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بارتةحئارو،ءامسلادبكيفهرونعشيردبو،رجحلاىلعءامدكانه
كلتيفجوامتتيهوراجشألالاكشأحوَلت،ديعبنم.ةقيدحلايفةقباع
غلبتسجرنلاروهزنأامك،ءاتشلادورومعربتناوأهنإ.ةقلقملاةدوربلا
بولقمهل؛ةقيدحلايفىطخلانوثحيلاجرةعبسرهظيً.اضيأاهحتفتجوأ
نيكاكسعبسمهيديأبو،ةيهاركلااهيلعتنميهلوقعو،بضغلااهامعأ
كلتلاجرلاكئلوأأطي.رمقلاءوضيفةداحلااهلاصنأعملتةذوحشم
وحننيهجتم؛ةنكاسلاةقيدحلانوعطقيو،ةبايهريغةئيرجىطخبةحسفلا
.ةيحضلاةثجهءازإتشبنيذلايبشخلابابلا
ردبلالطي.ةقيدحلاوجيفيرستةبيرغةدوربو،رجحلاىلعءامدكانه
وألجووأكابترانودنمةميرجلاهذهىلعًادهاشءامسلاءايلعنم
ىريف،ةقسابلاورسلاراجشألةتيملاقاروألانيبنمرظنلاسلتخيو،عزف
يدانيوهومهربكأعمسيو،بابلاىلعرقنيوهوًانسةعبسلالاجرلارغصأ
كلذبيجتسينيحو.جورخلابلخادلابئبتخملاصخشلاًابلاطمهتوصىلعأب
قباسنودنمةعبسلالاجرلامحُقي،هتفرغنمجرخيوءادنللصخشلا
.هردصيفةدقاحلامهنيكاكسدحاولجرةبرضبوراذنإ
ةقيمعةنيكسو،لاجرلابولقاهرمضتةيهاركو،رجحلاىلعءامدكانه
رخآلفطىولتيو،ديعبنمامناكميفعيضرلفطحيصي.رمقلافنتكت
اهدسجو،قيمعمونيفةمعانةيبصوفغتامنيب،ىرخألاتويبلادحأيف
لاجرلارغصأاهيفمحقييتلاةظحللايفو.بارتلاتحتءطببنفعتيضغلا
اهاتفشجرفنتو،اهدحليفةاتفلاىولتت،لجرلاردصيفهنيكسلصناٍّنس
سفناهقامعأنمقلطنيو،اهتوقاهبلسىلعتوملاىوقيالةماستبانع
ميسنهنأكو،ةريغصلااهترجنحيفًاسوبحمةظحللاهذهىتحلظقيمع
.ةحارةديهنتوأليلعءاوه
ًاقيمعًاحرجاهنمةدحاولكتفلخنيكاكسعبسو،رجحلاىلعءامدكانه
لجرلادسجيفتاشعرعبسيرست.ءامدلانمليسهنمرمهناًافزان
وهوةعبسلالاجرلانمدحاولكدسجيفىرخأتاشعرعبسو،رودغملا
دعيملبارتلاتحتةيبصلادسجنكلو،هتيحضدسجيفهنيكسمحقي
داس،هدحليفريغصلاضغلااهدسجنكسنأدعبف.نآلادعبشعتري
لكنأكو،ملاعلااذهيفةظحلرخآكلتنأكو،قبطمنوكساهقوفناكملا
ءامدلاكلتتنكسف.دبألاىلإتمصلاتمزتلادقةتيملاوةيحلاتاقولخملا
تيقبو،تفاخلاهرونبهيلعيقلييذلارمقلانكسو،رجحلابضختيتلا
جوأىلإتلصويتلاسجرنلاروهزوءاتشلامعاربوةقهاشلاورسلاراجشأ



تمصكةتماصاّهلكىتوملاوءايحألاوبارتلاةحئاربةحاوفلاةقيدحلاواهحتفت
...رجحلاكلذبضختيتلاءامدلاكلتلةريسأو،روبقلا
1
يمامأةدتمملاةيدابلانم..."
"قفألايفةنيدمتحال
نأرعشأمليننكلو،ةعاسفصنىوسةرئاطلاطوبهدعومىلعَقبيمل
اذهنأًاضيأكاردإلالكتكردأو.يقلقةدحنمفيفختللٍفاككلذ
ىلإرضحأمل.ةرئاطلاطبهتامدنعةأجفينعهتضبقيخرينلمؤاشتلا
هسفننظييذلانومياسيريدمنمبلطىلعءانبلب،يتدارإضحمبانه
ىلعو،ةيكرتلاةغللابثدحتلاديجأيننأهتجحو،ملاعلايفةكرشريدمعربأ
نمريبكردقىلعةيضقلانأو،كلانهامىلإوكارتألاعابطبةديجةيارد
ثدحتأيننإ.اهيلوتبناكصخشيأفيلكتنكميالهنأةجردلةيمهألا
.لقأالينيلرتساهينجنييالمةثالثاهتميقزهانتنيمأتةصيلوبنعانه
ايكرتترزيننألمدنلابرعشأو،كارتألابيتفرعمنعلأنآلاانأف،كلذعمو
لصينلدّهنتلانأماتلايكاردإنممغرلاب،بضغبدهنتأتأدب.يضاملايف
يفةبيرغتسللقألاىلعيننأبيسفنعنقأنأتلواح.ةجيتنيأىلإيب
كانهىلإتبهذامدنعليزاربلانعًائيشفرعأنكأملانأف.دالبلاهذه
راثكإلانعفقوتأنأّيلعبجوت.يرمأتربدتكلذعمو،رهشأةتسلبق
ةشاشىلعةرهاظلاماقرألاىلإترظن.يلمعءادأبكمهنأنأو،ريكفتلانم
اهرودبّيلإرظنتاهبترعشف،يتبكرىلعهعضأيذلالومحملارتويبمكلا
لواحأو،نيمأتلاةصيلوبيفماقرألالمأتأتحر.لمعلابءدبلاىلعينثحتو
لطعلانعًاضيوعتهددستنأيتكرشلنكمييذلاغلبملافشتكأنأ
مل،كلذعمو.توقايقدنفيفعلدنايذلاقيرحلانعنيمجانلاررضلاو
مل.ديدجنملءاستيينهذحارىتحيتاباسحءدبىلعةدحاوةيناثضمت
ءاحنأيفةتتشميراكفأبتسسحأدقف.هلعفأاملكنملئاطةمثدعي
هتدعأو،لومحملارتويبمكلاتقلغأاذل،لمعلاةلصاومنعتزجعو،ناكملا
يلاببترطخ،دعقملاتحتهناكميفهعضألينحنأتنكامنيبو.هتبيقحىلإ
نماهلاي،نكلو؟نينجلايذؤتنأهذهيتيعضولنكميالأ.ةئجافمةركف
يأىلعو.دعبنيرهشرمعلانمينينجغلبيملذإ!لعفلابةفيخسةركف
دوعأاملاحيلفطبةنكممةيانعىصقألذبىلعمزعلاتدقعدقل،لاح
.ىذألليلفطضيرعتنمًافوخًاعيرسيتسلجيفتلدتعااذل،ندنلىلإ
ةفهلتمةأرملاهذهتدب.يبناجبةسلاجلاةأرملاينيعيانيعتقتلاف



.ةرئاطلاىلإاهيفاندعصيتلاةظحللاذنميعمثيدحلافارطأبذاجتل
ام؟ةهجتمتنأنيأىلإ؟تيتأنيأنم:لثمةلئسأّيلعحرطتتحارف
ىتحوأاهعمةرثرثلابيلحمسيجازميفيسفندجأمليننكلو؟كمسا
.ةذفانلانمرظنلاويهجوبةحاشإلادرجمبتمقف.اههجويفماستبالادرجمب
.ديعبلاقفألايفبورغلاوحنليمتءارمحلاسمشلاو،ةيفاصءامسلاتيأر
قوفدتمت؛راتمألافالآبةرئاطلاتحتةقيقرلامويغلانمتاعمجتتظحالو
ًالئاهًادادتماةعقرلاكلتتلّكش.ةنكادلاةينبلاضرألانمةعساشةعقر
اهبتيتأيتلاىلوألايترايزيف.راهنألاوراجشألانمًامامتًايلاخوًاحطسمو
سمختضمله،ىرت.يدلاوةقفربةلفاحلانتمىلعتمدق،انهىلإ
كانهنكتمل،يضاملانمتقولاكلذيف؟رثكأمأكلذىلعةنسنورشعو
،كلذدعبو.ةرقنأةمصاعلايفانطبهاذل،ةينوقةنيدمىلإةيوجتالحر
ةيمارتمةلحاقلاءاديبلاهذهربعتاعاسعبرأةدملةلفاحلابوكرلانررطضا
نمو،دتمملاينبلالهسلاطسويفو.ةياهناهلنأودبياليتلافارطألا
نمةزجعمانلترهظ،داووألبجةمقدوجوىلعلديرهظميأنود
.جلثلاضايبكةعصانءاضيبةريحباهنإ:لوهجملا
."؟يبأايةريحبلاكلتيفكامسأيأشيعتله":يدلاوتلأس
يلاؤسىلعدروةيقنلاءاضيبلاةريحبلاىلإنيتمحافلانيوادوسلاهينيعبرظنف
عمو.عونيأنمةايحاهيفدجوتال.يتنباايكلذدقتعأال،الك":ًالئاق
."حلملاهنإ:ةايحللًادجًايرورضًائيشيوحتيهف،كلذ
نكتمل؟كلذنمرغصأمأ؟كاذنآيرمعنمةعساتلايفتنكله،ىرت
انيضمأنأدعبينلتقيرجضلاداك.اندحويبأوانأتنكلب،انعميمأ
.طسبنملالهسلاكلذلوطىلعنيرفاسمتاعاسةدع
."؟يبأايكانهىلإلصنسىتم":تلقف
."تمصب12مقرلاىلإيدع":لاقمث،هديبينيعىطغويدلاومستبا
تلصودقيسفنتدجو،ينيعنعهديعفرامدنعو.ينمهبلطامتلعف
.لهسلاطسونماهتينبأعفترتةنيدميمامأترهظو،قيرطلاةياهنىلإ
بعالتنأله":ةبهربهيلإقدحأانأويبألتلقف،ةمراعةشهدينتباتنا
."؟يبأايةفخ
دالبلاهذهليمتنيلجردرجملب،الك":لاقوينيبجىلعةلبقيدلاوعبط
."يتنبااي
ًائيشلعفتهنعيلاببرطختةركفيأدعتمل،يدلاوانَرجهنأدعب
يفىظحيلظدقف،كلذعمو.يتايحىلإقلقلانمديزملااهتفاضإءانثتساب



هل،لوطلاطسوتموًاليحنًالجرنآلاهركذتأ.ّيلعبيرغذوفنبةنوآلاكلت
نيبجو،حتافريصقينبرعشو،نيتريبكدوسأبنعيتبحكناتعساونانيع
بوشملاساحنلانولبةيحلو،عيفرسوقمفنأو،ناعيفرنابجاحو،قيض
ةنمزملاةيوادوسلاكلتليحنلاوليوطلاههجويفتحالاملاطل.ةضفلاضعبب
بسانتةفصتسيلةيوادوسلانأمغرو.هتايحلاوطهقرافتمليتلا
يدلاوىلإةيبذاجلانمديزملاامًاعونتفاضأاهنأالإسانلامظعم
لباقتملاهنإلوقتوبحلكبهنضتحتتناكف.هبةميتميتدلاوتلعجو
دبال.يبأنامئالتامكةبآكلاوةيوادوسلاةفصهمئالتملاعلايفرخآًالجر
اذهثودحركذتأنأعطتسأمليننأنممغرلاب؛هجرحأاهمالكنأ
بحاشلافيحنلاههجونايسنىلعطقَوقأمل،كلذعمو.ديدحتلاب
نمجرخو،انميدلاومئس.نيتنكادلاهينيعنمضيفتيتلاةيوادوسلاو
.رربميأمدقينأنودنمةطاسبلكباذكهلحر؛انعًايلختمانتايح
درطألةذفانلانعيرظنتدعبأ.نآلادعبهركذتأنأديرأدعأمل،اذكهو
الةيلوضفلاةأرملاكلتينيعتدجوف،لخادلاىلإترظنوينعهاركذ
ًالدب،اذل.تقولااذهيفةجرحملازأاليننأترعش.ّيلإناقدحتنالازت
تّزكروةطاسببينيعتضمغأ،ةذفانلاىلإةرملاهذهيرظنبحيشأنأنم
كلذنمررحتأنأىلعطقفةرداقينتيل.ةرئاطلاتاكرحمتوصىلع
يفريكفتلانمو،راكفألاكلتلكنمينهذيفصأنأتلواح.قلقلا
يتلاهذههتنيدمويدلاوو،رمتةيناثلكعميئاشحأيفومنييذلانينجلا
اذهنعويضاملانعيسفنبىأنأنأتدرأ.يتدارإنعًامغراهيلإتيتأ
؛سمادلامالظلاكلذيفتقولاضعبلمالسبهوتأنأو،لبقتسملانعومويلا

.بحرلاءاضفلاكلذيفيبلقويلقعويدسجقلطأو،مونلاقامعأيف



2
"ايميكسيلونيراكاهمسا"
معانوئفادتوصبينيدانيًاصخشتعمسنأةظحللاكلتيفثدح
لكبجحأنأتلواحاذل،هلاقاممهفأنأعطتسأمل،ةيادبلايف.نونحو
وأةتفاخةمدمدبهبشأادب.حوضوبهنيبتأليلوحنمىرخألاتاوصألا
يأعديالفاكحوضوبهتعمسيننكلو،ةفطاعلاببوشمدودوخيبوت
.كشلللاجم
."...ايميك...ايميك"
ةسلاجلاةأرملاىلعةفطاخةرظنتيقلأوينيعتحتفف،توصلانمتلفجأ
ىلإرظنتتحارلب،نآلادعبمامتهايأينريعتدعتملاهنكلو،يبناجب
،كابترابيلوحتفتلا.طوبهلادعومفرعتنأةلواحمانقوفةشاشلا
ةباشتيأروً،اددجممامألاىلإترظنف.ةرغاشيفلخدعاقملاتدجوو
نأدبال.يمسابينيدانيليلوحدحأكانهنكيمل.اهقيدصراوجبةسلاج
ينبلغمونلانأدبال؟مونلابتقرغتساىتم،نكلو.يندوارامًاملح
.ينيعتضمغأامدنعتاظحلل
قامعأنمةرملاهذهىتأتوصلانكلو."ايميك"ً:اددجمتوصلاينادان
انرجهنأذنمديدحتلابو،ديعبدمأذنممسالااذهبدحأيندانيمل.يتايركذ
امهمسالاكلذبيتادانماداتعاناذللاناديحولاناصخشلاناك.يدلاو
نمهعزتنايذلالجرلاوهحورمأوتويدلاوقيدص؛ميسنهاشويدلاو
،ةيوقلاهعباصأو،تالضعلالوتفمهدسجتركذت.فاطملاةياهنيفاننيب
؛اهلّدحالةفطاعبءرملاىلإناونرتنيتللانيتيبهذلاهينيعو،ليوطلاههجوو
يأكانهتناكنإف.لجرلاكلذنعهتركذتاملكلقألاىلعوهاذه
ملاماذه،يتركاذنعتباغاهنأدكؤملانمف،هبةقلعتمةيبلستايركذ
.اننيبنميبأهعازتناعبطلابركذأ
نينيعلايذناطيشلا"مساهيلعقلطتنأيمأتداتعا،ىرخأةيحاننم
تقولاضعبىضمنأدعب،كلذعمو.هنماهبضغراثنإ"نيتيبهذلا
دقفً.افطلرثكأةجهلبهنعثدحتتتتاب،اهبلقيفملألاةدحتلءاضتو
امهنإ،معن.نحنانعلاطنمدعسأامهعلاطناكامبر":مويتاذتلاق
ناعناميالًافادهأامهيدلنألامبرً؛اضيأانمًاظحرفوأامهنكلو،ناينانأ
ِعأمليننأنممغرلابو."اهيلإلوصولاليبسيفامهئابحأنعيلختلابىتح
فادهأاهنأتكردأيننأالإ،فادهألاكلتبيمأهتدصقامةنوآلاكلتيف
اممو،يدلاونمهتعمساّممف.ةيحورلاةحارلانمعونبونيدلابقلعتت



لكودبتيتلاصصقلانمو،اهايإيناطعأيتلاةيفوصلابتكلانمهتأرق
نمزلااحميتلاتاولصلاوةلثمألانمو،ىرخألانمةيويحرثكأاهنمةدحاو
.ةينيدلاهتديقعبقلعتيكلذلكنأدبال،معن...يتركاذنماهمظعم
ههجوةروصبغتمليذلايدلاومهفأنأتلواح،يتقهارمتاونسلالخ
تدرأ.نيتيبهذلانينيعلااذميسنهاشهقيدصمهفأنأو،يتركاذنم
هلاحردشينألنونجبهتنباقشعيًابأناعفديرربموببسىلإلصوتلا
.كلذلهعفديحضاوببسيأىلعرثعأمليننكلو،ةعجرالبرداغيو
هتحماسملًاهيجوًاببسدجأمليننأّالإ،هتحماسامبريمأنأنممغرلابو
.ّيلعهقلطأيذلاايميكمسامدختسأدعأمل،اذهلو.انأيرظنةهجونم
كلذىسنأنأتلواحدقف،يداليمةداهشيفبوتكمهنأنممغرلابو
مساىلعطقيمأدتعتمل،ةيادبلاذنم.وههاسنأنأتلواحامكمسالا
لازتاليهويدلاوعماهتشاعيتلاةديعسلامايألاكلتيفىتحو.ايميك
اهنأل؛ةدحاوةرملولوايميكمسابينعدتمليهف،ةيقرشلاةفاقثلابةروحسم
امدنعةعنامميأدبتمل،كلذعمو.نيراكوهيمسانأتربتعااملاطل
هلعفىلعميسنهاشتبتاعاهنأامك،مسالاكلذبينيدانييدلاوناك
.ريغالةدحاوةرمكلذ
هاشةقفربفكتعاامدنع؛انليدلاورجهنمنيماعلبقكلذثدح
فقووميسنهاشجرخ،ةأجفو.تاعاسلفرغلاىدحإيفامهتداعكميسن
ءاملانمًابوكيلنيرضحتاله...ايميك":ًالئاقينيدانيحاروبابلادنع
."هللاككراب
اهاضقيتلاةليوطلاتاعاسلانمامنإو،ءاملاهبلطنميمأجعزنتمل
:ةلئاقهبتحاصوههجويفترجفناف،ةدحاوةفرغيفاهجوزعمًافكتعم
."!ايميكسيلونيراكاهمسانإ"
بابىلإهتذخأوءاملابهتفاحىتحًائلتممًاقيربإترضحأو،اهسفنبتضهنو
هيلعودبينأنودنماهدينمقيربإلاذخأميسنهاشنكلو،امهتفرغ
."!هللاككرابيل":روتفباهللاقمث،جاعزنالارهاظمنمرهظملقأ
اهلحمسياليذلالجرلاكلذببسبجايتهالانمةبونيتدلاوتكلمت
ىلع؛اهظيغتمظكاهنكلو،اهفقستحتواهتيبيف؛اهجوزةفرغلوخدب
تلصاو،ةثداحلاهذهدعبو.ةسردملاىلإيقيرطيفتهجوتنأىلإلقألا
اذهل،انتيبيفهببحرمريغميسنهاشتابنأىلإ؛اهمقافتلكاشملا
سيلهنأل،طقيمأعمببسلاشقانأمل.تيبلايدلاورجهامبرببسلا
ًايأ-انرجهيدلاونإلوقيعقاولاف،كلذعمو.ةيمهألانمردقىلع



دعيملً،ادعاصفتقولاكلذذنم.لجرلاكلذعملحريل-ببسلانكي
ينيعتضمغأامدنع،نآلاو.يمالحأيفىتحالوايميكمسابينوعديدحأ
يدلاونوكينأنكميأً؟املحاذهنوكينألوقعملانمأ...ةدحاوةظحلل
مامتتكردأيننأعمو؟ةرئاطلاهذهنتمىلعانهنيدوجومميسنهاشو
ةبغرلاةمواقمنعتزجعيننأالإ،ةركفلاهذهةفاخسىدمكاردإلا
يبناجبةسلاجلاةأرملاتأدب.ءاحنألايفيلوحرظنلاويسركلانعضوهنلاب
،نكلو.بيرغلايفرصتمهفىلعةرداقريغ؛انبةطيحملادعاقملاةبيربلمأتت
.انهامهنميأىلعروثعلاعبطلابنكمملانمنكيمل
لكله":ةلئاقينتلأسف،نآلادعباهلوضفءافخإىلعىوقتةأرملادعتمل

."بطخيأكانهنوكيّالألمآ؟ماريامىلعءيش
ةفيضملانعثحبأيننكلو،ريخبيننإ":تلقو،ماستبالاىلعيسفنتربجأف
."الإسيل
نأدبالف.ءودهلابىلحتأنأّيلعبجيهنأيتسلجيفلدتعأانأوتركف
ةينوقىلإاهنمو،لوبنطسإىلإندنلنمةليوطلاةفاسملاف.يندوارًاملح
يقاهرإيفدازاممو.ناكًايأقهرتنأبةليفكةحارتسانودنمةرشابم
لغيانيقيدصدوجونممغرلاىلعلاعفنالاوقرألااهؤلمةليلتبيننأ
ةلحردرجمةينوقىلإيتلحرنأبيسفنيّزُعأتحر،كلذعمو.يبناجىلإ
لولحبندنلىلإدوعأسيننأو،رثكألاىلعمايأةعضبزواجتتالةريصق
ريكفتلاينلعجو،لغيانىلإويمأىلإيراكفأتفرصنا.عوبسألاةياهنةلطع
ةرتفلةوفغبىظحأنأتلواح.ينزحويئايتساينعفرصو،مستبأندنلب
نمتلفجأ،ينيعتضمغأاملاحيننكلو،ةرئاطلاطبهتنألبقةريصق
ينادانيذلاهسفنتوصلاةرملاهذهنكيملهنكلو،ينذأيفنريتوص
:عيمجللنلعتيتلاةفيضملاتوصلب،يمساب
،مكدعاقمىلإةدوعلامكنموجرن.انتهجونمبرتقننحن،ءازعألاانيرفاسم
،ةيوتسملااهتيعضوىلإيناوصلاودعاقملاةداعإو،نامألاةمزحأتيبثتو
مكمامأدعاقملاتحتنمآلكشبةفاكديلابةلومحملاةعتمألابيضوتو
.طوبهللًادادعتسا



3
"...ةممعمروبقدهاوش"
ةلواحملوصولاةعاقيفنيرفاسملانورظتنينيذلاسانلالمأتأتذخأ
بُتكةقاطبهبحاصلمحيمسابهجونعو،ينعناثحبتنينيعىلعروثعلا
ةأرملاتيأر.يلابقتسالِتأيملًادحأنأىشخأتأدبيننكلو،يمسااهيلع
.اهلابقتسالاترضحنيتاتفنانحبقناعتةرئاطلايفيبناجبةسلاجتناكيتلا
يفريبكلجرامهلبقتسايمامأنيسلاجاناكنيذللاةاتفلاوباشلاّنإىتحو
،نآلاو.يتبيقحيتزوحبوءابغبراطملاطسوتفقو،ءانثألاكلتيفو.نسلا
ينديفيسءارولاومامألاىلإرظنلانكيمل؟هلعفأنأيبضرتفييذلاام
.يفلخيتبيقحرجأانأوجرخملاىلإتهجوتاذل،لاوحألانملاحيأب
ديعسلامهلمشعمتجينيذلاسانلادوشحربعيقيرطقشأتنكامنيبو
ةديس...دوونيرغةديس":هلوقبينيدانيًاتفاخًاتوصتعمس،مهئابحأعم
."؟دوونيرغ
ادب.يوحنمدقتيةيدامرةلذبيدتريًانيدبًالجرتيأرف،ءارولاىلإتفتلا
قيرطلاعطقهنأدبال.هتهبجىلععملتقرعلاتارطقو،سافنألاعوطقم
:ةكيكرةيزيلكنإةغلبيللاق.ددحملاتقولايفراطملاىلإلصيلًايرج
."؟دوونيرغةديسلاتنأله،ةرذعملاوجرأ"
،معن":تلقف،ةكيكرلاهتجهلورتوتملاهبولسأوجارحإلابلجرلاروعشينجعزأ
."دوونيرغنيراكانأ
ًايناقرمحأههجولاحتسا،يمساهعامسلءادعصلاسفنتينأنمًالدبو
.جارحإلاطرفنممدلانولب
،عقاولايف.ترخأتيننألكنمرذتعأ":ةكيكرلاهتغلبيلحرشينألواح
،ينمًالدبرضحيسةيزيلكنإلاةغللانوديجينممءاقدصألادحأناك
."...نكلو
وهولجرلااذهىلإرظنلاوأمالكلااذهىلإءاغصإلابًاقحبغرأمل
،يقدنفىلإًاروفهجوتأنأوههتدرأاملكف.كابترابيمامأهيديرصعي
.رفسلاءانعنمحيرتسأليشارفىلإيوآوً،ائفادًامامحذخآو
كيلعبجوتيال،يديسايكلضفنم":ةلئاقجاعزنابدهنتأانأوهتعطاق
ةغللاديجأانأف.يلجأنمةيزيلكنإلاةغللابثدحتلابكسفندهجتنأ
."ةيكرتلا
ةماستبانعناتقيقرلاهاتفشتجرفناو،ةداعسلاطرفنملجرلاانيعتعمل
.نيبرقملاهبراقأدحأفداصهنأكوةضيرع



ًايحومًاريبعتههجوحمالمتبستكاو."!؟هنيلوقتامًاقحأ":ًالئاقمتمتو
."ةينوقةلاكوكلام؛ناديفنانيميمسا.ميظع":لاقمث،نانتمالاب
يلحرشينألواحوهنمةبضاغيننأنظ،يثارتكامدعبرعشامدنع
."يرخأتنعىرخأةرمرذتعأ":لاقفً،اددجم
نمجورخلااننكميفيك.ناديفديساي،كلذبسأبال":ةلئاقهتعطاقف
."؟انه
،ىرسيلاةيحانلايفدوجوملابابلاىلإهديبراشأمث،لاعفنابهلوحرظن
."انهنم":لاقو
يبقحلف،تالجعلاتاذيتبيقحرجأانأو،نانيمراشأثيحىلإتهجوت
.اهبكسمأوروفلاىلع
ًاريثملسوتريبعتههجوىلعتيأر."اهرجأينيعد،كلضفنم":لاقو
:لومحملارتويبمكلاىلإريشيوهوفاضأ.ةبيقحلانعتيلختف،ةقفشلل
.ً"اضيأاذهلمحأينيعد"
."يسفنبهلمحأسيننكلو،كلًاركش":ةلئاقهتبجأف
دقةلحرلالاوطةرئاطلاتقفاريتلاسمشلانأتدجوف،راطملاانرداغ
.دعبًايلكميخيملمالظلانأمغر؛اهتمهمتهنأاهنأكو،ةأجفتفتخا
سأيباهلمكأبةيدابلابجحيوناكملاىلعميخيًابيرغًايضفًاءوضتيأرو
.معان
مويلاكلذيفاهتدجو،تاونسلبقيدلاوعمةنيدملاهذهترزامدنع
وأ،ءادغلادعبامتقويفامبرةنيدملاانلخد.بذعوليمجءوضبةرومغم
ناردجوعراوشلاتدبف،سمشلابيغملبقيأ؛رخأتملارصعلاةرتفيف
ءوضبةرومغماهلكسانلاهوجوورجشلاقاروأوذفاونلاجاجزوتويبلا
عطاسلاهرابغليمجلاءوضلاكلذرثن.أدصلاكنولهبوشييبهذويلسع
ةبسنلاب.زيمملاهنولهيلعىفضأوناكملاءاجرأيفهيلععقوءيشلكىلع
اهتاملكقطنتاهيفتأدبيتلاةظحللاذنمتأشنيلثمةيبنجأةاتفىلإ
،ةيفارخلااهصصقواهريطاسأوةيخيراتلاةنيدملاهذهصصقىلعىلوألا
يف.ينيعمامأققحتتةزجعمدهشأيننأكو،ىسنتالةظحللاكلتتدجو
ًاهيبشودبيالرجآلاةراجحنمينبممخضلزنمىلإانبهذ،مويلاكلذ
دقف.لامعلاءايحأيفنيقباطنمةنوكملاتويبلاوأندنلتويبنميأب
،ةدقعمشوقنبةنادزمةجودزمةيبشخباوبأتاذةريثكًافرغيوحيناك
كلتبوراجشألابةاطغمةعساوةقيدحو،ةيوتلمةيندعمنابضقاهلذفاونو
تاباتكلاوةشوقنملاةيرجحلادهاوشلاتاذةيديلقتلاةينامثعلاةحرضألا



.اهتقيقحيدلاويلحرشف،ليثامتدهاوشلاتننظ،ةيادبلايف.ةرفانلاةيبرعلا
نمتلفجأيننأالإ،يلعفدرةقيقحرهظأّالأتلواحيننأنممغرلابو
.ةبارغلاةياغيفًارمأةقيدحلايفةربقملادوجوتربتعادقف.ةشهدلاةدش
."؟امعوننمةسينكهذهله":ةلئاقعفترمتوصبتلءاستف
."ريدبهبشأيهف،اذهلوقكنكمي":ًالئاقحرمبيدلاوباجأف
ترهظً،اريخأو.يبارغتساراثأامم؛طقفًالاجرلبناكملايفتابهاررأمل
.اههجوحرابتالةتباثةماستباتاذةينبلاةمخضةأرمايهو،ةدحاوةأرما
.يتنجوىلعينتلبقوينتنضتحامث،روفلاىلعهتيسنفاهمساىلعينتفرع
دبالً.ادجةيهشةحئاراهتدجوو،اهنمحوفتايلينافلابهبشأةحئارتممش
نميلاهتقناعمتبرغتسا،كلذعمو.تقولاكلذيفةعئاجتنكيننأ
،نكلو.نيبرقملاانئاقدصأوأانبراقأنمنكتملاهنإذإ؛ظفحتيأنود
تمزتلا،هينيعيفحرفلاويدلاوهجوىلعئداهلاريبعتلاتظحالامدنع
ً.ايعيبطًافرصتةأرملاكلتفرصتربتعاهنأينعياذهنأدبالف.تمصلا
."!انترايسيهاه":نانيملاق
يفترظنيننإمأ.سديسرمزارطنمءادوسةرايسىلإهديبلجرلاراشأ
.ةرشابماهوحنًاهجتمىطخلاثحيذخأدقف،الكنكلو؟أطخلاهاجتالا
نميسفنعنمأنأعطتسأملف،مخفوثيدحزارطنمةرايسيلتدب
نمةظهابةرايسةقفنلمحتينأنمهلثملجرنكمتةيفيكنعلؤاستلا
.ةينوقيفةعساونئابزةدعاقانيدلنكتمل،يملعّدحىلعف.عونلااذه
يتلاةكرشلا؛رفسلاوةحايسللنوينوكيإةكرشوهانلنوبزمهأناكدقف
نيمأتلاةصيلوبةميقنأٌحيحصً.ارخؤمقيرحللضرعتيذلاقدنفلاكلمت
نممهيلعامدادسنعاوناوتيملمهنأو،امٍّدحىلإةعفترمتناك
ليكوعيطتسينأنكمملاريغنمودبيلازيالنكلو،ةيلامتاقحتسم
اذهنمةرايسءارشللاملانميفكيامينجنانيملثمريغصنيمأت
له،ىرت؟هكوكشنومياسحومطلاانريدمىنبساسأيأىلعفالإو،عونلا
هينجنييالمةثالثانبلستنألواحترفسلاوةحايسللنوينوكيإةكرشتناك
مامأيراظتنابنانيمفقوت؟ناديفديسلاانليمعةمذترتشانأدعب
هتزوحبو،راكفأنمينهذبروديامعًائيشيردينأنودنمةرايسلا
حتفو،ةرايسلاقودنصيفةبيقحلاعضو،هنمتبرتقاامدنعو.يتعتمأةبيقح
.بدأبيفلخلابابلايل
."دوونيرغةديساييلضفت"
ةدئازلاهتماهشنكتمل.يفلخلادعقملاىلعتسلج."كلًاركش":تلقف



ةسايكلانمةلداعلايتصحتلندقف.لاوحألانملاحيأبينعدختل
غلابملامامتهالايفصاخلكشباهزييمتءرمللنكميذإ.لبقنمةعنطصملا
امةعدخريرمتلةلواحميف؛نيمأتلاريبخلدئازلامارتحالاراهظإيفو،هب
ال،نكلو.ةمهملاليصافتلادحأنعلفغييكلههابتناتيتشتةلواحمو
.نآلاينئجافتنأتافرصتلاهذهلنكمي
ىلإثدحتيحارولاوجلاهفتاهذخأ،ةرايسلايفنانيمبكرينألبق
.هثيدحءانثأيفرخآلاونيحلانيبةفطاختارظنّيلعيقليوهوامصخش
نأيقطنملاريغنمهنأيفتركفيننكلو،ينعثدحتيناكنإتلءاست
عمًايداعًاثيدحيرجينيكسملالجرلانوكيامبرذإ.ةدئازةبيربفرصتأ
نوؤشبلخدتلامدعوةصاخلايرومألتافتلالاّيلعنيعتاذل،هتجوز
.نيرخآلا
نأتلواحدقيمأتناكنإةلئاستمًاضيأيويلخلايفتاهليغشتتدعأ
الإ،دالبلاهذهلهألاهبحنممغرلابف.دعبكلذلعفتملمأيبلصتت
قودنصتدجوو،فتاهلاىلإرظنلاتدواع.انهىلإيمودقتضراعاهنأ
يقيرطيفانأوةلاسريللسرينأدحألواحيملً.اغرافةدراولالئاسرلا
كلمتتسسجاوهلاوسواسولانأينظيفتأطخأيننأدبالاذل،انهىلإ
يرومأربدتىلعيتردقلتنأمطااهنأدبالو،يتمالسىلعًافوخيمأ
تاونسثالثذنميقيدصويتايحبح؛لغياننعاذام،نكلو.يدرفمب
ةلاسرةيأًاضيأوهيللسريمل؟يئاشحأيفهلمحأيذلالفطلادلاوو
نجاملاطل،كلذعمو.يبًامرغموهناكامكلغيانبةمرغمتنك.ةيصن
.دحلااذهىلإًاباذجنكيملهتيل.ءيشيألهثارتكامدعببسبينونج
ةعصانلاءاضيبلاهنانسأيفصونيتقاربلانيوادوسلانينيعلاكنيتنعاذامو
اذامو؟مستبينيحناتئلتمملاهاتفشاهنعجرفنتامدنعئلآللاكعملتيتلا
كيرحتلًايفاكلغيانبريكفتلادرجمادب؟ةباذجلاءارمسلاهترشبنع
يبركفيملهنأحضاولانم،كلذنممغرلابو.لخادلانميرعاشم
ال.انهىلإيرفسلثارتكالقأثرتكيهنأهيلعدبيملذإ.اهسفنةقيرطلاب
ىلإمودقلاديرأاليننإهلتلقدقف،رتوتلاةياغبيننأكردأهنأدب
اهتدجوويتعاسىلإترظن.لماحيننأتفشتكانأدعباميسالو؛ةينوق
لازيالتقولانأو،اهطبضتدعأدقيننأتركذتف،ةسداسلاىلإريشت
يرجيلغياننأدبالاذل،ةعبارلازواجتتالاهنإيأ،ندنليفًاركبم
.يقلقنمتأدهوتيخرتساف،ةظحللاهذهيفتايلمعلاةفرغيفةيلمع
يفعامتجاروضحتداتعاذإً؛اضيأاهلغشياميمأىدلنأتركذتو



.تقولااذهلثميفنينثامويلكزديإلاىضرممعدةسسؤم
يننألةرذعملا":كابترابنانيملاقو،يراكفأًاعطاقمةرايسلابابحتفنا
."ماهرمألبتكملانميباولصتادقف.نيرظتنتكتلعج
."ةلكشمال":ةمتهمودبأّالأةلواحمتلقف
قلغأودوقملاودعقملانيبنيدبلاهدسجمحقينألواحيوهونانيمّنأ
حسموةكرحلالقانةبلعبناجبةبلعلانمًايقروًاليدنمذخأمث،بابلا
ريدينأكشوأامدنعو."!نآلاقلطننسً،انسح":لاقو،هنيبجىلعقرعلا
رظنلاضغيهنأكوةيفلخلاةآرملاربعكابترابّيلإرظنوفقوت،عالقإلاحاتفم
."؟كلذكسيلأ،كانهةحاترمكنإ":لاقمث،امءيشنع
."قلطنننأاننكمي.كلًاركش،معن"
كرحملغش."هللامسب":ًالئاقمتمتنأدعبوً،اقيمعًاسفننانيمذخأ
.ةرايسلا



4
"كيلإدوعتيتلاءايشألاكتملسدقل"
ةضيرعلاتاداجلالوطىلعو،انمامأةطسبنملاةنيدملاربعانقيرطانققش
قئادحتاذةضفخنمةينبأبًارورمو،نيبناجلاالكىلعراجشألااهفحتيتلا
تسيل.ةنيكسلاوةحارلابًاروعشناسنإلاىلعيفضتةفوشكمتاحاسمو
تايركذبتظفتحايتلاةينوقةنيدمف،يضاملايفاهتفرعيتلاةينوقهذه
سمشلاءوضبو،ةميدقلادجاسملاو،ةضماغلاةيرثألاتويبلابتمستااهنع
دهاوشبو،ةلوهجمقامعأىلإيدؤتيتلاةقيضلاةقزألاربعحشرييذلا
نيأ،ىرت.ةبهروًابعرهألمتفناكملكيفءرملااهارييتلاةممعملاروبقلا
رظنلاتنعمأ؟يدلاوةقفربامهتدصقناذللاةقيدحلاكلتوتيبلاكلذعقي
ةيئابرهكةلفاحيبناجبترمف،امهدجأنألمأىلعةرايسلاةذفاننم
يننأةجردلًاريثكانترايسنمتبرتقاو،ةنولملااهتابرعبةيؤرلاينعتبجحو
عمنوبعليمهو،قرزألايسردملامهيزباهلخادذيمالتلاىرأنأتعطتسا
ىلعةسلاجةباشفيصرلاىلعترهظف،يبرقةلفاحلاترم.حرمبمهضعب
اهنضحىلعًائيشلمحتاهتيأر.ةئرتهموةتهابسبالمةيدترم؛دعاقملادحأ
ًالفطلمحتاهنأتكردأو،رثكأةصحافةرظناهيلعتيقلأ.ةءالمبهيطغت
ترعش.اهردصرهظياليكةءالملافرطبلفطلاهجوتطغاهنأو،هعضرتو
اللكشبياديتقلزناو.يقلحيفةصغبوعومدلابنائلتمتينيعبةأجف
تعفر.اهلفطعضرتيتلاةباشلاىلإنارظنتيانيعو،ينطبوحنيروعش
ةماستبالااهلدرأمليننكلو،يلتمستباوينيعىلإترظنو،ًاليلقاهسأر
،اذل.كلذعطتسأمليننأللب،اهلمستبأنأأشأمليننألسيل؛اهلثمب
امبريننكلو،ةيقوفباهتلماعمأشأمل.ةكبترمانأوةعرسبيهجوبتحشأ
نمويسفننملب،ةباشلامألاهذهنمسيل؛بسحوفوخلابترعش
.هبهلعفأنأيونأاميفيتريحويددرتنمويلخاديفومنييذلالفطلا
هذهبةباشلامألانعيهجوبتحشأيننأليسفنحماسأنأعطتسأمل
،ةيحتيسأربئموأوأاهلمستبألً؛اددجماهيلإتفتلااذهلو،ةظاظفلا
ىلإاههابتناتلوحو،ليوطتقوذنميرمأتيسنودبيامىلعاهنكلو
يتبيقحنمهتجرخأف،نريلتاذلابةظحللاكلتيفتاهراتخا.عيضرلااهلفط
يريدمهنأحضتانكلو،لصتملاوهلغياننوكينألمأىلعةفهلب
.لمألاةبيخبًايحوميتوصودبيّالأةلواحمفتاهلاىلعتبجأ.نومياس
.ً"ابحرم"
تضمفيك.نيراكايًابحرم":ةأرماتوصكداحتوصبنومياسلأس



."؟كتلحر
يفنحنو،راطملايفناديفديسلاينلباقف،وتللانطبه.ماريامىلع"
."نآلاقدنفلاىلإانقيرط
نأيلدبالً.اديجّيلإيغصأ،نكلو!نسحاذه.نانيمكلبقتسادقلً،اذإ"
هنأكوًاسماهثدحتيحارو."لجرلاكلذبةقلطملاكتقثعضونمكرذحأ
الانأاذل،ليوطتقولهعملمعنمل":لاقف،دحأهعمسينأىشخي
دقعانهيمامأف،ببسلااذهلكبلصتأاليننكلو.ةقيثوةفرعمهفرعأ
.نوبزللامًاعونةريبكلادئاوفلانمديزملاقاقحتساىلعدكؤييليمكت
اذهنإ.قيرحلانعثدحتتدقعلايفعبسلاداوملانمسمخكانه
،نيراكايلمعلااذهيفًاريثكيققدتنأكديرأ.ةحرقلابينبيصيعوضوملا
لجرةحايسللنوينوكيإةكرشريدمنإ.ليصفتيأنعيضاغتتّالأيلواحو
يألعفلدعتسمهنأدبالو.انلمعبةريبكةياردىلعوهف،فقثموةيهاد

."نانيملةوشرعفدهنأدعبتسأالو.ةقيقحلانعكينيعيمعيلءيش
لديههجوريبعتوةرايسلادوقييذلالجرلاىلعةآرملايفةرظنتيقلأ
ديجيامبرف؟يردينمنكلو،ةءاربلابًايحومهرهظمادب.راقولاىلع
ًاعدخةنهملاهذهيفتفداصدقف.فرعأنأيلديرياممرثكأةيزيلكنإلا
ًاصخشنأتفشتكانإينئجافينلو.اهبيتأينأهسفنناطيشللنكميال
نأتلواح.ملاعلايفنيعداخملاربكأنم-ةءاربلاةمقهنأتننظاملاطل-
.هنعثدحتأامنانيممهفياليكلزاغلألابنومياسعمثدحتأ
."عوضوملاىلوتأسو،اذهبةياردىلعيننإ.قلقتال"
نأنيدوتدق.ينورتكلإلاديربلابيفاضإلادقعلاكلتلسرأدقلً.انسح"
نيلماعلاىلإةبسنلابوً.ادغهدقععمزملاعامتجالاىلإيبهذتنألبقهيئرقت
ذإ.امهنعةيكرتلافحصلايفرابخأكانهف،قيرحلايفامهفتحايقلنيذللا
نوديريامردقبيضرعثداحةجيتنعقيملامهتومنأفحصلايعدت
كلذعمو،عبطلابةغلابملانمنييفحصلاتالاقمولختال.اونظينأسانلل
."اهيئرقتنأيفريضال
."ديكأتلكباذهلعفأس،معن"
.تاروطتيأتأرطنإروفلاىلعيبيلصتاً.اذإًاقحالثدحتنس،نسح"
."مايألالكةعاسلارادمىلعًاحوتفميفتاهيقبأس
."كبلصتأسً،انسح"
يننالمأتتنينيعبترعش،يتبيقحيففتاهلاعضأوةملاكملايهنأتنكامنيب
يفّيلإناونرتنيوارضخلانانيمينيعتيأرو،يرظنتعفرف.بثكنع



دنعرمألاكرتيملانليكونكلو،ةيحطسةماستباهبشبهيلعتددرف.ةآرملا
.ّدحلااذه
."؟ندنلنمةملاكمهذهأ":ًالئاقمامتهابينلأس
الولو.بناجألاعمةدئازةيدوبيروفلالماعتلايفكارتألاةداعفرعأتنك
يننكلو،ةدئاسلاةداعلاكلتلنانيملاؤستوزعامبرل،يلنومياسريذحت
.ةثالثلانييالملاذئدنعتركذت
نانيمنكلو."قيدصدرجمهنإ،معن":عوضوملاقالغإةيغبراصتخابهتبجأف
.لمألادقفيمل
يضاملاماعلاندنلىلإترفاسدقل"ً:احوتفمراوحلايقبينأًالواحملاق
،زمياتلارهنانرزف.ةينوقنمءاقدصألانمةريبكةعومجمعمةلحريف
نمليثامتيوحييذلافحتملاكلذو،كرابدياههزنتمو،نبغيبةعاسو
."...ريهاشمللعمشلا
."زدوسوتمادمفحتمدصقت":ةلئاقفحتملامساهتنقلف
دايتعالانمطقنكمتنمليذلاديحولاءيشلاف،كلذعمو.وهاذه،معن"
ندنلانببحأدقل.قيرطلانمرسيألابناجلاىلعةرايسلاةدايقوههيلع
نممغرلابو.انهناكملاكتسيلولامجلاوةرضخلابةئيلمةنيدميهفً،اريثك
."...نكلو،انهانسمشكةعطاستسيلاهسمشف،كلذ
تلواحو،ىرخأةرمةذفانلانمترظنف،ةهفاتلالجرلاةرثرثنمتمئس
هدوجونمدبال.هتقيدحيفةممعملادهاوشلايذتيبلانعثحبأنأ

نميدلاوةقفربتجرخنأدعبف.ةنيدملازكرميفانهامناكميف
كلتيفماحزلاقشتتحاريتلاةرجألاتارايسىدحإيفانبكر،راطملا
ةحاسو،ةنيخثوةريصقةنذئمهلًايرجحًادجسمتركذت.ةقيضلاعراوشلا
كاشكأةدعىلعيوتحتةريغصةحوتفمقوساهيفتميقأةضيرعةماع
.ةحاسلاكلتبرقًادوجوملزنملاناك.ةهكافلانمةفلتخمًافانصأضرعت
يبأمدقت.نسملجركانهاَنلبقتساو،مخفريبكبابربعةقيدحلاانلخد
نكلو،ًالثميدلاومعيأ،رابكلاانبراقأدحأهتننظف،هديلبقوهنم
كلذنأيبارغتساراثأاممو.انهانلبراقأيأدوجويلركذيمليدلاو
نأكارتألاةداعنمنأفرعأتنك.يدلاوديلبقوًاضيأىنحنالجرلا
نسلايفريبكلجرنعطقعمسأمليننكلو،نسلارابكيدايأاولبقي
ً.انسهنمرغصألجرديلبقي
نانيمينيعتيأرو،تلفجأ."؟دوونيرغةديسايامءيشنعنيثحبتله"
ً.اددجمّيلإنارظنتنيوارضخلا



اهنأتننظ."لزانملادحأنعثحبأيننإ،معن":تلقمث،ةلهولتددرت
نمردقلااذهنأتربتعايننكلو،يبةصاخرومأبحوبأنأةئيسةركف
هلميدقلزنمهنإ":ةلئاقتعباتف،ةيصخشلاةايحلانمدعيالتامولعملا
."ةممعمروبقدهاوشاهيفةريبكةقيدح
كلذةروصتدهاشلهدصقأ؟تالجملاىدحإيفهتروصتدهاشله"
."؟هباشاموأرفسلانعةلجميفلزنملا
نمةينوقترزنأيلقبسدقف،الك":تلقفهيلعبذكأنأينعسيمل
."لبق
ثدحىتمً!اقح":ينلأسو،ىرخأةرملوضفلانمنانيمانيعتءاضأ
."؟كلذ
سيلً،انسح.ميدقلزنمىلإانوذخأ.ةلفطتنكنيح،ليوطتقولبق"
."ينيدىنبمبهبشألبلعفلابًالزنم
."؟دجسموهأ"
."هيفنوشيعيناكسكانهناكدقفً.ادجسمسيل،الك"
."؟كانهىلإكبحطصانم.شيواردللىوأمنوكيامبر":ًالمأتملاقف
.ييأرتريغيننكلو،كلذلعفنموهيدلاونإهللوقأنأتكشوأ
."ندنلنمةراج...اهفرعأةأرما":تلقف
.امةلكشمهوتلفداصهنأكوةآرملايفدعجتينانيمنيبجتدهاش
هبشتانهةريثكنكامأدجوت،دوونيرغةديسايكعمةحارصلاىخوتأل"
هانيعتءاضأمث."وهاهنمدحاويألءاستأ.هنعنيثدحتتيذلالزنملا
،ةضيرعلاعراوشلاضعبيفلوجتنانيعد":لاقفً،ائجافمًالحفداصهنأكو
."هيلعفرعتلانمنينكمتتدقذئدنعو.ةريبكةنيدمتسيلةينوقف
يفقلطناو،ةدايقلاةلجعنانيمرادأ،ضارتعاللةصرفلايلحاتتنألبقو
لوأيفةعشبلاققشلاةينبأانيطختاملاحو.راسيلاىلإيبناجعراشلوأ
ًافصانيأرف.ينابملالكشريغت،طقفةدحاوةرايسرورملعستييذلاعراشلا
ميمصترييغتنأترعش.نيقباطنمةنوكملاةعئارلاةينيطلاينابملانم
.ءارولاىلإنينسلانمتائمعضبانبداعو،هسفننمزلاريغدقتويبلا
؟يدلاوعمهيلإتيتأيذلاهسفنقيضلاقاقزلاوهاذهنوكينأنكميأ
،نكلو.ةيديدحلاصافقألاتاذذفاونلاوةشوقنملاةيبشخلاباوبألاتركذت
أدب،ةليوطنورقذنمسميملهنأادبيذلاعراشلااذهىلإترظنامدنع
نكلو-هرأملامبروأ-هتيأراممةقثاودعأملو،فعضييتركاذبيناميإ
فصىهتنا،راتمألانمتائمعضبدعبذإ.ًاليوطًاتقومديملاذه



ثدحأةينبأاهيفدجوتةريغصةداجىلإانترايستلصوو،ةليمجلاتويبلا
.اهتقبسيتلانم
هنأودبيله؟نينظتاذامً،اذإ":ًالئاقعراشلانمجرخيوهونانيملأس
."؟هسفنناكملا
ةلفطتنكدقفً.امامتةقثاوتسل":ينيعنعرعشلادعبأانأوهلتلق
."ناكملاىلعأرطدقًاريبكًارييغتنأدبالو.كاذنآ
ّالإً،افولأميلُدبيملهنأنممغرلابو.ريغصدجسمهلهزنتممامأانررم
ًايرثأادبدقف.ةبهربهيلإقيدحتلانميسفنعنمأنأعطتسأمليننأ
نانيمساد،بابلاىلعةشوقنملاةباتكلاأرقأنألواحأتنكامنيبوً.ادج
."ةأجفحباكملاىلع
ّيلإنانيمتفتلاف.ةأجفتفقوتمثةرايسلاتزتهاو."ً!ابت":نانيملاق
انتالجعىدحإنأنظأً.ادجفسآيننإ":لاقمث،قيضةرظنههجوىلعو
ثدحأتحرف،ةرايسلانمنميألايمامألابناجلاوحنراشأو."ةبوقثم
نودنممالكلانانيملصاوامنيب،نآلاينصقنيناكاماذهّنأبيسفن
ةرايسبلطأس.يقلقتال":لاقف،ةدحاوةملكلوقلًالاجميلحسفينأ
يسفنجاعزإبلعفلابةبغارريغيننأترعش."قدنفلاىلإكلقتلةرجأ
نانيمفاضأ.ىرخأةرايسىلإاهرجوةرايسلاقودنصنميتبيقحجارخإب
."ةلجعلاريغألًاتقوقرغتسأس":ًالئاقيددرتظحاليوهو
ىلإلصنس.اهرييغتبمق،ايه.انهكرظتنأس.سأبال":رارصإبهلتلقف
."ةيمهأيألوصولادعوملكشيال.فاطملاةياهنيفقدنفلا
."عرسأنألواحأسً،اذإًانسح":هترتسعلخيوهونانيملاق
سانلاتبقار،هحتفيوهامنيبو.قودنصلاىلإهجوتو،ةرايسلانملجرت
لولحبارتقاعممهلوحناكملافنتكيقسغلاو،هزنتملايفنيدجاوتملا
ءاملاتحتامهمادقأنالسغيونآضوتييمسرلاامهيزبنييطرشتيأر.ءاسملا
زيمأنأعطتسأمليننأنممغرلابو.دجسملابناجبةروفانلانمقفدتملا
نيتحضاوامهيرهظىلعناتقلعملاناتيقدنبلاتدبدقف،حوضوبامهيهجو
امهلرفغييكلهللاىلإنالهتبيسامناعرسامهنأتكردأ.سمشلاحوضو
امهوةدابعلارادامهلوخدلواذهامهلوقلامهقافننمناشهديسو،امهبونذ
.نيتيقدنبلانالمحي
دحأيفاهناضوخيميسنهاشويدلاوتعمسةشقانمبةثداحلاهذهينتركذ
يفمويتاذاسلجدقف.امهتفرغيفاهيفافكتعيمليتلاةردانلامايألاكلت
يغصأانأوةحولمسربيسفنتلغشامنيب،ياشلاابرشيلسولجلاةفرغ



.اهيناعمبعوتسأنأداكلابتعطتسايتلاامهتاملكىلإةيانعب
توصعطاقف،قودنصلانماهجرخأيتلاةيفاضإلاةلجعلانانيمطقسأ

ادب.ةرايسلاةمدقموحناهجرحديواهطقتليوهوهترصبأ.يراكفأاهئاضوض
وهويلمستبينأدمعتهنإىتح؛ديدجنمتعفترادقهتايونعمنأيل
.لمعلاأدبمث،قودنصلانمةعفارلاجرخيلداعوكانهاهكرت.يبناجبرمي
ملًاتوصتعمس،اهسفنةظحللايفو.ةرايسلاعفربأدبتيهوةعفارلاتيأر
مالظلاحارامنيب،ناكملاءاجرأيفهادصددرتيليوطتقوذنمهعمسأ
ًاضيأيدلاوداتعا.دجاسملانذآمنمحدصيناذألاأدبدقف.ءطببميخي
،ةلترمتاملكلاتناكف.ليمجلكشبنذؤملاعمناذألاتاملكددرينأ
.ةالصلاىلإةوعددرجمتسيلو
مويلايفتارمسمخيلصيلعفلابنكيمل،ميسنهاشىلإةبسنلاب
نيبفكتعينأداتعالب،نييناتسكابلانيملسملامظعملعفيامكبسحو
نكتملو.تقولانمةرتفلدوجسلاةيعضويفهتفرغيفرخآلاونيحلا
ضعبيفداتعادقف.طقفسمخلاتاولصلاىلعةرصتقميدلاوةدابع
متمتيناكىرخأنايحأيفو،ةلماكةليللكارحالبسلجينأنايحألا
نمجرخنإو.يانلاىلعفزعيوأتفاختوصبةيعدألاوراكذألاضعبب
نيتئلتممنيوادوسلانيتعساولاهينيعانيأر،اهيففكتعييتلاةفرغلا
.ههجوحمالمىلعمسترمئداهوبيرغريبعتكانهو،عومدلاب
شيعينأءرملاىلعبجي":يدلاوللوقيميسنهاشتعمس،ةرمتاذ
تيرجف،يسفنىلإبعرلاتاملكلاكلتتلخدأ."هتوملبقتوملاةبرجت
.يبقحلويبأينعمسف،توميسيدلاونأتننظيننألةيكابيتفرغىلإ
."؟يبأايتومتسله":ةلئاقهلوحيعارذبيقلأانأوبحتنأتذخأ
."؟ةركفلاهذهكتتأنيأنم":يللاقويلاؤسنميدلاوشهد
:لاقوً،اكحاضرجفنا،ميسنهاشنمهتعمسيذلامالكلاهلترركامدنع
يننإيللوقيالميسنمعلاّنإ،لاحةيأىلع.يتريغصايتومأنل"
.ىنعملانيمهفتس،نيربكتامدنع.ةيفخناعماهلتاملكلاكلتنإ.تومأس
اذهلةقالعالهنأوهو،طقفةقيقحلانمًاريغصًاردقكربخأينيعد،نكلو
."توملابمالكلا
ىنعمتفشتكايننكلو،تومينليدلاونألةمراعةجهباهنيحينترمغ
يفتمسترايتلاةنيكسلايفاهانعميلحضوتدقف،ربكأنألبقتاملكلا
ةبسنلابفلتخمىنعماهلنوكيدقتاملكلانأنممغرلابو.هينيع
-ةنمزملااهتيواسأمنممغرلاىلع-يلتحرشاهنأالإ،نيفلتخمصاخشأل



نأترعشاهتركذتاملكو.قالطإلاىلعههجوقرافيمليذلاقيمعلاءودهلا
ًاطيحمناك.ينيعمامأدسجتةياهناللاوحنًادتممًائداهوًانكاسًاطيحم
ةرظنلاكلتةرمتاذتيأر.ءاوسٍّدحىلعًادودووًائداهوًايوقوًاعساش
.ةيبصعةبونلتضرعتنأدعبةسردملابيتاليمزىدحإهجوىلعاهسفن
اماذهو،عرصلاضرمبةباصم-تيناجاهمساو-يتليمزتناكدقف
ةديدشتابوناهباتنتتناك،رخآلاونيحلانيبف.يفصيفةاتفسعتأاهلعج
ةفصاعبهميفرجشةقروكزتهتةنيكسملاةاتفلالعجتةصحلاءانثأ
قيمعلاءودهلاةرظنناتيدامرلااهانيعتبستكا،ةبونلاتضقنانإف.ءاجوه
لئاهرتوتدعبيتأييذلاءودهلاوهكلذ.يدلاواهبعتمتييتلااهسفن
كلتباقعأيفدوسييذلامالسلاو،ناسنإلاهجويفهتعادوسكعنتو
نليذلاام،ىرت:يرسيفتركف.هحوربفصعتيتلاةبيهرلاةفصاعلا
يتلاحنأترعش،ظحلاءوسل؟نآلاةينهذلاةلاحلاكلتىلإلصألهحنمأ
لقثيحارومؤاشتلاينكلمتاهنمًالدبو،ةلاحلاكلتنعنوكتامدعبأ

بابلاتحتفف،سفنتلانعةزجاعيننأةظحللترعشو.ديدجنميردص
.ةطبختمةرايسلانمتجرخو
.قلقةرظنبينقمرف،ةرايسلانمتلجرتيننأنانيمظحال
لصاوتنأكنكمي.ريخبيننإ":ةلئسأةيأحرطلًالاجمهلحسفأالئلتلق
."لمعلا
،ةرايسلانمرخآلابناجلاىلإتيشم،هلمعفنأتسيلدوعيوهامنيبو
دعتمل.ةنيكسلاضعباهرظنمينحنمينألمأىلعةقيدحلاىلإترظنو
ءيشلةليلظةروصدرجمىلإمالظلاطوبهاهلوحدقف؛نآلاةيئرمةنذئملا
مامإلاتوصىوسةحاسلايفتوصيأعمُسيدعيمل.ليحنوليوطمهبم
نورمينيذلاسانلا؛ءيشلكتمصلافنتكاو.ةالصلاىلإًايعادنّذؤيوهو
ثبعتيتلاحايرلاو،ءادوسطاقنكءامسلايفةقلحملارويطلاو،عراشلايف
اميفةقثاودعأمل.مويلككةكرحلابةمعفملاةنيدملاو،راجشألاناصغأب
يتلارويطلاوأ،ةقيدحلافصتنميفهتعمسيذلامامإلاتوصناكاذإ
امليقثلاءيطبلاليللاطوبهوأ،يسأرقوفيهتنتالرئاوديفموحت
نملكنأكو،ةديحويننأبةأجفترعشيننكلو.ناكملااذهيفينفقوتسا
اهفلأتاليتلاةبيرغلاةنيدملاهذهيفيدحوينوفلخواوفتخادقمهبحأ
ّيلعبجوتهنأيفركفأتأدبوً،اددجمقناخلاروعشلاكلذينكلمت.يانيع
.نانيمتوصتعمسامدنعةرايسلايفىقبأنأ
قودنصيفرئاجسةبلعةمث؟ةراجيسينخدتنأنيدوتله":يللاقدقف



."تازافقلا
هضرعينرس،كلذعمو.قالطإلاىلعغبتلامعطقيطأوأنخدأنكأمل

.اهيفقرغأنأتدكيتلاةملظملاةماودلانمينجرخأدقفً،امجًارورس
."نخدأالانأف.كلًاركش،الك":تلق
دقل":لاقو،هيتبكرىلعًاعكارسلجثيحةرايسلافلخنمهسأردم
التنكيتلامايألانمةيقابةبلعلانكلو،نيخدتلانعًاضيأانأتعلقأ
."اهيفنخدألازأ
.راطإلاعمهتاناعملصاووهسأرىنح،كلذدعبو
دبالو.هباشاموأهوركميلثدحيملف؛يئودهديعتسأنأّيلعبجوت
اذهو،ليللالولحءانثأيفبيرغدلبيفيدوجولةشحولابترعشيننأ
نأروعشلااذهلدبال،كلذعمو.ةبآكلابروعشدرجميأ،ءيشلك
،سحنلابرذنييذلامؤاشتلااذهينعضفنأنأّيلعبجي.انهيهتني
ورثيهراطميفةرئاطلاتللقتساذنمينحرابيمليذلاعشبلاروعشلاو
بناجبةروفانلانمءاملاضعببيهجولسغأوبهذأنأيلاببرطخ.ندنلب
ليوطلجرلوهجملانميلرهظاهدنعو،كلذلعفدصقبتفتلا.دجسملا
ىتحهسأرنمداوسلابلبرستمهمسجو،هتيحلعمكباشتمهرعش،ليحنو
كلذنمرثكأينتغابهنأولو.ديدشءودهبيمامأفقو.هيمدقصمخأ
يننأوههتيدبأيذلاديحولالعفلادرنكلو،امبرتخرصدقتنكل
.ةشهديمفترغف
،بيلحلاكًامعانو،ءاملاريرخكًائداههتوصتدجو."يفاختال":ًالئاقسمه
فاضأ.ءاوجألايفبهينآلاأدبيذلافيطللاءاسملاميسنكًانئمطمو
."ىذأيأكبقحلأنأيونأال":ًالئاق
نيتبطرلانينيعلاكنيتيفدقحوأركميأدجأملف،هينيعيانيعتقتلا
.ةدعاسملاينمنايدجتستامهنأترعشلب،ةليوطلاامهشومريفونيوادوسلا
ةوطخذختيهرأمل.لماكلابةروحسمانأويناكميفةرمستمهمامأتفقو
ىلعباسنيهنأكوًائيشفًائيشينمونديذخأهنكلو،مامألاىلإةدحاو
اهعضووىنميلايديةحاركسمأوهديدم.ئداهيئاسمميسنكضرألا
تدعتبالرخآًاصخشناكول.نيتئفادهيديتدجوف.ىرسيلاهديةحارىلع
همامأتفقولب،هنعدعتبأنأعطتسأمليننكلو،ليوطتقوذنمهنع
،يعيبطلحكبنيتنيزملانينيعلاكنيتىلإةقدحمً؛ايسيطانغمةمونميننأكو
ةحاريفًائيشعضووفطلباهضعبنعيعباصأداعبإبلجرلاعرشامنيب
.ىرخألاولتًاعبصإهيلعتناكامىلإاهداعأمثيدي



."كيلإدوعيامكتملسدقل"
ةحارلخادهعضويذلايساقلاءيشلاتبلق.ملحبهبشأيرجياملكادب
كلتيفةتفاخلاةءاضإلايفهزييمتعطتسأمل.هيلإترظنواهتحتفمث،يدي
رجحهليضفمتاخهنأتيأروينيعىلإهتعفراذل،ءاسملانمةعاسلا
كلذهايإيناطعأاذامل،نكلو.روفلاىلعهبحيفتعقوف،نوللاينبقيقع
ةأجفرهظيذلاضماغلالجرلاكلذله؟عيبللهضرعدارأله؟لجرلا
مهفأنألواحأوهلأسألهيلإيرظنتعفر؟لوجتمعئابدرجملوهجملانم
هتيأريذلالجرلااذهلنكمينيأ.ىفتخاهنأتفشتكايننكلو،هاغتبم
لجرلانكلو،يلوحترظن؟يفتخينأةدودعمناوثلبقيمامأًافقاو
مالظيفىراوتدقف.نآلادعبًادوجومدعيملداوسلابلبرستملاليوطلا
.اهيفرهظيتلااهسفنةقيرطلابليللا
."؟بهذنيأ":تفاختوصبتسمه
."ً؟ائيشتلقله.انهيننإ":هتفقويفلدتعيوهونانيملاقف
:تلقو،هوتلاهيفًافقاولجرلاناكيتلاةغرافلاةحاسملاىلإيديبترشأ
."...لجردجويناك"
."؟لعفاذام؟لجريأ"
.حرشلاىلعىوقأنليننأفرعأانأوزجعبيسأرتززه
."ةأجفىفتخا...طقفهنكلو،هباشاموأينجعزيمل"
ملف.ءاحنألايفًادحأدجيملهنكلو،هفلخوهمامأرظنيوهويمالكررك
تلازامأ.برههنأدبال":لاقلبمامتهالانمريثكلاعوضوملارعي
."؟امهيناكميفكتظفحموكتبيقح
لكبًالاشنلجرلاكلذنوكينأنكمي،معن.يلاببةركفلاكلترطختمل
ىلإرظنلابينيهليوهويتبيقحلشندقنوكينأنكمملانمو.ديكأت
يتظفحمويتبيقحتدجوف،لخادلاىلإترظنو،ةرايسلابابتحتف.متاخلا
.يفلخلادعقملاىلعاهناكميفلازتالاهلكلومحملايرتويبمكو
.صلهنأبلجرلارهظميحويال.ءيشيأقرسيمل،الك":اضربتمتمت
."متاخهنإ.امًائيشينحنمدقف،كلذنمسكعلاىلع
نأدارأدقف،ديدشناعمإبهيلإرظنلابثرتكيملهنكلو،هايإهيرألهتعفر
.ةثداحلانمجعزنأمليننألرسنأدعبعوضوملاقلغي
."ةليمجاهنإ!ةيده":ءودهبلاقف
اليننكلو،معن":تلقف،يلوهذةدحنمففخيلءيشيأهحرشلعفيمل
.ً"امتاخينحنميلهوعديببسيأكانهسيلو.هفرعأ



فّرصتينأنكمملانم":لاقو،ههجوىلعرورسوةجهبةماستباتمسترا
ببسيأنودنمءابرغللايادهلاميدقتسيلو.ةبارغلاضعببانهسانلا
."لجرلانمبذهمفرصتدرجمكلذيربتعا.اندالبيفقوبسمريغًاكولس
."؟ةعرسباذكهفرصنااذامل،نكلو"
رعشيانبعشف.جارحإلابرعشهنأدبال":ًالئاقددرتنودنمباجأف
."بناجألانملجخلاب
يانيعتصحفتو.ىرخأةرميلوحرظنأتأدبف،نانيمريسفتينعنقيمل
تحتًايلكدعببجتحيمليذلاعراشلالخادمو،هزنتملايفةمتعملااياوزلا
نينيعلااذداوسلابلبرستملاليوطلالجرلاَرأمليننكلو،مالظلاحنج
ةدسجتمةباجإلاتدب؟لجرلاكلذوهنمً،اذإ.ناكميأيفنيتليمجلا
ةقلعملاةيساحنلاةتفاللاىلعشقنلالكشيفو،ريغصلادجسملاءاوضأتحت
.هحيرضويزيربتلاسمشدجسم:اهيلعبتكيتلاوبابلاقوف



5
"...يديبسانلابولقةسمالمىلعةردقلا..."
ًايحايسًاقدنفنكيملهنأنممغرلابو.يتاعقوتنملضفأقدنفلاتدجو
ًاطيسبهتدجويننأالإ،ةفاكاهيلعتدتعايتلاةحارلالئاسوبًازهجم
ةتفاخهتهدرةءاضإو،ةدلبلازكرميفهدوجونممغرلابً؛ائداهوًافيظنو
ىلإةراهمبهجوتويدينميرفسزاوجنانيمعزتنا.نينيعللةحيرمو
تاوطخعضبءارولاىلإتعجارت.لابقتسالابتكمدنعفقاولالجرلا
ىلعنيسلاجنيباشتحملف،لخادلانمقدنفلاىلعةصحافةرظنيقلأل
انلخدنأذنممامتهابيننالمأتياذخأ.اياوزلاىدحإيفنيتريبكنيتبنك
ءاوسلاجرلانويعيفةحلملاوةحقولاةرظنلاكلتتهركاملاطل.قدنفلا
نمرظنألتفتلا.ملاعلايفرخآناكميأيفوأندنليفكلذناكأ
ليللامالظحنجتحتهلمكأبًايراوتمنآلاحبصأيذلاعراشلاىلإةذفانلا
همامأ،قدنفلليذاحملافيصرلافلخءاضمًايرثأًادجسمتيأرف،يميدسلا
نمانهىلإتيتأله،ىرت.ءوضوللةصصخملاةيديلقتلاريفاونلاكلتضعب
موينملألاوبشخلابةاطغملاةيرثألاريفاونلاهذهتيأرويدلاوعملبق
ةروفانلايههذهنكتملنإ؟اهبطيحتيتلاةددعتملاريبانصلاوقيقرلا
.اهبهبشلاةديدشةروفاناهنأدبالف،اهتاذدحباهتيأرنأيلقبسيتلا
باوكألاكلتتركذت.مايألانممويرصعاهنمءاملابرشنلانفقوتاننإذإ
ةركفدرجمتناك.ةيبهذلاريبانصلانمروبنصلكبناجبةقلعملاةيندعملا
اذل،نايثغلابينبيصتنأبةليفكلبقنمعيمجلاهلمعتسابوكنمبرشلا
نمهشطعىوردقف،يدلاوىلإةبسنلابامأ.يديببرشأنأتلواح
امدنعو.المأًافيظنناكنإدكأتينأهلاببرطخينأنودنم،بوكلا
ً.اتوصتعمس،ةروفانلانعنانيملأسأنأتكشوأ
."...دوونيرغايميك...ايميك"
رونلاكلذاهيلععشييتلاةروفانلاىلعًازكرملازياليهابتناناك
يفينكلمتيذلاهسفنبيرغلاروعشلاكاذةظحللينباتناف،تفاخلا
فقاولالجرلاتيأروتوصلاهنمردصيذلاهاجتالاىلإتفتلا.ةرئاطلا
ةديسايةقيقدبيلله":لاقمثً،امستبمّيلإرظنيلابقتسالابتكمدنع
."؟دوونيرغ
ريبعتنانيمظحال؟طسوألايمسافرعينألجرلاكلذلنكميفيك
يعقوتنأكيلعبجي":ًالئاقلخدتويتدعاسملبهف،شهدنملايهجو
."دوونيرغةديساي،ليجستلاةرامتسا



زاوجةمدقمىلعبوتكملامسالالابقتسالافظومأرقدقلً.اريخأتمهف
.بتكملاوحنتهجوت.يرفس
."؟عقوأنأبجينيأ.عبطلاب"
يننإ.كلضفنم،انه":عيقوتلاناكمينيريوهولاقوةرامتسالايناطعأف
."؟دوونيرغايميكنيراككمساله.ًالعفلوضفلابرعشأيننكلو،فسآ
."معن":ةرامتسالانعيرظنعفرأنأنودنمتبجأ
لابقتسالافظومرعشذإ،ءيشلاضعبةيساقتتأيتجهلنأنظأ
.ّيلعهلفطتلصاوهنألهنعلختيملهلوضفنكلو،جارحإلاب
نولمعتسيالزيلكنإلانكلو،ايميكوهطسوألاكمسانإ،ينعأ":لاقف
."؟ةيكرتلوصأكلله...اذل،مسالااذه
يننإ،الك":ةلئاقباضتقابهتبجأف،كلذيفهمهيامعهلاؤسنعتزجع
."ةيزيلكنإ
ةرامتسالجرلاذخأ.بضغةرظنبلجرلاجدحفيجاعزنابنانيمرعش
.ثدحيملًائيشنأكوءابغبمستبيوهوةعقوملاليجستلا
يندشرأمث،حاتفملاينملسو."نيراكايكلًاركش":يمساىلعًاددشملاق
.ميلسناطلسلادجسمىلعةلطماهنإ.131مقرةفرغلا":ًالئاقيتفرغىلإ
دقل!يمورحيرض.ً"اضيأكتفرشنميمورحيرضيرتنأكنكمي
هبشييذلابابقلاوذناكملاكلذهنإ.عبطلابكانهىلإيدلاوينبحطصا
تاذةبيرغلاروبقلادهاوشنمرخآلاولتفصهتحابيفو،ًاليلقةسينكلا
فرعأنأتعطتساللابقتسالافظومتلأسيننأولو.ةيبرعلاشوقنلا
كلذعمةيدوةقيرطبفرصتأنأدوأمليننكلو،عبطلابهنعديزملا
مامحذخألويتفرغىلإدوعصللتفهلت،كلذىلإةفاضإلاب.لفطتملاباشلا
.ينأشويكرتمدعىلعرصأنانيمنكلو،نخاس
انيدل؟ءاشعلانأشبهلعفننأانيلعيغبنييذلاام":ًالئاقّيلعضرعدقف
."ةيديلقتةيلحمًاقابطأمدقتًادجةرخافمعاطمانه
ريغنمهنأتكردأيننأمغرو.هتفايضنسحيلرهظينأنانيمدارأ
جورخللةيلعفةبغربرعشأمليننأالإ،هتوعدضفرأنأينمبذهملا
رزنلاىوساهنعفرعأالةنيدميفهفرعأداكلابلجرعمءاشعلالوانتل
.ريسيلا
،عقاولايف":تفخيريدتسملانانيمهجوىلعّطلسملاءوضلاذخأامنيبتلق
.ملستسيمل،كلذعمو."...انهءيشيألوانتأنأيفركفأيننإ
."؟ةيلوحكتابورشميأنومدقيالمهنأببسلاله"



امبر،ينعأ":لاقيهجوىلعكبترملاريبعتلاظحالنيحو.هدصقمهفأمل
اهيلعقبطنيالاذهنكلو،لوحكلامدقتالةينوقيفمعاطملانإكلليق
،هيلإبهذنسيذلامعطملايفةلوهسبنيئاشتاميبرشتنأكنكميً.اعيمج
.ً"ابيرغًافرصتاذهربتعينلو
ً.ادجًافيطلنانيميلادبةأجفو.يّنعًامغرةكحاضترجفناف
لوانتأساذل،الإسيلًادجةكهنميننكلو،هتدصقاماذهسيل،الك"
يغبنيو،ًاليوطًامويدغلانوكيس.ةحارلانمًاطسقلانأويتفرغيفماعطلا
."هلجأنميتوقعمجتسأنأ
يلحتنأكنكمي":لاقمث،ءطببريبكلاهسأربأموأو."اذهمهفتأ":لاق
.ً"اذإدغلاءاسمانيلعةفيض
ايءيشلكىلعكلًاركش.يتفرغىلإدعصأسً،اذإًانسحً.اديجاذهودبي"
.هحفاصأليديتددمو."ناديفديس
ركشال":لاقو،ةريغصةاتفكًالجخرمحيوههجوبحيشيوهوينحفاصف
."ريخىلعنيحبصت.يبجاواذه.دوونيرغةديسايبجاوىلع
."ريخىلعحبصت"
.دعصملاىلإمداخلاتعبتوبجاولاعفادبهناكميفًاعورزمنانيمتكرت
تيأرامدنعو.نريلاوجلايفتاهأدب،هيلإلوخدلاكشوىلعتنكامنيبو
ءيشلكتيسنولاعفنالاينرمغ،لغيانوهلصتملانأفتاهلاةشاشىلع
يتبيقحًالماحًارظتنمفقييذلامداخلاودعصملاوحوتفملابابلا؛رخآ
.يولعلاقباطلاىلإدعصأنأىلإقدنفلاكرتيّالأممصيذلانانيمو
.ةملاكملاىلعدرأانأواهجوأيفيتايونعمبترعش
."لغيانيـبيبحًالهأ"
ام.يتبيبحً،ابحرم":لاق.هتداعكةقثلابًامعفموًاجهتبملغيانتوصادب
."؟ةيكرتلاكترماغمرابخأ
امهلحرشأنأو،يبترميتلاثادحألالكهيعمسمىلعدرسأنأتدرأ
ىلعفقاولامداخلاىلإترظنيننكلو،رعاشمنمينجلاخياموهيفركفأ
بتكممامأنمينبقارييذلانانيمىلإمثينمتاوطخعضبدعب
.ثيدحلاتزجوأو،لابقتسالا
طخلاىلعىقبتنأكنكميأ.ماريامىلعريستاهنإ.ةديج":تلقو
."؟ةظحلل
دعصأس.كلًاركش،يتبيقحبدعصتنأكنكمي":هلتلقومداخلاىلإتفتلا
."جردلا



ًاريخأةرحتحبصأيننأبرعشأانأوجردلاىلإتهجوتو،نانيملتحول
.يـبيبحعمثدحتأيننأل
."كتوصعامسلةرورسمانأمكلغيانايكلفصأنأينعسيال"
."؟نيراكايريخبتنأله":يللاقولغيانتوصنمةحرملاةربنلاتشالت
،ءاكبلانميسفنعنمأانأوًابيصعًاتقوتيناعو،عومدلابيانيعتألتما
هعنممدعببسنعلغيانلأسأنأتدرأ.ةغلابةريحّيلعتلوتساو
تسيلاهنأتكردأيننأنممغرلابةلحرلاهذهيفباهذلانميايإ
؛ةبعصةلكشميفعقأمل؟هيلعموللايقلأنأّيلعيغبنياذامل.هتطلغ
.ةريبكلاةنيدملايفيدحوهوتأوأ،لاثملاليبسىلعراطملايفقلعأنأك
تتشملايلقعنم؛انأينمعبانهلكقلقلاكلذنأتفشتكادقل،الك
اذهنأ،كلذنمرثكألاوً.اببسهلفرعأالنزحبلقثملايبلقنمو
ذخأدقف.ليوطتقوبةيلوضانألاةنيدملاهذهىلإيتآنألبقأدبروعشلا
ملامدنعو.ندنليفةرئاطلانتمىلعدعصأنألبقيلخاديفكرحتي
ام،نيراك":ًالئاقرتوتبهلاؤسررك،ينمفاشباوجىلعلغيانلصحي
."؟يرجييذلا
ً.امهمرمألاسيل.ءيشال":يعومدحسمأانأولوقلانمتنكمتً،اريخأ
."ليمجناكموهو،نآلاقدنفلايفيننإ
.يروعشةقيقحجدهتملايتوصحضفدقف.يمالكبلغيانعنتقيمل
."ةءاتسمكنأكتوصنمودبي":لغيانلاق
نظأ":تلقمث،قشنتأانأويديبفتاهلاتيطغو."لغياناي،يردأتسل"
."ءيشلاضعبةرتوتميننأ
."؟ةلكشميأكانهله؟اذامل"
."ماريامىلعريسترومألانإ،الك"
."؟ةلحرلاكتكهنأله"
دعبيروعشيفخأنأعيطتسأدعأمل."هجولضفأىلعتراسلب،الك"
."ئيسروعشينباتنينكلو،يردأتسل":تلقفنآلا
."؟روعشلاكلذوهام"
يننإً.امهمرمألاسيل":تلقفهقلقريثأيننأتكردأيننأليريمضينبنأ
."رفسلانمةقهرميننأدبال.قحمتنأ.هاطختأسيننأبةقثاو
."؟هباشاموأةضيرمكنأبنيرعشتله"
اننإذإ.لمحلابقلعتتةلكشملانأنظهنأدبالف.همالكنومضمتمهف
نليننأانررقووهوسيفزاجلايدانيفنيمويلبقعوضوملاانشقان



.رارقلااذههسفنبلغيانذختادقل،ةحارصلاىخوتألوأ،نينجلابظفتحأ
نحنوانرمعتاونسلضفأيضقننأانبردجينكيمل،هريبعتدحىلعف
امك،ةديجةحصبعتمتنوً،امرتحمًالخدينجننحنف.لافطألافلخيرجن
مزتعنملاعلايفةريثكنكامأكانهو،انضعببنيميتمونيباشلازنالاننأ
نأيفتركف.انقيرطيففوقولاىوسًائيشلعفينللفطلاو،اهترايز
،يرمعنمثلاثلادقعلافصتنمتغلبيننكلو،قحىلعامبرلغيان
.سأيلانسنميبارتقاةنلعمةداوهالبقدتةيجولويبلايتعاستأدبو
ظحال.لفطباجنإلةريخألايتصرفربتعتدقهذهنأتكردأ،اذكهو
هلتلقف،هرارقبثبشتيوهلهاجتينأرثآهنكلو،ذئنيحيددرتلغيان
."عوضوملاىلوتأسً.اذإًانسح"ً:اريخأعايصناب
يهنينأكلذبدارأو.ً"ادغىفشتسملايفًادعومكلزجحأس":يللاقف
يرفسبسبنكممريغكلذنإهلتلقيننكلو،روفلاىلعةلأسملا
الإ،هقلقراثأمالكلااذهنأنممغرلابو.يلاتلامويلايفايكرتىلإعمزملا
ةيلاثملاءاضيبلاهنانسأًارهظممستبا،كلذنمًالدبوً.اضارتعاِدُبيملهنأ
لكشينل.يقلقتال":لاقو،ةنكادلاهترشبعمشهدملكشبضراعتتيتلا
جلاعنس.عوبسأنمرثكألهبيظفتحتنلكنأاملاطةيمهأيأرمألا
بارشلابانيسأكءلمداعأ،كلذدعبو."رفسلانمنيدوعتاملاحةلأسملا
اذهبوهو،"!ةايحلابخنبرشنل":ًالئاقًابخنّيلعضرعو،هقشعييذلا
،هحمالمنمرتوتلاىشالت،هبارشفشتريناكامنيبو.هلفطةايحيهني
ادبلايمألافالآدعبىلعنآلاهتوصنكلو،هتيويحوهءاخرتساداعتساو
.قلقلابًاعبشم
."؟كلذكسيلأ،نيراكايينعًائيشنيفختالكنإ"
نأًاضيأعطتسأمليننكلو،ّيلعلغيانقلقتببحأيننأراكنإينعسيال
.هقلقةدحنمديزأنألمحتأ
دلبيفيدحوثكمأنأفيطللانمسيل.قالطإلاىلعةلكشمال.الك"
.عوضوملاريغنانعد.لاحلكىلعيلمعةعيبطهذهنكلو،عبطلابيبنجأ
."ةبعصاهنإيلتلق؟ةيحارجلاكتيلمعتمتفيك.ريخفلأبيننإ
يأدجيملهنأنظأيننكلو،روفلاىلعلغيانتوصنمقلقلاشالتيمل

.يلاؤسنعةباجإلانمررض
يفضيرملانإ.عقوتملانملوطأًاتقوتقرغتسادقف.لعفلابةبعصاهنإ"
،ةريبكةرطاخمهذهو،بلقلايفًامامصهلانلدبتسا.هرمعنمنيعبسلا
،عبطلابً.احاجنتققحةيلمعلانأنظأوماريامىلعتراسرومألانكلو



.ً"امامتةجيتنلانمنيقثاونوكننألبقتقولاضعبرميس
هبماقيذلالمعلاةءافكنممغرلاىلعف.ديدشباجعإبهيلإتيغصأ
يأنمةيلاخوةطاسبلاةديدشتارابعبهنعريبعتلانمنكمتهنأالإ
.ةغلابم
."؟نايحألاضعبيفكدسحأيننأفرعتله":تلق
."؟نينعتاذام؟اذام":لاقف،يدصقمهفيمل
."سانلاحاورأذقنتتنأف.عئارلاكلمعىلعكدسحأيننإ،ينعأ"
يننإ":عضاوتلانمًائيشهتجهلىلعًايفضملاقف،لغيانمالكلااذهجهبأ
.ً"امامتكلثم؛بسحويبجاويدؤأ
لمعأيننإ،الك":تلقف،يناريليمامأًافقاونكيملهنأعم،يسأرتززه
."مهحاورأىلعظفاحتللمعتفتنأامأ،سانلالاملباقم
رهاظملابيعدخنتال":لاقوطخلانمرخآلابناجلايفلغيانةكحضتنر
ىقلتأ،فاطملاةياهنيفو.دحلااذهىلإًاحلاصتسلانأف.دحلااذهىلإ
نعينزيمييذلاديحولاءيشلانإ"ً:احزاملاقو."سانلانميريغكيباعتأ
نألضفأيننكلو،يديبسانلابولقةسمالمىلعيتردقوهنيرخآلا
السانألةيمادلابولقلاسمالأنأنمًالدبيديبنيتليمجلاكيديسمالأ
."مهفرعأ
عمامأ.لغيانعماذكهتنكاملاطل.لجخلاةرمحبجهوتييهجوبترعش
،نكلو.ةدعتابسانميفةئيسلاةاتفلارودتبعلدقف،نيقباسلايئاقدصأ
ًاسأريتايحنيزاومتبلقنا،ليوطلارمسألالجرلااذهىلعتفرعتامدنع
.بقعىلع
."ةليمجلاكتاملكبيبلقسمالتكنإ":لوقلانمًاريخأتنكمت
قروىلإتقدحف.ةدحاوةملكاّنميأاهيفلقيمل؛ةهينهتمصلاداس
.جردلاىلعةمظنملابيلوتلاروهزصصأىلإو،حتافلايرهزلاناردجلا
هبناجىلإسولجلاوهبحأيذلالجرلاهجوىلإرظنلليقوتةدشبتركفو
.ةللدمةطقيننأكومالسبهبرقبمونلاو
."نآلاذنمكدقتفأتأدبدقف.يبناجبكنأولىنمتأ":لغيانسمه
.ً"اضيأانأو":لوقأانأويترجنحنمسأيةنأتجرخو،يقيربتصصغ
ً،اذإ":لاقفً،اددجمحرملاوجلاداعألغياننكلو،عومدلافرذأنأتكشوأ
يأتفداصله؟ايكرتيفنآلاىتحمامتهاللريثمءيشيأتيأرله
."؟مهميرحىلإكمضنوديريخويش
دجويال!لهاجنمكلاي":ةلئاقهحازميفهتيراجو،ينعًامغرتكحض



."...انهميرحالوخويش
كلذ؛ينيعمامألثمتتلجرلاكلذةروصتيأرةظحللاكلتيفيننكلو
.هيمدقصمخأىتحهسأرنمداوسلابلبرستملاوةليوطلاةيحللايذلجرلا
كلذنملضفأوهامتلعفلب،ينهذنعةروصلافرصأمل،كلذعمو
.يلزهلاانراوحيفاهتلخدأنأب
."...ةيدهكًامتاخيلمدقلجركانهً،انسح":تلقف
."؟ةوشريهأ"
."...زغلهنإ.وهنمفرعأال.ةلاكولانمًاصخشسيل.الك"
.ً"ادجةرورسمنيدبت!؟زغل"
قدصأنأتدكف،هكلمتتةريغلانأكوةيدجلابًايحوملغيانتوصادب
.كحضيأدبلغياننكلو،كلذ
."؟كلذكسيلأ،ضماغلالجرلاكلذلجأنمينيكرتتنل"
ةئيلمومامتهاللةريثمةايحيلرفويدق؟الَِمل":ةقفشالبهتبجأف
."...ءارغإلاوضومغلاب
."ايكرتىلإةيلاتلاةلحرلالقتسأسً.اذإيرظتنا؟كلذكسيلأ،ءارغإ"
دعبحازملايفيضملاىلعىوقأدعأملف،هيلإقوشلابيروعشينمزه
."اذهلعفتنأىنمتأ":هلتلقو،نآلا
.عيطتسأاليننكلوً،اضيأكلذدوأيننإ":لاقوًاددجمهتوصةربنتريغت
.ً"ادغاهيرجأنأبجيىرخأةحارجّيدلف
صخشبلقسمالتنأكيلعنأينعتأ":ةلئاقةبآكبهمالكىلعتضرتعا
."؟رخآ
يبلقنكلو،معن":لوقيوهويتبآكلةيزاوملغيانتوصيفةبآكلاتدب
."تنأكلًاكلملظيس
دحألضبنيالهنأفرعتتنأفً.اضيأانأو":ةحزامهبشهلتسمهف
."كاوس



6
"...رادجلايفحتفنايذلاقرزألابابلا..."
رادجلاىلإقدحأانأوةمتعملاقدنفلاةفرغيفيريرسىلعتيقلتسا
جورخلاوأزافلتلاليغشتويتفرغءاحنأيفلوجتلابةبغربرعشأمل.دورشب
.ظوحلملكشبًاءودهرثكأنآلاتابيذلاعراشلاىلإرظنللةفرشلاىلإ
.يرهظءارويمومهتفلخيننأترعش،ةفرغلاتلخداملاح،كلذعمو
ةيهشبترعشً،امامحتذخأنأدعبو.لغيانىلإثدحتلاينجهبأدقف
بناجبةعوضوملافرغلاةمدخةمئاقيفةفهلبتثحبف،ماعطلالوانتل
قابطأنمقبطوهو،ايمابلاءاسحقبطتفداصامدنعتئجوفو،ريرسلا
.ةزيمملاةينوق
نمرثكأتضمله؟ءاسحلااذهاهيفتقوذتةرمرخآتناكىتم،ىرت
وهفً،ارهامًاخابطيدلاويمسينأدحألنكمملانمسيل؟ةنسنيرشع
ايمابلاءاسح،كلذعمو.هتايحلاوطبرشلاولكألابمامتهايأدبيمل
يذلاديحولاءيشلايهةففجملاةريغصلاايمابلانورقفً.ايلكةفلتخمةلأسم
امبرو.ندنلىلإنوتأيامدنعهلهراضحإبهدلبءانبأيصوينأيدلاوداتعا
،انأامأ.اهبحييتلاةنيدملانعهبلقىلعتايركذلازعأءاسحلاكلذراثأ
ةقيرطلاًادبأىسنأنل،كلذعمو.طقفمهبملكشبهقاذمتركذتدقف
انيديأبةففجملاايمابلانورقهبقلعتيذلاطيخلااهبكسمنانكيتلا
دادعإيفةدعاسمللتفهلتاملاطل.لخنملايفاهيقلنوانعباصأبنورقلاكلدنو
اذل،اهرهظمهوشأواهمشهأفةنوشخباهكسمأتنكيننكلو،ايمابلاقبط
فاضتيتلامطامطلالسغةمهمبفلكأوةمهملاهذهنمىفعأًامئادتنك
.ءاسحلاتانوكمىلإ
يمألازتالثيحندنليفريبكلاانتيبخبطميفنحنامنيبو،مويتاذ
كلذدادعإهيفّملعتيذلاناكملانعيدلاوتلأس،نآلاىتحشيعت
."شيواردلاىوأميف":ًالئاقباجأوهنقذىلعتبرف.ءاسحلا
دعتنأ،شيواردلاىوأميفهدعتنأكوملعامكلذنأينعتأ؟اذام"
."!؟ءاسحلا

دقف.طقفءاسحلادادعإسيلً،انسح":لاقويلاؤسنعبيجيوهوكحض
."ةايحلارارسأنعريثكلاًاضيأتملعت
."؟يبأايشيواردلاىوأملكشودبيفيك"
سانلاهيفجضنيناكمهنإ":لاقمث،ينبيجينألبقةظحللركف
."لخادلانمنورّهُطيونوحتفتيو



نمنورهطي"ةرابعبيدلاوهينعياممًائيشمهفأمليننأنممغرلاب
يأكلذرعأمليننكلو،ةيفوصلابةقالعاهلنأتمهفيننأّالإ،"لخادلا
يفاهيفيمأتطرخنايتلانييبيهلاةكرحبمامتهايأرعأملانأف.مامتها
ىتحرعأملو.هتايحلاوطيدلاواهبرثأتيتلاةيفوصلاالو،اهبابشءانثأ
.لوضفلاعفادبةيفوصلانعّيلعلغياناهحرطيتلاةلئسأللمامتهايأ
يدلاونعثدحتأنأديرأاليننإلغيانلتلقو،عوضوملاتلهاجتدقف
يفيدحوانأامنيب،كلذعمو.لاحلكىلعهتايحيفهلباقيمليذلا
ماعطلاتبلطويدلاوتركذت،ةيلوضانألاةنيدملاهذهيفانهقدنفلاةفرغ
.هبحأاملاطليذلا

كاذبًاهيبشايمابلاءاسحقاذمناكاذإامددحأنأعطتسأمل،ةياهنلايف
دوجوءانثتسابو.هبتعتمتسا،كلذعمو.هدعينأيدلاوداتعايذلا
.ًالوبقمةطلسلاقاذمتدجو،اٍّدجراحلارضخألالفلفلا
زجنأنألمأىلعيرتويبمكتلغش،ماعطلالوانتنمتيهتنانأدعب
دقعلاىلإةفاضإلاب،لصودقنومياسليميإنأتدجوف،لمعلاضعب
تاصاصقىلإترظن،ةيادبلايف.ةيكرتلافحصلايفروشنملاربخلاويفاضإلا
لوألالاقملاتأرقف.اهيفليقامةفرعمللوضفلاينكلمتنأدعبفحصلا
."ثداحال،نيلماعلاعرصمةيضقيف"ناونعتحتةفيحصلاهترشنيذلا
نإلاقو،قدنفلاةرادإبناجنملامهإعوقولاقملابتاكىعدا
نعلتقلابنيبنذممهلعجيقئارحلادضرذحلاوةطيحلايخوتيفمهقافخإ
نكلو،اهسفنرظنلاةهجوىرخألاتالاقملالكتضرعو.أطخلاقيرط
،دوجومليلدلانأولو.اهتاءاعداتبثييقيقحليلديأمدقتملفحصلا
يرجأيكلداتعملاكيبًاطونمرمألاتاب،اذكهو.ربخلايفهلقنمتل
يفهلعفنمتنكمتاملك،كلذعمو.ىرجامةقيقحفشتكأويتاقيقحت
تأرق.قدنفلاةرادإعميعامتجاليدادعتسافانئتساوهرضاحلاتقولا
ريبكغلبمدادسمزلتسييذلادنبلادوجونمتدكأتو،يفاضإلادقعلا
ةروصبًامظنمءيشلكادب،عقاولايف.ةحايسللنوينوكيإةكرشلًاضيوعت
ثداحللتدعتسادقاهترادإنأكو؛ةكرشلاحلاصلهيفةرغثالةيلاثم
قيرحلالاعشإقدنفلاةرادإدّمعتتابثإنمنكمتنملنإوً.اقبسم
ال.ررضلاولطعلانمسلفلكعفدتنأنيمأتلاةكرشىلعبجوتيسف
مهيفبيعالنئابزدوجودرجمف.نومياستباتنادقكوكشلانأبجع
نومياسنوكينأنكمملانمنكلو،كوكشللةضرعمهلعجيءالؤهلثم
ةجيتنعقوقيرحلانأءافطإلاةقرفريرقتركذدقف.هريدقتيفًائطخم



.سوململيلديأدورومدعبهمكحماعلابئانلاردصأو،يضرعثداحل
يفدنبلكنأوهموللانعنيديعبلاجرلاكئلوألعجيذلاببسلانإ
نأيأ،لوألارايخلاققحتينألمأيديكأتلابانريدمناك.مهحلاصلدقعلا
،انأّيلإةبسنلابامأ.ررضلاولطعلاغلبمدادسنمانيفعيامببسرهظي
باسحىلعسيلنكلو،يتاردقىصقأبيبجاويدؤأنأتمزتعادقف
ةكرشقحنمحبصأ،يضرعثداحقيرحلانألعفلابتبثنإف.ةقيقحلا
ً.ادقنوًادعينيلرتساهينجنييالمةثالثغلبمىقلتتنأةحايسللنوينوكيإ
ببسنعينلأسييلخاديفحلمتوصكانهلظ،اذهلكنممغرلاب
لب،دوهعملايتيصخشضقانتببسبكلذثدحيمل.انهىلإيروضح
ناكنإتلءاستو،ؤيقتلابةئجافمةبغربترعش.كلذنمقمعأببسل
مل.يمسجليرجياممهفأنألواحأانأوتضهنف،لمحلاوهببسلا
يننأترعشيننكلو،مامحلامادختسالينرطضتةجردلًاديدشنايثغلانكي
هناكميفرتويبمكلاتكرتف.ةحارلانمطسقذخأوءاقلتسالاىلإةجاحب
.ريرسلاىلإتدعصوءاوضألاتأفطأو
روضحلابتأطخأامبر؟فوخلابروعشلااذهيّنعفرصأنأتزجعاذامل
ضرعضفرأورذعيأعرتخأنأيعسوبناك.لوألاماقملايفانهىلإ
ةرمشيعأنأو،يدلاوةنيدمىرأنأيروعشاللكشبتدرأامبر.نومياس
لهً؟افلتخمًاببسكانهنإمأ.انههعماهتيضقيتلامايألاكلتىرخأ
ًارهاظيلمححبصيمل.ينطبىلإترظن؟انهىلإينبذجرخآعفادكانه
امناعرسف-انحمسنإىرحألابوأ-كلذبتحمسنإنكلو،دعب
.زوربلابينطبأدبيس
نأو،يدلاوبةقالعةيأهلتسيلةمهملاهذهليلوبقنأةأجفتكردأ
يأىلإينلسرينأنومياسعسوبناكدقف.ةفدصضحمةينوقيفيدوجو
تنكل،كانهىلإينلسرأولف.لاثملاليبسىلعةرهاقلاك،رخآناكم
دعتبأنأتدرأيننأوهسيئرلاببسلانأدبال.نآلاكانهةدجاوتم
.هكردأملمأكلذتكردأأءاوسيقامعأيفهتدرأاموهاذه.لغياننع
ةصاخلايراكفأبظفتحأويدحوىقبأللغياننعدعتبأنأتدرأدقف
.هريثأتنعًاديعب
ديرأيننأروفلاىلعتكردأدقف.لفطلارمأتفشتكاامدنعكلذلكأدب
كلذلوً،اضيأهديريلغياننأتضرتفايننأبيرغلانمو،هبظافتحالا
ىلعربخلاهيلإتففزو،ريكفتنودنموةداعسبهبتلصتاببسلا
يقتلنالَِملً!اذإاذكه":جلثلاكدرابتوصبيللاقلغياننكلو.فتاهلا



،هدحورمألابثدحتوأ،رمألابانثدحتوانيقتلااذل."؟رمألاشقاننوًاقحال
."ليحتسم":ًالئاقةدورببنلعأمث
لفطلااذهنإ:لوقييلاحناسلذخأامنيب،هبظافتحالاتدرأيننكل
الةأرماولجرنيبعمجتيتلاةقالعلافً.اضيأكيلإوّيلإةبسنلابمهم
بارشلاقوذتوأةليمجلاىقيسوملاعامسوأملاعلالوحرفسلاىلعرصتقت
ةقالعلاتسيل.ةيهشلاةيسنرفلاةصلصلاعممحللاحئارشلوانتوأرخافلا
،ةمخفلامعاطملايفتايركذلاو،تابسانملايفراهزألالدابتىلعةرصتقم
ةرحلاامهتدارإباسسؤينأبنيفرطلاةبغراهنإلب...تقولالاوطةلزاغملاو
.تنأوانأاهبىظحننأيغبنييتلاةقالعلايههذهً.اعمةلماكةايح
نأانيلعيغبني.يعمشيعتللقتنتنأوأكعمشيعأللقتنأنأامإف
.ةيقيقحةلئاعنّوكنوًاعملفطلااذهيبرن
مغرلابو.هنمدحاوفرحبهوفتأمليننكلو،هلوقأنأتدرأاموهاذه
نمًاعبانسيلهنأّالإ،كلذءاروببسلاددحأنأعطتسأمليننأنم
لهسأنأةقباسلاةملؤملايبراجتنمتملعتيننأل؛هنادقفنميفوخ
ةأرملاتلواحنإف.هلوقياملكىلعهتقفاوميهلجرلاةراسخلةقيرط
ةقالعهباهطبرتيذلالجرلالعفيامكطبضلابفرصتتورعشتوركفتنأ
كلذنإ.هرظنةهجونمقالطإلاىلعمامتهاللةريثمريغتحبصأل،ةيفطاع
ءرملابحيدقاذاملً.اضيأءاسنلاىلعلبمهدحولاجرلاىلعقبطنيال
يأوأهبمامتهالاوأريكفتللببسيأهحنميالوهوهردقيوأًاصخش

الءيشىلعروثعللةلواحمهتاذّدحببحلاسيلأ؟هليوأتلواحيلءيش
لالخنمهيلعلوصحلاناسنإلاعيطتسيريخيأ؟هسفنيفءرملاهدجي
نععفادأولغيانهباجأملاذاملً،اذإ.ةلمنأديقهنعفلتخيالصخش
دقف.ةضقانتملاةطلتخملايرعاشمىلإدئاعكلذلكنأدبال؟يرارق
رخآو،لفطلابظافتحالاىلعينثحييلخاديفًاعفادكانهنأترعش
نعةزجاعيننأترعش.ةيبغةركفاهربتعيوباجنإلابيتبغربفختسي
كلذبفرتعأنأّيلعبعصلانمهنأنممغرلابو.هديرأامديدحت
ةركفدرجمنمسيل؛يقامعأيفةفئاخيننأتكردأيننأّالإ،يسفنل
نموأ،بحلانميفكيامهحنمىلعيتردقمدعنملب،لفطلاباجنإ
نأيدلاوريمضعاطتسانإف.لشفلانميأ؛مأكيتمهميفحاجنلامدع
لكشبيبحىعداهنأنممغرلابريسفتيأنودنمينرجهيلهعواطي
نميدلاويفريكفتللتدعدقاه؟يسفنبقثأنأيننكميفيكف،ينونج
!ديدج



يفحوتفملانوللايوامسبابلادوجوتظحال،تاذلابتقولاكلذيف
،تاليختدرجماهنأينمًانظةشهدبامهعسوىلعينيعتحتف.رادجلا
هيلإرظنلاتنعمأو،يمدقىلعتضهنف.هناكمًامزالملظبابلانكلو
تفشتكاو،هتقيقحتكردأ،ةظحللاكلتيفو.يلاعفناىلعةرطيسلاةلواحم
سكعنمةلواطلاىلعًاحوتفمهتكرتيذلالومحملارتويبمكلاةشاشءوضنأ
هبشيًايمهوًالكشثدحأامم؛شوقنملايبشخلاراطإلاتاذةآرملاىلع
.بارسدرجماهنأيلحضتاامدنعةيرصبلاةعدخلاهذهينتلذخ.بابلا
ناسرفلانعثدحتتيتلاةروصملاصصقلابتكةلفطانأوتقشعاملاطل
ةرّهبملاوةعونملاةيقرشلايدلاوريطاسأكلذكو،نيذوعشملانوبراحينيذلا
تربعواهكلمنعتثحبيتلاةعاجشلارويطلاةصقكبيجاعألاوتازجعملاب
ميدعريمألاةصقو،ضماغلافاقلبجنعًاثحبةمكحلانمنايدوةعبس
ً،اددجمهسأرداعتسامثرارشألاةقلامعلانمنيحالفلاذقنأيذلاسأرلا
.نيذوعشملاضرأيفنيذوعشملاوةمكحلاضرأبعشنيببرحلاةصقو
،عقاولاضرأيفءرملااهفداصيالةيئانثتساثادحألاو،نويلايخلاطبأءالؤه
ترعش.ىزغموةراثإوًالامجهيفشيعنيذلاملاعلاىلعيفضتاهنكلو
امك؛يقيقحيوامسلابابلااذهنأولتينمتو،ّيلعيلوتستةيوادوسلاب
يعسوبنأولو،نيقراخلالاطبألانعثدحتتيتلاريطاسألاكلتيفلصحي
لكنمتررحتيننأهيفرعشأملاعىلإلقتنأوبابلااذهربعجلأنأ
ةبسنلابًالهسنكيملةيلايخلاثادحألاهذهبداقتعالانكلو،ينازحأويلكاشم
رابتعالوءايشألاهذهلايحيمأكفرصتللةعزنتيدبأاملاطلذإ.طقّيلإ
نيتقيقحدرجمرشلاوةليضفلاو،انتايحنمءزجدرجمةاغطلاولاطبألا
لكفلتخمريكفتاذناكدقف،لباقملابيدلاوامأ.نيتحضاوونيتطيسب
رهظلاةالصيدؤينأداتعاشيوردنعةرمتاذثدحتدقف.فالتخالا

امدنعو.هسفنتقولايفةمركملاةكميفةبعكلاودادغبوةينوقنملكيف
ال":ًالئاقةقثلكبباجأ،قطنميأنمهولخةجحبهمالكىلعتضرتعا
،كلذنمرثكأهلداجأملف."قطنملابتازجعملارسفينأءرمللنكمي
نكمملانمهنأينعياذهّنأجذسلالافطألاقطنمبيسفنتعنقأيننكلو
.هتاذتقولايفندنلوةينوقنملكيفشيعينأيدلاول

تللظ،ةدهاجتلواحامهمذإ؛اهيفتبيتلاةلاحلانمةرخاستكحض
ةقيقحلادبكباصألغياننأدبال.يدلاوبريكفتلانعفكلانعةزجاع
لوطىلعىشمتنلانبهذوزاجلايداننمانجرخنأدعبيللاقامدنع
كدلاويهجاوتلكيلإةبسنلابةيبهذةصرفةلحرلاهذهلكشتدق":ةانقلا



هايملاىلإدتميليوطلاهلظوةانقلاةفاحدنعفقوت."هنعكتايركذو
دق":ًالئاقددريوينيعىلإرظنيوهوناتبطرلاهانيعتعملمث،ةملظملا
نميسفنعنمأنأعطتسأمل."هبايغيلبقتتلكلةصرفةلحّرلاهذهلكشت
.يدلاولبق؛هعمحلاصتأنأّيلعيغبنينموهلغيانناكنإلؤاستلا
رتويبمكلاىلإتبهذف،يعجضمضقيراكفألاهذهبديدشلايلاغشناأدب
يفتقدح.ليوطتقولًاحوتفمهئاقبءارجنمًانخاسهتدجوو،هئفطأل
ىلإينداعأدرابءيشيدخسمالنأىلإتقولاضعبلدورشبةفرغلاءاحنأ
ةربإتابنوفاجلابشعلارطعلمحيدرابميسنبهدقف.عقاولاضرأ
رئاتسلاعفرودتشامث،حوتفملاةفرشلابابنمللستو،ةيدابلانميعارلا
،ميسنلاردصموحنتفتلاوينيعتضمغأ.يمسجبطيحينألبقةقيقرلا
ً.اددجمةسمهلاكلتتعمس،ذئدنعو.ةببحملاةفيطللاهتسملبتعتمتساو
."...ايميك"
يننأليلوحتفلتأتحرو،ةشهدامهعسوىلعينيعتحتفوتلفجأ
يفدحأكانهنكيمل.لخادلانمرداصتوصلانأىلوألاةلهوللتننظ
ةرملايههذهتناك.حوضولكبتوصلاكلذتعمسيننكلو،ةفرغلا
؟ملحدرجماذهنإمأ.ةقيرطلاهذهبامصخشاهيفينيدانييتلاةثلاثلا
ةجاجزىلإيراكفأتداع؟ناتحوتفميانيعوةفقاوانأوملحأفيك،نكلو
نأنمقلقلاينكلمتو،ةقباسلاةليللايفلغيانعماهتيستحايتلابارشلا
الهنألةفيخسةركفلاتدجويننكلو،امًائيشاهيفسددقمهدحأنوكي
.تقولاكلذلاوطمودينأريثأتللنكمي
."...ايميك":ىرخأةرمةفرغلايفاهتاذةسمهلاىدصددرت
ىوكشمأةثاغتساةخرصمأةدشانميهأ.اهانعمبعوتسأنأعطتسأمل
حوتفملاةفرشلابابوحنةميزعبتمدقتويلوحتفتلا؟ينفرعيصخشنم
دعقمنمالإةغرافةريغصلاةفرشلاتدجوف،تجرخورئاتسلاتعفرو
نعيتفرشلصفييذلارادجلاتصحفت.ةيوازلايفتمصبعبقييبشخ
نمًامداقنوكينأتوصلاكلذللقعيالهنأتجتنتساو،ىرخألاةفرشلا
،لفسألايفةروجهملاةريغصلاةحابلاىلإةفطاخةرظنتيقلأ.ةرواجملافرغلا
ميدقلادجسملاتدجوف،ميلسناطلسلادجسملةيرجحلاناردجلاىلإمث
فلخامأ.ةبآكلابًامستمًارهظمهيلعىفضأام؛تفاخرفصأءوضبءاضم
ً.امامتًاسكاعمًاريثأتيمورحيرضنممداقلاجهولاثدحأدقف،دجسملا
اذهنمرداصلاعطاسلارضخألاءوضلامامأًايلكةزجاعةمتعلاتدبو
.ةيقنلابشيلاةراجحكجهوتيذخأيذلاو،حيرضلا



تعمجف،يهجولوحرياطتييرعشحارو،ديدجنمبهتحايرلاتذخأ
بهميفليامتتراجشألادهاشأانأويديباهتكسمأوةرياطتملاهتالصخ
نيبّرمتيهوحايرلاتوصعمسأنأتعطتسا.دجسملامامأحايرلا
توصدرجمهتعمسامنأدبال.ءاخرتسالابًاروعشاذهينحنمف،ناصغألا

.ةظحللاكلتيفيرظنتفلًابيرغًائيشنكلو،راجشألانيبحايرلاريفص
نينيعلازيمأنأتعطتسا،ءوضلاةلقواننيبةديعبلاةفاسملانممغرلابف
هسفنلجرلاوهاه.نيتجرفنملاونيتددحملانيوارمحلانيتفشلاونيتليحكلا
هسفنلجرلا؛داوسلابًالبرستملازيالوهوةروفانلامامأنمينيعدتسي
.متاخلايناطعأيذلا
يننأالولعقأتدكو،رودييسأرأدبو،يقورعيفدمجتيمدلابترعش
،يتفقويفتلدتعاو،ةبوعصبيساوحعامجتساتدعأ.جايسلابتّثبشت
رأمليننكلو،هتروفانودجسملالوحةقطنملاتصحفت.لفسألاىلإترظنو
ىشالتدقف.ةريغصلاةحاسلاكلتيفيحنئاكيأدوجوىلعلديام
تمتمت.اهيفهتفداصيتلاىلوألاةرملايفلعفامكطبضلاب؛ضماغلالجرلا
."؟يبقعتبرمتسياذاملو؟لجرلااذهنم؟اذهام":ديدشرتوتبيسفنل
ناكنإةأجفتلءاستو،حيرضلاىلعىرخأةرمناتثحابلايانيعترقتسا
لقعيأ.قالطإلاىلعمتاخيأدحأينطعيملامبر.هرودبىفتخادقمتاخلا
ترنأو،عزفبلخادلاىلإتعفدنا؟اهتمربةصقلاتقلتخادقنوكأنأ
هناكميفمتاخلاتدجويننكلو،جايتهابيتبيقحيفثحبأتأدبو،ءاوضألا
.يباوصدقفأمليننأو،يذهأاليننأتدكأتنآلا.يرفسزاوجتحت
ًايضفًامتاخناك.بثكنعهتصحفتو،ءادعصلاسفنتأانأومتاخلاتعفر
رجحلاتسمل.سجرنةرهزوةدرووقبنزةرهزةراهمبهيلعتشُقنًاعئار
يصيمقبهتعمل.ةواشغبوسكمهحطسو،ءامدلاكًائفادهتدجوفنكادلاينبلا
اذهنكستةقاطيأ،ىرت":ةلئاقيسفنلتمتمت.هنعةواشغلاتشالتف
فقيضماغصخشدوجوبترعش،كلذعمو.باوجيأعقوتأمل."؟متاخلا
يمامأةآرملايفةسكعنميتروصتيأرو،ةبوعرمانأويرظنتعفرف،يتلابق
يتئيهتثعبف،ةلعفنموةرتوتمتودبو،ثعشأيرهظمادبو.هجولًاهجو
يننإ":ةآرملايفيهجوةروصىلإرظنأانأويسفنلتلق.يسفنيفطابحإلا
."رثكأالًالعفةكهنميننإ،معن.ةكهنم



7
هجونعباقنلايلفشكتاله"
"يمورنيدلالالجدمحم
قرشيملحابصلانكلو.يهجوسماليعطاسءوضبترعشامدنعتظقيتسا
ىتأنيأنمً،اذإ.سمادلامالظلاحنجتحتعبقتلازتالةفرغلاف،دعب
ًامداقيلادب.هردصمدجأنأتلواحو،ريرسلاىلعتسلج؟ءوضلاكلذ
ً.احوتفملومحملارتويبمكلادوجوتظحال،ذئدنعو؟فيك،نكلو،ةآرملانم
.ةئطخميننأدبالنكلو،مونللبهذأنألبقهتأفطأيننأتركذت
ىلعرظنللةتفالةعقبدوجونكلو،هئفطألةرثعتمريرسلانمتضهن
تربتعا.هناكميفلازيالحتافلاقرزألابابلاتيأرو،يهابتناّتتشرادجلا
،هلهاجتأنأتلواحً.احوتفمرتويبمكلاتكرتيننألًايعيبطًارمأكلذ
.ءيشلاضعببراومجودزملابابلايبناجدحأنأتظحالذئدنعيننكلو
سيلأ؟لوألاماقملايفنابناجهلنوكيفيك:لءاستأانأوًاليلقتأكلتف
هلكشهوشت،ةصحافةرظنهيلعيقلألهنمتوندامدنع؟ساكعنادرجم
.يمدقدنعحبصأىتحلفسألاىلإمثجراخلاوىلعألاىلإدتميذخأو
.ريرصتوصردصيوهيعارصمىلعحتفنيهارأانأوةلوهذمهمامأتفقو
ًاديدحتفوخلابًاروعشسيلوهف،هددحأنأعطتسأملروعشّيلعىلوتسا
نألواحأللخادلاىلإيسأرتددمً،اريخأو.لوضفلاورتوتلانمًاجيزملب
مل.لوهجمناكمىلإيدؤييرسرممبهبشأادبف،هفلخدجويامنيبتأ
ةمواقمنعتزجع،كلذعمو.سمادلامالظلايفءيشيأزيمأنأعطتسأ
.حوتفملابابلاربعللستلاىلعةربجميننأترعشو،رثكأيلوضف
اهليوعتعمسويهجوىلعةدرابحايرتبه،ةوطخلوأتوطخامدنع
تدجوف،ىرخأةوطختوطخ.تاباغلاىدحإربعاهقيرطقشتيهو
ةبحصبهيلإتيتأيذلالزنملاةقيدحيههذهأ،ىرت.ةقيدحيفيسفن
يضفءوضبًارومغمناكاهيفءيشلكنألاهزيمأنأعطتسأمل؟يدلاو
.يديمرقىنبممامأةعمالةيفزخةكربزيمأنأتعطتساداكلاب.تفاخ
الولةمدصلابرعشأستنك.ءاملاةحفصىلعردبلاةروصساكعناتيأر
رطعلاكلذنكلو،ناكملكيفتحافيتلايعارلاةربإتابنةحئار
يدشرىلإدوعأنأتدرأ.ةقيقحلاورهاظملانيبطلخأينلعجركسملا
تعضووتينحنااذل،يساوحديعتسألةكبرملاايؤرلاهذهسملأنأوً،اددجم
،ةكربلاىلعًايضفًانولتفضأيتلاةفافشلاردبلاةروصىلعيعبصإ
روحلاراجشأوروهزلاتفجترامث،ةكربلايفهايملاتفجتراو،ردبلافجتراف



،يعباصأفارطأيفةشعرترسو،ةمئانلااهرويطواهتارشحباهلكةقيدحلاو
تماصلايديمرقلالزنملاوةقيدحلاعمةلصاوتميننأترعش.يلاصوأتزهو
كلتيفحبسأيننأكو؛اههايمةحفصىلعسكعنملاردبلاوةيفزخلاةكربلاو
.ةسراقلاةيضفلاةدوربلا
ةريرسبيضفيوأةينمأوأءاعدولتيصخشتوصبهبشأًاسمهتعمس
ةفاسملانمًامداقادبف.توصلاردصمفرعأليلوحتفتلا.ءافخلايفهسفن
،ةليوطلاروحلاراجشأنمفصبتررمو،هوحنتيشم.ينيميىلإةحوتفملا
وهوءامسلاىلإناتعوفرمهاديويرجحطالبىلعًاعكارًالجرتيأركانهو
هلوقيامعمسأنأالوههجوىرأنأعطتسأمل.ضفخنمتوصبمتمتي
هعدأّالأةمكحلانمهنأتننظيننأالإً،افولأمهتدجويننأعمو.حوضوب
ةقطنملاتصحفتو،ةليحنلاراجشألاعوذجفلختأبتخا.يدوجوبفرعي
فلخردبلابجتحا.حوضوبههجوةيؤرىلعيندعاسيناكمنعًاثحب
تلّكشيتلاةقلستملادورولاءاروىلإربعألةصرفاذهينحنمف،مويغلا
ردبلاءوضيفههجوىرأنأعطتسأمليننأعمو.لجرلالباقمةمجأ
تزيم.هلاقاملكعمسأنأنمةلوهسبنآلاتنكمتيننأالإ،تفاخلا

.همالكوهرثكأيهابتناتفلامنكلو،هتوص
مسابكلأسأ،ةيقنلاةينارونلاتانئاكلااهتيأ،ةرهاطلاءامسلاتاقولخماي"
."نيصلخملاهللاءايفصأدحأيليمستنألجوزعقلاخلا
رأمليننكلو،لجرلاهيلإثدحتينمىرألةفطاخةرظنناكملايفتيقلأ
،اهّايإًالزلزمةقيدحلاءاجرأليوعتوصزه،هسفنتقولايفوً.ادحأ
تأبتخايتلادرولاةمجأتزتهاو،قبنزلاروهزوروحلاقاروأتفجتراف
.هارأنأعطتسأملناكمنمًايودمًاتوصتعمس،ذئدنعو.اهفلخ
ىظحتةايح،عيمجلاراظنأنعةيفخمةايحاهنعلأستيتلاةايحلانإ"
ءاهبءاملعلاناطلسنبايمورنيدلالالجةايحاهنإ.ةمعنلاووفعلاب
."يونوقلايخلبلانيدلا
ئداهميمصتبهلاهتباعكارلالجرلالصاوامنيبيناكميفةرمستمتفقو
.ميدققيدصىلإثدحتيهنأكويعيبطو
يفصلكرابملاهجولانعويمورنيدلالالجةروصنعيلفشكتاله"
."؟لجبملاهللا
ًادادسعفدتساذام":لوقيوهوةقيدحلاريدهتوصّزه،ىرخأةرم
."؟يتمدخلًانانتماوكنيدل
هترجنحىلعًاطخهعباصأدحأبلجرلامسر،لجووأددرتنودنم



."!يسأربيحضأس":ًالئاقنلعأو
لجرلاهجوءاضأو،مويغلافلخنمرمقلاءوضقرشأ،ةظحللاكلتيف
ينادانيذلاو،متاخلايناطعأيذلاهسفنشيوردلاهنأتدجوف،حابصملاك
نمعمو؟انههلعفييذلاام،ىرت.ايميكمسابيناعدوةروفانلامامأًاقحال
ّيلإلجرلاتفتلا،يسأريفناعراصتينالاؤسلاكناذناكامنيب؟ثدحتي
تقولالاوطفرعيهنأكوةقلستملادورولالالخنميهجوىلإقدحو
،ينارياليكةرضنلاروهزلاوناصغألافلخءارولاىلإتعجارتف.يدوجوب
روعشّيلعىلوتسا.حابصلاسمشكةريجشلاءيضينأدمعتردبلانكلو
تثكم.يتيؤرنمًاضيأوهنكمتينلفهيلإرظنأملنإيننأبيلوفط
،توصيأعمسأدعأملامدنعنكلو،تقولاضعبللاحلاكلذىلع
.كانههدجأملفاهيفًاعكارناكيتلاةيرجحلاةحابلاىلإرظنلاتدواع
وحنمدقتأو،ةريجشلاءارونمةجراخهجوتأانأوةهبنتميساوحتيقبأ
.ءودهبيجاردأتدعو،راجشألاتحتنمةينحنم؛ةريصقتاوطخبمامألا
ىلإلوصولانمتنكمتيننأليرورضريغيفوخنأيلتبث،كلذعمو
.يشأجةطابرديعتسألتفقوثيحةلوهسبيديمرقلاتيبلامامأةكربلا
.ةيرجحلاةيضرألاىلعمهدحأهرجيبشخةعقعقتوصينعزفأ،ةأجفو
حتفنادقفرغلاىدحإىلإيدؤيًابابتدجووتوصلاردصموحنتفتلاف
يرجحلاساسألاربعبّرستيلخادلانممداقلاءوضللًاتهابًاساكعناو
ةروصلاتيأر،حوتفملابابلالخدمدنع.ةكربلاىلعطقسيوةقيدحلل
ناكهنأحضاولانمنكلو،ههجوَرأملوةمامعلايذلجرللةليلظلا
نأيلاببرطخو،ةبوعرمانأوءارولاىلإتعجارت.امصخشنعثحبي
ديتضبق،ةظحللاكلتيفو.ينارينأهنكميالثيحراجشألاىلإلصأ
."...ايميك":يللوقيًاتوصتعمسو،ماكحإبيديغسرىلعةيوق
بضغلاتيأرو،داوسلابلبرستملاويحتلملالجرلاتدجوفءارولاىلإتفتلا
.يتوصىلعأبتحصيننأةجردلنيتيزوللاهينيعيفًاررشحدقي
ترظنو،ةبصتنمتسلجف،يموننمينظقيأاموههسفنيتوصنأدبال
تلواح.عطاسلاسمشلاءوضبةرومغمنآلاتحبصأيتلاةفرغلاءاحنأيف
."ملح...ملحدرجمهنإ":يسفنلتلقوةفينعلايبلقتابرضئدهأنأ
:ضفخنمتوصبىرخأةرمترركو،ّيعارذىلعةدمتعمءارولاىلإتعجارت
،نكلو.ّيلعئّدهمريثأتاهلناكتاملكلاكلتنأدبال."ملحدرجمهنإ"
مل،داوسلابلبرستملابيرغلالجرللنيتبقاثلانينيعلاكنيتتركذتامدنع
.يدسجيفترسيتلاةريرعشقلاعنمأنأعطتسأ



8
"لوقعلاهيفراحتضماغزغلهللالمع"
روديًاشيوردرهظتيتلاوروطفلاةفرغرادجىلعةقلعملاةروصلاتلمأت
تكردأ.ضرألاوحنىرخألاوءامسلاوحنةحوتفمىنميلاهديوهسفنلوح
.يتركاذنعباغهنكلو،يدلاويلهحرشدقف.ةكرحلاهذهلىنعمةمثنأ
رهظيملشيوردلاهجونإىتحو،نيتملظمةروصلايفضرألاوءامسلاتدب
لكنأكوًاعطاسوًارينمرهظهدحوضيبألاهءادرنكلو،حضاولكشب
نيمكلاةميدعةرياطتملاةءابعلاكلتوضيبألاشامقلااذهيفنمكتةصقلا
ىلعًاصاخًاريثأتتفضأو،بيرغقولخمىلإشيوردلاتلوحيتلاةقايلاو
.ةروصلاهذه
."؟كلذكتسيلأ،ةليمجةروصاهنإ"
هينيعبينيعىلإرظن.هجولًاهجونانيمتلباقوءارولاىلإتفتلا
مل.ةليوطتاونسذنمانضعبفرعناننأكو،فلكتنودنمنيوارضخلا
نأّيلعيغبنيناكنإررقأنأعطتسأملو،هلاؤسنعبيجأفيكفرعأ
هلدابأملامدنعنانيمىلعكابترالاىلوتسا.ةيحتلابهردابأنأمأمستبأ
نظأ.فسآيننإ":ةحورجملاهئايربكمغرفطلبيللاقف،هلثمبراحلاهءاقل
."كجعزأيننأ
ينجعزتملكنإ...الك...الك،هآ":ةلئاقفاجلايلعفدرىلعةمدانهتبجأف
."تحمسولسولجلابلضفت.ناديفديساي،ريخلاحابص.قالطإلاىلع
يسركلاوحنيديبهلحولأانأو،ماستبالاىلعيسفنرابجإنمتنكمت
.ئلتمملالجرلاهجوحمالمنمرتوتلاىشالتف،ييسركللباقملا
تمنله؟ةيضاملاةليللاتيضمأفيك.ريخلاحابص":سلجيوهويللاقو
."ً؟اديج
يذلاملحلانعوثادحأنمهبتررمامعهربخأنأيونأعبطلابنكأمل
.يندوار
."كمامتهالًاركشً.اديجتمندقل،معن":تلقف
تنككنأنظأ":ًالئاقشيوردلاةروصىلإراشأو."ليمجقدنفهنإ":لاق
."؟ةروصلاهذهىلإنيرظنت
ةيداعلابايثلاكودبيالوهف،يهابتناتفلدقشيوردلاءادرنإ.معن"
."صقارلامسجلدادتمابهبشأودبيلب
."ةرونتهذه":ًالئاقنلعأوةجهبلاقيرببلجرلاانيعتعمل
."؟!ةرونت"



."اهمسااذه،معن":لاقوةسامحبةملكلاررك
يزدرجماهنإمأ؟ىنعماهلله":تلقوةروصلاىلإرظنلادواعألتفتلا
."؟صقرلل
."!هللاحمسال!؟صقرلليزدرجم":ًالئاقبعربحاصف
يفدقنةربنباهيفترعشتسايتلاانيقتلاذنمىلوألاةرملايهكلتتناك
.هتوص
هنمًانظفاضأمث،ًاليلقفقوتو."نفكلاىلإزمريءادرلااذه":نانيملاق
هبفلنضيبأشامقنفكلانإ":ًالئاقهنعثدحتيامفرعأاليننأ
هذهىوسءيشيأهللادابعسبليّالأيغبني.هنفدننألبقتيملا
."مهئاقنومهرهطلماكبيأ،ميركلاههجونوقاليامدنعءاضيبلانافكألا
نعاذامو":تلقو،شيوردلاسأرىلعزوكلاهبشتيتلاةعبقلاىلإترشأ
."؟هذه
."ربقلاةدهاشىلإزمرتاهنإ":ةداعسبنانيملاقف
يناعملانمريثكلادجوي!بيرغاذهمك!؟ربقةدهاش":بارغتسابتلق
شيواردلاو،لاحلكىلعةصقردرجماهنإ؟اذهببسام.توملابةقلعتملا
."نوقزريءايحأنوصقار
ًاليوطمديملهكابترانكلو،ةباجإنعكابترابثحبيوهوههجوبحاشأ
.هباوجلةبسانمةغايصدجينألواحف.لاحلكىلع
ةيرئادلاةصقرلانإ!ةصقردرجم.ليبقلااذهنمًائيشيلوقتال،الك...الك"
درجمسيل،متنأهنومستامك،شيوردلاوأيولوملاو.ةصقردرجمتسيل
فاضأو،ةحيحصلاتاملكلاىلعرثعيلهسفندهجينانيمذخأ."صقار
نمعونةيرئادلاةصقرلانإ":ةطبارتملمجبحرشلاغيصينأًالواحم
نهاكلاةرضحبةسينكلايففارتعالابنوموقتفيكنيفرعتأ.ةالصلاكةدابعلا
."كلذبهبشأاهنإ؟كلانهىلإامو
،رخآًاريسفتبرجف.همدقيذلاريسفتلابًاعنتقمنانيمُدبيمل،كلذعم
،ةايحلالثمتسكعلاىلعلبتوملالثمتالةيرئادلاةصقرلانإ":لاقو
زاتجيو،هبونذنمًارهاطناسنإلاحبصينأيأ،ديدجنمةدالولاينعأ
شيواردلايدتري،ةصقرلاهذهءانثأيف.ةقيقحلاةكلممىلإيسحلاملاعلا
لثمتةقيقحلايفءادوسلاةءابعلاهذهو،ءاضيبلارينانتلاقوفءادوستاءابع
."شيوردلاربق
:ةلئاقهتلأسف،كابترالانمديزملاالإّيلإمالكلااذهلكعامسفضيمل
ربقلاةدهاشوربقلانعثدحتتكنإينعأ.همهفأالامطبضلابوهاذهو"



."؟صقرلابوأةايحلاباذهلكةقالعام...نفكلاو
انأف،كعمةحارصلاىخوتأل":ًالئاقفرتعاو،قيلحلاضيرعلاهنقذنانيمّدم
عزنيشيوردلانأوهرمألانعهفرعأامنكلو،اذهنعريثكلافرعأال
ةصقرلابأدبيمث،ربقلانمهجورخينعياذهو،ًالوأءادوسلاةءابعلا
."ةيرئادلا
."؟نارودلاينعتأ"
ةيولوملاةقيرطلاييفوصنإ.ناروددرجمسيل":لاقو،بضغبنانيمدهنت
،اذكهو.يرئادلاصقرلاحلطصمنولضفيلبةمئالمةملكلاهذهنودجيال
أدبيامدنعو.ربقلانمثعبيهنأكف،ءادوسلاهتءابعشيوردلاعلخيامدنع
."لماكلاناسنإلاوحنحيحصلاقيرطلاىلعقلطنيوهف،صقرلا
."؟لماكلاناسنإلابدوصقملاام"
؛هللانمبرقتلاىلإوبصيًايناحوروًاميكحًانئاكينعيلماكلاناسنإلا"
رمينأهيلعبجيذإ.اهبموقينأءرمللنكميةمهمبعصأهذهو
هذهنيبلصييذلارمملاو.تاباوبلاوأةلصفنملالحارملانمديدعلاب
.شيواردلااهيدؤييتلاةيرئادلاةصقرلالالخهليثمتمتياموهتاباوبلا
هبىمستاماذهو،تايحتعبرألثمتةحضاوةيقيسومتاكرحعبرأكانهو
يتلانيناوقلانمةعومجميهو؛ةعيرشلايهىلوألاةباوبلاف.ةصقرلاءازجأ
يهةيناثلاةباوبلاو.مهكولسدّدُحتو،اهقفونوشيعينيملسملامظعملازيال
ةباوبلاو.ةيفوصلاةيولوملاةقيرطللضماغلايلخادلادعبلايهو؛ةقيرطلا
اهيفبعوتسنيتلاةظحللاكئفاكمزاجنإبهبشأيهو؛ةفرعملايهةثلاثلا
ةريخألاةلحرملايهو؛ةقيقحلايهف،ةعبارلاةباوبلاامأ.ةقلطملاةقيقحلا
هديشيوردلاحتفيامدنعف.هتمكحرونتملاشيوردلااهيفكراشييتلا
وحنىرسيلاهديحتفيامدنعو.هللانمتاكربلاىقلتيهنإف،ىلعأللىنميلا
نمةدالولاةرودشيوردلالمكي،ةقيرطلاهذهبو.سانللاهحنميهنإف،ضرألا
تارطقهديرهاظبنانيمحسم."ديكأتلكبةكرابمةدالويهو،ديدج
قمعتمريغ،كلتفلسأامك،يننإ":لاقو،هتهبجىلعتعمجتيتلاقرعلا

.شيواردلاىوأمىلإكبحطصأنأيننكميتدرأنإنكلو،عيضاوملاهذهيف
."ءايشألاهذهنعريثكلانوفرعيسانلاكئلوأف
ملو.ينعنقيملهنأنممغرلابفاكنمرثكأهحرشتدجو،عقاولايف
اذهنمءيشيأوأشيواردلاىوأمىلإباهذلايفةينيأّيدلنكت
نمةرشعةيناثلايفانأويتريصبرونينأيدلاوعطتسيملنإف.ليبقلا
يننأدبال؟كلذلعفينأىوأملانمصخشيألنكميفيكف،يرمع



تاحلطصملاهذههنمتعمسيننأو،لبقنمرومألاهذهانشقانيدلاوو
يفبيصعتقونميناعأاذاملف.نفكلاوربقلاةدهاشوربقلاينعتيتلا
فوخلاهمالكريثينأةيشخليصافتلايفيدلاوضخيملامبرً؟اذإاهركذت
ركذنععنتماامبروأ،ًاليلقربكأنأىلإرظتنينأدارأامبروأ،يسفنيف
.يمأببسبكلذ
لجختوأ،ةيحيسماهسفنربتعتملو.اهتايحيفةنيدتمةأرمايمأنكتمل
هنأينعيالبرلادوجونإ":لوقتنأتداتعادقف.كلذبفارتعالانم
لكونيملسملاودوهيلاهلإهسفنتقولايفوهف،مهدحونييحيسمللهلإ
."ىرخألاتانايدلا
.تالفحلاىدحإيفهتلباقيكيلوثاكنهاكىلعًالاؤسيمأتحرط،ةرمتاذ
:لافطألاينيعكنيتئيربلانيتعساولانيواقرزلاهينيعىلإرظنتيهوتلاقو
."؟رشلاعنميلهللالخدتيالاذاملً،اذإينربخأ"
لباهنأشنمريغصتلاىلعةلالديأدبيملفًابيطًالجرنهاكلاناك
هللالمعنأل":ًالئاقةقداصةماستباباهلاؤسىلعدروههابتنالكاهحنم
."لوقعلاهيفراحتضماغزغل
ولىنمتأ":تلاقو،لمألاةبيخىلعلديًاريبعتيمأهجوحمالمتبستكا
هللالمعنأولىنمتأ":ةلئاقتفاضأواهسأرتزهو."كلذكسيلهنأ
مل."كهجويفامهارأنيتللانيواقرزلانينيعلانيتاهكمهفلللهسوحضاو
مزتلاوقرطأف.يمأهتلاقامىلعًادرنيواقرزلانينيعلاوذنهاكلادجي
.تمصلا
بهذننأاننكمي":ًالئاقينردابامدنعيتظقيمالحأنمنانيمينجرخأ
."كلذتدرأنإةليللا
."؟نيأىلإ"
نيمتهملابناجألانوردقيونوبيطسانأمهفيقلقتال.شيواردلاىوأمىلإ"
."كتالؤاستلكنعةباجإللنورسيو،ةيولوملاةيفوصلاميلاعتلاب
تكشوأو.دحأةلباقميفةبغربرعشأمليننكلو،حيحصهمالكنأتنقيأ
.نريلاوجلايفتاهأدبامدنعكلذلوقأنأ
ً،اذإ.ةلصتملايهيمأنأتدجوو،ةملاكملاىلعدرألنانيمنمترذتعا
ً!اريخأاهتنباتركذتدقل
."؟تنكنيأ.لاصتالابترخأتدقل.يمأايًابحرم"
."ىفشتسملايف":ةلئاقباضتقابتدرف.بعتلابًايحوماهتوصادب
.لغيانلامهوركمثدحنإتلءاستو،بعرلاينألم،ةأجفو



."؟اذامل؟ىفشتسملا"
."يفوتدقل"
."؟نم"
لاؤسلااهيلعترركف.يباوصدقفأداكأيننأترعشو.ةباجإةيأعمسأمل
."؟يمأاييفوتيذلانم":ةلئاقعزفب
."ةيضاملاةليللايفوت.ويثاممعلا"
ذنمناطرسلانمجالعللعضخيويثاممعلاناكدقف.ءادعصلاتسفنت
انكف.نييضاملانيرهشلالالخًاروهدتدادزاهعضونكلو،تاونسثالث
.هتاناعمنمصلختيلهليلصنًاعيمج
امبراهمهفألاهتلأس."هتاناعمتهتنادقف.هللدمحلا":ضفخنمتوصبتلق
."؟هتجوزكبتلصتاله":تمصلارسكدرجملوأاهنعففخألوأ
."كلذاولعفنممهىفشتسملايفظومنإلب،الك"
."؟ىفشتسملا":ةلئاق،ةشهدباهمالكُتررك
انأيمسا.رضتحيوهويمساركذدقل":ةلئاقجدهتمتوصبيمأتباجأف
."نازوسلاقلبهتنباالوهتجوزمساركذيمل؟نيمهفتله.نيراكاي
.ءاكبلابتشهجأو
ىضمأنأدعبنآلامالسبدقرينيكسملالجرلانإ.ينزحتال،يمأاي،ال"
."اهبرميتلاةاناعملاىدمنعكسفنبينتثدحدقل.ىفشتسملايفًارهشأ
توصطخلانمرخآلابناجلانمعمسأنأتعطتساو،ًاليلقتمصلاداس
تنأ":ةلئاقمالكلاتلصاووًاددجماهتوقتعمجتسامث،قشنتتيهويمأ
ىلعيكبأيننكلو،يفوتهنأليكبأاليننإً.اريخأمالسبدقردقف.قحىلع
."...انيديأنيبنمعاضيذلاانيضام؛يضاملا
يمأةايحيفلوألابحلاويثاممعلامسابهتفرعاملاطليذلالجرلاناك
.بسنةبارقامهنيبتطبردقل،عقاولايف.ةيوناثلاةسردملايفامهمايأذنم
بلاطوهويونسلاةسردملاباتكيفويثاممعللةروصتيأر،ةرمتاذ
داتعايذلا-رمحألاهرعشادبفً.اماعرشعةتسهرمعوةصاخةسردميف
نيتلوجخلانيوارضخلاهينيعتركذت.ةضيرعلاهتهبجًانيزم-ًاريصقهصقينأ
نيتقيقرلاهيتفشتحتليوطلاهنقذو،شمنلابعصرملاههجوو،نيتقيمعلا
ةيرثةلئاعنباهنإذإ.بهذنمةقعلمهمفيفوويثامدلو.نيتبحاشلا
تناك.ةكلاملاةلئاعلايفلايجأةدعىلإاهروذجدتمتةقيرعوةظفاحمو
عمو.ويثامةلئاعءارثردقبسيلنكلوً،اضيألاحلاةروسيميمأةلئاع
ةضقانتمةأشنآشنويثاممعلاويمأنألةيمهأةيأاذهلكشيمل،كلذ



،امهبحةصقنعرمألالوأيمأينتربخأامدنعو.رانلاعمجلثلاضقانتك
سيورزلورزارطتاذهدلاوةرايسنملجرتيوهوباشلاويثامتليخت
مث،دنومشتيرةقطنمبةنئاكلامهتبزعيفةعساولاقئادحلايفىشمتيل
يفجرختونييبيهلاسبالميدترتيهواهبابشيفيمأرهظمتليخت
نمتقولاكلذيفىتح.راجلافارتةحاسيفمالسللةيجاجتحاةرهاظم
اذهلو،قالطإلاىلعثودحلادراوريغرمأًاعمامهءاقبنأتنقيأ،يضاملا
.هباهتقالعتعطقامدنعريمضلابينأتباهبابشيفيمأرعشتملببسلا
امبرأدب،ةايحلااهتايحيفصاخشألامهأدحأقرافنأدعب،كلذعمو
اهنألملألادشأهتوملتملأتو،امهنيبتافالتخالالكمغراهباتنيمدنلاضعب
.ةصاخلااهتقيرطبنكلو،اهبلقلكنمهتبحأ
ىقبيهعدأنأوهعملظأنأّيلعيغبنيناكامبر":حورجمتوصبتمتمت
."يتايحيفديحولالجرلا
لثمةأرماىلإةبسنلابًابعصنوكيسكلذناكمكتكردأيننأنممغرلاب
تكردأدقف،رارقتسالاىلعةرداقريغنسلااذهيفىتحلازتاليمأ
ةيقيقحلاةاسأملاواهنزحلكنممغرلاىلعف.اهديفيريكفتلااذهنأًاضيأ
ًةظحلتوميوهواهدحواهمسالويثامركذلكشدقف،اهبلقبتلحيتلا
مل،اذكهو.تاونسذنماهبترميتلاةماهلاوةليمجلاتاظحللارثكأنم
هذهاهيلعدسفأو،عقاولاباهمدصأنآلاينلعجييقطنمببسيأدجأ
.ةنيمثلاةظحللا
اهلةايحلاف.لصحيملكلذنكلو،يمأايةقحمتنأامبر،معن":اهلتلق
ماقتسىتم.نازحألابكسفنيقرغتّالأيلواح.اهبصاخلابيرغلااهقطنم
."؟ةزانجلا
دق.دبألاىلإتام،لحردقف؟كلذمهياذامب.يردأتسل":ةبآكبتلاق
."ةزانجلاروضحلىتحبهذأال
يفامهوهتنباوويثامةجوزةيؤربنجتتنأكلذبديرتاهنأترعش
ريغاهنألاهدحولوألااهبحاهتراسخةأطولمحتتنأتدارأدقف.دادحلا
اهرارقلايحينترواسكوكشلانكلو،رخآدحأعماهسؤبكراشتنألةأيهم
ً.اقحالهيلعمدنتنأتعقوتيننأل
نأيفيبغرتنلأ،كتايحيفتاممعلاهبعليذلامهملارودلادعب"
."؟ريخألاعادولاهيعدوت
نورخآلاىتأنأىلإةحرابلاةليلهتعدودقل":ةلئاقميمصتبيمأتباجأ
نمهلقأملاملكهلتلقو،يبلقتانونكملكبهلتيضفأف.انوعطاقو



ً.اددجمءاكبلابشهجتتأدبو."لبق
ةأرملاتحبصأنأىلإترظتناف.نآلادعباهنعفيفختلاىلعةرداقدعأمل
ً.اددجمةنزتموةئداهلوألااهبحعماهبابشتايركذيفةعئاضتدبيتلا
."ةزانجلاكلتىلإبهذأنل،نيراكايالك"ً:اريخأتلاقو
نكلو،هيفاهتمعدلاهرارقىلعمدنتنلاهنأةظحللتركفيننأول
نفددعبمدنلابرعشتساهنأنمةدكأتمينتلعجيمأبةقيثولايتفرعم
روضحلبهذتملاهنأل-هنفدىلععوبسأيضمينألبقامبرو-ويثام
.هتزانج
،نكلو.دقتعأامبسحكيلإدئاعرارقلانإً،انسح":ةلئاقاهيلعتححلأ
."؟سانلالوقيساذام؟لوصأللًايفانماذهسيلأ

كراشأنأّيلعبجيال.ةتبلالوصأللهبآتسل":ةلئاقبضغبتحاص
."نيرخآلاعمروطفملايبلق
يمالكترركف،اهيلعيحاحلإيفرمتسأنأيدجملاريغنمهنأتفشتكا
كرمأنإ.يمأايكيلإدئاعرارقلانإ":عوضوملاريغأنأبينمةبغر
."كيلعرطيسينزحلايعدتّالأبسحويلواحاذل،ينمهياموهكدحو
."مالكلااذهيلوقتنأكيلعلهسلانم"
نإف.كلذلعفتنأتداتعااملاطل.ىرخأةرمبولسألااذهبملكتتيهاه
انأف،اذهيلوقتال":يلتلاق،"يمأايةقحمتنأً،انسح":اهلتلق
:تلاقوةناهإلابترعش،"ةئطخمتنأفً،اذإًانسح":اهلتلقنإو."ةئطخم
نكيملتقولانكلو."لاحلكىلعةئطخميننأنيدقتعتًامئادكنإ"
.باتعلاوموللالدابتلًابسانم
يفكلذريغهلوقيننكمييذلاام.ّيدلاملكاذهً،انسح":ةلئاقتمتمت
."؟لاوحألالك
نكلو،كلذدمعتأمليننأنممغرلاببينأتلابةيحوميتوصةربنتدب
.يفقومتمهفتاهنأنظأ
عيطتسيامكانهسيل.هلوقأامفرعأالانأف.ةقحمكنإ":ةلئاقتسمهف
دشأةربناهتوصبستكامث."يتزيزعايلاحلكىلعيلهلعفينأدحأ
."؟رفسلانمنيدوعتسىتم.يرمأليهبأتال":لوقتيهوةقر
.يمأتأدهًاريخأ
دقتعأ.ليلقدعبعامتجاّيدلف.يردأتسل"ً:اقيمعًاسفنذخآانأوتلقف
."عامتجالااذهدعبحضتيسرمألانأ
نحنف.ليوطتقولكانهيقلعتالً،انسح":ريصقتمصدعبتلاق



."انهكيلإةجاحب
ةنيدملاهذهنعامبروأ،يدلاونعامبر؛رخآًائيشلوقتنأتكشوأ
نكتمل.مالكلانعتكسمأةياهنلايفاهنكلو،تاونسلبقاهيلإتتأيتلا
نأنممغرلاب؛انأهركذتأاممرثكأيدلاوركذتتنأديرتحجرألاىلع
عم.فالتخالالكناتفلتخمناتلاحيلعفلاركذتلامدعوركذتلابةبغرلامدع
املاطليتلااهسفنةقيرطلابو.اهتدارإنعًامغرهيفتركفامًابلاغ،كلذ
هنأكلذىلعليلدلاو،هنعاهيلختمغرلوألاهبحبويثاممعلااهبزتعا
نايسننعةزجاعيمأتلظدقف،ةريخألاهسافنأظفليوهواهمسابهوفت
لوألااهبحتومنعثيدحلانأترعش.لحروهءارواهفلخيذلاجوزلا
ةرداقاهنأرعشتدعتملو،اهكهنأدقاهتايحمييقتةداعإىلعاهربجأيذلا
.ةبغرلاهذهاهليبلأنألًاريثكتررسف،يدلاووأةينوقرمأةشقانمىلع
."يمأاي،كسفنبينتعا":تلقف
اهنأيلاببرطخ؟عوضوملاحتفديعتسله،ىرت.ىرخأةرمتمصلاداس
اهريكفتقرافيملامبرو.مايألاهذهيفًاريثكًاددجميدلاويفركفتتأدب
يف.ويثاممعلايفوتنأىلإ؛ةينوقىلإةرفاسميننإاهلتلقنأذنم
عوضومىلإقرطتتيهوىتحيدلاوىلعاهنزحىدمتكردأ،ةقيقحلا
امبرنكتملف.اهيأرتريغاهنكلوهركذتنأتكشوأ،معن.ويثاممعلا
.ويثامىركذلًامارتحاهمساركذبةبغاروأاهئايربكءافخإىلعةرداق
نأدعبو."نيراكايًاضيأتنأكسفنبينتعا":ةبآكلابمعفمتوصبتلاق
لب،يبأوأيمأىلعسيل؛ّيلعيلوتسيقيمعنزحبترعش،ةملاكملاتيهنأ
كسمتيذلالدابتملاريغفينعلالوألاهبحةصقونيكسملاويثاممعلاىلع
.هتايحيفقمررخآىلإهب
ناك."؟ةنزحمرابخأكانهله":قلقلابٍحومههجوريبعتونانيملأس
نوكينأنكميأً.ايلكهرمأتيسنيننأودبينكلوً،امامتيتلابقًاسلاج
ًايحومُدبيملههجوريبعتف،الكنكلو؟انثيدحىوحفمهفدقلجرلااذه
.عونلاكلذنمىنعميأب
."ةيلئاعلئاسماهنإ":عوضوملاةبنجتمهلتلق
ةريخأةفشرتفشتراو،يناجنفذخآليديتددم.كلذنمرثكأّيلعحليمل
ضرتعيمل.ةداعلامكحبنكلو،هبرشتدرأيننألسيلبيلحلابياشلانم
،هلحميفهروعشناك.ّيلعنيتزكرمنيتعلطتسملاهينيعىقبأهنكلو،نانيم
اله":ةمستبمضهنأانأوهلتلقف.حايترالامدعيلببسكلذنكلو
."بهذن



."نيئاشتامك،ديكأتلكب":لاقو،روفلاىلعضهنف
ةرايزلتقولانمعستمانيدل":تلقو،يتبيقحيفيفتاهعضوتدعأ
."؟كلذكسيلأ،قيرحللضرعتيذلاقدنفلا
ىلإلوحتدقل؟اذامل؟!قدنفلا"ً:انئاشًابلطهنمتبلطيننأكونانيممتمت
."ماطح
نألواحألهتلاحدقفتأنأديرأ":هينيعىلإرظنأانأوروتفبتلقف
ةعيبطهذهفً،ايبيرختًالمعناكنإررقأو،قيرحلاعلدنافيكفشتكأ
."فرعتامكيلمع
."ثداحدرجمهنإلوقيءافطإلاجوفريرقتنإ!ً؟ايبيرختًالمع"
نيمأتلاةكرش؛لاحلكىلعنانيموعدملالجرلااذهفقينمبناجىلإ
."؟رفسلاوةحايسللنوينوكيإةكرشمأ
تايئاصحإلانكلو،ريرقتلاكلذتأرقدقل":مزحلابىلحتأنأةلواحمتلق
قرفلاررقتيتلاثداوحلانملقألاىلعةئاملابنيثالثنأىلإريشت
انهسيل،لعافلعفبتمرضأقئارحاهنأحضتيثداوحاهنأةيئافطإلا
وههبقثأيذلاديحولاريرقتلا،ببسلااذهلوً.اضيأارتلكنإيفلبطقف
عقومروزأنأّيلعبجي،ةياغلاهذهقيقحتليبسيفو.صاخلايريرقت
."ثداحلا
انيدلسيلنكلو،كانهىلإكبحطصأسً،انسح":ًالئاقهتعاسىلإرظنودهنت
يفنوينوكيإةكرشريدملباقننأانبضرتفيذإ.نآلاتقولانمعستم
نأنودويامبرذإ.قحالتقويفبهذننأاننكمي.ةعاسفصننوضغ
."كانهىلإانوقفاري
."انوقفارينلمهنكلو،عامتجالادعببهذنسً،اذإًانسح"
نيفرعتتاملاحكسفنبهنمنيدكأتتساماذهو،ءافرشسانأمهنإ؟الَِمل"
."مهيلع
هيلإثدحتألناحدقتقولانأترعشو،يلمعيفهلخدتمأسأتأدب
ديرأاملكف.دحأىلعفرعتلابمامتهاىندأةمتهمتسل":تلقف،ةحارصب
."ةمئالمةروصبقيقحتلااذهمتينأىلعصرحأنأوههلعف
ًاجذاسنوكينأنكميأ.طخسبيهجوىلإاهيفقدحيحارةظحلتضم
نأتبرجف؟قيقحتلاتايرجمقيعينألواحيهنإمأ؟ةجردلاهذهىلإ
.ىرخأةرميفقومحرشأ
ً،اديجكردتامك،ةصيلوبلاهذهنإ.ناديفديسايّيلإغصأ":هلتلقف
اذل،انتكرشلثمةريبكةكرشىلإةبسنلابىتح؛لاملانمًاريبكًاغلبميواست



نل.قيقحتلااذهمتخننأىلإاهبًاهبتشمةحايسللنوينوكيإةكرشربتعنس
نمدكأتننأىلإرذحلاىخوتنلظنساننكلو،عبطلاباهيكلاملاذهلوقن
ءانبكلمعبموقتنأبجي،اذكهو.ةجيتنةيأىلإلصتنلانكوكشنأ
."كلذلعفتاله،كلضفنمتاميلعتلاهذهىلع
مليبلطنأحضاولانم.ردنمشلاكرمحأنولىلإنانيمهجولاحتسا
.انهيهانلارمآلاوهنمًاريخأكردألقألاىلعهنكلو،هبجعي
."نيئاشتامكً،انسح":هسأربقرطيوهولاق
نأتلواح.عونلااذهنملكاشمتفداصاملاطلً.اقيمعًاسفنتذخأ
رادجلاىلعةقلعملاشيوردلاةروصىلإًاددجمترظنو،يعورنمئدهأ
،ينيعمامأويثاممعللةروصترهظ،ةأجفو.يرهظىلعةبيقحلاعضأانأو
الامببسل.هرمعنمةرشعةسداسلايفيبصكلبنسملجركسيل
ناوارضخلاهانيعو،ةيقنلاءاضيبلابايثلاكلتًايدترمهتليخت،هريسفتيننكمي
تيأر.نوللاةينبةيفوصةعبقتحتنميمأنالمأتتبحلابناتمعفملا
ًارمعشيعيلديدجنمهيفبدتةايحلاوةيرئادلاةصقرلايدؤيويثام
يفاهقيقحتنمنكمتيمليتلامالحألالكققحينأهيفهنكميًاديدج
.ينزحعمىشالتيورسحنييلاعفنابو،ءيشلاضعبأدهييبضغبترعش.هرمع
لهسأو،مالسلاضعباهحنمأليمألاذهلكحرشأنأيعسوبنأولتينمت
حتفيدقشيوردلاركذنكلو،لوألااهبحتومةركفعمحلاصتلااهيلع
كشينرماخ.هنايسننعةزجاعتلظيذلايدلاوبقلعتملاميدقلااهحرج
امنيبو.يدلاولثمشيوردىلإويثاممعلالوحتةركفيمألبقتتنأيف
حابصلاسمشةعشأتبرست،يسأرنعةركفلاهذهفرصأنألواحأتنك
ءوضلاسكعناو،شيوردلاءادرىلعتعطسورئاتسلانيبقشنمةيبهذلا
.ضيبألاهعاعشيفيسفنتيسنف،جاجزلاىلع



9
"فصولاقوفتاهنأوهةيلاغاهلعجيام"
دحأ-ريبكيبشخبابمامأءادوسلاسديسرملاهترايسنانيمنكر
دتميينبينيطرادجهيفميدقيحيف-هعسوىلعحوتفمهيعارصم
يذلاببسلامهفأملف،يبشخلابابلايبناجالكىلععراشلالوطىلع
.انهفقوتللهعفد
."ً؟اددجمةلجعلاتبقثله؟يرجييذلاام":تلق
وهام.دوونيرغةديسايالك":ديلالمارفبحسيوهونانيمباجأ
بتكملاوهاذهو.انلصودقل؟دحاوموييفنيترمةلجعلابقثلامتحا
."ةحايسللنوينوكيإةكرشلسيئرلا
ىنبميفاننوبزبتكمنوكينأطقيلاببرطخيملذإ،ةشهدلاينترتعا
،ةعساوةقيدححوتفملابابلافلخنميلتحال.عونلااذهنمميدق
رادجلاهبينبيذلاهسفننيطلابينبمنيقباطنمىنبماهفلخنمو
.يجراخلا
."؟يديلقتلاميدقلاىنبملااذهيف!حزمتكنأدبال"
ريثكلاةينوقةنيدميوحت":ًالئاقحرشيلّيلإتفتلاو."معن":نانيمباجأ
نألةلزعنمقدانفىلإاهليوحتواهميمرتمتيتلاةميدقلاتويبلانم
مكقدانفىلعاهلضفيحايسلانمديدجلاليجلانأاوكردأنييلحملاناكسلا
."ةمخفلا
ةرمتاذاهتعمسيتلانومياسةجوز،تيرغرامثيدحبًاهيبشهثيدحادب
تويبلااهليضفتنعثدحتتو،"ةحايسللديدجلاموهفملا"نعاهتداعكحجبتت
كلتنأفيكو،جراخلاىلإرفاستامدنعةمخفلاقدانفلاىلعةيلحملا
اهاعدنإ،كلذعم.دالبلليلصألابناجلللضفأًامهفاهحنمتتويبلا
وأةينيتاللااكيرمأنادلبدحأيفريدصقلانمينبملاهخوكىلإمهدحأ
يفراطمبرقأىلإتهجوتوكشالباهرفسزاوجواهتبيقحتلشتنا،اهريغ
اوتابنيذلاسانلانمديدعلاكانه،كلذعمو.نكممتقوعرسأ
ةرادإلعجياذهو،ةميدقلاةيرثألاقدانفللاهليضفتتيرغرامنورطاشي
.ةثيدحلاةيحايسلاةعزنلاهذهنمنيديفتسملالوأنمنوينوكيإ
ةاهداوسيلمهف،مامتهاللنوريثمنئابزانيدل":ضفخنمتوصبتلق
.ً"اضيأعيفرقوذبنوعتمتيمهنكلوبسحو
مهبيباجعإيدبأتنكاذإامفرعينألواحيهنأكوً،ارئاحنانيمادب
.انتافرصتيفرذحلاىخوتننأانيلعيغبنيهنأىلإيمالكيفحملأمأًالعف



.كلذىلعًائيشدزيملو."مامتهاللنوريثمصاخشأمهنإ،معن"ً:اريخألاقف
ًاروطتاذهتربتعا.ةحارصبثدحتلاهرودبنانيمبنجتدقل،ودبيامىلع
نأنمًاحضاوهفقوملظينألضفألانمهنأتدجويننكلو،هكولسيف
تحتف.يرهظءارونمامءيشبمايقلالواحيوهوةريبكةيدجبفرصتي
يفءرملااهفداصيامًاردانةبهالةرارحبترعشف،اهنمتلجرتوةرايسلاباب
سمشلاةعشأنأالإ،عيبرلالصفيفلازنالانكاننأنممغرلابو.ندنل
اذهتدجو،ًاليوطًايلامشءاتشتيضمأنأدعبو.يهجوتعسلةقرحملا
تقونمتيناع.ةجهبلاوةعورلاةياغيفركبملايبونجلايفيصلاسقطلا
،نانيميبقحل.ةطقلاكيطمتلاويعارذّدمنميسفنعنميفبيصع
،داتعملاقينألاهبولسأبةيدامرلاهترتسرارزأدحأتبثمث،بابلاقلغأو
.بدأبمامألاىلإهديدمو
."لومحملاكرتويبمككلرضحأينيعد":لاقو
."يسفنبهلمحأسً.ادجًاليقثسيلهنكلوً،اركش":تلقو،ينعًامغرتمستباف
يفيدامتلانععنتماهنإثيح،ةقيثوةفرعمينفرعينآلانانيمتاب
ةيبشخةتفالهنيميىلعتقلعيذلايبشخلابابلاوحنانمدقت.حاحلإلا
بولسأوقتعملابشخلاادب."ةحايسللنوينوكيإةكرش"ةرابعاهيلعتشقن
تعنصدقةتفاللانأبعابطنالايطعيرهامبولسأبنيمّمصمهيلعشقنلا

بابلاىلإيدؤملاقيرطلاناكو.رادجلااذههيفينبيذلاتقولايف
ةحولدوجوتظحال،تاوطخعضبدعب.ءارفصةريغصةراجحبًافوصرم
يقلألتينحنااذل،اهلكشزيمأنأعطتسأمل.قيرطلاىلعةيئاسفيسف
،ةمخضناوحقأةرهزاهنأتليخت،ةيادبلايف.بثكنعةرظناهيلع
رعشيذسأرليفصنلاثمتةروصنعةرابعاهتدجوورظنلاتنعمأف
!يعافألبًارعشسيل،الكنكلو.دعجم
حاريذلانانيموحنتفتلا."ازوديملاسأراذه!ازوديم":ةلئاقتحص
ةقالعام":هتلأسو،ءامسلاقحبهلعفأامعلءاستيوهورذحبينبقاري
."؟ةحايسللنوينوكيإةكرشبةريرشلاةيروطسألاةيصخشلاهذه
هلاي.ةباجإاهلكلميالةلئسأهيلعتحرطاملاطلذإ،كابترابهقيرعلتبا
بثكنعاهصحفتيلظو،ةيئاسفيسفلاةحوللاىلإرظنلانعمأ!نيكسمنم
.همالستساًانلعمهيفتكزهمث،اهيلعةبوتكمةباجإلانأكوتقولاضعبل
نإ.ةينوقخيراتبةقالعاهلنأدبال.يردأتسل":ةلوجخةماستبابلاق
."لخادلابهلأسننأاننكمي،ءايشألاهذهبًادجمتهمدازوكمويوكديسلا
."الإسيللوضفلابرعشأانأف.دحلااذهىلإًامهمسيلرمألانكلوً،انسح"



متيبرعّطخيرظنتفل،ةرملاهذهو.بتكملاىلإنيهجوتمًاددجمانقلطنا
يننأنممغرلابو.دوسألانوللابهنيولتويبشخلابابلاراطإىلعهشقن
ةبسانملاهروطسةعوروهلامجنمتشهديننأالإ،هتءارقنعتزجع
ةيواضيبتاقلحوةيولعطوطخبيقتلتساوقأورئاودلكشىلعةيوتلملاو
ً،ائيشاهنعفرعأالةراضحلزومروتاملكوفورحاهنإ.ةدتممطوطخو
فورحلاببتكينأًاضيأيدلاوداتعا.ةراضحلاكلتةصقنعثدحتيصنو
كلميناكدقف.ىنبملاةهجاوىلعدوجوملاشقنلاكليمجلكشبةيبرعلا
يمسابتك،ةرمتاذ.بصقلانمةعونصممالقأبهببتكيًاصاخًاربح
زمرتاممهفأمل.انيلعاهبهللامعنأيتلاسودرفلاةرمث:ايميكنيراك:اذكه
يننأنممغرلابو.اهانعمربصبيدلاويلحرشاذل،ةيبرعلاتاملكلاهيلإ
اننيبتراديتلاةثداحملاتلظدقفً،اديجحرشلاركذتأنأعيطتسأال
.ينهذيفةرضاح
."؟يبأايسودرفلاةرمثيهام":ةلئاقيدلاوتلأس
نكميالف.يتنباايفصولاقوفتةليمجةفحتاهنإ":باجأويدلاومستباف
نإ،عقاولايف.مالكلادرجمباهلكشوأاهتحئاروأاهمعطوأاهنولفصو
."فصولانعاهدعبيفنمكتةسيفنلااهتميق
نأكنكمي.ّيلإرظنا،نكلو":تلقولالدوفلكتبهمالكىلعتضرتعا
."ينارت
جيرأتاذةهكافهنأكويرعشمشو،ةبحمبهيدينيبيسأريدلاوذخأ
هذهدرجمنمرثكأكنكلوً،اضيأكتحئارمشأنأيننكميو":لاقو،ببحم
."يتريغصايبذعلاتوصلاوليمجلاهجولاوةببحملاةحئارلا
ةعاجشلادجأنأعطتسأمليننأةجردلًادجًارثؤمًاريبعتههجوبستكا
،ةلئسألانمديزملاهيلعتحرطنإيننأتننظو.ديزملانعهلأسأيكل
.عومدلافرذيسف
."دوونيرغةديسايكتاوطخليهبتنا"
ةبتعلكشتةيرخصةطالببيمدقتقلعدقفً؛ارخأتمنانيمريذحتىتأ
يديبراطإلابتثبشتدقفً.ايلكينزاوتدقفأمل،ظحلانسحلو.ةقيدحلا
يذلانانيمىلإنانتمابترظن.يمدقىلعةفقاوءاقبلانمتنكمتوىرسيلا
.يعوقونودلوحيليديبكسمأ
دقل.كلًاركش.ريخبيننإ،سأبال":تلقوبابلاىلعشقنلاوحنتأموأ
."شقنلااذهببسبيهابتناتتشت
ولتيحارف،يعارذليبسيلخيوهويليمزهجوىلعرخفلاريبعتقلأت



.قيمعتوصبمهمءيشثودحنلعيهنأكوةرابعلا
."ىنعملااذهبءيشوأ.برغلاكلذكوهللكلمقرشلا"
.اهتءارقنمنكمتنانيمنأامنإو،يهابتناراثأامىنعملانكيمل
."ةيبرعلاةغللانقتتتنأً،اذإ"
سرادملانميهو،بطاحمامإلاسرادميفاهايإانوملعدقف.ًاليلق"
اهمظعمتيسنيننكلو،ةيمالسإلاةعيرشلاسردتيتلاةيديلقتلاةيوناثلا
."دجسممامإحبصأمليننألعبطلاب
هبيهتنيلدجسممامإكهتايحلجرلااذهأدبدقل!ةأجافمنماهلاي
.لامعألجرفاطملا
."ً؟امامإحبصتملاذامل"
هنكلوً،امامإحبصأنألحارلازيزعلايدلاوّيلعحرتقادقل،عقاولايف"
ىلعفورظلاينتربجأف،ةيوناثلاةسردملانمةريخألاةنسلايفانأويفوت
."ةراجتلاملاعبقاحتلالا
لهً،اذإ":هتلأسف،هنعديزملافرعألعوضوملااذهحتفةصرفتزهتنا
."؟نيمأتةكرشلليكوكلمعلابعتمتست
دعبفشتكيملةينوقبعشنأمغرو.مرتحمهنأللمعلااذهبحأيننإ"
نذإبكلذملعتيسامناعرسهنأّالإ،نيمأتلابلمعلاءاروةلماكلاةقيقحلا
."هللا
."؟لئافتمتنأً،اذإ"
نلف،ةحايسللنوينوكيإةكرشلثمنئابزةسمخىلعانلصحنإف.عبطلاب"
."هنأشبقلقنامانيدلدوعي
نألضفألانمً،اذإ":ةحزامهرذحأتحرو،ةلوؤسملاةريدملارودتبعل
."لمعلايفكدهجلذبت
ةديسايانعسويفاملذبناننإ":لاقو،ركمبناوارضخلاهانيعتعمل
."انسفنأوانتكرشلجأنم؛دوونيرغ
بابلانمتربعداكلابيننكلو،ريسلاتلصاووتمستبا،درأنأنمًالدب
يديمرقلاىنبملاتزيمدقف.ةمدصلاينتباصأويناكميفتدمجتامدنع
ةكربلاوةقسابلاروحلاراجشأودورولاوناوحقألاوهمامأقبنزلاراهزأو
...رطعلاوفزخلابةفوصرملا
."...لبقنمناكملااذهتيأردقل":تلقوتفجترا
كلذدصقأ؟هيلإتيتأيذلالزنملاوهاذهأ":ًالئاقةالابمالبنانيملأس
."؟اذهنيركذتتأ،ةحرابلاهنعينتثدحدقل.تاونسلبقهترزيذلالزنملا



سيل":لوقأانأويمالكنمتلفجأو،هيلإرظنأنأنودنميسأرتززه
ملذإ.ليحتسماذهنكلو،ةيضاملاةليللايفتيبلااذهبتملحدقل.اذه
."انهىلإةمداقيننأةركفةيأّيدلنكت
."لبقنمهترزامبر":لاقوً،اكبترمنانيمادب
يأىرأوأً،ابيرغًاتوصعمسأوأً،ادحأدجأملف،روحلاراجشأىلإترظن
.ةيضاملاةليللايفهتفداصيذلالجرللرثأ
."؟هتيأردقنوكأنأنكمينيأ.الك":ةلئاقتمتمت
."؟امةلجميفامبر"
."..ً.ادجبيرغاذهنإ.ةلجميفهرأمل":تلق
."ً؟اذإاذهثدحفيك"ً:ارئاحودبيوهولاق
تسل":ةلئاقلاعفنابنانيملحرشأتذخأمث،ىلعأتوصبيمالكتررك
ينفداصتةبارغلاىهتنمبءايشأكانه.الإسيلبيرغءيشدرجماذه.يردأ
ءاسمًامتاخيناطعأيذلالجرلاكلذلثم؛ةينوقىلإتلصونأذنم
ةرمهتيأردقل":تلقفةشهدامهعسوىلعهينيعنانيمحتف."...سمأ
."قدنفلللباقملادجسملامامأةيضاملاةليللايفىرخأ
هنأدبالف.انتلجعهيفتبقثيذلاناكملانعًاريثكدعبيالكقدنفنإ"
."كانهنمرم
ًارمسمًافقاوهتدجودقف.هتيأراممةقثاويننإ.ةفداصمكانهنمرميمل"
."يتفرغىلإرظنيوهوةروفانلامامأهناكميف
نكمملانمسيل.دوونيرغةديسايكلسرىلع":ًالئاقدادتعابيلمستبا
."ةروفانلامامأنمكتفرغدحأىرينأ
،ءارولاىلإدوعيةعاسبرقعكةلماكةثداحلارركأتذخأو،هقيلعتتلهاجت
تقويأيفطبضلابفرعأال.ةيضاملاةليللايفةفرشلاىلإتجرخ":تلقف
،هينيعيانيعتقتلاوهتيأرً.امامتًارخأتمناكتقولانكلو،اذهثدح
امبر.كانهىلإجرخأسيننأفرعيهنأكو،يتفرشىلإرظنلانعميهتدجوو
مالكلااذهدجتدق.انترايسةلجعهيفتبقثيذلاناكملانميبقحل
نأفيكنانيملحرشأنأتكشوأ."ثدحهنأكلدكؤأيننكلوً،افيخس
تلوحتدقههجوىلعةماستبالانأتظحالمثايميكمسابيناعدمهدحأ
مل.ةنونجميننأنونظيس؟هلعفأيذلاام.ةحضاوةيرخسةماستباىلإ
لامهإوهو؛روهتملافرصتلااذههيلإيدؤيدقامينهذنعبغي
نوينوكيإةكرشنيدتةغمادةلدأبتيتأامهم،فاطملاةياهنيف.يريرقت
،روفلاىلعيدشرىلإتدع.دجلالمحمىلعدحأاهذخأينلف،ةحايسلل



.ماكحإبةسوردملامهتطخنمًاءزجهلكاذهناكامبرهنأيدلخبرادو
ملانأف.ةيضاملاةليللايفهتلوانتيذلاايمابلاءاسحيفًائيشاوسدامبرف
َنايذهلااذهرسفيدق.يتفرغىلإًازهاجهورضحألب،هنورضحيمهومهرأ
نإاذل،هسفنبقدنفلايفنانيميلزجحدقل.ينتدواريتلاسيباوكلاو
نورمآتمًاعيمجمهنأينعياذهف،ةوشرهلتعفددقنوينوكيإةكرشتناك
تركذت،ةأجفو؟الَِمل؟ىرتايمهعمكرتشميحتلملالجرلاله.يدض
ايكرتتسيل.يضاملاماعلاانيثأيفهفاطتخامتيذلايناملألايئاصخألاةصق
نمقدصيالٌّمكثدح،ندنليفىتحف.نانويلانعًاريثكةفلتخم
ةماستبالاحسمف،ركشةرظنبهتقمر.نيمأتلاتاكرشىلعلايتحالاتايلمع
ةكرشليكوومودخلالجرلارودىرخأةرمداعتساو،ههجونعةرخاسلا
.رهاملانيمأتلا
ءالؤه.حجرألاىلعلوستملجرلاكلذف.ةفداصمدرجمامبراهنإ":لاق
نيذلانوملسملامهحنمييكلدجاسملامامأاوعكستينأنوبحيسانلا
."...ةفرشلاكلتىلإتجرخامدنعو.مهلاومأةاكزنمديزملاهللانوفاخي
.يردأتسل":هعمبواجتأنألضفألانمهنأينمًانظهلوقلتنعذأف
هذه،لاحةيأىلعف.كلذككنأنمةقثاويننإلب،قحمتنأامبر
."ينمرثكأفقاوملاهذهبةياردىلعتنأوكضرأ
يننأهرسل،ةميقتسموةفيرشةقيرطبعوضوملاعملماعتنانيمنأول
ظحلانكلو،ثدحتملاهنأكوةشقانملاىهنألوةيقطنمةروصبملكتأتأدب
.ينفلاحيمل
ءيشيأمهفنعزجاعانأف،كلذعمو":ًالئاقةشقانملانانيمعباتدقف
هنأتضرتفاف."؟تاذلابةقيدحلاهذهتيأرله.كدواريذلاملحلانع
.هدهجةرمثبعتمتسينألمأىلعودبيامىلعاذههلاؤسحرط
فزخلابةفوصرملاةكربلاويديمرقلاىنبملاتلمأتو،ددرتبةقيدحلاىلإترظن
ءيشلكادبف،ةولحلاةحئارلااذرطعلاتممشو،روهزلاوروحلاراجشأو
نعرظنلادعب":ةلئاقهيلعتبذكيننكلو،يملحيفهتيأرامكطبضلاب
،ىنبمدوجوركذتأيننإذإ؛ةقيدحلايههذهتسيل،الك...رثكأبثك
نعةفلتخمًاضيأتدبراجشألاوروهزلانأامك،ةراجحلانمينبمهنكلو
ركذتأيننأامك":تلقمثةكربلاىلإرظنلاتدواعو."روهزلاوراجشألاهذه
تجعزأيننأدقتعأ.لعفلابقحمكنإ،معن.ةكربلانمًالدبةروفاندوجو
."هلةميقالءيشبيسفن
يننأدبالف.يمالكنععجارتأيننأنمقثاووهوكشةرظنبينقمر



.لكشلااذهبعوضوملانعتجرخامدنعةئيسةوطخبتمق
مهنإيأ،بناجألالكلثدحياذهنأدبال":ةلئاقيمالكتعباتف
،كلذعمو.اهعراوشنوفلأياليتلاندملايفةهباشتمنكامألالكنودجي
تاذ.تقولارورمبتافالتخالاهذهنيباوزيمينألعفلابسانلاعيطتسي
نعًامامتنيفلتخمنيدجسمنيبتأطخأ،برغملايفتنكنيحةرم
."امهضعب
نمكعماذهثدحيملأ":ةلئاقيمالكتلصاو،تمصلاًامزتلملظامدنع
."؟اهضعببهبشلاةديدشًالثمندنلعراوشيفتويبلانأنظتالأ؟لبق
."قدانفلانيبةداعطلخأيننإ":ةيقطنمةربنبلاق
،ةلكشملانمتصلختيننأتدقتعايننألءاخرتسالابرعشأتأدبنيحو
يفةفداصمهروزأمثامناكمنعملحيندوارينأ،نكلو":ًالئاقينعطاق
."لبقنميعمثدحيملاماذهف،يلاتلامويلا
اهيفداسناوثعضبرورمبةيرسقلايتماستباتأفطناف،تمصلاانمزتلا
.رتوتلا
."الإسيلاهتيأريسفنتلخيننكلوً،اضيأيعماذهثدحيمل"
يذلاامفرعينألواحيهنأكوّيلإرظنهنكلو،ةدماجنانيمحمالمتلظ
.يلاببرودي
بابلاوحنهديبحولو."قلقللوعديببسكانهسيل،ةلاحلاهذهيف"
دقاه":ًالئاقفاضأوةيضاملاةليللايفممعملالجرلاهنمجرخيذلا
."اننوبزىلإثدحتنانيعد.انلصو
يحتلملالجرلاكلذنأيلاببرطخامدنعرعذلانمىرخأةجومينتباصأ
لجرلانوكيسةيضاملاةليللايفيديغسربكسمأيذلاوداوسلابلبرستملا
.ءيشيألأيهتأنأبيسفنتثدحف،نآلاهلباقننأكشونيذلاهسفن
ةدقعمةكبشلخدأيسفنتليخت،بابلاةبتعقوفنموطخأتنكامنيبو
.ةضماغلازاغلألانم
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ازوديمسأرلمحيبراحم"
"ىرسيلاهديبعوطقملا
.ةحارلانمةجومينترمغبتكملالخادانببحريذلالجرلاتيأرامدنع
ءادوسلابايثلاوةكباشتملاةيحللااذضماغلاليوطلاَلجرلانكيملذإ
عبارلادقعلالئاوأيفًايويحًالجرناكلب،سوباكلايفهتيأريذلاةربغملا
ةلذبيدتريو،رعشلاعملمبففصمهنأكوعمالسلمألاهرعش.هرمعنم
غلابمءفدبيلمستبا.ًالعفهيلعوهامملوطأودبيهلعجتءاسلمةنكاد
.ينحفاصيلهديّدمو،لبقنمانيقتلااننأكوهب
ةكرشليذيفنتلاريدملادازوكمويوكءايضانأ.دوونيرغةديسايكبًالهأ"
."رفسلاوةحايسللنوينوكيإ
امك،ةرثؤمهتوصةربنتدبو،ةيكيرمأةنكلبةيزيلكنإلاةغللابلجرلاينثدح
ةقثلابتباثروعشباهلكهتيعضووهتفقووهدسجةغلوهينيعةرظنتحوأ
هتحفاصنأدعبربكأظفحتبنكلو،اهلثمبةماستبالاهلتددر.سفنلاب
ديساي،ةيكرتلاةغللابملكتنانعد،عنامتملنإ":بدأبهلتلقو
فرعينأدوأيننإذإ":تلقونانيموحنيسأربترشأو."دازوكمويوك
."هبيلدينأديريامهيدلنأةقثاوانأف،هنعثدحتناميكرتلاانليكو
نمرسهنأتظحاليننكلو،رذحريغوهونانيمتغابيننأتسسحأ
.هبتيلدأيذلاقيلعتلا
نأانيلعيغبني،عبطلاب":لاقواهبرعشيالةقثبيمالكىلعقفاو
."ةيكرتلاةغللابثدحتن
لك.نانيمايقلقتال":ةفخبهللاقو،هدلبنبارهظىلعءايضتبر
."ةدحاوةملككتوفتنلوةيكرتلاةغللابنوكيسانمالك
نيرصبتسملاةدورببترظتناف،نآلايلةئجافمامهنيبةدئاسلاةفلألانكتمل
،يمامأةروصلاحضتتىتحءيشلكعقوتلتبهأتو،يكوكشنمدكأتأيك
ًالابيقلأاليننأترهاظت.مامألاىلإحيحصلاهراسميفقيقحتلامدقتيو
نمناكملالمأتأتحرو،انليكوواننوبزنيبتعمجيتلاةراحلاةقالعلل
يننأترعشذإ.انهىلإتلصونأذنمةيناثلاةرمللتئجوفف،يلوح
.اٍّيخيراتًانكسمسيلو،يملعلالايخلامالفأنممليفريوصتعقومتلخد
نابضقلاتاذذفاونلاوميدقلابشخلاوةينيطلاناردجلالكتفتخادقف
لاكشأنملكشلكبتلدبتساو،جراخلايفاهتيأريتلاةيوتلملاةيديدحلا
.ةقاربلاتاحوللاونكادلاكيمسلاجاجزلاوةعماللانداعملاويعانصلاثاثألا



ةمئاقىلعةنزاوتمءادوسةيجاجزةيواضيبةلواطتيأر،ةفرغلاطسويف
.ناولأةدعبةعمالةيدلجةراودساركاهبطيحتةدحاوةيضفةيندعم
بناجىلإ،ةلواطلاىلععوضوملاهسفندوسألاجاجزلابةوسكمذفاونلاتدب
امأ.فزخلاحاولأبةوسكملاءاقرزلاةيضرألاىلعةبصتنمةيذالوفبتكفوفر
ةيئاسفيسفةحولهيلعتقلعدقف،ءايضبتكمفلخعقييذلارادجلا
؛جراخلايفاهتيأريتلاةحوللًامامتةقباطمةيروطسألاازوديملاةيصخشل
يذلابراحملالبطقفازوديملاسأررهظتملةحوللاهذهنأنممغرلاب
ذإ؛اهتقباسنمًاريثأتدشأةحوللاهذهتدبً.اضيأاهسأرعطقواهلتق
هديبًالئاهًافيسوىرسيلاهديبعوطقملاازوديملاسأرًالماحبراحملاترهظأ
.ىنميلا
:ًالئاقاهنعًاحرشيلمدق،ةيئاسفيسفلاةحوللابيمامتهاءايضظحالامدنع
قثاوريغادبو."...سويسريبهمساوازوديملالتقيذلاىتفلاةروصهذه"
سيلأ،ةروطسألاكلتنيفرعتكنإ":ًالئاقفاضأف،همالكنمةقثلالك
."؟كلذك
اهترظنو،عافأنمنوكملااهرعشةصقفرعأو،عبطلابازوديملافرعأتنك
يفاهلًاروصوليثامتتيأريننأامك،ةراجحىلإلاجرلالوحتيتلاةريرشلا
ليصافتىلعةعلطمنكأمليننكلو،ةفاكملاعلاءاحنأيفةددعتمنكامأ
،هعامستدرأامازوديملاةصقنكتملف.لعفلاباهتفرعملةهبآوأةصقلا
اهراتخااذامل،ىرت.ةحايسللنوينوكيإةكرشباهتقالعءاروةنماكلاةصقلالب
؟ريطاسألابمامتهالااذهرسام؟هتكرشلراعشكاننوبز
،اهنعليلقلافرعأيننإ":عوضوملابةقرغتسمودبأنأةلواحمهلتلق
ةيكرتلاةياورلاعمسأينعد.تنأكنماهعمسأنأبةمتهميننكلو
."ةروطسألل
ةياورلاف،دوونيرغةديساييقلقتال":لاقوةريصقةكحضءايضقلطأ
ةطيحملايساركلاوحنراشأو."اهريغنعًاريثكةفلتخمتسيلةيكرتلا
نأنابحتاذام.سولجلابالضفت.نيفقاونالازتالامكنكلو":لاقو،ةلواطلاب
."؟ابرشت
."كلضفنمًاياش":سلجأانأوتبجأف
تمسريننكلو،ًالاؤسسيلوًاديكأتهمالكىتأ."ديكأتلكببيلحلاعم"
.ةقفاومةماستبايهجوىلع
ًابوكلوانتأسانأو":ةّقيضلاءاقرزلاهقنعةطبرلحيوهوءودهبنانيملاق
نميناعأيننألًافيفخيلهبلطانكلو،كلضفنميداعلايكرتلاياشلانم



."ًاليقثًاياشبرشأامدنعبلقلاناقفخيفعراست
امىلعرتوتيامدنعقرعتلانمًاضيأيناعيهنإيسفننيبوينيبتلقف
مغرلاىلع؛هبةنراقمةئداهودبألقألاىلعيننأتكردأ،كلذعمو.ودبي
تدنتسا.عادخلانفيفنيفرتحمبةطاحمانأوناكملااذهيفيسولجنم
دعبةيويحبءايضاهلهتسايتلاةروطسألاعامسلًادادعتسايسركلارهظىلع
.فتاهلاربعانتابورشمهتريتركسنمبلطنأ
،كلذنمسكعلاىلعو.ةعشبلاةيشحولاةئيهلاهذهبازوديملادلوتمل"
ةجردلةيبذاجلاولامجلانملئاهردقىلعءانسحةاتفةرمتاذتناك
ىلعًاضيأةيروطسألاتانئاكلاامنإوطقفنينافلارشبلامامتهالنتملاهنأ
اماذهو،اهلامجبحيفًاضيأازوديملاتقرغ،ظحلاءوسلو.ءاوسٍّدح
ترسكوهبمايقلااهيلعرظحيًالمعتبكتراف،رورغلاوةيسجرنلاباهألم
اهبمرغأيذلانويديسوبازوديملاتلزاغ،انيثأدبعميفف.دعاوقلاىدحإ
مئالملانمهنأو،ةيعاوطاذهلعفتملاهنأضعبلانظي.ليوطتقوذنم
رفغتملانيثأنكلو،كلذىلعاهربجأنموهنويديسوبنإلوقلارثكأ
تلوحفً،اقلطمصاخلااهدبعميفنويديسوبهبماقيذلاسيندتلااذه
.ىعفأىلإاهرعشتالصخنمةلصخلكتلوحو،عشبشحوىلإازوديم
رظنينملكرجحىلإلوحتةبيهرةقولخمةليمجلاةاتفلاكلتتحبصأو
.اههجوىلإ

لابجيفةعقاولاةيلصألااهتدلبىلإلزنتازوديمتأدب،دعباميف
.ةفاكةدلبلابةطيحملاقطانملايفبعرلارشنتو،سانلالتقتو،سوروط
ةقولخملاكلتلتقيويتأيلاطبألانملطبروهظةدلبلاناكسرظتناف
رظنينملكرجحىلإلوحتنملتقلهسلانمسيل،نكلو.ةعيظفلا
.ةمهملاكلت،سويسريب،عاجشلاسويزنباىلوت،فاطملاةياهنيفو.اهيلإ
نأدعبىتحدعبةباشلاةاتفلانماهتريغَشالتتمليتلاانيثأتبهف
عارصأشن.ةريبكةسامحبسويسريبةدعاسمل،ةشحوتمةقولخمىلإاهتلوح
يلاهأذقنأوازوديملاسأرعطقنمةياهنلايفسويسريبنكمتو،امهنيبّيوق
لطبلاليمجبمهنمًانافرعناكسلاماقف،ةفيخملاةقولخملاهذهنمةدلبلا
يفو.ةفاكةدلبلاءاحنأيفهلةيراكذتتانوقيأوليثامتبصنبمهذقنأيذلا
هذهباهبناوجلكنمةطاحمتحبصأيتلاةدلبلاىلعقلطأ،دعبام
."نوينوكيإمساتانوقيألا
."...ةينوقنأدصقتله.نوينوكيإ":تفاختوصبتررك
ايكنمءاكذاذه":لاقوهيتفشبرفصلبيتلمجلمكأءايضينعديمل



نإ.حيحصاذه،معن.كتهيدبةعرسبًادجبجعميننإ.دوونيرغةديس
."ةنوقيألاينعتيهو،موينوكيإوأنوينوكيإنمسبتقمةينوقمسا
ريطاسألاتقلتخادقملاعلايفندملانمريثكلانأةكردم،يتفشتممز
."...رخآناكميأنألبقنمعمسأمل":تلقو،اهسفنل
رسنعفشكيهنأكوديدشراقوبفاضأمث."يعمستنلو":ًالئاققلعف
ةكعكلانمةعطقديريعيمجلاو،ساقةحايسلاعاطقنإ":يراجت
،صصقلاوريطاسألاددعغلبامهم،اذكهو.نييرصملاونييلاطيإلاونيينانويلاك
مسانإ،ينيقدص،نكلو.ةيراجتلاضارغألللالغتساللضرعتتاهلكيهف
."ةتباثةقيقحهذهو،نوينوكيإوهلصألايفةينوق
."نوينوكيإةكرشلامساكلذكو"
دقاه":لاقو،هلاعفأةهازنبكشيالصخشاهبعتمتيةقثبّيلإرظن
؛انتكرشلراعشكازوديملاسأرانرتخا،ببسلااذهلً!اددجمباوصلابتيتأ
لكىلعو.ماعفالآةعبسىلإدوعييذلاانتنيدمخيراتلهابتنالاتفلنل
.ً"اضيأةحايسلاعاطقيفلمعننحن،لاح
."ةفلتخمةصقتعمسيننكلو":ًالئاقهليدنمبثبعيوهونانيملخدت
الانأف،ءايضاييمهفيفئطختالكلضفنم":ًالئاقءايضىلإتفتلاو
ةرياغمةصقينربخأىوأملايفشيواردلادحأنكلو،كمالكضقانأنألواحأ
."كتصقل
الَِمل؟ةصقلاكلتيهامً؟اقح":لاقو،ينمًامامتهارثكأءايضادب
."لبقنمًاضيأانأاهتعمسامبر؟اهايإانربخت
لوقتً.اذإًانسح":ًالئاقةصقلادرسبأدبمث،هتهبجىلعنانيمتبر
وحننيرئاطناسارخةعطاقمنماءاجشيواردلانمنينثاّنإةروطسألا
."لوضانألا
."؟ةرئاطلابارضحامهنأدصقتله":ةلئاقهتلأسف،همالكىزغمبعوتسأمل
ةعقاونعثدحتناننإ؟دوونيرغةديسايةرئاطةيأ":لاقونانيمكحض
.لوضانألاىلإكارتألالصوامدنعيأ،ةنسفلأنمرثكأءاهزلبقتثدح
."مهسفنأءاقلتنمنوريطيءايقتألالاجرلاكئلوأناك،تقولاكلذيف
."؟رويطلاكاراطامهنأدصقتأ":تلقو،تكحض،ةرملاهذه
اهنإكلتلق":يقيدصتمدعنمةناهإلابرعشينأنودنملاق
."رخآصخشاهبهوفتةبوذكأرركأيننإ.ةروطسأ

عباتنكلو،ريطاسألب،يقيدصايبيذاكأتسيل":لاقوهمالكءايضححص
ثدحاذامو.لوضانألاىلإناسارخنمنيرئاطنايقتلانالجرلارضح.كمالك



."؟كلذدعب
ًاناكمادهاشو،لفسألاىلإارظن،اهسفندالبلاهذهءامسيفاحبصأامدنع"
نإلاقي":ًالئاقهمالكحضويلّيلإنانيمتفتلا."موركلاوقئادحلاهيفرثكت
ةرضخرثكأتناك،كلذوحنوأةنسفلألبقيأ،مايألاكلتيفةينوق
نمريثكلااهيفدجويناكهنأينعأ"ً:اعباتممستباو."نآلاهيلعيهامم
،لاحلكىلع.ندنليفقئادحلاةرفوبنكتملولىتح؛ءانغلاقئادحلا
ام:هتحتةليمجلاضرألاكلتىأرامدنعرفاسملاهليمزنيشيوردلادحألأس
لفسألاىلإرخآلاشيوردلارظن؟انهطبهأله،رقوملايديساي،كيأر
،معن:ينعتيهو!اينوق:ًالئاقباجأف.ليمجلاناكملاكلذنسحتساو
ةنيدملامساحبصأانهنمو،ناكملااذهيفاطبه،اذكهو.انهطبها
."ةينوق

نعتعمس،معن":ًالئاقحاصو،ةصقلاركذتامدنعهفكبهتبكرءايضبرض
."عبطلابةصقلاهذه
ينبالوقأنأامبريغبنيوأ-ةيرمآتةماستبااننوبزوانليكولدابتامنيبو
تلواح-ةميرجلابناكيرشامهنإلقأوغلابأملنإ،ريكفتلايهباشتمدلبلا
.ينهذيفروديحاريذلالاؤسلاغوصألةبسانملاتاملكلادجأنأ
سيلأ،اهريغنمةيمالسإلاةفاقثللةمءالمرثكأودبتةروطسألاهذهنإ"
."؟مكتكرشلًاراعشنوكتلازوديملامترتخااذاملً،اذإ؟كلذك
،ةيمالسإلاةفاقثلامدختسأنأتدرأول":لاقفً،ازهاجءايضباوجىتأ
نمدتميلئاهزنككانهف.يفرصتتحتاهلدحالةورثتدجول
سمشحيرضودجسمنمو،يتاراكلاةسردمىلإةقجالسلاةيروطاربمإ
ردقتاليتلاةرهوجلاىلإ،يفينوكنيدلاردصحيرضودجسمىلإيزيربتلا
لكنأكشال.ديكأتلكبهسفنيمورنيدلالالجانهدصقأو،نمثب
ةينوقيفف.لضفألارايخلاتسيلاهنكلو،انيدلةلضفمةيمالسإلازومرلاهذه
ىتح؛ةيمالسإلاتايصخشلانمهريغويمورةيصخشعيمجلامدختسي
انفدهنألنكلو،ديحولاببسلاوهاذهسيلو.بابكشيشلاعيبكاشكأ
.ً"اضيأةيلحملاسيلوةيبنجألاةحايسلاوه
."لاملانوبلجينممهبناجألاحايسلانأل":ةلئاقةحزامهبشةربنبهتخبو
اننئابزفلمنوبسانيبناجألانإ":لاقو،ءاكذبناتنكادلاهانيعتعملف
."ةركفلانعربعأنأتدرأاذكه،لضفألكشب
يمورطابتراف.كثيدحيفهتلفغأًائيشكانهنكلو":ًالئاقنانيمضرتعا
."لعفلابًادجريبكبناجألاب



يمارتحانإطقلقأمل":ةيساقةربنبلاقو،قلقبهيسركىلعءايضىولت
زواجتهنأكوروتفةرظنبنانيمقمرو."نامودعمهليريدقتويمورل
امل،ةقيرطلاهذهيفركفأيننأول":ًالئاقمزحبهمالكلصاومث،هدودح
نأدعباهتحتفمث،ةينوقيفةيرثألاتويبلاكلتلكميمرتىلعتلمع
تفتلاامدنعلجرلاهجونعمهجتملاريبعتلاىشالت."قدانفىلإاهتلوح
؛ةيولوملاةقيرطلاشيوارددحأيدلاو،كلذىلإةفاضإلابو":لاقو،ّيلإرظنيل
."دوونيرغةديسلادلاوكطبضلاب
هطبريويمساركذيهتعمسدقف.ءايضهركذاملهبتنأمل،ةيادبلايف
شيوردلاةيمدىلإهعبصإبريشيوهولجرلادكأ.ءابآلانعةظحالمب
سيلأ":ًالئاقةيجاجزلاءادوسلاةلواطلاىلعةعوضوملاةريغصلاةفافشلا
."ةينوقيفًاشيوردناكو.زاريوبكدلاومسانإ؟دوونيرغةديساي،كلذك
تأدب.ينعثحببماقهنأدبال؟يدلاولجرلااذهفرعفيك،ىرت
ىلعظفاحألهتمدختسايذلايتاذلاءاحيإلالكىشالتف،يباصعأريثتهتافرصت
اذهعضأنأو،ةناهإلاهذهىلعدرأنأديرأيننأترعشو،ينازتاويئوده
نأكشوىلعتنكامنيبو.هدودحدنععماللارعشلااذقينألالجرلا
:ًالئاقحضاوجايتهابنانيمحاص،يتايحيفلخدتللقحلاهحنمياّمعهلأسأ
."!كدي!دوونيرغةديس"
.يديتعضوثيح،ينضحىلعءارمحةعقبتيأرو،عزفبيديىلإترظن
،ضاهجإةلاحبرمأيننأتننظيننألديدشبعرينباصأىلوألاةلهولل
مليننكلو،يتبكرنيبامىلإترظنو،ةدحىلعاهيلإترظنويديتعفرف
.كانهمديأرأ
."فزنتكدينإ":ءايضلاق
يتلارصنبلاعبصإنمليسيمدلاتدجوف.ناعمإباهيلإترظنواهتعفر
لوحت!يعبصإيفعوضوميضفلامتاخلا،معن!؟متاخلا.يمتاخاهيفعضأ
،هتيدترايننأطقركذتأمل.طلجتملامدلانميزمرقنولىلإينبلارجحلا
.متاخلارمأيفريكفتللبسانملاتقولاسيلاذهنأيفتركفيننكلو
:تلأسو،ىرخألايديبةفزانلايديكسمأانأوروفلاىلعتضهن
."؟مامحلانيأ"
يدامريندعمبابىلإيندشرأوةدحاوةيويحةكرحبهيمدقىلعءايضزفق
."انهنميلضفت":ةعرسبيللوقيوهوةفرغلاةيوازيف
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ً"اضيأايميكاهمسا
،يعبصإنممتاخلاتعلخمث،ةفيظنتحبصأىتحيعباصأتلسغ
ىلعرثعألاهتصحفتويعبصإىلإترظنو،ةلسغملاةفاحىلعهتعضوو
صحفتأنأتلواح.طيسبشدخىتحوأحرجيأدجأمليننكلو،حرجلا
متاخلارجحلبيعبصإسيلفيزنلاردصمنأتدجوفربكأةيانعبيدي
،ةيماخرلاءاضيبلاةلسغملاىلعةريغصلاءارمحلامدلاتارطقترشتنا.هسفن
اممصخرأمتاخلانأتكردأ.رمحألانوللابًائيشفًائيشاهغبصتاهنأكو
مدلابههبشنأنممغرلاىلعّلحنيأدبغابصلانأتضرتفاو،تننظ
يلاببرطخ.ينعًامغررعشقييندبتلعجةجردلًادجًايوقادبيقيقحلا
باصأنأيأ،يلثدحينأنالجرلاكناذدارأامطبضلابوهاذهنأ
.ينمالانينأبامهلحمسأنأتضفريننكلو،بارطضالاوبعرلاوعزفلاب
نيبهتحسممثيعبصإفرطبنكادلارمحألالئاسلاتسملويفوختمواق
فيكتلءاست.يقيقحلامدلاكًاكيمسوًائفادهسملمادب.يماهبإويتبابس
،ىرت.ّيلعسبتلتتأدبرومألانأترعشو.ةعدخلاهذهبمايقلايفاحجن
ةبوندرجمهذهنوكتدق؟اذهلكقيقحتىلعًالعفنارداقامهله
يننكلو،رخآلاونيحلانيبينبيصتنأتدتعايتلافوخلاتابوننم
نييالملابةقالعاذهلنأدبال.يرجياملرخآريسفتداجيإنعتزجع
نأتلواح.اهيلعءاليتساللامهعسوباملكنالجرلاكناذلذبييتلاةثالثلا
ةيضاملاةليللايفهتعضوله،ىرت.يعبصإيفمتاخلاتعضوىتمركذتأ
.مويلاحابصثدحيملاذهنأنمةدكأتمتنك؟نهذلاةدراشانأو
تنكاميفيتفرغىلإناللستيامهليختأانأوبضغلانمروفييمدبترعش
:ةلئاقتحصف.يعبصإيفمتاخلااسديلمونلاسبالمبيريرسىلعةمئان
."نارذقلانادغولا"
."؟ريخبتنأله،دوونيرغةديس"
امهنأتكردأيننكلو،هتلقامنالجرلاعمسيمل.نانيمتوصهنأتفرع
قانخبكسمأومامحلانمجرخأنأتينمت.نآلاًائيشتلقنإناعمسيس
ررشلاتيأروةآرملايفترظنامدنع،نكلو.دوجولانمهوحمأوامهنملك
نإهينجأنأنكمياميفتركفو.كلذنعتمجحأينيعنمحدقي
امهعفديساذهنأدبال،امهيهجويفتقصبىتحوأامهيلعتحص
نل،ةلاحلاهذهيفو.يمالحأةيلوؤسمامهلمحأيننألةنونجميننأبءاعدالل



يفهبذخألامتينلاذل،ةمكحملايفهبًافرتعموأًاحيحصيريرقتلظي
."!نادغولا":ةلئاقةرملاهذهةقبطمنانسأنيبنمتمتمت.رابتعالانيع
."؟دوونيرغةديس"
.هكلمتيًاقيمعًاقلقنأهتوصنمادبو.نانيمتوصكلذناك
.ماريامىلعيننإ،اقلقتال":ةلئاقيعورنمئدهأنأةلواحمتبجأف
."ةقيقدنوضغيفجرخأس
نيذللانيلجرلانأتفشتكادقف.هكوكشيفقحمنومياسنأنآلاتدكأت
يأىلإةقثاونكأملوً.اضيأنيحقولببسحونيركاماسيلامهعملماعتن
ًامئادلظأنأّيلعبجيهنأتركف.امهططخمذيفنتلالصينأامهنكميّدح
يئودهىلعظفاحأو،يسفنليرعاشمويراكفأبظفتحأنأو،امهيلعةمدقتم
،ناشعترتياديتحاردقف؟كلذلعفأسفيك،نكلو.رمألافلكامهم
تموك.يتالاعفنابمكحتيبضغلاتابو،مدلاكرمحأةآرملايفيهجوادبو
يغدصاهبتحسممث،روبنصلاتحتاهتعضوو،ةيقرولاليدانملاضعب
يفيتروصساكعناتلأس.يباصعأةئدهتىلعهايملاةدوربينتدعاس.نيبهتلملا
هلوقأسيذلاامً،اقح":يصيمقنععقبلافيظنتلةثباعةلواحمدعبةآرملا
نظأ":ةلئاقةآرملايفةكهنملاةأرملاةروصينتباجأ."؟نآلانيلجرلاكنيذل
ثدحتأنأتررق.حيحصاذه."امهعمةحارصلاىخوتأنأّيلعبجيهنأ
ًامتاخيناطعأًالتخمًالجرنإلوقأو،حوضووةطاسببوهامكرمألانع
ةجاحال!اهتمربةصقلايههذه.يبايثويديخطلوهغابصلاسفً،اصيخر
نمسكعلاىلع.يدلاوبةقلعتملاصصقلاشبنءايضنألبضغأنأىلإ
هذهداعبأللضفأمهفىلعيندعاسيويحلاصلنوكيدقهافرعامف،كلذ
،يئودهتدعتسا،رارقلااذهتذختانأدعب.اهلناططخييتلاةرماؤملا
دعيملءالطلانأتدجوف،ىرخأةرممتاخلاىلإترظنو،يديتففجو
لبقيقروليدنمبهتففلاذل،كلذبقثأنأيعسوبدعيمل،نكلو.ليسي
.مامحلانمجرخأنأ
ءايضو،هيمدقىلعًافقاونانيمتدجو،ةفرغلاىلإلوخدلاتدواعامدنع
نيلجرلانمٌلكو،ةيجاجزلاءادوسلاةلواطلاسأردنعهيقفرمىلعًائكتم
،ءودهبامهلتمستبا.مامحلابابوحنةهجتمامهنويعوتمصبرظتني
امنإو،يعبصإفزنتمل":يقرولاليدنملابفوفلملامتاخلابكسمأانأوتلقو
."متاخلااذهءالطلاس
ملهنأكو،ةريحلاوكابترالاءاميسههجوىلعويوحنمدقتو،ءايضضهن
درنمعرسألعفدرىدبأدقف،نانيمىلإةبسنلابامأ.يرجيامقدصي



مث،هصحفتيحارو،ليدنملاحتفوءافجبمتاخلابكسمأو،رخآلالجرلالعف
نكمتينألبقكلذلعف."هيلعءالطيأىرأال":ًالئاقمهجتبّقلع

هترماؤمنأهرسيمل،ودبيامىلعف.انيلإلوصولانمةميرجلايفهكيرش
.ّيلعريثأتيأثدحتمل
هربتختنأتدرأنإ،نكلو.هتلسغدقل":يبضغيدبأّالأةلواحمهلتلق
حبصتسكنأنمةقثاوانأو،تقولاضعبلكدييفهعضتنأكنكميف
."ريصقتقونوضغيفءالطلابىطغم
صيخرًامتاخودبيالوهف،بيرغاذه":هقيدصىلإمضناامدنعءايضلاق
."نمثلا
ملام،اذهلريسفتيأدجأالاذل،فزنأاليننإً،انسح":ةيرخسبتلق
."اهيفحرجيأدوجونودنمبيجعلكشبفزنتيعبصإنكت
كتتأنيأنم!؟بيجعلكشب":حضاولكشبًامومغمودبيوهونانيملأس
."؟ةركفلاهذه
.نانيمءابغنمهبارغتسانعربعينأديريهنأكو،هسأرءايضزه
ليمجمتاخاذه.حزمتاهنإ":هلّمأتيو،هدينممتاخلاعزتنيوهولاق
."؟هتيرتشانيأنم.لعفلاب
."ةيدهوهف،هرتشأمل"
دقف.هايإكادهأيذلاصخشلالايحفسألابرعشأ!جرحماذهمكً؟اقح"
."ىضوفلانمريثكلاببس
،هفرعأًاصخشسيل":ةلئاقليثمتلايفهتيراجف،ةعاربلكبهرودءايضبعل
."داوسلابلبرستموحتلمبيرغلجردرجملب
نوفقينيذلانيلوستملاكئلوأنملوستمهنأدقتعأ":ًالئاقنانيملخدت
."دجسملامامأ
."ً؟اضيألجرلاكلذتيأرلهً!اقح":لاقوًائجافتمءايضادب
ىلإدوونيرغةديسلالقأتنكامنيبةيضاملاةليللايفكلذثدحدقل"
ةرايسلاةلجعريغأتنكدقف.ًالعفهرأمل":لاقمث،ًاليلقتمصو."قدنفلا

."تقولاكلذيف
."؟لوستمهنأتفرعفيكً،اذإ"
هرعشنإتلاقدقف.هنعدوونيرغةديسلايلهتلاقاممكلذتنمخ"
تقويفاهقدنفلرواجملادجسملامامأفقيهتأراهنإو،ناكباشتمهتيحلو
."قحال
ةرئاختنكدقف،هسفنلجرلاهنأنمةقثاوتسل.الك":ةلئاقهتعطاق



."رخآًاصخشتيأريننأدبال.ىوقلا
يفهلهتلقامعثدحتيسهنأتننظف،ةنايخلابهروعشنانيمحمالمترهظأ
.ظحلانسحلًائيشلقيملهنكلو،ةقيدحلا
صخشلاسيلهنأتررقوكيأرتريغلهً،اذإ"ً:اعذالودبيوهوينلأس
."؟نآلاهسفن
:ةلئاقلجوالبهينيعىلإتقدحو."الك":ينملانيهعدأّالأةلواحمهتبجأ
."وههنأنظأال"
،انتابورشماهعموةريتركسلاتلخدمث،بابلاىلعقديمهدحأانعمس
.ديدجنمانييسركىلإاندشرأوءايضمستباف
."ياشلابرشءانثأيفانثيدحلمكنلوسلجنلف":لاقو
عباطبمستملااهميمصتنممغرلاىلعةفرتملاوةحيرملاانيساركىلعانسلج
ىلعرعشدقف.نآلادعبيهاجتابرظنينانيمدعيمل.ةثادحلادعبام
امبسحهيفعقيملًاخفهلبصنيذلاصخشلانألضاعتمالابحجرألا
بلطدقءايضناكو.هدوجوةلهاجتمياشلاتفشترا.هلطيطختلامت
،كلذعموً.اضيأهناجنفنمةفشرذخأف،هسفنلةيكرتلاةوهقلانمًاناجنف
مهجتمنيدبلفطكقرعتيوهوهيسركىلعسولجلادرجمبنانيمماق
.همامأةلواطلاىلعياشلاناجنفنمدعاصتيراخبلاو
."؟ياشلاكبجعألهً،اذإ":تمصلارادجرسكيلءايضلاقً،اريخأ

مل،كلذعمو.ياشلانمرثكأهيفبيلحلاناكدقف.ينبجعيمل،عقاولايف
هنإ":ةلئاقهيلعتبذكف،نآلاقوذلاةساحبريكفتللًابسانمتقولادجأ
."كلًاركش،ديج
ّالأتيشخاذل،زيلكنإلافويضلانمريثكلاانروزيال.كبجعأهنأينرسي"
هدلبنباىلإتفتلاو."كقوذلمئالملاياشلاريضحتنمةيبصلانكمتي
قوذتتملاذاملً،اذإ":ثبعبلاقوً،اضيأوههضاعتماظحاليذلاضعتمملا
هبحتنلَِملف،ياشلاّتبحأدقدوونيرغةديسلانإ؟نانيمايكياش
."؟تنأ
ايببسلاوهاذهسيلعبطلاب":لجخبلاقو،هتسلجيفنانيملدتعا

."؟قرعتأمكىرتالأ.دربينأرظتنأانأف.ءايض
."ةدرابادوصةجاجزكلبلطأاله"
."اذكهحيرتسميننإ.كلًاركش،الك"
ءايضنكلو،لمعلانعثيدحلاءدبو،عوضوملارييغتلةحناسةصرفلاتدب
.كلذلعفيملوياشلانمىرخأةفشرذخأ



."؟ىلوألاةرملليحتلملالجرلاكلذتلباقنيأ،نكلو.يلوضفيرذعا"
ىلإعوضوملاديعينأًادجيعيبطلانمهنأتدجولب،هلاؤسينئجافيمل
لبقتسملايفيدضةثداحملاهذهلكمدختسيل،متاخلاوأيحتلملالجرلا
.رمألامزلنإ
هتيأردقف.ناكملانمةقثاوتسل":ةلواطلاىلعيناجنفعضأانأوتلقف
."دجسماهيفةقيدحمامأ
نأالولامبرهمفحتفيلناكامو،ثيدحلايفلخدتلابًابغارنانيمدعيمل
."؟نانيمايناكملاكلذنيأ":لاقوًارشابمًالاؤسهيلعحرطءايض
."يزيربتلاسمشحيرضهنإ"
،هينيعبشمرينأنودنمرشابملكشبّيلإرظنو،نانيممالكءايضررك
."؟دوونيرغةديساييزيربتلاسمشوهنمنيفرعتله":لاقمث
ةتفالىلعمسالاتأرقامدنعقباسلامويلايفتلعفامكرمألايفتركف
يدلاونمامبر؛لبقنمامناكميفمسالاتعمسيننأدبال.دجسملا
.دقتعأامىلع
."شيواردلادحأهنأدبال.يردأتسل":يفتكزهأانأوهلتلقف
ًامهمًاشيوردناكلبيداعشيورددرجمسيل":ًالمأتملاقوهسأربأموأ
."ريبعتلاحصنإهيلعوهامهلعجويموريفّرثأيذلالجرلاوهفً،ادج
يأفرعأنأّيلعيغبنياذامل،كلذعمو.ميظعلجرهنأكلوقنممهفأ"

."؟هنعءيش
.روفلاىلعهسفننععفاديأدبهنألينجعزأهنأنظهنأدبال
ودبيوهوهيأرنعلدعهنكلويلحرشينأكشوأو."...كلذكيلعسيل"
."...نكلو،عبطلابهنعًائيشيفرعتنأكيلعسيل":لاقمثً،ارئاح
؟اذكهغواريهلعجيذلاام،ىرت."؟معن"
."ةتحبةفدصاهنأدبال"
."؟ثدحتتةفدصيأنع"
وهكمسا،يملعّدحىلع؟حيحص،ايميكوهطسوألاكمسانأنيفرعت"
."دوونيرغايميكنيراك
."حيحصاذه"
يمورةنبايهوً،اضيأايميكىعدتتناكيزيربتلاسمشةجوزنإً،انسح"
."ينبتلاب
ايميكمسابينادانيذلاتوصلانرو،يدسجيفيرستدربةجومبترعش
،ّيلإةدئاعقفدتتينتدراطيتلاسيباوكلالكتداكو،ىرخأةرمينذأيف



نويعبّيلإناقدحياذخأف،نالجرلاهلططخامحجرألاىلعوهاذهو
.ّيلعتاملكلاريثأتةيؤرراظتناباهعسوىلعةحوتفم
اذهّيلعقلطأكلذلو،ايميكمسابحييدلاوناكدقل؟كلذيفاذامو"
."مسالا
ةفداصمدرجماهنكلو،كلذىلإوعديببسيأكانهنإلوقأتسل"
."ةبيرغ
.امهيضريًادرامهحنمأّالأتررقيننكلو!يعمبيعالألاناسراميامهاه
عقوتيذلالعفلادردجيملامدنعنانيمىلإهمالكًاهجومءايضلاق
حيرضنإ؟لاحلكىلعكانههنالعفتامتنكيذلاام":هيلعلوصحلا
."قدنفلاىلإراطملانمقيرطلاىلععقياليزيربتلاسمش
."ةقيدحيذريبكلزنمنعثحبتنأدوونيرغةديسلاتدارأدقل"
مثً،اددجمهمالكضقانأسيننأنظهنأدبالذإ.مالكلانعكسمأو
سيلأ،دوونيرغةديسايهتلقاميفًائطخمتسليننإ":ًالئاقينلأس
."؟كلذك
تنك.ناديفديسايقحمكنإ،الك":تلقوسفنلابدادتعابهلتمستبا
ةرملايفكانهىلإتبهذدقف.ةعساوةقيدحيذريبكلزنمنعثحبأ
."ةينوقاهيفترزيتلاىلوألا
."؟كيبألزنموهأ"
،يدلاومساركذامدنعيئودهىلعظافحلابًانسحتيلبأ."يردأتسل"
."لزنمبسيلوينيدزكرمبهبشأادبدقل،عقاولايف":ةلئاقتعباتو
.ةيولوملاةعامجزكرمهنإ":لاقوً،اددجمجعزملانيقيلاكلذبهسأربأموأ
."كلذتدرأنإكانهىلإكبحطصأنأيننكمي
كلذنعفرعتفيك.كلذدوأ":هارأنأقدصبىنمتأانأوهلتلق
."؟ناكملا
نيركذتتله":لاقو،ءيشلاضعبةرفصمةضيرعنانسأنعًافشاكمستبا
.كمامأكدلاوهركذامبر؟ةيولوملاعابتأنميفوصيدلاونإكلتلقيننأ
ةغايصبلمعهنألةضفلاعناصيدنفأتزعسانلاهوعديو،تزعهمسانإ
تاونسلالظدقف.يدنفأزاريوب،كدلاوفرعيهنإ.ةديدعتاونسلةضفلا
."؟هيلباقتنأنيدوتله.هسفنشيواردلازكرمىلعناددرتي
ءاهنإلناحدقتقولانأترعشو."كلذلتقولاانلىنستنإ":تلق
قيرحلانعنآلاثدحتناله":تلقف،لمعلاىلإةدوعلاوتالئاعلاعوضوم
."ًاليلق



لازيالكلذلبقنكلو،ديكأتلكب":لاقو،ءاوهلايفهتبابسءايضعفرف
دقف؟كعمشيعيكدلاولازيالأ.هلايحلوضفلاينكلمتيدحاوءيشكانه
دعيملهنإيللاق.ةرمرخآيدلاوهآرنأذنمةنسنورشعتضم
."ةينوقرداغنأذنمهنععمسي
."؟لأستاذامل"
ً.ايمسروًارتافوًادرابيأ؛يتأينأهلتدرأامكطبضلابيتوصعقوىتأ
.رصبلاحملبىشالتورثعبتدقسفنلابةقثلاىلعلادلاهريبعتنأترعشف
وهرمألايفينمهيام.يمهفيئيستال،كلضفنم.فسآيننإ":لاق
."يدلاوةعيبطمهفألكدلاونعلأسأاذل،هسفنيدلاو
."؟!كلذًاقحأ"
دقل.ةينوقيفةضفلايعناصرهمأنمةرمتاذيدلاوناك.ينيقدص"
ملهسفنوههنكلو،ةنيدملايفءارثسانلارثكأنمنآلاهوبردتمحبصأ
."نآلاىتحوًاماعنيعبرأنمةلمنأديقريغتي
فرصبًانسحيلبتكنأظحالأيننكلوً،انسح":ةفراعلاةجهلبهلتلقف
."كدلاوعضونعرظنلا
."نامثعيدجلضفباذه":لاقو،ةيانعبةلصفملاهترتستايطىلعتبر
ءارقفاهدارفأشاعدقف،يدلاوةلئاعامأ.يمأدلاوهنإ":لاقمثفقوتو
،عقدمرقفةأطوتحتحزرننآلاانكل،نامثعيدجالولو.مهتايحلاوط
،ةكنحلاوءاكذلابنامثعيدجىلحت،ظحلانسحل.كلذنمقثاوانأو
نأتببحأاملاطلوً.ادجًاحجانلامعألجرحبصأىتحنبجلاةراجتبلمعو
."يتايحيفىذتحيًالاثمهذختأوهدلقأ
رثآدقو.ةايحلايفهقيرطراتخينأصخشلكعيطتسيً،انسح":تلق
."نيدلاقيرطراتخينأكدلاو
نامثعيدجداتعادقف.يدصقاذهسيل":ًالئاقروفلاىلعءايضضرتعا
امسيل.هللادبعنونوملسمنحنً.اضيأمويلايفتارمسمخيلصينأ
نمنيلجردرجميدلاوويدجنكلو،نيدلابًاقلعتمًارمأهنعثدحتأ
."نيتفلتخمنيتنيط
امهراكفأوامهيتيصخشيففالتخالالكنافلتخمامهنإ":ًالئاقنانيملخدت
."...امهقئارطوامهاؤروامهرعاشمو
:لاقوً،اقياضتمنانيموحنءايضأموأ
.نيدلارومأيفعالطالاعساووهاذل،دجسملايفًاظعاوًاضيألمعدقل"
يفشيعييدلاولازيالذإ.هتفرعملقوتأاموهاذه،لاحلكىلعو



بتكلايفاهسفنتاحفصلابلقيو،ميدقلاهيسركىلعسلجيو،ميدقلاهتيب
الو.اهسفندئاصقلاأرقيوهف،بحلابرمألاقلعتيامدنعو.اهسفنةميدقلا
سيلوديجاذهلك،هتداعكاهسفنشيواردلاتويبىلإبهذيلازي
مويلكاهسفنءايشألابنيموقتتللظنإللملاكلتقينلأ،نكلو.ةميرج
كلأسأببسلااذهلو،هتيصخشراوغأربسأنألواحأيننإ؟هناكمتنكول
."كدلاونع
مليننأنينظتأ":ًالئاقهمالكعباتينألبقسأيةرظنههجوىلعتمسترا
باوجلابينباجأهنكلو،ةدعتارماذهتلعفدقلً،انسح؟كلذنعهلأسأ
فارطأدنعانهةبوجألاف.يدلوايينمةبوجأعقوتتال:ًالئاقهسفن
."؟اهارتيتلانيعلانيأنكلو،انفونأ
ةرظنبءايضهقمرف،هيتفشنيبنمتتلفأةكحضحبكنعنانيمزجع
.هناسلكسمأهنأنممغرلاببضغ
يفةوخأو،ةلملايفةقادصةقالعيدنفأزاريوبويدلاونيبتطبردقل"
."يدلاوككدلاوناكنإلءاستأببسلااذهلو،هسفنقيرطلا
يننكلو،هسفنقيرطلايفةوخأوةلملايفةقادص:هلوقبهانعاممهفأمل
هحنمنمينعنميًاببسدجأملببسلااذهلو،هلاؤسيفقداصهنأترعش
.ريثكلابسيلوهو،فرعأامردقبًاقداصًاباوج
يفشيعيهنإ.نآلادعبانعمشيعيدعيملهنكل،كلذكهنأدقتعأ"
مويلككدلاواهبموقييتلااهسفنءايشألابحجرألاىلعموقيو،ناتسكاب
."اهشيعييتلاةايحلابطبتغموهو
امهنأدبال.نابيرغنالجرامهنإ":دورشبلوقيوهوىلفسلاهتفشتخرتسا
ةصيوعةلكشمنأكو،تاظحلللاحلاكلتىلعلظ."امهعوننمناريخألا
ً،انسح":لاقو،هتيويحداعتساوهتوهقنمةريخأةفشرفشترامث،ههجاوت
."لمعلارومأشقانننأاننكمينآلا
تجرخأو."كلضفنمةدحاوةظحل":تلقوانأهتعطاق،ةرملاهذه
،نوينوكيإةكرشتافلمتحتفوهتلغشمث،هتبيقحنملومحملايرتويبمك
ريدقوولغويسناتسوبةهيزنوزوكوغداهريس.انأدبدقاه":تلقمث
،ىرخأةرمءايضهجورهفكا."سانلاءالؤهلباقأنأديرأ...كيليميغ
.قيرحلاىلعدوهشلامهءالؤه":ةلئاقيمالكتلصاووهتلهاجتيننكلو
،ةطرشلارفخميفاهباولدأيتلاةدافإلاىلعتعلطانأيلقبسدقل
."يسفنبمهتياورعمسأنأديرأيننكلو
نمةهيزنوداهريسنإ.ديكأتلكب":ءارولاىلإئكتيوهوءايضلاق



ءوسل،نكلو.ةلوهسلاغلاببامهبكئاقلبيترتاننكمياذل،قدنفلايفظوم
نأانيلعبجوتدقف.انيدللمعيدعيملكيليميغريدقديسلا،ظحلا
نمرثكأًاضيوعتهلانعفد.قيرحلاببسبريطخىذألضرعتهنألهفرصن
هنإلوقلاينفسؤيوً،اريبكًايلقعىذأهبقحلأثداحلانكلو،عبطلابفاك
."ةيلقعلاهاوقلماكبعتمتيدعيمل
نانيمرثعدقل!ةأجافمنماهلاي."هدجأس":ريكفتنودنمنانيملاق
انأشندقف.ةلوفطلاذنميقيدصهنإ":لاقو،طقلاهلكأيذلاهناسلىلع
."هسفنيحلايف
يننكمي.هيلعروثعلاكنكميعبطلاب":لاقو،ةداحةرظنبنانيمءايضقمر
نإ":لاقوّيلإتفتلاو."هتدصقامسيلكلذنكلوً،اضيأهيلعرثعأنأانأ
يننإف،هيروزتنأتدرأنإ.تاهافتلابهوفتيوهلوقياملكردمريغ"ريدق"
نأتكشوأ."ءارهضحمهنألكرهظءاروهلوقياملكيقلتنأبكحصنأ
نأيعديهنإ":ةيعاوطهمالكًارسفمءايضعباتامدنعهينعيامعهلأسأ
لخدهسأرىلعًايئاوهعضيًالجرنأو،قدنفلاتقرحأةيئاضفتاقولخم
."يواكملالكلّغشو،ليسغلاةفرغ
ببسلاركذله،ىرت!ةليمجةصقنماهلاي"ً:افرظتسمنانيمقلعف
."؟قيرحلالاعشإلةيئاضفلاتاقولخملاعفديذلا
ىلعاورثعيملعبطلابو،مهتبذجدققدنفلاءاوضأنإ،ودبيامىلع.معن"
."هيفنوطبهيناكم
دقف.هتعيبطىلعنيكسملاريدقدعيمل":ءايضةياورًاززعمنانيملاق
هنإاولاقءابطألانكلو،ىفشتسملايفهفاتلامالكلاضعببهوفتيهتعمس
."...اذل،مايأةعضبذنمهرنمل.ىفاعتيس
عم؛تقوللةعيضمهعمكمالكنأكلدكؤألازأال":ًالئاقءايضينحصنف
."فاطملاةياهنيفعبطلابكيلإدوعيرارقلانأ
روزأنأديكأتلكبّيلعيغبنيهنأنمنيقيىلعنآلاتحبصأ،اذكه
.ةيئاضفلاتانئاكلاىرييذلا"ريدق"وعدملاصخشلااذه
داهريس؟نيرخآلانعاذامو":رتويبمكلاةشاشىلإرظنلادواعأانأوتلأس
."...وزوكوغ
،كلتلقامك.ولغويسناتسوبةهيزنو":ًالئاقينمًالدبةلمجلاءايضلمكأف
."تئشىتمامهيلباقتنأكنكميو،انيدلنالمعينالازيالامهنإ
ةدعاسميلتمدقدقل.كلًاركش":هلتلقونانتمابءايضىلإترظن
."ةريبك



."دوونيرغةديساييرورسيعاودنماذه"
.ىضرلاىلعثعبيرمأمكتيفارتحانإً،انسح":تلقو،ناسحتسابهيلإترظن
ّيدل،لاحلكىلع.مهبعمتجنامدنعرتوتلابنورعشياننئابزنمريثكلاف
."؟قيرحلاعقومىلإنيفظوملالسرتنأكنكميأ.ريخأبلط
.ةلفغنيحىلعنانيموهتذخأيننأدبال
."؟اذامل!؟قدنفلاىلإ":ءايضلاقدقف
تايرجميلاحرشينأامهلىنستيلقيرحلاعقوميفامهيقتلأنأديرأ"
لهسأعقوملايفانأوثداحلاروصتةداعإّنإذإ.عقاولاضرأىلعثداحلا
ينعيامم؛ةيعقاورثكأةروصبيريرقتةغايصىلعيندعاسيساذهو،ريثكب
."ندنليفضيوعتلاكيشعيقوتىلعلوصحلايفلقأتالكشمعبطلاب
هذهانللحاملك.كلًاركشً.ادجعئاراذه":لاقونانتمابءايضهجوقرشأ
رسخناننإ.هليغشتوقدنفلاحالصإةداعإانيلعاذهلهسةعرسبةلكشملا
نمانكمتنإًانانتمارثكأنوكنساذل،ةقيقدلكرورمبلاملانمديزملا
."ةبولطملاةعرسلابةلأسملاهذهلح
مثماستبالادرجمبماقذئدنعهنكلو،ةوشرّيلعضرعيسءايضنأتنقيأ
."عقوملاىلإةهيزنوداهريسلسرأس.يقلقتال":لاق



12
ةحتافلا،هللاةكربىلع"
"تاومألاحاورأىلع
لضفأربتعيو،ةنيدملالامشةعساوةديدجةداجيفعقيتوقايقدنفناك
عبرمرتم3500اهردقةيلامجإةحاسمىلعينبدقف.ةينوقيفقدنف
رظنمينلاه.ةفاكىرخألاتاقحلملاوةحابسلاةكربوقئادحلاىلإةفاضإلاب
نمةربغمهفرغو،ةمحفتمهذفاونً؛اقرتحمًالكيهنآلاودبيوهوقدنفلا
هؤالطو،ةرارحلاةدشببسبةيوتلمةيديدحلاهنابضقو،دوسألاماخسلا
ول.ةقورحماهلكةعستلاهقباوطو،اياظشىلإمطحممتعملاهجاجزو،رهصنم
قدنفلارظنمداعأ.ريثكبرثكأتاباصإتعقول،حالصإلاديققدنفلانكيمل
قباوطلانأنممغرلابف.ايزيلاميفتلصحةثداحيتركاذىلإقرتحملا
ّنأّالإ،قيرحلااهرمديتلايهًاقباطرشعدحألصأنمةيولعلاةعبرألا
،قيرحلاءاّرجنماوتاممهنمةسمخ؛مهفتحاوقلًاصخشرشعةعبس
قدنفلااذهناك،ظحلانسحل.فيثكلاناخدلاءارجنماوقنتخانوقابلاو
.قيرحلابشامدنعًارغاش
ةبحصبقدنفلاضاقنأيفةريغصةلوجبتمق،ةهيزنوداهريسلصينألبق
نألاحملانمادب،ناكملاألمييذلايوضوفلاماطحلاةرمغيفو.نانيم
ليوطتقوللمحتننأعطتسنمل.طبضلابىرجيذلاامدحأفرعي
جراخلاىلإانعرسأف،رهصنملاكيتسالبلاةحئاروةيوقلاقرتحملابشخلاةحئار
،قدنفلامامأنوللاةيلحكسديسرمةرايستفقوتامدنعروفلاىلع
مخضًالجرقئاسلاناك.ناباشورمعلافصتنميفةأرمااهنمتلجرتو
ولامكسمشلااهاتسدعسكعتةيسمشةراظنعضيسأرلاقيلحةثجلا
مغرلاىلعامهادترانيذللانيينبلانييدلجلانيزافقلانكلو،ناتآرمامهنأ
لب،انملجرلابرتقيمل.يهابتناتفلامامهةرارحلاةجردعافترانم
،اهتيؤرنكميداكلابةءاميإبنانيمهيلعدرف،ديعبنمهديبحيولتلابىفتكا
شامقةعطقلجرلاجرخأ،ذئدنعو.اهلثمبةيحتلاّدربانأثرتكأملامنيب
.ةرايسلاباوبأضباقمحسميعرشويفلخلاهبيجنم
تيفاكهنإ!لوبخمنمهلاي":ةقبطمنانسأنيبنمًاسماهنانيملاق
."هاديخستتاليكنيزافقيدتريهنإ.ةفاظنلاسووهم
لغشرخآلالجرلانأل،لاحلكىلعسمهينأنانيمىلعبجوتيمل
لوحموحيحاردقف.سديسرملانانيمةرايسصحفتبءانثألاكلتيفهسفن
هذهبكلنيأنم":لاقو،عنطصمباجعإبءاطغلاىلعتبريمث،ةرايسلا



امىلعريستكلامعأنإ.راصبألافطختاهنأدكؤملانم؟نانيمايةرايسلا
."؟كلذكسيلأ،ماري
نأدبال.ههجوىلعةبيطقتتمسرو،نانيملقلقلاباشلاتاملكتببس
.انلهصالخإمدعىلعانليكولءايضةأفاكميههذه
لاقوّيلإتفتلامث."كنأشنمسيلاذه":ًالئاقةداحةربنبنانيمهباجأ
ىلإراشأو."ولغويسناتسوبةهيزنهذهو.زوكوغداهريساذه":ّيلعهفرعيل
نيتداحنيتنجويتمظعو،ليحنهجوبعتمتتةرشبلاةنكادةفيحنةديس
اهانيعّيلإترظن.اهسأرىلعهعضتنوللايلحكحاشوامهبطيحي
نكلولجخلاضعببمأسلاوبعتلانمتاونسيفناتقراغلاناتيلسعلا
طساوأزواجتيالًاباشناكدقف،داهريسىلإةبسنلابامأ.كشلانمريثكلاب
رارزألاحوتفمهصيمقوً،اريصقصوصقمدعجألاهرعش،هرمعنميناثلادقعلا
يمامأفقو.هردصىلعةقلعمظحللةبلاجاهنأودبيةميمتنعفشكيل
ةلقنيبعمجيريبعتههجوىلعو،هلاطنبيـبيجلخادناتسوسدمهاديو
.يدامرلانوللنيتلئاملانيواقرزلاهينيعبّيلإرظنو،ةحاقولاومارتحالا
امكئاعدتساببسنافرعتامكنأنظأ.امكروضحلًاركش":ةلئاقمالكلاتأدب
."انهىلإ
دقل":لاقو،هيبيجنمهيديجرخأو."فرعنالاننإ،الك":داهريسلاق
."انرضحفرضحننأءايضانمبلط
نأءايضانمبلط.حيحصاذه،معن":اهسأربئموتيهوةهيزنتلاق
."هللاهكرابيلف.انرضحف،رضحن
نكلو،ةملكةملكءايضامهلهلاقامناددريامهعامسلةدعتسمتنك
عضووً،ابصتنمفقوو."نآلاءايضرمأايسنا":هلوقبذئدنعينأجافنانيم
."انبناجىلإنوناقلاو.نآلاانهءايضدجويال":لاقمث،هرصخىلعهيدي
؛قدنفلااذهةلاحىلإارظنا":لاقو،هفلخقرتحملاقدنفلالالطأىلإراشأو
ىلإةفاضإلابو.دامرلانمةموكىلإلوحتيذلاليمجلاينطولاءانبلااذه
امكلثمويلثمناتلئاعامهيدلنالجرامهنإ.امهفتحناصخشيقلدقل،كلذ
يرجتيكلندنلنمةفاسملاكلتلكدوونيرغةديسلاتعطقدقلً.امامت
وأامتبذكنإ،امكرذحأنأبجياذل،ةريطخةلأسمهذه.قيقحتلااذه
."...ةحيحصريغتامولعميأبامتيلدأ
يوسينأدارأهنأدبال.اذهفينعلاهلعفدرلببسداجيإنعتزجع
داهريسنكلو،ةرايسلالوحاهبىلدأيتلاةظحالملادعبداهريسعمهرومأ
اذهلوقتاذامل":ًالئاقهعطاقف،ةلوهسبملستسييذلاعونلانمُدبيمل



كهّوفتلكسفننملجختنأبجيً؟ابذاكينفرعتتنأوىتمذنم؟نآلا
."ةيبنجألاانتفيضمامأمالكلااذهب
ءيشلكنمرثكأينجعزأاموهةيبنجألابيـبيقلتنأبارغتسالاريثيامم
."ةيبنجأتسل":ةلئاقةدحبهيلعدرأيسفنتدجويننأينأجافاممو.رخآ
ةنطاوميننإ":ةلئاقتفضأو،بادهألايتميدعداهريسينيعىلإترظنو
."دلوتنألبقعراوشلاهذهيفيشمييدلاوناكوً.امامتمكلثمةينوقنم
اذل،ايلاطنأنمهنأيعديوهو.ةينوقنمسيلداهريسنإ":نانيملاق
."ءيشيأيفانهبشيالوهف
هلعفيملاماذهو،هيلعضقنينأتيشخفً،ارزشنانيمىلإداهريسرظن
.ظحلانسحل
ةديسايفسآيننإ":عنطصممارتحاىلإهينيعيفيدحتلاًالوحملاق
هدودحىطختناديفديسلانكلو،تنأكعمةلكشمّيدلتسيل.دوونيرغ
."الإسيل
نعفكينأهلةريشميبجاحتعفريننكلو،هيلعدرينأنانيمكشوأ
ئيسباشلانوكيدقً،انسح.هتيئادعببسمهفأنأعطتسأمل.كلذ
،كلذعمو.دعبانقحيفةءاسإيأبكتريملهنكلو،ءيشلاضعبقلخلا
يفظومنيبوينيبًاعدصثدحيلةلكشملاهذهةراثإنانيمدمعتامبر
نمءايضونانيمنكمتفيك،نكلو.مالكلالايحامهييأراريغييكلقدنفلا
نمانجرخنأدعبذإ؟ةرماؤملاهذهبيترتلطبضلاببسانملاتقولاداجيإ
وهو،نانيمبتكمىلإةرشابمانهجوت،ةحايسللنوينوكيإةكرشبتكم
يضاملايفتميقأثيحنيدلاءالعبناجبعقتةعضاوتمةقشنعةرابع
يتلاقاروألاةءارقبةكمهنمتاعاسعضبتسلج.ةقجالسلانيطالسروصق
،كلذدعبو.اهلوطبةرتفلاكلتلالخنانيمينقرافيملو،ندنلىلإلصتمل
رثكأسبالمتيدتراو،يسبالمتريغثيحقدنفلاىلإنيدئاعانهجوت
ناك،اذكهو.ةعاسفصنكانهانيضمأ.قيرحلاعقومةنياعملةمءالم
هتمربرمأللطيطختلانكلو،ءانثألاكلتيففتاهلاربعاثدحتينأامهعسوب
؟نالثممنالجرلاله.ةلوهسلاهذهبثدحينأنكميالليصفتلااذهب
هيفصينأديريًايصخشًاباسحهيدلنأبتسسحأو،ةيانعبنانيمتصحفت
حجرألاىلعهظيغمظكهنكلو،راجفنالاكشوىلعادبدقف.داهريسعم
اذهلحمسأّالأتررق،نيتلاحلااتلكيفو.يدوجويفلجخلابرعشهنأل
.قيقحتلاراسمقيعينأبرتوتلا
غلبييذلاىتفلاكلذعمرجاشتلاةصرفنانيملحاتتنألبقتلخدت



."الإسيلةدعاسملامدقينألواحيداهريسنإ":تلقف،هرمعفصنداكلاب
تحتبضغبناشمرتهانيعتذخأو،هنيبجةميمتلاوذباشلابطق
اننإ.دوونيرغةديسايهبمايقلالواحأامكلذ":لاقو،نيقيقرلاهيبجاح
املككللوقننألنادعتسمنحنو.هيفخنامانيدلسيلو،نافيرش
."؟كلذالولانهىلإمودقللانعفدييذلاامف.هفرعن
انهىلإمودقللانعفديسيذلاام،معن":تلاقو،ىرخأةرمةهيزنتلخدت
."؟كلذالول
ىلإةجاحلاامف.انبناجىلإنوناقلانإ":ًالئاقهتجحضرعداهريسلصاو
."؟هذهفيوختلابيلاسأمادختسا
هاجتالابامهعمانقيقحتيفةوطخلوأانوطخدقفً.احيحصهمالكتدجو
ّالأتررقاذل،ركذيرربميأالبامهمجاهونانيمامهددهامدنعأطخلا
.نآلادعبةردابميأبموقييكلانليكولةصرفلاحيتأ
انأدباننأدقتعأ.امكنمرذتعأانأو،امكعماندودحانزواجتدقف.قحمكنإ"
ً،اذإ.ةبغماهدمحأرومألاريخ:لوقييزيلكنإلالثملانكلو،ةئيسةيادب
."لمعلاأدبننآلاانوعد.ةلكشملاانللح
اريماكجرخأليديتددمويلمعترشاب،تاضارتعايأعمسأملامدنع
ىلإتعجارت،اريماكلاةهيزنتأرنيحو.يتبيقحنميبةصاخلاويديفلا
.روفلاىلعءارولا
."؟هذهام"
."لاقيامىسنأاليكلامكتادافإلجسأنأديرأانأف.ويديفاريماكاهنإ"
."؟يريوصتبنيموقتسله"
."كلذلوقكنكمي،معن"
ةهجوماهنأكو،اريماكلانعًاديعبهبتحاشأو،اهيديباههجوةأرملاتطغ
.اهوحن
."اذهيلعفتالكلضفنم"
.هباشاموأنويزفلتلاىلعهضرعبموقأنل.قلقللوعديامكانهسيل"
."هريوصتمتامىرتسيتلاةديحولاانأ
."ءيشلاكلذمامأثدحتلاعيطتسأال.رتوتأس،الك"
يلذبا.ةيداعاريماكدرجماهنإ.يقلقتال":يتدناسمًالواحمنانيملاق
."مالكلاىلعزيكرتللكدهج
نل.عوضوملاايسنا.ليحتسم":دانعبءارولاىلإاهسأردرتيهوتباجأف
."اريماكيأمامأثدحتأ



ىتح؛هنملئاطاليذلاةأرملاهذهماشتحالمحتىلعًارداقدحأدعيمل
اهنإ.ةهيزناي،ايه":اهعورنمئدهينأًالواحماهللاقفً،اضيأداهريس
."؟ةلكشملاام.اريماكدرجم
روصمىلإثدحتأمل.داهريساي،التلق؟يهامفرعأاليننأنظتأ"
كلذركذتتأ.يضاملاماعلايفانهىلإرضحيذلاةيحللايذنويزفلتلا
هيلإثدحتلاتضفردقل.انقدنفنعًاجمانربروصينأبلطيذلاروصملا
."ينمًالدبليسغلاةفرغيفلمعييذلابيسحىلإثدحتف
.اهريوصتمتينأةضفارواهفقومىلعةممصمةأرملاتلظ
يننكلو،كروصأنلً،انسح":كلذنمرثكأاهفيخأّالأةلواحماهلتلقف
."طقفكتوصلجسأس
.اهعادخلواحأيننأتنظاهنأدبالو.روفلاىلعقفاوتمل،كلذعم
."؟رهظتنليتروصنأنينعتأ"
."طقفكتوصامنإوكتروصرهظتنل"
هنمنايدجتستاهانيعو،اهليمزىلإترظنلب،اهتقثينحنمتملاهنكلو
.ةدعاسملا
عطقتاهنإ.دوونيرغةديسلاكروصتنل.ةهيزناي،يقلقتال":داهريسلاقف
.ً"ادعوكل
نإ،ّيلإايغصأ،نكلو":تلاقف،قلقلانعفكتملاهنكلو.ً"اذإًانسح"
."...كلذامتلعف
."لاحةيأىلعكنمنذإنودبكروصننأاننكميال.لعفننل"
."ريوصتالاذل،ينذإىلعالصحتمل":ةلئاقتررك
."طقفكتوصلجسنس"
."؟طيرشلاىلع"
."طيرشلاىلع"
."هبسأبالطيرشلاىلعليجستلاً،انسح"
ةرداقتحبصأً،اريخأو.تيساكلالجسمتجرخأو،ةبيقحلاىلإاريماكلاتدعأ
.ليجستلارزىلعتطغضف.يلمعبءدبلاىلع
يفتوقايقدنفقيرحةيضق":ةلئاقيتوصبقيقحتلانعةمدقمتلجس
."ولغويسناتسوبةهيزنوزوكوغداهريسنايعلاادهاشيعم.ةينوق
.ىضوفلاةهيزنريثتنأنمًافوخداهريسوحنلجسملاهيجوتبتأدب
."؟قدنفلايفكتفيظويهام"
."ةيلفسلاقباوطلايفنمألافرشميننإ"



."؟قيرحلاعالدناةعاسقدنفلايفًادجاوتمتنكله"
."لابقتسالاةعاقيفياشلابرشأتنك،معن"
."؟كدحو"
تبلطو،تاحالصإلاضعبلهعاضخإقدنفلاةرادإتررقدقف.يدحو،معن"
صاخشأةسمخدجاوت،اذكهو.يلاتلامويلايفاورضحينأءالطلالامعنم
."هللاامهافوتناذللانيسحودوعسمو،ةهيزنوريدقوانأمهو،قدنفلايف
.همالكىلعةقفاومًاددجماهسأربةأرملاتأموأ
."صاخشأةسمخوهيلامجإلاددعلا،معن"
ادبو.هلعفيونأامعنيلئاستمامهضعبىلإمث،ّيلإارظنف،لجسملاتأفطأ
.امهردقبًائجافتمنانيم
نألضفأيننإ.ىنبملالخدناله":ةطاسبلكبيتيننعةنلعممهلتلق
."هيفثدحيذلاناكملايفثدحاميلاحرشت
اليتلاةديحولاةرابعلاةمدختسميبلطترركف،داهريسىلعقلقلاادب
.اهيلعضارتعالاهنكمي
."قدنفلالخادلصحاميلناحرشتس.ءايضعمهانشقاناموهاذه"
.نيتبحاشلانيتقيقرلاداهريسيتفشىلعسفنلابدادتعاةماستباتمسترا
ال.روسكملاجاجزلابءيلمومطحمىنبملانكلو،انيلإةبسنلابةلكشمال"
."هباشاموأامررضليضرعتتنأديرأ
كلذمالكهنمضتامكردأيكليفكيامبًازاتممةيكرتلاةغلليناقتإناك
تلمعدقف.ايفاملاةباصعيفقرطلاعاطقدحأهسفننظييذلاىتفلا
ةيكرتةأرماينتملعكانهو،ندنليفةيكرتةكرشيفةريتركسكةرمتاذ
ناكروتتناك.ةيماعلاعراوشلاةغللةيرسلايناعملا،ناكروتاهمساو،ةنسم
كلتتداتعا."لجرلاناكروت"بقلاهنوحنميعيمجلالعجناسلبعتمتت
فيكيملعتتنأىلإاٍّماتًاناقتإتاغللاىدحإينقتتنل":لوقتنأةأرملا
ناقتإباهبتكأوةيكرتلاثدحتأنآلاتحبصأنإ،اذكهو."ةغللاهذهبنيمتشت
.يدلاونمرثكأناكروتىلإدوعياذهيفلضفلاف،ةيزيلكنإلاىلإةفاضإلاب
ينتملعدقف،طبضلابهمالكبداهريسهدصقامتمهفيننأنممغرلابً،اذإ
اذل،ّيدلةلضفملاتاملكلانيبنميهو،قمحأةملكفدارمناكروت
.اهلوحروديامعةلفاغلاةيزيلكنإلاةأرملارودبعلبرارمتسالاتلضف
.كنمريبكفطلاذه":ةئداهيتوصةربنىلعءاقبإلاةلواحمهلتلق
أزجتيالءزجاذهف،عونلااذهنمنكامألوخدىلعًامامتةداتعميننكلو
هذهلصاونانعد،ضارتعايأكيدلنكيملنإف.يلمعةعيبطنم



."لخادلابةثداحملا
،لوخدلاضفرتنأةفاخمةهيزنىلعلاؤسلاحرطبىتحيسفنجعزأمل
تفقوتاهنكلو،هتلعفاماذهو،لخادلاىلإانبقحلتنأاهنمتعقوتو
.ةدحىلعانملكىلإترظنو،قيرحلالصحثيحىلإلوصولالبق
."!تاومألاعيمجحاورأىلعةحتافلا.هللاةكربىلع":تلاقو
هنأبداهريسرهاظتامنيب،ةيبرعلاةغللابنامتمتينانيموةهيزننملكأدب
عفردرجمبانأتمقو.طقفهيتفشكرحيهتيأريننكلوً،اضيأةحتافلاولتي
،ةعرسبةحتافلاةوالتتهتنا.نورخآلالعفامكفطلبءامسلاوحنيفك
ملاماذهو؛هيديبههجوىلعحسممث،"نيمآ"رودلابامهنملكلاقف
."هللاامهمحر":ةلئاقتفضأنأبتيفتكالب،انأهلعفأ
،انعباصأفارطأىلعانقيرطسّملتننحنو،ديدجنممامألاىلإانمدقت
اياظشوأديدحلاعطقنميأىلعسودنالئلديدشلارذحلاىخوتنو
نانيمرظن.قدنفلاةهدروهفوشكمناكمىلإانلصوامناعرسو.جاجزلا

.لبقنمانهىلإرضحهنأمغرةبآكبّنأو،سؤببةهدرلاءاحنأيف
نمةموكىلإراشأو."ليمجلاقدنفلااذهةلاحىلإيرظنا.فسؤماذه"
تيتأدقل":لاقو،ودبيامىلعلابقتسالابتكمناكثيحيوتلملاندعملا
نومياسماقأامدنعتناكاهرخآنأنظأو،اهلرصحالتارمانهىلإ
هانيعتذخأو."هباوصذيذللاماعطلاهدقفأفً،اعمءاشعلاانلوانت.انه
ً.اددجمةمحفتملاةهدرلانالمأتت
."!ةحدافةثراكنماهلاي":ًالئاقررك
دكارلاءاوهلاببسبهعجفتيفنانيمةاراجمىلعةرداقيسفندجأمل
ملو.انفونأتقرحأيتلاةعذاللاةحئارلاوهمعطودامرلاةحئاروةرارحلاو
ليغشتتدعأً.اقيمعًاسفنذخآليمفحتفنميسفنعنمأنأعطتسأ
.هعمراوحلافنأتسألداهريسنمهتبرقولجسملا
."؟قيرحلاعلدناامدنعتنكنيأً،انسح"
انيلعيغبنيال":لاقو،ىلعألاىلإهديبداهريسراشأ،بيجينأنمًالدب
."انقوفايرثلاعقتدقف.انهفقننأ
داهريسناك.محفلاكدوسأاهجاجزةريبكايرثانيأرف،ىلعألاىلإانرظنانعفر
اذل،ةظحلةيأيفايرثلاكلتعقتنألمتحملانمادبدقف،قحىلع
.نيميلاىلإتاوطخعضبانكرحت
."بسانمناكملااذه":داهريسوحنلجسملادمأانأوتلق
نأكوددرتيأنودنمةهدرلانمنميألابناجلاوحنداهريسراشأ



.ىذأيأبةباصمريغةفرغلانأكو،عقيملقيرحلا
."يسركلاكلذىلعكانهًاسلاجتنك":لاقو
كيتسالبلانمةموكبهبشأيسركهنأىلعنآلاهيلإراشأيذلاءيشلاادب
.تاهاجتالالكنمةيديدحنابضقهنمزربتيذلارهصنملا
عالدناتظحالفيك.لابقتسالابتكملباقميأ":ةلئاقهلوقتدكأ
."؟قيرحلا

دقف؟ظحالأّالأينعسيفيك":لاقوً،اريثكهرسلاؤسلانأكوداهريسكحض
."ةلبنقلاكرجفنا
نأتدرأيننكلو،ريرقتلانمليصافتلاىلعًاقبسمتعلطادقتنك
.هنماهعمسأ
."؟رجفنايذلاام":ةلئاقهتلأسف
."ءالطلازيكرتنمةففخملاةداملانمليمرب"
."؟قدنفلايفةداملاهذهنمليمربدوجوببسام"
دعومتددحاذل،هيلعتاحالصإءارجإتررققدنفلاةرادإنإكلتلق"
ةداملاوءالطلابلعلكلامعلاعضو.يلاتلامويلايفءالطلاةيلمعبءدبلا
ًادجفينعراجفناعقومث،اهيفنارينلاتبشف،ةدحاوةفرغيفةففخملا
بوكراطو،تلزلزتدقضرألانأكومامألاىلإعفدناييسركنأةجردل
."مطحتويدينمياشلا
اذهعقوامدنعتنكنيأ؟كنعاذامو":اهلتلقو،ةهيزنىلإتفتلا
."؟راجفنالا
:ةلئاقتمتمتف،دادعتساريغىلعيهوتطبضاهنأبةنيكسملاةأرملاترعش
."؟تنكنيأ؟انأ"
."؟كلذكسيلأ،قدنفلايفتنك.تنأ،معن"
انأ؛ليسغلايكةفرغيفانكدقل":ةلئاقتباجأو،ينعاهرظنتلوح
تالواطلاويواكملاةيطغتبانمق.انعمريدقنكيملو.نيسحودوعسمو
بجوتدقف.يلاتلامويلايفاهؤارجإررقملاءالطلالامعأببسبنوليانلاب
."ءالطلابخطلتيالئلءيشلكيطغننأانيلع
."؟قيرحلاعالدناتظحالىتم"
رتوتلاةلاحىلعتبلغتنأدعبًاريخأينيعىلإرظنتلاهرظنتعفر
.مالكلااهلاهببسيتلايبصعلا
مل،ةيادبلايف.قرتحيامًائيشكانهنإلاقو،قيرحةحئاردوعسممش"
ً.انطفوًايكذًاباشدوعسمناكً.اضيأةحئارلاانممشمث،هانعاممهفن



ةرواجملاةفرغلاىلإعفدناو.ةرظنِقلنلوبهذنلف:انللاق!هللاهمحر
راجفناتوصتعمس،بابلااهيفحتفيتلاةظحللايفو.نيسحهبقحلو
يفو.بقعىلعًاسأرتبلقناو،نيفصنىلإتقشناضرألانأترعشو،فينع
ةفرغبابعقودقف،انأامأ،ايفوتدقنيسحودوعسمناك،تقولاكلذ
ةفقاونآلاينتيأراملهالولذإ.ديجءيشاذهو،ينامحويقوفليسغلا
."كيلإثدحتأ
."؟قيرحلانمكذقنأنمً،انسح"
نآيفمدنلاوةجهبلابرعشتاهنأتننظف،يزخةرظناههجوىلعتمسترا
.اهفتحَقلتملاهنألًاعم
هرهظىلعينلمحوعرسأ،راجفنالاتوصعمساملاحذإ.ريدقينذقنأ"
."قدنفلانميبجرخو
."؟قيرحلايفةباصإلضرعتيذلالجرلا؟كيليميغريدقنيدصقتأ"
.ةفيظولاهذهينحنميذلاوهو،انتعومجمنعلوؤسملاوهريدق،معن"
يبرهجوتلباقدقنآلاتنكل،يلهذاقنإالول.هللاهكراب،بيطلجرهنإ
."نيسحودوعسملثدحامك
."؟جراخلاىلإكلقنيوكلمحيناكاميفةباصإللريدقضرعتله"
ّيلعيمغأدقف.يتديساي،يردأتسل":مامألاىلإناتينحنماهافتكوتلاق
."ءيشيأَرأملو
يننأعم؛يتديسبقلبيلاهتادانمبو،يوحنهيدبتيذلامارتحالابترثأت
.ينجلاخياهعمفطاعتلابروعشأدبف.لقألاىلعةنسنيرشعباهرغصأ
ىلإعفدنا،ةهيزنريدقذقنأنأدعب.الك":يلاؤسنعًابيجمداهريسلاق
."ةباصإللضرعت،ذئدنعو.ىرخأةرمقدنفلالخاد
."؟قدنفلانمولغويسناتسوبةديسلاجرخيوهو"ريدق"تيأركنأينعتأ"
ضفرهنكلو،لخادلاىلإدوعيّالأهنمتبلطدقل،عقاولايف.هتيأرعبطلاب"
جرخألانألخدأسوةهيزنبتنأنتعا:بسحولاقلبّيلإيغصينأ
.""نيسح"و"دوعسم"
هنألاذهلوقأتسل!عاجشلجرنمهلاي":ًالئاقراوحلاىلإنانيممضنا
."راوغملادسألاكلعفلابهنكلو،ةلوفطلامايأنميئاقدصأدحأ
،هينيعيفعومدلاتعمجتو،هيلعتبلغتةفطاعلانأكوً؛اجدهتمهتوصادب
هتكرت.ضرألايطغييذلادامرلاوبارتلاىلعرمهنتنأكشوىلعتدبو
.داهريسىلإتفتلاو،هدحوهفطاوععملماعتيل
."؟ةظحللاكلتيفهلعفتتنكيذلاام"



.لاحلكىلعةناهإلابرعشهنأنظأنكلو،ءيشيأبهمهتأنأدصقأمل
.ةهيزندعاسأتنك؟لعفأنأيبضرتفياذام":ًالئاقةفينعةجهلبباجأف
."اهينيعواههجويطغيمدلاناكو.اهسأريفةباصإلتضرعتدقف
."ينيعويهجويطغيمدلاناك،معن":ةهيزنتلاق
."؟روفلاىلعءافطإلاجوفبلاصتالامتله"
فقوملضرعتيالءرملاف.عبطلابكابترالاضعببتبصأةيادبلايفً،انسح"
."مويلكعونلااذهنم
."علهلابتبصأكنأاهربخأ،ايه":لاقفلخدتللةحناسةصرفلانانيمدجو
اذهلثملتضرعتولهبرعشتستنكامعلءاستأ.علهلابتبصأ،معن"
."فقوملا
ّالأىلعتممصيننكلو،ىرخأةرمامهضعبىلعاضقنينأنالجرلاكشوأ
.راجشلابامهلحمسأ
."؟ءافطإلاجوفبتلصتاىتمً،اذإ"
.ليوطتقوضميملهنأينعأ،ةيلقعلاياوقعامجتسانمتنكمتاملاح"
."اهيعوديعتستتأدبدقذئنيحةهيزنتناك،لاحلكىلع
عالدناىلعةعاسرورمدعبّالإهوغلبتملمكنأيعديءافطإلاجوفنكلو"
."قيرحلا
ربكأقرعلانمتارطقتذخأو،نيعيفرلاهيبجاحدقعوباشلاهجومهجت
.هنيبجىلععمجتتنانيمنيبجىلعتدبيتلاكلتنم
ةرتفرورمدعبالإعقيملراجفنالانأل":ةبوعصبهقيرعلتبيوهولاق
."قيرحلاعالدناىلعنمزلانم
هتقمريننأالإ،ثدحامليصافتنمليصفتلكفرعأتنكيننأمغر
."كلذفرعأنكأمل!ً؟اقح":تلقو،لؤاستةرظنب
بذكأيننأو،ريراقتلاتأرقيننأكردأهنأل؛ةبيرغةرظنبنانيمينقمر
امنكلو،يبعالتفشكيلامقيلعتبيلديسهنأتننظ.داهريسىلع
عامتسالالصاووهئودهىلعظفاحهنأوهًاعمنآيفينرسوينشهدأ
.تمصبانثيدحل

قيقحتلايفساسأرجحلكشتهتمهاسمنأبعنتقموهوداهريسحرش
عقتةفرغلاهذهو،نيزختلاةفرغيفقيرحلاعلدنادقف.عبطلاب":ًالئاق
نمقيرحلاعلدنا.ءالطلاففخماهيفعِضُويتلاةفرغلابناجىلإطبضلاب
تلعتشامث،ةداجسلايفرانلاتبش،رمألائدابيف.كانهيئابرهكسبقم
؛ليسغلاةفرغىلإرانلاتلصو،كلذدعبو...اذكهوتاضايبلامثرئاتسلا



،نيظحالتامكً،اذإ.ريخألااذهرجفناف،ءالطلاففخموءالطلاعضوثيح
ةمثً،امامتنيلصفنمنيناكميفاعقوففخملاراجفناوقيرحلاعالدنانإ
قيرحلاعوقوتقوءافطإلاجوفبسح،اذكهو.نيتثداحلانيبةينمزةوجف
."هنعغالبإلايفانرخأتاننأجتنتساو
."؟راجفنالاعوقولبقدصقأ؟ةحئاريأمشتملأ"
يتحتعقييذلاقباطلايفقيرحلاعلدنادقف؟كلذيننكميفيك،الك"
.ً"امامت
بضغلاهكلمتنإفً.ايباجيإًارمأاذهتدجوف،باشلاكلمتيطابحإلاأدب
هيفخيامبرءيشيأبهّوفتيسو،هسفنىلعةرطيسلادقفيسف،كلذنمرثكأ
.ينع
ةحئارلابرستتنأنكمملانم":طغضلاتحتهعضأنأةلواحمهلتلق
."تاحتفلاربع
."ءيشيأمشأمل،الك":ًالئاقمزحبراكنإلاىلعًارصملظ
."انهىلإلصيلًاتقوءافطإلاجوفقرغتسا،كلذعمو"
.نيتيدامرلاهينيعيفًاموسرمبضغلاادب
تقولاكلذيفةينوقيفةمحدزمرورملاةكرحتناكنإيبنذبنذلاله"
."؟مويلانم
ىلعيديعضأنأبسحولواحألب،كمهتأاليننإ":ءودهبهلتلق
ببصتيههجوادب."ليصافتلايفققدأ،ببسلااذهلو.ثادحألاعوقوةيفيك
."؟ءافطإلاجوفبتلصتانأدعبتلعفاذام":تلقفً،اقرع
."نيباصملاضعبكانهنإمهلتلقو،فاعسإلابتلصتا"
لاؤسلااذهحرطتدمعت."؟"ريدق"تجرخأكنأينعتله":ةلئاقهتلأس
.لعفيملهنأيتفرعممغر
ءافطإلالجرلب،"ريدق"جرخأمل":لاقوهينيعيفبضغلاةرظنتلحفتسا
."كلذلعفنموه
."؟لخادلايفهدحو"ريدق"تكرتدقلً،اذإ"
وههنأكو،ينعههجوبحاشأو."ةياعرنودنمةهيزنكرتأنأعطتسأمل"
.هتباجإبعنتقيملهسفن
."ةيفاكلاةعاجشلاكسفنيفدجتملكنأدبال.بسحوكلذلق"
داكو.هليريذحتنممغرلاىلعلّخدتف،رثكأمواقينأنانيمعطتسيمل
مالكداهريسلهاجت،كلذعمو.ىرخأةرمًابضغراجفناللداهريسعفدينأ
نععفادملاةلاحيفهعضوبنذلابرعشييذلاهريمضنإذإ؛نانيم



.هسفن
نمةلتكهتمربناكملاتدجويننكلو،هفلخلخدأنأتلواحدقل":لاقو
."بهللا
يفءافطإلالاجرلخددقل":اهنعيلختلاعطتسيملةحاقوبنانيملاق
،مهلبقتلخدولو.ىفاعموًاملاس"ريدق"اوجرخأو،كلذنعتزجعنيح
."لضفأةلاحيفنآلاريدقناكل
نم.مهتفيظوهذهنكلو":لاقو،فئاخبنرأكداهريسىلعكابترالارطيس
."؟قئارحلانمسانلاذقنأفيكفرعأنأيلنيأ
لازتال،ريغصلايبغلااهيأ":هللاقو،راقتحاةرظنبباشلانانيمقمر
."!يوقباشكنأبرهاظتت
داهريسبصتناف،ريعبلارهظتمصقيتلاةشقلاةظحالملاهذهتلكش
يننإ،معن.يقيدصايكظافلأىلإهبتنا":ًالئاقرجمزونانيممامأةنوشخب
مارتحالابابنميديسةملكبكيدانأيننإ؟كلذيفاذامو،يوقباش
."كدحدنعفقتورذحلاىخوتتنأكبردجينكلو،كنسل
عفدناو،ةعراصمكيدهنأكوًابضغطاشتسالب،هفقومنعنانيمعجارتيمل
.درمتملاباشلاوحنهعذجب
."كيدلامىرنانعد،ايه؟حاصاي،اذهلايحلعفتساذام"
نأّيلعبجوتف،امهضعبىلعيلعفلاضاضقنالاكشوىلعنالجرلاحبصأ
.فقوملاذقنألةعرسبلخدتأ
نأتدمعتامردقبًايوقيتوصُدبيمل."امكيسفناطبضا،نالعفتاذام"
امهعقوتمدعىلإًارظننيئجافتماتمصف،ةوجرملاةجيتنلابىتأهنكلو،نوكي
ةأجفنانيمأدب.ةينوقةنيدمطسويفةيزيلكنإةديسنماذهكلعفدر
رظنا":ةلئاقباشلاىلإتفتلاوهتلهاجتيننكلو،مالكلابمثعلتيوحنحنتي
ملنإو.لضفتفقدصبيتلئسأنعةباجإلابتبغرنإ.داهريسايّيلإ
ىلعلوصحلايننكمي،نيتلاحلااتلكيفو.كليبسيفبهذافكلذببغرت
."ءايضنمةصقلاةيقب
تخرتساو،نيتدودشملاهيدياتضبقتخترا،ءايضمساباشلاعمسامدنع
يبنذسيل.فسآيننإ"ً:اددجمههجوبحيشيوهولاقو،ناتجنشتملاهافتك
ىتحو،يمولويماهتانولصاويعيمجلاف،كلذعمو.علدنادققيرحلانأ
؟نيزختلاةفرغيفبشيًاقيرحنأفرعأنأيلفيك.يندقتنيءايضنإ
؟كلذريغهلعفأنأيبضرتفييذلاام.هنعتغلبأ،قيرحلاتظحالاملاح
له.ّيلإءاغصإلاضفروكلذىلعّرصأهنكلو،لخديّالأريدقنمتبلط



."؟يفتحىقلأوهباقعأيفلخدأنأيبجاونمناك
رعشنقناخلاءاوهلاوطبحملاةهدرلارهظمانلعجدقف.اٍّقحمهضارتعاادب
.طقفوهسيلورتوتلابًاعيمج
لصننل.كعورنمئده":عيمجلارتوتنمففخأنأةلواحمهلتلق
انضعبىلإعمتسننألواحنلف.انضعبهوجويفانخرصنإةجيتنةيأىلإ
."ءودهب
.داهريسسيلوةياهنلايفضرتعانموهنانيمعيدولاانليمزناك
فيك":مدلاكنيترمحمنينيعبيهجوىلإقدحيوهو،نانيمينلأسدقف
باشلااذهكرتدقف.دوونيرغةديساييئودهىلعظفاحأنأيننكمي
."هدرفمبرطخلاهجاوييئاقدصأزعأنمًالجر
.قيقحتلاداسفإدمعتيهنأةقثلامامتةقثاوتحبصأ،نآلا
كانهسيل؟ناديفديسايمهفتنأديرتالَِمل":ةلئاقههجويفتحصف
.انهًاقيقحتيرجأنألواحأيننإ.كقيدصلهلعفتنأنآلاكعسيءيشيأ
."جراخلايفانرظتناولّضفتف،كلذعطتستملنإو.تمصلامزتلا،كلضفنم
انكرتيّالأبهرمأدقءايضنأدبالً.ائداهلظهنكلو،مدلاكههجورمحا
.داهريسىلإىرخأةرمُّتفتلا.ثدحامهماندحو
."...لوقتتنك.كمالكلمكأ.داهريسايمعن"
."هلوقأءيشيأّيدلدعيمل،الك":ميمصتبهسأرزهيوهولاقهنكلو
ةلكشمبطروتأفوسفلوطأًاتقوانهتيقبنإ":لاقو،نانيموحنراشأو
."نيديرتامءايضليلوق.ةريبك
قدنفلاجراخىلإهقيرطيفهجوتيوهوهتدهاشوً،ارداغمءارولاىلإرادتسا
،تاوطخعضبىشمنأدعبو.ءيشيأبمايقلانمنكمتأنأنودنم
يردتنأنودنمةفقاوتلظيتلاةهيزنللاقوً،اددجمتفتلاوفقوت
."؟يعمةمداقتنأله":هلعفاهبردجيام
.ةمداقيننإ،معن":ةعرسبتلاق،يوحنةفطاخةرظنتقلأنأدعب
."ينرظتنا
.داهريسبقحلتلاهاطختثحوفلخلاىلإاهسأرةأرملاتعجرأ



13
ةبوذعبجورخللِتأيهتدقل"
"ةايحلاهذهنم
ةكسمملازأالانأو،مالكلانعةزجاعقرتحملاقدنفلاماطحنيبتفقو
نأو،يفنأعسلتةحئارلانأو،ةرارحدادزاوجلانأترعش.ليجستلازاهجب
.ّيلإةبسنلابةبوعصدشأسفنتلالعجتءاوهلايفةرياطتملادامرلاتارذ
.ههجوىلععملتقرعلانمتارطقكانهو،يمامأنانيمفقو
اذهبلوصولايفًاريخأتحجندقف.انيناهت":بضغبخفنأانأوً،اريخأتلق
."دومجةلاحىلإقيقحتلا
."اذهلعفدمعتأمل"
دعأمل."كفرصتريسفتكتلواحمبىذألاىلإةناهإلافضتال،كلضفنم"
نمديزملابتهوفتنإتيشخو،نآلادعبهمالكعامسلمحتىلعةرداق
لوقينأبهتبلاطموهيلعخارصلابأدبأو،يسفنىلعةرطيسلادقفأنأمالكلا

ىطخلاتثثحو،ءارولاىلإتفتلا،اذل.هالعفينأءايضويونياميل
.بابلاوحنبضغب
.ّيلإيغصأ.دوونيرغةديساييرظتنا":ًالئاقينكرديليفلخنانيمعرسأ
أدبدقف.كسفنبهفاتلادلولاكلذتيأركنكلو،تقفخأيننألفسآيننإ
."هترايسنماهيفلجرتيتلاةظحللاذنمينزفتسي
تقوىهتنا.كتقوعيضتكنإ":تلقو،هيلإرظنأنأنودنميسأرتززه
."ةشقانملا
."...نكلو"
نأنودنمةعرسبهتلمحف،فقوملااذهنميّايإًاذقنميفتاهنر
،لصتملاوهلغياننأتدجو.هلوقينأنانيمدارأامعمسألرظتنأ
.ةملاكملاىلعتددرويّرسيفهتركشف
."؟لغيان"
انأويشملاتلصاواذل،روفلاىلعناكملاكلذنعدعتبأنأّيلعبجوت
.ثدحتأ
."؟كرومأريستفيك؟يتزيزعايكلاحفيك"
دعبىلعيبقحليلظيذلانانيموحنةفطاخةرظنيقلأانأوتبجأ
نانيمناكنإاذام:يّرسيفتلق."...فرعتامكً،انسح":ةدحاوةوطخ
نألواحأيننإ":ةلئاقةحارصبترمذت.اهمهفيلفً،انسح.ةيزيلكنإلامهفي
."هككفينأيريغلواحيًائيشبكرأ



لواحييذلااذهنملءاستأ.نآلاذنمجعزنيأدبمهدحأنأودبي!هآ"
."؟ةيوقلايتاتفجعزينأ
."؟تنأهلعفتيذلاام.نآلااذهلثرتكتال"
."رعشلاأرقأيننإ":ًالئاقةداعسبدهنت
يقيدصّليختيأ،هليختبعصيًائيشرمألااذهدجأنأالإعطتسأمل
.يلراهعراشيفهتدايعيفرعشلانيواوددحأتاحفصبلقيوهولغيان
."رعشلابحتالكنإ"
."؟هبحأاليننأنيفرعتفيك"
."لبقنمةديصقيلأرقتملً،انسح"
؟اذهنمةقثاوتنأله":لاقمث،ركذتينأًالواحمةظحللتمصلامزتلا
."؟ةديصقةيأكيعمسمىلعلتأملأ
ةقابلوأسنأملامكًامامت؛هاسنأنأيننكميًائيشسيلاذه":ًالئاقهتخبو
."...اهايإينتيدهأةيدهلوأويلاهتلسرأروهز
مث،ًاليلقمالكلانعفقوتو."ةلأسملاهذهتلمهأيننأدقتعأً،انسح"
."هبحأاليننأينعيالاذهفً،ارعشكلأرقأملنإ،نكلو":لاق
حازملاودجلانيبزييمتلانعتزجعاملاطلنكلو،داجهنأهمالكنمادب
.همالكيف
."؟يعمثبعتله،لغيان"
هلعفأامّيدلسيل.رعشلاأرقأيننأكلدكؤأ؟اذامل؟يننيقدصتالاذامل"
ىلعيمدقتدنسأاذل،حابصلااذهةيحارجلايتيلمعتيهنأنأدعب
."دئاصقلاةءارقبتعرشويبتكم
."؟دئاصقيأ"
."ةراتخمدئاصق"
."؟رعاشلانمنكلو،كلذتمهف،معن"
.ًالوأةديصقكلأرقأينيعد"ً:اغوارملاقمث،ًاليلقتمصلالغيانمزتلا
."هبولسأنمرعاشلاىلعنيفرعتتدقف
يليمزخيبوتبتكمهنا،ةدودعمتاظحللبقذإ!فيخسفقومنمهلاي
ددريوهوفتاهلاربعيـبيبحتوصىلإيغصأانأاه،نآلاو.لمعلايف
الرعاشلاةيوهددحأنأينمًاعقوتم،ندنلنمةديصقّيعمسمىلع
دواعينأهنمتبلطنإةناهإلابرعشينلهنأتكردأ.كلذنملقأ
يذؤأنأوأةبذعلاةظحللاهذهعيضأنأتيشخيننكلو،يبلاصتالا
.لاحلكىلعةديصقهتءارقءانثأيفيبركفدقف.هرعاشم



انأف.ةدحاوةظحللطخلاىلعقبانكلو،كيلإيغصأيننإً،انسح":تلق
رظنأنأديرأ.جراخلاىلإيقيرطيفيننكلو،قدنفلاماطحطسولازأال
."يلةديصقلاأرقتتنأوءامسلاىلإ
رعاشلانم؟كلذكسيلأ،ءامسلاىلإيرظنتنأنيديرتً.انسحًانسح"
."؟نآلا
ملاعلايفدئاصقلالمجأنإاذل،انهبيهرناكملانإ.يتظاغإنعفقوت"
."ةبعرمةديصقنكتملام؛عبطلابريثأتيأثدحتنل
:لاقوًاكحاضلغيانرجفنا
ءايشألاودبتامدنعىتحف.كبحأببسلااذهل.نيراكايًادجةكحضمكنإ"
."اهنأشبيحزمتنأنيعيطتست،اهتالاحأوسأيف
."؟ديحولاببسلاوهاذهأ"
دحأعقوتينأنودنمنيلعفنتامدنعًاضيأًابضغنيطيشتستكنألو.الك"
."...كنألو...يتلزاغمنيبحتكنألو،كنمكلذ
."نآلاتمهفً،انسح"
ةحئارلاوقناخلاوجلانعتدعتبااملاحوً.اريخأقدنفلاجراختحبصأ
ً.اقيمعًاسفنتذخأ،زازئمشاللةريثملا
يرتنأكنكميأ.نآلاتجرخكنأنظأ":ًالئاقنطفلايـبيبحينلأس
."؟ءامسلا

سديسرملاةرايستبقار،ءامسلالمأتأليرظنعفرأنألبق،عقاولايف
ناسلةرظنبنانيمقمرألتفتلامث،ةداجلارخآىلإقلطنتيهوةيلحكلا
.كلمعةجيتنيههذه،هتلعفامىلإرظنا:لوقياهلاح
،معن":بحلابمعفمتوصبتلقو،ًاليلقهنعتدعتباف،ءارولاىلإهسأردر
دق.ءاضيبلابحسلاضعباهبوشتةنكادءاقرزاهنإ.نآلااهيلإرظنأيننإ
."كدسجلكشهبشتبحسلاهذهىدحإنكلو،اذهقدصتال
دوسألجربجلثلاكءاضيبةباحسنينراقتأ":لاقوعفترمتوصبلغيانكحض
."؟ةرشبلا
امدنعاميسالو؛ةرشبلادوسألجرهنأىلإريشينألغيانبحأاملاطل
.ندنليلاهأنمضيبصاخشأةبحصبنوكي
."كلكشهبشياهلكشنإتلقلبكنولهبشياهنولنإلقأمل"
كدجأ،كلذعمو.يننيدقتفتتنأ،ودبيامىلعو.نالثامتمنيرمألاّنإ"
."لضفألاحب
.همالكينأجافو."؟!لضفأ"



،نآلاةبضاغكنإً،انسح":ًالئاقًاخوسردشأةعانقبفاضأو."لضفأ،معن"
،نآلاو.ةديحوةميتيةلفطكنأكو؛ةطبحمةيضاملاةليللايفتودبكنكلو
كنألةبضاغكنكلوً،اديجكفدهنيفرعت،ةيوقوةريبكةدشارةأرمانيدبت
ةدشارةأرماتحبصأكنإلوقلاىلعؤرجأله.هقيقحتىلعةرداقريغ
."؟ةحومط
دارأنإةيدقنةربنبستكيهتوصناكو.ةفرعملاقحينفرعيلغيانناك
:يللوقينأداتعادقو.يغبنياّممرثكألمعلابيسفنكاهنإبينمهتينأ
،كسفنكاهنإنعيفك"وأ."كبلقوكلقعبيفأرا.ءانعلاقحتسيالاذه"
املاطل."هلًاديبعحبصنلالعتمتسنلبكوكلااذهحطسىلعشيعننحنف
امكيسفنىلعةرطيسلانعنايحألاضعبيفتزجعيننكلو،هعمتقفتا
يفيننأنيحيفعازنلااذهيفةقلاعيسفنتدجودقف.انهيعمثدح
.لوألاماقملايفةينوقىلإينبلجيذلاقيقحتلااذهتنعلتئافلامويلا
اهراسميفرومألايقبأنأّيلعبجوتدقف؛هلاقاميفٌّقحملغيان
.ةيفارتحاونامأبيلمعيدؤأنأّيلعبجوت،ىرخأةيحاننمو.حيحصلا
طخلاهيفعضأنأّيلعبجييذلاناكملابقلعتيهلككلذنأتركف
.كاذواذهنيبلصافلا
."؟كءايتساترثأله؟ةأجفتمصلاتمزتلااذامل؟رمألاام":لغيانينلأس
."ةديصقلاعامسرظتنأيننألُّتكس.ّقحمتنأ!ءاتسأساذامل.العبطلاب"
."!دعباميفرعاشلامسايفرعتنأبجيً.اديجيهبتناً،انسح"
ةبذعةايحكيلحرتلتأيهتدقل
ينيظيغتلطقفكعادوناصحتجرسأو
ةروحسمملاوعيفيلوجتوةديدجيضارأيدهاشويلحرا
.نيلعفتاله،ينيّركذت.يعماهيفتشعيتلايضارألاكلتيسنتال،نكلو
ةلحريفنآلاتنأ.يبحايتلحردقل
مونلايفةقرغتسمتنأونآلاكتداسوريدتسملارمقلا
ةولحكمالحأنكتلوً،ابذعكموننكيل
اله،ينيركذت.يناضحأنيباهيفتوفغيتلامايألاكلتيسنتال،نكلو
.نيلعفت
ةزجاعيننأترعشفيسافنأبتذخأاهنأةجردلًادجةليمجةديصقتناك
ةديصقلاانتشهدأامبرً.اضيألغياننعتوصيأردصيمل.مالكلانع
.قارفلانعثدحتتاهنألقمعب
."!سحلاةفهرموةليمجةديصقنماهلاي":لوقلانمًاريخأتنكمت



."ةيلصألااهتغلبلمجأحجرألاىلعاهنإ"
نمتاحيملتينيطعتتنأفهبتنا.ةيزيلكنإلاةغللاباهبتكيملرعاشلافً،اذإ"
."دصقنود
."وهنميفرعتنأيغبنيكريغنودتنأ":لاقوكحض
؟ىرتايحمليَمالإ
."لبقنمةديصقلاهذهبعمسأمل.اذهدقتعأال"
."اهنيفرعتكنأدكؤملانم.ليحتسماذه"
ً؟ادكأتمهلعجيذلاام،ىرت
."؟يكرترعاشلاله...رظتنا"
.رمألااذهلوحفالتخاكانه":تاقباسملاجماربيعيذمتوصًادلقملاقف
يفهتلوفطتاونسىضق،كلذىلإةفاضإلابو.ةيكرتةيقرعلاهروذجنإلاقي
ةبوتكماهلكةيبدألاهلامعأنكلو،لوضانألايفةقدرثكألكشبوأايكرت
."ةيسرافلاةغللاب
."؟مايخلارمعوهله؟يسرافوهأ"
يفلبلوضانألايفشاعهنإيتديسايكلتلق"ً:اطبحمودبيوهولاق
."لوضانألابلق
،ةأجفو.ةديعبةفاسمىلإدتمملاحطسملاةينوقبهسىلإرظنألتفتلا
.ينيعنعةمامغلاتعشقنا
."؟يمورنوكينأنكميله":تلقو
نيدلالالجانالوموهانرعاشمسانإ،معن!فدهلاتبصأدقل!تنسحأ"
تعقوتيننأ،يتديسايفرتعأنأّيلعبجي،نكلو":ًالئاقعباتو."يمور
داتعاكدلاونأماتنيقيىلعيننإذإ.هتلقتيبلوأنمهيزيمتنأ
."هنعثدحتلا
ضعبركذتأتللظيننأكلذنممهألاو،تارمةدعًاقحكلذلعفدقل
يتلاةديصقلاىلإةبسنلابامأ.يموردئاصقنيبنمةيبعشرثكألادئاصقلا
يتدلاوويدلاولداجتيتلاةديصقلاكلتيهف،اهريغنمرثكأاهتببحأ
.تاعاسلاهببسب
مويلكديدجناكمىلإرفاستنأجهبملانممك
مويلكديدجناكميفطبهتنأجهبملانممك
دمجتتوأثولتتنأنودنمقفدتتوهايملاريطتنأجهبملانممك
سمألاعمتضمدقل
سمألاىلإيمتنتيتلاتاملكلاكلت



ةديدجتاملكلاُقتلناوألانآ،نآلاو
يذلاعطقملاكاذبعنتقتملاهنأنممغرلابةديصقلايتدلاوتبحأدقف
نعتربعدقو.دمجتتوأثولتتنأنودنمهايملاقفدتنعثدحتي
يوتحتيهف.ةثولمضرألاحطسىلعقفدتتيتلاهايملالك":ةلئاقاهيأر
ً،ادرابوجلاحبصأنإو.ةيفاصوةيقناهنايقبيالنيذللانيطلاوبارتلاىلع
مدعوأةرهاطوةفيظنوةيقناهءاقبمهملاسيل.ديلجىلإهايملاتلوحت
كانهف،قفدتتاهنأاملاطف.ةياهنالامىلإةقفدتمىقبتنأنكلو،اهدمجت
يقنيحنئاكدجويال،امةقيرطبو.ىرخأةرماهءاقنديعتستنأبلمأ
جاتحنامنإ.ثولتللضرعتتةيحلاتانئاكلالكنأللماكلكشبءيربوأ
دوعيءيشلكف.انتايحيفهيلإحمطنامةءاربلاوءاقنلالعجننأوههيلإ
."ءاقنلاةداعتسابلمأدجوي،ةايحكانهّنأاملاطو.ةايحلاىلإ
ءاملارهوجنإ":لاقدقفً،امامتاهيأرلفلاخميأرنعربعيدلاونكل
،رهوجلااذهىلعظافحلاوهرمألايفمهملا.ناسنإلارهوجكلذكويقن
نإ.دوجولايفلمعبعصأاذهو،عمطلاوةوسقلاورشلانمهتيامحو
نعةايحلااندعبتيكلف.ةيناسنإاللانمةلجعىلعرودتةيمويلاانتايح
ةرهبماهنمةدحاولك؛تاقالعلانمةلسلسميدقتبموقتيقنلاانرهوج
ةيصخشلاحلاصملاوعادخلاوبيذاكألابةيلطمتاقالع:ىرخألانمرثكأ
ربجتو،انحاورأدبعتستوةيسحلاانتاوهشززعتيتلاةقاربلاةنولملابيعالألاو
مهلملاانرعاشهنمانرذحياماذهو،اهلخوضرلاىلعانداسجأوانلوقع
مهاودمجتيوأةواشغيأباوستكيوأاوثولتيملنيذلاكئلوأف.يمور
."هرعشيفمهحدمينيذلا
.تزحنابناجيأىلإركذتأال.اهلحمتينأنودنمةشقانملاتهتنا
نم،كلذعمو.ةديصقلاكلتسنأملنآلاىتحوتقولاكلذذنم،نكلو
دقلغياننأوهمامتهاللةراثإرثكألانكلو،يموربحأنأًامامتيعيبطلا
.هبمتها
رعشةءارقبةئجافملاةبغرلاهذهكتتأنيأنم.ينربخأً،اذإ":لغيانلتلق
."؟يمور
ةينوقنعًاثحبتيرجأانثدحتنأدعب،ةيضاملاةليللايفً.اعبطتنأكنم"
كلذراثأ.يمورنعتامولعملانمًاريبكًامكتفداصوتنرتنإلاىلع
يحيفعقتيتلاةمخضلاةبتكملاكلتىلإتهجوتاذل،يلوضفصخشلا
."ةراتخملاهدئاصقنمضتييذلاناويدلااذهترتخاونواتنيدماك
."ةيلاثماهأرقتنأترتخايتلاةديصقلاف.ديكأتلكبينتأجافدقلً،انسح"



."!رعشلابحأاليننإنيلوقتو":لاقوطخسلابًارهاظتمرمذت
."لبقنماذهركذتملتنأف؟فرعأنأيلفيك،نكلو"
."ءيشلكلبسانمتقوكانه"
ءاطغىلعسلاجلانانيمىلإترظنف،تقولاضعبلانيلعتمصلاميخ
يفماقتساهيلإرظنأانأوينآرنيحو.يتملاكمنميئاهتناراظتنابهترايس
حشأمليننأالإ،هنمةبضاغتنكيننأمغرو.ماستبالالواحوهتسلج
ةعباتملتدعمث،اهلثمبةماستبالاهلدرأنأتلواحلب،هنعيهجوب
.ةيفتاهلايتثداحم
يتأجافملصاو.يبلقىلإةجهبلاكمالكلخدأدقل.لغيانايكلًاركش"
لصتاً،امئادرعشلايلأرقتملولىتحو.ةعئارلاةأجافملاهذهلثمبًامئاد
."اذهلعفتالهً،اريثكيب
لماعتلابةكمهنمتنأامنيب،نكلو.يرورسيعاودنماذه":لغيانباجأ
كبيبحةروصبيظفتحا،رخآىلإتقونمو.ينيركذتنيمأتلاتاصيلوبعم
."نيلعفتاله،كنهذيفدوسألا
كبحأانأف.كلذتدرأولىتحكاسنأنأعيطتسأال":ةموعنبهلتلقف
."لغياناي
."دوونيرغايميكنيراكايًاضيأكبحأ"
.مسالااذهباهيفينيدانييتلاىلوألاةرملايههذه!؟ايميك
."؟اذهلوقتكلعجيذلاام"
."؟ئطاخمالكبتهوفتله؟نينعتاذام":لاقويلاؤسنملغيانشهد
."؟ايميكتلقاذامل"
."؟كلذكسيلأ،كمساهنإ...هآ"
.مسالااذهبينادانانهًابيرغًالجرنألغيانرابخإيفةبغرلابرعشأمل
يمسامدختستملتنأف.ءيشلاضعبًابيرغاذهكفرصتدجأيننإ"
."يموررعشريثأتتحتلازتالكنأدبال.لبقنمطسوألا
.نآلاككرتأنأيليغبني،نكلو.هريثأتلعضخأّالأامًاعونليحتسملانم"
ككرتأس.امصخشعملادجمضخيفتنأوكبتلصتايننأودبيذإ
كديفيدقامبر،عقاولايف؟انقفتا،كنملانيهيعدتالنكلو،هيلإيدوعتل
."يموررعشضعبيئرقتنأ
يلرفوتنإكلذلعفلواحأس":ةملاكملايهنأنأكشوىلعانأوهلتلق
نأتعمسله،لغيان":تلقف،يمأتركذت،ذئدنعو."تقولانمعستم
."؟يفوتدقويثاممعلا



ً.اريخأهتاناعمتهتنا،معن":ءابطألاهبزيمتييذلافاجلاهبولسأبلاقف
."!نيكسمنمهلاي.ةقيقدلكرورمبًاءوسدادزتهتلاحتناكدقف
تدب.اذهلبقتتنأاهيلعبعصلانمنكلو،عبطلابيمألهتلقاماذه"
ةدوجومتسلانأف،اهنأشبقلقلاينكلمتي.ةيضاملاةليللايفبلقلاةروطفم
كبحتاهنإ.لغياناياهبلصتتاله.ةدحولابرعشتاهلعجياّمم،اهبناجب
."كتوصعمستنأبحتو
اهوعدأسو،لاحلايفاهبلصتأس.اهنأشبيقلقتال.يتبيبحايعبطلاب"
."يعمجورخلاىلعتقفاونإةليللاءاشعلالوانتل
تفرعتنيذلاءاقدصألالكنيبنمف.ديكأتلكبلغيانبحتيمأتناك
ًافلتخمهنوكىلإكلذببسعجريالو.لغيانتفطلتسا،يتايحيفمهيلع
نمضنماذهنأعم؛يديلقتلاضيبألالجرللةيطمنلاةروصلانع
مل.ةداعللًافلاخمسانلاهربتعيءيشّيأيمأتلضفاملاطلذإ.بابسألا
اهبحتيتلانوسكاسولغنألاةفاقثلًامامتةضراعمهتفاقثنألامبرًايكرتجوزتأ
ةئيسةركفةيدوبعلانمهفالسأررحتلجربيطابترادجتملاهنكلو،يمأ
كلذنأوهلغيانببجعتاهلعجيذلايقيقحلاببسلاف،كلذعموً.اضيأ
ديحولاقيدصلاوهعقاولايفلغيانف.اهمامتهاراثأليوطلارمسألالجرلا

.تاعاسلمالكلابلسرتستنيحاهيلإعامتسالالمحتلًادادعتساىدبأيذلايل
هنألنكلو،ةقايللاوبدألابابنمكلذلعفيملهنأ،بارغتسالاريثياممو
ةقيثوةقالعامهتعمجدقل،عقاولايف.لعفلابمامتهاللةريثماهثيداحأدجو
.هنعتلصفناولىتحنيقيدصنايقبيسامهنأتدقتعايننأةجردلً؛ادج
.لفطلارمأتفشتكانإيمأهلوقتدقامنمخأنأعطتسأمل،عبطلاب
دقو.اهلًاديفحلمحتنأنييضاملانيماعلالوطاهمالحأربكأناكدقف
،معن."كترظنكةبقاثةرظنونيوادوسنينيعتاذةاتفنيبجنتس":يلتلاق
درهيلعنوكيسامعقوتأنأعطتسأملً!اضيأدولوملاسنجتددحدقل
طيشتستاهتليخت.لفطلاديرياللغياننأولماحيننأتعمسنإاهلعف
يبجنتنأبجي.ينانألاحارجلاكلذهلوقيامبيلابتال":ةلئاقحيصتوًابضغ
ينتعتساهنأبلغيانعانقإقيرطنعًالادتعارثكأًالحبرجتدقو."!يتديفح
ىظحتس،ةقيرطلاكلتبو.هبحيعتممءيشيأبمايقلاهلىنستيلةلفطلاب
يفهيلإجاتحأام،كلذعمو.هسفنتقولايفاندعاستسو،اهتديفحبسيمأ
تاملكينترعشأ،اذكهو.اهتدعاسمسيلووههتدعاسموهرضاحلاتقولا
.ةحارلابلغيان
،نكلو.ءاشعلالوانتلجورخلابيتدلاوبغرتنأبكشأ.لغيانايكلًاركش"



."لاوحألالكيفاهوعدتنأكيلعيغبني
ىلعيظفاحنكلو،كلمعىلإيدوع،ايه.نازوسبينتعأس.يقلقتال"
.ً"اقحالملكتنس؟انقفتا،كجازملادتعا
."ءاقللاىلإً،انسح"
يذلانهذلاءافصًاريخأتدعتسايننأتدجو،ةملاكملاتيهنأنأدعب
.نانيمنميبضغأدهامك،ضاقنأىلإلّوحتيذلاقدنفلالخادهتدقف
نمرومألاىلإرظنأنأّيلعبجوت؟لاحةيأىلعبضغلاديفياذامب
توبصاملاطليتلاةقيرطلابنكلو،ةديدجةيادبأدبأنأو،رخآراظنم
فوخلاوقلقللحمسأوأيشأجةطابردقفأنأنودنميأ؛اهيلإ
تهجوتمث،فاجلاوراحلاةينوقءاوهتقشنتسا.يلقعىلعةرطيسلاب
ًامعفمودبيوهونانيمفقوثيح؛مخضلاقدنفلاماطحىلإةدئاع
.فوخلاوةيشخلاب
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لكشبرهظيبيرغلالجرلا"
"ةلعتشمازوديم
.ينذأيفطغضلاىمانتو،ةوقةحئارلاتدادزا،اهتوطخةوطخلكعم
.ّيلععقيسفقسلانأو،يقوفراهنتسقرتحملاىنبملاناردجنأترعش
قيرحلااهلوحيتلاةداجسلاقوفانررموىطخلاانثثح،امبرببسلااذهلو
تننظو،ناكملارمغيرمحأًاءوضتيأرف،قيضجردىلإانلصو.تاتفىلإ
يذلانانيمىلإترظن.ةدوسملاذفاونلاربعبرستملاسمشلاءوضهنأ
هقنعو،جّومتملاهرعش؛رمحألاءوضلابًارومغمهتدجوفةدحاوةوطخبينقبس
هلاورسو،بطرلاهليدنمامهادحإبكسمأنيتللانيتمخضلاهيديو،نيخثلا
.هيفءيشلكو،يدلجلاهءاذحو،ليلقبهسايقنمربكأودبييذلا
،ةضيرعلاهتهبجتيأر،اهدنعو."انهنم":يللاقوءارولاىلإًاليلقتفتلا
،حوتفملافصنهمفيفةعماللاهنانسأو،عباطلااذهنقذو،سطفألاهفنأو
ً،ابيرغًارهظمةفرغلاسمشلاةعشأتحنم.ةجهوتماّهلكاهتيأر...هحمالمو
وحنةئلتمملاهعبصإبنانيمراشأ.ىرخأةرمنارينلاببهتلتاهنأكوتدبف
."كانهىلإلزننس":ًالئاقدكأو،يلفسقباطىلإيدؤيجرد
تاتفبةاطغملاتاجردلاانلزنو،قرتحملاجايسلاوءارمحلاناردجلابانررم
لعفبّدوسملاذفاونلاجاجزنمًاءدب؛ناكملاألمتقيرحلاراثآانيأر.داجسلا
رهصنايتلاتاتفاللاىلإًالوصوو،اهقيربتدقفيتلاايارملابًارورمو،ناخدلا
لعفبةبيرغلاكشأىلإتلوحتوتوتلايتلاةيكيتسالبلادورولاواهؤالط
يفةقرحبرعشأتأدبو،اهانوطخةوطخلكعمةرارحلاتعفترا.ةرارحلا
.ةيلفسلاقباوطلايفامناكميفلعتشتلازتالرانلانأترعشو،ّينيع
حارهنأنممغرلابهيلعرثؤيالكلذلكنأكومامألاىلإنانيمعفدنا
يفةبوعصتدجويننكلو،ّيلإرظنيلءارولاىلإتفتليرخآلاونيحلانيب
نيوارمحلاهينيعيفضيمولاادب،فلخلاىلإتفتلااملكو.هتاوطخةاراجم
.رشلابًارذنم
ىلعاهيفتوطخيتلاةظحللايفو.ليوطرممىلإجردلاانبىدأ
ادبدقف؛ةقوعصميلوحترظن.رمحألاءوضلاىشالت،ةيجسفنبلاةداجسلا
ماخسيأَرأملذإ.طقهسمتملبهللاةنسلأنأبًايحومناكملارهظم
ىلإريشتداجسلاىلعتامالعيأوأ،ةينوتيزلاءارضخلاناردجلاىلع
لبقةقباسلاقدنفلاةلاحىلإاندعاننأكو؛قيرحىلإقدنفلاضرعت
.ةياهنالامىلإدتميناكدقفً،اثبعرمملاةياهننعيانيعتثحب.قيرحلا



،نكلو.قدنفلالكتحتدتميضرألاتحترمملااذهناكنإتلءاست
اذهريسفتةلواحمبةلغشنمتنكامنيبو؟قيرحلادعبًاميلسلظفيك
اهضعبنعدعبتءادوسةليلظًاعقبرمملايرادجىلعتظحال،زغللا
روصاهنأتفشتكا،رثكأبثكنعاهتصحفتامدنعو.ةمظتنمتافاسم
ةعاسبهبشأتدبدقف.يرظنراسيلاىلإةيناثلاةروصلاتتفل.ةيفارغوتوف
يفيرثأةعاسجربةروصدوجوببسامف.يبارغتساراثأاّمم،نيبغيب
تدجودقف.ةديحولاةروصلانكتملكلتنكلو؟ةينوقيفقدنفيفيدالب
؟راغلافارتةحاسكلتتسيلأ.ندنليفاهطاقتلاّمتًاضيأةيلاتلاةروصلانأ
اهطاقتلامتةروصاهنأيفاشتكاوهينشهدأامرثكأ،كلذعمو،معن
.طقفرهشلبقهحاتتفامتضرعملنالعإةتفالتيأر،ةيفلخلايففً.اثيدح
هتبغروهقوذىلعءانبدوسألاوضيبألابةروصلاهذهروصملالعجدقلً،اذإ
؛ليهليوسوميفةذوخأماهتدجووةيلاتلاةروصلاىلإتلقتنا.الإسيل
ىلإةقشلاكلت،معن.ةروصلاكلتلمأتألتفقو!هيفشيعأيذلايحلا
ديسلايراجالإسيلىنبملامامأفقييذلالجرلاو،يانبميفعقتراسيلا
ينتلمحامنيب،يرجياملكبعوتسينأينهذلواح!زوجعلاتوكس
رئاتسلالكتناك!يتقشةروصاهنإ!هللااي.اهيلتيتلاةروصلاىلإيامدق
نأتعطتسادقفً،ادجةبيرقةطقللاتدب.ةحوتفمعراشلاىلعةلطملا
دقاهو.يلاحلاهرهظملًالثاممهرهظمتدجوو،لخادلانمخبطملاىرأ
دوجوتظحال.ودبيامىلعخبطأةلواطلادنعةفقاوانأويتروصترهظ
يننكلو،رثكأةصحافةرظنتيقلأ.لغيانهنأتضرتفاف،يفلخفقاوصخش
...ةيلاتلاةروصلايفامبرً.امتعمههجوادبدقف.هتيوهددحأنأعطتسأمل
خبطملانمةبرقمةطقللاتدب،ةيلاتلاةروصلايفف.ينظقدصدقل،معن
اننأدبال.ةلواطلاىلعةخستملاقابطألاعضأتنكلبخبطأنكأمل.رثكأ
ً.ابارشفشتريوهويفلخًافقاولغيانتيأر.وتللانماعطانلوانتدقانك
لب،يفلخفقينموهسيلهنأتفشتكاو،رثكأةنّعمتمةرظنتيقلأ
هينيعو،ءادوسلاةليوطلاهتيحلتزيمدقف.متاخلايناطعأيذلالجرلاكلذ
.نيتليحكلانيتنكادلا
."؟ةئجافتمتنأاذامل":لوقيتوصيفلخنمىتأ
فقيرخآلالجرلاتيأرتفتلانيحيننكلو،نانيموهثدحتملانأتننظ
ءادوسهسبالمدعتمل.ةرشابمينيعىلإناقدحتهانيعو،هجولًاهجويلباقم
ىلإانبقحلهنأدباليذلاجهولا؛نوللارمحأجهوبةرومغمتراصلب
اهلكنيتيزوللاهينيعوةليوطلاهتءابعوهتيحلولجرلارعشلعجو،لخادلا



.نوللاةيزمرق
."نآلااهتدجودقاهو.رانلانعثحبللتيتأ"
تعجارتف،هعباصأفارطأنمدعاصتتبهللاةنسلأتذخأفيوحنهديّدم
اهو.ةقيقحلاءاروًايعستيتأنمتنأ.يفاختال":لاق.ةلفجمفلخلاىلإ
تبشف،ةلعشىلإنآلاتلوحتيتلاهديبههجوسمل."كيلإاهترضحأدق
امنيب،ٍعافأىلإةلوحتمبهللاةنسلألكتّولتو،هرعشمثهتيحليفرانلا
،بعرلابتبصأ.نارينلابةلعتشمازوديمرهظمبيرغلالجرلابستكا
يسفنتدجويننكلو،نوعلملارمملااذهنمتلفأوبرهأنأتدرأو
يننأكو؛ةوطخةيأذاختاوأةكرحةيأبنايتإلانعةزجاعوىوقلاةبولسم
تفقو.ينيعىلإناقدحتاتحارنيتللانيتيرانلانينيعلاكنيتبةروحسمتب
تذخأامنيب،ةيفخلابحبةطوبرماهنأكو؛ةلولشميفارطأوةزجاعكانه
ةداجسلاوروصلايفرانلاتبشً.اديورًاديورينمبرتقتةيرانلاازوديملا
.يحميحجىلإلوحتيهتمربرمملاأدبو،ةينوتيزلاناردجلاوةيجسفنبلا
ضايبنمراخبلاثعبناوً،ادودشميدلجحبصأو،يهجونعقرعلارخبت
تننظيذلارمملاأدبو.قاطيالتابىتحينذأيفطغضلادادزاو،ينيع
.رخآلاملاعلانممداقلارمحألاءوضلاكلذبلعتشيرانلابرثأتيملهنأ
،ةظحللاكلتيفو.يهجووحنةلعتشملااهعباصأةيرانلاازوديملاكلتتدم
ً.اتوصتعمس
."ربكأهللا...ربكأهللا"
نأتدجوفيلوحترظن.يقرعيفةقراغيسفنتدجووينيعتحتف
يفدّدرتيلظتوصلاىدصنكلو،نآلاتفتخااهلكرمحألاءوضلاونارينلا
.يتفرغءاحنأ
."هللاالإهلإّالأدهشأ"
نمنكمتأملو،روفلاىلعهعمسأتنكيذلاتوّصلاّزيمأنأعطتسأمل
،يعمستفهرأويسافنأتسبح.المأسوباكلانمضناكنإديدحت
ميلسناطلسلادجسمنعرداصهنأو،يقيقحتوصلانأتدكأتيننكلو
نيحاهسفنةيبرعلاتاملكلاهذهتعمسيننأتركذتو،قدنفلللباقملا
وعديدجسملانمنذؤملاتوصاذهّنأو،ةرايسلاراطإنانيمريغيلانفقوت
تيأريذلاهسفنوهتقولااذهنأدبالً،اذإ.ءاشعلاةالصىلإنينمؤملا
هرأمل.حيحصاذه،مالظلالولحدعبيأ،ةرملوأيحتلملالجرلاهيف
ىلإتداعً؟اليلالإيلرهظيالهلعجيببسكانهأ،ىرت.طقراهنلاب
تقوذنماهتيسنيننأتننظيننكلو،يدلاويلاهلاقتاملكيتركاذ



...ليوط
نملغيانةملاكمونانيمبةقلعتملايكوكشوازوديملاوقيرحلاماطحنأدبال
امبر.عورملاسوباكلااذهيلتببسو،اّهلكينهذيفتطلتخادقندنل
كلذبمايقلابلقينأتيشخيننكلو،نانيمهجاوأنألضفألانمناك
.ةوقلاوربصلابىلحتأنأو،ءودهلامزتلأنأّيلعبّجوت،اذل.يدضةلداعملا
دعبقدنفلاىلإةدوعلاتضفرامدنعمويلاباوصوهامبتمقدقل
تقولاضعبءاضقىلإةجاحبوةقهرميننأترعشدقف.لغيانةملاكم
ًايعستيتأ":لجرلااهبهوفتيتلاتاملكلابلمأتأتذخأ.ركفأيكيدحو
مرضأهنأينربخينأدارأله،ىرت."كيلإاهترضحأدقاهو.ةقيقحلاءارو
يببعالتنطابلايلقعنأدبالً.ايقطنمسيلاذهنكلو؟هسفنبقيرحلا

نكيملو،ةمئاننكأملىلوألاةرمللهتيأرنيحيننكلو.يمونءانثأيف
يلعفلاءاقللانملكيف."يفاختال":امهيسفننيتملكلالجرلالاقً.املح
اذهلةبعرملاةلاهلانممغرلاىلعهنأفرتعأنأّيلعبجوت.سوباكلاو
ال.ديدهتيأىلعلِمحتملهينيعولجرلاتوصنأّالإ،ريخألاسوباكلا
لجرلانمةفئاخيننأرعشأمليننكلو،ةبعرمتناكةبرجتلانأكش
.بيرغلا
دجسم":ةرملوأهتيأرامدنعدجسملاقوفةتفاللاىلعتأرقدقتنك
للضملجردرجملجرلااذهنوكينأنكميالأ."هحيرضويزيربتلاسمش
سمشوهنم،نكلو؟هيفتدسجتدقيزيربتلاسمشحورنأنظي
تاميلعتالول؟ءايضهلاقاماذهسيلأ،يمورملعمهنإ؟ديدحتلابيزيربتلا
يزيربتلانكلو،يداعينيدملعبلاطدرجميمورلظل،يزيربتلاسمش
،ايميكجوزًاضيأوهف،يمورلملعملاروددرجمنمريثكبمهأرودبماق
ةيأكانهتسيل؟يباذهلكةقالعام،كلذعمو.ينبتلابيمورةنبا
،رخآىلإناكمنميتقحالملجرلااذهلصاوي،كلذعمو.ةحضاوةقالع
نعاذام،نكلو؟يتفاخإوهكلذنمديحولاهفدهله.ايميكينوعديو
ةينوقيفتطبهدقكاذنيحنكأمل؟ةرئاطلايفهتعمسيذلاتوصلا
ةتوبكملارعاشملانمتاونسنعكشالبةمجانيسيباوكنإً،اذإ.دعب
نأدبال.يلقعوزغتتأدبو،نآلااهلكتقافتسايتلاو،يدلاولاهّنكأيتلا
يلّصوتّيلإديعينأيغبنيناك.ديحولايقطنملاببسلا؛ببسلاوهاذه
ينقرؤيّلظةلئسألانمًاريبكًاردقنكلو،نهذلاءافصةجيتنلاهذهىلإ
.تاباجإيأهلدجأنأنودنم
اذهنعثاحبألاضعببموقأنأيلاببرطخو،يرتويبمكتلغشوتضهن



عقاوملاتارشعيلترهظ،قئاقدنوضغيفو.يزيربتلاسمشوعدملا
.ةينورتكلإلا
انتقويفعقتيتلازيربتيفدلو.دمحمنيدلاسمشيقيقحلاهمسا
خيراتهلفرُعيال.ةينوقنمتارتموليكلاتائمدعبىلعناريإيفرضاحلا
تأدب.داليملل1185ةنسهتدالوتردقعقاوملامظعمنأمغر؛ددحمداليم
،عقاوملادحأيفو.ًالفطناكنيحهيلعرهظتةيفوصلاميلاعتلاتامالع
.ةصاخلاهتاملكبهتلوفطفصوفيكتأرق
لكآمل.بحلانمرحبيفتصغ،كلذعمو.دعبغولبلاةلحرمللصأمل
،تابغرلاعاونأنمعونلكنعيسفنتعنم.ةليلوًاموينيعبرألًائيش
ىدلنيكسملايدلاوقلقلاكلمتف،لايلومايألشطعلاوعوجلاتلمحتو
.لاحلاهذهىلعيّايإهتيؤر
مل.ةبارغلاةياغيفكجازمنإ.يدلوايكباوصتدقفله":ًالئاقينلأسو
."؟اذهكدوقيسنيأىلإ":ًالئاقينخبوو."كتافرصتنمءيشيأمهفأدعأ
:يلاتلامالكلابهتبجأف
عضوتاجاجدلاىدحإتحت:ةصقلاهذهبصخلتت،يدلاواي،انتقالعنإ
ضويبلالكتسقفوتقولارم.جاجدلاضيببناجىلإةزوإةضيبمهدحأ
اهتامأفلخلتريفتفطصا،ًاليلقتربكامدنعو.خارفلااهنمتجرخو
،ءاحنألايفشبرختىرخألاخارفلاتحارامنيبو.ةكربلاةفاحىلإاهتعبتو
امدنعو.روفلاىلعءاملايفهسفنةزوإلاةضيبنمسقفيذلاخرفلاىقلأ
:ةلئاقئقوقتيهوءاحنألايففرفرتتذخأ،ثدحاممألاةجاجدلاتأر
ةجهببحبسيحارةزوإلاخرفنأنيحيف"!يخرفقرغيفوس!هاترسحاو"
ثحبأيننإ،زيزعلايدلاواي.تنأوانأانلاحهذه؟!يبأايتيأرأ.ةداعسو
يجازم.ينطومهربتعأيذلاناكملاوهرحبلاكلذف،هيفحبسأرحبنع
،يلثمتنكنإ.رحبلانعدعبلاقيطينأعيطتسياليرحبريطجازم
عمقباوكجاردأدعف،يلثمنكتملنإ،نكلوً.اعمحبسنانعدوّيلإمله
."ةريظحلارويط
عملماعتلايفهتسايكوهسفنبلجرلاكلذةقثىدمقدصأنأعطتسأمل
تمستادقف.متاخلايناطعأيذلايحتلملالجرلاليختأنأتلواح.هيبأ
تدبو،رثكأفطلبفرصتينألواحهنأمغر،هسفنرورغلابهتيصخش
دعيملاذل،همامأتفشكتملاعلارارسألكنأكو،هينيعيفةرثؤمةرظن
كولسلااذهنكيمل،عقاولايفو.هتأجافمىلعًارداقدحأوأءيشيأ
يناتسكابلاهحورمأوتويدلاوقيدصزيمتدقف.ّيلعًابيرغيلابماللاويلاعتملا



ذإ.ةيصخشلاهذهلةقباطمةيصخشبهلجأنميدلاوانكرتيذلاميسنهاش
املاطل،كلذنمسكعلاىلعو.هتايحيفدحأعمةظاظفبفرصتيملهنإ
حار،يبناجبسلجنإو.يلمستبا،هتفداصاملكف.نيرخآلابهمامتهاىدبأ
ةربنيفامبر...ءيشكانهناك،نكلو.ةسردملانعينلأسيويرعشبعادي
.اننيبةفاسملابرعشأينلعج...ظفحتملاهكولسوأهينيعناعملوأهتوص
انيلإرظنيهنأرعشنًاعيمجانلعجدقف،اذهلعفينأدمعتيملولىتحو
ملاعىلإيمتنيلبانمًادحاوسيلهنأكو؛ةينودبهلعفناملكىلإو
هتماستباتلمح،مستبانإف.كلذكنكيملف،يدلاوامأً.امامتفلتخم
هبحنكيملف.هبلقلكنمهقناعً،ادحأقناعنإو.قدصلايناعمىمسأ
هلكملاعلافقوتميسنهاشيدلاوىأرنإ،كلذعمو.دويقيألعضخي
وأيبمامتهايأيدبيدعيملو،هيلإهلماكبههابتنالوحتو،هيلإةبسنلاب
يننكلو،امهنيبتعمجيتلاةقالعلاّرسكردأنأطقعطتسأمل.يمأب
هبهبشتينألواحيوأيزيربتلاسمشبًاهيبشناكميسنهاشنأنظأ
.هتايحبولسأبيدتقيو
ًانقتمناكيزيربتلاسمشنأتأرقو،رتويبمكلاةشاشىلإرظنلاتدواع
ىلإةفاضإلاب،نيتغللااتلكبدأبًاعيلضو،ةيسرافلاوةيبرعلانيتغللانملكل
يفسمشذملتت.عبطلابنيدلاوةفسلفلاوقطنملاوكلفلاوءايميخلابهتفرعم
كلذحتفف.لالسلاكئاحركبيبأمسابفورعمخيشديىلعهتايحةيادب
ءرملااهملعتاملكيتلاةيرسلاةفرعمللهينيعوهبلقوسمشلقعلجرلا
ءايشألالادبتسالقوتيحبصأو،اهنمديزملاملعتىلعربجمهنأرعشرثكأ
يفيحورلاجضنلاىلإلصوهنألو.ةثادحرثكأءايشأبلبقنماهفرعيتلا
،هنورقويوزيربتميكحمسابهيلإنوريشيًاعيمجسانلاحبصأ،زيجوتقو
وأهملعدعيملىتحركبيبأملعنمديزملاوديزملاملعتسمشنكلو
:يلاتلامالكلابثدحامسمشحرشو.هلًايفاكهسفنخيشلا
،هللّهبحنمةعبانةيحورلالالسلاكئاحركبيبأخيشلاةوشنتناك
.ةوشنلاكلتةظقيعبتتيتلاةناصرلابطقَظحيملهنكلو
رحبيفحبسيوهوهتايحتاظحلنمةظحللكيضقينأسمشدارأ
وحصلاتاظحللباهدحوةوشنلاتاظحلسيلكلذيفامب،ضماغلاةبحملا
.فيكتلاوأعابشإلاىلعةردقلامدعتالاحنمةلاحكلتنأنظأً.اضيأ
يمأهبتربعاموهاذه."فيكتلاءوستالاحنمةنمزمةلاحاهنإ"
ربتعينلف،كدلاوبهذامنيأ":ةرمتاذيلتلاقدقف.يدلاوةعيبطنع
.طقفانعمهتايحىلعقبطنيالاذهوً،ادبأهلةيضرموأةيفاكهبراجت



رجه،يدلاوانرجهامكو."ةقيقحلاهذهكرديالهنأكلذنمأوسألاو
ًاشيوردلظ،هتايحلالخو.رخآًاقيرطهسفنلراتخاوًاضيأهخيشسمش
سمش"مسامئادلاهلاوجتببسبهيلعقلطأو.ههجوىلعًامئاهةلاحر
."لاحرلا

يفًالماكًارمعىضمأسمشنأركُذ،نييناريإلانيخرؤملادحأملقبةلاقميف
يمورلكشف.يمورنيدلالالجانالومفداصنأىلإةرمتسمثحبةلحر
ةياهنعضوو،ةمئاهلاشيوردلاةايحةورذ-ةينوقيفهفشتكايذلا-
لالجدمحم،يضاملايملحيفهتعمسيذلامسالاتركذت.هلاحتراوهلاوجتل
هاتأمث،عرضتيوهوردبلاوحنهيدييحتلملالجرلاعفردقف.نيدلا
ةايحاهنعلأستيتلاةايحلانإ":وهو،ضماغلاتوصلاكلذنمباوجلا
لالجةايحاهنإ.ةمعنلاووفعلابىظحتةايح،عيمجلاراظنأنعةيفخم
."يونوقلايخلبلانيدلاءاهبءاملعلاناطلسنبايمورنيدلا
نعلوؤسملاهنإسمشنعءايضلقيملأ.ىرخأةرمةريحلاّيلعتلوتسا
لكش،كلذعمو؟رضاحلاانتقويفهفرعنيذلاصخشلاىلإيمورليوحت
نإذإً.ابيرقتسمشنعاهتدجويتلاتالاقملالكلةسيئرلاةركفلايمور
ميمحلاهقيدصكةيفلخلايفسمشىراوتامنيبحيدملاهيلعقدغأعيمجلا
دلاوىلإةرايزبموقأيكلامبرناحدقتقولانأتدجو.ريغالطقف
بلطألهيلإباهذلايفتركفاذل،عوضوملابريبخهنأيلركذدقف.ءايض
نإمأً؟العفسمشبقلعتميعوضومله،نكلو.يتالؤاستنعةباجإهنم
نأبجييذلايقيقحلالاؤسلانوكيدق؟ةيقيقحلاةيضقلاوهيدلاو
يفقيقحتللتئجلهف.ًالعفةنيدملاهذهىلإيروضحببسوههلأسأ
ةملكيللسريمليذلايدلاولثدحامفاشتكالوأقدنفلاقيرح
نعاهارأيتلامالحألاهذهلنوكتالدق؟ةديدعتاونسلاوطةدحاو
؟متاخلانعاذامو.نانيموأءايضبةقالعسمشهنأتككشيذلالجرلا
!يراكفأتطلتخاوتهتدقل
نيبءاقللا":ناونعبلاقمىلإتدعورتويبمكلاةشاشىلإرظنلاتدواع
تلقف.نريةفرغلايففتاهلاأدب،تاذلابةظحللاكلتيفو."يموروسمش
اليننإهلتلقهتكرتامدنعف.لصتملاوهنانيمنأدبالً!ابت:يّرسيف
.هعمءاشعلالوانتنمصلمتأنأتدرأيننأل؛ماريامىلعيننأبرعشأ
كردأهنأدبالوً،اريبكًاجاعزإيلببسدقف.يمالكبعنتقيملهنأنظأ
رعشأمليننكلو،راذتعالاليبسىلعةوعدلايلمّدقهنأتضرتفا،اذل.كلذ
ىلعدرأملنإ،ىرخأةيحاننمو.هعملماعتلابيلحمسييجازمنأ



ّيدلدعيمل،اذكهو.هسفنبقدنفلاىلإرضحيوّيلعقلقيدقف،فتاهلا
.ةعامسلاعفرأويديدمأنأىوسرايخ
."..ً.ابحرم"
."دوونيرغةديسايًابحرم"
،ءيشّيألوقنمنكمتأنألبقنكلو،لصتملاتفرع.نانيمنكيمل
ةحايسللنوينوكيإةكرشنمءايض":ًالئاقهمسانعتوصلابحاصنلعأ
."ملكتي
."؟كلاحفيك!دازوكمويوكديس"
."؟تنأكلاحفيك.كلًاركش.لاحنسحأيف"
."؟كلجأنملعفأنأينعسياذام.ريخبيننإ"
ةحاقوبفرصتهنأتعمسدقف.داهريسنعةباينلابلصتأيننإ،عقاولايف"
اذهراثأو،وتللثدحامبتعمس.ةلباقملاطسويفبحسناهنأو،مويلا
.ً"اريثكيبضغرمألا
."اذههفرصتببسفشتكأنأبسحوعطتسأمليننكلو،سأبال"
هنيبةلكشملاف.كبةقالعةيأرمأللسيل":لاقوةدمعتمةكحضكحضف
."نانيمنيبو
."؟لمعلابةقالعرمألللهً!اذإاذكه"
."بحلاوهةقدرثكألاباوجلالبلمعلاسيل،الك،هآ"
."!بحلا"
تعقوف.ايلوهاهمساو،نانيمةنباةبطخلداهريسمدقت،ةيضاملاةنسلايف"
لاقو.هلاهجيوزتبلبقيملنانيمنكلو،اهينذأىتحداهريسمارغيفةاتفلا
ناهركيامهو،تقولاكلذذنمو.ةعماجلابقحتلتلهتنبالسرينأديريهنإ
وأكبمويلاثدحاملةقالعالنأيرتنأكنكمي،اذكهو.امهضعب
."قيرحلاب
مغرلاىلعتكحضيننكلو،ةداعلاككوكشللًاريثمعوضومللهريسفتادب
."لفغمداهريسنأنظأتدك.تمهفنآلا":تلقو،كلذنم
هنإ":ةريصقتمصةرتفدعبفاضأمث."تاباصعلجركفرصتيهنأفرعأ"
هلمعيفؤفكوهف،ةقيقحلايفًائيسسيلهنكلو،ديكأتلكبعفدنمباش
."هتفيظويفهيقبأببسلااذهلوً،ادجصلخمو
تسيلانتكرشف.هنععفادتنأكيلعبجيال،كلضفنم":ةحزامهلتلق
."نيفظوملاعملماعتلايفاننئابزةسايسبةمتهم
."!كمهفتلًاركش":لاقوةنشخةكحضءايضقلطأ



ةطلسقاطننمضىقبأنأبسحولواحأيننإ.بجاوىلعركشال"
تقولانعكلأسألكبلصتأنأكشوىلعتنك،عقاولايف.انتكرش
ركذتتأ.هبينفرعتنأديرتكنإتلقدقف.كدلاولباقأيكبسانملا
."؟اذه
."؟لاثملاليبسىلعًاحابصدغمويبكيأرام.تئشىتم.ديكأتلكب"
كلذ؛مويلاكلذحابصكيليميغريدقدهاشلاروزأنأتمزتعادقتنك
اذل،قيرحلاتلعشأيتلايهةيئاضفتاقولخمنأىعدايذلالجرلا
:هتلأس
."ً؟ارصعًادغةرايزلالعجتنأكنكميأ"
."؟كيأرام،يبتكميفًارصعةثلاثلاً،اذإ.ديكأتلكب"
."ةديعسةيسمأكلىنمتأً.ادغكارأ.زاتمم"
.ً"اضيأتنأو.كلًاركش"
هفاتلاراجشلاّنأينظيفتأطخأدقتنكنإةملاكملايهنأانأوتلءاست
نأحضتادقف.ةلباقملاريسداسفإهفدهنانيموداهريسنيبعقويذلا
ملنإو؟ةطاسبلاهذهبرمألانوكينأنكميأ.نانيمةنبابقلعتمعازنلا
يكلدجبهتطخىلعلمعيءايضنألبقتأنأّيلعبّجوتي،كلذكنكي
،يسأرألمتماهوأدرجميرجياملكنوكيدق،كلذعمو.يريرقتدسفي
؛ةنهمللةلمتحملارطاخملانماذهو،رتوتلانعمجانبايترانونجدرجمو
اماذهنأتركف.هيرجأيذلاقيقحتلابءيشلكوصخشلكطبريأ
.ةصقلابعمسولهلوقيسرفيلوأانتكرشلعباتلاسفنلاملاعناك
عضبلبقرتسشنامةنيدميفساملأةقرسيفققحأتنكامنيبو،ةرمتاذ
يفهيلعيهاممةروطخرثكأاهنأىلعاهتمربةلأسملاعمتلماعت،تاونس
هلوقأامنأًامزاجًاداقتعاتدقتعاو.هتجوزلتقنوبزلانأتيعداو،عقاولا

ىلإنوبزلاةجوزتداعامدنعةريبكةمدصبتبصأيننأةجردل؛حيحص
امبعنتقأمل،كلذعمو.عوبسأدعباكرويامةريزجيفاهتزاجإنمتيبلا
تسيلكلتنأبءاعدالادحىلإتلصول،ةصرفلايلتحنسولو.لصح
ىلإثدحتألينلسرأو،ةيضقلانومياسىهنأ،ظحلانسحلو.ةيقيقحلاهتجوز
ذخآنأّيلعضرعولمعلانمةزاجإىلعلوصحلابينحصنيذلارفيلوأ
،كلذنمًالدبو.اهلوانتأمليننكلوبوبحلاتيرتشاف،بائتكاللًاداضمءاود
تلظ.يجازملدعاماذهو،سنوتىلإةلحريفلغيانعمتجرخ
تضفندقف.اهذخآنأيرورضلانمهنأنظأمليننكلو،يتزوحببوبحلا
ضعبّيلعىلوتسارتوتلانأمغرو.لغيانريبعتّدحىلع،مؤاشتلاينع



.تنسحتدقيتلاحنأديكأتلكبترعشيننأّالإ،سوباكلاببسبءيشلا
يننإيمأيلتلاقدقف.امًاعونيتلوفطبًاقلعتمسوباكلانوكيدق
اورثع،ةرمتاذ.يرمعنمةعساتلاتغلبنأىلإيمونيفيشمأتللظ
أَرِقملامامأّيلعاورثع،ىرخأةرميفو.ةقيدحلايفةكربلاةفاحىلعّيلع
تاحفصىلإقدحأانأوهبرقةفقاوتنك.ةينوقنميدلاوهرضحأيذلا
اليننأىلإكلذريشي،ودبيامىلعو.أرقأيننأكوناكرحتتياتفشونآرقلا
يساقلايجراخلارهظملااذهفلخذإ!ةبارغللاي.ةيذالوفًاباصعأكلمأ
ريثأتف.ببسلاوهاذهنأدبال.ةريطخةشاشهئبتختهبعتمتأيذلا
سوباكلايفحطسلاىلعوفطيةظقيتسمانأوهنمتيناعيذلارتوتلا
نمففخأنأو،ءاخرتسالالواحأنأّيلعبجوت.ينيعضمغأامدنع
درجمهذه،فاطملاةياهنيفو.رفيلوأيندشرأامكعاطتسملاردقيثارتكا
يننألملاعلاةياهنتسيلهذهف،يتمهمذيفنتيفتلشفولىتحو.ةفيظو
،ةلأسملاتيوسنأدعب.اهلرصحالتاحاجنةكرشللتققحنأقبس
ضعببلطأوفرغلاةمدخبلصتأنأتدرأو،ةعئاجيننأةأجفتكردأ
،تقؤمبايترانونجنميناعأيننأترعش.ةأجفييأرتريغمث،ماعطلا
نأترّرقاذلً،اديجيلمعبثبشتأنأّيلعلازيالهنأتكردأيننكلو
.ءاشعلالوانتلجرخأ
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ةيفخمرارسألانأل"
"ربصلانمرحبقامعأيف
يفةزيمملاقابطألادحأوهف،نرفلابيوشملابابكلانمًايهشًاقبطتلوانت
نمهنعتعمسدقنكأمل،كلذعمو.ايمابلاءاسحلثمًامامت؛ةينوق
نكيملو.طقةمسدلاةليقثلامحللاقابطأيبحمنمنكيمليدلاوف.لبق
مهنأكلذنمأوسألاو،لاوحألانملاحيأبًافيفخنرفلاببابكلاقبط
نممئسيذلاباشلالدانلاناك،ظحلانسحلو.ةئينةلصبعميلهومدق
ةقايللابعتمتيةيكرتلابةقطانلاةيزيلكنإلاةديسلاهذهلةرمتسملاتابلطتملا
ىلعتيتأف،رايخلاومطامطلاحئارشنمًايفاضإًاقبطيلمدقييكلةيفاكلا
ملو.هسمأنأنودنمبابكلاقبطفصنتكرتيننكلو،قبطلايفام
دقف.رخآءيشيأينمتلًالاجمةبجولاالتيذلاةيكرتلاةوهقلاناجنفعدي
يفاهحطسألمتةوغرلاواهنمدعاصتيراخبلاوةنخاسةوهقلايلتمُدق
لبق.ةزوبخملاةيكرتلاىولحلانمناتعطقاهبناجىلإومجحلاريغصناجنف
املاطليتلايمأبتركفويكزلااهريبعتقشنت،ةوهقلانمةفشرذخآنأ
مغرلاوحألانملاحيأباهبهبأييدلاونكيمل.ةيكرتلاةوهقلاتبحأ
نودنم؛عوقنملاياشلاقشعيناكهنكلو،يديلقتلاهدالببورشماهنأ
مامتهاباهدحوةيكرتلاةوهقلاظحتمل.عبطلاببيلحلانمةدحاوةرطق
تويبلاتبحأدقف،ةنسنيثالثوتسلبقةنيدملاهذهىلإتتأيتلايمأ
ديبتينبيتلاةيبشخلاوةيرجحلاينابملاتاذةيمالسإلاسرادملاو،ةيديمرقلا
اذهو-كلذلكنممهألاو...شيواردلاصقرو،يانلاىقيسومو،ةقجالسلا
امك،يدنفأزاريوبشيوردلا؛يدلاوّتبحأ-ءايشألاكلتلكباهفغشببس
صقرويانلاتوصنمتقولارورمبيمأتمئس،كلذعمو.ءايضهاعد
هذهّنأتكردأيننكلوً،اضيأيدلاوبحنعتفكاهنأةجردلشيواردلا
،هنودنمةايحلاقيطتدعتملاهنإذإ.اهسفنىلعاهتبذكةبذكدرجم
اهتشكرزولوبنطسإنمةريغصلااهنيجانفوةيكرتلااهتوهقنودنمو
قيربإواهباهمدقتنأتداتعايتلاةنيزملايناوصلاوةيزاوكرتلاةيقوجلسلا
رانىلعةوهقلايلغتنأيمأتداتعا.يديلقتلايساحنلاةوهقلانيخست
ينتلعجاملاطلً.امامتةطوبضمةحئارلاوماوقلاوةوغرلاحبصتنأىلإةئداه
ةيناوجرأةبنكىلعاهتحتاهيقاسىدحإةعضاواهتوهقبرشتيهواهتيؤر
يلتلاق.ةيلوضانأةأرماباهّهبشأتاببحملااهتامعىدحإاهلاهتكرتنوللا
بحيوهبحينأينعياذهفامًاصخشاندحأّبحأنإ:ةرمتاذيتدلاو



لصوامهمف.حيحصريغكلذنأتنهرباهسفنيهاهنكلوً.اضيأهتفاقث
عمشيواردلاةصقرويانلاتقمتتتابدقف،ةيكرتلاةوهقللاهقشعاهب
بحيفاهينذأىتحقرغتاهتلعجيتلاةسيئرلابابسألانيبنمامهنأ
يذلاتقولاكلذذنمةنسنوثالثوتستضم.لوألاماقملايفيدلاو
قيرطيفءاقدصألادحأةحيصنىلعءانبةينوقيفاهلاحرهيفتطح
نأتلواحو،ةبوجأنعثحبتنأيمأتدارأ.لابينلاودنهلانماهتدوع
ةميدقةيناميإةديقعيفةديدجةايحءدبىلعاهدعاستةقيرطفشتكت
اهمامتهاتدقفيتلاةكلهتسملاوةرركتملاابوروأةفاقثنمتبرهنأدعب
،ودنمتاكيفةميدقلانييذوبلاوسودنهلادباعمىلعتفرعتنأدعبو.اهب
سوقطتثدحأثيحلوضانألابلقيفةسمشملاةنيدملاهذهىلإتلصو
هتنيمل،كلذعمو.اهسفنيفًاقيمعًاريثأتةيولوملاىوأميفشيواردلاةصقر
باشلاليحنلاشيوردلاكلذبقلعتيتدلاوبلقنأل؛دحلاكلذدنعرمألا
.نيصقارلاشيواردلاعمهسفنلوحروديهتأريذلا
يفهسفنءرملاىسنينأبهبشأاهنإلب،ةصقردرجمتسيل":يمأيلتلاق
صقرسيليبرثأام،كلذعمو.هاقيسومعموفطيوقيقرلايانلاتوص
جرفنتهنوفجتحارامدنعهينيعيفًاموسرمهتيأريذلاملألالبكدلاو
."رخآلاونيحلانيبًاليلق
كسمأاملكف.يانلاتوصقيطتيمأدعتملوتاونسلاترم،كلذعم
يفتيبلايتدلاوترداغ،طقهراوجحرابتمليتلاةيقيسوملاةلآلابيدلاو
.نيعةضمغ
ىلعةديحولاةيقيسوملاةلآلاتسيلاهنكلو،يانلاةيناحورًاضيأردقأيننإ"
عمتسيوأفزعيالوهوةنسةرشعيتنثاكدلاوىضمأدقل.ضرألاهجو
ريغةايحلايفىرخأءايشأكانهنكلو،اهسفنةيقيسوملاةلآلاىلإالإ
."يانلا
يتلاةلآلالوحئجافملاهتجوزيأرريغتنعيدلاوهلاقامعتلءاست
لختيملهنكلو،حجرألاىلعءيشيألقيمل.اهفزععامسلتقاتاملاطل
نكيمليانلانألكلذعطتسيملوهف،لاوحألالكيفًاقلطمفزعلانع
.هتديقعلًاممتمًاءزجلبةيقيسومةلآدرجمهيلإةبسنلاب
عمانتيبكراشتنأالو،يانلاتوصعمستنأديرتدعتمليمأنكلو
-مايألاكلتيفىتحكلذبتككشدقو-يدلاولاهبحمغرو.ميسنهاش
نمطقفًادحاوًائيشبحتتلظو،هتفاقثبميدقلااهطابترابظفتحتدعتمل
نإف.ةيكرتلاةوهقلاوهوً،اماعنيثالثنمرثكألبقاهترازيتلاةينوق



.يدلاولاهبحنعتلختاهنأىلعكلذينلدً،اموياهبرشنميمأتمئس
امأً.ادبأكلذلعفتنلاهنأيلودبيو.نآلاىتحاهنععلقتملاهنكلو
دقف،يمألثمةيكرتلاةوهقلابرشىلعنمدأمليننأمغرو،ّيلإةبسنلاب
ةبجوكةليقثةبجودعباميسالو؛رخآلاونيحلانيباهبرشبعتمتسأتللظ
.نرفلاببابكلا
يفراجشعوقويرظنتفل،يتوهقنمىرخأةفشرذخآتنكامنيبو
كسميوهوجراخلايفًافقاوباشلالدانلاتيأردقف.معطملامامأعراشلا
ضعبتفضأدقل؟كبطخام":ًالئاقرخآلجرهجويفحيصيوهديبًاقبط
."كهجوىلعنوللاضعبيفضيوكعبشينأتدرأيننألكئاسحلمحللا
."؟يئاسحيفًامحلعضتنأكنمبلطنم":لجرلاباجأف
دوسأًاليوطًابوثدترموهو،يهاجتابهرهظوبابلادنعًافقاولجرلاتيأر
ةيادبلايفهتننظامو.ضافضفيديلقتيكرتلاورسقوففطعملاكنوللا
وأدّرشتمهنأدبال.غوبدملاريغدلجلانمببدمءاذحهنأحضتا،اٍّفخ
.نيلوستملاةجهلبةهيبشُدبتملهتجهلنأمغرلّوستم
."؟كسفننظتنم":لدانلاًاخبومهمالكلجرلاعبات
نمًافوخقودنصلادنعمهجتبسلاجلامعطملابحاصكلمتيقلقلاأدب
ضهنوهتهبجىلعنيتكيمسلانيتسدعلاتاذهتراظنعفرف،ةرجاشملامزأت
وحنًاهجتمنيتريغصلاهيمدقىلعنيدبلاهمسجرجيذخأو.هيسركنع
.بابلا
ىلإةعفترملاهتربنهجويناكنإددحأنأعطتسأمل."؟انهلصحياذام"
."؟ةلكشملاام":ًالئاقفاضأو.زوجعلالجرلاىلإمألدانلا
ءيشال":ًالئاقحرشينألواحو،رمحمههجووهريدموحنلدانلاتفتلا
كلتلكمودقلاءانعهسفنفلكهريدمنألءاتسمادبو."يمحرةطسأاي
ةرجاشملالعتفايذلالجرلاىلإريشيوهوحرشمث،بابلاىلإةفاسملا
هذهًالماحءاسملكانهىلإيتأينسملالجرلااذهنإ":ًالئاقهعم
عاونأصخرأبلطيةداعهنإ.اندنعنمهءاسحذخأيو،هديبةيدبزلا
هيلعتقفشأوهلاحلىسألابترعش،ءاسملااذه.محليأنودنمءاسحلا
."يهجويفًابضغطاشتساهنكلو،ءاسحلايفمحللاضعبهلتعضوف
مدقيباشلانإ؟دجلااهيأكلذنمرثكأديرتاذام":معطملابحاصلاق
."؟يمعطممامأةبلجلاهذهريثتاذاملف.ةمدخكل

نمتامدخيأىلإةجاحبتسلوكدجتسل":ًالئاقبضغبلجرلاحاص
نإ.كلذتبلطلهيفًامحلتدرأيننأولو.ءاسحلانمثعفدأيننإ.دحأ



يفًامحلديرأاليننإكلتلقنإف.الإسيلنوبزلامدختنأكبجاو
."نوكينأبجياذكهف،يئاسح
ىلإرظنكلذنمًالدبهنكلو،لجرللهبضغنعريدملاربعينأتعقوت
مث،هآرامدنعىشالتدقهجاعزنانأكوءارولاىلإةوطخعجارتوههجو
.ىرخأةرملجرلاىلإرظنيّالأىلعًاصيرحلدانلاىلإتفتلا
لاحببهذيهعدوهديريامهطعأ.راجشلااذهليطنالانعدً،انسح"
."هليبس
اذهو،يتيدبزينطعأً.ائيشكنمديرأال":ًالئاقبضغبحاصلجرلانكل
."ءيشلك
هعديملهريدمنكلو،ربصلابىلحتينألواحيهنأكوهسأرلدانلازه
.ملكتي
."يمعطممامأتاراجشيأديرأال.كنمهبلطاملعفا"
:هسفنللوقيوهو،لخادلاىلإةيدبزلاداعأمث،بضغبخفنيلدانلاذخأ
."؟دالبلاهذهيفنونجملكانيلإيتأينأبجياذامل!هللااي"
تيقبأ.خبطملاىلإًادئاعهجوتو،ةريغصلاةيبشخلاتالواطلانيبلدانلاّرم
ىرأنأعطتسأمليننأعمبابلامامأفقاولالجرلاىلعًازكرميرظن
غرفينأتمصبرظتنيوهو،يهاجتابهرهظوً،افقاولظدقف.ههجو
ةيدبزلاهتزوحبولدانلاداعنأىلإلاحلاكلتىلعيقبو،هتيدبزلدانلا
ةيدبزلامّدقو،جاعزنابهسفنلمتمتيوهوً،اريخألدانلاداعامدنع.ةغرافلا
يفديحولاكنأنظتال.ينبايّيلإغصأ":لجرلالاق،زوجعلالجرلل
نيرخآلاتابلطمرتحتنأكيلعبجي.رومألاقئاقحفشتكييذلاملاعلا
تكردأأءاوس؛تنأهفرعتالامنوفرعينيرخآلانإ.ةبيرغكلتدبامهم
عقودقامًاصخشنأكسفنءاقلتنمضرتفتال،اذل.هكردتملمأكلذ
."ةئيسفورظةأطوتحت
صخشلةحيصنمدقيدشارلجرتوصهنأكو،فيطلهتوصوً،ائداهادب
بضغلجارمريثتيكلةيفاكهتاملكتدب،كلذعمو.اٍّنسهنمرغصأ
ً.اقبسمةرئاثلالدانلا
تنأو،ةمدخكلمدقأنألواحأانأ؟حئاصنلايلمدقتنأنآلاديرتله"
انهيمامأفقتيكلةيفاكلاةحاقولاكسفنيفدجتمث،ينمجاهت
نمفرصناوكقبطذخ":لوقيوهوههجويفقبطلامحقأو."؟ينظعتو
نأةشهدللريثملانم."ىرخأةرمدوعتنأيفريكفتدرجمركفتالو.انه
.نزحبهسأرزهدرجمبماقلبً،اددجمبضغيمللجرلا



."ةنسةئمذنملحملااذهيفيئاسحلوانتأيننإ.هلوقتاميردتالتنأ"
نيكسملالجرلانأدبال.ةنسةئملاقهنأدكؤملانم.همهفيفئطخأمل
.نونجملجرىلإةبسنلابًامامتًانزتموًائداهادبهنأمغرهباوصدقاف
وهوًاليلقتفتلا."ةرفولاوأةورثلابًاكرابمناكملااذهدوعينلينودنم"
نألدانلاكشوأ.ههجوةيؤرنمنكمتأملكلذنممغرلابو،هتيدبزذخأي
نأؤرجتال":ًالئاقهسرخأوةأجفهتوصعفرزوجعلالجرلانأريغ،هبيجي
ذئدنعو،يبضغكتحاقوبلجتس.يهجويفخرصتنأؤرجتال.كمفحتفت
امكدوجولانميهتنتسو،ةبيطلاكتينلالوكتحاقولناكميأىقبتينل
."ناكملااذهيهتنيس
ههجوحمالموءارولاىلإةوطخلدانلاعجارت،ريدملالعفامكطبضلابو
متاقلظرشتناو،نيتيتفلاهينيعيفرونلاتهبو،ةبهرلاوفوخلابةمعفم
ةرمرظننأدعبءارولاىلإىرخأتاوطخعضبعجارت.اهلمكأبهترشبىلع
ىلإداعوةدحاوةملكبهوفتينأنودنمرادتساو،لجرلاىلإةريخأ
نيدشارنيلجرفيخينأنملوبخملادّرشتملالجرلااذهنكمت.معطملا
.لجرلااذهنوكينمةفرعمىلإقوتأتحبصأف،معطمبحاصامهدحأ
كنيت؛نيتليحكلاهينيعتيأرف،ءارولاىلإتفتلا،تاذلابةظحللاكلتيفو
،رشابملكشبّيلإرظن.نآلانمةعاسلبقامهبتملحنيتللانينيعلا
ةرظنهترظنتدبدقف.بضغلاىلعليلديأهينيعيفدجأمليننكلو
هنكلو.يلاصوأتشعتراف،ينمبرتقيسهنأّيلإليخ،ةأجفو.ٍّجرتولاهتبا
نعًادعتبمقلطنامث،ينزيميملهنأكوتافتلالادواع،كلذنمًالدب
.معطملا
كلذينقحال،ةظحللاكلتىتحف.فرصتألًاليوطًاتقوينمرمألابلطتيمل
لازياليتلايتوهقتكرت.هتقحالمليرودناح،نآلاو.ناكملكيفلجرلا
ريبعتةلهاجتمقودنصلاوحنتمدقتو،ةلواطلاىلعاهنمدعاصتيراخبلا
تعفدمث،معطملابحاصولدانلانملكهجوىلعيدابلالوهذلا
،نيميلاىلإهجتيلجرلاتيأر.معطملانمةجراختعرهوةعرسبيباسح
ةراملادشحنيبهحملأنأةلواحمىطخلاتثثح.هاجتالاكلذبتعرسأاذل
سانلاسوؤرنيبدعجملاهرعشةيؤرنمنكمتأمليننكلو،فيصرلاىلع
ىمسملاهزنتملاىلإعراشلاربعدقناكنإتلءاست.عراشلايفنيمحدزملا
ضماغلالجرللًارثأدجأمليننكلو،رخآلابناجلاىلعنيدلاءالعلبج
كانهو،عراشلاتلخد.راسيلاىلإهجتيعراشلاناكً.اضيأكانهدشحلانيب
يرجأتدكو،ىطخلاتعرسأ.ةراملاربعبضغبهقيرطقشيلجرلاتيأر



نممغرلاىلعو،ّيلإرادتسا.يرودبتفقوتف،فقوتيهتيأرمث،هدقفأالئل
هيلإينبذجيءيشبترعشو.ينيعىلإهانيعتقدحاننيبةلصافلاةفاسملا
دقف.يلوحنممالظلالح،ةأجفو.ينيعقرحيتماصراجفناكوضيمولاك
يفءوضيأكانهدعيملو،تارايسلاوتالحملاوعراشلاءاوضأتأفطنا
ملنكلو،سمادمالظبًارومغمهلكحبصأف،ضيمولاهصتمانأدعبعراشلا
نيلفطاتوصىفتخادقفً.اضيأءاضوضلاتشالتلب،هدحوءوضلافتخي
تالحمدحأقالغإنعةرداصةيندعمةعقعقو،يمامأنابعلياناك
يدانيوهونيئلتمملانيدخلايذىولحلاعئابتوصو،هباوبأةيساطرقلا
نميأدعيمل.ةنيدملاءاضوضوتارايسلاقاوبأو،هلنيرواجملانئابزلا
ةرمستمتفقو.ءاحنألالكيفقيمعتمصميخو.نآلادعبًاعومسماذه
تظحال،كلذدعبو.يدانأنموبهذأنيأىلإفرعأالانأو،يناكميف
نمةموكيفةنوفدمةساملأك؛مالظلاحنجتحتقيرببهبشأًاتفاخًاءوض
انأوهوحنتمدقت.اهسمشتفتخاءامسيفدانعبعملتةمجنوأ،محفلا
هجوىلعهآررونلوألميدقلاناسنإلابذجناامكينبذجيهنأرعشأ
تدادزاو،ةيبذاجوًارولبترونلادادزا،اهتوطخةوطخلكعمو.ضرألا
.ينرظتنيهنأكوًاعمالوًاتماصوًانكاسهتيأرو،هيلإتلصو،ةأجف.يتشهد
نعيانيعتزجعاميتسملبزيمأنألمأىلعهوحنيديتددم
تبحسوتلفجأف،دعجماهدلجةئفادوةليحنديبترعشيننكلو،هريسفت
.توصلاكلذتعمس،ذئدنعو.يدي
."كيلإدوعتيتلاءايشألاكتملسدقل.يفاختال":لاقدقف
ًايساقًارجحيعباصأتسمالف،ىرخأةرميديتددمو،يتعاجشتعمجتسا
هنإ.هبترعشيننكلو،هتيؤرنمنكمتأمل.هيفضبنتءامدلانأكوًائفادو
اممو.حيرجناسنإهنأكوفزنيذلاينبلارجحلاوذيضفلامتاخلاكلذ
هتذخأ.ةوقلابيندمأونّسحتلابرعشأينلعجمتاخلانأبارغتسالاريثي
.يلوحنميلجنيمالظلاأدبو،ىنميلايديعبصإيفهتعضوو
."مارحبسكنيرخآلاىلإةبسنلابوهف،دحألهنيكلمتًائيشيطعتال"
،ىلوألاةرمللو.رسحنملامالظلايفًافقاوضماغلالجرلاتيأرو،يرظنتعفر
.يباصعأدقفأوألفجأنأنودنمهينيعىلإرشابملكشبترظن
كلهنإ.ايميكايهنيكلمتيذلاءيشلااذهيفيطرفتال":ًالئاقعبات
."كاوسدحألسيلو،كدحو
."ايميكتسلانأ":ءافجبهلتلق
ركذتهنأكو؛هدلجبحشو،ىسألااهؤلمةواشغبناوادوسلاهانيعتستكاف



ينوكتنأكنكميال.اذهفرعأ":ضفخنمتوصبلاقو،ةراسريغىركذ
."كلذتدرأولىتحايميك
.ةناهإلابترعشكلذنمًالدبيننكلو،ةحارلابرعشأنأيغبنيناك
،لاحلكىلع":يعبصإيفمتاخلاىلإةريشموعوضوملاةلهاجتمهلتلق
."؟متاخلااذهينيطعتاذامل
كملعيسمتاخلااذه"ً:اسماهلاقوناعمإبمتاخلاىلإلجرلاقدح
."ةقيقحلا
."؟قيرحلالعشأنّمعينربخيسهنأدصقتأ!؟ةقيقحلا"
نأكو،ىلفسلاهتفشتلدهتو،ةقيمعلاهلمأةبيخنعهينيعةرظنتفشك
.اذهنملضفأًامالكيلوقمدعببسنعينلأسيهلاحناسل
ةيأهلتسيلو،ةيمهأاذسيلوهفقيرحلاكلذلعشأنمنكيًايأ"
."اهنعثدحتأيتلاةقيقحلابةقالع
."ً؟اذإقلعتموهمب"
.ريغاليداملاحبرلابقلعتمكلذ...كلذ":لوقيوهوهمفىلعهديعضو
،كلتةجاتهملانيطايشلارانيفاهيلإنيعستيتلاةقيقحلايههذهتسيلو
."لاملانمسفنأةقيقحلانكلو،لاملاىلإنيعستتنألب
يهامةلاحلاهذهيفً،اذإ":ةلئاقةحارصبهتلأسفةريحلاينتكلمت
."؟ةقيقحلا

مث،هذيملتدعاسينألواحيذاتسأةعارببينصحفتيوهوًاليلقتمص
."؟اهملعتلةدعتسمتنأله":ينلأس
."ةدعتسميننإ،معن"
متأىلعدحأال":ًالئاققلعمث،هيتفشىلعةضماغةماستباتمسترا
."انهجاوتنأدعبطقفةقيقحللنودعتسماننأفرعننحنف.دادعتسالا
اذهببسبينملانيمأسلاأدبف،لؤاستلكنعةباجإهيدلتناك
.عضولا
.ةدعتسميننكلو،نيرخآلانعةباينملكتلاعيطتسأال":دانعبهلتلق
."دادعتسالاةبهأىلعيننإ.يللق،ايه
."ربصلاةميدعتنأ":لاقودهنتمث،باتعةرظنبينقمر،ملكتينألبق
نإ،عقاولايف":همهفيفةبوعصنميناعأيننأكولهمتبيلحرشيأدبمث
لوحروديهلكملاعلاف.ربصلانمطيخباهضعببةطبترمهللاتاقولخملك
.ربصلابيلحتاذل،نالجعتيالوامهتقوناذخأيرمقلاوسمشلاو،ربصلا
،ةميظعلازاغلألايلحتيكلو،ربصلانمرحبقامعأيفيفتخترارسألاف



."رحبلاكاذيفنيحبستفيكيملعتتنأبجي
."كلذلواحأس،لقألاىلع.ربصلابىلحتأسً،انسح":ةلئاقهلوقلتنعذأ
يهو،ليمجءيشفيكتلاىلعةردقلاف.فيكتللةلباقينوك.تنسحأ":لاق
نكيملنإو.ةراحملانطومهنألربصلازمرءاملاف.ءاملاتازيملمجأنم
."ئلآللالكشتتنأىلإربصلابيلحتاذل،ئلآلةيأبىظحننلفءامكانه
يننكلو.ةميدقةيرعشةيكرتةغلهنأكو،هتبارغبمالكلايفهبولسأينتفل
نأتعطتساامرخآنإاذلً،ايئانثتسالجرلااذهيفاملكتدجواملاطل
.مالكلايفهبولسأوههيلعيهابتناقلعأ
يننإ.كمالكلمكأ،معنً.اضيأفيكتلاىلعةردقلابىلحتأس.قلقتال"
."كيلإةيغصم
نمةقيقحلانيملعتتسكنأنينظتله!ً؟اقح":يراكفأأرقينأًالواحملاق
."؟يتاملك
."؟ملعتأنأيننكميفيكّالإو،معن":لماكقدصبهتلأسف
درجماهنإلب،ةقيقحلاتسيلتاملكلانإ":لاقوً،ابيرمهرهظمادب
لكيفمالكلابةحاصفوةعاربسانلارثكأىتحف.انهاوفأنمجرختتاوصأ
الهنإ.ةايحلاقئاقدطسبأانلحرشينأىلعةردقلاكلميالنامزألا
نأوأ،حئاورلابساسحإلابانلحمسينأوأ،ناولألاانيرينأعيطتسي
عاطتساهنإلقنل.ماعطلاقوذتنانلعجيوتاوصألاعامسىلعاندعاسي
املكبانغلبينأىلعرداقريغلظيهنأالإ،كلذلعفينأامةزجعمب
ىلعهراكفأينبيو،يقطنملاريكفتلامدختسيدق.ةيرشبلاحورلايفيرجي
ًادبأعيطتسيالهنكلو،يئاهناللاهيعوقافآيفةلوجيفاهذخأيو،قطنملا
."ةيرشبلاحورللريغتلاةمئادةلاحلاحرشينأ
.كيلعرطيسيمؤاشتلايعدتال":ًالئاقهحرشلصاو،يزجعظحالامدنع
يملعتتيكلو.هفصتنأةايحلاعيطتست،هفصونعتاملكلازجعتامف
."براجتلاىلإلبتاملكلاىلإنيجاتحتالِتنأ،ةقيقحلا
نعتعنتماورذحلاتيخوت،كلذعمو.ةلماكعايضةلاحيفنآلاتب
يتلاةيظعولاةيدقنلاةرظنلاكلتبنجتأنأتدرأيننألةلئسأةيأحرط
اذل،هلأسأملامًائيشمهفأنليننأتكردأيننكلو،هينيعيفمسترت
:تلق
ملعتأنألبقيسفنببراجتلالكشيعأنأّيلعنإيللوقتله"
."ً؟ائيش
."كسفنبءيشلكيربتختنأبجي.حيحصاذه":لاق



نمًالدبو.هثيدحلصاويمل،يهجوىلعةيلوضفلاةرظنلاظحالامدنعو
نيبنمو.لفطلاةماستباكةئداهوةضيرعةماستباىلوألاةرمللمستبا،كلذ
نودنمو.ريغصلفطنانسأترهظ،ضماغلافيخملالجرلاكلذيتفش
.هدييلدميوهواهلثمبةماستبالاهلتددر،ةدحاوةملكبهّوفتأنأ
يلاعت.كتلحريئدبتلناحدقناوألانأامبو،ةدعتسمتبكنأامبً،اذإ"
."اذهيربتخاويلاعت!يعم
.يلوحنمناكملاءوضلارمغ،ةأجفو.يوحنةدودمملاهديبتكسمأ



16
صقارلايقيدصةروصيدهاش"
"ينيعداوسيف
،ةنيدملايفرجفلاغزبلب،اهسفنًاقباستأفطنايتلاءاوضألالعتشتمل
لبقمويلاكلذكطبضلاب؛ناكملكيفنوللايلسعًاولحًاءوضتيأرف
ةعشأبترعش.يدلاوعمىلوألاةرمللانهىلإتيتأامدنعةليوطتاونس
دقفً.اضيأحايرلالبطقفسمشلاسيلً؛افطاعتوةمحررثكأنآلاسمشلا
.ةديعبلالابجلاحوفسنمةيتآلارطملاةحئارليلعلاميسنلاعمتممش
ىلإلصو،ةيبشخمئاعدبةموعدملاةينيطلاناردجلافلخقئادحلانمو
اهتيأريتلاناردجلالكف.حيحصاذه،معن.رويطلاديرغتتوصيعمس
وأتلفسإيأدوجوظحالأمل.ةيبارتتاقرطلالكو،ةيرجحوأةينيط
تارايسةيأهيفنكتملذإ.عراشلايفءودهلاداسو،ناكميأيفتنمسإ
رخآلاوينبامهدحأ-لزنلادحأمامأنيطوبرمنيناصحتيأر.قالطإلاىلع
ىلععمجتيذخأيذلابابذلاادرطيلرارمتسابامهيليذنازهي-ضيبأ
ًامئاننسلايفمدقتلاببسبربولانمًايلاخًازوجعًابلكتدجوو.امهفادرأ
تحتًاقوحسمودبييدامررامحهفلخفقييبشخبابمامأامهبناجب
يفنولوجتيًالاجرتيأرلب،ءاسنيأَرأمل.لاقثألابلمحملاهجرخةأطو
،ةضافضفةنكادليوارسوتاقايلاةميدعًاناصمقنوسبليمهمظعم،ءاحنألا
.اهنورمتعييتلامئامعلاببسبًاخويشمأًانابشاوناكنإديدحتنكميالو
ددحأو،يطيحمفشتكأنأعزفبتلواح؟ىرتايانهىلإتلصوفيك
ةلتلاىلعبيهملكشبًاعباقةكيمسناردجاذًارصقتيأر.يدوجوناكم
ًابابنوسرحيةليوطحامروةضيرعفويسبنيحلسمدونجةينامثو،ينيميىلإ
نيدلاءالعلتىلعينبملابيهملاةقجالسلارصقوهاذهأً.اشوقنمًايرجح
بيرغلاشيوردلاةروصيفةباجإلاتدجو؟قئاقدلبقهبتررميذلا
بابىلعةدونسمةريبكةيساحنةينيصىلعةسكعنملاداوسلابلبرستملا
.همامأتفقويذلاساحنلاناكد
هذهلكءادبإبقحلاكلميالةقيقحلاّملعتلدعتسمهنإلوقينم"
."ةشهدلا
نأتممص،اذل.يهجويفدرتيتاملكيهاهف.هلاقاميفبيصملجرلا
يذلاامف،ةقجالسلانمزىلإاندعنإ،كلذعمو.يفوخويتشهدطبضأ
ةيدلجلايترتسبيلثمةأرمابتلخنورقةعبسىلإنودوعيسانأهلعفيس
؟زنيجلايلاورسو



.يفاختال":ساحنلاةينيصىلعةسكعنملايحتلملالجرلاةروصيلتلاق
يزيربتلاسمشطقفكانه.انهدعتمليهف،نيراكوأايميكرمأيسنا
نعهرسيفخييذلاهللايفصيقتلييكلخسارفلافالآزاتجايذلا
."نيملاعلا
امهّيتفشنأهّملكتءانثأيفترعشيننأيبارغتساراثأيذلاءيشلانكلو
انأويسفنىلإترظن.وهسيلوتملكتيتلاانأيننأكو؛اتكرحتناتللا
ربونمءادوسةيديلقتةءابعيدترأيننأتدجوف،قلقلاوةيشخلابرعشأ
،نآلاو.ةضيرعوةنكاداهتدجوويديتعفرً.ايديلقتءاذحلعتنأوزعاملا
.هديريتاباميهيحورف،سمشدسجيدسجحبصأنأدعب
هترضحأاميسنا!يسنا":يرعشببعالتيميسنهنأكومعانتوصبينرمأ
كلةبسنلابةلوهجمةايحكانه.انملاعنممدقألارخآلاملاعلانمكعم
كشوىلعتنأامنإ.ةنسةئامعبسبكملاعنمثدحأملاعيفكرظتنت
.ليثمهلسيلءايقتألالاجرلااهنطقييتلاةنيدملاهذهيفهيربتختنأ
ةئامعبسبًاثولتلقألاةنيدملاهذهيعد.ايابخلانيرتسولوهجملانيفشتكتس
نمىرجامبكملعتو،ةديدجحوربكألمتكرصعيفهيلعيهاممةنس
ملأ؟رمألايفمهييذلاام،سمشمأنيراكتنكأءاوس.انهثادحأ
رمأيسنا؟هسفنسفنلابةايحلالخدنملأ؟هسفنبلاقلابانعيمجقلخن
ةمعانةكحضككحورباوبأيحتفاو،نآلاندنلنمةمداقلاةأرملاكلت
."زيربتنممداقلاشيوردلااذهل
ةينيصلاىلعيتروصساكعناىلإرظنلاتدواعامدنعف.هبينرمأامققحتو
ءادوسلاهسبالمونيتليحكلاهينيعبيحتلملالجرلاىرأدعأمل،ةيساحنلا
دعأمليننألوًادحاوًاصخشانحبصأاّننألًابيرغزعاملافوصنمةجوسنملا
يزيربتلاسمشوأنيدلاسمشدمحملبدوونيرغايميكنيراكنآلادعب
تحبصأ.لاحرلاسمشوًايحوررينتسملازيربتميكحمسابًاضيأفورعملا
.ةيفخملاةميظعلاةقيقحلاىلعروثعللهتايحسركًامئاهًاشيوردنآلا
ربكأةسامحباهدراطاهدقفامدنعو،ديدجنماهدقفاهيلعرثعامدنعو
ًامايأىشمف،ةقيقحلاىلعرثعينأدارأًاشيوردنآلاتحبصأ.لبقيذنم
ةيلبجحايرلتضرعتو،ةقناخءارحصتربع.هيلإىدتهاًاقيرطًاعبتميلايلو
هئاقلبتدعويذلاكلذىرألةيبهذلاةينوقلوهسىلإتلصوىتحةيساق
.اهتشعيتلانينسلاملأينعحسميل
نويعنعيفخمهنعلأستنمنإ":ءاقللااذهبيندعونميللاق
نبانيدلالالجهنإ.ةحامسلاولئاضفلابةمعفمهتايحناسنإوهف،سانلا



."يونوقلايخلبلانيدلاءاهبءاملعلاناطلس
."يفخلاهللايفصلكرابملاهجولاينرأ،ميركلاقولخملااهيأ":ًالئاقهتبجأف
."؟ليمجلابًانافرعكنيدعفدتسفيك":ًالئاقتوصلاينلأس
."!يسأرب":تلقوددرتنودبيقنعتددمف
ةبحملانإ.ةليصألاّةبحملايههذهو.ةيقيقحلاةيناحورلايههذه":لاق
تومللسركتاليتلاةبحملاو.ناسنإلاةايحوهوطقفدحاونمثاهل
نيدلاءاهبنبنيدلالالجدمحمحبصي،اذهكدعوب.ةيقيقحتسيل
رثعاوهنعثحباونآلابهذاف.كبردقيفروكحورمأوتيونوقلايخلبلا
."يلهتعطقيذلادعولاسنتالنكلو،هيلع
يتفرغيفةئرتهملايتداجسقوفنمروفلاىلعتضهنوًالفجمتقفتسا
."!...ةملكلكءاروةمكحكانه":لوقتيتلاةمكحلاتركذتو.ةعضاوتملا
ةريثكتابقعينتفداصو،ةعساولاضرألاعاقصأيفيهجوىلعتمه
رمتساو...سانلاوشيواردلاءاويإتويبوسرادملاوندملاوراحبلاولابجلاك
ةرميقتلنانلعجف.هايقلبدعولايلعطقنمتركذً.ادجًاليوطانقارف
.هجولًاهجوىرخأ
ترظن.يديديتسملنيح،اهسفنيتلاحنوشيعينيرخآنيبلوجتأتنك
،بثكنعترظن.ههجونمّعشيرونلاوءاربغسبالميدتريًالجرتيأرف
اهيأ":ًالئاقسمهوهيدينيبيديبذخأ.يمورنيدلالالجدمحمتيأرف
تلوحتيننأكوهمامأًارمستمتفقو."ينمهفا،ميكحلالجرلاوليلجلاخيشلا
خيشلااهيأ":لاقو،ميركلاهمفحتف،ىرخأةرمو.مخضدوملجرجحىلإ
حسمتةولحلاةئفادلاهسافنأبترعشو."ّيلعرثعا،ميكحلالجرلاوليلجلا
معارباهنأكويترشبددجتو،ينيعنمىركلاليزتو،يهجونعراذقألا
اذًالفطهتاملكعامسوههجوةيؤرينتداعأ.عيبرلارطمتحتةنايرةرهز
هذهنمهيفتظقيتسايذلاتقولالولحبو.كرابمهؤاقنو،ةيقنحور
ولحقيدصلااذهتدجو،ينيعتحتفومالحألاملاعنمةجهبملاةكلمملا
تدعُوامف.هنعثحبلايفّدجألناوألانآنكلو،ىشالتدقناسللاوهجولا
رخآلاولتدحاولاىلاوتتثادحألاعديوةوجرملاهترمثىلإلصينأبجيهب
ذنمتجهوتيتلاهتسامحبملاعلااذهعدأويدعوقيقحتنمنكمتأيكل
.ديدجىنعمبةيناثرهدزيديعبنمز
دهاش":يلليقهنألترظتناوناسوروفيبميبةسردموحنيرصبتلوح
نأبيندعوقيدصلانألترظتنا."ينيعداوسيفصقارلايقيدصةروص
ىلإدوعيلةسردملارداغيسونآلاهتارضاحميهنيسيمورنيدلالالجدمحم



ينمبرتقيمهدحأبترعش،رظتنأتنكامنيبو.قيرطلااذهنمهتيب
.يهجوىلعميخيهلظو
."كيلعهتكربوهللامالس"
يديتعضوف،ةيحتلابينردابيويمامأفقيساحنلالحمكلامتيأر
مالسلاكيلعو":ًالئاقتبجأوةفيفطةءانحنابتمقويبلقىلعىنميلا
."ةكربلاو
نيريغصنييبشخنييسركوحنساحنلاضييبتنمةدوسملاهديبيلراشأ
."انهسلجاولاعت،بيرغلااهيأكيمدقىلعفقتال":لاقو،هلحممامأ
ًاركش":ةيدوةجهلبهلتلقف،هعمةرثرثللًابسانمنكيملتقولانكلو
هرظتنأيذلاصخشلاف.سولجللانهىلإتآمليننكلو،كتفايضنسحل
."بيرقامعلصيس
نعًافشاكريدتسملاههجويفًاقيمعًاحرجهبشييذلاهمفجرفناومستبا
.نانسألاضعبتدُقفثيحتاغارفلاضعباهيفءارفصةيلفسنانسأ
فقاوتنأوهترظتنانإركبأتقويفهرظتنتيذلاصخشلالصيسله"
."؟كيمدقىلع
هنأترعش،ةغلابةحارصب.جذاسةلاحرلجريننأنظهنأحضاولانم
ىلعاهمهفينأهنكميةغلبهيلإتثدحتيننكلوً،اسردهنقلأنأقحتسي
.لاحةيأ
تسلجنإ،نكلو.عرسألكشبلصينلعبطلاب":مستبمانأوهلتلقف
انأيقحنمةعتملاهذهنأنيحيفهراظتناةعتمككراشأفوسفكعم
."يدحو
نأدبال،فسألل.لوضفلاةدشنمبادهألااتميدعناتيويسآلاهانيعتعمل
.ينأشويكرتمدعىلعرصمراثرثلالجرلااذه
."؟هرظتنتيذلاصخشلانم"
."لصياملاحوهنمفرعنس.يردأتسل":ًالئاقهتددص
.هنمرخسأتنكنإلءاستيحارهنأدبال
."؟هرظتنييذلاصخشلاوهنملجرلافرعيّالأنكميأ!؟اذهام"
هلقعصخشلنكميفيك،نكلو.فرعيدقهسأريفلقعهلًاصخشنإ"
."؟فرعينأهبلقيفنوجسم
تنأف.بيرغلااهيأكفطلتسأيننإ":لاقو،يمالكنمًاكحاضساحنلارجفنا
.ً"ادجلسملجر
."كلذكردتالكنأنممغرلابينمةيلسترثكأتنأو"



اتلكيفو.هدقتنأمأهيلعينثأتنكاذإامددحينألجرلاعطتسيمل
.ظيغلاهكلمت،نيتلاحلا
مركدودحتزواجتدقف!بيرغلااهيأ،انهنمفرصنا"ً:امهجتميللاق
."!لاحلايففرصنا.ةدحاوةظحلانهأكلتتال.ةفايضلا
ةهجاونإ.كلذتدرأولىتحباهذلايننكميال":ميمصتبهلتلق
انهءيشلكوءامسلايفعطستيتلاسمشلاهذهوهسفنكلحموكلحم
."عيمجلاوانأوتنأكلذكو؛هتلباقمةعتملداعتال
:ًالئاقرجمزو،بضغلاطرفنمًاررشناحدقتناتيزوللالجرلاانيعتذخأ
نمحوليءيشهرظنتفل،تاذلابةظحللاكلتيف،نكلو."!قرخألااهيأ"
يلببستال!نونجملااهيأ":ضفخنمتوصبلاقوهقيرعلتباف،ديعب
."...بعاتملا
ةمامعهسأرىلعو،هلغبًايطتممهتيأرف،لجرلاهيلإرظنيامفرعألتفتلا
وهومامألاىلإًاينحنمسلج.ةلهلهمةنكادةءابعهرهظىلعو،ةعضاوتم
ةعبستدجو.لهمتبهقيرطّقشيلغبلاناكامنيبةرسيوةنميحجرأتي
اذإامددحأنأعطتسأمل.هلوحنودشتحيهيديرموهعابتأنمنابش
يفاولظينأبسحونوديريوأىذأللضرعتلانمهيلعنوشخياوناك
لوحنوموحياوحارمهنكلو،نكممتقولوطأكرابملاههجوةرضح
هللايفصهجوساحنلاظحالامدنعو.لغبلاةعرسعمنيشامتممهخيش
رثكأبقاريوهويبقلعتياملكيسنو،همئاتشنععجارتوفطلت،يمور
ةرفحلاكةبهرلاطرفنمهمفحتفناو،همامأرميةينوقيفًامارتحالاجرلا
.هرمأسنأمليننأفرعييكللحرينألبقهفتكتسمل.ةقيحسلا
نألبقهفرعأنأيننكميفيك،ينربخأ.ىتأدقاه!هاترسحاو؟هتيأرله"
."؟هيلعيانيععقت
تيقلأ،يعدرنمسيعتلاساحنلانكمتينألبقو،راذنإقباسنودنمو
لصفيًارادجنيلكشماوعمجتوةعبسلاذيمالتلابهف،لغبلامامأيسفنب
.ينعمهذاتسأ

نيوادوسلانينيعلاودوسألارعشلاوذلجرلااذهنم":مهدحأحاص
."؟ءادوسلاةيحللاو
."انلرامدلاوليولافًاذإ،هسفنداوسلابهبلقناكنإ":رخآلاقو
،ينيعىلإرظنامدنعو.ةريحبلاءامةحفصكًانكاسوًائداهلظانالومنكلو
.ةريهظلاتقويفانكاننأنممغرلابرونلانمًاضيموهينيعيفتيأر
عيبرلامعاربتحتفت،اذهلعفامدنعو!ينيعىلإيموررظندقل،معن



قئادحدورولاتاقابتألمو،ةمداقلامايألايفّالإحتفتتسنكتمليتلا
يفةّنجألادودخىلعتازامغلاترهظ،ينيعىلإرظنامدنعو.ةفاكةينوق
ءودهلابمهرمأوهعابتألهيديعفرو،ينيعىلإيموررظن.مهتاهمأنوطب
."هنأشوهوعد":ًالئاق
يروضحببسمهف،ينآراملاحو.ينفرعىتحّيلعيمورانيعتعقونإام
،هيتفشنيبنمةدحاوةبذعةملكردصتملومستبيمل،كلذعمو.هيلإ
زجاحوحمينأردقيالنمنإ."هنأشوهوعد":ةطاسببهعابتأللاقلب
.ةفرعملاءبعلمحتينأردقينلف،لهجلا
يتلااهسفنةقيرطلابةعبسلاذيمالتلااهلكشيتلاةقيثولاةدقعلاتلحنا
تققش.رخآولتًارجحةرهملانوينيمرألاعانصلاهانبيذلارادجلااهبمِدُه
ىلإرظنأانأوتبرتقاو،عينمنصحةباوبزاتجأيننأكومهربعيقيرط
صلخملايقيدصنوكيلهللايلهراتخايذلالجرلاينيعىلإ؛يمورينيع
.يفولاو
لاؤسّيدل،نيملسملامامإاي":هلغبنسربثبشتأانأومارتحابهلتلق
ءاحنأيفتلحترا.ًالحهلدجأنأعطتسأمللاؤس،كيلعهحرطأنأديرأ
نعًاباوجدجأنأعطتسأمليننكلو،دادغبوقشمدودنقرمسوناسارخ
يداوبلاتعطقاذل،ناكملكيفهركذدومحملجركنإ.لاؤسلااذه
نعًاباوجيلدجتنألمأىلعايندلارخآنمًاراهنوًاليلراصمألاو
."يلؤاست
ترتخاكنأل.ةلاحرلااهيأ،لضفت":ةفيفخلاهتيحلىلعتبريوهويللاق
ءانعتلمحتنأدعبانيلإتيتأكنألو،ندملاتارشعنيبنمانتنيدم
انبولقيفةفرعملارئبنمفرتغنانعد،ةيمارتموةعساشتافاسملرفسلا
."؟كلاؤسوهام؟كتلكشميهام.اهنمكيورنو
وهاذهف،ينيعنمرمهنتنألبقيعومدفكفكألةصرفلايلحتتمل
رخآنمهءاروتيعسيذلاو،تاونسلاكلتلاوطهنعتثحبيذلالجرلا
يتلئسألكنعبيجيسيذلالجرلاوهاذه.ةنسلالوصفلكيفايندلا
.يلكاشملكلحيو
؟ىرتاييترجنحنمتجرخأ.ءاحنألايفاهادصددرتبيحنةخرصتعمس
.فرعأنأعطتسأمل؟يبلقنممأينهذنممأ



17
"نيرحبءاقتلاناكم"
."...دوونيرغةديس...ايميكنيراك"
ً،اموتكموًاديعبًاتوصناك.يمسابيدانيًاتوصتعمس،كلاحلامالظلايف
ترعشو،ءيشلاضعبينوفجتجرفنا.ةقيحسرئبقامعأنمةخرصبهبشأو
ً.اددجمامهتضمغأفينيعقرحيرهبمضيبأءوضب
."دوونيرغةديس...نيراك"
.لبقيذنمرثكأًافولأمحبصيهبترعشوً،ابرقوًاحوضوتوصلادادزا
.ءارولاىلإاوعجارت.اهيعوديعتستاهنإ":لبقنمهعمسأملرخآتوصلاق
."سفنتتاهوعد
امكةدشبًاعطاسءوضلاُدبيمل،ةرملاهذهو.ىرخأةرمينوفجتجرفنا
،ريرسلاسأردنعًافقاوضيبأءادرًايدترمًالجرتيأر.ىلوألاةرملايفادب
بيبطلاةحيصنًالهاجتمنيدبلايليمزمدقت.هفتكقوفقلقلانانيمهجوو
.ينمبرتقاو
."؟دوونيرغةديسايريخبتنأله"
اهناردجو،خراصضيبأءايضبةرومغماهتدجوفةفرغلاءاحنأيفيلوحتفلت
ةحئارتممشو.عونيأنمةنيزوأةروصيأنمةدرجمةنكادةيدامر
.يديبًاقلعمًالصمتيأر،لفسألاىلإترظنامدنعو.وجلايفةليقثءاود
."؟انأنيأ"
ةفرغيف":ةليقثةنكلتاذةيزيلكنإةغلبضيبألاءادرلاوذلجرلالاق
."كيلعًايشغمتطقسدقف.ئراوطلا
."!؟ئراوطلاةفرغ"
الفً.اضيأةيزيلكنإلابامهتلقيننأتكردأ،يمفنمناتملكلاتجرخامدنع
.ييعوديعتسأانأومألايتغلىلإيروعشاللكشبتدعيننأدب

يفاننإ":رتوتبةنيدبلاهعباصأكرفيوهو،ةيكرتلاةغللابنانيمحرش
ىضممكفرعنال.فيصرلاىلعيعولاةدقافكيلعاورثعدقف.ىفشتسملا
."قدنفلاجراختنأوتقولانمكيلع
يذلاراجشلاتركذتف.ىرجاملكيتركاذتداعتسا،ملكتيناكامنيبو
،يئابرهكلارايتلاعاطقناو،يحتلملالجرلايتدراطمو،معطملاجراخعقو
لب،سمشيننأرباعروعشدرجمينكلمتيمل...يزيربتلاىلإيلوحتو
يتيوهنمءيشيأقبيملو،هسفنيزيربتلاسمشىلإًالعفتلوحت
يننأوهيتشهدراثأامرثكأنكلو.رصاعملايملاعنموأةيقيقحلا



اميننأترعشدقف.ةبيجعةقدبةبرجتلاليصافتلكركذتأنأتعطتسا
ىلإرظنيوهوةقيمعلاهتارظنبونيتقاربلالجرلاينيعلامجبةروحسمتلز
.يتوصىلعأبتحص،ةياهنلايفو.هلغبرهظىلعهسولجناكمنمينيع
نوكندق؟هيعودقفنموهسمشنإمأ،ييعوتدقف،كلذدعبو
.مالظلاداسمثدحاونآيفانيعواندقف
كلذو،كمجاهيذلاصخشلادحأريمل":ينلفجأامةأجفنانيملاق
."تقولاكلذيفداسيذلامالظلاببسب
."؟ثدحتتمع؟مجاهميأ":تلقوسولجلالواحأانأوةيكرتلاةغللتدع
لعفيناكامنيبو.يفتكنمفطلبضيبألافطعملاوذلجرلاينكسمأ
ريبكلاخوناتبحاشناوارضخنانيعهلتناك.برقنعههجوتيأر،كلذ
ةقلعملاهتيوهةقاطبىلعبتكامتأرق...هفنأنمنميألابناجلاىلع
.نالصأتنيلوبروتكدلا:هفطعمبيجىلع
.ةئجافمتاكرحةيأبيموقتّالألضفألانم"ً:اضيأةيكرتلاةغللابينرذح
."لهمتبيكرحت
يذلاعزفلانمصلختلانعتزجعيننكلو،ريرسلاىلعءاقلتسالاتدواع
.يلخاديفىمانتيحار
."؟يلثدحاذام"
.ةباجإلايفهقبسنالصأروتكدلانكلو،هتلأسونانيمىلإترظن
وأحورجيأكانهتسيلنكلو،ضرألاىلعتطقسدقف.ريطخءيشال"
كنكلو،كقنعيفسبيتلاضعبنمامبرنيناعتكنإ.كسأرىلعتامدك
.ً"ادجةديجةحصبكلذلًافالخ
لقألاىلعاذهثعبف.ماريامىلعًاضيألفطلانأهمالكنمتكردأ
.يسفنيفةحارلاضعب
ببسنمنيقثاوريغنحن،كلذعم":ًالئاقهمالكنالصأروتكدلالصاو
ثداحلااهبببستيتلاةمدصلانعًامجانناكامبر.كباصأيذلاءامغإلا
بجوتسيامدجنملوتاصوحفلاضعبانيرجأاننكلو،هلتضّرعتيذلا
عرسأيفكلاحنسحتتنأيغبنياذلً،ايديروًالولحمكلانقلع.قلقلا
."تقو
ءارولاىلإنمزلابتعجرله،ىرت.يعميرجياممهفنعتزجع
ّيلعيغبنيمأ؟"سمش"هسفنوعدييذلالجرلاكلذعمةنسةئامعبس
يفهتلوانتيذلاماعطلايفًائيشسددقمهدحأنوكينأنمقلقأنأ
ةينوقناكسلكمهتأسله،ىرت؟كلذنمرثكأيلثدحيساذام.معطملا



ةبيرلاهذهنعفكأنأّيلعبجوت؟يبارشويماعطببعالتلابورمآتلاب
؟ثادحأنمهبتررماملريسفتةمثله،كلذعمو.دحلانعةدئازلا
نمموجه؟موجهلتضرعتيننإتلقله":نانيمىلإيمالكةهجومتلق
."؟عونيأ
."يئابرهكلارايتلاعطقناامدنعكمجاهدقامًاصخشنأنظن"
."؟كلذكسيلأ،يئابرهكلارايتلاعطقنادقلً،اذإ":لاعفنابهتلأس
.كلذلايحمهملاءيشلافشتكينأًالواحمّيلإرظن
لكترثأتو،ءابرهكلاةطحميفلطعثدحدقف.عبطلاب،معن":لاقو
."...وأتعقووترثعتكنأدبال.كلذبةينوقةنيدم
."ينمجاهدقًادحأنأوأ":ةلئاقهنعةباينهتلمجتلمكأف
له":وههحارتقاسيلكلذنأكوامهعسوىلعهينيعحتفيوهوينلأس
."ً؟العفثدحامكلذ
نإف.ثدحامعةركفةيأّيدلنكتمل؟هلوقيبضرتفيناكيذلاام
سمشةلباقمتدهاشو،ءارولاىلإنورقةعبستدعيننإهلتلق
،كلذنملقأالسمشحوربةنوكسمانأويمورعمىلوألايزيربتلا
اذهديؤيسبيبطلانأدكؤملانم،ذئدنعو.ةنونجميننأنظيفوسف
.سأرلايفةباصإليضرعتدعبيعيبطاذهنإلوقيومالكلا
تقلطأفيقنعرخؤميفديدشملأبترعشو."...الك":يسأرزهأانأوتلق
.ةريغصةحيص
له":ءودهبلاقوينهممامتهابيهجوىلإرظنيوهونالصأروتكدلالأس
."؟ريخبتنأ
."ريخبيننإ،معن":تلقف،ملألالءاضت،ةنكاستيقبامدنع
نأبجي،ءانثألاكلتيفو.ىشالتيلمايأةعضبقرغتسيس.يعيبطملألااذه"
."كلاهتنّودملألاتانكسمضعبيلوانتت
متهمهنأترعش،كلذنممغرلابو."يتزوحببوبحلا":ًالئاقنانيمهعطاق
يركذتتنأكنكميأ":لاقف.ةيحصلايتلاحبهمامتهانمرثكأيعمىرجامب
."؟دوونيرغةديسايتعقوفيك
هركذتأاملك.الك"ً:اددجميسأركيرحتمدعىلعةصيرحانأوهلتلقف
نعءيشيأركذتأالً.ائيشىرأدعأمليننأوتأفطناءاوضألانأوه
."انهيسفنتدجوينيعتحتفامدنعو.يلمهدحأبرضنعوأطوقسلا
يذلاناكملاوهيبارغتساريثيامنإ":لاقوعباطلااذهنقذنانيمكح
هنكلو،نيعمليصفتىلإحمليهنأترعش."كيعوةدقافكيلعهيفاورثع



رعشً،اريخأو.عوضوملااهبضرعينأهنكمييتلاةقيرطلانمقثاوريغادب
نومسيمهنإ":ًالئاقفاضأف،كلذنمرثكأتمصلاىلعًارداقدعيملهنأ
."؟نيرحبلاجرمناكملاكلذ
."؟اذههينعييذلاام"
سانلاقلطأدقو.نيرحبءاقتلاناكميأ،نيرحبلاجرم":ةسامحبررك
،يمورويزيربتلاسمشنيبءاقللوأدهشيذلاناكملاىلعةيمستلاهذه
."نيرحبلاجرميأ
ءاقللادهشأمليننأولف.همالكيعامسىدلةمدصلاوةشهدلاينتكلمت
يقطنمريسفتنعتثحبلوعادخللتضرعتيننإىرخأةرمتلقل،يسفنب
هبترعشوهتعمسوينيعمأبءيشلكتيأردقل،كلذعمو.عوضوملل
نأينعسيملاذل،ةينونجلايتبرجتنانيمهلاقامززعدقل.يقامعأيف
ةباينلابكلذضيبألاءادرلاوذبيبطلاىلوت،كلذعمو.همالكىلعضرتعأ
.ينع
تضّرعتامبمالكلااذهةقالعامو":طخسةرظنبنانيمقمريوهولأسف
ءيشودوونيرغةديسلاءامغإنيبةلمتحمةلصيأدجوتله؟ةديسلاهل
."؟نينسلاتائملبقثدح
.لجرلاعنقينأدانعلاتابوننمهتباتناىرخأةبونيفنانيملواح
،رمألالوأةينوقىلإتلصوامدنع.بيبطلااهيأفرعتاممرثكأ":لاقف
."...ويزيربتلاسمشحيرضمامأانترايسةلجعتبقث
دقل.لمكتالكلضفنم":ًالئاقهعطاقو،زازئمشابهيتفشبيبطلامز
تتشتّالأكلضفنملواحتاله.ديعبنمزذنمةملظملاروصعلاتهتنا
رثكأًاريسفتكلمدقأيتديسايينيعد.ةيفارخلاكتالايخبيتضيرمنهذ
ةقرسبيئابرهكلارايتلاعاطقناًالغتسمصوصللادحأماقدقل.ةطاسب
."ضرألاىلعتطقسوكنزاوتتدقفف؛كتبيقح
."؟تقرسله...يتبيقح":تلقوقلقبيلوحترظن
.اهقرسنموههنأكومدلاكرمحأنولىلإنانيمهجولاحتسا
."يشتكيلبإدجسمةقيدحيفاهيمربمهدحأماقدقف.اهاندجواننكلو،معن"
."...نكلو"
."اهيفرفسزاوجوأةظفحميأدجنمل،ظحلاءوسل"
ىلإترفاساملكهنمتسجوتاملاطليذلاءيشلاوهاذه!يظحءوسلاي
ىلإبهذأنأنآلاّيلعبجوتيو!يرفسزاوجتعضأدقاهف.جراخلا
لصتأنأيفتركف.ديدجرفسزاوجىلعلوصحللًابلطمدقأو،ةرافسلا



تأدبو،يفتاهناكمنعتلءاستيننكلو،ةظحللاكلتيفةرافسلاب
.ًالعفيباصعأريثتيلاببترطخيتلاتالامتحالا
."ً؟اضيأقرسله؟يفتاهنعاذامو"
مستباو."كترتسبيجيفكفتاهىلعانرثعدقف.يقلقتال":نانيملاق
ً.اديجًاربخيلفزيهنألرورسمهنأكوةيلوفطةماستبا
يندواعينألبقءادعصلاتسفنتو."اذهّيدللازياللقألاىلعً،انسح"
نمضهنأنأتلواح.يرفسزاوجينادقفيركذتىدلبعرلابروعشلا

زاوجنعثحبننأانيلعيغبنيالأ":تلقو،بيبطلاريذحتةيسانيريرس
."؟يرفس
مهنإ.ةمهملاهذهةطرشلاىلوتتس":يعورنمئدهينأًالواحمنانيملاق
ينوغلبأنممهف.نآلاثدحتننحنامنيبةنيدملاطيشمتىلعنولمعي
."كتبيقحيفيتقاطبىلعاورثعنأدعبلاحةيأىلعثداحلاب
نأنمو،ةطرشلالاجرهيفطروتنإفقوملادقعتينأنمقلقلاينكلمت
قدنفلاىلإدوعأنأتدرأ.ةقورسملايضارغأىلعاورثعيلًامايأاوقرغتسي
ّيلعبجياّمعهنمرسفتسألو،ثدحامبنومياسملعألوأ،ةرافسلابلصتأل
ىلعمثيعارذبكوبشملالصملاىلعةفطاخةرظنتيقلأ.دعباميفهلعف
تركفً.اضيأمتاخلاىفتخادقف،اذكهوً.امامتةدرجميعباصأتدجوف،يدي
بيبطلاىلإتفتلاف،لصملااوقلعامدنعيدينمهوعزنامبرءابطألانأيف
.هنعًائيشينربخينألمأىلع
."ىنميلايدييفًايضفًامتاخعضأتنك؟يمتاخنعاذامو"
هلكنانيمناك،كلذعمو.عوضوملابةياردىلعنالصأروتكدلانأُدبيمل
.ةيغاصناذآ
."؟فزنييذلامتاخلاكلذً؟اضيأمتاخلاىفتخاله"
،اهبتررميتلارومألالكالولو.ثادحألاريسبًادجًامتهمنانيمادب
نأنعتزجعيننكلو،لاسدقهءالطنأوفزنيملمتاخلانأهلتدكأل
."معن":ادعامءيشّيأهللوقأ
.رذحبانيلإبيبطلارظن...يزيربتلاسمشونيرحبلاجرموفزنيمتاخ
ىلحتينأبيبطلالواح."؟ريخبكنأنمةقثاوتنأله":مهجتبلاقو
:لاقو،انمالكيفودبييذلانونجلاىلإريشياليكبدألانمردقربكأب
."؟كلذهباشاموأراوديأبنيرعشتالكنأنمةقثاوتنأله"
ضرعتدقاهو،ّيلإةبسنلابًادجمهممتاخلانكلو،ريخبيننإ،الك"
.ً"اضيأةقرسلل



:نآلادعبهتوصيفمأسلاةربنءافخإلواحينأنودنمبيبطلالاق
دوعأسف،نآلادعبّيلإةجاحبانوكتملنإ.اذهلايحفسآيننإً،انسح"
."يبتكمىلإ
يننكميىتم،نكلو.عبطلاب":نانتماوركشةماستبامستبأانأوهلتلق
."؟ةرداغملا
درجمنميتلاحميقينأعيطتسيهنأكوعيرسلكشببيبطلاينلمأت
.ّيلإرظنلا
،لصملايهتنياملاحيرداغتنأكعسوبفماريامىلعكنأتسسحأنإ"
كنكمي،كلذدعب.كتدافإعامسرظتنيجراخلايفةطرشطباضكانهنكلو
هبيجنمةقاطبجرخأو."كلولحيامكفرصتلاوةرشابمكقدنفىلإةدوعلا
."بيرغضراعيأبوأنايثغلابترعشنإيبيلصتا":ًالئاقيلاهمدقو
.قلقتال":لاقوهدينمةقاطبلانانيمعزتنا،ةباجإلانمنكمتأنألبقو
،ءيشيأأرطنإنكلو،لقألاىلعكلذلمآ،ماريامىلعنوكنس
."روفلاىلعكبلصتنسف
:ًالئاقهمالكلصاوينألبقةفرغلايفاندحوانحبصأنأىلإنانيمرظتنا
هرتوتلكىشالت."دوونيرغةديسايةديجةلاحيفكنإ،لاحةيأىلع"
اهبرعشييتلااهسفنةقيمعلاةحارلابرعشهنأكو،بيبطلاليحردعب
.مهتويبىلإفويضلارداغينأدعبهتلئاعدارفأعمىقبيامدنعناسنإلا
،امًارسهليشفأنأينمعقوتو،ينكلمتهسفنروعشلانأنظهنأدبال
."ً؟العفكلثدحيذلاامً،اذإ":ةيرمآتةربنبًاسماهينلأساذل
."؟ثدحامركذتأنأًالعفمهملانمله.ركذتأال"
نوكيدقف.كمجاهنمتيأرامبركنأتننظدقل...ينعأيننكلو...الك"
."هنيفرعتًاصخش
؟مالكلااذهىنعمام،نآلا
."ناديفديسايهفرعأالًائيشفرعتله!هفرعأًاصخش"
."؟فرعأنأيلفيك.العبطلاب"
مل.هدوارتةركفكانهنألقألاىلعوأ،امًائيشفرعيهنأتنقيأيننكلو
.هسفنبيكوكشنانيمدكؤينألبقليوطتقوضمي
هانيرجأيذلاثيدحلايلاببرطخدقف.كوكشلاضعبّيدل،ةقيقحلايف"
."مويلارصع
."؟ثيدحيأ"
."توقايقدنفيف...مويلااذهرصع...نيفرعت"



."؟اذام"
."؟كلذكسيلأً،اريثككجعزأدقل!داهريسعفنلاميدعباشلاكلذ"
."؟ينمجاهيذلاصخشلاهنأىلإحملتله"
وهف،ىرخأةهجنمداهريسامأ.هيلعرابغالفيرشلجرءايضنإ"
نانيميلحضو."تيفاكهفاتلاكاذىلإةبسنلابرمألاكلذكو،جعزمباش
حسميحاريذلاةفاظنلابسووهملالجرلاكلذهنإ":ركذتأمليننأهنمًانظ
،نيصخشلانيذهنميأبقوثولانكميال.سديسرملاهترايسباوبأضباقم
اذهلو.هتراقحةجردتغلبامهملمعيأباكترانعناعروتيالامهف
."...ومويلاًابضغاطاشتساامهنإلوقأ،ببسلا
هنإمأ،داهريسعوضومحتفدواعيلةصرفلالالغتسانانيمدارأله،ىرت
.ةلوقعمةركفلادجأمليننإلوقلاينعسيمل؟لعفلابهمالكيفقداص
يذلاموجهلانأّالإ،ءايضيمحينألواحنانيمنأنممغرلاىلعف
نمنوكيامبر-ًالعفموجهلتضرعتيننأضارتفاىلع-هلتضرعت
بجوتي،ةلاحلاهذهيفو.تيفاكوداهريسوءايضيأ،ةثالثلامهمهطيطخت
يكوكشنأو،لاحةيأىلعءايضعابتأنمسيلنانيمنألبقتأنأّيلع
ديدحتيفةبوعصتدجو،كلذعمو.اهلرربمالكوكشيليمزلايح
.هنميفقوم
َرأملانأفً،احيحصهلوقتامناكولىتحو.كلذنظأال"ً:اريخأهلتلق
ةقهرميننكلو،ثدحاميردأتسل.تيفاكهقيدصالوداهريسالً؛ادحأ
."رثكأرمألايفركفأنأديرأالونآلا
.غرفينأكشوىلعهتدجوفً،اددجملصملاتدقفت
."جورخلانمنكمتنس،نيعللاءيشلااذهيهتنينيح":ةلئاقترمذت
نإًاريثكرسيسناكهنأتنقيأو،عوضوملايرييغتببسبهتساعتتظحال
ضوخللبسانمجازميفيننأدجأمليننكلو،داهريسىلعموللابتيقلأ

عفدننيأً،اذإ":هتلأسف،هبلقىلعرورسلالاخدإدرجملعوضوملااذهيف
."؟ةروتافلا
هتقايلبروخفوهوباجأو،ثباعيلوفطريبعتههجوىلعوهدينانيمعفر
."اذهبتممتهادقفً.ادبأيقلقتال":ًالئاق
ةداعيأ؛ةبيرغلاةيكرتلاةداعلاهذهمهفنعيتايحلاوطتزجعدقل
عفدوأمهتفاضتساىلعرارصإلاو،نيرخآلاليبسيفسفنلابةدئازلاةيحضتلا
يهله،ىرت.نانيمعمنآلااهفداصأيتلاةلاحلاك؛مهنعةباينةروتافلا
يتلاةئيربلاةرظنلاينتلد؟مركللفيزمضارعتسادرجممأةقداصةبغر



،نيتلاحلااتلكيف،نكلو.حيحصلاوهلوألارايخلانأنانيمينيعيفتدب
.يجالعفيلاكتعفديهعدأنأتضفر
نعاهلكاهتيطغتمتتسفيلاكتلا،لاحةيأىلعو.اذهلوبقيننكميال"
."؟اذهركذتتأ.نيمأتةكرشحلاصللمعناننإ.ةكرشلاقيرط
.هخيبوتنعيسفنعنمنعتزجعو،يباصعأريثيفقوملاأدب
."...يتفيضكنكلو":هليدنمبهتهبجنعقرعلاحسميوهونانيمباجأ
تنأو.يلمعيدؤألانهيننإ.دحأةفيضتسل،الك":تلقوينيبجتبطق
."ةدايزوبجاولابتمقكنكلو،كلًاركش،لعفلابًادجمودخ
كيطعأسً،اذإًانسح":لاقو،ةمواقميأنودنمًاملستسمههجوبحاشأ
.ً"اقحالةروتافلا
ترعشف،ةبآكبالدهتوةيناثةرمًايزمرقرمحأًانولنائلتمملاهاّدخبستكا
.ههجويفتحصيننألمدنلاب
نأيعسوبسيل.لعفلابكعينصردقأيننإ.ناديفديسايكلًاركش"
امكةقورسميتظفحمنأل؛كلذتدرأولىتحنآلاغلبملاكلعفدأ
كنإ":مستبأانأوهفتكىلعتبرو.ً"اقحالباسحلايوسنساذل،فرعت
."اهتيسنيننأنظتال.ءاشعلاىلعةوعدبيلنيدم

يفناعمللادازو،ههجوقلأتو،روفلاىلعةحيرجلاهرعاشمنانيمفرص
تنكنإ،عقاولايف.تئشىتم":لاقو،روفلاىلعًاروهتمحبصأو،هينيع
."...نآلاةعئاجكنأنيرعشت
."رخآتقولكلذعد.نآلاةعئاجتسل.كلًاركش،الك"
فقاولاةطرشلالجرىلإثدحتأينيعد":لاقو،ةدوهعملاهتنوعرنععجارت
كبعتننأنودنمةدافإلاهذهرمأىلوتننأاننكميذئدنعو.جراخلايف
."قدنفلاىلإنيدئاعهجوتنمثكلذنمرثكأ



18
"غامدلاوهةيرشبلازاغلأنمزغلمظعأ"
ةينوقعراوشربعانترايسبهجوتلانمًاريخأانكمت،ليللافصتنملولحب
نيهجتماهيلعميخيمالظلاوسانلاوتارايسلانمةررحتمنآلاتدبيتلا
،لومحملايفتاهنمنومياسبتلصتا،قيرطلايفنحنامنيبو.قدنفلاىلإ
.هتوصيفريمضبينأتةربنبترعشوقلقلاهكلمتف،فقوملاهلتحرشو
أدبأو،دغلاحابصنمركبمتقويفلصنقلابلصتأس.يقلقتال":يللاق
."؟كلذكسيلأ،ريخبكنإ.كلديدجرفسزاوجبلطتاءارجإب
لصملالضفبنسحتلاضعببرعشأانأف.ءوسلاةغلابيتلاحتسيل":تلقف
."ىفشتسملايفهايإتيطعأيذلا
تسليننأترعشنإةدوعلاوةمهملانعيلختلابينرمأينأهنمتعقوت
وهلمعلاف.طقلعفيلنكيملو،كلذلعفيملهنكلو،ماريامىلع
ىتح،كلذعمو.تابجاونمهيلعاميدؤينأءرملاىلعبجيو،لمعلا
ىلختأنأّيلعيغبنيهنإو،ةروطخلاديدشحبصألمعلانإيللاقول
كانه،معن.لاحةيأىلعاذهلعفبةبغاريننأنمةقثاونكأمل،هنع
اذهنأتدجويننكلو،يسفنيفبعرلاتثبو،يلوحتثدحةضماغءايشأ
لؤاستلانعفكأنأعطتسأملو،رارمتسالابةبيرغةقيرطبينمزُليفقوملا
نأترعش،كلذلةفاضإلابو.ةرماغملاهذههيلإيبيدؤتسيذلاناكملانع
.ةقالعلاهذههجودعبفشتكأملولىتح؛يدلاوبةقالعهلاذهلك
ةفرغذخأينأدوأتنكنإنانيمينلأس،قدنفلالخدمىلإانلصوامدنع
لاحيفيبرقهتدجونإربكأةنينأمطبرعشأسيننأهلاببرطخدقف؛هل
،كلذىلإةجاحالهنإهلتلقو،هتركشيننكلو،ءيشيأىلإتجتحا
فظومتدجوثيحلابقتسالابتكمبناجبتررم.هتيبىلإهتلسرأو
.ىرخأةرملفطتملالابقتسالا
له.دوونيرغةديسايكتدوعبًابحرم":مامتهابّيلإقدحيوهويللاق
."ً؟اعتممًامويتيضمأ
."كلًاركش،معن":دعصملاوحنةعرسبهجتأوةدورببمستبأانأوهتبجأ
رمملاءوضيفلفقلايفحاتفملاعضأتنكامنيبو.يتفرغىلإتلصو
تعمسنإلعفأساذام،ىرت.بعرلانمةجوميلاصوأيفترس،تفاخلا

تينمت؟رخآًاسوباكتيأروأةيناثداوسلابلبرستملاشيوردلاكلذتوص
بلطأنألقعيلهف؛تكحض،ذئدنعو.هتيبىلإنانيملسرأمليننأول
يفحاتفملاتردأ؟نانئمطالابرعشأليتفرغيفيعممانينألجرلانم



ملف،ءودهببابلاحتفنا.ةيبلسلاراكفألاينعضفنأنألواحأانأو،لفقلا
دجسمنمسكعنممهبمرفصأءوضاهيفعشيلبةملظمةفرغلادجأ
لوانتألترداغامدنعبترمريغهتكرتيذلاريرسلاتدجو.ميلسناطلسلا
ةريغصلاةلواطلاو،رادجلايفةملظمةرفحبهبشأودبتيتلاةآرملاو،ماعطلا
لبقءوضلاتلعشأ،كلذعمو.اهتكرتامكاهلكلومحملايرتويبمكاهيلعو
تدبامهم.اهلازعناواهتبآكلكبحوضوبةفرغلايلترهظف،بابلاقلغأنأ
ريصملاامهةديدشلاةبآكلاولازعنالانأادب،ليمجلكشبةشورفموةقينأ
ديقهبآملةظحللاكلتيفيننكلو،قدنفلااذهيفناكملكلكرتشملا
لاعشإنأةجردلقيمعفوخيلخاديفنطوتسادقف.بيئكلاوجللةلمنأ
هيفءاوضألاتلعشأومامحلاتلخد.يسفنيفةحارةيأثعبيملءوضلا
فزخلابةوسكملاءاضيبلاناردجلايذمامحلاءاوخلعجً.اضيأةعرسب
يفموتكملاهايملانايرجتوصىوسعمسأملً.اشحوموًادرابودبيناكملا
.ةرواجملافرغلاىدحإيفمحتسيقدنفلاءالزندحأناكامنيببيبانألا
يفئجافمملأبترعش.مونلاةفرغىلإتدعو،ةرانممامحلاءاوضأتكرت
ريرسلاىلعتيقلتساف،فيفخراودينباصأو،يقنعتكرحامدنعيدسج
تقورميمل،نكلو.ةيادبلايفنسحتبرعشأينلعجاماذهو،ةرشابم
وأ،اهتضخيتلاةرماغملاىركذديعتسأوسمشبركفأتأدبىتحليوط
رايتلاعطقناامدنعكلذلكأدب.اهضوخىلعينربجأيتلاىرحألاب
ءاقللوأيمالحأملاعيفتدهاشوّيلعيمغأ،ةظحللاكلتيفو.يئابرهكلا
ةيؤرنمتنكمتفيكفشتكأنأعطتسأمل.سمشويمورنيبعمج
هالاقاموأهناكموأامهئاقلةيفيكنعءيشيأفرعأنأنودنمكلذ
هذهبينربخأدقيدلاونوكينأنكميالأ؟فرعأتنكيننإمأ.امهضعبل
ىلعوفطتتأدبوةنيفدلايلقعقامعأيفةيفخمةصقلانوكتدق؟ةصقلا
.يمألثمثدحتأتأدبدقاه.ةينوقىلإترضحامدنعنآلاحطسلا
ملًادحأنأفيكويرشبلاغامدلازغلنعثدحتتنأتداتعااملاطل
.دعبهايابخلكفاشتكانمنكمتي
ةقيرطلاف.غامدلاوهةيرشبلازاغلأمظعأنإ":ةرمتاذيلتلاقدقف
ءايشألاتارايلمكردنفيك.دعبنيتفورعمريغهتردقواهبلمعييتلا
؟انبراجتنماهملعتنوأانساوحباهكردنيتلاكلتوأ؟انتانيجيفةجمربملا
انرعشوهانيأروهانعمسامماهانكردأيتلاتامولعملاكلتلكبظفتحننيأ
امرادقموهمكً؟اردانالإاهمدختسننأنودنم،هانسملوهانقوذتوهب
مخضزغلهلكاذهنإ؟هنزخيامرادقموهمكو؟اهنمانلقعهوحمي



."ريحمو
يئاذيإدحأدصقتيملامبرو،يضاملانميزيربتلاسمشدعيملامبرً،اذإ
لاملانممخضلاغلبملاكلذءارونوعسينيذلاهلاجروءايضناكأءاوس
يفقرغييذلانانيموأقدنفلاباصأيذلاررضلاولطعلانعًاضيوعت
لكنعةلوؤسملاانأتنكامبر؛انألب،هباصعأدقفوأرتوتاملكهقرع
عضخيةجرديأل،ىرت.ةبرطضملايراكفأوشوشملايغامدببسباذه
دقف.عقوتمريغعيرسنسحتبترعش؟نطابلاهلقعةطلسلانميأغامد
يفنكلو.يعمىرجاملكلعنقمويقطنمريسفتىلإلصوتلانمتنكمت
لازيالىرخأةلأسمكلتف.العبطلابً؟ائيربءايضربتعيله،ةلاحلاهذه
اذهلوً.اضيأًابنذمنانيمنوكيدقو.اهيفثحبلالصاوأنأّيلعبجوتي
فظوملااذهعميدعومىلعظفاحأنأًادجمهملانمهنأتررق،ببسلا
يفنارينلاتمرضأةيئاضفتاقولخمنأىعدايذلاريدقوعدملاقباسلا
تفخأنإو.ءايضلاجرنمدعيملوهف،هلقعدقفولىتحو.قدنفلا
.ريدقنماهعمسأسيننأدبالف،ينعةمولعميأداهريسوةهيزن
ملو،فاجلانيطلابًاخطلمهتدجوفزنيجلايلاورسىلعةفطاخةرظنتيقلأ
تقلقيننكلو،محتسألمامحلاىلإلوخدلاتدواع.ًالاحلضفأيترتسنكت
يفتكأنأتررقو،ييأرتريغوتددرتف،ىرخأةرمراودلابباصأنأنم
رعشأمليننأمغرو.حابصلليمامحتساتلجأو،يديويهجولسغب
نكسملاءاودلاتركذتمثيتماجيبتيدتراوةفرغلاىلإتدعدقف،ساعنلاب
ءاودلاةجاجزتجرخأو،يتبيقحىلإيديتددم.هايإبيبطلايناطعأيذلا
لفطلاتركذتيننكلو،يديةحاريفبوبحلاضعبتعضوو،اهتحتفو
؟!هلعفأيذلاام.ريكفتيأنودنماهتقلغأوةبلعلاىلإبوبحلاتدعأف
اهعقوادب"لفط"ةملكىتحفً؟العفلفطلااذهبظفتحأنأيونأله
يفف.ةبعرمهضاهجإةركفتدجو،ىرخأةيحاننمو.ّيلإةبسنلابًابيرغ
ترعشو،ةيافكلاهيفامبةئيسةبرجتبتررماهيفتضهجأيتلاىلوألاةرملا
ىلعيسأرويبلقيفامنإوطقفيدسجيفسيلتحتفةمخضةرفحنأ
ةميدعوةيوقةباشلازأالتنك،يضاملانمتقولاكلذيف.ءاوسدح
.ىذأللةضرعموةشهيننأرعشأتأدبدقف،مايألاهذهيفامأ.ةربخلا
ذختأنأّيلعبجوتيسهنأتكردأيننكلو،فوخلاينكلمتببسلااذهل
؛ندنلىلإدوعأاملاحلغيانهجويفهنععفادأنأو،ًالجآمأًالجاعًارارق
ىلعتددرف،يفتاهنر.انتقالعىلعرارقلااذهرثؤينأبيتيشخمغر
نكلو،نانيمهنأينمًانظلصتملامساىلإرظنأنأنودنمةملاكملا



.ينذأيفنراموهحرملايمأتوص
."؟نيراكًابحرم"
."؟ماريامىلعءيشلكله.يمأًابحرم"
نودنممالكلايمأتلصاوو."؟كلذكسيلأ،كموننمكظقوأمل،معن"
يننإً.ادجفيطلباشلغياننإ":ةلئاقةباجإللًالاجميلحسفتنأ
."تييحامكحماسأنلفهنعيلختلابتركفنإ،كرذحأ
وهدعيملنإ،عبطلابنكلو،اذهلعفيونأال.يمأاي،يقلقتال"
."...ينديري
.ءاسملااذهيبلصتادقل.كبحبميتمهنإ.تاهرتلاهذهبيهوفتتال"
."؟يلهلاقاميرزحاو
،كلذمغرو.ءاشعلالوانتلاهتوعديفددرتيملوًاعنصلغياننسحأدقل
.رمألانعًائيشفرعأاليننأعبطلابترهاظت
."ينيربخأ،ايه"
يذلايدانلاكلذ؛هبحأيذلازاجلايدانيفءاشعلالوانتليناعددقل"
."ةرمتاذهيلإينتبحطصا
."؟606مقريدانلا"
."؟كلذكسيلأ،يسنرفلايهاطلاكلذمهيدللازيال.وهاذه،معن"
."كلذنظأيننكلو،تقولاضعبذنمكانهىلإبهذأملً،انسح"
."كبايغيفًاليلقكنعرثرثننأنمنكمتنس":تلاقو،يمأتكحض
يلتحضتا،ذئدنعو.يمأجازميفئجافملارييغتلااذهببسنعتلءاست
.ةركفلا
."؟يمأايبارشلاتيستحاله"
نعيفقوت؟انأ؟نم":تلاقو،ةيقشةلفطكةحرمةكحضيمأتكحض
."زوجعلاكمأىلعءارتفالا
."بيبطلارماوأهذهف.يمأايبارشلايستحتنأكبضرتفيال"
ويثاماوعنمدقل.ميحجلاىلإءابطألابهذيلفً،انسح":ةلئاقيمأترمذت
ةثالثىوسشعيمل.هلثدحاذاميرظناوً،اضيأءايشألانمريثكلانع
نأنمىتحنكمتيمل.ىفشتسملايفشارفلاحيرطوهوىرخأرهشأ
نعيملكتتال.تومينألبقةريخألاةرمللببحملايبوكلاهراجيسنخدي
ملانأ،كلذلةفاضإلابوً.ادحاوًانيعلًائيشنوفرعيالمهنإ.نيراكايءابطألا
."نيتريغصنيسأكدرجملبريثكلابرشأ
يركسلابةباصميمأتناك.طقفنيسأكتبرشاهنأباهتوصيلحويمل



بلقلايفمخضتباهتباصإءابطألاصخشامك،مدلاطغضيفعافترابو
ً.ارخؤم
نيلعفتاذامل.ةكلهتلايفكسفنبنيقلتس.يمأايراحتنالابهبشأاذهنإ"
."؟اذه
لبقتأنأعيطتسأاليننألامبر":رعاشملاةحورجميهوةمقنبيمأتمتمت
."ةحارصبعضولا
نأّيلعبجوت،نآلاوً.اريسفتهلدجأالبيرغعضويفةقلاعتنك
ً.اضيأاهتلكشمجلاعأ
لتقنيديرتاذامل.ةقيرطلاهذهبيملكتتالكلضفنم":ةلئاقاهتبتاع
."ً؟اديدحتكتايحيفهنمنيناعتيذلابطخلاام؟كسفن
رداغيفيكنيرتالأ":لوقتيهودرمتلابًائيلماهتوصادبو."؟!بطخلاام"
تب.تامنآلاو،كدلاو،ًالوأ؟نولحريويلوحنممهبحأنيذلاسانلا
."عساولاملاعلااذهيفًامامتةديحو
."؟كلذسيلأ،انهيننإ!ةديحو"
ينعسيال.اهيشيعتلةصاخلاكتايحكيدلنكلو،ةبحمةنباتنأ...تنأ"
."ديعبنمىتحيتايحبلخدتلاىلعةرداقنيلازتالكنأقيدصتلا
ةلكشمام.عومدلافرذتنأكشوىلعاهنأكوًادجًايفطاعاهتوصادب
؟ةأرملاهذه
."؟يمأاينينعتاذام"
لوانتلينوعدينألغياننمتبلطيتلاتنأكنأراكنإىلعيئرجتتال"
فاشتكاىلعةرداقريغينلعجيّدحىلإةفرخوةنسمحبصأمل.ءاشعلا
."تافرصتلاهذه
."...نأهنمبلطأملعبطلاب"
كلذنمينكمتتمل.بذكلابيعربتنأكنكميال!اذهنعيفك،نيراك"
نألغياننمتبلط.كيبأنعةفصلاهذهتثرودقف،كتايحلاوط
نمكلذلعفيسناكهنأنمةقثاويننإ.ديجفرصتاذهو،يبلصتي
يفءابغبلاجرلافرصتيفيكنيفرعتكنكلو،هبركفنإهسفنءاقلت
لغيانتركذ،اذل.نايحألاضعبيفمهيركذتنأكيلعبجي.نايحألاضعب
ىلإةجهبلاهتوعدتلخدأدقل،كلذىلإةفاضإلابو.اذهيركنتال،يب
،كلذعمو.ميسولارمسألاكقيدصبةميتمانأمكنيكردتكنأدبال.يبلق
بعصييتلالاجرلاةيعوننمو،حلاصلجروهفً،ابناجحازملاانكرتنإ
."مايألاهذهيفاهيلعروثعلا



نمكلذنكيملنإ.يمأايديزملايبرشتالكلضفنم":ةلئاقاهتدشان
.ً"ادجئيسروعشينجلاخيذإً.اذإانأيلجأنمف،كلجأ
وعديامكانهسيل"ً:امزاحاهتوصيقبتنألواحتيهويلتلاق
ً،انسح.نيسأكدرجم،لعفلابريثكلابرشأمل.ريخبيننإ.ةئيسلارعاشملل
عضأس.ديزملابرشأنلو.رثكأالنكلو،سوؤكعبرأتبرشيننإلقنلف
ريستفيك؟نيلعفتاذامً،اذإ.ةملاكملايهنأاملاحمانأويتدخمىلعيسأر
ةنيدملاكلتىلعةريبكتارييغتتأرطله؟ةينوقيفةديدجلاكترماغم
."؟ةضماغلا
.يلاوخلامايألاباهتركذيننأدبالف.نينحلابًامعفماهتوصادب
،لبقنماهتيأريننأركذتأالةضيرعتاداجكانهف.تريغتاهنأنظأ"
."..ً.اعافترارثكأةينبأو
ميدقلالامجلالكنورمديوناكملانودسفيمهنإ":سئايتوصبتمتمت
.ةفاكملاعلاءاحنأيفنكلواهدحوةينوقيفاذهنولعفيالمهو.هيف
رهظينأبجيهنأنظأ.ةمحرةيأالبةيربربلاىضوفلانورشنيمهنإ
ليمجلاملاعلااذهعزتُنينأبجي.رشبلانمملاعلاذقنيوةأجفمهدحأ
."هتميقكردنلانيديأنيبنم
تويبلانمريثكلاف.ءوسلااذهبعضولاسيل":اهنعففخأنأةلواحمتلق
اوماقامك.ةسمشموةضيرععراوشلاو.ةيمحملازتالةميدقلادجاسملاو
."لبقيذنملضفألكشبهبنونتعياوحبصأو،يمورحيرضميمرتب
."؟كانهشيواردلاىوأملازيالأ"
تبهذيذلاةممعملاروبقلادهاوشيذتيبلانعثدحتتاهنأتكردأ
ترهاظتاذل،هنعهفرعتاماهنمعمسأنأتدرأيننكلو،يدلاوعمهيلإ
.هنعثدحتتامفرعأاليننأب
."؟شيواردللىوأميأ"
.ةرملوألهيفهتيقتلايذلاناكملاهنإ.كدلاوهيفشاعيذلاىوأملاكلذ"
."كانهصقرينأداتعا
ةصقرلاةنراقمنوبحيالةيولوملانإلاقامدنعنانيمتاملكتركذت
.يداعلاصقرلابةيرئادلا
."؟يرئادلاصقرلانيدصقتأ"
.يرئادلاصقرلاينعأ،معن":ةرخاسيلتلاقوةحرملاهتربناهتوصداعتساف
صقرلابيرئادلاصقرلاةنراقمىلعزاريوبضرتعااملاطلذإ.كيبأةنباتنأ
."يداعلا



ركذتأالانأف.ًالعفةداجيننإ؟يمأايكانهىلإًاضيأانأتبهذله"
."تبهذيننأ
ملناتنثالانحنف.يتبيبحايعبطلابةقثاوتسل.تبهذكنأدبال"
كلذىلإكبحطصادقكدلاونأدبال،نكلوً.اعمةينوقىلإبهذن
."هلزنموهف،لزنملا
."؟هلزنم"
.ً"اضيأاذهنيركذتتالكنإيليلوقتال.يقيقحلاهتيبهنإ،معن"
.ةريغصةرخاسةحيصيمأتقلطأ،تمصلاتمزتلاامدنع
دقل.يتزيزعايهبباصأنألبقفرخلابنيباصتس!نيراكاي،هآ":تلاقو
."؟نيركذتتأ...عيضرلفطوهوىوأملاكلذبابدنعكدلاومهدحأكرت
يفكشالبةنوفدمةمولعملاهذهنأتضرتفاف،ركذتأملعقاولايف،الك
.نطابلايلقعيفقيمعناكم
."ىركذلاكلتديعتسأدقفًاليلقيلتحرشنإ"
اذهنعثدحتدقل؟يركذتتّالألقعيفيك!بيرغاذه":ةلئاقتمتمت
."كدلاومسايتأيكانهنم.ةدعتارمرمألا
."؟نيأنم"
."!شهدماذهً؟اقحنيركذتتالأ"
.ةدعاسمةيأيلمدقتملشهدمكلذنأيتفرعمنكل
ينيربخأ؟مسالاىتأنيأنم.تيسنيننكلو،شهدم،معن":ةلئاقترمذتف
."لقألاىلعنآلافرعأيكل
ينتقدصامبرً.ائيشفًائيشوحصتتأدباهنأترعش."كلحرشأسً،انسح"
.برشلايفطرفتملاهنإتلاقامدنعلوقلا
،ةلسيففورعمريغببسلهتلئاعهتعضوً،اعيضركدلاوناكامدنع"
ناكو،لوألانوناكرهشةياهنيفكلذثدح.شيواردلاىوأممامأهتكرتو
ىتحدمجتلليلقبلوطأتقولكانهيقبهنأولو.ةدوربلاديدشسقطلا
يتلاحايرلاكلت؛لوهجملانمتبهةيقرشلاةيلامشلاحايرلانكلو،توملا
؛ةدشبىوأملاباببرضتحايرلاتأدبو.ةيكرتلاةغللابزاريوباهنومسي
يفشيواردلادحأعمس.ةحلموةلجاعةدعاسمىلإةجاحبصخشاهنأكو
دجووبابلاحتفف،رضحدقًارئازنأنظوبابلاىلععرقتوصلخادلا
لفطلابشيوردلاكسمأ.ديكأتلكبكدلاويأ،ةلسلالخادريغصلالفطلا
ىلعمهروثعاوربتعا،ةصقلابىوأملاناكسعمسامدنعو.ىوأملاىلإهلخدأو
تحتكابأذخأوتمكحهمساخيشىتأ،كلذدعبوً.انسحًالأفلفطلا



تذقنأيتلاحايرلاكلتميركتبشيواردلاماقو.هنباهنأكوهابروهحانج
."اهبًانميتزاريوبمساهيلعاوقلطأفكيبأةايح
لبطبضلابتايركذتسيل؛يندواعتةمهبملاتايركذلاضعبتأدبدقل،معن
ًاجلثىرأيننأّيلإّليُخ.ينيعمامأرمتتحارروصلانمتاصاصقبهبشأ
ههجوّىطغيذلالفطلادلاوو،ةيتاعلاحايرلابهميفطوسلاكبرضي
.ءاوسٍّدحىلعحايرلاوجلثلانمءاقتاو،هتلعفبسانلافرعينأنمًالجخ
وهو،ةمحرلاميدعملاعلااذهيفهلفطنعىلختيذلادلاولاوهكلذ
ةينونجلاحايرلاكلتىرأيننأّيلإليخو.هزجعنعلفاغوهتلسيفمئان
امبروأ،لفطلاذاقنإيفاهنمةبغراهتوقلكببابلاىلععرقتيهو
اهنإ.هباكتراىلعةأرجلاهسفنيفلجرلاكلذدجويذلارشلانمًابضغ
ةروصتليخت.يرودبةايحلاينتبهوفريغصلازاريوبتذقنأيتلاحايرلا
لخادلفطلاىلعرثعيوبابلاحتفيوهوللهتملاههجوبشيوردلاكلذ
...هيمدقدنعةلسلا
."هلثدحامفشتكاوربكامدنعءايتسالابرعشهنأدبال":ةلئاقتقلع
.عوضوملااذهلايحًاقلقهرأمليننكلو،لمتحماذه":ةلئاقيمأتفرتعا

هلفطمهدحأرجهنإذإ؛ةصقلاهذهبًاروخفناكهنأنظأ،عقاولايف
."ديكأتلكبعيظففرصتأجلممامأ
."فاطملاةياهنيفًاضيأانعىلختدقلً،انسح"
،نكلو.كلتنزحلاةلاحيفيهويمألاذهلوقأنأّيلعيغبنيناكام
.فوجأوقيمعتمصداسو،يناسللز
."هلًابت.ديكأتلكب،معن"
امفرعأدعأمليننألنكلو،كلذتدرأيننألسيل؛تمصلاتمزتلا
.هلوقيبردجي
دقاه.ً"اريثكاذهبيركفتّالأيلواح":قشنتتيهواهمالكيمأتعبات
انأف.ةيبلسبكيبأنعيثدحتتال":يمأتلاق!عومدلافرذليمأتعفد
."ةصاخلاهبابسأهيدلنأةقثاو
:يلخاديفججأتيذخأيذلابضغلاىلعرطيسأنألواحأانأواهتبجأ
ىوأمبابمامأهكرتيذلاصخشلانأنمةقثاوو،كلذنمةقثاويننإ"
.ً"اضيأةصاخلاهبابسأهيدللفطوهوشيواردلا



19
"هللافرعيهسفنفرعينم"
يرتويبمكتلّغشفينيفاجيمونلابترعش،يمأعمةملاكملاتيهنأنأدعب
دعبو.مويلااهتيرجأيتلاتالباقملانعتاظحالملاضعبتنودو،لومحملا
مغرو.ةهيزنوداهريسنملكةدافإىلإتعمتساو،لجسملاتلغش،كلذ
.مامتهاللنيريثمنيئيشدوجوتظحال،نيتدافإلانيبريبكتوافتدوجومدع
جوفنأ،يناثلاو.قيرحلانمةهيزنذقنأنموهكيليميغريدقنأ،لوألا
لخادىلإداعنأدعبهتدجنلبهيذلاوه-داهريسسيلو-ءافطإلا
،اذل.نيتبوتكملاامهيتدافإيفنيتدوجومناتثداحلاناتاهنكتمل.قدنفلا
نأتمزتعايتلاةلباقملاءانثأيفرمألانعكيليميغريدقلأسأنأتررق
ةبوجأيئاطعإويتلئسأمهفنمنكمتنإاذه؛يلاتلامويلايفهعماهيرجأ
يتلاةريغصلاليصافتلاّنأّالإ،ٍّامهمودبيالدقرمألانأمغرو.ةيقطنم
لحيفمهاستوعمجتتيتلايهليصافتلاهذهكةيمهألاةميدعودبت
ًابيصعًاموينأتعقوتو،لومحملارتويبمكلاتقلغأو،لجسملاتأفطأ.زاغلألا
مويللًادادعتساةحارلانمطسقلينىلإةجاحبيننأترعش.ينرظتنيرخآ
.شارفلاىلإتيوأو،ءاوضألاتأفطأف،يلاتلا
هتدجو،عقاولايف.يموروسمشنيبعمجيذلاءاقللاىلإيتركاذبتدع
.ردقلانمبيترتبىتأهنأكو؛ةفدصلاضحمبوأرباعريغوربدمءاقلبهبشأ
فشكينأهنمًابلاطهللاىلإلهتباامدنعهسفنلنانعلاسمشقلطأدقف
يمورنكلو،كلذلًانمثهسأرضرعو"نيصلخملاهئايفصأ"دحأهجونعهل
هوجريوقشمديفتاونسلبقسمشلباقيملأ.كلذنعًالفاغدبيمل
كرتشمريصملعفبامهؤاقلثدحدقل!ّيلعرثعا،ليلجلاخيشلااهيأ:ًالئاق
لصفلكنكلو،ددرتنودنمامهريصملنالجرلاعاصناف،رييغتلللباقريغ
رظنعقوامدنعف.اهبعقوتمةمتاخلكوً،ابوتكمادبامهتصقلوصفنم
ةرماغةداعسبوةبحملابهبلقألتما،ءدبيذئدابيمورىلعسمش
يذلالجرلاينيعناعملتركذت؟يمورنعاذامو.اهلدودحالةسامحو
نمرثكأىتحةيهانتماللاةوشنلانمةلاحبرومغموهولغبلايطتميهتيأر
يفجهوتيذلارونلاكلذتهبش؟امهنيبتعمجةكرتشمةلصيأ.سمش
رظنيناكامدنعيدلاوينيعنمعشينأداتعايذلارونلابيمورينيع
رظنيناكامدنعىتحةفطاعلاكلتلعفبهانيععملتمل.ميسنهاشىلإ
ىدلاهبرعشيناكيتلاةسامحلاطقدحأهحنميملو.يتدلاوىلإوأّيلإ
اذهلو.هتايحةصقيفروديمألوأيلدعيمل.ميسنهاشعمهثيدح



ىحضاذامبيردينم.مدنلابروعشيأنودنمانكرتينأعاطتسا،ببسلا
اذامل؟لاثملاليبسىلعايميكيهأ؟رخآلاليبسيفيموروسمشنملك
فيك،كلذنممهألاو؟ينبتلابهتنباسمشجوزينأيموردويدق
؟اهنسلثميفةئيربوةريغصةاتفجوزتينأسمشلثميفوصعاطتسا
كلتتدهم.تاباجإاهلدجأنأنودنمينهذيفتلاجةريثكةلئسأ
تحارو،هفرعأءيشلكهاجتينرماخيأدبيذلاكشلاقيرطلةلئسألا
وأةحاريألًالاجمعدتنأنودنميلقعيفةحاسملتحتلعزانتت
.يريرسىلعتسلجف،ةليللاكلتينيفاجيسمونلانأتكردأ.ةنينأمط
لغشأنأيلاببرطخف،امناكمنمنويزفلتةمهمهتوصتعمس
.يتدحوسنؤيلنويزفلتلا
ىوسَرأمل،ةيادبلايف.ةنيزلاةلواطنعمكحتلازهاجذخآليديتددم
نأىلإةلماكةقيقدرظتنأنأّيلعبجوتو.ةشاشلاىلعةشوشمناولأ
،ةشاشلاىلعةرهاظلاهوجولانمًايأزيمأمل.ةيعيبطةروصتلكشت
ايكرتريهاشميأ،كارتأتالثممونيلثممونيبرطمهوجواهنأتننظيننكلو
مرهتحتنمةيجاجزًاسأكاوبحسينأنولواحياوناك.ريبعتلاحصنإ
رتوتلاذخأامنيبو.سوؤكلاةعومجماوطقسينأنودنمسوؤكلانم
تدجوو،ةطحملاتريغف،ةيفلخلايفىقيسوملاتحدص،رثكأورثكأدعاصتي
اذل،تارملاتارشعهلةهباشمًامالفأتدهاشدقتنكاٍّيكرتفنعمليف
نكلو،يسيلوبلسلسمبهبشأءيشىلعترثع،ةرملاهذهوً.اضيأهتريغ
راودلابباصأنأتيشخيننأةجردلةفطاخةعرسبريغتتتحاردهاشملا
يف.ىرخأةرممكحتلازاهجرزىلعتطغض.ةدهاشملاتلصاونإةيناث
،ةروصلاتحضوتمث،ةفرغلاألمييانلاىلعفزعتوصتعمس،ةيادبلا
يسولجناكمنعرتميتئامىوسدعبيالريوصتلاناكمنأتظحالف
نمهجوتتاريماكلاتناكامنيبو.يمورحيرضيفيأ؛ريرسلاىلعنآلا
ةمنرتمتوصةربنبولتيعيذملاذخأ،لخادلابةقيدحلاىلإحيرضلالخدم
:ًالئاقرعشلانمًاتايبأطيحملاوجلابسانت
زاغلألاربستنمايتنأ
كبلقيفاهنعثحبا،حورلالخادحوركانه
كسفنلخادكرهوجنعثحبا
ناكملكيفاهنعثحبا،ايافخلاربستنمايتنأ
كلخاديفاهنعثحبا،كبطيحتاليهف،كلذعمو
حيرضلاءوضيفو.ةديصقلاةوالتعمةقفارتمحيرضلااريماكلاتلخد



.ةعيدبةيبرعشوقناهيلعروبقلادهاوشنمفصولتًافصتيأر،يبهذلا
،قارفلارانبًاقوشنانثالاقرحت.امهدحوامهاوسزغللادحأفرعيمل
ادحويلامبرو،ةريثكلاامهرارسأارطاشتيلامبر؛تاونسلامهضعبنعاثحبف
.هءاروةنماكلاةقيقحلااملعتيودحاورسْيأزج
عراوشيفىرخأولتةوطخلقتنتتحارو،حيرضلااريماكلاترداغ،نآلا
،جالبنالابرجفلاأدب.اهناكميفترمستوتفقوت،ةأجفو.ةملظملاةينوق
يأ،نيرحبلاجرمهمسانإنانيميللاقيذلاناكملاهنإ.ناكملاتزيمف
.نيرحبءاقتلاناكم
ربعجرعتملكشباهقيرطتقشو،ديدجنممامألاىلإاريماكلاتمدقت
يلاببرطخً.احرشوًاعساوادبهنكلوً،اريبكًاهزنتمنكيمل.تاهزنتملادحأ
لخادًادجسمروصتلةلوجبموقتاريماكلاتناكامنيبلبقنمهتيأريننأ
لكتأدبثيح؛هحيرضكاذو،يزيربتلاسمشدجسمكلذ،معن.هزنتملا
قلع،دجسملانمبرتقتاريماكلاتأدبامدنعو.اهتفداصيتلاثادحألا
.فطاوعلابشايجتوصبعيذملا
."رخآًاميظعًاشيوردنيحلاصلاةنيدمتبستكاف.طقيمورسمشقرافيمل"
نمتفصامدنعو.رسكتتنويزفلتلاةشاشىلعةرهاظلاةروصلاّنأادب
عبات.دجسملابابدنعفقيدوسأءادربلبرستملجرةروصترهظ،ديدج
.ً"احرفاهتمربةنيدملاتشتناو،سانلاةجهبلاتمع":لاقوهمالكعيذملا

:ءاوهلاربعىنميلاهديةضبقمحقيوهودوسألاءادرلاوذلجرلاحاص
!ةينوقيفيسيباوكلطب،سمشرهظدقاه."!بذكضحماذه"
رظنو."ً!احيحصسيلاذه.مهيقدصتال.نوبذكيمهنإ":ًالئاقلجرلارجمز
يفروهظلانمنكمتدقل؟كلذلعفنمنكمتفيك.ناعمإبينيعىلإ
تيسن.رشابملكشبينبطاخيلسانلانييالمامبرهدهاشيينويزفلتجمانرب
غامدلازاغلأنعوتللاهيلإتلصوتيتلاتاجاتنتسالالكروفلاىلع
يلقعيبلقحازأدقل،عقاولايف.حابشألاهذهيتيؤرببسنعويرشبلا
لوضفلاّيلعنميهو،نطابلايلقعةرمإتحتةغرافةحاسمًاكراتًابناج
.سمشتاملكلةيانعبتيغصأ،ببسلااذهلو.فوخلانمرثكأ
دونجلاالوناطلسلاال؛دحأجهتبيمل":مهجتموهوهمالكسمشلصاو
.اهيفينوأريتلاةظحللانمينوهركدقف.سانلاسيلديكأتلابو،ءاملعلاالو
ريكفتنودنميننولتقيساوناك.ةينوقنميدرطاودارأوًاعيمجينوهرك
ديسلاءانثتسابًاعيمجسانلالاحناكاذه.يلتقلةصرفلامهلتنستول
."نيدلاءاهبهنباو



."؟ديسلاوهنم":يتأرجنمةشهدنمانأوهتلأس
."؟يمورىوسديسلانوكينمو"
."؟ديسلابقلهيلعقلطأنم"
يذلابقللاكلذبهتوعدنععنتمأمليننكلو،كلذلعفنمانأتسل"
هنأكوريكفتلايفًاقرغتسمادب،ةأجفو.ً"اضيأهتببحأيننألهوبأهيلعهقلطأ
.تقولاضعبلدجسملامامأتمصبًافقاولظو،يضاملاركذتي
."؟سانلاكلبقتيملاذامل؟اذامل":فطاعتلابمعفميتوصوهتلأس
.مويلاحابصتعقوثادحألاكلتنأكوةبآكبنكادلاههجومهجت
ً.اريرشهنوربتعيسانلاكئلوألاثمأهمهفيالاملكو.ينومهفيملمهنأل"
نأعقاولايفتدرأيننأنيحيف،مهنمذخآسيننأءاملعلانظدقف
لوطىلعلبهدلاوكطقفهتايحيفسيل؛ملاعلاناطلسيمورنملعجأ
."...نامزلا
."؟مهللاقاذام؟يمورنعاذامو"
بذعأهمدف.ةنويلرثكأةنيطوةفلتخمةعيبطنمًاقولخمناك؟ديسلا"
سيلنكلولمألاكلميناك.ميسنلانمفطلأهسافنأو،تاريحبلاهايمنم
ةروصىأرامدنعو.ةيهاركلاسيلوةبحملاو،بضغلاسيلوحماستلاو،ةبيرلا
ةيارك؛نانعلااهلقلطأفهتالاعفناىلعةرطيسلانعزجع،يحوريفهسفن
نعًاديعبقودنصيفًالوطماهبظفتحانأدعبءامسلايففرفرتلاهرشن
قفختتحار،ةيارلاكلتحايرلااهيفتسماليتلاةظحللايفو.راظنألا
مزحو،بعشلاوأءاملعلاوأرصقللةتبلاهبأيدعيمل.برطوةسامحب
يموردسجلوحتف،اهلرارقالةيواهيفامهبىمروهلقعتوهتمكح
نمةملكلكتتاب،ببسلااذهلو.سيساحألابضبانبلقىلإهلمكأب
."ًالامجهتاكرحنمةكرحلكوةديصقهتاملك
."؟تنأكتعيبطنعاذامو"
:لاقمثريكفتلايفنعميوهوهتيحلىلعتبر،يلاؤسنعبيجينألبق
لامجلانملكبمستأيننأنيحيف،لامجلاىوسءيشبديسلافصتيمل"
تمدقلب،طقهقفانأمل.حبقلالهاجتوطقفلامجلاىأرهنكلو،حبقلاو
نومسيمهنإ.ةفرعملاقحينفرعييكلديجلاوئيسلايبناجنمًالكهل
؛يمورنيبوينيبءاقللامت،اذكهو.نيرحبلاجرمهيفانيقتلايذلاناكملا
يكردتنأتدرأنإ.ةصاخلاهتعيبطوهرهوجىلعانملكظفاحامنيب
وأاّنملكدلاوىلإيرظنتنأكيلعف،يمورنيبوينيبةعيبطلايفقرفلا
ةملكلكقدصيو،هردقيوهدلاولجييمورناكدقف.امهبانتقالعىلإ



يف.ىلعألاهلثمهربتعيوً،اروتسدوًانوناقاهبتكيةملكلكربتعيو،اهبهوفتي
ترعشيننأولف.ؤفكريغيدلاونأيغولبلبقىتحتكردأيننأنيح
ناكدقل،معن.يداعيزيربتملسمدرجمتحبصألهلثمتفرصتوهلثم
مل.ءارحصلايفلمرلاتابحنييالمنيبلمرةبحوً،ايداعًالجريدلاو
."هنعيفالتخاببسبيدضزيحتلب،هتايحلاوطينمهفي
نمتللقدقفً،اذإ":ةدقتنمهلتلقف،يبضغريثيسمشرورغأدب
."هنأش
نمتسقفيتلاةزوإلاةصقبهبشأيتصقنإ":لاقو،ركمبهانيعتقاض
نيبأويفقومهلحرشأنأتلواحلب،هنأشنمللقأمل.ةجاجدلاةضيب
."الإسيلهنعفلتخميننأ
لبذاتسأكسيل؛ءودهبهمالكلصاوو،ىرخأةرمةيدجةربنهتوصبستكا
ًالماكًامهفهومهفيملنيرخآلانأكردأصخشكوأ،همهفءيسأصخشك
.ةركفلاكلتلبقتيأدبهنكلو
يتلاةنيطلاف.ةدقعميتعيبطنكلو،نائداهوناطيسباننأنونظيعيمجلا"
ضماحيمدو،اهيفومنتنأتاتبنلالكلنكميال؛ةلحاقاهنمتقلخ
كشكانه.يرخصفرجىلعبهتيتلاحايرلاكةفراجيسافنأو،لخلاك
رمضأاليننأمغرو.حماستلانمرثكأبضغو،يبلقيفلمألانمرثكأ
ببسنودنمةفطاعهلنكأالًاضيأيننأالإهلرربمالءادعدحأل
نأدقتعأ،ببسلااذهلو.عقاولاوةقيقحلابناجىلإفقأيننإ.هيجو
سفنأوىلغأاهنأل؛انتبحمنوقحتسينيذلامهزايتمالااوبستكانيذلاكئلوأ
."مهدهجباهوبستكيملنيذلاكئلوألاهمّدقننأنم
."؟زايتمالااذهيموربسكله،ىرت"
هتحنمدقل؟انهبسكلاهينعييذلاام":ددرتيأنودنمسمشباجأ
ةلبنسك؛يعيبطلكشبكلذثدح.ةيادبلاذنمةيعاوطيمارتحاويتبحم
اهدوقتةايحاهنإ.همأبيلحىلإبذجنييذلاعيضرلاكو،ةينحنملاحمقلا
."همهفنعزجعلبروفلاىلعكلذكرديملديسلانكلو،ىرخأةايح
."؟ةيادبلاذنمهتمهفله؟كنعاذامو"
كاردإلالككلذكردأمل":لاقوناتمحافلاناوادوسلاهانيعتقلأتومستبا
يندوارتملكلذلبق،نكلو.ةقيقحلاتفرع،هتيأرامدنعو.هتيقتلانأىلإ
ىرخأحئاوربةجزتممحئاوروناولألخادناولأوةضماغروصوىؤرىوس
،ءايشألاهذهتفتخانيأفرعأمليننكلو.ىرخأتاوصأبةطلتخمتاوصأو
امدنعتكردأ.ءيشلكتمهف،هتيأرامدنعو.كلذثدحةروصيأبالو



."يسفنعقاولايفوهتاونسلاكلتةليطهنعتثحبامنأيمورتيأر
."؟هيفكسفنتيأرله"
ةرمهانيعتقاض."؟كلذكسيلأ،يننيمهفتالكنإ":سأيةجهلبيللاق
،كلذدعبو.نكادلاليوطلاههجويفنيتئلألتمنيتكربىلإاتلوحتو،ىرخأ
دعيمل.ةشاشلاىلعهتيؤرنكمياملكناتقاربلاناتكربلاكناتتحبصأ
،يفرعتنأتدرأنإ":لاقهنكلو،ناكرحتتامهوهيتفشىرأنأيعسوب
."يعميتأتنأكيلعف
."؟نيأىلإ"
ىلعةمسترمةفيطلةماستباكانهويمامأسمشفقووةشاشلاتحتفنا
.ليحنلاههجو
يكل؟قباستقويفانيقتلاامدنعكلهتلقامتيسنله.يعميلاعت"
قيقحتليبسيفكيلعبجيو.كسفنباهيشيعتنأدبال،ةقيقحلايفرعت
."ةعاجشلابيلحتتنأفدهلااذه
ضفرىلعَوقأمل.هبراجتشيعأوهلحملحألىرخأةرمينوعديوهاه
يتلاةيوقلاهديبتكسمأو،هتاملكبةذوخأمانأو،يديتددمف،هضرع
.ةليوطتاونسلسمشلاةعشألضرعتلاءاّرجنماهنولرمسا
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،هتاوهشلعضخينم"
"نيطايشللعضخي
مسجلخادانأواهيفيسفنتعضأيتلاةقيدحلاكلتىلإًاددجمتدع
قبنزلاراهزأروطعيديمرقلاىنبملابناجبروهزلالقحنمتثعبنا.لجر
طسويفو.ليمجناكمملاعلانأدكؤتنأديرتاهنأكودورولاوىمازخلاو
ةيفزخحاولأبطلبماهفوجوءاضيبةراجحبةطاحمةكربتيأر،ةقيدحلا
دنعو.ليمجلكشبرهظلاسمشةعشأتسكعنا،ةكربلاطسويفو.ءاقرز
ةرسيوةنميليامتتةقسابلاروحلاراجشأتحار،ةقيدحلاروسلفسأ
نيراكانأله؟انأنم،ىرت.ةمخضزوجةرجشاهفلختدبو،لايتخاب
ةحفصىلعةسكعنملاةروصلاينتدوز؟يزيربتلاسمشمأندنلنمةمداقلا
.ةيفاكةباجإبفزخلابةفوصرملاةكربلايفءاملا
ربكأدسجلااذهو،مكسمشنمنورقةعبسبًانسرغصأسمشلاهذهنإ"
."ةنسةئامعبسبكدسجنم
نألبقو.داوسلابةلبرستملايتروصساكعناتيأروً،ايلمةكربلاىلإترظن
:ءاملاةحفصىلعرهظتيتلايتروصتلأس،نيراكنعءيشلكىسنأ
."؟يمورتيباذهأ"
اذهلب،الك":فطلبجومتملاءاملاةحفصىلعةسكعنملايتروصتباجأ
رحجو،لمنلاركوو،رسنلاةرخصو،لحنلاةيلخك-ناكملااذهف.هللاتيب
ةحنمتيبلااذههللامدق.لجوزعقلاخللكلم-ناطلسلارصقو،بدلا
؛ةايحلاديقىلعمهاملاطهومدختسيلديسلاةلئاعدارفأىلإناطلسلاديب
مولعلااهبنوملعيةينيدةسردمكلب،طقفهيفنوشيعيتيبكسيل
."ةيعرشلا
تلءاست.عساووريبكوهمكلبقنمظحالأمل.تيبلاىلإرظنألتفتلا
،يولعلاقباطلايفعقتديسلاةفرغتناك.هيفةدوجوملافرغلاددعنع
مالسإلاتقنتعااريكاهمساينانويلصأنمةليمجةديسعماهيفميقيو
تراثأ.مدخلاولافطألااهلغشدقف،ىرخألافرغلاامأ.هجوزتتنألبق
ىلإتعجارتف،يتيهشيلفسلاقباطلايفخبطملانمةمداقلاماعطلاةحئار
،خبطملانعًادعتبمعجارتأتنكامنيبو.يعوجىلعرطيسأيكلءارولا
.امصخشبمدطصأتدك
طسوألاديسلانباتيأرو،ترظنمث."قيرطلاحسفأ":هبنجتأانأوهلتلق
اهنإ.مويدعبًامويًالامجتدادزاوترهزأيتلاايميكهفلخو،نيدلاءالع



يشمتنأ-همحلوديسلامدنمتسيلاهنأمغر-تداتعايتلاايميك
نودنمةرشابمءرملاينيعىلإرظنتنأو،اهسأرةعفارتيبلاءاحنأيف
؟يبصلااذهنيبواهنيبعمجيذلاام،ىرت.كابتراوأظفحتوألجو
طسويفًاضرأينيقلتتدكدقل.كيشميفلهمت":ًالئاقنيدلاءالعتخبو
."ةحابلا
ملولو.يربناويحةرظنكةسرشةرظنبنيدلاءالعينقمر،ملكتينألبق
هضرعتلرسيملهنأحضاولانمْنكلو،كشالبينلهاجتلهعمايميكنكت
.ةاتفلامامأخيبوتلل
ًاضيأانأو.كرأمل":عضاوتلابساسحإيأنودنمًالئاقةدحبينباجأ
."ضرألاىلعطقسأتدك
قباطيالوً،امئادهدودحزواجتيو،دحألعضخيالًايبصنيدلاءالعناك
ىلإرظنأنأيتايحيفَشخأمليننأعمو،انأامأ.هيفقلخيذلابلاقلا
يتلاةداحلاةرظنلانمتعترادقف،نيتيرانلانيوارمحلاناطيشلاينيع
بلغتلالواحألبضغلابًارهاظتمتحص،اذل.قهارملاكلذينيعيفتدب
عرسييلوغنميدنجكنأكولزنملاءاحنأيفاذكهيرجتاذامل":يفوخىلع
.ً"اراذتعاكنمعقوتأيننإ؟رابخألابُهدئاقغلبيل
بجيو،يتاراكلاخيشلاةسردميفسردّيدلف،ينرذعا":ةنيغضبىتفلالاقف
."هرضحأنأّيلع
يفايميكتعرسأامنيب،هرذحأمليننأكويرجلاًادمعتمًاعرسمقلطنامث
يفودبتيتلاءادعلاةرارشُبختملو.ينقيطيىتفلاكلذنكيمل.هباقعأ
هنقلأنأّيلعبجوت.هيفتلصويذلالوألامويلاذنميهاجتهينيع
ينمهليل:يسفنلمتمتأانأو،ةظحللاكلتيفيئودهبتظفتحايننكلوً،اسرد
تفداص،تاوطخعضبيشمأنألبقو.يقيرطيفتيضممث،ربصلاهللا
نيدلاءاهبف،رانلاوهنيدلاءالعناكنإ.نيدلاءاهبربكألاديسلانبا
نإو.ءودهلاوهنيدلاءاهبف،ةفصاعلاوهنيدلاءالعناكنإو.ءاملاوه
.عوضخلاومالسلاوهنيدلاءاهبف،درمتلاوبضغلاوهنيدلاءالعناك
الحماجىتفيخأنإ.يخيشايينحماس":اهلبقيويديبكسميوهولاق
هتيافكلنيملىتفلاكلذف،يدلاوهلعفاملكمغرو.سانلاةميقردقي
لمحمىلعهمالكذخأتالو،كقحيفأطخأنإهحماس.دعببيذهتلانم
."ةبيعملايخأةعيبطبلبتنأكبببسلاقلعتيال.دجلا
.جوضنلابأدبتةحافتهنأكو؛ةفيفخةرمحبةفيفخلاةيحللاوذههجورمحا
يذلاو،ةرهاطلاحورلاوببحملاهجولايذباشلااذهدخفطلبتسمل



نيأفرعتله.كيبأنعثحبأيننإ":تلقوتاملكلابذعأبقطني
."؟وه
نكتمل،هيلإُتبهذةيضاملاةليللافصتنميف.يخيشايهتفرغيفهنإ"
لأسفًاضيأًادوجومنكتملرجفلاةالصتيّدأنيحو.كنعلأسفكانه
هنأنظأ،اذلً.ادّدجمكنعلأسفهءاموهزبخهلتذخأ،نآلاو.كنع
."ةظحللاهذهيفكناكمنعلءاستي
ً،اعضاوتوًةملظاهّدشأوفرغلارغصأيهو،هتفرغىلإتهجوتوتردتسا
ىلإنيدلاءاهبينعبت.ريبكلاتيبلاكلذلكيفًاضيأًاكرابتاهدشأاهنكلو
.بابلامامأانفقوتف،هيبأةفرغ
."كيبأىلإثدحتأنأديرأانأف،جراخلايفرظتنا":هلتلق
."يخيشايءاشتامك":لاقو،امهضعبىلإهيديمضو،هسأرىتفلاىنح
ًاسلاجيمورتدجوف،سوقملايبشخلابابلاربعتلخدو،جراخلايفهتكرت
.أرقيوهوبتكلالماحمامأنيقاسلابلاصتمضرألاىلع
."كيلعهللامالس"
."كلهللابحو":لاقوًاسلاجلدتعا،ينآراملاح
.ًالوأهديتلبقوهيلعتبلغتيننكلو،يديلبقينألواحوينممدقت
.هيتفشبيديسمللبملستسيمل،كلذعمو
."مويلاانهكنأهللدمحلا.يديسايتيتأكنأهللدمحلا":ةجهببلاق
،فراعملاناونعبًاباتكهيلعتيأرفبتكلالماحىلعةفطاخةرظنتيقلأ
نمهنمتبلطدقتنكو.ءاملعلاناطلسهدلاوهفلأيذلاباتكلاوهو
.هأرقيلازيالهنأنآلاتفشتكايننكلو،هدلاوهبتكامأرقيّالألبق
.اهنعيلختلابعصيو،نامدإلاعاونأأوسأنمةداعلاهذهنأتكردأ
ىلعرصتنينأهنامدإىلعبلغتلاعيطتسيالشيوردلنكميفيك،نكلو
ال!أرقتال!أرقتال"ً:اثالثهيلعترركويمورينيعىلإترظن.هتابغر
."!أرقت
ةمعفملاهتفرغىلعتمصلاميخو،ريغصلفطهجوكةأجفههجوبحش
يفتكىلعخماشلبجكمدنلاراهناو،سمادلامالظلاكةاناعملاوةبرجتلاب
ىلعباتكلاعضومث،نيتفجترمنيديبفراعملاباتكفالغقلغأف،يمور
نيدلايحمباتك:بتكلانمديزملاتيأروكانهىلإترظن.هبناجبفرلا
باتكو،يناغألاباتكيناهفصألاجرفلايبأباتكو،ةمكحلاصوصفيبرعنب
،عفقملانبالةنمدوةليلكباتكو،نيدلامولعءايحإيلازغلادماحيبأ
يننأالإ،بتكلاهذهةءارقعنامأمليننأمغرو.ةليلوةليلفلأباتكو



كوكشلاتأدب،ةوبنلاىعدايذلايبنتملارعاشلاناويدتيأرامدنع
يفتأطخأدقنوكأنأنكمملانملهً؟ائطخمنوكأنأنكميأ.ينباتنت
لالجدمحمسيلأ؟يحورلًاقيفرهبتدعويذلاصخشلاةيوهديدحت
مهوبعدخنأنألقعيله؟هللايلهراتخايذلايفصلاوهيمورنيدلا
؟حيرلابهميفةفاجرجشةقروكهعمفرجنأو
يفريغتلاظحالو،يبنتملاناويدىلإرظنأانأورهفكتيحمالميمورىأر
زتهيداكيبلقنأةجردلًادجًازجاعادبو،لفطلاكهنقذفجتراف،يحور
.ظقيتستنأبهئايربكلالونيلينأبيبلقلحمسأمليننكلوً،اضيأ
لالجدمحماينيرخآلابتكأرقتلظتسىتمىلإ":ةداحةربنبهتلأس
ىتح؟كريغتاملكيفكسفنةقيقحنعثحبتلظتسىتمىلإ؟نيدلا
ةراهمبهتاملكغوصيرعاشتايبأوأ،كيبأكينيدملاعتاملكتناكول
نمقيقرحولىلعتاملكلانمةينبأديشيملاعتاملكوأ،غئاصلاك
تنأف.يضامللاهكرتنوةئرتهملاتاملكلاهذهىسننانعد،كحوريفديلجلا
."ةصاخلاكتاملكبالإكسفنةقيقحفشتكتنأعيطتستنل
.ًاليلقناتجرفنمهاتفشوتكسمث."...نكلو":ًالئاقيندشانف
تقوال.رثعتلاوددرتلللاجمال.نيدلالالجايانهضارتعالللاجمال"
نيعتيسقيرطرهظو،ديدجمويرجفغزبوليللاىهتنادقف.نآلااذهل
.ً"ادبأهزاتجتّالأوأنآلاهزاتجتنأكيلع
ههجوىلعباذعةرظنتمستراو،مونلاةلقنمناتقهرملاهانيعتعمد
تحبكيننكلو،ىقتلاوةءاربلاةياغيفيلادب،ةظحللاكلتيفو.بحاشلا
يسفنتنصحو،هلعفّيلعبجيامًاركذتميلخاديفدلوتيذلاباجعإلا
نأيعسوبدعيملو،يسفنىلعةرطيسلانمنكمتأمليننأريغ.ةمارصلاب
ناوأنآورمقلاناوأنآوسمشلاناوأنآدقف.كلذنمرثكأرظتنأ
ً.اضيأضرألا
قيدصلاتنأويقيقحلاخيشلاتنأ":هيمدقبرقطبهأانأوتلقف
."كدنعًاذيملتينلبقتنأكيلإلسوتأ.هللايلهراتخايذلايقيقحلا
ترمهنا.امهلبقوّيديبكسمأو،ضرألاىلعًاعكاريموررخ،لاحلايفو
:لاقو،يمدقىلعضهنأليندشمثعومدلاكلتلّبقف،يدخىلععومدلا
،حرشينمسيلو.نونمؤينيرخآلالعجينملب،نمؤينمخيشلاسيل"
فشكينمنكلو،ملعينمسيلو.هكولسبءيشلاىلعلدينمنكلو
.يتقيقحليلعفلارهوجلاينتيرأو،ينيعنعباقنلاتفشكتنأو.باقنلا
."...اهسفنةقيقحلاويقيقحلاقيدصلاوذاتسألاوخيشلاتنأف،اذكهو



21
"غاسرألانمعطقتصوصللايديأ"
مهسوؤرقوفومهفويسبنوحوليًاكارتأًاناسرفتيأر،ينيعتحتفامدنع
اٍّيطنزيبةلايخبكومنودراطيناسرفلاناك.رامقأةثالثاهيلعفرفرتتايار
قئاقدعضبينمقرغتسارمألانأمغرو.ينيدلاىراصنلازمرةيارلمحي
دقف.فاطملاةياهنيففقوملاتبعوتسايننأالإ،يراكفأعمجتسأل
ذخأامنيب،يتسلجتلدع.لمعيلازيالنويزفلتلاومونلايفتقرغتسا
."...ربكأهللا...ربكأهللا":ةيمالسإلابرحلاةحيصنوحيصيكارتألاناسرفلا
ءاحنأيفهادصددرتياهرفاوحتوصو،دبزتيهوودعتدايجلاتحار
نألبقةجردلاهذهىلإنويزفلتلاتوصتعفريننألتئجوف.ةفرغلا
ناكيذلامكحتلازاهجيفءافطإلارزىلعتطغضو،توصلاتمتكف،مانأ

رفاوحعقوتوصنأتفشتكاف.فقوتتملءاضوضلانكلو،ينضحيف
.بابلاىلععرقلاتوصلب،ةفرغلاءاحنأيفهادصددرتيامسيلليخلا
ىلإاوتأنيرخآلاءالزنلانأةجردلًادجًاعفترمتوصلاتكرتيننأدبال
تّبترو،ءوضلاتلعشأو،ةعرسمتضهن.جاعزإلاىلعاوجتحيليتفرغباب
يفتعمس.بابلاىلإتهجوتّمثةآرملاىلإرظنأانأوًاليلقيمادنه
توصوهو،روفلاىلعلوألاتوصلاتزيم.نيلجرتوصرخآلابناجلا
.جعزملالابقتسالافظوم
ليللافصتنميفقدنفلاىلإتداعدقف.اذهنمقثاوانأ،ةدوجوماهنإ"
."انتعمساهنأدبال.نويزفلتلاتوصىفتخا...عمتساً.ابيرقت
اليننإ.كلذتلعفدقنوكتنألضفألانم":ًالئاقرخآلاتوصلاحاص
روفلاىلعلخدأوًايفاضإًاحاتفمرضحأفوساذل،نئابزلاةيصوصخبهبآ
."ةرورضلاتضتقانإ
يمامأتيأرو،بيجييكلةصرفلافظومللىنستتنألبقبابلاتحتف
يكلسالزاهجهتزوحبًاظفًالجرتيأر،فظوملابناجىلإف.صاخشأةثالث
:ًالئاقلجرلارجمز.ةكعكةئيهىلعصوقعماهرعشةباذجةباشةأرماو
."كيلإثدحتننأبجي.بابلايحتفا،ةطرشلا"
بابلاتحتف؟ينمةطرشلاهديرتيذلاام.طقهثودحعقوتأملاماذه
.ئداهرهظمبروهظلاةلواحم
."؟مكلجأنمهلعفيننكمييذلاام،معن"
حومتوصبلاقو،عفترمتوصبةرجمزلاظفلاةطرشلاطباضلصاو
."يتديسايتقولاضعبذنمكيلإلوصولالواحناننإ":خيبوتلاب



."دوونيرغنيراكيمسا.نيراك":هلةيدصتمتلقف
مهفيهلعجأنأديرأيننأكوًاقثاووًافاجوًارتافيتوصلعجأنأتدمعت
.هلولحيامكهعمفرصتلاهنكميالصخشعملماعتيهنأ
."ً؟اضيأايميككانهسيلأ":لاقمثاهيلإرظنوهبيجنمةقاطببحس
."؟ةرذعملاوجرأ"
ايميكنيراكوهمسالانأانهةقاطبلاهذهركذت.ايميك":فارظتسابلاقف
."أطخلاصخشلاعمثدحتأنأديرأال.دوونيرغ
."دوونيرغايميكنيراكيمساً.اذإًانسح"
لاقو،مارتحالابرهاظتيوهوكاهنإلاهيلعودبييذلاههجوحمالمتريغتف
؟كلضفنملوخدلااننكميله.بغارققحملاانأو":ةيرخسلابيحويتوصب
ةيقبانجعزأنأقبسدقف.بابلادنعانهمالكلابرمتسننأاننكميال
."يفكيامبءالزنلا
."ببسلافرعأنأدوأ،رمألائدابيف":ةلئاقهتددصف
ةيلمعببسب":هروضحببسريسفتيبلطنمًاجعزنمودبيوهولاق
."ببسلاوهاذه،كتبيقحنمتقرسيتلاءايشألاوبلسلا
."؟حابصلاىتحراظتنالاكعسيملأ"
نعةباجإللةينيأيدبيالوهو،ريبعتلانمةيلاخةرظنبّيلإقدح
نمثدحدقامءيشةمثنوكينأنمقلقلاينكلمت.ةرملاهذهلاؤسلا
يننكلو،يلفسلاقباطلايفيراظتناهنمبلطأنأيفتركف.يملعنود
ً،انسح":ءايتسابهلتلقاذل؟هيفخألّيدليذلاامو:يّرسيفتلءاست
."يتفرغبترألةقيقدينلهمأنكلو
."؟كلذكسيلأ،يبرهتنل"
ةمراصةرظنبهتقمر،هبيجأنأنمًالدب،اذلً.افيرطهسفنربتعاهنأدبال
ضعبىلإتجتحايننكلو،لعفلابةيوضوفيتفرغنكتمل.بابلاتقلغأو
هذهيفيتفرغىلإنورضحيمهلعجوثدحيذلاام.ريكفتللتقولا
اهبلماعتتيتلاةقيرطلايههذهتناكامبر؟ليللانمةرخأتملاةعاسلا
فّرصتلًاريسفتدجأنأعطتسأمل.دالبلاهذهيفاياضقلاعمةطرشلا
،ًاليلقريرسلاتسلم.هيلإلصوتلانمتنكمتاملكاذهنكلو؛ةطرشلا
.امهتقلعوةتئافلاةليللايفامهتيمرنيذللالاورسلاوةرتسلاتطقتلامث
،ىرخأةرمةآرملايفيرعشويهجوىلإترظن،بابلاىلإدوعأنألبقو
نكمتأمليهجوىلعلوهذريبعتوينيعبناطيحتنيوادوسنيتلاهتدجوف
.هوحمنم



."لوخدلاباولضفت"
روثلاكناكمللبغارققحملاماحتقانمجارحإلابرعشتيهوةباشلاتمتمت
."ليللانمرخأتملاتقولااذهيفكجاعزإنعرذتعن":ةلئاق
.سأبال":ةلئاقاهتبجأف،اهلثمباهتقابلىلعدرلاىلعةربجميننأترعش
."بسحفامكبجاوبناموقتامتنأف
مستبيلازيالوهولاقو،يرجيامعلأسيهنأكومامتهابانيلإبغاررظن
رظنو."بنيزةشتفملااهنإ.امكضعبىلعامكفرعأنأتيسن":ةيرخسب
."لوبنطسإنميهف،ينمًارضحترثكأاهنإ":لاقمث،هتليمزىلإلزانتب
."؟يتيضقيفتاروطتةيأكانهله":"بغار"ةلهاجتماهتلأس
ةدوهعملاهتظاظفلكباهعطاق"بغار"نكلو،بنيزىلإًاهجوملاؤسلاناك
.قالطإلاىلعيلاؤسبهلةقالعالًاعوضومحتفو،بيجتنأباهلحمسيملو
انتغلبثدحتلاتملعتنيأ.دوونيرغةديسايًادجةنقتمةيكرتلاكتغلنإ"
."؟ناقتالااذهب
مث،طقفةدحاوةظحللينيعىلإهانيعترظن،اذهلوقيناكامنيبو
حمسأمليننأولتينمت.ةقدباهناصحفتتوةفرغلاءاحنأيفنالوجتاتأدب
يف":ةلئاقهتبجأف،نآلاييأررييغتىلعتافناوألانكلو،لوخدلابامهل
."ندنل
نوثدحتيله!ندنليف":لاقو،اهبغلابمةسامحبههجوتامسقتولت
."؟ندنليفةيكرتلاةغللا
نودنمهلتحرشً؟اباذجهسفنهفاتلااذهنظيله؟ةفاخسلاهذهام
."تيبلايفةيكرتلاثدحتييدلاوناك":يبريثأتللًالاجمهلحسفأنأ
."؟ةيكرتلاةغللسردمكدلاوله؟اذامل"
."يكرتيدلاونإلب،الك"
صحفتتتحاريتلابنيزىلإتفتلامث."!يكرت":ًالئاقباجعإبددر
."ةيكرتدوونيرغةديسلانإ؟بنيزاياذهتعمسله":لاقو،ةفرغلا
ملامدنعو.ةفرغلاصحفتتلصاولب،بغارهلاقاملًاريثكبنيزهبتنتمل
عبات،هتليمزنمهيلعلوصحلاعقوتيذلالعفلادرىلعبغارلصحي
.ّيلإثدحتلا
."عئارٌرمأانتغلكّملعت":لاقو
."كلًاركش":ةلئاقضغببهتبجأ
نألواحيذخألب،ّيلإرظنيدعيملهنكلو."ةبوهومكنأحضاولانم"
يفلخدتللتددعتسا.هدييفيكلساللازاهجبةحوتفملاةبيقحلاءاطغعفري



كدلاويفنانيعد":لاقوّيلإتفتلاواهكرتهنكلو،يسبالمشتفيأدبلاح
."يكرتيأكةيكرتلانيثدحتتكنإمسقأً.اديجكملعدقف.حيدملانمهقح
ىلعبعصلانم،نكلو":لاقو،يوحنةوطخمدقتيوهوهحمالمتريغتو
رئاجسلاةحئارتممش."!ايميكاي،ةرخصلاكنيمانتتنأف.كظقوينأءرملا
ةماستبالانعناتبحاشلاناتقيقرلاهاتفشتجرفناو،هسافنأنمحوفت
،ايميكمسابكوعدأنأبنيعنامتالكنإ":ًالئاقهمالكعباتو،اهسفنةنهادملا
انأف،ةعاربلاهذهبةيكرتلاةغللاثدحتتةديسىلإةبسنلاب؟كلذكسيلأ
."يكرتلاكمسابسانلاكوعدينيحرخفلابنيرعشتسكنأنمقثاو
.ً"ايبرعلبًايكرتًامساسيلايميكنأريغ.كلذنظأال"
هروعشحبكمثبضغةرظنببغاراهقمرف،عفترمتوصببنيزتكحض
.يوحنتافتلالادواعوجاعزنالاب
،نوملسملاهمدختسيمساهنأنيفرعتتنأً،اذإ.ةقحمكنأنظأ،معن"
."؟كلذكسيلأ
!يتنايدنعينلأسيسنآلاً!ادجليمج
وهف،ايميكمسابينيدانتنأكنكمي.ةلكشمال":ةلئاققيرطلاهيلعتعطق
."هبينيدانينأيدلاوداتعايذلامسالا
.هينيعيفاهتيأريتلاناسحتسالاةرظنقدصنمةقثاونكأمل
جراخنوشيعينيذلاكارتألاعيمجنأول.حلاصلجركدلاونأيلودبي"
."مويلالضفأًاناكمملاعلاحبصأل،هلثمدالبلا
،بجشملاىلعةقلعملاسبالملاصحفتباهسفنتلغشيتلابنيزهتعطاق
؟دوونيرغةديسايةرتسلاهذهمكىلعنيطدجوي":ًالاؤسّيلعتحرطو
."؟دحأعمتكراعتله
يننأنظأ.موجهللتضرعتامدنعنيطلابتخطلتاهنأدبال":ةلئاقتنمخ
."يتبيقحمجاهملاعزتناامدنعتعقو
ينطبضهنأكوروفلاىلعلخدت"بغار"نكلو،ريسفتلااذهببنيزتفتكا
.امءيشبةسبلتم
."؟تطقسكنأنيفرعتالأ؟كلذنينظتكنإكلوقبنينعتاذام"
ةظحللايفيعولانعتبغدقل":يربصةدشنمةشهدنمانأوهتبجأف
.ثادحألاةيقبركذتأالاذل،يئابرهكلارايتلااهيفعطقنايتلااهسفن
."ىهتنادقءيشلكناكهيفتوحصيذلاتقولالولحبو
."ً؟ايصخشكمجاهميرتملكنأنينعتأ"
.ً"ادحأرأمل،الك"



الوكدينمةبيقحلااملجرعزتني.ةياغللئيسعضواذهً،انسح"
درللةصرفينحنمينأنودنمهتليمزىلإتفتلامث."ً!ائيشنيظحالت
."؟بنيزاياذهبكيأرام":لاقو
هبأتالاهنأحضاولانم.ريبعتلانمةيلاخةرظنباهسيئرةباشلاتقمر
ً.اقالطإهرمأل
ثدح":ةلئاقرتوتملايحرشتعباتوةزيجولاتمصلاةرتفلالغتساتلواح
ّيلعحرطتاذامل.يعولانعتبغيننإكلتلق.ئجافملكشبءيشلك
."؟ةلئسألاهذه
نمكانهناكنإ،عقاولايف.ءايتسالليعادال.كئودهىلعيظفاح"
.ً"ادجليوطتقولكباببرقانرظتنادقف.نحنوهفءاتسينأبجي
."؟ةميرجقاهرإلاربتعيىتمذنم"
انلاببرطخيمل،عقاولايف":لاقمثلفسألاىلإىلعألانمينلمأتيحار
ترثأدقف،كلذعمو.كتفرغباببرقانرظتناامدنعقاهرإلابكروعش
."؟بنيزايًاحيحصاذهسيلأ.انكوكش
لجرلااذهخارصبنجتتلامبرمامحلاىلإتبهذدقف.بنيزبجتمل
.جعزملا
نيلواحتكنأاننظل،اهبًاهبتشمكربتعنانكولً؟اقحبابلايحتفتملاذامل"
."ةلدألاضعبيفختنأ
النمةمهتيبقصلينألجرلالواحيذإ.جعزملاهمالكنميتيافكتلن

.ءيش
ثدحتتيذلاام؟ةلدأيأو؟اهبهبتشميأ":ريكفتنودنمهلتلقف
."؟هنع

.ههجوىلعرماغرورسةرظنتمستراو،يئايتسانمققحملارس
."كباصعأيريثتنأليعادال.يتزيزعايةرشابمعوضوملالخدأس"
اذل،كتزيزعتسل،ةيادب":تلقف،يفقومنععجارتللةينّيدلنكتمل
يننكلوانهةمرجملاتسلً،ايناث.يعمكمالكةقيرطىلإكلضفنمهبتنا
."...ينميتبيقحتقُرسدقو!موجهللتضرعتنمانأ؟اذهركذتتأ.ةيحضلا
ءانثأيفءيشلاضعبفلخلاىلإعجارتدقف.ّيلإيغصيققحملادعيمل
ةمزجلانألامنإوً،اقحالتكردأامكينملجخلابرعشهنألسيل؛يمالك
.ههابتناتتفلريرسلافرطدنعةكورتملا
تضرعتدقل؟نيردتأ":يتمزجصحفتيوهوريكفتنودنميللاق
."...كمتاخوكدوقنوكتبيقحتقرسف،موجهل



."يرفسزاوجو"
نمجرختيهوبنيزىلإتفتلامث،هتلقامبركفيوهولادتعابفقو
:اهلأسومامحلا
."؟اهتداعتساتمتيتلاضارغألانيبرفسزاوجنمله"
."؟يضارغأىلعمترثعله؟اذام":تلقو،يطخسويرتوتلكىشالت،ةأجفو
ةئامثالثىلعانرثع.لعفلاباهيلعانرثع":ةعنطصمىرخأةماستبابلاقف
رجحيذيضفمتاخو،ةيكرتةريلنيرشعوةئامنامثوً،اينيلرتساًاهينجنيعبسو
."رفسزاوجيأنودنمنكلو،نوللاينب
.هبينربخينأديريالرخآءيشدوجوتنمخ
حرسمبرقامناكميفهدوجونمدبال.امبر":لؤافتةربنببنيزتلاق
رثعتساهنأنمةقثاويننإ.ةقطنملاشتفتشيتفتلاةدحولازتال.ةميرجلا
."بيرقامعهيلع
وأةيرخسيأكانهدعتملو."امبر":يمامأفقيوهوبغارققحملالاق
ماهتاىلعلديريبعتىلإههجوريبعتلوحتدقف.ههجوريباعتيفرورغ

."كيدلنوكيامبروأ":لاقو،حيرص
."ً؟اقورسمسيليرفسزاوجنإلوقتأ؟اذام"
دقنوكيامبركمجاهملتقيذلاصخشلانكلو،ًالعفقرسدقللب"
."كيلإهداعأ
."؟تيمينمجاهيذلالجرلاله؟ينعتاذام؟يمجاهملتقيذلانم"
."دوونيرغةديسايلتقلببسحوتميمل"
."؟اذهثدحنيأ"
نألبق-عوضوملابقلعتمريغلاؤسلانأكو-ةبيرغةرظنبينقمر
ناكملابريكفتلابارغتساللريثملانم،معن.هيجولاؤساذه":ًالئاقثدحتي
تمتيذلاهسفنناكملاوهف،كمجاهمةثجىلعهيفروثعلاّمتيذلا
."هيفكتمجاهم
بنيزنكلوبغارهبتنيمل.نيرحبلاجرم:ةلئاقةيروعشالةقيرطبتمتمت
.يمالكلتهبتنا
."؟تلقاذام؟ةرذعملاوجرأ"
.هتلقاممهفتملاهنأيظحنسحنم
."هسفنناكملايفًامئادلمعيقراسلانأمامتهاللريثملانمهنإتلق"
نكلو،لخدتتنأامبرتكشوأو،امهنعامًائيشيفخأيننأبنيزتكردأ
يأ":لاقو،يرديالثيحنمبغاريندجنأ،كلذنمنكمتتنألبق



ًاروجهمناكملاودغيً،احابصةثلاثلاةعاسلادنع؟دوونيرغةديسايةقرس
.ً"ايلك
."؟كانههيمرمتمثرخآناكميفلتقلجرلانأينعتأ"
."هنظناماذه":تلاقو،ينلمأتتلازتاليهواهسأرببنيزتأموأف
."؟يبمالكلااذهلكةقالعام":تلأسف،ينملانيكابترالاأدب
.يردنال":ةطرشللةبسانملاةفاجلاوةدرابلاةجهللاكلتةينبتمبنيزتلاقف
."تنأانيربختنألمأناننإ
."؟امكربخأمب"
."هنيفرعتاملكب"
."ةيضاملاةليللاىفشتسملايفةطرشللةبوتكمةدافإتمّدقدقل"
.اهدصقيمهفمدعببسنعلءاستياهلاحناسلةرظنبينتقمر
."ةيشحوةروصبلتقللكمجاهمضرعتينألبقاذهثدحدقل"
لتقهنإكلوقبنينعتاذام":اهتلأسف،فوخىلإلوحتييرتوتبترعش
."؟ةيشحوةروصب
،ينعأ؟كلذكسيلأ،نيفرعتالكنإ"ً:ادّدجمهتفقولدعيوهوبغارلاق
."؟ىرجامعةركفةيأكيدلتسيلأ
."يتفرغيفةمئانتنك؟فرعأنأيلنيأنم"
وحنتافتلالادواع.ةهيركلاهسافنأةحئارتممشف،بضغبخفنيحار
."بنيزايليصافتلابةديسلانيدوزتاله":اهللاقو،ةباشلا
بيرغثدحامنإ.يديساي،عبطلاب":اهراكفأعمجتستيهوبنيزتلاق
نمةعوطقمىرسيلاهديتدجودقف.دوونيرغةديسايءيشلاضعب
."غسرلا
تعطقاذامل":لاقولخدتلانمهسفنعنمنعزجاعوهوبغاراهعطاق
."؟كلذببسنيفرعتأ؟ىرسيلاهدي
."فرعأال،الك":ماعطينحصكامهعسوىلعناتحوتفميانيعوهلتلقف
لماكمسابفرعيوهو،ةرهشةينوقصوصلرثكأهنإ.رسعألجرلانأل"
كلتبةقرسلابةعاربلاديدشناك.كينيتلماكيقيقحلاهمسانكلو،رسعألا
."ىرسيلاديلا
ال":نيرمألانيبةقالعلاباعيتسانعًامامتةزجاعلازأالانأوهلتلق
."مهفأ
ّالأديريهنأكوبثكنعيهجوبقاريذخأو."ةبوقعلاليبسىلع":لاقف
نأةداعلاترج":ًالئاقعباتو،يحمالميفرييغترغصأىتح؛ءيشهتوفي



."غاسرألانمصوصللايديأعطقت
تيشخاهنكلو."مالسإلايفقراسلاةبوقعاهنإ":ةلئاقبنيزةشتفملاتحرش
."عبطلابةقبطمدعتملاهنكلو":ةلئاقتفاضأف،مهفلاءيسأنأذئدنع
وهينهذلغشامف.يندملانوناقلاوأةعيرشلاقيبطترمألثرتكأمل
.تعقويتلاةميرجلا
."؟توملاىتحفزنله":ةلئاقتلأسف
نكلو.ينماذهكًالاؤساعمسينأنيعقوتمريغةشهدبامهضعبىلإارظن
.ً"اقنختاملب،الك":ةلئاقًاريخأتباجأبنيز
."؟قنخللضرعتله"
ديلامهدحأمحقأدقف.كلذنمًافنعدشأةميرجلانإ،عقاولايف،الك"
."هترجنحيفةعوطقملا
.جراخلاىلإزرابغسرلاوهمفيفديكانهو،ناتظحاجهانيعًاهجوتليخت
.ينهذنعبيغيًامهمًالاؤسعدتملاهنكلو،ةياغللةبيهرةروصتناك
لخدتنأةيرشبديلنكميفيك؟ءيشلاضعبًابعصاذهسيلأ":تلقف
."؟مفلا
يفلازتالةثجلاف.دعباذهفرعنال":ريبكلاهسأرزهيوهوبغارلاق
."دغلاىتحةبوجألاهذهانلصتنل.ةيئانجلاةلدألامسق
."رخآناكميفلجرلااولتقمهنأدبالً،اذإ"
دقف.كلتلقامكهبهبتشناموهاذهنإ":ةلئاقاهمالكبنيزتررك
ةقطنملايفةرطقةيأدوجونودنماهدحوةثجلاخطليمدلاناك
."اهبةطيحملا
."ةميرجلابكترمىدلةعساوةربخبلطتياذهبمايقلانأدبال"
كنإ":لاقو،هبغلابمباجعإبنيتيزرخلانيتيئانتسكلاهينيعببغارّيلإرظن
."دوونيرغةديساييشاهدإنعنيفكتال
."؟كتشهدريثألهتلعفيذلاام؟اذامل"
."؟بنيزايكلذكسيلأ،انلثمثدحتتاهنإ"ً:اددجمهتليمزللاق
ركفتدوونيرغةديسلا.يديسايحيحصاذه":ةرخاسمستبتيهوتلاقف
."يليلحتلكشب
ةرابعهينعتامًايلكمهفهنأنظأال.ةكحضمةرظنببنيزبغارقمر
.ةلماجماهربتعاهنكلو،يليلحتلاريكفتلا
ةريبخانأف.امكلمعنعًاريبكًافالتخافلتخياليلمعنإ،ةبسانملاب":تلق
لولحىلإلصوتأنأ-ًامامتامكلثم-ّيلعبجوتيو.نيمأتةكرشيف



ءاوسةطرشلادارفأركفيامكركفأتأدبببسلااذهلو؛ةصيوعتالكشمل
ةربخنعهبتيلدأيذلاقيلعتلابينعأانأف،اذكهو.المأكلذتببحأأ
.ً"اقبسمًاطيطختتبلطتاهنأحضاولانمهنأةميرجلابكترم
تبلطتةيحانيأنم":رادجلاىلعئكتيوهولاقو،بغارمهمه
."ً؟اطيطخت
يفاهمحقيوهديعطقيو،لجرلابكسمينأمرجملاىلعبجوتهنألً،انسح"
بلطتيلمعلااذهنأيلودبي.رخآعقومىلإةثجلالقنيمث،همف
."دحاوصخشنمرثكأدوهجم
ىلعًادنتسملازيالوهوانأتفقوتثيحنمثيدحلابغارفنأتسا
.ّيلإناقدحتهانيعورادجلا
ظحلائيسصلىدتعا،تاونسعضبلبقً؟اماقتنااذهنوكينأنكميأ"
تاصاصرلكتغرفأواهنونجنجف،ةرقنأيفةيندملاسبالملابةيطرشىلع
."لجرلادسجيفاهسدسم
بنيزهجوويهجونملكىلعاهسفنةرخاسلاةماستبالانآلاتمسترا
يف":لاقوهتيرظنضرعلصاو"بغار"نكلو،اهسيئرىلإيغصننحنامنيب
ىتحينعأ.مهسفنأىلعةرطيسلاسانلادقفيدق،عونلااذهنمفقاوم
."...تنأ
اذام،نآلا":ةلئاقههجويفتحصفً،ادّدجمهدودحزواجتيبغارأدب
؟يتبيقحقرسهنأللجرلاتلتقويباوصتدقفيننأىلإحملتله؟لوقت
."؟همفيفاهتمحقأوىرسيلاهديتعطق،كلذىلإةفاضإلابو
هنيلوقتامنأضرتفنلً،انسح":لاقونيتكهنملاهينيعينفجفطلبسمال
نإاذام،نكلو.اذهيلعفتنأءاوسّدحىلعلاحملاوفخسلانم.حيحص
."؟لجرلالتقدقهنيفرعتامصخشناك
."ةينوقيفًادحأفرعأال"
."ىفشتسملاىلإكعمبهذيذلالجرلاكلذ...نانيم"
ليكونأنظتأ.طقفسمألجرلاتلباقدقل!حزمتكنأدبال؟اذام"
هنأكوةقدلاهذهبلمعلاو؟يلجأنمصللتقلدعتسمةينوقيفانعرف
."؟لسلستملتاق
نكلو،ءودهبهقهقتتأدبفرثكأاهسفنىلعرطيستنأبنيزعطتستمل
.ةينوقنمكدلاونإ؟كدلاونعاذام":ًالئاقمتمتو،كلذبهبأيمل"بغار"
."؟نآلاوهنيأ
.ً"اماعنيرشعلبقانكرتنأذنمهرأملانأف.ةركفيأّيدلتسيل"



يذلاكلذنينعتأ!!كدلاو؟اذام":لاقوةداجلاةمدصلاتارامأهيلعتدب
."؟ةيكرتلاديلاقتلابسحكابر
."ةيكرتلاةغللاينملعهنإبسحوتلقلب،كلذلقأمل"
.ةريغصةاتفتنأوكرجهلجرلاكلذنأنينعتكنكلو،نكيًايأً،انسح"
."!ً؟اقح
،عوضوملاريثأّالأتلّضفيننكلو،كلذبهمامتهاببسنعهلأسأنأتدرأ
."ةايحلايهاذكهً.اقح،معن":ةلئاقءافجبةباجإلابتيفتكاو
."؟نآلاوهنيأ.ينيربخأً،اذإ"
.بلقلايساقدرابلتاقنعلأسيهنأكو،لاؤسلاببغارهوفت
يفيننأفرعيالهنأءيشلكنممهألاو.كلذينمهيالو،فرعأال"
يفلوجتييذلاعونلانمسيلوهف،انهيننأفرعولىتحو.ةينوق
نملرخآلادخلانوريدينيذلاسانلانمهنإلب،سانلالتقيوءاحنألا
."مهيذؤي
ينآر."...ةريغصةاتفدرجميهوهتنبارجهينأ":لاقفيمالكهبّرثؤيمل
:ًالئاقعباتاذل،حرشينأهيلعبجيهنأرعشف،ههجويفسبعأانأو
ايكلذكسيلأً،اضيأتانبّيدلْنكلو،ةيلئاعةلأسمهذهنأفرعأ"
."...لاجرلانمعونيأ،ينعأ؟بنيز
ءيشّيألوقتنأنمًالدباهنكلو،ينجعزيأدبعوضوملانأبنيزترعش
.ءيشلعفاهعسيالهنإلوقتاهنأكواهيبجاحعفرواهيفتكزهبتفتكا
يتانبرمألمتهأيننإ":ًالئاقهمالكعباتوً،ايضاربغاردبيمل،كلذعمو
ىتحيننإمسقأ.ىذأللنهادحإةرعشضرعتتنأديرأالو.تقولالاوط
ينعأ.تيبلايفيلقعلظي-يتبوانميفلمعأامدنع-هذهكٍلايليف
."...ةلفطدلاونأ
نماٍّيفطاعلعفدرىرأنأةحارصبعقوتأمل.لعفلابًادجًاجعزنمادب
.هلثممراصةطرشطباض
لبقاذهثدحدقف.سأبال":هعورنمئدهأنألواحأانأوتلق،اذل
."ليوطتقو
ًامعفمكهنملاههجوادبو."اذهكًارمأيعامسلىسألابرعشأ،كلذعمو"
قحتسيالهلثمدلاوف.هرمأليهبأتال،ةقحمكنكلو":لاقمث،نزحلاب
دعنل،نآلا":لاقو،ةدوهعملاهتعيبطىلإداعمثهينيعبشمر."هيفريكفتلا
ءيشلكينيربخأ؟ىفشتسملانمتجرخنأدعبتلعفاذام.لمعلاىلإ
ةظحللاكلتىتحثدحامانأرقنأانلقبسدقف.ةلأسملاهذهيهننسو



."ةبوتكملاكتدافإيف
ىلإنانيمينلصوأ،ىفشتسملانمتجرخنأدعب.مهمءيشيألعفأمل"
يننكلو،نويزفلتلادهاشأنأتدرأ.يشارفىلإتيوأويتفرغتدعص.انه
."امترضح،كلذدعبو.توفغ
."؟دحأىلإيثدحتتملأ"
نمًافوخ،صللاعميتثداحنعاهربخأملفندنلنميمأيبتلصتا"
."هترجنحيفقراسلاديمحقتوانهىلإيتأتوةرئاطلابكرتنأ
.كلذبعتمتسيدعيملهنكلو،فرظبفّرصتألنآلايرودناح
تقويفرفخملاىلإيلاعت.تمهف":ثيدحللًادحًاعضاوروتفبلاق،اذل
يفهنّودنلهتلقاميرركتنأكيلعبجي.كضارغأيذخومويلانمقحال
."رضحملا
امدنعو.هعبتتيكليكلساللاهزاهجببنيزىلإًاريشمبابلاهاجتابىشم
،ةكهنملاةرظنلاكلتههجوىلعمسريلازيالوهوتفتلا،بابلاىلإلصو
نيردقتسف،لعفلابانلثمنيركفتتنكنإ،نكلو.كجاعزإنعرذتعأ":لاقو
."انبجاوبموقناننأ
يدستنأتدرأنإ.ةلكشمال":يحماستىدمنمةشهدنمانأوهلتلق
."رخآًائيشديرأال.يرفسزاوجىلعرثعافً،اعينصّيلإ



22
"لتقلاةميرجبكترانمفرعأيننأنظأ"
طسوةقلاعنآلايسفنتدجو،يعمثدحرخآءيشلكىلإةفاضإلاب
ىلعروثعلاويتبيقحقرسيذلالجرلالتقنأدبال.لتقةميرجبقيقحت
نأتدجو،كلذعمو.ةفدصالصحهيفينمجاهيذلاهسفنناكملابهتثج
الف،نانيمبلحامعتلءاست.بغارققحملاكوكشرّربياممريثكلاكانه
.رفخملاىلإنيكسملالجرلاكلذاذخأامبروً،اضيأهيلإابهذدقامهنأدب
عوقوةعاسيدجاوتناكمىلعاودهشينأمهنكميدوهشدوجومغرو
.هحلاصلاودهشيلهتلئاعدارفأىوسنانيمىدلنكيملهنأالإ،ةميرجلا
لاصتالابتركف.مهبًاقوثومًادوهشمهنوربتعيسمهنأنمةقثاونكأملو
ىوسًائيشلعفينلاذهنأتكردأيننكلو،رمألانمققحتألرفخملاب
.بغارققحملاكوكشىلعديكأتلا
،قفألايفرهظيرجفلاءوضتيأرف،جراخلاىلإترظنوًاليلقرئاتسلاتحتف
عفترا،ةظحللاكلتيفو.حيرضلافلخءامسلايفرشتنيرمحأًاضيموو
ليمجتوصبناذألاتاملكددرينذؤملاذخأ.رجفلاناذأبنذؤملاتوص
هينعتاممهفأمليننأمغرو.هيلإعمتسألةفرشلاىلإتجرخفً،ادجرثؤمو
لاجرلاليسىلإيهابتنالوحت.يسفنيفنزحلاتراثأاهنأالإ،تاملكلا
ةيأمهنيبدجأمل.رجفلاةالصءادألميلسناطلسلادجسموحننيهجوتملا
ناكو،دجسملامامأةروفانلادنعنوأضوتيمهونيلصملاضعبتدهاش.ةأرما
رطخامدنعيدسجيفةدرابةشعرترسف،ءادوسسبالميدتريمهدحأ
،ههجوبناجّالإةيؤرنمنكمتأمل.ينبقاريهنأوسمشكلذنأيلابب
اٍّيلكأَُضيملناكملانأل؛لاحةيأىلعحوضوبهنيبتأنأعطتسأمليننكلو
ىلعاهقلعيتلاهترتسيدتريوضهنيوهوهيلعيهابتنالكتّزكر.دعب
تعمجتسا،هفتكقوفنمرظنيلتفتلاامدنعو.هيديلسغيلهفتك
لجرلاادبدقف.لاحةيأىلعيزيربتلانكيمل،الكنكلو.هتلّمأتويتعاجش
ّيلعرطيسينأبرعذللتحمسيننأدقتعأ.نانيملثمًانيدبوهجولاقيلح
دحأهنأبهرسفل،يعميرجيامبرفيلوأيسفنلاانملاععمسنإ.ديدجنم
.مايألاهذهيفهنميناعأيذلاباصعلاضارعأ
تأدبً.اعوطسدادزيحيرضلافلخرمحألاضيمولاناكاميفءامسلاتلمأت
صقارتتةيبهذلااهطويختذخأىتحليوطتقوضميملو،قرشتسمشلا
فلخنمعشتسمشلاتذخأامنيبو.حيرضلاىلعءارضخلاتاينحنملاىلع
؛ينصهمساو،ةلوفطلامايأنميلايخلايقيدصةأجفيلاببرطخ،مويغلا



هنإ.نيتعساولانيواقرزلاهينيعودعجملايبهذلاهرعشتركذتف.سمشميأ
ةجاحيفوًافيعضًالفطهتربتعااملاطل.هتعرتخايذلايفخلابعللاقيفر
امدنعهبينتعأوهشارفيفهعضأوهمعطأنأتدتعاف؛يتدعاسمىلإةمئاد
ثدحتأتنكيذلاديحولاصخشلاوهف،يتدلاوويدلاوءانثتسابو.ضرمي
قيدصلااذهليصالخإمهفينأًاقلطميدلاوعطتسيمل.قالطإلاىلعهيلإ
لدينأنمهكلمتيقلقلاأدبو.يعيبطريغًارمأهدوجوربتعالب،يلايخلا
يلتفرتعا،عقاولايفً.ايسفنًاجالعبلطتتًاقمعدشأةلكشمىلعاذه
.امهنيبتالادجلانمديدعلاتراثأةلكشملاهذهنأتاونسدعبيمأ
تدتعا،انعمكسولجءانثأيفىتحف.كدلاوقلقلاكلمتدقل":يلتلاقف
هعمراجشلاّدحىلإكبرمألالصوو.ينصيلايخلاكقيدصعميرثرثتنأ
كولساذهنإنولوقيسانلانمريثكلانكلو.مانيلهلمينارتلاداشنإو
يحصكولساذهنإتقولاكلذيفنيسردملاضعبلاقو.لوبقمويعيبط
ىلعلظو،كلذمهفتينأكدلاوضفر،كلذعمو.بصخلايخىلعلديو
كذخأننأانيلعبجيهنأرصأو.رخآًائيشيفخيكولسلااذهنأبةعانق
تنككنأليرورضريغاذهنأهلتدكأيننأنممغرلاببيبطلاىلإ
ىنعميفضتنأو،ملاعلانيبوكنيبةقالعيميقتنأبسحونيلواحت
ًاراهنوًاليلثدحتلابكدوجولىنعمحنمينأنكميامعينلأسف.كدوجول
نأتررقوهعملادجلانمتمئس،مويتاذو.يقيقحريغلفطىلإ
ً؟ايقيقحسيلهنأفرعتفيكو:هلتلقف،ًاليلقهعمثبعأ
!نآلاًاضيأتنأهتيأرله!يقيقح:لاقف
.لفطةروصيفكلرهظيامبريناروننئاكهنأةركفاهنيحهيلعتحرتقا
ءاقنرثكألاسانلاكئلوأطقفاهارينأنكميةينارونلاتانئاكلانأبهتركذو
اماذهسيلأ؟الَِمل:ةلئاقهتلأس،كشةرظنبينقمرامدنعو.ةءاربو
؟كلتةءاربلاةلاحغلبتلكدسجوكلقعتابغرحبكتنأيأ؟هلعفلواحت
ً،انسح؟ديدجنمكتلوفطديعتستلكدهجىراصقلذبتالأ،كلذبكمايقبو
تانئاكىرتاهنأةيناكمإلبقتتنأكيلعبجيو،نآلاةلفطكتنبانإ
."اهعملصاوتتوةينارون
:ةلئاقاهمالكعباتتنألبقًاقيمعًاسفنيمأتذخأ
ينارونلانئاكلاعفادنعينلأسو،ةيعافدةربنبّيلعدرذئدنعهنكلو"
نإهلتلقو،ىرخأةرماهسفنهتاملكتمدختسااذل،كعملصاوتلل
ةيلعفةجاحبمهنأرعشتنيذلاكئلوأنمطقفبرقتتةينارونلاتانئاكلا
دودحلازواجتهتلقامنكلو.ةدعاسمىلإنيجاتحتامبركنإو،ةدعاسملل



بلطننأانيلعنيعتيهنإًادّدجملاقو،يعمقفتيملف،هيلإةبسنلاب
ينقمر،اهدنع.همالكنميربصدقفأتأدبف،كلجأنمةدعاسملاضعب
اينيحملتمالإ:ينلأسويلوحرودياّمعةلفاغيننأكوتارظنلاكلتىدحإب
؟نازوس
درابلابولسألاكلذب؛ةرشابمهيلإتقّدحو،يفقومنععجارتأنأتضفر
الًاضيأامكنكلو،يردأتسل:ةلئاقهتبجأوهنونجريثييذلائداهلاو
."نايردت
ىلعتسلجدقف.دعباميفينصيلايخلايقيدصرمأسنأمل،عقاولايف
هانيعو،سلمأهنكلورقشأهرعش.ينوتهمسايبصراوجىلإةسردملادعقم
يننأدبال.نييخرتسملاهينفجتحتامهتيؤرنكميداكلابوناوارضخ
:ًالئاقتارمةدعجاعزنابينرذحنأدعبهبيلايخلايقيدصتلدبتسا
."ينوتيمسا.نيراكايينصمسابيتادانمنعيفك"
سرديلينوترفاس،قحالتقويفو.يتقهارمةرتفيفينوتبحيفتعقو
ةيلحسةغدللضرعتنأدعبيفوتهنأتعمس،نيتنسدعبو.ناكيتافلايف
يفةرغثداجيإىلعهدعاسيليلدنعثحبيناكامنيبسوغابالاغرزجيف
حرجلانأالإةماسنكتملةيلحسلانأمغرو.روطتللنيورادةيرظن
هتباصإدعبنيكسملاينوتيفوتف،باهتلاللضرعتهبتببستيذلاحوتفملا
نكلو،يقيدصةافوربخيننزحأ.ناكيتافلابرقهنامثجنفدمثانيرغنغلاب
.اذهاهلوقيفةداجتناكو،"نيورادةنعل"ىلإكلذتزعيتدلاو
!ةنئاخنميلاي.تقولاكلذيفىتح؛ينصركذتأدعأمل،كلذعمو
ينصيندعاس،نيرخآءاقدصأيأالبةديحوهيفتشعيذلاتقولايفف
ةحارصلكبركذتأدعأمل.يتلوفطرارسأبهلتحبو،يتدحوزواجتىلع
هنأكردأيننكلو.يتركاذنعاهلكتباغدقف،ينصعميتاثداحمنمًايأ
نإةلهسةايحلاودغتسمك،ىرت.ةيرحلاونامألاوةداعسلايبلقىلإلخدأ
،ةيعقاولاةايحلايف،نكلو؟نآلاعونلااذهنمقيدصّيدللازيالناك
.عونلااذهنمًاعناخًاصالخإرهظينأيقيقحصخشيألنكميال
ىدبأاذامل؟سمشهقيدصلًاصلخمنكيملأ؟يمورنعاذام،كلذعم
صخشلارعشينأيأ؛اذهةبحملانمعونيأ؟نيللاكلذلكههاجت
عقوتذإ؛رابتخالادودحرمألاىدعتً؟امودنيرخآلارابتخاىلإةجاحلاب
،نكلو.عيمجلانمرثكأمهبحينيذلاصاخشألانعيمورىلختينأسمش
؟حيحصاذهله
سمشويمورةقادصوميسنهاشويدلاوةقادصنيبهبشلاهجوأتدجو



.امهتقادصبترثأتدقميسنهاشويدلاوةقادصنوكتامبر.ةبارغلاةديدش
نأّيلعبجي؟ةقدرثكأاهبلاقبتلكشتاهنإلوقلانوكيامبر!؟اهبترثأت
ميدققيدصتزعف.هيقتلأامدنعاذهنعءايضدلاولأسأنأركذتأ
.هنملضفأهفرعينأدحألنكميالو،هسفنىوأملايفهعمأشنو،يدلاول
تناكاذإاّمعو،لصتملانعتلءاستف،يراكفأًاعطاقميولخلايفتاهنر
.روفلاىلعتبجأ.ةطرشلانمةملاكملا
.ً"ابحرم"
."؟تنأهذهأ...دوونيرغةديسًابحرم"
.نانيمتوصهنأىلعهتزيمدقف،ءيشلاضعبًاموتكمادبتوصلانأمغر
."...لضفت...انأهذه،معن.ناديفديسايًابحرم"
."؟نايطرشلارداغله"
.ةملاكملاىلإدحأعمتسينأىشخيهنأكوً،اسمهثدحتينانيمذخأ
."؟انهاناكامهنأتفرعفيك.ارداغدقل،معن"
يننأكويعمبغارققحملاكلذلماعتدقل.ًالوأانهىلإارضحامهنأل"
نأامهيلعتححلأيننأمغرو.كترايزلبهذيسهنإيللاقمث،مرجم
."ّيلإايغصيملامهنأّالإ،حابصلاىلإكعمةثداحملاالجؤي
.هسافنأطقتلينأنودنمةلجعبثدحتدقف؛ًالعفنمنانيمادب
امهتلئسأنعتبجأدقف.مهيال":هعورنمئدهأنأةلواحمهلتلق
لتقلليتبيقحقرسيذلالجرلاضّرعتدجأ،كلذمغرو.ةلأسملاتيهنأو
.ً"ابيرغًارمأ
ةديسايًالعفبيرغاذهنإ":لوقيوهوةدحنانيمتوصدادزا
."دوونيرغ
يذلاهسفنناكملايفهتثجىلعاورثعدقف.بسحواذهسيل":هلتلق

."يتبيقحهيفتقرس
جرم":بيجعءيشىلعيوطنتتاملكلانأكو؛جدهتمتوصبًاسماهلاق
."نيرحبءاقتلاناكميأ،نيرحبلا
ىلإلصوتهنإمأ؟ىرخأةرمهيلعرطيسيفيخسلاهفوخأدبله،ىرت
؟امجاتنتسا
نماهلاي،معن":هنهذيفروديامبيلحوبينألمأىلعهمالكتررك
."؟كلذكسيلأ!ةفداصم
هسفنناكملايفهتثجىمرتو،كضارغأقرسيذلالجرلالتُقينأ!ةفداصم"
."!؟هذهةفداصميأ!هيفكمجاهيذلا



ملكتتكنإ":يرتوتيفخألةحزامهلتلقف،يقلقريثتهتاملكتأدب
ينمهتتسفةقيرطلاهذهبملكتتتللظنإ.ناديفديسايبغارققحملاك
."ليلقدعبلتقةميرجب
.ً"ادبأءيشيأبكمهتأنل.اذهكًائيشيلوقتال!ءاره"
."؟يبلصتتاذاملً،اذإ.كلذفرعأ":تلق
نمتيناعيننأةجردلًادجًاتفاخهتوصحبصأو"...كربخأنأتدرأً،انسح"
.هعامسيفةبوعص
."هلوقتاممهفأنأعيطتسأالً؟اليلقكتوصعفرتنأكنكميأ"
ةدعهقيرعلتبيوهوهتعمسيننأةجردلًادجًارتوتمهتوصادبو."عبطلاب"
."دوونيرغةديسايلجرلاكلذلتقنمفرعأيننأنظأ":لاقمث،تارم
:ةلئاقريكفتنودنمهمالكترركف،هلاقامبعوتسأنأعطتسأمل
."؟هفرعتأ"
."معن"
."؟ناديفديسايهلوقتاملكردمتنأله"
."روفلاىلعثدحتننأبجيً.امامتكردم"
نمءايضنوكيدق.هسفننمًادجًاقثاوادبذإ؛شعترييدسجبترعش
حيرينأديريواهيفهرودىلعًامداننانيمنوكيامبرو،ةميرجلاءاروفقي
.هريمض
."؟هلتقنمً،اذإ":ةلئاقلاؤسلابهيلعتححلأ
مالكلانعتكسو."كلضفنمكتوصيعفرتال":ضفخنمتوصبلاقف
."فتاهلاربعاذهكربخأنأعيطتسأال":لاقمثًاليلق
."؟نآلاتنأنيأ"
."قدنفلابرق"
."قئاقدسمخدعبةهدرلايفكيقالأسً،انسح":ريكفتنودنمهلتلقف



23
سانلاتوميال،ةيولوملاةديقعلايف"
"تمصلانومزتليلب
؛ةريبكلاتابنكلاىدحإةفاحىلعةهدرلايفيراظتنابًاسلاجنانيمتدجو
وهوهتبقار.حابشألاكهجولابحاشودبيوهو،اهيفًالازعنااياوزلارثكأيف
ام.هبقعتينمكانهنأكوبابلاىلإهنيعفرطبةفطاخةرظنيقلي
فظومأموأ،يليمزلباقألمدقتأتنكامنيبو؟نيكسملالجرلااذهةلكشم
كشالبرضحتيوهونيتسعانلاهينيعكرفو،يلةيحتهسأربلابقتسالا
ظحالامدنعو.هوحنةهجتمتيشمويقيرطتريغف،انتثداحمىلعتصنتلل
يننأنظهنأدبال.هتعاجشعمجتسينألواح،هوحنمدقتأيننأ
لماحعقوأو،كابترالاهباصأف،ةتئافلاةليللايفثدحامىلعهخبوأس
تينحنا.ضرألاىلعهيفتناكيتلامالقألالكرثعبو،بتكملاىلعمالقألا
تقولالولحبو.يمدقىلإلصوىتحجرحدتفاجدوسأربحملقطقتلأل
.يبناجبفظوملاتدجو،هيفتضهنيذلا
ترضحدقاه.دوونيرغةديسايكسفنيجعزتنأيغبنيناكام"
."هذخأل
ياشلاضعبانلرضحتنأكنكميأ.ةلكشمال":ملقلاهيطعأانأوهلتلق
."؟كلضفنم
ياشلابرشيفيتبغرببسنعلءاستهنأظحالأنأتعطتسا."!ياشلا"
،بئتكملاههجوريبعتتلهاجت.حابصلانمةركبملاةعاسلاهذهيفنآلا
ًائيشوأتيوكسبلاضعبانلرضحتنأكنمًافطلنوكيسو":ةلئاقتعباتو
."ياشلاعمهلوانتنلرخآ
."...تيوكسبوياش":تلحدقملاعلاةياهننأكوةبآكبيمالكررك
ً،اجزاطهدجتملنإً؟اميدقًاتيوكسبرضحتّالأىلعصرحتنأكنكميأ"
."ضرغلابيفيسزهاجلاتيوكسبلاف
هنأينعأً.اعيمجنومئانخبطملالاّمعنكلو.ديكأتلاب":ضضمىلعلاق
."يسفنباذهبموقأنأّيلعبجوتيس
يعادالًاذإً؟اقح:هللوقأنألمأيهنأكوهينيعيفلسوتةرظنتيأر
.كلًاركش":تلقوهلتمستبالب.ديكأتلكبكلذلعفأمليننكلو.كلذل
عمياشلابرشأيننأكلضفنمسنتال،ةبسانملاب.نانتمالاةياغبنوكأس
."بيلحلا
نل":لوقيوهوةبضاغةبيطقتنآلاههجوىلعتمستراو."ديكأتلكب"



."ىسنأ
ًافقاوهتدجوً.اددجمنانيموحنتهجوتو،ةرثعبملامالقألاةيقبعمجيلهتكرت
ًاكيمسًاباتكهديبلمحيناكو.ينآراملاحهيسركنعضهنهنأدبال؛نآلا
ً؟افحصمهعمرضحأله.يرجيامعيّرسيفتلءاستف.يدلجفالغاذ
البيسفنتبعتأيننأدبالو،لاحةيأىلعًائيشفرعيالهنأتكردأ
.ىودج
تيأريننإمأليختأتنكله،ىرت.راذتعالاىلعًالادههجوريبعتادب
تمستبااذل،هتعاجشعامجتساىلعهدعاسأنأتدرأً؟العففجتريلجرلا
.ةحفاصميديتددموهل
.فعضبينحفاصلب،ةملكبهوفتيملف."ناديفديسايًاددجمكبًابحرم"
."هلكأنلرخآًائيشهبناجىلإوياشلاتبلطدقل.سولجلابلضفت":تلقف
يثيدحليقطنمببسداجيإنعًازجاعو،ينازتانمًائجافتمنانيمادب
.لاحةيأىلعسلجهنكلو،ئداهلا
ناشمرتهانيعتذخأ."كلًاركش،هآ؟اذام":لاق،هتلقاممهفامدنعو
ةفهلتمتنك،عقاولايف.ةرشابمعوضوملايفلخدينأديريهنأكو،رتوتب
هبثبشتيذلاباتكلاوحنةفطاخةرظنتيقلأف،هيدلامعامسلًاضيأ
.نمثبردقتالةسيفنةرهوجهنأكوماكحإب
."؟نآرقاذهأ":فالغلاىلعبُتكامأرقأنألواحأانأوهتلأس
."هللابنيفراعلارثآمباتكاذه،الك":لاقوباتكلاوحنهرصبضفخأ
هنإ":ًالئاقهمالكحرش،يهجوىلعةمسترملاةرئاحلاةرظنلاظحالامدنعو
.ً"اضيأهيرصاعمخيراتوهخيراتويمورةايحةصقنعثدحتي
نمريثكلايوحيباتكلانأدبال!يموريرصاعمنعثدحتيباتك
ملنانيمنأتنقيأ!ىرخأةرمهيلإاندعدقاه.سمشنعتامولعملا
.ببسنودنمباتكلااذهرضحي
."؟باتكلافلؤمنم"
."يكالفإدمحأهمساو،نييفوصلادحأهنإ"
ىلعهنعثدحتوأهبتكيدلاوىرتشالً،امهمناكولف،مسالازيمأمل
رخآءيشلككةديعبلايتركاذايانثيفىفتخاهنأنظأ،اذل.حجرألا
.هنعينثدح
."؟يموريرصاعمنميكالفإله"
اهاوريتلاةياورلابسح؛ليوطتقوبكلذدعبباتكلافلأدقف،الك"
."يمورديفح



."؟!يقيقحلايمورديفح"
ًايصخشهلباقيكالفإنإلاقي،عقاولايف.نيدلاءاهبنباوهف،عبطلاب"
.ً"اضيأ
سمشللاقيذلاهسفنبذهملاىتفلاكلذوهنيدلاءاهبنأدبال
عمهتيأريذلابضاغلادرمتملاىتفلاكلذنعاذام،نكلو."يخيش"
نمرغصأنبا؟كلذكسيلأً،اضيأرخآنبايمورلناك":تلقف؟ايميك
."؟نيدلاءاهب
طسوألاهنبانعنيثدحتتكنأدبال":لاقوًاليلقههجوحمالمتمهجت
."ةلئاعلادارفأةيقبكًادجةديجهتعمسنكتمل.نيدلاءالع
ً.اريثكهعمقفتيملسمشنأتركذتدقف.بيرغاذه
."؟كلذببسام"
ً،ايرانوًاعيظفناكهجازمنإلاقي.دكؤملكشبفورعمريغببسلانإ"
ريغلكشبفرصتهنإتاعئاشلالوقتو.سمشعملكاشملعتفاهنإو
."ايميكاهمساوسمشةجوزعمقئال
عمةيدوةقالعىلعايميكونيدلاءالعادب،هتدهاشيذلاملحلايف
دكؤملانمً.اظفحتموًارتافداوسلابلبرستملاشيوردلاادبنيحيف،امهضعب
نممامتهايأيلرهظيملنكلو،هبضغةراثإنمنكمتنيدلاءالعنأ
نمفدهلاىلعزكرألناحدقتقولانأتدجو.ايميكهاجتسمشلَبِق
."؟لتقلاةميرجبباتكلااذهةقالعامً،اذإ":تلقفنانيمءيجم
ةفجترملاهديعفريوهولاقمث،ةبوعصبهقيرعلتباوًاددجمهرظنضفخأ
نكلو،هتاذّدحبباتكلاوةميرجلانيبةقالعال":يدلجلاباتكلافالغنع
."...هبانررمامبناجىلإباتكلااذهتايوتحم
دقف،لتقلاةميرجنعءيشيأفرعينانيمنكيمل؛طبضلابتعقوتامك
رعشأانأوييسركىلإتدنتساف،هصصقنمًاديزميعمسمىلعدرسيلىتأ
."ةأجفاذكهلتاقلامساتعقوتكنإيللقتال":تلقولمألاةبيخب
.معن":لاعفنابلاقو،هعميحازمظحاليملهنأةجردلًادجًاكمهنمناك
."باتكلااذهبةناعتسالابةقيقحلاتفشتكادقل
نمً؟اذإ":ةفهلبتلقف،يهابتناتفلهنكلو،فيخسهمالكنأتكردأ
."؟وه
نمهللابذوعأ":ًالئاقكلذنمًالدبسمههنكلو،روفلاىلعبجيمل
اٍّيفخًاصخشةمثنأكوفلخلاومامألاىلإرظنيذخأو."ميجرلاناطيشلا
اهبهّوفتيتلاةلمجلانمةدحاوةملكمهفنمةبوعصبتنكمت.انبقاري



هلوقبامءيشنمهسفنيمحينأدارأهنأدبال."ناطيشلا"ةملكيهو
اهبماقهنأالإ،ةكحضموةينالقعريغهتافرصتتدجويننأمغرو.كلذ
حبصأنأدعبو.ينعًامغريسفنيففوخلاتثعبةجردل؛ةيدجلاىهتنمب
لاقو،ًاليلقينمبرتقا،نيطايشلاونجلادرطنمنكمتهنأبةعانقىلع
."سمشوهمرجملا":ريقوتلاوفوخلاهيفجزتميتوصب
؟يتلكشمام.ىودعلابينباصأهفوخنأكوعراستتيبلقتابرضبترعش
تلواحاملاطليتلا،نيراك،يمأةنباانأله؟فيخسلاهمالكتقدصله
يتلا،ايميك،يبأةنبايننإمأ؟لقعلاوقطنملانازيمبرومألانيزتنأ
اذهادب؟ةضماغلاثادحألاهذهءوضيفةايحلاىنعمةفرعملىعست
؟نم":هيفركفأًاتقوبسكألهتلأسببسلااذهلو،نآلاًالوبقرثكألامتحالا
."؟يمورقيفرسمشينعتأ!؟سمش
يقتلايزيربتلاسمشخيشلاهنإ.هاوسدحأال":هينيعيفٍداببعرلاولاق
."هللاهمحر
.قيدصتلامدعىلعيهجوريبعتلددقف،انأامأ
ايقطنملابَّلحت،كوجرأ":هرذحأاممرثكأيسفنرذحأانأوهيلإتلسوت
يننأكوّيلإقدحيحاريذلانانيمبريثأتيأيتاملكثدحتمل."ناديفديس
ام.ةينالقعلابمستتنألواح":ةلئاقيمالكتلمكأوهتلهاجتف.ةجذاس
ًالجرّنإلوقلاّنإ.بعرلامالفأوةيلايخلاصصقلايفثدحيهنعثدحتت
."ةيضقلالحىلعدعاسينللتاقلاوهةنسةئامعبسذنمتام
بسحف.دوونيرغةديساياهنيفرعتالرومأكانه":ّيلعقفشيهنأكولاق
ىتوملانإ.الإسيلتمصلانومزتليلبسانلاتوميال،ةيولوملاةديقعلا
نم.اننيبنوشيعينولازيالمهنكلو،مالكلانعاوكسمأًاصاخشأالإاوسيل
هذهنمًاءدبسمشلثمءامظعنيدلاجررهظيسةرممكيردي
نورسكيمهنإ؟روصلايفكالملاخفنيامدنعةعاسلامايقىتحوةظحللا

نانيمقدح."مهيدلةوظحبنوعتمتينيذلاكئلوأىلإنوثدحتيومهتمص
امنيكردتله":ًالئاقهتوصعفرمثامهعسوىلعنيتحوتفمنينيعبّيلإ
."كدعاسينألواحييقتلاسمشنإ؟دوونيرغةديسايهلوقأ
دقف.ينهذيفرودتتحاريتلااهسفنراكفألانعتاملكلابنانيمّربع
.متاخلايناطعأنموهسمشنوكينألبقنميلاببرطخ
مواقيلقعنأمغرو."!فخساذه":ةلئاقهمالكىلعتضرتعايننكلو
ًالدجضرتفنل،نكلو":تلقمث،يدسجيفترسةدرابةشعرنأالإ،كلذ
دحىلعهتمصرسكيوأةايحلاىلإدوعيسمشتلعجامةزجعمنأ



كلذلتقلنكميفيكينربختنأكنكميأ،ةيويندلارومألايفلخدتيلكريبعت
شيوردموقيدقاذامل،كلذنممهألاو؟يلةدعاسميألكشينأقراسلا
."ً؟اصلناكولىتحصخشيألتقبةيلاعةيحورةناكموذ
ضفخأمث."هسفنلاؤسلايندوار،ةيادبلايف":باتكلاىلعتبريوهولاق
هوفتينلو،ةبابذيولوملايذؤينل،لاثملاليبسىلع":لاقوً،اددجمهتوص
؛قالطإلاىلعًاداسفوًارشسانلارثكأىتحصخشيأهجويفةئيسةملكب
بنجتينأيولوملالّضُفيذإ.ىذألاهبقحليلهديدمينأنعكيهان
.ً"ايلكةفلتخمةلأسملاف،سمشىلإةبسنلابامأ.سانلاكئلوألاثمأ
يباجيإلانيبناجلاهلتزربألبهقفانأمل":سمشيلهلاقامتركذت
.روفلاىلعينهذنمهتوصتدرطمث."ةفرعملاقحينفرعييكليبلسلاو
يفرودياملكردمريغوهو؛هلوقيامبًايلكًاقرغتسملازيالنانيمتدجو
اتداكهينيعنأةجردل،مالكلاكلذبةماتةعانقىلعناكهنأدبال.ينهذ
ًاذيملتاهيفناكيتلامايألاىلإتايركذلاهبتداعامبر.عومدلاافرذتنأ
.بطاحمامإلاةسردميفتافارخلابًانمؤمًاباش
سمشىلعتقلطأيتلاباقلألادحأنإ.باتكلااذهيفروكذمءيشلك"
ةميقنموأهتميقنمللقنإطقًادحأحماسيملهنألهللافيسوه
."هبحيصخش
نأانهباتكلايفركذ،يرظنا":لاقوةنيخثلاهعباصأبباتكلانانيمحتف
بقاعينأداتعاهنألهللافيسبقلهيلعاوقلطأءامكحلانينسملاضعب
."هحوريفحرجحتفبوأهلتقبامإىذألاهبقحلينم
."ةبيقحلاقراسلتاقهنأتبثيالاذهنإ"
.همالكىنعممهفيفيقافخإببسنعلءاستيهنأكوهسأرزه
كيلعصقأينيعد.ماقتناللبحمشيورددرجميزيربتلاسمشسيل"
ىرقلاىدحإىلإسمشرفاس،مويتاذ.باتكلااذهنمصصقلاضعب
نمءاشعلاناذأنذؤملاعفرنأدعبو.ريغصدجسميفهلاحرطحثيح
نمجرخا:هللاقو،ةحاقوبدجسملانمسمشدرطينألواح،ةنذئملا
.رخآناكميفكتليلضمأوبهذا،انه
لسوتأ:ًالئاقهيلإلسوتف،ءاقبلابهلحامسلابلجرلاعنقينأسمشلواح
يلحمساً.ادحأفرعأالوءاحنألاهذهيفليبسرباعيننإ،كتحامسل
حارو،ربصلادافندودحىلإةلأسملابلصونذؤملانكلو.ةليللاانهثوكملاب
ناكامنيب،نكلو.دجسملارداغويقتلاسمشضهنف،سمشلمئاتشلاليكي
.مروتيكناسلهللالعجينأىنمتأ:نذؤملللاقوتفتلا،كلذلعفي



ىلإًادئاعهقيرطيفسمشهجوتامنيب،مروتينذؤملاناسلأدب،لاحلايفو
لصو،ءانثألاكلتيفو.ةدحاوةظحلللصحامبركفينأنودنمةينوق
ام:ًالئاقهلأسفً،املأتمضرألاىلعىولتينذؤملادجوو،دجسملاىلإمامإلا
؟كبطخام؟رمألا
ينلعجنموهدرشتملاشيوردلاكلذنإ:قنتخمتوصبنذؤملاباجأف
مامإلاقلطنا.ديكأتلكبتومأسفالإوهيلعرثعاوبهذا!عرسأ.اذكه
لسوتويقتلاشيوردلامامأهيتبكرىلععكرمث،سمشبقحلوروفلاىلع
ميظعلجريأفرعيالوهفنيكسملالجرلاكلذلاحبفأرا:ًالئاقهيلإ
.هحماستنأكيلإلسوتأ.تنأ
دقل:لاقوهسأرزهسمشنكلو،ةرفغملاًابلاطلهتبيولسوتيلجرلاحار
وعدأنأىوسهلءيشيألعفأنأيعسوبدعيمل.ىهتناورمألايضق
.منهجيفهبذعيّالأوًانمؤمتوميهلعجينأهللانمبلطأو
ةملكنععجارتيالوهيأربًادجثبشتمسمشنأروفلاىلعمامإلاكردأ
دجو،دجسملاىلإداعامدنعو.هيدلًاذيملتروفلاىلعحبصأوهقدصف،اهلاق
."هئرابهجولباقوليوطتقوذنمقنتخادقنيكسملانذؤملا
ةريثملاةياورلاهذههدرسبهتبثينأنانيمدارأاممهفأنأعطتسأمل
.اهقيدصتنكمياليتلاولدجلل
."ً؟العفصصقلاهذهقدصتله":هتلأسف

اهنإ":تازجعملابنمؤيصخشالإاهبعتمتيالةخسارةعانقبيلحرش
دمحأبتكو،عقاولاضرأىلعءايشألاهذهتثدحدقف.ةصقدرجمتسيل
،اهسفنيولوملاتاباتكاهنيبنم؛رداصمةدعنمًاسبتقماهنعيكالفإ
كلتيفاوشاعصاخشأتاداهشونيدلاءاهبهنباتاياورىلإةفاضإلاب
نمةصقدرجماهنكلو،ءيشلاضعبةقمنمةصقلانوكتدقً،انسح.ةرتفلا
مث،تاحفصلايفبلقينانيمحارو."سمشنعاهلرصحالصصقنيب
."...دادغبيفتعقوةثداحكانه،لاثملاليبسىلع":لاق
هتصقدرسلهتسا،المأاهعامسديرأتنكنإينلأسينأنودنمو
عمسف،دادغبيفروصقلادحأةباوببناجبسمشرم،مويتاذ":ًالئاق
ديسهآرامدنعو.ةفوزعملاىلإعمتسيلكانهىلإلخدوىقيسومفزع
.انهنمهدرطاوشيوردلاكلذبرضا:ًالئاقهديبعدحأرمأ،رصقلا
كرحينأعطتسيملهنكلو،سمشمجاهينأبمهوهفيسدبعلابحسف
يتلاعارذلانكلو،هبرضينأبرخآًادبعديسلارمأف.تلشهعارذنألهدي
لسرأف،ناكملاسمشرداغ،ذئدنعوً.اضيأتلشسمشهجويفاهعفر



يفو.هيلعروثعلانممهنمٌدحأنكمتيملنكلو،هرثإيفهدونجديسلا
."رصقلابحاصتام،نيموينوضغ
ىلعتعمجتيتلاقرعلاتارطقتلدو.ةراثإلاطرفنمنانيمهجوجهوت
،هيتنجوىلعتدبيتلاةرارحلاو،هينيعنمّعشيذلاجهولاو،هتهبج
،ظحلانسحلً.ابلاقوًابلقهلوقيءيشلكقدصيهنأىلعهيتفشجارفناو
ىلعهترطيسيلقعداعتساو،ةصقلايوريناكامنيبيفوخىلعتبلغت
.ىرخأةرميدسج
سمشنأبكءاعدامعديالهلوقتامنكلو،ناديفديسايةفسآيننإ"
."نآلالتقةميرجبكتريلنورقةعبسنمزلاربعرفاس
:ًالئاقسمهوً،ادجٍّامهمًارسيشفينأكشوىلعهنأكوهلوحنانيمرظن
."تنأكيمحيلسمشداعدقف،لتقلاةميرجبًاقلعتمرمألاسيل"
راظتنابوهوتمصلانانيممزتلاامنيب،رعذلانمىرخأةجومينتحاتجا
.هلاقامبعوتسأنأ
هينعياميردقتنأكيلعبجي":ًالئاقىلعأتوصبىرخأةرملواحمث
ليبسيفسيفنلاويلاغلالذبلنودعتسمةينوقيفسانلانمفالآلاف.اذه
يعدلب،يعجارتتالف.اهسفنبكيلإتتأاهنكلو،هذهكةصرفىلعلوصحلا
."كدعاسيسمش
،مارتحاةلقبينملكينأديكأتلكبدصقيملو،نيهمبولسأبثدحتيمل
.لاحةيأىلعهمالكنمتجعزنايننكلو
ىلإلعفلابةجاحبتسليننإ":يسفننمةقثاوودبأنأةلواحمهلتلق
يذلاقيرحلاناكنإانربخينأسمشعسوبنكيملام،ةدعاسمةيأ
."ًالعتفممأًايضرعقدنفلايفعلدنا
امةقيقحلاتسيل":لوقيوهوينهذيفددرتيسمشتوصتعمس
."ريثكبلاملانمىلغأةقيقحلانكلو،لاملالبقيرحلاكلذيفهيلإنيعست
ريثكبمظعأسمشةقيقحنإ"ً:اضيأمالكلاكلذعمسهنأكونانيملاق
نأديرييذلااميردأتسل.قيرحلاعالدناءاروةنماكلاةقيقحلانم
سيلسمشحيرضمامأبقثللةرايسلاراطإضرعتنكلو،هبكدعاسي
،هانيعتعمل."متاخلاكئاطعإىلإةبسنلابرمألاكلذكو،ةفداصمدرجم
اهلهاجتهنكلو،هيتنجوىلعوهيبجاحنيبرطاقتتقرعلاتارطقتأدبو
درجممتاخلانملاسامسيل،دوونيرغةديسايالك":ًالئاقهمالكلصاوو
اهماحقإوىرسيلالجرلاكلذديعطقسيلو.مدهنأًامامتقثاوانأف.ءالط
،سمشهايإكاطعأيذلامتاخلاصللاقرسدقف،ةفداصمدرجمهمفيف



.ىلوألاةرملليمورسمشهيفىقتلايذلاهسفنناكملايفكلذلعفو
نأنينظتأ؟ناكملاكلذةمرحلكلذنمربكأًاكاهتنايليختتنأكنكميأ
."؟كاهتنالاكاذنعفرطلاضغيسيقتلاسمش
لسلستملكشبثادحألابترهنأنممغرلاب،نكلو.ةعنقمهتجحتدجو
ترعشاذل،قطنملانمًايلاخوًايمهوهتيرظنساسألظدقفً،امامتيكذو
.هتجحضحدىلعةربجميننأ
ةئامعبسلبقشيعيناكًاشيوردنإلقنل.حيحصاذهلكنأضرتفنل"
عفاديأيلحرشتملنآلاىتحتنأ،كلذعم.يندعاسينألواحيةنس
درجميننإ؟هيلإةبسنلابانأنم.يلةدعاسملاهذهميدقتلهعفديلمتحم
.ً"اضيأةملسمتسلانأو.طقفنيمويلبقانهىلإترضحةأرما
شيواردلاىوأمرداغهنأامك،يولوموهو.يدنفأزاريوبوهكدلاونإ"
."...نكلو،كلذدعبهبلحامفرعنالو،ندنلىلإبهذو
.هصختالءايشألضرعينآلاأدبدقاه!قدصيالاذه
."اذهبةقالعةيأيدلاولتسيل"
ظحاليّالأنكمملانمنكيملو،ّةيّدجوبضغبيمفنمتاملكلاتقفدت
هسفنيفدجوهنكلو-عوضوملابهقارغتساةدشمغر-كلذنانيم
.يعانقإلصاوييكلةيفاكلاةحاقولا
."...ىرجاممهفنيكل،نكلو"
."عوضوملانعيدلاودعبأ،كلضفنم!يفكياذه":ةلئاقهترمأ
فشتكينألواحيوهوفطلبنانيملاقمث،ليوطتقولتمصلاداس
."كيلإءيسأنأدصقأمل.فسآيننإ":هبكترايذلاأطخلا
يفتقولضفأعيضأينتلعجدقف.ًالعفّيلإتأسأكنكلو":ةلئاقهتخبو
ال.يفكياذهنكلو،ةفيخسلاةيفارخلاكصصقىلإيغصأانأويحابص
هديفتستيذلاام.يدلاوهنإ.عيضاوملاهذهيفيتلئاعمحقتنأكلقحي
."؟هفرعتالصخشنعثدحتلانم
:لاقوةبوعصبهقيرعلتبامث،ناسللادوقعمهنأكو؛تمصلانانيممزتلا
."كجعزأوأكدلاوىلإءيسأنأدصقأمل،فسآيننإ"
نكلو،يتظيفحيدلاولهركذراثأ."ثدحاماذهنكلو":ةلئاقدانعبهتبجأ
،هتايرظنتبثييكلراهنلاحضوىلإيسيباوكهُّرجوهرثكأينونجراثأام
.عقاولايفساسأاهلامبريفواخمنأهعقوتو
ولامكّةيقيقحنوكتنأىنمتتيتلاءايشألاضرعتكنإ":ةلئاقهتمهتا
سانلاتادقتعممرتحأيننإ،ناديفديسايّيلإغصأ.ةيلعفعئاقواهنأ



ةقالعةيأهلتسيلثدحامنكلو.نيرخآلاىلعضرُفتالاهنأاملاط
روضحبرومألاهذهركذتنأكايإ.قالطإلاىلعنكممريغاذهف.سمشب
."نونجمكنأنونظيسفالإوةطرشلالاجر
ةظحللاكلتيفرهظلابقتسالافظومنكلو،ىرخأةرمضرتعينأكشوأ
ً.امامتأدهنانيمهآراملاحو.مهجتمريبعتههجوىلعو،ياشلاةينيصًالماح
دعيملهنأكردأنأدعبهلوقيءيشيأهيدلَقبتيمل،لاحةيأىلع
غلبييذلاباتكلاًالمأتمهنضحىلإرظنوهسأرضفخأف،ينعنقينأهعسوب
.هقلغأمثةنسةئامعبسهرمع
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"همكحمكحلاف،أطخبكترتال"
ًاملظملازيالناكملاتدجوو،ةذفانلانمترظن،يتفرغىلإتدعامدنع
امأ.دعبةقيقرلامويغلانيبنمترهظدقسمشلانكتمل.جراخلايف
ةعاسلالولحبةطرشلارقمىلعرمينأيونيهنإلاقنأدعبف،نانيم
ةليلقلاتاعاسلاانيضمأل،هلرارقلاتكرتيننأولو.قدنفلارداغةرشاعلا
يفهتصرفدقفينأنانيمهرك.سمشعوضومشقانننحنوةيلاتلا
ىدمىلعةفلتخمرداصمنماهنععمسوأرقيتلاةزجعملاف؛ثدحتلا
تدسجت-ًايصخشاهدهاشييكلةصرفلابظحيملهنأمغر-تاونسلا
ً،ابلاقوًابلقهلاقامقّدصيهنأدبال.ندنلنمةمداقلاهتفيضيفةأجف
ةئامعبسهرمعباتكتاحفصنيبليللالاوطثحبللهعفديذلاامفالإو
املاحهللابنيفراعلالامعأىمسملاباتكلاكلذةءارقبأدبهنأدبال؟ةنس
ىلعًارداقدعيمل،بغارققحملاةرايزهتعطاقامدنعو.تيبلاىلإلصو
هنأدبال.ةشتفملاوققحملارداغاملاحيبلصتاف،هسفنىلعةرطيسلا
نكلو."مونلانمًاطسقلنوبهذا":هلتلقدقف؛نآلاًادجسيعت
أدبيلةرشابمهبتكمىلإهجوتهنأضرتفأاذل،هيدلًالوبققالتمليتاملك
امبرداشرتساللوأ،باتكلاتاحفصنيبةديدجةلدأنعىرخأةرمبيقنتلا
كلتىسنأنأعطتسأمل.هتيرظنمعدتدقيتلاىرخألارداصملاضعبب
ىلعبجوت،كلذعمو.مونلاةلقنمنيترمحملاهينيعيفةنونجملاةرظنلا
...ةيلقعلاهتمالسبثبشتلالقألاىلعلواحينألجرلا
يخيراتباتكيفتاحفصنعنانيمثدحت،لقألاىلع!ملكتينماورظنا
ّيلعبجوت.يمالحأيفاهريفاذحبخيراتلاثادحأتشعدقف،انأامأ.هأرق
ةلسلسدرجمنمرثكأسيلاذهلكنألبقتأو،يباصعأىلعرطيسأنأ
عاطتسال،هصصقبدحلااذهىلإًاسووهمنانيمنكيملولو.تافداصملانم
.ةيضاملاةليللاةثداحبةحايسللنوينوكيإةكرشطروتةيناكمإكردينأامبر
ةريبخضرعتت:يلاتلاوحنلاىلعةديدجةيرظنينهذيفتلكشت،نآلا

كلذءارونمفدهلاو،ةقرسللاهفلأتالةنيدميفةيبنجأنيمأتةكرش
قيرحلانوكينأةيناكمإنمدكأتللًاقيمعشبنلانعاهداعبإواهتفاخإ
ةلمتحملااهتكرشرئاسخباسحىلعاهتمالسعضتيكلاهعفدو،ًالعتفم
فرعأالتلزاميننأنممغرلابو.ريخأتنودنماهدالبىلإدوعتو
ةماتةعانقىلعنآلاتبدقف،ةديدجسديسرمةرايسنانيمكالتماببس
.عونلااذهنمةطخةيأيفهلديالهسفننانيمنأب



ةيولوملاعابتأنموهو،يكالفإدمحأىتحف.سمشنعهلاقاميفتركف
نوكينأنكميأ.بجعلاريثتيتلاصصقلانمريثكلاهنعبتكً،اضيأ
فرعننأنكمملانمسيلهنأنظأ؟دحلااذهىلإًايساقًالجرسمش
ىلعلب،ةصاخلاهبراجتىلعةينبمتسيلبتاكلاتاياورف.ًالعفةقيقحلا
هرعاشمبًاضيأةرثأتمهتاباتكنوكتنأيعيبطلانمو.ةرشابمريغتاياور
ثادحألانيبقيرفتلاًالعفليحتسملانم.عوضوملالايحةيدايحلاريغ
.لايخلاجسننميتلاكلتوةيقيقحلا
الإينعسيملاذل،يولوملاةايحيفةيمهألاديدشًارودسمشبعلدقل
درطمتدقهنأترعش.هسفنحيرضلايفامهنفدمدعنمبرغتسأنأ
-هتلئاعنمرثكأ-يمورنمديدشلاهبرقنممغرلاب،شيوردلااذه
نممهألاو.قالطإلاىلعهلدوجوالنأبءاعدالاديريصخشلَبِقنم
امكةمرتحموةرقومتدبيمورحيرضنيزتيتلاءارضخلاةبقلانأ،كلذ
هيفيروويذلاعضاوتملاحيرضلانأنيحيف،نقتمينفلمعاهنأول
اولعفاذامل.ةهافتوًاعافترادشألايحلاةينبأنيبًايسنموًانوفدمادبسمش
؟هتايحنمةريخألامايألايفنيشملمعباكترابطروتله،ىرت؟هباذه
؛لجرلالوحةريثكةلئسأينتدوار؟يمورةلئاعدارفأدحأبىذألاقحلأله
كلذةايحتهتنافيك،ىرت.لوألاماقملايفهتافوببسوهةيمهأاهرثكأ
ةيناثلاةرملايههذهنأركذتأانأوجاعزنالابترعش؟ضماغلاصخشلا
باوجلاىلعلوصحلانأنيحيف،يسفنىلعلاؤسلااذهاهيفحرطأيتلا
لغوغثحبلاكرحملحامسلاو،رتويبمكلازاهجليغشتيننكميذإً؛ادجلهس
نآلايتوقعمجتسأنأعطتسأمليننكلو،رصبلاحملبباوجلاميدقتب
نيرشعوثالثوةسداسلاىلإريشتاهتدجووةعاسلاىلإترظن.كلذبمايقلل
نممغرلابو.لجعىلعبترملايريرسىلعةفطاخةرظنتيقلأ.ةقيقد
رعشأمليننأّالإ،مونلانمطسقلينىلإةجاحبيننأتكردأيننأ
.ينناقرحتينيعنأبو،يتبقرويسأريفملأبترعشو،ءاقلتسالابةبغرلاب
ً،ادجًايقارمامحتسالاضوحدجأمل.ينديفيسًانخاسًامامحنأيفتركف
تلدعنأدعبو،درابلاونخاسلاءاملاروبنصتحتف.ضرغلابيفيسهنكلو
تنكامنيبو.ضوحلاألميلروبنصلانمقفدتيءاملاتكرت،ةرارحلاةجرد
.كرولامظعبرقىرسيلايذخفىلعةمدكدوجوتظحال،يلاورسعلخأ
،فطلبتفتلا.نيكسلاكيدسجقرتخيداحملأبترعش،اهتسملنيحو
.ريطخءيشالنكلو،شودخلاضعبتيأرف،ةآرملايفيرهظىلإترظنو
تفتلا.خملايفجاجترالتضّرعتلو،يسأرتيذآلدشأةطقستطقسولو



،نينجلانادقفرطخلضرعتأتدكيننأيلاببرطخو،ينطبىلإترظنو
رعشأملف،ينطبىلعيديتعضو.فيزنوأملأيأبرعشأمليننكلو
نينجلانأتكردأيننكلو،ةايحدوجوىلعلديساسحإيأوأةكرحةيأب
نأتكردأ؟دلويامدنعهلكشودبيسفيك:تلءاست،ىلوألاةرمللو.دوجوم
هلعجنسو،ةنسحةيبرتهيبرنساننأوً،ابيطًاصخشحبصيلدلويسلفطلااذه
ىلحتأنأيننكميفيك،نكلو.ةسئابلاضرألاهذهىلعسانلالضفأنم
نيذلانيينانألاسانلاكئلوأنمحبصينألمتحملانم؟ةقثلاهذهلكب
الدينعوأربكتمصخشىلإلوحتينأوأ،تقملادشأيمأمهتقمت
ركفأيذلاام.نوكلازكرمهنأنظينأوأ،نيرخآلاءارآعامسلمتحي
نعّالإةلحرملاهذهيفنلءاستياللماوحلاتاهمألامظعمنإ؟هيف
.كشالبيمأةنباينلعجاموهريكفتلااذهنكلو...دولوملاسنج
له؟لغيانهبشيسمأانأينهبشيسله؟ةاتفمأيبصوهلهً،اذإ
حتافنوكيسمأ؟عبطلابيمأهلرستساماذهو،ةرشبلانكادنوكيس
بيجألنكلو،ينهذيفرودتةلئسألاكلتتحار؟يردينم؟يلثمةرشبلا
يننكلو.ةدالولادعومىلإهبظافتحالاررقأنأًالوأّيلعبجوت،اهنع
لوقيلغيانعدأنأّيلعبجيهنأو،يدحويرارقسيلاذهنأتركذت
نأهلقبسهنأتكردأًايلمتركفامدنع،كلذعمو.عوضوملايفهتملك
نكميوأءاهلبلاكهيأرىلعهتقفاوو،هديريالهنإلاقدقف.هرارقذختا
مليننأىلإعجرياذهيفببسلاو؛يسفنلييأربتظفتحايننإلوقلا
يفةلأسملاهذهبريكفتلاليجأتلتررطضايننألدعبيبًاصاخًايأرنّوكأ
وهًايلاحلعفلابهيلعزكرأنأّيلعبجيامنأتكردأو.رضاحلاتقولا
.يرايدىلإةدوعلاوةينوقةرداغميلىنستتليريرقتةباتك
،هايملاةرارحةجردنمدكأتلليديتددمف،ئلتممفصنضوحلاحبصأ
مث،هيفتسلج.ةنخاسالوةدرابتسيليهفً؛امامتةبسانماهتدجوو
ةمقنمةحارلانمروعشقفدت.ئفادلاءاملابةعتمتسمهلوطىلعتددمت
مامحتسالاضوحلخدأنأتدتعافيكتركذت.يمدقصمخأىلإيسأر
ةثالثلعستيمخضمامحتساضوحانيدلناكدقف.ةريغصانأويمأعم
يمأتداتعا.يزوكاجلاعارتخانمليوطتقولبقيدجهممصصاخشأ
راغلاقاروأونوميللامعاربوىمازخلانمًاءدبءيشلكهيفعضتنأ
مث،جراخلانماهعمجتيتلاروذجلاوراجشألاقاروأوباشعألاىتحو
سوقطللةفرغىلإانمامحةلوحمروخبلاوعومشلالعشتو،ءاوضألائفطت
،ةرمتاذ.ةعضاوتملااهدوهجنماهسفنيهتكحضاملاطل.ةميدقلاةيلبقلا



اهلكةايحلانأل؛ءاخرتسالاىلعاندعاستهايملانإ":ةلئاقيلحرشتتذخأ
.انتاهمأناضحأىلإوانلصأىلإدوعننأعيطتسنهايملالضفبف.اهنمقثبنت
ليوطلارقشألايمأرعشبقارأتنك."ةدوعلاهذهبيلافتحاسقطاذهو
ةيروحدهاشأيننأكوميظعمارتحاوباجعإبءاملاحطسىلعوفطيوهو
،نآلايلاحكتارتموليكلافالآيمأنعتدعتباولىتح.تايروحلانم
ةمئانةلفطيننأكو؛اضرلاومالسلاونامألابًاروعشاهبريكفتلادرجمينحنمي
ترعشامك،يعاجوأويمالآلكصتميئفادلاءاملابترعش.اهمأنضحيف
فزاعلةيقيسومةعوطقمتامغنًاينهذددرأتذخأ.عتممردختوءاخرتساب
ثدحتت."ةقيدحلاىلإلابجلاحايرلىلوألاةلحرلا":ىعدتيكيرمأزاج
اهراجشأبىلوألاةرمللقئادحلاىدحإلاهترايزنعحايرلاناسلبةينغألا
،حايرلاكلتعموفطأيسفنتليختو،ينيعتضمغأ.اهباشعأواهراهزأو
نيبفرجنتعلطةبحيننأكو،ةفافشلااهتحنجأيطتمأيننأترعشو
نوللاتاجردتاذزوجلاوربونصلاوورسلاقاروأنيبتررمف.راجشألا
تبرتقاامدنعو.يهجوبعاديئفادوبطرميسنبترعشو،ةعونتملارضخألا
روهزينيعمامأترهظدقف.يراظتنابةجهبمةأجافمتدجو،ضرألانم
ًادجةقيقراهلك؛ءاضيبوءارمحوةيناوجرأوةيرهزوءارفصجسفنبوناوحقأ
ربعءطبباهقيرطقشتةافحلستظحال،ذئدنع.بابلألابذخأياهلامجو
بناجلاىلعةناوحقأةروصتظحال،اهنمتبرتقاامدنعو.رضنلابشعلا
كلتنأتفشتكاف،رسيألابناجلاىلعمالسلازمرو،اهتعقوقنمنميألا
نمةنماثلاتغلبامدنعيمأليتدجاهتدهأيتلاسويلينروكيهةافحلسلا
نمتداعامدنعاهتعقوقىلعمالسلازمريمأتمسرف،اهببعلتلاهرمع
ىلعناوحقألاةرهزانأتمسرامنيب،يدلاوتلباقثيحقرشلاىلإاهتلحر
كلتتمتملأ،نكلو.ريصقتقوبيدلاوانرجهينألبقنميألااهبناج
تينحنا؟انتقيدحيفةمخضلاةرجشلاتحتيمأاهنفدتملأ؟ةافحلسلا
ربكأنماهربتعنيتلازوجعلاةافحلسلاهذهلةيساقلاةعقوقلاىلعتبرأل
ترعشاهنأكوةيحتلاّيلعيقلتلبيرغلااهسأرتجرخأفً،انسانتلئاعدارفأ
لافطأةمينرتًاددرمينذأيففولأمتوصنر،هسفنتقولايفو.يديب
.ديعبنمزنماهتركذت
شيوردكانهمهمهمه
شيواردللىوأمشيوردلاحتف
رارسألااهنمرثعبتتةعساولاهرينانت
ًائيشاهنعفرعيدحأال،نكلو



شيوردكانهمهمهمه
ةيلاعلاءامسلاىلإىقريهسأر
هتحتنمضرألاسمالتهتيحلو
رارسألارثانتتهيتفشنمو
.اهعمسينأعيطتسيدحأال،نكلو
تلاق.مانألةلفطانأويلاهينغينأيدلاوداتعايتلالافطألاةينغأاهنإ
ىتح،مانتاهلعجأليباعلألاهبمنرتأتللظو،اهسنأمليننإيتدلاويل
رظنألتفتلا؟نآلااهينغييذلانم،نكلو.ةيدادعإلاةسردملاىلإتلصو
ًارعشتيأرو.ّينيعةيفاصلاءامسلاكناواقرزنانيعتقتلاف،توصلاوحن
.حابصلاسمشءوضيفعمليًاجومتمرقشأ
."ً؟اقحتنأاذهأ!ينص":ةلئاقتسمه
تيسنيننأنينظتله.انأاذه":هينيعبشمرينأنودنميللاق
."؟كرمأ
هانيعينتقمر.هتوصةربنيففيطللابينأتلاظحالأنأالإينعسيمل
قرافتملياركذنكلو،هتيسنامبريننإلوقياهلاحناسلةرظنبناواقرزلا
تيقلأف،عومدلابيانيعتألتماو،يترجنحيفةصغبترعش.طقهلايخ
.هتقناعوهلوحيعارذ
.ً"اريثككيلإتقتشا!ينص"
.ً"اضيأانأو":نانحبينمضيوهوينباجأ
توصهلًايقيقحًاصخشحبصألبفيطدرجميلايخلايقيدصدعيمل
.نايقيقحمسجو
."ًاليمجًالفطتلزام.طقريغتتمل":انضعبنعاندعتباامدنعهلتلق
ههجوريبعتو،لفسألاىلإىلعألانمينلمأتيحارو."تريغتدقفتنأامأ"
."لبقنمرثكأيننيبجعتتنك.نآلاكمأنيهبشتكنإ":لاقمث،مهجتم
لوألايقيدص،ينصلظامنيبةباشتحبصأوتربكيننأنآلاتكردأف
.يضاملايفناكامك،يرارسأمتاكو
."؟انههلعفتيذلاام"
."كراظتنابيننإ"
."؟اذامل؟انأيراظتناب"
."...ةكربلابرقكانهبعلنانك؟كلذنيركذتتالأ.اذهينمتبلطكنأل"
ةكرباهيفتيأر!انتقيدحاهنإ.ينصهيلإراشأيذلاناكملاىلإترظن
اهيفحبستو،اهتفاحىلعءارفصوءاضيبقبنزروهزومنتو،ةراجحلابةطاحم



كلتتلّكشاملاطل.ءارضخلارحبلاباشعأنيبةريغصةيلاقتربةكمس
لكددرتنأعدافضلانمةقوجتداتعاثيح،يرسلاانبعلمةقيدحلا
.مالظلالحياملاحةريغصلااهتاينغأءاسم
تلقكنكلو،باهذلاكيلعبجوتفكوبأكاعدتسادقل":ًالئاقينصعبات
،اذكهو.لاحلايفدوعأس،انهنمكرحتتنأكايإ:يرداغتنألبقيل
."مويلاكلذذنمكرظتنأانأف
تلقو،ريغصلايقيدصيديبتكسمأو،يديتددمف،ديدشيزخبترعش
."كرمأتيسندقف.ينصايًادجةفسآيننإ":مدنلابلقثمتوصبهل
ثدحياذهف.كتطلغتسيل":لاقوةحماستمةماستباههجوىلعتمسترا
مهرعاشمومهساسحإبةقثلانودقفيمهنإف،سانلاربكيامدنع.رابكلاعيمجل
،هنوقوذتيوهنومشيوهنوعمسيوهنوسمليالءيشيأقيدصتنعنوفقوتيو
ثدحتنأنكميالبئاجعلانأنونظيو،ليختلاىلعمهتردقنودقفيو
."مهنعةفلتخمتسلتنأو.نآلادعب
."؟مالكلااذهتعمسنيأ":تلقف،همالكةغالبيهابتناتتفل
،اهايإهتيطعأيتلابتكلايفمالكلااذهأرقهنإلوقينأهنمتعقوت
دحأنم":كلذنمًالدبيللوقيوهوههجوىلعتمستراةماستبانكلو
."كليراظتناءانثأيفيتدحويلسيهنإ.كلثمريبكوهو،يئاقدصأ
."؟دشارهنأدصقتأ!ريبك"
."ّطقليختلاىلعهتردقدقفيملهنكلو،دشاروريبكهنإ،معن"
."!قيدصلااذهوهنم":هتلأسفيلخاديفكرحتتةريغلارهاظملكتأدب
،هيلإثدحتلاتدرأنإ.لبقنمهنيفرعتكنإ":ةقثلكبيللاقف
."كلذبمايقلاكناكمإبف
،ىرت.تيبلاوحنهءاروينرجويديبكسمأ،ينمًاباوجرظتنينألبقو
ينربخيملَِملفً،احيحصاذهناكنإ؟يبأمأيمأ؟ينذخأينأدارأنمىلإ
ً؟اذإ
؛انأيمساكطبضلابسمشلابطبترملجرلاكلذمسانإ":ًالئاقيلسمه
لبقاهبعلننأاندتعاةبعليعمبعليينصعرش.")سمشميأ(ينص
نأرخآلالواحيو،هفرعنامصخشمساباندحأركفيثيح؛ليوطتقو
،ىرت.رخآلاونيحلانيبتاحيملترخآلافرطلاهيطعيامنيب،مسالانمخي
صاخشألادحأوهأ؟سمشلابطبترمهمساوهفرعنيذلاصخشلاوهنم
لميإكانه...ركفأينوعد؟يتلوفطءانثأيفانهلمعلااوداتعانيذلا
.زوجعلاكيلأيقئادحلاامبروتيكوي



صخشوهأ.رخآحيملتلةجاحبيننإ":زغللالحنعةزجاعانأوهلتلقف
."؟انتيبيفانهشيعي
ببسبناعملتناواقرزلاهانيعتحارامنيب،ةريغصةماستبايفهاتفشتوتلا
."نآلاانههنإ":لاقو،هيفخييذلارسلا
."؟لبقنمشيعيناكنيأ"
."ةفرعملاقحكفرعيوينفرعيهنكلو،كلذلقيمل"
هلنيأنمنكلو،انأينفرعيدق.مامتهاللريثماذهنإ!انالكهفرعنلجر
ً.ايقطنممالكلااذهدجأمل؟يلايخلايقيدصفرعينأ
."؟يتلئاعدارفأنموهأ"
."ةفرعملاقحكتلئاعفرعيهنكلو،الك"
كلقحيدعيمل.كرذحأنأبجي":لاقوءاوهلايفءطببهعبصإعفر
."دحاولاؤسبىوس
."؟دصقتاذام"
طقفةلئسأةسمخبكلقحي؟تيسنله":لمألابئاخودبيوهوينلأسف
."ةبعللاهذهيف
ماقملايفةدعاقلاهذهتعضويتلاانأيننأتركذتو.قحىلعناك،معن
.لوألا
؛ريخألالاؤسلاً،انسح.سنأملعبطلاب":تلقوهلمأبيخأالئلهيلعتبذك
."؟انعمبعلينأداتعالهنكلو،انفرعيهنإيلتلق
دحاولكعمنكلو،معن":لاقو،باوجلاههجوحضفيالئلهرصبضفخأ
."ةدحىلعانم
."؟ةدحىلعدحاولكبينعتاذام"
."يعمبعلوكعمبعلهنكلو،هسفنتقولايفانيلكانعمبعليمل"
."؟طقًاعمبعلنملةثالثلانحناننأدصقتأ"
.دعجملارعشلابوسكملاهسأربأموأف
عطتسأملف.يلةدعاسمةيأهيلعاهتحرطيتلاةلئسألانميألكشيمل
رمننحنامنيبو.يلاببمسايأرطخيملو،صخشلاكلذهجوروصتأنأ
.ةبعللاترسخيننأتكردأ،ةقيضلاتيبلاتارممربع
."وهنمينربخأ.ملستسأيننإً،انسح":يفتكزهأانأوتلقف
."كينيعبهيرتنأبجي.كربخأنل":لاقوةداعسبههجوقلأت
ىرخأةدعاقكانهنإذإ.هيلعحاحلالابرارمتسالاثبعلانمّهنأتفشتكا
،اذكهو.رساخلابعاللًائيشلوقينأهيلعبجوتيالبعاللانأبيضقت



ً.ادبأكلذلعفيّالأوأهديريامينيريوأينربخينأينصلقحيتاب
دحأيفامهضعبلنالباقمنابابهيفناكمىلإانلصونأىلإيشملاانلصاو
راسيلاىلإيناثلاو،يمونةفرغىلإيدؤيونيميلاىلإامهدحأ؛تارمملا
تننظً.اعمهيفافكتعينأميسنهاشويدلاوداتعايذلاركولاىلإيدؤيو
ًالدبيدلاوةفرغىلإيدؤملابابلاحتفبينأجافهنكلو،يتفرغلخدنساننأ
ربعسمشلاءوضقفدت،رمملايفًاتفاخءوضلاناكنأدعبو.كلذنم
ًاسلاجًاصخشتزيم.هبرثأتيملينصنأمغريرصبرهبوحوتفملابابلا
ميسنهاشسولجناكميفً؛اعبرتمبتكلافوفرمامأدئاسولاىدحإىلع
ينيعنألحضاولكشبههجوحمالمنيبتأنأعطتسأمليننكلو،دوهعملا
صخشلاهجاوألينذخأويدينمينصينبذج.دعبءوضلاىلعاداتعتمل
.سلاجلا
هتاملكتناك."نيراككلترضحأدقل":لجرلاىلإهمالكًاهجومينصلاق
هيدلاهظحالأملرعاشمدوجوىلعتلدهتوصةربننكلو،ةطاسبلاةياغب
.ً"اعمبعلننأًاعيمجاننكمي،نآلا":ًالئاقعبات.لبقنم
تيأرف،ءوضلايانيعتداتعا،هتلمجينصهيفىهنأيذلاتقولالولحب
ءادوسلاسبالملاوءادوسلاةيحللاونيتليحكلانينيعلاوجومتملادوسألارعشلا
هاشةداسوىلعيمامأسلجدقف.ماتحوضوبيمامأسلاجلالجرلاو
.همحلوهمحشبيزيربتلاسمشميسن
ملأً،اذإ.ايميكايًابحرم":نيوادوسلاهينيعيفةثباعةرظنكانهويللاق
."؟انأنمينمختنأيعيطتست
."؟انهلعفتاذام!تنأ":ةلئاقعزفبتمتمت
."ينتيعدتسانمتنأ؟تيسنله":لاقوهتيحلىلعتبريوهويلمستبا
."طقكعدتسأملانأ.الك":ةدحبهلتلقويربصتدقفف
رعاشمنمًايأههجولمحيمل،همالكهيلإهّجووينصوحنتفتلاامدنعو
.ةناهإلاوأبضغلا
."؟ينعدتستملأ؟ينصايايميكهلوقتيذلاام"
كهبشيالهنإ.اذهيفهطروتنأكايإ"":تلقلب،بيجيينصعدأمل
."ءيشيف
أدبدقوينلأسو،نيثكلاهيبجاحّبطقوهتيحلنعىنميلاهديدعبأ
."؟طبضلابانأفيك،ينيربخأً،اذإ"ً:ابضغطيشتسي
صللاكلذهلعفيذلاام.هدصقأامفرعتكنإ":يسفننعةعفادمهتبجأ

."؟توملاقحتسييك



.نزحلابروعشاهلحملحوهينيعنمةدحلاتفتخا
."كينيعنعةقيقحلابجحتةراتسكانهفً.ائيشنيمهفتالتنأ،ةداعلاك"
لكشبهنعبجيمل،ًالاؤسهيلعتحرطاملكذإ.هحازمبًاعرذتقض
درجمينربتعيوأ،ةقيقحلاعامسلةدعتسمريغيندجيناكهنأامإف.رشابم
.اهلوحهارتامكردتنأعيطتستالةلشافةأرما
اذكهلجرلاكلذَتلتقدقل.ءيشلكمهفأيننأكلدكؤأيننإ،الك"
."درابمدب
وههللا":ًالئاقيفخقولخمىلإلبّيلإثدحتيالهنأكوءاضفلاىلإرظن
مكحلاو،ةلادعلابحيهنإ.مهتايحمهبلسييذلاوهوسانلاقلخييذلا
."وههمكح
."هللامكحسيلاذه.هتذفننمتنأومكحلاتردصأنمتنأ،الك"
.يزخلاوأبنذلابًاروعشرهظيوأ،هتلقاّممةناهإلابرعشيمل
قلاخوهو،لصألاوههللا":يلصيهنأكوهقامعأىلإبحسنيوهولاقو
امل،صللاكلذتوميفريخكانهنكيملولو.بيغلاملاعوءيشلك
."كلذثودحبهللاحمس
هنأانملعتاملاطل.ةبوقعلاهلإسيلوحماستلاهلإبرلانأفرعأيننإ"
."ريخلابحي
هللانإ...":لاقوينيعىلإىرخأةرمناتزجاعلاناوادوسلاهانيعتقدح
هتبوقعنمدشأةبوقعلزنينأدحألنكميال.رفغيومحريامكبقاعي
."كلذرمألابلطتيامدنع
."؟يتفاخإلواحتله"
."...ّيلإةجاحبًاصخشًادبأفيخأنل"
.كتدعاسمىلإةجاحبتسليننأكلرركأةئاملاةرملل":ةلئاقهتعطاقف
."اذهلوقنعفك
.ً"اذإانتيعدتسااذاملفً،احيحصاذهناكول"
."؟انهعمجلاةغيصكلامعتسابدصقتاذام"
.انهيدحوتسل.ةئطخمتنأ":لاقوههجوىلعةيلوفطةماستباتمسترا
."ً؟احيحصاذهسيلأ":لاقويلايخلايقيدصىلإتفتلاو."ينصكانهف
نولتيأردقف.ةشهدلاةّدشنميناكميفترمستوينصىلإترظن
شيركةمحافحبصتةجومتملاهرعشتالصخونكادنولىلإلوحتيهدلج
.دوسألابنعلانولبناحبصتنيواقرزلاهينيعونابرغلا
."انتيعدتساتنأ،معن":دوقحلاسمشهجوريبعتكههجوريبعتوينصلاق



نايثغلابترعشأتأدبو.ةموتكميمفنمتاملكلاتجرخو."لعفأمل،الك"
."...مليننكلو،ثدحامفرعأال":تلقو،ملكتأليسفندهجأانأو
،يسأرعفرأنأتلواح.ءاملابرومغميدسجوقنتخأداكأيننأبترعش
ضبقلانمتنكمتً،اريخأو.ىرخأةرملفسألاىلإتصغوتقلزنايننكلو
تذخأ.ءاملانمتجرخويسفنتبحسفمامحتسالاضوحيبناجىلع
يذلاءاملاقصبأنألبقرثكأتلعسمث،تأيقتىتحةدشبلعسأ
نأىلإقئاقدةدعلؤيقتلاتلواحمث،تسلجوضوحلانمتضهن.هتعلتبا
داكلابتعطتسا،ةآرملايفحابشألاكبحاشلايهجوتيأرامدنعو.تيفاعت
نيبًايسايقًامقرلجسأنأتكشوأدقف.يئابغلكحضلانميسفنعنمأنأ
ضوحبقرغلايفيتعاربنعفشكلابملاعلايفةقامحرثكألااياحضلا
.مامحتسالا



25
ّةيمالسإلاةعيرشلاذيفنت
فلغمىلإبغارققحملاراشأ،رفخملايفةبوتكملاانتدافإانمدقنأدعب
هينجةئامثالثفلغملااذهيفدجوت":ًالئاقبنيزرّكذوةلواطلاىلعرفصأ
مثاهدعتدوونيرغةديسلايعد.ةيكرتةريلنورشعوةئامنامثوينيلرتسا
."مالتسالالصوعقوت
."؟رداغتسله.يديسايعبطلاب":ةلئاقفلغملابحستيهوبنيزتباجأ
لانأنأيغبني":لاقمث،اهفطاعتبلطيهنأكو،هتسوؤرمىلإققحملارظن
:ًالئاقمستباوّيلإتفتلامث."ىوقلارئاخانأف.بنيزايمونلانمًاطسق
للكيأنودنممايأةثالثةدمللصاوتملكشبلمعأنأتدتعادقل"
دبال.ةلصاوتمةعاسنيرشعوعبرأللمعأنأعيطتسأال،نآلاو.للموأ
كبمتهتس،لاحةيأىلع":لاقو،هتماقدشمث."نسلايفمدقتأيننأ
.ً"اقحالًاعيمجمكارأ.مويلاءاسمدوعأسف،انأامأ.بنيزةشتفملا
فلغملابنيزتحتف،بابلاربعمخضلاهدسجبغارققحملارجامنيبو
.هايإينتملسمثهتايوتحمتدقفتو
ًالامجرثكأبنيزتدب."كلضفنمدوقنلايدع.دوونيرغةديساييلضفت"
نألبقاهسبالمتريغو،اهتيبىلإتبهذاهنأدبالف.ةيضاملاةليللانم
اهترتستحتنوللاةيكليلةزنكةيدترمنآلااهتيأردقف.رفخملاىلإدوعت
ملو،بعكلاحطسمءاذحًةلعتنمو،قرزألازنيجلااهلاورسوءادوسلاةيدلجلا
ناتينبلااهانيعّيلإترظن.اههجوىلعبعتلاىلعليلديأرهظي
ىلعةطيسبلااهتاكرحتلدو،نيقيقرلااهيبجاحتحتنمةمكحبناتعساولا
:ةلئاقباجعإباهمالكتعبات،فلغملاذخآتنكامنيبو.اهسفنباهتقث
نممأانهنمهتيرتشاله.ليمجمتاخهنإً.اضيأمتاخدوجوتظحال"
."؟ندنل
يفتركف.ينيعنانيمانيعتقتلا،متاخلاعوضومبنيزتركذامدنع

حاشأهنكلو،ةبيرغلاةضماغلاهصصقنمةصقدرسبنآلاأدبيسهنأيّرس
ترعشاهنأبنيزىلعادب.ينيعيفيراكفأأرقنأدعبينعهرصبب
:ةلئاقاهتبجأ،يرجياممهفلةصرفلااهلىنستتنألبقنكلو،امءيشب
."يمورحيرضبرقتاراكذتلارجاتمدحأنم.ةينوقيفانهنمّهنإ"
نمًازيمترثكأودبيهنإً؟اقح":تلاقو،ودبيامىلعيمالكاهعنقيمل
."هناقتإلًاريبكًادهجلذبهعنصنمنأكو؛كلذ
قاروألانيبةءارببًانوفدميضفلامتاخلاتدجوف،فلغملالخادىلإترظن



ليسينأوأمتاخلافزنينأتيشخ.ةئرتهملاةيزيلكنإلاوةيكرتلاةيدقنلا
.يبيجيفهتسسدوةعرسبفلغملاتيوطاذل،بنيزمامأًاددجمهؤالط
."دوقنلايدعتمل":ةلئاقبدأببنيزتقلع
."ةطرشلابقثأانأف.اهلكةدوجوماهنأنمنيقيىلعيننإ"
ينعسيال.كلًاركش":تلاقو،ليحنلااههجوىلعةليمجةماستباتمسترا
."...اذل،انينطاومنعهسفنءيشلالوق
نمهباصأيذلاكاهنإلاهسفننعفرصينألواحيهنأنانيمىلعادب
.بنيزةشتفماياذهيلوقتال":لاقوهيسركىلعلملمتف؛ةيضاملاةليللا
."انيلعًادجةزيزعةطرشلاتاوقفً.احيحصسيلاذهنإ
:تلاقلب،ضرتعتملهسفنتقولايفاهنكلو،مالكلااذهببنيزعنتقتمل
.ً"امئاداذكهمكروعشلظينألمآ"
ىلحتينألواحهنأّالإ،نيتعنقمريغناتقهرملانانيمانيعتدبولىتح
.سفنلابةقثلاب
نأنظهنأدبال."كلذكلظنسعبطلاب":ًالئاقهتوصعفريوهورصأ
ًامئادانبناجىلإةطرشلانإ":ًالئاقفاضأاذل،رثكأعنقمىلعألاتوصلا
."هللانذإب
.كلضفنمهذهىلعنيعقوتاله":تلاقوّيلإتتفتلامثبنيزهتركش
."كيلإتداعدقكءايشأنأقثوننأانيلعبجي
مأ؟رهظينأبةيناكمإكانهله؟يرفسزاوجنعاذام":اهتلأسوتدهنت
."رخآرفسزاوجىلعلوصحلاتاءارجإبأدبأنأّيلعيغبني
هيلعرثعنمل،ظحلاءوسل":ءارولاىلإنكادلااهرعشديُعتيهوتلاقف
ثحبلاكلذتيرجأدقف.ةيحضلاتيبيفهدجنمل.دوونيرغةديسايدعب
."ةلتقلاةزوحبنوكيدق.كانههدجأملويسفنب
نمىفاعتهنأهيلعادب."؟هبلتاقلاظفتحيدقاذامل":ًالئاقنانيملخدت
نأرثكأةمكحلانمسيلأ":فاضأمث،مونلاةلقنعمجانلالوهذلا
."؟ةميرجلابهطروتتبثييذلاليلدلانمصلختينأيأ؟هنمصلختي
نيبيتأيناكاذهانليكونأظحالأتأدب.ريبكٍّدحىلإًايقطنمهلاؤسادب
يفهرهظمهبيحويامردقبًايبغسيلهنأتبثتراكفأبرخآلاونيحلا
.نايحألاضعب
ىلعتنأ":ةلئاقنيتليمجلااهينيعبهيلإةقدحميأرلايليمزبنيزتقفاو
فرعنالاننكلو،عبطلابةرطاخملكشيرفسلازاوجبظافتحالانإ.قح
زفحييذلاامطبضلابفرعننأبعصلانماذل،ةلتقلاةيوهطبضلاب



."مهلاعفأ
هذهتناكله،ىرت.ىرخأةرم"ةلتقلا"ةملكمادختسابنيزتررك
؟انعاهيفختوامةمولعمفرعتةيطرشلا
رثكأنوكيدقلعافلانأنيترمتركذكنأ،بنيزةشتفمايتظحالدقل"
."ينظبخيملنإمهنعتامولعمكيدلنأدبالً،اذإ.دحاوصخشنم
لتقةميرجنأداقتعاللانعفديببسانيدل":تلاقوةيرمآتةرظنبينتقمر
."مئارجلانمةلسلسيفةريخألاةثداحلايهرسعألالماك
ربعةنسةئامعبسعطقيملأ؟لتاقلاوهيزيربتلاسمشسيلً،اذإ؟اذام
يننكلو،انليكوىلإتفتلاف،ةظحللاةعتمدقفأنأدوأمل؟يندعاسيلنمزلا
نانيملصاو،لمأةبيخبهسأرسكنينأنمًالدبف.ريدقتلاتأطخأ
طبضلاب؛ناوارضخلاهانيعتعملو."مهبهبتشمكانهً،اذإ":لاقوثيدحلا
مث،لتاقلاوهيزيربتلاسمشنأيلفشكامدنعمويلاحابصثدحامك
."؟مهنوقحالتله":لاق
بجيالهنأبانركذتلتلاقو،فطلبىنميلااهديبنيزةشتفملاتعفر
عمو.تامولعملاهذهركذأنأبةلوخمتسل":اندودحزواجتننأانيلع
رهشألاىدمىلعةنيدملاهذهيفتثدحمامتهاللةريثمءايشأكانه،كلذ
ىلعروثعلامت،نويفأ-ةينوققيرطنمنيرتموليكدعبىلعف.ةيضاملاةتسلا
امهلتقدقو.ةراجحعلقميفنيتيمةراعدلاوبصنلابنالمعيهتجوزولجر
ةراجحلاامهلوحوكانهامهوكرتمث،توملاىتحةراجحلابًامجرنومرجملا
."مهتلعفىلعاودكؤينأنوديريمهنأكو؛امهئامدبةخطلملا
لوحتاجاتنتسالاىتشىلإلصوتيحجرألاىلعذخأدقف.نانيمهجوءاضأ
.ةلسلستملاهمئارجبكتريلةصاخلاهتباصعأشنأهنأامبرليختيو،سمش
."توملاىتحمجرلاةبوقعاهنإ.مجراذه":فراعلاةجهلبنانيملاق
فرحنينألبقلخدتأنأّيلعبجوت."؟ىرخألتقمئارجتعقوله"
."؟ةينيدتالولدمتاذمئارجينعأ":تلقمث،هراسمنععوضوملابنانيم
،صاخشأةثالثبيصأف،تاناحلاىدحإيفًاقيرحلعشأنمكانهً،انسح"
."ةريطخهتباصإمهدحأ
ملوليّرسيفىنمتأتنكامنيبو.كلذهعامسىدلنانيمهجوبحش
.كلذلةهباشملاىرخألاثداوحلاضعبكانه":بنيزتلاق،يعمهرضحأ
."ةفرطتمةعامجعنصنمرسعألالماكلتقةميرجنوكتدق،اذل
،بئاقحلايلاشندحأةقحالملةفرطتملاتاعامجلاعفديقطنميأدجأمل
."؟اهللماكهبببستىذأيأ؟كلذلعفتدقاذامل":بنيزتلأسف



،لقألاىلع.ةعيرشللنيذفنممهسفنأنوريةعامجلاكلتدارفأنأدبال"
.ةريخألاةنوآلايفاهباوماقيتلالامعألالالخنمهتفرعمنكمياماذه
مهئدابملًاقفوميلسلاقيرطلانعنوفرحنينيذلاكئلوأنوبقاعيمهنأودبي
."ةينيدلا
ةصاخلاهتاظحالمبيلدييليمزأدب."نيرخآلااورذحيل":ًالئاقنانيمفاضأ
فاضأف،ّدحلااذهىلإهمهيعوضوميفتمصلامازتلاىلعرداقريغوهو
.ً"اضيأءايربألااومحيلو":ًالئاق
يكلعمتجملايفنيروهشملانيمرجملانوفدهتسيمهنإ":ةلئاقبنيزتعبات
ىلعببسلااذهلو؛ةماعلاىدلًايوقًاعابطنااوكرتيو،سانلانيبربخلااورشني
."رسعألا"لماك"اوراتخاحجرألا
اذهىلإةعمسلائيسرسعألالماكله":اهتلأسفً،ابيرغًارايخكلذتدجو
."؟ّدحلا
،مامألاىلإتنحناواهيقفرمىلعبنيزتأكتا."بئاقحلاشنكسيل"
نأحيحص":تلاقو،ةرملاهذههتلهاجتاهنكلواههجوىلعاهرعشطقاستف
هدينألنكلو،رسعأهنألطقفسيلً؛ادجبوهوملاشنكرهتشارسعألا
دعبهمفلخاداهرشحةلتقلاىلعلهساماذهو،رغصلاةديدشىرسيلا
.لشنلابةقالعاهلتسيللماكاهبستكايتلاةئيسلاةعمسلانكلو،اهعطق
."هيوخأوهمألتقحافسمرجم"لماك"نأفرعتةينوقف
ترشندقف.نآلاكلذركذتأ.حيحصاذه...معن":اهمالكًامعادنانيملاق
لماكوهشحولاكلذله.مايأةدعلةميرجلاكلتنعًارابخأفحصلا
."روطاسلابهيوخأوهمألتقهنإليق؟رسعألا
فيشرأتأرقدقل.ةميرجلاراثآيطغيلًاقيرحلعشأمث":بنيزتلاق
نأداكو،ةزانجلايفةديدشةقرحبىكبهنإاهيفليق.فحصلاتالاقم
.هعورأدهىتحبيصعتقونمىناعو،نزحلاةدشنمهسفنقزمي
."هسفننعهابتنالافرصيلنزحلابرهاظتهنأدعباميفحضتاف
ةركفةيأكيدلله":لوقيوهو،ىرخأةرمينذأيفسمشتاملكتنر
،كلذعم:ةلئاقتمصبهتبجأف."؟لاشنلاكلذناكصاخشألانمعونيأ
.ةمكاحمنودنملتقينأقحتسيدحأال
."؟هيلعضبقلامتهنأكمالكنمودبي،نكلو"
حضوتنأدعب؛ةميرجلاهباكتراىلععوبسأنملقأدعبكلذمت،عبطلاب"
،ةمكحملايفهتنادإتمتو،طابضلاانئالمزلبقنملقتعاف.لتاقلاهنأ
."ةايحلاىدمنجسلابهيلعمكحو



.رخآلاولتدحاولانانيموبنيزىلإترظنف،ةديدشلاةريحلاينتباصأ
."؟جرخفيكً،اذإ"
لصحنأدعبهحارسقالطإمت":طابحإلاىلعلديتوصببنيزتلاق
."ماعوفعىلع
مظعمنإ":لاقوهبيجنمهليدنمجرخأف،ىرخأةرمقرعتينانيمأدب
مث،مئارجلانمديزملااوبكتريلنوجرخيوفعلانولانينيذلاءانجسلاكئلوأ
."ىرخأةرمنجسلاىلإنودوعي
بكتريمللماكف.ةفلتخمتناكةرملاهذه،نكلو":ةلئاقبنيزتنلعأف
."اهبكتراةميرجةيأنعًائيشفرعنال،لقألاىلع.مئارجلانمديزملا
نكلو،دوونيرغةديسايأطخينيمهفتال":لاقو،هنيبجنانيمففج
عباتينألجرلاررقينألبقتاونسترمذإ.انهًارودبعليظحلا
."هاياحضىلوأتنأتنكف.ىرخأةرمهمئارج
ينفدهتسينأرسعألالماكدمعتنإاذام.ةفدصضحماذهسيلامبر"
.يراكفألسلستاعبتتينأنيلواحمّيلإامهنملكرظن."؟صاخلكشبانأ
ناكنمحلاصلينعأ؟تباثلمعلماكىدلناكله":ةلئاقتعباتف
."؟لمعي
."هفلمىلعةرظنيقلأيناعد.ًاليلقارظتنا..ً.انسح"
اهفلخفرلاىلعنمءاقرزلاوءارمحلاتافلملادحأتبحسوبنيزتضهن
بلقتتحارو،فالغلاتحتفو،ىرخأةرماهبتكمفلخسولجلاتدواعمث
.قاروألايف
ملهنكلوً،اقئاسلمعدقل":فلملانعاهرظنعفرتنأنودنمتلاق
لاوطانهلمعدقف.هحارسقالطإمتنأدعبةينوقىلإةرشابمدعي
يهامفرعنال.نيماعلةرقنأيفلمع،كلذلبقو.طقفةيضاملاةنسلا
امك،ناميلسوهًاراعتسمًامساهسفنلذختادقف.كانهاهلوازيتلاةنهملا
."هرعشغبصوهبراشوهتيحلقلطأ
لوصحلاهنكميفيكفً.اضيأهيبجاحغبصهنأنهارأو.كلذلعفعبطلاب"
."؟هتيصخشدحأزيمنإلمعىلع
لامبةريغصةلفاحىرتشاو،هرومأطبضنمنكمتدقل،لاحةيأىلع"
.ةيرخسللوعدياماذهو،همأنعاهثروضرأةعطقعيبنمهيلعلصح
."ةينوقيفتالصاوملاطوطخدحأىلعةلفاحلادوقيأدبو
."؟سرادملاذيمالتلقينأداتعاهنأنينعتله؟اذام":نانيمحاص
."اهلوحوةينوقلخادتالوجيفمهذخأيناكدقف.حايسلالب،الك"



."؟لمعيناكةكرشةيأحلاصلنيفرعتله!ً؟اقح":لاعفناباهتلأس
ةرظنبينتقمرو،فلملانعاهرظنتعفرف،يتوصةربنرييغتبنيزتظحال
.لاؤسلااذهةيمهأفرعتنأديرتاهنأكولوضف
قيرحبوشنيفقيقحتلاوهلوألاماقملايفةينوقىلإيروضحببسنإ"
."قدانفلادحأيف
يفامهفتحناصخشيقل.توقايقدنفقيرحهنإ":ًالئاقنانيماهلحضو
."قيرحلاكلذ
تنك.هتعمساماذه":تلاقوتنحناو،اهسأرفلخاهرعشبنيزتعمج
هنإاولاقورابخألايفهنعاوثدحتمهنكلو،قيرحلاعلدناامدنعلوبنطسإيف
."ثداحةجيتنناك
سيلأ":لوضفبينتلأس،ةبيرلاىلعلادلايهجوريبعتتظحالامدنعو
."؟لعتفمقيرحهنأنونظتمكنإمأ؟كلذك
نظأيننأىلعتلديتوصةربننكلو."كلذنمنيقثاوانسل":اهلتلق
يكلامضيوعتمتيسف،لعتفمهنأحضتيملنإ":ةلئاقتعباتف،سكعلا
انهو،ندنليفانتكرشهعفدتينيلرتساهينجنييالمةثالثهردقغلبمبقدنفلا
."ةلكشملانمكت
."!مخضغلبماذه!ينيلرتساهينجنييالمةثالث":رفصتيهوبنيزتلاق
.ينهذلاباسحلاضعببموقتيهواهينيعبفرفرتتذخأو
توقايقدنفكلمتيتلاةكرشلايهو-ةحايسللنوينوكيإةكرشنإً،انسح"
ةيرثألاتويبلاضعبديدجتلططختو،ىرخأقدانفحتتفتنأديرت-
."بناجألاحايسلالابقتسالاهزيهجتل
،اهيسركىلعةدنتسملازتاليهوريبعتلانمةيلاخةرظنببنيزانتصحفت
نممغرلاب."ّيلإةبسنلابةيافكلاهيفامبًايضرمًاعورشماذهودبي":تلاقو
مجنيس،لقألاىلع":تلاقمث،ناسحتسالابًايحومدبيملاههجوريبعتنأ

."كلذنعديجءيش
قيرحلانأتبثنإف؟ضيوعتلاّقحتستله،نكلو.معن":ةحارصبتلأس
ًاضيأمكيلإةبسنلابةيمهألانمردقىلعثداحلاحبصأ،يـبيرختلمع
."اتعقونيتللانيتعجافلاببسب
."؟ءافطإلاجوفريرقتلوقياذام":ةلئاقظفحتبينتلأس
."ثداحهنإلوقي"
."؟ماعلابئانلانعاذامو"
."انهمكحييذلاوهيعطقلاريغليلدلاف،اذكهو.مهعمقفتيهنإ"



انعفديببسالةلاحلاهذهيفنكلو،ةفسآيننإ":تلاقو،اهيفتكتزه
."انصصختقاطننمضتسيلةلأسملاف،اذهلو.كلذريغءيشيأهنأدقتعنل
."؟امحيملتوأدهاشوأليلدىلعترثعنإاذام":ةلئاقلؤافتبتررصأف
ريغنم،كلذعمو.ىرخأةرمثدحتنس،ذئدنع":تلاقوفطلبتكحض
رسعألا"لماك"اوطلسقدنفلايكلامنإرضاحلاتقولايفلوقننأباوصلا
."مهعمًاقيقحتنيرجتكنأدرجملكيلع
اهديتدممث،ليصافتلادحأدنعتفقوتاهنأكومالكلانعتكسمأ
ثحبأفوسف؟ةكرشلاكلتمساام،لاوحألالكيف":تلاقوًاملقتذخأو
."عوضوملايف
مساو،ةحايسللنوينوكيإةكرش":حوضولكبعطقملكظفلأانأواهلتلق
."دازوكمويوكءايضاهكلام
قلعفلخدتلامواقينأنانيمعطتسيمل،ةعرسبمسالانِّودتتناكامنيبو
كانهنكلو،لمعيأبًابنذمدازوكمويوكديسلاناكنإفرعأال":ًالئاق
نإاذه،ةضماغباشلاكلذةيصخشنإ.زوكوغداهريسهمسارخآًاباش
."ًالصأةيصخشبعتمتيهنأتدجو
كلذرمأيفثحبأسً،انسح":مستبتيهوتلاقو،يليمزىلإبنيزترظنف
.ً"اضيأزوكوغداهريسوعدملا



26
"...انتمهمةميرجلاهذهزغللحسيل"
سمشلاجهوبترعشف.رهظلالولحدعبالإةطرشلارقمنمجرخنمل
امليختأنأىتحعطتسأمل.يضاملامويلايفهيلعناكاممدشأداحلا
ذنمةرارحلاديدشوجلاحبصأدقف.فيصلاروهشيفلاحلاهيلعودبيس
ندنلراطمألنينحلابترعش،يديباهلمحأويترتسعلخأتنكامنيبو.نآلا
نأتركذتدقف.نومياسبلصتأنأيلاببرطخ،ةأجفو.ةبحاشلااهئامسو
.دوقفملايرفسزاوجةلأسملحبنوهرمدالبلاهذهنميجورخ
ريدقتيبنإ":ًالئاقيتبيقحنمفتاهلاجرخأتنكاميفنانيمنلعأ
نإمادقألاىلعًايشمكانهىلإبهذننأاننكمي.رواجملاعراشلايفعقي
."تببحأ
.انديفيسةكرحلاضعبنأترعشو."كلذبمقنلً،انسح":تلق
رزىلعتطغضمث،فتاهلايفنومياسمقرنعتثحب،يشمننحنامنيبو
دصقأ؟بنيزةشتفملاانلهتلاقامبكيأرام":ةفهلبنانيمينلأس.لاصتالا
."نيفرطتملابقلعتملاثيدحلاكلذ
ربعثدحتلابىتحيلحمسيملذإ؛هلوضفحبكينأعطتسيملهنأدبال
نكيملو،ينذأىلعةعامسلاتعضولب،لمألادقفأمليننكلو،فتاهلا
.دعبنينرلابأدبدقفتاهلا
دوجوبًالدجانملسنإ،كلذعمو.لوقعمهنإ":نانيمليمالكةهجومتلق
."؟رسعألالماكةبقاعملاهعفديدقيذلاامف،كلتكنيفرطتملانمةعامج
دعبمئارجلابكتريلماكدعيمل":قيرطلاىلعةرفحبنجتيوهولاق
."ًالماعوًالوؤسمًانطاومحبصأدقف.نجسلانمهجورخ
.نينرلانومياسفتاهلصاو
يففورعممرجمهنإ؟بنيزهتلاقامعمستملأ":ةلئاقةعرسبهتبجأف
."هنعتعمستنأىتحف.ةينوق
كلذعميننكلو،همألجرلاكلذلتقدقف.هنععمسأّالأنكميفيك"
."هقيرطنيفرطتملانمةعومجملاهذهعبتتنأبرغتسأ
."صاخلاانقيقحتبمزتلنلف.ةميرجلاهذهزغللحننأانتمهمتسيلً،انسح"
.فتاهلاىلعنومياسدر،يتلمجيهنأنألبقو
."؟هتلقيذلاامنكلو،فسآ...نيراكايًابحرم":لاقف
ايً،ابحرم"،يريدمىلعدرأنألبقةقيقدينحنميلنانيمىلإترشأ
."؟كلاحفيك.كيلإثدحتأنكأمل،الك.نومياس



كنأنيرعشتله؟تنأكلاحفيكوهيقيقحلالاؤسلا.ريخبيننإ"
."ً؟الاحلضفأ
ةئيستسيليتلاحنأريغ،راودلاضعببرعشأتلزاميننكلو،معن"
اليرفسزاوجنكلو،يتبيقحةداعتسانملعفلابةطرشلاتنكمتً.ادج
."ظحلاءوسلًادوقفملازي
رفسزاوجكلنوردصيسمهنإيلاولاقوةرافسلابتلصتادقف.يقلقتال"
."تاقوعميأنودنمًاديدج
هيلإةجاحبانأف.ّيلإهلاسرإمتينأيغبني،نكلو.ميظعاذه،كلًاركش"
."ندنلىلإدوعأيكل
."؟كلمعتيهنأكنأنينعتله!نيدوعت":ًالئاقةدورببينلأس
،انهيتايحةيقبيضمأنأينديرتالكنأنظأيننكلو،دعبسيلً،انسح"
."؟كلذكسيلأ
كرتأفيك.العبطلاب":لاقو،ةعفترمةكحضقلطأو،نومياسىخرتسا
كنأنينعتكتننظيننكلو؟كانهكلثمةدهتجموةصلخموةيكذةفظوم
."روفلاىلعةدوعلانيديرت
يرايدىلإدوعأدقيننأنظتأ؟ينفرعتىتمذنم.نومياسايكيلعراع"
."؟يتابجاويهنأنأنودنم
سيلكمالكبتئجوففرايدلاىلإةدوعلانعتثدحت.هتينعاماذهسيل"
."؟ركذيمدقتيأثدحله؟تاقيقحتلايضمتفيك،لاحةيأىلع.الإ
نمليلظلابناجلايفيشملابمازتلالاىلعصرحأانأوهلحرشأتأدب
حومطلاباشلاةحايسللنوينوكيإةكرشكلامىلإةحرابلاتثدحت":قيرطلا
،ةهيزنوداهريسامه،نيدهاشتبوجتسا،كلذدعبو.دازوكمويوكديسلا
نالواحيامهنأنظأاذل،دازوكمويوكديسلاحلاصلنالمعينالازيالامهنإ
نمةقثاوتسليننأمغريّنعًائيشنايفخيامهنأترعشدقف.هايمحينأ
كيليميغريدقهمسالجرةلباقمليقيرطيفانأ،نآلاو.ةقثلالككلذ
سيلهنأعوضوملايفمهملانكلو،قيرحلاعالدناءانثأيفقدنفلايفدجاوت
مايأنمنانيمقيدصهنأكلذكفداصيو.هريدمبةديجةقالعىلع
يرجيامبكملعأس.هنمةديفمتامولعمىلعلصحننألمأناننإ.ةلوفطلا

."قحالتقويفةلباقملايف
.ةملاكملاىهنأو،نومياسينركش،يمالكتيهنأامدنع
.يتبيقحيففتاهلاعضأانأوّيلإناقدحتنيتعلطتسملانانيمينيعبترعش
."؟نومياساذهله"



."معن"
،ةملاكملاليصافتهلدرسأنأبةينلاّيدلنكتملذإً.ابضتقميباوجىتأ
ملهنألهريثأتثدحأدقيبولسأنأدبال.ةطقنلاهذهمهفينأهتدرأو
نألبقتقولاضعبلتمصبانريسانعبات.ىرخأةرمنومياسمساركذي
نإلءاستأ":لاقف.هلابلغشتيتلاىرخألارومألادحأيفريكفتلابأدبي
."؟بنيزةشتفمللسمشرمأركذننأانيلعيغبنيناك
سبالملايذشيوردلاكلذلوحموحتهراكفألازتال؛طبضلابتعقوتامك
.ءادوسلا
لكبكترانموهيزيربتلاسمشنإ،عقاولايف؟هلوقاننكمييذلاام"
،نورقةعبسذنمتيمهنألهبكاسمإلامكنكميالنكلو،مئارجلاكلت
."؟هلوقديرتاماذهأ...مكتاقيقحتنوهنتديكأتلكبمكلعجيساذهو
."...لعفلابهنكلو"
نإ.تافارخدرجمهذه.ناديفديسايلعفلابًائيشلعفيملهنإ،الك"
قدنفقرتحادقف.نآلااهشيعنيتلاثادحألاوهديحولايقيقحلاءيشلا
سنا.لعفلابثدحاماذه،لتقللرسعألالماكضرعتامك،هلمكأبتوقاي
."كلضفنمقطنملابىلحتتنألواحويزيربتلاسمشرمأ
.تمصبيشملاةلصاومدرجمبماقلبيمالكىلعضرتعيمل
وأهاعرينمكانهله؟هدحوريدقشيعيله":عوضوملاةريغمهتلأس
."؟ليبقلااذهنمءيشوأهبينتعي
اي.هبينتعتتمعنهتجوزنإ،عبطلاب":ديدجنمهتيويحًاديعتسملاقف
وهو،ميعزهمسا،بيرقامعجوزتيسنباامهيدلو!ةبيطةأرمانماهل
."ايلوهانتنبانسب
كنيبةلكشملاام":تلقف،ينريحيًالاؤسهيلعحرطألةحناسةصرفلاتدجو
لفجأهنألهيدلًاساسحًارتوباصأدقيلاؤسنأدبال."؟داهريسنيبو
."هقيطتالكنأيلودبي":ةلئاقتعباتف،ءيشلاضعب
ّةيبناجةرظنبينقمرف،هكوكشةرشابمهتنبامسادعبداهريسمساركذراثأ
.لهجلابترهاظتيننكلو،عوضوملانعًائيشفرعأتنكنإًالئاستم
."كلذبكلتحمسيننأولةحرابلاهبرضتنأتدك"
.ديكأتلكبكلذلعفأستنك":ًالئاقفنعبباجأو،نانيمهجورمحا
اذاملمهفأال.بلكوهفاتباشلاكلذنكلو،دوونيرغةديسايينيرذعا
."هتلكاشىلعباشفيظوتىلعءايضلثملجرمدقيدق
نأتدرأنإف.نايحألاضعبيفاهنمةدافتسالانكميبالكلاىتح":تلق



."كبناجىلإهباينأنعرشكيشحودوجوكديفيدقف،امًاصخشفيخت
نيلازتالكنأكردأ":يرظنتاهجوينكراشيالهنأودبيوهويللاق
كلذنيرتس.ًالعفحلاصلجرهدلاونأكلدكؤأيننكلو،ءايضنمةرذح
.ً"اريرشًالجرهنبانوكينأنكميالو.هنيلباقتامدنعكسفنب
،ىرنس":رجاتملابءيلملاعراشلايفقيضلافيصرلاىلعوطخأانأوتلق
."؟ّدحلااذهىلإداهريسءايتساببسيلحرشا.كمالكعباتنكلو
يتنبايوغينأباشلاكلذلواحدقل":لاقوبضغةديهنتنانيمقلطأ
الاهنإيأ،ةيوناثلاةلحرملايفاهتساردنمىلوألاةنسلايفيهو،ايلوه
موحينأداهريسداتعا.اهلوحامبرثأتلاةعيرسوابصلاناعيريفةاتفلازت
."انتيبلوحرتخبتيو
ايلوهنإذإ.يتطلغةطلغلا":لاقو،هسفنمتشيهنأكوهسأرنانيمزه
عقوتلءايضبتكمىلإمويتاذاهتلسرأدقو،فيصلاءانثأيفيعملمعت
تارايسرخفأبو،روفلاىلعاهعبت.داهريستلباقكانهو،قاروألاضعب
لهاستونيلبانلماعتاملاطل.ةاتفلاباجعإريثينأيعيبطلانماذل،ةكرشلا
اذل،ةعاضرلانسيفنيلفطاندقفنأانلقبسدقف.ايلوهعمنيديدش
،اهاوهقفوريستتحبصأف،ءيشلاضعبليلدتلاباهاندسفأاننأنظأ
اهنكلو،هتسخوداهريسةراقحىدماهلتنيبوةرملاهذهتلخدتيننكلو
."اهينيعمأبهتلافسنمدكأتتلةقيرطاهلتربدف،ينقدصتملعبطلاب
.ىرخأةرمهتليخميفاهسفنثادحألاشيعيهنأكوجازملاركعمنانيمادب
.طلستملابألارودبعليىلوألاةرمللهارأانأوئلتمملالجرلااذهبتبجُعأ
."؟هتقحالله؟كلذنمتنكمتفيك"
تلعجدقف.كلذنملضفأوهامتلعفلب":لاقوركمبهانيعتعمل
."داهريسءاقدصأدحأىلإثدحتتيتنبا
؟قدنفلاىلإةهيزنوداهريسبلجيذلاعلصألالجرلاكلذينعتأ!هقيدص"
."؟تازافقلانمًاجوزيدترييذلاكلذ
ً،اضيأانأتفقوت."دوونيرغةديساي،الك":لاقويشملانعنانيمفقوت
دحألوقأامدنع،نآلا":لاقف،ةيفاوةروصبحرشلانمنكمتيملهنكلو
ىدحإ،نيفرعت...هتقيدصينعأيننإف":عباتيوهوههجورمحاو"...هئاقدصأ
."ءاسنلاكئلوأ
."؟تاطقاسلا"
ةطبرتاذءاضيبلاهتقايىلإلصوىتحههجويفرمحألانوللارشتنا
.مدلاكرمحأحبصأهدسجلكنأتنقيأف،هقنختداكتيتلاةيلحكلاقنعلا



نيثدحتتيتاوللاءاسنلاكئلوأىدحإ،معن":ةبوعصبهقيرعلتبيوهولاق
."ّنهنع
:ةلئاقهنمرخسأيننأنظياليكلتفضأمث،ينعًامغرةكحاضترجفنا
."؟كلذكسيلأ،ءاسنلاكئلوألليمداهريسىدلً،اذإ"
نم":ًالئاقباشلاردقنمطحينانيمحارو،ىرخأةرمانيشمانفنأتسا
تاوذءاسنلاكئلوأعمثبعلاورامقلاوبارشلاءاستحاكىرخأءايشأنيب
ريياعمتاذةأرماربليدةديسلاهتقيدصنأمغر،نكلو...ةئيسلاةعمسلا
امدنعف.بهذنمبلقتاذةأرماعقاولايفاهنأّالإ،ةضفخنمةيقالخأ

تلاق؟هتلاقامنيفرعتلهو.كلذلايحاهاسأتدبأ،يتطرواهلتحرش
سيلواهلمكأبيتلئاعةعمسهوشيفوسهفاتلاكلذنإو،بيهراذهنإ
اهسفنباهربختلامهنيبءاقلربدأنأينمتبلطمث،اهدحويتنباةعمس
."باشلاكلذنعءايشألاضعب
كتنباتذخأله":همهفئسأمليننأنمدكأتأيكلهتلأس."؟اذام"
."!؟ةطقاسلاةأرملاكلتىلإثدحتتل
."رخآرايخّيدلنكيمل":لاقوهمهتأيننأنظيوهوكبترا
ربعأنأتكشوأوهكولسبترثأت،كلذنمسكعلاىلعلب،عبطلابهملأمل
اهبحطصأمل،كلذعمو":ًالئاقهمالكعباتهنأريغ،هفرصتبيباجعإنعهل
ًالدبو.عونلاكلذنمناكمىلإيتنباذخآنأضفرأيننإذإ.اهتيبىلإ
دادعتبربليدةديسلاترشابثيحتانجعملللحميفانيقتلا،كلذنم
هنأواهلاماهبلسهنأاهتربخأف.رخآلاولتدحاولاةنيشملاداهريسلاعفأ
ىلعهتلئاعربجأامم،مهيحيفحئاضفلاببسيولمثيوشيشحلانخدي
يتنباتعمسامدنعو.ةدحاوةنسلالختارمعبرأتيبلانملاقتنالا
ةجراختعرهفلمحتلاعيطتستدعتملواهباصعأتراهنا،ةقيقحلاةنيكسملا
ةياهنيفاهنأمغر؛اهتفرغنمجورخلاضفرتمايألتلظو.لحملانم
؟!هفاتلاكلذنمتصلختفيك،نكلو.هللدمحلاواهتمزأتطختفاطملا
ةاتفلاهذهاندسفأدقل:يلتلاقدقف.اهئاهدوةريمسيتجوزةنطفلضفب
.ةمخفلاتارايسلاىوهتوءارثلاويقرلاةايحبقلعتتاهلعجاماذهو،لالدلاب
يرتشنالَِمل،مهتارايسببسبنابشلاببجعتاهعدننأنمًالدب،اذهلو
نأمغرف.قحىلعتناكو؟ةمخفةديدجةرايسةطاسبلكبانسفنأل
نأتضقهللاةئيشمنأّالإ،نايتفلاتاياوهنمعقاولايفتارايسلا
،اهرمعنمةسماخلاتغلبامدنعف.تارايسلابةمتهمًاضيأانتنباحبصت
عمو.اهتيرتشايتلاىلوألاةرايسلادوقمفلختسلجو،دعقملاتقلست



كاذبانلنيأنم،نكلو.ةجرهبملاوةمخفلاتارايسلاقشعتتتاب،كلذ
."؟ةمخفةرايسءارشلمخضلاغلبملا
ةياهنيف":روصعلاهعامسترظتنايتلاتاملكلايسفنبًاريخأتلمكأف
."ًالئاطًاغلبمكتفلكاهنأدبال،نكلو.سديسرملاةرايستيرتشا،فاطملا
نم.دوونيرغةديسايًادجًالئاطًاغلبمينتفلك":ًالئاقنانيمرمذت
،اذل.هدحويلمعنمهينجأامماذهكغلبمىلعلوصحلاليحتسملا
يتجوزدلاوانلاهكرتضرأةعطقعيبدعباهيلعانلصحدوقنباهانيرتشا
،عبطلاب":نانتمابلاقوقرعتملانانيمهجوعمل."هيلعهللاةمحرلحارلا
."ناهفاتلايتجوزاقيقشكلذيفاندعاس
نميسفنعنمأنأعطتسأمليننأةجردلًادجًاجهبمههجوريبعتادب
.ً"اعينصكيلإايدسأامهنأيلودبي؟ناهفاتامهنإلوقتاذامل":لاؤسلاحرط
ىتحًاعينصانيلإايدسأدقل،معن":يفاصلاهجازمداعتسانأدعبيللاق
اييلاتلالكشلاىلعةصقلا.كلذادصقينأنودنمكلذثدحول
ةرماغموةقذاحةديسيهو،نيسريمةقطنمنميتجوزنإ:دوونيرغةديس
نمًالدبلمعلااذهةلوازملينتعفديتلايه،كنيبوينيب.رشعملاةلهسو
؟اّنكنيأ،نآلاو.هللاينحماسيلو،اهيأربتذخأاذل،دجسممامإحبصأنأ
نيتاسبىلعءاليتسالاىلعيتجوزاقيقشرصأ،اهدلاويفوتامدنعً،انسح
ًاعقنتسمىدعتتالةصحيتجوزلتقبتامنيب،امهتيرقيفةدوجوملالاقتربلا
ىلعو.ةلئاعلايفمالسلاىلعظفاحنيكلانقفاواننكلو.رحبلابرقًالحاق
ةايحلاةنستوملانإ.ءاسنلالاومأىلعءاليتسالابحأالانأ،لاحةيأ
وهيدلاو،هقزربسكينأناسنإلاىلعبجينكلو،يعرشقحثاريملاو
نأدبالو.انقوقحنعانيلخت،عوضوملارصتخأل،اذل.اذهينملعنم
."ةبيجعانحنمهنأللجوزعقلاخلاانعىضرأاذهبمايقلا
هنكلو،يلةيفوصلاراكفألاضعبحرشيفنآلابهسيسنانيمنأتننظ
.يتدعاسملسورلاضعبيللسرأدقل":كلذنمًالدبلاقامدنعينشهدأ
نأانيلعتضرعوةيسورةحايسةكرشيبتلصتادقف.حيحصاذه،معن
ً،اقحالترهظةقيقحلانكلوً.ائيشيواستاليتلاكلتضرألاةعطقيرتشت
.ةقطنملاكلتيفةمخضةيحايسةيرقاونبينأاودارأسورلانأيهو
يقيقششهنيمدنلاأدب،عبطلاب.ةدعًافاعضأضرألاةميقتفعاضت،اذكهو
.عوضوملالوحًافالخاريثيملوناحلاصنالجرامهنأانهربامهنكلو،يتجوز
ًانمثهانعفدىقبتامو،ديدجتيبءارشلضرألانمثفصنانقفنأ،اذكهو
لاثمأنمنيهفاتلاضعبببجعتالوانتنبارستيكلسديسرملاةرايسل



."داهريس
يفحبصأ،ةأجفو.هنيبجحسمدواع،ةرخاسلاهتبطخنانيمىهنأنأدعب
دبال.نيقوثوملايئاقدصأوأيبراقأدحأهنأكوً،ايلكًافلتخمًاصخشيرظن
هلتمستبا.ينيعهانيعتقتلاو،هرظنعفرهنألهيلإيقيدحتبرعشهنأ
تيبىلإريشيو،ىرخأةرمههجوبحيشينألبقههجورمحاف،ةرارحب
.انللباقملاعراشلاةيوازيفةقيدحودحاوقباطنمنوكم
."ريدقديسلاتيبوهاذه.دوونيرغةديسايًانسح":نانيملاق



27
"يئاضفقولخميزيدتريًالجرتدهاش"
ًاتيبناكً.ابطروًادرابريدقتيباندجو،جراخلايفةرارحلاسكعىلع
ةفرغانولخدأو،تيبلالهأانببحر.ةفاظنلاديدشهنكلوًاعضاوتموًاريغص
.راطقةبرعبهبشأودبتاهلعجتنيبناجلاالكىلعذفاوناهلةقيضوةليوط
عضو،ةفرغلاطسويفو.ساركونوللاةتهابةكيرأتعضو،ذفاونلاتحت
يننأنممغرلاب؛ةمّرخمشامقةعطقبىطغمةضيرعةشاشوذنويزفلت
ةليمجلاشامقلاةعطقضرعكلذنمفدهلاناكنإدّدحأنأعطتسأمل
ةمّرخمشامقعطقدوجوتظحال،كلذدعبو.نويزفلتللرظنلاتفلوأ
تدارأكيليميغةديسلانأتكردأف،يساركلاىلعةشورفمىلوأللةهباشم
اهتدجودقف،تمعنةديسلاامأ.ةيوديلالامعألاباهتاراهمضرعتنأكلذب
نيتضيرعلااهيفتكىلعدورفموءانحلابغوبصمرعشتاذةفيطلةديس
نيتيلسعنينيعبعتمتتو،نطقلانمًاعونصمًابوثيدترتو،نيتميقتسملاو
نأيلدبال.ماستبالايتمئادنيتئلتممنيتفشبو،ريدتسملااههجويفناعملت
اجننأدعبف.ىلوألاةلهوللًابيرغحرملاتمعنجازمتدجويننأفرتعأ
اهجازمادب،ةمدصلاراثآنميناعيلظوريطخقيرحنمةبوجعأباهجوز
.مهفلاتأطخأيننأتكردأاهجوزتيأرامدنع،نكلو.هلحمريغيفجيهبلا
ةلهوللهتيأرامدنعرخآًاصخشهتننظيننأةجردل؛ىفاعموًاميلسادبدقف
وهدعجملارعشلااذئلتمملالجرلانأيعطقلكشبطقفتدكأتو.ىلوألا
..ً.ابحرم..ً.ابحرم":ًالئاقحاصوهيعارذنانيمّدمامدنعريدقاندهاشهسفن
هيعارذبنانيمريدقطاحأ،ةدحاوةظحليفو."!ريدقزيزعلايقيدصاي
.نيتنيخثلا
هومدقيذلايساركلادحأىلعسلجأانأوريدقىلعًازكرميرظنتيقبأ

حزاميذخألب،بيرغكولسيأىلعلديامرهظيمللجرلانكلو،يل
نيعتمتستله؟دوونيرغةديسايكلاحفيك":لاقوّيلإتفتلامث،نانيم
."؟ةينوقيفكتقوب
."ةليمجةنيدميهفً،اريثكعتمتسأيننإ،معن"
تفتلامث."ءاحنألايفةلوجيفكذخأينأنانيمنميبلطتنأيغبني"
."؟حيرضلاىلإةرايزيفاهتبحطصاله":ًالئاقهلأسوىرخأةرمهقيدصىلإ
بجي":ةلئاقلاؤسلانعةباجإلاةصرفنانيملىنستتنألبقتمعنتقلع
نودنميلحرشتتمعنتحارو."ًالوأهتجوزنمنذإلاذخأينأهيلع
نانيمانقيدصنإ":تلاقف،تاونسذنمناتميدقناتقيدصاننأكوظفحتيأ



ىتحعيطتسيالوهف،دوونيرغةديسايءيشلاضعبهتجوزةنميهلعضاخ
."اهنذإنودنمهينيعبشمرينأ
نيلوقتاذامل":لاقو،اهمالكنمءاتسمُدبيملهنأنممغرلابنانيمرمذت
نيبةنيكسملاهتجوزروعشلجرلايعارينأيفأطخلاام؟تمعناياذه
."؟رخآلاونيحلا
كتجوزنأودبيتنأكتلاحيفنكلو،نايحألامظعميفاذهيفأطخال"
:ةلئاقهلاهخيبوتتلصاوو."نانيمايتيبلاىلعاهترطيسمكحتيتلايه
."انروزتدعتملكنإىتح"
."؟كلذكسيلأ،نآلاانهنحن":لاقوةضيرعةماستبايليمزمستبا
."ترضحاملاهدوجوالولنكلو،دوونيرغةديسلالضفباذه،معن"
دقف.تمعنايفاصنإلابيلحت":لاقو،اهنمًافقومذخأيهنأبنانيمرهاظت
."؟كلذكسيلأ،ىفشتسملاىلإتبهذ
قيدصكشوأدقل":ةلئاقامهعسوىلعناتحوتفمناتيلسعلااهانيعوترمذت
ديسايمسقأ.ةرايزلابكسفنجعزتملتنأوهفتحيقالينأكتلوفط
ترضحدقل،معن.ىرخأةرممكتيبلخدأّالأمسقأنأتدكيننإناديف
."ىرخأةرمكهجوىرندعنملمث،ةعيرسةرايزيف
يعد.تمعنايسأبال":ًالئاقاهخبوو،ةداحةرظنبهتجوزريدققمر
."هنأشولجرلا
يذلاام.ريدقايهللابًابح":ةلئاقاهمالكتلصاولب،عجارتتملاهنكلو
تلقنإفً.امئاداذكهامهنإ":تلاقويوحننيتعماللااهينيعتهجوو."؟هتلق
."روفلاىلعهنععافدلابرخآلاأدب،امهدحألًائيش
نعيسفنبىأنأستنكامبرلفلتخمصخشنمردصمالكلانأول
نأعطتسأملفةيدووةيرحبيعمفرصتتتذخأةأرملانكلو،عوضوملا
.لخدتلانميسفنعنمأ
."ناميمحناقيدصامهنأينعياذهنأنظأ"
ربتعتنانيمةجوزنكلو،ديجاذهوً،ادجناميمحناقيدصامهنإ،عبطلاب"
ىتحانتيبلخدتملاذل،اهلنيواسماندجتالوٍقارعمتجمةديساهسفن
."نآلا
.يردأنأنودنمساسحبصعىلعتطغضيننأدبال
نإ؟تمعناياذهنيلوقتاذامل":ًالئاقةيعافدةجهلبنانيماهلأسدقف
."امكردقتوامكبحتةريمس
لفحروضحءانعاهسفنفلكتملاهنأةجردلًاريثكانبحتاهنإ،عبطلاب"



ملألابروعشلانأالإةرخاسةربنبتثدحتاهنأنممغرلابو."اننباةبوطخ
.ريدتسملااههجوحمالمىلعًاحضاوادب
تبهذف،ثداحليتجوزقيقشضرعتدقف.ثدحامامكلانحرشاننكلو"
."؟اذهنيركذتتأ،اهعمايلوهتبحطصاواهتيرقىلإةريمس
:ًالئاقةمارصباهرذح"ريدق"نكلو،ةلوهسبىضرتساهنأتمعنىلعدبيمل
نأًالعفنينظتأ.دوونيرغةديسلامامأتمعنايًافيطلًافرصتسيلاذه"
."؟بسانملاتقولاوهاذه
ال":هلتلقيننأريغ،لادجلااذهةرمغيفدجاوتللةجهبلابرعشأمل
نألاهيلعتمدنىتحيمفنمتاملكلاتجرخاملاحو."ينأشبقلقت
ىلعضقنتنأكشوىلعنآلاتدبوةعاجشلاضعباهنمتبستكاتمعن
نأةلواحميلتلاقدقف،يريدقتيفتأطخأ،ظحلانسحل.نيكسملانانيم
ايثيدحلااذهبكتجعزأيننألةفسآيننإ":ردكتملااهجازمىلعرطيست
يننأامك.ّيقيقشنمانيلإبرقأنانيمف.يرمأليهبأتال.دوونيرغةديس
نيحلانيبيننكلو،يلةنباةباثمباهربتعأيتلاايلوهكلذكوةريمسبحأ
يرجأنألواحأامدنعلكشلااذهبيسفنىلعةرطيسلادقفأرخآلاو
بهذأساذل،هنوشقانتلمعمكيدل":تلاقواهيسركنعتضهنو."ةثداحم
."خبطملاىلإ
ىدلفيفحتوصردصتةينطقلااهترونتوهتجوزترداغامدنعريدقسبع
كنكلو،كجعزتملاهنألمآ":لاقوهقيدصىلإتفتلامث،اهيتبكرباهكاكتحا
."ءيشلاضعبةساسحتمعننأكردت
اذهتعمسيننألةحارلامدعبطقفلبً،اقحةناهإلابنانيمرعشيمل
.ثيدحلا
رظنو."ةيقيقحةرهوجواهميمصيفةبيطةأرماتمعننإً.افيخسنكتال"
اهنكلو،ءيشلاضعبجازملاةيبصعامبراهنإ":لاقونيوارضخلاهينيعبّيلإ
."ةملكلاىنعمبةحلاصةأرما
دقل،معن":ةلئاقتفضأو،ةفرغلااهترداغمءانثأيفاهيلإرظنأانأوتمستبا
.ً"ادجةصلخمودبت.اهتيأرامدنعًاريثكاهلتحترا
.فطلبهقيدصةبكرىلعتبريحارو،لاحلايفريدقجارحإىشالت
."؟نآلاكتنبارابخأامً،اذإ"
ةيساردلااهتلحرأدبتس.ةعماجلاتاناحتمالرضحتاهنإ.ريخباهنإ؟ايلوه"
،مستبأمليننأظحالويهاجتابةفطاخةرظنىقلأ."هللانذإببيرقامع
ىلعدنتسيوهولاقاذل،انعوضومةشقانملناحدقتقولانأكردأف



ةديسلانإ.انهىلإانيتأاذاملفرعتكنأنظأ.ريدقايًانسح":هيسرك
."قيرحلانأشبكيلعاهحرطّدوتيتلاةلئسألاضعباهيدلدوونيرغ
،ناكيمسلاهابجاحدقعناو،ةئداهلاريدقحمالمىلعقلقةرظنتمسترا
انأف،كلجاعزإيأاذهلكشيملنإ":يعاقيإومعانتوصبهلتلقف
."كيليميغديسايقيرحلاةصقنعتامولعمنمكيدلامعمسأنأدوأ
تفتلا،ٍناوثعضبلىلفسلاهتفشىلعضعنأدعبو.ههجوبريدقحاشأ
.هشأجةطابرداعتسادقوّيلإ
دقمل.جاعزإيأكانهسيل":ههجوىلعقلقلاضعبروهظمغرلاقو
ةصقلادرسأنأّيلعبعصلانم،كلذعمو؟جاعزإيأرمألايلببسي
،ةلئسألاّيلعيحرطتنألضفألانم.ةياهنلاىتحوةيادبلانماهلك
."اهنعةباجإلليدهجىراصقلذبأسو
تظحال،كلذنممغرلابو."كيلإةبسنلابلهسأوهامبموقنس.ديكأتلكب"
يتبيقحنمليجستلازاهججرخأملاذل،ريدقتوصةربنيفرييغتلا
نأّيلعبجوتيسهنأتكردأو.هتوصليجستهضفربفزاجأنأةيشخ
.قحالتقويفةركاذلانماهيلعلصحأسيتلاتامولعملانيودتبيفتكأ
ءاثالثلامويينعأ،ثداحلاموي":ةلئاقعوضوملابليفًالاؤسهيلعتحرط
."؟قدنفلايفكدجاوتببسناكام،قيرحلاهيفعقويذلا
امهفاجتراعنميلهنضحيفامهّمضف،ناشعترتهاديتأدبو."لمعلالجأنم"
."ةيلفسلاقباوطلايففيظنتلالامعأبموقننأاندتعا":لاقمث."امبر
."؟اذهكلوقبدصقتنم"
."ةهيزنكلذكوامهيلعهللاةمحرنيسحودوعسموانأ"
."؟مويلككانهىلإباهذلامتدتعاله"
مايألمعننكنمل.قدنفلاحتفيامدنعيأ،عوبسألايفمايأةتسلب"
مايأيهو،طقفمايأةثالثلمعنانتبميمرتلالامعأءانثأيفنكلو،دحألا
."ةعمجلاوءاعبرألاونينثالا
تدجاوتةرملاهذهكنكلو":عمسلاتأطخأدقتنكنإلءاستأانأوهتركذ
."ءاثالثلامويقدنفلايف
يف":لاقمث،ًاليلققرطأو."ميعزينباةبوطخةلفحانمقأنينثالاموي"
،ةهيزنونيسحودوعسم،لفحلاروضحلنيفظوملامقاطلكىتأمويلاكلذ
ةلفحلاانروصدقل":لاقمث،نويزفلتلاىلإراشأو."مهتالئاعمهتقفربو
نوضميونوصقريونوكحضيمهوروصملامليفلايفعيمجلاودبي.ويديفلاب
يفةلفحلاِرجنملاننأولىنمتأ.نآلاهارأنأًاريثكينجعزيً.اعئارًاتقو



."مويلاكلذ
اذامل؟ريدقاياذامل":نزحلاطرفنمىولتيهقيدصىريوهونانيملأس
."مهفأتسل؟دحلااذهىلإءاتسمتنأ
امل،نينثالامويلمعلاىلإانبهذاننأول؟نانيمايهمهفتاليذلاام"
."ةايحلاديقىلعنيسحودوعسميقبلوثدحامثدح
.هنعففخيلاهيلعتبرو،هقيدصفتكىلعهدينانيمعضو
."ردقلاريغينأدحأعيطتسيال.هللاةئيشماهنإ.كسفنملتال"
ةباثمبقيرحلاىتأف،انبذكاننكلو،هلوقأاماذه":ًالئاقمدنبريدقمتمت
."انلةيهلإةبوقع
."ريدقايبذكييذلاعونلانمتسل؟بذكيأ"
لعفأمليننكلو،نانيمايفرحبهوفتأملوًاقلغميمفتيقبأينتيل"
ةعاقيفلمعيهنإً،انسح؟حيحص،"زئاف"يخأنبافرعتتنأ.كلذ
نينثالامويتابسانملاهذهلثمبلفتحيدحأال.ةنيدملاطسويفحارفألل
فوسفنينثالامويكانهةبوطخلالفحانمقأنإاننإانللاقاذلً،اقلطم
كلذيفةلفحلاانمقأ،ببسلااذهلو.طقفرعسلافصنهريدمبلطي
."مويلا
."ً؟اذإهتلعفاميفةلكشملاامً.اعنصتنسحأ"
.ثدحاميفأطخيأنانيمدجيملً،امامتيلثم
دقف.ميمرتلالامعأنعلوؤسملاوهف،داهريسربخأمليننكلو":ريدقلاق
نل،لاحةيأىلع؟ءاثالثلاوأنينثالاانبهذنإقرفلاام:يرسيفتركف
اذل،ءاعبرألاموينورضحيسءالطلالامعنألفيظنتلامعأيأبموقن
داهريسيبلصتادقل،عقاولايف.بسحوضارغألاةيطغتىلعلمعنس
هلتلقوتبذكف،المأنينثالامويلمعلاىلإبهذنسانكنإينلأسيل
ريغأيكلهللانمةراشإهتاذدحبيبداهريسلاصتانإ.بهذنساننإ
دقف.ييأرريغأمليننكلو،تقولانمعستمّيدللازيالامنيبييأر
."ةبوقعلاهذهقلاخلايبلزنأاذهلو،بذكللينعفدوعمطلاّيلعىلوتسا
.رربملاريغمدنلابءيلملاهقيدصثيدحنمجاعزنالابباصينانيمأدب
كنكلو،بذكتنأأطخلانمً،انسح.ريدقايًاّديجركفتالكنإ":لاقف
يكلكتايحبترطاخكنإلب،طقفاذهسيل،نارينلامرضأنمتسل
كنإ.ةهيزنجارخإيفتحجنونيسحودوعسمنمّلكةايحذاقنإلواحت
عقودقف.كيلععقيالموللانكلو،ببسنودنمكسفنبقاعت
."؟كلذريغهلعفتنأكعسييذلاامً.اردقوءاضقثداحلا



ءيشلوحموحتيراكفأتذخأ،هقيدصنعفيفختلانانيملواحامنيبو
.رخآ
اذهيفلمعتتنأوىتمذنم":رئاحلاههجوىلإرظنأانأوريدقلتلقف
."؟كيليميغديسايقدنفلا
كانهيلمعىلعىضمدقنوكيلبقملارهشلايف":ًالئاقناعذإبينباجأ
يناعتةكرشلانأللمعلانميلصفمتقيرحلادعب،نكلو.تاونسثالث
.ً"اضيوعتيلاوعفديملمهنإىتح،ةيلامتابوعصنم
ةمولعملاهذهتظفح!ةيلامةقئاضبرمتةحايسللنوينوكيإةكرشفً،اذإ
.يلاتلالاؤسلللقتنأنألبقينهذيفةماهلا
."؟ميمرتلالامعأبمتمقاملكةيلوؤسملايلوتداهريسداتعاله"
،الك":لاقو،ريبكلاهسأرزه.ًاليلقركفنأدعبامنإو،روفلاىلعبجيمل
."ناهروأهدعاسموأنافرعريدملالب
."؟تقولاكلذيفاناكنيأ"
ىلعفارشإلابداهريسفلكو،ةزاجإيفدازوكمويوكديسلاامهلسرأدقل"
."لمعلا
روعشلااهبحاصيهينيعيفعمجتتكشلابحستيأرونانيمىلإترظن
.هريرقتيفاهركذيوأتامولعملاهذهنميأبعمسيملهنألجارحإلاب
ءزجلااذهىلعرثعننحنوهيلعموللاءاقلإلًابسانمنكيملتقولانكلو
.ةيجحألاّلحلمهملا
؟تاحالصإلاءانثأيفقدنفلايفنورخآصاخشأدجاوتله":ةلئاقهتلأس
مويكانهدحأدجاوتيسناكله،نينثالامويبهذكقيرفنأولينعأ
."؟ءاثالثلا
داهريسكانهدجاوتي.قالطإلاىلعالك":هرصتعيىسألاوديدشقلقبلاق
نوسلجيمهنكلو،قدنفلانمأنعنولوؤسملامهف،امهلاجروتيفاكهقيدصو
هينيعنمعومدلاترمهناو."توميلمهنمدحأناكاميأ،ةهدرلايف
."انأيتطلغنيسحودوعسملثدحامنإ":لوقيوهو
يف.كلذبةقالعيأكلتسيل،الك":هعورنمئدهأنأةلواحمهلتلق
دكأتتسف،اهبلعتشاهنأنظنيتلاةقيرطلابقيرحلالعتشانإ،عقاولا
."رخآصخشىلعهلمكأبعقيموللانأكسفنب
،كشلابحومريبعتههجوىلعًايدابناكيذلانزحلالحملح،ةأجفو
."ً؟ادمعتمرانلامرضأامًادحأنأنينظتله؟اذام":لاقو
ةرازغبقرعتيلازيالناكو،ريدقانيعكلذكو،يوحننانيمانيعتهجوت



.ةفرغلاوجةدوربنممغرلاب
فشكننألمأن،كتدعاسملضفبو.عوضوملايفققحناننإ":ءودهبتلق
يعدي.ةريغصةلكشمكانهلازتالنكلو،ريثكبعرسأتقوبةقيقحلا
.قيرحلاتلعشأيتلايهةيئاضفتانئاكنإتلقكنأدازوكمويوكديسلا
."؟ليبقلااذهنمًائيشتلقله
ةدعاسمةيأىلعلصحينلهنأكردأمث،همعدلًابلطنانيمىلإرظن
سبالمبةهيبشسبالميدتريًالجرتيأر":ًالئاقلجخبيلحرشفهنم
."ريدصقلاحئافصكةعمالهسبالمتدبدقف.ةيئاضفلاتانئاكلا
."؟هلكشادبفيك؟ههجوىلعةرظنتيقلأله"
ناك":ةقثبلاقو،ةيئاجفةقاطهتباتنا،هنمرخسأاليننأنمدكأتاملاح
."ههجولكشديدحتنمنكمتأملاذل،ههجووهسأرلًايقاوءاطغعضي
."؟هتيأرىتم"
."...ةيناثلاةرمللتلخدامدنعيأ،جراخلاىلإةهيزنتلمحنأدعب"
عمةهيزنتكرتنأدعبدصقتأ":امءيشينتوفينأنمًافوخهتعطاق
."؟داهريس
."...اهتكرتنأدعب،معن"
."؟كتيؤربداهريسئجوفلهً،انسح"
لاقدقف.كلذنظأ":لاقمث،ركذتينأًالواحمىرخأةرمهنيبجدعج
يلحمستمليتلاحنكلو؟كيلعهللابانههلعفتيذلاام:لثمًائيش
."لفسألايفنالازيالنيسحودوعسمناكدقف.هلهابتنالاب
."؟لفسألاىلإلوزنلاتدواع،ذئدنعو"
ناكملاتدجو."نيسح"و"دوعسم"ذقنأنأّيلعبجوتدقف.حيحصاذه"
،جردلالفسأىلإتلصوامدنعو.ينيعقرحيناخدلاذخأوةرارحلاببهتلي
نيبنمجرخدقف.ةيئاضفلاتانئاكلاسبالميدترييذلالجرلاتفداص
بعرينباصأ،ةحارصب.ءارولاىلإعجارتيأدبولفجأينآرامدنعو،ناخدلا
نميسأرىلعامدحأينبرض،ذئدنعو.يرودبعجارتأتأدبفهنمديدش
."فلخلا
صخشكانهناكله":هتلأسف،رثكأفرثكأرولبتتينهذيفةروصلاتأدب
."؟رخآ
ديعتسأانأوىرخأةرمًاعمامهتيأردقف.اهسفنسبالملايدتريناك.معن"
."ناكملانعينادعبينأالواحويمدقويديىلعاضبقامهنكلو،ييعو
نوكينأ،ريدقاينكميالأ":عفترمتوصبهراكفأنعًاربعمنانيملأس



يتلاءاضفلاداّورسبالمنإ؟ءافطإلاجوفنمامهتيأرناذللانالجرلا
."ءافطإلالاجراهيدترييتلاكلتهبشتاهنعثدحتت
عفديدقببسيأ":ةياغللهسفننمًاقثاوودبيوهوهرودبريدقهلأسف
."؟يسأرىلعيبرضلءافطإلالاجر
.عزفلابتبصأكنإكسفنبتلقو،ناخدلانمريثكلاتعلتبادقلً،انسح"
."كلذالعفامهنأكيلإليخامبرً،اذإ
دقف.مالكلااذهقلتخأاليننإ،الك":جاعزنالابرعشيأدبدقوريدقلاق
يأيفنييئافطإيأكانهنكيملو.ينيعمأبكانهلجرلاكلذتيأر
ذاقنإنمتنكمتل،يسأرىلعينابرضيملامهنأولو.راوجلايفناكم
تفتلاهنأللعفلابهقيدصنمًابضغطاشتساهنأدبال."نيسحودوعسم
نيلجرتيأر.دوونيرغةديسايهلوقأاممقثاويننإ":ًالئاقدكؤيوهوّيلإ
."يسأرىلعينبرضامهدحأو،كانه
يذلاببسلانإ.نانيمكلذكو،كقدصأيننإ":قثاووتباثتوصبهلتلق
يأبئطخنّالأىلعصرحننأوهكيلعةلئسألاهذهلكحرطلانعفدي
."هنعلفغنوأليصفت
ّيلعهللادهشيلو.هتلقاممءيشيأيفقيقدريغليصفتيأدجويال"
نلقيرحلااذهدعب،لاحةيأىلعو.ةريغصةبذكولوبذكأمليننأ
."ةايحلاديقىلعانأاملاطًاقلطمبذكأ
ًاديجءافشلللثامتيملهنأيفركفيوهوةبآكبهقيدصىلإنانيمرظن
.دعب
كنكلو،كقدصنمناقثاونحنف.ريدقايبذاككنأيفًاقلطمكشنمل"
."رانلاتمرضأيتلايهةيئاضفتانئاكنإتلقىفشتسملايف
برقةفقاوتمعنتناك."؟كلذلاقنإأطخلاامو":ةلئاقتمعنتلخدت
؟ىرتايتلخدىتم.تيوكسبلاوكعكلابنائيلمناقبطاهتزوحبوبابلا
:تمعنتلاق.ةشقانملامادتحاببسبكلذظحاليملانمًادحأنأنظأ
ىلعتايئاوههيدلًالجرنإمهللقتملأ؟ريدقايكلذبءابطألاربختملأ"
."؟سباقملالكبحسوليسغلاةفرغلخدهسأر
نإ.هتلقاماذه،معن":ًالئاقفرتعا،طابحإةرظنباهقمرنأدعبو
تيأركنإيلوقتنلفاهتيقلتيتلاةبرضلالثمكسأرىلعةبرضلتضرعت
!ةبيرغلاةأرملااهتيأ.هسفنناطيشلاتيأركنإنيمسقتسلبةيئاضفتانئاك
ضرعتدقل؟توملانمتوجنيننألينفلاحدقظحلانإءابطألالقيملأ
."عقوتمنايذهلانمريثكلافاذل،ةيوقةبرضليسأر



عيمجىودعلاتباصأف،ةكحاضرجفنأنأنميسفنعنمأنأعطتسأمل
ً.اكحاضانيلإمضنا"ريدق"نإىتحو،ةفرغلايفنم
.ىرخأةرمرمألايفركف،ريدقاي،نآلاو":لاقوةعرسبهنازتانانيمداعتسا
."؟كسأرىلعتطقسدقةضراعنإتلقكنأركذتتالأ
الاذامل.يسأرىلعةضراعةيأطقستمل،الك":ًالئاقبخصبريدقضرتعا
ركذتأيننإ.ينبرضدقامًاصخشنأكلدكؤأ؟نانيمايينمهفتنأديرت
.اهيفّيلعيمغأيتلاةظحللاىتحسمشلاحوضوبثدحءيشلك
."؟انقفتا
ىلعنيقبطلاتعضوو."؟!لجرايخرصتاذامل":ةلئاقاهجوزتمعنتخبو
خرصتنأكيلعراع":هلتلاقو،اهجوزىلإاهعبصإتدموةوهقلاةلواط
."كيفيضيهجويف
انأ":عفترمتوصباهيلعدرف،هتجوزءايتساردقبءاتسمادب"ريدق"نكلو
لازنالاننأنيرتالأ؟لاحةيأىلعانههنيلعفتيذلاام!خرصأال
."نيلعفتاله.ياشلايدقفتويبهذا؟ثدحتن
ىلإرظنتيهوةفقاوتلظلب،روفلاىلعتمعنرداغتمل،كلذعم
.اندوجوببسبامبرترداغواهيفتكتزهمثً،ارزشاهجوز
نأكيلعبجينكلو،ياشلادقفتأس":خبطملاىلإاهقيرطيفيهوتلاقو
."ةبذهملاتايكولسلاضعبملعتت
يذلانانيملهمالكهجوينأنمًالدبنكلو،هكولسنمًاجرحمريدقادب

ةديسايفسآيننإ":شجأتوصبلاقوّيلإرظن،ههجويفخرص
ةيلقعلاياوقلماكبتنكدقف.هلوقأاممماتنيقيىلعيننكلو،دوونيرغ
دقامًادحأنأنمقثاوانأو.بيرغلايزلااذلجرلاكلذتيأرامدنع

."؟اذهنيكردتأ،ينبرض
كنإلقنلً،اذإ":ريدقلتلقف،يراكفأامهرطاشأيكلةيتاؤمةصرفلاتدجو
كسأرىلعمهدحأكبرضمث،ةبيرغسبالميدتريًالجرلعفلابتيأر
اهسفنسبالملانايدترينيلجرتدجوتقفتساامدنعو،كيلعيمغأف
."جراخلاىلإكنالمحي
."ثدحامطبضلاباذه.معن"ً:اقفاومهسأربئمويوهولاق
ًايدترمهتيأريذلالوألالجرلا:يلياملوقننأاننكميً،اذإ!شهدم"
."قيرحلالعشأيذلالجرلاوهرانلانمةيقاوسبالم
اذهبلصأنأديرأنيأىلإنمخينألواحيوهوهارأنأتعطتسا
.مالكلا



يففيظنتلالامعأمتتنأضرتفملانمهنألكانهكارينأعقوتيمل"
ىلإعجارتوفوخلاهباصأ،ببسلااذهل.نينثالاموييأ،ىضميذلامويلا
ىلعكبرضوكفلخنمىتأف،كدوجوهقيدصظحال،ءانثألاكلتيف.فلخلا
نيلجرتيأرو،تاظحللالخكدشرتدعتساكنكلو،كيعوتدقفف،كسأر
نأيعيبطلانم.كانهنمكاجرخينأنالواحيةبيرغسبالمنايدتري
مهءافطإلالاجرنأنيحيف،لبقنمامهتيأرناذللاناصخشلاامهنأنظت
."ىفشتسملاىلإكاذخأومهنمنانثاكجرخأف.كذاقنإلةرملاهذهاورضحنم
:ًالئاقمتمتمثً،ايلميمالكبريكفتلانعمأوءارولاىلإهسأرريدقعجرأ
."ينبرضيذلالجرلاكلذكو،يقيقحهتيأريذلالوألالجرلانكلو"
اسيلأ؟دعباميفامهتيأرنيذللانيلجرلانعاذامو":ًالئاقنانيمهادحت
قيرحلاّنأبفارتعاللدعبًازهاجحبصيملنانيمنأدبال."ً؟اضيأنييقيقح
.لعافلعفبنوكيدق
نكلوً،اضيأامهتيأريننأدكؤملانم":لاقمث،كبترموهوريدقتمص
ًادكأتمتسل،ببسلااذهلو.يسأرىلعبرضللتضرعتنأدعبثدحكلذ
."حضوأًالّوأامهتيأرنيذللانيلجرلانعيتركاذف.يلاوقأنم
دقعطقلالكنأيلادبو.ريدقنمهتدرأاملكىلعتلصحً،اريخأ
،ةدوقفملاتاقلحلاضعبكانهتلظ،كلذعمو.حيحصلااهناكميفتعضو
.رداغأنألبقاهألمأنأتدرأف
له؟قدنفلالخديوهوفيظنتلاقيرفامدحأىأرله؟دحأكآرله"
."؟تيفاكوأداهريستفداص
عدأملو.فلخلايفةمدخلابابنمانلخددقف.اذهثدحيمل،الك"
."هيلعانبذكاننألاندوجوداهريسظحالياليكلةهدرلالخديًادحأ
ًادعتسمحبصيملهنأدبالً.ائيشلقيملهنكلوً،اضيأكابترالابنانيمرعش
امدنعةفرغلاىلعميخيذلاتمصلاتمعنتعطاق.دعبةقيقحلاةهجاومل
.ياشلاقيربإاهتزوحبوتلخد
ملمكنإيلنولوقتسله":اهجوزينيعىلإرشابملكشبرظنتيهوتلاق
نأديرتكنإمأ،ريدقايحايصلااذهنعفك؟دعبمالكلانماوهتنت
."ً؟اعوجناتوميانيفيضكرتت



28
،نيفصنانهنملخدينملك"
"ًالماكهسفندجي
اهاندجو،انراظتنابسمشلاةعشأتحتتاعاسةرايسلاتضمأنأدعب
قبعتكيتسالبلاوةليقثلاراحلاندعملاةحئارو،لخادلانمةرارحلابةبهتلم
املاح،نكلو.ءاوهلافيكمنانيملّغشنأىلإقرعلابقرغأتدك.وجلايف
ةقناخلاةرارحللرثأكانهدعيمل،ةرايسلايفروديأدبودرابلاءاوهلاقفدت
.نايثغلابينبيصتنأتداكيتلاةحئارلاو
.نآلاةدحاولاىلإريشتةعاسلا.دوونيرغةديسايقدنفلاىلإكلصوأاله"
نأنيدوتدقاذل،يدنفأتزععماندعوملبقناتعاسانمامألازتالو
."ةحارلانمًاطسقيلانت
ةليللايفةدحاوةظحللمنأمليننأنممغرلابو.ةئيسةركفنكتمل
كلذكرعشأمليننأامك،بعتلانمةرذيأبرعشأمليننأالإ،ةيضاملا
هلعفيننكميءيشلضفأنأيفتركفف،نانيمبتكمىلإباهذلابةبغرلاب
قيفروميدقلايدلاوخيشحيرضةرايزلباهذلاوهعئاضلاتقولااذهيف
بغرأمليننكلو.ريدقةحيصنىلعءانبكلذو،يمور،يحورلاسمش
،يعمباهذللعوطتينأةيشخنانيممامأسمشعوضومحتفةدواعمب
.هتحيصنبذخآسيننأترهاظتويمورحيرضةرايزيتينهنعتيفخأف
."قحمكنأنظأ":تلقف
ًاضيأانأ،عقاولايف.كلذدعبنسحتبنيرعشتس":لاقويأرلانانيمينقفاو
تقوبيلنيأنم،نكلو.كلذوحنوأةعاسفصنلينيعضمغأنأدوأ
تاصيلوبو،مهلباقألنئابزو،هبموقأللمعلانمريثكلايدلف؟غارفلا
."نيتعاسنوضغيفاذهلكو...اهروزألفراصمو،اهعقوأل
.ةحايسللنوينوكيإةكرشىلإيعمباهذلاىلعكسفنربجتنأبجيال"
."لمعلابهلةقالعالءاقللاو.يدنفأتزععمًازيجوًاثيدحيرجأسانأف
ىلإةفاضإلابو.هليعادالطغضلهضرعأنأأشأملو،هلاحلىسألابترعش
نانيممامأيدنفأتزععميدلاورمأةشقانميفةبغرلابرعشأمل،كلذ
.لاحةيأىلع
لاقو،ةآرملايفينناصحفتتاتناكنيتللانيوارضخلاهينيعنمقاهرإلاىشالت
تزعف.ًالعفبهذأنأدوأانأف،عناميأكيدلنكيملنإ":ةسامحبيل
."مويلكهيلإثدحتلازايتمابءرملاىظحيالميكحلجريدنفأ
."ّيدلعنامال،ديكأتلكب":تلقف،هنمصلختلاليحتسملانمهنأتنقيأ



."؟ةثلاثلاةبارققدنفلامامأنمكلقألرضحأله"
مامأًاليوطًاتقورظتنتكعدأنأديرأال.ًالوأيبلصتتنألضفألانم"
يقبألرذحلاوةطيحلابناجذختأنأعقاولايفاذهبتدرأدقو."قدنفلا
دنعاهسفنةلكشملانمتيناع،كلذعمو.هنعًارسحيرضلاىلإيتلحر
بدؤملانانيمرصأامدنعلوخدلاىلعيسفنتربجأيننأل،قدنفلالخدم
لفطتملالابقتسالافظومدجأمل،ظحلانسحلو.ةهدرلاىلإيتقفارمىلع
.لابقتسالاةلواطبرق
نكتملعبطلاب."؟يللئاسركانهله":هناكماهتدجويتلاةاتفلاتلأس
دقنانيمةرايسنأتدكأتو،بابلاىلإترظنوتفتلا.لئاسركانه
يننكلو،هاجتالاكلذيفيجاردأدوعأتأدبو،ةحارلابترعشف،تفتخا
.هرمأينايسننميريذحتدارأنينجلانأدبال.ةأجفنايثغلابتبصأ
امدنعمامحلاىلإلصأنأتعطتساداكلابو،يمفىلعيديتعضو
.نسحتلاضعببترعش،تأيقتنأدعبو.ؤيقتلاكشوىلعيننأترعش
ىتمىلإ:تلءاست.ءاملاضعببيقنعرخؤموّيغدصتللبو،يمفتلسغف
لاوطرمتسينلهنأتكردأيننأعمو؟حابصلانايثغنميناعألظأس
عمو.هئاهتنادعومنمةقثاونكأمليننأالإ،عبطلابةعستلاروهشلا
بجوت.هعمحابصلانايثغلوزيسف،لمحلانمصلختلاتررقنإ،كلذ
بجيةمهمّيدلتناكدقف.لمحلاعوضوميفريكفتلانعفكأنأّيلع
،نيتبعتمينيعوًابحاشيهجوتدجوفةآرملاىلإترظن.نآلااهزاجنإّيلع
.هحالصإنعليمجتلاقيحاسمضعبزجعتًائيشنكيملبعتلاكلذّنكلو
دوجوتظحالامدنعيهافشرمحأجرخأنأتكشوأو،يتبيقحتحتف
ىتحًايلكهرمأتيسندقتنك.بنيزةشتفملاهايإينتطعأيذلافلغملا
نيبًايفخملازيالهتدجووبيرغلامتاخلانعتثحب.ةظحللاهذه
تناك.ىرخأةرمهلامجةلمأتمءوضلاىلإهتعفروهتجرخأ.ةيدقنلاقاروألا
قمعلاّنأامك،ةريبكةينفةعاربرهظتيضفلامتاخلاىلعةقيقدلاشوقنلا

متاخدرجمسيلهنأتنقيأ.بابلألابذخأيرمحملاينبلاقيقعلارجحيف
ليزأنألمأىلعةوقبيعباصأبهتكرفوروبنصلاءامتحتهتعضو.صيخر
.هنملزنتةرطقيأبءاضيبلاةلسغملاخطلتتملف؛هنعءالطللرثأيأ
يف؟ىرخأةرمفزننإاذام،نكلو،يعبصإيفهعضودواعأنأيفتركف
ً،اددجمهبرجأليعبصإيفهتسسدفيسفنحبكأنأعطتسأمل،فاطملاةياهن
مث،هافشلارمحأنمةقيقرةقبطتعضو.يلاثملكشبهسايقينبسانف
.قدنفلانمتجرخو،يتبيقحقالغإتدواع



تلصو،ةريغصلاتاهزنتملادحأوميلسناطلسلادجسمنيبرمأتنكامنيب
حايسلانمةعومجمتدجوف،رطنقملاحيرضلالخدمليجراخلابابلاىلإ
دنعريغصروباطلكشىلعنوفقيً،ابيرقتصاخشأةرشعيأ،نينسملا
ةيزيلكنإلاةغللانوثدحتيمهتعمس،رثكأتبرتقاامدنعو.ركاذتلاعيبةلواط
ريصقضيبأرعشتاذةأرماةيحايسلامهتدشرمتناك.ةيناطيربةنكلب
ودبتنكتمل.سمشلانمةرمسمةرشبونيتقاّربنيواقرزنينيعو،قينأو
.ةيكرت
كسمأ."انيليجنأايً،ابحرم":ينظًادكؤمةيويحلابمعفمعلصألجراهادان
،ةحورملكشىلعةنولملاةيكرتلاةيدقنلاقاروألاعاونألكهديبلجرلا
يطعنسةليمجلاقاروألاهذهنماٍّيأ":لاقو،ءاوهلايفاهبحوليحارو
."؟ركاذتلاعطقفظوم
اهعفرتولجرلادينمةبسانملاةيدقنلاةقرولاذخأتيهوانيليجنأتكحض
."ءارمحلاةقرولا،ةبسانملايههذه":ةلئاقعيمجلااهاريل
اهادخوًاريصقصوصقميدامررعشتاذةنيمسةأرماتراشأ،ةرملاهذه
،انيليجنأ":ةلئاقتلأسورادجلاىلعقصلمىلإةرارحلاةّدشنمناجهوتم
ةروصلمحييذلاقصلملاكلذىلع،كانه،معن؟كانهبوتكملاام
."؟يمور
تقدحواهيلعاهسفنضرفتةأرملانأرعشتنأنودنمانيليجنأتتفتلا
ًافلتخمةروصلايفرهاظلالجرلاادب.اهعمهيلإرظنألتفتلاف،قصلملاىلإ
ةروصلاكلتهترهظأدقف.يملحيفسمشعمهتيأريذلايمورنع
ناتكباشتمهاديو،نيقاسلابلاصتمسلجينسلايفريبكلجركةيديلقتلا
فصنهانيعو،فعضلاةدشنمهسفنىلعٍوطنموهو،هنضحىلع
لكشىلعاهضعبقوفروطستطخ،يمورةروصبناجب.نيتضمغم
انيليجنأتأدب.مكِحلابهبشأتدباهسفنتاملكلانأنممغرلاب؛ةديصق
:ةلئاقفقوتنودنممجرتت
كتقيقحىلعودبتنأامإ
ودبتامكنوكتنأوأ
اهتمحرواهفطاعتيفسمشلاكنك
نيرخآلابويعهرتسيفليللاكنك
هعفنوهمركيفلودجلاكنك
هحماستيفرحبلاكنك
هبضغوهتدحيفتوملاكنك



كتقيقحىلعودبتنأامإف
ودبتامكنوكتنأوأ
اهتمجرتنمتنكمتاملالإو،ةديصقلاىلعةعّلطمتناكاهنأحضاولانم
:تلاقوتمستبا،ةمجرتلانمانيليجنأتهتناامدنع.ةقدلاوةعرسلاهذهب
."لبقنميمورلةديصقلاهذهانأرقدقل؟نوركذتتله"
قينألجروهو-مهدحأراشأو.نيقفاوممهسوؤربةعومجملادارفأأموأ
ىلإةليحنلاهعبصإب-ًافرخزمًازاكعلمحيوةبذشمةريصقةيحلوذسبلملا
."؟ةيسرافلابمأةيكرتلابةديصقلاهذهأ":ًالئاقلأسوةديصقلا

ودبتةيسرافلاةيدجبألاف.ةيكرتلاب":ةفطاعتمةسردمربصبانيليجنأهلتحرش
يلصألاصنلاف،كلذعمو.اهنوفرعتيتلاةينيتاللانعظوحلملكشبةفلتخم
."اهبرعشلابتكينأيمورداتعايتلاةغللايهف،ةيسرافلاةغللاب
يفكيامباهفرعتيهف؛ةيكرتلاةغللابةأرملاكلتةفرعمىدملرثأتلابترعش
ملوً.اضيأةيسرافلاةغللاتملعتدقتناكنإتلءاستف.اهمجرتتيكل
مل.يموربنييبرغلاحايسلاءالؤهمامتهابرثأتلانميسفنعنمأنأعطتسأ
نييبيهلاامبروأنيملسملانييفوصلاءاروامىلإهريثأتلاجمدتمينأعقوتأ
ةعومجماوناكدقف،حايسلاءالؤهامأ.اهبابشيفيمأبةهيبشلاطامنألاوأ
.ةرقتسملاىطسولاةقبطلانمنييناطيربلانم
رمحألارعشلاوذنيمسلاريصقلالجرلايرتشينأىلعانيليجنأتصرح
مهدعةلواحماهلوحرظنتتذخأمث،هتركذتفصلارخآيففقييذلا
.اهنعًاديعباهخارفدحأهوتينأىشختةجاجداهنأكوًاينهذ
."؟مهركاذتىلععيمجلالصحله؟نودعتسممتنأله"
ذيمالتمهنأكوءاوهلايفمهركاذتنونسملازيلكنإلاةعومجملادارفأعفر
بابلاهاجتابتراشأ،عضولانعاضرلابانيليجنأترعشنأدعبو.ةسردم
.راودلا
ضعبمكيطعأسًالوأنكلو،ةقيدحلاىلإلوصوللةباوبلاهذهربعنسنآلا"
:ةلئاقةباوبلاىلإتراشأو."شيواردلاةباوبىمستةباوبلاهذه.تامولعملا
داتعايذلاناكملااهنألمسالااذهاهحنممت.سيئرلالخدملالكشتيهو"
باباهدحأ،ىرخأباوبأةثالثكانه.هنماولخدينأيضاملايفشيواردلا
نفدنأدعبذإ.يمورةيرذلةبسنمسالااذههيلعقلطأدقو؛ديسلا
لطتةباوبلاهذهو،ةقطنملاهذهيفنكاسملالكهتلئاعترتشا،انهيمور
ةباوبيهىرخأةباوبكانه.تويبلاكلتهيفتئشنأيذلاناكملاىلع
نولذبيالوقيرطلانولضينيذلاشيواردلاكئلوألةصصخميهو،ءاهفسلا



اوجرخ،شيواردلاةعامجنممهيفنررقتنإف.لضفألاىلإرييغتللًادهج
اليكلءاشعلاةالصنمءاهتنالادعبمالظلاحنجتحتبابلااذهربع
نيحلاصلاةربقمىلإيدؤيوهف،نيتماصلابابىلإةبسنلابامأ.دحأمهاري
ناكمبرباقملاىمست،ةيولوملاةقيرطلايف.مويلاحابصاهانرزيتلاةثالثلا
."بابلامسارسفياذهو،نيتماصلا
اهنكلو،بسحوشهدميفاقثىوتسمتاذانيليجنأنكتمل،ودبيامىلع
يرتشأتنكامنيبو.ةقرحملالوضانألاسمشةرارحنعةلفاغًاضيأتناك
نمديفتسألمهبقحلأنأتررقدقف.ةيزاهتناةركفيلاببترطخ،يتركذت
.ةريزغلاةيفرعملااهتورث
،يتركذتعيفربراشوذباشفظومهيفينملسيذلاتقولالولحب
يفةيخيراتلاءوضولاةروفانلوحمهعقاومنوذختيةعومجملادارفأتدجو
ةروثنملاةحرضألاوءاضيبلاةيماخرلاتاساسألاتاذ،ةقيدحلاتدب.ةقيدحلا
بناجىلإتزيم.راوزلابةظتكم،ةثالثوأنيربقنمتاعومجميفًايئاوشع
نمبيقعتعامسراظتنابربصباهدارفأفقويتلازيلكنإلاحايسلاةعومجم
ةفاضإلاب،ةينابايىرخألاوةيناملأامهادحإ؛نييرخأحايسيتعومجمانيليجنأ
يفجرعتملكشبنوشمياوحارنيذلاكارتألاراوزلانمةعومجمىلإ
ماحدزانأتدجو.ةعبرأوأصاخشأةثالثنمةنوكمةريغصتاعومجم
رعشلايذريصقلالجرلافلختأبتخاف،يضرغمدخيلكشلااذهبةقيدحلا
.انيليجنأحرشلتيغصأو،رمحألا
ةمخضلانفدلاةرجحنمًالدبدوروةقيدحنورتمكنأاوليخت،نآلا"
نمومنت":ةلئاقانيليجنأتعبات.هاجتالاكلذبسوؤرلالكتتفتلاف."هذه
اوقّشنت.راصبألارهبتضيبألاورفصألاويرهزلاورمحألاناولأبدوروانلوح
."ليلعلاميسنلاعمفرجنييذلاروهزلاريبع
اوريوةحئارلااومشينأمهعسوبنأكونيدشتحملانمةبهرةمهمهتردص
.ةعومجملادارفأرئاسنماضرلابانيليجنأترعشف،لعفلابناولألا
عقتةقجالسلارصقيفدورولاةقيدحتناك،نينسلانمتائمعضبلبق"
هينيعيخلبلانيدلاءاهبءاملعلاناطلسيموردلاوضمغأامدنعو.انه
هذيمالتىعس،ريصقتقوبهتومدعبو.ناكملااذهيفنفد،ةريخألاةرملل
قوفًاحيرضينبننأىنمتناننإ:هلاولاقف،يمورىلإثدحتللهوديرمو
نأدعبنكلو،هنمنذإلاكلذبنيبلاط.لجبملاءاملعلاناطلسنفدم
نممظعأحيرضدجوينأنكميله،يئاقدصأاي:مهللاق،يمورمهركش
.مهبلطنعاوعجارت،مالكلااذههؤاقدصأعمسامدنعو؟ةعساولاءامسلاةبق



ماعيفتاونسةدعدعبيمورنيدلالالجدمحميفوتامدنع،كلذعمو
حيرضلااذهينب،اذكهو.هدلاولحيرضءانبىلعناطلسهنباقفاو،1273

راميميرامعملاهممص.ةليفلامئاوقكةنيخثلاهتدمعأبليمجلارضخألا
هعابتأوهخياشمويموربراقألكنفدمت،كلذدعبو.زيربتنمنتيرديب
."انه
سانلادشححبصأ،ءارضخلاةبقلليجراخلابابلانمبرتقنانكامنيبو
نمعونصملاءاذحلااولعتنينأراوزلانمنوفرشملابلطدقف.ةفاثكدشأ
اميذلارمألا؛مهتيذحأقوفهبمهديوزتمتيذلاقيقرلانوليانلا
تأكلت.بابلادنعماحدزالاضعبثودحىلإىدأو،تقولاضعبقرغتسا
تممش،لخادلاىلإلوصولانمًاريخأتنكمتامدنعو.دشحلافلخًاليلق
ناكمنمًارداصيانتوصتعمسو،بشخوبارتوةميدقةشمقأةحئار
اهحنمتةتفاخءارفصةءاضإبةءاضملاناردجلاتناكو.حيرضلاقمعيفام
جذامنلاكلتكيسرافلاويبرعلاطخللةراتخمةلثمأضرعتبهذلاناعمل
دارفأانيليجنأتدشح.يضاملايفاهيلعلمعينأيدلاوداتعايتلا
.تمصبمهفوقوناكمىلإتهجتاف،ةيضفلاباوبألادحأمامأاهتعومجم
قاشعلاةلبقوهناكملااذه
ًالماكهسفندجي،نيفصنانهنملخدينملك
.عيمجلامهفييكلبابلاىلعبُِتكاممجرتتانيليجنأتأدب
هذهدوعت":اهلوحنمعيمجعمسيلةيافكلاهيفامبعفترمتوصبتلاقف
يذلالامجلاتاذتاملكلاهذهشقنمتدقو.الملادجسمىلإتاملكلا
اهيناعمقمعواهلكشناقتإلًارظن-بولقلايفةيلاعلاةناكملاوىهاضيال
."يدنفأتزعىفطصمدازيراسيريهشلاطاطخلاملقب-
لخدينأهينعييذلاام":ًالئاقزاكعلاوةبّذشملاةيحللاوذلجرلالأس
ناكملااذهله،ينعأً؟الماكهسفندجيفنيفصنكانهىلإصخشلا
."؟انبويعنمانصلخينأناكملااذهلنكميله؟روحسم
ريبعتزيمأنأتعطتسا.قوفتلابروعشللرثأيأنودنمانيليجنأتكحض
سمشويموروميسنهاشويدلاوهجوىلعهتيأراملاطلفً،اديجاههجو
روبصلاكولسلابًاعيمجسانلاءالؤهىلحتدقف.هيفهسفنىنعملاتأرقو
نمنأنورعشيمهنإفً،افيخسلاؤسلاناكامهمهنأةجردلهسفنئداهلاو
ً.اداجًاباوجهلئاسلاومدقينأمهبجاو
حضوأينوعد،ةيادب":هكابترانملجرلاّصلختنأةلواحمانيليجنأتلاق
ملوهف"لخدينم":الملادجسميفنيدلاملاعلاقامدنعً.ائيشمكل



كئلوأنعثدحتلب،ةرجحلاهذهىلإنيمداقلاراوزلاكلذبدصقي
الاذهنإ.ةقيقحلانعنوثحبينيذلاقاشعلايأ،ةعامجلانمنيمداقلا
تاومألامكعملعفيسفىلوألاةرمللانهىلإنولخدتامدنعمكنأينعي
مكناذآيفةميظعلارارسألابنوسمهيسو،تازجعملاةرجحلاهذهيفنودقارلا
ةلحرمىلإلوصولاف.رخآلاولتدحاولاةرونتمتانئاكىلإمكنولوحيوأ
نأًالوأناسنإلاىلعبجيذإ.ةلوهسلاهذهبسيليحورلاويركفلارونتلا
ٍعاسىلإلوحتيو،نحملانمهتصحلمحتينأو،ةاناعملانمةلحرملعضخي
."هيعسعزعزتيالةقيقحلاىلإ
يدلاواهلبقاهمدختساةغلانيليجنأتمدختسادقل!ةقيقحوةميظعرارسأ
طبضلاب-عطتسأمليننكلو،يمالحأيفيموروسمشمث،ميسنهاشو
.اهلبقتواهباعيتساىلعيلقعربجأنأ-ةيحللايذنسملالجرلاك
ةيلخادلاةرجحلاىلإانيليجنأتطخ،ةلئسألانمديزملاكانهدعيملامدنع
دعيمل،لخادلايف.نييلوضفلااهئاقدصأفلخاهتعبتف،يضفلابابلاربع
نوللانمًابرقرثكأوقمغأهنولحبصأو،ًاليلقالإبرستييبهذلاءوضلا
فوفصىرأنأتعطتساوًاريخأمالظلاعميانيعتملقأتامدنعو.يلسعلا
دقيدلاونأتركذت،نيبناجلاالكىلعناتاسلاشامقبةنيزملادهاوشلا
رظنمنمبعرلاينباصأ،تقولاكلذيف.ةريغصانأوانهىلإينبحطصا
ىندأيسفنىلإلخدتملتفاخرونبةءاضملاةفرغلاهذهنكلو.روبقلا
،ةممعمربقةدهاشةئامةبارقباهئالتمانممغرلاب؛نآلافوخلابروعش
ىهبأىلإو،لايخلاملاوعنمملاعىلإجولولابًاساسحإّيلعتفضألب
تركذتف؛هصصقيفيدلاويلاهفصويتلاةيقرشلاروصقلاكلتتاعاق
فراخزلاو،دهاوشلابناجبتانادعمشلاو،فقسلانمةيلدتملاتايرثلا
روهزلاو،حيرضلامعدتيتلاةنيخثلاةدمعألاىلعءارفصلاوةينبلاوءارمحلا
يتلاةعئارلاةباتكلاو،دهاوشلايطغتيتلاناتاسلاةشمقأىلعةزرطملا
ريغتيمل...اهمهفأدعأملدئاصقبونآرقلانمتايآبعئارلاوجلااذهلمكت
اذهىلإتيتأنأذنم؛دوقعلالخةبهرلابيحوملاضماغلاوجلااذه
،نامزلالاوطاذكهىقبيسهنأتنقيأف.يدلاوعمىلوألاةرمللناكملا
كلتيفانعماسمىلعانيليجنأاهتلتيتلاتايبألاهيلعتدكأاماذهو
.ةظحللا
تنكًايأّيلإلاعت
ًاينثومأرانللًادباعمأًارفاكمأتنكًانمؤم
ديدجنمّيلإلاعت.كلذمهيال



مسقفلأتمسقأولىتح
ةرمفلأكمسقبتثنحوأ
سأيةلفاقانتلفاقتسيل
يعملاعت،تنكًايألاعت
ةرممك...يدلاونماهتعمسةرممك.ىسنتالهذهرعشلاتايبأّنإ
رثأتلابرعشأةظحللاهذهىتحتللظ...بلقرهظنعاهظفحأنأتيون
،ريصقلارعشلاتاذةئلتمملاةديسلانأدبال،كلذعمو.اهعامسىدل
ةفرغلاوجةدوربنممغرلاباهيتنجوىلعةحضاوةرارحلاراثآتدبيتلا
ةملكنمةرورسمتسل":ةلئاقةحاقوبتلأساهنأليرعاشمينكراشتمل
يفامءيشكانه؟دحلملامأيدوهيلامأيحيسملا؟رفاكلاوهنم.رفاك
ىلعًافيطلًارمأسيلاذهو،رافكلاونيينثولاردقنمطحيةديصقلاهذه
اذام؟يمورتادقتعمىلإ؟هيلإبهذننأانديرييذلاناكملانيأ.قالطإلا
هيلإبهذأنأتلواحنإ؟هتادقتعمبنمؤأنأنودنمهيلإتبهذنإ
ناكملاكلذيفبيحرتعضوملظأسلهف،يتادقتعمريغأنأنودنم
."؟حماستلابءيلملا
مل":ةلئاقتباجأواهسأرتعفرو،اهشأجةطابرىلعانيليجنأتظفاح
ةملكبيمورينعيدقف.ةقحمكنكلو،كتفقوتسايتلايناعملاينفقوتست
ىلإسانلاكئلوأوعديهنكلو،هتادقتعمبنونمؤيالنيذلاسانلارفاك
يظحالتنأكنكمي.قوفتوألضفتبمهعملماعتينأنودنمهتدئام
وأنيرخآلاىلعهتادقتعملضرفيأدوجومدعتاملكلاهذهيفانه
وهبحلاف.بحلانيدوهينيدنإ:يمورلوقي.هراكفألبقتىلعرارصإ
."مهنايدأنعرظنلاضغبةبطاقسانلانيبعمجييذلاكرتشملامساقلا
نكلو،ةئلتمملاةأرملاينيعنمةمتاقلاءادوسلاكشلابحسعشقنتمل
وحنتهجوتلب،كلذنمرثكأحرشلاىلإةجاحيأبرعشتملانيليجنأ
تتفتلاوتفقوت،ىنميلاةيوازلاىلإتلصوامدنعو.اهانعبتوةفرغلارخؤم
ناتاسلابةاطغملاةممعملادهاوشلانمنيتدهاشىلإتراشأو،انهجاوتل
.زرطملا
."ناطلسهنباويمورنيدلالالجيولومللامهناتدهاشلاناتاه"
مامأءارذعةاتفهنأكولجخبفجترايذلاعونخلاركبلانبالاهنإ!ناطلس
يذلاروهتملاباشلانيدلاءالعرخآلانبالاربقناكمنعتلءاست.سمش
.ايميكقرافيمل
ينوناقلاناميلسينامثعلاةفيلخلانمرمأبماخرلانمدهاوشلاهذهتينب"



."1565ماع
ةنقتمةيبشخدهاوشةدعنيبنمةدحاوىلإانيليجنأتراشأ،كلذدعب
ءاملعلاناطلسيولوملادلاونفد،ربقلااذهيفو":تلاقو،اهفلخعنصلا
اهينيعيفسكعنملايبهذلاءوضلاىفضأ."يونوقلايخلبلانيدلاءاهب
يفيبشخلاحيرضلاينب":ةلئاقتعبات.اههجوىلعًاريثمًاضومغنيواقرزلا
تامامدنعيموراورضحأمهنإلاقيو.هسفنيمورنيدلالالجللصألا
."هدلاوعمهنفدمتيل
.ينظيفتأطخأيننكلو،ةفارخلاهذهىلعضرتعتسةعومجملانأتننظ
نعباوجلابةيضارريغتدبيتلاةئلتمملاةديسلاتحرطدقف،كلذعمو
.رخآًالاؤسقباسلااهلاؤس
لمجأنإ؟يمورربقبناجبيزيربتلاسمشربقعضويملاذامل":تلاقف
ةايحيفصخشمهأنفديفيكف،صاخلكشبهلةادهميموردئاصق
."؟رخآحيرضيفيمور
،رثكأفرثكأيباجعإلانتتأدبف،ةضراعملابةعلومزوجعلاةديسلاتدب
ذنميندراطتتلظيتلاةلئسألانعةصاخلااهتاملكبتّربعاهنألتررسو
هلوقتسامىلإيغصألدئازمامتهابيعمستفهرأ،اذل.تقولاضعب
بناجلاىلإةأجفاهديبتحولةعومجملاةدئاقنكلو،عوضوملانعانيليجنأ
،لاؤسلاعمستملاهنأكوةضورعمبتكدجوتثيحةفرغلانمرخآلا
لقتننل.ضرعلاقيدانصاورينأنودويمكضعبنأنمةقثاويننإ":تلاقو
."ربكأةيرحبثدحتننأاننكميثيحةقطنملاكلتىلإ
تاظفحتيأّيدلدعتملاذل،ةعومجملادارفأنمًادرفنآلايسفنتربتعا
ناكملااهنأتضرتفايتلاضرعلاقيدانصىلإرظنللمهيلإمامضنالالايح
يفانيليجنأانتعمج.هءابحأويولوملاصختةيصخشتالاقمهيفظفحتيذلا
تأدبويموربتكدحألًاطوطخميوحيضرعقودنصمامأةلزعنمةيواز
.ةببحملاةديسلاكلتلاؤسنعبيجت
سمشبحينكيملةينوقبعشّنإلوقتةفورعمةقيقحكانه"
رعشأنأتعطتساف،ّينيعاهانيعتقتلا،اذهلوقتتناكامنيبو."يزيربتلا
ًاديدشًامامتهايدبتيتلاةبيرغلاةأرملاانأ؛يتيوهنعلءاستتيهواهب
نمًالدباهنكلو،يندرطتساهنأينمًانظرعذلاينباصأ.اهلوقتةملكلكب
مهنكميفيك":ةلئاقحرشلاتلصاووةئلتمملاةديسلاىلإرظنلاتدواعكلذ
،مويتاذةأجفرهظ،زيربتنممداقنونجملجردرجموهف؟هوبحينأ
لالجناك،سمشلباقينألبق.رقوملامهخيشوميظعلامهملاعقرسو



يدؤينأداتعادقف.هعمتجميفةعيفرةناكملتحيًايفوصيمورنيدلا
امدنع،نكلو...ةسردملايفملعيودجسملايفظعيوموصيوةالصلاسوقط
ةنيدملاناكسنكيمللئاسمبريكفتلاو،رعشلاةءارقلتفتلا،سمشىقتلا
يزيربتلاسمشيمورعفردقفً،ايفاككلذنكيملنإو.اهعامسلنيدعتسم
ةصرفلكيفو،هيلإيغصينملكمامأهلئاضفدجميحارو،ٍلاعماقمىلإ
ركذتيله.يلاثملكشبىرجامحرشتكلذبةقلعتمةصقكانه.ةحاتم
ً،انسح؟قدنفلاانرداغامدنعاهبانررميتلاكلت؟يتاراكلاةسردمعيمجلا
نيدلالالجيقوجلسلاريزولاوهو،اهئانببرمأيذلالجرلاماقأ،ةليلتاذ
نييسايسلاونينانفلاوءاملعلااهيلإاعدو،هنكسميفىربكةميلو،يتاراك
سمشبحطصاو،ةوعدلايمورلبق.نيرخآنيوعدمنيبنمءاهجولاو
،هحورمأوتنعقرتفافيمورلوحةريبكةبلجتداس،لخادلايفو.هعم
درجمبماقدقف،سمشىلإةبسنلابامأ.ةدئاملاسأردنعًادعقميطعأو
،ريصقتقودعبو.ةيذحألاعضوتثيح؛بابلابرقريبكعضاوتبسولجلا
ءرملاهيفسلجييذلافرشلاناكمنعثدحتيعوضومىلإمهدحأقرطت
يموررودناحامدنعو،عوضوملايفهولدبصخشلكىلدأف.ةدئاملاىلإ
ىلإةبسنلابو.ةدئاملاطسويففرشلاناكمنإ،ءاملعلاىلإةبسنلاب:لاق
كاذف،نييفوصلاىلإةبسنلابو.تيبلايفةميدقةيوازيأيفناكملا،نيرونتملا
ناكمف،نيبحملاةعومجمىلإةبسنلاب،نكلو.فرغلابناجىلإعقيناكملا
راوجبسلجيلبهذو،يمورضهنمث.صلخملامهقيدصبناجىلإفرشلا
."بابلادنعسمش
ىلعةينبمةياكحلانأقدصأنأالإعطتسأمل،انيليجنأليغصأتنكامنيب
ةيفاكلاةعاجشلاكلمييمالحأيفهتيأريذلايمورادبدقف.ةيقيقحةصق
.لثامملعفبمايقلل
."؟اذهلوحنيرضاحلاةيقبهلاقيذلاامً،اذإ"
ةصقلايفًاقرغتسمادبيذلارمحألارعشلايذلجرلانملاؤسلااذهىتأ
ً.ايلك
سمشلاورمضأًادعاصفمويلاكلذذنممهنكلو،ههجويفًائيشاولوقيمل"
ةلاحرلاشيوردلاكلذماهتامتف.هلمهتوادعنوذغياوأدبو،ةئيسةين
سوساجهنأنورخآدكأو،قالخألائيسهنإضعبلالاقدقف.مهتلاىتشب
هنأسانلانمريثكلامزج،اذكهو.ذوعشمهنأىعدانمكانهو،يلوغنم
،هتفاخإاولواحوةنيدملانمداوسلابلبرستملانونجملاكلذدرطيغبني
ىلعةنسلافصنوةنسضمتملو.هلتقنعةحارصبثدحتنممهنمو



ىلإهدضتاديدهتلاتلصوىتحيمورةيؤرلىلوألاةرمللانهىلإهروضح
ةحادفكردأنأدعبةليلتاذتمصبةينوقةرداغمىلإهعفدّدح
."عادوةملكبهوفتينأنودنم؛فقوملا
."؟برههنإنيلوقتأ"
هنأدبالف.لاؤسلااذهحرطنمًاددجمرمحألارعشلاوذلجرلاناك
لثميوقشيوردويروطسألجربورهةركفلبقتيفةبوعصنمىناع
ناكامهفرعأيذلاسمشف.هسفنروعشلاينكلمت،ةحارصلاىخوتأل.سمش
.ليبقلاكلذنمةهفاتتاديدهتيأنمرعذلابرعشيل
نم.يموريمحينأاذهبدارأامبر":سبتلملكشبانيليجنأتلاق
لكشبهفرعنامكانهناكنإ،نكلو.ةقيقحلادحأفرعينأليحتسملا
عنتماو،هنونجنجهحورمأوتليحربعمسامدنعيمورنأوهف،دكؤم
ضرألايفههجوىلعميهيأدبو،مونلاهافاجو،بارشلاوماعطلالوانتنع
نيذلايمورعابتأىأرامدنعو.هيلعروثعلاعطتسيملهنكلو؛هنعًاثحب

اومدن،مامتهايأمهليدبيدعيملمهخيشنأسمشنمصلختلامهرس
سمشةقيقحفرعنمل:هلاولاقو،يمورىلإاوتأو،مدنلادشأمهتلعفىلع
انبكتراو،رعشيتنأهتلعجامكباحرتلابرعشيهلعجنملو،اهتفرعامك
مهصالخإومهقدصبيمورعنتقاف.انديسايانحماس،كلضفنم.أطخ
يأيفسمشىلعروثعلااهلالخمتيمل،ةنسنمرثكأّرمو.مهحماسو
.قشمديفسمشنأفرعدقفً.اراسًاربخيمورعمسً،اريخأو.ناكم
دعبو.اهبقلطنينأناطلسركبلاهنبانمبلطو،ةلفاقدعأ،اذكهو
هثدحوسمشىلعرثعثيح؛قشمدىلإناطلسلصو،ةقاشوةليوطةلحر
مليذلا،ةلاحرلاشيوردلاعنتقاو،حيرجلاهبلقيفشنأىلإًابذعًاثيدح
.ةينوقىلإةدوعلاب،ليوطتقولناكميأيفثكمي
جتنيأدبو.ديدجنماهدقفيتلاهتداعسيمورداعتسا،سمشةدوعب
يفو.عيبرلاروهزلديشانألابحدصيبيلدنعكمويلكةدقتمةسامحبرعشلا
عنملتاءارجإذختينأهيلعنأكردأو،هلقعيمورمّكح،هسفنتقولا
نلهتيبنمهباهذوسمشروضحنأيفركفو.ةنيدملايفةرثرثلاراشتنا
ينبتلابهتنباضرع،اذل.ةيلئاعةقالعامهنيبتعمجنإًادجنيبيرغاربتعي
."اهجوزتيلهحورقيفرىلعايميك
،ينظبخيملنإ":ةلئاقتلءاستوىرخأةرمةئلتمملاةديسلااهتعطاق
ناكمكً،اذإ.هرمعنمسداسلادقعلايفناكسمشنإلبقنمتلق
."؟ايميكةوعدملاةاتفلاكلترمع



."ةريبكنوكتنأنكميال.ةقثاوتسل":كابترابانيليجنأتلاق
."ةنسةرشعينامثنمربكأنكتمل":ةلئاقينصخيعوضوملانأكوتلخدتف
ةملكبهوفتلانودنمقلقبّيلإنوقدحياوحارو،يوحنعيمجلاتفتلا
وههتلعفاملكنأنيحيفمهقلقببسمهفأنأعطتسأمل.ةدحاو
.ةيفاضإةمولعممهلتمدقيننأ
كنأنظأ!كصيمقىلإيرظنا":رتوتبتلاقو،ينطبىلإانيليجنأتراشأ
."نيفزنت
،ءايضبتكميفثدحامكمدلابىطغمهتيأرو،بعربيصيمقىلإترظن
،ديكأتلكبو.متاخلااهيفتعضويتلايعبصإويديىلإيرصبتلوحمث
.ىرخأةرمفزنيسمشمتاختدجو



29
"دوونيرغةديساي،ُتمَيكعمثبعينم"
ىلإتلصواملاحو.قدنفلاىلإةدئاعتهجوتو،ةعرسمحيرضلانمتجرخ
يأنميسفنصلخألمامحلاتلخدو،متاخلاتعزنو،يصيمقتعلخ،كانه
بتكملارداغهنإلوقيلنانيميبلصتا،يرعشففجأتنكامنيبو.هلرثأ
،بسانمتيقوتلانأيفتركفف.قئاقدرشعنوضغيفقدنفلاىلإلصيسو
نلف،ًاليلقترخأتولىتحو.ءانثألاكلتيفيسبالمءادترايلىنستيسهنأو
تناكو.ددحملاتقولايفانيقتلا،فاطملاةياهنيفو.ملاعلاةياهننوكت
نوينوكيإةكرشمامأةرايسلانانيمنكرامدنعًامامتةثلاثلاىلإريشتةعاسلا
.ةحايسلل
ءاقللايحكابترالاضعبينكلمت،ءايضبتكمسرجعرقننحنامنيبو
ءايضانتيؤرىدلانلمأباخانلخداملاح،كلذعمو.ميدقلايدلاوقيدص
انلحرشمثسولجللاناعد.يدنفأتزعدوجونودنمهبتكميفهدحو
ُدبيمل."همدطغضعفترادقف.ةديجةحصبسيليدلاونإ":بارطضاب
.طقفبضغلالبهيبأضرملايحءايتسالاهيلع
مل،كلذنممغرلابو.ً"اريطخرمألانوكيّالألمآ!هآ":ةلئاقتمتمت
.كلذنمرثكأوهامكانهنأيفركفأنأالإينعسي
ةصقرهظت،مويلكيفف.نسلايفمدقتلاوهكلذببسّنإ،الك"
."ةفلتخم
داتعادقل؟يدنفأتزعلىرجاذام!هللااي":ًالئاقلمأةبيخبنانيممتمت
."؟نآلاهبطخام.نابشلانمرثكأطاشنلابعتمتينأ
دويلازيال.قلقلايعدتسيءيشال":عوضوملاريغينأًالواحمءايضلاق
."شيواردلاىوأمىلإباهذلاامكيلعيغبنيهنإلاقهنكلو،امكتلباقم
نعثدحتلالايحةحارلابرعشأمليننأللضفأكلذتدجو،عقاولايف
نانيمنمصلختللةقيرطىلعروثعلاعيطتسأينتيل.ءايضمامأيدلاو
:ًالئاقةسامحلكبيليمزنلعأدقف.ءيشلاضعببعصأكلذنكلوً؛اضيأ
."كانهىلإدوونيرغةديسلابحطصأنأيننكمي.عبطلاب"
بّجوتي،انرظتنينيكسملالجرلاناكنإف."؟نآلاىوأملايفكدلاوله"
.روفلاىلعهتلباقملقلطنننأانيلع
دربينأدعبىوأملاىلإهجوتيسهنإيللاق.تيبلايفحيرتسيهنإ،الك"
امبسحةسماخلاةعاسلالولحبكانهىلإلصيس.ءيشلاضعبسقطلا
رذتعأً،اذإ":لاقو،دعوملارييغتنمجعزنأمليننألًارورسمادب."دقتعأ



."يتدارإنعجراخاذهنكلو،دوونيرغةديساياذهنأشب
يناكمإبراصذإ.رثكأدعوملااذهلضفأانأ،عقاولايف.كلذبسأبال"
."ءانثألاهذهيفتيفاكوداهريسىلإثدحتلا
لوح؟اذامل":لاقو،ههجوحمالمىلعادبيذلاكابترالاةدحتدادزا
."؟اذام
دشنيهنأكونانيموحنرظنهنأنممغرلابّيلعلاؤسلاءايضحرط
كرحيملهنكلو،نانيمهلوقيسامعةلئاستمتمصلاتمزتلاف.هتدعاسم
يفةقحمتنك.فقوملاةقيقحكرديًاريخأأدب،ودبيامىلعفً.انكاس
.ءادعصلاتسفنتفهبقوثولا
نودأنأّيلعبجي.دحلااذهىلإمهمءيشال":ةالابممدعبهلتلق
قلعتياميفةلئسألاضعبكانهلازتالنكلو،ةقدلاىهتنمبيريرقت
ضعبىلعلوصحلاديرأ،اذل.دعباهنعةباجإلامتتمليتلاو،قيرحلاب
."تيفاكوداهريسنمةدعاسملا
."كدعاسأنأيننكميامبر؟ةلئسأةيأ":ًالئاقددجتمقلقبينلأس
ىلإةجاحبتسلةرملاهذهيننكلو.كلًاركش":تلقو،نانتماةرظنبهتقمر
نألبقامهنمةلقتسمتادافإديرأانأف.كيلُجَرةدعاسمىلإلبكتدعاسم
."يريرقتةباتكلمكأ
."بسحوكتدعاسملواحأيننإ.تمهفً،انسح":لاق
."كلًاركش.لعفلابيندعاستكنإ.كلذفرعأ"
هنأبرهاظتهنأالإ،ظوحلملكشبًاشوشمودبيلظءايضنأنممغرلابو
.هتريتركسبلصتاو،يتجحبعنتقا
،الك؟اذام؟يبتكمىلإتيفاكوداهريسيلسرتنأكنكميأ.نشلوغايًابحرم"
.لاحلايفانهىلإروضحلاامهنميبلطا.ناكميأىلإنابهذيامهيعدتال
اّمعامكلأسأنأتيسن":ةيراذتعاةجهلبانللاقو."ةظحليرظتنا،هآ
."هبرشنادوت
يننأترعشاذل،ريدقتيبيفبارشلاوماعطلانمريثكلاانلوانتدقانك
.يمفيفرخآءيشيألاخدإبةبغارريغ
."كلًاركشً،ائيشديرأال":تلقف
رهظدقف.ريثكبيتلاحنمأوسأهلاحتدبو.ً"اضيأانأو":نانيملاقو
انتلكشمكردأدقءايضنأدبال.هترتستحتنمحوضوبخفتنملاهنطب
ىهنأو.ً"اقحالامبر":هتريتركسللاقو،كلذنمرثكأانيلعحليملهنأل
.هينيعيفًاحضاوددرتلاادبو،ةملاكملا



دعتسمانأف،دوونيرغةديسايةلكشمببسييروضحناكنإً،انسح"
."ةفرغلاةرداغمل
يقيقحتءانثأيفبتكملايفءايضىقبينأتدرأ،كلذنمسكعلاىلع
ريدقتوً،اعمنآيفةثالثلاهوجولاةيؤرلكشتنأتعقوتذإ.نيلجرلاعم
نكمي،نايحألاضعبيف.يلنيديفمنيلماعباوجتسالالالخمهلاعفأدودر
ةريغصةءاميإلالخنمةلوهسبحضتُفتنأتاملكلافلخةيفخلاةقيقحلل
.ةزيجوةحملوأ
اذهف.جورخلاكيلعبجيالنكلو،ضرعلااذهىلعكلًاليزجًاركش"
."كلتلقامك،يلكشءارجإدرجم
مأ،ةطاسببهعملماعتأتنكنإمهفينأًالواحمهينيعبينصحفتيحار
.ةيفخعفاودّيدلتناكنإ
امًابلاغيننإذإ.يلمعنمضيغبلاءزجلاوهاذه":ةلئاقيمالكتعبات
كئلوأىتح؛عيمجلالايحةبيرلابرعشأو،ٍفاكريغنئابزلاحرشدجأ
لوضفبفرصتللًانايحأينرطضياماذهو،ةهازنلاوةماقتسالابنولحتينيذلا
."دصقريغبمأدصقبكلذلصحأءاوس؛مهدحأةناهإلو
ةديسايةفيخسينوكتال":لاقو،روفلاىلعيمالكىلعءايضضرتعاف
.الإسيلكتمهمذيفنتنيلواحتتنأو.اهتامازتلااهلةنهملك.دوونيرغ
ةيقادصمبنوبزكيتقثنمديزيليصافتلالكبكمامتهاّنإ،ينيقدص
."مكتكرش
رظنو،مخفلاهيسركىلعفلخلاىلإدنتسادقف.يخرتسيأدبهنأتظحال
ترعش."؟نانيمايمويلاكناسلةطقلاتلكأله":هللاقو،هدلبنباىلإ
ًاديجمنتملكنأودبي":ًالئاقفاضأو.هينيعيفءازهتساوريقحتةضموب
."؟كتقولككتجوزتلغشله؟رمألاام.ةحرابلا
،الك":ًالئاقروتفبباجأف،تاباعدلالدابتبهلحمسينانيمجازمنكيمل
."ىلوألاحابصلاتاعاسىلإةطرشلاعمرومألاضعبثحببانمقاننكلو
.ثدحيملاذهنكلو،مالكلااذههعامسىدلءايضأجافتينأتعقوت
كانهنوكيّالألمآ؟ثدحاذام!ةطرشلا":ًالئاقةالابمالبلأسدقف
."بطخ
."ةقرسللدوونيرغةديسلاتضرعتدقل"
ملاذامل؟ىتم؟اذام":لاقو،هينيعبشمرلبلعفدريأههجورهظيمل
."؟اذهبعمسن
.ةباجإةيأرظتنينأنودنمةلئسألانمةلسلسءايضقلطأ



سمشهيفىقتلايذلاناكملايف،ةيضاملاةليللايف":ًالئاقنانيمحرشف
."يمورنيدلالالجيولوملايزيربتلا
ةقالعامو":نانيملأسف،ةيقيقحلاةشهدلانعههجوحمالمتّربع،نآلاو
."؟ةقرسلاةثداحباذه
ةماخضبةريحلاهيفجزتمتتوصبهللاقو،ءايضهجاويلهيسركنانيمرادأ
يردأتسل":سمشنعثدحتامدنعمويلاكلذحابصلعفامكىنعملا
ضّرعتتتأدب،انهىلإدوونيرغةديسلاتلصونأذنم،نكلو.ءايضاي
."سمشبقلعتتفقاومل
!ديدجنمةيفارخلاهتايرظنىلإنآلاداعدقاه
يدوجوفداصدقل.ةغلابملانمعوناذه":ةلئاقلخدتأنأّيلعبجوت
املكاذهو،يتبيقحتقرسامدنعنيرحبلاجرمىعدييذلاناكملايف
."رمألايف
."!فسأللاي":لاقو،فيزملافطاعتلاعباطءايضحمالمتبستكا
زاوجىوسًائيشدقفأملف،ةطرشلااهيلعترثع،ظحلانسحل.سأبال"
."اهقرسيذلالجرلاىلعروثعلامتدقو.طقفيرفس

يفاهمدختسايتلاهديتعطقو،لتقنأدعب،معن":ًالئاقنانيمحّرص
."همفلخادتمحقأمثةقرسلا
اهنأالإ،رخآصخشيأبعرتستناكامبرةثداحلاهذهنأنممغرلابو
.ءايضىلعريثأتيأتثدحأداكلاب
يذلانمو؟صللااذهوهنمً،اذإ...اذهلقتال":ءودهبلاقدقف
."؟هلتق
دقل؟!لصحامبعمستملأ":ًالئاقرخآلاؤسبهلاؤسىلعنانيمباجأ
."ةفاكةينوقءاجرأيفربخلارشتنا
عمسأمل،الك":لاقو،مهمريغثدحهتافصخشزجعبهيفتكءايضزه
."نيينابايلاحايسلانمةعومجمعمةلوجيفتبهذدقف.هب
وهو،كينيتلماكهمسانإ":ةرشابمهينيعىلإرظنيوهونانيمهلىضفأ
."رسعألالماكمسابفورعم
ةكرحىتحالو،مسالازيمهنأىلعلديريبعتيأءايضحمالمرهظتمل
.ىلوألاةرمللهعمسيهنأكو،ةدحاو
."؟رسعألا"لماك"وعدملااذهفرعأنأّيلعيغبنيلهً،انسح"
حبذدقل؟تاونسعضبلبقتبكترايتلاةعورملامئارجلاكلتركذتتأ"
."هيقيقشوهمأمهدحأ



تعقواهنأدبال.اهبعمسأمل،الك":لاقوً،اددجمزجعبهيفتكءايضزه
."اكيرمأيفسردألدالبلاجراخيرفسلالخ
كلتبكترانموهرسعألا"لماك"نإ.ةصقلاكلحرشأينعدً،اذإًانسح"
هذهو؛سمألابدوونيرغةديسلاةبيقحقرسنمهسفنوهو.مئارجلا
."ةبيرغةفداصم
ةلهولتننظ."؟!لتقللهسفنوهضرعتمث":ًالفجمودبيوهوءايضلأس
الَِمل.لعفلابينتفخأدقل،نآلا":لاقوكحضيأدبمثقداصهريبعتنأ
ىلإتفتلاو."؟توملاهريصمنوكيدوونيرغةديسلاعمثبعينمنإلوقت
بقاعنموهسمشنإلوقتله...رظتنا":لاقوعنطصمرورسبهقيدص
."؟بئاقحلاقراسمرجملااذه
هجازمرييغتلهطبحأنأةلواحمهلتلق.نانيمكلذكوكحضأمليننكل
لماعتيو،ةريغصتالحريفةلفاحقئاسلمعيرسعألالماكناك":جهتبملا
."ةيحايسلاتاكرشلاعم
الكنألمآ":ةناهإلابرعشهنأكويللاقو،لاحلايفءايضةماستباتشالت
."ةينوناقريغلامعأبطروتنالنحن.دوونيرغةديساييننيمهتت
ةلواحمهلتلقف،طبضلابهثودحتدرأاماذهو،هبضغترثأيننأدبال
امبرلجرلانأطقفيلاببرطخ؟كلذنظتاذامل":فقوملاةقيقحنيبأنأ
."تارتفلانمةرتفيفمكيدللمع
داهريسلخدمثبابلاىلعقرطتوصانعمس،تاذلابةظحللاكلتيف
.تيفاكو
فاضأف،كلذلوقينألبقالخدامهنكلو."ناباشلااهيأ،الضفت":ءايضلاق
."انهاسلجاوالضفت.امكيلإثدحتلاديرتدوونيرغةديسلانإ":ًالئاق
نارجيامهولقاثتبانوحنامدقتمث،اندوجواظحالامدنعامهينيبجابطق
ً.ارجامهمادقأ
ىفتكادقف،تيفاكىلإةبسنلابامأ."ريخلاءاسم":رتافتوصبداهريسلاق
ةينبةيدلجلاتازافقلانمًاجوزًايدترمهتيأر.ةدحاوةرمهسأربءاميإلاب
ً.اضيأةرملاهذهنوللا
كتلباقنأذنمكلاحفيك.داهريسايًابحرم":ةلئاقيديتددموتضهن
."؟سمأ
.يتحفاصمبددرتيملهنكلو،هعمدودولايفرصتببسكردينأعطتسيمل
."دوونيرغةديسايكلًاركش،ريخبيننإ"
يكلهيهنننأانيلعيغبنيهنأيفتركفاذل،سمألابانثيدحلمكنمل"



."اهتمربةلأسملاهذهلفقن
ينيعد.ديكأتلكب":لاقو،فافختساةرظنببادهألااتميدعهانيعينتقمر
."يجازمىلعترثأدقةرارحلانأنظأ.سمألابينمردبامعرذتعأًالّوأ
ىلعانفرعتدقنكنملو،تيفاكىلإتفتلامث."كلذبسأبال":تلق
."نيراكانأ":يسفننعةفرعمهلتلقف،دعبمئالملكشبانضعب
وهو،عزفلابروعشلاهيلعادبدقوهتحفاصملاهتددميتلايديىلإقدح
نأتكشوأ.ديلاهذهةحفاصمىلعًاربجمهلعجييذلاببسلانعلءاستي
مل.هزافقعزنينأنودنمروتفباهبكسمأذئدنعهنكلو،يديبحسأ
نأتعقوتدقف.يتوقلكباهيلعيتضبقتمكحألب،روفلاىلعهديكرتأ
هدييفقرحوأحرجببسبملألابروعشلاىلعةلالدههجوريباعتريغتت
.يكوكشتبثيليلديأرهظيملظحلاءوسلنكلو،قيرحلانعمجان
ىلعهجوتو."كتلباقمبتررس.تيفاكانأو":ةعرسبهديبحسيوهولاق
دحأةحفاصملرطضينأنمًافوخانعديعبعقافرفصأيسركىلإروفلا
.يبناجبيندعملايدامرلايسركلاىلعسلجدقداهريسناكو.رخآ
يفلتقيذلاقراسلاةيضقنأحضاولانمناكو،ثيدحلاءايضلهتسا
فرعتأ،داهريسايًانسح":لاقدقف،هنهذنعبغتملةتئافلاةليللا
يهام":هلأسونانيمىلإتفتلامثتكسو."..."لماك"ىعديًاصخش
."؟هترهش
."كينيتلماك.كينيت"
ىلعانتالفاحيقئاسنيبمسالااذهبامصخشدجويله.حيحصاذه"
."؟ةمظتنملاتالحرلا
بجي.دازوكمويوكديساييردأتسل":لاقو،رتوتبهينيعبداهريسشمر
فوساذل،عفدلاتالاصيإنودعينممهف،نيبساحملالأسننأانيلع
ةفطاخةرظنىقلأو."انيدللمعيناكنإةعرسبهمساةفرعمنمنونكمتي
."؟ثدحاذام؟اذامل":لاقوىرخأةرمهريدمىلإتفتلامث،يوحن
ةينوقءاجرأيفرشتنمربخلانإ.لتقللضرعتدقلجرلانأحضاولانم"
."فرعتامككويوهلاتاكيفانكاننألةثداحلابعمسنمل.ةفاك
."؟ليبقلااذهنمءيشوأفرشةميرجيهأ"
ريغاذه":كلذنمرثكأثيدحلاليطينأببغارريغوهوءايضلاق
هسأربأموأو."انلمعلصاونل.نظأامبسحبيرقامعحضتيسهنكلو.حضاو
."كتلئسأامهيلعيحرطا.دوونيرغةديسايامهاه":لاقونيلجرلاهاجتاب
ديسايكلًاركش":تلقو،ةبذهمةماستبابهتوصيفيدحتلاةربنلتبجتسا



تلقو،يلباقمسلجييذلاتيفاكوداهريسىلإترظنمث."دازوكمويوك
قدنفقيرحعوضومّهنإ؛لبقنمعوضوملانافرعتامكنأدبال":امهل
."توقاي
عالدناتقوقدنفلايفًادوجومنكأمليننكلو":ًالئاقتيفاكينعطاق
."عوضوملانعءيشيأفرعأالاذل،قيرحلا
ةرظنبهتقمرو."؟اذهام":ةلئاقةشهدلابترهاظتونانيمىلإتفتلاف
مث،ثيدحلاراسمبثبعلاىلعؤرجتلانمهرذحياهلاحناسلةيساق
عقوميفتيفاكىأرهنإكيليميغريدقلقيملأ":ةلئاقيمالكتلمكأ
."؟قيرحلا
نيكسملالجرلاكلذدقفدقل.نونجم"ريدق"نإ":ًالئاقداهريسينعطاقف
."؟نونجملجرمالكىلعنيدمتعتسله.قيرحلاببسبهباوص
نمتنكمت."نآلاًالاحنسحأهنكلو":لاقوةعرسبهيلعدرنانيمنكلو
،داهريسهميرغهنميناعيامببسبهينيعيفترهظيتلاةداعسلاةظحالم
."هانيأرامدنعهنازتالماكيفادبدقف":ًالئاقفاضأو
ثدحتنموهريدملانكلو،ةثالثلالاجرلاهوجوىلعبعرةحملترهظ
هتوصيفرتوتلابغيملو."؟نانيماياذهنمقثاوتنأله":لاقوًالوأ
نأىنمتنًاعيمجنحنف.يمهفئستال":ًالئاقءايضفاضأ.يتظحالمنع
.ً"امامتهلقعدقفهنإاولاقءابطألانكلو،ريدقنسحتي
سيلهنأرعشيوهوةقيضةيوازيفمهرصحهنأكردأيذلانانيمنلعأ
.ءايضايىرخأةرمهدجوهنأنظأً،انسح":هرورسيفخينأىلإةجاحب
ىرتسو،لبقنمهيلعناكاممءاكذرثكأنآلاودبيريدقف.حزمأاليننإ
دجو،نآلاو.هتكستنأتمعنهتجوزتداتعا،قيرحلالبق.كسفنبكلذ
لبقةملكبهوفتتنأعيطتستداكلابةنيكسملاةأرملانإ.ىرخأةرمهناسل
."امةعرابةظحالمبهوفتيوهلوقديرتاماهجوزعقوتينأ
يننأةقيقحريغيالاذه؟كلذلعفنإاذاموً،اذإ":ًالئاقتيفاكهضراع
انأف،ينآرهنأبءاعدالاىلعرصأنإو.قيرحلاعالدناةعاسًادوجومنكأمل
."ًالوبخملازياللجرلااذهنأًاذإكلدكؤأ
.ليصافتانلمدقهنكلو":ةلئاقعدخلاوبيعالألاضعبهيلعسرامأتأدب
هنإلب":ةلئاقداهريسوحنتأموأو."ةهدرلايفكآرهنإيللاقدقف
كنكلو،ةيداعلاةيراهنلاهسبالميدتريداهريسناكو.كانهامكيلكامكآر
."نوللايضفًابيرغًامقطًايدترمتنك
ملداهريسنكلوً،اسبلتمطبضمرجمهنأكوهيسركىلعشمكنيتيفاكأدب



لخديمل.ليحتسماذه":ًالئاقينعطاقفكلذنمرثكأشامكنالابهلحمسي
."قيرحلاعقونأىلإمهنمًادحأرأملانأف.طقةهدرلاهتعومجموريدق
ريدققيرفبضرتفملانمناكدقف.حيحصاذه":امهتياورًاززعمءايضلاق
ىلإعيمجلارضحهنباةبطخلفحببسبنكلو،نينثالامويلمعينأ
اوللست.رمألابًادحأاوملعينأنودنمكلذنمًالدبءاثالثلامويلمعلا
لخدينأليحتسملانم،اذكهو.مهدوجودحأظحالياليكللخادلاىلإ
."تيفاكهطبضينأةيشخةهدرلاريدق
ولف.ريدقةطلغاهتمربةاسأملانإ،عقاولايف":داضمموجهيفداهريسلاق
."ىذأللدحأضرعتامل،هيفهبموقينأضرتفييذلامويلايفهلمعبماق
نانيملاقدقف.يتاعقوتلكًافلاخمًاددجمهتنطفضرعبيليمزماق
ةعانقىلعوهولتقةميرجبهيفهبتشمعمققحيةطرشطباضميمصتب
نأفرعتتنككنأكمالكنميلودبي":ةميرجلاببنذمهنأبةمات
."ءاثالثلامويعلدنيسقيرحلا
أدبف،حضتفادقهرمأنوكينأنمقلقلاهكلمتو،كابترالابداهريسبيصأ
علدنيسيذلامويلافرعأنأيلفيك؟لوقتاذام؟اذام"ً:امثعلتملوقي
."؟قيرحلاهيف
،عضولاىلعرطيسيلءايضلخدتاهتمربةلأسملاحضتفينأكشوأنيحو
بكتريمل"ريدق"نكلو،نانيمهينعياماذهسيلً.افيخسنكتال":لاقف
عقودقل؟رطخللهئاقدصأةايحضرعينأدمعتيدقاذاملً.اضيأأطخيأ
."الإسيلًاردقوًءاضققيرحلااذه
لمأتأو،اهوراتخايتلاتاملكلاسردأو،تمصبًاعيمجمهصحفتأتذخأ
نمًاجيزمتلّكشيتلامهتالاعفناو،مهداسجأةغلو،مههوجوريباعت
.ينهذيفروديحاريذلاويرانيسلاىلعءيشلكدكأف.فوخلاولاعفنالا
ريغريدقةداهشاهنيبنموتاجاتنتسالاهذهلكنأتنقيأ،كلذعمو
الوهيلعدمتعيدهاشبوأً،اتابثرثكأءيشبيتآنأّيلعبجوتاذل،ةيفاك
ءيشّيأينديفينل،كلذنعادعو.ةيلقعلاهتاردقةمالسبءابطألاككشي
يساسألايرودبعلىلإدوعأو،عجارتأنأّيلعبجوت،ببسلااذهل.رخآ
رثكأ-اهرورغلكنممغرلاب-تسيلو،ةرهامريغنيمأتةكرشةليكوك
.جراخلانمةمداقةيبغةديسدرجمنم
ءاضققيرحلااذه.قحمدازوكمويوكديسلانإ":ريدملامالكةززعمتلق
فرتعأنأّيلعبجي.ةيلوؤسملا"ريدق"لِّمُحننأانيلعيغبنيالو.ردقو
نانيمينيعفرطبىرأنأتعطتسا.ً"اضيأيلًايقطنمدبيملهلاقامنأ



نأعطتستملهتجوزنأحيحص":ةلئاقتفضأفً،اشهدنمّيلإقدحيوهو
،همالكرركيناكهنأًاضيأتظحاليننكلو،ةيكذلاهتاظحالمىلعدرت
ىلإةديكأةراشإهذهو؛ءارلاونيسلايفرحظفليفةبوعصنميناعيو
."سأرلابةباصإلهضرعت
ةديدشكنإ!عئار":مالكلانميفدهكردأنأدعبنانيميللاقً،اريخأ
دقف.ةقحمتنأ.نآلاىتحيلابباذهرطخيمل.دوونيرغةديسايةظحالملا
."ءيشلاضعبًاطلتخمهمالكادب
اذل،ىرخأةرممهكوكشريثيسيروفلكشبقيقحتلاءاهنإنأتكردأ
لاؤسّيدل،نكلو.يمهفئستال،كلضفنم":هلتلقوتيفاكىلإتفتلا
."كيلعهحرطأريخأدحاو
نكأمليننأًاقبسمىرخأةرمكلحضوأينيعد،نكلو.نيئاشتاميلأسا"
."قيرحلاعقوميفًادوجوم
رطضمهنألءايتسالاىلعلديبولسأبفرصتيحارو،هتعاجشتيفاكداعتسا
نموهلفغملاتيفاكنكلو،لدجةراثإدصقأمل.رخآلاؤسنعةباجإلل
.هسفنلكلذبببست
نودأسيننكلو.كقدصأيننإ"ً:ابناجيسأربليمأانأوفطلبهلتلقف
."كلأسأببسلااذهلو،كتداهشكلذكو،يريرقتيفريدقةداهش
."كانهًادوجومنكأمليننأركذيكريرقتنأاملاط"ً:ادكؤميللاقف
ببسام":ًالئاقهخبوف،همالكنمديزملالمحتينأءايضعطتسيمل
."بسحولاؤسلانعبجأ؟تيفاكايكددرت
،طقفجارحإلانمسيل؛علصألاهسأررارمحالاغلبىتحتيفاكهجورمحا
.هريدمنمفوخلاببيصأهنأحضاولانمنكلو
."...يننإ،ينعأ.دازوكمويوكديسايفسآيننإ":لاقف
نعبجتل.كلذنمرثكأثيدحلااذهليطنالانعد.تيفاكايًانسح"
."دوونيرغةديسلالاؤس
ةحولمامأةقلطمةطلسبءايضاهسأرتييتلاةفرغلاىلعقيمعتمصميخ
هانفرعيذلامرتحملاباشلالامعألالجردعيملو.ةيئاسفيسفلاسويسريب
نافجترينمألايسراحلعجةيغاطهلحملحدقف،نآلاًادوجوملبقنم
يذلايقيقحلاهجولايأ،رخآلاءايضهجورهظدقلً،اذإ.فوخلاةدشنم
.انعهيفخينألواح
مكنمرذتعأنأّيلعيغبني":كابتراولجخبتلقو،تمصلارادجترسك
نأطقفلواحأانأف.ّدحلااذهىلإلصترومألالعجأنأدمعتأملً.اعيمج



."يريرقتبتكأ
بجيال،دوونيرغةديسايكلضفنم":لاقويمالكلمكأءايضينعديمل
مثً،اررشناحدقتنينيعبهيفظومىلإقدحو."كتافرصتيرربتنأكيلع
ضعبرمألاكنمبلطتيدقو.ءيشلاضعبيبغتيفاكانقيدصنإ":لاق
نمنيئاشتاميحرطاكلضفنم.مالكلامهفيهلعجنمينكمتتلتقولا
ال.رورسلكباذهلعفنفوسو.اهيلعبيجننأانبجاونمو،ةلئسألا
."انلايحكشىندأكرماخينأيغبني
ًارمحمههجولظيذلاتيفاكىلإتفتلاو."كشيأينرماخيال":تلق
عوقوءانثأيفكدجاوتناكموههتفرعمديرأاملك":تلقوهلماكب
."هتمربرمألانميهتننسويلاؤسنعبجأ؟قيرحلا
ىرخأةرمبيحنلابأدبينأهنمتعقوتف،هدعقمىلعرتوتبتيفاكلملمت
نعباجأكلذنمًالدبهنكلو،لبقيذنمرثكأءايضبضغًاريثم
ديسلاعمتبهذ":ًالئاقماتحوضوبفرحلكظفليحارو،يلاؤس
دازوكمويوكديسلاطقتلاف.ينيليإاتناسةسينكيفيليسىلإدازوكمويوك
."...ثالثلامئاوقلااذءيشلاكلذهلتلمحامنيب،روصلاضعب
يثالثلابصنملاهنإ!كحضمنمكلاي":حزامهبشٍودمتوصبءايضلاق
،تافظنملاعاونأنمعونلكيمستنأعيطتستكنإ.تيفاكيزيزعاي
،كلذعمو.ىمازخلاوراغلاونوتيزلاتيز؛اهتحئاربنوباصلاعاونألكزيمتو
."!يثالثبصنميتملكملعتنعًازجاعلظت
،هتاملكنمكحضهسفنءايضنإىتحو.نيكحاضًاعيمجانرجفنا،ذئدنع
ضعبانطقتلاف،يليسىلإيعمتيفاكبهذدقل.حيحصاذه":ًالئاقعباتو
،ةعورلاةياغيفعقوميليسنإ.ةديدجلاةيحايسلاةرشنلالجأنمروصلا
ةرتفلالالخ.ةيضاملافالآلاةتستاونسلالاوطرشبلااهنطوتساةنيدميهف
ىلإًابنجاهيفاوشاعوكارتألاىتأ،كلذدعبوً.اينيدًازكرمتحبصأ،ةيحيسملا
ترمأيتلاينيليإتناسةسينكاهيفدجوتلازتال.قيرغإلاعمبنج
كيدلرفوتنإ.نيليهاهمساو،نيطنطسقيطنزيبلاروطاربمإلاةدلاواهئانبب
."اهترايزلكباحطصالدادعتساىلعانأف،تقولانمعستم
تلقف،عوضوملارييغتلةيتاؤمةصرفهمالكيفتدجوو."؟الَِمل،عبطلاب"
."؟كلذكسيلأ،روصلاطقتلتتنأً،اذإ":مامتهالابةرهاظتم
ليكونأتفشتكادقف.مامتهاللًاريثمهتدجواماذهوً،اجرحمءايضادب

نألًاضيأحمطياهلامنيمأتلاةكرشبلسينأديرييذلاةحايسلاةكرش
ً.انانفحبصي



."الإسيلةياوهدرجماهنإ"
دازوكمويوكديسلانإ!؟ةياوهدرجم":هريدمقلمتًالواحمتيفاكحاص
درجموهو،لوبنطسإنمباشرضح،ةرمتاذً.ادجبوهومروصم
زازئمشاللًاريثمهتدجويننكلو،روهشميفارغوتوفروصمهنأيعديقمحأ
.رهشلايفةرمىوسنومحتسيالنيذلانييبيهلاكئلوأكةززقمهتحئارو
انيقلأامدنعو.فرصنامثةورثانفلكونيعوبسألانهلمع،لاحةيأىلع
اهطقتلايتلاروصلابنراقتالاهاندجو،اهطقتلايتلاروصلاىلعةرظن
ًالدبتاقصلملاوةرشنللءايضديسلاروصانمدختسا،ةياهنلايفو.ءايضديسلا
."روصلاكلتنم
ًاضيأكروصىلعةرظنيقلأنأىنمتأ":تلقو،باجعإبءايضىلإترظن
."تقولانمعستمانيدلناكنإ
ىلإىرخأةرملوحتو."يرورسيعاودنماذه.دوونيرغةديسايعبطلاب"
.لماجملاوبدؤملاباشلالامعألالجرةيصخش
،هرودبمهنملكىلإترظنف،ةثالثلالاجرلاعمثدحتلانميتيافكتلن
نمتذخأيننألينوحماس.ءيشلكاذهً.اعيمجمكلًاركش":تلقو
."مكتقو
ةلماجملاتارابعضعبباهوفتوامستباف،اضرلابتيفاكوءايضنملكرعش
يغصيلظداهريسنأنممغرلاب،نكلو.كلركشلا،الك:ةلكاشىلع
بادهألااتميدعناواقرزلاهانيعترمتسادقف،ةيادبلاذنمتمصلاًامزتلم
.ةبيروكشبةفرفرلاب



30
"هتابغردضناسنإلابرحيهبورحلامظعأ"
تفخ،ةيولوملاىوأملةجودزملاباوبألاىلإهيفانلصويذلاتقولالولحب
ةظحللايفو.ءاحنألايفةرطعةليلعتامسنتبهو،ةقناخلاراهنلاةرارح
ينبحطصايذلاهسفنتيبلاهنأتكردأ،ةعساولاةقيدحلااهيفتلخديتلا
ةممعملاروبقلادهاوشتيأردقف.ةينوقىلإىلوألايترايزيفيدلاوهيلإ
رمملايبناجىلعةقسابلاورسلاراجشأو،يبرعلاطخلاشوقنبةنادزملا
اذيديمرقلاتيبلاو،هايمةكرباهطسوتتيتلاةعساولاةقيدحلاو،يرجحلا
ةحئارتقشنتً.اريخأتيبلاىلعترثعدقلً،اذإ.انهاهلكاهتدجو.نيقباطلا
.ةفاكةقيدحلاءاجرأيفتقبعيتلاءارمحلادورولا
."انهيننإً،ابحرم":لوقينسمصخشلًامعانًاتوصدورولانيبنمتعمس
ةرملليدنفأتزعتحمل،توصلااهنمردصيتلاةهجلاىلإتفتلاامدنعو
ةيبشخةلواطبةطيحملاةريغصلايساركلادحأىلعهدحوسلاجوهوىلوألا
ةقايلاميدعهصيمقيفنهولاولوحنلاديدشادب.رادجلاةدعاقدنع
رثكأنيتحتافلانيتينبلانيتعساولاهينيعتدجو.ةنكادلاةطيسبلاهتلذبو
.ةصلاخةءاربو،يلوفطقيرببو،ةسامحبّيلإرظنً.ازيمتليحنلاههجوحمالم
؟يدنفأتزعايتنأاذهأ":ًالئاقةراسةأجافمفداصهنأكونانيمحاص
."كرنمل،فسآ
.مارتحالكبيدنفأتزعديلبقوىنحناو،ةرشابمكانهىلإنانيمهجوت
ىلعًاضيأهيتفشنسملالجرلاعضو،ضوهنلانمنانيمنكمتينألبقو
ينئجافيملاذل،ةدعتاونسلبقسقطلااذهتدهش.هدلبنبادي
سانلامايقببسنعلوضفبلؤاستلانميسفنعنمأمليننأنممغرلاب
.هب
."؟كلاحفيكً،ابحرم":تلقو،نسملالجرلانمتبرتقا
:لاقو،ةقيثوةفرعمينفرعيهنأكو،ةفلأبلفسألاىلإىلعألانمّيلإرظن
."كهجوىلإرظانلاهاريامكحنمنموهزاريوبنإ!زاريوب"
."يبأينيعناهبشتينيعنإيللاُقي.معن"
كينيعسيل":لاقمث،همالكريسفتتأسأيننأىلعًاليلدفطلبهسأرّزه
."كهجونمعشييذلابحاشلارونلاوةبآكلاهذهلب،يتنبااي
ببسبكلذكتودبيننأدبالنكلو،لبقنمةبآكلابدحأينمهتيمل
.مونلاةلق
."...يبأهبشأاممرثكأيمأهبشأيننإنولوقيسانلامظعمنإ"



رعشو،كهجوكليمجهجوبعتمتتكتدلاوتناك":لاقوبدأبينعطاقف
هوفتلانايشختالنيتفشو،ةضيرعةهبجو،نيوارضخنينيعو،رمحمرقشأ
سمألاباهآرهنأكويمأركذتدقل!قدصيالاذه."...اهلاببرطخيمالكيأب
ولزوجعلالجرلااذهبحأستنكمكترّكف،ملكتيناكامنيبو.طقف
لامجلانعثدحتأاليننكلو":ًالئاقهمالكعبات.هبناجىلإميقأتنك
نكمياليتلاحورلااهنإ.هيلإريشأاميهف؛ةيفخلاحورلانعلبرهاظلا
هينيعيفةبيرغةرظنتمستراو،تمصلامزتلاكلذدعبو."ساوحلاباهكاردإ
،تاهرتلابهوفتأيننأنينظتامبر":لاقمث،دعبامهنمنمزلالنيملنيتللا
."زاريوبنمكهجويفعشتيتلاحورلاكلتتثرودقف،ينيقدصنكلو
."!كبًالهأ":لاقوىنميلاهديّدم،ةأجفو
ةدودمملاديلالبقألهف؛فرصتأفيكفرعأمليننأةجردلًاريثكتلفجأ
،يديألاليبقتةركفنمةحارلابرعشأمل،عقاولايف؟اهتحفاصمبيفتكأمأ
.كلذنمءاتسمُدبيملف.ةحفاصملابتيفتكااذل
ىلعبلغتألّيلععشيكرونيعد.يتلابقانهيسلجا.يتنبااييلضفت"
."ريصقتقولولوزاريوبوحنهبرعشأيذلاقوشلا
بغرأمليننكلو،هذهءارطإلاتاملكقحتسييدلاونأنمةقثاونكأمل
نعثحبينأدارأيذلاةحاصفلاغلابلجرلااذهلمالكلااذهلوقأنأب
يذلاكقيدصنكلو،ةفسآ؟هلوقأستنكيذلاامف.يهجوحمالميفيدلاو
ةيلوؤسملاميدعو،ينانألجرعقاولايفعيفرلاماقملااذهلثميفهعضت
ةلواطلاراوجىلإيناكميفتسلج؟ةريغصلاهتنبارجهىلإهتعفدةجردل
ةاعارمالبسلجيذلانانيمىلإنسملالجرلاتفتلا.تمصلاةمزتلم
.هراسيىلإيسركلاىلعتايمسرلل
تلقنإ.دعبلصيملخابطلانكلو،هنابرشتًائيشامكلمدقأنأدوأ"
."...ةوهقلادعتسكنإ
ةديسايكيأرام.كلذلعفأسعبطلاب":لمعللًابهأتمنانيملاق
."؟دوونيرغ
.ً"ائيشديرأال.كلًاركش"
معطنأامك،يبلقتاضبنلدعمعفرتيهفً.اضيأانأو":يدنفأتزعلاق
ىلعلديههجوريبعتو،ّيلإتفتلاو."ةوهقنودنمريثكبلضفأةثداحملا
ثدحتيوًاليلقبرشيوًاليلقلكأي؛اذكهكدلاوناك":ًالئاقعباتمث،نينحلا
ةءارقلايفتقولاءاضمإو،ثيداحأللءاغصإلابحأاملاطلهنكلو...ًاليلق
نإلوقينأداتعاو،هدسجنمرثكأهحورةيذغتبمتهادقف.ريكفتلاو



."ومنتهحورنكلو،كلهتسيناسنإلادسج
لاق":قلقبمتمتف،ديدجنمةايحلاىلإنادوعتناتبعتملانانيمانيعتأدب
.ً"اريطخرمألانوكيّالألمآ.ةروهدتمكتحصنإءايضيل
بيجينألبق،ةظحللءايضمساركذىدليدنفأتزعحمالمترهفكا
لوقينملهبتنا.ينبايهعمستاملكقدصتال":ًالئاقلجترملكشب
."اهسفنتاملكلانمًالدبتاملكلا
ً.اضيأهنبابًاميتمنكيمليدنفأتزعنأحضاولانم
ةبسانمب":امهنيبةقالعلاةعيبطفشتكأنأةلواحم؛همالكىلعتّقلع
؟كلذكسيلأً،اريثككهبشيالءايضنأنظأ،ءانبألاوءابآلانعثيدحلا
."هتيصخشبكهبشيالهنأينعأ
الهنكلو،هدسجهلفطحنمينأءرمللنكمي":لاقوًاقيمعًاسفنذخأ
،ةصاخلاهتايحشيعيصخشلك.هحوروأهبلقهيلعضرفينأعيطتسي
يدؤييذلارسجلا،لاحةيأىلعو.ةايحلايفصاخلاهقيرطراتخيو
هدحوصخشلاكلذلىوسحمسيالو،قيضوقيقدهسفنىلإصخشلاب
ةبسنلاب،ظحلاءوسل.ةيرسألاتاقالعللًازايتماةلحرلاهذهتسيلو.رورملاب
يهف،اهليلذتىلعنووقيالةلئاهتابقعمهفداصتدق،سانلاضعبىلإ
كرحتلانمهعنمتوضرألاىلإناسنإلاديقتةليقثةلسلستاقلحبهبشأ
."ةيرحب
؛ةبعكلادنعشيوردلاكلذةصقبينركذيكمالكنإ":ًالئاقنانيملخدت
نأهنبالدارأيذلالجرلانع،يدنفأتزعايانلاهتيوريتلاةصقلاكلت
."تومي
كتركاذنإ":ًالئاقهرّذحو،ءاكذبنانيمىلإنيتيلوفطلاهينيعبتّزعرظن
."هتركذيذلاوحنلاىلعتسيلةصقلاف.يقيدصايةقيقدتسيل
ايىرخأةرمانيلعاهّصقتلف.اهتيسنيننأنظأ":حرمجازمبنانيملاق
.ً"اضيأاهبعتمتستسدوونيرغةديسلانأنمقثاويننإ.يدنفأتزع
يليمزنكلو،يدلاونعثيدحلالصاوأنأترثآل،ّيلإًادئاعرارقلاناكول
دقل،معن":لوقأنأالإةياهنلايفينعسيملهنإثيحً؛ادجًافهلتمادب
."نآلايلوضفترثأ
شاع،ةرمتاذ؟ضفرأنأيننكميفيكً.اذإًانسح":يدنفأتزعلاق
ةديجةحصبىظحيو،سانلابطلتخيالو،هتيبمزليوهودادغبيفلجر
بجنينأيهو،ةديحولاةينمأىوسهلنكتمل.ديعسجاوزوةورثو
دحىلإرمألاهبلصوو،ءابطألاراشتساف.ِتأيمللفطلاكلذنكلو،ًالفط



مل،كلذعمو.روذنلاودوهعلانمريثكلامدقو،نيذوعشملاءابطألاةرايز
يفةلاحرًاشيوردفداص،لمألادقفامدنعو.نيكسملالجرلاةجوزلمحت
."ةفوقسملادادغبقاوسأ
لثم":ةلئاقهتلأسوهتعطاق،ةلاحرشيورديتملكيدنفأتزعركذامدنع
."؟يزيربتلاسمش
،كلذنمسكعلاىلعلب.قالطإلاىلعهليتعطاقمنمءاتسمُدبيمل
ناك،معن.سمشنعتامولعملاضعبنيفرعتكنأىرأً،اذإ":لاقوكحض
شيوردلالأس:انتصقىلإدعنل،نآلاو.هللاهمحرسمشلثمةلاحرًاشيورد
اذهنطبألمتاله،هللامركتيقلتنماي:ًالئاقلجرلاةثرلاسبالملاوذ
.عئاجلاريقفلاشيوردلا
نأديرتاذام،ينربخأ.عبطلاب:ًالئاقددرتيأنودنمبلطلالجرلالَِبق
؟لكأت
ةعطقعمفورخلامئاوقءاسح:لاقونانتماةرظنبلجرلاشيوردلاقمر
.ّيلإةبسنلابةيقيقحةميلوهذهف.فاجلازبخلانم
ةدحاوةمضقوءاسحلانمنيتفشردعبو.ءاسحلاعيبيناكديفًاعماسلج
يخسلالجرلاهرظنبصحفتيأدبو،هقبطشيوردلاعفد،فاجلازبخلانم
ىسألاديداخأوةساعتلاديعاجتىأرامدنعو.يهشلاماعطلااذهبهمركأيذلا
؟لفطباجنإىلإّدحلااذهىلإفهلتتاذامل:ًالئاقهلأس،ههجوىلع
هربخينأنودنمهتلكشمفرعشيوردلانأللجرلاةمدصلاتباصأ
ّيدلو،ةديجيتحصف.هللدمحلا:ًالئاقةرارحبهلحرشهنكلو،اهنع
ةغرافيتايحف.ةداعسلانممورحميننكلو،اهبحأةجوزوةورثوتاكلتمم
امنإ.روهزالبةقيدحو،سمشنودنميضميعيبرو،موجنالبءامسك
.كلذادعهديرأاملكىلعتلصحيننألطقفةيرذلاوهينصقني
سيل:ًالئاقهلحضويحارولجرلاينيعىلإناعمإبلوجتملاشيوردلارظن
ةقثلالكًاقثاوكلعجييذلاام.ىنعملالبهنعثحبتنموهلفطلا
ً؟الفطتبجنأنإكتايحيفدعستسكنأنم
:شيوردلللاقف؟نيتلاحلانيبقرفلافرعينأنيكسملالجرللفيك،نكلو
يتايحيفغارفلاألتما،ًالفطتبجنأنإف.هديرأاممًادجقثاويننإ
.ةداعسلابتعتمتو
لجرلاانيعتقلأت.كضرملجالعبكربخأسً،اذإًانسح:ًالئاقشيوردلاسمه
شيوردلامفنمتجرخيتلاتاملكلاىلإمامتهالكبىغصأو،نيكسملا
امدنعو.ةيانعبكسفنفظنومحتساً،احابصًادغظقيتستامدنع:لاقيذلا



ةبذكبهوفتتالف.كتالماعتلكيفةنامألاوقدصلامزتلا،تيبلانمجرخت
الو،عادخلاوركملاىلإأجلتالو،صخشيألةيساقةملكهجوتالو،ةدحاو
نوعلامدقو،كبلقنمرشلادرطاو،مرحمءيشيأبرشتوألكأت
دجسا،ءاسملايفتيبلاىلإدوعتامدنعو،كلامعأبًايئارمنكتالو،ءارقفلل
قلاخاي:هللقو،هللةالصلابأدباوميلسلاكناميإوكبلقوكرهطلكب
،اهيصحأالمعنبّيلعتمعنأنماي،ميحراينمحراي،ضرألاوتاومسلا
كدابعلةقيقحلاقيرطنأملعتتنأف.ةقيقحلاةباوبقيرطيلدِّهم
.ةيرذلليتفهلنمصلختأنأكدجألّيلعبجي.رخآودحاونيبفلتخي
ةالصتقولحينأىلإكءاعدعبات.ةمعنلاهذهينمرحتالوً◌الفطينبهف
ةعستدعبو.كيلإكتجوزعدتسا،ةالصلاءادأنميهتنتامدنعو.رجفلا
.نبابقزرتس،مايأةرشعورهشأ
،هلوقتامققحتنإ:لاقو،شيوردلايمدقدنعًاعكارنيكسملالجرلارخ
.هانمتتءيشيأينمبلطتنأكنكمي
نإ:ةفنأوعفرتبهللاقو،ضرألانعهعفرولجرلايديبشيوردلاكسمأ
انتآفاكمانسفنأحنمننحنف.درتنأنكميالةئيسلاانلامعأوةحلاصلاانلامعأ
.انلاعفأىلعانتابوقعو
ىلعناكهنكلو،شيوردلاهلاقاممةدحاوةملكنيكسملالجرلامهفيمل
لكذّفن،يلاتلامويلاحابصيفو.لفطباجنإيفلمأيأبكسمتللدادعتسا
ملو.هئاقنلكبعراشلاىلإجرخورهطتولستغافً.ايفرحشيوردلاتاداشرإ
.ناسنإبملألاقحليوأبذكيملوً،اقولخمملظيوأدحأبلقرسكي
ىتحةرفغمللًابلطىلصوً،ابئاتضرألاىلعدجس،تيبلاىلإداعامدنعو
ةالصءادأنمىهتنانأدعبو.ًالفطهبهينأقلاخلللسوتو،حابصلا
هبهربخأامنأكردأ،ريصقتقورورمدعبو.هتجوزىلإبهذ،رجفلا
ةجهبلجرلاجهتبا.لماحاهنأهتجوزهتربخأدقف.ققحتدقشيوردلا
هدجيملهنكلو،هئفاكيلشيوردلانعاهضرعودالبلالوطيفثحبو،ةمراع
ًالفطةجوزلاتبجنأو،ةرشعلامايألاوةعستلارهشألاترمو.ناكميأيف
نمايادههتجوزحنمو،همشوهلبقو،يبصلالجرلانضتحافً.اريغص
هحنميوهنباىريلمويلكًاركابهتيبىلإدوعيحبصأو.بهذلاوتارهوجملا
رمغ.ملاعلانعهيدلةركفاليذلاريغصلاقولخملاكلذعمبعليوهبح
لوحلتاقلوضفهكلمت،هسفنتقولايفْنكلو،لجرلاكلذبلقرورسلا
نكمتةيفيكنعلءاستو.رمألااذهقيقحتنمشيوردلانكمتةيفيك
هنعزجعاملعفينأهتيحلو،كباشتملاهرعشو،ةثرلاهسبالمبشيوردلا



امدنعو.هدراطيحلملالاؤسلااذهلظ،مايألارورمبو.نوذوعشملاوءابطألا
ةرايزّدحىلإلصوو،ءامكحًالاجرراشتسا،هلباوجداجيإنعزجع
عمو.ديلابةطوطخملاةدلجملابتكلانمريثكلاأرقو،نيدلاءاملعضعب
دادزا،باوجيأالبهتلئسأتلظامنيبو.باوجيأفسأللدجيمل،كلذ
فدهحبصأو.ميظعرسّهنأكوًادقعمًالكشذختانأىلإرثكأفرثكأهلوضف
يأيضميوأ،لمعيأزجنيدعيملو.رسلاكلذفاشتكابًاقلعتمهتايح
حار،كلذنمًالدبو.هقشعييذلاهلفطعموأةليمجلاهتجوزعمتقو
.لوبخمهبشوهوةنيدملاعراوشيفلوجتي
ثحبتامنإ:هللوقيهمونيفشيوردلاتوصعمس،ةليللاكلتيفو
كيلعبجي،هللابحىلإلصتيكلو.هللابحهنكلو،انأيرسسيلهنع
كانهناكنإىريلهريرسنملجرلاضهن.ايندلابحنعىلختتنأ
ًايلمركفيوهوليللالاوطًارهاسلظفً.ادحأريملهنكلو،ةفرغلايفدحأ
هتجوزظقيأف،هرارقذختا،راهنلاءوضغزبامدنعو.شيوردلاتاملكب
ىلعرثعأنأّيلعبجي:ميمصتومزعبلاقمث،هلثدحاماهلحرشو
.ثدحاميلحرشينأعيطتسينمهدحووهف،شيوردلاكلذ
اذه:اهرعشاهدشواهبيحنو،اهعجفتو،ةنيكسملاةأرملالسوتًالهاجتملاقو
،هتورثوهتاكلتمملكهتجوزلكرتو.هلعضخأنأنميلدبالو،يردق
كنكمي.لفطلالجأنموكلجأنمٍفاكلامكانهف،دعأملنإ:اهللاقو
.هبامهدهعرخآكلذناكو.امكيلعهيقفنتنأ
مامأفقوولفطلاهيفىتأمويلحو.اهدرفمباهلفطةيبرتبةأرملاترمتسا
ةينبلاميلسًايوقًامالغراصلبً،اريغصًالفطدعيملعقاولايفهنكلو،همأ
ً،اتيمناكنإ؟يدلاوبلحاذام:اهلأسو،هطيحموهعقاولًامامتًاكردمو
.هرضحأوبهذأنأبيليحمسافً،ايحناكنإو.هربقناكمنعينيربخأف
ةقيقحلاةفرعمىلعرصأهنكلو،اهنبالةصقلادرستنأبمألابغرتمل
.اهليصافتلكهلحرشتنألةياهنلايفترطضاةنيكسملاةأرملانأةجردل
نأدبال،الك:لاقهنكلو،هلهمأهتلاقاملىنعمدجينأىتفلالواح
ىلعرثعأوبهذأنأّيلعبجي.تركذاممربكأٍّرسىلعيوطنيرمألا
.يبأ
يهوهلتلاقو،لبقنماهجوزعمتلعفامكاهنباىلإةأرملاتلسوت
نإلعفأساذام.ايندلاهذهيفكاوسدحأّيدلدعيمل:عومدلافرذت
؟يدحوانهينتكرت
ذخأو،هتلحريفقلطنا،عوبسأيضمينألبقو.هيأربثبشتباشلانكلو



شيواردلاءاويإتويبوةينيدلاسرادملاولزنلاوندملايفههجوىلعميهي
انهنماهعمسيتلارابخألاهتداق،ةياهنلايفو.هيبأنعلأسيوهو
.هيبأنعلاؤسلابردابو،كانهريغصدجسميفلزنف.ةكمىلإكانهو
:ةسايكبهللاقو،ىتفلاهنعثدحتيذلاصخشلاروفلاىلعخيشلافرع
فوطيكدلاونإف،سمشلالوحضرألارودتامكف.ةبعكلادنعهدجتس
ً.اراهنوًاليلةبعكلالوح
.نيعمتجملانيملسملادوشحنيبهدلاومسابىدانو،ةبعكلاىلإباشلاعرسأ
ًالجرىأرو،اوراشأثيحىلإباشلارظن.لاحلايفلجرلاىلإسانلاراشأف
تاوطخبةبعكلالوحفوطيةكباشتمهتيحلو،ثعشأهرعش،ةثرسبالمب
برتقا.تفاختوصبءاعدبمتمتيوهوءامسلاىلإناتعوفرمهاديوةريصق
؟يبأ:لجخبلاقو،هسملينأىشخيوهوكابترابهيبأنمىتفلا
:لاقوهتوصريخألااذهعفراذل،باشلاهلاقامزوجعلالجرلاعمسيمل
.يبأ
حاصاذل،هنباتوصعمسيملورخآملاعيفًامئاهلظلجرلانكلو
!يبأ:لاقوةرملاهذهًايلاعباشلا
ءوضهمسجببجحيذلاباشلاوحنهينيعبشمرو،لجرلافقوت،اهدنع
نأكوفيصلاةرارحيففجترا،هنبالجرلازيمامدنعو.هينيعنعسمشلا
هرظنعفريوهوهينيعنمعومدلاترمهناو.هيلعتبهةدرابةيوتشًاحاير
صخشبحبكبحكراشأنأعيطتسأال!هللااي:ًالئاقلهتبيوءامسلاىلإ
.هتايحوأيتايحذخأتنأامإف.رخآ
بحستهسافنأبرعشمث،يرجياممهفنعزجاعوهو،همفيبصلارغف
.ً"اتيمضرألاىلعرخوهينيعىلعمالظلاميخو،ةدحاوةرمهنم
تدجودقف.يدنفأتزعةصقىلإيغصأانأوبصتنييسأررعشبترعش
نانيملمستباهنأليسيساحأينكراشيملهنأدبالنكلوً،اتوقممهمالك
ةايحذخأينأناظحالتامكهللانملجرلابلطيمل":ًالئاقهلحرشو
،وههتايحذخأينأًالوأهنمبلطدقل،كلذنمسكعلاىلعلب.هنبا
."هتايحنمًالدبهنباةايحذخأينأرثآهللانكلو
رسله":ةيبصعبتلقف،مالكلااذهنمديزملالمحتأنأعيطتسأدعأمل
بكتريمليذلاهنباتومىنمتينأدلاولنكميفيك؟ثدحامملجرلا
."؟هيلعروثعلالواحهنأىوسًابنذ
نمرخآلابناجلايفنيفقتكنإ":لاقو،هئودهىلعيدنفأتزعظفاح
فّرصتدقلجرلانأكلودبي،كانهنمنيرظنتامدنعف.يتنباايةراتسلا



ةصقتيأرل،ةراتسلانمبناجلااذهنمترظنول،نكلو.ريمضةلقب
."ةضماغلاةمكحلانعةقيمع
ةمكحةيأىرأاليننكلو،ةفسآيننإ؟ةمكحةيأ":عفترمتوصبهلتلق
."حوضووةطاسبلكبةميرجهذهف.انهةضماغ
،لخدتينأانشاقنلةدعاصتملاةريتولاىلإةيشخبىغصأيذلانانيمدارأ
فطلبىنميلاهدييدنفأتزععفرف."...دوونيرغةديساي،نكلو":لاقف
.هعطاقيل
لصوتنسفيكّالإو.اهيأرنعّربعتايميكعد.يدلوايةظحلرظتنا":لاقو
."؟لضفألكشبانضعبمهفىلإ
.ايميكتحبصأدقلً!اذإاذنحناه
يبضغراث."هيبأبرديفةبقعنبالاكلذدوجولكشيفيكمهفأال"
اذهسيل":ةلئاقتعباتو،يتوصىلعةرطيسلانعتزجعيننأةجردل
."مهاعريلبءايربألاملظيالهللانأفرعأيننكلو،طقف
:بذعتوصبلاقو،سفنلابدادتعاةماستبابينصحفتييدنفأتزعذخأ
كديفيالبضغلاف.بضغلانمكلقعيررحو،يتنباايكعورنميئّده"
نألواحيهنأكوتاظحللينلمأتيحارو،تمصلامزتلاو."كتريصبيمعيلب
."؟ّدحلااذهىلإكبضغييذلاام":ًالئاقينلأسمث،ينفشتكي
لواحاموهاذهأ؟انرجهدقيدلاونأفرعيلجرلااذهناكله،ىرت
نألواحله؟يدلاوةرداغمنعطقفمجانيبضغنإيأ،هيلإحيملتلا
نأتعطتسادقفً.احيحصسيلاذه،الك،نكلو؟ةقيضةيوازيفينرصحي
.ةميلسهتيننأههجوحمالمنمفرعأ
نأطقفديرأيننكلو،ةبضاغتسل":وهو،يلاببرطخءيشلوأتلق
."؟المأًالوبقمًافرصتهدلوَتومءرملاينمتنادجتًالعفامتنكنإفرعأ
،عينشلالعفلااذهبكترانموههنأكو،يزخلانمهحمالمترهفكا
.يحنئاكيأتومءرملاىنمتينأأطخلانم.اذكهرمألاسيل":لاقو
ةصقتسيلهذه.ةيعيبطةقيرطبمهتايحاوعباتينأعيمجللقحيذإ
."اهشيعةيفيكنعلبناسنإلاةايحءاهتناةيفيكنعثدحتت
،ينيعيفترهظيتلاةريثكلاماهفتسالاتامالعيدنفأتزعظحالامدنع
بجيهنإلوقيروثأملوقكانه":لاقوً،اداقتادشأةسامحبهحرشلصاو
."هتوملبقتوملاةبرجتشيعينأءرملاىلع
.لبقنملوقلااذهتعمسيننأيهجوريبعتنممهف
نماهبتعمسكنأدكؤملانماذل،تاملكلاكلتزاريوبسبتقاامًابلاغ"



.مهتايحلالخهلعفلنوصلخملاهللابابحأقوتياملكوهاذه.لبق
قلعتيءيشلكنعناسنإلاىلختينأ:يلاتلاوحنلاىلعىنعملاصخلتيو
توملاةلاحىلإلصوتيلملاعلااذهبهطبريءيشلكوةيصخشلاهتيوهب
يتلاةداعسلاوبحلاولاملاوتاكلتمملابًاقلعتمسيلرمألانكلو،يحورلا
يهو،ةيمهألانمهسفنردقلاىلعءايشأكانهف.اهنعىلختينأبجي
هذهنعربعتىرخأةصقكانه.هتاناعموهنزحوهباذعوناسنإلاعوج
.حضوأةروصبةلاسرلا
امهيلعلخدامدنعهتميخيففيضعمثدحتينيدلجركانهناك
ايةثراكتلح:لاقوهيديبهيتبكرعفصيوهومداخلاحاص.مدخلادحأ
.ناضيفلايفكلبإنمًاسأرنيعبرأترسخدقف.يديس
هديعضوو،هبلقوحنهنقذضفخألب،ديسلانمةدحاوةرعشزتهتمل
نأكو،هثيدحلصاوو،هفيضىلإتفتلامث.هللدمحلا:لاقو،هردصىلع
نلعأو،ةميخلارخآمداخلخد،ريصقتقويضمضعب.نكيملًائيش
،ِكتازعامنمنوعبرأتدلودقل!يديسايةراسرابخأ:ًالئاقةداعسب
.كهايشنمنوعبرأو
،هبلقوحنهنقذضفخألب،لجرلانمةدحاوةرعشزتهتمل،ىرخأةرم
.هللدمحلا:لاقو،هردصىلعهديعضوو
نعًاربختيقلتليلقلبق،ديسلااهيأ:ةبهربلاقف،فيضلاةشهدلاترتعا
.كثيدحتلصاووهللاتدمحلب،ربخلاكلذلزتهتملفكبتلحةثراك
هللاتدمحو،ثرتكتملكنكلوً،اراسًاربختيقلت،ريصقتقوبكلذدعبو
؟اذهكفرصتببسيلحرشتاله.ىرخأةرم
ترظن،ئيسلاربخلالصوامدنع:لاقوحابصلاسمشكديسلاهجوءاضأ
دجأمليننكلو،مالظوأنزحيأهيفلحنإىرأليبلقوحنةيشخب
،راسلاربخلالصوامدنعو.هتدمحوهللاتركشف.ليبقلااذهنمًائيشهيف
وأهابتيأهيفلحنإىرأليبلقىلإترظنوىرخأةرمفوخلابتبصأ
.ىرخأةرمهتركشوهللاتدمحف،كلذنمءيشيأدجأمليننكلو،رورغ
،نكلو.زيزعلايقيدصاييتأتوبهذتلاومألاوتاكلتمملاوزعاملاولبإلانإ
ةدوعلاف-طقفًاليلقولىتح-ًارورغألتماوأناسنإلابلقملظأنإ
.ليحتسملانمًابرضنوكتداكتةيلصألاهتلاحىلإهب
نإذإ.عئارلكشبروثأملالوقلاىنعمىلعءوضلايقلتديسلاتاملكنإ
رخآلابناجلايفكانهوهف،يقيقحلاملاعلاامأ.ٍنافوتقؤمملاعلااذه
ةكيمسةراتسنعثدحتأالانأف،ةراتسةملكلوقأامدنعو.ةراتسلانم



حانجنمفخأو،لصبلاةرشقنمقرأفافشرادجنعلب،ةليقثوأ
مهتمعأنيذلاكئلوأف،كلذعمو.توبكنعلاةكبشنمفعضأو،ةشارف
ةقيقحلاالوةضماغلاةراتسلاكلتاورينأمهنكميالينافلاملاعلاناولأ
."اهفلخةنماكلاةقلطملا
رربينكيملاهنمًايأنأالإ،ةرثؤمهتاملكوهتصقتدجويننأنممغرلاب
.هنباتومدلاوينمت
ةريحملاةراتسلاكلتاورينأنوعيطتسينيذلاكئلوأنإ":ةلئاقهيلعتددر
كلذك؛نيكاسملاءافعضللةمحرلاضعباورهظأنإةيناسنإرثكأنوحبصي
سؤبلاببسيٍفاكنمرثكأرشكانهف.اهارينأعطتسيمليذلاباشلا
."ةراتسلانمبناجلااذهىلعسانلل
يعيبطلاكليمنأامك،يحريمضكيدل":منرتمتوصبيدنفأتزعلاق
زعهللاتافصنيبنمةمحرلاف.ةيباجيإةفصسانلالايحىسألابروعشلل
مل،كلذعمو.كدلاوكًادجةدينعهسفنتقولايفكنكلو،ةديدعلالجو
رثكأهجازمىلعرطيسيفيكفرعاملاطف،كلثمبضغلاعيرسزاريوبنكي
."انمدحاويأنم
،هتايحيفسوبعلاىنعمفرعتمليتلاهتهبجو،ةبحملايدلاوةرظنتركذت
.عومدلابنائلتمتينيعبو،يترجنحيفةصغبترعشو
اليننإ":يحورىلعرطيسيأدبيذلانينحلاتبكأنأةلواحمهلتلق
."انكرتامدنعًادجةريغصتنكدقف،ريبكحوضوبيدلاوركذتأ
هجوأىلعدكؤأنأامبرتدرأدقف.كلذبيفارتعاببسنمةقثاونكأمل
ىلحتينأهتدرأوأ،ةصقلايفهركذيذلاباشلانيبوينيبهبشلا
امثِدُحيمل،ظحلاءوسل.يمامأيدلاونعثدحتلالايحربكأةيساسحب
همامأةلواطلاىلعهيديعضيناكيذلانانيمامأ.هيلعريثأتيأهتلق
.ينيعىلإرظنلابنجتيلامهصحفتيحارو،هنضحىلعةأجفامهمضدقف
ةءارببمستبيلظنسملالجرلانكلو،يبلقمالآبرعشنانيمىتحف،اذكهو
ًاضيأانأو":معانلاهنانسأمقطرهظتهتماستباوهمالكعباتف،ريغصلفط
ىلعةيحتلاّيلعىقلأصخشلوأناكدقف.هتلباقامدنعًاريغصتنك
."اذهشيواردلاىوأمتاجرد
هرمعنمعباسلادقعلاطساوأيفيدنفأتزعادبدقف.كابترالاينباصأ
،يراكفأأرقهنأكويلحضوف.نيتسلازواجتينكيمليدلاونأنممغرلاب
:لاقو
دشأهقفأوً،اروطترثكأناكهريكفتنكلو،نسلايفينرغصيزاريوبنإ"



هءامتناكدلاوخسردقل":لاقوهفلخىوأملاىلإراشأو."ربكأهبلقوً،اعاستا
هذهوءارمحلاروهزلاوورسلاراجشأك؛هنمةعطقلكشيتابو،ناكملااذهل
."؟انهىلإكدلاولصوفيكنيفرعتأ.ةيرجحلاةكربلاوةفرشلا
ةلسيفمهدحأهكرتدقل":ةيضاملاةليللايفيمأيلهتلاقامءافجبتررك
."بابلامامأ
."حيحصاذه،معن":ًالئاقيلدكأف
."؟كلذكسيلأ،انههكرتيذلانمنوفرعيالمهنإ"
يهحايرلا.حايرلااهنإ":ًالئاقسمهيوهوهينيعنمضماغءوضعش
."ىوأملااذهىلإزاريوبةيلامشلاحايرلاتلمح.انهكدلاوتكرتيتلا
.ديدشراقوبيدلاونعيدنفأتزعثدحت
ةرشابمانفلخعقاولاىنبملاىلإراشأوً،اداجًاريبعتهحمالمتبستكا،ةأجفو
ةباثمبحبصأو.يتنباايناكملااذهيفكدلاوأشندقل":لاقو،ىرخأةرم
."انهشاعوىوأملااذهيفانهيعمربكدقف.يلقيقش
."ناكملارجهمث":ةلئاقتفضأ
ًاريثأتتثدحأيننألتررسنأدعبمالكلاتلصاوف،هينيعيفرونلاتفخ
ملاعلليمتنيبحليبسيفو،ةيزيلكنإةاتفلجأنم":تلقفً،اريخأهيلع
."لقأالورثكأاليويندلا
حار."يويندلاملاعلليمتنيبح،معن":هتلقامرركو،هسأرلجرلاسّكن
ملنانيمويننأةجردلديدشقمعبريكفتلايفهاتو،روهزلاىلإقدحي
ىلإقدحوهرظنعفرً،اريخأو.تمصلارادجرسكنيكلةعاجشلابلحتن

.ملكتيأدبونيميلاىلإءيش
؛عيبرلايلايلنمةليليفكانهةرجشلاكلتتحتكدلاووتفقو":لاقف
نمبلطو،يدنفأتمكحىلإزاريوبثدحت،مويلاكلذيفو.ةليللاهذهك
دعبةينوقىلإكمألةرايزيناثكلتتناك.كمأنمهجاوزهتكرابمخيشلا
وهوزاريوبكمأتدهاش.ىلوألااهترايزىلعطبضلابرهشأةثالثرورم
تسمالف.ةيرئادلاةصقرلايفةقيقحلاءاروًايعسضيبألاهئادريفرودي
،ةيناثلاةلحرلايفو.هيلإاهتلمحواهبلقهنارودببسبتبهيتلاحايرلا

امكزاريوببحيفتعقودقف.ىرخأةرمهنودنمرداغتّالأتممص
نعًافلتخمزاريوبقيرطلظ،ىرخأةيحاننمو.اهبحيفًاضيأوهعقو
يويندلاامهبحةقيقحنكلو،هجازموهكولسوهتيبرتكلذكو،كمأقيرط
."رخآءيشلكىلعتغطرباعلا
.رباعبحهنأبيتدلاوويدلاوبحىلإنسملالجرلاةراشإينتجعزأ



هنأفرعتفيك":ةلئاقهتلأسوهتعطاق،هلوقدارأامبيمامتهانممغرلابو
."هبةمرغملازتاليمأنكلو،يبأهبرعشياميردأتسل؟رباع
توميسانلاهاجتهبرعشنيذلابحلاف.نينحدرجمهبرعشتامنإ"
نأناسنإلاىلعبجي،توميالبحلجأنمو.انداسجأقرتفتامدنع
هنميفتكيوأهمهفيوأهكلتمينأهنكميالًانايك؛توميالًانايكبحي
."هرجهينأكلذكهنكميالو،هعمنوكيوأ
هتلداجمةمواقمعطتسأمليننكلو،ّيلعةديدجةينيدلاهرظنةهجوتدجو
ينعطاق-لجرلاتاملكبذُخأيذلا-نانيمنأالإ،كلذنممغرلاباهيف
."؟كلذكسيلأ،هللانبحينعت":ًالئاقةوشنبنلعيوهو
انبح،معن":رعاشمّيأيدُبينأنودنمنانيممالكنسملالجرلادكأ
اذهلو.هللاديبعنمةدحاولهبحوهللهبحنيبكدلاوطلخدقل.هلل
.هجاوزلخيشلاكلذةكرابمًابلاطيدنفأتمكحىلإبهذامبرببسلا
،نارئاحيحورويبلقنإ:لثمًامالكلاقف،هروعشنعربعينألواح
اييلاححلصأ،كلضفنم.يحورةبغريهيبلقةبغرنأدقتعأيننكلو
هقيرطلططخينأزاريوبىلعبجيهنأررقيدنفأتمكحنكلو.يديس
.ندنلىلإرفسلابهلحمساذل،تقولاضعبلصاخلا
.هخيشرارقىلعًاقفاومسيلهنأيدنفأتزعمالكنمترعش
."؟ةلحرلاكلتنعىضاغتامدنعأطخأهنأدقتعتله"
؟أطخهرارقنإنيلوقتله؟كلذفيك":هتالمأتنماحصنأدعبلاق
لخدتينأدحألنكميال.اذهلوقأنأيقحنمسيل.هللاحمسال،الك
ىلإلوصوللذيملتلاةباوبوهملعملانإيولوملالوقي.هذيملتوملعملانيب
ادبدقف.هسفنلةصاخلاهبابسأبظفتحايدنفأتمكحنأدبال.ةقيقحلا
."هذاتسأنمةقثلقأكدلاو
ىلإةيبنجأةأرماعبتينأدحألنكميله؟كلذفرعتفيك":ةلئاقتقلع
."؟هلعفياممًاقثاونكيملامًائيشاهنعفرعيالدالب
يذلابحلانأل،يتنباايكلذلعفيس":لهمتبهينيعبشمريوهولاق
،هللابحلاكشأنمًالكشالإسيلصاخشألاهاجتناسنإلاهبرعشي
تاقامحباكترالناسنإلاعفديوهفً،ادجيوقبحلانملكشلااذهو
.يصخشلايريسفتاذهنأينظتال،نكلو.كيبألثدحاماذهو.ةريثك
يللاقدقف.اهتاذةرجشلاكلتتحتهسفنبكلذنعيلّربعزاريوبف
؟تزعاي،هلعفأيذلاام.يحوركلذكوكبترميبلقورئاحيننإ:مدنب
يهلإلابحلاىسنأله؟يتابغرلجأنميخيشويتعامجنعىلختأله



؟ةأرمابحلجأنم
مالكبهوفتأينلعجهنأةجردلةديدشةريحيفًاعقاوكدلاوادب،عقاولايف
نأهتدرأعقاولايفيننكلو.اذكهركفتال:هلتلقدقف.هبنمؤأال
اذل،هللابحلانتلىلوألاكتاوطخوطختكنإ:تلق.ةقيرطلاكلتبركفي
ًابحشيعتس،يئاهناللابحلاىلإلصتيكلف.رشبلابحتنأًالوأملعت
."؟كتايحيفهبرجتملنإبحلافرعتنأكنكميفيكً.ايناف
يننأنظتله:كدلاوينباجأ":ًالئاقعباتو،فطاعتبّيلإيدنفأتزعرظن
نآلايسفندجأيننإ؟ةلئسألايسفنىلعحرطأمليننأو؟كلذيفركفأمل
طرفنمًاقزمم-ندنلىلإيرفسدعومنعطقفنامويينلصفيامنيب-
اميلاببرطخي،نايحألاضعبيف.يقامعأنمنازوسبحأيننكلو.كشلا
:لوقييولوملاف،كلذعمو.يئاهناللابحللينرضحيهللانإيأ،يلهتلق
يفركفأينلعجياذهو.رحبكانهحبصيلكلخادبيتلاءاملاةطقنرمد

ىلإلصننأاننكميالأ؟ءاملانمطاقننمًانوكمًاضيأرحبلاسيلأ:يّرس
يذلاقطنملااذهلكنأكردأذئدنعو؟صخشلالخنميهلإلابحلا
فغشهيلعرطيسيشيوردزجع؛زجعلانمًاعونالإسيلهيفركفأ

."ةقيقحلابحةبغربقرتحيامنيبهبلقيفريغص
ال:هلتلقوهيفتكتكسمأفً.اقيمعهتاملكّيفترثأ":ًالئاقتزععبات
لمألايهتنينلو.ةرمتسمكتلحرنإ.كحورىلعميخينأمالظللحمست
.ةياهنلاىلإلوصوللةليسوهسفنقيرطلانإ.دعبهتنيملكثحبنأل
.لمأكانهلظيسً،امدقكقيرطرمتسياملاطو
الكتاملكنكلو،صلخمقيدصكنإ:ةرمةولحةماستبابكدلاولاق،اهنيح
انبيدؤييذلاقيرطلاطقفلب،ًالحقيرطّيألكشيال.ةقيقحلاسكعت
،كانهىلإندنلىلإيقيرطيدؤينأهيفكوكشملانمو.ةقيقحلاىلإ
يفقالطنالانميسفنعنمأنأعيطتسأاليننأكاردإلاقحكردأيننكلو
نأبحأال.هتابغردضناسنإلابرحيهبورحلامظعأنإ.ةلحرلاكلت
.عارصلاكلذيفيلةلوجلوأيفتلشفيننكلو،اذهلوقأ
نلوةرمتسمةكرعملانكلو:ةيونعملاهحورنمززعأنأًالواحمهلتلقف
ً.ادبأيهتنت
ةرملللمألابقلأتههجونأل؛هعانقإيفحجندقهلهتلقامنأدبال
يتلوجترسخولىتحف.قحمكنأدبالً،انسح:لاقوةدمذنمىلوألا
.كتدلاوعمندنلىلإزاريوبقلطنا،نيمويدعبو.ةرمتسمةكرعملاف،ىلوألا
."طقةيناثهرأملو



،تاملكلاهنمتدفنامدنعو.هانيعتعمدوشجأيدنفأتزعتوصحبصأ
مايألاكلتلالخهتكرعميدلاولصاودقل":ةلئاقهنعةباينمالكلاتيلوت
رجهً،اماعنيرشعونينثادعبو.ةندهيأنلعيملو،اهيفهرتمليتلا
يفقلطناو،ريسفتيأنودنمًاماعرشعينثاةغلابلاهتلفطوهتجوز
."يناتسكابخيشةبحصبةقيقحلانعثحبةلحر
:لاقو،نيتحتافلانيتينبلايدنفأتزعينيعيفًاحضاومازهنالابروعشلاادب
ىلعبجيهنإلاقيببسلااذهل.كيلإةبسنلابعيرماذهنأدبال"
بجياذل،هتنحميفنمكتشيوردلاةوقف.ةلزعيفشيعينأشيوردلا
هنمنوبرقملاكئلوأف،كلذلًافالخو.هدحوةنحملاكلتلمحتينأهيلع
لبمهلةوقهذهتسيلو.ءبعلاهورطاشينأمهيلعبجوتيفوس
."اهلامتحاىلعمهلةردقالةاناعم
حيحصلاقيرطلاهرايتخامدعبيدلاومهتيناكاذإاممهفأنأعطتسأمل
يفو.هنمنيبرقملانحنانعمدئازلافطاعتلابوأ-ةلزعلاقيرطيأ-
نرهيلعدرأنأكشوىلعتنكامنيبو.يبضغهمالكراثأ،نيتلاحلااتلك
.ةملاكملاىلعتددر.هفرعأالًامقرتيأرف،يفتاه
."؟معن"
."كيلإثدحتتبنيزةشتفملا.دوونيرغةديسايًابحرم":ةأرماتوصلاق
.ثدحدقًامهمًائيشنأدبالف.روفلاىلعلاعفناىلإيبضغلوحت
تزعمامأاهيلإثدحتأنأقئاللانمنكيمل."ةفسآ،هآ":ةمثعلتمتلق
."ً؟اليلقيرظتنتنأكنكميله":اهلتلقاذل،نانيمويدنفأ
ىقلتأنأّيلعبجينكلو،ةرذعملاوجرأ":تلقو،يدنفأتزعىلإترظن
."ةملاكملاهذه
."يتنباايعبطلاب":بدأبيللاقف
:ربصدافنبتلقمث،درولاتاريجشربعتررمو،يسركلانعتضهن
."كيلإيغصأيننإ.بنيزةشتفملااهتيأيلضفت"
رفخمىلإروضحلابيمركتتنأكنكميله.ثدحتننأانيلعبجي"
."؟ةطرشلا
."؟نآلا"
دقف.ًالاحروضحلاكيلعبجي.ظحلاءوسلمعن":تلاقمثًاليلقتتمص
."كيلعاهحرطأنأبجيةلئسأةعضبكانهو.تاروطتلاضعبتأرط
."؟اذاملوح"ً:ائيشاهنممهفأنألمأىلعةلئاقاهتلأس
."زوكوغداهريس"



."ً؟ائيشمتفشتكاله!اذهيلوقتال"
فوسف،انهىلإترضحنإ":تلاقو،ةقلقلبيلاؤسنمةرورسمُدبتمل
."ربكأةيرحبثدحتلانمنكمتن
."ًالاحرضحأس.عبطلاب":تلق
يننإ":ةلئاقنيلجرللتحرشو،نانيموتزعىلإتدعو،ةملاكملاتيهنأ
تيأرف،نانيمىلإتفتلاو."بهذأنأّيلعبجيوةئراطةلاحكانه.ةفسآ
انعد.تئشنإانهىقبتنأكنكمي":تلقف.ّيلعنيتتبثمنيترئاحلاهينيع
."هدحويدنفأتزعكرتنال
يفرادامفرعييكلفهلتهنأدبال؟نآلانانيمهلوقيسيذلاام،ىرت
ةصرفلاهذهتوفينأديرينكيمل،ىرخأةيحاننمو.ةيفتاهلاةملاكملا
لاقف،هلوضفهيلعبلغت،ةياهنلايفو.يدنفأتزعىلإثدحتللةردانلا
لضفأيننإ،الك":ةبعللانعًاديعبىقبينأديريالريغصلفطفغشب
،هسافنأسبحو."انحماسيفوسوًابيرغسيليدنفأتزعف.كعمبهذأنأ
ةأرجبينيعىلإرظنمث،هلوقديريهناسلفرطىلعًامالككانهنأكو
."رداغننألبقمتاخلانعهلأسننأانيلعيغبني،نكلو":لاقو
تكردأيننكلو،متاخلافزنببسلايحنانيمردقبينكلمتيلوضفلاناك
لوقةصرفيلىنستتنألبقو.لاؤسللنيبسانمريغنامزلاوناكملانأ
."؟متاخيأ":ًالئاقنسملالجرلاينعطاق،كلذ
:ريكفتالبلاقف،ةفدصللرمألاكرتينأدويملهنكلو،يئايتسانانيمظحال
مامأدوونيرغةديسللنسملجرهاطعأ،فزنيرجحبعصرممتاخهنإ"

."يزيربتلاسمشحيرض
مازتلالصاوأنأةحاقولانمهنأكردأانأوعوضوملانمةّصلمتمهلتلق
درجموأةيصخشلايفماصفنابباصملجرهنأنظأ":متكتلاوتمصلا
حجرألاىلعوهف،ًالعففزنيمتاخلاناكنإدكؤملكشبفرعنال.لوستم
."...صيخرمتاخدرجم
."؟نآلاكعممتاخلاله":ًالئاقينلأسف،هيلعريثأتيأيتاملكثدحتمل
،حيرضلايففزننأدعبسيكيفهتعضودقف.يتبيقحيفمتاخلاناك
،هينيعنمهبرقوهكسمأيذلايدنفأتزعلهتمدقونآلاهتجرخأاذل
.يرظتنا.اذكهًاّديجهارأنأعيطتسأاليننكلو،ليمجهنإ":ًالئاقمتمتو
بيجنميكلسلاراطإلاتاذةعضاوتملاهتراظنجرخأو."يتراظنعضأينيعد
لمعهنإ":لاقمث،متاخلاصحفتيذخأو،هفنأةفاحىلعاهعضوو،هترتس
."رمحأقيقعهنإ،معن؟قيقعمأزابوترجحاذهأ.ةقدلاغلابيفرح



يذلانسملالجرلاكلذلكشادبفيك":لاقو،انيلإرظنوهنقذعفرّمث
."؟متاخلاكاطعأ
ةيحلوفيثكرعشاذو،ةماقلاليوطناكدقفً؛ادجًازيممهلكشادب"
."...ءادوسسبالميدتريو،ةليوطءادوس
ًاطاحمادبو"ً:امساحًاليصفتتلفغأيننأهنمًانظةسامحبنانيمفاضأ
."ىفتخامثةدحاوةظحلللوهجمناكمنمةأجفرهظدقف.ضومغلاب
.امجاتنتساىلإلصوتهنأكويدنفأتزعأموأ
ثدحتي،باتكلاكلذيف.تالاقمناونعبيزيربتلاسمشنعباتككانه"
."فزنيرجحبعصرممتاخنعفلؤملا
هنعلوقياذامو":تلقف،نآلايدنفأتزعونانيمةسامحىودعينتباصأ
."ً؟اضيأ
."هايإيتءارقىلعليوطتقورمدقف.يتنباايطبضلابركذتأال"
.دوونيرغةديسايباتكلاىلعرثعنس":ًالئاقدوهعملاهلؤافتبنانيمنلعأ
."انودعاسينأمهنكميوقوسلايفةلمعتسمًابتكنوعيبيءاقدصأّيدل
ةخسندوجونمدبال.ةليللايتبتكميفثحبأسانأو":يدنفأتزعلاق
ىرخأةرمهنعأرقأسً.اضيأيلوضفمتاخلاراثأدقف.امناكميفهنم
."متاخلااذهةصقفرعأل
دقل.ءيشلكىلعكلًاركش":نسملالجرلاحفاصأليديدمأانأوتلق
."كيلإثدحتلابتعتمتسا
كركشأنأيغبني":لاقو،هيدييتحارنيبيديبكسمأو،يدنفأتزعضهن
.زاريوبنعيتايركذّيلإتدعأذإً؛اريثككتلباقمبتررسدقف،يتنباايانأ
:ةرخاسةبيطقتبلوقيوهويديبكسمييدنفأتزعلظ."هللاككراب
نأًامئادنينسملاىلعيغبنيذإ.نيديلارفصيرداغتنأكنكميال،نكلو"
."اورداغينألبقبابشلامهفويضلةيدهاومدقي
اهالتةديصقينادهأ،كلذنمًالدبهنكلوً.اسوملمًائيشينيطعيسهتننظ
:ًالئاقيروهجتوصبيعَمسمىلع
نيتفشوأناسلنودنمتاملككللوقأس
ناسنإلاينذأنعةيفخمًارارسأكللوقأس
تنأكلتاملكاهنإ
عيمجلانيباهلوقأس
كاوساهعمسينلًادحأنأنممغرلاب
كاوسدحأاهمهفينلو



،ةثباعةرظنهانيعتبستكا،ةديصقلاةوالتنميدنفأتزعىهتناامدنع
اذهتاملكلنيغصتستنكنإرنل.يموررعشاذه":ًالئاقيلحرشو
."ليلجلالجرلا
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"قيقحتحتفلٍفاكببسسدحلا"
ًاهجو"بغار"ققحملاانفداص،بنيزةشتفملابتكمنممدقتنانكامنيب
يمخضناودبيوةيندمسبالمنايدترينييطرشبناجىلإفقيوهو،هجول
ً.امامتهلثمةثجلا
ادبو."كراظتناببنيزنإ،لوخدلابيلضفت.دوونيرغةديسايانهتنأ"
اتلظنيتيزرخلاهينيعنكلو،يحابصلاهلسكهنعضفنهنأبًايحومهتوص
ىنحناً.ارغصدادزيامهمجحلعجاّمم،مونلاةرثكنمنيتمروتمناودبت
اننأدقتعأانأف.هنيفرعتاملكاهيربخأ":ًالئاقرمآتبيلسمهويوحن
."ةيضقلاهذهرارقىلإلصنس
ًادعتبمقلطنا،همالكبهينعيامعهلأسأيكلةصرفلايلىنستتنألبقو
نكمتتنألمأىلعبتكملاةفرغانلخد.هباقعأيفنارخآلانايطرشلاو
.اهبتكمفلخاهاندجوف،ةلأسملاىلعءوضلاضعبءاقلإنمبنيزةشتفملا
غرافلااهسدسمبارقةيؤرنكمملانمحبصأف،اهترتستعلخدقتناك
نعينبلااهرعشعمجتتناكامنيبو.رسيألايكليللااهصيمقمكتحت
ةيحتةرارحبتمستبا،اهسأرفلخناصحليذلكشىلعهطبرتواهيفتك
.بدأباهانحفاصف،اههجوىلإللستتتأدبقاهرإلاراثآنأنممغرلابانل
ةيأالبتفاضأمث."ةلجعلاهذهبانهىلإامكترضحأيننألةفسآ":تلاق
حلاصللمعيهنإامتلقدقل؟زوكوغداهريسنعهنافرعتيذلاام":ةغوارم

."؟كلذكسيلأ،ةحايسللنوينوكيإةكرش
نألبقتوقايقدنفيفةسارحلانعًالوؤسمناكدقف.حيحصاذه،معن"
."قيرحللضرعتي
هنإ،عقاولايف":ًالئاقلّخدتو،داهريسمساعمسامدنعًاريثكنانيمسمحت
يدؤيو،ءانبلاىلعفرشيو،تارايسلادوقيوهف،ةكرشلايفبجاحبهبشأ
."هبهتقثعضيدازوكمويوكديسلاةكرشلابحاصنإ.هنمبلطيلمعيأ
نإًاقباستلقكنأنظأ":تلاقويليمزىلإتتفتلاواهرهظبنيزتدش
اذهتلقاذامل؟ةضماغ؟اهتلمعتسايتلاةملكلايهام...ةيصخشداهريس
."كدصقيلحضوتاله؟هنع
درجمدجوهنأكوهنيبجدعجتو،جاعزنابهيسركتحتهيمدقيليمزكّرح
:ًالئاقعباتمث."اذكههنأل":لاقمث،زازئمشاللًاريثمداهريسمساركذ
تايتفرشاعيوهف.ةءاندلاوةعاضولانعلاثمداهريسنأل..ً.انسح...هنأل"
."قالخألائيسراصتخابّهنإ،ينعأ...نهلاومألكأيوليللا



تطّسباذل،هقحيفةمهتيأداهريسنعهلاقاملكشيمل،كلذعم
.هيلعرومألالهستلاهلاؤسبنيز
."؟ةحايسللنوينوكيإةكرشيفلمعيوهوهيلعىضممك"
نمىتحًاحضاوسيل.ةينوقنمسيلهنإ،لاحةيأىلعو.تاونسسمخ"
ةركفّيدلتسيل.ةبذكاهنكلو،ايلاطنأنمهنإلوقي.لاتحملاكلذىتأنيأ
ىوسانلببسيملةيادبلاذنمهنأفرعأيننكلو،ءايضهلشتنانيأنم
."بعاتملا
.كلذظحالتنأالإبنيزعسيملوً،اددجمعوضوملانعديحينانيمأدب
."هنيبوكنيبةيصخشةلكشمكانهنأودبي"
املاحو.بيجينألبقّيلإرظنييكليفاكلاءاكذلابعتمتّهنألهللادمحأ
مكحينأهيلعهنأكردأ،يهجوىلعتدبيتلاجاعزنالاةرظنظحال
.هتنباعوضومىلإقرطتيّالأوهلقع
."؟يبهقحلينأباشلاكلذلنكمييقيقحىذأيأ":لاقف
."؟هفرعتتنأوىتمذنم"
تدتعا.اندنعةنوبزنوينوكيإةكرشتحبصأنأذنميأ،نيتنسذنم؟انأ"
الولمعلاساسأىلعةينبمانتقالعنإ.كانهىلإتبهذاملكهارأنأ

."رخآءيش
ينعأ؟عورشمريغطاشنيأبهطروتنعتامولعمكيدللهً.انسح"
."؟ةقرسلاوزازتبالاوتاباصعلافنعك
ىلعهللاو،ليبقلااذهنمًائيشعمسأمل،الك":ددرتبلاقو،نانيمسبع
."ديهشلوقأام
تأدب،اهلاهمدقيةيفاشتامولعمكلميالنانيمنأبنيزتكردأامدنع
.للملابباصت
ركذتأال؟تيفاكهقيدصنعاذام":ةلئاقراوحلاشعنألتثّدحت،اذل
كترماخلهتيأرول.ةفاظنلابسووهموهف،راوطألابيرغباشهنإ.هترهش
فصوهيلعقبطنيتيفاكوداهريسنمًالكنإً.اضيأهلايحكوكشلا
."مرجملا
."؟طبضلابمرجملافصووهامو":ةرخاسةربنبينتلأس
،ةلاتخملاةيشملاو،اهبغلابملاةيديدهتلاتاءاميإلاو،بيرغلاكولسلادصقأ"
."...ةئيذبلاةغللاو
،هنمتيتأيذلاناكملايفلاحلاوهفيكفرعأال":تلاقوتكحض
تافصلاهذههيلعقبطنتلجرلكىلعمرجملافصوتقلطأنإ،نكلو



."نابضقلافلخانلاجرفصنحبصأل،دالبلاهذهيفانه
لعفلابداهريسوتيفاكنكلو،ةفاكملاعلاءاحنأيفنوهباشتملاجرلا":تلق
."دازوكمويوكديسلانمنابرقمامهنأامك،كوكشلاريثييذلاجذومنلانم
.ً"اعمنولمعيمهفً؟ايعيبطاذهسيلأ"
؟بسحوانئارآلهبأتملاهنإمأ،ليصافتلاىلإلصتنأتدارأله،ىرت
يسأرزهأانأويمالكتلصاويننكلو،تايونعمللًاطبحُماهفقومتدجو
.دانعب
.ً"اعمامءيشلعفلنوعسيًاعيمجمهنأيلودبي.اذكهرمألاسيل،الك"
."؟اذاملثم":تلاقف،شاعتنالاضعبيمالكاهيلعىفضأ
ةباينةرذقلالامعألابمايقلادازوكمويوكديسلاامهنمبلطي،يريدقتبسح"
عمنولعافتيفيكتيأركتيل.طقفنيتعاسلبقمهعمسلجنانك.هنع
سيلوايفاملاءامعزنمميعزكولسبهبشأودبيءايضكولسنإ...مهضعب
."ةكرشريدم
."ايفامميعزكطبضلاب،معن":يمالكًامعادنانيملاق
.امكيسفننمًادجنيقثاوناودبت":ةعنتقمريغودبتلازتاليهوتلاق
."؟ينعهنايفختامكانهسيلهنأنمناقثاوامتنأله
كنكلو؛ينطابسدحدرجمهنإ،الك":ةميزهلابرعشأانأواهلتفرتعا
انلصاونإو.قيقحتحتفلٍفاكببسسدحلانأانأكردأامردقبنيكردت
."امةداهشوأليلدىلإفاطملاةياهنيفانبيدؤيسف،طيخلااذهةقحالم
."؟انهعمجلاةغيصبثدحتلابنيدصقتاذام؟انلصاونإ"
ثدحتنيتلامئارجلاهذهلكّنأودبي؟الَِمل":ةلئاقةالابممدعباهتلأسف
ققحأيذلاتوقايقدنفقيرحكلذيفامب؛اهضعبعمةكباشتماهنع
نأتلواح."؟نيتيانجةبيرغلارسعألالماكلتقةميرجوقيرحلاسيلأ.هيف
اّمم؛صلةايحبىرخألاو،نيلماعةايحبامهادحإتدوأدقل":رثكأاهلحضوأ
."لاجرةثالثاياحضلالعجي
اوسيل":ىربكةيمهأيذنوناقبدهشتستاهنأكواهمالكىلعةددشمتلاق
يأ؛لتقلااياحضطقفلمشتلتقلامئارجف.دوونيرغةديساياياحضمهلك
وأ،مسلاوأنيكسلامادختسابلتقلاوأ،رانلاقالطإلاوضرعتنيذلاكئلوأ
لئاسوبلتقلاوأ،ٍلاعناكمنميمرلاوأ،قنخلاوأ،توملاىتحبرضلا
."...اهيليختتنأكنكميال
نواعتلااهضفرنعحوضولكبانلربعتيهوبنيزةشتفمللتيغصأ
؟اهنأشبنظلاتأطخأله،ىرتً.ايجيردتمهولانمررحتأتأدبو،انعم



؟ةرورغموحومطةطرشةشتفمدرجميهله
ريغاننكلو،لتقةميرجةيحضرسعألالماكنإ":ةلئاقاهترضاحمتلصاو
قيرحلانإءافطإلاجوفريرقتلوقيذإ.قدنفلاقيرحيّتيحضنمنيقثاو
نوكينأنكميأً.ايعطقسيلماعلايعدملامكحنإو،ثداحةجيتنناك
هتلفغأامكانهنوكيدقف.كلذنظأ؟كلذنممغرلابًالعتفمقيرحلا
ضعبنمضتيقيقحتلك...ماعلايعدملاوأءافطإلاجوفوأةطرشلا
نأكنظيفًاضيأةقحمنينوكتدقو.اذهلايحةقحمكنإ.سدحلا
ءيشاندييفسيل،رضاحلاتقولايف،نكلو.قيرحلامرضأنمداهريس
مايقلااننكميال،دهاشوأليلددوجونودنمف.تاءاعدالاهذههبمعدن
."مويلاحابصكلهتلقاماذهو،ءيشيأب
."كيليميغريدقهنإ.دهاشكانه،نكلو":ًالئاقيليمزاهعطاق
."؟كيليميغريدقوهنم":تلاقو،كشبهيلإبنيزترظن
دقل.صاخشأةعبرأنمنوكملافيظنتلاقيرفسيئرهنإ":ًالئاقنانيمعبات
نأهقيرفبوهبضرتفملانمناك.قيرحلاعالدناءانثأيفقدنفلايفدجاوت
كلذيفهنباةبطخلفحماقأ"ريدق"نكلو،نينثالامويمهلمعباوقحتلي
."كلذنمًالدبءاثالثلاموياوبهذاذل،مويلا
اوبهذيذلامويلاهلكشيقرفيأ":تلاقف،همالكىزغمبنيزمهفتمل
."؟هيف
تيلوتاذل،هتركفنعريبعتلايفةبوعصنميناعيهنأنانيمىلعادب
ملو،هنباةبطخلفحبداهريسريدقِملُعيمل":تلقف،هنعةباينحرشلا
نينثالامويلمعللقيرفلابهذولو.لمعلايفمهططخيفرييغتلابهغلبي
مويهالجروءايضراتخا،ببسلااذهل.ىذأللدحأضرعتامل،ضرتفيامك
نوكينلًادحأنأمهنمًانظ؛قدنفلايفرانلااومرضيلًاديدحتءاثالثلا
."كانهًادوجوم
نوكينأنكميالأ.نيمختدرجماذه":اهيتفشمزتيهوبنيزتلاق
."؟ةفدصدرجمءاثالثلامويقيرحلاعالدنا
."ةفدصسيلهسأرىلعبرضللريدقضرعتنكلوً،انسح"
.يلاثملاتيقوتلانانيمرايتخالرثأتلابىرخأةرمترعش
ًاصخشريدقىأردقف.ةشتفملاةرضحايحيحصاذه":ًالئاقهمالكلصاو
رخآصخشىتأ،اهسفنةظحللايفو.هيقيدصذقنينألواحيناكامنيبام
."هسأرىلعهبرضو،هفلخنم
ظحالأنأتعطتسايننأالإاهئودهىلعتظفاحبنيزنأنممغرلابو



.اهيلعهريثأتثدحيًاريخأأدبثادحألاريسنأ
."؟ريدقهآريذلانمً،اذإ"
تالذبلاكلتىدحإبلماكلابىطغمناكدقف.لجرلازيمينأعطتسيمل"
."ءافطإلالاجراهيدترييتلارانللةمواقملاةيضفلا
ًاددجماهحمالمتبستكاو."طقلجرلاةيوهىلعفرعتلامتيملً،اذإ"
.سفنلابدادتعالاوحماستلانمًاريبعت
ىطغملجرلاناكدقف؟كلذهنكميفيك":يربصنعةيلختماهتبجأ
.ءالطللةفّفخملاداوملايفنارينلاتبشو،وبقلايفمخضراجفناعقو.هلمكأب
يفةهدرلاىلإهرهظىلعاهلمحو،اهيلعًايمغمهتليمزىلعريدقرثع
هتيؤرىدلةمدصلابداهريسرعش.ةهدرلايفداهريسدجوف،يولعلاقباطلا
يفيقبتيفاكنأدبالو.غرافقدنفلانأنظهنألةهيزنو"ريدق"
."قيرحلالعشأنأدعبيلفسلاقباطلا
."؟قيرحلالعشأنموهتيفاكنأنيفرعتفيك"
يأبهيديوأههجوخطلتةيناكمإنإثيح،ةفاظنلابسووهمتيفاكنإ"
همسجةيطغتبهسفنجعزينأرخآدحألنكميال.هباوصهدقفتدقماخس
."نارينللةمواقملاةلذبلاكلتلامعتسابدحلااذهىلإ
."يلمكأً،انسح"
يشخو،ةهدرلاىلإةهيزنًالماحريدقدعصامدنعرعذلابداهريسبيصأ"
يفو.لفسألاىلإهعبتاذل،مهسفنأبقيرحلااومرضأمهنأريدقفشتكينأ
ةمواقملاةلذبلاببسبهزيمينأعطتسيملو،تيفاكريدقىأر،ةظحللاكلت
هبرضوهفلخنمداهريسللست،ةظحللاكلتيفو.عبطلابتيفاكهآر.رانلل
ةمواقملاةلذبلاتيفاكعلخ،ذئدنعو.هيعودقففساقءيشبهسأرىلع
."قدنفلانمبرهورانلل
."؟كانهريدقكرتدرجمبماقله؟دعباذامو"
.يدصقمهفتًاريخأبنيزتأدب
مهنمرظتناو،ءافطإلاجوفغالبإبىفتكا،هجرخينأنمًالدبف.حيحصاذه"
ملهنألقيرحلايفهفتحريدقىقلينأىنمتامبرو.ةيلوؤسملااولوتينأ
ذإ."ريدق"فلاحظحلانكلو،هيلعفرعتيملهنأنمًامامتًاقثاونكي
."هتايحاوذقنأو،ءافطإلالاجررضح،بهللاةنسلأهيلإلصتنألبق
."؟هتدافإيفريدقهركذاماذهسيلأً،اذإ"
مدعساسأىلعاهبلبقيملماعلايعدملانكلو.هركذاماذهعبطلاب"
."ةيلقعلاةءافكلا



."؟ةيلقعلاهاوقلماكبكيليميغريدقنكيملأ؟اذام"
ركذتينآلاهنكلو،هتدافإهيفمدقيذلامويلايفةمدصلانميناعيناك"
."حوضولكبءيشلك
."دجلالمحمىلعهمالكذخأيامكريغدحأالً،اذإ"
."ظحلاءوسل"
.ةظحللترّكفو،اهتفشىلعاهعبصإبنيزتعضو
دياوقلطأاذل،كيلإتامولعملاهذهلصتنأهالجروءايضيشخدقلً،اذإ"
."...مهنألرسعألالماك
نأاودارأمهنأل":جاتنتسالاىلإلصوتلاىلعاهدعاسألةلمجلاتلمكأف
تعرسأاملكذإ.عاطتسملاردقةعرسبيريرقتلامكإىلإينوعفديوينوفيخي
."ةقيقحلافشكتيتلاليصافتلابةلهاجتيقب،ةينوقةرداغميف
نيمختديكأتلاباذهنإً،انسح":تلاقواهمامأبتكملاىلعاهيديتمض
ءيشىلإيلصوتتملامو.ريغالسدحلاىلعدمتعمهنكلو،ءاكذلاغلاب
."نيمختدرجملظيسهنإلوقللةرطضميننإف،رثكأسوملم
.رهظامكةأجفىشالتيّيلإللستيذلالمألابترعش
ليلدىلإنولصوتتسفتيفاكوداهريسنملكتيبمتشتفنإامبر"
."لاثملاليبسىلعرانللةمواقملاةلذبلاىلعروثعلاك؛سوملم
.يقلقتال":تلاقو،اهجاعزنايفختنأنودنميهجوبنيزتصحفت
."ةجاحلاتعدنإًاضيأكلذبموقنس
:ةلئاقاهتيدحتف.رمألايفركفتلعفلاباهنأاهمالكينعينألمآتنك
."ً؟العفانهىلإانتيعدتسااذامل"
."داهريسنعامكلأسأل"
."؟رسعألالماكوداهريسنيبةقالعيأمتفشتكاله؟اذامل"
نيباهسأربتكسمأو،كحضتيهواهيقفرمىلعةئكتممامألاىلإتنحنا
.اهقنعىلعلقثلاديدشتابهنأكواهيدي
يتلاتنأتحبصأدقف.دوونيرغةديسايراودألاانلدابتدقاننأىرأ"
."سكعلاسيلويننيبوجتست
."ديفمءيشبموقأنأطقفلواحأيننإ"
انلصحدقل،معن":تلاقو،ةيناثفلخلاىلإتدنتساوً،اقيمعًاسفنتذخأ
."لماكوداهريسنيبطبريدكؤمليلدىلع
الهنأىعدا،طقفنيتعاسلبق!ريقحلابذاكلاكلذ":ًالئاقنانيمرجمز
."رسعألا"لماك"فرعي



الهنإلاقأ":مامتهابتلأسو،ةيغاصناذآاهلكبنيزتحبصأ،ةأجفو
."؟هفرعي
ينمبلطيهنأكويوحننيوارضخلاهينيعلَّوحف،نانيمىلعكشلاىلوتسا
.همالكةحصىلعقداصأنأ
يفهمسابعمسيملوهفرعيالهنإيللاقدقل":ةلئاقبنيزلتدكأف
."هتايح
هرصاحننأاننكميامبر.ميظعاذه":ةلئاقضفخنمتوصببنيزتمتمت
."ةقيرطلاهذهب
."؟نيقيدصاناكلهً،اذإ":يلوضفىلعةرطيسلاىلعةرداقريغانأواهتلأس
:روتفبتلاقو،وتللاهبتكمىلإانلصودقاننأكوًادراباهبولسأحبصأ،ةأجفو
."؟نم"
."لماكوداهريس":يعاقيإتوصباهلتلقف،ةياغللًاجعزماهبولسأتدجو
."رمألايفثحبننحنف.دعبنيقثاوانسل"
سيلو،ةيوستىلإلصوتننألمآتنكً؟اعمنواعتننأانليغبنيالأ"
انليدرتنأكنكميالأ.هفرعناملككانربخأ.دودسملاقيرطلااذهىلإ
."كدعاسننأامبراننكميذئدنع؟عينصلا
.عوضوملاتمسحكلذبو."دوونيرغةديسايبسحوقيقحتلانيقيعتس"
ال،كلضفنم":ةلئاقتفاضأّينيعيفةيناودعلاةرظنلاتظحالامدنعو
."يلمعبموقأينيعدوبسحوكلمعبيموق.ةقيرطلاهذهبّيلإيرظنت
."...ةكرتشمحلاصمانيدلنكلو"
ةمتهمتنأ.ةكرتشمحلاصمانيدلتسيل،الك":اهسأرزهتيهوتلاقف
نومتهمف،نحنامأ.كتكرشىلعينيلرتساهينجنييالمةثالثغلبمريفوتب
."ةلادعلاقيقحتب
."...ريغاذه؟اذام"
ةسامحبنيلمعتكنأنينظتدق.ينيعطاقتال،كلضفنم":ةلئاقينترذح
هذهنمرشابمحبرىلعلوصحلانيونتولاملابةعوفدمكنألانمرثكأ
يفثحبأليفاكلاميمصتلابىلحتأالةيندمةفظومدرجميننأو،ةمهملا
ةعاسنيرشعوعبرأذنمنفجيلضمغيملانأف.ةئطخمكنكلو،ةلأسملا
،ةياهنلاىتحقيقحتلالصاونس.ةيضقلاهذهلحليدهجلذبأتلزالو
ققحنالنحن.المأاهقيقحتاهيفنيلمعتيتلانيمأتلاةكرشترجأأءاوس
ةجوزلاوجوزلالتقةميرجبًاضيألب،بسحورسعألالماكلتقةميرجب
،ةحيحصكتاضارتفانأحضتانإو.نوفئازلانوبصعتملاكئلوأامهحبذنيذللا



.قيرحلايفامهفتحايضقنيذللانينيكسملانيفظوملاكنيذةلتقىلعرثعنسف
نيمأتلاغلبماهعفدنودلوحأوةكرشلاذقنأنأيبجاونمسيل،نكلو
يهف،ةكرتشمانتامامتهانإيليلوقتال،اذل.دوونيرغةديسايكلجأنم
."كلذكتسيل
عمو.فاحجإلاوملظللتضرعتيننأترعشو،اهمالكنمةمدصلاينتباصأ
نميناعينانيمّنأادبو.تاملكلابيتمدصنعربعأفيكفرعأمل،كلذ
ٌرّمسموهوهيتبكرنيبهيدينفديهتيأردقف.ريثكبيتلاحنمأوسأةلاح
.مدلاكرمحأههجووهناكميف
تنأف.اذهكنمقحتسأنكأمل.ةمودصميننإ":لوقلانمًاريخأتنكمت
."ةمرجميننأكويننيلماعت
انأف.دوونيرغةديسايىرخأةرمأطختبكترادقل":ةلئاقءودهبتعبات
.ةمرجمتسلتنأوً.اقلطممرجمهنأولامكءيربصخشيألماعأال
نيدوقتوأنيسأرتتنمتنأتسل:يلياموههيمهفتنأبجيامنكلو
املكبانيربختنأكيلعبجي،انيدعاستنأتدرأنإو.قيقحتلااذه
."انلاهميدقتكنكميةمدخربكأهذهو،نآلاتلعفامكهنيفرعت
."؟ةيمهأةيألعفلابكلذلكشيله":ةلئاقثبعباهتلأس
لكشيهنإ،عبطلاب":ليلقلبقينخبوتملاهنأكودوبمستبتيهوتلاقف
نآلاانيدلتراصفً،ادجةيساسأتامولعمبانتدوزدقف.ةريبكةيمهأ
."تيفاكوداهريسعماهيفققحنلرثكأتامولعم
."؟زجحلايفداهريسوتيفاكنوعضتسمكنأنينعتأ؟اذام"
."؟ةظحللاهذهيفهلعفي"بغار"ققحملانأنينظتيذلاام"
ءافصديعتسنوةركفلابعوتسننألبقةظحللةشهدلانانيموينترتعا
.انيجازم
."؟كلذكسيلأ،ءاوسٍّدحىلعامهيتيبنوشتفتفوسً،اذإ"
لواحنس،شتفننحنامنيبو.امهشتفنس":ةضماغةماستباببنيزتلاقف
."ءافطإلجرةلذبىلعروثعلا



32
"انسمشاندقفاننأل"
سديسرملانانيمةرايستقشو،تمصبةنيدملاىلعطبهيليللامالظأدب
دعقملاىلعسلجأدعأمل.ةءاضملاةينوقعراوشربعاهقيرطءادوسلا
الكىلعو.يئاقدصأدحأنانيمّنأكو؛يمامألادعقملاىلعلبيفلخلا
انبناجبةراملادوشحتقفدتو،ةيراجتلاتالحملانمءوضلاجهوت،نيبناجلا
هوجوىلعةرهاظراهنلاءانعراثآو،ةريغصًامزرةلماحو،ةفصرألاةئلام
.مهتويبىلإمهقيرطيفمهنألةحارلابمهروعشبناجىلإعيمجلا
طوبهعمو.مونلانمنامرحلاينكهنأدقف؛مهلثمةقهرميننأترعش
بعاديحاريذلاساعنلامواقأنأّيلإةبسنلابليحتسملانمحبصأ،مالظلا
انرداغنأدعبذإ.يلاحنمنسحأتسيلنانيملاحنأتكردأ.ينوفج
بنيزةشتفملاكولسشقانننحنوتقولاضعبانيضمأ،ةطرشلارفخم
يننأنممغرلاب؛دوهعملاهلجخباهنعةبايننيكسملانانيمرذتعاف.ئجافملا
يفةبوعصتدجويننأعمو.هراذتعالةرورضكانهتسيلهنأهلتدكأ
الذإ.ةقحمبنيزةشتفملاتدجويننأالإ،انتشقانملالخكلذبفارتعالا
الو؛اهتاقيقحتيفدحألخدتينأبحتالةطرشلانأدحأىلعىفخي
ةشتفملاتلحت،كلذعمو.يلثمةيضقلايفةيلامةحلصمهيدلصخشاميس
ًاءزجندنلةطرشرهظتملذإ.ةطرشلانمداتعمريغريبكربصببنيز
امدنعًارخؤمهتيرجأقيقحتلالخيههترهظأيذلامهفتلانمًاطيسب
نأركنأنأينعسيمل،كلذعمو.ةقرسللوساكيبتاحولضعبتضرعت
.اههاجتّدولابترعشامببسليننألءيشلاضعبينجعزأدقاهكولس
ًابتكعيبينانيمءاقدصأنمقيدصةرايزلانفقوت،قدنفلاىلإةدوعلالبق
هنأنممغرلابو."تالاقم"باتكنمةخسنىلعروثعلالواحنلةلمعتسم
نوضغيفو.رخآبتكعئاببلصتاهنأالإهرجتميفهنمةخسندجيمل
تحتف،ةرايسلاىلإتدعامدنعو.انيديأنيبباتكلاحبصأ،قئاقدرشع
يألركذيأدجأمل،ظحلاءوسلو.هتايوتحمىلإترظنوروفلاىلعفالغلا
لماكيفبيقنتلاىلعينربجأاّمم؛لوصفلانيوانعيفعونيأنممتاخ
يفباتكلاتعضوف،يربصدافنىلعةرطيسلاىلعىوقأدعأمل.باتكلا
،فاطملاةياهنيفو.قدنفلاىلإةدوعلانيحىلإراظتنالاتررقو،يتبيقح
،ةنيدملاىلعميخيذلامالظلاكلذك؛ّيلعولحوفيطلساعنىلوتسا
يفخييذلاباتكلابالومتاخلايفريكفتلابيلحمستالةلاحيفينكرتو

،نانيمةرايسيفمانأنأقئاللاريغنمهنأتكردأيننأنممغرلابو.هرس



.ّينيعضامغإنميسفنعنمأنأعطتسأمليننأّالإ
ريشتيتلالومحملافتاهلاةمغنتوصتعمس،وفغأنأتكشوأامدنعو
ةيناكمإنأيتفرعممغرو.روفلاىلعتوحصفةيصنةلاسرلوصوىلإ
ىلعينتدعاسلقألاىلعاهنأالإ،ةريبكةجعزملاتانالعإلاكلتنماهنوك
ةلاسرلاتدجودقف.ةئطخميننأتفشتكايننكلو.يتوفغنموحصأنأ
ملاننأتركذت!ةيصنلالئاسرلالاسرإلنآلاأجلدقلً،اذإ.لغياننم
يفيثوكمةرتفلاوطيبلصتيناكنموههنأو،مويلاةليطثدحتن
ةيوازنمينبقاريحاريذلانانيموحنةفطاخةماستباتمستبا.ةينوق
.ىلوألاتاملكلايتيؤرىدلةريرعشقلابترعشف،ةلاسرلاتأرقمث،هنيع
.يرمقويسمشتتأدقاه
ةأجافملكشيةينوقيلاهأنمصخشلبقنمسمشمساركذنكيمل
ملندنلنملجرهلمعتسانيحةمراعةشهدبتبصأيننكلو،يلةريبك
نأدبال.لبقنمةلاحرلاشيوردلاكلذمسابيملعّدحىلععمسي
كانهله":قلقبينلأسهنأليهجوحمالميفرييغتلاظحالدقنانيم
."؟امبطخ
ّيلعيقليندنلنمقيدصدرجمهنإ.الك":يئودهةديعتسمهلتلقف
."ةيحتلا
.فتاهلاىلإرظنلاتدعأ
يرمقويسمشتتأدقاه
ينذأوينيعتتأو
يضفلايدسجىتأو
يبهذلايمجنمىتأو
يلقعةوشنتتأو
يبردقيفرىتأو
يدوهععطاقىتأو
ينيعرونىتأو
هتينمتاملك
يلإىتأهتينمتاملك
:ًالئاقاهمتخدقف،ترمتسالغيانةلاسرنكلو،انهةديصقلاتهتنا
نيدوعتسىتم،نيراكيتبيبحايً،اذإ.هيلإسمشيمورىعدتسااذكه"
."؟ّيلإ
لقثأيذلاساعنلاكلذنمءيشَقبتيملف.نآلاًايلكوحصأيسفنبترعش



نظيسناكنم.ةيضاملامايألاثادحأنمينباتنايذلاراودلاوأينوفج
نوكيدق؟ّدحلااذهىلإيسنامورلجرىلإلوحتيسحارجلايقيدصنأ
.هيفةنماكلاةفصلاهذهرهظأاموهاننيبةفاسملادعب
تتأدقاه:لوقييذلالوألاتيبلاىلعتّزكرو،ةلاسرلاةيادبىلإتدع
ينعتانهسمشةملكتناكنإررقأنأعطتسأمل.يرمقويسمش
يليمزنأيفترّكف.ميظعلارعاشلااهمدختساةيانكاهنإمأ،اهسفنسمشلا
هعمشقانأنأتدرأصخشرخآهنكلو،كشالبةباجإلاكلمييكرتلا
انترايستفطعنا،يلاببرودتراكفألاهذهتناكامنيبو.نآلاسمشةلأسم
دعبو.رسيألاهبناجىلعدتميرادجهيفً،اءودهرثكأوضرعأعراشىلإ
ةربقمىلإيدؤتعواطملاديدحلانمةباوبيهابتناتتفل،ةريصقةفاسم
.ةممعمروبقدهاوشاهيفدجوت،ةمخض
،ةثالثلانيحلاصلاةربقماهنإ":ًالئاقحرشةربقملابيمامتهانانيمظحالامدنع
."مدقلاةديدشةربقميهو
."؟مسالاكلذءاروةنماكلاةصقلافرعتله"
نإلاقي.ةنسةئامعبسىلإاهتيمستةصقدوعتةيرثأةربقماهنإ.عبطلاب"
.يموراولباقيلةينوقىلإناسارخنمةفاسملالكلاحرلااودشنابشةثالث
ىدلاوفشتكا،ظحلاءوسلنكلو،يولوملابًادجنيميتمنابشلاناكدقف
هوبحأ،هولباقينلمهنأاوكردأامدنعوً.ارخؤمةايحلاقرافهنأمهلوصو
نأاولسوتوً،اضيأمهسفنألتوملااونمتو،لبقيذنمريثكبربكأفغشب
متولاحلايفةثالثلانابشلايفوتذإ.مهتينمأتققحتف،هراوجبمهنفدمتي
ةربقممسااهيلعقلطأً،ادعاصوتقولاكلذذنمو.كانهةربقملايفمهنفد
."ةثالثلانيحلاصلا
ةريبكلاةينبألاضعبىلإانلصواننأتدجو،فلخلاىلإتفتلاامدنعو
.ةءاضملا
."؟نآلانحننيأ"
دقل.يولوملاحيرضهنإ؟كلذكسيلأ،اهنيزيمتالكنإ":كحضيوهولاقف
."كانهعقيكقدنفنإ.فلتخمقيرطنمكترضحأ
،عوضوملابلاسرتسالانمنكمتينلهنأنمةقثاوتحبصأ،انلصوامدنع
دحىلع؟سمشمساهينعييذلاام":ةلئاقهلأسألةصرفلاتللغتسااذل
.ً"ايكرتسيلمسالافيملع
يبرعمساوهف،حيحصاذه":قيرطلاىلعًازكرمهرظنيقبيوهولاق
."sunةيزيلكنإلاةغللابينعي



تليختو،ةلوفطلامايأنمينصيقيدصمسايلاببرطخ،ةأجفو!سمش
ةاتفليلايخلاقيدصلا؛ءامسلانولبنيواقرزلاهينيعوقاربلارقشألاهرعش
.ةبيئكلاوةدرابلاةيوتشلاندنلمايألالخسمشلاءوضلقوتتيهوتشاع
ًالجرسمشناكمككلحضوياذهنإ":حباكملاىلعسوديوهولاق
سانأهتاكربىلعنولصحينيذلاكئلوأنإ.دوونيرغةديسايًاميظع
."هللانمنوكرابم
كئلوأنمةدحاويننأىلإهرظنةهجونممالكلااذهىزغمراشأ
وأيفاكلاتقولاّيدلنكيمل،نكلو.المأكلذتكردأأءاوسنيكرابملا
.هتلداجمبيلحمستيتلاةقاطلا
ةحارلانمًاريبكًاطسقلاننانعد.كلذنظأ":عوضوملايهنألهلتلق
لباقتناله.بنيزةشتفملاتاقيقحتيفأرطيسامىرنسًاحابصًادغو،ةليللا
.ً"احابصةرشاعلامامتيفقدنفلامامأ
."؟كملعأفوسف،ءانثألاهذهيفًائيشتعمسنإوً.اديجودبياذه"
."ريخىلعحبصت.كلًاركش"
."...ريخىلعنيحبصت"
كتجوزغِّلبنكلو،قتلنملاننأفرعأ":تلقةرايسلانملجرتأنألبقو
."يتايحتكتنباو
كنإ.رورسلكب.كلًاركش":لاقوههجوىلعةئفادةماستباتمسترا
ةريمسيتجوزف.لجاعلابيرقلايفمويتاذانيدلءاشعلالوانتلةوعدم
."ةرهامةخابط
."ذئدنعدعومىلعقفتنسامبرو،ًالوأانلامعأنميهتننانعد.ىرنس"
ترسحنادقف.ةرايسلانملجرتأانأويهجوىلعةدرابةيئاسمحايرتبه
فجترأينتلعجو،ةشعنملاوةفاجلاليللاةدوربللاجملاةحيتمراهنلاةرارح
تدجوو،ةعرسبقدنفلاتلخد.يقاهرإويبعتىلإةفاضإلاب؛دربلاةّدشنم
:هبرقرمأانأوداتعملاهلاؤسينلأس.ديدجنمًابوانملابقتسالافظوم
."؟كمويتيضمأفيك،دوونيرغةديسايريخلاءاسم"
حتفينأبةصرفلاهلحيتأنأنودنمتفضأمث."شهدملكشب":تلق
ًانبلوةطلسقبطيتفرغىلإتلسرأنإلضفأحبصيسو":ةلئاقًاددجمهمف
ًاريبكًابوكلوانتأفوسف،جزاطلاقتربريصعمكيدلناكنإوً.ازبخوًابئار
."كلًاركش.هنم
نإلوقلابضارتعالانمنكمتيملاذل،ةريبكةعرسبيتابلطهيلعتيلمأ
.هبجاوسيلاذه



مهملعأسوروفلاىلعمعطملابلصتأس.دوونيرغةديساينيئاشتامك"
."كتابلطب
ةليللاثداوحذنمهبتمقامةفرعمللابقتسالافظومةفهلبترعش
عبشأنأنودنمهتكرتويتفرغىلإتهجوتوهتركشيننكلو،ةيضاملا
.هلوضف
ءارولاىلإتعجارتف،عيضرلفطامهعمنيباشنيجوزتيأر،دعصملامامأ
.امهلدعصملاةكراتبابلاحتفناامدنع
.ً"اعيمجانلعستمكانه،يلضفت":باحرتبةباشلامألاتلاق
."...لفطتأنأديرأال"
."يلضفت...نيلفطتتالكنإ":لفطلالمحييذلاجوزلارصأف
."امكلًاركش":دعصملالخدأانأوتلق
."؟قباطيأ":ةلئاقةأرملاينتلأس
."لوألا"
.ً"اضيأنحنو":رزلاىلعطغضتيهوتلاقف
ًاريدتسمههجوناك.لفطلاهجوىرأنأيفوقوناكمنمتعطتسا
اهنإ؟ةاتفيهأ":تلأس.ءادوسوةليوطهبادهأو،نيليمجهابجاحو،رمقلاك
."ةليمج
."يبصهنإ،الك":رخفلكبلاقوباشلابألاكحض
."؟همساام"
."نيدلالالج"
."يمورمسابًانميت":ةلئاقةباشلامألاتحرشو
ةيؤرنمنكمتأيكللجرلارادتساو.امهلفطبيمامتهانمنيرورسماَوَدب
هلنإ":ًالئاقمتمتيوباجعإبهنباىلإرظنيحارو،ديجلكشبلفطلاهجو
.ً"اضيأطسوأًامسا
.سمشمسالاناكنإيّرسيفتلءاست
ىلصيبنلارهصمسابًانميتهيلعهانقلطأ،يلعهنإ":باشلابألالاقف
."ملسوهيلعهللا
."؟هرمعمك"
."نيموينوضغيفرهشأةينامثرمعلانمغلبيس"
."ةعئارةايحهلىنمتأً،انسح"
."؟دحاوكيدلله.كلًاركش":ةباشلامألاتلاق
.اهدصقمهفأمليننأتنظف.اهلهلوقأنأيغبنييذلاامفرعأمل



."ًالفطينعأ":تلاق
."دعبسيل"
،يقلقتال":ةلئاقينعففختنأتلواحاهنألًانيزحادبيتوصنأدبال
."ةباشنيلازتالتنأف.ًالافطأنيبجنتس
اميسالو؛عونلااذهنمقيلعتنمجعزنأستنك،ىرخأفورظلظيف
اهتّلبقتكلذلً،ادجةنسحةباشلااياوننأترعشيننكلو،ةبيرغةأرمانم
رورمدعبكارتألاتافصضعببستكأتأدبيننأدبال.رطاخبيطب
.دلبلااذهيفيتماقإىلعمايأةثالث
.ً"اركش":تلق
هيلعودبيسامليختأنأتلواح،امهلفطنابعاليناباشلاحارامنيبو
هيديوهيبجاحوهينيعتّليخت.رهشأةينامثرمعلانمغلبيامدنعيلفط
ودبيمك:يّرسيفتركف.ءيشيأىلإلصوتلانعتزجعيننكلو،هيمدقو
كلذعميننكلو،ىرخأولتةقيقديئاشحأيفومنيلفطلانأًابيرغًارمأ
انلصو.لبقتسملايفهلكشهيلعودبيساملةروصيأراضحتسانعةزجاع
،امهتفرغلبقيتفرغتناكوً.اعمدعصملانمانلجرتولّوألاقباطلاىلإ
عضأتنكامنيبو.يتفرغبابوحنتمدقتو."ريخىلعناحبصت":تلقف
اهبترعشيتلاكلتبةهيبشءايتسالانمةجومينتحاتجا،لفقلايفحاتفملا

املاح.نارجهلاوةقيمعلاةشحولابترعشامك،ةينوقيفيلمويلوأيف
:فطعبيللاقوةيناثلاةنرلادنعباجأف،لغيانمقرتبلط،يتفرغتلخد
."!ةليمجةأجافمنماهلاي!نيراك"
."؟كمويناكفيك.لغيانايً،ابحرم"
نأدعبنآلاريثكبلضفأحبصأهنكلو،يفرعتنأدبالناكنإ،ًالفاح"
."؟كنعاذام.تلصتا
."كلًاركش،ًالاحلضفأًاضيأانأ":تلقف،يلخاديفةوقلاهتوصثعب
."ءيشلاضعببعتلاكيلعودبي"
يفهتركذيذلاسمشنإ؟عقوتتاذام:هللوقأنأديرأيننأترعش
ًابعررثكأءايشأكانهو.مالسبينكرتينأضفريويمالحأنكسيكتديصق
،دعباميفلتقللضرعتصلينمجاهدقف.ةيعقاولاةايحلايفينهجاوت
.سانلالكنيبنمينتبوجتساوهيفميقأيذلاقدنفلاةطرشلاتمهادو
تايرظنبينجعزيحارو،ةنسةئامعبسهرمعًاباتكيليمزرضحأ،كلذدعبو
لصحألمامحلالوخدوهنمصلختلانمًاريخأتنكمتو.ةضماغلاةرماؤملا
ملرمألانكلو.رخآملحيفقرغأتدكوتوفغمث،مالسلاضعبىلع



تالباقملاوةطرشلارفخملتارايزلانمديزملاكانهف.دحلااذهدنعهتني
تارماغملاكلتلكمضخيفتنكمت،هسفنتقولايفو.باصعأللةمطحملا
اممهألكشتسةرايزلاكلتتناكف.يمورحيرضةرايزرمأّربدتنم
يذلامتاخلاأدبامدنعئجافملكشبتهتنااهنأالوليموييفثدح
نميدلاوقيدصتلباق.ةيناثلاةرمللفزنييزيربتلاسمشهايإيناطعأ
ينتنزحأوينتمدصف؛لبقنماهبعمسأملهنعءايشأينربخأف،ةلوفطلامايأ
تيرجأ.ًاليلقولوًامتهمدبيملنسملالجرلانأنممغرلاب؛ينتبضغأو
يلتنمت،ريصقتقولبقو...ةطرشلاتاشتفمىدحإعمةظيغمةثداحم
تلعجو،يئاشحأيفًالفطلمحأيننأةكردمريغ؛ًالفطبجنأنأةباشمأ
بابسألايههذه،لغيانيزيزعاي.جايهوبارطضاةلاحشيعتيرعاشم
.ىوقلاةفزنتسموةكهنمينتلعجيتلا
يكلةفيعضةلواحمدرجمبتمقلب،مالكلااذهنمًايألقأمليننكلو
."ًالفاحًامويتيضمأًاضيأانأو":ةلئاقهلتحرشف،ةيويحرثكأودبأ
له،ينعأ؟كلذكسيلأ،ريخبكنإ،نيراك":لاقويمالكبلغيانعنتقيمل
."؟...نايثغوأراودبنيرعشتله؟كلمحبلكاشمنمنيناعت
تررقف،ةيفاضإةزيميرظنةهجونملفطلابهَلبِقنممامتهايألكش
.هيلعلوصحلايننكمياملكهنمذخآنأ
تدكيننإىتح؛راودلابترعشو،مويلاحابصنايثغلابروعشلانمتيناع"
."ضرألاىلعطقسأ
.نيدوعتاملاحعوضوملالحىلوتنس.ةطاسببرومألايذخأتنأبينيدع"
."ضارعألاكلتلكنمنيصلختتس،ذئدنعو
تنأله":ًالئاقينلأس،يتمصلاطامدنعو.هلوقأنأبجيامفرعأمل
."؟يعم
."كعمانأ،معن"
."؟نيبيجتالاذاملً،اذإ"
.ناسللاةدوقعميننأترعش
."؟نيراكايريخبتنأله"
."يلاهتلسرأيتلاةلاسرلايفبسحوركفأيننكلو،ريخبيننإ"
اذهو،ةّزيممامهتقادصتناكدقل؟كلذكتسيلأ،ةليمجةديصقاهنإ"
."شهدم
."هلةهجوماهتأرقيتلاةديصقلانإ"
."؟ةجردلاهذهىلإةيوقامهتقالعتناكله"



قلاخلاةفرعمىلإىعسيامهدحأنأكو،ةبيرغامهتقالعتناك":تبجأ
."...رسبهبشأاذه...هتاقولخملالخنمهنمبّرقتلاو
."؟رسيأ":رئاحوهوينلأس
."...سانلاوقلاخلانيبةايحلاىنعمىلعلديرس"
ةقالعلاةعيبطمهفأملًاضيأانأيننألامبر؛حرشلاديجأاليننأتكردأ
اميأ،ةقيقحلانعثحبلانعسمشثدحتاملاطلف.يولوملاوسمشنيب
نممغرلاب؛رسهنإهلوقبيدنفأتزعهيلإراشأو،هللابحيدلاوهاعد
ً.اديجًامهفنيريسفتلانمًايأمهفأمليننأ
."؟ءاشعلالوانتليمأبحطصتسلهً،اذإ":عوضوملاةريغمهلتلق
دقف.ةئيسةلاحبُدبتملو،مويلاحابصفتاهلاربعانثدحتدقل،معن"
.ةماعلاةحاسلايفمالسلاتاجاجتحايفةكراشمللةهجوتماهنأينتربخأ
متنإةطرشلارفخمنممويلاءاسماّهلقأنأيعسوبهنإيلتلاقو
."اهلاقتعا
بعاتملاببستّالأًالعفلمآ.ةروهتماهنإ":قلقلابرعشأانأوهلتلق
."اهسفنل
تاجاجتحايفتكراشنأاهلقبسدقف.يتبيبحايماريامىلعنوكتس"
."؟لبقنماهلقتعتةطرشلاتيأرنأقبسله.اهلرصحال
ىرخأةأرمايتايحلاوطفرعأمليننإذإ.عبطلابهمالكيفًاقحمناك
قوقحببلاطتتاجاجتحايفتكراشدقف.يمألثمءاكذوةعرسبفرصتت
...ناويحلابقفرلابو،ةيرطملاتاباغلاةيامحو،نيملسملاعمحماستلابو،ةأرملا
ملاهنأّالإ،هليختءرمللنكميجاجتحالكيفتكراشاهنأنممغرلابو
لبقكلذثدحدقو.يملعّدحىلعةدحاوةرمالإ؛طقزاجتحاللضرعتت
نكميال،نكلو.جاجتحالاىهتنانأدعبشيشحلانيخدتةمهتبًاماعنيثالث
.نآلادعبةباشدعتمليهف،اهلاعفأجئاتننمًاقثاولظينأءرملل
ةديدشتحبصأدقف.لغياناياهبنتعا،كلضفنم":ةلئاقهيلإتلسوت
نأوأًايبغًالمعبكترتنأىشخأيننإ.ويثاميفوتنأذنمةيساسحلا
."ىذأللاهسفنضرعت
ىلإنيدوعتامدنع.يبحاييقلقتال":نئمطموقيمعتوصبيللاق
،ةبسانملاب.اهباهتكرتيتلااهسفنةحرملاةلاحلابنازوسكملسأفوس،ندنل
."؟نيدوعتسىتم
.حجنيملكلذنكلو."لمآامكًابيرق":عوضوملابنجتةلواحمهلتلق
.دعوملافرعيللغيانحلأدقف



."؟نيبيغتسًامويمكً!ابيرق"
كلمأالانأوندنلىلإةدئاعهجوتأنأيلفيك،نكلو.هحاحلإتردق
؟رفسزاوج
."فورظلابسح؛مايأةثالثامبر.يردأتسل"
."؟فورظلابسح"
يفةدوعلالواحأفوسفً،اعيرسانهيلمعتيهنأنإو.مايأةثالثً،انسح"
."رِّكبُمتقو
."؟لمعلاءاهنإنمينكمتتملنإو"
ثحبنسو،انهىلإتنأيتأتس،ذئدنع":عوضوملاةبنجتمكحضأانأوتلق
."سمشويمورنيبعمجييذلاريبكلارسلااذهيفًاعم
يغبنيً،انسح":لاقوهرودبكحضيذخأف،ةباعدلاهتبجعأ،ظحلانسحل
يموربًادجمتهمانأف.مويتاذًاعمةينوقروزننأديكأتلكبانيلع
ًاليلقمالكلانعتمصو."...هيفاشاعيذلاناكملاوريبكلاامهرسوسمشو
ريثملانمفً،اضيأكانهنمكدلاووةيكرتفصنكنأامبو":لاقمث
.ً"اعمةنيدملافشكتسننأمامتهالل
يننكلو،ًالعفانهىلإلغيانرضحنإرعشأنأنكميفيكفرعأمل
.رمألاهيلإيهتنيساملًالابيقلأنأنودنممالكلابتروهت
.ً"اعمدوعننأاننكميوً.اذإانهىلإلاعت.ميظع"
ريغاذهنإلوقلاينفسؤي":ديدجنمةداجلاهتربنديعتسيوهولاقف
اهدعبمث،طقفًادغةزاجإّيدل.عوبسألااذهًادجلوغشمانأف.دراو
تلق؟انقفتا،يرخأتتالف،ثدحامهم،نكلو.ىرخأىلإةحارجنملقتنأس
."...مايأةثالثنيبيغتسكنإ
."مايأةثالثنوضغيفندنلىلإدوعأس.كلذبكدعأ،يبحايًانسح"
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"نايذهيامهلعجاموهاهلامج"
نعثحبأتأدبو،سمشباتكتحتف،لغيانعمةملاكملاتيهنأاملاح
نوكمباتكيفةدحاوةياكحىلعروثعلالهسلانمسيل.متاخلاةصق
متاخلاةصقىلعترثعدقف.ينفلاحظحلانكلو،ةحفصةئامسمخنم
ىلعةصقلاتحرش.نيعبرألاوةعبارلاةحفصلايف؛تاحفصلابلقأانأو
:يلاتلالكشلا
ةصقرلاءادأنميفيلاهكتعنمدقل":شيوردللخيشلالاق،مويتاذ
حيرططقسيهلعجوشيوردلابلقيفةصغنامرحلااذهلكشف."ةيرئادلا
،هضرمببسصخشينألواحو،شيوردلاضبنبيبطلاصحف.شارفلا
تاجالعبّرج.هتايحيفهآررخآضرميأنعةفلتخمهتلاحدجوهنكلو
،شيوردلايفوت،مويتاذو.شيوردلادعاسيملاهنمًايأنكلو،ةعونتم
ضرملاءارونماكلاببسلاىلعروثعلاةلواحمنعلختيملبيبطلانكلو
كانهو.ىفشتسملاىلإاهلقنو،ةثجلاشبن،اذل.هجالعنمنكمتيمليذلا
.قيقعلاكرجحىلإتلوحتوتسقةدقعهيفىأرو،هبلقعزنو،هردصقش
ةيدامةمزأنمةرمتاذىناعهنكلو،تاونسلرجحلاببيبطلاظفتحا
يفيلاهديىلإلصو،ديىلإدينمرجحلالقتنانأدعبو.هعيبلرطضاف
،ةيرئادلاةصقرلادهاشتتناكامنيب،مويتاذو.متاخىلإهتلوحيتلا
ملاهنكلواهسفنتصّحفتفمدلابىطغماهبوثنأتظحالواهديىلإترظن
نممتاخلاتعزن،ذئدنعو.تامدكوأحورجدوجوىلعليلديأدجت
.قفدتممدىلإرجحلالوحتفاهعبصإ
ةراثإىوسًائيشلعفيملاهاوحفنكلو،دحلااذهدنعةصقلاتهتنا
.يباصعأ
."؟ناسنإبلقنمرجحلاكلذذخأله؟اذام":ةلئاقبعربتمتمتف
عمجتسألةظحلتقرغتسا.يتبيقحرضحألتبهذو،يناكمنمتضهن
رجحلاتصحفت.متاخلاتجرخأو،ةبيقحلاتحتف،ةياهنلايفو،يتعاجش
ةقالعيأدوجوتقدصامل،ينيعمامأنيترمفزنيملهنأولو.ةيانعب
اذهىتأنمبلقنمً،اذإ.باتكلايفهركذىتأيذلامتاخلانيبوهنيب
ًارهاطًالجرناك؟هبلقيفةدقعلّكشتتدقاذامل؟سمشبلقوهأ؟رجحلا
؟يرئادلاصقرلاةيدأتنمهعنمينأدحألنكميفيكف،نييفوصلانيبنم
.ةلفجمتزفقف،لصودقباوجلانأكوبابلاىلعقرطتوصتعمس
."!فرغلاةمدخ":ًالئاققراطلاتوصحاص



يننأىسنأينلعجيّدحىلإةفاخسلايبتلصوله؟يلقعبهذنيأ
تذخأولصولاتعقومث،بابلاتحتفو،يئودهتدعتساً؟اماعطتبلط
هتبلطاملكتدجوف.لوخدلابهلحمسأنأنودنملدانلانمةينيصلا
نآلاتفتخايتيهشنكلو،لاقتربلاريصعوبئارلانبللاوةطلسلاً:ادوجوم
ةجردلاهذهىلإرومألاتلصوفيك.سمشلوحيسجاوهبيلاغشناببسب
عمهرمأةشقانملينعفديذلاام.متاخدرجموهف؟رربمالبةروطخلانم
يذلاباتكلاأرقأنآلاتذخأ،كلذىلإةفاضإلابو؟يدنفأتزعونانيم
عضوتدعأ،اذل.يلقعنزاوتديعتسأنأّيلعبجي.هتءارقبيناحصن
دحألخادهتسسدو،ةلواطلانعباتكلاتذخأو،يتبيقحيفمتاخلا
نممغرلابيتبجولوانتألتسلجمث.ءيشلكىهتنااذكهو،جاردألا
.ةمقلرخآىتحاهيلعتيضقو،ةدوقفملايتيهش
يكلةقاطلاكلمأدعأملو.ساعنلاةبلاغمتسلج،يماعطتلوانتنأدعب
نموً.ايفتاههبتلصتاو،رصقألاقيرطلاترتخااذل،نومياسلةلاسربتكأ
.لبقنمكلذثدحيملذإ؛ًالفقمهفتاهتدجويننأبارغتساللريثملا
يناكمإبدعيمل،نكلوً.ايلكلمعلابًاسووهمًالجرالإنومياسدهعأملانأف
يفهعملصاوتلاةلواحمدواعأنأّيلعبجوت،اذكهو.نآلاءيشلعف
.حابصلا
ةعرسبينانسأتفظنو،ءاملاضعببيهجوتلسغف،مامحلاتلخدوتضهن
حبصتملةفرغلانكلو،ءوضلاتأفطأ.شارفلاىلإيوآيكلةفهلتمانأو
ةحفصىلععمليًاءوضتظحال،يلوحترظنامدنعو.تعقوتامكةملظم
يلوحترظن.ًالصاوتمرفصأًاضيمولبً،ادجًاعطاسًاءوضنكيمل.ةآرملا
دحأتكرتله،ىرت.جراخلانمًامداقنوكينأنكميالهنأيفترّكفو
ً؟العتشمحيباصملا
ىلعدجوتةيبشخةذفانمامأيسفنتدجو،ءارولاىلإتفتلاامدنعو
تدعدقاه.جراخلاىلإقفدتيشعترملااهؤوضو،ةلعتشمةعمشاهتفاح
ةفوصرملاةكربلاونيقباطلايذينيطلاتيبلامامأ؛ديدجنمةقيدحلاىلإ
ترعش،يبرقامناكميف...ةعطاسلاةفرغلاوةقسابلاورسلاراجشأوفزخلاب
دقف.نظلائطخأمل،الك.بثكنعترظنوتفتلاً.اسفنذخأيمهدحأب
راركتبهبشأاذهادبو.فوخلاوةجهبلابضبنيبلقبرعشأنأتعطتسا
.ىرخأةرملبقنمهتشعملح
يذلاروعشلالعفبفجترييدسجذخأو،نآلاًافلتخمًائيشتدجويننكلو
تعطتسادقف.انهدوجوملاصخشلانعجايتهابثحبأتحرو،ّيلعرطيس



ةمخضلازوجلاةرجشىلإترظن.ينذأيفهسمهعمسأوهسافنأبرعشأنأ
ًاقيمعاهلظو،ةفيثكوةضيرعاهقاروأو،ةكباشتموةنيخثاهناصغأتناك.يفلخ
تحتدجويامىرأنأعطتسأمل.رمقلاءوضينعتبجحاهنأةجردل
يحوربترعش.مالظلايفكانههنعثحبأتنكامتفرعيننكلو،ةرجشلا
ً،اتباثهربتعأوهفرعأءيشلكتيسنو،ةمهلاطبثملفطكةحيرجوةروسكم
.ةيهاركلاودقحلابججأتتةيرانةلتكىلإتلوحتو
،اهنعثحبأيتلاةضماغلالاكشألانيبتأنأًاثبعةلواحمينيعبتشمر
ةرطيسلاىلعةرداقدعأمل.كلذبيلحمسيملفيثكلالظلاكلذنكلو
تباصأامدنعو.زوجلاةرجشلظىلإاٍّيئاقلتيامدقترجناف،يسفنىلع
دحاولقعودحاودسجكنيقناعتمنيباشتيأر؛امهتيأريهجواهقاروأ
ةظحللتفقوتف،يتاوطخهبترعشيذلاجارحإلافقوأ.دحاوبلقو
امهلحمسيمل.مالظلايفثدحيامتيأرو،ديعبنمدهشملاتبقارو
ينتبجحيتلازوجلاةرجشوتفاخلارمقلاءوضكلذكو،يتيؤربامهعضو
بحلاوةمرحملاةقالعلاهذهوءاقللااذهلةيرسلاةعيبطلانكلو،امهنع
لكنعتيلختامدنعو.امهارينملًايرغموًابيرغًالامجامهتحنمعونمملا
ً.ادحاوًايعيبطًانايكيلةبسنلابناباشلاادب،ةعيدخلاوسؤبلاوةريغلارعاشم
ًائيشنأرهاظت.امهرتملكنأعدا!انهنمجرخا:يلخاديفتوصلاقو
امهيبلقيفرانلاو،نايذهيامهلعجيامهلامجو،نيباشنالازيالامهنإ.نكيمل
مدنلانكيلو،امهباقعامهبلزنتامهتئيطخعد،امهنأشوامهعد.امهركست
.ءالشأىلإنوعلملاامهبحنامطحيامهيريمضعدو،امهكرتا.امهءازج
مليئايتسانأنممغرلابو.فعضتيتيهاركو،أدهييمانتملايبضغأدب
كلذنكلو،ةرداغملابمهأتدكف،هيلعىغطفطاعتلانأّالإً،ايلكَشالتي
يفعشدقف.قئالوهاملعفأنأبيلاحمسيملءامسلاكلتورمقلا
نيباشلاىلععطسو،راجشألاربعهقيرطقشورهبموساقءوضلاحلا
امهيلعهتعشأرمقلاىقلأامدنعو.ةنيخثلازوجلاةرجشتحتنيئبتخملا
يفترمست.ينيعمامأىولتتىعفأكاَوَدبو،دحاويضفنايكىلإالوحت
راث،ةأجفو.نابعثلاقالزناكضرألاىلعناقلزنيامهتيأرو،ةظحلليناكم
ىشالتو،جئاهلارحبلاكيتريغترجفتو،ناكربلاكهوتلأدهيذلايجازم
تيأر.ةمحرلللاجميأعديالٍلئاهطخسىلإيبضغلوحتو،يفطاعت
.اهسافنأتسبحامدنعنكسمث،رمقلاءوضتحتكرحتيةاتفلادسج
مغرلابو.عزفناويحكليللانوكسىلإيغصتيهوةظحللةنكاستلظ
سافنأبترعشنأدعبكانهيدوجوبتسحأدقف،تمصلايمازتلانم



نيدسجىلإىعفألاتلّوحتاهدنعو،اهنعباشلاتدعبأف،ةقحالتملايبضغ
.ىرخأةرمنييرشب
."مالظلايفانبقارينمةمث.انهامصخشدوجوبرعشأ":عزفبةاتفلاتلاق
ادب،رمقلاءوضيفو.هعمضهنتلاهدشيوهوروهتو،ةحاقوبىتفلاضهن
ناكملايف؛انههمجاهأنأيلاببرطخف.ملاعلاىدحتييربناويحبهبشأ
لخادنمدحأانعمسولاذام،نكلو.هتئيطخهيفبكترايذلاهسفن
قدحيحاروهينيعبباشلاشمر.ءارولاىلإتعجارتوييأرتريغ؟تيبلا
.يتيؤرنمهعنمعطاسلارونلايفهفوقونكلو،مالظلايفهلوح
."انهدحأدجويال.يقلقتال،الك":ةاتفلاعورنمئدهينأًالواحملاق
."اذهنمةقثاويننإ.انهدحأدجوي"
."؟انهيدحويننيكرتتسله؟نيرداغتسله":باشلالاق
داعنإ.بهذأنأّيلعبجي":لاعفنابتلاقوءاقبلانمةاتفلاتسجوت
."ّيلعهبضغماجبصيسف،يندجيملو
نأنمهسفنعنميملهنكلو،رداغتسهتبيبحنأنآلاًاعنتقمباشلاحبصأ
."ً؟اددجمانضعبىرنسىتم":ًالئاقاهلأسي
بجي.يردأتسل":ةثهاليهوتلاقوًاددجماهءودهةاتفلاتعمجتسا
."لاحلايفتيبلاىلإدوعأنأّيلع
تققشوتفتلاف،اهلبقتيبلاىلإلصأنأتررق،اهتلمجتهنأامدنعو
تقولبقاهتذفاننمترظنيتلاةفرغلاوحنةعساوتاوطخبيقيرط
.ريصق
ةعمشرخآجهووهو؛رمحأجهويذتفاخرونبةءاضمةفرغلاتدجو
ردقلامكحشعترملاهبيهلببتكي،مؤشلابًارذنمءوضلاادب.ئفطنتداكت
يلظىمانت،لخادلاىلإتوطخامدنع.ينيطلاةفرغلارادجىلعموتحملا
مالظيفتنكتسا.اهلمكأبةفرغلاىلعىغطنأىلإججأتملايبضغكدوسألا
نأدعب؛ةاتفلاتلصوىتحليوطتقوضميمل.تمصبترظتناو،يبضغ
يذلاريرسلانممويلاحابصتضهنامدنعناكامكاهمادنهبيترتتداعأ
طقتلتنألواحتيهويدوجوظحالتمل،ةيادبلايف.يراوجىلإهيلإتوأ
تفقوو،ةفرغلاتلخد.اهردصيفةعراستملااهبلقتابرضئدهتواهسافنأ
نلعتدرمتةياركادبيذلاثعشألااهرعشبترتنأتلواحو،ةآرملاةلابق
.مرحملااهبحنع
."؟تنكنيأ"
ريذحتكهادصددرتو،عفترملافقسلاتاذةفرغلاءاجرأيفيتوصىود



."؟تنكنيأ":رركتي
اهنكلو،ينارتنأعطتستمل،كلذعمو.مالظلايفتقدحواهلوحتتفتلا
،اذل.اهتعنميننكلو،بابلانمبرهلاتلواحف،روفلاىلعياياونتمهف
ةرجشنصغكتشعترافً،اددجماهتعنميننكلو،ةذفانلاوحنتعرسأ

.يعارذنيبفاصفص
."؟نآلادعبهيرتّالأكنمبلطأملأ"
ىلإتبهذلبً،ادحأرأمل":تلاقوًاليلقناوارمحلااهاتفشتجرفناف
."ضاحرملا
:اهنمهبّرقأوةذفانلامامأفرلانعفحصملابحسأنألواحأانأوتلق
."ديهشنيلوقتامىلعهللاو،اذهىلعيمسقأ"
ينكرتا":اهءاروتفتلتيهوتحاصو."ينعد":تلاقوةبعترمينتمواق
."ينأشو
تلواح.مهلكتيبلالهأظقوناندكىتحلاحلاكلتىلعخرصتتلظ
!ينودعاس":تحاصوءارولاىلإاهسأرتعجرأف،يديباهمفيطغأنأ
."!ينلتقيس.مكدحأيندعاسيل
.يديباهقنعتطحأف،اهمفيطغأنأعطتسأمل
."خارصلانعيفقوت،يتمصا":ًالئاقتسمه
نكمتتيكلةفرغلاىلإعيمجلارضحينأتدارأدقف.ّيلإيغصتنأتضفر
،ةفرغلاطسوىلإاهتررج.اهدارمققحتاهعدأمليننكلو،برهلانم
.اهقنعلوحيديةضبقتدتشاو،دئاسولاىدحإىلعاهايإوتطقسو
."هللابًابحيتمصا"
،يبضغةرمغيفو.ينعاهسفندعبتلينمواقتتلظلب،ّيلإغصتمل
امدنععمسييذلاتوصلاكلذك؛رسكنيءيشتوصتعمسفاهقنعتززه
توصىدصكةفرغلاءاحنأيفاهتخرصتوصددرت.اهناوألبقةرهزفطقت
تمصةفرغلاىلعميخ.ضرألاتبرضمثاهتميغنمترّرحتءامةرطق
؛يكبأانأويتروصساكعنالازغلاينيعبنيتهيبشلااهينيعيفتيأرف،قبطم
بلقلااذشيوردلاونيوادوسلانينيعلاوءادوسلاةيحللاودوسألاءادرلاتيأر
فقوباشهمامأرهظوبابلاحتفنا،ةظحللاكلتيفو.مالظلايفدوسألا
،لخادلايفةشعترملاةعمشلاءوضيفًاقرتحملهاذلاههجوادب.كارحالب
يفنينجلاتلتقواهتلتق!اهتلتق...اهتلتقدقل":لوقيوهوهتاملكتتأمث
."!اهمحر
ةايحالبةدقارلاةباشلاةاتفلادسج؛قيقرلادسجلاكلذىلإيرظنتلوح



ددرتيلفطءاكبتوصتعمسو.مونلايفةقرغتسماهنأكو؛ينضحيف
ةينيطلاناردجلاو،ةيرجحلاضرألاويلاعلافقسلانيب؛ةفرغلايفهادص
دجياللفطتوصهنإ.يحورميحجىلإءودهبللستيل،يبشخلابابلاو
؛دبألاىلإاهدقفمألقوتيو،تمصلانعًائيشفرعيالو،ءازعهسفنل

.لمألاكميدقوةايحلاكعاجشتوص



34
"نيراكايةوسقبءاسنلالماعتةايحلا"
ىلعيسفنتدجو،ينيعتحتفامدنعو.لفطءاكبتوصىلعتظقيتسا

يفهتيأريذلاءوضلاوههتركذتامرخآناكو.قدنفلاةفرغيفيريرس
ىتموأ،مونلايفتقرغتساىتمركذتأنأعطتسأمليننكلو،ةآرملا
نمليصفتلكركذتأنأتعطتسا،كلذعمو.ريرسلاىلعتيقلتسا
نيبةدروقاسكرسكنيوهوليحنلاةاتفلاقنعتركذت.ملحلاليصافت
اتسيلوسمشاديامهنإلب،الك؟انأّيدياتناكله...نيتيوقلانيديلاكنيت
ةيدأتنمسمشمرحامبرً؟العفايميكسمشلتقله،نكلو.ّيدي
ىلإزمرتةصقرلاكلتتناكنإف.ةاتفلاكلتلتقهنألةيرئادلاةصقرلا
،هاديهتفرتقايذلاميظعلامرجلاببسبًاسيبحسمشلظدقف،ءاقترالا
هبلطببسرسفيملهنأنممغرلاب؛ةدعاسمللهتجاحرسفياماذهو
يدلاونألوأ،يمساببسبينراتخاهنأدبال.تاذلابانأينمةدعاسملا
فيك،نكلو.هراوغأربسعيطتسأالرخآببسلوأ،هلثمًاشيوردناك
تناكيمأّنإىتح،ةيفوصلانعًائيشفرعأنكأمل؟هدعاسأنأينعسي
نميسأررعشبصتناف،ديدجنميكبيلفطلاأدب.ينمرثكأاهنعفرعت
.يملحيفةقلاعنوكأنأةيشخءاوضألاتلعشأوتضهنو،عزفلاةدش
لفطلانكلو،يتروصساكعناتيأرامدنعتحتراو،ةآرملاىلإرظنألتفتلا
ردصمفشتكأنأةلواحمتيغصأو،ةفرغلاطسويفتفقو.ءاكبلالصاو
لفط؛نيدلالالجتوصتوصلاكلذنأيلاببرطخ،ةأجفو.توصلا
دقنوكيّالأنكميفيك.ةرواجملاةفرغلايفناميقينيذللانيباشلا
اذإاميفركفأتنكامنيبو.يموننملقثأامهموننأدبال؟امهظقيأ
نأبارغتسالاريثياممو.نرييفتاهأدب،امهظقوأنأّيلعيغبنيناك
تددرو،ينهذءافصتدعتسا.ةظحللاكلتيفءاكبلانعفقوتلفطلا
.بضاغلايمأتوصيعامسىدلتئجوفف،ةملاكملاىلع
."؟نيراكاي،لفطلانيبجنتسله"
.لماحيننأيمأتفرعدقل!اذنحناه
."؟يمأاينيثّدحتتمع؟لفطيأ":ةلئاقةءاربباهتلأس
ناسللزيملول؟كلذكسيلأ،ّيلعيبذكتيكلةيفاكلاةحاقولاكيدل"
نأنودنمهنمصلختلانايونتامكنإ.قالطإلاىلعتفرعامل،لغيان
."؟كلذكسيلأ،يناربخت
؛اهتلأسً.احوحبماهتوصادبدقف؛عطتستملاهنكلو،خرصتنأيمأتلواح



لحاذام"ً:اضيأينارتعالوضفلانألنكلو،طقفعوضوملارييغتفدهبسيل
."؟كلذكسيلأ،دربلابيباصتمل؟شجأوهاذامل؟كتوصب
ةرهاظميفتكراشلب،دربلاببصأمل.عوضوملايريغتال":ةلئاقينتخبو
ىتم.يتوصرمأيسنا،نآلاو.تارابعلاضعببتحصو،مالسللًامعدجاجتحا
."؟يملعنودنماذهيلعفتنأنيونتتنك
تأندقل،لقألاىلعً،انسح.ةيجاجتحاةرهاظميفتجرخدقل،عبطلاب
تفشتكا.طقفحوحبمتوصبةرهاظملانمتجرخو،بعاتملانعاهسفنب
.تعقوتاممةبوعصرثكأرمأةلكشملاهذهنمصلمتلانأ
ةبرجتلاهذهضوخأسيننأنينظتله":اهتئدهتلواحألةغوارماهلتلق
رفاسأنألبقيأ،طقفوتلللمحلارمأانفشتكادقل؟كمالعإنودنم
."مايأةعضببانهىلإ
لكشياللمحللكفاشتكاتيقوتنأًامامتنيكردتكنإ.ةغوارملانعيفك"
مهياذامب؟اذهكمهمرمأيفكتدلاويأرىلإنيجاتحتدقاذامل.ةيمهأةيأ
."؟رمألايفكمأيأر
."كجعزأنأدوأمل.اذهيلوقتال،يمأايكلضفنم"
يتنبالمحربخعامسنمرثكأينجعزيدقيذلاام؟يجاعزإيدوتمل"
."كلذبببستيذلالجرلانم
نعثدحتتلتناكامالإو،اهيلعهتضبقمكحأدقبضغلانأدبال
.ةجهللاهذهبلغيان
اذهلايحكتحيصنىلإةجاحبانأف.ةينوقنمدوعأاملاحكربخأستنك"
."ديكأتلكبرمألا
دقف؟يتحيصنىلإنيجاتحتاذامل":تلاقلب،ءودهلاىلعةلالديأدبتمل
."رمألاىهتناو،نينجلانمصلختلاتررقنأكلقبس
."دعبًائيشررقأملانأفً،ايلمعوضوملايفتركفنإ،عقاولايف"
."؟يررقتملأ"
."هديرأاممةقثاوتسليننكلو،لغيانهديريامكلذ.الك"
نملاحيأباذهيلعفتال":ةموعنلاضعببستكيأدبتوصبتلاق
هذهنإ.يتبيبحايكرمعنمنيثالثلاوةسماخلانيغلبتنيداكت.لاوحألا
."امبرةريخألاكتصرف
."؟يلابىلعرطخيملهنيلوقتامنأنينظتله.يمأاياذهفرعأ"
باشلاف،لغيانمامأةفيعضكنأًامتحنيكردتكنكلو،كلابىلعرطخامبر"
.كيلعريثأتلابهليحمستنأىشخأ.نيقباسلاكئاقدصألكنعفلتخم



نميصلختتنأكايإ:حوضووةحارصلكبكعمثدحتأس،ّيلإيغصأ
ردصملفطلااذهنوكيسف.هبيظفتحتنأبجي.نيراكاينينجلا
."!يتنباايكتداعس
يفرعتنأكعسيفيك،نكلو.اهبيعانقإكنكميةريثكبابسأكانهً،انسح"
."؟يتداعسردصملكشيسلفطلاناكنإ
غلبأيننإً.امامتهنمةقثاوانألب،نيراكاياذهفرعأ":ةلئاقيمأتررك
نمريثكلاتفرع.لبقنمةبرجتلاهذهبتررمدقو،يرمعنمنيتسلا
عابطأنم،ءاسنلامهنمولاجرلامهنم؛ةفاكةايحلابراشمنمسانلا
.سانلانمريثكلاترشاعو،يتزيزعايةليوطةايحتشعو،ةفلتخمطامنأو
مهنمنانثا،لاجرلاةفرعمنميتصحتلندقف،اذهيلوقىلعينيحماسو
،تاميفوتنآلاو.كدلاواميسالو،تاموكدلاو،يبلقلكنمامهتببحأ
هنأوهنآلاهدصقأامنإ.كدلاوشيعيضرألاعاقبيأيفيردينمو
."مهقيرطيفنوضميانءابحأنإف،تقولانيحيامدنع
ً.اءوساهتوصةلاحتدادزا
ككرتينأنيشختله؟اذام":ةثداحملاوجفطلأنألواحألةحزاماهتلأسف
."؟هريغلعفامكلغيان
."أوسأللدعتسننألضفألانم،نكلو.انمًايأكرتيّالألمآ"
.ينرواستتأدبكوكشلانأةجردلمؤاشتلابةيحوماهتجهلتدب
ًائيشنيفرعتله؟يمأايأوسأللدعتسننأبجياننإكلوقبنينعتاذام"
."؟هفرعأال
نأطقفلواحأيننكلو،هفرعأامكانهسيل.تافاخسلابيهوفتتال"
بيطلجرلغياننإ،معن.عقاولااذهنيفداصتدقامًامويكنأبكركذأ
.ةيلوؤسملالمحتبنجتيهنكلو،ةليللاًاديجاذهتكردأدقل.كبحيو
عتمتسيوبرشيولكأينأديريهنإلوقي.حرموةعتمهيلإةبسنلابةايحلاف
،لباقملابو؟عيمجلاهديرياماذهسيلأ؟همولينأهنكمينمو.هتايحب
لكف.ناسنإلاىلعبترتتتامازتلاكانهو،نمثهلملاعلااذهىلإروضحلاف
بجيوً.اضيأعيمجللقحزبخةمضقلكوءامةفشرلكوهذخأنسفن
."ذخأنامكيطعننأانيلع
ال":تلقوةيحانلاهذهىلإاهرظنتفللتعراسفً،افحجماهمالكتدجو
همدقيامو.مويلكسانلاةايحذقنيلغياننإ.يمأاياذهيلوقت
.ً"اعمتنأوأانأهمدقأاممريثكبمظعأةيرشبلل
ذقنيوهف.ةقحمتنأ":ةلئاقًاريخأتعباتف،لوقتنأبجياذامفرعتمل



الانأف.يمهفيئيستال.هلمعاذهنكلو،مويلكًالعفرثكصاخشأةايح
،لاملابسكوعشجلالوحاهلكهتايحرودتقالخألاميدعًاصخشهربتعأ
ةصرفحنمنعمويلكسانلاةايحذقنيلجرعنتميدقاذاملنكلو
نلهنألأً؟اجاعزإهلببسيساذهنألأ؟همدوهمحلنميذلاهلفطل
يأنودنمشيعلاىلعداتعملغياننإ؟تالطعيفجورخلانمنكمتي
نكلوً،اعمناجرختونادعاوتتامتنأوماوعأةثالثلاوط.هتيرحديقتطباور
،هعمشيعلليلقتنتملتنأف.هسفنناكملايفشيعيلازيالامكنمًالك
نيسمخلاغلبيامدنعثدحيساذام،نكلو.كعمشيعينأوهرثْؤيملو
ككرتواهرمعنمنيثالثلاغلبتهلةليمزمارغيفعقونإاذام؟هرمعنم
."؟اهيلإبهذيل
."بسحويتايحشيعلصاوأس؟لعفأنأينعسياذام"
ةسماخلاتغلبدقنينوكتسكنأدصقألب،هتدصقاماذهسيل"
ميسولاكقيدصريغنإ،نكلو.باجنإلاتاونستزواجتيأ؛نيعبرألاو
هتبيبحنمًالفطبجنيلتقولانمعستمهيدللظيسف،هيأرمرتحملا
ةايحلانإ.كاذنآاهراتخينمنكتًايأوأ،نيثالثلاماوعألاتاذةديدجلا
.ةقيقحلاهذهيكردتنأكيلعبجي.نيراكايفاحجإبءاسنلالماعت
كليكحأسً.اضيأاهلثمةاسقلاجرلاف،طقفةيساقلايهةايحلاتسيل
دعبيكويوهلاتاكىعديناكمكانه:عوضوملااذهقايسنمةبيرقةصق
.ايكرتىلإةيناثلايترايزيفكدلاوعمهيلإتبهذ،ةينوقنعًارتموليكنيتس
ناكملوأامبرربتعتو.ةنسفالآةرشعىلإاهخيراتدوعيةرمعتسماهنإ
تداتعا،كويوهلاتاكيفةنسفالآةرشعلبق.ةرقتسمةايحسانلاهيفشاع
؟كلذدعبثدحاذام،نكلو.ةايحلاقفارملكىلعنرطيسينأءاسنلا
ظحلاءاسنلاتدسجاملاطل.ءيشلكىلعلاجرلاىلوتساولاحلاريغت
ىلعلاجرلالمعف.ةايحلايهاذكهو،ضومغلاوريخلاوةداعسلاوةرفولاو
،ةريخألافالآلاةرشعتاونسلاىدمىلعتازيملاكلتلكنمانديرجت
،اولعفامهماهايإانوبلسينأنوعيطتسيالةردقبّعتمتنلازنالاننكلو
ّالأطرش؛ملاعلااذهىلإيرشبنئاكبلجزايتماو،لافطألاباجنإيهو
.ةزيملاهذهةايحلاانتبلس،انرخأتنإف.تفقوتدقةيجولويبلاانتعاسنوكت
ايّيلإيغصأ.كلذنمينكمتتنلف،ذئدنعلفطباجنإتينمتولىتحو
ةياهنىتحةداعسباشيعتنأيبلقلكنملغيانلوكلىنمتأ،نيراك
مؤشلابرذنملايعقوتتبثأنإاذام؟اذهلصحيملنإاذام،نكلو.رمعلا
ىلعتافدقناوألانأتدجوولغياننعتلصفنانإاذام؟حيحصهنأ



."؟لافطألاباجنإ
.اهثيدحيفيضملاىلعرثكأيتمصاهعجشف،لوقأاذامفرعأمل
ىلإيغصتنأكيلعبجيف،رمألااذهيفييأربيدشرتستنأتدرأنإ"
ّيلإيرظنا.نيراكاييعرستتال،كلضفنم.لغيانىلإسيلوكبلق
اليننكلو،ينعنولختييلوحنملكونسلايفمدقتأيننإ.بسحو
."يلجأنمةدوجومنيلازتالذإ،كلذيفةلكشمنميناعأ
."يمأايتنأّيدلانأو"
.يتبيبحايًالثاممسيلرمألانكلو.حيحص":يفطاعتوصبيلتلاقف
،ةقيقحهذهو،دبألاىلإكبناجىلإىقبأنلو.كتعاسلبقنيحتسيتعاسف
،كتايحهريغرخآلجريأوألغيانكرطاشيدق.كدحونيقبتساهدنعو
يظفتحا.اذهيلعفتالنيراكايكلضفنم...لفطكيدلحبصأنإنكلو
."لفطلااذهب
."عوضوملايفرّكفأس.يمأايًانسح":تلقوًاقيمعًاسفنتذخأ
."لغيانلجأنمكسفنبىذألايقحلتال.اذهيلعفا"
لعفأنل.يمأاييقلقتال":تلقوعطتسأمليننكلو،كحضأنأتلواح
."اذه
.انيلعتمصلاميخ
كهيجوتلعفلابردقأيننإ.يمأايكلًاركش":تمصلارادجرسكألتلقف
."يل
نألمآ.نايحألاضعبيفحجنتةوسقلاً،اذإ":كحضتنأةلواحميلتلاق
."لغيانعانقإيفتحجندقنوكأ
."؟هعمترجاشتكنإيليلوقتال،كلضفنم"
لوقأنأيننكمياذام!كبيبحنعًاروفنيعفادتفيككسفنىلإيرظنا"
.ءاشعلاىلإيناعدامدنعبدألاىهتنمبلجرلايعمفرصتدقل؟لغيانل
تانسحهلحرشأنأطقفتلواح،هعمعوضوملاحتفنمتنكمتامدنعو
ةداشميأبشنتملو.ينعطاقيملوّيلإعامتسالابىفتكاف،لافطألاباجنإ
."اننيب
ملهنأل":ةدوجومنوكأنأنودنم؛امهنيبثدحاممةقثاوانأوتقلع
."ةيسمألاكلتلاوطًاعيرمًاتقوىضمأهنأدبال.كيلعدري
نوكينألمآ.كلذقحتسيهنإ":مدنلابروعشىندأنودنمتمتمت
."عوضوملالوحهيأرريغيهلعجوهيفرثأدقيمالك
."يمأايةمحرلاةميدعتنأ"



ةايحنععفادأليفكيامبةعاجشوةريبخلب،ةمحرلاةميدعتسل"
."مداقلايديفح
زاريوبشيوردلا،يدلاواهبفصأنأيننكميةفصةعاجشلانأترّكف
.هفرعيالدلبىلإاهبحيةأرماعبتيذلايدنفأ
،يدلاولًاقيدصناكًالجرتلباقمويلا،يمأ":ةلئاقرخآًاثيدحتأدب،ةأجف
.ً"اضيأكفرعيهنإيللاق.يدنفأتزعهمسا
بذعليحنلالجرلاكلذهنإ.هركذتأ،معن.يرهاوجلاهنإ!هآ؟تزع"
نمناسنإلارهوجىلإنارظنتنيتللانيتليمجلانيتيلسعلانينيعلاوذ،ناسللا
مثًاليلقتتمص."ناوخأامهنأكو؛ةقيثوةقالعكدلاوبهتعمجدقل.لخادلا
."؟اهيفهآرةرمرخآتناكىتم؟كدلاوركذله":تعبات
.ضماغلكشباهبلقىلإللستدقلؤافتلانأاهتوصنمادب
."تاونسذنمهريملهنإلاقهنكلو،يدلاونعثدحت"
ةعرسباهتوصنملؤافتلاىشالتو.ً"ادجنيبرقماناكدقف؛ينئجافياذه"
ًالجرتزعناك.هترايزلبهذدقكدلاونأتننظ":تلاقورهظامك
."يتبحصبكدلاورفسةركفىلعضرتعامايألاكلتيفهنكلوً،احلاص
.ً"اضيأكلذبترعشدقل،معن"
."؟اهسفنةقيرطلابركفيلازيالأ":تلاقوةريصقةكحضيمأتقلطأ
بحنعيلختلانمهقيدصنّكمتفيككردياللازيالهنإ.كلذنظأ"
."ةأرمابحلجأنمهللا
بحلجأنمهللابحنعيلختلا":ةلئاقةيرخسبيمالكيمأتررك
.هللابحنعطقكدلاولختيملذإ.طبضلابثدحاماذهسيل!ةأرما
."هللهبحنمطيسبءزجنمرثكأيهاجتهبرعشيذلابحلانكيملو
،يدبألابحلاىلإلوصولل:لاقامدنعينذأيفيدنفأتزعتاملكتنر
تاملكلاكلترركأمليننكلو.ينافلابحلاشيعينأءرملاىلعبجي
."اذهنمةقثاوينوكتنأكنكميال":ةلئاقتضرتعا،كلذنمًالدبو.يمأل
اذهيللاقنموهكدلاونأل،يتبيبحايعقاولايفكلذيننكميلب"
."هسفنب
."؟هللريبكلاهبحلطقفدعتسيهنإوً،امهمسيلكبحنإكللاقله"
اذهنمًائيشلاقهنكلو،طبضلابسيل":تلاقوةبوذعبيمأتكحض
رعاشلاكلذهنإً.اريثككدلاوهبحأيبعشرعاشكانه،يموردعب.ليبقلا
تيبلاوهو،ةيرعشلاهتايبأدحأددراملاطلف.يرمإسنوييفوصلايلوضانألا
رركنأدعبو.قلاخللانبحنمعبانتاقولخمللانبح:هيفلوقييذلا



ام.هلليئاهناللايبحببسبكبحأانأو:ًالئاقفاضأ،سابتقالاكلذكدلاو
نمهتادقتعمنعلختيملشيوردلاكدلاونأوههيمهفتنأكيلعبجي
."طقيبحلجأ
."كعمرفاسوهتعامجوهخيشكرتهنكلو"
ىلعبلغتيلةيفاكلاةوقلابمايألاكلتيفلحتيملهنأليعمرفاسدقل"
،هتببحأوكدلاوينبحأ،معن.عبطلابكدلاوريسفتوهاذهنإ.هتابغر
اتلكيفو.هتلعشتأفطناوهبيهلفخامبروأً،ايفاكدعيملاّنبحنكلو
ثحبلابأدبو،ندنليفهتايحبوأةلئاعلاوأبحلابًامتهمدعيمل،نيتلاحلا
يفانحجن.ميسنهاشهحورمأوتىلعرثعو،ظحلاهفلاحف،رخآءيشنع
لامتحاىلعىوقأدعأمليننكلو،نيفرعتامكتقولاضعبلًاعمةايحلا
ناكو،يريصمرارقذاختاىلعىرخأةرمًاربجمكدلاوحبصأف،ةايحلاكلت
ةياهنيفو.ةينوقيفهذختايذلارارقلانعًايلكًافالتخاًافلتخمرارقلاكاذ
."ريبكلاهبحىلإداعوريغصلاهبحنعىلخت،فاطملا
ىهتناو،ةلماكةرودرادهنأدصقأ.ميسنهاشعمبهذ":ةدمعتمتلق
."ةينوقيفاهنعىلختيتلاةايحلاىلإًادئاعفاطملاهب
نم،نكلو.هللاىلإيدؤييذلاقيرطلاميسنهاشلّكش،ةيادبلايف"
ىلإةجاحبَقبيملحجرألاىلعوهفاذل،دعباميفجضنكدلاونأدكؤملا
."ليوطتقولميسنهاش
ةفرعموهرثكأينريحامنإ،كلذنممغرلابو.اهمالكنمةريحلابترعش
.ءايشألاهذهبةعسوملايمأ
."؟يمأايتامولعملاهذهلكنيفرعتفيك"
.ةنسةرشعثالثنمرثكأليفوصعمتشعدقل؟كلذبهنينعتيذلاام"
دقف.رومألاهذهنعريثكلايفرعتنأًاضيأتنأكيلعيغبني،عقاولايف
."كروضحيفاهنعةريثكتاشقانمترج
ّيلإدوعتتايركذلانأدكؤملانمنكلو،تيسنيننأنظأ.يردأتسل"
."اهضعبنعيندوارتمالحأكانهف.انه
."؟مالحألانمعونيأ؟مالحأكدوارتله":ةقلقودبتيهوتلاق
،ةينوقىلإتلصونأذنميعمثدحءيشلكنعاهربخأنأيلاببرطخ
سمشنعو،يمالحأنعو،لجرلاكلذهايإيناطعأيذلامتاخلانعو
يننكلو.ةحارلابرعشأسفاهتربخأنإامبر...نيدلاءالعوايميكويمورو
وأسيباوكلانميناعأيننأاهتربخأنإعلهلابةنيكسملاباُصتنأتيشخ
يمأنملكعمًاقلغميمفيقبأنأّيلعبجوتي،الك.يمونيفيشمأ



.اهلكزاغلألاكلتلحنتنأىلإ؛لغيانو
ً،ايرئادًاصقرنودؤيشيواردبملحأانأف.ةيمهألاكلتبرمألاسيل"
."ليبقلااذهنمءايشأو،شيواردلانمتاعومجمو
اذهيعدتال.ةيفاقثةمدصاهنأيلودبي"ً:اءودهرثكأتوصبيلتلاق
،دكؤماذه،حلاصلجرهنإ.يدنفأتزعنعيدعتباو،يتزيزعايكقلقي
نوضغيفنيدوعتسً،اذإ.ككابرإىوسًائيشلعفينلكلهلوقيسامنكلو
."؟كلذكسيلأ،مايأةثالث
."؟اذهلغيانكللاقله"
فرعأنأّيلعبجوتي،اهتايحيفروديامبيتنباينربختالامدنع.معن"
انأف.نيدوعتسكنألةرورسميننإ.حزمأيننإً،انسح...اهقيدصنماهرابخأ
املاح،ّيلإيغصأ.ثدحاملكعمةصاخو؛ترداغنأذنمًاريثككدقتفأ
راذعأةيأكنمعمسأنأديرأالً.اعمماعطلالوانتنسانهىلإنيدوعت
دارأنإًاضيأيتأينأهنكمي.يقيدصلباقأنأّيلعبجي:ةلكاشىلع
يتلاةينابايلاقابطألاكلتدحأامكلدعأسً.اعمةيهشةبجولوانتنس.كلذ
."اهنابحت
."؟وزيملاءاسحو"
زرألاتاركةبجودعأساهدعبو.هنودنمةبجولالمتكتنلف.عبطلاب"
."...ةينابايلا
."؟تقفخأفاهدعأنأتلواحيتلاكلتنينعتأ؟يهةدحاويأ"
،اهعمينابايلايكاسلاضعبلوانتنفوس.اهنيعبيه،معن":تلاقوتكحض
."طقفلغيانوتنأدصقأ
ينيعدً.اددجمهعملافطألاعوضوميحتفتّالأبيننيدعتكنأاملاطً،انسح"
."يسفنبةلأسملاكلتىلوتأ
رخآرايخّالأتكردأاهنكلو،اهجهبيمليمالكنأظحالأنأتعطتسا
تقثواملاطليننأنيكردتتنأف.نيراكاينيئاشتامك":روتفبتلاقف،اهيدل
."كب
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"ءانفلاينعيالتوملا"
راركتىلعترصأدقف.ةملاكملايهنأانأوينذأيفنرييمأتوصلظ
بارغتساللريثملانم."نيراكايةوسقبءاسنلالماعتةايحلانإ":ةرابع
لبقتسملاادبدقف.ليوطتقولبقًابيرقتاهسفنتاجاتنتساللتلصوتيننأ
هاجتهنميناعأيذلافعضلانعاذام،نكلو.سمشلانيعكيمامأًاحضاو
امدنعباوصلانيعيمأتباصأدقل؟اهكردأنأيننكميالبابسأللغيان
يفءاخرتسابيشمنامدنعهعمةريبكةداعستدجواملاطلفً.اضيأاذهتلاق
وأًاعمخبطنوأءاشعلالوانتلجرخنوأىقيسوملليغصنوأةقيدحلا
.ةعتمملاءايشألاهذهنمًايأرسخأنأديرأنكأملو...انضعبفطالن
،ينملمجأنهضعب،تابيبطلاهتاليمزفداصأرخآلاونيحلانيبتنك
نأركنأنأينعسيال.ءاكذرثكأرخآلاّنهضعبوً،انسرغصأنهضعبو
.نهعمهمايأمظعميضمينألغيانداتعادقف.نهتيأرنيحينتكلمتةريغلا
ةبذجنمتسيلنهنمًايأنأتننظنإيسفنىلعبذكأسيننأدبال
يلاببرطخدقو.هثودحلهسينهيلإهباذجنانأتكردأ،لباقملابو.هيلإ
سانلارعاشمف.دراولامتحااذهف؛لغيانكرتىلإامًامويردابأدقيننأ
يفعوقولاعقوتنالصخشبحيفعوقولاىلعنورداقانعيمج.ريغتت
نمانمادقأىلعضوهنلانمنكمتننأوهرمألايفمهيامنكلو،هبح
دالوألاباجنإةلأسملعجياماذهو،نسلايفنمدقتيءاسنلانإ.ديدج
اموهاذهنأدبال.نهتايحيفًامهمًارودبعلتحجرألاىلعاهتمرب
،ةريثكتاملكباذهنعربعتملاهنأنممغرلابو.اهثيدحيفيتدلاوهتدصق
يدلاونارجهعمملقأتلايفربكأةبوعصنميناعتستناكامبراهنأّالإ
ردصملكشينأدحاوبيبحلنكميال.اهتايحيفيدوجوالولاهل
بحنععبطلابثدحتنملام؛نمزلانمةليوطتارتفلانتداعس
مهتيافكنولانيالمهنألمهيفةدقتمىقبتفغشلاراننإذإ؛شيواردلا
لب،يناعملانمىنعميأبمهبحنمضرغلاىلإنولصيالمهفً،ادبأاهنم
نكلو.مهنعًادعبدادزا،هنماوبرتقااملكو.مهفدهءارويعسلابنورمتسي
درجمنايأرلاناذهنوكيدقو.قالطإلاىلعًاحيحصنوكيالدقاذه
ةبسنلابعابشإلاةلاحف،بحلابرمألاقلعتيامدنعف.بحللنيفلتخمنيموهفم
ً.ادرجترثكأةرورضلاباهلعجيالاذهنكلو،لماكلكشبةيحورمهيلإ
ةجاحلابرعشينأنودنميدلاواهبانكرتيتلاةقيرطلايفركفأامدنعو
ةيقيقحوةيوقرعاشمبديكأتلابرثأتدقهنأكردأ،ءارولاىلإرظنلاىلإ



يفعقياموهيداملادسجلانإ.ةيهلإلاتاذلاوههقشعامفً؛ادج
يدلاونأركذتأ.هتيلوؤسمنمضًاضيأيوطنتتاذلابةيحضتلافاذل،بحلا
اممهفأمليننألكابترالاينباصأف،يمورةافوىركذبةرمتاذلفتحا
توملا،انيلإةبسنلاب":اهنيحيللاقف،لافتحاللةبسانمتوملالعجييذلا
."يتنباايءانفلاينعيال
نأديرأًالعفتنكنإتلءاستو.اهنيحهمالكباعيتسايفةبوعصتدجو
بيرغروعشكانهف.دقتعأامبسحكلذلناحدقتقولانكلو،هبعوتسأ
ًايبلسًاروعشسيل.ةينوقىلإتلصونأذنمينفنتكيأدبفولأمريغو
.ةرركتملايسيباوكويمالحأنممغرلابينكلمتيفوخلادعيملذإ؛ديدحتلاب
نظأالهالولو،ّيلعرطيسيلوضفلاولاعفنالانمجيزمكانه،كلذعمو
انأ،كلذىلإةفاضإلابو.هبتررماملكدعبةينوقيفىقبأستنكيننأ
.دعبيرفسزاوجدعتسأمل
يننأنممغرلابو.ريرسلاىلعةيروعشالةقيرطبتبثميرظنوتضهن
،ةأجفو.شاعتنالابترعشدقفً،اريثكيندافأمونلانأالإ،ةريصقةدملتوفغ
تدرأ.شعنموبذعميسناهعبتو،ىرخأةرمةليمجلاةحئارلاكلتتقفدت
ًاسفنتذخأو،ةفرشلاىلإتجرخاذل،شعنملاءاوهلاضعبقشنتسأنأ
دجأملفً،افقاوسمشتيأرثيحءوضولاةروفانىلإيرظنلوحتً.اقيمع
تدادزاً.ايلكةروجهمدجسملامامأةريغصلاةحسفلاتدبو.كانهًادحأ
ىلإيرظنتعفروتفجتراف،يهجودرابلاءاوهلاباصأفةعرسحايرلا
.بحسلانمةيلاختناكءامسلانكلو،رطمتستناكنإةلئاستمءامسلا
يفةموعنبةريغصلاوةريبكلاموجنلاتائمتألألت،كلذنمسكعلاىلعو
دجسملاىلإرظنلاتدواعامدنعو.قدحتنويعاهنأكوةنكادلاءاقرزلاءامسلا
لواحيًاذوبنموًانيكسمًادرشمًابلكةيادبلايفهتننظًائيشتيأر،ىرخأةرم
.ريغصيبصهنأتكردأ،رثكأرظنلاتنعمأامدنعو.ةروفانلالظىلإءوجللا
هنأدبال؟ليللانمرخأتملاتقولااذهيفعراشلايفهلعفييذلاام
ءوضلاةرئادلخدو،لظلانعًادعتبمعجارتهنألهبقارأانأوينظحال
،دعجملارقشألارعشلاوةضيرعلاةهبجلاتزيمذئدنعو.دجسملابةطيحملا
نكيملينصنكلو،ينصيقيدصهنأتكردأدقف.نزحةزخوبترعشو
أدبيلقعنأحضاولانم؟انههلعفييذلاام.ةينوقنعًائيشفرعي
ةجردلًادجًايقيقحيلادبيبصلانأنممغرلابيعمبيعالألاسرامي
مايأنميلايخلايقيدصلحيولتلانميسفنعنمأنأعطتسأمليننأ
.ةلوفطلا



مويلااذهقبسيذلامويلايفف.ةرئاحيننأترعشف،هرودبّيلإراشأ
نيذلانيبصعتملانمةباصعنعبنيزةشتفملاتثدحتو،موجهلتضرعت
نأتكردأ،اذهلو.ةعيرشلاماكحأاوقبطيلسانلانولتقيوعراوشلانوبوجي
ًافقاوينصلظ،ىرخأةيحاننم،نكلو.نونجضحمقدنفلاةرداغم
يناكمنمكّرحتأّالأينمتبلط":يملحيفيلهلاقامتركذت.يراظتناب
مل،ثدحامهم."مويلاكلذذنمكراظتنابانأو.ًالاحنيدوعتسكنأل
نأهيلإترشأ،اذل.كانههدحويتلوفطقيدصكرتىلعيبلقينعواطي
ٍفاكلّقعتبعتمتأتلزاميننأيظحنسحنم.يتفرغتلخدمث،رظتني

تعرسأويئاذحتلعتناويلاورسويتزنكتيدتراف.مونلاسبالمبجرخأاليك
لك؛جردلاىلعتلزن،دعصملارظتنأنأنمًالدبو.ةفرغلانمةجراخ
ً.اعمنيتجرد
لفطتملالابقتسالافظومتدجونيحتررس،ةهدرلاىلإتلصواملاحو
نمللستأانأوتوصيأثدحأّالأتلواح.هبتكمىلعمونلايفًاقرغتسم
سمشتيأرثيحًاديحوةروفانلامامأًافقاوينصتدجوو.يمامألالخدملا
لفطهنأكوًايكيتاماردًارهظمتفاخلارفصألاءوضلاهيلعىفضأ.لبقنم
،نكلو.نانحبهقناعأوةعرسبهيلإهجوتأنأتدرأ.هنعىلختموروجهم
قباسنودنمةمامقلاعمجةرايستلصو،عراشلاىلإوطخأتنكامنيب
ةثدحميمامأنمةنحاشلاترمامنيب،ةبعترمءارولاىلإتعجارت.راذنإ

تظحال،ىرخأةرمعراشلازاتجأنأتكشوأامدنعوً.اعفترمريدهتوص
تهجوت.ناكميأيفهرأمليننكلو،يلوحترظن.كانهدعيملينصنأ
هدجأمليننكلو،ةروفانلافلخهدجأنألمأىلعرخآلافيصرلاىلإ
يننكلو،ميلسناطلسلادجسمةقيدحءاحنأيفهنعتثحبً.اضيأكانه
.اهيفقولخملرثأالوةلوزعماهرسأبةقطنملاتدبو،ةروجهماهتدجو
يريكفتةفاخستكردأ،ةأجفو.ةدوجومريغءايشأليختأتنكنإتلءاست
بسانتةركفنماهلاي.يلايخلايقيدصتيأريننأليختأنأيأ؛ينونجلا
ولف.جرخأانأوينريمللابقتسالافظومنألتررس!يلثمةهوتعمةأرما
يبّنظينأهعسوبلازيالهنأيسفنتركذ.ةنونجميننأنظل،ينآر
ةظحللتركف.ةدوعلاقيرطيفانأوينظحالينأبةيناكمإكانهنأو،كلذ
سلجأله؟لعفأنأينعسياذام،نكلو.قالطإلاىلعةدوعلامدعيف
نأيلاببرطخ؟ينآرنإاذامو؟ليللالاوطدجسملامامأيساركلادحأىلع
ينمهينكيملهيأرنكلو،ىشمتألتجرخفمونلانعتزجعيننإهللوقأ
ىرخأةرمتعمس،قدنفلاىلإةدئاعهجوتأتنكامنيبو.لاحةيأىلع



ًالوأىقيسوملاتعمس.يتلوفطيفاهعمسأنأتدتعايتلالافطألاةمينرت
.حوضوبتاملكلامث
شيوردكانهمهمهمه
شيواردللىوأمشيوردلاحتف
رارسألااهنمرثعبتتةعساولاهرينانت
ًائيشاهنعفرعيدحأال،نكلو
شيوردكانهمهمهمه
ةيلاعلاءامسلاىلإىقريهسأر
هتحتنمضرألاسمالتهتيحلو
رارسألارثانتتهيتفشنمو
.اهعمسينأعيطتسيدحأال،نكلو
هاجتالاىلإترظن.ةيرجحلايرثألادجسملاناردجنيبتوصلاىدصددرت
ىلعةليلظةعقبيفكانهًافقاوينصتيأرف،توصلاهنمىتأيذلا
ثدحفيك.يراسيىلإًارتمنيسمخدعبىلعروبقلادحأللباقملافيصرلا
ترثعيننأمهملا،كلذبسأبال؟لبقنمربقلاكلذدوجوظحالأمليننأ
حارو،ينلهاجتهنكلو."ينرظتنا،ينصايكناكمقبا":ةلئاقهتيدان.هيلع
الهنأيفتركف.هتلباقملرضحألّيلإراشأهنأيسنهنأكو،عراشلايفيرجي
،عراشلاينصربعاملاح.هباقعأيفيرجلاتلصاوو،نآلافقوتلللاجم
دحأوحنًاهجتمريصقرادجلوطىلعءطببيشميأدبو،هتعرسففخ
هسفنقرزألابابلاهنأتيأر،برقنعبابلاتصحفتامدنعو.باوبألا
ناكملاىلعلديامكانهنكيمل.قدنفلايفيتفرغرادجىلعرهظيذلا
نعينصعدريملهفنتكايذلاضومغلانكلو،بابلاهيلإيدؤييذلا
تكردأ.راذنإقباسنودبلخدمث،ّيلإرظنيلةظحللفقوتدقف.لوخدلا
امدعباميسالو؛ىرخأةرمبابلاكلذربعأنأةمكحلانمسيلهنأ
دراطأنأةمكحلانمنكيمل،كلذعمو.ةيضاملاةرملايفيعمثدح
بجوت.ليللانمرخأتملاتقولااذهيفلوألاماقملايفيتلوفطقيدص
ملوهفاهيفانيقتلايتلاةيضاملاةرملافالخبهنأيسفنركذأنأّيلع
هنعثحبأنأنودنمةكربلادنعهتكرتيننأنممغرلابو.طقينلذخي
دعبىرخأةرمهرسخأنأيقطنملانمسيلهنأالإ،تاونسلاكلتلاوط
.نآلاهيلعترثعنأ
ينتباصأ،ةوطخلوأتوطخامدنعو.ينصفلخبابلاربعتللست
توصبهبشأادبيذلاءاوعلاتوصيعامسىدلو،دربلاةدشنمةشهدلا



يسفنتدجوو،ةعرسبىرخأةوطختوطخ.تاباغلاىدحإقشتحاير
.نيتماصلاناكمىعدتيتلاةيولوملاةربقملخاد
راجشألاك؛هسفنيجلثلاقرزألانوللابًاطاحمتاومألاملاعيفءيشلكادب
عفديذلاام.فجترأاذهينلعج.روبقلاىلعروهزلاوروبقلادهاوشو
،يمامأدتميًاقيضوًاليوطًاقيرطتدجو؟ةربقملاهذهىلإلوخدللينص
ىلعيلوحرظنأانأويقيرطيفتقلطناف.هيبناجالكىلعروبقكانهو
ىلإصاخشأةثالثكلذنمًالدبتظحاليننكلو،ينصىرأنألمأ
اهضعبلوحتفتلاوً،اعمتمنراجشأعوذجمهتننظ،ةيادبلايف.يراسي
مهنويعيفءودهلاومههوجوتظحالكلذدعبيننكلو.ةريبكةلتكةلكشم
،نانيممهنعثدحتنيذلاةثالثلاةوخإلامهنأدبال...ةتماصلامههاوفأو
اوضمغينأاودارأهتومباوعمسامدنعويموراوريلاورضحنيذلاكئلوأ
؛ةثالثلانيحلاصلاةربقميفةدوجومانأً،اذإ.ناكملااذهيفدبألاىلإمهنويع
نمنيمداقلاةثالثلاءاقشألاكئلوأمساىلعتيمسيتلاةربقملاكلت
.بعرلاةّدشنمتشمكنا،ىرخألاروبقلاىلإرظنألتفتلاامدنعو.ناسارخ
ناكسعقاولايفيهًاروبقاهتننظيتلاءادوسلالاكشألانأتفشتكادقف
ءاسنو،ديعاجتلابةئيلممههوجونسلايفرابكلاجرمهنم؛مهسفنأروبقلا

تايتفو،ةرهاظةتوبكملامهتيويحلازتالراغصنايتفو،رمعلافصتنميف
...ماستبالااوملعتينألبقاوتامعضرو،نههوجوىلعدمجتمنهلالد
نأةظحللاكلتيفتدرأف،لاكشألاهذهيتيؤرىدلبعرلاّيلعىلوتسا
مالسلاكلذتظحاليننكلو،رارفلابذولأوينصبقلعتياملكىسنأ
ينرمغو،يناكميفةفقاوتيقبف،ىتوملاهوجوىلعمسترايذلاقيمعلا
دعأملذإ.مهيلإرظنلابتوملادادبتساينعتضفنيننأبقحاسروعش
ةرودنمءزجهنأولامكنكلو،ةعجافهنأولامكتوملاىلإرظنأ
معربتلانمًاءدب،ةنسلالكدرولاةريجشاهبرمتيتلاةرودلاك؛ةايحلا
ديدجنمرهزتاهنكلو،قاروألاطقاستىلإًالوصوولوبذلاوراهزإلابًارورمو
نمنصغدرجميننأترعش،اذهتمصلاتيبيفو.مداقلاماعلايف
تاملكةمتمتوسمهتوصتعمس،ذئدنعو.ةيرشبلاةلئاعةرجشناصغأ
تقفخ،ةأجفو.انأهتعمسامكتوصلامهلكةربقملاناكسعمسو.ةضماغ
ّتنأو،سمادمالظيفيجلثلاقرزألاليللاسمغناو،ةربقملايفحايرلا
،مطحتتوصةثدحمضرألاتزتهاو،اهبفصعتحايرلانأكوراجشألا
ىلإفطلبنوبحسنينوتماصلاأدبامدنعرخآلاولتدحاولاروبقلاتحتفناو
ردصيذلاناكملاىرألتفتلا.بيرملاسمهلاكلذمهفاخأدقف؛مهنكامأ



تحتفقوتدقف.يوحنهرهظويفلخًافقاوينصتيأرفتوصلاهنم
بوتكملاشقنلادعيملربقةدهاشوحنرظنلانعميحارو،ةمخضةرجش
له،ىرت.سمهيينصلظ.اهيلعنينسلاتائميضملعفبًاءورقماهيلع
لعفأتنكامنيبو.ةدئتمتاوطخبهنمتمدقت؟ربقلاةدهاشلهمالكهّجوي
ئداهتوصبهتلأس.ربكيينصمسجوشمكنتربقلاةدهاشتأدب،كلذ
."؟ينصايهلعفتيذلاام":نابجو
لبينصدعيمل،ةأجفو.ءودهبيوحنتفتلالب،دعتبيملةرملاهذه
.سمشراص
."كراظتنابيننإ.ايميكايانهىلإيلاعت"
.ايميكمسابينوعدييكلةيفاكلاةحاقولابعتمتيلظ
."تمصلاناكميفثدحتتنأيغبنيال.ىتوملاجعزتكنإ":ةلئاقهتخبو
،كلذعمو.انتاداعنيملعتتكنإ.ايميكايتنسحأ":ريدقتةماستبابيللاق
امّنإو،باحسناللمهعفداميتوصسيل.هيملعتتلريثكلاكصقنيلازيال
يزخلاباورعشدقل":لاقوربقلاوحنهديدمو."كبلقألميذلافوخلا
يتلااهسفنضرألاىلإاوداعاذل،كلمهدوجوهبببستيذلافوخلانم
."مدآاهنمقلخ
هتلداجمبرمتسأنأنمًالدب،اذلً.ازهاجًاباوجهلدجوً،ائيشتلقاملك
."؟ينصنيأ":هتلأس،كلذنمرثكأ
ةرداقريغتلزام":ًالئاقلمأةبيخبينلأسو،ةليوطةبيئكةرظنبينقمر
."...انأوتنأوكدلاو.كتدالوذنمكعميننإ.ينصانأ؛مهفلاىلع

.ينصتسلتنأ!ةبذكهذه":ةلئاقتحصو،يدسجيفةدرابةشعرترس
."لتقةميرجباكتراىلعمدقيالينصف.يقيدصنوكتنأًادبأكنكميال
."؟تلتقيننأنيفرعتفيك":لاقو،روعشلاحورجمصخشةرظنبينقمر
قنعّقدتتنأوينيعمأبكتيأر":ةقيقحلانمةعرجهحنمألهلتلق
."ةرجشنصغهنأكوةنيكسملاةاتفلاكلت
نأنينظتتنأ":ًالئاقنلعأوءادوسلاربقلاةدهاشىلعىرسيلاهديعضو
اهلتقاملب،ايميكلتقأمل.سوباكلايهةقيقحلانكلو،ةقيقحكسيباوك
."اهتئيطخوه
!هتميرجركنيوينيعىلإرظنينأأرجتفيك
.اهبحاصلتقتةئيطخبيتايحيفعمسأمل!بيرغاذه":ةوسقبهلتلق
."؟اذهثدحيفيك
تلعفو،بهذتّالأاهترمأثيحىلإتبهذدقل":ًالئاقربصبيلحرشيأدب



وههتلعفاملك.هلباقتّالأاهترمأًاصخشتلباقو،هلعفتّالأاهترمأام
نيتسئايلاينيعباههجوىلإتقدحو،راقتحاباهينيعىلإترظنيننأ
.ضرألاىلعتطقسواهيديباهقنعتكسمأةنيكسملاةاتفلانكلو،نيتنيزحلا
نأاهرونلديرأنكأمل.اهرسخأنأديرأنكأملو،ايميكلتوملانمتأمل
."هللاديبردقمهلككلذنكلو،ئفطني
.اذهلوقىلعؤرجتنأكايإ":تلقفهمالكلامتحاىلعىوقأدعأمل
بلطتنآلاو.كبضغلتملستساكنألكيديبةاتفلاكلتتلتقدقف
."يتدعاسم
."؟اهبلطأَِمل.كتدعاسمبلطأاليننإ":ةمساحةربنبيللاق
."كريمضحيرتيكل"
ريمضلاكلذانأف،ريمضلابىعديامكانهناكنإ":لاقورورغبّيلإرظن
نأىلإةجاحبسيلريمضنمًاقولخمًالجرنإ.مدقلاىتحوسأرلانم
."هريمضحيري
."؟متاخلاينتيطعأاذاملفً،احيحصاذهناكنإ"
."ينيمهفتنأىتحنيلواحتالكنإ":هسأرزهيوهولاق
."؟هفرعأنأّيلعبجييذلاام.ينمِّلعً،اذإ"
."ةقيقحلا":ةمساحةربنبباجأ
ةفرعمّيلعبجيهنإلوقلاىلعبظاوتكنإ":ةلئاقةدحبهيلعتددر
."؟ةقيقحلايهام.اهفرعأينعد،اهايإينربخأ،ايه.ةقيقحلا
،ةلهستسيلةقيقحلانأنعداتعملاهثيدحًاددجملهتسينأهنمتعقوت
امدنعاذهكلحرشأنأينعسيفيك":لمألابئاخودبيوهولاقهّنكل
كلقعىلعهسفنقطنملاجوتدقل.هدحوينالقعلاقطنملامهفللنيمدختست
كنإف،تلقامهمو.همهفيفنيقفختكنإف،كلتلقامهم.ةيغاطًاكلم
."موللاّيلإنيهجوتمث،ةيفخناعمنعهتحتنيثحبت
."ينيعمأبثدحامتيأريننكلو"
.ً"امئادةقيقحلاسيلكينيعبهنيرتام"
مخضٍبََشيرجحكًادتممادبيذلايمورحيرضوحنهسأرعفروينلهاجت
.ةضفخنملاةربقملاراوسأفلخ
امل،انالومديسلاحبصيملولو.دوروةقيدحيضاملايفناكملااذهناك"
نوعشجلاسانلاكئلوأديشلو،ةظحللاهذهىتحانهدورولاةقيدحتيقب
مالسبديسلادقرلو،ليوطتقولبقاهناكمةددعتملاقباوطلاتاذمهتينبأ

،يلاحلاعضولايفامأً.انورقاهرمعغلبييتلاةميدقلاروبقلاهذهدحأيف



ئفدتهدئاصقنإ.طقتميملهنأكومدآءانبأىلعريثأتانالومللازيالف
عطاسمجنكقيرطلاءيضيهرونو،ةيساقلابولقلانيلتهتاملكو،حاورألا
نعلاقي.ةقيقحلانعمهثحبةلحريفمهومالظلايفاوهاتنيذلاكئلوأل
عمةنراقمو.رشبلانمريثكلابولقتسمالةرثؤمدئاصقبتكهنإيمور
."اهيناعملكدقفتةميرجلاىتحوةوسقلاورشلا،ةقيقحلاهذه
.ةينفلاهتفحتىلإرظنييرامعمسدنهمرخفبحيرضلالمأتيحار
ىتح؛ةميرجىقبتةميرجلاوً،ارشىقبيرشلاف.اهيناعمدقفتالاهنإ،الك"
لعفلالخنمةريخًافادهأققحتنأكنكميال.بحلامسابتبكتراول
."رشلا
."نآلااهشيعنيتلاةايحلاةميقردقننأانيفكي؟كلذنعًائيشلاقنم"
ةايحلاكلتتدبامهمناسنإلاةايحريدقتلًايساسأًاطرشسيلرشلانإ"
."ةمهم
عيطتسيال،رشكانهنوكيالامدنعف.كلذكهنإلب"ً:ادكؤميللاق
ددحننأاننكميال.انلخادنيتفصلااتلككلمناننإ.ريخلازيمينأناسنإلا
نمبسكندق،نايحألاضعبيفف.رشلامأرمثملاوهريخلاناكنإ
."ريخلالامعأفالآنمرثكأدحاورشلمع
ةماستبايهجوىلعتمسردقوهيلإرظنأانأوءارولاىلإةوطختعجارت
.ءاردزا
."؟كلذكسيلأ،يمورلجأنمهتبكترا،هتبكترايذلارشلافً،اذإ"
دقف،هتلعفامنكيًايأً،اريخمأًارشناكأءاوس":لاقوةقفشبّيلإرظن
."ديسلالجأنمسيلوبحلالجأنمهتلعف
."ً؟الثاممرمألاسيلأ"
نمىلعءرملارثعيامدنعو.دحاوصخشبقلطنتبحلاةلحرنإ.الك"
ىلإلصنةياهنلايفنكلو،تقولاضعبلبنجىلإًابنجنانثالايشمي،ّهبحي
."انبيهتني،انبأدبيامف.ديدجنماندحوقيرطلارخآ
دئاصقلانمريثكلاكلبتكدقف.ةيؤرلاهذهكرطاشيمليمورنكلو"
مايألاكلتلالخطبضلابهلهتلقيذلاام.رورسلاوةجهبلاةياغيفوهو
امتيقتلايتلاىلوألاةرملادعبةفرغلايفامكدحونيفكتعماهيفامتيقبيتلا
أدبيهلعجتلهلهتلقيذلاام؟نيرحبلاجرمىعدييذلاناكملايفاهيف
."؟ةيرعشلادئاصقلاةباتكب
نممغرلابيرسفشتكاف؛نيتماصهايإوتسلجلب،فرحبهوفتأمل"
تسل.يحورةآرمىلعسكعنتهلخادقرتحتيتلارانلانأدجوو،يتمص



نظ.هلخاداهبيهلججأتيتلارانلالب،هبلقىلإرورسلاتلخدأنمانأ
يمورقرتحادقف.أطخاوبكترامهنكلو،انأيرونبقرتحتاهنأعيمجلا
."نارينلاكلتءاكذإىوسًائيشلعفأملف،انأامأ.هبلقنارينب
هذهيلحرشيوهوةدعتبمبرستتهنميتبهربرعشأنأتعطتسا
هجوتيأرذئدنعيننكلو،اهلّدحاليتلاهرعاشمعموفطتو،ءايشألا
.بيرغلالجرلابيناتتفابراحأليبضغلكتعمجتساف،ايميك
ةاتفةايحةقرسبرانلاكلتتيكذأله!؟ايميكلتقب":ةلئاقهتلأسوهتعطاق
."؟ةريغص
.فجترتهتيحلتيأريننأتننظو،عومدلابنيتئلألتمهانيعتدب
."يسفنيلتقبلب،ايميكلتقبسيل":لاق
.ريبعتلانمنيتيلاخنينيعبهيلإتقدح
."؟كسفنتلتقله"
.ىلعألاىلإةأجفهرظنلوح،يلاؤسنعبيجينأكشوىلعناكامنيبو
رهبيامفرعأنأةلواحمهترظنتعبت.ههابتناىلعامءيشىلوتسادقف
رجفنادقءامسلانمًامجننأكوانوحنعطاسرونقفدتف،اذكههرصب
،يويندلاملاعلاسمشقرشتامدنع":ًالئاقزاجيإبسمه.ضرألاوحنىوهو
ءاقرزءامسةملظملاءامسلالحملحتتأدبو."حاورألاملاعسمشبيغت
.سمشلاءوضاهيفعطسي
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ً،ارخؤميفوتلفطلًاثيدحرفحربقنيبةفقاويسفنتدجوف،حابصلاعلط
سمشءوضأدبامنيبو.ةنسفلأاهرمعةئرتهمءادوسربقةدهاشنيبو
نألواحألازأالانأوتفقو،ةيناوجرألامويغلانيبنمللستيحابصلا
ينمقرسيوأدحأينمجاهيملو،ىذألضرعتأمل.يعمثدحامفشتكأ
،ينصتيأرًاقحأ؟انههلعفأتنكيذلاام،نكلو.ةرملاهذهًائيش
نيذلاىتوملاثثجنعاذامو؟سمشعمبيرغلاراوحلاكلذتيرجأو
مهاطغدقوحطسلاىلإللستيذلادرابلاقرزألاءوضلاتحتمهتيأر
قشأانأوءارولاىلإيبترميتلاثادحألاطيرشتدعأ؟نافكألاكنيطلا
رمألايلحضتانأىلإ،ةرضخلاةمئادورسلاراجشأنيبةربقملاربعيقيرط
اهو،ديدجنميمونيفيشمأحجرألاىلعتأدبدقف.فاطملاةياهنيف
نأيلاببرطخ.يتلوفطذنمهبموقأدعأملرمأبمايقللًاددجمتدعدق
نكتمل.رفيلوأبوبحملايسفنلاانبيبطلةرايزبموقأيكلنآدقناوألا
ّيلعتضرعدقف،اذكهو.لمعللدالبلاجراخىلإاهيفرفاسأةرملوأهذه
ثادحألاهذهلثمبلبقنمّرمأمليننكلوً،ارارمديدهتللتضرعتوًىشر
رصأينلعجييذلاامف،لاونملااذهىلععضولارمتسانإ.ةبعرملاوةبيرغلا
هنأتكردأ.باوصلانيعلغيانباصأ؟يريرقتةباتكىتحراظتنالاىلع
انهىقبتيذلاام.ندنلىلإةدئاعةرئاطلوألقتسأنأّيلعيغبني
ةحلسملاةطرشلانمقيرفّيدلنكيملو،ةققحمنكأمل؟هفاشتكالواحأل
ىلعءوضلايقلأنأيتيلوؤسمتسيلو.بنيزةشتفملاكيفرصتتحت
طروتتبثيًاليلدفشتكأنأوأ،ةيضقلاهذهيفةقيقدلاتاضقانتلا
تادافإذخأوةلدألاميظنتوثحبلاتلصاو،كلذعمو.تيفاكوداهريس
تططخيتلاتالاقتعالاةيمهأنمللقأمل...ريراقتلاةباتكودوهشلا
ينكلمت،كلذنمسكعلاىلعلب.ةيضاملاةليللايفاهلبنيزةشتفملا
ًايفاكًاببسلكشيالهنأنممغرلاب؛كلذنعمجنامةفرعمللوضفلا
هذهّنأبًايروعشالًاداقتعاناكأءاوسرخآببسدوجونمدبال.يئاقبل
وأ،متاخلالوحينكلمتلوضفدرجموأ،يدلاوءافتخارسيفختةنيدملا
يننكلو.سمشاهنعثدحتيتلاةقلطملاةقيقحلاىلإلصوتلالامتحاىتح
لعفامكملاعلانماهيديلسغتنألواحتةفوصتموأةملسمنكأمل
هسفنربتعااملاطلف،لغيانامأ.لعفلابةنيدتمةأرماىتحوأ،يدلاو
دقف.نيدلاعوضومبمامتهالانمريثكلاِدبيملهنأنممغرلابًايتناتستورب



لوحقلقلانمهعنمتةجردللغاشملانميفكيامبةيمويلاهتايحتألتما
يدلاونأولف.ًالعفةقثاونكأمل؟انأينعاذام،نكلو.ةينيدلانوؤشلا
يأتيدبأامل،عيضاوملاهذهةشقانمبامهتقومظعمايضميمليتدلاوو
ىلإتلصونأىلإاهبمامتهايأِدبأمل،ةحارصب.قالطإلاىلعاهبمامتها
لكبترثأتيننألقعيله،ىرت؟يسفنعدخأتنكيننإمأ.انه
هذهىتحةلأسملاهذهيفاٍّيلمريكفتلابيسفنجعزأملامبر؟امهتاشاقن
.ةظحللا

ءانثأيفيشملاف.نآلااذهلكنعىلختأنأّيلعبجوتي،لاوحألالكيف
تأرقيننأتركذت.هنعيمألأسأنأّيلعيغبنيهنأتنقيأاموهمونلا

مهعمثدحياممًائيشنوركذتيالمهمونيفنوشمينمنأامناكميف
ثدحامليصافتلكركذتأنأتعطتسايننأنيحيف؛كلذءانثأيف
،مونلايفاهيفتقرغتسايتلاةيقيقحلاةظحللافالخبليللالاوطيعم
قثأنأيعسوبّدحيأىلإ،ىرت.ظاقيتسالااهيفتدواعيتلاةظحللاو
؟ليصافتلاكلتلايحيتركاذب
الإينعسيمليديدحجايسبًاطاحمًامخضًاربقتيأر،ةربقملاةباوببرق
ةحتافلا:ةدهاشلاىلعبتكامتأرقامدنعيلخادةشعرترس.هظحالأنأ
يف.انالوماولباقيلناسارخنماورضحنيذلاةثالثلاءاقشألاحاورأىلع
راجشأثالثمهنأكو؛مخضدحاودسجةئيهبءاقشألاكئلوأتيأر،يملح
نانيمصقدقل؟ةيقيقحةيليللايبراجتنأاذهتبثيله،نكلو.ةقناعتم
.ثدحاملكاذهو،لبقنمّيلعةصقلا
نيتشهدنملانيتسعانلانينيعلاىلإقدحأيسفنتدجو،راذنإقباسنودب
الئلىطخلاتثثح.ةباوبللرواجملاكشكلانمجرخيوهوسارحلادحأل
يتلاةبيرغلاةربقملاتفلخو،ةلئسأةيأّيلعحرطييكلةصرفلاهيطعأ
.يرهظءاروةنسفلأاهرمعزواجتي
ذخأيذلالفطتملالابقتسالافظومنمصلمتلايفحجنأمل،ظحلاءوسل
نألواحأتنكامنيبيللاقدقف.قدنفلالخدأانأوكشبّيلإقدحي
ًادجةركبمكنإ.دوونيرغةديسايريخلاحابص":لوخدلابعرسأوهلهاجتأ
."نيرداغتتنأوكرأمل.مويلا
."كبتكمىلعًامئانكتيأردقف.ينئجافيالاذه"
."ً!امئان":لاقو،كابترابسبع
.كينفجءلمًامئانكتيأر،معن":يشملالصاوأانأويفتكقوفنمهلتلق
رظنلادواعأمل."مئانتنأوكريدمكطبضيّالأىلعصرحتنألضفألانم



ىلإةسئابحمالمبفلخلانمينبقاريحارهنأتكردأيننكلوً،اددجمهيلإ
.دعصملابابقلُغأنأ
ريرسلاىلعتيقلتساو،يسبالمتريغو،تممحتسا،يتفرغىلإتدعاملاح
ةعاسلاتدجو،تظقيتساامدنعو.مونلايفتقرغتسانأىلإتقولاضعبل
قباطلايفروطفلاماعطميدقتباوأدبمهنأتركف.ةعساتلاىلإريشتداكت
دقيمأنأيفترّكف.قالطإلاىلعةعئاجيننأرعشأمليننكلو،يلفسلا
ظاقيتسالاىلعةداتعماهنإذإ؛تقولااذهلولحبحجرألاىلعتظقيتسا
نر.اهمقرتبلطويفتاهتجرخأ،اذل.لقألاىلعتاونسرشعذنمًاركاب
ظقيتستملاهنأيلاببرطخف،بيُجتنأنودنمنكلو،تارمعضبفتاهلا
.يلآلابيجملاباجأنأىلإنريفتاهلاتكرتيننكلو،لاحةيأىلعدعب
.اهنأشبينكلمتيأدبقلقلانكلو،يلآلابيجملاىلعةلاسركرتهركأتنك
نأيعسوبدوعينلف،تيبلاترداغنإو،لومحمفتاهاهيدلنكيملذإ
لصتتنألمأىلعةلاسراهلكرتأنأتررق،اذل.مويلالاوطاهبلصتأ

.تيبلاىلإدوعتاملاحيب
امدنعيبيلصتا.نيراكانأ.يمأايًابحرم":زاجيإبةلاسرلايفتلق
."كبحأ.نيدوعت
اهنأيلاببرطخ؟حابصلانمركبملاتقولااذهيفبهذتنأنكمينيأ
نأدعبتسأمل،كلذعمو.ةقيدحلايفروهزلاىلعجرفتتلتجرخامبر
ذاقنإعيراشمدحألًامعدقرطلادحأدستلتلفسإلاىلعةيقلتسمنوكت
كانهنأاملاط.ناكميأىلإبهذتدق؟يردينم.ةمقفلاتاناويح
ةأرملاكلتنكتمل.جاجتحاللرربموببسكانهًاذإ،اهنععفادتةيضق
اهلخدتنكلو،لخدتلاىلعةربجماهنأترعشاملاطلً.اقلطمأدهتنأبحت
تضهنف،يباصعأىلعرتوتلاىلوتسا.ةحارلانمريثكلانمينمرحاذه
ىلعحوتفملالومحملارتويبمكلاتفلً.اباهذوةئيجةفرغلاعرذأتأدبو
مث،ةيضاملاةليللايفنومياسعملصاوتأمليننأبينركذو،يهابتناةلواطلا
يريدمنكيمل.نآلاهبلاصتالاىلعًادجًاركبملازيالتقولانأتركذت
لثممونلانمليلقردقبيفتكيهلعجتيتلانسلاىلإدعبلصودق
يفيمدقتنعروطسةعضبتبتكو،لومحملارتويبمكلاتلغش.يمأ
،كلذدعبو.ةيضاملاةليللايفاهتباتكنعتلساكتدقتنكقيقحتلا
ئفطأنأتكشوأامدنعو.ةلاسرلاتلسرأويرفسزاوجنعترسفتسا
عطتسأمل.ايميكتومنعسمشهلاقامعثحبأنأيلاببرطخ،زاهجلا
مساثحبلاكرحميفتعبطاذل،نانيمهركذيذلاباتكلامساركذتأنأ



نمديدعلاءامسأترهظف،هيلعرثعألةيزيلكنإلاعقاوملايفتشتفو،يمور
.لبقنمنانيميلهركذيكالفإدمحألباتكمسااهنيبنمو،بتكلا
هنأدبالنكلو،هلماكبصنلانمةخسنىلعروثعلايفظحلاينفلاح
يفسمشمساتعبطو،ثحبلاةادأتحتف.ةحفصفلأنعديزيناك
تقيضاذل،اهلرصحالةريثكنكامأيفهمساتدجويننكلو،ةذفانلا
صنلايفًاروكذمةنيكسملاايميكمساتدجوف.ايميكوسمشىلإثحبلا
اهمساركذمتيتلاتارملاهذهنأيلحضتامث،طقفتارمثالثهلك
سمشنأبتاكلاركذ،ىلوألايف.سمشنعامءيشحاضيإلتناكاهيف
روهظنعباتكلاثدحت،ةيناثلايفو.ايميكتيفوتنأدعبةينوقكرت
نكلو،مامتهاللةريثمتاحاضيإمدختستةيزاجمةروصيفسمشمامأايميك
مسااهيفركذيتلاةثلاثلاةرملاوهءيشلكنمرثكأيمامتهاراثأام
:لوقيوهف،ايميك
،مويتاذ.ةلضافوةليمجةاتفنوتاهايميكنيدلاسمشسورعتناك
،موركلانيبةلوجيف-ناطلسةدجنهيفنمب-ةلئاعلاءاسنتجرخ
نيدلاسمشداعامدنعو.سمشنذإنودنمنكلو،نهعمايميكنذخأو
ةدجلاعمموركلايفىشمتتلتجرخاهنإهلليقاهدجيملوتيبلاىلإ
ىلعتطقس،تيبلاىلإايميكتداعاملاحو.هترئاثتراثف؛تايرخألاءاسنلاو
نئتويكبتيهوةعوطقمةرجشعذجكةبلصتمتلظو،قنعلاةسبيتمضرألا
.ةايحلاتقرافكلذدعبو،مايأةثالثل
امناكنإلءاستأتأدب،اذل.سمشيلهلاقامدكؤيمالكلااذهنأادب
ةيمهأاذهلكشيمل،ةياهنلايفو.ةيقيقحلاةصقلانعًافلتخمهبتملح
ّالإيملحيفايميكاتلتقناتللاامهسمشيدينأنممغرلابذإ.ةريبك
،ةدحاوةجيتنلاو.كلذلعفيذلاوههبضغنأتركذيكالفإةياورّنأ
نمبرغألانكلو،هيلإِغصتملاهنألهتجوزتومبببستلجرلانأيهو
انالوملثمفطاعتلللاثموبحلابضايفصخشنكمتةيفيكوهكلذلك
يفلجرلاهرمعنمةرشعةنماثلازواجتتالةريغصةاتفحنمينأنم
نأنمهنكمتةيفيكو،لوألاماقملايفهلةجوزنوكتلهرمعنمنيتسلا
ةزجاعوةفيعضوةريغصتناكدقلف.ةاتفلالتقةميرجمامأتمصلامزتلي
اههجووضغلااهدسجوليحنلاايميكقنعتليخت.اهسفنةيامحنعىتح
هتمزهيذلاشيوردلايزخنيتدماجلاةاتفلاينيعيفتيأرو.بحاشلا
ًاببسدجأنأةلواحم؛دعاصتملايبضغحبكأليدهجىراصقتلذب.هتيهارك
نمةرتفلاكلتيفةدئاسلارظنلاةهجوبيسفنعنقأنأو،هفرصتلًايقطنم



ىلوتسادقل:تلاقدقف.كلذبيلحمستمليمأتاملكنكلو،نمزلا
عومدلثارتكاىندأثرتكيدحأدعيمل،كلذدعبو.ملاعلاىلعلاجرلا
يفةورثيوذلاجرلتاجوزكنهميدقتمتيتاوللاتاريغصلاتايتفلا
ندرينكاذإفرعينألواحيوأنهئارآنعدحأنهلأسيملو،عمتجملا
رعاشمبةهيبشرعاشمةظحللاكلتيفينتكلمت.لاجرلاكئلوأعمنشعينأ
ةعيبطبتيلحتاملاطل.لاتقللةدعتسموةرئاثوةبضاغيننأترعشف.يتدلاو
امبرف.كلذكىقبأنأبيسفنركذأنأّيلعبجوتاذل،ةيعوضومرثكأ
تدبأوسمشايميكتبحأنإاذام.ةيفخٍناعمىلعثادحألاتوطنا
لامتحااذه؟ةلوقعمةركفلاهذهنوكتنأنكميالأ؟هبنارتقاللاهتبغر
اهذاتسأمارغيفتعقوينيجرشعةتسلاماوعألاتاذنومياسةنباف.دراو
يتلاايميكنأل؛انهًالثاممسيلرمألانكلو،دوقعةدعباهربكييذلا
يمورنبانأتظحالدقف.سمشبمامتهاىندأرهظتمليمالحأيفاهتيأر
ءالعهبعليذلارودلاامً،اذإ.اهباجعإراثأنموهنيدلاءالعطسوألا
كلذُدبيمل؟دعباميفهبلحيذلاامو؟ةصقلاهذهيفطبضلابنيدلا
ةفاضإلابو.نكيًايأثدحياملنعذيوءودهبعجارتييذلاعونلانمىتفلا
ىنعملابراحتنالادصقله،ىرت.هسفنلتقهنإسمشلاقدقف،كلذىلإ
نمعونلاكلذنمنكيملوهف،هقيدصتبعصيًارمأكلذتدجو؟يفرحلا
وههللانإيأ؛ةينيدلاهتادقتعملفلاخمراحتنالانأنعكيهان،صاخشألا
نكميأ؟سمشتامفيكً،اذإ.هقلخيذلاناسنإلاحورديعتسينمهدحو
يذلاينبلارجحلاناكله؟متاخلاوهتومنيبةقالعكانهنوكتنأ
؟ضماغلاشيوردلابلقنمةدقعلعفلابفزني
.يريكفتفتاهلانينرعطاق
.ً"ابحرم"
نكيمل."دوونيرغةديسايريخلاحابص":بعتلابيحويةأرماتوصينباجأ

.بنيزةشتفملاتوصهنأىلعهتزيمو،يمأتوص
."كيلإثدحتتدوونيرغنيراك،معن.ريخلاحابص"
."كلراسربخّيدل"
.اهتوصنمنهولاةربنوحملفكيملراسلاربخلانأدبال،نكلو
."؟قيرحللةمواقملاةلذبلاىلعمترثعله؟اذام"

نأكنكمي.كرفسزاوجىلعانرثعاننكلو.الك":دهنتتيهويلتحرش
."نيئاشتتقويأيفهذخأليرضحت
اليننأترعشيننكلو،ربخلااذهيعامسلحرفلانمريطأنأيغبنيناك



.قدنفلاقيرحيبكترمةفرعمبةمتهملازأ
."؟ةلذبلانعاذام"
.نيمويذنممنأمل.دوونيرغةديسايّيلإيغصأ":ءطببةشتفملاتمتمت
نودنمرخآلاولتًاقيقحتيرجأانأوةريخألارشعلاتاعاسلاتيضمأو
نمًاطسقلانأنألبقيضمتسىرخأتاعاسنأيلودبيو.ةحارةظحل
يلاعت.فتاهلاربعّيلعةلئسأةيأحرطنعيعنتماكلضفنم،اذل.ةحارلا
اياوزنمامةيوازيفييعوةدقافّيلعيرثعتملنإو.كرفسزاوجيذخو
."اّهلككتلئسأنعبيجأفوسف،بتكملااذه
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يدلاوشيعينأنكميال"
"هخيشتومبفرعنإ
سمشنأتظحال،قدنفلالخدميفنانيمروضحرظتنأتنكامنيب
حايرتبهو،ءادوسلامويغلانمةقبطءاروتبجتحادقةعطاسلاحابصلا
ءايحأوحنيمورحيرضهاجتانمةدرابلاءاتشلامايأنمةبراهةيوق
تالصخعمجأنألواحأتنكامنيبو.ةيدلجلايترتستررز.ةميدقلاةينوق
،بكارلادعقمبابحتفو،يمامأنانيمةرايستفقوت،ةرياطتملايرعش
.هبناجبتسلجف
."...ريخلاحابص"
."دوونيرغةديسايريخلاحابص":ةفيعضةماستبابباجأ
اهادترايتلاةيدامرلاهسبالملدبتساهنأتدجوو،ينيعفرطبهتلمأت
حرابيملقاهرإلانأنممغرلاب؛ةنكادءاقرزةلذببنييضاملانيمويلالاوط
.ههجو
."ةيضاملاةليللايفًاديجمنتملكنأنظأ"
."عقاولايفتمنلب"
،لوضفلاّيلعىلوتسامانأنألبق،نكلو":لاقو،هرعشيفهديررمو
."هنعكتثدحيذلاباتكلايفأرقأتذخأف
."؟هللابنيفراعلارثآمباتك"
!ةعئارةركاذنماهلاي":لاقو،باجعإلاطرفنمامهعسوىلعهينيعحتف
."همساتركذتكنأقدصأال
اذهلوقبتيفتكا."هنايسنلهسلانمسيلومامتهاللًاريثمًاباتكودبي"
:ةلئاقتفضأو،مويلاحابصهنمءازجأتأرقيننأهلفشكلابةبغارريغ
."ً؟اديدجًائيشتملعتله"
كنأيلودبي.ريثكلاتملعت،عقاولايف":ةرايسلابروانيوهونانيمفرتعا
."ةقيقحلابلايخلانمًائيشجزميباتكلاف.هتلقاميفةقحم
ريغامبيمامتهانمرثكأباتكلاتايوتحمبةمتهمتنكيننأنممغرلاب
هتثثحف،يقطنمبولسأبثدحتيًاريخأأدبهنألتررسيننأّالإ،يليمزيأر
."؟اذاملثم":ةلئاقهدصقحيضوتىلع
."ةينايبصوةفيخساهنأبعيضاوملاضعبينتأجاف"
ةحرابلاىعدانمتنأتسلأ!ةفيخس":نآلاةعتمتسمانأوهمالكتررك
."؟باتكلااذهيفركذامىلعءانبلتاقلاوهسمشنأطقف



ليبسىلعءزجكانهً،انسح":ينيعىلإرظنلاًابنجتملجخبحرشلاعبات
مل.اهتومدعبايميكوسمشنيبةقراخلاتاءاقللادحأنعثدحتيلاثملا
ىلعهللاينحماسيلً.اضيأاهلزاغواهعمثدحتلب،بسحوامهضعبالباقي
."مالكلااذهبيهّوفت
.ةأرجلاةغلابةلاسرًانّمضتممالكلاكلذربتعادقنانيمنأحضاولانم
رزنلاف.ينئجافيملمالكلانأنممغرلابكلذبفرتعأنأّيلعبجوتو
لوصفلاتناكو.سمشنعثدحتيناكباتكلانمهتأرقيذلاريسيلا
،نانيملثمصاخشألةبسنلابو.ةلاحرلاشيوردلاكلذلحدمدئاصقبةئيلم
،كلذىلإةفاضإلابو.ةنجهتسمتناكعونلاكلذنمتاراعتسانأدبال
.يموربسمشةقالعدضًادجةيوقلاعفأدودرتردص
."؟كلذكسيلأ،يداعلاملسملاهبشيالسمشنأنظأ"
يأبهوفتأملانأ!هللاحمسال":هناسلقرحامًائيشنأكوةعرسبدر

دبال.تاغلابملاةباتكيففرسأيكالفإبتاكلاكلذنكلو،سمشدضءيش
لتقةميرجيفسمشطروتنعةحرابلاهتحرشامنأكلفرتعأنأنم
اذًالجرسمشانربتعال،يكالفإهبتكاملكانقدصنإف.ةغلابملانمعون
."هقيرطيفهفداصينملكرمديرخصنمُّدقبلق
ال":مستبأانأوهلتلقف،نانيمةجاذسةدشنمىرخأةرمتشهد
نأبكشأال.طقفهأرقأامىلعءانبسانلالوحيئارآينبأالانأف.قلقت
."باتكلايفروكذملاصخشلانعًايلكفلتخمصخشسمش
حارهنأتكردأف،قيلعتلاكلذباهبتهوفتيتلاةمساحلاةربنلاهتكبرأ
حصفأاممرثكأةلاحرلاشيوردلانعفرعأتنكاذإاّمعًالئاستمركفي
.هب
هلوقييذلاام؟سمشباتكةءارقلةصرفكلتحنسله؟كنعاذام"
."؟متاخلافزننعباتكلا
ملشيوردنعةصقكانه.ريثكلالوقيال":رثكأهكبرأالئلهلتلقف
نكلو.تاموهبلقيفةدقعتلكشتاذل،ةيرئادلاةصقرلاءادأبهلحمسي
."متاخلاومالكلااذهنيبةقالعةيألدوجوالهنأوههينعأام
."؟هنأشبنظلاأطخأدقيدنفأتزعنأنينظتله":ًالئاقلمأةبيخبمتمت
."هسفنمتاخلاسيلهنكلو،ةصقلايفمتاخلركذكانهف.ئطخيمل"
.هتعطاقيننكلو،ةيناثملكتينأكشوأو،ةبيرةرظنبنانيمينقمر
،ناديفديساي،هللابنيفراعلارثآمباتكدصقأ،باتكلاكلذحرشيله"
."؟سمشتامفيك



،نآلا.تامولعملاعجرتسأينيعد.لعفلابعوضوملاىلإقرطتيهنإً،انسح"
."1244ماعيموروسمشنيبةينوقيفءاقللوأثدح
هيفتضرعتيذلاناكملا؛نيرحبلاجرم":رجضبدهنتأانأوهلتلق
."رسعألالماكةثجىلعهيفروثعلامتيذلاهسفنناكملاوهو،موجهلل
يننأظحالهنكلو،هنمرخسأتنكنإفرعيوّيلإرظنيليوحنتفتلا
ةظحللاذنم.نيرحبلاجرم،معن":لاقو،فطلبهسأربأموأف،ةيدجلاةديدش
."امهقرفيءيشةمثدعيمل،ناميظعلانالجرلااهيفىقتلايتلا
هلككلذانيليجنأتحرشدقف،ّيلإةبسنلابًاديدجًاربخهلاقاملكشيمل
.حيرضلايفةلوجلاءانثأيف
نوصلخملايمورعابتأبيصأ":نانيمفقوتثيحنممالكلاةعباتمتلقف
."سمشىفتخا،ةليلتاذو.سمشديدهتدحىلإرمألامهبلصوو،ةريغلاب
."ً!اقبسماذهلكنيفرعتكنإ":ًالئاقنانيمحاص
.ةأجفعراشلاىلإةأرماتضكرتقولاكلذيفو،ةشهدبّيلعهرظنزكر
."!هبتنا":ةرذحمهبتحصف
انكل،ةدحاوةظحلرخأتولو.بسانملاتقولايفحباكملاىلعنانيمساد
انعباتامنيب،لباقملافيصرلاىلإةأرملاتعرسأ.ةنيكسملاةأرملاانسهددق
."اهرأمل؟تتأنيأنم":ًالئاقجاعزنابنانيممتمت.انءارواهانكرتوانقيرط
."قيرطلاىلعًازكرمكرظنيقبتنأكيلعبجيامبر"
."...نآلاو.سمشنعًائيشنيفرعتالكنإتلقدقل..ً.انسح...يننإ"
امدنع.لعفلابليلقلافرعأانأف،ينمردبامعرذتعأ.قحىلعكنإ"
نورويغلاعابتألاكردأ،كلذدعبو.يمورراهنا،ةدوعالبسمشىفتخا
مأوتنأيمورفرع،ءانثألاكلتيفو.مدنلادشأهيلعاومدنومهأطخ
.ةينوقىلإهديعيلكانهىلإ"ناطلس"هنبالسرأف،قشمديفدوجومهحور
يتلانسلألاعيمجسرخييكلسمشلايميكينبتلابهتنباجوز،ذئدنعو
."تاعاشإلابقطنت
اذكه":عوضوملابيتفرعمىدمنمًائجافتملازيالوهونانيمحاص
."ً!امامتثدحاموهاذه!طبضلاب
مل،كلذعمو":يمالكىلعهلعفدرهيلعنوكيسامعلءاستأانأوتلق
يفسمشناكامنيباهرمعنمةرشعةنماثلاتقولاكلذيفايميكزواجتت
."سداسلادقعلا
ناكدقل.يلودبياماذه":لاقو،قئاسلادعقمىلعقلقبنانيململمت
ةاتفلانمف.مايألاكلتيفةداعلاترجاذكه،نكلو.نسلايفًاريبكسمش



جهتبتنلةلئاعيأو؟سمشلثمليبنلجرنمجاوزلابىضرتنليتلا
."؟اهلهترهاصمب
نأبلبقتلهً،اذإ؟حيحصاذهله":يضاعتماءافخإلةلواحميفهتلأس
نمتقولاكلذيفتشعكنأولهرمعنمنيتسلايفلجرلكتنباجوزت
."؟يضاملا
رركهنكلو.هلوقهبردجيامفرعيملاذل،اذهكًالاؤسنانيمعقوتيمل
ىلعًازكرمهرظنيقبينألواحيوهولاقو."عبطلابنآلاسيل":ًالئاق
."نآلارمألااذهلثمبلبقيدحأال":قيرطلا
انأ-يننأدكؤملانم":ربكأةعانقبلاقو،هينيعيفةريحةرظنتمستراو
."اذهلعفأنل-لقألاىلع
دعنلً،اذإ":تلقف،كلذنمرثكأشاقنلاةلاطإنملئاطالهنأتكردأ
دعبثدحاذام،نكلو.سمشنعهفرعأاملكاذه.يلصألاانثيدحىلإ
سمشجاوزرمأراسفيكو؟هنأشويمورسانلاكرتله؟ايميكجوزتنأ
."؟ايميكنم
هيفهقيرطنانيمقش،تابقعلانمًايلاخوًاسلسعوضوملاحبصأنأدعب
.ددرتنودنموةفهلب
تقودعبمهسفنأسانلاكئلوأبولقيفةريغلاتلعتشا،ظحلاءوسل"
تاعاشإاورشنف؛ايميكنمهجاوزدعبوةينوقىلإسمشةدوعنمريصق
.لايخلاىدحتتقرطبنيئيربلانيشيوردلاكنيذبنينعاطةفاكةينوقءاجرأيف
نمةباصعلاكلتيفًادرفنيدلاءالعيمورنباحبصأو.فسؤمرمأاذهو
امنيب،ايميكمارغيفًاعقاوناكنيدلاءالعنإضعبلالوقي.نييضيرحتلا
هيبأبةبرقملاسمشةقالعنمبسحوةريغلابرعشهنإرخآلاضعبلالوقي
."ناطلسربكألاهيخأو
هجوىلعادبيذلاملألاريبعتو،ةيضاملاةليللايفهتيأريذلاملحلاتركذت
ىلعأبًاملأتمحاصنيحو،ةدماهةثجايميكهتبيبحىأرامدنعنيدلاءالع
نعًازجاعحبصأ،هتبيبحلتقةميرجنيدلاءالعدهاشنأدعب.هتوص
.ىتفلانععفادأنأامًاعونّيلعبجيهنأترعش.ءيشيألعف
اذهيفريسلاىلإنيدلاءالعبعفددقايميكتومنوكينأنكمملانم"
."...امبرلايميكتمتملولو.هاجتالا
نيدلاءالعمضناامل،عقوتملاريغوئجافملاايميكتومالولف.ةقحمتنأ"
امنيبذإ.ةيادبلاذنمًابرطضمىتفناكهنكلو،ةنوخلانمةعومجملاهذهل
نيدلاءالعهلماع،سمشلمارتحالاتاجردىصقأناطلسهنباوانالومرهظأ



رمألايفمهيام.هتداعكهاوهىلعريسيلظوةظاظفلاوةدوربلاىهتنمب
نمًادحاونيدلاءالعناكيتلاةعبسلاةلتقلانمةعومجملاكلتنأوه
هتعدتساو،يلايللاىدحإنمرخأتمتقويفسمشبابىلعتقداهدارفأ
كردمريغوهوهتيببابنمسمشجرخامدنعو.تيبلانمجورخلل
.هردصيفهنيكسبةعبسلالاجرلانملكهنعط،هلبصنيذلاخفلل
نودقفيًاعيمجةعبسلالاجرلاتلعجةيوقةحيصقلطأسمشنإلاقي
نميقبدقنكيمل،مهيعواوداعتساامدنعو.ضرألاىلعنورخيومهيعو
."رجحلاىلعةدحاومدةرطقىوسسمش
."؟تفتخادقةثجلانأينعتأ!؟اذام"
."الإسيلمدلانمةدحاوةرطقىوسقبتمل.رثأنودنم"
."يسفنبسمشربقتيأريننكلوً،انسح":تلقف،ديدجنمةريحلاينتباصأ
دعب.كلحرشأس.دوونيرغةديسايربصلابيلحت":بدأبمستبيوهولاقف
.هملحيفناطلسلميظعلاشيوردلاكلذرهظ،سمشتومىلعمايأرورم
رثعا.ءاملايفيننإ.دربلابرعشأيننإ.نيدلاءاهباي:ناطلسلسمشلاقف
ظقيتسا.اهنمينجرخأف،رئبقامعأيفقلاعيننإ.نيدلاءاهباي،ّيلع
نمهيلإنيبرقملاهئاقدصأنمةثالثعمجوجرخمث.هقرعيفًاقراغناطلس
اهيفيقلأيتلارئبلاىلعرثعيلبهذو،رخأتمتقولانأبمتهينأنود
نكلو،هينيعنمرمهنتعومدلاتحار،سمشةثجلشتناامدنعو.سمش
يدلاوشيعينأنكميال:لاقف.هنزحىلعقوفتهبلقألميذلاسجاهلا
ةثالثلاءاقدصألامسقأ،اذل.لاحلايفًاعيرصطقسيس.هخيشتومبفرعنإ
نمحلاصلجرربقبناجىلإىرثلاسمشةثجاوراوو،رسلانامتكىلع
ظقيتسانأىلإرسلاءاقدصألانمدحأشفيمل.ءارماسةنيدمءانبأ
نأدارأ.هينيعنمرمهنتعومدلاوخرصيوهوىرخأةليليفناطلس
.هنأشوهعدتملوهيلعتحلأةمطافةقلقلاهتجوزنكلو،رسلاىلعمتكتي
تمسقأنأدعبنكلوسمشلثدحامباهربخأوناطلسملستساً،اريخأو
لعفامكتاونسلرسلاةمطافتظفح.رسلاظفحتنأنآرقلاىلع
،اتامنأدعبو.ةايحلاناطلسهنباولجبملاانالومقرافنأىلإ؛نورخآلا
نأهنمبلطويكالفإلربخلااهنبالقنفهتفرعامبفراعولوأاهنباتربخأ
."هباتكيفهنودي
.يكالفإنمبضاغتنأ،كلذعمو":هدقتنأيننأفرعيلةمستبمهلتلق
.ً"اضماغًارسهتياهنتلظل،سمشلثدحامنوديملول
ةباتكبفرسأهنكلوً،ابضاغتسل":ةيعافدلاهتجهلمادختسالداعدقولاقف



."هلوقأاملكاذه،تاغلابملا
."؟كلذدعبنيدلاءالعلثدحيذلاامً،اذإ"
،يكالفإلًاقفوو.هبابشناعيريفوهوايرالملابكلذدعبتاموةينوقرداغ"
وهوةلوجخةرظنبنانيمينقمرو."هسفنيمورىتحهتزانجدحأرضحيمل
ليلقولومارتحايأنكيدقاذامل؟اهرضحيدقاذامل":ًالئاقهيأريدبي
."هرّدقيوهمرتحييذلاخيشلالتقيذلاحماجلانبالاكلذل
اموهبتملحامنكلو،اهتوسقنممغرلابهرظنةهجوبًاعنتقمنانيمادب
فراعيمورديفحلوأ،يكالفإلًاقفو،اذإ.نيقباطتماَوُدبيمليكالفإهبتك
دوقحلايمورنباوهنيدلاءالعف،باتكلافلؤينأهنمبلطيذلا
سئايباشىوسنكيملهبتملحيذلانيدلاءالعنأنيحيف،رويغلاو
.هبلقوهلقعبحلاكلم



38
"نيدلاءالعطسوألايمورنباكرئاث"
،ةرايسلانملجرتننحنوانسبالموانرعشبتفصعةديدشحايرتبه
اه":لاقوءامسلاىلإنانيمرظنامنيب،ةطرشلارقمقئادحلوخدبانعرسأف
."رطمتساهنأينعياذهو،ةيقرشلاةيلامشلاحايرلايأ؛زاريوبتبهدق
.انهريثأتيأحايرلاةوقلدعيملذإ؛ةيامحرثكأًاناكمةقيدحلاتلكش
هيلإتقدحف،سيئرلالخدملانمجرخيةثجلامخضلجردوجوتظحال
حيصيشتفملاحار.بغارشتفملاهنأتدجوو،هحمالمزيمأنأةلواحم
.هجولامهجتموًالعفنموًابضاغودبيلازيالوهويكلساللازاهجيفهرماوأب
تظحال.اندوجوظحاليملهنأةجردلهلعفيامبكامهنالاديدشادب
نوريسيةطرشلالاجرمهبطيحيًالجررشعةسمخنمةنوكمةعومجم
مسجلايضايروتالضعلالوتفملجرىلعًاتبثملظيزيكرتنكلو،هفلخ
نيبفقيو،كيمسبراشهيدلو،بيشلاهطلاخيهرعش،ةماقلاليوطو
،دافصألابنيتلبكماتناكهيدينأنممغرلابو.يمامألافصلايفنيطباض
نأعاطتساهنأالإ،هيعارذىلعمهتضبقاومكحأةطرشلالاجرنأمغرو
.ملاعلاىدحتيهنأكورورغبهردصخفني
."!دوونيرغةديساييرظنا":يعارذىلعضبقيوهونانيمحاص
ناقوطمامهالكوتيفاكوداهريستيأرو،نانيمراشأثيحىلإترظن
ًاعيمجاوناكنإتلءاست.ىلوألاةعومجملايفمهبهبتشملاكةطرشلاطابضب
امناعرسيذلاداهريسينيعيانيعتقتلامث،اهسفنةباصعلانمًاءزج
انآر.ةيهاركلاىلإلوحتينألبقكشلاىلإةأجافملانمههجوريبعتريغت
،مستبينأداك.ةعرسبعضولاةقيقحمهفينأعطتسيملهنكلوتيفاك
ةبسنلابامأ.كابترالاببيصأفةحضاولاهقيدصةيناودعظحالهنكلو
ةيمانتمةيئادعبينيعىلإقدحيحارف،ءيشلككردأهنأدبالف،داهريسل
امبرل،ةطرشلالاجردوجوالولو.ةضحملاهتدارإبيننعلينأديريهنأكو
.هتعرسنمفيفختلابىتحهلاوحمسيملةطرشلالاجرنكلو،انمجاه
ةباصعلاءاضعأوتيفاكبناجىلإهورشحوةعرسبمهعمهوّرجدقف
.ةقلغمةنحاشلخادنيرخآلا
نإ.نآلالاقتعالانهراوتابنيمرجملانأنظأ":ًالئاقةداعسبنانيمنلعأ
."اهدوعوبيفتةأرمابنيزةشتفملا
مهنإتلاقومويلاحابصاهيلإتثدحتدقفً.اريثكاذهىلعكلامآقلعتال"
."مهتويبيفليلديأىلعاورثعيمل



ً،اذإ":لاقو،ههجوىلعةيدابتناكيتلاةجهبلالحمكبترمريبعتلح
."؟لاجرلاكئلوأنولقتعياذامل
ىلعروثعلانمانكمتنإ.يردأتسل":ديدجنمىطخلاثحأانأوهتبجأ
."يرجيامةقيقحفرعنفوسف،بنيزةشتفملا
ةيكليللاةزنكلاةيدترماهبتكمفلخاهاندجودقفً.ابعصكلذنكيمل
يدتريةطرشطباضىلعتاميلعتلايقلتيهو،امهيسفنزنيجلالاورسو
،بابلابرقانتأرامدنعو.نانيمنموينمًاقاهرإدشأودبتو،يمسرلايزلا
مامأنييسركلاىلإاندشرتلمالكلانعتفقوتو،ةضماغةماستباانلتمستبا
انكامنيبو."روفلاىلعامكيفاوأس.انهاسلجاوالضفت":لوقتيهواهبتكم
بجييتلاقئاثولانعيفاولااهحرشبنيزتعبات،انييسركىلعسلجن
.ماعلايعدملابتكمىلإاهذخأ
.ةبترموةقسنمتدباهنكلو،اهبتكمىلعضارغألانمةريبكةموكتيأر
ىلإةقينأماوكأيفاهلكقاروألاونيميلاىلإرتويبمكلازاهجعضومتدقف
مالقألابظتكممالقألماحنيبةروشحمةغرافقروةمامضإاهمامأو،راسيلا
ةريغصةروصتيأرحسملازاهجمامأ.لصاوتملكشبزئيحسمزاهجو
ةروصلاترهظأ.يضاملامويلايفاهدوجوظحالأملطيسبراطإبةطاحم
دحأتدجوف،اهيلعةصحافةرظنيقلألتينحنا.نيلجرنيبةفقاوبنيز
نموً،اعمنآيففيطلوبعتمهجوهلورمعلافصتنمغلبينيلجرلا
ناكدقف،رخآلاامأ.روفلاىلعمهتيؤرلءرملاحيرتسينيذلاصاخشألاعون
ءالعطسوألايمورنباكرئاثرهظموةدرمتمةرظناذًانسرغصأًاباش
.نيدلا
."؟ةروصلالايحلوضفلابنيرعشتله"
."يهابتناتتفلاهنكلو،ةفسآيننإ":تلقو،ةسبلتمتطبضيننأكوتلفجأ
نمو،كينيعمامأاهنإ.دوونيرغةديسايسأبال":ءاخرتسابةمستبمتلاق
."اهيلإيرظنتنأيعيبطلا
."؟كتلئاعدارفأنمامهأ":حيرصلكشباهلاؤسىلعاهلعفدرينعجش
."ةلئاعلادارفأنمّيلإبرقأعقاولايفامهنإ،الك"
تزونققحملاوهيدامرلارعشلاوذلجرلا":تلاقوةروصلاىلإترظن
ةطرشلاضوفم،يلعوهنيتنونجملانينيعلاوذرخآلاو،لوبنطسإيفيسيئر
."يلع
نأحضاولانم.يلعمسارركتيهوريكفتلايفنيتهئاتاهانيعتدب
.لمعليمزدرجمنمرثكأاهلةبسنلابناكباشلا



."ملاعلايفهتلباقلجرلضفأتزونققحملانإ"
ملف،ةيصخشلااهتايحنعتامولعملاضعبمدقتبنيزةشتفملاتأدب
هنإنيلوقتاذامل":اهتلأسوتمستبا،اذل.ةصرفلاهذهتوفأنأينعسي
."؟يطرشلضفأسيلولجرلضفأ
هريمضعضيوهف؛هئدابمىلعظفاحيلجرهنكلوً.اضيأكلذكهنإً،انسح"
.ةطرشدارفأمثًارشبنوكننأبانرمأيو،هتنهملبق
."؟باشلانعاذامو"
تدنتسا."؟يلع":تلاقو،ةظحليفنيتيئانتسكلااهينيعنمءايعإلاىشالت
ةظقيملحشيعتاهنأكوًاديعبرظنتيهواهانيعتعملو،اهيسركىلع
نأنظأ.بهذنمبلقبعتمتيهنكلو،نونجميلعنإ":تلاقو.ًاليمج
رظنتلًاليلقتفقوتو."هلةبسنلابةنكممةنهمأوسأةطرشطباضكهلمع
ىلإتداعنأدعبتلاقو،رعشتنأنودنمتدرطتسااهنأةكردمانيلإ
."هتنهميفًارهامسيلهنإلوقأاليننكلو":ضرألابكوك
ىلإدوعنانوعدً،انسح":تلاقمث،مامألاىلإتنحناوًاقيمعًاسفنتذخأ
اه":تلاقو،اهراسيىلإقئاثولاةموكتحتنمًافلغمتبحسمث."لمعلا
."يلضفت.دوونيرغةديسايكرفسزاوجوه
."؟هيلعمترثعنيأ":اهنمهذخآانأواهتلأس
يفهيلعانرثعً،انسح؟كلذكسيلأ،كمجاهيذلارسعألالماكنيفرعتكنإ"
."هولتقنيذلالاجرلاتيب
."؟مهيلعضبقلامتيقلأدقلً،اذإ":ةشهدنمانأواهتلأس
،ةباصعلاطابرانككفدقف.سأبال،نكلو.ابرهمهنمنينثانأريغ،معن"
.ً"اضيأامهيلعضبقننألبقنآلاتقوةلأسمةلأسملاتحبصأاذل
."؟مهةفئاطيأنم":ًالئاقاهلأسوهقيرنانيمعلتبا
."؟!ةفئاط":تلاقو،بجعتلانمءاسلملابنيزةهبجتدعجت
.نيبصعتملانملاجرلانإسمألابتلقدقل":ًالئاقةفهلبنانيمعبات
."؟بنيزةشتفملااهتيأاذهنيركذتتأ
نحن،عقاولايف.كلذكاوسيلً،انسح":تلاقوةثباعةماستبابنيزتمستبا
نأىلإءيشبحوبننأانعسيملنكلو،تقولاضعبذنماذهفرعن
."ةيلمعلايهتنت
."؟هولتقاذامل؟اهلكةميرجلاببسامً،اذإ":اهتلأس
ةباصعنيبومهنيبباسحةيفصتةيلمعدرجماهنإ":ةلئاقحرشتتأدب
هنتملف.انفلخةحوتفملاةذفانلانمحايرلاتبه،ةظحللاكلتيفو."ىرخأ



هذهقلغأنألضفألانم.ةرذعملاوجرأ":تلاقلب،اهتلمجبنيز
."ةذفانلا
امدنعو.ماكحإباهتقلغأوةذفانلاىلإءطببتشمو،اهيسركنعتضهن
مأءاتشلاداعله":اهيسركىلعسولجلادواعتيهوتلاق،انوحنتتفتلا
،فقوتتملاهنأكومالكلانعتكسمأثيحنماهثيدحتعباتمث."؟اذام
نكلو،لبقنمتارمةدعايفاملاتاباصعنمعونلااذهانفداص":تلاقو
اهمعزتقدألكشبوأً،ابيترتلضفأتدبةرملاهذهاهانهجاويتلاةعامجلا
.فرشمريغًاحيرستهحيرستمتينألبقشيجلايفًابيقنلمعرهاملجر
ظامليمسابفورعموهو،وليوسيريدظامليوهلجرلاكلذمسانإ
."هوتعملا
؟كيمسبراشوذرعشلايدامرلجرهوتعملاظامليوعدملااذهله"
."ليلقذنمةقيدحلايفهتيأريننأدقتعأ
سكعىلعو.ماعلايعدملابتكمىلإبغارسيئرلاهذخأدقف.وههنإ"
لمعدقف.ركملاوءاكذلاديدشهوتعملاظاملينإ،همساهبيحويام
داسفةيضقيفهيلعضبقلامتينألبقتاونسلتارابختسالايفًاطباض
هدرطمتنأدعبو.دالبلاقرشبونجبرحلايفهاضقيذلاماعلالالخ
ةعامجلكشو،نيفرحنملاةطرشلالاجرنمةعومجمىلعفتلا،شيجلانم
اهدارفأدحأ،اهنممدقأةباصعةباصعلاكلتتفداصامدنعو.ةينوقيفهل
."ةرطيسلانعرومألاتجرخ،رسعألالماكوه
تلق":سمألابهتلاقامعمنآلاانلهتلاقامضقانتىلإةريشماهلتلق
."لمعلاكرت"لماك"نإانل
دقف.هكرتيملهنأانلحضتامث،ةيضاملاةليللاىتحهدقتعنانكاماذه"
ةباصعلللامعألاءادأبرمتساهنكلو،ديكأتلكبليوطتقولًايفختملظ
اهمدختسيتابهنكلو،ةريغصةلفاحىرتشاهنأحيحص.رخآلاونيحلانيب
."ةباصعلاتاطاشنوةحايسلانملكل
لامعألانمعونيأب،اهنعثدحتلابنيرمتستيتلاةباصعلاهذه":اهتلأس
لامعألءاطغدرجمةحايسللنوينوكيإةكرشتناكنإتلءاستو."؟تطروت
.ةباصعلا
عيبوتاناحلاومعاطملانمةواتإلالاومأعمجك؛مئارجلاعاونألك"
تايوتسمىلإهعامطأفقسعفرهوتعملاظاملينكلو...ةراعدلاوتاردخملا
نملاملازتبيو،ةروزملاتادنسلاوتاكيشلاعمجيأدبف،كلذنمىلعأ
لئاسوبةيموكحةيكلمىلعهديعضينألواحيو،ءايرثألالامعألالاجر



،نيتباصعلاحلاصمتبراضتاذهلو،ريغصناكمةينوقنإ.ةينوناقريغ
نأاٍّيرهاظادبو.اهعدرتلىرخألاةباصعلارسعألالماكةباصعتمجاهف
،مهعمبرحلالوخدبةرطاخملاديرينكيملهنألعجارتدقهوتعملاظاملي
تامولعملاعمجيفةقباسلاهتربخمدختسافً،ارسططخلاعضيحارهنكلو
يف.رخآلاولتدحاولاةسفانملاةباصعلادارفأداطصيأدبو،ةيتارابختسالا
ةراجحلابةراعدلابنالمعينيذللانيجوزلاكنيذمجرينملسرأ،ةيادبلا
ةميرجلاعقومىلعهلاجرىفضأ،ةحرابلاامكلتحرشامكو.توملاىتح
قارحإىلعلمع،كلذدعبو.نوملسملاهذفنييذلاةراجحلابمجرلارهظم
اذهو،لباقملارادجلاىلعنآرقلانمتايآبتكوةسفانملاةباصعلاةناح
ىلعظامليفرشأ،نيرخآلاعملعفامكف.رضاحلاتقولاىلإانبيدؤي
ةعيرشلامكحقيبطتكودبتاهلعجو،ةعمسلائيسرسعألالماكلتقةميرج
تقولالولحبًالصأًاتيمناكرسعألانكلو،قراسلاديعطقبةيمالسإلا
هقنعرسكنموههوتعملاظامليف.همفيفترشحوهديهيفتعطقيذلا
."هيديب
ةديسلاىلعموجهلابةقالعيأاهلتسيلرسعألالتقةميرجنأنينعتأ"
."؟دوونيرغ
.طبضلابيلثمربخلابًاقوعصمنانيمادب
ةلتقلانأًاريبكًالامتحاكانهنكلو.ةفدصضحملصحامنإ.الك"
كلتيفهنودراطياوناكمهنألدوونيرغةديسلامجاهيوهو"لماك"اودهاش
ملاننأولو.لماكدعبةحئاللاىلعصاخشأةسمخكانهناك.ةظحللا
ممصدقفً.اضيأمهولتقل،ةباصعلاكلتدارفأىلعضبقلاءاقلإنمنكمتن
لمعلثمودبيلمعلالعجوً،اعيمجمهنمصلختلاىلعهوتعملاظاملي
."ةفرطتمةيمالسإةعومجم
يفمويلكهفداصأيذلاعونلانمتسيلو،ةراثإلاةياغيفةصقلاتدجو
.عوضوملاىلإللستلانميقيقحتعنمأنأعطتسأمل،كلذعمو.ارتلكنإ
."؟ةحايسللنوينوكيإةكرشورسعألالماكنيبةلصةيأكانهلهً،اذإ"
.امهنيبةقالعدجوتالهنإلوقلاينفسؤي":تلاقوبنيزحمالمتريغت
ىضمأدقف.تيفاكوداهريسنيبومهنيبةقالعدجننأطقفانعطتسا
ةيوقةقادصمهنيبتعمجو،نيلجرلاكنيذعمنوجسموهوةنسرسعألا
.ً"ادج
ةلاثحهنأتنقيأدقل.قباسنيجسداهريسً،اذإ":ًالئاقطخسبنانيمحاص
."هنمأوسأف،تيفاكةفاظنلابسووهملاكلذامأو.ليوطتقوذنم



دقف.صاخشألادحأىلعرانلاامهقالطإلنالجرلانجس":ةلئاقبنيزتلمكأ
نمتاونسثالثدعبو.ايلاطنأيفايفاملاتاباصعىدحإيفنيوضعاناك
المعوةينوقىلإارضحف.ماعوفعيفلماكنعوامهنعجارفإلامت،نجسلا
."دازوكمويوكديسلاىدل
.ينمهييذلاعوضوملاىلإانلصوً،اريخأ
."؟ةباصعلاهذهنمدرفوهله؟دازوكمويوكديسلانعاذامو"
ظامليةحئاليفرهظيملهمساف.كلذنظأال":اهسأرزهتيهوتلاقف
نأضرتفملانم،اذكهو.ةسفانملاةباصعلاءاضعأنيبالو،ءادوسلاهوتعملا
."ةباصعةيأبةقالعةيأهلتسيلدازوكمويوكديسلا
،نكلو.ةباصعةيأبةقالعهلنوكتالدق":روفلاىلعاهمالكىلعتضرتعا
."ينمجاهيلرسعألالماكلاسرإنععروتيملهنأدكؤملانم
.ةيقطنميرظنةهجونأبفرتعتاهنأكونهوبّيلإترظن
قيرطنعكمجاهيل"لماك"لسرأدازوكمويوكديسلانأحجرملانم،معن"
فرتعي.ةمهتلاركنيتيفاكوداهريسنملكف،كلذعمو.تيفاكوداهريس
،ناميدقناقيدصامهنأيعديهنكلو،فتاهلاربعرسعألابلاصتالابداهريس
."الإسيلًاعمءادغلالوانتلايقتلينأامزتعاامهنأو
دقف.نابذكيامهنكلو":تلقف،يباصعأريثيعوضوملللحداجيإرذعتأدب
ءاقفرمهنأحضتا،نآلايرظناو،"لماك"نافرعيالامهنإلبقنمالاق
."نجس
كتربخأنأقبس،نكلو.دوونيرغةديساياذهلةكردميننإ":بنيزتباجأ
ليلديأىلعامهيتيبيفهانيرجأيذلاثحبلايفرثعنملاننأفتاهلاربع
يأامهيدلنأىلعلديءيشيأوأ،قيرحلامارضإيفامهطروتتبثي
بتكمىلإامهتلسرأ،ءيشلكنعرظنلاضغبو.لعفلااذهباكترالعفاد
."قباوسلاباحصأنمامهنأرابتعاىلعةعطاقملاماعيعدم
ّالإ،كلذبهّوفتتملاهنأمغرف؛لؤافتلانمريثكلابًايحوماهمالكدبيمل
يننأترعش.امهحارسقلطيسماعلايعدملانأكشالبتكردأيننأ
حسملاةلآزيزأتابف،ةرتفلعيمجلاىلعتمصلاميخ.ةطبحموةموزهم
.ةفرغلايفعومسملاديحولاتوصلاباصعأللريثملا
،ةدعاسمةيأكلمّدُقيهلوقأسامناكنإيردأتسل":بنيزتلاق
يفتثحبدقف.ةحايسللنوينوكيإةكرشبقلعتيًائيشكربخأنأدوأيننكلو
نإذإ.ةديدشةيلامةقئاضيفةعقاواهنأيلحضتاو،اهتاباسحليصافت
هئاشنإىلعرصأيذلاقدنفلانممسقلاكلذىلعقافنإلايففرسأءايض



اهتميقلصتةريبكةقلعمةيفرصمضورقهيلعتمكارتف،ريطخلكشبًارخؤم
رهشألايفاهنمًاءزجلقألاىلعددسيملنإو.رالودنييالمةسمخىلإ
يههذهتسيلو.ةفاكهتاكلتممىلعزجحلامتيفوسف،ةمداقلاةتسلا
سمخلبقف.بعاتملابهسفندازوكمويوكديسلااهيفطروييتلاىلوألاةرملا
ةرشعترسخةينوقاهرقمةيلوؤسملاةدودحمةكرشيفكرتشا،تاونس
نأدعبايناملأيفنوشيعينينيدتمكارتأنينطاومنماهعمجوروينييالم
يننإً.اضيأنونيدتمنوملسمهتكرشدارفأوهنأداقتعاللمهعفدومهعدخ
سيلدازوكمويوكءايضمسابهفرعنيذلاصخشلانأمالكلااذهبينعأ
هنأنظأانأف،ييأرتدرأنإو.ضعبلانظيدقامكًامامتًائيربًاصخش
."توقايقدنفيفعقويذلاقيرحلانعلوؤسم
يفبنيزهتلاقامترركف.رثكألمألادقفأاهمالكينلعج،كلذعمو
هذهلءايضططخدقف.دوهشوأليلديأانيدلسيل":نيتريخألانيترايزلا
."ةقدلكبةميرجلا
ايةحقولاةعدخلاهذهلنيملستستسله؟اذام":بضغبًالئاقنانيمرجفنا
."؟دوونيرغةديس
."؟لمأيأانيدلله"
مالستسالاودبيامىلعنانيمضفر."هدلاوىلإثدحتأينيعد":دانعبلاقف
."نيشملالمعلااذهىلعيدنفأتزعقفاوينل":لاقو،ةمواقمنودب
.تمصلاتمزتلاوزجعبيتفشتممز
نكيالدق.هيلإثدحتتنأكيلعيغبنيامبر":بنيزةشتفملاتلاقف
نم،نكلو،ةبرقمةقالعهبهعمجتالامبرف.هيبألرابتعالانمريثكلاءايض
."اهبامكدعاسيةقيرطدجيدقف؟يردي
هتالفإوينيلرتساهينجنييالمةثالثغلبمبءايضزوفةركفنأحضاولانم
ً.اضيأبنيزبجعتملباقعلانم
ىلعًاليزجًاركش.رابتعالانيعبكحارتقاذخآس":يتوقعمجتسأانأوتلق
."كتدعاسم
.انحفاصتلاهديتدموةشتفملاتضهن،انضهنامدنعو
نمتنكمتاملكاذهنكلو،ديزملالعفأنأيعسوبناكولىنمتأ"
."هلعف
.ىسألابًامعفملظاهتوصنكلوً،اقداصوًاصلخماههجوريبعتادب



39
"قلخلاوهامككلزايتماريمدتلا"
امبر؛يدنفأتزعبلصتينأنانيمنمتبلط،بنيزبتكمانرداغاملاح
روثعلايعقوتردقبانقيقحتيفهنمةدعاسملابلطيفينمةبغرسيل
ًايفتاهًاثيدحهعمنانيمىرجأ.يبأوسمشلوحتامولعملانمديزملاىلع
ىلعناكثيحانالومفحتمىلإاناعدو،انبلطبيدنفأتزعبحرفً،ازيجو
دنعدعوملاانددح.هلميدققيدصوهو،فحتملااذهريدمعمدعوم
هعلطأونومياسبلصتأنأءانثألاكلتيفّيلعبجوت.ةرشعةيناثلاةعاسلا
.هيلإثدحتلايفةبغرلابامًاعونرعشأمليننكلو،تادجتسملارخآىلع
رثكأسمشبًالوغشميلقعلظدقف،انقيقحتهبءابيذلالشفلامغرو
داجيإنعتزجعيننكلو،ينهذيفةلئسألانمريثكلاتبراضت.لمعلانم
.اهلةبوجأنعثحبلابأدبأنأبجييتلاةلئسألاديدحتنعواهلبيترت
ءالتخالاتدرأيننأوهدكؤملكشبهتفرعيذلاديحولاءيشلاف،كلذعمو
.ةنيدملاءاحنأيفىشمتألبهذأسيننإنانيملتلق،اذل.ركفأليسفنب
."؟يبهذتنأنيديرتنيأىلإ":ًالئاقةسامحبينلأس
فكأنأةرملاهذهتممصيننكلو،يتدعاسمبًاسووهملجرلااذهناكدقل
نمريثكلاهيدلنأنمةقثاويننأهلدكؤأنأو،ينوؤشيفهماحقإنع
.هبتكميفهبموقيللمعلا
،يمهفئستال،كلضفنم.ناكميأىلإيردأتسل":ةالابمالبهلتلق
يننكلو،كبرمأللةقالعال.عنامتملنإيدحوىقبأنأديرأيننكلو
."دارفناىلعرظانملالمأتبعتمتسأ
ناكمكانهناكنإ":لاقو،عوضوملاىلعحليملهنكلو،يدصقمهفيمل
.كلًاركش،الك":مزحبةلئاقهتعطاقيننكلو"...هيلإكلصوأنأنيدوتنيعم
."يسفنبينتعأنأيننكمي
."يّنمءيشىلإتجتحانإيعميفتاهلظيسً.اذإًانسح"
يأالبتقولاضعبلعراوشلايفتيشمتً،ادعتبمنانيمقلطنانأدعب
.اهتياهنىلإتلصودقدالبلاهذهيفيتمهمنأترعش.ركفأانأوفده
هجوتلانمينعنميببسيأكانهدعيملو،يرفسزاوجىلعترثعدقف
لوبنطسإىلإهجوتأمث،نومياسىلإثدحتأنأيفتركف.ارتلكنإىلإةدئاع
،كلذعمو.ندنلىلإةهجوتمةرئاطلوألقتسأو،يلاتلامويلاحابصيف
،ةقدبكلذددحأنأعطتسأمل.هتدرأامطبضلابسيلاذهنأتكردأ
يعجضمضقيلظلحنودنمةقلاعلئاسمتكرتيننأبروعشلانكلو



كلتلكلبقيدلاونعتقرتفانأدعبف.دعبفشيمليفخحرجك
عمسيلهجولًاهجويسفنتدجووةنيدملاهذهىلإنآلاتيتأ،تاونسلا
يفهودشريلهسفنبمهراتخانيذلاسانلاحابشأعملب،بسحفهتادقتعم
اياضقلالحأنألبقةرداغملانمىودجيأدجأنأعطتسأمل.هقيرط
لصتملانأتدجو.عقاولاضرأىلإهنينرينداعأفةأجفيفتاهنر.ةقلاعلا
.هيلإثدحتللسمحتأملامببسليننكلو،لغيانوه
."نيراكايًابحرم"
."لغيانايًابحرم":ةلئاقةبآكبهيلعتددرف
."ماريامىلعنيدبتال؟ىرجاذام"
.امًابطخةمثنأبروفلاىلعيتوصنمفشتسادقف!يكذلايقيدصلاي
."الإسيلتاقيقحتلايفاههجاوأتابقعكانهنكلو،ريخبيننإ.الك"
لبقهتجلاخيتلارعاشملااميردينم.ةرملاهذهًاجهتبمدبيمل."!ً؟اقح"
.يموردئاصقنمىرخأةديصقأرقينأدارأامبرف؟يمقربلطينأ
يمأتبحطصاكنألكركشأينعد،ًالوأ.كيلعال":عوضوملاةريغمهلتلق
."اهبلقىلإةداعسلانمريثكلاكلذلخدأدقف.سمأةليلءاشعلالوانتل
تدبدقف.كلذبرعشأمل؟حيحصاذهله":كشلابيحويتوصبلاقف
."كلمحأبنتعمسامدنعًابضغتطاشتسااهنكلو،ةيادبلايفةديعس
ركفينأدرأمليننأل،لوألاماقملايفاهّايإهرابخإببسنعهلأسأمل
نمسكعلاىلعف.هيفخننأانيلعبجيأطخهنأولامكلمحلااذهب
ةبرضهنأىلعلمحلااذهبركفتنأبجيينسلثميفةأرمانإ،كلذ
.يمألوقدحىلعةريخأظح
اهترئاثتراث،هبظفتحننلاننأاهتربخأامدنعو":ًالئاقهمالكلغيانعبات
اهيلإيثدحتتنألضفألانمً.اديفحديرتكمأنأنظأ.لبقيذنمرثكأ

."لمحلااذهىلعةريبكًالامآةنيكسملاةأرملاقلعتاليكلًاعيرس
لكببسبةلطعمتتابيتريصبنأدبال.يلهنمريذحتبهبشأمالكلاىتأ
ريغناكملاوتقولانأتكردأيننأمغرو.هبتررميذلايسفنلاطغضلا
دعبيرعاشمءافخإىلعةرداقدعأمليننأبترعشيننأّالإ،نيبسانم
.نآلا
."لغيانايكلهلوقأنأديرأءيشكانه"
."؟وهامو"
يتريصبنأتفشتكااذكهو،لغيانةجهليفيدحتلابرعشأنأتعطتسا
،ةفرعملاقحةجهللاهذهفرعأتنكدقف.لاحةيأىلعةلطعمتسيل



الءيشنعثدحتلاتدرأاملكاهمدختسينأداتعايتلاةجهللايهف
لكلعفبرمتسيهعدأّالأتررقيننكلو،هنعثدحتلايفةبغربرعشي

.هاوهىلعءيش
نمصلختلاديرأيننأنمةقثلالكةقثاوتسليننإ":مزحبهلتلق
."نينجلا
ةأطوبرعشأنأتعطتسايننأالإ،اننيبلصفتيتلالايمألافالآمغر
.يمالكهناجهتسا
.عوضوملااذهانشقاننأانلقبسدقل":ةريصقتمصةرتفضعبيللاق
."ةيلمعلاكلتءارجإلىفشتسملايفًادعومكلتزجحيننأامك
ىرحألابوأ،عوضوملابانثدحتنأقبس.قحمتنأ.لغيانايةفسآيننإ"
تأطخأيننأبفرتعأ.تمصلاانأتمزتلاامنيب،هديرتامبينتربخأتنأ
كدعأًادعاصفنآلاذنميننكلو،تقولاكلذيفيراكفأكرطاشأملامدنع
يننأنظأاليننإوههلوقديرأامنإ.ةحارصلانمديزملابىلحتأنأب
."ةيلمعلاكلتلعضخأنأديرأ
."؟لفطلايبجنتنأنيديرتتنأً،اذإ"
.ينخبويوأرمذتيهنأكومالكلابهتوصعفر
حنمأنأّيلعبجي.يردأتسل":ةيعافدالوةعناختسيلةجهلبتلقف
."ريكفتلاضعبةلأسملا
."؟دعبيركفتملأ"
.تقولارورمبةوسقدادزتهتجهلتذخأ
."ركفأمل،الك"
."كيلعرثؤتنأبكمألنيحمستكنإ"
هعمرجاشتأنأديرأنكأمل."ءيشلكبلب،يمأبًاقلعتمرمألاسيل"
ركفو،اٍّيلمعوضوملايفرّكفأينعد.لغيانايتقولاضعبينحنما":تلقف
."ندنلىلإدوعأامدنعةثداحملاهذهعباتنسوً.اضيأتنأهيف
رطيسينألواحيوهولاقف،اهريثأتتثدحأيريكفتةفاصحنأدبال
."نيدوعتاملاحثدحتنسً،انسح":هباصعأىلع
."؟تنأكلاحفيك،اذهنعًاديعب"
.مويلاتاحارجيأرجأمل.ريخب":نآلارتافويبلستوصبينباجأف
."يسفنلاكبيبطعممويلارصعسنتلابعللبهذأس
."؟رفيلوأ"
."ةيضاملاةرملايفءاركنةميزهيبقحلأدقف،معن"



."ةرملاهذههمزهتسامبرً،انسح"
."يعسوباملذبأسيننكلو،ًالهسكلذنوكينل"
.ً"اقفومًاظح"
اّمم؛ِفتختملاننيبةدوربلانأالإ،ثيدحلافارطأبذاجتانلصاواننأعم
يندقتفيهنإلقيمل.ةملاكملايهننوانضعبعدونلناحدقتقولانأينعي
نألبقلاقيضرعلكشبو،روتفبثدحتلب،يتدوعدعومنعينلأسيوأ
."كسفنبينتعا":لاصتالايهني
.دحلااذهدنعةملاكملاتيهنأو.ً"اضيأكسفنبنتعاتنأو"
،ينيعيفعمجتلانمعومدلاعنمنعتزجع،ةملاكملاتيهنأنأدعب
اذهىلإانلصوفيك؟انباصأيذلاأطخلاام:يّرسيفلءاستأتحرو
يذلامؤاشتلاىدمنمتئجوف؟راهنتانتقالعتأدباذامل؟دودسملاقيرطلا
تاهجويففالتخالاضعبهجاوناننكلو،راهنتانتقالعنكتملذإ.ينكلمت
ىلعقفاوينأبلغيانعانقإنمنكمتأسندنلىلإدوعأنيحامبر.رظنلا
اذهبقلعتياميفيراكفألكنعربعأملانأف.لفطلااذهباجنإ
لعفيملنإاذام،نكلو.يفقوممهفتينأبينئجافيدقو.دعبعوضوملا
ترعشو،يرمأيفترتحاً؟ايعطقًاضفرلفطلاباجنإضفرنإاذام؟كلذ
هذهلكيفلمأتأتنكامنيبو.ديقعتلاديدشعضويفةقلاعيننأ
عيرسلحىلإلصوتأةقيرطلاهذهبيننأكوىطخلاتثثح،لئاسملا
،ةديدشلاحايرلاسفانأيننأكوةنيدملاعراوشءاحنأيفتعفدنا.يتلكشمل
يئاشحأيفلفطو،ينمةباجإرظتنتوينهذيفلوجتةدقعمةلئسأكانهو
عراوشلالكنأو،قيرطلاتللضيننأتكردأ،ةأجفو.هريصمديدحتبجي
نأبجياذامفرعأملو،ةظحللعزفلاينكلمت.ةهباشتمتحبصأتاداجلاو
دعبىلعيفلخترمةرجأةرايسلكشىلعيلةبسنلابلحلارهظو.لعفأ
.ددرتيأنودباهلتحولف،ةداجلايفراتمأةعضب
."؟نيأىلإ":تدعصامدنعقئاسلاينلأس
."يزيربتلاسمشدجسمىلإ":ةلئاقتبجأف
بحستطغو،ةرايسلاىلإدعصأانأورمهنترطملاتارطقىلوأتأدب
لجعىلعدجسملاتلخد.ليلىلإلوحتدقراهنلانأكوءامسلاةنكاد
ةفيفخةيحلاذًاباشتدجو.ريزغلارطملارامهنابنجتأنألمأىلع
يطغأويئاذحعلخأنأبدأبينمبلطف.بابلامامأفقيرينمهجوو
.يسأر
كلمدقننأانناكمإبفًاحاشونيكلمتالتنكنإ":ًالئاقّيلعضرعو



.ً"ادحاو
."يعميحاشوترضحأدقف،كلًاركش،سأبال":ةلئاقتبجأ
هتعضوويئاذحتعلخمث،يسأرهبتيطغويتبيقحنمحاشولاتجرخأ
.بابلايبناجالكىلعةدوجوملاةيذحألافوفرنميلفسلافرلاىلع
هتدجودقف،ةياغللًاعضاوتمًاناكمدجسملااذهادب،يمورحيرضبةنراقم
امبررمألااذهنكلو،ةدحاوةفرغيفنيعومجمحيرضودجسمنعةرابع
.مخفحيرضيفنفدينأدارأامل،كلذنعلِئُسولف.سمشلًابسانمناك
نأدبال؟ءامسلانملمجأةبقيأ:ةغالبلكبلأسنميمورسيلأ
،يمورربقمامأاهتيأريتلادوشحلادعب،كلذعمو.يأرلاهقفاوسمش
ةلزعلانكتمل.سراحلانمالإًاروجهمناكملاتيأرامدنعىسألابترعش
.ةفيخملبةبيئكةلزعدرجمنينسلاتائمهرمعغلبييذلاحيرضلالخاد
تررمامدنعو.دجسملاقمعىلإيقيرطقشأنألبقرذحبيلوحترظن
ةاكشملاويبشخلابارحملاتظحال،يراسيىلإضيرعرطنقمرممبناجب
انهماقتلازتالتاولصلانأينعياذهو،ةلبقلاهاجتاىلإريشتيتلا
دعبىلعف.ناكملاكلذيفيتقوعيضأمليننكلو،رضاحلاتقولاىتح
جايسبدجسملاةيقبنعًالصفنمًاريبكًايرجحًاتوباتتيأر،راتمأةعضب
ىلعةنزاوتمةيرجحةمامعكانهو،رضخأشامقبًىطغمو،ضفخنميبشخ
اهيلعشقنيتلاراسيلاىلإةحوللاتأرق،هلفسأنمتبرتقاامدنعو.هسأر
.نيلجبملانيخيشلاةقادصّمظعيام
رورمدعبامهنيبتعمجيتلاةقالعلانععافدللسانلاةجاحتدجو
نيذهنيبةقالعلاف،ىرخأةيحاننمو.ىسألاىلعًاثعابًارمأنورقةعبس
نأتعطتساولو.مامتهالانمًاعونلعفلابتراثأنييئانثتسالانيلجرلا
ةعيبطبعوتسأنأتعطتسال،يموروسمشنيبةقالعلارسفشتكأ
رجهءارونماكلاببسلاىلإةفاضإلاب،ميسنهاشويدلاونيبةقالعلا
ببسنعسيليدنفأتزعلأسأنأامبرّيلعيغبنيناك.انليدلاو
ًاطبترميمورلعجيذلاببسلانعنكلو،ميسنهاشعميدلاوليحر
ةقالعىلعمتاخلاءارونماكلازغللانوكيدقو.دحلااذهىلإسمشب
."ةقيقحلا"هنأىلعسمشهيلإراشأيذلاميظعلارسلاكلذبًاضيأ
ةبقلخادسارجألانينرتوصىدصتعمس،اذهبركفأتنكامنيبو
تظحال،ىلوألاةرمللو.توصلاهاجتاىلإرظنأليرصبتعفرف،دجسملا
امنيب،اهبةروحسماهلمأتأتذخأ.رادجلاىلعةقلعمةميدقةعاسدوجو
ىلإريشيهنأكودانعبنريوفلخلاومامألاىلإحجرأتيةعاسلاصاقرحار



نميلفسلامسقلايفبابلاحتفناً،اريخأفقوتامدنعو.مهمثدح
،ليوعتوصتعمس،ىرخأةرم.رخآضماغرمميمامأرهظو،ةحاسلا
ةربإتابنريبعهعملمحيبذعميسنبمث،ةيتاعلاحايرلاكلتبترعشو
داوسلابلبرستملاشيوردلاحورنأدبال.يلخادةشعرترسف،يعارلا
يذلايلخاديففيعضلاتوصلاتلهاجت.يبرقامناكميفموحتتذخأ
هتكرتويلوضفلبحبتثبشتو،لوخدلاىلعؤرجتلامدعىلعينثحيحار
،رمملاتلخد.ةحئارلاةوقهيفتدتشايذلاناكملاكلذىلإيندوقي
ةشعرتلوتساو،ضرألالخادقيمعلاناكملاكلذةبوطريهجوتسمالف
رممربعريسلاتلصاوف،مدقتلانعينعدريملكلذنكلو.يدسجىلع
تلصو،تاوطخعضبدعبو.ءارفصلاعومشلاءاوضأبءاضمورطنقمقيض
بابلاكلذلدجأمليننكلو،بهذمكيمسبشخبطاحميجاجزبابىلإ
رهظ،لوخدلانميننكمتةقيرطبركفأتنكامنيبو.حاتفمبقثوأًاضبقم
،بثكنعهيلإترظنامدنعو.بابلانمرخآلابناجلايفناسنإلظ
.ةلاحرلاشيوردلاهنأتدجو
كانهسيلهنأكوكلذلاق."؟يشملانيلصاوتالَِمل؟تفقوتاذامل":ينلأس
.يقيرطقيعيام
؟يجاجزلابابلااذهىرتالأ":تلقوقيرطلادسييذلابابلاىلإترشأ
."؟رورملاينعسيفيك
."ةآرملبًاجاجزسيلهنإ"
."اهفلخدجويامىرأنأعيطتسأيننألرشقتمةآرملاءالطنأدبالً،اذإ"
هنيرتامنإ.كلذكنكميال":ّيلإناقدحتناتنكادلاناتيزوللاهانيعولاق
."تنأكتروصساكعناوه
ةيدترمىرخأةرميسفنتدجوذإ.قحمهنأتفرعف،يدسجىلإترظن
حبصأو،نسملجرْيَديًاددجمياديتحبصأو،ءادوسلاسبالملاكلت
يننأمغرةآرملايفيسفنىلإترظنويسأرتعفر.سمشدسجيدسج
تحبصأيتلاسمشةروصدعب.ةشهدنودنمةرملاهذهاذهتلعف
قيرطلاىلإيدؤيةيديدحةقلحاذًاريغصًابابتيأر،ةدحاوةوطخبيتروص
ةيديدحلاةقلحلابتكسمأوتفتلا.اهكلسأنأّيلعبجيهنأتمهفيتلا
.ضرألاقامعأىلإيدؤيًاجرعتمًاجرديمدقتحتتدجوف،بابلاتبذجو
ىلعةبارغلابرعشأنأنودبو،ددرتيأنودبةسالسبتاجردلالزنأتأدب
عمسأتأدب،ةوطخلوأتوطخامدنعو.يلفولأمناكملانأكو،قالطإلا

.سمهتوص



لكهبقلعتياذاملفّالإو.ديكأتلابلجبملاانالومشيوردلاكلذنتفدقل"
."؟قلعتلااذه
ةمعفمتاملكبهوفتيًاديدجًاتوصتعمس،ىرخأةوطختلزناملكو
.ةيهاركلاب
."...سمشوعدملاكلذ،ءاسنلابرقياليعيبطريغلجرهنإلاقي"
.حضوألكشبسمهلاعامسنكمملانمحبصأ،رثكأتلزناملك
."قوسلايفمويتاذهتوبننلعأهنإلاقي"
.ةبضاغةرجمزىلإتلوحتامناعرسو،سواسولاكيتاوطختاملكلاتعبت
."ميظعناسنإهنإلوقيضعبلاهعمس.فدجمهنإنولوقي"
:مهدحألاقو،ةرفاسلامهتوادعلةياركمهترجمزنورمآتملالاجرلارشن
اونكمتيلةينوقةطراخهبعشءانبأيطعيسهنإو،لوغملانمهنإنولوقي"
."...رسيوةلوهسبةنيدملالوخدنم
.تاديدهتىلإةثيبخلامهتاملكتلوحت،فاطملاةياهنيفو
حملبمكحلااذهذفننسو،مادعإلابضماغلاشيوردلااذهىلعمكحنس"
."رصبلا
لكتفقوت،ةيرجحلاضرألاىلإلوصولليتاوطخرخآوطخأتنكامنيبو
اهمدقيتلاةفرغلايف؛يتفرغيفيسفنتدجوو،ةأجفمالكلانعتاوصألا

ذإ.اهتايوتحملكنمةغرافتدباهنأمغر؛اهيفشيعألنيدلالالجيل
وأ،ضرألاىلعةشورفمةداجسوأ،رادجلالوطىلعةكيرأكانهدعتمل
ىلإةيدهيتاراكريزولاهمدقيذلافحصملالماحوأ،فرخزمءامقيربإ
دجوينمعيمجللضرعيجاجزلانمعونصمتوباتدرجملب،نيدلالالج
ةرضناهتدجو.ايميكيتجوزيهةباشةاتفتقلتساهيفف.اوملعتيلهلخاد
ظقيتستساهنأكو،روهزلاكنيتدروتماهاتنجوتدبدقف.دعبتمتملاهنأكو
تضهنواهينيعتحتفلاهيلعتيدانوأاهتسملولامبر.مستبتواهموننم
يتابثبهذنيأ؟ّيلعنايلوتسينهووفعضبترعشيننكلو،اهداقرنم
؟نآلايدلجو
.بابلاىلعًاعرقتعمس،ةظحللاكلتيف
لعفتاله،ةظحللبابلاىلإلاعت،يزيربتلاسمشاي...يدنفأسمشاي"
."؟كلذ
نأتكردأدقف.فئاخوأعزفيننأرعشأملو،هتعمساّممشهدنأمل
،لفقلاىلعيديعضأنألبقو،بابلاىلإمزعبتيشم.فزأدقدعوملا
هتوباتيفيقلتسملارهاطلاةاتفلادسجىلعةريخأةرظنيقلألتفتلا



تباصأو،لخادلاىلإسراقلاءاتشلادربعفدناف،بابلاتحتف.يجاجزلا
.اهلبهلالةيفخراناهنأكوةدرابحايريهجو
:لالظىلإءامسلايفعشملاردبلامهلوحنيذلاةعبسلالاجرللتلق
."؟يلهلوقنوديرتيذلاام.مكيلإتيتأدقاه،اولضفت"
.عيقصلانمةقبطكانيلعءاتشلاليلتمصميخو،فرحبمهدحأسبنيمل
ديسلانباناكدقف.ةمدقملايففقويذلاباشلازيمأنأتعطتسا
.نيدلاءالعدرمتملاطسوألا
اذهأ!نيدلاءالع":هينيعيفًاموسرميمادعإبمكحلاأرقأانأوتمتمت
."؟تنأ
تيأرف،مامألاىلإةدحاوةوطخنيدلاءالعهنأتليختيذلالظلامدقت
.هتروصيفيهجوساكعنا
."هتعطقيذلادعولاركذت...ركذت":نيتلئاقيناترمأوياتفشتكرحت
،ةكرابملاةليللاكلتيفو.ردبلارونبةءاضمةتماصةقيدحتيأر،ينيعمامأ
:ًالئاقتلهتبا
يليمستنألجوزعقلاخلامسابكلأسأ،ةيقنلاةينارونلاتانئاكلااهتيأ"
."نيصلخملاهللاءايفصأدحأ
:يللاقوهنمتبرتقااملكًادعبدادزيتوصينمبرتقا
ىظحتةايح،عيمجلاراظنأنعةيفخمةايحاهنعلأستيتلاةايحلانإ"
ءاهبءاملعلاناطلسنبايمورنيدلالالجةايحاهنإ.ةمعنلاووفعلاب
."يونوقلايخلبلانيدلا
يمورنيدلالالجةروصنع،ةينارونلاتانئاكلااهتيأ،يلنيفشكتاله"
."؟لجبملاهللايفصلكرابملاهجولانعو
."؟ليمجلابكنافرعنيدعفدتسفيك":توصلاينلأس
."!يسأرب":تبجأويقنعتددم،ددرتيأنودب
يههذه":يللاقف،هبتدهعتيذلادهعلاةزيمبينارونلانئاكلابجعأ
ةايحوهودحاونمثىوسةبحمللسيل.ةبحملايههذهو،ةيناحورلا
،اذهلجأنمو.ةيقيقحتسيلتومللسركتاليتلاةبحملاف.ناسنإلا
،هيلعرثعاوبهذافً.انوناقوًاعرشكلًايحورًاقيفريمورنيدلالالجحبصأ
."هتعطقيذلادعولاسنتالنكلو
سفنلكبهققحألتدباكيذلافدهلاىسنأنأيلفيكف.يدعوسنأمل
ىلإرظنأانأوتمستبا؟يقيرطيفاهبتمدقتةوطخلكويسافنأنم
.نيدلاءالعدسجهتننظيذلادسجلاىلعيتروصساكعنا



."؟تقولاناحأ"
."؟دعتسمتنأله.تقولاناح":يلاورهظنيذلادحألاق
."قلخلاكلذكوهزايتمارامدلاف.دعتسميننإ":ينيعبشمرأنأنودبتلق
ىعفأحيحفتوصكاهدمغنمبحستنيكستوصتعمس،ةيادبلايف
.ىرخأةرميمامأًافقاونيدلاءالعتيأر،ترظننيحو.مسلاثفنت
مهلحرشأنأتلواح.كلذبيلاوحمسيملمهنكلو،مستبأنأتلواح
تسكع،عطاسلاردبلاءوضتحتو.كلذبيلاوحمسيملمهنكلو،ينيعب
تاحيصكيدسجتانعطعبستقزممث،روننمتاضمونيكاكسعبس
تيأرمث.فوشكملايمحللخادراننمتارهزعبسترهزأف.ةموتكم
لماكيفءاتشلادوروو،ءامسلايفردبلاو،رجحلاىلعترطاقتيتلاءامدلا
دربلايفحبستيتلاراجشألاوةقيدحلايفبارتلاةحئارتممشو،اهحتفت
اهامعأبولقمهللاجرةعبس؛ءالشأىلإيدسجلاجرةعبسقزم.قلقملا
اي.ةذوحشمنيكاكسعبسمهتزوحبو،ةيهاركلااهيلعترطيسلوقعو،دقحلا
!مهيديأهتفرتقاامةقيقحنوكرديالةقفشلابنيريدجلاجرنممهل
.رجحلاكلذيئامدتخطل،نآلاو
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"؟ةبرجتلاهذهشيعأاذامل"
ءاقرزلاوءارمحلاةداجسلاىلعةيقلتسميسفنتدجو،ينيعتحتفامدنع
ةداجسلانمةرداصلاغابصلاةحئارتلعج.سمشتوباتراوجبةزرطملا
ىتأنأىلإجايسلاىلعيسفنتدنسأف،نايثغلابينترعشأورودييسأر
.يبامىريلةفيفخلاةيحللاوذسراحلا
."؟ماريامىلعتنأله...يتديس"
.فوقولاىلعيسفندعاسألتوباتلامامأيبشخلاجايسلاىلعتدنتسا
."ًاليلقّيلعيمغأنكلو،ريخبيننإ":مستبأنأةلواحمتلقو
.ً"ادجةبحاشنيدبت.يضهنتنأيغبنيال":قداصمامتهابسراحلامتمت
يذلاتوباتلانكسييذلالجرلانأقلقلاسراحلاربخأنأبةظحللتركف
ةميرجليصافتشيعىلعتربجأيننأو،يلثدحاّمعلوؤسملاوههسرحي
.ييعودقفأينلعجاموهاذهنأو،ةفينعلاهلتق
ال":نايثغلابيروعشحبكأنألواحأانأوكلذنعًاضوعهلتلقيننكلو
ءاملانمبوكراضحإبكسفنجعزتاله.بيرقامعةلاحلالوزتس،قلقت
."يل
."روفلاىلعدوعأس.لاحلايف"ً:اعرسمعفدنيوهوباشلالاقف
فوقولالواحأتنكامنيبو.ًالاحلضفأتبيننأيدحوانأونآلاترعش
:اهيلعبتكسمشتوباتبناجبىرخأةحوليرظنتتفل
مهتمعأةلهجلاجرةعبسديىلعدهشتسايذلايزيربتلاسمشدقريانه
.ةريغلا
ينتدواريتلاايؤرلاىلعترثأفكلذكردأنأنودنماهتيأريننأدبال
ةثالثلامايألايفهبتررماملكدعب،كلذعمو.ييعوتدقفامدنع
يفبارطضالاثعبلًايفاكًاببساهتاذدحبسمشربقةرايزتلكش،ةتئافلا
نعاهيفعمسأةرملوأكلتنكتمل،نيتلاحلااتلكيفو.يبصعلايزاهج
ذخأامنيب،نكلو.هلتقةميرجنعنانيمينثّدحنأقبسدقف.هتوم
رثكأيقامعأيفقثأتأدب،هبتررماملةعنقمبابسأنعثحبيينهذ
ساكعناوهامنإو،ةيئاوشعسيباوكدرجمسيليندواراملكنأرثكأف
تمصأدب،يحورويلقعنيبةقاشلابرحلاهذهيفو.اهسفنةقيقحلل
زجعبةبقارملابءافتكالاهسفنلىضتراهنأكونطابلايلقعفنتكيبيرغ
.رخآلاولتدحاولاهمامأثادحألافشكتتامنيب
."يتديساي،يلضفت"



.يتفشنماهتبرقوسأكلاهنمتذخأف،ءاملانمًاسأكسراحلايلمدق
تممش.ةيفوجهايملاتناكنإتلءاستف،معطلاميدعوًادكارءاملاتدجو
تاسمهلاو،قامعألاىلإيدؤملاجردلاكلذتليختو،بطربارتةحئار
يتلاءامدلاو،يجاجزلاتوباتلايفةيقلتسملاةرضنلاايميكةثجو،ةددهملا
يننأترعشو،هبترعشيذلانايثغلاةدحتدادزا.رجحلاىلعرطاقتت
،ةعرسبءاملاسأكباشلاتيطعأف،شعنملاءاوهلاضعبقاشنتسالةجاحب
تحبصأنأىلإيئاذحلاعتناىلعوقأملو.جراخلاىلإتعرهوهتركشو
.دجسملاجراخ
دجسملانعراتمأةعضبدعبىلعضفخنملاةروفانلارادجىلعتدنتسا
وحنيشملاتلصاو،نسحتلاضعببترعشنأدعبوً.اقيمعًاسفنتذخأو
ءامغإلاوراودلاكيعمثدحاملكلًاريسفتدجأنأتعطتسا.فيصرلا
لماوحلاءاسنلانأتركف؟سيباوكلانعاذام،نكلو.لمحلاوهو،نايثغلاو
ءاتشلالصفيفخيطبلاكماعطلانمةفولأمريغًاعاونأنيهتشيدق
ةدهاشمربتعتيتلاةديحولايننأدبالنكلو،فيصلايفءانتسكلاو
ًاتاومأنيحلاصىرأسيننأينعياذهله،ىرت.لمحلاضارعأدحأحابشألا
يتلاءايشألاكلتلكنأدبالفً.افيخساذهادب؟ندنلىلإدوعأامدنع
يدلاوبو،انتيبيفاهتشقانمتمتيتلاعيضاوملابةقالعتاذنآلااهبتررم
ّيلعبجوت.يمأهيلإتراشأامطبضلابوهاذهو،ةيولوملاعابتأنمهنأل
نأبتركفف،لمحلارومأبقلعتياميفلهجلاةياغيفيننأفرتعأنأ
يألنكيملنإماتلايلهجىلعبلغتألدوعأاملاحًايئاسنًابيبطعجارأ
.ةديدسةركفنيرخآلليسيباوكنعيثدحتةركفدجأمليننكلو،رخآببس
ًامهفتتدبأاملاطلاهنأحيحص.ةنونجميننأاهتربخأنإنظتسيمأىتحف
يلايخلايقيدصببسبيسفنبيبطىلإينلسرتمليهف،يلكاشملايح
بلقينينجدوجونكلو،يرغصيفمونلاءانثأيفييشمببسبوأينص
يفةصاخلاةيسفنلاندنلةدايعيمأينلخدتنأتيشخ،اذل.نآلاةلداعملا
ببسّالأتكردأ،اذكهو.سيباوكنميندواريامعاهتثدحنإرصبلاحمل
قباسلدوعيسءيشلكنأتنقيأدقف.عادالباهتحارقالقإيلرربي
يأمهفأنأعطتسأمل؟دوعينلهنإوأ.ةنيدملاهذهرداغأاملاحهدهع

اذاملوأ،هلوقسمشلواحامبعوتسأوأ،سيباوكلاهذهنعءيش
امو؟رسلااذهام.يموربهتقالعوهتايحبراجتشيعىلعيرابجإبرمتسي
ةثداحيهأ؟اهيلإلصينأدحألنكمياليتلاةقلطملاةقيقحلاهذه
فيكيلحرشينألواحله؟متاخلايفرجحلاوهأ؟هتايحيفةنيعم



عوضوملانعيكالفإدمحأبتكدقفً.ارسنكتملهتومةقيرطنكلو؟تام
دوجونمدبال؟مالسبينكرتينأديريالاذاملً،اذإ.نينسلاتائملبق
يسيباوككيرحتلو،ةحناسةصرفلكيفيمالحأىلإللستللهعفديببس
هذهوهنيداذهنإذإ.يبناجىلإدوجوميبأنأولتينمت.يمونعيورتو
نأعيطتسييذلانمف،يرجياميلحرشينأوهعطتسيملنإف.هتفاقث
انهناكولىتح؟نآلايدلاودجوينيأيردينم،نكلو؟كلذلعفي
دقو،ينمهفيوأينقدصيالدقف،هلعفدرنمةقثاوتسليننإف،يعم
نوكتالدق.نآلادعبيسفننمةقثاودعأملانأف.ةنونجميننأنظي
تأدبامبرو،يدلاوتادقتعمبوألمحلابةقالعةيأيعميرجياملكل
.ًالعفجيردتلابيباوصدقفأ
مايأةثالثلبقسمشهيفتفداصيذلاناكملايفيسفنتدجو،ةأجف
مليننكلو،ىرخأةرمرهظينأةعقوتميلوحترظن.متاخلايناطعأامدنع
داسدقف.ناكميأيفدوسألاهلظالوبيرغلاشيوردلاىرأنأعطتسأ
ةلاقبسيكاهتزوحبةبجحمةأرماامهتبحصبنالجررم.هزنتملايفماتءوده
تطقس.رخآدحأكانهنكيملنكلو،يمامأنمةعرسبضارغألابءيلم
رمهنتملنكلو،ءامسلاىلإيرظنتعفرف،يهجوىلعىرخأرطمةرطق
ةنكادلاءاقرزلامويغلاتأدب،كلذنمسكعلاىلعو.ىرخأتارطقيأ
يلهلاقامتركذتف،اهنيبنملجخبعشتسمشلاتذخأو،ةعرسبعشقنت
:سمش
."يحورلاملاعلاسمشيفتخت،يداملاملاعلاسمشقرشتامدنع"
تحبصأ.ديدجنميريكفتهتاملكتلتحاو،يسأريفهتوصىدصددرت
لخادنكسييفخبيرغنئاكهنأترعشو.هنمبرهلانعةزجاعهبش
امدنعوأليللاةملظيفىوسطقهرأملانأفً.اقحمناك.يغامدفيفالت
يفهيفنوكنيذلاتقولاوهاذهنأيلاببرطخ.راهنلاءوضيفتخي
.انيلعرطيسينأنطابلاانلقعللهسألانمحبصيوًافعضانتالاحدشأ
ىلإريشتاهتدجوفيتعاسىلإترظن.نسحتلابرعشأريسفتلااذهينلعجف
نأكشوأيدنفأتزععميئاقلدعومنأتركذتوً،ابيرقتةرشعةيناثلا
تنكامنيبو.ةرثعبملاراجشألابءيلملاهزنتملالخدموحنتهجوتف،نيحي
نر،يمورحيرضىلإينلقتلةرجأةرايسنعثحبأوفيصرلانمبرتقأ
ثدحتلايفةبغرلابرعشأمليننأمغرو.نومياسوهلصتملاناكو،يفتاه
،كلذلعفمدعليفاكلاءاخرلابىظحأدعأمليننأتكردأيننأّالإ،هيلإ
.ةملاكملاىلعتددراذل



."نومياسًابحرم"
."؟رابخألاام.نيراكًابحرم"
ملذإ.كلذينفسؤي.ةعيرماهنإ":تلقو،هلةئيسلارابخألافزبتردابف
."...قدنفلايفقيرحلالاعشإاودمعتلاجرلانأتبثننأعطتسن
كتلاسريفتلقكنكلو":هتوصيفةحضاولمألاةبيخورمذتينومياسحارف
."...شيتفتللتضرعتدقمهتويبنإو،زاجتحالاديقءايضلاجرنإليميإلاب
تحرشف.ينمولينأتيشخيننأةجردلسأيلابةيحومهتوصةربنتدب
نأنأيلتبثفيكو،لشفلابتءابيدوهجنأفيكو،ثدحاملكهل

كشالبنومياسعقوتدقل.تمصبّيلإىغصأف...اننظاممةعاربرثكأءايض
ظحلاينفلاحينأىنمتهنأدبالنكلو،ةيادبلاذنماذهلكثودح
قيقحتنعةزجاعتنك،كلذعمو.ةجيتنلارييغتنمنكمتأوديعسلا
نمديزملاىخوتتنأانتكرشىلعبجوتيناكهنإهلتلق.تابوجعألا
ةئيسةعمسبعتمتيءايضناكدقف،قدنفلاكلذىلعتنمأامدنعرذحلا

لوبقلابًاحدافأطخةكرشلاتبكترااذل،ةعورشمريغلامعأبطروتلايف
،هلوقتدرأاملكهلتلقامدنعو.لوألاماقملايفنوبزكهلثمصخشب
يفهسأربروديذخأيذلاام،ىرت.تقولاضعبلتمصلانومياسمزتلا
نأهلاببرطخامبرف.امءيشلططخيناكهنأدكؤملانم؟ةظحللاكلت
هنأدبالف.نظلاتأطخأيننكلو،هسفنبةينوقىلإهجوتيوةرئاطلقتسي
.ةميزهلابلوبقلاىوسهلةصرفّالأكردأ
."؟هلعفننأانيلعيغبنيهنأنينظتيذلاام؟نآلاهنيحرتقتيذلاام"
،ءاروللةوطخعجارتلاوهنآلاهبمايقلاانيلعيذلايكذلافرصتلا"
."عاطتسملاردقغلبملاصيلقتلواحنلةمواسملاةلواطىلعسولجلاو
نأانيلعيغبني.ةقحمكنأنظأ"ً:اريخألاقمث،ىرخأةرمتمصلامزتلا
ربدأس.تقولاضعبلًايلمعوضوملابركفأينيعد،كلذعم.هتمواسمبأدبن
ًاسفنذخأ."لضفأةطخللصوتنامبرف.انتكرشيماحمنيبوكنيبءاقل
يلواح.ءايضعمرخآثيدحءارجإبيموق،ءانثألاهذهيف":لاقوًاقيمع
فرعيهيعدتالف،هنيلعفتامنكيًايأ،نكلو.هسأربرودياميفشتكتنأ
ىندألادحلافاشتكانمتنكمتنإريثكبىوقأعقوميفنوكنس.اناياونب
ةرمثدحتنس.عفدلايفهيلإلوصوللهدادعتسايدبينأءايضلنكمييذلا
."مويلاءاسمىرخأ
."ةجيتنلابكملعأومويلاءايضلباقأسً،انسح"
لعفيملهنكلو،دحلااذهدنعةملاكملايهنيسهنأتننظو."ديجاذه"



.نيراكايكتايونعمفعضيىرجاميعدتال":ًالئاقفاضأدقف،كلذ
."مويلاكلًاقفومًاظح.كدهجلكتلذبكنأنمقثاويننإ
ًاحلاصًاريدمهتربتعااملاطليننأمغرذإ.نومياسلوقينشهدأ،ةحارصب
.لشفلايفهرودنمبّرهتلايهو،ةئيسةداعهيدلّنأالإ،ماعلكشب
ىلعةيلوؤسملاءبعيقلينألواح،ةيبلساياضقلاىدحإةجيتنتتأنإف
رهظييتلاىلوألايهةرملاهذهنوكتدق،اذل.هسفنءانثتسابعيمجلا
ً.اعمانلمعنأذنممهفتلاضعبلعفلاباهيف
.ً"اقحالكارأ.كلًاركش":ريدقتومارتحابهلتلق
حولأنأنمًالدبنكلو،نومياسعدوأتنكامنيبيمامأةرجأةرايسترم
،نريهفتاهأدب.يدييفلازيالفتاهلاامنيبءايضبلصتأنأتررقاهل
دنعدرنأىلإرظتنأتللظ،كلذعمو.ةملاكملاىلعدريملءايضنكلو
ً.امامتةنماثلاةنرلا
ايًابحرم":هرمأنمةلجعىلعهنأيحويهتوصو،ةرتافةربنبيللاق
فرصملايفًاعامتجارضحأانأف.درلايفيرخأتىلعفسآ.دوونيرغةديس
."...و
.عوضوملارصتخأس.دازوكمويوكديسايرذتعتنأاهيلعيغبنينمانأ"
ةقلعتملاتامولعملاضعبىلعكعلطأنأديرأيننأليقتلننأانيلعبجي
."يريرقتيفاهنودأنألبققيقحتلاب
."؟نيثدحتتتامولعميأنع"
،هكلمتيرتوتلاأدبفداجعوضوملانأيتوصةربننمهسدحبءايضكردأ
دبال،زجحلايفهلاجرنمنيلجردوجوبف.ةديجةراشإهذهنأتدجوو
ةأطودشأرمألالعجيسضومغلانأتكردأف،هلعفيونأامعلءاستيهنأ
.هيلع
رمألاكلحرشأس.نآلالوغشمكنأيلودبي.فتاهلاىلعاذهشقانننل"
.ً"اقحاليقتلنامدنعًايصخش
."بيرقامعكلباقأسً،اذإًانسح"
ادبءايضنأل،رمألااذههيلعيوطنيًادجلاعناهردوجونمدبال
ّيدلامعامسنمهنئابزمامأةراسريغةثداحمءارجإبنجتبًامامتهارثكأ
.امةقفصنعلزانتلابرطاخينأيشخامبرو.هلهلوقأل
."؟نيأو؟فيك":هتلأس
ًاموي.كيلعرثعأس.ريغصناكمةينوقنإ.يقلقتال":ًالئاقةقثلكبباجأ
."ً!اديعس



رثعينأاهبيونييتلاةقيرطلانعهلاؤسلةصرفلايلىنستتنألبقو
.ةملاكملاىهنأ،ّيلع
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"هلملعمالنمليلدناطيشلا"
يفهتفداصيذلاكحايسلانمًاريغصًالترتفداص،ةباوبلاىلإتلصوامدنع
لخدملادنعركاذتلاعيبكشكدجأملةرملاهذهيننكلو،قباسلامويلا
شيبارطنورمتعينيذلانييسنرفلانمةعومجمبلب،زيلكنإحايسبًائيلم
،ىرخأةرميتعاستدقفتف،ناكميأيفنانيمىلعرثعأمل.ءارمح
،ناكملاصحفتأتنكامنيبو.طبضلابةرشعةيناثلاىلإريشتاهتدجوو
بابلافلخنمينيدانيوهوحايسلاجيجضنيبةأجفهتوصتعمس
.راودلا
."انهيننإ.دوونيرغةديسايانه"
.لوخدلابدحوملاسابللاوذسراحلايلحمسنيحراودلابابلاىلإتهجوت
قشننحنونانيمتلأس.ىرخأةرمراوزلابةمحدزمحيرضلاةقيدحتدب
سيلأً،اركبمانهىلإتلصوكنأدبال":ةسمحتملادوشحلانيبانقيرط
."؟كلذك
،كتكرتنأدعبذإ.حيحصاذه":امأطخبكتراهنأكولجخبيللاق
يننألانهىلإهلصوأنأيعسوبناكنإينلأسويدنفأتزعيبلصتا
امًائيشنأحضاولانم.ةئيسةيسفنةلاحيفادبو،لاحلاةعيبطبمداق
ريدمبتكمىلإهتلخدأوانهىلإهتيبنمهترضحأاذل،ثدحدقًائيس
."فحتملا
."؟هئايتساببسام؟ثدحيذلاامً،اذإ"
بحسينألواحيوهوعيضولاهنباطبضدقل":ًالئاقبضغبنانيمندند
لوصحلادارأمرتحملاباشلاكلذنأحضاولانم.هتيبىلعًايراقعًانهر
."كلذلةنامضكهدلاوتيبمادختسالواحو،فرصملانمضرقىلع
ةقئاضيفًاعقاوناكهنأدبالف.ءايضلَبِقنمًاسئايًافرصتكلذادب
ةليسوىلعلوصحلايفيندعاسيساذهنأبيّرسيفتركف.ةبيهرةيلام
.هيبأىلعقلقلابأدبأنألبقهتمواسملةديج
."؟يرجيامبيدنفأتزعيأرام"
أدبلب،كلذبفتكيملو.هتثجىلعولواذهلعفينلهنإلاقعبطلاب"
ملهنكلوليوطتقوذنماهبركفيتلاةصاخلاهتطخذيفنتبلاحلايف
."انهىلإيتأينأدارأ،ببسلااذهلو.نآلاىتحاهذيفنتررقي
."؟اذامل":تلقف،هدصقمهفأمل
هتيببعربتينأررقدقل":لاقو،ناعملتهانيعوةعساوةماستبامستبا



ةيويندلاهتاكلتمملككرتينأديريهنإ.حيحصاذه،معن.فحتملل
لازتال،كلذعمو.فحتملاريدمعمهشقانياموهاذهو،انالومفحتمل
يدنفأتزعبحطصأسناكملااذهرداغنامدنعاذل،ةينوناقليقارعكانه
."يماحملالباقيل
لككرتينأًالهسًارارقسيلذإ.يدنفأتزعهاجتريبكباجعإبترعش

.ةايحلاديقىلعهنبالازيالامنيبفحتمللءيش
،نورخآءانبأهيدل؟اذههرارقنعنورخآلاهبراقأهلوقيسيذلاام":هتلأس
."؟كلذكسيلأ
."ديحولاهنباوهءايضنإ،الك":كحضيوهوةجهببنانيمنلعأ
."ءايضربخلااذهرمديفوس"
اذهقحتسيريمضلاميدعلجرلاكلذف.هرمديهيعد":ةوسقبنانيملاق
."ليوطتقوذنم
ً.ارممانلخد،ةقيدحلايفبخاصلاحايسلادشحنيبنمانجرخنأدعب
.راسيلاىلإيبشخبابىلإنانيمراشأف
."انلجأنمةفرغلاهذهريدملاصصخدقل.دوونيرغةديسايوهاه"
يلهلاقامدعب.ةديحولاةفرغلاةذفانمامأًاسلاجيدنفأتزعاندجو
انلبقتسانسملالجرلانكلوً،ابضاغوًارتوتمهدجأنأتعقوت،نانيم
،هنمانبرتقاامدنعو.قباسلامويلايفلعفامكةئداهوةيفاصةماستباب
.ماشتحابيديهلتددمف،انييحيلهيمدقىلعضهن
.يتنباايًاددجمكبًالهأ":ةفيطللاهديةضبقبيديذخأيوهويللاق
."هللاككراب.زاريوبتركذت،كتيأراملك
.ريبكركشبكلنيدننمنحن،عقاولايف":ةلئاقفوطعلالجرلاتبجأ
.ً"اددجمكيقتلننأًاريثكانرسي
ةيألغتسأنليننأنينظتأ.ركشلليعادال":لاقودعجملاههجوءاضأ
.ً"اقلطمدراوريغاذه؟كلذتدارأنإزاريوبةنباىلإثدحتللةصرف
."سولجلابالضفت":لاقوهمامأيسركىلإراشأ
فوفرلاىلعف.ةريغصةبتكمبهبشأةفرغلاتدب.يلوحترظنوتسلج
ىلعو.ةبهذملاوةدلجملابتكلانمًافوفصتيأر،ناردجلاىلعةيجاجزلا
نمىرخأةعومجملًاروصو،راطإبةطاحميمورلةروصتيأر،رادجلا
.حضاوريغردصمنمتفاخيانتوصتعمسو.نيراودلانيصقارلا
."ءفدلاةياغبهنكلوريغصهنإ!ليمجناكمنمهلاي":ةلئاقتفته
هينيعةرظنتدبو."انالومىلإدوعتتناكةفرغلاهذهف.عقوتماذه"



نكلو،تاحالصإلاضعبلةجاحباهنإ":لاقمث،راقولابةمعفمنيتيلسعلا
ريدمينملعأامكلاملانمريثكلاوأ،لاملاضعباذهبلطتيظحلاءوسل
."هوتلفحتملا
"...نمنونكمتيفوس،كلثمريخللنيبحمصاخشألضفبعبطلاب،نكلو"
هجورمحاف،نانيمىلإرظنويدنفأتزعسبع،كلذلوقأتنكامنيبو
ةلكشميفنانيمتطرويننأتكردأف،هيسركىلعشمكناونيكسملانانيم
.ودبيامىلع
نانيمىلعتطغضيننكلو،ةفسآيننإ":فقوملاحلصأنأةلواحمتلق
."وههأطخأطخلاسيل.فقوملايلّرسفيل
أطخسيل":لاقورباعلافيصلارطمكةعرسبيدنفأتزعضاعتمالاز
امبنكلو،ةماعةمولعمحبصينأريخلالعفلديجلانمسيل،نكلو.دحأ
."ةيرسةقدصاهيمسنانيعدً،انسح...كلذكحبصأهنأ
هلأسننأبسانملانمدجأملاذل،ةئيسةيادبانأدب.ريصقتمصداس
ىلإلقتنأوًابناجءايضعوضومكرتأنأتركف.نآلاذوبنملاهنبانع
تمجحأامهسفنءاقلتنمحرشيأدبيدنفأتزعنكلو،سمشعوضوم
.هنعهلاؤسنع
نأمغر.ةبيبحلايتنباايمعن":لاقونيتيلسعلاهينيعبّيلإتزعرظن
هللامحيل.يتلئاعدارفأنمًادرفدعيملوهف،يمدويمحلنمءايض
اذهنكلو،هنيبوامكنيبًالامعأكانهنأكردأيننإ.هرورشنمنيرخآلا
الفً،اعينصيلامدقتنأامتدرأنإف.نأشلااذهيفهلوقألّيدلاملك
."ىرخأةرمهنعاثدحتت
انهىلإتأنمل.قلقتال":ةيراذتعاةجهلبهلتلقف،همالكينلجخأ
."سمشويمورنيبةقالعلانعكلأسألتيتألبءايضنعثدحتنل
ةقلعتملاةصقلاتأرقله":وتللهلاببرطخعوضوملانأكوروفلاىلعقلع
عطتسأمل.سمشباتكيفةروكذملاةصقلاكلتينعأ؟فزنييذلامتاخلاب
."...اذل،اهيلعروثعلا
ىلعترثعدقل":نآلاعوضوملااذهشقانأنأدوأمليننأمغرهلتلقف
ةقالعةيأاهلتسيلنكلو،مامتهاللةريثماهتدجوف،ةصقلاتأرقوباتكلا
."ّيلإيطعأيذلامتاخلاب
ىلإدعنل،نآلاوً.اذإًانسح":عوضوملايفحلينأببغارريغيللاق
."؟نيميكحلاكنيذنيبةقالعلابًادجةمتهمتنأاذاملينيربخأ.كلاؤس
نإ،عقاولايف":تلقف،قدصلاىخوتأنأيللضفألانمهنأتكردأ



اميهسمأاهنعتثدحتيتلايناتسكابلاميسنهاشويدلاونيبةقالعلا
سمشةقالعكميسنهاشبهتقالعنوكتنأدارأيدلاونأنظأ.ينمهي
."يولوملاب
ًاعيمجنحنف.ةقحمكنإ":لاقو،يقدصنمًارورسميدنفأتزعادب
."؟طبضلابهيفرعتنأنيديرتيذلاامً،اذإ.امهوذحوذحننألواحن
هذهةقالعيأ؟دحلااذهىلإنيبرقماحبصينأنيصخشلنكميفيك"
."؟لاحملانمًابرضامهنيبقيرفتلالعجتو،نيجضاننيلجرنيبعمجتيتلا
أموأمث،هيلعًاقيمعًاريثأتثدحأهتاذدحبلاؤسلانأكوهينيعضمغأ
.امهنيبتعمجيتلايهّةبحملانإ":ًالئاقفطلبيلحرشوءطببهسأرب
.ينررحييسفنبينّركذيًائيشيقبياليذلابحلانإ:لجبملاانالوملوقي
هذهنومهفيالمهنيعأبهنوريامبطقفنوضرينيذلاكئلوأنكلو
نإ":لاقونيتنهاولاهينيعبّيلإرظنو،ًاليلقهنوفجتجرفنا."ةقيقحلا
يتلامايألاكلتيفسمشويمورهلعفاّمعنولءاستيكلثمسانلامظعم
دقنوكينأنكمييذلاام.لوألاامهئاقلدعبامهتفرغيفاهيفافكتعا
ّنإىتح؟رارسألامظعأنعثحبلليمورعفدوكلتةلزعلاةرتفيفثدح
اهفرصتناكمكتكردأاهنأمغرو.لوضفللةيحضتعقواريكهتجوز
بقثلالخنمصصلتلانماهسفنعنمتنأعطتستملاهنأّالإً،ائطاخ
نيلجرلاتأر،اهدنعو.نالجبملانالجرلااهيففكتعايتلاةفرغلاباب
نوكسبترعشو،ةدحاوةملكالدابتينأنودنمامهضعبلباقمنيسلاج
لخادنيحورىلإنالجرلالوحت.امهنويعيفةقيمعةحرفومالسوقيمع
طقفلبتاراشإالوهافشالوةنسلأنودبامهضعبعمنالصاوتتنيدسج
يفبولسألااذهنعًائيشكردتنكتمليتلااريكمهفتمل.امهنويعب
."هنالعفياناكاملصاوتلا
تلقاذلً،اضيأكلذمهفأملانأف،مهفتملنماهدحواريكنكتمل
امهولكشلااذهبسولجلانمهابسكيذلاام؟هالعفيذلاام":عافدناب
."؟ناتماص
نم؛تمصبةيعضولاكلتباسلج.ناثحبياناك":ربصبيدنفأتزعمتمت
نكلو،امهيسفنلخادناثحبيامهو،تاريسفتميدقتوأةلئسأحرطنود
كردأ،بحلانودبف.هللاةبحمىوسنكيملهيلعروثعلاىلإايعسام
نعانالومّربعدقلوً.اقلطمةقيقحلاىلعارثعينأامهنكميالهنأنالجرلا
:يلاتلاوحنلاىلعكلذ
رئاتسلاتائمنمادرجتبحلاوبلقلا



اسلجحوربناجبًاحوروبنجىلإًابنج
ةظحللاكلتيفامهنيبدحأرمنإف
اهنمبرهماليتلابحلانارينبلعتشال
."ةقيقحلاىلإلوصوللًاقيرطةبحملااراتخادقل،ةزيزعلايتنبااي،اذكهو
يذلاداقتعالاىلعدكؤألهلتلقف.ةريحالإيدنفأتزعتاملكيندزتمل
بحلانعفلتخمهيلإنايعسياناكيذلابحلااذهنإ":هيلإتلصوت
."؟كلذكسيلأ،ةأرملاولجرلانيب
نملمألابئاخادبهنكلو،ههجويفراقتحالاىلعلديامكانهنكيمل
يئاهنوريغصةأرملاولجرلانيببحلا،سمألابكلتلقامك":لاقو،يلهج
حورءيضتنأوأةدقتملظتنأاهنكميالةفيعضةلعشهنإ.تقؤمو
نأكنكميأ":لاقو،هينيعضمغأوءاوهلايفءطببهتبابسعفر."ناسنإلا
.نيزحلايانلاتوصىلإيهابتناتفلينأكلذبدارأو."؟ىقيسوملايعمست
لجرلاكلذناك.ماهلإانتاينغأويانلالثمنحن:انالوملوقي":الئاقعباتو
راتخاهنإلوقيهنكلو،هللاىلإيدؤتةديدعًاقرطكانهنأنظيميظعلا
.هلًاقيرطيرئادلاصقرلاويانلا
،ىقيسوملاىلإيغصيوهومويتاذانالومسلج،يكالفإهبتكاملًاقفو
مزتلا":ًالئاقةوسقبهرهنوّيقيسوملاىلإتفتلاوهئاقدصأدحألخدف
فزعلانعفقوتلانميقيسوملاعنمو،لاحلايفانالوملخدتف."!ءودهلا
يانلاتامغنيفف.ىقيسوملافزعنعفقوتتال،فزعلالمكأ،الك":ًالئاق

ىلعًاسأرملاعلابلقنالهنعتفشكوليننأةجردلميظعيفخمرس
حدمتةيبعشةينغأديسلاأدبي،ببسلاكلذل.هلاقامكلذ،معن.بقع
ىلعهعجفتىلإواهيورييتلاةصقلاىلإويانلاىلإغصأ:هلوقبيانلا
،ةريحبلاةفضنماهنوذخأيبصقةعطقنميانلاسانلاعنصي.انقارف
،نكلو.ىقيسوملاتوصردصيًالكشاهنوحنميوتاحتفعبساهيفنوثدُحيو
حوبيًاتوصهيفهخفنيسفنلكعمردصييانلافً،ارهامفزاعلاناكامهم
نمةعطقيانلاف.اهنمعطقيتلاةريحبلاةفضلنينحلاوهو،صاخلاهنينحب
يقيقحلاءودهلاىلإلصوتلاهنكمياذل؛ةريحبلاةفضوهٍدحاوٍّلك
.ديدجنمًالماكًانايكدوعيامدنعيقيقحلابحلاوةيقيقحلاةداعسلاو
يفقيقدلاءزجلانأينعأ.ةريحبلاةفضتافصيانلالمحي،ببسلااذهلو
موقينأءرمللنكميًاثحبكلذسيل،كلذعمو.ثحبلاوههتمربرمألا
نإً؛ادشرموأًاملعمهسفنلذختينأناسنإلاىلعبجيذإ.هدحوهب
يذلابحلارسجهدحوربعينأءرمللنكميالهنألكلذو،ريبعتلاحص



."فيسلانمدحأوةرعشلانمقرأودبي
."؟سمشنمبرقتلليمورعفدياموههللانمبرقتلافً،اذإ"
نعريبعتللىرخأةقيرطهذهو،هدشرمهنإ":لاقو،هسأربأموأومستبا
ً:ادجيكذبولسأبدشرملاوذيملتلانيبةقالعلاسمشحضوي.امهتقالع
؟ماتسيبديزايبمأكملعم؟لضفأنم:ذيمالتلادحألئُس،مويتاذ
.عبطلابيملعم:ريكفتيأنودبذيملتلاباجأف
ً؟ابيرغاذهسيلأ-
نموهيملعمنأل،الك:هتاملكنمقثاووهورخفبذيملتلاباجأف
النمملعمناطيشلانألو،ىلعلاهتافصوهتينادحوبهللادوجوىلإيندشري
."هلملعم
نمةمكحلا":ًالئاقفاضأوانيلإرظن،هتياكحيدنفأتزعىهنأامدنع
."اٍّدجةقيمعهذيملتودشرملانيبةقالعلانأةصقلاهذه
انالومعفاديببسلااذهل":هعمسامملوهذموهوىرخأةرمنانيممتمت
."سمشعمهتقالعنع
."ينباي،معن":لاقو،نانحبهدلبنبافتكىلعزوجعلالجرلاتبرف
هدشرييذلاصخشلايأ،بوبحملاهدشرمميسنهاشيدلاوربتعادقلً،اذإ
ةيلاعلاةناكملاكلتهبسكأيذلاببسلاوهاذهنأدبال.هللاقيرطىلإ
اذام،نكلو.سمشنعىلختياليمورلعجيذلاببسلاو،يدلاودنع
رمألاتدجو.اهتاذةناكملايفيمورعضوهنأكشال؟هسفنسمشنع
نكلو؟ذيملتلانمودشرملانم،ىرت:يّرسيفتلءاستف،ديقعتلاةياغب
ملو،يمورلثمةحاصفبتاملكلابهرعاشمنعريبعتلاديجينكيملسمش
،ةناكمنمسمشغلبامهمو.ةمراعلاةجهبلاكلتهرمغتملو،ريثكلابهوفتي
سكعلاىلعو.عونلاكلذنمنكيمل،الك.يمورلثمًارعاشنكيملوهف
مل،اذل.ةنيعمةمهمذيفنتلىعسيلجرهنأىلعًالادهرودادب،كلذنم
يلختلامدعىلعممصو،هريكفتيفبجاولاكلذءبعنمسمشررحتي
عفرينأرّرقذإ.ةحضاواهتاذدحبهتمهمتناكدقل.هققحينأىلإهنع
هرهصيوءاملعلاةبترمنميمورنيدلالالجمسابفورعملايداعلاملاعلا
.نينسلاتائملهتاملكهتدلخيذلاانالومحبصيل
."؟هولتقببسلااذهلأ"
."؟نم":لاقف،كابترالاببيصأيدنفأتزعنأةجردلًادجًارشابميلاؤسىتأ
:ًالئاقهسفنبهسفنباجأف،لاحلايفلاؤسلاىوحفبعوتساهنكلو
."؟يزيربتلاسمشنيدصقتأ"



.يسأربتأموأ
."مهفلاىلعمهزجعومهلهجببسب،معن":ًالئاقةالابمالبقلعف
."؟ةلأسملاهذهيفطروتفيك؟نيدلاءالعنعاذامو"
.هيفركفيامتكردأف،ةرارمبتزعمستبا
فاحجإلانمهنأترعشيننكلو،يأرلانسملالجرلافلاخأنأدوأمل
.نيدلاءالعىلعهلكموللاءاقلإ
عقودقل،يدنفأتزعاي،نكلو":عاطتسملاردقةفيطلةجهلبهلتلقف
ىلعهيلإليمتتناكايميكنأنمةقثاوانأو.ايميكمارغيفنيدلاءالع
حنمبددرتيملكلذعمو،ةقيقحلاهذهكردأانالومنأدبالو.ءاوسدح
جاوزلاىلعقفاوسمشنأكلذنمرثكألاو،هلةجوزنوكتلايميكسمش
باتكنإ.نسلايفهمدقتمغردعبدشرلانسغلبتمليتلاايميكنم
ليلديأدوجومدعمغرو.ايميكتومنعلوؤسمسمشنأركذييكالفإ
عفديًايفاكًاببسلكشينأهدحوكشللنكميهنأّالإ،كلذىلعيدام
لتقلاةميرجنعىضاغتأالديكأتلابيننإ.دودحلاىصقأىلإنيدلاءالع
ذخأننألقألاىلعانيلعبجيالأ،نكلو.فورظلاكلتلظيفىتح
."؟ةنوآلاكلتيفةيسفنلانيدلاءالعةلاحرابتعالانيعب
ضعيوهوتقولاضعبلتمصلامزتلاو،بحشييدنفأتّزعهجوتيأر
اذهنمتاياورتعمس":ريصقتمصدعبلاقو،ىلفسلاهتفشىلع
يداقتعابسح":ًالئاقعباتو،ضاعتمالابًايحومهتوصدبيمل."ليبقلا
نأحيحص.سمشةعمسهيوشتلًاعيمجسانلاكئلوأرمآتدقل،يصخشلا
.كلذنوقحتسينيذلاكئلوأعمطقفنكلو،ةمحرلاميدعناكامبرسمش
كيهانةريرشراكفأبريكفتلاىلعًارداقنكيملوهف،يمورلةبسنلابامأ
."ريرشلمعيأباكترانع
الو،ةقثلاهذهلكبيدنفأتزعثدحتينأباوصلانمهنأدجأمل
.لعفلابىرجيذلاامفرعيالهنأبهيففرتعييذلاتقولايفاميس
."؟قئاقحلبليواقأتاياورلاهذهنكتملنإاذام"
ةلاحلاكلتيفىتح،نكلو.كلذبكشأ":دانعبهسأرزهيوهويللاق
ناعمكانه.اننيعأمأبهارننأاننكميالثادحأللنماكىنعمكانهلظي
نأًادبأاننكميال.رارسألابابنمرخآلابناجلاىلعانراظنأنعةيفخ
."هنمبناجلاكلذىلعيرجيامكردن
اذهىلإثيدحلالصوامدنعف.نايدألالكلةبسنلابةيجذومنانتشقانمتدب
.مالستسالاتررقفةجيتنيأىلإلصتنلةشقانملاهذهنأتكردأىدملا



هنباهاجتيمورلعفدربقلعتياميفلوضفلابرعشأتللظ،كلذعمو
.مرجملا
لتقميفًاديهلنأفرعامدنعنيدلاءالعنميمورأربتلهً،اذإ"
."؟سمش
يمورنأنينظتأ":لاقمثً،انئاشًائيشتلقيننأكوةبيرغةرظنبينقمر
ىلعدقحلاىلعرداقريغيمورنإ؟ليبقلااذهنمءيشلعفىلعرداق
،لابجلايفجلثلابوذينأدعبءافصبيرجييذلاءاملابهبشأوهف،دحأ
كرتيامنيب،هقيرطيفبارتلاوتانيصغلاًاعماجهارجملوطىلعقفدتيو
ىلعيموربتكدقف.هنباحماسدقهنأهيفكشالامم.هفلخةراذقلا
،طقفنيحلاصلالبقتتتنكنإ،ميركلايهلإاي:نيدلاءالعربقةدهاش
."؟نومرجملاوةاصعلاأجلينمىلإًاذإ
تاملكتمجرتيننكلو،ةقيرطلاهذهبمالكلااذهيدنفأتزعرسفامبر
مدننعًاريبعتيرظنةهجونمتاملكلاتدبذإ.ةفلتخمةقيرطبيمور
.هبكترايذلاحدافلاأطخلاًاريخأكردأنأدعبقيمعلادلاولاكلذ



42
ءيشلكهيلعيوطنيام"
"ةطاسبلاةياغبٌةقيقح
ميخدقمالظلاتدجو،انالومحيرضنمفارصنالابناذئتساللتأيهتامدنع
تبجتحاسمشلانأالإ،دعبضقنتملرصعلاةرتفنأمغرو.ىرخأةرم
رطملاادبو،ءامسلاربعدتمتيتلاةنكادلاءاقرزلابحسلانمتاقبطفلخ
نأتممه.هتارطقرمهنتنأكشوىلعنآلاىتحطقلطهيمليذلا
تاراقعلابةقلعتملاليصافتلاضعباشقانيلنانيمويدنفأتزعكرتأورداغأ
هلباقيلدعباميفنسملالجرلابحطصينأنانيمررق.ةرادإلاعم
:لاقويدنفأتزعينفقوأ،ةرداغملابمهأتنكامنيب،نكلو.هيماحم
ملكنأينعياذهنأنظأ.كتيدهيذخأتنأنودبىرخأةرمنيرداغتس"
."سمألاةديصقنميرست
دق.بسحوتيسنيننكلو،اهتببحأعبطلاب":هلتلقو،يهجورمحاف
."تقولاضعبمكتاداعىلعدايتعالاقرغتسي
نأكايإً.اضيأتنأكتاداعهذه؟انتاداع":لاقوضاعتمالابًارهاظتمينخبو
."حلاصلجركدلاونإ.زاريوبةنباكنأًاقلطميسنت
،تمصلاتمزتلاامدنعو.ىرخأةشقانميفلوخدلابةينةيأّيدلنكتمل
دعبيموردئاصقنمىرخأةديصقكيلعولتأس":ًالئاقهمالكلجرلاعبات
."عبطلابكتقفاوم
."تحمسوللضفت.كلذدوأ":ةلئاقةسامحبتبجأف
ىلعهيديًاكباشهتيأرو،ينمةسامحرثكأادبيذلانانيمىلإترظن
.عامتسالاةيعضوًاذختمو،هردص
انبةنراقمرشبلامهنم.بحلابنوبنذمنحن
.ةليئضتاقولخممهنإ
بلقلانمةعطقوًابحاشًاهجوانمبلطا
انلةبسنلابنوعشجلاراجتلااهكلمييتلاريرحلاعطقيهام
."؟امكيأرامً،اذإ":ًالئاقانلأسوةديصقلاةءارقنسملالجرلاىهنأ
."ةليمجاهنإ":باجعإبهلتلق
تأدبيننأالإ،هلاقاممظعميفيأرلايدنفأتزعقفاوأمليننأمغرو
حماستلاوأ،ةميدقلاةبذهملاهبيلاسألضفبكلذناكأءاوسهتقفربعتمتسأ
نمعشييذلاضيمولاوأ،ردصةباحربهلوقأءيشلكلبقتيهلعجيذلا
ةلماكةايحهيفتسكعنايذلائداهلاههجوريبعتوأ،هنسمغرهينيع



عمهبمايقلاامهيلعبجوتيذلالمعلاالولو.هدقتعملًاصلخماهاضق
هنإ،يدنفأتزعلاقامكف.تاعاسلهعمةسلاجتللظل،فحتملاريدم
هجوتيأرًاضيأانأو،ّيلإرظنيامدنعزاريوبميدقلاهقيدصهجودجي
يوطنيبلقلانعديعبنيعلانعديعبلاّنإلئاقلالثملانإ.هيفيدلاو
دقتفأينلعجيذلاببسلاديكأتلكبرسفيوهف،ةقيقحلانمريثكلاىلع
الإ،اننارجهىلعهتحماسمنعةزجاعتللظيننأمغرو.نآلاًاريثكيدلاو
ً.اديورًاديوريبلقىلعهتضبقيخريأدبههاجتهترمضأيذلابضغلانأ
قاعلانبالا؛دازوكمويوكديسلاوهلصتملانأتننظفةيناثيفتاهنر
نأتدجوو،يفتاهتجرخأ.هبشهجويأهدلاونيبوهنيبعمجياليذلا
تررسيننأالإ،ءايضعميتلباقمدعومبرقمغرو.يمأيهةلصتملا
.كلذنمًالدبءانثألاكلتيفاهتوصيعامسل
."يمأايًابحرم"
؟ماريامىلعتنأله.نيراكايًابحرم":ةقلقودبتيهويمأتلاق
."؟كلذكسيلأ،لفطلابقلعتياميفبطخيأكانهسيل
."؟نيلأستاذاملً.اضيأريخبلفطلانأدكؤملانمو.ريخبيننإ،يمأايالك"
رمألتضّرعتكنأكوًادجةءاتسمتودب...يلاهتكرتيتلاةلاسرلاببسب"
."عيرم
يفيتليلتيضقيننأاهربخأنأعطتسأمليننكلو،عبطلابةقحمتناك
ءيشلك.يمأايقلقلايفنيغلابتكنإ":لعتفمحرمباهلتلقاذل،ةربقملا
نمتقولاكلذيفكدجأملامدنعكيلعتقلقيننكلو،ماريامىلع
."؟تجرخةيجاجتحاةرهاظميأيف.حابصلا
."تيغياهةربقمىلإتبهذلبجاجتحاةرهاظمّيأيفكراشأمل"
،ةلفطانأوةدحاوةرميتدلاوةقفربتيغياهةربقمىلإتبهذيننأتركذت
عميتدلاوفطاعتمغرو.سكراملراكةافوىلعماعةئامرورمةبسانمب
لاوحألانملاحيأباهسفنربتعتملاهنأالإةيمدقتلاوةيراسيلاتاكرحلا
اهسفنتربتعااملاطلف،ىرخأةيحاننم،يتيبةلضفملااهتقيدصامأ.ةيسكرام
ىلعيتدلاوتربجأ،اذكهو.يكستورتنويليعويشلاميعزلاعابتأمهأنم
تبهذدقف،مويلاكلذيفرخآناكميفناكيدلاونألو.اهعمباهذلا
.امهتقفرب
."؟ىرخأةرمسكراملراكربقترزله":ةكبترمانأواهتلأس
ةصصخملاضرألاةعطقيفدوجوملاتامربقلب،الك":ئداهلااهدرىتأف
مغر؛اهسفنةربقملاتامةرطاشمىلعربجمسكرامف.ةقحمكنكلو،هتلئاعل



لاثمأنمةيلاكيدارلاراكفألايوذلمامتهاىندأمتهينكيملتامنأ
."سكرام
نظأيننكلو":يئطخىلعيطغأنأةلواحمتعباتمث."ةفسآ":تمتمت
."تامربقىلإباهذلانيونتالكنإتلقكنأ
هنأشبملحيندوار،نكلو.بهذأنليننأًالعفتننظدقف.ةقحمتنأ"
."ةيضاملاةليللايف
َِملف،يمالحأيفىتوملاعمثدحتأتنكنإف.لاوحألالكىلعيمأاهنإ
؟هسفنءيشلايهلعفتنل
."؟كنمبلطاذامً،اذإ"
."..ً.اروهز"
."ً؟اروهزبلط"
نوللاوعونلايلددحوً،اروهزديريهنإيللاقدقف.ةداجيننإ،معن"
."امهديرينيذللا
."؟هبلطيذلاعونلاوهامً،اذإ"
ًادجركبمتقويفتيبلاترداغ،ببسلااذهل.ءارفصدوروعبسبلط"
."هبلطيبلأل
تقولايفةربقملايفحجرألاىلعاندجاوتيمأويننأيلاببرطخ،ةأجف
ماعةئاماهرمعغلبييتلاتيغياهةربقمىلإيهتبهذامنيبف.هتاذ
ةثالثلانيحلاصلاةربقمىلإانأتبهذ،لوألااهبيبحربقىلعًاروهزعضتل
.دحأهملعيالءيشنعثحبألماعفلأاهرمعغلبييتلا
ناكملالهً،اذإ":هلوقأرخآمالكىلعروثعلانعتزجعيننألاهتلأس
."ركذتأامبسحعئارناكمهنإ.لقألاىلعليمجهيفنِفُديذلا
نونفدييذلاناكملالكشبنوهبأيالىتوملاف؟نيراكايكلذمهياذامب"
."هيف
ةيسنامورلانازوسةيصخشبةربقملاىلإتبهذدقف.ىرخأةرميمأتريغت
تيبلاىلإتداعو،هبتملحاهنألاهبيبحربقىلعروهزلاتعضوو
،ءانثألاكلتيف.توملالايحةيقطنملااهرظنةهجوبةكهنملانازوسةيصخشب
مامأحبصأسىرخأراتمأةرشعدعبو،ميلسناطلسلادجسممامأتحبصأ
ىلإيلوخدتلجأاذل،يمأعميتثداحمعطقنتنأدرأمل.قدنفلالخدم
هزنتملايفورسةرجشتحتعطاسرمحأدعقمىلإتهجوتو،قدنفلا
.بيرقلاريغصلا
يفيشملانعتفقوتنسيأيف":ةرجشلاىلإتلصوامدنعاهلتلق



."؟يمأاييمونءانثأ
ةقلقتدبو."!؟مونلاءانثأيفيشملانعءارهلااذهبتيتأنيأنم؟اذام"
.ةقهارملاةرتفيفيتالكشمىلعةحارصبانثدحتاملكلعفتنأتداتعاامك
ديرأيننإ.اذهلعفأنأتدتعايننأفرعنانالك.يمأايءارهسيل"
."يعمةلكشملاهذهتمادنسيأىلإفرعأنأبسحو
."؟كتلوفطبعاتمبريكفتلابءدبللةأجفكعفديذلاام؟اذامل"
ىلعسلجأانأواهلتلقف،رشابملكشبيلاؤسنعبيجتنأيمأتضفر
يفةأرماتدهاشةيضاملاةليللايفيننكلو،ءيشثدحيمل":رغاشلادعقملا
نيبيجتسله،نآلا.يسفنبريكفتللاذهينعفدف،اهمونيفيشمتمالفألادحأ
."؟يلاؤسنع
."يتزيزعايًامامتةيعيبطةلوفطتيضمأدقل"
.ةباجإلابنجتتلاهعسوبامتلذبو،اهرتوتنمديزتةيلوضفلايتلئسأتأدب
."هنعكلأسأامسيلاذهنكلو،يمأايكلذفرعأ"
ًائيشنيفختالكنإ،ينعأ؟نيراكايريخبكنأنمةدكأتمتنأله"
."؟كلذكسيلأ،ينع
ماريامىلعريستيرومأنإ؟يمأايكنعهيفخأنأنكمييذلاام"
."انه
."؟لفطلانعاذام"
."رربميأالبكباصعأنيريثتكنإ.قلقلانعيفك.ريخبلفطلا"
ةركفللعفلابةحيرتسمتسليننأيفرعتنأيغبنينكلوً،اذإًانسح"
."ةنيدملاكلتيفكدوجو
يفتاشعرلاطسبأكاردإىلعةرداقوةريصبلاةذفانةأرمايمأتناكاملاطل

تضرتعايأ؛فقاوملاهذهلثميفهلعفتدتعاامىلإتأجلاذل،يتوص
.اهمالكىلع
بلطتيءيشيأديكأتلكبكانهسيل.يمأايكعورنميئده"
."؟هوركميألتضّرعتنإكربخأنليننأنينظتأ.كجاعزنا
زاجنإهنأكوكسفنلرسلابنيظفتحتسلبينيربختنل،الك":ةقثلكبتلاق
عتمتيزاريوبناكدقف.كيبأنعةفصلاهذهتثروكنأدبال.ميظع

هتافصهنعتثروكنأنظأيننكلو،ةحلاصلاتافصلانمريثكلابًةحارص
."ريغالةيبلسلا
.حازملابهددبأنأتلواحاذل،اننيبرتوتلاةدحدادزتنأدوأمل
."يبأتافصتثرويننألطقفةبضاغكنإ.تمهفنآلا،هآ"



."؟هنمةبضاغتسليننأنيحيفتنأكنمبضغأاذامل.قالطإلاىلع"
،يمأايلعفلابهتحماسدقل":ةلئاقءافجباهتلأسف،ةرتفلتمصلاداس
."؟كلذكسيلأ،هنمةبضاغيدوعتمل؟كلذكسيلأ
ًاصخشنيبحتتنكول.ةبضاغتسل،الك":ليوطتمصدعبًاريخأتباجأ
تحماسدقو.لعفامهمةياهنلايفهنيحماستسف،ًالعفهنيبحتينعأ،ام
ولىنمتأ.اذهفرعيالزاريوبنأوه،رمألايفامأوسأف،كلذعمو.كابأ
."هجولًاهجومالكلااذههللوقأيكلةصرفلايلحنست
."...امًاموياذههلنيلوقتدق":اهيساوألتلق
اذهلأ؟كلذكسيلأ،ةينوقيفهتفداصدقل":لاعفنابةلئاقيمأينتعطاقف
."؟ةلئسألاهذهلكنيحرطتببسلا
نأيناكمإبناكوليبلقلكنمتينمتف،ةأجفةيويحلااهتوصبستكا
ايالك":ةلئاقفاطملاةياهنيفاهلتفرتعايننكلو،هتفداصيننأاهربخأ
."كلذديرأيننأنمةقثاوتسليننإىتح.هرأمل.يمأ
نيبغرتالدق.كلذنيدوتسكنأدقتعأ"ً:افطاعتوةقررثكأتوصبيلتلاق
."ةصرفلابنيبحرتسكنكلو،رمألابفارتعالاب
ىرألةصرفلايلحنستنأبحأستنكدقف.عبطلابباوصلابيمأتثدحت
يسفنربجأنأعطتسأمل،كلذعمو.ةريخألاةرمللهيلإثدحتأويدلاو
.يمألاذهلوقىلع
ناكدقف.ينارينأدويهنأيفلعفلابكشأيننكلو،امبرحيحصاذه"
."كلذدارأولةدعتاونسلبقّيلعرثعينأهعسوب
.يتزيزعايانعًاديعبهيقبتيتلاةصاخلاهبابسأهيدلنأنمةقثاويننإ"
."اهمهفنكميالبابسأاهنأدبالو
ةسرشةرمنكعيمجلاتبراحاملاطليتلايمأفً.ايجذومناذهاهمالكتدجو
ىلإيدلاومساتركذامدنعةأجفتلوحت،ةيمهأءايشألالقألجأنم
ةطقنّيدلنإيلتلاق.اهتيصخشعمًايلكضراعتييذلامهفتلللاثم
اهتفطاعبةنراقمًاهفاتادبلغيانمامأيفعضنكلو،لغيانلايحفعض
انبهلعفاملكدعبهلرمتسملااهءالوتدجو،ةحارصلكب.يدلاوهاجت
نعهعدرللعفلابدهجيألذبتملاهنألةصاخو،ةياغللًاجعزمًارمأ
.ةنوآلاكلتيفليحرلا
احجنتنأنانثالاامتنأاعيطتستمل؟همهفنكمياليذلاام.يمأايايه"
نودبلحريدلاونكلو-كلًاليزجًاركشو-تنأتيقبف.امكجاوزيف
."يلثدحينأنكميامبريكفتىندأركفينأ



ضعبيرهظتنأيلواح،نكلو.نيراكايكنودبشيعأنأيعسوبنكيمل"
."كاذنآاهبرميتلافورظلاامنيكردتالتنأف.كيبألةمحرلا
!ىرخأةرمهنععافدللتداعدقاه
يلواحتملَِمل؟لحريهتكرتاذاملف،دحلااذهىلإهنيبحتتنكنإ":اهتلأس
."؟هعنم
نسحلاهنكلو،كلذدمعتأمليننأمغرةيماهتاةجهلبينممالكلاردص
.يتجهلنمجعزنتملظحلا
يذلاقيرطلاف.انعمشيعينأعطتسيملهنأل":ةلئاقءودهبيلتحرشو
."انقيرطعمعطاقتينكيملهيفريسيلهراتخا
ميلسناطلسلادجسمبابنمناجرخينايحتلمنالجريهابتناتفل
امنيب،هءاذحلعتنيأدبو،هبيجيفهتحبسنيلجرلانملكسد.لباقملا
.امهتابجاوامهزاجنإنمةعبانلابةحاربثيدحلافارطأنابذاجتياذخأ
امهيهجوىلعهتيأريذلالابلاةحارنمعونلاكلذلقوتأتأدب،ةأجفو
مالكتضراعامبرببسلااذهل.ةئداهلاامهحمالمنمعشييذلااضرللو
ً.ابصعتميدلاونكيمل؟عطاقتتنأانقرطلنكميالاذامل":ةلئاقدانعبيمأ
ضرفينأطقلواحيملو.تاونسلكتفاقثعمشياعتوكدالبيفشاعدقف
."كيلعهتادقتعم
."ًالعفكلذكنكيمل"
ذإ.امكتادقتعمفالتخاوهببسلانإيليلوقتال؟لحريهتكرتاذاملً،اذإ"
نمرخآعرفيأنميدلاونيدىلإبرقأكتادقتعمنأىرأيننإ
."؟ةقحمتسلأ.ةيحيسملا
."معن":ةيناثزاجيإبتباجأ
:تلقف،ةدحيتوصةربنتدادزاوً،ابضغتددزا،يأرلايمأينتقفاواملك
هاشلتحمساذامل؟يمأايلحريهتكرتاذاملفً،احيحصكلذلكناكنإ"
."؟ربكأحماستبهعميلماعتتملاذامل؟هءاروهرجينأبميسن
امهمو،تلواحامهمف.ةيمهأةيألكشيلكلذنكيمل":زجعبيلتلاق
."لحريسكدلاوناك،دهجنمتلذب
ول.انيتلكانلًاصلخموًافوطعناكهنأركذتأ؟كلذلعفينأدويدقاذامل"
لعفأامكًاديجفرصتلاوريكفتلاىلعةردقلابتقولاكلذيفتعتمتيننأ
."اننيبيدلاوّلظامبرل،نآلا
تأدباهنأحضاولانم."نيراكايةفسآيننإ":جدهتمتوصبيلتلاق
ًادهجلذبأنأّيلعبجيناك.امبرةقحمكنإ":مالكلابةبوعصنميناعت



."هيلعظافحللربكأ
مدنلاأدبو.عوضوملانعيلختلل-هتلاقامسيلو-جدهتملااهتوصينعفد
ثدحءيشىلعةنيكسملاةأرملاهذهيمولنمهينجأسيذلاامف،ينشهني
.يدلاووهفهيلعموللاءاقلإبجينمكانهناكنإ؟ةديدعتاونسلبق
ىلعممصيسكدلاوناك،كلذتلعفولىتح،نكلو":ةلئاقاهمالكتعبات
."هبكترايذلاحدافلاأطخلاححصيلةرداغملا
."؟أطخيأ"
ىلإءاجوةينوقيفشيواردلاىوأموهخيشكرتامدنعهبكترايذلاأطخلا"
يففعضتيهاجتهتفطاعتأدبدقف.تاونسلاكلتلكلبقيتقفربندنل
قاتشاف،اهججأتةميدقلاهتفطاعتداعتسا،كلذثدحامدنعو.فاطملاةياهن
."...شيوردكهتايحىلإوخيشلاوىوأملاىلإةدوعلل
ً،انسح":تلعفاممرثكأاهحرجأالئليعسوبامةلذابفطلباهلتلق
وهامكهتلبقتوهعميرجاشتتملولامبر،نكلو.يمأايكعمقفتأيننإ
."لوألاماقملايفشيوردكهتايحوهخيشوهاوأمدقتفاامل
نأوه،نيراكاي،هنيمهفتالامنإ":اهنزححبكتنألواحتيهوتلاق
مغانتيفهعمانشعولىتحف.انلعفامهمانكرتينأبهرارقذختاكدلاو
."موتحمرمألزنملاهرجهف،مات
:تلقف،همهفأنأديرأنكأملعقاولايفامبرو،اهدصقمهفنعتزجع
."؟مهبحينمزعأرجهينأهنكميفيك؟اذامل"
ينعييذلاميظعلارسلاكلذبنمؤيشيواردلانمهريغكناككدلاونأل"
لوصولانكمييذلارسلاكلذ؛ءاعمجةيناسنإلانموكنموينمرثكأهل
."انأيبحنعثدحتأالو،طقفبحلاقيرطنعهيلإ
يموروسمشويدنفأتزعوميسنهاشويبأهوجوينيعمامأترم
اللكشبِّريخلاكولسلابنوكرتشيًاعيمجمهتدجوف.رخآلاولتدحاولا
قيمعلاحماستلابو،يداملاملاعلاهاجتةالابماللابو،سفنلابةقثلابو،دودحم
.هسفنتقولايفهوحن
يأ؟هللهبحنعنيثدحتتله":كاذاهلوقبهتدصقامحضوتسألاهتلأس
."؟يهلإلابحلا
،دعرلالعفبّزتهيهيلعتسلجيذلادعقملابترعشو،ءامسلايفقربلاعمل
،هابتنايأاهقشيقربلاحاريتلاءامسلارعأمليننكلو،رمهنيرطملاأدبو
.كيشولارطملالباوكلذكو
،سمشاهنعثدحتيتلاةقلطملاةقيقحلاوميظعلارسلاوهكلذ،معن



نأدبالً؟اريبكأطخكلذناكله.لاجرلاكئلوأنيبتعمجيتلاو
وألاؤسلانمًاديقعترثكأوقمعأوعسوأكلذءارونمكييذلاىنعملا
.امهيسفنةباجإلا
.يسأربرودتتحاريتلاراكفألاةكردمريغيهوثيدحلايمأتلصاو
وأيلثمةجوزوأناسنإبحلةجاحبسيلوهف،اذهلو.يتبيبحايلجأ"
."...كلثمةلفطبح
نأبلطفليوطتقودعبهنباهيلعرثعيذلاشيوردلاةصقتركذت
تدرطف،ةيساقوةنيزحةصقاهتربتعايننكلو.هنباحوروأهحورذخؤت
.ضاعتمابينتدواريتلاروصلا



43
ءايضسأرونيديلاىدحإبمخضفيس"
"ىرخألاديلابعوطقملا
ضعبلةليحنلاةقسابلاورسلاةرجشتحترمحألادعقملاىلعةسلاجتللظ
تدادزايتلاءامسلاو،قربلاناعملو،بضاغلادعرلاريدهةلهاجتمتقولا
نكتمل،كلذعمو.يمأيلهتلاقاملكبةركفمتسلج.ةماتقوةملظ
يفكلذينعسيفيك.ةيقيقحلاهعفاودويدلاوراكفأنعةركفةيأّيدل
وأنظلايمأتأطخأامبر؟هنمريسفتىلعلوصحلاعيطتسأاليننأنيح
قدصأنأتببحأولىتح،نكلو.اهسفننعفّفختلراذعألاتقلتخا
يدلاونإذإ.هتلاقاملكدكؤتيدنفأتزعتاريسفتنأادبدقف،كلذ
ةيأِدُبيملو،هئدابملجأنمةطاسبلكبانبةيحضتلانععنتميمل
ةلواحمليبسيفبأالبهتنباوأاهدحوهتجوزكرتلايحتاظفحت
رعشهنأدبال،كلذنمسكعلاىلعو.ةقلطملاةقيقحلاىلإلوصولا
لكنمررحتوً،ارصتنمهتابغردضهبرحنمجرخهنألهزجنأامبرخفلاب
لبقتوملايفحجنو،هنزحوهملأوهقوتبلابمريغحبصأو،ةيويندلاهطباور
؟سمشيأ؟سمشنعاذامو.هتلحريفةمهمةوطخذاختايفو،تومينأ
،يلايخهقفلعارتخادرجمهنأدبال.يسفننمةطبحمانأواذهتلق
تحجنيمأنأةأجفتكردأ.ّيلعنطابلايلقعاهسرامبيعالأوسوباكو
اهنأدبالف.يمونءانثأيفييشمعوضومنمصلمتلايفعقاولايف
نماكلابارطضالاكلذةدواعمىلإةقيقحلابفارتعالايدؤينأتيشخ
،نكلو.ةلوهسلاكلتبةلأسملانعيلختلامدعتررق.ديدجنمَروهظلا
رطملاأدب،لاؤسلااهيلعحرطأليمأبلاصتالاةدواعمبركفأتنكامنيب
ً،اراهنأءامسلانمرطملاتارطقتقفدتدقف!رطمنمهلايو.رمهني
.ينقرغتتداكو
تكرت.قدنفلاوحنًارصتخمًاكلسمتذختاو،ةعرسبدعقملانعتضهن
ىلإتلصوىتحةروفانلابناجبتررمو،يفلخميلسناطلسلادجسم
لوأتظحال.بيجزارطنمءادوسةرايسيمامأتفقوت،اهدنع.فيصرلا
لمحييذلابراحملاةروصوهو،ضيبألاببابلاىلعموسرملاراعشلارمألا
يأ،ىرسيلاهديبنيتيرانلااهينيعبازوديمسأروىنميلاهدييفًامخضًافيس
امدنعو.اهلًاراعشةحايسللنوينوكيإةكرشاهذختتيتلاسوسريبةروص
.ءايضهجورهظودوسألابابلاحتفنا،ةذفانلاىلإترظن
."يدعصا،ايه":ًالاجميلحسفيلكرحتيوهولاق



ىلعسلجيتيفاكتيأرف،بثكنعةرايسلالخادىلإرظنألتينحنا
نممغرلاىلعو.ةرتافةماستبايلمستبايترظنظحالنيحو.قئاسلادعقم
مدعيللضفألانمهنأةظحللتركف،يسأرقوفبصنيحاريذلارطملا
.بوكرلا
ذنمكيلإلوصولالواحناننإ؟هنيرظتنتيذلاام":ًالئاقءايضّيلعّحلأ
يلوقتال.قدنفلامامأانرظتناف،ًالوغشمكفتاهاندجواننكلو،تقولاضعب
."؟يقتلننأانبضرتفملانمهنأتيسنكنإ
؟ددرتلاَِملً،اذإ.يسفنبءاقللااذهتبلطدقفً،اقحمناك
ّلتبأستنك.ددحملادعوملايفتلصودقلً.ابحرم":ةرايسلالخدأانأوتلق
."لخدملاىلإهيفلصأسيذلاتقولالولحباٍّيلك
سووهملاتيفاكىلإتفتلا،دعقملاللبتوءامرطقتيسبالمتذخأامنيب
."ىضوفلاضعببتببستدقف،ةفسآ":علهبينبقاريهتيأروةفاظنلاب
."انلكاشمأوسأهذهنوكتنألمآً.امهمسيلاذه":ةعرسبءايضلاق
."قلطننل":لاقوتيفاكىلإتفتلاو
نأاننكميالأ؟بهذنسنيأىلإ":يتوصيفةيشخلايفخأنأةلواحمهتلأس
."قدنفلايفثدحتن
لوحمث."ةريغصةهزنيفبهذنس":ّيلإرظنينأنودبءايضباجأ
ىلعادبيذلابحرملاريبعتلاىفتخاامنيب،ديدجنممامألاىلإههجو
ودبينألواحاملكهيتفشىلعاهمسرينأداتعايتلاةماستبالاو،ههجو
نالواحتاتحارنيتللاجاجزلايتحسامىلعنيتزكرمهانيعتدبوً.ارحاس
يننكلو،يمامألاةرايسلاجاجزبرضيحاريذلارطملاادعبتنأنيتدهاج
ةنايخلاببسبججأتملاهبضغّنأادبدقف.امهيلإنارظنتالامهنأتكردأ
تناكمكتكردأ،ةأجفو.راجفناللبهأتيو،هلخادمقافتياهلضرعتيتلا
ىلعنيسلاجنانثالانحناّنكامنيبو.ةئيسةركفهعمةرايسلابوكرةركف
ةعرسلادازو،ةكرحلالقانتيفاكرّيغ،انيناكميفنيرمسميفلخلادعقملا
يننكلو،يفاطتخانايونياناكنإلءاستأتأدب.هسيئررماوأىلعءانب
عضبنمرثكأدعبرمتملذإ.يبىذألاقاحلإىلعاؤرجينلامهنأتنقيأ
لوأنوكيسف،يلهوركميأعقونإو.تيفاكحارسقالطإىلعتاعاس
.مهبهبتشملا
رطملالالخنمةينوقعراوشألميذلارماغلانافوطلادهاشألتفتلا
ينهذنعةمئاشتملاراكفألادعبأنأةلواحم؛ةذفانلاىلعتالالشرمهنملا
،ةدحاوةملكبتيفاكوءايضهّوفتيملامدنع،نكلو.يعورنمئدهأو



ًاريبعتتمسراذل،يليرجيسامفرعأنأتدرأ.يئودهدقفأتأدب
.قئاسلاىلإيمالكتهجوويهجوىلعًايلوضف
حابصةطرشلارقمبابدنعكتيأريننإمأ،تيفاكايةئطخمانأله"
."؟مويلا
هرصبلقناذل،يلاؤسنعبيجيفيكةفاظنلابسووهملاانقئاسفرعيمل
.ةيمامألاةآرملايفهريدمهجوىلإيهجونم
."كعمداهريستيأريننأامك":ةباجإلاىلعهثحألةلئاقتعبات
."دوونيرغةديساينآلالاقتعالانهرداهريسنإ"
يفًامكحردصيضاقتوصهنأكو،يلآتوصبءايضنمدرلااذهىتأ
.ةمكحملا
."؟داهريسنولقتعياذامل؟اذاملً!اقح":ةفطاعتمودبأنأةلواحمهتلأس
اننإ.اذهنعيّفك"ً:ارزشّيلإرظنيوهوةدحبيهجويفءايضحاص
."هلعفنيونتيذلاامفرعن
ً.اريخأةلواطلاىلعاهلكقاروألاتلزندقاه.دادزتةرايسلاةعرسبترعش
تللظ.لاقتعالايفًادييلنأبرشابملكشبيننامهتينالجرلاأدبدقف
ةرايسلاتبكريننأليرسيفيسفننعلأتنكاميف،يتءاربىلعةرصم
.امهعم
."؟هدصقتيذلاام.مهفأتسل"
نمًاررشناحدقتهانيعتدب."لهجلابيرهاظتتال":ًالئاقةدحبّيلعدر
لحو،حومطلاوبدؤملاوفقثملالامعألالجرىفتخا،ةأجفو.ظيغلاةّدش
تيشونمتنأ":لاقو.لعفيأباكترانععروتيالرمنتملجرهلحم
."هب
دقلً.اضيأانأو":هزافقبنيتوسكملاهيديبدوقملابرضيوهوتيفاكرجمز
ًاسأرانيتيبةطرشلاتبلقف،قيرحلاانمرضأنمداهريسويننإةطرشللتلق
."بقعىلع
انتقيدصكنألجخيأالبترهاظتدقل":هتباصعلجرمعديلءايضلاق
."كتاءاعداقيدصتليتجاذسينتعفدو،ةصلخملا
،هديبىرسيلايعارذىلعضبقو،يوحنرادتساءايضنكلو."...ئطخمتنأ"
نآلالعفلاببضاغيننإ.انعمبيعالألايسرامتال":يلإقدحيوهولاقو
يفتاعامتجايرجأانأوحابصلاةرتفلاوط.ينيقدص.دوونيرغةديساي
اوضفردقف.قالطإلاىلعءيشيأدفتسأمل،فاطملاةياهنيفو.فرصملا
غلبمفاذل،ءيشلكرسخأس.يلهرهظرادأيدلاوىتحو.ضرقلايحنم



يلودبي،كلذعمو.يللمأرخآكتكرشنمهيلعلصحأسيذلانيمأتلا
رخآًارايخيليكرتتنل.هيلعيلوصحيعنمتلكتقاطيفاملكنيلذبتكنأ
."...ةقيضةيوازيفيننيرشحتكنإ؟اذهنيمهفتأ.دوونيرغةديساي
.دوسأسدسمبقعنعةفشاكًاليلقًابناجهترتستكرحتف،ةوقبيديدش
ال.يسفنيفبعرلاثبيلةكرحلاهذهبمايقلادمعتدقناكنإتلءاست
،ةلئافتملاراكفألانمديزملابيسفنتعدخنإًاحدافأطخبكترأسيننأدب
.ةيدجلاةياغبنالجرلاادبدقف
ً.احدافأطخبكترتكنإ.دازوكمويوكديسايّيلإغصأ":ةمثعلتمهلتلق
."يرفسزاوجتملتساثيحيوتلةطرشلارفخمنمتجرخدقف
."ءارهلااذهبهّوفتلانعيفقوت":ةوقبينعفديوهولاق
ام":هلتلقوينيميىلإبابلاضبقملخاديديترشحناامدنعتحص
."اهنملزنأس...اهفقوأ...ةرايسلافقوأ...يشحواذه؟هلعفتيذلا
رظنيوهويّنمًارخاسو،ماستبالاًادمعتمةعرسلاتيفاكداز،كلذىلعًادر
.ةآرملايفّيلإ
."ناكميأىلإيبهذتنل":ىرخأةرميوحنهديدميوهوءايضلاق
كسمأوهديدملب،لعفيملهنكلو،ينبرضيسهنأينمًانظتلفجأف
مل.هلعفيامكردأيكلةصرفلايلىنستتنألبقيلوحهدشونامألامازح
.ةرايسلانمزفقأاليكنكلو،عبطلابيتيامحلجأنمكلذلعفي
نميجرختنأتدرأنإانعميتأتنأبكحصنأ":حيحفلاكتوصبلاق
."ةايحلاديقىلعتنأوهذهبيجلاةرايس
يأبكديفينليلتقنإ":جدهتملايتوصىلعةرطيسلاةلواحمهلتلق

."لاقتعاللضّرعتيسنملوأامتنأف،يلهوركميأعقونإ.ءيش
ىلعاورثعنإاذه":لاقو،ءايضيتفشىلعةثيبخةماستباتمسترا
."كتثج
.ديكأتلكباذهنولعفيس":يسفننمةقثاوودبأةلواحمهلتلقف
امكبقعتتاهنإ.كلدكؤينأتيفاكلنكميامكةعرابةيطرشبنيزةشتفملاف
يفتيفاكينيعىلإترظن."باقعلانماتلفتنل،اذل.تقولاضعبذنم
ملنإو":قئاسلاىلإةريشموءايضةبطاخمتعباتف،هددرتتظحالو،ةآرملا
."دكؤملكشبوهملكتيفوسف،تنأملكتت
تقلزنا،تاذلابةظحللاكلتيف."...اذهيفينيمحقتال":تيفاكلاق
هبتناوكمفلفقأ":ًالئاقهريدمهّخبوف،ظوحلملكشبنيميلاىلإةرايسلا
."ثداحبببستتفوس.قيرطلل



ً:احبشىأرنمكودبيوهوروفلاىلعمتمتو،قيرطلاىلإتيفاكتفتلا
."؟!اذهام"
ًالبرستمًالجرانيأرو،تيفاكهيلإرظنيذلاهاجتالايفءايضوترظن
رطملاًالهاجتمً؛ايئرمودبيداكلابيذلاقيرطلاطسويففقيداوسلاب
.وهنمتفرعيننأالإ،حوضوبهتيؤرنمنكمتأمليننأمغرو.رمهنملا
.هتيؤربتررس،ىلوألاةرمللو
."سمشاذه":ددجتملمأبتمتمتوءادعصلاتسفنت
ىلعسد":ظيغلاةدشنمزتهيتوصبهقئاسرمأو،ءايضينعمسيمل
."!هسهدا.دوقولاةساود
.قيرطلاطسويففقاولالجرلالكشىلإقدحيوهوتيفاكددرت
مدقتيهنإ...هيلإرظنا.ءايضايانقيرطنعدعتبياللجرلااذهنإ"
."انوحن

."رماوألاذفنلب،ّيلإثّدحتتال":لاقوهديبتيفاكدعقمءايضبرض
تقلطناف،ىرخأةرمدوقولاةساودىلعسادو،ةكرحلالقانتيفاكرّيغ
،نآلايرمأنيلجرلانملكيسن.رداهتوصوةينونجةعرسبةرايسلا
بيجلاةرايستذخأامنيبو.قيرطلاىلعفقاولالجرلاوحنامهرظنالوحو
لجرلافلخناكملابرضتةقعاصتدهاش،ةينونجةعرسبهوحنقلطنت
ةلتكترهظامنيب،هناكميفًارمسملظلجرلانكلو،ءادوسلاسبالملايذ
انعفدناف،ةوقبحباكملاىلعتيفاكساد.انعالتبالةدعتسمرانلانمةمخض
ًاناروداهسفنلوحنارودلاببيجلاةرايسأدبتنألبقمامألاىلإًاعيمج
زجعببابلاضبقمبثبشتلاىوسءيشلعفعطتسأمل.ةرطيسلانعًاجراخ
انببلقنتنألبقهتعمسامرخآءايضتاملكتناك.ينيمحيسهنأكو
."؟قمحألااهيأهتلعفيذلاام":لاقدقف،ةرايسلا
ناولألاولاكشألاتدب.قبطمتمصبةطاحميسفنتدجووينيعتحتف
تعمسيننكلو،حوضوباهنيبتأنأعطتسأملف،اهضعبعمةجزامتماهلك
وهو،رطملالوطهدعبيتأييذلاعونلانمفيطلميسنسمهذئدنع
نأتلواحمث،بذعلاهريبعتسفنت.قيرطلايفهايملاكربىلعبهي
.ماكحإبيناكميفنامألامازحينتبثدقف.كلذعطتسأمليننكلو،ضهنأ
نأدبال.هحتفييذلاميزبإلاىلعتطغضولفسألاىلإيديتددم
ريثملانكلو.تبلقنادقةرايسلانأنمةقثاوتنكدقف؛ينفلاحدقظحلا
ةريبكءارمحةخطلتظحال.ةميقتسملااهتيعضوىلإتداعاهنأبارغتسالل
ىلعيتردقديعتسأنأةلواحماهيلإتقدحف،يمامألاةرايسلاجاجزىلع



!تيفاك.ةبعترمءارولاىلإتعجارت،يهامتكردأامدنعو.ةيؤرلا
."!هللااي":ةلئاقتحصو
ةاطغملاةمشهملاماظعلانمءارمحةلتكىوستيفاكهجوناكمدجأمل
ً،ايلاخهدعقمتدجويننكلو،ءايضىلإرظنألةبعترمانأوّتفتلا.ءامدلاب
تكرحت.ةريغصعطقىلإًارثعبموًاروسكمجاجزلاو،هعسوىلعًاحوتفمهبابو
تبرتقا.رخآًاعيظفًادهشمىرأنأعقوتأانأو،حوتفملابابلاوحنءطبب
يأرأمل.بابلانمرتمدعبىلعهرهظىلعًاددممءايضتيأرف،رذحب
نمينتعنمةرعولاضرألانكلو،ءادعصلاتسفنتاذل،هدسجىلعمد
تعمس،ذئدنعو.رخآبناجىلإًاينحنمناكهسأرنأدبال.ههجوةيؤر
داتعايتلاةمينرتلاتعمسو،اهيلعيهابتنالكتزكرف،ةتفاخةمتمتتوص
:اهينغينأينص
شيوردكانهمهمهمه
شيواردللىوأمشيوردلاحتف
رارسألااهنمرثعبتتةعساولاهرينانت
ًائيشاهنعفرعيدحأال،نكلو
ىلعفلخلاومامألاىلإزتهيينصتيأرف،توصلاردصمىلإرظنألتفتلا
.ينغيوهوتلفسإلا
شيوردكانهمهمهمه
ةيلاعلاءامسلاىلإىقريهسأر
هتحتنمضرألاسمالتهتيحلو
رارسألارثانتتهيتفشنمو
.اهعمسينأعيطتسيدحأال،نكلو
يففقي-سمشهنأليلقدعبتكردأ-ناسنإلًامهبمًالكشتظحال
تلواح.هديبًائيشًالماحينصفلخراتمأةعضبدعبىلعقيرطلاطسو
.طقفهسأرتيأر،ةقدرثكألكشبوأ،ءايضتيأرذئدنعو،يرظنزكرأنأ
نيتكربىلإهانيعتلوحتامنيب،ةيولتمةماسعافأىلإلوحتهرعشنكلو
كلذلمحتيتلاديلاىلإترظن.بعرمررشامهنمرياطتيءامدلانم
طسو.داوسلابلبرستملابيرغلالجرلاىلإمث،عارذلاىلإمث،سأرلا
وهوّيلإًارظانسمشفقو،رطملاباقعأيفبرستيذلافيثكلابابضلا
ىدحإنممادقملطبةماستباهبشتيتلاةعاجشلاهتماستبامستبي
عوطقملاءايضسأروهيديىدحإيفمخضفيسكانهو،ةيروطسألاصصقلا

.ىرخألاهدييف



44
"يرئادلاصقرلايدؤتنأكنكمينآلا"
ضرألانولادبامنيب،فولأميجلثقرزأضيموبةطاحميسفنتدجو
نوللاكلذنكلو،يسبالملكنمةدرجميننأتفشتكا.ضيبأهبشيتحت
روخصلاولالتلاوراجشألاتيأر.لماكلابينفنتكاهسفنيجلثلاقرزألا
يفيننأترعش.لاتسيركلاكهسفننوللابعشييبطيحياملكوىصحلاو
ةفيفخيتاوطخبو،هنزولكنمًاررحتميدسجبتسسحأو،رخآملاع
تارطقتلكشمث،يدلجحيرلاتسمال.ىدهريغىلعيشمأانأوشيرلاك
ترعش.يدييتحاريفتعمجتىتحّيعارذىلعليستتحارةريغص
يفنأتعسلءاوهلايفةعذالةحئارتممشو،يدسجلكبفيفخزخوب
.اهنمصلختلانعتزجعيننكلو،ءارولاىلإيسأرتددر.يترجنحتلخدو
.تمصلايفيتوصعاضدقف،توصيأينمردصيملنكلو،لعسأتأدب
ةءالملاهذهيفتسبحامك؛يدبأتمصيفةسوبحمتبيننأتكردأ
ضرألاكلتبيذيوينمبرتقيًايبهذًاءوضتيأر،ذئدنعو.ةدمجتملاءاقرزلا
نمةيشخلاورتوتلاينباصأ.يوحنهقيرطقشيوهوءاضيبلاةيجلثلا
تقش،ةظحللاكلتيفو.هءارواهفلخيسيتلاةقيحسلاةيواهلايفطوقسلا
.تمصلارادجةسمه
."تلعسدقف...اهيعوديعتستاهنأنظأ":لوقتةأرماتوصتعمس
انيعد.هلوعفمثدحأدقلصملانأدبال":لوقيلجرتوصتعمسمث
."رخآًالولحماهلقلعن
هبشتةيبطةادأهجوتيئانتسكرعشتاذةأرماتيأر،ينيعتحتفامدنعو
رعشوذليحنلجراهفلخفقوامنيب،يهجووحنًاريغصًافاشكًاءوض
.ضيبأًافطعميدترييدامر
."ً؟اريخأةايحلاىلإتدعنأدعبنيرعشتفيك":تلاقوةأرملاتمستبا
يخرتستنأيلواح":لاقوىنميلايديضيبألافطعملاوذلجرلاكسمأ
."كلضفنم
تيفاكتركذتامناعرسو،نيضيبألالجرلايَزافقىلعةفطاخةرظنتيقلأ
يتلابيجلاةرايسلاو،ريزغلارطملالباو؛يتركاذيفثادحألالكتدعتساو
،قيرطلاطسويفًارمسمفقويذلاءادوسلاسبالملااذشيوردلاو،ينتلقأ
ءايضسأربكسميوهوسمشو،ةيلوفطلاهمينارتوينصو،ةرايسلابالقناو
...عوطقملاازوديمسأربهيبشلا
."؟يلثدحيذلاام":ليصافتلالكتركذتيننأعمامهتلأس



،ةرايسثداحلتضرعتدقل":يبطلالولحملاسيكريغيوهولجرلامتمت
."ةبوجعأبتوجنفكفلاحظحلانكلو
،لفطلاو":رشابملكشبتلأسو،ينطبوحنيئاقلتلكشبياديتقلزنا
."؟هلاحفيك
ينِّوه":يعورنمئدهتنأةلواحميئانتسكلارعشلاتاذةأرملاتلاق
."تنأكلذكوريخبلفطلانإ.كيلع
نعاذامو":اهتلأسيننأالإ،ةباجإلاتفرعيننأمغرو.ءادعصلاتسفنتف
."؟نيَرخآلا
نمتيفاكوءايضنوكينأايشخامهنأدبالو.يننابيجياذامبافرعيمل
.ئيسلاربخلايلافزينأيفاددرتببسلااذهلو،يبراقأوأنيبرقملايئاقدصأ
،ايه؟كلذكسيلأ،ةايحلااقرافدقل":ةمهملاامهيلعلهسألامهلتلقف
."يناربختنأامكنكمي
."امهنميأجنيمل.اذهينفسؤي،معن":لجرلالاق
."؟اتامفيك؟فيك"
.ليصافتلابيمامتهاببسنعحجرألاىلعلءاستيوهوبعربّيلإرظن
."يسفنبكلذتيأر.يمامألاجاجزلابتيفاكسأرمطترادقل":هلتلقف
."...هسأر...ءايضو":تلقمث،ديكأتلاىلعهثحألمالكلانعُّتمصو
،معن":ًالئاقفرتعاويرارصإلًانعذمههجوبيدامرلارعشلاوذلجرلاحاشأ
."لجرلاكلذسأرعطقدقف.لعفلابعّورمثداحهنإ
."؟اذهثدحفيك؟فيك":ديازتمرارصإبيمالكتعبات
ةباصإلانأانظامهنأدبالو.امهيهجوىلعاهسفنةكبترملاةرظنلاتمسترا
نميلوضفينعنمدقف،كلذلهبآمليننكلو،ةيلقعلاياوقىلعترثأدق
.ةلئسألاحرطنعفقوتلا
."؟طبضلابهسأرعطقفيك.يناربخأامكلضفنم"
نعهسأرةرايسلاجاجزلصفدقف.ةرايسلانمراطامدنعاذهثدح"
ةبوجعأثداحلانمكتاجننإ.ةينونجةعرسبريستةرايسلاتناك.هدسج
."لعفلاب
نكتملنكلو،امهربصامهدقفأتأدبيننأتكردأ."؟فيسلانعاذامو"
."؟ثداحلاعقوميفًافيساودجوله":تلقف،ةليحيديب
."؟نيثدحتتمع؟فيس":لاقوةمراصةرظنبلجرلاينقمر
."ءادوسسبالميدتريًالجروًافيستيأر.فيسكانهناك"
ةينيصلانمةنقحمةأرملاتلوانتمث،قلقوةيشخبامهضعبىلإارظن



تنقح،كلذدعبو.ةملكبهوفتتنأنودنمءاودلاباهتألمو،اهبناجب
اذلً،ائدهمءاوديئاطعإاررقامهنأتكردأف،لولحملاسيكلخادءاودلا
.ىرجامحرشألةريخأةلواحمبتمق
هنإ.هديبًافيسلمحيًالجرتيأريننكلو،ينناقدصتالامكنأكردأ"
نانيعوةكباشتمةيحلهلوليحنوليوطوهو.ءادوسسبالميدتريشيورد
ةأرملاهجوطوطختيأرامنيبهضعببلخادتييمالكأدب."...ناتليحك
هل":ةلئاقيمالكترركفً،ايفاصينهذيقبأنأتلواح.جزتمتولخادتت
."...ناتليحكنانيع
،دوسألازعاملافوصنمءادرًايدترملجرلافقو،قيرطلابناجىلع
،ههجويبناجدحأىلعردبلاءوضعش.ّينيعىلإناقدحتناتليحكلاهانيعو
ةعساولاةيدابلاعمًاجزتممهرهظمتدجوفً؛امتعمرخآلابناجلالظامنيب
.اهعمًادحوتموفارطألاةيمارتم
ًامئادكمالحأيفططخأاذاملً؟التاقيننيربتعتاذامل":ًالئاقءايتسابينلأس
."؟امصخشلتقل
حرطو،يدحتلاىلعلديهرهظموةماقلاليوطودبيوهويمامأفقو
.اذهلكنعةلوؤسميننأكوهلاؤسّيلع
تنأكنكميامبر،نكلو.يردأتسل":يراكفأعمجتسأنألواحأانأوهتبجأ
."ينربختنأ
ءايشألاهذهلتسيلف.فرعأال":ثعشملارعشلااذهسأرزهيوهولاق
يبضغماجبصأيننأو،ةالابملامدعبفصتأاليننأحيحص.يبةقالع
تسليننأّالإ،كلذبمهمالعإنعمجحأالو،هنوقحتسينيذلاكئلوأىلع
ىلإةفاضإلابو.يقيرطيفمهفداصأنيذلاسانلاةايحءاهنإىلعًاداتعم
نحتملامصخشحورذخأينأهنكميالهسفنتوملاكلمىتحف،كلذ
."دعبهتينم
."؟تيفاكوءايضتامفيكً،اذإ"
امهتلتق":لاقمث،رمقلاءوضتحتةلوقصملاءاضيبلاهنانسأتعملومستبا
ترهظأ."؟رطملاتحتةعرسلاكلتبهترايسامدحأدوقيدقاذامل.ةعرسلا
تنأيضرعتتمل،ظحلانسحل":ًالئاقهمالكعباتمث،ةقداصةقفشهانيع
."هوركميألكلخادومنييذلانينجلاوأ
اذامل؟هديرتيذلاام":ةسباعانأوهتلأسف،يلفطعوضومهركذينبضغأ
."؟يندراطت
كنمديرأال":لاقمثلفسألاىلإىلعألانمينلمأتو،هتيحلىلعتبر



.ً"ائيش
؟لكشلااذهبيندراطتاذاملفّالإو.ديرتلب":ةأرجبهنمبرتقأانأوتلقف
نإو.هديرتاميللقفً،احيحصاذهناكنإ؟يتدعاسملةجاحبتنأله
."هلعفأفوسف،كلجأنمهلعفيننكميامكانهناك
وهونيوادوسلاهينيعنمحدقيررشلاتيأرو،هباصعأدقفيسمشأدب
كنكميدقيذلاام؟ينيدعاستلتنأنم":ًالئاقينخبومث،ينمبرتقي
."؟كلفطريصمديدحتنعىتحةزجاعكنأنيحيفيلهلعف
."كنأشنمتسيلةصاخلايتايحنإ"
ًاءزجُتلكشاملاطل،ةقيقحلايف":ةفورعمةقيقحدرسيهنأكوةلوهسبلاق
.كلذنيكردتالكنكلو،ليوطتقوذنمكمزالأانأف.كتايحنمًايرهوج
ىلإكئاقبلايحةعئاضتودباملاطلو،ةبوبيغيفكتلوفطمايأتيضمأدقف
تربككنأءرملاّنظيدقو،تقولانمريثكلارم.كمأوأكيبأبناج
:لاقو،ينطبىلإراشأو."اهسفنةطرولايفةعقاونيلازتالكنكلو،تجضنو
نأهبولسأبكعنقيسحارجلاكقيدصنإمأ؟لفطلااذهنيدلتسله"
يلواحتنأنمًالدب؟وههتايحمأكتايحنيشيعتسله؟هنميصلختت
."دبألاىلإومساحلكشبةلأسملاكلتيلحوًاعينصكسفنيدسأ،يتدعاسم
ً.ابرإهقزمأنأديرأيننأترعشفً،امسرطقيلجرلاكلذناسلناك
:يباصعأةدوربىلعظافحلاةلواحمهلتلقو،يئودهىلعتظفاحيننكلو
ّسحّيدلظحلانسحلْنكلو،ةقلاعلااياضقلاضعبّيدلنأحيحص"
يننأدكؤملانمو.سانلالتقألءاحنألايفلوجتأالو،نيرخآلاعمفطاعتلاب
."يبابحأيذؤأنل
يقرطتتنأكيلعبجيله":لاقوًاديعبههجوبحاشأو،هحمالمترهفكا
."؟ايميكايًاددجمعوضوملااذهىلإ
ةباشلاسورعلا...ةنيكسملاةاتفلاكلت..ً.اددجمعوضوملاىلإقرطتأس،معن"
."رخآًاصخشتبحأاهنألاهجوزاهلتقيتلا
بضغلالكنعسّفنأليلةصرفكلذيفتدجوف،يمالكىلعًادردجيمل
كريمضةحارإىلعكدعاسأنألمأتامبركنإ":تلقو،يلخادسبتحملا
."كيديخطلييذلامدلالسغىلعوخستملا
لمحيفةبوعصيناعينيتينحنملاهيفتكنيبليحنلاهقنعنأترعش،ةأجفو
.هسأر
ةيؤرلًانمثيسأرحنمبتدهعتدقف.هبيفأنأّيلعبجوتدهعكانه"
.ً"اصلخمًايفصهللايلهراتخايذلايمورنيدلالالجهجو



."؟ريصملاكاذقحتستلةاتفلاكلتتفرتقااذام!!ةريغصةاتفكلتقب"
هتفشكءيشلكمهفتأسأدقلً.ائيشنيمهفتالكنإ":ًالئاقسأيبمدمد
دودحءارواميرتنأنيعيطتستالتنأف.ةضمغمكحورنيعنألكل
ىنعمنيكردتالببسلااذهلو،يقيقحلابحلانيفرعتالكنإ.كلقع
.هتفهللكتهتناوهتوذجتفعضيذلاهفاتلاكبحىلإيرظنا.ةيحضتلا
نعثحبلاو،ةديعبضارأىلإرفسلابامكضعبالمحتتنأطقفامكنكمي
عمو،امكادسجبعتيىتحلزغلاوةمسدلاةمعطألابامكتيهشعابشإو،ةعتملا
."يداقتناىلعنيئرجتت،كلذ
هتنراقمةيفيكنعلءاستأنأالإينعسيمل،مالكلااذهلوقيناكامنيب
لصاوءادوسلاسبالملااذشيوردلااذهنكلو.لغيانعميتقالعبهعضو
.هبثرتكمريغوأهبركفأاملكردمريغامإوهوً؛ادمعتمهمالك
ملو.ّيلعيمكحتنأكنكميالاذلطقيقيقحلابحلايفرعتملتنأ"
يفبحلاتوميالفيكيفرعتنأكنكميالاذل،رانلايفكدييمحقت
ملتنأو.ةمرطضمبهلةنسلأىلإكلذنمًالدبلوحتيلبيرشبلابلقلا
."ينيمهفتنأكعسيالاذل،هلجأنميلتقتملوكبيبحلجأنميتومت
همهفأاليننإلاق،ءيشبهتمهتانإف.ةديحولاةجحلاهذهبعرذتاملاطل
هذهعجارتأنأتضفريننكلو،رهاظملاءاروةنماكلاةقيقحلابعوتسأالو
.بقاوعلابةهبآريغهيدحتتلصاوو،ةرملا
ةميرجلاف.لتقلاةميرجهينعتامفرعيلًالتاقحبصينأءرملاىلعبجيال"
ًالتاقلظيلتاقلاو.نورقةعبسلبقمأنآلاتثدحأءاوسةميرجىقبت
.ً"اضماغًاشيوردمأعراشلانمًايداعًاصخشناكأءاوس
ثدحتلابكلحمسأال.ةاتفايكناسليظفحا":بضغبّيلإرظنيوهولاق
.ىرخأةرمهبضغةراثإيفتحجنيننأدبال."ةقيرطلاهذهبّيلإ
."حيحصهلوقأاملك":لفجأنأنودبهلتلق
.لازنللنابهأتيناودعاننأكو؛انضعبهجاوننحنوردبلاءوضتحتانفقو
دعبءيشيأينمهيدعيملنكلو،ءاشياميبلعفينأهعسوبناك
ًاجرخميسفنلدجأوسيباوكلاهذهلًادحعضأيكلتقولاناحدقف.نآلا
.زاغلألانمةهاتملاهذهنم
امدنعيللاقمث،راذنإقباسنودنمًاكحاضرجفناامدنعسمشينأجاف
كنكلو،اذهكلردقأ!ةعاجشةأرمانمكلاي"ً:اريخأكحضلانعفقوت
.ناتفيظنّيديوحاترميريمضنألكتدعاسمبلطأالانأف.ةئطخمتلزام
نيتحوتفمينيعىأرامدنعو."يتدعاسمىلإنيعستيتلاتنأ،عقاولايف



كلاثمأف.دعباذهلةكردمتسلكنأفرعأ":ًالئاقهمالكعبات،امهعسوىلع
يفمهنإلب،حضاولكشبمهتاجاحنعريبعتلاًامودنوديجيالسانلانم
."كلذاوعينأنودنمةدعاسملانوبلطيفاهنوفرعيالنايحألاضعب
،قالطإلاىلعًايقطنميلدبيملهمالكنألكحضامككحضأنأتلواح
."؟كنماهبلطأيتلاةدعاسملاعونامً،اذإ":ةلئاقةيرخسبهتلأسو
يتلااهسفنةقيرطلاب؛ريبعتلانمةيلاخةرظنبينيعبقدحوينمبرتقا
كلتلقدقل":لاقو،هينيعمامأههايمباسنتًارهنناسنإلااهيفبقاري
كيلعبجيلب،هحرشنكميًائيشاذهسيل.ةديدعتارملبقنماذه
،ةباترلابةيحومةربنبيعمثدحت."يعمهيدهاشويلاعت.كسفنبهيرتنأ
ىرخأةرمرابتخالايفلشفيسيبغلاهذيملتنأنمقثاوملعمهنأكو
.هتداعك
نأنودنمًادعتبمىشموتفتلا،كلذدعبو.ةريصقةظحللينلمأتيلظ
شيوردلاّقشامنيبو.هلوقأنأتدرأيذلامالكلابمامتهايأرِهُظي
.ضايبلانمهلدحالدادتمايمامأرهظً،امدقهقيرطليحنلاضماغلا
يفاهتيأريتلاةريحبلا؛حلملاةريحبهذه":ةلئاقيسفننيبوينيبتمتمت
."ةينوقىلإيلةرايزلوأ
،ّيلإراشأهنأمغرو.ينعمسيملهنأكوميمصتومزعبيشملاسمشلصاو
ىطخلاتثثح.هعبتأتنكنإىريليوحنتافتلالابهسفنجعزيملهنأّالإ
يانلانينأقش،كلذلعفأتنكامنيبو.اننيبةفاسملارصقأنأةلواحم
مليننكلو،يلوحترظن؟ىقيسوملاهذهيتأتنيأنم.ليللاتمصنيزحلا
يللاقو،همامأءوضلاىلإراشأفيطابحإبسمشرعش.ناسنإيألًارثأرأ
فزعلاأدبدقاهو.يرئادلاصقرللنودعتسيمهنإ":معانوبذعتوصب
."نآلايانلاىلع
ةريحبلافلخًارتمنيسمخدعبىلعو،هديبسمشراشأثيحىلإترظن
ىلعءاحنألايفنيعزوملاجرةعبستيأر،رمقلاءوضاهيلعسكعنييتلا
تاءابعبنيلبرستمومهبكرىلعنيسلاجلاجرلاناك.ةعساوةرئادلكش
يديبو،فجييقيربترعش.ةليوطلاتاعبقلاكلتمهسوؤرىلعو،ءادوس
نأعطتسأمل.ناشعترتياقاستذخأو،يتدعمتجنشتو،قرعتلابنآدبت
ً،ايجيردتيلقعيفومنيحاريذلاكشلاوةفطاعلانمجيزملااذهلمحتأ
فقوتتنأكنكميالأ،كلضفنمةدحاوةقيقد":ةلئاقهيلإتلسوتف
."؟طقفةدحاوةقيقدل
."؟بعتلابتبصأله؟ةلكشملاام"



ةجاحبيننكلو،ةبعتمتسل،ال":تلقو،يترجنحيفدعاصتتةصغبترعش
."كلضفنمةدحاوةقيقدل
ةيدأتلاوضهنينألبقكانهىلإلصننأبجي.انورظتنينل":ًالئاقينرذح
."ةصقرلا
."؟لاحةيأىلعكانهىلإبهذننأانيلعبجياذامل؟اذامل"
ريثأتالهنأل":لاقوً،احرشّيلعضرعيهنأكونيوادوسلاهينيعبّيلإرظن
."كينيعمأبءيشلكيرتنأكيلعبجي.ناكملااذهيفيتاملكل
ةعقبقوفانررم.ديدجنمهعميشملاتلصاو،يسافنأتطقتلانأدعب
كلذهلمكأبناكملاىلعنميهف،ةريحبلانمانبرتقاو،ضرألانمةنشخ
نأبًايحومرهظملاادبً.ادجًافولأمهدجأتأدبيذلايجلثلاقرزألاءوضلا
ةفيثكةقبطتحتنمناكملاىلعهتعشأطلسوةريحبلايفطقسرمقلا
اهيفسلجييتلاةقلحلابطيحتتحبصأو،ةريحبلاتصلقت.حلملانم
،ةقلحلاجراخانفقوت.ءاضمحرسمكودبتاهلعجاّمم،ةعبسلانوصقارلا
يلباقمسلاجلاشيوردلاهجوىلإترظن.ديعبنملاجرلابقارنانذخأو
رخآلاشيوردلانأةأجفتكردأيننكلو،سمشهنأتيأرامدنعتئجوفو
مهةعبسلانيصقارلانأيلحضتا،عقاولايفً.اضيأسمشهبناجبسلاجلا
يذلاسمشىلإتفتلا.يسيباوكيفهتيأريذلاهسفنشيوردلامهعيمج
.ناتداجلاهانيعينتلباقف،يرجياملًاريسفتةبلاطانهىلإينرضحأ
."هسفنببسللانهاننإ.يشهدنتال":ةيساومةربنبيلمتمت
يانلانينأىشالت.هبنيهيبشلاةعبسلاشيواردلاىلإرظنلاسمشدواع
،ىقيسوملاتفقوتامدنعو.ئفطنيىتحءطببهتليتفقرتحتيتيزحابصمك
ضرألااوعفصو،يعامجلكشبًاقيمعًادحاوًاسفنةعبسلاشيواردلاذخأ
لظدقف،يلباقمسلاجلاشيوردلاءانثتساب؛نمازتملكشباوضهنو،مهيديأب
نورخآلاشيواردلاعلخ.هتحتناتيوطمهاقاسوسكنمهسأروًاسلاج
تأدب.رمقلاءوضتحتعملتءاضيبلامهرينانتتحارو،ءادوسلامهتاءابع
يفددرتيلبطتوصىدصتعمس،ةرملاهذهو.ديدجنمفزعتىقيسوملا
ضهنيمليذلاشيوردلاىلإرظنلاتدواع.يانلاًاقفارمناكملاءاجرأ
يلترطخيتلاةرباعلاةركفلايمامأتدسجت،ةأجفو.ةشهديمفترغفو
سلجيذلاشيوردلانكيملذإ.ىلوألاةرمللشيواردلاتيأرامدنع
ينعىلختيذلابألاالإةصقرلاتأدبامدنعهسفنىلعًائفكنميلباقم
ةديدعتاونسةليططقيرمألهبأيمليذلايبأ؛تاونسلاكلتلكلبق
الئليبناجىلإفقاولاسمشبتثبشت.ةتيموأةيحتنكنإلأسيوأ



دقنمزلانكيمل.يدلاوىلعينيعتيقبأيننكلو،ضرألاىلعراهنأ
لحريذلامويلايفادبامكطبضلابهتدجودقف.هيفرييغتيأثدحأ
زييمتنمةلوهسبتنكمت،ةيفوصلاهتعبقتحتيراوتملاهرعشمغرو.هيف
ةعصرملانوللاةيساحنهتيحلوينامورلاهفنأونيتريبكلانيوادوسلاهينيع
ةنمزملاةبآكلاكلتزييمتنمتنّكمت،كلذلكنممهألاو...يضفلانوللاب
.ليوطلاليحنلاههجويفيمأامهتقشعنيذللاقيمعلانزحلاو
.هيرتنأنيدوتكنإ":يدلاولمأتأانأويراكفألبحًاعطاقسمشلاق
نيتللبملاينيعبهيلإترظنف،ةعانقلابًامعفمهتوصادب."!كمامأوهاهو
ضقيذلارمألاوهاذه.ايميكايراكنإلادهعىلو":سمشلاق.عومدلاب
لغشاملاطليذلاكدلاووهاذه.ةينوقىلإترضحنأذنمكعجضم
فدهبانهىلإتيتأدقف.رذعدرجمكلتقيرحلاةلأسمنإ.كراكفأ
."هيلعترثعدقاهو،هنعثحبلا
ىلعىتحوقأمليننأةجردلً؛اعمنآيفةجهبلاوةشهدلاينتكلمت
تدرأدقف.حيحصاذه":يسأرسكنأانأونانتمابسمشلتلقف.ضارتعالا
."كلذقيقحتىلعينتدعاستنأو.هبلحاموهريصمفرعأنأ
زاريوبكدلاوةدعاسمللب،تنأكتدعاسملرضحأمل":لاقوةدورببّيلإرظن
."يدنفأ
ثبعلاويببعالتلاديريله؟يداؤفرطفىلعلجرلااذهّرصياذامل
.كلذنمدكأتأنأّيلعبجوت؟يلقعب
.ً"امامتكلثمهنإ؟ةدعاسملليدلاوجاتحيدقاذامل"
مظعأنإلاقي.كلذبكشال،معن":ميدقربخمالكلانأكوروتفبلاق
انلصواننأنظن،نايحألاضعبيف.هتابغردضناسنإلابرحيهبورحلا
،ةطوبرماهنأكو؛ةديقمانمادقأىرنانسفنأىلإرظنننيحاننكلو،رونلاىلإ
دويقلاهذه.انقيرطقيعيوانبولقىلعًامثاجًاليقثًائبعكانهّنأكوأ
انبولقلنكميال.انتلحررهوجوهوفطلانأنيحيف،عجارتلاىلعانربجت
حورلاديقتةطبارلكنمررحتننأانيلعبجياذل،ريثكلالمحتتنأ
شيوردلاىلعبجيذإ.شيوردلاهينعياموهاذه؛انروهظءارواهيمرنو
ةمهملانأينعيالاذهنكلو،هرعاشموهتايحوهدسجنعىلختينأ
ريطيف،رئاطىلإهيفلوحتيموييتأينأىلإهيشميفرثعتيهنإذإ.ةلهس
،ميظعرهنكقفدتيو،ةرعولالابجلانيبهوتيو،دهجيأالبءامسلاىلإ
رارقاليتلارئبلانمهجرخيقيرطنعًاثحبةلحاقلايراحصلايفمدقتيو
كدلاونإ.نكاسلارحبلاكلذنمهيلعبهيميسنراظتنابىقبيوأ،اهل



.رئبلاكلتنمجورخللقيرطنعثحبيةلحاقلاءارحصلاكلتيفنآلا
ةدقعلاكلتو،هبلقيفةدقعكانهو،هريمضجعزيامكانهف،كلذعمو
هنينحنأّالإ،هتايحنعىلختوهدسجنعىلختهنأمغرف.تنأيه
."ةيرئادلاةصقرلاءادأنمهعنميوهقيرطقيعيوهديقيلازيالكيلإ
ةدقعىلإهبلقيفمدلالّوحتيذلاشيوردلاةصقو،متاخلاةصقتركذت
.ةصقرلايفكراشينأعيطتسيدعيملهنألرجحىلإاهرودبتلّوحت
ملامدنعو."؟كلذكسيلأ،هايإينتيطعأيذلامتاخلافزنيببسلااذهل"
نكميأ":تلقف،يعجضمضقيرخآلاؤسحرطبترماغ،هنمدريأعمسأ
."؟تومينألبقتوملابرجينأهلفطبطبترمصخشل
اذهلو.ةصقرلاىلإمامضنالانعزجاعوهف،كلذعيطتسيالكدلاونإ"
."انهتنأببسلا
ةياغبيلادب.تاونسذنمهرأمليذلايدلاوىلإىرخأةرمرظنألتفتلا
اتبلقناهينيعنأكو،سمشىريوأينارينأعطتسيملهنأةجردل،ةساعتلا
.رجحىلإلوحتيووسقيوهوهبلقلماكسأيبنابقارتاتحاروهلخادىلإ
تلذب.انقيرطيفهاركإيأكانهسيل،كلذعمو":ًالئاقهمالكسمشعبات
.كينيعمأبثادحألاريغتنيرتكتلعجو،رومألاكلحّضوأليدهجىراصق
دوقعميدنفأزاريوببلقنإ.كتعيبطىلعدمتعيف،ىقبتاملكامأ
وأةدقعلاكلتيلحتنأيفتبغرأءاوسو.ايميكهتنبالهنكييذلابحلاب
."تنأكيلإدئاعرارقلااذهف،ةطاسبلكبكتايحيلصاوتنأ
هنأكو؛مالكلااذهلوقيوهوهرعاشمىلإريشيامسمشهجورهظيمل
دممث.يسفنبصاخلايرارقذختأينعديلّيلعريثأتلانععانتمالادمعت
يفلعفامكو.ىرسيلاهديةحاريفاهعضووىنميلايديبكسمأوهدي
عطتسأمل.اهيفينبلارجحلااذيضفلامتاخلاعضوواهحتف،ىلوألاةرملا
.ةرمرخآهتكرتنيأركذتأنأىتح
هبحاصىلإمتاخلايديعتنأكيلعبجي،ةدقعلايلحتنأتدرأنإ"
."يلصألا
هيلعىدؤتسيذلاحرسملاىلإتفتلاومتاخلاىلعيديةضبقتددش
ثادحألاتأدب.ةيحتلابمهضعبمامأنونحنينيصقارلاتيأرف،ةصقرلا
لواحأانأونيصقارلاوحنتهجوت.ددرتللتقوكانهدعيملو،عراستت
تفقوت،ةرئادلالخاديمدقاهيفتعضويتلاةظحللايفو.يباصعأطبض
نيرداقاندحويدلاووتللظامنيب،مهنكامأيفنوصقارلادمجتو،ىقيسوملا
تفتلا،اتفقوتدقةكرحلاوىقيسوملانأيدلاوظحالامدنعو.ةكرحلاىلع



يفًارمستمهدجوامدنعو.يرجيامعهلأسيلهبناجبفقاولاشيوردلاىلإ
ولوهبشأدعأمليننألينزيميسهنأنظأمل.ينآرويوحنتفتلا،هناكم
،كلذعمو.ةديدعتاونسلبقاهرجهيتلاةريغصلاةاتفلاكلتًاليلق

نيتفجترملاهيديدمو،ةفطاعلاطرفنميبأهجوتامسقتولتامناعرس
يتنبا!ايميك":ًالئاقةبوعصبحاصو،ينعهرظنعفرينأنودنميوحن
."!ةريغصلا
ىلإديكأتلكبتلوحتدقيننأتدجوف،يسفنىلإترظن!ةريغصلايتنبا
اهيلعتودبيتلااهسفنةئيهلاىلإتدع،عقاولايف.ديدجنمةلفط
نمتينمت.ءارمحلايتمزجوةزرطملاةيلحكلايترونتيف؛يدلاوينكرتامدنع
ينقيعيءيشبترعشيننكلو،هيعارذنيبيمترأوهيلإضكرأنأيبلقلك
،ةليقثوةئيطبتاوطخبهوحنتمدقت،كلذنمًالدبو.كلذبمايقلانع
ءامسلاىلإامهعفريوهيديحتفيوهوهينيعنمرمهنتعومدلاتيأرف
تفشتكايننكلو،هيلإينلسرأهنألهللاركشيكشالبهنأتركف.متمتيو
امكطبضلاب؛هللاىلإلهتبييدلاوذخأدقف،ديكأتلابركشءاعدسيلهنأ
.هنباةايحوأهتايحذخأينأهللانمبلطيذلاشيوردلاكلذلعف
ّيلعىلوتساو،لجخلابترعش؟هسفنلاهتبالاكلذيدلاولهتبينأنكميأ
دقل.لجرلااذهىلعاهتّقلعاملاطليتلالامآلاىلعتّرسحتو،قيمعنزح
.ىرخأةرمكلذلعفيوهاهو،لاحةيأىلعةرمتاذانلهرهظرادأ
املعامتسالامواقأنأينعسيملكلذعمو،يّرسيفهيفتركفاماذه
.هلوقي
نإ.اهيلعكتمحرلزنأ،هللااي":لوقيوهوقداصلاهلاهتباتوصتعمس
يبحكحنمنعتزجعدقل.انأيتايحنكتلف،اندحأةايحذخأتنأتدرأ
."ايميكةطلغتسيلهذهنكلو،ّيلعيغبنيامك
لعفامكهتلفطسنيمليدلاوف.يلخاديفرجفتتةجهبلابترعش،ةأجفو
نمهعنماموهيلهبحف،كلذنمسكعلاىلعلب،رخآلاشيوردلا
يدلاووقيمل.سمشلاقامكلماكلاناسنإلاىلإلوصولابهفدهقيقحت
نأعطتسيملهنأّالإ،انرجههنأمغرو.ةريغصلاهتلفطنعيلختلاىلع
ملألاكلذصقدقل.كلذبهمايقلهبلقرصتعايذلاملألانمهسفنصلخي
ةيدأتنمهعنمو،هبلقيفةدقعلكشو،هيمدقوهيديديقو،هيحانج
هللاىلإلهتبيلامهعفرنيتللاهيديتكسمأو،همامأتفقو.ةيرئادلاةصقرلا
،نيتبعتملاهينيعبّيلإرظن.نيتفيعضونيتفجترمونيتدرابامهتدجوف،يدينيب
بيحنلاتبكأنأتدرأ.كلذعطتسأمليننكلو،هلمستبأنأتددوف



تشهجأوهبتثبشتف،ًاليحتسمكلذتدجويننكلو،يترجنحنمدعاصتملا
يذلايعارلاةربإتابنريبعتقشنتساف،هيعارذنيبةوقبينمض.ءاكبلاب
قئاقدةدعلبحتنأتللظو،يبلقلكنمتيكب.ليحنلاهدسجنمحاف
.لجخوأظفحتيأنودبءاكبلايلءاشامروجهملفطبحتنيامك
.اهنملجخيهنأكوتمصبهيدخىلعرمهنتهعومدتحارو،يدلاوىكبف
يحارجنمتيفشيننأترعشف،ينازحأتنّكسويبلقمالآهعومدتأّده
يعارذنيبنمتررحتاذل،هلعفّيلعبّجوتيامتركذتمث،تيخرتساو
.ىرخأةرميدينيبهيديبتكسمأو،فطلبيبأ
."يبأايضهنا"ً:اريخأماستبالانمتنكمتنأدعبهلتلق
ايكلذيننكميال":لاقوً،امطحملمألادقافودبيوهوهسأريبأسكن
."كعميتآوةقلحلاهذهرداغأنأيننكميال.يتنبا

ضوهنلاكنمبلطأال":يديبهتيحلنععومدلاحسمأانأوهلتحرش
."ةصقرلاىلإمضنتلتقولاناحدقف،يبأايضهنا.يعميتأتيكل
،ههجوىلعزكرتةريحبلاىلعسكعنملارمقلاءوضنأكوهحمالمتءاضأ
."؟ءيشلكىهتناله؟ينتيسنله":ًالئاقةريحبينلأسو
يننأًاضيأتكردأيننكلو،انأّيلإسيلوءامسلاىلإرظنيهنأتكردأ
.هبيجتنأاهنكمييتلاةديحولا
يننإ،معن":جدهتملايتوصىلعةرطيسلانعةزجاعانأولوقلانمتنكمت
.هعبصإيفينبلارجحلااذيضفلامتاخلاتسسدو."كحماسأ
قيعياملكنموكتدقعنمررحت،ايه!متاخلاكيلإديعأانأاه"
."!ةصقرلاىلإمضنتلرحتنأ.نآلاًارحتحبصأدقف.كقيرط
ناكامنيبو.متاخلاىلإهرظنلوحمث،ةريحبينيعىلإيدلاوقدح
نعةدعتبمرذحبيقيرطتققشمث،ءودهبهنعتدعتبا،هينيعبهصحفتي
.نيصقارلاةقلح
،ديدجنمفزعتىقيسوملاتأدب،ةقلحلانعةدعتبميضمأتنكامنيبو
ناكمنمةفخبيدلاوضهنف،اوفقوتثيحنممهتايحتنوصقارلالصاوو
ّالإ،كلذرهظينأضفرهنأمغرو.هقافرىلإمضناوةشيرهنأكوهعوكر
هلوطبعتمتيشيوردمامأفقوت.ةمراعلاهتجهبةظحالمنمتنكمتيننأ
يدلاوةروصتيأرف،هسأرشيوردلاعفر.فطلبًاّييحمهلىنحناو،هسفن
ًاعيمجمهتيأرو،نيرخآلاةسمخلاشيواردلاىلإترظن.هحمالميفةسكعنم
انأويبناجبفقاولاسمشىلإتفتلا.هسفنةجهبلاريبعتيدلاونورطاشي
نينيعلابحاصودوسألاهئادربلبرستملاشيوردلانأتفشتكاف،مستبأ



،هناكمفقيينصيتلوفطقيدصتدجويننكلو،ىفتخادقنيتليحكلا
.رمقلاءوضتحترماغحرفبناعملتناواقرزلاهانيعو
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انهىلإيدلاوتبلجيتلاحايرلا"
"اهعمهتذخأيتلايه
تدجوو،ةريحلابرعشأانأوينيعتحتفف،يديسمليمهدحأبترعش
.ةخراصلاءاضيبلااهتءاضإبكلتةضيغبلاىفشتسملاةفرغىلإتدعدقيننأ
كلذكو،يرئادلاصقرللًاحرسمتحبصأيتلاةحلاملاةريحبلاتفتخادقف
،اذكهو.ةداعسوةوشنبهسفنلوحروديهتكرتيذلايدلاووينصىفتخا
،يسركىلعيبناجىلإًاسلاجهمحلوهمحشبنانيمتدجو.ملحلاىفتخا
.تظقيتسايننأكردمريغلصملابوبنأبكسميوهو
يذلاام،ناديفديس":ملحلاريثأتيسفننعضفنأنأةلواحمهلتلق
."؟انههلعفت
غرفدقل..ً.انسح":لاقوًاسبلتمهتطبضيننأكوهدعقمىلعنانيمىولت
."بيبطلاينرمأاذكه،ةربإلاتجرخأاذل،لصملاسيك
."؟كلذكسيلأً،اضيأيلًاضرممتحبصأدقلً،اذإ":باجعإبهلتلق

ثكمأنأّيلعيغبنيهنأتننظ"ً:ابناجههجوبحيشيوهولجخبيلحرش
."انهرخآدحأدجويالهنأامبكعم
ايبيطناسنإتنأ.كلًاركش":فطلبهعارذسملأانأويمالكتعبات
."ناديفديس
تنأ.بجاوىلعركشال،الك":لاقومدلاكنوللارمحأههجوراص
دقف.ةمزاللاةيامحلاكحنمنملاننأمغرانمةلوؤسمكنأينعأ،انتفيض
هذهتوملانمتوجنداكلابو،ىفشتسملايفةينوقيفكتقوفصنتيضق
اياذهثدحفيك":لوقيوهوةداجةربنهتجهلتبستكامث."ةرملا
."؟دوونيرغةديس
حرشأتأدبيننأّالإ،هليصافتلكبىرجامكثداحلاتركذتيننأمغر
.لصحامّركذتةدهاجلواحأيننأكوءودهبهل
ذإ،كلذنمةقثاوتسليننكلو،يفطخالواحتيفاكوءايضنأنظأ"
امنيبةينونجةعرسبةرايسلابتيفاكقلطناف،بسحويتفاخإادارأامبر
."ةللبمقرطلاتناك
ةرايسلاىلعةرطيسلادقفهنكلو":ًالئاقىرجاملهعقوتنانيمفاضأف
."...حباكملاىلعسادامدنعو.عبطلاب
ةنقيتمنكأمليننألكلذدعبهتعمسوهتيأرامهلحرشأنألواحأمل
تبلقنا":ةلئاقهتلمجتيهنأولهمتبيسأربتأموأف،هتحصىدمنم



."ىقبتامفرعتتنأو،ةرايسلا
يقلدقل.هللاانمحريل...كلذتعمس،معن":ريكفتلابقرغتسموهوررك
نمكشالبامهنأانلدكؤتكفاطتخاامهتلواحمنكلو،امهفتحنالجرلا
."قيرحلاالعشأ
هنأيلودبي.امهطروتىلعًاليلدكلمنالانلزام،نكلو.كلذنظأ"
."لاوحألالكيفررضلاولطعلاضيوعتعفدتنأةكرشلاىلعبجوتيس
سيلوءايضتامدقل؟غلبملاعفدنسنمل":ًالئاقةالابمالبهيفتكنانيمزه
."ليبقلااذهنمءيشوأكيرشهيدل
."...هلافطأوهتجوزكانه"
ملو،نيتنسدعبهتجوزقلطهنكلو،ةدحاوةرميضاملايفجوزتدقل"
."ةيفرصملاهضورقدادسلبهذيسغلبملانأدقتعأاذل،لافطأيأبجني
.فرصملاهيلعلصحيسامىطختيهعفدنسيذلاغلبملانكلو.كلذنظأ"
."...ةينوقيفةيرثألاتويبلاوتوقايقدنفةيكلمكانهو
نأدعبرورسبلاقو،نانيميتفشىلعةضيرعةيلوفطةماستباتمسترا
...ةحارصلكبكركفيفلوجيامنيلوقتالاذامل":وتللهلاببةركفلاترطخ
.ةيولوملافحتملهرودبوههكرتيسو،يدنفأتزعىلإبهذيسغلبملالك
."غلبملااذهنمىمظعةدافتساحيرضلاةرادإديفتستفوس
لوأليننكلو،مالكلااذههعامسىدلّرسينلنومياسنأيفكشينرماخ
نعاذام،نكلو.عفدتنأانتكرشىلعبجوتيّهنألرورسلابترعشةرم
تنقيأ؟رومألااهيلإتلآيتلاةجيتنلانمرسيسله،ىرت؟نسملالجرلا
.قاعنباهنأمغرهنبادقفهنأةقيقحنمريغينلكلذنأ
له؟هنبالىرجامبيدنفأتزعامدحأملعأله":ةلئاققلقبهتلأس
."؟تامدقءايضنأفرعي
دقف.دوونيرغةديسايكلضفنمثدحامبينيركذتال":رتوتبنانيملاق
هتيببعربتلاةلأسمشقانننيماحملادنعانكنيحً؛اعمربخلاانعمس
داكلاب.توميسهتننظفنيكسملالجرلاراهنا،ربخلاانعمساملاحو.فحتملل
لازتالهتلاحنكلو،بسانملاتقولايفىفشتسملاىلإهلاصيإنمانكمت
هنباوبألانكيمل.ةمدصلاهذهنمىفاعتيسفيكفرعأال.ةروهدتم
."ديحولاهنبارسخيدنفأتّزعّنكلو،قافوىلع
تكردأ.هثيدحعطاقونرًافتاهنكلو،رخآًائيشلوقينأنانيمكشوأ
توصلاتعمس.هدجأمليننكلو،يلوحترظنف،ّنرييذلاوهيفتاهنأ

ىلإةيبشخلاةنازخلاوحنةفطاخةرظنتيقلأف،يبرقامناكمنمًارداص



.كانهىلإًاهجوتمضهنويلبقكلذلهبتنانانيمنكلو،يريرسراسي
ةرظنِقلأف،كانهةبيقحلاتدجونإ.يتبيقحيفهنأدبال":ةلئاقهتدشرأ
."اهلخاد
رعشهنأدبالو.كلذنمًالدباهايإينملسوةبيقحلاذخأنانيمنكلو
.يتبيقحلخادبيقنتلاةركفلحايترالامدعب
نريلظيذلافتاهلاتجرخأو،يسفنبةبيقحلالخادتثحبوهتركش
.حاحلإب
."؟ثداحلانأشبتفرعله،ىرت.يمأاهنإ":عزفبتلق
.دوونيرغةديساييردأتسل":لاقو،ىرجاميفببسلاهنأكوءاتسمادب
."...كلذتلعفدقىفشتسملاةرادإنوكتامبر.كتدلاوىلإثدحتأمل
تذخأ،ةملاكملاىلعدرأنألبقو.اذكهّحلتنأيتدلاوةداعنمنكيمل
.قلقبينبقارينانيمحارامنيبً،اقيمعًاسفن
."فرصنأفوس،دوونيرغةديسايكنذإدعب"
يننكمي،تيبلاىلإدع.يلهتلعفاملكىلعًاددجمكلًاركش.ديكأتلكب"
."انهنمرومألاىلوتأنأ
قلقتال":ةلئاقهيلعتررصأف،كشةرظنبنيوارضخلاهينيعبينقمريلظ
."هبلصتأنملوأنوكتنأبكدعأانأف،ءيشيأىلإتجتحانإ.اذكه
ايه":ةحزامهثوكمىلعتضرتعانأىلإهناكميفًارمسملظهنكلو
."انهكدوجوبةملاكملاىلعدرأنأيننكميال.لضفت
."...ءيشيأثدحنإيبنيلصتتس"
."نآلاريخىلعحبصت،معن"
ً.ابحرم":ةيوفعلابةرهاظتمتلقوةملاكملاىلعتددرف،ةفرغلانانيمرداغ
."؟يمأايكلاحفيك
."؟تقولااذهلككرخأيذلاام":ةلئاقةبآكبينتلأس
تعزفمكيردينم.ثداحلارمأيمأتفشتكادقل!اذنحناه
؟ثداحلايفامهفتحايقلدقنيصخشنأتعمسامدنعةنيكسملا
نم،نكلو.نيراكايهيلعكعلطأنأديرأربخّيدل":ددرتبيلتلاق
."كباصعأيكلامتتنأمهملا
.ثداحلابهلةقالعالعوضوملانأيلنّيبتامدنعتئجوف
."؟امبطخكانهله؟رمألاام؟اذام":ةلئاقلاعفناباهتلأس
."ةوقلابيلحتتنأيلواح.نيراكايءودهلابيلحتتنأبجي":يلتلاق
.ةءاتسماهتدجويننكلو



."يننيعزفتكنإ؟يمأايىرجاذام"
ةيفتاهةملاكمتيقلت،ليلقلبق.ّيلإيغصأ":تلاقوًاقيمعًاسفنتذخأ
هاشنمةملاكماهنإ":عباتتيهوجدهتييمأتوصذخأ."ناتسكابنم
مل."يتزيزعايكدلاويفوتدقل...هنإ.كدلاونعينربخيللصتا.ميسن
.ءاكبلابتشهجأوكلذنمرثكأاهسفنىلعرطيستنأعطتست
روديوهوءيضملايبأهجوتليختو،ينذأىلعفتاهلاوكارحالبتسلج
ةباصإلانمينعنمامامبراذهو،ةيرئادلاةصقرلاًايدؤمهسفنلوح
ملهسفنتقولايفيننكلو،ديكأتلكبربخلاكلذعامسينملآ.ةمدصلاب
هنألنآلاًايضارتابيدلاونأدبالف.ملألاطرفنمةقزمميننأرعشأ
تبستكايننأمغرو.تومينأدارأامكتامو،شيعينأدارأامكشاع
يننأترعشدقف.هتقدصيننأالإ،يندوارملحدرجمنماذهيروعش
امدنعيمالحأقيدصتلرثكأليمأتأدب،هسفنببسللو.هقيدصتبةمزلم
نمررحتييملحيفهتيأرنأدعبًاديدحتو،يدلاوتومربختعمس
نمةمطحميننأرعشأينلعجيامكانهدعيمل.هتصقريدؤيلهلالغأ
.مالسبنآلادقرييدلاوتابدقف.ملألاطرف
."؟اذهثدحفيك":ًاليلقتأدهامدنعيمأتلأس
شيواردلاىوأمضرعتف،ناتسريزولامشيفةيرقنويكيرمألافصقدقل"
حرجامنيب،صاخشأةعبستام.رامدللميسنهاشوكدلاوهيفشيعييذلا
ىفشتسملايفًارهشىضمأيذلازاريوبمهنيبنمو،سانلانمريبكددع
."ةايحلاقرافينألبق
ميسنهاشانبلصتيملاذاملو":ةأجفّيلعبضغلارطيسنأدعبتحص
."؟كلذلبق
هنأحضاولانم.انقلقينأديرينكيملوهف،كلذبكدلاوهلحمسيمل"
.ةلوهسبهتنتملهتاناعمنكلو،يهتنينأهلدارأوحربمملأنمىناع
نمتبهةدرابًاحايرنإميسنهاشلوقي.طقفمويلاةايحلاقرافً،اريخأو
انهىلإينبلجام:ًالئاقمتمتوجهتبافرفصتيهوزاريوباهعمس.لامشلا
ىلإيغصيوهوهينيعضمغأو.ىرخأةرملحريوهعمينلمحيساموه
.ً"امستبمهسافنأرخآظفلهنإميسنهاشلوقي.ةدعاصتملاةبلجلا
دحأالف.ةيزعتلاضعبلكشياذهنإً،انسح":اهنعفيفختلاةلواحمتلق
.ً"اديعستومي
."مالآلاكلتنمِناعيملولبسحوىنمتأ"
روعشلانمانعنميلًاريثكىناعهنأيركذتتنأيلواح،نكلو.كلذكانأو"



."هتايحسافنأنمسفنرخآىتحنزحلاب
هنألةباصإللهضرعتربخىلعكدلاومتكت؟كلذكسيلأ،هلعفاماذه"
نأتكشوأو،جدهتياهتوصأدبو."نزحملاربخلااذهعامسانبنجينأدارأ
.ىرخأةرمءاكبلابشهجتوراهنت
نأنودنمهدحوهتلحرلمكينأدارأدقف.ثدحاماذه،عبطلاب"
هنأوهو،رخآلارايخلابريكفتلاتضفراهنأتكردأ."دحأىلعًائبعلكشي
.انرمألهبأيمل
."؟مسارملاميقنسىتم؟ةزانجلاماقتسىتم":اههابتناتتشألاهتلأس
ّالأبهدعينأميسنهاشنمكدلاوبلطدقف.يتزيزعايمسارمدجوتال"
بهذننأانيلعيغبنيأ؟كيأرام.فرعأال.هنفدناكمنعًادحأربخي
."؟انهىلإهديعنوناتسكابىلإ
."هتابغرمرتحننأانيلعبجي.يمأايالك"
كدلاولاقاملاطل.ةقحمكنإ.ديكأتلكب":اهءودهةديعتسميتدلاوتلاق
."حورلاوههلةبسنلابمهيامنإو،مهمريغدسجلانإ
."يمأايًامئادانعمهحورىقبتس"
."ىقبتسلقألاىلعهاركذنكلو،هحوربلحيساميردأتسل"
،ىرت.ريكفتلايفتقرغتساوءارولاىلإتدنتسا.ةملاكملاانيهنأوانضعبانعدو
هعفديذلاوهردقلانألاذههتايحبولسأراتخاله؟يدلاوناكنم
عقوله؟بحلانمريثكلايتدلاولويلرمضيناكله؟قيرطلاكلذيف
لكىدلنوكيدق؟يملحيفتيأرامكهتادقتعموهتلئاعنيبهتريحلًاريسأ
فالتخالالكةفلتخمءارآيدنفأتزعىتحوميسنهاشويمأوانأاّنم
نأوهوً،اعيمجهيلعقفتنسًادحاوًائيشكانهنكلو،رومألاهذهلوح
اهعمهتلمحيتلااهسفنحايرلايهانهىلإيدلاوتبلجيتلاحايرلا
.ةعجرريغبتلحرو
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ترظن.اهطوبهةيلمعةرئاطلاأدبتىتحةعاسفصنكانهلازتالتناك
ىلعو.قفألايفبيغتيهوةيزمرقلاسمشلاتيأرو،ةيفاصلاءامسلاىلإ
دادتماقوفةقيقرلامويغلانمتاعمجتتدتما،انتحتراتمألافالآدعب
ةيوجةلحريأ.يتالمأتنمامءيشينظقيأ،ةأجفو.نكادلاينبلاضرألا
ملاهنكلو،يبناجبةسلاجلاةأرملاوحنةفطاخةرظنتيقلأ؟هذهتناك
امبرةلواحم؛انقوفةشاشلاىلعاهرظنزكرتدقف.يبمامتهايأيدبتدعت
.ةرغاشيفلخدعاقملاتدجوف،ةرئاحيلوحتفلت.طوبهلادعومفرعتنأ
،اهقيدصوةباشلاةاتفلاتسلجثيحىلإ،ىرخأةرممامألاىلإتفتلا
جاجزىلعينيبجتطغض.دوسألاهرعشعمًاطلتخمرقشألااهرعشتيأرف
نألمأىلعلفسألايفضرألاىلإلوضفبتقدحو،ةريغصلاةرئاطلاةذفان
طقسميفمأايكرتطسويفعقيناكملااذهله،ىرت.ملاعملادحأزيمأ
ةنيدميفطوبهلاىلعةرئاطلاهذهكشوتله؟ةيناطيربلارزجلابيسأر
نعةفيضملالأسأنأتركف؟بابضلاةنيدمندنليفمأةسمشملاةينوق
نأنمةقثاودعأمليننكلو،ةظحللاهذهيفهقوفريطنيذلاناكملا
درجمهبتررمءيشلكناكنإكردأدعأمل.ضرغلابيفتساهتباجإ
.اهسفنةقيقحلاناكنإمأ،مالحألاوماهوألاوسيباوكلانمةكباشتمةهاتم
،تالايخلاهيفيهتنتيذلاناكملانيبّزيمأنأنآلادعبعيطتسأدعأمل
همحلبسمشًالعفيلرهظله،ىرت.ةيعقاولاةايحلاهيفأدبتيذلاكاذو
نمررحتله؟هعمتحلاصتويبأتيأرله؟طقفهحوربمأهمدو
نمةقثاودعأملً؟العفةايحلاقرافله؟ةيرئادلاهتصقريدؤيلهدويق
.نآلادعبينقلقتدعتملةركفلاكلتنأبارغتساللريثملانكلو،ءيشيأ
نأو،ةمعنيلهجنأتكردأ،معن.يقيقحميعنوقيمعمالسينرمغدقف
ءايشألابروعشلاىلعيتردقلىضرلابترعشو.يلقعويحورلمالسيمهفةلق
ءرملافرعينأًامئادلضفألانمسيل.اهبريكفتلابيلقعقاهرإنمًالدب
زاغلألافشكيذغيدق.ماودلاىلعىضرلاهبحاصحنميالمهفلاف،ةقيقحلا
نأتلواحوينطبىلعيديتعضو.حورللًاحيرمسيلهنكلو،لقعلا
حبصتةلحرمىلإهلوصوىلعًاركبمتقولالازياليذلالفطلابرعشأ
دوجومهنأتكردأيننكلو،هبرعشأنأعطتسأمل.ةحضاوهتكرحاهيف
تنكيذلاديحولارمألاوهيلفطدوجونإ،عقاولايف.لاحةيأىلع
عمو،ةقيقدلكرورمبيلخاديفهومنلصاوييذلالفطلاكلذ؛هنمةقثاو



...هذخآسفنلكو،يانيعاهشمرتةشمرلكو،يبلقتاضبننمةضبنلك
ًاضومغرثكأناكلب،بسحوكلذسيل،ًالعفًاقداصوًايقيقحناكدقل
اذهبظفتحأسو،يرارقتذختادقل.رسوأملحيأنمةراثإوًالامجو
يمأنأتكردأ،يمالحأيفضماغلاشيوردلاهلاقامنكيامهمو.لفطلا
يهف،هيديباهقيقحتلواحينأءرمللنكميةبوجعأكانهتناكنإف.ةقحم
رارمتسايفماهسإلاو،ةايحلاةمعنهحنمو،ملاعلااذهىلإلفطباجنإ
ةايحلاتدبامهمو.ديدجلمألفطلكنأل؛انبكوكىلعرشبلادوجو
ذاقنإىلعنورداقلانوديحولامهف،رورشنمرشبلابكتراامهمو،ةيساق
.مهسفنأرشنممهسفنأ
ةــــياهنلا


