازتجيملهنأل؛حالسلمحبًانذإلمحياليجيورن
ةنسنيبنجسلايفهبّجُزيسحجرألاىلعو،كلذفشتُكيامدنعمكاُحيس
سيلأ،شتفمبصنمىلإةيقرتللحيحصريغساسأهنإ.تاونسثالثو
."؟كلذك

.يكيتسالبلافلملاىلعاهامروهسأكعفر
."؟ةيامررابتخايأ":هتلأس
.ةقثبتارظنلاهتلداباميف،ةّداحةرظنباهقمر
."يراهايهنعملكتتاّمعةركفيأيدلتسيل؟ينعتاذام":تلأس
."-امًاديجنيفرعت"
ينرطاشيرلومو،ةنسلاهذهةيامرلارابتخاتزتجا،هفرعأاملًاقفو"

ّدكأتيلحابصلااذهحالسلالمحصيخرتبتكمىلإبهذدقل.هسفنيأرلا
تلّجسدقف،هآراملًاقفوو،تاّفلملااعجار.ةيامرلابردمنمكلذنم
رانلانوقلطيًاصاخشأنوّنيعيالمهنإ.رابتخالازايتجالةيفاكنمرثكأًاطاقن
تارابختسالايفنيّشتفمكةبسانمتالهؤمنودنمنيرخآءالمعىلع
."فرعتامكّةيرسلا

كاذنآادبيذلا،يراهىلإرظنتيهوةضيرعةماستباباههجوقرشأ
.ًالمثهنمرثكأًاراتحم

."حالسلالمحبصيخرتىلعلصحأمليننكل"
،يراهايهيلعرثعتس.طقفهتعضأكنكلو.هيلعتلصحدقل،ىلب"

."هدجتس
."...انأ،نآلايعمسا"
ىلعهمامأيكيتسالبلافلملاىلإقّدحو،مالكلاةعباتمنعفقوت

:ةلئاقتضهنفنيليإاّمأ.ةلواطلا
."ّشتفملااهيأةعساتلاةعاسلادنعكارأ"
.تمصباهلئموينأوههلعفيراهعاطتسااملك
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1999يناثلانيرشت5.سالبزغربلوه،ساسنوسيدار
ةلثمموةينغم(نوترابيلودلثم،دعجأورقشأنسردنأيتبرعشناك

يأىلعًاراعتسمًارعشنكيملهّنكلو.راعتسمرعشّهنأودبيو؛)ةيكريمأ
.رعشلاىلعةرصتقمتناكنوترابيلودنيبواهنيبهبشلاهجوألكو.لاح
تناك-نآلالعفتتناكامك-مستبتامدنعو،ةليحنوةليوطنسردنأ
ةماستبالاكلتتناك.اهنانسأنعفشكتداكتالوةريغصودبتاهمفةحتف
نكريفةلواطلانمرخآلافرطلادنعفقاولازوجعلالجرلاىلإةهجوم
لابقتساةلواطنكتمل.سالبزغربلوهيفساسنوسيدارقدنفيفلابقتسالا
ةددعتمرزجةّدعنيبنمةدحاويهامّنإو،ةملكللداتعملاىنعملاب
نمٍددعةمدخبمهلحمستبيساوحتاشاشاهيلعتَعِضُوتامادختسالا
.هسفنتقولايفءالزنلا

ةيلكيفهتّملعتًائيشكلذناك."ريخلاحابص":نسردنأيتبتلاق
مويلانمةفلتخمتاقوأنيبقّرفتنأيأ؛رغنفاتسيفةيقدنفلاةرادإلا

اهدعبو،مكمويباط:تاعاستسدعبلوقتساذهلو.سانلاّييحتنيح
يفنيتفرغنمةفلؤملااهتقشىلإبهذتسمث،ريخلاءاسم:نيتعاسب
.ًءاسمتمعهللوقتنأنكميصخشكانهنوكينأىنمتتوفوشروت

."نكممناكمىلعأيفةفرغةيؤردوأ"
رطملاناك.ءاملابّلتبملازوجعلالجرلافطعمىلإنسردنأيتبتقّدح

.هتعبقفرطىلعزتهتءامةرطقكانهتناكو،جراخلايفًاريزغلطهي
."؟ةفرغةيؤردوتكنإتلقله"
هبديقتتأدبملًاقفوتبّردتدقتناك.نسردنأيتبةماستباريغتتمل

ىلعسكعلاتبثيىتحليزنكصخشلكةلماعمبجيهنأوهوً؛امامت
فقاولاصخشلانأًاضيأًاديجفرعتتناكاهنكل.كشلالبقيالوحن
بغريوةمصاعلاروزيزوجعلجروهف؛لاجرلانمعوننعلاثماهمامأ

نوتأينولازيالاوناك.عفدينأنودنمساسقدنفنمرظنملاةيؤريف
ةيؤروهديحولافدهلانكيملو.ةصاخفيصلايف،ناكملااذهىلإ
قباطلايفيكلملاحانجلاةيؤرةأرماتبلط،تارملاىدحإيف.دهشملا
تلزندقاهنأّنهرابخإواهتاقيدصلهفصوعيطتستىتح،نيرشعلاويداحلا
رتفديفاهمسااهللّجستلًانوركنيسمخيتبىلعتضرعدقتناك.هيف
.ًاليلدهفصوبهنمةدافتسالاعيطتستىتحءالزنلا

مأنّخدمتنأله؟ةجودزممأةدرفمةفرغديرتله":يتبتلأس



.ةطقنلاهذهدنعمثعلتلابمهمظعمأدبي،ةداع."؟نّخدمريغ
دوأ.رظنملاوهءيشمهأ.قرفيأكلذّلثميال":زوجعلالجرلالاق

."يبرغلايبونجلاءزجلاةيؤر
."كانهنماهلكةدلبلاةيؤركنكمي،معن"
."؟كيدلةفرغلضفأيهام.زاتمماذه"
ّدكأتأله،ةظحللّهمت،نكل.يكلملاحانجلاوهكشنودنملضفألا"

."؟ةيداعةفرغّرفوتنم
يفعقيسناكنإىرتىتحترظتناو،حيتافملاةحولىلعتقطقط

.ًاليوطًاتقورمألاقرغتسيمل.كرشلا
."حانجلاةيؤرُّدوأ"
نكتمل.زوجعلالجرلاىلعةرظنتقلأ.ترّكفامك،كلذّدوتعبطلاب

نأزوجعلالجرلاتاينمأمظعأتناكاذإ،نكلو.ةينالقعريغةأرمايتب
.هقيرطيففقتنلف،ساسقدنفنمرظنملاىري

ظفتحتةماستبايهو،اههجوىلعاهتاماستباىهبأمسرتيهوتلاق
."ةرظنءاقلإلبهذنل":نيمئادلاءالزنللةداعاهب

."؟ولسوأيفانهًادحأروزتله":بيذهتبتلأس،دعصملايفو
يبجاحلثمنيفيثكونيضيبأهابجاحناك."ال":زوجعلالجرلالاق

دتعتمل.دعصملاعفتراوباوبألاتقلُغأف،رزلاىلعيتبتطغض.اهدلاو
باوبألاتحُتف.ءامسلاىلإءرملاطفشهبشيرمألاناك؛ّطقكلذىلع
رحاسمليفيفةاتفلاترعشامكترعش.فلتخموديدجملاعادبوً،اددجم
ربعايشم.هسفنميدقلاملاعلاًامئادناكهنكل.)يكريمأيقيسوممليف(زوأ
نمثلاةيلاغةينفتاحولو،ةقباطتمتاداّجسوناردجقاروأادهاشو،ةقورألا
نم،لّضفت":تلاقمث،حانجلالفقيفحاتفملاةقاطبتعضو.ناردجلاىلع
ههجوىلعتمستراو،لخديذلالجرلالجأنمبابلاتكسمأو."كدعب
.ّعقوتةرظناهنأباهتّرسفةرظن

يتفرغّمضيوهو.ةعبرمراتمأ105يكلملاحانجلاةحاسم":يتبتلاق
يزوكاجامهنملكيفنيماّمحو،ريبكمجحوذريرسامهنملكيف؛مون
."فتاهو

ىلإفقودقناكيذلازوجعلالجرلاىلإترظنو،ةفرغلاتلخد
.ةذفانلابناج

:ةريغصلاةلواطلاىلعقيقرلاجاجزلاقوفاهديرّرمتيهوتلاق
ةيؤرّدوتامبر.ثاثألا،يكرامنادممصموهو،نسكيرنهلوبممص"



."؟نيماّمحلا
يفو،ءاملابةللبملاهتعبقدعبعزندقنكيمل.زوجعلالجرلااهبجيمل

ةيضرألاىلعطبهتءامةرطقيتبتعمسكلذبقعأيذلاتمصلا
كانهنمامهرودقمبناك.هبناجىلإتفقو.زركلابشخنمةعونصملا
،رصقلاو،ينطولاحرسملاو،ةيدلبلاراد:ةدهاشملاقحتسياملكةيؤر
،امهتحترصقلاقئادحتناك.سوشركأةباغو-غنتروتس-يجيورنلاناملربلاو
.ءادوسةّجوعمعباصألثمةّرهفكمةيدامرءامسوحنراجشألالواطتتثيح

."ليمجيعيبرموييفانهىلإيتأتنأبجي":يتبتلاق
،هتلاقامهمهفمدعىلإريشتةرظنباهقمروزوجعلالجرلارادتسا

ً:اضيأفيضتنأاهرودقمبناكامبر.ًالاحهتلاقدقتناكاميتبتكردأف
.طقفرظنملادهاشتلانهىلإتئجكنأل

باشعألانوكتنيح".عاطتسملاردقةعساوةماستبابكلذتزواجت
ًاليمجرظنملانوكي،رصقلاقئادحيفقاروألابةنادزمراجشألاوءارضخ
.ً"ادج

.رخآناكميفتدبهراكفأّنكل،اههجوىلإرظنلانعمأ
."كلذيفرّكفأمل.قاروألابةّاطغمراجشألا.ةقحمتنأ"ً:اريخألاق
."؟هذهحتفنكميله":ةذفانلاىلإراشأ
ضبقملاريدتنأبجي.ًاليلق":عوضوملارييغتلةحاترميتبتلاق

."كانه
."؟طقفًاليلقاذامل"
."ةفيخسراكفأصخشيألترطخلاحيف"
."؟ةفيخسراكفأ"
ً؟اليلقًافرخزوجعلالجرلاناكله.ةعيرسةرظنبهتقمر
نيسئابلانمريثكلاكانه.رحتنيينعأ؛ةهزنبموقينأةركف":تلاق

.نوسئابلاهلعفيامحّضوتلاهديبتراشأ."...نيذلا
له.هنقذزوجعلالجرلاكرف."؟كلذكسيلأ،ةفيخسةركفكلتً،اذإ"

."ً؟اسئابتنكاذإىتح"؟ديعاجتلانيبةماستبارثأتظحال
."لمعأنيحو،قدنفلااذهيف،لقألاىلع.معن":ميمصتبيتبتلاق
ةلمجكلتتناك".تفاخٍتوصبزوجعلالجرلاكحض."نيلمعتنيح"

."نسردنأيتبايةديج
لمحتيتلاةحوللاىلععبطلابهأرقدقناك.اهمساهركذاهعزفأ

اهمسافورحتناكدقف،هرصبيفبطخكانهنكيملً،اذإ.اهمسا



سلتختاهنأبترهاظت.ةريبكلابقتساةفظومفورحتناكنيحيف،ةريغص
.ةيرادجلاةعاسلاىلإرظنلا

."اهيلعفتلمهأءايشأحجرألاىلعكيدل.معن":لاق
."كلذنظأ":تلاق
."اهزجحأس":زوجعلالجرلالاق
."ً؟اوفع"
."-نكل،ةليللاسيل.ةفرغلازجحأس"
."؟ةفرغلازجحتس"
."؟كلذكسيلأ،اهزجحنكمملانموةرغاشاهنإ.معن"
.ً"ادجةفلكماهنإ...نكل،كلذكاهنإمعنً،انسح"
.ً"اقبسمعفدلالّضفأ"
ةمزراهنمبحسو،يلخادلاهبيجنمةظفحمزوجعلالجرلاجرخأ

.ةيدقنلاقاروألانم
نورك7000وهاهراجيإنكل.وحنلااذهىلعرمألاِنعأمل.ال،ال"

."؟-ةيؤرلّضفتالأ.ةدحاوةليلل
."كلضفنميلاهيّدعأ.ةفرغلاهذهينتبجعأ":زوجعلالجرلالاق
اهبحّوليتلانوركفلأةئفنمةيدقنلاقاروألاىلإيتبتقّدح

.اهمامأ
."؟...نأّدوتىتمً،انسح.يتأتنيحةعفدلالوبقاننكمي":تلاق
."عيبرلالصفيفامًاموي.يتبايِتحرتقاامك"
."؟ددحممويكانهلهً.انسح"
.ً"اعبط"
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1999يناثلانيرشت5.ةطرشلاةدايقرقم
امكةيّرحبهراكفأتلّوجت.ةذفانلاجراخقّدحورلومينرايبدّهنت

ءامسلانأنممغرلاب،فقوتدقرطملاناك.ةريخألاةنوآلايفلعفتتناك
يفةطرشلاةدايقرقمقوفاهلاحىلعلازتالتناكةّرهفكملاةيدامرلا
بصنمكانهناك.جراخلايفرفقملاينبلاجرملاىلعبلكلوره.دنالنورغ
يفتابلطلاميدقتليئاهنلادعوملاو،نغريبيفةميرجلاةبعشيفرغاش
نغريبيفلطهيرطملانأكانههلليمزنمعمسدقناك.يلاتلاعوبسألا
ىلإيناثلانيرشتنمو،يناثلانيرشتىلإلوليأنم:فيرخلكطقفنيترم
كانهىلإبهذدقلً.امئادنوغلابينغريبلهأناك.ةديدجلاةنسلاسأر
ندملاتناك.ولسوأيفنييسايسلانعًاريثكةديعبلا،ةريغصلاةنيدملاهتبجعأو
.هبجُعتةريغصلا

.سئابلايراههجوريبعتىأرورلومرادتسا."؟اذام"
."يلًاديفمنوكيسلاقتنالانأينربختتنك"
."؟هآ"
."ريدملااهيأكتاملكاهنإ"
انمالستسامدعنمّدكأتننأبجي.حيحصاذه،معن.معن،هآ"

نأيغبني؛رّوطتنوًامدقيضمننأبجي.ميدقلااننيتوروانتاداعب،ةباترلل
."مّدقتن

."طقفقباوطةثالثبانقوفةيرسلاتارابختسالا.داعتباوةقالطناكانه"
ةيرسلاتارابختسالاسيئركيريمنظي.ءيشلكنعداعتبالاينعأ"

."كانههيفكّنيعيسيذلاعقومللًابسانمنوكتسكنأ
."؟فئاظولاكلتلثمبًاملعءرملاطاُحينأبجيالأ"
."يراهاياذهنأشبقلقتال"
نأينديرتله،كيلعهللاب؟برغتسأنأبيلحمُسيله،نكل؟ال"

."؟ةيفخلمعلانوبحينممودبأله؛ةبقارملايفلمعأ
."ال،ال"
."؟ال"
."؟الَمل..ً.انسح،نكل،طبضلابمعنسيل.ىلبينعأ"
."؟الَمل"
.رارمحالاديدشحبصأدقههجوناك.بضغبهسأررخؤمرلومّكح
اذهقفاريامعم،شتفمكلمعلاكيلعضرعن!يراهايكيلعهللاب"



ىلعلوصحلاو،ةيليللاتابوانملاءاغلإو،بتارلايفةريبكةدايزنملمعلا
."يراهايديجرمأاذه.نينيعللانيئدتبملانمربكأمارتحا

."ةيليللاتابوانملابحأ"
."ةيليللاتابوانملابحيدحأال"
."؟انهرغاشلاشتفملابصنمينحنمتالاذامل"
."بسحفقفاووًافورعميندسأ!يراه"
فرعنىتمذنم،ريدملااهيأ":لاقو،ةيبصعبيقرولاهبوكيراهكّرح

."؟انضعب
رملاوولحلاانرابتخا.يعمكلذلواحتال"ً:ارّذحمهعبصإرلومعفر

."..ً.اعم
ةنيدملاهذهيفًاصاخشأتلباقتاونسعبسلاوطو.تاونسعبساهنإ"

نممغرلاب،نكلو.نيمدقىلعيشمتيتلاتاقولخملاىبغأحجرألاىلعمه
ضعبيدللازتالنكل،يبغانأامبر.كنمأوسأًابذاكِقتلأمل،كلذ
الّيلجسنإيللوقتيهو،اهدهجىراصقلذبتيتلاةيغامدلاايالخلا

اي-ةأجفتلّجسيننأوأ؛بصنملاكلذينحنمدقنوكينأنكمي
اهنإ.يونسلاةيامرلارابتخايفمسقلاجئاتنلضفأنمةدحاو-!ةشهدلل
.كلذبةقالعاهلنوكتدقةيرسلاتارابختسالاليمعةباصإنإيللوقت
."ريدملااهيأءيشلوقىلإةجاحبَتسلو

وحنىلعىرخألاقوفًاقاسعضووً،اددجمهقلغأمث،همفرلومحتف
.هابتنالاتفلي

نكيملاذإىتح.يرجياّمعًالوؤسمتسلكنأفرعأ":يراهعبات
.يقابلانيمختيننكميو،لايخلاضعببعتمتأانأف،اهلكةروصلاةيؤريرودقمب
ىرخأتارايخبقلعتياميفةصاخلايتابغرنأينعياذهفً،اقحمتنكاذإ

:يتآلانعطقفينبجأاذهل.نأشتاذتسيلةطرشلايفةينهملايتريسيف
."؟رايخيأيدلله

يفً؛اددجمنغريبيفرّكفيناك.شمرتتيقبو،رلومنيعتفرط
ىلإهينباوهتجوزعمدحألامايأجورخلايفو،جلثنودنمءاتشلالوصف
تاباعدعضبيفو،هادلوهيفعرعرتيلقئالناكمّرفوتيفو،نيولفلبج
نيذلانيقهارملاوأتاباصعلانعًاديعبءاخرتسالانمليلقيفو،ةفيطل
.ريقاقعلانمةطرفمتاعرجنولوانتيوًاماعرشعةعبرأرمعلانمنوغلبي
ً.انسح،معن.نغريبةطرشرفخم

."ال":لاق



،هتضبقبيقرولابوكلارّوك."كلذنظأنكأملً،انسح":يراهلاق
."؟بتارلايفةريبكةدايزتلقله".ّةقدبتالمهملاّةلسىلعدّدسو

."كبصاخبتكمكيدلنوكيسو،معن"
عارذةكرحببوكلاىمر."ليختأامك،نيرخآلانعًامامتلوصفم"

."؟يفاضإتقوكانهنوكيسله".ةينأتموةئيطب
."بصنملاكلذيفسيل"
طقس."ةعبارلاةعاسلادنعلزنملاىلإةدوعلابعرسأنأبجيً،اذإ"

.ّةلسلانعرتمفصنةفاسمًاديعبضرألاىلعيقرولابوكلا
."كلذيفريضالهنأنمقثاوانأ":ماستبالالواحيوهورلوملاق
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1999يناثلانيرشت10.رصقلاقئادح
زوجعلالجرلاهابتناراثأءيشلوأناك.ةيفاصوةدرابةيسمأتناك

نيذلاصاخشألانمريبكلاددعلاوهقافنألاراطقةطحمنمجرخنيح
ًاروجهمنوكيسةنيدملاطسونأّليختدقناك.عراشلايفنولازيال
ًابايإوًاباهذقلطنتتناكزناهويلراكةباوبيفةرجألاتارايسنكلً،ابيرقت
ىلعنيهاجتالاالكيفكرحتتسانلانمدوشحتناكو.نوينلاءاوضأتحت
نيذلاةرشبلاينكادنابشلانمةعومجمعمةاشملارمميففقو.ةفصرألا
ىلإرورملاةراشإيفءوضلانولرّيغترظتناو،ىرخأةغلبنورثرثياوناك
ءاوضألارُّيغتعطاق.برعامبروأ،نويناتسكابمهنأنّمخ.رضخألانوللا
.ةءاضملارصقلاةهجاووحنةلتلادعصو،قيرطلاىلعصرحبىشمف،هَراكفأ

ناكمىلإونممهقيرطيف،نابشمهمظعم،صاخشأدجويناككانهىتح
لراكللاثمتمامأ،هسافنأطقتليلةلتلاىلعفقوت.هللاالإهملعيال
يتلاةطلسلاو،غنتروتسىلإًاملاحقّدحيو،هناصحةوهصىلعوهوناهوي
.هفلخرصقلاىلإاهلقنلواحدقناك

قاروألاتشخشخو،عوبسأنمرثكأذنملطهدقرطملانكيمل
ىلإلام.ةقيدحلايفراجشألانيبًانيميزوجعلالجرلارادتسانيحةفاجلا
ةنادزملاءامسلاتحتزربتيتلاةيراعلاناصغألايفرظنلانعمأو،فلخلا
:ةديصقنمرعشتيبهلرطخو.موجنلاب

،نايدنسوالوتب،روحورادرد
.ةتيمموةحلاك،ةّدوسمةءابع
رمقلاروهظمدعلاحيفلضفأحبصيسناكعضولانأهّرسيفرّكف

:هنعثحبيامىلعروثعلالّهسيكلذناك،ىرخأةيحاننمو.ءاسملااذه
يذلامويلايفاهيلعهسأرحارأدقناكيتلاةمخضلانايدنسلاةرجش
ىلإًالوصوعذجلاىلعهرصببلاج.اهتياهننمبرتقتهتايحنأهيففرع
تناكامبر؟ةنسةئمثالثمأ؟ةنساتئماهرمعله؟اهرمعمك.ةرجشلاةمق
،كلذمغر.جيورنلاىلعًاكلمناهويلراكجّوتنيحومنلاةلماكةرجشلا
فلخفقو.كولملاةايحىتح،معن،ةرجشلاةايح،هتايح:ةياهنةايحلكل
ناكيتلاةبيقحلالزنأو،بردلانمهتيؤردحأعيطتسيالثيحبةرجشلا
:تايوتحملاجرخأوةبيقحلاحتفو،ضرألاىلعمثجمث.هرهظىلعاهلمحي
رجتميفتاعيبملافظومناكيذلاتاسوفيلغلولحمنمريراوقثالث

اهللويخلابةصاخةنقحمو،باشعأديبمهاعددقنيفكريكيفتاودرخ



هنإلاقدقناك.ةيئايميكداومعيبيرجتمنماهارتشايوقيذالوففرط
نكيملكلذنكل.محللايفنهدلاقرزل؛يهطلايفةنقحملامدختسيس

حجرألاىلعهيسنو،للمةرظنبطقفهقمردقناكفظوملانألً،ايرورض
.بابلانمجرخينألبق

يذالوفلافرطلازرغينألبق،ةعرسبهلوحزوجعلالجرلارظن
لئاسلاألمىتحءطببةعفادلابحسيو،ريراوقلاىدحإةهوفيفليوطلا
ةرشقلايفًابقثدجوىتحةرجشلاعذجهعباصأبسّسحت.ةنقحملاعماللا
هيلعناك.اهّليختدقناكيتلاةلوهسلابرومألاِرجتمل.هيفةربإلازرغو
ريثأتيأاهلنوكينل.يساقلابشخلاةنقحملاقرتختىتحةوقبعفدينأ
جيسنلاىلإ؛بلقلاىلإلوصولاهيلعناكاذهلو؛ةيجراخلاةقبطلانقحاذإ
ةمعفملااهئاضعأوةرجشلابلىلإ،اهبشخوةرجشلاءاحلنيبيولخلا
،اهرسكيالأبجي!اٍّبت.ةربإلاتزتها.ةنقحملاىلعرثكأطغض.ةايحلاب
ةعضبدعبًامامتفقوتهنكل،لخادلاىلإسأرلاعفدنا.اهريغهيدلسيلف
ةوقبةنقحملابكسمأً.اقرعّببصتيناكسراقلادربلانممغرلاب.تارتميتنس
بناجىلإشخشختًاقاروأعمسنيحًاددجماهعفدينأكشوىلعناكو
سبحوهينيعضمغأ.برقأتوصلاحبصأ.هدينمةنقحملاتلفأ.بردلا
حملً،اددجمهينيعحتفامدنعو،هنمبرتقتتاوطخلاتوصعمس.هسافنأ

ةباوببرقةسارحلازكرمبناجىلإ،تاريجشلافلخنايفتخينيلكش
ىلعمزعلادقعً.اددجمةنقحملاىلعهمامتهاّزكروً،اريفزقلطأ.سكيرديرف
عفديناكاميفو.ةوقنميتوأاملكبةربإلاعفديوءيشلكبفزاجينأ
حسم.عذجلايفتلخد،رسكنتيهواهتوصعامسعقوتيوهوًاقيمعةربإلا
.ًالهسيقابلاناك.هنيبجزوجعلالجرلا

عذجيفباشعألاديبمنمنيتروراقنقحدقناك،قئاقدرشعدعب
ناصخشجرخ.برتقتًاتاوصأعمسنيحةثلاثلامادختساكشوىلعو،ةرجشلا
ناصخشلاامهنأضرتفاو،ةسارحلازكرمبرقةدوجوملاتاريجشلانيبنم
.لبقنمامهآردقناكناذللاامهاسفن

.لجرتوصتوصلاناكو.ً"ابحرم":امهدحأهللاق
مامأفقوو،هتماقّدشدقف.ّيرطفوحنىلعزوجعلالجرلافرصت

يف.عذجلايفلازتالتناكيتلاةنقحملابجحيهفطعملعجو،ةرجشلا
.ههجومامأهيديعضوفّيوقءوضهرصبىمعأ،ةيلاتلاةظحللا

."موتايءوضلادعبأ":لوقتةأرماتوصعمسو
.قئادحلايفراجشألانيبصقارتيءوضطورخمىأرو،جهولاىفتخا



نمثلاثلادقعلاةيادبيفتناكيتلاةأرملاتعفرو،هيلإنانثالاءاج
رمقلاءوضيفىتحعاطتسافههجوبرقةقاطب،حمالملاةباّذجو،اهرمع
تناكنيحتطُقتلااهنأحضاولانمناكيتلا،اهتروصةيؤرفيعضلا
ملهنكلوحوضوبنيليإمساةءارقعاطتساامك.ةمهجتمو،ًاليلقرغصأ
.اهتلئاعمساةءارقنمنكمتي

."كانفخأاذإرذتعأ.ةطرشلانمنحن":تلاق
ناك."؟دجلااهيأ،ليللافصتنميفانهلعفتاذام":لجرلالأس

ءادوسلاةيفوصلالجرلاةعبقتحتىأرو،ةطيسبسبالمنايدتريامهالك
.هيلإناقّدحتناواقرزلاهانيعتناكً،اميسوًاباش

تنك"ً:احضاوهتوصيفشاعترالانوكيالأًاينمتمزوجعلالجرلالاق
."قلطلاءاوهلايفيشمأ

،هزنتملايفةرجشفلخفقتً؟اذإاذكه":موتىعدييذلالاقف
."؟كلذيّمسناذامفرعتله.ًاليوطًافطعميدترتتنأو

ً،اددجم!موتايفقوت":زوجعلالجرلاىلإريدتستيهوةأرملاتلاق
ىلإىتفضرعت.تاعاسعضبلبققئادحلايفانهموجهعقو.كيلإرذتعأ

."ً؟ائيشتعمسوأتيأرله.حّربمبرض
ينيعىلإرظنلايدافتلةأرملاىلعّزكريوهوزوجعلالجرلالاق

ءانثتسابًائيشَرأمل.ًالاحانهىلإتلصودقل":هناصّحفتتنيتللالجرلا
له.كلذعامسلفسآ".ءامسلاىلإراشأو."رغصألابدلاوربكألابدلا
."ً؟اريثكىذأت

:ةلئاقتمستبامث."جاعزإلاىلعةرذعملاوجرنً.امامتئيسوحنىلع"
."ةديعسةيسمأكلىنمتأ"

عذجىلإدنتساو،هينيعزوجعلالجرلاضمغأف،نيدعتبماقلطنا
هنمهبّرقيوهترتسنمهبكسميصخشبرعش،ةيلاتلاةظحللايفو.ةرجشلا
:ًالئاق

هركأ؟عمستلهً.ابرإكقّزمأسفً،اددجمانهكبتكسمأاذإ"
."كلاثمأصاخشألا

.اتفتخاوهترتسناديلاتكرتّمث
ىلإضرألانمللستتةدرابلاةبوطرلابرعشو،زوجعلالجرلاراهنا

هسفنرعشلاتيببمهمهيًاتوصعمسهسأرلخادو.هسبالمربعهدسج
ً:اراركتوًارارم

،نايدنسوالوتب،روحورادرد



.ةتيمموةحلاك،ةّدوسمةءابع
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1999يناثلانيرشت12.غنويةحاس.تربرهازتيب
يفةلواطلاىلإنيسلاجلالاجرلاىلإأموأومعطملانسلوأريفسلخد

ىلإ؛ةيوازلايفةدوجوملاتالواطلاىدحإىلإهّجوتوًابارشىرتشامث،ةيوازلا
يفصوحألابرضنأذنم؛ةنسنمرثكأذنمهتلواطكلتتناك.هتلواط
يفسلجيرخآدحأنكيملاذلً،اركابءاجً.احّربمًابرضبابكللسينيد
عقييذلاريغصلاازتيبلامعطمئلتميسامناعرس،نكل:كانهةظحللاكلت

ىلعةرظنىقلأ.يريخلالمعلامويناك.غنويةحاسبرقاتاغروتةيوازيف
نوسلجيءاّدشألالاجرلانمةثالثناكثيح،ةيوازلايفنيسلاجلالاجرلا

بزحلاىلإنومتنياوناك.تقولاكلذيفمهعمملكتينكيملهنكل،كانه
لوقينأنكميو-ينطولافلاحتلابزحيأ؛نسنايلالانوسان-ديدجلا
كلذذنممهفرعيناك.مهنيبءارآلايفةيجولويديإتافالتخاكانهنإءرملا
اوناكو،)تيترابسدنالردف(نطولابزحةبيبشةمظنميفهاضمأيذلاتقولا
ةعومجمفوفصىلإمامضنالاكشوىلعنآلااوحبصأمهنكل،ةيافكنيينطو
ًاقيضًازنيجداتعملاكيدتريوً،امامتسأرلاقيلحتسنيفكيورناك.ةّقشنم
رمحألابنسنايلالانوسانراعشهيلعضيبأًايئاتًاصيمقو،نوللاتهاب
هرعشغبصدقو،ةعومجملاىلإًارّخؤمّمضنادقفيلاهاّمأ.قرزألاوضيبألاو
رثكأوهبراشلانأًاحضاوناك.َسلمأهلعجلًاتيزمدختساو،دوسألانوللاب
ةخسنّدعيو،ةقانأبًابّذشمريغصلادوسألاهبراشناكاذل؛سانلاجعزيام
ليوارسلاءادترانعفقوتدقناك.ررهوفلابراشنعلصألاقبط
،ضرغلاكلذلةصّصخملاةيذحألالاعتنانعكلذكو،ليخلابوكرلةصصخملا
لثمودبييذلاديحولانسرغيرغناك.ءارضخةيركسعتاّزبيدتريراصو
،هسأرىلعةيسمشةراظنعضيو،ةريصقةرتسيدتريّهنإذإ؛يداعباش
.ةثالثلانيبىكذألاكشنودنمناك.ةبّذشمهتيحلو

ازتيبلانالكأيىتفوةاتفكانهتناك.ناكملايفهرصببريفسلاج
وأ،نييفختمنييطرشكاودبيملامهنكل،لبقنمامهآردقنكيمل.مهنب

فشكدقناك؟ةيشافللةضهانملاروتينومةفيحصنماناكله.نيَّيفحص
ً،اريثكناكملاىلعدّدرتًالجر؛يضاملاءاتشلايفروتينوميفلمعيًايبغ
ناك.نيمئادلاءالمعلاضعبعمثيدحلافارطألدابتو،لمثهنأبرهاظتو
ناك.هتزنكاوقّزموجراخلاىلإهوذخأف،وجلايفردغةحئارّمشدقريفس
.ىذألاهباوقحلينألبقروتينومنمهنأبفرتعادقو،ليجستطقالعضي
يفريكفتلادنع.نيفيخسلاوءانبجلاصاخشألانمةنفحروتينوميفظومنإ



غلابورطخرمأةيشافرصانعلةيعوطلاةبقارملاكلتنأحضتي،رمألا
،معن.مئادرطخيفمهتايحف؛ةيرسلاتارابختسالاءالمعلثممهنأو،ةيمهألا

ًاريثكنيفلتخماوسيلمهنأبّرُقينأهيلعناك،كلذبقلعتياميفً،انسح
نمًاقثاويبغلاناك،لاحّيأىلع.هبزحفوفصيفدارفألاضعبنع
يفرحلاىنعملاب؛هسفنّللبهنأةجردىلإًاريثكفاخو،هنولتقيسمهنأ
قاسىلعًالوزنجّرعتيذلانكادلاطخلاظحالدقريفسناك.ةملكلل

لودجلا؛ةيسمألاكلتنمهّركذتيامرثكأكلذناكو،تلفسإلاقوفوهلاورس
يفًاضافخنانكامألارثكأىلإهلاقتناءانثأيفعملييذلالوبلانمريغصلا
.متعملايفلخلاقاقزلا

نيصخشدّرجمامهنأامهيلإرظنلاّققدنأدعبنسلوأريفسرّرق
اهبنالكأييتلاةعرسلاتناك.ةفداصمناكملاىلعاجّرعنيَعئاجنيَعفاي
عرسأيفجورخلايفنابغريوءالمعلاةعيبطكاذنآاكردأدقامهنأىلإريشت
سلجيًافطعميدتريوةعبقرمتعيزوجعلجركانهناك.نكممتقو
يحوتهسبالمنأنممغرلاب،بارشلاىلعًانمدمناكامبر.ةذفانلابرق
ىلوألاةليلقلامايألايفلاحلاكلتىلعًابلاغنودبيمهنكل.فلتخمءيشب
تالذبوفطاعمبمهديوزتبيأ؛مهتوسكبصالخلاشيجمايقيلتيتلا

هرصبزوجعلالجرلاعفر،هبقاريناكامدنع.اهمسومىهتناةلمعتسمةليمج
.ديكأتلاببارشلاىلعًانمدمًالجرنكيمل.هينيعىلإةرشابمرظنوةأجف
هرصببريفسحاشأف،ةيويحلابنيتمعفمونيواقرززوجعلالجرلاانيعتناك
؟!هيلإقيدحتلاىلعزوجعلادغولااذهؤرجيفيك.يّئاقلتلكشبًاديعب

كرت.دوقنلاضعببسكلناحدقتقولاناك.هبارشىلعريفسّزكر
،نيندرلاليوطًاصيمقىدتراو،هقنعىلعمشولايفخيللوطيوومنيهرعش
دوسلاناك.ةيوناثاهنكل،ةريثكلامعأكانه.ناكملاكلذىلإءاجو
.ةيلاعلابتاورلاتاذةديجلافئاظولالكىلعنورطيسي

."؟سولجلايننكميله"
دقريفسنكيملو.هبرقفقيزوجعلالجرلاناك.هيرظانريفسعفر

.هيلإءاجدقلجرلانأظحال
."يتلواطهذه":ًالئاقسولجلابهلحامسلاريفسضفر
زوجعلالجرلاعضو."كعمريصقثيدحءارجإيفطقفبغرأ"

.رذحبريفسهبقارف.لباقملايسركلاىلعسلجوامهنيبةلواطلاىلعةفيحص
."مكنمٌدحاوانأ،ِخرتسا":لاق
."؟نممٌدحاو"



."نيينطولانييكارتشالادصقأ.انهىلإنوتأينيذلاصاخشألادحأ"
."؟حيحصاذهله،هآ"
زوجعلالجرلاسلجاميف،همفىلعسأكلاعضووهيتفشريفسّللب

يفتقولالكهيدلنأكو؛ءودهبهبقاريوهو،كارحنودنمًانكاسكانه
.لقألاىلع،هرمعنمنيعبسلايفادبدقف،ًالعفهيدلناكامبرو.ملاعلا

وأ؟يزانلا88نروزبزحنمىمادقلانيفّرطتملادحأنوكينألقعيله
ًادحأَريملهنكلمهنععمسدقريفسناكنيذلانيرتتسملانيلومملادحأ
؟ّطقمهنم

.تفاختوصبزوجعلالجرلاملكت."فورعمىلإجاتحأ"
وهف،ًاليلقهمالكةّدحفّفخدقناكهنكل."؟حيحص،هآ":ريفسلاق

.لصحييذلاامفرعينكيمل
."حالسلا":زوجعلالجرلالاق
."؟حالسلانعاذام"
."؟يتدعاسمكنكميلهً.ادحاوديرأ"
."؟كلذلعفأساذامل"
."نيرشعلاوةنماثلاةحفصلادنع،ةفيحصلاحتفا"
هبيلقتءانثأيفزوجعلالجرلابقارييقبوةفيحصلاريفسبحس

ددجلانييزانلانعلاقمكانهناكنيرشعلاوةنماثلاةحفصلاىلعو.اهقاروأ
ةروصتناك.ًاليزجًاركش.لوجنفيإ،كاذنيعللاةمواقملالجر.اينابسإيف
ةيدقنةقروبةبوجحموكنارفلارنجلاةحوللمحيباشلدوسألاوضيبألاب
.نوركفلأةئفنم

."...يتدعاسمكرودقمبناكاذإ":زوجعلالجرلالاق
.هيفتكريفسّزه
."اهريغفالآةعستكانهنوكتس..."
ءاجرأيفرظنو،ىرخأةعرجريفسلوانت."؟حيحصاذهله،هآ"

الاوناكتسنيفكو،نسرغيرغو،يلاهنكل،ابهذدقناباشلاناك.ةعاقلا
نوكيساهدنعو،نورخآلايتأيسامناعرسو.ةيوازلايفنوسلجينولازي
.نوركفالآةرشع.يّرسثيدحءارجإًاليحتسم

."؟حالسلاعونام"
."ةيقدنب"
."كلذىلعلمعلايننكمي"
.هسأرزوجعلالجرلاّزه



."نيلكرامةيقدنب"
."؟ةرّغصملاتاراطقلايفامك؟نيلكرام":ريفسلأس
زوجعلانأنمّدبال.ةعبقلاتحتنّضغتملاهجولايفةرغثتحُتف

.مستبادقراوطألابيرغ
،لاملابظافتحالاكنكمي.نآلاينربخأف،يتدعاسمكرودقمبنكيملاذإ"

ًاددجمرخآلااندحأىرينلورداغأس.كلذنمرثكأرمألانعملكتننلو
.ً"ادبأ

يمويثيدحةباثمبرمألانكيمل.ةريصقنيلانيردأةعافدنابريفسرعش
ً،ايقيقحرمألاناك؛تيمانيدعبصإوأ،ديصقدانبوأ،سوؤفلوحرودي
.ّةيدجبملكتيلجرلاو

مل.ناكملالخديذلالجرلاىلإهفتكقوفنمريفسرظن.بابلاحُتف
ةيدنلسيأةزنكيدترييذلابارشلاىلعنمدملاوهامنإو،قافرلادحأنكي

ملاسمكلذفالخبهنكل،برشلايففُرسيامدنعًاجعزمحبصيناك.ءارمح
ً.امامت

امىرأس":نوركفلأةئفنمةيدقنلاةقرولاكسميوهوريفسلاق
."هلعفيننكمي

هديزوجعلالجرلاديتبرضدقلف.كلذدعبثدحامريفسَريمل
.ةلواطلاقوفاهتّتبثو،رسنبلخملثم

نعلأسأمل":لوقيوهوديلجةعطقلثمً،ادرابوًامزاحتوصلاناك
."كلذ

هديريرحتهرودقمبنكيمل.عطتسيملهنكل،هديداعبإريفسلواح
!فرخزوجعلجرةضبقنم

اذهله.المأمعنً،اباوجديرأو.يتدعاسمكرودقمبناكنإكتلأس"
."؟موهفم

تقولايفو.دادزيهمصخوزوجعلاهقيدصبضغنأبريفسرعش
.نوركفالآةرشعىلعهلوصحةركفهنهذنموحمينأعطتسيمل،هسفن
كلذنوكينلً.اقحزيمملجروهو،هتدعاسمعيطتسيصخشكانهناك
.رعسلايفمواسينلراوطألابيرغزوجعلانأرعشهنكلً،اصيخر

."كتدعاسميننكمي...انأ"
."؟ىتم"
."هسفنتقولايفو.انه.مايأةثالثدعب"
."مايأةثالثنوضغيفكلتلثمةيقدنبىلعلصحتنل!ءارهاذه"



يذلاصخشلاىلإبهذتسكنكل":ًالئاقعباتوهديزوجعلالجرلاتلفأ
،هتدعاسمهنكمييذلاصخشلاىلإبهذينأهنمبلطاو،كتدعاسمهنكمي
ميلستلاتقوىلعقافتالاعيطتسنىتحمايأةثالثدعبانهيقتلنسمث
."هناكمو

نكميفيك.نيرمتلاةلآىلعًامارغوليك120عفرريفسرودقمبناك
؟...ليزهلازوجعلااذهل

؟ميلستلادنعًادقنةيقدنبلانمثعفدأنأّيلعبجيله،ينربخأ"
."مايأةثالثدعبكلامنمىقبتامىلعلصحتس

."؟بسحفلاملاتذخأنإاذام؟معن"
."كلتقأسودوعأس،اهدنع"
.ىرخأليصافتيأنعلأسيملو.همصعمريفسكرف
يذلافتاهلاكشكجراخفيصرلاقوفةدرابةيديلجحيرتفصع

ماقرألاىلعنسلوأريفسطغضنيحاتاغروتتاماّمحبناجىلإعقي
الكةمدقميفبوقثكانهتناكوً،ادجًاسراقدربلاناك.ةشعترمعباصأب
.رخآلافرطلادنعةعاّمسلاتعفُرً.اضيأهيلعن

."؟معن"
ً؟امئادبرطضيهلعجيتوصلاناكاذامل.هقيرنسلوأريفسعلتبا
."نسلوأ.انأهنإ"
."ملكت"
."نيلكرام.ةيقدنبىلإجاتحيمهدحأ"
.درال
."ةرّغصملاتاراطقلايفامك":ريفسفاضأ
رخآلافرطلادنعتوصلاناك."نسلوأاينيلكراملايهامفرعأ"

نممغرلابو،ّقلعيمل.هيفءاردزالابرعشينأريفسعاطتساوً،اضماغوًارتاف
ناكهنمهبعرنأالإ،رخآلافرطلايفثّدحتييذلالجرلاهركيناكهنأ
ّهنألجرلااذهنعفرُعدقف.كلذبرارقإلانمًالجخنكيملو؛ربكأ

ريفسةقلحنمضىتح،هنعاوعمسدقاوناكطقفصاخشأةعضب.رطخ
نمهقافروريفسذقنأدقناكهنكل،يقيقحلاهمسافرعينكيمليذلا
بحيهنألسيلوً،اعبطةيضقلالجأنمكلذلك.ةرمنمرثكأتاطرو
ىعسيامبهديوزتهنكميرخآًاصخشفرعيريفسناكول.نسلوأريفس
.هبلّصتال،هيلإ

."؟اهديرياذاملولأسينم":توصلا



لقنلو.انمدحاوهنإلوقي.ّطقلبقنمهرأمل.زوجعلجرّهنإ"
اهديريامبرو،دحأالامبر.اهبلتقينأديرينمًاديدحتهلأسأمليننإ
."...طقف

."؟لاملانوكلمينممودبيناكله.نسلوأايسرخا"
ناكنإطقفهربخألنوركفلأيناطعأو،ةديجسبالميدتريناك"

."المأهتدعاسميرودقمب
."ةلئسأيأنعبيجتاليكلوً،اقلغمكمفيقبتلًافلأكاطعأ"
."حيحصاذه"
."مامتهاللريثماذه"
ناكنإاهدنعفرعينأديري.مايأةثالثدعبًاددجمهيقتلأس"

."هلاهريفوتانرودقمب
."؟نحن"
."..ً.انسح،معن"
."هلاهريفوتانأيرودقمبناكاذإينعت"
."...نكلً،اعبط"
."؟اذهلباقمكلعفديسمك"

."فالآةرشع":لاقمثًاليلقريفستمص
له.ةقفصلاتحجناذإ،فالآةرشعيأ؛اهلثمىلعلصحأس"

."؟تمهف
."تمهف"
."؟فالآةرشعكلعفديساذاملً،اذإ"
.ً"اقلغميمفيقبأل"
عباصأبرعشينكيمل،اهناكميففتاهلاةعاّمسريفسعضونيحو

وهوكارحنودنمًانكاسفقو.ديدجءاذحىلإةجاحبناك.هيمدق
،وجلايفاهتعفردقحيرلاتناكةغرافغبتفئافلةبلعىلإرظنلانعمي
.اتاغروتسهاجتايفتارايسلانيبريطتتراصو
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ىلعفقوو،هفلخقلُغيتربرهازتيبمعطمبابزوجعلالجرلاكرت

اهمامأعفدتوحاشوباهسأريطغتةيناتسكابةأرماهتزواجت.رظتناوفيصرلا
جّومتيهتروصساكعناىأرو،همامأةعرسبتارايستّرممث.لافطأةبرع
ىلإ.هفلخازتيبلامعطميفةريبكلاةيجاجزلاحاولألاىلعو،اهذفاونىلع
يتلاةذفانلاىلعٌقصلمريبكضيبأىراصنزمركانهناك،لخدملاراسي
يفءاضيبلاقوقشلالكشناك.جراخلانماهرسكلواحدقًادحأنأودبي
ريفسةيؤرعاطتساجاجزلافلخنمو.توبكنعةكبشلثمودبيجاجزلا
:ليصافتلاىلعاقفتادقاناكثيحةلواطلاىلإًاسلاجلازيالوهونسلوأ
ةعاسلادنع،4فيصرلاىلع،تايواحلاأفرمدنع،عيباسأةسمخدعب
ةينغأناونع؛دنواسلجنأ:رسلاةملك،ليللافصتنمدعبنمةيناثلا

ً.ابسانمناكناونعلانكل،ّطقاهعمسدقنكيمل،حجرألاىلعةيبعش
نلهنكل،يجيورننورك750,000ً:ادجًابسانمرعسلانكيمل،ظحلاءوسل
يفهنوقرسيسمأةقفصلابنومزتليسله:كاذنآلاؤسلاناك.كلذشقاني
ءالولابديدجلايزانلاباشلاروعشىلعدمتعادقناك؟تايواحلاءانيم
ناكنإًاقثاونكيملهنكل،ةيقرشلاةهبجلاىلعلتاقهنأهربخأنأدعب
ناكملانعةصققّفلدقناك.قرفيأّلثميكلذناكنإوأ،هقّدصدق
لعفيملريخألااذهنكل،ةلئسألاباشلاحرطنمًابسحتهيفمدخيذلا
.كلذ

،ازتيبلامعطميفيقبدقنسلوأريفسناك.ىرخأتارايسةّدعتّرم
.ةظحللاكلتيفبابلاوحنًالقاثتمىشموضهندقناكرخآًاصخشنكل
دقوً،اضيأةيضاملاةّرملايفكانهًادوجومناكدقف،زوجعلالجرلاهّركذت
،ريسلاةكرحتفقوت.رظتنا.بابلاحُتف.تقولالاوطمويلاكلذيفامهبقار
.ملكتيمث،هفلخفقوتيلجرلاكلذعمسو

."؟تنأاذهً،انسح"
نمتاونسنعالإمجنتالًادجةصاخةربناذوًانشختوصلاناك

.مونلاّةلقو،نيخدتلاو،بارشلاىلعنامدإلا
."؟كفرعأله":ريدتسينأنودنمزوجعلالجرلالأس
."معن،كلذنظأ"
حاشأمث،نّعمتبهيلإرظنو،فلخلاىلإهسأرزوجعلالجرلارادأ

ً.اديعبههجو



."كفرعأيننإلوقلايننكميال"
."؟ميدقحالسقيفرىلإفّرعتتنأكناكمإبسيلأ!هللااي"
."؟حالسيأ"
."تنأوانأ،اهسفنةيضقلالجأنمانلتاق"
."؟ديرتاذام.هلوقتاماذهناكاذإ"
."؟اذام":هنذأفلخهيديىدحإو،ريّكسلالأس
."؟ديرتاذامكتلأس":ةرملاهذهىلعأٍتوصبزوجعلالجرلارّرك
عمةثداحمءارجإيفداتعمريغءيشال.دوقفموبئاغكانه،هآ"

تننظو،ليوطتقوذنممهرتملفراعم؟كلذكسيلأ،ىمادقفراعم
."صوصخلاهجوىلعتاومأمهنأ

."ً؟اتيمودبأله":ًالئاقفلخلاىلإزوجعلالجرلارادتسا
نيواقرزنينيعبهيلإءارمحةيدنلسيأةزنكيدترييذلالجرلاقدح

نيمختليحتسملانمناك.نيتيزوريفرمرميتركلثماتدبًادجنيتعمال
زوجعلالجرلانكل؟سماخلادقعلايفمأعبارلادقعلايفوهله؛هرمع
خيراتَّركذتهرودقمبنوكيدقف،ّزكراذإو.طبضلابريّكسلارمعفرعيناك
.مهنمّلكداليمىركذبًاريثكنوّمتهياوناكبرحلاءانثأيف.هداليم

،معنًاضيرمودبتً.اتيمودبتال،ال":ًالئاقهنمةوطخريّكسلامّدقت
.ً"اتيمتسلكنكل

،قرعلاةحئارزوجعلالجرلاّزيمو،هوحنةخستموةمخضًاديّدم
.ةهيركلاءيقلاو،لوبلاو

لثمهتوصادب."؟ميدقحالسقيفرديحفاصتنأديرتالأ؟رمألاام"
.تومةجرشح

لءاستترخآءيشكانهنكيملاذإ.نآلاحفاصتنسً.اذإاذكه":لاق
."يقيرطيفيضمأسف،هنع

لواحيناكاميف،فلخلاومامألاىلإريّكسلاليامت."معن،لءاستأ،هآ"
رحجيفكلثملجرهلعفياّمعلءاستأتنك".زوجعلالجرلاىلعزيكرتلا
نيح؟كلذكسيلأ،اذهنعلءاستأنأًادجًابيرغسيل.اذهلثم
ىلإتسلجكنكل.عئاضكنأيفتركفةيضاملاةرملايفانهكتدهاش
،ةدعاقلاةركبرضمبسانلاىلعلاهنييذلاريرشلالجرلاكلذةلواط
."..ً.اضيأمويلاكانهًاسلاجتنكو.هعمتملكتو

."؟معن"
،ةداعانهىلإنوتأينيذلانييفحصلادحألأسأسيننأيفركفأتنك"



كلتلثمعمكلثممرتحملجرهلعفيامنوفرعياوناكاذإ،فرعتامك
لقُعيفيك،ًالثم.هنوفشتكي،هنوفرعيالامو.ءيشلكنوفرعيمهنإ.ةقفرلا
ً.ايحلازيالبرحلاءانثأيفتامهنأعيمجلاّنظلجرنوكينأ
."كلذينبجعي.ةريبكةعرسبتامولعملاىلعلوصحلامهتعاطتساب

.لشفهنكلو،هعباصأةقطقطلواح
."فرعتامك،قئاثولايفروكذماذهو"
ىلعكدعاسأنأيننكميءيشكانهله":ًالئاقزوجعلالجرلادّهنت

."؟هبمايقلا
ادبف،ّرشكوهيعارذريّكسلاحتف."؟امءيشىلإةجاحبيننأودبأله"

.نانسألانمًايلاخهمف
بحأال.ًاليلقِ◌ِشمنل.تمهف":هلوحرظنيوهوزوجعلالجرلالاق

."نيدهاشملا
."؟معن"
."نيدهاشملابحأال"
."ّقحمتنأ"
.ريّكسلافتكىلعقفربهديزوجعلالجرلاعضو
."انهنمبهذنل"
قيفرايةدايقلاَّلوت":كحضيوهوٍشجأٍتوصبريّكسلامهمه

."حالسلا
نمفصناكثيح،تربرهازتيببناجىلإرطنقملالخدملااربع

ةيؤرلابجحيةمامقلابةءولمملاةبلودملاةريبكلاةيدامرلاةيكيتسالبلاقيدانصلا
.عراشلانم

."؟كلذكسيلأ،ينتيأردقكنأدحألركذتمل"
يننأتننظ؛ةيادبلايفَءايشأىرأيننأتننظ؟نونجمتنأله"

ناعرسكلذنكلً،اكحاضرجفنا."!تربرهيف،راهنلاحضويفًاحبشىرأ
ىلإهسفندنسأو،مامألاىلإىنحناف.ةرقرقوبطرلاعسىلإلّوحتام
.همفيفرطنعةجزلةدامحسموهتماقّدشمث،لاعسلاأدهىتحرادجلا
."باوبألاّيلعنودصويساوناكالإو،ظحلانسحل،ال"

."؟كتمصلبسانملارعسلاام"
نمًافلأذخأيدرقلاتيأر.معن،ممه،بسانملارعسلا،هآ"

."...كتفيحص
."؟معن"



."دكؤماذه،ضرغلابيفتساهنمفالآةعضب"
."؟مك"
."؟كيدلمكً،انسح"
دوجومدعنمدكأتيلىرخأةرمهلوحرظنو،زوجعلالجرلادّهنت

.هلخادىلإهديّدموهفطعمرارزأّكفمث،دوهش
ًاسيكلمحيوهوةعساوتاوطخبغنويةحاسنسلوأريفسزواجت

سلفموهوتربرهيفسلجيةقيقدنيرشعلبقناك.رضخأًايكيتسالب
ًايركسعًءاذحًالعتنميشمينآلاوهاهو.هيلعنيفبوقثكانهوً،امامت
نمهارتشا،بناجلكىلعةيندعمةقلحةرشعاتنثاهيفً،اعمالًاديدج
الفلغمهيدلناك،كلذىلإةفاضإ.زنسبآكيرنهةباوبيفتركيسبوت
يفىرخأةرشعىلعلصحيسو،ةديدجنوركفالآةينامثىلعيوتحيلازي
يفف.ىرخأوةظحلنيبرومألاريغتتفيكًابيرغناك.بيرقلالبقتسملا
كردأنأىلإ،نجسلايفتاونسثالثةيضمتكشوىلعناك،فيرخلا
ناكملايفتمسقأدقتناكيضاقلاةراشتسمةنيدبلاةديسلانأهيماحم
.إطخلا

،نسرغيرغو،يلاهةوعدرّرقهنأةجردىلإًاديجريفسجازمناك
دودرنوكتسفيكىريسوً،ابارشمهليرتشيس.هتلواطىلإتسنيفكو
!ديكأتلابكلذلعفيس،معن.مهلاعفأ

،لافطأةبرععفدتةيناتسكابةأرمامامأنمّرمو،سنولبةباوبزواجت
ةرارقيفرّكفتربرهمعطمبابىلإهقيرطيف.ةطاسبلكباهلمستباف
ربعً.ايلابًءاذحيوتحييكيتسالبسيكلمحنمىجرتةدئافالهنأهسفن
سيكلاىمروةبلودملاةمامقلاقيدانصدحأءاطغعفرو،رطنقملالخدملا
نيبنمنازربتناقاسههابتناتراثأهترداغمءانثأيفو.هيفيكيتسالبلا

نم.قاقزلايفدحأال.عراشلايفدحأال.هلوحرظن.فلخلايفنيقودنص
تناك.هنمبرتقا؟تاعونممنمدموهمأ؟بارشلاىلعنمدموهأ؟اذه
؛عراستيهضبنبرعش.ناقاسلازربتثيحاهضعببرقتعّمُجدققيدانصلا
عجارت.مهوفصمهيلعترّكعاذإًادجنيجعزمتاعونمملاونمدمحبصيذإ

.ةيبناجلاقيدانصلادحألكروفلخلاىلإتاوطخريفس
.ً"ابت،هآ"
نأًامويًاصخشلتقينأداكيذلا،نسلوأريفسلقبسدقنكيمل

رمأاذهو؛هتحتناراهنتناداكتهيقاسنأبرعشفلبقنمًاتيمىأر
قّدحتهينيعنمةدحاولكو،رادجلاىلإدنتسييذلالجرلاناك.بيرغ



رمحألاحرجلاراشأدقلفً.احضاوةافولاببسناكو،ديكأتلابًاتيم،هاجتاىلإ
ليسيناكمدلانأنممغرلابو.هترجنحّزحدقمهدحأّنأىلإهقنعيف
ةيدنلسيألالجرلاةزنكنأل؛ةيادبلايفةرازغبفزنهنأالإ،كاذنآءطبب
ةهيركلالوبلاوتايافنلاةحئارريفسّمش.ةجزلوةللبمتناكءارمحلا
فقو،كلذدعب.ازتيبلاو)ةّرملادبكلاةراصع(ءارفصلامعطقّوذتو،ةيوقلاو
ديدجلاهئاذحةمدقمتحبصأ.تلفسإلاىلعأّيقتمث،قيدانصلاىلإًادنتسم
لودجلاىلعنيتتباثهانيعتناك.كلذظحاليملهنكل،ءيقلانمءارفص
يفًاضافخنانكامألارثكأىلإهقيرطيفمالظلايفعملييذلاريغصلارمحألا
.يفلخلاقاقزلا
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ناكنيحنكسومدراودإسأرقوفةيسورلا1-كايةلتاقمترأج
ً.اريثكينحنيوهو،قدنخلالوطىلعيرجي

دقلبانقلانأادبوً،اريبكًاررضثدُحتتالتاقملانكتملً،امومع
لبانقبنيراّيطلااودّوزدقمهنأوههعمسامرخآناك.سورلانمتدفن
.اهقوفمهناريطءانثأيفقدانخلاىلعاهءاقلإنولواحيءالؤهنأو،ةيودي

لئاسرلاراضحإلكانهىلإهّجوتدقو،يلامشلاعاطقلايفدراودإناك
نمةليوطوةدحاوةلسلسهلكفيرخلاناك.ءابنألارخآةفرعملو،لاجرلل
ّدرتسادقف.ةيقرشلاةهبجلالوطىلعرقهقتورئاسخنعةطبحمريراقت
قشبيناملألاشيجلاىدافتلوألانيرشتيفو،يناثلانيرشتيففييكسورلا
لاسرإعملهسأحبصيسعضولانكيمل.دوسألارحبلايلامشًاراصحسفنألا

كلذيفدراودإهعمسامنكل،ةيبرغلاةهبجلاىلإتاوقلانمديزملارلته
ّنشدقفيسوغقيرفلاناك،نيمويلبقً.اقيمعًاقلقهسفنيفراثأمويلا

ّركذت.يندنلنفلاجيلخلليبونجلافرطلاىلعموابنيناروأنمًاسرشًاموجه
ىلإمهقيرطيفهوزاتجاريغصرسجسأرتناكاهنأل؛موابنيناروأدراودإ
ةيمهأتاذنكتملاهنأل؛اهبنوظفتحيسورلااوكرتدقاوناك.دارغنينيل
داتسنوركةهبجلوحلماكشيجدشحكاذنآسورلاعاطتسا.ةيجيتارتسا

عقاومةداوهنودفصقتاشويتاكلاعفادمتناك،ريراقتللًاقفووً،ارس
اوناكمهنأحيحصوً،ابطحًاقباسةفيثكلاربونصلاتاباغتحبصأ.ةيناملأ
نّمخيملنكل،مايأةّدعذنمةديعبنيلاتسةيعفدمنمىقيسوملانوعمسي
.ّدحلااذهىلإةئيسرومألانأدحأ

ىفشتسملاىلإباهذللةلحرلاءانثأيفةصرفلازهتنادقدراودإناك
يفيضرأمغلببسبهمدقدقفدقناكيذلاهلاجردحأةرايزليناديملا
ةليئضةينوتسأةأرمايهو،ةضرمملانكل،اهيلعدحأرطيسياليتلاضرألا
اهنأكوودبتاهلعجياممنيتنكادلانيواقرزلااهينيعيفملألارهظي،مجحلا
تبّردتيتلاةيناملألاةملكلاتلاقوطقفاهسأرتّزهدقتناكً،اعانقعضت
."توم":ودبيامىلعًاريثكاهيلع

تراشأوهنعفيفختلاتلواحاهنألً؛اسئابادبدراودإنأنمّدبال
.يجيورنضيرمهيلعناكرخآريرسىلإ

.اهينيعيفًايدابلازيالناكىسألانكل."ةايح":ةمستبمتلاقو
ةرتسلاحملامدنعهنكل.ريرسلايفمئانلالجرلادراودإفرعيمل



دئاقهنإ:نوكينمفرع،يسركلاقوفةّقلعملاةعماللاءاضيبلاةيدلجلا
وهاهو،ةروطسأهنإ.جيورنلايأ؛جرونجوفنم،هسفنغيفدنيلةيرسلا
.لاجرلاىلإأبنلااذهلقنيالأرّرق.نآلاانهعبقي

تارئاطلاكلتلكتناكنيأنم.مهسوؤرقوفىرخأةلتاقمترأج
.ةرئاطيأمهيدلسيلسورلانأادبةيضاملاةنسلايف؟ةأجفيتأت

.هيلإهرهظوًاينحنمفقيليدميرغلاهىأرو،ةيوازلوحراد
."!ليد"
،هيعويضاملايناثلانيرشتيفةفيذقهتدقفأنأدعبف.ليدكرحتيمل

ًادراشودبيناكوً،اضيأًاريثكملكتيدعيملوً.اديجعمسيليهدعيمل
ناك،ةيادبلايف.فئاذقةمدصبنوباُصينيذلالاجرلالكلثمًايئاوطناو
المهنإلاقهصحفيذلاضرمملانكل،عادصنمىكتشادقليد
ناكنإامةيؤرلراظتنالاطقفمهرودقمبنإو،ريثكلالعفنوعيطتسي

لاسرإنودنمًادجًاريبكنيلتاقملالاجرلايفصقنلاناكدقف.ىفاعتيس
.يناديملاىفشتسملاىلإمهنمءاحصألا

ةريبكةوقبو،ةأجفليدرادتساف.ليدفتكلوحهعارذدراودإعضو
يفًاقلزوًابطرحبصأدقناكيذلاديلجلاىلعهنزاوتدقفيدراودإتلعج
كحضينأهيلعناك.دراودإرّكف؛لقألاىلعلدتعمءاتشهنإ.سمشلا

ىلعألاوحنرظننيحتشالتةكحضلانكل،هرهظىلعكانهىقلتسانيح
.ليدةيقدنبةروسامىلإ

قوفنمودبتةحوتفمًانيعدراودإىأر."!رسلاةملك":ليدخرص
.ةيقدنبلا

."ليد،انأاذه،ًالهم"
."!رسلاةملك"
."!دراودإ،انأاذه،كيلعهللاب!ةيقدنبلاكلتدعبأ"
."!رسلاةملك"
.")نفوهتولغ(محفةموك"
.دانزلالوحرّوكتتليدعبصإىأرنيحفوخلابدراودإروعشدادزا

؟عمسيالأ
."نفوهتولغ!نفوهتولغ":هيتئريفةوقلالكبخرص

."!كلتقأس!أطخاذه"
اوريغدقمهنأدراودإكردأامةظحليفً!انونجملجرلاناك!هللااي

عبصإتداز.يلامشلاعاطقلاىلإبهذنأدعب،حابصلاكلذيفرسلاةملك



نضغتكانهناك.كلذنمرثكألعفيملهنكل،دانزلاىلعطغضلاليد
ً.اددجمةيقدنبلادانزىلعطغضونامألالفقرّرحمث.هنيعقوفبيرغ
،تقولاكلذىتحاجندقناك؟لاحلاكلتىلعيهتنيسرمألاناكله
قّدح.ةمدصبةفيذقهتباصأّيدنجاهقلطيةصاصربتوميسلهنكل
ايً؟اقحاهاريسله.قالطإلاةلعشرظتناو،ءادوسلاةروساملاىلإدراودإ
ةلتاقمتناكثيحامهقوفءاقرزلاءامسلاىلإةيقدنبلاهرصبزواجت!لوهلل
ضمغأمث،اهعامسناعيطتسيالثيحبًادجةيلاعتناكً.ايلاعريطتةيسور
.هينيع

.")متسلغنإ(دنواسلجنأ":امهبرقصخشخرص
عضودقدناربدغناك.نيترمشمريليدىأروهينيعدراودإحتف

."!متسلغنإ":هنذأيفخرصوليدسأربناجىلإهسأر
."!متسلغنإ":رّركو،أموأوههجويفّرشكمث،هتيقدنبليدضفخأ
.ءادعصلاسّفنتوًاددجمهينيعدراودإضمغأ

."؟لئاسريأكانهله":دناربدغلأس
الليدناك.ةمزرلادناربدغّملسوهيمدقىلعفوقوللدراودإحفاك

الاتناكنيتيواخلاهينيعنكل،هيتفشىلعةريشكتلاكلتبظفتحيلازي
.همامأفقووليدةيقدنبةروسامدراودإكسمأ.امهلاحىلعنالازت

."؟ليدايرايدلايفدحأكانهله"
همفنمجرخاملكنكل،يداعلاهتوصبكلذلوقينأدصقيناك

.ّشجأًاسمهناك
."عمسيالهنإ":لئاسرلاّبلقيوهو،دناربدغلاق
ضيرمهنأكردأنكأمل":ليدهجومامأهديبحّوليوهودراودإلاق

.ً"ادج
ىرتسو،اهايإهِرأ.هترسأنمةلاسرهذه.انهنوكيالنأبجي"

."هينعأاماهدنع
دريأهيدلرُثتملاهنكل،ليدهجومامأاهعفروةلاسرلادراودإكسمأ

ناكًايأوأ،ّةيدبألاهتشهديفقرغتسامث.ةرباعةماستباءانثتسابلعف
.كانهههابتناتفلييذلاكاذ

."ةلاحلاكلتيفقراغهنإ.قحمتنأ":لاق
."؟نطولايفرومألايهفيك":لأسو،دراودإىلإةلاسردناربدغرّرم
."...فرعتتنأ،هوأ":ةلاسرلاىلإقّدحيوهودراودإلاق
ءاتشلاذنمامهضعبعماملكتيملدراودإوهنأل؛فرعيدناربدغنكيمل



رودقمبناك،فورظلاكلتيف،كانهىتحنكلً،ابيرغكلذناك.يضاملا
ينعيكلذنكيمل.كلذيفابغراذإةلوهسبًاضعبامهضعبيدافتنيصخش
اذهمرتحيناك،كلذنمسكعلاىلعامنإو؛دراودإهركيدناربدغنأ
ًادنسوً،اعاجشًايدنجوً،ايكذًاصخشهربتعيولادنويمنممداقلالجرلا
ةبتردراودإاوحنمدقاوناك،فيرخلايف.عاطقلايفددجلانيعفايلالاجرلل

هتايلوؤسمنكل،يجيورنلاشيجلايفبيقرةبتريزاوتيتلا،ررهوفراش
لكنألةيقرتلاىلعلصحهنإًاحزامدراودإلاق،اهنيح.اهلاحىلعتيقب
ءابقرلاتاعبقنمريثكلامهيدلناكاذهل،مهفتحاوقلدقنيرخآلا
.ةيفاضإلا

اناكامبرةفلتخمفورظلظيفهنأيفًامئادرّكفدقدناربدغناك
يضاملاءاتشلايفثدحامناك،لاحيأىلع.نيميمحنيقيدصناحبصيس
يقبدق-ضماغوحنىلعًاددجملاينادةثجروهظو،ردنسرارف-
.امهنيبةقلاعةيضق

.تاشاّشرةعقعقتوصهعبت،َتمصلاموتكمديعبراجفناتوصّمطح
."؟دتشتةمواقملا"ً:انايبهنوكنمرثكألاؤسةغيصبدناربدغلاق
تانحاشقلعت.نيعللالدتعملاسقطلااذههنإ.معن":دراودإلاق

."نيطلايفانتادادمإ
."؟باحسنالاىلإرطضنسله"
اننكل،تارتموليكةعضبامبر":ًالئاقمامألاىلإهيفتكدراودإعفد

."دوعنس
يفةبغرهيدلنكتمل.بونجلاىلإرظنوهديبهينيعدناربدغبجح

.كانهةايحهيدللازتالتناكنإىريلهلزنمىلإدوعينأدارأ.ةدوعلا
جراخعطاقتلادنعةدوجوملاّةيجيورنلاةتفاللاتيأرله":لأس

قيرطلاوحنريشتعارذو،رمحأبيلصاهيلعمِسُريتلا،يناديملاىفشتسملا
."؟تارتموليكةسمخدارغنينيل:اهيلعبتُكو،قرشلاىلإ

.دراودإأموأ
."؟برغلاىلإريشتيتلاعارذلاىلعبتكامركذتتله"
.ً"ارتموليك2611.ولسوأ":دراودإلاق
."ةليوطقيرطاهنإ"
."ةليوطقيرطاهنإ،معن"
هاديو،ضرألاىلعسلجو،دراودإعمهتيقدنبكرتدقليدناك

هيفتكنيبةلباذءابدنهلثمًايلدتمهسأرناك.همامأجلثلايفناترومطم



.ةرملاهذهبرقأ،رخآًاراجفنااوعمس.نيتليزهلا
."ًاليزجًاركش"
."ركشلليعادال":ةعرسبدناربدغلاق
لاقاذاملفرعيمل."ىفشتسملايفغيفدنيلفالوأتيأر":دراودإلاق

،ليدىلإةفاضإلاب،عاطقلايفديحولاصخشلاناكدناربدغنألامبر.كلذ
.هلثمًاليوطًاتقوكانهيقبيذلا

."؟...وهله"
."ءاضيبلاهتّزبتيأر.نظأامك،فيفطحرجبباصمهنإ"
."تعمسامك،ديجلجرهنإ"
."نيديجلالاجرلانمريثكلاانيدل،معن"
.تمصبامهضعبىلإنارظنيامهوافقو
غبتلافئافلضعبىلعتلصح".هبيجيفهديعفدودراودإلعس

."...باقثداوعأكيدلتناكاذإ.يلامشلاعاطقلانمةيسورلا
باقثلاداوعأجرخأمث،ةهومملاهترتسرارزأّكفو،دناربدغأموأ

املوأناك،ىلعألاىلإهرصبعفرامدنعو.لّمرملاقرولاىلعًادحاولعشأو
عمسمث،هفتكقوفنمقّدحتتناك.ةعساولادراودإنيعوههآر
.حايصلا

."!احطبنا":دراودإخرص
مهقوفءامسلاترأجو،ديلجلاىلعنيقلتسماوناك،ةيلاتلاةظحللايف

تناكةيسورةلتاقمنميفلخلاءزجلادناربدغحمل.ناذآلامصيٍتوصب
نمرياطتجلثلانإىتح،قدانخلاقوفًادجضفخنمعافتراىلعّقلحت

ً.اددجمءودهلاداسو،كلذدعبتفتخامث،ىلعألاوحنمهلوح
."...انأً،انسح":دناربدغسمه
."!لوهللاي":دناربدغلمستبيوهبناجىلإريدتسيوهودراودإهوأت
ّنُجدقل.ةرمقلانمهدسججرخأوةذفانلاحتفدقل.راّيطلاتيأر"

."ةيضاملامايألالثمحبصيرمألا".كحضلاةّدشنمثهليناك."سورلا
،هدييفهكسميلازياليذلاروسكملاباقثلادوعىلإدناربدغقّدح

ً.اضيأكحضيأدبمث
دنعسلجيثيحنمنيرخآلانيلجرلاىلإرظنو."اه،اه":ليدعبات

."يه،يه".قدنخلافرط
ىتحًاريثكاكحض.ناهقهقيامهالكأدبودراودإنيعىلإدناربدغرظن

برتقيوهوبيرغلاتوصلااعمسيمل،ةيادبلايف.ءاوهللًابلطناثهلياراص



.امهنم
...كت...كت
.ةفرجمبديلجلاٍنأتببرضيًادحأنأادب
...كت
رادتسانيحو.رخآندعمبندعمماطترانعًامجانًاتوصاعمسمث

.هيلعيمغأدقوجلثلاقوفعقيليدادهاشدراودإودناربدغ
."...اذام":لوقلابدناربدغعرش
."!ةيوديةلبنق":دراودإخرص

قوفرّوكتف،دراودإةخرصهعامسدعبّيرطفوحنىلعدناربدغفرصت
ىلعروديناكيذلانامألارامسمىأر،كانهىقلتساامدنعنكل.جلثلا
هدسجبرعش.هيفرطدحأبةلصتمةيندعمةلتككانهتناك.هنعرتمدعب
.ثدحينأكشوىلعناكامكردأنيحديلجلايفدّمجتي

."!انهنمدعتبا":هفلخدراودإخرص
ةيوديلبانقًالعفنوقليسورلانوراّيطلاناكدقفً.ايقيقحكلذناك

نكل،ناكملانعداعتبالالواحو،هرهظىلعدناربدغىقلتسا.تارئاطلانم
.بطرلاديلجلاقوفقلزنتتناكهيقاسوهيعارذ

."!دناربدغ"
ديلجلاقوفبثتتحارةيوديةلبنقنعًارداصبيرغلاتوصلاناك

يفليدتباصأدقاهنأنمّدبال.قدنخلاعاقيفتّرقتسانأىلإ
!ةرشابمةذوخلا

."!دناربدغ"
ملوً،اددجمتجرحدتوتزفق،اهسفنلوحةيوديلاةلبنقلاتراد

رامسمعزننيبٍناوثعبرأكانه.اهنعهيرظانحيشينأدناربدغعطتسي
نوكتدق؟مياهنسيفهوّملعتامكلذنكيملأ،راجفنالالوصحونامألا
ةلبنقلاتمسر؟ٍنامثوأ؟تستناكامبر.ةفلتخمةيسورلاةيوديلالبانقلا
هدلاوناكيتلاةريبكلاءارمحلاتاقلحلالثم،اهسفنلوحرئاودةيوديلا
ينوسفقياميف،رودتاهلعجيدناربدغناك.نيلكوربيفهلاهعنصدق
:ةكرحلاكلتاهيفرّركييتلاتارملاناّدعيو،نابقاريامهورغصألاهقيقشو
يناثلاقباطلايفةذفانلانممألاتدان."...نورشعوناتنثا،نورشعوىدحإ"
مهدلاوف،لزنملااولخدينأمهيلعبجيناك.زهاجءاشعلانإلوقتل

؛عمستملاهنكل."!رودتتاقلحلا،طقفةقيقد":خرص.ةظحليأيفدوعيس
قبطأو،كاذنآخرصيدراودإدعيمل.اهنيحةذفانلاتقلغأدقتناكاهنأل



.ةأجفنوكسلا
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1999لوألانوناك22.ريوببيبطلاةدايع
راظتنالاةفرغيفكاذنآسلجيناك.هتعاسىلإزوجعلالجرلارظن

دارنوكنكيملذإ؛ريوبدارنوكرظتنانأّطقهلقبسيمل.ةعاسعبرذنم
.مهنملكلصصخملاتقولايفمهتنياعمهلنكمياممرثكأىضرملبقتسي

نكاديقيرفإّهنإ.ةفرغلانمرخآلافرطلايفسلجيٌلجركانهناك
هرودقمبّهنأزوجعلالجرلافرعو،ةيعوبسأةلجمقاروأّبلقيناك.ةرشبلا
ةرسألانعءيشهنإ.ىلوألاةحفصلايففرحلكةءارقةفاسملاكلتنم
أرقيله؟هسولجءانثأيفيقيرفإلااذههأرقيامكلذناكله.ةكلاملا
.ةفيخسةركفلاتناك؟ةيجيورنلاةكلاملاةرسألانعًالاقم

دنعّىلدتييذلاعونلانمبراشهيدلناك.ةحفصلايقيرفإلابلق
.ةيضاملاةليللايفهاقتلادقزوجعلالجرلاناكيذلابّرهملالثم،هيفرط
ةرايسةطساوبتايواحلاءانيمىلإبّرهملالصودقفً،اريصقًاعامتجاناك
ةعرسبةذفانلاتضفخناو،فقوتدقناك.حجرألاىلعةرجأتسم؛وفلوف
يفهعمسيلحالسلانإةرشابملاق.دنواسلجنأ:رسلاةملكلاقو
ناك.هيلعلوصحللامناكمىلإنالقتنيسامهنكل،ةينمأبابسألةرايسلا
اولعفدقاوناكلهتقرساودارأمهنأول:رّكفمث،دّدرتدقزوجعلالجرلا
نوسيدارقدنفىلإاقلطناو،ةرايسلاىلإدعصاذهل؛تايواحلاءانيميفكلذ
نسردنأيتبىأردقناك.سالبزغربلوهيفنكامألالكنيبنم،ساس
ترظندقنكتملاهنكل،لابقتسالاةقطنمبمهرورمءانثأيفةدضنملافلخ
.امههاجتايف

،ةيناملألابمغمغيوهوةبيقحلايفةدوجوملادوقنلاّدعدقبّرهملاناك
اءاجهيدلاونإلاقدقبّرهملاناك.ًالاؤسزوجعلالجرلاهيلعحرطمث
يفكانهناكهنإًالئاقزوجعلالجرلاهيلعّدرو،سازلألايفامناكمنم
.هدسجيفةريرعشقلاترس.مياهنس

ربعنيلكرامةيقدنبنعتامولعملانمريثكلاأرقدقناكنأدعب
ً.اريثكهمامتهاريثيهسفنحالسلادعيمل،ةعماجلاةبتكميفتنرتنإلاةكبش
هّملعدقبّرهملاناك.ًاليلقربكأاهنكل،ةيداعديصةيقدنبلثمتدب
عضومث.هنمبلطامكايروأديسلاهاعدو،اهكيكفتواهعيمجتّةيفيك
لقتساو،فتكلاىلعلمُحتةريبكةبيقحيفةكّكفملاةيقدنبلازوجعلالجرلا
نأيفةزيجوةظحللرّكفدقناك.لابقتسالاةقطنمىلإًالوزندعصملا
هدسجيفترس.ةرجأةرايسهلبلطتاهلعجيونسردنأيتبىلإبهذي



.ىرخأةريرعشق
."ً!ابحرم"
.هيرظانزوجعلالجرلاعفر
.ً"اضيأعمسرابتخاكليرُجننأبجياننأنظأ"
،ههجوىلعةشوشبةماستبامسرلواحو،لخدملادنعريوب.دفقو

احبصأدقبيبطلاينيعتحتناخافتنالاناك.ةدايعلاىلإهمامأىشمو
ً.امجحربكأ

."تارمثالثكمساتيدان"
جتنتسا.يئامسألكتيسن.هّرسيفزوجعلالجرلارّكف.يمساتيسن

.ةئيسءابنأكانهنأهدعاستلتدتمايتلابيبطلادينمزوجعلالجرلا
ىلعتلصحدقلً،انسح":هيسركىلعرقتسينألبق،ةعرسبلاق

ةئيسلاءابنألابهربخينأديريهنأودبيناك."اهانذخأيتلاتاّنيعلاجئاتن
."رشتنادقهنأىشخأو".نكممتقوعرسأيفكلذنميهتنيو

ايالخهلعفتامكلذسيلأً.اعبطرشتنادقل":زوجعلالجرلالاق
."؟رشتنت؟ناطرسلا

نعرابغلانمةيئرمريغةعقبريوب.دحسم."حيحصاذه،معن"
.ةلواطلا

."هلعفينأبجياملعفي،انلثمناطرسلا":زوجعلالجرلالاق
هسولجةيعضويفةّفلكتمةقيرطبًايخرتسمادب."معن":ريوب.دلاق

.ةلّهرتملا
."هلعفكيلعبجياملعفتتنأف؛بيبطلااهيأينبجعت"
رّكفنلازنال".هتراظنعضووريوب.دمستبا.ً"امامتقحم،قحمتنأ"

."...ليطتدقاهنكل،كفعُضتس.ةيئايميكلاةجلاعملايف
."؟يتايح"
."معن"
."؟يئايميكجالعنودنميليقبتقولانممك"
انرّدقدقانكاممًاليلقلقأ"ً.اطوبهوًادوعصريوبمدآةحافتتكّرحت

."رمألائدابيف
."؟ينعي"
."-ىلإمدلاىرجمربعدبكلانمرشتنادقناطرسلانأينعي"
."بسحفةدملانعينتربخأّاله،كيلعهللاب"
.لاعفنايأنودنمهيلإريوب.دقّدح



."؟كلذكسيلأ،لمعلااذههركتتنأ":زوجعلالجرلالاق
."ً؟اوفع"
."كلضفنمً،اتقودّدح.ءيشال"
."-نأليحتسم"
حطسزوجعلالجرلاةضبقتبرضنيحهيسركنعريوب.دزفق

لوقيلهمفحتف.اهناكمنمزفقتفتاهلاةعاّمستلعجةوقبةلواطلا
علخو،دّهنتمث.شعترتزوجعلالجرلاةباّبسىأرنيحفقوتهنكلً،ائيش
.ههجوقوفةبعتمًاديرّرموهتراظن

."ريدقتدعبأىلعبآ.برقأامبرو،ناريزحرهشيف.فيصلااذه"
."؟ملألاوً.ايفاكاذهنوكيس.عئار":زوجعلالجرلالاق
."ءاودىلعلصحتس.تقويأيفكباتنيدق"
."؟لمعلايرودقمبنوكيسله"
."ملألاىلعدمتعيرمألااذهف؛اذهةفرعمبعصلانم"
له.مهماذه.لمعلاىلعًارداقينلعجيءاودىلعلصحأنأبجي"

."؟مهفت
."-تانّكسملالك"
ىتحً؛ايعاوينيقبيءيشىلإةطاسببجاتحأ.عيظفملألمحتيننكمي"

."ةينالقعبفرصتأورّكفأ
زوجعلالجرلافقو.ريوب.دهلاقءيشرخآكلذناك.ديعسداليم

ّركذتنيح،نكل.سانلابةنيدملائلتمتاذاملةيادبلايفمهفيمل.جردلاىلع
لوطىلعنوعفدنينيذلاسانلانويعيفعلهلاىأرةكيشولاةبسانملاهذه
دقنيقوستملاضعبناك.ةريخألاةظحللايفايادهلانعًاثحب؛ةفصرألا
يدتريلجركانهناك.رغيإةحاسيففزعتةيقيسومةقرفلوحاوعّمجت
نمدمساد.لاملاعمجلةبلعًالماحمهيلعفوطيصالخلاشيجةّزب
ىلعنيتعمشلثمناعملتهانيعتناكو،جلثلايفهمدقىلعتاعونمم
،عارذبًاعارذناكبشتةرشبلااتدّروتمناتقهارمهتزواجت.ائفطنتنأكشو
كانهتناك.امهلبقتسمنوكيسفيكناعقوتتو،ةيتفنعًاصصقنادرستو
ةيبهذةبقىأرو،ولسوأءامسىلإههجوعفر.ةنيعلةذفانلكبرقعومش
:هّرسيفرّكف.اهيلإقاتشيمك!هللااي.ةنيدملانمسكعنيءوضنم
.يتزيزعاي،ةيتآلاداليملاتابسانميفًاعملفتحنس،باوبألاىلعداليملا



ثلاثلامسقلا
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1944ناريزح7.انييف،يناثلافلودورىفشتسم
.4حانجلاوحنةبرععفدتيهوةعيرستاوطخبغنالانيليهتشم

ةحئارباهسأرواهيتئرتألمىتحءاوهلاتقشنتسافةحوتفمذفاونلاتناك
كلذيفرامدوتومةحئاركانهنكتملً.اثيدحّزُجيذلارضنلابشعلا
فصقللنوضرعتياوناك.ىلوألاةرمللانييفتفُصقنأذنمةنستّرم.مويلا
نأنممغرلابوً.ايفاصسقطلاناكامدنع،ةريخألاعيباسألايفةليللك
،ةنيدملاطسونعتارتموليكةعضبدعبيناكيناثلافلودورىفشتسم
ةمجانلاةهيركلاناخدلاةحئارنأالإ،ءارضخلاانييفتاباغيفًايلاععفتريو
فيصلاحئاورلكىلعتغطدقتناكةنيدملايفةلعتشملانارينلانع
.ىرخألا

هنأادبيذلا،دراهكوربروتكدللتمستباو،ةيوازلادنعانيليهتفطعنا
هينيعب،دراهكوربناك.ىطخلاّثحمث،اهعمثيدحلاوفقوتلايفبغري
ًامئاداهلعجي،ةراظنلافلخنمءرملاىلإًامئادناقّدحتنيتللانيتيساقلا
نيحلانيبساسحإاهباتنيناك.هجولًاهجونايقتليامدنعةبرطضموةيبصع
اهتدلاوتناك.ةفداصملاضحمبنكتملقاورلايفتاءاقللاكلتنأرخآلاو
اهبىدافتتيتلاةقيرطلاتأرولةيسفنتتالكشمحجرألاىلعهجاوتس
ةقومرمةرسأنمردحنيدراهكوربنأوةصاخ،دعاولاباشلابيبطلاانيليه
الو،هترسأوأدراهكورببحتانيليهنكتمل،لاحّيأىلع.انييفيف
.عمتجملايفةيلمخملارئاودلاىلإةدوعللةركذتكاهمادختسالاهتدلاوتالواحم
مولتنأاهيلعناك.ثدحدقناكاميفبرحلاىلعَموللااهتدلاوتقلأ
،ئجافموحنىلعدوهيلاهيضرقُمرسخيذلا،غنالكيرنه،انيليهدلاو
.هيلعقفتموهاملًاقفوهينئادللاملاديدستىلعًارداقدعيملَّمثنمو
نولقنيدوهيلاهييفرصملعجف،ًالولحلجتريهتلعجدقةيلاملاةمزألاتناك
حبصأ،نآلاو.هيلإاهترداصدقةيواسمنلاةلودلاتناكيتلامهتادنسةيكلم
.ةلودلاءادعأ؛دوهيلاعمرمآتهنأل؛نجسلايفغنالكيرنه

ىلإدقتفتاممرثكأاهدلاوىلإدقتفت،اهتدلاوفالخب،انيليهتناك
،تالفحلاىلإدقتفتمليهف.اهبمعنتاهترسأتناكيتلاةيعامتجالاةلاحلا
دحأنماهجيوزتلةرمتسملاتالواحملاو،ةيحطسلاثيداحألاو،ةقهارملانسو
.نيّللدملاءايرثألانايتفلا

ًاروفصعنأحضاولانمناك.ىطخلاّتثحواهمصعمةعاسىلإترظن
ءودهبسلجيوهاهو،ةحوتفملاذفاونلاىدحإنمىنبملالخددقًاريغص



ً.ادّرغميلاعلافقسلانمىلدتتيتلاةيرئادلافصنحيباصملادحأىلع
يفرعتستًابرحنأقيدصتيفةبوعصدجتمايألاضعبيفانيليهتناك
نمةمحازتملااهفوفصب،بجحتيتلاةباغلاببسبكلذنوكيدقو!جراخلا
ّيأىلع.اهتدهاشميفنوبغرياليتلاءايشألالكةيؤر،ربونصلاراجشأ

ثيح؛مهودرجممالسلانأةعرسبفرعتسف،ةحنجألاىلإتبهذاذإ،لاح
برحلانولقنيةّمطحملامهتايسفنوةهّوشملامهداسجأبىحرجلادونجلاناك
اهنأًابيرقتتعنتقاو،مهصصقىلإتعمتسادقةيادبلايفتناك.مهيلإ
.مهتساعتىلعبلغتلاىلعمهدعاستنأنكمياهناميإوةينهذلااهتوقب
نكميناسنإلانأاهنوربخيو،هسفنسوباكلانودرسيًاعيمجمهنأادب،نكلو
يوطنتيذلاطاطحنالانعاهنوربخيامك،كلذهيلعبجيو،لّمحتينأ
اذهل؛ىذأبنوباصيالىتوملامهدحو.شيعلايفةبغرلاةطاسببهيلع
رييغتءانثأيفعمتستاهنأبترهاظت.مهيلإءاغصإلانعانيليهتفقوت
،نومانياوناكامدنعو.ماعطلاوأءاودلامهحنمو،ةرارحلادّقفتو،تادامضلا
.مهصصقدرسيفاهنيحرمتستمههوجونأل؛مهيلإرظنتالألواحتتناك
ىلعةيشحولاو،ةبحاشلاةينايبصلاهوجولاىلعةاناعملاةيؤراهرودقمبناك
ذإ؛ههجوملألارصتعيلجرحمالميفتوملايفةبغرلاو،ةيساقلاهوجولا
.همدقنورتبيسمهنأكاذنآفشتكادقناك

؛ةقيشروةعيرستاوطخبمويلاكلذيفيشمتتناك،كلذنممغرلابو
يفًادجةليمجودبتاهنأاهربخأًابيبطنألامبرو،فيصلالصفهنألامبر
ًابيرقاهللوقيس4حانجلايفيجيورنلاضيرملانألامبروأ،حابصلاكلذ
وهوروطفلاماعطلوانتيسمث،ةيناملألاهتغلب)نغرومنتغ(ريخلاحابص
ىضرملامدختيهو،رخآىلإريرسنماهلاقتناءانثأيفبثكنعاهبقاري
ىلإةرظنيقلتتناك.مهنملكلعيجشتتاملكعضبلوقتو،نيرخآلا
اهلمستبااذإو.ةّرسأةتسوأةّرسأةسمخىلعّرمتنأدعبهوحنفلخلا
اهنكل،ءيشال.ثدحيملًائيشنأكواهلمععباتتو،ةعرسبهلمستبتتناك
يتلايهةريصقلاتاظحللاكلتىركذتناك.ءيشّلكبرعشتتناك
بيقنلالأسنيحكحضتاهتلعجيتلايهو،كاذنآًامدقيضمتاهلعجت

ًاحزام-بابلابناجىلإريرسيفعبقيوةديدشقورحبباصملا-رلداه
.ةيقرشلاةهبجلانمةساّسحلاهءاضعأًابيرقهلنولسريساوناكنإ

لعجيةفرغلارمغييذلاسمشلاءوضناك.4حانجلابابتحتف
.تاءالملاو،فقسلاو،ناردجلاً:اعمالضيبأءيشلك

."انيليه،نغرومنتغ"



ً.اباتكأرقيوهوريرسلابناجىلإيسركىلعسلجيناك.هلتمستبا
."؟ايروأايًاديجتمنله":ةشاشببهتلأس
."بدلثم":لاق
."!؟بد"
."؟ءاتشلالكةببدلامانتنيحةيناملألابنولوقتاذام...يف.معن"
."تابُس،هآ"
."تابُس،معن"

مل.امهنوبقارينيرخآلاىضرملانأفرعتانيليهتناك.امهالككحض
.نيرخآلانمرثكأهعمًاتقويضقتنأاهبضرتُفينكي

."؟كلذكسيلأ،مويلكًاليلقنّسحتينآلاهنإ؟كسأرو"
امكًاميسوامًامويدوعأسً.ائيشفًائيشنّسحتيهنإ.لعفلاب،معن"

."كلذنيرتسوً،اقباستنك
ًافلاخماهنيحرمألاادبدقف.ىفشتسملاىلإهورضحأنيحتّركذت

يفهببيُصأبقثنمةاجنلاصخشيألنكميالذإ؛ةعيبطلانيناوقل
.اهنمعقيداكو،قيربإلاعمهبصاخلاياشلابوكتكسمأ.هنيبج

."؟سمأَءاسمرخأتمتقوىتحنيصقرتتنكله".كحض."!واو"
.اهزمغمث،اهرصبتعفر
.فيخسءيشنأشببذكتتناكاهنألتكبتراو."معن":تلاق
."؟انييفيفانهنوصقرتاذام"
."رخأتمتقويفريرسلاىلإتيوأدقل.صقرأنكأمل،ال،ينعأ"
."هريغوانييفسلاف؟كلذكسيلأ،حجرألاىلعسلافلانيصقرتتنأ"
."كلذنظأ،معن":ةرارحلانازيمىلعّزكرتيهو،تلاق
نمنورخآلاهيلإرظن.ينغيأدبمث."اذكه":ضهنيوهولاق

.ًاليمجوًاميخرناكهتوصنكل،ةفولأمريغةغلبةينغألاتناك.مهتّرسأ
ناكملايفصقرنيحاوكحضو،ءافشلاىلإنولثامتينيذلاىضرملاجهتبا
يفهعمضافضفلاىفشتسملاءادرزتهاو،ةرذحوةريغصسلافتاوطخب
.كلذءانثأ

ةهبجلاىلإةرشابمكلسرأسالإو،ايروأايانهىلإدع":مزحبتخرص
."ةيقرشلا

ّرصأيذلامسالاناكامنإو،ايروأهمسانكيمل.سلجوًانعذمداع
.هبهودانينأىلع

."؟دنالنيراكلوبنيفرعتله":لأس



."!؟دنالنيراكلوب"
."؟فيككيُرأله.نيارلانماهانسبتقادقانكةصقراهنإ"
.ً"اددجمىفاعتتىتحكارحنودنمو،ءودهبكانهسلجا"
اكلوبنيصقرتفيككّملعأو،انييفيفةهزنيفكبحطصأساهدنعو"

."دنالنير
ةفرشلاىلعفيصلاسمشةعشأتحتاهاضمأيتلاتاعاسلاتناك

كاذنآألألتتءاضيبلاهنانسأتناكو.ةيحصةرشبهتحنمدقةيضاملامايألايف
.شوشبلاههجويف

اهنكل."نآلاةهبجلاىلإداُعتيكةديجةحصبكنأنظأ":هيلعتّدر
اهتلوجلامكإلةدعتسمفقتتناك.اهيتنجودّروتنودلوؤحلاعطتستمل
.اهيديىلعهديبترعشنيح

."معنيلوق":سمه
يلييذلاريرسلاىلإتبهذمث،كحضتيهواهنعًاديعبهتعفد

.ريغصروفصعلثماهردصيفدشنياهبلقوهريرس
***
،هبتكمتلخدنيحقاروألانعهرصبعفرو."ً؟انسح":دراهكورب.دلاق

ثيدحلةمدقموأ،ًالاؤسكلتًانسحةملكتناكنإداتعملاكفرعتملو
بناجىلإتفقوتاذهل.مالكلايفهتقيرطةطاسببتناكنإوأ،لوطأ
.بابلا

."؟بيبطلااهيأيتيؤرتبلطله"
دّهنت."؟انيليهاييعمًادجةيمسرينوكتنأىلعنيّرصتاذامل"

انكنأذنمانضعبفرعننحن!هللااي":لاقمث،مستبيوهودراهكورب
."؟كلذكسيلأ،نيلفط

."؟ينمهديرتتنكيذلاام"
."ةمدخللزهاج4حانجلايفيجيورنلانإلوقلاترّرقدقل"
."تمهف"
دعبو،اوفاعتيلانهىلإنوتأيىضرملا؟المل.اهشأجةطابربتظفتحا

.ىفشتسميفةايحلايهكلتو،توملاوهليدبلاناك.نورداغيكلذ
انلصودقل.مايأةسمخلبق)تخامريف(شيجلاىلإريرقتلاتمّدق"

."ديدجلاهعقوم
ً.ائداهوًاتباثاهتوصناك.ً"اعيرسكلذناك"
ً،ابرحضوخننحن.لاجرلانمديزمىلإةجاحلاِّسمأبمهنإ،معن"



."نيفرعتامك
ً،ابرحضوخننحن:هيفرّكفتتناكاملقتملاهنكل."معن":تلاق

نورشعونانثاكرمع،ةهبجلانعتارتموليكلاتائمًاديعبانهسلجتتنأو
كلذّلكو،هزاجنإًاماعرشعةعبسهرمعصخشعيطتسيلمعبموقتوً،اماع
.بألادراهكوربديسلالضفب

قافوىلعناودبتامكنأل؛هيلإيرماوألقنِكنمبلطأنأيفترّكف"
.ً"اعم

.اهلعفّدرةفرعمل؛اهيلإرظنلانعميهنأبترعش
نعهزيمييذلاام؟انيليهايًاريثكهيفكبجعأيذلاام،ةبسانملاب"

يفانهنيدوجوملايدنجةئمعبرأمهددعغلابلانيرخآلادونجلا
."؟ىفشتسملا

.اهقبسهنكل،جتحتنأكشوىلعتناك
.ةيلوضفلايتعيبطاهنإً.اعبطينأشنمسيلاذه،انيليهايفسآ"

رظنورادتسامث،هيتبابسيفرطنيبهعضووهمامأناكًاملقكسمأ."...انأ
يبنجأءارثّديصتميفنيرتاذام:ةطاسببلءاستأ...".ةذفانلاجراخىلإ
امنيمهفتتنكاذإ.يزاغلاشيجلاىلإّفلزتلالجأنمهنطونوخي
."؟كتدلاولاحفيك،ةبسانملاب؟هينعأ

.بيجتنألبقاهقيرانيليهتعلتبا
رماوألاينتيطعأاذإ.بيبطلااهيأيتدلاونأشبقلقلليعادال"

."هيلإاهلقنأسف
.ةلواطلانعةلاسرلاعفرو،اههجاويلدراهكوربرادتسا
،هينعأامنيفرعتتنأ.ايراغنهيفةثلاثلاةعّردملاةقرفلاىلإلسُرأ"

."؟نظأامك
اذامل.سأسأتاوقيفعّوطتدقل؟ةثلاثلاةعّردملاةقرفلا".تسبع

."؟يداعلاشيجلايفدّنُج
.ٍلابمريغهيفتكدراهكوربّزه
يدؤننأبجيو،هزاجنإعيطتسنامزجنننأبجيتاقوألاهذهيف"

."؟انيليهايهلوقأامىلعنيقفاوتالكنأمأ،انبةطونملاتاّمهملا
."؟ينعتاذام"
فلخيرجينأبجي،ىرخأتاملكب؟كلذكسيلأ،ةاشملايفهنإ"

مهنأايناركوأيفناكيلقيدصينربخأ.اهيفسلجينأال،ةيلاتقلاتابكرملا
سّدكتتو،ةنخاسمهتاشاشرحبصتىتحسورلاىلعمويلكرانلانوقلطي



."عطقنيالٌليسمهنأكومهموجهنوعباتيمهنكل،مهمامأثثجلا
دراهكوربنمةلاسرلاعازتنانماهسفنعنمتنأةبوعصبتعاطتسا

.ةريغصعطقىلإاهقيزمتو
ةورعنّوكتالأو،ًاليلقةيعقاونوكتنأكلثمةباشبردجيامبر"

اذه،ةبسانملابً.اددجمًادبأحجرألاىلعهارتنللجرعمًادجةقيثو
."؟يرسأثارتوهله.انيلهايًاقحكبسانيلاشلا

ّدكؤأيننكل،بيبطلااهيأةفيطللاكتاملكعامسلةديعسوةشوهدمانأ"
.ضيرملااذههاجتةصاخرعاشميأُّنكأالً.امامتاهلحمريغيفاهنأكل
."...بيبطلااهيأيلتحمساذإاذهل؛نآلاتابجولاميدقتبجي

ًاقحنينظتله":ًالئاقمستباوهسأردراهكوربّزه."...انيليه،انيليه"
كلذكلهببسييذلاملألاةيؤرعيطتسأيننأنينظتله؟ىمعأيننأ
امكانهنأبرعشأانيترسأنيبةقيثولاةقادصلاينلعجت؟ٍساقبلقب
.صاخلاوحنلااذهىلعكعمملكتألتنكامالإو،انيليهايًاعمانعمجي
رعاشمُّنكأيننأتظحالدقكنأنمدبالنكل،ينيحماسكوجرأ
."-و،كهاجتةيوقباجعإ

."!فقوت"
."؟اذام"
.كاذنآاهتوصتعفرواهفلخبابلاتقلغأدقانيليهتناك
نكمييتاوللاكتاضرممنمةدحاوتسل،دراهكوربايانهةعّوطتمانأ"

فالخبو.هلوقديرتاملقوةلاسرلاكلتينطعأ.ءاشتامكنهببعالتتنأ
."ةرشابمانهنمجرخأس،كلذ

نيمهفتالأ"،مامتهالاريبعتدراهكوربهجوىلعمسترا،"انيليهيتزيزع"
."؟كيلعفقوتياذهنأ

."!؟ّيلعفقوتي"
اميفةصاخً،ادجدّقعمءيشلماكلاءافشلالوحريرقتعضونإ"

."عونلاكلذنمسأرلايفةباصإبقلعتي
."تمهف"
فرعينمو.ىرخأروهشةثالثةيضمتل؛ةيبطةداهشبهديوزتيننكمي"

."؟تقولااذهدعبىقبتسةيقرشلاةهبجلاتناكنإ
.ةراتحم،دراهكوربىلإترظن
كلملاةصقنيفرعتو،انيليهايًامئادسّدقملاباتكلانيئرقتتنأ"

."ابيشتاببجاوزلايفبغريذلاكاذ؟كلذكسيلأ،دوواد



."؟كاذباذهةقالعامو"
كبلقىلعزيزعصخشلاسرإبملحأنل.انيليهايءيشال،ءيشال"

كنأىلإًارظنو.رخآصخشيأوأ،ةيافكًازهاجنكيملاذإةهبجلاىلإ
يرودقمبهنأتننظدقف،لقألاىلعيلثمةيحصلاضيرملااذهةلاحنيفرعت
،ةيافكٍقئالريغهنيدعتتنكاذإً.ايئاهنًارارقذختأنألبقكتراشتسا
."تخامريفىلإىرخأةيبطةداهشلاسرإىلإامبررطضأسف

.ءطببحضتتفقوملاةعيبطتأدب
."؟انيليهايكيأرام"
هقيرطقشيلايروأمادختسادارأدقل.اهينذأقيدصتاهرودقمبنكيمل

ذنمططخيناكله؟كلذيفرّكفيوهوتقولانمىضقمك.اهشارفىلإ
مأةجوز؛عقاولايفاهديريناكفيكو؟ةبسانملاةظحللاراظتنابعيباسأ
؟ةقيشع

."ً؟انسح":دراهكوربلأس
ةقيرطىلعروثعلالواحتيهواهسأريفعراستتراكفألاتناك

.يعيبطءيشاذه.ةقلغماهلكتناكجراخملانكل،ةهاتملاكلتنمجورخلل
هنأبديفتّةيحصةداهشايروأحنميسناكنإفً.ايبغًالجردراهكوربنكيمل
لجؤيس.هتاوزنلكةيبلتىلإرطضتسف-اهلفورعمك-دعبَفاعتيمل
؟ةطلس.اهيلعةطلسيأدراهكوربلنوكينلايروأبهذينيحنكل،رارقلا
فيكةركفىندأاهيدلتسيلو.يجيورنلالجرلافرعتداكتالاهنإ!هللااي
.اههاجترعشي

."...انأ":لوقتتعرش
."؟معن"
نأيفتبغرو،عباتتنأتدارأً.اقوشتممامألاىلإىنحنادقناك

ًائيشنكل،قزأملاكلذنمرّرحتتلهلوقاهيلعبجيهنأفرعتاملوقت
:بيذاكأكلذّلكناك.هتيهاممهفتلةيناثاهنمرمألاقرغتسا.اهفقوأام
،اههاجتايروأروعشفرعتالاهنأةبذكو،ةّرححبصتنأديرتاهنأةبذك
وجننلانردقنمّطحنوانريغلعضخننأًامئادانيلعبجيهنأةبذكو
ترعشنيحةيلفسلااهتفشىلعتّضع.بيذاكأكلتلكتناك؛انسفنأب
.شعترتتأدباهنأب
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قدنفدنعمارتلانملوهيراهلّجرتنيحًارهظتقولاناك

يهوةضفخنملاحابصلاسمشىأرو،زغربلوهةباوبيفساسنوسيدار
سكيرىفشتسميفينكسلاىنبملاذفاونىلعةزيجوةدملسكعنت
ناك.مويغلافلخًاددجميفتختنألبق)ولسوأةعماجىفشتسم(
؛هصخيءيشلكعمجدقهنأنمدكأتيلةريخألاةرمللهبتكمىلإبهذيس
اهلدجودقو،ةليلقةصاخلاهتاينتقمنكل.هسفنلهلاقاماذهناك
نكيمل.مويلبقيويكنمهذخأدقناكرجتمسيكيفةيفاكةحاسم
يفةريخألاةلفحللنوّدعتسيمهلزانميفنوقابلاف؛طقفنيبوانملاريغكانه
ةلفحبهتّركذ،هيسركرهظىلعةليوطةيقروةصاصقكانهتناك.ةيفلألا
ينرايبتاملكنكتمل.سمأهلجأنمنيليإاهتّمظنيتلاةريغصلاعادولا
،ةريغصلاءاقرزلانيليإديطانمةبترميفعادولاةلفحيفةفيطللارلوم
ىلعةيافكًافيطلناكريصقلاباطخلانكل،عومشلابةّنيزملاةّشهلااهتكعكو
نليراهنأودبيامىلعفرعيةميرجلاةبعشسيئرناكو.لاحّيأ
هنأبيراهّرقأاذهل؛فطاوعلاوأمالكلانمرثكأاذإًادبأهنعحفصي

هلىّنمتو،شتفمبصنمىلإهتيقرتىلعرلومهأنهنيحرخفلابرعش
كلتةرخاسلارلاوموتةماستبادسُفتمل.ةيرسلاتارابختسالايفقيفوتلا
.بابلادنعةرتافلانيشتفملاسيئرةحفاصمىتحالو،ةبسانملا

ىلع؛ةريخألاةرمللكانهسولجلابتكملاهترايزنمفدهلاناك
اهيفىضمأدقناكيتلاةفرغلايفً،اريرصردُصييذلاروسكملايسركلا
مالكلاكلذلكناكله:لءاستو،يراهشعترا.تاونسعبسوحن
؟هرظتنيامىلعىرخأةمالعيفطاعلا

تناك.زيفوصةباوبىلإًاراسيفطعناو،زغربلوهةباوبيراهزواجت
ىلإدوعتةيلاّمعققشنمنّوكتتقيضلاعراشلاكلذيفةينبألامظعم
راعسأتعفترانأدعب،نكل.اهتالاحلضفأيفتسيليهو،نرقلاعلطم
لّمحتنوعيطتسيالىطسولاةقبطلانمنوعفاياهيلإلقتناو،ققشلا
نكيملو.مامتهالاضعببةقطنملاتيظح،نوتسروجاميفةشيعملافيلاكت

مقرىنبملاهنإ.هتهجاوبدحأمتهيملطقفدحاوءانبىوسكاذنآكانه
ً.اقالطإهجعزينكيملكلذنكل.يراهىنبم؛8

ىلعًاضرعدجوف،قاورلايفدوجوملاديربلاقودنصحتفو،ىنبملالخد
ةقروىلعيوتحيهنأةرشابمضرتفا.ولسوأةنيدمةيدلبنمًاّفلغموازتيبلا



هّوفت.يضاملارهشلايفعونممناكميفهفوقولةفلاخمعفدبهريكذتل
ةسمخاهرمعتروكسإدروفىرتشادقناك.جردلادعصيوهوةميتشب
ةئدصتناك.ةملكلاىنعملكبهفرعيالٍّمعنمسخبنمثبًاماعرشع
،ةقينأفقسةحتفاهيفدجوتتناك،نكلوً.ايلاب)جايربدلا(ضباقلاو،ًاليلق
ناكميفهفوقولتافلاخمكانهتناك،لاحّيأىلع.تقولاكلذىتح
نكيمل،كلذىلإةفاضإ.هسأرىلعرعشلانمرثكأبأرمريتاوفوعونمم
ةلتةمقيفاهْنكَرركذتينأهيلعناكاذهل؛روديكلتماكرلاةموككرحم
.اهليغشتدارأاذإلفسألاىلإاهعفديل

ةفيظنيهو.نيتفرغنمةفلؤمةقشلاتناك.يمامألابابلاحتف
تناك.ةعماللاةيبشخلاةيضرألاىلعداجسدجويالو،طيسباهثاثأو،ةّبترمو
ةحولو،هتقيقشوهتدلاولةروصنعةرابعناردجلاىلعةديحولاةنيزلا
ةسداسلايفناكنيحارميسضرعرادنماهقرسدقناكيتلاباّرعلا
ةحولةرمّقلعدقناك.عومشوأ،تاتابنكانهنكتمل.هرمعنمةرشع
تاملكيأوأ،روصلاوأ،ةيديربلاتاقاطبللاهمدختسيدقهنأّنظتانالعإ

.اهلثمتاحولنيرخآصاخشألزانميفىأردقف،اهيلعرثعيدقمكح
ً،اساسأًاروصطقتليالهنأو،ةيديربتاقاطبّطقَقلتيملهنأكردأامدنعو
:يجيورنبتاكوهو؛زينيوبنرويبنمًاسابتقااهيلعبتك

دايدزانعريبعتًاددجموهةيناصحلاةردقلاجاتنإيفعراستلااذهو
.قلق=مهفلااذه.ةعيبطلانيناوقىعدياملانمهفةعرس

؛يلآلابيجملاىلعلئاسردجوتالهنأةدحاوةرظنبيراهفرع
،ليسغلاّةلسيفهعضوو،هصيمقرارزأّكف.يرورضريغرخآرامثتسااذهو
.سبالملاةنازخيفةبترمةعومجمنمًادحاوجرخأمث

لصتيسامّبرذإ؛ليغشتلاةيعضويفيلآلابيجملازاهجيراهىقبأ
يأرتاعالطتساّمظنتةمظنميهو؛ةيجيورنلابولاغةمظنمنمامصخش
ً.اددجمرداغوبابلادصوأمث

نمةيفلألايفةريخألافحصلايفطاعرثأتيأنودنميراهىرتشا
ةباوبدنعىطخلانّوثحيسانلاناك.اتاغرفودىلإقلطنامث،يلعرجتم
.ةزيمملاةليللاكلتةيضمتلجأنممهلزانمىلإمهقيرطيفزنيرثرامدلاو
رعشو،ردورشلخدنأىلإهفطعمهئادترانممغرلابشعترييراهيقب
كشوىلعةلّضفملاهتلواطنأىأرهنكلً،ابيرقتًائلتممناكملاناك.ءفدلاب
ضهندقناكيذلازوجعلالجرلاىدترا.اهوحنهجتافةرغاشحبصتنأ
نيبجاحتحتنمةعيرسةرظنبيراهقمرو،هفطعمةلواطلافلخنم



بناجىلإعقتةلواطلاتناك.رداغو،تمصبهلأموأمث،نيضيبأنّيثك
ءوضاهلصييتلاةمتعملاةفرغلايفةليلقلاتالواطلاىدحإيهو،ةذفانلا
.هبناجىلإاجامتناكىتحسلجنإامو.راهنلاءانثأيفةءارقللٍفاك

مثةيدامررابغةضفنمبةلواطلاءاطغىلعتبرض."يراهًابحرم"
."؟صاخلامويلاقبطديرتله":تلاق

.ً"ازاتمميهاطلاناكاذإ"
."ً؟ابارشديرتله.كلذكهنإ"
هبنيصوتيذلاام".ىلعأىلإهرصبعفر."نآلاملكتنانأدبدقل"

."؟مويلا
دجوي":ٍحضاووٍلاعتوصبتلاقواهرجحىلعًاديتعضو.ً"انسح"

يفبرشهايمىقنأ،سانلامظعمهنظيامفالخب،ةنيدملاهذهيفًالعف
يفتّديُشيتلاةينبألايفةيّمسلقألابيبانألاىلعروثعلانكميو،دالبلا
."ءانبلااذهلثم،نرقلاعلطم

."؟اجاماياذهنيلوقتنملو"
نمةعبانوةيوقاهتكحضتناك."يراهاي،حجرألاىلعتنأكل"

تلّجسمثً،اسمهكلذتلاق."بارشلانععالقإلاكمئالي،ةبسانملاب".بلقلا
.تدعتباوهبلط

يراهراتخااذهل؛ةيفلألانعٍرابخأبةئيلمىرخألافحصلاتناك
ةيقرطةتفالِةروصىلعةسداسلاةحفصلايفهانيعتعقو.نسيفاسغاد
اهيعارذدحأىلعبُِتكدقناك.رمحأبيلصاهيلعرهظيةريبكةيبشخ
.ملك5دارغنينيلرخآلاىلعو،ملك2611ولسوأ

ناونعلاناكو،لوجنفيإخيراتلاذاتسأىلإًابوسنماهتحتلاقملاناك
.ةيبرغلاابوروأيفةلاطبلادايدزاءوضيفةيشافلاعاضوأً:ارصتخميوناثلا

ًاعجرمُّدعيوهف.لبقنمفحصلايفلوجمساأرقدقيراهناك
ةفيحصلايقابحّفصت.غنلماسلانوسانوجيورنلالالتحابقلعتياميفٍّامهم
ًاقيلعتناكيذلا،لوجلاقمىلإداعمث،مامتهاللًاريثمًائيشدجيملهنكل
يفةديدجلاةيزانلاهتأشنأيذلايوقلاميظنتلانعقباسريرقتىلع
يفًاريبكًاعجارتتدهشيتلا،ةديدجلاةيزانلانأفيكلوجحّضو.ديوسلا

ةيويحبروهظلاىلإنآلادوعت،تاينيعستلايفةيداصتقالاةرفولاتاونس
يهةديدجلاةجومللةزيمملاتافصلاىدحإنأًاضيأبتكو.ةددجتم
ىلعزكترتتاينينامثلايفةيزانلاتناكدقلف.ةنيتملاةيجولويديإلااهتدعاق
،دّحوملايزلا:اهيلإنومتنييتلاةعومجملاةيوهددحتءايشأو،ءايزألا



نيحيف.)لياهجيس(رصنلاةيحتلثمةميدقلاتاراعشلاو،ةقيلحلاسوؤرلاو
دنتستالةيلاممعدةكبشكانهتناكً.اميظنتلضفأةديدجلاةجوملانأ
نألوجبتك،كلذىلإةفاضإ.اهسفنةجردلابءايرثأةاعروةداقىلإ
يعامتجالاعضولايفلماوعىلعلعفّدردرجمنكتملةديدجلاةكرحلا
.ةيعامتجالاةيطارقميدللليدبميدقتديرتاهنأو،ةرجهلاوةلاطبلالثم،دئاسلا
عجارتناكوً.ايقرعوً،ايركسعوً،ايقالخأّحلستلاةداعإوهراعشلاناك
يفةدايزلاو،زديإلاراشتناىلإةفاضإ،يقالخألاخّسفتلاىلعًالاثمةينارصنلا
؛ديدجىدمىلإًاليلقتعّسوتدقودعلاةروصتناكو.تاعونمملايطاعت
،ةيقرعلاوةينطولادودحلانوّمطحينيذلايبوروألاداحتالالاطبأمهف
،ةبترمىندألانويفالسلاو،ايسورىلإًادينوّدمينيذلاوتانلاولوؤسمو
ييفرصممهفصوبدوهيلاّلحماّولحنيذلاددجلانويويسآلانويلامسأرلاو
.ملاعلا

.ءادغلاعماجامتلصو
ىلإقّدحو."؟)ةزوبخمنيجعتارك(ةيبالزهذهله":يراهلأس

.ةصلصلااهرمغتيتلاةيدامرلالتكلا
ةنسكلىنمتأ.سمأاياقبنميهو،ردورشةفصواهنإ":اجامتلاق

."ةديعس
لوألوانتدقناكو،لكألانمنّكمتيىتحةفيحصلايراهدعبأ

:لوقيًاتوصعمسنيحةيبالزلانمةمضق
."عيظفهنإلوقأ"
ىلإسلجي)كوهوملا(رمحأيدنهناك.ةفيحصلافلخيراهرظن

،تقولالاوطكانهسلجيناكامبر.ةرشابمهيلإرظنيو،ةرواجملاةلواطلا
هنأل؛كوهوملاهنودانياوناك.ناكملالخدنيحديكأتلابهريمليراهنكل
تقرغأو،برحلاءانثأيفًاراّحبناك.هعوننمريخألاودبيامىلع
.ليوطتقوذنمهقافرّلكتام،امهنتمىلعناكنيتنيفستاديبروطلا
يفّىلدتتةبّذشملاريغةليوطلاهتيحلتناك.يراهىلإاجامهتلقناماذهو
فيصلايفًامئادلعفيامك-هفطعمًايدترمكانهسلجيوهو،هسأك
رهظتو،هتمجمجلكشزُربيًادجليحنلاههجوو-ءاوسٍّدحىلعءاتشلاو
.ةعصانءاضيبةيفلخىلعةيزمرقطوطخلثمقورعلانمةكبشهيف
تاّيطلانمةقبطفلخنميراهىلإناتعمادلاناوارمحلانانيعلاتقّدح
.ةنّضغتملاةيدلجلا

."!عيظفاذه"



ملاذهل؛ةيافكلاهيفامبهتايحيفىراكستاهُّرتعمسدقيراهناك
ناككلذنكل،نومئادلاردورشءالمعهلوقياملةصاخةيانعيلوينكي
كلتتناك،كانهىلإباهذلااهيفداتعايتلاتاونسلالكيففً.افلتخم
نمةليللاكلتدعبىتحف.كوهوملااهقطنييتلاةموهفملاتاملكلاىلوأ
يفلزنمرادجبرقًامئانكوهوملاىلعيراهرثعنيح،يضاملاءاتشلا
كوهوملانكيمل،توملاىتحدّمجتلانمحجرألاىلعهذقنأو،اتاغرفود
كوهوملانأودبي.اهيفنايقتلييتلاتابسانملايفةءاميإنمرثكأبهييحي
رظنيوهو،ماكحإبنيتقلغماتيقبهيتفشنأل؛كاذنآهديرياملاقدق
ةلواطوحنينحنينألبقهلوحيراهرظنً.اددجمهسأكىلإزيكرتب
.كوهوملا

."؟سنسآدارنوكايينّركذتتله"
.بيجينأنودنمغارفلاىلإقّدحوزوجعلالجرلاففأت
تناك.يضاملاءاتشلايفعراشلايفجلثةموكىلعًامئانكتدجو"

."رفصلاتحتةجردةرشعينامثةرارحلا
.هينيعكوهوملاكّرح
كنعلفغأنأنكمملانمناكاذهل؛عراشلايفةءاضإكانهنكتمل"

."سنسآايكفتحىقلتستنك.ةلوهسب
هينيعبةصّحفتمةرظنبيراهقمرو،هيبجاحدحأكوهوملاعفر

.هسأكعفرينألبقنيوارمحلا
."كلذىلعكركشأنأّدوأ،معن"

ّمهملانمهنأادبو،ءطببةلواطلاىلعهسأكعضومث،ًاليلقبرش
.هسفنناكملايفسأكلاعضينأهيلإةبسنلاب

."كئلوأتاباصعلادارفأمادعإنمّدبال":لاق
."؟نمً؟اقح"
ةحفصلابلقيذلايراهةفيحصوحنةيوتلمعبصإبكوهوملاراشأ

قيلحديدجيديوسيزانلةريبكةروصىلوألاةحفصلارّدصتتتناك.هوحن
.سأرلا

ةعضبترادتساف،ةلواطلاىلعهفكةحاركوهوملابرض."!رادجمامأ"
.أدهييكلهديبيراههلراشأ.هوحنهوجو

."ةنسلاسأرةيشعاهنإ،نآلاعتمتساوِخرتسا.سنسآاينوعفايمهنإ"
يفليكناك.ناملألاكلذفقويمل؟انكاننأنظتاذام؟نوعفايمه"

نألبقمهلتقا.رمعلانمنيرشعلاوةيداحلايفراكسوأو،ةرشعةعساتلا



.ً"اركابهجلاعتنأبجيو،ءابومهنإ.مهددعدادزي
.يراهىلإشعترتعبصإبراشأ
تنأ!نوضرقنيالمهنإ.نآلاتنأسلجتثيحسلجيمهدحأناك"

."!مهلقتعتوجرختنأبجياذهلو؛يطرش
."!؟يطرشيننأفرعتفيك"ً:اشوهدميراهلأس
ً.ابونجامناكميفامصخشىلعرانلاَتقلطأ.فحصلاأرقأانأ"

انهصاخشألاضعبىلعرانلاقالطإنعاذام،نكلً.اديجكلذناك
."ً؟اضيأ

."سنسآايمويلاًاريثكملكتتتنأ"
وحنريدتسينألبقةريخأةداحةرظنبيراهقمروكوهوملاتمص

نأمهفيذلا-يراهحّول.غنويةحاسلٍةحوليفرظنلانعميو،رادجلا
تناك.هتعاسىلإرظنو،ةوهقبوكبهيتأتلاجامىلإ-ىهتنادقثيدحلا
ةعبارلاةعاسلادنعردورشمعطمقلغيسو،باوبألاىلعةديدجةيفلأ

ىلعّقلعمنالعإلًاقفوكلذو؛ةديدجلاةنسلاسأرةلفحببسبً؛احابص
املًاقفوو،ةفرغلايفةفولأملاهوجولاىلعةرظنيراهىقلأ.لخدملاباب
.اولصودقفويضلالكناك،هآر
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1944ناريزح8.انييف،يناثلافلودورىفشتسم
نمًاءودهرثكأةليللاكلتتناكو.نيمئانلابًائلتمم4حانجلاناك

عمستمل.سوباكببسب؛خرصيوهوظقيتسيوأًاملأنئيدحأالف،داتعملا
لكحبصينأتّنمت.انييفيفةيوجةراغلوصحنمًاريذحتًاضيأانيليه

،عجهملاىلإتللست.ةليللاكلتيفةنيدملااوفصقيملاذإلهسأءيش
يفًادجًاكمهنمكانهسلجيناك.هيلإترظنوريرسلافرطدنعتفقوو
ىتح،هريرسبرقعوضوملاحابصملاءوضتحت،هلمحييذلاباتكلاةءارق
امًامامتكردتيهو،مالظلايفً،اديعبتفقو.رخآءيشيأظحاليملهنإ
.اهلوحيرجي

عضوومستباف،ةحفصلابلقينأكشوىلعناكنيحاهدوجوظحال
.لاحلايفًابناجهباتك

."ةليللانيلمعتكنأنظأنكأمل.انيليهايريخلاءاسم"
.هنمتبرتقاواهيتفشىلعاهتبابستعضو
."؟ةيليللاتابوانملانعفرعتاذام":تسمه
كلمعديعاومفرعأامنإو،نيرخآلانعًائيشفرعأال":ًالئاقمستبا

."طقفتنأ
."؟حيحصاذهله"
،ةعمجلاو،ءاعبرألامث.ءاثالثلاو،نينثالامث.دحألاو،ةعمجلاو،ءاعبرألا"

غامدلاهيلعلمعيرخآءيشدجويال.ءارطإهنإ،يفاختالً.اددجمدحألاو
."ةيجرشلاهتنقحرلداههيفىقلتييذلاتقولاًاضيأفرعأ.انه

.ّةقربتكحض
ةمدخللاٍّدعتسمترصو،ةدّيجتراصكتّحصنأفرعتالكنكل"

."؟كلذكسيلأً،ادّدجم
ً.اشهدنماهيلإقدح
."ةثلاثلاةعّردملاةقرفلاىلإمضنتسو،ايراغنهىلإبهذتس":تسمه
يدينجتمهنكميالو!شيجلايفةعّردملاةقرفلاّنكل!؟ةعّردملاةقرفلا"

."يجيورنانأف؛هيف
."فرعأ"
."...انأ؟ايراغنهيفهلعفأنأيبضرتُفييذلاامو"
عيطتسنالاننأىشخأ.رماوألاتأرقدقل،ايروأ.نيرخآلاظقوتس،هص"

."كلذنأشبريثكلالعف



."...اهنإ.ةطلغاهنأنمّدبال،نكل"
انيليهتنحنا.ةجضًاثدحمطقسف،ضرألاىلعباتكلاًاضرَععقوأ

يدنلنفلاتوتلاتارماغمناونعتحتو،فالغلاىلعدجويناك.هتطقتلاو
.يبشخفوطنتمىلعسلجيوهوًالامسأيدتريىتفلٌمسر)نيوتكرام(
ً.ابضغطاشتسادقايروأنأحضاولانمو

."يبرحتسيلهذه":نيتقلغمهبشنيتفشربعلاق
كلذفرعأ":يسركلاتحتهتبيقحيفباتكلاعضتيهوتسمه

.ً"اضيأ
."؟نيلعفتاذام":سمه
."ريصقتقولاف،ايروأايّيلإيغصتنأبجي"
."!؟تقولا"
رّرقتنأبجيو،ةعاسفصندعباهتلوجبةبوانملاةضرمملاموقتس"

."كلذلبق
يرجياذام":اهلأسمث،لضفأوحنىلعمالظلايفاهاريلحابصملابّرق

."؟انيليهاي
.اهقيرتعلتبا

."؟مويلاّكيزنيدترتالاذاملو":لأس
اهللوقلاواهتدلاوىلعبذكلاَشختمل.هاشختامرثكأكلذناك

نباعانقإوأ،مايأةعضبلغروبزلاسيفاهتقيقشلزنمىلإةبهاذاهنإ
-ةباوبلاجراخقيرطلاىلعكاذنآرظتنيناكيذلا-جارحألابقارم
اهتايحو،ةدابعلارادو،اهتاكلتممعيدوتىتحوأ،ىفشتسملاىلإاهلاصيإب
اهنأهرابخإ:ءيشلكبهرابخإنمتفاخامّنإو؛انييفتاباغيفةنمآلا
،ةئطخميهامبر.هلجأنماهلبقتسمواهتايحبةيعاوطرطاختساهنأو،هّتبحأ
نأشبامنإو-كلذنمةقثاوتناكدقف-اهوحنهروعشنأشبسيل

ناك؟هحرتقتساملعفيلزفاحلاوةعاجشلاهيدلنوكتسلهف؛هتيصخش
شيجلادضاهنوضوخييتلاكلت،هبرحتسيلاهنألقألاىلعًاحضاو
.بونجلايفرمحألا

؛لوطأتقوبىظحننأبجيناك":هديقوفاهديعضتيهوتلاق
.ماكحإباهديكسمأ."لضفأوحنىلعانضعبفرعنل

كانه.فرتلاكلذانيدلسيل،نكل":هديىلعطغضتيهو،تلاق
شيعييّملعمف؛نيتركذتتيرتشادقل.ةعاسدعبسيرابىلإرداغيسراطق
."كانه



."!؟كّملعم"
."انلبقتسيسهنكل،ةدقعموةليوطةصقاهنإ"
."؟انلبقتسيسّهنإكلوقبنينعتاذام"
هيدلسيل،هفرعأاملًاقفووً.اديحوشيعيوهف،هدنعميقننأاننكمي"

."؟رفسزاوجكيدلله.ءاقدصأ
."...معن؟اذام"
ءانثأيفمانله:لءاستيهنأكو؛ةبسانملاتاملكلانعثحبيهنأادب

املكلهوً؟الامسأيدترييذلاىتفلانعثدحتييذلاباتكلاةءارق
؟ملحدرجملصحي

."رفسزاوجيدل،معن"
نمريثكلاتيرتشادقو،نادعقمانيدل.نيمويقرغتستةلحرلا.ديج"

."ماعطلا
ً.اقيمعًاسفنذخأ
."؟سيراباذامل"
ضعبتبلجدقل،عمسا.اهيفيفتخننأنكميةريبكةنيدماهنإ"

سايق.كانهةيندمًابايثيدترتنأكنكمي.ةرايسلايفاهنإ،يدلاوسبالم
."-هئاذح

.ةظحللاكلتيفقحالتملاةنهاولااهتاملكليسفقوتو،هديعفر."ال"
.بيئكلاههجوىلعتّزكرواهسافنأتسبح

."فيخساذه.ال"ً:اسمهرّرك
.اهتدعميفديلجةلتككانهّنأءانثألاكلتيفترعشو."...نكل"
باشرهظمريثيسذإ؛ةيمسرلاةّزبلابرفاسأنألضفألانم":لاق

."تاهبشلاةيندمسبالميدتري
،ةملكّيأبقطنتنأعطتستملاهنإىتحً،ادجةديعستناك

هرمأتنأاهيلعناكوً،احرفاهبلقللهت.ربكأةوقبهديىلعتطغضو
.تمصلامازتلاب

."دعبرخآءيشكانهو":ريرسلانمهيقاسجرُخيوهو،لاق
."؟اذام"
."؟يننيبحتله"
."معن"
."ديج"
.كاذنآهفطعمىدترادقناك
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ًاديجةمظنملاوةّبترملافوفرلاىلإقّدحو،ءاجرألايفةرظنيراهىقلأ

تاداهشكانهتناك.ينمزبيترتيفةقانأبةضورعمٍتافلملمحتيتلا
يفكيريمتروكباشللدوسألاوضيبألابةروصو،ناردجلاىلعةّقلعمريدقت
فلخرادجلاىلعةّقلعمفالوأكلملاّييحيوهودئارةبتربةيمسرلاهتّزب
يتلاةروصلايهكلتتناك.هلخديصخشيأهابتناتفلتثيحب،بتكملا

.هفلخبابلاحُتفنيحاهيلإرظنلانعميوهويرنهسلج
.ً"اسلاجَقبا.لوهايرظتنتكلعجنعرذتعأ"
.فوقولالواحينكيمليراهنكل،كيريمكلذناك
لوألاكعوبسأناكفيكً،انسح":هبتكمفلخسلجيوهوكيريملاق

."؟انعم
نمٍّفصنعفشكو،هتماقّدشيوهوهيسركىلعكيريمسلج

ىلعبّردتلايفغلابدقهنأنظيءرملالعجتةقيرطب،ةريبكءارفصنانسأ
.هتايحيفماستبالا

.ً"ادجلممّهنإ":يراهلاق
ً.اشوهدمكيريمادب."؟كلذكسيلأ،ءوسلاكلذبنكيمل.ًالهم،ًالهم"
."لفسألايفانيدلامملضفأةوهقمكيدلً،انسح"
."؟ةميرجلاةبعشىدلامملضفأينعت"
ينعتنحنّنأو،هيلعدايتعاللًاتقورمألاقرغتسي.فسآ":يراهلاق

."نآلاةيرسلاتارابختسالا
.رومألانمددعىلعكلذقبطنيو،ربصلابىلحتننأبجي،معن"

."؟لوهايكلذكسيلأ
نيحاوطلاةمجاهمنمىجرتةدئافكانهنكتملً.اقفاوميراهأموأ

ةياهنيفبتكمهلصصُخ.لوألارهشلايفةصاخو،لاحّيأىلعةيئاوهلا
نمًاريبكًاددعىرينلهنأينعياممً،اعقوتمناكامكليوطقاور
تناكً.ادجًايرورضكلذنكيملاذإكانهنولمعينيذلانيرخآلاصاخشألا
،ةيعرفلاةيرسلاتارابختسالابتاكمنمريراقتةءارقنعةرابعهتفيظو
يفىلعأىوتسمىلإاهعفربجياياضقتناكاذإامميوقت،ةطاسبلكبو
ملنإ،ءيشلكعفربجيً:امامتةحضاوكيريمتاميلعتتناك.ماظنلا
.اياضقللٍحَشْرَمكلمعلايراهةّمهمتناك،ىرخأتاملكب.تاهُّرتنكي



اهئاقبةدمنكل،ءطبباهتءارقلواح.يضاملاعوبسألايفريراقتةثالثهتلصو
تاّدعمنعملكتيو،مياهدنورتنمريراقتلادحأناك.ةدودحمتناكهيدل
نأدعباهليغشتةقيرطدحأفرعياليتلاةديدجلاةينورتكلإلاةبقارملا
نعيناثلاريرقتلاّملكت.ريرقتلايراهعفر.َلمعلامهيدلةبقارملاريبخكرت
ناكهنأل؛هيفًاهبتشمسيلهنأكاذنآاونلعأنغريبيفيناملألامعألجر
عفر.اهميلستلكانهدوجومهنإلاقيتلارئاتسلاككسةنحشّملسدق
رفخمنم،دنالتسوأةقطنمنمثلاثلاناكوً.اضيأريرقتلاكلذيراه
يفهيلاشيكلامنمىواكشلاضعباوّقلتدقاوناك.نياكسيفةطرشلا

يفاونوكيملمهنأىلإًارظنو.قباسعوبسأيفرانقالطإاوعمسناجليس
ةغرافشيطارخفشتكاورمألايفقيقحتللطباضبهذدقف،ديصمسوم
يفيعرشلابطلامسقىلإشيطارخلااولسرأدقاوناك.تاباغلاىدحإيف
نإلوقيًاريرقتتّدعأيتلاةيجيورنلايئانجلانمألاةرادإىلإيأ،سوبيرك
ً.ادجزيممحالسيهو،نيلكرامةيقدنبلحجرألاىلعةصصخمةريخذلا

ةخسنبظفتحينألبقسيلنكلو،ريرقتلاعفردقيراهناك
.هسفنل

،انيديأيفعقوقصلموههنأشبكيلإثيدحلاتدرأامنإً.انسح"
كانه.رايأ17يفولسوأيفتارجاشملاعتفالددجنويزانططخيثيح
،ماعلااذهرايأنمرشععباسلايفّلحتساهدعومرّيغتيةينيدةبسانم
ضارعتسايفةكراشملابمهئانبألحامسلابناجألاءابآلانمريبكددعضفريو
."ّةينيدلاةبسانملاكلتيفةكراشملامهنمنوديريمهنأل؛لالقتسالاموي

."!لافتحاّهنإ"
."ً؟اوفع"
."داليملابلافتحالالثموهو.مهيدلمهموّصاخمويبلافتحاّهنإ"
."؟رومألاهذهفرعتتنأً،اذإ"
نأّنظدقلف.ةيضاملاةنسلايفءاشعلاىلإيناعديراجنكل،ال"

.ً"ادجئيسرمأمويلاكلذيفًاديحويئاقب
.كيريدشتفملاةراظنكيريمعضو."!ً؟اقح"
نأفيضملاكدلبلةناهإاهنإ:هيلعَبُِتكدقل.انهيدلقصلملا"

.رايأ17يفيجيورنلالالقتسالاىركذنعفلتخيءيشيأبلفتحت
تابجاولكنمنوبّرهتيمهنكل،تاناعإلابلطبءادعسدوسلانإنولوقيو
."يجيورنلانطاوملا

نوكينأنوديريمهنإ":غبتلافئافلةبلعجرخيوهويراهلاق



بكومرورمءانثأيفجيورنللىحرماوخرصينأو،نيعيطمبناجألا
أموأو،بتكلاةنازخحطسىلعرئاجسلاةضفنمظحالدقناك."ضارعتسالا
ناخدلابحسو،ةفافللايراهلعشأ.ةرسفتسملايراهةراشإىلعًادركيريم
صتمتيهوةئرلارادجيفةيومدلاةيعوألاّليختينألواحو،هيتئرىلإ
نععلقينلهنأةركفهتألمو،رصقأحبصتةايحلاتناك.مهنبنيتوكينلا
فئافلةبلعىلعبوتكملاريذحتلالهاجتنوكيالدق.اضرلابًادبأنيخدتلا
لقألاىلعهنكل،هبمايقلاامناسنإلنكمييذلاًاّزيمترثكألادّرمتلاغبتلا

.هيلعىوقيٌءيش
."فشتكتنأكنكمياذامرظنا":كيريملاق
."سوؤرلايقيلحنمةعرسببضغأيننأنمكرّذحأيننكل.سأبال"
اميراهكردأوً،اددجمةريبكلاءارفصلاهنانسأكيريمرهظأ."اه،اه"

.صقارلاناصحلابهّركذيهنإ؛هبكلذهركذي
."اه،اه"
رثُعيتلاشيطارخلانعريرقتلانأشب.رخآءيشكانه":يراهلاق

."نيلكرامةيقدنببةصاخلاكلت،ناجليسيفاهيلع
."؟معن.كلذنعًائيشتعمسيننأمهبموحنىلعركذتأ"
."يدرفمبرمألاعباتأتنكدقل"
."!؟هوأ"
.ةدرابٍتوصةربنيراهظحال
متيمل.ةيضاملاةنسلابصاخلاةيرانلاةحلسأللينطولالجسلاتدّقفت"

."جيورنلايفنيلكرامقدانبليجست
دعبةحئاللااودّقفتدقانهًاصاخشأنأنمّدبال.ينئجافيالاذه"

."فرعتامك،كتّمهمتسيلكلت.لوهايريرقتلاتعفرنأ
دّقفتدقعوضوملاعباتيذلانأنمتبثتلاتدرأيننكل،الامبر"

."ةحلسألابيرهتنعلوبرتنإلاريراقت
."؟كلذلعفننأبجياذامل!؟لوبرتنإلا"
هذهّنأنمّدبال،اذل.جيورنلاىلإةحلسألاهذهدروتسيدحأال"

."انهىلإتبِّرُهدقةيقدنبلا
يتلاعئاضبلابةحئالهذه":ًالئاقهبيجنمةعوبطمةقرويراهجرخأ

ريغةحلسأعيبيرجاتىلعاهبماقةراغءانثأيفلوبرتنإلااهيلعرثع
انهو،نيلكرامةيقدنب.انهىلإرظنا.يناثلانيرشتيفغربسناهوجيفةينوناق
."ولسوأ:دصقملا



."؟هذهىلعتلصحنيأنمً!انسح"
يفصخشيألرفاوتمهنإ.تنرتنإلاىلعلوبرتنإلافلمنم"

."هبمتهينملكلو،ةيرسلاتارابختسالا
ةقرولاصّحفتينألبقةظحلليراهىلعكيريمرصبَّرقتسا."ً؟اقح"

:لاقمث،بثكنعةعوبطملا
اذإ.لوهايانلمعسيلةحلسألابيرهتنكل.هلكاذهبسأبال"

ةنسيفةطرشلااهترداصيتلاةينوناقلاريغةحلسألاددعفرعتتنك
."...ةدحاو

.ً"احالسرشعدحأوةئمتس":يراهلاق
."؟مقرلاوهاذهله"
ولسوأةطرشلمعةجيتناذهناكو.ةيضاملاةنسلايفددعلاوهاذه"

ةحلسأيهو،نيمرجمنمةحلسأةثالثلصأنمناحالسرداُصي.طقف
ً،ابيرقتمويلكةدحاوةيقدنبرداُصتو.ةعّونتمديصقدانبوً،اساسأةريغص
."تاينيعستلايفمقرلافعاضتدقو

حنماننكميالةيرسلاتارابختسالايفاننأمهفتتنأً،اذإً.انسح"
."دوركسوبيفةصّخرمريغةيقدنبلةيولوألا

نمناخدلايراهثفن.هشأجةطابرىلعظافحللحفاكيكيريمناك
تسيلناجليس":لاقمث،فقسلاوحنعفتريوهوهيلإرظنلانعمأو،همف
."دوركسوبيف

.ةدودشمكيريمكفتالضعتناك
."؟لوهايموسرلاوكرامجلاةرادإعمًايفتاهتملكتله"
."ال"
يراهنّمخيتلا،ةقينألاريغوةميدقلاةيذالوفلاهتعاسىلإكيريمرظن

.ةصلخملاوةليوطلاهتمدخلهلتحنُماهنأ
يدل،نآلاو.ةيضقلاهذهبّفلكُمتنأف.كلذلعفتنأحرتقأً،اذإ"

."...رومأ
."؟كيريماينيلكرامةيقدنبيهامفرعتله"
ً،اطوبهوًادوعصناكّرحتيةيرسلاتارابختسالاريدميبجاحيراهدهاش

.ءاوهلانيحاوطةسهسهبرعش.تافدقناوألاناكنإلءاستو
شقانتنألضفألانمً.اضيأينأشنماذهسيل،لوهايةبسانملاب"

."...عمكلذ
رشابملايراهريدمناكهنأةأجفكردأدقكيريمتروكنأادب



.ديحولاو
،ةيلآفصن،ةيناملأديصةدورابيهنيلكرامةيقدنب":يراهلاق

ةّدعُميهو،ىرخأةيقدنبيأنمربكأو،ملم16تاصاصرمدختست
لوأتعنُص.ةليفلاوأءاملاسيماوجلثم،ةريبكدئارطديصيفمادختسالل
نألبقطقفةئمثالثالإاهنمجتُنيملنكل،1970ماعلايفاهنمةيقدنب
ّنأكلذيفببسلاو.1973ماعلايفحالسلاعيبةيناملألاتاطلسلارظحت

حالسلا،ىدملاديعباهراظنموةطيسبلااهتاقحلمعم،تحبصأةيقدنبلاهذه
ذيفنتفدهبنوروجأمةلتقهئانتقاىلإىعسييذلاملاعلايفلوألا
ىلعاهنمةئمتعقو،ةيقدنبةئمثالثنيبنمو.1973ماعلاذنمتالايتغالا
ةمظنم(فوهنيمردابلثمةيباهرإتامظنمونيفرتحمةلتقيديأيفلقألا
.")ةيلاطيإةعومجم(ءارمحلاةيولألاو،)ةيناملأ

:ًالئاقيراهىلإةعوبطملاةقرولاكيريمداعأ."؟ةئمتلقلهً!انسح"
،هلةّدعملافدهللةيقدنبلانومدختسيةثالثلصأنمنينثانأينعياذه"
."ديصلاوهو

نمرخآعونيأوأيبظدايطصالًاحالستسيلةيقدنبلاهذه"
."جيورنلايفةفورعملادئارطلا

."؟الَملً؟اقح"
ءاهنإهنمبلطيملاذاملو؟كيريممامتهاريثييذلاام:يراهلءاست

ّدرلثمةراثإىلعًامزاعهسفنوهناكاذاملو؟فارصنالاوغبتلاةفافل
حبصيونسلايفمدقتيناكامبرو،ءيشكانهنكيملامبر؟كاذلعفلا
لافطأسيلجلثمفرصتيكيريمناك،ببسلانعرظنلاضغبوً.ادكن
يراهبقار.جعزملادلولاسمىلعؤرجيالو،ديجرجأىلعلصحي
.ضرألاوحنينحنيدامرلانمليوطلادومعلا

ةيقدنبنَمثف.جيورنلايفنييالملاباحصأةضايرسيلديصلا،ًالوأ"
تاملكبيأ؛يناملأكرام150,000وحنغلبيىدملاديعبراظنمعمنيلكرام
ً،ايناثً.اكرام90ةشوطرخلكرعسو.ةديدجسديسرمةرايسنمث،ىرخأ
ئيسءيشاذهو،همدصدقًاراطقنأكوملم16ةصاصرهتباصأيبظودبي

.ً"ادج
دقلف.كيتكتلارييغترّرقدقكيريمنأًاحضاوناك."معن،معن"

عنامينلهنأىلإةراشإيف،عماللاهسأرفلخهاديو،فلخلاىلإىخرتسا
فرلانعةضفنملابلجو،يراهضهن.تقولاضعبلهتيلستبلوهمايق
.هيسركىلإداعمث،يولعلا



ربتخادقناكبّصعتمةحلسأعماجىلإشيطارخلادوعتامبرً،اعبط"
امناكميفريبكلزنميفةيجاجزةنازخيفنآلااهّقلعيو،ةديدجلاهتيقدنب

."؟كلذضارتفاىلعؤرجنله،نكلً.اددجمًادبأمدختُستنلو،جيورنلايف
.ناكملاكلذروزأونياكسىلإةلحربموقأنأحرتقأ".هسأريراهّزه
."فرتحمهنأيفكشأ،كلذىلإةفاضإ

."ً؟اقح"
ةقاطبكرتبهبشأةغرافلاشيطارخلاكرتو،مهفلخنوّفظنينوفرتحملا"

ينلعجيالاذهف،نيلكرامةيقدنبلمحيٍواهكانهناكاذإ،نكل.ةيصخش
."ةنينأمطلابرعشأ

.أموأمث،تاملكعضبكيريممتمت
نأشبددجلانييزانلاططخنعًائيشتدجواذإينربخأو.سأبال"

."لالقتسالاموي
ةعونصملاةضفنملابناجىلعبتكدقناك.غبتلاةفافليراهأفطأ

.ايلاطيإ،ةيقدنبلالودنجلكشىلع
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1944ناريزح9.زنيل
زجحتتناكثيح،راطقلانمدارفأةسمخنمةفلؤمةرسأّتلجرت

ةذفانلابناجىلإدعقمىلعكاذنآانيليهتسلجف.اهلةروصقملالك
لاكشأءانثتساب،مالظلايفريثكلاةيؤرعطتستملو،ءطبباودعتباامدنع
ةريغصةماستباو،اهيلإرظنلانعمأواهتلابقسلج.راطقلانمةبيرقٍنابم
.هيتفشىلعمسترت

ءوضةيؤريننكميالذإ؛ميتعتلايفنوعرابنويواسمنلامتنأ":لاق
."دحاو

."هبمايقلابجياميفنوعرابنحن":تدّهنت
ليللافصتنمدعبنمةيناثلاىلإريشتتناكو،اهتعاسىلإترظن

ً.ابيرقت
،ةيناملألادودحلانمةبيرقاهنإ.غروبزلاسيهةيتآلاةدلبلا":تلاق

."...مث
تارمثالثكلذانلقدقل.سيرابو،اسنرفو،لزابو،خيرويزو،خينويم"

.ً"اقباس
.اهديىلعطغضومامألاىلإىنحنا
."انهيسلجا.كلذنيرتسو،ماريامىلعءيشلكنوكيس"
ادب.هفتكىلعقفرباهسأرتعضوو،هديكرتتنأنودنمتكّرحت

.ةيركسعلاهتّزبيفكاذنآًادجًافلتخم
ةّدملةحلاص،ىرخأةيبطةداهشكاذدراهكوربلسرأدقلً،اذإ"

."؟عوبسأ
."سمأرهظدعبًايديرباهلسريسهنإلاق،معن"
."ً؟ادجريصقديدمتلااذامل"
ناك.لضفأوحنىلع-َّيلعو-عضولاىلعرطيسيىتحً،انسح"

له.ةيضرملاكتزاجإديدمتلًاديجًاببسهحنمأنأةرملكيفبجي
."؟مهفت

.رتوتتهّكفتالضعتأرو."كلذمهفأ،معن":لاق
."ةصقيلدرسا.نآلادعبدراهكوربنعثدحتنالانعد":تلاق
نأنيّدوتةصقيأ":لاقوًاقيمعًاسفنذخأف،هتنجوىلعتتبر

."؟يعمست
."ّهبحتءيشيأ"



ىفشتسميفاههابتنااهيفراثأيتلاةقيرطلايهكلتتناك؛صصقلا
اهدرسييتلاصصقلانعًادجةفلتخمهصصقتناكدقف.يناثلافلودور
امك،لمألاو،ةقفرلاو،ةعاجشلانعثدحتتايروأصصقتناك.نورخآدونج
زعأردصىلعمثجيسرعنبانأفشتكاو،هتبوانمنمداعنيحثدح
ةرشعةفاسملاتناك.همونءانثأيفهترجنحقيزمتلٌزهاجوهو،هئاقدصأ
مل،نكل.ءادوسلاةيبارتلاناردجلايذعجهملايفًاكلاحمالظلاوً،ابيرقتراتمأ
ىتحرانلاقالطإيفرمتساوهّدخىلعهتيقدنبعضوف،رايخهيدلنكي
مويلايفءاشعلاةبجوىلعسرعنبااولكأدقو.ةريخذلانزخمغرف
.قحاللا

،اهلكاهّركذتتنأانيليهعطتستمل.كلتلثمصصقةّدعكانهتناك
ةمعفمهصصقتناك.هيلإعمسلايغصتتأدبدقاهنأتّركذتاهنكل
كلذتدارأ.اهضعبقيدصتعيطتستاهنأبقثتنكتملو،ةّيلسموةيويحلاب

،موتحملاريصملانعىرخألاصصقلاكلتةهجاوملًاقايرتتناكاهنألً؛اعبط
.ىنعميأنميلاخلاتوملاو

ةمّمرملاةكسلاىلعليللايفهقيرطّقشومتعملاراطقلاّزتهاامدنع
ضرألايفًايسورًاصاّنقاهيفلتقيتلاةثداحلانعايروأاهربخأً،اثيدح
نفديل؛هناكمنمجورخلابفزاجهنأفيكو،اهيلعدحأرطيسياليتلا
.يفشلبلا

."ً؟اقح":تكحض
:اهنذأيفةقربىّنغوهيلإايروأاهّمض
ةيبهذلالعاشملاىلإاوقّدح،رانلالوحلاجرلاةقلحىلإاومضنا

ً،ادجةعماللاو
ةهجاومللمهتايحبةنهارملاىلعو،ممهلاضاهنتساىلعدونجلااّوثح

لاتقلاو
مايألايفانتصاخجيورنلااودهاش،ةصقارتملاةجّهوتملابهللاةنسلأيف

،يلاوخلا
.برحلاوملسلايفمكءابرقأاودهاشو،دامرلانمثعبنياهبعشاودهاش
.لاجروءاسنةراسخنوناعيو،ةيرحلالجأنمنولمعيمكءابآاودهاش
مهلاتقيفءيشلكبنوحضيو،ءادعألارحدلنوضهنيفالآلااودهاش

.مهضرألجأنم
ءادعسونيروخف،ةعاسلكجلثلاقوفجراخلايفلاجرلااودهاش

،حافكلاوعارصلاب



.انفالسأبارتىلعةتباثفقتو،ةوقوةبغرمرطضتبولقلا
تاملكنممحالميفشيعتو،رهظتنييفاندنكسإلاءامسأاودهاش

،ةقلأتم
ىلإلابجلانمةركاذلايفىقبت،انهلازيالةرباغلانورقلاريغْنَم

.ةيرحبلاتارمملا
،ةميظعءارفصوءارمحةيارةيراسلاىلععفردقناكناسنإلانكل
.ةلودلاودونجلامكاحاي،نئاخلااهيأ:بضاغلااندئاقايكييحن
تناك.ةذفانلاجراخىلإقّدحو،كلذدعبايروأىلعتمصلاقبطأ

نأب،اهعمءاقبلاىلعهّتثحف،ديعبناكميفهراكفأنأفرعتانيليه
.هردصلوحاهعارذتعضو

.ات-ات-ات-ار-ات-ات-ات-ار-ات-ات-ات-ار
ضبقلالواحيامًاصخشنأو،لفسألايفيرجيناكمهدحأنأادب

.امهيلع
ببسبامنإو،امهمامأعقتيتلاةلوهجملاضرألاببسبسيل،تفاخ

ًابيرقحبصأنأدعبو.ةيامحللًابلطهنموندتتناكيذلاضماغلالجرلا
ديعبنمهيلعتداتعاوهتأردقتناكاملكنأادب،كاذنآاهنمًادج
.ىفتخادق

ريسيناكيذلاراطقلاءاضوضنكل،هبلقتّاقدىلإعمسلاتغصأ
دوجونمدكأتتنأاهيلعناكاذهلً؛ادجًايلاعناكةيديدحلاةكسلاقوف
يفيرستةداعسلانمتاجومبترعشواهسفنلتمستبا.كانهبلق
ملو،هنعًائيشفرعتنكتمل!ةشهدموةعئارةقامحنماهلاي.اهدسج
.طقفصصقلاكلتاهلدرسو،هسفننعليلقلاالإاهربخأدقنكي

ةدحاوةيناثلاهلرطخو،ةيركسعلاهتّزبنمحوفتنفعلاةحئارتناك
ضعبلةكرعملاةحاسيفًادمميقبيدنجةّزبةحئارحجرألاىلعاهنأطقف
؟راكفألاكلتتءاجنيأنم،نكل.نفُددقهنأوأ،تيمهنأاٍّنظتقولا
يهمكطقفاهدنعتكردأو،ةليوطةدمذنمرتوتلابرعشتتناكدقل
.ةبعتم

."مونلاىلإةجاحبتنأ":اهراكفألةباجتسالاق
لوصحبرذنتةراّفصاهعامسمهبموحنىلعتّركذت."معن":تلاق

.شمكنياهلوحملاعلاناكنيحديعبناكميفةيوجةراغ
."؟اذام"
ءيشلوأناك.ةروعذمتقافأف،اهّزهيايروأبترعشو،اهتوصتعمس



.الُقتعاامهنألخدملادنعةيمسرلاهتّزببلجرلاتأرنيحاهلرطخ
."امكلضفنمنيتركذتلاىرأنأديرأ"
يباجلاينيعبترعشو،اهسفنكلامتتنأتلواحو."هآ":تلاق

نيتركذتلاىلعترثعًاريخأ.اهتبيقحيفلاعفنابثحبتتناكنيحاهناصّحفتت
يباجلاتطعأوانييفيفامهترتشادقتناكنيتللانيوارفصلانيتينوتركلا
عمماجسنايفهيبقعّزهيناكنيحيفنيتركذتلاىلإرظنلانعمأ.امهايإ
.انيليهىلإةبسنلابمزاللانملوطأًاتقورمألاقرغتسا.راطقلا

."ً؟اعمسيرابىلإنابهاذامتنأله":لأس
."طبضلاب":ايروألاق
.امهيلإرظنوً،ازوجعًالجريباجلاناك
."ودبيامك،اسمنلانمَتسل"
."يجيورنانأ،ال"
."ةليمجاهنأتعمسدقل!جيورنلا،هآ"
."كلذلوقكنكمي.كلًاركش،معن"
."؟رلتهلجأنملاتقللكسفنءاقلتنمتعّوطتدقلً،اذإ"
."لامشلايف،ةيقرشلاةهبجلاىلعتنكدقل.كلذتلعف"
."؟لامشلايفنيأً؟اقح"
."دارغنينيلمامأ"
."؟...عم.سيرابىلإنآلابهاذتنأو!ممه"
."يتبيبح"
."؟ةزاجإيف.ديكأتلاب،كتبيبح"
."معن"
.امهيتركذتيباجلابقث
.تأموأف."؟انييفنم":نيتركذتلاديعيوهوانيليهلأسمث
قوفةلسلسيفهعضتيذلاينيدلاىراصنلازمرىلإًاريشملاق

."كلذكيتجوزو،ةيكيلوثاكِكنأىرأ":اهتزنك
له":هلأسوايروأىلإرادتسامث،قاورلاىلإرظنوفلخلاىلإلام

."؟انييفيفنافيتستناسةدابعرادكتبيبحكترأ
."ةنيدملاةيؤرلةصرفلايلحنستملاذهل؛ىفشتسملايفتنكدقل،ال"
."؟يكيلوثاكىفشتسموهلهً.انسح"
."-دور،معن"
."يكيلوثاكىفشتسمّهنإ،معن":انيليههتعطاق



."!ممه"
ً؟اديعببهذيملاذامل:انيليهتلءاست
ً.اددجميباجلاحنحنت
."؟معن"ً:اريخأايروألاق
يفكنأتبثتقئاثوكيدلنوكتنألمآ،نكل.ينأشنمسيلاذه"

."ةزاجإ
ملو،اهدلاوعمنيترماسنرفترازدقتناك؟قئاثو:انيليهترّكف

زاوجءانثتسابءيشيأىلإناجاتحيدقامهنأًاقلطماهلرطخدقنكي
.رفسلا

اهنكل،)نيلوارف(ةسنآايكيلإةبسنلابةلكشمتسيلاهنإ،معن"
لمحينأيرورضلانمف،ةيركسعلاهتّزببانهكقيدصىلإةبسنلابةلكشم
."هدصقييذلاناكملاوهيفناكيذلاعقوملاتبثتًاقاروأ

اهنودنمرفاسنساننأليختتالتنأ.قئاثوانيدلًاعبط":تخرص
."ديكأتلاب

لبق.امكّركذأنأطقفتدرأ.العبطلاب،ال،ال":ةعرسبيباجلاّدر
قئاثوهيدلنكتملًاباشاولقتعا".يجيورنلاىلإهمامتهالقن."...مايأةعضب
،ةيدنجلانمٍّرافكهولماعَّمثنمو،هدصقييذلاناكملاىلإباهذلل
."رانلاهيلعاوقلطأوفيصرلاىلإهوذخأف

."!ديكأتلابكلذينعتالتنأ"
نلو.برحبرحلانكل،امكتفاخإدصقأال.كلذكرمألانأىشخأ"

دودحلاىلإلصننيحةيمسرقئاثوامكيدلتمادامتالكشميأاهجاوت
."ةرشابمغروبزلاسرداغننأدعب

صاخشألارظن.بابلاراطإبكسمينأيباجلاىلعناكو،ةبرعلاتّزتها
.تمصبمهضعبىلإةثالثلا

."؟غروبزلاسدعب؟شيتفتزكرملّوأدجويكانهً،اذإ"ً:اريخأايروألأس
.يباجلاأموأ
."كلًاركش":ايروألاق
برق،ةهبجلاىلعهفتحيقل.كرمعلثميفنبايدل":يباجلاحنحنت

."برند
."كلذعامسلفسآ"
."ديسايوةسنآايامكتظقيأيننألفسآً،انسح"
.ناكملارداغمثامهاّيح



،اهيديباههجوتفخأمث،ماكحإببابلاقالغإنمانيليهتدكأت
:لوقتيهوتكبو

."!؟ةجاذسلاكلتلثمبنوكأنأيلىّنستفيك"
رّكفأنأبجيناك.نآلايكبتال":اهفتكلوحهعارذعضيوهولاق

."ةيّرحبلوجتلاعيطتسأاليننأفرعأتنك،ةلصحملاب.قئاثولايف
باهذلايفبغرتوةيضرمةزاجإيفكنإمهلتلقنإاذام،نكل"

."...اهنإ.ثلاثلاخيارلانمءزجيهف؟سيرابىلإ
يننإدراهكوربمهللوقيسو،ىفشتسملابًايفتاهنولصتيساهدنع"

."تبره
.سلمألاينبلااهرعشبعادف،هرجحيفتجشنوهوحنتلام
ً.ايقيقحسيلاذهنأفرعأنأبجيناك،كلذىلإةفاضإلاب":لاق

."؟سيرابيفانيليهيتبيبحةقفربنوكأنأينعأ
.هتوصيفةيرخسلازييمتتعاطتسا
ناكهنأيفرّكفأوً،ابيرقىفشتسملايفيريرسىلعظقيتسأس،ال"

،لاحّيأىلع.روطفلاماعطيليبلجتنأربصلاغرافبرظتنأو،ملحدرجم
اذهسيلأ.ديكأتلابكلذيسنتملً.ادغةيليللاةبوانملايفنيلمعتتنأ

نمماعطةصحنيرشعلاينادقرسفيككرابخإيننكمي،اهدنعوً؟احيحص
."ةيديوسلاةدحولا

."ايروأايينّلبق":تلاقو،عومدلاهتللبًاهجوهيلإتعفر
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.صرحبدوقولاةساّودىلعهمدقبطغضوً،اددجمهتعاسيراهدّقفت

ةلحرلانوكتسف،قسغلادعبلصواذإو.ةعبارلاةعاسلادنعدعوملاناك
ةّدعنأادبو،اهتحتجلثلاةيلابلاتالجعلاتقحس.تقوللةعيضماهلك
ملهنأنممغرلاب،ةسيئرلاقيرطلانعجرخنأذنمتضقنادقتاعاس
ئلتمملايديلجلابردلاىلعًارتموليكنيعبرأنمرثكأعطقدقنكي
نماهارتشادقناكيتلاةصيخرلاةيسمشلاةراظنلاهعفنتمل.تافطعنملاب
نعسكعنايذلاعطاسلاءوضلانمهانيعهتزخووً،اريثكدوقولاةطحم
.جلثلا

ةفاحدنعفقتنياكسليجستمقراهيلعوةطرشلاةرايسًاريخأىأر
ىلعةلاّمحنملزنأمث،كانهفقوتو،رذحبحباكملاىلعطغض.قيرطلا

ةسمخلبقسلفأمياهدنورتيفٍعناصجاتنإنماناكنيَجلزِمةرايسلافقس
ً،ابيرقتتقولاكلذذنمامهيلعمحشلاعضودقهنأنمّدبالً.اماعرشع
كلسملاىلعرثع.نيَجلِزملاتحتةيساقةيدامرةلتككانهتحبصأدقف
ناَجلِزملايقب.هيلعلصحيذلافصوللًاقفوهيلاشلابقيرطلالصييذلا
ًايبناجكّرحتلاهرودقمبنكيملو،ءارغلابهيلعناقصلمامهنأكوبردلاىلع
ىلإلصونيحربونصلاراجشأممقسمالتسمشلاتناك.كلذدارأاذإ
يدترينيلجرعمًىتفدوسأيبشخهيلاشجردىلعسلجيثيح،هدصقم
يأفرعيمليذلا،يراهنّمخ.ةوسنلقتاذةيئارفةرتسامهنملك
ةرشعتسوةنسةرشعيتنثانيبامىتفلارمعّنأهتايحيفنيقهارم
.ةنس

.ثهليناك."؟نسلتربفوأ":يراهلأس
طباضلااذهو،انأاذه":هحفاصيلفقيوهونيلجرلادحألاق

."لادلوف
.ًاليلقهسأريناثلالجرلاىنح
.شيطارخلاةفلغأىلعرثعيذلاوهىتفلانأيراهضرتفا
."ليختأامك،ولسوأءاوهنعدعتبتنأعئارٌرمأّهنإ":نسلتربلاق
نعدعتبتنأوهةعوررثكألا":لاقوغبتلافئافلةبلعيراهجرخأ

."نظأامك،نياكسءاوه
.هرهظّدشوهتعبقلادلوفعلخ
فظنأنياكسيفءاوهلا،سانلاهلوقيامفالخب":لاقونسلتربمستبا



."ىرخأةيجيورنةدلبيأيفهنم
.غبتلاةفافللعشأوباقثلادوعلوحّهيفكيراهّمض
."؟ءيشيأامتدجوله.كلذركذتأس؟حيحصاذهله"
."كانه"
اوشم.لادلوفمهمّدقتو،مهجلازميفمهمادقأنورخآلاةثالثلاعضو

هاصعبلادلوفراشأ.ةباغلايفٍةحسفىلإاولصونأىلإٍبردىلعنيدهجم
.جلثلاقوفًارتميتنسنيرشععافتراىلعزربتءادوسةرخصىلإ

نظأ.ةرخصلاكلتبناجىلإجلثلاىلعشيطارخلاىلعىتفلارثع"
مل.اهنمبرقلابنيَجلِزملاراثآةيؤركنكمي.كانهبردتيناكامًادايصنأ
ناكهنأودبي.هراثآكلتنوكتدقاذهل؛عوبسأنمرثكأذنمجلثلالطهي
."نيضيرعكرامليتيَجلزِملعتني

يقتلتثيحةرخصلالوطىلعهعبصإرّرمو،ناكملايفيراهمثج
.ضيرعلاَجلِزملاراثآب

."ناميدقنايبشخناَجلزِمامهنأوأ"
."!؟اذام،هآ"
.ةريغصةيبشخةيظشيراهعفر
."!لوقعمريغ":نسلتربىلإرظنيوهولادلوفلاق
هيفً،اضافضفديصلاورسيدتريناكيذلاىتفلاىلإيراهرادتسا

ً.اديجهسأريطغتةيفوصةعبقرمتعيو،ناكملكيفبويج
."؟شيطارخلاتدجوةرخصلانمبناجيأىلع"
،ةرخصلالوحىشمو،هيَجلزِميراهعلخ.ةرخصلاهاجتابىتفلاراشأ

يهامك،كاذنآةحتافءاقرزءامسلاتناك.جلثلاقوفهرهظىلعىقلتساو
،هبنجىلعرادتسا.سمشلابرغتنألبقةيفاصلاءاتشلامايأيفلاحلا
،اهنماوءاجدقاوناكيتلاةباغلايفةحسفلاوحنةرخصلاقوفنمرظنو
.ةعوطقماهعوذجتارجشعبرأىأرف

."؟رانقالطإلوصحىلعّلدتراثآيأوأ،تاصاصريأامتدجوله"
لكانصحفدقانكنإانلأستله":لاقوهقنعرخؤملادلوفّكح

."؟رتموليكفصنعاعشيفةرجشعذج
يراهضفناميف،لادلوفمفىلعزاّفقبةوسكملاهدينسلتربعضو

.جّهوتملااهفرطىلإرظنلانعمأو،غبتلاةفافلدامر
."؟كانهراجشألاعوذجامتدّقفتلهينعأ.ال"
."؟ةصاخعوذجلاكلتدّقفتننأبجياذاملو":لادلوفلأس



هنزوٌحالسَربتُعيالو.ملاعلايفةيقدنبلقثأنيلكرامّةيقدنبنأل"
اذهل.فوقولاةيعضونميرانرايعقالطإلًاباذجًارايخًامارغوليكنوسمخ
قدانبفذقت.ديدستللةرخصلاهذهىلعاهعضوهنأضارتفاًايعيبطنوكيس
تدجُوةمدختسملاةفلغألانأىلإًارظنو،نيميلاىلإةصاصرلافالغنيلكرام
دقانكيذلاهاجتالايفدّدسيناكهنأنمدبالف،ةرخصلاهذهنيميىلإ

راجشألاعوذجدحأىلعًائيشعضوهنأضارتفانوكينلاذهل؛هنمانئج
."؟كلذكسيلأ؛قطنمللًافلاخمهيلعدّدسيل

."كلذدّقفتننألضفألاً،انسح".امهضعبىلإلادلوفونسلتربرظن
ةرجشءاحلءاسفنخاذهنكيملنإ":قئاقدثالثدعبنسلتربلاق

."ةريبكةصاصربقثهنإف...ةريبك
دقلً،ابت":ًالئاقراجشألاعوذجدحأيفهعبصإعفدو،جلثلاقوفاثج

."اهّسميننكميالوً،اديعبةصاصرلاتعفدنا
."لخادلاىلإرظنا":يراهلاق
."؟اذامل"
."عذجلاتقرتخادقتناكنإىرتل":يراهباجأ
."؟!كلتةمخضلاربونصلاةرجشتقرتخادقنوكتنألقعيأ"
."راهنلاءوضىرتتنكنإّدكأتو،بسحفةرظنِقلأ"
.بقثلاىلعهنيعنسلتربعضواميف،هفلخففأتيلادلوفيراهعمس
."!هللااي"

."ً؟ائيشىرتله":لادلوفخرص
."طقفنيعللاناجليسرهنىرجمفصنىرأ"
.قصبيلهيلإهرهظرادأدقناكيذلالادلوفوحنيراهرادتسا
ةداضملاةرتسلاًاريثكعفنتنل":لاقو،هيمدقىلعنسلتربفقو

."تاصاصرلاكلتىدحإبتبُصأاذإصاصرلل
عردوهعفنييذلاديحولاءيشلاً.اقالطإعفنتنل":يراهلاق

ًاعرددصقأ":هلوقححصوةرجشلاعذجيفغبتلاةفافلأفطأ."ةحّفصم
."ةكيمسةحّفصم

.فلخلاومامألاىلإجلثلايفامهكّرحو،هيَجلزِمىلعفقو
،ةرواجملاتاهيلاشلايفسانلاعمملكتننأانيلعبجي":نسلتربلاق

ىنتقاهنأبمهدحأفرتعيدقوأً،ائيشاوعمسوأاوأردقنونوكيامبرف
."ةيقدنبلاهذه

."...ةيضاملاةنسلايفةحلسألاءانتقابحامسلادعب":لوقيلادلوفعرش



.نسلتربهيلإقّدحنيحهيأررّيغهنكل
."؟كتدعاسملهلعفاننكميرخآءيشنمله":يراهنسلتربلأس
يتدعاسمامكنكميً،انسح"ً:اسباعقيرطلاىلإرظنيوهو،يراهلاق

."؟كلذكسيلأ،ةرايسلاليغشتىلع



29
1944ناريزح23.يناثلافلودورىفشتسم
سمشو،ةحوتفمذفاونلا؛انيليهىلإةبسنلابملحلثمرمألاناك

كانهتناكً.اثيدحّزُجيذلابشعلاةحئاربقاورلاألمتةئفادلافيصلا
ىتحالوً،ائيشظحالتملاهنكل،نيعوبسألاوطةليللكةيوجتاراغ
ةسيئرعطتستملو!ةعئارةلاسر؛اهدييفةلاسرلمحتتناك.ناخدلاةحئار
نتغ(ريخلاحابص:انيليهتحاصنيحمستبتنأالإعبطلاةئيستاضرمملا
.)نغروم

ىلإانيليهتعفدنانيحًاشوهدمقاروألانعهرصبدراهكورب.دعفر
."ً؟انسح":لاقو،هبتكم

ىلإةفطاخةرظنتقلأ.اهوحنةمراصلاهترظنهّجوو،هتراظنعلخ
.تسلجمث،ةراظنلايفرطّصميناكيذلابطرلاناسللا

نأذنملوألاهمساتمدختسادقنكتملو،"رفوتسيرك":لوقتتعرش
."هبكربخأءيشّيدل".نيريغصاناك

."هرظتنأتنكامطبضلاباذه.ديج":لاق
،هتابغرلاهتباجتسامدعلًاريسفترظتنيوهف.هرظتنيامفرعتتناك

دقناكهنأةقيقحنممغرلاب،سيئرلاءانبلايفهتقشىلإاهباهذمدعلو
تلاقو،فصقلاىلعَموللاتقلأدقتناك.نيتّرمةيبطلاايروأةداهشدّدم
لزنميفاهترايزاهيلعضرعمث،ىنبملانمجورخلاىلعؤرجتالاهنإ
ً.امامتكلذتضفراهنكل،يفيصلااهتدلاو

."ءيشلككربخأس":تلاق
."؟ءيشلك":ةريغصةماستبابلأس
ً.ابيرقتءيشلكً،انسح:ترّكف
."...ايروأهيفىفتخايذلاحابصلايف"
."انيليهايايروأسيلهمسا"
."؟كلذّركذتتله،راذنإلاتقلطأوهيفىفتخايذلاحابصلايف"
."ديكأتلاب"
يفترّكف".همامأقاروألاةازاوميف،ةلواطلاىلعهتراظندراهكوربعضو

،ةأجفًاددجمرهظ،لاحّيأىلع.هئافتخانعةيركسعلاةطرشلاغالبإ
."ليللافصتنميفةباغلايفهلّوجتنعةّصقدرسو

."غروبزلاسنممداقلاراطقلانتمىلعامنإو،ةباغلايفنكيمل"
امم،ٍساقرٌيبعتههجوىلعو،هيسركىلعدراهكوربىخرتسا."ً؟اقح"



.ةشهدلابباُصينأبحيًالجرنكيملهنأىلإراشأ
ىلإلصوو،انييفنمراطقلانتمىلعليللافصتنملبقرفاس"

راطقلاًاددجملقتسينألبقةعاسلافصنوةعاسرظتناثيحغروبزلاس
ةعساتلاةعاسلادنع)فوهنهابتبوه(ةيزكرملاةطحملاىلإلصوً.ادئاع
.ً"احابص

،هيعبصإنيبهلمحيناكيذلاملقلاىلعدراهكوربّزكر."ً!انسح"
."؟ةيبغلاةلحرلاكلتبهمايقببسنعلاقاذامو":اهلأسو

يفيننأّركذتتدقً!انسح":مستبتاهنأكردتاليهو،انيليهتلاق
.ً"اضيأترخأتدقحابصلاكلذ

."...معن"
.ً"اضيأانأغوربزلاسنمةدئاعتنك"
."!؟حيحصاذهله"
."حيحصهنإ"
."انيليهايكلذحيضوتكيلعّهنأنظأ"

تناكو،دراهكوربيعبصإىلإقّدحتتناكاميفىرجامانيليهتحرش
.ملقلاسأرتحتنمتلاسدقمدةطقن

باهذلاكرودقمبهنأِتننظ.تمهف":اهمالكتهنأنيحدراهكوربلاق
."؟كانهءابتخالانيعيطتستكنأنينظتتنكىتمىلإو.سيرابىلإ

بجياننأايروأنظدقف.رمألايفريكفتلانعمنملاننأًامامتحضاو"
."كرويوينىلإ؛اكريمأىلإبهذننأ

نأىرأ.انيليهايساسحإلاةفهرمةاتفتنأ":ءافجبدراهكوربكحض
نيفرعتله،نكل.اكريمأنعةعداخلاهبيذاكأبكامعأدقَّقشنملااذه
."ً؟ارمأ

."؟اذام"
."كحماسأانأ"
،يبقاُعتنأبجيامبر.كحماسأ،معن":عبات،هيلإقّدحتاهآرامدنعو

."تاباشلااهتيأنكتدئفأّبلقتىدمفرعأيننكل
."...امحفصلاسيل"
.اهيلعبعصنآلاةديحوكءاقبنأنمّدبال؟كتدلاولاحفيك"

."؟تاونسثالثنجسلابكدلاوىلعمكُحله
ايكلضفنمعمسلاتيغصأّاله.تاونسعبرأبهيلعمكحلب"

."؟رفوتسيرك



ام.انيليهايهيلعنيمدنتدقءيشيأيلوقتوأيلعفتال،ِكوجرأ"
."لوعفملايراسقافتالالازيالوً،ائيشريغيالهّايإينتربخأ

تبرضو،بلقنياهيسركتلعجةريبكةعرسبانيليهتفقو."!ال"
.اهدييفاهيوطتتناكيتلاةلاسرلابةلواطلا

."ايروأىلعوأ،ّيلعناطلسيأكلدعيمل!كسفنبرظنا"
نكيملحوتفملاينبلاّفلغملانكل،ةلاسرلاىلعةرظندراهكوربىقلأ

.أرقيأدبو،هتراظنعضوو،ةلاسرلاجرخأً.ائيشهلينعي
سأسأتاوق
ناريزح22،نيلرب
كميلستب،يالسانوج،ةيجيورنلاةطرشلادئاقنمًابلطانيقلتدقل

نطاومكنأىلإًارظنو.اهيفةمدخلاةيدأتلولسوأيفةطرشلاىلإةرشابم
اذهيغلي،ببسلااذهل.ضفرلاىلإانوعديًاببسىرنالاننإف،يجيورن
ناكمبقلعتتليصافتكلصتس.شيجلاىلإكمامضنابةقباسلاَرماوألارمألا
.ةيجيورنلاةطرشلاتاطلسنمتيقوتلاوقاحتلالا

رلميهشيرنياه
)سأسأ(ةصاخلانمألاتاوقلىلعألادئاقلا
!هسفنرلميهشيرنياه.نيتّرمعيقوتلاىلإرظنينأدراهكوربىلعناك

.ءوضلاىلإةلاسرلاعفرمث
اهنأكلّدكؤأ،نكل.تدرأاذإاهنمّدكأتتنأنكمي":انيليهتلاق

."ةحيحص
ةذفانلالالخنمةقيدحلايفدّرغتريفاصععامساهرودقمبناك

دئاقىلإةلاسرِتبتكً،اذإ":ملكتينألبقنيترمدراهكوربحنحنت.ةحوتفملا
."؟جيورنلايفةطرشلا

."ديربلاربعانأاهتلسرأنيحيف،هلبتكايروأ"
."؟ديربلاربعاهتلسرأِتنأ"
."ّةيقربكاهتلسرأدقل.عقاولايفالوأ،معن"
."...ّفلكدقكلذنأنمّدبال؟ةلماكةقيثو"
."ةلجاعتناك"
."!...رلميهشيرنياه":اهنمرثكأهسفنل،لاق
."رفوتسيركايةفسآ"

هنيديرتِتنكاميققحتملأً؟اقح"ً.اددجمةفاجلاهتكحضكحض
."؟انيليهايطبضلاب



.ماستبالاىلعاهسفنتمغرأ
."؟رفوتسيركايًافورعمكنمبلطأنأديرأ"
."؟هآ"
نمةيصوتىلإجاتحأو،جيورنلاىلإهعمبهذأنأايروأينمديري"

."رفسلابنذإىلعلوصحلاعيطتسأىتحىفشتسملا
."؟ةلجعلايفاصعلاعضأنأنآلانيشختو"
."مكحلاسلجميفكدلاو"
ةبقاثلاةرظنلاتناك.هنقذكرف."بعاتملاكلّببسأنأنكمي،معن"

.اهنيبجيفامةطقنىلعاهسفنتّتبثدق
له،انضعببحنايروأوانأ.انفقوتنلف،رفوتسيركايثدحيامهم"

."؟مهفت
."؟ريقحيدنجىلإًافورعممّدقأنأبجياذامل"
تناكولىتحً،ادجةنيهمةملكلاتناك.ةشهداهمفانيليهترغف

دراهكوربهجوناك،درتنألبقنكل.لاعفنابملكتيو،هيردزتصخشنم
.ةناهإلاىّقلتيذلاصخشلاهنأكو؛نّضغتدق

نأانيليهتدارأ.اهلهرهظةأجفرادأ."ً!ابت...انأ.انيليهايينيحماس"
رداغتاهلعجتنأنكمييتلاتاملكلاىلعرثعتملاهنكل،رداغتوضهنت
."انيليهايكيذؤأنأدصقأمل":فاضأنيحًادهجمهتوصناك.ناكملا

."...رفوتسيرك"
اهنأفرعأاياجسبعتمتأيننكل،ةسرطغاذهلوقأال.نيمهفتالتنأ"

يننأيّركذت،نكل.تيدامتدقنوكأامبر.تقولارورمعمِكبجُعتس
."كحلاصملضفأعمبسانتيامبًامئادتفرصت

هيفتكمجحنمريثكبربكأبيبطلافطعمناك.هرهظىلإتقّدح
دوسأهرعشناكً.اريغصهتفرعدقتناكيذلارفوتسيركتّركذت.نيتليزهلا
طقفةرشعةيناثلايفناكهنأنممغرلابةيقيقحةلذبيدتريو،دعجأو
؟لعفتملأ،فيصلالوصفدحأيفهّتبحأدقتناك.هرمعنم

اذامل.اهيأرترّيغمث،هوحنةوطختشمً.اّعطقتموًاليوطًاريفزقلطأ
نأل؛ببسلافرعتتناك،معن؟لجرلااذهعمفطاعتلابرعشتنأبجي
لصحتلريثكلاتلعفدقنكتملاهنأنممغرلابةداعسئلتميناكاهبلق
باستكاهتايحنممويلكيفلواحيذلا،دراهكوربرفوتسيركنكل،اهيلع
ً.اديحوًالجرًامئادىقبيس،ةداعسلا

."نآلابهذأنأبجي،رفوتسيرك"



."انيليهايهبمايقلابجياميلعفتنأكيلعً.اعبط،معن"
.بابلاهاجتابتشموتفقو
."هبمايقلاّيلعبجياملعفأنأَّيلعو":لاق
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روصلاضرعزاهجنعهفرعياملكبّرجدقناك.ةنعلتيارقلطأ

نودنمناككلذلكف؛لواحًاثبعنكل،ةروصلاحيضوتل)طالسملا(
.ىودج

.مهدحألعس
ةلكشملانأينعأ.مزالملااهيأةحضاوتسيلاهسفنةروصلانأنظأ"

."طالسملايفتسيل
ىلعً،انسح":نيرضاحلاىريىتحهديبهينيعبجحيوهوتيارلاق

.ذفاونّيأىلعيوتحتةفرغلانكتمل."رنشوهسايردنأوهاذه،لاحّيأ
ًاقفوو.كاذنآثدحامكسمادمالظاهرمغيناك،ءاوضألاأفُطتامدنعاذهل
روديامىلإتّصنتينأدحألنكميالف؛ةنيصحتناك،تيارلليقامل
.كلذهينعياّمعرظنلاضغب،اهيف

يفمزالملا،تيارسايردنأىلإةفاضإلابةفرغلايفدجوينكيمل
نمنسفوأدرابدئارلا:نيرخآصاخشأةثالثالإ،ةيركسعلاتارابختسالا
،ةيرسلاتارابختسالانمديدجلالجرلا؛لوهيراهو،ةيركسعلاتارابختسالا
هيلإلسرأنموهلوهناك.كيريمتروكةيرسلاتارابختسالاسيئرو
لوصحللًايمويهجعزأدقو.غربسناهوجيفةحلسألارجاتمسالمحيًاسكاف
نمًاريبكًاددعنأيفكشكانهنكيمل.تقولاكلذذنمتامولعملاىلع
درجمةيركسعلاتارابختسالانأنونظيةيرسلاتارابختسالايفصاخشألا
اوأرقدقاونوكيملمهنأحضاولانمو،ةيرسلاتارابختسالانممسق
.امهنيباميفقيسنتلابنالمعتناتلثامتمناتمظنمامهنإلوقتيتلاةمظنألا
نأديدجلالجرللحرشدقةياهنلايفناك،اذهل.كلذلعفتيارّنكل
هبلّصتاكيريمنأريغ.رظتنتنأبجيةيولوأبعتمتتاليتلااياضقلا
ملاذامل.ىوصقةيولوأتحبصأدقهتيضقنإلوقيلةعاسفصندعب
؟ةيادبلاذنمكلذاولوقي

اهنأادبوً.امعطمرداغيٍلجرلدوسألاوضيبألابةشّوشملاةروصلاتناك
حمالمهيلعودبتوً،اضيرعلجرلاهجوناك.ةرايسةذفاننمتطُقتلادق
نمىلدتيدوسأًافيثكًابراشولعيًاريبكهفنأو،نيتنكادهانيعتناكو،ةوسقلا
.نيفرطلانمهمفقوف

،رنشوهسايردنأ":هعماهرضحأدقناكةعوبطمةقرونمتيارأرق
وغنوكلايفقباسقزترم.نييناملأنيوبأل،يوبابميزيف1954ماعدلو



فصتنمذنمةحلسألابيرهتيفحجرألاىلعطروتمو،ايقيرفإبونجو
لاجرةتسعممِهُّتا،هرمعنمةرشعةعساتلايفناكنيحو.تاينينامثلا
.ّقلطونيترمجوزت.ةلدألاصقنلئُّربهنكل،اساشنيكيفدوسأىتفلتقب
خيراوصبيرهتفلخناكغربسناهوجيفهلمعبحاصنأيفهبتشي
.قارعلانمةيئايميكةحلسأءارشو،طسوألاقرشلاىلإتارئاطللةداضم
،ةينسوبلابرحلاءانثأيفشتيزداركىلإةصاخقدانبعابدقهنأمعُزي
."دعبّقثويملكلذنكل،وفييارسراصحءانثأيفنيصاّنقبّرددقهنأو

ناك."كلضفنمليصافتلازواجت":هتعاسىلإرظنيوهوكيريملاق
ً.امئادًائيطبّرميتقولا

سايردنأناك.انه،معنً.انسح":قاروألايقابّبلقيوهوتيارلاق
يفةحلسأرجاتىلعةراغءانثأيفاولُقتعاصاخشأةعبرأدحأرنشوه
.تقولاكلذيفةزّمرمتايبلطةحئالىلعرثُعو،لوألانوناكيفغربسناهوج
21خيراتب،ولسوأاهتهجوو،نيلكرامةيقدنبةبولطملاعطقلاىدحإتناك
."ءيشلكاذه.يناثلانوناك

بجح.طالسملاةحورمزيزأالإعَمُسيدعيملو،مهيلعتمصلاقبطأ
.هينيعتيار

صخشلاوهرنشوهنأنمّدكأتننأنكميفيك":نسفوألأس
."؟انتيضقيفيروحملا

شتفملاعمتملكت":لوقيوهومالظلانملوهيراهتوصءاج
نيطّروتملاققشاوّشتفمهنأينربخينأعاطتساو،غربسناهوجيفينروباياسآ
تناك.رنشوهلزنميفمامتهاللريثمرفسزاوجىلعاورثعو،مهلاقتعادعب
.ً"امامتفلتخممسالانكل،هلةروصلا

.ً"ائجافمًارمأ...سيلرّوزممسابحالسرجاتدوجو":نسفوألاق
:رفسلازاوجىلعاهودجويتلاتاريشأتلاىدحإيفرثكأرّكفأتنك"

."يناثلانوناك10،جيورنلا،ولسوأ
ءالمعةحئالىلعيجيورنكانه.ولسوأيفناكدقفً،اذإ":كيريملاق

ءاجدقل.ةزيمملاةيقدنبلاهذهلةغرافشيطارخىلعانرثعدقو،ةكرشلا
،نكل.تزجُنأةقفصلانأضرتفننأنكميو،جيورنلاىلإرنشوهسايردنأ
."؟ةحئاللاىلعيجيورنلاكلذوهنم

.ناونعوأٌلماكٌمساةحئاللاىلعَركُذيمل،ظحلاءوسل":يراهلاق
.فئازمساهنأنمّدبالو،ايروأوهولسوأيفليمعلانأِركُذ،نكل
."ثيدحلابًادجًامتهمسيلرنشوهنإف،غربسناهوجيفينروبلًاقفوو



بيلاسأاهيدلغربسناهوجيفةطرشلانأّنظأتنك":نسفوألاق
."باوجتسالايفةلعاف

اذإرنشوهدّدهتييذلارطخلانأحّجرملانم،نكل.لمتحماذه"
."...ءالمعلانمةليوطةحئالاهنإً.اقلغمهمفىقبأولاّمم،ربكأّملكت

ءابرهكلانومدختسيايقيرفإبونجيفمهنأتعمسدقل":تيارلاق
لهً.اقحملؤمكلذً.انسح...ونيتملحلاىلعو،نيمدقلاتحت؛بيذعتلايف
."؟ًءاجرءوضلاليغشتدحأعيطتسي

لمعةلحرحبصت،ةيئايميكةحلسأءارشىلعيوطنتةيضقيف":يراه
نييقيرفإلانأ،ظحلاءوسل،نظأ.نأشيذريغًارمأةيقدنبعمولسوأىلإ
ًالضفو.لوقلاّحصاذإ،ةيمهأرثكأاياضقلمهئابرهكبنوظفتحينييبونجلا
بايغيف،بجيو.ايروأةيوهفرعيرنشوهنأدكؤملانمسيل،كلذىلع
."؟باهرإمأ؟لايتغايهأ؟هططخام:لءاستننأ،ايروأنعتامولعميأ

."ةقرسوأ":كيريملاق
نمرانلاقالطإبهبشأكلذنوكيس!؟نيلكرامةيقدنبعم":نسفوألاق

."يرودلاريفاصعىلععفدم
."؟تاعونممرجاتلتقهفدهناكامبروأ":تيارحرتقا
عتمتييذلاصخشلالايتغالًايفاكٌسدسمناكً،انسح":يراهلاق

اذهل.ّطقملابفالوألتاقىلعضبقلاَقُليملو،ديوسلايفةيامحلضفأب
امصخشلتقلنوركنويلمفصننمرثكأّفلكتةيقدنبىلإةجاحلاام
."؟انه

نمصخشلايتغاديريناكامبرذإً،ايجيورنسيلفدهلاامبر"
،مهدالبيفةوقبيمحمهنكل،نييباهرإللًامئادًافدهُّدُعيصخش؛جراخلا
مهرودقمبنأنوّنظيصخشوأ،كانههلايتغاةيلمعحجنتنأنكميالو
ةينمألاتاءارجإلانأنورّدقيثيح؛ملاسموريغصدلبيفربكأةلوهسبهلتق
."بولطملاىوتسملاىلعتسيل

اذههيلعقبطنيدالبلايفدحأدجويال؟نم،نكل":نسفوألأس
."فصولا

."مداقدحأكانهسيلو":كيريمفاضأ
."ديعبلاىدملاىلعكلذمتيسامبر":يراهلاق
يتأينأًايقطنمودبيالو.نيرهشلبقلصوحالسلانكل":نسفوألاق

."ةّمهملامهذيفنتنمنيرهشلبقجيورنلاىلإبناجأنويباهرإ
."نويجيورنمهّنكلو،بناجأاوسيلامبر"



:رادجلاىلعيئابرهكلاحاتفملاىلإهقيرطسّملتيوهو،تيارلاق
."هلوقتامبمايقلاعيطتسيجيورنلايفدحأكانهسيل"

."دصقلاوهاذه.طبضلاب":يراهلاق
."!؟دصقلا"
اذهو،هدلبيفامصخشلايتغاديريًافورعمًايبنجأًايباهرإاوّليخت"

يذلادلبلايفةيرسلاتارابختسالابقارتس.جيورنلاىلإبهذيسصخشلا
ةعومجمبلصتيسهسفنبةرطاخملانمًالدباذهل؛هتاوطخلكهيفشيعي
مهنأةقيقحّلثمتو.جيورنلايفيأرلايفهعمنوقفتينيذلاصاخشألانم
ةعومجملاكلتنأفرعييباهرإلانأل؛عقاولايفةيلضفأةاوهنونوكيدق
."ةطرشلاهابتناريثتنل

."ةاوهمهنأىلإريشتمهفلخاهوكرتيتلاشيطارخلاف،معن":كيريم
ةيقدنبءارشليومتبيباهرإلاموقينأىلعيواهلاويباهرإلاقفتي"

امدجويالثيحب؛كلذدعبامهنيبطباورلالكعطقمث،نمثلاةيلاغ
نمةيلمعلاكّرحدقنوكيةقيرطلاهذهبو.يباهرإلاىلإهرثأبّقعتنكمي
."لاملاضعببالإرطاخينأنود

ذيفنتىلعًارداقيواهلااذهنكيملنإاذام،نكل":نسفوألأس
."؟لاملابرارفلاوةيقدنبلاعيبرّرقوأ؟ةّمهملاكلت

نأضرتفننأبجي،نكل.ةرطاخملاضعبىلععبطلابيوطنيرمألا"
زفاحًاضيأهيدلنوكيامبروً.اريبكًازفاحيواهلاىدلنأفرعييباهرإلا

."ةّمهملاذيفنتلجأنمهتايحبةرطاخملاىلإهعفدييصخش
."؟اهتبثتسفيك،مامتهاللةريثمةيرظناهنإ":نسفوألاق
فيكفرعنالوً،ائيشهنعفرعناللجرنعملكتأ.كلذنكميال"

."ةينالقعبفّرصتيسهنأىلعدامتعالااننكميالو،ركفي
يذلاببسلانعىرخأتايرظنيأانيدلله.عئاراذه":كيريملاق

."؟جيورنلايفرهظيحالسلااذهلعج
."لمتحمويرانيسأوسأاذهنكل،اهنمتارشعلا":يراهلاق
نألضفألانماذهلً.احابشأدراطننأانتّمهمً.انسح":كيريمدّهنت

ضعبيرجأس.اذهرنشوهعمثيدحءارجإعيطتسنانكنإىرن
."!هآ...تالاصتالا

عطاسضيبأءوضرمغويئابرهكلاحاتفملاىلعرثعدقتيارناك
.ةفرغلا
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تناكو.مونلاةفرغةآرميفاهسفنىلإرظنتيهوانيليهتفقو

بردلاىلعتاوطخلاعقوعامسعيطتستىتحةذفانلاحتفتنألّضفت
تلّمأت.ميتعتلانأشبًادجةمراصتناكاهتدلاونكل،ىصحلابشورفملا

يفًائيربوًاعفايودبيمكًامئاداهشهديناكو،ةنازخلاىلعاهدلاوَةروص
.ةحوللا

ىلعكلذلعفتنأبجيلهً.امئادلعفتامكسّوبدباهرعشتصقع
عمبسانتيلرمحألاينطقلااهتدلاوناتسفسرتايبتلّدع؟فلتخموحن

تقتلاامدنعبوثلااذهيدترتاهتدلاوتناك.ليحنلاوليوطلاانيليهدسج
ً.ادجةملؤمامةقيرطبو،فولأملانعةّذاشوةبيرغةركفلاتدبو،اهدلاو
ملكتتاهنأادب،تقولاكلذنعاهتدلاواهتربخأامدنعف؛كلذكرمألاناك
نيأىلإنافرعيامهنأاّنظنيديعسنيباّذجنيصخش،نيفلتخمنيصخشنع
.نايضمي

.اههجولوحّىلدتىتحينبلااهرعشتّزهو،سّوبدلاانيليهتعفر
ىلعتقلتساف،ةهدرلايفسرتايبتاوطخعقوتعمسو،بابلاسرجّنر
ترعش؛اهسفنكلامتعطتستمل.ّصلقتتاهتدعمبترعشو،اهرهظىلعريرسلا
.ةيفيصةيمارغةقالعيفبحلااهينضياهرمعنمةرشعةعبارلايفاهنأب

ةقطقطو،بقاثلاوداحلااهتدلاوتوصو،لفسألايفًاتفاخًاثيدحتعمس
:انيليهترّكف.سبالملاةنازخيفهيلعهفطعمسرتايبتّقلعنيحبجشملا
ىدحإتناكةيسمألاهذهنأنممغرلابهفطعمىدترادقل!فطعم
.بآلبقةداعاهلثمنودهشياليتلاةبطرلاوةئفادلافيصلاتايسمأ

."!انيليه":يدانياهتدلاوتوصتعمسمث،ًالّوطمترظتنا
ىلإترظنّمث،هناكميفرعشلاسّوبدتعضوو،ريرسلانعتضهن

تقلأمث،نيتريبكاتسيليادي،نيتريبكاتسيليادي:اهسفنلترّركو،اهيدي
نمتجرخوً،اّعطقتمًاسفنتذخأو-!ةنتافتناك-ةآرملاىلإةريخأةرظن
.بابلا

."...ليه"
تعضو.ملالسلاىلعأيفانيليهترهظنيحخارصلانعمألاتفقوت

لزنتناذللا،نايلاعلانابعكلاادبو،ايلعلاةجردلاىلعصرحباهمدقةباشلا
.ةأجفنيتباثريغ،ةداعةعرسبملالسلاامهب

."كفيضلصودقل":اهتدلاوتلاق



رايتخانمحجرألاىلعجعزنتسرخآقايسيفانيليهتناك!كفيض
،لزنملافيضعيضولايبنجألايدنجلاربتعتالاهنأاهيفّدكؤتًةملكاهتدلاو
نكتملاهنأل؛اهتدلاوّلبقتنأانيليهتدارأوً،اّزيممناكمويلااذهنكل
.انيليههيقتلتنألبقهتلبقتسادقلقألاىلعتناكً.ادّدشترثكأ

يفترهظنكل،لزنملاةّربدمتمستباف،سرتايبىلإانيليهترظن
انيليهتلقن.اهتدلاوهجوىلعرهظتيتلااهسفننزحلاةحسماهينيع
تلزن.اهيتنجوقرحتامهيفةرارحلانأترعشو،هانيعتعمل.هيلإاهرصب
ةّزبلاو،"سأ"يفرحلمحتيتلاةقايلاو،ةقيلحلاةينبلاةرجنحلاىلإاهرصبب
نآلااهنكل،راطقلانتمىلعًادجةنّضغتمتناكيتلاءارضخلاةيركسعلا
سرتايبنأفرعتيهو،هدييفراهزألانمةقابلمحيناكً.اثيدحةيوكم
بلطواهركشهنكل،"ةيرهزم"يفاهعضوكشنودنمهيلعتضرعدق
.ًالوأاهتيؤرنمانيليهنكمتتىتحراظتنالااهنم

حبصأو،"نيزباردلا"ىلعفطلباهديترقتساو،ىرخأةجردتلزن
،ةدحاوةرظنبًاعيمجةثالثلاتطاحأواهسأرتعفر.كاذنآلهسأرمألا
فرعتتناك.اهتايحيفةظحللمجأكلتنأةبيرغةقيرطبةأجفتكردأو
.هيفريكفتلانونعميفيكو،هنوريام

،ملالسلالزنتيهواهمالحأوعئاضلااهبابشباهسفنىرتاهتدلاوتناك
يتلاةأرملااهاريوهو،اهتنبااهنأكواهّتبريتلاةاتفلاىرتسرتايباميف
قالخأويفاندنكسإجارحإفلخكلذءافخإعيطتسينكيملوً،اريثكاهّبحي

.ةديمح
ىلإتلصومث،لباقملابانيليهاهتزمغو."ةعئارنيدبت":سرتايبتلاق

.لفسألا
."؟كلاحلامالظلايفىتح؛قيرطلاتدجودقلً،اذإ":ايروألتمستبا
ةيلاعلاةعاقلايفهادصددّرتو."معن":حضاووٍلاعتوصبباجأ

.ةدابعراديفهنأكو،رجآلابةّوسكملا
ةفرغسرتايبتلخدنيحيف،بقاثلاوداحلااهتوصبمألاتملكت

نعاهيرظانداعبإانيليهعطتستمل.دودوحبشلثماهنمتجرخوماعطلا
ةعطقىلغأيهو،اهقنعلوحاهتدلاواهعضتيتلاساملألابةعّصرملاةلسلسلا

.طقفةصاخلاتابسانملايفالإاهبنيزتتالو،اهيدليلح
ناك.ًاليلقًاحوتفمةقيدحلاىلإيدؤملابابلايئانثتسالكشبمألاتكرت

.ةليللاهذهيففصقيألنوضرعتيالدقوً،ادجًاضفخنممويغلاءاطغ
لالظلاو،زتهتعومشلانارينحوتفملابابلانملخديذلاءاوهلالعج



مألاتناك.غنالةرسأمسانولمحينيروقوءاسنولاجرروصىلعصقارتت
نمو،هوقّقحدقاوناكامو،صاخشألاءالؤهةيوهّفلكتبهلتحضوأدق
امههجوىلعتمستراو،عمسلاايروأىغصأ.مهجاوزأاوراتخارسأيأ

كلذنمتبثتلابعصيناكنكل،ةريغصةرخاسةماستبااهنأانيليهتّنظ
نمزيفةيلوؤسملابنرعشيّنهنأهلتحرشدقمألاتناك.ةمتعلايف
فورظركذتالأًايعيبطناكو،ءابرهكلاريفوتىلإنيعسيكلذلو،برحلا
ناكقيرفنمةيقابةمداخرخآيهسرتايبنأو،كاذنآةيداصتقالاةرسألا
.صاخشأةعبرأنمفلأتي

دحأيفامهتسلجأدقمألاتناك.حنحنتوًابناجهتكوشايروأعضو
فرطلايفيهتسلجنيحيف،هجولًاهجو،ةريبكلاماعطلاةلواطيفرط
.رخآلا

."غنالةديسذيذلماعطلااذهّنإ"
اهنكل،ةناهإاهرابتعانكميثيحبةطيسبتسيل؛ةيداعةبجوتناك

.فرشفيضهنأداقتعاللًاببسهحنمتثيحبةرخافتسيل
لضفأّرضحتاهنإ.سرتايبعنصنمماعطلااذه":ءفدبانيليهتلاق

."؟لبقنماهتقوذتله.اسمنلايفلجعلامحلحئارش
."هذهباهتنراقمنكميالو،ركذأاملًاقفوطقفةدحاوةرم"
نمةعونصماهتلوانتيتلاةبجولاكلتنكتمل.نيافش":مألاتلاق

هرفاوتمدعلاحيفو،لجعلامحلالإلزنملااذهيفلكأنال.لجعلامحل
."يمورلاكيدلالكأن

ضيبنمةعونصمتناكاهنأنظأو،محليأركذتأال"ً:امستبملاق
."زبختاتفو

.ةعيرسةرظنباهتدلاواهتقمرف،ّةقربانيليهتكحض
دعب،نكل.ماعطلالوانتءانثأيفتارمعضبّفقوتدقثيدحلاناك

تناك.راوحلايفاهتدلاووانيليهيراجيايروأذخأ،تقولاضعبيضم
اهتدلاوهيفرّكفتامعدتالأءاشعلاىلإهوعدتنألبقترّرقدقانيليه
ىلإرقتفيو،ةطيسبةيعارزةئيبنملجرهنكلً،ابّذهمايروأناك.اهجعزي
ىلعناك.ٍقارلزنميفةئشنتلاقفارتيتلاكولسلاطامنأوعبطلاّةقر
ريغايروأكولسنمتشهُداهنكل،لاحّيأىلعًاريثكقلقتنأانيليه
.ةايحلايفهتربخو،ّفلكتملا

ىلعططختتنأ":اهمفيفاطاطبةعطقرخآعضتيهومألاتلأس
."؟برحلايهتنتنيحلمعللحجرألا



لاؤسلاٍربصبرظتنا،غضملايهُنتغنالةديسلاتناكامنيبو،ايروأأموأ
ً.امتحيتآلا

."؟لاؤسلابيلتحمساذإ،لمعلاكلذنوكيساذامو"
."برحلاعلدنتنألبقةفيظولاهذهبتدِعُو،لقألاىلع.ديربيعاس"
اهضعبنعسانلالزانماٍّدجةديعبتافاسملصفتالأ!؟ديربلالاصيإ"

."؟كدلبيف
تارمملالوطىلع:عيطتسنثيحرقتسننحنفً.ادجًائيسرمألاسيل"

.فصاوعلاوحيرلانمةيمحمىرخأنكامأيفو،نايدولايفو،ةيرحبلا
.ً"اضيأربكأنكامأوتادلبلاضعبكانهعبطلابو

نإلأسأنأيلله.مامتهاللريثماذه.مالكلاةعباتمىلإةجاحال"
."ً؟ارسومًالجرتنك

.ةقّدصمريغاهتدلاوىلإانيليهتقّدح."!يمأ"
يكلسرتايبىلإتحّولو،ليدنمباهمفمألاتحسم."؟يتزيزعايمعن"

.قابطألاعفرت
."باوجتسالثمودبيرمألانيلعجت"
اذه،معن":ايروألةداعسبمستبتو،اهسأكعفرتيهومألاتلاق

."باوجتسا
.اهلثمبةماستبالالباقوهسأكايروأعفر
ً،انسحً.امامتةقحمتنأ.ةديحولاكتنبايهف،غنالةديسايكمهفأ"

."هتراتخايذلالجرلابًامامتةقثاوينوكتنأًاضيأكبجاونمهنإلوقأس
نكل،برشتلمامألاىلإاتدتمادقناتعيفرلاغنالةديسلااتفشتناك

.ءاوهلايفترّمستوكرحتتملبارشلاسأك
،ديجسأريدل.لمعللسّمحتميننكلً،ايرثتسل":ايروأعبات

نودنمنيرخآصاخشأةّدعلوانيليهلويسفنلتوقريفوتنمنّكمتأسو
."غنالةديسايعيطتسأاملضفأباهبينتعأنأكدعأ.كش

تقولايفةبيرغةعتمبو،ةهقهقلايفةحماجةبغربانيليهترعش
.هسفن

رومألاقبتستتنأ!هللااي،هآ"ً:اددجماهسأكتعضوو،مألاتفته
."؟كلذكسيلأ،باشلااهيأنآلاًاليلق

ً:اددجملوقأنأبجيو".سأكلاىلإقّدحوةعرجايروألوانت."معن"
."غنالةديسايًاقحديجبارشاذهنإ

تحتاهيلإلوصولاعطتستملاهنكل،هقاسلكرتنأانيليهتلواح



.ةضيرعلانايدنسلاةلواط
ً،ابناجهسأكعضو."ًاليوطمودتاليهوً،اقحةبيرغتاقوأهذه"

اهنأانيليهتّنظيتلاةماستبالاهبشتناك.اهيلإرظنلايفرمتساهنكل
.تفتخادقاهتأر

،غنالةديسايهذهلثمتايسمأيفحالسلاقافرىلإتثّدحتدقل"
،ةديدجلاجيورنلانوكتسفيكو،لبقتسملايفاهلعفنسيتلاءايشألالكنع
اوقلتاعاسعضبدعبو.اهريغصواهريبك،اهققحنسيتلامالحألالكنعو
."لبقتسميأنودنم،ةكرعملاةحاسيفمهفتح

.غنالةديسلاىلإةرشابمرظنوهينيععفر
،ةرعتسمبرحلا.ينديرتواهديرأةأرماتدجويننأل؛ةعرسبكّرحتأ"

شيعأةعاسيدل.ءارهةيلبقتسملايططخنعهبِكربخأنأنكمياملكو
.ً"اضيأتنأِكيدلاملكاذهامبرو،غنالةديساياهيفيتايح

.ةشوهدمتدبيتلا،اهتدلاوىلعةعيرسةرظنانيليهتقلأ
ىلإبهذأنأبجي.ةيجيورنلاةطرشلانمةلاسرمويلاتيقلت"

يفرداغأس.صحفءارجإلولسوأيفنسنسةسردميفيناديملاىفشتسملا
."يعمكتنباباحطصايفرّكفأتنكو،مايأةثالثنوضغ

،ةفرغلايفةيرادجلاةعاسلاةكتكتتوصعِمُس.اهسافنأانيليهتسبح
تلعج.تخرتساودّعجملااهقنعتحتاهتالضعتّرتوتنيحمألاساملأعملو
زفقتلالظلاو،صقارتتعومشلانارينةقيدحلابابنمتلخديتلاحيرلا
ًانكاسيقبخبطملابابدنعطقفسرتايبلظنأادبو،نكادلاثاثألانيب
.كارحنودنمًامامت

."انييفبةّصاخلاحافتلاةريطفيرضحأ":سرتايبلحّولتيهومألاتلاق
."كلذىلإقوشبعلطتأيننأيفرعتنأّدوأ":ايروألاق
بجي،معن":ىرخأةرخاسةماستبااههجوىلعمسرتيهو،مألاتلاق

."انتقيدححافتنمةعونصميهف؛كلذكنوكتنأ
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تناكيتلاذفاونلامامأٍةيذالوفٍكابِشو،ناردجلاىلعأيفةكئاشكالسأ
.عفادملاتاّوكلثمًادجةريغص

نمةهاتمربعمّدقتييراهناكنيح،ينروباياسآطباضلالاق
يفنادوسأنالجرلُتق":اهؤالطّرشقتيتلاءاضيبلاناردجلاتاذتارمملا
قدنفتيأرله.هدحواذهةطرشلازكرمةقطنميف،ةيضاملاةليللا
اذهل؛ليوطتقوذنميحاوضلايفضيبلاميقي.قلغمهنإ؟ريبكلانوتلراك
."مهيلعرانلاقلطنلانتدلجءانبأالإنآلاكانهدعيمل

هاقاستناكو،ءيشلاضعبًانيدبو،ًاليوطناك.هلاورساياسآّدش
ضيبأًاصيمقيدتريناك.ءادوستناكفهترشباّمأ،لخادلاوحننيتيوتلم
.قرعلانمناتنكادناترئادنيطبإلاتحتحوضوبهيلعترهظ

ماثآلاةنيدمهوعدننجسيفرنشوهسايردنأانعضودقاّنك":لاق
كلتلجأنم؛مويلاانهىلإهانرضحأاننكل،داتعملاكةنيدملاجراخ
."تالباقملا

."؟يريغنورخآكانهله":يراهلأس
ةفرغالخد."انلصودقل":هيعارصمىلعبابلاحتفيوهواياسآلاق

جاجزلاربعناقّدحيامهو،امهيردصىلإامهيعارذنامضينالجراهيففقي
.ةمتعمةفرغىلإ

."انتيؤرهنكميال.هاجتالاةيئانثةآرماهنإ":اياسآ
ً.اديعباكّرحتو،يراهواياسآىلإنالجرلاأموأ
،دحاويسركىلعيوتحتيتلاةمتعملاةريغصلاةفرغلاىلإيراهرظن

ىلعنوفوركيمو،غبتلافئافلباقعأبةئيلمةضفنماهيلعةريغصةلواطو
ّثكدوسأبراشو،ناتنكادنانيعيسركلاىلعسلاجلالجرللناك.دنسم
.ةشّوشملاتيارةروصلضفبةرشابميراههفرع.همفيفرطقوفىلدتي

وهاذهله":يراهوحنهسأربريشيوهونيلجرلادحأمهمه
ً.اقفاوماياسآأموأ."؟يجيورنلا

هنيعلفغتنأنودنمنكلو،يراهىلإريدتسيوهولجرلالاقف
كيدل.يجيورنلااهيأكلهنإ،سأبال":ةلواطلاىلإسلاجلالجرلانع
."ةقيقدنورشع

."...سكافلالاق"



باوجتساديرتيتلالودلاددعفرعتله!يجيورنلااهيأسكافللًابت"
."؟هايإاهميلستوأ،لجرلااذه

."الً،انسح"
."نآلاهيلإملكتلاكرودقمبنألًاديعسنك":لجرلالاق
."؟يعمملكتلاىلعقفاواذامل"
."كسفنبهلأسا؟فرعننأانلفيك"
ةقيضلاةلباقملاةفرغلخدنيحءودهبسفنتينأيراهلواح

ةجتانءارمحطوطخدجوتثيح،رادجلاىلعةعاسكانهتناك.ةقناخلاو
يراهنهذناك.فصنلاوةرشاعلاىلإريشتةعاسلاتناكو.إدّصلانع
ناك.نيتبطرهيديلعجامم،هبقارييذلاظقيلاسراحلا؛يطرشلابًالوغشم
.نيتضمغمفصنهانيعو،هرهظىنحدقيسركلاىلعسلاجلاصخشلا

."؟رنشوهسايردنأ"
سايردنأ"ً:اسمهيراههلاقاميسركلاىلعسلاجلالجرلارّركف

."كمأبرضيلزنملايفهنإ،ال":لاقمث،هيرظانهيلإعفرو."؟رنشوه
فرطلانمكحضلاتاهقهقعامسهرودقمبناكً.ارذحيراهسلج

.ءادوسلاةآرمللرخآلا
ىلعتقفاودقل.ةيجيورنلاةطرشلانملوهيراهانأ":ّةقربلاق

."انعمملكتلا
صّحفتومامألاىلإىنحنا."؟جيورنلا":ءيشلاضعبًاككشتمرنشوهلاق

.ًاليلقكابترابمستبامث،يراهاهلمحييتلاةيوهلاةقاطب
."كرظتنأتنكدقل.مويلاجيورنلارودهنأينوربخيمل،لوهايفسآ"
اهحتفمث،ةلواطلاىلعقاروألاةبيقحيراهعضو."؟كيماحمنيأ"

.تاظحالمرتفدو،ةلئسأةدعاهيلعبتكةقرواهنمجرخأو
."؟نوفوركيملالمعيله.لجرلابقثأالانأف،هرمأَسنا"
."؟مهماذهله،فرعأال"
عمو،كعمقافتادقعيفبغرأو،دوسلاانعمسينأديرأال"

."جيورنلا
قوفرادجلاىلعةعاسلاتناك.ةلئسألاةقرونعهرصبيراهعفر

ىظحينلهنأبامءيشهأبنأ.قئاقدثالثتضم.كتكُتترنشوهسأر
.هلصصخملاتقولاب

."؟تايقافتالانمعونيأ"
."؟لمعيتوصلاطقالله":هنانسأنيبنمرنشوهسمه



."؟تايقافتالانمعونيأ"
ًاسمهلاقوةلواطلاقوفمامألاىلإىنحنامث،هينيعرنشوهكّرح

يتلاءايشألاببسبمادعإلاةبوقعايقيرفإبونجيفينرظتنت":ةعرسبو
."؟هينعأاممهفتله.اهبتمقيننإنولوقي

."عبات،امبر"
كتموكحتبلطاذإولسوأيفلجرلانعةنيعمءايشأكرابخإيننكمي"

،انهتناكمكئارزوةسيئر.مكتدعاسيننأل؛ينعوفعلاجونزلاةموكحنم
يفيقيرفإلاينطولارمتؤملابزح.امهضعباقناعاليدنامويه؟كلذكسيلأ
تدارأنيحانومتعطاق.مهنومعدتمتنأف؛جيورنلانوبحيمهو،نآلاةطلسلا

."؟كلذكسيلأ،مكيلإنوغصيس.انتعطاقمدوسلاتاعامج
."؟انهةطرشلاةدعاسمبهسفنقافتالادقعتالاذامل"
تلعجةريبكةوقبةلواطلاىلعرنشوهةضبقتبرض."!هللابًابح"

!نيعللااهيأً،ائيشمهفتالأ".اهنمرثانتتغبتلافئافلباقعأو،زفقتةضفنملا
.ً"ادوسًالافطأتلتقيننأنونظيمّهنإ

مث،نيتعساونينيعبيراهىلإقّدحو،ةلواطلافرطهاديتكسمأ
نيبههجوىفخأنأثبلامو،ّةثرمدقةركلثمدّعجتو،ههجونّضغت
.هيدي

."!رمألايفاملكاذه.بسحفحجرأتأانأوينورينأنوديري"
ناكةعاسمكلءاستو،هيلإرظنلايراهنعمأ.ةريرمةديهنتعمس

؟هلوصولبقةلئسألابهنارطميامهوًاظقيتسمرنشوهايقبأدقنالجرلاناذه
ىدحإبتوصلاطقالكسمأو،ةلواطلاقوفىنحنامثً،اقيمعًاسفنبحس
.ىرخألابكلسلاّكفوهيدي

."؟ايروأوهنم،ٍناوثرشعانيدل.رنشوهايانقفتا"
."؟اذام".هعباصأنيبنمرنشوههبقار
."!ةظحليأيفانهنونوكيس.رنشوهايةعرسب"
الإِهِقتلأمل.ديكأتلابةنسنيعبسنمرثكأهرمع،زوجعلجر...هنإ"

."ميلستلادنع،طقفةدحاوةرم
."؟ودبيفيك"
."تلقامك،زوجعّهنإ"
."!هفِص"
ءانيميفليللافصتنمدنعهتلباق.ةعبقرمتعيوًافطعميدتريناك"

."...لوطلاطسوتمهنأنظأامك،ناواقرزهانيع.متعم



."!ةعرسب؟هنعاتملكتيذلاام"
يننأكردأنيحةّغللاانرّيغاننكل،ًالوأةيزيلكنإلابانملكت.كاذواذه"

يف،كانهناكهنإلاقف،سازلألانماءاجّيدلاونأهتربخأ.ةيناملألاملكتأ
."مياهنسىعديامناكم

."؟هفدهام"
لاق،ةيقدنبلاىلعلصحامدنعوً.اريثكملكت.ٍواههنكل،فرعأال"

لاق.ةنسنيسمخنمرثكأذنمًاحالساهيفلمحييتلاىلوألاةرملااهنإ
."...هركيهنإ

.ةوقبةفرغلابابحُتف
."؟اذامهركي":يراهخرص
ًاتوصعمسو،ةوقرتلاةمظعلوحدتشتٍديبرعش،ةظحللاكلتيف

."؟لعفتاذام،كيلعهللاب":هللوقيهنذأنمًابيرقّشجأ
تناك.بابلاوحنفلخلاىلإهنوّرجياوناكنيحرنشوهىلإيراهرظن

،ناكّرحتتهيتفشيراهىأر.طبهتودعصتهترجنحو،نيتعمالرنشوهانيع
.هلاقامعمسيملهنكل

.همامأةوقببابلاقلُغأ
نورشعتضقناو،راطملاىلإهلقنياياسآناكنيحهنقذيراهكرف

.ريخألاملكتينألبقةقيقد
تانحشةحئالو،تاونستسةيضقلاهذهىلعلمعنانيقبدقل"

نأنم؛مويلاثدحاممديدحتلابنيقلقانكً.ادلبنيرشعلمشتةحلسألا
ىلعلوصحلالباقمهلةيسامولبدةدعاسمميدقتنعامصخشملكتي
."تامولعم

.هيفتكيراهّزه
ىّقبتاملك.اياسآايكبجاوتيّدأوهتلقتعادقل؟كلذيفاذامو"

صخشيأاهدقعيتايقافتايأبكلةقالعالو،ةمسوأىلعلوصحلاوه
."ةموكحلاورنشوهنيب

نيمرجملاىرتنيحروعشلانوكيفيكفرعتو،يراهاييطرشتنأ"
،نولتقينيحنفجمهلفريالصاخشأمهنإ.باقعلانمنوجنيمهو
عراوشلاىلإنوجرخينيحاوهتناثيحنممهلمعنوعباتيسمهنأفرعتو
.ً"اددجم

.ةملكبيراههّوفتيمل
هديرتامىلعتلصحكنأودبي.ديجاذه؟كلذكسيلأ،فرعتتنأ"



وأ.كيلإدوعيقافتالابكمازتلانأينعياذهو،رنشوهعمكقافتانم
."؟كلذكسيلأ.هنعفرطلاضغتنأكنكمي

يفرنشوهنمةدافتسالايننكميو،اياسآايطقفيلمعبموقأانأ"
."فسآً.ادهاشهتفصبامتقو

.زفقييراهتلعجةريبكةوقبدوقملااياسآبرض
امدنع،1994ماعلايف،تاباختنالالبق.يراهايًائيشكربخأينعد"

نيتاتفىلعرانلارنشوهقلطأ،مكحلايفلازتالءاضيبلاةيلقألاتناك
يفةيسردمةحابجراخ،امهرمعنمةرشعةيداحلايفامهيتلك،نيوادوس
يبعشلاسرحلانمًاصخشنأنظن.اردناسكلأىعدتدوسللةقطنم
ضعبكانهتناك.كلذفلخ،يرصنعلالصفلابزح،)غاوسكلوفرناكيرفأ(
تاصاصرمدختسا.ضيبذيمالتةثالثاهيفنأل؛ةسردملاكلتنأشبتافالخلا
دعباهتحنجأحتفتيهو،ةنسوبلايفمدختسملاهسفنعونلانم،ةحّنجم
اتلكتبيُصأ.باقثملثم،اهقيرطيففقياملكقرتختو،رتمةئم
تارايسنمّبلطترمألانأًامهمنكيملو.ةدحاوةرمقنعلايفنيتاتفلا
."دوسللةعباتةقطنمىلإلصتلةعاسنمرثكأ-داتعملاك-فاعسإلا

ً.اتماصيراهّلظ
دقل.يراهايماقتنالاىلإىعسناننأنظتتنكاذإئطخمكنكل"

تأشنأ،ببسلااذهل.ماقتنالاىلعموقيعمتجمءانبعيطتسنالاننأانمهف
ءانثأيفتاكاهتنالاوتاءادتعالانعفشكللًةنجلءادوسةيبلغأةموكحلوأ
ءاطخألابفارتعالابامنإو،ماقتنالابقلعتيرمألانكيمل.يرصنعلالصفلا
يفاننإ.هلكعمتجملادافأو،حورجلانمريثكلاجلاعدقكلذناك.نارفغلاو
ثيح؛ًةصاخغروبوجيفانه،ةميرجلادضبرحلارسخنهسفنتقولا
اندرأاذإو.يراهايةفيعضوةعفايةمأنحن.ةرطيسلانعءيشلكجرخي
هنألً؛ائيشناينعينوناقلاوماظنلانأتبثننأبجيمّدقتيأقيقحت
لتقلاةميرجعيمجلاركذتي.مئارجلاباكترالةعيرذكىضوفلامادختسانكمي
اذهلو.نآلافحصلايفةيضقلانوعباتيو،1994ماعلايفتلصحيتلا
."يراهاييجمانربوأكجمانربنمةيمهأرثكأةيضقلاهذه،ببسلا

ً.اددجمدوقملابرضوهتضبقّدش
ةلادعلابةقثلاةداعإديرنامنإو،ةايحوتومةاضقنوكننأديرنال"

؛مهدحأبمادعإلاةبوقعلازنإًانايحأرمألابلطتي.نييداعلاصاخشألاىلإ
."ةقثلاكلتمهحنمل

ىلإقّدحو،ًاليلقةذفانلاحتفو،ةبلعلانمغبتةفافليراهجرخأ



.بيئكلادهشملا
."؟يراهايلوقتاذامً،اذإ"
قحلأنأديرتتنكاذإدوقولاةساودىلعكمدقبطغضتنأبجي"

."اياسآايةلحرلاكلتب
ً.املاسيقبّهنأليراهشهُدو،ةريبكةوقبدوقملااياسآبرض
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1944ناريزح27.انييف،زنيالتاناويحةقيدح
ءادوسلادراهكوربهيردنأةرايسيفيفلخلادعقملاىلعانيليهتسلج

))1((ناصحلاءانتسكراجشأنيبءطببةرايسلاتكّرحتو.اهدرفمبسديسرملا
يفتالبطسإلاىلإاهقيرطيفتناك.ضيرعلاعراشلايبناجبطيحتيتلا

.زنيالتاناويحةقيدح
رابغلانمةباحستعفترا.ءارضخلاتاحاسملاوحنجراخلاىلإترظن

نممغرلابو.ىصحلابشورفملابردلاقوفريستتناكيتلاةرايسلافلخ
ً.ابيرقتقاُطتالتناكةرايسلايفةرارحلانأالإ،ةحوتفمتناكةذفانلانأ

لويخلاتناك.هبرقةرايسلارورمدنعهسوؤرلويخلانمعيطقعفر
.نازلاراجشأنمٍةباغةفاحدنعلظلايفىّذغتت

يضمتتناك،برحلالبقو.زنيالتاناويحةقيدحبحتانيليهتناك
تاباغنمبونجلاىلإةعقاولاةريبكلاّةيجرحلاةقطنملايفًابلاغداحآلامايأ
.اهتاقيدصعمّىلستتوأ،اهمامعأواهتاّمعوأ،اهيدلاوعمهزنتتيهو،انييف

تقويفتاضرمملاةسيئراهتربخأامدنعءيشلكلدادعتساىلعتناك
هنأو،اهيلإثيدحلايفبغريدراهكوربهيردنأنأحابصلاكلذنمركاب

تلصحنأذنمةرماغةداعسبرعشتتناك.ءادغلالبقةرايساهيلإلسريس
وههيفترّكفءيشلوأو.رفسلانذإىلعوىفشتسملانمةيصوتلاىلع
سلجمناكيتلاةدعاسملاىلعرفوتسيركدلاوركشتلةصرفلازهتنتساهنأ
نألمتحملاريغنمهنأيفركفتتناكاهنأريغ.اهلاهمّدقدقمكحلا
.اهركشعمسيلاهاعدتسادقدراهكوربهيردنأنوكي

حابصيفرداغنس.نآلاانفاقيإمهنكميال،يئدها:اهسفنلانيليهتلاق
.دغلا

يفةنيمثلااهتاينتقمواهسبالمضعبتمزحدققباسلامويلايفتناك
رخآاهريرسقوفةداعهعضتيذلاّينيدلاىراصنلازمرناكو.نيتبيقح

الاهدلاواهلاهارتشايتلاىقيسوملاةبلعتناك.اهتبيقحيفهتعضوءيش
ّطقنظتنكتمليتلاءايشألانيبنمتناك؛ّنيزتلاةدضنمىلعلازت
.ريثكلااهلينعتدعتملاهنأوهكاذنآبيرغلانكل.ةلوهسباهقرافتساهنأ
ىلإامهعامتساءانثأيفيلاوخلامايألانعاتّملكتو،اهتدعاسدقسرتايبتناك
كاذنآتناكً.اكبرموًابعصعادولانوكيس.امهتحتةيضرألاىلعمألاتاوطخ
ًالجخمنوكيسرمألاّنإايروألاقدقف،ءاسملالولحىلإقوشبعلطتت

ءاشعلاىلإاهاعداذهلو؛ليحرلالبقانييفنمءيشيأَريملنإًادج



نإاهلأسوةيفخاهزمغدقةطاسببناك.فرعتنكتمل؟نيأ.لزنملاجراخ
.جارحألابقارمةرايسةراعتساامهرودقمبناك

دقل":ضيرعلاعراشلايهتنيثيحةروفانلاىلإريشيوهوقئاسلالاق
ىلعبصتنيبهذلابّيلطمديبويكللاثمتكانهناك."غنالةسنآايانلصو
نمّديشمريبكلزنمادبو،ءاملاطسوةيرجحةركقوفةدحاومدق
نالصتيعافترالااليلقوناليوطناءانبكانهناك.هفلخةيدامرلاةراجحلا
.ّيفلخلاءانفلايرجحٍلزنمعمنالّكشيو،سيئّرلالزنملايبناجب

.انيليهلبابلاحتفوجرخمث،ةرايسلاقئاسلافقوأ
،اهوحنكاذنآمدقت.لزنملامامأجردلاىلعفقيدراهكوربهيردنأناك

سماخلادقعلافصتنميفناك.سمشلاةعشأتحتعمليلوقصملاهؤاذحو
رارزأّكفدقناك.عفايباشلثمةيويحتدبهتاوطخنكل،هرمعنم
.هيلإهابتنالاتفليسيضايرلاهعذجنأًامامتًاكردم،ءارمحلاةيفوصلاهترتس
ىلعماكحإبًادودشمليخلابوكرلصّصخملاو؛هيدترييذلالاورسلاناك
ً.ابيرقتهنبالثمبألادراهكوربادبو،نيتيوقنيذخف

نوعتمتينيذلالاجرلاعملاحلايهامكً،ايّدوتوصلاناك."!انيليه"
ليوطتقوىضقناً.ايدوعضولانوكيىتمنورّرقيوً،ادجعساوذوفنب
ةماقو،ضيبأرعش:هلاحىلعادبهنكل،ةريخألاةرمللهتأرنأذنم
ىحوأ.بيهموريبكفنأيبناجنماهيلإنارظنتناواقرزنانيعو،ةدودشم
ٌءيشكلذّنكلً،اقيقرًابناجلجرللنأبلقلكشىلعناكيذلامفلا
.هتابثإبجي

مليننألمآ؟كتدلاولاحفيك":اهحفاصيلاهيلإهديّدميوهولاق
نمعبات."!؟وحنلااذهىلعكلمعنعكتدعبأيننألًادجًاجعزمنكأ
تننظو،ثيدحلافارطأكعملدابتأنأبجيناك"ً:ادررظتنينأنود
،لبقنمانهىلإتئجدقل".لزنملاوحنكرحت."كلذليجأتنكميالهنأ
."؟كلذكسيلأ

."ال":ةمستبمهيلإرظنتيهو،انيليهتلاق
ًاريثكنيبّرقمامتنك.انهىلإكرضحأدقرفوتسيركنأتننظ!؟ال"

."ناعفايامتنأو
رفوتسيركوتنك.دراهكوربديسايكعدختكتركاذنأنمّدبال"

."...نكلً،اديجانضعبفرعن
."تالبطسإلاىلإلزننل.ناكملاِكيُرأنألاحلاهذهيفبجيً؟اقح"
.ةيبشخلاةينبألاهاجتاباهداقو،اهرهظىلعفطلبهديعضو



.اهيلعايشمنيحىصحلاتشخشخو
ناكولىنمتأً.اقحفسآانأ.انيليهايفسؤمكدلاولثدحام"

."كتدلاولوكلهلعفيننكميءيشكانه
يضاملاءاتشلايفداليملاةلفحىلإانتوعدكرودقمبناك:انيليهترّكف

ملاهنأل؛لصحامبةديعستناكً.ائيشلقتملاهنكل.كتداعىلعًايرج
.باهذلاىلعاهتدلاورارصإةمواقمىلإرطضت

عّمليوهوسمشلاةعشأتحتًافقاورعشلادوسأىتفدراهكوربىدان
."ايزنيفرضحأوبهذا!كيجناج":جرسلا

نودنمًانكاسدراهكوربفقونيحيفلبطسإلاىلإىتفلابهذ
تقلأ.هئاذحيبعككّرحيو،فطلبهتبكرىلعهطوسببرضيوهو،كارح
.اهمصعمةعاسىلعةرظنانيليه

."...يتبوانم.دراهكوربديسايًاليوطانهءاقبلاعيطتسأاليننأىشخأ"
."عوضوملابلصيفلخدأينيعد.كلذمهفأ،عبطلاب،ال"
ريسيناصحرفاوحتوصمث،لبطسإلالخادنمًايوقًاليهصاعمس

.ةيبشخلاحاولألاقوف
.ً"اعبطفسؤملاسالفإلالبقً،اعملامعألاضعببموقنكدلاووتنك"
."فرعأ"
ناك.ةريبكغلابمبًانيدمناككدلاونأحجرألاىلعًاضيأنيفرعت،معن"

ثحب."...هذهينعأ.ثدحاميفَببسلا-رشابمريغوحنىلع-كلذ
دوهيلاضورقلاناتيحبةفسؤملاةقالعلا...".اهدجوو،ةبسانملاةملكلانع
."هيلإةبسنلابًادجةّراضعبطلابتناك

."؟نياتشنربفيزوجينعت"
."صاخشألاءالؤهءامسأركذتأال"
."اهتمقأيتلاداليملاةلفحىلإيِعُددقف؛هركذتتنأبجي"
لصتملةماستبالانكل،دراهكوربهيردنأمستبا."؟نياتشنربفيزوج"

."ةديدعتاونسلبقناككلذنأنمّدبال":لاقمث،هينيعىلإ
."برحلالبق،1938ماعداليملايف"
.لبطسإلابابىلعةرظنىقلأودراهكوربأموأ
نمرفوتسيركديفتسينأنكمي.عئاراذهو،انيليهايةديجكتركاذ"

،حلاصىتفهنإفكلذءانثتسابوً.انايحأهلقعدقفيهنأينعأ؛حجارلقع
."اذهنيرتسو

ناك؟امبطخعقوله.ةوقبقفخيأدباهبلقنأانيليهترعش



روعشلانمًالدبو.ةيلبقتسملاهتّنكاهنأكواهعمملكتيبألادراهكورب
ً،اددجمتملكتامدنعةفيطلودبتنأدصقتتناك.بضغلااهّكلمت،بعرلاب
ً.ابلصوًايساقودبياهتوصلعجواهقانخبكسمأدقناكبضغلانكل

."دراهكوربديسايمهفءوسكانهنوكيالألمآ"
ءفدلاكلذىفتخاذإ؛اهتوصةربنظحالدقدراهكوربنأنمّدبال

مهفلاءوسحّضونللاحلاكلتيف":لاقنيحهباهلبقتسادقناكيذلا
."هذهىلعةرظنءاقلإكنمّدوأ.كاذ

اهاطعأو،هتماقّدشو،يلخادلاءارمحلاهترتسبيجنمةقروبحس
.اهايإ

.)تفاشغروب(ةلافكةملكدقعهنأادبامىلعأيفتبُتكدقتناك
ءانثتسابًاطوطخمناكاممريثكلامهفتملو،ليوطلاصنلاىلعاهانيعتّرم
دراهكوربهيردنأواهدلاويمسانأو،اهيفروكذمانييفتاباغيفلزنملانأ
.ةرخاسةرظنبهتقمر.امهيعيقوتعملفسألايفنابوتكم

."ةلافكهذهنأودبي"
ضورقديدستلناحدقتقولانأكدلاوّنظامدنع.ةلافكاهنإ":ّرقأ

ةنامضميدقتيرودقمبناكنإينلأسويبلصتاً،اضيأهضورقو،دوهيلا
-ظحلاءوسل-تنكءيشوهو،ايناملأيفمخضليومتةداعإضرقل

ةلافكلارهظتاليكلوً،ارورغمًاصخشكدلاوناك.هلعفألةيافكبلقلابيط
عمنآلاهيفنيشيعتيذلايفيصلالزنملامادختساىلعّرصأ،ةقدصك
."هلةنامضككتدلاو

."؟ضرقكهمدختسيملوةلافككهمدختسااذامل"
.دراهكوربشهُد
نوكتليفكتنكتمللزنملاةميقنأوهباوجلاو.هيجولاؤسّهنإ"

."رٌيبكهيلإةجاحبكدلاوناكيذلاغلبملافً.اضرق
."ً؟ايفاكناكدراهكوربهيردنأعيقوتنكل"
،ّرحلايف،كاذنآهيطغتتناكيذلاّيوقلاهقنعىلعهديرّرمومستبا

.قرعلانمةعمالةقبط
."انييفيفًاراقعكلتمأانأ"
نيتصحكلتميدراهكوربهيردنأنأفرعيلكلافً؛اريبكًاعضاوتكلذناك

دعبناتكرشلاتناك.نيتريبكنيتيواسمننيتيعانصنيتكرشمهسأنمنيتريبك
ىمدلانمامهجاتنإاتلّوحدق-1938يفرلتهلالتحا-)سولشنأ(ّمّضلا
دراهكوربحبصأدقو،روحملاتاوقلةحلسأجاتنإىلإةيعانصلاتالآلاو



نكستيذلالزنملاًاضيأكلتميهنأنآلاانيليهتفرعدقاهوً.اريدرايلم
.اهتدعميفومنتةريبكةلتكبترعش.هيف

ايًاريثكيقلقتال":هتوصىلإةأجفءفدلاداعدقو،دراهكوربلاق
."كتدلاونملزنملاذخأيفرّكفأنكأمل.انيليهيتزيزع

نأهرودقمبناكامبر.ومنلايفترمتساانيليهةدعميفةلتكلانكل
."يتّنكنموأ"ً:اضيأفيضي

."!ايزنيف":خرص
لالظلانمسئاسلاجرخثيح،لبطسإلابابوحنانيليهترادتسا

ناكراكفألانمًاراصعإنأنممغرلابو.ةعئارءاضيبًاسرفدوقيوهو
تناك.ةظحللءيشلكىسنتانيليهلعجرظنملانأالإ،اهنهذيففصعي
فقيةعيبطللٍقراخٍقولخمكتدبو،لبقنماهتأرسرفيأنملمجأ
.اهمامأ

اهدروتسا.ملاعلايفةبّردمليخةلالسلضفأ،رنازبيل":دراهكوربلاق
دقِكتدلاووِكنأنمّدبال.1562ماعاينابسإنميناثلانايليمسكام
."؟كلذكسيلأ،ةدلبلايفاهامتدهاش

."عبطلاب،معن"
."؟كلذكسيلأ.هيلابلاةدهاشملثماهتدهاشمّنإ"
.سرفلانعاهيرظانداعبإاهرودقمبنكيملو،انيليهتأموأ
ىتح)نتراغرياترزنيال(ةيمحميفانهةيفيصلااهتزاجإيضمتاهنإ"

ةسردمناسرفالإاهئاطتمابدحألحمُسيال،ظحلاءوسل.بآةياهن
تاداعلانيبّردمريغصاخشأاهدّوعينأنمفاخنذإ.ةينابسإلاةيسورفلا
."ىدسصقرلاىلعبيردتلانمتاونسعيضتسَّمثنمو،ةئيسلا

دعتباو،نسرلادراهكوربكسمأ.سرفلارهظىلعجرسكانهناك
ً.امامتةنكاسسرفلاتفقواميف،سئاسلا

نإنولوقيو.ٍساقٌرمأةصقارتاوطخلويخلاميلعتنأمهضعبربتعي"
نيذلاسانلا.اهتعيبطفلاختءايشألعفىلإرطضتاهنأليناعتتاناويحلا
.اهتيأرينّنكل،بيردتلايفلويخلااوريملءايشألاهذهلثمنولوقي
."؟ببسلانيفرعتله.كلذبحتلويخلانإ؛ينيقّدصو

.سرفلامطخبرض
لافطألاىلإطقفيرظنتنأبجي.ةعيبطلاماظنوهاذهّنأل"

ّىلختي،ةيطارقميدًالودىعدياميفىتح.لاجرلاوءاسنلاىلإو،نيدشارلاو
."مهنمةمكحرثكأوىوقأةبخنىلإةيعاوطةطلسلانعءافعضلا



."؟ةديعساهلعجل"
."ةباشةأرماىلإ...ةبسنلابةميكحتنأ.انيليهايطبضلاب"
.رثكأاهيلعدّدشنيتملكلانميأطبضلابدّدحتنأعطتستمل
،كلذِتضفراذإ.ىندألاوىمسألانمٍّلكلمهمرمأةناكملاةفرعم"

."ليوطلاىدملاىلعًادبأةديعسينوكتنلف
.نيتريبكلانيتينبلاايزنيفينيعىلإرظنو،سرفلاقنعىلعتبر
."؟كلذكسيلأ،ضفرييذلاعونلانمتسلِتنأ"
نيحيفاهينيعتضمغأف،اهيلإهّجوملاؤسلانأفرعتانيليهتناك

،كاذنآهلوقتسامنأكردتتناك.ءودهوقمعبسفنتتنألواحتتناك
كرتتنأاهعسويفنكيملو،اهتايحيفًالصافنوكيدق،هلوقتنلاموأ
ً.امساحًالماعحبصيةظحللاهذهيفهبرعشتيذلابضغلا

."؟كلذكسيلأ"
دراهكوربلعجامم،بناجلاىلإاهسأرتّزهوةأجفايزنيفتلهص

سئاسلاعفدناو،سرفلاقنعتحتنسرلابّقلعتف،هنزاوتدقفيوقلزني
ثيح-حفاكدقدراهكوربناك،كانهىلإلصينألبق،نكل.هتدعاسمل
يكلًابضاغهلحّولو،هيمدقىلعفقيل-قرعلاهنمّببصتوههجورمحا
ّيأىلع.دراهكورباهآرامبرو،اهتماستبايفُختنأانيليهعطتستمل.دعتبي

ً.اددجمهضفخيوهدشرديعتسينألبق،سرفلاوحنهطوسعفر،لاح
.ةداعسرثكأانيليهتلعجتاملكعضبب،بلقلاهبشييذلاهمفبظّفلت
امانيأردقل"ً:اددجماهرهظىلعةسرطغوقفربهديعضوو،اهوحنهّجوت
ىلإكتقفارمبيليحمسا.انيليهايكرظتنيمهملمعكيدل،ةيافكلاهيف
."ةرايسلا

دعصيذلاقئاسلاراظتناب،لزنملاىلإيدؤملاجردلابناجىلإافقو
.مامألاىلإاهداقوةرايسلاىلإ

؛انيليهايًابيرقوًاددجمانضعبىرننألمآ":اهحفاصيوهولاق
ىلإاهتايحتلقنأنأيتجوزينمتبلطدقل،ةبسانملاب.كلذضرتفأو
ال.عوبسألاةياهنتالطعىدحإيفًابيرقامكوعدتساهنأًاقحنظأ.كتدلاو
.ً"ابيرقامكوعدتساهنكل،تيقوتلاركذتأ

له":لوقتنألبقاهلبابلاحتفوقئاسلاجرخىتحانيليهترظتنا
."؟دراهكوربديسايضرألاىلعسرفلاكتمراذاملفرعت

ً.اددجمدادزيهبضغنأهينيعيفىرتنأتعاطتسا
رظنلاسرفلاربتعت.دراهكوربديسايةرشابماهنيعىلإترظنكنأل"



ملاذإ.مارتحالابنيتريدجريغعيطقلايفاهتناكمواهنأكً؛ازازفتسااهنيعىلإ
ققحتنل.ًالثمدرمتتنأك؛ةفلتخمةقيرطبفرصتتسف،كلذيدافتعطتست

نعرظنلاضغب،اهلكمارتحارهُظتملاذإلويخلابيردتءانثأيفًائيش
يربناصحكانه.كلذبكرابخإتاناويحبّردميأعيطتسي.كعونومس
فرجبرقأنعزفقيسفهءاطتماناسنإيألواحاذإ،نيتنجرألالابجيف
."دراهكوربديسايعادولا.هيلإ

ةشعترمةقيمعًاسافنأتبحسو،سديسرملليفلخلادعقملاىلعتسلج
ىلعاّهلقتةرايسلاتناكامدنعو.اهفلخءودهبقلُغيةرايسلابابناكنيح
هيردنألكشتأرو،اهينيعتضمغأ،زنيالتاناويحةقيدحعراشلوط
.رابغلاةباحسءارويفتخيمراصلادراهكورب

.رشعسداسلانرقلايفةينيطنطسقلاوهةرجشلاهذهردصم1
مسارمحلادونهلااهيلعقلطأدقوةيضرألاةركلايفصنيفدجوتمويلا

buckeyes.
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.")نتفاشريهنيام،دنبآنتغ(يديسريخلاءاسم"
عارذانيليهتصرقوً،اريثكريغصلاهسأرمجحلاليئضلدانلاىنح

نمقيرطلالاوطناكحضياناك.كحضلانعفقوتلاعطتسيملهنألايروأ
اذهل.عيظفقئاسايروأنأنّيبت.اهناريثياناكيتلاىضوفلاببسبىفشتسملا
قيرطلاىلعةرايسايقتلااملكفقوتلاهنمبلطتانيليهتناكببسلا
نمًالدبقوبلاىلعدمتعادقايروأناك.سارتشتبواهىلإةيدؤملاةّقيّضلا
وأ،ةفاحلاىلإامهنموندتيتلاتارايسلافارحناكلذنعمجنف،كلذ
يفقيرطلاىلعتابكرملانمريبكددعكانهنكيمل،ظحلانسحل.اهفقوت
ةعباسلاةعاسلالبقةنيدملاطسويفساغروبافىلإنيملاسالصواذهل؛انييف
.فصنلاو

نألبقةيركسعلاايروأةّزبىلعةعيرسةرظنلُدُّنلاسيئرىقلأ
ةقرفلاتناك.هفتكقوفنمانيليهترظن.هنيبجًابطقمزجحلارتفددّقفتي
لاتسيركلاتايرثتحتكحضلاوثيداحألاءاضوضبجحتداكتالةيقيسوملا
ةيثنروكةدمعأىلعةزكترملاوةرطنقملاءارفصلافوقسلانمىلّدتتيتلا
.)ةيقروفراخزبةنادزم(

رمألاادب.ةثالثلاناسرفلامعطموهاذهً،اذإ.ةداعسبمعطملاتلمأت
تسيلمٍلاعىلإبرحلااهترّمدةنيدمنمامهتلقندقتاوطخثالثنأكو
يقيسوم(سوارتشدراشتيرنأنمّدبال.هيفنأشتاذُنحملاوُلبانقلا
هنأل؛كانهنيمئادنينوبزاناك)يواسمنيقيسوم(غريبنوشدلونرأو)يناملأ
ّدبال.رارحألااهورّكفمو،اهوفقثمو،انييفءايرثأهيفيقتلييذلاناكملا
ةرسألابحطصتملاذهل؛ّطقاهتدلاولابيفرطخيملرحلاريكفتلانأنم
.ناكملااذهىلإ

)لاروبروكزيف(فيرعبئانةبترنأانيليهتكردأو،لُدُّنلاسيئرحنحنت
بيرغلايبنجألامسالابرغتسادقهنأو،هبجعتملايروأاهلمحييتلا
.رتفدلاىلعبوتكملا

امكتلواط":هقيرطيفماعطيتحئالذخأيوهوةّفلكتمةماستبابلاق
ً.امحدزممعطملاناك."امكلضفنميناعبتا،ةزهاج

."يههذه"
،ءاطغنودنمامهتلواطتناكدقف؛كلذبًاعناقنيليهلايروأمستبا

.خبطملاباببناجىلإو



.ءاوهلايفرّخبتو."ٍناوثدعبامكعمامكلداننوكيس":لُدُّنلاسيئرلاق
.تفاختوصبكحضتتأدبواهلوحانيليهترظن
."ةيلصألاانتلواطكلتتناك،رظنا":تلاق
ةلواطكاذنآُّدعيٌلدانناكذإً؛امامتةقحمتناك.ايروأرادتسا

.ةيقيسوملاةقرفلامامأنيصخشلةصصخم
يمسالبقدئارةملكعضأنأيبضرتفيناكهنأنظأ.فسآ":لاق

ىلإيراقتفانعضيوعتللكقلأتىلعدمتعأتنك.زجحللتلصتانيح
."ةبترلا

ةصقرنحلةيقيسوملاةقرفلاتفزعةظحللاكلتيفو،هديتكسمأ
.ةجيهبةيراغنه

."انلجأنمنوفزعيمهنأنمّدبال":لاق
الّهنإف،كلذكرمألانكيملاذإ".اهينيعتضفخ."كلذنولعفيامبر"

له.رجغلااهفزعينيحةعئاريهو،ةيرجغىقيسومنوفزعيمهنإ.مهي
."؟مهنمًادحأىرت

،ريبعتلكليجستنأكو؛اههجوىلإرظنلاهانيعتنعمأو،هسأرّزه
ً.ادجمهمرعشةلصخلكو،دلجةينثلكو

."؟ةحيحصتاعئاشلانأنظتلهً.اعيمجاولحردقل":تلاق
.هيفتكّزه
رعشأس،يلإةبسنلاب.برحلاءانثأيفتاعئاشلاعاونألكرشتنت"

."رلتهةضبقيفنامألاب
نمددعىّنغو،ةبيرغةينغأنحلفزعتةيقيسوملاةقرفلاتأدب

.اهعمروضحلا
."!؟نحللااذهام":ايروألأس
ةينغألالثم،دونجلايناغأنمعونّهنإ.سوكنوبريف":انيليهتلاق

نييراغنهبابشدينجتلٍناغأاّهنإ.راطقلانتمىلعاهتدشنأيتلاةيجيورنلا
يذلاام.لالقتسالالينل)ةليبنةيراغنهةرسأ(يزكوكاربرحلجأنم
."؟ككحضي

."؟نونغياذامًاضيأنيمهفتله.اهنيفرعتيتلاةبيرغلاءايشألالك"
،ةيراغنهسرتايب".تفاختوصبتكحض."كحضلانعفقوت،ًاليلق"

."ةيسنملاايلعلالُثملاولاطبألانعةينغأاهنإ.يلينغتتناكو
."امًامويبرحلاهذهحبصتسامك".اهديىلعطغض."ةيسنم"
لعسو،هاظحالينأنودنمامهتلواطىلإلصودقلدانكانهناك



.هدوجونعنلعيل؛ًاليلق
."؟يّديسايبلطللدعتسمتنأله"
."؟مويلاحصنتَمِب.كلذنظأ":ايروألاق
."نشنهاه"
."؟انلرخافبارشءاقتناكنكميله،انيليهً.اديجودبي،جاجدلا"
ىلعةبوتكمتسيلراعسألااذامل":تلأسو،ةحئاللاانيليهانيعتصّحفت

."؟ةحئاللا
."رخآىلإموينمفلتختاهنإ.ةسنآايبرحلاببسب"
."؟نشنهاهةفلكتامو"
.ً"انلشنيسمخقبطلااذهنمثغلبي"
.عقتميايروأنولاهنيعفرطبتأر
نأتعمسو،مويلاانماعطانلوانتدقل.لجعلامحلءاسحديرن":تلاق

،نكل؟ايروأايًاضيأاهقوذتتنأبحتالأً.ادجةذيذلةيراغنهلامكقابطأ
."دحاوموييفءاشعيتبجولوانتًايحصسيل

."...انأ":لوقيايروأعرش
.ً"افيفخًابارشانلرضحتلو":انيليهتلاق
لجعلامحلءاسحنمنيقبطناديرت":هبجاحعفريوهولدانلالأس

."ً؟افيفخًابارشو
تمسروماعطلاةحئالهتّملس،"هينعأاممهفتكنأنمةقثاوانأ"

."لدانلااهيأ":ةلئاقتعباتمثاههجوىلعةضيرعةماستبا
مث،خبطملابابفلخلدانلاىفتخاىتحامهضعبىلإايروأوترظن

.ناهقهقياحار
."ةنونجمِتنأ"ً:اكحاضلاق
نملقأعمةثالثلاناسرفلامعطميفزجحنمانأنكأمل؟انأ"

."!يبيجيفًانلشنيسمخ
ففجينألواحيوهولاق.ةلواطلاقوفىنحناوًاليدنمبحس

.ً"اقح،كبحأ؟غنالةسنآايًارمأنيفرعتله":كحضلانعةمجانلااهعومد
.ةيّوجةراغنعةنلعمةراّفصتّود،ةظحللاكلتيف
لأستنأًامئاداهيلعنوكيةيسمألاكلتىركذانيليهديعتستامدنع

امهبرقتطقسدقلبانقلاتناكنإامو،ّةقدباهّركذتتتناكنإاهسفن
رمملوطىلعاراسنيحامهيلإاوتفتلادقعيمجلاناكنإو،ّركذتتامك
ةريخألاامهتليلنأنممغرلابو.نافيتستناسةليوطلاوةريبكلاةدابعلاراد



يفءفدلاثعبتتناكىركذلاكلتنأالإ،مهولابةّفلغمتيقبانييفيف
فرذتو،ةكحاضرجفنتتناك،اهسفنةظحللاكلتيفرّكفتامدنعو.اهبلق
.ببسلامهفتنأنودنم،دعباميفًاعومد

تاوصألالكتفقوت،ةيّوجةراغنعةنلعمةرافّصلاتّودامدنع
ءادصأتدّدرتمث،نمزلانمًةيناثدّمجتدقمعطملالكنأادب.ىرخألا
.بهذلابيلطملارطنقملافقسلاتحتىلوألاتانعللا

."بالكمهنإ"
."!طقفةنماثلاةعاسلااهنإ!اٍّبت"
؛مهلوقعاودقفدقزيلكنإلانأنمّدبال":لاقو،هسأرايروأّزه

."دعبّلحيملمالظلاف
رماوأبمهسيئرخرصنيحيف،ةرشابمتالواطلابمهسفنألُدُّنلالغش

.نئابزلاىلإةبضتقم
لكوً،ابيرقضاقنأىلإًاضيأمعطملااذهلوحتيس،رظنا":انيليهتلاق

ىلإاوبرهينألبقمهريتاوفنودّدسينئابزلالعجوههبنومتهيام
."إجلم

ةقرفلاءاضعأناكثيح،ةصنملاىلإءادوسةلذبيدتريلجرزفق
.مهتاودأنوعمجيةيقيسوملا

باهذلامهريتاوفاوعفدنيذلاكئلوألكنمبلُطي!اوعمسا":خرص
اوتمصامكوجرأ.20ساغروبافبرقضرألاتحتإجلمبرقأىلإًاروف
اوثحبا.رتميتئماوشمامث،نورداغتنيحًانيمياوفطعنا!عمسلااوغصأو
نيأىلإمكنودشريسو،مهعرذأىلعءارمحةطبرأنوعضينيذلالاجرلانع
ضعبيضملبقانهىلإتارئاطلالصتنل.ءودهلاىلعاوظفاحو،نوبهذت
."تقولا

لجرلالواح.تطقسيتلالبانقلاىلوأيوداوعمس،ةظحللاكلتيف
تلاعتتاخرصلاوتاوصألانكل،رخآًائيشلوقينأةصنملاىلعفقاولا
ىلإزفقمث،ّينيدلاىراصنلازمرهردصىلعمسرو،ملستساف.كاذنآ
.إجلملاىلإهقيرطقشولفسألا

صاخشألانمدشحعّمجتثيح،جرخملاوحنعافدناكانهناك
فطاعملاظفحلةصصخملاعاديإلاةفرغيففقتةأرماكانهتناك.نيفئاخلا
نيلوؤسملاةيؤرنكمملانمنكيملنكل."!يّتلظم":خرصتيهوتاعبقلاو
هذهبرقأتوصلاناكو،ِّيودلانمديزملاعِمُس.ناكميأيفةرجحلانع
اسأكعقعقيثيح،امهبناجىلإةرغاشلاةلواطلاىلإانيليهترظن.ةرملا



.امهعمماجسناباهلكةفرغلازتهتاميف،امهضعببنامدطصيامهوبارشلا
ناكو،جرخملاوحننوعفدنيةمقفلاهبشيقيشرلجرامهقفاريناتباشتناك
.هيتفشىلعمسترتةحرمةماستباو،نيعوفرمباشلاصيمقانْدُر

.ناكملاىلعبيرغتمصقبطأو،قئاقدلالخًارغاشمعطملاحبصأ
ثيح،عاديإلاةفرغنمتفاخجيشنوههعامسامهرودقمبناكاملك
.ةدضنملاىلعاهنيبجتعضوو،اهّتلظمبةبلاطملانعتفقوتدقةأرملاتناك
تالواطلاةيطغأىلعةحوتفمريراوقو،دعبلكؤتملتابجوكانهتناك
تايرثلاديدجّيودلعج.انيليهديكسميلازيالايروأناك.ءاضيبلا
.خرصتيهوعاديإلاةفرغنمةأرملاتجرخو،زتهت

.ً"اريخأاندرفمبنحن":ايروألاق
فقسلانممعانّيصجرابغءاوهلايفرهظو،امهتحتضرألاتزتها

.هديّدموايروأفقوف.بهذلابيلطملا
."...يعنامتملاذإ.ةسنآايةزهاجةلواطلضفأتحبصأدقل"
ريفصلاتعمس.ةصنملاىلإًاعمايشموتفقومث،هديتكسمأ

صجلالوحتو،ناذآلاّمصيكلذعبتيذلاراجفنالاتوصناك.ةبوعصب
ىلعّلطتيتلاذفاونلاتّمطحتو،ةيلمرةفصاعىلإناردجلاىلعدوجوملا
.ءاوضألاتأفطناو،ساغروباف

اهلبحسو،ةلواطلاىلعدوجوملانادعمشلايفعومشلاايروألعشأ
ىلعقفربهعضوو،هحتفوهتبابسوهماهبإبيوطملاليدنملاعفرمث،يسركلا

.اهرجح
قابطأو،ةلواطلانملكنعجاجزلااياظشرذحبدعبيوهولأس

."رخافبارشوجاجد":اهرعشو،ءاشعلا
قبطأنيحءاوهلايفعملييذلايبهذلارابغلاوعومشلاتناكامبر

شعنملاءاوهلاناكامبروًاعئارّوجلاتلعجيتلايهجراخلايفمالظلا
مدلانأادبيذلااهبلقةطاسببناكامبروأةحوتفملاذفاونلانمللستملا
.ربكأةوقبتاظحللاكلترابتخالةلواحميفاهقورعربعًاعرسمهيفيرجي
تعمجةيقيسوملاةقرفلانألً؛انكممكلذنكيملو،ىقيسوملااهعامسّركذتت
تاونسدعبتكردأ؟ىقيسوملاكلتبملحتتناكله.تبرهواهتاودأ
دقاهتلفطدلاوناكدقف.ىقيسوملاردصم،اهتنبادلتنألبق،ةديدع
ىدحإيفو،ةنّولمةيجاجزتاركعمةيندعمًاعطقديدجلادهملاقوفّقلع
.ءاجنيأنمو،توصلاةرشابمتفرعوعطقلاقوفاهديترّرم،تايسمألا
،امهلتفزعيتلايهةثالثلاناسرفلامعطميفلاتسيركلاتايرثتناك



امهتاوطخعقوعماهحجرأتءانثأيفقيقرلاوحضاولاتايرثلانينرتعمسف
اٍّيواسمنتايولحقبطًالماحهنمجرخو،خبطملاايروألخد،ضرألاىلع
يفًاسلاجةاهطلادحأىلعًاضيأرثعورجيارويهبارشنمريراوقثالثو
ذخأنمايروأعنميلًانكاسيهاطلاكّرحيمل.ةروراقلمحيوهوةيوازلا
هارأنيحهتقفاومنعًاريبعتهسأربأموأدقناك،سكعلاىلعلب،ريراوقلا
.هراتخايذلابارشلاايروأ

،نادعمشلاتحتاهلمحيناكيتلاًانلشنيعبرأايروأعضو،كلذدعب
ّنكل،ساغروبافىلعًاقبطمتمصلاناك.لدتعملاناريزحءاسمىلإاجرخو
.بارتلاو،رابغلاو،ناخدلاةحئاربمعفمءاوهلا

."ةهزنيفبهذنل":ايروألاق
،هنادصقيسيذلاناكملانعةفشتنببامهنميأسبنينأنودنمو

متعملازتالبزنافيتسمامأةأجفافقوو،رنتناركعراشيفاراسوً،انيميارادتسا
.روجهملاو

امهمامأةليوطلاوةريبكلاةدابعلارادتناك."!هللااي":ايروألاق
.ليللالوأءامسنمًاءزجبجحت

."؟نافيتستناس":تلأس
ةدابعلارادجرب،اهرصبعبتوفلخلاىلإاهسأرانيليهتداعأ."معن"

ترهظدقموجنلاىلوأتناكثيح،ءامسلاوحنًادوعص،ّدوسملارضخألا
.كاذنآ

رادلخادنافقياناكامهنأوهانيليههركذتتيذلارخآلاءيشلا
اوأجلدقاوناكٍصاخشألءاضيبٌهوجوامهبطيحتو،ةليوطلاوةريبكلاةدابعلا
ًاعارذ،حبذملاوحنايشم.نغرأىقيسومو،نوكبيلافطأتاوصأو،اهيلإ
ةأجفاهكسمأله؟طقفهبتملحاهنأمأً؟اقحكلذثدحله،عارذب
،معن،معن،معن:ةلئاقهلسمهتملأ؟هلنوكتساهنإلاقوهيعارذنيب
رطنقملافقسلاىلإاهبدعصواهتاملكىدصةدابعلاراديفغارفلالقنو
كلذثدحأءاوس؟ةقيقحتحبصأىتحًاراركتوًارارمتاملكلاتدّدُرثيح
ذنماهعماهتلمحدقتناكيتلاكلتنمقدصأتاملكلاتناك،المأ

.دراهكوربهيردنأعماهثيدح
."كعمباهذلايننكميال"
؟نيأوىتم،نكل.اهتلاقدقتناك
،لحرتنلاهنأهسفنمويلاكلذةريهظدعباهتدلاوتربخأدقتناك

نكل،اهتاساومتلواحدقاهتدلاوتناك.ببسلاحّضوتملاهنأنممغرلاب



ةفرغباباهسفنىلعتدصوأو،داحلااهتوصلّمحتعطتستملانيليه
نأو،ءيشيفركفتالأترّرقدقتناك.َبابلاقرطو،ايروأءاجمث.اهمون
امبرً.ائيشليختتنأنودنمو،فوخيأنودنمطقستاهسفنعدت
يفافقوناذللانانثالاناكامبرو،بابلاتحتفنيحكلذدهاشدقناك
تاعاسلايفامهتايحيقاباشيعينأبينمضقافتاىلإالصوتدققاورلا
.راطقلارداغينألبقامهيدليتلا

."كعمباهذلايننكميال"
امعمهتقصبدقو،اهناسلىلعًاريرمدراهكوربهيردنأمسامعطناك

ديرييذلابألاو،عراشلايفاهئاقلإرطخهجاوتيتلامألاو،ةلافكلا:ىقبت
دقل،معن.ىرخأةرسأاهيدلتسيليتلاسرتايبو،اهيلإدوعيةقئالةايح
ةريبكلاةدابعلاراديفءيشلكهتربخأله؟ىتمنكل،كلذلكليق
؟ركينومراهليفعراشىلإالصوىتحعراوشلايفاضكرنأدعبمأ؟ةليوطلاو
ءارفصلابهللاةنسلأتناكو.جاجزلااياظشو،رجآلابةئلتممةفصرألاتناك
دقو،)يرونيدنوك(ميدقلاتايولحلارجتميفذفاونلالالخنمرهظت
،كاذنآةروجهملاوةمتعملانكل،ةمخفلاقدنفلاةهدرىلإامهقيرطتءاضأ
اعرسأو،رادجلاىلعنمقفتاامفيكًاحاتفماذخأو،باقثدوعالعشأف
القتناو،ءاضوضيأمتكتةكيمستاداجساهّيطغتيتلاملالسلاىلعدوعصلاب
احبصأ،كلذدعب.342ةفرغلانعًاثحبةقورألاربعنيحبشلثمةعرسب
ىتحهتشدخو،اهدلجىلعةراحلاهسافنأبترعشو،امهضعبيعارذنيب
ال":تاملكلارركتيهو.كلذدعبحورجلاىلعاهيتفشتعضوو،فزن
."كعمباهذلايننكمي

اناك،تقولاكلذيففصقلاءاهتناةنلعم،ةراّفصلاتّودامدنعو
.تبحتناوتكبو،مدلابةّخطلملاتاءالملاىلعنيقناعتمنايقلتسي

مل.مالحأو،ٍمونو،ٍداسجأنمةماّوديفدعباميفءيشلكجمدنا
دنعتظقيتسادقتناك.ملحتتناكىتمو،نالزاغتياناكىتمفرعت
ىلإنكيملهنأّيرطفوحنىلعتفرعو،رطملاتوصىلعليللافصتنم
ةلوسغملاعراوشلاىلإ؛لفسألاىلإتقدحو،ةذفانلاىلإتبهذ.اهبناج
ةلظمتعفدناو،فيصرلافاوحقوفكاذنآيرجيءاملاناك.ةفيظنلاو
،ريرسلاىلإتداع.بونادلاوحنعراشلالوطىلعدحأاهكسميالةحوتفم
،ةفاجعراوشلاو،جراخلايفًاعطاسءوضلاناكًاددجمتظقيتساامدنعو
ىلعةدوجوملاةعاسلاىلإترظن.هسافنأًاسباحاهراوجىلإيقلتسيناكو
.هنيبجتبرض.راطقلارداغيىتحناتعاستيقب؛ريرسلابناجىلإةلواطلا



."؟سفنتتالاذامل":تسمه
.ً"اضيأنيسفنتتالِتنأو،نآلاتظقيتسادقل"
."كشنودنمناتيمنحنً،اذإ"
."معن":لاق
."؟امناكمىلإَتبهذله"
."معن"
."نآلاتدعكنكل":تلاق.شعتريهنأبترعش



عبارلامسقلا
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2000طابش29.اكيفرويب،تايواحلاءانيم
ةديحولاةلتلاةمقىلعلامعللخوكبناجىلإهترايسيراهنكر

ةأجفسقطلالادتعاناك.اكيفرويبءانيمةقطنميفاهدجويتلاةطسبنملا
ًامويناكةطاسببوً،اعمالودبيوبوذيجلثلالعجدقتقولانمةدمل
،ةقالمعوغيلعطقلثماهضعبقوفةسّدكملاتايواحلانيبىشمً.اعئار
تحضوأ.سمشلاةعشأتحتتلفسإلاىلعةّملثملالظبيقلتتناكيتلاو
،سريآسنويبو،ناوياتلثمةديعبنكامأنمتءاجاهنأزومرلاوفورحلا
ّليختو،هينيعضمغأو،ءانيملافيصرةفاحىلعيراهفقو.نواتبيكو
هتعفسنارطقو،رحبلاءامنمًاجيزمقشنتسيناكنيحيفكانههسفن
يفكرامنادلاىلإةيّدعملاترهظً،اددجمهينيعحتفامدنعو.لزيدلاو،سمشلا
.مامجتساةلحريفمهتاذصاخشألالقنتةجالثلثمتدبو،هتيؤرلاجم

عامتجالانعّةلدأيأىلعروثعللتافدقتقولانأفرعيناك
نأًاساسأًادكؤمنكيمل.ايروأورنشوهنيبناكملااذهيفلصحيذلا

ً.اضيأداتسبيليفنوكيدقيذلاو،هيفايقتلايذلاتايواحلاءانيموهاذه
،امًائيشهربخيسناكملانأبلامآهيدللازتالتناك،كلذنممغرلاب
.يرورضلازفاحلاهلايخحنميو

يرتشينأبجيامبر.فيصرلاةفاحقوفنمزربتتناكةلجعلكر
ناك؟فيصلايفرحبلاضرعىلإهتقيقشوهدلاوعمهيفجرخيلًابكرم
اميفًادجًايعامتجاناكيذلا،لجرلاحبصأدقل.ةهزنىلإةجاحبهدلاو
نممغرلابو.تضمتاونسينامثلبقهتجوزتيفوتنأذنمًاديحو،ىضم
ًابلاغىسنيناكهنأالإ،ةدعاسمنودنمًاديعبيضمتنكتملهتقيقشنأ
.)تاثروملابارطضا(نوادةمزالتمبةباصماهنأ

ةعرسنأهتربخأدقنيليإتناك.تايواحلانيبقزقزيروفصعطبه
يفًارتموليكنيرشعوةينامثىلإلصتنأنكميقرزألا)بقرُقلا(فقرُقلا
يفًارتموليكنيتسونينثاىلإلصتةعرسبةيربلاّةطبلاريطتنيحيف،ةعاسلا
ةلكشمّلثمتهتقيقشنكتمل،الً.اديجامهرمأناربدتيامهالكناك.ةعاسلا
.هدلاوبًامامتهارثكأناكو،هيلإةبسنلاب

،رنشوههلاقاملكهريرقتيفبتكدقناك.ّزكرينأيراهلواح
نكيملامركذتينألواحو،لجرلاهجوّركذتىلعّزكرهنكل،ةملكةملك
،نكل.ريثكلالوقينأرنشوهعطتسيمل؟ودبيايروأناكفيك.هلاقدق
رثكألاحمالملابةداعأدبتتنأفامًاصخشفصتنأكيلعبجوتيامدنع



وهايروأنأشبهركذدقرنشوهناكءيشلوأو.ةزرابلاتامسقلاوً،احوضو
نيواقرزلانينيعلاكنيتنأّنظدقرنشوهنكيملنإو.ناواقرزهينيعنأ
يأىلإايروأراقتفاىلإريشيكلذنإف،صوصخلاهجوىلعيئانثتسارمأ
ايناملأيفناكمىلإبهذو،ةيزيلكنإلاوةيناملألانمٍّالكملكت.ةزيممةمالع
ىلإةسالسبرحبتتناكيتلا،ةيكرامنادلاةيّدعملايراهبقار.مياهنسىعدي
يفاهنعثحبدقيراهناك؟رحبلايفايروألمعله:لءاست.كابورد
ناكميأىلعرثعيملهنكل،هنمةيناملأةخسنيفىتح،يفارغجلارّوصملا
ريغحجرألاىلعكلذنكل،رمألاقلتخيرنشوهناكامبر.مياهنسىعدي
.مهم

هنّمخامناكامبراذهل.ةيهاركئلتميناكايروأنإرنشوهلاق
،نكل.يصخشٍعفادبلمعيهنعنوثحبياوناكيذلاصخشلانأيأً؛احيحص
؟ههركيناكيذلاام

ةلابقدرابلاميسنلابًالاحرعشو،ايودفوهةريزجفلخسمشلاتفتخا
فصنو.هترايسىلإًادئاعىشموً،اّديجهفطعمبيراهّرثدت.ولسوأدرويف
ًادرفنمًالمعناككلذنأمأ،ريبكلاديسلانمايروأاهذخأله؟نويلملا
؟هسفنبهلّوم

لبقهارتشادقوً.ادجًاريغص،ايكونزاهجناك.يولخلاهفتاهجرخأ
ةياهنلايف،نكل.ةليوطةدملهئارشنععنتمادقناك.طقفنيعوبسأ
.اهبلصتا.هئارشبنيليإهتعنقأ

.يّزكرتنأكديرأ.سأبال؟كدحوِتنأله،يراهانأ،نيليإًابحرم"
."؟ةدعتسمِتنأله.ةريغصةبعلهذه،معن

تاحيملتاهللوقينيحةبعللاأدبت.لبقنمًاريثكابعلدقاناك
مّدقيامنإو،هدصقيامىلإريشتّةلدأوأ،ةيفاوليصافتنودنم،ةيظفل
يأب-ّلقألاىلعتاملكسمخنم-تامولعملانمطقفًاريسيًارذناهل
ةدعاقلاو،تقولاضعبامهنمقرغتسادقةقيرطلاهذهحاجنناك.بيترت
نمرثكأسيلنكل؛لقألاىلعتامولعمسمخدوجوةرورضيهمهألا
عيطتستالاهنأىلعنيليإنهارنيحةركفلابجرخدقيراهناك.رشع
رسخدقناك.نيتقيقدةدملاهتيؤردعبامةمزحيفتاقاطبلابيترتّركذت
يتلاةقيرطلانعكلذدعبهتربخأدقتناك.ملستسينألبقتارمثالث
طبرتامنإو،تاقاطباهنأىلعتاقاطبلايفركفتالاهنأيهو،اهمدختست

لواحدقناك.اهبيترتعمقفاوتتةصقركتبتوةقاطبلكبًالعفوأًاصخش
جئاتنلاتناكو،لمعلايفاهبعتمتتيتلاطبرلاتاراهممادختساذئدعب



ً.انايحأةشهدم
،نوركنويلمفصنو،يجيورن،نيعبسلايف،لجر":ءطببيراهلاق

بيرهت،ةينبلايوق،ةيناملألاملكتي،نيلكرامةيقدنب،ناواقرزنانيع،قناح
."ءيشلكاذه.نياكسيفةيامرلاىلعٌبّردت،تايواحءانيميفةحلسأ

.ةرايسلاىلإدعص
.ةلواحملاقحتسيناكرمألانأنظأ.سأبال.هتننظاماذه؟ءيشال"

."كسفنبيمتها.لاحّيأىلعً،اركش
-ريسلاةلآبًايلحمفورعملا-عفترملاعطاقتلادنعفقييراهناك

ً.اددجمنيليإبلصتاف،ةركفةأجفهلترطخنيحديربلازكرممامأ
لمحيمل؟يعمنيلازتالأً.ائيشتيسندقلً.اددجمانأهنإ؟نيليإ"

رثكأاهنأفرعأ،معن...لمحيمل:رّركأ.ةنسنيسمخنمرثكأذنمًاحالس
كبلصتأ!نآلافطعنملاتزواجتدقلً،ابت؟ءيشال.تاملكسمخنم
."نيليإايًاقحال

دقناك.ةدايقلاىلعّزكروبكارلادعقمىلعيولخلاهفتاهعضو
.هفتاهّنرنيحفطعنملازواجت

،حيحص،حيحص؟كلذيفنيرّكفتكلعجيذلاام؟اذام،ملكتييراه"
،كئاعويفهنيعضتامنيفرعتالكنأًانايحأىسنأ.نيليإاينآلايبضغتال
،معن.نيليإايخفتنملاوليمجلاوعئارلاوريبكلاكغامديف؛كغامديفدصقأ
."ًاليزجًاركش.حضاواذهنآلانيلوقتامكرمألا

ثالثباهلنيديهنأةظحللاكلتيفركذتوً،ابناجفتاهلاعضو
بجي،نآلاةميرجلاةبعشيفلمعيدعيملهنأامب،نكل.ةيليلتابوانم
.ٍناوثثالثءاهُزهلعفينأنكمياميفرّكف.رخآًائيشدجينأ
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2000راذآ1.نيافشريآ
.نّضغتمهجويفنيتبقاثنيواقرزنينيعىلإيراهقّدحو،بابلاحُتف
."حابصلااذهتلصتا.ةطرشلانملوهيراه":لاق
."حيحصاذه"
،يلاعلاهنيبجقوفةقانأبًاطّشممبيشألازوجعلالجرلارعشناك

جراخديربلاةبلعىلعبُِتكو.ةيفوصةرتستحتقنعةطبرعضيناكو
لامشةئداهلاوةمخفلاةيحاضلايفنيقباطنمفَّلؤملارمحألاهلزنملخدم
.لووجينغيسونفيإ:ولسوأ

."لوهشتفملااهيأكلضفنملخدا"
لووجذاتسألاكولسيفامٌءيشكانهناكوً.امزاحوًائداههتوصناك

فرعو،هنعثحببيراهماق.هيلعوهاممًابابشرثكأودبيًاقحهلعجي
دقلووجنفيإنأنممغرلابو.ةمواقملاةكرحيفناكخيراتلاذاتسأنأ
لالتحالاخيراتيفزربألاجيورنلاريبخربتُعيلازيالناكهنأّالإ،دعاقت
.غنلماسلانوسانويناملألا

تقِّلُعدقتناكةرشابمهمامأرادجلاىلع.هءاذحعلخيليراهىنحنا
اهدحأيفرهظتو،ةريغصٍرُطأيفدوسألاوضيبألاب،ًاليلقٌةتهابو،ٌةميدقٌروص
.ضيبأًافطعميدتريباشرخآيفو،ةضرمميزيدترتةباش

ليدرأعوننممخضبلكفقوتثيحةشيعملاةفرغىلإابهذ
دعتبينألبقيراهيمدقكلذنمًالدبّمشو،حابنلانعنوللايدامر
.لووجيسركبناجىلإيقلتسيوهنع

ةيشافلانعكتالاقمضعبأرقأتنكدقل":اسلجنأدعبيراهلاق
."نسيفاسغاديفةينطولاةيكارتشالاو

."؟نسيفاسغادأرقينمكانهً،اذإ!هللااي":ًالئاقلووجمستبا
."مويلاةديدجلاةيزانلانمانريذحتلًاسمحتمودبت"
ةّمهمنإ.ةيخيراتلاتانراقملاضعبىلإطقفريشأامنإو،رّذحأالانأ"

نظي".هنويلغلعشأ.ً"امكحردُصينأال،يرجيامفشكينأيهخرؤملا
امهف،حيحصريغاذه.ناتتباثناتقيقحأطخلاوباوصلانأسانلانمريثك
ةقيقحلاىلعروثعلايهًاساسأخرؤملاةّمهم.تقولارورمبناريغتي
ٍلاخويعوضوموحنىلعاهضرعو،رداصملاهلوقتامىلإرظنلاو،ةيخيراتلا
ءاطخأىلعاومكحوةاضقمهسفنأنوخرؤملابّصناذإ.ةفطاعلانم
اياقبوأتاثاحتسملثمةمداقلالايجألاىلإةبسنلابانلمعودبيسف،ةيرشبلا



."هيفنوشيعييذلانمزلايفةميدقتادقتعم
لأستلِتأتملكنكل".ءاوهلايفنوللاقرزأناخدلانمدومععفترا

."؟كلذكسيلأ،اذهنع
."؟لجرىلعروثعلايفانتدعاسمكرودقمبناكنإلءاستن"
."؟لجرلااذهوهْنَم.فتاهلاربعكلذَتركذ"
هرمعيجيورنوهو،ناواقرزهينيعنأانجتنتسااننكل.فرعنال"

."ةيناملألاملكتيو،ةنسنوعبس
."؟و"
."ءيشلكاذه"

."ليلقءالؤهددعً،انسح".لووجكحض
،نيعبسلاّنساّوطختدقدلبلااذهيفلجر158,000كانه.حيحص"

."ةيناملألانوملكتيو،ءاقرزمهنويعمهنم100,000وحننأنظأو
ً.اكبترميراهمستباوً،ابجاحلووجعفر
."ةيلستلل؛ماقرألاُتدّقفتدقل.ةماعلاتايئاصحإلابتكملًاقفواذه"
."؟ةدعاسملايرودقمبنأنظتفيكً،اذإ"
نمرثكأذنمًاحالسكسميملهنإصخشلااذهلاق.كلذىلإلصأس"

اهنكل،نيسمخنمرثكأاهنأتّنظيتليمزنأينعأ،تننظ.ةنسنيسمخ
."نيتسنملقأ

."يقطنماذه"
سمخلبقلصحاذهّنأضرتفنلً،اذإ.ةيقطنمً،انسح...اهنإ،معن"

ناكاهنيح.ةيناثلاةيملاعلابرحلافصتنمىلإكلذانديعيس.ةنسنيسمخو
لكىلعبجوتيناكاهنيحً.احالسمدختسيوهرمعنمنيرشعلايف
نيأً،اذإ.ناملألاىلإاهوملسينأةصاخةحلسأنوكلتمينيذلانييجيورنلا
."؟حالسلالمحنمنّكمتىتحناك

وأ،ةمواقملافوفصىلإّمضناهنأامإ".عباصأثالثىلعيراهّدع
ملكتي.ناملألاعملتاقيةيقرشلاةهبجلاىلعناكوأ،ارتلكنإىلإّرف
."...َّمثنم.ةيزيلكنإلانملضفأةيناملألا

،ةهبجلاىلعلتاقيناكهنأكلتكتليمزتجتنتساً،اذإ":لووجلأس
."كلذكسيلأ

."معن"
ّملعتةمواقملادارفأنمريثكلاىلعبجيناك،تقولاكلذيف":لاق

يفنييجيورنلاىسنتتنأو.هذهكءايشأو،تّصنتلاو،للستلافدهب؛ةيناملألا



."ةيديوسلاةطرشلا
."ً؟احيحصسيلجاتنتسالاً،اذإ"
ةسمخوحنعّوطت.ًاليلقرمألايفرّكفأينعدً،انسح":لووجلاق

حمُسو،مهنمفالآةعبسيعُدتسا،ةهبجلاىلعةمدخلليجيورنفلأرشع
اوبرهنيذلاكئلوأددعنمريثكبربكأمقرلااذه.حالسلامادختسابمهل
يفلاجرلاددعنأنممغرلابو.كانهشيجلاىلإاومضناوارتلكنإىلإ
."ةحلسأاولمحمهنمنيليلقنأالإ،برحلاةياهنعمربكأناكةمواقملا

.لووجمستبا
ىلعاولتاقنيذلالاجرلانأحضاولانم.قحىلعكنأًايلاحضرتفنل"

دارفأمهنأىلعفتاهلاليلديفةجردممهؤامسأتسيلةيقرشلاةهبجلا
نيأتفرعكنأليختأيننكل،سأسأةصاخلانمألاتاوقنمنوقباس
."ثحبت

.يراهأموأ
لكهيفو،مسالاقفوفّنصمّهنإ.ةنوخلافيشرأيفتثحبدقل،معن"

لمآتنك.ةيضاملاةليلقلامايألايفاهتعجاردقل.مكاحملااياضقنمتانايبلا
،ًالوقعميلامجإلاددعلاحبصيلمهفتحاوقلدقمهنمريبكددعنوكينأ
.ً"ائطخمتنكيننكل

."ةيوقاهنكلوةّنسمرويطبهبشأمهنإ،معن":ًالئاقلووجكحض
ءالؤهةيفلخفرعت.كبلصتنانلعجيذلاببسلاىلإلصأاذكهو"

ريكفتةقيرطمهفىلعاندعاستنأّدوأ.رخآصخشيأنملضفأدونجلا
."مهزّفحييذلاامو،ءالؤهلثمصاخشأ

يأنمرثكأفرعأالوخرؤميننكل،شتفملااهيأكتقثىلعًاركش"
،ةمواقملايفتنكدقل،امبر،فرعتامك.يصخشلازفاحلانعرخآصخش
لوجياممهفلرمألااذهينلهؤيالو،)غروليم(ةيجيورنلاةمواقملاةكرحيف
."ةيقرشلاةهبجلاىلعلاتقللعّوطتصخشنهذيف

."لووجديسايريثكلافرعتكنأنظأ،لاحيأىلع"
."؟حيحصاذهله"
."ًالماشيثحبناكدقل.هينعأامفرعتكنأنظأ"
التيذلاتمصلايفيراهكردأ.يراهىلإرظنوهنويلغلووجنّخد

ىأرورادتساف،ةشيعملاةفرغلخدمدنعفقيناكامًاصخشنأكلذ
.يراهىلإنارظنتناتئداهلااهانيعتناك.زوجعةأرما

."ينغيسايثيدحلافارطألدابتننحن":لووجنفيإلاق



ً،ائيشلوقتلاهمفتحتفو،شوشبٍهجوبيراهىلإينغيستأموأ
ً،اددجمتأموأمث.نفيإينيعىلإترظننيحكلذنعتعنتمااهنكل
.ترداغوءودهببابلاتقلغأو

."؟فرعتتنأً،اذإ":لووجلأس
."؟كلذكسيلأ،ةيقرشلاةهبجلاىلعةضرممتناك.معن"
ماعنمراذآيفباحسنالاىتحو1942ماعذنم.دارغنينيلبرق"
."؟لجرلااذهدراطتاذامل"ً.ابناجهنويلغعضو."1944

ةديكمكانهنوكتدق،نكلً.اضيأكلذفرعنالً،اقداصنوكأل"
."لايتغا

."ً!انسح"
بيرغلجرنعثحبنله؟هنعثحبننأبجييذلاامً،اذإ"

."؟مرجموأ؟ةيزانلابًامزتلملازياللجرنعوأ؟راوطألا
.هسأرلووجّزه
يفاوجمدنامث،نجسلايفمهماكحأةهبجلاىلعلاجرلامظعمىضق"

اوفّنُصنأدعبىتح،شهدموحنىلعًانسحمهنمريثكىلبأ.عمتجملا
مهنيبوهوملانأًامئادحضتيً.ادجًاشهدمكلذنكيملامبر.نينئاخك
."برحلالثم؛ةمساحفقاوميفتارارقلانوذختينيذلا

اولبأنيذلاكئلوأدحأًاضيأنوكيدقهنعثحبنيذلاصخشلاً،اذإ"
.ً"انسح

."ديكأتلاب"
."عمتجملايفةزيكرنوكيامبر"
لاملايملاعيفةينطوةيمهأتاذعقاومىلإيدؤملابابلاناكامبر"

."هنودقلُغأدقةسايسلاو
ديكأتلابناكًاصخشوأ،ًالواقم؛ٍّالقتسملامعألجرنوكيدق،نكل"

صخشلانم.نويلمفصنهنمثغلبيحالسءارشلةيفاكًالاومأبسكدق
."؟هفدهتسيدقيذلا

."؟ةهبجلاىلعهلاتقبةقالعةرورضلاباذهلله"
."ةقالعلاكلتلثمدوجوبيفخروعشينباتني"
."؟ماقتنالازفاحببسلاناكامبرً،اذإ"
."؟يقطنمريغاذهله"
ةهبجلاىلعاوناكنيذلاصاخشألانمريثكىري.قالطإلاىلع،ال"

ناكامىلإًارظن،مهنأنونظيمهو.برحلايفنييقيقحًالاطبأمهسفنأ



حلاصممهيلعهيلمتاملًاقفواوفّرصتدق،1940ماعلايفهيلعودبيملاعلا
ةيئاضقةلزهمةنوخمهفصوبمهنجسّنأنوربتعيمهنإ،ةقيقحلايفو.ةمألا
."ةتحب

."ً؟اذإ"
.هسأررخؤملووجّكح
هسفنرمألاو.نآلامهبحناوضقمهومكاحنيذلاةاضقلامظعمً،انسح"

ةيرظنودبت.تامكاحملاكلتسسأاوعضونيذلانييسايسلاىلعقبطني
."ةفيعضماقتنالا

ةيجحألاَعطِقبةروصفيلأتبسحفلواحأ.قحمتنأ".يراهدّهنت
."يدليتلاةليلقلا

،ًاليلقرمألايفرّكفأسيننأبكدعأ".هتعاسىلإةعرسبلووجرظن
."كتدعاسمعيطتسأتنكنإًاقحفرعأاليننكل

بحسفً،ائيشركذتمث."لاحّيأىلعًاركش":ضهنيوهويراهلاق
يريرقتنعةخسنّيدل،ةبسانملاب".هترتسبيجنمةيوطمقاروأةموك
،ةرظنءاقلإكرودقمبناكاذإ.غربسناهوجيفدهاشعماهتيرجأةلباقمنع
."؟هيفمهمءيشكانهناكنإديدحتو

.الينعيهنأكوهسأرّزههنكل."معن":لووجلاق
لجرلاةروصىلإراشأ،ةهدرلايفهءاذحلعتنييراهناكامدنعو

."؟تنأاذهله".ضيبأًافطعميدترييذلا
تطُقتلا".لووجكحض."يضاملانرقلانملوألافصنلايف،معن"

يدلاوتاوطخعبتأنأيبضرتُفيناك.برحلالبقايناملأيفةروصلاهذه
،رايدلاىلإتدعبرحلاتعلدناامدنع،نكل.كانهبطلاسردأويّدجو
ناك.بكرملانتمىلعخيراتلابتكلوأىلععقاولايفّيديتعضوو
."تقلعدقلف؛كلذدعبتافدقتقولا

."؟بطلانعتّيلختً،اذإ"
لواحأنأتدرأ.هيلإاهيفرظنتيتلاةقيرطلاىلعرمألادمتعي"

ةيجولويديإودحاوصخشاهبعيطتسييتلاةقيرطللريسفتىلعروثعلا
.ً"اضيأقايرتداجيإامبرو،سانلانمًادجريبكددعبابلأذخأةدحاو
.ً"ادجًاعفايتنك":لاقمثكحض



38
2000راذآ2.اليآ،ةقاشرللسكوفزكرم
ةعاقلاتناكوً.اقرعببصتيوراّيسلاطاسبلاىلعيرجييراهناك

ةدّوزموً،ادجةثيدحنيرامتللةجاّردةرشعينامثىلعيوتحتةضايرلا
صاخشأمهنأيأ؛نويندماهعيمجاهلَغشيو،يلضعلادهجلاسايقلةزهجأب

دهاشييراهناك.فقسلانمّىلدتتةتماصتاشاشىلإنوقّدحينوباّذج
فرعيوهناكوبوبلّمحتتالاهنإلوقتيهونوسنبورةلحريفازيلإ
.ةداعمةقلحتناكدقف؛كلذ

تاربكمنمٍلاعتوصبمالكلااذهردصً!اريثكّيفكلذّرثؤيال
.توصلا

ىقيسوملابحينكيمليذلايراهرّكفامك،ةأجافمكانهً،انسح،ال
.هيتئريفامناكمنمجرختاهنأبرعشييتلاةّداحلاتاوصألاوأةيلاعلا
نيليإنكل،ةطرشلاةدايقرقميفباعلألاةعاقيفنّرمتينأهرودقمبناك
ضفرهنكل،كلذىلعداتعا.سكوفزكرمىلإمامضنالابهتعنقأدقتناك
ءادأنأيراهلودبيناك.كيبوريأفصىلإمضنيهلعجتلواحنيح
صاخشألانمةعومجمعمةلذتبمىقيسومماغنأعقوىلعةنمازتمتاكرح
ىلعمهعّجشيومهلمستبيبّردمكانهو،ىقيسوملاًاعيمجنوبحينيذلا
بولسأً،ائيشققحتالملأنودنملثمةفيصحتاملكبربكأدهجلذب
هلاهمّدقيةدئافربكأنإف،هلًاقفوو.ةيعاوطسفنلالالذإنممهبم
نأنودنمنوسنبورةلحرةدهاشمونّرمتلاهرودقمبنأيهسكوف
تقومظعميضميهنأادبيذلارلاوموتعماهسفنةفرغلايفنوكي
،هلوحةعيرسةرظنيراهىقلأ.ةطرشلارقميفباعلألاةعاقيفهغارف
مظعمناك.ةليللاكلتيفًانسصاخشألاربكأ،داتعملاك،ناكهنأنمّتبثتو
نقرتسيو،نهناذآبةلصتمنامكووةزهجأنلمحيتايتفةعاقلايفنيدوجوملا
؛هيلإنرظنيلكلذنلعفيمل.ةدعابتمتاقوأيفنّرمتيثيحىلإرظنلا
رمتعيوهو،هبناجىلإنّرمتيناكجيورنلايفيديموكرهشأنألامنإو
تضمو.هتهبجىلعةدحاوقرعةرطقرهظتنأنودنمةيدامرةوسنلق
ً.اديجنّرمتتتنأ:يراهزاهجةعرسداّدعىلعةلاسر

ىلإلفسألاوحنرظنيوهوهّرسيفيراهرّكف،ةئيسكسبالمنكل
فتاهلاببسب؛ىلعألاىلإهّدشينأهيلعبجييذلاضافضفلاهلاورس

ًاديدجساديدأعوننميضايرلاهؤاذحنكيملو.مازحلايفّقلعملايولخلا
يوجصيمقيدتريناكوً.اقينأنوكيلةيافكًاميدقوأً،ايرصعنوكيلةيافك



،عراوشلايفًامويرشتنايذلا-ةيزيلكنإةيقيسومةقرفيهو-نجيفيد
لاوطةيقيسوملاةحاسلاىلعيرجيناكامعباتيملهنأىلإريشيامم
فتاهلاأدبنأدعبالإًامامتقهرمهنأبيراهرعشيمل.نينسلانمددع
،يديموكلاانيعاهنيبنمو،نويعلانمًاجوزرشعةعبسنأظحالو،ّنري
.همازحنمةريغصلاءادوسلاةجعزملاةلآلاعزن.هيلإهجتت

."لوه"
ً.اددجمً!اريثكّيفكلذرثؤيال
."؟كجعزأله.لووجانأ"
."ىقيسوملااهنإ،ال"
.ً"ابسانمتقولانوكينيحيبلصتا.َظفلثمةبوعصبسفنتتكنإ"
."ةضايرلاةعاقيفانأ،نآلابسانمتقولا"
ملاذامل.غربسناهوجنمكريرقتتأرقدقل.راسربخيدلً،انسح"

."؟مياهنسيفناكهنإلقت
تثحب.حيحصمسالانأنمًاقثاونكأمل؟مهمكلذله؟ايروأ"

."مياهنسيأىلعرثعأمليننكل،ايناملأةطيرخيفهنع
يفكشيأكيدلناكاذإ.مهمهنإ،معنوهكلاؤسنعباوجلا"

.ةئملابةئمحيحصاذه.نآلانئمطتنأنكمي،ةهبجلاىلعبراحهنأ
اوبهذدقمهنأتعمسنيذلانوديحولانويجيورنلاو،ريغصناكممياهنس
ىلإلاقتنالالبقبيردتركسعمهنإ.برحلاءانثأيفكلذاولعفكانهىلإ
تسيلاهنأوهايناملأيفمياهنسىلعكروثعمدعببسو.ةيقرشلاةهبجلا

."ةيسنرفلاسازلألايفيهامنإو،كانه
."...نكل،معن"
؛اهخيراتلاوطناملألاونييسنرفلانيبتلّقنتدقسازلألاةيعباتتناك"

َددعمياهنسىلإانلجرباهذةقيقحلِّلقت.كانهةيناملألانوملكتياذهل
ْيَجوفةيجيورنلاةعطاقملانملاجرلامهدحوفً.اريثكنيلمتحملانيحشرملا
نأيننكمي؛كللضفأءيشّيدل.كانهمهبيردتاوقلتجرونودنالدرون
كشنودنمدادعتساىلعنوكيسومياهنسىلإبهذصخشمسابكدّوزأ
."كتدعاسمل

."ً؟اقح"
يفانيلإمضناو،ةهبجلاىلعلتاقدنالدرونجوفنميدنجّهنإ"

."1944ماعلايفعوطتمةفصبةمواقملا
."!هللااي"



اوناكً.انسهنمربكألاهيقيقشوهيدلاوعمةيئانةعرزميفعرعرت"
ىلعةمدخللعّوطتلاىلعمغُرأو،غنلماسلانوسانيفنيبّصعتمءاضعأًاعيمج
يقب.دارغنينيلبرق1943ماعلايفّرفوً،امزتلمًايزانّطقنكيمل.ةهبجلا
عيطتسينألبقسورلابناجىلإلتاقو،يسورنجسيفةزيجوةدمل
."ديوسلاربعجيورنلاىلإةدوعلا

."؟ةيقرشلاةهبجلانميدنجبقثتله"
."ديكأتلاب":لووجكحض
."؟كحضتاذامل"
."ةليوطةصقاهنإ"
."ليوطتقويدل"
."هترسأدارفأدحألتقبهانرمأ"
.لووجحنحنتو،يرجلانعيراهفقوت
لامش،اكرامدرونيفهيلعانرثعامدنعهتصقةيادبلايفقدصنمل"

صاخشأعمتاقالعانيدلتناك.هلتقيفانرّكفوللستمهنأاننظ.رتسلافلوأ
،هتياورنمّقثوتلاعيطتسنانكاننأينعيامم،ولسوأةطرشيفنولمعي
نمانّدكأت.ّرفدقهنأكانهاوضرتفا.حيحصةهبجلانمهءافتخانأنيبتو
نأبلامتحاكانهناك.هتيوهتبثتقئاثوهيدلتناكو،هترسأةيفلخ
."هرابتخاانررقاذهل؛عبطلابكلذلكاوّقفلدقناملألانوكي

.تمص
."؟و"
نأبجياننأمهدحأحرتقا.ناملألانعوانعًاديعب،خوكيفهانعضو"

ةيساسألاةركفلاتناكذإ؛غنلماسلانوسانيفهيقيقشدحألتقبهرمأن
هلانردصأنيحةفشتنببسبنيمل.هلعفّدرهيلعنوكيسامةفرعم
انك.ىفتخادقناكقحاللامويلايفهخوكىلإانبهذنيح،نكل.رماوألا
دقهنإلاقو،نيمويدعبًاددجمرهظهنكل،بحسنادقهنأنمنيقثاو
نممايأةّدعدعبريراقتانيقلت.نلادسدناربدغيفةرسألاةعرزمىلإبهذ
،راقبألاةبيرزيفنيقيقشلادحأىلعرِثُعّهنإاهيفاولاق،كانهانلصاخشأ
."ةشيعملاةفرغةيضرأىلعنيدلاولاو،ةريظحلايفرخآلاىلعو

."هلقعدقفدقلجرلانأنمّدبال!هللااي":يراهلاق
مل،كلذىلإةفاضإً.ابرحتناكدقف،حجرألاىلعكلذكًاعيمجانك"

ًاضيأتنأكيلعبجيو.هدعبالوتقولاكلذيفال،ّطقرمألانعملكتن
."...الأ



."؟شيعينيأ.العبطلاب"
."نظأامىلعنلوكنملوهيف،ولسوأيفانه"
."؟همساو"
."كوفردنس،كوف"
."لووجديسايًاركش.هبلصتأس،عئار"
ّةيحتثعبيوهوبوبلةبّرقمةطقلزافلتلاةشاشىلعكانهتناك

صصخملاناكملايفيولخلافتاهلاعضونميراهّدكأت.لزنملاىلإةعماد
نمجرخمث،ىلعألاىلإهعفريذلا،ةضافضفلاهتلدبلاورسمازحىلعهل
.لاقثألاةعاق

.لاعفنايأنياوتايناشىلعُدبيمل
39
2000راذآ2.نيفسغواهدغيه،لاجرلاسبالممسق
اهنإ":زوجعلالجرللةلذبلاةرتسكسمتيهورجتملايفةعئابلاتلاق

."ةلوهسبىلبيالوفيفخوهف.لضفألاهنإ.110سايق،زاتمملافوصلانم
."طقفةدحاوةرماهيدترأس"ً:امستبمزوجعلالجرلالاق
."...صخرألاعاونألاضعبانيدلً،انسح!هآ":ًاليلقةكبترمتلاق
."ةبسانمةلذبلاهذه":لاقمثةآرملايفهسفنىلإرظنلانعمأ
."انيدلةيديلقترثكألاو،يكيسالكليصفت":رجتملايفةعئابلاتّدكأ
ً.اريثكىنحنايذلا،زوجعلالجرلاىلإةشهدبترظن
."؟...بجيله؟ضيرمتنأله"
ىتم".هتماقزوجعلالجرلاَّدش."لوزيسوً،اطيسبًاملأاذهناك،ال"

."؟لاورسلاريصقتءاهنإنيعيطتست
.كرمأنمةلجعىلعنكتملاذإ،مداقلاعوبسألانمءاعبرألالولحب"

."؟ةصاخةبسانملةلذبلاىلإجاتحتله
."بسانمءاعبرألاموينكل،معن"
.نورك100ةئفنمةيدقنًاقاروأاهوحنعفد
املةلذببىظحتسكنإلوقلايننكميً،انسح":اهّدعيناكامدنعتلاق

."كتايحنمىقبت
.هترداغمنمليوطتقودعباهينذأيفيّودتهتكحضتلظ
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2000راذآ3.نلوكنملوه
ثحبيناكيذلالزنملامقر،دورسبيفنفلوكنملوهيف،يراهدجو

بونتلاراجشأضعبلفسأريبكدوسأيبشختيبىلع،مالظلايفهنع
يراهداقف،لزنملاىلإيدؤيىصحلابشورفمبردناكً.ادجةليوطلا

نيح،نكل.ردحنمىلعاهنكرينأةركفلاتناك.ةدهممةقطنمىلإهترايس
أفطناويوقتوصةرايسلانعردصلوألاننسملاىلعةكرحلالقانعضو
رتراتس(عالقإلاكّرحمنكل،ليغشتلاحاتفمرادأوةنعليراهقلطأ.كرحملا
.بسحفًاريرصردصأ)رتوم

ناك.بابلانمجرختةأرماىأرف،لزنملاىلإىشموةرايسلانمجرخ
مستبتيهوجردلاىلعتفقوذإ،ءاجنيحهعمستملاهنأًاحضاو
.ةرسفتسم

جاتحتةدرخلاكلت.ريخلاحابص":ةرايسلاوحنئمويوهويراهلاق
."ءاودلاضعب...ىلإ

ً.اقيمعوًايّدواهتوصناك."!؟ءاود"
."مايألاهذهةرشتنملاازنولفنإلابتبيُصأاهنأنظأ،معن"
يدترتتناكو،اهرمعنمنيثالثلايفةأرملاتدب.اهتماستباتعستا

فلكمهنأيراهفرعييذلا،فرخزملاريغوقينألاعونلانمَدوسأًافطعم
ً.ادج

."؟انيلإمداقتنأله.لزنملارداغأستنك":ةأرملاتلاق
."؟كوفردنس.كلذنظأ"
ىلإيدلاولقتنادقف؛روهشةعضبترخأتكنكلً،ابيرقت":تلاق

."ةنيدملا
اهتقيرطيفءيشكانهناك.ةباّذجاهنأىأرواهنميراهبرتقا

اهنأىلإريشي،هينيعىلإةرشابمرظنلايفاهتقيرطو،مالكلايفةفيطللا
ًانهذّبلطتيلاجميف،ةلماعةأرمااهنأنّمخً.اضيأاهسفننمةقثاو
وأ،فرصميفمسقةسيئروأ،تاراقعةراسمستناكامبر.ًالقعوًايفاص
جتنتسيملو،لاحيأىلعةروسيماهنإ.ليبقلاكلذنمًائيشوأ،ةيسايس
اهّعفرتواهكولسنمامنإو،طقفاهفلخمخضلالزنملاوفطعملانمكلذ
كلذادبو،ميقتسمطخىلعيشمتاهنأكوتاجردلاىلعتلزن.يطارقتسرألا

.هيلابلاسورديفيراهرّكف.اهيلإةبسنلابًالهس
."؟كتدعاسميننكميله"



ملكتملاريمضىلعديدشتلاعم،حوضوبةنكاسلافورحلاقطنتتناك
ً.ايحرسمادبرمألاّنأةجردىلإًادجةزيممةقيرطب

اهنكل،هتيوهةقاطبنعهترتسبويجيفثحبيأدب."ةطرشلانمانأ"
.لعفيالأاهديبهيلإتراشأ

."كدلاوعمثيدحءارجإّدوأتنكً،انسح،معن"
رثكأّيدارإاللكشبتحبصأهتوصةربننأًاطخاسيراهظحال

.ةداعهيلعتناكاممةيّدج
."؟اذامل"
."انتدعاسمكدلاوعيطتسينألمآتنكو،صخشنعثحبن"
."؟هنعنوثحبتيذلانم"
."كلذنعحاصفإلاعيطتسأاليننأىشخأ"
.هيفيراهحجنٌرابتخاهنأك؛تأموأ."سأبال"
شيعيالهنإنيلوقتِتنكاذإ،نكل":هينيعبجحيوهويراهلاق

كانهتناكو.ونايبلاسورديفركفييراهاتلعجناتريغصلااهادي."...انه
ةلصحملاباهرمعناكامبراذهل؛كحضتنيحاهينيعلوحرهظتتانّضغت
؟نيثالثنمرثكأ

.زبيافةباوب18،نوتسروجامىلإلقتنا.انهشيعيالهنإ":تلاق
."نظأامك،ةعماجلاةبتكميفوأ،كانههدجتس

لكىلعديدشتلاعمغلابحوضوبنيتملكلاتقطن.ةعماجلاةبتكم
.يتوصعطقم

."تمهف.زبيافةباوب18"
."ديج"
."معن"
مّزتيهوتمستبا.بلكّهنأكوكلذلعفيفرمتساو،يراهأموأ

نكتملاذإو،ءيشلككلذنإلوقتاهنأكو،اهيبجاحالكتعفرو،اهيتفش
.ىهتنادقءاقللانإفىرخأةلئسأكانه

."تمهف":يراهرّرك
امهبىنتعمحجرألاىلعامهنأيفيراهرّكفو،نيوادوساهابجاحناك

.نايعللًارهاظسيلوحنىلعنكلً،اّديج
."...مارتلا.نآلابهذأنأبجي":تلاق
."تمهف":رداغيلكرحتينأنودنمةثلاثةرميراهلاق
."يدلاودصقأ.هدجتنألمآ"



."كلذلعفنس"
.دعتبتتأدبنيحاهيبعكتحتىصحلاّرص."ةمالسلاعم"
."...ةريغصةلكشمّيدل..ً.انسح":يراهلاق
."كتدعاسمىلعكلًاركش"
ةبسنلابةديعبتسيلقيرطلانأنمقثاوتنأله،وفعلا":تلاق

."كيلإ
نيفلكملاونيقينألانييدلجلانيزافقلاىلإرظنلاقرتسيوهويراهلاق

هترايسعفدنمنيخستمنييدامركاذنآاحبصأنيذللاو،ديكأتلابًادج
زاتجتسلهوهلاؤسلا.اهسفنقيرطلايفبهاذانأ،الديكأتلاب":تروكسإ
."؟ةفاسملاةرايسلا

نمةزرابةموكىلإو،ةدايقلاةحوليفبقثلاىلإريشتيهوتلاق
اهلنأًاقحودبي":عايذملانوكينأبجيثيح،ءارفصلاوءارمحلاكالسألا
."ًالفاحًايضام

دقل.قلُغيالبابلاّنإببسلااذهل؛ةونعلوخدلا":يراهلاق
.ً"اضيألفقلااوّمطح

."؟نآلاعيمجللعاشميهً،اذإ"
."ةيافكنيربكتنيحرمألاهيلإلوؤياماذه،معن"

."ً؟اقح".تكحض
ريغتياليتاوللاتايتفلاكئلوأنمتناكامبر.ةعيرسةرظنباهقمر

ىتحونيرشعلاّنسنمنيثالثلايفودبتو،نمزلامدقتعمّنهرهظم
ىلعدّروتييذلارضنلااهدلجو،ةقيقرلااهحمالمو،اهلكشبحأ.نيسمخلا
نأءاسنلابحتيذلاتهابلافاجلارارمسالاكلذال،يعيبطوحن
ةيؤرعطتسيملو،اهلكاهفطعمرارزأتقلغأدقتناك.طابشيفهنبستكي

يفقفربنارقتستامهواهيديظحال.ليوطلاوليحنلااهقنعالإءيش
.اهرجح

."ءارمحاهنإ":ءودهبتلاق
."فسآ":لاقو،ّيدارإاللكشبحباكملاىلعيراهطغض
متاخعضتتناكنإفشتكيلاهيديىلإرظنيأ؟هلعفيناكيذلاام

!لوهللاي؟جاوز
.اناكنيأةأجفكردأوهلوحرظن

."؟امبطخنمله":تلأس
ةئيستايركذيدل".ةرايسلابقلطنافرضخألاىلإءوضلاريغت."ال،ال"



."ناكملااذهنع
عضبلبقراطقنتمىلعانهنمتررمذإً؛اضيأانأو":تلاق

رادجلابتمدطصاوةيديدحلاةكسلاةطرشةرايستزواجتنأدعب،تاونس
،جايسلادومعىلعًاقلعمًايطرشتيأرً.اعّورمكلذناك".تراشأ."كانه
ناكيذلايطرشلانإليق.كلذدعبٍلايلةّدعمنأمل.بولصمهنأكو
."ًالمثناكدوقملافلخسلجي

."؟كلذلاقنم"
."هعمسردأتنك،ةطرشلاةيلكنمصخش"
اهنإهسفنةرارقيفيراهلاق.امهفلخنردنيفتحضأو،نيورفازواجت

.ةليوطقيرط
."؟ةطرشلاةيلكىلإتبهذً،اذإ":لأس
.اهتكحضتوصيراهبحأوً،اددجمتكحض."!؟نونجمتنأله،ال"

."ةعماجلايفقوقحلاتسرد"
."؟كانهِتنكىتمً.اضيأانأ":لاق
.لوهايًادجٌعرابتنأ
."92ماعلايفتجّرخت"
.لقألاىلعنيثالثلايفاهنأفشتكاو،باسحلايراهىرجأ
."؟تنأو"
."90ماع":يراهلاق
ءانثأيف)ةيجيورنكورةقرف(زركوراجارعمةبرعلاركذتتله"

."؟88ماعلايفقوقحلالافتحا
."ةقيدحلايف،كانهتنك.عبطلاب،معن"
.ناعملتاهانيعوهيلإترظن."!ةعئارنكتملأً.اضيأانأ"
؟ِتنكنيأ؟نيأ:رّكف
هنكل،ةيقيسوملاةلفحلانمريثكلايراهركذتيمل."ةعئارتناك،معن"

فزعتنيحنرهظينكيتاوللا،تاعئارلايبرغلافرطلاءاسنلكةأجفّركذت
.زركوراجار

انيدلنأنمّدبالو،هسفنتقولايفةعماجلايفانسردً،اذإ":تلاق
."نيكرتشملافراعملانمريثكلا

."بالطلابطلتخأملو،اهنيحًايطرشتنك.كلذيفكشأ"
.تمصباتاغيرتسودنإاربع
."انهيلازنإكنكمي":تلاق



."؟هنيدصقتيذلاناكملاوهاذهله"
."بسانماذه،معن"
ةقلاعرعشةلصختناك.هوحنترادتساو،قيرطلاةعراقدنعفقوت

:ةعقوتمريغةركفةرشابمهلترطخ.ةعاجشوةقيقراهترظنو،اههجوىلع
.اهّلبقينأدارأ

."كلًاركش":ةمستبمتلاق
.ثدحيملًائيشنكل،لفسألاىلإبابلاضبقمتعفد
عفد."...لفقلا،فسآ":اهرطعمشيواهوحنينحنيوهويراهلاق

."ً؟اددجمانضعبىرنسامبر".قرغيهنأبرعشو،حتفنافةوقبهماهبإببابلا
."امبر"
؟لمعتنيأو؟بهذتسنيأىلإاهلأسينأيفةّحلمةبغرهيدلتناك

بحتلهو؟بيبحاهيدللهو؟كلذريغبحتاذامو؟اهلمعبحتلهو
،ظحلانسحل؟اجارةقرفلنكتملاذإىتحةيقيسومةلفحىلإباهذلا
هيلابلاتاوطخبكاذنآريستتناكدقف.تافدقلاحيأىلعتقولاناك
.اتاغزيفروبسيففيصرلالوطىلعكلت

.ىتحاهمسافرعيملو،ةعاسفصنلبقاهاقتلادقناك.يراهدّهنت
هترايسداقو،ةآرملاىلإرظنمثً.اركابسأيلاَّنسيناعيناكهنأنمّدبال
.ةبيرقزبيافةباوبتناك.ءاجثيحنمًادئاع
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2000راذآ3.نوتسروجام،زبيافةباوب
لوصورظتنيوهوةضيرعةماستباًامستبمبابلادنعلجرفقو

.ثلاثلاقباطلاىلإلصوىتحًاثهالجردلادعصيذلايراه
."كوفردنس.جردلانأشبفسآ":هديّدميوهولجرلالاق
ههجوادب،كلذفالخب،نكل.ةايحلابناضبنتنالازتالهانيعتناك

ضيبألاهرعشنميقبامناك.لقألاىلع،نيتيملاعنيبرحضاخدقهنأكو
ةيفوصةرتستحترمحأبّاطحصيمقيدتريو،فلخلاىلإًاطّشمم
.ةيوقوّةيدوهتحفاصمتناكو،ةحوتفمةيجيورن

."هديرتامفرعأو،ةوهقلاضعبتّرضحدقل":لاق
.بوساحوةدضنمعمبتكمىلإتلّوُحيتلاةشيعملاةفرغىلإابهذ

تالواطلاتالجموبتكُسادكأّتطغو،ناكملكيفٌقاروأترثانت
.ناردجلاىلإةفاضإ،ةيضرألاو

تقولايلَّنستيمل":ةكيرألاىلعيراهللاجملاحسفيوهوحرش
."دعبءايشألاهذهبيترتل

ىلعتاحولكانهنكتمل.ةفرغلاءاجرأيفرظنلايراهنعمأ
.اكرامدرونلروصعمرجتمميوقتطقفامنإو،ناردجلا

."برحلانعًاباتكحبصينألمآو،مخضعورشمىلعلمعأ"
."؟ليبقلااذهنمًاباتكمهدحأفلؤيملأ"

.ديكأتلاباذهلوقكنكمي،معن":لاقمث،ٍلاعٍتوصبكوفكحض
."يبرحنعنوكيسباتكلااذهو.بجيامكدعبمهبتكاوفلؤيملمهنكل

."؟هفلؤتاذامل!اه...آ"
.هيفتككوفّزه
نيذلاكئلوألهاكىلععقيثيحً؛ارورغمودبأنأيفرطاخأ"

هذهرداغننألبقةمداقلالايجأللمهبراجتقيثوتُءبعانماوطّروت
."رمألاىرأاذكه،لاحيأىلع.ةايحلا

يفسلجيناكيذلايراههعمسييكخرصوخبطملاىلإكوفبهذ
نمً؛ارئازلبقتسأسيننإلاقو،لووجنفيإيبلصتا":ةشيعملاةفرغ
."تمهفامك،ةيرسلاتارابختسالا

."نلوكنملوهيفشيعتكنأينربخألووجنكل،معن"
نأل؛يفتاهمقربتظفتحادقو،نفيإعمقيثولاصتاىلعتسل"

."باتكلااذهيهُنأىتح،تقؤميلاقتنا



."ناونعلااذهبينتدّوزيتلاكتنباتيقتلاو،كانهىلإتبهذً،انسح"
."ةزاجإيفتناكاهنأنمّدبالً،انسح؟لزنملايفتناكً،اذإ"
ديدشودبيسكلذنأرّرقهنكل،لأسينأكشوىلعيراهناك؟َّمم

.حوضولا
.نيبوكو،راخبلاهنمدعاصتيةوهقلانمًاريبكًاقيربإًالماحكوفداع
.يراهمامأنيبوكلادحأعضو."؟ركسنودنم"
."عئار"
وهوةوهقلاقيريداكو،كوفكحض."كيدلرايخالهنأل؛ديج"

.اهبكسي
ةريدجهتنبابكوفاهيفهّركذييتلاةقيرطلانأيفيراهرّكف

هيدلوأ،اهلثمفرصتيوأ،ةبّذهملااهتقيرطبملكتينكيملذإ؛ةظحالملاب
،ضيرعوهف؛اهنيبجهبشيطقفهنيبجناك.ةنكادلااهترشبوأ،اهحمالم
.هيفًارهاظودبيضيرعقرزأقرِعكانهو

."كانهريبكلزنمكيدل":كلذنمًالدبلاق
ةنايصلالامعأ"ً:اناسحتساظّملتيوةوهقلاقوذتيوهوكوفباجأ

ال.ءيشلكنعًادجديعبو،بيئكو،متعمهنإ.يهتنتالجلثلاةلازإو
الو،كانهنوفرجعتملاشيعيال،كلذلكىلإفضأ.نلوكنملوهلمتحأ
."نلادسدناربدغنميلثمرجاهملكانهناكم

."؟هعيبتالاذاملً،اذإ"
ملكتتنأَتدرأ.عبطلاب،كانهتعرعرتدقل.ّهبحتيتنبانأنظأ"

."تمهفامك،مياهنسنع
."؟اهدحوكانهشيعتكتنبا"
،هبوكنمةعرجكوفبرش.هناسلكسمينأيراهرودقمبناك

.هبرشامعلتباىتحًاليوطًاتقوقرغتساو
."غيلوأىعُدي،ىتفلاعمكانهشيعتاّهنإ"
.ةماستبالاهتقرافدقو،نيتيواخهانيعتناك
ناكاذإ،نكل.امبرةريبكةعرسبو؛ةعرسبءايشأةعضبيراهجتنتسا

يفشيعلاىلإكوفردنسعفدتيتلابابسألادحأغيلوأنإفًاقحم
ةدئافالو،مهدحأعمشيعتاهنإ.رمألاىهتنا،لاحيأىلع.نوتسروجام
.اهسفنةقيرطلاب،كلذدعبرمألايفريكفتلانم

نحن،مهفتكنأنمقثاوانأ.كوفديسايريثكلاكرابخإيننكميال"
."...لمعن



."مهفأ"
."مياهنسيفنييجيورنلانعهفرعتامعمسأنأّدوأ.ديج"
."ملعتامك،انمنوريثككانهناك!هووأ"
."مويلاءايحأنولازيالنيذلاكئلوأ"
.ماستبالاىلعهسفنكوفمغرأ
طقس.ريثكبلهسأرمألالعجياذهنكلً،اثيبخنوكأنأدصقأال"

دارفأنمةئملاب60وحنتام،لدعملاب.ةهبجلاىلعبابذلالثملاجر
."ةنسلكيتيرس

."...وهجاّيسلاتوملدعم...يردأنكأمل"
."؟اذام"
."كلضفنمعبات،فسآ"
.هتوهقبوكىلإً،اكبترم،يراهقّدح
ظهاببرحلايفةبرجتلاقيرطنعّملعتلانأوهىزغملا":كوفلاق

ةّدعبربكأةاجنلاصرفحبصت،ىلوألاةتسلاروهشلايفتوجناذإ.نمثلا
ظقيتستو،قدانخلايفكسأرضفختو،ماغلأىلعأطتالتنأف.فاعضأ

لاجمدجويالهنأفرعتو.تناغاننيسومةيقدنبتوصعمستنيح
نيبتنك،روهشةتسدعب،اذكهو.كئاقدصأّزعأفوخلانأو،لاطبألل
،برحلانمنوجنيدقمهنأاوكردأنيذلانييجيورنلانمةريغصةعومجم
اولقن،برحلاىحرنارودعموً،ايجيردت.مياهنسيفانمظعمناكو
جيورنلانمنوعوطتملادفاوتو،ايناملأيفدعبأنكامأىلإبيردتلاتاركسعم
.هسأركوفّزه."...بيردتيأنودنماوءاجنيذلاكئلوأو.ةرشابم

."؟اوتامله":يراهلأس
نم؟ةدئافلاام.اولصونيحمهئامسأةفرعمبىتحانسفنأجعزنمل"

النوعوطتملاناك1944ماعلارخاوأيفنكل،كلذءرملامهفينأبعصلا
اوناكنيذلاكئلوأةفرعمنممغرلاب،ةيقرشلاةهبجلاىلإنوقفدتينولازي

،نيكاسملاءالؤه.برحلااهيلإلوؤتسيتلاةجيتنلاليوطتقوذنمكانه
."جيورنلانوذقنيسمهنأاوّنظ

."؟1944ماعلايفكانهنكتملكنأمهفأ"
."نيترميدالبتنخ.1942ةنسسأرَةيشعتبره.حيحصاذه"

."نيترمإطخلاركسعملايفرمألايبىهتناو".كوفمستبا
."؟سورلاعمتلتاقله"
اولأس.توملاىتحًاعوجرّوضتنانكو،برحريسأتعقو.امةقيرطب"



،تالاصتالانعًائيشفرعيامدحأناكنإمايألادحأَحابصةيناملألاب
تالاصتالادونجنأحضتا.مهيلإتبهذاذهل؛اهنعةيفاوةركفيدلتناكو
ًافتاهلّغشأتنكقحاللامويلايفوً!اعيمجاوتامدقجاوفألادحأيف
كلذثدح.اينوتسإيفنيقباسلايحالسقافرىلعموجهلاءانثأيفًايناديم
."...افرانبرق

.هيدياتلكبهتوهقبوككوفعفر
شاشرضبرمنومجاهيمهوسورلادهاشأانأوةيبارىلعتيقلتسا"

ةعبرأوً،اصخشنورشعوةئمسّدكت.مهنمًاريثكناملألالتقدقل.اٍّيناملأ
سورلانمنوقابلالتقمثً،اريخأشاشرلاتكسينألبقماوكأيفلويخ
موجهلاءدبذنمً،ابيرقت،ةعاسفصنتضقنا.ةريخذللًاريفوت؛بارحلاب
ىلإموجهلالقتنامث،مهفتحًاصخشنورشعوةئميقل.هئاهتناىتحو
."كانههسفنءيشلاثدحو،رخآلاعقوملا

.ًاليلقزتهيبوكلايراهىأر
قّدصأنكأمل.اهبنمؤأالةيضقلجأنمو،تومأسيننأتفرع"

."رلتهوأنيلاتس
."؟ةيضقلابنمؤتنكتملاذإةيقرشلاةهبجلاىلإتبهذاذامل"
يفةديعبةعرزميفتعرعرتدقوً،اماعرشعةينامثيرمعناك"

أرقننكنمل.انناريجبرقأالإةداعًادحأىرنالثيح،نلادسدناربدغ
هفرعأتنكاملكً.ائيشفرعأنكأملف؛بتكيأانيدلسيلو،فحصلا
،ةرسألانمنيقابلانيديحولاانك.يدلاوهبينربخياموهةسايسلانع
يادلاوناك.تاينيرشعلايفةدحتملاتايالولاىلإنورخآلارجاهدقو
يفجيورنلاسيئر(غنلسيكلنيسّمحتمًاراصنأنيبناجلاالكىلعنوعرازملاو
ً،انسينمربكأنيقيقشبتيظح.سأنأيفًءاضعأو،)ةيملاعلابرحلا
يركسعلاحانجلايفنيوضعاناكوً،ابيرقتءيشلكيفامهعمتطبتراو
ً،ادحومًايزنايدترينييسايسنيطشانو،)ندريه(جيورنلايفيزانلابزحلل
اعّوطتدقاناكلكلذالولو،رايدلايفبزحللنابشدينجتامهتمهمو
ًاقحالتفشتكا.لقألاىلعيلهالاقاماذهوأً،اضيأةهبجلاىلإباهذلل
يفانأو؛ناوألاتاوفدعبنكل،طقفنيربخمدينجتتناكامهتمهمنأ

."ةهبجلاىلإيقيرط
."ةهبجلاىلعكءالوترّيغدقفً،اذإ"
نمرثكأجيورنلاىلعّزكرينيعّوطتملاريكفتناك.ءالورييغتهوعدأال"

برحضوخأيننأتكردأنيحلّوحتلاةطقنتلصح.ةسايسلاىلعزيكرتلا



ةحلصمللاتقلانكيملو،ةطاسبلاكلتبرمألاناك،ةقيقحلايف.رخآدلب
فيصرىلعغيرفتةمهمب،1944ماعناريزحيف،تّفُلك.لضفأسورلا

تأبتخا.يديوسلارمحألابيلصللبكرمىلإللستلاتعطتساثيح،نيلاتس
ديسكألوأممستبتبُصأف،مايأةثالثكانهتيقبومحفلانزخميف
ىلإكانهنمتلقتناو،ملوهكوتسيفيتيفاعتدعتسايننكل،نوبركلا
."بآيفكلذلصح.يدرفمباهتربعيتلاةيجيورنلادودحلا

."؟كدحواذامل"
يتصقتدبو،ديوسلايفمهتفرعنيذلالئالقلاصاخشألاينقّدصيمل"

كحض.ً"اضيأانأمهنمدحأبقثأمليننأل؛ينبسانيكلذناك.ةيلايخ
ً.اددجمٍلاعٍتوصب

اهسفندودحلاروبعناك.ةصاخلايتقيرطبراظنألانعتيراوتاذهل"
ءانثأيفجيورنلاىلإديوسلانمباهذلاناك،ينقّدص.ةلوهسلاىهتنميف
.دارغنينيليفماعطلاصصحىلعلوصحلانمريثكبةروطخلقأبرحلا

."؟ةوهقلانمديزملاديرتله
."؟ديوسلايفةطاسببَقبتملاذامل.كلضفنم"
."تارمةّدعيسفنىلعهتحرطدقو،هيجولاؤساذه"
.ضيبألاهرعشربعهديرّرم
ً،اباشتنك.ملعتامك،يريكفتىلعماقتنالاةركفتذوحتسادقل"

دلويءيشاهنأنظتو،ةلادعلالثُمنعمهوكدواريًاعفاينوكتامدنعو
ةهبجلاىلعيدوجوءانثأيفةيلخادتاعارصيناعأًاباشُتنك.رشبلاعم
،كلذنممغرلابو.حالسلاقافرنمٍريثكعمقمحألثمتفرصتو،ةيقرشلا
لجأنممهتايحباوّحضنيذلاكئلوألرأثلاىلعتمسقأً،اديدحتهببسبوأ
يتلاةّمطحملايتايحلمقتنأنأو،نطولايفاهايإانونّقلدقاوناكبيذاكأ

باسحلاةيفصتوههتدرأاملكً.اددجماهتعيبطىلإدوعتنلاهنأتننظ
كلذسفنلاءاملعوعديسمايألاهذه.ًالعفاندلباوناخنيذلاكئلوأعم
ىلإتبهذ،كلذنمًالدب.ةرشابميننوزجتحيسو،حجرألاىلعبرحناهذ
ًاقاروألمحأو،هيفميقأناكمّيدلسيلوً،ادحأفرعأالثيح،ولسوأ
يفاكرامدرونىلإتبهذ.ةيدنجلانماٍّرافيننوربتعيثيحيننولتقيمهلعجت
تحتتمن.ةنحاشنتمىلعولسوأىلإهيفتلصويذلاهسفنمويلا
اورثعينألبقمايأةثالثلاوطقّيلعلاالإلكآملو،ربونصلاراجشأناصغأ
."يلع

."؟ةمواقملالاجر"



."كلذدعبثدحامبكربخأهنألووجنفيإنمتمهف"
مهسيملوً،امهبمًالعفناكلتقلا.ةيبصعبهبوكيراهكّرح."معن"

،تقولالاوطهدوارتةركفلاتناكً.احوضورثكأهلعجيفلجرلااذههؤاقل
دنعًامستبمفقيكوفيراهىأرنأذنم،هنهذةمدقميفلوجتو
.هيقيقشوهيدلاومدعألجرلااذه.هسأرّزهو،لخدملا

رماوأهيلإتردصًايدنجتنكيننكل،هيفرّكفتامفرعأ":كوفلاق
فرعأيننكل،كلذتلعفدقتنكامل،رماوألايلإردصتملول.لتقلاب
."اننطواوناخنيذلاكئلوأدادعيفيترسأدارفأناك:يتآلا

بوكلاناكسمتناتللاهادينكتمل.ةرشابميراهىلإكوفرظن
.كاذنآنازتهت

تناكيتلارماوألانأعمًاعيمجمهتلتقاذامللءاستتتنكامبر":لاق
ملمهنأيهةلكشملا.طقفمهنمدحاولتقبينمزلتّيلإتردصدق
عطتسأملو،توموأةايحيضاقنوكأنأيلاوكرتو،هنيعبًاصخشاوددحي
ابأهانوعدةهبجلاىلعلجركانهناكً.اعيمجمهتلتقاذهل؛كلذلعف
ةقيرطلاوهةبرحلابلتقلانأينّملعدقناك.هسفنرئاطلابًانميت؛ءانحلا
هقّزمتامدنعو،غامدلاىلإبلقلانميتابُسلانايرشلادتميذإ.ةيناسنإرثكألا
وأثالثبلقلاضبنيو،ًالاحتومييذلاغامدلانعنيجسكوألاعطقني
ناك.بعصكلذنأةلكشملا.ناقفخلانعفقوتيهنكل،تارمعبرأ
ذإ؛يمأعمةريبكةبوعصتدجويننكلً،املعم-همساكلذ-دناربدغ
قالطإىلإةياهنلايفتررطضاف،طقفحورجباهبيصأنأالإينعسيمل
."اهيلعرانلا

."تمهف":لاقوً،افاجيراهمفناك
بوكيراهعفد.ءاوهلايفىنعميأنمولختيتلاتاملكلاتقلع

.ةيدلجلاهترتسنمتاظحالمرتفدجرخأو،ةلواطلاربعةوهقلا
."مياهنسيفمهعمتنكنيذلالاجرلانعملكتتنأكنكميامبر"
.ةرشابمكوفردنسفقو
ينعد.ةوسقوةدورببكلذدرسأنأدصقأنكأمل.شتفملااهيأرذتعأ"

عملماعتلايفيتقيرطاهنإً.اشحوتمًالجرتسل:عباتننألبقكلحرشأ
عيطتسأاليننأل؛كلذتلعفيننكل،كرابخإىلإًارطضمنكأمل.ءايشألا
لكيفيناعأنأبجي.باتكلااذهفلؤأًاضيأببسلااذهلو،رمألاءافخإ
اليننأنمًامامتدكأتأنأوً،انمضوأًةحارص،عوضوملااذهاهيفراُثيةرم
ال.هيفئبتخأيذلامويلايفىلوألاهتكرعمبفوخلازوفيس.هنمئبتخأ



نأسفنملاعلنكمي،حجرألاىلع.وحنلااذهىلعرمألااذاملفرعأ
."هّرسفي

.دّهنت
ريثكحجرألاىلعوهو،ةيضقلانعهلوقأسامَّلكنآلاكتربخأيننكل"

."؟ةوهقلانمديزملاديرتأً.ادج
.ً"اركش،ال":يراهلاق
.نيتكباشتمنيتضبقىلعهنقذعضووً،اددجمكوفسلج
ةسمخكانهناك،عقاولايف.نييجيورنلابيردتناكم،مياهنسً،انسح"

ةليللايف-نوسدغلايناد-مهدحأيفوتو،انأمهنيبنمو،طقفصاخشأ
دناربدغو،ليدميرغلاهو،نكسومدراودإ:ةعبرأً،اذإ.اهيفتررفيتلا
،نكسومدراودإوهبرحلاذنمهتيأردقتنكيذلاديحولا.انأونسناهوي
ةمهتبتاونسثالثلنجُس.1945ماعلافيصيفكلذناكو،انعاطقدئاق
هفرعأامكربخأينعد،نكل.ءايحأنوقابلاناكنإفرعأال.ةنايخلا
."مهنع

.هتاظحالمرتفديفةديدجةحفصيراهبلق
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يد-ن-ا-ر-ب-د-غ:هتبابسبفورحلايراهبتك

ةيصخش:كوفلاقامكو،يفيرىتف.ن-س-ن-ا-ـه-و-
لايناد،ربكألاهيخأنعليدبلاوهتودقنأنيحيف،امًاعونةفيعضوةفيطل
لاخدإلارزيراهطغض.ةيليلةبوانمءانثأيفهفتحيقلدق،نوسدغ
.لمعيجمانربلاأدبو

ًايرج،ةمّهجتمتناك.هتقيقشلةريغصلاةروصلاىلإ؛رادجلاىلإقّدح
ةلطعىلإدوعتةروصلاهذهنكل،ةروصاهلطقتُلتنيحاهتداعىلع
.ضيبألااهصيمقىلعًارهاظرّوصملالظناك.تضمتاونسةّدعلبقفيص

ّزكرف،ىهتنادقثحبلانأىلإبوساحلانمرداصتفاخٌزيزأراشأ
ً.اددجمةشاشلاىلع

،نسناهويدناربدغمسابّنالجسينطولاتالجسلابتكمىدلناك
كوفردنسماق.نيتسلانملقأامهرمعنأارهظأداليملايخيراتّنكل
اذهناك.اهتباتكيفئطخينأًالمتحمنكيملاذهل؛هلءامسألاةئجهتب
.تيموأ،جراخلايفشيعيوأ،همسارّيغدقسناهوينأينعيرمألا

ءانبأهيدليذلا،نلادنويمنمعاطقلادئاق،رخآلامسالايراهبّرج
.ن-ك-س-و-مد-ر-ا-و-د-إ.نطولايفراغص
.ثحبةملكىلعنيترمرقن.ةهبجلاىلإهباهذببسب؛هنمهترسأتأربت

.يراهرادتساف،ةأجففقسلاحيباصمتءاضأ
تروكفقو."رخأتمتقوىتحلمعتنيحءاوضألالعُشتنأبجي"

ىلعسلجولخدمث،يئابرهكلاحاتفملاىلعهعبصإولخدملادنعكيريم
.ةلواطلافرط

."؟تفشتكااذام"
."ةهبجلاىلعحجرألاىلعلتاقو،نيعبسلازواجتلجرنعثحبناننإ"
."لالقتسالامويوددجلانييزانلانعينعأ"
يلَّنستيمل".بوساحلانمًارداصزيزأتوصًادّدجمعمس."!هوأ"

."كيريمايدعبكلذيفرظنللتقولا
ماعلايفدولومامهدحأ،ةشاشلاىلعنيترمنكسومدراودإمسارهظ

.1921ماعلايفرخآلاو،1942
."مداقلاتبسلامويمسقلايفةلفحانيدل":كيريملاق
دولوملادراودإمساىلعنيترميراهرقن."يديربىلإةوعدلاينتلصو"



.نمارديفشيعييذلاً،انسربكألانكسومناونعرهظو،1921ماع
نمدكأتلاطقفتدرأ.دعببجتملكنإنيفظوملانوؤشمسقلاق"

."يتأتسكنأ
."؟اذامل"
.نيمرجملاتالجسيفنكسومدراودإةيوهمقرلاخدإبيراهماق
يفكرأملً.اضعبمهضعبةفلتخمماسقأيفسانلافرعينأبحن"

."دعبةدحاوةرممعطملا
."بتكملايفانهًادجديعسانأ"
لاصتالكّقثوييذلايزكرملاينطولالجسلاىلإجلو.جئاتنال

وأ،اولُقتعامهنكل،ةرورضلاباوناُديملصاخشأ.ببسيألةطرشلابيمسر
.يمارجإلمعةيحضمهسفنأمهاوناكوأ،ًالثمىوكشباومدقت

نجستال،نكل.ديجرمأاياضقلاىلعلمعلايفكمهنمتنأوكتيؤر"
."؟يراهايةلفحلايفكارأسله.انهكسفن

.لاخدإلارز
.بذكييراهناك."ليوطتقوذنمهتّبتررخآطابترايدل.ىرأس"
ماقاذهلو؛يزكرملاينطولالجسلايفلازيالناكً.اددجمجئاتنال

ي-ر-غ-ل-ا-ـه.كوفهبهدّوزيذلاثلاثلامسالالاخدإب
يفرلتهراصتناىلعنهار.كوفلًاقفويزاهتناّهنإ.ل-ي-دم-
ىلعمدندقناك.حيحصلابناجلااوراتخانيذلاكئلوأةأفاكمو،برحلا
ناك.ناوألاتاوفدعبنكل؛مياهنسىلإهيفلصويذلاتقولايفكلذ
نيحمسالايفمهبموحنىلعًافولأمًائيشكانهنأيفرّكفدقيراه
.كاذنآًاددجمروعشلاكلذهدوارو،كوفهلاق

."يتأتنأبكرمآانأ.ربكأحوضوبكلذلوقأينعد":كيريملاق
.كيريممستباف،ىلعألاىلإهرصبيراهعفر
ةيسمأكلىنمتأ.كانهكارننأًافيطلنوكيس،نكل.ةباعداهنإ":لاق

."ةديعس
ليدميرغلاه."ةمالسلاعم":ةشاشلاىلإرظنلادواعيوهويراهمتمت

.لاخدإلارز.1922ماعلايفدولوم،دحاو
.ىرخأرثإةحفصيراههضرعتساف،صنبةشاشلاتألتما
ميرغلاهناك.يراهرّكفامك،برحلادعبًانسحًاعيمجاولبيملً،اذإ

نأفحصلابحتام-ولسوأ،زدراغيفوشةباوب:ةماقإلاناكم-ليد
:ةحئاللايفيراهانيعتلاج.ةطرشلاىلإةبسنلابًابيرغسيلّهنأبهفصت



النكل.ريثكاذه.راجشو،ةريغصةقرسو،ناريجللجاعزإو،ةلامثو،دّرشت
امكً،ايحلازيالهنأوهًاقحرثؤملاءيشلاناكً.ايساقًاباقعقحتسيءيش

يفبارشلالوانتيفهطارفإل؛لُقتعادقهنأظحالنأدعب،يراهرّكف
.هبلصتاوليدمقرنعثحبو،ولسوأفتاهليلددجو.بآرخاوأ
،رخآلانكسومدراودإدجوو،لجسلايفثحبً،ادررظتنيناكامنيبو
ةيوهلامقرلّجسً.اضيأنمارديفهناونعناك.1942ماعلايفدولوملا
.نيمرجملالجسىلإداعوةيصخشلا

ً.امدختسمدعيملفتاهمقربتلصتادقل.رونيليتنمةلاسرهذه"
."...هذه

.ةعاّمسلاعضوو،يراهأجافتيمل
لازيالوةليوطةدمل،نجسلابًامكحيضقينبالانكسومدراودإناك

طغضو،تاعونممببسبنوجسمهنأنمّدبال؛يراهنّمخ؟اذامل.كانه
.ةجيتنلاترهظ.تاعونمماياضقبنينادمءانجسلاثلثناك.لاخدإلارز
.نجستاونسعبرأو،تامارغوليكةعبرأ،تاعونممبيرهت:ًالعف،معن

كانهسلجيهنأمأ؟امًائيشققحيناكله.ّىطمتويراهبءاثت
باهذلابحيهنأبرعشييذلاديحولارخآلاناكملانأل؛هتقوردهيوهو
هلاي؟ةوهقلاءاستحاوكانهسولجلايفبغرينكيملو،ردورشوههيلإ
يفلقألاىلع،دوجومريغنسناهويدناربدغ:صّخل!بيصعموينم
ةيضقيفنادُمنباهيدلو،نمارديفشيعينكسومدراودإ.جيورنلا
نويلمفصنكلتمييذلاعونلانمسيلو،ريّكسليدميرغلاه.تاعونمم
.نورك

.هينيعيراهكرف
كانهناكنإىريل؛فتاهلاليلديفكوفنعثحبينأبجيله

.هوأت؟نفلوكنموهيفمقر
.تنأهكلمتالاملك:راصتخاب.ةفقثميهو.لامو،بيبحاهيدل
ردص.لاخدإلارزطغضو،لجسلايفليدميرغلاهةيوهمقرعضو

.زيزأتوصزاهجلانع
هلاي،بارشلاىلعنمدمّهنإ؛اهسفنءايشألانمديزملا.ةليوطةحئال

!نيكسمزوجعنم
ً.اضيأزركوراجاربحتيهو،قوقحلاامكالكسرد
؟برضللضّرعتله.ةريخألاةقيثولايفةيحضكليدرهظ.ةظحلرظتنا

.لاخدإلارز



اهلأسيونيليإبلصتيله.نايسنلايطتحبصأ،حيحصاذه.اهسنا
نألضفألا،ال.مليفلايهرتختل؟ضرعلارادىلإباهذلابحتتناكنإ
ً.اقرعّببصتيو،سكوفىلإبهذي

ةميرجّةيحض.151199.ليدميرغلاه:ةشاشلاىلعةمولعملاتضمو
.لتق

رقنً؟اشاهدنارثكأنكيملاذامل،نكل،أجافتً.اقيمعًاسفنيراهذخأ
ةرملاهذههغامدفيفالتنكل،زتهاوبوساحلاّزأ.ليصافتلاىلعنيترم
ناكةروصلاهيفترهظيذلاتقولالولحبو،بوساحلانمعرسأتناك
.مسالافرعدق



43
2000راذآ3.ةقاشرللسكوفزكرم
."ملكتتنيليإ"
."انأاذهً،ابحرم"
."؟نم"
:نولوقيوكبنولصتينيرخآًالاجركانهنأيرهاظتتالو.يراه"

."انأاذه
."؟ةئيسلاىقيسوملاهذهامو؟تنأنيأ.ضيغبتنأ"
."سكوفيفانأ"
."!؟اذام"
."تارتموليكةينامثتعطقو،ةجاّردلاىلعنّرمتأانأ"
يفسكوفيفةجاّردىلعسلجت:يراهايًامامتاذهحضوتسأينعد"

يتملكىلعتدّدش."؟يولخلاكفتاهربعهيفملكتتيذلاهسفنتقولا
.يولخوسكوف

."؟كلذيفبطخكانهله"
."يراهايًاقدص"
لتقلاةميرجنيركذتتله.ءاسملالاوطِكبلاصتالالواحأتنكدقل"

."؟ليدميرغلاهمسالاو،يناثلانيرشتيفاهيلعرلاوموتوِتلمعيتلا
."؟اذاملً.ابيرقتةرشابمةيضقلاسوبيركّىلوت.ديكأتلاب"
انأو،ةهبجلاىلعمدخلجربةقالعىلعنوكتدق.دعبًاقثاوتسل"

."؟يرابخإكنكمياذام.هفلخىعسأ
."نينثالامويبتكملايفيبلصتا.يراهايلمعاذه"
."ايه،نيليإايطقفًاليلق"
ًادممناك.يفلخلاقاقزلايفليد،تربرهازتيبيفةاهطلادحأدجو"

حرسميففشكلاءاربخرثعيمل.هقنعّزُحدقوةمخضةمامققيدانصنيب
عطقنأحيرشتلاىرجأيذلابيبطلاّنظ،ةبسانملاب.ءيشىلعةميرجلا
."لاقامك،ةيحارجةقد؛زاتممةرجنحلا

."؟كلذلعفدقهنأنينظتنم"
نظأاليننكل،عبطلابددجلانييزانلادحأنوكيامبر.ّيدلةركفال"

."كلذ
."؟الَِمل"
وأً،اروهتمامإنوكتسف،ةرشابمكبابةبتعىلعًاصخشتلتقاذإ"



ريكفتلانعمأاذهلً؛ادجًاّبترمودبيهلتقمبقلعتياملك،نكلً.امامتقمحأ
.دوهشوأ،ّةلدأوأ،عازنلوصحىلإريشتتامالعكانهنكتمل.رمألايف
."هلعفيامًامامتفرعيناكلتاقلانأىلإءيشلكريشي

."؟زفاحلا"
غلابمبسيلنكل،ديكأتلابًانيدمليدناك.كلذديدحتبعصلانم"

لماعتينكيمل،هفرعناملًاقفو.اهلجأنمهتايحرسخينأقحتست
عمانملكت.ةغرافريراوقءانثتساب،كانهءيشالو،هتّقشانّشتف.تاعونمملاب
تاّديسب-رخآلوأببسل-ًاعلومناك.برشملايفهئاقدصأضعب
."برشملا

."؟برشملاتاديس"
."هينعأامفرعتو،نهتيأردقل.نيريّكسلانقفارييتاوللا،معن"
."برشملاتاديس...نكل،ًالعف،معن"
لهً.ادجةجعزمنوكتدقو،يراهايةينونجءايشأًامئادفداصت"

."...نأبجيامبر؟كلذفرعت
.نّسحتأيكيدهجىراصقلذبأسوً،امئادةقحمتنأ.نيليإايفسآ"

."؟نيلوقتتنكاذام
؛بارشلاىلعنينمدملارئاوديفجاوزألالدابتتالاحنمريثكلاعقي"

فرعتله،ةبسانملاب.ةريغلاعفادبلتقةميرجاهنإلوقننأنكميالاذهل
هآردقيهاطلاناك.نسلوأريفسميدقلاكقيدص؟باوجتساللانيعدتسانم
."ةميرجلاهيفتعقويذلاتقولايفتربرهازتيبيف

."؟و"
الإجرخيملو،مويلالاوطكانهسلجيناك.بايغةجحهيدلتناك"

."كلذةعئابلاتّدكأو.امءيشءارشل؛قئاقدرشع
."...هرودقمبناك"
."...يراهاي،نكل.وهنوكينأبحتستنك،معن"
."لاملاريغرخآءيشليدىدلناكامبر"
."...يراه"
."امصخشنعتامولعمهيدلتناكامبر"
،نكل؟كلذكسيلأ،سداسلاقباطلايفةرماؤملاتايرظننوبحتمتنأ"

."؟يراهاينينثالامويرمألااذهيفملكتننأاننكميالأ
."لمعلاتاعاسنأشبةقيقدتحبصأىتمذنم"
."ريرسلايفانأ"



."؟فصنلاوةرشاعلادنع"
."يدحوتسل"
نأتقولاكلذىتحهلرطخدقنكيمل.يرجلانعيراهفقوت

،ظحلانسحل.هسفنلوحراد.ثيدحلاىلإنوغصياوناكامبرهلوحسانلا
ةعاسلاكلتيفنوبردتياوناكنيذلاصاخشألانمّةلِقالإكانهنكيمل
.ةرخأتملا

."؟تسروتنمنانفلاوهله":سمه
."معن"
."؟شارفلاناكراشتتىتمذنمو"
."تقولاضعبذنم"
."؟ينيربختملاذامل"
."لأستمل"
."؟نآلاكبناجىلإيقلتسيله"
."معن"
."؟كبحيهنأكربخأله"
."معن"

.تمص
."...نيحيروكريميديرفيفنيرّكفتله"
."يراهايًءاسمتمع"
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ىلإيراهلصونيح8:30ىلإريشتلابقتسالاةهدريفةعاسلاتناك

عُمقلكشىلعلخدمدرجمامنإو،ةيقيقحلابقتساةهدرنكتمل.لمعلا
حابص":ةلئاقحرمبهّتيحواهبوساحنعاهرصبتعفريتلا،ادنيلهريدتو
نمرثكأًاليوطًاتقوةيرسلاتارابختسالايفتضمأدقادنيلتناك."ريخلا
يراهىلعبجييذلانمألايفديحولاناسنإلايهو،رخآصخشيأ
يتلاةأرملاتناك.يمويلاهلمعزاجنإلجأنم؛هعملصاوتينأًاديدحت
ةريدماهنوكبناجىلإلمعت،ةعرسبملكتتوةنسنيسمخاهرمعغلبي
ةّدعيراهلرطخ.ةماعةمدختسمو،لابقتساةفظومو،رسةنيمأ،عمُقلا
يفامصخشىلإلصينأبجيو،ةيبنجأةوقلًاسوساجناكاذإهنأتارم
ةوالع.ادنيلراتخيسف،تامولعمىلعلوصحلالجأنم؛ةيرسلاتارابختسالا
،كيريمىلإةفاضإ،ةيرسلاتارابختسالايفديحولاصخشلاتناك،كلذىلع
هيفرّكفياّمعةركفهيدلنكتمل.كانهيراههلعفيامفرعييذلا
يفتالواطلاىلإنوسلجينيذلاصاخشألاراظنأتفلدقناك.نورخآلا
-غبتفئافلوأنبلءارشل؛يلخادلامعطملاىلإًادجةردانلاهتارايزءانثأ
عرسيناكلب،اهريسفتلواحيملهنكل-نيبتامك،اهنوعيبياليتلا
.هبتكمىلإةدوعلاب

ةرظنيقلأس.ةيزيلكنإلاملكتيصخشكبلصتا":ادنيلتلاق
."...بسحف

ةشاشىلعاهتعضودقتناكةريغصءارفصتاظحالمةقروتلوانت
.اهبوساح

."رنشوه"
."!رنشوه":يراهبرغتسا
."هتلاقاماذه،معن".ةددرتم،ةيقرولااهتصاصقىلإادنيلترظن
."؟وهنينعتله!؟يه"
ترظنوادنيلترادتسا."..ً.اددجملصتتساهنإتلاق.ةأرماتناك،ال"

تنأامنيب.كيلإثيدحلابًادجةمتهمتدب.نآلا..."،اهفلخةعاسلاىلإ
."؟كسفننعنيرخآلافّرعتالَِمل،يراهايانه

."ادنيلايمداقلاعوبسألايف.تقولانمعستمّيدلسيل"
رقشألالجرلانعسمأنسنفيتسينلأس.لماكرهشذنمانهتنأ"

."؟ماّمحلايفهاقتلايذلاليوطلا



."؟هلتلقاذاموً؟اقح"
يتأتنأبجيو".تكحض."ةفرعملاىلإةجاحلاةدعاقكلتنإتلق"

."تبسلامويمسقلااهميقييتلاةلفحلاىلإ
تناك؛ّيديربلاهقودنصنمنيتقروجرخأمث."تمهفدقل":متمت

ديدجلاماظنلانعةيلخادةركذمىرخألاو،هتلفحنأشبًاريكذتىلوألا
بابقلغأامنيحتالمهملاّةلسىلإقيرطلاامهاتلكتدجوو،تايلمعلل
.هبتكم

ّنر.رظتناو،يلآلابيجملازاهجيففقوتوعاجرإيّرزطغضو،سلج
.رنشوهًاعقوتم،ةعاّمسلايراهعفر.ةيناثنيثالثوحندعبفتاهلا

."ملكتيلوه،يراه"
.نيليإتناك."؟مكلتي؟يرياه"
."رخآصخشِكنأتننظ،فسآ"
."قّدُصيالوحنىلععئارهنإ":رخآًائيشفيضينألبقنيليإتلاق
نألّضفأسف،هنعنيملكتتِكنأنظأامنأشبنيملكتتِتنكاذإ"

."نيليإايدحلااذهدنعيفقوتت
."ً؟الاصتاعقوتتنمم،ةبسانملاب.نابجتنأ"
."ةأرمانم"
."!ًَ◌اريخأ"
."هتجوزوأ،هتلباقلجرةبيرقحجرألاىلعاهنإ.رمألايسنا"
."؟يراهايةأرمايقتلتسىتم".تدّهنت
."؟كلذكسيلأ،نآلاةمرغمتنأ"
."؟تنأو!بئاصنيمختاذه"
."!؟انأ"
.هينذأيتلبطحِرملانيليإخارصزخو
؟نم؟يهنم!لوهيراهايكبتكسمأدقل!رمألاركنتَِمل"

."؟نم
."نيليإاييفقوت"
."ةّقحميننإيللق"
."نيليإايًادحأِقتلأمل"
."امامىلعبذكتال"

لصونيأىلإ.ليدميرغلاهنعديزملاينيربخأ".يراهكحض
."؟نآلاقيقحتلا



."سوبيركعمّملكت،فرعأال"
."؟لتقلاةميرجنعكسدحكربخياذام،نكل.لعفأس"
يننأةقيقحنممغرلابو.ةيفطاعةميرجتسيليهو،فرتحمهنإ"

اهلطِّطُخدقّهنأنظأالنكل،ةقينأوةقيقدتدبةميرجلانإتلق
."ةيانعبًاقبسُم

."؟ال"
ةميرجلاحرسمرايتخانكل،هفلخّةلدأكرتيملوً،اعيرسلتاقلاناك"

."يفلخلاقاقزلانموأ،عراشلانمدهاُشينأنكميناك.ئيس
.ً"اددجمكبلصتأس،رخآلاّطخلاىلعلاصتاكانه"

نأنمّدكأتو،يلآلابيجملازاهجيفتقؤملافاقيإلارزيراهطغض
.رخآلاطخلاىلإلقتنينألبقكاذنآلمعيطيرشلا

."يراه"
."!رنشوهسناتسنوكيمساً،ابحرم"
."رنشوهةسنآِكلاحفيك"
."رنشوهسايردنأةقيقشانأ"
."تمهف"
اهنأريغ.ةيبصعاهنأظحال،طخلايفشيوشتدوجونممغرلاب

.ةرشابمعوضوملابلصيفتلخد
."هنمكّصخيامبمزتلتملو،لوهديساييقيقشعمًاقافتاَتدقع"
،اهّليختًايئاقلتيراهلواح.رنشوهسايردنألثم،ةبيرغةربنبتّملكت

.قّقحمكهلمعةيادبذنمهقرافتملةداعيهو
ّتبثتأنألبقكقيقشلءيشلعفيننكميال،رنشوهةسنآايًانسح"

."هلاقامديؤينآلاىلإًائيشدجنمل.اهباندّوزيتلاتامولعملانم
."؟لوهديسايهتطرولثميفعقاوٌلجربذكيساذامل،نكل"
ً،ائيشفرعينكيملاذإ.رنشوهةسنآايًاديدحتببسلاوهاذه"

."كلذبرهاظتيلًاسئاينوكيدقف
.غربسناهوج؟لصتتنيأنم.شّوشملاطخلاىلعًاليلقتمصلاقبطأ
لوقتدقكنأنمسايردنأينرّذح"ً:اددجمرنشوهسناتسنوكتّملكت

نمرثكأتامولعميدلنإكللوقأل؛كبلصتأببسلااذهلو.ًالثاممًائيش
."اهبًامتهمنوكتدق،يقيقش

."!معن،هوأ"
نلف،ًالوأيقيقشةيضقنأشبًائيشكتموكحلعفتملنإ،نكل"



."تامولعملاىلعلصحت
."انعسويفاملعفنس"
."اندعاستكنأىلعليلدكانهنوكينيحًاددجمكبلصتأس"
بجي.وحنلااذهىلعرومألايرجتال،رنشوهةسنآاينيفرعتامك"

."هتدعاسماننكميمث،اهاقلتنيتلاتامولعملاّةيمهأًالّوأرّدقننأ
هدضةينوناقلاتاءارجإلاأدبتس.تانامضىلعيقيقشلصحينأبجي"

."نيعوبسأدعب
.يكبتنأكشوىلعاهنأيراهفرعو،اهثيدحءانثأيفاهتوصاهلذخ
."يدهجىراصقلذبأسيننأبكدعأنأوههلعفيننكمياملك"
.مادعإلابسايردنأىلعمكحلانولواحي.مهفتالتنأو،كفرعأالانأ"

."...مهنإ
."هميدقتيننكمياملكاذه،كلذنممغرلاب"
.تقولاضعبلتتمصو،يراهرظتنا.يكبتتأدب
."؟رنشوهةسنآايدالوأكيدلله"
."معن"
."؟كقيقشةمهتيهامنيفرعتلهو"
."ديكأتلاب"
نأنكمييتلاةرفغملالكىلإجاتحيسهنأًاضيأنيفرعتتنأً،اذإ"

نوكيسف،لتاقفاقيإيفكقيرطنعانتدعاسمعاطتسااذإ.اهيلعلصحي
."رنشوهةسنآايِتنأكلذكوً،احلاصًالمعزجنأدق

ً.اددجميكبتساهنأيراهّنظو،فتاهلاربعةبوعصبسفنتتتناك
يقيقشبكتريمل؟لوهديسايكعسويفاملذبتنأبيندعتله"

."؟اهبهنومهتييتلاءايشألالك
."كدعأ"
.ةوقبهنذأىلإةعاّمسلاّدشيوهوً،اتباثوًائداه،اهتوصيراهعمس
صخشلانإسايردنألوقي.سأبال":فطلبرنشوهسناتسنوكتلاق

هسفنصخشلاسيلةليللاكلتءانيملايفهنمثعفدوحالسلاملتسايذلا
ةيزيلكنإلاملكتً.ابابشرثكأٌلجروً،ابيرقتمئادليمعهنأو،هبلطيذلا
لاق.هعمريمألابقلسايردنأمدختسينأىلعّرصأو،ةيفاندنكسإةنكلب
لاجرلانمتاعومجمىلعزيكرتلابأدبتنأكيلعبجيهنإسايردنأ
."ةحلسألابنيعلوملا

."؟ءيشلكاذهله"



اذإةرشابمَهتوصفّرعتيسهنإلوقيهنكل،ّطقسايردنأهريمل"
."ًاليجستهيلإتلسرأ

هيفتكّدش."زاتمم":هلمأةبيخظحالتالألمأيوهويراهلاق
.ةملاكملايهُنينألبقهسفنّتبثيهنأكوً،ايئاقلت

."انهطويخلاكيرحتبأدبأسفً،ائيشتفشتكااذإ"
."لوهديسايًاركش"
."رنشوهةسنآاييركشليعادال"
يفةعاّمسلاعضونأدعبتارمةّدعهسفنلةريخألاةرابعلارّرك

.اهناكم
***
."ريثكاذه":رنشوهةرسأةصقاهعامسىدلنيليإتلاق
بحلايفعقاوهنأىسنينأنكميكلقعناكنإيرظنا":يراهلاق

كلتلقألاىلعنآلاكيدل.هعدخنمًاضعبزجنيهيعدو،تقولاضعبل
."تاحيملتلا

نوسووهم،ريمألا،مئادليمع،يعرشريغوحنىلعةحلسأداريتسا"
."طقفتامولعمعبرأهذه.ةحلسألاب

."ّيدلاملكاذه"
."؟اذهىلعقفاوأاذامل"
."ةملاكملايهُنأنأبجينآلاو.يننيبحتِكنأل"
."...يتلاةأرملانعينربخأ.رظتنا"
ينتعا.نيليإايةميرجلازغلّلحيفلضفأكسدحنوكينألمآ"

."كسفنب
هتدّوزدقليلدلاتامالعتساتناكيذلانمارديفمقرلابيراهلصتا

.هب
.هسفننمٍقثاوصخشُتوصّهنإ."ملكتينكسوم"
."؟نكسومدراودإ"
."؟ملكتأنمعم.معن"
."ةلئسأةعضبيدل.ةيرسلاتارابختسالانملوهشتفملاانأ"
،شتفمةفصبهسفننعاهيففّرعيةرملوأتناكاهنأيراهلرطخ

.ةبذكاهنأامببسلرعشو
."؟ينبالءيشثدحله"
ديسايراهنلافصتنمدنعًادغكروزأنأًابسانمنوكيسله.ال"



."؟نكسوم
اهيأةبسانمريغةظحلكانهتسيلاذهل؛بزعأو،دعاقتمانأ"

."شتفملا
.تادجتسملارخآهعمضرعتساو،لووجنفيإبيراهلصتا
ناكنيح،ليدميرغلاهلتقمنعنيليإهتلاقاميفرّكفييراهناك

نعديزملافشتكيلسوبيركبلصتيس.نبلءارشليلخادلامعطملاىلإيشمي
وهاملكًاقبسمهتربخأدقنيليإّنأبّيوقلاهساسحإنممغرلاب،ةيضقلا
جيورنلايفةليغهفتحامصخشىقلينأيئاصحإلالامتحالاناك.ّمهم
تامدقهنعثحبتًاصخشنأحضتيامدنعو.فالآةرشعنمدحاووحن

ضحماهنأقّدصتنأًابعصحبصي،روهشةعبرألبقلتقةميرجيف
مل؟نيلكرامةيقدنبءارشبامةقيرطبلتقلاةميرجطبرنكميله.ةفداصم
ً.اعادصكاذنآيناعييراهناكوً،احابصةعساتلاتزواجتدقةعاسلانكت
ىلعءيشيأ،ريمألانعامءيشطابنتسانمنيليإنّكمتتنأىّنمت
.هنمأدبيناكمهيدلنوكيسف،رخآًائيشدجيملاذإ.قالطإلا



45
2000راذآ6.نغوس
ثيح؛نغوسيفينكسلاىنبملاىلإلمعلادعبهترايسيراهداق

،ةيضاملاةنسلايفهيلعناكاّمعًاليلقاهنزودادزا.هراظتنابهتقيقشتناك
ىلعاهّبحي،قاورلارخآيفشيعييذلاكيرنهاهبيبحنأتعّدااهنكل

.لاحلاهذه
."قمحأكيرنهنكل"
.ةبيرغلاكيرنهتاداعريسفتىلإرطضتنيحةداعكلذلوقتتناك

.ريبكهنكلً،ابيرقتٍّيفخٍفالتخادوجوًاحضاوناكو،ءاقمحتسيليهف
يذلاىنبملايفىقمحكانهناكنإًامئادهربختنأبحتهتقيقشتناك
.هيفميقت

؛يضاملاعوبسألايفكيرنههلاقام:ةداتعملاءايشألايراهتربخأ
ىلإو،هالوانتامو،زافلتلاىلعهادهاشامو،مامتهالابًاريدجًانايحأنوكيو
ةرملاهذهامهتهجوو،تالطعللًامئادناططخياناك.ةلطعلايفنابهذيسنيأ

نييدترمكيرنهوهتقيقشيفرّكفنيحطقفيراهمستبادقو،ياواهيه
.ولولونوهراطميفنينّولمنيريصقنيلاورس

.نيمويلبقاهرازهنإتلاقف،امهدلاوعمتملكتدقتناكنإاهلأس
."ديجاذه":يراهلاق
."ديجاذه.نآلايمأيسنهنأنظأ":هتقيقشتلاق
عرقمث،هتلاقاميفرّكفيةظحلهيسركىلعًاسلاجيراهيقب

يهو-)رصيققدنف(رزيسليتوهضرعنإاهللاقو،بابلاكيرنه
،هفطعميراهىدترا،اذكهو.قئاقدثالثدعبأدبيس-ةيزافلتةيحرسم
ً.ابيرقاهبلصتينأبدعوو

تاراشإببسب؛داتعملاكةئيطبلافلوأداتسدنعريسلاةكرحتناك
؛ةليوحتدنعًانيميريدتسينأهيلعنأناوألاتاوفدعبكردأو.رورملا
.هبهتربخأدقرنشوهسناتسنوكتناكاميفرّكف.ةيقرطلامعأببسب
كانهنأينعياذهو؛حجرألاىلعًايجيورنًاطيسومدختسادقايروأناك
فيشرألايفثحبلاادنيلنمبلطدقناك.ايروأةيوهفرعيًاصخش
نمًامامتًانقومناكهنكل،ريمألابقللمحيصخشىلعروثعلل؛يرسلا
ًامرجمهنوكنمىكذألجرلاكلذنأبروعشهباتناوً،ادحأدجتنلاهنأ
اذهف،مئادليمعريمألاّنألوحرنشوهسايردنأهلاقامَّحصاذإوً.ايداع
تارابختسالافشتكتنأنودنمهئالمعةكبشءانبعاطتسادقهنأينعي



بلطتيوً،اتقوكلذلثمءيشقرغتسي.ىرخأةهجيأوأ،كلذةيرسلا
يراهمهفرعينيذلاتاباصعلادارفأنكيملوً؛اطابضناو،ًءاهدو،ةيانع
هنأل؛علاطلانسُحنمرثكأهيدلناكامبر،عبطلابو.تازيملاهذهبنوعتمتي
هنإرنشوهسناتسنوكتلاق.هيمحيًابصنمّىلوتيامبروأ،دعبلقتُعيمل
نأعيطتسيًاصخش؛ًالثمًايسامولبدنوكيدقاذهلو؛ةقالطبةيزيلكنإلاملكتي
.كرامجلاهفقوتنأنودنمهنمجرخيوَدلبلالخدي

وحنهترايسداقونيفسلادملسدنعةليوحتلانميراهجرخ
.نلوكنملوه

؟ةيرسلاتارابختسالاىلإًاتقؤمنيليإلقنينأكيريمنمبلطيله
ىلإبهذينأو،ددجلانييزانلاءاصحإبيراهموقينأبًامتهمكيريمادب
.برحلانمزنمًاحابشأدراطينأبهمامتهانمرثكأ،ةيعامتجاتابسانم

ةرايسلافقوأ.هبتنينألبقاهلزنمىلإهترايسداقدقيراهناك
لزنملاىلإةسيئرلاقيرطلانمةفاسملاتناك.راجشألانيبنمقّدحو
.يضرألاقباطلاذفاوننمثعبنيًاءوضىأرو،كلذوحنوأًارتمنيسمخ

دعتبينأكشوىلعناك.هتوصنمعزفو."قمحأ":ٍلاعٍتوصبلاق
ةركفهتباصأ.تاجردلاىلعطقسيءوضلاو،حتُفييمامألابابلاىأرنيح
ةيعضوىلعةكرحلالقانعضو.رعذلاباهفرعتوهترايسىرتدقاهنأ
،هارتنأنودنمةلتلاىلإرذحوءودهبةدوعلاعيطتسيىتح؛عوجرلا
عمس.كرحملاأفطناف،ةيفاكةوقبةعرسلاةساّودىلعهمدقبطغضيملهنكل
،ملكتيناك.جردلاىلإًاليوطًانكادًافطعميدتريليوطلجرجرخوً،اتاوصأ
وحنىنحنامث،هيلإثدحتييذلاصخشلاةيؤرهنعبجحبابلانكل
.هارييراهدعيملوبابلا

سسجتأل؛نلوكنملوهىلإةرايسلاتدق.رّكفامك،تالبقلانالدابتيامهنإ
.اهبيبحّلبقتو،ةيناثةرشعسمخاهعمتملكتدقتنكةأرماىلع

هايإًازواجتماهداقو،يدوأةرايسلجرلابكرو،كلذدعببابلاقلُغأ
.ةسيئرلاقيرطلاىلإ

بقاعينأبجيفيكلزنملاىلإهتدوعقيرطيفيراهلءاست
لجأنمعدارريثأتاذًائيشوً،ايساقًاباقعنوكينأبجيناك.هسفن
.سكوفيفكيبوريأفص:لبقتسملا
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2000راذآ7.نمارد
.تاداقتنالاكلتلثملنماردضرعتتاذاملّطقمهفدقيراهنكيمل

ىرقلامظعمنمًاحبقرثكأًاقحتناكله،نكل.ةليمجةدلبلانكتمل
يفةوهقناجنفلوانتلفقوتلايفرّكف؟جيورنلايفومنلاةعيرسىرخألا
.ٍفاكتقوهيدلسيلهنأتفشكهتعاسىلإةعيرسةرظننكل،نسروب

ٍرامضمىلعلطيرمحأيبشخلزنميفشيعينكسومدراودإناك
.بأرملاجراخةفقوتمةميدقسديسرمةرايسكانهتناكو.ليخلاقابسل
.صرحبيراهصّحفتيوهو،يمامألابابلادنعًافقاوهسفننكسومناك

."؟لوهشتفملااهيأكرمعنمربكأودبت؟1965ماعلايفدولوم"
."ةئيستاثروم"
."ئيسكظح"
زواجتنملةصصخممالفأةدهاشمللوخدلابيلنوحمسياوناكً،انسح"

."ةرشعةعبارلايفتنكنيحةرشعةنماثلا
مأةباعدلابحأدقنكسومدراودإناكنإفرعينأهيلعلاحتسا

.لخديليراهىلإريخألااذهراشأو.ال
شيعتتنأ":ةشيعملاةفرغىلإهمدقتيدراودإناكنيحيراهلأس

ةّبترمو،ةيصخشلاضارغألاضعباهيفو،ةقينأوةفيظنةقشلاتناك."؟كدحو
رايتخالاةصرفمهلحنستنيحلاجرلاضعببحيامكهيفغلابموحنىلع
.هتّقشبيراهترّكذو.مهسفنأب

."برحلادعبيتجوزترداغ.معن"
."؟ترداغ"
."اهليبسلاحيفتبهذ.ينترجه،ينتكرت"
."؟دالوأكيدلله.تمهف"
."نباّيدلناك"
."؟ناك"
.فلخلاىلإرادتساونكسومدراودإفقوت
."؟لوهشتفملااهيأحضاويمالكله"
.ضيرعلاهنيبجتحتةّداحةيوازلّكشفضيبألاهبجاحدراودإعفرو
."ةقعلملابينيّذغتنأبجي.يبقلعتيرمألا،ال":يراهلاق
."نباّيدل.سأبال"
."؟دعاقتتنألبقتلمعاذامً.اركش"



لبقةكرشلاتعب.لقنللنكسومةكرش؛تانحاشةّدعكلتمأتنك"
."تاونسعبس

."ً؟اديجلمعلاناكله"
."مسالاىلعنورتشملاىقبأ.ةيافكًاّديجناك"
نلهنأيراهفرع.ةريغصةلواطيبناجدحأىلإامهنملكسلج

ىلإىنحناو،ةكيرألاىلعدراودإسلج.ةوهقلانعلاؤسكانهنوكي
.اذهنمِهتننل:لوقيهنأكوىرخأقوفًاعارذعضوو،مامألا

."؟لوألانوناك21َةليلتنكنيأ"
لاؤسلااذهبأدبينأدراودإلزنمىلإهقيرطيفرّرقدقيراهناك

يرجيامنكسوممهفينألبق،هيدليتلاةديحولاةقرولابعلبو
ّدرلقألاىلعىرينألمأييراهناكً.ائيشنوكلتميالمهنأجتنتسيو
.هيفخيءيشيأنكسومىدلناكاذإاذهً.ائيشهربخيدقلعف

ةشهدبالإههجوِشيمل."؟ةهبشعضومانأله":نكسوملأس
.ةلوقعم

."نكسومايلاؤسلانعةباجإلاتعطتسااذإًاديجرمألانوكيس"
."انهتنك.ديرتامك"
.ً"اعيرساذهناك"
."؟ينعتاذام"
."رمألايفرّكفتنأكيلعنكيمل"
ىلعةمسبهيفمسترتيذلاعونلانمهتريشكتتناكو،نكسومّرشك

.سأيبكيلإنانيعلارظنتنيحيف،مفلا
سلجتاليتلاتايسمألاركذتت،يلثمنسلايفًانعاطحبصتامدنع"

.ً"اديحواهيف
ًاعماوناكنيذلانييجيورنلانمضتتةحئالبيندّوزدقكوفردنسناك"

."كوفو،تنأو،ليدميرغلاهو،نسناهويدناربدغ:مياهنسبيردتركسعميف
."نوسدغلاينادتيسن"
."؟برحلايهتنتنألبقتميملأ!ً؟اقح"
."تامدقل،معن"
."؟همساركذتاذاملً،اذإ"
."مياهنسيفانعمناكهنأل"
،نكل.مياهنسىلإاوبهذنييجيورنلانمريثكلانأكوفنمتمهف"

."نيديحولانيجانلامتنكةعبرألامتنأ



."حيحصاذه"
."ً؟اديدحتنوسدغركذتاذاملً،اذإ"
ناكهنأل".ءاوخلاىلإهرصبلقنمث،يراهىلإنكسومدراودإقّدح

نوسدغلاينادنأًابيرقتانقّدصً،انسح.وجنيسهنأاننظو،ًاليوطًاتقوانعم
.ً"ايداعًاصخشنكيمل.تومينأنكميال

."؟تامدقليدميرغلاهنأفرعتله"
.هسأرنكسومّزه
.ً"ادجًاشهدنمودبتال"
لازيالًادحأنأتعمسنإرثكأمايألاهذهشهُدأس؟ةشهدلااذامل"

.ً"ايح
."؟لُتقهنإكلتلقنإاذامو"
."؟اذهينربختاذامل.فلتخمٌرمأاذهً،انسح!هوأ"
."؟ليدميرغلاهنعفرعتاذام"
."ةفيذقةمدصيناعيناك.دارغنينيليفةرمرخآهتيأر.ءيشال"
."ً؟اعمرايدلاىلإادوعتملأ"
يفتحرُج.نطولاىلإنورخآلاوليدلصوفيكةركفّيدلتسيل"

."قدنخلاىلعةيسورةلتاقماهتقلأةيوديةلبنقةجيتن1944ماعءاتش
."؟ةرئاط؟ةلتاقم"
.أموأوباضتقابنكسوممستبا
.ةعرسبمتيباحسنالاناكيناديملاىفشتسملايفتظقيتساامدنع"

يفيناديملاىفشتسملايففيصلاكلذنمقحالتقويففاطملايبىهتنا
."مالستسالاثدحمث،ولسوأ؛نسنسةسردم

."؟كتباصإدعبنيرخآلانمًايأَرتملً،اذإ"
."برحلانمتاونسثالثدعبهتيأر.طقفردنس"
."؟نجسلابًامكحتيضقنأدعب"
."معطميفةفداصمانيقتلا،معن"
."؟هرارفبكيأرام"
.هيفتكنكسومّزه
اهبناجىلإلتاقييتلاةهجلارّيغ.هبابسأهيدلتناكهنأنمّدبال"

لوقنكمي.برحلايهتنتسفيكفرعيدحأنكيملنيح،لقألاىلع
."نييجيورنلالاجرلامظعمنعهسفنءيشلا

."؟ينعتاذام"



نيرخأتمنورّرقينيذلاكئلوأ:برحلاءانثأيفروثأملوقكانهناك"
كرحتتانتهبجنأ1943ةنسداليملاةبسانميفانظحالً.امئادنيقحمنونوكي
،لاحّيأىلع.عضولاءوسىدمنعةركفانيدلنكتمل،نكل.فلخلاىلإ
كئلوأفالخب،حيرةراّودلثمهئالورييغتبردنسماهتادحأعيطتسيال
اوعفدناو،برحلاءانثأيفمهتارخؤمىلعاوسلجنيذلا،نطولايفصاخشألا
ةلزنممويلامهضعبلغشي.ةريخألاروهشلايفةمواقملاىلإمامضناللةأجف
ةيلوطبلاةيجيورنلادوهجلانعةماعتانايببنولُدينيذلاكئلوأنيبةعيفر
."حيحصلابناجلاعم

."؟صوصخلاهجوىلعهيفرّكفتدحأكانهله"
لاطبألاةلماعمبيظحيذلا،عبطلاببيرغلاصخشلايفًامئادرّكفأ"

."ةيمهألاغلابرمألاسيل.ذئدعبةزيمملا
."؟هّركذتتله؟نسناهويدناربدغنعاذام"
."...هنإ.كانهةياهنلايفيتايحذقنأدقلً.اعبط"
نعحصفأدقناكنإيراهلءاست.ةيلفسلاهتفشنكسومَّضع

.كاذنآريثكلا
."؟هلثدحاذام"
،دناربدغ...ةيوديلاةلبنقلا.فرعأتنكاذإيلعةنعللا؟دناربدغ"

ىلعانوحنةيوديلاةلبنقلاتزفقنيحقدنخلايفانكانأو،ليدميرغلاهو
نيحاهيلإبرقألاناكدناربدغنأطقفركذتأ.ليدةذوختبرضو،ديلجلا
دقناكامبيرابخإدحأعطتسيملوً،اقحالةبوبيغلانمتجرخ.ترجفنا

."ليدوأدناربدغلثدح
."؟ايفتخاله؟ينعتاذام"
.ةذفانلانعنكسومانيعتثحب
.عساولامهموجهسورلاهيفَّنشيذلاهسفنمويلايفكلذثدح"

يديأىلإتلقتنادقانقدانختناك.ريبعتلازاجاذإ،ةمراعىضوفلاتناك
ناكمىلإجوفلالُقندقو،يدشرتدعتسانيحليوطتقوذنمسورلا
يفحجرألاىلعهبتهتنادقلاحلانوكتسف،دناربدغاجناذإ.رخآ
هسفنرمألانوكيسو،يلامشلاعاطقلايفدنالدرونجوفليناديملاىفشتسملا

كانهىلإينولقنينأبجيناكّهنأضرتفأ.ةباصإللليدضّرعتاذإًاحيحص
."رخآناكميفيسفنتدجوتظقيتساامدنعيننكلً،اضيأ

."يندملالجسلايفسيلنسناهويدناربدغمسا"
.ةلبنقلاةجيتنهفتحيقلدقهنأنمّدبالً،اذإ".هيفتكنكسومّزه



."هتضرتفاامكلذناك
."؟ّطقهيلعروثعلالواحتملو"
.هسأرنكسومّزه
نأىلإريشيدق،ءيشيأ،امءيشنعًاثحبهلوحيراهرظن

ةروصكانهتناك.ةوهقبوكوأ،قيربإ:لزنملايفةوهقهيدلنكسوم
.دقوملافرىلعيبهذراطإيفةأرمال

ةيقرشلاةهبجلادونجلوكلثدحامببسبةرارملابرعشتله"
."؟برحلادعبنيرخآلا

ىلإٍصاخشأبلجبجيناك.يعقاوانأ.ال،باقعلاصخياميف"
."كلذنمرّمذتأالوً،ابرحترسخدقل.ةيسايسةرورضاهنأل؛ةلادعلا

نكتمل.بارغقيعنلثمهتكحضتدبو،ةأجفنكسومدراودإكحض
ً.اددجمًايّدجنكسومىحضأمث،هكحضببسنعةركفىندأيراهىدل

اننأةقيقحبيسفنيساوأيننكل.نئاخّكنأبكمصووهكملؤيام"
."انحاورأباندلبنعانعفاداننأفرعن

."...تقولاكلذيفةيسايسلاكؤارآ"
."؟مويلااهسفنيهتناكنإينلأستله"
اهيألهسلاؤساذه":ةفاجةماستبابنكسوملاقو،يراهأموأ

.ً"ائطخمتنكةطاسبّلكب،ال.شتفملا
."؟تقولاكلذذنمددجلانييزانلابةقالعيأكلنكتمل"
،تاونسعضبلبقدنسكوهيفعامتجاكانهناك!ال.هللاحمسال"

نظأ.برحلانعملكتأوبهذأنأينمبلطوىقمحلادحأيبلصتاو
."ليبقلااذهنمًائيشوأً،افرشوًامدمهسفنأنوعديمهنأ

اياوزلاىدحإيفدجوتتناك.ةريغصلاةلواطلاقوفنكسومىنحنا
.بيترتوةقانأبةسّدكمتالجملانمٌةموك

ةبقارمنولواحتلهً؟اقحةيرسلاتارابختسالاهنعثحبتيذلاام"
."إطخلاناكملاىلإتئجدقف،ةيضقلايهكلتتناكاذإ؟ددجلانييزانلا

مغرلابو،هلهلوقعيطتسياممةظحللاكلتيفًاقثاويراهنكيمل
.ةيافكًاقداصهباوجناككلذنم

."هنعثحبنامًاقحفرعأال"
."اهفرعأيتلاةيرسلاتارابختسالاودبتكلت"

ً.اداحوًاجعزمهتوصناكو،قعنيبارغهنأكوًاددجمكحض
مّدقيملهنأةقيقحوءاردزالابةعبشملاهتكحضنأًاقحاليراهجتنتسا



.كلذاهبلعفيتلاةقيرطلابيلاتلالاؤسلاحرطيهاتلعجدق،ةوهقلاهل
فنكيفعرعرتينأ؛كنباىلإةبسنلابناكعضولانأنظتفيك"

نبالانكسومدراودإلعجامكلذنأنظتلهً؟اقباسّيزانلاهدلاو
."؟تاعونممةيضقببسب؛نجسلابةبوقعيضقي

يفملألاوبضغلااهيفىأريتلاةظحللايفكلذىلعيراهمدن
نودنمهديريامفاشتكاهرودقمبنأفرعيناك.زوجعلالجرلاينيع
.مازحلاتحتبرضينأ

هوّنيعيذلاعافدلايماحمناك!ةلزهمةمكاحملاتناك":نكسوملاق
نوبقاعيمهنإ.برحلادعبنجسلابّيلعمكحيذلايضاقلاديفحينبال
."...انأ.برحلاءانثأيفهولعفامراعءافخإل؛ينبا

عباتينأيراهرظتنا.عقوتمريغوحنىلعهمالكةعباتمنعفقوت
،راذنإقباسنودنمو،ةأجفرعشو.ةفشتنببسبنيملهنكل،همالك
نكتمل.ةوقبلسالسلاّدشتهتدعمسأريفديصلابالكنمعيطقب
.بارشىلإةجاحبيهو،تقولاضعبذنمتبرطضادقهتدعم

.هتعاسىلإنكسومرظن.كاذنآىهتنادقرمألانأيراهفرع
."؟امناكمىلإباهذللططختله":يراهلأس
."يهيلاشىلإةهزنيفبهذأس"
."؟ديعبوهله!معن،هآ"
."مالظلالولحلبقكانهنوكأنأبجي.دنالنرغيف"
ةبسانمعادوتاملكنعناثحبيامهوةهدرلايفافقو.يراهضهن

.ةأجفًائيشيراهّركذتنيح
ىلإتلسُرأو،1944ماعءاتشيفدارغنينيليفتبُصأكنإتلق"

."؟ةلصافلاةدملايفتلعفاذام.فيصلاكلذيفًاقحالنسنسةسردم
."؟ينعتاذام"
."برحلانعبتكيخرؤمهنإ.لووجنفيإبتكدحأأرقأتنكدقل"
."لووجنفيإوهنمًامامتفرعأ":ةمهبمةماستبابنكسوملاق
نيأ.1944ماعراذآيفولسجونساركيفَّلُحجرونجوفنأبتك"

."؟نسنسةسردمىلإهيفتلصويذلاتقولاىلإراذآنمتنك
ىلإرظنويمامألابابلاحتفمث،ًاليوطًاتقويراهىلإنكسومقّدح

.جراخلا
دوقتنأبجيً.ابيرقترفصلاىلإنآلاةرارحلاةجردتطبه":لاق

."رذحب



ةرظنىقلأو،هديبهينيعبجحو،هتماقنكسومّدش.يراهأموأ
يواضيبيدامررامضمزربيثيح،يلاخلالويخلاقابسداتساهاجتابةعيرس

.خستملاجلثلاوىصحلاهيطغت
اهنكل،ىضماميفءامسأاهلناكنكامأنيبتلّقنت":نكسوملاق

،تاقرطلاالإرهُظتانطئارخنكتمل.اهتفرعمدحأعيطتسيالونآلاترّيغت
يفونرابيفتنكيننأكتربخأاذإ.ءامسأنودنم،ماغلألالوقحو،ءاملاو
ًادممتنك.ملعيرخآدحأالو،فرعأالً.احيحصكلذنوكيدقف،اينوتسإ
،تاشاشرلانارينىلإعمتسأانأو،44ماعفيصوعيبرءانثأيفةلاّقنىلع
."هيفدجاوتأيذلاناكملايفال،توملايفرّكفأو

ءارمحلاءاوضألادنعفقوتو،رهنلاةاذاحمبءطببهترايسيراهداق
دتمي،18-يإقيرطلازاتجييذلا،رخآلارسجلاناك.ةدلبلارسجمامأ
،سأبالً،انسح.نمارددرويفةيؤربجحيو،فيرلاربعنانسأموقملثم
يففقوتينأرّرقدقيراهناك.نمارديفًاحجانءيشلكنكيملامبر
مهنأّركذتذإ؛هيأررّيغهنكل،نسروبيفةوهقلالوانتلهتدوعقيرط
ً.اضيأبارشلانومّدقي

.ةعرسلايراهدازو،رضخألانوللاىلإءاوضألاترّيغت
.هنبانعهلأسنيحبضغلابروعشلانكسومدراودإلعفّدرناك

يفيضاقلانعتامولعملانمديزملافاشتكاىلعمزعلايراهدقع
تناكعبطلاب.ةآرملايفنماردىلعةريخأةرظنىقلأمث،نكسومةمكاحم
.أوسأتادلبكانه
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2000راذآ7.نيليإبتكم
ىلعسلجواهبتكمىلإيراهلزنً.ائيشجتنتستنأنيليإعطتستمل

رفخمنماٍّباشاٍّيطرشً؛اديدجًالجراوّفظودقاوناك.يلابلاقيتعلااهيسرك
.رهشدعبلمعلابقحتليسو،ريكنيتس

ً،اراصبتساسيلاذه":يراههجوىلعلمألاةبيختأرنيحتلاق
ريمألابعمسدحأال،نكل.حابصلاعامتجايفرمألانمَمويلاتّدكأتدقو
."لبقنم

نعامةركفمهيدلنأنمّدبال؟ةيرانلاةحلسألالجسنعاذام"
."ةحلسألايبّرهم

."!يراه"
."؟معن"
."كدنعلمعأدعأمل"
."!؟يدنع"
."يقشتنأ.كدنعلمعأيننأببسحفرعشأتنك.كعمً،اذإ"
سلاجوهوهسفنلوحّفتلاو،همدقباهنعًاديعبهسفنيراهعفد

.ربكأددعزاجنإّطقعطتسيمل.ةلماكتارودعبرأراّودلايسركلاىلع
.اهينيعنيليإتكّرح

ملو،ةيرانلاةحلسألالجسيلوؤسمبتلصتادقل،سأبال":تلاق
."؟ةيرسلاتارابختسالايفةدعاسمكلاوصصخيملاذاملً.اضيأريمألاباوعمسي

يفهنكل،اهيفثحبلابكيريميلحمس.ىوصقةيولوأتسيلةيضقلا"
ىركذيفهلعفلددجلانويزانلاططخيامفاشتكاينمديريعقاولا
."لالقتسالا

ًادحأليختأنأنكميال.ةحلسألابنوسووهمتاحيملتلاَدحأناك"
برضتوكانهنمأدبتالاذامل.ددجلانييزانلانمرثكأةحلسألابًاسووهم
."؟دحاورجحبنيروفصع

.ً"اضيأانأكلذيفترّكف"
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2000راذآ7.نسنرغ،تيتكيرىهقم
مامأهترايسيراهنكرنيحجردلاىلعأيفًافقاولووجنفيإناك

.هلزنم
.هقوطّدشيوهو،هبناجىلإروبفقو
.ً"اعيرسكلذناك":لووجلاق
روبله.ةرشابمةعاّمسلاتعضونأدعبةرايسلاتبكر":يراهلاق

."ً؟اضيأانعممداق
."روبايلخدا.يراظتناءانثأيفةريصقةهزنيفهتذخأ"
.نيتلسوتمنينيعبلووجىلإبلكلارظن
."!نآلا"
ءارولاىلإًاضيأيراهعجارتً.اعرسملزنملالخدوفلخلاىلإروبزفق

.ئجافملارمألاعمسنيح
."بهذنل":لووجلاق
ً.اديعبناقلطنياناكنيحخبطملاةراتسفلخًاهجويراهحمل
."لوطأةرتفلىقبيءوضلا":يراهلاق
."؟اذام"
."نآلالوطأهنإ،راهنلاينعأ"
.درينأنودنملووجأموأ
فيك،كوفردنسةرسأ.ًاليلقهنعلءاستأءيشكانه":يراهلاق

."؟هتلئاعدارفأتام
."مهلتقهنأًافلسكتربخأدقل"
."؟فيكنكل،معن"
يف،صاصرلابًايمر".بيجينألبقيراهىلإلووجنفيإقّدح

."سأرلا
."ً؟اعيمجةعبرألا"
."معن"
ناكملاىلإكانهنمايشمو،نسنرغيفةرايسللًاناكمًاريخأادجو

ً.ايفتاهاملكتنيحيراههارينأىلعّرصأدقلووجنفيإناكيذلا
ةعضبنمالإًابيرقتغرافلاو،متعملاىهقملالخديوهويراهلاق

."تيتكيريههذهً،اذإ":ةميدقةيكيتسالبتالواطىلإنوسلجيصاخشأ
برقتالواطلاىدحإىلإاسلجو،امهيسفنلةوهقنفيإويراهبلج



.امهيلإارظننيحاسبعو،مالكلانعةفرغلاةياهنيفنازوجعفقوت.ةذفانلا
ىهقملااذهينّركذي":نيزوجعلاوحنهسأربريشيوهويراهلاق

.ً"انايحأهيلإبهذأىهقمب
ىلعاومدخصاخشأو،ىمادقنويزان.زئاجعلانودينعلا":لووجلاق

،انهنوسلجيمهنإ.قحىلعمهنأنونظينولازيالةيقرشلاةهبجلا
لمعلابزحةموكحو،ىمظعلاةنايخلانمةرارملابمهروعشنعنوّربعيو
نولازيالنيذلاكئلوأ.ملاعلايفعاضوأللةماعلاةلاحلاو،)دلوفسدراغين(
."ىرأامكصقانتتدادعألا.لقألاىلعنوسفنتي

."ً؟ايسايسنيمزتلمنولازيالأ"
ضفخنمو،ثلاثلاملاعلاةدعاسمنمنيبضاغنولازيال.معن،هوأ"

دقهنيمختكنكمياملكو...ددجلاانتلودلاجرنمو،ةيركسعلاةينازيملا
."مهبولقميمصيفنييشافنولازيال.زئاجعلاءالؤهجعزي

."؟ناكملااذهىلإدّدرتامبرايروأنأنظتو"
ديكأتلابدجيسف،عمتجملادضماقتناةلمحُّدُعيايروأناكاذإ"

يقتليىرخأءاقلنكامأًاعبطكانه.انههسفنيأرلاهنورطاشيًاصاخشأ
،ولسوأيفانهةيونستاعّمجتلصحتو،نوقباسلاةيقرشلاةهبجلاقافراهيف
كلتنكل.دالبلاءاجرألكنمنيرخآو،نيقباسحالسقافرل،ًالثم
اهنإ؛ناكملااذهيفدقُعتيتلاتاعامتجالانعًامامتةفلتخمتاعامتجالا
يفملكتلاىلعرظحكانهو،تاومألاىركذءايحإلةيعامتجاتابسانمضحم
عضيوةيقرشلاةهبجلاىلعلتاقلجرفلخىعسأتنكاذإ،اذل.ةسايسلا
."هنمأدبأسيذلاناكملاوهاذهف،هينيعبصنماقتنالا

تاءاقل...اهوعدتاذام،كلتنميأيفًاوضعكتجوزتناكله"
."؟حالسلاقافر

.ءطببهسأرّزهمثً،اشهدنميراهىلإلووجقّدح
ينربختءيشاهيدلناكنإلءاستأ.ةركفدرجماهنإ":يراهلاق

."؟هايإ
."اهيدلسيل":ءافجبلووجلاق
نيدينعلامهوعدتنيذلاكئلوأنيبةقالعيأكانهله.سأبال"

."؟ددجلانييزانلاوزئاجعلا
."؟لأستاذامل"
ةيقدنبىلعلوصحللًاطيسومدختساايروأنأىلإريشتةمولعمّيدل"

."ةحلسألاعيبتاعامجبتاقالعهيدلًاصخش؛نيلكرام



.هسأرلووجّزه
مهعضتكنأاوعمساذإًاقباسةيقرشلاةهبجلالاجرمظعمجعزنيس"

مارتحابةداعمهيلإنورظنيددجلانييزانلانأنممغرلابف.اهسفنةئفلايف
ةيامحيأ؛ريخألاملحلاوهمهيلإةبسنلابةهبجلاىلعلاتقلانأالإ،ريبك
."مهيديأبيرانحالسلمحو،مهقرعومهدلب

هنكميله،حالسىلعلوصحلاىمادقلادونجلاءالؤهدحأدارأاذإ"
."؟ددجلانييزانلانمٍمعدىلعدامتعالا

فرعينأهيلعنوكيس،نكل.باحرتلكحجرألاىلعىقليس،معن"
حالسلاكلذلثمبهديوزتنمصخشيأنكمتينل.مهنمبرتقيفيك
يفةطرشلانأهابتناللًاتفالناك.هفلخىعستيذلالجرلالثم،رّوطتملا

نوستادىلع-ديدجيزانلبأرمىلعةراغءانثأيف-ترثعسوفنوه
ةيلزنمسوؤفلانمددعو،ةيبشخحامرو،براضمبةئلتممةئدصوةميدق
."يرجحلارصعلانمسانلاءالؤهمظعمو.عنصلا

عمتاقالعهيدلوةئيبلاهذهيفامصخشنعثحبلاأدبأنيأً،اذإ"
."؟نييلودةحلسأراّجت

،دروأترفيعّدت،عقاولايف.ةريبكةئيبلاكلتنأيفةلكشملاتسيل"
يموقيطارقميدويكارتشاةئمسمخوفلأوحنكانهنأ،نييموقلاةفيحص
راكوأبقارتيتلاةيعّوطتلاةمظنملا،روتينومبتلصتااذإنكل،جيورنلايف
،ال.رثكألاىلعًاطشانًاوضعنيسمخكانهنإكلنولوقيسف،ةيشافلا
ريغًالعفطويخلابنوكسمينيذلاءايرثألانيمعادلانأيهةلكشملا
ةفوقعمًانابلصنومسريوأ،ةيذحأنولعتنيالمهنإلوقأينعد.نيفورعم
اهنمةدافتسالامهنكميعمتجملايفبصانمنولغشيدقو،مهعرذأىلع
."راظنألانعنيديعباوقبينأبجي،كلذلعفل،نكل.ةيضقلاةمدخل

نفيإايانهىلإءيجملاىلعؤرجتفيك":امهفلخقيمعتوصرأج
."؟لووج
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2000راذآ7.يودغيابيح،لميجضرعراد
؟ُتلعفاذامً،اذإ":مامألاىلإقفرباهعفديوهونيليإيراهلأس

فرعيناكنإزئاجعلانيرمذتملادحألاؤسيفرّكفأانأوطقفتسلج
ةيلاغةيقدنبىرتشادقًاصخشوأ،لايتغاططخذيفنتيفركفيًاصخش
مهدحأءاجاهسفنةظحللاكلتيفو.ةصاخلاةبسانملاهذهلجأنمنمثلا
نفيإايانهىلإءيجملاىلعؤرجتفيك:بيئكتوصبلاقوانتلواطىلإ

."لووج
."؟تلعفاذام":نيليإتلأس
ادب.عقتميلووجنفيإهجوتيأروبسحفكانهتسلج.ءيشال"

ناك،ةبسانملاب.امهضعبنافرعيامهيلكنأحضاولانمً.احبشىريهنأكو
نكسومدراودإلاق.لووجفرعيومويلاهيقتلأيذلايناثلاصخشلاكلذ
.ً"اضيأهفرعيهنإ

ةشاشىلعرهظيو،فحصلايفلووجبتكيً؟ادجبيرغاذهله"
."ةروهشمةيصخشوهو،زافلتلا

كانهنمجرخولووجضهن،لاحّيأىلع.ةّقحمحجرألاىلعتنأ"
يفهتكردأنيحًادجًابحاشههجوناك.هفلخيرجلاىلإتررطضاو،ةطاسبب
هتدعأ.لجرلافرعيالهنأىعّدا،ثدحاّمعهتلأسامدنع،نكل.عراشلا
ًالوهذمادب.رداغأنألبقًاعادوةملكلاقداكلابو،كلذدعبتيبلاىلإ
."؟نآلافصلايفصاخشأةرشعانمامألهً.امامت

.نيتركذتءارشلركاذتلاعيبةذفانمامأيراهفقو
."مليفلااذهنأشبكوكشيدل":لاق
."؟يرايتخانمناكهنأل؟اذامل":نيليإتلأس
ربوسودوتنإاهتقيدصللوقتةلفاحلايفةكلعلاكولتةاتفتعمس"

."عئار)ورافدوملأورديبجرخمللينابسإمليف:يمأنعءيشلك(رداميم
."؟اذهينعينأضرتفياذام"
نيح.يتدعميفةضومحبرعشأ،عئارمليفلانإتايتفلالوقتامدنع"

،يرفنيواربوأجمانربيفامملقأىوتحمبًايفطاعءاسنلانتنأنرثأتت
."؟راشوفلالوانتنيديرتله.ًاليمجًامليفنتيأرنكنأندقتعت

.راشوفلافصيفمامألاىلإقفرباهعفد
فرعتأ،ةبسانملاب.هنمسوؤيمناسنإو،يراهايّلتخمصخشتنأ"

عمضرعلارادىلإبهذأسيننإهلتلقنيحةريغلابميكرعشً؟ارمأ



."لمعلايفيلليمز
."انيناهت"
يذلانبالانكسومدراودإيماحممساتدجو،ىسنأنألبق":تلاق

."برحلاتبقعأيتلاتامكاحملايفكراشيذلاهّدجو.هنعلأستتنك
."؟معن"
.نيليإتمستبا
."نهوركنايتسيركونهوركناهوي"
."ِتنسحأ"
نونجنُجدقل.نبالانكسومةمكاحميفماعلايعّدملاعمتملكت"

ًالئاقخرصو.نهوركمجاهوً،ابنذمهنباةمكحملاتدجونيحبألانكسوم
."نكسومةرسأىلعنارمآتياناكهّدجونهوركّنإ

."مامتهاللريثماذه"
."؟كلذنظتالأً،اريبكراشوفسيكقحتسأ"
فصتنميف،نكل.يراهّعقوتامملضفأرداميمربوسودوتناك

اهلأسيلعومدلافرذتتناكيتلانيليإيراهجعزأ،هيفازورنفُدتدهشم
تنّكمتمث،نياكسونورغسروبلوحةقطنملااهنأتباجأف.دنالنرغعقتنيأ
.مالسبمليفلايقابةدهاشمنم
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2000راذآ11.ولسوأ

ملهنكل،كلذىرينأهرودقمبناكً.ادجةريغصهتلذبنأيراهرعش
،هرمعنمةرشعةنماثلايفناكنأذنمدادزادقهنزونكيمل.همهفي
دعبامتالافتحال؛نامسيردنماهارتشانيحًادجةبسانمةلذبلاتدبو
،دعصملايفةآرملامامأفقوامدنع،كلذنممغرلاب.1990ماعتاناحتمالا
.دوسألازنترام.دءاذحوةلذبلالاورسنيبنايعللنارهاظهيبروجنأىأر
.ةفورعملاريغةضماغلاءايشألادحأرمألااذهناكو

،لجرةرثرثو،ىقيسومعامسةبوعصبيراهعاطتساو،دعصملاابابقلُغأ
ىلإريشتتناكو،هتعاسىلإرظن.يلخادلامعطملانمجرختةأرمارذهو

باهذلاهرودقمبحبصيساهدنعو،ةرشعةيداحلالولحبرمألايهتنيس.8:15
.لزنملاىلإ

نممعطملاناك.ةعاقلاءاجرأيفرظنومعطملالخدمثً،اقيهشذخأ
ماعطلابلُطيةيجاجزةدضنمعمةّعبرمةفرغ:يديلقتلايجيورنلاعونلا
،رومنوسيفدرويفنمرضُحأنوللاتهابثاثأاهيفو،اهيفرطدحأدنع
دقةلفحلاةنجلتناك.نيخدتلاعونمم:اهيلعبتكةتفالهيفتّقلعامك
تعضوو،تانولابلابةيفلخلاةراتسلاتّنيُزثيحب؛اهدهجىراصقتلذب
نأالإ،ةيبلغأاوناكلاجرلانأنممغرلابو.ءارمحةيطغأتالواطلاىلع
ةبعشتناكاممريثكبلضفأوحنىلعنيعزوماوناكثانإلاوروكذلا
ضعبكاذنآاولوانتدقسانلامظعمنأادب.اهتالفحيفهلعفتةميرجلا
ناكو،ةعّونتملاةلفحلالبقامتاّنيلُمنعتملكتدقادنيلتناك.بارشلا

.اهلوانتلهُعديملًادحأّنألًاديعسيراه
."يراهايةلذبلايفًادجًاقينأودبت"
الًاقيضًاناتسفيدترتيتلاةأرملاىلإةبوعصبفّرعت.ادنيلكلتتناك

تناكً.اضيأيوثنألااهدسجةماخضامنإو،طقفةيفاضإلاتامارغوليكلازُربي
.اهادحإهلتمّدقو،يلاقترببارشنمسوؤكاهقوفتعِضُوّةينيصلمحت

."ادنيلايًاركش،ال..ً.انسح"
."!ةلفحهذه.يراهايًادجًالممنكتال"
ً.اددجمةرايسلايفتوصلاتاربكمربعحدصيريمألاتوصناك
.توصلاتضفخأو،قئاسلادعقميفمامألاىلإنيليإتنحنا
.ةيبناجةرظنبرلاوموتاهقمر
طقفعيباسأةثالثرلاولّمحتىلإّرطضتساهنأيفرّكفتيهوتلاق



رلاوعملمعلاىلإرطضتنل،اهدنعو.ريكنيتسنميطرشلالصيّىتح
."ًاليلقٍلاعتوصلانإ":كلذدعب

وهف؛ببسلاوهنكيملكلذكو،اهتجعزأيتلايهىقيسوملانكتمل
.ديكأتلابًائيسًايطرشسيل

نكتملنتليغنيليإنألسيل.اهجاعزناببسةيفتاهلاتاملاكملاتناك
فصنيفنكل،ةيفطاعلاةقالعلانمنيعمرادقمعمًاليلقفطاعتت
دقةأرماكانهنأهثيدحلالخنمتظحالهفتاهاهيفّنريتلاتالاحلا
ةريخألاتاملاكملاتناك.هلضرعتتنأكشوىلعوأ،ءاردزاللتضّرعت
نهعمملكتيناكو،دعبنهذبنيمليتاوللاءاسنلانميهفً،ادجةضيغب
!اذهيلعفتالً:ايلاعخرصتنأيفبغرتنيليإلعجامم،زيممٍتوصب
دجتنكتملوً،اميركًاصخشنيليإتناك!هنعيدعتبا!اذهكعفنينل
ريثكلاتظحالدقنكتملاهنأريغ.يرشبلافعضلانعحفصلايفةضاضغ
لكبوً.اضيأةوقلاطاقنالو،دعبرلاوموتىدليرشبلافعضلاطاقننم
.اهبجعيالهنإ،ةطاسب

ىأرًاصخشنأاهدافمةمولعمىقلتدقرلاوناك.نيوتهزنتمازواجت
قئادحيفعقويذلاءادتعالاذنمهفلخنوعسيةباصعدئاقوهو،"بويأ"
.زنامسواهةباوبيفنيدلاءالعيسرافلامعطملايف،لوألانوناكيفرصقلا
سانلانولأسيسطقفمهنأو،كاذنآًاريثكاورخأتدقمهنأفرعتنيليإتناك
لقألاىلعنكل،باوجىلعالصحينل.هناكمنوفرعياوناكنإكانه
.مالسبهاكرتينلامهنأارهظأو،كانهىلإابهذدقنانوكيس

."عضولادّقفتأولخدأس،ةرايسلايفيرظتنا":رلاولاق
."سأبال"
.ةيدلجلاهترتسمامزرلاوحتف
عفرنماهبستكادقناكيتلاتالضعلاراهظإكلذببسناك

وأ-نيليإتّنظامك-ةطرشلاةدايقرقميفةضايرلاةعاقيفديدحلا
اوفرعيىتحفتكلاىلععضوييذلاسدسملابارقنميفكيامراهظإ
لمحةميرجلاةبعشيفةطرشلاطابضلًاحومسمناكً.احالسلمحيهنأ
سدسملاريغًاسدسملمحيرلاونأفرعتتناكاهنكلً،امئادةحلسألا
ناك.هنعلأستنأيفبغرتنكتملو،ريبكرايعنمًاحالس؛يمسرلا
يف،ةرشابمتارايسلادعب،تاسّدسملارلاوىدللّضفملاثيدحلاعوضوم
اذإالإً،احالسلمحتيهنكتمل.تارايسلالّضفتتناكنيليإنأنيح
.فيرخلايفةيسائرلاةرايزلاءانثأيفثدحامك،كلذىلإترطضا



عمنويلبانةينغأهتعطاقامناعرسنكل،اهنهذرخؤميفءيشكرحت
هنكل،هيدانتلبابلانيليإتحتف.يولخلارلاوفتاهنعةرداصلاهشيج
.معطملايفكاذنآحبصأدقناك

اذهىلعًالممًاعوبسأّركذتتنأنيليإعطتستمل.ًالممًاعوبسأناك
ةقالعكلذلنوكينأتيشخ.ةطرشلايفلمعلاتأدبنأذنموحنلا
لبقلزنملاىلإلوصولاًامهمحبصأ،ةأجف.اهبةصاخةايحبًاريخأاهعاتمتساب
يولخلافزع.ةيحضتتبسلاتابوانمتحضأدقو،تقولارخأتينأ
.ةعبارلاةرملل...نويلبان

ً؟ابيرقهسفنريصملاىقلتسةدحاومأ؟تاذوبنملاءاسنلاىدحإيهأ
.بسحفكلذفرعتتناكو،لعفينلهنكل...نآلااهنعميكّىلختاذإ

.ةسماخلاةرمللهشيجعمنويلبان
محتستسثيح،لزنملاىلإدوعتسو،نيتعاسدعبةبوانملايهتنتس

سمخرمألاقرغتسيسو،زنسجلهةباوبيفميكلزنمىلإةعرسمقلطنتسو
.تهقهق.ةنوحشملاةيفطاعلااهتلاحىلإًارظن؛قئاقد

.يوديلاحبكملاتحتنمفتاهلاتذخأ!تارمتس
كرتا.انهسيلرلاوديسلاظحلاءوسل.يلآلارلاوموتبيجماذه"

."كلضفنمةلاسر
يهنملوقتنأعقاولايفتدارأو،ةباعدنوكتنأدصقتتناك

ةليقثلاسافنألاىلإعمتستيهوكانهتسلج،امببسل،نكل.كلذدعب
يأىلع.بسحفةيلوضفتناكامبرو،ةراثإلاببسبامبر.رخآلافرطلادنع
بيجملابلصتيهنأنظيرخآلافرطلادنعصخشلانأةأجفتكردأ،لاح
.بيب.رارزألادحأتطغض!ةراشإلارظتنيويلآلا

."نسلوأريفسانأً،ابحرم"
."...انأ،يراهًابحرم"
عفرنيحىفتخاكيريمتروكةلمجنمىقبتامنكل،يراهرادتسا

يراهفلخّربكملانمًايلاعتحدصيتلاىقيسوملاتوصيناغألاقّسنم
.ةرشابم

..ً.اريثكّيفكلذّرثؤيال
هتعاسدّقفتدقوً،ابيرقتةقيقدنيرشعذنمةلفحلايفيراهناك

ةميرجلله:تارمعبرأةيلاتلاةلئسألاهسفنىلعحرطينأعاطتساو،نيترم
صخشقنعّزحعيطتسينم؟نيلكرامةيقدنبةقفصبةقالعيأليدلتق
وهنم؟ولسوأَطسويفلخقاقزيفراهنلاحضويفةريبكةيلعافوةعرسب



؟ةيضقلاهذهبةقالعيأنكسومنباقحبردصيذلامكحللله؟ريمألا
اذاملو؟نسناهويدناربدغ،ةهبجلاىلعسماخلايجيورنلايدنجللثدحاذام
امك،نسناهويناكاذإبرحلادعبهيلعروثعللًادهجنكسوملذبيمل
؟هتايحذقنأدق،لاق

ًاسأكلمحيوهو،تاّربكملادحأبناجىلإكاذنآةيوازلايففقيناك
ةيرسلاتارابختسالايفنيباشنيفظومهسفنتقولايفبقاريو،بارشلانم
.ناصقريامهو

."هتلقامعمسأمل،فسآ":يراهلاق
.هعباصأنيبنوللايلاقترببارشسأكقنعريديكيريمتروكناك

هتلذبًايدترمكانهفقيوهولبقيذنمرثكأةدودشمهتماقنأادب
نأًاكردم،هترتسيَنْدُرلزنأوً،امامتهبسانتاهنأيراهظحال.ةطَّطخملاءاقرزلا
.هنمًابرتقمكيريمىنحنا.حضاولكشبزربيهصيمق

."...شتفملا،يجراخلاانمسقةسيئريههذهنإكللوقأنألواحأ"
َرمحأًاناتسفيدترتو،ةليحنتناك.هبناجىلإفقتةأرمايراهظحال

ً.اطيسب
؟ةسمللابعتمتتله،نكل.ليمجاهرهظمً،اذإ
ريصقفاهرعشاّمأ،ةنكاداهترشبو،ناتيلاعاهاتنجوو،ناتينباهانيع

ودبتتناكاهنأّركذت.كاذنآمستبتتناك.ليحنلااههجوبطيحيونكاد
ةملكلايهكلتتناك.ةنتاف...ودبتنكتملاهنكلً،اقباساهآرنيحةليمج
ةقيقحنأفرعيناك.ةنتاف:ىنعملاىلعةلالدلل؛هلترطخيتلاةديحولا
،نكل.هتشهدةّدشنممالكلانعزجعيهلعجتنأبجيهتلابقاهفوقو
فقوملاًايلخادّلبقتيهلعجءيش،كلذيفقطنم-امًاعون-كانهناك
.هنمةءاميإبهلك

."كوفليكار...":كيريملاق
."لبقنمانيقتلادقل":يراهلاق
."!هوأ"ً:ابرغتسمكيريملاق
.امهضعبىلإليكارويراهرظن
."انضعبيمساانفرعاننأنظأال،نكل.انيقتلادقل":تلاق
يفىرخأةرمرّكفيهلعجامم،ًاليلقًايوتلماهغسريقبواهديتّدم

.هيلابلاوونايبلاسورد
."لوهيراه":لاق
."؟كلذكسيلأ،ةميرجلاةبعشنم؛تنأّهنإ،عبطلاب!هآ":تلاق



."حيحصاذه"
له.انيقتلانيحةيرسلاتارابختسالايفديدجلاشتفملاكنأكردأمل"

."...اهنيحكلذتلق
."؟ىتم":يراهلأس
ً.ابناجاهسأرتلامأ
يفزفقلاىلعءاقمحلاةملكلااهتكحضتمغرأ.تكحض."؟ىتم،معن"

.ةنتافً:اددجميراهغامد
ربخأال.هسفنناكملايفلمعناننإكللوقأستنكاهنيح":تلاق

،ةبيرغلاةلئسألانمريثكلاَتحرط.يقزربسكألهلعفأاّمعةداعسانلا
."كيلإةبسنلابمهمرمألانأنمةقثاوانأو

."عبطلاب،معن"
كحضتاهلعجل؛رمألاهّبلطتييذلااميراهلءاستً.اددجمتكحض

؟تقولالاوطوحنلااذهىلع
."؟لبقنمةيرسلاتارابختسالايفكَرأملفيك":تلأس
."قاورلارخآيفيراهبتكم":كيريمتروكلاق
ةمعفملاةماستبالاكلتتيقبو،رمألاتمهفاهنأكوتأموأ."!هآ"

."ً؟اقحقاورلارخآيفبتكملاله".اهينيعيفةيويحلاب
ً.ارمذتمهسأربيراهأموأ
برشملاىلإانقيرطيفانك.نآلاامتفراعتدقلً.انسح،معن":كيريملاق

."يراهاي
.ِتأتمليتلاةوعدلايراهرظتنا
.ً"اقحالكعمملكتأس":كيريملاق
ةيرسلاتارابختسالاسيئرنيبناكامبر.يراهرّكفامك،موهفم

ةرظنامهيلعىقلأهنكل،ّربكملاىلإدنتسا.ةفطالملانمريثكلاشتفملاو
عّرجت.امهضعبيمساافرعيملامهنأتّركذتو،هيلإتفّرعتدقتناك.ةيفخ

.قاذميأهلنكيمل،نكل.ةدحاوةعفدهبارش
.فنعبهفلخةرايسلابابرلاوقلغأ
."يقلطنا.هبعمسيوأ،هعمملكتيوأ،دحأهَريمل":لاق
.ً"انسح":قيرطلاةفاحنعدعتبتو،ةآرملاىلإرظنتيهونيليإتلاق
."ودبيامكً،اضيأتنأريمألانيبحتتأدبدقل"
."ً؟اقح"
.ً"اديعبتنكنيحتوصلاِتعفردقل"



.يراهبلصتتنأبجيناك."!هوأ"
."؟امبطخكانهله"
عملييذلا،بطرلادوسألاتلفسإلاىلإ،ةرشابماهمامأنيليإتقّدح

.عراشلاحيباصمءوضتحت
."؟نوكيدقاذام؟بطخ"
."كلثدحدقًائيشنأودبي.فرعأال"
."موتايءيشثدحيمل"
يتحاراتلكعضوو،هدعقميفموترّمست."ً!الهم؟دحأيبلصتاله"

."؟اذاممأ،ةرايسلاكلتيرتملأ".ةدايقلاةحولىلعةوقبهيفك
."ةفسآ"
."؟ةدايقلاىلوتأله"
."؟اذامل!ةدايقلاىلوتت"
."...لثمنيدوقتكنأل"
."؟اذاملثم"
."يبلصتادقدحأناكنإُتلأس.رمألايسنا"
سيلأ،كتربخأتنكل،لصتادقًادحأنأول.موتايدحألصتيمل"

."؟كلذك
.ةعرسب،يراهبلصتتنأبجيناك
."!؟يولخلافتاهلالمعتفقوأاذامل"
.ةهودشمهيلإنيليإترظن."؟اذام"
."...اذامل:تلأس.نتليغايقيرطلاىلعكينيعيقبأ"
."كسفنبفتاهلالمعفقوتنأبجيناك.دحألصتيمل"
.اهينذأيفيّوديهتعمسو،يدارإالوحنىلععفترادقاهتوصناك
."بسحفلءاستأتنك،يخرتسا.نتليغايسأبال":لاق
ىلعّزكرتو،قمعبسّفنتتنأيأ؛لاقامكلعفتنأنيليإتلواح

تقولاناك.سلافةباوبدنعراسيلاىلإةوقبتفطعنا.اهمامأريسلاةكرح
ناكً.ايلمعةيواختناكةدلبلانمءزجلاكلذيفعراوشلانكل،ءاسم
راسيلاىلإّمث،زكلبزنجةباوبدنعنيميلاىلإتفطعنااذل،رضخأءوضلا
رعشتنأتعاطتسا.ةطرشلاةدايقرقمتارايسبأرمىلإ،اتاغنيوتوحن
.قيرطلالاوطاهناصّحفتتموتينيعب

مضناو.كوفليكارىأرنأذنمهتعاسىلإرظندقيراهنكيمل
هولأسثيحً؛ابضتقمثيدحلاناك.هئالمزضعبىلإهفّرعتيكل؛ادنيلىلإ



ريغدعاوقلاىدحإتناكامبر.بيجينيحيهتنيءاقللاناكو،هبصنمنع
الةطاسببمهنإوأً،اريثكلأستالنأ:ةيرسلاتارابختسالايفةبوتكملا
ىلإداعدقناكً.اضيأمهبًامتهمنكيملوهف،كلذبسأبال.نولابي
،هريدقتلًاقفو.تارمعضبرمحألااهناتسفحملو،ّربكملابناجىلإهعقوم
ناك.صخشيأعمًاليوطًاتقويضقتالو،ةفرغلاءاجرأيفلقتنتتناك
.صقرتملاهنأنمًاقثاو

.قهارملثمفرصتأ!هللااي:رّكف
هرودقمبناك.فصنلاوةعساتلاىلإريشتتناكو،هتعاسىلإرظن

،ءيشثدحيملاذإو.ثدحيامةيؤرو،تاملكعضبلوقو،اهيلإباهذلا
ىلإبهذيمث،اهبادنيلدعويتلاةصقرلايدؤيو،ةسلخلسنينأهنكمي
.بارشلالوانتهرودقمبناك؟هسفنعدخيناكله؟ءيشثدحيمل.لزنملا

دعويتلاةصقرلايفرّكفنيحشعترا.هتعاسىلإىرخأةرظنقرتسا.ال
يفاوناكولىتح.كاذنآنيلمثنيوعدملامظعمناك.هتقشىلإدوعيس.اهب
.قاورلارخآيفيفتخيًاديدجًاشتفماوظحالينلمهف،مهلاوحأنسحأ

دروفهترايستناك.ًالوزندعصملالقتسيو،ءودهببابلانمجرخينأنكمي
ةيضرأىلععتمتستادنيلنأادب.جراخلايفصالخإبهرظتنتتروكسإ
اميفً،امستبمهلوحاهريديباشطباضبماكحإبكسمتتناكثيح،صقرلا
.هيتفشقوفألألتيقرعلا

نظتالأ،قوقحلالافتحايفاجارةبكرميفربكأةراثإكانهتناك"
."؟كلذ

.هبناجىلإتفاخلااهتوصعمسنيحةّدشبقفخيهبلقبرعش
.اهبتكميفنيليإدعقمبناجىلإفقودقموتناك
."ةنيدملايف،ةرايسلايفًاليلقًّاظفتنكنإفسآ"
ملاهنكل،ةعاّمسلاكسمتتناك.ءاجنيحهتعمسدقنكتملف؛تعزف

.دعبمقرلابلطت
."فرعتتنأ..ً.انسح،يتلاانأ.قلقتال":تلاق
."؟ثمطلالبقامضارعأ"
عقاولايفلواحيناك.ةباعدتسيلاهنأتفرعو،هيلإاهرصبتعفر

ً.امهفتمنوكينأ
نمهلخديملهنأنممغرلاب،نآلااهبتكميففقياذامل."امبر":تلاق

؟لبق
،رادجلاىلعةعاسلاوحنهسأربأموأ."نتليغايةبوانملاتهتنادقل"



."كلزنمىلإّكلُقأينيعد،ةبيرقةرايسلا".ةرشاعلاىلإريشتتناكو
."تنأبهذا.ًالوأًالاصتايرُجأنأبجي،نكل.ًاليزجًاركش"
."؟ةصاخةملاكميهأ"
."...اهنإ،ال"
."انهرظتنأسً،اذإ"
تقتلاً.اجاجتحاّرصيذلا،ميدقلايراهدعقمىلعرلاوسلج

.كاذنآتافدقناوألاناك؟ةصاخةملاكماهنإلقتملاذاملً!ابت.امهنيعأ
،نكل.ههجوريبعتريسفتتلواحً؟ائيشتفشتكادقاهنأفرعيناكله
تناك؟رعذلا.اهيلعرعذلاىلوتسانأذنمةردقلاكلتتدقفدقاهنأادب
ببسبكلذنكيمل.رلاوموتعمّطقةحارلابرعشتملاذاملكاذنآفرعت

ةصرفلكنمةدافتسالاىلإهتعزنوأ،دوسلاو،ءاسنلالوحهئارآو،هفافج
ةرشعءامسأباهسأريفةحئالعضواهرودقمبناك.فنعلامادختسالةينوناق

مغرلاب،نكل.اياضقلاكلتلثميفيأرلارلاوموتنورطاشينيرخآنييطرش
.مهنمرفنتاهلعجتمهنعقئاقحلاضعبىلعروثعلاعطتستملكلذنم
فاختتناك:وهامفرعتتحبصأو،رلاوموتنأشبرخآءيشكانهناك
.هنم

."نينثالاىتحراظتنالاكلذلنكميً،انسح":تلاق
.ً"اذإبهذنل"ً.اددجمضهن."سأبال"
تّنظيتلا،ةيضايرلاةينابايلاتارايسلاكلتىدحإكلتميرلاوناك

نادعقماهيفدجويناك.يراريفلاةرايسلًاصيخرًاديلقتودبتاهنأنيليإ
،ةيلعافبكرحملاراد.ةرايسلافصنألمتاهنأودبيتوصتاّربكمو،طقف
جرخ.نيفزمياهدنورتوحناقلطنانيحةروصقملاعراشلاحيباصمءوضرمغو
.تاّربكملانمهيلعتداتعاةقبطلايلاعتوص

.ريمألا.ريمأ
لوزنلايننكمي"ً:ايعيبطودبياهتوصلعجلواحتيهونيليإتلاق

."انه
ىلإوبابلانمةمدخ.ليحتسماذه":ةآرملاىلإرظنيوهورلاولاق

."؟نيبهذتنيأىلإ.بابلا
.جراخلاىلإزفقتوبابلاحتفتنأيفاهتبغرتمواق
."راسيلاىلإانهفطعنا":ريشتيهونيليإتلاق
.يراهايلزنملايفنك
."زكلبزنجةباوب":فطعناو،رادجلاىلعةيقرطلاةتفاللارلاوأرق



اهنيعفرطبنيليإتأر.ةيواخعراوشلاوةتفاخكانهةءاضإلاتناك
لهو؟فرعتاهنأفرعله.ههجوىلعلقنتتءوضلانمةريغصلاتاعبرملا
ةبلعبكسمتاهنأكردأله؟اهتبيقحيفاهديوسلجتتناكاهنأىأر
يفهايإهترأدقتناك؟ايناملأيفهترتشادقتناكيذلادوسألازاغلا
نلعيملأ.حالسلمحاهضفرباهسفنبرطاختاهنأىلعّرصأنيحفيرخلا
يأيفهؤافخإنكميقينأوريغصسدسمىلعلوصحلاهرودقمبنأًاظّفحتم
تعقواذإهرثأءافتقانكميالاذهلو؛ًالجسمنكيمل؟مسجلاىلعناكم
تّنظو،تقولاكلذيفدجلالمحمىلعهتاملكتذخأدقنكتمل.ةثداح
.اهيلعتكحضوةفيخملاةيلوجرلاتاباعدلاكلتىدحإاهنأ

."كانهءارمحلاةرايسلابناجىلإفقوت"
."يلاتلاءانبلايف4مقرلانكل":لاق
.تيسنامبر.لمتحماذه؟4مقرءانبلايفشيعتاهنأهتربخأله

قفخيوهواهبلقةيؤرعيطتسيهنأكو؛رحبليدنقلثمةفاّفشاهنأترعش
.ةريبكةعرسب

ضبقمنعةعرسبتثحب.ةرايسلافقوأدقناكو،كرحملاتوصأده
روثعلالهسيبابللًاطيسبًاضبقماوممصيملاذامل!ىقمحنويناباي.بابلا
؟هيلع

مويكارأ":ضبقملاىلعترثعنيحاهفلخلوقيرلاوتوصتعمس
دعصتاهنأكو،ولسوأيفماسلاراذآءاوهتقّشنتو،ةعرسبتجرخ."نينثالا
يمامألااهبابتقلغأامدنع.ءاملاتحتليوطتقوةيضمتدعبحطسلاىلإ
تفاخلارلاوةرايسكرحمتوصعامساهرودقمبلازيالناكفنعبليقثلا
.جراخلايفروديوهو

.ةجردلكىلعةوقببرضياهؤاذحو،ةعرسمملالسلاىلعتدعص
دوجونعفشكللهبناعتسيبيضقاهنأولامكحيتافملاكسمتتناك
تّركذت،يراهمقرتبلطامدنع.اهتقشتلخدمث،ضرألانطابيفءاملا
.ةملكةملكنسلوأريفسةلاسر

ةيقدنبنعيتلومع؛فالآلاةرشعرظتنألازأال.نسلوأريفسانأ
.لزنملايفيبلصتا.زوجعلالجرلا

.كلذدعبطخلاقلغأ
يفسماخلاحيملتلا.ةلصلاكردتلةيناثوناناهنمقرغتسادقرمألاناك

ةرشعً.اعبطرلاوموت،يطرش.نيلكرامةقفصيفطيسولاةيوهنعةيجحألا
،زوجعلالجرلا.ةريبكةقفصكلتنأنمّدبال.نسلوألثمةركنلفالآ



ًابيرقحبصيسيذلاريمألا،فرطتملانيميلاعمفطاعت،ةحلسألابنوسووهملا
ٍةمدصبتبيصأوً،ايهيدبو،سمشلالثمًاحضاورمألاناك.نيشتفملاريبك
ليصافتطاقتلاىلعاهتردقمغر،لبقنمكلذكردتملاهنأل؛ًةظحل

هتضبقباهكسمأدقبايترالانونجنأفرعتتناك.نورخآاهاريالةريغص
ناعمإنععنتمتنأعطتستملكلذنممغرلاباهنكل،تقولاضعبل
مامأ:معطملانمهجورخرظتنتتناكنيح،ةياهنلاىتحرمألايفريكفتلا
عقاومنمًاطويخبحسينأو،ىلعألاىلإءاقترالاتالامتحالكرلاوموت
يتلاتافلاحتلافرعينم.ةطلسلاةحنجأتحتئبتخيو،ةيمهألاةغلاب
يفعّسوتلااهنهذدارأاذإ.ةطرشلاةدايقرقميفنمعمو،اهأشنأدقناك
اونوكينأًادبأليختتنأنكميالصاخشأةّدعًاعبطكانهنوكيسف،رمألا
ناكةئملابةئمهيلعدامتعالااهنكمييذلاديحولاصخشلانكل.نيطروتم
.يراه

يفتلغُشنأاهلقبسيملو،ةلوغشمطوطخلانكتمل.هبيلصتا
!يراهايايه.هناكم

عمرلاوملكتينألبقطقفتقوةلأسماهنأًاضيأفرعتتناك
ضرعتتساهتايحنأيفةيناثكشتنكتملو،ثدحامفشتكيونسلوأ
نكيملنكل،ةعرسبفرصتتنأبجيناك.ةظحللاكلتذنمرطخلل
.اهراكفأٌتوصعطاق.ةدحاوةطلغلّمحتاهرودقمب

."ملكت،لوهانأ"
.بيب
ىلعكبلصتأس.نآلاهنمانلندقل.نيليإانأ!يراهايكلًابت"

."يولخلا
ًاثحبماقرألاسرهفّبلقتتناكنيحاهنقذواهفتكنيبةعاّمسلاتلمح

،ةميتشتقلطأ،ةبلجًاثدحمضرألاىلعسرهفلاطقس،ءاهلافرحنع
هفتاهًامئادلمحيناكظحلانسحل.يراهيولخمقرًاريخأتدجوو
.هعميولخلا

ً،اثيدحدّدُجينكسىنبميفيناثلاقباطلايفشيعتنتليغنيليإتناك
،رتمفصنةقشلاناردجةكامستناك.جليهىعديفيلأفقُرقرئاطعم
ناك،كلذنممغرلابو.جاجزلانمنيتقبطنمةنّوكمذفاونلاتناكو
.ةرايسكرحمتوصتعمساهنأمسقتنأاهرودقمب

***
.كوفليكارتكحض



."ضرألاىلإرظنلابتلُفتنل،ةصقربادنيلتدعودقتنكً،اذإ"
."برهأنأبجيًاذإً،انسح"

.هريسفتءاُسيدقهلاقامنأيراهكردأو،كلذدعبامهالكتمص
.لاؤسبتمصلارسكىلإعراسف

."؟ةيرسلاتارابختسالايفلمعلاتأدبفيك"
يتلاةيسورلاةغللاةرودبتقحتلا.ةيسورلاةغللاةطاسوب":تلاق

تروكينّفظو.وكسوميفةمجرتمنيتنستلمعو،عافدلاةرازواهتّمظن
ةجردىلإقوقحلاةزاجإىلعيلوصحدعبةرشابمتلقتنا.اهنيحكيريم
.ً"ابهذضيبتيتلاةزوإلابتيظحدقيننأتننظ.نيثالثلاوةسماخلابتارلا

."؟يلعفتملأ"
امفاعضأةثالثمويلامهسّردأنيذلابالطلابسكي؟حزمتله"

."هاضاقتأ
."هنولعفياميلعفتو،يفقوتتنأنكمي"
لوقعيمجلاعيطتسيالو،هبموقأامبحأ".مامألاىلإاهيفتكتسّوق

."هسفنءيشلا
."ديدسيأراذه"

.تمص
؟هلوقعيطتسياملضفأًاقحاذهناكله.ديدسيأر
."؟هلعفتامبحتله؟يراهايكنعاذام"
لكتعراست.هناصّحفتتاهينيعنأرعشيراهنكل،صقرملاةلابقافقو

نيحاهينيعبناجىلإرهظتةريغصديعاجتتناك.هغامديفراكفألاعاونأ
ىلعهيفاورثعيذلاناكملانعًاديعبنكسومهيلاشنكيمل.كحضت
نمةئملاب40ّنإ،تدالبغادةفيحصلًاقفو.نيلكرامةيقدنبنمشيطارخلا
نفيإةجوزلأسينأبجي.تاصلخمريغندملايفنشعييتاوللاءاسنلا

،اوبيُصأدقجرونجوفيفنييجيورندونجةثالثنأركذتتتناكنإلووج
نأبجيناكو.ةرئاطنمتيقُلأةيوديةلبنقراجفنايفمهفتحاوقلوأ
يفنامسردهنعتنلعأيذلاةيلاجرلاسبالملاىلعضرعلانمديفتسي
؟هلعفيامبحيناكلهنكل.ةثلاثلاةانقلا

."مايألاضعبيفّهبحأ":لاق
."؟هيفبحتاذام"
."ً؟ايبغاذهودبيله.فرعأال"
."فرعأال"



نوكأنأىلإينعفديذلاببسلايفرّكفأمليننألاذهلوقأال"
تايتفلالاقتعابطقفعتمتسأامبر،فرعأال.هيفترّكفدقفً،ايطرش
."رارشألانايتفلاو

."؟رارشألانايتفلاوتايتفلالقتعتالنيحلعفتاذامً،اذإ":تلأس
."نوسنبورةلحردهاشأ"

اذإءايشألافخسألوقلدعتسمهنأيراهفرعوً،اددجمتكحض
ملكتو،هسفنكلامت.وحنلااذهىلعكحضتاهلعجلةصرفكانهتناك
يحاونلاركذياليكرذحلاىّخوتهنكل،يلاحلاهعضونعًايبسنةيّدجب
الاهنأادبامدنع.هلوقيلريثكلاكانهنكيملاذهلو؛هتايحيفةراسلاريغ
ًامئادفاطملاهبيهتنياذامل.هتقيقشوهدلاونعثيدحلاعباتةمتهملازت
؟هسفننعملكتينأمهدحأهنمبلطينيحهتقيقشنعثيدحلاب

."ةفيطلةاتفاهنأودبي":تلاق
ءايشألانمًادبأفاختالاهنإ.عجشألاو،فطلألااهنإ":يراهلاق

."ةايحللّةبحميهو.ةديدجلا
ةقشءارشلبلطبهتقيقشاهيفتمدقتيتلاةرملانعيراهاهربخأ

ىلعاهتأريتلاةروصلايفناردجلاقرونأل-سلآبوكاجةباوبيف
اهلليقو-لاسابوأيفاهتلوفطةفرغباهّركذ،نتسوبنتفأيفراقعلاةحفص
يفّعبرملارتملليسايقرعسوهو،نوركانويلموهبولطملارعسلانإ
.فيصلاكلذيفولسوأ

.يراهةرتسىلعبارشلاتقارأوً،اريثككوفليكارتكحض
اهسفنكلامتتيرارطضاطوبهلاهضّرعتدعباهنأوهاهيفءيشلضفأ"

يزاكيماكلاةمهملةرشابمةدعتسمحبصتو،رابغلااهنعضفنتو،ةعرسب
."ةيلاتلا

.ليدنمبهترتسهلتففج
."؟ّيرارطضالكشبطبهتنيحلعفتاذام،يراهايتنأو"
؛ضهنأمث،ةدحاوةيناثةّدمًانكاسحجرألاىلعيقلتسأً.انسح؟انأ"

."رخآرايخكانهسيلهنأل
."ديدسيأراذه"
عملتتناكةراثإلانكل،هنمرخستتناكنإىريلةعرسبهرصبعفر

نمريثكلاتربتخادقاهنأيفّكشهنكل،ةوققلأتتتناك.اهينيعيف
.يرارطضالاطوبهلاتالاح

."كسفننعًائيشينيربختلكرودناح"



اذهلو؛ةديحوةنباتناكدقف،اهنعملكتتلةقيقشليكارىدلنكتمل
.كلذنعًاضوعاهلمعنعتملكت

ةملاكمبًايملسيهتنتاياضقلامظعمً.ادحألقتعنامًارداناننكل":تلاق
."ةرافسيفليتكوكةلفحيفوأ،ةيفتاه

ً.امكهتميراهمستبا
رانلاُتقلطأيذلاسيئرلانمأزاهجليمعةيضقتيّوُسفيكو":لأس

."؟ليتكوكةلفحيفمأ؟ةيفتاهةملاكملالخنم؟هيلع
لخاداهديعضتو،ريكفتلايفقرغتستيهوهيلإرظنلاتنعمأ

ىلعءطببءامةرطقتلاسو،اهعباصأنيباهتعفر.جلثةعطقجرختل؛سأكلا
.قفرملاىلإتلصوىتحةعيفرةيبهذةلسلستحت،اهغسر

."؟يراهايصقرتله"
مككلحرشأانأولقألاىلعقئاقدرشعتيضمأدقل،ركذتأامك"

."صقرلاهركأ
ً.اددجماهسأرتلامأ
."؟يعمصقرتله؛ينعأ"
."؟ىقيسوملاهذهماغنأىلع"
.توصلاتاّربكمنمةرداصةئداهنغرأماغنأتعمس
."ريبكلاادنيلرابتخالًادادعتسارمألاربتعا.وجنتس"
.قفربهفتكىلعاهديتعضو
."؟نآلالزاغتننحنله":يراهلأس
."؟شتفملااهيأتلقاذام"
نإتلأساذهلو؛ةيفخلاتاراشإلاةءارقيفًادجئيسيننكل،فسآ"

."لزاغتنانك
.ً"ادبألمتحمريغاذه"
.ددرتبةصقارةوطخىشمو،اهرصخلوحهديعضو
؛موتحمحجرألاىلعاذه،نكل.يتيرذعدقفأيننأكورمألاودبي":لاق

."ًالثاممًائيشلعفينأيجيورنلجرلكىلعبجيًالجآمأًالجاعف
."؟هنعملكتتيذلاام":تكحض
."ةيمسرةلفحيفةليمزعمصقرلا"
."كلذبمايقلاىلعكمغرأالانأ"
يدريبةينغأفزعابلطدقاناكل،رخآناكميفاناكامهنأول.مستبا

.ةصقرلاكلتبىظحينألجأنملتقيسناكو،ةراثيقىلع



."؟انهكيدلاذام،ًالهم":تلأس
."...نكل،كتيؤرلديعسانأوً،اسدسمسيلهنإً،انسح"
مث،اهرصخنعهديدعبأو،همازحنميولخلاهفتاهيراهعزن

.هوحناهاديتعفترا،داعنيحو.ّربكملاىلعفتاهلاعضو
ةميدقةباعدكلتتناك."انهصوصليأانيدلنوكيالألمآ":لاق

،لبقنمتارملاتائماهتعمسدقاهنأنمّدبالو،ةطرشلاةدايقرقميف
.لاحّيأىلعّةقربتكحضاهنكل

قلُغتنألبقنينرلانعفقوتىتحّنريفتاهلانيليإتكرت
؛لفسألاوحنترظنو،ةذفانلابناجىلإتفقوً.اددجمتلواحمث،ةعاّمسلا
يفحجرألاىلعموتو،ةقهرمتناك.العبطلاب،ةرايسدجوتال.عراشلاىلإ

.رخآصخششارفوأ،هشارفىلإيوأيل؛هلزنمىلإهقيرط
ادبيذلاميكبتلصتاو،تالواحمثالثدعبيراهنماهيديتضفن

.كلذنمًالدبًابعتم
نأدعب،ةعباسلاةعاسلادنعءاسملااذهةرجألاةرايستدعأ":لاق

."مويلاةعاسنيرشعاهتدق
."دوجومكنأفرعأنأطقفتدرأو،ًالوأمحتسأس":تلاق
."ةرتوتمنيدبت"
نأبجي.ةعاسلاعابرأةثالثدعبكدنعنوكأس.مهمءيشال"

."ةليللاكدنعتيبأس،ةبسانملاب.كفتاهمدختسأ
،نيفكراميفنفليإ7قّوستزكرمىلإباهذلانيعنامتلهً.انسح"

."غبتلافئافلبلعضعبيليرتشتل
."ةرجأةرايسلقتسأس.ديكأتلاب"
."؟اذامل"
."دعباميفكلحرشأس"
.ةرجأةراّيسيأيدجتنأنكمملاريغنمو،تبسلاةليلاهنأنيفرعت"

."انهىلإيلصتىتحقئاقدعبرأرمألاقرغتسيسو
.تدّدرت
."ميك":تلاق
."معن":لاق
."؟ينبحتله"
،نيتضمغملافصننيتلباذلانينيعلاتّليختو،ةتفاخلاهتكحضتعمس

ةباوبيفةسئابلاهتقشيفءاطغلاتحتًابيرقتليزهلاوليحنلاهدسجو



تداكو.هيفبغرتاملكو،افلسركأرهنىلعةلالطإهيدلتناك.زنسجله
.ةبوعصب؛رلاوموتطقفةظحللىسنتنأ

."!ريفس"
خرصتيهوًاليوطًاتقوملالسلالفسأدنعنسلوأريفسةدلاوتفقو

."!لاصتاكيدل!ريفس":ةوقنمتيتوأاملكب
.ليبقلااذهنمءيش،قرغتاهنأكو،ةدعاسمىلإةجاحباهنأكوتخرص

."!يمأايانهنمملكتأس"
ةقطقطلارظتناو،ةلواطلانعفتاهلاعفرو،ريرسلانعهيمدقدعبأ

.ةعاّمسلاتقلغأدقهتدلاونأىلإريشتيتلا
.ً"ابحرم"
ً.امئادلاحلايهامك،لصتملاوهريمألاناك."انأهنإ"
."تنأهنأتنّمخ":ريفسلاق
."؟اذامل"
؛ةرشابمعافدلاةيعضوذختيريفسلعجامم،قربلاةعرسبلاؤسلاءاج

.سكعلاسيلو،صخشلاكلذللاملابنيدينموههنأك
."يتلاسرتيقلتكنألحجرألاىلعيبلصتت":ريفسلاق
ىرأويولخلايفتاهيفةدراولاتاملاكملاةحئالىلإرظنأيننأللصتأ"

ةلاسرلاام.ءاسملااذهنم20:32ةعاسلادنعامصخشعمتملكتكنأ
."؟اهنأشبرثرثتتنكيتلا

."...ينتدعوو،ةيدامةقئاضبّرمأ،لاملانع"
."؟تملكتنمىلإ"
يهله.ليمجاهتوص.ضرتفأامك،يلآلابيجملاىلعةديسلا!هآ"

."؟...ىدحإ
.ةأجفىقيسوملاتفقوت.تماصلاريمألاهنإ.بجيمل
."طبضلابتلقاذامينربخأ"
."...يننإطقفتلق"
."ةملكةملك.طبضلاب!ال"
.هتعاطتساردقّةقدبهتاملكريفسرّرك
ايةبيرغىلإاهلكانتيلمعرستيشفأدقل.كلذتّعقوت":ريمألالاق

."؟مهفتله.انرمأيهتنيسف،ًالاحقرخلاجلاعنملاذإ.نسلوأ
ً.ائيشنسلوأريفسمهفيمل
يدينيبعقودقيولخلاهفتاهنأحرشنيحًامامتًائداهريمألاناك



.رخآصخش
."نسلوأايَهتعمساميلآلابيجملانكيمل"
."ً؟اذإتناكنم"
."ودعاهنإلقنل"
."؟انرمأيفققحيدحأكانهله"
يهكتمهمو،ةطرشلاىلإاهقيرطيفاهنعثّدحتنيتلاةناسنإلا"

."اهفاقيإ
."...ويلامطقفتدرأ!؟انأ"
."نسلوأايسرخا"

.نسلوأتمص
."؟كلذكسيلأ.ديجيدنجتنأ.ةيضقلالجأنماذه"
."...نكل،معن"
."؟كلذكسيلأ،هفلخّفظنيديجلايدنجلاو"
."...يذلاتنأ.طقفزوجعلالجرلانيبوكنيبلئاسرلقنأتنك"
دقو،تاونسثالثةّدملنجسلابمكحيدنجلابّصبرتينيحةصاخ"

."ينقتإطخببسب؛هنمتلفأ
.هقيرعلتبيهسفنريفسعمس

."؟كلذفرعتفيك":لوقيعرش
ببسبريثكلارسختسكنأكردتنأطقفديرأ.اذهبكسفنجعزتال"

."ناوخإلايقابلثم،رمألااذه
.كلذىلإةجاحبنكيملو،ةملكبريفسهّوفتيمل
ناكمكانهسيلو،برحهذه.نسلوأايقرشملابناجلاىلإرظنا"

ىلإةفاضإو.اهدونجئفاكتةمظنملاّنأ،كلذىلإفضأ.ةنوخلاوءانبجلل
."ةمهملازاجنإدعبىرخأنيعبرأىلعلصحتسفالآلاةرشعغلبم

.اهيدترينأبجييتلاسبالملايفو،رمألايفريكفتلاريفسنعمأ
."؟نيأ":لأس
."هيلإجاتحتاملككعمرضحأ.ةقيقدنيرشعدعب،سالبزوكس"
."؟برشتالأ":ليكارتلأس
كلذلعجامبرو،ةريخألاامهتصقريفنيقصالتماناك.هلوحيراهرظن

.معطملاةياهنيفةلواطىلإابحسنا.ةشهدعفترتبجاوحلا
."هنعتعلقأدقل":يراهلاق
.تأموأ



."ةليوطةصقاهنإ":فاضأ
."تقولانمعستميدل"
ِكنعملكتنل.طقفةفيطلًاصصقعمسأنأءاسملااذهبحأ":مستبا

."؟هنعيملكتتنأنكمييذلاعونلانمكتلوفطتناكله.كلذنمًالدب
ىلعتمستراةبعتمةماستبانكل،كحضتنأّعقوتدقيراهناك

.اههجو
يننكمي،كلذفالخبو.ةرشعةسماخلايفتنكنيحيتدلاوتيفوت"

."يتايحيقابنعثيدحلا
."كلذعامسلفسآ"
تناكةفيطلًاصصقّنكل،ةيئانثتساةأرماتناك.هلجألفسأتءيشال"

."...ةيسمألاهذهلودجىلع
."؟تاقيقشوأءاقشأكيدلله"
."طقفيدلاووانأ،ال"
."؟كدرفمبهبينتعتنأكيلعً،اذإ"
.ةشهدنمهيلإترظن
سلجً.اضيأانأيتدلاوتدقفدقل.رمألاودبيفيكفرعأ":لاق

نأّيلعناكو،تاونسلاوطرادجلاىلإقدحيوهويسركلاىلعيدلاو
."ىنعمنمةملكللاملكب،همعُطأ

.مدعلانماهأشنأدقناكةريبكءانبداومرجاتمةلسلسيدلاورادأ"
لكدقفيتدلاوتيفوتامدنع،نكل.اهلكهتايحةباثمبتناكاهنأنظأو
هفرعينملكعفدو،راهنتنألبقاهعاب.اهاحضوةيشعنيب؛هتامامتها
.ً"اجعزموً،اديحووً،ازوجعًالجرحبصأ.انأمهنيبنمو؛هنعًاديعب

.اهيعارذتطسب
يدلاورعشو،وكسوميفًالجرتيقتلا.ةصاخلايتايحتشعدقل"

،جيورنلاىلإغيلوأترضحأامدنع.يسوربجاوزلاتدرأيننأل؛ةنايخلاب
.ً"ادجةرتوتميدلاونيبوينيبةقالعلاتحبصأ

.هلالوكو،اهلبارشلانمًاسأكًالماحليلقدعبداعو،يراهضهن
."يراهايقوقحلافوفصيفِقتلنملاننأفسؤمرمأّهنإ"
الصخشلكعمًايناودعو،تقولاكلذيفًاجعزمتنك":يراهلاق

الو،ينبحيدحأنكيمل.اهبحأيتلااهسفنمالفألاوأ،تاليجستلابحي
."يسفنانأىتح

."كلذقّدصأال"



ّثدحتيكلذلاقيذلالجرلاناك.مليفنمةرابعلاهذهتسبتقا"
يفّطقكلذبّرجأمل.مليفلايفدصقأ؛ورافايمةيكريمألاةلثمملاىلإ
."ةيعقاولاةايحلا

.ةديجةيادبتناكاهنأنظأً،انسح":رذحببارشلاقوذتتيهوتلاق
."ً؟اضيأسابتقالابّقلعتملاءزجلاسبتقتملكنأنمقثاوتنأله،نكل

نيحلاطلاونيحلاصلاصاخشألاو،ةئيسلاوةديجلامالفألانعاملكتواكحض
ليدعتهيلعنأتقولاضعبيضمدعبيراهكردأو،امهعماوناكنيذلا
نيحاهدرفمبملاعلالوحترفاسدقتناك،ًالثم.اهنعىلوألاهتاعابطنا
ريياعمب-يراههلعفاملكنأنيحيف،اهرمعنمنيرشعلايفتناك
ىلعنامدإةلكشمبهؤالتباو،ةلشافةلحربهمايقوه-نيدشارلابراجت
.ةمقافتمبارشلا

.اهتعاستدّقفت
."ينرظتنيصخشكانه.ةرشعةيداحلااهنإ"
.ضبقنيهبلقبيراهرعش
.ً"اضيأانأو":ضهنيوهولاق
."!هآ"
."لزنملاىلإّكلُقأينيعد.ريرسلاتحتهيقُبأشحودرجم"
.ً"ايرورضاذهسيل".تمستبا
."يقيرطىلعًايلمعكلزنم"
."ً؟اضيأتنأنلوكنملوهيفشيعتله"
."تلسيبيفميقأً.امامتاهراوجىلإوأ،اهنمًابيرق"

.تكحض
."هيلإىعستامفرعأ.ةنيدملانمرخآلابناجلايفميقتتنأً،اذإ"
ىلإجاتحتتنأ":ًةلئاقهعارذىلعًاديتعضوف،كابترابيراهمستبا

."؟كلذكسيلأ،ةرايسلاعفديصخش
."جليهايبهذدقهنأودبي":نيليإتلاق
ىلإرظنلاسلتختو،اهفطعميدترتيهوةذفانلابناجىلإتفقو

ةرايستبهذدقوً،ايلاخلفسألايفعراشلاناك.رئاتسلانيبنمجراخلا
مل.لافتحاللنجرختايتفثالثّلقتو،كانهرظتنتتناكيتلاةرجألا
.هتمئاقبهنطبّكحو،نيترمامهضمغأوهينيعحتفلب،جليهبجي

اهسفنةأرملاتوصنكلً،اددجمّيولخلاىلعيراهبلاصتالاتبّرج
.ةيطغتلاقاطنجراخةقطنميفوأ،قلغمفتاهلاّنإاهللاق



تأفطأو،ًءاسمتمع:تلاقو،صفقلاقوفشامقةعطقنيليإتعضو
نيحةرفقملازتالزكلبزنجةباوبتناك.لزنملانمتجرخمث،ءوضلا
ظتكتاهنأفرعتتناكيتلا،زريامدلافروثةباوبوحنةعرسمتقلطنا
،نغاهوارفمعطمجراخ.تبسلاةليلنمتقولااذهلثميفسانلاب
ىدحإيفتاملكعضبمهعمتلدابتنيذلاصاخشألانمددعىلإتأموأ
دقاهنأةأجفتركذتً.اديجةءاضملااكولرنورغعراوشيفءاتشلاتايسمأ
ىلإباهذللترادتساف،غبتلافئافلبلعضعبهليرتشتنأبميكتدعو
وحنىلعهفرعتاهنأاهلادبًاديدجًاهجوتأر.نيفكراميفنيفليإ7
.اهيلإرظنيهنأتظحالنيحًايوفعتمستباو،مهبم

وأ،لماكنّخديميكناكنإركذتتنأتلواحو،نيفليإ7يفتفقوت
الهنأوً،ادجًاريصقناكًاعمهايضمأيذلاتقولانأتكردأو،ستياللماك
ملاهتايحيفىلوألاةرمللو.امهضعبنعديزملاافرعينأامهيلعبجيلازي
ةديعستناك.قوشبهيلإعلطتتًائيشتناكامنإو،اهفيختةقالعلانكت

ةينكسةينبأةثالثدعبىلع،ريرسلايفًايراعهئاقلتساةركفتظقيأً.ادج
يفتراتخا.ربصلاغرافباهرودترظتناو،لماكتراتخا.امًاروعشاهسفنيف
.افلسركأربعةريصقلاقيرطلاكلستنأرجتملاجراخعراشلا

ةلزعلاوسانلانمبخاصٍدشحنيبةريصقةفاسملانأاهلرطخ
،رهنلاريرخوههعامسعيطتستاملكناك،ةأجف.ةريبكةنيدميفةماتلا
ىلعمدنللتافدقناوألاناكو.اهئاذحتحتقحُسييذلاجلثلاتوصو
.طقفاهتاوطخعقوعمستالاهنأتكردأنيحةرصتخملاقيرطلااهرايتخا
ةفئاختناكً.اثاهلوً،اضيأةليقثًاسافنأكاذنآعمستنأاهرودقمبناك
تأدبو،ردتستمل.ةظحللاكلتيفةدّدهماهتايحنأتفرعو،ةبضاغو
يرجتنأتلواح.هتاذعقولاىلعاهفلختاوطخلاتعراست.ةطاسببيرجت
:ترّكف.اهيقاسواهيعارذكّرحتيهوضكرتوأ،فاختنأنودنمو،ءودهب
،اهفطعمبيجيفزاغلاةبلعىلإاهديتّدمو،زوجعةأرمالثميضكرتال
تعاطتسااذإاهنأتّنظ.اهنمبرتقتو،ةبوؤدتناكاهفلختاوطخلانكل
تفرعاهنكل،نامأبنوكتسف،بردلاىلعديحولاءوضلاطورخمىلإلوصولا
ىلوألاةبرضلاتباصأنيحةرشابمءوضلاتحتتناكً.احيحصسيلكلذنأ
،اهعارذةيناثلاةبرضلاّتلش.جلثلاقوفاهبناجىلعاهتعقوأو،اهفتك
ةبرضلاتمطح.اهبرعشتدعتمليتلااهدينمزاغلاةبلعتقلزناو
لعجو،اهترجنحيفًاقيمعةخرصلاملألامتكو،ىرسيلااهتبكرةمظعةثلاثلا
رفصألاعراشلاءوضيفهتأر.ءاتشلايفبحاشلااهقنعيفناخفتنياهيجدو



هتأريذلاهسفنلجرلاناكدقف،كاذنآهيلإتفّرعت.اٍّيبشخًابرضمعفري
،ةريصقءارضخةرتسيدتريناكهنأةيطرشلاتظحال.نغاهوارفجراخ
اهتّقلتةبرضلوأتبطعأ.ءادوسةيركسعةعبقرمتعيو،دوسأًءاذحلعتنيو
ً.اكلاحَدوسأًاليلالإكلذدعبَرتملو،يرصبلاَبصعلااهسأرىلع

.ءاتشلااذهشيعأس.وجنتجايسلانمةئملابنيعبرأنأيفترّكف
ةبرضلااهتباصأف.هبكسمتءيشنعًاثحب؛جلثلااهُعباصأتسّسحت

.اهسأررخؤمىلعةيناثلا
.ءاتشلااذهشيعأس.كلذدعبلوطينلرمألانأيفترّكف
***
ىفضأ.نفلوكنملوهيفكوفليكارلزنمىلإةلحرلابيراهعتمتسا

ةمتعلايفىتح.اهدلجىلعيقيقحريغًاتهابًاقيربضيبألارمقلاءوض
.ةبعتماهنأاهينيعنمظحالينأعاطتساةرايسلالخاد

."اذنحناه":ليكارتلاق
."اذنحناه":يراهلاق
."...نكل،لزنملاىلإكوعدأنأُّدوأ"

."كلذبحينلغيلوأنأنظأ".يراهكحض
."هتسيلجيفرّكفأتنكيننكل،قيمعٍمونيفغيلوأُّطغي"
."!؟ةسيلج"
ئُستال.ةيرسلاتارابختسالايفلمعيصخشةنباغيلوأةسيلج"

."لمعلايفتاعاشإديرأاليننكل،كلضفنميمهف
داّدعقوفجاجزلاناك.ةدايقلاةحوليفتاداّدعلاىلإيراهقّدح

.قرتحادقتيزلاحابصمماّمصنأّنظو،قّقشتدقةعرسلا
."؟كنباغيلوأله"
."؟نظتتنكاذام،معن"
."كجوزنعنيملكتتِكنأيفترّكفدقتنكً،انسح"
."؟جوزيأ"
تقُرسوأ،ةذفانلانمتيمُردقغبتلافئافلةعالونأنمّدبال

.عايذملاعم
."نيتنسهدلاوعمتشع.وكسوميفتنكنيحغيلوأتبجنأ":تلاق
."؟ثدحاذام"
.اهيفتكتّزه
."ولسوأىلإتدعدقو،انضعببحنةطاسببدعنمل.ءيشثدحيمل"



."...ِتنأًاذإ"
."؟كنعاذام.ةبزاعمأ"
."طقفبزعأو،بزعأ"
امتنك؛ةاتفنعوكنعًائيشمهدحأركذ،انعملمعلابأدبتنألبق"

."ةميرجلاةبعشيفهسفنبتكملايفنالمعت
يندعاستلازتال.بسحفنامجسنمو،طقفناقفتمنحن.ال؟نيليإ"

.ً"انايحأ
."؟اذامب"
."اهيلعلمعأيتلاةيضقلايفيندعاستاهنإ"
."ةيضقلا،تمهف!هآ"
ً.اددجماهتعاسىلإترظن

."؟بابلاحتفىلعكدعاسأله":يراهلأس
.حُتفنيحبابلاّرص.اهفتكبهتعفدو،اهسأرتّزهو،تمستبا
تفاخلاريفصلاتوصءانثتساب،ةئداهنلوكنملوهتاردحنمتناك

.كاذنآجلثلاىلعاهمدقتعضو.بوّنتلاراجشأنمرداصلا
."يراهايًءاسمتمع"
."طقفدحاوءيش"
."؟معن"
هديرأاّمعينيلأستملاذامل،ةيضاملاةرملايفانهىلإتئجامدنع"

."؟كدلاونم
."اهيلعلمعأالاياضقنعلأسأالانأف.ةينهمةداعاهنإ"
"؟لوضفلابنيرعشتالأ،لاحّيأىلع"
."؟رمألاام.لأسأاليننكلً،امئادةيلوضفانأ"
ىلعهعملتاقهنألهفرعيكدلاوناكامبرقباسيدنجنعثحبأ"

كرتيمل،ةبسانملاب.نيلكرامةيقدنبلجرلااذهىرتشادقل.ةيقرشلاةهبجلا
."هعمتملكتنيحقالطإلاىلعجعزمهنأبّيدلًاعابطناكدلاو

.ً"اضيأانأرمألاينشهدأ.هدعسأدقفيلأتلاعورشمنأودبي"
."ً؟اددجمامًاموينامهافتتامبر"
."امبر":تلاق
.هناكميفامهنملكرّمستو،امهنيعأتقتلا

."؟نآلالزاغتننحنله":تلأس
.ً"ادبألمتحمريغاذه"



نكربهمايقنمليوطتقودعبناكحضتاهينيعةيؤرهرودقمبناك
شحولادّقفت.تلسيبيفهيفتارايسلانكرحومسمريغناكميفهترايس
.يلآلابيجملايفرمحألاضيمولاىلإهبتنينأنودنممانو،ريرسلاتحت

ءطببدعصو،هءاذحعلخمث،ءودهبهفلخبابلانسلوأريفسقلغأ
نأملعيناكهنكل،قطقطتاهنأفرعييتلاةجردلاّىطخت.ملالسلاىلع
.ىدسبهذتسهدوهج

."؟ريفس"
ً.احوتفماهبابناكيتلامونلاةفرغنمةخرصلاتءاج
."؟يمأايمعن"
."؟تنكنيأ"
."نآلاريرسلاىلإيوآس.يمأايجراخلايف"

لثمرمهنتتناكً.امامتاهفرعيناكيتلااهتاملكعامسنعهينذأّمص
بابقلغأً.امامتاهلثم؛ضرألابمدطصتامنيحيفتختو،ةلحومدََربتابح
اميفرّكفو،فقسلاىلإقّدحو،ريرسلاىلعىقلتسا.هدحوحبصأوهتفرغ
ضرعنكل،امهضامغإلواحو،هينيعكرف.مليفلثمرمألاناك.ثدح
ً.ارمتسميقبمليفلا

هاقتلادقريمألاناك،ططخمللًاقفو.اهتيوهنعةركفهيدلنكتمل
افقوأ.هيفشيعتيذلاعراشلاىلإةرايسلاةطساوبالقتناو،سالبزوكسيف
اذإاهتيؤرامهرودقمبناكنكل،اهتقشنمروظنمريغناكميفةرايسلا
نأهنمبلطو،هلكليللاقرغتسيدقرمألانإلاق.ىنبملاترداغ
نكل.هدعقمدنسمضفخيو،كلتدوسلاىقيسومىلإعمتسيو،يخرتسي
."يهكلت":ريمألالاقو،طقفةعاسفصندعبحُتفيمامألابابلا

،ملظملاعراشلايفاحبصأىتحاهكرديملهنكل،اهعبتدقريفسناك
هيلإترظنوةأجفترادتسادقتناك.امهلوحرُثكصاخشأكانهناكو
يبشخلابرضملاتأردقاهنأو،هرمأتفشكاهنأةظحللرعش.ةرشابم
ملهنإىتحًاريثكفاخ.هترتسةقاينمزربييذلاو،هنْدُرتحتأّبخملا
7نمًاقحالتجرخنيحنكل،ههجويفتاجالتخالاىلعةرطيسلاعطتسي
امليصافت،مهبموحنىلع،ّركذت.بضغىلإلوحتدقفوخلاناك،نفليإ

ادب،نكل.ثدحامفرعيناك.قيرطلايفءوضلاتحتاناكنيحثدح
يتلاكلتيجاحألاباعلأىدحإلثم،دهشملانمتعُطتقادقًءازجأنأ
نأبجيوةروصلانمعطقىلعلصحتثيح؛زافلتلاةشاشىلعضرُعت
.يهامنّمخت



امدنع.فقسلايفخفتنملاّيصجلاحوللاىلإقّدحً،اددجمهينيعحتف
وكشتهتدلاوتناكيذلابّرستلاحالصإلًالماعرضُحيس،لاملاىلعلصحي
ناكهنكل،فقسلاتاحالصإيفرّكفينألواح.ليوطتقوذنمهنم
.امًابطخكانهنأفرع.هنعىرخألاراكفألاداعبإلكلذلعفيهنأفرعي
نينيعلابحاصعمثدحامكسيلو،ةرملاهذهًافلتخمرمألاناكدقف
:ةيداعةيجيورنةأرماةاتفلاهذهتناك.بابكللسينيديفنيتيلوقاشلا

نألواح.هتقيقشنوكتنأنكميناك.ناواقرزاهانيعو،ريصقينباهرعش
نمكلذلعفوً،ايدنجناك:هسفنيفهسرغدقريمألاناكامًارسرّركي
.ةيضقلالجأ

ةطساوبملعلاتحترادجلاىلعاهّتبثدقناكيتلاةروصلاىلإرظن
سأسأةصاخلانمألاتاوقدئاقناك.فوقعملابيلصلااهيلعو،سوبد
نيحربنملاىلعفقيثيحنمملكتيرلميهشيرنياهةيناملألاةطرشلاو
؛مسقلااوّدأنييجيورننيعوطتمعمملكتيناك.1941ماعولسوأيفناك
ناك.ةقايلاىلعنيزّرطماناكسأسأافرح.ءارضخلاسأسأتاّزبءادترال
؛1945ماعرايأ23يففّرشمتوم.رلميه.ةيفلخلايفغنلسيكنوكديف
.راحتنا

."ً!ابت"
نمًابايإوًاباهذيشميأدبمثفقوو،ضرألاىلعهمدقريفسعضو

.فقوتنود
بويجيفثحبمث،هيديكبشو،بابلابناجىلإةآرملامامأفقوت

ةظحللفوخلاهيلعىلوتسا؟ةيركسعلاهتعبقلثدحيذلاامً!ابت.هترتس
كلذدعبركذتهنكل،جلثلاقوفاهبناجىلإاهكرتدقناكنإلءاستنيح
.ءادعصلاسّفنتف،ريمألاةرايسىلإداعنيحاهرمتعيناكهنأ

حسم.ريمألاهنمبلطامكّيبشخلابرضملانمّصلختدقناك
،راظنألانعىراوتينأنآلاهيلعبجيناك.افلسركأيفهامروتامصبلا
لعفدقناكامك،رمألاجلاعيسهنإريمألالاق.ثدحيسامةيؤرلرظتنيو
نأحضاولانمناكنكل،ريمألالمعناكمفرعيريفسنكيمل.لبقنم
هموشوترهظو،ةآرملامامأهبايثعلخ.ةطرشلاعمةديجتاقالعهيدل
كسمأ.رئاتسلانيبنمللستيناكيذلارمقلاءوضتحتنوللاةيدامر
.هقنعلوحّقلعملايناملألايركسعلاماسولاهعباصأب

."ةنيعللاةيعويشلاةريرشلااهتيأ.ةريرشلااهتيأ":متمت
.قرشلايفًاريخأعمجتتتأدبدقبحسلاتناكً،اريخأمانامدنعو



51
1944ناريزح30.غروبماه
،انيليهةزيزعلايتبيبح
انيضمأاننأنممغرلابف.نآلااذهنيفرعتتنأو،يسفننمرثكأكبحأ

كنأفرعأ-كمامأةديعسوةليوطةايحكيدلوً،اعمطقفًاريصقًاتقو
.انهءاسمتقولاً.ادبأًامامتينيسنتالألمآيننأالإ-اهبنيظحتس
يفطقستلبانقلاو،غروبماهيفءانيملابرقمونلافرغىدحإيفسلجأ
،ءابرهكدجوتال.ةيبقألاوئجالملايفنوئبتخينورخآلا.يدحوانأ.جراخلا
يلحمسيٍفاكنمرثكأًاءوضيقلتجراخلايفةلعتشملانارينلانكل
.ةباتكلاب

ضرعتببسب؛غروبماهىلإلوصولالبقراطقلارداغننأانيلعناك
تانحاشنتمىلعانوعضو.ةقباسلاةليللايففصقلاىلإةيديدحلاككسلا
تلّوحتدقلزانملالكنأادب.انرظتنيٌعّورمٌرظنمناك.ةنيدملاىلإانولقنو
،ناخدلاهنمدعاصتييذلاماطحلانيبلوجتتبالكلاتناكو،ضاقنأىلإ
ىلإنوقّدحيو،ةيلابًالامسأنودتريىلْزَهًالافطأناكملكيفتيأرو
لبقمياهنسىلإيقيرطيفغروبماهيفتلّوجت.ةريبكلامهنويعبتانحاشلا

بلإلانأتقولاكلذيفتننظ.نآلااهفرعأداكأاليننكل،طقفنيتنس
ءادوسلاههايمحطسىلعفوطتنآلا،نكل.هتيأردقتنكرهنلمجأ
لوقيًاصخشتعمسو،ةقراغنحشنفسُماطحو،ٍةيبشخٍحاولأنمٌعطق
سانلاناك.ههايمحطسىلعوفطتيتلاثثجلاّلكببسبثّولتدقهنإ
نمجورخلانعو،ةيليللافصقلاتاراغنمديزملانعًاضيأنوملكتي
نغاهنبوكىلإراطقلاّلقتسأنأيونأتنك.ةنكممةقيرطيأبةنيدملا
ً.اضيأفصقللتضّرعتدقلامشلاىلإةيديدحلاككسلاطوطخنكل،ةليللا

ً؛اضيأًاليلقةتباثريغيدي،نيرتامك.ةئيسلاةيناملألايتغلنعرذتعأ
يذلاام.فئاخيننألسيلو،زتهيهلكلزنملالعجتلبانقلانألكلذو
،اهنعتعمسدقتنكةرهاظسلجأثيحنمنآلادهاشأانأ؟هاشخأس
ىلعبهللاةنسلأنأودبي.ّةيرانلاةفصاعلااّهنإ؛ّطقاهرأمليننكل
فوقسوةيبشخحاولأةيؤريننكمي.ءيشلكعلتبتءانيملانمرخآلافرطلا
نمدعاصتيراخبلا!يلغيرحبلاو.نارينلاهاجتابريطتوعلتُقتةلماكةيريدصق
نمبورهللءاملاىلإزفقلانيكسمصخشلواحاذإ.كانهروسجلاتحت
.نيجسكوألانمٍلاخءاوهلانأرعشأو،ذفاونلاتحتف.اٍّيحىلقيسف،لبانقلا
:خرصيوبهللاةنسلأطسوفقيامًاصخشنأكوً؛ابيرغًاتوصنآلاعمسأ



وحنىلعنتافهنكل،معن،فيخموبيرغاذه."ديزملا،ديزملا،ديزملا"
.بيرغ

اذإ.انيليهايكلضفب؛نّصحميننأبرعشأو،كبحبئلتمميبلق
انأف-مهيبجنتنأكنمديرأو،مهنيديرتِكنأفرعأو-ًالافطأًامويتبجنأ
كلذكاهنأل؛ةيلايخصصقاهنأمهيربخأ.ينعًاصصقمهيربختنأيفبغرأ
.هدجأسامىرألليللايفجورخلاترّرقدقلً.اقحةيلايخصصقاهنإ؛ًالعف
ِكمساتشقندقل.يركسعلامعطملايفةلواطلاىلعةلاسرلاهذهكرتأس
بجياماهيلعنورثعيسنيذلاكئلوأفرعيىتحيتبرحباهيلعِكناونعو
.اهبهولعفينأ

ايروأكبيبح



سماخلامسقلا
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2000راذآ12.زكلبزنجةباوب
."كلضفنمةلاسركرتا.جليهونيليإليلآلابيجملااذهً،ابحرم"
.رمألااذهنعرذتعأولمثانأنيظحالتامك.يراهانأ،نيليإًابحرم"

انأ.حجرألاىلعنآلاكبلصتأستنكاملً،ايحاصتنكول،نكل.اٍّقح
ةدممتنك.مويلاةميرجلاحرسمىلإتبهذ.اذهنيفرعتِكنأنمقثاو
كيلعرثع.افلسركألوطىلعبردبناجىلإجلثلاقوفكرهظىلع
ببس.ليللافصتنمدعبالبيفصقرملاىلإامهقيرطيفناباشناجوز
ةفينعتابرضةجيتنغامدلانميمامألاءزجلايفةرطختاباصإ:ةافولا
ةثالثبِتبُصأو،كسأررخؤمىلعًاضيأِتبُرضدقل.ةّملثمةادأةطساوب
تاّضركانهو.ىرسيلاةبكرلامظعمّشهتىلإةفاضإلاب،ةمجمجلايفروسك
ةادألالمعتسالتاقلانأضرتفن.ىنميلاكفتكىلعةبرضكيقلتىلإريشت
ةيداحلانيبةافولاتقوسكيلببيبطلادّدح.تاباصإلالكثادحإلاهسفن
.ةظحليرظتنا...انأ...تودب.ًاليلةرشعةيناثلاوةرشع

ًافلتخمًاعوننيرشعوحنةميرجلاةبعشةدحوتدجوً،انسح.فسآ
.كبناجىلإةيذحألانمجوزراثآىلإةفاضإلاب،جلثلاىلعةيذحألاراثآنم
ىتحدهاشيأمدقتيمل.ّةلدألاسمطدصقبامبر،تيحُمةريخألانكل
،بردلاىلعلزانمةّدعّلطت.يحلايفةداتعملاانتالوجبموقناننكل،نآلا
ً.ائيشدهاشدقناكسلادحأنوكينأبةصرفكانهنأسوبيركنظياذهل

نمةقلحلةداعإكانهتناكنيفرعتامك.ةمودعمصرفلانأنظأً،ايصخش
.ةباعداهنإ.12:15و11:15ةعاسلانيبيديوسلازافلتلاىلعنوسنبورةلحر
ءادوسةعبقاندجو،معن،هوأ؟كلذنيعمستلهً،اكحضمنوكأنألواحأ
عقبكانهتناك.هيفةدممتنكيذلاناكملانعراتمأةّدعدعبىلع
دقل.لتاقللةعبقلانوكتدقف،كمداهيلعدوجوملامدلاناكاذإ.اهيلعمد
ثيحيعرشلابطلاربتخميفُةعبقلاو،لَّلُحيلربتخملاىلإمدلاانلسرأ
،هرعشدقفيلجرلانكيملاذإ.دلجوأرعشتائيزجنعًاثحباهنوصحفي
،نسيارفونامكإيسنتملتنأ.اه،اه.ةرشقلابًاباصمنوكينألمآانأف
اذإينيربخأ،نكل.دعبّةلدألانمٍديزمىلعلصحأمل؟كلذكسيلأ
هنإً،اديدجًاتيبجليهدجودقل.معن؟رخآءيشكانهلهً.ائيشتجتنتسا
ايًاعيمجانلجأنماذهنكل،أوسألاىلإرييغتاذهنأفرعأ.يعمميقي
."لصحاميفًايلمرّكفأو،رخآًابارشنآلالوانتأس.ِتنأكئانثتساب.نيليإ
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2000راذآ13.زكلبزنجةباوب
."كلضفنمةلاسركرتا.جليهونيليإليلآلابيجملااذهً،ابحرم"
يأىلعنكل،مويلالمعلاىلإبهذأملً.اددجميراهانأً،ابحرم"

ملكنأكغالبإعيطتسأيننألديعسانأ.سكيلببيبطلابتلصتالاح
.سمُتمل،هفرعناملًاقفو،ةيويندلاكتاينتقملكنأو،يسنجءادتعاليضرعتت

بابسأكانهتناكامّبرّهنأنممغرلاب،عفادانيدلسيلهنأينعياذه
مايقلاعطتسيملوأ،هبمايقلايونيناكامءاهنإمدعىلإلتاقلاتعفد
نمةعفدتلجُس.نغاهوارفجراختدهوشِكنإمويلانادهاشلاق.هب
يفميككقيدصناك.نيفكراميفنفليإ7يف22:55ةعاسلادنعكتقاطب
بلطدقوهيلإكقيرطيفتنكِكنإلاق.هباوجتسالمويلالاوطرفخملا
دقِكنأسوبيركلاجردحأظحال.هلغبتلافئافلضعبءارشِكنم
مل،كلذىلعًالضف.كقيدصهنّخدييذلاكاذنعًافلتخمًاعونتيرتشا
نهارلاتقولايفهنكل،نيليإايفسآ.بايغةجحكقيدصىدلنكت
.سيئرلاهبهبتشملا

تارابختسالايفلمعتوليكارىعُدتةرئازتلبقتسادقل،ةبسانملاب
اننأمغر،تقولاضعبلانهْتسلج.تلاقامك،يلاحىرتلتجّرع.ةيرسلا

ً.اديجناكءاقللانأنظأال.ترداغمث،ريثكلالقنمل
."هتايحتكيلإلسريجليه
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2000راذآ15.زكلبزنجةباوب
."كلضفنمةلاسركرتا.جليهونيليإليلآلابيجملااذهً،ابحرم"
اذهل؛مويلاٍلاحلضفأيفنكأمل.كانهنكأمل.مويلاِكونفددقل"

ةعاسلادنعةرايسلاىلإتدعص.ردورشيفكيفترّكفكلذنمًالدب
ناك.ةديجةركفنكتمل.نفلوكنملوهىلإاهتدقو،سمأءاسمنمةنماثلا
مّدق.لبقنمهتيأردقتنكيذلاهسفنلجرلاوهو،رئازليكارىدل
ينحنمو،ةيجراخلانوؤشلاةرازويفرخآوأًابصنملغشيهنأىلعهسفن
ُدبتمل.غوهدناربىعديناكهنأنظأ.كانهلمعةرايزيفهنأبًاعابطنا
؛طقفانأهبرعشأامكلذناكامبرنكل،هلابقتسابًادجةديعسليكار
ىلعليكارتّرصأً.ادجًاجرحمعضولاحبصينألبقناكملاترداغاذهلو
يننكميةذفانلاجراخىلإنآلارظنأامدنع،نكل.ةرجأةرايسلقتسأنأ
.اهتحيصنبذخآمليننأودبياذهل؛عراشلايفةفقوتمتروكسإلاةيؤر

ىلإلقألاىلعتبهذيننكل،نآلاًاليلقةبرطضم،نيملعتامك،رومألا
ةّديسلاّيلعتحرتقا.رئاطللروذبلاضعبءارشل؛ةفيلألاتاناويحلارجتم
."هتعتباامكلذو،ليرتبوبحراتخأنأكانه
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2000راذآ16.زكلبزنجةباوب
."كلضفنمةلاسركرتا.جليهونيليإليلآلابيجملااذهً،ابحرم"
،كانهً.ابيرقتدرورشلثميهو،تيتكيرىلإةهزنيفمويلاتبهذ"

.روطفلاةبجوعمًابارشبلطتنيحًارزشكيلإنورظنياللقألاىلع
فارطألدابتةاناعمدعبتعطتساو،زوجعلجرعمةلواطىلإتسلج
تقولًارسفتسمّيلإرظن؟لووجنفيإدضهيدلاذامهتلأس.هعمثيدحلا

.كانهاهيفتنكيتلاةقباسلاةرملانمينفرعيملهنأًاحضاوناكو،ليوط
دقزوجعلالجرلاناك.اهلكةصقلاتعمسًابارشهلتيرتشانأدعب،نكل
فرعيوهو-ًافلسكلذتنّمخدقتنك-ةيقرشلاةهبجلاىلعلتاق
دقتناك.كانهةضرمملمعتتناكنأذنم،لووجةجوز،ينغيس
نيحلووجاهلهاجت.جرونجوفيفدونجلادحأاهبطخنأدعبتعّوطت
ةّدملنجسلاباهيلعمكُح.1945ماعلايفةنايخلاةمهتبةبنذمتدجُو
بزحلايفًاقومرمًابصنملغشيناكيذلا،لووجدلاونكل،نيتنس
تلأسامدنع.طقفروهشةّدعدعباهحارسقالطإىلعلمع،يكارتشالا
امكًاحلاصسيللووجنأمتمتً،اريثككلذهجعزأاذاملزوجعلالجرلا
لووجنإلاقً.احلاص:اهمدختسايتلاةملكلاطبضلابكلتتناك.ودبي
برحلاءانثأيفجيورنلانعريطاسأبتكثيح؛نيرخآلانيخرؤملالكلثم
مساّركذتلجرلاعطتسيمل.اهباهميدقتنورصتنملادارأيتلاةقيرطلاب

.جوفلايفنيرخآلاىلإةبسنلابًالطبناكهنإطقفلاقو،لوألااهبيطخ
لقيملهنكل،يتيؤرلكيريمتروكجّرع.لمعلاىلإكلذدعبتبهذ

ىلعًامسانيثالثوةعبرأكانهنأينربخأو،رلومينرايببتلصتاً.ائيش
ّيأىلع؟فنعلاىلإًاليمرثكأناعلصلالاجرلاله.اُهتبلطيتلاةحئاللا

نكامأنمّتبثتلاو،تالاصتالاءارجإل؛ةيضقلابًاطباضرلومّفلك،لاح
ّكلقأدقرلاوموتنأيلّوألاريرقتلايفىرأ.مهددعضفخلءالؤهدوجو
ةلاحيفتنك22:15ةعاسلادنعكلصوأنيحهنأو،هترايسيفلزنملاىلإ
،كلذنممغرلاب.ةيداعءايشأنعتملكتِكنإًاضيألاقو.ةئداهةينهذ
ىرخأتاملكب-رونيليتلًاقفو22:16ةعاسلادنعةلاسريلتكرتامدنع
.طيخلافرطتطقتلاكنألًادجةسمحتمتنك-بابلانمِتلخدامنيح
ًائطخُمتنكامبر.يأّرلاينقفاويملرلومنكل،بيرغرمأاذهنأنظأ
.بسحف

."نيليإايًابيرقيبيلصتا
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2000راذآ17.زكلبزنجةباوب
."كلضفنمةلاسركرتا.جليهونيليإليلآلابيجملااذهً،ابحرم"
يفرفصلاتحتةجردنورشعةرارحلاف.لمعلاىلإمويلابهذأمل"

،مويلالاوطّنريفتاهلاناك.ةقشلايفليلقبكلذنمأفدأو،جراخلا
مغرلاب،بيطلجرهنإ.نوأبيبطلاناك،بيجأنأًاريخأترّرقامدنعو
انتيقبنمًاكابترالقأهنأكوفرصتيالّهنإ،لقألاىلعو.سفنملاعّهنأنم
أدبيسوباكلاّنأيهةميدقلانوأةجح.انناهذأيفروديامبقلعتياميف
ةحيحصتسيلاهنكلً،اعئارًاريذحتلكشياّمم؛بارشلالوعفميهتنينيح
ملكت.يبسنءيشلك.ةرملاهذهًابيرقتًايحاصتنكيننألشهُد.ةرورضلاب
اهشيعنيتلاةايحلانأفشتكايذلايكريمألاسفنلاملاعنعًاضيأنوأ
.مهتايحهبشتانتايحأدبت،ءابآلاروديفسمغننامدنع.امٍّدحىلإةيثارو
؛كلذكنآلاحبصأنأنوأىشخيو،يتدلاوةافودعبًالزعنميدلاوحبصأ
نردنيفيفرانلاقالطإةثداح:اهتهجاويتلاةيساقلابراجتلاضعبببسب
تكحضيننكل،يتايحنعِكتربخأدقل.هذهنآلاو،ينديسيفو،نيفرعتامك
نمينعنميناك،عئارلاروفصعلا،جليهنأنوأبيبطلاينربخأنيح
لوقنعفقوتينأبجينكل،بيطلجرنوأ،تلقامك.يتايحةلصاوم
.ةيسفنلاءايشألاكلتلك

رمألايفرّكفتساهنإتلاق.يعمجورخلااهنمتبلطو،ليكاربتلصتا
."؟يسفنبكلذلعفأاذاملفرعأالً.اددجميبلصتتو
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2000راذآ18.زكلبزنجةباوب
.ةمدخلايفًادوجومدعيملهتبلطيذلامقرلا؛رونيليتنمنالعإاذه"

."...مقرلا؛رونيليتنمنالعإاذه



سداسلامسقلا
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2000ناسين25.رلومبتكم
هايملاأدبتملذإ؛ناسينرهشيفثدحيّيلصفبارطضالّوأناك

جلثلاناكناسينلولحبو.راذآةياهنىتحةرقرقلاوبيرازملايفيرجلاب
دعبعجارتينأعيبرلاىلعناك،نكل.نافسنغوسىتحىفتخادقهلك
طسويفىتح،ةريبكماوكأيفسّدكتوً،اريزغجلثلالطهدقف.كلذ
بالكلاثوررهظً.اددجمسمشلاهبيُذتنألبقعيباسأتضقناو،ةنيدملا
يفحيرلاةعرستدادزاو،عراوشلايفةيضاملاةنسلانمةنتنلاتايافنلاو
،رابغلاتراثأو،ولسوأيريلاغبناجبو،تريلسدنالنورغيفةفوشكملاتاحاسملا
روحمتيةدلبلالهأثيدحناك.نوقصبيومهنويعنوكرفيسانلاتلعجو
،ةيبوروألامدقلاةركةلوطبو،امًامويةكلمحبصتسيتلاةبزاعلامألالوح
اّمعسانلاثّدحتدقف،ةطرشلاةدايقرقميفاّمأ.داتعملاريغسقطلاو
نأكومهلمعاوعباتمث،بتارلاىلعةسئابلاةدايزلانعو،حصفلايفهولعف
.ريغتيملًائيش

.هدهعقباسكءيشلكنكيمل
ىلإرظنيوهو،ةلواطلاىلعهيمدقًاعضاوهبتكميفيراهسلج

نهتاعبقنرمتعايتاوللاتادعاقتملاتاديسلاو،وحصلاراهنلاىلإ؛جراخلا
يتلاليصوتلاتانحاشو،هلكفيصرلانلغشوّنهتويبنمنجرخو،ةعشبلا
يتلاةريغصلاليصافتلالكىلإو،ةيئوضلارورملاتاراشإلًاقفوكرحتتتناك
.تقولاضعبلكلذنعلءاستيناك.داتعملافئازلااهرهظمةدلبلاحنمت
اونفدنأذنمعيباسأةتستضقنا؟هعادخنكمياليذلاديحولاوهله
.رييغتيأَريمل،جراخلاىلإرظنامدنع،نكل.نيليإ

ّيأىلعحُتفهنكل،ةملكبيراههّوفتيمل.بابلاىلعًاعرقعمس
.رلومينرايبةميرجلاةبعشسيئرناك.لاح

."تدعكنأتعمس"
نالعإلاناك.فقومدنعىداهتتءارمحلاتالفاحلاىدحإيراهدهاش

.ةايحلاىلعنيمأتللدناربروتسصخيةلفاحلابناجىلعقصلملا
نيمأتلااذهنوّمسياذاملريدملااهيأينربختنأكنكميله":لأس

."؟تومنيمأتّهنأحوضولكبنودصقيمهنأنيحيفةايحلاىلعًانيمأت
.هبتكمفرطىلعمثجورلومدّهنت
."؟يراهايانهًايفاضإًايسركعضتملاذامل"
ناك."ربكأةعرسبعوضوملابلصيفنولخديسف،سانلاسلجيملاذإ"



.ةذفانلاجراخىلإقّدحيلازيال
."يراهايةزانجلايفكاندقتفا"
نمقثاوانأ.يسبالمترّيغدقل":رلومنمرثكأهسفنليراهلاق

عّمجتلاتيأرو،يرصبتعفرامدنعوً.اضيأكانهىلإيقيرطيفتنكيننأ
فقتاجامتيأرىتح،تلصودقيننأيفةظحللترّكف،يلوحسئابلا

."يبلطرظتنتواهرزئمعضتيهوكانه
."وحنلاكلذىلعناكرمألانأنظأ"
،بارتلايفهمطخسديوهو،ةينبلاةحاسلاءاجرأيفبلكلّوجت

.ولسوأيفعيبرلارّدقينئاككانهلقألاىلع.ءاوهلايفهليذعفريو
."تقولاضعبذنمكرنمل؟ثدحاذامً،اذإ":رلوملأس
.هيفتكيراهّزه
،دحاوحانجوذعئارٌفقرقّهنإ.ديدجرجأتسمّيدل.ًالوغشمتنك"

لكنأنّيبت.يلآلابيجملاىلعةميدقلئاسرىلإعمسلايغصأتسلجو
طيرشيفعضوتنأنكمينيتيضاملانيتنسلايفّيلإتهّجُويتلالئاسرلا
ً،انسح؟كلذكسيلأ،نزحمرمأهنإ.نيليإنماهلكو،ةقيقدنوثالثهتدم
لزنملايفنكأمليننأوهديحولانزحملاءيشلاً.ادجًانزحمسيلامبر
."؟هتدجودقنيليإنأفرعتتنكله.ةريخألاةرمللتلصتانيح

ريخألااذهلخدنأذنمىلوألاةرمللرلومهجاويل؛يراهرادتسا
.هبتكم

."؟كلذكسيلأ،نيليإركذتتتنأ"
.رلومدّهنت
ىلعكلاهتكرتيتلاةلاسرلاركذتأو،يراهاينيليإركذتنانعيمج"

يفطيسولاىلإةراشإاهنأنظتكنأسوبيركتربخأدقو،يلآلاكبيجم
ينعيالاذهف،نيليإلتاقىلعضبقلاعطتسنملانكاذإو.ةحلسأةقفص
ةيضقلاىلعةميرجلاةبعشوسوبيركلمع.يراهاياهانيسندقاننأ
تيأرتنكل،بتكملاىلإتئجكنأولً.اديجاهئانثأيفمننملو،عيباسأل
."انلمعيفهلذبنيذلادهجلا

."...ِنعأمل":لاقو،كلذهلوقلةرشابمرلوممدن
."قحمتنأعبطلابو.كلذتينع،ىلب"
.ههجوىلعهدييراهرّرم
اذاملةركفيدلتسيل.اهلئاسرىدحإىلإةيضاملاةليللايفتعمتسا"

نأبجييننأتّنظءايشأنعحئاصنبةئلتممةلاسرلاتناك.تلصتا



نيرامتبمايقلاو،ةريغصرويطةيذغتةرورضبيريكذتبتهتناو،اهلوانتأ
امهنمفرعتله.نزيارفونامكإركذتأنأو،بيردتلادعبءاخرتسالا
."؟نزيارفونامكإ

.هِسأرّزهرلومرّرك
تالضعقلطتمستبتامدنعكنأافشتكادقاناكسفناملاعامهنإ"

ربكأةيباجيإبرظنتكلعجيامم،كغامديفةيئايميكلاتالعافتلاضعبهجولا
لوقلاتابثإناكهالعفام.كدوجوبرثكأعنتقتو،كلوحنمملاعلاىلإ
.كلمستبيسهلكملاعلانإف،ملاعللتمستبااذإكنأوهو،روثأملاميدقلا

."تقولاضعبلكلذقّدصأينتلعج
.رلومىلإهرصبعفر
."؟كلذكسيلأفسؤمٌرمأّهنإ"
.ً"ادجفسؤم"
.ةفشتنبباسبنينأنودنماسلجوامستبا
."؟وهام.ريدملااهيأًائيشينربختلتئجدقكنأكهجونمىرأ"
.ةفرغلايفيشميأدبو،ةلواطلانعرلومزفق
علصأًالجرنيثالثوةعبرأنمةحئاللايفمهيفهبتشملاددعضفخنا"

."مهبايغججحنمانّقثوتنأدعبكلذو؛ًالجررشعينثاىلإ
.ً"انسح"
ضمحلاتارابتخانمةعبقلابحاصمدةليصفديدحتانعطتسا"

ةعبرأ.اهيلعانرثعيتلادلجلاتائيزجىلعاهانيرجأيتلايبيرلايوونلا
نممدتانيعانذخأ.اهسفنمدلاةليصفمهيدلمهيفهبتشملالاجرلانم
جئاتنلاتءاجو،يبيرلايوونلاضمحلاليلحتلاهانلسرأوةعبرألاءالؤه
."مويلا

."؟و"
."ءيشال"
ءاذحتوصوهًاعومسمناكاملك.بتكملاىلعتمصلاقبطأ

ىلعاهيفروديناكةرملكيفًاتفاخًاريرصردصأيذلاّيطاطملارلوم
.هيبقع

نيليإبيبحنوكينألامتحاًابناجسوبيركىّحنلهو":يراهلأس
."؟كلذلعفدق

.ً"اضيأيبيرلايوونلاهضمحانصحف"
."؟انأدبثيحىلإاندعدقفً،اذإ"



."معنً،ابيرقت"
ةرجشنعةنمُسلارويطنمبرسراطً.اددجمةذفانلاىلإيراهرظن

.ازالبقدنفوحنًابرغّقلحو،ةريبكرادرد
يلًايقطنمودبيال؟انليلضتةعبقلانمدصقلاناكامبر":يراهلاق

دعبىلعهتعبقهئاذحراثآىفخأو،ىرخأراثآيأكرتيملٌلجردقفينأ
."ةيحضلانمراتمأةعضب

."كلذنمانّقثوتدقو،نيليإمدوهةعبقلاىلعمدلانكل.امبر"
ةظحلفقوت.يراهمامتهاهسفنكلسملاهمّشو،بلكلاةدوعتراثأ

ً،ارارقذختينألبقً،ارئاحضرألاىلعهفنأوً،ابيرقتةحاسلاَطسوةدحاو
.رصبلانعيفتخيوراسيلاىلإبهذيو

دّقفت.تانادإلاىلإةفاضإلاب،ةعبقلارمأعباتننأبجي":يراهلاق
،ةيضاملارشعلاتاونسلايفءادتعالابمهُّتاوأ،هعمقّقُحصخشيأرمأ

."...نأنمّدكأتوً.اضيأسوشركأنمض
."...يراه"
."؟رمألاام"
سوبيرك،لاحّيأىلعو.نآلاةميرجلاةبعشيفلمعتدعتملتنأ"

."مهجعزأنأينمبلطتتنأو.قيقحتلاىلوتي
ىلعةتباثهترظنتناك.ءطببطقفأموأو،ةفشتنببيراهسبنيمل

.غربكإيفامناكم
."يراه"
؟ريدملااهيأرخآناكميفنوكتنأبجيكنأيفًامويترّكفله"

."يرزملاعيبرلااذهىلإبسحفرظنا،ينعأ
.مستباو،يشملانعرلومفقوت
ةعئارةنيدمنغريبنأيفًامئادترّكفدقل،تلأسدقكنأامب"

."اذهفرعتتنأ.كلذىلإامولافطألالجأنم؛اهيفءرملاشيعيل
."؟كلذكسيلأً،ايطرشىقبتسكنكل"
.ً"اعبط"
."؟كلذكسيلأ،رخآءيشبمايقلانوديجيالانلثمًاصاخشأنأل"
."الامبر".فلخلاىلإهيفتكرلومداعأ
عماهلمعنأًامئادتننظ.ىرخأرومأبمايقلاديجتتناكنيليإنكل"

ٍفاكرارشألاجروءاسنىلعضبقلاءاقلإ.ةيرشبلادراومللردهةطرشلا
."؟هينعأامفرعتله.اهلسيلنكل؛انلثمصاخشأل



.يراهبناجىلإفقوو،ةذفانلاىلإرلومهّجوت
."رايأيفلضفأعضولاحبصيس":لاق
.ً"انسح":يراهلاق
تحبصأدقةعاسلاّنأةنلعم،دنالنورغةدابعراديفةعاسلاّتقد

.رهظلادعبنمةيناثلا
ىلعلمعينسروفلاهلعجعيطتسأتنكنإىرأس":رلوملاق

."ةيضقلا
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2000ناسين27.ةيجراخلانوؤشلاةرازو
هتّملعدقةعونتملاو،ءاسنلاعمةليوطلاغوهدناربتنربةبرجتتناك

لصحينأبجيامنإو،طقفاهديريالةأرماكانهةردانتالاحيفهنأ
لكنمًالامجرثكأاهنأل:ةيتآلاةعبرألابابسألادحألكلذو،اهيلع
رعشيهتلعجوأ،تايرخأءاسننمرثكأًايدسجهتضرأاهنألوأ،تايرخألا
.رخآًاصخشديرتاهنألوأ،ىرخأةأرمايأنمرثكألجرهنأب

.ءاسنلانمعونلاكلذنمكوفليكارنأكردأدقغوهدناربناك
قحلمميوقتىلإةجاحلاةعيرذبيناثلانوناكمايأدحأيفاهبلصتا
عيطتستاهنأهتربخأدقتناك.ولسوأيفةيسورلاةرافسلايفديدجيركسع
نأىلإًارظنو.هجولًاهجوكلذلصحينأىلعّرصأهنكل،ةركذملاسرإ
نمٍسأكلوانتلايقتلينأحرتقادقف،ةعمجلامويرهظدعبناكتقولا
اهبفشتكايتلاةقيرطلايهكلتتناك.لاتننيتنوكبرشميفبارشلا
نماهنبابلجاهيلعنإتلاقو،ةوعدلالبقتمليهف.ةبزاعمأاهنأ
لجراهيدلكرمعلثميفةأرمانأضرتفأ":ءاكذباهلأساهنيح،ةضورلا
."؟رومألاهذهلثمىلوتي

هنأاهتباجإنمجتنتساهنأالإ،ٍرشابمٍباوجبدرتملاهنأنممغرلاب
.اهتايحيفلجردجويال

هجاعزنانممغرلاب،هفشتكاامبًامومعًاديعسناكةملاكملاىهنأامدنع
.امهنيبرمعلاقرفىلعدّدشدقلف،كرمعلثميف:هلوقنمًاليلق

هنملوصحلاو،كيريمتروكبلاصتالاوههلعفيذلارخآلاءيشلاناك
ً،ادجًاصيرحنكيمل،ةقيقحلايف.كوفةسنآلانأشبتامولعمىلعصرحب
ً.اقالطإهجعزتملةنتنةحئاركيريمّمشو

ةمجرتمتلمعدقليكارنأفرعيو،هتداعكعالطإلاعساوكيريمناك
دقتناك.وكسوميفةيجيورنلاةرافسلايفنيتنسةدملغوهدناربمسقيف
ًابحهبتفِغُشيذلاو،ةيثارولاتانيجلابًاصتخمًاباشًاذاتسأً؛ايسورتجوزت
ذاتسألاناك،لاحّيأىلع.ًالماحاهلعجبقيبطتىلإةرشابمةيرظنلالّوحو
هليضفتىلإةفاضإلاب،بارشلاىلعنامدإللةضرُعهلعجتةنيجبدلودق
كوفليكاررّركتمل.ةريصقةيجوزلاامهتداعستناكاذهلو؛يدسجلاشاقنلا
وأ،حماستوأ،رظتنتمليهف.اهتاوخأنمتاريثكهتفرتقايذلاأطخلا
ةظحللايفاهيعراذنيبغيلوأوبابلانمتجرخامنإو،مهفتنألواحت
ًايبسنذوفنلاةعساوهترسأدارفأواهجوزناك.ةبرضلوأاهيفتّقلتيتلا



حجنتلتناكامةيسامولبدلااهتناصحالولو،غيلوأةناضحلبلطباومّدقتدق
.اهنباعمايسورةرداغميف

ّركذت،اهدضىوعدعفردقاهجوزنأهربخيكيريمناكامدنع
ربعتّرمةيسورةمكحمنمءاعدتساةركذممهبموحنىلعغوهدنارب
ًاصخشبدتنادقو،ةمِجرتمىوسنكتملتقولاكلذيفاهنكل،هديرب
ركذامدنع.اهمسابةينهذةظحالملجسينأنودنم،ةيضقلاةيوستل
ةيسورلاتاطلسلانيببذاجتعوضوملازتالةناضحلاةيضقنأكيريم
.ينوناقلامسقلابلصتاو،ةأجفثيدحلاغوهدناربىهنأ،ةيجيورنلاو

ءيشةجحبسيلو،ءاشعلاىلإاهتوعدفدهبليكاربيلاتلاهلاصتاناك
ًةعقومواهيلإةهجومةلاسرىلمأ،مزاحلانكل،فيطللااهضفردعبو.رخآ
نوؤشلاةرازونأ،ديدشراصتخاب،ةلاسرلااهتربخأ.ينوناقلامسقلاسيئرنم
ىلإلوصولا،ًاليوطًاتقوةيضقلاتقرغتسانأدعب،نآلالواحتةيجراخلا

نم؛ةيناسنإتارابتعال"ةناضحلانأشبةيسورلاتاطلسلاعمطسولح
مامألوثملاغيلوأوليكارنمبلطتيسكلذناك."ةيسورلاغيلوأةرسألجأ
.امهقحبرداصلامكحلافانئتساو،ةيسورةمكحم

ةيضقنأشبهءاقلتبلطو،غوهدنارببمايأةعبرأدعبليكارتلصتا
ةعضبءاقللاليجأتبلطوً،احيحصكلذناكو،لوغشمهنأاهباجأف.ةصاخ
،ٍّداحٍتوصرثأةبّذهملاوةئداهلااهتربنيفو،هيلإتلّسوتامدنعو.عيباسأ
نألّوطمريكفتدعبفشتكا،نكممتقوعرسأيفءاقللانوكييكل
وهلاتننيتنوكبرشميفةعمجلاموينمةسداسلاةعاسلادنعءاقللا
حرشتتناكامنيبً،ابارشامهلبلط،كانهاحبصأامدنع.ديحولارايخلا
لذبوً،اريثكأموأ.ةّسامةيجولويبةمومأةجاحاهنأضُْرتفايتلااهتلكشم
هديعضينأىلعًاريخأأرجتو،هينيعبهفطاعتنعّربعيل؛هدهجىراصق
،نكيملًائيشنأكوكلذيفىضمهنكل،تعزف.اهيديقوفيوبأوحنىلع
سيئرتارارقزواجتنمهنّكميعقوميفسيلظحلاءوسلهنأاهربخأو
ةمكحممامأاهلوثمعنملهعسويفاملكلعفيسّهنأباهدعوو.مسق
هنأىلع-اهقيلطةرسأليسايسلاذوفنلاهنهذيفو-ًاضيأدّدش.ةيسور
،كانهسلج.اهدضةيسورلاةمكحملامكحردصينأنمقلقلااهرطاشي
َريملهنأهلادبوً،انوتفمعومدلابنيتئيلملانيتينبلااهينيعىلإقدّحيوهو
الوانتيلءاقللاديدمتحرتقاامدنع،كلذنممغرلاب.اهلامجقوفيًائيشّطق
اهاضمأيتلاةيسمألانمىقبتامناك.تفرصناوهتركش،معطملايفءاشعلا
.لمأةبيخ،زافلتلادهاشيوهو،بارشلانمسأكةقفرب



نإهللاقو،يسورلاريفسلابقحاللامويلاحابصيفغوهدناربلصتا
كوفغيلوأةناضحةيضقيفًايلخادًاشاقنيرجتةيجيورنلاةيجراخلاةرازو
تاطلسلاهبلطتاماهنّمضيةركذمهللسرينأهنمبلطو.فيسوغ
هنكل،لبقنمكلذبعمسدقريفسلانكيمل.ةيضقلاهذهيفةيسورلا
ةلاسرًاضيأثعبينأو،يجراخلابتكملاسيئربلطىلعقفاوينأبدعو
لوثملاغيلوأوليكارنمبلطتيتلاةلاسرلاتلصو.ًالجاعًءاعدتسانمضتت
مسقلاىلإةخسنةرشابمغوهدناربلسرأ.عوبسأدعبةيسورةمكحممامأ
مويلايفليكارهبتلصتا،ةّرملاهذه.كوفليكارىلإىرخأو،ينوناقلا
يسامولبدلاَهكولسفلاخيسهنإغوهدناربلاقاهيلإءاغصإلادعبو.قحاللا
ةشقانملاحّيأىلعامهبضرتُفيالهنأو،ةيضقلايفريثأتلالواحنإ
.فتاهلاربعكلذ

يتلاةقيرطلانم،نكل.دعبًالافطأبجنأمل،نيفرعتامك":لاق
.ً"اعئارًايبصودبي،غيلوأاهبنيفصت

."...فوسف،هتيقتلااذإ":لوقتتعرش
يفنيشيعتِكنأتالسارملايفةفداصمتيأر.ةلكشمهذهنوكتنل"

."غربدروننمرجحةيمردعبىلعيهو،نفلوكنملوه
يهتشتامبيرجتحايرلاّنأبرعشهنكل،اهتوكسيفدّدرتلاظحال

.هنفس
."؟دغءاسمنمةعساتلاةعاسلادنعءاقللابكيأرام"
نمةسداسلايفىتفنوكيال":درتنألبقليوطتمصقبطأ

."ةعساتلاةعاسلادنعًاظقيتسمرمعلا
تناك.كلذنمًالدبةسداسلاةعاسلادنعءاقللاىلعاقفتا،اذكهو

جعزنا،لاحّيأىلعً.ابدؤمًالفطناكو،هتدلاوينيعلثمنيتينبغيلوأانيع
لسرتملاهنألو،ةمكحملاءاعدتساةيضقيفالإملكتتملمألاّنألغوهدنارب
تناكاهنأيفًاضيأكشينأءرملارودقمبناك،معن.ريرسلاىلإغيلوأ
نلامورنأً،اريخأ،غوهدناربفرع.ةنامضكةكيرألاىلعكانهيبصلاعضت
رداغيلفقونيحكلذنممغرلابلواحيّلظهنكل،دحاوموييفىنُبت
ايطقفةليمجةأرماتسلِتنأ":لاقواهينيعىلإرظنلانعمأ.لزنملا
ريدقتبكيلإرظنأيننأيفرعتنأّدوأً.اضيأةعاجشةأرماتنألب،ليكار
."ريبك

،لاحّيأىلعرطاخهنكل،اههجوريبعتّرسفيفيكًاقثاونكيمل
دقفً؛اضقانتماهلعفّدرناك.اهّدخىلعةلبقعبطيلمامألاىلإىنحناو



:تفاضأنيحنيتدراباتناكاهينيعنكل،ةلماجملاىلعهتركشوهمفمستبا
."كرظتنتكتجوزنأنمّدبال.غوهدناربديسايكريخأتنعرذتعأ"

***
،اهلعفّدرفرعيلمايأةعضباهحنمرّرقوً،ادجةحضاوهتوعدتناك

ريغوحنىلعو،ىرخأةيحاننمو.كوفليكارنمًالاصتاَقلتيملهنكل
كردأوً،اباوجبلطتةيسورلاةرافسلانمةلاسرلعفلابتءاج،عقوتم
.فيسوغكوفغيلوأةيضقيفةديدجةايحخفندقهراسفتسانأغوهدنارب
زهتنيالهلعجيًاببسَريملوًالعفثدحهنكلً،افسؤمًارمأكلذناك
رخآباهغلبأو،ةيرسلاتارابختسالايفةرشابمليكاربلصتا،اذل.ةصرفلا
.ةيضقلايفتاروطتلا

يفيبشخلالزنملايف،ةقحالعيباسأةّدعدعب،هسفندجو
رثكأتدب.امهدحواناك.ةبآكرثكأوهرادنمربكأناكيذلا،نفلوكنملوه
ثيدحلالعجدقناك،كلذىلإةفاضإلابو.ةرملاكلتيفهتبحصبةحار
ركذينيحقايسلاجراخهمالكودبيالىتح،ةيصوصخرثكأًاراسمذختي
هلقعءرملاىسنينأةيمهأىدمو،هتجوزنيبوهنيبةقالعلاةينوطالفأىدم
وحنىلعامهعطاقو،بابلاسرجّنرمث.هبلقوهدسجىلإيغصيوًانايحأ
قيلح،ليوطلجرعمتداعو،حتفتلليكارتبهذ.هيفبوغرمريغ
تارابختسالانمليمزةفصبهيلإهتمّدق.ناتنقتحمهانيعوً،ابيرقتسأرلا
ّركذتيملهنكل،لبقنممسالاديكأتلابعمسدقغوهدناربناك.ةيرسلا
هرك.ةلصبهيلإتمياملكلهركبةرشابمرعش.قايسيأيفو،نيأ
ةكيرألاىلعسلجهنأو،ًالمثناكلجرلانأةقيقحو،امهايإهتعطاقم
ههركامرثكأّنكل.ةملكبقطنينأنودنم،غيلوألثم،هيلإقّدحو
ريضحتلتعرُهو،اههجوقرشأيتلا،ليكارىلعأرطيذلارييغتلاناك
تناكيتلا،ةبضتقملالجرلااذهتاباجإىلعةيويحبتكحضو،ةوهقلا
كانهناك.ةروثأمًامكحمضتاهنأكوعطقملاةيداحأتاملكنمنّوكتت
قيرطيفهترايسةدايقبهلحامسلاتضفرنيحاهتوصيفريبكمامتها
يفغوهدنارباهآريتلاةديحولاةيباجيإلاةزيملاتناك.لزنملاىلإهتدوع
كرحمكلذدعبةرشابماعمسو،ةأجفهليبسيفىضمهنأيهلجرلا

.هسفنلتقيلقالخأمركبىلحتيناكهنأعبطلابينعيامم،روديهترايس
ىتحليوطتقوِضميمل،لاحّيأىلعً.اغلابهقحلأيذلاررضلاناك
هتيرظنهلترطخ.لزنملاىلإهقيرطيفو،هترايسيفًاسلاجغوهدناربناك
نأرّرقيلجرلالعجتةلمتحمبابسأةعبرأكانهّنأيهو؛كاذنآةميدقلا



ًاصخشديرتاهنأفرعينأقالطإلاىلعاهمهأو؛ةأرمابىظحينأهيلع
.رخآ

يطرشلانعلأسيلقحاللامويلايفكيريمتروكبلصتاامدنع
أدبمث،ةيادبلايفةريبكةشهدببيصأً،ابيرقتسأرلاقيلحليوطلا
تارابختسالاىلإهلقنوهتيقرتحرتقايذلاهسفنصخشلاناكهنأل؛كحضي
تارواشملًاضيأبسانمعوضومردقلانكل،ردقلاةئيشمكلتتناك.ةيرسلا
،ةعاّمسلاغوهدناربقلغأامدنع.ةيكلملاةيجيورنلاةيجراخلانوؤشلاةرازو
،يلاتلاعامتجالاىلإةقورألايفةعساوتاوطخبىشم.لضفأهتايونعمتناك
.ةيناثنيعبسنملقأيفتارمتؤملاةعاقىلإلصوو،قيرطلايفرفصيوهو
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2000ناسين27.ةطرشلاةدايقرقم
رقشأباشىلإرظنيوهو،ميدقلاهبتكملخدمدنعيراهفقو

،بوساحلاةشاشىلعًاريثكزكريّباشلاناك.نيليإيسركىلعسلجيرعشلا
.لعسىتحيراهظحليملو

."؟كلذكسيلأ،نسروفلاهتنأً،اذإ"
."معن":ههجوىلعودبييلوضفريبعتوباشلالاق
."؟ريكنيتسيفةطرشلارفخمنم"
."حيحصاذه"
ىلعنكل،نآلاتنأسلجتثيحسلجأتنك.لوهيراهانأ"

."رخآلايسركلا
."ٍلابهنإ"
نمّدكأتلارلومينرايبكنمبلطً.ايلابناكاملاطل".يراهمستبا

."؟نتليغنيليإةيضقبةّقلعتملاليصافتلاضعب
نملمعأتنكدقل!ليصافتلاضعب":ًالئاقّجتحاو،نسروفلاهبرغتسا

."مايأةثالثلاوطفقوتنود
.نيليإةلواطىلإلُقندقناكيذلا،ميدقلاهدعقمىلعيراهسلج

.اهتيوازنمبتكملاودبيفيكاهيفىريةرملوأكلتتناك
."؟نسروفلاهايتدجواذام"
.نسروفلاهسبع
رلومبلّصتا.تامولعملاهذهبلطنمانأتنك.قلقتال":يراهلاق

."تدرأاذإ،رمألااذهنمّدكأتتل
.ةأجفنسروفلاههجوقرشأ
يفًاليلقًائيطبتنك،فسآ!ةيرسلاتارابختسالانملوهتنأً!اعبط"

يفةيضقلاركذتأ".يلوفطلاههجوىلعةريبكةماستباتمسترا."كلذمهف
."؟نآلااهيلعىضممك.ايلارتسأ

."...تلقامك.تقولاضعب"
ءالؤه".هلمانأبةعوبطملاقاروألانمةموكّبلق."!ةحئاللا،معنهوأ"

يفءادتعااياضقيفاونيُدأوأ،اومهُّتاوأ،اولقتعانيذلاصاخشألالكمه
،ًالهسءزجلاكلذناك.مسافلأنمرثكأدجوي.ةريخألارشعلاتاونسلا
ركذكانهسيلف.سأرلاقيلحمهنمنمديدحتيفنمكتةلكشملانكل
."...عيباسأرمألاقرغتسيدقو،تامولعملاهذهيفكلذل



.فلخلاىلإهرهظعجرأو،هيسركىلعيراهىخرتسا
.ةمدختسملاةحلسأللًازومرنمضتتةيمارجإلاتالجسلانكل،فرعأ"

."كيدلىقبيمسامكرظناو،ةيرانلاةحلسألازومرنعثحبا
ءامسألاددعتيأرنيحرلومىلعكلذحرتقأستنك،عقاولايف"

ةحئاللانوكتس.هيديوأ،قدانبوأ،نيكاكسمهمظعممدختسا.ريبكلا
."تاعاسعضبدعبةزهاجةديدجلا

.يراهفقو
ةحئاللاىلعهدجتسكنكل،يلخادلايمقرركذتأال.سأبال":لاق

حارتقااهيفكيدلنوكييتلاةمداقلاةرملايف.فتاهلاماقرأنّمضتتيتلا
."ولسوأيفانهًادجءايكذأانسل؛هميدقتيفدّدرتتال،ديج

.ًاليلقلجخوهو،ٍتفاخٍتوصبنسروفلاهكحض
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2000رايأ2.ةيرسلاتارابختسالا
ةعطاسسمشلارهظتنألبق،حابصلالاوطةرازغبلطهيرطملاناك

سلجييراهناك.مويغلالكتعشقنا،نيعةفرطبو.عقوتمريغوحنىلع
ريكفتلاةلواحمبهسفنعدخيوهو،هسأرفلخهاديو،ةلواطلاىلعهامدقو
لوطىلع؛ةذفانلاجراختماهدقتناكهراكفأنكل،نيلكرامةيقدنبيف
،بطرلاتلفسإلاىلعو،ءفدلاةحئاربةقبعلاوًاثيدحةلوسغملاعراوشلا
لازياليذلاخستملايدامرلاجلثلاىلإو،نلوكنملوهةمقىلإمارتلاطوطخو
بوردلاىلعغيلوأوليكارعمىرجثيح،ربونصلاةباغلظيفًادوجوم
نعةمهبمتايركذيراهىدلتناك.ةقيمعلاءاملارفحيدافتل؛ةينيطلا
.غيلوأرمعلثميفناكنيحىتح،دحألامويةلثاممتاهزنيفباهذلا

،فلخلايفهتقيقشعمرخأتو،ةليوطتاهزنلاتناكاذإ،تقولاكلذيف
تناكو.ةضفخنملاناصغألاىلعهتالوكوشلانمًاعطقعضيامهدلاوناك
.راجشألاىلعومنتهتالوكوشلاحاولأنأبةعنتقمهتقيقش

نيتللانييلوألانيترملايفيراهعمًاريثكملكتدقغيلوأنكيمل
امفرعييراهنكيمل.رمألايفةضاضغدجيملهنكل،امهيفامهراز
فشتكانيحًاليلقّفخدقةحارلامدعبامهروعشناكً.اضيأغيلوألهلوقي

لكببعلدقيراهناك.يوبميغزاهجيفسيرتيتةبعلهيدلنأيراه
تسرمعلانمغلابلاىتفلاىلعبلغتو،لجخوأةمحرنودنم،هتوق
نعيراهلأسيغيلوأأدب،كلذدعبو.ةطقن40,000ىلعديزيامبتاونس
ىرخألارومألالكنعو،نوللاضيبأجلثلانوكببسنع؛ةعونتمءايشأ
نوّزكريمهلعجتو،نيدشارلالاجرلاهابجىلعرهظتديعاجتلالعجتيتلا
يضاملادحألامويىأردقغيلوأناك.ءيشنمجرحلابنورعشيالو،ةوقب
ديكسمييراهكرتو،امهمامأىرجف،يوتشلااهئارفبةّوسكمًّةيربًابنرأ
ترادأدقتناك.لزنملالخادًائفادو،جراخلايفًادرابوجلاناك.ليكار
؛فلخلاومامألاىلإامهحجرؤتوً،ايلاعاهيعارذعفرتيهوهلتمستباواهسأر
اهنأظحالدقناكً.ايقيقحسيلاذهوً،اباعلأبعلننحن:لوقتاهنأكو
واكاكلاكلذدعباوبرش.اهديتلفأاذل،امهنمصاخشأبرتقينيحرتوتت
."؟عيبرتقولااذامل":اهنيحغيلوألأسدقو،رنغورفتاردحنمىلع

ةرملايفف.لزنملاجراخةبجولوانتل،ةيناثلاةرمللليكاراعددقناك
ًاقحالهبتلصتاو،رمألايفرّكفتساهنإهلتلاقاهيفاهاعديتلاىلوألا
ىلعاهنكل،رمألايفرّكفتساهنإًاضيأةيناثلاةرملايفتلاقو.اهضفربهربختل



.دعبضفرتمللقألا
ً.اسعنادبو،لصتملاوهنسروفلاهناك.فتاهلاّنر
يفهبتُشيصاخشأ110نيبنم70كانه.رمألانمتقّقحت":لاق

نمةينامث،نآلاىلإ،تدجودقلو.ءادتعااياضقيفًاحالسمهمادختسا
."سوؤرلايقيلح

."؟كلذتفشتكافيك"
مهلزانميفنونوكيمهنمًاريثكنأفيكشهدمرمأّهنإ.مهبتلصتا"

.ً"احابصةعبارلاةعاسلادنع
.يراهتمصنيحًاليلقنسروفلاهكحض
."؟مهنمٍدحاولكبتلصتاله":يراهلأس
مهفتاوهماقرأبوأ،مهلزانميفمهبتلصتاً،اعبط":نسروفلاهلاق

."...ددعشهدم.ةيولخلا
نوعناميالاوناكاذإنيفينعلانيمرجملاءالؤهتلأسو":يراههعطاق

."؟ةطرشلالاجرىلإمهسفنألثيدحفصوميدقت
هرعشهيفهبتشمنعثحبناننإتلق.طبضلابسيل":نسروفلاهلاق

.ً"ارّخؤممهرعشاوغبصدقاوناكنإمهتلأسو،ليوطورمحأ
."!كمهفأال"
."؟بيجتسَمبف،كرعشتقلحدقتنكاذإ"
يفنيعرابلاصاخشألاضعبكانهنأحضاولانمً.انسح":يراهلاق

."ريكنيتس
.اهسفنةيبصعلاةكحضلايراهعمس
."سكافلاةطساوبةحئالّيلإلسرأ":يراهلاق
."دوعأامدنعاهيلعلصحتس"
."؟دوعت"
ةّقلعتملاتاظحالملاةيؤردارأ.تلخدنيحينرظتنيطابضلادحأناك"

."لجاعرمألانأنمّدبال.اهيلعلمعأتنكيتلاةيضقلاب
."نآلانتليغةيضقىلعلمعيسوبيركنأتننظ":يراهلاق
."كلذكسيلهنأحضاولانم"
."؟وهنم"
."ليبقلااذهنمًائيشوأ،لاوىعديهنأنظأ":نسروفلاهلاق
."؟رلاوينعتله.ةميرجلاةبعشيفلاوىعديدحأكانهسيل"
نمريثكلاكانه":ًاليلقلجخوهوفاضأو."وهاذه":نسروفلاهلاق



."...نآلاةديدجلاءامسألا
ةيضقلاداومهميلستل؛باشلايطرشلاّخبوينأهيلعنأيراهرعش

لعفلًابسانمنكيملتقولانكل،مهءامسأفرعيداكيالصاخشأىلإ
حجرألاىلعوهو،ةيلاتتمٍلايلثالثًاظقيتسميقبدقباشلاناك.كلذ
.هيمدقىلعفوقولاعيطتسيداكيالوقهرم

.ةعاّمسلاقلغينأكشوىلعناكو."ًالمعتنسحأ":يراهلاق
."؟كبّصاخلاسكافلامقرىلإجاتحأ،رظتنا"
قوفعمجتتتأدبدقبحسلاتناك.ةذفانلاجراخىلإيراهقّدح

ً.اددجمغربكإةمق
."فتاهلاماقرأنّمضتتيتلاةحئاللايفهدجتس":لاق
وهكيريمناك.اهناكميفةعاّمسلاعضونإامًادّدجمفتاهلاّنر

ً.اروفهبتكمىلإءيجملاهنمبلطو،لصتملا
رمألايرجيفيك":لخدملادنعًافقاويراهىأرنإامكيريملأس

."؟ددجلانييزانلانعريرقتلاعم
جيورنلاكلمناك."ئيسوحنىلع":يسركلايفصوغيوهويراهلاق

.كيريمسأرقوفرادجلاىلعةّقلعملاةروصلانمهيلإناقّدحيهتكلمو
."يحيتافمةحوليفيإفرحقلعدقل":يراهفاضأ
نمبلطو،ةروصلايفلجرلالثم،ماستبالاىلعهسفنكيريممغرأ

.تقولاكلذيفريرقتلاىسنينأيراه
يفتامولعملامسقسيئرانبلصتادقل.رخآءيشلعفكنمديرأ"

.مويلالتقلابتاديدهتلاّمعلاةباقنةداقفصنىقلتدقلف؛لاّمعلاةباقن
.ىلوألاةرملاتسيلاهنإ.رلتهلياهلرصتخملكشيهو،88ةّعقوماّهنإ
رثأءافتقاانعطتسا.انبنولصتياوأدبدقو،ةفاحصلاىلإبّرستربخلانكل
نأبجيببسلااذهلو؛نابيلكيفماعسكافزاهجىلإلتقلاتاديدهت
."دجلالمحمىلعاهذخأن

."؟نابيلك"
اهيفشيعي.غروبغنيسلهنملايمأةثالثدعبىلعريغصناكماّهنإ"

ًاُرسأدجتس.ديوسلايفنييزانلاراكوأأوسأيهو،ةمسنفلأرشعةتس
نييزانلاضعببهذي.تاينيثالثلاذنمدجنعًابأنويزاناهدارفأكانه
نأكنمديرأ.اوّملعتيواودهاشيل؛تالحريفكانهىلإددجلانييجيورنلا
."يراهايةريبكةبيقحمزحت

.راسريغٍسجاهبيراهرعش



ىلإللستتنأبجي.يراهايًايّفختملمعتلكانهىلإكلسرنس"
دعتساً.اعابتىرخأءايشأو،ةيوهلاو،ةمهملاليصافتكلصتس.ةيلحملاةكبشلا
ميقتلًاناكمنويديوسلاانؤالمزكلزّهجدقل.تقولاضعبلكانهءاقبلل
."هيف

نعًائيشفرعأال".هينذأقّدصينكيمل."ةيّرسةمهم":يراهرّرك
."؟تيسنكنأمأ،ققحمانأ.كيريمايسسجتلا

هذه،يراهايًاعيرسملعتتس".تلحمضادقكيريمةماستباتناك
."ةعتمموةديفمةبرجتاهنأىلعاهيلإرظنا.ةلكشمتسيل

."؟رمألالوطيسمك.ممه"
."ىصقأٍّدحكةتس،روهشةعضب"

."؟ةتس":يراهخرص
."...الو،ةيرسأتاقالعكيدلتسيل.يراهايًايعقاونك"
."؟قيرفلايفيريغنم"
رثكأرمألانوكيس.كدحوتنأ،قيرفدجويال".هسأركيريمّزه

."ةرشابمّيلإكريراقتمّدقتسو.ةقيرطلاكلتبةيعقاو
.هنقذيراهّكح
نيميلاوللستلايفءاربخلانملماكمسقكيدل؟كيريمايانأاذامل"

."فّرطتملا
."ةرملوأًامئادكانه"
يزانىلإانلصوّىتحاهرثأانيفتقادقل؟نيلكرامةيقدنبنعاذامو"

لضفألانمسيلأ.رلتهلياهةعقوملاتاديدهتلاكلتنآلاكانهو،زوجع
."؟...انهيلمععباتأنأ

.ماستبالاةلواحميفهسفنكيريمجعزيمل."يراهايترّرقدقل"
ملهنكل،ةهيركةحئارمشينأيراهعاطتساو،امءيشكانهناك

.هسفنءيشلالعفوكيريمفقو.يتأتنيأنموأ،اهتيهامفرعي
.هديّدمو."عوبسألاةياهنةلطعدعبرداغتس":كيريملاق
اهسفنةركفلانأادبو.كيريمهلعفيبيرغءيشاذهنأيراهلرطخ

رهظيتاذيعوكانهناكً.اضيأةظحللاكلتيفكيريمنهذيفتلاج
،ةطوسبم،ءاوهلايفديلاتيقب.تافدقناكناوألانكل،ههجوريبعتىلع
.جرحملافقوملاىلعبلغتيل؛ةعرسبيراههحفاصف،ةدودمملااهعباصأب

كانهنأتخرص،لابقتسالاةعاقيفادنيلزاتجييراهناكامدنع
ترم.نسروفلاهةحئالاهنإ.هقيرطيفهذخأف،هديربقودنصيفهلًاسكاف



فاشتكالواحيو،قاورلايفًادهجميشميناكاميفءامسألاةحئالىلعهانيع
يفددجنييزانعمروهشةتسةدملطالتخالانمديفتسيسهئازجأنميأ

،ديكأتلابًايحاصءاقبلالواحيناكيذلاءزجلاسيل؛ديوسلايبونجٍرحج
.ءاشعلاىلإاهايإهتوعدىلعليكاردررظتنيناكيذلاءزجلاالو
ةعباتمنعفقوت.نيليإلتاقىلعروثعلالواحييذلاءزجلاسيلديكأتلابو
.ريسلا

...ريخألامسالا
،ةحئاللايفىمادقفراعمروهظنمأجافتييكلببسكانهنكيمل

نأدعبهعمسيذلاتوصلاوهكلذناكً.افلتخمناكريخألااذهنكل
ةتفاخلاةقطقطلا.هبيكرتداعأمث،هبصاخلانوسيودنأثيمسّفظن
.زهاجءيشلكنأهتربخأيتلا

نسروفلاهلّجس.ٍناوثيفًايفتاهنسروفلاهبلصتاوهبتكمىلإبهذ
ً.ائيشدجيامنيحهبلصتينأبهدعوو،هتلئسأ

مل،ةدعاقك.قفخيهبلقعامسهرودقمبناكو،فلخلاىلإيراهىخرتسا
تامولعمنمةريغصءازجأعمجينأيأ؛هتوقطاقنىدحإكلتنكت
امدنع.ماهلإةظحلتناككلتنأنمّدبال.ةكرتشمصئاصخاهنيبسيل
ذنمرظتنيناكّهنأبروعشيراهباتنا،ةعاسعبردعبنسروفلاهلصتا

.تاعاس
اهيلعترثعيتلاةيذحألاراثآدحأ.حيحصاذه":نسروفلاهلاق

.45سايقيركسعءاذحلناك،بردلاىلعةميرجلاحرسمصحفةدحو
."ديدجرثألااذهثدحأيذلاءاذحلانأل؛عونلاديدحتاوعاطتسا

."؟ةيركسعةيذحألعتنينمفرعتلهو"
يفةصاخ،اهنوبلطيسانلانمّةلق.وتانلانمةدمتعماهنإ،معن،هوأ"

اهنولعتنيكئلوأزيلكنإلامدقلاةركيبغاشمنمًاددعتيأردقل.ريكنيتس
.ً"اضيأ

ةضهانمةيبابشةكرح(ةيذحألانايتفو،سوؤرلاوقيلح.حيحصاذه"
يأىلعترثعله.كلذنولعفينممهددجلانويزانلاو،)نييبيهلل

."؟روص
،ركأةيلاجةشرونمامهنمناتنثا.روصٍعبرأىلعتلصحدقل"

."1992ماعلايف-بابشلازكرم-زتيلبجراخٍضرعنمنايرخألاو
."؟اهنميأيفةعبقرمتعيله"
."ركأيفةطقتلملاةروصلايف،معن"



."؟ةيركسعةعبقيهله"
."ىرأينعد"
يراهعّرضت.فتاهلاةعاّمسربعنسروفلاهسافنأعامسيراهعاطتسا

.اٍّقحُمنوكينأًاتماص
."ةّنيلةحطسمةوسنلقلثمودبت":نسروفلاهلاق
."؟قثاوتنأله":هلمأةبيخءافخإلواحينأنودنميراهلأس
.ٍلاعٍتوصبةنعليراهقلطأوً،امامتًاقثاونسروفلاهناك
."؟ءاذحلانمةدافتسالااننكميامبر":رذحبنسروفلاهحرتقا
ريشتو.َقمحأنكيملنإنآلاًاديعبءاذحلاىمردقلتاقلانوكيس"

."كلذكسيلهنأىلإجلثلاىلعراثآلاهسمطةقيقح
فرعيهنأبنيقيلاكلذً،اددجمساسحإلاكلذهباتناً.ارئاحيراهناك

،ةجعزملاكوكشلاضفرتكلعجيهنأل؛رطخرمألانأكردأو،لتاقلا
ةلماكتسيلةروصلانأكربختو،تاضقانتملابسمهتيتلاةريغصلاتاوصألاو
درابلاءاتشلاءرملابحيالو،درابءاتشلثمكوكشلا.ءيشلكنممغرلاب

نمًانقوميراهناكدقل،معن.لتاقىلعضبقلانمًابيرقنوكينيح
.إطخىلعناكهنأنّيبتدقو،لبق

الاذهل؛ةرشابماكريمأنمةيركسعةيذحأريكنيتسيفطابضيرتشي"
."..ً.ابيرقتةديدجةيذحألاكلتتناكاذإو.اهعيبتةريثكنكامأدجوت

.نسروفلاههيلإيمريامةرشابميراهمهف
تازيهجتلارجاتمبأدبا.اهنّزخينمىلعرثعا!نسروفلاهايديج"

ٌدحأناكنإلأساو،روصلاضرعاو،ةلوجيفكلذدعببهذاو،ةيركسعلا
."ةيذحألانمًاجوزعابهنأركذتي

."..ً.انسح...يراه"
."ًالوأكلذيفرلومشقانأس.فرعأ،معن"
نيذلانئابزلالكّركذتيعئابىلعروثعلاصرفنأفرعييراهناك

نوكينيحًاليلقلضفأ،عبطلاب،صرفلاكلتتناك.ةليئضةيذحأمهعاب
،نكل.نئابزلاءالؤهقانعأىلع)ّةيزانلاّةيحتلا(لياهجيسمشوكانه
تاقيقحتلكنمةئملاب90نأًاضيأنسروفلاهفرعيدق،لاحّيأىلع
ىغصأ.رلومبلصتاوةملاكملايراهىهنأ.ةئطاخنكامأيفيرجتمئارجلا
.حنحنتهمالكيراهىهنأنيحو،هججحلكىلإةميرجلاةبعشسيئر

."ءيشىلعًاريخأامتقفتادقرلاووكنأعمسأنأديج":لاق
."!هآ"



يذلاهسفنءيشلاطبضلابلاقو،ةعاسفصنلبقيبلصتادقل"
."باوجتساللنسلوأريفسبلجلنذإلاهتحنمدقلو.نآلاهتلق

."!واو"
."ديكأتلاب"
نإرلومهلأسامدنعاذهلو.هلعفينأبجياّممًاقثاويراهنكيمل

ىلإقّدح.ةعاّمسلاقلغأوةمالسلاعممتمت،هلوقدويرخآءيشهيدلناك
ىأر.سدراغيافشةباوبيفتأدبدقماحدزالاةعاستناك.ةذفانلاجراخ
يشميوهوهبقارو،زارطلاةميدقةعبقرمتعيوً،ايدامرًافطعميدتريًالجر
ىلإداعدقهضبننأيراهرعش.هرصبىمرمجراخحبصأىتحءطبب

.لمثصخشلثماهّركذتهنكلً،ابيرقتيسندقناك.نابيلكً.ابيرقتهتعيبط
.ةرشابمةركفلاذبنهنكل؟يلخادلاليكارمقربلصتينأبجيله:لءاست
.بيرغءيشثدحمث

،ةيادبلايف.ههابتناةكرحتتفل،ةذفانلاجراخ،هتيؤرلاجمفرطيف
،همفحتف.ةعرسببرتقيءيشةيؤرطقفعاطتساواهديدحتنمنّكمتيمل
ىلعّهثحينألواحيهغامدناكتوصيأوأ،ةخرصلاوأ،ةملكلانكل
،تفاخوموتكمتوصكانهناك.هيتفشنيبنمّطقجرخيمل،هرادصإ
ةبطرةعقبىلإقّدحيوهويراهسلجاميف،ًاليلقةذفانلاجاجززتهاو
ّهنأريغ،كرحتيمل،ةيادبلايف.عيبرلاميسنعمكرحتتةشيراهيفتقلع

.دعصملاوحنًاعرسمقلطناوهترتسكسمأامناعرس
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2000رايأ2.كرجب،نيفيلكورك
نمددعثدحأتاحفصءطببّبلقو،عايذملاتوصنسلوأريفسعفر

نعملكتيناكيذلاعيذملاىلإعمتسيوهو،هتدلاوبةصاخلاءاسنلاةلجم
لازيالءاملاناك.اهوّقلتدقلامعلاةباقنةداقناكيتلاديدهتلالئاسر
،نسلوأريفسكحض.ةرشابمةشيعملاةفرغةذفانقوف،بارزملايفليسي
كانهنوكتالأىّنمتو،تسنيفكيوردادعأدحألثمتاديدهتلاتدبدقف
.ةرملاهذهةريثكةيئالمإءاطخأ

اذهرهظدعبةلوغشمتربرهيفتالواطلانوكتس.هتعاسىلإرظن
اذهةميدقلاةيئابرهكلاةسنكملاحلصأدقناكهنكلً،امامتًاسلفمناك.مويلا
دقناك!ريمأللًابت.لاملاضعبهضارقإهمأعنامتنلامبراذهل؛عوبسألا
يفهلامىلعلصحيسّهنأبريمألاهدعونأذنمكاذنآناعوبسأىضم
نوملكتياوأدبدقلاملابمهلنيديلاجرةعضبناك.مايأةعضبنوضغ
لتحادقرخآًاصخشنأرمألايفامأوسأو،ةراسريغديعوةربنبهعم
سينيدىلعةراغلاذنمليوطتقوىضمدقل.ازتيبللتربرهيفهتلواط
.بابكلل

يفمواُقتالةبغربتربرهىلإاهيفبهذةرمرخآيفرعشدقناك
.اكولرنورغيفةيطرشلالتقيذلالجرلاّهنأعيمجلاربخيل؛خارصلاوفوقولا
.خرصتيهوتتامدقل.ةريخألاةرمللاهبرضنأدعبرثانتدقمدلاناك
رظنمنأوأ،ةيطرشاهنأفرعينكيملهنأفيضيلةرورضكانهنكتمل
.أيقتيهلعجينأداكمدلا

.ةيطرشاهنأتقولالاوطفرعيناكدقل!ريمأللًابت
لوقعيطتسيدحأالو.ريمألاهبهدعويذلالاملاقحتسيريفسناك

امدعبهبلاصتالانمريمألاهعنم؟لعفيهاسعاذام،نكل.فلتخمءيش
ً.امامتةجضلاأدهتىتح،رذحلاوةطيحلابابنم،ثدح

فقوأو،هيمدقىلعريفسضهن.جراخلايفةباوبلاتالصفمتّرص
عقوَملالسلاهدوعصقيرطيفعمس.ةهدرلاىلإعرسأمث،عايذملالمع
اهحيتافمتوصعمسو،هتفرغيفحبصأمث،ىصحلاىلعهتدلاوتاوطخ
،يضرألاقباطلايفامءيشنعثحبتتناكامدنع.لزنملابابحتفتيهو
ةورفىلعهديرّرم.ةآرملايفهسفنىلإرظنلانعمأو،هتفرغَطسوفقو
لثمهعباصأُّكحتًادحاوًارتميليماهلوطغلبييتلاتاريعشلابسحأو،هسأر
لامنمهبدِعُوامىلعلصحاذإىتح؛هرارقذختادقناك.ةاشرف



ناكً،اقداصنوكيلو.لزنملايفءاقبلانمًاجعزنمناك.ًالمعهسفنلدجيسف
الصاخشأةقفارمنمللملابرعشيوً،اضيأتربرهيفقافرلانمًاجعزنم
وهو،ةينفلاةيلكلايفضفخنملارايتلاةرودىهنأدقناكً.ائيشنولعفي
نيذلانييئابرهكلانمريثكلاكانهو،ةينورتكلإلاتاودألاحالصإيفٌعراب
يطغيلعيباسأةعضبلالخهرعشومنيس.نيدعاسمونينرمتمىلإنوجاتحي
.هسأررخؤميفلياهجيسمشو

ءانثأيفهاّقلتدقناكيذلايفتاهلالاصتالاةأجفركذت.معن،هرعش
!رمحألارعشلانعهلأسيذلاو،مياهدنورتةنكلبملكتييطرشنمليللا
يفهتدلاوهتلأسىتح،ملُحهنأدقتعيناكحابصلايفريفسظقيتساامدنع
ةعبارلاةعاسلادنعلصتييذلاكاذوهصخشيأ":روطفلالوانتءانثأ

."!ً؟احابص
تاقصلمو،ررهوفلاةروص:ناردجلاىلإةآرملانمهزيكرتريفسلقن

ىراصنلازمرو،فوقعملابيلصلاهيلعمِسُريذلاملعلاو،موزروبتابرع
زلبوغفيزوجنالعإنعةخسنناكيذلافرشومدقصلمو،ّينيدلا
ودبتهتفرغنأيفاهيفرّكفييتلاىلوألاةرملايههذهتناك؛ميدقلا
ةمواقمةياربديتانويرتسشنامحاشوتلدبتسااذإ.ريغصيبصةفرغلثم
،رلميهشيرنياهةروصبماهكيبديفيدةروصو،يديوسلاضيبألايرآلا
.قهارمةفرغاهنأنظتسف

.هتدلاوتناك."!ريفس"
.هينيعضمغأ
."!ريفس"
ً.ادبأكلذنمصلختينل.كلذنمصلختينل
.هانذأتَّمُصىتحً،ادجٍلاعٍتوصبخرص."!معن"
."كيلإثدحتينأديريانهصخشدجوي"
ةآرملايفهسفنىلإقّدحوً،اددجمهينيعريفسحتف؟ّيلإثّدحتي؟انه

.شيعينيأفرعيدحأال،هفرعياملًاقفوو.انهىلإيتأيدحأالً.اراتحم
ةنكلبملكتييذلايطرشلاكلذهنألقعيله.ةعرسبقفخيهبلقأدب
ً؟اددجممياهدنورت

.حُتفنيحهمونةفرغبابوحنيشميناك
."نسلوأايًابحرم"
ىلعةذفانلاربععملتاهتعشأتناكو،ةضفخنمعيبرلاسمشتناك

توصلاكلذفرعيناكهنكل،لخدملاألميًالظالإَريملاذهل؛ةيضرألا



ً.اديج
."؟يتيؤرلًاديعستسلأ":هفلخبابلاقلغيوهوريمألالاق
."!انههيفشيعتناكمنمهلاي".لوضفبناردجلاىلإرظن
."؟...كلتَحمساذامل"
يبهذيجيورنراعشاهيلعةقاطببريمألاحّولو."هذهكتدلاوتيرأ"

.ةطرشرخآلااهبناجىلعبُِتكدقو،ةحتافءاقرزةيفلخىلع
."؟ّيقيقحاذهلهً!ابت،هوأ":ءاردزابريفسلاق
."سلجاو،نسلوأايأدها؟فرعينم"
هاجتالابهرادأنأدعبيسركىلعسلجو،ريرسلاىلإريمألاراشأ

.سكاعملا
."؟انهلعفتاذام":ريفسلأس
ىلعسلجيناكيذلاريفسلةضيرعةماستبارلاومستبا."؟نظتاذام"

."باسحلامويّهنإ".ريرسلاةفاح
."؟باسحلاموي"
يذلاناكملاريمألافرعفيكً.امامتهسفنكلامتدقريفسنكيمل

نأريفسلرطخو،هيلإرظن!ةطرشلافيرعتةقاطبلمحيّهنإ؟هيفشيعي
،ناتدرابلاهانيعوً،اديجففصملاهرعشفً.ايطرشةطاسببنوكيدقريمألا
،يضايرلاهدسجو،نوللاينبىحضأىتحسمشلاهتحفليذلاههجوو
اّهلك؛قرزألازنيجلاهلاطنبو،يرطدوسأٍدلجنمةعونصملاةريصقلاهترتسو
دقنكيملهنأٌبيرغ.ةطرشلالاجرنمنوكينأةيناكمإىلإريشت
.لبقنمكلذظحال

ّمث."باسحلامويلحدقل.معن":مستبيلازيالوهوريمألالاق
.ريفسىلإهمّدقويلخادلاهبيجنمًاّفلغمبحس

قبطتهعباصأو،ههجوىلعمسترتةرباعةيبصعةماستباو،ريفسلاق
نمةيوطمًاقاروأبحسيوهولأس."بسانملاتقولايف":ّفلغملاىلع
."؟هذهام":4هيأسايق

ً،ابيرقةميرجلاةبعشمهروزتسصاخشأةينامثءامسأّمضتةحئالهذه"
يبيرلايوونلاضمحلارابتخاءارجإل؛مدتانيعديكأتلابمهنمذخأتسو
ىلعاهودجويتلادلجلاتائيزجعمقباطتتتناكنإامفاشتكاو،اهيلع
."ةميرجلاحرسميفكتعبق

."؟اهتقرحأوكترايسيفاهتدجودقكنإتلق!؟يتعبق"
ً.افسآهسأرّزهيريمألاناكاميفً،ابوعرمريفسهيلإقّدح



نافئاخناباشناجوزكانهناك.ةميرجلاحرسمىلإتدعيننأودبي"
ىلعتعقونيحةعبقلاتعضأيننأنمّدبال.ةطرشلانارظتنيوً،ادج
."ةثجلانعراتمأةعضبدعبىلعجلثلا

.تارمةّدعهسأرىلعهيدياتلكريفسرّرم
."؟نسلوأايًاكبترمودبت"
.ودبيامكهاعيطيملهمفيفرطّنكل،مستبينألواحوريفسأموأ
."؟حرشأنأينمديرتله"
ً.اددجمريفسأموأ
ىقُليىتحىوصقةيولوأبةيضقلاىظحتةطرشطباضلتُقيامدنع"

يأيفًابوتكمسيلاذه.تقونمكلذقرغتساامهم،لتاقلاىلعضبقلا
ةلئسأحرطيدحأال،انمةدحاوةيحضلانوكتامدنع،نكل.تاميلعتبيتك
ملستسيالذإ؛ةطرشلاطابضلتقىدلةلكشملايهكلت.دراوملانع
.مرجملاىلعاورثعي":عباتّمثريفسىلإراشأو،"...ىتحةطاسببنوققحملا
الىتح؛نيققحمللنوعلاديميدقتبتمقاذهل؛طقفتقوةلأسماهنإ
.ً"ادجًاليوطراظتنالاتقونوكي

."...نكل"
نممغرلاب،كيلعروثعلاىلعةطرشلالاجرتدعاساذامللءاستتدق"

."؟كمكحةدمفيفختلجأنم؛ببسلابكربخأس.ينعغلبتسكنأ
،هيلإةبسنلابًاريثكناككلذنكل،رّكفينألواح.هقيرريفسعلتبا

ً.اشوشمءيشلكادبو
يذلاّدلقملاّينيدلاىراصنلازمرىلعهعبصإررميوهوريمألالاق

بعصيو،ةريسعةلكشمهذهنأمهفأ":رادجلاىلعرامسمنمىلدتي
نكل،ةرشابمةميرجلاكذيفنتدعبكلتقأنأيرودقمبناك،عبطلاب.اّهلح
ةيطغتنالواحتامكنأو،رخآصخشةقفربتنككنأفرعتستناكةطرشلا
."ثحبلاةيلمعيفرمتستسو،امكراثآ

.ةيدلجلاهترتسقوف،هقنعلوحاهعضومثرامسملانعةلسلسلاعزن
قلطأو،ةصاخلايتقيرطبةميرجلازغللحأنأوهرخآلاليدبلاناك"

تمواقكنأكوودبيرمألالعجأو،كيلعضبقلاءانثأيفصاصرلاكيلع
هدرفمبامةيضقلحبدحاوصخشمايقنأيهكلذيفةلكشملا.لاقتعالا
صخشرخآتنكيننأةصاخ؛ريكفتلابسانلاأدبيدقف.تاهبشلاريثيدق
."ّةيحنتليغنيليإىري

.كحضومالكلانعفقوت



ام.اهتضفرلئادبهذهنإكللوقأ!نسلوأايًادجًافئاخودبتال"
،ةيضقلامدقتىلععالطالاو،يبناجلاطخلاىلعسولجلاوههتلعف
نيحلخدتأنأبًامئاديضقتةطخلاتناك.كنمنوبرتقيمهومهتبقارمو
كانه،ةبسانملاب.يسفنبريخألالمعلابموقأو،رومألامامزىلوتأنأو،نوبرتقي

."كرثأىفتقادقةيرسلاتارابختسالايفلاتحمطباض
."؟يطرش...تنأله"
ًابت،ال".ّينيدلاىراصنلازمرىلإريشيريمألاناك."؟اذهينبسانيله"

ءاملاذوفنعنميزجاحةنيفسللنوكينأبجي.كلثميدنجانأ!كلذل
فشكهينعيامفرعتله.اهقرغىلإبرستلقأيدؤيسالإو،اهيلإ

."؟كليتيوه
.هقيرعلتبينأهرودقمبدعيملوً،امامتنيفاجهترجنحوريفسمفناك

.هتايحىلعًافئاخناك
لهً.ايحةفرغلاهذهرداغتككرتأنأعيطتسأاليننأينعياذه"

."؟مهفت
."...يلام...ام".ّشجأريفستوصناك."معن"
ً.اسدسمجرخأوهترتسلخادهديريمألاعضو
."كرحتتال"
اتلكبسدسملالمحيوهو،ريفسبناجىلإسلجو،ريرسلاىلإىشم

.بابلاهاّجتابهبّوصيو،هيدي
دقل.سمأايناملأنمّيلإلسُرأ.ملاعلايفسدسملضفأ،كولغاذه"

ةعفدهربتعتلف.نوركفالآةينامثوحنةيقوسلاهتميقو،عينصتلامقرليُزأ
."ىلوأ

نينيعبقّدحو،ةعقرفتثدحأةصاصررلاوقلطأنيحريفسزفق
ءوضطيرشيفرابغلاكرحت.بابلاىلعأيفريغصلابقثلاىلإنيتعستم
.رزيللاعاعشلثمةفرغلاىلإبابلايفبقثلانملخديذلاسمشلا

بهذوفقومث."هسّسحت":هرجحيفسدسملايقُليوهوريمألالاق
."؟كلذكسيلأ،زاتممديدست.ماكحإبهكسمأ".بابلاىلإ

لخادقّرعتيهنأبرعش.سدسملاضبقملوحددرتبهعباصأريفسرّوك
ريكفتلاعاطتسااملككلذناك.فقسلايفبقثكانه.يئاتلاهصيمق
نكيملوً،اديدجًابقثسدسملانمتقلطنايتلاةصاصرلاتثدحأدقل.هيف
ضمغأ.هّعقوتيناكامثدحمث.ررضلاحالصإلءاّنبفيظوتامهرودقمب
.هينيع



."!ريفس"
اهنأكوًامئادودبت.ةوقبسدسملاىلعضبق.قرغتاهنأكواهتوصودبي

.ةئيطبةكرحببابلاوحنبهذيريمألاىأروً،اددجمهينيعحتفمث.قرغت
ً.اعمالدوسأنوسيودنأثيمسسدسملمحيناكو،هيعارذاتلكعفر

."!ريفس"
يهواهتيؤرهرودقمبناك.سدسملاةروسامنمءارفصةرارشتجرخ

،هنيبجىلعأتبقثيتلاةصاصرلاهتباصأمث،ملالسلاةبتعىلعفقت
مث،لياهجيسمشونملياهاهعمتذخأوهسأررخؤمنمتجرخو
فلختّرقتساو،ةلزاعلاةداملاربعرادجلايفةيبشخلاةماعدلاتقرتخا
نسلوأريفسناك.يجراخلارادجلاىلعىّوقملاتنمسإلابةلوزعملاةحوللا
.تقولاكلذيفًاتيم
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2000رايأ2.نيفيلكورك
ً.اسُمِْرتلمحيةميرجلاحرسمةدحويفصخشنمةوهقيراهبلط

ىلإقّدحيو،كرجبيفنيفيلكوركيفحيبقلاوريغصلالزنملامامأفقيناك
تناكثيح؛فقسلايفبقثلاّملعيوهوّملسلاىلعأيفباشطباض
تطاحأدقو،نوعّمجتينويلوضفنودهاشمأدب.تجرخدقةصاصرلا
ناك.قيقحتلاةمالسلجأنم؛رفصأطيرشبلزنملالوحَةقطنملاةطرشلا

نكل،ّملسلاىلعفقاولالجرلارمغيرهظلادعبامةرتفسمشءوض
.درابيراهفقيثيحناكملاو،ضرألانمةرفحيفعقيلزنملا

كلذثودحدعبتلصوً،اذإ":لأسيهفلخًاتوصيراهعمس
ةميرجلاحرسميفهروهظناك.رلومينرايبىأرو،يراهرادتسا."؟ةرشابم
ًاققحمناكهنإنولوقيصاخشأةدععمسيراهنكلً،اردانحبصأدق
بوكيراههيلعضرع.ةعباتملابهلحمُسينأمهضعبحرتقاوً،اعراب
.هسأرّزهرلومنكل،ةوهقلا

قئاقدسمخوأعبرأدعبتلصويننأنمّدبال،معن":يراهلاق
."؟كربخأنم.ةثداحلاعوقونم

نأدعبتازيزعتتبلطوتلصتادقكنإاولاق؛سيئرلاقيسنتلازكرم"
."رانلاقالطإةثداحنعرلاوغلبأ

.ةباوبلامامأءارمحلاةيضايرلاةرايسلاوحنهسأربيراهراشأ
ىلإًامداقناكهنأفرعأ.ةينابايلارلاوةرايستيأرتلصوامدنع"

تعمسيترايسنمتجرخامدنع،نكل.رمأللًاريثكثرتكأملاذهل؛انه
،يحلايفامناكميفبلكتوصهنأةيادبلايفتننظً.اعيظفًاليوع
يتأيتوصلانأتفرع،ىصحلابشورفملابردلالوطىلعتيشمامدنعو
،رطاخأمل،اذل.ناسنإتوصلب،بلكتوصسيلهنأو،لزنملالخادنم
."ةدعاسملابلطألنركوأةعطاقمةطرشبتلصتاو

."؟مألاتناكله"
وحنمهنمرمألاقرغتساً.امامتةيريتسهةلاحيفتناك".يراهأموأ

ملكتيربيولازيال.ًالوقعمًائيشلوقتوأدهتاهولعجينألبقةعاسفصن
."ةشيعملاةفرغيف،نآلااهعم

."؟بيطلاوساسحلازوجعلاربيو"
لماعتلايفًادجعرابهنكل،لمعلايفًاليلقيجازمهنإ.هبسأبال"

."فقاوملاهذهلثميفسانلاعم



."؟رمألارلاوّلبقتيفيك.بسحفحزمأتنك،فرعأ"
.هيفتكيراهّزه
لخدنله.كلذبسأبال.سيساحألادرابهنإ.فرعأ":رلوملاق

."؟ةرظنيقُلنو
."كانهتنكدقل"
."ةلوجيفينُدقً،اذإً.انسح"
نكيملءالمزّييحيرلومناكنيحيفلوألاقباطلاىلإامهقيرطاقش

.ليوطتقوذنممهآردق
تالآو،ةميرجلاحرسمةدحونمنيصتخملابةئلتمممونلاةفرغتناك

-هتحتّةثجلانأودبي-دوسأنوليانلانمءاطغناكو.ضموتريوصتلا
.ريرسلاّيطغي

."!هللااي":متمتّمث،ناردجلاىلعلوجيهرصبرلومكرت
."نييكارتشاللتّوصيملنسلوأريفس":يراهلاق

.ينرايبايًائيشَّسمتال":يراههفرعييعرشلابطلانمشتفمخرص
."ةريخألاةّرملايفثدحامفرعت

.لاحّيأىلعكحضهنكل،فرعيرلومنأحضاولانمناك
لاق.رلاولخدنيحريرسلاىلعسلجينسلوأريفسناك":يراهلاق

تيقليتلاةليللانعنسلوألأسو،بابلابناجىلإفقيناكهنإرلاو
رلاوحرطاذهل؛خيراتلاّركذتيالهنأنسلوأرهاظت.اهفتحنيليإاهيف
.بايغةجحهيدلتسيلنسلوأنأًايجيردتحضتاو،ىرخأةلئسأةعضب
،هتدافإبءالدإلاو،رفخملاىلإهعمباهذلانسلوأنمبلطهنإرلاولاق
تحتكشنودنمهيفخيناكيذلاسدسملاةأجفنسلوأبحساهدنعو
ثيح،بابلاتقرتخاوهفتكقوفةصاصرلاتّرم.رانلاقلطأو،ةداسولا
بحسً،اضيأهلاقاملًاقفوو.ةهدرلايففقسلامث،انهبقثلادجوي
تاصاصريأقالطإنمنّكمتينألبقنسلوأباصأويمسرلاهسدسم
."ىرخأ

امكًاضيأًاقيقدناكهبيوصتوًاعيرسناكهلعفّدرّنأينعياذه"
."تعمس

."نيبجلايفةباصإ":يراهلاق
يفةيامرلارابتخايفةزاتممجئاتنرلاولّجسً.ابيرغسيلاذه"

."يضاملافيرخلا
."يجئاتنىسنتتنأ":ءافجبيراهلاق



فيك":ءاضيبسبالميدترييذلاشتفملاىلإريدتسيوهورلومخرص
."؟دلانورايرمألاريسي

.نئيوهوهتماقّدشوشتفملاضهن."نظأامك،ةلوهسلاىهتنميف"
ىّوقملاتنمسإلابةلوزعملاةحوللافلخنسلوأتلتقيتلاةصاصرلااندجو"
بجيً.اضيأفقسلاتقرتخاواهريسبابلاتبقثيتلاةصاصرلاتعبات.انه
ءاربخىدلنوكيىتحًاضيأاهيلعروثعلاانرودقمبناكنإىرننأ
."لاحّيأىلعةبسانماياوزلاً.ادغهبنّولستيءيشتافوذقملا

.ً"اركشً.انسح"
."؟كتجوزلاحفيك.ركشلليعادال"
،نكل.هتجوزنعهلأسينأنودنم،هتجوزلاحنعرلومهربخأ

لاجرنمةعبرأناك.ةجوزهيدلنكتمل،هفرعييراهناكاملًاقفو
،ةيضاملاةنسلانمهسفنرهشلايفمهتاجوزنعاولصفنادقيعرشلابطلا

كشنودنمناكببسلاّنأبيلخادلامعطملايفتاباعداولدابتثيح
.ثثجلاةحئار

ةوهقبوكلمحيوهو،هدحوكانهفقيناك.لزنملاجراخربيوايأر
.ملسلاىلعفقاولالجرلابقاريو،هديب

."؟ربيوايريخبرومألاله":رلوملأس
ناكنإًالوأّدكأتينأهيلعبجيهنأكو؛ةيبناجةرظنبربيوامهقمر

.لاؤسلانعةباجإلابهسفنجعزيس
:ملسلاىلعفقاولالجرلاىلإًادّدجمىلعألاوحنقّدحيوهولاق

هركياهنبانأل؛رمألامهفتالاهنإعبطلابتلاق.ةلكشمهذهنوكتنل"
ثادحألابقلعتياميفتالكشميأهجاوننلاننكل،كلذريغومدلاةيؤر
."انهترجيتلاةيقيقحلا

."ًاليلقِشمنل":ًالئاقيراهقفرمفلخهديرلومعضو."هآ"
،ةريغصلزانمبةئيلمةقطنملاتناك.قيرطلاىلعةعساوتاوطخبايشم

نمءارمحمههوجو،لافطألاضعبامهزواجت.ةينكسٍنابمو،ةريغصقئادحو
تارايسىلإمهقيرطيفمهتاجاّردىلعنوبكريمهوهنولذبييذلادهجلا
عمسقاطنجراخاحبصأىتحرلومرظتنا.ةيوقلاءاقرزلااهئاوضأبةطرشلا
."نيليإلتاقىلعضبقلاءاقلإبًادجًاديعسودبتال":لاقونيرخآلا

دعبفرعنال،ًالوأ.ديعسةملكبهينعتامىلعدمتعياذهً،انسح"
."...يبيرلايوونلاضمحلاتارابتخا.نسلوأريفسلتاقلاناكنإ

."؟يراهايرمألاام.وههنأيبيرلايوونلاضمحلاتارابتخاتبثتس"



."ريدملااهيأءيشال"
."ً؟اقح":هلأسمث،رلومفقوت
.لزنملاوحنهسأربرلومراشأ
."؟ةعيرسةصاصربهعرصميقلدقنسلوأنأنظتّكنأببسلاله"
."!ءيشدجويالهنإكللوقأ":ةئجافمةّدحبيراهلاق

."!اهبقطنا":رلومخرص
.ً"ادجبيرغرمألانأبسحفنظأ"
."؟بيرغلاام":هلأسورلومسبع
ملكتو،هتوصضفخدقيراهناك."...رلاولثمةربخلابعتمتييطرش"

عمملكتيل؛هدرفمببهذينأرّرقي...".ةملكلكىلعًادّدشمءطبب
."ةبوتكملاريغوةبوتكملانيناوقلالكقرخياذه.هلقتعيامبرو،هيفهبتشم

لعجهنأنظتله؟كلذلعتفارلاوموتنأ؟لوقتاذامً،اذإ"
؟هدصقتاماذهأ؟نيليإلتقملماقتنالاعيطتسيىتحهسدسمرهشينسلوأ
؛كاذرلاولاقو،اذهرلاولاق:لوقتتنأوكانهتفقوببسلااذهلأ
ةدحودارفأفصنناكنيحيف!؟ليمزتاملكبقثنالةطرشلايفاننأكو
."؟نوعمتسيةميرجلاحرسم

ً.ابيرقتيراهلوطلثمبرلوملوطناك.امهضعبىلإاقّدح
ً.ادجبيرغرمألانإبسحفلوقأ"ً:ادعتبمريدتسيوهويراهلاق

."ءيشلكاذه
،رلاوفلخانهىلإيتأتكلعجيذلاامفرعأال!يراهاييفكي"

يننأفرعأيننكل،انهامءيشلوصحلوحكباتنادقّكشلاناكنإامو
ىلإحملتىرخأةدحاوةملكعامسديرأال.رمألانعديزملاعامسديرأال
."؟موهفماذهله.ءيشيأ

نمرغصأناك.رفصألانسلوأةرسألزنمىلعيراهرصبرقتسا
يقابلثمهلوحٍلاع)تاريجشنمجايس(عيشودجويالو،ىرخألالزانملا
عيشولاةجيسأتلعج.رهظلادعبئداهلاينكسلاعراشلاكلذيفتويبلا
لزانملانأادبوً،افوشكمودبيتينرتإلابّىطغملاعشبلالزنملاكلذىرخألا
ءاوهلايفقبعتةلعتشمٍرانلةيوقةحئاركانهتناك.هنعّعفرتتةرواجملا
،كرجبيفلويخلاقابسرامضمنمّقلعملديعبنّانرٌتوصعِمُسو.قلطلا
.حيرلاعميفتخينألبق

.هيفتكيراهّزه
."فرعت...انأ.فسآ"



.هفتكىلعهديرلومعضو
."يراهايكلذفرعأ.ىلضفلاتناك"
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2000رايأ2.ردورش
جئاتنصّحفتيفًامامتًاقرغتسمو،نتسوبنتفأأرقيزوجعلالجرلاناك

.هتلواطبناجىلإةلدانلافوقوههابتناراثأنيحلويخلاتاقابس
اهبقارو،داتعملاك،بُجيمل.ً"ابحرم":همامأةريبكًاسأكعضتيهوتلاق

نيباهنأنّمخهنكل،اهرمعفرعينكيمل.هدوقنّدعتتناكنيحطقف
لثماهيلعًادجةيساقتناكنينسلانأادبو،نيعبرألاونيثالثلاوةسماخلا
لوأعلتباف،تدعتبا.ةفيطلتناكاهتماستبانكل،مهمدختنيذلانئابزلا

.ناكملايفنالوجتهانيعتناكاميف؛هبارشنمةعرج
يفنئابزللةصّصخملافتاوهلاىلإبهذوضهنمث،هتعاسىلإرظن

مقرلابلطو،نوركةئفنمةيدقنعطقثالثعضوثيح،ناكملارخؤم
.تّانرثالثدعبةعاّمسلاتعفُر.رظتناو

."لووج"
."؟ينغيس"
."معن"
تناك.لصتملانمفرعتاهنأو،ةفئاخاهنأكاذنآاهتوصنمرعش

لصتيسهنأتفرعوبولسألاتظفحامبراذهل؛ةسداسلاةرملايهكلت
.مويلا

."لاينادانأ":لاق
.ةعرسبثهلتتناك."؟ينعتاذام؟ملكتينم"
هتلقاميرّركتنأطقفكنمديرأ.لاينادانأ،لبقنمكتربخأدقل"

."؟نيركذتله.تاونسلبق
."تيملايناد.ًءاجراذهنعفقوت"
."توملاانقّرفيىتح.ينغيسايتوملاانقّرفيىتح"
."ةطرشلابلصتأس"
ىلإءطببجرخو،هتعبقرمتعاو،هفطعمىدترامث،ةعاّمسلاعضو

نل.نغوشناثكناسهزنتميفترهظدقىلوألامعاربلاتناك.سمشلاةعشأ
.نآلارمألالوطي
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2000رايأ5.ءاشع
ةدئاملاتاودأتاوصأو،ةلصاوتملاةمغمغلاىلعليكارةكحضتغط

.محدزملامعطملايفنيلوغشملالُدُنلاو
بيجملاىلعضمويءوضلاتيأرنيحفوخلاينباتنا...":يراهلاق

."نيصرلاكتوصتعمسمث.ضموتيتلاةريغصلانيعلاكلتنيفرعت؛يلآلا
.تفاخسمهىلإلّوحتفهتوصضفخ
ِدترا،َسنتال.ةنماثلاةعاسلادنعةعمجلامويءاشعلا.ليكارانأ"

هحنمأنأبجيناكً.اريثكجليهفاخ.ةقينأبيجةظفحملمحاو،ةلذب
."أدهينألبقةرذَْيسانرِع

."!اذهلقأملانأ":كحضلاتابوننيبليكارتّجتحا
."نآلاهتلقاملًاهباشمكلوقناك"
كبيجمىلعاهعضتيتلاةلاسرلااهنإ.كؤطخكلذو!نكيمل،ال"

."يلآلا
اذه.يعمملكت.لوهانأ":هسفنضفخنملاتوصلابملكتتنأتلواح

."...لثم...لثم
."؟يراههبشي"
."طبضلاب"
رّكفامك،اهداسفإتقوناحدقو،ةليمجةيسمأوً،اعئارًءاشعناك

.يراه
ردصأدقل":ّةيندعملاهايملابةئيلملاهسأكةيبصعبكّرحيوهولاق

.روهشةتس.ةيّرسةمهميفديوسلاىلإبهذأنأبجي؛رماوأّيلإكيريم
."عوبسألاةياهنةلطعدعبرداغأس

."!هآ"
.اههجوىلعلعفَّدرَريملنيحةشهدلاببيُصأ
.مويلاركبمتقويفامهتربخأو،يدلاوويتقيقشبتلصتا":ًالئاقعبات

."قيفوتلايلىّنمتو،يدلاويعمملكت
اهسفنتلغشو،ةرباعةماستبااههجوىلعتمسترا."فيطلاذه"

.تايولحلاةحئالب
."غيلوأكيلإقاتشيس":تفاخٍتوصبتلاق
.تارظنلاهلدابتملاهنكل،اهيلإرظن

."؟كنعاذامو":لأس



.اههجوىلعةرباعةماستباترهظ
."زوملابناوشيسىولحمهيدل":تلاق
."نيقبطيبلطا"
كيلإقاتشأس":ةحئاللايفةيناثلاةحفصلاىلإاهرصبلقنتيهوتلاق

.ً"اضيأانأ
."؟مك"
.اهيفتكتّزه
نأكشوىلعتناكً.اقيمعًاسفنذخأتيهواهبقارو،لاؤسلارّرك

:تلاقةياهنلايفوً،اددجمكلذيفتعرشمثً،اريفزتقلطأاهنكل،ملكتت
.يتايحيفدحاوصخشلالإناكمدجويالنآلا،نكل.يراهايةفسآ"
."هرمعنمةسداسلايفريغصلجروهو

.هسأرقوفبكُسدقًادجدرابلاءاملانمًاولدنأرعش
."ءوسلااذهبنوكأنأنكميال.ايه":يراهلاق
.يلوضفريبعتاههجوىلعوةحئاللانعاهينيعتعفر
نحن.ءاسملااذه،انهِتنأوانأ":ةلواطلاقوفينحنيوهويراهلاق

نمرثكأنيديرتِتنأ.كلذنمرثكأديرناننكل،انتقوبعتمتسنو،لزاغتن
."كلذ

."امبر"
."ءيشلكنيديرتً.امامتدكؤماذهامنإو،امبرسيل"
."؟اذاممث"
عقيامرحجىلإرداغأس.ليكارايِتنأينيربختنأبجي؟اذاممث"

نإفرعأنأطقفديرأ.ًاللدمًالجرتسل.مايأةعضبدعبديوسلايبونج
."فيرخلايفهيلإدوعأءيشيدلناك

اهيلإقّدحيّلظو،ةرملاهذهةرشابماهيلإقّدحو،امهنيعأتقتلا
ً.ابناجةحئاللاتعضوً،اريخأ.ليوطتقول

ودبيساذهنأفرعأ.لاحلاهذهىلعنوكأنأدصقأال.ةفسآ"
."حجنينلليدبلارايخلا...نكلً،ابيرغ

."؟ليدبرايخيأ"
عزنأو،لزنملاىلإكبحطصأنأ.هلعفبحأيننأرعشأاملعفأنأ"

."كسبالملككنع
رظتنتنأتدارأءيشاهنأكو؛ةعرسوةقربةريخألاةلمجلاتسمه

اهنإف،هلوقتنأاهيلعبجوتيامدنع،نكل.هلوقتلةريخألاةظحللاىتح



.ةبراومنودنموةحارصلكب:طبضلابةقيرطلاهذهبهلوقتس
اذام؟ٍلايلةّدعنعاذام؟ىرخأةدحاوةليلنعاذام":يراهلاق

."؟...ومداقلاعوبسألاو،اهيلتيتلاو،دغلاةليلنع
ايمهفتنأبجي".اهفنأقوفبضغةديعجتكانهتناك."!فقوت"

."رمألاحجنينل؛يراه
هنقذبرضتنأاهلحمسو،اهلعشأوغبتةفافليراهجرخأ.ً"انسح"

ًاملأهلتّببسو،ةيئابرهكةمدصلثمهباصعأيفةقيقرلاةسمللاترس.همفو
ً.افيفخ

يرودقمبنأتقولاضعبذنمتننظ.يراهايببسلاتنأتسل"
دحألةقالعالو،نادشارنحن:ججحلالكتضرعتسادقلً.اددجمكلذلعف
اهبرعشأملرعاشمهوحنينباتنتلجرتنأو،طابترانودنمو،انبرخآ
رمألافقوتينلببسلااذهل؛غيلوأدلاوذنم...ذنمرخآصخشيأهاجت
.ً"اديجسيلاذه...اذهو.ةدحاوةليلدنع

.تتمص
."؟بارشلاىلعنمدمغيلوأدلاونأوهببسلاله"
."؟كلذنعلأستاذامل"
ينعيال.يعمطّروتلانيديرتالاذاملرمألااذهّرسفيدق.فرعأال"

ً،انيمثًاديصتسليننأيفرعتلرخآنمدمعمدجاوتلاىلإةجاحبِكنأكلذ
."...نكل

.هديىلعاهديتعضو
."وحنلااذهىلعسيلرمألاو،يراهاينيمثديصتنأ"
."ً؟اذإوهام"
.ً"اددجميقتلننل.رمألاوهاذه.ةرمرخآهذه"
كلتكحضعومدنكتمل.كاذنآرمألاكردأو،هيلعاهرصبرقتسا

.ةّرملاهذهاهينيعيفعملتيتلا
ءيشيألثميهله؟ةصقلايقابو":مستبينألواحيوهولأس

."؟ةفرعملاىلإةجاحلاساسأىلعّةينبم،ةيرسلاتارابختسالايفرخآ
.تأموأ

ريغهتيقوتنأبرعشهنأنمّدبالنكل،امهتلواطىلإلدانلاءاج
ً.اددجمدعتباف،بسانم

تّضع.يكبتنأكشوىلعاهنأيراهىأروً،ائيشلوقتلاهمفتحتف
ىلإاهيسركتعفدو،ةلواطلاءاطغىلعليدنملاتعضومث،ةيلفسلااهتفش



وهوًاسلاجيراهيقب.ترداغو،ةملكلوقتنأنودنمتفقوو،فلخلا
ضعبلاهدييفهيلعطغضتتناكاهنأنمّدبال.ليدنملاىلإقّدحي
ءطببطسبنيوهوهبقار.ةركلكشىلعناكهنأل-رّكفامك-تقولا
.ءاضيبةيقروةدرولثم
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ةعاسىلعةئيضملاماقرألاتناك،نسروفلاهفتاهلانينرظقيأامدنع

ً.احابص1:30يهةعاسلانأىلإريشتوضموتةيمقرلاهبنملا
."؟مئانتنأله،ملكتيلوه"
:هبذكببسنعةركفىندأهيدلنوكتنأنودنمنسروفلاهلاق

."ال"
."نسلوأريفسبطبترتءايشأةعضبيلترطخ"
يشمييراهنأةيفلخلايفريسلاةكرحنموهسافنأتوصنمادب

.جراخلايف
نسلوأريفسىرتشا.هتفرعمديرتيذلاامفرعأ":نسروفلاهلاق

.زنسبآكيرنهةباوبيفتركيسبوتنمةيركسعلاةيذحألانمًاجوز
دقل،فرعتامك.خيراتلاديدحتاوعاطتساامك،ةروصلانمهيلإاوفّرعت
ليدميرغلاهةيضقبقلعتياميفهبايغةجحنمّدكأتيلسوبيركبهذ
يفكبتكمىلإسكافلاربعتامولعملاهذهلكتلسرأدقلو،داليملالبق
."مويلارّكبمتقو

."نآلاكانهنمتئجدقل.فرعأ"
."؟ءاسملااذهءاشعلالوانتلجرختسكنأتننظ؟نآلا"
.ً"اركابءاشعلالوانتانيهنأدقلً،انسح"
."!؟لمعلاىلإتدعو":قّدصمريغوهونسروفلاهلأس
لءاستأتنك.رّكفأكسكافينلعجدقل.كلذتلعفيننأنظأ،معن"

."ً؟ادغىرخأءايشأةعضبنمّتبثتلاكرودقمبله
ءوسيألمتحتالةقيرطبهربخأدقرلومناك،ًالوأ.نسروفلاههوأت

ً:ايناثو،نتليغنيليإةيضقبةقالعيأيراهلنوكيالنأبجيهنأمهف
.دحألامويدغلاناك

."؟نسروفلاهايكانهتنأله"
."معن"
نآلاكيدلف؛ةظحالميألجستال.رلومهلاقامليختأنأيننكمي"

."ققحملالمعنعديزملاملعتتلةصرفلا
."...يراهايةلكشملا"
."عمتساونسروفلاهايتمصا"
.عمسلاىغصأو،هسفنةرارقيفةنعلنسروفلاهقلطأ
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ّقلعييراهناكامنيبً،اثيدحةصّمحملاةوهقلاةحئاربةهدرلاتقبع

."كوفديسايةريبكةعرسبيلابقتسالًاركش".فطاعملابجشمىلعهترتس
يلثمزوجعلجرنوكي.ركشلليعادال":خبطملانمكوفمتمت

."ةدعاسملايرودقمبناكاذإ؛نيرخآللةدعاسملاهميدقتىدلًادجًاديعس
رّرم.خبطملاةلواطىلعامهعضوونيريبكنيبوكيفةوهقكوفبكس

.ةنكادلاةليقثلانايدنسلاةلواطليساقلاحطسلالوطىلعهلمانأيراه
بحتيتجوزتناك؛سنفوربنماهنإ":ديهمتيأنودنمكوفلاق

."يسنرفلافيرلاثاثأ
.ً"اديجكتجوزقوذناك.ةعئارةلواطاهنإ"
.كوفمستبا
اذإ.ًاليوطرظتنتالنأبجي؟ّطقجوزتتمل؟ال؟جوزتمتنأله"

."سارملابعصحبصتسفتقولالككدحوتيقب
.كحض
ناك.تجوزتنيحنيثالثلاتزواجتدقتنك.هنعملكتأامفرعأ"

."1955ماعنمرايأيفتجّوزت.تقولاكلذيفًارخأتمكلذ
.خبطملاةلواطقوفرادجلاىلعةّقلعملاروصلاىدحإىلإراشأو
."ليكاراهنأتننظً؟اقحكتجوزكلتله":يراهلأس
تيسن":لاقمث،رمألائدابيفةشهدبيراهىلإرظنو."معن،هوأ"

."ةيرسلاتارابختسالانمامكضعبنافرعتليكاروكنأ
هترايزذنمقاروألاماوكأتدادزاثيح،ةشيعملاةفرغىلإابهذ

.بتكملابناجىلإدوجوملادعقملاءانثتسابدعاقملالكتلغشو،ةريخألا
.ةريغصةلواطبناجىلإاسلجيل؛امهلًاناكمكوفحسفأ

."؟اهبكتدّوزيتلاءامسألانعءيشيأتدجوله":كوفلأس
كانه،لاحّيأىلع":لاقمث،هفشتكادقناكاميراههلصّخل

."اهفتحةيطرشتيقلدقل.ةديدجرصانعةّدع
."فحصلايفكلذنعًائيشتأرق"
.يبيرلايوونلاضمحلارابتخاجئاتنرظتنننحن.ةيضقلاّتلُحدقل"

."؟كوفديسايتافداصملاقّدصتله
.ً"امامتسيل"
ًامئادرهظينيحةلئسأيسفنىلعحرطأببسلااذهل؛انأالو"



ةليللايف.ىلوألاةلهوللودبيامكةطبارتمريغاياضقيفمهتاذصاخشألا
يلآلايـبيجمىلعةلاسرتكرت،اهفتحنتليغنيليإاهيفتيقليتلااهسفن
صخشلانعثحبلاىلعيندعاستتناك.نآلاهنمانلندقل:اهيفيللوقت
كانهتسيل،عبطلاب.غربسناهوجنمنيلكرامةيقدنببلطدقناكيذلا
اّهنألةصاخ؛ةبراقتمراكفأاهنكل،لتاقلاوصخشلااذهنيبةرهاظةلصيأ
،عيباسألاوطاهيلعلمعأةيضقكلتتناك.يبلاصتالابًادجةمتهمتناك
اممً،ادجةقلقتدبو،ةليللاكلتتارمةّدعيبلاصتالاتلواحدقو
."امديدهتبرعشتتناكاهنأبيحوي

.ةريغصلاةلواطلاىلعهتبابسيراهعضو
يفةليغهفتح،ليدميرغلاه،مهتركذنيذلاصاخشألادحأيقل"

نيبنم،هيفهيلعرثُعيذلاقاقزلايفًاضيأكانهناك.يضاملافيرخلا
فرتحملتاقةروصنكتملو،ءيشىلإلّصوتنمل.ءيقاياقب،ىرخأءايشأ
ِغُليمل،لاحّيأىلع.ةميرجلاحرسميفأيقتيًاصخشبسانتًادبأمحريال
باعللانمةنيعلسرأو،أّيقتنموهلتاقلانوكينألامتحاسوبيرك
ركبمتقويفيئالمزدحأنراق.اهيلعيبيرلايوونلاضمحلارابتخاءارجإل
ىلإاهاندجويتلاةعبقلاىلعّتمتيتلاتارابتخالابجئاتنلاكلتمويلا

."ةقباطتمتناكو،ةليتقلاةيطرشلابناج
.رخآلالجرلاىلإرظنو،مالكلانعيراهفقوت
."دحاوصخشلتاقلانأنظت.تمهف":كوفلاق
،نيتميرجلانيبةلصكانهنأيفبسحفرّكفأ.كلذنظأال،ال"

."نيترملااتلكيفبيرقناكميفنسلوأريفسرهظينأةفداصمتسيلو
."؟امهيلكلتقدقنوكيالاذامل"
فنعلابولسأيفيرهوجفالتخاكانه،نكل.عبطلابكلذلعفامبر"

لبقنمتيأرله.ليدميرغلاهلتاقو،نسلوأريفسهمدختسييذلا
بشخلاقحسي؟ةدعاقلاةركبرضمهثدُحينأنكمييذلايدسجلاررضلا
ىقبي.قزمتتنيتيلكلاودبكلالثمةيلخادءاضعألعجيو،ماظعلاسلمألا
.يلخادلافيزنلاببسبةداعةيحضلاتومتوً،اميلسنايحألابلغأيفدلجلا
نمعونلااذهلةجيتنوً،اقزممليدميرغلاهةلاحيفيتابسلانايرشلاناك
."؟مهفتلهً.اعيرسمدلاليسي،لتقلا

."لصتنأديرتنيأىلإفرعأاليننكل،معن"
ةيؤرلّمحتيالاهنبانأطابضلادحأنسلوأريفسةدلاوتربخأ"

."مدلا



ًابناجهعضوف،همفىلإهقيرطيفوهوكوفةوهقبوكفقوت
ً.اددجم

."...نكل،معن"
هنأةقيقحو،كلذلعفنموههنأركفتتنأ؛هيفركفتامفرعأ"

لتاقلانأوههدصقأامنكل،أيقتاذاملّرسفتدقمدلارظنملّمحتيال
،ضارمألاملعصتخمريرقتلًاقفوو.ىلوألاةّرملايفًانيكسمدختسينكيمل
."هلعفيامفرعيصخشالإهذيفنتعيطتسيالً،ازاتممًايحارجًاقشناك

."هينعتاممهفأ":لاقوءطببكوفأموأ
."ريكفتلايفًاقرغتسمودبت":يراهلاق
دحأرودقمبلهلءاستتتنأ.انهكدوجوببسفرعأيننأنظأ"

."كلتلتقلاةيلمعلثمذيفنتمياهنسنمدونجلا
."؟كلذبمايقلاعيطتسيمهنمدحأكانهناكله.حيحصاذه"
ناميهتهانيعو،هيدياتلكبهبوككوفكسمأ."صخشكانهناك،معن"

اننأكتربخأ.نسناهويدناربدغ،هيلعرثعتمليذلاصخشلا".ديعبناكميف
."؟كلذكسيلأ،ءاّنحلاابأهوعدنانك

."؟هنعديزملايرابخإكنكميله"
."ًالوأةوهقلانمًاديزمبلجننأبجينكل،معن"
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ًاقيقرتوصلاناك."؟كانهنم":لزنملالخادنمةخرصلاتعِمُس
.يبابضلاجاجزلاربعاهلكشيراهىأروً،افئاخو

."فتاهلاربعانملكت.لوهيراه"
.ًاليلقبابلاحُتف
."...انأ،ةفسآ"
فقوو،لزنملايراهلخدو،هيعارصمىلعبابلالووجينغيستحتف

."لزنملاجراخنفيإ":ةيريربتةماستبابتلاقف.قاورلايف
نمعقاولايفِتنأ.فتاهلاربعكلذيلتلق،معن":يراهلاق

."اهيلإثدحتلايفبغرأ
."؟انأ"
."؟لووجةديسايعنامكيدلنكيملاذإ"
نولبيدامرلاوفيثكلااهرعشناك.لخادلاىلإزوجعلاةديسلاتلقتنا

ناكو.زارطلاةقيتعةحيرستباهسأرىلعًاّتبثمو،ةدقعيفًالودجمذالوفلا
ةديغرةايحيفرّكفتكلعجي،اهيشمءانثأيفّحنرتييذلائلتمملااهدسج
.ديجماعطو

.ةشيعملاةفرغالخدنيحهسأرروبعفر
."؟هدرفمبةهزنيفكجوزجرخدقلً،اذإ":يراهلأس
."كلضفنمسلجا.ىهقملاىلإروبباحطصاهنكميال،معن":تلاق
."؟ىهقملا"
كانهىلإبهذيّهنإً.ارّخؤمهبمايقلابأدبدقرمأاذه":تمستبا

."لزنملايفسلجيالنيحلضفأوحنىلعركفيهنإلوقي.فحصلاأرقيل
."حيحصحجرألاىلعاذه"
."ضرتفأامكً،اضيأةظقيلامالحأيفقرغتستنأنكميو.ديكأتلاب"
."؟نيدصقتةظقيلامالحأنمعونيأ"
ً،اددجمباشكنأليختتنأامبرنكمي.ةركفّيدلتسيلً.انسح"

ةعيرسلاةماستبالاكلت."انييفوأسيرابيفىهقميفةوهقلابرشتو
."؟ةوهقلانمًاناجنفبرشتله.كلذنمكعد"ً.اددجمةيريربتلا

."ًءاجر،معن"
.خبطملاىلإلووجينغيستبهذنيحناردجلاىلإرظنلايراهنعمأ

يراهنكيمل.ءادوسةءابعيدتريٍّباشلةحولدقوملاقوفدجوتتناك



ةءابعلايدترييذلالجرلاناكً.اقباسانهناكنيحةروصلاظحالدق
لاجمجراخةديعبقافآىلإودبيامىلعرظنيو،ةزيممةيعضوبفقي
ةرطؤمةريغصةيساحنةتفالتناك.ةروصلاوحنيراهىشم.ماّسرلاةيؤر
.بطلايفيراشتسا.1969-1885،لووجسويلنروكجلريفوأ:لوقت

تاودأاهيلعتعضوّةينيصةلماحتلصونيحلووجينغيستلاق
."نفيإدجاذه":ةوهقلا

."انهروصلانمريثكلاكيدل.حيحص"
اهبناجىلإيتلاةروصلا،معن":ةلواطلاىلعّةينيصلاعضتيهوتلاق

يسسؤمدحأناك.ناموشرنريف.د؛هتدلاودلاوّهنإ،رخآلانفيإدجل
."1885ماعلايفلافلوأىفشتسم

."؟اذهو"
."سكيرىفشتسميفراشتسم،ناموشسانوج"
."؟كؤابرقأو"
."؟ينعتاذام".ةكبترمهيلإترظن
."؟كؤابرقأنيأ"
."؟كتوهقيفةدشقديرتله.رخآناكميف...مهنإ"
.ً"اركش،ال"
."برحلانعكيلإثّدحتلاتدرأ":لاقو،يراهسلج

."!ال،هوأ":تخرص
."؟لأسأنأنكميله.مهمرمألانكل،كلذمهفأ"
."ىرنس":اهسفنلةوهقلابكستيهوتلاق
."...برحلاءانثأيفةضرممِتنك"
."ةنئاخانأ.ةيقرشلاةهبجلاىلع،معن"
:لوقتيهوءودهبهيلإنارظنتاهانيعتناكو،اهيلإهرصبعفر
دعبنجسلابًاعيمجانيلعمكُح.ةضّرممةئمعبرأوحنكانهتناك"

ىلإًاسامتلالسرأيلودلارمحألابيلصلانأةقيقحنممغرلاب،كلذ
رمحألابيلصلارذتعيمل.ةيباقعلاتاءارجإلالكفاقيإلةيجيورنلاتاطلسلا
تاقالع،كانهةروصلايف،نفيإدلاولناك.1990ماعلاىتحيجيورنلا
دقتنكيننألً؛ايئزج...يقحبرداصلامكحلافيفختعاطتساو،ةزاتمم
ّطقنكأمليننألو،1945ماععيبريفنَيباصمةمواقمَيلجرتدعاس
."؟هتفرعمدوترخآءيشكانهله.غنلماسلانوسانيفًاوضع

ولسوأقطانملضفأضعبنأهلرطخو،هتوهقبوكىلإيراهقّدح



.ديدشءودهبزيمتتةينكسلا
ًايدنجنيركذتتله.لووجةديسايكيضامةفرعمىلإىعسأال"

."؟نسناهويدناربدغىعديةهبجلاىلعًايجيورن
.ءيشىلعرثعدقهنأيراهفرعو،لووجينغيستعزف
."؟طبضلابهتفرعمديرتيذلاام":رتوتماههجووتلأس
."؟كجوزكربخيملأ"
.ً"ادبأًائيشنفيإينربخيال"
اوبهذنيذلانييجيورنلادونجلانعتامولعملالكةفرعملواحأً.انسح"

."ةهبجلاىلإمهقيرطيفمياهنسىلإ
."كانهلاينادناك.مياهنس":تفاختوصبترّرك
كوفردنسينربخأ.نوسدغلاينادةبيطختنكِكنأفرعأ،معن"

."كلذب
."؟وهنم"
نمكوفناك.كجوزهفرعي،ةمواقملاوةهبجلانمميدقبراحمّهنإ"

اذهل؛ةهبجلانمكوفّرف.نسناهويدناربدغنأشبكيلإثدحتأنأحرتقا
وهو،ةهبجلانمرخآًايدنجنكل،كلذدعبدناربدغلثدحامفرعيال
عطتسيمل.قدنخلايفةيوديةلبنقراجفنانعينربخأ،نكسومدراودإ
هنمنسناهوياجناذإ،نكل.راجفنالاتلتيتلاثادحألالكّركذتنكسوم
."يناديمىفشتسميفهبىهتنادقرمألانأضرتفننأًايعيبطنوكيسف

يفاهعباصأتعفدو،اهوحنًالهمتمروبءاج.لووجينغيستظّملت
.فيثكلابلكلاءارف

ً،انايحأهنعلاينادبتكدقلف.نسناهويدناربدغّركذتأ،معن":تلاق
اهيلعتلصحيتلاتاظحالملاو،مياهنسنمّيلإاهلسريناكيتلالئاسرلايف
نسناهويدناربدغنأنظأً.ادجةفلتخمتناكيناديملاىفشتسملايفهنم
لايناددوجوبلاجرلامظعمليمي".تمستبا."هلرغصأقيقشلثمحبصأ
."هلراغصءاقشألثمفرصتلاىلإ

."؟دناربدغلثدحامنيفرعتله"
عقيتقويفكلذناك.تلقامك،انعمىفشتسملايفرمألاهبىهتنا"

.قاطنلاعساوباحسناهيفيرجيو،سورلايديأيفةهبجلانمانعاطقهيف
ةدودسمتناكتاقرطلالكنأل؛ةهبجلاىلإةيودأيألاصيإعطتسنمل
دقلف،ةئيسنسناهويةباصإتناك.رخآلاهاجتالانمةمداقلاريسلاةكرحب
.ىرخأءايشأىلإةفاضإلابً،امامتةبكرلاقوفهذخفيفةفيذقّةيظشببيصأ



نمًالدباذهل؛اهرتبرطخلًاضّرعمناكو،همدقيفرشتنتانيرغنغلاتناك
هنمهتيأرامرخآناك.برغلاىلإلسُرأ،لصينكيمليذلاءاودلاراظتنا
لصيعيبرلانيطناك.ةنحاشرخؤميفةيناطبتحتنمزربيٍحتلمهجو
فطعنملالوحفافتلاللةعاسمهنمرمألاقرغتساو،تالجعلافصتنمىلإ
."ةيؤرلالاجمنمجورخلاولوألا

.نيتنيزحنينيعباهيلإرظنو،اهرجحقوفهسأرعضودقبلكلاناك
."ً؟ائيشهنعنيعمستوأ،اهيفهنيرتةرمرخآكلتتناكو"
ةفشرهنمتبرشو،ءطبباهيتفشىلإقينألايفزخلابوكلاتعفر

اتناكامهنكلً،اريثكاهاديزتهتملً.اددجمهناكميفهتعضوو،ةريغص
.ناشعترت

ضعبهيدلنأبتك.روهشةعضبدعبهنمةلاسرتيقلت":تلاق
تاراكذتنمعوناهنأتمهف؛ةيسورةعبقو،ةيصخشلالاينادتاينتقم
ىحرجىلإةبسنلابًابيرغسيلكلذنكل،ةشّوشمةباتكلاتناك.برحلا
."برحلا

."؟...له،ةقاطبلا"
.اهسأرتّزه
."؟تلسُرأنيأنمنيّركذتتله"
،ةيفيروءارضخةقطنملانأيفرّكفأينلعجمسالانأطقفركذتأ.ال"

."ريخبهنأو
.يراهفقو
."؟ينعكاذكوففرعفيك":تلأس
تعباتاهنكل،هتاملكغوصيفيكفرعييراهنكيمل."..ً.انسح"

؛ينعاوعمسدقةهبجلاىلعدونجلالكناك":مستبتيهوتلاقو،اهمالك
اماذهله.اهنعمكحلافيفختلباقماهسفنتعابيتلاةأرملاانأف
."؟هيفنورّكفي

ناك.ناكملااذهنمجورخلاهيلعنأفرع."فرعأال":يراهلاق
ئداهوجلانكل،ولسوألوحيرئادلاقيرطلانمطقفنيينبمدعبىلع
.لابجلايفةريحببناجىلإهنأّنظيداكيءرملاّنإىتح،كانهًادج

،تامهنأينوربخأنأدعبًاددجمّطقهَرأمليننأفرعت":تلاق
."لايناددصقأ

.اهمامأةيلايخةطقنىلعتّزكردقتناك
دعبو،ةديدجلاةنسلالولحةبسانمبهنمةدياعمةقاطبيدنجينّملس"



.حيحصكلذنأقّدصأمل.ىتوملاةحئالىلعلاينادمساتيأرمايأةثالث
ينوذخأاذكهو.هتثجىرأينولعجيىتحكلذقيدصتضفرأسيننأمهتربخأ
ىلإتلزن.ىتوملانوقرحياوناكثيح،يلامشلاعاطقلايفيعامجلاربقلاىلإ
ىلإةقورحمةثجنمتلقتناو،يثحبءانثأيفثثجلاىلعتسدو،ربقلا
اهنميأنكيمل،نكل.ةيواخلاةّدوسملانويعلارجاحمىلإتقّدحو،ىرخأ
مهنأمهتربخأيننكل،هيلإفّرعتأنأًاليحتسمنوكيسهنإاولاق.لايناد
ال.اهوقلغأيتلارباقملاىدحإيفهوعضوامبرمهنإاولاقمث،نوئطخم
.ً"اددجمّطقهرأمليننكل،فرعأ

.يراهحنحنتنيحتعزف
."لووجةديسايةوهقلاىلعًاركش"
،سبالملاةنازخبناجىلإفقوامدنعهعسيمل.ةهدرلاىلإهتعبت

قّدحتيتلاهوجولايفاهحمالمنعثحبلاالإ،هفطعمرارزأقلغيوهو
.لواحًاثبع،نكل.رادجلاىلعةّقلعملاوةرطؤملاروصلانم

."؟اذهنمًايأنفيإربخننأبجيله":بابلاهلحتفتيهوتلأس
.ةشهدباهيلإيراهرظن
اذهنعانملكتاننأفرعينأبجيله،ينعأ":ةعرسبتفاضأ

."؟لايناد...وبرحلانع؟رمألا
."عبطلاب،فرعينأيفنيبغرتالِتنكنإسيلً،انسح"
هترظتناكنإطقفلوقلااننكميالأ،نكل.انهتنككنأفرعيس"

."رخآدعومىلإباهذلاىلإتررطضاو
ً.اضيأرخآءيشكانهناك،نكل.هيلإنالسوتتاهانيعتناك
ةذفانلاحتفونيفغنيريفحبصأىتحهيلعهعبصإيراهعضيمل

.هسأرنمتمصلادرطيهلعجتو،ناذآلامصتيتلاتارايسلاءاضوضعمسيل
.لووجينغيسفيخييذلاكلذًاعّورمًائيشناك
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2000رايأ8.غربدرون،غوهدناربلزنم
هيسركعفدو،هنيكسبةيلاتسيركلاسأكلافرطغوهدناربتنربرقن

ةماستباتمسترا.فطلبحنحنتيناكاميفهليدنمبهمفحسمو،فلخلاىلإ
:هفويضىلإهباطخيفاهركذيسناكيتلاطاقنلابّىلستيهنأكو؛هيتفشىلع
.هتجوزعمكيريمتروكو،اهجوزعمنسكروتسةطرشلادئاق

."ءاّزعألايئالمزويئاقدصأ"
؛ّفلكتبنيرخآللمستبتيهوهنيعفرطبهتجوزىرينأعاطتسا

.يتدارإنعجراخرمألانكل،اذهعامسانيلعّهنأل؛ةفسآانأ:لوقتاهنأكو
ةيمهأنعو،ةلامزلاوةقادصلانعءاسملاكلذيفغوهدناربملكت

هبحمستسيذلاضافضفلاةيرحلالاجمنميقتةلتكدشحنعو،ءالولا
ىوتسمىلعةءافكلايميدعوًاديجنيلهؤمريغصاخشألًامئادةيطارقميدلا
،لزانملاتاّديسنمعقوتتنأنكميال،عبطلابو.ةيلوؤسملالّمحتبةدايقلا
يتلاةيلوؤسملاتالاجمديقعتىدماومهفينأًايسايسنيبختنملانيعرازملاو
.اهترادإلمهرايتخاىرج

دقناكةلمجيهو."اهتاذدحبةرمثةيطارقميدلا":غوهدناربلاق
.اهلنمثالةيطارقميدلانأينعيالكلذنكل".هسفنىلإاهبسنواهسبتقا
."...ةيلامللًاريزوةيندعمحئافصلماعنملعجنامدنع

يفمحقأو،هيلإيغصتةطرشلادئاقنأنمةدعابتمتاقوأيفّدكأت
ةقباستارمعتسمةّدعيفةيطارقميدلاىلإلّوحتلاةيلمعنعةباعدهباطخ
هاقلأدقناكيذلا،باطخلانكلً.اريفسكانهلمعثيح،ايقيرفإيف
هنهذناك.ءاسملاكلذيفهبجعيمل،ىرخأبيلاسأبلبقنمتارمةّدع
ليكاريفةيضاملاةليلقلاعيباسألالاوطرّكفيناكثيح،رخآناكميف
.كوف

يفرخآىلإنيحنمرّكفو،هيلإةبسنلابًاسجاهتحبصأدقتناك
.اهبىظحينأةوقنميتوأاملكبلواحيناكّهنأريغ،اهاسنينأ

ٌسيئركيريمتروكنأةقيقحالولو،ةريخألاهبيعالأيفرّكف
هلعفهيلعءيشلوأناك.ّطقتحجندقتناكامل،ةيرسلاتارابختسالل

الناكمىلإ،ةنيدملاجراخىلإ،حرسملانعكاذلوهيراهداعبإوه
.هبلاصتالارخآصخشيأوأليكارعيطتست

دقتيالبجاديفهردصمنإلاقو،تروكبلصتادقغوهدناربناك
يفثدحءيشنعةيفحصلارئاودلايفرشتنتتاعئاشكانهنأهربخأ



تاوفلبقافّرصتينأامهيلعبجيناك.فيرخلايفةيسائرلاةرايزلاءانثأ
ركفيملأ.هيلإلوصولاةفاحصلاعيطتستالناكميفيراهءافخإو،ناوألا
ً؟اضيأهسفنءيشلايفتروك

يلجنتىتحكلذىلعغوهدناربّرصأاميفً،انسحلاقدقتروكناك
هلاقامقّدصدقكيريمنوكينأيفغوهدناربّكش.لقألاىلعرومألا
دعبتروكهبلصتاً.ادجقلقهنألسيلوً،اقداصنوكيل؛ةدحاوةظحل
ديوسلايفناكمىلإ،ةهبجلاىلإلسُرأدقلوهيراهنإلاقو،مايأةّدع
دعيمل،نآلاف.ةداعسهيديكرفدقغوهدناربناك.هللاالإهملعيال
.ليكارلوهسفنلاهعضويتلاططخلادسفينأءيشّيأناكمإب

ةقالعال.ًاليلقةجذاساهنكل،مستبتةليمجةنبالثمانتيطارقميد"
تاسراممبوأةبخنلامكحبامٍعمتجميفًاعمدحتتريخلاىوقنأةقيقحل
ضرعكهتُنيالىتح؛انيدليتلاةديحولاةنامضلاةطاسببيهو،ةطلسلا
.ةموكحلاىلعاهيفبوغرمريغىوقرطيستالىتحو،ةيطارقميدلا،انتنبا
،انلاثمأسانلانيبرثدنتداكتيتلاةليضفلاهذه،ءالولانإفَّمثنمو
."...بجاواهنإ،معنً.اضيأًادجةيرورضلب،طقفةبوغرمتسيل

مهلرّرمو،ةشيعملاةفرغيفةريثولادعاقملاىلإاولقتنادقاوناك
لصنقلانمةيدههتءاجيتلا،هبةّصاخلاةيبوكلارئاجسلاةبلعغوهدنارب
.انافاهيفيجيورنلا

نكل،هزمغونسكروتسنآجوزنذأيفتاملكعضبسمهدقناك
همساناكاذامً.امراصوًافاجودبياهجوزناك.ىزغملامهفيملهنأودبي
.كيرإروت،وهكلذ!كيرإروت؟يسنله!هللااي.ّبكرممساً؟اددجم

."؟كيرإروتايبارشلانمديزملاديرتله"
عونلانمناكامبر.هسأرّزهو،ةّفلكتمةماستباكيرإروتمستبا

ناك.غوهدناربرّكفامك،عوبسألايفًارتموليكنيسمخيرجييذلافّشقتملا
دقناك.ًاليلقناكهرعشىتحو،هجولاو،دسجلا:ًاليحنلجرلايفاملك
اهّركذيهنأكو؛باطخلاهئاقلإءانثأيفهتجوزعماهلدابتيتلاةرظنلاظحال
.باطخلابةقالعاهلةرورضلابنكتمل،ةصاخةباعدب

نمرٌيخًاقثاونوكتنأ!؟لوقعماذهله"ً:امهجتمغوهدناربلاق
.ً"امدانحبصتنأ

ايكلةيفتاهةملاكم":تلاقوةشيعملاةفرغبابدنعازلإترهظ
."تنرب

."ازلإايفويضاندنع"



."تيالبجادنمصخشهنإ"
."يبتكميفاهاقلتأس"
تدب.اهمسافرعيالةأرمانمو،رابخألامسقنمةملاكملاتناك

كلذيفلصحتيتلاةرهاظملالجأنمتناك.اهّليختينألواحو،ةعفاي
ردياهغرويدض،سيتفهساموتةباوبيفةيواسمنلاةرافسلاجراخءاسملا
فيلأتىلعدعاسيلهرايتخامتيذلا،فّرطتملاينيميلاةيرحلابزحو
.حابصلاةفيحصلطقفةزجومتاقيلعتةعضبتدارأ.ةموكحلا

جيورنلاتاقالعيفرظنلاةداعإلبسانمتقولانأنظتله"
."؟غوهدناربديساياسمنلاعمةيسامولبدلا

ىلإتقونمنولعفيامك،امءيشنعنوثحبياوناك.هينيعضمغأ
دقف؛ءيشىلعاولصحينلمهنأ-مهكلذكو-فرعيناكهنكل،رخآ
هسأرنأوً،اريثكبرشهنأرعشينأهرودقمبناك.ةريبكةربخبعتمتيناك
.ةلكشمنكتملكلتنكل،هينفجفلخناصقرتهينيعو،فيفخ

يفنويموكحنوفظومهمسحينأنكميالو،يسايسرارقاذه":لاق
."ةيجراخلاةرازو

.نّمخامك،ءارقشتناك.اهتوصبحأ.ًاليلقتمصلاقبطأ
نأعيطتستةيجراخلانوؤشلايفةعساولاكتربخبتنكنإلءاستأ"

."؟ةيجيورنلاةموكحلاهلعفتسامعقوتت
.ةطاسبلاةياغيفرمألاناكو،بيجينأهيلعنأفرع
.رومألاكلتلثمعقوتأنأيننكميال
لثمًابصنمءرملالغشينأنكمملانمنكيمل.لقأالو،رثكأال

يفةلئسألالكنعباجأدقّهنأبروعشهباتنينألبقًاليوطًاتقوهبصنم
لاؤسلاهيلعحرطينملوأمهنأةداعبابشلانويفحصلانظي.دوجولا
،هيلعنولمعيمهوليللافصناورهسدقاوناكمهنأل؛هيلإهنوهجوييذلا
ةباجإلالبقرّكفيل؛مالكلانعفقوتيهنأودبينيحًاعيمجنورهبنيمهو
.لبقنمتارملاتارشعحجرألاىلعهنعباجأدقناكلاؤسنع

.رومألاكلتلثمعقوتأنأيننكميال
،اهتوصيفءيشكانهناك،نكل.تاملكلاكلتاهللقيملهنألشهُد

كتربخ:تلاقدقتناك.لبقيذنمًافطلرثكأهنأرعشيهلعجءيش
،ديدحتلابغوهدناربتنرب،هبلاصتالاناكنإاهلأسينأدارأ.ةعساولا
.اهتركف

نوؤشلاةرازويفنييموكحلانيفظوملامظعملثمكلّدكؤأ":لاق



كلذ.ةمئاقلازتالاسمنلاعمةداتعملاةيسامولبدلاانتاقالعنأةيجراخلا
يفيرجيامعملعافتتملاعلايفىرخأًالودنأعبطلابكردن.حضاو
اننأينعتالامدلبعمةيسامولبدلاتاقالعلا،لاحّيأىلع.نآلااسمنلا
."كانهيرجيامبحن

ةّدععمةيسامولبدتاقالعانيدل،ال":رخآلافرطلادنعتوصلاباجأ
ىلعكلتةفينعلالاعفألادودرلثمىرناننأنظتاذامل.ةيركسعةمظنأ

."؟ديدحتلابةموكحلاهذه
نأبجيناك."رصاعملااسمنلاخيراتىلإدنتسيكلذنأنظأ"

عمتاقالعكانهتناك".تمصينأهيلعناك.دحلاكلذدنعفقوتي
ةفيلحعقاولايفتناكاسمنلانأنيخرؤملامظعمقفتي،ةلصحملاب.ّةيزانلا
."ةيناثلاةيملاعلابرحلاءانثأيفةيرلتهلاايناملأ

."؟جيورنلالثم،ةلتحماسمنلانكتملأ"
برحلانأشبسرادملايفهنوّملعتيامّعهيدلةركفالنأهلرطخ

.ةحيحشمهتامولعمنأحضاولانم؛مايألاهذهيفةيناثلاةيملاعلا
اّممليلقبرثكأبرشدقناكامبر."؟ناككمسانإتلقاذام":لأس

.اهمسابهتربخأ.بجي
يأبلاصتالابيئدبتنألبقًاليلقكدعاسأينيعد،اشاتانايًانسح"

ةلتحمنكتملاسمنلانأينعيكلذ؟مضلابتعمسله.رخآصخش
مل.1938ماعراذآيفاسمنلاناملألالخد.ةملكللهيلعفراعتملاىنعملاب
ةرتفلالالخلاحلاكلتىلعرومألاتيقبوً،ابيرقتةمواقمكانهنكت
."برحلانمةقبتملا

."ً؟اذإجيورنلالثم"
.لجخةحسمنودنمو،ةقثبكلذتلاقدقف؛غوهدناربشهُد
يف.جيورنلالثمسيل.ال":ةيبغةلفطعمملكتيهنأكوءطببلاق

ةبهأىلعةيجيورنةموكحوكلمانيدلناكو،انسفنأنعانعفادجيورنلا
نيدوجوملانوعّجشي...وةيعاذإجماربنّوثبيو،ندنليفنورظتني،دادعتسالا

."نطولايف
هلكبعشلافقو":فاضأف،دارملاققحيمليباطخلاهبولسأنأرعش

نويجيورنلاةنوخلاناك.لالتحالاتاوقدضبنجىلإًابنججيورنلايف
ةحلصملاولتاقوةيركسعلاسأ-سأتاوقتاّزباودترانيذلا،لئالقلا
،نكل.دلبلكيفاهدوجوبءرملالبقينأبجييتلاعمتجملاةلاثح،ناملألا

ةكرحاوداقنيذلاءايوقألادارفألاّفلأو،ريخلاةوقتدمص،جيورنلايف



ءايفوأصاخشألاءالؤهناك.ةيطارقميدللقيرطلاتدّهميتلاةاونلاةمواقملا
ةيطارقميدلا.جيورنلاذقنأامكلذناك،يئاهنلاليلحتلايفوً.اضعبمهضعبل
."اشاتانايكلملانعهتلقاميبطشا.اهسفنةرمث

."؟ةلاثحناكنييزانلاعملتاقنملكنأنظتتنأً،اذإ"
.ثيدحلاءاهنإغوهدناربرّرقً؟اقحهيلإىعستتناكيذلاام
نأبجيبرحلاءانثأيفةنوخاوناكنيذلاكئلوأّنأةطاسببينعأ"

دقل.ةريصقتناكمهقحبتردصيتلانجسلاماكحأنأل؛ءادعساونوكي
ًامامتًاقثاوتسلو،نئاخلكىلعرانلااهيفاوقلطألوديفًاريفستنك
قيلعتلاىلإةدوعلاب،نكلً.اضيأجيورنلايفًابسانمنكيملكلذنأنم
ىلعقيلعتةيجراخلانوؤشلاةرازوىدلسيل:اشاتانايهتدرأيذلا
ملاذإاذهل؛انهفويضيدل.اسمنلايفددجلاناملربلاءاضعأوأ،ةرهاظملا
."...اشاتانايينيرذعتنأيفعنامكيدلنكي

.ةعاّمسلاقلغأو،اشاتانهلَتنِذأ
.اورداغينأكشوىلعهفويضناكةشيعملاةفرغىلإداعامدنع
ً.ابعتمناكدقف؛هضارتعانمّدحهنكل."؟نآلا":ةعساوةماستبابلاق
اهنإلاقو،ةطرشلادئاقديىلعةوقبطغضو،بابلاىلإهفويضقفار

ناك.ةدعاسملاهرودقمبناكاذإهنمءيشيأبلطيفدّدرتتالنأبجي
...نكل،لمعلاتاونقربعةسالسبريسيءيشلك

اهيطرشوليكاروهمونلايفقرغتسينألبقهيفرّكفءيشرخآ
وهوظقيتساهنكلً،امستبممونلاىلإدلخ.ناكملانعهدعبأدقناكيذلا
.بيهرٍعادصبرعشي
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2000رايأ9.ندلاهىلإداتسكيرديرفنم
.ةذفانلابناجىلإًادعقميراهدجوو،غرافهبشراطقلاناك
تجرخأدقةرشابمهفلخيسركلاىلعسلجتيتلاةاتفلاتناك

نّكمتيملهّنكل،يّنغملاتوصعامسعاطتساو،نامكولّجسمنمنيتعاّمسلا
يفهوّفظويذلاةبقارملاريبخناك.ةيقيسوملاتاودألاتوصعامسنم
ةيرشبلانذألانإفًاضفخنمتوصلانوكيامدنعهنأيراهلحرشدقينديس
.رشبلاتاوصأتادّدرتمّخضت

لكتمصينألبقناسنإتوصهعامسةقيقحنأيفيراهرّكف
.حيرمٌرمأرخآءيش

لوقحلاىلإيراهقّدح.ةبرعلاذفاونىلعزتهترطملاتارطقتناك
ضفخنتوعفترتيتلاةيئابرهكلاكالسألاىلإو،جراخلايفةبطرلاوةعساولا
.بردلالوطىلعةدمعألانيب

يففزعت)ةيركسعىقيسومفزعتةقرفيهو(يرازيناجةقرفتناك
نمنوبّردتيمهنأراطقلانتمىلعيباجلاهلحضوأو.داتسكيرديرفةطحم
.رايأ17يفلالقتسالاديعلجأ

نأةقرفلادئاقنظي،هسفندعوملايفو،ةنسلكنمءاثالثلك":لاق
."مهبسانلاطيحينيحةيعقاورثكأنوكتتابيردتلا

ةقشلانأّنظو،ةبيقحلايفسبالملانمليلقلاعضودقيراهناك
ىلعيوتحتتناكذإً:اديجةثثؤمتناكاهنكل،ةيداعنوكتسنابيلكيف
ً.اضيأبتكلاضعبو،لجسمو،زافلت

."ءايشألانمعونلاكلذو،))2((يحافك"ً:امستبملاقدقكيريمناك
ًايفاكناكاهتوصهعامسنأنممغرلاب،ليكاربلصتادقنكيمل

.لقألاىلعناسنإتوصوهف؛هيلإةبسنلاب
حباكمتوصاهعطاقو،توصلاّربكمنمةرداصةّداحةقطقطعمس

."ندلاهةيتآلاةطحملا":لوقيًاتوصيراهعمسّمث،جعزملاراطقلا
ٌتوص:هسأريفةلمجلاّبلقيناكنيحةذفانلاىلعًاعبصإيراهرّرم

...زشانٌتوصهنإ؛بسانمريغوجعزم
تاوصأبنروقاذإالإًازشاننوكينأنكميالتوصلانأيفرّكف

.ىرخأ
ىلعًازشانوًاداح،هنذأيفدّدرتو،توصلاكلذىّنغكلذنممغرلابو

نكيمللمتحمسكافلسرمىلعرثعيل؛نابيلكىلإًابهاذناك.جعزموحن



كلذفحصأرقدقناك.فحصلايفنيوانعةعضبنمرثكأدعبراثأدق
تراثأيتلاديدهتلالئاسرةصقكاذنآاوسندقمهنأهلحضتاو،مويلا
نع،كلذنمًالدب،تيالبجادتبتك.مايأةعبرألبقطغللانمريثكلا
ريزونواعم،غوهدناربتنربنعو،جيورنلاهركييذلاسويكسالجلزتملا
بجيةنوخلانإ-هنعلُقنامّحصاذإ-لاقيذلا،ةيجراخلانوؤشلا
.مادعإلاةبوقعاولانينأ

؛كلذكهدارأهنألزشانوهامبرنكل،رخآزشانتوصكانهناك
نألبقهبحتاهنأًابيرقتاهنالعإو،اهينيعيفريبعتلاو،معطملاليكارةرداغم
تناكنوركةئمنامثاهتميقةروتافعمهدحوكانههكرتتو،مالكلانعمجحت
تبهذدقل؟كلذكهنأمأً،ايقطنمكلذنكيمل.اهعفدتساهنأتعّدادق
ةتيمةليمزنعًايكابملكتيهتعمسو،برشيهتأرو،يراهةقشىلإليكار
هبهتقالعتناكيذلاديحولاصخشلااهنأكو،نيتنسذنماهفرعدقناك
.لاحلاكلتىلعمهضعبسانلاىريالنأبجي.ةقفشللًاريثمناك.ةديطو
لجرلااذهنإاهسفنللقتملاذامل؟تقولاكلذيفرمألاِهنتملاذاملً،اذإ
؟لّمحتتنأنكمياممرثكأبعاتمببسي

ًائبعةصاخلاهتايحتحبصأامدنعهلمعىلإبرهدقناك،داتعملاك
نمنٍيعمٍفنصليلاثمفّرصتكلذهفّرصتنأأرقدقناك.هيلعًاليقث
عوبسألاةياهنةلطعيضميهلعجيذلاببسلاحجرألاىلعكلذو؛لاجرلا
-ةفلتخملارصانعلالكمضتةرماؤملوحتاهويرانيسوتايرظنعضيوهو
ىتح؛ةدحاوردقيف-ليدميرغلاهعرصم،نيليإلتقم،نيلكرامةيقدنب
ةقفشللًاريثمكلذناك.ةحئارلاهيركءاسحريضحتوً،اعماهطلخعيطتسي
ً.اضيأ

ىلعّزكرو،همامأيطللةلباقلاةلواطلاقوففحصلاىلعهرصببلاج
كلذيففولأمءيشكانهناك؛ةيجراخلانوؤشلاريزونواعمسأرةروص
.هجولا

هطباورءاشنإىلإليميغامدلانأهتبرجتنمفرع.هديبهنقذكرف
نأشبقيقحتلالصفناكو،ةدودسمقيرطىلإقيقحتلالصينيحةصاخلا
.ةيهتنمةيضقاهاعددقل.ءالجبكلذكيريمحضوأدقوً،اقلغمةيقدنبلا
نيبيرسلمعبمايقلاو،ددجلانييزانلانعريراقتةباتككيريمهنمدارأ

!هلًابتً،انسح.ديوسلايفروذجنودنمبابش
."نميألابناجلاىلعفيصرلا..."
نأاملاط؟ثدحيدقامأوسأام؟ةطاسببراطقلانملّجرتنإاذام



ةثداحأبنبّرستنمناتفئاخةيرسلاتارابختسالاوةيجراخلانوؤشلاةرازو
هفرصكيريمعيطتسينلف،ةيضاملاةنسلايفعفدلازجاحدنعرانلاقالطإ
.فرعينكيمل،ليكاربقلعتياميف...ليكاربقلعتياميفو.ةمدخلانم

تمصلاقبطأوً،اريرصًاثدحماٍّيئاهنفقوتىتحراطقلاةعرستّفخ
ًاسلاجيراهيقب.جراخلايففيصرلاىلعةوقبباوبأتقلُغأ.ةبرعلاىلع
،ربكأحوضوبنامكولانمةرداصلاةينغألاعامسهرودقمبناك.هدعقمىلع
.نيأّركذتيملهنكل،لبقنمتارمةّدعاهعمسدقو

ةريسنعثّ◌دحتيورلتهفلودأهفّ◌لأباتكمساوه:يحافك2
.هتايح
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2000رايأ9.لاتننيتنوكقدنفو،غربدرون
ملألاتازخوهتلعجو،ثدحاملّطقًادعتسمزوجعلالجرلانكيمل

هسفنعنميلهّفكبهمفّىطغو،ضرألاىلعرّوكت.هسافنأسبحيةئجافملا
تناكنيحيف،هيعوةداعتساًالواحملاحلاكلتىلعدّدمت.خارصلانم
ترادو،امهضمغأوهينيعحتف.هلخادعفدنتمالظلاوءوضلانمتابون
،ءامسلايفةعرسممويغلاتقلطنا:عراستيتقولانأرعش.هقوفءامسلا
،ٍليلف،راهنىلإمث،ليلىلإراهنلالّوحت.ءاقرزلاءامسلايفموجنلاتعملو
فرعو،هتحتبطرلابارتلاةحئارّمشو،كلذىهتنامثً،اددجمٍليلف،ٍراهنف
.يحهنأ

لعجدققرعلاناك.هسافنأداعتساىتحهسفنناكملايفيقب
لزنملاوحنلفسألاىلإرظنو،هنطبىلعىقلتسامث،هدسجبقصتليهصيمق
ً.اددجم

فرعو،حابصلاذنمكانهًايقلتسميقبً.اريبكدوسأًايبشخًالزنمناك
ةءاضمحيباصملالكتناك،كلذنممغرلاب.لزنملايفاهدحوةجوزلانأ

حيباصملالكءيضتليشمتيهواهآردقناك.لوألاويضرألانيقباطلايف
.مالظلانمفاختاهنأضرتفاو،قسغلاّلحنيح

لب،ّطقهنمفخيملهنأل؛مالظلانمسيلً.افئاخناكهسفنوه
دقنكيملو،ةديدجةبرجتتناك.ملألاوتقولاعراستنمًافئاخناك
؟تقولاو.كلذهرودقمبناكنإفرعيملو،دعبهملأىلعةرطيسلاّملعت
ً.اراركتوًارارمايالخلاماسقنايفرّكفياليكهدهجىراصقلذب

مالظلاحبصيس.7:30اهنأدجوف،هتعاسدّقفت.ءامسلايفرمقلارهظ
يفهلكليللايضميس.حابصلاىتحرظتنينأهيلعنوكيسوً،ابيرقًاكلاح
نمفلأتيو،هّديشدقناكيذلاإجتلملاىلإرظن.لاحلاكلتيفءارعلا
امهنمرتمفصناهقوفكرتو،ضرألايفامهعفددقناكنيلخادتمنينصغ
نينصغلانيذهدنسيربونصلاةرجشنمقاروألانمٍلاخنصغناك.طقف
ىلعاهعضوو،ةليوطناصغأةثالثكلذدعبعطق.امهئاقتلاةطقندنع
ناصغأنمةفيثكةقبطباهّاطغمث،ربونصلانصغىلإاهدنسأو،ضرألا
،رطملانمهيمحيلفقسلانمٌعونهيدلحبصأاذكهو،ةريغصلاربونصلا
بردلاىلعمهقيرطةراملاَّلضاذإهدوجوهّوميو،ءفدلاضعبظفحيو
يهتنيلةعاسفصنوحنهنمقرغتسادقرمألاناك.عقوتمريغوحنىلع
.حيرلانمهيقتيتلاةقيرطلاكلتبناصغألاعضونم



ناكميفصخشيألبقنموأ،قيرطلانمهتيؤررطخنأدقتعا
ّزيميل؛داتعمريغوحنىلعرصبلاداحًاصخشرمألابلطتيس.مودعمبيرق
وحندعبىلعةفيثكربونصةباغيفراجشألاعوذجنيبتقؤملاىوثملا
ناصغأبًابيرقتاهلكةحتفلاّىطغدقناكةطيحلايفةدايزو.رتمةئمثالث

سكعنيالىتح؛ةيقدنبلاةروساملوحًاقرخطبروً،اضيأةريغصربونص
.ذالوفلانعةضفخنملارهظلادعبامسمشءوض

؟وهنيأ!هللاايً.اددجمهتعاسدّقفت
تناكنيأً.اددجمهتعاسدّقفتو،هدييفسأكلاغوهدناربتنربرادأ

؟هللاّقحب
ةعاسلاتحبصأدقو،7:30ةعاسلادنعءاقللاىلعاقفتادقاناك

نمىرخأًاسأكهسفنلبكسوهبارشنمىقبتامعّرجت.7:45كاذنآ
ًامويناك.فرغلاةمدخنعةلوؤسملاهلاهترضحأيتلابارشلاةروراق
فقوتيالفتاهلاتلعجدقتيالبجاديفنيوانعلاتناكثيحً؛ابيصع
ررحمبلصتاةياهنلايفهنكلً،ايوقًامعدىقلتدقناكً.ادبأنينرلانع
نأهلحضوأو،ةعماجلامايأذنمميدققيدصوهو،تيالبجاديفرابخألا
نعةيلخادتامولعمبكلذلباقمهدعودقناك.هسابتقاءُيسأدقهمالك
.ةيبوروألالاملاةنجلعامتجايفةيجراخلاريزوهبكترايذلاميسجلاإطخلا
فصندعبًاددجمهبلصتاو،ريكفتللتقولاضعببلطدقرّرحملاناك
امبراهنأبتّرقأدقو،ةفاحصلاةنهميفةديدجكلتاشاتاننأادب.ةعاس
نلمهنكل،كلذلوحًاحيضوتاورشنينل.غوهدناربمهفتءاسأدقنوكت
.ةحجانرارضألانمّدحلاةروانمتناكً.اضيأةيضقلااوعباتي

ةانقلايفةذاّفنلاهتحئارّمشو،هبارشنمةريبكةيمكغوهدناربعّرجت
ناكةرممك؟ناكملااذهيفىضمأدقناكةليلمك.هلوحرظن.ةيفنألا
نأدعبًاعادصيناعيوهوحيرملاومجحلايكلمريرسلايفظقيتسادق

اذإ-هبناجىلإمانتيتلاةأرملانمبلطدقناكةرممكً؟اريثكبرش
قباطلايفروطفلاةعاقىلإدعصملالقتستنأ-كانهلازتالتناك
،روطفعامتجانمةجراخاهنأكورمألاودبيىتح؛ملالسلالزنتو،لوألا
.رمألادحأفشتكيالىتح؛مونلافرغىدحإنمسيلو

.ىرخأًاسأكهسفنلبكس
ةعاقلاىلإلفسألاىلإاهلسرينلوهف؛ليكارعمًافلتخمرمألانوكيس

.روطفلالوانتلةصصخملا
ءاطغىلعةريخأةرظنىقلأو،فقو.بابلاىلعًاتفاخًاقرطعمس



اهنمّصلخت،ةريغصفوخةريرعشقبرعشو،قينألايبهذلاورفصألاريرسلا
،ةهدرلاةآرميفهسفنىلإرظن.بابلاىلإتاوطخعبرأىشمو،ةرشابم
ىلعاهرّرموهعبصإّبطرمث،ءاضيبلاةيمامألاهنانسأىلعهناسلرّرمو
.بابلاحتفوهيبجاح

يفوصلااهناتسفادبف،اهفطعمرارزأّتلحدقورادجلاىلإدنتستتناك
،نيليقثاهانفجناك.رمحأءيشءادترااهنمبلطدقناك.هتحترمحألا
اهآرنأهلقبسيملذإ؛ةشهدلابغوهدنارببيُصأ.ّفلكتبهلتمستباو
وأ،برشتتناكاهنأنمّدبال.لبقنمةقيرطلاكلتلثمبهيلإرظنت
اَهتوصفّرعتو،روتفبهيلإرظنلااهانيعتنعمأ.بوبحلانمًاعونلوانتت
كسمأ.ناكملاىلعاهروثعمدعنعطبارتمريغًائيشتمتمتنيحةبوعصب
تمر.اهرهظىلعهديوةفرغلاىلإاهداقاذهل؛هنمتّصلمتاهنكل،اهعارذ
.ةكيرألاىلعاهسفن

."ً؟ابارشنيديرتله":لأس
."؟ةرشابمىّرعتأنألّضفتمأ،كلضفنم،معن":ةمهبمتاملكبتلاق
يمرتامفرعيناك.بيجينأنودنماهلًاسأكغوهدنارببكس

،ىوهلاةعئابرودليثمتبهتعتمداسفإعيطتستاهنأتّنظاذإ،نكل.هيلإ
يذلارودلاراتختنأحجرألاىلعلّضفيسناكً،انسح.ةئطخمنوكتسف
بجُعتيتلاةئيربلاةاتفلاروديأ؛ةيجراخلاةرازويفهوقبسنمهبحي
ناكءيشمهأ،نكل.هقوسفو،هسفنبهتقثو،مواُقياليذلااهريدمرحسب

ناك.ةيرشبلاةيسنامورلاعفاودلابنمؤينأنمربكأناك.هتابغرلاهعوضخ
وأ،ةنهملاوةطلسلا:امهالكهيلإىعسياموهامهلصفييذلاديحولاءيشلا

.نباةناضح
ناك،ةلصحملابً.اريدمهتفصبهبصنمبنبجُعأءاسنلانأًاقالطإهجعزيمل

.ةيجراخلانوؤشلاريزونواعم،غوهدناربتنربناكً.اضيأوهكلذبًابجعم
ليكارتدارأاذإ.ريزونواعمحبصيلهتايحلكىنفأدقناك،هللاباٍّبُح
ريغيلنكيملكلذنإف،ىوهةعئابلثمفّرصتتوتاعونمملاىطاعتتنأ
.قئاقحلا

ىظحأنأبجينكل،رذتعأ":اهبارشيفجلثيتعطقعضيوهولاق
ىلع،نكل.يبكتفرعمدادزتامدنعلضفأوحنىلعاذهلكنيمهفتس.كب
ةدارقينلعجياّمعةركفكيطعأو،لوألاسردلاكلحرشأينيعد،لاحّيأ
.")مدلاصمتةرشح(

.سأكلااهاطعأ



نوعناقمهو،ضرألايفمهفونأوةايحلايفلاجرلاضعبفحزي"
،ةلواطلاوحننوشميو،مهمادقأىلعانمنوقابلافقياميف.تاتفلاب
انمّبلطتيانتايحبولسأنأل؛ةّيلقأنحن.اهنوقحتسينكامأيفنوسلجيو
انسفنأرّرحننأبجي.ةوقّبلطتتةوسقلاهذهو،ةاسقنوكننأًانايحأ
ناكاذإ.رشبلانيبةاواسملابيدانتيتلاةيطارقميدلاةيعامتجالاانتئشنتنم
اليتلارظنلاةريصقتايقالخألاميطحتلّضفأسف،فحزلاوكلذنيبرايخلا
كقامعأيفكنأًاقحنمؤأو،حيحصلااهقايسيفدارفألالاعفأعضوعيطتست

."كلذلجأنميننيمرتحتس
.ةدحاوةعفدبارشلاتعّرجتامنإو،درتمل
."طقفناقيدصوهوانأ.كلديدهتيأّلثميلوهنكيمل":تلاق
.نيبذكتِكنأنظأ":هيلإاهتداعأيتلاسأكلاءطببألميوهو،لاق

نأكيلعتطرتشاامدنع.يمهفيئيُستال.يسفنلِكبىظحأنأبجيو
مغرلاب.ةراهطلاأدبمبامنإو،ةريغلابةقالعكلذلنكيمل،لوهبكتقالعيهنت
كيريمهلسرأيذلاناكملانكيًايأوأ،ديوسلايفعيباسأةعضب،كلذنم
."هيذؤتنل،هيلإ

.تفاختوصبغوهدناربكحض
."؟ليكارايوحنلااذهىلعّيلإنيرظنتاذامل"
."ةديجةيبرت":هنعدعتبتيهوتلاق
اهدلجةراضنتناكو،ةنتافتناك.اهيلإقّدحيناكنيحهقيرعلتبا

تناكً.ادلوتبجنأدقاهنأنيمختًانكممنكيمل.نايعللةرهاظيبهذلا
.ةيلاثم

ِشيمل."انرمأنمةلجعيفانسل":اهتبكرىلعهديعضيوهولاق
.تعزفاهنأبرعشهنكل،ريبعتيأباههجو

."هديرتاملعفا":اهيفتكّزهتيهوتلاق
."ً؟الوأةلاسرلاةيؤرنيّدوتله"
،ةيسورلاةرافسلامتخبروهمملاينبلاّفلغملاةهجىلإهسأرلامأ

ريميدالفريفسلانمةهّجومةلاسرلاتناك.ةلواطلاَطسودوجوملاو
اهنمبلطتةيسورلاتاطلسلانأاهيفاهربخيوكوفليكارىلإفوردناسكلأ
.فيسوغ-كوفغيلوأبةصاخلاةناضحلاةسلجىلإقباسلاءاعدتسالالهاجت
يفاياضقلامكارتىلإًارظن؛ىمسمريغٍلجأىلإلّجؤتساهلكةيضقلاتناك
ريفسلاّركذينأغوهدناربىلعناكثيح،ًالهسكلذنكيمل.مكاحملا
ىلإةفاضإ،هيلعضرعينأو؛اهبهلنيدييتلاتامدخلاضعببيسورلا



.يجيورنلاةيجراخلاريزوتايحالصنماهضعبناك.اهنمديزملا،كلذ
."؟كلذنمءاهتنالااننكميله.كبقثأ":تلاق
هنأكوراداهسأرنكل،اهتنجوهّفكتّسمنيحةبوعصباهنيعتفرط

.ةيشامقةيمدبلصتم
.ليكارايةيبغتسل":لاق.ناعمإباهلمأتيوهوهديغوهدناربكرف

ةتسراظتنالابجيً.اتقؤمًءارجإالإسيلاذهنأنيفرعتِكنأنظأاذهلو
يأيفديدجءاعدتسايتأيدق.نمزلامداقتبةيضقلاطقستنألبقروهش
."ينمةيفتاهةملاكمرمألاهبلطتياملكو،ةظحل

.نيتدماجلااهينيعيفةايحتامالعًاريخأظحالو،هيلإتقّدح
."هناكمريغيفنوكينلكنمًاراذتعانأنظأ":لاق
.ءطببعومدلاباهانيعتألتماو،اهارخنمشعتراو،اهردصقفخ
."ً؟اذإ":لأس
.ةبوعصبًاعومسماهتوصناك."ةفسآ"
."كتوصيعفرتنأبجي"
."ةفسآ"
.غوهدناربمستبا
ءيشلكنوكيس".اهتنجونعةعمدحسم."ليكارايًانسحً،انسح"

.نيقيدصنوكننأديرأ.لضفأوحنىلعينيفرعتنأبجي.ماريامىلع
."؟ليكاراينيمهفتله

.تأموأ
."؟ةقثاوتنأله"
ً.اددجمتأموأمث،ءطببءاوهلاتقّشنت
."زاتمماذه"
سيكزوجعلالجرلالخددقو،داتعمريغوحنىلعةدرابةليلتناك

ربونصلاناصغأنمةفيثكةقبطىلعيقلتسيناكهنأنممغرلابو،همون
،اتسبيتدقهامدقتناك.ضرألانمهدسجىلإللستدربلانأالإةريغصلا
الىتح؛رخآىلإبناجنمرخآلاونيحلانيبهسفنبلقينأهيلعناكو
ً.اضيأهدسجىلعأبروعشلادقفي

يفًاكلاحناكمالظلانكل،ةءاضملازتاللزنملايفذفاونلاتناك
مل.ةيقدنبلاراظنملالخنمريثكلاةيؤرعيطتسيدعيملو،كاذنآجراخلا
،ءاسملاكلذيفهلزنمىلإلجرلاداعاذإ.دعبهنمًاسوؤيمعضولانكي
رظن.ًءاضم،ةباغلاةلابق،بأرملالخدمقوفيجراخلاحابصملانوكيسف



الإً،ايوقنكيملحابصملاءوضنأنممغرلاب.راظنملاربعزوجعلالجرلا
.همامأًاحضاورهظيليفكيامبًاعطاسناكبأرملابابنولنأ

ّدبالو،كانهًائداهناكملاناك.هرهظىلعهسفنزوجعلالجرلابلق
ةبونتناك.مونللملستسيملاذإاذه؛يتأتنيحةراّيسلاعمسيسهنأنم
نكيمل.مونلاعطتسيملهنكل،هتقهرأدقهتدعميفاهبرعشيتلاملألا
،هلخاديفةنيغضلابرعشً.اقلطم؛لبقنمةمهمءانثأيفّطقماندق
روعشّيأكسيلوً،افلتخماذههروعشناك.اهبهسفنةئفدتلواحو
كلتلاوطهتقفاردقو.هلخادٍتباثٍبهلبمرطضانأهلقبسةيهاركلاب
نيوكتيفمهستو،هيدلةريغصراكفأيأىلعيضقتوهكلهتست،نينسلا
ةيهاركلاكلتتناك.لضفأةقيرطبءايشألاةيؤربهلحمستو،هرظنةهجو
اهنأمأ،اهبمكحتيناكنإًاقثاونكيملو،ةريبكةوقبلعتشتةديدجلا
ّنأو،اهفلخرارجنالابهسفنلحمسيالنأبجيهنأفرعيناك.هبمكحتت
ً.ائداهءاقبلاهيلع

؛هقوفربونصلاراجشأناصغأنيبنمموجنلابةنادزملاءامسلاىلإرظن
ةركفتناك.مهفتحعيمجلاىقليسو،توميسناك.ةدرابوًادجةيفاصتناك
.هينيعضمغأمث،هنهذيفاهءاقبإلواحو،ةديج

نمقرزأءوضطيرشناك.فقسلابةّقلعملاّايرثلاىلإغوهدناربقّدح
.ةفرغلالخادروشوملكشىلعسكعنيجراخلايفتكنوبالبنالعإ

."نآلايبهذتنأكنكمي":لاق
رعشو،فلخلاىلإعفُديوهوءاطغلاطقفعمسو،اهيلإرظنيمل

.ةملكبتهّوفتدقنكتمل.سبالملاءادتراتوصعمسمث،عفتريريرسلاب
وأً،افوخنألتمتناتهودشملاناوادوسلاناتريبكلااهانيعوكانهتقلتسا
...حايترامدعبرعشيهلعجامكلذناك.ةيهارك

ءاسنيفرّكف.ساسحإلارظتناو،ةيادبلايفرمألالهاجتدقناك
ملساسحإلانكل،ةرملكيفرمألاحجندقو،نهبيظحدقناكتايرخأ
ديرينكيملذإ؛هسملنعفقوتتنأتقولاضعبدعباهنمبلطو،ِتأي
.هلالذإباهلحمسينأ

ال،ةقفصلانماهبناجبمازتلالانمتتبثتو،يلآلجرلثمتعاطأ
ةناضحةيضقطقستىتحروهشةتسرظتنتنأبجيناك.لقأالورثكأ
نوكتس؛بضغلانمةدئافالو،ًاليوطتقولاناك.نمزلارورمةجيتنغيلوأ

.ىرخأٍلايلو،ىرخأمايأكانه
بارشلانمرثكأدقهنأحضاولانم،نكل.ةيادبلاىلإداعدقناك



.وههلعفيوأ،هلعفتاملبيجتسيالهلعجو،ساسحإلاهدقفأيذلا
.امهيلكلبارشدادعإو،مامحتسالاضوحيفسولجلاباهرمأدقناك

هّوفتتمل.اهلامجنعثيدحلايفًاريثكبهسأدقناك.نوباصو،راحءام
دقوً،اضيأًادرابةياهنلايفءاملاحبصأً.ادجةدرابوةئداهتيقبو،ةملكب

ً،افاجوًادودشمكلذدعباهدلجىحضأً.اددجمريرسلاىلإاهذخأواهفّفج
اهينيعىأرمثً.اريخأ؛بيجتستتأدبدقاهنأبرعشو،شعترتتأدبدقو
يفةطقنىلعًاتبثماهرصبناك.نيتدماجو،نيوادوسو،نيتريبكً:اددجم
ىلإةيويحلاةداعإو،اهعفصيفةبغربرعشً.اددجمرحسلاىفتخاو،فقسلا
دلجلاىريل،هديرهاظباهبرضيفةبغرب؛ريبعتيأنمنيتيلاخلااهينيع
.رمحأوًامروتمحبصيو،دّروتي

.اهتبيقحكبشمحتفتو،ةلواطلانعةلاسرلاذخأتاهعمس
ِكيلعقبطنياذهو،ةيلاتلاةرملايفبارشلانمللقننأبجي":لاق

.ً"اضيأتنأ
.ةفشتنببسبنتمل
نل.امهيسفننامزلاوناكملايف،ليكاراييلاتلاعوبسألايفيقتلنس"

."؟كلذكسيلأ،يسنت
.اهفلخبابلاتقلغأوتجرخمث."؟ىسنأنأنكميفيك":تلاق
.هرهظىلعىقلتسامث،ءطببهبرش.رخآًابارشهسفنلرضحأو،ضهن
نأعاطتسا.هافاجمونلانكل،هينيعضمغأو،ةعرسبليللافصتنا

.ليللانوكسةطرشةراّفصتقّزم.ةرواجملاةفرغلانمزافلتلاتوصعمسي
دقلً.اسبيتمهرهظلعجدقحيرملاريرسلاناك.رادتساوهسأرعفرً!ابت
.طقفريرسلاببسبسيلو،ناكملااذهيفمونلايفتالكشمًامئادىناع
ً.ابيرغًاناكمو،قدنفةفرغًامئادىقبتسو،ببسلايهءارفصلاةفرغلاتناك

امدنع،داتعملاكو.كيفراليفًاعامتجارضحيسهنأهتجوزربخأدقناك
لءاست.همساّركذتعيطتسيال،هيفنوميقيسيذلاقدنفلامسانعهلأست

،رخأتمتقويفعامتجالاىهتنااذإهنإلاقدقناك؟اكيروهله
.يتزيزعايكلتةرخأتملاءاشعلاتاوعدةعيبطنيفرعتِكنكل؛اهبلصتيسف

اهشيعتيتلاةايحلاتناك.هنأشبرمذتتءيشاهيدلنكيملً،انسح
ترفاسدقتناك،هلضفبو.هيلعلوصحلاىّنمتتنأاهلنكميامملضفأ
مدخلابةئلتممةمخفتارافسنكاسميفتشاعو،ملاعلاءاجرأمظعمىلإ

.نيزيممًاصاخشأتقتلاو،ةيبنجأٍتاغلتّملعتو،ملاعلاندملمجأضعبيف
ترطضااذإلعفتساذام.اهتايحلاوطًاعبصإعفرتنأىلإّطقرطضتمل



،اهدوجوساسأوهناك؟ّطقلمعتمليتلايهو،اهدرفمبشيعلاىلإ
،ازلإهّنظتامبهسفنجعزيسنكيمل،ال.هكلمتاملكراصتخابو،اهترسأو
.هّنظتالوأ

.ةظحللاكلتيفهيفرّكفييذلاصخشلايهتناك،كلذنممغرلاب
،هفلخفولأموئفاددسجكانهنوكيل،اهعمكانهنوكينأبجيناك
.ةدوربلاكلتلكدعبءفدلانمليلقلاىلإةجاحبهنإ،معن.هلوحعارذو

ً،اركابىهتنادقءاشعلانإلوقينأنكميً.اددجمهتعاسىلإرظن
نوكتسيهف،طقفكلذسيل.لزنملاىلإهترايسبةدوعلارّرقدقّهنإو
لزنملاكلذيفًاليلاهدرفمباهءاقبكشنودنمهركتتناك؛ةديعس
.ريبكلا

ةفرغلانمةيتآلاتاوصألاىلإعمسلايغصيوهوكانهىقلتسا
.ةرواجملا

.ةعرسبهسبالميدتريأدبو،ضهنمث
سلافةصقراهنإ.صقريوهو،دربلابرعشيزوجعلالجرلادعيمل

،ليوطتقوذنمناصقرياناك.هقنعىلعاهتنجوتعضودقو،ةئيطب
دارأ.مستبتاهنأبرعش.هدلجقرحيًادجنخاسلااهدلجوً،اقرعناببصتيو
قرتحيىتحةطاسبباهكسمينأو،لاحلاكلتىلعصقرلايفرمتسينأ
دقامهنأافشتكيو،امهنويعحتفاعيطتسينأو،نمزلافقيو،هلكىنبملا
.فلتخمناكميفاحبصأ

ً.ادجةيلاعتناكىقيسوملانكلً،ائيشتسمه
:تلاقو،هنذأبرقاهيتفشتعضو."؟اذام":هسأرينحيوهولاق

."ظقيتستنأبجي"
نمرداصلاراخبلاىرينألبقمالظلايفشمرو،ةعرسبهينيعحتف

توصبهّوأتو،بلقنا.لصتةرايسلاعمسدقنكيمل.ءاوهلايفًاّقلعمهمف
وهبأرملابابتوصناك.هتحتنمهيعارذبحسينألواحو،تفاخ
يفيفتختيهوءاقرزلاوفلوفلاحملو،ةرايسلاكرحمعمس.هظقيأيذلا
دعبًاددجملجرلاجرخيس.ترّدختدقىنميلاهعارذتناك.ملظملابأرملا
نوكيس...اهدنعو؛بأرملابابقلغيو،ءوضلاتحتفقيسو،ٍناوثعضب
.تافدقناوألا

هعارذجرخأو،مونلاسيكيفمامزلاًاسئايزوجعلالجرلاسسحت
ناك؛هنأشوهعديملمونلانكل،هنييارشيفعفدنينيلانيردألاناك.ىرسيلا
.حوضوبةيؤرلانمهعنميو،تاوصألالكمتكييبطنطقنمةقبطلثم



.قلُغيةرايسلابابتوصعمس
هتحنمظحلانسحلو،كاذنآمونلاسيكجراخهيعارذاتلكتناك

.اهناكميفاهعضووةيقدنبلاىلعروثعللًايفاكًاءوضموجنلابةنادزملاءامسلا
.راظنملاربعقّدح.درابلاةيقدنبلاصمخأىلعهتنجوعضو!عرسأ،عرسأ

اهّفلدقناكيتلاقرخلاةشعترمعباصأبعزنً.ائيشَريملو،هنيعتفرط
هتنجوعضو!بولطملاوهاذه.تاسدعلانعديلجلاداعبإلراظنملالوح
،ديدستلاةرؤبجراخبأرملاناك؟نآلااذامً.اددجمّةيقدنبلاصمخأىلع
نيحبأرملابابةقطقطعمس.ىدملانييعتةادأكّرحدقهنأنمّدبالو
ضيرع،ًاليوطًالجرناك.ةرؤبلايفلجرلارهظوىدملالّدع.هقالغإّمت
زوجعلالجرلانيعتفرط.هيلإهرهظوفقيوًايفوصًافطعميدتري،نيفتكلا
.هينيعمامأقيقربابضلثمًاقلعملازيالملحلاناك.نيترم

كشللًالاجمعديالامبّدكأتيو،لجرلاريدتسيىتحرظتنينأدارأ
.صرحبهيلعطغضو،دانزلالوحهعبصإترّوكت.دوصقملاصخشلاهنأنم
ثيح،نينسلاوطهيلعبّردتيذلاحالسلاعملهسأحبصيسرمألاناك
ىلعّزكر.ةيئاقلتتاكرحلالكو،هقورعيفيرجيدانزلاىلعطغضلاّنإ
.كلذىلعتبّردتدقتنكاذإةصاخً،ابعصًارمأسيلصخشلتق.هسافنأ

دعبىلعًاثيدحنادّنجمفقو،1863ماعلايفغريبستجةكرعمةيادبيف
نمىرخألاولتةرملاامهضعبىلعرانلااقلطأو،امهضعبنمًارتمنيسمخ
امهنأللب،نيئيسنييماراناكامهنألسيل؛رخآلاامهدحأبيصينأنود
صخشلتقةبتعزواجتةطاسبباعيطتسيمل.امهضعبيسأرقوفادّدس
...ةرمكلذالعفامدنع،نكل،رخآ

زوجعلالجرلاىلإرظنيهنأادبو،بأرملامامأفقاولالجرلارادتسا
ً.ابيرقتةيقدنبلاراظنملكهعذجألم.كلذيفكشالو،وهناك.ةرشابم
ىلعطغضلادازوهسافنأسبح.يفتخيزوجعلالجرلاسأريفبابضلاأدب
كلاحمالظلانأل؛ةصاصرلوأهبيصتنأبجيناك.ءودهوءطببدانزلا

غوهدناربتنربناك.نمزلافقوت.بأرملابناجىلإءوضلاةرئادجراخ
.كاذنآًامامتًايفاصزوجعلالجرلانهذناكوً،اتيمًالجر

نمفلأنمءزجلبقًائطاخًائيشلعفدقهنأرعشببسلااذهل
،ربكأةوقبزوجعلالجرلاطغض.دانزلاكرحتيمل.كلذبهمايقنمةيناثلا
.تافدقناوألانأزوجعلالجرلافرع.نامألالفق.حزحزتيملدانزلانكل
طورخمىلإراظنملاربعقّدحمث؛هحتفو،هماهبإبنامألالفقىلعرثع
ىلعيمامألابابلاوحنيشميحارو،بهذدقغوهدناربناك.يلاخلاءوضلا



.قيرطلاةلابق،لزنملانمرخآلابناجلا
.ةقرطملثمهعالضألخادقفخيهبلقناك.زوجعلالجرلانيعتفرط

هنيعتفرط.ةظحللفغدقناك.هناملؤتنيتللاهيتئرنمًاريفزقلطأ
.لشفدقل.كاذنآقيقربابضيفحبسيهبطيحيامنأادبً.اددجم

ةعمدلوأتطقسىتحيكبيناكهنأكرديمل.هيتضبقبضرألابرض
.هديرهاظىلعةراح
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.يراهقافأ
نأدعبهلرطخءيشلوأناك.هناكمفرعينألبقةيناثتضقنا

،قيقررادجالإكانهنكيملذإ؛ليحتسممونلانأوهةقشلالخد
.جراخلايفمحدزملاقيرطلانعمونلاةفرغلصفيدحاويجاجزحولو
حبصأ،ليللايفهباوبأقيرطلانمرخآلافرطلايفرجتملاقلغأنيح،نكل
دقنييلحملاناكسلانأادبوً،اردانالإتارايسلارمتملً.ادجًائداهناكملا
.اوفتخا

ًاراشتنارثكألايهو،سيدنارغازتيبرجتملانمىرتشادقيراهناك
ًاماعطهلوانتو،ديوسلايفهسولجنأيفرّكف.نرفلايفاهنّخسو،جيورنلايف
يذلاَّربغملازافلتلاكلذدعبلّغش.بيرغرمأجيورنلايفًاعونصمًايلاطيإ
؛امةلكشميناعيزافلتلانأًاحضاوناك.ةيوازلايفقودنصىلعمثجيناك
ًامليفدهاشيسلج.نوللاءارضختناكهيفصاخشألالكهوجونأل
اهلكهتلوفطىضمأيذلا،اهقيقشةايحةصقدرستةاتفكانهتناكً:ايقئاثو
ةئيبنم؛لئاسرلااهيلإثعبيو،ملاعلاءاجرأيفرفاسيوهوتاينيعبسلايف
ةفاحىلإًالوصو،دنهلايفراطقنتمىلعةلحرىلإ،سيرابيفدّرشتلا
اهمظعمةيئامنيستاطقلعضبً؛ادجًاطيسبرمألاناك.نغاهنبوكيفسأيلا

ّدبال.بيرغوحنىلعةبيئكوةنيزحةصقو،ّقلعمتوصو،ةنكاسروص
النكامألاوتايصخشلاتناكظقيتساامدنعهنأل؛كلذبملحدقهنأنم
.هينيعيتيكبشيفةلثاملازت

يذلاتوصلاردصمخبطملايسركقوفىلدتيهكرتيذلافطعملاناك
ناك.ةيواخلاةفرغلاناردجنيبّداحلافتاهلانينرءادصأتددرت.هظقيأ
لازيالناكهنكل،ةجردىصقأىلعةينورتكلإلاعشملاةحولعضودق
فتاهلاجرخأو،درابلاعّمشملاىلعهمدقعضو.قيقرلاءاطغلاتحتدّمجتي
.يلخادلاهفطعمبيجنميولخلا

."ً؟ابحرم"
.باوجال
."ً؟ابحرم"
.سّفنتلاتوصوهرخآلافرطلايفهعامسعاطتسااملك
."؟هاتخأايِتنأهذهله"
،هفتاهمقرهيدلو،ةرشابمهيفرّكفيدقيذلاديحولاصخشلاتناك



.ليللافصتنمدنعهبلصتينأنكميو
."؟جليهعم؟امبطخكانهله"
ةديعستدباهنكل،هتقيقشدنعرئاطلاعاديإنأشبكوكشهيدلتناك

اليهف؛هتقيقشنكتملاهنكلً.اديجهبينتعتنأبتدعودقوً،ادج
تناكولهبيجتستناككلذىلإةفاضإلابو،ةداعوحنلااذهىلعسفنتت

.ةلصتملايه
."؟لصتملانم"
.كلذنممغرلابباوجال
سافنألاتأدبً.اتفاخًاجيشنعمسنيحةملاكملاءاهنإكشوىلعناك

ىلعيراهسلج.يكبيسرخآلافرطلادنعصخشلانأادبو،شعترت
ةيئوضةتفالةقيقرلاءاقرزلارئاتسلانيبنمىرينأعاطتساو.ةكيرألا
.هيأ-يس-يآرجتمل

ةريغصةلواطىلعةعوضومرئاجسةبلعنمغبتةفافليراهجرخأ
ًاقيمعًاسفناهنمبحس.فلخلاىلإىخرتساواهلعشأ،ةكيرألابناجىلإ
.تفاخجيشنىلإلوحتتةشعترملاسافنألاعمسيناكاميف

."نآلايكبتال":لاق
.كشنودنموفلوفاهنأيفيراهرّكفو،جراخلايفةرايستّرم

امك،ريبكلااهقيقشوةاتفلاةصقدرسمث،هيقاسىلعءاطغلايراهعضو
ًءاسمِتمعلاقنأدعبو،يكبتنكتملىهتناامدنعً.ابيرقتاهركذتي
.ةملاكملاتهتنا

،ةنماثلاتزواجتدقةعاسلاتناكًاددجميولخلافتاهلاّنرامدنع
ًاريخأهدجونأىلإفتاهلانعيراهثحب.جراخلايفًاحضاوءوضلاناكو
ً.ارتوتمادبو،لصتملاوهكيريمناك.هيمدقنيب،ءاطغلاتحت

ةيقدنبمدختسادقامًاصخشنأودبي.ةرشابمولسوأىلإدع":لاق
."كلتنيلكرام



عباسلامسقلا
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ىلعةضيرعةماستباكانهتناك.ًالاحغوهدناربتنربيراهفرع

.نيتعساونينيعبهيلإقّدحيناكو،ههجو
."؟مستبياذامل":يراهلأس
هوجوىلعرهظتو،هجولاتالضعّسبيتت.ينلأستال":نستملكلاق

الءابآرخآلاونيحلانيبانيلإيتأي.ةبيرغلاريباعتلاعاونألكسانلا
.ً"اريثكترّيغتدقمههوجوريباعتنألمهئانبأىلإفّرعتلانوعيطتسي

ىتح؛ةءالملانستملكدعبأ.ةفرغلاَطسوةدوجومحيرشتلاةلواطتناك
ناكنأدعب،ئجافموحنىلعهيأرنسروفلاهرّيغ.تافُّرلاةيؤراوعيطتسي
تناك.اولخدينألبقعانعنلاميركىلعلوصحلابيراهضرعضفردق
سكيرىفشتسميفيعرشلابطلامسقيف4مقرحيرشتلاةفرغةرارح
نأنسروفلاهعطتسيمل.ءيشأوسأةحئارلانكتملو،ةجردةرشعيتنثا
.ؤيقتلانعفقوتي

."زّزقمرظنمهنإ،كعمقفتأ":نستملكتونكلاق
ً.اقبلًالجرو،ضارمألاملعيفًاعرابًابيبطنستملكناك.يراهأموأ

ّةثجنكتمل.هجرحينأيفبغريملو،ديدجنسروفلاهنأكرديناك
أوسأودبينكيمل،ىرخأتاملكب.ثثجلامظعمنمأوسأودبتغوهدنارب
نمغلابلاباشلانموأً،اعوبسأءاملايفًاددمميقبيذلامأوتلانم
نمبرهلاهتلواحمءانثأيفهترايستّمطحتيذلاوًاماعرشعةينامثرمعلا
ىلعنمدملانموأ؛ةعاسلايفرتموليك200ةعرسبدوقيوهوةطرشلا
تاذةيئارفةرتسبًاّرثدتموًايراعسلجوهسفنيفرانلامرضأيذلابارشلا
رومأةرشعضغبأصخياميفو،ةريثكءايشأىأردقيراهناك.ةوسنلق
ناكًادحاوًائيشّنكل،ةحئاللاجراخغوهدناربتنربناك،هيلإةبسنلاب
ً.اعيظفرمألاادبو،غوهدناربتنربرهظتقرتخادقةصاصركانهً:احضاو
عضيليفكيامبًاريبكةصاصرلاهنمتجرخيذلاهردصيفبقثلاناك
.هيفهتضبقيراه

."؟هرهظنمةصاصرلاتلخدً،اذإ":يراهلاق
دومعلاتّمطح.لفسألاوحنتهجتاوً،امامتنيفتكلايمظعنيبنم"

نمءازجأكانه،ىرتامك.اهجورخقيرطيفصقلاو،اهلوخددنعيرقفلا
."ةرايسلادعقمىلعهراثآاودجودقلو،ةدوقفمصقلا

."!؟ةرايسلادعقمىلع"



ىلعلمعلاىلإهقيرطيف،كاذنآبأرملابابحتفدقناك،معن"
،يفلخلاجاجزلاربع،لئاموحنىلعهدسجةصاصرلاتقرتخاف،حجرألا
."بأرملاةياهنيفرادجلايفترقتساو

نمعونيأ":هشأجةطابرداعتساهنأادبيذلانسروفلاهلأس
."؟كلتتاصاصرلا

.لاؤسلااذهنعةباجإلاتافوذقملاءاربخىلعنوكيس":نستملكلاق
تيأريذلاديحولاناكملاناك.قافنأبقثمومدمدنيبناكاهرثأنكل
يفةدحتملاممأللةمهميفلمعأتنكنيح،ايتاوركوهًالثاممًائيشهيف
."1991ماعلا

تقرتخادقو،اهاياقباودجودقل.ةحّنجمةصاصراّهنإ":يراهلاق
راجشألادنعاهيلعاورثعيتلاةشوطرخلاتناك.رادجلايفرتميتنسفصن
اذهل؛يضاملاءاتشلايفناجليسيفهتدجويذلاهسفنعونلانمةبيرقلا
."؟تونكايكلذريغانربختنأكنكمياذام.ةرشابميباولصتاببسلا

روضحب،كاذنآةثجلاحيرشتاوهنأدقمهنإلاق.ريثكلاكانهنكيمل
نكتملكلذفالخبوً،احضاوةافولاببسناك.نوناقلاصنيامكسوبيرك
يفبارشراثآكانهتناك:ركذلاناقحتستامهنأربتعاناتطقنالإكانه
.ىنميلاىطسولاهعبصإرفظتحتةيوثنأتازارفإىلعرثُعو،غوهدناربمد

."؟هتجوزيهله":نسروفلاهلأس
دكأتيس":هتراظنقوفنمباشلايطرشلاىلإرظنيوهونستملكلاق

نوكتالدق.يرورضرمألانأّنظاذإكلذنميعرشلابطلاقيرف
ّنأنظتتنكاذإالإ،نآلاةلئسألانمعونلاكلذحرطىلإةجاحكانه
."قيقحتلابةقالعهل

.هسأريراهّزه
ىلإلوصولالبقزركنأردبىلإمث،نافسنغوسىلإةرايسلابالقتنا

.غوهدناربلزنم
."حيبقلزنمّهنإ":نسروفلاهلاق
ًاجربتعضتةأرمابابلاحتفتنألبقتقولاضعبىضقناو،سرجلاّانر

.اهرمعنمتاينيسمخلايفً،افيثك
."؟غوهدناربازلإ"
."؟رمألاام.اهتقيقشانأ"
.هتقاطبيراهرهظأ
."؟ةلئسألانمديزملاكانهله":اهبضغمتكيٍتوصبةقيقشلاتلاق



.هرظتنيناكامًابيرقتفرعو،يراهأموأ
."...لك،اهجوزكلذديعينلوً،امامتةقهرماهنإ!ةحارصب"
.تيمهنإ.اهجوزيفرّكفنالاننكل،رذتعأ":بيذهتبيراهاهعطاق

امةاناعمىلإرخآصخشرطضيالألمأنو،ةيلاتلاةيحضلايفرّكفننحن
."نآلاهربتخت

لمُكتفيكفرعتنأنودنم،حوتفماهمفوكانهةقيقشلاتفقو
نأبجياناكنإاهلاؤسباهتريحنمجورخلاىلعيراهاهدعاس.اهتلمج
.الخدينألبقامهيءاذحاعلخي

تناك.اهتقيقشاهتفصوامكًادجةكهنمغوهدناربةديسلاُدبتمل
ةكايحتاودأظحاليراهنكل،ءاوخلاىلإقّدحتو،ةكيرألاىلعسلجت
دعبةكايحلايفبطخيأكانهسيلّهنأيفرّكفو،ةداسوتحتنمزربت
كلذنأيراهّنظ،سكعلاىلع.ةليغهفتحيقلدقجوزلانوكينأ

نمملاعلايقابراهنينيحيفهبثبشتتفولأمءيشوً،امامتيعيبط
.كلوح

."يتقيقشلزنمىلإةليللارداغأس":تلاق
راعشإىتحكلزنمبرقًاسراحعضتسةطرشلانأتمهف":يراهلاق

."...لاحيف،رخآ
.ً"اضيأانأيفلخنوعسياوناكلاحيف":ئموتيهوتلاق
رمألاناكاذإو؟كنملينلانوديريمهنأنينظتله":نسروفلاهلأس

."؟مهنمف،كلذك
يذلاتهابلاراهنلاءوضىلإ؛ةذفانلاجراخىلإتقّدحو،اهيفتكتّزه

.ةفرغلالخدي
يننكل،اذهنعكلأسوانهناكسوبيركنأفرعأ":يراهلاق

تاديدهتيأىّقلتدقكجوزناكاذإامنيفرعتتنكنإًاضيألءاستأ
."سمأتيالبجاديفةيفحصلاةلاقملادعب

يمساىلعالإروثعلاعيطتستالكنكل،انهدحأانبلصتيمل":تلاق
ةيجراخلاةرازولأستنأبجي.تنربهدارأامكلذ.فتاهلاليلديفانأ
."لصتادقدحأناكنإ

.كلذانلعفدقل":يراهعمتارظنلالدابتيوهو،نسروفلاهلاق
."سمأهبتكمىلإةدراولاتاملاكملارثأءافتقالواحننحنو

ملاهنكل،اهجوزلنيلمتحمءادعأنعةلئسأةعضبنسروفلاهحرط
.امهدعاستلريثكلافرعتنكت



.ةأجفةركفهلترطخىتحتقولاضعبلاهيلإعمتساو،يراهسلج
."؟سمأةيفتاهتالاصتايأكانهنكتملأ":لأس

."تالاصتالاضعبحجرألاىلعانيقلت،معن":تلاق
."؟لصتانم"
ركذتأتنكاذإىرخأوأ،يأرتاعالطتساةسسؤمو،تنربو،يتقيقش"

."ةقدب
."؟اولأساذام"
سيلأ،ءامسأحئاولمهيدل.تنربىلإاوثدحتينأاوبلط.فرعأال"

."...سنجلاورمعلاىلإةفاضإلاب؟كلذك
."؟كلذكسيلأ،غوهدناربتنربعماوملكتينأاوبلط"
."...معن"
ءاضوضيأتعمسله.يأرلاتاعالطتسايفءامسألانومدختسيال"

."؟ةيفلخلايف
."؟ينعتاذام"
،اهضعبىلعةحوتفمبتاكملانوكتيأرلاتاعالطتسابتاكميف"

."ةيلاعوةحضاوءاضوضلانوكتاذل؛نيرخآلاصاخشألانمريثكلادجويو
."...نكل،ءيشكانهناك":تلاق
."؟نكل"
."ةفلتخم...تناك.اهيفرّكفتيتلاءاضوضلاتسيل"
."؟ةملاكملاهذهتيقلتىتم"
دعبلزنملاىلإدوعيسهنإتلق.نظأامكً،ابيرقتمويلافصتنمدنع"

عمءاشعلالوانتل؛كيفرالىلإبهذيستنربنأتيسندقل.ةريهظلا
."نيرّدصملاسلجم

نأكلرطخلهف،فتاهلاليلديفًاجردمسيلتنربمسانأاملاط"
نيأفشتكيل؛غوهدناربهمسانملكبلصتيًاصخشنوكيدقلصتملا
."؟لزنملاىلإدوعيسىتمفرعيو؟تنربشيعي

."...كمهفأال"
مويَطسوفظوملجرلزنمبلصتتاليأرلاعالطتساتاسسؤم"

."لمع
.نسروفلاهىلإيراهرادتسا
يذلامقرلاةفرعمكرودقمبناكنإىرتل؛رونيليتعمةمدخلادّقفت"

."هنملاّصتالامت



فتاهِكيدلنأتظحال،غوهدناربةديسايينيرذعا":نسروفلاهلاق
ًاديدجموكسأ)ةلماكتملاتامدخللةيمقرلاةكبشلا(نأ-يد-سأ-يآ

يفةنّزخمتاملاكمرشعرخآنوكتسو،هسفنزاهجلاّيدلّنإ.ةهدرلايف
."؟...نيحمستله.خيراتلاومقرلاعمةركاذلا

هتقفار.هيمدقىلعفقينألبقًاقفاومنسروفلاهىلإيراهرظن
.ةهدرلاىلإغوهدناربةديسلاةقيقش

قيتعتنربناك":ةرخاسةماستبابيراهغوهدناربةديسلاتربخأ
فتاوهلاك؛رهظتنيحةثيدحءايشأءارشبحيهنكل،امةقيرطبزارطلا
."ءايشألانمعونلاكلذو

."؟غوهدناربةديسايصالخإلابقلعتياميفزارطلاقيتعناكمك"
.اهسأرعفترا
.اندحوحبصننيحرمألااذهةشقانمانرودقمبنأتننظ":يراهلاق

يأيفكجوزنكيملو،مويلاقباستقويفمهلهتلقاممسوبيركّقثوت
ةرازونأنيفرعتِتنكله.سمأكيفراليفنيرّدصملاسلجمعمعامتجا
."؟هفرصتتحتلاتننيتنوكلايفةفرغزجحتةيجراخلا

."ال"
نأنيبت.حابصلااذهةيرسلاتارابختسالايفيريدمكلذبينربخأ"

عبطلاب،نكل.هدحوناكنإفرعنال.سمألارهظدعبكانهناككجوز
."قدنفىلإبهذيو،هتجوزىلعجوزبذكينيحةنيعمراكفأءرمللرطخت

،بضغنملّدبتتهريباعتتناكاميفاههجوىلإرظنلايراهنعمأ
.تفاخبيحنلثمادبكحض؛كحض...ىلإ،ةبآكىلإ،سأيىلإ

،فرعتنأنمّدبالناكاذإ.أجافتأالنأبجي،عقاولايف":تلاق
ىرأاليننأنممغرلابً،اضيأعوضوملاكلذيفًادجًايرصع...ناكهنإف
."ةيضقلابكلذلةقالع

."هلتقلزفاحلاًارويغًاجوزببسلاكلذحنمامبر":يراهلاق
امدنع؟كلذيفترّكفله.لوهديسايًاضيأًازفاحينحنمياذه"

تكحض."يجيورننوركيتئمروجأملتاقةفلكتتناكايريجينيفانشع
يذلاحيرصتلاناكزفاحلانإتلقكنأتننظ".اهسفنةتفاخلاةكحضلا

."تدالبجاديفرهظ
."تارايخلالكضرعتسننحن"
املكفرعأال،عبطلاب.لمعلايفّنهيقتليًءاسننكةداع":تلاق

ناكفيكو،رّركتيطمنلاتيأرمث،ةرمًاسبلتمهبتكسمأيننكل،يرجي



لجأنمصخشىلعرانلاقلطتال".اهسأرتّزه."؟!ةميرج،نكل.هبموقي
."؟كلذكسيلأ،مايألاهذهءيشلاكلذ

ربععمسينأعاطتسا.دريفيكفرعيمليذلا،يراهىلإترظن
حنحنت.قيمعلانسروفلاهتوصلخدملاةهدرىلإيدؤملايجاجزلابابلا

."ً؟ارّخؤمةنيعمةأرماعمةقالعميقيناكنإنيفرعتله":يراه
.ملعتامك،ةبيرغةئيباهنإ.ةيجراخلاةرازويفلأسا".اهسأرتّزه

."ًاليلدكحنملدعتسمنمرثكأصخشكانهنوكينأبجي
.طقفتامولعمةلأسماهنأكو،ةنيغضنودنمكلذتلاق
.ةفرغلانسروفلاهلخدنيحامهرصبامهالكعفر
اي12:24ةعاسلادنعةيفتاهةملاكمِتيقلتدقل.بيرغاذه":لاق

."هقبسيذلامويلايفامنإو،سمألايفسيلنكل،غوهدناربةديس
اهلةقالعالًاذإً،انسح.رومألاّيلعتطلتخاامبر!هللااي":تلاق

."ةيضقلاب
.لاحّيأىلعتامالعتسالانممقرلاتدّقفت.الامبر":نسروفلاهلاق

."ردورشىهقميففتاهنمةملاكملاتءاج
.ةيفلخلايفءاضوضلاحجرألاىلعّرسفيساذه،معن؟ىهقم":تلاق

."؟...نظتله
ةقالعيأةرورضلابلاّصتالااذهلنوكيالدق":ضهنيوهويراهلاق

."ردورشيفءابرغلاصاخشألانمريثكلاكانه.كجوزلتقمب
ةريهظدعبًارهفكمجراخلايفوجلاناك.ةيمامألاتاجردلاىلإامهتقفار

.مهفلخةلتلايطغتةضفخنممويغكانهتناكو،مويلاكلذ
.دربلانمدمجتتاهنأكو؛اهيعارذكبشتيهوغوهدناربةديسلاتفقو
."؟كلذامتظحالله.انهكلاحمالظلا":تلاق
يذلاناكملالوحةقطنملاطّشمتلازتالةميرجلاةبعشةدحوتناك

نمنابرتقينسروفلاهويراهناكاميف،ةشوطرخلاىلعهيفاورثعدقاوناك
.روبلاضرألا

،ًالهم":رفصألاطيرشلاتحتنماّرمواينحنانيحخرصيًاتوصاعمس
."!كانهامتنأ

."ةطرشلالاجرنمنحن":يراهباجأ
ارظتنتنأبجي!قرفيأرمألااذهّلثميال":هسفنتوصلاخرص

."يهتننىتح
رفصأًابيرغًافطعميدتريو،يلاعلايطاطملاهءاذحلعتنيربيوناك



تحتنماّرمو،نسروفلاهويراهىنحنا.رطملانمهتيامحلًاصّصخمنوللا
.امهجاردأنيدئاعًادّدجمطيرشلا

."ربيو":يراهخرص
."ّيدلتقوال":افرصنيلامهلحّوليوهوريخألااذههباجأف
."طقفةدحاوةظحل"
.ههجوىلعودبيبضاغريبعتو،ةعساوتاوطخبربيوبرتقا

."؟ديرتاذام"ً:ارتمنيرشعةفاسمنمحاص
."؟رظتنييقبمك"
."يدلةركفال؟انهلجرلا"
."نيمخت.ربيوايايه"
."؟سوبيركمأتنأ؟ةيضقلاهذهىلعلمعينم"
."دعبقسننمل.انالك"
."؟كلذنالعفتسامكنأبيعادخلواحتلهو"
.غبتةفافلجرخأويراهمستبا
."ربيوايلبقنمةبئاصلاتانيمختلاضعببتجرخدقل"
."؟باشلانم.لوهايّقلمتلااذهفقوأ"
ّهنإ":هسفننعفيرعتلاةصرفنسروفلاهلحنستنألبقيراهلاق

."نسروفلاه
ايّيلإِغصأ":هءافخإلواحيملءاردزابيراهىلإرظنيوهوربيولاق

نيدوجوملارشبلاّنأبريخألاتابثإلاوهو،ةزّزقمةداعنيخدتلا.نسروفلاه
كرت.ةعتملا:طقفدحاوءيشلجأنمنودوجوممهامّنإضرألاىلعانه
فئافل.ةءولممفصنءامةروراقيفباقعأةينامثانهناكيذلالجرلا
.دحاوموييفنيتنثابنوعنقياليديتونخدمو.حَشرَمنودنميديتغبت
ًاعبرأانهيقبهنأيريدقتف،هنمتدفندقفئافللانكتملنإاذهل
ناصغأراجشألالفسأنمعطتقادقناك.رثكألاىلعةعاسنيرشعو
كانهتناك،نكل.اهيلإلوصولاراطمألاعيطتستاليتلاةريغصلاربونصلا
ةرمرخآرطملالطه.أجلملايطغتيتلاربونصلاناصغأىلعءامتارطق
."سمأرهظدعبنمةثلاثلاةعاسلادنع

ًءاسمةنماثلاةعاسلانيبانهيقلتسيناكً،اذإ":نسروفلاهلأس
."؟سمأنمًاحابصةثلاثلاو

نسروفلاهنأنظأ":يراهىلعنالازتالهانيعو،باضتقابربيولاق
كلسيفاههجاويسيتلاةسفانملانابسحلابانذخأاذإةصاخً،امدقيضميس



مهنودنجينيذلاصاخشألاعونتيأرله.أوسأفأوسأحبصتاهنإ؛ةطرشلا
ًايرقبعىحضأبالطلابّردييذلاّملعملاىتح؟نآلاةطرشلاةيلكيف
."هيلعلصحنيذلاءارهلابةنراقم

ةعذالةبطخىقلأو،هرمأنمةلجعيفةأجفدعيملربيونأادب
.ةطرشلاةوقلةبيئكلاقافآلانعةليوطو

دحأىأرله":هسافنأطقتليلربيوفقوتنيحةعرسبيراهلأس
."؟ءيشيأراوجلايفنينطاقلانم

سانلامظعمنكل،نآلارخآىلإلزنمنمنولقتنيلاجرةعبرأانيدل"
."ءيشيأىلعاورثعينل.رخأتمتقوىتحمهتويبىلإاودوعينل

."؟اذامل"
بّقعتًابلكمويلاركبمتقويفانقلطأ.ءاحنألايفرهظهنأنظأال"

هانعضأاننكل.بوردلادحأىلإًالوصو،رتموليكةفاسمةباغلايفهتاوطخ
نافسنغوسنيب،ةدوعلاوءيجملايفاهسفنقيرطلاكلسهنأنظأ.كانه
ةاشمللفقاومةرشعيفهترايسنكرينأهرودقمبناكو،لاديرامةريحبو
قيرطلاهذهنومدختسينيذلافالآلاكانهو.ةقطنملاهذهيف،لقألاىلع
."؟نافرعتامك،رهظبئاقحلقألاىلعمهفصنلمحيو،مويلك

."كلذفرعن"
."تامصبيأكانهتناكنإحجرألاىلعنآلاينلأستسو"
."..ً.انسح"
."اّيه"
."؟ءاملاةروراقنعاذام"
.هسأرربيوّزه
مل،انهاهاضمأيتلاةدملاىلإًارظن.ءيشال.تامصبكانهتسيل"

ًامامتقثاويننكل،ثحبلاعباتنس.ةليلقًاراثآالإشهدموحنىلعكرتي
."هيلعرثعنساملكيههسبالمنمفايلأةعضبو،ءاذحلاراثآنأنم

."ةشوطرخلاىلإةفاضإ"
."ةراهمبرخآءيشلكليُزأدقفً.ادمعاهكرتدقل"
."؟كيأرام.ريذحتةباثمبيهامبر،هآ"
.ءاكذلاضعببنوعتمتينيذلامهطقفبابشلانأتننظ؟ييأرام"

."مايألاهذهةطرشلايفهلجيورتلانولواحييذلاعابطنالاهنإ
."ربيوايكتدعاسمىلعًاركش.حيحصاذه"
."لوهايغبتلاةفافلبقعبظفتحاو"



ّهنإ":ةنيدملاطسوىلإامهقيرطيفامهو،ةرايسلايفنسروفلاهلاق
."ًاليلقتّمزتم

."هلمعنقتيهنكلً،انايحأًابعصربيوّلبقتنوكي":يراهّرقأ
لعفنساذامو":لأسمث،ةدايقلاةحولىلعةينغأةمغننسروفلاهرقن

."؟نآلا
."لاتننيتنوكىلإبهذنس"
ةقيقدةرشعسمخدعبلاتننيتنوكبًايفتاهلصتادقسوبيركناك

نأدحأظحاليمل.اهلسغوغوهدناربةفرغيفتاءالملارييغتبمهمايقنم
ليللافصتنمدنعرداغهنأطقفاوفرعوً،ارئازلبقتسادقغوهدنارب
ً.ابيرقت

،هيدلغبتةفافلرخآنّخديوهو،لابقتسالاةهدريفيراهفقو
ودبيو،هيديكرفيةقباسلاةليللايفبوانملالابقتسالامسقسيئرناكاميف
ً.اطبحم

تقوىتحةصاصربلُتقدقغوهدناربديسلانأفرعنمل":لاق
."هتفرغّسمنلاّنكامالإو،حابصلانمرخأتم

نكتمل.غبتلاةفافلنمًاقيمعًاسفنبحسوً،امّهفتميراهراشأ
ىلعةطاسببروثعلامامتهاللًاريثمناكو،ةميرجيألًاحرسمقدنفلاةفرغ
عمملكتيذلاريخألاصخشلابلاصتالاو،ةداسولاىلعرقشأرعشيأ
.غوهدنارب

ً.انسح":يكبينأكشوىلعّهنأبيحويوحنىلعًامستبملجرلالاق
."ءيشلكاذهًاذإ

رثكأحبصيلابقتسالامسقسيئرنأظحالدقناك.يراهبجيمل
بقارورظتنالبً،ائيشلقيملاذهل.نسروفلاهووههمالكّلقاملكًارتوت
.هتراجيسجهو

."...ٍّفأ":هترتسةيطلوطىلعًاديرّرميوهولابقتسالافظوملاق
مسقسيئرتمص.ةيضرألاىلإرظنلانسروفلاهنعمأو،يراهرظتنا

ناك،عبطلاب":لوقيوملكتينألبقةبوعصبةيناثةرشعسمخلابقتسالا
."ىرخألاوةنيفلانيبكانهًاراوزلبقتسي

."؟نم":هتراجيسجهونعهرصبحيشينأنودنميراهلاق
."...لاجروءاسن"
."؟نم"
راتخييذلانمفرعننأاننأشنمسيل.فرعأال،ةقيقحلايف"



."هعمهتقوةيضمتريزولانواعم
."ً؟اقح"

.تمص
لجسنالنحنف،انهىلإةليزنتسيلةأرماتءاجاذإ،عبطلاب"

."؟هيلإدعصملالقتستيذلاقباطلانعةظحالم
."؟اهيلإفّرعتتنأكنكميله"
ً،ادجةباّذجتناك".ددرتنودنم،ةصاصرلثمدرلاءاج."معن"

."ةدشبةلمثو
."؟ىوهةعئاب"
.نهدشرلماكبنيتأيّنهنإ.ةيلمخملاةقبطلانميهفكلذكتناكاذإ"

."...سيلقدنفلااذه.نهنعريثكلافرعأالً،انسح
.ً"اركش":يراهلاق
ةدايقرقميراهرداغامدنعو.اهعمءفدلاةيبونجحيرتلمح

نأّيرطفوحنىلعفرع،ةطرشلادئاقوكيريمعمهعامتجادعبةطرشلا
.أدبدقديدجمسومناك.ىهتنادقًائيش

ًايمسر-امهالكدجوو،غوهدناربنافرعيكيريموةطرشلادئاقتناك
اشقاندقنينثالانأًاحضاوناك.دوهجلافيثكتيرورضلانمنأ-طقف
يفةيرسلاةمهملاءاغلإرارقبعامتجالاكيريمحتتفا.دارفناىلعةيضقلا
دئاقتمّدق،كلذدعبو.يراهظحالامكً،ابيرقتًاحاترمادب.نابيلك
دقكوكنابوينديسيفةيلوطبلاهلامعأنأيراهكردأو،اهضرعةطرشلا
.ةطرشلاةوقيفايلعلارئاودلايفًارثأتكرت

مث،يجذومنساّنكّهنإيراهنعتلاقدقةطرشلادئاقتناك
.هبعليسيذلارودلاتحرش

،راودلابرعشييراهةفاجلاوةئفادلاحيرلاتلعج.ديدجمسومّهنإ
.ةليقثًالجِرهفلخرجيلازيالهنأل؛ةرجأةرايسلقتسينأهسفنلزاجأف
بيجملادّقفتوهزيفوصةباوبيفهتقشلخدنيحهلعفءيشلوأناك
.لئاسرالو،ضيمودجويال.ةءاضمءارمحلانيعلاتناك.يلآلا

نمىقبتامىضمأو،ةيضقلافلمخسنادنيلنمبلطدقناك
نيليإوليدميرغلاهلتقيتميرجنعمهيدلاملكعجاريوهوةيسمألا
رمألااذهزّفحامبر،نكل.ديدجءيشىلعروثعلاعقوتينكيمل.نتليغ
لبقراظتنالاعيطتسيمكًالئاستم،فتاهلاىلإرخآلتقونمرظن.هتليخم
ىلإىوأ.زافلتلارابخأيفسيئرلاأبنلاغوهدناربةيضقتناك.اهبلصتينأ



فصتنمدعبنمةدحاولاةعاسلادنعضهنمث،ليللافصتنمدنعريرسلا
ةعاسلادنعمانو،ةجالثلايفزاهجلاعضوو،فتاهلاسبقمبحسو،ليللا
.ةثلاثلا
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2000رايأ11.رلومبتكم
:ةوهقلانمةفشرلوأنسروفلاهويراهبرشنأدعبرلوملاق

.هيفرّكفامًاّرشكمهربخأدقيراهناك."ً؟انسح"
لتقلاةميرجوةفيحصلايفرشنيذلالاقملانيبةلصلانأنظأ"

."ةيهاو
.هرهظرلومّدش."؟اذامل"
؛مويلانمركبمتقوذنمةباغلايفئبتخي،ربيويأرب،لتاقلاناك"

ًالعفكلذنكيمل.لاقملاتيالبجادرشننمطقفتاعاسةّدعدعبيأ
قلطيسهنأفرعيلتاقلاناك.ةيانعبهلططُخموجهوهامنإوً،ايوفع
لوصوتاقوأفرعو،ناكملادّقفتدقل.مايأةعضبذنمغوهدناربىلعرانلا
نأنودنمهنمرانلاقلطيلناكملضفأىلعرثعو،هترداغموغوهدنارب
."ةريغصلاليصافتلاتائمو،جرخيولخديسفيكفرعو،دحأهاري

نيلكرامةيقدنبىرتشايتلاةميرجلايههذهنأنظتً،اذإ"
."؟اهذيفنتل

."الامبرو،امبر"
."ًاليوطًاطوشعطقناذهانلعجيً.اركش":ةّدحبرلوملاق
.يقطنمريغهلكرمألا،ىرخأةيحاننم.لامتحاهنأطقفينعأ"

ملاعلايفًانمثىلغألالايتغالاةيقدنببيرهتبموقتنأهيفًاغلابمودبي
وأيصخشسراحهقفاريالنكلًاقومرمًابصنملغشييموكحفظوملتقل
رانلاقالطإوبابلاسرجّنرةطاسببلتاقيأعيطتسي.نمأفظوميأ
."...هبشي...هبشياذه.بيرقىدمنمسدسممادختسابهيلع

.هيديبةيرئادتاكرحبيراهراشأ
."عفدمنميرودريفاصعىلعرانلاقالطإ":نسروفلاهلاق
."طبضلاب":يراهلاق
قايسيفكسفنلهارتيذلارودلاامو".هينيعرلومضمغأ."ممه"

."؟يراهايقيقحتلا
تارابختسالانمصخشانأ.امًاعونًاساّنكيسفنىرأ":يراهمستبا

ىرخألاماسقألالكنمةدعاسملابلطيننكمينكل،هلمعبموقيةيرسلا
ىلععالطالاعيطتسيهنكل،كيريمىلإهريراقتمدقيلجرانأ.ةرورضلادنع
كلذ؛نيرخآلاةلئسأنعبيجيالو،ةلئسأحرطيو،ةيضقلايفقئاثولالك
."صاخشألانمفنصلا



."ً؟ادجةعيرسةرايسوً؟اضيألتقللةصخرنعاذام":رلوملاق
عمملكتيكيريمناكدقل.يتركفتسيلهذه،عقاولايف":يراهلاق

."ةطرشلادئاق
."؟ةطرشلادئاق"
.راهنلاءانثأيفاذهنعًاينورتكلإًاديربىقلتتسكنأضرتفأ.معن"

دئاقديرتالو،ةظحللاهذهذنمىوصقةيولوأبغوهدناربةيضقىظحت
بتكمتاءارجإدحأهنإ.هبلقننأنودنمرجحيأكرتننأةطرشلا
ةجردىلإةفلتخمقيقحتقرفتامهملخادتتثيح،يداحتالاتاقيقحتلا
دقكنأنمّدبال.ةريبكلااياضقلاهذهلثميفراكفألاةيطمنيدافتلام
."كلذنعتأرق

."ال"
،نيترمتامهملاضعبزاجنإىلإتررطضااذإىتحهنأوهدصقلا"

تايلضفأنإف،تارمةّدعهسفنلمعلاةفلتخمقرفتذّفناذإىتحو
."ةيمهأكلذقوفتقيقحتلايفةعّونتمبيلاسأوةفلتخمتابراقم

."؟نآلاانهسلجتاذامل؟يباذهةقالعامً.اركش":رلوملاق
."...ماسقألالكنمةدعاسملابلطيننكمي،تلقامك،يننأل"
ايهيفرّكفتامبهّوفتتلف.كلذتعمس.ةرورضلادنعىرخألا..."

."يراه
رظنيوهوكابترابمستبيناكيذلانسروفلاهوحنهسأريراهلامأ

.هدارُممهفنإامريخألااذههّوأتف،رلومىلإ
."ةميرجلاةبعشيفًاريبكًاصقنيناعناننأفرعت!يراهايكوجرأ"
."ةديجلاحبهعجرتستنأكدعأ"
."!التلق"
ةعلقةحولىلإناعمإبرظنو،هعباصأكبش،رظتناً.ائيشيراهلقيمل

رادجلاىلعةّقلعملا)جيورنلايماّسررهشأ:رودويثنسلتيكل(ايرامايروس
.نمثلاةديهزوةيلصألاةحّوللانعةخسنيهو؛بتكلافوفرقوف

."؟دوعيسىتم":رلوملأس
."ةيضقلايهتنتامدنع"
،يراهايمسقسيئراهيفبيجييتلاةقيرطلايههذه...امدنع"

."سكعلاسيلو
."ريدملااهيأفسآ".هيفتكيراهّزه
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.ةعاّمسلاتعفرنيحةعرسبلمعتةطايخةلآلثمقفخياهبلقناك
."انأاذه.ينغيسًابحرم":توصلالاق
.ةرشابمعومدلافرذتاهنأبترعش
."ًءاجر،اذهنعفقوت":تسمه
."ينغيسايهتلقامكلذ.توملاانقّرفيىتح"
."يجوزيدانأس"

سيلأً،ادوجومسيلهنكل":لاقمث،تفاختوصبلصتملاكحض
."؟كلذك

نأعاطتسافيك.اهديتملآةريبكةوقبفتاهلاىلعطغضتتناك
نفيإنوكيامدنعالإلصتيالاذاملو؟لزنملايفسيلنفيإنأفرعي

؟تيبلاجراخ
رعشتتأدبوًابعصاهسفنتحبصأف،قيضياهقلحةيلاتلاةركفلاتلعج

نفيإةيؤرو،لزنملاةيؤرهنمعيطتسيناكمنملصتيناكله.راودلاب
تّزكروةيوقةميزعباهشأجةطابرتداعتسا.ال،ال،ال؟هنمجرخينيح
اهسفنةملكلااهسفنلتلاقً.ادجةعيرستسيلةقيمعسافنأ:سّفنتلاىلع
مهو،قدانخلانماهيلإنورضُحينيذلاىحرجلادونجللاهلوقتتناكيتلا
ىلعةرطيسلاتعاطتسا.يئدها؛ةبوعصبنوسّفنتيونيروعذمنوخرصي

محدزمناكمنملصتيهنأةيفلخلايفتاوصألانمتفرعو،اهفوخ
.ةينكسةقطنميفاهلزنمناك.سانلاب

نيقلأتتو،ينغيسايةضرمملاءادريفلامجلاةعرابِتنك":توصلالاق
هئادريف)ةيجيورنلاسأ-سأدئاق(غيفدنيلفالوألثم؛ًءاقنوًاضايب
كلذنألً؛ادبأانينوختنلِكنأتننظوةفيفعتنك؟هنيركذتتله.ضيبألا
نيسمالتتنأوكتيأر.غيفدنيلفالوألثمكنأتننظ.كميشنمسيل

تانئاكلاكلتبنيهيبشامتودب.رمقلااهءاضأةليليف،ينغيسايهرعش
."؟اذهنيفرعتلهً.ائطخمتنكيننكلةحنجألاتاذءاضيبلا

كرحتتهلاقءيشاهلعجو،ةفصاعلثماهسأريفراكفألاتراد.درتمل
.هتربنرّيغيناكو،كاذنآهعامستعاطتسا؛توصلا.ةعرسب

."ال":درتنأىلعاهسفنتمغرأ
،نكلو.تانئاكلاكلتدحأيرابتعاكنكمي.كلذيفرعتنأبجي؟ال"

."!يلثمةئطخمينوكتنل



."تيملايناد":تلاق
ربعهسافنأريفصالإعمستدعتملو،رخآلافرطلادنعتمصلاقبطأ

ءايحألاىلع،مكحلاتردصأدقل"ً:اددجمتوصلاملكت.شامقلاةعطق
.ةعاّمسلاقلغأمث."تاومألاو

تفقو.مونلاةفرغىلإتبهذوتضهنمث،اهينيعينغيستضمغأ
تناك.ةذفانلاجاجزىلعةسكعنملااهتروصتأروةقلغملارئاتسلافلخ
.ىّمحبةباصماهنأكوشعترت
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دجو.ميدقلاهبتكمىلإدوعيلةقيقدنيرشعيراهنمرمألاقرغتسا

وههلعفءيشلوأناك.نفليإ7نمسيكيفًازيحهيلإجاتحياملك
،حولىلعسوبدباهّتبثمث،تيالبجادنمغوهدناربتنربةروصعاطتقا
.ليدميرغلاهو،نسلوأريفسو،نيليإنملكلةيفيشرأروصبناجىلإ
حرطيلةيجراخلانوؤشلاةرازوىلإنسروفلاهلسرأدقناك.ّةلدأةعبرأ
يفتناكيتلاةأرملاّةيوهةفرعمهرودقمبناكنإىريوتاراسفتسالا
نعمأويلابلايسركلاىلعسلج.صصقعبرأ؛تاويحعبرأ.لاتننيتنوكلا
يهوهفلخامناكمىلإةطاسببتقّدحهوجولاّنكل،روّصلاىلإرظنلا

.ريبعتيأنمةيلاخ
ضعبل،جليهبظفتحتنأيفًاقحبغرتتناكيتلاهتقيقشبلصتا

يراهباجأو،نيميمحنيقيدصاحبصأدقامهنإتلاق.لقألاىلعتقولا
.همعطتنأركذتتاهنأاملاطكلذبسأبالّهنإ

."ىثنأاهنإ":هتقيقشتلاق
."؟كلذتفرعفيك.معن،هوأ"
."رمألانمكيرنهوتقّقحت"
.فرعيالأهللضفألانمّهنأرّرقهنكل،اقّقحتفيكلأسيسناك
."؟اندلاوعمتملكتله"
ةأرملاكلتيقتليسناكنإيراهتلأسو،هعمتّملكتدقتناك

ً.اددجم
."؟ةأرمايأ"
يتلاةأرملا.نظأامك،اهعمةهزنيفجرختسكنإتلقيتلاكلت"

."ريغصنبااهيدل
."كلذنظأال،ال.كلت،هوأ"
."ديدشءابغاذه"
."هاتخأايّطقاهيقتلتملتنأ؟ءابغ"
."اهبحتكنألءابغهنأنظأ"
يراهفرعيالةلئسأحرطو،ءايشألوقًانايحأهتقيقشرودقمبناك

اهلأسف.امًامويضرعلارادىلإباهذلاىلعاقفتا.اهنعاهبيجيفيك
.كلذكهنإهتخأهتباجأف.امهيلإكيرنهمامضناينعيكلذناكنإيراه
.نيرقكلنوكينيحةقيرطلاكلتبرومألاريست



يفايقتلادقليكارونكيمل.هراكفأيفيراهقرغتساو،لاصتالاايهنأ
نأهيلعناك:ضهنوهرمأمزح.اهبتكمناكمفرعيهنكل،دعبقاورلا
.راظتنالاقيطيدعيملوهف،كاذنآاهعمملكتي

.ةيرسلاتارابختسالاقاورلخدنيحادنيلهلتمستبا
."؟ميسولااهيأانيلإتدع"
."!طقفليكارةيؤرلتجّرعدقل"
امك،ةرادإلالفحيفنينثالاامتنأامكتيأردقل؟يراهايبسحفكلذ"

."فرعت
،ناقرتحتهينذأتلعجيتلاةركاملااهتماستباىلإبضغبيراهرظن

.ىودجنودنمةفاجةكحضقالطإلواحو
يفليكار.يراهاييشملاءانعكسفنىلعّرفوتنأنكمي،نكل"

.فتاهلاةعاّمستعفر."...يراهايةدحاوةظحل.ضرملاببسب،مويلالزنملا
."؟كتدعاسميننكميله،ةيرسلاتارابختسالا"

:ةلئاقادنيلهتداننيحبابلانمجورخللهقيرطيفيراهناك
.ةعاّمسلاهتطعأ."؟انهثيدحلاديرتله.كلةملاكملا"

،ثهلتاهنأادبو،ةأرماتوصتوصلاناك."؟لوهيراهتنأله"
.ةفئاخوأ

."وهانأ"
."ينلتقيس،لوهشتفملااهيأيندعاستنأبجي.لووجينغيسانأ"
.ةيفلخلايفحابنعامسيراهعاطتسا
."؟لووجةديسايكلتقيسنم"
."...هنإ...هنإ.وههنأفرعأ.نآلاانهىلإهقيرطيفهنإ"
."؟هنعنيملكتتيذلانم.لووجةديساييئدهتنأيلواح"
تبعاددقيننأفرعيهنإ.ةرملاهذههتفرعيننكل،هتوصرّيغدقل"

،هللااي.كلذلاقنيحهتفرع.يناديملاىفشتسملايفغيفدنيلفالوأرعش
."؟لعفأنأبجياذام

."؟كدحوِتنأله"
."؟مهفتلهً.امامتةديحوانأ.يدحوانأ،معن":تلاق
.كاذنآًاروعسمحبصأدقةيفلخلايفحابنلاناك
؟لووجةديسايكانهانراظتناوكتراجلزنمىلإبرهلاكنكميالأ"

."...نم
."ناكملكيفّيلعرثعيهنإ!يندجيس"



نمبلطوةعاّمسلاىلعهدييراهعضو.ةيريتسهةلاحيفتناك
ةيرودةرايسبرقألاسرإبلطتوسيئرلاقيسنتلازكرمبلصتتنأادنيل
عمكلذدعبملكتو.غريبيفنيافشريآيفلووجةديسلاىلإةرفاوتم
.هقلقظحالتالألمأيوهولووجينغيس

ةديسايباوبألاّلكيدصوألقألاىلعف،لزنملانميجرختملاذإ"
."...نم.لووج

.عُطقدقطخلاناك."...هنإ...هنإ.مهفتالتنأ":تلاق
نأبجيو،ىوصقةرورضةرايسلانأمهيربخأ.ادنيلايفسآً!ابت"

."حلسملّفطتمكانهنوكيدق.رذحلااوخوتي
ناك.هبلطولووجمقرىلعلصحو،ةيفتاهلاتامالعتسالابيراهلصتا

.ادنيلىلإةعاّمسلاداعأفًالوغشملازيالّطخلا
نفيإلزنمىلإيقيرطيفيننأهيربخأف،ينعكيريملأساذإ"

."لووج
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جراخةطرشلاةرايسةرشابمىأرنيافشريآىلإيراهفطعناامدنع

نعةجتانلاهايملاكُربو،ةيبشخلاهلزانمبئداهلاعراشلاناك.لووجلزنم
نيذللانييلوضفلانيلفطلاو،ءطببرودييذلاقرزألاءوضلاو،ديلجلانابوذ
ريفسلزنمجراخدهشمللًةداعإنيتيئاوهلاامهيتجاّردىلعنابكرياناك
.دحلاكلذدنعهباشتلافقوتينأيراهعّرضت.نسلوأ

امدنع.لزنملاوحنءطببىشممث،اهنملّجرتوتروكسإلاهترايسنكر
.جردلاىلعفقيامصخشتوصعمسهفلخبابلاقلغيربيوناك

.ً"اددجمناعطاقتيانابرد،ربيو"ً:اشهدنميراهلاق
."لعفلاب"
.ً"اضيأةيرودةمهميفجرختكنأفرعأنكأمل"
انكو،راوجلايفشيعيغوهدناربنكل.كلذلعفأاليننأًامامتفرعت"

."يكلساللاربعةلاسرلاانعمسنيحةرايسلاانبكردق
."؟يرجييذلاام"
ناكبابلانكل،لزنملايفدحأكانهسيل.هفرعتاممرثكأفرعأال"

.ً"احوتفم
."؟ءاجرألايفةرظنتيقلأله"
."ةّيلعلاىلإوبقلانم"
."ىرأامكً،اضيأانهسيلبلكلا.بيرغ"
؛وبقلايفناكامًاصخشنأودبي،نكل.اوفتخامهلك،سانلاوبالكلا"

."ةّمطحمكانهبابلاةذفاننأل
بعلمىأر."ً!اقح":هلوحةقطنملايفهرظنبلوجيوهويراهلاق

.لزانملانيببرضمةرك
اهنمتبلط.تاراجلاىدحإىلإتبهذدقنوكتامبر":يراهلاق

."كلذ
وهوكانهفقيباشيطرشناكثيحةهدرلاىلإيراهربيوعبت

.فتاهلاةلواطقوفةآرملاىلإرظني
لدتتامالعيأةيؤركنكميله،نيومايًانسح"ً:ارخاسربيولأس

."؟ناسنإدوجوىلع
:لاقمث،يراهلأموأونيومرادتسا
."ناسنإدوجوىلإريشياذهناكنإيردأالً،انسح"



.هنمنانثالابرتقاو،ةآرملاىلإراشأ
."كلذفشتكأسً،انسح":ربيولاق
.ّييلوّهنإ.هافشرمحأبتبُتكدقةريبكلاءارمحلافورحلانأادب

.همفلخادلاقتربةرشقعضيهنأكويراهرعش
.بابلاحُتفنيحيمامألابابلاجاجززتها

نيأو؟انهنولعفتاذام":ءوضلاىلإهرهظومهمامأفقاولالظلالأس
.لووجنفيإناك."؟روب

ًاقلقودبيناكيذلالووجنفيإعمخبطملاةلواطىلإيراهسلج
دحأناكنإلأسو،لووجينغيسنعًارسفتسمناريجلانيومرازً.ادج
،غوهدناربةيضقيفاهلعفيةريثكءايشأربيوىدلتناكً.ائيشىأردق
.نيومَّلُقينأبدعويراهنكل،ةيرودلاةرايسيفرداغو

.لزنملانمجورخلاديرتنيحةداعينربختتناك":لووجنفيإلاق
.ً"امئادينربختاهنأينعأ

."ةهدرلايفةآرملاىلعّطخلادصقأ؟اّهطخكلذله"
."كلذنظأال.ال":لاق
."؟اههافشرمحأكلذله"
.بيجينأنودنميراهىلإلووجرظن
ًاصخشنإتلاقً.ايفتاهيعمتملكتنيحةفئاختناك":يراهلاق

."؟نوكينّمعةركفيأكيدلله.اهلتقينألواحيام
."؟لتق"
."هتلاقامكلذ"
."ينغيسلتقديريدحأال،نكل"
."؟ال"
."!؟لجراينونجمتنأله"
نأبجييننأمهفتكنأنمقثاوانأً،اذإةلاحلاهذهيفً،انسح"

."ةيريتسهوأ،ةرقتسمريغكتجوزتناكنإكلأسأ
.هسأرّزهبىفتكاذإ،هعمسدقلووجنأنمًاقثاويراهنكيمل
يأانربختلكنهذرصعتنأيغبني.سأبال":ضهنيوهويراهلاق

تناكنإىرتلكئابرقأوكئاقدصألكبلصتتنأبجيو.اندعاسيدقءيش
نيومعمدقفتأسو،ثحبلاتأدبدقل.ةيامحللًابلطمهدحأىلإتبهذدق
."هلعفاننكميرخآءيشكانهسيلً،ايلاح.َّيحلا

.هسأرّزهيوهونيومهنمبرتقا،هفلخبابلاقلغييراهناكامدنع



."؟امّبرةرايس؟ءيشّيأٌدحأَريملأ":يراهلأس
عمتاهمألاونودعاقتملاالإكانهسيلمويلانمتقولااذهيف"

."لزانملايفراغصلافطأ
."ءايشألاةظحالميفنوعرابنودعاقتملا"
هابتنالاريثيءيشكانهناكاذإاذه.ودبيامك،ةرملاهذهسيل"

."ًالصأ
ةرابعيفءيشكانهناكنكل،ببسلايراهفرعيمل.هابتنالاريثي

نيتيئاوهلاامهيتجاّردىلعنابكريناذللانالفطلاناك.هنهذيفدّدرتينيوم
.دّهنت.ايفتخادق

."انهنمبهذنل"
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عضو.بتكملايراهلخدنيحفتاهلاربعملكتينسروفلاهناك

هنأيراهنّمخ.امصخشىلإثدحتيهنأىلإريشيلهيتفشىلعهعبصإ
نكيملو،لاتننيتنوكلايفتناكيتلاةأرملاّةيوهةفرعملواحيلازيال
ًايلاخبتكملاناك.ةيجراخلاةرازويفهفعسيملظحلانأالإينعيكلذ
ةلواطىلعةيضقلالوحتاظحالملانمةموكءانثتسابقاروأيأنم
.نيلكرامةيقدنبةيضقبّقلعتيامالإءيشلكليُزأدقو،نسروفلاه

."؟انقفتاً،ائيشتعمساذإينربخأ.ال":نسروفلاهلاق
.ةعاّمسلاقلغأ

نوكيسىتمتفرعله":هيسركىلعهسفنبيمريوهويراهلأس
."؟انهنوأ

ىلإيراهرظن.ةيناثلاةعاسلاىلإًاريشمهيعبصإعفرونسروفلاهأموأ
.ةقيقدنيرشعدعبلصيسنوأنأفرعو،هتعاس

."نكسومدراودإلةروصىلعلصحا":ةعاّمسلاعفريوهويراهلاق
ربخأكلذدعبو،ةثلاثلادنعءاقللاىلعاقفتاوكوفردنسمقربلطمث

.لووجينغيسءافتخانعنسروفلاه
."؟غوهدناربةيضقبةقالعكلذلنأنظتله":نسروفلاهلأس
.ً"ادجًامهمحبصأنوأعمثيدحلانكل،فرعأال"
."؟اذامل"
ٍةثولبٍباصمامصخشلمعديازتموحنىلعودبيرمألااذهنأل"

."ريبخىلإجاتحناذهلو،هلقعيف
وحنهلوطوً،ادجنيدبوهف؛ةديدعقئارطبًاريبكًالجرنوأناك

سفنلاملعيفًاصّصختمنكيمل.هلاجميفسفنملاعلضفأُّدُعيو،نيرتملا
.ىرخأاياضقّلحىلعيراهدعاسدقوًايكذًالجرناكهنكل،يكولسلا

رثكأيناسنإنوأنأيراهلرطخاملاطلوً،اشوشبوًادودوههجوناك
سفنلاملعناديميفلمعللًامامتبسانموً،ادجساسحو،مزاللانم
ناك،كلذنعيراههلأسامدنع.كلذنمررضتينأنودنميرشبلا
!؟كلذلعفيالنمنكل،عبطلابرثأتيهنأباجأدقنوأ

ِّزحنعكاذنآهمالكءانثأيفيراهىلإًاديجعمسلايغصيناك
هربخأ.غوهدناربتنربلايتغاو،نتليغنيليإلتقمو،ليدميروغلاهقنع
ناكيدنجنعثحبلامهبردجيّهنأنظييذلا،لووجنفيإنعيراه



تزّزعتدقنوكتامبرةيرظنيهو،ةيسورلاةهبجلاىلعمهعملتاقدق
ءافتخانعهربخأً،اريخأو.تيالبجاديفريرقتلادعبغوهدناربتنربلتقمب
.لووجينغيس

ةراتهسأربئمويناكنيحففأت.هراكفأيفنوأقرغتسا،كلذدعب
.ىرخأةراتهّزهيو

يذلاديحولاءيشلا.كدعاسأفيكفرعأاليننإلوقلاينفسؤي":لاق
ةقاطبهبشتاهنإ.ةآرملاىلعَتبُتكيتلاةلاسرلاوههيلعلمعلايننكمي
دعبةصاخو.نيلسلستملاةلتقلاىلإةبسنلابًادجيعيبطءيشيهو،ةرايز
زازفتساىلإمهعفديٍفاكنانئمطابنورعشيذإ؛مئارجةّدعمهباكترا
."ةطرشلا

."؟نوأايضيرملجروهله"
ّفيكتلاةجردام:وهلاؤسلا.ىضرمانعيمج.يبسنموهفمضرملا"

كولسللعمتجملااهعضويتلادعاوقلابقلعتياميفاهيلإانلصويتلا
بجي.ضرملاضارعأنماهتاذدحبربتُعتلاعفأكانهتسيل؟هيفبوغرملا
سانلامظعمعيطتسي.لاعفألاكلتهيفثدحتيذلاقايسلاىلإرظنتنأ
لتقنمانعنملواحييذلاطسوألاغامدلايفزفاحلاىلعةرطيسلاًالثم
.انسنجةيامحلاهبّىلحتنيتلاةرّوطتملاصئاصخلاىدحإهذه.رشبلاانناوخإ
،كلتعنملالماوعىلعبلغتلليفكيامبليوطتقولتبّردتاذإ،نكل
ُةصرفحبصتسف،ةأجفلتقلابانأوتنأتأدباذإ.ةياهنلايففعضتاهنإف
لاحلاكلتىلعنوكينأيغبنيالرمألانكل.ًةريبكنيضيرمحبصننأ
.ً"ايطرش...وأًاروجأمًالتاقتنكاذإةرورضلاب

نيبناجلاالكىلعلتاقيناكصخش-يدنجنعملكتنانكاذإً،اذإ"
لقأهيدللتقلايفةبغرلاىلعهترطيسةيناكمإّنإف-برحءانثأيف
."؟حجارلقعبناعتمتيامهيلكنأضارتفاىلع،رخآصخشّيأنمريثكب

رثأتياليكلو،برحلاةلاحيفلتقلاىلعبّردميدنجلا.الومعن"
."هسفنقايسلايفعقيلتقلالعفنأبرعشينأبجيو.عنملالماوعيف

."؟برحيفلتاقيلازيالهنأبرعشينأبجيً،اذإ"
هلنكمي،لاحلاكلتىلععضولانأضرتفااذإ،نكل.معنةطاسبب"

سيل.يبطلاموهفمللًاقفوًاضيرمنوكينأنودنملتقلايفرمتسينأ
،عقاولابهّوشمساسحإةيضقدرجماهنإ.يداعيدنجيأنمرثكأًاضيرم
."قيقرديلجىلعجلزتننآلانحنو

."؟ينعتاذام":نسروفلاهلأس



ءاملع؟الوأيقالخأ،يعيبطوأحيحصهنإلوقلاعيطتسييذلانم"
."؟نويسايسلا؟مكاحملا؟سفنلا

."كلذنولعفيصاخشأكانه،نكل.حيحصاذه":يراهلاق
مامزبنوكسمينيذلاكئلوأنأبترعشاذإ،نكل.طبضلاب":نوألاق

كيأربنودقفيسف،ميقتسمريغوأملاظكنأبكيلعنومكحيةطلسلا
يعرشبزحيفوضعهنألامصخشنجُساذإ،ًالثم.ةيقالخألامهتطلس
؛ىلعأةطلسمامأاذهنجسلامكحدضفانئتسانعثحبتكنإفً،امامت
."لوقلاحصاذإ

."ّييلوّهنإ":يراهلاق
.نوأأموأ
."؟نوأايكيأرباذهينعياذام"
رعشي،ءيشلكنممغرلابوهف.هلاعفأريربتديريهنأينعيدق"

امككلذىلإنوجاتحيسانلامظعم.نورخآلاهمهفينأىلإةجاحلاب
."فرعت

***
ًامحدزمناكملانكيمل.كولءاقللهقيرطيفردورشىلعيراهجّرع

لمحتيهو،زافلتلاتحتةلواطلاىلإسلجتاجامتناكو،حابصلاكلذيف
عاطتسايتلانكسومدراودإةروصيراهاهارأ.ةفيحصوغبتةفافل

يتلاةطلسلانمحجرألاىلعً؛ادجريصقتقويفاهيلعلوصحلانسروفلاه
.نيتنسلبقةيلودلاةدايقلاةصخرهلتردصأدقتناك

اليننكل،لبقنمحيبقلاهجولااذهتيأردقيننأنظأ":تلاق
فرعأيننأل؛تارمعضبانهىلإءاجهنأنمّدبال.ىتموأنيأركذتأ
.ً"امئادًانوبزسيلهنكل،ههجو

."؟هعمملكتدقرخآٌصخشنوكينألقعيله"
."يراهايًابيرغًالاؤسنآلاحرطت"
موي12:30ةعاسلادنعانهدوجوملافتاهلانمامصخشلصتا"

."؟لصتملاوهنوكينأنكميلهنكل،يّركذتتنأعقوتأال.يضاملانينثالا
.اهيفتكاجامتّزه
يهفيكفرعتً.اضيأناكاٍّيأنوكيدقنكل،عبطلابنكمماذه"

."يراهايلاحلا
نأهنمبلطونسروفلاهبزبيافةباوبىلإهقيرطيفيراهلصتا

.نكسومدراودإعمملكتي



."؟هلقتعأله"
ءافتخاوغوهدناربلايتغايتيضقيفهبايغةجحنمقّقحت.ال،ال"

."مويلالووجينغيس
.يراهلبابلاحتفنيحًابحاشكوفردنسهجوناك

يدسجدعيمل.سمأبارشلانمةروراقعمقيدصينءاج":حرش
."..ً.اددجميرمعنمنيتسلايفيننأول،ال.ءايشألانمعونلااذهلّمحتي

.رفصيأدبنأدعبدقوملانعةوهقلاقيربإعفريلبهذوكحض
.ةيجراخلاةرازونملجرلااذهلايتغانعتأرق":خبطملانمخرص

اموهلتقمنيبةلصدوجولامتحادعبتستالةطرشلانإةفيحصلايفاولاق
ّنأغناغزندريفّةيجيورنلاةفيحصلانظت.ةهبجلاىلعنييجيورنلانعهلاق
."ً؟اقحكلذقّدصتله.رمألاءاروددجلانييزانلا

ءيشيأنظنالوًائيشقّدصنالانّنكل.كلذغ-فقّدصتامبر"
."؟باتكلارمأريسيفيكً.اضيأ

ضعبنويعحتفيسف،هنمتيهتنااذإ،نكل.ءانثألاهذهيفءطبب"
اذهلثميفلمعلاىلعيسفنزّفحألهلوقأاماذه،لاحيأىلع.سانلا
."مويلا

ىلإهيسركىلعىخرتساو،امهنيبةلواطلاىلعةوهقلاكوفعضو
ةماستبابحرشو،قيربإلالوحةدرابشامقةعطقعضودقناك.فلخلا
لمأيهنأًاحضاوناك.ةهبجلاىلعاهّملعتدقناكةميدقةليحاهنأفراعلا
.تقوهيدلنكيملريخألانكل،ةقيرطلاكلتنعيراههلأسينأ

."لووجنفيإةجوزتفتخادقل":لاق
."؟تبرهله!هللااي"
."؟اهفرعتله.كلذنظنال"
جاوزلالووجدارأنيحفالخلانعريثكلافرعأيننكل،ّطقاهِقتلأمل"

."؟ثدحاذام.خلإ...وةهبجلاىلعةضرممتناك.اهب
.اهئافتخاوةيفتاهلاةملاكملانعيراههربخأ
."ًاليلدينحنمتنأواهفرعتكنألمآتنك.دعبرخآًائيشفرعنال"
هنأادبو،هتوهقبوكنمةفشرلوانتيلكوففقوت."...نكل،فسآ"

."؟ةآرملاىلعًابوتكمناكهنإيلتلقيذلاام".امءيشيفركفي
."ّييلوّهنإ":يراهلاق
."ممه"
."؟هيفركفتيذلاام"



ًاّدكأتمتسلً،احيرصنوكأل":قيلحلاريغهنقذكرفيوهوكوفلاق
."كلذنم

."هيفركفتاميللق،ايه"
.ً"اموهفمنوكينأو،هفقومحرشيفبغريدقهنإتلق"
."؟معن"
ّبلقيأدبمثًاكيمسًاباتكبحسو،بتكلاةنازخىلإكوفىشم

.هتاحفص
."تننظامكً،امامت":لاق
.سّدقملاباتكللًامجعمناك.باتكلايراهىطعأ
."لاينادناونعتحتبتكامىلإرظنا"
.ةيربعلا.لايناد".مسالاىلعرثعىتحةحفصلاىلعهرصببيراهلاج

."ّييلوّهنإ
.ةوهقبكسيلقيربإلاعفردقناكيذلاكوفىلإهرصبعفر
."لوهشتفملااهيأحبشنعثحبتتنأ"
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هفلخبتكلافوفرتناك.هبتكميفيراهنهوركناهويلبقتسا

ىلعضقانتتيتلاو؛ينبدلجبةّفلغم،ةينوناقتاعوبطمتاّدلجمبةءولمم
.يلوفطلايماحملاهجوعمٍخراصوحن

يقتلننحناه":سلجييكليراهىلإريشيوهونهوركلاق
.ً"اددجم

."ةديجكتركاذ":يراهلاق
نمو،ةيوقكتيضقتناك.نسلوأريفس.يتركاذيفةلكشميناعأال"

."نيناوقلابمازتلالاعطتستملةمكحملانألجخملا
.ً"افورعمكنمبلطأنأديرأ.كلذلجأنمِتآمل":يراهلاق
.ً"ائيشّفلكياللاؤسلا":اهضعبىلعهلمانأعضيوهونهوركلاق

.دشاررودّلثميلفطبيراهّركذ
ببسّيدلو.يعرشريغوحنىلعهداريتساّمتحالسنعثحبأ"

.ىرخأبوأةقيرطبرمألايفًاطروتمناكامبرنسلوأريفسنأداقتعالل
نمةيرسلاىلعظافحلانوناقكعنمينلفتامدقكليمعنأىلإًارظنو
تنربلتاقةفرعمىلعكلذاندعاسيدق.تامولعملاضعببانديوزت
.ً"اديدحتحالسلاكلذبلُتقهنأةفرعملاقحفرعنيذلا؛غوهدنارب

.ةرتافةماستبانهوركمستبا
.طباضلااهيأليمعلاتامولعمةيرسدودحررقأينكرتتنألّضفأس"

ملكنأًاحضاوودبيو.توملاببسبلطبتاهنأبيئاقلتضارتفاكانهسيل
تامولعملانعراسفتساللانهىلإكئيجمربتعأدقيننأةقيقحيفرّكفت

ىلعرانلاتقلطأدقةطرشلانأركذتتنأبجيو،امٍّدحىلإًاقيفص
."يلّكوم

."ينهموحنىلعفرصتلاورعاشملانايسنلواحأ":يراهلاق
ةّدحرثكأنهوركتوصحبصأ."!طباضلااهيأربكأدهجبلواحً،اذإ"

ًاينهمسيلهلزنميفلجرلتقّنأامكً،ادجًاينهمسيلاذه".هعفرامدنع
.ً"ادبأ

."سفنلانعًاعافدكلذناك":يراهلاق
فرعينأبجيناك.ريبخيطرشهنإ.ةينقتةلأسماّهنإ":نهوركلاق

لعفيتلاةقيرطلابهلزنملخدينأبجيالّهنأو،رقتسمريغنسلوأنأ
."يطرشلاةمكاحمبجي.كلذاهب



.ماركلارورمرميكلذيراهعديمل
ببسلمرجمحارسقلُطينأًامئادنزحمٌرمأهنأىلعكعمقفتأ"

."ينقت
.هينعييراهناكامكردينألبقنيترمنهوركنيعتفرط
مسقلاءادأ.طباضلااهيأةفلتخمعاضوأاهلةينوناقلاتاينقتلا":لاق

ةيزارتحاتاءارجإنودنمنكلً،اطيسبًاليصفتودبيدقةمكحميف
."...ةينوناق

."شتفميتبتر"
يذلاينوناقلايزارتحالاءارجإلا":ءطبوءودهبّملكتلاىلعيراهّزكر

ودبتيتلاكتركاذلعجتلف.نتليغنيليإ؛اهتايحيتليمزّفلكهنعملكتت
لضفأ.اهرمعنمنيرشعلاوةنماثلايفنتليغنيليإ.فرعتاهبًادجًاروخف
.ً"ادجةعينشةتيم.ةمّشهمةمجمج.ولسوأةطرشةوقيفقيقحتةبهوم

نيعستوًارتمغلابلاهلكهلوطب،نهوركةلواطربعىنحناويراهفقو
يهوعشبلاليزهلانهوركقنعيفمدآةحافتةيؤرعاطتساً.ارتميتنس
عاتمتسالافرتبهسفنليراهحمسنيتليوطنيتيناثلاوطو،ضفخنتوعفترت
هتقاطبيراهىقلأمث.باشلايماحملاينيعيفًاحضاورهظيذلافوخلاب
.ةلواطلاىلع

."لّكوملاتامولعمةيرسىدمررقتامدنعيبلصتا":لاق
.نهوركتوصهفقوأنيحبابلانمجرخينأكشوىلعيراهناك
."ةرشابمهتوملبقيبلصتا"
.نهوركدّهنتو،يراهرادتسا
ًاديحوً؛امئادًافئاخنسلوأريفسناك.امصخشنمًافئاخناك"

.ً"افئاخو
ناكنمملاقله":فاضأمث."؟كلذكسيلاّنمنمو":يراهمتمت

."ً؟افئاخ
."ريمألا؛هبهاعديذلامسالاوهاذهناك.ريمألا"
."ً؟افئاخناكاذاملنسلوألاقله"
فرتقينأبهرمأدقّهنإوً،انأشهنمىلعأريمألانإطقفلاق،ال"

بقاُعيةميرجرماوألاذيفنتحبصيٍّدحيأىلإفرعينأدارأاذهل.ةميرج
."نيكسمقمحأ.اهيلع

."؟رماوألانمعونيأ"
."لقيمل"



."؟رخآًائيشلاقله"
.هسأرنهوركّزه
."رخآًائيشتّركذتاذإتقويأيفيبلصتا"
لجرلايتئربتلمانأنليننأتننظاذإ.شتفملااهيأرخآءيشكانهو"

.ً"ائطخمنوكت،كتليمزلتقيذلا
.رداغدقناكيراهنكل
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ناكملاناك.تربرهىلإباهذلاهنمبلطونسروفلاهبيراهلصتا

سلجيًالجرادهاش.ةذفانلابناجىلإةلواطاراتخاف،امهنمالإًابيرقتًايلاخ
براشلثمبّذشمهبراش،ًاليوطًايرطمًافطعميدتريوهوةيوازلايف
ادب.يسركدعقمىلعنارقتستًءاذحنالعتنتناتللاهامدقو،رلتهفلودأ
.ًالممنوكينأيفديدجيملاعمقرليجستلواحيهنأ

.نمارديفنكيمليذلانكسومدراودإعمملكتدقنسروفلاهناك
يولخلاهفتاهمقرىلعتلصحاذهل،هلزنمبتلصتانيحبجيمل"

اكولدوريفاتاغوسمورتيفةقشهيدل.ولسوأيفهنأنيبت.تامالعتسالانم
."كرجبيفنوكينيحميقيثيح

."؟كرجب"
نهاريهنإلاق.دحأوةعمجلككانهىلإبهذي.قابسلارامضم"

تالبطسإلايفهتيقتلا.ناصحعبركلتميوهو؛ًاليلقعتمتسيوةريغصغلابمب
."رامضملافلخ

."ً؟اضيألاقاذام"
هيدلتسيل.ولسوأيفنوكينيححابصلايفردورشىلإةداعبهذي"

؛لووجينغيسفرعي.ّطقهلزنمبلصتيملو،غوهدناربتنربنعةركف
."ةيقرشلاةهبجلانماهركذتيو

."؟هبايغةجحنعاذام"
.سانانأوقجسعمياواهكيبورتنسروفلاهبلط
ملو،عوبسألالكاتاغوسمورتيفهتقشيفهدرفمبميقينكسومناك"

لُتقيذلامويلاةحيبصيفكانهناك.لاقامك،كرجبىلإتالحربالإمقي
."حابصلااذهوً،اضيأغوهدناربهيف

."؟كتلئسأنعباجأهنأنظتفيكً.انسح"
."؟ينعتاذام"
."؟هعمتنكنيحهتقّدصله"
."...ممه،هتقّدصً،انسح.ال،معن"
.هبرعشتاملقمث؛قلقتالو،نسروفلاهاييلخادلاكساسحإبقث"

."كدضكلذمدختسأنل
.هعباصأبماعطلاةحئالّبلقو،ةلواطلاوحنلفسألاىلإنسروفلاهرظن
املكاذه.ديكأتلابًادجدرابلجروهف،بذكينكسومناكاذإ"



."هلوقيننكمي
.يراهدّهنت
جراخنيلجرديرأ؟بثكنعنكسومبقارننأبجياننأنظتله"

.ً"اراهنوًاليلهتقش
عامسيراهعاطتسا.يولخلاهفتاهربعمقربلصتاونسروفلاهأموأ

اذام.ةيوازلايفديدجلايزانلاىلإرظنلاسلتخيناكاميفرلومتوص
ناك؟نوينطونويطارقميدمأنوينطونويكارتشامهأ؟مهسفنأنوعدياوناك
تصلخةعماجلانمسفنلاملعيفهاروتكدةحورطأنمةخسنىقلتدق
.جيورنلايفًاديدجًايزاننيسمخوٍةعبسدوجوىلإ

ً.ارسفتسميراهىلإنسروفلاهرظنوازتيبلاتلصو
."لّضفملايماعطتسيلازتيبلا،لّضفت":يراهلاق
لجرةيوازلايفيرطملافطعملايدترييذلالجرلاىلإمضنادقناك

،امهضعببناجىلإامهيسأراعضو.ةريصقءارضخةيركسعةرتسيدتريرخآ
.نيَّيطرشلاىلإارظنو

ةيرسلاتارابختسالايفادنيلينتربخأ.دعبرخآءيشكانه":يراهلاق
نكل،تاينيعبسلايفًايئزجقرتحا،اينولوكيفسأ-سأفيشرأدوجونع
،تادايقلا:ناملألاعماولتاقنيذلانييجيورنلانعتامولعملاضعبتيقب
لصتتنأكنمديرأ.ءايشألانمعونلااذهو،بترلاو،ةيركسعلاةمسوألاو
دناربدغو،نوسدغلاينادنعءيشيأفاشتكاكرودقمبناكنإىرتومهب
."نسناهوي

نميهتنأنأدعب.يديسرضاح":ازتيبلابئلتممهمفونسروفلاهلاق
."ازتيبلالوانت

."نيباشلاانيقيدصعمرثرثأسءانثألاهذهيف":ضهنيوهويراهلاق
همجحنمَةدافتسالا-لمعلاقاطنيف-ًامئادىدافتييراهناك

هقنعّدمدقرلتهبراشنأنممغرلابو.ةيسفنةيلضفأىلعلوصحلل
فوخلايفختةدرابلاةرظنلانأفرعيناكريخألانأالإ،يراهىلإرظنيل
رثكأبّردتدقلجرلاكلذناك.نهوركينيعيفهآردقناكيذلاهسفن
هيقاسعضيرلتهبراشناكيذلايسركلايراهبذج.هفوخءافخإىلع
لعفلةصرفلاهلحنستنألبقضرألاىلإريخألااذهامدقتلزنف،هيلع
.ءيشيأ

."رغاشيسركلااذهنأتننظ.فسآ":يراهلاق
زربييذلاقيلحلاسأرلارادتسا."ءارهضحماذه":رلتهبراشلاق



.فلخلاىلإةيركسعلاةرتسلانم
،ال.لاقتعامعلا.زّزقملاناويحلاوأ،يطرشلاهنإً،انسح":يراهلاق

."؟يفكيامبٌّيملاعكلذله؟ةطرشلانعاذامً.افيطلكلذنوكيامبر
."؟اذاممأكجعزنله":ةرتسلابحاصلأس
تقوذنمينناجعزتامتنكدقل.ينناجعزتامتنأ،معن":يراهلاق

ىلإلوهنم.هجعزيسلوهيراهنأهاربخأوريمألاىلعاّملس.ليوط
."؟كلذامتمهفله،ريمألا

مث،همفًارغافيراهىلإقّدحوةيركسعلاةرتسلابحاصنيعتفرط
لكيفةجّومتمهنانسأتزربوهمفًافطعميدترييذلالجرلاحتف
.هباعللاسىتحكحضوتاهاجتالا

امدنعو."؟سونغامنوكاهيكلملاومسلابحاصنعملكتتله":لأس
.هعمكحضًاريخأةباعدلاةيركسعلاةرتسلابحاصمهف

نلعبطلابف،نيعيضونيرصنعدرجمامتنكاذإً.انسح":يراهلاق
اعتمتسا.امكدئاقىلإةلاسرلالقنامكيلعنوكيساذهل.ريمألاوهنمافرعت
."ناباشلااهيأازتيبلاب

.هرهظقرتختامهنويعبرعشو،نسروفلاهىلإًادئاعىشم
ازتيبلانمةريبكةعطقلوانتبًالوغشمناكيذلانسروفلاهليراهلاق

نمديزملانّودأنألبقجرخننأبجي.كماعطِهنأ":ههجوفصنّيطغت
."ّيلجسيفةيبلسلاطاقنلا
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ناكو.تقولاكلذىتحًائفدعيبرلاتايسمأرثكأةيسمألاكلتتناك

ةبعادمبليلعلاميسنللحمساممةحوتفماهتذفانوةرايسلادوقييراه
رزجلاوولسوأدرويفةيؤرنلوكنملوهىلعأنمعاطتسا.هرعشوههجو
ديدجلامسوملاةعرشألّوأناكو،ةّرضخمةينبفادصألثمهيفةرثانتملا
رمتعيةسردمابلاطفقو.ءاسملاكلذيفربلاوحنهقيرطقشيءاضيبلا
تاّربكماهفقسىلعتتبثءارمحةلفاحبناجىلإءارمحةعبقامهنملك
...يبيبحنوكتنأديرأال:حدصتىقيسوملاتناك.نالّوبتيامهو،توص

بوكرلاورسيدترتتناك.قيرطلاىلعلّهمتبزوجعةديستشم
اههجوريبعتنمرهظيواهرصخلوحماكحإبةدودشمةيئارفةرتسو،ليخ
.ةديعساهنكلوةبعتماهنأ

ىلعاهدوقينأديرينكيمل.لزنملانعًاديعبهترايسيراهنكر
نأنظهنألامبر؛ببسلافرعينأنودنم،كانهىلإيدؤملابردلا
هترايزنأل؛عبطلابفيخساذه.ةيناودعلقأودبيسًاديعبةرايسلافاقيإ
.بيحرتعضوموأةعقوتمنكتمل

ناك.يولخلاهفتاهّنرنيحلزنملاىلإيدؤملابردلافصتنميفناك
.ةنوخلافيشرأنمهبلصتينسروفلاه

ديكأتلابوهفً،اقحًايحلازيالنوسدغلاينادناكاذإ.ءيشال":لاق
."برحلادعبنُديمل

."؟لووجينغيسو"
."ةدحاوةنسنجسلاباهيلعمكُح"
ريثمرخآءيشكانهله.ّطقنجسلاىلإبهذتملاهنكل"

."؟مامتهالل
."ناكملاقالغإويجارخإلنآلانودعتسيمهو.ءيشال"
.ً"ادغًائيشفشتكنسامبر.منولزنملاىلإبهذا"
ةزفقبهزواجتينأكشوىلعوجردلاةبتعىلإلصودقيراهناك

يدترتليكارتناك.كارحنودنمًانكاسفقوف،بابلاحُتفنيحةدحاو
نمًابوحشرثكأاههجووحّرسمريغاهرعش،قرزأًازنيجوةيفوصةزنك
ةديعساهنأىلعّلدتةراشإيأنعًاثحباهينيعىلإرظنلانعمأ.داتعملا
فطللاكلذءافتخاوههفاخأامرثكأً.ائيشدجيملهنكلً،اددجمهتيؤرل
.ينعيكلذناكامهم،ءيشيأنعناّربعتاهانيعنكتمل.داتعملا



."لخدا.جراخلايفملكتيًاصخشتعمس":تلاق
.مونلابايثٍدترموهوزافلتلادهاشي،ةشيعملاةفرغيفغيلوأناك
لواحتنآلانوكتنأبجيالأ.رساخلااهيأًابحرم":يراهلاق

."؟سيرتيتىلعبردتلا
.زافلتلانعهرصبحيشينأنودنمغيلوأففأت
."مّكهتلانومهفياللافطألانأًامئادىسنأ":ليكارليراهلاق
."؟تنكنيأ":غيلوألأس
ىلعيوطنتيتلاغيلوأةرابعنمًاليلقًاراتحميراهناك."؟تنك"

."؟ينعتاذام".ماهتا
.هيفتكغيلوأكّرح
يراهوغيلوأسلج.يراهأموأ."؟ةوهقديرتله":ليكارتلأس

نيحيف،يراهالاكءارحصربعةعئارلاونلاةرجهنادهاشيامهوتمصب
.ةرجهلاوةوهقلاعمً،اتقورمألاقرغتسا.خبطملايفكرحتتليكارتناك

.ً"افلأنوسمخوةتس"ً:اريخأغيلوألاق
.ً"احيحصسيلاذه":يراهلاق
."قالطإلاىلعةجيتنلضفأىلعتقوفت"
."اهرضحأوبهذا"
تلخدنيحةشيعملاةفرغرداغوهيمدقىلعفقودقغيلوأناك

مكحتلازاهجنعيراهثحبف.يراهةلابقتسلج.ةوهقلاةلماحليكار
تمصلاترسكنمليكارتناك.لجلجملارفاوحلاتوصففخو،دعبنع
.ةياهنلايف

."؟ةنسلاهذهرايأ17يفلعفتساذام"
ىراصقلذبأسف،امءيشىلإيتوعدنيحرتقتِتنكاذإ،نكل.لمعأس"

."...يدهج
.اهديبتحّولنأبةركفلاتذبنوتكحض
."رخآءيشنعملكتنل.كعمثيدحءارجإديرأتنك،ةفسآ"
."؟كلذكسيلأ،ةضيرمِتنك":يراهلأس
."ةليوطةصقكلت"
."اهنمددعكيدل"
."؟ديوسلانمتدعاذامل":تلأس
."انههعمسلجأتنكيننأٌبيرغ.غوهدنارب"
."ةبيرغتافداصمبةئيلمةايحلا،معن":ليكارتلاق



."لايخلايفىتحثدحتالاهنأةجردىلإًادجةبيرغ"
."يراهاياهنعًائيشفرعتالتنأ"
."؟نيدصقتاذام"
.اهبوكيفياشلاتكّرحوتدّهنت

اذهةرّفشملئاسرباهلكةرسألالصاوتتله؟رمألاام":يراهلأس
."؟ءاسملا

رّكفامك،عيبرلاماكز.قّشنتبىهتنارمألانكل،كحضتنأتلواح
.يراه

."...هنإ...انأ"
ً.احضاوًائيشقطنتملاهنكل،تارمةّدعةلمجلوقتنأتلواح

اهفتكقوفنميراهحمل.رئاوديفاهبوكيفةريغصلاةقعلملاتكّرح
.رهنلاىلإةمحرنودنموءطببًاونبحسيًاحاسمت

.ً"اريثككيلإتقتشادقو،بيصعتقوبتررم":تلاق
ىلععومدلاتلاس.يكبتاهنأدهاشطقفاهنيحو،يراهوحنترادتسا

.اهفقوتنأتلواح.اهنقذتحتتعّمجتواهيتنجو
احبصينألبقهلوقعاطتسااملككلذناكو."..ً.انسح":يراهعرش

.رخآللةاجنقوطامهنمٍّالكنأكوامهضعبباّثبشتً.اضعبامهضعبيعارذنيب
كلذىلعاهناضتحا؛ٍفاكطقفاذه.بسحفاذه:رّكفو،شعترييراهناك
.وحنلا

."؟يوبميغةبعلنيأ".لوألاقباطلانمةخرصلاتءاج."يمأ"
نمأدبا.سبالملاةنازخيفٍجرديف":شعترمٍتوصبليكارتخرص

."ىلعألا
."ينّلبق":يراهلتسمه
."...دقغيلوأنكل"
."سبالملاةنازخيفتسيلةبعللاّنإ"
ًاريخأاهيلعرثعيتلايوبميغةبعلعمملالسلاىلعغيلوألزنامدنع

.ةيادبلايفةشيعملاةفرغيفدئاسلاوجلاظحاليمل،باعلألاقودنصيف
امدنع،نكل.ديدجلامقرلاىأرنيحًامتهممهمهيذلايراهىلعكحضو
بطخام":لوقيغيلوأعمس،ديدجلامقرلاميطحتليراهقلطنا
."؟امكيهجو

نماهسفنعنمةبوعصبتعاطتسايتلا،ليكارىلإيراهرظن
.ماستبالا



:نيميلاىلعضيبأًادحاوًّاطخطوطخةثالثبلدبتسيوهويراهلاق
."رساخلااهيأّمطُحينأكشوىلعكمقروً،اريثكانضعببنابجعماننألاذه"

وهتنأ.لاحماذه":ًالئاقيراهفتكىلعتبروغيلوأكحض
."رساخلا
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باب،ليلقبليللافصتنمدعب،حتفنيحرساخهنأبيراهرعشيمل

غيلوألمحدقناك.ضموييلآلابيجملاىلعرمحألاءوضلاىأروهتقش
؛ةليوطةصقامًامويهربختساهنإليكارتلاقو،ياشلابرشوهريرسىلإ

،ةلطعىلإةجاحباهنأاهباجأدقيراهناكوً.ادجةقهرمنوكتالنيح
.كلذىلعتقفاوو

."ةمهملاهذهيهتنتنأدعب،ةثالثلانحنً،اعمبهذننأنكمي":لاق
.هرعشتبعاددقتناك
."لوهيراهاياهنأشبرثرثننأاننكمييتلاءايشألانمسيلاذه"
."؟رثرثينم"
."لوهيراهايكلزنمىلإبهذا.نآلاكلذنعثيدحلايننكميال"
رعشييراهلازيالو،ةهدرلايفًاددجمتالبقلاالدابتدقاناك

.هيتفشىلعاهمعطب
رزطغضو،ةشيعملاةفرغىلإءطببمدقت،ءوضلارينينأنودنم

:مالظلاكوفردنستوصألمف،يلآلابيجملاىلعليغشتلا
،حبشنمرثكأنوسدغلاينادناكاذإهنأيفرّكفأتنك.كوفانأ""

هنإ.زغللااذهّلحعيطتسيضرألاهذهىلعطقفدحاوصخشكانهف
لايناديقلنيحةديدجلاةنسلاسأرةيشعًابوانمناكيذلالجرلا
ىلعرثعتنأبجي.نسناهويدناربدغدصقأ؛هفتحودبيامىلعنوسدغ
."لوهشتفملااهيأنسناهويدناربدغ

توصعامسعقوتييراهناكامدنعو.ةعامسقالغإتوصكانهناك
.ةديدجةلاسرعمس،ةقطقط

دحأنمنآلاةملاكمتيقلتدقل.11:30ةعاسلااهنإ.نسروفلاهانأ"
تقولنارظتنيايقبدقل.نكسومةقشجراخنافقينيذللاةطرشلايلجر
افرعيلنمارديفمقرلابلاصتالاابّرجاذهل،لزنملاىلإدعيملهنكل،ليوط
،نكريبىلإنيلجرلادحأبهذ.بجيملهنكل،فتاهلاىلعبيجيسناكنإ
كانهءاقبلاامهنمتبلط.ةأفطمحيباصملاوًادصومناكءيشلكنكل
تدرأ.ةطرشلايكلسالربعنكسومةرايسنعثحبةعاذإوتقولاضعبل
.ً"ادغكارأ.كلذفرعتنأطقف

كلذناك.ةديدجةلاسرتأدبمث،ةلاسرلاءاهتناىلإريشيًاتوصعمس
.يلآلايراهبيجمىلعًاديدجًايسايقًامقر



ركذأنأًامامتتيسن.فرخلابتبُصأدقلً.اددجمنسروفلاهانأ"
فيشرأيفدجويالً.اريخأانفعسأدقظحلاضعبنأودبي.رخآلاءيشلا
اوبلط.نسناهويوأنوسدغنعةيصخشليصافتيأاينولوكيفسأ-سأ
لجرعمتملكت.نيلربيفيزكرملايناملألاشيجلافيشرأبلاصتالاينم
شيجلايفتناكنييجيورنلانمةليلقّةلقنإلاقكانهفيطلزوجع
رمألانمدكأتيسهنإلاق،رمألاهلتحرشامدنع،نكل.يناملألايماظنلا
-عقوتموهامك-لاقويبلصتاتقولاضعبّيضمدعب.لاحّيأىلع
نمخسنىلعرثعهنكلو.نوسدغلاينادبقلعتيءيشىلعرثعيملهنإ
يجيورنوهو،نسناهويدناربدغىعديًاصخشصختيتلاقئاثولاضعب
يفشيجلاىلإسأ-سأتاوقنملُقندقهنأقاروألانمودبيً.اضيأ
ةيلصألاقئاثولانإلوقتخسنلاىلعةظحالمكانهتناك.1944ماعلا
كلذنإفنيلربيفانلجرلًاقفوو،1944ماعلافيصيفولسوأىلإتلسُرأ
عمتالسارملاضعبىلعًاضيأرثع.كانهىلإلسُرأدقنسناهوينأينعي

."انييفيفةيبطلاسناهويتاداهشىلعّعقودقناكبيبط
.ةفرغلايفديحولايسركلاىلعيراهسلج
.يناثلافلودورىفشتسميف،دراهكوربرفوتسيركبيبطلامساناك"

،لمعيلازيالىفشتسملانأنيبتو،انييفةطرشنمرمألانمتّقثوت
نولمعياوناكنيذلاكئلوأ؛مهفتاوهماقرأوًاصخشنيرشعءامسأبينودّوزو
."ءايحأنولازيالوبرحلاءانثأيفكانه

.تالجسلانوظفحيفيكنوفرعينامرجلانأيفيراهرّكف
."ً!ادجةئيسيتيناملأ.مهبلصتأتأدب،اذكهو"
.توصلاّربكمربعنسروفلاهةكحضتشخشخ
دناربدغركذتتةضرممىلعرثعأنألبقمهنمةينامثبتلصتا"

اهنإتلاق.رمعلانمنيعبسلاوةسماخلاغلبتزوجعةأرمااهنإ.نسناهوي
انيليهاهمسا،ةبسانملاب.دغحابصاهناونعواهمقرىلعلصحتسً.اديجهّركذتت
."ريام

طيرشةقطقطتفقوتمث،ةلاسرلاءاهتناةراشإهتعبتتمصقبطأ
.ليجستلا

طقستسيرتيتلالتكو،هقنعبقصتلياههجوناك.ليكاربيراهملح
هلعجوليللافصتنميفهظقيأيذلاوهكوفردنستوصنكل.طقستو
.مالظلايفامءيشىلإقّدحي

."نسناهويدناربدغدجتنأبجي"
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زوجعلالجرلافقوأنيحليللافصتنمدعبنم2:30ةعاسلاتناك

لبقعراشلاناك.ادنارتسوشركأىعديعراشيفعدوتسمبناجىلإهترايس
قلُغأيجنيلجفقفنحاتتفادعبنكل،ولسوأيفةسيئرًاقيرطتلختاونس
لاّمعالإراهنلاءانثأيفهمدختسيدعيملو،هيفرطدحأنمادنارتسوشركأ
ًايبسنًائداهًاناكمنوديرينيذلاىوهلاتانبنئابزو،ةيرحبلاةفصرألا
بناجلاوهايملاوقيرطلانيبتاعدوتسمةّدعكانهتناك.هيفاوهزنتيل
اذإ،صخشيأرودقمبناك.رخآلافرطلاىلعسوشركأنصحنميبرغلا
هآرامديكأتلابىرينأ،ديجراظنمعمجغيربركأيفعقوميفدجُو
رادجلادنعهتابغرلعضختةجربتمةأرماوًالجرىأرذإ؛زوجعلالجرلا
فاّشكيئانثلايبناجالكىلعناك.ةرشابمعفادملاتحتنصحلليبرغلا
.هقوفرادجلاوةيرخصلاةهجاولاءيضييوق

مسقلاناك.ةيناثلاةيملاعلابرحلايفيناملألاشيجلانجس،سوشركأ
قشعاطتساهنأنممغرلابو،ليللايفًاقلغمنصحلاةقطنمنميلخادلا

ناكيلعفلامادعإلاعقوميفهفاشتكارطخنأالإ،لخادلاىلإهقيرط
ًايمرمهفتحاوقلنيذلاصاخشألاددعًاقحفرعيدحأنكيملً.اريبك
لاجرللةيراكذتةحولكانهتناك،نكل.برحلاءانثأيفكانهصاصرلاب
ًادحاونأفرعيزوجعلالجرلاناك.ةيجيورنلاةمواقملانماوطقسنيذلا
ةقيرطلانكتًايأهلانيذلاباقعلاقحتسافورعممرجملقألاىلعمهنم
نوكديفىلعًاضيأرانلااوقلطأدقاوناكو.رمألاىلإاهيفءرملارظنييتلا
غنلسيكناك.اوبقوعوبرحمئارجمهباكترالاومكوحنيذلانيرخآلاوغنلسيك
جربلاكلذناكنإامزوجعلالءاستاملاطلو،قوحسملاجربيفنجُسدق
ليصفتلابهيففصويذلا،هباتكيفوبنروبسنيّيجيورنلابتاكلامهلأدق
لبقنمَمادعإلاهفصوناكله؟نمزلارمىلعمادعإللّىتشبيلاسأ
نيرشتنممويلاكلذيفغنلسيكنوكديفمادعإبًارثأتمةيركسعةليصف
؟صاصرلابهدسجاوبقثيلةحاسلاىلإنئاخلااوداقنيح،1945ماعلوألا

شامقةعطقاوّتبثوهسأرقوفةوسنلق-فلؤملافصوامك-اوعضوله
لبقتارمعبرأرانلاقالطإبرمألااوردصأله؟ةمالعكهبلققوفةّعبرم
رطضاةجردىلإنيئيسنوبّردملاةامرلاناكله؟هيلعصاصرلارمهنينأ
نأبجينادملالجرلانإلوقلاىلإهتعاّمسبهصحفيذلابيبطلااهعم
ةجيتنلجرلاتاموًاسمخوأتارمعبرأكلذاولعفىتحً؛اددجممدُعي



؟ةريثكلاحورجلانمةرازغبلاسيذلامدلا
.باتكلانمفصولاعطتقادقزوجعلالجرلاناك
ةأرملاامأ.هترايسىلإهقيرطيفوةأرملانمغرفدقلجرلاناك

تلعشأواهمادنهتلّدعنأدعب،رادجلابناجىلإفقتلازتالتناكف
،زوجعلالجرلارظتنا.اهنمًاسفنتبحسنيحمالظلايفتجّهوتةراجيس
لحوملابردلاىلعيشمتتأدبواهبعكتحتغبتلاةفافلتقحسنأىلإ

.سجرونفرصمبناجبعراشلايفاهبتكمىلإةدئاعنصحلالوح
ةمّمكملاةأرملاتناكثيحيفلخلادعقملاىلإزوجعلالجرلارادتسا

اهدشرتداعتسانيحامهآرنيتللاامهيسفننيتشوهدملانينيعلابهيلإقّدحت
.))3((ماَعِكلافلخكرحتياهمفةيؤرعاطتسا.ةرّدخمةدامباهنقحدعب

اييفاختال":اهفطعمىلعًائيشّقلُعيواهوحنينحنيوهولاق
ىلإاهسأرعفرهنكل،ءيشلاكلذىرتلاهسأرينحتنأتلواح."ينغيس
.ىلعألا

."اندتعاامك،ةهزنيفبهذنل":لاق
اهعفدمث،جراخلاىلإاهبحسو،يفلخلابابلاحتفو،ةرايسلانمجرخ

كسمأهنكل،قيرطلابناجىلإبشعلاوىصحلاىلعتعقووترثعت.همامأ
.اهيمدقىلعفقتاهلعجواهرهظفلخاهيديقاثومكُحييذلالبحلا
.اهينيعيفءوضلاو،ةرشابمنيفاّشكلادحأمامأاهعضو

؟كلذكسيلأ،هنيركذتتتنأ.سوريبير،بارشلاتيسن.يكرحتتال":لاق
."...الإو،ماتءوده

ًامامتاههجومامأنيكسلاعضوىلإرطضاو،اهينيعرهبيءوضلاناك
تدبىتحًادجنيريبكاهاؤبؤبناك،عطاسلاءوضلانممغرلابو.هارتل
كانهنكيملنكل،هلوحرظنوةرايسلاىلإبهذً.امامتنيوادوساهانيع
ةنيدملاءاضوضهعمساملكناكو،عمسلاىغصأ.رصبلاىمرميفدحأ
دسجنأرعشوًابناجدوسألاتايافنلاسيكعفد.قودنصلاحتفمث،داتعملا
جرخأ.نكادلانيلكرامةيقدنبذالوفعمل.كاذنآّسبيتيأدبدقهلخادبلكلا
عضوواهفصتنمىتحةذفانلاحتف.يمامألادعقملاىلعسلجوةيقدنبلا
رادجلاىلعصقارتيمخضلااهلظىأرىلعألاىلإرظنامدنع.اهيلعةيقدنبلا
ناكلظلانأنمّدبال.رشعسداسلانرقلاىلإدئاعلارفصملاينبلا
.ليمجاذه.ندوسننمجيلخلالكربعًايئرم

ةريخأةرظنىقلأ.كرحملانارودةعرسدازوىنميلاهديبةرايسلالّغش
ً،ابيرقتًارتمنيسمخةفاسملاتناك.راظنملاربعقّدحينألبقهلوح



نيميلاىلإًاليلقديدستلالّدع.راظنملاتاسدعيفةرئادلالكألمياهفطعمو
ءاوهلاقلطأ.ءاضيبلاةقرولا؛هنعثحبيناكامءادوسلاُةريعشلاتدجوو
."كتدوعبًالهأ":سمهو،دانزلالوحهعباصأقبطأوهيتئرنم

.ريعبلامفهبّدشام:ماعكلا3



نماثلامسقلا
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ىلعدرابلادلجلاسملمبعتمتسيوهوقئاقدثالثهسفنيراهّللد

ريكفتلايفقرغتسامث،ناريطللنيلورياتدعقمىلعهيعارذوهقنعافق
ً.اددجم

عملو،رفصألاورضخألانينوللانمةلصتمعطقلثممهتحتفيرلادتما
ةيوجلاةفيضملاتناك.فزنيينبحرجلثمسمشلاةعشأتحتبونادلا
.هسفنيراهزّهجو،تاشوشيفطوبهلاكشوىلعمهنأمهتربخأدق

ةريخألاتاونسلايفأدبدقناكهنكل،ّطقناريطلابحينكيمل
:اهباجأدقو،هنمفاخياّمعةرمهتلأسدقنيليإتناك.ًالعففاخي
ىلعتوملالامتحانأهتربخأدقتناك."؟كلذريغاذام،توملاوّمطحتلا"
ىلعاهركشدقوً،انويلمنيثالثنمدحاويهةيداعةلحريفةرئاطنتم
.كلذدعبفاخينلهنإلاقوةمولعملا

ريغتىلإعمتسيناكاميفًاريفزقلطأمثًاقيمعًاسفنيراهذخأ
نأبجيالأ؟ربكتنيحأوسأتوملانمفوخلاحبصياذامل.كرحملاتاوصأ
نمنيعبسلاوةعساتلايفلووجينغيستناكً؟احيحصسكعلانوكي
نصحساّرحدحأناك.اهباوصدقفتاهلعجدقفوخلانأودبيو،اهرمع
ءانثأيفةيفتاهةملاكماوقلتدقساّرحلاناكو.اهيلعرثعدقسوشركأ
نأاهيفمهربخيجغيربركأيفقرألاببيُصأريهشرينويلمنممهتبوانم
ًاسراحبوانملاطباضلالسرأدقو،أفطميبونجلارادجلاىلعنَيفاّشكلادحأ

اذههربخأو،نيتعاسدعبسراحلابوجتسادقيراهناك.كانهىلإًاباش
،هيلعةددمميعولاةدقافةأرمافاّشكلانمبرتقانيحىأرهنأريخألا
هنكل،تاعونمملاىلعةنمدماهنأيفرّكفدقناكةيادبلايف.ءوضلابجحت

ةأرمااهنأكردأ،زارطلاةقيتعسبالملاوبيشألارعشلاىأروبرتقانيح
نأاهدنعفشتكاهنكل،ةضيرماهنأوههيفرّكفامناك،اذل.زوجع
برتقانيحالإاهفطعميفريبكلابقثلاَريمل.اهرهظفلخناتقثوماهيدي
ً.اريثكاهنم

تعطتساً،ابت.ّمطحميرقفلااهدومعنأتيأر":يراهربخأدقناك
."يرقفلااهدومعةيؤر

كردأو،أّيقتوةيرخصلاةهجاولاىلإدنتساهنأكلذدعبهربخأدقناك
رادجلاىلعءوضلاعطسوةثجلاذخأتلةطرشلاتءاجنأدعب،طقفًاقحال
نأكويراهىلعهديضرعدقناك.هديىلعةجزللاةداملاةيهامً،اددجم



.مهمءيشكلذ
ىلإربيوىشمو،ناكملاىلإتلصودقةميرجلاحرسمةدحوتناك

تسيلاّهنإ":لاقو.نيتسعاننينيعبلووجينغيسىلإرظنيوهويراه
."ةمحّرللًارثأدجنالفانهاّمأ.ميحرهللاف؛ّةيعيبطةافو

دقدهاشلااذهناك.تاعدوتسملاسرحيًالجرديحولادهاشلاناك
نكل،2:45ةعاسلادنعقرشلاىلإةهجتمادنارتسوشركألخدتةرايسىأر
عونةيؤرعطتسيملواهّدشأىلعتناكقئاسلاءاوضأنأل؛رُهبهرصب
.اهنولوأةرايسلا

ةدايزنولواحيمهنأيراهّليخت.ةعرسلاديزيراّيطلانأرعش
ءاوهلانأادب.ةرشابمةرمقلامامأبلألاةأجفىأردقنّابرلانأل؛عافترالا
ةأجفحبصيهنطببيراهرعشوىفتخادقنيلورياتةرئاطيحانجتحت
لثمًاددجمةيلاتلاةظحللايفاوزفقنيحٍلاعٍتوصبهوأت.هينذأتحت
ًائيشلوقيوهويلخادلالاصتالازاهجربعنّابرلاتوصعمس.ةيطاطمةرك
.ةيئاوهتاّبطمنعةيزيلكنإلاوةيناملألاب

ىلعةردقلابعتمتياليذلاصخشلانأىلإراشأدقنوأناك
يسركلاعارذىلعيراهطغضً.ادحاوًامويوجنينلرطخلابروعشلا
.ةركفلاكلتيفةنيكسلاىلعروثعلالواحو

يراهتلعجيتلاعفاودلانعثّدحتنموهنوأناك،عقاولايف
ىلعقئاقحلاتحبصأامدنع.انييفىلإعلقتةرئاطلوأنتمىلعرفاسي
.ةيمهألاغلابلماعنمزلانإًاروفلاقدقناك،ةلواطلا

ةفاحىلعهنإف،لسلستملتاقعملماعتنانكاذإ":لاقدقنوأناك
نعثحبييذلايديلقتلالسلستملالتاقلالثمسيل.ةرطيسلانادقف
لتقلاةريتوديزيو،ةرملكيفلمأةبيخبرعشيهنكلهتابغرلسيفنت
ّنإ.عفادلااذهلثمهيدلسيللتاقلااذهنأحضاولانم.طابحإلاةجيتن
فرصتوصرحلاىّخوتدقو،اهؤاهنإبجيىرخأوأةريرشةطخهيدل
هنأوً،اضعباهضعبنمةبيرقمئارجلانأةقيقحريشت.نآلاىتحةينالقعب
يفمادعإلاكلذلثم-هلاعفأةيزمرىلعديدشتللنكممدهجلكلذب

ىلعةرطيسلادقفيهنأوأعينمهنأبرعشيهنأىلإ-سوشركأنصح
."امّبرناهّذلابباصمّهنأوأ،عضولا

ملً.امامتعضولاىلعرطيسيلازيالامبروأ":لاقدقنسروفلاهناك
."نآلاىتحليلديأانيدلسيلو،دعبئطخي

.ليلديأكانهنكيملً.امامتًاقحمنسروفلاهناكدقو



نمارديففتاهلاةعاّمسعفردقناك.هتاكّرحتريربتنكسومعاطتسا
الجرلشفنأدعب،هناكمنمدكأتيلحابصلايفنسروفلاههبلصتانيح
هلاقامناكنإعبطلاباوفرعيمل.ولسوأيفهلرثأيأطاقتلايفةبقارملا

رامضمقالغإدعبنماردىلإةرايسلابلقتنادقهنأمهربخأدقلفً؛احيحص
.فصنلاوةرشعةيداحلادنعلصووفصنلاوةرشاعلاةعاسلادنعكرجب
دعبنمفصنلاوةيناثلادنعلصودقنوكينأبلامتحاكانه،نكل
.لووجينغيسىلعرانلاقالطإةصرفهحنمياممليللافصتنم

اوناكنإمهلاؤسوناريجلابلاصتالانسروفلاهنمبلطدقيراهناك
ملهنكل،هترايستوصاوعمسوأ،هلزنمىلإلصيوهونكسوماوأردق
رلومنمبلطدقو.هعمسوأهآردقمهدحأنوكينأبًاريثكلمأينكي
ةركذمىلعلوصحلامهرودقمبناكنإىريلماعلايعّدملاىلإثدحتينأ
دقو،ةفيعضمهججحنأفرعييراهناك.نكسوميتقشاتلكلشيتفت
ًائيشلقألاىلعىرينأديريهنأً،امامتقحموهو،ماعلايعّدملاباجأ
.هنوديرياممهحنمينألبقًايفرظًاليلدهبشي

.فوخلابروعشلاأدبيلناحدقتقولاناك.ّةلدأمهيدلنكتمل
يفًاعوبطملازياللووجنفيإهجوناك.هينيعيراهضمغأ

يفيسركلاىلعًايخرتسمسلجدقناك.هسفنىلعئفكنمو،بيشأ.هتليخم
.هدييفبلكلاقوطونيافشريآ

.نيظوظحملانمهنأنميراهنّقيتو،ضرألاىلعتالجعلاّتطح
هفصوبهفرصتتحتانييفيفةطرشلادئاقهّنيعيذلايطرشلاناك

عضيو،ةنكادةلذبيدتريو،نيلصاولاةعاقيففقيًامجرتموًاليلدوًاقئاس
اهيلعبُِتك4هيأسايقةقرولمحيو،نيخثقنعهلو،ةيسمشةراظن
.فاجربحملقبلوهديسلا

مأيبةرايسىلإيراهداقو،زتيرفهنأىلعهسفننعلجرلافّرع
،ةنيدملاوحنةّماعلاقيرطلايفةظحلدعبتقلطناةنكادءاقرزويلبد
نيقئاستزواجتامك،ضيبأًاناخدقلطتيتلاعناصملانخادمتزواجت
زتيرفدازنيحنيميلاةهجىلإريسلاباومزتلادقلو،ءودهبمهترايسنودوقي

.هترايسةعرس
."؟سسجتلاقدنفيفميقتس":زتيرفلاق
."؟سسجتلاقدنف"
نوّقشنينيذلانويبرغلاوسورلاءالمعلاناكثيح،ميدقلالايربمإ"

ةينازيمنأنمّدبال.هيفنوميقيةدرابلابرحلاءانثأيفمهلودنع



."ةريبككريدم
نأنكميو،مودسنافتسةمقكلت":زتيرفراشأورنتنراكةحاسىلإالصو

وهاذه؟كلذكسيلأ،ةليمجاهنإ.نيميلاىلإحوطسلاقوفنماهارت
."كتفرغملتستىتحرظتنأس.قدنفلا

ةقطنمىلإرظنييراهىأرنيحلايربمإيفلابقتسالافظوممستبا
.باجعإبلابقتسالا

تناكامكتحبصأوغنليشنويلمنيعبرأتغلبةفلكتباهاندّدجدقل"
ريغتناكوً،ابيرقتاهَّلك1944ماعلايففصقلااهرّمد.طبضلاببرحلالبق

."تاونسعضبلبقلامعتساللةحلاص
ضرأىلعيشميهنأبرعشيناثلاقباطلايفدعصملايراهرداغامدنع

نكلً،ادجةريبكةفرغلانكتملً.ادجًانيلوًاكيمسداجسلاناكدقف،ةيرط
ةنسةئمهرمعنأودبياهيفدوجوملاعبرألامئاوقلااذضيرعلاريرسلا
زبخملانمةرداصلاكعكلاةحئارّمشةذفانلاحتفامدنع.لقألاىلع
.عراشلانمةلباقملاةهجلايفدوجوملا

يفريامانيليهشيعت"ً:اددجمةرايسلاىلإداعنيحزتيرفهللاق
يطعتنأنودنماهراسمةرايسترّيغنيحًانجهتسمحاصو."سيغترازال
.ةراشإ

ىتحةّملعمكتلمعبرحلادعب.نادشارنادلواهيدلو،ةلمرأاهنإ"
."تدعاقت

."؟اهعمتملكتله"
."اهفلمتأرقيننكل،ال"
نكل،امتقويفًامخفناكتيبلاّنأنّيبت،امهدصقمىلإالصونيح

ىدصناكو،ةحيسفلاجردلاةهدريفناردجلانعّرشقتينآلاهءالط
.امناكمنمحشريءامتوصعمجزتميةلقاثتملاامهتاوطخ

.ثلاثلاقباطلايفاهتقشلخدمبناجىلإةمستبمريامانيليهتفقو
.ةايحلابنيتمعفمونيتيّنباهانيعتناك

اهعمجييتلاةريغصلايلحلالكبةءولمموًاديجةثثؤمةقشلاتناك
.مهتايحءانثأيفسانلا

ةيناملألاملكتأ":يراهىلإترادتسامث."امكلضفنماسلجا":تلاق
.ً"اديجاهمهفأانأف،ةيزيلكنإلابيعمثدحتتنأكنكمينكل،طقف

:كعكلاقبطىلإريشتيهوتحرش.كعكوةوهقاهيلعةينيصترضحأ
."لدورتس"



."ةذيذلودبت":ةعطقلوانتيلهديدميوهوزتيرفلاق
."نسناهويدناربدغنيفرعتتنأً،اذإ":يراهلاق
ةيادبلايف.كلذىلعُُّرصيناكدقف،ايروأهوعدنانك.هفرعأ،معن"

."هحورجببسبُجنيملهنأاننظ
."؟حورجلانمعونيأ"
ىلعدراهكورب.دناك.عبطلابهقاسو،هسأريفحورجهيدلتناك"

."اهرتبينأكشو
."؟كلذكسيلأ،1944ماعلافيصيفولسوأىلإلسُرأوىفاعتهنكل"
."ةطخلايهكلتتناك،معن"
."نيدصقتاذام"
."؟كلذكسيلأ،ولسوأيفرهظهنأنظأالو،ىفتخاً،انسح"
دناربدغبكتفرعمقمعنعينيربخأ.ال،هفرعأاملًاقفوسيل"

."؟نسناهوي
،تاضرمملالكنأنظأً.اديجًاصاقونهذلاحتفنمناكً.ادجةديج"

."هبحيفنعقودق،ىرخألاولتةدحاو
."ً؟اضيأتنأو"

نكيملهنكلً،اضيأانأ".اهتوصاهلشعتراةيوقةكحضتكحض
."؟ينديري

."؟ال"
ةأرماايروأدارأ.ببسلاكلذلرمألانكيمل.ةليمجتنكدقل،هوأ"

."ىرخأ
."ً؟اقح"
.ً"اضيأانيليهاهمساناك،معن"
."؟انيليهيأ"
ً.اسوبعزوجعلاةديسلانيبجّبطقت
."ةاسأملاببسامهضعبلامهبحناك.غنالانيليهاّهنإ"
."؟ةاسأميأ"
ً.اددجميراهىلإترظنمث،ةشوهدمزتيرفويراهىلإتقّدح
."؟ةميرجلاببسب؟كلذلجأنمانهتسلأ":تلاق
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لجرلاو،داتعملانمرثكأءطببنوريسيسانلاناكو،دحألامويناك

.ةسارحلاىنبمبناجىلإفقوت.رصقلاقئادحيفمهعميشميزوجعلا
ءانثتساباهلك-هلّضفييذلانوللاوهو-ةحتافءارضخراجشألاتناك
رثكأقئادحلاطسويفةليوطلانايدنسلاةرجشنوكتنل.طقفةدحاو
نأدعب.قرفلاةظحالمًانكممنكيمل.كاذنآهيلعتناكاممةرضخ
أدبدقةايحلاباهّدمييذلاغسنلاناك،يوتشلااهتابسنمةرجشلاتقافأ
،ةقرولكىلإكاذنآلصودقناك.قورعلاةكبشيفمسلارشنيويرجي
،قاروألالوبذىلإنينثاوأعوبسأدعبيدؤيسو،ومنلانماهعنميوهاهو
.ةرجشلاتومىلإيدؤيس،ةياهنلايفو.اهطوقسوينبلانوللاىلإاهلوحتو

اونوكيملمهنأحضاولانمو،دعبكلذنوفرعياونوكيملمهنكل
كردأو،ةيلصألاةطخلانمًاءزجغوهدناربتنربنكيملً.ائيشنوملعي
ىلدأيتلاتاظحالملاتناك.ةطرشلاتكبرأدقةميرجلانأزوجعلالجرلا
كحضدقو،طقفةبيرغلاتافداصملاكلتىدحإتيالبجاديفغوهدنارباهب
.كلذيفغوهدناربعمقفتادقناك!لوهللاي.اهأرقنيحٍلاعٍتوصب
.برحلانوناقكلذف،موزهملامادعإبجي

ىتحاوعيطتسيمل؟مهلاهكرتيتلاىرخألاّةلدألالكنعاذام،نكل
يفكلذنوظحاليسامبر.سوشركأنصحيفمادعإلابىربكلاةنايخلاطبر
.سيراتملاىلععفادملاناريناهيفقلُطتيتلاةيلاتلاةرملا

تابوننيبينمزلالصافلاناك.يبشخدعقمنعًاثحبهلوحرظن
ريوبىلإباهذلاىلإةجاحبنكيمل.كاذنآرصقأفرصقأحبصيملألا
.هسفنبكلذفرعيناكدقف،هدسجلكيفرشتنيناطرسلانأفاشتكاو
.كلذدعبرمألالوطينل

ىلإكلملاوةموكحلاتبره.لالتحالازمر؛ةيكلمالوتبةرجشىلإدنتسا
هلعجيغيرغلادروناهبتكةديصقنمٌرطش،وجلايفةيناملأتافذاق.ارتلكنإ
هبعشهكرتَّنأكوً؛افّرشمًاباحسناكلملاةنايخربتعيهنإ.نايثغلابرعشي
باحصأدحأكلملاناكندنلنامأيفوً.ايقالخأًالعفناكةّدشلاتقو
ةقبطلاءاسنعماسمىلعةرثؤمًابطخاوقلأنيذلانييفنملانيرخآلاةلالجلا
نألمأبنوثبشتيمهو،ءاشعلابدآمءانثأيفمهعمتافطاعتملاةيلمخملا
كانهناك،ءيشلكىهتناامدنعو.امًامويةريغصلامهكلامممهيلإدوعت
لكخرصو،فيصرلابرقدهعلايلولمحييذلابراقلااسرنيحلابقتسالا



لجرلارادتسا.لجخلابكلملاروعشومهروعشءافخإلشجأٍتوصبنيرضاحلا
.هينيعضمغأوسمشلاوحنزوجعلا

.ىصحلابرضت3-يج-هيأقدانبوةيذحأ،ٍلاعٍتوصبرماوأ
.ساّرحلارييغتوأ،ميلستلا
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."؟فرعتنكتملً،اذإ":ريامانيليهتلاق
ثحبيامًاصخشلعجيلفتاهلاربعملكتيزتيرفناكو،اهسأرتّزه

.ةميدقلامئارجلااياضقتافلميف
.كلذيفكشيراهىدلنكيمل."هدجنساننأنمقثاوانأ":سمه
ةقثاوةطرشلاتناكً،اذإ":زوجعلاةديسلاىلإريدتسيوهويراهلأس

."؟هبيبطلتقنسناهويدناربدغنأنم
ققشىدحإيفًاديحوشيعيدراهكوربرفوتسيركناك.لعفلاب،معن"

هلتقويجراخلابابلاجاجزمطحنسناهوينإةطرشلاتلاق.ىفشتسملا
."هريرسيفمئانوهو

."؟...فيك"
.اهقنعىلعشعترتًاعبصإريامةديسلاترّرم
نأقّدصينأءرملارودقمبناك.كلذدعبيسفنبهتيأر":تلاق

.ً"ادجًاقيقدناكحرجلانأل؛هسفنبكلذلعفدقبيبطلا
."؟نسناهويهنأنمةقثاوةطرشلاتناكاذاملوً.انسح"

.تكحض
سراحلالأسدقناكنسناهوينأل؛ببسلانعكرابخإيننكمي،معن"

ةرايسلانكريوهوسراحلاهآردقو،اهيفدراهكوربشيعييتلاةقشلانع
،كلذدعبًاضكارجرخدقناك.سيئرلابابلاربعلخديو،جراخلايف
يفىفتخاو.انييفوحنةريبكةعرسبًادعتبماهداقو،هترايسكرحملّغشو
ناكهيلإةرداصلارماوأللًاقفوو،هناكمدحأفرعينأنودنميلاتلامويلا
هنكلةيجيورنلاةطرشلاهترظتنا.مايأةثالثدعبولسوأيفنوكينأضرتُفي
."ّطقكانهرهظيمل

يأةطرشلاىدلناكنإنيركذتتله،سراحلاةداهشبناجىلإ"
."؟رخآليلد

هيلعرثُعيذلامدلاقباطت!تاونسلةميرجلانعانملكت؟ركذتأله"
يتلااهسفنتامصبلاةطرشلاتدجوو.همدةليصفعمروسكملاجاجزلاىلع
ىلعوايروأشارفبناجىلإةلواطىلعدراهكوربمونةفرغيفاهيلعترثع

."...زفاحلاهيدلناك،كلذىلعًالضف.ىفشتسملايفهريرس
."ً؟اقح"
جوزتتستناكاهنكل،انيليهودناربدغدصقأ؛امهضعباّبحأدقل،معن"



."رفوتسيركب
."؟نيبيطخاناك"
تناك.كلذفرعيعيمجلاو،انيليهبًانوتفمناكرفوتسيركنكل.ال،ال"

ناك.نجسلايفاهدلاوبرمألاىهتنانأدعبتسلفأةيرثةلئاعنمانيليه
ةرسألادارفأفوقولةديحولاةليسولادراهكوربةرسأدارفأدحأنمجاوزلا
تامازتلااهيدلةباشاهنإ؛لاحلايهفيكفرعتو.مهمادقأىلعًادّدجم
."تقولاكلذيفهتلعفاماذهلقألاىلع.اهترسأهاجتةنيعم

."؟مويلاغنالانيليهناكمنيفرعتله"
."يزيزعايلدورتسكعكّسمتملكنكل":ةلمرألاتبرغتسا
.ريامةديسللًانسحتسمأموأواهغضم،ةريبكةمضقيراهلوانت
ةليليفنسناهويعمتناكاهنأنيبتامدنع.فرعأال.ال":تلاق

ىفشتسميفلمعلاتكرتً.ائيشاوفشتكيملمهنكل،اهعماوقّقح،ةميرجلا
،معن.ةطايخلايفصاخلااهلمعتسّسأ.انييفىلإتلقتناويناثلافلودور
،نكلً.انايحأانهعراوشلايفريستاهارأتنك.ةئيرجوةيوقةأرماتناك
لاق.كلذدعبًائيشاهنععمسأملو،ةكرشلاتعابتاينيسمخلافصتنميف
هولأستنأنكميًاصخشفرعأيننكل.جراخلاىلإترفاسدقاهنإمهدحأ
غنالةرسأىدللمعتتناك،نامفوهسرتايب.ةيحلازتالتناكنإ
تلمعواهتاقفنلّمحتةرسألارودقمبدعيملةميرجلادعب.لزنمةربدمك
."يناثلافلودوريفتقولاضعبل

ً.اددجمفتاهلاربعملكتيكاذنآزتريفناك
تيقبويرهجملااهقطنمعبتتتناك.ةذفانلالوحسأيبةبابذتّنط

.يراهضهن.ببسلامهفتنأنودنمجاجزلابمطترت
."؟...لدورتس"
."نآلاتقوانيدلسيل.ريامةديسايةمداقلاةرملايف"
بهذينل.ىضمنرقفصننمرثكألبقكلذثدح؟اذامل":تلأس

."ناكميأىلإ
يفةشكرزملارئاتسلاتحتءادوسلاةبابذلابقاريوهويراهلاق

."..ً.انسح":سمشلا
رفخمىلإهقيرطيفوهويولخلاهفتاهىلعةلاسرزتيرفىقلت

هفلخنيقئاسلالعجاممةأجفسكاعملاهاجتالايفةرايسلارادأف،ةطرشلا
.مهتارايسقاوبأنوقلطي

يفنينسملاراديفاهنإ.ّةيحنامفوهسيرتايب":ةعرسلاديزيوهولاق



."انييفتاباغيفعقييذلا؛خابرومعراش
ةينكسٍنابميحنمالقتنا.داحتوصويلبدمأيبوبروتنعردص

حرطتيتلاءارضخلاةباغلاىلإًاريخأو،موركو،ةيبشخلزانمةقطنمىلإ
ّوجلالعجتو،قاروألاىلعصقارتترهظلادعبسمشتناكً.ايونساهقاروأ

ىلعفطصتةضيرععراوشلوطىلععيرسلاامهرورمءانثأيفًايرحس
.ءانتسكلاونازلاراجشأاهيبناج

.ةريبكلاةقيدحلاىلإةضرممامهتداق
ةمخضنايدنسةرجشلظيفيبشخدعقمىلعسلجتسيرتايبتناك

زتيرفملكت.نّضغتملاليزهلااههجوولعتشقلانمةعبقو،دقعلاةريثك
يهواهسأرزوجعلاةأرملاتلامأ.امهئيجمببسحرشوةيناملألاباهعم
.مستبت

يانيعلازتالو،نآلاةنسنوعستيرمع":شعترمٍتوصبتلاق
."انيليهةسنآلايفرّكفأنيحعومدلانافرذت

."؟يهنيأنيفرعتله؟ةيحلازتالله":ذيملتةيناملأبيراهلأس
هلاقامزتيرفاهلحرشف."؟لوقياذام":اهنذأفلخاهديوتلأس

.يراه
."كانهىلعألايفسلجتاهنإ.انيليهنيأفرعأ،لجأ،معن":تلاق

.راجشألاممقوحنتراشأو
دقنكتملزوجعلاةديسلانكل.ةفرخاهنإ،اذنحناهيراهرّكف

.اهمالكتهنأ
."اهيفترّكفاملكعومدلايانيعفرذت،تلقامك.نيحلاصلاعماهنإ"
."؟نسناهويدناربدغنيركذتتله":يراهلأس
،نتافوميسوباشّهنإ.ةدحاوةرمالإهقتلأمل.ايروأ":سيرتايبتلاق

فيطللاباشلاكلذلثمنأنظيناكنم.ظحلاءوسلليلعهنكل
انيليهو،معن،ةوقبهيلعذوحتسترعاشملاتناك؟لتقينأعيطتسيبّذهملاو
،ّطقهيلعةطرشلارثعتمل.ةنيكسملاكلت،ّطقكلذىلعبلغتتملً.اضيأ
دراهكوربهيردنأنأالإ،ءيشبانيليهمهتتملةطرشلانأنممغرلابو
ىدليعّوطتلمعبتماقوةنيدملاىلإتلقتنا.ىفشتسملانماهدرطبلّفكت
ثحبلاىلعاهتمغرأةديدشةيدامةقئاضيفتحبصأىتحةفقاسألاسيئر
عبرأاهيدلناكنيتنسدعبو،ةطايخلالمعبتأدباذهلو.روجأملمعنع
ملهنكلنجسلانماهدلاوجرخ.لماكماودباهلنطخيةأرماةرشع
لعفّدرناك.يدوهيلايفرصملاةحيضفدعبلمعىلعروثعلاعطتسي



يفليوطضرمدعبتيفوتوً،ائيسةرسألاعضورايهناىلعغنالةديسلا
تعاب.ةرايسثداحيفهسفنفيرخلايفغنالديسلاتامو،1953ماعلا

.دحألًائيشلوقتنأنودنمدالبلاترداغو،1955ماعلايفةكرشلاانيليه
."اسمنلاريرحتموي،رايأ15ناكدقف،مويلاكلذركذتأ

ةلاحاسمنلا":ًالئاقحرشويلوضفلايراههجوريبعتزتيرفىأر
يذلامويلابامنإو،رلتههيفملستسايذلامويلابلفتحنالانه.ةيئانثتسا
."دالبلاءافلحلاهيفرداغ

.انيليهتومأبناهيفتقلتيتلاةقيرطلانعسرتايبتملكت
تيقلتنيحةنسنيرشعنمرثكألاوطاهنعانعمسدقنكنمل"

عمةلطعيفكانهتناك.سيرابنمّيديربمتخبةروهممةلاسرامًاموي
مل.تكردأامك،امًاعونةريخألااهتلحرتناك.تبتكامك،اهتنباواهجوز
مل.هبتبيُصأيذلاضرملاعونوأ،تجوزتنموأ،ترقتسانيألقت
ةعمشلاعشإينمتدارأوهشيعتليوطتقواهيدلدعيملهنأالإلقت
.ةزيممةيصخشانيليهتناك.مودسنافتسيفاهلجأنم

.ةنّضغتملازوجعلاةديسلاةنجوىلعةعمدتلاس
نمةعباسلايفتناكنأذنمترّرقاهنأنظأً.ادبأكلذىسنأنل"

تّليختامكنكتملاهتايحنأنممغرلابو.اهتايحشيعتسفيكاهرمع
تناكاهنأبةعنتقميننأالإ،ةريرموةديدعبراجتاهلالختضاخوً،امامت
امكلذً.اقحالةداعسبشيعتساّهنأاهتايحلاوطاهبلققامعأيفقدصت
."هقدصتتناك

."؟ةلاسرلابةظفتحمتلزامله":يراهلأس
سلجأنأيلحمسا.يتفرغيفاهبظفتحأ".تأموأواهعومدتحسم

،ةبسانملاب.كلذدعبلخدننأنكمي.ًاليلقتايركذلايفقرغتسأوانه
."ةنسلايفةراحةليللوأهذهنوكتس

ريفاصعلاديرغتوناصغألافيفحىلإنوعمتسيمهو،نيتماصاوسلج
رّكفيمهنمدحاولكو،بلانيفوسفلخبيغتسمشلاتناكاميفةريغصلا

يراهرّكف.راجشألاتحتتصقروتارشحتزفق.اورداغنيذلاكئلوأيف
دقناكيذلابابذلادئاصهنأمسُقينأعاطتساًاروفصعىأرو،نيليإيف
.رويطباتكيفهروصىأر

."بهذنل":سيرتايبتلاق
ىلإريرساهيف.ةقينأوةءاضماهنكل،ةطيسبوةريغصاهتفرغتناك

سيرتايبتثحب.ماجحألالكنمروصهّيطغتيذلايفلخلارادجلابناج



.ريبكسبالمةنازخجرديفقاروألاضعبنيب
كلذنأيفيراهرّكف."اهيلعرثعأساذهلو،ةّمظنمانأ":تلاق

.يعيبط
.يضفراطإيفةروصىلعةظحللاكلتيفهانيعتعقو
."ةلاسرلاكيلإ":سيرتايبتلاق
عمسىتحبجيملو،ناعمإبةروصلاىلإقّدحلب،يراهبجيمل

.ةرشابمهفلخاهتوص
،ةليمجتناك.ىفشتسملايفلمعتانيليهتناكنيحةروصلاتطُقتلا"

."؟كلذكسيلأ
بيرغوحنىلعفولأمءيشكانه.ةليمجتناك،معن":يراهلاق

."اهيف
***
مئاوقلايذريرسلايفرادتساويراهلملمت.ةبطروةراحةليلتناك

لواحيناكاميفشارفلانعةءالملادعبأو،ضرألاىلعةيناطبلاىمر،عبرألا
،ةدحاوةظحلةفرغلاةجالثيفرّكفدقناك.مونلاوراكفألالكتاكسإ
فظومىلإهّملسوةقلحلانماهحاتفمجرخأدقهنأاهدنعّركذتهنكل
هبابضبقمبمهدحأكسمأ.هتفرغجراخقاورلايفًاتاوصأعمس.لابقتسالا
.لخديملًادحأنكل،ريرسلاىلعيراهسلجف

تاهجىدحإنميتأي،ةديعبتاريجفتلثمودبي،دعرفصقعمس
.رخآهعبتمث،ةدلبلا

بلقينأهيلعناكو،ثهليوهوظقيتسامث،مونلايفيراهقرغتسا
ءيشلكجمدنا،كلذدعب.هدحولازيالهنأنمّدكأتيلريرسلايفهسفن

رطمتوصىلعليللافصتنميفظقيتسا.مالحأوٍمونوٍدعرنمةماّوديف
ناكثيحراجشألاىلإ؛لفسألاىلإقّدحوةذفانلاىلإبهذ،ةرازغبرمهني
.اهكلاماهدقفةعبقهعمقوسيوةفصرألاقوفليسيءاملا

يفًاعطاسءوضلاناكركابلاحابصلايفيراهٌةملاكمتظقيأامدنع
.ةفاجعراوشلاوجراخلا

.ريرسلابناجىلإةلواطلاىلعاهعضودقناكيتلاهتعاسىلإرظن
.ولسوأىلإنيتعاسدعبعلقتسهترئاطتناك
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اهيلعسّدكتتفوفربةاطغمناردجلاورفصأنوألاتسبتكمناك

.تسوركوأليجلموسراهنيبنمو،ةديدعتايصخشلموسرو،ةيصصختبتك
ىلعسولجلاديرتله.يراهايسولجلابلضفت":نوأبيبطلالاق

."؟ةكيرألاىلعمأيسركلا
نمىرسيلاةيوازلاعفرنأبيراهّدرو،يحاتتفالاهثيدحكلذناك

.لبقنمهتعمسيننكل،كحضماذهينعتيتلاةداتعملاهتماستبايفهمف
عيطتسيهنإهللاقدقنوأناك،نوميدراغراطمنميراهلصتاامدنع
ةقلحىلإباهذلاهيلعنأل؛تقولانمعستمهيدلسيلنكل،هلابقتسا
.حاتتفالاَباطخلوقيسثيح،راماهيفةيسارد

نل.بارشلاىلعنامدإلاصيخشتبقلعتتتالكشماهناونع":نوألاق
."مسالابركُذت

."؟ضرغلااذهلةقينألاسبالملاهذهيدترتله":يراهلأس
ىوقأىدحإسبالملا":هترتسّةيطلوطىلعهديرّرميوهونوألاق

."ةقثلاوةلوجرلاىلإفوصلاريشي.انعردصتيتلاتاراشإلا
ةيشارفقنعلاةطبرو":هملقوهتاظحالمرتفدجرخيوهويراهلأس

."؟لكشلا
مكهتلانمةسملعمراقو.هتسرطغوفّقثمشيطىلإريشتاهنإ"

امكيناثلافصلانمءالمزيفريثأتللةيفاكنمرثكأاّهنإ.تدرأاذإ،يتاذلا
."ودبي

هشركقوفهيديعضوو،هسفنبًاديعس،فلخلاىلإنوأىخرتسا
.ةريبكلا

."اينرفوزيشلاوأ،ةيصخشلاماصفنانعينربخأ":يراهلاق
."؟قئاقدسمخيف":نوأهوأت
."زاجيإبًاذإ"
اذهو،هسفنقايسلايفاينرفوزيشلاوةيصخشلاماصفناتركذ،ًالوأ"

.ةماعلاةليخمىلعامببسلتذوحتسايتلامهفلاءوسرهاظمدحأ
ةفلتخملاةينهذلاتابارطضالانمةلماكةعومجملمشيريبعتاينرفوزيشلا

ةملكوزيشنأٌحيحص؛ةيصخشلاماصفنابةقالعّيأاهلسيليتلاوًامامت
يسفنبيبط(رلولبنيجويبيبطلاناكامنكل،ماصفناينعتةيقيرغإ

.ةلصفنمماصفلابباُصملانهذيفةيسفنلافئاظولانأوههينعي)يرسيوس



."...اذإو
.هتعاسىلإيراهراشأ
ش-اىعديهنعتملكتيذلاةيصخشلاماصفناً.انسح":نوألاق

ٍدرفىدلرثكأوأنيتيصخشدوجوبّرسفيو،ةّبكرملاةيصخشلابارطضا:م-
."دياهديسلاولكيج.دلاحيهامك،هيلعةرطيسلايفنابوانتت

."؟دوجوماذهً،اذإ"
نأدوويلوهمالفأضعبانديرتاممةردنرثكأو،ردانهنكل،معن،هوأ"

نكأملسفنملاعيتفصبيلمعنمةنسنيرشعوٍسمخيف.قّدصن
فرعأيننكل،م-ش-انمةدحاوةلاحدهاشأليفكيامبًاظوظحم
."كلذنعريثكلاًاقح

."ً؟الثم"
دق،ىرخأتاملكبً.ابيرقتةركاذلانادقفبًامئادطبترتةلاحاهنإ،ًالثم"

نودنمبارشلايففارسإلاراثآيناعيوهوم-ش-اضيرمظقيتسي
،عقاولايفً،انسح.ةريّكسىرخألاهتيصخشنأوهكلذببسنأكردينأ
.ً"امامتهنععنتمتىرخألاوبارشلاىلعةنمدمنيتيصخشلاىدحإنوكتدق

."؟رمألامهفأامكً،ايفرحسيل"
."ديكأتلاب"
.ً"اضيأيسفنضرمبارشلاىلعنامدإلانكل"
ةلاحنعريرقتيدلً.ادجًانتافم-ش-العجياماذهو،معن"

ّسمتملىرخألانأنيحيفةهرشةنّخدماهتايصخشىدحإم-ش-ا
هنأاودجوةنّخدملاّةيصخشلامدطغضاوساقامدنعو،ّطقغبتلافئافل
ندهشينهنإنلقدقم-ش-انيناعيءاسنتناك.%20ةبسنبىلعأ

ضيحلاةروداهيدلةيصخشّلكنأل؛رهشلايفتارمةّدعثمطلاةلاح
."اهبةصاخلا

."؟ةيدسجلامهتعيبطرييغتسانلاءالؤهعيطتسيً،اذإ"
يفتسيلدياهديسلاولكيج.دنعةصقلا.معن،نيعمٍّدحىلإ"

تايصخشلاىدحإتناك.ءرملارّكفيدقامكةقيقحلانعًادجةديعبعقاولا
ريغىرخألانأنيحيفًايسنجّةيوس،نسرشوأ.داهفصوةفورعمةلاحيف
."ّةيوس

."؟ةفلتخمتاوصأبتايصخشلاعتمتتله"
نيبلدبتلاةظحالملقئارطلالهسأىدحإتوصلاّنإ،عقاولايف.معن"

."تايصخشلا



ناسنإلاكلذفرعيامًاصخشنأةجردىلإًادجفلتخموهله"
."ً؟الثم،فتاهلاربع.ىرخألاتاوصألاكلتدحأفرعينلًاديج

.معن،ىرخألاتايصخشلانعًائيشفرعيينعملادرفلانكيملاذإ"
رّيغتنوكيدق،م-ش-اضرمبةقيثوةفرعمنوكلتميالصاخشأعم
نأنودنماهسفنةفرغلايفاوسلجينأبًاليفكدسجلاةغليفتاراشإلا
."صخشلااوفرعي

سانلابرقأنعكلذءافخإم-ش-ايناعيصخشعيطتسيله"
."؟هيلإ

درفلكبٌنهرىرخألاتايصخشلاروهظرتاوتّنإ.معن،نكمماذه"
.ً"اضيأمهسفنأبتارّيغتلاىلعامٍّدحىلإةرطيسلاىضرملاعيطتسيو،هدحو

."؟اهضعبنأشبتايصخشلافرعتنأبجياهدنع،نكل"
يفلاحلايهامكوً.اضيأًايئانثتساسيلكلذنكل،لعفلاب،معن"

نأل؛تايصخشلانيبةريرمتاعازنأشنتدق،دياهديسلاولكيج.دةياور
سانلابقلعتياميفةفلتخمةيهاركوفطاعتلماوعوً،اقالخأوً،افادهأاهيدل

."اهلوح
.ً"اضيأكلذيفزيامتلااهنكميله؟ديلاطخنعاذام"
ً؛اضيأتقولالكهسفنصخشلاتسلتنأ.يراهايًازيامتسيلكلذ"

ً:اضيأةيّسحريغتارّيغتلضرعتتتنأفلمعلانملزنملاىلإدوعتامدنع
تلصحيننأل؛ديلاطختركذكنأٌبيرغ.اهريغو،كدسجةغلو،كتوص
ةعبسبم-ش-اضيرماهبتكةلاسرةروصهيفباتكىلعامتقويف
اهيلعروثعلايرودقمبناكنإىرأسً.ادجًاقسانتموًامامتًافلتخمًاطخرشع
."تقولانمديزمبىظحأنيحامًاموي

.هرتفدىلعتاظحالمعضبيراهلجس
."قلطمنونجاذه؛ةفلتخمطوطخو،ةفلتخمةيثمطتارود":متمت
."بهذأنأبجييننألكتدعاسيننألمآ.يراهايكيأراذه"
امدنعيراهنوألأسً.اعمعراشلاىلإاجرخوةرجأةرايسنوأبلط

.رايأ17يفلالقتسالامويلططخيأهيدلتناكنإفيصرلاىلعافقو
بيحرتعضومتنأو،ماعطلالوانتلءاقدصألاضعبيتجوزولبقتسأس"
."ديدش

اذه":ةئجافملاةوعدلانمهسفنتقولايفًاجرحموًاديعسيراهلاق
،رشععباسلايفجاعزإلابببّستللنوططخيددجلانييزانلانكل،كنمفطل
نحنًامئادانمنوبلطي.دنالنورغيفةبقارملاقيسنتلتاميلعتتيقلتدقو



."ملعتامك،كلتةيرسألاتالافتحالامايألثميفلمعلاباّزُعلا
نيذلاسانلامظعمىدل؟طقفريصقتقولجّرعتنأكنكميالأ"

."مويلانمقحالتقويفهنولعفيءيشنوتأيس
ودبيفيك،لاحّيأىلع.كبلصتأسو،ثدحيسامىرنسً.اركش"

."؟كؤاقدصأ
.ةبسانماهنأنمدكأتيل؛هقنعةطبرنوأدّقفت
."نيمرتحملاصاخشألاضعبفرعتيتجوزنكل،انلثممهنإ":لاق
دعصوبابلايراهحتف.ةظحللاكلتيفامهبرقةرجأةرايستفقوت

.رخآًائيشةأجفركذتهقالغإكشوىلعناكامدنعنكل،ةرايسلاىلإنوأ
."؟م-ش-اببسييذلاام"
.يراهىلإرظنوهدعقميفنوأىنحنا
."؟يراهايًاقحثدحييذلاام"
.ً"امهمكلذنوكيدقنكلً،اقثاوتسل"
،مهتلوفطيفةلماعملاءوسلًابلاغش-م-اىضرمضرعتيً.انسح"

ً.اقحالةايحلايفًادجةريرمبراجتنعًاضيأمجنيدقبارطضالانكل
."تالكشملانمبورهللأشنتىرخأةيصخش

لجرنعملكتنانكاذإكلذببستيتلاةريرملاتالكشملاعونام"
."؟دشار

وأ،ةيعيبطةثراكلضرعتدقنوكيامبر.كتليخممدختستنأبجي"
.ً"ادجًاليوطًاتقوًافئاخشاعوأ،فنعةيحضعقووأ،هبحيًاصخشدقف

."ًالثمبرحلايفًايدنجنوكينأك"
."معنً،اببسبرحلانوكتدق"
."تاباصعبرحوأ"
كاذنآةرجألاةرايستناكدقف؛هسفنلةريخألاةلمجلايراهلاق

.سيسرثةباوبىلإاهقيرطيفنوألمحت
."يدنلتكسإ":نسروفلاهلاق
عضوو،يراهّرشك."؟يدنلتكسإبرشميفرايأ17موييضمتس"

.تاعّبقلابجشمفلخهتبيقح
."؟ىرخأتاحارتقايأكيدلله":هيفتكنسروفلاهّزه
دحاوىلعلقألاىلعرثعاف،برشمىلإكباهذنمّدبالناكاذإ"

دحأحارسقلطأ،كلذنملضفألاوأ،يدنلتكسإبرشمنمةقانأرثكأ
رجأ.لافطألاضارعتساءانثأيفةبقارملاتابوانمىدحإبمقو،انهءابآلا



."بارشلايفطارفإلاراثآنودنمفعاضم
."رمألايفركفأس"
.يسركلاىلعيراهىخرتسا
.ً"ادجًائيسهتوصودبيً؟ابيرقهنوحلصيمهلعجتنلأ"
."هحالصإنكميال"ً:امهجتميراهلاق
."؟انييفيفًائيشتدجوله.فسآ"
."ًالوأتنأ،كلذنعملكتأس"
تفتخايذلاتقولايفلووجنفيإبايغةجحنمدكأتلاتلواح"

يفيرنربفاكىلإهقيرطيف،ةنيدملاَطسويشميناكهنأىعّدا.هيفهتجوز
نولماعلالاق.هتياورديؤينأنكميكانهًادحأِقتليملهنكل،نيفسافلوأ

."هيفنوأءيشتابثإمهنكميالوًادجنيلوغشماوناكمهنإيرنربفاكيف
."ةرشابمردورشةلابقيرنربفاك":يراهلاق
."ً؟اذإ"
."؟ربيولاقاذام.بسحفةقيقححّضوأ"
نصحلاىلإلووجينغيستديتقااذإهنإربيولاقً.ائيشاودجيمل"

لثم،اهسبالمىلعًائيشنودجيساوناك،يليللاريفخلااهآريتلاةرايسلايف
."ءيشّيأ؛ءاذحلاىلعتيزوأ،بارتوأ،يفلخلادعقملانمفايلأ

."ةرايسلايفةيكيتسالبًاسايكأعضودقناك":يراهلاق
.ً"اضيأربيوهلاقامكلذ"
."؟اهفطعمىلعهودجويذلافاجلانبتلانممتقّقحتله"
ناكمنويلمنمنوكيدقو،نكسوملبطسإنمنوكيدق.معن"

."رخآ
."اٍّشقسيلو،نبتّهنإ"
."نبت...درجمهنإ،يراهاينبتلايفزيممءيشكانهسيل"
ً.امهجتمهلوحيراهرظن."ً!ابت"
."؟انييفنأشباذام"
."؟نسروفلاهايةوهقلانعًائيشفرعتله.نبتلانمديزملا"
."!؟اذام"
."...امبر.دنالنورغيفرجتمنماهيرتشت.ةعئارةوهقّرضحتنيليإتناك"
."ةوهقكلّرضحأنل!ال":نسروفلاهلاق
."تاعاسعضبجرخأس.لواحتسكنأبيندع":ضهنيوهويراهلاق
يفةّشقكانهتسيلأ؟نبت؟انييفنعهلوقكنكمياملكاذهله"



."؟حيرلاّبهم
ىلعداتعتسً.اضيأةدودسمًاقيرطكلتتناك،فسآ".هسأريراهّزه

."كلذ
يفتريلسدنالنورغلوطىلعيراهىشم.ثدحدقامءيشناك

ءيش،عراوشلايفسانلانأشبءيشكانهناك.هيلعهعبصإعضولةلواحم
ةباوبىلإلصوىتحةليوطةفاسمزاتجا.انييفيفناكنيحمهلثدح
ةرملليراهعاطتسا.فيصلاّلحدقل.رمألاكردينألبقسناهويلراك
،هبناجىلإنوّرمينيذلاسانلاو،تلفسإلاةحئارمشينأتاونسذنمىلوألا
قئادحيفيشميناكامدنعو.نسنرغيفراهزألاعيبلحميفدورولاو
.مستبيهتلعجوًادجةيوقًاثيدحّزُجيذلابشعلاةحئارتناكرصقلا
ىلإ؛ىلعألاىلإنارظنيامهورصقلالامعّيزنايدتريةأرماولجرفقو
ىلعأرارزأّتلحدقةأرملاتناك.امهيسأرناّزهيوناشقانتيو،ةرجشةمق
ىلإترظنامدنعاهنأيراهظحال.اهرصخلوحهتطبرويلاورسلااهئادر
اهصيمقىلإتارظنلاسلتخياهليمزناك،اهيلإتراشأوىلعألايفةرجشلا
.قيضلا

سانلاديوزتلنمزلاقباستنيفسغوهجديهيفسبالملارجاتمتناك
ًةطرشأعيبتكاشكألاتناك.لالقتسالاديعتالافتحالجأنم؛بايثلاب
عضتةيقيسومةقرفىدصةديعبةفاسمنمعمسينأعاطتساوً،امالعأو
ىلإريشتةيوجلاةرشنلاتناك.ةيديلقتلاةريسملاماغنأىلعةريخألااهتاسمل
ً.ائفادنوكيسوجلانكل،راطمأطوقس

.كوفردنسلزنمبابسرجّنرنيحًاقرعببصتييراهناك
.ينطولامويلاكلذىلإصاخوحنىلعًامدقعلطتيكوفنكيمل
رلتهنأيفبجعال.تايارلانمريثكلاكانهو،ةجعزمءاضوضلا"

رارقإلاىلعؤرجنالنحنً.اريثكنوينطومهف؛نييجيورنلانمبرقلابرعش
."كلذب

.ةوهقلابكس
يفيركسعلاىفشتسملايفنسناهويدناربدغبرمألاىهتنا":يراهلاق

دحأهريملو،جيورنلاىلإهترداغمتقبسيتلاةليللايفًابيبطلتق.انييف
."تقولاكلذذنم

تنكً،انسح":ٍلاعٍتوصبَةنخاسلاَةوهقلافشتريوهوكوفلاق
."ىتفلاكلذنأشبامًابطخكانهنأفرعأ

."؟لووجنفيإنعينربختنأكنكمياذام"



."كلذىلإتررطضااذإ،ريثكلا"
."كلذىلإرطضمتنأً،انسح"
.ثكلاهبجاحكوفعفر
."؟لوهاينآلائطاخلاهاجتالايفريستالكنأنمقثاوتنأله"
."قالطإلاىلعءيشيأنمًاقثاوتسل"
.ريكفتلايفقرغتسموهوهتوهقىلعكوفخفن
ةقالعهبشتلووجبيتقالعتناكً.ادجًايرورضكلذناكاذإ.سأبال"

.نفيإلًاليدبًابأتنك.ةديدعقئارطبنوسدغلاينادبنسناهويدناربدغ
."نادلاوهيدلسيلّهنأةقيقحبحجرألاىلعكلذقلعتي

.همفىلإقيرطلافصتنميفوهويراهةوهقبوكفقوت
لاوطرمألاءافخإداتعالووجنأل؛كلذسانلانمريثكلافرعيال"

رثكأخيراوتو،نكامأو،ليصافتو،صاخشأنمةقّفلملاهتلوفطتنّوكت.تقولا
ةيمسرلاةياورلاتناك.مهتلوفطنمهوّركذتينأسانلامظعمعيطتسيامم
يهةقيقحلانكل.ينيرغيفةعرزميفلووجةرسأعمعرعرتهنإلوقت
نألبقجيورنلاءاجرأيفّىتشتاسسؤميفنيفلتخمءابآعمأشنهنأ
لووجةرسأىدلهرمعنمةرشعةيناثلايفناكنيحًاريخألاحرلاطحي
."لافطأبقزُرتمليتلا

."؟كلذنأشببذكهنأفرعتفيك"
موقنلووجوتنك،يلايللاىدحإيف،نكلً.اقحةبيرغةصقاهنإ"

ءيشهلثدحنيح،اوتسراهلامشيف،ةباغلايفركسعملاجراخةبقارملاب
تشهُدو،تقولاكلذيفصاخوحنىلعنيبّرقملووجونكأمل.بيرغ
ً،اريغصناكنيحةلماعملاءوسلضرعتيناكفيكينربخيأدبنيحًاريثك
،هتايحيفًادجةيصخشلاليصافتلاضعبينربخأ.هديرينكيملًادحأنأو
نيذلانيدشارلاضعبنأنمّدبالً.اقحًاملؤماهضعبىلإعامتسالاناكو
.كوفشعترا."...مهعمشيعيناك

يفًافيطلنوكيسسقطلانإةعاشإلالوقت.ةهزنيفبهذنل":لاق
."جراخلا

،ةحابسسبالمنوضرعياوناكثيح،كرابسنتسىلإزبيافةباوبازواجت
فشتكيهنأادبوةلتلاىلعأيفهركونعءارغلاىلعنمدمدعتبادقو
.ىلوألاةرمللضرألابكوك

حبصأهنأادب،نكل.كلذىلإهعفديذلاامفرعأال":كوفلاق
وهلصحءيشبرغأنكلً،ادجٌبيرغاذه.ةليللاكلتيفرخآًاصخش



."اننيبراديذلاثيدحلايسندقهنأكويتآلامويلايففّرصتهنأ
كبراجتنمًاضعبهتربخأكنكلً،ادجنيبّرقمانوكتملامكنإتلق"

."؟ةيقرشلاةهبجلاىلع
كرحتنانك.ةباغلايفعقتةريثكثادحأكانهنكتمل.عبطلاب،معن"

عضبالإانيدلنكتملو.ناملألابقارننحنوتقولامظعماهئاجرأيف
."انراظتناءانثأيفةليوطصصق

."؟نوسدغلاينادنعًاريثكامتثّدحتله"
.يراهىلإكوفقّدح
."؟نوسدغلاينادنأشبسووهملووجنفيإنأتفشتكادقلً،اذإ"
."يلاحلاتقولايفطقفنّمخأانأ":يراهلاق
ينعأ؛ةروطسألثمناك.لاينادنعًاريثكتملكت،معن":كوفلاق

.هلثمًاديعسوً،ايوقوً،اّرحًاصخشيقتلتنأردانلانمف.نوسدغلايناد
يتلاكلتةصاخً،اراركتوًارارمهلاهدرسأتنك.صصقلابًانوتفمنفيإناكو
هنفديلدحأاهيلعرطيسياليتلاضرألاىلإهلمحيذلايسورلابقلعتت

."كانه
."؟برحلاءانثأيفمياهنسىلإبهذدقلاينادنأفرعيناكله"
ينرّكذواهاسنأتأدبيتلالاينادنعليصافتلالكنفيإّركذتً.اعبط"

اليننأنممغرلاب،لاينادعمًامامتمهافتمهنأادب،امببسل.اهب
حرتقاةرمنفيإلمثامدنع.امهنمًافالتخارثكأنيصخشليختأنأعيطتسأ
ةفداصمنكتمل،ينتلأساذإو.لعفدقلاينادناكامك،ايروأهيدانننأ
."برحلاةياهنيفركاسلأينغيسىلعهينيععضينأ

."؟اذامل"
لصتنأكشوىلعنوسدغلاينادةبيطخةيضقنأفشتكاامدنع"

رظنيوهومويلالككانهسلجوةمكحملاةعاقىلإبهذ،اهتياهنىلإ
."اهبىظحينأًافلسررقدقهنأودبيو.اهيلإ

."؟لاينادةاتفتناكاهنأل"
بردلاىلعىشمو."؟مهماذهنأنمقثاوتنأله":كوفلأس

.هبقحليلهاطخّثحينأيراهىلعناكو،ةريبكةعرسبةلتلاوحن
."ديكأتلاب"
نأنظأًايصخشيننكل،اذهلوقأنأبجيناكنإًاقثاوتسل"

انأ.لووجينغيسبحأاممرثكأنوسدغلاينادةروطسأبحألووجنفيإ
هفانئتسامدعيفةوقبمهسأًالماعناكنوسدغبهباجعإنأنمقثاو



دقلو.كلذنمًالدبخيراتلاةساردىلإهعفدو،برحلادعببطلاةسارد
دونجلاويجيورنلالالتحالاخيراتيف-يعيبطوحنىلع-صّصخت
."ةيقرشلاةهبجلاىلعنييجيورنلا

.ثهليكوفناكاميف،هقرعيراهحسمو،ةمقلاىلإالصودقاناك
خرؤمكةريبكةعرسبرهتشيلووجنفيإتلعجيتلابابسألادحأ"

يذلاخيراتلاةباتكلةزاتممًةادأًاقباسةمواقملجرهفصوبناكهنأوه
رظنلاّضغديرتيهف:برحلادعبجيورنللهديرتاهنأبتاطلسلاترعش
يتلاةفيعضلاةمواقملاىلعزيكرتلاو،ناملألاعمراشتنالاعساونواعتلانع
قرغنعهثيدحىدلتاحفصسمخلووجصّصخ،ًالثم.كانهتقثبنا
ةقيقحًامامتلهاجتهنكل،يخيراتلاهباتكيفناسين9ةليلرخولب
؛رمألاحجندقو.مكاحملايفيجيورن100,000وحندضةينوناقلاتاءارجإلا
دضبنجىلإًابنجلتاقييذلايجيورنلابعشلاريطاسألازتالذإ
."مويلاىتحّةيحةيزانلا

."؟كوفديسايكباتكهيلعنوكيساماذهله"
فيرحتهبتكيامنأفرعينفيإناك.ةقيقحلالوقطقفلواحأ"

لوقلابهسفننععفاد.ةرمكلذنعانملكت.بيذاكأنكيملاذإةقيقحلل
هعضوعطتسيمليذلاديحولاءيشلا.بعشلاديحوتيفمهسأكلذنإ
لجرنكيمل.ةيرحلاىلإكلملارارفوههيفبوغرملاةلوطبلاءوضتحت
ّطقِقتلأمليننكل،1944ماعلايفنالذخلابرعشيذلاديحولاةمواقملا

ّركذت.ةهبجلاىلعدونجلانيبىتحالو،نفيإلثمهدقنيفًاّزيحتمًاصخش
هنأنظأ.مهبقثوومهبحأصاخشألبقنمهتايحلكًاذوبنمناكهنأ
.ً"اقح؛هبلقلكنمندنلىلإرداغصخشلكهركي

،غروبرغافةدابعرادىلإلفسألاوحنارظنويبشخدعقمىلعاسلج
قرزألاولسوأدروفىلإو،ةدلبلاىلإلصتيتلاتدرتسليبيفحوطسلاىلإو
ً.اديعبألألتييذلا

قحتستاهنأًانايحأودبيىتحً،ادجةعئاروةليمجاهنإ":كوفلاق
."اهلجأنمتوملا

ناك،نكل.حيحصلاهقايسيفهعضيوكلذلكمهفينأيراهلواح
.دوقفمريغصليصفتكانه

يفنيأفرعتله.برحلالبقايناملأيفبطلاةساردبنفيإأدب"
."؟ايناملأ

."ال":كوفلاق



."؟نيعملاجميفصّصختلايفكاذنآرّكفيناكنإفرعتله"
نمهدلاوو،هّابريذلابألاتاوطخعابتابملحهنأينربخأ،معن"

."هلبق
."؟اناكو"
."نيحاّرجاناك؟لووجناراشتسملاامهنإ؟فرعتالأ"
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ةباوبربعبنجىلإًابنجنوشمييراهونسروفلاهورلومينرايبناك

سانلاوسبالملاوةحئارلامهترّكذو،ةريغصلايشتاركَلخاداوناك.زتدلفزتوم
قجسلابهنولكأياوناكيذلابابكلامهّركذاملثمًاليلقجيورنلابمهلوحنم
عضيهنكل،ةيناتسكابسبالميدتريىتفمهنمبرتقا.يوشملايجيورنلا

هفنأناك.فيصرلاىلعزفقيوهوةبّهذملاهترتسةينثىلعرايأ17طيرش
يفأرقدقيراهناك.هدييفًايجيورنًاملعلمحيو،لكشلابيرغوسطفأ
ىتح؛مويلاكلذيفلافطأللرايأ17لافتحانوّمظنيبناجألانأفحصلا
.يلاتلامويلايفمهبةّصاخلاةبسانملاىلعزيكرتلااوعيطتسي

."!ىحرم"
.مهزواجتيناكنيحءاضيبةماستبابيبصلاهجوقرشأ
لضفأنوكيامبروً،ايداعًاصخشسيللووجنفيإ":لوقيرلومناك

ءاجوهةفصاعرمألاريثيسفً،احيحصاذهناكاذإ.برحلاخيراتنععجرم
تنكاذإدصقأ؛نيئطخمانكاذإبقاوعلايفريكفتلايننكميال.فحصلايف
."يراهايًائطخم

ةركذمو،سفنملاعدوجوبباوجتساللهراضحإبنذإوههبلطأاملك"
."هلزنملشيتفت

ىلعدهاشوأدحاوليلدوههبلطأاملكو":ئمويوهورلوملاق
الو؛مئارجلاعقاومبرقناكميأيفدحأهريملو،روهشملووج.لقألا

نمغوهدناربةجوزاهتّقلتيتلاةيفتاهلاةملاكملانعاذام.ةدحاوةرمىتح
."ً؟الثم،ّيلحملاكبرشم

يفلمعتيتلاةأرملاىلعلووجنفيإةروصتضرع":نسروفلاهلاق
."ردورش

."اجام":يراهلاق
."هتأراهنأركذتتال":نسروفلاهلاق
."طبضلابهلوقأاماذه":همفنعةصلصلاحسميوهورلومهوأت
يننكل،معن":يراهىلعةعيرسةرظنيقليوهونسروفلاهلاق

ناك.كانهنوسلجياوناكنيذلاصاخشألانمددعىلعةروصلاتضرع
اذهلقتعننأبجياننإلاقوأموأدقًافطعميدتريزوجعلجركانه
."صخشلا

نمزيفحالملا،سنسآدارنوك،كوهوملاوهكلذ.فطعم":يراهرّرك



امك،هيلعدامتعالانكميًادهاشسيلهنكل،ةزيمتمةيصخشهنإ.برحلا
ىلعيرنربفاكيفناكهنأانربخأدقلووجناك،لاحّيأىلع.ىشخأ
يفبغريناكاذإ،اذل.كانهفتاوهدجوتال.عراشلانملباقملافرطلا
."ردورشىلإبهذينأيعيبطلانمفلاصتاءارجإ

ىلعقفاودقناك.هلكأييذلابابكلاىلإًاككشتمرظنورلوممهجت
."يراههبهحصنيذلابابكلابّرجينأ-امًاعونعنتقمريغ-ضضم

ايةيصخشلاماصفنابّقلعتملاءارهلاكلذلكًاقحقّدصتتنأو"
."؟يراه

هربتعينوأنكل،ريدملااهيأًادبأقّدُصيالٌرمأهنأكلثمنظأ"
."انتدعاسملدعتسموهو،ًالامتحا

جارخإعيطتسيوً،ايسيطانغملووجمّونينأهنكمينوأنأنظتً،اذإ"
."؟هنمفارتعاىلعلوصحلاوهلخادنمكاذنوسدغلايناد

هلعفاّمعةركفيألووجنفيإىدلنأًادكؤمسيل":يراهلاق
،نوألًاقفو.هعمملكتننأًادجّيرورضلانماذهل؛نوسدغلايناد
؛يسيطانغملاميونتللًادجنوساّسحم-ش-انوناعينيذلاصاخشألا

.ً"ايسيطانغممهسفنأميونتيأ؛تقولالاوطمهسفنألهنولعفيامكلذنأل
ةركذمنمةدئافلاامً،اذإ.عئاراذه":هينيعكرحيوهورلوملاق

."؟شيتفتلا
عيطتسنالاننأفرعنو،دوهشوأليلدانيدلسيل،كسفنبتلقامك"

ىلعانرثعاذإنكل،يسفنلاءارهلاكلذلكلةمكحملالوبقىلعدامتعالا
ءيشيأىلإجاتحننل.ةوجرملاةياغلاانققحدقنوكنسف،نيلكرامةيقدنب
."اهريغ

."؟زفاحلاوهامو":لاقمث،فيصرلاىلعةأجفرلومفقوت
:لاقيذلارلومهجوىلإرظنلايراهنعمأ
.مهنونجيفزفاحةداعمهيدلنيبرطضملاصاخشألاّنإلوقتيتبرجت"

."لووجعفادةيؤريننكميالو
امّبر.نوسدغلاينادزفاحامنإو،ريدملااهيألووجسيل":يراهلاق

امبر.ماقتناللًازفاحنوسدغحنمدقودعلاىلإلووجينغيسباهذنوكي
ةلمحمئارجلاّنأىريهنأىلإ-ييلوّهنإ-ةآرملاىلعهبتكامريشي
."اهلنيرخآلاةنادإنممغرلاب،ةلداعةيضقاهنأو،دحاولجر

اذإ-غوهدناربتنربلتقاتميرج؟نييرخألالتقلايتميرجنعاذام"
."؟ليدميرغلاهو-هسفنوهلتاقلاّنأبًاقحمتنك



هفتحيقلغوهدناربنأفرعناننكل،عفاودلانعةركفّيدلتسيل"
ريرقتلًاقفوو.نوسدغلاينادفرعيليدنأو،نيلكرامةيقدنبمادختساب
دقلووجناكً،انسح.كلذلعفدقًاحارجنأكوليدقنعَّزُححيرشتلا
؛تومينأليدىلعناكامبرً.احاّرجحبصينأبملحوبطلاةساردبأدب
."نوسدغلاينادلثمفرصتيلووجنأفشتكادقهنأل

.نسروفلاهحنحنت
امبًاليوطًاتقونسروفلاهفرعدقناك."؟اذام"ً:امهجتميراهلأس

امهلًاخسارًائيشسيلحجرألاىلعوً،اضارتعاعمسينلهنأّعقوتيليفكي
.هرّربي

نأنمّدبال،م-ش-اىضرمنعهبانتربخأدقتنكامم"
نوسدغلاينادنكيملذإ؛ليدميرغلاهلتقيذلاوهلووجنفيإ

.ً"احاّرج
هلوحرظنو،ليدنمبهمفحسمو،بابكلانمةعطقرخآيراهعلتبا

نأبجياننإلوقلايننكمي.سأبال":لاقمث،تالمهمّةلسنعًاثحب
كردأوً.ائيشلعفننألبقانتلئسألكنعةبوجأىلعلصحنىتحرظتنن
انمدحأعيطتسيالنكلً،ايفرظليلدلاربتعيسماعلايعّدملانأًامامت
نمنافئاخامتنأً.اددجملتقيدقهيفًاهبتشمانيدلنأةقيقحلهاجت
ثدحيسيذلابخصلااليختنكل،لووجنفيإانمهتااذإيمالعإلاجيجضلا
لعفنملوهيفهبتشنانكاننأًاقحالنيبتمث،ىرخأمئارجيأفرتقااذإ

."...هفاقيإلًائيش
لتقيسهنأنظتتنأً،اذإ.كلذفرعأ،معن،معن،معن":رلوملاق

."ً؟اددجم
،نكل.اهنمًاقثاوتسلةيضقلاهذهيفةريثكءايشأكانه":يراهلاق

هعورشمِهُنيملهنأوهفًامامتهنمّدكأتمانأدحاوءيشكانهناكاذإ
."دعب

."؟دحلااذهىلإًاقثاوكلعجييذلاامو"
.ةرخاسةماستبامستباوهنطبىلعيراهتبر
ببسكانه.ريدملااهيأسرومتاراشإبّيلإثعبيانهصخشدجوي"

يتلابابسألادحأ.ملاعلايفاهلضفأولايتغاةيقدنبىلغأءارشىلإهعفد
انهامءيشً.اعرابًاصاّنقناكهنأوهةروطسأنوسدغلاينادتلعج
نوكتس.ةيقطنملااهتياهنىتحةلمحلاهذهيفيضملارّرقدقّهنأبينربخي
."نوسدغلاينادةروطسأّدلخيًائيشو،جاتلاليلكإ



،زتدلفزتومةباوببةبطرحيرتفصعنيحةيناثفيصلاةرارحتفتخا
ماكحإبهسفنىلعهفطعمدشو،هينيعرلومضمغأ.قاروألاورابغلاتراثأو
.نغريب،نغريبرّكف.شعتراو

.ً"امئادًادعتسمنك.هلعفيننكميامىرأس":لاق
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.امهالكزفق،لوهفتاهّنرامدنعو،نيدعتسمنسروفلاهويراهناك

."!ملكتيلوه":ًالئاقةعاّمسلايراهكسمأ
يذلاام.فتاهلاعُرتخاببسلااذهل؛خارصلليعادال":ليكارتلاق

."؟مويلاكلذيفرشععباسلانعهتلقدقتنك
له".يرجياممهفيلٍناوثعضبيراهنمرمألاقرغتسا."اذام"

."؟لمعأيننأنعهتلقامنيدصقت
."...كدهجىراصقلذبتسكنإ.رخآلاءيشلا":ليكارتلاق
له".هتدعميفئفادوبيرغءيشبيراهرعش."؟كلذنيدصقتله"

متهيًاصخشتدجواذإيعمتقولاةيضمتناّدوتسامكنأنيدصقت
."؟ةبوانملاب

.ليكارتكحض
،نكل.لوألايرايختسلكنأىلإريشأنأبجي.نآلاًافيطلودبت"

،معنوهباوجلاف،ةنسلاهذههدحوءاقبلارّرقدقيدلاونأىلإًارظن
."كعمنوكننأّدون

."؟كلذنعغيلوألوقياذام"
."هحارتقااذهناك"
."كاذغيلوأ،يكذىتفهنإ؟معن"
ملو،يعيبطلاهتوصبثدحتلايفةبوعصدجووً،ادجًاديعسيراهناك

نمدتمتهتماستباو،ةلواطلاىلإهتلابقسلجينسروفلاهّنأبًاقالطإمتهي
.ىرخأىلإنذأ

."؟انقفتاله":هللوقتيهوهنذأليكارتوصغدغد
.ً"اقحالكبلصتأس.معن،كلذتعطتسااذإ"
اذإينعأ.ءاسملااذهانعمءيشلوانتلءيجملاكنكميوأ،سأبال"

."ةبغرلاوأتقولاكيدلناك
تناكاهنأيراهفرعو،هيفغلابموحنىلعةلجترمتاملكلاتءاج

رعشو،هنهذيفددرتياهتكحضتوصناك.هبلصتتنألبقاهيلعبردتت
ًائيشلوقينأكشوىلعناكو،ةرّدخمةداملوانتهنأكوفيفخهسأرّنأ
فقوتينلرمألانأفرعأ:معطملايفهتلاقدقتناكًارمأركذتنيحام
.هلوانتيًائيشهيلعضرعتنكتمل.ةدحاوةرمدنع

.ةبغرلاوأتقولاكيدلناكاذإ



.بسانملاتقولاوهاذهنإف،هلاصوأيفُّبديسبعرلاناكاذإ
.هراكفأفتاهلاضيموعطاق
كنكميله،ليكار.اهاقلتأنأبجيرخآلاطخلاىلعةملاكميدل"

."؟ةيناثراظتنالا
.ً"اعبط"

.رلومناكو،عبرملارزيراهطغض
موتقلطنا.انيلإهقيرطيفشيتفتلانذإو،ةزهاجلاقتعالاةركذم"

يذلالجرلادينوكتنألمآ.نيحلسملاجرةعبرأونيترايسعمرلاو
."يراهايةتباثكنطبيفسرومةرفيشبتكي

يفئطخيهنإ":هترتسيدترينأبنسروفلاهىلإريشيوهويراهلاق
.ةعاّمسلايراهقلغأ.ً"اقحالكارأ.اهلكةلاسرلايفسيلنكل،فورح

نأيراهلرطخنيحلفسألاىلإامهقيرطيفدعصملايفنافقياناك
ةقاطلاهيدلنكتمل.هباوجرظتنتاهنأو،رخآلاطخلاىلعلازتالليكار
.كلذهينعيناكامفشتكيلةينهذلا
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تلخدنيحفختتأدبدقةنسلايففيصلامايألوأةرارحتناك

مل.اهضعبنعةلصفنملزانمنمةفلؤملاةينكسلاةقطنملاةطرشلاةرايس
صاصرللةداضملاةرتسلاتحتًاقرعببصتيهنألسيلً؛احاترميراهنكي
عيشولافلخرئاتسلاىلإقّدحً.اضيأًادجئداهوجلانأللب،طقف
كشوىلعورقبيعارلثمهنأبرعش.كّرحتيملًائيشنكل،ةقانأببّذشملا
.ةكرعميفكرتشينأ

نكل،صاصرللةداضملاةرتسلاءادتراضفردقةيادبلايفيراهناك
ً:اطيسبًايئاهنًاراذنإهيلإهّجودقناك،ةيلمعلاةدايقّىلوتيذلا،رلاوموت
نمةصاصرنأةجحتناك.لزنملايفىقبيوأةرتسلايدترينأامإ
تلعجدقةدبزلانٌيكسقرتخيامكةرتسلاقرتختنأاهنكمينيلكرامةيقدنب
ً.افافختساهيفتكزهيرلاو

تهجتادق،رلاواّهلقتسييتلا،ةيناثلاتناك.ةطرشيترايسيفاوبهذ
رخآلاهاجتالانمنيافشريآلخدتل،يابغاهلافيلوأىلإمث،نافسنغوسىلإ
ًائداه،ريغصلايكلساللاربعشخشخيرلاوتوصعمس.ةباغلانمةمداق
ئراوطلاءارجإوّعبتملابولسألاعجارو،عقوملانعلأس.هسفننمًاقثاوو
.هتمهمرّركينأيطرشلكنمبلطوً،اددجم

اذهل؛ةباوبلاىلعراذنإزاهجعضودقنوكيسفً،افرتحمناكاذإ"
."اهربعسيلواهقوفنملخدنس

ةرايسلايفنيرخآلانأنيبتو،كلذبّرقأيراهىتحً،اءوفكناك
.رلاونومرتحي

.رمحألايبشخلالزنملاىلإيراهراشأ
."وهاذه"
،افلأ":ريغصيكلسالربعيمامألادعقملايفسلجييذلايطرشلالاق

."كتيؤريننكميال
ىتحلزنملايفنمراظنأنعاودعتباً.امامتفطعنملادنعنحن":رلاو

."لّوح.انورت
."لّوح.نآلاكانهنحن.ناوألاتاف"
."ىهتنا.مكيلإيتأنىتحةرايسلايفاوقبانكل،سأبال"
دنعرهظتةيناثلاةطرشلاةرايسةمدقمةيلاتلاةظحللايفاوأر

اوفقوأولزنملاىلإاولصوىتحًارتمنيسمخةفاسماومدقت.فطعنملا



ةباوبمامأةيناثلاةرايسلاتفقوت.بأرملاجرخمدستثيحبمهترايس
.ةقيدحلا

مطترتةركلًاموتكمًاتوصيراهعمس،نيترايسلانماوجرخامدنع
نمعطقيلقةحئارّمشو،نسانرلوأوحنكرحتتسمشلاتناك.برضمب
.ذفاونلاىدحإنميتأتمحللا

امهنملكوجايسلاقوفنمنايطرشزفق.كلذدعبةمهملاتأدب
نيميلاىلإامهدحأ،لزنملالوحةعرسباضكرو5-يب-مأشاشرلمحي
.راسيلاىلإرخآلاو

لاصتالااهتمهمتناكو،تناكثيحيراهةرايسيفةيطرشلاتيقب
رظتنا.ناكملانعنيلمتحملانيدهاشملاداعبإو،سيئرلاقيسنتلازكرمبًايكلسال
ّتبثّمث،امهيعقوميفنارخآلانايطرشلاحبصأىتحريخألايطرشلاورلاو
وهوةباوبلاقوفنمزفقوهترتسبيجيفريغصلايكلساللاامهنملك
امهوةطرشلاةرايسفلخنسروفلاهويراهفقو.يمسرلاهسدسمرهشي
.اهلكةيلمعلانابقاري

."؟غبتةفافل":ةيطرشلايراهلأس
.ً"اركش،ال":تمستبا
."ةدحاوكيدلتناكنإلءاستأتنك"
.يراهرّكفامك،ةيجذومنةنّخدمريغاّهنإ.اهتماستباتفتخا
ًاعقومامهنملكذّختادقو،جردلاىلعأيفنافقييطرشلاورلاوناك

.يولخلايراهفتاهّنرنيح،بابلايبناجدحأىلإ
حجرألاىلعو،ةربخلاىلإرقتفتاّهنإ.ناكّرحتتةيطرشلاينيعيراهىأر

.نآلاركفتيه
ةريخألاةظحللايفرّرقهّنكل،هفتاهقالغإكشوىلعيراهناك

نكيملهنكلً،افولأممقرلاناك.ليكارمقرسيلهنأنمطقفققحتلا
يراهكردأنيحةراشإلاءاطعإلهديكاذنآعفردقرلاوناك.ليكارمقر
ترغفيتلاةيطرشلانمريغصلايكلساللاذخأ،اذل.هبلصتييذلانم
.اهمف

."؟يعامسكنكميله.نآلايبلصتيهيفهبتشملا.فقوت!افلأ"
رزلايراهطغض.هسأربئمويرلاوناكثيحةجردلاىلإيراهرظن

.هنذأىلعهعضوويولخلاهفتاهيف
."ملكتيلوه"
رذتعأ.كوفردنسانأ".لووجنفيإنكيملهنأليراهشهُد.ً"ابحرم"



يتأتنأبجيكنأنظأولووجنفيإلزنميففقأيننكل،كجاعزإنع
."انهىلإ

."؟كانهلعفتاذامو؟اذامل"
ينمبلطوةعاسلبقيبلصتاً.ايبغًائيشتلعفدقيننأنظأ"

بابلاتدجووانهىلإيترايستدق.رطخيفهتايحنألً؛اروفءيجملا
هسفنىلعبابلادصوأدقهنأنآلاىشخأو،نفيإَرأمليننكلً،احوتفم
."مونلاةفرغيف

."؟كلذنظتاذامل"
حاتفملاناك،بقثلاربعرظنلاتلواحامدنعو،دصوممونلاةفرغباب"

."لخادلانمهيف
ً.انسح":ةباوبلاربعلخديوةرايسلالوحيشميوهويراهلاق

هعضفكيدييفًائيشلمحتتنكاذإً.امامتتنأثيحَقباً.اديجينعمسا
."نيتيناثدعبكانهنوكنس.نايعللنيترهاظامهلعجاوًاضرأ

هتاكرحنورخآلانويطرشلاورلاوبقارو،ةبتعلاوحنيراهىشم
.لخدوبابلاضبقمىلعطغض.ةشهدب

مهيلإقّدحيوهو،هدييففتاهلاةعاّمسوةهدرلايففقيكوفناك
.ةشهدبهمفًارغاف

!هللااي":هدييفسدسملاورلاودهاشنيحهلوقعاطتسااملكناك
."..ً.اعيرساذهناك

."؟مونلاةفرغنيأ":يراهلأس
.ملالسلاوحنتمصبكوفراشأ
."اّنلُد":يراهلاق
.ةثالثلاةطرشلالاجركوفمدقت
."انه"
.دصومهنإلاقنيحًاقحمناككوفنكل،بابلاحتفيراهلواح

.كّرحتيملهنكل،هترادإلواحلفقلايفحاتفمكانهناك
بابلاحتفلواحأتنكيننكل،كلذبكرابخإنمنكمتأمل":كوفلاق

.ً"انايحأكلذحجني؛ىرخألامونلافرغحيتافمدحأب
ًاريرسلخادلايفىأر.بقثلاىلعهنيععضووحاتفملايراهجرخأ

ملكتيرلاوناك.ريرسلاىلعٍّالظكانهّنأهلادبو،هبناجىلإةلواطو
هترتسلخادليسيقرعلابيراهرعش.ريغصلايكلساللاربعضفخنمتوصب
.لظلارظنمهبجعيملً.اددجم



."ً؟اضيألخادلانمًاحاتفمكانهنإتلقكنأتننظ"
حاتفملاعضولواحأانأوهتعقوأىتح،حاتفمكانهناك":كوفلاق

."لفقلايفرخآلا
."؟لخدنسفيكً،اذإ":يراهلأس
ءاذحتوصاوعمس،ةظحللاكلتيفو."انيلإاهقيرطيفاهنإ":رلاولاق

فلخامهيعقوماذختانيذللاةطرشلايلجردحأناك.ملالسلاىلعليقث
.ءارمحةلتعلمحيلزنملا

."انهنم":بابلاىلإريشيوهورلاولاق
.هيعارصمىلعبابلاحُتفو،اياظشتراط
.جراخلايفراظتنالاكوفنمبلطيوهورلاوعمسو،يراهلخد
دقلووجنفيإناك.بلكلاقوطوهيراههظحالءيشلوأناك

،قنعلادنعًاحوتفمضيبأًاصيمقيدتريوهوتامو،هبهسفنقنش
هفلخبولقميسرككانهناك.ةططخملابراوجلانمًاجوزو،دوسأًالاورسو
،فقسلاىلإهرصبيراهعفر.يسركلاتحتهؤاذحو،سبالملاةنازخمامأ
ملهنكل،فقوتينأيراهلواح.كانهةدقعىلإطوبرمقوطلانأىأرو
ىدحإتناك.لووجنفيإهجوىلإرظنلاناعمإنمهسفنعنمعطتسي
ادب.اهدحو.يراهىلعةّتبثمىرخألانأنيحيفةفرغلاىلإقّدحتنينيعلا
ىلإىشم.يراهرّكفامك،ةدحاونيعامهنملكيفنيسأربلوغلثم
يفةيئاوهلامهتاجاّردنوبكرياوناكنيذلالافطألابقاروةيقرشلاةذفانلا
ةعرسبًامئادرهظتةطرشتارايسدوجونعتاعاشإمهبذجت،نيافشريآ
.كلتلثمقطانميفةريبك

رطختةركفلوأ.مهملوألاعابطنالاً.ايلمرّكفوهينيعيراهضمغأ
،كلذهتّملعدقنيليإتناك.ةحصرثكألاًابلاغيهعقوملايفكلابىلع
حرسمىلإلصينيحهبرعشيءيشلوأىلعزيكرتلاهبردمهّملعو
نأفرعيلريدتسينأىلإجاتحييراهنكيملببسلااذهل؛ةميرجلا
يفتامصبيأاودجينلمهنأفرعيناك.هفلخضرألاىلعحاتفملا
-ةطاسبلكب-ةيحضلاولتاقلانأل؛لزنملامحتقيملًادحأنأو،ةفرغلا
.لصفنادقنيسأرلاوذلوغلاناك.فقسلايفناّقلعم

ءانثألاكلتيففقيومهيلإمضنادقناكيذلانسروفلاهليراهلاق
دقنوكيامبر.ربيوبلصتا":ةيلدتملاةثجلاىلإقّدحيوهو،بابلادنع
رمألااذهنأةقيقحبهِساَونكل،دغلاتالافتحايفةفلتخمةيادبلططخ
."كلذلًانمثهتايحعفدولتاقلالووجنفيإفشتكادقلف.ىهتنادق



."؟لتاقلاوهنمو":رلاولأس
سأريفشيعيونوسدغلاينادىعديناكً.اضيأتيمهنإ.كاذ"

."لووج
ربيوربخينأنسروفلاهنمبلطلزنملانمجرخييراهناكاميفو

.نيلكراملاىلعرثعاذإهبلاصتالاةرورضب
.ةقطنملاىلعةلماشةرظنىقلأوجراخلايفةبتعلاىلعيراهفقو

ىلعنوفقيو،مهقئادحيفنولمعينيذلاناريجلاددعرظنللًاتفالناك
ىلإفقووًاضيأرلاوجرخ.مهلزانمعيشوقوفنماورظنيلمهلمانأفارطأ

.يراهبناج
دقلجرلانأينعتله.لخادلايفهتلقامًامامتمهفأمل":رلاولاق

."؟بنذلابروعشلاعفادبرحتنا
لاينادلتقنفيإ.امهضعبالتق.هتلقامينعأ،ال".هسأريراهّزه

امهتامامتهاتقباطت.هرمأدحأفشتكيالىتحنفيإلتقلاينادو،هفاقيإل
."ةدحاوةرم

ً.ائيشمهفيملهنأادبنكل،رلاوأموأ
."يحلاصخشلاينعأ.زوجعلالجرلايففولأمءيشكانه":لاق
."...تنكاذإ،كوفليكاردلاوهنإ.حيحص"
."وهكلذ،ةيرسلاتارابختسالايفةليمجلاً،اعبط"
."؟غبتةفافلكيدلله":يراهلأس
يفرّكفأ.لوهايكتيلوؤسموهًاقحالانهثدحيسام.ال":رلاولاق

."نآلاينربخأ،ةدعاسميأىلإةجاحبتنكاذإاذهل،ناكملارداغأنأ
.ةباوبلاوحنرلاوىشمو،هسأريراهّزه
ىلإجاتحأً،ادغءيشكيدلنكيملاذإ،ةبسانملاب،هآ":يراهلاق

."يلحمّلحيلةربخلابعتمتيطباض
.هريسعباتورلاوكحض

.دنالنورغيفةبقارملاميظنتوههلعفكيلعاملك":يراهخرص
مايقمدعنمدكأتننأبجي.ءايشألانمعونلاكلذيفعرابكنأفرعأ

."مويلاكلذيفنولفتحيسنيذلابناجألابرضبسوؤرلايقيلح
.ةأجففقوتوةباوبلاىلإلصودقرلاوناك
."؟كلذنعلوؤسمتنأو":هفتكقوفنملأس
ةعبرأو،ناترايسوهرمألاهبلطتيامّلكً.امهمًارمأسيل":يراهلاق

."لاجر



."؟ةدملاام"
."ةثلاثلاىتحوةنماثلانم"
.ةضيرعةماستبامستبيوهورلاورادتسا
اذه.ةمدخبكلنيدأ،رمألايفتركفنأدعبً؟ارمأفرعتله":لاق

."كنعبونأس.عئار
ً.ادعتبماهبقلطناو،هترايسبكرمث،رلاوهعّدو
تابرضتوصىلإىغصأو،يراهرّكف؟اذاملباقمةمدخبيلنيدي

ةظحللايفكلذيسنهنكل،برضملاةركبعلمنمةمداقلاةئيطبلاةركلا
.ليكاربصاخلامقرلاةرملاهذهرهظوً،اددجمّنرهفتاهنألةيلاتلا
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."؟يلهذهله"

.عيبرلاراهزأنمةقابتكسمأواهيديبليكارتقّفص
؛روهزلاعئابىلإباهذلاعطتسأمل":لزنملالخديوهويراهلاق

وهله.دنهلازوجبيلحةحئارمشأ،هآ.يتقيدحنمهذهبكتئجاذهلو
."؟يدنليات

."ةديدجلاةلذبلاىلعانيناهتو،معن"
."؟كلذكسيلأ،حضاواذه"

.ردصلاّةيطىلعتتبروليكارتكحض
."ةيعونلازاتممفوص"
."رخاف110"
يفلخددقناك.رخاف110هينعتامعةركفيأيراهىدلنكتمل

ىلعاوناكنيحنيفسغوهجديهيفةمخفلارجاتملادحأىلإةسامحةظحل
يتلاةديحولاةلذبلاهلدجيتاعيبملاقيرفلعجو،باوبألاقالغإكشو
ريثكبرثكأنوركفالآةعبسغلبمناك.ليوطلاهدسجبسانتنأنكمي
هتّزبيفلكشلابيرغودبينأناكليدبلانكل،عبطلابهقافنإيونيامم
ةلواحمو،ةلآلاىلعهتقاطبعضوو،هينيعضامغإهرودقمبناكاذهل؛ةميدقلا
.نايسنلا

.نيصخشلةّدعمةلواطلاتناكثيح،ماعطلاةفرغىلإابهذ
مل":لوقتتعرش.تمصلاقبطأ."مئانغيلوأ":لأسينألبقتلاق

."...دصقأ
نمًالجخدروتتاهآردقنكيمل."؟يدصقتمل":ةماستبابيراهلاق

شعترتاهنأبرعشوً،اثيدحلوسغملااهرعشةحئارّمشو،هيلإاهّمض.لبق
.ًاليلق

."...ماعطلا":تسمه
ةقيدحلاىلعّلطتيتلاةذفانلاتناك.خبطملايفتفتخاو،اهكرت

لثمفرفرتسمأةدوجومنكتمليتلاءاضيبلاتاشارفلاو،ةحوتفم
ةيضرألاورضخألانوباصلاةحئارتناك.بيغملايفنولمقرونمتاصاصق
هنأفرعيناك.هينيعيراهضمغأ.لخادلايفقبعتةبطرلاةيبشخلا

يذلالووجنفيإةروصيفتختنألبقهذهلثممايأةّدعىلإجاتحيس
ربيورثعيمل.ىشالتتتناكاهنكلً،امامتهتركاذنمبلكلاقوطنمّىلدتي



هقنعوةمامقسيكيفروببلكلااودجومهنكل،نيلكراملاىلعهؤالمزو
ةخطلماهلكو؛نيكاكسةثالثىلعةّدعلاقودنصيفاورثعدقو.عوطقم
.ليدميرغلاهمدنماهضعبنأيراهنّمخ.مدلاب

ةروصتناك.ءايشأةعضبلمحىلعاهدعاسيلخبطملانمليكارهتدان
.كاذنآىشالتتلووج
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.هينيعيراهحتف.حيرلاعميفتختوحدصتيرازيناجلاىقيسومتناك

نيبسرومةرفيشلثمعمليوضمويسمشلاءايضف؛ضيبأءيشلكناك
تاءالملاو،ضيبأفقسلاو،ءاضيبناردجلاو،كرحتتيتلاءاضيبلارئاتسلا
ظفتحتةداسولاتناك.رادتسا.نخاسلاهدلجىلعةدرابوةمعانوءاضيب
ىلإريشتتناكوهمصعمةعاسىلإرظن.غرافريرسلانكل،اهسأرلكشب
نصحضارعتساضرأىلإامهقيرطيفغيلوأوتناك.قئاقدسمخوةنماثلا
ىنبممامأءاقللاىلعاقفتادقاناك.لافطألالافتحاأدبيسثيح؛سوشركأ
.ةرشعةيداحلاةعاسلادنعرصقلابناجىلإةسارحلا

.مامحلاىلإبهذوضهنمث،ىرخأةرمةليللاّركذتوهينيعضمغأ
درابءامبّمحتسا.ضيبأفزخو،ضيبأرجآً:اضيأكانهضيبأناكملاناك
موي...":اذاذةقرفلةميدقةينغأندنديناكرمألاكردينألبقوً،ادج
."!زاتمم

نطقلابًاّديجهدلجففجف،ءاضيبةفشنمهلتجرخأدقليكارتناك
نعميناكاميف،ةسالسبيرجتةيومدلاهترودلعجل؛كيمسلاوكوبحملا
هجوللمستبا؟كلذكسيلأ،كاذنآًاديعسناك.ةآرملايفههجوىلإرظنلا
...فوسملاعلاوملاعللمستبا.نزيارفونامكإ؛ماستبالاهلدابو،همامأ

نيمدقىلعءطببىشموهرصخلوحةفشنملاطبر،ٍلاعٍتوصبكحض
كردينألبقةيناثرمألاقرغتسا.مونلاةفرغبابىلإةهدرلاربعنيتبطر
،فقسلاو،ناردجلاً:اددجمضيبأناكءيشلكنأل؛أطخلامونلاةفرغاهنأ
ّبترملاضيرعلاريرسلاو،ةرسألاروصاهقوفتّفصيتلابايثلاةنازخو
.زارطلاقيتعكوبحمجيسننمءاطغهيلعوةقانأب

نيحبابلاىلإلصونأدعبرداغينأكشوىلعناكورادتسا
ًامدقيضملابهرمأيهغامدنمًاءزجنأكو؛هناكميفدّمجت.ةأجففقوت
نأنمتبثتلاوةدوعلاهنمديريرخآًاءزجنأنيحيفرمألانايسنو
نأىشخيام،ةقدرثكأنوكيل،وأً.اقحهيفرّكفيامناكهآريذلا
طقففرعيناك.اذاملوديدحتلابهنمفاخييذلاامفرعينكيمل.نوكي
نلو،لضفأعضولاحبصينأنكميالً،ايلاثمءيشلكنوكيامدنعهنأ
عبطلابو،تافدقناكناوألانكل.ءيشيأ؛ءيشرييغتيفناكّيأبغري
ً.ارخأتمكلذناك

.داعورادتسامثً،اسفنذخأ



اهيفةأرملاهجوو،طيسبيبهذراطإيفدوسألاوضيبألابةروصلاتناك
ناتزكرمونامستبموناتئداهاهانيعو،ناتزراباهاتنجوو،ٍلاعاهنيبجو،عيفر
.ةيوقتدب.ودبيامىلعروصملاهنإ،ليلقبريوصتلاةلآقوفءيشىلع
.ينيدلاىراصنلازمراهقوفّىلدتي،ةطيسبةزنكيدترتتناك

ىأرةرملوأيفةفولأمودبتاهلعجيذلاببسلاوهكلذنكيمل
.اهتروصاهيف

ةفرغيفةروصلايفاهآريتلااهسفنةأرملاتناك؛كشكانهنكيمل
.نامفوهسيرتايب



عساتلامسقلا
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ببسلانعليلقلااهيلعرثعيصخشيأفرعيىتحهذهبتكأ

يتايحيفتارارقلاتناك.اهيلعتمدقأيتلاتارارقلاذختأينلعجيذلا
نأبجينكل.كلذلًاقفوّيلعمكُحينأبجيو،رثكأوأنيّرشنيبًارايخ
مليننأو،يتارارقنمّطقبرهأمليننأةقيقحًاضيأرابتعالانيعبذخؤت
ًالدبةئطاختارارقذاختابترطاخدقل.ةيقالخألايتامازتلانمّطقبّرهتأ
دجيصخشكوأ،ةتماصلاةيبلغألانمدرفكنابجلثمشيعلانم
دقل.هنعةباينتارارقذاختابنيرخآللحمسيصخش،دشحلايفةنينأمطلا
يتبيبحوىلوملاىقلأنيحًادعتسمنوكأيك؛يئاهنلارارقلااذهتذختا

.انيليه
."ً!ابت"

ءايزأنودتريسانلانمٌدشحعفدنانيححباكملاىلعيراهطغض
ةنيدملانأادب.نوتسروجاميفعطاقتلادنعةينكسلاةقطنملاىلإةينطو
ً.اددجمرضخألاىلإًادبأريغتتنلءاوضألانأبرعشو،كاذنآكرحتتاهلك
بناجىلإهترايسفقوأ.ةرايسلاةعرسةدايزوسورتلارييغتًاريخأعاطتسا

هزواجت.هيلعطغضوكوفبابسرجّرزدّدح،زبيافةباوبيفىرخأةرايس
يذلاهتيمدقوبلعجو،ٍلاعتوصهنعردصيًايدلجًءاذحلعتنيلفط
.زفقييراه،رامحلاقيهنهبشيوناذآلاُّمصي

اهبظفتحييتلاةلتعلاذخأو،هترايسىلإيراهداع.كوفبُِجيمل
يذلالفقلاببسبقودنصلايفاهبظافتحالانمًالدبةرايسلالخادًامئاد
ةدعدعبعمس.سارجألاىلعهيعارذاتلكعضووداعّمث.هحتفنكميال
صاخشأىلإحجرألاىلعدوعت،ةيويحلابةمعفمةرفانتمًاتاوصأٍناوث
وأًانخاسًاديدحمهيديأيفنولمحيمهو،ةعاسلابراقعسكعنوضكري
نممغرلابو،هوقّدصينأبجيمهنإوةطرشلانمهنإلاق.ةيذحأعّملم
وهو،ىلعألاىلإعفدنا.بابلاحتفعاطتسادقفةبضاغءاضوضعمسهنأ
كاذنآهبلقو،ثلاثلاقباطلاىلإلصو.ةوطخلكيفتاجردعبرأدعصي
.تضمةعاسعبرلبقةروصلاىأرنيحهيلعناكاممعرسأقفخي

ءايربأصاخشأةّدعنآلاىتحتّفلكيسفنىلإاهتدنسأيتلاةمهملا
لاحلاكلتىلعرمألانوكيس.رثكأفلكتنأبرطخكانهعبطلابو،مهتايح
تارايخهيدلنكتملًايدنجيفصوبيلعاومكحااذهل؛برحلايفًامئاد
مكنأاوفرعاف،ةوسقبيلعنومكحتسمتنكاذإنكل.يتبغريهكلت.ةريثك



.ءاوسٍّدحىلعمكلويلً،امئادكلذكرمألانوكيسوً،اضيأنيموصعممتسل
.يتاركذميههذه.هللا؛طقفدحاوٍضاقالإكانهسيل،ةياهنلايف

امدنعو.ٍلاعتوصبهمساىدانو،هتضبقبنيترمكوفبابيراهعرق
بابلاحُتف.اهيلعهلقثبطغضولفقلاتحتةلتعلامحقأً،ائيشعمسيمل
ةملظمةقشلاتناك.ةبتعلاّىطخت.ةيلاعةقطقطًاردصمةثلاثلاةلواحملايف
.ليلقذنماهرداغدقناكيتلامونلاةفرغبةبيرغةقيرطبهترّكذو،ةئداهو
.ةشيعملاةفرغىلإبهذنيحببسلامَِهفً.امامتةروجهموةيلاختناك
تناكيتلابتكلاو،ةيضرألاىلعةروثنمتناكيتلاقاروألاف:ةروجهمتناك
ثاثألاناك.تفتخادقةئلتمملافصنةوهقلاباوكأو،ةلئاملافوفرلاىلع
سمشلاءوضنمٌعاعشناك.ءاضيبتاءالمبّيطُغوةيوازلاىلإعفُددق
،طيخبًاعمةطوبرملاقاروألانمةموكىلعطقسيوةذفانلاربعلخدي
.ةيلاخلاةشيعملاةفرغةيضرأفصتنميفةدوجوملاو

***
ًاعيمجنوكننألمآً.اتيمنوكأنألمآ،قاروألاهذهأرقتامدنع

ً.اتاومأ
.قاروألاةموكبناجىلإيراهمثج
.يدنجتاركذم:ىمظعلاةنايخلاايلعلاةقرولاىلععبطدقناك
.طيخلاةدقعيراهّلح
ليلقلااهيلعرثعيصخشيأفرعيىتحهذهبتكأ:ةيلاتلاةحفصلا

يراهّبلق.اهيلعتمدقأيتلاتارارقلاذختأينلعجيذلاببسلانع
ىقلأ.ةبوتكملاتاحفصلانمتائمةّدعنعلقيالامكانهناك.قاروألا
رتفديفزتيرفمقردجو.8:30ىلإريشتاهنأدجوفهتعاسىلعةرظن
ىلإهقيرطيفناكيذلايواسمنلابلصتاو،يولخلافتاهلاجرخأ،هتاظحالم
ملكتنأدعبةيفتاهلاتامالعتسالابيراهلصتا.ةيليلةبوانمدعبهلزنم
.ةملاكملاهللّوحومقرلاىلعكانهفظوملارثعو،ةقيقدةدملزتيرفعم
."ربيو"

."؟هلوقننأبجياماذهسيلأ.ةديعسلالقتساىركذ.لوه"
."؟ديرتاذام.ميحجلاىلإاذهبهذيل"
."...مويلااذهلططخحجرألاىلعكيدلً،انسح"
يدرفمبسلجأنأو،ةقلغمذفاونلاوًادصومبابلاءاقبإلططخأ،معن"

."؟ديرتاذام.فحصلاةءارقل
."تامصبلاضعبعفرديرأ"



."؟ىتم،عئار"
،انهنماهلاسرإعيطتسنىتح؛كعمكتبيقحرضحتنأبجي.نآلا"

."نوسيودنأثيمسسدسمىلإجاتحأسو
يساركلادحأىلإهعمقاروألاةموكذخأمث،ناونعلابيراههدّوز

.أرقيأدبوهيلعسلجو،ةّاطغملا



95
2000رايأ17.ولسوأ
.1942يناثلانوناك12.دارغنينيل
ةيتيزةحولهبشتاهتلعجو،ةيدامرلاليللاءامسبهللاةنسلأتءاضأ

.تاهجلالكنمانبطيحتيتلاةفوشكملاوةبيئكلاةعيبطلاقوفةموسرم
يضمدعبالإفرعننلاننكل،ةعدختناكامبروً،اموجهسورلاّنشامبر
نكيملهنأول.عرابصاّنقهنأًاددجمتبثأدقلاينادناك.تقولاضعب
ًايسورباصأ.مويلاكسملاكًاتيصهسفنلنمضدقناكل،لبقنمةروطسأ
نفدو،هدرفمبلجرلاضرأىلإبهذمث،رتموليكفصنةفاسمنمهلتقو
.لبقنمكلذلعفصخشنعّطقعمسأمل.ةينارصنلارئاعشلاَقفوتيملا
،ةداتعملاةعفترملاةيونعملاهحوربعتمتيناك.راكذتكيسورلاةعبقهعمداعأ
روخفانأ.)داّسُحلاةجهبلايدسفمضعبءانثتساب(عيمجلابرطأوىّنغف
نأنممغرلابف.يقيدصعاجشلاومزعلادقاعصخشلااذهلثمنألً؛ادج
نمتايحضتلانأوً،ادبأيهتنتنلاهنأمايألاضعبيفودبتبرحلاهذه
لمألاًاعيمجانحنمينوسدغلاينادلثمًالجرنأالإ،ةريبكمألااندلبلجأ
.ةنمآلاةّرحلاجيورنلاىلإدوعنسو،ةفشالبلافقونساننأب

.ةءارقلاعباتوهتعاسيراهدّقفت
.1942ةنسسأرةيسمأ،دارغنينيل
عضبهللوقأنأبجيناككوفينيعيففوخلاتيأرامدنع...

يفنينثالانحنانريغدحأكانهنكيمل.هرتوتفيفختل؛ةنِئمطمتاملك
دّدمتتلاينادةثجتناكو،مهتّرسأىلإنورخآلابهذدقف،شاّشرلاضبرم
مازحنعلاينادمدنمديزملاتطشك.ةريخذلاقيدانصقوفةسبيتم
كاذنآتننظو،ةيئانثتساةليليفلطهيجلثلاوًائيضمرمقلاناك.شيطارخلا
ثيحبًالماكهلعجوً،اددجمهعيمجتولاينادتافرةداعتسايرودقمبنأ
ً،ايزاهتناوً،ايليفطناك.اذهكوفردنسمهفيمل.اندوقيوفقينأعيطتسي
يذلامويلايفو؛نوزوفيسمهنأنظينيذلاكئلوأبناجىلإزاحنيًاربخمو
ةوطختعجارتً.اضيأاننوخيس،لاينادلو،انلو،يلةمتاقرومألاهيفودبتس
ىلعةبّرحلاترّرموهنيبجبتكسمأ،هفلختحبصأىتح،ةعرسبءارولاىلإ
دعبهتكرت.نقتموقيمعقشثادحإلًادجًارهامنوكتنأبجي.هقنع
ءطببهسفنلوحرادتسا.ىهتنادقرمألانأفرعأتنكيننأل؛هتحبذنأ
ةبرحلانكلخارصلاديريهنأادبو،نيتريغصلانيتهرشلاهينيعبيلإقّدحو
،قيمعلاحرجلانمريفصالإجرخيملوةيئاوهلاةبصقلاتعطقدقتناك



لعجكلذنكل،جورخلانمهحورعنميلهيدياتلكبَهترجنحكسمأ.مدو
تررطضاوضرألاىلعتعقو.هعباصأنيبًاعيرسجراخلاىلإقفدتيمدلا
تاخطلنوكتنل.يتّزبخطليالىتح؛جلثلاقوففلخلاىلإعجارتلاىلإ
.كوفردنسرارفيفقيقحتلااورّرقاذإًةديجةديدجمد

قيدانصىلإهتبحسوهرهظىلعهتردأ،ةكرحلانعفقوتامدنع
ةيدسجلاامهتينبتناك،ظحلانسحل.اهيلعًاددمملاينادناكيتلاةريخذلا
ًامئاداهبظفتحننحنف(.ةيتوبثلاكوفردنسقاروأىلعترثع.ةلثامتم
امونحننملوقتقئاثوايندلنكتملوانفقوأاذإاننألً؛اراهنوًاليل،انعم
نحنف-كلذىلإامومتخ،خيرات،ةيقرشةهبج،ةاشم-انرماوأيه
.)ةيدنجلانمنيّرافانفصوبًاروفصاصرلابًايمرانمادعإيرجينأبرطاخن

،شيطارخلامازحبلصتملاةريخذلاقودنصيفاهتوشحوردنسقاروأتيوط
لاينادتعضو.ردنسسأرلوحهتعضوولاينادسأرنعسيكلاتعزنمث
هتنفدو،اهيلعدحأرطيسياليتلاضرألاىلإهتلمحويرهظىلعكلذدعب

لاينادةعبقبتظفتحا.يسورلا،ايروألاينادنفدامك،جلثلايفكانه
."رانلالوحلاجرلاةقلحىلإاومضناو،عينمنصحتدشنأو،ةيسورلا

.1943يناثلانوناك3.دارغنينيل
يفثثجلاَةلَمَحءاج.ّةطخللًاقفوءيشّلكراسو.ًالدتعمءاتشلاناك

ةريخذلاقيدانصنعةثجلااولقنويناثلانوناك1حابصنمركبمتقو
ىلعهنولقنييذلاصخشلانأ،يعيبطوحنىلع،اوقّدص.مهلليقامك
ترّكفاملككحضأتلزام.نوسدغلاينادوهيلامشلاعاطقلاىلإةجلزم
يفهوقُلينألبقسأرلانعسيكلااوعزندقاوناكاذإفرعأال.كلذيف
الثثجلاةلمحنأل؛لاحّيأىلعينجعزيلكلذنكيملو،يعامجلاربقلا
.كوفردنسوألاينادنوفرعي

كوفنأيفنكسومدراودإكشوهينجعزيناكيذلاديحولاءيشلا
كوفردنسةثجف؛هلعفعيطتسيامكانهسيل.هتلتقيننأو،رفيمل
ىلإهحورقرتحتنأوجرأ(ةقرتحم،ىرخألاثثجلاتائمعميقلتست
.اهفّرعتنكميالو)دبألا

كلتيفريكفتلاتنعمأًابوانمتنكنيحةيضاملاةليللايف،نكل
ةنوفدملاينادةثجكرتعيطتسأاليننأًايجيردتتكردأو.ةئيرجلاةيلمعلا

يكلةديجةصرفكانهتناك،ءاتشلالصفلادتعاىلإًارظنف.جلثلايف
ليللايفملحأتأدبامدنعو،ليدبتلافشكتوةظحليأيفةثجلارهظت
يفجلثلابوذينيحلاينادةثجبسرعءانبأوبلاعثلاهلعفتنأنكمياّمع



كلتتناك،ةلصحملاب.يعامجلاربقلايفاهعضووةثجلاشبنترّرق،عيبرلا
.ةلّجبمًاضرأ

كلتنمرثكأانلةعباتلاةسارحلاعقاومنمعبطلابًافئاختنك
،يبغلاكوفقيفر،ليدميرغلاهناكظحلانسحل،نكل.سورللةعباتلا
ةيمهأرثكألاو،ةمئاغةليلتناك،كلذىلعةدايز.شاّشرلاضبرميفسلجي
.يلخاديفكلذناك،معن،يعملاينادنأبترعشيننأوهكلذنم
نأكشوىلعتنكوةريخذلاقيدانصىلعًاريخأةثجلاتعضوامدنعو
نأنكميعوجلاومونلاّةلقنأفرعأ.مستبا،هسأرلوحسيكلاطبرأ
مامأريغتيّسبيتملاتوملاعانقًالعفتيأريننكل،ءرملانهذبابعالتي
.يرظان

رعشأينلعج،ينفيخينأنمًالدبو،كلذنأداتعملاريغءيشلاناك
.لفطلثمتمنوعجهملاىلإًادئاعتللستمث،ةداعسلاوةنينأمطلاب

ملحدقهنأولامكادب،ةعاسدعبنكسومدراودإظقيتساامدنع
ةثجنأيتيؤردنعًادجًاشهدنمودبأنأتعطتسايننأنظأو،كلذلكب
.نكسومدراودإعانقإلًايفاكنكيملكلذنكلً.اددجمترهظدقولايناد
نألمأىلعكانههتعضووهتلتقدقيننأو،كوفةثجاهنأنمًاقثاوناك
ىأروسيكلاليدعفر.ةرملوأهذخأاوسندقمهنأثثجلاةلَمَحنظي
حفاكأنأبجيناكو،امهيمفارغفو،امهالكشهد.لاينادهنأنكسوم
.لاينادوانأانحضفتستناكيتلايتكحضحبكأل

.دارغنينيل،يلامشلاعاطقلا،يناديملاىفشتسملا
.1944يناثلانوناك17
ليدةذوخةيسورلاةرئاطلانمتيقُلأيتلاةيوديلاةلبنقلاتبرض

تنكو،اهيلإبرقألاتنكً.اديعببرهلالواحنانكاميفديلجلاقوفترادو
رخآنكل،بيرغاذه.ليدونكسوموانأ:تومنسانتثالثنأنمًاقثاو
دراودإكاذنآتذقنأدقتنكيننأل؛ردقلانعتناكيلترطخةركف
وهديحولايزاجنإناكو،نيكسملالجرلا،ليدديىلعتوملانمنكسوم
لبانقسورلاعنصي،ظحلانسحل.طبضلابنيتقيقدانعاطقدئاقرمعةلاطإ
،يلإةبسنلاب.ىذأيأانبيصينأنودنمًاعيمجانوجنوةئيسةيودي

.ينيبجىلإيتذوخربعةيظشتلخددقويمدقتحرُج
ةضرمملاعم،لاينادةبيطخحانجيفةفداصملاضحمبرمألايبىهتنا

تملكتورهظلادعبتءاجاهنكل،ّيلإفّرعتتملةيادبلايف.ركاسلأينغيس
.اهبطخأنأتدرأاذاملًاديجفرعأوًادجةليمجاهنإ.ةيجيورنلابيعم



ءاضيبلاةيدلجلاهترتستناكوً.اضيأحانجلاكلذيفناكغيفدنيلفالوأ
ةرشابمجورخلاعيطتسيىتحامبر؛ببسلافرعأال.هريرسبناجىلإّىلدتت
لاجرىلإجاتحن.هحورجىفشتامدنعهرظتنتيتلاتامهملاىلإةدوعلاو
هتدوار.انمبرتقتةيسورلاةيعفدملاعمسأانأف،نآلاهلاصخلثمبنوعتمتي
.هيلإينغيسةضرمملاتءاجوخرصهنأل؛نظأامك،ةليلتاذسيباوك
اهتيأرً،اددجممونلاىلإدلخامدنعو.نيفروملانوكيدق،امءيشبهتنقح
اهنمبلطأنأيفةبغرلابترعشوً،ادجةليمجتناك.هرعشبعادت
.اهتفاخإيفبغرأمليننكل،نوكأنماهربخأليريرسنمبارتقالا

مل.مهيلإلصتالةيودألانألً؛ابرغيننولسريسمهنإمويلايلاولاق
نأفرعأو،نوبرتقيسورلاناكو،ينملؤتتناكيمدقنكلً،ائيشدحألقي
.ةاجنللديحولايلمأوهكلذ

.1944رايأ29.انييفتاباغ
يفنيتأرمابحتنأكنكميله.يتايحيفاهتلباقةأرماىكذأولمجأ

.ديكأتلابكلذكنكمي،معن؟هسفنتقولا
-لاينادبقلبتيظحدقتنكببسلااذهلو،دناربدغريغتدقل

.نظتامكً،ابيرغًامسادناربدغناك.هلّضفتانيليه.ايروأ
ً.ارعاشتسليننكل،مونلاىلإنورخآلابهذينيحدئاصقبتكأ

ىقبتنأبجيكنإلوقيلاينادنكل،بابلادنعرهظتنيحيبلققفخي
لتقهبشيرمألا.ةأرمابلقبرفظتنأتدرأاذإًابيرقتًادرابوً،ائداه
ىلإرظنتنألضفألاو،كارحنودنموًانكاسسلجتنأبجيذإ:بابذ
ةلواطلاىلعطحتامدنع-كبقوثولابةبابذلاأدبتامدنعو.رخآهاجتا
ةعرسببرضت-اهلتقلواحتنأًابيرقتكيلإلسوتتو،كنمبرتقتو،كمامأ
امنإوةعرسلاتسيل.مهألايهةريخألا.كتاعانقلثمتابثوةوقبو،قربلا
نأبجيو،ةدحاوةصرفكيدل.بابذلالتقنمكنّكمتيتلايهةعانقلا
.لاينادلوقيامك،اهلًادعتسمنوكت

.1944ناريزح29.انييف
يفةيوجلاةراغلاتناك.انيليهيتبيبحيعارذنميسفنتّصلخ...

فصتنمىلإريشتتناكةعاسلانكل،ليوطتقوذنمتهتنادقجراخلا
ىلإ،اهتكرتدقتنكثيحةرايسلاتدجو.ةيلاخلازتالعراوشلاو،ليللا

ةعطقتناكوةّمطحمةرايسلاةذفانتناك.ةثالثلاناسرفلامعطمبناج
ظحلانسحلوكلذفالخبنكل،اهفقسيفًاريبكًاجاعبناتثدحأدقرجآ
.ىفشتسملاىلإًادئاعؤرجأامعرسأباهتدق.ةميلستناك



.انيليهوانأيلجأنمءيشيألعفألتافدقتقولانأفرعأتنك
ناطلسانلسيليتلاثادحألانمةماّوديفنيقلاعنيصخشةطاسببانك
رفوتسيرك،بيبطلااذهبجاوزلالوبقىلإاهيدلاوىلعاهفواخماهتعفد.اهيلع
اهوعدييتلا-ةطرفملاهتينانأتناكيذلادسافلاصخشلااذه،دراهكورب

هبرعشييذلابحلانأىرينأعطتسيملأ.بحلارهوجلةناهإ-ً!ابح
يملحبنآلايّحضأنأبجي؟هبرعشتيذلابحللقلطملاضيقنلاناك
،لقألاىلعةميركف،ةديعسنكتملاذإ،ةايحاهحنمألانيليهعمشيعلايف
.اهيلعدراهكوربهضرفيسيذلالالذإلانمةيلاخو

لوطىلعًاعرسمةرايسلادوقأتنكنيحينهذيفراكفألاتعراست
ّيديدوقيناكلاينادنكل.اهسفنةايحلالثمًاجّرعتمناكيذلاقيرطلا
.ّيمدقو

.قّدصمريغّيلإرظنوهريرسةفاحىلعسلجأيننأفشتكا...
."؟انهلعفتاذام":لأس
له.توملابكيلعمكحأونئاختنأ،دراهكوربرفوتسيرك":تسمه

."؟دعتسمتنأ
مهفً؛ادبأتومللنيدعتسمسانلانوكيالً.ادعتسمناكهنأنظأال

يتلامدلاةروفانىأردقنوكينألمآ.دبألاىلإنوشيعيسمهنأنونظي
قوفليسيوهومدلاتوصعمسدقنوكينأو،فقسلاوحنتعفدنا
دقنوكينألمآرخآءيشّيأنمرثكأنكلً،اددجمطقسنيحتاءالملا
.رضتُحيهنأكردأ

ةعرسباهلكاهتففلصيمقو،ءاذحو،ةلذبىلعسبالملاةنازخيفترثع
...ةرايسلاىلإتضكرمث؛يعارذتحتاهتلمحو

لوطهنمدربلابرعشأوءاملابًاللبمتنك.ةمئانلازتالتناك...
،نرفلثمةئفادتناك.اهوحنتاءالملاتحتتللستو،ئجافملارطملا
لكيطغأنأتلواح.اهناضحأنيبيسفنتعفدنيحاهمونيفتهوأتو
لكنأيفريكفتلابيسفنعدخأنأتبّرج،يدسجباهدلجنمرتميتنس

تيقبدقتناك.ةعاسلاىلإرظنلاىدافتأنأتلواحو،ىهتنادقءيش
ًالتاقحبصأنألبقطقفناتعاسو،يراطققالطنادعومىلعطقفناتعاس
قيرطلاوأيترداغمدعومنوفرعياونوكيمل.اسمنلاءاجرألكيفًادراطُم
يفنونوكيسو،هدصقأسيذلاناكملانوفرعياوناكمهنكل،اهكلسأسيتلا
.رمعلايقابيفكتةوقباهّمضأنأتلواح.ولسوأىلإلصأنيحيراظتنا

يلخادلالاصتالازاهجدجو؟لبقنمّنرله.سرجلايراهعمس



.ربيولوخدبحمسيلرزلاىلعطغضو
ىلعرفسةبيقحمجحبًاقودنصىمرو،ناخدلاىأرنيحربيولاق

نونجنجي.ههركأامرثكأاذه،زافلتلاوةضايرلادعبةرشابم":ضرألا
كيلعبجوتيو،عراوشلاقلُغتثيح،لالقتسالامويةينطوةسامحبعيمجلا
نم!هللااي.ناكميأىلإلصتلةنيدملاطسولوحقيرطلالكدوقتنأ
."؟أدبأنيأ

قيربإىلعةديجلاتامصبلاضعبكانهنأنمّدبال":يراهلاق
يفنآلاكمهنيانييفيفيلليمزعمملكتأتنكدقل.خبطملايفةوهقلا
ًاحسامَترضحأدقل.1944ماعنمتامصبلانمةعومجمنعثحبلا

."؟كلذكسيلأً،ابوساحوًايئوض
.قودنصلاىلعربيوتبر
يفتاهلصوكنكمي،تامصبلاعفرنميهتنتامدنع.عئاراذه"

هنإ.انييف،زتيرفنونعملاينورتكلإلاديربلاىلإاهلاسرإوبوساحلابيولخلا
ّلُجاذه.ةرشابمةجيتنلابانربخيسوتامصبلانمهتعومجمباهتنراقملدعتسم
."ةشيعملاةفرغيفتاحفصعضبةءارقنميهتنأنأبجي.هلعفنسام

."؟...اذام"
ةفرعملاىلإةجاحلاةدعاق.ةيرسلاتارابختساللةيضق":يراهلاق

."طقف
رظن.ةصّحفتمةرظنبيراهىلإقّدحو،هتفشربيوّضع."ً؟اذإاذكه"

.رظتناوهينيعىلإيراه
ًاصخشكانهنأديجرمأّهنإ؟لوهايًارمأفرعتله":لاقًاريخأو

."فرتحملثمفرصتيلازيالدلبلااذهيف



96
2000رايأ17.ولسوأ

.1944ناريزح30.غروبماه
تجرخأو،ةريخذلاقودنصتحتف،انيليهىلإةلاسرلاتبتكنأدعب

كلذدعب.َةلاسرلااهبتلدبتساوّفلغملانمةيوطملاكوفردنسقاروأ
يفتحبصأامدنع.ليللاىلإتجرخو،ةبرحلاباهيلعاهناونعواهمساتبتك
ةبقيقوفءامسلاتناكو،يبايثبحيرلاتفصع.ةرارحلابترعشجراخلا

نممغرلاب،هعامسناكمإلابناكيذلاديحولاءيشلاو،ةخّستمءارفص
كئلوأتاخرصو،جاجزلامطحتتوصوه،ةديعبلابهللاةنسلأةقطقط
ىلعءوسلااذهبًائيشّليختأمل.هيلإنوبرهيناكممهيدلدعيملنيذلا
ملعراشلوطىلعتيشم.طوقسلانعتفقوتدقلبانقلاتناك.قالطإلا
ةفوشكمةحاسمربعدتميتلفسإلانمطيرشدرجمراصلبً،اعراشدعي
وهعراشلايفًامئاقيقبيذلاديحولاءيشلاناك.ضاقنألانمماوكأاهيف
قرتحيًالزنمو،ةرحاسعباصأهبشتناصغأبءامسلاىلإلواطتتةّدوسمةرجش
لكعمينناملؤتياتئرتحبصأوًاريثكتبرتقاامدنع.تاخرصهنمجرختو
اهتدجويذلاناكملاوهكلذناك.ءانيملاوحنيشمأتأدبوتردتسا،سفن
،يفطعمبتكسمأ.نيتفئاخلانيوادوسلانينيعلاتاذةريغصلاةاتفلاكلت،هيف
.تررمنيحةوقنمتيتوأاملكبخرصتيهو

."!يمأ!يمأ"
تيأردقتنك.هلعفيننكميءيشكانهنكيملف،يقيرطتعبات

،ىلعألاقباطلايفةعطاسلابهللاةنسلأطسوناسنإلًايمظعًالكيهكاذنآ
يهو،يبتقحلةاتفلانكل.ةذفانلاراطإيبناجالكىلعًامدقعضي
نكل،ىطخلاّثحأنأتلواح.اهتدلاودعاسأنأّيلإلسوتتوخرصت
انتحتريبكرحبوحنيعماهتبحسف،يناكرتتملويباتّثبشتنيتريغصلااهيعارذ
يفًاعمناديقمناصخش،بيرغبكوميفً،امدقانيضم.بهللاةنسلأنم
.ءانفلاىلإانقيرط

نمفرعأال.تفرُذامنيحترّخبتعومدلانكل،تيكبمعن،تيكب
عجهملاىلإاهتلمحو،تردتساو،ضرألانعاهتعفريننكل،فقوتيذلاانم
،ىرخأةّرسأىلعةدوجومتناكتاداسوتذخأمث.اهلوحيتيناطبتففلو
.ضرألاىلعاهبناجىلإتيقلتساو

.ليللاءانثأيفتفتخااهنأل؛اهلثدحاموأ،ّطقاهمسافرعأمل
.لمألاينتحنماهنأليتايحتذقنأاهنأفرعأيننكل



ينابمو،ةلعتشملازتالقئارحةّدعتناك.رضتحتةنيدمىلعتقفأ
ةلّمحمتءاجدقتناكيتلابكارملاتيقبو،ضرألابتيّوُسدقءانيملا

.وسرلاعيطتستالةديعب،رتسلانسوأيفىحرجلاءالخإلوأةينيومتداومب
هنمليمحتلانوعيطتسيًازيحقيرفلادارفأحسُفينألبقءاسملاّلح

تدجوىتحرخآىلإبكرمنمتلقتنا.كانهىلإتعرسأف،هيفغيرفتلاو
لقنتوانآىعدتةنيفسلاتناك.جيورنلاىلإةلحر؛هنعثحبأتنكام
نأّليختأمليننألً؛امامتينبسانتةهجولاتناك.مياهدنورتىلإًاتنمسإ
ماظنلايفّتبددقىضوفلاتناك.كانهىلإلسُرتسينعثحبلارماوأ
.فطلبكلذلوقتدرأاذإةكبترمةدايقلاةلسلستناكو،داتعملايناملألا
هجاوأملوً،انيعمًاعابطناكرتدقيتقايىلعسأ-سأزمرنأادب
يتلارماوألانأبناطبقلاعانقإو،ةنيفسلانتمىلعدوعصلايفةلكشم
تاقرطلارصقأربعولسوأىلإبهذأنأبجييننإلوقتاهايإهتيرأ
ىلإانآنتمىلعينعي،كاذنآةدئاسلافورظلايف،كلذناك.ةنكمملا
.ولسوأىلإراطقلابكانهنمو،مياهدنورت

تعباتويقاروأترهظأو،ةنيفسلاترداغ.مايأةثالثةلحرلاتقرغتسا
.مايأةعبرأاهلكةلحرلاتقرغتسا.ولسوأىلإًاراطقتبكرمث،يقيرط
دقتنكيتلابايثلاتيدتراو،راطقلارداغأنألبقضاحرملاىلإتبهذ
.لوألاناحتماللكاذنآًادعتسمتحبصأ.دراهكوربرفوتسيركنماهتذخأ
ً.اذاذرلطهيرطملاوًائفادوجلاناك.سناهويلراكةباوبىلإتيشم
يفميحجلاادب.امهتزواجتنيحٍلاعٍتوصباتهقهقو،يوحنناتاتفتمدقت

يدلبىلإتدعدقفً،اددجميبلقجهتبا.ةيئوضتاونسًاديعبغروبماه
.ةيناثةرمتدلووبيبحلا

رظنينألبقةيتوبثلايقاروأبلاتننيتنوكلايفلابقتسالافظومّققد
.هتراظنقوفنميلإ

."كوفديسايلاتننيتنوكقدنفيفكبًالهأ"
ىلإقدحأانأو،ءارفصلاقدنفلاةفرغيفيرهظىلعتيقلتساامدنعو

ىلعديدجلايمساتبّرج،جراخلايفةنيدملاتاوصأىلإيغصأوفقسلا
ً.اعفنيدجيفوسهنأتكردأيننكلً،افولأمنكيمل.كوفردنس:يناسل

.1944زومت12.اكرامدرون
ةهبجلالاجرلثم،اهلكيتصقلووجنفيإىعديلجرقّدص

ىلعتلتاقيننأ-ةقيقحلانوكتس؟يننوقدصيالاذاملو.نيرخآلاةيلخادلا
ىلإيتدوعويرارفنمًاعقوّدشأ-اهتفرتقاةميرجلبولطموةيقرشلاةهبجلا



اوّقلتو،مهرداصمنمتامولعملانماوّدكأتدقاوناك.ديوسلاربعجيورنلا
.سورلاىلإحجرألاىلعبرهو،دوقفمكوفردنسهمساًاصخشنأبًاديكأت
!مهتزهجأيفنيمظنمناملألاناك

،نظأامكةدحتملاتايالولايفيعرعرتةجيتن؛ىحصفلاةيجيورنلاملكتأ
ةجهلنمةعرسبتّصلختدقكوفردنسيتفصبيننأدحأظحاليملو
رهظاذإىتح،نكل.جيورنلايفريغصناكمنمتئج.نسلادسدناربدغ
،طقفتاونسثالثلبقكلذناك!هللااي،بابش(يبابشيفهتيقتلاصخش
يننأبرعشأ.ّيلإفّرعتينلهنأنمقثاوانأف)ةلماكةايحلثمادبهنكل
ً.امامتفلتخم

.يقيقحلاكوفردنسفرعيصخشرهظينأوههاشخأامرثكأ
كلذناكاذإ،يتدلبنمةلزعرثكأناكمنمردحنيهنإ،ظحلانسحل
.هوفرعينأنكميبراقأهيدلعبطلابنكلً.انكمم

اذهليتشهدتناكو،ءايشألاكلتيفريكفتلانعمأوناكملايفلّوجتأ
يقيقش؛ّيقيقشدحأةيفصتبرماوأمويلاّيلإاوردصأنيحةريبكببسلا
ًالعفربتخينأرمألااذهبضرتُفي.غنلماسلانوسانىلإنايمتنينيذللاكوف
؛كحضلابلاينادوترجفنا.ليخددرجميننأمأيفقومترّيغدقتنكنإ
نيذلاصاخشألانمصلختلاعقاولايفينماوبلط.مهتياغانفرعدقاننأل
نأيفنورّكفيدونجمهنأنوعّدينيذلانأًامامتكردأ!يرمأنوفشكيدق
ةنمآلاتاباغلاهذهيفانهنيدوجوملاكئلوأنأل؛فرطتمرمأءاقشألالتق
رمألاذفنأنأترّرقدقتنكيننكل.برحلاةيشحوىلعنيداتعمريغ
يحالسشبنأومالظلاّلحيامدنعةدلبلاىلإبهذأس.مهيأراوريغينألبق
هسفنليللاراطقلقتسأو،ةطحملايفةعتمألاقودنصيفيتّزبعمأّبخملا
اذهل؛كوفلآةعرزمىلإةيرقبرقأمسافرعأ.هنتمىلعتلصويذلا
...نعطقفلأسأنأبجي

.1945رايأ13.ولسوأ
مويلالصوو،ريرحتللًاريثكًاسمحتمدلبلالازيال.رخآبيرغموي

ىلإباهذلابيسفنجعزأمل.يموكحدفوعمولسوأىلإفالوأدهعلايلو
تبهذ.كانهةعمتجمتناكولسوأفصننأتعمسيننكل،هتيؤرلءانيملا
نأنممغرلابةيندمسبالميدترأانأوسناهويلراكةباوبىلإمويلا
ّيزبًاوهزميشمأنأيفيتبغرمدعببساومهفيملدونجلايئاقدصأ
بذجلماعكلذنوكينأضرتُفيذإ؛لاطبألالابقتسابىظحأوةمواقملا
نكدقفًائطخمنكأملاذإ؛تاّزبوءاسن.ةظحللاهذهيفتاباشللًاريبك



.هسفنوحنلاىلع1940ماعلايفءارضخلاتاّزبلاءارويرجلانببحي
لوقيوةفرشلاىلعرهظيسدهعلايلوناكنإىرألرصقلاىلإتدعص

ساّرحلاليدبتىرجوً،اضيأكانهعّمجتدقرخآدشحناك.تاملكعضب
.نوّللهياوناكسانلانكل،ةيناملأريياعمبةقفشللريثمٌضرع.تلصونيح

نييجيورنلاكئلوأىلعًادرابًءامبصيسدهعلايلونألمأيلك
سمخلاوطنييبلسنيدهاشملثمنوسلجياوناكنيذلا،نيموعزملانيبيطلا

نوخرصينآلامهاهو،بناجيأىلإًاعبصإاوعفرينأنودنمتاونس
نكميفالوأدهعلايلونأنظأ،عقاولايف.ةنوخلانمماقتنالابنيبلاطم
ديحولاصخشلاناك-ةحيحصتاعاشإلاتناكاذإ-هنأل؛انمهفينأ
ةقيثوعيقوتءانثأيفةعاجشلاضعب،ةموكحلاوكلملافالخب،رهظأيذلا
ةموكحلانكل.مهريصممهتكراشمونييجيورنلاعمءاقبلاهضرعبمالستسالا
يفكلملاومهعضيدقكلذنأًاديجنوفرعياوناك.كلذفالخبهتصوأ
ىلإمهسفنأمهنوبرهينيحيفجيورنلايفهوكرتينأبً،ادجبيرغفقوم
.جراخلا

ةّزبيدتريفيكفرعييذلا-باشلادهعلايلونأبلمأّيدل،معن
،ةيقرشلاةهبجلاىلعدونجلاهققحامةمأللحرشينأنكمي-ةيركسع
نولازيالو-قرشلايفةفشالبلاهّلثمييذلارطخلاهسفنبىأرهنأوةصاخ
دعتسنانكامدنع،1942ماعةيادبىلإةدوعلاب.انتّمأىلع-هنوّلثمي
عمتاثداحمىرجأدقدهعلايلونإلاُقي،ةيقرشلاةهبجلاىلإقالطنالل
.جيورنللسورلاططخنمهفواخمنعّربعوتلفزورسيئرلا

انأوةينطولايناغألاىلإعمتسأتنكوةينطولايفةالاغمكانهتناك
رثكأًاراجشأتيأرنأّطقيلقبسيملذإ؛ءارضخلاراجشألاىلإرظنأ
نأبجياذهلو،مويلاةفرشلاىلعرهظيملدهعلايلونكل.اهنمًارارضخا
.ربصلابّىلحتأ

."ةقباطتمتامصبلا.انييفنماولصتادقل"
.ةشيعملاةفرغىلإيدؤملالخدملابرقربيوفقو
.ً"انسح":ةءارقلايفقرغتسموهو،ةطيسبةءاميإبيراهلاق
ضيرمصخشكانه.تالمهملاةلسيفمهدحأأيقتدقل":ربيولاق

."ءيقلانمرثكأمدلانألً؛ادج
."سأبال".ةحفصلابلقوهماهبإيراهقعل

.تمص
."...هبدعاسأنأيننكميءيشكانهناكاذإ"



."ءيشلكاذه،نكل.ربيوايًاليزجًاركش"
.كرحتيملهنكل،هسأرربيولامأ

."ً؟اراذنإقلطتنأبجيالأ"ً:اريخألأس
."؟اذامل":لابلالوغشمربيوىلإرظنوهسأريراهعفر
."ةفرعملامدعىلإةجاحلاساسأىلع.فرعأتنكاذإًابت":ربيولاق
ً.انسهنمربكألايطرشلاقيلعتببسبامبر،يراهمستبا
."ديدحتلابببسلاوهكلذ.ال"
ً.ائيشعمسيملهنكل،ديزملاعامسربيورظتنا
هنإ.يعمنوسيودنأثيمسسدسمترضحأ.لوهايديرتامك"

."!كسمأ.يفاضإنزخمهعمووشحم
دوسألابارقلاكسميلًامامتبسانملاتقولايفىلعألاىلإيراهرظن

ًاعّملمذالوفلاوًاّتيزمناك.سدسملاجرخأ.هيلإهامردقربيوناكيذلا
ً.اعبط،صاخلاربيوسدسمناكً.اثيدح

."ربيوايكتدعاسملًاركش":يراهلاق
."كسفنبنِتعا"
.ً"ابيط..ً.امويكلىنمتأ.لواحأس"
ىلإيراهداعو،ةقشلانمًالقاثتمجرخ.كلذبهريكذتنمربيوففأت

ً.اددجمقاروألايفقمعبسامغنالا
.1945بآ27.ولسوأ

راظنألانعًابوجحمكانهتسلجً،اشهدنم!ةنايخ-ةنايخ-ةنايخ
.ءانيملافيصرىلعتسلجويتأرماتمدقتنيحيف،ريخألافصلايف
تناكو.ةموهفملانكلةرباعلاةماستبالاكلت-لووجنفيإل-هلتمستبا
ًارمستم،كانهتسلجيننكل،ءيشلكفرعألةيفاكةعيرسلاةماستبالاكلت
ءاغصإلاءانثتسابءيشيألعفىلعرداقريغانأو،يبشخلادعقملاىلع
لووجنفيإفرعي!قفانملابذاكلا.ةاناعملابروعشلاو؛يرجيامةبقارمو
نكميال.اهنعهربخأيذلاصخشلاتنك.ركاسلأينغيسيهنمًاديج
هلصالخإلاىلعتمسقأاهنكل،تيمنوسدغلاينادنأنظيوهف،همول

دهعلايلوقطنيملو!ةنايخاهنإً:اددجمكلذلوقأس،معن.توملاىتح
اورطاخلاجرىلعسوشركأنصحيفرانلانوقلطياوناك.ةفشتنبب
قوفءاوهلايفقلعتتاقلطلاءادصأتناكو.جيورنلالجأنممهتايحب
؛لبقيذنمًاءودهرثكأءيشلكحبصيويفتختمث،ةدحاوًةيناثةنيدملا
.ثدحيملًائيشنأكو



ةيلوطبلايلامعأنإو،تضفُريتيضقنإيضاملاعوبسألايفيلليق
تأرقنيحعومدلاتفرذىتحتكحض.ةيمهأاهتبكترايتلامئارجلاقوفت
يفةوقالومهللوحالنيعرازمةعبرأمادعإنأنونظيً،اذإ.ةلاسرلا
نععافدلايفاهتفرتقايتلاةميرجلاقوفيو،يلوطبلمعنلادسدناربدغ
ةكلامتءاجورادجلاىلعٍّيسركبتيمر!ةيمهأدارغنينيليفمألاينطو
.نونجلاىلإكعفدلٍفاكاذه.رذتعأنأيلعناكف،لزنملا

لقيملو.نايسنلالواحأنأبجي.طقفاهب؛انيليهبتملحليللايف
...نظأ.لمتُحيالاذه.ةدحاوةملكدهعلايلو
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هرصبعقوىتحىرخأقاروأعضبّبلقً.اددجمهتعاسيراهدّقفت

.فولأممساىلع
.1948لوليأ23.ردورش

ليوطتقوذنمهاشخأتنكامنكل.ةدعاوتايناكمإبلمع...
.مويلاثدح

يتلواطبناجىلإفقيًاصخشتظحالنيحةفيحصلاأرقأتنك
ناكهنأتيأر!يقورعيفمدلادّمجتويرصبتعفر.يلإرظنلانعميو
.اهركذتأامكةبلصوةبصتنمهتفقودعتمل.ّةثرهسبالمو،امًاعونًاقهرم
لجرلا؛ميدقلاانعاطقَدئاقةرشابمتفرعيننكل،ريغتدقهيفءيشناك
.ةدحاولانيعلااذ

تناككلت؛تيمكنأضرتُفي.نسناهويدناربدغ":نكسومدراودإلاق
."غروبماهيفةعاشإلا

يتلابقسلجيذلالجرلانأطقفتفرعو،لوقأاذاميردأنكأمل
.لتقلاىتحوأ،ةنايخلاةمهتبمكاُحأينلعجيدق

ّيحانأ،معنتلقً.اريخأقطنلانمتنّكمتنيحًامامتًافاجيمفناك
ىفشتسملايفيبىهتنادقرمألانأهتربخأتقولابسكألو،ديكأتلاب
اّمعهتلأسو.مدقلايفةباصإوسأرلايفحورجعمانييفيفيركسعلا

يفىفشتسملايفرمألاهبىهتناوهنطوىلإديُعأهنإلاق.هلثدح
مكُح.هيلإيلاسرإيرجيسناكيذلاهسفنناكملاهنأبيرغلاو،نسنس
دعبهحارسقلُطأو،تاونسثالثةّدملنجسلابنيرخآلامظعملثمهيلع
.فصنونيتنس

.حاترأتأدبتقولاضعبرورمدعبو،كاذواذهنعًاليلقانملكت
:ييأربهتربخأ.هريدأيذلاءانبلاداوملمعنعانملكتوً،ابارشهلتبلط
نأل؛مهبٍةصاخٍلامعأءاشنإانلثمصاخشأىلإةبسنلابلضفألانمناك
ةصاخ(نيقباسلاةيقرشلاةهبجلالاجرفيظوتتضفرتاكرشلامظعم
.)برحلاءانثأيفناملألاعمتنواعتدقتناكيتلاتاكرشلا

."؟كنعاذام":لأس
ً.اريثكينعفنيملحيحصلابناجلاىلإمامضنالانأهلتحرشدقتنك
ىلعمسترتةفئازلاةماستبالاكلتو،تقولاةليطكانهنكسومسلج

يرثأءافتقالواحيناكهنأينربخأً.اربصقيطيدعيمل،ةياهنلايفو.هيتفش



ملستسادقناك.غروبماهيفتهتنابوردلالكنكل،ليوطتقوذنم
لاجرنعيفحصلاقميفكوفردنسمساامًامويىأرنيحًابيرقت
كوفلمعينيأفشتكاوً،اددجمهمامتهاراثأدقكلذناك.ةمواقملا
.ردورشيفنوكأامبريننأمهدحأهربخأف.هبلصتاو

ًامامتًافلتخمناكهلاقامنكل.اذنحناهترّكفورتوتلابترعش
.هليختأتنكامع

رانلاقالطإنمليدميرغلاهكعنمل؛ّطقركشلانمكّقحَكِفأمل"
."نسناهوياييتايحتذقنأ.تقولاكلذيفيلع

ناك.مفلارغافهيلإتقّدحوّيفتكتززهنأبكلذةيمهأنمتّللق
.هلعفتعطتسااملضفأكلذ

تذقنأنيحةميركقالخأبىلحتألجريننأُّتبثأيننإنكسوملاق
ةثجىلعاورثعمهنأول.هتومىّنمتأينلعجيببسيدلناكهنأل؛هتايح
.لتاقلايننأىلعدهشينأحجرألاىلعنكسومرودقمبناكل،كوفردنس
سيلنأتكردأ.هنمًافئاختنكنإينلأسوّيلإرظنمث.ةطاسببتأموأ
ً.امامتتعقودقتناكامكاهلكةصقلاهرابخإبهرسخأاميدل

فشتكيلتارمعضبّيلعةديحولاهنيعّزكر،عمسلانكسومىغصأ
ناكهنكل،ىرخألاوةنيفلانيبهسأرّزهو،بذكأوأةقيقحلالوقأتنكنإ
.حيحصهبهربخأاممظعمنأًاديجفرعي

.هسفننعينربخأونييرخأبارشَْيسأكتبلط،يمالكتيهنأامدنع
يفناكنيحىتفلابواهبينتعيرخآًالجرتدجودقهتجوزتناك
عرعرتيالنأً؛اضيأريغصلادراودإللضفأكلذناكامبر.رمألامهف.نجسلا
يفلمعينأدارأهنإلاق.كلذعمًافيكتمنكسومادب.نئاخبأعم
.اهلمدقتقئاسةفيظويأىلعلصحيملهنكل،لقنلا

.ً"اضيأكبًاصاخًائيشأدبتنأبجي.ةصاخلاكتنحاشِرتشا":تلق
لعفلٍفاكٌلاميدلسيل":يهاجتابةفطاخةرظنيقليوهولاق

فراصملاو".ثيدحلاكلذهجتينيأىلإةمهبمةركفيدلتناك."كلذ
اننأنونظي.نيقباسلاةيقرشلاةهبجلالاجرعملماعتلابةمتهمتسيل

."نولاتحمًاعيمج
."ينمغلبمضارتقاكنكميو،لاملاضعبترخّدادقل":تلق
.ةيهتنمةيضقاهنإتلقيننكل،ضفر
،ههجوّللهت."يهيدبكلذنأل؛عبطلابهيلعةدئافلافيضأس":تلق

لبقيضميدقتقولاضعبنإلاقوً،اددجمةعرسبًانيزرحبصيلداعهنكل



ًاعفترمنوكينلةدئافلالدعمنأىلإهتنأمط.ّيلإلاملاّدرعيطتسينأ
يفانكامدنعو،بارشلانمديزملاتبلطمثً.ايزمرنوكيسهنأوً،ادج
.ةقفصاندقعدقانك.انحفاصتجراخلاىلإانقيرط

.1950بآ3.ولسوأ
اهتعضو.ديربلاقودنصيفانييفديربمتخبةروهممةلاسرتدجو...

ىلعنيبوتكماهناونعواهمساناك.اهيلإتقّدحويمامأخبطملاةلواطىلع
رايأيفيناثلافلودورىفشتسمىلإةلاسربتثعبدقتنك.فلغملارهظ
اهلسريوملاعلايفانيليهناكمفرعيامصخشكانهنوكينألمأىلع
دحأموقينأنمًافوخو،ةلاسرلاةلفطتمنويعةيؤرنمًابسحتو.اهيلإ
بتكأملعبطلابو،انميأىلعًارطخنوكيدقًائيشاهيفبتكأمل،اهحتفب
.باوجىلعلوصحلابلمآنأؤرجأديكأتلابنكأملو.يقيقحلايمسا

نمديكأتلابسيلوً،اباوجديرأ،يقامعأيف،تنكنإىتحفرعأالً،انسح
ديرأنكأمل،ال.ةلفطلاٍّمأوةجوزتمنوكتنأيأ؛هّعقوتأدقيذلاعونلا
.هيلعتقفاوو،اهلهتيّنمتدقتنكامكلذنأنممغرلاب،كلذ

نيح،نآلاو.طقفةرشعةعساتلايفتناك.نيعفايانكدقل!هللااي
قينألاديلاطخنأك؛يقيقحريغهلكرمألاودبي،يدييفاهتلاسرلمحأ
تسلاوطاهبملحأتنكيتلاانيليهبةقالعيأهلسيلّفلغملاىلع
.أوسألاّعقوتىلعيسفنتمغرأو،ةشعترمعباصأبةلاسرلاتحتف.تاونس
اهتأرقنأذنمنآلاطقفتاعاسةّدعتضقنادقوةليوطةلاسرتناك
.بلقرهظنعاهظفحأيننكل،ىلوألاةّرملل

ايروأيزيزع
ءيشلانكل.يتايحنمىقبتامكبحأسيننأفرعتنأٌلهس.كبحأ

تيقلتامدنعً.اضيأيتايحلككتببحأدقيننأبرعشأيننأوهبيرغلا
...اهنإ.ةداعّسلانمتيكبةلاسرلا

ةوهقلاىلعرثع،هيديبةطوطخملالمحيوهوخبطملاىلإيراهبهذ
لمشلاِّملنعةءارقلاعباتوقيربإلايفاهعضووةلسغملاقوفةنازخلايف
.سيرابيفقدنفيف-ًاضيأًاملؤموًابعصناكهنأنممغرلاب-ديعسلا
.يلاتلامويلايفنيبيطخاحبصأ

ادبو،لاينادنعلقأفلقأدناربدغبتكً،ادعاصفتقولاكلذذنم
.هتايحنمًامامتىفتخادقهنأًاريخأ

نالازيالوً،امجًابحامهضعبناّبحينيجوزنعكلذنمًالدببتك
.دراهكوربرفوتسيركلتقمببسبامهيقنعىلعامهدراطينمسافنأبنارعشي



دناربدغةيوهفرعتانيليه.غروبماهو،مادرتسمأو،نغاهنبوكيفًارسايقتلا
ىلعتلصحيتلاةميرجلانعاهلكةقيقحلافرعتلهنكل،ةديدجلا
امىلعفرعتنكتمل؟كوفةعرزميفمادعإلاتايلمعو،ةيقرشلاةهبجلا
.ودبي

1955ماعلايفترداغو،اسمنلاءافلحلارداغنأدعبنيبيطخاحبصأ
اونوكيملنيذلانييشافلاو،برحلايمرجمنأنمةقثاوتناكيذلادلبلا
،ولسوأيفارقتساً.اددجمهيلعنورطيسيفوسمهئاطخأنماوّملعتدق
هتكرشةرادإ،كوفردنسمسالمعتسيلظيذلا،دناربدغعباتثيح
ةقيدحيفصاخلافتحايفاهسفنةنسلايفنيدلجرامهجّوز.ةريغصلا

تلصحيذلالاملابًالقتسموًاريبكًالزنمايرتشادقاناكثيح،نفلوكنملوه
.ناديعسامهنأدناربدغبتك.انييفيفةطايخلاةكرشعيبنمانيليههيلع

نمتضافدقةوهقلاّنأىأرنيحشهدناوً،اتوصيراهعمس
.قيربإلا



98
2000رايأ17.ولسوأ
.1956.سكيرىفشتسم
ضعبلةجرحةلاحيفاهتايحتحبصأىتحةريثكًءامدانيليهتفزن

ٍنزحبانيليهترعش.لفطلااندقف.ةعرسباوفرصتظحلانسحل،نكل.تقولا
نمديزمبىظحنساننإوةعفاياهنإًارارماهلتلقيننأنممغرلابديدش
...محرلانإلاقً.اريثكًالئافتمبيبطلانكيمل،لاحّيأىلع.صرفلا

.1967راذآ12.سكيرىفشتسم
يتنجوىلعانيليهتتبرو،تبحتناوتيكب.ليكارىعُدتفوس.ةنبا

...هللاةئيشماهنإتلاقو
ملاذامل.هينيعقوفهديعضو.ةشيعملاةفرغىلإداعدقيراهناك

ال؛اهتنباومأ؟سيرتايبةفرغيفانيليهةروصىأرنيحةبارقلاةلصظحلي
ناك؛حجرألاىلعببسلاوهاذه.رخآناكميفناكهنهذنأنمّدب
هوجويفو،عراشلايف:ناكملكيفليكارىأر.رخآناكميفهنهذ
فلخو،تاونقلاّبلقينيحزافلتلاةشاشىلعو،نهزاتجييتاوللاءاسنلا
ةليمجةأرماةروصيفاههجوهتيؤرىدلّمتهيَِمل،اذهل.ىهقميفةدضنملا
؟رادجىلع

،نسناهويدناربدغناكاممدكأتيلنكسومبلصتينأبجيله
سيل؟كلذىلإةجاحبناكله؟هبتكدق،كوفردنسمسابفورعملا
.كاذنآ

ماعلوألانيرشت5خيراتىلإلصوىتحةطوطخملاقاروأّبلق
هيتحارنأبيراهسحأ.طقفتاحفصعضبّالإيقبدقنكيمل.1999

ىقلتنيحهفصودقليكاردلاوناكيذلاهسفنءيشلابرعشو،ناقّرعتت
.فاطملاةياهنيفموتحملارمألاةهجاومنمروفنبرعش؛انيليهةلاسر

.1999لوألانيرشت5.ولسوأ
نيحلوضفلاينباتنااهتربتخادقتنكيتلاءايشألالكدعب.تومأس

نم،سانلامظعمعمثدحيامك،ةيضاقلاةبرضلاىقلتأسيننأتفشتكا
سناهويلراكةباوبىلإتيشم؟غيلوأوليكارربخأسفيك.عئاشضرم
تنكيتلاةايحلاهذه،ّيلإةبسنلابةأجفةايحلاهذهةيمهأىدمبترعشو
نأىلإقاتشأاليننألسيل؛انيليهتومذنماهلةميقالنأتربتعادق
ملو،ًاليوطًاتقويفدهتلمهأدقيننألنكل،انيليهايًاددجمكعمنوكأ
ىصحلابشورفملاهسفنبردلاىلعتيشم.تقولااذهنآلاّيدلدعي



دعبةفرشلاىلعدهعلايلورهظيمل.1945ماعرايأ13يفهتزتجايذلا
دقتعأ.جرخيسهنأنظأال.نيجاتحملالكًاقحمهفيهنإ.مهفيهنإلوقيل
.انناخدقهنأ

امدنعو.بيرغوليوطملحيندواروةرجشىلإًادنتسمكلذدعبتمن
امفرعأو،لاينادداعدقلً.اضيأقافتسادقميدقلايقيفرناك،تظقيتسا
.هلعفينأديري

ةيعضوىلعسورتلاةبلعيراهعضونيحتروكسإدروفلاتّرص
ةرايسلاترأج.عباتتلابةيناثلاوىلوألانيتعرسلاىلعّمث،فلخلاىلإعوجرلا
لجرزفق.ةّوقبةعرسلاةساّودىلعيراهطغضنيححيرجشحولثم
زبيافةباوبنيبعطاقتلادنعةاشملارممىلإّيلافتحالاّيبعشلاّيزلايدتري
هقاسىلعًارثأةيطاطملاةلجعلاكرتتنأسفنألاقشبىدافتو،نيفداتسغوبو
تارايسلانملتركانهناكنيفسغوهجديهيف.ليوطبروجاهفلغييتلا
نمرسيألابناجلاىلإهترايسيراهداقاذهل،ةنيدملاطسولوخدرظتني
ةمداقلاتارايسلايقئاسىدلنوكينأًاينمتم،قوبلاىلعهديوقيرطلا
ةفاحلوحكاذنآفطعنادقناك.هقيرطنعاوفرحنيلٍفاكيعوههاجتاب
هتيؤرلاجمةأجفحتافقرزأرادجألمنيحيرولىهقمجراخفيصرلا
!مارتلاّهنإ.هلك

طغضو،ةوقبدوقملايراهّدشاذهلو؛فقوتييكتافدقناوألاناك
قيرطلاقوفةرايسلاتّزتها،هراسمليدعتلحباكملاةساودىلعًاليلق
مارتلابناجبهترايسنمرسيألابناجلامدطصاىتحةراجحلابةفوصرملا
ضبقمتوصنكل،ةيبناجلاةآرملاتفتخانيحاٍّيوقًاتوصعمس.رسيألا
ً.اداحوًاليوطناكمارتلابناجلوطىلعبحُسيوهوبابلا

."ً!ابتً،ابت"
ىلعتابثبتراسو،مارتلاةكسجراختالجعلاترادو،كلذدعبرّرحت

.ةيلاتلارورملاةراشإوحنهتعفدو،تلفسإلا
.رفصأ،رضخأ،رضخأ
طسوىلعطغضتهيديىدحإلازتالو،ةعرسىصقأبةراشإلازواجت

ةعاسلادنعهابتنالاتفلةدحاوةرايسقوبعيطتسينألمأىلعدوقملا
،ةوقبحباكملاىلعطغضو،قعزمث.ولسوأطسويفرايأ17موي10:15

ةفلغأتعفدنا،مألاضرألابثبشتلاةسئايلواحتتروكسإلاتناكامنيبو
هسأرمطترا.مامألاىلإيراهوغبتفئافلبلعو،ةغراف"تيساك"طئارش

نوحّوليٍلافطأنمٌديعسٌدشحناك.ةرايسلاتفقوتنيحيمامألاجاجزلاب



قئادحتناك.هنيبجيراهكرف.همامأةاشملارممىلععّمجتدقتاياّرلاب
ادبىتح؛سانلابًائلتممرصقلاىلإيدؤملابردلاو،ةرشابمهمامأرصقلا
عايذملاتوصهبناجىلإفقتيتلاةفوشكملاةرايسلانمعمس.نوللادوسأ
.ةنسلكهنوعمسييذلافولأملارشابملاثبلاو

يتلادوشحلاولافطألاةريسملةفرشلانمحّولتةيكلملاةرسألا،نآلاو"
ةيبعشلابحاصدهعلايلولنوفتهيسانلا.رصقلاةحاسيفانهتعّمجت
هنإ.ةدحتملاتايالولانمنطولاىلإداعدقناكيذلا،ةصاخةريبكلا
."...عبطلاب

زجاحلاىلإهجتاو،ةرايسلاةعرسدازو،جايربدلانعهمدقيراهدعبأ
.ىصحلابشورفملابردلامامأيرجحلا
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نإلقأملً.اعبطكحضييذلالاينادهنإً.اددجمكحضأتأدبدقل

،ردورشيفًافتاهانمدختسا.ينغيسبلاصتالاناكقافأنيحهلعفءيشلوأ
.ليستعومدلالعجداؤفلارطفيًارمأناكو

ىلعلوصحلاةقيرطيهةلكشملالازتال.ةليللاطيطختلانمديزملا
.هديرأيذلاحالسلا
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مل.ليدميرغلاهرهظً.اريخألحلاىلإاهقيرطيفةلكشملانأادب...

الألقألاىلعلمآتنك.اهلىثريٍلاحيفحبصأدقهنأًائجافمنكي
تيقلدقيننإلوقتيتلاتاعاشإلاعمسدقهنأحضاولانم.ينفرعي

هباتنا.حبشيننأنظيناكهنأل؛غروبماهىلعفصقلاءانثأيفيفتح
يذلاليدنكلً.اقلغمهمفءاقبإلًالامدارأو،لايتحاةيلمعاهنأيفّكش
ترّرقاذهل.ملاعلايفلاملالكلباقمٍّرسىلعظافحلاعيطتسينلهفرعأ
َّرقأنأبجييننكل،كلذيندعسيمل.هعمملكتيصخشرخآنوكأنأ
.ةميدقلايتاراهمَسنأمليننأنمُّتبثتنيحاضرلاضعببترعشيننأب
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يفًايونستارمتسًاماعنيسمخنمرثكألاوطيقتلندراودإوتنك

لازنالً.احابصيناثلارهشلانملّوألاءاثالثلايفءاقللانوكيو؛ردورش
يفردورشتناكنيحلعفنانكامك،لمععامتجاكاذانعامتجاوعدن
ىلإًارظنً،اعمدراودإوينطبرييذلاءيشلانعًامئادتلءاست.تغروتسغنوي
انضخدقل.كرتشملاريصملاةطاسببكلذناكامبر.اننيبريبكلافالتخالا
؛هنباربكوهتجوزرسخو،ةيقرشلاةهبجلاىلعانالكلتاق:اهسفنثادحألا
دراودإءالوبىظحأيننأوهّيلإةبسنلابءيشمهأ.فرعأالً.امامتيلثم
يننكل،برحلادعبهتدعاسيننأّطقَسنيملذإ،يعيبطاذهو.لماكلا
ةياهنيفثدحامك.ةقحالتاونسيفًاضيأنوعلاديهلتمّدقدقتنك
نعلويخلاىلعناهرلاوبرشلابةطبترملاهتلكشمتجرخنيح،تاينيتسلا
ً،ابيرقتاهتّمرباهكلمييتلاتانحاشلاةكرشرسخيداكنيحو،ةرطيسلاقاطن
.هنويدعفدىلإاهنيحتررطضادقف

،نكل.دارغنينيلنمهركذتأيذلاعئارلايدنجلانمريثكلاَقبيمل،ال
تسيلةايحلانأةقيقحلقألاىلعمهفيدراودإأدبةريخألاتاونسلايف
.هيدينيبرفاوتموهامبيفتكينأهيلعنأوً،امامتاهّليختدقناكامك
تامولعمريرمتبهسفنعنقأو،نّخديوأبرشيدعيملو،هناصحىلعّزكر
.ّيلإتاقابسلانع

لووجنفيإنأينربخأنموهناك،تامولعملانعثيدحلاةبسانمبو
هتلأسونفيإبهسفنمويلاءاسمتلصتاً.ايحلازياللاينادناكنإلأسي
مايأةعضبلبقعفردقهنأينربخأنفيإنكل،فرخلاببيُصأدقناكنإ

يعّديلجرىلإعمسلاقرتساو،مونلاةفرغيفهعضييفاضإفتاهةعاّمس
اهنإلاقدقلجرلاناك.ديدشبعربهتجوزباصأامملاينادهنأ

كردأًاتاوصأعمسدقنفيإناك.ةيلاتلاءاثالثلامايأدحأيفهنمعمستس
لكولسوأيفيهاقملاروزينأكاذنآرّرقو،امىهقمنمةرداصاهنأ
ّفلكتنلةطرشلانأفرعيناك.جعزملالصتملاىلعرثعيىتحءاثالث
ًائيشلاقدقنكيملو،ةهفاتلاةيضقلاكلتلثميفقيقدتلاءانعاهسفن
نميسفنعنمأل؛يسأرافقبرضأنأبجيناك.هعنمتالىتحينغيسل
.زوجعلاقمحألاكلذً،ابيطًاظحهلىنمتأوٍلاعٍتوصبكحضلا

ً،اريثكليكارىرأدعأملنوتسروجاميفةقشلاىلإتلقتنانأدعب



دقتنك.برحِّنشنمنابعتمانيلكنأادب.فتاهلاربعانملكتاننكل
كلذبتجوزتنيحاهتدلاوبويبهتلعفاماهلحرشأنأةركفنعتّيلخت
.ةميدقلاةفشالبلاةرسأنميسورلا

.ليوطتقولبقثدحكلذنكل،ةنايخاهنأنظتكنأفرعأ":تلاق
."نآلادعبرمألانعثدحتنالانعد

.ءيشيأىلعليوطتقوِضميمل.ليوطتقولبقكلذنكيمل
طقفلمآ.كاذغيلوأ،عئارىتفهنإ.يتحصنعلأسدقغيلوأناك

.انيليهنمكلذتثرودقل.هتدلاولثمهيأريفًابلصتموًادينعحبصيالأ
.اذهبتكأانأوًاعومديانيعتألتمادقوً،ادجناتهباشتمامهنإ

.كانهةيقدنبلاربتخأس.مداقلاعوبسألادراودإهيلاشتزجحدقل
ً.اديعسلاينادنوكيس

ريثأتلاّدتراو،فيصرلاةفاحيراهةراّيسيفناتيمامألاناتلجعلاتبرض
ىلعتحبصأمث،ءاوهلايفةوقبتروكسإلاتبثو.ةرايسلالخادىلإ
يراهداقاذهل،بردلاىلعسانلانمريبكددعكانهناك.ةأجفبشعلا
اورّرقدقاوناكنابشةعبرأوةريحبلانيبهترايسبعفدنا.جرملاىلعةرايسلا
.ّعطقتملاقرزألاءوضلاةآرملايفىأر.هزنتملايفةيناطبىلعمهروطفلوانت
جرخو،يراهفقوتاذهل،ةسارحلاىنبملوحكاذنآمحازتتدوشحلاتناك
.رصقلاةحاسلوحزجاوحلاوحنىرجو،ةرايسلانم

كئلوأناك.دوشحلاربعهقيرطقشيناكاميفيراهخرص."!ةطرش"
اوظحينأنامضلرجفلاغوزبدنعاوظقيتسادقةمدقملايفنودوجوملا
سراحلواحزجاحلاقوفزفقامدنع.كرحتلايفاودّدرتو،ةقرفلاةيؤرب
ةحاسلاىلإهتيشميفّحنرتو،ةيمسرلاهتقاطبزربأيراهنكل،هفاقيإ
ةقرفو،لافطألاةريسمىلإهرهظرادأ.هيمدقتحتىصحلاتّرص.ةفوشكملا
ىلعرصقلاةفرشتحتريستةظحللاكلتيفتناكيتلانابشللاغنيرلاف
رادجىلإقّدح.اهلحّولتةيكلملاةرسألااميف،صقاردرجمانأةينغأماغنأ
هانيعتلاج.ءاقرزوءاضيبوءارمحتايارىلإوةمستبملاءاضيبلاهوجولانم
نولمحيءابآو،روصلانوطقتليءابرقأو،نودعاقتممهنإ.سانلافوفصىلع
،نسناهويدناربدغوأ،كوفردنسَريملهنكل،مهفاتكأىلعًاراغصًالافطأ
.نوسدغلاينادوأ

."ً!ابتً!ابت"
.رخآءيشيأنمرثكأًاروعذمخرص

يدتريهفرعيصخشهجولقألاىلعىأر،زجاوحلامامأكانه،نكل



دقناك.ةسكاعةيسمشةراظنعضيوً،اريغصًايكلساللمحيو،ةيندمسبالم
ءابآلامعدو،يدنلتكسإبرشمىلإباهذلامدعنأشبيراهةحيصنبذخأ

.كلذنمًالدبةطرشلاكلسيف
."!نسروفلاه"
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رداغلااهبلقتقرتخاةصاصربمايأةثالثلبقتمدُعأ.ةتيمينغيس
لاينادينكرتنيحتشعترا،ًاليوطًاتقوهعمُتيقبنأدعب.ةنئاخاّهنأل
،ينرواستنأبكوكشللتحمس.ةدحووةريحيفينكرت.ةصاصرلاقالطإدعب
يتلاكلتنمٍصارقأَةثالثتلوانت.ضرملاعفنيمل.ةعيرمةليلتيضقو
،نكل.طقفةدحاولوانتأنأبجييننأنممغرلابريوب.ديلاهفصو
لاينادناكيتآلامويلايفو،ةياهنلايفتمن.قاُطيالملألاناككلذعم
نحنوةريخألالبقامةلحرملايهكلتتناك.ةددجتمةيويحبداعدق
.ةعاجشبًامدقيضملاىلعنآلاّرصننانثالا

ةقاّربلاوةيبهذلالعاشملاىلإقّدح،رانلالوحلاجرلاةقلحىلإمضنا
دومصللمهتاوذاونهرينأىلعو،ممهلاذحشىلعدونجلاّثح

.لاتقلاو
ىمظعلاةنايخلانمماقتنالاهيفيرجيسيذلامويلا.برتقيهنإ

ً.ائيشباهأالانأ.برتقي
أطخلاصاخشألارثعاذإ.ألمللرهظتسةنايخلانأوهمهملاءيشلا

ًافوخّةيّرسىقبتوأرّمُدتنأبلامتحاكانهنوكيسف،تاركذملاهذهىلع
ًايطرشتدّوزدقتنكً،اقثاونوكأنألجأنم.ةماعلالاعفأدودرنم
،هئاكذىدمفرعننأىقبي.ةيرورضلاّةلدألابةيرسلاتارابختسالايفًاباش
.ميقتسمصخشلقألاىلعهنإلوقييلخادلايساسحإّنكل

.ةريثمةريخألامايألاتناك
عمباسحلاةيفصتىلعهيفمزعلاتدقعيذلامويلايفكلذأدب

تجرخامدنعو.اهيلإبهذأسيننإاهللوقألاهبتلصتادقتنك.ينغيس
ىلعىهقمللةيجاجزلاةهجاولاربعلووجنفيإهجوتيأر،ردورشنم
يننكل،يريستعباتوهرأمليننأبترهاظت.عراشلانمرخآلابناجلا
.رمألايفريكفتلانعمينيحعئاقولاجتنتسيسهنأتفرع

تناكاهبهتدّوزيتلاّةلدألانأنظأنكأمل.سمأيبيطرشلالصتا
ّيأىلع.ةمهملازاجنإدعبالإًاعمطبترتفيكمهفيسهنأوً،ادجةحضاو
يننأتفرع.انييفىلإنسناهويدناربدغرثأىفتقادقهنأنيبت،لاح
هتربخأاذهلو.ةعاسنيعبرأوٍنامثةّدملّلقألاىلعً؛اتقوبسكأنأبجي
نإهلتلقً.ابسحتيلايخيفاهتجسندقتنكلووجنفيإنعةصق



لعجتس،ًالوأ؛لاينادنمريثكلاّملعتّهنإوً،انيكسموًاريقفًاصخشناكنفيإ
لعجتسً،ايناثً.اضيأينغيسلتقءاروو،ءيشلكءاروودبيلووجةصقلا
.ةيقادصمرثكأءانثألاكلتيفهلططخأتنكيذلالووجراحتنا

لووجنفيإُدبيمل.ةرشابملمعلاىلإتقلطنا،يطرشلارداغامدنع
فرعأمل.جراخلايفةبتعلادنعينآرومويلابابلاحتفنيحًادجًاشهدنم
ًاتيمودبيناك.كاذنآأجافتيلنكيملةطاسببهنأمأ،رمألامهفله
ةئطاخةدحاوةوطخبماقاذإهنأهلتّدكأو،هقنعىلإًانيكستعفرً.افلس
هنأنمدكأتللو.هبلكاهيفتحبذدقتنكيتلااهسفنةلوهسلابهحبذأسف
هتيرأويعمهلمحأيذلاةمامقلاسيكتحتف،هينعأتنكاممهفي
بيطنعيلحمسثيحهتفرغانلخدويولعلاقباطلاىلإاندعص.ناويحلا
ةّتبثمةديدحببلكلاقوططبرأنأو،يسركلاىلعهعضأنأٍرطاخوٍسفن

.فقسلايف
.رمألايهتنيىتحىرخأّةلدأيأىلعةطرشلارثعتنأديرأال":تلق

.ثرتكمريغادبو،بُجيملهنكل.ً"اراحتناودبياذهلعجننأبجياذهلو
ً؟افورعمهلمّدقأتنكامبر،يردينم

ىلعيوتحييذلاةمامقلاسيكتعضوويتامصبتحسم،كلذدعب
دّقفتأتنكامدنعو،هناكميفءيشلكناك.وبقلايفنيكاكسلاوبلكلا
يفةطرشةرايستيأرو،ىصحلاريرصتعمس،ةريخألاةّرمللمونلاةفرغ
رعُذ.قزأميفيننأتفرعً.ائيشرظتنتاهنأكو؛ةفقوتمتناك.قيرطلا
.ةعرسبلاينادفّرصتظحلانسحلنكل،عبطلابدناربدغ

بابحتفىلعاهدحألمع.نييرخألامونلايتفرغنمحيتافملاتذخأ
ىلإضرألاىلعحاتفملاتعضوً.اقونشماهفقسنمنفيإّىلدتييتلاةفرغلا

بابلادصوألهتمدختساولفقلانميلصألاحاتفملاتجرخأو،بابلابناج
تيهنأ.ىرخألامونلاةفرغيفيلصألاَحاتفملاهبتلّدبمث،جراخلانم
فتاهبتلصتاو،يضرألاقباطلاىلإءودهبتلزنمث،ٍناوثعضبيفكلذ
.يولخلالوهيراه

.ةيلاتلاةظحللايفناكملالخدو
يننأنظأيننأالإ،كحضلايفةبغرلابترعشيننأنممغرلابو

يف.ًاليلقًائجافتمتنكحجرألاىلعيننأل؛ةشهدلابرهاظتلاتعطتسا
يتلاةليللاكلتيف،لبقنمةطرشلالاجردحأتيأردقتنك،عقاولا
لاينادىأرامبر.ّيلإفّرعتهنأنظأال،نكل.رصقلاقئادحيفاهيفتنك
.حيتافملانعتامصبلاحسمأنأتركذت،معن.مويلا



."؟امرمأأرطله؟انهلعفتاذام!يراه"
."...ريغصلايكلساللاربعلصتا،عمسا"
."ً؟الهم"
.امهبناجىلإريستاكولتلوبةسردملوبطةقرفتناك

."...تلق":يراهخرص
."؟اذام":نسروفلاهخرص

.هدينمريغصلايكلساللايراهعزتنا
نعًاثحبةحوتفممكنويعاوقبأ.انهدجوينملكً،اديجاوغصأ"

ً،ارتميتنسنوعبسوةسمخورتمهلوطو،ةنسنيعبسرمعلانمغلبيلجر
رطخو،حلسمرّركأ،حلسمحجرألاىلعهنإ.ضيبأهرعشو،ناواقرزهانيعو
ذفاونلانماوقّقحتاذهل،لايتغاةلواحميفهابتشاللببسكانهً.ادج
."...رّركأ.ةقطنملايفحوطسلاوةحوتفملا

ىهنأامدنعو.همفًارغافهيلإنسروفلاهقّدحو،ةلاسرلايراهرّرك
.هيلإريغصلايكلساللاىمرهريذحتيراه

."نسروفلاهايرايأ17لافتحاءاغلإيهكتمهم،نآلا"
."؟تلقاذام"
نل.اهلىثريٍلاحيف...صخشلثمودبأانأ.ةمدخلايفتنأ"

."يلإاوعمتسي
صيمقلاىلعو،ةقيلحلاريغيراهةيحلىلعنسروفلاهرصبّزكرت

اتناكنيتللانيمدقلاىلعو،قفتاامفيكةقلغمهرارزأتناكيذلادّعجملا
.براوجلانمٍجوزءادترانودنمءاذحلانالعتنت

."؟مهنم"
امدعبمهفتملأ":ةشعترمعبصإبىلعألاىلإريشيوهويراهرأج

."؟هنعملكتأ
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نوكتس.لبقنمكلذتلعفدقل.رتمةئمعبرأىدملا.حابصلااذه
يننكل.ةتيملاراجشألانمةيلاخو،ةايحلابةمعفمو،ءارضخوةرضنقئادحلا
يتأتس.قاروأنودنمةتيمةرجش.ةصاصرللقيرطلاتدّهمدقتنك
لصحيامعيمجلاىريسو،نئاخلاةيرذبيصتسو،ىلعألانمةصاصرلا

،هرداغهنكل،هدلببحيهنإنئاخلالاق.ةرهاطلاريغبولقلاباحصأل
دعبنينئاخانربتعامث،قرشلانمنيمداقلانيلفطتملانمهذقننلانكرتو
.كلذ

ةحاسلايفيراهيقبنيحيف،رصقلالخدموحننسروفلاهىرج
قئاقدعضبرمألابلطتيس.لمثلجرلثمرئاوديفريسيوهو،ةفوشكملا

نونوكيسو؛ًالوأتارارقلانومهملاجرذختينأبجي.ةيكلملاةفرشلاءالخإل
رثرثيناكًايطرشنألةطاسببرايأ17لافتحاءاغلإنكميال.اهنعنيلوؤسم
نأنودنمً،ابايإوًاباهذ،دشحلاىلعهرصببلاج.كشلاهباتنيليمزعم
.هنعثحبيامًامامتفرعي

.ىلعألانميتأتس
ً،ادجةيلاعتناك.ةرضنلاءارضخلاراجشألاىلإ؛ىلعألاىلإهرصبعفر

ةيقدنبلاىلعديجراظنمدوجونممغرلابف،اذل.ةفيثكقاروأتاذو
.ةرواجملزانمنمرانلاقالطإًاليحتسمنوكيس

.نيليإاينآلاينيدعاس.هاتفشتكرحتو،هينيعيراهضمغأ
.قيرطلاتدّهمدقل
مليتلاةرجشلا،سمألايفانهيشميناكنيح،رصقلا،ةشهدلابابيُصأ

اهآرو،راجشألاممقىلإرظنً،اددجمهينيعحتف.قاروأيأاهيلعنكت
ةرجش:كانه
رادتسا.ةوقبقفخيأدبدقهبلقنأيراهرعش.ةتيملاةينبلانايدنسلا
لصوامدنعو.لبطفزاعبمطترينأداكهقيرطيفو،رصقلاوحنىرجو
.ةرجشلاىلإراسملاهرصبعبت.فقوت،ةرجشلاوةفرشلانيبرشابملاطخلاىلإ
.ساسقدنفّهنإ؛ةيراعلاناصغألافلخلواطتيدرابقرزأقالمعناك
ةصاصرقالطإدحأظحالينل.ةدحاوةصاصرً،ادجلهسرمأّهنإ،عبطلاب
ىلإمث،ّةظتكملابقتساةقطنمىلإءودهبيشميسمث،رايأ17يفةدحاو
؟كلذدعبثدحيساذام؟اهدعبو.يفتخيسثيحةمحدزملاعراوشلا

نأبجي.فرصتينأهيلعو،نآلاكلذيفريكفتلاهرودقمبنكيمل



ةبغربيراهرعشةراثإلابروعشلانمًالدبً.ادجًابعتمناكهنكل.فرصتي
،مونلاوءاقلتسالاو،لزنملاىلإباهذلاو،ناكملانعداعتبالايفةّحلم
ةراّفصهتظقيأً.املحناككلذلكّنأدجيلديدجموييفظاقيتسالاو
ةقرفلاىقيسومتوصلاعطاقو،هتلفغنمنيفسنمارديفرمتفاعسإةرايس
.ةيساحنلا

."ً!ابتً!ابت"
.يرجيقلطنا
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ناكوهتحتناتيوطمهاقاسوةذفانلاىلإدنتسيزوجعلالجرلاناك

نمىشالتتفاعسإلاةرايسةراّفصىلإيغصيو،هيدياتلكبةيقدنبلاكسمي
.توملاةقئاذٍسفنلك.رّكفامك،ناوألاتاف.ديعب

كلذدعبرّوكتوً،ابيرقتيعولاهدقفأدقملألاناكً.اددجمًاضيرمناك
دقملألاناك.اهنمةعبرأ.اهلوعفمصارقألاذخأتنأرظتني،ضرألاىلع
هتالحرفنأتسيسوً،ابيرقدوعيسملألانأبهتّركذةريخأةزخوبرعشو،َّفخ
هيفدجوييزوكاجهيفيذلا،نيماّمحلادحأً.اددجمماّمحلاىلإةداتعملا
هلاقامعمسو،يموقلاديشنلاو،ةينطويَناغأعمس.هلّغشدقوً،اضيأزافلت

لكىلعلافطألاةريسمنعنوملكتيوةيلافتحاسبالمنودترينويفحص
.تاونقلا

لثمءامسلايفةّقلعمسمشلاو،ةشيعملاةفرغيفكاذنآسلجيناك
؛ءوضلاىلإةرشابمرظنيالأهيلعنأفرع.ءيشلكءيضت،مخضجارس
نوّولتيمهوسورلانيصاّنقلاةيؤرعيطتسينلو،ىشعأهلعجيسكلذنأل
.دحأاهيلعرطيسياليتلاضرألايفجلثلاىلع

فلخةفرشلاىلع،ةدحاولاةعاسلادنع،هتيؤرعيطتسأ:لاينادسمه
ً.امامتةتيملاةرجشلا

.لبانقلارفحبةءولمملاةئيبلاكلتيفراجشأكانهنكتمل؟راجشأ
ً.ائيشلقيملهنكل،ةفرشلاىلإجرخدقدهعلايلوناك

."!برهيس":دناربدغهنأادبتوصخرص
."نيعليفشلبيأبرهيال.رفينل،ال":لاينادلاقف
."ةرفحلاىلإفحزيسو،هانيأردقاننأفرعي"
.لعفينل،ال
ًاكفممدختسادقناك.ةذفانلاةفاحىلعةيقدنبلازوجعلالجرلاعضو

يفةاتفلاكلتتناكيذلاام.هبحومسملاّدحلانمرثكأةذفانلاحتفل
ذيفنتنمءالزنلاعنملكلذنأ؟تقولاكلذيفهّايإهتربخأدقلابقتسالا
ًادجمجحلاراغصصاخشألاناك.ةيقدنبلاراظنمربعقّدح.ةفيخسراكفأ

نأبجيو،لفسألاوحنىلعألانمقالطإلا.رتمةئمعبرأ:ىدملادّدح.كانه
؛فلتخموحنىلعةصاصرلايفرثؤتةيبذاجلانأةقيقحنابسحلابذخأت
لاينادنكل.هسفنىوتسملاىلعرانلاقالطإنعفلتخمراسملاكلذنأو
.ءيشلكفرعيوهف،كلذفرعي



تقولاناح.10:45ىلإريشتتناكو،هتعاسىلإزوجعلالجرلارظن
هديو،ليقثلادرابلاةيقدنبلاصمخأىلعهنقذعضو.كلذثودحبحمسيل
ألم.ًاليلقىرسيلاهنيعضمغأ.ًاليلقدعبأناكميفةروساملاىلعىرسيلا
هجولادجو.تاعبقوءادوسفطاعمدهاشمث،َراظنملاةفرشلاىلعُزجاحلا
باشلاهجووهو،ريبكهبشديكأتلابكانهناك.هنعثحبيناكيذلا
.1945ماعلايفهآريذلاهسفن

جرخيراخبكانهدعيمل.دّدسوًاءودهرثكأحبصأدقلاينادناك
.كاذنآهمفنم

ىلعسلجيرئاطكانهناكديدستلاةريعشنعًاديعب،ةفرشلامامأ
هديدستةطقنزوجعلالجرلارّيغً.امامترانلاقالطإراسميف،ناصغألادحأ
ةيقدنبلاعضوً.اددجمريطيسامناعرس.لبقنمكانهنكيمل.ةيبصعب

.هناملؤتنيتللاهيتئرىلإًايقنًءاوهبحسوً،ابناج
.قط-قط

.ىرخأةرمليغشتلاحاتفمرادأودوقملايراهبرض
.قط-قط
.ً"ادغةيندعمعطقىلإكلوحأسوأ!ةريقحلااهتيأيلغتشا"
فذقتيهوةرايسلاتقلطناو،ةبلجًاثدحمتروكسإلاكرحمراد

بناجىلإةّدحبنيميلاىلإيراهفطعنا.اهقيرطيفىصحلاوبشعلا
يفيراهاوّيحومهبارشريراوقةيناطبلاىلعنودّدمملانابشلاعفر.ةريحبلا
هديتناكو،لوألاسورتلايفرأجيكرحملاناك.ساسقدنفىلإهعافدنا
شورفملامحدزملابردلاىلعةيلعافبهقيرطقشينأعاطتساو،قوبلاىلع
نملفسألايفةضورلابناجىلإلافطأةبرعترهظةأجف،نكل.ىصحلاب

مث،نيميلاىلإةوقبدوقملارادأو،راسيلاىلإةرايسلاهّجو،ةرجشفلخ
تقلزنا.ةيجاجزلاتويبلامامأجايسلاةبوعصبىدافتو،ةبلودمةصنمبمطترا
،ةيجيورنًامالعألمحتةرجأةرايسمامأ،نيفسدنالجريفىلإًايبناجةرايسلا
حباكملاىلعةرجألاةرايسقئاسطغض.عشملازجاحنيزيالوتبنصغو
وحنةسكاعمريسةكرحربعهقيرطقشوةعرسلادازيراهنكل،ةوقب
.زغربلوهةباوب

امدنعً.اعرسماهنمجرخوةراّودلاقدنفلاباوبأمامأةرايسلافقوأ
،ةظحللناكملاىلعتمصلاقبطأ،ةمحدزملالابقتسالاةقطنمىلإعفدنا
ٍلجردرجمناكهنكل.ةديرفةبرجتنودهشيساوناكنإعيمجلالءاستو
تاوصألاتعفتراو،لبقنمكلذاوأردقاوناك.رايأ17يفًادجٍلمث



.لابقتسالامسقىلإيراهعرسأً.اددجم
هنأكوادبرقشأرعشتحتنابجاحعفترا."ريخلاحابص":توصلاق

يراهظحال.هيمدقصمخأىلإهسأرىلعأنمنانيعلاهتقمرو،راعتسم
.ةقاطبلاىلعبوتكملااهمسا

ّيلإيغصأاذهل،ةجمسةباعدسيلنآلاكلهلوقأسام،نسردنأيتب"
."قدنفلايفلتاقكانهو،يطرشانأً.اديج

نينيعببايثلاّثرليوطلالجرلاىلإرظنلانوسردنأيتبتنعمأ
ةلمثامإاهنأ-ًامامتموهفموحنىلع-نظيصخشيأنالعجتنيتنقتحم
اهعفريتلاةيوهلاةقاطبىلإترظنً.اعمنيتلاحلااتلكوأ،ةنونجموأ
.ًالوطموً،اددجمهيلإترظنمث،اهمامأ

."مسالا":تلاق
."كوفردنسهمسا"
.حيتافملاةحولىلعاهعباصأتلمع
."مسالاكلذبانهدحأدجويال،ةفسآ"
."نسناهويدناربدغيبّرجً!ابت"
تأطخأامبر.لوهشتفملااهيأًاضيأنسناهويدناربدغدجويال"

."؟قدنفلا
."نآلاهتفرغيف،انههنإ!ال"
."؟كلذكسيلأ،هعمتملكتدقفً،اذإ"
."ًاليوطًاتقورمألاحرشقرغتسي...انأ،ال.ال"
.ههجوىلعهدييراهرّرم
قباوطلاددعمك.نآلاىلعألايفهنأنمّدبال.رّكفأنأبجي.َرنل"

."؟انه
.ً"اقباطنورشعودحاو"
."؟دعبمهفرغحيتافماوّملسيملنيذلاءالزنلاددعمكو"
."ىشخأامك،ةليلقّةلق"
.اهيلإقّدحوءاوهلايفهيدياتلكيراهعفر
."كلذبموقيسنموهلايناد،عبطلاب":سمه
."ً؟اوفع"
."نوسدغلاينادنمًءاجريقّقحت"
كانهنكيمل.فرعيزوجعلالجرلانكيمل؟كلذدعبثدحيساذام

عضودقناك.تقولاكلذىتحءيشثدحدقنكيمل،لقألاىلع.ءيش



تهابلاينبلاةفلغألاُندعمسكعو،ةذفانلاةبتعىلعتاصاصرعبرأ
.سمشلاَةعشأةرفصلاىلإبراضلا

.كانهلازيالرئاطلاناكً.اددجمةيقدنبلاراظنملالخنمقّدح
هرصببلاج.دوشحلاىلإراظنملاهّجو.هسفنمسالانالمحياناكدقف،هفرع
هذهلهً.افولأمًاصخشىأرنيحفقوتو،زجاوحلادنعسانلافوفصىلع
يذلاام.ليكارتناك،كلذيفكشال،معن.راظنملاّزكر؟..ً.اقحيه
ةريسمنعدعتبيهنأادبً.اضيأكانهغيلوأناكو؟رصقلاةحاسيفهلعفت
تناكو،ةيوقتناك.نيتدودممنيعارذبزجاحلاقوفليكارهتعفر.لافطألا
.ةسارحلاىنبموحنكاذنآنايشمياناك.اهتدلاولثمًامامتنيّتيوقاهادي
يدتريغيلوأناك.امًاصخشرظتنتاهنأادبو،اهتعاسىلإليكارترظن
ةرتساهاعددقغيلوأنإليكارتلاق.داليملايفاهايإهادهأيتلاةرتسلا
.ًالصأليحنلادسجلاىلعةريغصاهنأادب.دجلا

ةرتسهليرتشينأهيلعنوكيس.تفاخٍتوصبزوجعلالجرلاكحض
.فيرخلالجأنمةديدج

.َءاوهلاًابلاطًاسئايثهلو،ةرملاهذهراذنإقباسنودنمملألابرعش
ناردجلوطىلعهوحنةينحنملامهلالظتفحزو،طبهتسمشلاتناك

.قدنخلا
دقفينأكشوىلعهنأرعشامدنع،نكلً.امتعمءيشلكحبصأ

،ضرألاىلإتقلزنادقةيقدنبلاتناكً.اددجمَهتضبقُملألاففخ،هيعو
.هدسجبقصتليهصيمققرعلالعجو

دقرئاطلاناك.ةذفانلاةفاحىلعًاددجمةيقدنبلاعضو،هتماقّدش
.رانلاقالطإلًاحضاوهمامألاجملاراصوً،اديعبّقلح

،عالطالاعساوريمألاناكً.اددجميبوكسلتلاَراظنملاُّباشلاُهجولاألم
ناك.ليكارلهلاقءيشرخآكلذناك.غيلوأهيلعنوكينأبجياماذهو
نكتمل.غوهدناربىلعرانلاقلطينألبقهسفنلهلاقءيشرخآكلذ
ةعضبذخأيلنفلوكنملوهىلإهيفبهذيذلامويلايفلزنملايفليكار
ةسيورتو،ةلواطلاىلعّفلغملاةفداصمدجووتيبلالخداذهل،بتك
ربعقّدحو،اهناكمىلإاهداعأمث،اهأرقدقناك.هيلعةيسورلاةرافسلا
نمذاذرلوطهدعبكانهةيقابلاجلثلاةلتكىلإ،ةقيدحلاىلإةذفانلا
ةلواطلاجاردأيفكلذدعبّشتفدقناك.ءاتشلارهاظمرخآ؛رطملا
ةرافسلامسالمحتيتلاكلت،ىرخألالئاسرلاىلعرثعىتحىرخألا
ٍقاروأوةدئامليدانمىلعةبوتكم،ةيسأرىلإرقتفتيتلاكلتو،ةيجيورنلا



يفرّكفدقناكو.غوهدناربتنربنمةّعقومو،تاظحالمرتافدنمتقّزُم
.دراهكوربرفوتسيرك

.ةليللاانعقومىلعرانلاقالطإيسورقمحأعيطتسينل
ّركذتدقناك.بيرغءودهبرعش.نامألالفقزوجعلالجرلارّرح

ةرتس.غوهدناربتنربىلعرانلاهقالطإو،دراهكوربقنعّزحةلوهسكاذنآ
.دانزلالوحهعبصإقبطأوهيتئرنمءاوهلارفز.ةديدجلادجلاةرتس،دجلا

نودلوحيلنيبابلانيبهمدقعضوو،دعصملاوحنيراهضكر
نيحهيلإةلهاذهوجوترظنوً،ادّدجمنابابلاحتُفف،لماكلكشبامهقالغنا
.فرغلالكباوبأحتفتحاتفمةقاطبًالماحدعصملامامأفقو

."ً!اعيمجاوجرخا!ةطرش":يراهخرص
ًالجرنكل،ءادغلاةحارتساًانلعمّنردقةسردملاسرجنأكورمألاادب

ةلذبيدتريو،ةبّذشمءادوسةريصقةيحلهلو،هرمعنمسماخلادقعلايف
رايأ17طيرشعضيو،هيفتكقوفةرشقلانمةقبطاهيلعةّملقمءاقرز
.هناكميفيقبهردصىلعًاضيرع

ةلودتسيلهذهو،بيطلالجرلااهيأ،نويجيورننونطاومنحن"
."!ةيسيلوب

.21مقرلاىلعطغضو،دعصملالخدىتحلجرلابرقيراهىشم
.همالكىهنأدقنكيملةبّذشملاةيحللابحاصنكل

."...لّمحتأبئارضلاعفادانأينلعجيهيجوببسبينربخأ"
.هفتكبارقنمربيوبصاخلانوسيودنأثيمسسّدسميراهجرخأ

."!جرخا.بئارضلاعفادايانهةهيجوبابسأةتسيدل"
وحنىلعهارنس.ديدجمويلحيسامناعرسوً،اعيرستقولايضمي

.ودعمأقيدصوهلهفرعنو،حابصلاءوضيفلضفأ
.هنملانأسًالجآمأًالجاع،لاحّيأىلع.ودع،ودع
.دجلاةرتس
.كلذدعبءيشكانهسيلً،ابت
.باشلااهيأمستباً.انيزرراظنملايفهجولاودبي

.ةنايخ،ةنايخ،ةنايخ
،ةمواقميأكانهدعتملوفلخلاىلإكاذنآًادودشمدانزلاناك

ال.دحأاهيلعرطيسياليتلاضرألانمامناكميفنوكتسةيادبلاو
.تقويأيفكلذثدحيلو،دادترالاوءاضوضلايفرّكفت

مث،ةيناثلانمءزجلاوطًاقبطمتمصلاناك.ةشهدلابيودلاهباصأ



تاوصألافالآتشالتو،ةنيدملاقوفتوصلاةجومترقتساو،ىدصلادّدرت
.ةظحللاكلتيفًامامت

نيحنيرشعلاويداحلاقباطلاةقورأربعًاعرسميرجييراهناك
.يودلاعمس

."ً!ابت":ًالئاقخرصف
كرحتيهنأبًاروعشنيبناجلاالكنمهبطيحتيتلاناردجلاهتحنم

نكتمل.ءاقرزاهلكةيبيعكتلافراخزلاو،تاحوللاو،باوبألاف.عمقلخاد
قدانفلارّكفت.عئار.كيمسلاداجسلاىلعًابيرقتةعومسمةعساولاهتاوطخ
.هولعفينأبجياميفديجيطرشرّكفيو.ءاضوضلافيفختيفةديجلا
.2156ةفرغلا،2154ةفرغلا.جلثلاةلآ.غامدلايفكيتكلديسأً،ابتً،ابت
.يكلملاحانجلا.رخآيود

،بابلابناجىلإيراهفقو.هعالضأنيبلبطلثمةوقبهبلققفخ
حبصأو،ةئداهةّقطمثً،اتفاخًازيزأعمس.لفقلايفحاتفملاةقاطبعفدو
.ديدشٍرذحبضبقملايراهرادأ.رضخأةقاطبلاىلعنوللا

مضنادقو،فقاوملاهذهلثميفةمراصتاءارجإدمتعتةطرشلاتناك
يأبديقتيلّةينلاهيدلنكتمل،نكلو.اهّملعتوةيساردلاةرودلاىلإيراه
.كاذنآاهنم

هسدسمعفريوهولخادلاىلإيراهعفدناف،هيعارصمىلعبابلاحتف
ةفرغلخدمدنعوثجلاةيعضوىلإهسفنبىمرو،هيدياتلكبهمامأ
تناك.ةحوتفمةذفان.هينيعزخووةفرغلارمغييذلاءوضلاهرهب.ةشيعملا
رادتسارعشلاضيبألجرسأرقوفةلاهلثمودبتجاجزلافلخسمشلا
.هوحنءطبب

."ةيقدنبلاِقلأ!ةطرش":يراهخرص
.هيلإةبّوصملاةيقدنبلالظىأرو،يراهاؤبؤبّصلقت
تزجُنأ.كوفايهذيفنتلتيتأامتلعفدقل.ةيقدنبلاِقلأ":رّرك

."نآلارمألاىهتنا.ةمهملا
جراخلايففزعتلازتالتناكةيساحنلاقرفلانكلًابيرغكلذناك

ىلعاهصمخأعضوو،ةيقدنبلازوجعلالجرلاعفر.ثدحيملًائيشنأكو
حالسلاكلذةروسامىلإقّدحفءوضلااتداتعادقيراهانيعتناك.هتنجو
.روصلايفالإتقولاكلذىتحهآردقنكيمليذلا

رثكأوحضوأناك.هتوصىلعىغطًاديدجًايودّنكلً،ائيشكوفمتمت
.ةرملاهذهةّدح



."...انأً،انسح":يراهسمه
ةعاقفلثمءاوهلايفعفتريناخدلايراهىأر،كوففلخ،جراخلايف

نصحروسىلعدوجوملاعفدملانمًارداصناخدلاناكو،ءاضيبمالك
17ةبسانمبةيعفدملاةيحتهعمسامناك.رايأ17ةيحتاّهنإ؛سوشركأ
ةحئارةفرغلايفنكتمل.هيرخنمنمسّفنت.فاتهلايراهعمس!رايأ
،اذل.دعبةيقدنبلانمرانلاقلطأدقنكيملكوفنأكردأ.قرتحمدوراب
نمهيلإقّدحيوهونّضغتملاهجولابقارو،ةوقبهسدسمصمخأبكسمأ
تناك.زوجعلالجرلاةايحوأهتايحبقلعتتةلأسملانكتمل.راظنملاقوف
.ةحضاوتاميلعتلا

دناربدغايكترّكفمتأرقدقل.زبيافةباوبنمتئجدقل":يراهلاق
."؟نآلالاينادعمملكتأيننأمأ،نسناهوي

.دانزلاىلعهعبصإّدشوهنانسأّكص
ً.اددجمزوجعلالجرلامتمت
."؟كلذناكاذام"
نعًامامتًافلتخموّشجأهتوصناك."رسلاةملك":زوجعلالجرلالاق

.لبقنمهعمسدقيراهناكيذلاتوصلا
."كلتقىلعينمغرتال.كلذلعفتال":يراهلاق
،كانهتقلعوهفنأىلإتلصوويراهنيبجىلعقرعةرطقتلاس

.سدسملاىلعهتضبقيراهّدش.اهراسمديدحتعيطتستالاهنأادبثيح
."رسلاةملك":زوجعلالجرلارّرك
فوخلابرعشو،دانزلالوحدتشتزوجعلالجرلاعبصإنأيراهىأر

.هبلقرصتعيتوملانم
."دعبناوألاتفيمل.ال":يراهلاق
لجرلاو،تافدقناوألاناكً.احيحصسيلكلذنأفرعيناكهنكل

.ةايحلاهذهوملاعلااذهجراخو،قطنملاجراخزوجعلا
."رسلاةملك"
تقولاضعبالإَقبيمل.امهيلكىلإةبسنلابًالجاعرمألايهتنيس

...لبقداليملاةيسمأيفتقولاوهو،طقفءيطبلا
."غيلوأ":يراهلاق
،ديعبنمةرايسقوبقعز.هسأرىلإةرشابمةبّوصمةيقدنبلاتناك

.زوجعلالجرلاهجويفةلضعتّصلقتاميف
."غيلوأيهرسلاةملك":يراهلاق



.دانزلاىلععبصإلاتفقوت
ً.ائيشلوقيلهمفزوجعلالجرلاحتف
.هسافنأيراهسبح
ةحفنلثماهبهّوفتيتلاةملكلاتدبو."غيلوأ":زوجعلالجرلالاق

.هيتفشنيبنمجرختحير
ناك.هآرهنكل،دعباميفكلذّرسفينأّطقيراهعطتسيمل

لفطهجوىلإههجولّوحتمث،ةظحللاكلتيفرضتحيزوجعلالجرلا
اذل،هوحنةبّوصمةيقدنبلادعتمل.ديعاجتلافلخنميراهىلإرظني
.زوجعلالجرلافتكىلعاهعضووهديدممث،هسدسميراهضفخأ

."...نلمهنأ؟يندعتله":عمُسيداكيالزوجعلالجرلاتوصناك
.ةينالعءامسأيأروهظمدعنميسفنبققحتأس.كدعأ":يراهلاق

."...ةقيرطيأبليكاروغيلوأيناعينل
ةيقدنبلاتمطتراّمث،ًاليوطًاتقويراهىلعهرصبزوجعلالجرلاّتبث

.راهنامث،موتكمٍتوصبضرألاب
لصتينألبقةكيرألاىلعهعضووةيقدنبلانمنزخملايراهجرخأ

نسروفلاهفتاهبلصتامث.فاعسإلاءاعدتسايتبنمبلطيو،لابقتسالاب
ىلإزوجعلالجرلابحس،كلذدعب.ىهتنادقرطخلانإلاقويولخلا
.رظتنيوهويسركىلعسلجو،ةكيرألا

،فرجنينأكشوىلعناك.ةياهنلايفهنمتلن":زوجعلالجرلاسمه
."نيطلايف.ملعتامك

."؟تلننمم":هتراجيسنمًاقيمعًاسفنذخأيوهويراهلأس
تنك.ةقحمانيليهتناك.ةياهنلايفهنمتلن.عبطلابلاينادنم"

."ىوقأًامئاد
.ةذفانلابناجىلإفقوو،هتراجيسيراهأفطأ

."رضتحأانأ":زوجعلالجرلاسمه
."فرعأ"
."؟هتيؤركنكميله.يردصىلعهنإ"
."؟اذامةيؤر"
."سرعنبا"
ءاوهلايفوفطتءاضيبةميغىأرلب،سرعنباَريمليراهنكل

لكىلعفرفرتةيجيورنلاتايارلاىأر،سمشلاءوضيف.رباعٍكشلثم
ملهنكل.ةذفانلاًازواجتمهيحانجبقفخيًايدامرًارئاطىأرو،ةنيدملايراوس



.سرعنباّيأَري



رشاعلامسقلا
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سلج.ماروألاملعمسقيفراظتنالاةفرغيفيراهرلومينرايبدجو

تسبعف،ةعفايةباشزمغو،يراهبناجىلإةميرجلاةبعشسيئر
.ةدعتبمترادتساو

."ىهتنادقرمألانأتعمس":لاق
.تقولالاوطانهليكارتناكً.احابصةعبارلاةعاسلادنع".يراهأموأ

."؟انهلعفتاذام.نآلالخادلايفغيلوأ
."كعمثيدحلافارطألدابتطقفتدرأ"
."جرخنل.نّخدأانأوكلذلعفيننكمي":يراهلاق
ءامسلايفةقّرفتممويغتّرم.ةرجشتحتًايبشخًادعقمادجو

.رخآًائفادًاموينوكيسهنأىلإريشتلئالدلالكتناك.امهقوف
."ً؟ائيشليكارفرعتالً،اذإ":رلوملأس
."ءيشال"
،لدعلاريزوو،ةطرشلادئاقو،كيريمو،انأمهنوفرعينيذلاصاخشألا"

."عبطلابتنأو.ءارزولاسيئرو
."ريدملااهيأكلذبةياردىلعوهنمينملضفأفرعت"
."ٍلاعٍتوصبرّكفأطقفانأ.يعيبطاذه،معن"
."؟يلهلوقديرتتنكيذلاامً،اذإ"
يفلمعأيننأولمايألاضعبيفىنمتأ؟يراهايًارمأفرعتله"

نغريبيف؛رثكأةطرشلالمعو،لقأهيفةسايسلانوكتناكميف،رخآناكم
ةفرغةذفانبناجىلإفقتو،مويلالثممايأيفظقيتستكنكل.ًالثم
ةدّرغملاريفاصعلاىلإعمسلايغصتو،هيفرزجلاو،دروفلاىلإرظنتو،كمون
."ناكميأىلإباهذلايفبغرتالمث...؟مهفتله...و

.هذخفىلعءطببريستةريغصءاسفنخرلومبقار
."يراهاياهلاحىلعرومألاءاقبإدوناننأوههلوقتدرأام"
."؟اهنعملكتنيتلارومألاامو"
يفهمكحةدمىهنأدقيكريمأسيئرنمامهنأفرعتتنكله"

ىلعهلايتغالتالواحمرشعفاشتكانودنمةيضاملانيرشعلاتاونسلا
لصينأنودنماولُقتعادقءانثتسانودنمنيدتعملالكنأو؟لقألا

َططخةماعلاةفرعمنمديفتسيدحأال؟مالعإلالئاسوناذآىلإءيش
ىلعًايرظن؛حجنتنأنكمييتلاكلتةصاخ،يراهايةلودلاسأرلايتغا



."لقألا
."؟ريدملااهيأًايرظن"
ضرفناننأ-كلذنممغرلاب-يهةصالخلانكل.يتاملكتسيل"

طاقننعفشكنوأ،رارقتسالامدعلجّورننأديرنال.كلذىلعًاميتعت
،ةيدعُملايتغالاتايلمعً.اضيأيتاملكتسيلكلت.ينمألاانماظنيففعض
."...لثم

اذهلعفن.هينعتامفرعأ":هفنأنمناخدلارفزيوهويراهلاق
مهنإ؟كلذكسيلأ،ةطلسلابصانمنولوتينيذلاكئلوألجأنمًاساسأ
."راذنإلاسرجقالطإ-مهيلعبجيو-مهرودقمبصاخشأ

.ً"امئالمًارايخنغريبودبتمايألاضعبيف.تلقامك":رلومدر
وهو،امهمامأًالاتخمرئاطىشم.تاظحلعضبًائيشامهنميألقيمل

.ةحوتفموةظقيًانيعيقُبيوبشعلارقنيو،هليذّزهي
اليساتوم.ليوطليذوذريغصروفصع؛ةرّعُذروفصعّهنإ":يراهلاق

."حاصايسرتحا.ابلأ
."؟اذام"
."؟نسناهويدناربدغاهفرتقايتلامئارجلانأشبلعفننأبجياذام"
."؟كلذكسيلأ.ّديجرمأاذهوةقباسلامئارجلالكانفشك"
."؟ينعتاذام"
:لاقمث،هيتفشرلومّمز
ةراثإوهنآلارومألاكلتةراثإنمهققحنسيذلاديحولاءيشلا"

شبنيوةيضقلايفهفنأامصخشسدينأيفرطخكانهو.ةميدقحورج
."ةيهتنماياضقلا.اهلكةصقلا

اذام،نكلو.نسلوأريفسو،لووجنفيإبقلعتياميفحيحصاذه"
."؟ليدميرغلاهلتقةميرجنع

."...ليدناكةلصحملاب.هنأشبءاضوضدحأريثينل"
."؟هرمأبدحأمتهينلزوجعلاتحمدرجم"
يننأفرعت.نآلاوهاممبعصأرمألالعجتال،يراهايكوجرأ"

.ً"اضيأاذهبًاديعستسل
بقععضوو،يبشخلادعقملاعارذدنسمىلعهتراجيسيراهأفطأ

.ةبلعلايفةراجيسلا
."ريدملااهيأًاددجملخدأنأبجي"
."ً؟ارسرمألااذهءاقبإلكيلعدامتعالااننكميً،اذإ"



.ةرباعةماستبايراهمستبا
يفيلحملحينأديرييذلاصخشلانعهتعمسامحيحصله"

."؟ةيرسلاتارابختسالا
نأكيريمديريً.اديعسنوكيسهنإرلاوموتلاق.ديكأتلاب":رلوملاق

ًاعونحبصيسو،يفيظولافيصوتلانمًاءزجهلكددجلانييزانلامسقلعجي
كنأضرتفأ.لاحيأىلعهبيصوأس.ىلعأبصانمىلإزفقلاحولنم
بصنمحبصيس؟ةميرجلاةبعشىلإكتدوعدعبنآلايفتخيسهنألديعس
."نآلاًارغاشانعمهلغشيناكيذلاشتفملا

."ً؟اقلغميمفءاقبإلباقمةأفاكملايهكلتً،اذإ"
كنألبصنملااذهقحتستتنأ؟يراهاياذهنظتكلعجييذلاام"

دامتعالاانرودقمبناكنإبسحفلءاستأً.اددجمكلذتبثأدقل.لضفألا
."كيلع

."؟هديرأيذلالمعلافرعتله"
."يراهاينيليإلتقةميرجيفقيقحتلاىهتنادقل".هيفتكرلومّزه
ءايشأنيبنم.اهفرعناليتلاليصافتلاضعبكانهً.امامتسيل":لاق

.ةيقدنبلاءارشلعفُديذلايجيورننورك200,000غلبملثدحاذام،ىرخأ
."ءاطسوةّدعكانهناكامبر

.رلومأموأ
قلغأسفً،ائيشادجتملاذإ.نيرهشنسروفلاهوتنأكحنمأس.سأبال"

."ةيضقلا
."قفاوم"
.بهذيلرلومفقو
نأتفرعفيك.يراهايهنعلءاستأتنكطقفدحاوءيشكانه"

."؟غيلوأيهرسلاةملك
اهلابىلعرطخيءيشلوأنإًامئاديللوقتنيليإتناكً،انسح"

.ً"احيحصنوكي
ءيشلوأهديفحمساناكو"ً.اقفاومهسأررلومأموأ."رثؤماذه"

."؟كلابىلعرطخ
."ال"
."؟ال"
."ًاليلقرمألايفرّكفأنأبجيناك.نيليإتسلانأ"
.ةبقاثةرظنبرلومهقمر



."؟لوهاينآلاينمرخستله"
.رئاطلاىلإأموأمث،يراهمستبا
نيحاهليذةرّعُذلاّزهتاذاملفرعيدحأالنأرويطلاباتكيفتأرق"

عيطتستالاهنأوههفرعنيذلاديحولاءيشلا.زغلهنإ.ةنكاسفقت
."...فقوتلا
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سولجلاةيعضوذختاوةلواطلاىلعكاذنآهمدقعضودقيراهناك

اذهلو،هسولجةيعضوليدعتيفبغرينكيمل.فتاهلاّنرنيحةيلاثملا
يسركلاىلعنزاوتيلهترخؤمتالضعمدختسانيحيفمامألاىلإهسفنّدم
فتاهلابكاسمإلاعاطتسا.ةغلابةلوهسبكرحتتتاراطإبدّوزملاديدجلا
.هلمانأفارطأب

."لوه"
."؟كلاحفيك.غروبسناهوجنمملكتيينروباياسآ؟يراه"
."ةأجافمهذه؟اياسآ"
."يراهايكركشأللصتأً؟اقح"
."؟ينركشتَمالع"
."ءيشبمايقلامدعىلع"
."؟اذامبمايقلا"
ةيسامولبدتاوطخيأبءدبلامدعىلع.يراهايهينعأامفرعت"

."ليبقلااذهنمءيشوأمكحلافيفختل
دعتمل.تقولاضعبذنمةملاكملاهذهعقوتيناك.يراهبجيمل

كلذكو.ةأجفنيترضاحرنشوهسايردنأانيعتحبصأ.ةحيرمسولجلاةيعضو
كعسويفاملعفتنأبيندعتله:لّسوتييذلارنشوهسناتسنوكتوص
؟لوهديساي

."؟يراه"
."انهلازأال"
."سمألابمكحلاردص"
وحنىلعًائفادًافيصناك.رادجلاىلعهتقيقشةروصىلإيراهقّدح

امدنعىتحةحابسللابهذدقاناك؟كلذكسيلأ،ةنسلاكلتداتعمريغ
.هرمغيهفصونكميالٍنزحبرعش.لطهيرطملاناك

."؟مادعإلاةبوقع":لأسيهسفنعمس
."فانئتسالابقحنودنم"
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."؟يراهايفيصلااذهلعفتساذام"
.ةيدقنلاعطقلاّدعتاجامتناك
؛جيورنلايفانهامناكميفهيلاشراجئتسانعانملكتدقل.فرعأال"

."ةحابسلاىتفلاميلعتل
."ءانبأيأكيدلنأفرعأنكأمل"
."ةليوطةصقاهنإً،انسح.ال"
."امًاموياهعامسنمنّكمتأنألمآً؟اقح"
."يقابلابيظفتحا.اجامايىرنس"
ٍلاخهبشىهقملاناك.ةرخاسٌةماستبااهَهجوتلعوًاريثكاجامتنحنا

تلسرأدقحجرألاىلعةرارحلاتناك.داتعملاريغىلعةعمجلاةريهظدعب
.نغوهشناهيفةبطصملامعطمىلإسانلامظعم

."ً؟انسح":يراهلاق
.بيجينأنودنمهسأكىلإ؛لفسألاىلإزوجعلالجرلاقّدح
."؟سنسآايًاديعستسلأ.تيمهنإ"
.يراهىلإرظنوهسأركوهوملاعفر
."تاومألارخآانأ.طقفانأ.دحأتميمل؟تامنم":لاق
دعبةرارحىلإجرخمث،هعارذتحتةفيحصلاعضوو،يراهدّهنت

.ةقراحلارهظلا




