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ةأجفميخيذلامالظلايفعماللاءوضلاكلذوههترصبأاملوأ
هعّبتتت،ةيرثألاةنيدملليرجحلاروسلاىلعةدنتسميهامنيبو.لهسلاىلع
يذلاكلاحلاداوسلاكلذيفًايئرملظيذلاديحولاءيشلاوهف-اهرصبب
اهينيعتضمغأف،َْىلفَّدلاروهزريبعبلمحمميسنبه-ناكملافنتكا
تعمس.فقوتاهينيعاهضامغإدرجمبوهنأالإ.اهترشبىلعهريثأتبعتمتستل

لوضفلااهكلمتنأدعباهينيعتحتفٍذئدنع،ديعبنمًامداقزيزأتوص
،ترثاكتدقليلقلبقاهتأريتلاتاعاريلاتدجوف،هردصمةفرعمل
عيطتستدعتملاهنأةجردلةريبكةعرسبدادزتتذخأو،اهدادعأتفعاضتو
ليللاةملظتدادزا،اهلوحةقِّلحملاتاعاريلاددعدادزااملكو.اهددعءاصحإ
حاريذلاتوصلاكلذلعمسلاتفهرأو،رادجلانعةوطختدعتباً.اداوس
نمًارداصنكيملتوصلاف؛هلحمريغيفاهنظنكيمل،الك.اهنموندي
لظيذلاءاوضألادشحىلعاهرظنزكّرتيهوربصبترظتنا.تاعاريلا
توصنأتنقيأف،عمسلاتفهرأ.رثكأاهنمونديوفعاضتيوفعاضتي
لضفألكشبتاوصألاعمستنأاهعسوبتاب.جاومألاكطبهيوولعيزيزألا
تدجواهنأعم؛حوضوبلاقيامنايبتنعةزجاعتلظاهنكلو،نآلا
،ربكأهللا":ةفولأملاةرابعلاكلتزيمتنأتعاطتسا،ذئدنعوً.افولأماهعاقيإ
."ربكأهللا

نولمحيصاخشأمالظلابلقنمرهظوتاعاريلاتفتخا،ةأجف
لاجرلايديأتاضبقىرتنأءارسإتعاطتسا،ذئدنع.ةئيضملعاشم
رتوتبتسحأ.ملظملاقفألااهفلخنموقفختءارضخلامهتاياروةدتمم
تطخ،اهباتنايذلابعرللةجيتنو.فوخلاطرفنماهدسجءاضعأ
ً،اريثكعجارتلانماهتعنمةيرثألاةنيدملاناردجنكلو،ءارولاىلإةعجارتم
هللا،ربكأهللا":ددريوهوةئيطبتاوطخباهنمونديدشحلالظامنيب
."ربكأ

ءاوضألاتمسرو.اهيلعةتبثممهراظنأواهتهجاومبةدلبلاناكسفقو
فوخلاتثبو،مهفرعتنيذلاسانلاكئلوأهوجوىلعةبيرغةعنقأةكرحتملا

هنأكوفنعبقفخياهبلقتلعجو،اهيعودقفتتداكىتحاهسفنيف
."ربكأهللا،ربكأهللا".اهردصنمعلخنيس

ةرَّمسمتيقب؟فيكنكلو،ناكملاكلذنمبرهلااهيلعنأتكردأ
ِدُبيمل.اهيرظاننعبيغيالاهوحنمدقتملادشحلاويرثألاطئاحلامامأ



مهومهئودهىلعاوظفاحلب،بضغلاىلعليلديأاهمامأنودشتحملا
هللا":دحاوتوصبمهرجانحءلمنوحيصيو،ةوطخةوطخاهوحننومدقتي
."ربكأهللا،ربكأ

.اهذاقنإلدحأبهينأيفلمألكتدقفو،بعرلااهيلعىلوتسا
تناكأءاوس؛اهيلإدَّدُستةبرضلوأعزفبترظتناو،اهيديباهسأرتطغف
.اهملكيناسنإتوصتعمسكلذنمًالدباهنكلو،ديةضبقمأًارجح
ىغطيهتلعجةجردلًايوقناكهنأالإًاديعبادبتوصلانأنممغرلابو
نأتلواحو،مالظلاىلإتقدحواهسأرتعفرف.دشحلاكلذتافاتهىلع
نيتملكرركيتوصلالظدقف.اهلهلوقينأتوصلادارأاممهفت
نعتزجعاهنكلو،امهفرعتاهنأتكردأو،امهنيبتتنأتعاطتسا.نيتفولأم
ً،احلمتوصلاناك.ةروحسماهنأكوءاغصإلاتلصاو.طبضلابامهانعمديدحت
.امهمهفنمًاريخأتنكمتنأىلإنيتملكلاراركتبرمتساهنأل

."...ءارسإةديس...ءارسإةديس"
نمًابرستم،ةفرغلالخادسمشلاءوضقرشأ،نيتملكلاتبعوتسااملاح

يهو،اهتماقإةفرغتزيمف.يقيقحلااهرهظماهضارغأىلإداعأو،ةذفانلا
ةيرقلالافطأبصغتاهتاعاقتناكةيئادتباةسردميفةريغصفصةفرغ
اهريرسىلعتسلج.اهتايجاحبةئلتممنآلااهنأالإ،طقفنيرهشلبق
،نونجباهتفرغبابقرطيامًاصخشتعمسدقف.ةعيرسةدحاوةكرحب
.اهمسابحاحلإباهتادانمهتوصلصاوامنيب

."ءارسإةديس...ءارسإةديس"
ديرتاملوحةركفةيأاهلاببرطختنأنودنماهريرسنمتضهن

ةفرغلاطسوىلإتلصوامدنع،نكلو.ةرشابمبابلاوحنتهجوتو،هلعف
تكردأ،ةظحللاكلتيف.اهعورنمئدهتنأتلواحو،يشملانعتفقوت
:ةلئاقبابلامامأرظتنملاصخشلاتدانف.ينطقصيمقىوسيدترتالاهنأ
يذلابعرلاببسبشعترياهتوصناك."ًالاحةمداقيننإ.ةدحاوةقيقد"
بناجبيسركلاىلعهتكرتيذلاينطقلااهلاورستلوانت.اهسوباكيفهتدهش
نعفكهنأل،اهعمسبابلادنعفقاولاصخشلانأدبال.ريرسلا
ةقثاواهنأترعشو،توصلايفتركف،اهلاورسيدترتيهامنيبو.خارصلا
الساعنلاوهبحاصمساركذتتنأعطتستملاهنكلو،هتربنتزيماهنأنم
هينيعتارظنمامأاهسفنتدجوو،بابلاتحتفامدنعو.اهيلعرطيسيلازي
.فرشأبيقنلاتوصوهتوصلانأتكردأ،نيتلوجخلانيتنكادلا

،هتأراملاحو.بابلانمةدحاوةوطخدعبىلعًافقاوبيقنلاناك



ريثتةدحوملاءايزألانألبقنمرعشتمل.ةماستبانعاهاتفشتجرفنا
اهرظنيفىلختفرشأهادترايذلاطيسبلارضخألاشامقلانكلو،اهباجعإ
مايأيفتركف.ةيداعلاسبالملارهظمبستكاو،ةدوهعملاهتفيظونع
عمنجرخييتاوللاتايتفلانمرخستنأتداتعاامدنع،ةيوناثلااهتسارد
.طابضلاسبالمنهترحسيتاوللاتاهوتعملابنهوعدتوةيبرحلاةيلكلابالط
يف.ىوتسملااذهىلإ"لزانتلا"لايحلجخيأنآلااهرتعيمل،كلذعمو
لالخعونلااذهنمتاقالعءوشننأاهداقتعانممغرلابو،عقاولا
ىوتسمىلعًايبلسًاريثأترثؤياهيفلمعتيتلاراثآلانعبيقنتلاتامهم
.بيقنلااذهبمامتهالانماهسفنعنمتملاهنإف،اهجاتنإ

،ةيحابصلاةأجافملاهذهلاهترتعايتلاةمدصلاءارسإتطختاملاح
نملجرلامامأتجرخدقف.يوضوفلااهرهظمىلإقلقباهراكفأتداع
صرحتواهرعشقسنتلةآرملايفرظنلاءانعاهسفنفلكتنأىتحنود
ً،امروتمحابصلايفودبيناكةداعاههجونإذإ.قئالرهظمبروهظلاىلع
نمراكفأبريكفتلاباهسفنتملظمويلااذهحابصاهنكلو،مدلاكاهينيعو
اهحنماههجوىلعهتالصختلدسنايذلاثعشملااهرعشف.عونلااذه
تحتفطلبناعملتناتيلسعلااهانيعتذخأامنيب،ةءاربلابًايحومًاريبعت
.ساعنلابنيلقثملااهينفج

نمحوضوبهسفننعفشكييذلاعونلانمءارسإلامجنكيمل
.نمزلارورمبيجيردتلكشبءرملاهفشتكيًالامجناكلب،ىلوألاةرظنلا
عتمتتتناكاهنأالإ،رمعلانمثلاثلادقعلاطساوأاهغولبنممغرلابو
اهانيعتناكو،هوزغىلعديعاجتلاأرجتتمل،نيوكتلامنمنمهجوب
ريغصفنأقوفنمو،نيينبنيبجاحتحتنمناونرتناتريبكلاناتيلسعلا
.ةفاحنلاوءالتمالانيبًاطسوناودبتنيتفشوءيشلاضعبمظتنمريغنقذو
يتلاوبناجلاىلإلئاملااهمفيفنمكتيتلاةحضاولاةبئاشلافضتملو
حرملاوفرظلانمًائيشوةيلوفطلانمةسملالإملكتتامدنعًاحوضودادزت
مليهف،اهحمالملامجنعةلفاغءارسإنأودبيو.ةداجلااهحمالمىلع
.قالطإلاىلعةباذجاهسفندجت

ىلعةيحتلايقليوهوبيقنلاهجوىلعةفلكتمةماستباتمسترا
أدبيلةبسانملاتاملكلانعثحبيناكامنيبكابترالاهيلعادبدقو.ءارسإ
ىلعكترباخمتلواح.رطضميننأالإ،كتظقيأيننألرذتعأ":هثيدحاهب
."ًالفقمهتدجويننكلو،لومحملاكفتاه

تقولااذهلثميفظقيتسأانأف،كلذيفريضال":ءارسإهتباجأ



ىلعةيدابلاقلقلاةرظناهمالكاهيفتهنأيتلاةظحللايفتكردأو."ةداع
."؟ثدحاذام؟بطخلاام":هتلأسف.ههجو

هينيعيتقدحنأالإ،تابثبءارسإىلإرظنلاًالواحمبيقنلادهج
.ئيسلاربخلابقطن،ةظحلدعبو.رتوتبناكرحتتاتناك

."راتسلادبعجاحلاتامدقل"
اهينيعمامأترمو،ةعجومةفينعةمكلتقلتاهنأكوءارسإىلعادب

تاذهتعبقو،شوشبلاههجوو،ءاضيبلاهتيحلبراتسلادبعجاحلاةروص
فالآلبقشاعينمرأنيدلجررهظمهيلعتفضأيتلاةيفوصلاةركلا
.نينسلا

."؟تام"
نأتدارأاهنكلو،ماتحوضوببيقنلاهلاقامتعمس،عقاولايف

.هتعمساممنقيتت
ربخلااذهاهغلبيوهوىسألاببيقنلارعش.ً"احابصتامدقل،معن"

ناذألاعفريلدعصامدنعةنذئملاىلعأنمطقسدقل":ًالئاقعباتو.فسؤملا
."ةعمجلكرجفهلاحك

!؟ةنذئملاىلعأنمطقس
ةنذئملاكلتىلإدعصينأهيلعيغبنيناكام":ةلئاقتمتمتو

."نسلاهذهيفوهوةعفترملا
:لاقو،ءارسإنهذيفروديامنمخدقو،ىسأبهسأربيقنلازه

هبىقلأامًاصخشنأدقتعنلب،يضرعثداحرمألانأنظنالاننإ"
."ةنذئملاىلعأنم

."؟هلوقتاممقثاوتنأله":قلقبةباشلاتلأس
لامتحالعجياماذهو،امًاعونعفترمةنذئملاةفرشجايسنإ"

."...هعفدنمكانهنأدبالف.ًاليحتسمنزاوتلاهنادقفءارجنمهطوقس
."؟كلذكسيلأ،نمختتنأ":ةلئاقهمالكنمدكأتلاتلواح
ًاحشتمًابهارنيلصملاةعامجتدهاشدقف.فسأللال":ًالئاقاهيلعدرف

."...دجسملانعًادعتبمبرهيداوسلاب
ذوليبهارةدهاشموةنذئملاىلعنمجاحلاطوقسيفءارسإتدجو

.ثدحامباعيتسااهيلعبُعصف،كابرإللوعديًارمأرارفلاب
لضفت.لوقعمريغهلكاذه.فرشأديساي،ًالهم":ةلئاقهتعطاق

."هتيادبنمرمألاشقاننانعدو،لوخدلاب
هرظتنييذلايدنجلاىلإتفتلانأثبلاممث،ةظحللبيقنلاددرت



.ناكملاحربتال":هللاقو،ةيقدنبلمحيوةنوكرملابيجلاةرايسمامأ
.ً"ابيرقرداغنس

."يديسرضاح":هسيئرباجأو،دادعتسالاةيعضوبيدنجلافقو
ةفطاخةرظنترظن،بابلاقلغتنألبقو،ءارسإةفرغبيقنلالخد

ادبدقو،باشلايدنجلافلخًاديعبههايميرجتيذلاتارفلارهنىلإ
.ةقرشملاحابصلاسمشةعشأتحتيناوجرألاىلإًالئاموقرزأهايملانول
.نينسلافالآذنمهبأدكتمصبيرجيرهنلاناك

تمدن،ةفرغلايفاهبانطأتبرضيتلاةمراعلاىضوفللتهبتنااملاح
.اهلاببترطخيتلاةركفلاهذهنمترخسمث،لوخدللبيقنلااهتوعدل
اهلهلمحيذلاقعاصلاربخلادعبةفرغلابيترتيفركفتنأاهنكميفيكف
فضأ؟!رطخيفهيلعلمعتيذلابيقنتلاعورشمعضيدقيذلاو،بيقنلا
تعد.اهبيترتوةفرغللًامامتهاريعيهنأبيقنلاىلعُدبيملهنأكلذىلإ
.ةلواطلابناجبيسركىلعسولجللبيقنلاءارسإ

.هللباقملايسركلاىلعءارسإترقتساامنيب،هيسركىلعبيقنلاراهنا
حارف،روفلاىلعفرشأهابتناةلواطلاىلعةرثعبملاةيفارغوتوفلاروصلاتتفل
ةباتكلاضعباهيلعرهظتيتلاةعونملاروصلاىلإديدشمامتهابرظني
امناعرسو.ةغللاهذهةءارقديجيهنأءرملابسحيدقثيح،ةيرامسملا
.اهمامأاهتعضووروصلاتعمج

."؟لتقراتسلادبعجاحلانأنمقثاوتنأله"
ىلإرظنلاًانعممجتنتسامث."فسألكبكلذنظأ":بيقنلالاق

نأىلإاهانيرجأيتلاتاقيقحتلاونايعلادوهشتادافإريشت":لجخباههجو
وهوً،افوخههجوىلعتأر."ةيضرعةافوسيلولتقةميرجثدحام
،ةيلاتقلاتاكابتشالاتارشعيفكراشو،بورحلالالخةهبجلايفمدخيذلا
نآيفجاعزـنالاوةشهدلابرعشتفوخلااذهاهلعجف؛ثثجلاتائمدهاشو
صاخشألاةحئالةمقيففرشأبيقنلاتعضواهنألتجعزـنادقفً.اعم
راثآلانعبيقنتلاقيرفلمعدلامدقذإ.مهباهتقثعضتنأاهنكمينيذلا
،اهيلإاوجاتحااملكةدعاسملابمهدمبردابو،مسوملاءدبللوألامويلاذنم
ةشهدلابلب،فوخلاببيقنلارعشيملامبرف.ريدقتلاتأطخأامبراهنكلو
لايحهلعفيامررقينأنعزجعوكبتراهنكلو،للجلاباصملااذهمامأ
.كلذ

يلإغصأ":كسامتملارهظمبيلحتلااهتعاطتساردقةلواحمءارسإتلاق
نأبربخلارشتنانإف.رمألااذهةيمهأكردتكنأدبال.فرشأديساي



وهءادوسسبالمبًابهارنأو،ةنذئملاقوفنمعفددقراتسلادبعجاحلا
."...لعافلا

ديسلاىقلأدقف.لعفلابراشتنالابربخلاأدبدقل":سأيبفرشأباجأ
ثداحلااذهنإاهيفلاقديقفلانامثجمامأةبطخدجسملامامإدباع
."دوسألاحيرضلامتشبنمكنألعقو

درجماهنأىلعاهلاببترطخيتلاةصقلاف.ءارسإلاصوأتشعترا
عقوملادنعسدقملاحيرضلاتدهاشوةقطنملاىلإتلصونيحةيناكمإ
ً.ايلعفًالكشذختتتأدبيرثألا

."؟مهلاببرطختنأليبقلااذهنمةركفلنكميفيك!فخسللاي"
ىلإدوعتسرومألانأيفرّكفهنأتنظاهنكلو،بيقنلااهبجيمل

تكردأاهنأوهكلذنممهألاو،بيقنتلاةلمحتفقوتنإاهدهعقباس
يذلالاؤسلاف،كلذعمو.ةلمحللًادحلعفلابعضولكلذدارأولهنأ
؟لمعلااذهىلعًالعفمدقيسله:وهاهدوار

ًايأيناجلاىلعروثعلامكيلع":تمصلانمةزيجوةرتفدعبهتبطاخ
ةمزتلمتيقبولاهنكلو،مزاللانمىلعأتتأاهتوصةربننأتهبتنا."نكي
.هنثاربنيباهبكاسمإلانمبيقنلاىلعرطيسيذلاددرتلانكمتلتمصلا
ةميرجلاهذهلةقالعالنأتبثيلعافلاىلعروثعلا":ميمصتباهمالكتررك
."اهبموقنيتلاراثآلانعبيقنتلاةمهمب

نعمنتةربنباهمالكتعباتف،بيقنلاينيعيفةعملتحملاهنأتنظ
ًايباجيإًاريثأتتثدحأاهنأىلعًارشؤمكلذتربتعانأدعبةخسارةعانق
.هيف

ضبقلايفةبوعصاودجتنأيغبنيالو.ةريغصةقطنمهذه":تلاقف
."اهيفنيمرجملاىلع

لهسلانمنوكينل":اهينيعىلإرظنلاًابنجتمقلقبفرشأمتمت
."ةميرجلاءارونوفقينممهنيدرمتملانأتبثنإكلذبمايقلا

."؟راتسلادبعجاحلااولتقنممهمهنأدقتعتأ؟نودرمتملا"
."ديكأتلكب"
ءارونيدرمتملافوقوةركفنكلو.ينتملعأكنألًاركش":ءارسإتدر

."؟جاحلااولتقاذامل.ّيلإةبسنلابةيقطنمودبتالةميرجلا
."ةلبلبثادحإو،ةلودلابسانلاةقثزهل"
،اهمادختسامهعسييتلارومألانمريثكلادوجوب":هلاقامبعنتقتمل

."عونلااذهنمةميرجباكتراىلإةجاحبمهنأنظأال



يفنيبقنتتنأف.قالطإلاىلعاهناكسوةقطنملاهذهنيفرعتالكنإ"
ددرتينل.مهسوفنيفقلقلاثعباماذهو،ةسدقماهنوربتعيةقطنم
جاحلااولتقببسلااذهلو،ىضوفلاثادحإلةصرفةيألالغتسايفنودرمتملا
."راتسلادبع

."لمعلااذهءارونوفقينيرخآنأنظأ"
لصوتتنأتدارأامباعيتسالواحيهنأكوةباشلاىلإبيقنلارظن

.هيلإ
دقف.جاحلااولتقنممهنيبصعتملاضعبنأنظأ":ةلئاقتعبات

ملعتكنأامك،انلوصوروفانعثدحتيأدب"دباع"جاحلانإكسفنبتلق
."ديدهتتالاصتاىقلتأيننأ

."نيبصعتملانمكنوددهينيذلاصاخشألانأنمنيقثاوانسلاننكلو"
نوركذيمهف،مهبولسأنمكلذفرعأنأيننكمي.كلذكمهنأنظأ"

مهتاديدهتنممغرلابو.يلمهديدهتدنعةينيدةلالدتاذتارابع
."طقينومتشيملمهف،ةرمتسملا

حضتتسفنيلعافلاىلعنوضبقتامدنع.ديكأءيشنمام":تفاضأمث
دحىلعنآلادعبنييلحملاناكسلاعمتالكشمةيأنميناعننلو،رومألا
."ءاوس

ىلعموللاناكسلايقليسف،نيمرجملاىلعضبقلاانيقلأولىتح"
مث،ماريامىلعءيشلكناكمكمودقلبق.راثآلانعبيقنتلاةلمح
."هنولوقيساماذه،ةمراعىضوفىلإةئداهلاةايحلامتبلقومتيتأ

."ءارتفاضحماذهنكلو":ةلئاقتضرتعا
،نكلو.يتديساينيئاشتامهيّمس":لاقامدنعًاعيرسبيقنلادرىتأف

.قبطمتمصلأجلتءارسإهمالكلعجف."سانلاهدقتعياموهاذه
له؟نآلالعفنساذامً،انسح":ةلئاقداحتوصبهتلأس،ليلقدعب

."؟اهلمكننأنودنمةمهملافقونس
."يتديسايملعأاليننإكلتلقنإينيقدص"
.اهباصعأريثيبيقنلاهذختايذلاملستسملافقوملاأدب
ةملكىلعددشتنأتدمعتو."بيقنلاةرضحّيلإغصأ":تلاقف

لصاوأسيننكلو،لعفتساذامفرعتالتنأامبر":ةلئاقتعباتمث،بيقن
دقف.لماكلكشباهفادهأزاجنإمتينأىلإراثآلانعبيقنتلاةمهم
نمةمهملاهذهكرتأنلاذل،ةيمهألاةغلابتافشتكملانمريثكلاانفشتكا
نماهلساسأاليتلاةيبعشلاتادقتعملاضعبنمًافوخاهلامكإنود



."ةحصلا
بجشةرظننيتنكادلابيقنلاينيعيفةريحلاةرظنلحمتلح

."امصخشلتقدقل":ريبخلاةجهلباهللاقو،راكنتساو
لامكإنعىلختنالأانيلعيغبنيببسلااذهل":لاعفنابهيلعتدر

انبيقنتنأدكأو،انبناجىلإراتسلادبعجاحلافقواملاطلف.ةمهملاهذه
نممارتحاةلقةيأىلعلديالسدقملاحيرضلاعقوميفراثآلانع
اذهف،يرثألاعقوملاانرجهنإ.لتقللضرعتببسلااذهلامبرو،انبناج
ةلصاومانيلعبجي.راتسلادبعجاحلاىركذبفافختسالاىلعلديفرصت
."ةئيندلامهفادهأاوققحيملمهنأةلتقلاكردييكللمعلا

بحستددبتدقف.بيقنلاىلعًاريثأتاهمالكثدحأ،ةرملاهذه
بعصلانمنكلوً،اميمصتدشأريبعتاهلحملحو،هحمالمنمبضغلا
تقولاضعبلامهيلعتمصلاميخف.هتئدهتيفمهاسامهثيدحنإلوقلا
.روصلاىلإراشأوبيقنلابرتقانأىلإ،كانهناسلاجامهو

روثعلامتيتلاةيرثألاتافشتكملاروصيههذهأ":ًالئاقاهلأسو
."؟عقوملايفاهيلع

ىلوألاحاولألااهنإ.معن":تلاقمث،روصلاىلإاهرودبءارسإترظن
."ةنسةئامعبسونيفلألبقتبتكدقل.اهيلعانرثعيتلا

،اهيلعةشوقنملاتاشبرخلاصحفتيحارو،روصلاىدحإببيقنلاكسمأ
."؟اهبتكنم":ًالئاقرسفتساو

."ددجلانويثحلاىرحألابوأ،نويثحلا"
."؟نيّيتإلابمهوعدننممهأ"
مهنأمغرو.لوضانألايفةريبكةيروطاربمإلوأوسسؤممهنإ،معن"

مهعمجتهبشهجوأكانهنأالإ،ةيبوروأ-ودنهلوصأنمنوردحتي
تلعفامكو.جراخلانملوضانألاىلإاورجاهمهف.نيينامثعلاانفالسأب
ناكسلاعماوطلتخاو،نورقللوضانألاناكسعماوشاع،ةيكرتلالئابقلا
انأف،ةمخضاهنإلوقأامدنعو.ةمخضةيروطاربمإاوسسؤينألبقنييلحملا
تلح،يضاملانمتقولاكلذيفف.فارطألاةيمارتموةعساشاهنأينعأ
."نييرصملاةكلممدعبطقفةيناثلاةبترملايفمهتيروطاربمإ

."؟ةباتكلاهذهعونام.عئاراذه":حضاورثأتببيقنلالاق
ةباتكلامادختساددجلانويثحلاداتعا،عقاولايف.ةيرامسمةباتكاهنإ"

ةباتكلاحاولألاهذهيفبتاكلامدختسادقف،كلذعمو.ةيفيلغوريهلا
يفاهلعجيلةيداكألاةغللاباهتباتكدمعتدقلً.اماودرثكأاهلعجيلةيرامسملا



هبشأاهتقوةيداكألاتناكدقف.سانلانمةنكممةحيرشربكألوانتم
نيدفارلادالبيفسانلاتدعاسيتلاةغللاتناكثيح،مويلاةيزيلكنإلاب
.ً"اضعبمهضعبعملصاوتلاىلعلوضانألاو

."؟بوتكملامهفمكنكميله"
نميلريهيثوميتيكريمألاةدئابلاتاغللاريبخنكمتدقف...عبطلاب"

ًاريثمًافاشتكاةمثنأانلحضتيو.نآلاىتححاولأةرشعةرفيشكف
نماهانفشتكايتلاحاولألالثمًادبأودبتالاهنأل؛انيديأنيبمامتهالل
."لبق

."؟كلذفيك":ًالئاقلأسف،ةريحلانمبيقنلاابجاحدقعنا
ةينيدلاصوصنلاوةيكلملاقيثاوملالثمعيضاومحاولألالوانتت،ةداع"

ةصقةمثنكلو،ةيمحلملادئاصقلاوأيعامتجالانوناقلاوةيلودلاتادهاعملاو
."حاولألاهذهيفةنودمفالتخالالكةفلتخم

."؟ةصق":لوضفببيقنلالأس
لوقأنأبجيامبرلب،ةقدلالكةقيقدتسيلةصقةملكً،انسح"

ةقيثومدقأىلعيوتحتحاولألاهذهف،لاحةيأىلعو.تافارتعااهنإ
يأبلطيملحاولألاهذهنأيأ،نآلاىتحةفورعمةيمسرريغةيخيرات
."اهتباتككلموأمكاح

."ً؟اذإاهبتكنم"
رصقلاةبتكريبكبصنملجرلااذهلغشدقل.اناساتابىعديصخش"

ةداعةبتكلاكئلوأناك.نييثحلادنعمهميموكحبصنموهو،يكلملا
مهماهمتناكو.تاغلةدعنوديجيوةفاقثلانمةيلاعةجردبنوعتمتي
مهرعاشماونودينأال،كلملامهيلعاهيلميامكصوصنلاةغايصىلعزكرتت
ةباتكنماناساتاببتاكلاعنميملاذهنكلو،مهتايركذومهراكفأوةصاخلا
نمريبكردقىلعحاولألاهذهدجناننإ،ببسلااذهل.ةصاخلاهتافارتعا
."بيرقتقويفعمجأملاعللفاشتكالااذهنلعننأيفركفنو،ةيمهألا

."ً؟العفدحلااذهىلإمهممكفاشتكاله"
."؟شماجلجةمحلمبلبقنمتعمسله.ةيمهألاغلابردقىلعهنإ"
."اهأرقأمليننكلو،اهنعتعمس"
دقتعننحن.يرشبلاخيراتلايفةبوتكملامحالملامدقأنماهنإً،انسح"

انهانيدلامنأنظناننأل،ةيمهألانمهسفنردقلاىلعحاولألاهذهنأ
ًايلودًايفحصًارمتؤمدقعنس.ةيرشبلليمسرلاريغخيراتللقيثوتمدقأوه
يتلاليصافتلايفثحبيراثآلاملعليناملألادهعملاأدبدقف.مايأنوضغيف



."مهملايخيراتلافاشتكالااذهنعنالعإلالجأنماهبموقنس
."؟دحلااذهىلإًامهمهلعجيثيحلجرلاكلذهبتكيذلاام"
،اهطوقسلبقةريخألااهمايأيفةميدقلاةنيدملاةصقيوريهنأنظن"

ةباتكأدبدقف،ءاوسٍّدحىلعيصخشلاهخيراتوةنيدملاخيراتنيبعمجيو
."ةاغطلانمزيفشيعيًادغوتنكةرابعبلوألاحوللا

ناحدقتقولانأًانلعمضهنينألبقحاولألاروصبيقنلالمأت
ىلعىرخأةرظنيقليلةظحللفقوت،ضهناملاحف،كلذعمو.ةرداغملل
دقل":هيتفشىلعةرخاسةماستباتمسترادقوءارسإىلإتفتلامث،روصلا
."؟كلذكسيلأ،ةاغطلانمزيفشيعيًادغوتنكبتك

ááá



لب،ديدعرنابجىلإلّوُحًادغو؛ةاغطلانمزيفشيعيًادغوتنك
ىذغتدئاكرصقبتاكو؛ةراقحوةهافتمهرثكأوًاضغبداغوألادشأىلإ
.ءادعلاوةيهاركلاىلعهلقعوقلمتلاىلعهبلق

يتلاةوقلاريثأتبدئاصقلامامتإهيفّيلعيغبنيناكيذلاتقولايف
ةفاضإلابتابيههتجوزوبوشيتسافنأ؛نييقيقحلاةداسلاسافنأّيفاهتخفن
ةباتكةبهومىتح؛ءيشلكةنايخيفددرتأملورعشلاترجه،ابابوكىلإ
.كولملاحلاصمىوسمدختاليتلاتادهاعملا

قيمعلاهملأًايفخمةيمسرلاسوقطلايفرهظييذلايئارملاكلذانأ
ةداعسعانقفلخهدسجازغيذلاديدشلاهركلاو،ةمخفلاسبالملاءارو
.هرماوأنمرمألكدنعنييثحلاكلميدينيبلثميلزـنوربلانمنخثأ

هتبيبحةاناعملهاجتيذلاانأ،ضرألاهجوىلعةءاندرثكألاانأ
ىلعهيديمضينأوتمصلامزتلينأرثآو،امهبحلجأنمتتامىتح
انأ.ةعاضومهرثكأو،لاجرلاىلعراعانأ.كلمللًءالوراقولكبهردص
حاريذلاةميقلاميدعهدوجولمخفلالظلاىلإءوجللايفددرتيمليذلا
ليبسيفتوملارثؤينأنمًالدبةيرجحلارصقلاناردجنيبعستيودادزي
.ديحولاهبح

وضعلاونييثحلارصقةبتكريبكوسيريزيبكلملاراشتسماناساتابانأ
ً.اطاطحناءالبنلادشأووكنابناملربيفمهملا

.دبألاىلإًاملأيولتلابهيلعمكُحنمو،ىتوملاثثجنيبحبسينمانأ
.اناساتاب،رصقلاةبتكريبكانأ

ردقريغينألئاسرلاوتادهاعملابعاطتسايذلاسئابلااناساتابانأ
.هتايحراسمىلعريثأتلانعزجعهنكلو،هدالب

اليكلرذحلاىخوتتنأحاولألاهذهىلعرثعتسنمايكللوقأ
،سباينصغىلإةرهزمةرجشنميتايحتلوحيتلاةنعللاكيلعلحت
ثدحامكةيغاطكلمرماوأبةساعتلانملماكرمعبكيلعمكُحيالئلو
.يعم

نيبارقكعمذخو،دبعملاىلإبهذا،حاولألاهذهأرقتنألبق
ىلإةفاضإلابتابيههتجوزوبوشيتكديسويديسلكمارتحامدقوً،اروذنو
اوضرعتنيذلافالآلاىلإرخآصخشفاضياليكاذهلكمدق.ابابوك
هذهيدؤتاليكلو،يـببسبمهدالبنميفنلاوقرحلاوخلسلاوبلصلل



.رخآصخشرامدلةدعتاونسلبقّيلعتلحيتلاةنعللا
اهسمتوأحاولألاهذهأرقتنأكايإف،هبكترمأاملعفتملنإ

تحتةيرجحلاةفرغلاهذهألمييذلابطرلاءاوهلاسفنتتالو،كديب
ةرهميقاسكناتيوقناقاسهلًاباشتنكأءاوسو.اهتيفخأثيحضرألا
نمدعتباوبرهاف،كيمدقىلعفوقولاىلعىوقتداكلابًانسموأ،ةيتف
.كتجوزلىتحالوكلسانلابرقألالودحألحاولألاهذهركذتال.انه
وجنتدقو،ابابوكىلإةفاضإلابتابيههتجوزوبوشيتكحماسيدقذئدنع
ئطاوشىلعوهذهةمكحلاةنيدمىلعرادجكتراهنايتلاةنعللاهذهنم
.ةقاربلاتارفلارهن

كمساوينذألفولأمريغكتوصوينيعنعبيرغكرهظمنماي،تنأ
هذهىلإهيفلخدتسيذلاتقولايفيننأفرعأ،يتركاذنعبئاغ
هذههيفيفخأليسفنلهتذختايذلاىوأملااذه؛رصقلاتحتةفرغلا
يلرفُغينلهنأكردأو.توملاملاعىلإترداغدقذئدنعنوكأسحاولألا
يـبلققرحتيتلاةنعللاهذهىقبتسلب،يتومدعبىتححماُسأنلو
.نارفغلالانأنأىنمتأاليننأللصحيساماذهو،دبألاىلإينمزالتهقزمتو
نيذلاكئلوأفرعينأيهةديحولايتينمأنكلو،ريصملااذهقحتسأيننإ
تنّودببسلااذهل.هبتررماموهتشعامويتايحنعيدعبنمنوتأيس
.نمزلالماوعمامأدمصتلةيساقاهتلعجو،رانلاباهتيوشوحاولألاهذه
هذهيفاهتعضويتلافوفرلاىلعبيترتلابحاولألاهذهتظفح،اهدعبو
.اهدجينملحاولألاهذه.تنأكلحاولألاهذه،نآلاو.رصقلاتحتةفرغلا

نمًاقثاونوكتنأبجينكلو،هتبتكاملايحكشلاكرماخيدق
دقف.ةدحاوفيزةملكاهروطسنيبيوحتالةيرامسملاحاولألاهذهنأ
،يفطاعتو،يكشو،يتقثو،يرورشو،يتبيطو،يتعاجشو،يفوخنعاهيفتبتك
تّبلقمث.دحاولافرحلابتثدحامكيسفنبيتيحضتو،يتينانأو،يتنايخو
ةفيزملاوةلذتبملاتاملكلاكلتاهنعتيصقأو،ينهذيفتافارتعالاهذه
اذهوتافارتعالاهذهذخأينمللملايرتعيالأىنمتأاذل،اهبغلابملاو
أرقيامكةدحاوةلمجاهأرقينأو،هيدينيبهتمدقيذلاريبكلادهعلا
،غيلببولسأبيراكفأنعريبعتلايفتلشفيننأمغرو.ونيبيليتةروطسأ
.ةدحاوبذكةملكىلعيوتحيالهتبتكامنأنمًاقثاونوكتنأبجي
ىلعءانثهايملاةباوبناردجىلعاهترفحيتلاكلتيهةبذاكلايتاملكف
نييجيرفلاكلمساديمكلمللًافورحتفرخزتاملكلاكلتب.سيريزيبكلملا
،نييتراروألاكلماسوركلملاكبُرألاهضعببتاملكلاكلتتطبرو،هعدخأل



تاملكولايخلاوةغلابمللتأجل.نوجرسيروشآلاكلملازفتسألاهتثعبو
،ءامسلايفةمخضلامهؤامسأعملتنيذلاكولملاعدخألةلوسعملابذكلا
فيزملاحيدملاتاملكعامسلًارورغخفتنتةهفاتةريغصًاسوفنمهلنكلو
تاملكنيبتاملكلاكلتنمةدحاوةملكدجوتال،نكلو.قلمتلاوقافنلاو
.اهدجتسيتلاحاولألا

تنكأءاوس،يـبلقتانونكمويرارسأينكراشتسنماي،بيرغلااهيأ
ةيغاطمأبلقلابيطتنكأءاوسوً،ايقتًالجرمأةكلاملاةلئاعلادارفأنم
ً،احلاصًاناسنإنوكتنألمآانأف،يردأتسلً،ائيشيعتالقمحأوأ
مهفتليفاكلاءاكذلابىلحتتنأو،ةعاجشلاوبحلابكبلقئلتمينأىنمتأو
نأو،هتأرقامعنيرخآلاربختنأكديرأ.همهفتاممملعتتنأو،هؤرقتام
نذأنمًاسمهدوسألايريصملقتنينأىنمتأ.مهرودبمهريغمهاوربخي
ىلعنودينأو،تارفلارهنضوحتاغللكىلإمجرتينأو،ىرخأىلإ
هذهعملافطألاربكينأو،بابشلاىلإنينسملانملقتنيو،حاولألا
نعنوفكيورثكأمهلوقعميكحتبسانلاأدبيدقطقفذئدنع،ةروطسألا
.لقأملأولقأتومكانهنوكيسذئدنعامبرو،نايغطلا

ááá



نزحلانمةمتاقلالظاهيلعتّميخ،ئيسلاربخللءارسإيقلتدعب
دهاشتبابلامامأتفقوامدنعًايلجكلذادبدقو.اههجوىلعتسكعنا
سمشلانأنممغرلابو.قيرطلاىلعةطبختمدعتبتيهوبيقنلاةرايس
ال،ةقطنملاكلتيف.ناكملافنتكيرحلاأدبدقف،دعباهتورذىلإلصتمل
ناسنإلالعجييذلاليللادربدعبف،ليوطتقولحابصلاةدوربرمتست
دوسألانوللانمءامسلاًالوحمًائيشفًائيشرجفلاوندي،عاخنلاىتحدمجتي
لحتىتح،سمشلاقرشتنإاموً.ايلاقتربًانولاهبسكيمث،يدامرلاىلإ
اهدودحّملعتيتلالوقحلاوقئادحلابهلتف،دربلالحمقاطتالةرارح
اهناردجبةنيصحلاةعلقلاو،رجآلانمةينبملااهتويببىرقلاو،ةريبكةراجح
اهدباعمومدهملااهرصقبةيرثألاةنيدملاو،نمزلاهجوبةدماصفقتيتلا
نييثحلاةمصاعتلظيتلاواهلرصحاليتلاةنيفدلااهرارسأواهتادقتعمو
.نينسلاتائمل

اوقيل،سمشلاقورشلبقلمعلاءدببيقنتلاقيرفلامعداتعا
نمدعاصتملاةحئارلارطعقيقرلابابضلاىشالتينألبقظيقلامهسفنأ
اوعضو،حابصلاةرتفتفصتنانإف.ةعساولاءاقرزلاءامسلايفتارفلارهن
،يشالتلابرحلاأدبينأدعبّالإًاددجملمعلااودواعيملوً،ابناجمهتاودأ
عقومىلإراثآلاءاربخدوعيذئدنع،قفألاوحنطوبهلابسمشلاأدبتو
ثيح،ةلطعلاموييأ؛ةعمجلاوهمويلانكلو.مهلمعاوعباتيلرفحلا
.دجسملايفةعمجلاةالصةيدأتلًانيدتلامعلالقأىتح؛عيمجلابهذي
وليسقباسلابرهمللبيقنتلاعقومةسارحةمهمتملُسدقف،اذكهو
بجوتل،رخآموييفةميرجلاتعقوولو.فلخلانممقلتيتلاهتيقدنبب
.بيقنتلاعقوميفءارسإنعثحبلابيقنلاىلع

هنأول،ةدعتبماهقيرطقشتبيقنلاةرايسلمأتتيهوءارسإتنمت
،رثكأرمألايفريكفتلاتنعمأاملكف.ربخلااهللقنيملو،اهيلعرثعيمل
لكمهاسدقل.راتسلادبعجاحلالتقمنعجتنتدقيتلاةثراكلاتكردأ
يذنمرثكأاهمؤاشتةدايزوةيونعملااهحورضفخيفاهلاببرطخليصفت
ىشالتو.رارفلابذالوهباهتقثداعتسادقفرشأبيقنلانأترعشف.لبق
؛حيرلابهميفتددبتةباحسكناوثعضبلبقهمامأهترهظأيذلامزحلا
مث،هترايستالجعفلختراثيتلاكلترابغلاةباحستلعفامكطبضلاب
ًامامتةبيرغدالبيفاهدحوتكرتةريغصةاتفك،ةزجاعاهنأترعش.تفتخا



ً.ائيشاهنعيردتال
اهعسوبسيلهنأءارسإتكردأذإ.هلاقاميفًاقحمفرشأناكدقل

اهتطلاخمنممغرلاب،ةفرعملاقحةقطنملاكلتناكسفرعتاهنأبءاعدالا
مساوميفرهشأةثالثوأنيرهشليقرشلابونجلانمقطانمةدعيفمهل
،تقولاكلذلالخ.ةمرصنملارشعلاتاونسلالاوطماعلكفيصبيقنتلا
تدعاسو،رفحلاعقاوميفلامعكمهيلعتفرشأو،مهتويبىلعةفيضتلح
مهمركومهلهجتدهشو،فافزلاتالفحترضحو،ةدالولاىلعءاسنلا
ً،اضعبمهضعبليساقلامهريمدتومهقدصوةريغصلاةركاملامهلامعأومهرقفو
اليذلامهجتملامهتمصراوغأربسنعتزجعكلذنممغرلاباهنكل
لكباهيلعاهرثأةبهاللاسمشلاتكرتيتلاةنكادلامههوجونعبيغي
ءارومهرورغمأمهلهجنوفخياوناكنإفرعتنأعطتستمل.ةوسق
مهئاسنومهلاجربسانلاكئلوألكهبمستييذلانيدهطضملاتمص
لاوط.عانقكمههوجوىلعهنودتريو،ءاوسٍّدحىلعمهنابشومهبيشو
ةايحللمهترظنديدحتىلعةرداقاهنأرعشتمل،ةيضاملارشعلاتاونسلا
نممغرلابو.مهريكفتةقيرطومهلامعأءاروةنماكلاةيقيقحلاعفاودلاو
اهنكميالءابرغاهيلإةبسنلاباولظمهنأالإ،هسفندلبلايفمهعماهشيع
ديدحتلابضومغلااذهو،ةيلاتلامهلاعفأوةرمضملامهاياونعقوتتنأًادبأ
حيرضلاببسبرهظتتالكشملاتأدبنأذنماهقلقةدحنمدازاموه
فرشأبيقنلابولسألضفبتيوساهنأكوةلأسملاتدب،ءدبلايف.دوسألا
نيبمالسلارشنوسوفنلاةئدهتىلعراتسلادبعجاحلاةردقو،مزاحلا
قلقلاأدب،جاحلالتقمربخعيمجلاىقلتنأدعبو،نآلانكل.عيمجلا
مل،امببسل.لبقيذنمرثكأةرملاهذه،ديدجنماهلخاديفمقافتي
ً،ابعردهاشملارثكأاهينيعمامأتحالو،تالامتحالاأوسأىوساهلاببرطخي
مهنوربتعيسنيذلاراثآلاءاربخىلعنوروثينييورقلاتليختاهنإىتح
جرضملاراتسلادبعجاحلاصيمقنيلماحثدحاملكنعنيلوؤسم
يرثألاعقوملامجرلنومداقمهو،"ربكأهللا"نوحيصيمهوءامدلاب
دارفأىلعنوضبقيسمث،ةتئافلاةليللااهسوباكيفتأرامكةراجحلاب
حيرضلاتحتعقتيتلاةيرثألاةعلقلافرغيفءايحأمهنونفديوقيرفلا
.دوسألا

نألواحتاهنأكو،ءاوهلايفىنميلااهديبفنعبحولتيهوتمتمت
،ةأجف."يئودهىلعظفاحأنأبجي":ةيبلسلاروصلاكلتلكدرطت
اهتفرغتلخداذل،ةبيرغلاتاكرحلاهذهبموقتيهودحأاهارينأتيشخ



نيرخآلاربخأملاذامل،ترّكفىتحةفرغلااهامدقتطخنإامو.ةعرسم
،هذاختايفعيمجلاكراشتيلفرارقذاختانمدبالناكنإف؟يرجيامب
هذهلناك.اهدرفمبةيلوؤسملالمحتءبعنماهسفنرّرحتةلاحلاهذهبو
،أطخبكترتاهنأاهأبناهقامعأيفًاتوصنكلو،اهيلعحيرمرثأةركفلا
ناك،عقاولايف.تارارقلاذاختالوخملاصخشلاوةلمحلاةسيئراهنأاهرّكذو
.زاجملاراثآلايئاصخأىمسينموهبيقنتلاةلمحفاقيإلوخملاصخشلا
تامهمةموكحلانمزاجملاراثآلايئاصخأيدؤي،ةلمحلاريدمسكعىلعف
ءاربخىلعفارشإلاوةيرثألاتافشتكملادرجبموقييذلاينوناقلافرشملا
نإاهتمربةمهملاءاغلإهلوختيتلاةطلسلابعتمتيهنأامك،بناجألاراثآلا
يفزاجملاراثآلاريبخلامكاهليمزناك،ظحلانسحل.كلذلةرورضدجو
،"لامك"نإذإ.ةفدصلاضحمبعقوملاىلإىتأدقف،كلذعمو.ةلمحلاهذه
عقووفاليإةروصملاىقتلا،لوبنطسإفحتميفظوممقاطيفوضعوهو
نكمتو،تئافلاماعلاتلصحيتلاراثآلانعبيقنتلاةلمحيفاهبحيف
ريبخهتفصبهنييعتنيمأتنمةرازولايفنيذفانلاصاخشألاضعبةدعاسمب
نمنأءارسإتدجو،ةحارصب.هيفلمعتيذلاعقوملايفزاجملاراثآلا
،ماجسنابهعملمعلااهنكميلامكلثمصخشاهيدلرفوتينأاهتحلصم
نيفظوملادحأاونيعمهنأولف.اهلمعيفلخدتينلهنأفرعتو
ماقامبرل؟نآلالمعلااهيلإلوؤيسيتلاةلاحلايهامف،نييطارقوريبلا
ةرمهسفنحرطييذلامهملالاؤسلانكلو.حجرألاىلعةلمحلافاقيإب
الاذهو،ةميرجتعقودقل؟اهفاقيإمدعًالعفةمكحلانمله:وهىرخأ
،رطخيفبيقنتلاقيرفدارفأةايحلعجيلب،طقفاهدحوةلمحلاددهي
يدبينأقيرفلادارفأنمدرفلكقحنمنوكينأيعيبطلانماذل
،مدقتاملكنممغرلاب.اهفاقيإوأةمهملارارمتساعوضوميفهيأر
قيرفلاءاضعأىلعهحرطمثنمورارقلاذاختااهيلعبجيهنأتكردأ
نمًافعضربتعيدقليبقلااذهنمًافرصتنأتدجواهنأالإ،هوشقانيل
.قيرفلاءاضعأءالمزلاكبريسواهبناج

ةريغصةلواطىلعرئاجسةبلعدوجوتظحال،ةرئاحاهفوقوءانثأيف
ةراجيسبحستيهامنيبو.ريكفتنودنماهيلإتهجوتف،اهريرسبناجب
تكردأاهدنع،نافجترتاهيدينأتظحال،اهيتفشنيباهعضتوةعرسباهنم
،هبترعشيذلازجعلاواهسأريفرودتتحاريتلاراكفأللاهراقتحارادقم
ىلعاهمولتاهنأكو،ةلواطلاىلعاهتقلأو،اهيتفشنيبنمةراجيسلاتعزتناف
ةجاحبتناكلب،اهناخدثفنتةراجيسىلإةجاحبنكتمل.ءيشلك



هذهريصميهتنيسف،عزفللتملستسانإف.ةرتوتملااهباصعأىلعةرطيسلل
نأتكردأ.عيرذلشفىلإ-اهتسائرىلوتتبيقنتةمهملوأيهو-ةمهملا
لكشيسلب،بسحوةعماجلايفاهبصنمىلعًايبلسًاريثأتثدحينلاهلشف
يلوتىلعاهتعّجشيتلاةجيهبةديسلاكنيقومرملااهتذاتسألةريبكلمأةبيخ
وهو؛رشنيركروسفوربلايناملألاراثآلادهعمسيئرو،ةمهملاهذهةيلوؤسم
،نامويتو،فاليإلهلوقتسيذلاام.عيجشتلاومعدلاباهدماملاطلليمز
،تالسارملانعاذامو.نيماعلاهعورشميفبابشلاكئلوألمعدقل؟لامكو
نيلوممىلعلوصحللتلذبيتلادوهجلاو،نذإلاىلعلوصحلاتابلطو
.ةديدعًاروهشقرغتسااذهلك؟بناجأراثآءاربخعمتاقالعةماقإو
فقوملاحرشتسفيك؟راثآلانعبيقنتلاقيرفيفبناجألانعاذامو
ضعبنكلو،ةفسآيننإ":امهللوقتودنريبويثوميتبلصتتسله؟مهل
انرثعنأدعبةطاسببانهنميضمنولاحرلاّدشننألانعفدتستادقتعملا
حطسىلعةدوجومةيمسرريغةيخيراتقئاثومدقأنوكيدقامىلع
ىلإاهرارقمهفتيدقربكأةربخبعتمتييذلايثوميتنأيفترّكف."؟ضرألا
نمدهجنمهلذبامدعباميسالو،كلذلعفينلدنريبنكلو،امٍّدح
نلأ.كلذيفهلشفلةجيتنءارسإتقميتابفاهبصنمىلعءاليتساللةيادبلا
يطغتيتلاةعومجملاو،راثآلليناملألادهعمللةلاسربتكينلأ؟اهنمرخسي
لبقنمةراتخملاةلمحلاةسيئرنإاهيفلوقيةلمحلافيلاكتمظعم
ةلمحلاكرتتنل...الك...الك؟هتمربعورشملاتدسفأدق،لوبنطسإةعماج
موقتو،اهراكفأتاتشعمجتستنأاهيلعبجوت.اهيهنتنأنودنم
نمةقثاوهتسيئرىرينأةلمحلاقيرفىلعنأتكردأدقف.باوصلاب
اهتقثةداعتسااهيلعبجوتي،ًالوأ.اهدوهجلكلشفتسفالإو،اهسفن
دلختنألبقتئافلامويلايفامهبتلحتنيتللااهشأجةطابرواهسفنب
...مونلل

نيباهعفديذلاوهيحابصلانهولانوكيامبرهنأيفءارسإترّكف
،دعباههجولسغتملاهنأتركذت.اهرمأنمةريحيفاهلعجوكشلانثارب
،ةقيدحلاىلإتجرخف.اهراكفأعامجتساىلعاهدعاسيدقكلذلعفنأو
.اههجولسغتتأدبوهتحتفو،ةمركلاتحتدوجوملاروبنصلاتدصقو
اههجوىلعهتمرلب،هتدوربلثرتكتملاهنكلو،جلثلاكًادرابءاملاتدجوف
مل،ظحلاءوسلونكل.اهقنعنميفلخلاءزجلاواهينذأفلختللبو
حاريتلاةلئسألاصقانتتملو،اهلخاديفىمانتيلظيذلاقلقلااهحرابي
ىلعكنإ.ريخبكنإ":اهسفنلتلاقورمألالهاجتتلواح.اهبجضياهسأر



نأتكردأو،قالطإلاىلعماريامىلعتسيلاهنأتكردأاهنكلو."ماريام
زازفتسالوأدنعخارصلاكشوىلعتتاباهنأو،اههجوىلعسكعنااهقلق
تلوانت.رئاجسلاةبلعىلإترظنو،اهتفرغىلإتداع.هلضرعتتطيسب
،اهيتفشنيباهتعضوو،اهتمواقمنعةزجاعاهنأنآلارعشتيهوةراجيس
تألمف،اهنمسافنأةدعتذخأو،اهينيعتضمغأو،دفانربصباهتلعشأمث
ىلإدعاصتييدامرلاناخدلاتأر،اهينيعتحتفامدنعو.وجلاغبتلاةحئار
لعفتملولرثعبتيسناخدلانأكو؛ىرخأسافنأةدعتذخأف،فقسلا
اهنأترعشاهنكلو،نافجترتنالازتالامهتدجوفاهيديىلإترظن.كلذ
،ليلقلبقهنعبيقنلاضهنيذلايسركلاىلعتسلج.نآلاًالاحنسحأ
.ركفتتأدبو

راثآلانعنيبقنملااودرطييكلراتسلادبعجاحلااولتقمهنأدبال
ةرودلتامدخلاضعبيدؤينأداتعايذلاضايفيفترّكف.ةقطنملانم
ضايفناك.ةيحللافيفخ،نينيعلاقرزأ،ليوطلجروهو،نآرقلاظيفحت
هعمجيهبشهجويأكانهنكيملنكلو،راتسلادبعجاحلاتخأنبا
يفكلذناكأءاوسءاحنألايفيشمينأداتعادقف.قالطإلاىلعهلاخب
ىلعًاينبًءادرًاعضاوو،هسأرىلعءارضخةمامعًارمتعمءاتشلاوأفيصلا
ةيئادعبضايففرصتاملاطل.هدييفناجلوصلاهبشتاصعًالماحو،هرهظ
املكف.مهيلإراتسلادبعجاحلاددوتردقبراثآلانعبيقنتلاقيرفهاجت
ىلإةفاسملالكعطق،ةلمحلاءدبىلعيناثلاعوبسألايفو.مهجتمهاقتلا
.ّطقمويلاكلذءارسإسنتمل.مهددهيلًايشمعقوملا

،لامكزاجملاراثآلاريبخو،نامويتاهليمزةقفربسلجتتناكامنيبف
نوبرشيةشيرعتلاتحتدارمهمساوبالطلادحأو،فاليإقيرفلاةروصمو
مهمامأضايفرهظ،نيمويلبقاهطاقتلامتيتلاروصلاىلإنورظنيوياشلا
وهواهئاقدصألبقءارسإهتدهاشف.لوهجملانمجرخفيطهنأكو،ةتغب
هينيعبهركلاوضاعتمالابةئيلمتارظنبمهقمريسمشلاةعشأتحتفقاو
نممهيلإرظنيحارو،قبطمتمصبتقولاضعبلكانهفقو.نيواقرزلا
مل.رخآبكوكنمنومداقمهنأكونيتحماجلاهينيعبلفسألاىلإىلعألا
كلذىلإنوقدحياوحاراذل،هديرياماوكردينأةعومجملادارفأعطتسي
نيزرابلانينكادلانيليحنلاضايفيلحاكىلإءارسإرظنهجوت.بيرغلالجرلا
لعجو.هيتبكرىلإلصييذلاريصقلاهلاورسو،رابغلابخطلملاهئاذحنم
يفراسكنالاكشوىلعناودبيهيلحاكةديدشلاامهتشاشهوهيلحاكفعض
.نيواقرزلاهينيعنمتلطأيتلاةيوقلاتارظنلاعمضقانتامم؛ةظحلةيأ



نمتبلطف،كلذنمرثكأمهنيبداسيذلارتوتلالمحتنعءارسإتزجع
.ةشيرعتلاتحتمهعمسولجللهتعدوسمشلاةعشأتحتفقيالأضايف
ةرظننكلو،هنأشنمليلقتلابحيملتيألمحيالوًادودواهتوصادبو
رفحلانإةيدركلاةنكللاتاذةيكرتلاهتغلبلاقو،ههجوىلعترهظةنادإ
اوفكيملامةمجبعاتمبنوعقيسمهنإو،ميظعمثإدوسألاحيرضلالوح
ةريحبًاضعبمهضعبىلإنورظنيقيرفلادارفأسلجامنيبو،هبنوموقيامع
يهاطلاوقئاسلاوهو،فلخعفدنا،همالكىلعنودريفيكنورديالو
.هرزئميدتريلازيالوهوخبطملانمًاجراخ،قيرفلابصاخلا

بهتنألبقو."؟ددهتيككسفننظتنم":"ضايف"قياضيللاقو
لبقوً.اضرأ"ضايف"اتحرطنيتيوقنيتمكلفلخددس،لخدتللاهقافروءارسإ
فلخناك،ضايفةدجنلقيشرلادارمومخضلاوليوطلانامويتلصينأ
،ةقوقشمهتفشوضرألاىلعضايفددمتدقفً.اريبكىذأهبقحلأدق
ديلاضايفضفر.يناقلانوللابهنانسأتغبطصاىتحاهنمفزـنيمدلاو
لاقو،هسبالمنعرابغلاضفنو،هسفنبضهنو،نامويتهلاهدميتلا
زعهللامكبلزـنيس.نورتسواورظتنا.هللامكبقاعيس":دقحلابحضنيتوصب
."هباقعلجو

ىفتخااملاحو.حبشلاىشالتيامكةعرسبناكملانمىشالتذئدنعو
الماعطلادادعإيههتفيظونإهلتلاقو"فلخ"ءارسإتعدتسا،ضايف

قيرفلادارفأةيامحىوسهتيننكتمليذلا،فلخرعشف.سانلابرض
رذتعاو،ءارسإفقوملنزحلاوةمدصلاب،ءيشلاضعبهسفنبيهابتلاامبرو
.ةدشب

بيقنلاربختالأترثآاهنأالإ،ثداحلانمءارسإجاعزـنانممغرلاب
نأديكأتلكبدوتملو،عوضوملايفةطرشلامحقتنأتضفراهنأل،هنع
جاحلاىلإثدحتتنأترثآ،كلذنمًالدبو.هقايسنععوضوملاجرخي
اذل،ضايفهبماقامبعمسامدنعًابضغجاحلاطاشتساف.راتسلادبع
بيقنتلاقيرفضايفجعزيملفً.اديدشًاخيبوتهخبووةليللاكلتهنعثحب
تاروذاقدرجممهنأكومهآراملكسبعيلظهنكلو،ىرخأةرمراثآلانع
.همامأ

ةركفلاكلتدجتمل؟ةميرجلابكترانموهضايفنوكينأنكميأ
،راثآلانعبيقنتلاقيرفلههركوضايفتقمةدشنممغرلابف.ةلوقعم
.مارتحالاوريدقتلانمريثكلاراتسلادبعجاحلاهلاخلرمضأاملاطلهنأالإ
ىدلناكنإاذام،نكلو.هيديىلعركبملاينيدلاهميلعتىقلتهنإليقو



مامإىتحف؟لتقلاىلعضيرحتلاوألتقللنودعتسمنورخآخويشضايف
عقومبقلعتتةنعلنعثدحتيربخلاعويشروفأدبدباعديسلادجسملا
.راثآلانعبيقنتلا

هيلإأجلييذلاناكملاسدقملادوسألاحيرضلالّكش،نورقةليط
وأ،تاناضيفلاوأفافجلامهبلحيامدنعةدعاسمللًابلطنويلحملاناكسلا
نمتويبلايفمهتانبىقبتامدنعوأ،مقعلاوأضرملابنوباصيامدنع
دوسألاحيرضلايفراثآلانعبيقنتللاهقيرفوءارسإتتأاملو.جاوزنود
نمناك،ءاوسدحىلعةرخآلاوايندلاةايحلاهذهيفنييورقلادعاسيذلا
ريبعتّدحىلعوأ،مهتادقتعمىلعءادتعااذهاهفرصتاوربتعينأيعيبطلا
دعيمل،راتسلادبعجاحلاتومدعبو.ةقدنزلاوداحلإلانمًاعونضايف
سانلازازفتسانعلتقلاةميرجنعلوؤسملاعدرلهلعفنكميامكانه
.مويلاكلذحابصدباعجاحلالعفامك

يفلتقمئارجيأبةينيدلاتاعازـنلاببستتمل،ىرخأةيحاننم
تاسرامملانمريثكلسانلاةضراعمنممغرلابو.تاونسةدعذنمةقطنملا
ةفينعلاتاماهتالامههيجوتوةينيدلامهتادقتعموضقانتتاهنأاودجويتلا
عازـنلاببسبًادحأاولتقيملمهنأالإ،تابسانملانمريثكيفًاضعبمهضعبل
نوفرطتملانوكيالامبرف.اذهريدقتيفتأطخأامبراهنكلو،ينيدلا
يفةحلصمهيدلنوكتدقمهريغنم،نكلو.ةميرجلابكترانمنوينيدلا
؟راتسلادبعجاحلالتق

روصنيباهرصبلقنتامنيب،ةقعاصلاكةأجفاهلاببةركفلاترطخ
،معن."زونكلاودئاصمهنإ":ةلئاقتمتمتو،ةلواطلاىلعةاقلملاحاولألا

امبرسانلاكئلوأىعسدقل؟لبقنماهلابباورطخيملاذامل.زونكلاودئاص
ًاديعبهافخأ،سيريزيبكلملا،نييثحلاكولمرخآنإلاقييذلازـنكلاءارو
بيقنتلاةلمحنأحجرألاىلعاونظمهنأدبالو.نييروشآلاديلوانتمنع
نيذلاصاخشألارثكألتقىلإاودمعاذل،زـنكلاكلذنعبقنتراثآلانع
ىلعمهيديأاوعضيلو،بيقنتلاةمهماوفقويلًامارتحامهرثكأوةلمحلااومعد
وميدعءاثبخلالاجرلاكئلوأنوكينأنكمينم.عيمجلالبقزـنكلا
نوكينأنكميال،الك.اهينيعمامأجرعألايليميمةروصترهظ؟ةمحرلا
ريصقلالجرلاكلذنكمتينأقالطإلاىلعيقطنملانمُدبيملذإ.وه
نمنكلومهروهظءارونممهيلعملكتينأداتعايذلالكشلاهوشم
ططخمةرماؤمذيفنتنممهاقتلااملكمهقلمتىوسًائيشلعفينأنود
رطخيملرخآًادحأنكلو،لتقةميرجكلذيفامبةقئافلاةيانعلاهذهباهل



.اهلابب
نموهداوسلابًالبرستمًابهارنإاهترايزلىتأامدنعبيقنلااهللاق

ىدترادقلتاقلانأدبال.ةنذئملاىلعأنمراتسلادبعجاحلابعفد
نيبوهنيبةقالعلارهظيلهءادترادمعتامبرو،هتيوهيفخيلدوسألانوللا
داقتعانإ،ةلاحلاهذهيف.اهرظنيفةيقطنمرثكأاذهادب.دوسألاحيرضلا
ةمهمفاقيإلطغضلانمديزملمهعفديسمهيلعتلحدقةنعلنأبسانلا
يفزونكلايدئاصةحلصميفيتأيسكلذنأدبالو.راثآلانعبيقنتلا
دبعجاحلالتقنم:وهاهريحيلظيذلالاؤسلاف،كلذعمو.امتقو
؟راتسلا

ááá



؛مئارجلالكباكترابهبهبتشملاو،لتقلامئارجلكنعلوؤسملاانأ
قباسلارعاشلاانأ،نوعلملاسئابلامداخلاانأ.نآيفةيحضلاولتاقلاانأ
يذلازبخلاناخنمانأ.هدالجوكلملللوألاعباتلاوعلاطلائيسقشاعلاو
انأ.اهيلعشاعيتلاضرألاو،هسفنتيذلاءاوهلاو،اهبرشيتلاهايملاو،هلكأ
.اناساتاببتاكلا

نأو،كنعةديعبةنعللاىقبتنألمآ:حاولألاهذهأرقيسنمللوقأ
.ميظعلاتارفلارهنلوطكةليوطوةديعسةايحشيعت

يفسانلانمريثكلاربتعااملاطلو،ةليمجةايحلبقنمتشعدقل
ً،اديبعمهفالسأويفالسأنكيملف.ةظوظحمةلئاعاناساتابةلئاعنييثحلادالب
ةرتفذنمو.طالبلايفًاعيمجاوشاعلب،بعشلاةماعنمًاصاخشأالو
،رصقلايفةبتكيتلئاعدارفألمع،امويلوليبوسميظعلالطبلاكلملامكح
ةريغصكلاممىلإةريبكلااندالبتمسقنانأدعبىتحاذهمهلمعاولصاوو
يتلاتابرعلابربلانمونفسلابرحبلانماولصونيذلاةرباربلاموجهدعب
انلثملاجرىلإاوجاتحاكولملانألكلذو،نينسلاتائملبقناريثلااهرجت
املاطل،ببسلااذهل.ةموكحلانيناوقبةياردىلعاوحبصأوً،امئالمًاميلعتاوقلت
وكنابةيعمجلمهنمدحاولكبستناو،كولملانمبرقلابيفالسأشاع
متدقف،مدلاةطباربهنباىلإبألانمةيكلملاثيروتمتيامكو.ءالبنلل
مليننأينعياذهو،نبالاىلإبألانمانتلئاعيفةباتكلاةنهمثيروت
.مدلاةلصببسبّيلعتضرفلب،يتدارإءلمبةنهملاهذهرايتخابمقأ

يدجىوسفرعأال،رصقلايفةبتكاولمعنيذلايفالسأنيبنم
وهف،يـبأبحأاممرثكأيدجبحأيننكلو،سارارآيدلاوواوناتيم
ينلعجنموهو،يقيدصويملعمهنإ.دجدرجمنمرثكأّيلإةبسنلاب
ردقبحرملاوقالخألاةثامدودولابيدجزيمتي.نآلاهيلعانأيذلالجرلا
فيكءرملاليختينأبعصلانم.ساسحإلاميدعوًادرابيدلاوودبيام
،ّيلإةبسنلابامأً.انباوًابأانوكينأدحلااذهىلإنيفلتخمنيصخشلنكمي
ةيحاننمو.يدجهبشأانأف،ةشايجلارعاشملاةيحاننمً.اعمامههبشأانأف
امف؟بيهرلاجيزملااذهليختتنأكنكميأ.يدلاوهبشأانأف،لقعلاةحاجر
،ًاليبنيلقعهدجيامو.هلعفأالأيلقعينرمأي،هلعفأنأيـبلقيللوقي
ً.اطلغيلقعهربتعيً،احيحصيـبلقهدجيامو.ًاليلذًاقلمتيـبلقهربتعي
لوسكودرابرخآلافصنلاو،ءاتشلاحايركروهتموحماجيتيصخشفصن



فصنلايغصيامنيب،يلخادلايتوصىلإيغصيينايكفصن.عيبرلاحايرك
.ّيلعاضرفنيذللاميلعتلاوةفرعملاىلإرخآلا

نعنيلصفنمنيفلتخمنيصخشدسجأيننأترعش،ةدعتاونسلاوط
لكنيفلتخمنيئيشنادهاشيامهنأالإهسفنهاجتالابنارظنيامهضعب
تقولايفنيءزجلاتاجاحيـبلأنأتلواحيننأنممغرلابو.فالتخالا
نمًالدبو.رخآلانمرثكأامهدحألليمأنأيفتلشفيننأالإ،هنيع
تدرطل،كلذنمتنكمتيننأولو.نيتيصخشلانيبًابذبذتمتللظ،كلذ
يننكلو،اهيفاملكبيدجةيصخشبتيسأتويدلاوبهيبشلاءزجلاكلذ
تدّسجامدنعّيلعضُرفيذلارثاعلايظحلاي.كلذنعتزجعفسألل
تلواحدقف،مواقأيكلةدارإلانمتمرحيننألو!دحاودسجيفنيضيقن
يننأنممغرلابو.نيرحانتملانيءزجلانيذهحبكأنأكلذنمًالدب
ةياهنلايفيننأالإ،حبكلااذهتققحيننأنايحألاضعبيفتدقتعا
ً.ائطخمتنكمكتكردأ

،يدلاوامأ.انتداعسرسهيفدجول،تارفلارهنىلإيدجرظنول
تلأسولو.انئادعأىلعنيقوفتمانتلعجيتلاةوقلارهنلايفدجواملاطلف
سكعنييذلارونلاوه،راهنلايف":لاقل،تارفلارهنهلهينعيامعيدج
."اهيفتكىلعباسنملادوسألااهرعشكقفدتي،ليللايفو.ةبيبحلانويعيف
انيلعبجيمهميئامىرجمتارفلا"ً:احضاوهباوجىتأل،يدلاوتلأسولو
."ءادعألانمهتيامح

ááá



ىلع.تارفلارهنهايمةحفصبعادتعباصأكسمشلاةعشأتدتما
اهتابسنمظقيتستاهنأكوةيحلاتانئاكلالكتدب،رهنلاىرجملوط
لكو،نيتةرجشرغصأىلإزوجةرجشمدقأنم؛راجشألالك:ضهنتو
ةفيلألانم؛تاناويحلالكو،ةيمساهدشأىلإةيجالعاهرثكأنم؛باشعألا
.مهرقفأىلإمهانغأنم؛سانلالكو،ةيربلاىلإ

ىلعميمصتلاومزعلاحمالماهيلعتدبدقواهتفرغنمءارسإتجرخ
تلصوامدنعو.عزفلاةجوماهدواعتنألبقًاروفاهئاقدصأعمثدحتلا
رمتعتنأتيسناهنأتكردأف،اهينيععطاسلاسمشلاجهورهب،بابلاىلإ
.اهرمتعتلدعتملاهنكلو،طقًالبقاهسأرنعبغتمليتلاشقلاةعبق
نميمامألاءزجلايفةيساردلافوفصلاوحنىطخلاتثح،كلذنعًالدبو
.ةسردملا

ةريبكفصةفرغيفنوميقيدارمولامكونامويتنملكناك
اهسفنةفرغلايفةماقإلالامكدارأ،عقاولايف.رتويبمكلاةزهجأاهيفنوعضي
ًافرصتربتعيسفرصتلااذهنأىلإتراشأءارسإنكلو،فاليإهتقيدصعم
،ءارسإرظنةهجوتديأفاليإنأامبو.ظفاحملاعمتجملااذهيفمئالمريغ
تماقأامنيب،نيرخآلانيلجرلاعمةماقإلاىوسرايخنمهمامأَقبيملف
،مهتفرغلةلباقملاةفرغلايفماقأفدنريبامأ.مهراوجبةريغصةفرغيففاليإ
.ةقيدحلاىلعلطتةسمشمةفرغيثوميتراتخاو

تربتعاامهمف.ءيشلكلبقاهقيرفدارفأىلإثدحتلاءارسإتررق
عضولاةقيقحةفرعميفقحلاهنعبجحيالاذهف،ةيروصلامكةطلس
يثوميتلرمألاحرشىلعتمزع،رمألايفمهعمشقانتتنأدعبو.نهارلا
تفداص،ةسردملاةيوازدنعفطعنتيهامنيبو،نكل.زـنريبدنريبويلريه
قيقرشامقنمنوللادوسأًالاطنبىدترادقف.هتقانألماكبيثوميت
هزواجتنممغرلاىلعطاشنلابًامعفميثوميتادب.نوللاتهابًاصيمقو
.هرمعنمنيسمخلاوةيداحلا

."ريخلاحابص":ةيمجعأةنكلةيأنمولختداكتةيكرتةغلباهللاق
اهبطاخف،كامسألاضعبهنمىلدتتًاظيلغًانصغىنميلاهديبلمحيناكو
كامسأذلأاهنإ":لاقمثاهايإاهيريلهديعفرو."طوبشكامسأاهنإ":ًالئاق
."...كامسألايدايصنمةيدههذه.تارفلا

نولىلإلوحتتداكتاهفشارحو،كامسألاىلعةرباعةرظنءارسإتقلأ



يدابلاقلقلاءافخإنمءارسإنكمتتمل.سمشلاةعشأتحتٍناقرمحأ
توصباهلأسو،كامسألابءيلملانصغلايثوميتلزـنأف،اههجوىلعحوضوب
."؟بطخلاام؟ىرجاذام":قلقلابمعفم

ءارسإنأةجردلقدصلاوصالخإلاةديدشوةدودوهتوصةربنتدب
.عيمجلالبقاهئاقدصأرابخإبهتذختايذلارارقلانعءيشلكتيسن

."راتسلادبعجاحلالتق":ةلئاقتمتمت
،ةشهدلاطرفنمامهعسوىلعنيتريبكلانيوادوسلاهينيعيثوميتحتف

."!لتق؟تلقاذام":لاقمث
؟دنريبظاقيإكنكميله.رمألاشقاننوعمتجننأانيلعبجي،معن"

."؟نيرخآلاظقوأس
ةمدقمىلإءارسإعمتمصبيشملابىفتكاو،تمصلايثوميتمزتلا

.ةسردملاىنبم
نالجرلاونامويتاهيفميقييتلاةريبكلاةفرغلامهعامتجالاوراتخا

ذفاونلابناجبًاضعباهضعبنمبرقلابدعاقمةعضباوفصثيح،نارخآلا
ةعبرأاوعضوو،طقفراتمأةعضبًاضعباهضعبنعدعبتةرسأاهنماوعنصيل
امأ،تارتويبمكللتالواطكتمدختساثيحً،امامتةفرغلاطسويفدعاقم
.رادجلابناجباهوسدكدقف،دعاقملاةيقب

سمخراظتنالامهيلعبجوتنكلو،قيرفلادارفأعمتجاامناعرس
يفدنريبىلعروثعلانماونكمتيملمهنأل،عامتجالاءدبلبقةقيقدةرشع
ةلوجيفبهذهنإلاقً،اريخأيناملألاراثآلاريبخلصوامدنعو.ناكميأ
.همالكنميثوميتئجوفف،رهنلاةفضبناجبهتجاردىلع

."؟كانهكقتلأملاذامل":هلأسو
."ليوطرهنلاف.ينيقتلتالأيعيبطلانم":دنريبهباجأ
ءاضعأنمدحأحرطيملامدنعو.عوضوملاىلعيثوميتّقلعيمل

نعةوقلابىلحتتنألواحتيهوءارسإمهتربخأ،رخآلاؤسيأقيرفلا
اذل،مهناذآهتعمساماوقدصيمل،ةيادبلايف.راتسلادبعجاحلالتقم
حيحصهتلاقامنأفاطملاةياهنيفاوعنتقانأىلإةلئسألاباهيلعاولاهنا
جاحلابنيبجعمًاعيمجاوناكذإ.عيمجلاىلعقيمعنزحىلوتساف.لعفلاب
عيمجلابولقبسكيفيكنسملالجرلاكلذفرعاملاطلف.راتسلادبع
.ةفرغلاىلعميخيذلاتمصلارسكنملوأنامويتناكو.دنريبىتح
:لاقنيح

."ةنذئملاىلعنمطقسوةيبلقةبونبراتسلادبعجاحلابيصأامبر"



."؟ميدقرأثببسبلتقامبر":ًالئاقلامكحرتقاو
دويسنم.ءادعأيأراتسلادبعجاحللسيل،نكلو":دارمهيلعّدرف

."؟هلتق
هركذيملانهًادحألباقأمل.قحىلعدارم":تلاقففاليإامأ

."ريخلاب
حصفتنأتكشوأو،ثدحامنوشقانيمهوعيمجلاىلإءارسإتغصأ

راثآلانعبيقنتلاةلمحعنملفدهيةميرجلابكترانمنأاهنظنعمهل
يهاطلاكلذناكو.ةفرغلاىلإفلخلخداهدنع،اهتمهمةعباتمنم
.حوتفملابابلالالخنممهثيدحعمسدقباشلا

اوناكنإمهلاؤسيفةيساسألاهتينلرابتعانودنمفلخلاق
."هلتقنمفرعأانأ،مكسفنأاوبعتتال":نآلاروطفلامهلدعينأنوديري

ةهجتمراظنألالكبفلخرعشامدنعو.هوحنراظنألالكتهجتا
ءارسإهتدبأيذلالعفلادرركذتدقف.ءارولاىلإةوطخعجارت،هوحن
."ضايف"برضامدنع

كلذل،عوضوملانعنوثدحتتمكتعمسيننكلو،ءارسإةديس،فسآ"
."يوفعٍلكشبهتلقامتلق

."؟لتقراتسلادبعجاحلانأتفرعفيك":رتوتبءارسإهتلأس
ناكيذلايدنجلاينربخأدقل":ةعرسبنكلو،ضضمىلعفلخباجأ

يفكيلإثدحتيفرشأبيقنلاناكامنيببيجلاةرايسبناجبفقي
."لخادلا

.لوضفةرظنىلإءارسإهجوتلعيتلاةرظنلاتلوحت
."؟راتسلادبعجاحلالتقنمفرعيهنأيدنجلاكربخأله":هتلأس
."انألب،فرعينموهسيل"
.ءارسإىلعكابترالاادب،نآلاو
."؟فرعتنأكلنيأنم":ةلئاقيهاطلاتلأسف
ةءاربههجوحمالمترهظأو."هسفنبلتاقلاينربخأدقل":فلخلاق

.هتاملكىنعمةروطخمهفنعًامامتزجاعلجر
ينعتأ":تافاخسلاضعببهوفتي"فلخ"نأهنمًانظًارخاسلامكلاق

."؟راتسلادبعجاحلالتقهنأكربخأوكيلإىتألتاقلانأ
فاطلتساىلعهسفنربجينأعطتسيملوهفً،ارزشهيلإفلخرظن

.لوبنطسإنممداقلاليحنلاوليوطلالجرلاكلذ
ينربخأعبطلابً؟العفنكمماذهنأنظتأ":هسأرّزهيوهوهيلعّدرف



."لتقلاةميرجعقتنألبق
نيبنمةفهلرثكألاوًانسرغصألاباشلا،دارمرودناح،ةرملاهذه

.هولدبيلديل،قيرفلادارفأ
."؟لتاقلانم":هلأسف
."نيجورمعنبازومهشهنإ":ددرتنودنمفلخباجأ
فلخاهبضرعييتلاةطسقملاةقيرطلانمجعزـنتءارسإتأدب

.هتامولعمل
."؟نيجوريهنمو"
."...ةريخألاراتسلادبعجاحلاةجوزيهنيجور"
اهتقتلايتلاهجولاةشوشبوماوقلاةقوشممةباشلاكلتءارسإتركذت

.هلزـنميفهترايزلنيرخآلاقيرفلادارفأوراتسلادبعجاحلااهاعدامدنع
دبعجاحلاةديفحءرملااهبسحييكليفكيامبنسلاةريغصنيجورتدب
."لزـنملااذهلةثلاثلاةديسلايهنيجور":ًالئاقمهلنلعيملهنأولراتسلا
نكلو،هتجوزيهةباشلاكلتنأمهلاببرطخينأنكمملانمنكيمل
تماقدقف.قالطإلاىلعةسيعتُدبتملةباشلانأعوضوملايفبيرغلا
ناتأرملاتلغشامنيب،اهيديبمحللاتاركقبطتانوكمنجعبةفهللكب
.ماعطلاةبجومدقتسثيحضرألاريضحتبامهيسفننايرخألا

دبعجاحللاهجوزهمعنكلو،نيجورمارغيفزومهشعقودقل"
."هنمًالدبراتسلا

:هلأستيهوًاءودهرثكأاهتوصةربنتتابو،ءارسإةسامحترتف
."؟اذهلكفرعتفيكو"

ةدعةريغصةلفاحتبكر،باتنعيزاغىلإًابايإوًاباهذيتالحرلالخ"
."كلذبزومهشينربخأف.تارم

."؟ةريغصلاةلفاحلاكلتلًاقئاسزومهشلمعيله"
يليميموهنأفرعأيننكلو.يليميمةلفاحيفًادعاسملمعيهنإ،الك"

.ةرذقلامعأيهو،ةلفاحلاىلعلمعلابناجىلإىرخألامعأبناموقي
مكنأانعمس:لثم،راثآلانعبيقنتلاةمهمنعةلئسأّيلعناحرطيالظ
يف؟زونكيأىلعمترثعلهوأ؟كلذكسيلأ،بهذلاضعبىلعمترثع
شيشحلاةعارزةمهتبنجسلايفروهشةعضبزومهشىضمأ،يضاملاماعلا

."هلزـنمةقيدحيف
."؟شيشحلا":ةلئاقلوضفبةباشلاتلأس
يدنهلابنقلاةبشعدصقيهنإ.شيشحلامعن":يثوميتاهلحرش



."ةردخملا
.دارمهيلإمضناامناعرسو،يثوميتتاملكىلعتمصبدنريبكحض

.ههجوبحاشأامناعرسيلبقتسملاراثآلاريبخنكلو،ةرظنبءارسإهتقمرف
.دارماهجعزأاممرثكأدنريبكحضنمتجعزـنادقف،كلذعمو

رذقلجرلاكلذنإ.يدنهلابنقلا،معن":ًالئاقهحرشفلخعبات
دبعجاحلالتقنموهزومهشدغولاكلذنأنظأ.مكلدكؤأامك
."راتسلا

حرطبءارسإترداب،ةرملاهذه."؟ديدحتلابزومهشكللاقاذام"
ههجونوللاحتسا،هوحننيتهجومنيتيلسعلااهينيعدهاشامدنعو.لاؤسلا
ىلعهسفنربجينأعطتسيملهنكلو،لاؤسلانعباجأف.مدلاكرمحأ
.اههجوىلإرظنلا

."ةصرفلاهلحنستنيحزوجعلاكلذلتقيسهنإلوقيورركيلظ"
.ةحارلابًاروعشهمالكاهحنمدقف."مامتهاللريثماذه":ءارسإتلاق

يفدعتملبيقنتلاةلمحنأينعياذهف،حيحصهلاقامنأتبثنإف
.هتميرجباكتراىلعزومهشضرحنموهيليميمنوكيامبرف.رطخ
،بسحواهبحييتلاةأرملاىلإلوصولايفزومهشحجنينل،ةقيرطلاهذهبو
لانتوسانلانيبرشتنتسامناعرسنوعلمراثآلاعقومنأبةعاشإلانكلو
لكشبتفاخلمأصيصبعملو."مامتهاللريثماذه":ةلئاقتمتمت.ةيقادصم
.اهينيعيفحضاو

."اذهببيقنلاربخننأيغبني":تلاقونيرخآلاىلإتتفتلا
لاقتعامهيلعيغبني.ةقحمتنأ":اهمالكىلعًاقفاومنامويتلاق

."روفلاىلعزومهشوعدملا
،هدعقميفيناملألاراثآلاريبخلملمتدقف.دنريبءانثتسابعيمجلاقفاو

تسيلأ؟عوضوملايفانسفنأطروناذامل":قلقلاىلعلديتوصبلأسو
."؟ةطرشلاةمهمهذه

ةيرقلاناكسأدبدقف.انلمعبةلصعوضوملل،ال":مزحبءارسإتباجأ
نوثدحتيةنذئملانعهطوقسدعبراتسلادبعجاحلالتقمباوملعنيذلا
."دوسألاحيرضلاةنعلنع

."...فخساذهنكلو":دنريبلاق
اهايإهتبسكأسفنلابةقثهتوصةربنتسكعدقو،يثوميتضرتعا

.مهتادقتعميههذه.قالطإلاىلعًافخسسيلاذه":ةليوطلاهلمعتاونس
ضحماهانربتعاولىتحمهتادقتعممرتحننأانيلعبجي،مهفويضاننأامبو



."ءارهوفخس
ناكملكيفرشتنيتاعاشإلانمعونلااذهنإ":ةيرخسبدنريبّدر

نوعرفلانفدمىلعرتراكدراوهرثعامدنعف.راثآلانعبيقنتلاهيفمتي
نكلو،ةنعارفلاةنعلنععيمجلاثدحت،كولملايداويفنومآخنعتوت
."مهلمعةعباتمنمراثآلاءاملععنمتملتاعاشإلا

،عضولاةقيقحنومهفيالمهنأمهربختنأىلعءارسإتكشوأامدنع
ىضوفىلإهلمكأبعوضوملالوحامم،عوضوملايفهولدبىلدأودارمرماغ
.ةمراع

نأدعبف.ةقيقحلافصننملقأالإسيلهتلقامنكلو":لاقدقف
دروللاوهوةلمحلانعنيلوؤسملالاجرلادحأتام،حيرضلاحتفمت
ىتح.رخآلاولتًادحاومهفتحنورخآلاةلمحلاءاضعأيقلمث،نوفانراك
يففحصلاتألتما،تقولاكلذيف.ريسفتالبثداوحلاهذهلازتال،نآلا
.ً"ادجليوطتقولعوضوملااذهنعنيوانعبندنل

ةدشبقثييذلادارمنممالكلااذهىلإعيمجلاىغصأنأدعب
،هباشامويسفنلارطاختلاملعبمامتهاهيدلوةعيبطللةقراخىوقدوجوب
عباتو،ةيرخسبهيتفشيثوميتىولامنيب،ةقيمعةديهنتءارسإتقلطأ
ناسلوتمصبهسأرزهيلامكحارو،ريبكمامتهابشاقنلافاليإونامويت
هيفادبيذلاتقولايف."!اهبانسفنأانطروةطرونماهلاي":لوقيهلاح
.هعمساممًابوعرمفلخ

كلتتلحدقل":ٍلاعتبباشلابلاطلاكلذقمريوهودنريبلاق
هنأفوردنياتسروسفوربلانلعأ،1933ماعلايفف.ليوطتقولبقةلأسملا
عيضاومرشنلفحصلاتلقتنااذل،تاعئاشلاهذهلساسأيأكانهسيل
قوفتمبلاطرمتسينأبيرغرمألهنإ.ةلهجلااهئارقنعاهبهفرتىرخأ
."!تاهرتلاهذهلثمقيدصتبكلثم

ءارسإتلخدتامدنعمئالملادرلاهيلعدرينأكشوىلعدارمناك
وهنآلامهملاءيشلانإ.رخآتقويفرمألااذهشقاننانوعد":تلاقو
ررضيأثداحلااذهقحُلينأنودنمةميرجلاهذهزغللحمتينأ
نوكيدقفً.ادجمهمفلخهلاقامنأنظأ...راثآلانعبيقنتلالمعب
ىلعبيقنلاعالطإةركفنأنظأ.راتسلادبعجاحلالتقنموهزومهش
."رذحلايخوتانيلعبجينكلو،ةنسحتامولعملاهذه

اننإ؟رذحلايخوتانيلعيغبنياذامل":ًالئاقىرخأةرمدنريبضرتعا
زغللحسيلوددجلانويثحلامهمهرمألمتهننمو.بيقنتلابموقنلانه



."راتسلادبعجاحلالتقمةميرج
.يناملألالجرلاىلإميمصتبءارسإترظن
عمكتاقالعميقتفيكفرعأال.زـنريبديساييلإغصأ":تلاقو

نألضفأيننكلو،راثآلانعبيقنتللةلمحسأرتتامدنعنييلحملاناكسلا
غصأاذل،كنمرثكأهلهأودلبلااذهفرعأيننإ.مهعمةبيطةقالعميقأ
لجأنماذهلعفأيننإ.ينعطاقتنأنودنمهلوقأاملكلضفنم
."تنأمهيفنمبعيمجلاةيامح

."ً؟ائيشتعمسله!انتيامح":يثوميتلاق
يذلاباشلايهاطلاىلإءارسإتتفتلا،يثوميتىلعدرتنأنمًالدب

.هناكميفًافقاولظ
،ةيمهألانمريبكردقىلعهتلقام.فلخايكلًاركش":تلاقو

نأنآلاكيلعبجينكلو،ةيضقلاهذهلحيفةريبكةدعاسممدقيسو
."بيقنللاذهلكحرشتوةطرشلارفخمىلإبهذت

ىلإبهذننأانيلعبجوتيله":لاقوفلخهجوحمالمتريغت
."...فتاهلاربعمهربخننأاننكميالأ؟كانه

الإو،كانهىلإهجوتننألبقمهبلصتنس":ةلئاقءارسإهلتحرش
."كتداهشمدقتنأكنمنوبلطيسمهنكلو،هتلعفبزومهشتلفيفوسف
هعامسىدلباشلايهاطلاىلعرطيسيذلارتوتلاىدمتكردأ،ذئدنع
.قلقتال":ةعجشمهلتلاقوهعورنمئدهتنأتلواحف،تاملكلاكلت
."بيقنلاىلإًاعمبهذنس

لبقتلدعتسملجركهسأرأطأطهنكلو،هرتوتنماهمالكففخيمل
.موتحملاهردق

رجيذخأمث."روطفلامكلرضحأينوعد،ةلاحلاهذهيف":لاقو
.ةزانجيفيشميهنأكوةفرغلانمًاجراخهيمدق

،نيرخآلانمةيفاكةفاسمدعبىلعباشلايهاطلاحبصأاملاح
.اهمالكءارسإتعبات

اهرظنتهجوو."رشابمرطخلنيضرعمريغنحن،عقاولايف":تلاقف
ةعاشإلاكلتنكلو":ةلئاقعيمجلالمشتةجهلبتثدحتاهنكلو،يثوميتىلإ
تادقتعمللنإ.ينقلقتلازتالدوسألاحيرضلاةنعلنعثدحتتيتلا
نأناكسللحرشننأانيلعبجي.ةقطنملاهذهيفًادجًايوقًاريثأتةينيدلا
ببستتنلاهنأو،مهتادقتعملةءاسإيألكشتالراثآلانعبيقنتلاةلمح
نمكلذلعفننأبجياننإلوقلاةلفاننمو.مهيلعةنعلةيألوزـنب



ةبسنلابًامهمراتسلادبعجاحلادوجوناكدقل.ةطرشلاىلإءوجللانود
نكلو.هيلإنوغصيمهلعجاماذهو،ةدلبلاناكسنمدحاووهف،انيلإ
عدرىلعةردقلابعتمتيذلاديحولالجرلااندقفهتومبو،نآلاتيمجاحلا
نمديزملالمحتننأانيلعبجي،نآلاو.انتمهمنوضراعينيذلانيفرطتملا
."ةيلوؤسملا

تنأ":يساحنلانوللاتاذةنشخلاهتيحلدسميوهويثوميتلاق
.افونينةقطنمبرقبيقنتلابانمقامدنعةلثاممةبرجتلانضرعتدقف.ةقحم
ناكسلااهسدقيةيرامسمًاشوقنيوحتيتلاحاولألاضعبذخأننأاندرأذإ
حاولألاكلتنأمهداقتعاببسباهايإانوطعينأاوضفرمهنكلو،نويلحملا
يسنرفلاةلمحلاسيئرأجل،ببسلااذهلو.علاطلاءوسنممهيمحت
دربلمعلااذهناكسلالباقف.ةدعاسمللًابلطةموكحللهيردنأروسفوربلا
بجوت،فاطملاةياهنيفو.انيلعرانلاقالطإلرمألامهبلصوو،فينعلعف
نمأوسألاو.ةقطنملاكلتنماندلجبوجننوةمهملانعىلختننأانيلع
عمةهجاوملانإ.انعمًادحاوًاحولذخأننأنودنمانبرهاننأكلذ
عقتاملاحف.ةنهملاهذهيفءرمللثدحينأنكميامأوسأنييلحملاناكسلا
ينعياذهنأل؛هتعتمأمزحبأدبينأءرملاىلعبجوتي،ةهجاوملاهذه
."ةقطنملايفهتمهمةياهن

ءارسإتفنأتساامنيب،يثوميتتاملكهعامسىدلهيبجاحدنريبّبطق
.تفقوتثيحنماهثيدح

نأنودنمانتمهمكرتنولحرنساننأينعيالاذه":ءارسإتلاق
نحنف.قلقلابنورعشيعقوملايفلامعلاعدنالأانيلعبجي.اهيهنن
ريكفتدرجمانمدحأركفينأيغبنيالو.هتياهنىتحانلمعلصاونس
."عقوملاةرداغمب

يناملألادهعملالذبدقل؟عقوملاةرداغمبنينعتاذام":ًالئاقدنريبلأس
رشنيركديسلاىلإتثدحتدقف.يفحصلارمتؤملادقعلةرابجًادوهجراثآلل
."اهزاجنإمتدقةيلوألاتاريضحتلانإيللاقوةحرابلا

قحمدنريب":تلاقف،ءارسإسفنيفةحارلانمًائيشمالكلااذهعاشأ
لمعلانعفقوتللركذيأنعفكنانوعدً،ادعاصفنآلانم.همالكيف
."عقوملاةرداغموأ

كرتننأاننكميال.رخآرايخانيدلسيل":اهدييأتبًارمتسميثوميتلاق
يأرفرعأال.مهملافاشتكالااذهىلعانيديأانعضونأدعبنآلاةمهملا
."اناساتاباهبتكيتلاحاولألاةيقبأرقألراظتنالاقيطأاليننكلو،نيقابلا



ááá



نأدوتسامبرو،ةيفاكريغاهدجتسامبر،تاملكلاهذهأرقتسنماي
رهنرابآكًاعمنآيفاهلكاهمهتلتوتامولعملابعوتستنأو،ديزملافرعت
نكلو،براوقلاوسانلاوةيشاملاعلتبتيتلاكلت؛اهلرارقاليتلاتارفلا
دانعو،لمجلاربصبىلحتتنأكيلعبجيذإ.لهسلارمألابسيلملعتلا
معانقوحسمىلإاهلوحتىتحةيرخصلافورجلانحطتيتلاحايرلا
.دامرلاك

خاخفبءيلميمالكنأنظتوأ،ةغلابمهيفًامالكاهدجتسامبرو
ًاصصقتعمسدقل":لوقتدقوأ.كبعقوأوكللضأليسفنباهتبصنةضماغ
نمةريغصةحاسمدرجمهتعمسامنإ،ينقدصنكلو."ليبقلااذهنم
ةيفخمىقبتةقيقحلانأنيحيف،بابضلاهفنتكييذلاتارفلارهنةفض
لكبنكادلابابضلاكلذتحتقفدتملارهنلاكحاولألاهذهروطسنيب
.هتمظعوهتوربج

مغرلابهنألًارعاشهيمسأيننإ.اوناتيمرعاشلايدجنعكربخأس،ًالوأ
ماودلاىلعسانلاهركذتينأدارأ،رصقلاةبتكريبكبصنمهئالتعانم
اهيلعتبُتكحاولأةءارقينمبلطيناكامدنع،مايألاكلتيف.رعاشك
:يللوقيناك،ةيبنجأتاغلبروطس

تاغللانمامهريغوأةيمارآلاوأةيداكألاةغللاتملعتأءاوس"
دوقعلاونيناوقلاوتادهاعملاف.ةيمسرلاتالسارملادرجملاهملعتتالف،ةيبنجألا
كولمللةفيخسلاحلاصملاةيامحلطقففدهتلب،ءيشيأناسنإلاملعتال
امىلإناسنإلاقافآعسوتدئاصقلاومحالملاوريطاسألانأنيحيف.ءالبنلاو
فلخعقتيتلالوهسلاوتارفلارهنهيفبصييذلارحبلاولابجلاءارو
اهنأكلذلكنممهألاو.ءايشألاهذهلكناسنإلاملعتاهنإ.راجشألا
نكادلالظلاتاذزوجلاةرجشنأانملعت،ملاعلااذهنمءزجاننأانملعت
ضرألاىلعلمنلاوةفاجلاباشعألاوةئلتمملاةرذلازاوكأوموركلاعوذجو
ةباثمباهلكءامسلايفرقصلاوروفصعلاولابجلايفبئذلاواهركويفةيحلاو
انلعجييذلاببسلانإ.انسفنأنعانملعتتاباتكلاهذه.انتاوخأوانتوخإ
اهبتكيتلادئاصقلاوشماجلجةمحلمأرقننأوهةيداكألاةغللاملعتن
وهةيروحلاةغللاملعتنانلعجييذلاببسلاو.اريغنيدوليرموسلارعاشلا
نعملعتتنأديكأتلابكيلعبجي.مألااهتغلبازـناراباروغةمحلمأرقننأ
رهظنعظفحتنأيغبني.ءاوسّدحىلعىرخألايناغألاومحالملاوريطاسألا



رمقلاةروطسأو،رشلاوريخلاةروطسأو،يشيشيكويـبراموكريطاسأبلق
لشفتفوسفالإو،اهبتبتكيتلاةيلصألاتاغللابءامسلانمطقسيذلا

ءاملالقنتيتلاةينبلاريمحلانعًافلتخمدوعتنلو،ةايحلارسمهفيف
سارارآكيبأكلجرىلإلوحتتسو،ليللاىتححابصلانمتارفلارهننم
الوكحضياللجروهف،كلملاحلاصمةمدخيفهتقولكيضمييذلا
."بضغيالويكبي

تغلبامدنعو.هبينرمأياملكذفنأو،يدجىلإيغصأنأتدتعا
.اهنعينربخأيتلاريطاسألالكتظفحدقتنك،يرمعنمةرشعةسماخلا
عنتماهنكلو،محالملاوريطاسألليتقومظعميسيركتلهرورسيدلاوِدُبيمل
عملادجلابنجتينأدارأهنأوهحجرألاىلعببسلاو،لخدتلانع
يفيننأل؛هتظاغإبنجتأليدهجىراصقتلذبدقف،ّيلإةبسنلابامأ.يدج
راجشللبحمريغودايقلالهستنكلب،يدجكًادرمتمنكأملعقاولا
.تالزانتلاضعبميدقتاذهبلطتولىتححلصللًالضفمو

؛ةيروشآلاةيروطاربمإلانمديدشلاصرحلايخوتةرورضليـبأينهبن
اهلعجتةجردلةيشحووةرداغةكلممتناكدقف.ةقطنملايفةقوفتملاةوقلا
نكمملانمنكيملو.ةدحاوةبرضبلاجرلانمفالآلالتقنععروتتال
مهنألًاضيأيقرشلالامشلاىلإعقتيتلانييتراروألاةكلممنأشنمليلقتلا
ةيحاننمو.انريمدتلةبسانملاةصرفلاصانتقاربصلاغرافباورظتنااملاطل
نيذلانييروشآلاعدربىوسمامتهايأنييجيرفلاةكلممِدبتمل،ىرخأ
.مويلكمهتيروطاربمإفراشمىلإنوعسوتياوذخأ

يلحرشينأًاضيأداتعالب،اهدحوةسايسلابثدحتييدلاونكيمل
.انتغلىلإصنةمجرتمتتفيكةباترلاةديدشاهنكلوةطيسبةقيرطب
هلرسيتامدنعرصقلاةبتكمىلإًارارمينبحطصادقف،كلذىلإةفاضإلابو
يلحرشو،ةبتكلاريبكتابجاونمةبتكملاةرادإنأبينركذنأدعب،كلذ
.فوفرلايفظفحلاماظنىتحوحاولألاظفحةيفيكنم؛صرحبءيشلك
ليصافتلاقدأىتحءيشلكرركأنأينمبلط،حرشلاىهنأنيحو
.يلهحرشامتمهفيننأىلعصرحيل

لكةفلتخمءايشأسارارآيدلاوواوناتيميدجينملعدقف،اذكهو
،يدلاويلهلاقاملكلمامتهابتيغصأف.ةنيابتمحرشبيلاسأبفالتخالا
ليمجلاهتيبيفيدجيلاهحرشيتلاسوردلليسفنتلاماملاطلنكلو
.تارفلارهنىلعلطملا
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ىنبمنعةرابعوهو،تارفلارهنراوجبةلتىلعةطرشلارفخمعقي
راجشأاهللظت،اهبىنتعمةقيدحهل،دحاوقباطنمفلؤمباذج
طسوتيو،ريبكيرجحروسةقيدحلابطيحيو.توتلاوخوخلاوشمشملا
ةفاضإلاب،روسلااياوزلكدنعةسارحطاقنتعضُوً.امامتةقيدحلارفخملا
ًاراهنوًاليلةسارحللفوقولادونجلاداتعا.لخدملاةسارحلنافقينييدنجىلإ
رفخمورهنلانيبدجويو.ءاتشلاعيقصوأفيصلاةرارحبنيلابمريغ
تدب.مهتالئاعودونجلايوأتًاققشيوحينيقباطنمفلؤمىنبمةطرشلا
طيحتيتلاكلتنمرثكأةيانعبةدهعتموةمخفققشلاىنبمةقيدح
رفحلابءيلميتلفسأقيرطةطرشلارفخمبناجبرميناكو.ةطرشلارفخمب
طاقننويورقلادهاشيمل.تيرجأتاباختنارخآذنمهحالصإمتيمل
قيرطلاكلذلوطىلعمهقيرطنوقشيمهوقالطإلاىلعةيلاخةسارحلا
تسلاتاونسلالاوطةقطنملايفىرجيذلاعازـنلاف،كلذعمو.ةنيدملاىلإ
لبقةيدركلاتاباصعلاتماقدقف.انهركذيرثأهلنكيملةيضاملاةرشع
ىلعءاضقلامتنآلا،نكلو،يركسعثوعبمةمجاهمبتاونسسمخ
ءانثتساب؛ةيرقلايفةحلسمةطشنأيأعقتمل،نيحلاكلذذنمو.اهمظعم
ىلإكلذوزعيراتسلادبعجاحلاموحرملاناكو.ةيوناثلاثداوحلاضعب
لوقحواهبنونتعيقئادحعيمجلاىدلتحبصأدقف؛ةيرقلاةورثراهدزا
عمو؟لابجلاىلإهجوتيلهلخدردصموهلمعنعىلختيسنمو،اهنوعرزي
شيجلاحاجنلدوعييـبسنلاءودهلااذهببسنأدقتعيبيقنلالظ،كلذ
نإلوقلانكميالالإو.تاباصعلااهتنشيتلاىلوألاتامجهلليدصتلايف
يأدوجومدعنممغرلاىلعف.بيقنلاقلقنمففخدقيلاحلاعضولا
.ةيرقلايفنوطشنينيدرمتملانأدقتعيبيقنلالازيال،نآلاحلسمعازـن
تاميظنتيفءاضعأمهنأبًافازجنييورقلامهتينأعيطتسيالهنأعمو
نيمعادلاومهعمنيفطاعتملانمنيريثكلاكانهنأكرديهنأالإ،نيدرمتملا
لكشبكوكشهترماخو.ةرواجملاىرقلاىلإةفاضإلابةيرقلاهذهيفمهل
يتلازيليشنيغةلئاعنمرغصألادرفلاوهو،"دومحم"ىعديًاباشنأصاخ
ىلإمضنيللابجلاىلإهجوتدق،ةقطنملايفنيتريشعربكأىدحإتناك
كلتتالصلوحبيقنلاكوكشنمةقيقحلاهذهتدازف،نيدرمتملا
اهلوصأبِلابتملىرخأةريشعكانه،ىرخأةهجنم.نيدرمتملابةريشعلا
،كارتألانبايأ،ولغوأكرتوهوًايكرتًامسااهسفنلتذختاو،ةيدركلا



رهاظتت،هيأربف.اهببيقنلاقثيال،كلذنممغرلابو.ةموكحلاتلاوو
ةلهسةيلامدئاوعنمهينجتاملًارظن؛ةموكحللءالولابولغوأكرتةريشع
نامضنمامف،نيزاوملاتبلقنااذإو.ةيرقلاةسارحيفاهئانبألمعنم
.دونجلاوحنمهتحلسأاوهجوينلمهنأ

ىلإىلوألاةرمللاهقيرفوتلصوامدنعبيقنلاقلقءارسإتظحال
،مهتيامحلًادونجنيعينأىلوألامهمايألالخبيقنلاحرتقاامدنعو.ةقطنملا
.هبلطضفريفةظحللددرتتمل

."نويميداكأوءاملعنحنف.اننومجاهيسمهنأنظأال":تلاقو
يفيرجيامبًامامتةلهاجةجذاسةلفطاهنأكواهيلإبيقنلارظن

.اهلوحنمملاعلا
يفءيشمهأف.قالطإلاىلعمهنيفرعتالكنإ":ًالئاقاهيلعّدرو

ءيشيألعفيفةظحللنوددرتيالمهنإ.لكاشملاةراثإوهمهرظن
."يملعلامكلمعةقيقحلةتبلانوثرتكيالو،ىضوفلاثادحإلهلعفمهنكمي

ةمجاهمىلعاومدقأ،نيماعلبقف.لعفلابمهفرعتتناكءارسإنكل
يف.ةيطلمبرقةيرثألاايديليمةنيدميفاهيفلمعتتناكبيقنتةلمح
دقف.مالظلاببسبحوضوبمهددعنيبتتنأعطتستمل،تقولاكلذ
ةماقلاليوطوليحنلجررهظو،راثآلاقيرفنممهنمةعومجمتبرتقا
نؤمهءاطعإةيفاصةيكرتةغلبمهنمبلطو،نيتبقاثنينيعوةثكةيحلهل
هتيقدنبدازآمدختسا،هيلعدرلايفةلمحلاسيئرددرتامدنعو.ماعطلا
.خبطمكقيرفلااهمدختسييتلاةريجحلاىلإريشيل

ةمهملاسيئربيصأ."انسفنأباهذخأنسف،اهايإانوطعتملنإ":لاقو
ةياردىلعهنكلو،قالطإلاىلعهنوفرعيالصخشدوجوةركفلبعرلاب
نيرخآلانمبلطاذل،نؤمللمهظفحناكمطبضلابفرعيثيح،مهميخمب
دازآلمأت،نؤملارظتنيوهامنيبو.ةبولطملانؤملادادعإروفلاىلع
امدنعهمامتهادادزاو.يرثألاعقوملايفاهيلعروثعلامتيتلاتافشتكملا
ةيفيلغوريهلاتاباتكلااهيلعتشقنيتلاةراجحلاىلعةصحافةرظنىقلأ
.ليثامتلاو

."؟دحلااذهىلإًالعفةمهمءايشألاهذهله":دازآاهلأس
يتلاةايحلانعانربختيهف،ةيمهألاةديدشاهنإ":هيلعءارسإتدرف

فشكلالالخنمامةقيرطبعيطتسناننإ.نينسلافالآلبقسانلااهشاع
."مالظلايفقرغلانميضاملاذقنننأفحتلاهذهنع

نكلو،ةديجةنهماهنإ":ىرخأىلإدينمهتيقدنبلقنيوهومتمت



يفكتال.يضاملاسيلومالظلانمذاقنإىلإجاتحييذلاوهرضاحلا
بعشهيفشيعييذلاتقولايفطقفمالظلانميضاملالاشتناةلواحم
."ملظلاونايغطلاةأطوتحتلماك

ةسايسلاوملعلانإو،هعمقفتتالاهنإهللوقتنأءارسإتّمه
ىلإًادحألصوينأنكميالباهرإلانأكلذنمرثكألاو،نافلتخمنائيش
ةراثإهتمصدادزايذلادازآنماهباصأفوخلانكلو،ةيباجيإةجيتنيأ
دازآمهرذح.تمصلاترثآاذل،هدييفةيقدنبلاواهمامأفقيوهوبعرلل
،ةطرشلامتغلبنإ":ًالئاقهلراثآلاقيرفاهمزحيتلانؤملاذخأيوهو
.مالظلايفهقافرعمىفتخا،كلذدعبو."نمثلانوعفدتسف

.لكاشملاةراثإنمىجرتةدئافاودجيملمهف؛ةطرشلااوغلبيمل
اهتقثعضتنأتلواحامهمف.ةثداحلاكلتنعفرشأءارسإربختمل

تضفراذل،برحلاكلتبةكراشملافارطألادحأهربتعتتلظدقف،بيقنلاب
يضاملايفةثداحلكنيبطبرينألواحيسهنأتنظاهنألهربختنأ
.ةقطنملايفعارصلاو

مامأةنحاشلافقوتتنألبقءارسإلاببثداوحلاهذهلكترم
.رفخملا

راوجىلإشمشمةرجشتحتامهراظتنابًاسلاجفرشأبيقنلاادجو
ضهن.ريبكزاهجاهيلعءادوسوءاقرزتاعبرمبةشكرزمةءالماهيطغتةلواط
مل.رفخملليمامألابابلانمنالخدينيفيضلاىأرامدنعًامستبمفرشأ
هرعشتحتحوضوبنآلاةضيرعلاهتهبجترهظف،هتعبقرمتعينكي
هينيعونيتزرابلاهيتنجونيبماجسنالازرابلاهنقذلمكأامنيب،ريصقلا
.ةصاخةيبذاجهرهظمىلعتفضأيتلاسمشلابةحوفلملاهترشبونيتنكادلا

هنأتعمسدقتناكوً.ادجةليمجودبتهتماستبانأءارسإترّكف
.ةنباهيدلواهلثمقلطم

هتلمأت.امهببحريفرشأتوصتعمسامدنعاهدشرىلإتداع
هنأتدجوف،ةلواطلابناجبنيرغاشلانييسركلاىلعسولجللامهوعديوهو
هجازمتظحالامدنعوً.احابصادبامكًاردكمدعيملوهءودهداعتسا
.اهناكميفسلجتيهولؤافتبهتلأس،ديدجلا

."؟زومهشىلعتضبقله"
تثدحتنأدعبهتيبىلإًاقيرفتلسرأدقل":ةيدجببيقنلااهباجأف

روثعلامتينألمأن.تالفاحلاةطحمىلإهّجوتاذل،هدجيملهنكلو،كيلإ
."كانههيلع



ةظحلتداسو.اهروهتنمةبضاغيهوبيقنلاىلإءارسإتغصأ
ةيسمشلااهتراظنوشقلانمةعونصملااهتعبقعلختتناكامنيب،تمص
.يكلساللازاهجلابناجبةلواطلاىلعامهعضتو

."؟راتسلادبعجاحلالتقنملعفلابوهله":بيقنلااهلأس
نمًالدب،نكلو.كلذلايحكشلللايمهنأهتوصةربننمتكردأ

ىلإتتفتلامث."فلخهلاقاماذه":لوقلابتفتكا،ببسلانعهلأستنأ
؟سلجتالاذامل":هلتلاقو،امهنمبرقلابًافقاولظيذلاباشلايهاطلا
."بيقنلاربخأوسلجا،ايه

.ياشلاراضحإبيقنلابلط،عضاوتبهدعقمىلعفلخسلجامنيب
.دونجلادحأمهلهمدقامناعرسو

ةيرقيأنم":ياشلاناجنفنمةفشرذخأنأدعببيقنلالأس
."؟تنأ

ةعقاولازوغالأةيرقنم":ةديعبةلتىلإهديبريشيوهوفلخلاقف
."تارتموليكةرشعدعبىلعاهنإ.ةلتلاكلتفلخ

."؟يدركتنأله"
ءارسإتدجو،اهرودب.ةباجإلايفددرتففلخباصعألاؤسلاراثأ

.امٍّدحىلإًابيرغلاؤسلا
ةغللاملكتتله.ىرخأةقيرطبيلاؤسغوصأينعد":بيقنلالاق

."؟ةيدركلا
.بيقنلاةرضحاي،معن":لاقو،سمشلابحوفلملافلخهجوىخرتساف

."اهنوملكتيانتيرقناكسعيمجنإ
فرعتتنأوىتمذنم":لاقف،بيقنلاهجوىلعكشلاةرظنريغتتمل

."؟زومهش
ىلإةيرقلانمةلفاحلاتالحريفًامئادهارأتنك.ليوطتقوذنم"

."ةنيدملا
."ً؟اضيأةيدركلاديجيله"
."اهنوديجيانهسانلامظعم،معن"
."؟زومهشعمقفتتّدحيأىلإ"
اذه،هعمةيحتلالدابتدرجمبموقألب،ةفرعملاقحهفرعأاليننإ"

."رمألايفاملك
دبعجاحلالتقيسهنأكربخأاذاملف،ةقيثوةفرعمهفرعتالتنكنإ"

."؟راتسلا



.ةميرجلاباكترابمهتملاوههنأبروعشهكلمتامنأكوفلخهجوبحش
رخؤميفتبكر.ةلفاحلايفنحنواذهثدح.بيقنلااهيأفرعأال"

نألواحيهنإ.هيلعزومهشسلجاذلً،ارغاشيـبناجبدعقملالظو،ةلفاحلا
انفداص.راثآلانعبيقنتلاةمهمتأدبذنميعمةيدوةقالعىلعىقبي
اذامل:هلتلقف.همتش،زومهشهآرامدنعو.بأرملامامأراتسلادبعجاحلا
ىدمنعينثدحيةنيدملاىلإقيرطلالاوطذخأف؟يقتلالجرلااذهمتشت
."امًامويراتسلادبعجاحلالتقيسهنإلاقمث،نيجورلهبح

هتوفتنأىشخيهنأكو،زيكرتبباشلايهاطلاىلإبيقنلاىغصأ
.هتوصيفةشعريأوأةدحاوةءاميإ

.كنواعتلًاركشً،انسح":هللاق،فلخباوجتسابيقنلاىهنأامدنعو
امثيرنآلاهبرشا.تلصوذنمهسمتملتنأف،نآلاياشلابرشاوبهذا
."ةبوتكملاكتدافإدادعإنمانلاجريهتني

نل،بيقنلااهيأ"ً:ادرابحبصأيذلاياشلابرشنأدعبفلخلاق
."؟كلذكسيلأ،هنعةطرشلاتغلبيننأزومهشفرعي

."؟فرعولاذامو":ةمارصبهيلإرظنيوهوفرشأهيلعّدرف
:لاقمث،رتوتبهباعلعلبو."بيقنلااهيأ،ءيشال":فلخباجأف

.ً"اردغءرملاضعتيتلاةروعسملابالكلاكلاجرلاكئلوأنكلو"
."؟لاجرلاكئلوأبدصقتنم":لاقو،ةبيربهيبجاحبيقنلاعفر
."مهدحأزومهشف.جرعألايليميملاجردصقأ"
يليميمنإ":تلاقفً،اريسفتمدقتنأاهيلعبجيهنأءارسإترعش

نمجاعزـنالابترعشامدنعتفاضأو."راثآلابيرهتبًاضيألمعيجرعألا
نموهنوكيامبر":فلخىلعطغضيبيقنلااهبذخأيتلاةقيرطلا
."زومهشضّرح

ىلعوفلخىلإرظنمث."نكمم":هسأرزهيوهوبيقنلالاقف
ًائيشدحأفرعينلف.قلقتال":ًالئاقفاضأوةقيقرةيوبأةماستباههجو
."كتدافإنع

تيقبامدنعو.ةدحاوةعفدياشلابرشنأدعببيقنلافلخقفار
مايأةدعيضممغرو.ديعبنمتارفلارهنلمأتتتحار،اهدرفمبءارسإ
ةرمللاهأجافدقف،لبقنمتارمةدعرهنللاهتيؤروانهاهتماقإىلع
نمزلابتداعاهنأروعشاهكلمتو.روفسوبلاقيضمبتارفلاهبشىدمىلوألا
كلذىلإرظنتتحارو،ةلتةمقدنعتسلجو،ءارولاىلإنينسلافالآ
ةميدقلاةيبشخلائطاشلاتويبلرثأدوجونودنملوبنطسإيفقيضملا



محدزتيتلاةيتلفسألاقرطلاويهاقملاومعاطملاوةيتنمسألاروصقلاو
نيبههايمباسنتقرزألارهنلاىوسكانهدعيملوً.اراهنًاليلتارايسلاب

نمتماقمثتراهناوتماقيتلاةراضحلاو،ءارضخلاراجشألانمنيطيرش
...ءارضخلاةقطنملاكلتلخادنينسلافالآلديدج

تلزامأ":اهللوقيفرشأتوصتعمسامدنعاهعقاوىلإتداع
."؟كريكفتلغشييذلاام؟انه

تارفلايلادب،نكلو.ءيشال":تلاقواهراكفأتاتشءارسإتعمج
."روفسوبلابًاهيبشةدحاوةظحلل

."؟روفسوبلا"
.رهنلاىلإرظنيًاضيأفرشأأدب
نينسلافالآوأتائملبقنكلوروفسوبلاكدصقأ":ءارسإتلاقف

."عبطلاب
."لوبنطسإىلإنيدقتفتكنأودبي"
نمديزملانيديرتله":لاقف،غرافءارسإبوكنأظحالمث

."؟ياشلا
."كلضفنم،معن":تلاقواهيتفشىلعةقداصةماستباتمستراف
هلرضحييكلراتمأةعضبدعبىلعفقاولايدنجلاىلإبيقنلاراشأ

ً.اعرسميدنجلاقلطناف.ياشلانمنيرخآنيبوك
."؟لوبنطسإيفدحأكلله"
يمأشيعت":لاقمث،ريكفتلايفقرغتساو."يتنباويمأ":فرشألاق

يتنباو.هوركماهبيصينأىشخأو،نسلايفمدقتتاهنإ.رادوكسوأيحيف
."يتقيلطعمشيعت

."؟كانهىلإةدوعلايفركفتله"
دقف.لبقنماهيلإرظنيملامكاهيلإرظنو،ءارسإوحنفرشأتفتلا

امنأءارسإترعش.رسباهلحوبينأديريهنأكوةقيمعةرظنباهقمر
ىشخيلفطهنأكوهرصببحاشأهنكلو،هابتنابهيلإتغصأف،مهمهلوقديري
.هبنذفشكنينأ

كلله؟كنعاذام.كلذيفركفأال،الك":ةباجإلانمًاصلمتملاقو
."؟لوبنطسإيفدحأ

."يادلاو"
."؟امهعمنيشيعتله"
ةجرختمةباشيننظتكنأدبال،بيقنلااهيأ":تلاقوءارسإتكحض



تجوزتدقف.تاونسذنميدلاولزـنمترداغدقل.ةعماجلانمًاثيدح
اذهو،ةعماجلانمهيفتجرختيذلاماعلايفيتقشيفشيعللتلقتناو
اكيلماشتكوشتوكيحيفةقشيفشيعأيننإ.تاونسرشعلبقثدح
."نيحلاكلذذنم

،كلذرهظيالألواحهنكلو،فرشأهجوىلعجارحإةرظنتمسترا
.هسأربىرسيلاءارسإديىلإراشأو

."فافزمتاخنيعضتالكنألةبزاعكتننظ":لاقو
."نيماعذنمةقلطميننإ"
عمجمث،ياشلانمنيبوكعميدنجلالصو،ةظحللاكلتيف

هيلعتضرعو،اهتبيقحنمرئاجسةبلعءارسإتجرخأ.ةخستملاباوكألا
ذخأينلهنأءارسإتنظ.ةبلعلاىلإةفطاخةرظنبيقنلاىقلأف،ةراجيس
نإملاعلاةياهنلحتنل":لاقوةراجيسبحسوهديّدمهنكلو،اهنم
.هيتفشنيبةراجيسلاعضوو."ةدحاوةراجيستنخد

نخدتملأ"ً:اضيأاهسفنلةبلعلانمةراجيسجرختيهوءارسإتلأسف
."؟لبقنم

ًاريطخًانمدمتنكدقل":لاقوىزغمتاذةماستبافرشأاهلمستبا
."ماعلبقنيخدتلانمءابطألاينعنمنأىلإ

ضرمنميناعتالكنألمآ!ءابطألا":اهتراجيسلعشتيهوتلاق
."ريطخ

."ءابطألامهفيكنيفرعتكنكلو،الك":اهيلعّدرف
رّيغ،ةقفشلانمءيشبهيلإرظنتتحارءارسإنأكردأامدنعو

علقأيتلاىلوألاةرملايهكلتتسيل،عقاولايف":لاقولاحلايفعوضوملا
ةسردمبتقحتلاامدنعىلوألاةرمللنيخدتلاتأدبدقف.نيخدتلانعاهيف
قهارملاعفدتيتلاةحلملاةجاحلاكلتنيفرعت.ةيركسعلاةيوناثلايليلوك
كلذوعدأنأّيلعبجوتنإفرعأال-مويتاذ،نكلوً.اجضانودبينأل

نغروسحلاصديقعلا،انتسردمدئاقينطبض-ةديجمأةئيسظحةبرض
يفديقعلاكلذلكشدقل.ةديدشةبهرببالطلاهيلإرظناملاطليذلا
رقشأ،ةماقلاليوطً،ادجًابيهمًالجرناكدقف.ةيقيقحةروطسأانرظن
ءيشيأكانهنكيمل.كروتاتألامكىفطصمكنينيعلاقرزأ،رعشلا
هترظنيفوميمصلايفيدنجهنألةصلخموةقداصهتمارصف،هيففيزم
يليخت،نخدأانأوينطبضدقل.يركسعلاهسابلوهتاملكوهكولسوءايشألل
مل.بسحوينآردقف،ينطبضهنإيلوقتنأىتحنكميال،عقاولايف.اذه



ةراجيسلامرا:شجأتوصبيللاقوةنادإةرظنبينقمرلبًابضغطشتسي
،ينبقاعينأتيشخو،ديدشجارحإينارتعاو،روفلاىلعاهتيمرف.كدينم
سمأمل،كلذعمو.نيخدتلانععنتمأنأينمبلطيوألعفيملهنكلو
."1991ماعكانريشىلإتبهذنأىلإىرخأةراجيس

يفًاقرغتسمءاضفلاىلإقدحيحارو،ىرخأةرمتمصلابيقنلامزتلا
.ةقرتحملاهتراجيسةياهنىلإرظنلاوريكفتلا

نيخدتلاتدواعله":اهدوجوبهركذتنأديرتاهنأكوءارسإهتلأس
."؟كانريشيفديدجنم

كلذيمسننحن،عقاولايف.لابجلايف":ملاحتوصبفرشألاقف
."لابجلانودرمتملاهيمسيامنيب،ناديملاناكملا

مودتامدنع":ًالئاقهمالكعباتمث،هسأرزهيوهوءودهبكحضيأدب
فرصتيو،رّكفيو،ثدحتيف،هودعبهبشتلابءرملاأدبي،ًاليوطًاتقوبرحلا
."هلثم

وجرأ":ًالئاقمتمتوضرألاىلعهتراجيسىمرف،ةأجفًاقلقادبهنكلو
."ةقيرطلاهذهبيثيدحنمتللمكنأدبال،ةرذعملا

دقناكناوألانكلو."عباتكلضفنم.قالطإلاىلع":ءارسإهتباجأف
نيتمعفملااهينيعءارسإتهجوف.امهنيبقبطمتمصداسدقف،تاف
تداعو،هنمهلعفدريأىلعلوصحلايفتقفخأاهنكلو،هوحنلؤاستلاب
.ةرملاهذهتمصلارسكببيقنلاماقف.تارفلارهنلمأتتل

الً.ائيشكربخأينيعد":فطاوعيأنمٍلاخداجتوصباهبطاخو
."لتاقلاوهزومهشنأنظأ

تناعيتلاهتافرصتوبيرغلابيقنلاجازمنمجاعزـنالابباصتتأدب
.اهمهفيفبيصعتقونم

ًاضيأفطاوعةيأنمًايلاخاهتوصلعجتنأتلواحو."؟اذامل":هتلأسف
."؟"فلخ"قدصتالأ؟اذامل":ةلئاقتعباتمث،هتوصلثم

اهلاقتاملكدرجمتناككلتنكلو،"فلخ"قدصأيننإ":بيقنلاّدر
ةعاجشلابيليميموأزومهشنملكعتمتيال.بضغةظحليفزومهش
عونلانماسيلونيهفاتنيلجردرجمامهف.راتسلادبعجاحلالتقلةيفاكلا
."لتقةميرجباكترارزولمحتيدقيذلا

هتقمرو."بيقنلااهيأفراجروعشةريغلانإ":ةلئاقءارسإتضرتعا
:تلاقو،اهمامأاهيديعباصأكبشتتناكامنيب،سفنلابةقثلابةمعفمةرظنب
."بقاوعلابريكفتلانودنمةداعفرصتيرويغلاناسنإلانإ"



ىلعرداقزومهشلثمًاصخشنأنظأاليننكلو،ةقحمنينوكتدق"
دقاهبرعشيدقةريغيأةدحنإ.ةلتاقلاةريغلانمعونلااذهبروعشلا
."ءافخلابراتسلادبعجاحلامتشيهلعجتيكلطقفيفكت

ءيلملافرشأثيدحنمًابضغطيشتستاهسفنبءارسإترعش
سيلأ،ةديجةفرعمزومهشفرعتتنأً،اذإ":لوقتنأتكشوأو،ليصافتلاب
ً.اتوصردصييكلساللازاهجذخأةأجف،نكلو."؟كلذك

ىلعدرمث."انلاجردحأنوكيدق":لوقيوهوفرشأهبكسمأف
."كعمفرشأبيقنلا":ًالئاقلاصتالا

،كعمناسحإبيقرلا":لاقو،زيزألاتوصًاقرتخمعفترمتوصردص
."يديس

."؟هبهبتشملاىلعضبقلامتيقلأله"
."نآلاباتنعيزاغىلإيدؤملاقيرطلايفنحن"
."؟باتنعيزاغىلإيدؤملاقيرطلايفلعفتاذام"
نحن.كانهىلإبرهلالواحيوهوهبهبتشملاىلعضبقلاانيقلأدقل"

."نآلاةدوعلاقيرطيف
اهروعشةباشلاةماستباتسكعامنيب،ءارسإىلإفرشأةرظنتلقتنا

.اهمالكةحصتتبثأاهنألرخفلاب
يننإً،انسح":ةلواطلاىلعيكلساللاعضينألبقبيقنلالاق

."مكراظتناب
كشوىلعناكلجرلانكلو،ينقدصتمل؟ىرتأ":ةلئاقهتبطاخ

."رارفلا
."ىرنس":ماستبالاىلعهسفنًاربجمفرشأاهباجأف
نمونديورفخملانمجرخي"فلخ"ءارسإتأر،ةظحللاكلتيف

.باهذللبهأتتواهتايجاحعمجتتأدبف،ةلواطلا
."؟نيرداغتسله":كلذثودحلًانيزحودبيوهوفرشألاق
نإو.هبموقألمعيدل":اهتعبقرمتعتواهتراظنعضتيهوتباجأف

."رمألانكيًايأباوجتسالاروضحبيلحمستنلف،تيقب
."جئاتنلابكرطخأسيننكلو،كلذلعفنمنكمتأنل،ظحلاءوسل"
:تلاقو،فلخىلإتتفتلامث."كلذلةنتممنوكأس":ءارسإهتباجأف

."؟باهذلاكنكميله؟ماريامىلعءيشلكله"
لك":ياشلارضحأيذلايدنجلاكدادعتسابفقيوهوفلخباجأف

."ءارسإةديس،ماريامىلعءيش



."نآلابهذننأاننكميً،اذإ"
.اهيمدقىلعءارسإتضهنو
."نؤملاضعبءارشلةنيدملابرمننأانيلعبجي":فلخلاق
ىلإدحأبهذيالألضفألانمنوكيس":ًالئاقفرشأبيقنلاهعطاقف

ىلعليوطتقوضميمل":لاقمث،هيمدقىلعضهنو."مويلاةنيدملا
قحلينأةطولغمةركفهيدلامقمحألواحيدقو.لتقلاةميرجعوقو
."ىذألامكب

.يديسايقلقتال":لاقوفلخهجوىلعميمصتلابحومريبعتمسترا
."يتبحصبيهوءارسإةديسلاقيرطهوركميأفداصينلهللانوعب

ًةقثًائلتممفقيوهو،فلخوحنةبذعةماستبابءارسإترظن
نمله":تلاقو،يضاملانمءادشألالاجرلاكئلوأدحأهنأكو،سفنلاب
."؟ةنيدملاىلإبهذننأيرورضلا

."...ةفاسملاهذهانعطقاننأامبنكلو،يرورضلانمسيل"
ةجاحكانهتسيل.بهذننلف،كلذلةرورضكانهنكتملنإ"

:تلاقوفرشأىلإتتفتلامث."ًالصأرتوتملاوجلااذهيفرتوتلاةدايزل
.اهحمالمىلعقيمعقلقةرظنتمستراو."؟اذهلكيهتنيسىتم"

."ةزانجلايهتنتاملاحىرنس.كلذفرعأينتيل":فرشأاهباجأف
ماقتسىتمً،انسح":تلاقفً،ايلكةزانجلارمأتيسندقءارسإتناكو

."؟ةزانجلا
ةثجلالاسرإبماعلايعدملارمأدقف.دغلالبقماقتساهنأيفكشأ"

."اهحيرشتلباتنعيزاغىلإ
.ً"اضيأةزانجلايفةكراشملادوأ"
ةكراشمةركفنوفطلتسيالمهف.ليحتسماذهنكلو،فسآيننإ"

تقويفموحرملاةلئاعليزاعتلاميدقتوباهذلاكنكمي.زئانجلايفءاسنلا
."انهًاليوطًاتقورمتسيدادحلاف.قحال

ááá



يذلاروبصلائراقلااهيأ.ةديدعتاونسىلعيدادحدهشتنماي
نعكربخأس.ثادحألاهذهءاروةنماكلارارسألازغلكفينألواحي
.اهسفنءامدلاامهقورعيفيرجتناصخشاهبرعشييتلاةقيمعلاةيهاركلا
امهنيبعمجتنيدسجنانكستفالتخالالكنيتفلتخمنيحورنعكربخأس
نعثدحتأس.هدلوودلاونيبخسرتملاءادعلانعكربخأس.ةبارقةلص
.ّيلعةنعللالولحىلإىدأيذلايتلئاعيفنيفدلادقحلا

عمو.هئادعأدلأهركياممرثكأسارارآهنباهركياوناتيميدجناك
يفهيلإلصينأدحألنكميبصنمىلعأىلإيدلاولصودقف،كلذ
دقف،ةيمدقأللهراقتفامغرو.كلملادعبةيناثلاةبترملابيتأيوهو،ةلودلا
اذهنعيمل،كلذعمو.ءالبنلاسلجميفًاريقوتتايصخشلادشأنمتاب
هروعشنعريبعتلايفددرتيوأهنبابحينكيملهنأل،اوناتيميدجلًائيش
مامأىتحو،امهدحونانوكيامدنعهخبوينأداتعادقف.ةحارصلكباذه
لكشبهرعاشمبحّرصييذلاعونلانمنكيملهنأنممغرلابو.نيرخآلا
.زوجعلااوناتيملقالطإلاىلعثرتكيملسارارآيدلاونإف،حضاو

،يدلاولوقبسحب،يدجبناجنمةيهاركلاهذهببسامأ
.يـبأةدالوءانثأتيفوتيوانوتىلوألايدجةجوزنأيفصخلتيف

نأداتعادقف؛هتايحيفقشعمظعأويدجةبيبحيوانوتتناك
بجوتينكيملف،هبحيدجلدابتيوانوتتناكو.يتايحبحاهوعدي
ًالماحيتدجتحبصأامدنعو.نيترمهتاذبلطلااهنمبلطينأهيلع
قشامدنعو.تارفلارهننمةريبكطوبشةكمسداطصا،يدجلفطب
نمهفداصيملعوننمءادوسةكمساهفوجنمتجرخ،طوبشلاةكمس
فارعلاىلإةرشابميدجهجوتاذل،مؤشريذنربتعياذهو،رهنلايفلبق
.رهنلاىلإاهديعينأهنمبلطو،ئيسلأفاذهنأهرودبهلّدكأيذلا
الذإ.ةدئافنودنمنكلو،فارعلاهنمهبلطامروفلاىلعيدجلعفف
ررقاذل،يدجاهبحأاممرثكأةليمجلايوانوتبحأدقبوشيتنأدب
.هسفنلاهبرثأتسينأ

عانتمالاىلعمسقأ،ةايحلاتقرافدقيوانوتنأيدجفرعامدنع
مهألاو،مايألرصقلاىلإباهذلاىلعىوقيدعيملو.بارشلاوماعطلانع
نأثدحيملو.ديدجلادولوملاهنباهجوىلإرظنلانعزجعهنأكلذنم
يدلاوربتعيلظدقفكلذعمو،مايأدعبالإهيعارذنيبيدلاولمح



ملهنإ":هلوقبفرصتلااذهيدلاورسفف.هتجوزةافونعًالوؤسم
.نانحبيديبكسميهبرعشأوأبحبّيلإرظنيهرأملانأف.ّطقينحماسي
لظو.هتجوزةافونعًالوؤسمًاصخشلبًانباتسلانأ،هيلإةبسنلاب
نتمميننإ.دشرلانستغلبىتحويتلوفطذنمةقيرطلاهذهبينلماعي
دعيمل،اذكهو.هنبالبألاةلماعمينلماعوينامحيذلاساناماكانكلمل
نوكألينابرل،هتمحرتحتتكرتيننأولو.ينيذؤينأيدلاودقحعسوب
ساناماكلحارلاميظعلاانكلمىلوتدقف،كلذعموً.ابتاكسيلوًايعار
،اذكهو.اوناتيمنمينامحوسوراتسأهنباعملعفامكيميلعتةيلوؤسم
ءادعرمتساو،اهتومةيلوؤسمينلمحيتلاهتجوزرأثبذخأينأعطتسيمل
."تييحامنباكهحماسأنلف،انأامأ.هتايحلاوطيليدلاو

ىشالتيمدلاىرأنأتعطتسا،ةصقلاهذهيورييدلاوحارامنيب
اهتيأريتلاةديدشلاةيهاركلانمفوخينباتناو،ليحنلاليوطلاههجونم
نيذللاىسألاونزحلاتكردأيننكلو،نيتقيضلاهينيعيفججأتتولعتشت
ميتيلالفطلاكلذرجهيقلينأنمدبالف.هسيساحأوهبلقناكلمتي
مغر؛جضانلجروهوىتحههجوىلعةمتاقلاهلالظبهدلاونمهوركملا
يف.يكلملارصقلايفتامهملامهأيلوتىلعهتردقموسفنلابةقثلابهيلحت
يسفنعنمنعتزجعدقف،اوناتيميدجليـبحةدشمغرو،كلتكتاقوأ
ىلعلاجرلارثكألنكميفيكمهفأملو.هتافرصتنمبضغلابروعشلانم
نميذلاهنباعمةوسقلاهذهبفرصتينأةمكحتارفلايتفضلوط
.هبلص

ááá



اهتلحرتهنأنأدعبميخملابناجبةنحاشلاتفقوت،رهظلالولحب
ديدشسقطلاحبصأ.تارفلارهنلوطىلعيتلفسألاقيرطلاىلعةطبختملا
ذخأنملنإاذه،ةنينأمطلاوءودهلاىلعثعبيتمصداسامنيب،ةرارحلا
ةقيدحلايفرفصتتحاريتلاةدينعلالقحلادجادجتاوصأرابتعالانيعب
يتلاروحلاراجشأنيبنماهتاوصأتردصدقف.ةسردملامامأةريغصلا
ةليمجلااهقاروأو،ىلعألاىلإةلواطتملاةليحنلاةليوطلااهناصغأبءامسلاقناعت
ً.امعانًافيفحميسنلااهيلعفزعييتلا

ىلعةحوتفماهذفاونتدجو،فصلاةفرغءارسإتلخدامدنع
ةيؤرلترسو.ناكملاىلإليلعلاميسنلاضعبلوخدلمأىلعاهعيراصم
تدجودقف.رتويبمكلايزاهجمامأامهلمعيفنيسمغنمنامويتولامك
ضعبلخديلامكحارامنيب،ةيرثألاةنيدملاتاموسرىلعلمعينامويت
اذهبامهلمعبنيكمهنماهيقيدصتأرامدنع.ةيرثألاتافشتكملالوحتانايبلا
يفغلابتتناكنإلءاستتنأالإاهعسيمل،ثدحيملًائيشنأكولكشلا
اوضرعتسانلانمريثكلانكلو،تعقودقلتقةميرجنأحيحص.اهلعفدر
دبعجاحلاهجوةروصترهظ.ريبعتلاحصنإ؛ةقطنملاهذهيفلتقلل
ريبعتّدحىلعنكلو،هتوملتنزحدقل،معن.ىرخأةرماهتليخميفراتسلا
ترعش؟ّدحلااذهىلإاهجعزياذامل؟مهبعوضوملااذهةقالعامفدنريب
اهلربخلااهبلقنيتلاةقيرطلاف.اذهاهروعشىلعبيقنلامولديرتاهنأ
لكشبارثأفوخلاىلعثعابلاهكولسكلذكو،حابصلانمركبمتقويف
نأبيقنلاتافرصتلتحمساهنألاهسفننمتبضغ.اهلعفدرىلعيمتح
نأاهليغبنيالنكلو،هبةبجعمنوكتدق.لكشلااذهباهيلعرثؤت
.ةلوهسلاهذهباهراكفأىلعريثأتلابهلحمست

."؟رومألاتراسفيك،ءارسإًابحرم":اهلوصوظحالاملاحنامويتلاق
يف.ماريامىلع":ةيسمشلااهتراظنواهتعبقعلختيهوهيلعتّدر

هنأبفرتعااذإ.برهللهقيرطيفوهوزومهشىلعضبقدقل،عقاولا
."ىضوفلاهذهلكنمصلختنفوسف،لتاقلا

هديبحّولو،ةزيجوةظحللرتويبمكلانعًاديعبهينيعبلامكحاشأ
،نسحتلاروطيفرومألانأنظأً،اذإ":ًالئاقمتمتمث،اهايإًاييحمءارسإل
."؟كلذكسيلأ

نيأ":ةلئاقتلأسكلذنمًالدبو،هلاؤسنعءارسإبجتمل



."؟نورخآلا
دقل":هنعًاضوعاهلاؤسنعنامويتباجأو،هيبجاحلامكّبطق

ىلإثدحتلاديريميتف.ريزايةيرقىلإدارموفاليإوميتنملكبهذ
لاقامنيب،روصلاضعبطقتلتساهنإفاليإتلاقو،هباتكنأشبنييورقلا
."امهلصويلامهتقفرببهذيسهنإدارم

لمألاةبيختدبو."حاولألامجرتيسميتنأتننظ":ءارسإتلاق
ةءارقىلإةجاحبلازتالحاولأةثالثكانهتناكدقف.اهيلعةحضاو
.ةمجرتو

ًاقيمعًاسفنذخأف،ءارسإتوصةربنهتنمضتيذلاىنعملالامكظحال
.رتويبمكلانعًادعتبم

لمحتعيطتسأالًاقحيننإ":هتيئادعءافخإلةجاحنودنملاقو
؟يردينم؟اذاممأيعامتجايئاصخأمأراثآريبخوهله.نآلادعبميت
عكستلايفهتقويضميلبً،ادبأراثآلانعبيقنتلاعقوميفىقبيالهنإ
اهيلعفرعتيملتارفلارهنلوطىلعةدحاوةيرققبتمل.كانهوانه
."اهيفءاقدصأهلحبصيو

ىلعتضمدقلً،انسح":ًالئاقعضوللًاريسفتنامويتهيلعضرعف
ةليوطةينمزةرتفذنمانهىلإانيتأاننأول.انهتاونسسمخلجرلا
."اهفرعيامكةقطنملابةفرعمىلعانحبصأل،هذهك

رمتستاذاملً.اضيأفاليإفقوممهفأاليننإ":هرمذتلامكعبات
."؟ناكملكىلإهتقفارمب

هقيدصزازفتسايفنعمأف،يكيرمألاكلذنملامكةريغنامويتكردأ
.تقولالاوطهسفننيبوهنيبكحضيوهو

."بناجألالاجرلابتاعلومانتايتف.يـبنجأوميسوهنإً،انسح"
هنإ؟كلذكسيلأ،بناجألابتاعلوم":دبزيويغريوهولامكلاق

."يقيدصاياهدلاورمعب
دهجلاكلذلكهغامددهجأريهشلاسفنلاملاعديورفنأنظتأ"

."؟ةدئافالبارتكيلإةدقعةيرظنبيتأيل
."...ارتكلإةدقعوديورفىنعمكملعأس.حاصاي،أدبتال"
يفتحجناهنأترعشو،ةكحاضترجفناو."يفكياذه":ءارسإتلاق

نيبءيشنمام":تفاضأمث،اهنهذءافصتداعتساوحابصلارتوتيطخت
."فاليإوميت

:لاقو،لامكسأرىلعفطعبتبرمث،ةيودمةكحضنامويتقلطأ



ىتحقراغهنألكلذنظيقمحألااذهنكلو،كلذنظأالًاضيأانأو"
."اهبحيفهينذأ

.قمحألاكدحوتنأ":نامويتدينعهسأردعبيوهولامكّدرف
."يناكمتنكولهلعفتسامعلءاستأ

ربتعأيننإ،حازملانعًاديعب":اهتيدجتداعتسانأدعبءارسإتلاق
،ميتدوجوالول،رمألاباركف.انلمعقيرفيفميتدوجولانفيلحظحلا
كفبةيداكألافرعيصخشموقيلةعماجلاىلإحاولألالاسرإانيلعبجوتل
وتلايفصوصنلاىوحفةفرعمنمنكمتننأريبكزايتماهنإ.اهترفيش
وهف،مويلكعقوملاىلإرضحينأهنمعقوتننأاننكميال.ةظحللاو
مث،مهتتافةماهةصرفنأكواهسأرتزه،ةزيجوتمصةرتفدعبو."ريبخ
حاولألاهذهةرفيشكفنمنكمتنوللمجألانمنوكيس،نكلو":تلاق
،رمألانكيًايأ.هتزاجإموييفهباتكىلعلمعينأدارأهنأنظأ...مويلا
."لقألاىلعزايتمالااذهلجرلاحنمننأانيلعيغبنيهنأنظأ

ةرايسلاببهذيلف.كلذيغبنيعبطلاب":ةعذالةيرخسبلامكرمذت
نأنودنمتارتويبمكلاهذهفلخنحنعبقنامنيبةيرقلابعكستيو
."ةزاجإمويىلعلوصحلاةركفدرجمبىتحىظحن

نعّفكنلف،ايه.نآلايفكياذه":هعورةئدهتةلواحمءارسإتلاق
."؟دنريبنيأ.لمعلاىلإدعنلو،رمذتلا

وهف،هتفرغيفنكيملنإ؟فرعننأانلنيأنم":نامويتلاق
نيديرتاذام.انلاثمأىلإثدحتيوهاوتسمبطبهيالهنإ.هتجاردىلعلوجتي
."؟فرجعتملاكلذنم

نامويتهنكيامعةفلتخمرعاشمدنريبلنكتءارسإنكتمل،عقاولايف
.نيرخآلانعةقيقحلاكلتيفختنأتلضفدقف،كلذعمو.هل

هبشتةلاحنميناعيقيرفلانأودبيً،انسح":ةلئاقهيلعءارسإتدر
."بناجألاباهر

كلذنيفطلتستالكنأدبال،ءارسإايايه":ًالئاقنامويتضرتعا
.ً"اضيأنييزانلاهوجوبهيبشلاهجولااذلجرلا

هلنكلوً،ائيسسيلهنإ...ةقيرطلاهذهبهنعثدحتتنأيغبنيال"
."هبةصاخةفلتخمًاقرط

ال.ةصاخلاهقرطريغيهنأولديجلانمنوكيس":ًالئاقنامويترمذت
."هوذحوذحينأقيرفلالكبضرتفي

متتةمهملانإ.كعورنمئدهتنألضفألانم":ةلئاقءارسإهتخبو



."اهنعنولوؤسملانحنو،انضرأىلع
."اهنولومينيذلامهناملألانأامك":ةيرخسباهيلعنامويتدرف
يذلاببسلاوهاذهسيلْنكلو،اهنولوميناملألاً.اضيأحيحصاذه"

رعشينأديرأالو.قيرفلانمًاءزجلكشيهنإ.دنريبلمحتىلعانربجي
."نيقابلانمذوبنمهنأناكّيأ

تربتعا.ةفشتنببسبنيملهنكلو،طابحإبءارسإىلإنامويترظن
كانهدعتملهنأترعشف،اهعمناقفتيامهنأىلعليلدامهتمصنأءارسإ
.ةرداغملابتمهواهتايجاحتعمجومهشاقنلامكتسالةجاح

:امهلتلاقونيباشلاهجاوتلتتفتلا،بابلاىلإلصتنألبقاهنأالإ
ىلعامكارأ.هرمأدقفتأوبهذأسف،ّيلإةجاحبامتسلامكنأامبً،انسح"
ةرمامهيلإببحتتنألواحتاهنأرهظتلةقيقرةربنبتفاضأو."ءاشعلا
ريثكلاوةدبزلاوزرألاعمةذيذللاراضخلانمًاقبطفلخانلدعيس":ىرخأ
."ةطلسلانم

سبجلاوةعيفرلاعودصلابةئيلملاهناردجبرمملاربعتتناكامنيب
تامهملكيفف.هلاقاميفقحىلعنامويتنأيفتركف،رسكتملا
.دنريبلثمًاضيغبًاصخشفداصتملاهيفتكرتشايتلاراثآلانعبيقنتلا
هفصوفصنملانمنالعجي،هبغلابملاهحومطو،ةبعصلاوةدرابلاهتيصخشف
ىلإمضنينكيمل،هغارفتاقوأيفف.ةيمويلاةايحلانعًامامتلصفنملاب
ىلعةلوجيفبهذيوألمعيلهتفرغمزاليناكلب،بيقنتلاقيرف
،عيمجلانعهسفنبىأنينألواحامهم،نكلو.ةرواجملاىرقلايفهتجارد
.هتدوربزجاوحقارتخاوهدوبسكةمهماهينيعبصنءارسإتعضودقف
عوضومعماولماعتينأمهيلعبجوتينيذلانيرخآلاءاملعلاسكعىلع
بترتملايفاضإلاطغضلااولمحتينأراثآلاءاملعىلعبجي،هدحومهثحب
تاقالعلاةماقإىلعنيرداقسفنءاملعونيفرتحمنيمظنممهنوكىلع
دنريبعملماعتتنأىوسرايخاهيدلدعيمل،اذكهو.نيرخآلاعمةديجلا
.هعماهدهجلذبتنألقألاىلعوأ

ريبخةفرغبابىلعتقرط،سيساحألاهذهةرمغيفيهامنيبو
تلاق،"لخدا"لوقيهتعمسامدنعو.ًاليلقًابراومهتدجويذلايناملألاراثآلا
.ةمستبم

."؟ةقيقدبيلله"
هتفرغيفهبتكمىلإًاسلاجناكو.بابلاوحنرظنيلهسأردنريبعفر

.همامأقاروأعضبكانهو،هدييفملقلاو،بيترتلاةديدش



نملوخدلابيلضفت":ةليقثلاةنكللاتاذةيكرتلاهتغلباهباجأف
."كلضف

."؟لمعتله":فقتلازتاليهوءارسإتلاق
هينيعوحننيتريدتسملانيتسدعلاتاذهتراظنعفريوهودنريبلاق

."ةلاسربتكأيننإ":قرزألاامهنولةدحىلعزكرامم
.ً"اقحالدوعأس،ةعطاقمللةفسآ"
ىلإدنريبراشأ."اهتباتكنمتيهتنادقف؛يلخداكلضفنم،الك"

."انهسولجلابيلضفت":لاقو،هللباقملادعقملا
،حابصلايفعقويذلاراجشلابقلعتياملكيسنهنأهيلعادب

ىلعةفطاخةرظنتقلأو،هيلإراشأيذلادعقملاىلعءارسإتسلجف
ىلإًاريرقتلسرينألواحيأ،ىرت":قلقبترّكفو،همامأةعوضوملاقاروألا
."؟راثآلليناملألادهعملا

طوطخلاتخرتساو."ةصاخةلاسراهنإ":اهراكفأأرقهنأكوءارسإللاق
هينيعيفةداحلاةرظنلاتلوحتو،ليحنلاوليوطلاههجوىلعةمسترملا
يفيهوترافيتجوزلةلاسراهنإ":ًالئاقفاضأو.ةقررثكأةرظنىلإنيواقرزلا
."ايناملأ

."؟!يهوتراف":تلاقف،ةبارغلانمًائيشمسالايفءارسإتدجو
."ةينمرألاةغللابةدرولاينعيهنإ":ًالئاقبذعتوصبدنريبحرش
ببسلو،كلذدعبوً.امجًابحهتجوزبحيهنأدبال:ءارسإتركف

.ناهروأاهقيلطاهلاببرطخ،ام
تملعت.ايكرتيف،كيشتاههمساو،يتجوزدلاودلودقل":دنريبلاق

.هلاقامتبعوتساىتحًاتقوءارسإتقرغتسا."رمألالوأهنمةيكرتلاةغللا
."؟ايكرتاورداغىتمً؟اقح":لوضفبهتلأسمث
.برحلاءانثأ،ليوطتقولبق":لاقودنريبينيعنمناعمللاىشالتف

اولتقف؛ةوسقبكارتألامهلماعدقف.ةرتفلاكلتيفةريرمةبرجتنمرألاىناع
نونسملامهنيبنمو؛ًالماكًابعشاورجهومهءاسناوبصتغاومهلاجر
."لافطألاو

لجرلاهلحملحيلةظحللبقرهظيذلافيطللادودولادنريبىفتخا
.فولأملادكنلايناملألا

،ظحلاءوسل":اهسفننععافدللةجاحبترعشنأدعبءارسإتلاق
."عونلااذهنمةفسؤمثادحأباهخيراتبتّرمنادلبلالك

يفيتجوزدجيفوتدقل.عيرماذهنكلو"ً:اسباعاهيلعدنريبّدرف



هنكلو،اسنرفىلإهتدلاوعمبرهلايفةريبكةقشماهدلاودبكتاذل،ايكرت
ينطوم،يلصألاينطوم:ًالئاقرركيلظدقف.كانهفيكتلانمنكمتيمل
."تانعللاومئاتشلابكارتألارطميوهو.يلصألا

:ةيساقلادنريبتاملكهجويففطللابمستتنأةلواحمءارسإتلاق
."ريبكّدحىلإلدجللةريثملئاسمهذهنكلو،عبطلابًالهسسيلاذه"

ةدابإاهنإ.اهيفلدجلاريثيامكانهسيل":ةقثباهيلعدنريبّدرف
نماهدحوةيكرتلاةموكحلانكلو،ةدابإلاباهفصيهعمجأبملاعلاو،ةيعامج
."اهركنت

،مويلاحابصتلقامك":تلاقف،اهسفنىلعرطيستنأءارسإتلواح
خيراتلاءاملعلاهكرتنالاذامل.اهجلاعنلنآلاانيديأنيبدعتملةلأسملاهذه
."راثآلانعبيقنتلابةصاخلاانتلمحلنحندعنو،قئاقحلايفاوثحبيل

املكنممغرلاىلع":مالكلابرمتسالبءارسإقيلعتلدنريبهبأيمل
تلظ،ةيضاملاةنسلاىتحف.دلبلااذهنوبحينولازيالمهف،هلاوضرعت
ديدشلوضفبرعشيًاضيأاهدلاونإ.انهىلإيتقفارمىلعرصتيهوتراف
."ايكرتنمتدعاملكةلئسألاتائمينلأسيوهف،قطانملاهذهلايح

."؟ماعلااذهكتجوزِتأتملأ"
."لماحاهنألتأتمل،الك"
اهنأفسؤملانم":ةيوستلاىلإلخدماذهنأاهنمًانظءارسإتلأس

."؟اهلمحيفتلصورهشيأىلإ.ِتأتمل
ةمعانةربنهتوصبستكاو."سداسلارهشلايفاهنإ":يناملألااهباجأ

تارفلارهننولكفيطلناعملهينيعيفروتفلالحملحو،ديدجنم
.رصعلاسمشتحت

."لوليأرهشعلطميفةدالولاعقوتن"
."ً؟اتنبمأًايبصنينجلاناكنإنافرعتله"
."تانبلاقشعأانأف.هديرأاماذهو.ةاتفاهنإ":دنريبلاقف
."تاليمجوتاببحمنهنإً.اضيأانأو"
."؟لافطأكيدلله"
نعهربختنأتدارأو."الك":تلاقو،ةعرسباهينيعبءارسإتحاشأ

.اهيأرتريغاهنكلو،سماخلارهشلايفاهلمحءانثأاهتدقفيتلاةلفطلا
.ةنيزحءارسإنأدنريبلًاحضاوادب
."ًالافطأنيبجنتسامًامويو،ةباشنيلازتالتنأ.ينزحتال":لاقف
يهوتمتمتمث.ً"ادبأاذهثدحينل،الك":اهرسيفءارسإتركف



."؟كتنبايمستساذام.نآلاينمانعد":ةمستبم
مساوهف،يهوترافهديرتيذلامسالاوهاذه.ينيريم":دنريبلاق

."اهتدج
."ةديدموةديعسةايحبينيريمىظحتنألمآ"
."ةبيطلاكتاينمألًاركش،كلذلمآ"
عوضوملاىلإقرطتتيكلاهلتحنسدقةديجةصرفنأءارسإتكردأ

حابص"ً:اعمنآيفعضاوتموقثاوتوصبتلاقف،هنعثدحتتلتتأيذلا
."كرعاشمتحرجنإةفسآيننإ.ءيشلاضعبكيلإتأسأ،مويلا

ٍعادنمام.الك،الك":لاقو،هسأرزهمث،ةيانعباهيلإدنريبرظن
نماماذل،كلذكتنأوييأرنعتّربعدقل.كلمعاذه.راذتعالل
."ةلكشم

هّجوينأديرييناملألاراثآلاريبخنأتنظدقف.ةحارلابءارسإترعش
امكلذو،لاعتبفرصتيفوسهنأو،حابصلايفثدحامببسبةناهإاهل
،يثوميتعملماعتتتناكاهنأولو.لمعلايفرارمتسالانممهعنميس
ةميلسةرطفبعتمتييثوميتناكدقف.ريثكبطسبأهعملماعتلاتدجول
ةاطغمجرختيتلاحاولألاةمجرتبأدبدقف،ةزاتممةربخوٍقارميلعتو
ملعبصصختلاةركفاهلاببرطختنألبقنيدفارلادالبضرأنمرابغلاب
ىلعةيلضفأيأبهسفنلرثأتسيلهتربخيثوميتلغتسيمل،كلذعمو.راثآلا
ىلإًابنجفوقولاو،اهتباتكةرفيشكفو،حاولألاسمللّكشدقف.نيرخآلا
.هيلإةبسنلابًايفاكًازايتماقيرفلادارفأةيقبعمفتكبًافتكوبنج
يأدهشتملاهنأالإ،امًائيشيفخيهنأترعشءارسإنأنممغرلابو
ناكل،هتربخوأهتفرعمبهزازتعاوهيهابتالولف.هبناجنميـبلسكولس
مليهف،كلذعمو.هبنيعلوملامكءانثتسابامبرةلمحلايفعيمجلا
ىقلتدقف.يناملألاراثآلاريبخىلعقبطنيهسفنءيشلانأركنتنأعطتست
ةيانعىدبأاملاطلهنكلو،هبيردتلقحنقتأوً،اديجًاميلعترخآلاوه
نكتمل.ءاطخألاديصتوبعاتملاةراثإلةصرفعضيملو،ليصافتلابةديدش
مضنملاننأولىنمتأ":اهسفنلتلاقةرممكف.هصالخإنمةقثاوءارسإ
الريبكذوفنبنوعتمتياوناكناملألاراثآلاءاملعنكلو."؟قيرفللدنريب
نماوبرهنيذلاناملألانويميداكألاف.ايكرتيفتاعماجلاىلعهراكنإنكمي
ىنبتامنيب،اهتعماجيفةيثحلاراثآلاملعمسقاوسسأنيذلامهرلته
مل،عضولااذهلثميفف.ناديملااذهيفةيناملألالمعلالئاسوكارتألا
يفتركفف.قيرفلانمدنريبلثمصخشداعبتسالهسلانمءارسإدجت



ضغبلمحتلاهدهجىراصقلذبتنأوهاهيلإةبسنلابديحولالحلانأ
.ةنكممةليسوةيأبعازـنيأعوقوبنجتو،ةلمحلابرارمتسالاو،هتيصخش
ركفتنأالإاهعسيملفً.امامتاهأجافةظحللاكلتيفدنريبكولسنكلو
نيبوهنيبدعبلاوةفاسملانأو،يناملألاكلذريدقتيفتأطخأاهنأيف
اذهىلإةضيغبهتيصخشالعجناذللاامهامبريهوترافةبيبحلاهتجوز
."كروعشوهاذهنأينرسي":نانتمابءارسإتلاق.دحلا

نأىلإةجاحلابرعشيملو."اذكهنوكينأالإنكميال":دنريبلاق
مث.ةدئازةفطاعبًامعفمةظحللاكلتيفءارسإفرصتدجيملهنأيعدي
نكلو،ديكأتلكبتافالخعقتس.انهلامعألابعصأبموقناننإ":لاق
حابصلايفتلقامكو.فقوملاديسطابضنالالظينأوهمهألاءيشلا
."ةلمحلاهذهنعةلوؤسملاتنأ

اهنكلو،تاملكلاكلتلهلوقةقيرطيفءاردزالاضعببءارسإترعش
ةيباجيإةثداحماهيفيرجتيتلاىلوألاةرملايههذهف.كلذلهاجتترثآ
.راثآلانعبيقنتلاةلمحةيادبذنمهعم

ááá



ةميمحةقيرطبامهضعبنالماعيسارارآيدلاوواوناتيميدجرأمل
ةمئادلاةوادعلاكلتلًافلتخمًاريسفتامهنمدحاولكمّدق،كلذعموً.اقالطإ
.يروشآرجاتنمًابذكوًاعمطوًاركمرثكأيدلاونإيدجلاقدقف.امهنيب
ًاميلعتداغوألارثكأهنإلاقلب،ةموؤشملاةرذبلابيدلاوفصوبِفتكيملو
.تارفلايتفضلوطىلع

يدجحرشدقف.هنعيدلاوهلاقامملوألاءزجلاىلعيدجيلدكأ
يننأترعش،ينميـبلقةبيبحيوانوتتذُخأامدنع":ًالئاقمويتاذ
ملو.هلعفأنأبجيامعيدلةركفالًاهئاتتحبصأورايتلااهفرجةكمس
يوانوتتناكدقف.يسفنىتحتيسنيننكلو،بسحفبأيننأسنأ
مل،تتامامدنعو.يتايحيفءيشلكواهعمتأشنيتلايتلوفطةقوشعم
ثدحتلاوأدحأةيؤريفةبغرلابرعشأدعأمل.ءيشيألمعطكانهدعي
نمنذإلاىلعتلصحامدنعو.ساناماكبيطلاكلملاىتحالو،دحأىلإ
تبهذو،نيصلخملايديبعنمنينثاتذخأ،ساناماكانديسولطبلاانكلم
ةريزجلايفكانهنادبعلاينكرتف.تارفلارهنطسويفةريغصةريزجىلإ
.امهجاردأاداعوفوطيتزوحبو

،نونجملاكةريزجلاءاحنأيفيرجأتذخأ،اهيلايلبمايأةثالثةليط
مويلاةياهنتلحامدنعو.زوجعةأرماكعومدلافرذأو،ملألانميوعأو
ةياهنيفو.يعومدتفج،يناثلامويلاةياهنيفو.يتوصدقفأتدك،لوألا
عيطتسأدعأمل،عبارلامويلارجفيفو.ياوقلكتفزـنتسا،ثلاثلامويلا
يفيريرسيفيسفنتدجو،ىرخأةرمءوضلاتيأرامدنعو.ءوضلاةيؤر
يتليمجنعةدرابلاةرطعلاريرسلاةيطغأنيبًاثبعياديتثحبف.تيبلا
.ةداعسلاوحرفلابةمعفمةايحيتايحتلعجيتلايـبلقبح،يوانوت
ريغءيشثدح،يـبلقفنتكينأدوسألاحابصلارامخكشوأامدنعو
؟اذهليختتنأكنكميأ.يتيبىلإساناماكميحرلاكلملارضحدقف.عقوتم
يتيبىلإهسفنبرضحساناماككلملا؛لطبلاكلملاوميظعلالجرلاكلذ
يـبصلاذخأف.همركباهايإينحنميتلاضرألاىلعهرمأىلعءانبينبملا

ىلعهيمسأس؟ليمجوهمكرظنا.كنبااذه.يلإغصأ":لاقوهنضحيف
ينضحيفهتذخأف،ينملفطلابّرقمث."سارارآهمسانوكيس.يـبأمسا
كردمريغوهوملأوبحبيردصىلإهتممضو،لجخلاوةريحلابرعشأانأو
.همتيوهتءاربىدمل



هيلإبهذأناكملكىلإهذخآتبف.هلًابحتددزا،ينباربكاملك
،ةصرفلايلتحنساملكو.هتعاربوهتاراهمدهشأانأورخفلابمعفميـبلقو
.ساناماككلملاانكلموانديسةرضحيفلثميليدلوبحطصأتنك

هنأةجردل،ريغصلاسارارآبعلولاديدشساناماكميظعلاكلملاحبصأ
اذهتيقلتامدنعو.سوراتسأهنباعمهميلعتبحامسلافرشبهيلعقدغأ
تللظو،تالالشلاكينيعنمحرفلاعومدتقفدتوحرفلاينرمغ،ربخلا
نكلو،انتلئاعىلعكلملاهقدغأيذلافرشلااذهبٍشتنمانأويشمأمايأل
.تبكتراقمحأأطخيأيلتتبثأاهتهجاويتلاةرداغلاةنايخلا

.هدسجوههجوحمالمبيـبًاهيبشحبصأ،همسجامنوينباربكاملكف
ًادجمو،نهاكلاكًامرتحمتابدقف.هكولسىلعكلذسكعنيمل،كلذعمو
يتلاةيقارلاتافصلالكبوشيتهحنمدقل.بوهومبتاككًايكذو،دبعلاك
نمهيلإتهجوامهمّطقينضراعيمل.هدلويفاهانمتينأبألنكمي
بغيملنكلو،مارتحابهلهلوقأاملكىلإىغصأاملاطلو.ةيساقتاملك
يفركملاوهينيعىلعميخيذلامتاقلادوسألالظلاكلذيتظحالمنع
يفةيلوفطةرظنطقرأمليننإف.يسفنيففوخلاثباماذهو،هتافرصت
تدب،مايألاكلتيفىتحو.هيتفشىلعمسترتةجذاسةماستباوأهينيع
عبتيبتاكبةصاخاهنأكوسايقلاوةرطيسلاتحتهتماستباوهتاملكوهلاعفأ
رخفلكبينباتافصنعثدحتلايئاقدصأداتعا.ماودلاىلعكلملا
يننأتفشتكاىتحليوطتقوضميملو.قلقلابترعشيننكلو،زازتعاو
.اذهيروعشيفئطخأمل

هناصحنعطقسنأدعبهفتحساناماكيوقلاانكلميقلامدنع
يذلاسوراتسأباشلاكلمللوينبالظحلامستبا،دوسأللديصةلحرلالخ
كلملاةزانجةياهندعبو.لاوحألانملاحيأبينبامالكفلاخينكيمل
يذلاءانإلايفهدامررقتسينألبقوً،امويرشعةعبرأتماديتلالطبلا
باشلاكلملاسارارآينباعنقأدقف.امهتديكملناربديآدب،هيفعضو
نميناعلخف.نينسملاسلجملاءاضعأنمصلختلاهيلعيغبنيهنأسوراتسأ
مايقللةيفاكلاةوقلاباعتمتيملامهنكلو،يتعمساهوشينأالواحو،يـبصنم
،ةكلمملااهايإينتحنميتلاةطلسلاوةوقلاومسالاطقفينماذخأف.كلذب
."ءوسيأبيتهازـنويتيرحسمنعازجعامهنكلو

ىلعاوناتيميدجاهيورييتلاثداوحلاهذهىلإيغصأانأامنيبو
رادقمو،اهيفةقيقحلارادقمنعلءاستأتحر،مراعبضغبيعمسم
اهيفتمرضأشقةموكبهبشأوبضغلاعيرسيدجادبدقف.ةغلابملا



،هبضغلغتشانإ،كلذعمو.دمألاريصقادباملاطلهبضغنكلو،نارينلا
هلاببرطختظافلألوأبهوفتلايفددرتيدعيملو،هسفنىلعةرطيسلادقف
لجرلانأكويـبأنعهمالكلهابتنابتيغصأ،ببسلااذهلو.ريكفتنودنم
تقولًايلمهتاملكيفتركفو،هبضغلةيحضطقسٌباشيمامألثاملا
.اهقدصأنألبقليوط

ááá



تقولايضمتنأتلواحو،ةشيرعتلالظيفءارسإتسلج،ءادغلادعب
دنعةشوشمتتاباهراكفأنكلو،مويلااهعمثدحاملكيفريكفتلاب
باكترابفرتعاله.هتدافإيفزومهشهلاقامعلءاستتيهو،ةنيعمةطقن
؟هعفدوهضرحنمف،لعفلاباهبعلاضهنأتبثنإو؟ىُرتايةميرجلا
،هبىلدأامةفرعمنودنمىرجامرسفتنأاهيلعليحتسيهنأتكردأ
تضمنكلو،باوجتسالاجئاتنراظتناىوسرخآرايخيأاهيدلدعيملاذل
اهلؤافتلءاضت،ءارسإراظتنالاطاملكو.فرشأنمًاربخعمستملوتاعاس
يفاهيلعرطيسيذلاهسفنقلقلاجازمللدوعتاهسفنتدجوو،رثكأفرثكأ
.حابصلا

ماعطليصوتلفلخعمتبهذينتيل":رحلانممغرلاىلعتركف
كلذيف."عرسأكانهتقولايضميامبرف.وليسعقوملاسراحىلإءادغلا
لبقعقوملاىلإلصودق"فلخ"نأيفاهيدلكشكانهنكيمل،تقولا
،هئادغلوانتنمىهتنادقوليسنأحجرملانم،عقاولايف.ليوطتقو
امهو،فلخعمنآلاامهنخديوهوبرهملاغبتلانمنيتراجيسفلمث
اهنأولتنمت.ةباوبلادنعنيتلاةرجشلظيفامهضعبلباقمناددمتم
داصحلانعامهثيدحىلإيغصتو،ءانثألاهذهيفامهعمسلجتتناك
ةلكشتملاةيعانصلاتاريحبلاببسبخانملاريغتنعوأ،ةنسلاكلتلبقترملا
ثيح،اهتفرغىلإتبحسناً،اريخأ.تارفلارهنلوطىلعدودسلاءانبءارج
ةياورلاىلعزيكرتللًادهجتلذبو،طابحإةلاحيفيهواهريرسىلعتددمت
.كلذنعتزجعاهنكلو،ليوطتقوذنماهيهنتنأتلواحيتلاةيخيراتلا
ءانبلاةمدقمىلإتهجوتمثً،اددجمتضهنوً،ابناجباتكلاتعضو،اذل
.رتويبمكلاةفرغوحن

ةلوليقذخأيلنامويتبهذدقف.ةفرغلايفهدرفمب"لامك"تدجو
نمففختنأتلواح.زوجلاةرجشلظتحتةيكبشلاةحوجرألاىلع
ةزهجأدحأمامأتسلجاذل،اهراظتناءانثأهبترعشيذلابقرتلاةدح
،ةفشتكملاةيفزخلايناوألاةحئاليففنصتتذخأف.لمعلاتأدبورتويبمكلا
ريثأتلااهيلعرهظيًايضفًادحاوونييساحننيلاثمتو،ةددعتملاماتخألاوعطقلاو
.حاولألاىلإةفاضإلاباذهلك،ةيرهزموزارطلاينمرأًادقعو،يروشآلا

ةفرغنمًاحولنيرشعوةعبرأاوفشتكادقاوناك،تقولاكلذىتح
نمءازجأىلعاهنمحاولأةرشعتوتحاف.رصقلاتحتةريغصلاةبتكملا



ىلع.اناساتابتاباتكتنمضتىرخألارشعةعبرألاحاولألاو،شماجلجةمحلم
اناساتابحاولأضرعتتمل،شماجلجةمحلمنمةذوخأملاصوصنلاسكع
اهيفظفتحايتلاةفرغلاتنفد،رصقلاراهناامدنعف.فيفطفلتلىوس
اناساتابحاولأنكلو،ةراجحلاوماكرلانمةريبكةموكتحتحاولألاببتاكلا
ءوضلتضرعتامدنعتتفتتملاذل،رانلابةيوشماهنألةناتمرثكأتناك
ىلعصوصنلاخسنبراثآلانعبيقنتلاقيرفماق،كلذعمو.سمشلا
نمعباسلاوعبارلاوثلاثلاحوللاُلَخيمل.اهلةيفارغوتوفروصذخأو،قرولا
.ةكسامتمةدحاوةعطقلكشتتلظاهنكلو،تاققشتلاوعودصلاضعب

نينرءارسإتبقرت،ةيرثألاتافشتكملانعتامولعملجستتناكامنيب
نأباوجتساللنكميله،ىرت.نريملامببسلهنكلو،لاوجلااهفتاه
نكلو،ليوطتقولبقباوجتسالاىهتناامبر؟ةدملاهذهلكمودي
نأّيلعيغبنيامبر:ةظحللتركف.كلذباهمالعإىلإةجاحدجيملبيقنلا
؟هنوبوجتسينولازيالامبر.اهيأرترّيغامناعرساهنكلو.يسفنبهبلصتأ
بيقنلانأدكؤملانمف،رمألانكيًايأ.مهنأشومهعدتنأاهيلعيغبني
اهربخيلرضحهنأرابتعاب؟لصتيالنأنكمملانمله،نكلو.اهبلصتيس
حجرملاريغنمهنأتدجودقف،ىلوألارجفلاطويخدنعلتقلاةميرجنع
بيقنلايأرنعتلءاست...هتميرجبفرتعادقلتاقلانأاهربخيلرظتنينأ
تدجواهنكلو،اهيلإهتارظنيفحضاوفغشبترعش،ةرمنمرثكأ.اهب
تارظنلاكلتتفشكدقفً.احيحصًاريسفتةغوارملاهتارظنريسفتيفةبوعص
هتايحهكراشتةأرمادوجونودنمهدحوشاعلجرقوشنعةفطاخلا
نكميالهنأدكؤملانمةقالعلانمهجوكلذ،معن.ليوطتقول
يهف،كلذنمرثكأوهامءارسإتدارأدقف،كلذعمو.هبفافختسالا
اهنأحيحص.ناهروأنعتلصفنانأذنمةداجةقالعيفلخدتملاهرودب
لبقاممسقنمكولاهىعديميسوباشعمتقولاضعبلتجرخ
نأعطتستملوحجبتمصخشهنأتفشتكااهنكلو،ةعماجلايفخيراتلا
فرعتمل؟بيقنلااذهيفهتأريذلاامً،اذإ.دحاورهشنمرثكأهلمحتت
امهنأوهامهعمجيذلاكرتشملاديحولاءيشلاف،لاؤسلااذهنعةباجإلا
ةيفيكوامهتفاقثبقلعتياميففالتخالالكامهفالتخامغر؛لوبنطسإنم
،رفخملاةقيدحيفامهنيبراديذلاثيدحلاتركذت.ةايحلاىلإامهترظن
فوقوببيقنلاكشينأفخسلانمودبيمكىرخأةرمتركفو
ًالعفءارسإجعزأام،كلذعمو.ةقطنملايفعقتةثداحلكءارونيدرمتملا
مث،ةظحليفاهنمبرقتينألواحيوًادجًاقداصبيقنلاودبيفيكوه



."هديريامفرعيالهنإ":ةلئاقتمتمتو.اهيلتيتلاةظحللايفبحسني
ًائيشتلقله؟ةرذعملا":ءارسإردقبًارتوتمادبيذلالامكلاق

."؟ام
ملكأتنك":تلاقوةذفانلامامأفقاولالامكىلإرظنتلتتفتلاف

."؟كلذكسيلأ،دعباودوعيمل":عوضوملاريغتلةعرسبتفاضأمث."يسفن
."ءاسملالولحلبقنودوعيسمهنأيفكشأ":ًالئاقطابحإبلامكرمذت
لكلامكدقف،ءادغلالوانتلروضحلانعفاليإويثوميترخأتامدنع

ىلعًارداقدعيملمث،مسرلاعباتينألواح،ةيادبلايف.زيكرتلاىلعهتردق
نمللملاهباصأمث،ىدهريغىلعةفرغلاءاحنأيفلوجتيحارف.كلذ
ةعاسىضمأو.اهبحييتلاةاتفلاةدوعراظتنابةذفانلامامأفقوف،كلذ
.لاحلاكلتىلعوهولقألاىلع

امناعرسً؟اليلقىشمتنلبهذنالَِمل":ةيدوةءاميإيفءارسإتلاق
."سمشلاةدحفختس

.تارفلارهنيفةحابسللباهذلاىلعانقفتادقل":لاقولامكدهنت
."...انهيندجتملوتداعنإاذام

."...ترخأتاهنكلو"
نأيـبضرتفي،نكلو.حيحصاذه":لاقو،زجعبهسأرباشلاسّكن

."اهرظتنأ
زاهجئفطتيهوتلاقف،لامكددرتنمجاعزـنالابءارسإترعش

."ىشمتألبهذأسوللملابرعشأيننكلو،كنأشاذه":رتويبمكلا
ةرداصةقيمعةيقيسومماغنأتوصتعمس،رمملاىلإتلصوامدنع

ناكو.هعامسنكميداكلابتفاخونايبفزعاهبحاصيووليشتلاةلآنع
رمتيهواهتاوطخةعرسنمءارسإتففخ.دنريبةفرغنمًارداصتوصلا
نأتعاطتساوً،ايفطاعوًايجشنحللاتدجو.قلغملاهتفرغباببناجب
دنريبنأاهلاببرطخ.فلؤملامساركذتنعتزجعاهنكلو،ىقيسوملاركذتت
هبلقوىقيسوملاماغنأىلعهتجوزلاهبتكيتلاةلاسرلاةءارقديعيكشالب
ةلمحيفتبهذامدنعةقيرطلاكلتبًاضيأيهفرصتتملأ.قوشلابئلتمم
اهتباصأ،تقولاكلذيف؟ناهروأنماهجاوزةرتفءانثأراثآلانعبيقنت
ةبآكلاوةيرثألاندملاكلتاهبيحوتيتلاةدحولانمنينسلافالآىودع
يفو،اهغارفتقولالخصاخلكشبكلذثدح.اهيلعنميهتيتلاةبيرغلا
يفموجنلااهيفعملتيتلايلايللاكلتنعكيهان،لمعلاحشتارتف
ناوصلابقلعتملاءزجلاكلذنكلو...ناوصلارجحنمتارارشكءامسلا



هنأكو؟اهتلكشمام؟مايألاكلتىلإاهريكفتداعفيك،نآلا."فلخ"صخي
ةيفطاعحبصتىتح،مهلابلغشيلكاشملانمٍفاكرادقمدجويال
كسفنتاتشيعمجا":ةسردملارداغتيهواهسفنلءارسإتلاق.ةفيخسو
."ءارسإاي

عقومنمداع"فلخ"نأتفشتكا،ةشيرعتلانمتبرتقاامدنع
ةفاجلاضرألاللبيو،هديبًاموطرخكسميهتأردقف.راثآلانعبيقنتلا
يهوءارسإتلاقف.ءارمحلاوةيناوجرألالفنرقلاروهزيقسيو،ةققشتملا
."لمعلابكسفندهجتال":شعنملاروهزلاريبعقشنتست

."ءيشلاضعبانهناكملابطرأنأيفتركف"
."؟عقوملايفرومألاريستفيك.ةيكزةحئارلا.ةنسحةركفهذه"
يننكلو":تمصلانمةريصقةرتفدعبفاضأمث."ةداعلاك":باجأف

."ماريامىلعُدبيملوليسمعلانأمويلاتظحال
."؟ضيرموهله.ريطخءيشكانهنوكيالألمآ"
ىلإرظنينأداتعادقل.يردأتسل...بسحورمألاً.اضيرمسيل،الك"

."يمدقىلإرظنيناكمويلاو،ينملكيامدنعينيع
ديرتيذلاام":مزحةرظنبيهاطلاقمرتيهورذحبءارسإتلأس

."؟هلوق
ةطيحلايمزتلتنأكيلعيغبنيهنإبسحولوقأيننإ.ءيشال"

لبقبيرهتلابالمعينأهوخأوداتعادقف.اذهوليسمعلالايحرذحلاو
لاومألايضاقتىلعناداتعمامهنإ.دودحلاىلعةيضرألاماغلألاعرزمتينأ
."...ةلهسلا

ىلعناداتعمامهنإكلوقبهينعتيذلاام":ةوسقبءارسإتلاقف
هلقف،امًائيشفرعتتنكنإ.زاغلألابملكتتال.ةلهسلالاومألايضاقت
."ةحارصب

معلارأملو،ديهشلوقأامىلعهللاوً،ائيشفرعأال":فلخلاق
حارهنأتظحاليننكلو،هباشاموأقرسيوأئيسءيشيألعفيوليس
.ّطقلبقنمكلذلعفيملوهو،مكنعينلأسدقف.مويلاةبارغبفرصتي
."ههجوبحش،مويلاحابصةسردملاىلإرضحبيقنلانإهلتلقامدنعو

بعصلانمله،انيلعلجرلافاخدقفً،اذإ؟اذهيفةلكشملاام"
كهجوبحشيالأ،بيقنلاركذيتأيامدنع،كلذلةفاضإلاب؟اذهقيدصت
،انهىلإهرضحأنموهراتسلادبعجاحلاف.وليسبقثأيننإً؟اضيأتنأ
."فيرشلجروهو،نآلاىتحعئارلمعبماقو



عمو."ةقحمكنأنظأ":ةقباسلاهترابعنعًاليلقًاعجارتمفلخلاقف
."رذحلايخوتنمعنميالاذهنكلو":ًالئاقفيضينأالإهعسيمل،كلذ

.اهلساسأاليتلافواخملاهذهنعَُّفك.انيذؤينل.قلقتال"
."؟ءاسملااذهءاشعلاىلعانلدعتساذام،نآلاينربخأ

حلاكهجوبمدمدمث."يثوميتهرضحأيذلاكمسلادعأس":فلخلاق
اذهنكلو،موثلاوأمطامطلاةصلصمدختستال:لامكلوقي":ًالئاق
كمسلاوههفرعييذلاديحولاماعطلانإ.امهنودنمهلمعطالكمسلا
."يرحبلا

ةمئساهنألبقنمتالادجلاهذهلثمتدهشيتلاءارسإترعش
ةبيرغمطامطلاةصلصمادختساةركفتدجودقتناكو.لامكرمذتنم
وهمكتكردأكمسلاتلوانتنأدعبنكلو،رمألاةيادبيفءيشلاضعب
نأىلعًارصملظ"لامك"نكلو،هيأريففلخعمقفتتتتابف،ذيذل
.مطامطلاةصلصنودنمفلخاهوهطي

نأهنكميً.ابناجهتكمسعدو،مطامطلاةصلصبانكامسأدادعإبمق"
."ءاشيامكهتكمسوهطي

،ةظحللاكلتيفو.اهباوجنمرورسموهوخبطملاىلإفلخهجوت
نلعأف.ةشيرعتلانميلدتملاويدارلازاهجنمرابخألاةرشنةيادبتعمس
نيثالثونينثالتقمونمأطابضةسمخداهشتساقيمعلاعيذملاتوص
البرمتستسةيركسعلاتايلمعلانأدكأو،نافةقطنميفعارصيفًايباهرإ
دعتملاهنأةجردل،رابخألانمعونلااذهىلعةداتعمءارسإتتاب.فقوت
نأالإاهعسيمل،كلذعمو.نآلادعبقالطإلاىلعاهيفريثأتيأثدحت
.ةشيرعتلانعةدعتبمتشمو."!نزحماذهمك!فسأللاي":ةلئاقمتمتت

اهتراظنوأاهتعبقءارسإعضتملفً،ائيشفًائيشضفخنتةرارحلاتأدب
قدحتتحار.مويلانمةلضفملااهترتفتقولااذهتربتعااملاطل.ةيسمشلا
فعضيذلاسمشلاجهولمأتتيهونيتضمغمفصننينيعبقفألاىلإ
.يلسعنولمثيـبهذرفصأنولىلإًالوحتمىفتخامث

ىلإنامرلاناتسبربعيشمتنأًالوأاهيلعبجوت،رهنلاىلإلصتيكل
رخآلابناجلانموةيكوشلاناوجرألاراهزأدحاوبناجنمهّفحتقيرط
بهذيذلانامويتنعًاثحبناتسبلايفتلوجت.ةفاجلاباشعألاضعب
خوخلاوشمشملاراجشأدوجوتظحالف،ةيكبشلاةحوجرألاىلعكانهمونلل
،دعبتجضندقشمشملارامثنكتملو.نامرلاراجشأنيبكانهوانه
نامويتىلعرثعتمل.ضرألاىلعطقاستتتأدبةجضانلاخوخلارامثنكلو



ىلعةببحموةفيرظةديسيهو،شوتاهةدجلا،ناتسبلاةكلامىلعلب
ةبحرملااهتربنبءارسإةدجلاتلأس.ديعاجتلابءيلملانسملااههجونممغرلا
.اهنعثحبتءارسإنأتنظدقف"؟ءيشبكدعاسأله،يتزيزع":ةداعلاك

نإفرعأنأتدرأو،ءاحنألايفىشمتألتيتأدقل.يتدجًاركش"
."المأنامويتانليمزظقيتسا

.هنمرذحلاضعبةدجلاتدبأ،ةقطنملاىلإراثآلاقيرفلصوامدنع
اذل،ىذألااهباوقحليوأاهناتسباوقرسينأنمفوخلااهكلمتدقف
نعتلختنوملاسممهنأتأرامدنعاهنكلو.مهنعىأنمبىقبتنأتلواح
ريبكءزجدوعيو،مهعمةدودوتحبصأ،ريصقتقونوضغيفو.اهرذح
وهو،هرحسوبذعلانامويتثيدحةمواقمىلعاهتردقمدعلكلذنم
املك،نآلاو.ناتسبلابرماملكاهلاحنعلاؤسلانعًاقلطمفكيمليذلا

نمرمذتتوثيدحلافارطأهعمبذاجتتتأدبقيرفلادارفأدحأتفداص
يفميقتيتلاةنونجملااهتنكنموأباتنعيزاغيفشيعييذلااهنبا
.ةيرقلا

."ناتسبلانمرخآلابناجلايفنامويتيدلونإ":ةدجلاتلاق
سولجللهتلسرأ":تلاقمث،نانسألاميدعاههجوبقيلتةماستباتمستباو
،زوجلاةرجشلظتحتمونلاديجلانمسيلذإ؛شمشملاةرجشتحت
."ضرملاببسياذهف

نإرمألانكيًايأضرميس":فطاعتبنكلوناجهتسابءارسإتلاقف
."تقولااذهلاوطًامئانلظ

،نآلاانهىلإيلاعت.ليلقلبقهتظقيأدقف،ماريامىلعنوكيس"
."ياشلاكلدعأس.كسافنأيطقتلاو

."يننورظتنينورخآلاف،رخآتقويفامبر.كلًاركش"
ضعبتكسمأو."كيدييحتفا.نيئاشتامك":شوتاهةدجلاتلاقف

.ءارسإلاهتطعأواهترونتيفاهتعمجيتلاخوخلاتابح
.ً"ادجريثكاذه":ةأجافملاهذهلةمستبمءارسإتلاق
.يلثمنانسأالبتسل؟نيقلقتَّمم.اهيذخ،يتريغصاينآلااهيذخ"

."ةذيذللاةهكافلاهذهلوانتنعفكأنكأمل،كنسيفتنكامدنع
تابحبةلسلاهبشيامىلإاهتلوحيتلااهتزولبةمدقمءارسإتألم

لكاهتزوحبونآلادعبرهنلاةفضىلعىشمتتنأعيطتستدعتمل.خوخلا
،ةسردملاىلإاهجاردأدوعتتأدبو،شوتاهةدجلاتعدواذل،خوخلااذه
نوكينأنكميأ.ةداعسلانماهبلقراطف.ةرايسكرحمتوصتعمسمث



نمىلعأكرحملاتوصتاب.ترظتناو،قيرطلابناجبتفقوت؟بيقنلا
اهدوقيةلتلالفسأنمرفوردنالزارطنمةميدقةرايسترهظمث،لبق
ثدحتةاتفلاتناك.فلخلايففاليإويثوميتنملكسلجيامنيب،دارم
ملءارسإنأةجردل،ةداعسلاةياغبودبتيهوامءيشنعحرمبيكيرمألا
يففاليإعوقولوحهكوكشيفًاقحملامكناكنإلءاستتنأالإاهعسي
.اهبناجبمهترايساوفقوأفءارسإةرايسلاباكردهاش.يثوميتمارغ

حرطتيهودارمىلعاهرظنتزكرو."؟متنكنيأ":ءارسإتلأس
.يرورضلانمىلعأتوصةربنباهلاؤس

."يثوميتعمانك"ً:امثعلتملاقو،اهلاؤسنمدارمشهدناف
نإ":مهنمةءاتسمءارسإنأةكردمريغيهولاعفنابفاليإتلخدت

."فويضلالابقتسابنوفوغشاهلهأوً،ادجةعتممىرقلا
ةكردمريغةلفطاهنأكوً؛اجهتبموًامعانوةيويحلابًامعفماهتوصادب

.اهتايلوؤسمل
."لامكعمةحابسللنيبهذتسكنأتعمس":ءارسإتلأس
يفةبغربرعشأال":تلاقو،فاليإهجوىلعةجعزـنمةرظنترهظف

."قالطإلاىلعةحابسلا
ببسلانعتلءاستو.ةللدمةلفطكفرصتتفاليإنأءارسإترعش

ربعتنأالإعطتستملاهنكلو،اهيلإةبسنلابةيمهألكشياذهلعجييذلا
باشلاقلقدقل...مويلاحابصطقفاذهتلقكتيل":تلاقف،اهيأرنع
."كيلعنيكسملا

."ةنيدملايفنيروصملابانررمدقل؟!قلقللوعدييذلاام"
."؟ةنيدملاىلإمتبهذأ؟اذام"
.معن":قوعصملاءارسإلعفدرمهفىلعةرداقريغيهوفاليإتلاق

."؟ةنيدملاىلإباهذلالايحةلكشملاام
."اوبهذتملمكتيل.دقعمرمألا"
نإ":ةذفانلانمءارسإىلإرظنيللفسألاىلإنحنموهويثوميتلاق

."فطللاةياغيفاودبمهيلإانثدحتنيذلاسانلاوً.ادجةئداهةيرقلا
اذهنمًائيشوأةبيصميأانبلجاننأدحأربتعيمل":فاليإتلاق

."هتمربرمألالايحًاريثكغلابننحنف،قحمدنريبنأنظأ.ليبقلا
ىقلتأمويلك.لتقللضرعتصخشكانه":بضغبءارسإتلاق

بيقنلالبانأتسل،كلذلةفاضإلابو...لومحملايفتاهىلعديدهتلئاسر
."ةنيدملاىلإبهذنالأانيلعيغبنيهنإلوقينموه



.ً"اضيأهانيأردقل؟فرشأديسلانينعتأ":يثوميتلاق
."؟هومتيأرأً!اقح"
."رفخملابانررماننألةدوعلاقيرطيفانفقوأدقل،معن"
."؟فرتعاله؟زومهشنعءيشيألاقله"
."ءاسمانترايزلرميسهنإبسحولاقلب،زومهشنعًائيشركذيمل"
."ءاشعلاىلإهانوعددقل":فاليإتلاق
."؟ةيسمألاهذهل"
يأدبيمل":ةءارببنيوارضخلااهينيعبشمرتيهوفاليإتلاقف

."ءاشعلاىلعطوبشلاكمسلوانتنساننأفرعامدنعروضحلايفةضراعم
اهنأرعشتيهوتقولاضعبلبيجلاةرايسبناجبءارسإتفقو

.ربخلااذهنمًاليلقةقوعصم
."قلطننانيعد.يدعصا":دارملاقف
.ً"ادجةبيرقةفاسملا،لاحةيأىلعف.يشمأفوس.متنأاوقلطنا"
تكرتيتلابيجلاةرايسبقلطنالب،اهيلعحاحلإلايفدارمدزيمل

نعةدعتبمءارولاىلإةوطخءارسإتعجارت.رابغلانمةقيقرةمامغاهفلخ
نأيغبنيله،ىرت.ةرايزللمداقهنألفرشألصتيملً،اذإ.دعاصتملارابغلا
نأمأ،ةيضقلللحلاولصوتومرجملاىلعاوضبقمهنأىلعاذهرسفت
فرعتساهنأتكردأ،نيتلاحلااتلكيف؟ضافولاِيلاخمهكرتباوجتسالا
.تاعاسنوضغيفرمألاةقيقح

ááá



نمةقيقحيأمهفينأهدلاووهدجنيبتتشملفطلنكميفيك
ىلإمثامهدحأىلإيغصينأىوسهلعفهنكمييذلاام؟ةايحلاقئاقح
؟نيعزانتمنيبتتشمسعتمداخكرخآلا

ذخأو،هباوصدقفيدلاوعمهراجشنعينربخينأبيدجمهاملك
كمحلنمنبا؛ةايحلاهتحنمنبالنكميفيك":ًالئاقعاطقناالبملكتي
."؟كعادخهسفنهللوستنأكمدو

الهلعجمراعحومطيدجرظنةهجونميدلاوىلعنميهدقف
ريبكبصنمىلعيلوتسيلهليحيفسوراتسأباشلاكلملالالغتسايفددرتي
.رصقلاةبتك

،يوانوتهتجوزةافودعبليوطتقولجاوزلانعًاعنتمماوناتيملظ
ديدجنمبحلايفعقينألةصرفلاابابوكهتحنمنأدعبسيلنكلو
بيشلاازغيذلالجرلاكلذدجودقف.ةخوخيشلاةبتعهوتلاطخامدنع
جرددوعصدرجملسافنألاعطقنمهسفندجيتابو،هرهظىنحناو،هرعش
،دعجماهرعش؛ةيتفةرهمكةليمجوةطيشنةيراجبًانوتفمهسفنرصقلا
.اغيتشاماهمساو،ةيربةلازغينيعكاهانيعو

كلذنكلو،ةليللكءانسحلاةاتفلاكلتبهسفنعتمليدجدارأول
ًاجاوزاغيتشامجوزتينأدارأدقف.ةليبنلاهتيصخشعمضراعتيفرصتلا
نمجاوزلانمًارحًالجرعنمياميثحلانوناقلايفنكيملوً،ايمسر
قلعتيعوضوملاتابامدنعرظنلاتاهجوتريغتامببسلنكلو،ةيراج
يدجةنادإىلإسلجملايفءالبنلانمريثكلادمعدقف.رصقلاةبتكريبكب
انكلمنممعدلاىلعلوصحلايدجعاطتسادقف،كلذعمو.اذههرارقل
ديأف،ةرتفلاكلتيفهتوقوهتحصلماكبلازيالناكيذلاساناماكيوقلا
تاكسإيفحجنوجلثلابللكملبجلميظعحفسهنأكيدجرارقكلملا
نأدعبذإ.بوشيترماوأةضراعمنكمملانمسيلف،كلذعمو.هيضراعم
.هفتحيقلوهداوجةوهصنعساناماككلملاطقس،يدججوزت

أدبوةصرفلاهذهيدلاولغتسادقف،يدجيلهاورامبسحب
عمسامدنعو.هلحملولحلاوهبصنمنميدجلزعفدهبًايرسًابالقنا
ىلإداعوظيغوءودهببحسنالب،تاضارتعايأدبيمل،رارقلااذهبيدج
بنجتف.مهلكهتلئاعدارفأنيبنمانأيعمىوسثدحتيدعيملو.هتيب
ديحولاهؤازعراصو.يدلاولركذيأىتحعمسينأديريدعيملو،يمأ



بصنملاكلذ؛رصقلابتاكبصنمنعهلزعمتو.اغيتشامهتجوزيفنمكي
ةيمهأاذنكيملاذهنكلو،ةديدعتاونسلمارتحالكبهلغشيذلا
فطاوعلانمةدرجمتاونسدعبنآلاىظحيتابدقف.هيلإةبسنلاب
ةباشلاكلتلةديصقبتكيمويلكحبصأف.اغيتشامةديدجلاهتبيبحب
نولكنيتنكادلااهينيعو،درمتملابالبللاتابنكجومملااهرعشبلزغتيو
ىوسدحأالو،اغيتشام...قيشرلااهدسجو،نييزمرقلااهيدخو،بنعلا
.اغيتشام

هدنعةيراجتناكيتلاةأرملاعمهتايحشاعو،هتيبىلإبحسنا
تسيلةثراكهبتلحذئدنعنكلو،هتجوزتحبصأمثماعنملقألبق
نمو،هتنهماهلجأنمرسخيتلااغيتشامهتجوزتمدقأدقف.نابسحلايف
رعاشعمبرهلاىلعةيرعشلادئاصقلانمًاحاولأوًاحاولأبتكاهلجأ
ةبونيدجىلعتلوتساف.هتفايضيفنمزلانمةرتفلماقأباشيمارآ
،تيبلانمسانلالكدرطف،حيرجلادسألاكهترئاثتراثو،ةمراعبضغ
رهنيفىرخألااهتايجاحلكعماغيتشاملاهبتكيتلادئاصقلالكبىقلأو
حمسيوأدحألوخدلبقيدعيملو،تيبلايفهسفنسبحمث،تارفلا
يدجأده،يتاذلازاجتحالانممايأةدعدعبو.هترايزلروضحلابيلىتح
ةسامحنم؛ةقباسلاهرعاشملكنمًادرجمودبيوهوتيبلانمجرخو
يفتارفلارهنهايمكنيتتيمنينيعبسانلاهوجويفرظنو،بضغوحرفو
.فيصلارخاوأ

فيظنلامونلانمًاطسقلانينأبيتيزافلافبرقملاهقيدصهحصن
ةحيصنبيدجذخأف.هلهلوقتنأديرتءيشبوشيتىدلنوكيامبرف
بوشيترضحف.فيظنلامونلاسوقطلًادادعتساهريرسىلعددمتويتيزافلاف
نمةعبقهسأرىلعومالظلانمةأجفهمامأرهظو،ملحلايفهرازولعفلاب
ةثالثوهمازحنملدتمفيسوىنميلاهدييفحمرهتزوحبوةببدملانورقلا
نمديزملالذبينأيدجبوشيترمأو.ىرسيلاهدييفقربلانمنابضق
.ةنئاخةأرمالقوشلابهمايأميمستنمًالدبهديفحبمامتهالا

لاقوهيلإيناعدتساف.يدجلاحيفًالماكًارييغتفيظنلامونلاثدحأ
نعلوؤسملانوكأسوكبةيانعلاىلوتيسنمانأً،ادعاصفنآلانم":يل
."كميلعت

قثينكيملوهف،ربخلااذهىلعرذحلابمستيلعفدريدلاوىدبأ
مليننكلو،رشلايـبقحلينأنمسجوتهنإىتح،ًاليلقولويدجب
ناك،ةينالقعلاريغهتافرصتلكنممغرلاىلع،يدجف.يأرلااذههرطاشأ



،لاحةيأىلعو.هديفحبفيكفهئادعأقحبرشلاباكتراىلعًارداقداكلاب
دعباهبيبحواغيتشامنعافعامدنعريخللهبحوهحماستىلعنهربدقف
ةقفاومدعباهتقفاوميمأينتحنمامدنعو.رهشأةدعدعبامهيلعضبقنأ
.يدجنميسوردذخآتأدب،يـبأ

سمشلاقورشذنميدجعميتقويضمأتحبصأ،نيحلاكلذذنم
ينلعجونيتاحنلاونينغملاونيدلالاجرةلباقملينبحطصاف.اهبورغىتحو
يتلاةيرعشلاتايعابرلاىلعهتعلطأ،ءانثألاكلتيفو.مهتاثداحميفكراشأ
انأدب،كلذدعبو.رعشلامظنأيننأفرعنيحًامجًارورسرسف.اهتفلأ
يذلاتقولانمةريبكةعتمتلن،اذكهو.يدئاصقةعجارمىلعلمعن
،يدلاونعءوسلابملكتلانعفكيهنأولتينمتيننكلو،هعمهتيضمأ
امدنعو.فقوتالبتانعللاومئاتشلابهيلعلاهنيلظلب،كلذلعفيملف
لكينحنموهتمهمىهنأهنأنمنيقيىلعيدجهيفحبصأمويناح
قلطناودحألةملكبهوفتينأنودنمانتنيدمرداغ،ينمزلييذلاميلعتلا
.رهنلاةفضوحن

باوبألاتدجوو،نيقباطنمنوكملاهتيبىلإتلصو،حابصتاذ
يفيلهكرتًاحولتدجويننكلو،لخادلابدحأىلعرثعأملف.ةحوتفم
:هيلعبتكاهيفانسوردذخأننأاندتعايتلاةريبكلاةفرغلا

نمتمئسدقل.يتياهنتناحويتقوفزأدقاه.اناستابيزيزع"
ًاجضانًالجرتحبصأكنأتدكأتنأدعبو.سانلاءالؤهنموةنيدملاهذه
،انهتومأنأديرأال.اهتياهنىلإتلصويتمهمنأرعشأيننإف،نآلا
تاملكاونغيوأقافنلاعومداوفرذينأنيعداخملانمريثكلانمديرأالو
نمةرمزلحامسلابيـبلقىضرينل.يتزانجمسارميفيلفيزملاحيدملا
.بذاكلامهنزحبيتوماوسندينأداغوألا

كيلعيذلاديحولاءيشلانكلوً،ايقارًاميلعتملعتموحلاصباشكنإ
هلعجتوهوذحوذحتالأىلعصرحلاو،كدلاولهابتنالاوهنآلاهبمايقلا
نعمجحتنأكيفكيةداعسلابىظحتيكل،ينبايينقدص.كلىلعأًالثم
.ةيرامسملاةباتكلاملعتنملهسأورسيأةمهمهذهو،كدلاوهلعفاملعف
يننأل؛كلذلعفنمنكمتتسكنأنمقثاوريغلازأالانأف،كلذعمو
ينيعنملطييذلاهسفنمتاقلاريبعتلاكينيعيفحملأيننأًانايحأنظأ
يهةقيقحلانوكتالأىنمتأو،ةعدخنمرثكأاذهنوكيالألمآ.كدلاو
حلاصملاىلعكتايحعيضتاليكيفاكلاءاكذلابىلحتتنأكديرأ.هاشخأام
ًاعادو.ىنعموةميقكمايأحنمتةيماسعاسمىلعرثعتنأو،كولمللةيتاذلا



ابابوكواموراشامهادلووتابيههتجوزوبوشيتككرابينألمآ.يـبيبحاي
."ةديعسةديدمةايحكوحنمينأو،لامجلاوةبيطلاب

لعفأاميردأالًارئاحتفقو،حوللاةءارقنمتيهتنانأدعب
هفرصتنكلو،عقوتملاريغهكولسبينأجافاملاطليدجنأحيحص.يسفنب
هسفنرجينألهعفديذلاامف.نسلايفًامدقتمحبصأدقف.ينمدصاذه
همايأرخآيضمينأهعسوبنأنيحيفىنعملاةميدعةشئاطةرماغمىلإ
،تيبلاترداغو،حوللاتذخأ؟عمتجملايفهتناكمهلمرتحملجركةحارب
مهقتعأدقمهديسنإيلاولاقف.قوسلايفيدجديبعوحنتعرسأو
،يدلاومامأتلثمو،رصقلاىلإةعرسبتهجوتف.روفلاىلعةنيدملارداغو
ال":لاقلب،ًاليلقولوقلقلابروعشهبصيملف،يدجنمردبامبهتربخأو
.دعيملوبهذيدجنكلو."هجاردأدوعيس.قلقت

ááá



لوانتلرضحيملهنأّالإ،بيقنلاهعطقيذلادعوملانممغرلاىلع
تحتراثآلانعبيقنتلاقيرفدارفأعمتجا،ءاسملاكلذيف.ءاشعلا
نمةعاسةبارقهمودقاورظتناو،ءاسملكاولعفينأاوداتعاامكةشيرعتلا
ناكملاءاضأو،صاخشأينامثلةليوطلاةيبشخلاةلواطلافلخدعأو.نمزلا
ىلإراضخلابزرألاخبطبماقو،ةشيرعتلاةمقيفقلعمنوللارفصأحابصمب
ىلعومنييذلاسخلانماهبلغأبةنوكمةطلسدعأو،كمسلابناج
.كمسلايهطبأدبينألبقفيضلالوصورظتناهنكلو،تارفلارهنيتفض

نأودبيال.نآلاءاشعلالوانتبأدبننأاننكميهنأنظأ":ءارسإتلاق
أرطدقحجرألاىلعًامهمًائيشنأدبال.لوصولانمنكمتيسبيقنلا
."هيلع

ًافطلاذهناكلفتاهلاربعرذتعاهنأول":ًالئاقبضغبلامكرمذت
."...هراظتنابسانلانمًاريبكًاددعكانهنأاميسال،هنم

مويبرمبيقنلانأنظأ":لاقوبيقنلانععافدلليثوميتبهف
."مويلاهانفداصامدنعامناكمىلإهقيرطيفناكدقف.لفاح

.لامكةئدهتيفتقفخأيثوميتتاملكنكلو
يفرطبرظنمث."رذتعيللصتينأهعسوبلازيالً،انسح":باشلاّدرف

نورظتنينيرخآلاكرتنأودبي،نكلو":ةداحةربنبفاضأوفاليإىلإهينيع
."مايألاهذهيفانيدلةداعحبصأراذتعانودنم

عمفاليإتداعامدنعف.ماعطلاةلواطىلعقبطمتمصميخ
نكلوً،اديدشًاخيبوتاهخبووفاليإبلامكدرفنا،مهتلوجنمنيرخآلا

سيل.هديرأاملعفأنأيننكمي":ةلئاقةدحبةباشلاهيلعتدرامناعرس
.رخآلادجةراثإلًادعتسملامكادب،نآلاو."يتايحيفلخدتلاكنأشنم
خبطملاىلإتهجوتواهقيدصتاملكتلهاجت،كلذفاليإتكردأامدنعو
.فلخةدعاسمديرتاهنأةجحب

ةديسةلباقملمويلاانبهذدقل":وجلافطلينألمأىلعدارملاق
."ةدترملاةديدناهمسازوجع

."؟ةدترملابىمستاذاملو؟ةدترملاةديدن":لوضفبنامويتلأس
نملكبنمؤتيهفً،اعمنآيفةملسموةيحيسمةأرملاكلتنإ"

."نآرقلاوليجنإلا:نانثالبدحاوسدقمباتكاهيدلسيلو.دمحموحيسملا
ةفئاطدجوتله":لاقف،ةبارغلاةياغيفمالكلااذهنامويتدجو



."؟انهعونلااذهنم
نايمتنياهادلاوف.ةيحيسمعقاولايفةديدننإ":ًالئاقيثوميتحرش

."ةيروغيرغلاةسينكلل
.ً"اضيأةيروغيرغيتجوزفً.اذإناينمرأامهنأدبال":دنريبلاق
.حيحصاذه":لفسألاوىلعألاىلإهسأرزهيوهويثوميتباجأف

."مهناريجعمتاريغصلامهتانباوكرتبرحلادعبنمرألابرهامدنعف
هبطخىدحإنآلاانيلعدنريبيقليس،الك،هآ":اهّرسيفءارسإتركف

نامويترودناح،كلذنمًالدبو.ةثداحملاعطاقتملاهنكلو."ءامصعلا
وهولأساذل،همامتهاراثأدقثيدحلانأحضاولانمف.هولدبءالدإلل
يفنوشيعينمرأدجويناكلهً،اذإ":ةلواطلاىلعنيمخضلاهيقفرمبئكتي
."؟ةقطنملاهذه

."؟نامويتاي،ةنيدملايفدجسملارتملأ":ًالئاقدارمرمذتف
."؟هنعاذام.هتيأر،معن"
."ةسينكلبقنمناكدجسملاكلذ،كربخأس"
."؟كلذفرعأنأيلنيأنم"
كلذتفرعل،ةرامعلانفلًاهابتناتيدبأكنأول":يناملألالاقف

يفةدوجوملاكلتبةهيبشكيلإةبسنلابضراوعلاوساوقألاودبتله.كسفنب
."؟انهدجاسملا

راتسلادبعجاحلابيقلأيتلاةنذئملاكلتاونبسانلانأينعتله"
."؟دعباميفاهالعأنم

ةمخضةسينككانه.كارتألاميشنماذهف،معن":ًالئاقدنريبلخدت
ةسينكلاكلتميمصتمتدقو.دجسمىلإةموكحلااهتلوحباتنعيزاغيف
.1876ماعلايفلوبنطسإنمروهشملايرامعملانايلابسيكرسديىلع
اهغرفتنألبق؛نجسكةيكرتلاةموكحلااهتمدختسا،تاونسبكلذدعبو
."دجسمكةدابعللاهحتفتمثةنذئماهيلعينبتو

مللاؤسبذئدنعلخدت"دارم"نكلو،عوضوملارييغتلءارسإتفهلت
.شاقنلاقيمعتىوسلعفي

سيلأ،ةميدقلانيدفارلادالبيفةينيدبورحيأبشنتمل":لاقف
."؟كلذك

نكيمل":اهعوننمةديرفلاهتقيرطبلاؤسلاىلعًادردنريبلاق
يفنبيقرتلاوداحتالابزحءامعزماقدقف.نيدلابةقالعةيأنمرألاليحرتل
."لوضانألاىلعيكرتلاعباطلاضرفنماونكمتييكلنمرألا



رظنتاهجوكيدل":دنريبىلععيمجلاراظنأتزكرتامنيبيثوميتلأس
."؟عوضوملااذهبكمامتهادلويذلاام.ةزيمم

ةحورطأبتكأيننإ":نآلابارطضالاهيلعادبدقودنريبحرش
عيمجللحأنأّيلعبجي،عبطلابو."ةراضحلاهتبلجيذلارامدلا":ناونعب
."يثحبنمءزجكخيراتلايفتعقويتلاىربكلارزاجملا

ضرألاهجوىلعتعقورزاجميأربتعننأاننكميال":يثوميتلاق
ةربنيأهتوصنمضتيمل."رلتهاهبكترايتلاكلتكراشتنالاةعساووةمظنم
همفنمتاملكلاتقفدتدقف،ههجوريباعتكلذكو؛خيبوتلاىلعلدت
.يئاقلتويعيبطلكشب

ةيادبذنميثوميتلةبرضهيجوتلًامدقعلطتيذلالامكفاضأ
ناكيرمألاامهاقلأنيتللانيتيرذلانيتلبنقلاىسنينأدحألنكميالو":شاقنلا
تائمليروفلالتقلانأيعدتنأداكلابكنكمي.يكازاغانواميشوريهىلع
."رلتههبماقاّممةيشحولقأسانلانمفالآلا

نأيغبنيةرزجملكنأنظأ":ةيوستضرفتنأةلواحمءارسإتلاق
أوسأرزاجملاىدحإنوكف.هيفتثدحيذلاقايسلابسحاهليلحتمتي
."ىرخألارزاجملابفختسننأانيلعيغبنيهنأينعيالاهريغنم

دارمىلإرظنوتفتلامث."مالكلااذهىلعضارتعاال":يثوميتلاق
تحرط،ليلقلبق":لاقو،نيدفارلادالبعوضوموحنثيدحلاةفدًاهجوم
ةدابعتداسامدنعيضاملانمتقولاكلذيف.عوضوملابةلصلاقيثوًالاؤس
ةيأبشنتمل،ضرألاهجونعنييثحلاحسممتينألبقينعأ،ناثوألا
،دالبلادحأىلعلئابقلاىدحإترطيسنإ،عقاولايف.نيدلااهببسبرح
."ةصاخلااهدباعمىلإاهتذخأو،هيفةدوجوملاليثامتلاىلعتلوتسا

اذامً،اذإ":ًالئاقنامويتهعطاق،هباطخيقلينأدنريبكشوأامدنع
."اهنعانربختتنك؟ميتاي،ةدترملاةديدنلثدح

وهيقيقحلاةأرملامسانإ.ةدترملاةديدن،معن"ً:امستبميثوميتلاق
ىلإاهمسااوريغوناريجلااهابرامدنعاهرمعنمةرشاعلايفتناك.ايدان
ةديدننأالإ،ةحيحصةيمالسإةيبرتاهتيبرتىلعاولمعمهنأمغرو.ةديدن
نممغرلابف،اذكهو.ةريغصةلفطيهواهتملعتيتلاءايشألاطقسنتمل
ترموً.ارسحيسملليلصتتلظ،مالسإلانعاهتملعتيتلاءايشألالك
بيلصىلعاهتنكترثع،مويتاذو.ًالافطأتبجنأوتجوزتوتاونس
ًادجةعلومةنكلاكلتنكتمل.اهريرسقرافياليذلانآرقلابناجب
فشكنا،ةقيرطلاهذهبو.ةيرقلاءاحنأيفربخلارشنتاهلعجاذهو،اهتامحب



نوقلطيمهونيحلاكلذذنمو.تاونسلاكلتلاوطهتفخأيذلاةديدنرس
."ةدترملاةديدنمسااهيلع

ً،اذإ":نيواقرزلاهينيعيفماهتاةرظنتمسترانأدعبدنريبلاق
."تقولااذهلاوطاهلتاناهإلاهيجوتبنوموقيمهنإلوقت

.ةناهإكلتنإلوقننأًالعفاننكميهنأنظأال":يثوميتباجأف
لمحمىلعمالكلااذهذخأتنأيغبنيالنكلو،ةدترملاباهنوعديمهنإ
صخشدوجوءانثتسابو.اهتقيقحىلعةيرقلااهتلبقت،لاحةيأىلعف.دجلا
دقتعتتلظو.اهدقتعميفلخدتيدحأدعيمل،رخآلاونيحلانيبحقو
؟هللانمنيلسرمنييبنامهالكاسيلأ".دمحموحيسملانملكبصالخإلكب
."انلهتلاقاماذه،"امهنملكبنمؤأوهللابنمؤأيننإ

ً.ادجةببحمةأرمااهنإ":ديدجنمةثداحملايفًاكراشمدارملاق
نينامثرمعلانمغلبتاهنأدبالً.اديفحنورشعوةعبرأودالوأةينامثاهيدل
اهانيعلازتالو،ءانحلاباهرعشبضختلازتالاهنكلو،لقألاىلعًاماع
."ةيويحناضيفتوناعملتناتيلمخملاناوادوسلا

يتلاةيلاعفنالاةقيرطلاودارمةسامحنمجاعزـنالابلامكبيصأ
ةمكلديدستنمهسفنعنمينأعطتسيملاذل،اذهلكنعاهبثدحت
.رخآلاباشللةيظفل

حبصتنأكيلعيغبنيناك.يقيدصايأطخلاةنهملاترتخاكنأودبي"
اندالبناكسعمتقولانمديزملايضقتنأكنكميذئدنعو،عامتجاملاع
."نيعئارلا

يفكيامبنوظحيراثآلاءاملعف.عامتجالاملعيفصصختللةجاحال"
."مهتنهملالخنميعامتجالالصاوتلانم

يتلاراثآلانعبيقنتلاةمهمةيادبذنمىلوألاةرملايههذهتناك
ىدحتيهنأكو؛ةدحلاوءالتمالااذهبتوصبهسفننعدارماهيفربعي
فرطبدارمىلإترظنف،ءارسإهابتنانعةدحلاكلتبغتمل."لامك"
ىلعةقفدتملاوهفتكىلعةاقلملادعجملاهرعشتالصختظحالو،اهنيع
لجرةروصهبشتيتلابراشلاةميدعةفيثكلاهتيحلىلعتبريوهوهرهظ
هبشيروعشباهّرسيفءارسإتركفف.لامكىلإقدحيوهويروشآلانيدلا
.ً"اريخأةصاخلاهتيصخشنيوكتبأدبيباشلاكلذنإ":ريبكٍّدحىلإرخفلا

لمعلابحوداهتجالاهيفرتمليهف،اهذيمالتلضفأدحأدارمناك
هبيعّنأتربتعااهنكلو،راثآلاملعبهعلوكلذنممهألاوً،اضيأءاكذلالب
ءارسإدجتمل،كلذعمو.رطاختلاوسفنلاملعبدئازلاهمامتهاوهديحولا



يفأطخيأ،بويعلانمنولخيالسانلالضفأنأيفتركفاملاطليتلا
.راثآلانعبيقنتلاةمهمىلإمامضنالابهلحامسلا

قيرفلمضنينأهتذاتسأاهتفصبدارمىلعءارسإتحرتقاامدنع
لاوطةمراعةجهبهترمغو،هانذأهتعمسامقدصينأهعسيمل،ةلمحلا
ةبوعصنمقلقلاهباصأً،ايلمرمألايفركفامدنعهنكلو.مويلاةيقب
راثآلانعبيقنتلاةمهمدارفأةيقبدجيسهنأهيلإليخو.ةمهملاتابلطتم
،اذكهو.مهنيببناجألانمنينثادوجونعكيهان،هنمةربخوءاكذرثكأ
املعنيتئافلانيعوبسألانكلو،هتقيقحريغىلعهتمربعضولاروصتدقف
-عيمجلانأفشتكادقف.رشبلاتافصنمسيللامكلانأيكذلاىتفلا
ضعبيفو،ءاطخألانوبكتري-مارتحالالكاهلنكييتلاءارسإمهيفنمب
كانه،راثآلانعبيقنتلاعقوميف.ةفيخساهدجيقرطبنوفرصتيتاقوألا
،نكمملمعلضفأزاجنإيهىلوألا.امهلهابتنالاءرملاىلعبجيناتطقن
تتبثأف.لمعلاقيرفعمنواعتلاو،ةشيعملافورظعمفيكتلايهةيناثلاو
ءزجلاوهريخألاءزجلانأبيقنتلاةمهميفاهاضمأيتلامايألاهل
كرتشملاشيعلانأالإ،مهدهجىراصقعيمجلالذبنممغرلابف.بعصألا

تأدباذل،حضاولكشبصاخشألانيبتافالتخالانعفشكيامناعرس
لوحرارقذاختانمًاءدب؛بابسألاهفتألىتحمهنيبمدتحتتالادجلا
عضوةبوعصعمو.مامحلامادختسايفرودلاىتحو،ءاشعلاقبطةيعون
الأىلعصرحلاوهعيمجلارظنيفءيشمهألظ،تالادجلليئاهندح
دقف،كلذلكنممغرلاىلعو.مهنمدحأروعشتالادجلاكلتيذؤت
يف.قباسلايفاهنظاممةعتمرثكأراثآلانعبيقنتلاةايحدارمدجو
كلذ؛هبساسحإلاوضرألابارتسملف.هبلبتذخأوهترحسدقل،عقاولا
ةتهابلاناولألاكلتو،اهعوننمةديرفلاةحئارلاكلتهقرتختيذلابارتلا
نينسلافالآلدوعيخيراتلةريغتملاةقيمعلاطوطخلاوً،اعمنآيفةمئادلاو
ىتحو.قيمعلوضفيفًايلكقارغتساللهلماكبهدسجوناسنإلالقعدوقت
يفو.ليحتسملانمًابرضاذهدجول،رحاسلاريثأتلاكلذنمررحتلادارأول
رحتهنأكورخآىلإيرثأعقومنملقنتيوهوهرمعيضقي،ةياهنلا
ىلإهدوقتسيتلاةهوشملاحيتافملاوةليئضلاراثآلانعثحبييقيقح
.ةقيحسلاروصعلاكلتءاروامناكميفكانهةنوفدملاةقيقحلا

نععنتماهنكلو،ريخألاهدردعببضغةرظنب"دارم"لامكقمر
.كلذنمرثكأعوضوملايفلاسرتسالا

،ناكملاىلعميخيذلاجرحملاتمصلاعطقبيثوميتماق،ةياهنلايفو



."؟كمسلاعمهلوانتنبارشيأكانهسيلأ":قيمعتوصبلاقف
نأعيمجلانمعقوتتاهنأىلعلدتاههجوريباعتوءارسإتلاقف

ًادغف.ةليللاًابارشانمدحألوانتيالألضفألانمهنأنظأ":اهبلطاومهفتي
."عقوملايفهراثآنمدحأيناعينأديرأالو،لمعموي

.ً"ادحأيذؤتنلةريغصسأك":يثوميتمالكىلعًادكؤمنامويتلاق
عيمجلاتدشانمث."ةريغصلاسأكلابهينعتامفرعأ":ءارسإتدرف

."ةليللاًائيشانمدحأبرشيالأيغبنيهنأًالعفنظأيننإ":ةلئاق
ةلمحلاةسيئرعنقينألواحيسنامويتناكامبر،رخآتقويأيف

ةلاحيفتدباهنأظحالامدنعهنكلو،هبلطعمبواجتلللوسعملاهمالكب
يهوءارسإعملادجضوخىلعهسفنربجينأعطتسيمل،ةئيسةيونعم
.اهبعقوتلانكمياليتلاةلاحلاكلتيف

يفانبارشلوانتننأاننكميً،انسح":هردقلينحنيلجرتابثبلاقف
."هعطُقألزبخلايلاوررم.رخآتقو

تبرتقاو،نوميللاريصعنمًاسأكةلماحخبطملانمفاليإتجرخ
وهونامويتذخأف.اهفلخنمحوفتيلقملاكمسلاةحئاروةلواطلانم
."؟دعبكمسلازهجيملأ":ًالئاقرمذتيزبخلاعيطقتبموقي

اولحت":ةيلاثملاةيؤلؤللااهنانسأنعةفشاكمستبتيهوةباشلاتلاقف
."ةالقملايفوتللاهانعضودقف.ةعامجايربصلاب

اهسأكتعضووً،اهابتناهرعتملفاليإنأالإ،ةباشلاىلإلامكرظن
.ةلواطلاىلعةالابمالب

نأنآلاانيلع،انلكاشملكقوف":جاعزـناباهّرسيفءارسإتركف
طابحإلابباصيس"لامك"قمحألااذهنأدكؤملانم.ةلضعملاهذهجلاعن
اذهىلإيثوميتبةمتهمفاليإنوكتالأوً،ائطخمنوكينألمآ.نآلا
."ّدحلا

ةرايستوصتعمس،اهسأريفرودتراكفألاكلتلكتحارامنيب
حولتةرايسءاوضأىوساوريملو،قيرطلاىلإعيمجلارظنف.مهنمبرتقت
.ديعبنم

."؟بيقنلابةصاخلابيجلاةرايسهذهأ":يثوميتلأسف
نميألابناجلاىلإطقفًارتمنيرشعدعبىلعبيجلاةرايستفقوت

.نايدنجوبيقرهعبتمث،اهنمبيقنلالجرت،ةيادبلايف.ةشيرعتلانم
ىضقيس.صاخشأةعبرأكانه":اهبغلابمبضغةبونبنامويتلاق

."انئاشعىلع



ةرايسلاوحنتشموتفقومث،ناجهتساةرظنبنامويتءارسإتقمر
ةرظنيفملألاىلعليلديأدوجونودنم،نيزرريبعتاههجوىلعو
.اهينيع

ةيوطنمتدبهلاعفأنكلو."رخأتلاىلعفسآ"ً:ارذتعمبيقنلالاق
عباتف.عقوتمريغًارصنهوتلققحيكذيـبصهبرعشيثيبخحرفىلع
ءيشيدل.نيديلارفصروضحلاببغرأمليننكلو":هسفنريبعتلابًالئاق
."بيجلاةرايسيفمكل

ةركفةيأاهيدلنكتملذإ.ءارسإهجوىلعشهدنمريبعتمسترا
.بيقنلاهنعثدحتامع

كلذلنيحولانيدلنأنظأ.انهىلإيلاعت":اهحفاصيوهولاقف
."؟همساام،انهيكلملابتاكلا

."؟اناساتابدصقتأ":يرجيامبعوتستنألواحتيهوءارسإتمتمت
ًاضيأانيدلو.هحاولأنمامهنأنظأ.اناساتابحاولأنمناحول،معن"

نمةأرمالاثمتو،يضفريغصلازغلاثمتو،بهذلانمعونصمحدق
."ةدالقو،زـنوربلا

،بيجلاةرايسىلإبيقنلاراوجبيشمتيهوءارسإلوضفدادزا
."؟ءايشألاهذهلكىلعمترثعنيأ":هتلأسو

يذلاتقولالولحب."جرعألايليميمتيبيف":ًالئاقبيقنلاحرش
ضارغألاىلإًاريشملاق،حوتفملاطسوألابيجلاةرايسبابىلإهيفالصو
."يهاه،يرظنا":ةرايسلاةيضرأىلعةعوضوملا

مث،بوكلامث،لازغلامث،ةأرملالاثمتءارسإرظنتفل،ةيادبلايف
حوللابءارسإتكسمأً.اروسكمامهدحأناك،ناحولاهبناجىلإو،ةدالقلا
هصحفتتتذخأو،ةميلسةلاحبلازياليذلاحوللاوهو،ىلعألايفعوضوملا

ةينيطلااناساتابحاولأبنيهيبشناحوللاادب.ةرايسللتفاخلاءوضلايف
ةتسيففلخلاومامألانمةباتكامهيلعوً،ارتمتنس27ىلإ18سايقب
امدنعو.فلخلايفحوللاتايوتحميوحيصخلمو،بناجلكىلعةدمعأ
،لعفلابقحمبيقنلانأتفرعوماتخألاتأر،حوللالفسأىلإترظن
.اناساتاباحولناذهف

."؟ءايشألاهذهتقُرسىتم"
ةليللا":ةيقيقحةأجافمةباشلاحنمهنأل،رهاظرخفببيقنلاحرش

نكلو،اهايإكيرألانهىلإاهترضحأ،ليلقدعبءيشلككربخأس.ةيضاملا
."ةلدألانماهنألرفخملاىلإاهديعأنأّيلعبجي



طاقتلانإ.نيحوللامجرتننأانيلعبجي،نكلو":قلقبءارسإتمتمت
."ضرغلابيفيامهلروص

."؟رمألاقرغتسيسمك"
."رثكألاىلعًامويقرغتسيس"
نألكلذنملوطأًاتقورمألاقرغتسيالأىلعيصرحانكلوً،انسح"

."ةلدألالكبلطيفوسماعلايعدملا
يسفنبكلامهديعأفوسً.انسح":ءادعصلاسفنتتيهوءارسإتقفاو

."دحاوموينوضغيف
امةفرعمللوضفلامهعفدنأدعب،امهنمنامويتودارمويثوميتبرتقا

.ءارسإهلمحتيذلاحوللاىلإروفلاىلعةثالثلاراظنأتهجوتو،يرجي
امهنأكلذنممهألاو.اناساتابحاولأنمامهنإ":طخسبمهلتحرشف

."ىرخألاراثآلاضعبىلإةفاضإلاب؛انتيامحتحتامهواقرس
ةيرثألاتافشتكملاىلإنوقدحيراثآلاويئاصخأحارامنيببيقنلالأس

."؟نيحوللانيذهنايدنجلاعضينأنيديرتنيأ":ةريحب
نإفرعينأبيقنلاعطتسيمل."انسفنأبامهلمحنس":ءارسإتلاق

نأتيشخاهنألمأنييدنجلاىلعءانعلارفوتنأتدارأاهنألاذهتلاق
نامويتودارمردابدقف.رارصإلايفدزيملهنكلو،ةيرثألاتافشتكملاادسفي
يفسيكىلعنيتتبثمدارمانيعتلظ،ءانثألاكلتيف.نيحوللاذخأب
.ةرايسلا

."ً؟اضيأسيكلااذهذخأنله"
."شيشحهيف.مكلسيلاذه،الك":بيقنلاهباجأ
."؟شيشح":ةشهدبءارسإتلأس
.ً"اضيأجرعألاتيبيفهيلعانرثعدقل،معن"
قيرفلاربخيلةلواطلاىلإفرشأبيقنلاسلج،قئاقدرشعدعب

نايدنجلاوبيقرلاف؛ةحيحصتسيلنامويتفواخمنأحضتا.ةلماكلاةصقلا
مهيفنمببيقنلاتاملكلعمسلاعيمجلافهرأ.ءاشعلالوانتلايقبيمل
ىناعيذلانامويتو،ءاشعلادعومرخأتببسبقلقلاهباصأيذلافلخ
.عوجلانم

لواحينكيملهنإلاق،رمألالوأزومهشباوجتساانأدبامدنع"
،ناسحإبيقرلادكأو.ةلفاحلابةمظتنملاهتالوجبموقيطقفامنإوبرهلا
يفدجيملهنإهلوقبهمالكىلع،هيلعضبقلاىقلأيذلالجرلاوهو
.راتسلادبعجاحلانعهتلأسف.برهلامزتعيهنأىلعلديامهتافرصت



.يردجلاتامالعبءيلملاههجوعقتما،همسابتقطناملاحو
."هلتقأمل":لاقف
."كتميرجىلعدوهشكانهو،هتلتقلب":هلتلق
."نوبذكيمهنإمسقأ.نوبذكيمهنإ":ًالئاقيهجويفحاص
جاحلالتقنمكنأفرعن.راكنإلالواحتال،نوبذكيالمهنإ":تلقف

."راتسلادبع
نظدونجلادحأنكلو."هلتقأمل":ًالسوتميمامأينحنيوهولاق

لجرلاراهناف،هتيقدنبصمخأبهسأرىلعهبرضاذليتمجاهملواحيهنأ
دواعينأكلذمغرعاطتساهنكلو،ءيشلاضعبمودصموهوضرألاىلع
ىلعليستتحاريتلاءامدلابٍلابمريغلسوتو.هيتبكرىلعسولجلا
نماذهيـبلعفتالنكلو،يديسايهبلطتاملكلعفأس":هنيبج
.ىرخأةرمينمبارتقالالواحيالأىلعًاصيرحادبو."كلضف

."؟ةيضاملاةليللاتنكنيأً،انسح"
."تيبلايف":ةءاربلابًارهاظتملاقف
."ةقيقحلاانربختنأكيدلةينالنأحضاولانم":هلتلقف
."ةقيقحلالوقأيننإهللابمسقأ.يديسايةقيقحلاكربخأيننإ"
كلذعمويهجوىلإرظنتكنإ.مسقتال":ًالئاقههجويفتحص

نأىلإليللالاوطًايفتخمتيقبكنأانربخأوكيخأىلإانثدحتدقل.بذكت
."رجفلاناذأعفُر

ىرخأةرمهتعاجشعمجتساهنكلو،تقولاضعبلهحمالمتبحش
.هفقومحرشينألواحو

تمقكنكلو،يديسايكمسلاديصلتجرخدقل":دعترمتوصبلاقف
."كربخأملببسلااذهلو،كمسلاديصعنمب

."؟عدختكنأنظتنمو":ةرشابمهوحنمدقتأانأوهتبجأف
فقاولايدنجلانكلو،هيمدقىلعضوهنلادواعينأزومهشلواح

."كناكممزلا":ًالئاقهنمهبرقوهوحنهتيقدنبصمخأضفخأهبناجب
.ملألانمةكرحلالولشموهورسيألاهبنجىلعزومهشحطبنا

ةرمللكرذحأيننإ":مزاحهنكلوئداهتوصبهلتلقوهوحنتينحناف
لبقديصلانمدوعيدحأال.ديصللبهذتملكنأفرعننحن.ةريخألا

،ةرشابمرجفلاناذأدعبتيبلاىلإتدعدقفتنأامأ.سمشلاقورش
نمنكيملو.ةكمسيأكعمرضحتنأنودنموً،اكلاحلازيالمالظلاو
كتكبشىلإحبسيلكمسلارظتنتملكنألكمسيأىلعلصحتنأنكمملا



ىلعأنمهعفدتيكلراتسلادبعجاحلاترظتنالب،تارفلارهنيف
."ةنذئملا

مث،هبناجبنيفقاولانييدنجلاىلإزجعبرظنو،ًاليلقهسأرزومهشعفر
.يلإرظن

.نظتامكسيلرمألانكلو،ءيشلككربخأس.يديسايً،انسح":لاقو
نكأمليننألةيضاملاةليللايفدجسملابرقناكميأنمبرتقأملانأف
."ًالصأانه

ينالوان.ديدجنمبذكيوةركلادواعيوهاه!ارظنا":بضغبتلق
."مازحلاكلذ

مسقأ.يديسايلعفتال،كلضفنم":فوخلانمشمكنيوهولاقف
حيرضلاىلإانهجوت،ةليللاكلتيف.ةقيقحلالوقأيننإةرملاهذهكل
."دوسألا

.ةأجافملابرعشأليرودناح،ةرملاهذه
."!دوسألاحيرضلا"
."نمختنأكنكميامكزونكلانعثحبللانبهذ،معن"
."...ديدجنمبذكتتنأ"
."ةقيقحلااهنإمسقأ.يديسايةقيقحلااهنإكلمسقأ"
."؟رخآصخشكقفارله"
.زومهشتكس
عطتستملنإ.يلإعمتسا":ههجويفمزحبيعبصإبحّولأانأوتلق

ديقكعضأنأّيلعبجوتيسف،دوسألاحيرضلادنعكدجاوتيلتبثتنأ
."راتسلادبعجاحلالتقةمهتبزجحلا

.ةيوازلايفرصاحمىوآنباينيعكفوخلابناتئيلملاهانيعتعمل
."جرعألايليميمنبركبينقفاردقل":لاقف.فرتعاً،اريخأو

."؟هيلعامترثعيذلاامو"
يذلاناتسبلاخوكيفدوجومهيلعانرثعاملك":كهنمتوصبلاقف

."يليميمهكلمي
سراحزوجعلاوليسناكنيأو.انسفنأباذهنمدكأتنس":هلتلق

."؟زونكلانعكثحبوكرفحءانثأراثآلانعبيقنتلاعقوم
ةيؤرلباهذلاببغريناكوً،ايبصوليسةنكتبجنأدقل":ينباجأف

.وليسايةيرقلاىلإبهذا:يليميمهللاقاذل،مايأةعضبذنملفطلا
هبموقياماذهسيلأ.كنمًالدبعقوملاسرحيل"ركب"ينبالسرأفوسو



ةيرقلايفناكدقف،اذكهو.يليميمبقثودقلو،جذاسلجروليس؟ءاقدصألا
."عوضوملابةقالعةيأهلتسيلو،كانهىلإانبهذامدنع

.بأرملايفركبهنباوجرعألايليميمىلعانضبق،زومهشفارتعادعب
ةفاضإلاب،اهنعانربخأيتلاةيرثألاتافشتكملالكانرداصو،خوكلاانشتفو
رمألابلطتيملنكلو،ءيشلكركبركنأ،ةيادبلايف.شيشحلانمسيكل
."حيحصزومهشهلاقاملكنأفرتعاىتحطغضلانمليلقلاىوسانم

اهدرسيتلاةصقلامهعامسىدلقيرفلادارفأعيمجةمدصلاترتعا
ةشهدلاو،كارحالبكانهاوسلج،تهتناامدنعو.مهعامسأىلعبيقنلا
:لاقوكلتتمصلاةلاحنمررحتنملوأفلخناكف.مهتنسلأدقعت

دقف.وليسمعلاهيفخيامكانهنأبمويلاروعشيدلدلوتدقل"
نكلو،مويلاحابصلصوامدنععقوملايفًابطخكانهنأحجرألاىلعمهف
."فاخهنألًادحأربخينأعطتسيملو.رمألاىهتناوتعقوةعقاولا

بهذيوهوعقوملاسرحيلهفظوننحن.هدرطننأيغبني":لامكلاق
."صوصللًاعترمهكرتيو

نامأبنوكيالدقعقوملانأكلذنممهألاو":قلقبءارسإتمتمت
."هرجهفوليسمعلافاخامبرذإ؛ةليللاهذه

.هبوجتسنيكلهانذخألب،هسفنبهكرتيمل":ةقثببيقنلااهيلعّدرف
."عقوملاةسارحةمهمبنيلجرتفلكف

ةلأسمىلوتنس.كلًاركش":تلاقو،نانتماةرظنببيقنلاءارسإتقمر
يفً،اذإ":تلاقف،باوجتسالاعوضومبًايلمركفتتلظاهنكلو.ً"ادغةسارحلا
."؟كلذكسيلأ،راتسلادبعجاحلازومهشلتقيملةلاحلاهذه

أفطأهنأجاتنتسالااذهىلعادبو."ودبياماذه":بيقنلاباجأف
.هلوصوذنمههجوىلعمسترايذلاحرملاريبعتلا

نأتبثيالانلهتلقام.نوئطخممكنأنظأ":ًالئاقلامكضرتعا
راتسلادبعجاحلالتقوبهذامبرذإ.راتسلادبعجاحلالتقيملزومهش
."ناتسبلاخوكيفةقورسملاعئاضبلاىفخأنأدعب

كانه.اذهنمنيقثاونوكننأبعصلانم":ءودهببيقنلاّدر
ذئدنعو.تامصبلاعفربموقيوباتنعيزاغنمًادغرضحيسينقتقيرف
."عوضوملامسحنمنكمتنسطقف

لوانتاننكميً،اذإ"ً:اعوجتوملاةفاحىلعتابيذلانامويتلاق
."نآلاماعطلا

ááá



نيذلالكداعدقف.اوناتيميدجلىرجامةفرعمنمنكمتنمل
أدب،هيلعروثعلايفلمألااندقفاملاحو.نيديلارفصهنعثحبللمهانلسرأ
ادبهنإلوقلاينعسيال.يـبمامتهالانمديزملايدبيسارارآيدلاو
هلتحنسيتلاةصرفلانمديفتسينأدارأهنكلو،اوناتيمءافتخالًارورسم
نسحتسيمل.يتبحصبرصقلاجراخهتقومظعميضقيأدبف.هبايغيف
حاولألاةباتكيفلمعلانمديزملازجنأليلعطغضو،رعشلليمظن
ٌبيرغً.ارسرعشلامظنتلصاويننكلو،ينمهبلطامتلعفف.ةيمسرلا
يأنمرثكأهمهفأتأدبسكعلاىلعلب،ّطقيدلاونمبضغأمليننأ
.ىضمتقو

دقف،كلذعمو.كلملاديبةبوعلألابيدلاوتعنينأاوناتيمداتعا
.صلخمفظومدرجميدلاونأوً،احيحصسيلكلذنأةبرجتلابتفرع

.شارفلاحيرطانكلمطقس،داصحلامسوملالخو،ماعلاكلذيف
ىلإنيقاسلايفةطيسبتاجنشتدرجمكأدبيذلاهضرملَّوحتً،ائيشفًائيشو
نيبارقلاميدقتمت.دحاوعوبسأنوضغيفهتايحبىدوأمثحربمملأ
ءاعدتسامتامك،ابابوكواموراشامهينباوتابيههتجوزوبوشيتلروذنلاو
بحسلابهلعفبجيامبانوربخيلنيرهنلانيبامدالبيفنيفارعلاعيمج
.كلملاسأرقوفتميخيتلاةريرشلا

ناكاذإاوفرعيلهوصحفتو،حوبذمفورخدبكىلإنوفارعلارظن
.سأيبمهسوؤراوزهمث،لفسألايفمأىلعألايفدبكلانمكيمسلاءزجلا

رهنراوجبلهسلاقوفاريطيلاهركذورسنىثنأنوفارعلاقلطأو
هاجتالابامهنملكراطلب،ءامسلايفايقتليملنيريطلانكلو،تارفلا
.رخآللسكاعملا

اتحبسًاضيأنيتكمسلانكلو،كربلاىدحإيفسيلقنأيتكمساوعضوو
هذهانكلمقرافيلناحدقتقولانأىلإراشأامم؛نيسكاعتمنيهاجتاب
.ةايحلا

يفلبذسوراتسأكلملادسجنإذإ.نيفارعلالاوقأةحصتتبث
ترمتسا.عباسلامويلاةياهنيفهدسجهحورترداغمث،مايأةعبسنوضغ
كلملاهدلاوةافودنعثدحامكةليلوًامويرشعةعبرأدادحلاسوقط
عضُومث،بهللاةنسلأبحايرلاتثبعامنيبكلملادسجقرُحأو.ساناماك
.راخفلانمةينآيفهدامر



سيريزيبىلتعا.سيريزيبديدجلاانديسسوراتسأكلملالحملح
عمو.سوراتسأهيبأعمثدحامك؛نسلاريغصًاباشلازيالوهوشرعلا
هصقنتًاكلمسوراتسأناكدقف.ءيشيفلحارلاكلملاهبشينكيمل،كلذ
نمرارقيأذاختانعزجعيهلعجيذلاببسلاوهاذهو،سفنلابةقثلا
تاجردىصقأبىلحتدقفسيريزيبامأ.خويشلاسلجمةراشتسانود
ىلعثلاثلارهشلارورمدعبف.سفنلابةيلاعلاةقثلاوةوسقلاوحومطلا
لهاجتيأدبذإ.يلكلكشبهرارقتسادقفيخويشلاسلجملعج،همكح
،هتضراعمليدلاوىعس.هماكحأنميأذيفنتنععنتميو،سلجملاتارارق
يغلأسوأيـبناجىلإفقتنأامإ":ًالئاقحيرصلكشبهددهكلملانكلو
."ةدعلايجألكتلئاعهتثراوتيذلابصنملا؛رصقلاةبتكريبكبصنمديلقت
فوقولليفاكلاتابثلابلحتيملهنكلو،كلملابيلاسأفارحنايدلاوكردأ
ةينوناقلاةيحانلانمعطتسيملهنكلو،نبجهنإلوقلاينعسيال.ههجويف
نأدحألنكميالةقيقدططخذيفنتىلعهتردقمغرو.سيريزيبهباجينأ
يمحيلخويشلاسلجمنمءاضعأىتحوبناجألاماكحلادضاهليختي
.هليدصتلاوأسيريزيبىلعلايتحالانعزجعهنأالإ،كلملاحلاصم

هدادبتسانعكيهان،ريثكبةروطخرثكأراكفأسيريزيبنهذتلتحا
نميثحروطاربمإهنأىلعهيلإرظنينأدارأدقف.اهسفنهترادإلخاد
ةيروطاربمإلادضًاططخكوحيركملكبأدبو.ىربكلاةيروطاربمإلامايأ
ةوقلايلكلكشبًالهاجتم؛ةليوطةدملاهتطلستحتانشعيتلاةيروشآلا
نمةقابلبكلملايدلاورّذح.ةريغصلاانتكلمماهبعتمتتيتلاةليئضلا
هفدهنعىلختييكلرارمتسابهيلإلسوتو،ططخلاهذهءاروقايسنالا
ميدعحومطءاروقاسنيهالعجهنسرغصوسيريزيبلهجنكلو،ريطخلا
يدلاوتاريذحتبلابيملف،ةقيقحلاةيؤرنعهينيعىمعأةمحرلا
أدبو،كلملاتازواجتمامأيدلاوىنحنا،فاطملاةياهنيفو.ةرمتسملا
نألهاجتينأهعسيمل،لاحةيأىلعو.مالستساوناعذإباهعمشياعتي
ةراثإينعتهتضراعمنأو،ضرألاىلعبوشيتلثمموكلملاوهسيريزيب
.علاطلاءوسومؤشلابالجتساوبوشيتبضغ

ááá



،اهقيرفىلعطبهيذلاظحلاءوسبءارسإتركف،ءاشعلالوانتءانثأ
وهوهماعطنامويتمهتلادقف.كمسلالوانتىلعمهنبعيمجلالبقأامنيب
،ضاعتمابهمامأرظنيلامكلظامنيب،دارمعمثيدحلافارطأبذاجتي
شطعتلامئاديثوميتامأ.ةداعسلاةفلكتمعفترمتوصبكحضتفاليإو
لوحبيقنلاىلعةلئسأحرطيفهتقوىضمأدقف،ثيداحألالدابتل
يف،ةلواطلاىلعةرثرثلاهذهلكىلإيغصيوهومستبافدنريبامأ،شيجلا
تاملكىقلتيوهو،ةلواطلانمطقفنيتوطخدعبىلعفلخفقونيح
تارظنلاسلتخيفرشأبءارسإترعش.ةيهشلاةبجولاهذهىلعءارطإلا
لتقمةيضقبتركفو،يكيرمألاةلئسأةرثكنمًاللمدادزيوهواهوحن
دعتمل.تاجاتنتساةيأىلإلصوتلايفتلشفاهنكلو،راتسلادبعجاحلا
نوكينألمأتنأالإاهعسيمل،كلذعمو.لتاقلاوهزومهشنأنظت
اوذقنأو،مهلكاشملكتَّلُحلتاقلاوهزومهشنأحضتانإف.لعافلاوه
مهيلعطبهيذلاوةميرجلاهذههبتتأيذلامؤشلابرذنملالظلانم
زومهشلعجيدقيذلاام،نكلو.سوباككراثآلانعبيقنتلاعقومىلعو
ةوالعو؟اهسفنةليللايفىرخألاولتةدحاوعونلااذهنمنيتميرجبكتري
.زومهشةيصخشوقفاوتتالةميرجلااهبتبكترايتلاةقيرطلاف،كلذىلع
ءادتراو،هعفدلراتسلادبعجاحلاراظتناو،رجفلاليبقةنذئملاىلإدوعصلاف
،طيطختلاىلعةردقلاهذهلثمكلمينمف...ةيوهلاءافخإلءادوسةءابع
.راتسلادبعجاحلالتقيسهنإًالئاقنلعيوةنيدملاءاحنأيفيشمينل

ةقرغتسمنيدبت":بيقنلالاق،ياشلانوبرشيعيمجلاأدبامدنع
."تاقورسملاىلعانروثعلنيرستسكنأتننظ.ريكفتلاب

يننإ":تلاقو،ديدجنماهراكفأتاتشءارسإتعمجامناعرس
ةصقتيقبل،نيحوللاىلعاورثعتملولف.اهيلعمكروثعلنانتمالالكةنتمم
."...نكلو...ةصقاناناساتاب

لامكإلةبسانملاتاملكلاىلعرثعتنأعطتستملاهنأكوتفقوت
.اهثيدح

."؟اذامنكلو":ةلصاوملاىلعًاهايإًاعجشمبيقنلالاقف
لوحنيسلاجلانيرخآلاوحناهنيعفرطبةفطاخةرظنءارسإتقلأ

.صاخلاهملاعيفًاقرغتسممهنمدحاولكادبف،ةلواطلا
."ًاليلقىشمتنلبهذنانعدو،ياشلالوانتِهنأ":تلاق



ىهنأف.نيرخآلامامأاهثيدحةعباتمببغرتملةباشلانأبيقنلامهف
.نيتريبكنيتعرجبياشلابوك

بيقنلانأفلخىأرامدنعو."ىشمتنلبهذنس":نيرخآللءارسإتلاق
.امهوحنعرسأرداغيلضهن

."دعبةهكافلامدقأملانأف؟كلذكسيلأ،انهىلإدوعتس":هلأس
ً.ادجةيهشةبجولاتناك.كلًاركش":ةقداصةماستباببيقنلاباجأ

."ديزملالوانتىلعرداقيننأنظأالوً.اريثكتلكأدقو
قيرطلالوطىلعًاعمايشمتيلءارسإوبيقنلاجرخ،قئاقدعضبدعب

لوطىلعىشمتناله":ءارسإتلأس،ةريصقةفاسماعطقنأدعبو.يـبارتلا
."ءاضمناكملاومويلاردبرمقلا.رهنلاةفض

ىراصقهلذبنممغرلابو."ءارسإةديساينيئاشتامك":بيقنلالاق
نعحضاولكشبتفشكةحرفلاهتوصةربننأالإ،هرعاشميفخيلهدهج
.اهتوعدلهرورسىدم

تايمسرللًادحعضننأانيلعنأنظأ":تلاقو،ثبخبءارسإتمستبا
."نآلا

.ً"انسح":حضاورورسبنكلولجخببيقنلالاقف
تلاق،شوتاهةدجلاهكلمتيذلانامرلاناتسببناجبارمامدنع

كنإ":جايسلانمًايلدتمةرجشنصغبنجتتلاهسأرينحتيهوءارسإ
."أطخلاصخشللةمهتلاانهجودقل.قحم

لضفبف.عفنيأبِتأيملكلذنإلوقلااننكميداكلابً،انسح"
."نيبرهملاكئلوأىلعضبقلانمانكمت،ككوكش

ناكنإلءاستأ.لتاقلاىلعضبقنملاننكلو":ةساعتبءارسإتلاق
.""ضايف"بوجتسننأانيلع

ءوضهرينييذلاينيطلاقيرطلاىلإزيكرتبرظنيوهوبيقنلالاق
:امهمامأامناكميفًايمرمهنعناثحبيامنادجيسامهنأكوتفاخلارمقلا
.ّيلإةبسنلابةيقطنمودبتالككوكشنكلو،نييلوصألابنيكشتكنأفرعأ"
ةميرجبكترتيكليفكيامبةيوقةينيدتامظنمةيأةقطنملايفدجوتال
."عونلااذهنم

."؟ضايفودباعجاحلالثمةينيدلاةقلحلابنيطبترملاكئلوأنعاذام"
كئلوأ!لتقةميرجنوبكتري!مه":لاقوبيقنلاحمالمتريغت

.ةعداخرهاظمدرجمهذهنكلو،ءادشأوءايوقأكلنودبيدق!صاخشألا
نماوناعل،راتسلادبعجاحلاالولو.مهلظنمنوفاخيءانبجدرجممهف



."نآرقلاميلعتلةينيدلاةقلحلاهذهحتفيفىتحبيصعتقو
نأنينظتلهً،اذإ:اهلأسو،اهتهجاومبفقيلتفتلاوبيقنلافقوت

."؟دوهجلاهذهنمًاءزجلكشتدقراتسلادبعجاحلالتقةميرج
تارفلارهننمميسنبه.بيقنلاىلإترظنوًاضيأءارسإتفقوت

هجوطوطخبحاشلارمقلاءوضزربأو.ىلفدلاراهزأقبعهعمًالماح
،هيلإرظنتيهوعراستتاهبلقتاضبنبءارسإترعشف،ةداحلابيقنلا
كنأدبالنكلو،عونلااذهنمءيشىلعليلديأكانهسيل":تلاقو
."ةقيرطلاهذهبتثدحتاملالإوامًائيشفرعت

ريغنالَِملً.ائيشفرعأال":اهليعادالةيساقةربنببيقنلالاق
."؟نآلاعوضوملا

ىلعتمصبايشمف.هيلعحلتملاهنكلو،هفقومنمءارسإتجعزـنا
يذلارهنلاىلإالصونأىلإيشملاالصاوو،تقولاضعبلقيرطلالوط
.رمقلاءوضهرمغي

نيبيضفطيرشكامهمامأدتمملاتارفلاتأرامدنعءارسإتمتمت
ةبلعتجرخأمث،هلمأتتتلظو."!عئاررظنمنمهلاي":نيتنكادلانيتفضلا
ديعتنأكشوىلعيهامنيبو.ةراجيستذخأواهصيمقبيجنمرئاجس
.اهبناجبهدوجوةأجفتركذتاهنأكوبيقنلاىلإتتفتلا،اهبيجىلإةبلعلا

."؟ةراجيسدوتله"
نكلو،اذهنمءابطألارسينل":لاقلبةعنامملاببيقنلارهاظتيمل

."مويلااذهلةيناثلايتراجيسلعشأس؟ةلكشملاام
،ءاوهلايفلكشلاميدعناخدلارياطتف،امهيتراجيسءارسإتلعشأ

.ىلفدلاراهزأةحئاربجزتماو
حابصلايفتأدب":ةيحابصلاامهتثداحمتركذتدقوءارسإتلاق

."عوضوملالمكتملكنكلو،كانريشيفنيخدتلاكئدبةيفيكنعينثدحت
ةفيطلةصقتسيلاهنإ":لاقمث،ةظحللاهيلإرظنوبيقنلاتفتلا

.ً"ادج
نألبقاذهيفركفتنأيغبنيناك":ةبنؤمةجهلبءارسإتباجأف

ءرملاكرتتنأًاقحفطللانمسيل.لوألاماقملايفةصقلادرسبأدبت
."ةياهنلانعلءاستي

رعش،كلذنمسكعلاىلعلب.هلاهبينأتلةناهإلاببيقنلارعشيمل
.ناميدقناقيدصامهنأكوهعملماعتتاهنأ

ىلإراشأو."كانهةرخصدجوتيرظنا.كربخأسً،انسح":اهللاقف



."كانهسلجنل،ايه":لاقمث،هتياهنىلإبصقلاتابنلصوثيحراسيلا
ةرارحتصتمايتلاةرخصلاتناكً.اضعبامهضعببناجباسلج

اهببيقنلاموقيةكرحلكتناكو.ةئفادلازتالمويلالاوطسمشلا
ركفيملامهنمًايأنكلو،ىرسيلاءارسإفتكسمالتىنميلاهعارذلعجت
.داعتبالايف

نمسداسلارهشلايفكلذثدح":ًالئاقهتياكحدرسبيقنلاأدب
لابجلايفانك،تقولاكلذيف.مزالمةبترباهتقوتنكو،كانريشىلإيلاقتنا
ثدحتأيتلاةليللاكلتيفو.ىرخألاولتةدحاوةيركسعلاتامهملايدؤن
ضعبىلعتظقيتساو.ريصقتقوبرجفلاليبقمونلايفتقرغتسا،اهنع
.عطقتمتمصهللختينيصخشنيبروديثيدحنعةرابعتناكو،تاوصألا
رونأدبيتلاءامسلاىلإترظن.انأنيأركذتأنأتلواحو،ينيعتحتفف
ءامسلايفءادوسلامويغلاضعبترشتناامنيبً،ائيشفًائيشاهيفغزبيرجفلا
كيرحتنمدهجدعبتنكمتو،لابجلايفاننأتركذتةأجفو.ةبيئكلا
ىلعنالداجتينيصخشتيأرف.يمونسيكىلعتسلجو،ردخلايدسج
ديشربيقرلادسجزيمأنأةلوهسبتعطتسا.ينمراتمأةعضبدعب
.هيلإثدحتييذلاصخشلازيمأنأعطتسأمليننكلو،مخضلا

."؟انهيرجييذلاام":بضغبامهيلعتحص
قيمعتوصبلاقو،دادعتسالاةيعضوبروفلاىلعديشربيقرلافقو

ةرضحايكيلإثدحتينأديريناثيتيسنإ"ً:ايوفشًاريرقتيلميهنأكو
."...يلإِغصيملهنكلو،مئانكنإهلتلقف.مزالملا

يننأنممغرلابو.ديشربناجبًافقاوهتيأريذلاناثيتيسىلإترظن
ةرخاسلاةماستبالابرعشأنأتعطتسايننأالإ،ههجوزيمأنأعطتسأمل
ً.ايلكبيقرلاًالهاجتمينمبرتقا.هيتفشىلعةمسترملا

."تقولاناحدقل.يديساي،ضهنا":لاقو
همالكناثيتيسعبات،يرجيامفرعينأًالواحمّيلإديشررظنامنيبو

دعبىلعمهنإ...نورخآوناخردب؛مهئبخميفمهنإ.مهيلعترثعدقل":ًالئاق
."انهنمةعاسفصن

ةحاقوىلإةروهتملاهتأرجتلوحت،هيلعدرلايفترخأتامدنعو
.ةحضاو

."..ً.ادعوتعطقكنكلو؟يتأتنلأ"
يننإً،انسح":مونلاسيكنمجرخأانأوةوسقبهمالكًاعطاقمتلقف

."مداق



ةعومجملاةيقبظقوأله":يرجياممهفنعزجاعوهوديشرلأس
."؟يديساي

."اندرفمبةمهملابناثيتيسوموقأس":يترتسيدترأانأوهلتلقف
ةيلوؤسملاىلوتتس.تاضارتعاال":ةدحبهلتلقف،ضارتعالابديشرّمَه

."؟انقفتا،يـبايغيف
."يديساي،معن":دادعتسالاةيعضوبًافقاولازيالوهوباجأف
نمهفحتقيرطلوطىلعانقيرطيفانقلطنا،قئاقدسمخدعب

.تاريجشلاضعبرخآلابناجلانمو،ةداحةيرخصفورجنيبناجلادحأ
،يماظعحابصلاةدوربتقرتخادقف،اهتيدترايتلاةرتسلانممغرلاىلعو
فرطبناثيتيسىلإترظن،يدييفلقثأفلقثأحبصتيتيقدنبتأدبو
ةراجحلاقوفةقاشربيشميوهودربلاومالظلامامأًاعينميلادبف،ينيع
ديرأنكأملً.ادجًاقيضقيرطلاحبصأ،ليلقدعبو.يربلعوهنأكةريغصلا
نودنمةدايقلاىلوتو،يددرتظحالهنكلو،يمامأناثيتيسيشمينأ
ههجوىلعةهيركلاةماستبالانكلوً،ائيشلقيمل.ةدحاوةملكبهوفتلا
.ريثكلانعتّربع

ةيرقيفرانلايقلطموسارحلادحأناكلبً،ايدنجناثيتيسنكيمل
،ةقطنملايفتعقويتلاةحلسملاتاكابتشالامظعميفكراشدقو.لوكرز
لكشبهليجستمدعنممغرلابو.ةرمريغنئامكلانمدونجلاذقنأو
لوجتينأداتعا.شيجلادارفأنمًادرفهربتعنانحبصأدقف،يدنجكيمسر
،لتُقينأنمعيمجلاكلمتيمئادلاقلقلالعجاماذهو،هدحولابجلايف
.ةدحاوةباصإلىتحضرعتدقنكيملمويلاكلذىتحهنكلو

ًافوخهوحنيلخاديفدلواموهامبرهيدليلخادلالاضنلااذه
لوأيفىرجامةقيقحنمعبنيفوخلااذهنأنظأ.مارتحالانمًالدب
اذهو،ءارولاىلإعجارتأينلعجوينكلمتفوخلانإذإ.اهيفتكراشةكرعم
ددرتيملو،ةكرعملادعبةرشابمّيلإىتأ،مويلاكلذيف.ناثيتيسهظحالام
تعجارتدقل؟يديساياذهام":يلمالكلااذههيجوتيفقالطإلاىلع
هنكلو،يلاجرمامأيلالذإدمعتدقل."؟كلذكسيلأ،ةكرعملاةرمغيفءارولل
يلهجويمل.فلخللتعجارتوتنبجدقف،ةقيقحلاالإلوقينكيمل
ًابيردتمهرودباوقلتدقف.هتلعفاملداقتنايأنورخآلادونجلاوةداقلا
لكفلتختتاروانملانكلو،تاروانملانمريثكلايفاوكرتشاوً،ازاتمم
اوبرجدقف،ديجبيردتنماوقلتامهمو.ةيقيقحلاكراعملانعفالتخالا
يأ؛مهتهجاوميفهسفنلعفلادراودبأو،اهمويهتبرجيذلاكًاروعش



اوؤدب،رانلاقالطإلاوضرعتيملنيذلاكئلوأو.فلخلاىلإاوعجارتواوددرت
تايلمععضبدعبو.بورحلاقرطنوملعتيوةيساقلافورظلاىلعنوداتعي
حيملتلانعفكيملناثيتيسنكلو،يفوخىلعبلغتأنأتملعت،ىرخأ
.هلحنستةصرفلكيفنيرخآلامامأىتحيعمثبعلاوينبجل

ناثيتيسحارف.ةحجانةيلمعنمرفخملاىلإتدع،نيرهشدعب
،ىرخأةرمةرخؤملاسنكنمتدعله":هلوقبىرخأةرمينجعزي
ً،اضرأطقسف،ههجوىلعةيوقةمكلهلتددسو،يـباوصتدقف."؟يديساي
.هنعيداعبإيفبيصعتقونمدونجلاىناعو،هيلعتضضقنايننكلو
ًائيشَرأمليننكلو،مدلابخطلملاههجودشحلالالخنمحملأنأتعطتسا
ىلعاهسفنةنيهملاةماستبالاكلتبيلإرظنيلظدقف.هينيعيفملألانم
،لهاجناثيتيسنإيللاقوبيقنلايناعدتسا،ةيسمألاكلتيف.هيتفش
مل.هعمحلاصتلاّيلعيغبنياذل،هنعءانغتسالااننكميالوانلديفمهنكلو
.يسيئررماوأةعاطإنمًارفمدجأمليننكلو،قالطإلاىلعكلذينبجعي

ةرجشعذجىلعًائكتمناثيتيستدجو،نيعوبسأبةثداحلاكلتدعب
ماق،ينآرامدنعو.هوحنتيشمف،رفخملافلخةقيدحلايفلئامتوت
.ةرظنلاكلتبينقمروهيبجاحعفردرجمب

."؟ناثيتيساينيقيدصحبصننأاننكميالَِمل":هتلأس
."يديسايبسحوكلذاننكميال":ينباجأف
."؟الَِمل":هتلأس
."نابجكنأل":ءودهبباجأف
ىلعةأرجلاهسفنيفلجرلاكلذدجودقف.يهجوىلإمدلاعفدنا

.يئودهىلعتظفاحيننكلو،هجولًاهجويفرشةناهإ
ً.انابجتسل":تلقو،ّيلعهدركلقألاىلعًادرابهيلعيدرىتأف

ةقحاللاتايلمعلايفتيأركنكلو،ىلوألايتكرعميفتددرتيننأحيحص
."انألاجرلانمعونيأ

كلتمستباو،هبيجيفهديسددرجمبماقلب،ةفشتنببسبنيمل
اهلخاديف،زرطمءاطغتاذةيضفغبتةبلعجرخأو،ةهيركلاةماستبالا
فلينأناثيتيسداتعااملاطل؛برهملاغبتلانمديلابةفوفلمةضيرعرئاجس
درجمبماقهنكلو،ةراجيسّيلعضرعيسهنأتننظ.هغارفتقويفرئاجسلا
ًالفاغودبيوهوًاقيمعًاسفنبحسنأدعبو.نخديأدبوهتراجيسلاعشإ
.همالكعبات،ودبيامىلعيدوجونع

اذام.كبقوثولاعيطتسأاليننكلو،لتاقتتنأوكتيأردقل":لاقف



رامغيفانعتيلختوللصحيساذام؟ىرخأةرمرمألارركتوللصحيس
."؟ةكرعم

."كلذفرعتتنأوً،ادبأمكنعىلختأنل"
."؟فرعأنأيلنيأنم.فرعأال":ّيلعّدرف
."؟كتقثبسكأفيك.ناثيتيسايًانسح"
.هينيعتارظنيفًايقيقحًاقدصىلوألاةرمللتيأرف،يهجوىلإرظن
."اهبلبقتنلكنكلو،ةقيرطكانه":لاقو
."ةقيرطلايهامينربخأ؟كلذكللاقنم"
."ناخردبنعثحبللبهذأامدنعيعميتأتاله"
."بهذيسهلمكأبقيرفلا.كلذلعفأسعبطلاب"
."طقفتنألب،نورخآلايتأينأديرأال"
."؟اذاملنكلوً،انسح!طقفنانثالانحن"
."يخألتقأنأبجي"
."؟ةريبكةعومجمةقفربناكولانبلحيساذام،نكلو"
."هدحونوكيامدنعهيلعضبقأس،قلقتال"
؟هبيتقثعضأنأيننكميله،ىرت.تددرت
."؟كلذكسيلأ،يعميتأتنل":سأيبينلأس
ديرتاذاملينربختنأبجي.دحاوطرشبنكلو،يتآسلب":تلقف

."هلتق
:هتصقدرسيأدبو.ً"انسح":ّيلعّدرف
ةموسقمةحافتاننأكوً،اضعبانضعبهبشنمأوتناخردبيقيقشوانأ"

ةبارقةلصتناكو،صاخشألادحألتقنأدعباندلاونجس.نيفصنىلإ
هحانجتحتةليبقلاميعزانذخأف،لئابقلاىدحإميعزبيدلاوعمجت
ديجيهنألينمءاكذدشأناخردبنأميعزلادجو.انيبريوانبينتعيل
متهيلةنيدملاىلإناخردببهذيس":لاقو،ةنيدملاىلإهلسرأف،ةءارقلا
ًارورسانعيمجانررس."انيمحتوانهتنأىقبتسامنيب،ةينوناقلاانرومأب
لصوامدنع،نكلوً.ايماحمحبصيوسرديلبهذيسناخردبنألًاميظع
.نيدرمتملاىلإمضناو،ةليبقلابقلعتياملكيسن،ةنيدملاىلإناخردب
ريغاذهدجوهنأودبينكلو.ةتبلااهلهبأيالوديلاقتلايردزيحبصأو
ببسلااذهلو،هتليبقءانبأىلعرانلاقلطيأدبو،انهىلإداعدقف،ٍفاك
."هلتقأنأيـبجاونم

ناسوقتينيكيمسلاهيبجاحتيأرف.ملكتيوهوههجوريباعتتصحفت



همالكتدجو.رمجلانمنيتجهوتمنيتعطقكناعملتهينيعو،بضغلانم
.امًائيشينعيفخيلازيالهنأكلذعمتننظيننكلوً،ادجًاعنقم

."؟رمألايفاملكاذهأ":هتلأس
:لاقو،هسأرزهمثيهجوىلإقدحو."؟كلوقبينعتاذام":ينباجأف

."يعميتأتنأديرتالتنأ.تمهفدقل"
."يتآس"
."ً؟اقح":ًالئاقينلأسو،نيتوكينلابةخطلملاهنانسأنعًافشاكمستبا
لاوطيجاعزإنعفكتسًادعاصفنآلانم،نكلو.معن":تلقف

."تقولا
عقوتتالنكلو،كقياضأنل.نآلادعبكلذلعفأنلً،انسح":ينباجأ

."ةلأسملاهذهيهنننألبقنيقيدصحبصننأ
.ناخردبنعثحبللًاعمانقلطنا،اذكهو.ناثيتيسيلهلاقاماذه

ًابنجيشمنانأدبكانهو،طولبناتسبىلإهانعبتايذلاقيرطلاانبلصوف
.بنجىلإ

."ناتسبلااذهنمرخآلابناجلايفدوجوممهركونإ":ناثيتيسلاق
َّخوتنل":يتيقدنبدانزوحنيئاقلتلكشبيعبصإتكرحتامنيبتلقف

."ةبقارملابمهنمًادحأنوفلكيحجرألاىلعمهنإ.رذحلا
،كلذاولعفدقل":يلهمدقيوهبيجنمًائيشجرخيوهوّيلعّدرف

ةللبملازتالةريبكًانذأاهيفتيأرو،هديىلإترظنف."هرمأتيلوتيننكلو
.مدلاب

."؟هتلتقىتم"
."ةعاسلبق"
."؟هبايغهقافرظحالامبر"
دقف.ليحتسم":هدييفاهكسمييتلانذألاىلإرظنيوهوّيلعّدرف

."هوتلةسارحلانيكسملاكلذىلوت
ةجردل،طولبلاناتسبلخادًاقيمعلغوتننحنوةدوربسقطلادادزا

ةطابرىلعظفاحأنأّيلعبجوتنكلو،دربلانمشعترأتأدبيننأ
،ريصقتقونوضغيف.فوخلانمشعترأيننأناثيتيسنظالإو،يشأج
داكلابهنأةجردلةفيثكتاريجشبىطغمهاندجوف،ركولالخدمىلإانلصو
.لفسألايفهدوجوظحالينأءرمللنكمي

امدنعمهيلعضقننمث،ةلبنقيقلنانعد":ًالئاقهلتسمه
."نوجرخي



فلخنمةلبنقلاتنأِمرا.ركوللرخآلخدمةمث":يلسمهف
."يفلخلالخدملادنعناكملاسرحأسانأو،تاريجشلا

لوقتوىرخأةرمنابجلابينوعدتوبهذتس.ليحتسم":مزحبهلتلق
."ةكرعملانمتبرهيننإ

."كلمسقأ.كلذلعفأنل":ةيدجبينباجأ
."كبقوثولايننكميال.كلذلعفتسلب":ًالئاقهيلعتححلأف
ًائيشديفتسأنلو.ناخردبلتقينأبجينميننأفرعت.يـبقث"

."يسفنبةمهملاةيدأتبمقأملنإ
ييأرتريغو،ةفيثكلاتاريجشلابىطغملاركولاءاحنأيفيرصببتلج

ةشقانملاامهيلعيوطنتنيتللاةفاخسلاوةروطخلاىدمةأجفكردأانأو
.اهتمرب

."ركولايفةلبنقلابيقلأسمثةئاملاىتحتمصبدعأسً،انسح":تلقف
ركوللرخآلالخدملاىلإهقيرطيفهَّجوت،رصبلاحملبو.ً"انسح":لاقف

تجرخأو،فطلبتاريجشلاتدعبأو،ركولانمتوندف.حبشلاكًاللستم
،نامألارامسمتبحسمث،ةئاملاىلإدعأتأدبو،يمازحنمةلبنقلا
يسفنبتيقلأوً،ادعتبمفلخلاىلإتعجارتو،ركولالخادةلبنقلاتيقلأو
ًاتوصةثدحمةلبنقلاترجفنا،ضرألاىلعتددمتاملاحو.ةريغصةوبرفلخ
ةيقدنبتوصروفلاىلعتعمسو.ركولانمناخدلادعاصتوً،ايودم
يننكلوً،املأتمخرصييرانقلطبًاباصمًالجرتعمسو.فوكنيشالكلاناثيتيس
بيهرتمصميخف.تقولاضعبلًائبتخمتيقبو،رذحلايخوتتلصاو
هتيقدنبتوصتعمس،ناثيتيسةادانمبترّكفامدنعو.طولبلاناتسبىلع
ينعياذهو،ةموتكمتاوصألاتدب.هيلعدريسدسمتوصمث،ىرخأةرم
تلصاو.ديدجنمءودهلاداسذئدنعو.كشالبركولالخدناثيتيسنأ
ةحيصقلطيوهوناثيتيسجورخًاعقوتم،رظتنأانأوركولالخدمةبقارم
لمتحأنأعطتسأملً،اريخأو.رهظينأنودنمترمتاظحلنكلو.رصنلا
نمردصيتوصيألعمسلاتفهرأو،لخدملاوحنتفحزف،راظتنالا
ترّكفيننكلو،نئيصخشتوصعمسأنأتعطتسايننأتننظو،لخادلا

قالزـنالليلوضفينعفد.ءاكبتوصبهبشألبًانينأسيلكلذنأيّرسيف
نأتظحالذئدنعيننكلو،ًءاضمركولاتيأرامدنعتبرغتساف،لخدملاربع
ركبملاحابصلاءوضللاجملاحسفأامم،فقسلايفًابقثتثدحأدقةلبنقلا
وحنيرهظولخادلاىلإتلغوت.ىلعألايفةفاجلاناصغألاربعللستلل
ىلإركولامسقتةرخصيمامأتدجوف.يتيقدنبدانزىلعيديورادجلا



رورملعستتةحتفلالخنمركولانمرخآلامسقلاىلإترظن.نيفصن
لخدمبرقكارحالبضرألاىلعنيددممنيصخشتيأرف،دحاوصخش
.ةرخصلافلخمالظلايفكانهناثيتيسلكشنيبتأنأتعطتسا.فهكلا
تعطتسا.هوخأهنأتضرتفاصخشسأرمامأيكبيوهوًاعكارهتيأردقف
.فجتريواهيفزتهيهدسجحاريتلاةقيرطلانميكبيهنأفرعأنأ
هنمتبرتقا.ً"اريخأقردقبلقلايساقانبراحمنأودبي":يّرسيفتركفف
بهفيدوجولهبتنا،هنمتاوطخعضبدعبىلعتحبصأامدنعو.فطلب
،ناثيتيسسيلكلذنأتكردأ،ذئدنعو.يوحنهسدسمًاهجومهيمدقىلع
حلسميننألةيلضفألاعضويفامبريسفنتربتعا.هوحنيتيقدنبتهجوف
يننألكلذيفةقثلانميفاكلاردقلايسفنيفدجأمليننكلو،ةيقدنبب
ددرتلاادبدقف،كلذعموً.امامتهيخأكعراببوصمناخردبنأتعمس
نودنمةريحبيهجوىلإرظنيوهوءاوسدحىلعيودعىلعًاحضاو
.مامأللةوطخمدقتأنأتلواحف،لعفياميردينأ

هتفقوثيحنمناثيتيسبًاهيبشهدجأمل."كناكممزلا":يللاقف
ً.اضيأهيخأتوصبًاهيبشادبهتوصنكلو،دعجملاهرعشو

."نورصاحممتنأ.مكرمأىهتنا":هلتلق
ناثيتيسنأفرعأيننألكلذيفكشأيننإ":كهنمتوصبباجأف

."دحأنمةدعاسمنودنموهسفنبينلتقينأدارأ
.ينمدصاماذهو،باوصلانيعهمالكيفتدجو
."؟كلذكسيلأً،اديجكاخأفرعتكنأنظتتنأ"
قحهفرعأيننأنمقثاوانألب،بسحوكلذنظأال":نزحبلاقف

.ً"اضيأانلاعفأوانرعاشمبنكلو،طقفلكشلابنيهباشتمانسلنحنف.ةفرعملا
لكشبيلودبينكلو،تأطخأنإيمالكححص":رخاستوصبتّقلع

."هيلعنيزحكنأدكؤم
."معن":لاقف
."ً؟اذإهتلتقاذامل":هتلأس
."هلكشزيمأنأعطتسأملف،ملظمناكملا":ًالئاقحرشف
."؟هتزيمكنأولهلتقتلتنكامً،اذإ"
."حيحص":ةدحبلاقف
نمشاعدقل.كلتقةينبىتأهنكلو":ههابتناتيتشتفدهبتلق

."هيفكلتقيسيذلامويلالجأ
."هلعفهيلعبجوتاماذهف.كلذفرعأ":ينباجأف



هبلصتًادجةيوقةدارإاذًالجرناكهنكلو،كلذهيلعبجوتيمل"
."هبعشوهدلببًابحهقيقشةايحىلعءاضقلادحىلإ

."ً؟العفاذهقدصتله":ةيرخسلاهبوشتتوصبينبطاخف
،لابجلايفهعمًارهشأتيضمأدقل.هقدصأعبطلاب":هيلعتددرف

."ءيشلكينربخأف
."ءيشلككربخيملهنأنمقثاويننإ":لاقف
."؟ينعتاذام":لوضفبهتلأس
تحبصألكلذالولهنأل؛ينلتقينأىوسرايخناثيتيسىدلنكيمل"

.ةليبقلادارفأديىلعلتقللاهدارفأعيمجضّرعتامّبرلو،ةذوبنمانتلئاع
انمأيمحيلينلتقينأناثيتيسىلعبجوتاذل،نيرخآءاقشأةعبسانيدل
."انتاقيقشوانءاقشأوانابأو

،بذكتتنأ":يـبضغةدشليسفننمئجافتمانأوههجويفتحص
ىقبييكو،دلبلامسقنياليككلتقينأهسفنىلعًادهععطقدقل
.ً"اكسامتموًايوقبعشلا

هتليبقىلعدرمتو،هتلئاعذبننمانأ.هنعثدحتتيذلاصخشلاانأ"
."...مالسبشيعلانمتالئاعلانكمتتوً،ارحبعشلاحبصييكل

ناتعقبكانهوضرألاىلعًاددممناثيتيستيأرو،ينيعفرطبترظن
.نيريغصنيعوبنيكمدلاامهنمقفدتيهترتسردصىلعناتنكاد

ّيلعرانلاقلطأهتيل.يقيقشلبيودعنكيمل":ًالئاقناخردبعبات
."كلذنمًالدب

."بذكتتنأ":ًالئاقتررك
فوسف،مويلاينولتقيملنإ.بذكأاليننإ":ةقثوءودهبباجأف

،رخآصخشمأيخأ؛كلذلعفيسنمّيلإةبسنلابمهيالً.ادغيننولتقي
انتلئاعاذهذقنأل،ناثيتيسينلتقول،نكلو.ّيلإةبسنلابنايسامهالك
.ً"اضيأةايحلاديقىلعناثيتيسلظلوانتوخإو

ودبتهوخأاهلاقيتلاتاملكلاتأدبو،بيرغلاناثيتيسكولستركذت
هتيأريذلاكًاقدصهيفتدجوف،ناخردبهجوىلإترظن.يرظنيفةيقطنم
ةبيرغةركفترطخو.انقافتاهيفاندقعيذلامويلايفناثيتيسينيعيف
ىلعادبو،ناثيتيسةيصخشبركنتيهلعجأنأةدحاوةظحللترّكف.يلابب
.يراكفأأرقيهنأناخردب

."...ةديدجةصرفبىظحأطقفيننأول":ًالئاقلؤافتبمتمتف
."؟كلذكسيلأ،طقفنآلاكلاببرطخياذه":تلقوهتعطاقف



."اهمهفتلكسفنباهربتختنأكيلعءايشأةمث"
ميعزلتقيدقهنأو،هبقوثولايننكميالهنأيلخادسدحينأبنأ

لمحتينمحبصأسذئدنعو،هحارساهيفقلطأيتلاةظحللايفةليبقلا
.ثدحامةيلوؤسم

بجي...اهئانبأنمنينبايتلئاعرسختسفًاضيأتمنإ":ًالئاقمتمت
."ءامدلاكفسفقوننأانيلع

."كبقثأاليننإ،اذهنعفك":سأيبههجويفتحص
نأانيلعبجي.كلذكبضرتفي":مالستسالاىلعلديتوصبيللاقف

."تدرأنإيسدسمذخ،ايهً.اضعبانضعببقثن
."كليبسيلخأنأينعسيال،الك،الك":تلق
هتومرظتنيصخشسأيههجوىلعادبو،تمصبيهجوىلإرظن

هنأدحأكردأامل،هليبستيلخأولف.ديدشكابتراينكلمتف،كيشولا
اهنيح.هسفنبًادحأربخينلهنأدكؤملانمو.اهدحوهمأالخامبر؛ناخردب
امف،يـباوصتدقفيننأدبال.يتيقدنبةروسامضفخأتأدبيننأتكردأ
رهشأدعبةأجفةفيعضيتدارإتحبصأمل؟هحارسقالطإلينعفدييذلا
رانقالطإتوصىدصددرت،ةظحللاكلتيف؟ةيمادلاتاعازـنلانمةليوط
ىلعةرشابميسفنبتيقلأو،ةيقدنبلادانزبماكحإبتكسمتف.ركولايف
.ةفصاعلابهميفرجشةقروكفجتريوهوناخردبدسجددمتو،ضرألا

تفشتكاوتفتلاف."هتيدرأدقل.هتيدرأدقل":لوقيًاتوصتعمسمث
صاصرلاقالطإنمنكمت،ريخألاقمرلاالإهيفقبيمليذلاناثيتيسنأ
هتيدرأدقل":لاقو.هيفددمتيذلاناكملانمةريخألاةرمللهسدسمنم
ىلعىرخأةرمهسأرراهنامث."هتيدرأنمانأ.كلذسنتال.يديساي
تسسحتف،امهيرجحملخادنابلقنتهينيعتيأروهوحنتمدقت.ضرألا
ىلإُّتفتلاوهتكرت.ةايحلاقرافهنأتدكأت،ةرملاهذهً.انكاسهتدجووهضبن
هوتلرادجلاىلعأكتاهنأكو،مالسلابمعفمريبعتبيلإرظنيهتدجوف،هيخأ
قفدت،همفحتفاّملكو.صاصرلانمًاقزممهردصتيأرو.ةحارتساذخأيل
ينذأتبرقف.امءيشلوقةلواحمىلعًاممصمادبهنكلو،هحرجنممدلا
.همفنم

مهربخأ.كلذلعفا.ينلتقنموهناثيتيسنإمهللق":يللاقف
."لعافلاوهناثيتيسنأ

يفتيضموتضهن،جنشتيهدسجأدبامدنعو.تمصلاتمزتلا
.ركولالخدمىلإيقيرط



أدب،يكلساللازاهجتلغشامدنعو.ءاضمجراخلايفناكملاتدجو
تدع،يدوجوناكمب"ديشر"بيقرلاتّغلبنأدعبو.لوطهلابريزغرطم
ينفلاح.هبيجنمناثيتيساهبظفتحييتلاغبتلاةبلعتجرخأو،ركولاىلإ
تأدبوةراجيستلعشأف.غبتلاةبلعسميملمدلانأتدجوامدنعظحلا
."يتايحيفةيناثلاةرمللرئاجسلاىلعًانمدمتحبصأ،اذكهو.نخدأ

رهظتالأتلواحاهنكلو،ةصقلاهذهعامسلرثأتلابءارسإترعش
ملسنمتنألهً،اذإ":ةلئاقلأستنأالإاهعسيمل،كلذعمو.اهروعش
."؟امهتلئاعلناثيتيسوناخردبيتثج

مالتسااوضفرمهنكلو،مارتحالاىصقأبناثيتيسةثجاولبقتسادقل،معن"
.ملعلابهشعنفلدقوةيركسعتافيرشتبناثيتيسنفدمتف.ناخردبةثج
وأهيلعيلصيلخيشدوجونودنملبجلايفنفددقفناخردبامأ
."ليبقلااذهنمءيشيأوأنفدمسارم

."!نزحماذهمك"
فالآكانه،ظحلاءوسل.معن":ةقيمعةديهنتقلطيوهوبيقنلالاق

مهدحومهرشابملكشباهبنورثأتينمنكلو،عونلااذهنمتالاحلا
يتلابرحلاةيهاملنيكردمريغنوريثكسانأكانه.اهتقيقحنوفرعينم
نيذلاكئلوأو،مهءاقشأومهجاوزأومهءانبأاورسخنيذلاكئلوأو.انهضاخت
يفنوشمينيذلاكئلوأ؛يرجياملكنوكردينيذلامهنولتاقينولازيال
لكيفنيمكمهرظتنيثيحلوادجلالوطىلعولوهسلاولابجلاءاحنأ
مهبيهتنينيذلاكئلوأ،ءاتشلادربورطملاوجولثلابنيهبآريغفهك
نكلونيملاسنولصينيذلاكئلوأو،مهلوقعنيدقافوأنيلولشمفاطملا
براجتنمهبنورميامنوسنيالنممهكئلوأ،ىسألابلقثمبلقب
لكنمبرستتلظتبراجتلاكلتف،نايسنلااوعاطتساولىتحو.ةيساق
يرجيامنودهاشينمامأ.ريرملايضاملاكلذبمهركذتومهتركاذنمءزج
،فحصلاةدمعأيفكلذنعنوؤرقيو،مهتويبيفنويزفلتلاةزهجأىلع
الكئلوأف،ةحيرتسملامهرظنتاهجونمبرحلانععاطقناالبنوثدحتيو
."اهتقيقحىلعرومألامهفمهنكمي

.بيقنلاتوصةربنهيلعتوطنايذلابينأتلانعةلفاغءارسإتناك
ملكنأةصقلايلعتصصقامدنعتظحالدقف.بيرغاذه":تلاقف

كبناجىلإامهدحأتربتعادقف،كلذعمو.ناخردبوناثيتيسنيبقرفت
."كودعرخآلاو

ذخأوهتراجيسلعشأنأدعبو."ىرخأةراجيسينيطعأ":بيقنلالاق



.هفقومحرشينألواح،نيقيمعنيسفن
،ناثيتيسهركأمليننأامك،ناخردبهركأملانأف.ةقحمتنأ":لاقف

.ً"اعمامهيلعىسألابترعشلب
."؟كلذكسيلأً،اعمامهمرتحتكنأيلودبي"
."هتديرطلدايصلاهنكييذلامارتحالا،معن"
."!دايصلا"
ضعبيف.ةزيحتمةلماعماهنإلوقلادصقأال.يمهفيئيستال"

تدبامهمو.ةديرطلاتنأنينوكت،نايحألامظعميفىتحامبر،نايحألا
ةهجاومبفقننحنف،ةلمتحمريغوةعيظفوةيساقاهبموقنيتلالامعألا
نأتدتعا،نايحألاضعبيف.كحملاىلعامهتايحناعضينافرطلاو،انضعب
."يكلساللازاهجلاربعمهميعزعمملكتأ

."؟هباشاموأمالستساللمهوعدتكنأدصقتأ"
وأنيهنوأنعلننأنودنمثيدحلافارطأبذاجتننحن،الك"

اذهنمءايشأوأمدقلاةركتايرابمنعرثرثنلبً،اضعبانضعبددهن
توصنمفرعأنأعيطتسأيننكلو،كرظنيفءارهاذهودبيدق.ليبقلا
ىلعهوحنةفلأبرعشأيننأنظأف،ينمبرقلانمعونبرعشيهنألجرلا
برقأيندراطيوهدراطأيذلايـباهرإلاحبصي،كلتكتاظحليف.ءاوسٍّدح
."برحلاهذهنعديعبرخآصخشيأنمّيلإ

."تمهف":ءارسإتمتمت
صخشىلإرظنيامكاهيلإرظن.ءارسإىلإرظنيلبيقنلاتفتلا،ةأجف

ةزجاعيهوةءارببءارسإتمستباف.قالطإلاىلعاهفرعيالهنأكوبيرغ
ظحاليمل.مالظلايفكانهبيقنلاينيعيفهتأريذلاىنعملامهفنع
ًاقلاعلاؤسلالظو."؟نيمهفتًاقحأ":اهلأسينأىنمتلب،اهتماستبابيقنلا
كلتبهقامعأيفرعش.تمصلامزتلاوهيأرريغهنكلو،هناسلفرطىلع
شاعترالابنآدبتسهيدينأكردأو.اهيلعداتعاواهفرعاملاطليتلاةدوربلا

،ءارسإامهارتنأنمًافوخهيدييفخينألواحف.ريصقتقونوضغيف
.هتقشىلإدوعيلناحدقتقولانأكردأو

انجاردأدوعناله":هتوصىلعةرطيسلاىلعرداقداكلابوهواهلأس
."تقولارخأتدقف.نآلا

شاعهنأهتصقثادحأاهيلعصقيبيقنلاذخأامنيبءارسإترعش
اهسفنمدنلاوقلقلاوفوخلاوملألابرعشواهتظحلبةظحللكهريكفتيف
بحلاوةقفشلاوفطاعتلانيبعمجيروعشاهقامعأيفقفدتف.ديدجنم



دحوملاهسابلباهبناجبسلاجلايدنجلااذهتذخألتعاطتساولو.بيقنلل
سوباكنمظقيتساريغصلفطهنأكوهتنضتحاوهرصخىلعهسدسمو
اهنكلو.نآلايضاملاهاوطدقىرجاملكنإتلاقوهنعتففخلو،بعرم
:ةلئاقهمالكىلعةقفاوملاىوسءيشلعفىلعاهسفنربجتنأعطتستمل
هقلقيفهلةكيرشاهلعجينأأشيملبيقنلاف."نآلادوعنانعد،معن"
.هبعاتموهفواخمو

ááá



تامامتهاّيلعتلوتسا،شرعلاسيريزيبهيفىلتعايذلاتقولايف
ىلعرطيسيذلارمتسملارتوتلاكلذعملماعتلاتلواحو،ةركبملابابشلا
،ىرخأعيضاوميأنعينلزعينألواحيدلاونأنممغرلابو.يدسج
يمامتهانللتحيءاسنلاتتابدقف،ةمارصبهيديبيتابغرنانعبكسميو
تيأر،يضاملايف.سارفألاةحئارهبذجتحماجناصحكينلعجاذهو،ديحولا
.اغيتشامهتجوزوحناوناتيميدجاهبرعشيتلاةريبكلاةفطاعلاينيعمأب
اغيتشامماوقةيؤرلقمعبترثأتيننأفرتعأنأبجينكلو،ينحماسيلف
يننأنممغرلابو.ةنيمثلااهسبالماهرهظتيتلاهطوطخوليمجلايتفلا
ةدشبلدتاهنأو،باقعالبيضمتنلاهنأو،ةمثآيلاعفأنأًايلكتكردأ
عنمأنأعطتسأمل،يريرسيفيقلتسأتنكامدنعف،مارتحالامدعىلع
.اغيتشامبريكفتلانميسفن

وهيدسجلظدقف.اوناتيميننأببيرغملحيندوار،ةليلتاذ
يفةدرابةفرغيفيسفنتيأر.اوناتيمتحبصأيننكلو،هسفنيدسج
قلتسمانأوةيمارآةينغأمتمتأتنك.نيقباطلايذهتيبنميلفسلاقباطلا

يفهتلوليقذخأينأيدجداتعاثيحيرهظىلعريبكلاريرسلايف
تفتلاف.ينبقاريصخشدوجوتظحال،ةظحللاكلتيفو.مويلافصتنم
يـبلقأدبف.يلإناقدحتدوسألالحكلابنيتططخملااغيتشامينيعتيأرو
يلدرتمل.ةليمجلاةأرمللمستبأنأكلذعمتعطتسايننكلو،قدي
وأفطلبباسنملاءاملاكءودهبينمتبرتقالب،اهلثمبةماستبالااغيتشام
اهنكلو،اهنمبرتقألضهنأنأتلواح.يـبناجىلإتسلجو.بذعلاميسنلاك
يمأاهنأكو؛اهسفننمًادجةقثاوتدب.ريرسلاىلعفلخلاىلإينتعفد
تررسيننأوهرمألايفئجافيامنإ.ابابوكةميظعلايتالوماهنأكوأ
فرطباهيلإترظن.اهتاسملبواهينيعبينترحسدقف.اذهاهلعفلرورسلالك
.يسفنىلإرظنلانميزخلابترعشيننكلو،ةجهبلاةياغيفانأوينيع
تلواحف.نيرمحألااهيدخيفجهوتيمدلاويلإنارظنتاغيتشامينيعتيأر
،ةرمآةسملبءارولاىلإينتعفدلب،ينتعنماهنكلو،ىرخأةرمسلجأنأ
تفشتكاامدنعءادعصلاتسفنت،ينيعتحتفامدنعو.ريرسلاىلعينتتبثو
نمديدشيزخينكلمتو،يريرسيفتسلج.ملحدرجمكلذلكنأ
دبعملاىلإتبهذ،يلاتلامويلايفو.تلستغاوةعرسبتضهنمث،يسفن
ىلإرظنلامدعىلعصرحأتبً،ادعاصفمويلاكلذذنمو.حامسلاتلسوتو



ةحلمةرورضدوجونودنماندحوامناكميفاهعمدجاوتلاوأاغيتشام
.اهتيأراملكًالجخرارمحالانميسفنعنمأنأعطتسأمليننكلو،كلذل
.نيتليحكلااهينيعبيلإرظنتتارمةدعاهتيأردقف،كلذةباشلاتكردأو
يلإترظنةليمجةأرمانألينجهبأً.اعمنآيفينفاخأواذهينجهبأف
.يدجةجوزالإتسيلةأرملاكلتنألينفاخأو،مامتهاب

.تايتفلاوءاسنلابربكأًامامتهايدبأتأدب،اغيتشامتبرهنأدعب
تجرخ،مويتاذو.نهيلإقيدحتلانميسفنعنمأنأعطتسأملف
ثالثبينربكيوانراجنباويقيدصوهو،افريبعمتارفلارهنيفةحابسلل
.تايتفلانعينثدحيأدبف.ديصللهتبحصبجورخلاتدتعايذلاو،تاونس
نمحبصأهنإيللاقف.رارمتسالاىلعرصأهنكلو،ثيدحلاريغأنأتلواح
فيك:هتلأسف.انيسفنلءاسنىلعروثعلابأدبننأانلةبسنلابيعيبطلا
لباقمةيدقنةعطقعبرهتلئاعتايراجىدحإلعفديهنإيللاقف؟كلذ
.ةأرملاكلتةبحصبلايلةدعيضمينأعاطتسالكشلااذهبو،اهتامدخ
ةأرملاكلتلامجبديشيوهوينعنقينأافريبلواح.هضرعتضفرف
نععروتتالةأرماةلزاغمىلعيسفنربجأنأعطتسأمليننكلو،اهبابشو
.ةيراجدرجمكلذقوفيهو،لاملالباقمعيمجلاعمهسفنلعفلالعف
:هتلأسف."ةديدجلاةنسلاتالافتحالولحرظتنتنأكيلعً،اذإ":افريبلاقف
تنأ":لوقيوهوينمةيرخسلاافريبلصاوف."؟ينعتاذام!؟ةديدجلاةنسلا"
موقت،ةديدجلاةنسلاتالافتحايف؟كلذكسيلأ،ءيشيأفرعتالًالعف
عيمجللقحيو.ابابوكلجأنمًاعوطنهتامدخميدقتبدبعملاتايراج
نرتخينهنكلو،ءاوسدحىلعنهتبحصبعاتمتسالاودبعملاىلإلوخدلا
ةرسأنمويوقباشتنأو.هتبحصبسولجلاندرييذلاصخشلانهسفنأب
."؟تنأكنرتخيملنإنرتخيسنهنأنظتنمف...ةليبن

،تابسانملايفلمعلااذهبنمقيدبعملايراوجنأًاضيأفرعأتنك
اذهو،تامدخلاهذهنمهيفديفتسأموييتأينأيلاببرطخيملنكلو
ةمدخلهتملعتاممادختساىلعتبردتدقف.مراصلايميلعتلدئاعامبر
التالافتحالاةماقإف،يتايحلاوطهتفرعوهتملعتامبسحبو.كولملاحلاصم
ةبغرللاذهريسفتيفةبوعصتدجويننكلو،ةصاخلايتابغرعابشإلنوكت
ريغلجرسأييفتقرغتسادقف،اذكهو.يقامعأميمصيفتججأتيتلا
ةديدجلاةنسلاتالافتحالولحرظتنأانأو،هسفنحامجحبكىلعرداق
.ربصلاغرافب

ááá



نعةزجاعاهسفنتدجودقو.زجعبثادحألاروطتءارسإتبقار
لعجنعاهزجعىلإةفاضإلاب،راتسلادبعجاحلالتقمةقيقحفشك
رادجلانأتنظ،ةليللاكلتيف.هبلقاهلحتفيهبتبجعأيذلالجرلا
هبراجتنعاهثدحيبيقنلاأدبامدنع؛راهناامهنيبلوحييذلاكيمسلا
نمو،ةأجفىرخأةرمرادجلاكلذءانبداعأامناعرسهنكلو،ةيضاملا
نمأوسألاف،كلذعمو.يرجيامكردتلةصرفلااهلحنستنأىتحنود
.هلعفاملهنمبضغلاىلعاهسفنربجتنأعطتستملاهنأوهءيشلك
يعافدحالسرخآنماهدرج،ةيواسأملاةصقلاكلتاهرطاشنأدعبذإ
صخشةيساقلابراجتلاكلتبرميذلالجرلاف.اهبضغوهو،اهيدليقب
نكلو.اهبضغلًافدههنملعجتنأالةدعاسملاهلمدقتنأىلإجاتحي
ىلعفرعتتنأءارسإتدارأ.هتدعاسمباهلحمسينأضفرلجرلااذه
جتنيملهنعاهتفرعيتلاىلوألاتامولعملاىتحنكلو،هنمبرقتتوبيقنلا
اهربتعادقف.يفكيامبءارسإبقثينكيملامبر.دودسمقيرطىوساهنع
نمحيرمدعبنعبرحلانعمهيأرنوضرفينيذلاسانلانمةدحاو
كلذيفًامامتًائطخمنكيملو.ةيساقلااهبراجتشيعاوبرجينأنود
يفكراشيولابجلاىلإهجوتينأءرملاىلعبجيله،نكلو.ددصلا
ًاضيأيهرعشتملأ؟برحلاعوضومىلإقرطتلاهلقحيىتحكراعملا
ىلعتميخوحاورألافالآتفلكيتلاةنيعللابرحلاهذهلةيبلسلاراثآلاب
لكيدلعبطلاب":ةلئاقمزحباهسفنلتمتمت؟ءادوسةميغكدالبلاهذه
دقف،كلذعمو."وهثدحتيامكعوضوملااذهيفثدحتلايفقحلا
بلقتيلجرلال،يداعصخشلهحرشتنأاهنكميءيشاذهنأتكردأ
.ةمساحلااهتظحلىلإلصتامدنعةثداحملانمبرهيوةظحلةيأيفهجازم

.ةشيرعتلاتحتتسلجامنيباهرطاخبلوجتراكفألاكلتتحار
حابصمكرتدقهتقشىلإبيقنلالصويلرداغيذلا"فلخ"نأتظحال
كلتيفاهنكلو،روفلاىلعهئفطتستناكامبر،رخآتقويف.ءاضمخبطملا
ىرتدعتمل.ةلمنأديقكرحتلاىلعةرداقريغاهنأترعشتاذلابةظحللا
،حاولألاةمجرتىلعلمعيليثوميتبهذدقف.راوجلاباهئاقدصأنمًادحأ
نملكقرغتساو،امهتقالعاهعمشقانيلفاليإةفرغىلإلامكبهذامنيب
لمعيثيح،ءاضمدنريبةفرغحابصمناكو.قيمعمونيفنامويتودارم
روطتلةرمدملاراثآلا"ناونعبريتسجامللهتحورطأىلعةليللكهتداعكدجب



عملمعللبهذأنأيغبني":ءارسإتركف."نيدفارلادالبيفةراضحلا
نماهلقععنميسامبراهلمعبسامغنالانأاهلاببرطخدقف."يثوميت
وهو،ميلسديسلااهدلاوثدحتاملاطل.ةدقعملاعيضاوملاهذهيفلاسرتسالا
ًالعفدجوتله،نكلو.حيحصلاريكفتلابولسأنعةفسلفلاملعيفروتكد
قيرطنعطقفكلذرفوتيامبر؟ريكفتلايفةقيرطلاهذهلثم
أشنت،اهلحمتيةلأسملكعمو،مويلاةايحلايفف.ةمدقتملاتارتويبمكلا
نمطقفهيلإلصوتلانكميحيحصوهامو،روفلاىلعىرخأةلكشم
متينأبجيةيلمعلاهذهو.راكفألانمةلسلسنمضتتةيلمعلالخ
نكميالحاجنلانأوهكلذنممهألاو.ةلكشمولاؤسلكلاهراركت
اذهنأكردأ"ميلس"ءارسإدلاوّنأدبال.ةئاملابةئامةبسنبهنامض
كانهف.حيحصلاريكفتلاةيمهأىلعديكأتلابرمتساكلذعمهنكلو،حيحص
ثادحألازكرميفكسفنيعضتال":يهو،اهرركينأداتعاىرخأةرابع
نكامألالكيفيدجاوتتنأولكاشملاعيمجيلحتنأكنكميالذإ.يتنبااي
لهنكلو،ةغرافلاثيداحألايـبحمنماهدلاونكيمل."هسفنتقولايف
ناقتإنمنكمتهنأولف؟هنعثدحتيامهتفرعمىلعلديامًالعفكانه
رمعيفةأرماعمشيعيلاهتدلاورجهاذاملف،هسفنبحيحصلاريكفتلا
عقونيكسملا؟حيحصلاريكفتلاباذهةقالعام":ةلئاقاهسفنلتمتمت.هتنبا

بحللةقالعالهنأهسفنباهدلاوفرتعادقف،كلذعم."بحلايف
اذهو،هبصاخقطنمبحلل،ىرحألابوأ.قطنملاوأحيحصلاريكفتلاب
يتلافطاوعلاهمكحتقطنموهف،ميلسلاريكفتلابهلةقالعالقطنملا
دقل.هراسمنعهفرحتوهللضتولقعلاتتشتةفلتخموةدقعمةيلمعربتعت
ريغتءيشلكنكلو،ءارسإنعدعبلاقيطينكيملواهتدلاواهدلاوبحأ
نمتاباذهلك":ةلئاقاهسفنلءارسإترمذت.هتايحنوغلينتلخدامدنع
،ةصاخلااهنوؤشيفركفتنأاهللضفألانمهنأتدجوو."نآلايضاملا
اهرودبيهف،رمألانكيًايأف.اهدلاوةبقاعمنمًالدباهلكاشملحتو
يأنودنملاصفنالاىلعترصأاهنأامك،ناهروأاهجوزنعتلصفنا
ليبسيفهلذبيذلادهجللوأناهروأاهمدقيتلاتالزانتللرابتعا
امهف."رخآبحببسبيجاوزِهنأمليننكلو":اهّرسيفترّكف.امهتحلاصم
اهيفحبصأةلحرمىلإرمألااهبلصوو،لوطأةدملرارمتسالااعيطتسيمل
ً.اقداصنكيملاهلهبحنألكلذو،اهجعزيناهروأهبموقيءيشلك
ةلأسملايتأتمث؟بحلامادعنانمًاعونهتاذدحبقدصلامدعسيلأ
...فرشأبيقنلابةقلعتملا



هفرجيربنوتيزنصغكرارقتسالامدعوحناهراكفأتقفدتامنيب
.نافلاةرايسنملجرتيوهوفلختوصتعمس،تارفلارهنرايت
نعبيقنتلاةمهمةسيئرهتيؤرىدلهيتفشىلعةشهدةماستباتمسترا
.ةشيرعتلاتحتكانهةسلاجراثآلا

يفةداعنينوكت،تقولااذهلثميف؟ءارسإةديسايةلكشمنمله"
."كتفرغ

هنّكمييذلالهسلاسلسلاهبولسأبتبجعأو،نانتمابهيلإءارسإترظن
.قيرفلادارفألكبةيانعلانم

."تقولاضعبلانهسولجلاتدرأ،الك"
."؟ياشلاضعبكلدعأله.ةديجةركف"
."كلًاركش،الك"
."؟ةوهقلاضعبكلدعأالاذاملًاذإ"
لوانتباهلحمسيعقاولايفاهجازمنكيمل.ً"انسح":ءارسإتلاقف

تبغراذإ":ةلئاقتفاضأف.فلخروعشحرجببغرتملاهنكلو،ةوهقلا
."يعمةوهقلابرشب

ملعدهعمريدمناك.خبطملاىلإهجوتيوهو"فلخ"ءارسإتلمأت
.هفيظوتباهاحصندقمتسرديسلالامكقيدصو،باتنعيزاغيفراثآلا
عقوميفىرخألامعأبماقوةرايسلاةدايقويهطلابلمعنأهلقبسدقف
ةرقنأيفقيرفلاَُّرسو.ةرقنأنمراثآءاملعهترادإبماقراثآلانعبيقنتلل

رهشأيفلمعدقفً.افرتحمًايهاطفلخناك.هلمعنمًاريبكًارورس
ةمدخلاءادألرداغينألبق،شادغاكمامإهمساو،باتنعيزاغيفمعاطملا
معطميفهتنهمعباتولوبنطسإىلإبهذ،ةمدخلاىهنأاملاحو.ةيركسعلا
نوكملايهشلاباتنعيزاغخبطمبهتفرعمىلإةفاضإلابو.ردبمعطمىعدي
نأًاضيأةصرفلاهلتحنسدقف،ةيكرتلاوةيدركلاوةيبرعلاقابطألانم
امدنعف،كلذعموً.ابيرقتةيكرتلاقطانملالكىلإدوعتقابطأوهطملعتي
مالكهيجوتىلع،افروأنميروناراكةاهطلاريبكوهو،هئالمزدحأمدقأ
،ماظعلانعمحللالصفلاهمدختسييتلانيكسلابحس،هفرشلئيسم
.هدسجنمةفلتخمنكامأيفتانعطثالثزوجعلاجعزملاكلذلددسو
ملهنكلو،ةدحاوةنسهنجسبىضقًامكحىهنأنأدعبنجسلانمجرخ
يزاغىلإهجاردأداعلب،ثدحامدعبلوبنطسإيفءاقبلاببغريدعي
ًاضيأةيلصألاهتنيدميفةدوشنملاهتلاضىلعرثعيمل،ظحلاءوسلو.باتنع
نجسلاىلإهلوخدعوضومباوفرعمهعملمعلاداتعانيذلاةاهطلانأل



،اذكه.سأرلاعجوبىوسمهليتأينلهنأمهنمًانظ؛هفيظوتاوضفرف
أدبمث،كانهوانهةريغصلالامعألاضعببموقيوهوفاطملاهبىهتنا
.متسرديسلالضفبفيصلايفراثآلانعبيقنتلاعقاومىلإباهذلا
لمعنيذلاسانلادجودقل،كلذنممهألاو.ةديجغلابمهلاوعفدف
.ةنسحةلماعمهنولماعيونيمهفتمًاصاخشأمهعم

ً،افيرشوًافيظنوًامرتحمهتدجودقف.فلخنماهرودبءارسإترس
يفلصتيتلاهتفهلمغرو.هلمعيفًادجمهتدجوكلذلكنممهألاو
ىلعطقّرصيملوهف،نيرخآلانوؤشيفلخدتلادحىلإنايحألاضعب
.نوعلاىلإجاتحينملكةدعاسملبهاملاطلو،ميخملايفتامهميأيلوت

يفعيقاقفلابةينغلاةيكرتلاةوهقلابصوفلخداع،قئاقدرشعدعب
اهتفشرءارسإتذخأ،ءاملانمنيبوكرضحيوهامنيبو.نيريغصنيناجنف
.اهتوهقنمىلوألا

."ةذيذلاهنإ.كاديتملس":تلاقو
اهنكلو،انفرغيفاهدعنيتلاةوهقلاكتسيل":باشلايهاطلاباجأ

."ضرغلابيفت
."؟مكفرغيفدعتيتلاةوهقلابينعتاذام"
نيذلاكئلوأ.كارابةيرق،يتيرقيفةدوجومفرغلاكلتنإ"

امأ.فرغلاتارهسنوميقينممهدحومهةفلكلالمحتنوعيطتسي
متت.ةيلستلاوثيدحلللاجرلااهيفعمتجينكامأنعةرابعيهف،فرغلا
يهطمتيامك،فرغلاكلتيفةيرقلاىلإنولصينيذلافويضلاةيلست
نمةيرقلايفروديامععيمجلاثدحتيامنيب،مويلكةديدجتابجو
."ثادحأ

ماقتتناكيتلاكلتبهبشأتاعامتجالانمعونهنإ":ءارسإتمتمت
."ةينامورلاندملايف

ةرظنباهقمراذل،تاعامتجالاكلتبءارسإهدصقتامفلخمهفيمل
.هتصقدرسعباتوةبيرغ

ديلاقتلامهميلعتلًاضيأكانهىلإنيقهارملاةيبصلاباحطصامتي"
اهدادعإمتييتلاةوهقلانإ.فرغلاكلتيفتملعتدقل.مئالملاكولسلاو
ناجنفبرش.فلتخممعطاهلو،هذهنمريثكبىوقأةفرغلاكلتيف
."هذهنمنيجانفةسمخلداعتيهف!كرمأيهنياهنمدحاو

."امتقويفكتيرقروزـننأانيلعيغبني.مامتهاللريثماذه"
.يرورسيعاودنماذه،ءارسإةديسايتئشىتم":ةفهلبفلخلاق



دجوتلازتال.تاونسرشعلبقتثدحاهنعكتربخأيتلاءايشألانكلو
ىلعيوتحتتويبلاف.يضاملايفتناكامكدعتملاهنكلو،مويلافرغ
يفنويورقلاسلجي،فرغلاىلإباهذلانمًالدبو.نآلانويزفلتةزهجأ
."نويزفلتلانودهاشيوتويبلا

."ةوهقلاانيلعتعاض،لاحلاهذهىلع":ةحزامهبشءارسإترمذتف
ديشرىلإبهذنس.ةرملاةوهقلانودعيصاخشأكانهلازيال.الك"

."اهدادعإيفذاتسأوهف،يدركلا
ىلعنكلو،يدرككنأبيقنلاتربخأمويلاحابص.فلخاي،حيحص"

."ينامكرتلصأنمكارابةيرقناكس،يملعدح
نكلو،نامكرتلانمكارابةيرقناكسف.ءارسإةديسايةقحمتنأ"

تاجيزلانمريثكلاثدحدقف.قارعألانيبطالتخالانمريثكلاكانه
برعلاو،برعلابنوطلتخينامكرتلا.براقأًاعيمجاوحبصأاذل،ةطلتخملا
."فتختملكارابديلاقتنكلو،داركألابنوطلتخي

نييمارآلاعماوطلتخيملأ.نينسلافالآلبقنييثحلاك":ءارسإتركف
."قطانملاهذهيفريغتتملتاداعلاضعبنأودبيً،اذإ؟مهريغو

نمردحنياغآنابعشربكألايدجنإ":ًالئاقهثيدحفلخعبات
.برهمثكيريفيشيفنيصخشلتقهنكلو،يدركلصأنميأ؛افروأ
يفً.اراوغموًايوقًالجراغآنابعشناك.ةينامثعلاةرتفلايفكلذثدح
نكمتيلنكيمل،رمألانكيًايأً.اينامثعًاطباضحبصأمثً،ايدنجناكةيادبلا
الوةليبقلنومتنيعيمجلاف.شيجلايفطباضهنأالولانهشيعلانم
لكريغتًاينامثعًاطباضحبصأامدنعنكلو،ةلوهسبءابرغلادوجونولبقتي

ءاسنعبرأاغآنابعشجوزت.همرتحتوهاشختلئابقلاتحبصأدقف.ءيش
ترمتساو،نيينامثعلانمًاضرأىرتشاو،نهنمًالافطأبجنأوكارابنم
."نآلاىلإهتلالس

نمدحأمضناله":بيقنلاكوكشتركذتنأدعبءارسإهتلأس
."؟نييلاصفنالاىلإكتيرق

."مهنمدحاوكانه":جاعزـنالاىلعلدتتوصةربنبفلخباجأف
:لاقمث،عوضوملاكلذبثدحتللحيرتسيالهنأهيلعحضاولانمادبو
هتثجتديعأمثنيماعلبقلابجلاىلإبهذدقل.شويعنبلامكهنإ"
ايقلورانلاقالطإلاضرعتانتيرقنمنيرخآنييدنجنكلو،ءاتشلايف
هيلعادبمث."وكاهنبدومحمونونجملانودنبديرفامهو،امهفتح
نينظتله":ًالئاقاهلأسيلهسأرعفرذئدنعهنكلو،ريكفتلايفقارغتسالا



."؟ةميرجلاهذهءارونوفقينممهنييلاصفنالانأبيقنلاوتنأ
نمريثكلاىناعدقف.بيقنلارظنةهجومهفتأيننكلو،كلذنظأال"

."ةيساقلابراجتلا
نييلاصفنايأدجويال.ةئطاخةقيرطبرّكفيهنكلو،ريثكلاىناعدقل"

اورمدلحيحصانهمهدوجونأولو.انهليبقلااذهنمءيشيأوأ
ىذألاقاحلإلمهعفديدقيذلاام.ةيرقلاسارحىلعرانلااوقلطأو،رفخملا
."؟راتسلادبعجاحلالثمنيدلجرب

."؟فرعتنأكلنيأنم"
نولوقي.نآلالابجلايفدوجوم،دومحمهمساو،ةليبقلاءانبأدحأنإ"

راتسلادبعجاحلابةقالعهتعمجدومحموعدملااذه.يركسعدئاقهنإ
نألبقنمزلانمةدملةينيدلارومألايفقرغتسا.نسلاريغصناكامدنع
نكيلظهنكلو،هعابطتريغتكانهو،ركبرايديففاطملاهبيهتني
رمينأداتعا،لابجلاىلإرداغينألبق.راتسلادبعجاحللًاريبكًامارتحا
يألعفينألبقهتكرببلطيو،هديلبقيو،انهىلإرضحاملكهلزـنمب

نييلاصفنالاوعديببسكانهسيلهنأوهانههينعأام.رخآءيش
."راتسلادبعجاحلافادهتسال

."؟ضايفنعاذامً،انسح.فرعأال":ةريحبدهنتتيهوءارسإتلاق
."؟هتبرضيذلا"ضايف"نينعتأ"
دباعجاحلاكهنومعدينيذلاكئلوأنكلو،ديدحتلابوهسيلامبر"

."لاثملاليبسىلع
ًالوألمعل،يقيقحلجر"دباع"جاحلانأول":ءاردزابفلخاهيلعّدر

ةيرقيفشيعتيتلاسيقلبىربكلاهتقيقشف.رودهملاهفرشةداعتساىلع
امكاهتيبىلعددرتياغآديشرو،ةدعتاونسذنماغآديشرلةقيشعنيفوغ
."هلولحي

."؟جوزسيقلبلسيلأ"
ةأرملافاذل،هبموقتامعلأسيوأاهبلصتيالوهو.ايناملأيفهنإ"

ىلعحبصتهتخأكرتامللجر"دباع"جاحلانأول.نيظحالتامكةروجهم
."...اغآديشربةقالع

دقعلايفهنأادب.ةدحاوةرمىوسلبقنماغآديشرءارسإَرتمل
املاطلو.هجولاريدتسمو،ةماقلاريصقو،ةرشبلانكاد،رمعلانمثلاثلا
هينيعبمهسيقيهنأكو،لفسألاىلإىلعألانمنيرخآلاىلإرظنينأداتعا
.ءادعأمأءاقدصأاوناكنإفرعيل



ىلعنيرداقريغسانلاءالؤه،ءارسإةديساي":ًالئاقهمالكفلخعبات
ماقتامدنع.نيعشجنيعامطالإاوسيلمهف.عونلااذهنملمعبعولضلا
مهنيدجت،ىلحملابارشللعيزوتهيفةدالولفحوأ،ةميلواهيفةزانج
."هيلإنوعرهي

."انددهيلانهىلإةفاسملاكلتلكعطقيفددرتيمل"ضايف"نكلو"
عونلانمسيلضايففالإو،كلذبمايقللجرعألايليميمهعفددقل"

."هسفنءاقلتنمانهىلإمودقلاىلعرداقلا
."؟راتسلادبعجاحلالتقيذلانمً،اذإ"
."؟هريغنمو،زومهش"
."بيقنلاهلاقامتعمسدقل"
اعضو،ًالوأ.لامكديسلالاقامكثدحرمألانأنظأيننكلو،معن"

ىلإهجوتو،هقيرطيف"ركب"زومهشلسرأمث،ناتسبلايفةيرثألاعطقلا
."دجسملا

."؟ةريبكةرطاخمدحاوموييفنيتميرجباكتراربتعيالأ"
ثدحيملًائيشنأظحالامدنعامّبرو.رطاخملاباهيالزومهش"

جاحلاىلعيضقأوبهذأالَِمل":هسفنللاق،ةيرثألاعطقلاقرسامدنع
."؟ةحناسةصرفلانأاملاطمويلاراتسلادبع

."؟ةيرقلاناكسكشينمب،كيأرب":ءارسإهتلأسذئدنع
."ءيشلكانفرعلمويلاةدلبلاىلإانبهذاننأول"
ملاننأولثدحتلتناكامةميرجلانإلوقينمكانهنأتعمس"

."دوسألاحيرضلادنعرفحنو،انهىلإِتأن
،كلذلوقيمهريغدحأال."ضايف"وجرعألايليميمةباصعنيدصقتأ"

يليميموهسانلانمعونيأنوفرعيمهنألمهوقدصينلناكسلانكلو
."اهيلعفرشييتلانآرقلاسيردتةقلحكلذكو،جرعألا

."؟راثآلانعبيقنتلاةمهمفقولانيلعنوطغضيسمهنأنظتالأ"
ةفاضإلابو.ةيفاكلاةعاجشلابنوعتمتيالمهنإ؟كلذلعفيدقنم"

ًارتمنيرشعدعبىلعنوبقنتلب،دوسألاحيرضلانوشبنتالمتنأ،كلذىلإ
متمقولىتحضارتعاللببسيأدحأىدلسيلف،رمألانكيًايأو.هنم
."هسفنحيرضلارفحب

."؟هلوقتاممقثاوتنأله":اههجوىلعةيدابةمدصلاوءارسإتلاق
دوسألاحيرضلامارتحانعثيداحألاكلتلك.قثاوانأعبطلاب"

طقفنومتهمعيمجلاف،نآلاامأ.يضاملانمءيشدرجمهنمفوخلاو



نأردانلانمو،ةبصخوةريفوضرألاانه.لاملابسكلةقيرطعرسأب
يفةبوعصدجناننأيفببسلاوهاذهو،ًالقحكلميالًاصخشيدجت
نأديريدحأالف.راثآلانعبيقنتلايفاننودعاسيلامعىلعروثعلا
."ةموكحلاعملكاشميفطروتي

."؟ةموكحلانحنلهو"
ال؟فرشأبيقنلابةقيثوةقالعىلعمتسلأ.ةموكحلامتنأ،معن"

."ءوسبمكسميسدحأالفً.ادبأيقلقت
."...بيقنلاهلوقياماذهسيل،كلذعم"
أدبدقل.رسبكلحوبأس.ءارسإةديسايبيرغلجربيقنلانإ"

."نونجملافرشأبقلهيلعنوقلطيدونجلا
ال":لاقوءارولاىلإةوطخعجارتف،هبكترايذلاأطخلافلخكردأ

كللقنأانأف،ييأراذهسيل.ليواقأدرجمهذهف،ءارسإةديساييـبضغت
."دونجلانمهتعمسام

فرعأمل!انهانيدلامىلإاورظنا":امهتثداحمئجافمتوصعطاق
."!ةوهقلابرشدعوماذهنأ

ًارهاظتمهسأرزهيوهو،امهنمتاوطخعضبدعبىلعيثوميتفقو
.بضغلاب

نم.مونللتدلخدقكتننظ":هيمدقىلعضهنيوهوفلخلاقف
."روفلاىلعًاناجنفكلدعأينعد،كلضف

تبرو،فلخنملوطأودبيوهوباشلايهاطلانميكيرمألامدقت
نكلو،ءادغلادعبةديجةيكرتلاةوهقلاف.حزمأيننإ":لاقو،دوبهفتكىلع
."مونلانمنكمتتنلفمونلالبقاهتبرشنإ

كيدلنكيملنإ":لاقو،ةلوجخةرظنبءارسإقمروفلختفتلا
."نوحصلالسغأوبهذأسف،يلهنيلوقترخآءيش

اهنأكردتءارسإفلخهجوىلعادبيذلابيئكلاريبعتلالعج
.ةوسقبهتلماع

ىلعًاضيأكلًاركشو.ةذيذللاةوهقلاىلعفلخيزيزعكلًاركش"
."عتمملاكثيدح

.سمشلانمحوفلملاههجويفةداعسبءاضيبلافلخنانسأتعمل
.خبطملاىلإهجوتونيغرافلانيناجنفلالمحف

هلاي":اهّرسيفءارسإتركفف.ءارسإلباقميسركىلعيكيرمألاسلج
ريثيامف،فاليإفقوممهفيفةبوعصدجتمل."!ميسولجرنم



املاطل.يثوميتلسيلوفرشأبيقنلليهاهباذجناوهرمألايفبارغتسالا
ءاقللوأدنعرعشتملفيهف،بحللةجاحلانمعبانبحلانأترّكف
الأً؟العفحيحصاذهله،نكلو.ناكيأىلإجاتحيهنأيثوميتباهعمج
يثوميتنكلو،امبر؟ةوقلابىلحتامهمنيرخآلاىلإناسنإلاجاتحينأنكمي
عمًاعتممًاتقويضقتنأةأرمللنكمي.عونلااذهنمُدبيملديكأتلكب
نعاذام،نكلو.ةداجةقالعيأيفهعمسامغنالانودنمنكلو،يثوميت
يذلاام،ىرت.هبديدشلااهقلعتببسةفرعمعطتستمل؟فرشأبيقنلا
اذهثدحياهنحموبرحلابراجتنمىناعيذلايركسعلااذهلعج
بحللتقواهيدلنكيمل.ةنماكلااهتالاعفناريثيو،اهيفزيمملاريثأتلا
تفشتكانأدعباهتنهميفةشهدمةصرفاهلتحيتأدقف،ةيسنامورلاو
لكشينأبجيو.اهيلعفرشتراثآلانعبيقنتةمهملوأيفًاماهًائيش
نكلو،رخآءيشيأنمرثكأ؛ةريبكةيمهأاهرظنيففاشتكالااذه
اهينذأيفاهدلاوتوصنر.بيقنلابمامتهالانماهعنميملهباهلاغشنا
لكيلحتنأكنكميال،ثادحألازكرميفكسفنيعضتال":لاقامدنع

هذهامبر."هسفنتقولايفناكملكيفيدجاوتتنأكنكميالو،ءيش
دقف،يوقلااهرهظمومزاحلااهكولسنممغرلاىلعف.ةيساسألااهتلكشميه
تابثإليعسللاهعفداماذهو،سفنلابةقثللقيمعراقتفانميناعتتلظ
.لمعلايفاهتعاربواهتوقىدمبعيمجلاعانقإواهترادج

نأودبي":ءارسإزيكرتًاعطاقملوضفلابمعفملاهتوصبيثوميتلاق
هذهيفانهسولجلاكتداعنمسيل؟كلذكسيلأ،كلابلغشيامكانه
."ليللانمةعاسلا

."الإسيلشعنملاءاوهلاقاشنتسابعتمتسأيننإ.ءيشال،الك"
ىلعيصرحا.نايحألاضعبيفًادرابسقطلاحبصيدقف،كلذعمو"

."دربلابيـباصتالأ
اممرثكأةقطنملافرعتتنأف.نييلصألاناكسلانمدحاوكودبت"

."يكيرمأكنأنممغرلاب؛انأاهفرعأ
هنإلوقينأداتعا،سيافديسلاهمسا،لييةعماجيفذاتسأكانه"

ناكملاوهكنطو:وهةايحلايفمئادلاهراعشف.نطوراثآلاءاملعلسيل
لعجاماذهو،تاونسرشعلبققارعلايفتلمعدقل.هيفلمعتيذلا
."ينطوايكرتفيلاتلابو،مويلاانهلمعأانأاهو،اهتقوينطوهنم

ءيشلكويلصألاكدلباهيفدقتفتًاتاقوأكانهنأدبال،كلذعمو"
."هيف



فيصلايلايلدقتفأو،نفاهوينبركفأ،يلايللاضعبيف.ديكأتلكب"
كانهفيصلايلايلنإ.يتلئاععمكانهاهيضمأنأتدتعايتلاكلت
ميسنناك،نايحألاضعبيف.ةبوطرلاوةرارحلابزاتمتيهف،ةرارحلاةديدش
حايرلاسرجلعجيو،نيقباطنمنوكملاانتيبىلعطيحملانمبهيليلع
،يلايللاضعبيفو.ًاليمجًايقيسومًانينرنريةفرشلاىلعيدلاوهقلعيذلا
."بذعلانينرلاكلذعمسألازأال،انهيدوجوءانثأىتح

."؟نفاهوينيفشيعتكتلئاعلازتالأ"
."ةايحلايادلاوقراف،ظحلاءوسل":لاقونزحبهسأريثوميتزه
."ةفسآيننإ"
يننكلوً.اضيأانأو":نيزحريكفتيفًاقرغتسمودبيوهويثوميتلاق

.نزحلابرعشأنأةمكحلانمسيلهنأكردأً،ايلمرمألايفركفأامدنع
يفيدلاوتومينأنكمملانمناك.ةديعسوةليوطةايحاشاعدقف
ةدعاصتملاتامجهلاىدحإةيحضيتدلاوطقستنأو،ةيناثلاةيملاعلابرحلا
ملاذهنمًايأنأهللًادمح.عراوشلايفنوناقلاىلعنيجراخلانم
يمأتغلبنأىلإةيوقبحةقالعيفيتدلاوويدلاوشاعدقف.ثدحي
مطحتثداحيفًاعماتامو،نيعبسلاوةسماخلايدلاوونيعبسلاوةيداحلا
المحينأيهامهتايحيفاهاققحيمليتلاةديحولاةينمألانإ.ةرئاط
."امهدافحأ

."؟كلذكسيلأ،لافطأيأكلسيل"
عوضوملارّيغ،ةزيجوةرتفلتمصلاميخنأدعبو."ال":يثوميتلاقف

امهرضحأنيذللانيحوللاتصحفتدقل":لاقو،ةداجةربننآلاهتوصًابسكم
."بيقنلا

."؟ناررضتمامهله"
الامهيلعةباتكلانكلو،كانهوانهنامشهموناروسكمامهنإ،الك"

."امهيلعبتكاذامفرعننأاننكمي،لقألاىلع.ةءورقملازت
ةصقىقبتنأنمديدشفوخينكلمتدقف.كلذعامسينرسي"

."ةلمتكمريغاناساتاب
ةيقابلاحاولألانأدكؤملانمف.ةلماكريغىقبتساهنأيفكشأ"

."بيرقامعرهظتس
امبةنمآتسيلحاولألانأوهوً،اضيأيقلقريثيرخآءيشكانه"

."ةسردملاوبقيفيفكي
."؟ةقرسللضرعتتنأنيشختله"



فورظلاببستتنأرثكأىشخأعقاولايفيننكلو.حيحصاذه"
."اهفالتإباهبةطيحملا

ىلإةفاضإلابو.قالغإلامكحمونيتمبابلاف.هنيشختامكانهسيل"
ةئامعبسونيفلأبراقيامتدمصيتلاحاولألاهذهنأيفكشأانأ،كلذ
يفانتبتكمبًاهيبشسيلوبقلااذهنكلو.عيباسأنوضغيفدسفتسةنس
."يفكيامبدرابوًامامتملظمهنأنممغرلابكينياب

."؟كينيابةبتكم"
نينعتأ!؟اذام":ءارسإتوصكةشهدلاىلعلديتوصبيثوميتلأس

."؟!لبقنماهبيعمستملكنأ
هذهىلإًاحلمنوكينأنكميامعلءاستتاهنأكوساقتوصبتلاقف

."اهبعمسأمل،الك":ةمولعملاهذهلايحةجردلا
وجرأ":لاقفهلعفدرنمةناهإلابترعشدقةباشلانأيثوميتكردأ

ةروهشمكينيابةبتكمّنكلو،ءيشلكةفرعميعدأنأدصقأمل.ةرذعملا
."اهنيفرعتحجرألاىلعكنأتننظاذل،امٍّدحىلإ

."؟ةروهشملاةبتكملاهذهعقتنيأو"
تاطوطخملاوبتكلارثكأىلعيوتحتاهنإ.لييةعماج؛يتعماجيف"

عتمتتيهف،ةثيدحلاةرامعلابيجاعأنمةبوجعأاهنأامك،ملاعلايفةميق
يفنومدختسيمهف.يتيلكيفيطوقلازارطلاةينبأنيبزيمتمرهظمب
نمقئاثولاوبتكلاةيامحلجاجزلانمًالدبًادجًاقيقرًاماخرذفاونلا
ةصاخحاولأكانه،كلذلةفاضإلابو.سمشلاةعشأببسبفلتللضرعتلا
."ةرارحلاةجردىلعظفاحتوةبوطرلاعنمت

."ريثماذه":فصولانمرثأتلابرعشتيهوءارسإتمتمت
."مويتاذةدحتملاتايالولاىلإتيتأنإةلوجيفكبحطصأس"
لييةعماجانوعدتوةريبكةجضاناساتابحاولأثدحتامبرف.كلذدوأ"

."كلذلرطضتنلاذل،ةرايزلل
نم؟الَِمل":ذئدنعثدحيسامليختيهنأكوملاحتوصبيثوميتلاق

يئاهنلادعوملاديدحتمتيسىتم.ةجضثدحتسحاولألاهذهنأدكؤملا
."؟يفحصلارمتؤملل

اننأدقتعأ.راثآلليناملألادهعمللدئاعرارقلااذهنإ.يردأتسل"
."حاولألامجرتننأًالوأانيلعبجينكلو،نيمويوأموينوضغيففرعنس

لمعلاتلمهأدقف.ةقحمتنأ":لاقمث،لجخبهسأريثوميتزه
هذهةرفيشكفأولمعلابمزتلأنأبكدعأيننكلو،ءيشلاضعبةمجرتلاب



."دغمويلاوطحاولألا
ááá



امهوىربكلايتحرفوميظعلاييزخنعكربخأس،دينعلائراقلااهيأ
ميدعبحلاخفةصقكيلعصقأس.يـبابشلبتقميفهتفداصاملوأ
تأدبفيكو،هتابغرةيحضطقسيامدنعباشلاهيفعقييذلاةمحرلا
.يـبلقيفرهدزتةلتاقلاةبغرلاكلت

الامىلإدتمتسةملظملاةدرابلاءاتشلايلايلنأعيمجلارعشامنيب
انتأجاف،لضفأمايأمودقبلمأصيصبيأدوجويفلمألااودقفوةياهن
.انتنيدمةباوبىلعةرازغبعرقتتحارو،ديدجلاماعلاراطمأبةلقثمحاير
مويغلاترجه،انتيبةبتعىلعىلوألاسمشلاةعشأطويختطقساملاحو
داعو،ةئفادلااهتعشأبسمشلاتقرشأو،ءامسلاداوسلاىلإةلئاملاةيدامرلا
نأدعبو.راجشألاىلعمعاربلاترهزأو،ليصاحملاتتبنوً،اريزغًاريفوتارفلا
ديدجنمةايحللتدعتسا،ترهطتوةريزغلاراطمألابانتنيدمتمحتسا
.اهجيوتترظتنتةريمأاهنأكو

يفلبداتعملاكريبكلادبعملايفةديدجلاةنسلاتالفحةماقإمتتمل
.كلملاةباوبجراخلوقحلايفدحاوقباطنمريغصدبعم

كلذلًابقرتوًاقلقتددزا،ةكيشوةديدجلاةنسلاتالافتحاتتابامدنع
مويلايفف.ليللالاوطنفجيلضمغيمل،ةليللاكلتيفو.دوعوملامويلا
ةرمللةأرمالباقأسو،لبقنمهدهعأملًاديدجًائيشبرجأستنك،يلاتلا
يفحابصلالحنأىلإليللالاوطيريرسىلعتبلقت.يتايحيفىلوألا
ًاركابتظقيتسايننأيدلاوىأرامدنع.راظتنالوطدعبفاطملاةياهن
يلاعفناويتجهبنعةمجانيتلجعنأنظ،مهموننمعيمجلاتظقيأو
يفف.انللحىهبأانيدتراوً،اعيمجانممحتسا.ةديدجلاةنسلاتالافتحامودقل
يفلعفأنأتدتعاامكيدلاوبناجىلإفقأستنك،ةنسلاهذه
.ةمرصنملاثالثلاتاونسلا

لافتحاللتاريضحتلابنيكمهنمعيمجلاانيأر،رصقلاىلإانلصوامدنع
ءاضعأرظتناف.ليوطتقولبقاظقيتسادقةكلملاوكلملاناكو.بقترملا
نأىلإرصقلامدخبناجىلإ،مهنيبنمانأويدلاوو،ءالبنلاسلجم
،لافتحاللًاصيصخةدعملافرغلايفةمخفلاامهبايثةكلملاوكلملايدتري
ً.ادجًاليوطًاتقوقرغتساامهنييزتنكلو

امهمئالتسبالمايدترانأدعبامهتفرغنمةكلملاوكلملاجرخً،اريخأ
رصقلانماجرخوامهمامأسراحونيمداخدوجوبامهريسآدبو،يلاثملكشب



سبالملاووذنويقيسوملاذختا،ةباوبلانماجرخامدنعو.امهانعبتمث
وحنريسلابيكلملابكوملاأدب،اذكهو.امهيبناجىلعمهعقاومءارمحلا
ذخأو،ةيقيسوملامهتالآىلعنوفزعينويقيسوملاأدب،انقلطناامدنعو.دبعملا
ىلعةقثاوةماستبابسيريزيبانكلمرظن.تاولصلانولتيونوصقرينودشنملا
ةقبطلادارفأ؛نحنامأ.مامألاىلإانيوهلامدقتيوهونيصقارلاىلإههجو
فارخلاوةيشاملانيلماحرصقلامدخانفلخىشمامنيبهانعبتدقف،ةليبنلا
ةماعىشم،بكوملارخآيفو.نيبارقكاهميدقتمتيسيتلاماعطلاوبارشلاو
كلذىلإلصونأىلإكلملاةباوبربععونتملاحرملاانبكوممدقت.سانلا
.لوقحلايفريغصلادبعملا

.لابقتسانسحأةكلملاوكلملايتيزافلافةنهكلاريبكلبقتسا،دبعملايف
ضعبةقفربدبعملاىلإةنهكلاريبكلخد،ةيبيحرتلاتاولصلاءادأدعبو
ةقيدحلايفسانلاةيقبىشم،ءانثألاكلتيفو.نييقيسوملاونيرخآلاةنهكلا

كلتيفو.ديشانألانوددريمهوىرخأةرمةكلملاوكلملامامأبكوميف
نيقيربإامهتزوحبوةكلملاوكلملانمطالبلامدخنمنانثامدقت،ةظحللا
امهفلخلخدو.دبعملاالخدمث،ءاملابامهيديأالسغف.يقنلاءاملابنيئيلم
ريبكراشأ،دبعملالخادانوطخاملاحو.انأويدلاومهيفنمبءالبنلاضعب
ً.امارتحاةكلملاوكلملاىنحناف.داشنإلااوفنأتسينأةنهكلليتيزافلافةنهكلا
،شرعلاىلعامهيناكمةكلملاوكلملاذختاامنيبو.نحنانينحنا،كلذدعبو
.مارتحالكبةسكنمانسوؤروامهراسيىلإانفقو

نمنابرقهتزوحبورصقلاةاهطريبكلخد،داشنإلاماتتخامتاملاحو
ىلع:دبعملايفهلةصصخملانكامألايفمحللاعضوفً.اديجيهطملامحللا
ودبييذلاءاعولاذخأ،كلذدعبو.ةباوبلالفقدنعوةذفانلادنعودقوملا
بارشلاكلملاسملف.كلمللهمدقوبارشلاهيفبصودسألكشىلع
.بارشلاةاهطلاريبكمدقمثهديب

نعةكلملاوكلملاضهندقف.سوقطلانمىرخأةلحرمتأدب،نآلا
كلتيف.دبعملانمنودشنملاونويقيسوملاجرخوً.امارتحااينحناو،شرعلا
فرطتاذاصعنعةرابعوهو،دبعملاىلإكلملاراعشلاخدإمت،ءانثألا
ىلعىرخأةرمةكلملاوسلجمثاصعلاكلملاذخأف.يـبهذحمرونحنم
لاخدإمت،كلذدعبو.اسلجنأدعبىرخأةرمامهيديأالسغمث،شرعلا
نمفيغرريرمتمث،ماعطلافانصأىتشبةنيزميهودبعملاىلإةلواطلا
ريبكماقف.رصقلامدخفصلوأىلإلصوىتحديىلإدينمزبخلا
دينمموسقملافيغرلاريرمتديعأمثنيفصنىلإفيغرلاميسقتبمدخلا



.دبعملاىلإهلاخدإمثديىلإ
نكلو،ديدجنمةيقيسوملامهتالآىلعنوفزعينويقيسوملاأدب،ذئدنع

.ءاحنألايفبارشلاوماعطلاعيزوتمتو.داشنإوأءانغنودنمةرملاهذه
انتدئامتدبف.ةميلولابلطمت،بخنلاابرشوكلملاوكلملافقوامدنعو
نمةبولجملاةهكافلاكنيرخافلابارشلاوماعطلانمةليكشتبةرماعةيكلملا

عاونأرخفأوكمسلاورويطلاورقبلاونافرخلامحلوتارفلارهنيتفض
دعبو.قالطإلاىلعهليختينأدحألنكميماعطلكوضيبألازبخلاوبارشلا
يتيزافلافةنهكلاريبكراشأ،ةمختلاىتحمهبارشومهماعطعيمجلالوانتنأ
.اوفقينأعيمجلل

:يلياملاقوهسأكعفروةلواطلاسأرىلإسيريزيبكلملامدقت
.بوشيتلًاماركإانشطعانيوروةمختلاىتحانلكأ،لافتحالااذهيف"

ةفرفرملاةيماحلاهتحنجأةراسخنميناعنانعديالأيلصأ،كلركشفلأ
دوعتنأيلصأ.انءادعأمزهيوةمئادلاةحصلاانلققحينأواندالبقوف
ملاعلاناكرألكمكحننأو،نيقباسلااهدجمواهتمظعلنييثحلاةكلمم
لكةنسلأىلعانمساىقبينأو،ضرألاءاحنأيفانمكحدتمينأو،ةعبرألا
ءاحنألكيفانترهشدتمتنأو،تارفلارهنيتفضىلعنوشيعينم
."...ملاعلا

هتوصتعمسو،ةبغرلابنادقتتسيريزيبينيعتيأرو،ةيانعبتيغصأ
زجعبهسأرأطأطو،هسفنءيشلايدلاوظحال.لاعفنالاطرفنمشعتري
.باشلاكلملاكلذلمهنلاحومطلامامأًانعذمةقيمعةهآقلطيوهو

دعبو.ىرخأةرميناغألاوديشانألاتفنؤتسا،هباطخكلملاىهنأاملاح
ةكلملاوكلمللمهمارتحاميدقتلبعشلاةماعىنحنا،تالافتحالاتهتنانأ
.دبعملارداغنمرخآكلملاوكلملاناكو.ةفلتخمتاهاجتايفاوقرفتمث
ربجيميدقديلقتلًاعبتامهعمةدوعلايـبأىلعويلعبجوت،ظحلاءوسلو
مسارملالصتنأىلإةكلملاوكلملااوعبتينأءانثتساالبرصقلايلوؤسملك
.اهتياهنىلإةيلافتحالا

ááá



راثآلانعبيقنتلاقيرفدارفأعيمجظقيتسا،مويلاكلذحابصيف
ًاروعشةيرقلانممداقلارجفلاناذأتوصفاضأو.سمشلاقورشلبق
ءاملاىلغو،ياشلادعأمث،عيمجلالبقفلخظقيتسا.ءاوجألاىلعًاضماغ
لوأيثوميتودنريبناكو.روطفلاةلواطّرضحو،بناجأللةوهقلادادعإل
نعبيقنتلاعقومىلإباهذلامزتعيمليذلايثوميترهظدقف.نيلصاولا
رضحامنيب،سمألاباهادترايتلااهسفنهسبالميدتريلازيالوهوراثآلا
دنريبثرتكيمل.نوللاةيكاكهتعبقًارمتعمنقذلاقيلحودبيوهودنريب
اهرمتعايتلااهسفنةعبقلايههذه":مهلوقبهئالمزةيرخسلثارتكاىندأ
،".906ماعةيثحلاراثآلانعبيقنتةلمحلوأبماقامدنعرلكنيووغويه
اهربتعييتلاةعبقلاهذهرامتعانودنمعقوملاىلإهجوتيلنكيملوهف
لوصولايفةيلاتلايهءارسإتناكو.سمشلاةرارحنمهتيامحيفةلاعف
ىنستتنألبقو.بدأبةباشللنايبنجألانالجرلامستباف.دنريبويثوميتدعب
،ءاوسٍّدحىلعفاليإودارمولامكرهظ،ثدحيأءدببةثالثللةصرفلا
.رضحيملنامويتنكلو

."؟دعبنامويتظقيتسيملأ":ءارسإتلأس
عمةليمجةرهسضميملوهف،قالطإلاىلعهبأيللامكنكيمل

.ودبيامىلعفاليإ
ىتحكانهىلإهجوتدقف.ضاحرملايفهنإ":ًالئاقدارماهيلعّدرف

."ههجولسغينألبق
اذهينئجافيال":لاقويثوميتيتفشىلعةرخاسةماستباتمسترا

."سمألاباهمهتلايتلاماعطلاةيمكلًارظن
ءارسإتظحالو.فاليإولامكءانثتسابةلواطلالوحنوسلاجلامستبا

."امهتلكشملح؛انصقنياماذه":تركفف.كلذ
."ً؟اضيبهلدعأنأمكدحأديريله"
يفوةلواطلانمبرتقيوهولاؤسلااذهحرطنموهفلخناك

.نبجلانمقبطهدي
ناكملااذه!؟ضيبلانعكثيدحبينعتاذام":ًالئاقلامكهخبوف

.ةيساسحلابىوسانلببستينلضيبلاو،ةرارحلابًابهتلمليلقدعبحبصيس
."؟ضرمننأانديرتله

الهنإلاقدنريبديسلانكلو":ًالئاقهسفننععافدللفلخعراسف



."ضيبنودنمروطفلالوانتينأةطاسببعيطتسي
.حيحصاذه":لاقولامكوحنةقثاوةرظنهجويلءطببدنريبتفتلا

ديرأيننكلو،عوجلابترعشالإوحابصلايفضيبلالوانتىلإةجاحبيننإ
."محللاعميلقملاضيبلا

ماعطلاةلواطوحنراشأو."!محلوضيب":هنيبجًابطقملامكلاقف
،ةدبزو،ءارضخنوتيزةطلسو،دوسأنوتيزو،نبجلانمناعون":لاقو
انللوقتنأديرتأ...ءارضخةلفيلفو،رايخو،مطامطو،بنعسبدو،لسعو
."؟دنريباي،كلٍفاكريغاذهلكنإ

نبجلالكأنالنحنف.روطفلالوانتيفهتاداعدلبلكل":دنريبلاق
."متنأاهنولكأتيتلاىرخألاعاونألاونوتيزلاو

."؟نبجلانولكأتالأ":ةمدصلاىلعلديتوصبدارمحاص
ىبرمهعموحئارشىلإعطقملايرسيوسلانبجلالكأناننكلو،هلكأنلب"

."محللاعمضيبلالضفأانأف،كلذعمو.ةيسنرفتانجعمو
."يحصريغاذهنكلو":هتاضارتعاًالصاوملامكلاقف
:لوقييسورلوقكانهً.ادجًايحصهدجأيننإ":ًالئاقدنريبدكأ

."ءادعألاعمكءاشعو،ءاقدصألاعمكءادغو،كدحوكروطفلوانت
يقيدصاي":ناميدقناقيدصامهنأكوهللاقويثوميتىلإدارمرظن

قئاقر،تعمسامبسح؟كروطفلايحءاضرإلابعصتسلاذامل،يثوميت
."نييكيرمألاةيهشعبشييذلاديحولاماعطلايهةرذلا

يننكلوً،اضيأمحللاعمضيبلالوانتننحنف.ةحيحصريغكتامولعم"
."مايألاهذهيفهدجأءيشيألكآ

روثعلايفبيصعتقونمتيناعكنأدبال":ًالئاقدارمهحزام
."ةيقارعلاءارحصلايفكبلطىلع

ايكرتيفهيلعروثعلاليحتسملانم،ىرتامكنكلو.حيحصاذه"
.ً"اضيأ

مظعميضقيفوسفالإو،ديجءيشاذهو":مهجتمهجوبلامكلاق
."نامويتعمثدحيامكمامحلايفمهتقوقيرفلادارفأ

سيلهنأامب،لاحةيأىلع":ةثداحملاهذهلًادحعضيليثوميتلاقف
."ةلكشمنمامهنأنظأيننإف،انهمحلوأضيبيأكانه

يفعيمجلاىلعىلوتسايذلالسكلاىلإةفاضإلاب،اذههدرمهاس
داعنأىلإثيدحللةتقؤمةياهنعضويف،حابصلانمةركبملاةعاسلاكلت
.مامحلانمنامويت



الاذل،انهريطخناكملانإ.ةبوقثمةلجعكيدل":دنريبللاقو
."ًاليلءاحنألاهذهيفكتجاردىلعلوجتلابكحصنأ

ةليللاةلوجيفبهذأمليننكلو":ًالوهذمودبيوهودنريبلاقف
."!ةيضاملا

غرفت،نايحألاضعبيفف.ثدحتعونلااذهنمرومألا":يثوميتلاقف
."اهسفنءاقلتنمءاوهلانمةلجعلا

خأايكسفنىلعةرظنقلأو،ةجاردلارمأسنا"ً:احزامدارملاق
."مامحلايفتطقسكنأنظناندك.نامويت

ملهنكلو،باشلابلاطلااذهحازمنمهتيافكلاندقنامويتناكو
ربكيامدنعهنأىلعتابثإدرجماذه؟ملعتأ":لاقف،هرعاشمنعحصفي
.هلاقاملكوهكلذو."بالكلاةيرخسراثمحبصيهنإفنسلايفبئذلا

،فقوملاةراثإنعدارممجحأامدنعو.ةتماصةكحضبهقيلعتلبوق
.ةئجافمةياهنىلإعوضوملالصو

ةتئافلاةليللاذنمف.ريكفتلايفةقرغتسمءارسإتلظ،ءانثألاكلتيف
يفقحمباشلايهاطلاكلذله،ىرت.فلخاهلهلاقاميفركفتيهو
ناميإلانعًايداصتقانورهدزملانويلحملاناكسلافقوتله،ىرت؟هلاقام
ةقطنملايفقيرفلايقبينأدارأ"فلخ"نإمأ؟تاطسفسلاوتادقتعملاب
اوظحالينأمهيلعبجوت؟مهترداغملاحيفهتفيظوةراسخنمًافوخ
.المأًاقحمفلخناكنإاومهفييكلعقوملايفنييلحملالامعلاتافرصت
كلذعقوملاىلإلامعلاروضحنمىتحةقثاوءارسإنكتمل،كلذعمو
نلف،ثدحاّمعةلوؤسمراثآلانعبيقنتلاةمهمنأاونظنإف.مويلا
يفتداتعااهنأنممغرلاب.قيرفلااذهبةقالعةيأمهلنوكتنأباوبغري
هذهءارسإتررقدقف،عقوملاىلإبيجلاةرايسلقتستنأةيداعلالاوحألا
ىلعليلديأتظحالنإف.لامعلالقتيتلانافلاةرايسلقتستنأةرملا
نعبيقنتلانيبةقالعالأمهعنقتنأاهيلعبجوتيسف،لامعلانيبقلقلا
.ةموؤشملاثادحألاكلتعوقووراثآلا

لامكونامويتعمج،امًاعونةريصقلاروطفلاةبجونممهئاهتنادعب
اهدوقييتلابيجلاةرايسيفعيمجلادشتحاو،راثآلانعبيقنتلاتادعم
دقف،اهسفنةرايسلابهعمبكرتنأببغرتمليتلافاليإامأ.لامك
اذهعملامكبواجت.اهتدايقدارمىلوتيتلانافلاةرايسيفءارسإتقفار
،تمصلارثآهنأالإ،حضاورتوتبهتقيدصبناجنميدايتعالاريغكولسلا
نودنمةميدقلاةيثحلاةدلبلاىلإهقيرطيفقلطناو،ةرايسلاكرحملغشو



"فلخ"اورظتنادقف،نافلااوبكرنيذلاكئلوأامأ.ةفشتنببسبنينأ
متاملاحاوقلطنامثحابصلالالخاهنولوانتيسيتلاةبجولامهلدعأيذلا
.لكألاتاودأوماعطلالكليمحت

قورشنحيمل.عقوملاوحناهقيرطنافلاةرايستقشامناعرس
فيثكلابابضلاذخأامنيب،لءاضتتتأدبوجلاةدوربنكلو،دعبسمشلا
ً.اديورًاديورمالظلاةراتستحازـناو،ددبتيتارفلارهنيطغييذلا
ةرجشتحتحابصلكمهتداعكفطعنملادنعربصبلامعلامهرظتنا
نكمت.دحاورتموليكدعبىلعرسجلافلخعقتيتلاةريبكلايربلاصاجإلا
كلذو،نيتفلتخمنيتيرقنملامعةرشععمجنمةلمحلاةيادبيفقيرفلا
مغرلابءارقفنييورقلامعلاكئلوأناكو.راتسلادبعجاحلاةدعاسملضفب
حّرصدقف،كلذعمو.هبًاصاخًاريغصًالقحمهنمدحاولككالتمانم
دعومنيحياملاحراثآلانعبيقنتلايفلمعلاكرتمهتينبمهنمةعبرأ
كلذلولحبفخأحبصيسمهلمعءبعنأءارسإتركفف.نطقلافطق
نمنيموايملامعمادختسامهعسوبلظدقف،لاحةيأىلعو.تقولا
مهيلعبجوت،راتسلادبعجاحلاةافودعب،نآلا.رمألابلطتنإةدلبلا
لكةراسخرطخيفاوتابدقف.ةدلبلانملامعلامادختسارمأنايسن
.ريبعتلاحصنإمهلامع

ىلإيمامألادعقملاىلعةسلاجيهونعمتبقيرطلاءارسإتلمأت
اوناكاذإاملءاستتيهواهتراجيسنمًاقيمعًاسفنتذخأو.دارمبناج
قلقلالظو.صاجإلاةرجشتحتمهتداعكمهراظتنابلامعلانودجيس
،وهامتأركانهو،فطعنمرخآلوحةرايسلاتفطعنانأىلإاهكلمتي
.مهراظتنابًافقاو،لامعلاسيئر

دقاهف.قحىلعفلخناكدقل.انهمهنإ":ةلئاقءارسإتمتمت
."ً!اعيمجاورضح

؟اذامل":لامعلاةيؤرلايحءارسإلعفدراهكبرأنأدعبفاليإتلأس
اهينيعيفريبعتلانمةيلاخةرظنترهظو."!؟روضحلانومزتعياونوكيملأ
،لامعلاةعومجموحناهسأربتراشأ،ءارسإاهبيجتنأنمًالدبو.نيتسعانلا
."مهلكةرشعلالامعلا؛انهمهنإ":تلاقو

امنيب،مهلوصوراظتنابقيرطلاىلعتبثمهرصبوًافقاووهامتأر
صاجإلاةرجشعذجىلعهدحويلهيسأكتاو،ءاصفرقلالامعلاةيقبسلج
نمدعاصتيناخدلاو،نونخديةعومجملايفنمعيمجناك.نيخثلاةيربلا
.ءاوهلايفيفتخيمثةنكادلاةرجشلاناصغأربعللستيومهرئاجس



يذلاميعزلاوهوهامو،زوإلانمبرسبهبشأنودبي":دارملاق
ىتمفرعينألواحيهنأكوةقطنملاصحفتيو،هبرسىلعةوطخمدقتي
."ةيلاتلاةبجولاىلعلوصحلامتيس

:تلاقلبماستبادرجممستبتملءارسإنكلو،تمصبفاليإتكحض
.ً"ازوإاوسيلورشبءالؤهف.ئيسهيبشتاذه"

ةتماصةريغصةكحضبىفتكالب،هسفننععافدلادارملواحيمل
.فاليإتلعفامك

ضهنف.ديعبنمحولتنافلاةرايساودهاشاملاحكرحتلابلامعلاأدب
ىلعنافلاةرايستفقوتاملاحو.رسجلاوحنمهقيرطيفاوهجوتونوسلاجلا
ىلعاهباقعأباوقلأمثمهرئاجسنمًاريخأًاسفناوذخأ،قيرطلابناجلوط
.ةيرهزلاوءاضيبلاىلفدلاراهزأنيبناجلانمهفحتيذلافاجلايئاملاىرجملا
ىلإًانولحتفأةرشبوينبرعشوذرخآلاوةرشبلانكادامهدحأناباشرظن
يفدقتملاباجعإلاءافخإلامهعسوالذبو،نافلانالقتستنيتللانيتأرملا
ءارسإوفاليإةيؤرلمهكلمتيذلالوضفلامغرف،لامعلاةيقبامأ.امهنويع
امهيلإاورظندقف-لبقنمهتيؤراوداتعيملدهشموهو-نافلاةرايسيف
رشحبعيمجلاعراس،نافلاةرايسبابحتفنااملاحو.مهتداعكمارتحاب
.ةمدقملايفوهامفوقومغردحاوتقوبةرايسلايفمهسفنأ

مالسلا":بابلالالخنممخضلاهمسجرشحلواحيوهوهاملاق
."مكيلع

دقءارسإتناكو."وهامةطسأاي،مالسلامكيلعو":ءارسإتلاقف
هدعقموهامذختااملاحو.ةقيرطلاهذهبمهعمتايحتلالدابتىلعتداتعا
نوذختيمهوحازمبًاضعبمهضعبنوعفديلامعلاةيقبحار،ءارسإبناجب
ةسيئرىلإوهامتفتلا،ةرايسلاتقلطنااملاحو.نافلارخؤميفمهدعاقم
.راثآلانعبيقنتلاةلمح

روضحلاكتداعنمسيل؟ءارسإةديسايةلكشمنمله":اهللاقف
."كسفنبانلاصيإل

كانهتسيل،الك،هآ":تلاقف،ئداهرهظمبودبتنأءارسإتلواح
لكبيجلاةرايسبوكرىلعتدتعايننكلو،وهامةطسأايةلكشمةيأ
ام.رثكأالرييغتلاليبسىلعمويلانافلاةرايسلقتسأنأبتركفف.موي
."؟مكلاوحأفيك؟متنأمكعمرابخألا

ريبعتسمشلابقورحملانضغملاههجوىلعمسترانأدعبوهاملاق
دبعجاحلاةافوربخانعمسدقل؟انلاحنينظتفيك":ىسألاىلعلدي



."ديدشنزحةلاحبًاعيمجربخلااذهانباصأف.راتسلا
اذهعامسلانعيمجانزحدقل،معن":تلاقو،قمعبءارسإتدهنت

."ةملكلاىنعمبًابيطًالجرناكدقف.فسؤملاربخلا
نمدوهنبورلثمنيسيدقلابهبشأناكدقل":لامعلادحألاقف

."ةيلايخلاصصقلا
هعمسيمل.حلاصلالجرللًالاثملكشدقل":ًالئاقرخآلماعلخدتو

."هبموقيامدحأىلعيلميطقدحأ
:لتقلاةميرجعوضومبلامعلايأرمهفتنأةلواحمءارسإتلأسف

."؟هلتقةميرجءاروفقيمكيأربنمً،اذإ"
مرجلااذهبكترانمنكيًايأ":مزحلاىلعلدتةربنبوهاملاقف

نكمملانميضارألاوىرقلاهذهنمدحأالف.ءاحنألاهذهنمسيلوهف
."راتسلادبعجاحلالتقىلعمدقينأ

.ثدحاملمهسفنأقيرفلادارفأىلعةمئاللابنوقليمهنأءارسإترعش
باكتراىلعمادقإلابءابرغلادحأماهتابهنونعيامعمهلأستنأتمهف
نكميالف.نوعلمناطيشهلتقنمنإ":ًالئاقلخدتيلهيسنكلو،ةميرجلا
."عونلااذهنملمعباكتراهسفنهللوستنأيرشبنئاكيأل

يذلامرجملاىلعترثعول":ًالئاقنيرخآلابابشلالامعلادحأرمذت
."نيتاهيديبهعرصأفوسف،راتسلادبعجاحلالتق

."ةنجلانملقأةأفاكمقحتسيالهلتقينمنإ":رخآلاقو
نإلاقدقف.سمأةينيدلاهتبطخيفدباعجاحلاهلاقاموهاذه"

."سدقمينيدبجاوراتسلادبعجاحلالتاقنمصاصقلا
اذهلايحلامعلارظنتاهجوفشتكتنأةلواحمءارسإتلاق

."زومهشىلعضبقلاةطرشلاتقلأدقل":ةلأسمللبناجلا
باكتراىلعرداقريغزومهشوعدملادغولااذهنإ":وهاملاقف

كانه.أطخلالجرلاىلعضبقلااوقلأدقل.عونلااذهنمروهتملمع
."ةميرجلاهذهنعلوؤسمةقطنملاهذهقاطنجراخنمصخش

."؟اذهكلمعباكتراعيطتسييذلاجراخلانمصخشلااذهنم"
."لمعلااذهءاروفقتايروسنإمساقلوقي"
."؟مساقوهنم"
نأداتعا.قوسلايفةيجاجزذفاوناذىهقمكلميهنإ.برهملامساق"

نعىلختدقو.ماغلألاكلتاوعرزينألبقمويلايفنيترمدودحلاربعي
فرعيلازيالهنكلو،ماغلألاةعارزتمتنأدعبلامعألانمعونلاكلذ



.هفرعيالبلحةنيدميفدحأالف.ةفرعملاقحدودحلانمرخآلابناجلا
."دودحلايـبناجالكىلعمهتبحمويلاهألامارتحابسكدقف

فورعملجرهنإ":ةبهرلابمعفمتوصبنابشلانييورقلادحأمتمت
."يقيقحراوغموهف،هتوقوهتعاجشب

جاحلافصولاهمدختسايتلااهسفنةرابعلاًامدختسملامعلادحألاق
،بيرهتلابلمعيناكامدنعف.دوهنبور":طقفليلقلبقراتسلادبع
تاريلسمخلكنيبنمنيجاتحملاوءارقفللتاريلثالثبهينأداتعا
."اهبسكي

،اذكهلازيال":يفلخلادعقملاةيوازيفروشحملاليحنلالماعلالاقف
."ناضمررهشمايأنممويلكروطفلاماعطمدقيوهف

."؟نييروسلابمساقكشياذامل"
ةيمكتناك.ءاملامهنعانعطقاننأل؟نينظتاذامل":ًالئاقوهامرمذت

.دسلاءانبمتينألبقنآلاقفدتييذلاءاملافاعضأةرشعلداعتءاملا
."مهقانعأعطقلثاميمهنعءاملاعطقنإ

كعمتقفتايننأضرتفنلً،انسح":همالكىلعًادرءارسإترمذت
."؟عوضوملابراتسلادبعجاحلاةقالعامنكلو،ةموكحلاهتنبرسجلا.يأرلاب

:لوقيقطنمبانعمنولماعتيلب،سانلاوةلودلانيبنوزيميالمهنإ"
مهعفرأولاجرلاسدقأبعفدنفوساذل،انقحيفًاريرشًالمعمتبكترادقل
اودارأمهنأينعأ.ًاسردنيرخآلانقلنلةنذئملاقوفنممكتيرقيفةناكم
."لمعلااذهباكتراقيرطنعانتموكحفيوختامًاعون

يفةقيقحلاىلعليلديأدجتنأتعاطتساداكلاباهنأمغر
مهمالكيفةحارلاضعبدجتنأالإاهعسيملف،ةجذاسلاةيلوفطلامهراكفأ
دوسألاحيرضلاةنعلبةقالعثداحللنأنظيمهنمدحأالنأينعيهنأل
ىرخأةرمعوضوملاىلإقرطتتالأتررقف.ليبقلااذهنمءيشيأوأ
.اهنونظسكعًاتبثمىرخأةرميلهيسثدحتنأىلإقالطإلاىلع

اذهلنإدباعجاحلالاق،ةحرابلاةينيدلاةبطخلايف":قلقبلاقدقف
نمسيلذإ.دوسألاحيرضلادنعرفحلابًايئزجًاطابتراًاضيأثداحلا
."نيحلاصلاءايلوألاروبقجاعزإباوصلا

حيشينأيلهيسلواح،ةيادبلايف.بضغبهيلإرظنووهامتفتلا
قبطمتمصميخف،لجخبهسأرأطأطوملستساةياهنلايفهنكلو،ههجوب
دعبو.دحاوفرحبقطنيدحأدعيملو،نافلاةرايسباكرعيمجىلع
تادعمليلصوةرايسلاكرحمتوصىلإيغصتيهوءارسإتمهف،ليلق



قبسلامعلانأيـبارتلاقيرطلالوطىلعمهقيرطيفمهمدقتءانثأرفحلا
يفمهلمعةلصاومبًارارقاوذختامهنأدبالو.عوضوملااوشقاننأمهل
يفتلءاستف.يلهيسةضراعمنممغرلاىلعراثآلانعبيقنتلاعقوم

ولىتحو؟هذههرظنةهجوهنورطاشينورخآلامعدجويله،ىرت:اهّرس
ىتح،عقاولايف.ةيبلغألانولكشيالمهنأحضاولانمف،مهنمدحأدجُو
رارقىلإلصوتهنأهيلعدبيمل،هيلعدباعجاحلاريثأتمغر،يلهيس
يفلمعلانعلختيملوىتأدقاه،لاحةيأىلعف.عوضوملالايحمساح
.موجهللةليسولضفأوهعافدلانأءارسإتررق،اذكهو.عقوملا

لايحدباعجاحلايأروهامفرعأال.قافراييلإاوغصأ":تلاقف
ءيشوأةنعلبةقالعةيأهلتسيلراتسلادبعجاحلاتومنكلو،عوضوملا
راثآلانعبيقنتللةلمحلاهذهيفنوكراشتمكنإ.ليبقلااذهنم
نمسكعلاىلعلب،دوسألاحيرضلانمًادحاوًارجحلزـنملاننأنوكردتو
."مكنيعأمأبكلذمتيأروهبانينتعاوهطيحمفيظنتبانمقكلذ

.نافلاةرايسلخاداهمالكىلعنيقفاوملامعلاتاوصأتلاعتف
اذيناملألاكلذويثوميتنإىتح.ةقيقحلايههذهنإ،هللاومعن"

ءالطباماق-رافكلابمهنوعدينيذلاكئلوأنمامهو-نيتدرابلانينيعلا
."امهيديأبدوسألاحيرضلالخاد

ردقلااذهدوسألاحيرضلالنيمل":ةسامحبنيرخآلالامعلادحألاقو
."طقلبقنمةيانعلانم

مالكنإ.ءارسإةديساينييئاطسفسلارمأتيسندقل":وهاملاق
ولو.ةلهجلااهبهوفتييتلاةيبعشلاصصقلاضعبىلعينبمدباعجاحلا
.ً"اضيأةقيقحلافرعل،هسفنبهيلإرظنودوسألاحيرضلاىلإىتأهنأ

امناعرسهنكلو."جاحللهتلقامسيلاذه،كلذعمو":يلهيسلاقف
.همالكىلعمدن

ةرظنبهفلخنيفصدعبىلعسلاجلايلهيسقمرووهامتفتلا
.بضغ

نكتملنإً؟الادجريثتنألواحتاذامل":ةيدركلاةغللابهللاقو
ءيشيأوأانعميتأتيككيلإلسوتنملنحنً.اذإتأتالف،يتأتنأديرت
نآلااهنملجرتتلنافلاةرايسفقوأنأيننكمي،تدرأنإ.ليبقلااذهنم
."لاحلايف

وهامىدللظنكلو،ناعذإبهسأرأطأطلب،فرحبباشلاسبنيمل
.هبهوفتلاديريريثكمالك



ريكعتبمقتالو،تمصلامزتلانكلوً،اذإلاعتفروضحلاتدرأنإ"
ىلعبجيال.انتوقبسكنلىعسناننألًاعيمجانهنحن.نيرخآلاوفص
يرهشلاهبتارضبقيهنألاذهلايحقلقينأدباعجاحلازيزعلاكخيش
ملنإف،نحنامأ.صاخلاهتماقإرقميفهتقويضقيمثةموكحلانم
ميركلاانيبنهلاقاموهاذه"ةدابعلمعلا".عوجلانمتومنسف،لمعن
يفةنعللانيأً،اذإ.دوسألاحيرضلايفنوفدملاحلاصلاانيلوهيلعدكأامو
."؟اذه

حيرضلا"ةرابعىوسلامعلاسيئرباطخنممهفتملءارسإنأمغر
نمهلاقامىوحفةعيبطكردتنأامدحىلإتنكمتدقف،"دوسألا
لاوطةيدركلاةغللابهرمذتوهاملصاو.مالكلاباهبهوفتيتلاةقيرطلا
تفتليلرخآلاونيحلانيبفقوتيوهوراثآلانعبيقنتلاعقومىلإقيرطلا
."نولهاجموقنحنف،يتديسايانيرذعا":ةيكرتلاةغللاباهللوقيوءارسإىلإ

لالخنمترظنامدنعو.ءارسإسفنىلإةحارلاوهامتاملكتلخدأ
ىتحةتئافلاةليللايففلخاهعمليتلانافلاةرايسيفةيمامألاةذفانلا
اهبلقزفق،ةميدقلاةنيدمللةمدهملاناردجلاتأروقربتوعملتتذخأ
دعبلوبنطسإيفاهنطوىلإاهتدوعىدللعفينأداتعاامكبذعلاعفناب
.ةليوطةلحريفهنعاهبايغ

ááá



ًارومغميـبلقتاب،رصقلاةكلملاوكلملالخدوسوقطلاتهتنااملاح
.ةرداغمللنذإلاهنمتبلطويدلاومامأتلثمف.ليمجوبذعلاعفناب
راوسألابتررمف.دبعملاوحنًاعرسميقيرطيفتهجوت،يلنَِذأاملاحو
.ليمجشقنةظحلليرظنتفلمث،ةرفانلاشوقنلابةنيزملاةليوطلا
نمةلسلسينيعمامأترهظو،ينهذبةريثملاراكفألالاكشأىتشترطخو
كلذنعداعتبالابتعرسأف،ةرارحبجهوتييهجوبترعشو،ةلجخملاروصلا
دبعملاىلإيدؤملاجردلادعصأنألبقو.يسفننمبضاغانأوشقنلا
تينحنا،سأرلايئانثلوهلايـبأللاثمتنيبناجلانمهبطيحييذلا
شهدملابابلاىلإهيفتلصويذلاتقولالولحب.يتهبجبضرألاتسمالو
يأيدلنكتمل،كلذعمو.ثهلأتأدبيسفنتدجو،دبعملاىلإيدؤملا
بيرغيننأبروعشّيلعىلوتساف.روفلاىلعتلخدلبراظتنالايفةين
ملناكميفيننأكو؛لبقنمةدعتارمهترزيذلادبعملاكلذيفًايلك
فلختأبتخا.لبقنممهلباقأملنيلوهجمسانأنيبو،يتايحيفهدهعأ
ىلإترظتناو،ةلاحلاكلتبدبعملايفنمينارياليكلةريبكلاةدمعألادحأ
ابابوكوتابيهوبوشيتليثامتتيأر،ةظحللاكلتيفو.يلاعفنافخنأ
ةعشأتللستامدنعليثامتلايفتبدةايحلانأيلإليخف.يلإرظنت
ًائيشيللوقتنألواحتاهنأكواههوجوتءاضأو،ذفاونلالالخنمسمشلا
اهبجعيملامبر.عطاسلاسمشلاءوضبةرومغميهواهتارظنلالخنمام
ةجوزىلعيلرثعيليدلاورظتنأنأيلعبجوتامبر.هلعفلتئجام
يتايحيفةليللكومويلكلعجيذلاديازتملايلوضفيضرألةبسانم
تفزـنتسايتلاةحلملاةبغرلاهذهمزهألو،ديدشلاقوشلاملأبنيمعفم
يلهولوقينأينايكلنويقيقحلانوكلاملاويتداسلواحاماذهأ.يدسج
هنأىلعصنيةنيدملاهذهيفنوناقكانهسيل؟ةدماجلامههوجوريباعتب
ىلإترظناملك.دبعملايراوجتامدخبةناعتسالانابشلالكىلعبجي
نأركفأانأامنيبو.لبقيذنمرثكأيتعاجشتلءاضت،ليثامتلاهوجو
دجألتفتلاف،يفتكسملتديبترعش،يللضفأةركفتيبلاىلإةدوعلا
هءادرًايدترملازيالوهويتيزافلافةنهكلاريبكمامأهجولًاهجويسفن
.ةيلافتحالاسوقطلابصاخلا

ىلعرهاظلاددرتلالعجف."؟اناساتابايانهلعفتاذام":ًالئاقينلأس
ترضحامحوضولكبكرديةنهكلاريبكينيعيفةرئاحلاةرظنلاويهجو



.هبمايقللانهىلإ
تايتفعمكتقوبعتمتستلتيتأدقل":هجولابطقموهوينلأسمث

."؟باشلااهيأكلذكسيلأ،دبعملا
هينيعيفرظنلابنجتأليسأربتقرطأف.هيلعدرأفيكفرعأمل

:يخيبوتنهاكلالصاوف.امهنمبضغلاررشرياطتينيتللا
ءاسنلاةيدهلبقتتنأكيزخياذل،سقطلااذهنملجختكنإ"

."؟رمألاوهاذهأ،نهتامدخميدقتبندبعتييتاوللانهسفنأبتايحضملا
.همامأنمينعلتبتوضرألاقشنتنأتينمت،رثكأثدحتاملك
نكلو،لهجلاىوسءيشىلعلديالهبموقتيذلاكولسلااذه"

الو،هنملجخلابجيًائيشاذهسيل.كحماسأفوسفًاباشلازتالكنأل
ءاسنىدحإلدابتنأًاضيأكنمىنمتتابابوكنإ.ةنادإلابروعشلليعاد
ينعبتاوكبلقنمفوخلاوكهجونعيزخلاكلذدعبأ.بحلادبعملا
.يشميأدبمث."باشلااناستاباي

ةياهنىلإانلصومث،ليثامتلامامأانررمف.تمصبيتيزافلافتعبت
مامأةقلعمةيتيزحيباصمبءاضمعفترمفقسبرممىلإانفطعناوةفرغلا
،لوهجمردصمنمةمعانىقيسومتوصتعمس.فرغلانمةفرغلك
يننكلو،مالحألاملاعىلإءرملاببهذتيتلاةبذعلاروخبلاةحئارتممشو
ملاعىلإجولولانعًازجاعينتلعجةجردلريبكقلقبئلتمميننأترعش
باوبألانمثلاثلابابلامامأةنهكلاريبكفقوت.اذهةليمجلامالحألا
.رمملالوطىلعةدتمملا

."كرايتخامتيس.رظتناولخدا":هديببابلاىلإريشيوهولاقو
نأىتحنودنمو،ةملكبهوفتأنأنودنمهلًامارتحاتينحنا

.ةفرغلاتلخدمث،ههجوىلإرظنأ
،جراخلانمقفدتيىقيسوملاتوصتعمس.ةفرغلايفًادحأدجأمل

تظحال،ذئدنعو.قرتحملاروخبلاةحئاربقبعيةفرغلايفءاوهلابترعشو
ةليمجةزرطمةءالمبىطغمةفرغللنميألارادجلالوطىلعًاريبكًاريرس
لوطىلعيمانلابصقلاتابنةروصباهنييزتلًاريبكًادهجنوزرطملالذب
يفحبستيتلاكامسألاورهنلاهايمقوفريطتيتلارويطلاوتارفلارهن
اذاميردأالًارئاحكانهتفقو،ةفرغلالخادتحبصأاملاحو.هقامعأ
ىلعتسلجف،ةفرغلابابنمبرتقتتاوطختوصتعمس،ذئدنعو.لعفأ
،بابلاحتفنا،ةريصقةهربدعبو.ديدشعزفةلاحيفانأو،ريرسلافرط
نايطغيجلثلانولبنيضيبأنيبوثنايدترتهجولااترفاسناتأرماتلخدو



.يـباتبحرومارتحابناتأرملاتمستبا.مدقلاىتحوسأرلانمامهيدسج
نمناتفرتحمناتريبخامهنأيلدكأتثيح،ديدشءاخرتسابيلإاترظن
امهامنيبو.ةعتملاوةجهبلافانصألكىلعناتبردمودبعملاتاريبخ
يفةددرتمةثلاثلاةأرملاتدبو.امهفلخرخآصخشدوجوتظحال،نابرتقت
،امهضعبنعةمدقملايفناتفقاولاناتأرملاتدعتباامدنعو.اهسفنراهظإ
اهلكشنيبتأنألبقىتحنكلو.اهيلعلضفأةرظنءاقلإنمتنكمت
رونلاواهلجخيفةيدابلاةقاشرلاببسبامبراهلامجىدمتكردأ،حوضوب
لكقامعأيفءفدلاثعبييذلااهرهظموأةفرغلايفاهنمعشيذلا
ىلعدوسألااهرعشلدسناف،لجخومارتحاباهسأرتسكن.اهيلإرظنينم
تهجووفطلباهسأرتعفرمث،قينألااهدسجيطغييذلاضيبألااهئادر
ىلعةرظنلوأتيقلأامدنع.ةيربةلازغكددرتولجخبيوحناهتارظن
يـبحمامأفقأيننأتفرع،قامعألايفيناتقرتخانيتللانيتئفادلااهينيع
يفتلدتعاف،دبألاىلإيتايحىرجمريغتسيتلاةأرملاوريخألاولوألا
.حرفلاوفوخلاولاعفنالانمجيزمبمعفميـبلقويتسلج

ááá



ً،اريخأاهلوصوامهرسدقف.ةداعسبءارسإنمابرتقاونايدنجضهن
نيبدربلاوفوخلانمنافجتريامهوليللالاوطةسارحللافقونأدعب
تأدبامدنع.مالظلايفةبعرملاحابشألاكاهلكشودبييتلاةنيدملاراثآ
راجشأناصغأللختتيهوليوعلاكًاتوصةقلطمةوقبفصعتحايرلا
ىلإاعجارت،دوسألاحيرضلاسأردنعةولحلاةحئارلاتاذيربلانوتيزلا
ةعرسبرجفلاعلطينأناعرضتيونايلصيآدبو،رصقلاماطحوحنفلخلا
نسحل.نونجملافرشأامهدئاقىلعتانعللانابصيتقولالاوطامهو
لقتيتلابيجلاةرايسترهظو،مالظلارسحناو،حايرلاةعرستفخ،ظحلا
ركابلاحابصلاتاعاسءوضللستو،قيضلاقيرطلالوطىلعراثآلاءاربخ
نأنانظيامهوردحنملانايدنجلالزـن،بيجلاةرايساحملامدنع.يدامرلا
حمالملايذلجرلا،لامكنماملعامدنع،نكلوً.اكيشوتابامهذاقنإ
راثآلانعبيقنتلاةلمحةسيئرنأ،بيجلاةرايسنملجرتيذلاةمراصلا
ناكول.امهرسيفنامتشيونابسيامهوراظتنالاادواع،ىرخأةرايسبكرت
يألوأءارسإةديسللًالابايقلييأنودنمًاروفافرصنال،امهلًادئاعرمألا
.ءارسإةديسلاىلإثدحتلالبقعقوملاارداغيالأبامهرمأدئاقلانكلو،ناك
لصوامدنعف.وليسعقوملاسراحوهوً،اضيأرخآصخشامهتقفربناك
فقو،بيجلاةرايسهيفتلصويذلاهسفنتقولايفعقوملاىلإوليس
ببستيذلاجارحإلانملالذإلابرعشيوهوءارسإروضحراظتنابهرودب
ءارسإلقتيتلانافلاةرايستلصوامدنعو.هبجاوءادأيفهقافخإهبهل
.ةرايسلابابدنعةلمحلاةسيئرنايدنجلاووليسىقال،ةعاسفصندعب
نعاربعوً،اعمةديسلاابطاخف،وليسلبقةرايسلاىلإنايدنجلالصو
لوانتلءاقبلاءارسإامهيلعتحرتقاف.رفخملاىلإلاحلايفةدوعلابامهتبغر
.رفخملاىلإامهلقينأدارمنمتبلطاذل،كلذاضفرامهنكلو،روطفلا
كلتنمًامامتًارورسمُدبيملهنأمغرهنمبلطامباشلابلاطلاذفنف
ةليللاكلتدعبةمطحمةلاحيفامهونييدنجلالاصيإلهجوتو،ةمهملا
.عقوملاةسارحلاهيفارهسيتلاةرتوتملاوةقلقلا

،نييدنجلاعمثدحتلانمتهتناءارسإةديسلانأوليسىأرامدنع
."ءارسإةديسايكلضفنمينيحماس":اهللاقو،اهيلإهجوت

فقاولانسملالجرلاىلإرظنتيهوةداجءارسإحمالمتحبصأ
ىلعكنمتأنو،عقوملايفكيقبننحن.وليسايعفنيالاذه":تلاقو،اهمامأ



."صوصللًاعترمهكرتتوكرهظريدتتنأو،هتسارح
يأيلاببرطخيملهنإمسقأ":هفقومرربينأًالواحموليسلاقف

.ىضوفلاهذهلكنعلوؤسملاوهسعتلاجرعألاكلذنإ.اذهنمءيش
."ينعدخدقف

."؟نآلاكعدخورخآصخشرضحنإاذام"
ةرملهجبتفرصتدقل.ىرخأةرمليبقلااذهنمءيشثدحينل"

."يتايحيفلمعلااذهرركأنلو،ةدحاو
نمرثكأًانسمودبييذلالجرلااذهةيؤرلمحتءارسإعطتستمل

.كلذنمرثكأاهيلإلسوتيوهويقيقحلاهرمع
."...كدرطأنليننكلو،حدافأطخهبتمقام":بارطضابتلاقف
ءارفصاهلكو؛همفيفةيقبتملاةليلقلانانسألانعًافشاكوليسمستبا

."هللاككراب":اهللاقو،غبتلاعقببةخطلمو
صخشيألتحمسوأةسارحنودنمعقوملاتكرتنإ،نكلو"

."...ىرخأةرمانهىلإلوخدلاب
ديدجلادولوملايديفحةايحبكلمسقأو،هللابمسقأ":ًالئاقاهعطاقف

نلً،ادعاصفنآلانم.جرعألايليميملاجررمأيسنا.رركتينلاذهنإ
."ناكملااذهىلإلوصولابمصأعارمنغلىتححمسأ

ً،انسح":تلاقوءارسإهتعطاق،هباطخبرارمتسالاىلعكشوأامدنعو
."رذحلانمديزملاخوتً،ادعاصفنآلانم.وليساي

،هيتفشىلعليمجلابنافرعةماستباتمستراو،تمصلاوليسمزتلا
يفركفتيهو،ةيرثألاةبتكملاوحنةرشابماهقيرطيفءارسإتهجوتامنيب
ررضلارادقمفشتكتنأتدارأدقف.تقولانميفكياماوعاضأمهنأ
دارفأةيقباهعبتيتمدقتف.يرثألاعقوملابهقيفروزومهشهقحلأيذلا
مث،ةبتكملاماكرىلإةمدهملاناردجلاربعو،ةرعولاضرألالوطىلعقيرفلا
تأدبو،ينيطلاراخفلانمعطقوىصحلابةشورفملارصقلاضرأىلعتنحنا
.ررضلاصحفتت

أدبيذلا5Dعبرملاارفحركبوزومهشنأفرعتنأتعاطتسا
اماق،امهتلعفنمايهتنانأدعبو.امهلبقهيفبيقنتلاهسفنقيرفلا
نيععادخلهسلانمسيل،كلذعمو.ةعاربباهارفحيتلاةقطنملاةيطغتب
ناكملاديدحتنمىلوألاةرظنلانمةربخرثكألانورافحلانكمتاذل،ةريبخ
قمغأادبتاذلابةقطنملاكلتيفبارتلانألنوبرهملاهيفرفحيذلا
ناصللارجهدقف.عقوملاىلعررضلانمريثكلاعقيمل،كلذعمو.معنأو



رفحللاهجوتو،نيحوللاىوسءيشيأىلعروثعلايفالشفنأدعبةبتكملا
اهيفارثعيتلايهقطانملاكلتنأدبالو.عقوملايفىرخأنكامأيف
هيفارثعيذلاناكملانعءارسإتلءاست...ءانإلاو،ةدالقلاو،ةأرملالاثمتىلع
ملةركفلاكلتنكلو."حجرألاىلعدبعملايف":تركف.تافشتكملاكلتىلع
نماهرظنيفربكأةميقتلكشاناساتابحاولأف.اهيلعًاريبكًاريثأتثدحت
.هلكملاعلايفدحأاهسميمليتلازونكلالكوةفشتكملاريغدباعملالك

:لوهذبلاقوضرألاصحفتتةعكاريهوءارسإبناجبلامكفقو
."رفحلابرمألاقلعتيامدنعانمًاصرحرثكأنيلجرلانيذهنإ"

نمريثكلااقحليملةقيرطلاهذهبفً،اعنصانسحأدقل":ءارسإتباجأ
."عقوملابررضلا

يجهنملكشبراثآلانعبيقنتلاامهملعتةيفيكوههمهفأالام"
."طبضلابنحنلعفنامك

راثآءاربخنماملعتدقل":اهيمدقىلعضهنتيهوءارسإتلاقف
نولمعيلاجرهيدلجرعألايليميمنإفلخلوقيً؟اذإنمم،انلثم
نعبيقنتللةمئالملاتاينقتلانوملعتيمهفاذل،ةيرثألاعقاوملايفنيرافحك
."راثآلا

نمعيطقنممهلاي":لاقف،لامكةشهدلًادحكلذعضيمل
ةباشلانكلو،اذهلوقيوهوفاليإينيعهانيعتقتلاو."!ةركاملابلاعثلا
.همالكلةباجتسايأدبتمل

،رمألانكيًايأ":ءامسلارارمحاديازتتظحالنأدعبءارسإتلاق
ةرارحبًابهتلمناكملااذهحبصيس،ليلقدعب.نآلالمعلاأدبنانوعد
ةبتكملايفبيقنتلااوعبات":ةلئاقاهمالكتلصاوودنريبىلإترظنو."سمشلا
."دبعملادقفتبنامويتوموقأامنيب

عمدبعملاىلإلامعلاةيقبهجوتامنيبديدجلاهقيرفدنريبعمج
فاليإوحنءارسإتتفتلا،راتمأةعضبدعبىلعو.لامكوءارسإونامويت
.دنريبعمةفقاولازتالتناكيتلا

."؟انعميتأتنلأ":اهلتلاقو
ديرأ":اهتبيقحنماريماكلاجارخإلًادهجلذبتيهوةباشلاتباجأف

."ةمكاحملالجأنمروصلاضعبطقتلأنأ
طاقتلاىلإًاضيأةجاحبنحنف.عاطتسملاردقيعرسأنكلوً،انسح"

."صوصللااهبهنيتلاىرخألاعقاوملالكلروص
.دبعملاىلإنورخآلاوءارسإتهجوتامنيب،لمعلادنريبقيرفأدبف



ةعضباهتحاسمةيرئادةقطنمىلعدتمتةميدقلاةنيدملاراثآتناك
امنيب،تارفلارهنةرئادلاهذهلةيبونجلاوةيقرشلاقطانملادحي،تارتموليك
نمهايملارجليضاملايفمدختسايئامىرجمةيلامشلاةهجلانماهدحي
ةيبرغلاةهجلانمامأ،عقنتسمىلإءانثألاكلتيفلوحتهنكلو،رهنلا
لوقحلاسكعىلعو.ةنيدمللًايعانطصاًادحلكشييتلفسأقيرطكانهف
تلظ.ةفاجلاباشعألابةاطغمتتابراثآلااهيفعقتيتلاةقطنملاف،ةطيحملا
ةيفيلغوريهلاةباتكلااهيلعتشقنيتلاةيتلزابلاةراجحلاوةميدقلاةدمعألا
اهلرصحاليتلاةيديمرقلاةراجحلاوةنوفدملاريغةمدهتملاسوقلااياقبو
لماوعةمواقمبةرمتسمحايرلابهميفرفصملابشعلانيبماخرلاعطقو
،كلذعمو.ةرثدنملاةنيدملاكلتةايحىلعدهاشكاهتمهمبظافتحالاونمزلا
وهةنيدملادوجونعهراكنإللاجماللكشبفشكيذلايقيقحلاليلدلاف
ىلعةلطملاةلتلاهذهقوفعباقلانصحلايفدبعملاو،ةبتكملاو،رصقلااياقب
.تارفلارهنيتفض

ةبتكملايفراثآلانعبيقنتلابلمعلاقيرفلاأدب،ةلمحلاةيادبيف
نامويتىلوتامنيب،ةبتكملايفرفحلاةيلوؤسمدنريبىلوتثيح،دبعملاو
دارمماقنيحيف،يناديملاريدملاةمهمبماقدقفلامكامأ.دبعملاةيلوؤسم
امأ،لامعألاعاونأىتشذيفنتهنمبلطييذلاماهملاددعتملجرلاةمهمب
ىلعءارسإتفرشأو.روصلاطقتلتنكتملامدنعتاظحالملاتنودففاليإ
يفةلمحلالظتنأىلعتصرحو،ةصقانلاتاجاحلاةددحمهتمربلمعلا
،كلذعمو.اهلتعضويتلاةماعلاةطخلاعمةيشامتموحيحصلااهراسم
راثآلانعبيقنتلاىلعاههابتناتّزكر،اناساتابحاولأنوفشتكياوؤدباملاحف
يفاهفاشتكامتيتلاةيثحلاحاولألانملكنمتملعدقف،ةبتكملايف
عقاوميفاهيلعروثعلامتيتلاةيروشآلارداصملاىلإةفاضإلاباشوتاه
هذهيفاهؤانبمتدقةمهمةبتكمنأاوفونينيفراثآلانعبيقنتلا
متينأةنسنويلمدعبولوعقوتتملةحارصبيهف،كلذعمو.ةنيدملا
نعفشكلانماونكمتولف.اناساتاباهبتكيتلاكلتكصوصنىلعروثعلا
ريغةيخيراتقئاثولوأيفشتكمملاعلامهربتعاامل،اناساتابتاباتكلك
ردقىلعًاماهسإاومدقمهنأىلعًاضيأمهيلإرظنللب،قالطإلاىلعةيمسر
كلتلالغتساقيرطنعراثآلاملعوخيراتلانملكلةيمهألانمريبك
يتلاةنيدملاكلتيفثدحامىلعليصفتلابفرعتلاحيتتيتلاةصرفلا
ةفورعمتحبصأىتحداليملالبق705ماعلايفنويروشألااهيلعىلوتسا
دبعملاىلإاهقيرطقشتيهامنيبو،ببسلااذهلو.ةيثحلاةرمعتسملاب



اهريكفتلظ،ةقطنملاكلتبصوصللاهقحلأيذلاررضلاديدحتنمنكمتتل
.دعبلماكلاباهنعباقنلافشكيمليتلااناساتابحاولأبًاقلعم

ىلاوحلدتمييذلاو،دبعملاىلإرصقلانميدؤملاسيئرلاقيرطلاناك
لالخمهبكاوملنويثحلاكولملاهمدختسايذلاقيرطلاوه،ًالوزـنرتمةئام
نيبناجلانمهفحتيتلاىرخألاراثآلاو،ناردجلانكلو،ةيلافتحالاسوقطلا
ًاعترمنآلاتحبصأ،ةمخفةرفانشوقنبةنيزميضاملايفتناكيتلاو
قيرفلادارفأةبحصبدبعملاىلإءارسإتلصواملاح.ءارضخلايلاحسلاثبعل
ديدحتمهيلعبُعَصةبتكملايفلصحامسكعبهنأاوفشتكا،نيرخآلا
نمربشلكصحفتبفاطملامهبىهتناف.صوصللاهنمبهنيذلاعقوملا
نملكتمطحتدقف.جردلاىوسميلسناكمهنمقبتيمليذلادبعملا
نمةلماكةعاسدعبو.ضرألاتحتترثدناوهتدمعأو،ةكيمسلاهناردج
وهو،زونكلاودئاصهرفحيذلاناكملاىلعروثعلانمًاريخأاونكمت،ثحبلا
يـبألاثمتفلخراهنمرادجلفسأيفعقي،قالطإلاىلععقوتمريغعقوم
.دبعملاةقيدحيفراتمأةرشعبلوهلا

يفالعفامك؛امهراثآةيطغتيفانهعرابلمعبركبوزومهشماق
قيرفدارفأنأولو.ضرألاتحتنمتاقورسملااشبننأدعبةبتكملا
اوظحالامل،بهنللضرعتدقعقوملانأًاقبسماوفرعيملراثآلانعبيقنتلا
.تاذلابناكملاكلذنمًائيششبندقًادحأنأ

رفحيذلاناكملايفامهبكروامهيديأىلعنامويتوءارسإنملكعكر
امًاعونامهلفشكيسكلذنأكوضرألاىلعامهيديأاررمو،صوصللاهيف
لامكنملكفقوامنيبثدحامافشتكينأالواحو،اهتحتنمكيامع
تمصبامهلوحاهوتلمهيلإتمضنايتلافاليإوقيرفلادارفأنمةسمخو
اهديبةبرتلابلقتيهواهسأرءارسإتعفر.ثدحيسامةفرعمراظتناب
.نامويتىلإترظنو

."؟يندوارتيتلااهسفنراكفألاكلاببرطختله":هلتلاقو
."كلذنظأ"
هلدابتيامعًائيشيرديالوهوكانهفقويذلالامكرمذتف

.ثيدحنمءارسإونامويت
انلناحمستوامكدلخبرودتيتلاراكفألااننارطاشتالَِمل":لاقو

."هامتفشتكايذلارسلااذهجولوب
يتلاةفرغلاقوفطبضلابنآلافقناننأنظأ":حرمبءارسإتلاقف

."اهيفروذنلاونيبارقلاميدقتاوداتعا



ريغريسفتلااذهدجوفاليإبًالوغشمهلقعلظيذلا"لامك"نكلو
.فاك

."؟جاتنتسالااذهىلإامتلصوتفيكلأسأنأيلنيحمستله":لاقف
يفةيرثأتافشتكمةثالثتفُشتكانإ.طيسباذه":ءارسإتباجأ

."دعبهنعفشكيملديزملاكانهنأينعياذهف،اهسفنةقطنملا
ناكملاىلإاهتريماكةسدعفاليإتهجو،اهمالكنمءارسإتهتنااملاح

.روصلاطاقتلابتعرشو،هيلإاراشأيذلاهسفن
درجماذهنوكينأنكميالأ،نكلو":ًالئاقاهمالكىلعلامكضرتعاف

."؟ءايرثألانمصخشلنكسم
."!؟دبعملاجردلفسأدنع"
هيفمدقتيذلاناكمللنكميال.ءارسإعمقفتأيننإ":نامويتلاقف

راضحإاوداتعامهنألةيولعلاقباوطلادحأيفىنبينأنيبارقلاوروذنلا
،نالزغلالثماهلمحبعصييتلاتاناويحلاك؛ناكملااذهىلإةليقثءايشأ
نوكتنأبجوتي،اذل.نوتيزلاتيزوبارشلانمةريبكرارجىلإةفاضإلاب
."هيلإلوصولالهسيناكميفةفرغلاهذه

لاعتفايفرمتسا"لامك"نكلوً،امامتةيقطنمهقيدصتاملكتدب
.لكاشملا

."ناكملااذهيفبقننملامًامامتنيقثاونوكننأنكميال"
أدبنودبعملازكرمكرتننأانيلعيغبنيً،اذإ":ًالئاقنامويترمذت

."؟هلوقتاماذهأ.انهرفحلاب
:اهيديبقلاعلابارتلاضفنتواهيمدقىلعضهنتيهوءارسإتلاق

ىتحعامتجالايفمويلاءاسمعضولامييقتبمقنل.رومألالجعتسنالانوعد"
نودنماذكهانططخرييغتبموقننأباوصلانمسيل.رارقىلإلصوتن
."ةسارد

ال.ديكأتلكبةقحمكنإ":لاقو،ةحاربءادعصلانامويتسفنتف
."اهليعادالةوزـنببسباذكههيفبقننيذلاناكملاريغننأاننكمي

.مالكلااذهيفهيلعضرتعياملامكدجيملف
يفكيامانعضأدقف.لمعلاأدبنلو،نآلااولاعتً.انسح":ءارسإتلاقف

."ةظحللاهذهىتحتقولانم
رظنولامكتفتلا،دبعملاىلإهجوتولامعلاةيقبنامويتعمجامنيب

هحمالموههجوىلعءارسإتظحالف.مهباقعأيفيشمينألبقفاليإىلإ
يعدتسيسهنأءارسإتنظ.ملألاوبضغلانيبتجزميتلاةرظنلاكلت



قيرفةيقببقاحللادرجمبماقباشلانكلو،مهتبحصببهذتلفاليإ
اهرودبفاليإتظحال.ةفشتنببسبنينأنودنمراثآلانعبيقنتلا
دبتملاهنكلو،فقوتينأنودنمنيرخآلافلخيشملالصاو"لامك"نأ
.ةاتفلاكلتتافرصتةجيتنءايتسالابءارسإترعشف.هفقومبمامتهايأ

."؟عضولااذهرمتسيسىتمىلإً،اذإ":ةلئاقاهتلأسف
روصلاطاقتلاعوضومنعثدحتتءارسإنأاهنمًانظفاليإتباجأ

."يهنأنأداكأ":ةيفارغوتوفلا
يتلاةبيرغلاتانحاشملاهذهينعألب،يمالكبهتينعاماذهسيل"

."فاليإايلامكنيبوكنيبثدحت
تابيذلالامكىلإاهنيعفرطبترظنو،اهتريماكفاليإتضفخأ

.نآلااهبسأبالةفاسمدعبىلع
ةجردل،ةدشبةرطيسلابحيهنإ.لماكلابهباوصلجرلادقفدقل"

."تقولاضعبهعميضقأصخشلكنمةريغلابرعشيهلعجت
."هتريغةراثإيفًادهجنيرفوتالكنكلو"
يهو-ىرخألاةأرملاىلإترظنف،ءارسإلعفدربفاليإتئجوف

ةشهدلاىلعلديريبعتب-ًاعمنآيفلمعلايفاهتسيئرواهتقيدص
.ةأجافملاو

."ثدحامنيفرعتالًاقحتنأ":اهفرصتلريسفتميدقتةلواحمتلاقو
باشلاتلعجدقل.ّيلإةبسنلابًايفاكادبةيضاملاةليللاهتيأرام"

تاعاسلكرظتنادقل.نيتأتسكنأبهتدعوكنأعممويلالاوطكرظتني
."ىودجالبةليوط

ً،اذإً.انسح":عوضوملابءارسإلخدتنمةجعزـنميهوفاليإتلاق
لوحرمذتيلظهنكلو،هباكترانعترذتعاوأطخسمأتبكترادقف
."فقوتالبعوضوملا

."؟هناكمتنكولهنيلعفتسامعلءاستأ"
اهنأتنظاهنأعملامكبناجلةزاحنمءارسإنأفاليإتدجو

.عوضوملااذهيفاهبناجلزاحنتس
وأ،ليبقلااذهنمءيشوأهمسابلجسمراقعيننأكوينلماعيهنإ"

ةصاخلايتايحبىظحأيننكلو،هلولحيامكاهبفرصتييتلاهتيكلميننأك
."ةلقتسملا

نأكيلعيغبنينكلو،لامكتافرصتىلعةقفاوميننإلوقأال"
."رذحلايخوتت



يننإ"ً:ائيشفًائيشعفترتهتربنتأدبرتوتمتوصبفاليإتباجأف
رظنأنيأوأبهذأنيأمهيالً.ايفاكودبيالاذهنكلو،رذحلاىخوتأ
ّيلعبجييذلاام.هرظنةهجونمامءيشبةبنذمانأف،هيدترأاموأ
."؟كلذريغهلعفأنأ

نمتففخ،ةدحدادزتفاليإتوصةربننأءارسإتظحالامدنع
الاذهنإً.اضعبامكضعبروعشاحرجتنأيغبنيال":تلاقو،اهتدح
امدنع."امكلوحنملو":لوقتنأتكشوأو."...وامكلىذألاىوسببسي
.فاليإاهتعطاق

سيلأ،راثآلانعبيقنتلاةمهمو":ةلئاقبضغبةاتفلاتحاصدقف
."؟كلذك

فاليإترظن،امهفراعتةيادبذنمىلوألاةرمللو.نيتأرملاانيعتقتلا
ىوسءيشبنيركفتالكنإ":ةلئاقاهمالكتعباتو،دحتةرظنءارسإىلإ
نيذلاسانلانعاذامو.قالطإلاىلعءيشال.راثآلانعبيقنتلاةمهم
."؟مهفواخمومهلكاشمنعاذام؟كئاقدصأومهعمنيشيعت

تاملكىلإعمتستيهوةشهدلاطرفنماهناكميفءارسإترمست
.فاليإاهبتهوفتيتلابضغلا

ملاعتافصبىلحتينأيغبنيراثآلاريبخنإيلوقتنأتدتعادقل"
.هجولًاهجويلإثدحتلايفىتحكتقونيعيضتالكنكلوً،اضيأسفنلا
."...ةريثكتاملكدرجمهذهنكلو،ناتقيفروناتقيدصاننإنيلوقت

نأكلذنممهألاو،نيكسلاكةداحوةيذؤمةباشلاةاتفلاتاملكتتأ
وأاهاوكشىلإيغصتلاهعمسلجتملءارسإفً.احيحصاهمالكتدجوءارسإ
تاميلعتلااهلتمدقو،دقنلافاليإلتهجودقف،معن.اهلكاشماهرطاشت
ةقالعةيأهلنكتملكلذلكنكلو،اهحاجنىلعاهتأنهو،تاداشرإلاو
دقف.ىلوألاةرمللفاليإهيفتقتلايذلامويلاتركذت.لمعلابىوس
ةفرغيفةعضاوتملاءارسإبتكمةلواطمامأميدقيسركىلعةاتفلاتسلج
ًاضيأةمتهماهنكلو،يفارغوتوفلاريوصتلاسردتاهنأاهتربخأو،ةريغصلااهبتكم
راثآلانعبيقنتلاقيرفةقفارميفاهتبغرنعاهلتربعو،راثآلاملعب
،ةديجةيوناثةسردمنمتجرختدقاهنإفاليإتلاقو.ءارسإهسأرتتيذلا
تقواهيلعىضميتلاءارسإامأ.ديجلكشبةيزيلجنإلاةغللاديجتاهنإو
هابتنابتغصأدقف،هيلعدمتعييفارغوتوفروصمنعثحبتيهوليوط
ىلعةماستبالااهتعجشنأدعب،فاليإتأدبف.ةريغصلاةباشلاهتلاقامل
دجتملف.لبقنماهتطقتلايتلاروصلاموبلأةسامحباهيرت،ءارسإهجو



بيقنتلاقيرفىلإفاليإتمضنا،اذكهو.قالطإلاىلعةئيسروصلاءارسإ
اهيفاتكرتشابيقنتةلمحلوأدعبفاليإبةعلومءارسإتحبصأ.راثآلانع
ةدوملاهذهتبثتلةيافكلاهيفامبمقتملاهنأتفشتكااهنكلوً،اعم
.فاليإل

،لامكعمجرخأتأدبامدنع":ةلئاقةلصاوتملااهاوكشفاليإتعبات
يأينيربختنأكنمتبلط؟اذهنيركذتتله.ةحيصنللًابلطكيلإتيتأ
عوضوملانمصلختلايفكنمةبغريلتلقف.وهصاخشألانمعون
ةيأيلتسيلكيلإةبسنلابيننكلو.بيطباشهنإ:نكممتقوعرسأب
."...ةناسنإكةميق

."يتخأككبحأانأف.اذهيفةئطخمتنأ":ةلئاقءارسإتضرتعاف
نمعونلااذهنمةفطاعىلعلديءيشيأظحالأملً،انسح"

."كبناج
."ٍواستملكشبعيمجلاعملماعتأنأًامئادلواحأيننأل"
عيمجلاعملماعتلاينعتالةاواسملانإ":ةلئاقفاليإاهتخبوف

يلماعتتملكنكلو،هسفنمامتهالابعيمجلاةلماعملب،اهسفنةقيرطلاب
نعبيقنتلابعوضوملاقلعتيامدنعهنيلذبتيذلامامتهالارشُعبولوانعم
."...راثآلا

نمضبقنياهبلقبترعشف،اهمالكيفةقحمفاليإءارسإتدجو
اهيلعبجوتييتلاةريثكلالكاشملاتركذتاهنكلو،نيزحطابحإبلخادلا
نأاهيلعيغبنيةلكشميأفرعتدعتملاهسفنيهاهنأةجردلاهتجلاعم
مامجتساللةزاجإنوضقياونوكيملمهف،كلذلةفاضإلابو.اهريغلبقاهجلاعت
نعبيقنتلاولمعلاوهاهيلإةبسنلابءيشمهأنأدكؤملانماذل،كانه
ةيأةدئازلافاليإةيساسحلتسيل،الك":تركف.كلذريغءيشالوراثآلا
ىلإةفاضإلابو.ميتبحيفًالعفةقراغةاتفلانأنظألب،يـبةقالع
أوسأترتخايننأدبال.اهحرجياهيلعلامكهضرفييذلاطغضلاف،كلذ
اهباصعأةنيكسملاةاتفلاتدقف،نآلاو.اهعمعوضوملاحتفلنكممتقو
وحنمهفتلانمديزملابىلحتتنأاهيلعيغبنيهنأترّكف."لماكلكشب
.ةباشلاوحنةوطخمدقتتيهوتمستباف.فاليإ

يلإيغصأ":فاليإفتكىلعىنميلااهديعضتيهوتلاقو
ملءارسإنكلو،دعتبتنألواحتاهنأكوةعرسبفاليإتتفتلاف."فاليإاي
نميناعناننكلو،ءيشلاضعبكتلمهأامبر":تلاقو.اهنمبرهتاهعدت
."نيرتامكانهًادجةبيصعتاقوأ



تاظحللانمريثكلادعبف.فجترتتحارةاتفلانأءارسإتظحال
لكنعسفنتًاريخأفاليإتأدب،ةتئافلاةليللاذنمتضميتلاةرتوتملا
يردتاليهوةتماصءارسإتفقو.ءاكبلابتشهجأواهلخاديفلمتعيام
ةفقاوتلظو؟ءاكبلانعفكتلاهرظتنتمأةاتفلانضتحتأ؛لعفتاذام
،اهتلابقتفقووفاليإوحنتمدقت،تاظحلدعبو.تقولاضعبلاهبناجب
بنجتتلاههجوبفاليإتحاشأ،ةيادبلايف.ةطقاستملااهعومداهيديبتففجو
."؟كلذكسيلأ،ةلفغميننإ":بحتنتيهوتلاقو،ةأجفاهتقناعمثءارسإ
اهتنضتحاوً،اببحمهتدجومث،اذهاهفرصتءارسإتبرغتسا،ةيادبلايف
نأتيشخىتحرثأتلانمةجردتغلبو،اهلةريغصتخأاهنأكو،اهرودب
.امًائيشلوقتلاهمفتحتفنإةيكابىرخألايهرجفنت

تعاطتسااملكاذه.ً"اضعبانضعبدعاسننأًاعيمجانيلعيغبني"
لاحلاكلتىلعنيتفقاواتلظ.نانحبفاليإرعشىلعتبرتيهوهلوق
.ىرخأةرمءارسإتملكتف،ةاتفلاتأدهنأىلإتقولاضعبل

،عضولااذهبدحأانآرنإ.ىرخأةرمانءودهديعتسنانيعد":تلاقو
."هيلعودبنيذلارظنملانمًاكحاضرجفنيفوسف

اهلعجفيكدبعملاجرددعصتةباشلابقارتيهوءارسإتركذت
يتلاةرتفلايفاميسالو؛ةبيصعلاتاقوألانمريثكلانميناعتناهروأ
دقف.فاليإاهبرمتيتلااهسفنةاناعملااهنأترعشو.ةرشابمامهجاوزتلت
:لوقيواهسبالمبقلعتياميفىتح؛ءيشلكيفهفنأرشحينأداتعا
ليمزىلإتثدحتنإو."كمسجنمريثكلافشكياذهوً،ادجقيضاذه"
فرصتياذامل.ةريغةبونهتباصأوهنيبجبطق،ةعماجلانماهئالمزنم
الوديجهلكاذه؟مهنوبحينماورسخينأنوفاخيأ؟ةقيرطلاكلتبسانلا
الصخشلاكلذنأفرعنإهلعفءرمللنكمييذلاامنكلو،هبسأب
ديحولالحلا،ةلاحلاهذهيفو."لامك"بحتفاليإنكتملامبر؟هبحي
رمأىسنيو،نهارلاعضولالبقتينأوههيلإأجلينألامكلنكمييذلا
جرخي"دارم"تدهاش،اهلاببرمتراكفألاكلتتذخأامنيب.ةقباسلاهتبيبح
ةعراستمتاوطخبيشميوهرمأنمةلجعىلعودبيوهورصقلاةهجنم
لوضفلااهباصأدقوهوحنءارسإتهجوتف،يرجلاىلإلصتداكتًادج
.يرجيامةفرعمل

."كنعثحبأيننإ":ًالئاقراتمأةعضبدعبىلعنمباشلاحاصف
."؟ثدحاذام"
."؟ةيرقلاسارحريبكلتقدقل"



."؟هنعثدحتتيذلاام؟اذام":ءارسإتلاق
."!لتقللولغوأكرتةليبقميعزضرعتدقل"
."؟اغآديشر؟نم"
نعهسأرةلتقلالصفدقل.نيفوغةيرقجرخمدنع.هتاذبوه،معن"

."هنضحيفسأرلااوعضومث،هدسج
ناك."!يهلإاي":فصولالوهنمعزفلابرعشتيهوءارسإتلاق

ًاماعنيعبرأرمعلانمغلبيلوطلاطسوتموةينبلافيعضًالجراغآديشر
اذهو،ةيمسرةلذبيدترينأداتعا.هنسنمربكأودبيهنكلو،رثكألاىلع
اممرثكأ؛ةريغصةدلبنمبذهملامعألجربهبشأهدجتءارسإلعجام
اهلليق.سانلاسوفنيففوخلانوريثينيذلارارشألاتاوغآلاكئلوأكودبي
لكنمهبنوطيحيهلاجرتأرهتلباقاملكاهنكلوً،اسدسملمحيالهنإ
.بناج

."؟هعمهلاجرنكيملأ"
."هدرفمبناكاذل،نفوغيفءاسنلاةدراطملاوجرخدقل،الك"
."؟اذهكللاقنم"
رفخملاىلإبهذدقل...هتثجىلعرثعيذلايعارلامث،ًالوأدونجلا"

يفهتيبرداغهنإلوقي.ءاوسدحىلعهيلإتثدحتاذل،هتدافإبيلديل
،هتيرقناعطقىلإةفاضإلابنفوغييورقناعطقدوقيلليللافصتنم
رمقلاناكو.نفوغىلإيدؤملاقيرطلاىلعبيرغفيطدوجوظحالف
كلذةيهامزيمينأعطتسيملففلخلانمهيلععطسءوضلانكلوً،اردب
،امبطخدوجوبرعشنونجبحابنلاببالكلاتأدبامدنعو.بيرملالكشلا
نعًادعتبمعجارتورعذلاهباصأ.سأرلاةروتبمةثجدهاشو،رثكأبرتقاف
."اهنضحيفسأرلادوجوظحالذئدنعو،ةثجلا

يفةسلاجةثج:ءارسإينيعمامأهتمربدهشملاكلذثادحأتعمل
نيتظحاجلانيترئاحلاهينيعبسأرلاكلذاهنضحيفو،روجهمقيرطفصتنم
رعذلانمشعتريٍعارراتمأةعضبدعبىلعو،ةيفلخلايفعشيردبلاوهنم
.هينيعمامألثاملاعيظفلادهشملاكلذةيؤرلهباوصدقفيداكيىتح

قديأدبو،ةيرقلاىلإًادئاعنونجملاكيعارلاضكر":ًالئاقدارمعبات
هنأةجردلهناسلتدقعةمدصلانكلو،خرصينألواحيوباوبألاىلع
نعاوزجعمهنكلو،ةيرقلاناكسظقيتسا.توصيأبهوفتلانعزجع
لظهنأةجردلعزفلاهيلعىلوتسادقف.بوعرملايعارلاكلذعورةئدهت
."هيلإتثدحتامدنعىتحشعتري



."؟ةميرجلاتعقوثيحةقطنملايفًادحأدهاشله"
."مالظلايفريطيًالجردهاشهنإلوقي"
."؟مالظلايفريطيًالجردهاشهنإكلوقبينعتاذام"
.ً"ارئاطناكملانمبرهامٌلجر:يعارلاهلوقياموهاذه"
."؟كلذكسيلأ،ةقئافةعرسبىرجهنأينعت"
ركفيبيقنلانإ.راطهنإلاقلبةعرسبىرجهنإلقيمل،الك"

رعذةلاحببيصأيعارلانإلوقي.اهيفنيركفتيتلااهسفنةقيرطلاب
."وجلايفراطبراهلالجرلانأنظف

."ديكأتلكبدعبلتاقلاةيوهفرعيدحأال"
دقف.ةميرجلااوبكترانيذلامهنييباهرإلانأفرشأبيقنلانظي"

."رذحلاىخوتتنأءارسإةديسلانمبلطا:يللاق
ناسلنأكو،ةلاسرلاكلتءارونماكلايقيقحلاىنعملاءارسإتمهف

نيعهنأنآلاتبثيكلهتلقءيشلكنإ؟!نيرتأ":لوقيبيقنلالاح
نعتلءاستاهنكلو،اهلخاديفكرحتيبضغلانمءيشبترعشف."باوصلا
نأحضتاامبرو،هلوقيفقحمهنأبيقنلاتبثأامبرف.هنماهبضغببس
.مئارجلاءارونوفقينممهنييباهرإلا

يذلاام":مهبملاءارسإتمصمامأنآلاًارئاحودبيوهودارملاق
ةيرقلاميعزلتق،نآلاو.راتسلادبعجاحلالتق،ةيادبلايف؟انهيرجي
نيتاهنعنولوؤسملامهمهسفنأصاخشألانأنينظتأ...ديشرديسلا
."؟نيتميرجلا

اهتوصادب،حابصلانمركبملاتقولامغرو."يردأال":ءارسإتلاق
نظيالأوً،احيحصكلذنوكيالألمآ":تلاقمث.سأيلاوكاهنإلابًامعفم
دوسألاحيرضلاةنعلبنيتميرجلانوطبريفوسفالإو،كلذنويلحملاناكسلا
."ىرخأةرم

دق":لاقو،ًاليلقءارسإنمونديوهوةبيرغةرظندارمانيعتبستكا
."لعفلابنونوعلمنحنامبرف.قحىلعنويلحملاناكسلانوكي

ملاعبدارمناتتفانعةدحاوةملكءارسإركذتمل،ةظحللاكلتىتح
راثآلانعبيقنتلاةمهمتدجوامدنعةرملاهذهاهنكلو،ضومغلاولايخلا
.عجارتتنأعطتستمل،عوضوملابلصيفحبصت

.ً"افيخسنكتال":ةلئاقههجويفتحاصف
ئطاوشىلعتطبهةنعلهحاولأيفاناساتابركذيملأً.افيخستسل"

نمحاولألادحأسملينأنمرذحيملأ؟مالظلانمراتسكتارفلارهن



نملكىلعلحتسةنعللانإلاقو،ًالوأهتلئاعوبوشيتيضرتسينأنود
."؟كلذلعفي

لتقلايتميرجواناساتابحاولأنيبدارمهبماقيذلاطبرللنكيمل
.ءارسإدسجيفةريرعشقلاتبدكلذعمو،ىنعميأ

تشعترااهنألًاضيأاهسفنىلعخارصلاديرتاهنأكوةلئاقتخرص،اذل
تايرجمللحتكنإ؟هباشاموأيـبغتنأله":ةركفلاكلتبريكفتلل
نيفلألبقتشاعةفاقثتادقتعمىلعءانبمويلايرجتيتلاثادحألا
."...ةنسةئامعبسو

،روفلاىلعءارسإهتعطاقامناعرس،نكلو."..ً.اضيأمويلاو":دارملاقف
امانيدل.نآلاكلضفنمةرثرثلاهذهنعفكتّاله":هتكستلتلاقو
عملماعتننأانيلعبجوتيالو،اهعملماعتنللكاشملانميفكي
."ةيفارخلاكتادقتعم

."...نكلو"
ملنإو.ءارهلااذهلكىسنتفوس.ضارتعايأعمسأنأديرأال"

.ً"اروفةرداغملاكنكمي،اذهلعفتنأونت
له":كشلابةمعفمنينيعةرظنب"دارم"تلأسمث،ًاليلقتددرت

."؟اغآديشرلتقةميرجنعرخآًادحأتربخأ
نملوأينوكتنأيغبنيهنأتننظدقف.الك"ً:امثعلتمباشلالاقف

."فرعي
؛راكفألاهذهنعتعمسنإو.يسفنبمهربخأس.بئاصفرصتهنإ"

يتقفارمبكلحمسأنلف،لامعلااميسالورخآدحأنمةنعللابىمسياّمع
."قالطإلاىلعراثآلانعبيقنتللةمداقةلمحيأيف

ىلإ-اهيلإرظنيوهوكانهًافقاو"دارم"ةكراتءارسإترادتسا،ذئدنع
نأكو،ةعيرستاوطخبنصحلاىلإاهقيرطيفتهجوتامنيب،زجعب-هتملعم
نمبركفتنأديرتنكتمل.اهلكاشملكنماهذقنيسدارمنمبرهلا
قطنميأللصتنأالو،امهباكترالهعفديذلاببسلابو،نيتميرجلابكترا
نأديرتدعتمل.صخشيأوحناهكوكشهِّجوتنأوأ،جاتنتسالادرجمب
رثكأىتحتذخألب،اذهلكباهلقعلابيمل،كلذعمو.اهسفنلداجت
.اهعجضمضقتوهيفرقتستواهريكفتىلإاهقيرطقشتًاداعبتساتايضرفلا
ةجيتنىلإلصوتتدقاهنأتنظ،هبتماقيذلاقيمعلاريكفتلالكدعبو
مهبملاكشلاكلذ؛هسفنميدقلاناكملايفاهبىهتنافاطملانكلو،ةيباجيإ
وهامبرهبمايقلااهنكميءيشلضفأنأاهلاببرطخ.اهلقعريحيذلا



ديشرنآلاو،راتسلادبعجاحلاةيادبلايف.راثآلانعبيقنتلاةلمحفقو
.بناجلكنمهبطيحيو،ناكملافنتكيتوملاحبشتابدقل...اغآ
امأ.ةقطنملايفرخآصخشيأنممهيلإبرقأناكراتسلادبعجاحلاف
رثكأدعبتنكتملف،اغآديشرةيرقلاسارحريبكاهيفلتقيتلاةيرقلا
نيحيامبرو.هيفمهلاحراوطحيذلاناكملانعتارتموليكةعضبنم
ًالعفةمهملاقحتستله:وههسفنحرطييذلالاؤسلا.امهدعبمهرود
؟سانلاحاورأبةرطاخملا

لوحتتاهفلخنمءامسلاتأدب.نصحلاراثآىلإتلصواملاحتفقوت
مويغلافلخنمقرشتنأسمشلاتكشوأامنيب،رمحألانوللاىلإ
؛نصحلاجاربأنمجربدعبأىلإتلصوىتحقيرطلالكتشم.ةيلاقتربلا
لكشبباسنترهنلاهايمتدجوف.ءاقرزلاتارفلارهنهايمترهظىتح
.ةنولملاضرألالوهسربعةقالمعىعفأكجرعتم

،ةراجيستجرخأمث،ضرألاىلعتسلجو،مدهملارادجلاىلعتأكتا
تسيل":ناخدلاثفنتيهوتركفو.قمعباهنمًاسفنتبحسواهتلعشأو
،معن،الك؟غلابتاهنإمأ.رخآًاسفنتذخأمث."رارصإلانمةدئافكانه
تبُكترادقل.مهرصاحيومهلوحموحيامعوننمسحنلعفلابكانهف
نييلحملاناكسلاىلإةفاضإلاب،نيقلققيرفلادارفأتابو،لتقاتميرج
ولتةسكنتحار.رايهنالاةفاحىلعاهباصعأتتابدقفيهامأ،بيقنلاو
.كلذدعبثدحيدقءيشيأبرطاختنأاهعسوبسيل،الك.مهبيصتىرخأ
درفيألهوركميأثدحنإاهتايحلاوطريمضلابينأتبرعشتسيهف
ترظتنانإديكأتلابلحتنلملاعلاةياهننأتركفو.قيرفلادارفأنم
.اناساتابحاولأةيقبفاشتكالبقتقولاضعب

ááá



،انأ.سارارآبتاكلانباواوناتيمميكحلالجرلاديفح،اناساتابانأ
ةلوفطلاةفدصرسكيذلابحلاولمألاوردقلايفةربخلاليلقاناساتاب
.ةينونجلابابشلاةماوديفهلقعقرغيلطقف

نيتللانينيعلاوضيبألابوثلاودوسألارعشلاتاذةاتفلامسانإ
اماذه؛لاكينومشأوهابابوكةفرغيفاهتلباقيتلانالزغلاينيعناهبشت
ً.اقحالهتفرع

اهتوصو،جاعلاكءاضيباهترشبو،ةليحنوةليوطاهتماقو،ليحناهرصخ
ً.اقحالهتفرعاماذه؛بيلدنعلاتوصكبذع

؛ناتقلأتماهانيعوناتبذعاهاتفشو،ةمعانوةئفادوةعضاوتماهنأامك
ً.اقحالهتفرعاماذه

،يلجألاهتايحبتحضو،ىسألايفينتقرغأو،ةجهبلاويزخللينتضرع
ً.اقحالهتفرعاماذه؛يملأويفوخيفسمغنألينترجهو

هتفرعاماذهً؛اعداخموًاركامًالجروًانئاخوًانابجوًادغوينمتلعج
ً.اقحال

؛نيتنكادلانيتينبلالاكينومشأينيعيفّئبُخدقيردقنأفرعأمل
هتفرعاماذهنكلو،تارفلارهنيتفضىلعشيعتةاتفلمجأينيع
ً.اقحال

ً.اقحالهتفرعاماذه:يردقهجاوأنأيلديرأدقل
.دبعملايفلاكينومشأاهيفتلباقيتلاىلوألاةظحللاذنمملعتأتأدب

داعبإنعتزجعيننأيوحننايشمتامهودبعملااتمداختظحالامدنع
تارظنلااتظحالامدنعوً.اضيأاهيلإاترظنواتتفتلا،لاكينومشأنعيرظن
اترداغ،ةليوطلااهشومرفلخنميوحنلاكينومشأاهتهجويتلاةغوارملا
لاكينومشأنيبوينيبةبقعيأاذهعديمل.ثبخبنامستبتامهوةفرغلا
يذلاقبطملاتمصلارسكنوثدحتنملاماننيبتلصفيتلاةفاسملاىوس
تدادزا،ةقيحسةيواهبهبشأتمصلاكلذادب،كلذعمو.انيلعميخ
،ينمةعاجشرثكأاهنأةاتفلاتتبثأ،ةظحللاكلتيفوً.ائيشفًائيشًاعاستا
،ابابوكةمداخلاكينومشأانأ":جدهتملااهتوصمغرلوقتنأنمتنكمتف
،رثكأتثدحتاملكاهنكلو."اهروضحيفابابوكلجبنلكيرشككترتخا
نيبنمًانسرغصألايننإ":يوحنمدقتتيهوتلاقف.اهسفنباهتقثتدادزا
كليتامدخمدقأانأاهو.لبقنمدحأينسمليملو،دبعملاتامداخ



تسمل."مويلااذهةكرابميفيلإمضنتنأكيلإلسوتأوكوجرأ.كدحو
ةبهرلاينتلوحف،يردصمامأامهتممضنيتللايديةليوطلاوةليحنلااهعباصأب
قمحأىلإيلجخعمةعمتجميمامألثاملالامجلاةيؤرلاهبترعشيتلا
كارحالبفقأانأويقورعيفدمجتدقمدلانأترعشو.قمحلاديدش
نميهابابوكنأينهذلردابتو.دبعملاةباوبمامألوهلايـبألاثمتك
يسفنليختأنأعيطتسأدعأملف.رشبلاينبنمةاتفسيلويمامأفقت
اهدشأىتح؛يمالحأيفاهتليختاملاطليتلابحلاىؤرنمايؤريأيف
لوجخيننألاكينومشأتكردأىتحليوطتقوضميمل.ءاقنوةءارب
ذإً.انانئمطاوءاخرتسارثكأتتاب،يلجخىدمتظحالامدنعو.اهلجخردقب
اهنألاهنيهيوأىذألااهبقحليًاصخشلباقتنأنمفوخلااهكلمتامبر
اهسفناهلجخةجردبًاصخشاهمامأتدجواهنكلو،ةليحلاوةربخلاةميدع
هلعفاهيلعبجوتاماذهو،اهرتوتواهفوخاهنعتدرطف.اهنمرثكأامبرو
مامأةلماكاهتيلوؤسملمحتتوةيلافتحالاسوقطلاريدتسيتلايهاهنأل
ةمزلماهنأتكردأدقف،لاعفنالاوفوخلابترعشولىتحف.ابابوك
،برهلاتدرأيننأولو.حاجنبهتياهنىتحاهبجاوةيدأتبرارمتسالاب
كانهدعيملنكلو،يدلجبوجنأودبعملانمًاجراخعرسأنأتعطتسال
نأدعباميسالو،برهلابةينةيأاهيدلنكتملو،يهاهلبرهمنم
سلجتلتبهذ.اهسفنبةقثرثكأنآلاتحبصأاهنأل؛يفوخويرتوتتكردأ
يذنمرثكأىتحاهفرصتينفاخأف.اهعبتأنأينمتبلطو،ريرسلاىلع
،يلاثملااهلامجلماكبيمامأاهتليخت.كابترالاينبيصينأتيشخو،لبق
،اهلثمءانسحبقيليالاذهلكو،نيتفيعضلايعارذونيتببدملايفتكتليختو
ىلعتسلج.يلتراشأثيحىلإاهعبتأنأالإينعسيملكلذعمنكلو
ًابنجانسلج.هبينترمأامتلعفف،اهبناجبسلجألينتعدتساو،ريرسلا
تدعبأيننكلو،يهجووحناههجوترادأو،اهيدينيبيديبتذخأف.بنجل
.ماذجلابًاباصمًاصخشهجاوأيننأكو؛اهيلإرظنلانعزجاعانأواهنعيرظن
ّيديبوفجييـباعلبترعشف،عصانلاضيبألايريرحلااهبوثيانيعتلمأت
تدعبأ.نيتقرعتملايديظحالتالأتينمت.قرعلانمنيتبطرناحبصت
نأتلواح.يتينمأتعمساهنأكويدينعةليوطلااهعباصألاكينومشأ
ةجردل؛اهتربخةلقىلعتلداهلاعفأنكلو،ةريبخاهنأبةرهاظتمينفطالت
،كلذعمو.حوضولكبكلذظحالأنأتعطتسايتربخةلقمغريننأ
نانتماةرظنباهقمرأنأىتحعطتسأمليننكلو،يلإبرقتلابترمتسا
نكلو،ثدحفيكفرعأالءيشثدح،ذئدنعو.اهفطالأنأنعكيهان



ينزهدقف.كلذعطتسأمليننكلو،يرظنبحيشأنأتدرأ.تقتلااننويع
لاكينومشأتسلج،ءانثألاكلتيفو.يلخاديفةقيمعرئبنمرداصنينأ
اهنمةلواحميفيلمستبتيهواهنميناعأيتلاةلاحلانعةلفاغيهو
،ةعاجشلانمًاليئضًاردقاهتماستباينتحنمف.يرتوتنمفيفختلل
يديوحناهيديلاكينومشأتدم.اهلثمبةماستبالااهلدرأنأتعطتساو
.يـبوثبةعرسبيدينعقرعلاتحسم،كلذلعفتيهامنيبو،ىرخأةرم
ةرارحبجهوتياهدخبترعش.اهدخىلعاهتعضووىنميلايديبتكسمأف
.اههجوىلعاهتررمىتحيعباصأكرحأنأنمتنكمتً،اريخأو.ةدقتم
ربكأةوقباههجوىلعيديبتعفد،كلذبلاكينومشأترعشامدنعو
اههجوقلأتو،قباسلااهلجخنمرثأيأقبتيملو.اهينيعتارظنينتقرتخاو
رثكأيلمدقتيهامنيبو.هديرتامفرعتىثنأهبعتمتتيذلارارصإلاب
.لاجرلالكيزخييذلالجرلاكلذانأ؛يسأرتضفخأ،ةسافنملاعلازونك
يتلاىربكلاةثراكلاويتليحةلقويزجعىدمتكردأ،ةظحللاكلتيفو
ناكملاكلذنمبرهلاوفوقولابتركفو،لجخوفوخبتدهنتف.يـبتلح
يتيزافلافةنهكلاريبكف.كلذبيلحمستمليئايربكنكلو،ةظحللاكلتيف
لاكينومشأكرتنعتزجعدقف،كلذلةفاضإلابو.انهىلإينرضحأنموه
.ةياهنلاىتحراظتنالاّيلعبجوت،اذكهو.ةقيرطلاهذهبانهةليمجلا
دقاه.اههجوىلعموسرملوجخريبعتكانهويـبناجبلاكينومشأتقلتسا
كانهيراظتنابتارفلارهنيتفضىلعًالامجرثكألاةاتفلاكلتتسلج
وههلعفتعطتسااملكنكلو،اهفطقينمرظتنتةحتفتمةدروك
مهفتنألاكينومشأتلواح.روسكمهفيسسرافكزجعباهيلإقيدحتلا
لجخيلكانأواهنعدعتبأنأتدرأيننكلو،اهنميناعأيتلاةلاحلا
.داعتبالانملاكينومشأينتعنمف.جارحإو

كئفدبرعشأينلعجاو،ينمبرتقا.فوخلابرعشتال":تلاقو
."كنانحو

هتبلطاملعفأنأهوتلةكرعملارسخدئاقيزخبرعشأانأوتلواحف
هذهةلزاغمنمتمرُحدقيننأتكردأدقف.ةدئافةيأالبنكلو،ينم
ىرخأةرميـبناجىلإلاكينومشأتسلج.مويلاكلذيفةليمجلاةاتفلا
.يتهبجىلعتلاسيتلاقرعلاتارطقتحسمنأدعب

."يتايحيفلجرلوأو،يـبيبحتنأ":تلاقو
.رثكأفرثكأيـبيحنعفترامث،ءودهبيكبأتأدب،اذهتلاقامدنع

تتبرو،اهيديبيعومدتحسمو،ينعففختلاهيعارذبلاكينومشأينتقوطف



اهراوجبمونلايفتقرغتساو،تأدهنأىلإيعورنمتأدهو،يرعشىلع
.يراوجبمونلايفيهتقرغتسامث

ينترجهدقف.يـبناجباهدجأمل،مونلانمتظقيتساامدنع،نكلو
.يفوخوييزخويزجععميدحوينتفلخو

ááá



ةريصقةحارتسااوذخأامدنعًائيشلقتملو،اهفواخمبءارسإتظفتحا
امدنعرهظلايفو،مهروطفلوانتنملامعلانكمتييكلحابصلاةرتفيف
ةمهممايأنممويلااذهللقألاىلعتدارأدقف.لمعلامويىهتنا
نم،كلذىلإةفاضإلابو.عاطقنانودنميضمينأراثآلانعبيقنتلا
دعباميسالو،اهنمربخلااذهاوعمسينألامعللديرتنكتملاهنأدكؤملا
ةرداقريغاهنأترعشدقف.مويلاكلذحابصمهعماهترجأيتلاةثداحملا
.رخآلماعيأوأيلهيسعمعونلااذهنمىرخأةشقانمضوخىلع
ةرهاظتمدبعملاوةبتكملانيبًاباهذوةئيجناكملاعرذتيهواهمويتضمأف
فاقيإاهيلعبجوتيناكنإركفتتناك،ةقيقحلايفاهنكلو،لمعلاب
ةميدقلاةنيدملايفرثألكورجحلكىلإرظنتتحار.المأةلمحلا
ةثالثلاحاولألاّنإىتحو.ةريخألاةرمللاهارتاهنأكو؛ىسألاامهؤلمنينيعب
مغرلاب؛اهسفنيفةجهبلاثعبيفتلشفةبتكملايفاهنعفشكلامتيتلا
وهواهنعربعيتلاهرعاشمدنريبرطاشتنأاهبلقلكنمتنمتاهنأنم
انللظنإ":ًالئاقحاولألاىلعةشوقنملاةيرامسملاةباتكلانعبارتلاضفني
نوضغيفاناساتابحاولألكفشتكنفوسف،وحنلااذهىلعنيرمتسم
،ءادوسلابحسلاكمهيلعتميخيتلاثادحألانكلو.ً"ادجةطيسبةرتف
لوأنأترعشذإ.اهتحرفىلعتغطو،اهبلقىلعةبيئكلااهلالظبتقلأ
نودنماهرجهمتينأكشوىلعاهسأرتتراثآلانعبيقنتةلمح
باقنلافشكمتيرثأفََشتكُممهأامبريهو-اناساتابحاولأنأو،اهلامكإ
باقاوحبصأنأدعبراهنلاءوضىرتنأيفلشفتس-دوقعذنمهنع
ًاملظاهرظنيفعضولااذهلكش.لماكلاباهفاشتكانمىندأوأنيسوق
ًاضيأمهيلعبجوتدقف.مهتباصأةريبكرثاعظحةبرضلب،الكً.اريبك
اذامً،اذإ.ناملألابضغريثيساماذهو،هدقععمزملايفحصلارمتؤملاءاغلإ
حاورأنمةيمهأرثكأتسيلاناساتابحاولأف،لاحةيأىلع؟!اوبضغنإ
يه،عقاولايف.ىرخأةرمفرشأىرتالدقاهنأةأجفاهلاببرطخ.رشبلا
!نآلايلابلغشيامىلإاورظنا،هللابًابح":تركف.لبقنماذهبركفتمل
تلواحو."!ءيشيأيلينعيلجرلاكلذنأك؟ىرخأةرمهرأملنإاذام
،كلذنعتزجعاهنكلو،رمسألالجرلاكلذةروصاهتليخمنمدرطتنأ
عرسأفيكو،سمألايفبيقنلااهلاهاوريتلاةثداحلاكلتتركذتو
تلاقو،طابحإلابرعشتيهواهعورنمتأدهف.اهنمبرهيهنأكوداعتبالاب



توصلاكلذعمستأ.كتعرسنمففخ":رفحلابكمهنمباشلماعل
."كانهامءيشدجويامبر؟فوجألا

يفةأرماهخبوتنأف.يزمرقنولبحبصأىتحلماعلاهجورمحا
لامعلاىلإرظنهنكلو،هيلإةبسنلابًابيذعتربتعيكلذف،راهنلاحضو
أدبو،ءادعصلاسفنتاذل،هبتنيملًادحأنأدجووهنيعفرطبنيرخآلا
قبتمل،كلذلةفاضإلابو.صرحلانمديزملاًايخوتمضرألاىلعهلوعمبيوهي
نيذلانيرخآلالامعلاوحنتهجوتلب،ليوطتقولكانهةفقاوءارسإ
.ةبتكملانمضفخنملاءزجلايفنورفحي

ىضمأهنكلو،ءارسإىلعرطيسيذلارتوتلاىدمهدحودارمظحال
فيظنتبهتدعاسمبهسفنلغشو،دنريببناجبهيتبكرىلععكاروهوهتقو
خيبوتلادعبعاطتسملاردقظوحلمريغىقبينأًالواحمءودهبحاولألا
.مويلانمركبمتقويفهاقلتيذلا

مهيلععطستةراحلاسمشلاةعشأتأدبامدنعلمعلانعاوفقوت
ًالدبتهجوتلب،نافلاةرايسءارسإلقتستمل،ةرملاهذه.يدومعلكشب
ةفاضإلابدنريبونامويتنملكاهيفبكريتلابيجلاةرايسىلإكلذنم
امأ.ةلوجخةطقكديعبنمفاليإمهتبقارامنيبدوقملافلخلامكىلإ
نأدعب،نآلاو.ىرخأةرمنافلاةرايسيفلامعلاعمبكردقف،دارم
ىلعةرايسلايفمهقيرطنوقشيمهواهئاقدصأعماهدرفمبءارسإتسلج
ديشرلتقةميرجنعمهربختمل،ةرذلاونطقلالوقحهفحتقيرطلوط
يذلاببسلاو."ةسردملاىلإلصناملاحمهربخأس":اهسفنتثدحلباغآ
مغراهنأوهةميرجلاربخىلعاهئاقدصأعالطإيفلاجعتسالامدعلاهعفد
نعلختتملراثآلانعبيقنتلاةمهميهنتنأاهيلعبجيهنأاهداقتعا
،ةسردملانمنوبرتقيمهامنيبو.اهتياهنىتحةمهملالمكتستنأيفلمألا
ةيقبلباقتنألبقميتىلإثدحتتنأتررقو،ىرخأةرماهيأرتريغ
ىلعاهتعجشتاونسرشعنعلقتاليتلالجرلاكلذةربخف.قيرفلا
.هتحيصنوهيأرنمديفتستوًالوأهريشتستنألبقةمهملاءاهنإنععانتمالا

ةيرقلانايتفدحأعمرثرثي"فلخ"اودجو،ةسردملاىلإاولصوامدنع
نألبقمهلباقيلقلطناوةعرسبضهن،فلخمهآراملاحو.ةشيرعتلاتحت
فاليإةيؤرلءارسإتئجوف.لظلايفةرايسلانكرلةصرفلاىتحمهلىنستت
.ةشيرعتلاتحتيـبصلاوحنهجوتت

."يفنحايًابحرم":ةاتفلاتلاق
ىلعتلصحلهً،ابحرم":نيتعماللانيتليحكلانينيعلاوذيـبصلالاقف



."؟دعبسيلمأروصلا
.مويلاةزهاجحبصتس":تلاقو،قيلحلايـبصلاسأرىلعفاليإتتبر

."؟روصلاذخألتيتأله
."انهىلإيتدجترضحألب،الك"
."؟انهكتدج!هآ"
."انهاهنإ،معن"
."؟يهنيأ"
."لخادلايف":ةسردملاىنبموحنهسأربريشيوهولاقف
.ً"اضيأاهيلعةيحتلاقلنل.انبايه"
،ريغصلايـبصلاعمةسردملاوحنهجوتتفاليإءارسإتأرامدنع

.اهتبيقحاهنمذخأيلهديدميذلافلخوحنلؤاستباهراظنأتلوح
؛ةدترملاةديدنديفحهنإ":ةبيقحلاذخأيوهواهلحرشيلفلخلاقف

بئارلانبللانمًاولداهعمترضحأو،ميتةلباقملتتأدقل.ةديدنةلاخلا
."دوسألاتوتلابةئيلمةلسو

."؟ميتنمهديرتيذلاام"
ةحاسمكةريغصاكيرمأةحاسمنأنظتةنيكسملاكلتنإ.ءيشال"

ةرجهلالخاكيرمأىلإبرهيذلاربكألااهقيقشنيفرعتأ.ةدلبلاهذه
."؟نمرألا

.هركذتتملءارسإنكلو
روكركسقلاةنبااهنإ.سمألابيثوميتاهنعثدحتدقل":فلخلاقف

همأعمبرهدقف،ناركيدريبكلاخألاامأ.ديعبنمزذنملُتقيذلا
ملةريغصلاةاتفلانكلو،تقولاكلذيفةريغصةاتفلازتاليهو،ايدانو
كارتألامهناريجعماهوخأاهكرتاذل،اهنسرغصببسبيشمتنأعطتست
."اكيرمأىلإهمأعمبرهمث

."نآلاركذتأ،معنً،انسح"
اذل،هناونعاهيلعًابوتكمةلاسراهيخأنمةديدنتقلت،تاونسدعب"

تفقوتلئاسرلانكلو،اهيخألةلاسرهيلعيلمتلسلجينأاهنبانمتبلط
لهسيمالكوهوً،اماعنيسمخلاوط.كلذدعباكيرمأنملوصولانع
كلتترثعدقف،اذكهو.اهيخأنمةدحاوةلاسرقلتتمل،هشيعالهلوق
اهنألهتدعاسمبلطتنأديرت،نآلاو.ميتانقيدصىلعةبيرغلاةديسلا
."اهيخأنعًارابخأفرعيهنأنظت

ميتبضرتفيفيكو!يهلإاي":تلاقو،كحضتيهواهسأرءارسإتزه



."؟ناثدحتيامهوامهيلعىضممك؟اهيخأىلعرثعينأ
بستكانأدعبفاضأمث.ً"ابيرقتةعاسامهيلعىضم":فلخلاق

."دعبيقيقحلاربخلايعمستمل":قلقلابيحوتةربنهتوص
."ةقيقدرظتنا":تلاقهّايإاهربخينأيهاطلادارأامتكردأامدنع

نالجرلابرتقادقف.هلوقدارأامدنريبونامويتعمسينأدوتمليهف
.ةقدوةيانعلكباهيلعروثعلامتيتلاحاولألانيلماح

."؟ميتةفرغيفمأوبقلايفحاولألاهذهعضنله":دنريبلأس
.هتدعاسمامهيلعضرعيللامكلصو
."حاتفملامكيلإ.وبقلايف":اهبيجنمحاتفملاجرختيهوءارسإتلاقف

.هيديبرخآًائيشلمحينكيملهنأللامكلهتملسمث
ةثالثلالاجرلاءارسإتبقارف.نيرخآلاقبسيلقلطناوحاتفملالامكذخأ

مث،وبقلايفليقثلامهلمحنمصلختللنيفهلتمنيعرسمنوقلطنيمهو
مث،مهداسجأيطغييذلارابغلانممهسفنأصيلختلنخاسمامحذخأ
.ىرخأةرمفلخىلإتتفلا

."؟هنعتثدحتيذلاربخلاوهام،ينربخأً،اذإ":تلاقو
حابصً.اريخأهفرشدباعجاحلاداعتسادقل؟نوكينأنكمياذام"

."هلهملسواغآديشرسأرعطق،مويلا
."؟ةيرقلاسارحريبكلتقنموه"دباع"جاحلانأفرعتفيك"
ولغوأكرتةليبقعمثبعلانإ؟هريغكلذلعفينأنكمينم"

فرشخيطلتنإ،ءاحنألاهذهيفو.هسفنتوملاعمثبعلاردقبريطخ
خطلنمفرشو.هيديبهكالهءرملابالجتسالةقيرطلضفأوهامصخش
دوعتامهنيبةقلاعلئاسمكانهنأامك.دباعجاحلافرشهنإ؟اغآديشر
."...اذلً،اضيأديعبنمزىلإ

."؟دباعجاحلانبجىدمنعتثدحتاملاطلكنكلو"
هنإلوقيهاخأنإىتح.عيمجلالباذهلاقنميدحوتسل"

.هلحميفسيلهنأتبثانداقتعانأنظأيننكلو،ديدعرنابجلجر
،نايرجلاةئيطبهايملانمرذحلابجيهنإًامئادلاقي،كلذىلإةفاضإلابو
يشميحارامنيبف،اذكهو.ضرألاىلعتبثمهرصبويشمييذلالجرلانمو
طيطختلابهسفنلغش،رأفلارهظمهبشييذلاكاذهرهظمبءاحنألايف
."هلعفاملمارتحالاقحتسيلجرلااذهنإ.لجرلاكلذلتقةميرجلراكتبالاو

."؟لتاقمرجمىلعءانثلابموقتكنأكردتله"
ببسهنألهنمرطخأًامرجماغآديشرناكدقل":مزحبفلخلاق



نإ.مهئاسنومهيضارأىلعىلوتساو،سانلانمهلرصحالددعلةاناعملا
ةربقمكيدلتحبصأل،هلاجرووهمهلتقنيذلاسانلالكعمجبتمق
امهرمعنمةرشعةنماثلانازواجتيالنيباشماعطإبدغولاماقدقل.ةريبك
لاجرلادحأبىقلأو،تاونسسمخلبقنيلتاقمللامضناامهنألبالكلل
اوتامنيذلاسانلانإ.هقحسىتحبوبحلاةنحطميفنيدرامنمنيكاسملا
ىلعىضقهنإلوقيلءايربألالتقينأداتعادقف.ءايربأهيديىلع
."ةيرقللسارحريبككهبصنميفةموكحلاهيلعيقبتيكلنييباهرإلا

نأةلواحمهتلأسف.فلخنمهتعمسامقدصتنأءارسإبغرتمل
."؟دباعجاحلاىلعضبقلااوقلأله":عوضوملاريغت

،تدرأنإ.روفلاىلعهتلقتعال،يلدئاعرارقلانأول.يردأتسل"
."...بيقنلابلصتننأاننكمي

."...نوئطخماننأتبثنكلو،ةرمتاذهانربخأدقل"
نيلوقتمل":ملأتمتوصبلأسو،روفلاىلعنسحلافلخجازمىفتخا

."؟لاقتعالاديقركبوزومهشحبصيملأ؟ءارسإةديساياذه
ةمهتبسيلوةيرثأفحتةقرسةمهتبنكلو،امهلاقتعامتدقل،معن"

."راتسلادبعجاحلالتقةميرج
جاحلانأامك،راتسلادبعجاحلاالتقدقل":رارصإبفلخلاقف

ولوحيحصكلهتلقاملكنأحضتيس.اغآديشرلتقنموه"دباع"
."نيرتسو.نيحدعب

نأحضتينألمآ":تلاقو،رداغتنألبقةعيرسةرظنبءارسإهتقمر
نأديرنرومأكانه.ميتعمانأف،ينعدحألأسنإ.حيحصكمالك
."اهنأشبثدحتن

هبناجىلإو،كيرفلاقبطمكلتددعأدقلً.ازهاجحبصيءاشعلاداكي"
ولحلاةدترملاةديدنتوتكانه،كلذلكقوفو.ضماحلاقامسلاومطامطلا
."مكتبجوهباومتختللسعلاك

مداقلايلوضفلاباشلااذهىلإثدحتلاف.اهسأرتزهوءارسإتمستبا
ىلعرابخألاتادجتسملكبملعىلعهتدجواملاطليذلاوكارابةيرقنم
.اهنعفيفختلاوةيونعملااهحورعفريفطقلشفيملتارفلارهنيتفض
نعبيقنتلاةمهملبقتسمنعةبراضتموةقلقراكفأباهسأرألتماامهمف
ىلإتهجوت.ىرخأةرماههجوىلعةمسبلامسرنمفلخنكمت،راثآلا
رثكأاهبلقراصوءيشلاضعباهقلقةدحتفخنأدعبيثوميتةفرغ
.ةجهب



دقف.ةرداغملابمهتةديدنتدجو،يثوميتةفرغىلإتلصوامدنع
ةأرملاتناك.بابلابرقنيفقاوةنسملاةأرملاو"يفنح"وفاليإويثوميتتأر
نمرهظتعنصلاةيوديروهزلاكشأبشكرزمدوسأحاشوباهسأريطغت
نوللايوامسًاناتسفيدترتو،ءانحلاببضخملااهرعشتالصخضعبهتحت
جرختاهيمدقعباصأداكتًاطيسبدوسأءاذحلعتنتو،ماخلانطقلانم
تدباهنكلو،نمزلالعفبءيشلاضعبًاينحنماهماوقءارسإتدجو.هنم
نكلو،ديعاجتلابًائيلمونوللانكاداههجوتأرو.ةديجةحصبلمجملاب
ةديدنتظحال.دارمامهفصوامكطبضلاب؛ةيويحلابناعشتاتلظاهينيع
ةنسملاةأرملاتحاشأ،امهنويعتقتلاامدنعنكلو،ةفرغلاىلإءارسإلوخد
.لجخبتمستباواههجوب

."كبًالهسوًالهأ":ةفرغلاتلخدامدنعءارسإتلاق
."ماريامريخىلعكنألمآ.يتنباايكلًاركش":ةديدنتباجأ
."لاحنسحأبنوكنلانعسوبامىصقألذبننحن.كلًاركش"
يغبني":تلاقو،يكيرمألاباشلاىلإتتفتلامث."هللامككرابيل":تلاق

."رابخأيأتيقلتنإىرألمايأةعضبدعبرمأس.نآلابهذأنأ
همدختسينأيثوميتداتعايذلاةسردملادعقموحنءارسإتمدقت

.جراخلاىلإاهديفحوزوجعلاةديسلافاليإتقفارامنيب،هلًابتكم
."؟رغصألااهيخأىلعروثعلانمنكمتتسله؟رومألايرجتفيك"
كسميناكو."ربكألااهاخأنيدصقت":ًالئاقاهتامولعميثوميتححصف

ةلاسرلاهذهاهتلصودقل":فاضأو.مدقلاةدشنمقزمتتداكتةلاسرهديب
فرظلاىلعهناونعنودملالزـنملانوكيدقً.اماعنيسمخلبقكرويويننم
لصوتللةفهللاةديدشةنيكسملاةديسلانكلو،ليوطتقولبقمدهدق
لصتأس.ةقطنملاكلتيفنيبرقملاءاقدصألاضعبيدل.هنعتامولعميأىلإ
ىلعروثعلامهلىنستيدق.ناونعلانعاوثحبينأمهنمبلطأو،مهب

."كلذبكشأيننأمغرمهمءيش
ةقزمماهتدجوف،هديبيثوميتاهكسمأيتلاةلاسرلاىلإءارسإترظن

لئامنولىلإًالوحتموًاتهاباهيلعدوسألاربحلاادبو.تارموتارمةيوطمو
نيبةريغصءازجأىلإعطقتتنأىشختيهوهدينمةلاسرلاتذخأ.ينبلل
.اهيدي

!بجعللايً!اماعنوسمخ":اهتشهدءافخإىلعةرداقريغيهوتلاقو
."؟ةدملاكلتلاوطاهبظافتحالانمتنكمتفيك

اهبظفتحتاهنأنهارأيننكلو،اهفحصميفاهبتظفتحااهنإلوقت"



."اهليجنإيف
حجرألاىلعتنمخاهنأدبالف.كلتلاقلًاحيحصكلذناكول"

."يحيسمكنأ
ينمةبيرلابترعشاهنألكلذلوقببغرتملامبرف.كلذبكشأ"

."مكعملمعأيننأل
لامعأبتمقله":ةلئاقهتلأسو،يكيرمألالجرللةلاسرلاءارسإتداعأ

اههجوىلعرهظو."؟قارعلايفكلمعءانثأعونلااذهنمةريثكةحلاص
.باجعإلاوةريغلانيبعمجيريبعت

هيدلًادحأفداصأملقارعلايفيدوجوءانثأ":ًالئاقيثوميتباجأ
يفاهعضوو،هبجاواهتيامحنأكوةيانعبةلاسرلاذخأ."اكيرمأيفبراقأ
.بتكملاىلععوضوملاهرتفد

،اهبًاغلابمةلاسرلاعماهبلماعتيتلاةديدشلاةيانعلاءارسإتدجو
.عوضوملاىلعقلعتملاهنكلو

ثدحتألانهىلإتيتأدقل":ةرشابمعوضوملابلصىلإةهجوتمتلاق
."؟رابخألاتعمسله.راثآلانعبيقنتلاةمهمنع

."؟ةيرقلاسارحميعزلتقمنعثدحتتيتلا"
اذام.نيمويلالخعقتيتلاةيناثلاةميرجلااهنإ...معن":ءارسإتلاق

."عزفلابباصأًالعفتأدبدقل؟ميتاي،لعفنس
ريبعتكانهوراثآلانعبيقنتلاةلمحةريدمىلإيكيرمألاىغصأ

.ءارسإهيلعسلجتلغرافلايسركلاىلإراشأمث،ههجوىلعمسترمئداه
."ثدحتنانيعدوانهيسلجا،ايه"
.اهيسركىلعسلجتيهواهفواخمنعريبعتلاءارسإتلصاو
دحأضرعتينأىشخأ.هلعفّيلعبجياملعفلابفرعأاليننإ"

لءاستأ.انلوحنارودلابنورمتسمةلتقلاوألتاقلانإ.ىذأللقيرفلادارفأ
."يئاهنلكشبراثآلانعبيقنتلاةلمحفقوننأانيلعيغبنيناكنإ

ربعىنميلاهديررميذخأو."ثدحتةعيرمءايشأكانه":يثوميتلاق
.ةماهًارومأشقانيامدنعلعفينأداتعاامك؛نوللاةيساحنهتيحلرعش
ةرمللثداحلابتعمسامدنعًاضيأديدشقلقبتبصأدقل":لاقمث
ةقالعةيأامهلتسيلنيتميرجلانيتاهنأيفركفأتأدبيننكلو،ىلوألا
امهضعببناتطبترمنيتميرجلانيتاهنأىتحدكؤملانمسيل،عقاولايف.انب
نوكيامبرف،فرشلابةقالعةميرجللنإفلخلوقي.قالطإلاىلعًالعفًاضعب
."الامبروببسلاوهكلذ



ىلعةثداحلاذخأياليثوميتنأتدجوامدنعةحارلابءارسإترعش
.اهتالؤاستلصاوتنأالإكلذعماهعسيملنكلو،مزاللاقوفدجلالمحم

اننأنونظينييلحملاناكسلانإيأ؟تاعاشإلانعاذام":تلاقف
."؟لتقلايتميرجنعنولوؤسملا

يفدحأكانهسيل.هتمربتاعاشإلاعوضومريدقتبغلابناننأنظأ"
صوصلضعبونيبصعتملاضعبءانثتساب؛ةنعليأنعثدحتيةدلبلا
."؟ةمهملايغلننأانيلعيغبنياذاملً،اذإ.ةميدقلاةحرضألا

دارفأدحأهوركمبيصينأىشخأيننإ...هنعكتربخأيذلاببسلل"
."قيرفلا

بيقنلانأنوفرعيمهف،انتمجاهملةيفاكلاةعاجشلابعتمتيدحأال"
."انبينتعيوانرمأبمتهي

.نييلاصفنالاىلإةبسنلابءيشيأينعيالاذهنكلو":قلقبتلاقف
."نيسدنهماوفطتخاونيملعماولتقنأمهلقبسدقف

."قالطإلاىلعةقطنملاهذهيفطاشنمهلسيلنييلاصفنالانكلو"
مهنأو،انهةيرسلاتايلمعلاضعببنوموقيمهنإلوقيبيقنلانكلو"

ةليبقلاهذهنبانإ.ديدحتلاهجوىلعيليشنيجةليبقنمنوموعدم
وهو،"ملسم"نإًاضيأبيقنلالوقيو.نآلالابجلايف"دومحم"رغصألا
ىلعهلعجيلقألاىلعاذهو؛نييلاصفنالاعمفطاعتم،ةليبقلاميعز
."مهضيرحتومهتدعاسملدادعتسا

البيقنلانإ":لاقمث،هسأرزهوهيسركىلعهرهظيثوميتدنسأ
ءرملاكراشيامدنعثدحياماذهو،يرجياملايحةيعوضومةرظنبعتمتي
هراكفأيذخأتالأكللضفألانم.ليوطتقولبرحلايفطشنلكشب
."مزاللاقوفدجلالمحمىلع

هنعثدحتتكنأنظتالأ":ةناهإلاضعببترعشاهنأكوءارسإتلاق
امل،هتدعاسمالولو.ةلئاهةدعاسمبيقنلاانلمدقدقل؟فاحجإلاضعبب
."نآلاىتحةقطنملاهذهيفراثآلانعبيقنتللانتمهملامكتسانمانكمت

ًاضيأيننإ.يمهفتأسأدقل":ًالئاقهمالكبهدصقامباشلاحرش
،هنطولصلخميدنجهنأيفكشيأيدلسيلو.بيقنلابًاريثكبجعم
لعجيروعشلااذهو،برحلاةمزالتمىمسيامضرمنميناعيهنكلو
.ً"اككشتموًابضاغناسنإلا

ثدحتيصخشلثمودبت":ةيلوضفةماستبامستبتيهوءارسإتلاق
."ةليوطةربخىلعءانب



يفًايرحبًاطباضتنكدقف.برحلاترضحيننأل":يكيرمألالاقف
."مانتيفبرح

."؟حيحص،حزمتتنأ":تلاقو،اههجوىلعءارسإةماستباترمست
."؟برحلايفكراشيدقيذلاعونلانمكلودبأالأ؟اذامل"
.تالضعلالوتفميضايرلايثوميتدسجىلعءارسإانيعتلوجت
امينعألب،هتدصقاماذهسيل.الك،الك":اهسأرزهتيهوتلاقو

نعكيهان؛برحيأيفةكراشمللكلثمًاصخشعفديدقيذلانأشلا
."؟يلصألاكدلبنعلايمألافالآدعبتبرح

تيقبو،عارصلاةرمغيفمانتيفيفتبراحدقف.حيحصهتلقام"
."ةدحتملاتايالولاتمزهنأىلإكانه

تركفاملاطلف.كشةرظنءارسإهجوىلعةشهدلاريبعتلحمّتلح
ًايفخمًائيشوأامأطخوأةدوقفمةقلحكانهنأرخآلاونيحلانيب
هتيصخشوهكلمييذلاةربخلانمريبكلاردقلاوةقيمعلايثوميتةفرعمفلخ
كلتبىلحتينأصخشلةبسنلابيعيبطلاريغنمتدجودقف.ةجضانلا
نكيمل،ىرخأةيحاننمو.فقاوملالكيفيلاثملكشبفرصتيوةعاربلا
ةرمللنآلافشتكتيهاهنكلو،هبكشللاهوعديببسيأكانه
ىدحإرامغضاخدقهريغنمرثكأهبقثتيذلاليمزلانأىلوألا
.بورحلا

تارابختسالاةلاكوحلاصللمعتالتنأ":ةحزامهبشهلتلاق
."؟كلذكسيلأ،ةيزكرملا

تبصأدقل":كحضلانعفكاملاحلاقمثً،اكحاضيكيرمألارجفناف
يئاصخأنملقأسيلصخشعمنيثدحتتًايلاحنآلاتنأ.ةقيقحلادبك
ضعبيرجأيننإ.يلريهيثوميتطسوألاقرشللةيزكرملاتارابختسالاةلاكو
ءاطغكراثآلانعبيقنتلامدختسأيننكلو،ةيرسلاانتاطاشنلتارابختسالا
."يتاطاشنل

اهكشيفختنألواحتتناكو."يلاؤسبفختستال":ءارسإتلاق
راثآلانعبقننملوأنأسنتال":تفاضأمث.حازملابنطبملااهبولسأب
."سنرولريهشلايزيلكنإلاسوساجلاوهةقطنملاهذهيف

نإ.ةقحمتنأ،معن،عبطلاب":رثكأفرثكأةحزملابًايدامتميثوميتلاق
نميننإ.لاجملااذهيفهوذحوذحأيذلالاثملاوههتاذدحبسنرول
نكلو،سنرولوهةلاكولايفيزمرلايمسانإ،عقاولايف.هبنيبجعملادشأ
."كارابسنروللببرعلاسنرولسيليمسا



ً.اضيأكحضتءارسإتأدب،نآلا
كلذلك.ٍدعمكشلانونجنإ":هكحضأدهاملاحيثوميتلاقف

."ىودعلاكتباصأنآلاو،بيقنلاعميرجي
."ً؟العفمانتيفيفتلتاقله،ةحارصب"
."كلذتلعفيننإوتللكلتلق"
."؟تلتاقاذامل"
نيتمعفمنينيعباهليمزىلإرظنتتحارلب،نآلادعبمستبتدعتمل

.تالؤاستلاب
يدلاوناكو.ةيركسعةيساردةحنمبلييةعماجيفتسرددقل"

ينمختنأكنكمياذل،نويزفلتةزهجأعنصميفلامعريبكبصنمبلمعي
تعطتسادقف،كلذعمو.لييةعماجبينقحليليفكينكيملهلخدنأ
نيذلانإ.ةيساردلاةحنملاىلعتلصحاملاحةيلكلايفةساردلاأدبأنأ
يفةمدخلالالخنممهطاسقأنوددسيةيركسعلاةيساردلاةحنملابنوسردي
."شيجلا

."؟كلذتدرأكنألشيجلاىلإمضنتملً،اذإ"
لاؤسلاباوجيفلمأتنأدعبو.ريكفتلايفًاقرغتسميثوميتادب

.برحلاىلإبهذأنأتدرأدقل،عقاولايف":ًالئاقباجأ،تقولاضعبل
يففدههلًامادقمًاباشنكأمل،كلذعمو.يـبابشناعيريفتنكدقف
تاجاجتحالاتعلدنا،مايألاكلتيفو.بسحويهابتلاتدرألب،ةايحلا
وألجخلاببسبامبر؛اهيلإمضنأمليننكلو،مانتيفيفبرحللةداضملا
نابشدرجممهتربتعادقف.اهلنيمظنملانابشلاكئلوأببجعأمليننألامبر
نيخدتىوسنولعفيالنيذلاةيلوؤسملايميدعوليوطلارعشلايوذنم
ءلمببرحلابةكراشملابيرارقىتأدقف،اذكهو.تقولالاوطتاعونمملا
ًالمعكرظنيفاذهودبيدق.يتينطوتبثألمهدضلعفدرةباثمبيتدارإ
باشيعسةيحاننمهبتركفنإنكلو،ةقامحلاوألهجلاىلعلدي
،اهنيبنمراتخيلتارايخلانمريثكلادوجونودنمهتيوهنعثحبلل
ةياهنرمألاهتنيمل،لاحةيأىلعو.لضفألكشبيفقومنيمهفتتسامبرف
."...عبطلابةديج

.لبقيذنمقمعأريكفتيفًاقرغتسميثوميتادب
."؟كلذكسيلأ،دحألتقلبرحلافورظكعفدتمل":ءارسإتلأس

،رعاشمنمهكلمتاموبراجتنميثوميتهبرماممهفتنأتلواح
كلتءارولعفلابنمكيامفشتكتنأتلواحاهنأكلذنممهألاو



.يرهاظلكشباهبعتمتييتلاةيلاثملاةيصخشلا
لديههجوريبعتلظدقف.لاؤسلاعمسيملهنأيثوميتىلعادب

.هينيعيفةمسترملاةرظنلاريغتتملوةيدجلاىلع
."عيرمكلذنأدبال":ةلئاقءارسإهيلعتحلأف
ةحصىلعدكؤينأديريهنأكولفسألاوىلعألاىلإهسأربيثوميتأموأ

.اهوتلهتلاقيذلامالكلا
ظهاباهرعسنأنممغرلاب؛سوردلانمريثكلاتملعتيننكلو"

."ملاعلايفسرادملالضفأنمبرحلانكلوً،ادج
."قالطإلاىلعةدوجومتسيلعونلاكلذنمسرادملاتيل"
نأكنكميله.ليحتسماذه":هريكفتقامعأنمًادئاعيثوميتلاقف

وأ؟سفنلاملعوأداصتقالاوأعامتجالاملع؟برحنودبخيراتلايليختت
يتلاةرتفلايهمّدقتمظعأبطلااهيفققحيتلاةرتفلانإ؟بطلاىتح
دوجولالاكشأدحأبرحلانإ.براجتنارئفكدوهيلانويزانلااهيفمدختسا
.ءاوسدحىلعةيصخشلاوةيعامتجالاةيحانلانمحيحصاذه.يرشبلا
نماكلارشلاجارختسابرمألاقلعتيامدنعاهنملضفأةبعلكانهتسيل
نإيردأتسلو،طقةبعللاكلتنعةيرشبلالختتملاذهلو،انسوفننم
."قالطإلاىلعكلذلعفتستناك

يلودبي":تلاقو،هباوجنمةشهدنميهواهليمزىلإءارسإترظن
."برحلانععفادتكنأ

تاقولخملاكلتمهفأنألواحألب،برحلانععفادأاليننإً.اقالطإ"
."رشبلاىعدتيتلاةضماغلا

تاقبطلاونادلبلاولودلاحلاصمنكلو!؟رشبلا":ةمثعلتمءارسإتلاق
يداعلاناسنإلامولننأباوصلانمودبيفيك.بورحلاببستيتلايه
."؟بورحلاعالدناىلع

لجأنمرمتستوعلدنتبورحلانإ.لوألاءزجلانأشبةقحمتنأ"
مهنويداعلاسانلا،ةياهنلايفنكلو،تاموكحلاوتاقبطلاحلاصمةيرارمتسا
نوقليوتاسدسملاةدنزأىلعنوطغضيونيكاكسلاتانعطنوددسينيذلا
يزلانودترينيذلانييداعلاسانلااذهبينعأو،تابابدلانودوقيولبانقلاب
ىلعاوضرتعانيذلامهنوليلقدونج،ةظحللاهذهىتح.دحوملايركسعلا
نيشيجلادونجلاقخيراتلايفةرممك.نامزلارمىلعرماوألاهذه
اولختومهتحلسأاوقلأو."نآلادعبلتاقننأديرنال.يفكياذه":نيبراحتملا
لتقلابنوعتمتسيسانأنعةلثمألافالآكيطعأنأيننكمي،نكلو؟اهنع



."مهلةنهمهنمنولعجيو
مهيلختنكلو،لوبقموديجمالكاذهً،انسح":ةلئاقءارسإتضرتعا

ةبوقعلاوضرعتينأنكمملانم،عقاولايف.ةميرجربتعيمهحالسنع
."مهتمألنينئاخمهنوكلمادعإلا

نوكينلأ؟لاحةيأىلعبرحلايفمهتوملمتحملانمسيلأ"
لالحإلجأنميأ؛ةلداعةيضقليبسيفاوتامولربكأىنعممهتومل
."؟مالسلا

:شاقنلااذهيفهيلإهجتتليبساهيدلدعيملامدنعءارسإتلاق
ةفاقثدوجونكمملانمنوكيول.ماعلايعولاءايحإبقلعتتةلأسمهذه"
."...مالسلابنمؤتةيوق

ًامزالمسيلمالسلانإ.هيلإلوصولاديرأامطبضلابوهاذه"
امكلتقلامدعبهسفنمامتهالاوءانعلانولذبيالرشبلاف.رشبلاةعيبطل
."جراخلانميعوللًاقفدتبلطتيمالسلابديوزتلاف.نولتقيامدنعنولعفي

دحىلعبرحلاىلعقبطنيرمألاسيلأ":همالكىلعًادرءارسإتلاق
ّئيهتملامبورحلانالعإةرطاخمبموقتنأاهنكميالتاموكحلاف؟ءاوس
."كلذلًامدقمبوعشلا

برحلانأوهىرخأةرمتقولارورمبهتابثإمتامنكلو،امبر"
هلرامدردصملةلوهسلكباورجنينأرشبللنكميفيك.عيرموئيسءيش
يصقتانيلعبجيًاذإ،اهيلإمهرجمتنإو...لكشلاكلذبةيساقبقاوع
تاسايسلايفثحبنامردقبيرشبلالقعلالخادةعزـنلاهذهردصم
."عمتجملانمةعشجلاتاقبطلاحلاصمولودلااهعبتتيتلاةيشحولا

نأالإءارسإعسيملف،يأرلاباهليمزعماهفالتخاةجردتغلبامهم
اذهلقتملو."مامتهاللريثماذه":تلاقف.هئارآبةروحسماهنأرعشت
ًالعفاهأجافيثوميتنألنكلو،مالسلاوةرابعيأبهوفتلادرجملمالكلا
تسيل.ةايحلالايحةيباجيإرظنةهجواذًاصخشهتربتعااملاطلذإ.همالكب
مهيدلدلوتراثآلانعبيقنتلاةلمحيفكراشنمعيمجلب،اهدحويه
امف،كلذعمو.هتافرصتوهلاعفأهيلعمهتلداموهاذهنأل؛داقتعالااذه
ً.امامتةرياغمةقيقحىلعلدنآلااهلهلاق

."؟كلذكسيلأ،نوحلاصرشبلانأدقتعتالتنأ"
ةريخألاتاونسلاىلإيرظنا؟كلذنينظتله":ًالئاقيثوميتباجأف

رزاجملاورامدلابةئيلماهنإ.تضمةنسفالآةسمخىلإ،خيراتلانم
."بورحلاو



لامعألاوةيملعلاتافاشتكالاوةميظعلاندملابلفاحخيراتًاضيأهنكلو"
مهنكلو،حيحصاذه،ةئاملابةئامنيحلاصرشبلانوكيالدق.ةدلاخلاةينفلا
نمًالداعتمًاردقكانهنأنظأً.اضيألماكلابةريرشتاقولخماوسيل
.ً"اعمنآيفنيتفصلا

نمةيبذاجرثكأًامئادودبيرشلاف.ريخلاقوفيرشلانأنظأيننإ"
."ريخلا

اهنأاهلدكؤينأديريهنأكو،مزحبتاملكلاهذهبيثوميتهوفت
ناحدقتقولانأرعشتءارسإلعجامم؛هرظنةهجونمةتباثقئاقح
.ةثداحملاهذهلدحعضول

يننكلو،عوضوملااذهانحتففيكيردأتسل.لاحةيأىلع":تلاق
له؟كيأرامً،اذإ.نآلالمعلاعيضاوملةدوعلاانيلعيغبنيهنأنظأ
نعبيقنتلاةمهمعوضوملوحبيقنلاىلإثدحتننأانيلعيغبني
."؟راثآلا

نإ":لاقو،ىرخأةرمهتيحلبثبعللهاديتدتماامنيبيثوميتدهنت
بلطنل.هعمعوضوملاحتفننأانيلعيغبنيهنأنظأالانأف،ييأرتدرأ
."يداقتعابسحيفكيكلذف،انبمتهينأبسحوهنم

هنألراثآلانعبيقنتلاةمهمفقوننأانمبلطنإلعفنساذامو"
."؟انتيامحنعزجاع

وهف،كلذلعفيسهنأنظأال":هينيعيفيقشناعملبيثوميتلاق
."كئارآبًامامتهادادزي

نيبواهنيبديازتملابرقلايثوميتظحالدقفً،اذإ.ءارسإهجورمحا
.بيقنلا

قلقهنإ":رمألاةيمهأنمفيفختللاهنمةلواحميفءارسإتلاقف
."هسدحيفًامامتًائطخمسيلوهو،انلهوركميأثدحينأنم

هبجاونمفً،احيحصهلوقيامناكولىتحو.غلابيهنأنظأ"
."انتيامح

يغبنيهنإلوقتتنأً،اذإ":تلاقف،نانئمطالامدعبرعشتءارسإتلظ
."؟كلذكسيلأ،ثدحامهمراثآلانعبيقنتلاةلمحيفرارمتسالاانيلع

هتعمسامقدصينأعيطتسيداكلابهنأكواهيلإيكيرمألالجرلارظن
.هانذأ

كفقومنإ.كمهفأتسل":بضاغىتحامبرودرمتمتوصباهللاقو
نمرثكأىتحينشهدياذهو،ةظحلةيأيفبرهللةدعتسمكنأىلعلدي



."امهتاذدحبلتقلايتميرج
."قيرفلاءاضعأةيقبةمالسةيلوؤسمًاضيألمحتأيننكلو"
نعبيقنتلاةلمحيهنتنأكنمنودويدقنيرخآلانأنينظتأ"

."؟راثآلا
."كلذدوي"دارم"نإ"
ىتحوفاليإولامكودنريبامأ.نسلايفريغصباشدرجمهنكلو"

لاعفنالارعاشمنيرتالأ.ةمهملاهذهيفلمعلابنوروخفمهلكف،نامويت
."؟ةيرثألاحاولألانمًاديدجًاحولانفشتكااملكمهنويعيف

اهضعب،مويلاةيفاضإحاولأةثالثانفشتكادقف.قحمكنإ،عقاولايف"
ةباتكلاةرفيشكفرذعتيثيحًادجةئيسةلاحيفتسيلاهنكلو،روسكم
."اهيلعيتلا

،ظحلانمديزملاانفلاحنإ.كنمهعامسديرأامطبضلاباذه،نآلا"
وهوعباتمث،تمصلامزتلاو."اناساتابحاولألكىلعرثعنسامناعرسف
.انبةقالعةيأاهلتسيليتلالكاشملاكلتبةكمهنمكنإ":ءارسإلمستبي
نأدعبىتحانهىقبتسو،انهىلإانئيجملبقةدوجومتالكشملاكلت
انكمتنإ.ناكميأيفاناساتابحاولأىلعروثعلاكنكميالنكلو،رداغن
،اناساتابةفرعمنمهلكملاعلانكمتيسفلماكلاباهنعماثللاةطامإنم
رشبلااهبتكيتلاةيمسرلاريغىلوألاقئاثولاةءارقلةصرفلاهلىنستتسو
ريكفتلابةكمهنم-ةلمحلاةريدمكنأضرتفينم-تنأو.قالطإلاىلع
ًالدب،ةطرشلاةيلوؤسمنميهعيضاوملوحةقلقو،لتقلايتميرجةيضقب
الأ.ملاعلليئانثتسالاثدحلااذهنعكنالعإّةيفيكيفيركفتنأنم
نودهدحوراثآلانعبيقنتلاىلعيزكرتلناحدقتقولانأنينظت
."؟هريغ

ááá



ناحدقتقولانأتننظ،دبعملاةفرغيفلاكينومشأتلباقامدنع
يئمظيورأوخبطملاكلذيفيساوحعبشأونونجلارهنيفيحورلسغأل
تمهف،ةيضقورسوتابثإبحلاف.نظلاتأطخأيننكلو،هايملاكلتنم
تفشتكاودبعملاةفرغريرسىلعيسفنتدجووتظقيتساامدنعهلكاذه
نينيعبةفرغلاءاحنألكيفتثحب.يعمةدوجومدعتمللاكينومشأنأ
تضهن.ناكميأيفاهيلعرثعأمليننكلو،همأدقفلمحينيعكنيترتوتم
لمأىلعةفرغلانمتجرخو،ليزهلايدسجىلعةزرطملايسبالمتعضوو
اهدجأمليننكلو،اذهلعفأنأيلقحيهنأكورمملايفاهيلعروثعلا
تيأرو،فزعلانعىقيسوملاتفقوتنأدعبناكملايفتمصلاداس.كانه
.ئفطنتنأكشوتيهاميفشعتريرمملالوطىلعلعاشملايفبهللا
ةرداصلاتاوصألاىلإتيغصأو،رمملالوطىلعباوبألامامأةأرجبتفقو
،اورداغدقعيمجلانأتكردأف.تاوصأيأعمسأمليننكلو،لخادلانم
.ينقرافياليذلاييزخويئانثتسابدبعملايفًادوجومدعيملًادحأنأو
يهف؛ءيشلكعمستوىرتيهو،ديكأتلابكانهلازتالليثامتلاتناك
يفتهجتا.انتايحيفاهوطخنةوطخلكواهكرحتنةكرحلكررقتيتلا
تعمس،رمملاةياهنىلإتلصوامدنعو.ىربكلاةعاقلاوحنفوخبيقيرط
تلصوامدنعو.يسفنيفةحارلاضعبتوصلاكلذثعبف،سمهتوص
،تهابلافيعضلابورغلاسمشرونبةءاضمنآلاتتابيتلاةعاقلاىلإ
تركفف،هديىلعخيبوتللضرعتيرخآًانهاكويتيزافلافنهاكلاتيأر
تيأرامدنع،نكلو."؟لاكينومشأنعيتيزافلافتلأسنإاذام":ةظحلل
ةيحتلاتيقلأف،يسفنيفبعرلاكلذثب،يلإنارظنتةنهكلاريبكينيع
،تاوطخعضبتوطخنأدعبنكلو.جراخلاىلإيقيرطتعباتو،هيلع
."اناساتاباي،رظتنا":لوقيوهوقيمعلايتيزافلافتوصينفقوتسا

رعشأانأوهترظتناف.يوحنيتيزافلافىشمامنيبيناكميفترمست
امععيمجلالاكينومشأتربخأامبر.يلهلوقيسامللوضفلاوةريحلاويزخلاب
فرصتاهنعردصينأنكميالثيحًادجةليبنتدبدقل،الك.اننيبراد
اهجورخلاحتماقنإاذام؟اذهتلعفنإاذام،نكلو.ليبقلااذهنم
الأتررق؟يتليحةلقنعدبعملاتامداخلكرابخإوباهذلابةفرغلانم
فقووةنهكلاريبكمدقت.عونلااذهنمفرصتىلعتمدقأنإاهحماسأ
يتلاةاتفلاً،اذإ.هتاملكينترمد."ليثامتلاتنهأدقل":لاقو،ةرشابميمامأ



شيطبتبهذوةوسقلكبيـبتأزهٍلاعماقمىلإاهتعفرواهتببحأ
،يسأربرودتراكفألاكلتتحارامنيب.ينمردباّمعتايرخألاتربخأو
.همالكلصاوييتيزافلافتعمس

يزخلابروعشلاكيلعادب،انهىلإتيتأامدنع":ًالئاقفاضأدقف
نسحأكنأودبي.تاكرابملاءاسنلاكئلوأ؛دبعملايراوجةلباقمةركفنم
ىلإرورسلاتلخدأوكتجهبأدقاهتيدأيتلاةدابعلاسوقطنأو،نآلاًالاح
ًانابرقرضحتنأًادغكيلعبجي.تحموسكنأينعيالاذهنكلو،كبلق
يتلاةديحولاةقيرطلايههذه.كلرفغتوكحماستلاهيلإلسوتتوابابوكل
."نارفغلااهبلانتس

فشكتمليهف،قحهجونودنملاكينومشأتمهتايننأتكردأ
دبعملاتامداخىلإةفاضإلابدبعملاةنهكريبكنظدقف.دحألرسلانع
يننأيتيزافلافربخأانأامنيبو.يغبنيامكاننيبراسءيشلكنأعيمجلاو
يسفننيبوينيبتركف،دغلاحابصنمركبمتقويفنيبارقلارضحأس
دقاهف.اهبحيفعقأنأبلاحةيأىلعقحميننأتكردأو،لاكينومشأب
؟ةقيقحلايفلاكينومشأيهنم،نكلو.يـبلقةبيبحىلعةياهنلايفترثع
ةبغرلاينتتغابو،ىرخأةرميسفنىلعةرطيسلاتدقفيننأةظحللترعش
حرطأنأكشوىلعانأامنيبو.ةنهكلاريبكىلعلاؤسلااذهحرطيف
نعنيلوؤسملانيّميقلانأيتيزافلافربخأو،انمباشنهاكمدقت،لاؤسلا
.فارصنالابهتنذأتساولاكينومشأنعيلاؤستلجأاذل،اولصودقدبعملا
دغلاحابصيفدبعملاىلإدوعأنأتمزتعادقتنك،لاحةيأىلعف
عمًابواجترثكأةنهكلاريبكلعجأةقيرطلاكلتبو،ةنيمثلانيبارقلارضحأل
رثعأنأتررقدقف،لاكينومشأنعةنهكلاريبكينربخيملنإو.يـبلط
ىنميلاديلانبالهتنباجوزينأضفريسنمف.اهجوزتأوامةقيرطباهيلع
دبعملابابنممدقتأتنكامنيب؟يلبقتسملارصقلاةبتكريبكودالبلاكلمل
يـبلقىلعتلقثأوةئجافمةركفيلترطخ،يسأريفرودتراكفألاكلتو
ثدحامرركتنإاذام.يقفأىلعمؤشلابةرذنمةملظمةميغكتميخو
ةركفلاهذهعراصأتللظ؟انجاوزدعبىرخأةرملاكينومشأعمويعم
يف":يسفننعففخأانأوتلقف.جردلالزـنأانأوريخلابرشبتاليتلا
يفانأوىرخأةرميلخاديفظقيتستسيتعاجشنأنظأال،ةلاحلاهذه
ةئيسلاراكفألانمصلختأنأّيلعبجوت."يريرسىلعويتيبيفيتفرغ
،ناديدشكابتراورتوتمويلاكلذيفّيلعىلوتسادقف.يسأرتألميتلا
وهاذهنإيلقعيللاق.ءيشلكاذهو،ينلذختياوقلعجاماذهو



يذلاقلقلابروعشلانمصلختلانعتزجعيننكلو،عقاولايفثدحام
.قفخأنل،الك؟ىرخأةرمتقفخأنإاذام.لخادلانمينشهنيحار
تبثأسوءيشلكريغتيسف،نينثالانحناننيبعمجتةفرغيفشيعنامدنع
يذلاناكملاولاكينومشأةيوهفشتكأسً،ادغمعنً،ادغ.يصالخإويـبحاهل
هذهنأفرعأنأيلنيأنم،نكلو.اهيلإيمتنتيتلاةرسألاوهيفشيعت
نأنممويلاكلذيفتنكمتيننأول؟يتاسأمعبنمنوكتستامولعملا
هذهناكسبلحيلئاهرامدوىربكةثراكىلإيندوقيسبحلانأفرعأ
امبرلف،ةراشإيـبحنعريبعتلانعيزجعنأتمهفيننأولو،ةنيدملا
له؟حيحصاذهله،نكلو.ىرخأةرملاكينومشأءارويعسلابتركف
يذلافراجلاقوشلاف؟يردأتسلً؟العفاهنعثحبلانععنتمأستنك
مغريننأةجردل؛يقامعأيفلغلغتو،يـبثبشتاهوحنهبترعش
،اهنعثحبأستنك،يـبلحتسيتلاةكيشولاثراوكللةلماكلايتفرعم
ّيديبفذقأسو...ماثآلاكلتلكاهعمبكترأنأيفددرتأنلو،اهيلعرثعأو
تاليمجلاءاسنلاورمقلاكةريدتسملاهوجولايوذلافطألالكبنيتنثالا
ًاطبأتمشيعأورانلايفلساوبلانيبراحملاوةينحنملاروهظلايوذنينسملاو
.توملاعارذ

ááá



ىلعميختامدنعهحاجنرامثفطقبعتمتسينأءرمللنكميفيك
ناصخشضرعتيامدنع؟رامدلاوتوملارابخأةلماحءادوسةمامغهمايأ
شيعينملنكميفيك،دحاومويىوسنيتميرجلانيبلصفيالولتقلل
كلت؟عونلااذهنمةاسأمريثأتمامأًاعينمىقبينأثادحألاهذهطسو
دعباهريرسىلعةيقلتسميهوءارسإسأربرودتتذخأيتلاراكفألايه
ىلعاهتذفانتحتف.روفلاىلعءاشعلالوانتبقعاهتفرغىلإتبحسنانأ
يتلاروهزلاوفاجلابشعلارطعًالماحئفادميسناهنملخدف،اهيعارصم
حمستةلاحيفاهنأرعشتملاهنكلو،اهتفرغىلإًاللستموسمشلااهتحفل
تعمجتيتلاقرعلاتارطقتحسم.ةليمجلاروطعلاهذهبعاتمتسالاباهل
ليننأيفتركف.ديدشطابحإباهبنجىلعتبلقناو،اهديباهنيبجىلع
ةّيضقبلوغشماهلقعف،الكنكلو،ىربكةدئافاهلمدقيسمونلانمطسق
تاملكف،كلذعمو.قالطإلاىلعةحارةيأباهلحمسيملو،لتقلايتميرج
ئداهلالعفلادرىلإةفاضإلاب،ءاشعلاماعطلوانتلبقاهلاقيتلايثوميت
ةقيقحو،اغآديشرلتقمربخمهعامسىدلقيرفلادارفأةيقبهادبأيذلا
ةمهمبةقالعةيأةثداحللنألامكودارمءانثتسابدقتعيملمهنمًايأنأ
تأدب،ةقيقحلايف.اهفواخمةئدهتيفاّهلكتمهاس،راثآلانعبيقنتلا
ةجردل؛اهيلعهتضبقمكحيعزفلاتكرتاهنأليزخلابرعشتواهسفنمولت
ةديحوتتاباملاح،نكلو.راثآلانعبيقنتلاةمهمفاقيإيفركفتاهتلعج
يهوديدجنماهباتنتسجاوهلاو،اهقامعأشهنتكوكشلاتأدب،اهتفرغيف
امبر.نيتيلاتتملانيتميرجلانيتاهءاروىنعمدوجونمدبالهنأيفركفت
نأدكؤملانمنكلو،راثآلانعبيقنتلابةقالعةيأنيتميرجللنكتمل
رثعتمليهف،كلذعموً.اضعبامهضعببناتطبترمامهتاذدحبنيتميرجلا
دبعجاحلاف.قالطإلاىلعنيتثداحلانيبعمجتةكرتشممساوقيأىلع
ناكدقف.ةلصةيأامهنيبطبرتملو،لبقنمايقتليملاغآديشروراتسلا
اغآديشرناكامنيب،مارتحالاوةقثلابًاريدجوًاملاسمًالجرراتسلادبعجاحلا
هجويأءارسإدجتمل،كلذقوفو.ةقثلابريدجريغوًافلجوًاريرشًالجر
نيبعمجيذلاديحولاءيشلاف.نالجرلاامهبلتقنيتللانيتقيرطلانيبهبش
هذهيفدوجولاةردانةفصيهو،امهفنتكاضومغلانأوهنيتميرجلا
لاوطيضارألاهذهىلعاهباكترامتيتلامئارجلامظعمنإذإ.ةقطنملا
نسلاونيعلابنيعلا"رأثلاةيلقعلًاقفواهذيفنتمتةيضاملانينسلافالآ



مرجملاربتعانإف.ينلعلكشبوألملاىلعاهباكترامتببسلااذهلو،"نسلاب
ً،ايساقًاسردهئادعأنيقلتوأرودهملاهفرشةداعتسالةليسولتقلاةميرج
دهشينأو،سانلانمريبكددعاهبعمسينأهيلإةبسنلابلضفألانمف
ةلئاعلاتلان،ةميرجلاربخنعمالكلاراشتنادادزااملكو.ربكأددعاهيلع
نمةلاهبةطاحمتتابو،اهذيفنتىلعتمدقأاهنألربكأًامارتحاةليبقلاوأ
اهدارفأةعاجشبراعلابثولملااهفرشتداعتسااهنألبعرلاوفوخلا
ةدعلنجسللةميرجلابكترييذلاصخشلاضرعتةقيقحامأ.مهتلاسبو
ةيمهأاهلتسيليهف،ءادعألاديىلعلباقملابلتقللوأةليوطتاونس
عمو.هتميرجهباكتراءارجنمهلانييذلايعامتجالامارتحالاعمةنراقملاب
نمةلاهامهبتطاحأاغآديشروراتسلادبعجاحلالتقاتميرجف،كلذ
بابسألابفارتعالانمًالدبراظنألانعةلتقلاىفتخادقف.ماتلاضومغلا
تريحيتلاةطقنلايهطبضلابهذهو،مهتميرجباكترالمهتعفديتلا
نعبيقنتلاةمهمونيتميرجلانيبةقالعكانهنأيفكشتاهتلعجوءارسإ
ىلعطابحإبىرخأةرمبلقتتيهواهسفننيبواهنيبتمتمت.راثآلا

نوكتالدقف."انأيهامبرانهةيقيقحلاةلكشملانإ":بطرلااهريرس
نوكيالدقوً.اضعبامهضعببىتحوأةمهملابةقالعةيأنيتميرجلل
أشنيملاهعجضمضقيذلاقلقلانكلو،ةحصلانمساسأيأاهتانيمختل
اهرذحتةيفتاهديدهتتاملاكمتقلتدقف،رمألانكيًايأف.غارفنم
.ةريخألاةنوآلايفتفقوتاهنكلو،دوسألاحيرضلانعداعتبالاباهرمأتو
فرشأبيقنلالاقدقو.بهنلاوبلسللعقوملاضرعتدقف،كلذلةفاضإلابو
،مهيلعضاضقناللةصرفصانتقالنوعلطتينييلاصفنالانإةرمنمرثكأ
اهلابلغشامرثكأناك.لتقللاضرعتنيصخشنأوهءيشلكنممهألاو
دقيذلاامو،اهئاقدصأةمالسوهراثآلانعبيقنتلاةلمحةسيئراهتفصب
تزكرل،ثدحيملهلكاذهنمًايأنأول؟كلذنمرثكأًايعيبطنوكي
ريكفتلاباهسفنينضتنأنمًالدباناساتابحاولأىلعاهمامتهالكعبطلاب
ىلعلاؤسلااذهتحرط؟كلذلعفتنلاهنإمأ.نيتميرجلانيتاهيف
ةباجإاهسفنحنمتنأاهعسوبناكاذإاميفةقثاوريغاهنأكو،اهسفن
كلذتركذت."؟يقلقتنلأً،اقدص":ةلئاقاهسفنلتمتمتو.المأةقداص
اهنييعتبديعسلاربخلاتقلتامدنعاهيلعنميهيذلارعذلابساسحإلا
.ةديدعتاونسلةصرفلاكلتىلعلوصحلارظتنتتلظدقف.ةلمحللةسيئر
يتلاتامهملالكيفةيلوؤسملالمحتبددرتتمليهف،رمألانكيًايأو
راثآلاقيرفدارفألكنعةباينركفتاهسفنتدجواملاطلو،اهيفتكراش



اهنكلو،اهترظتنااملاطليتلاةصرفلانآلاتناحً،اريخأو.ءاوسدحىلع
لامتحانمربكأةمهملاهذهيفاهلشفلامتحانكيمل.فوخلابترعش
ةربخلاوأةمزاللاةفرعملااهصقنتملذإ.رخآراثآةلمحسيئريألشف
اهكلمتينأنمعنميملكلذنكلو،عونلااذهنمةمهميلوتلةبولطملا
،اذكهو.اهتسائرىلوتتيتلاىلوألايهو،ةلمحلاةيلوؤسميلوتنمفوخلا
هتنباتوصعامسلملاسديسلاأجافت،ةيادبلايف.اهيبأبلاصتاللتأجلدقف
عامسلةجهبألتماهنكلو،اهبقحلدقًاهوركمنأنظو،ددرتلابمعفملا
امتفرعوةوقلابتيلحتاملاطل!يتاتفهذه":لاقو.ديعسلاربخلااذه
ىلعكبرختفأيننيلعجتكنإ.ميمصتلاوةدارإلاةوقبتعتمتوهنيديرت
ًادغًاعمجرخنس.ةديعسلاةبسانملاهذهبلفتحننأانيلعبجي.ماودلا
اهدلاوبءارسإلصتتمل."!كمسلالوانتنل.روفسوبلاقيضميفءاشعلالوانتل
نأو،اهفواخمنعهربختنأتدارأدقف.عونلااذهنمًادرهنمعمستل
يكلديدشجارحإبترعشاهنكلو،همعدوهتدعاسملاهتجاحنعهلربعت
.اهحاجنىلعواهيلعحيدملاقادغإيفبنطأنأدعباهتلكشمهلحرشت
قفدتتعومدلابترعش،كلذعمو.لقأالورثكأالهركشدرجمبتفتكااذل
امدنعهسفنروعشلااذهبتسحأدقل.ةملاكملاتهنأنأدعباهينيعنم
نأمغرو.تيبلانملاقتنالاهتيننعنلعأو،نوجلينبحيفاهدلاوعقو
لجرلانعلاصفنالاىلعاهسفنربجتنأعطتستمليتلا-ءارسإةدلاو
ميلسديسلللوقلانعتعنتمادق-ةديدعتاونسلاهتايحهترطاشيذلا
نأعطتستمليهف،ليحرلابهلحامسلاىلعىوقتالاهنإةأرجلكب
نأنممغرلاىلعو.عاطتسملاردقةمزألادمأةلاطإولكاشملاقالتخامواقت
ىتحامبرو،كلذاهتدلاوتدارأامردقبىقبينأاهدلاولتدارأءارسإ
كلذىلإةبسنلاباهرعاشمنعحصفتالئلاهعسوبامتلذبدقف،رثكأ
تدقتناو،ةوقنمتيتوأاملكباهدلاوتمعددقل،عقاولايف.عوضوملا
ذإ.ةقيثووةيوقةقالعاهدلاونيبواهنيبتعمجاملاطلف.اهتدلاولعفدر
ةباثمباحبصأمث،اهتلوفطتاونسلالخشهدملكشبًاعمامجسناامهنإ

ًاميسوًالجراهدلاوناكدقف.ةقهارملاةلحرمتأدباملاحنيميمحنيقيدص
ءيشيأنميناعينكيملو.عرابةهاكفسحبعتمتيوًاحماستموًاميكحو
اهتدلاوتاماهتامغرو.ةرمتسملااهفواخمو،اهقلقو،اهمأماهوأهبشي
شيعينأدارأاهدلاونأتكردأدقف،ةيلوؤسملالمحتمدعبهلةرمتسملا
سيل،ءارسإلةبسنلاب.اهتدلاوبولسأنعفلتخمبولسأبطقفهتايح
ةفسلفلاعيضاومةشقانماداتعادقف.ةايحلايفذاتسأنمرثكأاهدلاو



ةدهاشملوأمدقةركةارابمروضحلهجوتلاوامهيحافلعضومث،تاعاسل
،ةنبالاةلماعمنمًالدبنبالاةلماعماهلماعيمل،الك.امنيسلايفمليف
نم.نهئابآنماهنيقلتينأتايتفلاتداتعايتلاةلماعملااهلماعيملهنكلو
اهلعج.اهتنبالاهتيبرتيفيديلقتبولسأعابتااهمأتدمعت،ىرخأةيحان
،تايتفلانماهريغنمًاروطتوًاجضنرثكأاهنأرعشتاهدلاوعماهجورخ
ربخاهعامسلديدشلااهبارطضامغر-اهلعجواهدعسأاموهفالتخالااذهو
عقوامدنعهرارقيفاهدلاومعدتنأرثؤت-لزـنملانملاقتنالاىلعهمزع
اهنأمغرو.اهتاقيدصكوأتايتفلانماهريغكنكتمل.ىرخأةأرمابحيف
نمتبلطرهاظلايفاهنأالإ،اهقامعأيفاهدلاونمًاديدشًابضغتبضغ
نمءانعرثكأةيلمعلانملعجتالأو،قطنملانمديزملابىلحتتنأاهمأ
اهتلماعونوجلينتلباق،ةينالقعلاوجضنلابىلحتتنأليبسيفو.مزاللا
ىوساهربكتاليتلاةأرملاكلتنمةينونجةريغبترعشاهنأمغرفطلب
نأبجضانلااهفرصتىلعاهدلاودرف.اهنماهدلاوذخأتساهنألتاونسعبسب
نعةفلتخمءارسإنإ":لثمءايشألوقيواهزيمتلاهحدميواهيلعيرطيحار
ةقثلاوةعاجشلاوتاراهملاوجضنلاوءاكذلابىلحتتيهف،تايتفلانماهريغ
."اهسفنيفةلماكلا

،عقاولايف؟لعفلابسفنلابةقثلابىلحتأله":ةلئاقاهسفنلتمتمت
نألاهبترهاظتيننكلو،يتايحةيادبذنمسفنلابةقثللرقتفأامبريننإ
يدلاوينبحييكلةفصلاكلتبىلحتأنأتلواحدقف.كلذدارأيدلاو
امدنعهنإمأ؟كلذيدلاوكرديملاذاملً،اذإ.ينردقيويـبًاميتمحبصيو
ىلإريشينأةقيقحلايفدارأ."ملاعلازكرميفكسفننيعضتكنإ":يللاق
يتقثةلقنألقعيأ؟اذكهرمألانوكينأنكميأً!اقح؟يسفنبيتقثةلق
؟ءيشلكيفلخدتلابيتبغرويتيناودعءارونماكلاببسلايهيسفنب
نميترطيستحتءيشلكعضوللصاوتملايدهجورمتسملايكشعبنيامبر
ىلعيندعاستيتلاةديحولاةقيرطلايههذه.يمألويليدلاورجه
نإ.يسفنقحيففحجأىتحلب،غلابأنآلايننإ،الك.نامألابروعشلا
،ديكأتلكبقلقللةريثمراثآلانعبيقنتلاةمهميفاههجاونيتلالكاشملا
رعشيلدنريبنكيملامبر...جاعزـنالاورتوتلابرعشيسيناكميفصخشيأو
نيواقرزلانينيعلاكنيتريثتدقةئيسةثداحةيأكانهتسيل.جاعزـنالاب
نأولمدلادرابلظيسفيكطبضلابليختأنأيننكمي،ايه،هآ.نيتدرابلا
."...راثآلانعبيقنتلاةلمحيفانهانقفارتيهوترافهتجوز

مليهف،ةلماكلاعفناةلاحبيهواهريرسىلعنآلاءارسإتسلج



لمعكانهف.ىنعملاةميدعراكفألاكلتباهلقعداهجإنمةدئافةيأدجت
لوحت.هيلعزكرتنأاهيلعبجوتياموههدحولمعلاو،هزاجنإبجي
.ريرسلاةلواطقوفتالجملانمةموكبناجبددمملافتاهلاىلإاهرصب
اهتوصةملاكملاىلعدريذلايطرشلازيم.رفخملامقرتبلطو،هبتكسمأف
ةطرشلالاجرنوكينأنكميأ.اهتملاكمىلعدرللًاجهتبمادبو،روفلاىلع
دقواهّرسيفتركف؟بيقنلانيبواهنيبيرجيامكانهنأباوسحأدق
نمرمألابلطتينلف،لعفلابكلذباورعشيملولىتح":ًالجخترمحا
اننأاوررقيلقالطإلاىلعًاليوطًاتقوءاسنلادوجولرقتفملاريغصلامهعمتجم
:طخلانمرخآلابناجلاىلعيدنجللتلاقمث.ً"اضعبانضعبلنابسانم
."؟بيقنلابينلصوتنأنكميله"

."يديساي،لاحلايف"
تاظحلىوسرمتمل.ةعتممةريغصلايدنجلاناسلةلزءارسإتدجو

.بيقنلاتوصعمستنألبقةريصق
."ءارسإً،ابحرم"
."؟كلاحفيك.فرشأً،ابحرم"
ىدلءارسإتئجوف."؟تنأكلاحفيك.ريخبيننإ":بيقنلالاقف

.هتوصيفةحضاوةداعسةربناهعامس
نظأتأدب.اغآ"ديشر"اولتقدقف.ءيشلاضعبةقلقيننإ":تلاقف

."انهنامأبدعنمللعفلاباننأ
."ماريامىلعريسيءيشلكف.يقلقتال"
ساسحإنمىوسسفنلابةقثلابةيحوملابيقنلاتوصةربندزتمل

.بجعلاوةشهدلابءارسإ
تعقودقل!ماريامىلعريسيءيشلكنإكلوقبينعتاذام"

."!طقفمايأةثالثلالخلتقاتميرج
."عضولاىلعةلماكةرطيسرطيسننحنف،يـبيقث"
.لوضفىلإءارسإةشهدتلوحت،نآلاو
نأيلودبي":حرشلاميدقتببيقنلاعوطتينألمأىلعتلاقف

."؟كلذكسيلأ،ةديدجلاتاروطتلاضعبكانه
."ربصلابىلحتننأبسحوانيلعبجي،معن"
."هللاردقالانلهوركمعقيدقنكلو،لهسربصلابيلحتلانإ"
."مكبىذألاقاحلإنمدحأنكمتينل.يـبيقث"
وألتقلايتميرجيـبكترمىلعضبقلامتيقلأمكنأينعتله؟اذام"



."؟بيقنلاةرضحاي،هباشام
يلعيحرطتال،كلضفنم":حضاولكشبًاقلقدادزيوهولاقف

قلقلابيرعشتنأكيلعبجوتينلهنأكدعأيننكلو،ةلئسألانمديزملا
."دغدعبنمًارابتعاءيشيألايح

اهنأءارسإلحضاولانمتاب،ةلحرملاهذهىلإثيدحلالصوامدنع
.بيقنلانمتامولعمةيأىلعلوصحلانمنكمتتنل

."كلذلمآ":همالكقيدصتيفاهددرتسكعياهتوصوتلاقف
."دغلايفكيلإثدحتأونآلاكعدوأس.كلذكنينوكتسلب"
:ةلئاقةملاكملايهنتنألبقتفاضأاهنكلو."ءاقللاىلإ":ءارسإتلاق

."رذحلاَّخوت"
."يفاضإملأيأمامأًايلكًاعينمتحبصأ.يقلقتال"
ًائيشنعتملاهنكلو."؟مالكلااذهبهينعييذلاام":ءارسإتركفف

دقف،همالكيفًاداجادبفبيقنلااّمأ،رذحلاىخوتينأهلاهلوقبًالعف
دقتعأ":حرمبءارسإتركف.ةكرعملاةحاسىلإبهاذصخشهنأكوثدحت
اهقلقياملكلةياهنعضيساذهنأتنظو."لتاقلاىلعاورثعمهنأ
نأدعباهنكلو،اهئاقدصألربخلاكلذفزتنأبةمراعةبغراهتكلمت.اهفيخيو
أطخأنإاذامف.ةركفلانعلدعتنأتررقناوثعضبلًايلمرمألابتركف
امدنعمهعمثدحامكضافولايواخفاطملامهبىهتناوهنظيفبيقنلا
.دحألًائيشلوقتالأاهللضفألانمهنأتدجو؟زومهشىلعضبقلاَيِقُلأ
مويلايفهسفنبعيمجلاربخيسف،هنظيفقحمهنأبيقنلاتبثأنإف
نمعيمجلالامآعفرتالأاهللضفألانمف،ئطخمهنأتبثنإو.يلاتلا
.كلذلهيجوببسنود

تاتشتعمجتساف.بابلاىلعقدتوصتعمس،ةظحللاكلتيف
"لامك"تدجو،بابلاتحتفامدنعو.اهيمدقىلعتضهنو،ةعرسباهسفن
.ةليحنلاةليوطلاهتماقباهمامأًافقاو

."؟ةقيقدلكيلإثدحتلايننكميله"
.هئيجمببسروفلاىلعتفرعو."لوخدلابلضفت":تلاقف
ناتينحنمهافتكو،طسولايفةلواطلاوحنًاهجوتمةفرغلالامكلخد

ً.ارجهيمدقرجيوهو
عمهلعفأسيذلاام":ةغرافلايساركلادحأىلعسلجيوهولاق

."؟ةاتفلاهذه
."؟ةاتفيأ"



لاحلايفةرداغمللدعتسميننإ":لاقو،باتعةرظنبءارسإلامكقمر
."يلإءاغصإلابيـبغرتملنإ

اليننإ.ةفسآيننإ":اهقيدصبناجبفقتلهجوتتيهوتلاقف
نمرثكأةيدجبرومألاعملماعتتلعفلابكنكلو،كروعشحرجأنألواحأ
."مزاللا

لكيلينعتاهنإ.اهبمرغميننكلو!؟مزاللانمرثكأةيدجبلماعتأ"
."ءيش

دقفدقل":ةلئاقلامكبناجبيسركلاىلعسلجتيهوءارسإتركف
."لماكلابهباوصلجرلااذه

يغبنيً،اذإ":ءيشلاضعبةيساقةربناهتوصبستكادقوءارسإتلاق
اهفطاوعبزوفتنأكنكميالذإ.اهوحنمهفتلانمديزملابىلحتتنأكيلع
."اهسافنأتبكلالخنم

."؟اهقنخأيننأنينظتأ"
."رمتسملكشباهنوؤشيفكسفنمحقتواهبقارتكنإ"
."اهبحأيننأل"
نإ.مهقنختنأنيرخآلاىلعبحلاقادغإيفةغلابمللنكمملانم"

نأاهنكميالو.رخآصخشلككةصاخلااهرعاشمواهتابغربعتمتتفاليإ
،اهسفنىلعفرعتتاهعد.اهنأشواهكرتا.تنأكتاينمأوكتابغرلًاقفوشيعت
."اهتابغرمرتحاو

اهلنكيًادحأنأنظأال":لاقو،لمألابئاخهسأرلامكزه
."يتابغرلرابتعايأوأمارتحايأيلرهظتملاهنكلو،ينمرثكأمارتحالا

ملهنأتدجواهنألةرماغةحاربءارسإترعشف،هسأرلامكعفر
.ءاكبلابشهجي

ىنمتأً.اضيأةيوقةأرماو،ًالعفةصلخمةقيدصكنإ":نانتماباهللاق
."ةوقلانمهبنيلحتتيذلاردقلابىلحتأيننأول

يفئطخمتنأ":تلاقو،ءارسإيتفشىلعنزحةماستباتمسترا
يتلااهسفنلكاشملابرمأيننأولف.كلودبأامكةيوقتسلانأف.كنظ
."ةريحلاوكابترالانمريثكلابتبصأل،نآلااهبرمت

عامجتسانمنينكمتتسف،تقولاضعبلةريحلابتبصأولىتح،نكلو"
،كيمدقىلعفوقولانيدواعتسو،ىرخأةرمكتعاجشوكريكفتتاتش
."كلثمتسليننكلو

دقف."ينعةئطاخةركفمهيدلسانلانإ":اهّرسيفءارسإتركف



اهنكلو،ةمكحلاومزحلاوةعاجشلاكلتلكبترهاظتامدنعًاعيمجمهتعدخ
؟سفنلابةقثللرقتفتةنابجيهأ؟لعفلابيهنمف.كلذكاهسفنربتعتمل
اهلمأتي"لامك"تدجو،اهسأرتعفرامدنع.نآلااهرمأنمةريحبتتابدقل
.حتافلاينبلاهرعشبتثبعو،فطلبهفتكىلعتتبرف،نيتينبلاهينيعب

."مالسبيضمتسلكاشملاهذهلكف.كلابلغشتال"
وحنريسيءيشلكف.يرجيامبرعشأنأيننكمي.كلذيفكشأ"

."رمألاىهتناواهترسخامبروأ،فاليإرسخأسيننأيهو؛ةياغللةئيسةياهن
،انهةبيصعتاقوأنميناعناننكلو،رضاحلاتقولايفهنظتاماذه"

مالكلانعتفقوتو."ءاوسٍّدحىلعكجازمىلعيـبلسريثأتهلاذهو
راكفأكيدلدلوتتسامناعرس.يـبقث":ةلئاقلؤافتبتفاضأمث،ةظحل
ضبقلامتدقنوكينألمأتيهواذهتلاق."ىضماممةداعسرثكأ
.دغلايفةلتقلاىلع

ááá



يفف.يمؤاشتحبكأنأتلواح،تيبلاىلإةدوعلاقيرطيفانأامنيب
رثأيفتقأنألواحأسونيبارقلابًالمحمدبعملاىلإدوعأستنك،يلاتلامويلا
.لاكينومشأ

تبهذ،تيبلاىلإلصواملاحو.ةفهلبتيبلاىلإيدلاوةدوعترظتنا
ينيعدتستيهويمالحأيفابابوكتيأريننإهلتلقوهيدينيبتفقوو
اهنإ":ًالئاقمتمتمث،لفسألاىلإىلعألانميدلاوينلمأتف.دبعملاىلإ
."ةيدهببغرت

.يتاملكقدصيدلاونألًانتممتنكمك
بجيًاذإ،ةيدهىلعلوصحلاببغرتابابوكتناكنإ":ًالئاقفاضأف

."ةسافنايادهلارثكأاهلمدقننأانيلع
عاونأرخفأنمةجاجزتدجو،يلاتلامويلاحابصيفتظقيتساامدنع

.يراظتنابًانيمسًالمحولسعلانمًاردقوزبخلاديجضيبأًازبخوبارشلا
،يريصمبقلعتتةراشإهنأىلعهلهتفصويذلاملحلايدلاورسفدقف
ءاخسبفرصتاذل،يلعاهتانعلبلجتسأوأابابوكبضغريثأنأيشخو
لانأالأليحتسملانمناك.اهاغتبمىلإيتبذكتلصو،رصتخملابو.ريبك
اهمدقأنأتررقيتلاايادهلاتعضو.ةنيمثلاايادهلاكلتبيتيزافلافاضر
.انديبعنمنينثاًابحطصمدبعملاوحنتقلطناو،لغباهرجيةبرعيف
اهيفمدقتيتلاةريبكلاةفرغلاىلإتلخد،دبعملاىلإتلصوامدنعو
ظفحلمدختستيتلاحاولألاىلعيمساشقنتبلطو،روذنلاونيبارقلا
،كلذدعبو.عوضوملانعنيلوؤسملانيفظومللايادهلاتملسو،تالجسلا
يولعلاقباطلاىلإتهجوتو،لغبلاوةبرعلاعمتيبلاىلإنيدبعلاتلسرأ
ةفرغلاتلخد،يمارتحاتمدقوةعاقلاتلخدنأدعبو.يتيزافلافلباقأل
مدقتأينآرامدنعفطلبيتيزافلافمستباف،ةنهكلاريبكاهيفسلجييتلا
.هوحن

سارارآنباوميكحلااوناتيمديفحاناساتابباشلااهيأ":يللاقو
كتمهمرمألااذهتلعجو،دبعملاىلإترضحنأبًاعنصتنسحأ،ليبنلا
ترهظأامدنع؛اهتقثوابابوكبحتبسك،ةقيرطلاهذهب.حابصلااذهىلوألا
.ً"اضيأايادهلااهلرضحتنأسنتملكنألمآ.اهرقوتواهاشختكنأاهل

تلقونيفظوملانماهتيقلتيتلاحاولألاهتملس،مالكلااذهلاقامدنع
."رقوملاةنهكلاريبكاي،كلذسنأمل":هل



ىلعةفطاخةرظنىقلأو،كلذبثارتكالامدعبيتيزافلافرهاظت
نكلو،اناساتابايحماُستس":لاقمث،اهترضحأيتلاايادهلادعيلحاولألا
هسفنبنذلارركتالأو،ىرخأةرمهسفنأطخلابكترتالأىلعصرحا
."هتبكترايذلا

ميظعلااهيأىرخأةرمهسفنبنذلابكترأالأكدعأ":ًالئاقهتبجأف
."يتيزافلاف

.هديبيسأرسملويوحنمدقتف،يمالكنمًامجًارورسيتيزافلافرس
هذهبتينحنانإف.اناساتابايكلجأنمريخةراشبهذهنإ":لاقو

كلتمُدق،ةميقلاايادهلابىضرلاتبلجتساولكشلااذهبتبرقتوةقيرطلا
."ةنسحلاكلامعألباقمكسفنيفرورسلاثُعبوةيامحلا

تكردأف،ةعاجشلانمةعرجةيقارلاةبذهملايتيزافلافتاملكينتحنم
هلأسألتاذلابةظحللاكلتنملضفأتقوكانهنوكينأنكميالهنأ
.لاكينومشأنعاهيف

كلضفنم،ميظعلااهيأ":هيمدقدنعيسفنبيقلأانأوتلقف
ةأرملاتلباق،سمألابانهتنكامدنع.كنمبلطيدلنكلو،ينحماس
لعجنم،ميظعلااهيأ،تنأتنكو.ةايحلاىدماهبطبترأنأديرأيتلا
ةأرملاكلتيهنمفرعأنأدوأيننإً.اعماندحتافً؛انكممءاقللااذه
."يديساي،كلذبنذإلاينتحنمول؛يلةجوزاهذختأل

تظحال،ذئدنعو.يمدقىلعفقألينعفرو،يديبيتيزافلافكسمأ
.زوجعلانهاكلاكلذهجوىلعترهظيتلامغلاةرظن

اذهّيلعحرطتملكنأبرهاظتننألضفألانم.نيكسملايدلواي،هآ"
."قالطإلاىلعةثداحملاهذهرجنملاننأو،لاؤسلا

.يـبلطىلعدرعامسىلعتررصأ،هنمدرلااذهتعمسامدنع
.ةقيرطلاهذهبيندرطتال،كيلإلسوتأ،ميظعلااهيأكلضفنم"

."ثدحامبينربختنأكوجرأ
:لاقو،يفتكنممزحبينكسمأو،ىرخأةرمينميتيزافلافبرتقا

لوصولاكيلعليحتسيةأرمارثكأبحيفتعقودقل.اناساتابباشلااهيأ"
."سيريزيبكلمللكلمنآلايهف،اهيلإ

ةدشبقفخييـبلقأدب،يتيزافلافنمتاملكلاهذهتعمسامدنع
يفتارفلارهنهايمهتفرجيذلاباشلايعارلاكلذبلقكبعرلانم
تاريجشلابكسمت،رايتلاةمواقمليعارلاكلذأجلامدنع.تئافلاماعلا
سيريزيبنكلو":ًالئاقتمتمتوةريخأةلواحمبتمقاذل،ةفضلاىلعةيمانلا



."ةكلمهيدل
حبصتللاكينومشأسيريزيبذخأيمل":لاقو،زجعبهسأريتيزافلافزه

."هميرحىلإاهمضيسوةعونتمتامدخيفاهنمديفتسيفوسلب،ةكلم
ًاذإً،انسح":تلقمث،يرجيامباعيتسايفبيصعتقونمتيناع

."؟يعمسوقطلايدؤتلسمأدبعملاىلإلاكينومشأترضحاذامل
كاردإلالكتكردأاهنكلو،سيريزيبديرتنكتمللاكينومشأنأل"

ةاتفلاكلتتأجلببسلااذهل،كلملارماوأةعناممنمنكمتتنلاهنأ
سيلواهلهتراتخالجرلاهسفنحنمتنأتدارأو،ابابوكةيامحلةنيكسملا
،مويلاحابص.سمأمويامتيقتلاببسلااذهلو،هديرتالوهبحتالكلمل
."كلملاميرحيفتايظحملاىدحإحبصتلرصقلالاكينومشأتلخد

ةيساقرجنخةنعطاهنأكونهاكلانماهتعمسةملكلكبترعش
نيبةنيكسملالاكينومشأبفاطملاىهتنادقف.موتحملامتاقلايريصمبلجعت
اهسفنحنمنمنكمتتملاذكهو،يتلكاشىلعةدئافلاميدعقمحأيدي
تمصلاةرتفيتيزافلافلغتسا،يسأربراكفألاكلتلكترمامنيب.ابابوكل
.هتاريذحتلصاويل

اوناتيمكدجناكدقل.ينبابحأامككبحأيننإ.يلإغصأ":لاقف
امأ.هتافوىتحيئاقدصأزعأنمًاقيدصهتربتعااملاطليننكلوً،اجعزمًالجر
عتمتيهلثمًايموكحًافظومةديدعتاونسلالخلباقأملف،سارارآكدلاو
بجياذل،امهبسنوامهتلالسليمتنتتنأ.ةمكحلاوةليضفلانمردقلاكلذب
ردقللينحنتنأو،كلخاديفلاكينومشأاهتلعشأيتلارانلائفطتنأكيلع
ضرألاىلعهتلئاعوبوشيتلثمموهكلملانأسنتال.كلموسرملا
."...هتلئاعوبوشيتىلعدرمتلاينعتكلملاةضراعمو.مهبوبحمو

بجوت،لاكينومشأبانكلمبغرنإف.همالكيفًاقحميتيزافلافناك
ةليبناهدجأيتلالاكينومشأللوألايـبحىسنأورمألااذهعيطأنأيلع
حصفأنأنودنميدرفمبيتاناعمويمالآتلمحت،اذكهو.ةرهاطوةليمجو
.ضرألاهجوىلعدحأليـبحنع

ááá



نعاهيفتزجعةزيجوةظحلترمو.ةأجفةديحواهسفنتدجو
.هلدودحالعساشءاوخيفتطقساهنأترعشدقف.اهدوجوناكمركذت
نعاهلاصفنادعبترميتلاىلوألامايألايفهسفنروعشلااذهاهباتنا
يهاهنكلو،ةركفلاىلعدايتعالانعةزجاعةديدعمايألتلظدقف.ناهروأ
،امهنيبقالطلاعوقوىلعتاونسترم،كلذعمو.لاصفنالاتراتخايتلا
ىلعتسلج؟ةليوطلاةدملاكلتلكرورمدعبنآلااهاهديذلاامف

تللستفيكو،لامكعماهثيدحتركذتو.طابحإلابرعشتيهواهريرس
تأرو،ةذفانلانمترظن.ةفرغلااهقيدصرداغاملاحريرسلاىلإةدئاع
شامقلاةعطقلالخنمةفرغلاىلإللستيمعانلارصعلاةرتفسمشعاعش
،ليوطتقولمونلايفتقرغتسااهنأدبال.ةراتسكتعضويتلاةصيخرلا
لاوطمونلايفاهقارغتسالجاعزـنالاضعباهكلمتف.اهظاقيإلدحأِتأيملو
ةقلعتملاتاظحالملاضعبةعجارمىلعلمعتنأتدارأاهنأل؛تقولااذه
ةآرملايفاههجوىلإترظنو،بءاثتتيهوريرسلانمتضهن.راثآلاب
ةقلاعلارعشلاتالصخاهيلعتفضأو،ةقهرمتدب.رادجلاىلعةقلعملا
،ةآرملايفهتدهاشاماهبجعيملً.اشوشمًارهظمقرعلابةللبملااهتهبجىلع
تهجوتمث،اهيديباهرعشتالصختقسنف.كلذباهسفنجعزتملاهنكلو
.ةفرغلانمةجراخ

ةفرغلانمةمداقلاو،ةيهشلايشحملاناجنذابلاةحئارءارسإتلبقتسا
،عيمجلانمًاصاخًابلطهيقلتدعبف.خبطمكاهمادختسافلخداتعايتلا
ًالدبمحللابةسبكلاويشحملاناجنذابلاقبطةليللاكلتلدعينأفلخررق
فاُضتيذلابئارلانبللابمورفملارايخلاامهبناجىلإو،يلحملاماعطلانم
.سورهملاموثلانمليلقلاوففجملاعاعنلانمةرفاوةيمكهيلإ

،راثرثلايهاطلاعمةليوطةثداحميفلسرتستنأءارسإتيشخ
ةفرغىلإةعرسبتهجوتمث."كاديتملس":ةلئاقةعرسبهلتحولف
يهودنريبتفداص.نيرخآلاونامويتنملكاهيفثكمييتلافصلا
كتلباقمليقيرطيفتنك"ً:امستبميناملألالاقف،ةسردملابابنملخدت
موييفحصلارمتؤملادقعنوديري.ليلقلبقرشنيركديسلالصتادقل.نآلا
."كبسانيدعوملاناكنإلءاستيهنإ.مداقلاءاعبرألا

."؟ركبملاتقولااذهيف!ءاعبرألاموي":تلاقو،علهلابءارسإتبيصأ
خيراتلااذهلهناسحتسانعحضاولكشبربعيوهويناملألالاق



."ءاعبرألامويلبقمايأةعبرأكانهلازتال":تاذلاب
ىلعيهودعوملااهتغابينأتيشخدقف."يردأتسل":ءارسإتلاقف

."نيرخآلاعمثدحتنل":تلاقف،دادعتساريغ
."هيفرعتنأبجيرخآءيشكانه،نكلوً.اضيأمهلأسنلً،انسح"
ىرخأةلكشمهنمعمستنأىشختيهودنريبهجوىلإءارسإترظن

.اهعملماعتلابجي
."؟وهام"
."تقولانمعستمكيدلناكنإثدحتنوًاليلقَشمتنل"
رصعمهيلعرمأملانأف.رتويبمكلاةفرغيفةرظنيقلألةبهاذتنك"

."مويلا
كفىلعلمعيوهو،ميتىوسقبيمل.ةحابسللًاعيمجاوبهذدقل"

."كدعوامكحاولألاةرفيش
."ً؟اضيأمهعملامكوفاليإتبهذله"
."عيمجلابهذدقل،معن"

.ةيوفعبتمستباو،ربخلااذهعامسلءارسإترس
."؟ةحابسلليـبهذتنأنيدوتامبر":بدأبدنريبلأسف
.اهيأرتريغاهنكلو."؟الَِمل":تلاقوةزيجوةظحللءارسإتركف
ينعد.نآلاةحابسلابيلحمستةلاحيفتسل.عوضوملاَسنا،الك"

.ً"اعمجورخلااننكميمثميتىلعةيحتلايقلأ
ةمجرتنمةفيظنخسندادعإبموقيميتادجوف،يكيرمألاةفرغالخد

تفتلامث،لوخدلاامهنمبلطو،امهآراملاحهيمدقىلعضهن.حاولألا
.ءارسإىلإرظنيل

دعوملالولحبحاولألاةمجرتزجنأليعسوباملذبأيننإ":اهللاقو
."كتدعوامكددحملا

."؟ةديدجتامولعمةيأكانهله"
دكؤملكشبحيحصلانمنكلو،ةديدجتامولعمكانهتسيل،الك"

لكف.قالطإلاىلعاهفاشتكامتةيمسرريغةيخيراتقئاثومدقأهذهنأ
."حيحصاذهنأناتبثيهمجرتأرطسلكوةملك

."زاتمم":ةلئاقءارسإتمتمت
."؟ناسلجتالَِمل"
لصتادقل.ةيحتلاءاقلإدرجملكبانررماننكلو،كجعزـننأديرنال"

نأديرنانكنإنولءاستيمهنإ.راثآلليناملألادهعملانمرشنيركروسفوربلا



."مداقلاءاعبرألاموييفحصلارمتؤملادقعن
رمتؤملانعيثوميتتربخأءارسإنألءاتسادقف،دنريبحمالمتريغت

.اهلهلوقينأدارأامًالوأعمستنأنودنم
."يدلعنامال":يثوميتلاق
دعوملاكلذدجيسهنأتنظاهنأليكيرمألاباوجبءارسإتئجوف

ً.ادجًاركبم
."ءيشلاضعبًاركبمدعوملايلودبي"
:ددصلااذهيفءارسإعمهقافتامدعنعحوضوبًاربعميثوميتلاق

ملأ،لاوحألالكيف.دعوملاكلذلولحىتحمايأةعبرأانمامألازتال"
."؟رثكألاىلعلبقملاعوبسألايفرمتؤملادقعنساننإلقن

،معن":يثوميتتاملكنمًارورسموةثداحملايفًالخدتمدنريبلاقف
،ةيلوؤسملانمربكألامجحلالمحتييذلاوهدهعملاف.حيحصاذه
."دعوملااذهيفرمتؤملادقعلنودعتسممهنإنولوقيهيفنولوؤسملاو

يفعوضوملااذهشقاننفوس":بابلاوحنهجتتيهوءارسإتلاق
ةلصاوملةدوعلاكلىنستتيكلككرتننآلاانعد.مويلاءاسمعامتجالا
."كلمع

."ءاشعلالوانتءانثأامكارأس"ً:اعدوميثوميتامهللاقف
لوطىلعايشمتلب،ةشيرعتلاىلإاهجوتيمل،ةسردملاارداغنأدعب

.ةرواجملاةيرقلاىلإيدؤملاونيبناجلانمروحلاراجشأهفحتيذلاقيرطلا
تاعاسةدوربللاجملاحسفأامم،ًاليلقفختتأدبدقمويلاةرارحتناكو
.ةشعنملاءاسملا

يفدهعملاعرفىناعدقل،نيملعتامك":ًالئاقثيدحلادنريبلهتسا
نعبيقنتللةمهملاهذهلليومتىلعلوصحللبيصعتقونملوبنطسإ
ىلعلوصحلايفةريبكلامآمهيدلنكتملايناملأيفكانهةذتاسألاف.راثآلا
ةدعهيفبيقنتلامتنأدعبعقوملااذهيفةمهمةيرثأتافشتكمةيأ
عقاومىلإرداصملاليوحتلةماعةعزـنمهيدلتأشنو.لبقنمتارم
."اهيفبيقنتللعقوملااذهنمةيمهأرثكأبيقنت

ىعسييناملألانأوهو،ثيدحلاىرجمنمعابطناءارسإىدلدلوت
انوحنمفاطملاةياهنيفمهنكلو":ةلئاقهتعطاقمبتعراساذل،هسفنحدمل
."مزاللاليومتلا

ىراصقلذبيملهنأولو.رشنيركديسلالضفبنكلو،حيحصاذه"
."دحاوشرقىلعلوصحلانمانكمتامل،مهعانقإلهدهج



نحنف.قحمتنأ":تلاقو،همالكىلعةقفاوماهسأرءارسإتزه
."رشنيركديسللريثكلابنونيدم

هلدرننأانرودبانيلعيغبنياذل،ةدعاسملاديبلجرلااندمدقل"
."ليمجلا

ادبيذلايناملألااهليمزىلإرظنتلاهسأرتعفرو،ةظحللءارسإتفقوت
.لقألاىلعًارتمتنسرشعةسمخباهنمةماقلوطأ

.نآلاىتحرمتسمدهعملارقميفلدجلانإ":ًالئاقدنريبحرشف
هرامثتسامتدق-مزلياّممرثكأ-لاملانمًاريبكًاغلبمنأنظينمكانهف
يفىرخأةرمةلأسملاهذهةشقانمبنوركفيمهاذل،ةلمحلاهذهيف
."نآلانمًامويرشعةسمخدعبيلاتلامهعامتجا

تنظيذلانعفلتخمىرجميفتبهذةثداحملانألءارسإترس
.هيفبهذتساهنأ

لعجيذلاببسلاوهاذهنأينعتكنإ.كدصقتمهف":تلاقف
يكليأ،نكممتقوعرسأيفيفحصلارمتؤملااذهدقعببغريروسفوربلا
."نيضراعملاهاوفأتكسي

."هتينعامطبضلاباذه،معن"
موييفحصلارمتؤملادقعىوسرايخانيدلسيل،ةلاحلاهذهيف"

."ءاعبرألا
."حيحصاذه"
عطقنيليومتلاىرينأديريدحأال.كعمقفتأيننإً،اذإًانسح"

."انع
قيرفدارفأةيقبفرعيالألضفألانمنوكيسنكلو":دنريبلاقف

."دهعملالخادلصاحلاماسقنالااذهنأشبراثآلانعبيقنتلا
.قالطإلاىلعقلقتال":ةبعادماهنيعبدنريبزمغتيهوءارسإتلاق

يفحصلارمتؤمللدادعتسالاأدبننأانيلعبجينكلوً،ائيشدحأفرعينل
."روفلاىلع

نمريثكلاهيدليثوميتف.ًاليوطًاتقوقرغتستستاريضحتلانأنظأال"
."هيفًامدقيضمللاندشريفوسو،لاجملااذهيفةربخلا

انعد،اذل.هتيلوؤسمىلوتيللمعلانمريثكلايثوميتىدل.قحمتنأ"
."مويلاءاسمعامتجالايفًاضيأرمألااذهشقانن

امهعسوبتابنأىلإروحلاراجشألظيفقيرطلالوطىلعايشمت
.ةيرقلادجسمةيؤر



ةسردملاىلإدعنل":ةيرقلانمابرتقاامهنأتأرنأدعبءارسإتلاق
."نآلاةحابسلانمنابشلاداعامبرف.كلذتدرأنإ

نيدئاعىطخلااثحو،ءارولاىلإاتفتلااذل،ضارتعايأدنريبدبيمل
عناميهنأيناملألاىلعدبيمل.امهيلعىرخأتمصةرتفتميخ.ةسردملاىلإ
نكلو،هيمدقعباصأفارطأىلعقيرطلالوطىلعبثيحاراذل،كلذب
.ءارسإجعزأتمصلا

اذهلايحلوضفلااهكلمتدقف."ًالاؤسكيلعحرطأنأديرأ":تلاقف
،عقاولايف.تئافلامويلايفهتلاسربتكيدنريبتدهاشنأذنمرمألا
اذهحرطبةصاخلاهتايحيفاهسفنمحقتتناكنإةلئاستمةظحللتددرت
ثدحتلابدنريبعتمتسيمكةفرعملاقحفرعتتحبصأاهنكلو،هيلعلاؤسلا
ضعببامهنيبءاوجألافطلتنألضفألانمهنأتررقاذل،هتجوزنع
.تمصبيشملاالصاوينأنمًالدبةرثرثلا

كنكميهنأمغركتجوزللئاسرلاةباتكءانعدبكتتاذامل":ةلئاقهتلأس
."؟ةطاسبلكبفتاهلاربعاهيلإثدحتلا

.ءارسإةظحالمنعبغتملةفيفخلجخةرمحبدنريباتنجوتنولت
نإلاؤسلااذهنعبيجتنأكيلعسيل.ةفسآيننإ":بدأبتلاقف

."الإسيللوضفلابرعشأيننكلو،كلذبةبغربرعشتمل
رتمل."كلاؤسنعةباجإلانمينعنميببسكانهسيل":دنريبلاق

.ليبقلااذهنمءيشوأةناهإلابهروعشىلعليلديأههجويفءارسإ
ربعأنأعيطتسأيننكلوً،اضيأفتاهلاربعثدحتننحن،عقاولايف":لاق
هذهبلصاوتننأبحتيهوترافو.لئاسرلايفلضفألكشبهلوقديرأامع
."ةقيرطلا

."ً؟اضيألئاسرلاكلبتكتله"
ًايفتاهيـبلصتتاذل.ةباتكلاهركتاهنألبتكتاليهظحلاءوسل"

."ينمةلاسرىقلتتامدنع
هيفناثدحتتيذلاتقولاوهاذهأ":تلاقو،ةكحاضءارسإترجفناف

."ً؟اذإفتاهلاربع
ربعثدحتناننإ.هينعأاماذه،معن":لاقوً،اكحاضدنريباهيلإمضنا

."...اهنإ...ريبعتلاحصنإ،نوكتانثيداحأنكلو،يـبلصتتامدنعفتاهلا
."؟ةرتاف"
أطخلانإ...هلوقديرأاملوقأنأينعسيال...ةرتافاهنإ،معن"

ربعًادجةعئارتاثداحمنورجينورخآلاسانلاف.حجرألاىلعانأيئطخ



."فتاهلا
يذلالجرلاموقينأدوأيننإ.اذهيفأطخيأةمثنأنظأال"

يتلابحلاتالاحنمليلقلاكانهنكلوً،اضيأيللئاسرةباتكبهبحأ
.ً"ادجةظوظحمةأرماكتجوزنأدقتعأ.امكتلاحهبشت

.لبقيذنمًاحوضودشأنآلادنريبهجورارمحاادب
يفظحلاديعسانأيننأنظأيننكلوً،اضيأيتجوزهلوقتاماذه"

."ةلاحلاهذه
الأىشخيهنأكولاعفنابمالكلالصاومث،هتليمزىلإرظنوتفتلا

اهيفاهتيأريتلاىلوألاةرملايفاهلامجبينتلهذأدقل":لاقو،همالكقدصت
؛اهنيحلامجلاةياغيفاهتدجو.غربلدياهةعماجةقيدحيفةسلاجيهو
يننكلو.نيتعماللانيوادوسلااهينيعوةنكادلااهترشبودعجملادوسألااهرعشب
."اهنعثحبأيتلاةأرملااهنأاهمويكردأمل

."!اهنعثحبتيتلاةأرملا"
هبهيبشرخآصخشنعثحبيصخشلكنإنولوقيفيكنيفرعت"

وأ،ءايشألامظعميفهعمنيقفتتًاصخشينعأ.ليبقلااذهنمءيشوأ
دودحالبهنيبحتسكنأنيفرعتًاصخش؛مالسبكنأنيرعشتهروضحكلعجي
."دبألل

ضرأىلععونلااذهنمءيشدجويله،ىرت":ةلئاقءارسإتلءاست
."ً؟العفعقاولا

ينعأ،ةأرملاكلتيهيهوترافنأيلحضتا":ًالئاقهمالكيناملألاعبات
."رخآلايفصن

."ً؟اضيأراثآلاملعيفةصتخمكتجوزله"
يف،كلتلقامك.اسنرفنماهنكلو،اهسفنةعماجلااندترادقل،معن"

اهيلعتفرعتيننكلو،ةرشبلاةنكادةليمجةاتفكاهرهظمينبذجةيادبلا
."اهنودبشيعلاعيطتسأاليننأتكردأنأىلإرثكأفرثكأ

امتنأوىتمذنم":هتلأسو،نيتقدصمريغنينيعبدنريببءارسإتقّدح
ةرثرثلادرجمللاؤسلاهيلعحرطتمل،ةرملاهذه."ً؟اضعبامكضعبنافرعت
.يقيقحلالوضفلابابنمنكلو،ةيلستلاو

:ةليمجتايركذعجرتسيهنأكوةداعسبناعشتهانيعويناملألالاقف
."تاونسثالثذنمناجوزتمنحنو.تاونسعبسذنم"

تاونسعبسنكلو،لاؤسلااذهلثمحرطيفيتأرجىلعينحماس"
."؟اهنمللملابرعشتملأ.ليوطتقو



للملابرعشأنأليحتسملانم.الديكأتلاب":هسأرزهيوهودنريبلاقف
."اهعمانأو

يفنابهذتامدنعتاقوألابلغأيفامكضعبنعناديعبامكنألامبر"
."راثآلانعبيقنتلاتامهم

تالمحيفبهذننحنف.اهيفقرتفنيتلاىلوألاةرملايههذه"
.ً"اعمراثآلانعبيقنتلا

نمةضرقنمةليصفلنايمتنتامتنأ":تلاقو،ةبهرباهليمزءارسإتلمأت
ىلعترميتلاةيناثلاةنسلالالخللملابرعشأتأدبدقف.قاشعلا
."يجاوز

."كلبسانملاصخشلاىلعيرثعتملتنأً،اذإ"
دقف.ليبقلااذهنمًائيشكانهنأنظأال،كعمةحيرصنوكأل"

بحلارحسىوذتقولارورمبنكلو،يقيلطينعأ،ناهروأبةمرغمتنك
."تهبو

تسلبلغألاىلعيننإ":لوقتنأتكشوأدقف،مالكلانعتكسمأ
تقولاكلذيفناهروأتربخأامدنع.اهيأرتريغاهنكلو."جاوزللةدعتسم
نإلاقو،ةيلوؤسملاةميدعوةجضانريغاهنأباهمهتا،قالطلاديرتاهنأ
تاظحالممهستمل.اهدلاووذحوذحتنأتدارأاهنأوهكلذببس
.امهنيبرخآفينعراجشلاعشإبىوسءارسإدلاولوحةيماهتالاناهروأ
ةدئافلكشامبركلذنكلو،مايألًاضعبامهضعبعمناملكتيادوعيملف
ناهروأناكدقف.قالطلاةركفىلعدايتعالاىلعناهروأدعاسهنألامهل
دجاوتأامدنعلماكيننأرعشأيننإ":اهللوقينأداتعايأ،دنريبلثم
ءارسإتملعتدقل."كنودبناسنإفصندرجميننأرعشأ"وأ."كتقفرب
فوسليفلاثدحتيذإ.اهدلاونمةينوطالفألاةركفلاهذهروذجنع
اهاقلأةرضاحمىلعينبموهو-"ةميلولا"ناونعبهلباتكيفنوطالفأ
عبرأهلقولخملكشىلعقلخرشبلانمًاعوننأفيك-وطسرأهملعم
قولخملااذهنمةريغلابرعشسويزنأفيكو،ناسأروناقيسعبرأوعرذأ
لعجييذلاببسلاوهاذهو،نيفصنىلإهمسقىلإدمعفلماكلايلاثملا
مهيال.ةروطسأللًاقفو؛رخآلامهفصننعثحبلايفمهتايحنوضقيسانلا
ًافوسليفوًاركفمبحلانمعونلااذهنعثدحتييذلاصخشلاناكنإ
عطتستملءارسإف،ناهروأودنريبكًاصلخمًاقشاعوأنوطالفأوطارقسلثم
؟رخآصخشيفهسفندجينأصخشلنكميفيكف.ةركفلاكلتمهفتتنأ
تالاجمنعاذام؟دحاوصخشدرجميفهسفنىلعروثعلارصتخيوأ



يفتاقالعةماقإةيناكمإو؟...ةلئاعلاوءاقدصألاوراثآلاملعكىرخألاةايحلا
يفةنماكلاةريبكلامهتاقاطاوكرديلسانللحاتملاريبكلاعونتلاو؟ملاعلااذه
دحاولماكنايكيفنادحتينينئاكنعسانلاكئلوأثدحتدقل؟...مهلخاد
تاظحللاضعبيفثدحينأاذهلنكمملانم،معن.يلاثمماجسناو
ةحرفلابو،هسفنتقولايفاهسفنرعاشملابناقشاعلارعشيدقف؛ةددحملا
شاقنوأريكفتوألزغةلاحيفامهوامهيسفنلاعفنالاونزحلاو،اهسفن
نأنكميالرعاشملاهذهماودنكلو،ىقيسوملاىلإعامتساوألمعوأ
يفناصخشلاحجننإوأ،تازجعملاعاونأنمعونلالخنمالإثدحي
يفنيصخششيعنإ.يقيقحوحيحصكلذنأقيدصتللامهيسفنعادخ
نمهغيرفتوماجسنالاكلذلامجريمدتىوسينعياللماكماجسناةلاح
"ىدملاديعبماجسنا"هنأبناهروأودنريبهفصيام،ءارسإلةبسنلاب.هانعم
هسفنعونللنينثالانملكعضخيثيح،اهلةياهنالةلممتاظحلينعي
.رخآلاككولسلاوريكفتلانم

دقف.ددصلااذهيفهيأراهدلاوءارسإرطاشتمل،ناهروألوقلًافالخ
نماهتدلاولاهسفنرعاشملارمضأهنكلو،نوجلينبمرغمهنإاهدلاولاق
طبضلاب؛هرودبيفتخيوتهبيسنوجلينلهرمضيأدبيذلابحلافاذل،لبق
رجهينأًالعفهيلعبجوتله،ىرت.تقولارورمباهتدلاولهبحلبذامك
اهمرتحيلظهنكلو،نآلادعببحيأاهلّنكيدعيمليتلاهتجوز
لجأنمًاديدشًابحاهبحيهنأىعدااملاطليتلاهتنباعمواهعممجسنيو
يفةقحمتناكاهنأدعباميفءارسإلحضتا؟عونلاكلذنمةرباعةفطاع
ةكئالملابتارمىلإاهعفرواهحدميفاهدلاوبنطأيتلاةبيبحلاف.اهنظ
ردصمىلإتقولارورمبتلوحتً،اعماهايضقيتلاىلوألاتاونسلالاوط
اذهىلإلوؤتسرومألانأةيادبلاذنمتفرعاهنأمغرو.رمتسمةيرخس
دحىلعنآلااذهلعفتملو،اهدلاولكلذلوقنعتعنتمادقف،ريصملا
.ءاوس

."؟نيركفتَمِب.رخآناكميفكنأيلودبي":دنريبلاق
يننأبركفأ":اههجوىلعةموسرمةيرخسةماستباكانهوءارسإتلاق

تقولامصخشبحىلعةردقلايدلنأنظأال.ًالماكًاصخشتسل
ةينوطالفألاةقيرطلاكلتبامصخشبطابترالاىلعةرداقريغانأف.ليوط
."ةيلاثملا

ًابذهمًادراهلمدقينأدنريبنمتعقوت،مالكلااذهتلاقامدنع
نكلو."؟ةقيرطلاهذهبيركفتنأكنكميفيك.يتزيزعايالك،هآ":لثم



.عوضوملالوحةيقيقحلاهراكفأراهظإيفددرتيأرهظيملدنريب
كنأدكؤملانم،نكلو.المأًالماكًاصخشتنكنإلوقلايننكميال"

."يقيقحلابحلاىلعروثعلانعةزجاعكنألظحلاةديعسريغ
َِمل؟ظحلاةئيسربتعأنأيغبنياذامل":اهسفننيبواهنيبءارسإتركف

ةديدشمهتارايختدجودقف."؟ئيسلاظحلاباحصأمهنونوكيال
نأيفلامجلانمكينيأف.ةيقيقحلاةداعسلانعدعبلالكةديعبو،ديقتلا
ىتحوأ،لحريامدنعاهرمديهعديمثهتايحزكرميفهبيبحءرملاعضي
يهف،كلذعمو؟نجسىلإاهتايحليوحتبفاليإعملامكهلعفياميف
.دنريبلراكفألاهذهنعحصفتمل

ينقلخاذكه،هلعفيننكمييذلاام":ةطاسببتباجأ،كلذنمًالدبو
."يـبر

."بسانملاصخشلاىلعنيرثعتاملاحًاضيأنيريغتتس"
فيفختلالواحيلةيفاكلاةعاجشلاهسفنيفباشلااذهدجو،نآلاو

!اهنع
ىلإً،اذإًانسح":ةبعلىلإةثداحملالوحتنأتررقيتلاءارسإتلاقف

."؟كتجوزبحتدحيأ
."اهلجأنمءيشيألعفلدعتسميننأةجردلً.اريثك"
يلوفطلاديكأتلااذهاهلمدقيوهومزاحلادنريبهجوريبعتلعج

.كحضتءارسإ
ليبسىلع.ىنعمالبهلعجتةجردلًادجضافضفهلوقتامنإ"

."؟كتنهمنعىلختتنأكنمتبلطنإاذام،لاثملا
."كلذلعفتنل"
."تلعفاهنأضرتفنل"
دعتسمانأف،تلعفولىتح،نكلوً.اقلطمكلذينمبلطتنل"

مايقللدادعتساىلعتسلءيشيأكانهسيل.يتنهمنعيلختللذئدنع
."اهلجأنمهب

."ً؟اقح"
ةدابإةحبذمىلعجاجتحاةرهاظميفتكراش،ةرمتاذ!عبطلاب"

تمجاهامدنعنكلو،ةداعلايفًاريثكةطرشلاىشخأيننإ.اهلجأنمنمرألا
كابتشااننيبرادو،مهيلعتضضقنا،يهوترافنهنيبنمءاسنثالثةطرشلا
،ةيلكلانمدرطللضرعتأنأتدكو،رفخملاىلإينوذخأف.امدحىلإريطخ
،اهرظنيفًالطبحبصأينلعجهنألهتلعفامىلعّطقمدنأمليننكلو



."مويلاكلذدعبلبقيذنمرثكأينبحتتأدبف
،نيواقرزلادنريبينيعيفادبيذلاداجلاريبعتلاءارسإتظحالامدنع

اهظفحتنعربعتنأالإاهعسيملنكلو،ةقيقحلااهللوقيهنأتكردأ
.همالكىلع

فيخمهنكلو،عئاررمأعونلااذهنمبحلًافدهءرملانوكنإ"
.ً"اضيأ

."؟رمألايففيخملاام"
."؟ككرتتنأمويتاذيهوترافتررقنإلصحيساذام"
."اهبحأانأاملاطينبحتلظتس.اذهلعفتنل"
."ةجردلاهذهلًاضعباهضعبمزالتالةيمايسلامئاوتلاىتح.نآلاايه"
."حورلابةقالعهللب،يدسجلاماجسنالابةقالعةيأاذهلتسيل"
حيحصاذه":ريبعتلانمةيلاخةرظنبهبقدحتيهوءارسإتلاق

."همهفنعبسحوةزجاعيننأفرتعأنأبجييننكلو،حجرألاىلع
.كلثمنركفيالماعلكشبءاسنلاف.عقاولايفًاريثكينئجافياذه"

."نهتايحيفةيرحسلاتاملكلانموهةيسنامورلاةيحانلانمبحلاف
نهنمضعبلاو،ءاسنلاةايحيفةريبكةيمهألتحيبحلاف.قحمتنأ"

رثكأهنمملألانمنينجينهوفاطملانهبيهتنينأىلإًالعفهبندقتعي
ىلعلاجرلابمكحتللهنمدختسيرخآلاضعبلاو.ةداعسلانمنينجيامم
كللوقأنأيغبني،عقاولايف...رخآعوضوماذه،لاحةيأىلع...نهاوه
.ً"اضيأينتأجافدقددصلااذهيفكرظنةهجونإ

."؟اذامل"
ردقلااذهعقوتأمل":نآلاةباعدىلإعوضوملاةلوحمءارسإتلاق

يسنرفدجكلسيلهنأنمقثاوتنأله.ناملألانمبحلانمريبكلا
نيرجاهملانيبنمكبراقأدحأنوكيدقوأ؟امبرينيتالوأ؟هباشاموأ
."؟ليزاربلانم

ً.اكحاضاهيلإدنريبمضناف
يئرقتملكنأحضاولانم":ءيشلاضعبًاخبوماهحزاميوهولاقمث

وهفً،اعئارًاقشاعًاضيأهيتوغناكدقف."رتريفباشلامالآ"هيتوغباتك
."اهرهطيوحورلافظنييذلانونجلارهنهنأىلعبحلاىلإرظني

ááá



تحر،اهيفاهيلعترثعيتلاةظحللايفلاكينومشأترسخنأدعب
تاملكو،دبعملايرهظءاروتفلخف.ىدهريغىلعءاحنألايفلوجتأ
ءارواهعدأنأّيلعيغبنيهنأنآلاتكردأ.لاكينومشأكلذكو،يتيزافلاف
املكىسنأويتركاذنماهتوصنينرواهرطعواهتروصوحمأنأو،يرهظ
.اهبقلعتي

حبشكنيقوستملاوديبعلاونيعئابلانيبتلوجتوقوسلاىلإتلخد
نمتجرخ.ءاملاةباوبىلإهنموةنيدملاروسوحنتهجتامث،يقيقح
يهوقفدتتميدقلارهنلاهايمتيأر.تارفلارهنوحنتيشموةباوبلا
يمدقنأرعشأانأورهنلالوطىلعتيشمف.ءامدلانولبةينيطودبت
نأىلإىطخلاثحأتحر.ناديرتثيحىلإهبنايضمتويدسجنالمحت
اوناتيميدجأبتخاثيحةريغصلاةريزجلالباقمناكملاكلذىلإتلصو
يتبكرىلعًاعكارتطقسمث،يوانوتهتجوزةافودعبلايلومايأةثالثل
قئاللاريغنمهنأينوملعاملاطل.ءاكبلابتشهجأوةريغصلاةريزجلالباقم
.ءيشيألثرتكأالينالعجنيميظعلايـبضغويملأنكلو،لجرلايكبينأ
نموكلملانمبضغلابترعشدقف.ءاكبلايلءاشاميكبأتحرف
وهكلذلكنممهألاو.ىرجاميفاهلبنذالهنأمغرلاكينومشأ
نميسفنترهطوييعوتدعتسانأىلإتيكب.يسفننمتبضغيننأ
تدجو،تاظحلدعبو.يـبلقنمدوسألانزحلاددبتنأىلإو،يـبضغ
رهنلافصتنميفكانهةفقاواهتيأرف،ةريغصلاةريزجلاكلتلمأتأيسفن
هلعفاملعفأنأّيلعبجوتيامبر.يردقنعيسفندعبألينوعدتاهنأكو
رسحضتفيساذهنكلو،مايأةعضبلةريزجلاكلتيفشيعأنأو،يدج
فرعنإيريصمهيلعنوكيسامنوفرعيمهدحوهتلئاعوبوشيتو.يـبح
عجفتأانأامنيبو.لاكينومشأةريغصلاهتبيبحلقشاعيننأسيريزيبكلملا
يدجدوجولتقتمك.سيريزيبكلملابضغبتركف،دوقفملايـبحبدنأو
اميفينحصنيسناكهنأدكؤملانم.ةظحللاكلتيفيـبناجىلإاوناتيم
قشاعلاانأف،كلذعمو.ةعاجشلاضعبيـبلقيفثبيسو،هلعفيلعبجي
ءاكبلاىوسءيشيألعفنعتزجعاناساتابةقفشللريثملاقمحألانابجلا
بحلااذهنأتررقو.يعومدبيـبلقيفءاجوهلاةفصاعلاةئدهتوتمصب
نلهنأفرعأو،هبقثأتنك.ةنهكلاريبكنيبوينيبًارسىقبيبجي
هريدقتوهمارتحاراهظإيفّطققفخيملهنأمغرو.كلملليرسفشكي



نمريثكلاكلمللرمضيالهنأتننظيننأالإ،لافتحالامسارملالخ
يرمأتيسناهنأًامامتًاكردمتبدقف،لاكينومشأىلإةبسنلابامأ.ةدوملا
تسلج.يزجعويلشفرادقماهينيعمأباهيفتدهشيتلاةظحللاذنم
ىلإبائذلاتداعو،يلوحمالظلاميخنأىلإتارفلارهنةفضىلع
نمةرمهنملايعومدتفكفكنأتدعبو.اهشاشعأىلإرويطلاواهروحج
.ةنيدملاىلإًادئاعتهجوت،ينيع

،ءاكبلانمنيتمروتملاينيعلًايفاكءاطغتفاخلاحيباصملاءوضلكش
ةرذنملابحسلاف،يدلاوىلإةبسنلابامأ.ةيرزملايتلاحيمأظحالتملاذل
الداكىتحهرصبتمعأهردصىلعتلقثأوهيلعتميخيتلامؤشلاب
.باشلاهدلونازحأظحالينأنعكيهانهفنأةبنرأىري

ááá



راثآلانعبيقنتلاقيرفدارفأسلجامدنعلحدقمالظلاناك
.بيترلارركتملادجادجلاءانغماغنأىلعمهءاشعاولوانتيل

:ةريبكةيهشبمورفملامحللابيشحملاناجنذابلالوانتيوهونامويتلاق
اذهبحأمك.مايأذنماهترظتنايتلاةبجولايههذه،معن،هآ"
."!قبطلا

يفءارسإنمهاقلتيذلاخيبوتلاريثأتىشالتيذلا-دارمناكف
.نامويتةقياضميفأدبنملوأ-هنهذنمحابصلا

هنإىولحلاقبطنعتلقطقفنيمويلبق،نامويتاينآلاايه"
."لضفملاكقبط

:هسفننععافدللنييلصألاريمزإةنيدمناكسنموهونامويتعراسف
ىتمفرعيدارمنكيمل."يقيدصاي،عوضوملااذهىلإقرطتلاوكايإ"
:نامويتفاضأ.هقيدصباصعأهتظاغإتراثأامًابلاغو،حازملانعفقوتي
ةئفليمتنيقبطلااذهنكلو،ءاوسدحىلعىولحلاقبطبحأيننإ"
نأ؟ءيشلكنمرثكأهاشخأيذلاامفرعتله.كلذنعًايلكةفلتخم
."نسلايفمدقتأامدنعناجنذابلانمةيلاخةيمحيلعءابطألاضرفي

يثوميتناكةرملاهذهو."دايجللًافلعناجنذابلانومدختسي،اكيرمأيف"
.رخآلاراثآلاريبخبضغةراثإيفهظحبرجنم

ةئيلمردقهدييفوةلواطلانمةظحللاكلتيفبرتقا"فلخ"نكلو
.يكيرمألاتاملكىلعدرومحللاوزرألاب

ال.تاورضخلاكلموهناجنذابلانإ.ميتاياذهلقتال،هآ":لاقف
يتدلبيف.لكشلااذهبهردقنمطحتنأبسانملانمهنألعفلابنظأ
."ناجنذابلانمًافلتخمًاقبطرشعةسمخدعن،اهنمتيتأيتلاةيلصألا

تسيلتاملكلاهذهنأكو":لاقو،يهاطلاتاملكدارمقدصيمل
ةسمخدادعإنمنكمتتنألقعيأ!فلخايتاهرتلاولجدلابابنماهلك
."!ناجنذابلانمًاقبطرشع

دقيذلاام":ةلواطلاىلعزرألاردقعضيوهوفلخباجأف
:لاقودارمىلإرظنوهرصخىلعهيديعضوو."...اذهكًائيشقلتخأينلعجي
."...كسفنباهددعيصحتنأاهنكميوكلاهددعأفوسف،ينقدصتملنإ"
مادختسابىهطتةعونتمقابطأءامسأمهعماسمىلعدرسيفلخحارو
له":ًالئاقلأسمث،"يدوهيلافيضلا"همساقبطاهنيبنمو،ناجنذابلا



."؟رشعةسمخاهددعحبصأ
ىمسملاقبطلااذهوهلعفلابهمهفأالامنكلو.حيحصاذه،معن"

."؟"يدوهيلافيضلاب"
."عبطلابناجنذابقبطهنإ،انههمهفنكمياليذلاام"
ًاعنقمودبياليدوهيلافيضلامسانكلو،فلخايينذخاؤتال":لاق

."يل
يتلاةفصولاكملعأفوسف،ينقدصتملنإً،انسح":فلخلاقف

:ةفصولادرسيحارو."قبطلااذهاهبىهطي
يفمورفملارقبلامحلولصبلارمحتمث،ناجنذابلاعيطقتبموقت،ًالوأ"

،عطقملاناجنذابلااهدعبو،طيلخلاىلإمطامطلانوجعمفيضتو،ةالقم
امكاهوهطتمث،حمقلاشيرجضعبفيضتمث،تقولاضعبلاهوهطتو
."يدوهيلافيضلاقبطوهطناذكه.محللابزرألاوهطن

يذلا،نامويتنكلو،مالكلااذهىلعدربيتأينأدارمعطتسيمل
.كلذعاطتسا،ةيهشلاهتبجونمىرخأةمقلعالتبابمه

عطتسأمليننكلو،يدوهيلافيضلاقبطنعًائيشفرعأال":لاقف
يتلاىلوألاةرملاذنماذهيشحملاناجنذابلاقبطنودنمشيعأنأ
ءرملالعجتةجردلًادجًايهشنوكيهنإف،يمأهوهطتامدنعو.اهيفهتقوذت
."هعباصأقعلي

يذلايشحملاناجنذابلاقبطله؟اذام":ًالئاقةعرسبفلخهيلعدر
."؟كلةبسنلابًاديجسيلانأهدعأ

،الك":همفيفىرخأةمقلرشحيوهتكوشعفرينألبقنامويتلاق
.ً"اضيأيهشكماعطنإ.ليبقلااذهنمًائيشلاقنم.يخأاي

هنإ":لبقنميهاطلابةبيطةقالعهعمجتمليذلالامكقلعف
."فلخايكاديتملس.لعفلابزاتمم

مالكيأباشلاكلذاهيفهجوييتلاىلوألاةرملالعفلابكلتتناك
درجمبفلخماقاذل،راثآلانعبيقنتلاةمهمةيادبذنمفلخلفيطل
درينأسنيملهنكلو،هانذأهتعمسامقدصمريغهينيعبهيلإرظنلا
."ةبيطةحص":ًالئاقهيلع

مدقله،ىرتً.اضيأءارسإةظحالمنعلامكلعفدربغيمل
دقف.كلذتنظنماهدحونكتمل؟باشلاكلذلةدئافريغصلاامهثيدح
،ةمارصباهعمفرصتيدعيمل"لامك"نأمويلاكلذرصعفاليإتظحال
امدنعهلعفدرهيلعيتأيسيذلالكشلانمقلقلابترعشاهنأالإ



تارظنلاكلتنمةدحاوباهقمريسهنأتنظدقفً.اعمةحابسللنوبهذي
نكلو."؟هذهةحابسلاسبالمتيدترااذامل":لوقيهلاحناسلوةداحلا
دارمعمتاباعدلالدابتيحارو،هتعقوتامعفلتخملكشبفرصت"لامك"
ررقهنألمآ":ةباشلاتركفف.اهلهابتنايأيقلينأنودنمنامويتو
يثوميتىلإتارظنلالسرتتحارو.ً"ادعاصونآلانمينأشوينكرتينأ
هنكلو،يثوميتىلإفاليإاهبترظنيتلاةقيرطلالامكظحال.اهنيعفرطب
.اهلهاجتينأرثآ

."؟هايملامتدجوفيك":يثوميتلأس
ةديحولاةلكشملانكلوً،انسح.ةعئار":ًالئاقروفلاىلعدارمباجأف

."ةيلحملاةحابسلاةقيرطملعتنمدعبنكمتيملنامويتخألانأيه
ةصاخةقيرطىلعدامتعالابنوحبسيفيكمهملعدقفلخناكو

ةقيرطلاكلتبةحابسلاىلعكانهلافطألاداتعادقف.هتيرقيفةعئاش
ةعرسبمهمادقأبءاملاحطسنوبرضيومهنوطبوحنمهيديأنوبحسيثيح
،فيذاجملاتاذنفسلااهثدحتيتلاكلتكتاعاقفلانمًارايتلكشيامم
بيقنتلاةلمحدارفأنكمتيمل،فلخاهلذبيتلادوهجلالكمغرنكلو
.اهعوننمةديرفلاةقيرطلاكلتملعتنمراثآلانع

ىلإاورظنا":محللابزرألاقبطوحنهديدميوهونامويتلاق
،لامكوتنأامأ.راتمأةعضبةحابسلاانأتعطتسا،لقألاىلع.مكسفنأ
."ءاملاحطسىلعءاقبلاىتحاعيطتستملف

."؟تنأيلواحتملأ":فاليإوحنًاتفتلمدنريبلاقف
ىلعقرغأسيننأدبال.ةرهامةحابستسلانأف،الك":ةباشلاتلاق

."ةبعصلاةكرحلاكلتتبرجنإحجرألا
الًاضيأانأو":ةلواطلابناجىلإفقاووهواهمالكًاديؤمفلخلاق

."ةكرحلاكلتندجيالتايتفلاف.اهتبرجتكيلعيغبنيهنأنظأ
،دودولاثيدحلااذهًاعمنوبذاجتياهقيرفدارفأءارسإتأرامدنع

ديجأيننكلو":ةلئاقةثداحملايفتلخدتفً،ادجنسحجازميفاذهاهعضو
.ً"ادجًاديجةحابسلانمعونلااذه

ذإ.نامويتديسلانعةفلتخمتسلكنكلو،اذهيلوقىلعينيحماس"
ةحابسللنيدوعتمث،ظحلاكفلاحنإدحاورتمليضملانيعيطتستكنإ
."ىرخأةرمةيداعلاةقيرطلاب

ةلاخلانكلو،نآلااذهنأشبينحزامتتنأ":ًالئاقنامويتلخدتف
:لثمًائيشةلئاقيلترمذتف،ناحبستامهوءارسإوفاليإتأرشوتاه



سبالملاهذهبناتاتفلاناتاهحبستنأأطخلانمسيلأ،نامويتيدلواي
."؟ةيراعلا

،هآ":ةيونعملااهحورنمكلذعامسضفخنأدعبءارسإتلاق
."رذحلانمديزملاىخوتننأيغبني.لجراي

قايسنالليعادال،نآلا":لاقف،هتداعكاهنعففخينأفلخلواح
اهيدل.مكلعفدرنوكيسفيكفرعتنألواحتاهنأنظأ.مالكلااذهءارو
."مويلكةيماردلاةيليزاربلاتالسلسملاهيفعباتتتيبلايفنويزفلتزاهج

نعنيتديعبىقبننألضفألانم،كلذعمو":ةلئاقءارسإتررك
ميخامنيب،ءارسإىلعةيدجلاتلوتسامث."ةحابسللبهذنامدنعراظنألا
عمسيدعيمل،تقولاضعبل.ةلواطلالوحنيسلاجلاعيمجىلعتمصلا
طقفاهمالكءارسإتعباتف.نوحصلاىلعقعالملاوكوشلاليلصتوصىوس
.خبطملاىلإاهديعيلةغرافلاماعطلاردقفلخذخأنأدعب

."ةيسمألاهذهامهشقانننأديرنناعوضومكانه":تلاقف
ةيادبىلعلدتةربنلاكلتو،ةئداهوةنيزرةربناهتوصبستكا

امإ؛تايسمألايفمهتاعامتجادقعاوداتعا،تالطعلامايأءانثتساب.عامتجالا
،مويلالمعمييقتبعامتجالالالخنوموقيو،هدعبوأءاشعلاءانثأ
.يلاتلامويلايفهزاجنإبجييذلالمعلانعنوثدحتيو

مهواهئاقدصأنمدحاولكىلإرظنتيهواهمالكءارسإتعبات
امكف.ماهعوضومديدحتلابلوألاعوضوملانإ":مهئاشعلوانتنوهني
نلعنليفحصلاانرمتؤمدقعننأراثآلليناملألادهعملاانمبلط،نوملعت
نمًايباجيإًادربلطلااذهيقلو.ةيرثألااناساتابحاولأفاشتكانعهيف
.ءاوسدحىلعراثآلانعبيقنتلايفنيلماعلانحنانموةعماجلانملك
."لبقملاءاعبرألاموييفحصلارمتؤملادقعمتيفوس،اذكهو

."ً؟ادجًاركبماذهسيلأ"
.رمتؤملادعومىلعهضارتعانعربعنموهلامكناكو
نمدحاولكنعثدحتننلنحنف.ركبمهنأنظأال":دنريبلاقف

حاولألاضعبنييفحصللمدقنسلب،ةدحىلعاهانفشتكايتلاحاولألا
."اهتيمهأمهلحرشنو

لجؤننأةطاسبلكباننكميال":تلاقو،هيأريفدنريبءارسإتديأ
."ءاعبرألامويلدادعتسالاىوسرخآرايخانيدلسيلف.رمتؤملادعوم

ىلعلداممةلواطلالوحنيسلاجلاعيمجىلعتمصلاميخ
ً.اعيمجمهتقفاوم



ىلإثدحتلابميتودنريبوانأموقنس":ةلئاقاهمالكءارسإتعبات
؛اثدحتينأدنريبوميتنمصاخلكشبديرأيننإ.رمتؤملالالخنييفحصلا
.ملاعلاءاحنأنمنويفحصهرضحيسو،يلودرمتؤميفحصلارمتؤملااذهنأل
درلانمو،ةيلودلاانتلمحةعيبطىلعديكأتلانمنكمتنس،ةقيرطلاهذهبو
."ةيناملألاوةيزيلكنإلابنييفحصلالبقنمةحورطملاةلئسألاىلع

."؟يفحصلارمتؤملادقعمتيسنيأً.امامتمئالمرارقاذه":نامويتلاق
يفانهرمتؤملادقعنانوعد":لاقو،دوهعملاهلاجعتسابدارملخدت

."دبعملازكرميفعقوملا
ريثتنأديرتكنأفرعأ":ًالئاقمهفتبمستباودارمىلإيثوميترظن

دقف.كلذلعفننأانيلعيغبنيهنألعفلابنظأاليننكلو،مهباجعإ
يتلاةيفحصلاتارمتؤملالالخنييفحصلانأةقباسلايتربخنمتملعت
راثآلابمامتهالابنوؤدبيومهزيكرتنودقفيامناعرسقلطلاءاوهلايفدقعت
نألعفلابيفحصلارمتؤملاىلعيغبنياذل،مهسفنأنيثدحتملانمرثكأ
."ةقلغمةفرغيفدقعي

يفحصلارمتؤملاهيفدقعنيسيذلاعقوملاديدحتمتدقل":دنريبلاق
كانهمهيدل.باتنعيزاغةنيدميفموجنسمخوذقدنفوهوً،افلس
هذه،راحلاسقطلااذهيفف.ىرخألاةحارلالئاسولكوءاوهتافيكم
."عامتجالاةعاقيفنييفحصلاءاقبإىلعدعاستيتلاةديحولاةقيرطلايه

ءاحنأيفةلوجيفباهذلانويفحصلادوينلأ،نكلو.قحمتنأ"
."؟عقوملا

عيمجلالقتسيفوساذل،ءاوسدحىلععوضوملااذهبريكفتلامت"
يفةلوجيفنوبهذيسمث،يفحصلارمتؤملادعبكانهىلإةرجأتسمتالفاح
ريوصتلمهتصرفىلعلوصحلانمنويفحصلانكمتييكلعقوملاءاحنأ
."عقوملا

نيفيضمنوكننأانيلعيغبني":ريكفتلايفةقرغتسميهوءارسإتلاق
."؟ةدعاسملاديباندملًادعتسمةدمعلاناكنإلءاستأ.نييلاثم

.خبطملانمهوتلداعيذلافلخنمدرلااذهىتأ."لعفيسعبطلاب"
هنمانبلطنإانتدعاسملةياغللًارورسمبيدأةدمعلانوكيس":لاقدقف
."كلذ

نإلاق،رمألالوأانهىلإانيتأامدنع؟اذهنمقثاوتنأله"
."ءيشيأبانتدعاسمنمنكمتينلهنإو،دراوملايفًاصقنكانه

ىلعلمعلالكةيلوؤسمباوقلتنأنمهتيشخوهاذهيفببسلا"



نوونتالمكنأفرعنأدعبءادعصلاسفنتدقف،نآلاامأ.يدلبلاسلجملا
ةأرماتنأمكمهفرعينملكربخيهنإ.ليبقلااذهنملمعيأبمايقلا
نأدكؤملانمو.انهىلإيتأتسةفاحصلاف،كلذلةفاضإلابو.ةيرصعوةيئانثتسا
اهلغتسينأنودنميضمتعونلااذهنمةصرفعدينل"بيدأ"ديسلا
."هتحلصمل

ً.امامتبسانماذهً.اذإًانسح":تلاقوةشهدباهسأرءارسإتزه
."بيدأديسلاىلإثدحتأوبهذأفوس

بيدأوعدملااذهيمتنييسايسبزحيأل،ةبسانملاب":نامويتلأس
كلتيفحورطملاعوضوملابةقالعةلأسملاكلتلنأكو."؟لاحةيأىلع
.ةظحللا

هلسيل":لاقو،ضيرعلافلخهجوىلعةثيبخةماستباتمسترا
هنأينعأ.نكيًايأةطلسلاىلوتييذلابزحللزاحنيوهف،نيعمبزح
."رطملالطهيثيحهتميخبصني

ام":اهلةبسنلابىنعملاميدعهتدجوًاشاقنعطاقتلءارسإتلاق
مويلا،رخآلاانعوضومىلإلاقتنالاب؟لجرلاهيلإيمتنييذلابزحلابانتقالع
رثعدقل.نيبارقلاميدقتةفرغاهنأدقتعندبعملاةقطنميفًاناكمانفشتكا
اهيلعبيقنتلازكرننأديرناذل،ةقطنملاكلتيفليثامتىلعصوصللا
."تقولاضعبل

تافشتكملاضعبىلعرثعندقً.امامتًايقطنمودبياذه":دنريبلاق
."كانهمامتهاللةريثملا

ليلقلانأدجوذإ.رارقلااذهنمنامويتجعزـنادقف،كلذعمو
.اناساتابحاولأفاشتكاذنمدبعملايفبيقنتللهلذبمتمامتهالانم

انوعد.دبعملالخادبيقنتلابرمتسننأانيلعيغبنيهنأدقتعأ":لاقف
."ةليلقلاتافشتكملاضعبببسببيقنتلاعقومريغنال

.دحلااذهلرارصإللهقيدصعفديذلاببسلالامككرديمل
يفةماهلاتافشتكملاضعبصوصللافشتكانأدعب":ًالئاقلأسف

تاذلابعقوملاكلذىلعانهابتنازكرننأانيلعيغبنيالَِمل،ةقطنملاكلت
."؟تقولاضعبل

نعبيقنتةلمحيفكراشتملكنأكوثدحتتكنإ":نامويتلاق
ملعيهدحوهللاف،نآلانيبارقلاةفرغيفبيقنتلاانأدبنإ.لبقنمراثآلا
."لمعلااذهرمتسيسىتمىلإ

نكمملانمدبعملايفبيقنتلانكلو"ً:امامتيعيبطلكشبدارملاقف



."ءاوسدحىلعرهشألرمتسينأهل
.ريعبلارهظتمصقيتلاةشقلادارمتاملكتلكش
كولدبيلدتنأكيلعبجيعبطلاب":ًالئاقههجويفنامويترجفناف

هنأكونآلاذنمفرصتينأديرييذلارغلاىتفلابهبشأتنأف.عوضوملايف
."ءيشلكيفريبخ

نامويتريغرخآًاصخشنأولدحلااذهىلإجعزـنيلدارمناكام
دارفأنيبنمنامويتربتعااملاطلهنكلو،تاملكلاهذهبهوفتنموه
وأدريفيكدارمفرعيمل.مهريغنمرثكأمهعممجسنينيذلاقيرفلا
ةأجفضهنمث،حورجملاهروعشنعربعتةرظنبنامويتقمرف،لوقياذام
ً.ادعتبمىضمو

."هتلعفامىلإرظنا":دارمبقحلتلضهنتيهوفاليإتلاقف
.ةلواطلالوحنيسلاجلالكىلعقبطملاتمصلانمءاطغميخ

تاذلابمويلاكلذحابصف.دارمةنحمباهريغنمرثكأءارسإترعشو
نماهمالكريثأتلاوزلةصرفلاحنستنألبقنآلاو،ةوسقبهيلإتثدحت
نمنيعمردقكانه.لماكلابىتفلاةماركىلعسودلابنامويتماق،هسفن
نأءارسإتكشوأامدنعو.دحاوموييفهلبقتينأءرمللنكميخيبوتلا
ًاعيمجاوعمس،دارمعمةريبكةوسقبفرصتهنإنامويتللوقتوتفتلت
:اهتوصىلعأبخرصتيهوفاليإتوص

."!يمدقيفينعسلامءيشكانه،هآ"
نعةدعتبمراتمأةعضبعطقتدكتمليتلاةباشلاعيمجلاقمر

بهف.اهلىرجامطبضلاباونيبتينأنماونكمتيمل.ةمدصةرظنبةلواطلا
.فرصتللةعرسبلامك

."؟ىرجاذام":ةلواطلانعًادعتبمزفقيوهواهلأسو
ماهبإنإ":ةلئاقاهناكميفزفقتوىنميلااهمدقبكسمتفاليإىأرو

."..ً.ادجراحهنإ.بهتلييمدق
.ةعرسبلامكبنورخآلاقحل
."؟كعسليذلاءيشلاتيأرله"
."هرأمل.يردأتسل":ةاتفلاتلاقف
:ةلئاقنئتيهولامكىلعفاليإتدنتسا،اهلوحعيمجلاعمجتامنيب

ةقطنملاصحفتيأدبف،ةعومجملابقحلنمرخآفلخناك."قرتحتيمدق"
رفصأبرقعوهو،فاليإمدقعسليذلاءيشلاىلعرثعوفاشكلاءوضلاب
.باشعألانيبةعرسببرهيهآرمث،نوللا



."ةيمسلاديدشعونوهو،نوللارفصأبرقعهنإ":ًالئاقحاص
لواحيوهوبوعرملابرقعلالوحنوعمجتينويلوضفلانوجرفتملاأدب

.ةوقلكبهتسادامناعرسىنميلافلخمدقنكلو،هسفنبوجنينأ
نعفشكيلهمدقعفر،لماكلابقحسدقبرقعلانأنمدكأتاملاحو
.روتبملاهوشملاهمسج

برقعلاطبخيأدبمث."كرحتيلازيالهليذنإ،اورظنا":فلخلاق
ىشم،حجانلكشببرقعلامادعإةيلمعذيفنتنمنكمتاملاحو.ديدجنم
اهمدقماهبإىلعءارمحلاةعقبلاتدبف.هدييففاشكلاءوضلاوفاليإوحن
.تفاخلافيعضلاحابصملاءوضيفىتحةرهاظ

،هلعفمهيلعبجوتيامروفلاىلعسرمتمبيبطهنأكوفلخنلعأ
."هنممسلاصتمنوبرقعلاهعسليذلاناكملاحرجننأانيلعبجي":لاقو

بجيً.افيخسنكتال":روفلاىلعفلخمالكبةفختسمءارسإتلاقف
."روفلاىلعىفشتسملاىلإاهفعسننأ

."قحم"فلخ"نإ":ميتلاق
تججأتاذهبو."ىفشتسملاىلإاهلقننسلب،الك"ً:ابنؤملامكلاقف

بيجلاةرايسرضحنس":لامكفاضأ.ىرخأةرمنيلجرلانيبةميدقلاةوادعلا
ىلعةرداقتنأله":اهلأسوفاليإىلإتفتلامث."روفلاىلعانهىلإ
."؟ةرايسلاىلإكلمحأمأيشملا

عمو.يشملاىلعةرداقلازتالاهنأىلإريشتلاهسأرفاليإتزه
.عضولانمقلقلابيثوميترعش،كلذ

."؟مكعميتآله":ًالئاقلأسف
."يسفنباهبحطصأس.كلذلةجاحال":ةدحبهعطاقيوهولامكلاق
."يلقيدصيكيرمألاىفشتسملاريدمنكلو":ًالئاقيثوميترصأ

."كلذلةجاحالهنإكلتلق":لامكحاص
."يلعخرصتال":هصيمقةقاينملامكبكسميوهويثوميتلاقف

هنمعقوتيمليذلالامكئجوفف،ضرألانعنيتيوقلاهيديبباشلاعفرو
،عيمجلاأدبدقف.هدحوهروعشكلذنكيملو.عونلااذهنملعفدر
امدنعو.يثوميتىلإنورظني،ةأجفاهملأتيسنيتلااهسفنفاليإمهيفنمب
هدينملامكةقاييثوميتتلفأ،لكشلااذهبهيلإنورظنيعيمجلاىأر
.ةنخاساطاطبةبحاهنأكو

."بسحويـباصعأتدقفيننأنظأً.ادجفسآيننإ":ًالئاقمتمتو
بجوتيملولبسانملادرلاكيلعدرأسً،انسح":بضغبلامكلاقف



."ىفشتسملاىلإفاليإلقنأنأيلع
."اذهلعفأنأدصقأمل.فسآيننإ":ىرخأةرمًارذتعميثوميتلاق
امف.ءاوسدحىلعءارسإرظنيفىتحًامداصيثوميتلعفدرىتأ

ةيأىلعً؟انيزروًانوزومًاكولسرهظأاملاطليذلالجرلااذهىهديذلا
مهيلعبجوتدقف.رمألاكلذبريكفتللبسانمريغتقولانأتنظ،لاح
امهوفاليإولامكوحنتمدقت.روفلاىلعىفشتسملاىلإفاليإلقن
.بيجلاةرايسوحنامهقيرطيفناهجوتي

."امكيسفنباذهلكايلوتتنأامكنكميالف.امكعمةمداقيننإ"
قشتيهوءارسإبناجىلإيثوميتىشماميف،لامكضرتعيمل

ىلإاهوذخ":لجخلابمعفمتوصبلاقو،بيجلاةرايسوحناهقيرط
."مكدعاسيفوسويمساهوطعأ.هريدمفرعأانأف.يكيرمألاىفشتسملا

.قباسلاهفرصتىلعمدنلابرعشهنأسمشلاحوضوحضاولانمادب
،نانتمابيثوميتديءارسإتسمل.ةزيجوةظحللهباصعأدقفهنأدبالف
."كلًاركش":تلاقو

ةبوعصبتنكمتف.بيجلاةرايسبوكرىلعفاليإادعاس،ةيادبلايف
ترّيغت.يفلخلادعقملاىلعددمتلانمءارسإنمةدعاسملاضعبعمةغلاب
ةرمبحتنتواهيدياتلكبىنميلااهمدقبكسمتيهوملألاطرفنماهحمالم
.ً"اريثكينملؤتاهنإ":ةلئاقىرخألاولت

لغشامنيب،ةرايسلاةذفانلالخنمنيرخآلاةبطاخمءارسإتحاص
."كلذنمنكمتناملاحيرجيامبمكملعنس":كرحملالامك

قلقباهيلإنورخآلارظنامنيب،مالظلايفةعرسببيجلاةرايستفتخا
.غلاب

دربتسامبرنكلو،يمدقيفلعتشترانلانإ":ةلئاقفاليإترمذت
."ةذفانلانماهتددمنإًاليلق

."ةديجةركفهذهنأنظأال":ءارسإتلاقف
."ةدشبينملؤتاهنإ،كلضفنم"
دقف.ةذفانلانماهيدم":لاقف،كلذنمرثكألمتحيلامكدعيمل

."اذهكدعاسي
ءيشبقلعتدقفً.اريثكسيلنكلو،جراخللكمدقيدم،ايهً،انسح"

."هللاحمسال
لكنماهحيريساذهنأكوةذفانلاجراخةفهلباهمدقةباشلاتدم

.اهمالآ



."لضفأاذه":ةلئاقتمتمت،حايرلاةسملبترعشامدنعو
فاليإمدقتحتهعضتليرطءيشىلعروثعلاءارسإتلواحامنيب

.ليللانوكسةيرانتاقلطةلسلستوصقش
."؟اذهام":لامكلاق
كانه.رانقالطإ":اهديبفاليإمدقتدنسأنأدعبءارسإتباجأف

."ليبقلااذهنمءيشوأفافزلفحامبر
."ةكرعمتوصبهبشأهنإ.فافزلفحكيلودبيال":لامكلاق
كلذنمركبمتقويفاهلاقيتلابيقنلاتاملكءارسإتركذت

رصاحدقنوكينأنكميأ."ملأيأمامأعينمنآلاانأف،يقلقتال":مويلا
؟نيمرجملا

يفقلعنالانعد.حلسمعازـنبهبشأودبي.قحمتنأ":ءارسإتمتمت
."هطسو

قيرطلاقالغإباوماقل،انهنمبيرقهنأول.كلذبكشأ":لامكلاق
."كلذظحالنسانكاننأدكؤملانمو.لبقنم

ةرايسلاتقشف.اهتعرسدازوةرايسلاةدايقلامكلصاو،كلذعمو
،ةغرافلالوقحلاوراجشألابترمو،قرشملارمقلاءوضيفيتلفسألاقيرطلا
رانلاقالطإتوصحبصأ.رهنلانمةحملرخآلاونيحلانيبترهظامنيب
،ةبيرقلانيفوغةيرقيفيرجتةكرعملانأءارسإلاببرطخف.نآلابرقأ
ةيرقلاتناكو."اغآديشرلتقةميرجاهيفتعقويتلاةيرقلااهنإ":تركفو
اودعتباامدنعو.يتلفسألاقيرطلانمرخآلابناجلانعرتمةئامسمخدعبت
.صاصرلاتوصتفخ،ةيرقلانع

لكنوفرعيسمهنإلاقامدنعبيقنلامالكىنعمنآلااهلحضتاً،اذإ
.ةليللاثدحييذلاموجهلانعثدحتهنأدبالف.يلاتلامويلايفءيش
لالخمرجملاىلعضبقلالمأىلعموجهلاكلذبنوموقيمهنأدبالو
نمةمواقميدبيسمرجملانأمهلاببرطخيملامبر،نكلو.ةيرقلاماحتقا
ضرعتنإاذام.اهتغابيبعرلانمبيرغساسحإبءارسإترعش.عونيأ
نمو،سرمتميدنجوهف،الكنكلو؟موجهلالالخرانلاقالطإلفرشأ
.هلثدحينلليبقلااذهنمًائيشنأدكؤملا

نمقدحتتذخأدقف،اهملأفاليإىسنأرانلاقالطإتوصنأك
امفشتكتنألواحتيهواههجوىلعةمدصلاريبعتمستراو،ةذفانلا
ساسحإلاكلذبديدجنمترعش،ةمدصلاتضقنااملاحنكلو.يرجي
نأءارسإتلواح.اهدسجلماكىلإاهمدقنمرشتنيبهتلملاوقراحلا



لؤاستلاوقلقلانعفكلانعةزجاعهسفنتقولايفيهواهنعففخت
ةيناكمإيهام،الكنكلو."؟لتقللفرشأضرعتنإاذام":اهّرسيف
؟لبقنماهيفكراشيتلاةحلسملاتاعازـنلاددعيردينم؟كلذثودح
مهنأوً،اقبسممرجملااورصاحدقةطرشلالاجرنأدبال،كلذلةفاضإلاب
عمو.ةمزاللاتاطايتحالالكاوذختيملامةيرقلاةمجاهمىلعاومدقينل
.اهفواخمةئدهتنعتزجع،اهتدواريتلاةئدهملاراكفألاهذهمغر،كلذ
اهلقعواهنينأىلإيغصتوةملأتملاةباشلاىلإرظنتيهامنيب،اذكهو
امك،فقوتيملتوصلانكلو.رانلاقالطإفقوتترظتنا،فرشأبلوغشم
.ةداوهالبهباينأباهقامعأيفشهنلانعقلقلابروعشلاكلذفكيمل

ááá



نيذلاكولملابًاهيبشهدجيملوهف،يدلاوقلقسيريزيبكلملاراثأ
الو،سوراتسأكلملاكسفنلابةقثللًارقتفموأًانابجنكيملوهف.هوقبس
امناعرسوً.احقووًاركاموًاحومطناكلب،ساناماككلملاكًاميكحوًاعاجش
ةنيدملاهذهنكلو،ديحولايعرشلاةنيدملامكاحىلإتافصلاهذههتلوح
دادعأللةيمويلاتاطاشنلاتتابو،هيفكتدعتملةريغصلاةكلمملاهذهو
لثمطبضلابةيماسلاةلالسلانمنوردحنينيذلانييمارآلانمةديازتملا
نأةركفنمفيخمسجاههكلمتدقف.هلقلقردصملكشتنييروشآلا
هدوارو.نييمارآللةنيدملاحيتافممايألاهذهدحأيفنوملسيسنييروشآلا
ىوسنكميال،كلذعمو.ةيناثةرمىربكلانييثحلاةكلممسيسأتملح
تحتشيعنيتلا-ةيروشآلاةيروطاربمإلانأقدصينأهدحوقمحألل
نعكيهان،ليبقلااذهنمءيشثودحبحمستنأنكمملانم-اهمكح
ىلإةمسقمنآلاتحبصأيتلاةيثحلاكلامملاعيمجتيفةماتلاةبوعصلا
هحومطهامعأيذلاسيريزيبكلملاف،كلذعمو.ةريغصندموتايالو
لككلامهسفنربتعاهنألو.ةحضاولاقئاقحلاكلتةيؤرنعزجع،نونجملا
يدلاورعشتسادقف.ةلصاوتملايدلاوتاريذحتلًالابِقليمل،ةفرعملاوملعلا
حومطعملماعتلانعهزجعببسبعطتسيملهنكلو،انبةقدحملاةثراكلا
.زجعوتمصبهناكميفىولتينأىوسًائيشلعفينأباشلاكلملا

اهملعتيتلاجنرطشلاةبعلكلهسوطيسبخيراتلانأسيريزيبنظ
عيطتسيهنأفيزملاهداقتعابةوقبكسمتببسلااذهل،نييرصملانمانفالسأ
.اهبموقييتلاةريغصلاركملالامعأبىربكلاةيروطاربمإلاسيسأتديعينأ
عبرملاىلإكرحتتيهف،ةكرحلاةميدعاهتاذدحبةراجحلا،جنرطشلاةبعليف
ملانبنوطيحينيذلاكولملانكلو،اهنمةدارإنودنمهيلإاهعفدتيذلا
ميمصتلاكلذكو،سيريزيبهبعتمتييذلاءاكذلانمهسفنردقلامهصقني
.مهدالبحلاصمومهحلاصمةيامحلةيفاكلاةربخلاو

امهتنباواموراشامهنباوتابيههتجوزوبوشيتنأسيريزيبنظ
هربخأامببسبو،مهنعهتدواريتلامالحألاببسبانبناجىلإنوفقيابابوك
.راتشعوسمشوروشآنييروشآلاىدلناكدقف،كلذعمو.علاطلاءارقهب
أدبو،قئاقحلاهذهلكيسن-ةبذعلاهمالحأهتركسأيذلا-سيريزيبنكلو
.هنهذيفاهمسريتلاةطخلاةوطخةوطخذفني

ىلوألالئاسرلاتبتكدقف.ةماتةيرسبتايقافتالاولئاسرلاةباتكتمت



ةباجتساىدممييقتةلواحمناكاذهنمفدهلاو،نييثحلاكولمراغصىلإ
يتلادودرلانكلو،يروشآلالالتحالليلعفلكشبعضختيتلاكلامملاهذه
نالمحكمهدونجنويروشآلاحبذدقف.ديدشلارذحلابةمستمتتأاهانيقلت
ىلعمهسوؤرتقلعو،ءايحأخلسللمهنمراغصلاورابكلاضرعتو،نيبارقلا
ىدلنكتملببسلااذهلو،اهيبأةركبنعمهندمتقرحأو،حامرلاسوؤر
.ٍعادنودنمميحجلايفمهسفنأءاقلإيفةينلاكولملاكئلوأ

لظو،دودرلاهذهيفددرتلاىدميعينأسيريزيبضفر،كلذعمو
نيتلاسرلسرينأررقف.ربكألاهملحققحيلىمعأدانعبلمعلاىلعًارصم
،كلذعمو.نييتراروألاكلمرودراسكلملاو،نييجيرفلاكلمساديمكلملاىلإ
ًاديدشءادعنانكينيذللانيكلملانيذهىلإنيتلاسرلاكنيتلسريمل
رمأدقف.يدلاوقيرطنعًايصخشلبنييداعلالسرلاقيرطنعنييروشآلل
،نيشوقنمنييبهذنيءاعونمةنوكمايادههعمذخأينأيدلاوسيريزيب
ايادهو،يضفليأو،يـبهذروثو،بهذلانمعونصملاسمشلاقبطو
.اياوننمناكلملاكناذهرمضيامفشتكينألواحيلىرخأةسيفن

.ةيروشآلاةيروطاربمإلارمأسيريزيبكلملاسنيمل،ءانثألاكلتيفو
يكلو،انتكلمميفرقتسموئداهءيشلكنأبًاعابطنايطعينألجأنمف
موجهنشلهعفدتوريسيليبثالغيتمهكلمرماختنأنمكوكشلاعنمي
ةنيمثايادهمدقو،ددحملااهتقويفبئارضلالكعفد،انيلععقوتمريغ
نمحبصأدقف.قالطإلاىلعًايفاككلذنكيمل،كلذعمو.نييروشآللًادج
كلملابضغنايغطلةيحضطوقسلانمةريغصلاانتنيدمذاقنإليحتسملا
.ريسيليبثالغيت

ملف،لاكينومشأليـبحببسبنهذلاشوشتيلعىلوتسانم،انأامأ
.كلذىلعليوطتقورورمدعبالإثدحاملكفشتكأ

ááá



اهريكفتلظو،ةليللاكلتيفىرجامنيمختنعءارسإتزجع
رطخ.ةحلسمتاكابتشاورانقالطإنماهيفثدحامبوةيرقلابًالوغشم
نميذلاام،نكلو.يرجيامعمهلأستلةطرشلارفخمبلصتتنأاهلابب
نمهنأدجتمل،كلذلةفاضإلابو؟ةظحللاكلتيفهباهوربخينأنكمملا
اذكهىولتتيهواهبناجىلإفاليإسلجتامنيباهلاصتايرجتنأمئالملا
يفاهقيرطبيجلاةرايسهيفتقشيذلاتقولالولحبو.ملألاطرفنم
ىفشتسملليرجحلاىنبملاوحنءادرجلاةقيضلاباتنعيزاغةنيدمعراوش
نأظحلانسحنم.ةريبكةجردبًاءوسفاليإتاجنشتتدادزا،يكيرمألا
ءابطأريبكبلاصتالاوباهذلابعراسييكلةيفاكلاةنطفلابعتمتيثوميت
ىلعفاليإتلقنو،بابلامامأةعومجممهتلباقف.ديفيدروتكدلا؛ىفشتسملا
عمو.ًاليلةرشاعلاىلاوحيأً؛ارخأتمتقولاناك.ئراوطلاةفرغىلإروفلا
لوخدلامثىفشتسملاىلإقيرطلالكروضحلايفديفيدددرتيمل،كلذ
ًابحاشلامكوءارسإنملكهجوىأرامدنعو.ةضيرملاىلعفشكللةرشابم
.ههجوىلعلؤافتةماستباكانهوامهنمبرتقا،فوخلاطرفنم

ًاتيممسيلايكرتيفبراقعلامسنإ.فوخلايعدتسيءيشال":لاقو
باصملادسجناكلاحيفطقفًاريطخربتعيهنكلو،ةيداعلالاوحألايف
اهلقلعأنألبقسسحتللةداضمةنقحاهتيطعأدقفاذل،هدضًاساسح
."ةرطيسلاتحتءيشلك،ناظحالتامك،اذكهو.لصملا

يننأرعشأ":ةلئاقةئدهملاديفيدتاملكنممغرلاىلعفاليإّتنأ
."ةعيرملاحب

.بقرتلابةئيلمنويعبديفيدىلإاهاقيدصرظن
ةيساسحلعفدراذهنوكينأنكميأ":هّرسيفبيبطلارّكفف

.ةضيرملايقيدصنويعيفقلقلاظحالامدنعمستبامث."ً؟ارخأتم
،قالطإلاىلعرطخيفتسيلةضيرملاةايحنإ.نآلاعلهلاباباصتال"

انهتيبتاهاعد.تقولاضعبلةظحالملاتحتاهؤاقبإلضفألانمنكلو
.ً"اضيأدغلاةليلامبروليللالاوط

.بيبطلااهيأهلعفكيلعبجياملكلعفا،كلضفنم":ءارسإتلاق
."رمألاهبلطتياملكلعفا

بجينكلو،ةظحللاهذهىتحانعسوباملكانلعفدقل،يقلقتال"
،اهمسجتلخديتلاةماسلاداوملالوعفملوزينأىلإرظتنننأانيلع



."؟كلذكسيلأ،انهنارظتنتفوس.تاعاسعضبقرغتسياذهو
هذهبيهواهدحواهكرتننأنكمملانمسيلذإ،معن":لامكلاقف

."ةلاحلا
ايقبتيكلةرسأةثالثتاذةفرغىلإًاعيمجمكلقننل،ةلاحلاهذهيف"

."ةضيرملاعم
ًاركشً.اعئارنوكيساذه":تلاقو،نانتمالاطرفنمءارسإانيعتعمل

."انلكتدعاسملًاليزج
."الإسيليلمعبموقأيننإ.بجاوىلعركشال"
ىلإاترقتفاامهنأالإ،دنريبينيعبنيتهيبشناواقرزلاديفيدانيعتدب

يثوميترمعيفناكهنأمغرو.ريخألاانيعامهبتمستايتلاةدوربلا
رهظتةضيرعلاهتهبجلعجاممًاركبمطقاستلابأدبهرعشنأالإ،هسفن
ههجوتبسانيتلاةفيفخلاهتيحلنملكعامتجامهاسو.زرابلكشب
ءافضإيفةمكحلابنيتمعفملاهينيعو،يـبهذلاراطإلاتاذهتراظنو،ليحنلا
.ههجوىلعنيركفملارهظم

ةصرفلاانلحنستملفانتقيدصىلعقلقلاانلغشدقف.ةفسآيننإ"
."...انأ":تلاقواهديتدممث."انسفنأبكفرعنل

دقل.ءارسإكنأدبال":ًالئاقاهنعةبايناهتلمجلمكأبيبطلانكلو
عقوتأملةقيقحلايفانأف،كعمةحارصلاىخوتأل،نكلو.كنعميتينثدح
."لامجلاونسحلانمردقلااذهبعتمتتةأرماىرأنأ

دقل.كلًاركش":تلاقو،ءيشلاضعبةيدروةحسمءارسإهجوبستكا
.ً"اضيأكنعميتانثدح

هسفنتقولايفهنكلو."لامكانأو":مارتحابباشلاراثآلاريبخلاق
عيضينلهنأدكؤملانماذل،يثوميتقيدصهنإ!حيحص،هآ":هّرسيفرّكف
."ءارسإىلإددوتلاةصرف

يعملوخدلابالضفت،امكلضفنم.امكؤاقلينرسي":ةرارحبديفيدلاق
."هابرشتلًائيشامكلمدقأيناعد.يـبتكمىلإ

.بيبطلاةوعدلقالطإلاىلعلامكسمحتيمل
."ءيشيأىلإفاليإتجاتحالاحيفانهانأىقبأس":لاقف
نأديريالباشلانأيلودبيً،اذإ":لاقلبهيلعبيبطلاحليملف

."نحنبهذناله،ةلاحلاهذهيف.ةضيرملاكرتي
نابذاجتيناضيرمفقودقف.رمملايفثدحيريثكلاكانهنكيمل

تاضرمملاىدحإتماقامنيب،امهدحأةفرغبابدنعثيدحلافارطأ



ولتةدحاوفرغلاىلإلخدتتحارو،ةيودأةينيصةلماحةيرودلااهتلوجب
.اهنمجرختمثىرخألا

ةصرفلاانلحنستمل؟مايألاهذهيفميترابخأام":بيبطلالاق
نأينمبلطيوهوةديدشعلهةلاحيفادبدقل.فتاهلاربعثدحتلل
له.ةرمرخآهتيأرذنمليوطتقوىضم.روفلاىلعىفشتسملاىلإيتآ
."؟ةديجلاحبهرومأ

راثآلاقيرفبلاصتالااهيلعنأبلابلاةلوغشميهوءارسإتباجأف
عم."ماريامىلعهنإ،معن":فاليإةلاحيفتادجتسملارخآىلعمهعلطتل
هذهيفةياغلللوغشمهنإ":ةلئاقيثوميتنعتعفادامناعرس،كلذ
."اهتمجرتواهانفشتكايتلاةيرثألاحاولألاةرفيشكفىلعلمعيوهف؛مايألا

ةليطيـبلاصتالانععنتمااملالإو،لاغشنالاةياغيفهنأدبال"
يقيدصتقرسكنألكنمبضغلابرعشأنأيغبني،عقاولايف.تقولااذه
."ةقيرطلاهذهبينم

انلمعلمحفخيفوسف.لبقملاءاعبرألاموياعمتجتنأامكنكمي"
."تقولاكلذلولحبءيشلاضعب

هبشأديفيدبتكمادبو،يناثلاقباطلاىلإيرجحلاجردلاىلعادعص
.جردلابناجبمجحلاةريبكاهنكلوةعضاوتمةفرغب

هبتكمفلخسلجيويشملاعباتينألبقيسركىلإيكيرمألاراشأ
."سولجلابيلضفت،كلضفنم":لاقو

اهفتاهأدب،بيبطلاهيلإراشأيذلايسركلاىلعءارسإتسلجامدنع
.روفلاىلعهيلعتدرف.نينرلابلومحملا

روتكدلاانلمدقدقل.ىفشتسملايفنحن؟ميتايتنأاذهأ..ً.ابحرم"
،نآلاًالاحلضفأاهنإ؟فاليإ.هللاهكرابيلف،ةدعاسملانمريثكلاديفيد
سيل،الكً.اضيأدغلاةليلىقبتسامبروىفشتسملايفةليللايضمتساهنكلو
...كلأسأنأتدرأ...هآ.اهعمانهةليللايضقنفوس.قلقللوعديامكانه
فرعتله...معن...رانقالطإتوصانعمس،انهىلإانقيرطيفنحنامنيب
ًايفتاهلصتأفوسً،انسح.ينلتقيلوضفلاداكيًاضيأانأوً؟اقح؟ىرجام
نأيننكميله...يرجيامبانربخينأهنكميامبر.قحالتقويفبيقنلاب
عيمجلا،عقاولايفً؟ادغراثآلانعبيقنتلاعقومىلإباهذلاكنمبلطأ
ًاركش.مهبناجىلإدجاوتتنألضفألانمنكلو،هلعفمهيلعامنوفرعي
ً،انسح.نآلاءاقللاىلإ.نيرخآلليتايحتغلبً.ادغىرخأةرمكبلصتأس.كل
."هربخأس



كللسرييثوميتنإ":اهتبيقحىلإفتاهلاديعتيهوءارسإتلاق
."هتايحت

له؟يرجييذلاام":لاقف،ديفيدهجوىلعلوضفةرظنترهظ
."؟هباشاموأةكرعمتبشن

عطتسنملاننكلو،انهىلإانقيرطيفنحنورانقالطإتوصانعمس"
."لعفلابيرجيامفشتكننأ

،رابخألايفكلذتيأر.نييضاملانيمويلالالخلتقاتميرجتعقودقل"
."نيتميرجلانيتاهنعلوؤسملانعلءاستأانأونيحلاكلذذنمو

."نحنكلذكو"
نيعبسوةينامثلبقتبكتراةلثامممئارجةلسلسنإيدلاويللاق"

.ً"اماع
."؟ينعتاذام":تلاقو،نيتكهنملاءارسإينيعيفةأجفةيويحلاتبد
تبكترا،طبضلابمئارجلاهذهلثملتقلامئارجنمةلسلسكانه"

.ً"اضيأتاذلابةقطنملاهذهيفواهسفنةقيرطلاب
ةينامثلبقتعقوثداوحنعةقيقحثدحتيكدلاوناكنإ"

."نآلانسلايفنعاطهنأدبالفً،اماعنيعبسو
الهنكلوً،اماعنيعستوةسمخرمعلانمغلبيسالوكينيدلاونإ"

لبقىفشتسملايفءابطألاريبكبصنملغشدقل.ةزاتممةركاذبعتمتيلازي
."بصنملااذهنآلاانألغشأنأ

."ً؟اماعنيعبسوةينامثلبقلتقلامئارجبكترايذلانمً،اذإ"
نألبقىفشتسملاىلإروضحلابعرسأنأيلعبجوت،ظحلاءوسل"

."ليصافتلاةشقانملةصرفلاانلىنستت
."ةيمهألانمريبكردقىلعنوكينأاذهلنكمملانم،نكلو"
نينظتلهً،اذإ":هيلإلوصولاتدارأاممهفينأًالواحمديفيدلاق

تبكترايتلامئارجلانيبونيتميرجلانيتاهنيبةلصدوجونكمملانمهنأ
."ً؟اماعنيعبسوةينامثلبق

."؟كدلاوىلإثدحتأنأيننكميله.امبر"
نمرخآدرفرضح،مويتاذ.رورسلاةياغاذههرسيفوس.عبطلاب"

وهوًاليلقددرتهنكلو."...دنريبهمساو،راثآلانعبيقنتللمكقيرفدارفأ
؟كلذكسيلأ،دنريبهمسانإ":لاقمث،مسالاةحصنمقثاوريغ
."؟يناملألا

لوضفلابرعشتيهوبيبطلابرشابملكشبنآلاقدحتءارسإتحار



."دنريبهمسانإ،معن":تلاقمث،هلوقديريامةفرعمل
حرطدقو.ميتنميدلاونععمسدقف.انهىلإرضحدقلً،انسح"

نرقلاعلطميفنمرأللتعقويتلاثداوحلانعةلئسأيدلاوىلع
."...يضاملا

.نمرألاةيضقببسبهباوصدنريبدقفدقل":اهّرسيفءارسإتركف
هسفنقمحألااذهضرعيفوس.هنعثدحتياملكاذهف،بهذيامنيأ
."عوضوملااذهببسبمويتاذةريبكةلكشمل

نعهفرعياملكيدلاوهربخأدقف،اذكهو":ًالئاقهمالكديفيدعبات
ةريبكةماستباكانهوءاحنألايفلوجتييدلاوحار،كلذدعبو.عوضوملا
نإف،نسلايفًامدقتمءرملانوكيامدنع.لماكعوبسألههجوىلعةموسرم
نإ.ةيونعملاهحورلًاريبكًاعفديطعتنيرخآللةمدخلكشيهنأبهتفرعم
يننكلو،هعانقإعيطتسأيننأنمقثاويننإف،عوضوملالايحةعناممىدبأ
لكرسيسيدلاونأنمنيقيىلعيننإذإ.عناميسهنأبًاقحكشأ
."كلثمةليمجةديسعمثيدحلافارطأبذاجتلرورسلا

نإددحينأديفيدعطتسيمل،كلذعمو."كلًاركش":ءارسإتلاق
.هدلاونيبواهنيبدعومبيترتهتلواحملمأةلماجملاىلعهركشتتناك

كلأسأنأىسنأينتلعجةجردلثيدحلابانلغشنافيكيرظناً،انسح"
يزاغيفانهًاتابًاعنمعونممفرصتاذهنإ.هيبرشتنأنيدوتامع
."انهكولملاةلماعمفيضلالماعينأيغبنيذإ.باتنع

.ً"ادرابًائيشبرشأنأدوأ.كلًاركش"
القطانملاهذهيفسانلانإ؟جلثملاياشلاضعبنعاذام"

."شاعتناللةقيرطلضفأهنأنظأيننكلوً،اريثكهنوغيستسي
تمتمت،ياشلاديفيدبلطنأدعب.ً"اديجودبياذه":ءارسإتلاق

ْنكلو،يلاؤسعنامتالكنألمآ":ةرفغملابلطتةبنذمةلفطاهنأكوءارسإ
."؟انهةراجيسنخدأنأيننكميله

انأف،يتزيزعاييقلقتال.رمملايفسيلنكلو،انهنيخدتلاكنكمي"
ةئيسةداعةيدنهلاةنعللاكلتنإ.يسفنبتابجولادعبًانويلغنخدأ
."اهنمصلختلابعصي

نينعتأ":بيبطلالأس،ءارسإهجوىلعمهفلامدعةرظنظحالامدنع
،مهيضارأىلعانيلوتساامدنع؟لبقنمةروطسألاكلتبيعمستملكنأ
."نيحلاكلذذنمانمزالتةنعللاتلظو،غبتلاةنعلبدونهلااننعل

ًاسفنتذخأنأدعبهتلأسمث،اهتراجيسلعشتيهوءارسإتكحض



."؟انهللملابرعشتالأ":اهنم
يهةنيدملاهذه.انهتدلودقل؟للملابرعشأنأيلعيغبنياذامل"

سطغللتبهذو،انهعراوشلايفتحرموتبعلدقف.ةايحللينتأيهيتلا
تحتةفاقنبيسفنتحلسو،عبطلابيدلاوملعنودنم؛لوادجلايف
ميدقلانصحلاراثآتفشكتساو،لوقحلايفريفاصعلاديصلتبهذو،يمازح
ىتشنعًاثحابيتعاجشتربتخاو،ةنيدملابةطيحملاضرألاتحتفوهكلاو
ىلإ،ةدحتملاتايالولاىلإتبهذ،تربكامدنعو...انهتارماغملاعاونأ
تادلبترزواكيرمأوابوروأمصاوعتيأرف.بطلاسردأل،ديدحتلابنتسويه
لتحتتلظباتنعيزاغنكلو،ةفلتخمتاراضحىلعتفرعتو،ةميدق
رعشييتلاةلوجخلاةيقنلاةجهبلاكلتك؛يـبلقيفهعوننمًاديرفًاناكم
داعتوأرركتينأليحتسملانمءيشهنإ.لوألاهبحلايحءرملااهب
."انهىلإتدع،نآلانيرتامكً،اذإ.ىرخأةرمهتبرجت

رهظتملاهنكلو،ءيشلاضعبةكحضمةيرعاشلاديفيدةبطختدجو
.كلذهل

."؟قالطإلاىلعةدحتملاتايالولادقتفيالأ؟كدلاونعاذامو"
هلبقنمو،يلبقانهءابطألاريبكبصنملغشو،انهيدلاودلودقل"

.ةنيدملاهذهيفلايجأةثالثلانتلئاعتشاعدقف،اذكهو.نايتسيركيدج
."انهاونفدويخأويمأويتدجنملكيفوتو

ةعوضوملاةيماخرلارئاجسلاةضفنميفاهتراجيسدامرءارسإتضفن
.ةريغصلاةلواطلاىلع

اذهىلإميدقىفشتسملانأفرعأمل":ئجافتمتوصبتلاقو
."؟دحلا

قاطننمضنمهلعجتةجردلًاميدقنوكيالدق":ًالئاقديفيدحرش
ماعهسيسأتمتدقف.ريبكدحىلإميدقهنكلو،راثآلاملعيفكصاصتخا

."ةنيدملاىلإتتأيتلاةيكيرمألاةيريشبتلاتاثعبلاديىلع1878
."...ىفشتسملابابىلعمسالا"
رضح،لييةعماجيفهتاساردىهنأنأدعب؟ثيمسارزيعنينعتأ"

هذهىلإاولصونيذلالئاوألاءابطألانيبنموهو،باتنعيزاغىلإ
."ةنيدملا

اهنمجرختيتلااهسفنةعماجلادصقتأ!لييةعماجنمجرختدقل"
."؟ميتانقيدص

ءوسنم.1847ماعيفسردثيمسارزيعنأنظأيننكلو،معن"



قرافوةئرلاتاذوأ،امبرديئوفيتلاوهوريطخضرمببيصأدقف،ظحلا
."هاركذلًاديلختىفشتسملاىلعهمسااوقلطأف،ةايحلا

دحأتوصتعمسامدنعرخآًالاؤسهيلعحرطتنأءارسإتكشوأ
ياشلانمنابوكاهتزوحبوتاضرمملاىدحإتلخدمث.بابلاىلعقدي
ءيشكانهله":امهمامأةلواطلاىلعامهعضتنألبقتلأسمث،جلثملا
."؟امكلهلعفيننكميرخآ

الَِمل.ةعبسمقرةفرغلايفميقتيتلاةضيرملاقفاريفيضانيدل"
."؟ءيشيألةجاحبناكنإيرتلةرظننيقلتونيبهذت

.اهلاؤسءارسإهيلعتحرط،ةضرمملاترداغاملاح
سيسأتلةجاحلابناكيرمألارعشملنكلو،يلهجلينحماس":تلاقف

."؟ةقطنملاهذهيفانهىفشتسم
بهذملارشنل":هبارشنمةفشرذخأنأدعبديفيدحرش

نيدلالاجرضعبقلطنا،يضاملانرقلانمركبمتقويف.يتناتستوربلا
ةوحصلا"هومساممءزجكملاعلاءاحنأيفةيتناتستوربلارشنلاكيرمأنم
سيسأتقيرطنعمهبهذمرشنفدهمهنيعأبصناوعضوو."ىربكلا
،ةيميلعتوةيحصزكارمءاشنإوةيريختاسسؤمحتفوسانلاعمتاقالع
."ىفشتسملااذهسيسأتءارونمسيئرلافدهلاوهكلذو

."؟كلذكسيلأ،ةيريشبتلامعأيأبنآلانوموقتالمكنكلو"
ةيانعلابسحومدقناننإ،الك،الك":هسأرزهيوهوبيبطلالاقف

ىلإلصأاليننكلوً،اريثكًانيدتمًالجرتسلانأ،كنيبوينيب.ةيحصلا
."يثوميتدودح

."؟ةينيدتادقتعميأبيثوميتنمؤيالأ"
نعامكثيدحةرمغيفامكنأنظأ؟كلذبكربخيملأ.العبطلاب،الك"

امكيتنايدنعثدحتلليفاكلاتقولاامكلحنسيملةميدقلاةيثحلارومألا
."نيتيلعفلا

:ةيماخرلارئاجسلاةضفنمباهتراجيسبقعئفطتيهوءارسإتلاق
ةئجافتمًاضيأانأ،ةقيقحلاكللوقأل":تلاقواهسأرتزهمث."كلذنظأ"
."يثوميتفقومنم

."؟نيدتملاعونلانمكلودبيله؟اذامل"
ًابيرغاذهدجأيننكلو،فرعأال.قالطإلاىلعكلذكسيل،الك"

."الإسيلءيشلاضعب
رثكأنمامبريثوميتنكلو،لعفلاببيرغاذهف،قحىلعتنأ"



هلثممهتديقعلنيصلخملانينيدتملاضعبامبركانه.ةركفلاهذهلنيصلخملا
نمريثكلاىرأانأاذلً،اضيأاذكهنايتسيركيدجناك.يردأتسلً،امامت
هيعسنمناعبنيهبلقةبيطويدجقدصنكلو،يثوميتويدجنيبهبشلا
ملهنأمغرو.رخآلاملاعلايفباوثلالينبركفهنألةيصخشلاهتحلصمءارو
يمتنيالصخشلكلايحكوكشلاهترواساملاطلف،دحألاذهبفرتعي
نمليبقلااذهنمًافقومدهشأمليننإف،كلذعمو.يتناتستوربلابهذملل
مدعمغرهتايحيفةماقتسالاوقدصلاقيرطهرايتخاةقيقحف.ميتبناج
."ةميقرثكأىتحهكولسلعجتهناميإ

يدلاونإ":جلثملاياشلاناجنفنمةفشرذخأتيهوءارسإتلاق
ىوتسموحنىلوألاتاوطخلانإلوقينأداتعادقف.اهسفنةقيرطلابركفي
نودنمةحلاصلالامعألابسانلاموقيامدنعمتتسةراضحلانمىلعأ
."ميحجلاباذعنمفوخلا

اوؤدبنيذلانيليلقلانيبنميثوميتنإ،ىرأامبسح!عئارمالك"
."ةراضحلاهذهءانب

ضرتعتملاهنكلو،ءيشلاضعباهبًاغلابمهذههترابعءارسإتدجو
.اهيلع

."هبباجعإلاديدشكنأيلودبي":ةلئاقتمتمت
مغر؛يتايحيفهلثمًاصخشلباقأمليننكلو،اذهنيقدصتالدق"

اكيرمأيفتشعدقف.ملاعلانمةلداعلايتصحتدهاشديكأتلكبيننأ
مليننكلو،سانلانمريبكددعىلعتفرعتونيماعلسيرابيفتثكمو
دحىلإيعامتجالجرو،ميمصلايفيميداكأهنإ.يثوميتلثمًاصخشلباقأ
؛امصخشىلإثدحتيوهوتاعاسوتاعاسيضميهلعجتةجردل؛ريبك
."ىرقلاىدحإىهقميفعرازملالامعىتح

ًاقيدصيثوميتحبصأفيكو،نينامثلازهانتيتلاةديدنبءارسإتركف
ً.اضيأاهل

هيدلذإ.هيفيـباجعإريثييذلاءيشلاوهاذه":ًالئاقديفيدعبات
.ً"ارورغمسيلهنكلو،ءيشلكلوحهلوقيءيش

ربتعيالءيشلكلايحهلوقتءيشكيدلنوكينأ":ءارسإتلاق
ىلعبيبطلاهقدغأيذلاحيدملانمللملااهباصأدقف."ةميظعةفصًامئاد
تفاضأو.كلذبفرتعتملاهنأمغراهليمزنمةريغلابترعشامبرو،ميت
لصحينأنكميالءيشلكلوحًائيشفرعييذلاصخشلانإ":ةلئاق
."ءيشيأنعةقيمعةفرعمىلع



ىلععونلااذهنمسيلميتف،رمألايفشهدملاءيشلاوهاذهو"
نكامأرازهنألامبر؛كلذءارويقيقحلاببسلاامفرعأتسل.قالطإلا
لوحةقيمعةفرعمهيدلميتنكلو،ةعلاطملاريثكهنألوأملاعلايفةريثك
اهنأودبيامكلحرشينأىتحهنكمي.اهنعثدحتييتلاءايشألا
كلذلعفيهنكلو،ةطاسبلاةديدشتاحلطصمبةدرجمةيميداكأتاعوضوم
لكيفًاقمعتدجواملاطل.يحطسءيشىلإاهتطاسبلوحينأنودنم
ً؛ادجصلخمقيدصوهف،كلذلكلةفاضإلابو.هشقانيوهنعثدحتيام
."ةريخألاةنوآلايفهريغنمرثكأهروضحلتقتشاوهبايغبترعشقيدص

صخشودجمثحابوبوهومراثآريبخميتنأاهرودبءارسإتكردأ
هلبيبطلاحدملهيلعروثعلاتعاطتسايذلاديحولاريسفتلانكلو،حلاص
ةنيدملاهذهيفانهةدحولاببيبطلاروعشوهءامسلايلاعأىلإهعفرو
دحلااذهىلإًايئانثتساهلودبيكشاليثوميتنأتركفو.ةيئانلاةيبونجلا
.ءاحنألاهذهيفهيلإثدحتيرخآدحأهيدلسيلهنأل

ببسبقطانملاهذهءاحنأيفٍقابامبرهنإ":ةحزامءارسإتلاق
."كنيبوهنيبعمجتيتلاةقادصلا

هئاقبببسوهاذهو،باتكفيلأتىلعلمعيهنإ.ًالعفكلذبكشأ"
هذهبًاريبكًاقلعتقلعتموهلب،ناكملااذهبحيلعفلابهنكلو،انه
امنيبشيجلايفًامزالمويثوميتنويباهرإلافقوأ،يضاملاماعلايف.ةقطنملا
."امهوفطتخاوةينامثعةيرقىلإامهقيرطيفامه

له":تلاقو،ةشهدلاطرفنمامهعسوىلعاهينيعءارسإتحتف
."لبقنمليبقلااذهنمءيشبعمسأمل؟داجتنأ

."عونلااذهنمةفسؤملاثداوحلانعثدحتلابحيالميتنإ"
."؟هلثدحيذلاامً،اذإ"
عمو.ميتحارساوقلطأمهنكلو،هولتقومزالملاىلعرانلااوقلطأدقل"

.ةيساقلاةنحملاكلتزواجتنمًاريخأنكمتينألبقمايأترمدقف،كلذ
ً،ايسفنًابيبطريشتسينأهيلعتحرتقاف،ريغصلفطكةقرحبيكبيهتيأر
."كلذضفرهنكلو

نعتزجعاهنكلو،يكبيوهويثوميتةروصليختتنأءارسإتلواح
.مالكلابديفيدرمتسا.كلذ

دحاويأنمرثكأهملؤيامبراذل،هبعشودلبلااذهقشعيهنإ"لاقف
."لكشلااذهبًاضعبمهضعبنولتقيمهومهارينأانم

فارتعالاةمدصىلعبلغتلانمًاريخأتنكمتنأدعبءارسإتلاق



يتلاةقطنملايف.هبًادجنوعلومةقطنملاهذهيفنييورقلانإ":قباسلا
."انمدحاويأنوفرعياممرثكأنويورقلاهفرعي،راثآلانعاهيفبقنن

لب،بسحوةصاخلاهثاحبأبموقيالوهف،هبنوعلوممهعبطلاب"
تاءاصقتساءارجإبماق،نيماعلبقً.اضيأنييلحملاناكسلاةمدخىلعلمعي
."لماكرهشلةلمحلاكلتىلعانوفظوملمعف،نييورقلاىلعةيحص

اذهنمًادجًارورسمتسلكنأبينئبنيكتوصةربنيفءيشةمث"
."طاشنلا

اذهبىرخأىلإةيرقنميعرهتوًاناّجميلمعتنأ":ديفيدلاق
يمالكيذخأتال،هآ":لاقوكحضيأدبمث."!اذههرسيدقنم،لكشلا
عفنلانمريثكلاميدقتيفلمعلااذهمهاسدقل.دجلالمحمىلع
."نيرخآلاةدعاسمءارجنميتأييذلارورسلابانرعشف،عيمجلل

نأنودنمريغلاةدعاسميفمكبجاومتلعفمكنأكلذنممهألاو"
."يتناتستوربلابهذملاىلإمهليوحتاولواحت

."ريغالطقفريخلالمعيفًابحكلذانلعفدقل،معن"
:لاقف،اهتعاسىلإةفطاختارظنيقلتتحارءارسإنأديفيدظحال

."انهًاليوطًاتقوكرخؤأالينيعدف،بعتلابترعشنإ"
."فاليإلاحدقفتألبهذأنأيلعيغبنيهنأنظأ"
ةيصوصخلاضعببىظحتنأيهعقاولايفةيقيقحلاءارسإةينتناكو

ترعشيذلاقلقلالظ،بيبطلاعماهتثداحملالخف.فرشأبيقنلابلصتتل
.اهباصعأريثيواهقامعأشهنيبيقنلالايحهب

."عئارلاثيدحلااذهىلعكلًاركش":اهيمدقىلعضهنتيهوتلاق
."يرورسيعاودنماذه"
ال":ةلئاقبيبطلاركذتلًاليلقءارسإتأكلت،بابلاىلإلصتنألبق

."لعفتاله،كدلاوىلإثدحتتنأسنت
ةحتافموهتيبلاىلإدوعأامدنعهبموقأسءيشلوأف.يقلقتال"

."نأشلااذهبيدلاو
له":ًالئاقاهلأسو،ةعاقلاىلإمثةفرغلاجراخىلإديفيداهقفار

."؟كقفارأمأةفرغلاىلعروثعلانمنينكمتتس
كلىنمتأ.يسفنباهيلعروثعلايننكمي.كسفنجعزتالكلضفنم"

."ةديعسةيسمأ
تشممث،جردلاةلزاناهقيرطيفتهجوتوبيبطلاءارسإتكرت

تبلطولومحملااهفتاهتجرخأو،رمملارخآيفةحوتفملاةذفانلاىلإةعرسب



دريذلاهسفنيدنجلااهيلعدر،رخآلابناجلايف.ةطرشلارفخممقر
بيقنلانإاهللاقو،لاحلايفءارسإتوصزيمف،مويلاكلذرصعاهيلع
.دوعينأعقوتملانمىتمطبضلابفرعيالًادحأنإوً،ادوجومسيل
اهنكلو،تامولعمةيأنعحصفينأديريالهنإاهّرسيفءارسإتركفف
.يرجيامةفرعمىلعترصأ

."؟يرجييذلاام؟رانقالطإتوصانعمسدقل":تلاق
رخآصخشعطاق،ةظحللاكلتيفوً.ائيشفرعيالهنإلاقهنكلو

نأاهنمبلط،ناوثعضبلراظتنالابءارسإيدنجلاىقبأنأدعبو.ةملاكملا
.بيقرلاىلإثدحتت

يننكميفيك.كيلإملكتيناسحإبيقرلا.ءارسإةديسايًابحرم"
."؟كتدعاسم

ةربنبملكتينلهنأءارسإتركففً،ادودووًايويحلجرلاتوصادب
.هدونجنيبتعقوتاباصإكانهنأولكلتةئداهلاتوصلا

انلءاستاذل،رانقالطإتوصانعمسدقل.ناسحإبيقرايًابحرم"
."...بسحو

."قلقللوعديامكانهسيل":ةعرسبًالئاقثيدحلابيقرلارصتخاف
."؟كلذكسيلأ،هباشاموأكلاجرنمدحأبصيمل"
.ةيفاعوةديجةحصبعيمجلا.هللدمحلا،الك":ناسحإبيقرلالاق

.ً"ادغيمسرحيرصتبانبيقنيلديس
."؟بيقنلالاحفيك"
."ماريامىلعءيشلك.لاحلضفأبهنإ"
."؟هيلإثدحتلايننكميله"
."هتدوععقوتنىتميردأتسلو،رفخملاجراخهنإ"
عاديأءارسإدجتملاذكهوً،امامتًاعنقمبيقرلاتوصادب

.كلذنمرثكأثيدحلايفلاسرتسالل
."؟هبتلصتايننأهملعتنأكنكميلهً،اذإًانسح"
تدكأتدقفً،اذإ.ةملاكملاتهنأامدنعةحارلابميظعروعشءارسإكلمت

لأستمليهف.ليوطتقولمدتملاهتحارنكلو،ماريامىلعبيقنلانأ
."..ً.ارمتسملازيالامبر":اهّرسيفتركفف.المأحلسملاكابتشالاىهتنانإ
نأكوبيقرلاثدحتدقل،عقاولايف.ةيناكمإلاكلتنمقيمعقلقاهكلمتو
انهثيدحلاف.ةماتةقثبىلحتتنأعطتستملاهنكلو،لعفلابىهتناعازـنلا
تدجوو،ةذفانلانمترظن!مدقةركةارابمنعالحلسمعازـننع



لجرلاف؛بيقنلاهضوخيعازـنلوأاذهنكيمل.جراخلايفًاكلاحمالظلا
،يهفرعتاممرثكأفرعيهنأدبالو.لابجلايفكانهرهشألبراح
تذخأ.هسفنةيامحلةمزاللاتاطايتحالاذختيفيككاردإلامامتكرديو
نودنمنكلو،اهسفننعففختلراكفألاكلتبريكفتلانعمتءارسإ
هنثارببشنيةفرعملاقحهفرعتيذلاقلقلاكلذأدباملاحف.ىودج
داكلابو.هلدحعضووهفاقيإللاجمكانهدعيمل،اهقامعأيفةيراضلا
تقولاضعبلثدحتتللامكظقوتوفاليإةفرغىلإبهذتنأتعاطتسا
.ينهذلاشوشتلانمةلاحلاكلتيفيهو

ááá



يكليعسوباملكلذبأترص،لاكينومشأبًاروحسمتنكنأدعب
تصرحلب،بسحورصقلانعدعتبأملف.اهبينعمجيءاقليأبنجتأ
يتلاتالحرلاف،كلذعمو.هيفاهفداصأدققيرطيأكولسبنجتىلع
رصقلايفيروضحتلعجىرخألاكلامملاىلإاهبمايقلايدلاوىلعبجوت
ةباينهلمعيدؤأو،رصقلاىلإبهذأنأيدلاوينمبلطدقفً.ايمازلإ
ضعبجذاسهنكلوً،احلاصًالجرساميالناك.ساميالهدعاسمعمهنع
نأهنكمييلثمهلمعيفًادجموًابوهومًاباشنأيدلاوربتعاف،ءيشلا
يتقالعةعيبطكرديمليدلاونكلو،صاخلاهدعاسملةيلاثمةمتتلكشي
.يدلاوتابغرىلعءانبفرصتأنأيلعبجوت،اذل.لاكينومشأب

نمةدقعمةكبشيلخاديفورصقلاىلإمويلكبهذأتحبصأ
نكلو،لاكينومشأةيؤرلةفهللاديدشيننأترعشدقف.ةبراضتملارعاشملا
ىشخيريغصلفطيننأكو،اهتيؤرنمفوخلاينكلمتىرخأةيحاننم
مدقأانأامنيبو.هباوصهدقفتداكتةجردلمالظلايفتيرافعلاةيؤر
كلذبيريكفتقلعت،ةربخلاميدعنكلوبلقلابيطسامياللةدعاسملا
دوقييرجحجردةمثناك.سيرزيبميرحميقتثيحرصقلانممسقلا
نمفلؤممسقوهو،رصقلانمقباطىلعأيفدوجوملامسقلاكلذىلإ
رظنلانعىتحتعنتمايننأمغرو.تارفلارهنىلعنالطتنيتريبكنيتفرغ
دوجوبرعشأنأتعطتسادقف،مسقلاكلذىلإيدؤملاجردلاةهجىلإ
معفمبلقباهيفاهفداصأسيتلاةظحللاترظتناو،كانهلاكينومشأ
.حرفلاوةفهللاوفوخلاب

سارحدحأرضح،هتلحريفيدلاوقالطناىلععباسلامويلايفو
.يتيؤرديريكلملانإلاقو،رصقلاةبتكميفلمعأانأويلإسيريزيب
دقيذلاببسلانعتلءاستو،مالكلااذهعامسلايحقلقلاينكلمتف
هتلباقيذلالجرلايننأفرعله،ىرت.يتلباقمبلطلكلملاعفدي
عرزنإاذام،نكلو.ليحتسمكلذ؟لافتحالامويدبعملايفلاكينومشأ
ةيفاكلاةعاجشلابعتمتينأنكميال،الك؟ةفاكدبعملاءاحنأيفسيساوج
قرخىلعؤرجيالهنأالإ،كلملاهنأمغرف.دبعملايفسيساوجلاعرزل
،يسأربرودتةلئسألاكلتتذخأامنيب.كانهمتتيتلاةدابعلاةيصوصخ
.كلملامامألوثملليقيرطيفتهجوت

لباقياههجوةأرماهبناجبو،ةذفانلابناجبًاسلاجسيريزيبتدجو



ًائطأطمهمامأتينحناامنيبيلإرظنف،مارتحالكبكلملانمتوند.ةذفانلا
ً.ادجضفخنملكشبيسأر

:همالكيفلبقنمهعمسأملفطاعتلابمعفمتوصبسيريزيبلاق
كنأانعمس.اهبكفلكننأديرنةمهمانيدل.اناساتابباشلااهيأمقتسا"
."هانرمأامكسارارآكدلاورداغنأذنمةبتكملانوؤشبمتهت

.ضرألاىلعًازكرملظيرصبنكلويمدقىلعتضهن
ىلإرصقلاةبتكمنوؤشبمتهأيننإ.كلًاركش.يالومايمعن":تلقو

."ساميالبتاكلادعاسمبناج
يلإرظناو.ساميالوعدملاةبهوملاميدعنعينثدحتال":ًالئاقحاص

."ينثدحتامدنع
حيبقلاسيريزيبهجوبناجىلإتيأرو،يسأرتعفر،اذهلاقامدنع

يفاهنعيرصبتدعبأف،لاكينومشأ،يتايحويـبلقبحليريثألاهجولا
.ىرخأةرمضرألاىلإرظنلاتدواعو،لاحلا

ًادهجرفويملساميالنأيلودبيً،اذإ":ةرخاسةربنبسيريزيبلاقف
رظناوكسأرعفرا.ءاوسدحىلعكلقعشيوشتيفتقولااذهلاوط
."يلإ

رظنلانميسفنعنمأنأتلواحيننكلو،زجعبكلملارمألتنعذأ
.سيريزيبىلعلماكلابيهابتناتزكرف.لاكينومشأىلإ

."كرماوأعامسراظتنابيننإ.يالوماي،معن":جلتخمتوصبتمتمت
ههجوضرعىلعلكشلااتميدعهاتفشتجرفناف،سيريزيبمستبا

.تاغارفلابةئيلملاةريغصلاهنانسأنعةفشاك
نأكديرأ.هديرأاموهاذه":سفنلابةقثلاديدشتوصبلاقف

يننكميًايكذًالجركيبأكنك.كيبألثمًامهفتموًابوهومًابتاكحبصت
."اهريفاذحبيرماوأذيفنتلهيلعدامتعالا

ًابتاكحبصأسكلضفب.يالومايكلًاركش":كلملارورغيضرألتلقف
ترعشيذلايزخلافصأنأيننكميالو."اهببغرتيتلاتافصاوملالكب
،اهبحأيتلاةأرملامامأيزخلليسفنتضرعدقف.ةظحللاكلتيفهب
لجخلابيروعشتحبكيننكلو،جارحإلاةياغبفقوميفيسفنتعضوو
يألذبأنأّيلعبجوتو،كلملاةرضحيفًافقاوتنكدقف.روفلاىلع
لثمموهف،هرماوأىلعءانبيتايحكلذيفامب؛اهميدقتيننكميةيحضت
يأىلإ،كلذلةفاضإلابو.دالبلاوبعشلايماحوضرألاىلعهتلئاعوبوشيت
؟دعبرصقلابتاكبصنملقتريمليلثمباشبحةيمهألصتدقىدم



.يمالكترركويسفنتاتشتعمجتسا
."هبينرمأتاملعفألانهيننإ.يديسايمعن":تلقف
بذعريبعتضافو،ةقيمعةفطاعلكشلاعبرمسيرزيبهجوترمغ

نماهيلعلصحينأعاطتساةربنبذعأبينربخأف.نيترمحملاهينيعنم
.ينمهدارأامقيمعلاهتوص

يفءاسنلاةيقبكتسيلاهنكلو،يتبيبحيهلاكينومشأنإ":لاقف
صصقلاوريطاسألاةءارقىلعتأشندقفاذل،ملعماهدلاونإ.رصقلا
بجياذل،انهللملابرعشتنأاهديرنالنحن.يناغألاودئاصقلاورعشلاو
يفةدوجوملايناغألاودئاصقلاومحالملاوريطاسألاّلكبةحئالاهيرتنأكيلع
يذلاحوللاىلعاهلوصحىلعصرحتنأوههلعفكيلعاملك.انتبتكم
ال،تلعفامهمنكلو،ةمهملاهذهبكفلكأيننإ.كلذتدارأاملكهراتخت
."ةلأسملاهذهبلخدتيساميالعدت

تتاباهنأترعشيتلايراكفأعامجتسانمةريبكةقشمدعبتنكمت
:همامأسكنميسأروهتبجأوفوخلاوحرفلاولاعفنالاوةشهدلانمًاطيلخ
فوسو.للخامنودكرماوأذفنأفوس.ميظعلاسيريزيبايبغرتامك"
ءاشتامكةبتكملايفحاولألامادختساةيرحبةرقوملالاكينومشأىظحت
."بغرتو

ًارابخأتعمسدقل.اناساتابباشلاياتفوهاذه":سيريزيبلاق
تامهملاتذفننإو،حيحصهتعمسامنأيلتبثأنإو.كنعةريثكةراس
."كراظتنابزاتمملبقتسمكانهف،كترمأامكيلاثملكشب

.بحلابناتمعفمهانيعولاكينومشأىلإرظنيلتفتلا،كلذدعبو
لبقتسملاانديعيفوسوً.اعيمجانراظتنابزاتمملبقتسمكانه":لاقو

."تضمروصعلبقاهاندقفيتلاةوقلاوءاخرلاوةرفولاىلإ
ريصقلاهدسجبةدحاوةظحللهتليخت،مالكلاسيريزيبلصاوامنيب

ىلإروفلاىلعيهجوحمالمترّيغتف.بحلالاكينومشأحراطيوهونيمسلاو
ريبعتعنصتويهابتناةداعتسانمتنكمتظحلانسحلنكلو،زازئمشالا
امدنعو.كلذسيريزيبظحالينألبقعضاوتلاوةعاطلاومارتحالاىلعلدي
ًائلاملاكينومشأتوصينذأيفنر،فارصنالابنذإلابلطأنأتكشوأ
.ةداعسلاوحرفلابةفرغلا

ىلإرظنألدغلاحابصنمركبمتقويفةبتكملاىلإرضحأنأدوأ"
."؟حابصلايفًادجاوتمنوكتسله.حاولألا

."عبطلاب":يتأجافميفخأنألواحأانأوُتمصو."ً؟احابصًادغ":اهتلأس



."يتالوماينيئاشتتقويأيف":يتعاجشعمجتسأانأوتلقمث
ةبتكملايفلاكينومشأرظتنا.اهتعمسدقل":ةرمآةربنبسيريزيبلاقف

.ً"احابصًادغ
رعشيذلايـبلقنكلو،مارتحابيسأرتينحو."يالوم،كرمأ":تلق

ةصرفلاىنستتنألبقو.فوخلاطرفنمةعرسبقديأدبةثراكلابارتقاب
،فارصنالابنذإلاتبلط،يدسجةيقبىلإرشتنتنأةعراستملايـبلقتاقدل
موؤشمساسحإأدب،جردلالزـنأانأامنيبو.ةفرغلانمًاجراختعرسأو
.يـبلقىلعلقثيةمحرلاميدع

ááá



فصنوةمئانفصناهتضقةقلقةليلدعبًةبوركمءارسإتظقيتسا
يهواهتليلتضقيتلافاليإامأ.طابحإباهريرسىلعتسلجف،ةظقيتسم
لامككلذكو.مونلايفقارغتسالانمًاريخأتنكمتدقفملألاطرفنمنئت
ةبارقمونللًاريخأملستسا،فاليإةحارىلعرهسيلساعنلامواقيذلا
تلسغو،مامحلاتلخدو،اهيقيدصجعزتالئلتمصبءارسإتضهن.رجفلا
.رمملاىلإهبتجرخولومحملااهفتاهتذخأمث،هتففجواههجو

ةكرحهيلعتلوتسادقف.ليللايفهيلعناكامكًائداهرمملادجتمل
لوطىلعءطببنيشميتاضرمملاتحارو،روطفلاةعاسلولحبةفيفط
.مهبنونتعينملوأىضرمللاهنمدقييتلاماعطلاتاينيصتالماحتاعاقلا
ةيوازتدجوو،اهتحاربملكتتيكلةقيدحلاىلإلزـنتنأاهيلعبجوت
بوانملايدنجلاتوصنر.ةطرشلارفخممقرتبلطو،بابلافلخةئداه
.تايلكشلايفًاتقوعيضيمل،ةلصتملااهنأىلعاهتوصزيمامدنعو.اهنذأيف

."روفلاىلعبيقنلابكلصوأفوس":لاقف
.اهفوخيعدتسيامكانهنكيملً،اذإ
."ءارسإايًابحرم"

توصتعمساملاحاهدسجفارطأيفةحارلانمساسحإىرس
.بيقنلا

."؟ريخبتنأله؟كلاحفيك.انأهذه،معن":تلاقف
ادبو."عقاولايفةعئارلاحيفلبً،امامتريخبيننإ":بيقنلاباجأ

ضرعتيمل،هللدمحلا":لاقمث،سفنلابةقثلابمعفمهنكلوًابعتمهتوص
.ً"اضيأةحرابلاةليلتلصتاكنإيلاولاق...ةباصإلاوألتقللانلاجرنميأ

."؟يـبلاصتالادواعتملَِمل.حيحصاذه،معن"
كجعزأنأدوأملاذل،ةثلاثلاةعاسلاىلاوحرفخملاىلإتدعدقل"

."رخأتملاتقولاكلذيف
ةليللاتيضمأدقف.تلصتاكنأولىنمتأ":هللوقتنأتكشوأ

.ةركفلانعتلدعواهيأرتريغاهنكلو."كبركفأانأواهلوطب
."رانلاقالطإتوصتعمسامدنعقلقلاينباصأدقل":تلاقف
ىلعكعلطألمويلاحابصراثآلانعبيقنتلاعقومبرمأنأبتركف"

."ىرجاملك
يزاغيفىفشتسملايفلب،يلاحلاتقولايفعقوملايفتسليننكلو"



."باتنع
."؟ىفشتسملايفكنإنيلوقتأ"
.هتوصيفقلقلاةربنتعمسامدنعةيفخةجهباهتكلمت
."فاليإعسلًابرقعنكلو،ريخبيننإ":تلاقف
."ماريامريخىلعاهنألمآ"
قوتأيننإ.ىرجامبكلضفنمينربختاله.نسحتتاهتلاحنإ"

."كلذةفرعمل
يفكييلاحلاتقولايف،كلذعم.فتاهلاربعاذهبكربخأالألضفأ"

نعبيقنتلاةمهميلصاوتنأكنكمي.ماريامىلعءيشلكنإلوقلا
."نآلامالسبراثآلا

."؟لتقلايتميرجيـبكترمىلعتضبقكنأينعتأً،اذإ"
."نآلادعبكوجعزينل،معن"
."؟مهيتميرجباوفرتعاله"
."ةدماهًاثثجمهيلعضبقلاانيقلأدقل"
.تمصلانمةزيجوةرتفتميخ
."؟ةلتقلامهنأنمقثاوتنأله":ءارسإتلاقف
:ًالئاقكبترمتوصببيقنلادرينألبقىرخأةرمتمصلاداس

ىتم.فتاهلاربعانهعوضوملااذهةشقانمًامامتمئالملانمسيل"
."؟عقوملاىلإنيدوعتس

."مويلااذهرصعحجرألاىلع،اذهنمةقثاوتسل"
."ليصافتلالكبكدوزأفوسو،كقيرطيفتنأويـبيرم"
،روفلاىلعةظحللاكلتيفاهلكليصافتلافرعتنأءارسإتنمت

.كلذنمرثكأبيقنلاىلعحلتنأيدجملاريغنمهنأتكردأاهنكلو
.ً"اذإمويلارصعكارأً،انسح"
لاحلضفأببيقنلانأتفشتكاذإ.ببسنودنمتقلقدقلً،اذإ

دجتمليهف،ةماتةحاربرعشتنأعطتستمل،كلذعمو.هيلعرطخالو
نإلوقتيتلاهتيرظنبًارارمتركف.ريبكدحىلإةنئمطمهتاملك
اهبعنتقتملاهنكلو،لتقلايتميرجءارونوفقينيذلامهنييلاصفنالا
ديشرةيرقلاميعزلتقلمهعفادودبيدق.ةيقطنماهدجتملوةماتةعانق
لتقلمهعفديًاببسدجتنأعطتستملاهنكلو،ةيافكلاهيفامبًايقطنماغآ
اوبكترانيذلامهنييلاصفنالانأول،كلذلةفاضإلابو.راتسلادبعجاحلا
ءافخإلمهوعديببسكانهسيلذإ؛كلذنعمهتيلوؤسماونلعأل،نيتميرجلا



نمف،طقفتئافلامويلايفاغآديشراولتقمهنأانضرتفاولو.مهتميرج
لولحبلقألاىلعراتسلادبعجاحلالتقمنعنونلعيساوناكمهنأدكؤملا
ىلإةدئاعيشمتيهوةريثكتالؤاستبًائيلماهسأربترعش؟تقولاكلذ
.ديفيدبمدطصتنأتداكىتحىفشتسملا

مل.وتللكنعثحبأتنك.ريخلاحابص":حرمببيبطلااهللاقف
."؟كلذكسيلأ،دعبكروطفيلوانتت

."؟لأستاذامل،الك"
."هعمروطفلالوانتليدلاواناعددقف.يتيبىلإًاعمبهذنفوس"
."نيمئاننالازياليقيدصنكلوً،ادجفيطلاذه"
."ناظقيتسيامدنعانناكمنعتاضرمملاامهربختس"
ثدحتتنأعقاولايفتدارأدقف.اهرارقذختتنأءارسإعطتستمل

ملو،دعبديجلكشباهتحصنسحتتملفاليإنكلو،ديفيددلاوىلإ
.ةلاحلاكلتيفلازتاليهواهدحواهكرتىلعاهسفنربجتنأعطتست

."...فاليإنكلو":تلاقف
لكرورمبعجارتياهمديفمسلاريثأتف.قلقللوعديامكانهسيل"

."موي
سيلأ،انبهذاننأامهنوربخيس.بهذنانعدًاذإً،انسح":ءارسإتلاق

."؟كلذك
يقلقتال":لاقوههجوىلعةمهلملاوةقثاولاهتماستباديفيدمسرف

."لاحلايفدوعأسو،نآلاتاضرمملاةسيئرربخأوبهذأس.قالطإلاىلع
،فتاهلاىلعتدرف،بيبطلافرصنااملاحنريءارسإفتاهأدب

،فاليإلاحنعلأسيللصتيناكيذلانامويتوهلصتملانأتدجوو
،عقوملايفماريامىلعءيشلكنإاهللاق.تادجتسملارخآبهتدوزاذل
لوانتييتلاةحارتسالاتقوناحامدنعهنإو،كانهىلإمهقفارميتنإو
لامعلانأًاضيأاهربخأو.اهبلصتيلةصرفلالغتسا،مهروطفلامعلااهيف
ببسدحأفرعيمل.يلهيسءانثتساباورضحدقعيمجلانأو،ماريامىلع
نمفارصنالابنذإلااوبلطمثطاشنودجلكباولمعنيرخآلانكلو،هبايغ
جاحلاةزانجروضحلجأنممويلاكلذيفءيشلاضعبنيركبملمعلا
نارضحيسو،ةيرقلاىلإلامعلانالصويسدارمونامويتناكف.راتسلادبع
عمحلاصتهنأامك،معنهآ.راثآلانعبيقنتلاقيرفنعةباينةزانجلا
نأهنمتبلطف.عوضوملانعثدحتلابءارسإبغرتمل.هلرذتعاودارم
.لاصتالاتهنأونيرخآللاهتايحتغلبي



نأهيلعبجوتيذإ،نامويتديفيسقلقلانمًائيشنأءارسإتركف
تارملايفهئاقدصأعماهبلماعتييتلاةقيرطلايفصرحلايخوتملعتي
.ةلبقملا

يفنامويتاهبفرصتيتلاةقيرطلانمءارسإتئجوف،عقاولايف
نكيملوهف.عابطلانيلورشعملالهسنوكينأداتعاهنأل،ةتئافلاةليللا
دارأدقف.هتنهميفوأهتايحيفةريبكتاعلطتهلوأقيقدتلاديدشًاباش
اذهو-ةيوناثلاةسردملايفهلسكببسبنكلوً،ايرامعمًاسدنهمحبصينأ
،ىغتبملاكلذىلإلصيلريبكدجبلمعيمل-هيفريغتيمللوسكلاعبطلا
،هيلعةأطولاةديدشةركفىرخأةرمةعماجلاتاناحتماةداعإةركفدجوو
ثيداحألالدابتومونلاوبرشلاولكألاناكو.راثآلاملعةساردبىفتكااذل
عمو.مومهلانمًايلاخًاصخشناك،راصتخابو.ةايحلايفهبعتمتسياملك
.حضاوببسامنودةأجفةتئافلاةليللايفهباصعأىلعةرطيسلادقف،كلذ
امهم":اهّرسيفءارسإتركف.مزاللاقوفهعمهدودحدارمزواجتامبر
لالختنظ،اذكهو."ةقيرطلاكلتبفرصتلايفقحلاهلسيلف،ثدح
هتحماساهنأهلرهظتلدعبنحيملتقولانأنامويتعمةيفتاهلااهتملاكم
.هفرصتىلع

ةفوصرملاعراوشلاربعنجافزجلوففلوغزارطنمديفيدةرايسترم
كلتلةريغصلاةراجحلاوكنزلابةهومملاباوبألابًارورم،ءادوسلاةراجحلاب
ةداجىلإتلخدمث،ةنيدمللميدقلاجيسنلالكشتيتلاةمخفلاتويبلا
يفاهدجينأءرمللنكميىرخأةحيبقةداجيأبهبشأودبتةضيرع
دوشحو،رجاتملافوفصبزاتمتيتلاو؛ايكرتيفرخآناكميأوألوبنطسإ
اهجيجضو،ةصاخلاهتهجوىلإٌلكةفصرألالوطىلعنوشمينيذلاةراملا
مل،ظحلانسحل.تارايسلاقاوبأوةيرانلاتاجاردلاتاوصأنمرفانتملا
اهلىرخأةداجنجافزجلوفلاةرايستلخددقف.ًاليوطًاتقوةلحرلاقرغتست
اهنأءارسإتركذتف؛نيبناجلاىلعتوتلاراجشأاهفحتةضيرعةفصرأ
اهعابطناناكف.ةنيدمللىلوألااهترايزيفلبقنمعراشلااذهتدهاش
ىلإعراشلااذهلصو،ذئدنعوً.ايباجيإباتنعيزاغةنيدمنعلوألا
نسحل.ققشلاةينبأنمةمحدزمتاعومجموةفصرأهلحمتلحو،هتياهن
امناعرسذإً،اضيأليوطتقولناكملااذهيفامهؤاقبمديمل،ظحلا
كانهوكانهةرثانتملاتويبلاضعبوةحتفتملاءارضخلاراجشألاامهبتطاحأ
.ناكملكيفةيمانلاراجشألانيب

."؟ةنيدملارداغنسله":تلاقف،قلقلاببيرمروعشءارسإكَّلمت



يدلاونإ.كفاطتخابموقأنل.يقلقتال":لاقوةءارببديفيدمستباف
."كانهىلإهجوتنفوساذل،كولوجيراسةقطنميفيفيرتيبيفشيعي

له؟كولوجيراسةوعدملاةقطنملاهذهعقتنيأ":ةحزامءارسإتلأس
."؟يفاطتخامزتعتالكنأنمقثاوتنأ

هديبهمامأراشأ،ةريصقةهربدعبو."كلذنمقثاويننإ":لاقف
."انتيبوهاهو.كولوجيراسيههذه":لاقو

تيبلاودبي.ليمجاذه":يرجحلاىنبملاتأرامدنعءارسإتلاق
.ً"اميدق

متامدنعةقطنملاهذهيفشيعيدحأكانهنكيملً.ادجميدقهنإ"
."ناكملاءاحنأيفتويبلانمريثكلاءانبمتًارخؤمنكلو،لزـنملااذهءانب

.روسبةطاحمةقيدحطسويفًاينبمنيقباطلاوذيرجحلالزـنملاناك
يقترتةمخضزوجةرجشتحتلزـنملامامأروطفةلواطءارسإتدهاش
نينسمنيلجرتأرامك،ةنولملاروهزلانمناتسبطسوءامسلايفًايلاع
فانصأبةئيلمةينيصلمحترمعلافصتنميفةأرماوةلواطلاراوجبنيسلاج
.اههاجتابنورظنيمهعيمجو،روطفلاماعط

."يدلاووهةراظنلاوذلجرلا":ًالئاقديفيدحرش
."؟هدرفمبانهشيعيله"
امأ.هبينتعت،اكابموسولوغةديسلااهمساو،كانهةفقاولاةأرملانإ"

قمرمثًاليلقفقوتو."رخآلاونيحلانيبانهىلإنورميفيدالوأويتجوز
حبصأيننإ،نيرتامكً،اذإ.نآلاةزاجإيفمهنكلو":لاقولزغةرظنبءارسإ
."فيصلالصفلالخبزعأ

."؟رخآلالجرلانمو":هتاحيملتباهمامتهامدعرهظتلءارسإتلأس
يفانهةفورعمةيصخشهنإ.يدلاوقيدصاكمآبقاصديسلاهنإ"

سردمولالقتسالابرحيفىمادقلانيبراحملانموهف،باتنعيزاغ
."...دعاقتم

.ايساكألاةرجشلظيفتفقوتوتيبلانمنجافزجلوفلاةرايستبرتقا
نالداجتيفوس،نآلاو.مداقهنأفرعأمل":كرحملائفطيوهوديفيدلاق
."سويتلاكدانعبًاضعبامهضعبعم

."!ً؟اعمناقفتيالأ"
ىلعيدلاودتعيمل.رانلاوجلثلاكناداضتمامهنإ!قالطإلاىلع"

يفنعميتاب،نسلايفمدقتاملكف.ةنحاشملايفبقاصبيلاسألعايصنالا
،امهنيبةرجاشمتعلدنانالجرلاكناذىقتلااملكو.رثكأفرثكأهزازفتسا



امهتفرعمنإً.اضعبامهضعبنعءانغتسالانعنيزجاعنالازيالامهنكلو
ةيوناثلاةسردملايفًاعماسرددقف؛يضاملانمليوطتقوىلإدوعت
تامنإو.نآلاةايحلاديقىلعامهئاقدصأنميأدعيملو،ةيكيرمألا
ودبيسعضولاناكدقف،كلذعمو.ةدحولاةياغبيناثلاحبصيسف،امهدحأ
."مويلاتأيمل"بقاص"نأوللضفأ

سلجيوهوتيبلايفةدحولابرعشيهقيدصنأبسحوركفامبر"
."اذكههدرفمب

.اهمالكىلعًادرهسأرديفيدزه
نكادلظاهيلعميخييتلاةلواطلانمامدقتو،ةقيدحلابناجبارم

نالجرلاضهن.ةيهشلاةرفاولاروطفلاقابطأاهنيزتوروهزلاحئاوربقباع
دعجملاههجويفناواقرزلاهانيعتعمليذلاسالوكينمدقتف،ةفيضلابابحريل
.اهحفاصيلهديدموءارسإوحن

."دعاقتمبيبط؛سالوكينانأً،ابحرم"
تاذلجرلادياهديبكسمتيهوءاوسدحىلعاهسفنءارسإتمدق

.ةزرابلاةيناوجرألاقورعلا
يقيدصاذهو":ةيعانطصالاهنانسأنعفشكتثبخةماستبابلاقمث

."بقاصميدقلا
نمنكمتيلاصعىلعأكتا"بقاص"نأءارسإتظحالطقفذئدنع

.فوقولا
لكىلعددشو."بقاصدعاقتملاخيراتلاذاتسأ":نسملالجرلالاق

هديدميوهوهقيدصاهكرتيتلاتاغارفلاألمينأديريهنأكوةملك
.ةأرملاحفاصيلةشعترملا

،هبابشمايأيفتناكامكرعشلاةفيثكءاضيبلاهسأرةورفتدب
امكاتدبةريغصةنكادعقببعصرملارمسألاههجويفنيتينبلاهينيعنكلو
امدنع.امهيلعتلدسأدقةراتسنأكو؛يدامرلانوللاىلإاتلوحتامهنأول
تعجارت،ءيشلاضعبحيرمريغلكشباهنمبرتقالجرلانأءارسإترعش
.ءارولاىلإةوطخ

قوفكنميـبارتقاىلعينيرذعا":هفقومريسفتليبسيفلجرلالاقف
همالكعباتً.ايويحوًاقيمعهتوصادب،كلاهتملاهدسجسكعىلع."مزاللا
سانلانمبرتقأنأيلعبجيراصف،يتراظنينباديفحرسكدقل":ًالئاق
فاضأوسالوكينوحنهسأربراشأ."كجعزأمليننألمآ.حوضوبمهارأل
ربعيللاقامدنعنكلو،لجرلااذهعمًاريثكقفتأاليننإ":ًالئاق



نأعطتسأمل،يلاوخلامايألانعءارسإةديسلاعمثدحتيسهنإفتاهلا
."انهىلإتيتأاذل،يسفنعنمأ

اندّوزتنأكنكميذإ.انهكارننأديجلانم":ًالئاقديفيدضرتعا
."يدلاوهاسنيدقءيشيأنعتامولعملاب

يلضفت":لاقوهلباقميسركوحنةشعترمديبهتفيضلسالوكينراشأ
."كلضفنمسولجلاب

.اكابموسولوغينيعءارسإانيعتقتلا،سلجتيهامنيبو
."كبًالهأ":لجخبموسولوغتلاقف
تنيزدقتناكو.روطفلالوانتبةرشابماوؤدب،موسولوغحاحلإببسب

ىلإ،يلزـنملاىبرملاىلإ،لسعلانم؛زاتمملاماعطلانمةريبكةليكشتبةدئاملا
رظن.ءايلوصافلاةطلسونوتيزلاةطلسىلإ،كيمسلاباتنعيزاغنبج
اعيطتسيملامهنكلو،قوتبامهيقبطىلعماعطلاىلإنانسملاناقيدصلا
نمةقطنميأيف:ةداتعملاةلئسألاحرطبآدبامناعرسو.هلوانتيفطارفإلا
ملعيفةريبخكنيلمعتتنأوىتمذنم؟تسردنيأ؟نيشيعتلوبنطسإ
؟تارفلارهنيتفضىلعراثآلانعبيقنتلاموديستقولانممكل؟راثآلا
اذكهو،اهروطفلوانتتيهوةددحموةريصقًادودرةلئسألاىلعءارسإتدرف
.مهتبجولوانتةرتفاوضمأ

تعمجنأدعبهلجأنمءارسإتتأيذلاثيدحلاحتفنماونكمت
نوميللاعمياشلانمنيبوكترضحأوروطفلاةبجواياقبموسولوغ
.ركسنودنمةيكرتةوهقةفيضلاوديفيدبرشامنيبنينسملانيلجرلل

ةلثامملتقمئارجنأديفيدديسلاَتربخأدقل":ءارسإتلاق
.ً"اضيأًاماعنيعبسوةينامثلبقتعقودقًارخؤماتبكترانيتللانيتميرجلل
تنأله":ةلئاقءارسإتفاضأف،نسملابيبطلاوحنعيمجلاراصبأتهجوت
."؟كلذنمقثاو

"بقاص"نأدكؤملانمو.كلذنمقثاوانأعبطلاب":سالوكينلاق
ً،ائطخمنكأملنإوً.اماعنيعبسوةينامثلبقاذهثدح.هرودباهركذتي
."1921ماعقفاوياذهف

ماعيفدصقتأ":نيتقيضمنينيعبهيلإرظنيوهوبقاصلأسف
."؟1339

."يرجهلاميوقتلابسح1340ماعيفلب،الك"
هللاانيريالأوجرأ.باتنعيزاغراصحءانثأثادحألاكلتتعقو"

."!مايألاكلتلاي،هآ.ةبيصعلامايألاكلتكًامايأ



."راصحلادعبامةرتفنعثدحتأيننإ":ًالئاقهقيدصسالوكينرذحف
تاوقبيقننكمتوراصحلارسكمتنأدعبينعتً.انسحً،انسح"

نمجورخلاوةيسنرفلاتاوقلاقارتخانمريميدزوأديسلاباتنعيزاغ
."...ةنيدملا

دعبينعأ،الك،الك":ىرخأةرمهقيدصمالكًاححصمسالوكينلاقف
باحسنابندنلرمتؤميفرارقلاذاختادعبامةرتفنعثدحتأيننإ.كلذ
."باتنعيزاغنمنييسنرفلا

نعثدحتتكنإ.يزيزعاي،تمهف":لاقف.بقاصبضغراثنآلاو
."برهلابنمرألاهيفأدبيذلاتقولا

نمرألامظعمأدب.اهيلإريشأيتلاةلحرملايههذه...اذنحناه"
لكاوعاباذل،1915ماعيفمهللصحيذلاكلذكيفنللضرعتلانوشخي
."ايروسىلإمهلاحراودشومهتاكلتمم

امباوركفينأمهيلعبجوتدقف.كلذاولعفعبطلاب":بقاصلاقف
،مالعألاباهلنيحولمةيسنرفلاتاوقلااولبقتساامدنعمهلثدحينأنكمي
لهأبةياكنلادرجملمهدايجتاوهصنيطتممو،ةدحوملامهسبالمنيدترمو
."مهدلب

نييسنرفلانأاونظدقل؟اوفرعينأمهلنيأنم":سالوكينلاق
مث."...انثيدحلصاونل،لاحةيأىلع،لاحةيأىلع...مهذاقنإلنومداق
ضعبنكلو،ةنيدملانورجهينمرألاأدب،معن،هآ؟انلصونيأ":لاقوحنحنت
كانه.لحرتملاهطيحموراثآلانعاهيفنوبقنتيتلاةدلبلايفتالئاعلا
ّنظدقو.1915ماعيفاهدحوكانهتيقبتسوأتالئاعسمخ
نمو،ءاقبلااوررقفًاضيأةرملاهذهمهلعقينلهوركميأنأاهدارفأ
يضارألامظعمكلميناكيذلااغآسيناهوأو،روكيركةسينكلانهاكمهنيب
دحاوعوبسأيضمدعبو.وراغساحنلاو،نيفوغةيرقبنآلاىمسياملوح
دقف.ةمحرالبةثالثلالاجرلاءالؤهنومرجملالتق،نييسنرفلاباحسناىلع
ةنذئمنآلاتحبصأيتلاةسينكلاجربىلعأنمروكيركنهاكلاباوعفد
نأبةيرقلاىلإقيرطلاىلعهولتقدقفاغآسيناهوأامأ.يلاحلادجسملا
يفةضراعنموراغساحنلااوقنشامنيب،هنضحيفهوعضووهسأراوعطق
."هرجتمفقس

يتميرجطبضلابناهبشتنايلوألاناتميرجلاف.بيرغاذه":ءارسإتمتمت
نيمرجملاكئلوأدحألقتعيملأً،اذإ.اغآديشروراتسلادبعجاحلالتق
."؟طق



ىلإنورظنيسانلاحبصأو.برحةلاحيفانكمايألاكلتيف!لقتعي"
."؟نولقتعيسنمف.ودعلامهنأىلعنمرألا

ةرمغيفءيربلانمبنذملافرعينأهنكمينم":ًالئاقبقاصلخدت
."؟ةرئادلابرحلا

نعنويلحملاناكسلاثدحتاملاطلً.احضاوبنذملاناك.بقاصاي،ايه"
ىأر.عيمجلانيعأمامألاجرلاكئلوألكتحبذفاهبضغراثةعومجم
لتقيذلالجرلا؛ولغوأكرتديشردج-رايدنتسإيدركلانأعيمجلا
اغآرايدنتسإسيلأ،لاحةيأىلعف.ةعومجملاكلتداقيذلاوه-سمألاب
."؟هسفنلبقللابرثأتسيلاغآسيناهوأضرأىلعىلوتسانموه

نمًايأفرعأال":ًالئاقهرظنةهجونعبقاصنسملالجرلاعفاد
نكيمل.هلامعأجاتندصحيءرملاو،ءاطعوذخأةايحلانكلو،ءايشألاكلت
."بسحومهنوؤشباومتهانمرألانأولثدحيلكلذنميأ

.بقاصهلاقامبًاريبكًامامتهاءارسإدبتمل
."؟اولتقنيذلالاجرلاتالئاعلثدحاذام":تلاقف
ةلئاعنكلو،وراغساحنلاواغآسيناهوأيتلئاعنعًائيشفرعأال"

.ةلفطةنباوباشنبالجرلاىدلناك.توريبىلإتبرهروكيركنهاكلا
ناريجلادحألاهملس،مهبورهرخؤتسةريغصلاهتخأنأباشلاكردأامدنعو
."...اسنرفىلإكانهنمو،همأعمتوريبىلإبرهونيبيطلا

ًادحأنأنينظتله؟مهتالئاعنعنيلأستاذامل":ًالئاقديفيدلخدت
."؟نيتريخألالتقلايتميرجبكترانموهمهنم

لكبًاعيمجمكسفنأاوجعزتال":هيأربلطًادحأنأكوبقاصلاق
كئلوأ.مئارجلاهذهنعنولوؤسملامهنييباهرإلانإ.نآلادعباذه
.ديهشمويلكوةتوقومةلبنقمويلك.دالبلاميسقتنولواحينومرجملا
."!نمرألاىناعامملقأىناعانبعشنأك!نونوعلملاداغوألاكئلوأ

نكلو":ايلعلاديلاهقيدصلىقبتنأبغريمليذلاسالوكينلاقف
متنأ.متنأمث،مهًالوأ؟كلذكسيلأ،مكيديأىلعريثكلااوناعنمرألا
.ً"اضعبمكضعبىلعقانخلادشيفراودألانولدابتت

دربقرتيلءارسإىلإتفتلااذل،هدلاوتاملكنمءاتسمديفيدادب
يتلامئارجلانيبهبشلاهجوأيفًاقلاعلظةباشلاريكفتنكلو،اهلعف
ةليلقلامايألايفاتبكترانيتللانيتميرجلاوًاماعنيعبسوةينامثلبقتبكترا
.ةتئافلا

صخشيأنإ":هزاكعضبقمىلعهتضبقدشيوهوبقاصلاق



نيذلامهعقاولايفمهنكلو،ةقيقحلالوقتكنأنظيكمالكىلإيغصي
مهدوجوانلبقتاملاطل.انتعمجيتلاةوخألاواننيبةقادصلاريمدتباوؤدب
.مهنيديفالومهتغليفلخدتنملو،ةوخإلاكبنجىلإًابنجمهعمانشعو
سيلأ،ميرممألاةسينكوهباتنعيزاغيفينيدىنبمربكأناكو
."؟كلذك

."ةيشحووةوسقلكبدالبلانممهيفنبمتمقكلذدعبمكنكلو"
انومتضرحدقل.متنأمكببسب"ً:ابضغطيشتسيوهونآلابقاصلاقف

عقو،اذكهو.ةلقتسملامهتلوداوئشنينأمهنممتبلطامدنعكلذىلع
."انروهظءارونمبيعالألانوسرامياوؤدبوخفلايفىقمحلاكئلوأ

زاتمييتلااهسفنةبذعلاةيئادعلابمستينآلاهفقوموسالوكينلاق
ناكيرمألامحقتال":لضفملاهقيرفةارابملالخمدقةركقيرفعجشماهب
ءارونوفقينيذلامهنييسنرفلاوسورلاونييناطيربلانإ.عوضوملااذهيف
."ءيشلعفىلعًادحأضرحنملنحن.ةرماؤملاهذه

متنأ!ةبذككلت":لاقو،فنعبضرألاىلعهزاكعببقاصبرض
.ً"اضيأاذهلكيفنوطروتم

عفدينأشيأ.يتزيزعايبذكيهنإ":همالكعباتوءارسإىلإتفتلامث
."؟اكيرمأنملايمألاتائمدعبىلعانهشيعللصاخشألاءالؤه

ً.اضيأةركفلاهذهلايحءارسإلوضفلاكلمت
تنأف.كيلإريشأاليننإ،ةرذعملاوجرأ":ديفيدلنسملالجرلالاق

ىلإتفتلامث."يتاملكنمةناهإلابرعشتالكلضفنم.نآلاانمدحاو
.ىرخأةرمءارسإ

ةئيهلاىمستةسسؤمتناتستوربلاسسأ،يضاملانرقلاعلطميف"
."ةيكيرمألا

دصقت":هقيدصكلمتيذلاقلقلابًامامتعتمتسموهوسالوكينلاقف
."ةيجراخلاتامهملايضوفملةيكيرمألاةئيهلا

ىلعكنكميامك.ينعطاقتالً،انسحً،انسح":ًالئاقهيلعبقاصدرف
دالبلايفمهبهذمرشنلسانلاكئلوأططخدقف،يجتنتستنأحجرألا
باتنعيزاغنماولعج،كلتمهتئيهاوسسأاملاحو.اندالبلثمةيبنجألا
اذهنمًائيشوأانهىلإروضحلامهنمانبلطاننأكومهجمانربنمًاءزج
."ليبقلا

:اهتداعكةيوقلازتالهتركاذنأتبثينألواحيهنأكوسالوكينلاق
،1810ماعيفةئيهلاتسسأتدقف.ةئيهلاتسسأتاملاحاهمضمتيمل"



."1819ماعيفجمانربللباتنعيزاغمضمتامنيب
ةيأىلع...تمصلامزتلانآلا،هدصقتامانمهفدقلً،انسحً،انسح"

ًارسنوؤطاوتيلاجرلاكئلوأأدب،يجتنتستنأكنكميامك،يتزيزعاي،لاح
يذشحولا"ىلإفكاعدمحمفورعملارعاشلاراشأامدنعو.ءادعألاعم
يتلاونييلايربمإللةيقبتملاةديحولاةديجلانسلاتناك،"ةدحاولانسلا
ةينامثعلاانتيروطاربمإتنمضامدنعف،اذكهو.اكيرمأيهاهنعثدحت
نوحرسيلاجرلاكئلوأأدب،زايتمايذدلبلضفأعضواكيرمألةنئاخلا
."اندالبيفمهلولحيامكنوحرميو

انحتفدقف؟كلذنمأشنيذلاءوسلاامو.انحرموانحرسدقفً،اذإ"
."ةيريخلالامعألابانمقوىفشتسمانسسأوةسردم

اومسقتيكل؟تايفشتسملاوسرادملانوحتفتاذاملنكلو،حيحصاذه"
."ةينامثعلاانيضارأاولتحتودلبلا

."بقاصايدكنلاريثكًازوجعًالجرًالعفتحبصأدقل":سالوكينلاق
ىلعموللايقلتفيكديكألكشبفرعتةبنذملاةهجلانأدبال"

تلقامهم،نكلو.فرخلازوجعلالجرلابينتعناو،ةحارصباهلق،ايه.اهريغ
."ةيلايتحالامكططخنعفشكلانمينعنمتنأكنكميالتلعفو

ءارسإتأدبف.نآلالعفلابتراثدقهبضغلجارمنأبقاصىلعادب
نأاهلقبسدقف.نيقيدصلانيبلادجلااذهتلعتفااهنألاهسفنمولت
برقأيفاهدلجبةاجنلابركفتتأدباذل،هتفرعملتجاتحااملكتفرع
يتاتفاي":لاقو،دعبمالكلانمهتنيملبقاصديسلانكلو،ةنكممةصرف
ةلمجيحيسملانيدلانوقنتعينيملسمبلبقنمتعمسله،ةفيطللا
."؟ةدحاو

."كلذنظأال،فرعأال"
يكيلوثاكلةبسنلاب،نكلو.كلذبيعمستنأنكميالو،يعمستمل"

سيلاذهف،يروجيرجيتناتستوربىلإوأ،سكعلاوأ،يتناتستوربىلإلوحتي
ةياهنيفًاعيمجمهفمهبراشمومهبهاذمتفلتخاامهمف.قوبسمريغًارمأ
نإلوقلاوههينعأام.يحيسملانيدلاةيارتحتنوعمتجيفاطملا
نمرألاليوحتلب،نييحيسمىلإنيملسملاليوحتنكيملمهفده
سيسأتيفنمرألادوهجاومعدببسلااذهل،تناتستوربىلإنييروجيرجلا
."مهلةلقتسمةلود

."صصقلاقالتخابمقتال،نآلا":ًالئاقسالوكينرمذت
شعرموباتنعيزاغيفسرادماوحتفتملأً.ائيشقلتخأاليننإ"



."؟نمرألااوملعتل
ميلعتلءارسإةديسايسرادملاهذهحتفمتيمل":ًالئاقسالوكينحرش

هنأليضاملانعءيشلكيسنلجرلااذه.عيمجلاميلعتللب،طقفنمرألا
يتلاسرادملاكلتىدحإيفسردهسفنوهف،نسلايفًاريثكًامدقتمتاب
."اهنعثدحتي

كلتىدحإيفًالعفتسرددقف.قحمتنأو،كلذسنأمل،الك"
بالطلامظعم؟اهيفاوسردنيذلانيملسملابالطلاددعمك،نكلو.سرادملا
."نمرألانممكسرادمباوقحتلانيذلا

كلتبمهلافطأقاحلإنعنوملسملاعنتمانإةسردملاةرادإبنذام"
."؟سرادملا

هنأل؟اذامل.ديكأتلكبفرصتلااذهمهرسدقل.كلذيفاهلبنذال"
مهف،نمرألاعادخلهسلانمنكلو،نيملسملالافطأعادخبعصلانم
.ءاوسدحىلعكلذريبدتنماونكمتتملمكنكلو.لصألايفنويحيسم
،هومتمدقيذلاميلعتلاكلذلكوهومتقفنأيذلالاملالكنممغرلاىلعف
ناك،ةسردملايف؟الك.تناتستوربىلإطقفنمرألاعبرليوحتنممتنكمت
دقل.سيسامهمساةيروجيرجلاةفئاطلانمةسردملايفينمرأقيدصانيدل
ملهنكلوً،ايتناتستوربحبصيسهنأمهنمًانظةسردملابيـبصلاكلذاوقحلأ
اوريغيملف،سيساملثمءايكذأنمرألامظعمناكو.بهذملاكلذقنتعي
."...سيسام.مهبهذم

نألواحيهنأءارسإتنظف،ةأجفمالكلانعنسملالجرلافقوت
لكيسنهنأكوهقيدصىلإذئدنعتفتلا"بقاص"نكلو،امًائيشركذتي

.امهنيبأشنيذلالادجلانعءيش
تلازام،ةليوطلانينسلاكلتلكرورمدعبىتح،سالوكينايًاقح"

عمستمل؟ىرتايىتفلاكلذلثدحاذام.سيسامنعمالحأيندوارتًانايحأ
."؟كلذكسيلأً،اضيأهنمربخيأ

مساهعامسىدلةأجفسالوكينينيعيفجهبملاضيمولاأفطنا
.مهتفيضهجاويلتفتلا،كلذبقاصكردأامدنعو.سيسام

انضعبعمانمجسنال،سيساملثمًاعيمجنمرألانأول":نزحبلاقف
."نيحلاكلذذنممغانتبانشعو

."؟كقيدصسيسامناكً،اذإ"
نميلخأةباثمبناكدقف.هبيتقالعنعربعتالقيدصةملك"

ثالثبهبشأةيوناثلاانتساردءانثأسيسامولجرلااذهوتنك.يمأويـبأ



الو،ةفورعملاةياورلانمةثالثلاناسرفلاكئلوأك؛دحاونرقيفءالزابتابح
."نايناترادىوسانصقني

ءارسإتتفتلا،هثيدحءانثأسالوكينوحنهسأرببقاصراشأامدنع
ءيشقبتيملهنأتكردأطقفذئدنعو،اهلباقمسلاجلالجرلاىلإرظنتل
هجوىلعميخًابيئكًاريبعتنأامك،نآلادعبجيهبلاههجوريبعتنم
همالكبقاصعبات.اهسفنةجردلابسيلامبرنكلو،ءاوسدحىلعديفيد
.هنباوهقيدصىلعهثدحأيذلاريثأتلايعينأنودنم

،انلربكأخأةباثمبهانربتعااملاطلو،ماوعأةدعبانربكيسيسامناك"
دقل،ةقيقحلايفو.رابكلادالوألاةيقبنمانيمحينأداتعاامدنعاميسالو
."داحلاهئاكذوهتنطفىلإةفاضإلابًاميظعًابراحمناك

."؟هلىرجاذام"
الوًايحالقالطإلاىلعهيلعرثعنمل.ىفتخادقل":بقاصلاقف

يفانمدحاولكبفاطملاىهتنا،باتنعيزاغلالتحامتامدنعً.اتيم
امنيب،نييسنرفللةديؤملاةينمرألاتاوقللسيساممضنادقف.فلتخمركسعم
دقف،انأامأ.ديعبنمبرحلابقاروهيبأىفشتسمىلإسالوكينبحسنا
يمدقىلعلقنتلابًادجًاعيرستنكيننألو.ةمواقملاةكرحىلإتممضنا
،ريميدزوأديسللصاخلالسارملاتحبصأدقف،نسلايفريغصباشانأو
يفنيدلاحالصبيقنلاىلإةرفشملئاسرلقنلًاباهذوةئيجددرتأتحرو
ىلعةيسنرفلاتاوقلاهتضرفيذلاراصحلاناكاميف؛ًاللستميناثلاقليفلا
ةيحاننمانيلعىربكةيلضفأبعتمتيودعلاناك.اهيلعًاقبطمةنيدملا
اوحبصأو،رهشألًاعوجةنيدملاناكسروضتف،لاجرلاددعكلذكو،حالسلا
نورجاشتيو،ففجملابشعلانمءاسحلاو،شمشملاروذبنمزبخلانودعي
تارملئاسرلانيدلاحالصديسلاوريميدزوأديسلالدابت.دايجلافيجىلع
انأويلعضبقلايسنرفلاشيجلايفنومدخينيذلانمرألاىقلأف.ةديدع
مهعنقأنأتلواح.ةيندمسبالمًايدترمةسماخلايتمهميفةنيدملارداغأ
ةبوتكملاةلاسرلاىلعروثعلايفاولشفمهنكلو،ينوشتففًايدنجتسليننأ
يننابرضيمهنمنايدنجأدبف.يرمأبنوكشياولظمهنأريغ،زومرلاب
ىلعةمحرالبيننابرضيآدبمث،مالكلاىلعيناربجيلامهيتيقدنبصمخأب
يوتلتأدبامدنعو.ضرألاىلعترهناف،نيقفرملاونيتبكرلاولحاكلاماظع
،كانهيفتحىقلأنأكشوىلعيننأبوىهتنادقءيشلكنأبركفأ
ال.هنأشوهاعد":لاقدقف.سيساموهكلذو."!افقوت":لوقيًاتوصتعمس
،ةمواقملاتاوقبتقحتلايننأعقاولايفكردأدقل."هلفكأانأ.هبسأب



نمىوقأاهنأ-انتقادص-ةقادصلاتتبثأ،ةظحللاكلتيفو،كلذعمو
ينرذحف،ةرارحبهتقناعويمدقىلعتضهن.نيتعزانتملانيتوقلانيبةوادعلا
ذخآلقئاقدعضبلهعمتيقب."انهنمبرهتنأكبردجي":ًالئاق
ذاقنإبسيساممقيمل،اذكهو.يناثلاقليفلاىلإتهجوتمثةريصقةحارتسا
."يـبجاوءادأىلعًاضيأيندعاسلب،بسحويتايح

امدنع.بقاصةصقىلإيغصتيهوسالوكينىلإرظنتءارسإتلظ
سالوكينهجوادب،سيسامىلعليزجلاءانثلاكلذلكقادغإبهقيدصماق
اهبردجألانمهنأبءارسإتركفف.هينيعنمةيويحلاتشالتو،ةبآكدشأ
.اهدلجبوجنتلةثداحملايفطيسبلاءودهلااذهلغتستنأ

نأًالعفيلعيغبنينكلو،ةثداحملاوروطفلاىلعمكلًاركش":تلاقف
."نآلارداغأ

نمرثكأاهيلعحليملهنكلو."ً؟اركبمتقولاسيلأ":سالوكينلاق
.كلذ

ريثكلاكانهلازيال":لاقو،لمألاةبيخهيلعتدبدقف،بقاصامأ
."هبكثدحأنأديرأ

."ةمداقلاةرملايفامبر":تلاقوءارسإتمستباف
ديسايًاريثكانتفيضىلعطغضنالانوعد":اهمعدبًارهاظتمديفيدلاق

."ىرخأةرمانهىلإاهرضحأنأبكدعأيننإ.بقاص
تنذأتساامنيب،مارتحابامهمادقأىلعبقاصوسالوكيننملكضهن

بحريذلاهسفنلجرلاودبيسالوكيندعيمل،كلذعمو.ةرداغمللءارسإ
.اهعممالكللةفهللاديدشادبواهلوصوىدلةجهبلكباهب

ááá



ىلوألاةركفلايهكلت.لاكينومشأىلعوأّيلعرييغتيأأرطيمل
امكاهتدجودقف.سيريزيببناجبةسلاجاهتيأرامدنعيلاببترطخيتلا
اهسفننمةقثاوو،بابلألابلختةجردلةليمج؛دبعملايفةرملوألاهتيأر
.ةفيخمةجردل

راظتنابةبتكملايفيـبشخدعقمىلعتسلج،يلاتلامويلاحابصيف
يتلاكلت،يتايحيفيـبلقاهيلإلامواهتببحأةأرمالوأ؛لاكينومشأروضح
نإددحأنأعطتسأمل.يسفننيبوينيبىتحهظفلأنأىشخأمسااهل
نأوههتفرعاملك.اهئاقلبيتداعسمأمظعأاهتيؤرنميفوخناك
ىلإًائيشفرعأملً.اعمنآيفينتفاخأو،يـبلقىلإرورسلاتلخدأاهتيؤر
كلملاتفلخاملاحو،سمألايف.فرعأنأديرأنكأملو،كلذبناج
،ريطاسألانعتثحبوةبتكملاىلإتهجوت،يرهظءارولاكينومشأوسيريزيب
،لاكينومشأتتأنإف.حاولألاىلعاهنيوانعتبتكو،فرلاىلعاهتبترو
اهيوتحتيتلاحاولألاةفرعموهديرتيذلاحوللانعثحبلانمتنكمت
.ةلوهسلكبةبتكملا

مأاهدرفمبيتأتستناكنإتلءاست،اهراظتنابسلاجانأامنيب
ىدحإةقفربوأفظومةقفربيتأتنأتينمت.نيفظوملادحأاهقفاريس
ةحارباهعمثدحتأنأيعسوبناك،ةقيرطلاكلتبف.تايرخألاكلملايراوج
بجوتيملنكلو.ةماتةقدبهبكلملاينفلكيذلابجاولايدؤأوربكأ
ًاريخأترهظلاكينومشأنألليوطتقوللاحلاهذهىلعلءاستأنأيلع
.حابصلاةمجنكةركبموةئيضموةعطاسودبتيهوةبتكملابابدنع

نكمياللاعفنايدسجويلقعىلعىلوتسا،بابلادنعاهتيأرامدنع
تناك.دبعملايفةرملوأاهتيأرامدنعيعمثدحامكطبضلاب؛هحبك
نمدقعبليوطلااهقنعنيزتو،روهزشقنهلنوللايلسعًابوثيدترت
اتلعجنيتللانيتينبلااهينيعيفموسرمبذعريبعتكانهويلإترظن.ةضفلا
ً.انولقمغأودبتةيحمقلااهترشب

لاخرتافتوصباهلتلقو،اهينيعىلإرظنلابنجتأليسأربتقرطأ
لاكينومشأةديسايكبًابحرم.ةمرتحملايتديسايكبًالهأ":ةفطاعلانم
."ةرقوملا

.اناساتابايكلًاركش":بحلابمعفموصلخموئفادتوصبيلعتدرف
."رهشألاكلتلكرورمدعبىرخأةرمكيقتلأنأليمجلانممك



يفةججأتملارانلاينتتفلةظحللاكلتيفو،ةيوفعةكرحبيسأرتعفر
يأدبعملايفاهتلباقيتلاةلوجخلاةاتفلاكلتلدعيمل.نيتينبلااهينيع
،ةظحللاكلتيف.ىتشناعمبناتئلتمماهانيعةأرمااهلحمتلحلب،دوجو
برهلاو،موتحملايردقتتابلاكينومشأف.راكنإلانمةدئافالهنأتكردأ
.ةمواقملابترهاظتدقف،كلذعمو.ليحتسماهنم

دقل":تئافلامويلايفاهتبتكيتلاحاولألاىلإريشأانأواهلتلق
يفدئاصقلاويناغألاومحالملاوريطاسألالكنيوانع.ةحئالكلتددعأ
."ةحئاللاهذهنمنيئاشتامكيراتختنأكنكمي.انهةبوتكمانتبتكم

هبتهوفتيذلامالكلانعةلفاغاهنأكوينملاكينومشأتبرتقا
."؟اناساتابايينفرعتالكنأكوفرصتتاذامل":ةلئاقينتلأسو،يوتل

ينونجتراثأيتلااهسفنةاتفلايهيـبناجبةفقاولاةاتفلاتناك
ةنهكريبكىلإتلسوتيتلاةبيبحلاو،يـبناجباهدجأملوتظقيتساامدنع
،اهسفنبيلإتتأدقاه.اهتلئاعواهلصأنعينربخييكيتيزافلافدبعملا
مليتلاةمهملاًاعملمكنلديدجنميلإددوتلايفاهتصرفلينلتعسو
ينيعمامأةليللاكلتىركذتحال.ليوطتقولبقةليللاكلتيفاهلمكن
،نيحلاكلذيفاهتيأرامكاهلامجواهتنتفلماكبلاكينومشأتليختو،ةوقب
.روفلاىلعينهذنمةروصلاكلتتدرطيننكلو

انكلمةبيبحةرقوملالاكينومشأتنأف.كفرعأيننإ":ًالئاقاهتبجأ
."انكلمرماوأوكرماوأةعاطإهبجاوٌمداخفانأامأ.سيريزيبميظعلا

لبقيتايحيفهتلباقلجرلوأتنألب،يلًامداختسلتنأ":تلاق
."سيريزيب

عمسيدقدحأدوجومدعنمدكأتألينيعةيوازبيلوحترظن
،ةقيرطلاهذهبيعميثدحتتال،كلضفنم":ًالئاقاهلتسمهمث،انتثداحم
.ً"اعمنينثالانحنانيلعةنعللانيبلجتستفوسف

بوشيترماوأكهتنانموهسيريزيب.كردقبيردقطبردقل،الك"
كلاملاحبصينأديرييذلاوعبشياليذلالجرلاوهكلذ،هتلئاعو
ديحولالجرلاوهفاذهببسبو،ضرألاهذههجوىلعءيشلكلديحولا
."نعُليسيذلا

."كبحيهنإ.ةقيرطلاهذهبانكلمنعيثدحتتالأيغبني":ًالئاقاهترذح
ناعرسو،يريغءاسنرشعبحيهنإ.هسفنىوسبحياللب":تلاق

،هميرحىلإاهمضيوينمًالامجرثكأوًانسرغصأةأرماىلعرثعيسام
.هبحأالانأف،ًالعفينبحيناكولىتح،كلذلةفاضإلابو.هتبيبحاهلعجيو



امكةبوذعبيلإرظنيالهنإ.حقوهنكلوليبنو،عشبهنكلويوقهنإ
يفليمجنحلكانهسيلو،تنأمستبتامكلامجبمستبيالو،تنألعفت
."كتوصيفامكهتوص

رمحأنولىلإيهجوتلوحيتلالاكينومشأتاملكليغصأانأامنيب
تلقو،روفلاىلععوضوملاتريغف،بابلانمبرتقيساميالتحمل،ناق
.حوضوبهلوقأامعامسنمساميالنكمتييكلعفترمتوصب

حوللااذهكيطعأينيعدف،تبغرنإ،لاكينومشأةرقوملايتديس"
كتارايتخابيموقتوةحئاللاىلعيعلطتنأكلىنستييكلكعمهيذخأتل
."نيئاشتامك

ىلعلوصحلاديرأ":تلاقفساميالدوجواهرودبلاكينومشأتظحال
."همألاريغنيدوليرموسلارعاشلااهبتكيتلاةديصقلا

تبتكيذلاحوللاهيلععضويذلافرلاوحنيديدمأانأوتلق
ىلإتفتلااذليلاببةركفترطخو."عبطلاب":رعاشلاكلذةديصقهيلع
هذهنكلو،يلاؤسىلعينيحماس،كلضفنم":اهلتلقو،لاكينومشأ
."؟ةيداكألاةغللانينقتتتنكنإلءاستأ.ةيداكألاةغللابةبوتكمةديصقلا

:تلاقو،اههجوىلععنطصمريبعتواهينيعيفبيرغناعملرهظ
."امًاعوناهفرعأ"

يعيطتستنلظحلاءوسلً،اذإ"ً:امارتحايسأرينحأانأواهلتلقف
رعشيمهفتلةيداكألاةغللابةزاتممةفرعمكيدلرفوتتنأبجي.اهتءارق
."رعاشلااذه

،مارتحالكبنآلاانيلإهوتللصويذلاسامياللخدت،ةظحللاكلتيف
بسحوةديصقلامجرتتالمل.اناساتابايهيفركفتامىلإرظنا":لاقو
نعةديصقلاكلتظفحتكنإ،رمألانكيًايأ؟ةرقوملالاكينومشأةديسلل
."؟كلذكسيلأ،بلقرهظ

ال":نيتدرجملايديبًارانتسمليننأكوًاديعبدترأانأوهيلعتحصف
."اهبمايقلايلعبجيىرخألامعأيدلف.كلذعيطتسأ

فوسً،اذإ":يلتلاقونيتقيضملانيتليمجلااهينيعبلاكينومشأينتقمر
."يلةديصقلامجرتيرخآصخشىلعرثعيلانكلمربخأ

كلملارماوألينايصعينعيةديصقلاةمجرتنعيعانتماناكو
.سيريزيب

.كلذىلإةجاحال،الك،الك":فقوملاحلصأنأًالواحماهلتلقف
."ةمداقلاةليلقلامايألانوضغيفاهمجرتأس



:رشابملكشبينيعىلإرظنتيهواهسفنبةقثاولالاكينومشأتلاق
نيسحتىلعيندعاستسةقيرطلاهذهف.اهلكتمجرتءانثأكعمسولجلادوأ"
."ةيداكألايتغل

انلميظعفرشنمهلاي":ًالئاقىرخأةرملفطتملاسامياللخدتف
."!يتديساي

،يّرسيفةبهوملاميدعبتاكلانعلأانأولاكينومشأىلإُّتفتلا
كلمدقأنأًاريثكينفرشيف،كلذبحمسيسيريزيبانكلمنأاملاط":تلقو
."يتامدخ

قلقتال":اهيتفشنيزتملاعلايفةماستبالمجأولاكينومشأتلاقف
ةمجرتللًادعتسمنك.لاحلايفنذإلاىلعلصحأس.اناساتاببتاكلااهيأ
.ً"ادغ

ساميالفقو.اهعمحاولألاةيقبتذخأوةبتكملاترداغ،ذئدنعو
.رداغتيهواهيلإًاقدحمزوجعلا

قرتخيبشعمعرباهنأك،ملاعلايفاهلليثمالةاتفاهنإ":لاقو
اذهمك.رحبلاكرحتيتلاحايرلاو،ديلجلابيذتيتلانارينلاو،روخصلا
نمةرفودشأقئادحىريةاتفلاهذهىلإرظنينم!انكلملجأنمعئار
عمسيهنأكوهلخاديفمالسلاىلعرثعياهتوصعمسينمو،تارفلارهن
بذعأىلإةهافتوًاللمتاقوألارثكأىتحلوحتتاهدوجوبو،ىقيسومتوص
."اهبرعشتالداكتىتحةقئافةعرسبرمتيتلاتاظحللا

لاكينومشأهنمتجرخيذلابابلاوحنةبهربساميالرظنامنيب
نإاهسفنةقيرطلاباهنعملكتيسناكنإلءاستأنأالإينعسيمل،اهوتل
.اننيبىرجامفرع

ááá



ليوطتقويضمدعبىرجاملكبتفرعدقل":ءارسإلديفيدلاق
ىلعامهقيرطيفاهجوت،نجافزجلوفلاةرايسبةقيدحلاارداغنأدعب.ً"ادج
نمديفيدفّفخدقو،نيبناجلانمتوتلاراجشأهفحتيذلاقيرطلالوط
،ةراملانمامهيلإرظننملكنأدبالو.ظوحلملكشبةرايسلاةعرس
دقف،كلذعمو.سفنلانعحيورتللةليمجةلوجيفناجراخامهنأنظ
ليوطتقولبقتعقويتلاةريرملاةثداحلانعهتفيضربخيبيبطلاحار
.ةرسحلاوةرارملانمردقلااذهبًائلتممهابأتكرتف

سالوكينروعشببسنعديفيدءارسإتلأس،ةقيدحلاارداغاملاحذإ
.جاعزـنالاب

.هيبأهجوكىسألابًالقثمههجوادبو."ةنيزحةصقاهنإ":ديفيدلاقف
وهفببسلااذهلو،اهلمكأبةلئاعللًايزخمًاثدحاذهيدلاوربتعي":لاقمث
."اكمأبقاصنعرسلايفخي

نأتكردأءارسإنأالإ،اهلوضفنمدازهمالكنأنممغرلاىلع
.هيلعحلتنأاهلةبسنلابباوصلانمسيلهنأتنظاذلقيقدعوضوملا
عضبتمصلاديفيدمزتلاف."كيلعلاؤسلااذهتحرطيننأسننل":تلاقف
.همالكعباتمث،ناوث

قرفلاكلتركذ،ةيضاملاةليللايف":يوفعلكشبهتصقدرسبأدبو
الإ،ةريثكتاملكبعوضوملانعربعأمليننأمغرو.ميتنيبويدلاونيب
،اكمأبقاصلاقامكف.ماودلاىلعيلاببرطخياموهسيسامجذومننأ
.برحلاعالدنالبقًادجةميمحةقادصةثالثلاكئلوأنيبتعمجدقف
تاكعكنأمغرو.يدجتيبناقرافيانوكيملسيساموبقاصنإنولوقي
تاينتقملاكلتلكوةيكيرمألاتالجملاف،كلذيفًارودتبعلةيهشلايتدج
عتمتيتلاةيبذاجلاهذهنمًاريبكًاءزجتلكشديدجلاملاعلانمةمداقلا
نيبوامهنيبةقادصلابقاصوسيساماتلئاعضراعتمل.يدجتيباهب
يفويحلايفمهنيبتداسيتلاةدوملاوراوجلانسحتاقالعببسبيدلاو
ةيمويلاةايحلاتتاب،ىلوألاةيملاعلابرحلاتعلدنانأدعب،نكلو.قاوسألا
ةقحالتممئازهنمىناعيذلا"يقرتلاوداحتالا"بزحررقف.ةيساقوةممسم
يتلا"كانشاتلا"بزحتاعامجبةناعتسالابنمرألادعبينأ،تقولاكلذيف
تذفنونيملسملاتمجاهوةهبجلافلخبغشلاتراثأوسورلاعمتنواعت
نمنمرألاةحازإبتاعامجلاكلتتَرُِمأدقفاذل،رزاجملانمديدعلا



رزاجمتعقوو.لماكلكشباهنممهيفنواهيفنوشيعييتلاقطانملا
نمرألانمفالآلاتائميقلف،رماوألاكلتذيفنتءانثأةيعامجتامادعإو
سانلاكئلوأنيبةيومدلامئارجلاهذهتقرفو،مهفتحًالافطأوءاسنوًالاجر
.ةنس600نمرثكألمالسوءاخإبًاعماوشاعنيذلا

ةدعاسمبمايألاكلتيفةنيدملايفءاقبلانمهتلئاعوسيسامنكمت"
كلذيفبلحنمًاءزجلكشتتناكباتنعيزاغنأل؛بلحظفاحم
لالتحامتنيينامثعلاةميزهببرحلاتهتناامدنعنكلو.يضاملانمتقولا
ىلعاوربجأنيذلانمرألاداعف،نييسنرفلامثزيلكنإلاديىلعباتنعيزاغ
املاح،كلذعمو.مهتنيدمىلإةيروطاربمإلانمةددعتمءازجأىلإةرجهلا
فدهبنييلحملاناكسلانوبذعيولالتحالاتاوقعمنونواعتياوؤدب،اوداع
ىلعةيبنجألاتاوقلادوجولمحتناكسلاعاطتسانإو.مهنمماقتنالا
حالسلااولمحاذل،اهتاوقىلإنمرألامامضناةقيقحاولبقتيملمهف،ضضم
دحأةليطباتنعيزاغيفةمواقملاترمتسا،اذكهو.مهدضةمواقملااوررقو
تابنأىلإةرصاحملاةنيدملاملستستملو.كلذنملقأالًارهشرشع
نودبترمتسايتلاةمواقملاهذهتربجأفً.اعوجتوملاريفشىلعاهناكس
ةماهلامهتاوقىلعظافحلاىلعنييسنرفلاجراخلانمةيقيقحةدعاسميأ
براحيذلاينطولالالقتسالاشيجلةحارعضولااذهلكشف،ةنيدملايف
مامأنكلونييسنرفلادونجلامامأسيل؛اياحضسانلاطقس.لالتحالادض
دعسأاذهلكشف.ةنيدملارجهمهيلعبجوتفاطملاةياهنيفو،عوجلا
ةصاخلامهتلودسيسأتنمنونكمتيسمهنأاونظمهنألنمرأللةبسنلابربخ
ىلعهتنتملرومألانكلو،نويسنرفلاونويناطيربلاوسورلامهدعوامك
ىلعرهشأةرشعنملقأرورمدعبف.هلاوططخوهونمتيذلاوحنلا
داقعناببسبلالتحالاءاهنإنييسنرفلاىلعبجوت،باتنعيزاغطوقس
مهبمهتقثلكاوعضونيذلانمرألاامأ.مهتاوقاوبحساذل،ندنلرمتؤم
ىرخأةرممهتنيدمنمبرهلامهيلعبجوتو،رثعبتتمهمالحأاودهاشدقف
.1915ماعيفاولعفامكطبضلاب؛مهلافطأعم

ةرهشنمرألانيبراحملارثكأنمناكسيسامنإ،اكمأبقاصلاقامك
ًالتحم،ةنيدملاراصحلالخمهلةميظعةدئافلكشدقف.برحلالالخ
دجسملوحتعقويتلاةيراضلاكراعملايفةيمامألاطوطخلايفهناكم
ءاقبلارثآهنأالإ،برهللدعباميفهلتحنسةصرفلانأمغرو.يلرانيش
ةنجللاتهجاوامدنع،نكلو.ةرجهلاتمظنيتلاةنجللايفًاوضعحبصأو
بجوتاذل،بلحىلإيدؤملاقيرطلاعطقمت،اهططخذيفنتيفًاليجأت



ىلعضبقلامت،كلذدعبو.ةنيدملايفءابتخالاهئاقدصأوسيسامىلع
نأدعبسيسامىلعبجوتنأىلإ،رخآلاولتًادحاوسيسامءاقدصأ
يدلاوتيبىلإُءوجللاهيلإبهذيناكمىلعروثعلانمسأيلاهباصأ
اوناكتيبلاتحتريبكوبقيفهأبخويدلاوهلبقتساف.هيدلهئبخيل
ىفشتسملانمداعامدنععضولانعيدجربخأمث،وبقكهنومدختسي
يفهقيدصلبقتسايدلاونأليدجبضغ،ةيادبلايف.مويلاكلذءاسم
وبقلاىلإلزـنينأررق،تقولاضعبلعوضوملابركفنأدعبنكلو،تيبلا
يدجدعص،لفسألايفةعاسفصنىضمأنأدعبو.سيسامىلإثدحتيو
.ديدشبضغةروثيفوهوىلعألاىلإ

."لاحلايفتيبلارداغينألجرلااذهىلعبجي":لاقو
جذاسلجرلااذهنإ":هللاق،ىرجامعيدلاوهلأسامدنعو

،هذقننيكليتناتستوربلابهذملاقنتعينأهنمتبلطدقف.ريبكقمحأو
."ليبقلااذهنمءيشيألعفىلعتوملالضفيهنإيللاقهنكلو

رورمبنكمتيسسيسامنإهللاقو،يدجىلإلسوتييدلاوأدب
.تناتستوربلابهذمىلإلوحتيسو،حيحصلاقيرطلاىلعروثعلانمتقولا
نعحزحزتيمليدجنكلو،ءاقبلابسيساملحامسلاًاضيأيتدجهنمتبلطو
نمةرداصصاصرةقلطيودتوصاوعمس،نولداجتيمهامنيبو.هفقوم
.وبقلا

سيسامةثجىلعرثعكانهو،وبقلاىلإًاعرسمىرجويدلاوحاص
هتهبجيفيرانرايعكانهوءامدلانمةكربيفةقراغوضرألاىلعةددمم
ًاضكارجردلايدجلزـن.هتهوفنمدعاصتيناخدلاوهسدسمهبناجبو
ددسف،عزفةلاحيفوهوسيسامةثجبناجبًافقاوهدجوو،يـبأبقحليل
.ههجولنيتيوقنيتمطل

مهدحأرثعنإةريبكةلكشميفعقنس.نآلاكتوقعمجتسا":لاقو
."انتربقميفهنفدنانعد،ايه.انههتثجىلع

ةربقملايفاهانفدوسيسامةثجاذخأ،ليللافصتنمناحامدنعو
ليبقلااذهنمًائيشعضيوأربقلاىلعةدهاشيدجبصنيمل.ةيكيرمألا
ةدهاشيدلاوعضو،ليوطتقوبيدجةافودعبو.ةحضاوحبصتاليكل
كلتلايحهبرعشيذلايزخلاببسبنكلو،سيسامربقىلعماخرلانم
رسلااذهىفخأو،ةدهاشلاىلعسيساممسارفحيمل،ةيواسأملاةثداحلا
صخشلامسانعهتلأس،مويتاذو.هلسانلابرقأنعىتحتاونسل
يلنكيمل،يملعدحىلع."كمعهنإ":يللاقف،ربقلاكلذيفنوفدملا



مالكلاضعببتمتمتف،ربقلاكلذاهلتركذويتدجىلإتبهذف.مامعأيأ
،ةايحلايفيسفنىلعدمتعأولقتسأتأدبوتربكاملاحو.موهفملاريغ
ةصقلايلعصقويعمسلج،ذئدنعو.ىرخأةرمربقلانعيدلاوتلأس
ميدعربقلاكلذيفدقرينموهسيسامنأتكردأدقف،اذكهو.اهلك
."مسالا

يذلاببسلايلحضوت،نآلا!ةنيزحةصقنماهلاي":ءارسإتلاق
."دحلااذهىلإةأجفجعزـنيكدلاولعج

.ءيشلكنمرثكألوضفللةريثماهتدجويتلايهيدجلاعفأنإ"
ًايبصلازأالانأودعاقتلانسغلبو،يرمعنمةعباسلايفانأويفوتدقف
هنأكوًاراهنوًاليلةقيدحلايفيعمبعليوهوهتقومظعمىضمأوً.اريغص
ىلعسيسامقلطأثيحوبقلاىلإلزـننو،ةضيمغلابعلنانك.ريغصلفط
نمنكمتأيكلةجضردصينأداتعا.كانهئبتخنورحتناورانلاهسفن
فطلأكيدجركذتأيننإ.هيلعضبقأوكانهىلإلزـنأتنكف،هيلعروثعلا
.انأهتببحأامكهوبحأ،هتايحيفهوفرعنيذلاكئلوأو.يتايحيفهتلباقلجر
ًاباشعفددقف،كلذعمو.هايازمنعثدحتيوهحدميعيمجلا،مويلاىتحو
هتادقتعمهرطاشيملهنألةطاسببتوملاةفاحىلإهنبانسلثميف
."اهسفن

نيواقرزلاهينيعبهتفيضىلإرظنيلتفتلاوً،اقيمعًاسفنديفيدذخأ
ًالمعبكترينأهلثمحلاصصخشلنكميفيك":ًالئاقلأسو،نيتحتافلا

."بسحوكلذمهفأاليننإ!؟لمعلاكلذكًاريرش
،دقتعملاهنإ":هسفنتقولايفقثاوهنكلويفطاعتوصبءارسإتلاق

يألمحتنمهعنميو،رخآءيشلكنعناسنإلارصبيمعيًانايحأوهف
هنعفلتخياملكةدابإوتوملاربتعيهلعجيو،يأرلاهفلاخيرخآصخش
.ً"ايرورضعقاولايفىتحوأًايعيبطًافرصت

.همامأدتمملاقيرطلاىلعههابتنازكروزجعبهسأرديفيدزه
ال،رمألافلكامهم.كمالكيفةقحمكنأنظأ":ًالئاقهمالكعباتمث

ريمدتلاولتقللشطعتلانماهسفنصلختنأةيرشبللنكمملانمهنأودبي
تومببسبًاظهابًانمثعفدتيهوانتلئاعبفاطملاىهتنادقل.ةدابإلاو
.انتيبيفداساملاطليذلاحرملاوجلاكلذهتومبىفتخاذإ.سيسام
ملامهنكلو،هببسلناكردمامهالكو،يدلاوويدجنيبرتوتلاةدحتمقافتو
ذإً.اعيمجانمرثكأعضولاكلذاهءاسدقف،يتدجامأ.طقهنعاثدحتي
نأًارارمتلواحو.اهنباواهجوزنيبةقلاعيهوةنيكسملاةأرملاكلتتشاع



عطتسيمل،كسفنبتيأرامكنكلو،يضاملانايسنىلعيدلاودعاست
."نآلاىتحهقيدصتومةياكحىسنينأيدلاو

لظيذلالجرلانأاهلادبو.ديفيدتوصيفًاشاعتراءارسإتظحال
لحو،ىفتخادقلزغتباهلمستبيوةقيدحلاىلإنابهاذامهوحرميوحزمي
ةيلوؤسملانمًاءزجلمحتيهنأرعشهنأليضاملاثادحأهتنزحألجرهلحم
.اهنع

تحتفامل،ثدحيساماذهنأتفرعول.ةفسآيننإ":ءارسإتلاق
."لاؤسلاكلذكيلعتحرطوأعوضوملااذه

لظو."كلذديرأيننأترعشيننألةصقلابكتربخأدقل":ديفيدلاقف
تنأ":لاقمث.رخآناكميفهراكفأتحبسامنيب،قيرطلاىلعًازكرمهرظن
،كتربخأملفرعأال.ىرجامليصافتفرعيةلئاعلاجراخنمصخشلوأ
رسبظافتحالاءارجنمءرملاهبرعشيًاليقثًائبعكانهنأنظأيننكلو
."نيعمتقولءبعلااذهلمحتينأهنكميو،نيفد

ردقأيننإف،كلذعمو":لاقو،ىرخأةرمهتفيضىلإرظنيلتفتلامث
."عوضوملابًادحأيربختملنإكعينص

."رمألابفرعيسرخآدحأالف.قلقتال"
."كلًاركش":ًالئاقديفيدمتمت
اهزربأ،ءارسإسأربرودتةريثكراكفأتحارو.تمصلاامهالكمزتلا

ةقيرطلاوًاماعنيعبسوةينامثلبقتبكترايتلامئارجلانيبهبشلاهجو
مهنويلاصفنالاله،ىرت.اغآديشروراتسلادبعجاحلااهبلتقيتلا
كلذنأتبثنإ؟اكمأبقاصلاقامكمئارجلاهذهءارونوفقينيذلا

تلحدقف-نيتميرجلانعًالعفنولوؤسملامهنييلاصفنالانإيأ-حيحص
.ةدماهًاثثجنيمرجملاىلعضبقلامتدقف،بيقنلامالكلًاقفوهنأل؛ةلكشملا
لبةلتقلااوسيلنييلاصفنالانأو،أطخبقاصمالكنأتبثنإاذام،نكلو
ً؟اماعنيعبسوةينامثلبقثدحاملماقتنالاءاروىعسيرخآصخشكانه
كئلوأةلئاعنمصخشهنأدبال؟صخشلاكلذنوكيدقنم،نكلو
يغبنيالهنأترعش...دنريبلثمصخشيأ،مهنمنيبرقملادحأوأىلتقلا
كلذبكشتتأدباهنكلو،اهليمزنععونلاكلذنمراكفأبريكفتلااهيلع
ثدحتيملأ.هيبأعمثداوحلاكلتشقانهنإديفيداهللاقاملاحيناملألا
ةسينكلاجربنمهبيقلأيذلاروكيركنهاكللرغصألانبالانعسالوكين
ايكرتنمدنريبةجوزدلاوبرهيملأ؟اهذقنيلتوريبىلإهمأذخأفيكو
اهعسوبامءارسإتلذب؟ةفداصمدرجمكلتنوكتنأنكميأ؟اسنرفىلإ



نأتلواحو.اهيلإاهلصوتدقيتلاجئاتنلانمةيشخراكفألاكلتحبكتل
امدنعاهنكلوً،ادحألتقينأدنريبلنكمملانمسيلهنأاهسفنعنقت
ىلعدعتمل،تئافلامويلايفامهنيبراديذلاثيدحلاىرخأةرمتركذت
لجأنمءيشيألعفلدعتسمهنإلقيملأ.ةركفلاكلتنمماتنيقي
طيسبءيشهتنهمنعيلختلانكلو؟هتنهمنعيلختلاىتح؛هتجوز
نمةطرشلاعمرجاشتلابرطاخهنإلقيملأ...نيئيربنيلجرلتقبةنراقم
يفةحورطملاةيضقلانيبوهنيبةقالعيأدوجومدعمغريهوترافلجأ
قرتختيتلاةيديدحلاةدوربلاكلتويناملألالجرلاينيعتركذت؟تاجاجتحالا
نأنكميال،الك":ةلئاقاهّرسيفتركف.ميمصلاىتحامهيلإرظنينم
.ىرخأةرمةركفلاكلتنعاهسفندعبتنأةلواحم.ً"احيحصاذهنوكي
باكترالهعفديدحلهتجوزبدنريبمارغلصوولىتحف،كلذلةفاضإلابو
؟اهلهباكتراىلعيهوترافهتجوزقفاوتسلهف،عونلااذهنمةعينشةلعف
،نكلو.كلذديرتالاهنأدكؤملانمً؟التاقاهجوزنوكينأبحتله
تبثييكلكلذبهتجوزفرعتنأنودنمهمئارجدنريببكترانإاذام
دقل"،ايناملأىلإهتدوعىدلاهللوقينأررقهنأدبال؟اهلهبحةوق
!؟ليبقلااذهنمًائيشلعفينألقعيله،نكلو."روكيرككدجلتمقتنا
لقعيالمل؟لامكببحلاهلعفاماهسفنبرتملأ؟كلذلقعيالمل
بكترينأ،ةيافكلاهيفامبراوطألابيرغصخشوهو،دنريبلثمصخشل
تقويفلجرلاكلذهلعفيذلاام،ىرت؟عونلااذهنمةينونجًالامعأ
دارفأةيقبكهريرسيفمونلاىوسلعفينأنكمياذام؟نيتميرجلاباكترا
ركذتتنأتلواح؟ةقيقحمونللدلخيملهنإمأ.راثآلانعبيقنتلاقيرف
ةليللايفهتفرغيفدنريبدحأدجيمل.نيتميرجلاعوقويتليليفثدحام
ةيادبيفرخأتلامهيلعبجوت،عقاولايف.راتسلادبعجاحلااهيفلتقيتلا
.يثوميتنيبوهنيبلادجبوشنىلإىدأاّمم،هلمهراظتناببسبعامتجالا
ةليللانعاذامو.تارفلارهنلوطىلعىشمتيلبهذهنإلاقهنأتركذت
،امًائيشركذتتلاهسفنتدهجأ؟اغآديشرةيرقلاسراحاهيفلتقيتلا
كلذحابصنامويتنيبواهنيبترجيتلاةريصقلاةشقانملاتركذتةأجفو
رهظامنيب،ةبوقثمدنريبةجاردةلجعدجوهنإنامويتلاقدقف.مويلا
يننكلو":ًالئاقهسفننععفاديلبهامدنعدنريبهجوىلعبيرغريبعت
له؟دحلاكلذىلإجعزـنيهلعجيذلاام."سمأةليليتجاردبكرأمل
سراحلتقيونفوغةيرقىلإبهذيلةليللاكلتهتجاردبكرهنألقعي
يذلايعارلافصوفيكركذتتيهوةريرعشقاهتكلمت؟"ديشر"ةيرقلا



يفريطيًالجردهاشهنإيعارلالقيملأ.ةميرجلاحرسمةثجلافشتكا
دحبةجاردلاتلظامنيبلجرلادسجلايخيعارلادهاشامبر؟ءامسلا
...ءامسلايفريطيهنأنظفرمقلاءوضيفةيئرمريغاهتاذ

ديعتستنأتلواحو."!تاهرتلانمةموكنماهلاي":اهّرسيفتركف
يأنودنمةمهتلاكلتباهليمزمهتتنآلايهاهف.ديدجنماهنازتا
ال.ةلتقلاىلعضبقلامتهنأكلذنممهألاو،قالطإلاىلعسوململيلد
دقف.لجرلاكلذلاهنكتةيروعشالةيهاركببسبكلذتلعفاهنأدب
نعبيقنتلاةلمحلًاسيئرهنييعتمتيملهنألريثكلايناعتدنريباهلعج
اهيدلدلوتاملاطلذإ؛عضولابةقالعةيأاهراكفألتسيل،الك،الك.راثآلا
قباسلااهجوزمهتتملأ.بايترالانونجةجردلًابيرقتءيشلكبكشللليم
ًاعمارضحامدنعميفيسةبرقملااهتقيدصعمةقالعةماقإبةرمناهروأ
،ناهروأهاجتمامتهايأبرعشتميفيسنكتمل،كلذعمو؟نيلربيفةودن
باذجناللًاردصمًانايحألكشتدقةيهاركلانأًاضيأتكردأءارسإنكلو
هسفنقدنفلايفلماكعوبسألًاعماثكمدقف،كلذلةفاضإلابو.سانلانيب
بارشلاضعبةدعاسمبليحتسملانمودبيلهً،اذإ.يـبنجأدلبيف
ةفرغلايفًاعمةليللانايضميامهوامهبفاطملايهتنينأىقيسوملاو
،اهسفنىلعاهبكحضتةريغصةباعدكاهعمةركفلاكلتتأدب؟اهسفن
فلؤتفاطملاةياهنيفتحبصأنأىلإاهقدصتتأدبامناعرساهنكلو
لكشبةقثاوتتاب،عباسلامويلاةياهنيفو.اهنهذيفةعونتمتاهويرانيس
اداعاملاحناهروأتبوجتساف.ميفيسعمةقالعماقأاهجوزنأنميعطق
،ىرجامبميفيستعمسف،ةرطيسلانعجرخيعوضوملاأدبمث،رايدلاىلإ
دعبالإثدحيملو.اهفقومنماهبضغنعاهلربعتوءارسإخبوتلترضحو
ةياهنيفءارسإتكردأنأبحلالكامهبحتنيصخشَْيبلقترطفنأ
بسكتلاهعسوباملكتلذباذل،ةيادبلاذنمنظلاتءاسأاهنأفاطملا

دحىلعدنريبباهكشيفنظلاتءاسأنإاذام،نآلاو.امهنارفغوامهحفص
؟ءاوس

."الك،الك":ةلئاقاهسفنلتمتمت
."ً؟ائيشتلقله،ةرذعملاوجرأ":لاقو،اذهلوقتديفيداهعمس
."عفترمتوصبيسفنىلإثدحتأتنكيننأنظأ،ةفسآ"
ىلإالخداملاحو.ىفشتسملاىلإقيرطلالاوطةدحاوةملكباهوفتيمل

تضفراهنكلو،ياشلانمناجنفلوانتلهبتكمىلإءارسإديفيداعد،ىنبملا
.راثآلانعبيقنتلاعقومىلإدوعتيكلناحدقتقولانأبةعّرذتمبدأب



تنسحتنإءاوسدحىلعاهعمفاليإبحطصتنأديرتاهنإتلاقو
ملف.ىرخأةليللىفشتسملايفءاقبلاباهحصنيهنإبيبطلالاقف،اهتحص
.ىفشتسملارداغتنألبقبدأبديفيدتحفاصلبً،اريثكءارسإحلت

يفعقوملايفانيلعرمتنأىنمتأ.ءيشلكىلعكلًاركش":هلتلاقو
."يتأتامدنعًاعتمموًاليوطًاثيدحلدابتنفوسو.امتقو

ادبهنأمغر،ههجوىلعًاحرمًاريبعتمسريلهعسوبامبيبطلالذب
.كلذىلعهسفنربجأهنأحضاولانم

."ةفيطللاةوعدلاهذهلمهأنل.كلًاركش":لاقو
اهيفميقييتلاةفرغلاىلإلخدتلبيبطلاءارسإتكرتامدنع

"متسر"راثآللباتنعيزاغفحتمريدمو"لامك"تدجو،اهاقيدص
اضهن.اهريرسىلعقيمعمونيففاليإتطغامنيبامهنيباميفناسماهتي
مل،عقاولايف.ءارسإمتسرحفاصو،ةفرغلاىلإلخدتءارسإادهاشاملاح
ةلاطإىلإدمعيملببسلااذهلو،كلذكرديمتسرناكو،هبةبجعمنكت
تالماجمعضبالدابتنأدعبف.هليعاداللكشباهنيبوهنيبثيدحلا
.لامكنمًابرقمًاقيدصناكهنكلو،رداغوفارصنالابنذإلابلط،ةريصق
رداغنأدعب.كيميسييفقلطلاءاوهلافحتمعورشميفًاعمالمعدقف
قلقبةاتفلاسفنتبقاريأدبو،فاليإراوجىلإسولجلالامكدواع،متسر
ولواهنعههجوبحاشأنإطوبهلاودوعصلانعفقوتيساهردصنأكو
.ةدحاوةظحلل

."اهيلعًادجقلقيننإ.ماريامريخىلعفاليإودبتال":لاقو
ودبتدعتملاهنأتدجوو،ةاتفلاىلإبثكنعةرظنءارسإتقلأ

.ةيانعلاىلإجاتحينمتنأكنأنظأ.ريخباهنإ":تلاقف،قباسلاكةبحاش
."اههجونمًابوحشدشأكهجوف

نسحتتنأوهينمهييذلاديحولاءيشلاف.ماريامىلعيننإ"
."اهتحص

نأديريوةحارلاضعبلةجاحبلازتالفاليإنإبيبطلالوقي"
ىلإاهديعأنأديرأتنكيننأمغر،ىرخأةليللىفشتسملايفاهيقبي
."؟تنأهلعفتسيذلاام.عقوملا

ةرارمبمتمتو،اهيفوهيتلاةطروللنيزحهنأكوهسأرلامكأطأط
...راثآلانعبيقنتلامسوميفمامتهاللةراثإرثكألاءزجلاوهاذه":ًالئاق
حاولأةيمهألثمبًايرثأًافشتكمفداصيراثآلاريبخةايحيفةرممك
يننكلوً،ادبأثدحيالامبرو،طقفةدحاوةرماذهثدحيامبر؟اناساتاب



ملولىتح؛يندعسياهعميدوجوف.اهدحوفاليإكرتأنأعيطتسأال
."اهبناجىلإيدوجوبيهبغرت

ááá



دحأىوقيالرعاشميـبلقىلإتلخدأدقف.لاكينومشأينتدعسأدقل
نأنكمياليتلاةديحولاةقيقحلايهكلتو،اهبينرعشينأىلعرخآ
لاكينومشأتألم.يتاظفحتويقلقويفواخملكنممغرلاب؛يتايحيفريغتت
نكمياليتلاةقيقحلاهذهتكردأف،اهفصويناسلعسيالةمعنبيـبلق
لاكينومشأتدواعامدنعو،ىرخأةرمًاضعبانضعبانفداصامدنعاهراكنإ
يففقياملكحستكتءاجوهةفصاعوأةججأتمرانكيتايحيفلوخدلا
تقولايضمتلًاقرطتعرتخاف،اهنعًاديعبىقبألباذعلاتدباك.اهقيرط
.اهدارمتلانفاطملاةياهنيفو،اهططخققحتللئاسوتدجوأو،يعم
لب،بوشيتةنبابقيليقراخلامجبعتمتتالاهنأىرخأةرميلتتبثأف
ةايحلاديقىلعناكاوناتيميدجنأول.ءاوسدحىلعاهتعاجشواهئاكذب
بحلااذهشيعأنأيلىنمتو،اهلثمةاتفبحيفيعوقوىلعينأنهل
،رمألابسارارآيدلاوفرعولف،كلذعمو.كلملافنأمغرهبعتمتسأو
يفطروتلانمينرذحو،كلملاءاسنىدحإيئاهتشالخيبوتدشأينخبول
تررصأنإّيلعتانعللاراطمإنععروتاملو،عونلااذهنمروهتملمع
.هيديبسيريزيبكلمللينّملسيامبرو،لاكينومشأبحيفرارمتسالاىلع

يدينيبتطقسدقف.لعفأاذامفرعأدعأملف،ّيلإةبسنلابامأ
،يسفنعنمنمةدئافكانهدعتمل.نيحانجلاروسكمروفصعكلاكينومشأ
؛يسفننمأزجتيالًاءزجتحبصأو،ليوطتقولبقّيلعتلوتسادقف
سيريزيببضغنميتيشخينتربجأامهمو.يقورعيفيرجتيتلاءامدلاك
زجاعيننأتكردأدقف،لوؤسملكشبفرصتلاىلعهتيقلتيذلابيردتلاو
ىتحهحرابتدعتملو،يلقعتنكسدقف.اهيفركفأتحبصأو،اهتمواقمنع
أرقأو،ينغأو،يمأىلإثدحتأو،تارفلارهندهاشأو،يشمأو،لكآامدنع
.يمونيفويتظقييفملحأو،مانأو،اهبتكأو،حاولألا

ملف.يلاتلامويلاحابصيفةبتكملاىلإتتأو،اهدعولاكينومشأتذفن
نأعطتسأمل،رثكأةحارصلاتيخوتنإو،اهيلإرظنلانمشمكنأدعأ
،كلذتلعفامدنعو.روفلاىلعاذهيهتظحالف.اهنعيرظندعبأ
.اهنعيهجوبتحشأوديدجنمفوخلاينكلمت

ريخلاحابص":اههجوىلعةقثةماستباكانهوينمبرتقتيهوتلاق
."اناساتاببتاكلااهيأ

ىلعحتفتتيتلاةيربلاروهزلاريبعتقشنت،ينمبرتقتيهامنيبو



:ليمجلاريبعلااذهبيتئرألمأانأواهتبجأف.عيبرلالصفيفتارفلايتفض
."ةرقوملالاكينومشأايريخلاحابص"

ةمجرتبًاعمموقننأانعسوبهنإيللاقو،كلملاىلإتثدحتدقل"
."همألاريغنيدولرعاشلااهفلأيتلاةديصقلا

ّيلعيغبنيله":ةلئاقةرخاسةجهلبتعبات،يددرتتظحالامدنع
."؟نذإلاىلعتلصحيننأكلتبثألكلملامتخهيلعًاحولكلرضحأنأ

."كمالكبةلماكةقثقثأيننإ.اذهيلوقتال":ًالئاقاهتبجأ
مث،نيتليمجلااهينيعبةبتكملاصحفتتيهوعوضوملالاكينومشأتريغ

."؟لمعلاأدبنله":تلاق
يذلاحوللااهيرأانأوتلقو،لاحلايفيراكفأتاتشتعمجتساف

."انهسلجنل.ةرقوملالاكينومشأاييلضفت":اريغنيدولةديصقهيلعتبتك
اهتلمأت،اذكهو.تاوطخعضببينتقبسفً،اعمةلواطلاىلإانهجوت

دنعًاضعبانضعبلباقمانسلجاملاحو.ظفحتوأفوخنودنميرصبب
ظفحتكنإسامياللاقدقل":تلاقو،حوللاىلإلاكينومشأترظن،ةلواطلا
ىلعةديصقلاولتتّاله،ةمجرتلابأدبننألبق.بلقرهظنعةديصقلا
."؟يعمسم

ًاضعبانضعبنمنيبيرقاهيفسلجنيتلاىلوألاةرملايههذهتناك
.دبعملاةفرغيفاهيفانعمتجايتلاةليللاذنمدحلااذهىلإ

."لاكينومشأةرقوملااهتيأنيئاشتامك"
ىلعةيرخسبتددشو."رقوملااناساتاباييغصأيننإً،اذإ":تلاقف

يتلاةديصقلاولتأتأدبو،اهمكهتنعلفاغيننأبترهاظتف،رقومةملك
.اهبًاعلومتنكاملاطلةديصقيهو،يرموسلارعاشلااهفلأ

،ةزيزعلايمأىلإ"
،كلملاثوعبماي
.هذهيتلاسركعملقناف،روبينىلإكلسرأيننإ
،ةليوطةلحرتعطقدقل
،مونلاعيطتستالف،نزحلايفةقراغنآلايمأو
،نزحلاتاملكلكتدرطاهنكسمنميتلاكلت
.ينعنيرفاسملالكلأست
!اهدييفيتلاسرعضو،يتايحتاهللصوأ
.اهنعكثدحأينعدف،يمأفرعتنكتملنإ



.راتشيتاشاهمسا
.ةولحسورعاهنأكوقلأتماههجو
.اهبابشذنميهةلجبم
،اهيمحتيبةميظعةسامحلكبريدتنمكلت
،اهجوزمدختنم
،انانيإبينتعتفيكفرعتنم
،كلملامالكلعايصناللصرحتنم
،بحلابشيعتوةبوبحميهو
،ولحلسعوةجزاطةدشقوعيدولمحاهنإ
.بلقلانمقفدتتيتلاةدبزلااهنإ

ً.ايناثًافصويمأكلفصأينعد
،لابجلايفيويحوقفألايفعطاسءوضيمأ
،حابصلاةمجنيه
،يساهرامنمميركرجحونيمثقيقعرجحيه
،ريمأللةشهدمةرهوجو
،حرفلادلويقيقعرجحو
،ديدحنمراوسوريدصقلابمعطممتاخو
،رهبمجاعلاثمتو
،رمرمنمفيطاهنإ
.قرزألارجحلانمساسأىلعيقتري

ً.اثلاثًافصويمأكلفصأينعد
،همسوميفرطملايهيمأ
،ىلوألاةرذبللهيلإجاتحنيذلاءاملايه
،ةهكافلاىهشأبةئيلمةرهدزمةقيدحو
،نازيكلابةفرخزمربونصةرجشو
،ةديدجلاةنسلانملوألارهشلاداصحو
،لوقحلايوريءاملودجو
.مامليدليخنرمتلكنمىهشألاوىلحألااهنإ

ً.اعبارًافصويمأكلفصأينعد



،ةجهبمةيحضتولافتحايمأ
،ةرفولاوبصخلاةينغأوتاريمألاةريمأو
.يهتنتالةحرفبءيلموبوبحموبحمبلقو
.همأىلإدوعينيجسنعليمجلاربخلااهنإ

ً.اسماخًافصويمأكلفصأينعد
،ربونصلابشخنمةبكْرَميمأ
،سقبلابشخنمةَّفحِمو
،ليمجرطعمبوثو
.روهزلانمليلكإاهنإ

يمأزيمتفوس
،كلهتفصويذلافصولابسح
.يمأيهاهارتسيتلاةميظعلاةأرملاكلتف...
،ربخلااذهةجهبباهغِّلب
،ينمًاربخةفهلبرظتنتيهف
."!هتايحتكغلبياريغنيدولبيبحلاكنبانإ":اهللقو

اهرأمل.يكبتاهتدجوفلاكينومشأىلإترظن،ةديصقلاتهتناامدنع
ً.انزحوًاملأيـبلقاهعومدةيؤرتألمف،لبقنميكبت

."؟نيكبتاذامل؟ثدحيذلاام":اهتلأس
كلملابقلعتياملكتيسنف.يلاؤسنعبجتملوبيحنلاتلصاو

،دحأانبكسمأنإانلثدحينأنكميامونحننمتيسنو،سيريزيب
اذل،اهنماذهعقوتأمل.ينعاهتدعبأاهنكلو،اهديسملأنأتلواحو
،تقولاضعبلعومدلافرذتلاكينومشأتلظ.اهمامأًازجاعكانهتفقو
ىتحتلشفنيتللانيتليحكلااهينيعبيوحنتتفتلاو،ًاليلقتأدهمث
.يهجوىلإترظنوامهلامجهيوشتيفاهعومد

."يمأتركذتدقف.ينحماس":تلاقو
."؟كمأنيأ":ًالئاقاهتلأسف
يعيبيفددرتيمليذلايدلاوعمشيعتاهنإً.ادجًادجةديعباهنإ"

."ديبعةثالثوتارفلارهنىلعريفولقحلباقمسيريزيبل
."؟سيريزيبلكدلاوكعابًاقحأ":قوعصمانأواهتلأس



،نسلايفًاريبكحبصأدقف.اذههلمعلهنيدأتسل":لاكينومشأتلاق
ةحاربهتايحمايأرخآيضمينأدارأو،سيردتلابلمعلاعيطتسيدعيملو
مك،نكلو.كلملارصقيفءاخروةرفوةايحشيعأسيننأّنظو.ةنينأمطو
."يمألقاتشأ

تيقلأتنأو":ةلئاقاهمالكتعباتو،يديبكسمتلاهديتدم
ردانلانمف،الإو؛كئاقلإعامسلترثأتف،لامجلايفةياغبولسأبةديصقلا

."يكبأنأيل
.يديتسملامدنعيلخاديفبيرغروعشكرحت
ةاتفكنألعومدللنوملستسينممتسلتنأف.كلذفرعأ":تلقف

.ً"ادجةعاجش
،اناساتاباييـبمرغمتنأ":تلاقوقمعبيهجولاكينومشأتلمأت

."؟كلذكسيلأ
.فوخباهدينميديتبحس
."؟كلملانمفئاختنأله":ةلئاقينتلأسف
."هسفنتقولايفهرقوأوهاشخأيننإ":ًالئاقاهتبجأ
ملةرملاهذهيننكلو،ىرخأةرميديبكسمتلاهديلاكينومشأتدم

هنكتيذلامارتحالاله":ينتلأسو،ينيعىلإةرشابمترظن.يديبحسأ
."؟يوحنهبرعشتيذلابحلانممظعأكلملل

.كلذبيلحمستملاهنكلو،ىرخأةرميديبحسأنأتلواح
تلفأفوسف،حيحصاذهنإيلتلقنإو،اناساتابايينربخأ":تلاقو

."ةعجرالبناكملااذهرداغأوكدي
يننأتكردأتقولااذهلولحباهنكلوً،ائيشلوقأنأعطتسأمل

تسملو،يـبناجبتسلجو،يوحنتشمو،تفقوف.ةباجإلاىلعًارداقتسل
تمتمتوةبتكملابابىلإُترظن.دبعملايفنحنوتلعفامكفطلبيرعش
."...دحأاناريدق":قلقب

."كدلاوبتكمىلإبهذنل":تلاقف
ةريغصةفرغكانهتناكلعفلابذإ.ءيشلكفرعتاهنأتفشتكا

انلفقأوكانهىلإانبهذنإف.هلبتكمكيدلاواهمدختسيةبتكملافلخ
.لوخدلانمدحأنكمتينلف،انفلخبابلا

."...سيريزيبنعاذام،نكلو"
ًاكلمالوًايقيقحًالجرسيلوهف،مارتحالابًاريدجسيلهنإ":تلاق

.ً"احلاص



."؟ةبتكملاىلإرضحنإاذام":قلقبتلقف
."مويلاحابصنالزغلاديصلجرخهنألرضحينل":تلاق
اهرهظمولاكينومشأتاملكيفءارغإلامواقأنأعيطتسأدعأمل

يدلاوبتكييتلاةريغصلاةفرغلاىلإانيشمفً،اريثكينرهبأيذلارحاسلا
ةبرجتلاببسبو.ةفرغلايفبنجىلإًابنجانسلجو،ةيرسلاهحاولأاهيف
نأتلواحاذل،اهسملأنأتيشخدقف،دبعملايفاهبانررميتلاةلشافلا
.ّيلعرطيسيذلارتوتللةكردمتدبف،اهنيبوينيبةفاسمىلعظفاحأ

لدابتنفوس":نيتليحكلانيتريبكلااهينيعبيلإرظنتيهوتلاق
فاخنالأملعتننأىلإللموأللكالبثدحتنلظنس.ريغالثيدحلا
نأىلإحاولألانمًاصصقكليورأودئاصقلاكلأرقأسً.اضعبانضعبنم
هتاذّدحبثدحتلانأكردتنأىلإ،فقوتالبكثدحأس.يناشختالأملعتت
كلتبثيسيذلاقوتلاكلذكقامعأيفوحصينأىلإو،لزغلانمعون
."نآلادعبًايفاكدعيملثيدحلانأ

ááá



اهلقعةريحةدايزىوسًائيشءارسإلسالوكينهربخأاملعفيمل
.يقيقحريحمزغلىلإنييضاملانيمويلاثادحألكًالوحم،ًالصأشوشملا
هبطيحتيذلايتلفسألاعراشلالوطىلعاهقيرطيفيضمتيهامنيبو
.هلعفتنأديرتاممةقثاوريغلازتالاهنأترعش،قتسفلاراجشأقئادح
اهكوكشنميزخلابترعشاهنأالإ،دنريبلوحاهرماخدقكشلانأمغرو
دقفكلذعمو،هبهمهتتنأاهنكميدحاوسوململيلديأكلمتالاهنأل
عوقوله،ىرت.هبهبتشملاهنأىلإريشتةريثكءايشأكانهنأتدجو
امهبيترتونيتميرجلاةعيبطنإمأ؟ةتحبةفدصنيتيلاتتمنيتليليفنيتميرجلا
ةيوهلانعفشكيسيذلازغللايفةيساسألاعطقلالكشياموهديدحتلاب
تلظدقفاذكهو،كلذنمةقثاونوكتنأعطتستمل؟لتاقللةيقيقحلا
.ديدجنمأدبتثيحالإيهتنتالةغرفمةقلحيفرودتاهراكفأ

.اهقدصينلهنأتكردأ؟اهكوكشىلعبيقنلاتعلطأنإاذام
لحياذهوةلتقلاىلعضبقلامتدقف،هملعدحىلعف،كلذلةفاضإلابو
نيذلامهنييلاصفنالانأبعنتقتملءيشلكمغرءارسإنكلو.ةيضقلا
اهتقوعييضتدرجمبتماقامبرو،نظلاتأطخأامبر.مئارجلاءارونوفقي
قئاثوىلعلوصحلانمبيقنلانكمتامبرو،يناملألااهليمزباهكشلالخنم
ول":ةعانقنودنماهسفنلتمتمت.نيتميرجلاءارونييلاصفنالافوقوتبثت
املليصافتلالكفشتكأنأىلإثيرتأنألضفألانم،كلذعمو...نأ
قلعتيامدنعاهنمةربخدشأبيقنلانأدكؤملانم،لاحةيأىلعف."ثدح
،لابجلايفبراحيوهوتاونسىضمأهنأل؛عونلااذهنمعيضاومبرمألا
نمعنميملاذه،هسفنتقولايفو.مهفرعتاممرثكأنييلاصفنالافرعيو
.ءاحنألاكلتيفعقتةثداحلكيفمهبكشينأداتعاهنألمهدضهزيحت
خأنبالوحكشروفلاىلعاهرماخيملأ!ةزيحتمتسيلاهسفنيهاهنأكو
نيذلامهنيينيدلانيفرطتملانأءاعداللاهعفداممضايفراتسلادبعجاحلا
؟ىرجامةقيقحلاهتفرعمىلعليوطتقولبقمئارجلاءارونوفقي

بيجلاةرايسنملجرتتيهواهسأربرودتراكفألاكلتلكتحار
اهايح،بابلامامأنيفقاولانييدنجلانيبنم.ةطرشلارفخموحنيشمتو
نألبقلاقو،ههجوىلعلوجخريبعتبةرقنأنممداقلايدنجلاكلذ
ىلإراشأو."كروضحرظتنيبيقنلانإ":ملكتللةصرفلاىتحاهلىنستت
.رهنلاوةطرشلارفخمنيبةلتحفسىلعينبملايلخادلاىنبملا



."؟هجعزأنأديرأال؟هباشاموأمئانوهله"
يلخادلارقملاىلإكوعدننأانرمأدقفً.امئانسيلبيقنلانإ،الك"

."ةدوربرثكأهتقيدحيفوجلانألنيلصتامدنع
ةماستبامسرلٍفاكببسنمرثكأاهدحو"ةدورب"ةملكتلكش

ةيمنهجلاةرارحلاكلتيفدرابنكرىلعروثعلاف.ءارسإهجوىلعةداعس
ىلإةرقنأنممداقلايدنجلااهدشرأً.ايقيقحًازايتمااهلةبسنلابادب
متعنصلاةيوديةريبكةراجحنمينبملاقينألاجردلاوحنًاهجوتمقيرطلا
.تارفلارهنيتفضنماهعمج

رفخمةقيدحكةيانعبةبذشموةقينأيلخادلارقملاةقيدحتدجو
دنعةسارحللنيفقاونييدنجتدهاش،ةطرشلارفخمةلكاشىلعو.ةطرشلا
،راسيلاىلإسراحلاةرجحفلخ.لخدملاىلعلدييذلايديدحلابابلا
ةميخم،اهلظبةلماكةقيدحلاةحاسمتعلتباةمخضنوفزيزةرجشتمن
ايساكألاوتوتلاونامرلاةرجشىلع؛طسولايفىرخألاراجشألالكىلع
حنماماهدحوراجشألالالظنكتمل،كلذعمو.روحلاراجشأتارشعو
تارفلارهننمةمداقلاةبوطرلاف.ةرارحلاهذهيفباذجلااهوجةقيدحلا
ناكملاةلوحم،ةرارحلاترسكلفسألايفًارتمنيرشعدعبىلعقفدتييذلا
.ءارحصلاطسوةيقيقحةحاوىلإ

لمأتيوهوخوخلاةرجشتحتةلواطفلخًاسلاجبيقنلاتدجو
تلعجو."ينرظتنيهنإ":اهّرسيفءارسإتركفف.ءارضخلاتارفلاهايمتمصب
فرعت.اهدسجيفيرستلاعفنالانمةشعراهتاذدحبةركفلاهذه
بابلاربعلخدتيهوحابصلاةيحتاهايحو،ءارسإىلعبوانملاسراحلا
.امهيلإرظنيلبيقنلاتفتلا،ذئدنعو.يديدحلا

.ً"ابحرم":هيتفشىلعةموسرمةنهاوةماستباكانهوةيحتلااهيلعىقلأ
.هديدمامدنعهتحفاصمث،بيقنلاةيحتىلعبدأبءارسإتدر
."انهيسلجاويلاعت":فرشألاق
ىنبملااهرصببلمأتتيهوبيقنلالباقميسركلاىلعءارسإتسلج

شيعتةلئاعمكً.اريثكًاريبكسيلهنإ":تلاقو،راجشألافلخيلخادلا
."؟انه

ولهيفشيعتسيتلئاعتناك":لاقو،ىنبملاوحنةرظنفرشأىقلأ
ملهنكلو،هيتفشنيبنمبرهتنأةلمجلاهذهلحمس."انهىلإتتأاهنأ
امأ":لاقف،رثكأكلذنعثيدحلاةلصاومبهلحمسيجازميفهسفندجي
."يدحوهيفشيعأانأف،نآلا



.ةلوهسلاهذهبةديصملانمتلفيهكرتتملءارسإنكلو
."؟انهىلإروضحلاكتجوزتضفرلهً،اذإ":ةلئاقهتلأسف
ىلإتفتلا،لاؤسلانعبيجينأنمًالدبو،بيقنلاىلعرتوتلاادب

.فارصنالابهلنذأوةلواطلابناجبفقاولايدنجلا
.بابلاىلإهجوتوةعيرسةيحتيدنجلامدق
نأنيدوتاذام":ىرخأةرمءارسإهجاويلريدتسيوهوفرشألاق

."؟يـبرشت
؟كسفننعثدحتلادحلااذهىلإكيلعبعصيله":ءارسإتلاقف

."روفلاىلععوضوملاتريغ،كنعثدحتلابانأدباملك
درتنأعقوتيملوهف،دادعتساريغىلعوهوبيقنلااهلاؤسأجاف

،ةحيحصلاةباجإلاىلعروثعللًادهجلذب،اذهلو.ةقيرطلاهذهبءارسإهيلع
كسفننعنيثدحتتكنأكو":ًالئاقاهيلعدريوهوهبىهتنافاطملانكلو
تلظءارسإنكلو،رشابملكشبدرلانمبرهتينأًالواحم."!ينمرثكأ
.ةممصم

."؟ةباجإامنودهتكرتيلعهتحرطلاؤسيأ"
ملامبرانأف.ةقحمتنأ":لاقو،نيتئيرجلاءارسإينيعىلإفرشأرظن

."ةصاخلاسانلاةايحبلخدتلابًاريثكمتهأاليننألكلأسأ
اهينيعبخيبوتةرظنلجرلاىلإتهجوو."؟!سانلا":ءارسإتلاق

."ناقيدصاننأتربتعااملاطل":تلاقمث،نيتيلسعلا
.تاهرتلابهوفتأيننإ.ةرذعملاوجرأ":لاقوةبآكبهسأربيقنلازه

."ةبيصعةليلتيضمأدقف
لبقاذكهتنككنكلو،ةبيصعةليلبتررمكنأفرعأ":ءارسإتلاق

.ً"اضيأةليللاكلت
دقتناكنإلءاستتءارسإتأدبامدنعو.هسأرسكنوبيقنلادهنت

ةنبايدل،معن":لاقوً،اريخأهسأربيقنلاعفر،هعماهدودحزواجتتتأدب
."لوبنطسإيفاهمأعمشيعتو،ةيئادتبالاةسردملايفاهنإ.نيلوغاهمسا

."؟اهتيؤرلًادبأبهذتالأ"
نعامدحىلإلصفنمانأف.نايحألابلغأيفباهذلايننكميال"

...نحن...نيملعتامك،نكلو،دعبيمسرلكشبنيقلطمحبصنمل.يتجوز
نمحبصأف،امدحىلإانضعبنعناديعبنحن...كلذلوقيننكميفيك
ةرملزـنملاكلذىلإلخدأولوبنطسإىلإبهذأنأنآلايلعبعصلا
."ىرخأ



تمدناهنكلو."كتنبالمهتنأكيلعيغبنيال،نكلو":ءارسإتلاق
ىلعفرشأتربجأدقف،لكشلااذهبىنعملاميدعءيشباههوفتلروفلاىلع
يذلاامً،اذإ.هتجوزبةبيطةقالعىلعسيلهنأهنمتملعو،مالكلا
؟اهجوزنمةقلطمًاضيأاهنأبهركذتنأاهيلعبجوتله؟نآلاثدحيس
ةأرماولجركامهنأىلعاهمالكنومضملديسلهف،كلذتلعفنإ،نكلو
ً؟اضعبامهضعبعمةقالعيفالخدينأامهلنكمملانمنوكيدقنيجضان
فرشأبيقنلالثمةفرعملاقحهفرعتالصخشعمقفتتنأاهنكميفيك
لدتعملجروهو؛ناهروألثمصخشعمقفاوتلايفتلشفاهنأنيحيف
املك،لاحةيأىلعف؟اهليمتنتيتلااهسفنةينهملاةيفلخلليمتنيوعابطلا
.امهضعبلنيقولخماسيلديكأتلابامهنأكردتتتاب،رثكأبيقنلاىلعتفرعت

يللسرتيهو،فتاهلاربعاهيلإثدحتأيننإ":ًالئاقفرشأعبات
نعاهسفنباهتمسريتلاتاموسرلاضعبو،دايعألايفةيديربلاتاقاطبلا
ةيركسعلاةيميداكألاوونروبياراسرصقواتالاغرسجوءارذعلاجربوروفسوبلا

."ةيديربةقاطبلكيفلوبنطسإنمفلتخمءزجكانه...يالوكيف
بعتلابةلقثملاامهنوفجبنيتنكادلانينيعلاىلإلوضفبءارسإترظن

."ةبوهوميهً،اذإ":ةلئاقتقلعو،اهمامأسلاجلالجرلل
نكأملًاضيأانأ":ًالئاقلجخبفاضأمث."حيحصاذه،معن":لاق

."مسرلايفًائيس
.ً"ايدنجحبصتملولًامهمًانانفحبصتستنكامبر"
.ً"ايدنجينوكلرورسميننكلو،امبر"
."؟ً!اقح":تلاقو،ةشهدباهينيعءارسإتحتف
."؟ةشهدنمتنأاذاملً.اقح،معن"
ريغتوللضفألانمهنأتركفمث."ببسكانهسيل":ءارسإتلاق

.عوضوملا
."؟يلاهمدقتلكيدليتلاتابطرملايهامً،اذإ":ةلئاقهتلأسف
."...رتعصوياشوادوصوالوك"
."؟بورشملااذهوهام!رتعص"
نوفرعيءاحنألايفعيمجلا؟لبقنمرتعصلابيعمستملكنأنينعتأ"

."ةيرطعلاباشعألانمعونهنإ.رتعصلا
."هبّرجأسف،هبينحصنتتنكنإً،انسح.مامتهاللريثماذه"
هاطعأوبابلادنعةسارحللنيفقاولانييدنجلادحأبيقنلاىعدتسا

تقولانحيملأً،انسح":ةلئاقءارسإتلأس،يدنجلافرصنااملاحو.امهبلط



."؟ةيضاملاةليللايفثدحامبينربختل
لصتمنمسمألاحابصةملاكمانيقلت":ًالئاقهمالكبيقنلاأدب

ميقيناك"دومحم"رغصألايليشنيجةليبقنبانإلصتملاانللاق.لوهجم
.ةيضاملاةسمخلامايألالاوطهقيدصعميليفوغةيرقيفهبراقأتيبيف
ملف،ةجيتنةيأللصوتلانمنكمتنملاننكلو،ةحرابلاتيبلابقارنانأدبف
.ةيضاملاةليللاهانلعفامطبضلابوهو،تيبلاماحتقاىوسرايخانيدلقبي
ىلعضبقلاانيقلأف،حلسمكابتشااننيببشناذل،انيلعصاصرلااوقلطأ
نمًادحأدقفنملاننإف،لبقنمكلتلقامكو.نيتيمهقيدصودومحم
."انلاجر

قرافتملكلتلؤاستلاةرظننكلو."مكعمهللاناك":ءارسإتلاق
جاحلالتقيتميرجنعنالوؤسمامهنأفرعتفيكً،اذإ":تلاقف،اهينيع
."؟ديشروراتسلادبع

ىلإاورضحدقل.تيبلايفاهيلعانرثعيتلاقئاثولانم":بيقنلالاق
دعبف.ةيلاصفنالاةكرحلالجأنملاجرلاضعباوعمجييكلةقطنملاهذه
ندمللمهمامتهانولقنينويلاصفنالاأدب،لابجلايفةميزهلامهبتقحلنأ
.ةفيعضةلودلانأاوتبثيلنييلاصفنالالامعألهابتنالاتفلنولواحيوتادلبلاو
اذهلو،اهيلعانرثعيتلاتارشنلايفحيرصوحضاولكشبروكذماذهنإ
هابتنااوتفليل"ديشر"ةيرقلاسارحريبكوراتسلادبعجاحلااولتقببسلا
."سانلا

راتسلادبعجاحلااولتقمهنأاهيلعمترثعيتلاقئاثولاركذتله"
."؟"ديشر"ةيرقلاسارحريبكو

ريبعترهظ."عبطلابةحيرصتارابعباذهركذتالاهنإ":بيقنلالاق
ةيرقبعينوكتنأكيلعبجيال،نكلو":لاقمثنيتبعتملاهينيعيفرتوتم
."ةقيقحلايفشتكتل

الوهف،هيفتركفامطبضلابوهاذه":اهّرسيفءارسإتركفف
ةقثاونوكتنأتدارأدقف،كلذعمو."قالطإلاىلعًاسوملمًاليلدكلمي
.تاذلابةيحانلاكلتيفئطختملاهنأنم

يتثجىلعاهيلعمترثعيتلاعباصألاتامصبقباطتله":تلاقف
."؟نييباهرإلاعباصأتامصبديشرةيرقلاسارحريبكوراتسلادبعجاحلا

."؟ءيشيأباذهةقالعام":لوقياهلاحناسلةرظنببيقنلااهقمر
.كلذمغراهتلئسأنعةباجإلالصاوهنكلو

لوقيو.راتسلادبعجاحلاةثجىلععباصأتامصبيأدجنمل"لاقف



يفةمجمجلامشهتنكلو،هقنعىلعتامدككانهنإهتثجحيرشتريرقت
ىلعأنمهطوقسهببسةمجمجلامطحتنأنظنو.هتافوببسوهعقاولا
."مويلااهحيرشتمتيفوسف،ديشرةثجامأ.ةنذئملا

.كلذلًالابقلتملاهنكلو،بيقنلاتوصيفرتوتةجهلبءارسإترعش
دقامهيلعضبقلامتيقلأنيذللانيلجرلانأيلودبينكلو،فرعأال"

."ىرخأبابسألانهنانوكي
."؟اذاملثم"
يميلقإلالمعلاضعبباموقيلانهىلإارضحامهنإكسفنبتلقدقل"

."كلذليرورضريغديشروراتسلادبعجاحلالتقنكلو،نييلاصفنالاةحلصمل
نمقثاويننإ.ةماعةيعدميحبصتنأيغبنيناك":بيقنلالاق

ةيضقيأيكرتتنلو،هتحتيثحبتنأنودنمًارجحيكرتتنلذئدنعكنأ
."ةلتقلاىلعنوضبقيفيكيلاثمأءايبغألانيملعتسو،لحنودنم

ءارسإتكردأ،نيتنكادلافرشأينيعيفبضغلاةرارشتظحالامدنع
ً.اريثكاهدودحتزواجتدقاهنأ

فختسأنأطقيلاببرطخيمل.ةفسآيننإ":معانتوصبتلاقف
."ةيضاملاةليللاتوملامتعراصكدونجوكنأفرعأ.هبنوموقتيذلالمعلاب

يفمهييذلاام":لاقف،بيرقامعأدهيسهنأبيقنلاىلعدبيمل
ةحئالبنيجرختوحيرملاكرقميفنيسلجتكنأوهانهمهملا؟اذهنميأ
."انئاطخأب

،عارصلاحرسميفنكأملامبرً،انسح،ينعأً.امامتًافصنمسيلاذه"
."...تاعاسلكتملاكمترظتناو،سمأةليلًاريثككيلعتقلقيننكلو

.ءطبببيقنلاينيعيفةرارشلاتأفطنا
اذكه.يسفنعنمينعسيال،نكلو":ةلئاقمستبتيهوءارسإتعبات

ةلئسألابيلعحلييذلايسأريفتوصلاكلذًامئادكانهو.يتعيبطيه
."ةيفاشةباجإىلعلصحينأىلإللكنودنم

كلصوتنلاهلساسأاليتلاتاماهتالانكلو":ًالئاقبيقنلارمذت
ام":لاقمثً،اسرديقليملعمكهسفننمًاقثاوادبو."ةجيتنةيأىلإ
."كسأريفاهنيفلؤتيتلاتاهويرانيسلالكنمريثكبطسبأثدح

حابصًائيشتفرعيننكلو،كنظيفًاقحمنوكتدق":ةمستبمتباجأ
."ينلهذأامككلهذيسهنأىلعنهارأمويلا

."؟كلذوهام!معنهآ"
ةهيبشمئارجنإسالوكينقباسلايكيرمألاىفشتسملاريدملوقي"



نيعبسوةينامثلبقتبكترادقديشروراتسلادبعجاحلالتقيتميرجب
."يضاملانمتقولاكلذيفلتقًاساحنكانهنأامكً،اماع

لأسف،هلليقامروفلاىلعبعوتسينأنمبيقنلانكمتيمل
."؟اذاملو؟نملتقنم":ًالئاق

لتق،طبضلاباهسفنةقطنملاهذهيفوً،اماعنيعبسوةينامثلبق"
متدقف.راتسلادبعجاحلااهبلتقيتلااهسفنةقيرطلابروكيركنهاكلا
يذلا-اغآسيناهوأىلعرثعو،ةسينكلايفسرجلاجربىلعأنمهبعفدلا
سأرلاعوطقميأ؛ديشرلثمًالوتقم-نيفوغةيرقيضارأمظعمكلتميناك
ساحنلالتقةميرجيهمالكلااذهىلعةديحولاةفاضإلاو.هنضحيفهسأرو
."وراغ

."؟ةصقلاهذهكلىورنم"
دقف.سالوكينهمساويكيرمألاىفشتسمللقباسلاريدملاهنإ.كلتلق"

."مئارجلاكلتتعقوامدنعباتنعيزاغيفشيعيناك
."؟لجرلااذهرمعغلبيمك"
."نيعستلاقوف"
."؟فرخلابًاباصمنوكينألمتحيالأ"
ةينامثلبقثدحاملكركذتيوهف،لاحلضفأيفهلقعنإ،الك"

."سمأتثدحاهنأولامكءيشلكو،خيراوتلاوً،اماعنيعبسو
ىلعهنأءارسإتنظف،تقولاضعبلهتلاقاميفًالمأتمبيقنلاركف

.ىرخأةرمهمالكأدبامدنعئطخمهنأبفرتعينأكشو
يراكفأمعديسالوكينهلاقام":ديدجنمهتيرظننعًاعفادملاقف

ةقطنملاهذهيفءايوقأاونوكيملنويلاصفنالا،نيفرعتامك.ءاوسدحىلع
ئطوملينلاهيلعلوصحلامهنكميةصرفلكنولغتسيمهفاذل،لبقنم
يفيليشنيجةليبقنبادومحمقاحلإىلعاولمعدقف،اذكهو.اهيفمدق
نيوكتويليشنيجةليبققارتخايأ؛فدهلااذهقيقحتلجأنممهبزح
اهمدقيتلاتامولعملانإ.اذهيفاوقفخأمهنكلو،انهمهسفنلساسأ
اتيرقف.ةرملاهذهةديدجةيجيتارتسااوبرجنييلاصفنالانأرهظتسالوكين
نكلو،نمرألانممهسفنأنوربتعيالدق.ناتينمرأناتيرقروسومونيفوغ
مالسإلااوقنتعينأاوراتخا،1915ماعيف.رمألاةقيقحيفةينمرأمهروذج
يفهفنأمحقيدحأدعيملو.ميدقلامهنيدنعاّولختينأو،ةدحاوةلمج
ديري،كلذعمو.دالبلاهذهيفنيمرتحمنينطاومكنوشيعياولظف.مهنوؤش
تعقويتلاةيسنملاثادحألانعمهماقتنااولانمهنأاورهظينأنويلاصفنالا



نوموقياذكهو،اهسفنمئارجلاراركتقيرطنعًاماعنيعبسوةينامثلبق
لينمهنكمي،ةقيرطلاهذهبو.ةروثلاىلعىرقلاهذهيلاهأضيرحتب
ةديدجقطانميفمدقئطومىلعلوصحلاونينطاوملاكئلوأنمفطاعتلا
."ءاوسدحىلع

لمحيوهوامهنميدنجلابرتقا،مالكلانعبيقنلافقوتامدنع
نابطرمو،راخبلاهنمدعاصتيرفصأبارشامهيفياشابوكاهيلعةينيص
.ركسلانمريغص

.مالكلالصاوهنكلو،برتقيوهويدنجلابيقنلاىأر
كئلوأهبفصتييذلاركملاىدميليختتنأكنكميله":لاقف

ةينامثلبقانهعقوثدحلالغتسادحىلإلوصوللنودعتسممهنإ؟سانلا
."...ةقطنملاهذهيفذوفنللناكمىلعلوصحلادرجملًاماعنيعبسو

وهف.ةريصقةفاسمدعبىلعفقوتهنكلو،ةلواطلانميدنجلامدقت
.راظتنالاوفوقولادرجمبماقاذل،بيقنلاثيدحةعطاقمىلعؤرجيمل
ً.اريخأبيقنلاهبطاخف،يدنجلاوحنءارسإرصبلوحت

."انهةينيصلاعض؟هانبلطامانلترضحأله"
.ةلواطلاىلعرخآلاولتًادحاونيبوكلاعضوو،بدأبيدنجلابرتقا

رتعصلابوكتايوتحمبكسوهنزاوتدقفف،همدقّتلز،ةظحللاكلتيفو
،اهيمدقىلعتزفقو،اهتوصىلعأبةباشلاتحاصف.ءارسإنضحىلعيلغملا
اهلاورسىلعأوةحتافلاءارضخلااهتزـنكنمًاءزجةنكادةعقبتطغامنيب
.هرودبهيمدقىلعبيقنلازفقو.حتافلايناتكلا

نأكنكميالأ.هتلعفامىلإرظنا":ًالئاقيدنجلاىلعبيقنلاحاص
."؟كلذنمرثكأرذحلاىخوتت

نميوفشلابينأتلاىقلتيوهو،دادعتسابًافقاوباشلايدنجلالظ
كقرحأله":قلقباهلأسوءارسإنمبيقنلامدقت.قبطمتمصبهسيئر
."؟ةدشببارشلا

،اهمسجسملنعامهدعبتللاطنبلاوةزـنكلادشتءارسإتذخأ
.ءاملاضعبرضحأ":ًالئاقحاصو،ىرخأةرميدنجلاىلإبيقنلاتفتلاف
نمهنأنظأ":لاقوهيأرريغامناعرسو،ءارسإىلإرظنمث."!ةعرسب
."تيبلاىلإلخدننألضفألا

ىولتيحاراههجونكلو."ريخبيننإ.ءيشيأدجويال":ءارسإتلاق
.عاجشلااهرهظمًاضقانمملألانم

درابلاءاملاضعبيعضتنأكنكميكانهو،تيبلاىلإلخدنانيعد"



."ملألاففخيل
فقو.يلخادلاىنبملالخدمىلإالخداذل،هضرعءارسإمواقتمل

نينيعبامهبقدحو،هلعفينأهيلعبجياممقثاوريغوهويدنجلا
.فوخلاامهؤلم

نكلوً،امامتةبترمتدب.يضرألاقباطلايفعقتبيقنلاةقشتناك
.كلذةظحالمباهلحمستةلاحيفنكتملءارسإ

.كانهمامحلا":ةعرسبلاقو،حوتفملافصنبابلاىلإفرشأراشأ
."ةفيظنةفشنمكلرضحأفوسويلخدا

فلختلخدو،اهلاطنبواهتزـنكتعلخ،مامحلاىلإءارسإتلخداملاح
ةرمحملاةقطنملاىلعقفدتيءاملاأدبف.ءاملاروبنصتحتفومامحلاةراتس
تلوحتمث،ةيادبلايفةئفادهايملاتتأ.اهقاسواهنطبلنميألابناجلاىلع
تهبتنا،ةأجفو.ءارسإملأّفخةدوربءاملادادزااملكوً.ايجيردتةدرابىلإ
.هقلغتلتعرسأوءاملاروبنصتقلغأاذل،ًاليلقًابراومبابلاتكرتاهنأىلإ
.اهمسجىلعليسيءاملاوبابلانمتبرتقاف،ناكميأيفبيقنلارتمل
.بيقنلاتوصتعمس،بابلاقلغتيهامنيبو

بناجباهعضأس.ةفاجلاسبالملاضعبوةفيظنةفشنمكلترضحأ"
."بابلا

.بابلاضبقمىلعءايشألاقلعهنأتوصلانمفرعتنأتعاطتسا
مث،سبالملاوةفشنملاتذخأوبابلاتحتفمث،تاظحلعضبلترظتناف
ةصيرحيهوىرخأةرمهايملاروبنصتحتفوً،اددجمةراتسلافلختراوت
.ريبكدحىلإملألافخنأىلإكانهتيقبو،اهرعشللبتالأىلع

لازيالقرحلاعضومتدجو،مامحتسالاضوحنمتجرخامدنع
ففجتتأدبوةفشنملاتذخأف.قباسلاكاهملؤيدعيملهنكلو،اهعسلي
اهقاسواهنطبىلإترظن،ةفاجتحبصأاملاحو.ةلسغملامامأاهسفن
يفتركفف.مروتيأكانهرهظيملنكلو،نيرمحأنالازيالامهتدجوف

نيذللاةزـنكلاولاطنبلاىلإترظن."ةرملاهذهظحلاينفلاحدقل":اهّرس
تللبف،امهلسغتوفرصتتنأاهيلعنأبتركفو.ةلاسغلاقوفامهبتمر
ىلعاهقلعتاملاحفجتنألمأىلعرتعصلااهيلعبكسنايتلانكامألا
اهتدتراو،فرشأاهايإاهاطعأيتلاةقيقرلاةينطقلاةماجيبلاتذخأو.ةفرشلا
ةفيفخةيكزةحئارنمةحفنتمش.فاجلايرهزلاهصيمقتدترامث
ةحئارتسيل،الك.صيمقلانمالوةماجيبلانمةرداصتسيلةفولأم
كلذنأتركذتً،اريخأو.ةقالحمهرمةحئاربهبشأاهنإلب؛ليسغقوحسم



فرشأنأاهلحضتادقفً،اذإ.همدختسينأناهروأداتعايذلارطعلاوه
اهف.بيرغروعشاهكلمتو،ةآرملايفاههجوىلإترظن.هسفنرطعلامدختسي
.هسبالميدترتيهو،هوحنباذجنابرعشتبيرغلجرمامحيفنآلايه
رظنتوةصاخلاامهتاقوأيفناهروأةماجيبيدترتنأتداتعافيكتركذت
ةآرملايفاههجوىلإترظن.باجعإباهيلعهسبالملمأتيوهورخفبهيلإ
،اهاتنجوهتبستكايذلاتهابلايزمرقلانوللاكلذتظحالو،ىرخأةرم
يفك":ةخبومةظحللاكلتيفاهسفنلتمتمتف.اهينيعيفبيرغلاناعمللاو
نلعونلااذهنمراكفأباهريكفتنأتدجوو."ءارسإايءارهلااذهنع
نأبعصلانمهنأتدجواهنكلوً،اديقعترومألاةدايزىوسًائيشلعفي
معانلاريبكلاصيمقلاشامقتسمل.اهلخاديفيمانتملاروعشلااذهحبكت
،ةليوطلاهعباصأونيتنكادلابيقنلايديبتركفو،اهدسجىلعلدسنايذلا
تعمجتساامناعرس.اهدسجرئاسىلإرشتنياهيتنجويفءفدلاأدبو
نأاهسفنلتحمسفيك؟هبتركفيذلاام.ىرخأةرماهسفنتاتش
ىلعفرعتتمليهف."الك،الك":اهسفنلتحاصو؟ةقيرطلاهذهبركفت
يتلالكاشملانمريثكلاكانه،كلذلةفاضإلابو.دعبديجلكشبفرشأ
ءاملانأكواههجولسغتتأدبو،ىرخأةرمروبنصلاىلإتتفتلا...اهقلقت
يأدعبتنأتلواح.اهلخاديفلعتشتتأدبيتلاةقاوتلارعاشملالسغيس
تجرخوةللبملااهسبالمتذخأمث،اههجوففجتيهواهلقعنعراكفأ
هجولًاهجواهسفنتدجو،ةأجفو.ةشيعملاةفرغوحنتشمومامحلانم
اهنأمغرو.نامدطصياداكامهنأةجردلهنمةبيرقاهنأترعش.بيقنلاعم
ىلوألاةرمللاهنأالإ،لبقنمةديدعتارمنيتنكادلانينيعلاكنيتتفداص
ىلعاهدينمسبالملاتطقسأف.هزيمتنأعطتستملًاريبعتامهيفتأر
بيقنلارطعةحئارىرخأةرمءارسإتمش.اهيعارذبهتطاحأو،ضرألا
ةريغصةقهارماهنأكولاعفنابقفخياهبلقأدبو،هقرعةحئاربةطلتخملا
.لعفتاذاميردتالةروهتم

ááá



يننكلو،بحباهينيعواههجوىلإترظنو،نانحباهديىلعُّتبر
يروهتينعفدينأنمتيشخيننأل؛اهنعيسفنبىأنأنأتلواح
املكلةكردملاكينومشأتدب.ىرخأةرميلشفتبثأنأو،اهتلزاغمل
،ةبذعلااهتاملكبيخرتسأينلعجتنأتلواحف،رعاشمنميردصيفلمتعي
انلصاو.ًالهسنكيملكلذنكلو،ةريغصلااهتاسملو،ةعجشملااهتارظنو
صصقلابًاضعبانضعبسمالننحنو،فقوتالبًاضعبانضعبعمثيدحلا
هذه.انتاملكبلبانيدسجبسيل؛بحلاانلدابت.دئاصقلاوريطاسألاوةيلايخلا
دهاشلايهنآلاحاولألاهذهاهيفبتكأيتلاةبتكملايفةريغصلاةفرغلا
.بيرغلاانبحىلعديحولا

،مايألاكلتيف.ةفرغلاهذهىلإينرضحأنملوأاوناتيميدجناك
جزمأفيك،مايألاكلتيفرصقلاةبتكريبكناكيذلااوناتيميدجينملع
نميدجلزعمتنأدعبو.ةيرامسملاةباتكلاببتكأو،حاولألاعنصألنيطلا
تاقوألايهٌةريثك.سارارآيدلاوعمانهىلإتيتأ،قحالتقويفهبصنم
ةباتكىلعيدلاودعاسأانأو،سمشلابورغىتحانهاهيفتلمعيتلا
تايقافتالتبترو،كولمللًاصوصنتبتك،ةريغصلاةفرغلاهذهيف!حاولألا

يلاببوأسارارآيدلاولاببوأاوناتيميدجلاببرطخيملنكلو،ةيرس
ناسنإلانإ.ةيرسبحةصقىلعامًامويدهشتساهسفنةفرغلانأانأ
لبقءيشلكفرعيوأءيشلكبركفينأهنكميالببسلااذهلو،ناسنإ
وأيلاببرطخيملوهعقوتنملوهبركفنمليذلارمألاف،اذكهو.هعوقو
.ديحولاانبحذالمحبصتسةريغصلاةفرغلاهذهنأوهلاكينومشألابب

ًاعمعرسنمثً،ابيرقتمويلكةبتكملاىلإيتأتلاكينومشأتحبصأ
عضولارمتساولو.ساميالنمبرهلانمانكمتاملكةريغصلاةفرغلاىلإ
،مويتاذنكلو،انبحةصقبًاعيرسسيريزيبكلملاملعل،لاحلاكلتىلع
.ةبتكملانمًاصنعجرتسيلهتارايزىدحإلالخيتيزافلافةنهكلاريبكانآر

قبسملاهملعببسبكلذو،اننيبيرجيامانآراملاحيتيزافلافكردأ
ىلعتنكنإينلأسيلانتيبىلإةفاسملالكعطق،ةليللاكلتيفو.انتصقب
ملهنكلو،ينقدصيملف.حيحصريغاذهنإهلتلقف.لاكينومشأبةقالع
:ةيلاتلاتاملكلابيريذحتدرجمبماقلبةرشابميهجويفكلذلقي

كلتبةيمارغةقالعىلعتسلكنإيللوقتكنإ،سارارآنبااي"
.سكعلاىلعلديهتيأرامنكلو،انكلمةلئاعدارفأىدحإيهيتلاةاتفلا



سانلانيبنمحبصتسلبقتسملايفكنألكقدصأنأديرأانأف،كلذعمو
كتربخوكلقعنملكحبصيفوس.دالبلاهذهريصمنوددحيسنيذلا
نوؤشبًالهاجتسليننإ.سانلاداعسإلاهلغتسيلكلملارمأتحتكتفرعمو
عفدينأهنكميفيكوفراجلاقراحلاساسحإلاكلذفرعأانأف،بحلا
وأ،ءاتشراهنلاةعئاريفسمشلاغوزبهبشيبحلانكلو.نونجلللجرلا
ًالامجكلميهنأنممغرلابو.فيصلاةرارحطسوةئجافمةولحرطمةخز
امكف.ةتقؤمةفطاعالإسيلوهف،سافنألابذخأتةفراجةفطاعوًاينونج
يورينأدعبفيصلارطميهتنيامكوةريصقءاتشلاسمشةايحنوكت
نأيقطنملاريغنمف،اذكهو.ةأجفهتياهنىلإلصيًاضيأبحلاف،ضرألا
كتعيبطىلعنك.ةرباعلاةفطاعلاهذهلجأنمككلموكتهلآبضغت
ىلعكضرحتنأةباشةاتفلحمستالو.ةضيرملاةفطاعلاهذهنعدعتباو
هيفلعتشتيربناصحيأنعفلتخمكنأتبثأو.ةلوؤسمريغلامعأ
خطلتوكتلئاعىلعمتاقلظبقلتال.ةليمجسرفةيؤردرجملةبغرلا

."سارارآكدلاوفرش
نكلو،يـبلقىلإبعرلايتيزافلافتاملكتلخدأ،رمألاةيادبيف

ىلإترظنف.لاحلايفيـبلقنمفوخلاىشالتلاكينومشأيفتركفامدنع
نكلو،هعادخيفتحجنيننأينمًانظبذكلاتلصاوو،نهاكلاينيع
دعبهتالحرنميدلاوداعامدنعو.ينقدصيملةليوطلاهتربخبيتيزافلاف
ىلإ،نيكسملايدلاوينهجاوف.ىرجامنعءيشلكيتيزافلافهربخأ،رهش
وهوينبوجتساو،ةيموكحلانوؤشلاطغضوءابعأنمهلمحياملكبناج
بحلاًاركنمةبذكبهتلئسأنملاؤسلكىلعتبجأف.حيرجناويحكثهلي
ملفً.اعماهانشعيتلاسيساحألالكولاكينومشأوحنهبترعشيذلا
الأهرارقذختاهنكلو،المأينقدصينأهبردجيناكنإيدلاوفرعي
تقهرأيتلاةلودلالكاشملكبناجىلإف.ةفداصملاوظحللعوضوملاكرتي
.هبعاتمءبعنمديزتلةيفطاعلايلكاشمىوسهصقنتنكتمل،هلهاك
ملعينأررقً،ادعاصوتقولاكلذنمو.رصقلاىلإلوخدلانمينعنمف
لباقأنأيللاحملانمحبصأ،اذكهو.هسفنبةيداكألاةغللالاكينومشأ
ًءاكذوًالامجرثكألاةاتفلاو،يـبلقةبيبحو،ديحولاولوألايـبحلاكينومشأ
قرطيفركفأيدلاوىلعتانعللارطمتسأانأوتأدبف.دلبلااذهيف
ةلباقمىلعاندعاستةليسوىلإىعسأو،لاكينومشأىلإلوصولانميننكمت
يدلاوعنمدقف.لشفلابتءاباهلكيعاسمّنكلو،ىرخأةرمًاضعبانضعب
دقةطيسبةرثرثيألمحتبهلحمسيجازميفنكيملف.ةوسقلكبانبح



تطروتيذلاتقولايفاميسالو؛هفرشوكلملاةعمسىلعاهلالظبيقلت
...ةرواجملادالبلاكولمعمةريطخةبعليفاندالبهيف

اعمتجاانيدسجنألحايرلاجاردأتبهذسارارآيدلاودوهجنكلو
لضفب؛دبألاىلإىرخأةرمقرتفناليكةبتكملايفةريغصلاةفرغلاكلتيف
.هتلئاعوبوشيت

ááá



ًارظنءيشلاضعبًابيرغادباماذهو،ةماتةحاربءارسإترعش
ًاروعشاهسفنيفثعباملاطللجرةقفرباهدوجوف.اهبةطيحملافورظلل
فرشأةقفربسلجتنآلااهنكلو،حيرمريغعضويفاهنأبوةبارغلاوقلقلاب
نمروعشكلذنمًالدباهكلمتلب،يزخوأقلقيأبرعشتنأنودنم
اهتقيدصهنعتثدحتاموهطبضلاباذهنأدبال.ةداعسلاوءاخرتسالا
سولجلانمرثكأةأرملاديفيءيشال":لوقتنأتداتعاامدنعميفيس
تحتنماهيلإرظنيهتأروفرشأىلإتتفتلاامدنع."بحتنمةقفرب
.ريصقلاهرعشىلعبحبتتبرواهديتدم،ةليوطلاهشومر

فصنذنمناقشاعاننأكونيفرصتتكنإ،كسفنىلإيرظنا":فرشألاق
."نرق

نمرياطتيبضغلاررشوتلاقو،ةعرسبهمالكنمءارسإتشمكنا
."؟مالكلااذهبينعتاذام":اهينيع

انأف.دحلااذهىلإيئاتستال،يرظتنا":لاقواهيلإهديبيقنلادم
."ءاخرتسارثكأنينوكتامدنعرثكأكبحأ

اليننكلو،ةبضاغتسل":ديجلااهجازمتداعتسانأدعبءارسإتلاق
."ينعةئطاخةركفنّوكتنأكديرأ

."؟انأاذامل":لاقواهينيعىلإبيقنلارظن
هحرطتيذلااذهوهلاؤسيأ":ةلئاقهتلأسو،هنعءارسإتدعتبا

."؟يلع
."؟اذهيفأطخلاام.بسحولوضفلابرعشأيننإ":لاق
ثدحامبر":ةحزامتلاقو،ةيقشةماستبانعءارسإاتفشتجرفناف

."حودممخألاببسباذه
."؟كيلعهللابحودممخألاوهنمو":ًالئاقفرشأرمذت
مايأنميقيدصحودممخألانإ":اهتصقةكايحبةرمتسميهوتلاق

ناكو.كلذوحنوأنيرشعلايفوهوةنماثلاوأةعباسلايفتنك.ةلوفطلا
املاطل.انبناجبنونطقينيذلاانناريجنباوةيرحبلاةيميداكألايفًابلاط
."دحوملاهيزبتبجعأ

."!نوللاضيبأمهيزنكلو"
ءايزأاهلك؟يكاخلاوأضيبألانيبقرفلاام،نكلو.اذهفرعأ"

."؟كلذكتسيلأ،ةدحوم



يـبةبجعمكنأنينعتأ":لاقف،اهمالكنمءاتساهنأفرشأىلعادب
."؟رخآصخشبكركذأيننأدرجمل

امءيشكانه.تنأكترتخااذاملفرعأال.بسحوحزمأيننإ":تلاق
."طبضلابوهامددحأنأعيطتسأاليننكلو،كيلإينبذجي

له":لاقولؤاستةرظنباهقمرهنكلو،باوجلااذهنمفرشأرس
."؟كنعءيشيأينيربختملًاضيأتنأكنأنيكردت

."؟هفرعتنأديرتيذلاام"
."؟هتكرتاذامل،كجوز"
نألبقاهمفنمتاملكلاتجرخ."يلًاصلخمنكيمل":تلاقف

يللاقاملاطل":تلاقمث،اهلوقتنألبقاهبريكفتللةصرفلااهلحنست
تمصلاتمزتلاو."يـبفوغشهنأتضرتفادقفاذل،ينبحيهنإرارمتساب
.لباقملارادجلاىلعناتزكرماهانيعو

اهيلعيغبنيهنأباهلريشيلءارسإفتكسمليوهوبيقنلالاقف
."...نكلو":اهثيدحلامكإ

،ينبحينكيملهنكلو":اهراكفأىلعةرطيسلاتداعتسااملاحتلاق
."كلذبرهاظتلادرجمبماقلب

."؟دحلااذهىلإةقثاوينوكتنأكنكميفيك"
اتألتمااهينيعنأفرشأظحال."ًالماحتحبصأدقل":ءارسإتلاق

انالك":ةلئاقتعبات.قالطإلاىلعريغتتملاهتوصةربننأمغرعومدلاب
؛ةديدشةسامحعوضومللسمحتناهروأنكلو،لفطلابجنننأاندرأ
نأتدرأاملكف.يـبًاميتمناك.انأهديرأاممرثكألفطلاديريهنأكو
لكلذبو.ينعهلمحيلروفلاىلععرسأ،طقفًاليلقًاليقثًائيشلمحأ
يتابجويلرضحيحبصأوً.ايحصوًاديجًاماعطلوانتأينلعجيلةنكممةيانع
يفيـباصعأريثيهكولسبترعش.نيخدتلانععنتمأيكيلإلسوتيوهسفنب
.نايحألامظعميفينبجعيملهنإتلقنإبذكأسيننكلو،نايحألاضعب

كانهنأليختأينلعجو،هرعاشميفاهيفكشلاينرماختاقوأكانه
تناككلتف.ليوطتقولمديمليكشنكلو،هكولسلايحًافيزمًائيش
اماذهىرحألابوأ،يليلدتويـبةيانعلابعتمتساهنإيأ،ناهروأةقيرط
ةرقنأىلإرفسلاناهروأىلعبجوت،يلمحنمسماخلارهشلالالخ.هتنظ
؛هتنهميفهيلإةبسنلابةماهةوطخرمتؤملاكلذلكش.يلودرمتؤمروضحل
ةدعىضمأف.ةفاكملاعلاءاحنأنمنيروهشمراثآءاملعروضحببسب
،مايأةثالثموديسرمتؤملاناك.هيفاهيقليسيتلاةملكلارضحيوهورهشأ



امكرمتؤملاةركفلتسمحت.اهنملوألامويلايفهتملكناهروأيقليسو
يف.هتملكىلعنيرخآلالعفدرةفرعمللوضفلاينكلمتو،هلوهسمحت
نأدعبةداعسلاوةجهبلاتاجردىصقأيفوهويـبلصتا،ةليللاكلت
،هحاجنلرورسلالكتررسف،روضحلانمءانثلاوقيفصتلانمريثكلاىقلت
يتلاةجيهبةجاحلاىلإبهذأنأتررقاذل،ةنكاسسلجأنأعطتسأملو
لزـنأانأامنيبو.ديعسلاربخلااهلفزألانمدحاوعراشدعبىلعشيعت
لكىلعتجرحدتوترثعتويمدقتقلزـنا،يلاعفناويتجهبةرمغيفجردلا
ىفشتسملايفيسفنتدجو،ينيعتحتفامدنعو.يلاتلاقباطلاىتحجردلا
مل،كلذعمو.ريخبيننإيلتلاقف،ىرجامعاهتلأس.يمامأةسلاجيمأو
روفلاىلعلفطلابتركفف.عومدلابنيتئلتمملااهينيعةيؤرنماذهينعنمي
ةعطقنأكويلخاديفةغرافلاةوجفلاكلتبترعش.هتدقفيننأتكردأو
نعتلأسو،تدمصيننكلويكبأنأتدرأ.تقرسوأتعزتنادقينم
.ناهروأ

اهسفنبتثدحتاهنإيلتلاقمث."ىرجامبهانربخأدقل":يمأتلاق
.ثداحلالايحديدشنزحبرعشهنإو،اهرهصعم

."؟يتأيسىتم":اهتلأسف
ىلعكنأعمسامدنع.ةيمهألانمريبكردقىلعهرمتؤمنإ":تلاقف

."نيموينوضغيفدوعيس.رمتؤملايهتنينأىلإىقبينأررق،ماريام
تدقفيننأيمأتنظف،يريتسهلكشبكحضأتأدبامناعرس

يرتوتددبأتنكدقف.ريخبتنكيننكلو،ءابطألاءاعدتسالتعرسأويلقع
ينودجوءابطألاعميمأهيفتداعيذلاتقولالولحبو،الإسيليـبصعلا
دقف.يعيبطيلعفدرنأيمأاوربخأو،ينئدهتلةنقحءابطألايناطعأف.يكبأ
املثمبائتكاللنضرعتينهلافطأنضهجييتاوللالماوحلاتاهمألانإاولاق
نأيمأنمتبلطف،مويلاكلذءاسمناهروأيـبلصتا.يعمثدح
يننأمهفف.ةرقنأنمداعنأىلإهيلإثدحتأملو.ةمئانيننأهربخت
تاملكلاكلتلكبةرفغمللًابلطّيلإلسوتيأدب،داعاملاحو.هنمةءاتسم
،رثكأيـبلقديعتسينألواحاملكو."يتايحو،يتبيبح"لثمةببحملاةلوسعملا
رثكأيـباصعأناريثيلعفدرلكوهنمةملكلكتأدبو.هنمًاروفنتددزا
.ناهروأليـبحًاضيأتدقفلب،بسحويلفطدقفأمل،ىفشتسملايف.رثكأف
."هتكرت،رهشأةتسدعبو

ىلإرظنتواهرصبعفرتنألبقتاظحلعضبلتمصلاءارسإتمزتلا
.بيقنلا



."ىرجاماذهً،اذإ":ةرمةماستبابتلاقمث
."؟ىرخأةصرفهيحنمتنأبطقيركفتملأ":بيقنلالأس
،عادخوفيزدرجميضاملايفهانشعاملكنأتفشتكادقف،الك"

.ينعدخامكهسفنعدخناهروأنأوهءيشلكنمأوسألاءزجلاو
هذهلبقتينأببغريمل،امببسلنكلو،ينبحينكيمللجرلاف
."يلهبحمدعةقيقحلبقتنإهتياهنىلإلصيسملاعلانأكو؛ةقيقحلا

لمعلاةيمهأتغطتاذلابةظحللاكلتيفنكلو،لعفلابكبحأامبر"
."رخآءيشلكىلع

لفطلاتدقفنأدعبو!!ىفشتسملايفةبوبحملاهتجوزدقرتامنيب"
."؟!دلوينألبقىتحًابحهبفغشيذلا

.تقولاضعبلنيتماصالظف.اهلاؤسنعبيقنلابجيمل
ًانايحأ.هتحماسامبرل،دحلااذهىلإينقنخيملهنأول":ءارسإتلاق

هرعاشمبفرتعيملو،يلصلخيملناهروأنكلو،ةريبكءاطخأسانلابكتري
جوزلارودبعلينألضف،كلذنمًالدبو.هسفنلىتحوأيلةيقيقحلا
هلويسفنلًاليمجتيدسأاذل،هلهلعفيننكميامكانهدعيمل.بيطلا
."هتكرتامدنعًاضيأ

."باوصلالمعلابتمقكنأودبي.تمهف":بيقنلالاق
."باوصلابتمقيننأنمةقثاوانأ"
ىلإكسفننمةقثاوكنأعئارلانم":لاقو،ةبهرباهيلإبيقنلارظن

."دحلااذه
يف.حيحصريغاذه":هديةحارىلعاهدخعضتيهوءارسإتلاق

."...انأ،عقاولا
،يتايحيفاهتلباقةأرماىوقأتنألب،الك":ًالئاقبيقنلااهعطاقف

."اهسفنيفةقثنهرثكأو
نمرثكأاهعومدسبحىلعةرداقدعتملو،اهباعلءارسإتعلتبا

درمتملاحتافلاينبلااهرعشىلعبحبفرشأتبر.ءاكبلابتشهجأف،كلذ
اهعومدهيديبفكفكيأدبواهنمههجوبَّرق.ءاكبلانعتفقوتنأىلإ
.بهتلملااههجوتللبيتلا

رخأتدقل،هآ":ساعنلابلقثمتوصبتلاقو،ةذفانلاىلإءارسإترظن
."باهذلايلعيغبني.تقولا

اننأتننظ!؟نآلانيرداغتسله":لاقف،لمألاةبيخفرشأىلعتدب
."ً؟اعمءاشعلالوانتنس



ةبغربرعشتملعقاولايفاهنأمغر."بهذأنألضفألانم":تلاقف
.باهذلايف

."؟راثآلانعبيقنتلاعقوميفكروضحنوعقوتيله"
."...نكلو،كلذنوعقوتيالمهنإ"
."؟نكلو"
."مويلالاوطلمعلانعتبيغتدقل"
."؟تاعاسعضبةرخأتمتلصونإةلكشملاام"
نكلو.تاعاسعضبةرخأتمتداعنإلحتسملاعلاةياهننكتمل

ىلإترظن.جورخلابتمهدقف-اهسفنيهىتحهكردتمل-امببسل
رعش."ينمهفاكلضفنم":لوقيامهلاحناسلنيتلسوتمنينيعببيقنلا
نععنتماهنكلو،ءاقبلاىلعاهثحيواهفقوتسينأيفةحلمةبغرببيقنلا
ترداغ.مهجتمههجوريبعتوهناكميفكانهسولجلادرجمبماقو،كلذ
اهتدجوف.ةشيعملاةفرغيفاهتكرتيتلاسبالملارضحتلتبهذو،ةفرغلاءارسإ
.اهيلععقبيأكرتيمليلغملارتعصلانأوهكلذنممهألاو،ةفاجهبش
هتكرتيتلااهسفنةيعضولابهتدجوفبيقنلاىلإتداعواهسبالمتدترا
بهذتنألاحملانمهنأتكردأف.ةبآكلاىلعلديههجوريبعتواهيلع
تمدقتلب،اهيأراهرييغتىلعهعالطإيفلجعتستمل،كلذعمو.هكرتتو
.هبناجىلإتسلجومستبتيهوهنم

."؟بطخلاام":تلاقو
."ةلحاركنإ؟نينظتاذام":فرشألاقف
."؟بضاغكنأيفببسلاوهاذهلهو"
."؟يناكمتنكوليـبضغتنلأ.معن"
بوانملايدنجللحرشتسفيك،نكلو.ىقبأسً،انسح.معن":ءارسإتلاق

."؟كتيبيفيدوجوببسجراخلايف
نأضرتفملانمو.ليوطتقوذنمامهعقومنايدنجلارداغدقل":لاق

."امهناكمنارخآنايدنجكانهنوكي
.كلذنمرثكأثدحتلاوسولجلاديرأاليننكلو،ىقبأسً،انسح"

."روطفلاةبجوذنمًائيشلكآمل.عوجلانمتومأفوسف
ضعببلطأينيعد":لاقوروفلاىلعهتسلجيفبيقنلاماقتساف

."ةدلبلانمماعطلا
ىلإًاقحئيسدونجلاماعطله.كلذلعفتنأكديرأال،الك،الك"

."؟ةجردلاهذه



."؟كلذنملضفأًائيشنيدوتالأنكلوً،ائيسسيل"
.فصقملانمانماعطلوانتنفوس.انقفتاً،انسح":ةلئاقءارسإهتعطاق

."ً؟ازهاجنوكيسىتم
.ةقيقدنيرشعوةسماخلاىلإريشتاهدجووهتعاسىلإبيقنلارظن
."هديرنامبلطنولصتنل.نآلاذنمزهاجءاشعلانأنظأ"
نوفزيزلاةرجشلظيفةفرشلايفةلواطىلإًاعماسلج،ةعاسدعب

خوخلاقبطوةطلسلاومحللاتاركنعةرابعوهو،دونجلاماعطالوانتيل
.خوبطملا

تقوذنماهلوانتأمل.محللاتاركةبجوبحأيننإ":هلتلاق
."ليوط

.نهذلادراشهنكلوديعسريبعتبءارسإهجوبقاريفرشألظ
ىلإىنحناومستباو،لكألانعفقوت،هينيعءارسإانيعتقتلاامدنعو
.اهديسمليلمامألا

نكلوً،ابيرغًامالكاذهنيدجتدق.انهكنأقدصأال":لاقو
."هلًاببسفرعأالويلخاديففوخلانمعونينكلمتي

."؟فوخلابرعشتكنأبينعتاذام":تلاقف،ءارسإبيقنلافرصتأجاف
ًاهيبشهروعشادبدقف.هلاقاماهلرسفيفيكطبضلابفرعيمل

فوخ؛ىفشتسملايفشارفلاحيرططقسامدنعهبرعشيذلافوخلاب
روعشلاكلذحرشنعزجعامكو.ةيلقعوةيحورىضوفةلاحيفهلعج
نمدارأهنأعمءارسإلهحرشنعطبضلابنآلازجعدقف،يسفنلاهبيبطل

.ةلواحملانمهعنميملاذهنكلو،اهلحرشينأهميمص
لصيسامًاربخنأوأ،بشنيسًاعازـنكانهنأبينئبنيروعشيدل"

."..ً.اضعبانضعبنعنيبيرغحبصنساننأو،انيلإ
.ءارسإةريحةدايزىوسًائيشلعفيملهريسفتنكلو
اننأل؛يلحرتنأيفبغرأملببسلااذهل":ًالئاقهمالكبيقنلالصاوف

."ىرخأةرمًاضعبانضعبةيؤرنمنكمتنالدق
."انهانالكف؟ىرخأةرمًاضعبانضعبىرنالدقاذامل"
ثدحي.تآجافملابةئيلمةايحلاف.يردأتسل":لاقواهديبيقنلاكرت

."امءيشلايحجيجضكانهنوكيًامئادو.مويلكعقوتمريغءيش
عوضوملازبخلافيغربقدحيتقولاضعبللظو،اهنعههجوبحاشأ

لكألانعءارسإتفكف.ريكفتلايفقرغتسموهوهمامأةلواطلاىلع
نيتميرجلانعىرخأتاروطتفرعيبيقنلانألقعيأ.ةرئاحيهواهرودب



ةليسوكغوارملابولسألااذهبثدحتلادمعتله،ىرت؟اهنعاهيفخيو
؟هنعحاصفإلاديريالرخآءيشىلعةيطغتلل

نكلو،مايألاهذهيفلعفلابةبيصعتاقوأبرمننحن":ةلئاقهتلأس
له":وهًالعفهلوقتدارأامنكلو."؟كلذكسيلأ،نآلاىهتناءيشلك
."؟هبينربختالءيشكانه

:ليوطتابسنمقافتساهنأكوثدحتمث."ةقحمتنأ":بيقنلالاق
."نآلاءيشلكىهتنادقل"

.ةيانعبههجوحمالمصحفتتيهوتمصلاءارسإتمزتلا
."؟محللاتاركنيبحتكنإتلقكتننظ؟نيلكأتالاذامل":فرشألأسف
ريغينأدارأفرشأنأتنظاهنكلو."لكآيننإ":ءارسإتلاق

تحرطف،كلذنمرثكأرتوتلالمحتىلعةرداقدعتملً،اريخأو.عوضوملا
."؟امًائيشينعيفختله":ةلئاقرشابملكشباهلاؤسهيلع

."ً؟ائيشكنعيفخأدقمل.العبطلاب،الك"
."ةبارغلاضعببفرصتتكنإ"
رمألاسيل،نكلو.انهءيشلاضعبريكفتلايفتهتدقف.ةقحمتنأ"

."مئارجلابهلةقالعالف.نينظتامك
،كلذنمًالدبو.همالكىلعضرتعتملاهنكلو،ءارسإهقدصتمل

تربتعاف.ءاوسدحىلعتمصلافرشأمزتلاو.تمصباهتبجولوانتتلصاو
.بنذلابهروعشىلعًاليلدهتمصءارسإ

."...ءيشبكلفرتعأاله":تلاقوةلواطلاىلعاهتكوشتعضو،ةأجفو
رتوتلاىلوتساامنيب،ةقبطمفصننافجأنيبنمبضغبهيلإترظنمث
:امةكرعمضوخلةزهاجاهنأبهليحوتنأديرتاهنأكواههجوحمالمىلع
."نيتميرجلاءارونوفقينيذلامهنييلاصفنالانأدقتعأاليننإ"

.هيتفشىلعةّرمةماستباباهيلإرظنلب،ءيشيأفرشألقيمل
يفةءاميإلكو،هبموقيفرصتلكنمجاعزـنالابرعشتءارسإتأدب

.ههجو
."؟ككحضييذلاام":ةلئاقبضغبههجويفتحاصف
ناتميرجلاكناتتلخددقل،يرظنا.هاشخأامطبضلابوهاذه"

."ىرخأةرماننيبناتنيعللا
نعثدحتننحن.انتقالعنمةيمهأرثكأعوضوملااذه":ءارسإتلاق

نأينعياذهف،مئارجلايـبكترمىلعضبقلامتيملنإو.ءايربأحاورأ
."رطخيفًاعيمجانتايح



الو.نيمرجملاىلعضبقلامت،نكلو":اهعنقينأًالواحمبيقنلالاق
."نآلادعبًادحأاوذؤينأمهنكمي

."؟نآلاهلوقتامقدصتله"
."ةقيقحلايههذهنأل،معن":لاقف
."ةقيرطلاهذهبمهمئارجنويلاصفنالابكتريال.كلذنظأال"
."هنولعفيامتفرعل،ةفرعملاقحمهتفرعول"
."؟نييلاصفنالاةفرعمباذهةقالعام"
ةبسنلاب.نييلاصفنالابنيفختستتنأ.ةريبكةقالعكانه":بيقنلالاقف

اهلردقملانمةيضقنوعبتيمهبررغمونيلهاجهبشصاخشأمه،كل
مئارجلانمةلسلساوذفنييكليفكيامبءايكذأمهنأنينظتالو.ةميزهلا
."كلتلقامكةينمرألاىرقلادييأتاوبسكييكلةريبكةقدباهلططخملا

كانه":ًالئاقهمالكعبات،ءارسإينيعيفكشلاةرظنظحالامدنع
اكيرمأىتحو،ناريإوايروسونانويلاوايناطيربوايناملأ:مهمعدتىربكلود
."زاتمملكشبةبردمتاوقمهيدلوً.ارسمهمعدتانتفيلحاهنأبرهاظتتيتلا

،مهيدلتاوقلانمعونيأفرعأال":ددرتنودنمءارسإتلاق
أرقأًاضيأانأف.عونلااذهنممئارجنوبكتريمهنأنظأاليننكلو
اذهنممئارجنوبكترينييلاصفنابطقعمسأملو،رابخألادهاشأوفحصلا
."عونلا

عتمتيالهنألاهلداجينأديرينكيملوهف،زجعباهيلإبيقنلارظن
.ثيدحلاةلصاومىوسهيدلرايخالأًاضيأكردأهنكلو،كلذبمايقللةوقلاب
هنكلو،همامأيتلاسأكلاذخأيلهديدمفً،افاجحبصأهقلحنأرعش
مث،هديتبثيلماكحإبسأكلاكسمأف،فاجترالاباتذخأهيدينأظحال
.ةريبكةعرجذخأ

اهنيعمستيتلارابخألابكتقثنمريثكلايعضتال":قدصباهللاقو
هنإلب،فحصلايفًاربخسيل؛امًارمأكربخأفوس.فحصلايفاهنيئرقتو

كلتيفاهبكرابخإتبنجتيتلاةثداحلااهنإ.عقاولايفيعمثدحءيش
."ةليللا

."؟ةليللاكلتيفاهبينربختملَِمل"
."ىرخأةرماهشيعيفبغرأملف،ينناملؤياهبريكفتلاواهركذتّنأل"
."؟مويلاىرخأةرماهشيعتنلأ،نكلو"
ىرخأةقيرطكانهتسيل؟مويلاهكلمأرخآرايخيأ،نكلو":لاقف

."كعانقإل



ترعشو،ءارسإبسكنمهسأروفرشأاهلاقيتلاتاملكلاهذهترثأ
تماق،كلذنمًالدبو.كلذهلرهظتملاهنكلو،ًاليلقتفخاهبضغنأ
يأنمرثكأتكردأ."كيلإيغصأيننإ":لوقتاهنأكوهيلإرظنلادرجمب
لتقلايتميرجىلإنارظنيامهنأو،فالتخالالكنافلتخمامهنأىضمتقو
.ةكرتشمةايحءانباعيطتسينلامهنأو،دعبلالكنيدعابتمنيروظنمنم
اهدهعتملةداتعمريغةداعسو،ةفولأمريغةحاراهحنمهدوجوف،كلذعمو
.اهسفنيفلبقنم

ááá



ناكلملانلعأدقف.سيريزيبكلملارسترابخأبهتلحرنميدلاوداع
امهنأامهعمضوافتللبهذناذللاساديميجيرفلاورودراسيتراروألا
.نييروشآلا:ىمادقلاامهئادعأدضهتكرعميفسيريزيبةدعاسملنادعتسم
ربخىلعسيريزيبعلطأامدنعةيانعبهتاملكيدلاوراتخادقف،كلذعمو
رذحلاىخوتننأانيلعيغبني":ًالئاقهرذحف.امهمعدهحنملنيكلملادادعتسا
ىدلسيريزيبباوصراطدقف،كلذعمو."ناكلملاهلوقياممديدشلا
يـبأنماهعمسيتلاتاريذحتلانممغرلاىلعو.رابخألاهذههعامس
نييثحلاكولمىلإنيلسارملسريأدبدقف،ءاوسدحىلعءالبنلارابكنمو
باقتابنييروشآلانايغطنممهررحتنأبةديعسلارابخألامهلفزيل
.ىندأوأنيسوق

ثالغيتةيغاطلانييروشآلاكلممدقأ،ءانثألاكلتيف،كلذعمو
ةيلحمةروثعمقيفحجنو،رصقلايفربكألاهقيقشلايتغاىلعريسيليب
شيجىوقألسسؤينألبقىرخأةرمماظنلاداعأو،هتكلمميفتعلدنا

،دايجةثالثاهرجتيتلاةعيرسلابرحلاةبرعىلتعاو،يروشآلاخيراتلايف
.هتطلسىلإهيلعتراثيتلاكلامملاكلتةداعإلةلمحيفقلطناو

يفيفكيامبريسيليبثالغيتاهنشيتلاةلمحلارابخأىتحمهستمل
كلمويجيرفلاساديمكلملابهتقثسيريزيبعضودقف.سيريزيبةفاخإ
نشيسيروشآلاكلملانأتفرعامدنعف،ىرخألاكلامملاامأ.رودراسايتاروأ
سرتفمدسأةحئارتمشيتلانالزغلانمعيطقكعمجتتتأدب،هبرح
ًانظرودراسيتراروألاكلملالوحةريغصلاكلامملاتعمجتو.اهتايحددهي
سأرىلعو.ريسيليبثالغيتكلملاعدرعيطتستةقيرطلاكلتباهنأاهنم
لكبرودراسيتراروألاكلملامعديذلاسيريزيبةكلممتتأ،كلامملاهذه
.ةوقنميتوأام

يتراروألاناشيجلامحتلاو،اهنمرفماليتلاةظحللاتلصو،ذئدنعو
رودراسذالو.نييتراروألايروشآلادسألامهتلاف.ةكرعملاةحاسيفيروشآلاو
نمةماعدتراهنالكشلااذهبو،هشيجنميقبنمهعمًاذخآرارفلاب
كلملالّضف،ءانثألاكلتيفو.سيريزيباهيلعزكترايتلاةقوثوملامئاعدلا
لابجتاعفترمىلعةنمآةفاسمنمبرحلاةبقارمساديميجيرفلا
.لوضانألا

كلملاملعدقف.هيفعقويذلاأطخلاسيريزيبكردأ،ىلوألاةرملل



حبشطبهف،نييتراروألاعمتفلاحتاندالبنأريسيليبثالغيتيروشآلا
ىلإبحسناو،ققحملاتوملاكضيرعلاسيريزيبهجوىلعدوسألافوخلا
.هلعفينأهيلعبجيامبركفيأدبوهرصق

تربعو.مؤشلابةرذنمةثراككانتنيدمىلعنييتراروألاةميزهربخلح
ريسيليبثالغيتاهبرميتلاقطانملاكلتنمتارفلايتفضتوملارابخأ
بهنيورمديوقرحييروشآلاشيجلاذخأدقف.دابرأىلإهقيرطيف
،مهيديأعطقيو،قطانملاكلتناكسنويععلتقيو،اهمزهييتلاقطانملا
نيبواننيبلصفتدعتملف.مهتويبومهارقومهندمنمىفنملاىلإمهلسريو
رظتنا.ةدودعممايأىوسانتنيدمباوبأعرقيليروشآلاشيجلالوصو
يقليومهمامأرهظيلسيريزيبانكلمفوخلانمنوشعتريمهوسانلا
نمكلملاجرخيملوتضممايألانكلو،ةففخملاتاملكلاضعبمهيلع
.هرصق

.سارارآيدلاوًادجًابيرغعضولااذهاوربتعانيذلاكئلوأنيبنم
هتارارقذختينأيعيبطلكشبداتعامكحلاهيلوتذنمسيريزيبنأحيحص
قلعتياذهلثمحلمعضويفْنكلو،دحأعمرواشتلانودنمهدرفمب
نأوههلعفينأيعيبطلاءيشلانأدكؤملانم،اهلهألكوةنيدملاريصمب
نكلو،هيراشتسمبرقأيأربذخأينألقألاىلعوأءالبنلاسلجمعمجي
يأنودنمهدرفمبررقوركفلب،رومألاهذهنمًايألعفيملسيريزيب
.ةراشتسا

كانهنإهللاقو.هيدينيبلوثملليدلاوىعدتسا،مايأةعضبدعب
هلحرشو.ريسيليبثالغيتىلعبلغتللاهيلإجاتحيةبوتكمةيرسةدهاعم
،كلذعمو.اندالبلبقنمةعوفدملاةبيرضلافعضعفدينأحرتقيهنأ
ةلاسرلالصويسنموه،يدلاووهو،نيقوثوملاهلاجررثكأنأررقدقف
.ريسيليبثالغيتىلإهسفنب

رصقلاسارحنمًاسراحرشعينثاةبحصبيدلاوقلطنا،نيمويدعب
ةنيدملهراصحىدليروشآلاشيجلادوقييذلاريسيليبثالغيتكلملاةلباقمل
ايادهلاضعبىلإةفاضإلاب،ةدهاعملاصننايوحيناحولهتزوحبو،دابرأ
ملنكلو،نيحوللاأرقيالأيدلاوسيريزيبرمأ،فورعمريغببسل.ةنيمثلا
سارحةيامحبالظنيحوللانألكلذلعفنمهنكمتةليسوكانهنكت
.سيريزيبرصق

.ريخألاعادولاانعدويهنأكوانعدو،هتهجوىلإيدلاورداغينألبق
انيعتألتماف،يرجيامعهتلأس.يسفنىلإفوخلااذههكولسلخدأف



:مالكلااذهيللاقو،عومدلابيدلاو
حمقلالبانسحنمتو،ضرأللبصخلاوةرفولاتارفلارهنبلجيامك"

،بيلحلاومحللافارخلاانيطعتو،رامثلاسمشملاراجشأحنمتو،بوبحلا
ةبتكلابتكيو،كراعملايفدونجلابراحيو،دالبلاهذهمكحيكلملاف
نكلو.هبموقييذلاهبجاوءيشلكل.كلمللةحيصنلانومدقيوتادهاعملا

ريخلانمًالدبتوملاانلبلجيفتارفلارهنضيفي،نايحألاضعبيف
حنمتالوحمقلالبانسلاجتنتالثيح؛بدجوطحقثدحيو،ةرفولاو
ضارمألارشتنتو،سمشملاراجشأىلعومنتلسمشملارامثدوعتالوبوبحلا
هيفدوعيالتقويتأيو،برشللًاحلاصاهبيلحدوعيالوفارخلاتومتف
دق.لاتقلاىلعنيرداقدونجلادوعيالو،دالبلامكحىلعًارداقكلملا
ريديلةعيرذكاذهمدختسينأبتاكللنكميالنكلو،رومألاهذهثدحت
حنمينموهكلملاسيل.بوشيتملقوهبتاكلانأل،هبجاولهرهظ
ناكولىتحهبرمؤياملعفينأهيلعبجي.بوشيتلبهبجاوبتاكلا
بجييذلاهنيَدوهاذهف،ةنايخلاوأتوملافاطملاةياهنيفينعياذه
يضتقتامدنعهنيديدؤينأهيلعبجي.هتلئاعوبوشيتلهيدؤينأهيلع
."كلذةرورضلا

ىلإليوطتقوىضمو.هنعيدلاوثدحتاممهفأمل،مويلاكلذيف
ينعلطأطقفذئدنع.هبذعيريمضلازخووهتومشارفىلعساميالطقسنأ
.تثدحامدنعيسفنباهمهفنعتزجعيتلاةقيقحلاىلع

كلملاىلإنيحوللالصويلقلطنايذلابكوملاىلإةقثبيدلاومضنا
يأنمرثكأةقثو،ةماركبناعشتهانيعو،ةخماشهتماهو،ريسيليبثالغيت
.ىضمتقو

هايحمىلعتيأرف،هرصقىلإسيريزيبيناعدتسا،دحاورهشدعب
هيدينيبيديبذخأودولكبةيحتلاّيلعىقلأ.نزحلاىلعلديًاريبعت
:يلياميللوقيوهو

كلمنإلوقلاينفسؤي.اناساتابباشلااهيأكلةنزحمرابخأيدل"
يرصقةبتكريبكويراشتسملتقدقريسيليبثالغيتةيغاطلانييروشآلا
ًاباقعسارارآةايحىلعىضقهنأاهدافمةلاسريللسرأو،سارارآكدلاوو
قيرطنعيتفاخإيهاذهنمهتينو،هدحوانتنيدملهترداغمىلعهل
ىتحنكلو،ةميظعةراسخكدلاوةافونإ.يلإيلاجربرقأنمصلختلا
اندالبىمح،هتومدنعىتح.هتكلممةحلصملجألكلذلعف،هتومدنع
نكأيننإ.ةرباربلانويروشآلااهذفنيتلاةوسقلاوبهنلاوبلسلانم



ذخأتنألضافلاهلجنكتفصبكرمآو،ليبنلالجرلاكلذلًاريبكًامارتحا
."رصقللةبتكريبكككدلاوبصنم

ةلاحيفيلقعحبصأو.عقوتملاريغيدلاوةافوربخعامسينرمد
ىتحسأرلانمفجترييدسجذخأامنيب،يـبلقملألارصتعاو،ةمدص
لبقيدلاوهجوىلعاهتيأريتلاةرظنلاتركذت.بضغلاطرفنممدقلا
هذهرسفأفيكفرعأمليننكلو،ينذأيفهتاملكتنرو،انرداغينأ
نذإلاهنمتبلطمث،سيريزيبىلإتيغصأو،يعومدتسبحف.ثادحألا
لوأنوكأنأيلعيغبنيهنأتننظيننألتيبلاىلإتعرسأو،فارصنالاب
اهرعشقزمتتأدبوتبحتناو،ضرألاىلعيمأتراهنا.يمأربخينم
هتومربخلبقتتنأاهيلعبجيهنإاهلتلقواهتعنمف.اهرفاظأباهينيعو
لضافلالجرلاكلذ؛سارارآرصقلاةبتكريبكةجوزاهنأل؛ربكأجضنب
مالكلااذهلكاهللوقأانأويعومدسبحنمتنكمت.كلملاراشتسمو
كلملارصقةبتكريبكتحبصأًادعاصفتقولاكلذذنميننأتكردأيننأل
ةوقلاوءودهلابىلحتأنأيلعبجوتف.برقملاهراشتسموميظعلاسيريزيب
.ليلجلابقللااذهبيترادجتبثأيكل

ááá



نكلو،ءودهلابًامستمههجوريبعتادب،هتصقدرسبيقنلاأدبامدنع
.سمألابهوتلثدحءارسإلهلوقيامنأكو؛رتوتلابمعفمهتوص

تحبصأ،يقرشلابونجلايفةمدخلايفةيناثلايتنستلمكأامدنع"
،نييباهرإلاةميزهنمنكمتأيكلهنأوهو،طقفدحاوءيشنمًادكأتم
وأمظنمشيجيفشيعأالأاذهبينعأو،مهلثمحبصأنأيلعبجوتي
ينعألب،امريرقتينلصيامدنعةراغنشأوأموجهعقيامدنعبيجتسأ
يفشيعتنيبراحملانمةعامجليكشتو،نوفرصتيامكطبضلابفرصتلا
هايإينملعاموهاذهو،رخآلناكمنمرمتسملكشبلقنتتولابجلا
بعصألظيفشيعلاملعتهنأةقيقحيفنمكيهحاجنرسف.ناثيتيس
تدرأيننأفرتعأنأيلعبجيو.نييباهرإلاكةبراحملاولابجلايففورظلا
بابسأللب،بسحوحاجنلاققحألسيلةقيرطلاهذهبرومألابمايقلا
،اودهشتسانيذلادونجلاضعبزئانجترضحدقف.ءاوسدحىلعةيقالخأ
نيحيفةيمامألاطوطخلادنعمهدالوأعضوىلعاننوموليمهبراقأتعمسو
دعبلالكةديعبتسيلمهتاملكنأفرتعأ.رطخيألةداقلاضرعتيمل
تاوقلانأتملعتاملاطلذإ؛يلعًاريبكًاريثأتتثدحأاهنأو،ةقيقحلانع
هنأو،ةبتردونجلاىندأىتحوطابضلاىلعأنمًادحاوًانايكلكشتةحلسملا
يغبني،عقاولايفو.تايحضتلااولذبينأطابضلاودونجلانملكىلعبجي
كلذنكيملولو.مهريغنمربكأتايحضتلذبلاودعتسينأةداقلاىلع
اذهبتنمآاملاطل.ليوطتقوذنملامكىفطصمشيجراهنالً،احيحص
تبثيأدبممهأهتربتعاويتمدختاظحلنمةظحللكيفهتذفنوأدبملا

."...يدنجكيفرش
الأىشخيهنأكوءارسإينيعىلإرظنو،مالكلانعةظحلفرشأكسمأ

ببسبةيسفنلايتحصويتلئاعترسخدقنوكأامبر":فاضأمث،هقدصت
."...يسفنليمارتحاىلعتظفاحيننكلو،اذه

.هسافنأذخأيلدباكيهنأكوقمعبدهنتو،ىرخأةرمتمصلامزتلا
نممغرلاىلع.انهقايسلانعجرخأالينيعد،لاحةيأىلع"

حبصأهنأالإ،ةيادبلايفناثيتيسنيبوينيبتلصفيتلاةريثكلاتافالخلا
اهملعتأنأيلنكمملانمنكيملءايشأيدركلاكلذينملعدقف.يملعم
لالخوأةيميداكألاوأةيبرحلاةسردملاوأةيركسعلاةيوناثلاةسردملايف
مزهأويدونجويسفنيمحألهتقيرطعبتأنأيلعبجوتو.تاروانملا



نأيلعبجوتامنيبهدحووهلتاقدقف،دحاوفالتخابنكلو،يئادعأ
يقليذلا،ناوضرديقعلاىلعتضرع.يقيرفبناجىلإلاتقلاملعتأ
قفاوف.يلاببترطخيتلاةركفلاكلت،يركسعكابتشالالخًاقحالهفتح
يفىدأاماذهو،ةليوطةدمبرحلاكلتتمادنأدعبذإ.يحارتقاىلع
سيسأتلانأانلنيبت،اهتقباسنمةمارصلقأةطلسيلوتىلإعقاولا
.هبمايقللبسانملاءيشلاوهنييباهرإلالثمةكرحتمتادحول

نوكراشيسنيذلادونجلابركفأتأدب،ناوضرديقعلاّرقمترداغاملاح
قيرفلادارفأيفرفوتينأبجياممهأنأتررقف.قيرفلااذهيفيعم
مضيًاقيرفلكشأنأيللضفألانمهنأتدجواذل،ةيسفنلاةدحولاوه
نممهألاو،برحلانونفيفنيبوهوملاونيظقيلاناعجشلالاجرلانمًاددع
تقونوضغيفو.ةسالسوماجسنابمهعملمعلايننكمينيذلالاجرلاكلذ
دونجلالضفأنمًاصخشنيرشعنمًاقيرفتلكشو،يتحئالتبتك،ريصق
هلتحرشو،ةدحىلعمهنمدحاولكتلباق،ةيادبلايفو.انتدايقتحت
يفءاقبلاديرينمنأويعوطقيرفلايفكارتشالانأهتربخأو،فورظلا
تعمجوامهرارقتمرتحاف،ةكراشملامدعمهنمنانثاررق.كلذهنكميرقملا
ةمهمدعبو.انلعامتجالوأاندقعورشعةينامثلاقيرفلادارفأةيقب
.يدوجلالبجىلإانهجوت،ةريصقبيردت

ًايجيردتداتعنانأدباننأالإ،انيلعترميتلاىلوألامايألاةبوعصمغر
ةعومجمىلعانرثع،دحاوعوبسأيضمدعبو.ةديدجلاانتشيعمفورظىلع
ةلوهسبانعطتسااننكلو،انوريملف.صاخشأةرشعنمةنوكمنييباهرإلانم
ال.يساسألاانميخمانبصنثيحروخصلافلخنممهتاكرحتلكدصرننأ
امًابلاغسكعلانألً؛ايضرمقوفتلاروعشودبيمككلربعأنأينعسي
ةسلخانوعبتيواوئبتخينأاوداتعادقف.ةيداعلالاوحألايفًاحيحصنوكي
انكف،نحنامأ.ةبسانمةصرفلانودجيامدنعانيلعرانلاقالطإباوؤدبيمث
ةمدصلاةدشنألودعللةيحضطقسنوأبخمنعًاثحبضرألاىلعحطبنن
.مويلاكلذيفراودألاانلدابتدقف،كلذعمو.ميلسلافرصتلانمانعنمت
ءاوسدحىلعليللايفمهتبقارمنمانكمتاننأوه،كلذنملضفألاو
ًالقحاولخدامدنع.ةيليللاةيؤرلاتاذانريظانموةيرارحلاانتاريماكلضفب
ىلعاوباجتساف،مالستساللمهانوعد،برهللًالاجممهلحسفيالًافوشكم
،انتحلسأةرطيستحتتناكعازـنلاةقطنمنألو.انيلعرانلاحتفبروفلا
ضرعتيملو.ىحرجةعبرأوًاتاومأمهنمةتسىلعضبقلانمانكمتدقف
لوأةكرعملاهذهتلكشف،هفتكيفةباصإللانلاجرنمدحاولجرىوس



.هققحنريبكحاجن
يفمئادلامهدجاوتببسبةعساوةربخبنييباهرإلامظعمعتمتي"

ةضوعبةباصإنممهنكمتةجردلبيوصتلاةقدبنوفصتيو،عازـنلاةرمغ
مهتيضقيفخسارناميإبويربلازعاملادومصبنولحتيو،وجلايفريطت
يفلافتحاللًاببسانراصتناربخلكشدقف،اذكهو.مالسإلارجفيـبراحمك
يفةدحاوةرمولونويلاصفنالامزهنيمل،ةيضاملاتاونسلالالخف.رقملا
رطيسننحنانكف.مهتوقوانتوقنيببلقتلانمةلاحتداسلب،لابجلا
يفو.كيلاوداذكهو،ديدجنمةرطيسلامهنوديعتسيمثلابجلاىلع
.ىربكةيمهألكشيهققحنراصتنارغصأنأاندجو،فورظلاكلتلظ
،لاطبألانملطبيننأكوناوضرديقعلايـببحر،رقملاىلإاندعامدنعو
ةيرحنمديزملابانلحمساذل،انقيرفتاردقبنوككشينورخآلادعيملف
يفًاقحمتنكمكىرخأولتةرمتلتيتلاروهشلاتتبثأ،اذكهو.كرحتلا
انبفاطملاىهتناامةداعو،اهلرصحالتاكابتشايفانلخددقف.ييأر
ةتسلارهشألاةياهنيفو.ىتوملادادعيفمهونييباهرإلاىلعضبقننحنو
دحاويدنجيقلدقف،ىحرجاوطقسيلاجرنمديدعلانأمغرو،ىلوألا
نمنيمورحمنويباهرإلاحبصأ.يضرأمغلىلعىطخهنألكلذو،هفتح
نمهيلعنورطيسياوناكيذلايدوجلالبجيفةيرحبلوجتلاىلعةردقلا
.نآلارذحلانمديزملااوخوتينأمهيلعبجوتيتابهنأاوكردأو.لبق
اذهلالخانيديأىلعةريبكلامئازهلانمددعلاوضرعتنييباهرإلانأمغرو
افاكةعومجمىلعضبقلانمةظحللاكلتىتحنكمتنملاننأّالإ،تقولا
انيقلت.ةقطنملاكلتيفتيصلاةعئاذةيلايخةصقلطبمساوهو،دادحلا
،ةرمتاذمهبعقوننأاندكو،تارمةدعةعومجملاكلتدارفأنعريراقت
يتلاةقطنملايفلوخدلالبقفقوتلانمةريخألاةظحللايفاونكمتمهنكلو
نأاوعاطتسافيكبسحوكردننأعطتسنمل.رارفلاباوذالواهرصاحن
صاخلايكلساللازاهجنرمويتاذنكلو،مهلهانبصنيذلاخفلاباورعشي
ةداعلامكحبهتلغشف،رقملاعمهبلصاوتلااندتعايذلاددرتلاىلعيـب
...يلعًامامتًابيرغًاتوصتعمسو

ديشميج.بيقنايً،ابحرم":ةيقنةيلوبنطسإةجهلبتوصلايللاق
."دادحلاافاكةعومجمدئاق؛كيلإثدحتي

تعمجتساامناعرسيننكلو،لوهذلاينباصأ،ةقيقحلاكللوقأل
.ةيلقعلاياوق

اموأمالستسالاتررقله؟رابخألاام.ديشميجايً،ابحرم":تلقف



."؟هباش
يننإ،الك":لاقو،سفنلابةقثلابةمعفمةجعزمةكحضلجرلاقلطأف

."انلابجيفتنأف،ملعتامك.الإسيلكببحرأللصتأ
كسفنربتعتتنكنإو.نطولانمءزجلابجلاهذهنإ":ًالئاقهتبجأ

."ملستستنأكيلعيغبنيًاذإ،دالبلاهذهنبا
،لابجلاهذهلةبسنلابامأ.ملستسأنليننأًادجًاديجكردتكنإ"

كعلطأنأديرأو.نحناننطونملب،متنأمكنطونمًاءزجتسيليهف
."رذحلاخوتاذلً،اريثكءابرغلانوفطلتسيالانهسانلا:ريغصرسىلع

.سمشلاحوضوةحضاوهاياونتدب
هذهف.هسفنءيشلاكللوقأنأكشوىلعتنك":ةيرخسبهلتلقف

دضراوجلالودعمنونواعتينيذلاةنوخلادوجولمحتتاللابجلا
."رذحلايخوتهيلعبجينمتنأكنأنظأاذل،مهدالب

يننكلو،بحتامك":ءودهبلاقلب،ًاليلقولوهبضغتمليتاملكنكلو
."كترذح

رظتنا":يكلساللازاهجقلغينأكشوىلعهنأتننظامدنعهلتلق
.ً"ايدركنوكتنأنكميال.ةبيرغةنكلبثدحتتالتنأ.ةظحل

ينتلبقتدقف.ةيدركلاةغللاديجأاليننكلو،يدركيننإ":لاقف
."تنأكبتلعفامكطبضلابةيكرتلاةيروهمجلا

ً.افيخسنكتال":ًالئاقترمذتف،ىرخأةرمينمدصينألجرلاعاطتسا
."يدركلصأنمتسليننإ

يدرككنإ؟فرشأبيقناي،نافةقطنميفكدلاودلويملأ":يللاقف
.ً"امامتيلثمايكرتيفلوبقم

يفًايدنجيدجناكدقلً.اداركأانسلاننكلو،نافيفيدلاودلودقل"
،اذكهو.كانهةمدخلايفهدوجوءانثأيدلاويتدجتبجنأف.ناف
زاهجتأفطأمثمالكلااذهتلق."ةئطاخكتلصويتلاتامولعملاف
لكفرعيديشميجناكدقف.يـببعالتيكشلاأدبذئدنعنكلو،يكلساللا

ىلعلوصحلانمنكمتفيكف.يدلاوةدالوناكمىتحويمسا؛ينعءيش
هنأتكردأيننكلو،يقيرفدارفأبتككش،ةيادبلايف؟تامولعملاكلتلك
رطخ،كلذدعبو.يدلاوهيفدلويذلاناكملااوفرعينأليحتسملانم
دقامبريناسلنأوأ،رقملايفلاجركشالبمهيدلنييباهرإلانأيلابب
.لبقتسملايفرذحلانمديزملايخوتيلعبجوتاذل،امناكميفلز
يتلانئامكلانميأبرقملاملعأالأًادعاصفتقولاكلذذنمتررقف



نمهنأتربتعايننأمغرو.هيلإهجتنيذلاهاجتالاىتحوأ،اهلططخن
نأتررقدقف،يقيرفلاجرنيبةنوخيألعفلابدجاوتينألمتحملاريغ
ىلعىقبأنأيلعبجوت.ءاوسدحىلعمهنيبانأوديدشرذحبفرصتأ
بجوتيتلاىرخألاةطقنلاامأ.يمونءانثأىتح؛تاقوألالكيفرذح
فرعأنأتممصدقف.ديشميجلةيقيقحلاةيوهلايهف،اهحضوتسأنأيلع
.ةيقنلاةيكرتلاةغللاهذهثدحتييذلافرجعتملادغولاكلذوهنم

.تافيجتارباخملاطباضيقيدصةلباقملتبهذ،رقملاىلإتدعاملاح
تامولعماومدقنيربخملانألهفرعيهنإيللاقف،ديشميجنعهتلأسو
نيبنمهدجناكو.ناكيريسدمحموهيقيقحلاهمساف.هنعةلصفم
نمناسينوطابشيرهشتاروثلالخديعسخيشلامهمعزتنيذلاةداقلا
قحبمادعإلامكحتذفن،تاروثلاكلتةلودلاتعمقاملاحو.1925ماع
ةنيدمىلإهتلئاعداعبإىلإتدمعمث،ديعسخيشلاىلإةفاضإلابهدج
ةيئادتبالاةسردملابكانهقحتلاف.دعباميفدمحمدلُوثيحةينوق
يفهفصسيئرحبصأهنأةجردلًادجًاحجانًاذيملتناكو،ةيدادعإلاو
ىلختهنكلو،روفسوبلاةعماجيفسفنلاملعسرديأدبو،ةيوناثلاةسردملا
ًايكذًاباشناكو.لابجلايفنييباهرإلابقحتليلةثلاثلاةنسلايفةساردلانع
.عزعزتيالًايوقًاناميإهتيضقبنمؤيوًاعاجشو

تلصتاو،يكلساللامهزاهجددرتتدجو،يدوجلاىلإتدعامدنع
عمسامدنعاهسفنةفرجعتملاةرخاسلاةربنلابيللاقف.ىرخأةرمديشميجب
."!فرشأبيقنلا،هوووووأ":يتوص

."يتوصتزيمدقف.دمحمايتنسحأ":تلقف
.ريصقتمصداسف
ينتزيمكنأودبيو":ةميزهلاهيلعودبتنأنودنميللاقمث

.ً"اضيأ
قيطأاليننإ؟كلذكسيلأ،دعبيمسرلكشبقتلنملاننكلو""

."هجولًاهجوكلباقألًةقيقحراظتنالا
ثدحيس.بيقنلااهيأقلقتال":لاقف،رخاسلاهبولسألروفلاىلعداع

امدنعءاتسموأنيزحتنأوفاطملاكبيهتنيالألمآيننكلوً،اضيأاذه
."يقتلن

."كلذلتقولانيحيامدنعًالعفيرجيسامىرنس"
نكمتنملاننكلو،تارمةدعيكلساللازاهجىلعانتاثداحمترركت"

ً،انيمكهلبصنننأتارمةدعانلواح.طقرشابملكشبيقتلننأنم



نأعيطتسيهنأكو،اهيفهدوجوانعقوتيتلانكامألايفطقرهظيملهنكلو
.تارتموليكدعبىلعنمهلةدعملاةعدخلابرعشيوأنيمكلاةحئارمشي
رهشنمريخألاعوبسألاناحنأىلإروهشةعضبللاحلارمتسااذكهو
قلطنننألبقرايأرهشعلطمىلإكانهانيقبو،رقملاىلإانبهذف.ناسين
لبجلاحفسىلعةسارحةيرقدجوتتناك.ىرخأةرميدوجلالبجىلإ
ناك.دماحهمسااغآاهمعزتيو،اندراومىلعلصحنلاهبرمننأاندتعا
يمامأفصبزيمتيو،تاجوزعبرأنمًاجوزتمو،ثيدحلابذعًالجردماح
ًافورخحبذ،دماحةيرقبانررماملك.بهذلابًايلكةسبلملانانسألانم
تابهنكلو،رقملايفنمعيمجبةبيطةقالعهتعمجدقف.انببيحرتلل
ينلعجدقل،عقاولايف.دونجلانممهريغنمرثكأانقيرفدارفأبًاعلوم
حباسمبصاخلكشبًافوغشاغآدماحناكو.هدافحأدحأنعًالوؤسم
يكهيلعحلأ،هتنيدمىلإةزاجإيفانقيرفدارفأدحأجرخاملكو،ةالصلا
نمديشربيقرلايليمزداعامدنع،اذكهو.ةالصللحباسملاضعبهلرضحي
ةراجحنمةعونصمةليمجةحبسدماحلرضحأ،موزوريإةنيدميفهتزاجإ
ةداعسلاطرفنمًايشتنماغآدماحنسملالجرلاحبصأف.دوسألانامرهكلا
هذههحنمهنألديشرىلعءارطإلاوحيدملاقدغيحارو،ريغصلفطهنأكو
.ةليمجلاةحبسلا

انلبقتساثيح،ةيرقلابانتداعكانررموانرقمانرداغ،تقولاكلذيف
.هدنعةليللاتيبنلكانهاغآدماح

ماظعوانهابجانخطلنأدعبىرخأةرمانقلطنا،ةيلاتلاةليللايفو
نأنكمملانميتلانكامألايفيأ،دوسألاءالطلاباننوقذفارطأواندودخ
فيكوديشميجبركفأانأويرخصلاردحنملاتمصبانقلستو.مالظلايفعملت
،عيبرلايلايلنمةئفادةليلتناك.لجرلاكلذىلعضبقأنأيننكمي
ةرطعمئاسنتبه.اهحتفتجوأيفةيضفةرهزكءامسلايفعشيردبلاو
لكلصفتدحاورتمةفاسمكانهورذحبمدقتنانذخأف،لابجلاىلعأنم
نمشوروأواداكويوبنموغرويىشم،ةمدقملايف.رخآلانعانمدحاو
.امهنيبوينيبلصفتًارتمنيرشعةفاسمكانهوتيمزإ

هدوجوءانثأو.ينانويلصأنموغروينإ،همسانمًاحضاوودبيامك
هوبقليوهيلإتاناهإلااوهجوينأنورخآلادونجلاداتعا،بيردتلاركسعميف
طوطخلاةمدقمدنعهعقومذخأيراصاذل،هبضغأاماذهو،ينانويلاب
نعاذهبغيملف.هتعاجشوهترادجتبثيلتاعازـنلالالخةيمامألا
راتيغفزاعوغرويناكً.ايعيبطًارايخقيرفلاىلإهتفاضإتربتعاو،يهابتنا



زييمتىلعهدعاسيفهرمعمسبهعتمتوهكلذنممهألانكلوً،اشهدم
ًادجًاظقيًايدنجشوروأناكو.ةعيبطلايفتاوصألانمةريبكةعومجم
.ليللايفقيرفلاةدايقبهانفلكاملاطلببسلااذهلوً،اضيأ

رممنعةرابعوهو،ليللافصتنمىلاوحزونيوببعِشىلإانلصو
نألبقنكلو،اننيميىلإةريغصةلتنمرخآلابناجلاىلععقييلبج
كلذناكو.ينمبرتقيًاصخشتظحال،رتمةئمىلاوحبةلتلاىلإلصن
.شوروأ

كانهنإوغرويلوقي"ً:اسماهيللاق،يـبناجىلإلصواملاح
ءاصفرقلادونجلاسلجف،مدقتلانعفكلابيقيرفترمأ."يديسايةلكشم
هتدجوو،رذحبوغروينمتبرتقادقف،انأامأ.روخصلافلختمصب
هيمسنيذلايرخصلازوربلاكلذبقاريوهوروخصلاىدحإفلخًاحطبنم
.زونيوببعِش

."؟وغروياي،يرجياذام":ًالئاقتسمه
كانهةكرحةمث":بعشلانعهرظندعبينأنودنميللاقف

.ً"اتاوصأتعمسدقف.يديساي
."؟تاوصألانمعونيأ":عمسلافهرأانأوتلق
."روخصلابشامقلاكاكتحابهبشأتاوصأوأتاسمه"
."؟كلذنمقثاوتنأله":هتلأس
عقتةضفخنمةرخصىلإراشأمث."ةيادبلايفًادكأتمنكأمل":لاقف

،كانهةرخصلاكلتىلإتفحزيننكلو":لاقوراتمأرشعدعبىلع
."كانهصاخشأدوجونمقثاويننإ.ىرخأةرماهسفنتاوصألاتعمسو

نيمأتنمءرملانكمتنإف.نيمكبصنلًايلاثمًاناكمزونيوببعشادب
ىلعةوالعو.هتايحبوجنينأبعشلانمرميصخشيألنكميالف،لالتلا
اهنأكوةحضاوفادهألاحبصتةليللاكلتكردبلااهيفعشيةليليف،كلذ
اننيبلصفتتناكًارتمنيعبرأنعلقتالةفاسمنكلو،راهنلاحضويف
تاوصألاعامسنمهنكمتةيفيكنعةركفةيأيدلنكتملو.بعشلانيبو
روخصلاىوسرأملوبعشلاىلإترظن.ةديعبلاةفاسملاكلتدعبىلعنم
.رمقلاءوضتحتعملتيتلاةنكاسلا

عبطلابهنكمييرارحلاراظنملاو."يرارحلاراظنملامادختسابرظننل":تلق
دوجونماندكأتوانرظنف.ةيحلاماسجألارهظيومسجلاةرارحفشتكينأ
.لعفلابةكرح

."ةيربتاناويحدرجمنوكتدق":تلق



."يديساي،سمهتوصتعمسيننكلو":ًالئاقوغرويرصأف
."رطخللانسفنأضيرعتلانعفديببسكانهنكيملو
كلتيفنيئبتخمنييباهرإكانهّنإلقنلً،انسح":ًالئاقتلأسف

."؟كوأرمهنألمتحملانمهنأنظتله.ةقطنملا
."ديدشلارذحلاتيخوتدقف.كلذبكشأ":لاقف
قلقلاكلمت.انعقومىلإنيدئاعروخصلانيبنمرذحبوغرويوتللست

.انيلإمضنيلرضحف،انتدوعرظتنيوهو"ديشر"بيقرلا
،"اكوزابلا"حالسبناكملافشكتسنانوعد":انكوكشعمسامدنعلاقو

."نيقيلابكشلاعطقنسطقفذئدنعو
نمًاذإ،انلنيمكبصنلاوططخمهنأولف.هيأريفهعمقفتأمل

انرظتناورقملاانرداغاننأعمسهنأدبالو.ديشميجعنصنمهنأحجرملا
دجويثيحراسيلاوحنكرحتننأيلاببرطخ.قيرطلايفانتغابيلةفهلب
لطتةرجشمةلتىلإتسوأتاعاسسمخلقلستنوً،ارادحنارثكأفرج
خفلايفنوعقيمهلعجنو،ةضيغبةأجافممهلرضحنو،زونيوببعشىلع
باصينألامتحايلابنعبغيمل،عبطلاب.انلهوبصنيذلاهسفن
ًايدنجنأيفينرماخكشلانكلو،ءانثألاكلتيفقلطنيوللملابديشميج
.ةعرسلاهذهبربصلادافنهبيصيدقهلثمنيريبكةدارإوميمصتاذ
.ةفزاجملاقحتسيرمألاتدجو،كلذلةفاضإلابو

."؟نوئطخماننأحضتانإاذام":ديشربيقرلالأس
نيرشعوةسمخلمحيانمدحاولكناكدقف.هقلقيفًاقحمهتدجو

.ةحلسألاىلإةفاضإلابهرهظىلعنؤملانمًامارغوليك
ىلعانلصحدقنوكنسف،نوئطخماننأتبثنإ":مستبمانأوتلقف

ءاحنأيفلساكتلايفتقولانمريثكلاانيضقنأدعبًادجديفمنيرمت
."رقملا

."رقملايفمهغلبنانعدً،اذإ"
نمكرحتيأبمهغلبأالأىلعلبقنمتممصدقتنكيننكلو

يدونجلةيونعملاحورلاطيبثتيعسوبنكيمل،هسفنتقولايفو.انتاكرحت
.رقملايفربخمدوجوبمهتربخأنإ

نماورخسينأمهديرأال.نيدكأتمحبصناملاحمهربخنس":تلقف
."انقيرف

انمدحأنكيملف.اهلهتدرأيذلالوعفملا"قيرف"ةملكتثدحأ
اذل،رقملايفةيرخسللفدهىلإقيرفلاليوحتيفببستينأديري



،ةريصقةفاسمدعبو.ردحنملافرجلاىلعقاشلاانقلستانأدبوانبحسنا
نيذلادونجلادكيملف.انيلعًاليقثًائبعاتحبصأدقنيتكوزابلانأاندجو
انأبخف.مهقرعيفنيقراغاوحبصأىتحًارتمنيسمخنوعطقياهنولمحي
رايخانيدلدعيمل،نآلاو.دوعصلاانلصاوو،تاريجشلاضعبنيبنيتكوزابلا
ذخأبدونجللتحمس.اهلمحنيتلاG1وG3ةحلسأىلعدامتعالاىوس
ةليسوكانهتناكامكلذالولو،ةعاسلكةدحاوةرمةريصقةحارتسا
انرعش،سمشلاقورشلولحب،كلذعمو.انريسيفرارمتسالاىلعاندعاستل
ديشميجىلعضبقلابريكفتلادرجمنكلو،لماكلكشبىوقلاوفزـنتسماننأ
ةرارحلابقلعتياملكىسنأينلعجدادحلاافاكةعامجلةياهنعضوو
.بعتلاو

نمنكمتننألبقمويلاكلذءاسمبيغملاىلإليمتسمشلاتأدب
يلاجرىوقتراخو.ةريغصلاوةريبكلاةراجحلابةاطغملاةلتلاةمقىلإلوصولا
،يلةبسنلابامأ.ةحارلانمًاطسقاولانيلروخصلانيباوراهناف،لماكلكشب
ىلإتفحزويسافنأتسبحف،يدسجكهنأيذلاءايعإلايلوضفقافدقف
يننكلو،لفسألاىلإراتمأةرشعدعبىلعزونيوببعِشتيأرو.ةلتلاةمق
،ريدقتلايفانأطخأاننأيفينرماخيكشلاأدبامدنعو.كانهًادحأرأمل
ىلإةرذحةوطختمدقتف.ةبراغلاسمشلاءوضتحتعمليًائيشتيأر
مهنأيلدكأاماذهو،فوكنيشالكةيقدنبةروساماهنأتكردأو،مامألا
راهنلالالخاوكرحتيمل.لفسألابعقتيتلافوهكلايفكشالبنوئبتخم
.ةقطنملاقوفموحتيتلاةيحورملاتارئاطلالبقنممهفاشتكااوبنجتيل
تمصبمهلترشأويلاجرىلإتفتلا.مالظلالولحاورظتنا،كلذنمًالدبو
موقنلمالظلالولحىتحراظتنالاانيلعبجيهنأو،لفسألابنييباهرإلانأ
نمءودهبدعتسنانأدبو،لاحلايفةكهنملادونجلاهوجوتشعتناف.كرحتلاب
مهدوجولمتحملانمنيذلالاجرلاددعفرعننأعطتسنمل.ةكرعملالجأ
نيباهددعحوارتيدادحلاافاكةعامجنأانعمساننكلو،لفسألابكانه
نحنانددعنأنيحيف،ءادشألالاجرلانمًالجرنيعبرأونيرشعوةسمخ
رشعةعبسلتقيفانفدهصخلتدقف،اذكهو.ًالجررشعةعبسزواجتيمل
نمةيناثلاةلوجلابمهيلعيضقننألمأىلعىلوألاانتبرضبمهنمًادرف
نأنوعقوتياونوكيملمهنألكلذو،ةأجافملارصنعنيلغتسمتابرضلا
امدنعو،رتوتلابمعفملاراظتنالانمنيتعاسدعبو.ناكملااذهيفانوفداصي
انهجوت،قسغلامالظلملستسامثًايدامرًانولانلوحنمءيشلكبستكا

،لبجلانمرخآلابناجلاىلععشيردبلاناك.ةلتلاةمقىلإانقيرطيف



دحىلعانحلاصلةزيماذهلكشف.دعبانهاجتابعشيملهءوضنكلو
ريغسكعلاومهتيؤرنمانكمتاننألودعلاىلعايلعلاديلاانحنمو،ءاوس
ًارظنماندجوو،ةيليللاةيؤرللةصصخملاانريظانمبلفسألاىلإانرظن.حيحص
غلبيو،ةصانقلاانيأردقف.ةريرعشقلابًاعيمجانتباصأةجردلباجعإللًاريثم
انراظتنابنيرشتنم،نمخننأانعطتساامردقبًالجرنيرشعوةعبرأمهددع
ترمأف.ديدشربصبلفسألايفقيرطلانوبقاريمهوبعشلالوطىلع
فلتخمصخشىلعمهنمدحاولكبوصينأو،مهفادهأاوراتخينأيلاجر
يفدهناكو.مهيلعرانلااوحتفينألبقيتراشإاورظتنينأو،نيرخآلانع
نمنكمتينألبقىلوألاةبرضلابهتكرحلشوديشميجناكمديدحتانأ
يفلاجرلاةعومجمنيبهناكمديدحتيفةبوعصتدجويننكلو،برهلا
بعشلاةياهنيفًافقاوًالجرتيأر،ذئدنعو.نوتماصًاعيمجمهولفسألا
تبوصف.مهعقاومىلإاوداعمث،ًالاؤسهيلعاوحرطيلصاخشألاضعببهذ
مهفادهأيلاجرددح.ديشميجنوكينألمأىلعلجرلاةبكرىلعيتيقدنب
انضعبىلإانرظن.ىلوألاةبرضللةغلابلاةيمهألاًامامتنوفرعيمهنألةيانعب
ببسبةمخضةجضتردص،ةراشإلامهتيطعأامدنعو.ةريخألاةرمللًاضعب
مثضرألاىلعنوطقسيتحتنيفقاولالاجرلاكئلوأتيأرف.رانلاقالطإ
،ديشميجهنأتننظيذلالجرلاىلعرانلاتقلطأ.ملألانمنوولتي
ضرعتدقف.عقوتمريغءيشثدح،ةأجفو.رخآصخشىلعبوصأتأدبو
تعفرامدنعو.ضرألاىلعطقسورانقالطإليمامأفقاولانيسحيدنجلا
نيبتدقفاذكهو،ةيلاتلاةلتلاىلعأنمصاصرلابانرطمتةيقدنبتيأر،يسأر
.كانهىلإمهدحأاولسرأومهتاطايتحااوذخأمهنأيل

."ةلباقملاةلتلاىلإاوهبتنا":ضرألاىلعحطبنأانأويلاجرىلعتحص
يدونجدحأتعمسف.يرجيامةقيقحاوكرديلًاتقواوقرغتسامهنكلو
تفقوت،رانلاقالطإنعانقدانبتنكسامدنعو.رانقالطإلضرعتينيرخآلا
مث،ببسلاكردأمل،ةيادبلايف.ءاوسدحىلعةرواجملاةلتلاىلعةيقدنبلا
.انقدانبتوصردصمهاجتاببوصاذل،انتيؤرنمنكمتيملهنأتمهف
نييباهرإلاتوصتعمس،ءانثألاكلتيفو.يليللاراظنملابةلتلاصحفتأتأدب
ًاصخشتعمس،انتحلسأتفقوتامدنع.لفسألايفملألانمنوبحتنيمهو
.ةلتلاىلعفقاولاصخشللامًائيشًالئاقةيدركلاةغللابحيصيبعشلانم
كرحت،ذئدنعو.انددعنعهلأسهنأتعقوتيننكلو،هلاقاممهفأمل
تددسف،ىرسيلاهفتكتزيم،ةظحللاكلتيفو.ةلتلاىلعرانلاقلطم
.كلذيفًاقحمتنكو،يدونجددعيصحينألواحيسهنأتركفويتيقدنب



ملنيكسملالجرلانكلو،روخصلافلخنمرذحبههجوفرطجرخأدقف
رثكأهسفندميهتيأريننألمالظلايفًائيشىرينأودبيامىلععطتسي
اذل،يلاثموحضاوفدهىلعلصحأنأتعطتسا،كلذلعفامدنعو.ليلقب
نأانعسوبتاب،اهدنعوً.اتيمطقسيلجرلاتيأرودانزلاىلعتطغض
دبعنإ،لوألالخدتلابماقيذلا،ديشربيقرلايللاقف.انحارججلاعن
بلطينأهترمأف.ةريطخنيسحةلاحنإو،حورجلاضرعت"نيسح"ورداقلا
تأدبو،يليللاراظنملاتذخأو.نيسحوجنينألمأىلعرقملانمةدعاسملا
رشعةسمخنأتفشتكا،لفسألاىلإترظنامدنعو.نييباهرإلانيبثحبأ
.نودوقفمنيرخآلانأو،ةباصإللاوضرعتمهنم

ةمداقلاتاوقلالصتنأىلإرظتنننألضفيهنإديشربيقرلالاق
،دماحةيرقلاسارحريبكلاجرلصينأىلإلقألاىلعوأ،رقملانم
افاكةعامجلحمسأنأتضفرو،ةصرفلاكلتعييضتببغرأمليننكلو
تننظدقف،كلذلةفاضإلابو.ديدجنماهفوفصميظنتديعتنأبدادحلا
ةريبكةفاسمداعتبالاعيطتسينلهنأوديشميجىلعرانلاتقلطأيننأ
تذخأو،نيحيرجلابةيانعللديشربيقرلاعمنيلجرتكرتف.ةمشهمةبكرب
.زونيوببعشوحنءودهبيرخصلاردحنملاانلزـنو،يعملاجرلاةيقب
هذهءرملاىقبأنإنكلو،انلةبسنلابىربكةيلضفأةيليللاانريظانمتلكش
نكتمل،اذكهوً.اشوشمهلكهرصبحبصأ،ةليوطةدملهينيعىلعريظانملا
بجييذلاديحولاءيشلاناكف.ةليوطةدملةدعاسملكشتةيليللاريظانملا
ةماتلاةظقيلاوقبطملاتمصلابمازتلالاوهمالظلايفهلعفنيفرطلاىلع
ردحنملايفًالوزـنرذحبانقيرطيفانمدقت،اذكهو.ءيشلكلدادعتسالاو
انلهتببسيذلاملألالهاجتنلتقولالاوطاندهجىراصقلذبننحنو
تشدخورطملالعفبيرطلابارتلايفكانهتتبنيتلاةيكوشلاتاريجشلا
لب،ىلتقلاثثجنمبرتقنمل،لفسألاىلإانلصوامدنعو.انيديأوانهوجو
جردلكشىلعرطملاوحايرلااهتتحنيتلاةمخضلاةرخصلاوحنانهجوت
اننأةجردلديدشءطببانمدقت.لفسألايفقيرطىلإيدؤييعيبط
ةرداصًاتاوصأانعمس،ةأجفو.راتمأةعضبمدقتلادرجملقئاقدرشعانقرغتسا
يفرانلاقلطيوغرويتيأرف.ملألانمحيصيلجرتوصو،لفسألانم
أدبهسفنتقولايفوً،املأتممهدحأخرصف،توصلاهنمردصيذلاهاجتالا
عضبلرانلاقالطإرمتسا.ضرألاىلععيمجلاحطبناف،انيلعلاهنيصاصرلا
ىلإترشأ.ةباصإللانمدحأضرعتيمل،ظحلانسحل.فقوتمثقئاقد
ىلعامهتزوحبيتلاةيوديلالبانقلابايقلينأبعشلاىلإبرقألانييدنجلا



مصتتاراجفناةلسلستوصانعمسف،صاصرلاهنمردصيذلاناكملا
ةيوديلالبانقلاءاقلإدعبرانلاقالطإبنوؤدبيسنييباهرإلانأتننظ.ناذآلا
؟انعادخاولواحمهنأاذهينعيلهً،اذإ.دريأثدحيملنكلو،مهيلع
دونجلاىلإترشأ،تقولاضعبلراظتنالادعب؟انمبرهلااودارأمهنإمأ
تللست،صاصرلانوقلطيمهامنيبو.رانلااوحتفينألبانقلااوقلأنيذلا
دونجلالصاو.ةريبكٍلاحسثالثكروخصلانيبنمشوروأووغرويةقفرب
تمصةرتفتداسف.مهطاشمأنمةريخذلاتهتنانأىلإصاصرلاقالطإ
ةصرفلايلاجرلغتساف.رانلاقالطإبةثالثلانحنانأدبةرملاهذهو،ىرخأ
نعانفقوتاملاحىرخأنوكسةرتفتلحو،انيلإمامضناللةعرسباوتأو
.رانلاقالطإ

."يديساي،اوبرهمهنأنظأ":وغرويلاق
الئلروهتبفرصتلاببغرأملانأف."رومألالجعتسنالانعد":تلق

فصنىلاوحلراظتنالادرجمبانمقاذل،امنيمكيفعوقولليئابغينعفدي
نينأتوصوههعامسنكمملانميذلاديحولاتوصلاحبصأو.ةعاس
ءارونمردبلاىقترا،ءانثألاكلتيفو.تاريجشلاربعرمتيهوحايرلا
نأنآلاانيلعبجوتاذل،يضفءوضبءاحنألايفءيشلكرمغو،لابجلا
روخصلاربعمهقيرطيفاوللستينأيلاجرترمأف.رذحلانمديزملاىخوتن
ةقطنملااندجوف،قيرطلاةيؤرنمانكمت،ليلقدعبو.مامأللاومدقتيو
نأقيرفلاترمأف،روخصلانيبمدقدوجوتظحال،ةأجفو.لماكلابةروجهم
وهو،نامثعلمدقلاوحنترشأف،كارحالبةنكاسمدقلاتدجو.فقوتي
اهيلعرانلاقلطينأهنمتبلطو،يدونجنيبنمرانلايقلطمعربأنم
ىلعتطقسمثتزفقف،مدقلاصمخأىلعرانلانامثعقلطأف.سدسملاب
دريأدبيملمدقلابحاصف.ءيشلكوهاذهنكلو،ىرخأةرمضرألا
هيلعقلطأيذلاهسفنصخشلاهنأتكردأاذل،قالطإلاىلعرخآلعف
نودنممدقتلاانلصاو.ًاليتقهادرأهنأينعياذهوليلقلبقرانلاوغروي
ىدحإىلعًائكتمةطاسببكانهًاسلاجلجرلاانيأرف،انرذحنعىلختننأ
.ةميلستدباهنكلو،هتبكرىلإترظن.همامأناتقدحمهانيعوروخصلا
يلنيبت،اذكهو.رانلاهيلعتقلطأيذلاهسفنلجرلاسيلهنأتكردأف
ةراشإكلتو،رارفلاباوذالورانلاهيلعتقلطأيذلالجرلااوذخأمهنأ
ةثجسملنمل.ةريبكةعرسبمدقتلانماونكمتينلمهنأينعتاهنألةديج
ىلإلوزـنلابلاجرةثالثترمأ.اهبناجبًاخفانلاوبصنامبرذإ.تيملالجرلا
امنيب،دحاورتمرخآلانعمهنمدحاولكنيبلصفي،لفسألايفقيرطلا



ةيقبانعبتاذلً،امامتًايلاخناكملاانلادبف.ىلعألايفةسارحللنحنانيقب
انثبشت.ديدشرذحبانمدقتوانتظقيىلعانظفاحدقف،كلذعمو.قيرفلا
يفةبوعصاندجو.مادقألاراثآانيفتقاوهراسيوبعشلانيميىلعروخصلاب
اهنمةدحاولكتدبيتلاءامدلاعقبنكلو،راثآلاكلتنمءيشيأمهف
كشالبكلذف.ديكأتلكبريثكلاتحضورمقلاءوضيفكانهنيطلاةكربك
حفسىلإءامدلاراثآانتداق.هتبكريفرانلاهيلعتقلطأيذلالجرلامد
ملهنأحضاولانم.ةيرقلاانرداغنأدعبهانكلسيذلاهاجتالايفةلتلا
حيرجلجردوجوبةليوطةفاسماوعطقينأنييباهرإللنكمملانمنكي
نأانفشتكااننكلو،مهبقاحللانمانكمتل،ةعرسوةفخبانفرصتولف.مهعم
.عطاسلاءوضلاكلذيفاميسالو،نيمكلضرعتننأيفةريبكةصرفكانه
.انتعرسنمئطبننأينعياذهو،ديدشلارذحلاىخوتننأانيلعبجوتف
،ضرألاىلعةلصوبقدأكهاجتالاىلإاندشرتضرألاىلعءامدلاراثآتلظ
لكيفانثحبف.راثآلاتفتخا،نمزلانمةعاسدعبنكلو،دمحلاهللو
ملنكلو،تاريجشلانيبو،راجشألافلخو،فوهكلايفو،روخصلانيب؛ناكم
انعقوت.مهيلعروثعلانكميىحرجنيبراحميأوأءامدراثآيأكانهدعت
اولعفينأنكمملانمنكيملنكلو،كانههونفدفتامدقلجرلانأ
ًاحيحصكلذناكول،كلذلةفاضإلابو.ةريصقلاةدملاهذهلالخاذه
تأدب.ةرفحدوجوىلعًاليلدوأضرألانعةعفترمبارتةموكاندجول
ةقطنملااوشتفيواورشتنينأيدونجترمأف،يـباصعأبعتتاهتمربةلأسملا
يتلاةقطنملالوحةريغصرئاوديفرودأتأدب،ءانثألاكلتيفوً.اربشًاربش
اذهبناكملايفرظنلاققدننحنامنيبو.مدلاراثآنمرثأرخآاهيفتيأر
دعبو.روفلاىلعانعقاومانذختااذل،لفسألانمًاتاوصأانعمسلكشلا
نإانولأسو،انتيؤرلةجهبلاباورعش.مالظلانمهلاجرواغآدماحجرخ،ليلق
يفمهوًادحأاوفداصنإمهتلأسف.تاباصإيألانضرعتوألاجريأانرسخ
.انيلإمهقيرط

.ً"ادحأرنملاننأدكؤملانم،الك":لجخبًاقرطماغآدماحلاقف
سارحنمانبلط.انلوحامناكميفاوؤبتخادقلاجرلانأدبالف،اذكهو
تاوقتلصو،نمزلانمةعاسدعبو.ثحبلايفانعمةكراشملاةيرقلا
لجروديشربيقرلاةقفربىفشتسملاىلإانيحيرجتلسرأف.رقملانممعدلا
مث،سمشلاتقرشأامناعرس.انثحبنحنانعباتامنيب،قيرفلانمرخآ
ًاطيشمتةقطنملانوطشميصخشةئمىلاوحكانهورصعلامث،رهظلالح
ةباصعتعلتباوتقشنادقضرألانأكونيديلارفصانجرخاننكلوً،اقيقد



توصتعمسوهتلغشف،ىرخأةرمنرييكلساللازاهجأدب.دادحلاافاك
.ناوضرديقعلا

لاجرلانأحضاولانم.فرشأاينآلاثحبلانعفك":ديقعلالاق
ًادحاورشعةتستلتقنأقبسدقفنوبهذيمهعد.رارفلاباوذالدق
هذهدعبمهتوقاوديعتسيلبيصعتقونمنوناعيسمهنأدبال.مهنم
."ةحدافلاةراسخلا

روعشلانمينعنميملاذهنكلو،همالكيفقحىلعهنأتكردأ
ديشميجتكرت،هيلعيتضبقتمكحأيننأتننظنأدعبف.بضغلاب
.هدلجبوجنيوءاملابرستيامكيعباصأنيبنمبرستينوعلملا

مويبيلحمستنأكنمبلطأيننإ،يديس":لسوتةجهلبتلق
نأيننكمي.امناكميفكانهمهنإ.مهيلعضبقلايقلأس.طقفدحاو
."مهدوجوبرعشأ

ىلعموجهعوقوبًاريرقتانيقلتدقل،فرشأايفسآيننإ":لاقف
سارحلاودونجلابحسأنأيلعبجياذل،شاطةدلبيفةطرشلارفخم
."كيلإمهتلسرأنيذلا

،ةحرابلاةليلذنممننملاننكلو،لاجرلانميفكياميدل.مهذخ"
."...مونلاءانثأانوسرحيلسارحلانمةعبرأانلكرتتنأوجرأاذل

يفاوكراشيملمهف،كرذحأيننكلو،نيدنجملاكرتأنأطقفيننكمي"
."ءامسلايفًابهشهوبسحًاصاصراوأرنإو.لبقنمحلسمكابتشا

اننإ.رمألايفاملكاذه،طقفةسارحلابمهفلكأفوس":هلتلق
."هديرناملكاذهو،ةحارلانمطسقلينانلىنستييكلمهلةجاحب

نومداقلاسارحلاودونجلابحسنافً،اريخأيـبلطىلعديقعلاقفاو
.رداغينألبقيلإثدحتيلدماحىتأو،رقملانم

باصتنأكديرأال.رذحلاَّخوت":يفتكىلعهديعضيوهولاقف
."دغولاكلذصاصربىذأب

."هيلعضبقأسةرملاهذه.قلقتال""
زونيوببعشىلإةعبرألانيدنجملاورشعينثالايلاجرعمتبحسنا

طرفنمساعنلابةلقثماننوفجبانرعش.مهنيمكنويباهرإلابصنثيح
ً:ادحاوًادحاومهترذحوةعبرألانيدنجملاتيعدتساف،مونلاةلقوبعتلا

قيرطلايفمكنمنانثافقيسو.بعشلاةمقىلعنحنماننس"
نارخآلانانثالافقيامنيب،راسيلاىلإرخآلاونيميلاىلإامهدحأ،يلفسلا
نيفتخماولظتنأىلعاوصرحا.جردلكشىلعيتلاةرخصلادنعةسارحلل



مكريظانماومدختسا،امًاتوصنوعمستامدنعو.روخصلالظيفراظنألانع
يفةدحاوةصاصراوقلطأ،كوكشلامكترواسنإو.يرجياماوفرعتلةيليللا
."روفلاىلعمكتدعاسملعرهنسووجلا

."يديساي،معن":ةفهلبنودنجملاحاص
نممالكلانمديزمال.عفترملاتوصلااذهباوخرصتالو":مهلتلقف

.ً"ادعاصفنآلا
نيبئداهنكرىلعًالجررشعينثامهددعغلابلايلاجروترثع

ضعبلاننلددمتننألبقةتئافلاةليللايفنييباهرإلاانيدرأثيح،روخصلا
تسمالاملاحمونلايفانقرغتسااننأةجردلىوقلايرئاخانكو.ةحارلا
.ضرألاانسوؤر

ًاليحنًالجرتيأروينيعتحتفف،مهدحأينزكنامدنعتظقيتسا
.سارحلادحأهنأتننظف،يمامأفقيًاليوطو

."؟تقولاناحله":تلقوّينيعتكرفف
نحناهً،اريخأو.تقولاناح،معن":فولأمرخاستوصيللاقف

."بيقنلااهيأ،يقتلن
ً،اذإ.ديشميجوهكلذنأكردألًاليوطًاتقوينمرمألاقرغتسيمل

تيأرو،عزفبيلوحترظن!وهنكيملرانلاهيلعتقلطأيذلالجرلاف
لكشبانوحنةددسممهقدانبودادتعابيسأرقوفنيفقاولاجرةعبس
يذلاناكملايفاهدجأمليننكلو،يتيقدنبىلإلصأليديتددم.رشابم
ىلعينمهوذخأمهنكلو،يسدسمنعًاثحبيرصختسسحت.هيفاهتعضو
ظقيتساامدنعو.مهوظقويلرخآولتًادحاويدونجنولكرياوؤدب.ءاوسدح
اوحارف،قئاقدعضبلبقينتباصأيتلااهسفنةمدصلامهتباصأ،نابشلا
امعمهّرسيفنولءاستيمهواهعسوىلعةحوتفمنويعبمهلوحنورظني
.يرجي

."؟سارحللثدحاذام":ًالئاقتلأس
كنأفسؤملانم":رخآىلإبناجنمهسأرزهيوهوديشميجلاق

.ةنسحةركفسيللابجلايفنينذألاتاعامسىلإعامتسالانأمهملعتمل
."ىقيسوملاعامسلمهبحلجأنمًايلاغًانمثاوعفددقل

."؟دغولااهيأ،مهتلتقله":حيحفلاكضفخنمتوصبتلق
ةليللايفيقافرنمًالجررشعةتستلتقامكطبضلاب،معن":لاقف

تاعازـنلانمريثكلاتضخكنأدبالف.اذهنمانعدنكلو،ةيضاملا
وههنعلءاستأام.بورحلايفةيعيبطربتعتتوملاتالاحنأكردتل



."؟ةظحللاهذهيفرعشتفيك
،فوخلابرعشأنأيلعيغبنيهنأيلاببرطخطقفةظحللاكلتيف

دقف.فوخيأبرعشأمليننأوهعوضوملايفبيرغلاءيشلانكلو
برحلاتلوحف.اننيباميفقابسلاكلذوةسفانملاكلتديشميجوتضخ
امدنعو.يصخشلاعازـنلانمعونىلإانءاكذوانتظقيوانتبهوموانتعاجش
وهروعشلاكلذو،ينمىلعأًاعقوملتحيحبصأ،هيلعرصتنأسيننأتركف
ةيناكمإيناسنأو،رخآروعشلكىلعىغطو،يلخاديفءالشأىلإينقزمام
.ةظحلةيأيفيتوم

لاحيفكللوقأينعد":رشابملكشبهينيعىلإرظنأانأوتلق
ىلعنمكحسمأملينأدرجملزازئمشالاونايثغلابرعشأيننإ،لءاستتتنك
."دعبضرألاهجو

هنكلو،كلذليسفنتأيهويلعرانلاقلطيسهنأتننظف،ينمبرتقا
اذهىلإديرتاذامل":ًالئاقينلأسو،يـبناجبعكروينمبرتقالب،لعفيمل
يتلاةحبسلاتظحال،طقفةظحللاكلتيفو."؟يلعضبقلايقلتنأدحلا

.هدييف
ديرتنكتملًاضيأتنأكنأكو":ةحبسلاىلعزكرميرصبوتلقف

ملف،ةحبسلاىلعهلظبديشميجدسجىقلأدقف،كلذعمو."؟يلعضبقلا
.حضاولكشباهزيمأنأعطتسأ

،همفنمةحبسلالمحتيتلاديلابرقذئدنعو،كحضيلجرلاأدب
نماغآدماحلديشربيقنلااهرضحأيتلااهسفنةحبسلااهنأتيأرف
نألبقيلاهلاقيتلادماحتاملكتركذتف.ينمطحاماذهو،موروزريإ
.ةرارمبتمستباوانكرتي

يذلاعوضوملابةقالعاهليتماستبانأهنمًانظهمالكديشميجعبات
ضبقألًاضيأانأتومأنأتدكدقف.بيقنلااهيأقحمتنأ":هشقانن
ةبعلكطبضلاب؛هسفنلءرملاتابثإبو،دوجولابةقالعهلاذهنأنظأ.كيلع
.مامتهاللةريثمةبعلاهنإ.لافطأنحنواهبعلننأاندتعايتلاةعلقلاكلم
هتمقىلعمهدحأفقيمث،لامرلانمًالتنوبعاللاينبي،ةيادبلايف
هوعفدينأنورخآلالافطألالواحياهدعبو."يتعلقهذه":ًالئاقحيصيو
حيصيمث،ةلتلاةمقىلعىوقألادلولاىقبي.مهسفنأباهيلعاودعصيواهنع
وهنآلاهبعلنامً،اذإ."يتعلقهذه":ًالئاقهمزهيذلاقيدصلاحاصامك
ةوسقرثكأةخسناهنأريغ."لابجلاكلم"ةبعللثمباعلألانمعون
."...ةيومدو



ءادعأنيمرجملاعدرأنألواحألب،بعلأاليننإ":ًالئاقهتيدحتف
."مهلامعأنعكلاثمأنمةلودلا

ًاريثمًالجرنإ.بيقنلااهيأ،ايه":للملابيحويتوصبيللاقف
."ةرركملاةيطمنلاةقيرطلاهذهبثدحتينأيغبنيالكلثممامتهالل

ىلوألاةرملايهكلتو،مامتهاللًاريثمًالجرينربتعاهنأنمتبرغتسا
يفًاضيأيننأهلككلذنمبرغألاو،ينمرتحيهنأاهيفتكردأيتلا
.كلذرهظأالأتلواحيننكلو،هوحنمارتحابترعشيقامعأ

،ةرركمتارابعتسيلهذه":صالخإلاىلعلدتتوصةربنبهلتلق
."اهليبسيفيتايحبةيحضتلايفددرتأنلميقوئدابملب

مث،ًاليلقبرتقاو."كتقيرطىلعرمتستنأكنكميً،اذإًانسح":لاقف
،تافارخلابنمؤتله...لاحةيأىلع.كقدصأالكلذمغريننكلو":لاق
."؟بيقنلااهيأ

."الك":تلقف
نمفلأتيكقيرفنإ،لاثملاليبسىلع.اهبنمؤأفانأامأ":يللاق

نمًائيشديفتسأنليننأفرعأيننكلو،تنأمهيفنمبًالجررشعةثالث
رذحلايخوتيغبنيوموؤشمددعرشعةثالثددعلانألًاعيمجمكلتق
."هنم

يننكلو،يعديامكتافارخلابنمؤيالهنأكاردإلامامتتكردأ
.اذههمالكبلصيسنيأىلإىرأللوضفبترظتنا

ًالجررشعينثامكنملتقأنأيلعبجي،ةلاحلاهذهيفً،اذإ"
."طقف

تدجوف،نيزجتحملايدونجىلعيرصببتلج،ملكتيوهامنيب
حارشوروأنأطقفتظحالو،دادعتسالاةيعضوبنيفقاونولازيالمهمظعم
نأيعسوبنكيملنكلو،هتميزعنميوقأوهدعاسأنأتينمت.شعتري
ً.ائيشلعفأ

اليننأوهو،ينقلقيرخآءيشيدل،نكلو":ًالئاقديشميجعبات
،ءاشعلادعبةهكافلالكآامدنع،لاثملاليبسىلعف.رومألاطلخأنأبحأ
عاونأةدعنيبطلخأالوخيطبلاوأخوخلاوأشمشملالكآامإيننإف
."قالطإلاىلع

هيلعتحصف،يـباصعأريثتاهلىنعماليتلاتاملكلاكلتتأدب
نمًائيشثبألكلذلعفتدمعتو."ءارهلااذهرصتخا":ًالئاقبضغب
.يلاجربولقيفةعاجشلا



انهيدلنكلو،كلتقأنأًالعفدوأيننأوهانههلوقلواحأام"
طلخأنأينعسيال،اذكهو.مهدئاقيأ،تنأكيلإةفاضإلابنيدنجم
لتقأوأتنأكلتقأنأامإف.دونجلاوتنأيأً،اعيمجمكلتقبرومألا
."دونجلا

ينقمرف.يتعاجشىدمنمتشهدناو."انأينلتقاً،اذإ":ًالئاقتحصف
درجمكنكلو،كتعاجشببجعميننإ":لاقو،ةليوطباجعإةرظنبديشميج
.ً"اسرمتمًايدنجرشعانثامهامنيب،دحاولجر

ةثداحملاهذهنأتكردأطقفذئدنعو.رتوتلابنوباصييلاجربترعش
نأديشميجدارأدقف.بيذعتلاعاونأنمعونىلإيجيردتلكشبلوحتت
يفةينلالكًاضيأهيدلتناكنكلو،دكؤماذهو،انمدحاولكلتقي
عضأنأيلعبجوت.دانزلاىلعطغضينألبقانبيذعتبهتقوبعاتمتسالا
،راذنإقباسنودبيمدقىلعتزفقف.ىرخأبوأةقيرطبكلذلًادح
يهجوىلعتطقسف.فلخلاىلإةعرسبعجارتهنكلو،ديشميجتمجاهو
.يسأربيصتةيوقةبرضبترعشاهسفنةظحللايفو،ضرألاىلع

ىلإيسأرقشيداكبيهرعادصيلعىلوتسا،ييعوتدعتساامدنعو
،يسأرعفرأنأتلواح.ينذأبناجببابذزيزأتوصتعمسو،نيفصن
يتلاةرخصلابقصتلييهجولعجيداكيقبدلئاسدوجوبترعشيننكلو
حرجنمليسيمدنعةرابعلئاسلانأليلقدعبتكردأف.اهيلعتددمت
،يمسجنعًادعتبمريطيبابذلانمًابرستيأرو،ءطببتسلجف.يسأريف
اهتحنجأوينمراتمأةعضبدعبىلعةنيمسلاتابابذلاكلتترقتسامث
تيأرةظحللاكلتيفو،بابذلاهاجتابترظن.سمشلاءوضيفعملت
ةسمخهيفانلتقيذلاهسفنناكملايفءامدلانمكربيفنيقراغيدونج
مهضعبنوكينألمأىلعًاعرسمتضهن.ةتئافلاةليللايفًايباهرإرشع
يننكلو،مهدقفتألمهوحنتهجوتو،ةايحلاديقىلعنولازيالامبر
تيأر.مهعيمجدونجلاهتعامجوديشميجلتقدقل.ىتومًاعيمجمهتدجو
رخؤميفةصاصربباصممهنمدحاولكو،مهروهظفلخةطوبرممهيدايأ
،بضغبةرخصلاىلعيديةضبقبرضأتأدبً.امامتهسأرتحتهقنع
،يعورنمتأده.بعتلاطرفنمرايهنابتبصأامناعرسيننكلو
روثعلانمنكمتأمليننكلو،يكلساللازاهجنعًاثحابىرخأةرمتضهنو
دقف،كلذعمو.انتحلسأىلإةفاضإلابهيلعاولوتسادقف.ناكميأيفهيلع
لسغألءاملاتمدختساف.انتارطميفءاملاضعبىلعروثعلانمتنكمت
تهجتامث،يسفندنسألروخصلاىلعتأكتا.يسأريفيذلاحرجلاويهجو



نمريثكلاترسخدقف.اهلىثريلاحبيننأرعشأانأوًالوزـنيقيرطيف
عمو.يمدقىلعًافقاويناقبأيلخاديفمدتحايذلابضغلانكلو،ءامدلا
تطقسوينيعىلعداوسلاميخ،رتمةئامسمختعطقنأدعبف،كلذ
.ييعوًادقاف

كانهو،اغآدماحةفاضميفيسفنتدجو،ىرخأةرمتوحصامدنع
تحتفامدنعو.امهيتوصعمسأنأتعطتسادقف.ةفرغلايفنارخآنالجر
قرامنىلعبنجىلإًابنجنيسلاج"دماح"و"ناوضر"ديقعلاتيأر،ينيع
ترعشدقتنكو.يمفيففاجمدمعطتدجو.ضرألاىلعةشورفم
ىلعكانهًاددمميسفنتدجووييعوتدعتساذنميمفيفمعطلاكلذب
.يعولانعاهيفتبغيتلاةرتفلالالخىتحيلًامزالملظو،روخصلا

اهً،اذإ":ةحقوةضيرعةماستبايفعملتةيبهذلاهنانسأودماحلاق
ردخملايلقعلهتماستباةعملتدب."باشلااهيأً،اريخأكيعوىلإتدعدق
رظنأانأامنيبو،ةظحللاكلتيفو.سمشلايفقربتةيقدنبةروسامبهبشأ
.ءيشلكتركذت،يلإرظنلانابنجتتامهونيتبذبذتملادماحينيعىلإ

نآلالضفألاحبرعشتكنألمآ":لوقيناوضرديقعلاتعمس
ينمبضاغهنأرعشأنأتعطتساو،نزحلابًامعفمههجوتيأرو."فرشأاي
.دونجلاعمويعمثدحامببسبءيشلاضعب

عفدةلواحمويديىلعءاكتالادرجمبتمقلب،امهمالكىلعدرأمل
.ريرسلانعضهنأليسفن

."نآلاضهنتنأةديجةركفتسيل":ديقعلالاقف
ىدصددرت."يدلواي،ةحارلانمًاطسقلانتنأبجي":دماحلاقو

تماحيتلابابذلابارسأنعردصيذلاداحلازيزألاكينذأيفامهيتوص
يفًاعافترازيزألاتوصدادزا،رثكأاثدحتاملكو.ىلتقلادونجلاثثجقوف
.لمتحمريغيمفيفمدلامعطحبصأو،ينذأ

هنمًانظهرودبهديدمف،هوحنيديتددمو،ديقعلاوحنتيشم
نمةعرسبهسدسمتعزـنكلذنمًالدبيننكلو،هديبكاسمإلاديرأيننأ
عضأونامألارامسمليزألناوثعضبىوسرمألاينمقرغتسيملو.همازح
يفوهوديقعلازفق.دماحسأريفاهلكاهغرفأمثطشملايفتاقلطلا
يننأنظو."!؟فرشأايهتلعفيذلاام":بعربخرصيأدبوةمدصةلاح
هتملسوسدسملاتردأيننكلوً،اضيأوههلتقأنأتدرأو،يـباوصتدقف
.هيلإ

مق.اننيبنئاخلاوهاغآدماح.يدونجلتقمنعلوؤسمهنإ":تلق



يفيرانقلطبباصميـباهرإىلعرثعتسكنأبنهارأو،هتيبشيتفتب
."ءيشلككربخيسوهوهيلعرثعا.هتبكر

تولتيذلاديقعلاهجوىلإرظنأانأامنيبىرخأةرمييعوتدقف
.قيدصتلامدعوبعرلانمريبعتبهحمالم

دعبىفشتسملايفيسفنتدجوو،ةرملاهذهييعوتدعتساامدنع"
.يدونجلتقيسدماح":ًالئاقيمونيفيذهأانأونيتليلونيمويتيضمأنأ
يللاقو.رهظلادعبيتلباقملديقعلارضح."هدلجبوجنيديشميجاوعدتال
اوققحفاغآدماحتاجوزمونةفرغيفحيرجلايـباهرإلاىلعاورثعمهنإ
فاضأو.نييلاصفنالاعمدماحنواعتبفرتعاو،ةوسقلانمءيشبهعم
يننأليصوصخبقيقحتحتفمهيلعلازيالهنإنيزحتوصبديقعلا
،قالطإلاىلعهباوجتساوأهعمقيقحتلانودنمدماحىلعرانلاتقلطأ
ًالوغشمينهذلظدقف.يلةبسنلابةتبلاةيمهأةيألكشيملكلذنكلو
نميلصفمتولىتحيدونجلمقتنأوهنعثحبأنأتررقو،ديشميجب
،ةايحلاديقىلعوهيقباملاطمالسبشيعأنليننأتكردأدقف.ةمدخلا
مهيلعضبقلايقلأهلاجرنمةتسوديشميجنألثدحيملكلذنكلو
نألبقيدوجلالبجىلعاربوكزارطنمةيحورممهتلتقنأدعبًاتاومأ
عونبترعش،هتومأبنتعمسامدنعو.ىفشتسملانميجورختقونيحي
،شيعلابيتبغروةايحلايفيفدهترسخيننأكو؛يلخاديفءاوخلانم
:ينذأيفنريهتوصىدصلظو

ةخسناهنأريغ،"لابجلاكلم"ةبعلكباعلألانمعونهبعلنامً،اذإ"
."ةيومدوةوسقدشأ

نمعونلااذهبرعشأينلعجيذلاببسلاتفرع،تقولاكلذيفو
ببسلاوهاذهو.بعللايفيقيفرترسخيننأوهو،يقامعأيفءاوخلا
ىلعبعللايفهقيفرةراسخببغريملوهف،يلتقنععنتميهلعجيذلا
...ىفشتسملانمجورخلابيلاوحمسنأىلإهبركفأتللظ.ءاوسدح

فرصتأتأدبيننكلو،يلإةهجوملاةمهتلانميتءاربةمكحملاتنلعأ
ءاحنألايفيشمأورهسأتحبصأو،مونلانعتزجعدقف.ةبيرغتافرصت
تثدحيتلاتاظحللالكشيعأمث،قاهرإلاطرفنمراهنأنأىلإمايأل
؛ديدجنمىفشتسملاىلإيلاخدإمتف.ىرخأةرمزونيوببعشيفيعم
تاجالعلاوبوبحلاضعبينوطعأف،يسفنلابطلامسقىلإةرملاهذهنكلو
امعحاصفإلاومالكلاىلعينوثحو،مونلاضعبىلعلوصحلانمنكمتأيكل
نمرهشىلاوحىفشتسملايفتيقب.ةريبكةدئافمالكلايلمدقف.يسفنيف



يئاسؤرنكلو،ةيعيبطةلاحيفتحبصأيننإءابطألايللاقنأىلإ،نمزلا
اوحرتقاو.نآلادعبًايدجمدعيملةيمامألاطوطخلايفيدوجونإاولاق
؛انهفاطملايـبىهتنااذل،كلذىلعقفاوأمليننكلو،لوبنطسإىلإيلقن
."برحلاةهبجنمًابيرقنكلوًامامتةيمامألاطوطخلايفسيل

:هتصقدرسببيقنلاأدبنأذنمىلوألاةرمللةثدحتمءارسإتلأس
."؟تلعفاذام؟كتجوزنعاذامو"

ظحءوسهنأىلعتنأكجاوزكيجاوزنهربدقل":فرشألاقف
يتجوزتنزحدقفً.اءوسظحلاةدايزيفنيلوغيتنباةدالوتمهاسو.ريبك
تلاقاهنكلو،يعميتأتنأاهنمُتبلط.كانريشىلإيلقنأبنعامسلًاريثك
اهتقفاوف،رطخلااذهلكلانتنباضرعتواهسفنضرعتنأعيطتستالاهنإ
تحنساملكامهتيؤرلبهذأتحبصأو.يدرفمبكانريشىلإترداغويأرلا
يعسوبدعيملو،دعباميفةقطنملايفيمحعازـنلانكلو،كلذلةصرفلا
طّسوأنأينمبلطتوفتاهلاربعيكبتيتجوزتأدبف.ةرايزللباهذلا
بهذأنأتضفريننكلو،لوبنطسإىلإيلقنيفاودعاسيلصاخشألاضعب
ًاريدجًايدنجيدجناكدقف.عونلااذهنمًابلطهنمبلطأويسيئرىلإ
تاوقلابتقحتلاامدنعيلىلعأًالثمهذختأنأتدرأاملاطلو،مارتحالاب
ريثكلاهيفدهشتسييذلاتقولايفةينانأبفرصتأنأتضفر،اذل.ةحلسملا
تبغرولىتحكلذلعفعطتسأمل.مهنطونعًاعافداندالبنايتفنم
ىلإترضح،ةباصإللتضرعتامدنعو.ةقيقحلاكردتمليتجوزنكلو،هب
تلقدقل؟ىرتأ":لوقتوتارضاحملايلعيقلتتأدبو،يتيؤرلىفشتسملا
ىلإكلقنبلطا،ىفشتسملانمجرختاملاح.لتقللضرعتتنأتدك.كل
رتافدءادهشلانودنجملاقزمفيكتركذت،اذهتلاقامدنعو."لوبنطسإ
ىلعدونجلاهقلطييذلابقللاوهرجفلانإ.مهلتيطعأيتلارجفلا
هيدليدنجلكو.ةيركسعلاةمدخلانمهيفمهحيرستمتييذلامويلا
عيمجلاو.هتمدخمايأنمرميمويلكىلعةراشإهيفعضيرجفرتفد
تسسأامدنعو.رجفلاعولطهيفىريسيذلامويلاًادجًاديجفرعي
نأ،يديساي،انررقدقل":اولاقويلإنودنجملاىتأ،رمألاةيادبيفيتعومجم
مهلببستاهنإاولاق،ببسلانعمهتلأسامدنعو."رجفلارتافدقزمن
.كابترالا

تاملكتأدب،مهرتافديدونجقزمفيكتركذتامدنع،اذكهو
.نآلادعبيتلباقمباهلحمسيالأيـبيبطنمتبلطف.يـباصعأريثتيتجوز
تمهفف.بذهمبولسأبىفشتسملانماهدرطيفتمهاس،رخآىنعمبو



لاملااهللسرأيننإ.نيحلاكلذذنمةديجانتقالعدعتملو،عبطلابيدصق
ىهتنادقل،ةيلمعةيحاننم.ريغالطقفيتنباةيؤرلبهذأو،رهشلك
لعفلابتسيلاهنأفرتعأنأيلعبجي،نايحألاضعبيف.دبألاىلإانجاوز
نأوهةنيكسملاةأرملاهديرتيذلاديحولاءيشلانأينعأ.ةئيسةأرما
.ةليحيديبسيلنكلو،ةديعسةايحبىظحتنأواهبناجىلإاهجوزيقبت
."...لاجرلانمعونلاكلذحبصأنأنمينعنماميهيتايحيففورظلاف

ءارسإتدمف.هتراجيسنمنيقيمعنيسفنذخأو،تمصلافرشأمزتلا
.هديبتكسمأواهدي

اههجويفتدمصكنكلو...ةبعرملابراجتلانمريثكلابتررمدقل"
."هباوصدقفيسناككناكميفرخآصخشيأ.ةعاجشب

لكشبامهزيمينأعطتسيملنيتللاءارسإينيعىلعهرصبفرشأزكر
.مالظلايفحضاو

لب،اهبتررميتلافورظلايفرعتيكلصصقلاهذهكيلعصقأمل"
الناكسلاعمتالاصتامهيدل.نوركامونورطخنييلاصفنالانأيكردتل
تومللةدعتسمتاوقو،نوبوهومةداقمهيدلوً.ادبأاهبفافختسالايغبني
.اهفادهأىلإلصتلةرذقلالامعألاعاونأىتشباكتراىلعةرداقو،لتقللو
ىرقلايفيوقمعددوجولةيناكمإكانهنأبداقتعالامهيدلدلوتنإو
ةينامثلبقتبكترايتلامئارجللماقتنالايفاوددرتينلف،ةقباسلاةينمرألا
."مهتيضقمعدياذهنأاودقتعانإًاماعنيعبسو

اهلهلاقامتدجودقف.لوقتنأبجياذامءارسإفرعتمل
كلذلكنمأوسألاو،اهكوكشلًادحعضيملهنأدكؤملانمنكلوً،اشهدم
هلاقامنإفرشأللوقتلةيفاكلاةعاجشلابىلحتتنأعطتستملاهنأوه
كلذلةيوقلاديلاىلعتيبرتلاتعباتف.يعطقلكشبءيشيأتبثيملاهل
.هتاناعموهملألكباهقامعأيفرعشتيهوةحيرجلاحورلايذيدنجلا

ááá



يـبأتومينلعجيملف.يتاسأمويملأةنيدملايفنمعيمجينكراش
.سانلاوءالبنلانيبةقحتسمريغةرهشّيلعىفضأهنكلو،رصقلاةبتكريبك
لجرلاسارارآنبايننأىلعّيلعفرعتيعراشلايفيشمينمحبصأدقف
،ّيلإيتأيينارينملكحبصأو.هتايحبهتيحضتلالخنمهتنيدمذقنأيذلا
ىلحتنيتللاةمكحلاوةعاجشلابيلحتلابينحصنيو،هلئاضفويدلاوحدميو
تافصبًايلحتمرصقلايفبتاككيتابجاويدؤأتأدب،اذكهو.لحارلاامهب
.فرشلاوةسامحلااهيفامبةميركلايدلاو

نيبلثمألسيريزيبكلملايناعدتسا،رصقللبتاككيللوألامويلايف
.عمتستةكلملاتسلجامنيبّيلإثدحتف.هيدي

ًاريبككنييعتلانعفديذلاديحولاببسلاكدلاولانمارتحاسيل":لاقو
ةبتكاهفالسألمعةلئاعلكءامتناوكبسنوهببسلاسيلو.رصقلاةبتكل
كدوجوديرنانلعجييذلاببسلانإلب.ةديدعلايجأىدمىلعرصقلل
ةفاقثوًاميلعتدلبلانابشلضفأدحأكنأوهمئادلكشبانرصقيفاننيب
قحكفرعناننكلو،مهقيرطللضيومهدسفيةداعنابشلاحدمنإً.ابيردتو
لك.ةفرعملاوملعلاىلإةفاضإلابةيقالخألاةماقتسالابىلحتتتنأف.ةفرعملا
ىلإو.حيحصوميلسلكشبملعلاكحنميفاومهاسكتئشنتىلعاولمعنم
.ةفرعملاكلتمدختستفيككوملع،كيلإاهولقنيتلاةفرعملابناج
."اننيبكدوجولرورسلالكنورورسماننإف،اذكهو

يفبتاككديدجلايـبصنميفلمعلاترشاب،باطخلااذهدعب
ىلعتبردتامدنعيرافظأةموعنذنمهلتددعتسايذلابصنملا؛رصقلا
بتاككءرملالمعنأيدلاوينملع.سارارآيدلاومثاوناتيميدجدي
يدؤتيكل":ةرمتاذيللاقدقف.تايحضتلانمريثكلالذبهنمبلطتي
نمطبثيءيشلكنعىلختتنأكيلعبجي،هجولمكأىلعكبجاو
لّوألاببسلاو،بتاككيلمعتأدبامدنعريبكفوخيدلدلوت."كتميزع
يتناكمفاعضإلواحينأهنمتعقوتيذلاسامياليدلاودعاسموه
.لاكينومشأبيتقالعوهامهيناثو،هتريغببسب

رهاظتيملذإ.هسفنءاقلتنمىشالتدقف،لوألايفوخببسامأ
ىحنتدقف،كلذنمًالدبو.ةناهإلابهروعشىلعليلديأيدبيوأساميال
.معدلانمريثكلايلمّدقو،يـبهاومويتربخويملعضرعبيلحمسوً،ابناج
البكانهناكو.مزاللانمرثكأمارتحاوبيذهتبفرصتدقل،ةقيقحلايف



،جذاسلااناساتاب،انأيننكلو،هبناجنمكولسلااذهلهيجوببسكش
يدلاوىركذلساميالهنكييذلامارتحالاىلعليلدهنأىلعهكولسترسف
.لحارلا

يعسوبدعيمليتلاةفطاعلاويناثلايفوخببسىلإةبسنلابامأ
ملف،لاكينومشأينيعةرقوىلوألايتبيبحولوألايـبحواهنودنمشيعلا
تاذ.رصقلاىلإيتدوعربخاهيلإلصوىتحًاليوطًاتقورمألاقرغتسي
ترظنف.ونيبيليتةروطسأأرقتةبتكملايفدعقمىلعةسلاجاهتدجو،حابص
ةرظننأٌحيحص.ةنادإةرظننكتمل،الك.نيتبقاثلانيوادوسلااهينيعبيلإ
رثكأةفهلوةفطاعوًاقوتامهيفتدجويننأالإ،موللانمُلختملاهينيع
تسلجف.يناكمويتيوهويـبجاوىسنأةرظنلاكلتينتلعج.ءيشلكنم
رخآدحأةمثنكيملوً،اركبملازيالتقولاناك.روفلاىلعاهبناجىلإ
لواحتاهنأكو،ةفطاعوبحوةيانعبّيلإترظنو،يرعشتسملف.ةبتكملايف
ىرتنلاهنأكو،يحمالميفنوللكوةجيرعتلكوطخلكظفحتنأ
:فوخلابةمعفمةجهلبيلتلاقوينعتدعتبا،ةأجفو.ىرخأةرميهجو
."تريغتدقل"

،اهلوقىلعتكشوأيتلاتاملكلابترعشو،يتينلاكينومشأتمهف
الو،كلملانوخأنأينعسيال.ةقالعلاهذهيهنننأانيلعبجي":يهو
يننكلو."ةيلابقرخهنأكيدلاوهايإينحنميذلافرشلاثولأنأ
ً.ائيشمهفأمليننأبترهاظت

."ريثكلاثدحدقل":تلقف
يننإ":تلاقو،ةنكاسةكربهايمكناتريبكلاناتنكادلااهانيعتقرشأ

."كدلاوتوملنزحلاةديدش
."هعنملءيشيألمعنكميالو،هردقهنإ":اهلتلقف
هلوقأنألبقاهلهلوقتدرأامتلبقتاهنأباهتافرصتيلتحوأ

بحلابنيتمعفملااهينيعدعبتنأعطتستملاهنكلو،اهردقلينحنتاهنأكو
رهامدايصنممهسةيمرهتباصألازغلثمتدبو؛يهجونعقوتلاو
يفلاكينومشأتفرصتاذكه.ةايحلابثبشتلاوفوقوللةريخأةلواحمبموقيو
.رخآلبناجنماهسأرزهتواهمالكيلهجوتيهوةظحللاكلت

دقف.اناساتابايً،اريثكتريغتدقل":قمعبهوأتتيهويلتلاقدقف
نآلاّيلإرظنتتنأ.كينيعيفدقتااملاطليذلارونلاأفطناوهتءاربكهجو
يفةيراوتماهنإمأ؟كحوريفيتلارانلاتأفطناله.تيمفورخكنأكو
نملاثمتبهبشأودبييذلابحاشلاضيبألاهجولااذهفلخامناكم



؟ةبهوملاميدعتاحنلمع
تدادزاكهجوىلعيتلاطوطخلاف.اناساتاباينسلايفتربكدقل

روعشلانمنالجختنآلاماستباللاتفهلتاملاطلناتللاكاتفشتتابوً،اقمع
كلجخلحملحو.هيفتكىلعهلكملاعلاءبعلمحينمكودبت.حرفلاب
دسجكًاليزهةيويحلابمعفملاكدسجتابو.يهتنيالروتفبذعلاليمجلا
.زوجعةافحلسكًائيطبو،ضيرمرهم

.كسفنيفةجهبيأثعبييدوجودعيملو.اناساتابايينتيسندقل
يتوصدعيملو.حاولألانمحولىلإرظنتكنأكونآلاّيلإرظنتكنإ
ينتعزـندقل.رصقلايفىرخأةأرماةيأتوصنعكيلإةبسنلابفلتخي
نماهعلتقيوهلقحنمةراضلاباشعألايورقعزتنيامككبلقنم
."اهروذج

اليننأوً،احيحصسيلكلذنأةيكابلالاكينومشأربخأنأتدرأ
نزحلاةدشنمىولتأيننأو،يحورويـبلقلكنمنونجباهبحألازأ
امك":هليحرلبقيدلاواهلاقيتلاتاملكلاكلتباهبطاخأنأتدرأ.ملألاو
،بوبحلاحمقلالبانسحنمتو،انضرألبصخلاوةرفولاتارفلارهنبلجي
،بيلحلاومحللافارخلاانيطعتو،شمشملاتابحسمشملاةرجشحنمتو
يلعبجاويدلًاضيأانأاذل،نولتاقيدونجلاودالبلاهذهمكحيكلملاف
يننكميال،اناساتاب؛سارارآنباواوناتيمديفحانأف،اذكهو.هيدؤأنأ
الحرجكيـبلقيفنيلظتسكنكلو،بحلالجأنميـبجاونعيلختلا
نعزجاعرفاسمهبرعشييذلايمانتملاملؤملاقوشلاكو،لمدنينأنكمي
نكلو،هتيرحلينبملحينيجسليوذياليذلالمألاو،هنطوىلإلوصولا
هذهبهوفتأنأعطتسأمليننكلو.ً"املأوةرسحتوملاهيلعمتحملانم
نمًاقمعدشأملألتحمسامنيب،تمصبلاكينومشأىلإتيغصأو.تاملكلا
.ةرثانتمءالشأىلإيـبلققزمينأاهملأواهنزح

حبصتنأتداكيتلاةداعسلاوةيريثألاةمعنلاكلتنعتيلختدقل
ةيامحلجأنمو،لايجأذنميفالسأاهلوازيتلاةنهمللًاماركإيـبيصننم

كلت؛يـبابشتاظحلتنخويسفنتنخ.دلبلالجأنمو،كلملافرش
.هلعفّيلعيغبنيالامتلعف.اهتداعتسالاحملانميتلاةنيمثلاتاظحللا
حايرتسبح،مالظلابادرسيفو.يهتنأنأّيلعيغبنيالثيحتيهتناو
يدسجتكرتو،عئارلاحرفلاكلذيـبلقنمتعزـنو،ةرطعملايتقيدح
اذهل،اهتبكترايتلاةنايخلاةحادفتكردأ.غرافبارشبوككًافاجوًالحاق
تعطتسا،نزحلابنيتمعفملالاكينومشأينيعىلإرظنأتنكامنيبوببسلا



.نيتشعترملايتفشنيبنمطقفةدحاوةملكبهوفتأنأ
."ينيحماس"
.اهلوقتعطتسايتلاةديحولاةملكلايهكلت
."ينيحماس"
يسأيعميدحوينتكرتلب،دحاوفرحبلاكينومشأهوفتتمل

يضملبقىرخأةرماهفداصأمل.ءودهبتلحرويتاذليتنايخويـبجاوو
ةريغصلاةفرغلايفاهيمدقتحتعكارانأواهيلإتلسوتثيح؛نيلماكنيماع
.ةبتكملايفاهسفن

ááá



.ةبتكملايفةريغصلاةفرغلايفراثآلانعبيقنتلاقيرفدارفأعمتجا
،بارتلاقوفةرثانتملاةراجحلانمةتتفملاعطقلانانحبسماليدنريبحارو
يذلاناكملاىفخأيذلارادجلااياقبيههذه.كلذبكشال":لاقو
."هحاولألأبخماناساتابهذختا

ةسمخضرعبتاعبرمةكبشىلإًامسقمراثآلانعبيقنتلاعقومناك
،D5عبرملاوهو،تاعبرملاهذهدحأيفو،راتمأةسمخلوطوراتمأ
اهيفبتكيتلاةريغصلاةفرغلانمىنميلاةيوازلايفهعقومفداصيذلاو
.نيمدهتمنيرادجدوجوىلعليلدىلعاورثع،هحاولأاناساتاب

ناكملاوهاذهنأينعتأ":هنيبجنعقرعلاحسميوهودارملاقف
."؟هحاولأاناساتابهيفأبخيذلا

اننكمي.ديكأتلكب":باشلاراثآلابلاطلاؤسىلعًادريثوميتلاقف
نمضتيًامالكبتكهنألاناساتابفوخىدمىلوألاحاولألانممهفننأ
ةدئاستناكيتلافورظلالظيفةروطخلانمريبكردقىلعتامولعم
يفيرسلامسقلااذهءانبىلعلمعاناساتابنأدبالو.ةرتفلاكلتيف
ًاضيأرسفياذهو...هحاولأرمأدحأحضتفينأنميشخهنألةبتكملا
."ةدحاوةلمجحاولألاىلعانرثعاننأيفببسلا

مامأةعينمحاولألالعجيذلاببسلاوهاذهو":ءارسإتفاضأ
نمطقفسيلحاولألاتمحدقناردجلاهذهنأدبالفً.اضيأللحتلا
."لزالزلاوقئارحلانمًاضيألبسانلا

اهديباهتراظنكسمتواهتعبقرمتعتيهواهيتبكرىلعءارسإتعكر
دقتناكو.قيقرلارادجلااياقبنوصحفتياوناكنيذلاةثالثلالاجرلابناجب
نيمئانعيمجلاتدجوف،ةتئافلاةليللانمرخأتمتقويفعقوملاىلإتداع
تارظنلضرعتلانماهحارأهنأل؛كلذلترس،عقاولايف.فلخءانثتساب
اهنأمغرو.ةهفاتبيذاكأبةيلوضفلامهتلئسأىلعدرلاواهئالمزنمموللا
مئارجلانعفلخاهفرعيامبرتامولعميأفشتكتيكللوضفلابترعش
ديدشقاهرإبترعشاهنأالإً،اماعنيعبسوةينامثلبقاهباكترامتيتلا
مليهف.لاؤسيأهيلعحرطتلةيفاكلاةوقلااهسفنيفدجتملاهنأةجردل
تدازو،ةتئافلاةليللايفىفشتسملايفمونلانماهتيافكليننمنكمتت
تددمتاملاحةعرسبمونلااهبلغف،اهقاهرإواهبعتنمفرشأعماهترهس
،نيرخآلالبقظاقيتسالاىلعتداتعااملاطليتلاءارسإتناعو.اهريرسىلع



ضوهنلايفةبغريأبرعشتملفً.احابصظاقيتسالايفبيصعتقونم
هتوصباهدانو،تارمةدعاهبابىلعفلخقدنأدعبنكلو،اهموننم
رايخيأاهيدلدعيمل."ءارسإةديسايزهاجروطفلا":ًالئاقنيترمقيمعلا
تلّدعو،اههجوتلسغو.ريرسلانمضوهنلاىلعاهسفنتربجأاذل،رخآ
نأترعشاهنكلو،اهروطفلوانتلهجوتتنألبقءيشلاضعباهمادنه
تدجووروطفلاةلواطىلإتلصوامدنعو.اهينفجلقثيلازيالساعنلا
نيبحوارتيبيرغروعشبئلتمياهبلقبترعش،اهرظتنيهلماكبقيرفلا
تالادجلالكنممغرلاىلعاهنأتكردأ،ةظحللاكلتيفو.قوتلاويزخلا
ىلعسانلاءالؤهعمةيقيقحةطبارلكشتتأدبمهنيبتراديتلاةهفاتلا
.عقوملايفًاعماهوضمأيتلاةليوطلاعيباسألاىدم

نعةلئسأاهيلعنوحرطياوؤدب،مهيلإمضنتلءارسإتسلجاملاح
بيقنلاهلاقامعامسللوضفلامهكلمتو،ةتئافلاةليللايفراديذلاعازـنلا
،بيقنلانيبواهنيبتراديتلاةثداحملاءارسإمهلتصخلف.عوضوملالوح
ءانثتسابقيلعتيأدبيملمهنمًادحأنأوهاهبارغتساراثأامنكلو
.نامويت

دقف.همالكيفًاقحمبيقنلانوكينألمآ":درمتمتوصبلاقدقف
."ةيمويلامئارجلاهذهنمانتيافكانلن

نعءارسإمهلتكحف.فاليإةحصنعاهلأسو،عوضوملادنريبَّريغ
فتاهلاربعةرمرخآلامكىلإتثدحتاهنإتلاقو،ىفشتسملايفعضولا

اهلحمسديفيدنإو،تنسحتفاليإةلاحنإاهللاقف،ةتئافلاةليللايف
عوضومفاليإتحبصأامدنع.مويلاكلذحابصىفشتسملانمجورخلاب
ىلعادبنكلو،يثوميتىلإاهرصبهِّجوتاهسفنءارسإتدجو،ثيدحلا
مدعيعّديناكنإددحتنأعطتستمل.عوضوملابثارتكالامدعيكيرمألا
بنجتيلفاليإعمةبرقملاهتقالععباتيالأررقدقناكنإمأ،ثارتكالا
ريخألالامتحالانوكينأءارسإتنمت.قيرفلادارفأنيبلكاشملانمديزملا
نعبيقنتلاةيلمعريسةيفيكنعاهتلئسأحرطتلصاوامنيب،حيحصلاوه
.جاتنإلاريفومويباوظحيملمهنأيثوميتاهربخأف.تئافلامويلايفراثآلا
اودجودقف.ةيقبلانعًافلتخمادبهنكلو،طقفًادحاوًاحولاوفشتكادقف
حوللاهنأىلعلدياذهو،اناساتابتاباتكنعًاصخلمحوللاةيفلخىلع
ةينامثدوجوينعياذهوً،احولنيرشعاوفشتكادقنآلاىتحاوناكو.ريخألا
يفهولدبيلدينأالإدنريبعسيمل.دعباهنعباقنلافشكيملحاولأ
يغبنيالهنإلاقو،ريخألاحوللافاشتكاةيمهأنأىلإراشأف،عوضوملا



ةيقبتملاةينامثلاحاولألااوفشتكيملمهنأمغرف.قالطإلاىلعهبفافختسالا
تناكو.ةعفترمىقبتاناساتابتاباتكلماكىلعروثعلاصرفنأّالإ،دعب
اذهىلإًافوغشيناملألااهليمزءارسإاهيفىرتيتلاىلوألاةرملايهكلت
فيكف.هقحيفتأطخأاهنأبركفتتأدب،هيلإيغصتيهامنيبو.دحلا
نيتميرجنعًالوؤسمنوكينأدحلااذهىلإهتنهملصلخمصخشلنكمي
سالوكيننماهتفرعيتلاتامولعملانعاذام،نكلو؟لكشلااذهبنيتعورم
.دنريبىلإماهتالاعبصإبريشيالهتفرعام،عقاولايف؟تئافلامويلايف
ةحبذمةلأسملايحهتيساسحدرجمللتقلابلجريأمهتتنأاهنكميفيكف
.ةحرفملارابخألافزبدنريبرمتسا،اهسأربراكفألاكلتترادامنيب؟نمرألا
نإلوقيلتئافلامويلالالختارمةدعرشنيركروسفوربلالصتادقف
ىربكلافحصلانمنولسارممهيفنمبً،ايفحصنيثالثىلاوحنمةعومجم
اودكأ-زرتيورويسيـبيـبونإنإيسلثم-ةمهملاءابنألاتالاكوو
دعاسمهدوقيصاخشأةثالثنمًاقيرفنإو،يفحصلارمتؤملايفمهتكراشم
ةليللاكلتيفةرئاطلابباتنعيزاغىلإلصيسميشتوجديسلارشنيرك
ةديسلاءارسإةذاتسأةوعدتمت،عقاولايف.رمتؤمللةيلوألاتاريضحتلابأدبيل
ةنيكسملاةأرملاكلتنكلو،ءاوسدحىلعقيرفلايفةكراشمللسياهيب
اذهو،ةدعملايففيزـنباهتباصإببسبىفشتسملاىلإلوخدللترطضا
اهعامسىدلءارسإتنزح.اهتعماجلةديحولاةلثمملانوكتسءارسإنأينعي
تأدبرمتؤمللتاريضحتلانأتدجونيحترساهنكلو،اهتذاتسأضرمربخ
بجوتاذل،مهحلاصلدعيملتقولانأتكردأو.ةعراستمتاوطخذختت
دنريبعمسلجتنأءارسإتررق،اذل.ةعرسلاحانجىلعفرصتلامهيلع
رمتؤملالجأنمماهملاعيزوتبًاعماوموقيل،ةصرفبرقأيفيثوميتو
ريفوتىلعصرحيلبيدأديسلاةدمعلاىلإثدحتلاتررقامك.يفحصلا
.ةميدقلاةنيدملايفةيحايسةلوجيفنيمداقلانييفحصللةنكممةماقإلضفأ
دبعجاحلاةزانجيفثدحامعلءاستتنأالإاهعسيمل،كلذعمو
،ىرجاملكبءارسإاربخأو،ةزانجلاارضحدقدارمونامويتناكو.راتسلا
ةبحمببسبكلذو،ةزانجلايفدشتحادقسانلانمًاريبكًاددعنإالاقو
عييشتويزاعتلاميدقتلعيمجلارضحاذل،راتسلادبعجاحللةقطنملايلاهأ
يليشنيجوولغوأكرتيتلئاعنمدارفأقفارو.ريخألاهاوثمىلإجاحلا
ةفاسمىلعظافحلااولواحمهنأالإ،ةربقملاىلإقيرطلالاوطتوباتلا
وههلوحلوضفلابءارسإترعشامف،كلذعمو.ةزانجلاةرتفلالخمهنيب
نكلو،دارمونامويتدوجولايحةزانجلايفنيرضاحلاكئلوأفرصتةيفيك



مهلماعدقف.ءاوسدحىلعةيحانلاكلتنمئيسءيشيأثدحيمل
امهاحفاصناذللاراتسلادبعجاحلاانبامهيفنمب،ةنسحةلماعمعيمجلا
ايشمامهدحوضايفودباعجاحلاف،كلذعمو.امهروضحىلعامهاركشو
ملامهنكلو،بضغلانيعبامهيلإنارظنيامهوتقولالاوطنيلجرلافلخ
.رخآبولسأيأبوأمالكلابامهاجعزي

اميفءارسإسفنىلعةحارلاضعبةديجلارابخألاكلتتلخدأ
تكردأو،هباصنىلإدوعيأدبءيشلكنأتدجودقف.نيتميرجلابقلعتي
ىلإةركفلالخدتاملاحنكلو،تيشخامردقبةئيستسيلرومألانأ
نوكيامبرو،تقولالاوطًاقحمفرشأناكامبرف.هقرافتالاهنإفاهسأر
راكفألاكلتتحارامنيب...امبروأ،نيتميرجلاابكترانيذللاهقيدصودومحم
بيقنتلاعقومىلإمهقيرطيفمهويخرتستنأءارسإتلواح،اهسأربرودت
.راثآلانع

رادجدوجونعسيلةبتكملايفلمعلانمتاعاسعضبتفشك
نيرادجدوجونعلب،بسحوةريغصلاةفرغلانمىنميلاةيوازلايفقيقر
حاولأترهظ،اذكهو.ةيرسلاةرجحلادوجوعطاقلاليلدلابتبثأامم؛نينثا
،كلذعمو.ةراهنملاةبتكملاتحتةنوفدملاةيرسلاةرجحلاهذهنماناساتاب
باجأف.نيقيقرلانيرادجلااوفشتكانأىلإاذهقيرفلادارفأكرديمل
ذإ.ةديدعمايألراثآلانعبيقنتلاقيرفريحيلظلاؤسنعامهفاشتكا
ىلعاهيلعةرطيسلاتمتةيرثألاةنيدملاهذهنأوهدئاسلاداقتعالاّنإ
ىلعاولمعددجلاةنيدملاماكحنأو،داليملالبق719ماعيفنييروشآلادي
ءافضإاولصاومث،نورقلكانهاوشاعنيذلانييثحلاناكسلاعيمجيفن
ترمدقةنسةئامعبسونيفلأنأينعياذهو؛ةنيدملاىلعيروشآلاعباطلا
قيرفلادارفأعطتسيمليذلالاؤسلانكلو،حاولألاةباتكىلعلقألاىلع
حاولأفاشتكانمعنميذلاببسلاوههلةيلعفةباجإىلعروثعلا
لبقنمعقوملااذهلالتحامت،نييثحلادعب.ةظحللاكلتىتحاناساتاب
نكمتيملاذاملً،اذإ.نامورلاىتحونييروشآلانمةعونتموةديدعتاراضح
ناذللانارادجلاامهدّوز،اذكهو؟اناساتابحاولأىلعروثعلانممهنميأ
.هتاذدحبلاؤسلااذهنعةباجإلابةرجحلانايفخي

سملينملوأاننأينعياذه!ةعورللاي":ًالئاقلاعفنابدارمحاص
."!هسفناناساتابدعبحاولألاهذه

.حيحصاذه":اههجوىلعةموسرمرخفةماستباكانهوءارسإتلاق
نميضميسمكفرعولحاولألاهذهبتكيساناساتابناكله،نكلو



."هفرعأالاماذه؟دحأاهأرقينألبقتقولا
لعفيسناك،معن":نيتنكادلاهينيعيفةملاحةرظنكانهويثوميتلاق

ىلعهلخاديفرعاشلاحورهتثحف،ىربكةاسأملجرلاكلذشاعدقل.كلذ
ىلعبلغتلابهلحمسامةقيرطباذهو،نيرخآلاعمهبراجتةرطاشم
نأاننكمي.مالآنمهنمىناعاملكنعهسفنلزعو،ةيساقلاهبراجت
هيزخوهفواخمعموهسفنعمةهجاوملا؛ةهجاوملانمًاعوناذهيّمسن
كولملاعمتاباسحلاةيفصتنمعونهسفنتقولايفهنكلو،هئاطخأو
نمُعونلاكلذو،ريثكبهنمىوقأتناكيتلاةملاظلاةهلآلاوةاسقلا
هنأنظيذلافرصتلاوهةعاجشلاتاباسحلاةيفصتوةرشابملاةهجاوملا
هذهبتكيسناكاناساتابنأنظأيننإ.ةنينأمطلاومالسلاهحورحنميس
هلكرتتملةايحلاف.اهأرقينلًادحأنأنيقيلاْملعِملعولىتححاولألا
."رخآًارايخ

ىأرهنأكو؛ةشهدلاىلعلديريبعتههجوىلعويثوميتبدارمقدح
...قالطإلاىلعءيشبرغأهوتل

."لعفلابًاديجهمهفتكنإ":ًالئاقةبهربمتمتو
ام":ًالئاقلؤاستلانمهسفنعنمينأيكيرمألاراثآلاريبخعطتسيمل

."هتاذدحبناطيشلاتيأركنأكوودبت؟دارمايةلكشملا
،هموننمةحاقوبهظقيأامًادحأنأكوةئجافمةكرحباشلاكرحت

وتللاناساتابرهظدقف.ءيشال،الك،هآ":ةئيربةماستبامستبيوهولاقو
."ءيشلكاذهوينيعمامأ

كنأدبالً.اذإفرتعا،ايه":ههجوىلعثيبخريبعتبيثوميتباجأ
."يحورىلعىلوتسادقاناساتابنأنظت

ىلإرظنيحارو."؟ميتاي،عونلااذهنمءيشكلاببرطخيدقاذامل"
ركفأمل":لاقمث،ةلمحلاةريدمبضغةراثإةيشخهنيعفرطبءارسإ
."ليبقلااذهنمءيشب

لواحيهلعجوباشلااذهعجشف،ةماستباباهسفنلءارسإتحمس
.هظحةبرجت

نكلو،كحورىلعىلوتسادقاناساتابنأركفأمل،عقاولايفً،انسح"
."...خسانتلاهنوعدييذلاءيشلاكلذكانه

،لجخلانمليلقلاالولف.ىتفلااذهحالصإلليبسال":ءارسإتلاق
."اناساتابمساميتىلعقلطأل

نإ.يلفرشاذه":لاقو،يثوميتهجوىلعةيدجةماستباتمسترا



رورمدعبملاعلامامتهاكرحتنأىلعةرداقلازتاللجرلااذهحاولأ
انيوطيوتومنفوسف،نحنامأ.اهتباتكىلعةنسةئامعبسونيفلأنمرثكأ
."نايسنلا

.ٍّودمكحضيفةعبرألارجفناف
نعفك":ةيدوةمكلهفتكىلع"دارم"تمكلنأدعبءارسإتلاقو

ىلإاهسأربتراشأو."ناحدقلمعلاتقونأمهربخأوبهذاو.نآلاةرثرثلا
.ةريبكلانيتلاةرجشتحتنيخدتلاوةحارتساللاوسلجنيذلالامعلا

الًانايحأهنإ":نيتلاةرجشوحنهقيرطدارمقشامنيبءارسإتمتمت
."قاطي

لكشبملاعلامهفيس،مويتاذً.ادجًاعفايلازيال":يثوميتلاق
.مهنعًادعتبميشميوهوفطاعتةرظنب"دارم"قمرو."لضفأ

كلتىتحتمصبةثداحملاعباتدقناكو."اذهبكشأ":دنريبلاق
نكلو.لجاعلابيرقلايفريغتيسهنأدارمىلعودبيال":لاقمث،ةظحللا
هنومسيامبنومتهمهلثمرثكبابشكانهايناملأيفف؛هدحودارمسيل
."عبارلادعبلاب

نأمهبنذلهف.عقاولانعنيديعباوسيلمهنإً،انسح":يثوميتلاقف
."؟بيترولمماذهانموييفملاعلاعقاو

،نكلو.رمألااذهيفبنذلابحاصةفرعملثرتكأتسل":ءارسإتلاق
نيرخآلالوقعبثبعيراثآلانعبيقنتلليقيرفدارفأدحأحارنإ
ًافورصمهسفندجيفوسف،روبقلاتانعلوحاورألاوحابشألانعثيداحأب
."لاحلايفةمهملاهذهنم

ءيشالف.كعمقفتأ":لاقودنريبىلإتفتلاو،كحضييثوميتأدب
."راثآلانعبيقنتلاةمهمنممهأضرألاهجوىلع

نأةجردل؛يكيرمألالجرلاهجوىلعةبوذعلاديدشريبعتمسترا
.ماستبالانماهسفنعنمتنأعطتستملءارسإ

نامويانمامأ،نكلو.ناديسلااهيأناءاشتامكمالكلاارسف":تلاقو
اهعيضنلةدحاوةيناثانيدلتسيلو،يفحصلارمتؤملادعومىلعطقف
."حاورألاملاعنعثيدحلاب

الإ،امهتظحالمنعبغتملءارسإثيدحيفحازملاةربننأمغر
تقولولحبو.راثآلانعبيقنتلاعقوميفامهتقاطلكبلمعلاالصاوامهنأ
يفةروسكماهنمةثالث؛ىرخأحاولأةسمخاوفشتكادقاوناك،ةحارتسالا
ذإ.نييثحلارصقةبتكريبكزغلفشكنممهبرقاماذهو،ةفلتخمعضاوم



.ًالماكهلكصنلاحبصيوحاولأةثالثىوسقبتمل
ىوسكانهًادحأاودجيملف،ءادعسمهنكلونيبعتمةسردملاىلإاوداع

.دعباداعدقفاليإولامكنكيملو.ءادغلاريضحتبلوغشملافلخ
مويلكلعفينأداتعاامكاهراظتنابهتدجوو،يهاطلاىلإءارسإتبهذف
ً.ايوفشًاريرقتاهلمدقييكل

."؟لاوحألافيك،فلخايًابحرم"
تددعأ.ماريامريخىلع":لاقو،هتداعكًامستبمباشلايهاطلاادب

تددعأامكً.ادجةيهشةبجواهنإ.موثلابنبللاعمعئارلالوفلاقبطمكل
."ةيلحتللولحخيطبكانهو.هبناجىلإيعارلاةطلسعمزرألامكل

:عوجلاطرفنمرقرقتةيواخلااهتدعمبرعشتيهوءارسإتلاق
."ً؟ازهاجحبصيسىتمً.ادجميظع"

."ةدحاوةعاسنملقأنوضغيفةدئاملادعأس"
حاتتلماعطلاةبجوءدبلبقتقولاضعببىظحتساهنأبءارسإترس

لخدتنألبقةيدلبلافتاهمقرتبلط،اذل.ةدمعلابلاصتالاةصرفاهل
نأعطتستملاهنأريغ،لوجختوصاهلةاتفاهيلعتدرف،مامحلاىلإ
يفدوعيسوهبتكمجراخةدمعلانإتلاقو،اهتلواحممغربدأبثدحتت
تعمساهنكلو،جراخلاىلإهجوتتنأبتمهواهتفشنمءارسإتذخأ.رصعلا

روعشلاكلذاهباتنا،فرشأتوصتعمسامدنعو.نرياهفتاهتوص
كلذبةمرغمينوكتنأهللاحمسال":اهرسيفتركفف.هسفنبيرغلا
الئلحابصلايفاهبلاصتالاببغريملهنإلاقو،اهلاحنعاهلأس."!لجرلا
ةظحللاكلتيفباتنعيزاغىلإهجوتمهنأاهربخأمث،اهلمععطاقي
امهئاقلدعومنعاهلأسو،نيمويلبقهنشيذلاموجهلالوحهريرقتمدقيل
ةديدشاهنإتلاقاهنأالإ،هتلباقملتقوشتءارسإنأعمو.ىرخأةرم
مهعمءاشعلالوانتوروضحللهتعددقف،كلذعمو.مايألاكلتيفلاغشنالا

نعءارسإهتربخأ.ةصرفلاكلتببيقنلابحرف،مويلاكلذءاسمةسردملايف
.هتدعاسمبلطتلةدمعلابتلصتااهنإهلتلاقو،يفحصلارمتؤملادعوم
ةدمعلابلصتينأاهيلعضرعاذل،ةدمعلابةزاتممةقالعىلعفرشأناكو
.هضرعلوبقلءارسإترسف،كلذبتبغرنإهسفنب

نمءارسإتبلطف،ريصقتقونوضغيفءادغلالوانتنماوهتنا
دقعلاوبهذثيحرتويبمكلاةفرغىلإياشلامهلرضحينأفلخ
يفدنريبويثوميتوءارسإنملكاهيقليسيتلاتاملكلاتلتحا.مهعامتجا
رارقذاختامتف.عامتجالالامعألودجىلعلوألادنبلايفحصلارمتؤملا



ةغللاىلإيثوميتاهمجرتيامنيب،ءارسإاهبتكتنيتحفصنمةملكءاقلإب
ةرتفىلعزيكرتلاعمةميدقلاةنيدملانعتامولعمنمضتتو،ةيزيلكنإلا
مث،ةيدلبلاىنبميفصنلانمًاخسناوروصينأىلعاوقفتاو.اناساتاب
تاقالعللًاماعًاحرشمدقينأدنريبررقو.نييفحصلالكىلعخسنلااوعزوي
هتفصبيثوميتامأ.ةينمزلاةرتفلاكلتيفتمكحيتلاةددعتملاكلامملانيب
ةيمهألاىلعزكرينأءانثألاكلتيفهيلعبجوتدقف،حاولألامجرتم
بيقنتلاقيرفدارفأةيقبىلعبجوتاميف.اناساتابحاولألةيرثألاوةيخيراتلا
يفةيحايسلانييفحصلاةلوجلالخةدعاسملاعاونأىتشميدقت،راثآلانع
،ططخملاىلعظافحلاىلعصرحلاو،تامولعملابفويضلاديوزتو،عقوملا
.اهيفبيقنتلامهيلعبجوتيلازياليتلاقطانملابدحألخدتمدعىلعو

يتلاةفرغلايفاهوقلعيوعقوملاروصاوربكينأمهيلعدارمحرتقا
ماقدقراثآلليناملألادهعملانإدنريبلاقف.اهيفيفحصلارمتؤملاماقيس
ناكو.هعماهرضحيسميشتوجهدوقييذلاقيرفلانإو،روصلاريبكتب
ةرئاطبنويفحصلارضحيسامنيب،ةرشعةيداحلاةعاسلايفدقعيسرمتؤملا
نأعيمجلاىلعبجوت،عامتجالاحابصيفو.لوبنطسإنم7:15ةعاسلا
ءاهنإىلعاولمعيو،لمعلامايأنمرخآموييأكركبمتقويفاوظقيتسي
امبرو.باتنعيزاغىلإهجوتلامث،يئاهنلكشبءيشلكدقفتوتاريضحتلا
نوذختيساوناكو.ءاسملايفكانهىلإنابهذيسمهنمنانثاوأصخشناك
.ميشتوجعمثدحتلادعبنأشلااذهبًايئاهنًارارق

اورظنوعيمجلاتفتلاف،عامتجالالالخبابلاىلعقدتوصاوعمس
نمفاليإترهظمث،بابلادنعمراصلالامكهجورهظ.بقرتببابلاىلإ
:اهّرسيفءارسإتركفف.ناترمحماهانيعوحمالملاةمهجتمودبتيهوهفلخ
هجوتمث،عيمجلاىلإةدرابةيحتبهسأربلامكأموأ."يكبتتناكدقل"
يتلافاليإامأ.هريرسىلإلبعامتجالادقعيثيحدعاقملاىلإسيل
تقلأتو.عيمجلاقناعتتأدبدقف،اهئاقدصأاهتيؤرىدلاهتايونعمتعفترا
رعشيثوميتنكلو،اهوحنبرتقييكيرمألاتأرامدنعناوارضخلااهانيع
تملأتف،اهتحفاصمبىفتكا،اهقناعينأنمًالدب،اذل.بيرغءيشدوجوب
ةفاحىلعلامكسلج.كلذرهظتالأتلواحاهنكلو،اذههفرصتلفاليإ

ةرهاظتمهوحنءارسإتشمف.ةرتافتارظنبديعبنممهبقاريحارو،هريرس
.يرجيامظحالتالاهنأب

."؟رومألاتضمفيك.كتدوعبًالهأ"
."ئيسلكشب"



."؟ثدحيذلاام؟اذامل"
ةياغيفاهلعجتهتيؤردرجمنإ.اهيلإيرظنا؟نينظتاذام":لاقف

."ةداعسلاوةجهبلا
."؟ءيشلاضعبغلابتكنأنظتالأ"
ةبجعماهنأيلتفرتعاف،ىفشتسملايفانثدحتدقل.قالطإلاىلع"

."رذقلانسملالجرلاكلذب
كانهسيل.عوضوملاسنا":ءارسإهلتلاق،ةريصقتمصةرتفدعب

."هلجأنمدحلااذهىلإكسفنبضغتنأقحتسيام
بسحورداقريغيننإ.عيطتسأال":ًالئاقةقيمعةهآبلامكباجأ

."...انهنمتلحرنإامبر.قلقلاوريكفتلانميسفنعنمأنأ
،كلخاديفةلكشملانإ.ةديجةركفهذهنأنظأال":ءارسإتلاق

انهىقبتنأكيلعبجي.تللحامنيأوتبهذامنيأكعماهذخأتسو
."اهيطختواهلحىلعلمعتو

ً،ادجعفترمتوصبهتاملكظفلو."لامتحالاعيطتسأال":لامكلاقف
.هيلإاورظنيلاوتفتلافاليإلوحنيعمتجملاقيرفلادارفأةيقبنأةجردل
:همالكرركوهتوصضفخأف

رورسلاوةجهبلانمريطتيهوفاليإةيؤرلمتحأنأعيطتسأال"
."هروضحب

:هلتلاقف،ءارسإسفنيفبعرلاهينيعنمعشيذلابضغلاثب
ىلعهدعاسيدقًاليلقداعتبالانأتنظو."َّشمتنوبهذنل،انبايه"
.ءودهلا

."انهريخبيننإ،الك":لامكلاق
."؟اذهنمقثاوتنأله"
."دحلااذهىلإةقفشللريثميننأاونظينأمهديرأال.معن"
كدرفمبانهسلجتالو،كءودهدعتسا،ةلاحلاهذهيف":ةلئاقهتثحف

."كئاقدصأىلإمضناولاعت.تقولالاوط
."ينأشبيقلقتالً،انسحً،انسح"
.امهسولجناكمنمدارمونامويتبرتقا
بيبطلاكبرضدقل؟لجرايخارصلااذهلكام"ً:احزامنامويتلاقف

."؟كلذكسيلأ،انلةبرضلادرتنأنآلاديرتوىفشتسملايف
ىلعقفربنامويتمكليوهولاقو،ماستبالاىلعهسفنلامكربجأ

."بيرقامعليمربىلإلوحتتس.كسفنىلإرظناوينأشوينعد":هنطب



ريبكنطببراثآلاريبخعتمتنإ":لاقو،ةرخاسةماستبانامويتمستباف
مايألايفاهمدختستلكتقاطرخدتنأكيلعبجيذإً.امامتلوبقمرمأ
."ةبعصلا

تيضمأكنأنهارأ.ةقاطلاقرحبلوغشمكنأنظيكعمسينم"
."...دبعملاةدمعأنمدومعيألظيفمئانتنأوهتمربمويلا

.هتعيبطىلإدوعيلامكأدبدقف،ءادعصلاءارسإتسفنت
تعدتساو."يفحصلارمتؤملايفهلعفنساّمعثدحتنانلزام":تلاقو

ةيوازيفلامكسلجف.ىرخأةرممهدعاقمىلعسولجلاوةدوعللعيمجلا
نأترثآدقف،فاليإامأ.يكيرمألاوفاليإاميسالو،عيمجلانعةديعب
نمةحارلابيثوميترعشيملف.هجعزتيكلرشابملكشبميتلباقمسلجت
تمدق.كارحالبسلجاذلعضولاحالصإلًافهلتمادبهنكلو،فقوملااذه
يأثودحعنمتيكللبقنمهنوشقانياوناكاملًاصخلمروفلاىلعءارسإ
لودجنميناثلادنبلاىلإاولقتناو،مهشاقناوعبات،كلذدعبو.لكاشم
ةئيلمةينيصهتزوحبومهيلإفلخلخدامدنععامتجالاىهتنامث،لامعألا
.عيمجلاىلعاهعزويحاروةنخاسلاياشلاسوؤكب

ةلوغشميهواهمامأفلخاهعضويتلاسأكلافاليإظحالتمل
.يثوميتىلإرظنلاب

امك.ةريبكةدعاسمانلمدقدقف،ديفيدلًاريثكةنتمميننإ":تلاقو
."ةبحملانمريثكلاكلنكيهنأ

نمريثكلاًاضيأانأيلمدقدقل.حلاصلجرهنإ":يثوميتلاقف
."ةدعاسملا

.ناثدحتيامهوًارزشامهيلإنارظنتناتبضاغلالامكانيعتأدب
."علدنيسًاراجشنأدكؤملانمنآلا!يهلإاي":اهّرسيفءارسإتركفف
.لعفلاباهلثرتكتملاهنإوأ،ةمداقلاةفصاعلانعةلفاغفاليإتدب
ءارسإهتعددقف؛بيرقامعانترايزليتأيسهنإلاقدقل":تلاقدقف

."روضحلل
ً.اميظعنوكيساذه":لاقو،هدعقمىلعحايترامدعبيثوميتىولت

."ليوطتقوذنمهرأملانأف
جورخلامكنكمي":عذالتوصبهيفسلجيذلانكرلانملامكمتمتف

هسفنعمثيدحلالصاووهسأرزهو."جودزمدعوميفًاعمةعبرألامتنأ
.ً"اريثكانئاسنىلإنوليميلاجرلاءالؤه":ًالئاق

يأملكتيملف،عامتجالاةلواطلوحنيسلاجلاىلعةدرابحايرتبه



ًائيشعمستملاهنأكومالكلاىلعترصأفاليإنكلو،ءارسإوأيثوميتنم
.قباسلااهقيدصهلاقامم

."؟ليوطتقوذنمديفيدفرعتتنأً،اذإ"
عضولانمرورسمريغهنأهيلعحضاولانمادبدقويثوميتباجأ

."لعفلابةليوطةدمل":ةظحللاكلتيفهيفهسفندجويذلا
."كحدمنعفكيالوهف،هيلعًاريبكًاعابطناتثدحأدقل"
انيلعًاريبكًاعابطناثدحييثوميتنإ":ًالئاقىرخأةرملامكلخدت

."هبنورهبنمنحن؟كلذفرعيالأً،اعيمج
اهنأرعشيذلاةعذاللاةيرخسلاهذهلهاجتينأيثوميتعطتسيمل

.هيلإرشابملكشبةهجوم
."ءيشلاضعبغلابتكنكلو،لامكايكلًاركش"
ىلعياشلاسأكعضومث."قالطإلاىلعغلابأتسل":لامكلاقف

ًاعابطناتثدحأدقل":لاقو،يكيرمألاهجاويلهمسجلماكبتفتلاو،دعقملا
يفنوعقاوانضعب،عقاولايفً.ادجةريصقةرتفنوضغيفًاعيمجانيلعًامهم
."كاوه

."ءارهلااذهنعفك":فاليإتحاص
."؟ميتبةبجعمكنإيلوقتملأ؟كسفنباذهيلوقتملأ؟اذامل"
،مكلضفنم":اهسفننيبواهنيب"لامك"نعلتيهوءارسإتلاقف

."بابشاي
:ةيفطاعلاهتبونببسبةبوعصبسفنتينآلاتابيذلالامكلاق

لجرلااذهعمفاليإينتناخدقل.اذهيفيلخدتتال،ءارسإايكلضفنم"
."...ينيعمامأ

ىرخأةرمهسفنىلعرطيسامناعرسهنكلو،ةظحلليثوميتشهدنا
:لاقو

هذهو.فاليإعمعونيأنمةقالعىلعتسلانأف.ئطخمكنإ"
،فاليإهجاويلتفتلاو."يـباهباجعإباهيفعمسأيتلاىلوألاةرملايه
هنكلو،يلفرشوهفًاحيحصاذهناكنإ":ههجوىلعةشهدةرظنبلاقو
."هيلإىعسأنأدوأًائيشسيل

،ناشعترتاهاتفشتأدبمث،مدلاكرمحأنولىلإةباشلاهجولوحت
لمكتنأعطتستملو."...اذهقلتخيهنإ...هنإ":ةلئاقمثعلتبتمتمتو
ىلعليستعومدلاواهيديباههجوتطغاذل،لاعفنالاطرفنماهمالك
.ةفرغلانمةجراختعرهواهيدخ



انضعبروعشحرجناذامل.ىنعملاميدعرمأاذهنإ":يثوميتلاق
."!؟لكشلااذهبًاضعب

رمتستيكلةيفاكلاباصعألاةدورببعتمتتتلزام":لامكلاقف
."تنأكؤطخوهيرجياملكنأنيحيف،ثيدحلاب

فلتختمل.ئطخمكنإ":لاقو،ةبالصلكبهئودهىلعيثوميتظفاح
."مهعيمجنيرخآلليتلماعمنعفاليإليتلماعم

."كبحيفعقتاهتلعجدقللب،الك"
ببسبناهموحورجمصخشريبعتههجوىلعوهسأريثوميتزه

ًالجرتسلانأف.قالطإلاىلعينفرعتالتنأ":لاقو،مهفلاءوسلهضرعت
امبةعاضولانمتسلًاضيأيننكلو،نييجذومنلارشبلانيبنموأًايلاثم
مثًاليلقفقوتو."لعفلاباهبمرغميننأولةأرماليـبحركنأيكليفكي
رمأبحلانأل؛كلذكتسليننأديجلانموً.امرغمتسليننكلو":لاق
فرصتيكلثمًابذهمًاصخشلعجييكليفكيامبريرشروعشهنإ.عيرم
دعتملةيفطاعلانوؤشلا،وتللكلتلقامكو.نآلالعفتامكةحاقوب
."نآلادعبينمهتلعفلاب

نمتمئسله؟اذامل":لاقولامكينيعيفدقاحضيمورهظف
."؟نهتفرعيتاللاتاباشلاتايتفلاكئلوأّلكعمثبعلا

هتوصادبو."الك":لاقويثوميتيتفشىلعةيساقةماستباتمستراف
يكيجلبراثآريبخعمتبرهيتجوزنأللب":لاقمثةيرخسلابًامعفم
."باش

ميتنأةلحرملاهذهدنعتنظدقف،ءارسإبلقتاضبنتعراست
.ةظحلةيأيفرجفنيسو،نآلادعبهبضغحامجحبكىلعًارداقدوعينل
ًاثيدحيرجيهنأكوقداصتوصبهتاملكدرسعباتيكيرمألالجرلانكلو
.نيبرقملاهئاقدصأدحأعمًايدو

عشبلافقوملااذهلتضرعتيننأل؛مهفلالككمهفأببسلااذهل"
،رخآصخشلجأنماهبقثتواهبحتةاتفككرتتنأف.ءاوسدحىلع
داتعتنمزلانمةرتفدعبكنكلو،هيناعينأءرمللنكميروعشأوسأاذهف
يفسمغنتوبارشلايستحتوًاراهنأكعومدرمهنتنأدعبو.كلذىلع
."هتمربرمألابريكفتلاديعتس،يتاذلاكئاثر

اهيلإتلصوتيتلاةجيتنلانإ":ًالئاقعباتو،كحضييثوميتأدب،ةأجفو
."بحلابقلعتياميفًاريبكًابنذلمحتتدالبلاهذهنأيه

،قالطإلاىلعثرتكمريغادبيذلالامكءانثتسابعيمجلاأدبف



.ريبكهابتنابميتىلإنوغصي
اهسفنيضارألاهذهىلعءيشلكأدبدقف.حزمأالانأف،ينوقدص"

...ماعفالآةعستلبق
هذهو،لاجرلاعنصنمةقيقحلايفيهف،ريبكمهوبحلاةركفو

ةأرماهيدلحبصتيكلةلئاعسسؤيةيحاننمهنإذإ.لجرلاةلضعميه
فطخةصقاوركذت.هراجةجوزلقوتيىرخأةيحاننمامنيب،هبةصاخ
.ىطسولاروصعلايفناسرفلاقشعوأ،ةذايلإلاةمحلميفنيليهلسيراب
ءاسنلانأل؛ءاسنللةبسنلابريثكبأوسأهتمربعضولاحبصأدقف،كلذعمو
ةدحاولكتدجوةيمومألاةرتفلالالخنوددعتمقاشعنهلناكيتاوللا
دحاولجرلةكولمموتيبلاةسيبحتحبصأدقودعباميفاهسفننهنم
لوصولاكنكميالامصخشتامسمسربغلابتنأينعيبحتنأف.طقف
تدازاملكو.ريبكفغشبهبًاطبترمحبصتوًايلاثمًاصخشهليختتنأو،هيلإ
ةيفطاعلاةسولهلاتداز،صخشلاكلذىلإلوصولاليبسيفتابقعلا
ةبغرلاكلتنمةرصاعملاةخسنلاوهيداقتعايفبحلانإ.هبةطبترملا
."بوبحملاتافصيفةغلابمللةيئادبلا

نمهيلإيمريامءارسإكردتمل،رمألالوأهتبطخيثوميتأدبامدنع
اوفهرأةلواطلالوحنيسلاجلاعيمجنأتظحالامدنعاهنكلو،همالك
،شاقنلاةدحنمففخينأدارأهنأتكردأ،اهبهوفتةملكلكلعمسلا
لبقةحجانلاهدوهجىلعتمصبهتأنهف.ةيعيبطلااهتسالسىلإرومألاديعيو
.ثيدحلايفاهولدبيلدتوعباتتنأ

لجرلارظنةهجونمرومألارسفيوتللهتلقامنكلو":تلاقف
.رخآهاجتايفةثداحملاهيجوتلب،يثوميتمالكداقتنااهتيننكتملو."طقف
."؟بحلايفعوقولاىلعتارداقريغءاسنلانأينعتله":ةلئاقتلأسف

عرتخانممهدحولاجرلاسيلف.كلذىلعتارداقنهعبطلاب"
ةياهنيفو.كلذتلعفيتلايهاهلمكأبةيرشبلاةليخملب،بحلاةركف
ءاسنلامأءاسنلابحيفنوعقينممهلاجرلاناكنإمهيال،فاطملا
يئادبلامهوللةيرارمتساًاعيمجمهنأدقتعأانأف،لاجرلابحيفنعقينم
."هسفنميدقلا

ةملكعمسنأذنمةريبكةيانعبمالكلاىلإىغصأيذلادنريبامأ
.لخدتلانمهسفنعنمعطتسيملف،"بح"

ةداعاهانربتعاولىتح،نكلو.كمالكيفًاقحمنوكتدق":لاقف
ىتحو،ريكفتلايفةيئادبلاقرطلانمنينسلافالآىدمىلعتروطتةميدق



رثكأًاملأناسنإلاتحنمولىتحو،ءاقمحةسولهنمرثكأاهربتعنملول
."ةسئابةايحييأريفبحنودباهشيعنةايحف،ةداعسلانم

معطقوذتيملوهوتوميصخشيأنإ.حيحص":يثوميتلاقف
ًاحيحصسيلكمالكّنكلو،كعمقفتأ،ةلمتكمريغةايحشيعيبحلا
الوقشمدىولحديرنال":لئاقلايكرتلالثملاكلذبنمؤأانأف.يلةبسنلاب
قحتسيالرمألافً!اركش،الك:نآلاهلوقأاموهاذهو."يـبرعهجوةيؤر
."كلذلك

يفنيلسرتسممهسفنأاودجووأدهدقعيمجلابضغنأادبامدنع
.كقدصأاليننإ":لاقف،ىرخأةرملامكلخدت،ريثكبةعتمرثكأةثداحم
نأىلعصرحأسيننكلو.كسفنذاقنإدرجملمالكلااذهلكلوقتتنأف
."تنأبذاكيأًالجآمأًالجاععيمجلاىري

ىنستتنأنودنمةفرغلانمجرخ،هتلمجلامكىهنأاملاح
هيلإيثوميترظنامنيب،هفلخبابلاطبخو،هيلعدرييكدحألةصرفلا
.زجعب

ááá



نعتزجعيننكلو،رصقلاةبتكريبكبصنميلوتيفًاريخأتحجن
اذهو،سأيلااهؤلمتارظنّيلإنارظنتامهولاكينومشأينيعىركذوحم
ففخأيكل؛ةريبكةسامحبيلمعبسامغناللينعفديذلاببسلانمءزج
يفيتعاربىدمتبثأيكلكلذنمرثكألاو،لاكينومشأبايغرثأنم
.يلمع

حاردقف.نييروشآلاةنعلنمدعبانررحتدقنكنمل،مايألاكلتيف
انيلعًابضغروثيو،ضرألاباهيوسيو،اهلمكأبةقطنملاقرحييروشآلاشيجلا
رحد،لاماسةكلممدعبف.هقيرطيفهفداصياملكعلتبيمخضقيرحك
املكبانتاباوبعرقيلرضح،امهنمىهتنااملاحو.اكشاكوموغروغيتكلمم
.ةاشمدونجوةيبرحتابرعوةسارحتادحونمهيف

،يـبيرضلاانئبعىلعةريبكةدايزضرفىلإنييروشآلاةكلممتدمع
ررقدقفً،ايفاككلذدجيملريسيليبثالغيتنكلو.ضارتعانودنمانلبقف
قطانملاةرادإباهامسةرادإانتكلممىلعضرفو،انيضارأيفهشيجيقبينأ
برحلابوشنةلاحيفهشيجيفلاتقللًادونجهحنمننأبانمزلأو.ةيجراخلا
.كلذانمبلطنإ

،ةيزخماهوعدأيننإ.ةيزخملاةدهاعملاهذهبىرخأةرممالسلاانققح
ةماعامأ.ةدهاعملاهذهنميزخلابنورعشينممهطقفءالبنلانكلو
يفمهنأل،اهيلايلبمايأةثالثمادًالافتحامالسلاباولفتحادقف،ديبعلاوسانلا
ًاعوجنوروضتينممهو،مهتويبقرتحتامدنعنوتومينيذلامهةقيقحلا
يتفضىلعلوقحلايفلمعلانوكيدق.برحلانمزيفمهيفنمتينمو
،نيتبعتمنيتمهمتويبلابةيانعلاوينابملاءانبلرخصلاتحنو،تارفلارهن
تاب،اذكهو.برحلانملضفأمهرظنيفلظيبعتلاودكلااذهنكلو
."ميحرلاكلملا"هنأىلعسيريزيبىلإنورظنيديبعلاوسانلا

عاونأرخفأو،انفارخوانيشاومنمسأو،انتاجتنمنمريبكمسقبهذ
يفمالسلاداسلقألاىلعف،مهيالاذهنكلو،نييروشآلاةكلممىلإانبارش
ينعاذامو.ءاسنلاوديبعلامهيفنمببعشلادارفأدعسأاذهو،انتكلمم
؟ىرتايًاديعستحبصأله،رصقلاةبتكريبكاناساتاب،انأ

نممغرلابو.يسفنىلعلاؤسلااذهحرطتبنجت،ةديدعرهشأةليط
ذيفنتتعباتيننأالإ،لاكينومشأبايغىلعدايتعالايفتلشفيننأ
تنكيننأنممغرلابفً.اثبعيدوهجبهذتملو.لامكلادحىلإيتابجاو



،لقعلاةحاجربيلاودهشعيمجلانأالإً،انسءالبنلاسلجمءاضعأرغصأ
طبضلاب؛صاخلاهراشتسمسيريزيبكلملايننيعف.ديدسلايأرلاو،ةمكحلاو
ريثكلايلنكيهنأىلعلديهبموقيلمعلكناكو.يدلاوعملعفامك
،هبيتقثيرودبتعضودقف،لباقملابو.يـبهتقثعضيوريدقتلانم
ساميالطقسامدنعريغتاذهلكنكلو،هتيصخشبترهبناو،هتاردقبتنمآو
.توملاشارفىلعًارضتحميدعاسموقباسلايدلاودعاسم

امىلعهنأرعشينكيملهنألمايأةدعرصقلانعساميالبيغت
فشتملةحارلانكلو،ةحارلانمًاطسقلانينأديريهنإلاقو،ماري
،هتافوقبسيذلامويلايفو.تقولارورمبًاءوسهتلاحتدادزالب،ساميال
هتيبةقيدحنمتلخدو،روفلاىلعهتوعدتلبقف،هتيبىلإيناعدتسا
.بابلادنعهنباينلبقتساف،ةصاخلاهتفرغىلإةريغصلا

حنستنألبقتومينأىشخيهنإلوقي.كراظتنابيدلاونإ":لاقو
."كيلإثدحتللةصرفلاهل

عفديذلاريطخلاعوضوملااذهنعتلءاستو،همالكنمتئجوف
،ينكلمتيلوضفلاوةفرغلاىلإتلخد.يلهلوقيلهتيبىلإيئاعدتسالساميال
كشوىلعادبو،لبذوىوذدقمخضلانسملاساميالدسجتدجوو
عكر.تاومألابوحشيفادبدقف،ههجوامأ.ريبكلاهريرسطسويشالتلا
يلإساميالرظنف،يلوصوبهملعيلهيبأنذأيفسمهو،ضرألاىلعنبالا
،هيدينيبلوثملليناعدتساوهتوقلكعمجتسامث،نيتضمغمفصننينيعب
اذل،ةفرغلاةرداغمبهبراقأرمأيلهديبساميالراشأ.هبناجىلإتعكرف
.ءطببملكتيأدبوهسافنألجرلاعمجتسا،اذكهو.اندحوانوكرتواورداغ

."اناساتابايًامثإتبكترادقل"
.همفنمينذأبرقألتينحناف،هتوصعامسداكلابتعطتسا
دقل.كيبأقحيفةعاضولاىهتنمبًالمعتبكترادقل":ًالئاقعبات

يندناسيذلاصلخملاقيدصلاو،يندعاساملاطليذلالجرلا؛كابأتنخ
."كتلئاعقحوكقحبًاريبكًاررضتقحلأو.ةليوطلايرمعتاونسلاوط

مل.ينعطاقتال":لاقوتوكسلابينرمأف،همالكىلعضرتعأنأتلواح
كلملاىلإكوبأاهذخأيتلاةدهاعملاركذتتأ.تقولانمعستميدلقبي
نأل؟كلذببسفرعتله.يديباهتبتكانأ؟ريسيليبثالغيتيروشآلا
نإلوقيو،يروشآلاكلمللهصالخإنعحوللاكلذيفثدحتيسيريزيب
لمعيهنأفشتكايذلاهتبتكريبكهملسيهنأوهكلذىلعليلدلا
نموهريسلييبثالغيتسيل.نييتراروألاونييجيرفلايتكلممحلاصلًاسوساج



يفمهوةلعفلاكلتاوبكترانيذلامهسيريزيبسارحلب،كابألتق
ًانمثيروشآلاكلملاىلإكيبأسأراومدقمث،ريسيليبثالغيتىلإمهقيرط
."سيريزيبةايحذاقنإل

تنأ":ًالئاقساميالىلعتحصف،هتاملكيعامسىدليـبضغراث
زهف.توملاشارفىلعناكنيكسملالجرلانأمغرهزهأتأدبو."!بذكت
.نزحبهسأرساميال

ريمضلاتازخولمحتأانأوًاليوطتملأتمك.كلذكتنكينتيل":لاقو
تيشخف،دحألةقيقحلاتلقنإيناسلعطقبسيريزيبددهدقل،هذه
نآلايننكلو،مويلااذهىتحعيمجلانعرسلاتيفخأاذل،يسفنىلع
."بنذلااذهرزولمحتأانأوتومأنأديرأالو.رضتحأ

مث،هليحرلبقينعدويوهويدلاويلاهلاقيتلاتاملكلاتركذت
ذنماهتسبحيتلاعومدلاتأدبف،ةقيقحلايللاقدقساميالنأتمهف
ترعشيذلابضغلاوملألانميهجوىلعرمهنتيدلاوةافوربختعمس
.يكبأانأوةريخألاهتاملكبنسملاساميالهوفت.ةنايخللتضرعتيننألهب

فوسالإومالكلااذهفرعيسيريزيبعدتال،هلعفتسامنكيًايأ"
ًاكلمراتخيثيحةمكحلامدعنمنوكينلكئاكذلثمبًالجرنإ.كلتقي
هلصلخموسيريزيبلعيطمتنأوكتايحلصاوتنأيغبني.ءادعلاهبصانيل
."تلعفاملاطلامك

،رصقلاىلإريكفتنودنميامدقينتداق،ساميالتيبترداغامدنع
،رصقلاىلإتلصوامدنعو.ةداعلامكحبهتريظحىلإهجتيفورخيننأكو
رصقلا؛رصقلااذهيكلامليمتنأله،ىرت.ًالمأتمهيلإترظنويسأرتعفر
لتقواهبحأيتلاةأرملانعيقيرفتويدجيفنيفببستيذلاهسفن
اذهنعةباجإلاهتظفحاملكوهتيقلتيذلايميلعتينربخأف؟يدلاو
كلملا؛ضرألاىلعاهلثمموبوشيتةلئاعليمتنتتنأ،معن":لاؤسلا
،يدسجكهنأيذلابضغلاو،يـبلقرصتعايذلاملألانكلو."سيريزيب
اوناتيمكدجليمتنتتنأ،الك":اهلكتلاقينيعتقرحأيتلارانلاو
."لاكينومشأكتبيبحوسارارآكدلاوو

ىرخأةرم،يلاثملارصقلاةبتكريبكاناساتابانأ،يسفنتدجودقاه
.يـبلقويلقعنيبةقيضةناخيفًاروشحم

ááá



اهنكلو،يفحصلارمتؤملايفهئاقلإلًايلاثمًاصنبتكتنأءارسإتدارأ
.اهدحولمعتلفصلاةفرغيفتسلج.طبضلابأدبتنيأنمفرعتمل
مليتلافاليإامأ.ةصاخلاهتفرغيفلمعلايثوميتودنريبنملكرثآدقف
لكبهذامنيب،اهدرفمبىشمتتلتبهذدقفدحأعمثدحتلايفبغرت
ًازافلتيوحييذلاةدلبلايفديحولاىهقملاىلإدارمولامكونامويتنم
يـبجعمنمءارسإنكتمل.مدقلاةركةارابمةدهاشممهلىنستتيكل
بابشلابلطتعجشةرملاهذهاهنكلو،قالطإلاىلعمدقلاةركتايرابم
.لامكةئدهتيفدعاسيدقاذهنأتنظاهنألباهذلل

ةبسانملاتاملكلاىلعرثعتنأةلواحمرتويبمكلازاهجمامأتسلج
جئاتنتارمتؤمنمنيرمتؤملقئاثوترضحاهنأمغرو.اهتملكاهبأدبتل
لكةفلتخمنوكتنأةملكلاهذهلتدارأاهنأريغ،راثآلاوةفاقثلاةرازو
.لبقنمهتبتكمالكيأنمًالومشوًاريثأترثكأو،اهريغنعفالتخالا
راكفألاسكعتلةبسانملاتاملكلارايتخالةينضمدوهجبتعسدقف،اذكهو
نأةطاسببعطتستملةلوذبملااهدوهجلكمغراهنكلو،اهسأربرودتيتلا
ءاشنإلاعيضاومةباتكيفلكاشمنميناعتنأتداتعا.ةمئالمةيادبدجت
أدبتنأاهوبأاهيلعحرتقااهنيحو،ءاوسدحىلعةيوناثلاةسردملايف
ةيقبقفدتتلكشلااذهبو،عوضوملاىوتحمامةقيرطبرصتختةلمجب
،ةيادبلايف.ةيحاتتفالاةلمجلاىلعترثعدقنوكتاملاحاهبلقنمةلاقملا
تفشتكاواهتبرجاملاحاهيأرتريغاهنكلو،ةقيرطلاهذهةحصبدقتعتمل
.ةمئاقتلظىلوألاةلمجلاهذهىلعروثعلاةلضعمف،كلذعمو.اهحاجن
.رتويبمكلازاهجىلعاهلكاهظفحيتلاو،حاولألليثوميتةمجرتبتركف
ضعبلاهتأرقنأدعبو،صوصنلاةمجرتىلعيوتحييذلادلجملاتحتفف
:هسفناناساتابتاملكيفةدوشنملااهتلاضىلعًاريخأترثعتقولا

انتداعسرسههايمناعمليفىأر،تارفلارهنىلإيدجرظنامدنع"
،انءادعأرهقنانلعجتيتلاةوقلاتارفلايفىأردقف،يدلاوامأ.ةيلخادلا
ام":يدجدحألأسولو.بنعلاوشمشملاوحمقلاوصمحلاونوتيزلاىأرو
يَنيعيفعشييذلارونلاوه،راهنلالالخ":باجأل."؟تارفلارهنوه
مهدحألأسولو."هرعشتاجومتيفكلاحلاداوسلاوه،ليللايفو.بيبحلا
ىرجمتارفلا":يلاتلاباوجلاىقلتيسهنأدكؤملانمف،كلذنعيدلاو
."انئادعأنمهيمحننأانيلعبجيءاملابريفويئام



ىلإتمصبقفدتي":ةرقفلاهذهبيتملكأدبتنأتررقدقل،معن
رهنلااذه؛رشبللةرفولاوبصخلاحنميو،نينسلافالآذنميـبرعلاجيلخلا
يتلاةراضحلالكردصموهالامرهننويثحلاهيمسييذلاميظعلا
يذلاصنلاينبتنأتررقو."رضاحلاويضاملايفدالبلاهذهيفترهدزا
.رهنلااذهعوضوملوحهبتكتس

اهنأل؛ىرخأةرمقحمهنأاهدلاوتبثأف،رارزألاسبكتةفهلبتأدبو
هتبتكامتأرق.يئاقلتويوفعلكشبتاملكلاتباسناةمدقملاتعضواملاح
،اهتباتكتداعأمث،اهبجعتمليتلاتارقفلاضعبتفذحو،عفترمتوصب
صنلاةباتكنمتهتنانأىلإ،كانهوانهةبسانملاتاملكلابتركفو
تاحيحصتلاةعابطنمتهتنانأدعبو.تاعاسعضبنوضغيفهلماكب
نملكلخدوبابلاحتفنا،ةعباطلاىلعةقيثولاةعابطبتأدبوةريخألا
ءارسإمهتلبقتساف،ةفرغلاهذهلنييقيقحلاناكسلا؛لامكودارمونامويت
.ةحرمةيحتب

."مدقلاةركوعجشمداعدقاه،هآ":تلاقو
.ةداعسلابروعشلانمةرذيأاورهظيملاهءاقدصأنكلو
."اندعدقل":هريرسوحنًاهجوتمهيمدقرجيوهونامويتلاقدقف

ً.امامتهلثمًامطحمدارمادبو
."!؟بابشاي،مكبطخام":ءارسإتلأس
."ةركنمةميزهانقيرفاومزهدقل.داغوألاكئلوأ":ًالئاقدارمبحتنا
مكتارابممترسخدقفً،اذإ!يهلإاي":تلاقو،ةكحاضءارسإترجفناف

."؟كلذكسيلأ،بابشلااهيأ
."ءارسإاييكحضتال،ايه":نامويتلاق
."ةيدوةارابمدرجماهنإ؟كلذيفةريبكلاةلكشملاامو"
ً،انسح":هدسجرصتعيملأنميناعيهنأكوىولتتهحمالمودارملاقف

انقيرفبعالةدهاشموهبعصألاءزجلانكلوً،احيحصاذهنوكيدق
تهتنال،فدهلاكلذلجسيملهنأول.انكابشيفًافدهلجسيقباسلا
."2-2لداعتةجيتنبةارابملا

."نايثغلابينبيصيهنإ.ةدئافلاميدعدغولاكلذ":نامويتسمه
رمتؤملادعبامىلإنايثغلابباصينأدحألديرنال،الك،الك،هآ"

."!يفحصلا
اذحامنيب،هريرسيفهسفنىقلألب،ءارسإمالكلًالابنامويتقليمل

.هوذحدارم



."؟يتملكةدوسمأرقيسنم،نآلاوً.انسح":ةلئاقءارسإتبحتنا
ملوهف،هءودهداعتساهنأءارسإتدجو."اهؤرقأسانأ":لامكلاقف

تأدبيتلاةعباطلانمبرتقا.هيقيدصكةارابملاةجيتننمًاجعزـنمُدبي
يتلاةملكلايههذهأ":لاقو،اهنمجرختقاروألانمةريخألاةخسنلا
."؟يفحصلارمتؤملايفاهءاقلإنيونت

امبًامامتهاىدبأاهقيدصنألةرورسمتناكو."معن":ءارسإتلاقف
.هتبتك

."صنلاىوتحملههجوتداقتنايأبًاضيأبحرأيننإ"
نألبقلجخبلاقو،دعقملاىلعسلجمث،قاروألاىلإلامكرظن

.مويلانمركبمتقويفثدحاملايحفسآيننإ":ةءارقلابأدبي
نألمآ.راثآلانعبيقنتلاعقوميفلكشلااذهبيفرصتلايحرذتعأو
."ينيحماست

كانهله...كسفنيذؤتتنأف.بسحوكبركفأيننإ":ءارسإتلاق
."؟ءانعلااذهلكقحتسياملعفلاب

.عوضوملاةشقانمديرأال":اهتاملكهعامسىدلرتوتيذلالامكلاقف
."نآلاانيديأنيبيتلاةلأسملابمتهنانيعد

مل،لامكعماهباصنىلإدوعتتأدبرومألانأءارسإتظحالامدنع
:تلاقو،كلذنمرثكأهيلعحلت

تنأأرقتامنيبيقنلاءاوهلاضعبقشنتسأوىشمتألجرخأسً،انسح"
."رصعلاةرتفةليطةفرغلاهذهيفيسفنتسبحدقف.قاروألاهذه

تدهاش.ةيفلخلاةقيدحلاةهجنمبورغلاىلإليمتسمشلاتناك
ىلعيلاقملايفةفوفصمرضخألالفلفلاومطامطلاحئارشو،محللاعطقءارسإ
ةيبعشلايناغألاكلتىدحإبمنرتي"فلخ"تدجوو.ةشيرعتلاتحتةلواطلا
وهوناسارخنمترجاهيتلاةينامكرتلالئابقلااهبترهتشايتلاةنيزحلا
ادب.ةليوطخايسأيفمحللانمعطقسرغىلعهسفنتقولايفلمعي
فوقولانماهسفنعنمتنأعطتستملءارسإنأةجردل؛هتقوبًاعتمتسم
ىلعلظتنأنكمملانمناكو.قئاقدعضبللمعيوهوهيلعجرفتلاو
.اهاريلهسأرعفريوهيلإاهتارظنبًاريخأرعشيمل"فلخ"نأوللاحلااذه

نأكيلعيغبنيناك.ءارسإةديسايكيلعبيع":ًالئاقفلخرمذت
."كدوجوبينيملعت

وحنتراشأو."كتعطاقمىلعيسفنربجأنأعطتسأمل":ءارسإتلاقف
."؟ءاشعلاوهاذهأ":تلأسمث،ةلواطلاىلعةضورعملاةعونتملاةمعطألا



رعشيملهنأىلإًاريشميهاطلايتفشىلعءاخرتساةماستباتمسترا
.ًاليلقولوةناهإلاب

نأبتركفاذل،ءاشعلالوانتلةليللاهذهبيقنلارضحيس.عبطلاب"
."ةسورهملامطامطلاعميوشملابابكلاقبطهلدعن

كنأتننظ؟حيحصاذهله":تلاقو،همالكنمةئجافتمءارسإتدب
هنأنونظيعيمجلانإو،بيقنلابدحلااذهىلإمتهتالكنإًاقباستلق
."...كلانهامىلإونونجم

.ئيسلجرهنإلقأمليننكلو،نونجملجرهنإتلقامبرً،انسح"
نإ.رمألاةقيقحيفءرملامهاشخينأيغبنينممهءايكذألالاجرلانإ
صوصللابطاحمهنألبئتكمصخشدرجمًانونجمًالجرلعفلابهيمسننم
هيدلسيلهنألبسحولمألادقفيهلثمًانيكسمًالجرنإ.سحنلايـبلاجو
الوهف،كلذلعفنإو.دحأبىذألاقحليالهبضغنكلو،رخآرايخ
وهف،كلذكسيللامكديسلا،لاثملاليبسىلع.هسفنىوسًادحأيذؤي
."صخشيأبىذألاقاحلإىلعرداقنآلا

.قشاعهنإ":اهقيدصئُِّربتنأةلواحمسلجتيهوءارسإتلاقف
."ملعتامكًاضيأنونجلانمعونبحلاو

."بسحوشئاطهنكلوًانونجمسيلهنإ"
.مالكلابيهاطلارمتساامنيب،ليلحتلااذهاهعامسىدلءارسإتكحض
املو،نيرخآلانعةحورجملاهرعاشميفخينألواحلً،انونجمناكول"

يننإ.عيمجلامامأنيلفغمىلإرخآلالجرلاوةنيكسملاةاتفلاوهسفنلَّوح
ةيوقلاهتينبىلإترظننإ.يقيقحلجروهف.ميتفرصتبًايصخشبجعم
نكلوً،اضرأ"لامك"عرصينأةدحاوةيوقةمكلبعيطتسيهنأتفرعل
،هئودهىلعظفاحيفيكطبضلابفرعو،هتايحيفريثكلاىناعلجرلا
."...ةيملسةقيرطبةلأسملاةيوستنمنكمتو

ةالقملاىلعهعضواذل،محللاعطقبًائيلمنآلاهدييفخيسلاحبصأ
.هلمععباتورخآًاخيسذخأو،مطامطلاعم

ذنمباشلااذهينبجعيمل.ءارسإةديسايلامكرمأيسنا":لاقو
اهنإةحارصلكبةاتفلاتلاقدقل.هليمارتحالكتدقفنآلاو،ةيادبلا
رمألاتدجوامهم؟كلذنمرثكأهعامسديرييذلاام.هبةمتهمريغ
ءيشلاوهاذهو،ً"اعادو"هيفنيلوقتتقويتأيفوسفً،ادقعموأًابعص
يفىتح.هبموقينأبجيناكيذلاحيحصلايلوجرلافرصتلاوباوصلا
."...نهرايتخانملاجرلمهتانبسانلاجوزي،مايألاهذهيفوقطانملاهذه



باطخىلإلوحتينألبقفلخثيدحعطاقتنأءارسإتدارأ
."كدعاسأينعد":تلاقومحللاخايسأوحناهديتدمف،لوطم

."كسفنيحرجتال.رذحلايخوت"
يننإ،نآلاايه":كشلاىلعلدتةعملناعملتاهانيعوءارسإتلاقف

."يوشملابابكلاريضحتنعليلقلافرعأ
يلخدأً،اذإًانسح":لاقو،فلخيتفشىلعةيلوفطةماستباتمسترا

."خيسلايفمطامطلاهذه
لخدتتأدبو،سرمتمبابكيهاطاهنأكوخيسلاءارسإتكسمأ

.هءودهفلخداعتسااميف،ىرخألاولتةدحاوخيسلايفمطامطلاتابح
ةصرفلاتلغتساف،ىرخأةرملامكعوضومحتفلدوعينأءارسإتيشخ
.عوضوملارييغتل

."؟حيحصاذهله.ةقطنملاهذهيفةينمرأىرقكانهنأتعمس"
اهلأسو،كشةرظنبنالصتمنابجاحامهولعيناتللافلخانيعتشمر

،نائيربهقيدصو"دومحم"نأنيبتدقل":اهلاؤسنعبيجينأنمًالدب
كلتلقدقل"ً:اقبسمةباجإلافرعيهنأكوهمالكعباتو."؟كلذكسيلأ
."...اذه

.ءارسإباصعأريثيءيشلكفرعيهنأبيحوييذلاهفرصتأدب
تحرطدقل؟نائيربهقيدصو"دومحم"نأةجيتنىلإتلصوتفيك"

."الإسيلًالاؤسكيلع
.هكوكشةلازإلِفكيملاهبضغىتحف؛لوضفبفلخاهيلإرظن
لتقنملعفلابامهله.ءارسإةديسايةقيقحلاينيربخأ":لاقو

."؟اغآ"ديشر"وراتسلادبعجاحلا
نعفقوت،لاحةيأىلعنكلو،حيحصاذهنأنظيبيقنلانإ"

."يلاؤسنعبجأو،نآلانيمختلاةبعلبعل
نعباجأهنأالإ،هلوضفلةيضرمءارسإةباجإدجيملهنأمغرو

:لاقو،اهلاؤس
."امهادحإ،نيفوغ،دباعجاحلاةيرقو.ناتينمرأناتيرقكانه"
نمةقثاوريغيهوتلاقو،ةيغاصناذآاهلكةأجفءارسإتحبصأ

ينعتأ...رظتنا...ةظحلرظتنا":ىلوألاةرملايفًاديج"فلخ"تعمساهنأ
."!؟ينمرألصأنم"دباع"جاحلانإلوقلا

."ةيرقلاكلتناكسلككقباسينمرأهنإ،عبطلاب،معن"
حبصأفيكًاذإً،انسح":ةلئاقهتلأسف،ديدشكابترابءارسإتبيصأ



."ً؟اخيش
ال.نآلانوملسمًاعيمجمهنإ؟كلذنمهعنمييذلاامو":فلخلاق

جاحلادلاولسرأببسلااذهلو،يحيسموأينمرأهنإلوقيمهنمدحأ
."خويشلادحأديىلعملعتيلةسردمىلإهنبادباع

!مامتهاللريثماذهمك":تلاقو،ءارسإهجوىلعشهدنمريبعترهظ
."؟اهبةطيحملاىرقلاةيقبعمناتينمرألاناتيرقلافيكتتفيكً،اذإ

ضعبكانه.مهنيبلكاشمةيأكانهتسيل.عقاولايفديجلكشب"
كولسيأدهشأمليننكلو،مهنعيـبلسمالكبنوهوفتينيذلاناكسلا
وههلوقيننكمياملك.ليبقلااذهنمءيشيأوأمهبناجنمئيس
."ءافرشسانأمهنأ

ةلالسنملجرلاكلذً،اذإ.دباعجاحلادنعةقلاعءارسإراكفأتلظ
ةميرجلاو،هيفلمعييذلادجسملايفىلوألاةميرجلاباكترامتدقل!ةينمرأ
يقتملسمهنأيعدينألقعيأ؟لتاقلانوكينأنكميأ...هتيرقيفةيناثلا
لخادًاقيمعلغوتتءارسإتأدب؟هفالسأرأثبذخألاءاروىعسيامنيب
.عوضوملا

دبعجاحلالتقيتميرجبةهيبشمئارجتبكترادقل":فلخلتلاقف
.ً"اماعنيعبسوةينامثلبقولغوأكرتديشروراتسلا

خايسألايفمحللاعضونعّىلختو،فلخينيعيفبيرغناعملرهظ
.لوضفبءارسإىلإرظنو

مهنم.هفشتكأنأيننكمينكلو،لبقنماذهبعمسأمل":لاقو
."؟لاجرلاكئلوأ

يتلاةسينكلايفسرجلاجربىلعأنممهدحأهعفدروكيركنهاكلا"
قيرطلاىلعهسأرعطقدقفاغآسيناهوأامأ.دجسمىلإنآلاتلوحت
ةضراعنمقنشوراغساحنلاو.هنضحيفسأرلاعضووةيرقلاىلإيدؤملا

."هرجتمفقسيف
عماٍّدجناتهباشتمنييلوألانيتميرجلانإ!يهلإاي":ةشهدبفلخلاق

.ً"ارخؤماتعقونيتللانيتميرجلا
."؟لبقنمسانلاكئلوأبتعمسله"
."روكيركنهاكلانيفرعتكسفنتنأً،انسح":فلخلاقف
."؟هفرعأًاقحأ"
."...انترايزلتتأيتلاةدترملاةديدننيركذتتله"
."؟صصقلاهذهنميأبةدترملاةديدنةقالعام"



ةنبايه-ايدانمسالبقنماهيلعقلطأيتلا-ةديدن!ةريبكةقالع"
."روكيركنهاكلا

."؟وراغوسيناهوأنعاذامو.تركذتنآلا.قحمتنأ":ءارسإتلاق
همساو،اغآديشردجناكدقف.اغآسيناهوأنعتعمسدقل"

نأعيمجلادكأتامدنع.تقولاكلذيفةباصعلجر،يدركلارايدنفسا
يديؤمدشأنمرايدنفساحبصأ،باتنعيزاغنمنوبحسنيسنييسنرفلا
ىلعىلوتسامث،اغآسيناهوألتقف،نمرألاجعزيأدبو،ةيلودلاتاوقلا
."وراغنعًائيشعمسأمليننكلو،هيضارأ

دباعجاحلانيبةقالعةيأكانهله.يلابلغشيرخآءيشكانه"
."؟روكيركنهاكلاو

جاحلاةلالسنأفرعأيننكلو،عوضوملااذهلوحًائيشيردأتسل"
."اغآسيناهوأىلإدوعتدباع

كانهً،اذإ":تلاقف،ءارسإينيعيفًاناعملريخألاربخلااذهثدحأ
مغرو."ءادعلااغآ"ديشر"بصانينأل"دباع"جاحلاناعفديناهيجوناببس
نمرثكأاهسفنعنقتنأتدارأدقف،اهثيدحلالخفلخىلإترظناهنأ
هلةقيشعهتخأنماغآديشرلعجيمل":تلاقمث،وههعنقتنأ
."هفالسأتاكلتممىلعًاضيأىلوتسالب،بسحو

ً،اريخأو":لاقمث،حيحصهمالكنأتبثأهنألًارخففلخمستبا
نأنكميالف.ليوطتقوذنمهلوقأنأتدرأيذلامالكلاىلإتلصوت
لاجرلاكئلوأوأدومحمنوكينأنكميالو.حيحصلاوهسكعلانوكي
مئارجلاهذهنعلوؤسملانأكلدكؤأيننإ.اغآ"ديشر"اولتقنيذلامه
.""دباع"جاحلاالإسيل

لهنكلوً،انسح":تلاقف،دعبةقثلالكةقثاوحبصتملءارسإنكلو
."؟راتسلادبعجاحلالتقل"دباع"جاحلاوعديببسكانه

دباعنوكينأنكميال.الك":لاقو،ةضيرعةماستبافلخمستباف
وهراتسلادبعجاحلالتقنعلوؤسملاف.ةميرجلاهذهءاروفقينم
."...زومهش

.امهنمنابرتقيدنريبويثوميتظحالهنألةأجفتمصلافلخمزتلا
نممهو،نيينايرسلانيبقراوفلاناشقانينايبنجألاراثآلااريبخناكو
ةطبترمتلظةعومجممهو،نييناّرحلاونييروشآلانمةردحتملاتاعمتجملا
اكرت،ءاشعلارضحي"فلخ"ادجوامدنعو.ةميدقلااهديلاقتبًاقيثوًاطابترا
.روفلاىلعرضاحلاىلإاداعوامهيرهظءاروخيراتلا



ادبو."!بابكشيش!ةعورللاي":ةيهشبهيتفشقعليوهويثوميتلاق
.حابصلاةشقانمريثأتنمىفاعتهنأهيلعحضاولانم

يتلاةبجولاًاريخأتددعأدقل.فلخايكاديتملس":ًالئاقفاضأف
."اهترظتنااملاطل

."ركبأتقويفاهتددعألدحلااذهىلإاهبحتكنأفرعأيننأول"
حارو."؟كلذكسيلأً،ادجةراحاهلعجتنل":ًالئاقدنريبضرتعاف

دقل":لاقمث،ةديدشةيانعبمحللايفخيسلالخديوهو"فلخ"بقاري
هنأكوهلمكأبيدسجتلعشأف،ةرمتاذةنضأيفةبجولاهذهتلوانت
."نارينلاببهتلم

دعيةنضأبابكنإ.دنريبديسايةنضأبابكسيلاذه":فلخلاقف
."عطقملامحللانمبابكلااذهدعيامنيب،مورفملامحللانم

نمًادعمًابابكسيلهنأىرأ":لاقوًاليلقيناملألالجرلاهجورمحا
ًاراحهلعجتالألضفألانمهنإطقفلوقأيننكلو،مورفملارقبلامحل
.ً"ادج

ًاراحنوكينلبابكلااذهنإيأ،كلهلوقأامطبضلابوهاذهو"
.ً"ادج

.امهيلإنايبنجألانالجرلامضناذنمةسلخدنريبلمأتتءارسإتحار
يتميرجباكترايفمهبهبتشملاةحئالىلإدباعجاحلاةفاضإاهتحنمدقف
،دنريبطروتةيناكمإنعيلكلكشبلختتملاهنكلو،ةحارلابًاساسحإلتقلا
امدنعو.يضاملايفةقطنملاكلتيفدنريبةجوزلهأشاعنإتلءاستو
اهتلغتسا،لاؤسلااذهنعباوجلافشتكتيكلاهلةحناسةصرفلاتدجو
.لاحلايف

هيفشاعيذلاناكملانعكلأسأنأتدرأ؟دنريباي،فرعتأ":تلاقف
."ايكرتنمكتجوزلهأ

دقل":لاؤسلانمفدهللكردمريغوهوةماتةءارببدنريبباجأ
."ياتاهامبروأايليسيسيفاوشاع

.كلذتفرعاهنألءارسإتَُّرسو.اهسفنةقطنملايفاوشيعيملمهفً،اذإ
نولوقي.يوشملامحللابًاضيأعلوميتجوزدلاونإ":ًالئاقيناملألاعبات

."ماعطلااذهبعلومهيدلنييبونجلاعيمجنإ
اهنإ.ءارسإىلإرظنا.مهدحونويبونجلاسيل":ًالئاقيثوميتضرتعا

يفةريبخاهنأكوةعارببمحللاخايسأدادعإبموقتاهنكلو،لوبنطسإنم
ىلإراشأو."نآلاذنمليسييـباعلأدبدقل...ةيهشودبتالأ...بابكلا



."؟اهلعشنله":يهاطلالأسوخبطملامامأةاوشملا
ةضمغيفةزهاجرانلانوكتسً.اركبمتقولالازيال":فلخلاقف

."اهلعشنمثانهىلإعيمجلالصينأىلإرظتننانوعد.نيع
لوانتلًاريخأعيمجلاعمتجانأىلإنيتلماكنيتعاسرمألاقرغتسا

،ةلواطلالوحةداتعملامهنكامأيففاليإءانثتسابعيمجلاسلجف.مهتبجو
،مويلاكلذرصعهيفسلجيذلاهسفنناكملايفًاقراغلامكسلجامنيب
رخآبيقنلاناكو.هلوحرودتتحاريتلاثيداحأللتمصبىغصأو
ةيركسعلاهسبالمرّيغنأدعبهدييفًادرطًالماحرضحدقف؛نيلصاولا
تبحرف،جيبلانولبناتكلاشامقنمًالاطنبوضيبأًايمسرًاصيمقىدتراو
.هلوصودنعاهسفنبهبءارسإ

ايقلأامبرل،امهدحواناكامهنأولو.نآلاامهنيبفيطلرتوتداس
نأنآلاامهيلعبجوتنكلو،فلتخملكشبًاضعبامهضعبىلعةيحتلا
.ةرباعلاتاسمللاوقوشلابةئيلملاتارظنلابايفتكي

دقل.قتسفلابتاجلثمهذه":ءارسإلدرطلاملسيوهوفرشألاق
ةجالثلايفاهوعضتنألضفينكلو،باتنعيزاغنمقيرطلالكاهترضحأ
."بوذتنألبقروفلاىلع

نأالإهعسيملف،امهتثداحمىلعتصنتيناكيذلافلخامأ
ًادجةذيذلةيلحتتاجلثملاف.بيقنلااهيأةزاتممةركفاهنإ":ًالئاقلخدتي
."بابكلادعب

نمفرشأبرتقينألبقةجالثلايفتاجلثملاعضتلءارسإتبهذ
.قيرفلادارفأعيمجةحفاصمبأدبيوةلواطلا

اهيفكارنيتلاىلوألاةرملااهنإً!اقينأودبتمك"ً:احزامدارمهللاقف
."رهظملااذهب

،هببوغرمريغىنعميأنمضتتنأهتظحالمبباشلادصقيمل
:لاقو،لاحةيأىلعرمسألابيقنلاهجوىلعىلوتساًافيفخًارارمحانكلو

يدترأنأبحأانأف.تقولالاوطدحوملايسابليدترأاليننإ"
."لمعلاتاعاسدعبةيندملاسبالملا

نإ،عقاولايف":لاقف،بيقنلانععافدللبهيليثوميترودنآلاناح
نأديرتامبريكفتلاءانعنمكذقنتيهفً،ادجةحيرمةدحوملاسبالملا
."تيبلانمجرختامدنعحابصلكهيدترت

،بيقنلااهيأهلوقأساملينذخاؤتال.ميتايايه،هآ":نامويتلاقف
هتافصلكوحمتوً،ايداعوًالممودبيءرملالعجتةدحوملاسبالملانكلو



."ةديرفلاهتيزموةيصخشلا
امععيمجلالءاستو،ةأجفًادجًاداجةلواطلالوحوجلاحبصأ

ولديلدارملخدت،كلذلعفينألبقنكلو،بيقنلاباوجهيلعنوكيس
ً.اضيأهولدب

اهئاغلإىلعةردقلاةدحوملاسبالملاكلمتالتافصكانهف،كلذعمو"
."قالطإلاىلع

."؟اذاملثم":ًالئاقهلأسو،باشلابلاطلاهجاويلنامويتتفتلاف
ماعطلاكلهتسمُّلظتس.لاثملاليبسىلعتنأكذخأنل.لكألالثم"

سبالميدترتتنكولىتحراثآلانعبيقنتللةمهملاهذهيفدحاومقر
."ةدحوم

.كحضلايفدارمىلإنومضنيعيمجلاأدب
يتلاتاباعدلاهذهنمدعبمأستملأ.اهاه":ةيرخسبنامويتلاقف

هيلعتاباعدلافلؤتلرخآًائيشدجوًاليلقكلقعنِّرم؟لكألانعثدحتت
.ً"اعمًاعيمجكحضنيكل

هسفنفلخلغش،نوحزميةلواطلاىلإنوسلجينمعيمجذخأامنيب
نولاهنولهبشييتلاةاوشملانارينبهلىلعمطامطلاخايسألكفصب
عيمجلاهابتناةاوشملانمرداصلاةقطقطلاتوصلَّوحو.نامرلاتابح
.بابكلاىلإةعرسب

نعلأسيلاهنذأيفسمهو،ءارسإوحنبيقنلاىنحنا،ءانثألاكلتيف
.ءاشعلاىلعمهيلإفاليإمامضنامدعببس

بايغنمقلقلابرعشتىرخألايهتأدبو."يردأتسل":تلاقف
لسرنل.مونللتدلخامبراذل،دعباهتعيبطىلعتسيل":تلاقف.ةاتفلا
."اهيعدتسيل"دارم"

الاهنإهلتلاقدقف.هدحوفاليإةفرغنمداع"دارم"نكلو
لامكرهظيملف.ءاشعلالوانتلمهيلإمضنتنلو،ماريامىلعاهنأرعشت
ةجردلةاتفلانمءايتسالابءارسإترعش،ةيادبلايف.لعفدريأيثوميتالو
دقف.اهيأرتريغكلذدعباهنكلو،اهخبوتواهيلإبهذتنأتدارأاهنأ
ةليلاوضمأنإمهنأتركفو.ةقيرطلاهذهبلضفأعضولانأتدجو
.مهئودهةداعتساىلعاذهمهدعاسيسفًاضعبمهضعبنعنيديعب

-"بيدأ"ديسلانأمهربخأو،ةدمعلاعمثدحتهنإفرشأمهللاق
هتداعسنعّربع-رمتؤملارضحتسةيبنجألاوةيكرتلاةفاحصلانأعمسامدنع
تحتنوكتسةيدلبلاتادعملكنإلاقو،مهلةدعاسملاميدقتلةريبكلا



نيلماعلاكلذكو،يفحصلارمتؤملالجأنمراثآلانعبيقنتلاقيرفرمأ
.اهيف

ةاوشملانممطامطلاتجرخ،ثيدحلافارطأنوبذاجتيمهامنيبو
.وجلاةعئارةحئارتألم،قئاقددعبو.اهلحممحللاخايسأتلحو

هلببستةحئارلانأكوهدعقمىلعلملمتيلظيذلانامويترمذت
ال؟طقفةليللاهذهبارشلانمليلقلايستحننأمكيأرام":لاقو،ملألا
."قالطإلاىلعنكممريغاذه،بارشنودبمحللالوانتنكمي

ىلإتفتلاف.هتعطاقمبعراستملءارسإنأظحالامدنعنامويتعجشت
بارشلانمليلقلايستحنله؟بيقنلااهيأكيأرام":ًالئاقهثحوفرشأ
."؟ةليللا

ءاستحاىلعةقباسلاءارسإتاضارتعالكردمريغوهوفرشألاقف
ًابارشيعممكلترضحأل،كلذتفرعول.عبطلاب":بارشلاقيرفلادارفأ
."داربلايفناتجاجزيدلفً.ازاتمم

.بيقنلااهيأ،قالطإلاىلعسأبال":لاقو،هيسركىلعنامويتلدتعا
نيسلاجلاةيقبىلإهلوحرظنيوهولأسمث."انههنميفكيامانيدل
سيلأ،بارشلانمليلقلااوستحينأنوديريعيمجلا":ةلواطلالوح
."؟كلذك

."رمحألابارشلالضفأيننإ":دنريبلاقف
ايه":لاقو،دارمىلإتفتلامث."دنريبلرمحأبارشً،انسح":لاقف

."انيسفنببارشلارضحنانعد،دارميقيدصاينآلا
يف.خبطملاوحنناباشلاهجوتامنيب،اهسأرزهتنأالإءارسإعسيمل

اوستحيملمهف،بارشلانمسأكءاستحالًاضيأيهتقاتدقل،عقاولا
دعاسيدقاذهنأتنظدقف،كلذلةفاضإلابو.ليوطتقوذنمبارشلا
تفُص،قئاقدنوضغيفو.يثوميتولامكنيبةرتوتملاءاوجألافيطلتىلع
نوسنايلاةحئارتاظحللتقبعو،بورشملابتألتماو،ةلواطلاىلعسوؤكلا
.ةاوشملانمةرداصلامحللاةحئارىلعتغطو،ناكملاءاحنأيفةوقب

نأدقتعييدلاوناكدقل":اهسأكىلإاهديدمتيهوءارسإتلاق
."لعفناله؟نولوقتاذامً،اذإ.ظحلاةفشريهةبجولالبقىلوألاةفشرلا

نأامب":ًالئاقمهعطاقيثوميتنكلو،مهسوؤكنوعفريعيمجلاأدبف
نأحرتقأانأف،ةليللابرشنًاعيمجانتلعجيتلاةعفادلاةوقلاوهنامويت
."بخنلاوهمدقي

ىلعضهنلب،ددرتلاعديملو.ً"انسح":نيمسلاراثآلاريبخلاقف



انهةبسانملاتاملكلاىلعروثعلاةبوعصنكتل":لاقو،هسأكعفروروفلا
."...انبعاتمربكأ

:لوقيوهوهصيمقدشيدارمأدبامدنعهلوقديريامبركفيحارو
.ً"انخاسحبصيبارشلاداكي.لجراي،ايه"

اناحنمنيلجرلةيحتيسأكعفرأنأديرأ،نآلا.يقيدصايًاليلقربصا"
ضرألاهذهىلعامهالكادلونيعرابنيملعمىلإ؛عئارلاءاشعلااذهةبه
ٌلجروهو؛اناساتابوهامهلوأ،اهنيبلصفتةنسةئامعبسونيفلأنأمغر
تاملكهحاولأيفلّجسلجر؛نيقلمتملاروصقلاةبتكنيبدوجولاردان
ملعموهيناثلاو.وههرظنةهجونمةقيقحلالقألاىلعوأ،ةقيقحلا
ةعونتملاقابطألاىهشأةعاربلكبانلِّرضحيةديدعمايأللظيذلاخبطلا
."نيميظعلانيلجرلانيذهليسأكعفرأيننإف،اذكهو.اننوطبةعتمل

هنكلو،هديبهنيبجىلععمجتملاقرعلافلخحسم،ةظحللاكلتيفو
ةفشاك،ةريبكةماستبانعهاتفشتجرفناكلتءانثلاتاملكعمسامدنع
عضاوتبفرصتيسهنأءارسإتنظف.ئلآللاكءاضيبلانانسألانمنيفصنع
.اهداقتعاسكعتبثأيهاطلانكلو،اهتمربةلأسملالايحديدش

:ةلوهسلاكلتبمالسبيضميعوضوملاكرتيونينأنودنملاقف
سأكيلمدقيانهًادحأرأمليننكلوً،ادجلهستاملكلابهوفتلانإ"

.ً"اضيأيشطعيورأنأينمبلطيو،بارش
ملأ؟اذام":لاقودارمىلإتفتلامث،بضغلابًارهاظتمنامويتحاصف

."؟يقيدصايبارشسأك"فلخ"طعت
."كلذينمبلطتمل"
انيهاطلبارشسأكرضحأ؟ءيشلككنمبلطأنأيلعبجيله"

."روفلاىلعميظعلا
فشتراامنيب،سوؤكلاليلصتوصعمكحضلانمةفصاعتقلطنا

محللابابك"فلخاهامسيتلاةبجولااولوانتو،ةداعسلكبمهبارشعيمجلا
،هدحونامويتسيلً؛ادجةيهشاهودجوو"ةسورهملامطامطلاعمعطقملا
ةيشخديدشرذحبةيادبلايفمحللاىلإهديدمهنأمغردنريبىتحلب
ولتةعطقةيهشبلوانتيذخأامناعرسهنكلو.لباوتلاريثكنوكينأ
ءارسإتصحفت.باعللااهلليسييتلاةصلصلاويرطلامحللانمىرخألا
ودبيعيمجلانأتدجوو،اهنيعفرطباهلمكأبةلواطلالوحنيقلحتملا
مهنيبراديذلالادجلااوعضومهنأتركفاذل،ديججازميفمهنأمهيلع
ضعبًاظفحتمادب"لامك"نأمغروً.اريخأمهروهظءارومويلاكلذرصع



ىلعقلعو،مهيلإىغصأو،مهحازميفهئاقدصأعمكرتشاهنأالإ،ءيشلا
ترمتساولو.يثوميتىلإبضغبرظنلانعفقوتهنإىتح،مهتاباعد
رومألانكلو،ةعتملاورورسلاةياغيفةيسمأاوضمأل،وحنلااذهىلعرومألا
مهيلعدسفأرخآراجشعلدناامناعرسف.لاحلاكلذىلعقبتمل
.يلافتحالامهءاشع

اذه،نآلا":يلاطيإلاكهماهبإعمهتبابسعمجيوهويناملألالاقدقف
عمةلماكرمحأبارشةجاجزهدرفمببرشدقدنريبناكو.ً"ادجذيذل
."ً؟اضيأةيوشملاةتفكلاقبطانلدعتالاذامل":لاقمث،هماعط

خرتسمجازميفنآلافلخادبو."دنريبايكلذلعفأس":فلخلاقف
نودنميناملألاراثآلاريبخبطاخهنأةجردل؛هاقلتيذلاحيدملالضفب
تلقنإف،نآلابابكلانعليلقلافرعتتحبصأكنأامب":لاقو،فيلكت
."ةتفكلاكلدعنفوسذئدنعف،ةتفكلالمعلناحدقتقولانإ

تسيلهذه":لاقو،ةيرخساهنظوفلخةحارصمهفدنريبءاسأف
رايديفوةنضأيفًاضيأهتلوانتدقف.بابكلااهيفلوانتأيتلاىلوألاةرملا
.ً"اضيأركب

كنأنهارأوً.اعنصتنسحأ":ةحيصنيناملألايطعيهنأكوفلخلاقف
.ً"اضيأةتفكلاىلعتفرعتايكرتيفكبايإوكباهذلالخ

ىلعفرعتأمل":لاقوً،ايساقًابولسأذختتدنريبتوصةربنتأدب
."ةتفكلانعينوملعنيذلامهنمرألانإ.كنمةتفكلا

يفًائيشنوفرعيالنمرألانإ،دنريبايايه":لاقوفلخحمالمتريغت
."ةتفكلابقلعتيام

هثدحأيذلاهينيعيفضيمولانأادبو."؟نوفرعيالملو":دنريبلاقف
قبطلديحولايعرشلاكلاملاتنأله؟اذام":لاقمث.ىفتخادقبارشلا
."؟هباشاموأكعارتخانميهله؟ةتفكلا

هجتتةثداحملانأترعشو."كلذكتسيلعبطلاب":ةلئاقءارسإهتعطاق
:تلاقو.دنريبناسلىلع"نمرأ"ةملكتتأنأذنمئطاخهاجتايف
."اهدادعإمهنكميةراهملانوكلمينمعيمج"

قبطلايحطيسبءيشكانهسيل.عيمجلاسيل،الك":فلخلاقف
."اهدعيفيكطبضلابفرعينأءرملاىلعبجي.ةتفكلا

تيأردقل.فلخايىفك":فلخىلإبضغبرظنتيهوءارسإتلاق
."ةتفكلادادعإنوديجيًازيلكنإًاصاخشأ

ءارسإتارظننميأمهفبهلحمستةلاحيفنكيمليهاطلانكلو



.اهمالكنماهدصقوأةيساقلا
نيذلامهانفالسأنإ.ءارسإةديساياذهلايحةئطخمتنأ":لاقف

."اهنودعينيذلالكنملضفأنحن،ببسلااذهلو.ةتفكلااوعرتخا
.نينسلافالآىلإدوعيةتفكلاخيراتنإ!ريبكأطخاذه":دنريبحاص

يهو،بيطارقيفتفشتكادقىلوألاةتفكلاتاموسرنأىرننأاننكمي
ةنسةئامنامثوًافلأينعياذهو،داليملالبقنماثلانرقلاىلإدوعتتاموسر
."؟اذهتمهفله.لوضانألاىلإكارتألالوصولبقةلماك

اذهمهفألةيافكلاهيفامبًايكذتسلعقاولايفيننإ":فلخلاقف
نعىلختهنأفلخىلعادب،تقولااذهلولحبو."دنريبيقيدصايمالكلا
نأمهنكميالنمرألا،يملعدحىلع":لاقف،بذهملاراوحلابادآلك
.ً"اديجةتفكقبطاودعي

يفبضغلاتارارشءارسإتأرامدنعو.دقحةرظنب"فلخ"دنريبقمر
نأًاءوسرومألادازاممو.تافدقناوألانأتكردأيناملألااهليمزينيع
.حورطملاعوضوملاةيساسحلقالطإلاىلعكردمريغادب"فلخ"

ةتفكلادادعإنماونكمتينأمهيلعيغبنيالاذاملو":يناملألالاق
،ليوطتقوبدالبلاهذهكمدقأطتنألبقانهاوشاعدقل؟ديجلكشب
دالبلالالتحابمتنأمتلغشناامنيب،ةميظعًاندماونبو،ةمهمةراضحلاوسسأو
ىلعنيرداقريغمهنإلوقتنآلاو.سانلايضارأىلعءاليتسالاوىرخألا
."؟ةتفكلايهط

."كلذمهنكميال،الك":لاقوً،ايدحتمهسأرعفروهناسلبفلخقطقط
يفكياذه":تحاصف.رثكأفرثكأةثداحملاروطتعمءارسإقلقدادزا

هيلعهكلهتسايذلابارشلاريثأتبرعشيأدبيذلايهاطلانكلو."!فلخاي
.فقوتيمل

ًاثيدحلدابتأيننإ؟اذهنيلوقتاذامل.ءارسإةديساينآلاهآ":لاقو
هردصىلعىنميلاهديعضوو."دنريبيقيدصعمانهبسحوًايدو
ىلعانهنمرألاشاعدقل.قحمتنأً،انسح":لاقويناملألاىلإتفتلاو
النكلو،صاخلامهبولسأباهنودعيةزاتممقابطأمهيدلو،ضرألاهذه
."ةتفكلااودعينأمهنكمي

نورخستمكنإ":لاقوزازئمشاةبيطقتيفدنريبهجوحمالمتولت
."عاخنلاىتحمهدضنوزاحنممكلك.ماعطلابقلعتياميفىتحمهنم

بنجىلإًابنجانهشيعننحن.دنريبيقيدصاياذهلقتال،هآ"
."انهةينمرأىرقانيدلو.نمرألاعم



نمرأمهسفنأنومسيالىرقلاهذهيفسانلانإ!ةينمرأىرق،اه"
يفتبكترايتلااهسفنرزاجملاةيحضاوعقينأنوشخيمهنألنآلادعب
."ةديدعنينسلبقمهفالسأقح

راصبأتهجوتنآلاو،ءاشعلاةدئاملوحًادئاسملاسملاوجلادعيمل
يذلاهابتناللمامتهايأدنريبقُليمل،كلذعمو.فلخودنريبىلإعيمجلا
فلخمهفً،اريخأو.عفترمتوصبيهاطلاخيبوتبرمتسموهوهبذج
ىلعناوألاتافتقولاكلذلولحبنكلو،اهيفهسفنطرويتلاةلكشملا
أدبينأكشوىلعادبهنأةجردلً،ابضغدنريبطاشتسادقف.عجارتلا
نميشخهنكلو،كارعللًادعتسمفلخناكو.ةظحلةيأيفسانلابرضب
نأيفركفيوهامنيبو.كلتةرقتسملاريغهتلاحيفأطخيأبكترينأ
.لادجلاىلإبيقنلامضنا،امبردنريبلراذتعالاهيلع

ثادحألاضعبنعةئطاختامولعمتيقلتكنأنظأ":لاقف
."ةيخيراتلا

.تباثهنكلوًارتوتمهتوصناكو
.بيقنلاىلعازكرتلفلخنمدنريبانيعتلقتناف
نمتنأ،عقاولايف":ةدحاوةظحللركفينأىتحنودنملاقو

هنأومهفيضفرشأنأةقيقحهلعجتملو."ةئطاختامولعمتيقلت
ناكدقل":لاقف،ًاليلقولوهتوصةربننمضفخيةدعتارممهدعاس
ةقيقحاوفخينأنولواحيو،تاونسلمكراصبأنومعيومكنوللضيمكتداق
."خيراتلايفةرزجملوأاوبكترامهنأ

وهولاقهنكلو،نكادلافرشأهجوىلعفيفطرمحأنولرشتنا
طلختتنأفاذل،كسأرببارشلابعلدقل":اهظفليةملكلكىلعزكري
."ناملألاوكارتألانيب

امدنعو.هبضغةدحنمدازاّمم؛درلااذهعامسدنريبعقوتيمل
.يثوميتلخدتً،ائيشلوقيلهمفحتفينأكشوأ

ًابسانمًاتقوسيلاذه.كعورنمئده،دنريبايكلضفنم":لاقف
."رومألاهذهةشقانمل

ىلإههجولوحتو."؟ً!ابسانمسيلاذامل":ًالئاقيناملألاراثآلاريبخلأس
نأيننكميو،رحلجريننإ":لاقمث،تقولااذهلولحبمدلاكرمحأنول
شاقنلاعباتيلفرشأىلإتفتلاو."هديرأيذلاتقولايفهديرأامعثدحتأ
انبكتراناملألانحن،معن.ناملألاوكارتألانيبيديسايطلخأاليننإ":ًالئاق
ىسنتنلو،اهنميزخلابروعشلاانيلعيغبنيو،نيبجلااهلىدنيعئاظف



اذاملف.اهنعانتيلوؤسمانلمحتاننكلو،اهبانمقيتلارزاجملااهلكةيرشبلا
."؟مكلاعفأةيلوؤسممتنأنولمحتتالًاذإ

نمنكمتهنكلو،هباصعأىلعةرطيسلانادقفكشوىلعبيقنلاادب
نمهمدقطبختيهوةرمتسملاءارسإتاريذحتلضفبهئودهىلعةظفاحملا
.ةلواطلاتحت

يدنجيننكلو،"متنأ،متنأ"لوقلابرمتستتنأ،دنريبديسايرظنا"
تثدحاهنعملكتتيتلاثادحألانأنيحيف،ةيكرتلاةيروهمجلايفمدخأ
ةموكحلانأينعأ.ةينامثعلاةموكحلاهيفتمكحيذلاتقولالالخ
ةلودلاماظنوةموكحلالحمةيكرتلاةيروهمجلاتلحمث،ترمدةينامثعلا
."ثادحألاكلتبببستيذلا

ترمدةديدجلاةموكحلانأفرعأًاضيأانأو":ثهليوهودنريبلاقف
ىلعرزاجملاعوقوةركفبفرتعتملةديدجلاةموكحلانكلو،ةميدقلا
."قالطإلا

اوضرعتيملسانلانألً؛ادبأاذهثدحينلو":بضغببيقنلاحاص
ةيملاعلابرحلالالخمتنأمتلعفامكًايعامجمظنموربدملكشبةدابإلل
."ةرجهلاىلعاوربجأمهنكلو،ةيناثلا

لعجيذلاببسلاوهاذهلهو":لاقو،ءاردزابهسأردنريبزه
."؟نوتوميسانلافالآ

ةفسؤملاثادحألاضعبتعقوف،سانلانمريبكددعكانهناك"
."...ةرجهلالالخ

كلتلطيطختلامتدقل.ءارهضحمهلكاذه":لاقودنريبهعطاقف
اهذيفنتمتو،مهسفنأ"يقرتلاوداحتالا"بزحةداقيديأىلعةرزجملا
"يقرتلاوداحتالا"بزحةداقنأل"ةسوسحملاتاليكشتلا"ةمظنمةدايقب
دقةيحيسمةمأدوجواولمتحيملو،ةيموقلامهتيوهلسيسأتلايفاولشف
."...ببسلاوهكلذو...لوضانألايفاهليكشتلنوعسييتلاةدحولارمدت

اهتالكرلوءارسإلثرتكيدعيملنآلاو."ئطخمتنأ":بيقنلالاقف
تامولعملابكليلضتمتدقل":ًالئاقفاضأف،ةلواطلاتحتنمهلةرمتسملا

أدبف،قرشلايفسورلانوينامثعلابراح،ةرتفلاكلتلالخ.ءيشلكيف
ينعأو،نيينامثعلاودعيأ،ةيسورلاتاوقلانومعديوبعاتملانوريثينمرألا
يألةبسنلابو.فلخلانمشيجلاةمدقميفًاقرخاوثدحأمهنأاذهب
نمرألا،كلذقوفو.شيجيألتوملاينعيفلخلانماهقرخف،ةمدقم
مهنألشيماكراسيفتوملاىتحدمجتلليدنج90000ضرعتنعنولوؤسم



فرصتلاام،عونلاكلذنمفورظلظيفو.مهنعسورلااوغلبنيذلامه
."؟ةمدقملافلخاهعقومزيزعتنمرثكأةينامثعلاتاوقللةبسنلابيعيبطلا

."؟نمرألافالآتائممتلتقببسلااذهلأ"
دحأبغريمل؟مهفلامدعىلعرصتاذامل":ًالئاقبيقنلارجمز

ثادحألاةرمغيفاوقلعسانلانألتثدحاهنكلو،رومألاهذهثودحب
يتلاثادحألانعنييلعفلانيلوؤسملانإ.ةظحللاكلتيفتعقويتلا
نيذلاناكيرمألاونويسنرفلاونويناطيربلاوسورلامهتقولاكلذيفتثدح
ةلودلايضارأميسقتفدهبةلقتسملامهتلودسيسأتىلعنمرألااوضرح
ةئامتسلمالسوبحباوشاعنيذلاسانلايقبل،مهتاضيرحتالولو.ةينامثعلا
."وحنلاكلذىلعًاضعبمهضعبعمنوشيعيةنس

نظأاليننإ":لاقو،بضغلاطرفنمامهعسوىلعهينيعدنريبحتف
،قوقحلاطسبأىتحمكنمنمرألابلطاملكف.بيقنلااهيألعفلابكلذ
."رانلاومدلابمهومتقرغأ

كتننظدقل.مهلزايحنالاديدشكنإ":ةحيرصخيبوتةربنبفرشألاقف
."كلذنمةمكحرثكأًالجر

،ءارسإسفنيفعلهلابدفً،ايصخشىحنمذختيلادجلاأدب،نآلاو
فتاهنرامدنعاذهلكلدحعضويفاهدعاستةقيرطبركفتتحارو
ريغةعطاقملاهذهنمدنريبكبترا.بعصلااهفقومنماهذقنأوةأجفدنريب
عمةيناملألابثدحت.فتاهلاىلعًاريخأدرمث،ةهربفقوتف،ةعقوتملا
اهنأللبقيذنمرثكأءارسإفواخمنمدازةيادبلايفاذهو،لصتملا
دعبرثكأىتحججأتيسدنريببضغنأو،ةلصتملايهيهوترافنأتنظ
نألهلساسأالهنأاهبعرتبثأدقف،كلذعمو.هتجوزىلإثدحتلا
لصودقف.راثآلليناملألادهعملانمميشتوجلب،ةلصتملانكتمليهوتراف
امىلعقدنفلابمهتهجاوامةلكشمنكلو،هيقفارمعمباتنعيزاغىلإ
.ةدعاسمللًابلطدنريبباولصتااذل،ودبي

.ةلاحلاهذهيفتنأوكدحوباهذلاكنكميال":دنريبلءارسإتلاق
ميشتوجىلعينثتاهسفننيبواهنيبتحارامنيب."كعمبهذي"دارم"عد
.اهتطرونماهذقنأهنأل

يأكانهسيل":ضهنيوهولاقو،اهمالكلدنريبثرتكيمل،كلذعمو
ضعبلب،ينجعزأاموهبارشلاسيل.ماريامىلعيننإ.يـببطخ
."ةيعامجةدابإمئارجتبكترااهنأفورعملانميتلاممألا

فكتنألضفألانماذل":لاقف،هيلعدرلابفرشأعراس،عبطلابو



يفكباوصدقفتسكنأدكؤملانمفالإوةآرملايفكسفنىلإرظنلانع
."ريصقتقونوضغ

ةصحافةرظنيقلتنأكيلعحرتقأنأكشوىلعتنك":دنريبلاق
نأكشوىلعهنأكوحنرتيذخأهنكلو،هيسركنعضهنو."كخيراتىلع
كخيراتىلعةصحافةرظنِقلأ":لاقمث،ةظحلةيأيفضرألاىلعراهني
لعفتملنإنكلو،ءاوسدحىلعةيدركلاةلكشملالحنمنكمتتفوسو
لبقهديدمو."لبقتسملايفةريثكلكاشمنمنوناعتسمكنأينقدصفكلذ
.همالكىلعدريلبيقنللةصرفلاحنستنأ

."رخآتقويفانشاقنلمكنفوس.ءاقللاىلإ":لاقو
ظحيملهنألءايتسالابرعشهنأمغرهيلإةدتمملاديلافرشأحفاص

ً،ارثعتمدنريبىشمامنيبو.درلابهرعاشموهراكفأنعريبعتللةبسانملاةصرفلاب
.هبقحليلهرودبيثوميتضهن

."هذههتلاحيفوهوةرايسلاةدايقهنكميال.هتقفرببهذأس":لاقو
سووهملجرلااذهنإ":نيدعتبمنالجرلاىشمامنيببيقنلامتمت

."راثآريبخسيلوينمرأيـباهرإبهبشأيلودبي.نونجلاةجردلنمرألاب
بيقنتةمهمىلإمضنأنل.نيناجمًاعيمجمهنإ":ًالئاقلامكرمذت

."ىرخأةرممهلاثمأعم
:تلاقف،عيمجلاةئدهتةمهمىلوتتنأًاددجمءارسإىلعبجوت

نودًاكارتأًادارفأمضتيتلاقرفلايفأشنتلكاشمةيأدجوتالهنأكو"
."مهريغ

."اندالبنيهيدحأكانهنوكينللقألاىلعنكلو،لكاشمكانه"
يفعوضوملااذهقلغنل.دوعيامدنعدنريبىلإثدحتأس":ءارسإتلاق

."نكممتقوعرسأ
ولهراظتنابرهسأنل":هبارشنمةعرجذخأنأدعبنامويتمتمت

."دوعيسىتمملعيهدحوهللاف.كناكمتنك
ááá



تيشمف.سيريزيبهجوةيؤرالورصقلاىلإةدوعلالمحتعطتسأمل
يفداصحلابنولمعينيذلاديبعلابناجبىشمتأتحرو،تارفلارهنىلإ
،ةميدقنيتةرجشتحتتسلجمث،رهنلانمتبرتقاو،فيصلاةرارح
،أدهدقيـبضغنأترعش.اهتشعيتلاةقباسلاتاونسلايفركفأتأدبو
ىلععطاسلارضخألابشعلاففجتيتلاسمشلاكيـبلققرحأملألانكلو
.ضرألا

ميلعتلانمتيقلتدقف.حيحصسوماليلهلاقاملكنأتكردأ
ةفرعملابتيلحتو،دلبلااذهيفرخآلجريأهاقلتاممرثكأبيردتلاو
؟اذهلكنماهتينجيتلاةدئافلاامو.ةعاطلاوداهتجالاودجلاوصالخإلاو
هادافتسايذلاامنكلو،يـبأكلذكواهسفنتافصلالمحييدجناكدقل
نحنفكلذعمو،هتلئاعوبوشتيبملقمهةبتكلانإيدلاولاق؟اهنم
النحن،ةلهجمأءامكح،ءانبجمأًاناعجش،ءايبغأمأءايكذأانكأءاوس
يتلاةيومدلاباعلألاهذهيفةريثكلاجنرطشلاعطقككرحتلاىوسلعفن
اهبوهليًاباعلأمهسفنأكولملاسيلأ،نكلوً.اضعبمهضعبنيبكولملااهبعلي
ءانبمهبقاعيوأكولملابوشيتئفاكيملأ؟ءاوسدحىلعهتلئاعوبوشيت
يفرصتنينمنوررقيهتلئاعووه،فاطملاةياهنيفوً؟اضيأهئاوهأىلع
؟اهيفمزهنينموبورحلا

ءالؤهسيلأ.كولملاسيلونوبنذملامههتلئاعووه،ةلاحلاكلتيف
تناكأءاوسانلامعألكلنيكردماوسيلأ؟لاوحألالكيفنييقيقحلااندايسأ
كلتنونشينيذلاكولملاسيلأ،كلذلكنممهألاو؟ةريرشمأةريخ
كلذةنهكلالقيملأ؟ضرألاهذهىلعمهيلثمممهةيومدلابورحلا
؟مهبضغًامودىشخننأانوهبنيملأ؟حاولألايفاذهركذيملأ؟مهسفنأب
لكونييجيرفلاونييتراروألاونييروشآلاىدلمهلاثمأكةاسقونوعيرممهنإ
نارينبانوقرحيوقعاوصلانملباوبانورطمينأمهنكمي...اهفرعأيتلادالبلا
يففوخلاثعبيمهبضغو،ءايوقأمهنإ.عوجلاوضارمألابانورمديوةيدبأ
؟برحلايففوخلانممظعأفوخكانهنوكينأنكميأ،نكلو.سوفنلا
؟ءامدلايفبيصخلالالهلاقرغنمًاريمدتدشأنوكينأمهبضغلنكميأ
خويشولافطأو،نبصتغاءاسنو،ةمحرالباوقنخراغصنوبراحمكانه
...ةيلاعلاتاومسللنوبحتنيةفلتخمةنسلأنمسانأو،مهرايدنماوجرخأ
؟اذهنمدشأةبوقعومظعأبضغكانهنوكينأنكميأ



نممهيفنومهللشومهتوموسانلاةاناعمنمهنونجييذلاام
،ةمخفلادباعملامهلينبينمبمهلنيأنمف،مهمدختامنإف؟مهرايد
؟مهيلإلسوتيو،سوقطلامهلميقيو،ايادهلانمثأمهيدهيو

ةيشحولاهذهلكنعنيلوؤسملامهرشبلانوكينألقعيله
لتقلارماوأنوردصينيذلامه،هتلئاعوبوشيتيلثمم،كولملانإ؟لتقلاو
،لجرألاويديألانوعطقيو،نيرخآلانوديُبينمنكلو.ريمدتلاوةرطيسلاو
هذهذيفنتمهناكمإبسيل.ديبعلامهتويبلانوقرحيو،نويعلانوؤقفيو
،ريمدتللًازفاحو،لتقللةيوقةزيرغنوكلميالمهنأولمارجإلاوةيشحولا
انلخاديفةلصأتمةعيبطةيشحولانوكتنألقعيله.ةدابإللةوهشو
ً؟اديبعوةداقوءالبنوًاكولمًاعيمج

حرطأتحر،تارفلارهنةفضىلعنيتلاةرجشتحتسلاجانأامنيب
داجيإنعتزجعيننكلو،يسفنىلعرخآلاولتًادحاوةمثآلاةلئسألاكلت
لكدازو،يكابترانماهنملاؤسلكدازدقف.اهنملاؤسيأنعةباجإ
لخاداهلكىضوفلاهذهتبرطضا.فوخلابيساسحإنميلاببرطخباوج
.حيرجبئذنينأتوصكًاتوصاهلتعمسىتح،يلقع

نمًاقيربإيلمدقيديبعلالافطأدحأتيأر،يسأرتعفرامدنع
.ءارقشلاحمقلالبانسنيبةنوتيزكنكادلادوسألاهدسجبيمامأفقو.ءاملا
تدبامك،هنسرغصنممغرلابريماسملابنيتئيلمونيتققشمهامدقتدبو
.اهئافخإيفةقزمملاهسبالمتلشفنأدعبليحنلاهدسجنمةزرابماظعلا
.هعمسأينلعجينأًالواحمىنضمهتوصبهمالكرركيحار

."؟يديساي،ءاملاضعبديرتله"
تذخأو،هتميزعوحميفهقاهرإلشفيذلاريغصلادبعللتمستبا

،برشأتأدبو،ءارولاىلإيسأرتعجرأو،ينمهتبرقوهدينمقيربإلا
ةريصقةرتفلترعشو.يمفتألمويتفشةولحلاةبذعلاهايملاةدوربتللبف
نماحبصأيـبلقنكسيذلادوسألانزحلاو،ةجهوتملامويلاكلذةرارحنأ
،هتلسغو،يدسجءاحنأو،يقورعيفءامسلاهايمترشتناو.يضاملاتافلخم
سمللاوسفنتلالامجىدملريدقتلابروعشينكلمتو.يحورترهطو
نايغطلاودادبتسالالكنممغرلاىلع؛ريكفتلاوةيؤرلاومشلاوقوذتلاو
نماهتبرشيتلاهايملايلتداعأدقل.رشبلاوكولملاامهسرامينيذللا
كانه.ةمواقملليتوقوةايحلليـبحدبعلالفطلاهايإينملسيذلاقيربإلا
،بحةرظنك:شيعننأبجياننأانيرتضرألاهذهىلعةريثكتامالع
ةهكافلاهكرتتيذلامعطلاو،ةبذعةماستباو،ةقداصةسمهو،فطعةسملو



ملنإفً.افافجيضارألارثكأيفمعاربلاو،ةقيقرلاروهزلاو،مفلايفةجزاطلا
ملظىوسلعفنالنحنف،هنمءايتسالاوهدادبتساوملاعلاةوسقلالإرظنن
."...لاكينومشأ...لاكينومشأ":امهيسفنءاقلتنمياتفشتسمه.انسفنأ
قيربإلاهلديعأانأو،لفطلاتركشف.اهيلإيقوشةدشتكردأ،ةأجفو
تلصوامدنعو.تارفلاىلإتيشموتضهن،ذئدنعو.دعتباوتمصبهذخأف
اهتفرذيتلاعومدلاراثآتوحمف،يهجوتلسغوتعكر،ءاملاةفاحىلإ
ساكعناتيأرو،يهجوىلعليستهايملاةدورببترعشو.يدلاوىلعًانزح
مث."اناساتاببتاكلا":ًالئاقتمتمتف.تارفلارهنلةدكارلاهايملايفيتروص
لببتاكلااناساتابكانهدوعينلً،ادعاصفنآلانم":تلقويسأرتززه
عقاولايفيننكلو،اناساتاببتاكلابيننوعديعيمجلالظيس."قشاعلااناساتاب
نليننإف،يدلبويموقردقرييغتيفتلشفنإو.قشاعلااناساتابحبصأس
.يتايحىرجمرييغتيفلشفأ

ááá



ءارسإنأالإ،هرهظاهلرادأهنأمغرو.قيرطلاىلعًافقاوهتأر
نيتضيرعلاهيفتكوريصقلارقشألاهرعشببسبدنريبهنأفرعتنأتعاطتسا
مايقللةصرفلااهلىنستتنألبقنكلو،هيدانتنأبتركف.هتماقلوطو
نكمينيأىلإ.رواجملاروحلاناتسبىلإلخدوعراشلااهليمزرداغ،كلذب
يدؤييذلايـبارتلاقيرطلاترداغف،هباقعأيفتقلطناً؟ابهاذنوكينأ
،ةأجفو.ءاوسدحىلعروحلاناتسبىلإاهقيرطيفتهجتاو،ةيرقلاىلإ
يفاهتالواحممغرسمشلاةعشأتلشفدقف.مالظلابةطاحماهسفنتدجو
راجشأتجوتيتلاةفيثكلاةريغصلاقاروألااهتلكشيتلاةلظملاقارتخا
مالظيفهدقفتالئلصرحبيناملألاريبخلابقارتءارسإتلظ.ةقسابلاروحلا
.اهرودبتفقوت،يشملانعفقوتيدنريبتأرامدنعو.ةفيثكلالالظلاكلت
اذل،ةأجفءارولاىلإتفتليدنريبتأرف،امهنيبةليوطةفاسمكانهدعتمل
كلتاهتيعضويفتيقب.ةبيرقلاراجشألاىدحإفلخةعرسباهسفنبتقلأ
هنكلو،اهليمزىلعةرظنيقلتلرذحباهسأردمتنألبقتقولاضعبل
مل،الك.اهرصببةقطنملاصحفتتتأدبو،ةرجشلافلخنمتجرخ.ىفتخا
هعسيالهنأتركف،كلذعمو.ناكميأيفدنريبةيؤرنكمملانمدعي
قاشلانماتلعجقيرطلاةروعووراجشألاةفاثكف؛ةليوطةفاسمدعتبينأ
صحفتتيهوناتسبلاربعاهقيرطقشتتأدب.ةريبكةعرسبيضمينأهيلع
ً،ابيرقتًارتمنيسمخوحنتعطقف.اهوطختةوطخلكيفةيانعباهطيحم
ةكلحتدادزا،ناتسبلايفتلغوتاملكو.اهليمزلرثأيأدجتملاهنكلو
لضامبر.يلايللاكلحأنمةليلهنأكو؛ةملظلاديدشحبصأنأىلإمالظلا
ىلعدتميريغصناتسباذه،لاحةيأىلعف.ليحتسماذه،الك؟هقيرط
راكفألاهذهومامألاىلإتمدقت.رخآىلإبناجنمرتمةئامسمخةفاسم
تابو.ةياهنالامىلإدتميهنأناتسبلاىلعادبنكلو،اهسأربرودت
مدقتتتحبصأ.وجلايفةقباعفاجلابشعلاةحئاروةملظلاكلاحناكملا
ّتلز،ةأجفو.حوضوباهقيرطةيؤرىلعةرداقدعتملاهنألرثكأءطببنآلا
ةرظندعباهنكلو،ضرألاىلعطقاسةرجشعذجبترثعتاهنأتنظف،اهمدق
:ناسنإدسجلبقالطإلاىلعةرجشعذجسيلهنأتكردأرثكأةصحاف
ىلعًاضرأددمتملاحبشلابناجبقلقبضرألاىلعتعكر."؟دنريب!يهلإاي"
.هنطب

ىرجاذام؟دنريب":ليقثلالجرلامسجبلقتنألواحتيهوتلاقو



نكادلئاسهنأتأروترظنف،اهديىلعءيشدوجوبترعش."؟دنريبايكل
.نوللا

."؟باصمتنأله"
ددرتياهتوصىدصىوسعمستملف،ةدماهلاةثجلاكًانكاسلجرلالظ

:ههجوتأرنيحتحاصف،لجرلابلقيفتحجنً،اريخأو.ناتسبلاءاحنأيف
."!فرشأهنإ!يهلإاي،هآ"

انهميتودنريباتثجو.فرشأهنإ،معن":فولأمتوصاهللاقف
.ً"اضيأ

تأرو،ةبوعرميهوتوصلااهنمردصيتلاةهجلاىلإءارسإتتفتلا
اهتعنمةكلاحلاةملظلاةدشنكلو،اهنمراتمأةعضبدعبىلعًافقاوًالجر
.هتيوهىلعفرعتتوهلكشنيبتتنأنم

."؟تنأنم"
الأ.ءارسإةديسايكيلعبيع":اهنمًابرتقميشميوهولجرلالاقف

."؟مويلكهعمنيرثرثتوةيهشلاتابجولاكلدعييذلالجرلانيزيمت
."؟تنأاذهله!فلخ"
اذه":لوقيوهوناتسبلاءاحنأيفحقولافلختوصىدصددرت

."ً؟اذإياوسنوكيسنم.انأ
."؟لكشلااذهبًائيسًالمعتبكترااذامل،نكلو"
."يدلبءانبأدحألًاماركإهتلعفدقل"
."؟!كدلبءانبأ"
ثدحتأيننإ.هينعأامنيمهفتالتلزامكنإيليلوقتال.ايه،هآ"

."كصخيالامىلعتيلوتساو،هتيصوصخىلعتيدعتدقف.اناساتابنع
اهلالخنمسمشلاةعشأرورملقيرطلاروحلاراجشأتحسفأ،ةأجفو

امم؛فلخوءارسإيهجوىلعءوضلاعطسو.كلذباهرمأنمكانهنأكو
"فلخ"نكيملهنكلو،هيلإثدحتتيذلالجرلاهجوةيؤربءارسإلحمس
ةبيرغةعبقًارمتعمخيراتلاقامعأنمبرهيذلالجرلاكلذناكلب
.هديبضيرعلاهفيسًادلقتموًازّرطمًاليوطءدارًايدترمو

:فوخلاطرفنمشجأاهتوصحبصأو."!اناساتاب":ةمثعلتمءارسإتلاق
."اناساتابتنأ"

ملكنكلو،كترذحدقل":ةيكرتلافلخةجهلبًاثدحتماناساتابلاقف
."نمثلانيعفدتفوساذل،يحاولأيفهبكترمأاميلعفت

ةشهدوةمدصةلاحبتبيصأاهنكلو،هفيسلتسيلجرلاءارسإتأر



رظنلاىوساهعسوبدعيملو.ةكرحلاوأمالكلانعتزجعاهنأةجردل
فيسلاءارسإتأرف،هفيسلجرلاعفر.اهردقلتملستسااهنأكو؛تمصب
سمشلاءوضطقسف.نيفصنىلإسمشلاءوضقشيءامسلايفعوفرملا
هعبتوضرألاةملظيفىفتخامث،اهرصبرهبأوضرألاىلعروطشملا
نألبقاهينيعبءارسإاهتشمرةدحاونيعةشمرباذهلكثدح.فيسلا
تسلج.ةذفانلاربعبرستيبحاشلايدامرلاحابصلاءوضىرتوامهحتفت
،اهسأرقشيداكيديدشعادصبترعشو،اهقرعيفةقراغيهواهريرسىلع
ةعضبتذخأو،رادجلاىلعاهرهظتدنسأف.نونجبةعراستماهبلقتابرضبو
.ةقيمعسافنأ

:اهّرسيفتركفوتكحض،سوباكدرجمهتدهاشامنأتكردأاملاح
كحضلانكلو."فلخبابكلوانتيفطارفإلادعبءرملاهلانياموهاذه"
،ريرسلانمضهنتنأتلواح.اهسأريفهبترعشيذلاملألانمداز
:ةلئاقاهسفننيبواهنيبترمذتف.نافجترتاتذخأاهيمدقنأتظحالاهنكلو
،ضرألاىلعرارصإبنيتيفاحلااهيمدقبتطخو."هللابًابحسوباكدرجمهنإ"
ملةضيغبلاةيضاملاةليللاثادحأنأكو."!سوباكنمهلاي،نكلو":تلاقمث
.جعزملاسوباكلااذهعملماعتتنأنآلااهيلعبجوتف،ةيفاكنكت

.يثوميتودنريبةرداغمدعبكارتألانيبةدحولاببيرغساسحإلكشت
ةنكمملالئاسولالكلذبيذلانامويتنأءارسإلاببرطخيمل،كلذعمو
رمألاو.اهسفنراكفألافرشأرطاشيدقةيركسعلاةمدخلاءادأنمبرهتيل
رعشاملاطليذلافلخنعاذامو.لامكىلعامدحىلإقبطنيهسفن
وهىتحف؟اهرهظيالألواحوةيدركلاهلوصأببسببيقنلانملجخلاب
ةقثلالكنيقثاوًاعيمجاودبدقل.بناجألانعةجعزمةقيرطبثدحتيأدب
تناكامبرةمهملاةريدماهتفصباهسفنءارسإنأةجردل،مهيأرباوصنم
عونلااذهلكشتةروطختكردأاهنأالولاهسفنرعاشملاسفنمهرطاشتس
ىلعاهبجاواهربجأدقف،كلذعمو.دحاولاقيرفلادارفأنيبتاقاقشلانم
ةءاسإلابروعشلاباوعرستمهنإاهئاقدصألتلاقاذل،ربكأةيلوؤسمبيلحتلا
،دنريبلوحاهترواسيتلاكوكشلامغرو.قيرفلايفبناجألادارفألالايح
ديكأتلاباذهو،فرشأبضغراثأاممهنععفادتلاهعسوبامتلذباهنأالإ
.امهنيبعدصءوشنيفببستامم؛اهتينيفنكيمل

:لاقف،هلمكأبقيرفلامامأاهخيبوتدحلبيقنلابرمألالصودقف
،يـبنجأهنأدرجملةحقولالجرلاكلذتاناهإلكلمحتلةدعتسمكنإ"
.ً"ايركسعًايزيدترأيننأدرجملكلانأهلوقأاملكبنيككشتكنكلو



قالطإبلامكأدب،اهببيقنلاةقثديعتستنأءارسإتلواحامنيب
ً.اضيأمهنمدحاويثوميتوعدملالجرلاكلذو":لاقف،تاماهتالانمديزملا
ىلعروثعلايفةينمرألاةأرملاكلتةدعاسملهلذبيذلادهجلاىلإاورظنا
."اهيخأ

هوفتتتنأ،نآلاو":تحاصف،دودحلازواجتيمالكلااذهتدجو
هنأدرجملينمرأرمآتملجرلانأنلعتنأكشوىلعكنإ!تاهرتلاب
."ةنيكسملاةأرملاكلتدعاسينألواحي

تاطاشنةعتمنمىقبتاملكىلعريخألالادجلااذهىضق
.تقولاضعبلةلواطلالوحنيسلاجلاىلعميخيتمصلالعجامم،ةيسمألا
،ءاوجألافيطلتلمأىلعةينغأمهلينغينأفلخنمنامويتبلطف
لواحو.كارابةيلصألاهتيرقنمنيتيبعشنيتينغأىنغويهاطلاباجتساف
ةبغربارعشيملامهنكلو،ءانغلايفهيلإمامضنالاءارسإونامويتنملك
فرشأأدب.ةعيرسنيتيبعشلانيتينغألاةياهنتتأاذكهو،كلذيفةيقيقح
ًاحرتقمءارسإنذأيفسمههنإىتح؛ةيسمألاةياهنةبارقنيللاضعبنيلي
يفءارسإهبتلصتاامدنع.تارفلارهنلوطىلعًاعمايشمتينأاهيلع
ىلعًاعمناسلجيسامهنأاهلاببرطخ،ةيسمألايفءاشعللهوعدتلمويلاكلذ
نمقفدتملارهنلانالمأتيسو،لبقنماهيلعاسلجيتلااهسفنةرخصلا
حمسيجازمبعتمتتدعتمل،ةليللاكلتىرجاملكدعبنكلو،امهمامأ
يفملألابتعّرذتف.رحاسلارمقلاءوضوأةقلأتملارهنلاهايملمأتباهل
ةبيخلئالداهتيؤرىدلنزحلابترعشمث،بيقنلاضرعتضفرواهسأر
امبفرعتةجضانةأرماتناكاهنكلو.هضرعتضفراهنألههجوىلعلمألا
.اهلعفتنأديرتاليتلاءايشألالعفضفرتىتمةيافكلاهيف

تركفو،اهريرسىلعءارسإتددمت،ةليللاكلتفرشأتعدونأدعب
؟حورلاةميدعوةيساقةأرماتحبصأله،ىرت.فاحجإبهوحنتفرصتاهنأ
ىشمتتلجورخلاىلعاهسفنرابجإنمنكمتتملاهنكلو،لعفلابسيل،الك
اميسالو،هبموقتللمعلانمريثكلادوجوبفرشأعمليللافصتنميف
عقوميفلكاشملانميفكيامبحلاصصقتثدحأدقف.قيرفلامامأ
ةدحاواهسفنبحبصتنأببغرتملاهنأدكؤملانماذل،راثآلانعبيقنتلا
نيتميرجلاكنيتدوجوباميسالو،نيرخآلاىلإةفاضإلابلكاشملايلعتفمنم
نكلو،باوصلالمعلابتماقاهنأبتركف...اهلابنالغشتاتلازامنيتللا
يتلاةيقيقحلابابسألايههذهنكتملف.نسحتيأباهرعشيملاذه
كلذبةبغربرعشتملاهنكلو،ةهزـنيففرشأعمجورخلاضفرتاهتلعج



امةقيرطىلعترثعل،ًالعفهعمجرختنأتدارأاهنأولو.بسحو
اهعفديعفاديأبرعشتملةطاسبباهنأيهةقيقحلانكلو،هعمتجرخو
اهنكلو...ايه،الك،هآ؟ةعرسلاهذهبأ؟نآلاذنمهنمتمئساهنإمأ.كلذل
،امهنيبعمجءاقللكيف.لبقتسماهلسيلامهتقالعنأًاديجتكردأ
مل،كلذعموً.اضعبامهضعبنعنافلتخمامهمكرثكأفرثكأاهلحضتا
تلاق.اهلهتفطالمبتعتمتسااهنأكلذنمرثكألاو،هتيبيفهترايزيفددرتت
،عوضوملااذهبريكفتلانمةدئافال!هللابًابح":شوشمتوصباهسفنل
."رمألاىهتناواهلردقملاقيرطلايفةقالعلايضمتفوسف

امدنعو.تئافلامويلاحابصيفثدحامكةرخأتمروطفلاىلإتلصو
ةيحتتقلأ.ياشلاسوؤكبصبعرشي"فلخ"تدجو،ةلواطلاىلإتلصو
دنريبنملكسلج.نيتضمغمفصننالازتالاهانيعوعيمجلاىلعحابصلا
ةلواطلانمرخآلابناجلاىلعتسلجدقف،فاليإامأ.اهلباقميثوميتو
نيبواهنيبةديعبةفاسمىلعظفاحتنأةرملاهذهتررقنأدعب
.يكيرمألا

نيدبتال":لاقو،ههجوىلعقلقريبعتكانهوءارسإىلإيثوميترظن
."؟انرداغنأدعببرشلاتلصاوكنأودبي.ماريامىلع

فرعت.ءيشلاضعبانغلابدقل":اههجوىلعةماستباكانهوتلاقف
."فقوتتنأبجيىتمطبضلابفرعتال،أدبتاملاحف،رمألاوهفيك

هنأكوًاقداصهقلقادبو."ياشلانمًالدبةوهقلايـبرشا":دنريبلاقف
نيربسأيصرقيذخ":لاقمث،ةتئافلاةليللايفراديذلالادجلاًايلكيسن
."ماريامريخامىلعنيحبصتفوسوروطفلادعب

جازميفنكتملاهنكلو،دنريبنمةبضاغلازتالاهنأءارسإترعش
.نآلاهتشقانمباهلحمسي

ىلإتتفتلاواهمامأيتلاياشلاسأكىلإتراشأو."قحمتنأ":تلاقف
ةليقثلاةوهقلانمًاناجنفيلرضحتوسأكلاهذهذخأتاله":ةلئاقفلخ
."كلضفنم

نبجلانمليلقلاتذخأاهنكلو،ماعطيألوانتيفةبغربرعشتمل
.اهقبطىلعاهتعضوومطامطلانمنيتحيرشو

ىلعضماحلاماعطلادعاسيس.نوتيزلاةطلسضعبيلوانت":فلخلاق
."كتدعمةئدهت

كللاقاذام":نوتيزلاةطلسىلإاهديدمتيهودنريبءارسإتلأس
."؟ميشتوج



ةيكرتلاميشتوجةغلنإ.قدنفلايفةلكشمتأرطدقف.مهمءيشال"
تاعامتجالاةعاقاننوطعيساوناك.مهافتءوسلصحاذل،ةديجتسيل
تاريضحتلابنوؤدبيفوسو.عوضوملابانممتهاومهيلإانثدحتف،ةريغصلا

."مويلاحابص
ىلعهعيزوتمتيسيذلاصنلاتبتكدقل،تاريضحتلاركذىلع"

هتمجرتمتتيكلزهاجوهفاذل،هتدوسمةءارقبلامكماقدقو.نييفحصلا
."نآلا

."دوعأاملاحةيناملألاةغللاىلإهمجرتأس!زاتمم":دنريبلاق
."؟لامكعمصنلاله":يثوميتلأس
ديرياليكيرمألانأاهلحضاولانمادبو."معن":ءارسإتلاقف

."كلهرضحأس،قلقتال":ةلئاقتفاضأف،هسفنبلامكىلإثدحتلا
هدجأملانأف.ةلكشملاانهو،هيلعروثعلانمتنكمتنإ":دارملاق

."مويلاحابصتظقيتساامدنعهريرسيف
ام.ةأجافملانمامهعسوىلعنيتضمغملافصنءارسإانيعتحتفنا

؟!لجرلااذههلوقييذلا
له.هتفرغيف"لامك"دجأمل.حيحصاذه":ىرخأةرمنامويتددرف

."؟امناكمىلإهتلسرأ
."انهامناكميفهنأدبال.ناكميأىلإهلسرأمل":ءارسإتلاق
ةدجلاةقيدحىتحةفاسملالكتعطقدقل.انهناكميأيفسيل"

كانههدجأمليننكلو،ىشمتيلكانهىلإبهذهنأينمًانظشوتاه
.ً"اضيأ

ريكفتلاببغرتمليهف،راجفنالاكشوىلعاهسأربءارسإترعش
.نآلالامكب

بهذدقفً،اذإ":بيذعتةباثمبحبصأمالكلانأرعشتيهوتلاقو
."ًالاحدوعيس.قلقتال.رهنلادنعىشمتيل

ناكميأيفهيلعروثعلانمدحأنكمتيملو،دعيمل"لامك"نكلو
نافلاةرايسيفقيرفلادارفأبكرامدنعىتحوأ،روطفلاةبجولالخ
،لامعلاالقيلنافلايفدارمعمفاليإءارسإتلسرأف.عقوملاىلإاوبهذيل
ةفرغتدقفتو،لامكنعثحبيلرهنلاىلإبهذينأنامويتنمتبلطو
ىوأهنأينعياذهو،بترمريغهريرستدجوف.دنريبعماهسفنبلامك
سووهملاوهولامكةداعنمنكيمل،نكلو.ةتئافلاةليللايفهشارفىلإ
قلقأدب،ىلوألاةرملل.ةلاحلاكلتيفهريرسكرتينأبيترتلاوةفاظنلاب



لعفبءيشلاضعبهتدحتفخيذلااهعادصذخأو،ءارسإكلمتيقيمع
.ديدجنممقافتينيربسألا

امبر؟راثآلانعبيقنتلاةمهمكرتدقنوكينأنكميأ":دنريبلأس
."فاليإنيبوهنيبثدحامدعبانهءاقبلاديريدعيمل

لقعيأً؟ادحأملعينأنودنماذكهلحرينأنكميله،نكلو
لاقهنأحيحص؟قالطإلاىلعًادحأِملُعينأنودنماذهلعفينأًاقح
نألقعيله.كلذبهلحمستملءارسإنكلو،ةرداغملاديريهنإاهل
،هريرستحتثحبتلضرألاىلعتعكر؟ةقيرطلاهذهبلامكفرصتي
يفةدوجوملازتالةينبلاهتبيقحنأتدجوفريرسلاءاطغفرطتعفرو
.اهناكم

طقفسيلوهسفنلامكىلعترثعاهنأكوحرفلابءيلمتوصبتلاقف
هئاستحاءارجنمجاعزـنالابرعشهنأدبال!لحريملً،اذإ":هتبيقحىلع
لواحيلرهنلاةفضىلإبهذفً،اعيمجانلثدحامكسمأةليلبارشلا
."هطاشنةداعتسا

ءوسلف.نيديلارفصداعنامويتنأاوفرع،ةشيرعتلاىلإاوداعامدنع
مهرواسيقلقلاداع،اذكهوً.اضيأتارفلاةفضدنع"لامك"دجيمل،ظحلا
.ىرخأةرمًاعيمج

هلعقوله،ىرت؟بهذينأىتفلاكلذلنكمينيأ":ءارسإتمتمت
."؟هوركم

."؟اذاملثم":نامويتلاقف
.هبيجتنأنمًالدبةريحةرظنبءارسإهتقمر
امبر":حابصلاةرتفلاوطعوضوملالايحًاتماصلظيذلايثوميتلاقف

."هسفنلهابتنالاتفليوفاليإجعزيلًادمعىفتخا
تدجودقف.همالكاقدصتنألناقوتتنينيعبيكيرمألاىلإءارسإترظن

ةمهمنعىلختيدقيذلاعونلانمنكيمللامكفً.ايقطنمهمالك
ءافتخالاكيلوفطلمعبمايقلاىلعًامامترداقهنكلو،راثآلانعبيقنتلا
رايخيأمهيدلقبتيملف،لعفلابامناكميفأبتخانإف.لكشلااذهب
كشوىلعسمشلااودجووءامسلاىلإاورظن.روهظلادواعيلهراظتناىوس
.قرشتنأ

ً،ادغلمعلانمنكمتننل.عقوملاىلإبهذنانبايه":ءارسإتلاق
."مويلاتقويأعيضنالألضفألانماذل

نإ":لاقو،بيجلاةرايسبكرينألبقفلخىلإيكيرمألاتفتلا



يفتاهلظيس.يـبلصتاوهلعفتاملككرتا،كلضفنمف،لامكداع
.ً"احوتفملومحملا

.راثآلانعبيقنتلاعقومىلإقيرطلالاوطلامكبركفتءارسإتلظ
يثوميتنيمختتدجوو.هوركملضرعتيملهنأاهسفنعنقتنأتلواحو
ببسبامبر-فاليإهابتنابذجلامكفدهناكدقف.ةيقطنمرثكألا
اهنأمغرو.تقولاضعبلءافتخالالالخنم-هبحتتلازاماهنأهداقتعا
ةعباقلاةجعزملاكوكشلاكلتنأّالإ،راكفألاهذهباهقلقئدهتنأتلواح
يهومؤشلابرذنملااهتوصب؛اهنأشواهعدتنأَضرتملاهريكفتقامعأيف
لامتحابركفتاهسفنتدجو،ةأجفو.ةنكمملاتاهويرانيسلاأوسأباهلسمهت
ةلتقلاناكأءاوسفً.افيخسًاريكفتكلذتربتعااهنكلو،لتقلللامكضرعت
امك-ماقتنالادشنيرخآًاصخشوأ-فرشأداقتعابسح-نييلاصفنالامه
نإو.لامكلتقلًادحأعفديببسيأكانهسيلف-ءارسإلاببرطخ
،نكلو.ءارسإتنظامك؛ساحناهتيحضنأّدبالف،ىرخأةميرجتعقو
هعفديسيذلاامف،هتطخَّريغولىتحو؟هتطخمرجملاَّريغولاذام
؟هريغنودلامكفادهتسال

القيمعقلقبجضياهسأروعقوملاءاحنأيفاهلامعأءارسإتزجنأ
لذبف.ةداوهالباهشهنيوهاميفهحبكتنأاهدهجلكبتلواح.محري
ىلإوهاملامعلاسيئرنمقيرفلادارفأكلذكوفاليإاميسالو-عيمجلا
هجوريباعتبناكملاعرذتتلظدقف.عاطتسملاردقاهبنجتلمهدهج-دارم
فصتنمةحارتسالالخ.ةبضتقمةبوجأبعيمجلاةلئسأىلعدرتو،ةمهجتم
تعدتسا،ةريبكلانيتلاةرجشتحتسولجلللامعلاهجوتامنيبو،راهنلا
الأاهنمبلطهنكلو،دعبدعيمل"لامك"نإاهللاقف،يثوميتءارسإ
نيأ،ىرت!مالكلالهسأام.هروهظلاحيفاهملعيسهنأاهلدكأو،قلقت
لوانتدعبلمعلاىلإقيرفلادارفأعيمجداعامدنع؟ىتفلاكلذبهذ
لظيفسولجلاتلصاواذل،لمعلايفةبغريأبءارسإرعشتمل،روطفلا
ام،ىرت.لامتحالاىلعمهتردققوفيمهليرجياملكتدجو.ةرجشلا
دنريبقمحألاكلذرمتسادقلً؟اعيمجمهنمنومرجملاءالؤههديرييذلا
نمرألا:لاحةيأىلعمهباذهلكةقالعامنكلو،نمرألانعثدحتلاب
نمرخآًاناجنفتبرشنأدعبتنسحتدقاهتلاحنأترعش؟داركألاو
،ةبتكملاىلإدعببهذتملاهنكلو،نيربسأصرقتلوانتوةليقثلاةوهقلا
كلذنميناعتيهوسمشلايفكانهىلإباهذلاةركفلمتحتمليهف
فصنيهومهلمعءانثأقيرفلادارفأةيقبتبقار.بيهرلاعادصلا



ليلعلاميسنلاوةميدقلانيتلاةرجشىلعةئكتموةمئانفصنوةظقيتسم
ترظن.ىرخأةرملامكبركفتتأدب،ذئدنعو.تارفلارهننماهيلعبهي
مل"لامك"نكلو،رهظلاىلعفراشدقتقولانأتدجوواهتعاسىلإ
لقاثتباهيمدقرجتيهوةاتفلاتتأف،اهيلإفاليإتعدتسا.دعبرهظي
ءارسإلىنستتنألبقمالكلابتعراسدقف،كلذعمو.قيرطلالاوط
.كلذبمايقللةصرفلا

يننإ":اهتميرجبفرتعتةمرجماهنأكوضرألاوحنةقرطميهوتلاقو
نعبيقنتلاةمهمنمليقتسأفوسف،تدرأنإ.يرجياملكنعرذتعأ
."روفلاىلعراثآلا

.ةمهملانمليقتسينأدحألديرأال":تلاقو،اهنيبجءارسإتبطق
نعبيقنتلاعقومةرداغمنعنوثدحتيمهوسانلاعامسنمتمئس
ىرننأًاريخأاننكميتاب،ينضملاوقاشلالمعلانمريثكلادعب.راثآلا
،نآلاينيربخأً،اذإ...ةلاقتسالانعنوثدحتيعيمجلاوقفنلاةياهنيفءوضلا
ىقبينأدويامدنعهيلإباهذلايفلامكبغريدقناكميأكانهله
."؟هدحو

."؟نينعتاذام":ةلئاقفاليإتمثعلت
ءابغةدشنمتبجعتو،تثدحتاملكًاءوسدادزيءارسإعادصذخأ

.فاليإةوعدملاةاتفلاهذه
ًاناكمينعأ؟ينعأيننأنينظتاذام":ةلئاقخيبوتةربنباهيلعتدرف

ئطاش،لاثملاليبسىلعً.اعمتقولاضعبءاضقلهيلإباهذلاىلعامتدتعا
."...فهكوأ،ةئداهةقيدحوأ،تارفلارهنةفضىلعلزعنم

ثحبنأقبسدقو.تارفلارهنةفضىلإطقفبهذنانك،الك"
."كانهنامويت

ناكمىلإًابراهعفدناوًابضغلامكطاشتسانأقبسلهًاذإً،انسح"
."؟ام

دعيملو.ناكملانمجرخ،اننيبلادجعقواملكً.انايحأ":ةباشلاتلاق
هتلأسنإو.هفتاهىلعدريال،هبتلصتانإو.ءيشيألعفيوألصتي
يفىشمتيحارلب،ناكميأىلإبهذيملهنإلاق،بهذنيأىلإ
."نيعمفدهنودنمءاحنألا

ً.اضيأةرملاهذهءاحنألايفىشمتيلبهذهنألمآ":ءارسإتمتمت
،ةأجفو."هلعفامىلعمدنلادشأمدنيفوسفًاحيحصاذهناكنإ،نكلو
."؟مهيلإبهذنلاننوعدتسيله":تلاقف،اهلحوليوهو"دارم"تظحال



مهنأنظأ.معن":تلاقو،حضوألكشبىرتلاهينيعفاليإتقيضف
."امءيشىلعاورثع

قيربإنمءاملانمًاسأكتبرشلب،باهذلايفءارسإعرستمل
مث.اهمفترمغونيتفاجلااهيتفشةبذعلاهايملاةدوربتبطرف،راخفلا
فاليإىلإتتفتلامث،اهتعبقترمتعاو،شاعتنالابرعشتيهوتضهن
."مهيدليرجيامىرنوبهذنانيعد،ايه":تلاقو

.رورسلاوةجهبلاةياغيفادبو،ةبتكملاىلإالصتنألبقدارمامهلباق
ةثالثلاحاولألاىلعانرثعدقل":ةداعسلاطرفنمزفقيوهولاقو

اهعضواناساتابنأكوةزاتممةلاحيفاهاندجولب،طقفكلذسيل.ةريخألا
."سمألاب

ةينامثيفيصخشلاهخيراتيورييذلااناساتابصنحبصأ،اذكهو
ًاحاجنوًامخضًازاجنإفاشتكالااذهلكشدقل.نآلاًالماكًاحولنيرشعو
،حرفلابروعشلااهرمغو،ةبسانملاهذهبًالافتحافاليإءارسإتقناعفً.ايخيرات
بعلدقف."...انهلامكتيل":لوقلانماهسفنعنمتنأعطتستملاهنكلو
.لئاهلاحاجنلااذهقيقحتيفًارودًاضيأوه

ááá



تبكترادقل.ىلوألايتروثاهنإلوقأسلب،لوألايـبنذاذهسيل
دحىلعاهعمىلوألايتروثققحأنأتررقو،لاكينومشأعملوألايـبنذ
يف.اهبحأنأيـبضرتفيالةأرماتببحأامدنعلوألايـبنذتبكترا.ءاوس
يلوحنمملاعلاىلإرظنأجذاسبلقاذًالفطلازأالتنك،تقولاكلذ
لمأتأوركفأنأتررق،ةرملاهذه.مثإوأطخهلعفأامنأكردأو،ةشهدب
بوشيتبنمؤأدعأمليننألهبكترأنأديرأيذلابنذلابعتمتسأوططخأو
لب،سيريزيبكلملابةقلعتميفواخمدعتمل.مهدوجومرتحأالوهتلئاعو
يـبغلانئاخلابيبحلااذهلاكينومشأحماستنأوهيمهربكأتاب
ظافحلالجأنمديحولاولوألاهبحنعىلختيذلا،ةرهشللشطعتملا
.هبصنموهتبترىلع

نمامهدهعأملةجهبوةداعسيتايحىلإتلخدأو،اهبحينتحنمدقل
ً،ارحوًاعاجشنوكأفيكينتملعو،اهنايكواهبلقّيلعتضرعو،لبق
تيشخاهيلإةدوعلايفركفأانأونآلايننكلو،ةايحلاةميقردقأينتلعجو
ألميهسفنفوخلااذهو-ايريإديدجلايدعاسمتلسرأف.ينحماستالأ
حاولألانأباهلةلاسريدعاسمتلّمحو.اهلباقيلميرحلاناكمىلإ-يـبلق
ةرقوملاةديسلانأو،تلصودقاريغنيدولدئاصقيوحتيتلاةديدجلا
،كلذدعبو.اهأرقتويتأتنأتدارأنإاهعسوبرعاشلااذهبةبجعملا
ربخلايلفزوايريإيدعاسمداعامدنعو.ةبتكملايفقلقبًارظتنمتسلج
ةداعسلاوحرفلاينرمغ،دغلايفةبتكملاةرايزليتأتسةديسلانأبديعسلا
.لعفأنأّيلعبجياذامفرعأمليننأةجردل

رضحيلنيدبععمةدلبلاجراخىلإيدعاسمتلسرأ،يلاتلامويلايف
،ركابلاحابصلاتاعاسيفةبتكملايفرظتنأتأدبو.حاولأللنيطلاضعبيل
بابدنعاهبتبحر.اهتداعكًاليوطًاتقورظتنألاكينومشأينكرتتملف
يفاهنأنظأو.نالزغلاينيعبنيتهيبشلااهينيعبلوضفبّيلإترظنف،ةبتكملا
تأدبو،ينعةدعتبمفوفرلاوحنتشمف،يرجيامتمهفةظحللاكلت
.حاولألاىلإرظنت

."اهارأنأديرأ.تلصودقاريغنيدولحاولأنأتعمس":تلاقو
تأدبدقاه.ينعًامامتةبيرغاهنأكوًاخماشتموًارتافاهكولسادب

،يـباوصبةركفلاكلتتبهذ.رمألاىهتناواهترسخامبرىرحألابوأ،اهرسخأ
اناريدقمهدحأنأةقيقحلثارتكالانودنمو،روهتباهديبتكسمأف



:ةيلاتلاتاملكلاباهيلإتلسوتو،يتبكرىلعاهمامأتعكر
هلصأوهملعوهبيردتهألميذلايعدملااذهيحماس!ينيحماس"

زييمتلاىلعرداقلاريغلهاجلاقمحألااذهيحماس.بذاكلارورغلابليبنلا
قمحألااذهيحماس.ودعلاوبيبحلاو،حبقلاولامجلاو،رشلاوريخلانيب
جذاسلااذهيحماس.ىصحهنأكوهبىقلأمث،هيديببهذلاكسمأيذلا
دشأنمًافافجرثكأحبصتسكنودبةايحلانأكرديمليذلاسحلاميدع
ًاحومطوًاعامطناكيذلاحقولالجرلااذهيحماس.ةلحاقلايراحصلا
.هنارفغنكمياللكشبًانئاخو

فقاولانيكسملالجرلااذهتبثترجحةعطقرخآف،هيحماستملنإ
،هيحماستملنإ.اهعمهرجتوةقيحسقامعأىلإراهنتسةيواهلاةفاحىلع
،هيحماستملنإ.تارفلارهنقامعأيففيعضلادسجلااذهيفتخيسف
نإ.ملظملاملاعلايفقلعيسوةءاربولامجوريخنمهيفاملكدقفيسف
."...هيحماستمل

أدبتتقولااذهلاوطةنكاستلظيتلالاكينومشأديبترعش
.كرحتلاب

ىلإترظن،يسأرتعفرامدنعو."فق":جدهتمتوصبيلتلاقف
.ينبحتلازتالاهنأتكردأةظحللاكلتيف.عومدلايفًاقراغهتيأرواههجو
ترعشو،اهتاهآنمفجتريحاريذلاقيقرلااهدسجتقناعوتضهنف
عفدنيقلقلابترعش،تتفخوانئاقلةوشنتهتنااملاحو.اهئفدواهترارحب
ثيحريغصلابتكملاىلإانعرسأو،ةبتكملاانكرتف.ىرخأةرميـبلقىلإ
.لفقملابابلانامأفلخأجلننأاندتعا

ينانتمانعةيوفعباهلتّربع،ريغصلاانئجلمىلإتلخدامدنع
.ينتكستليمفىلعاهديتعضوف،يلاهنارفغل

دقيننأحيحص.فورعميأكلمدقأاليننألينركشتال":تلاقو
له؟كبحنعتففكيننأنظتفيكنكلو،تقولاضعبلكنمتبضغ
بحنعمألافقوتتله؟رطمتالاهنألمويغلابحنعضرألافقوتت
بارتلانودنمومنتنأةرذبللنكميله؟مستبيالهنألاهلفط
دعأمليننأنظتفيك؟روهزلانودنمتاشارفلاشيعتله؟سمشلاو
."؟كبحأ

ترشتناو،يـبلقيفةججأتملاةفطاعلاتبرطضا،رثكأتثدحتاملك
ناديحولاةأرملاولجرلااننأكو؛يفوخلكنمترهطتف،يقورعيفاهترارح
تيأرو،اهيعارصمىلعاهبلقةباوبيلتحتففاهنمتبرتقا.ضرألاهجوىلع



يتلانارينلاتلعجو.ةدلاخةيريثأةرهزىلإاهتلوحلاكينومشأليتسملنأ
ضرألااهنأكوةراضنرثكأاهدلجو،ةيوامسرثكأاهلامجاهينيعيفتلعتشا

شيعلانممايألاكلتلاوطتنكمتفيكتلءاستف.عيبرلالصفجوأيف
يفبحلايفعقييدجتلعجيتلاةفطاعلاتمهفو،لاكينومشأنودنم
.تييحامهركذتأليتركاذيفروعشلااذهترفحف.هتايحمايأرخاوأ

نأيهو،يتركاذيفاهرفحأنأّيلعبجوتىرخأةقيقحكانهنكلو
-اهبًامتهمسيريزيبدعيملولىتحف.كلمللًاكلمتلازاملاكينومشأ
نوؤرجينيذلاكئلوأو.هتيكلمنمًاءزجتلظدقف-ةقيقحلايههذهو
.دالبلاهذهيفتابوقعلاىسقأمهبلزـنتكلملاءاسننمبارتقالاىلع
ًاشعترميـبلقو،ةبآكلابًاملظميهجوةركفلاهذهبريكفتلادرجملعجف
.فوخلاب

ááá



."لامكىلعرثعننأانيلعبجي":قلقبءارسإتلاق
.ةلواطلالوحنيسلاجلاعيمجهابتناىلعتلوتسا،تاملكلاهذهبو
تضمةعاسمك.هيلعرثعننأانيلعبجي":ةلئاقاهمالكترركف

."هيلعقلقلاةياغيفيننإ؟دوقفموهوهيلع
ملربخيأنأاوفرعوراثآلانعبيقنتلاعقومنماوداعامدنع

اولعفييكلناحدقتقولانأاهلحضاولانمحبصأ،لامكنعلصي
ىلإلصتنأنيترمتلواح،قيرفلادارفأعمثدحتلالبقو.امًائيش
جراخبيقنلانإ":نيتملاكملااتلكيفهسفندرلاتقلتو،فرشأبيقنلا
يذلادعوملاوأهدجاوتناكمنعتامولعميأاهلاومدقيملو."رفخملا
اذهلوةتئافلاةليللايفاهتافرصتبهروعشتحرجله،ىرت.هيفدوعيس
يغبنيناكام":اهّرسيفتركف؟اهتاملاكمىلعدرلاببغريدعيملببسلا
اهيفمدنتيتلاىلوألاةرملايهكلتتناكو."هعمةقالعيفطروتلايلع
ءافتخاةثداحنعهربختل؟لاحةيأىلعهبتلصتااذامل.هباهتفرعمىلع
مأ؟لعفلاباهلاصتاببسوهكلذله،ىرت.ةدعاسملاهنمبلطتلولامك
ةياغيفيهواهيلعزيزعصخشتاملكعامسلةحارلابروعشلاتدارأاهنإ
:ةلئاقاهسأريفهتعمسيذلاحلملاتوصلاكلذتمواق؟ةريحلاوزجعلا
،ليبقلااذهنمءيشيأوأبيقنلاتاملكعامسىلإىعسأاليننإ،الك"
درطتنألواحتيهامنيبو."نآلااهعملماعتألةيمهأرثكأةلأسميدلف
تدجوو،اهلوحاوعمتجيلقيرفلادارفأتعدتسا،اهلابنمبيقنلاةركف
،اذكهو.ةيقبتملاةريخألاحاولألاىلعمهروثعببسبحرمجازميفعيمجلا
اهتاملكريثأتتكردأاهنأمغرو.نيرخآلاةعتملةدسفمءارسإتاملكتتأ
،اهئاقدصأدحأىفتخادقف.رخآرايخاهيدلدعيملهنأالإ،ءاوسدحىلع
.لتقيتميرجباقعأيفلصحهءافتخانأوهكلذنمرطخألاءيشلاو

ثحبلابأدبنوانلامعألكنعىلختننأيغبني":ةلئاقاهمالكتعبات
هجوتتلو،نيتقرفلكشنلفاذلً،ادجعساوناكملااذهيفثحبلالاجم.هنع
رهنيتفضىلعىرخألاةعومجملاثحبتامنيب،ةدلبلايفثحبللاهادحإ
."...تارفلا

يتلااهتاملكىلإقلقباوغصأو،ةلواطلالوحقيرفلادارفأعمجت
نإذإ.فرحبمهنمدحأهوفتيملوً،اريثكريكفتلانودنماهبتقطن
.يلاتلامويلايفدقعيسيذلايفحصلارمتؤمللتاريضحتلابتلغشنامهلوقع



همجرتورتويبمكلازاهجىلعءارسإهتبتكيذلاصنلاىلعيثوميترثعدقف
ريهظتبجوتكلذكو،ةعابطللةجاحبتلظةمجرتلانكلو،ةيزيلكنإلاةغلل
لوخدلابتمهدقف،فاليإامأ.نييفحصلاىلعاهعيزوتمتيسيتلاروصلا
تقويأاهيدلدعيملو،روصلاريهظتىلعلمعتلةملظملاةفرغلاىلإ
هذهلظيفنيمثلامهتقوءاضقمهلبسانملانمدبيمل،اذكهو.هعيضت
داعتبالاوجورخلارثآيذلالامكنعنوثحبيمهوباصعأللةريثملافورظلا
رظنلاةهجوىلععيمجلاقفتا.ةحورجملاهرعاشميواديلتقولاضعبل
ريبعتللةيفاكلاةأرجلاهسفنيفدحأدجيملنكلو،ءارسإءانثتساباهتاذ
.هسفنبةبعصلاةمهملاهذهىلوتينأدنريبرثآف.هيأرنع

ةجيتنيأىلإلصوتلانمنكمتننل":يناملألاراثآلاريبخلاقدقف
ال":لاقمث،ميمصتلابءولممهنكلوًامعانهتوصادبو."لاجعتسالااذهلكب
نمهنأنظأيننكلو،هوركملضّرعتمأهرايتخابلامكجرخنإفرعن
لظيفاميسالو،عوضوملااذهلوحقلقلاوعزفلابباصننأركبملا
."نآلاهبموقنللمعلانمريثكلادوجو

:لاقويثوميتلخدتامدنعهمالكضراعتنأتكشوأوءارسإتسبع
رتوتلاىدمةفرعملالكفرعناننإ.همالكيفًامامتقحمدنريبنأنظأ"
ينبرضينأداكدقف.ةيضاملاةليلقلامايألايفلامكهنمىناعيذلا
جرخينأجازملااذهلثميفصخشلةبسنلابيعيبطلانماذل،سمألاب
."تقولاضعبلهسفنبىأنيو

فرصتلاهتداعنمسيل":ةلئاقسأيباهسأرزهتيهوءارسإتباجأف
."تقولااذهلولحبلقألاىلعلصتينأهيلعيغبنيناك.ةيلوؤسممدعب

نإ":لاقواهفتكىلعهديءارسإبناجبسلجيذلانامويتعضو
نمنودئاعنحنامنيب،نكلو.تنأككلمتيامكطبضلابينكلمتيقلقلا
.اهرحسةمهملاهذهتدقفدقل:لوقيلامكلظ،سمألابمدقلاةركةارابم
."ًالعفلحرامبرً،اذإ.انهنملحرأفوس

،لعفلابلحرولو.هتفرغيفتلازامهئايشألكوهتعتمأنكلو"
."؟هءاروهضارغأفلخيدقاذاملف

يففحتملاريدم"متسر"نإلاقدقل":لاقوةبيطةينبدارمضرتعا
."هتلباقملبهذامبرو،هلقيدصباتنعيزاغ

لوصولاهنكميفيكنكلو،ءاوسدحىلعلامتحالاكلذبءارسإتركف
."؟حابصلانمةركبملاةعاسلاكلتيفباتنعيزاغىلإ

."؟كانهىلإبهذفيكو":ةلئاقتلأسف



يفعقتيتلاىرقلانمةمداقلاتانحاشلانإ.ةنحاشلاب":فلخباجأ
.باتنعيزاغىلإراضخلالقنلاهقيرطيفيهوانهنمرمتقيرطلارخآ
."تانحاشلاكلتىدحإلقتساهنأدبالو

."؟!ركبملاتقولاكلذيف"
عولطتقومهتانحاشيفنوقلطنيمهنإ.ركبملاتقولاكلذيف،معن"

."اهنولدقفتوسمشلايفراضخلاىقبتالئلرجفلا
."؟نكممكلذله،نكلو"
كلذًالفطتمتبكردقل.نكمماذه":لمألابمعفمتوصبدارملاق

لكينورضحأو،لكاشميأنودنمينولصوأف.ةدلبلانمدئاعانأومويلا
."ةسردملاىلإقيرطلا

دكأتنسةقيرطلاهذهبف،فحتملابلصتنانوعد":لاعفنابفاليإتلاق
."المأكانهىلإبهذدقناكنإ

تبلطوةعرسبلومحملااهفتاهءارسإتجرخأف،ةقحمةاتفلاتناك
.ءارسإىلعزكرممهرصبوتمصلاةلواطلالوحعيمجلامزتلا.مقرلا

نيفرعتله.انهسيل؟متسرديسلاىلإثدحتلايننكميله..ً.ابحرم"
.تمهف؟فيضلامسانيفرعتله؟لوبنطسإنمفيضهيدل؟نآلاوهنيأ
يننإ.ملكتتراثآلاةريبخءارسإ؟لومحملاهفتاهمقرينيطعتنأكنكميله
."كلًاليزجًاركش..ً.انسح..ً.انسح.هتباتكلةدعتسم

دقف،هبتكمجراخ"متسر"نإ":تلاقواهئاقدصأىلإءارسإتتفتلا
ةليللانايضقيسو،فويضلادحأعمقلطلاءاوهللكيمسيفحتمىلإبهذ
."كانه

.حيحصهمالكنأتبثأهنألدارممستباف
"لامك"نأدبال.ةلكشملالحىلإانلصوتدقاهً،انسح":لاقو

."هعم
تلاقلب،تاجاتنتسالاىلإلصوتلايفءارسإعرستتمل،كلذعمو

تعضو."كلذنمدكأتننأاننكمي،نآلا":متسرمقربلطبأدبتيهو
.ةطبحمودبتيهوفتاهلاتأفطأمث...ترظتناواهنذأىلعفتاهلا

."هيلإلوصولانكميال"
"لامك"نأنهارأ.ةدئافةيأالبكسفننيقلقتكنإ":نامويتلاقف

لبقفحتملايفةعيبطلاتاموسرعورشميفكراشدقل،نيفرعتامكف.هعم
."نيماع

يفلامكعمًاسمهثدحتي"متسر"تدهاشاهنأءارسإتركذت



دقف.كلذبةماتةعانقعنتقتملاهنأولو؛ةحارلاضعببترعشفىفشتسملا
.هعملامكنوكي

،مهلامعأاوفنأتسيلعيمجلاقلطنا،ةعيرسةبجواولوانتنأدعب
تاعبطريهظتىلعالمعييكلةملظملاةفرغلاىلإدارموفاليإتبحسناف
ةينامثمقرحوللاةرفيشكفييثوميتأدباميف،دوسألاوضيبألابحاولألا
،يفحصلارمتؤملايفهيقليسيذلاصنلادنريبعجارامنيب،همجرتيونيرشعو
ةيرثألاتافشتكملالماكبةحئالارضحورتويبمكلامامأءارسإونامويتسلجو
ًاليوطًاتقورمألاقرغتسيمل.اناساتابحاولأىلإةفاضإلاباهيلعاورثعيتلا
ّدعتلدارمةقفربةدلبلاىلإءارسإتهجوتف،ةريخألاةمهملاتهتناىتح
.نييفحصلاىلعهعيزوتمتيسيذلاصنلانمًاخسن

يتلفسألاقيرطلانمةدعاصتملاةرارحلاتناكو.بيجلاةرايسدارمداق
قلحيملو.ةدرجملانيعللةيئرمتدباهنأةجردلةفاثكبامهتحتقفدتت
ىلإتارشحلاوتاناويحلاوسانلانملكأجتلادقف.ءامسلايفدحاورئاط
نإىتحو.يمنهجلارحلاكلذنمًابرههيلإءوجللانكميدرابناكميأ
ًاليقثوًاراحادبهيلإرظنلابءارسإتعتمتسااملاطليذلاتارفلارهن
يتلاحايرلانكلو،ةحوتفمتناكبيجلاةرايسذفاونلك.باذملاصاصرلاك
يناعتدعتملاهنأءارسإتظحال.ةدوربلانمردقلقأباهدوزتملاهتألم
ًاريخأتعاطتسااهنكلو،اهسأريفلقثبرعشتتلظاهنأريغ،عادصيأنم
يتلاةدمجملاهايملاةجاجزتذخأ.نيعللاناقفخلاكلذنمصلختلا
،قيرطلافصننملقأىوساعطقيملامهنأمغرو.اهيمدقبناجباهتعضو
نمءاملاقفدتف،برشتلءارولاىلإاهسأرتدرً.ابئاذجلثلاتدجواهنأريغ
،اهسبالمىلعكانهنمرطاقتواهنقذىلعمثاهمفىلعلاسوةجاجزلا
.درابلاءاملاهايإاهحنميذلاشاعتنالابرعشتنأتلواحواهينيعتضمغأف

."؟بيقنلاوهاذهسيلأ":اهينيعحتفىلعاهثحيلءارسإدارملأس
اهينيعءارسإتقيضف،امهوحنمدقتتبيجةرايسديعبنمتحالدقف
يذلايدنجلابناجىلإًاسلاجفرشأتأردقل،معن.زيكرتباهيلإرظنتل
دارمففخف،امهدوجوظحالهرودبهنأىلعهتاكرحتلد.ةرايسلادوقي
نمةمداقلاىرخألابيجلاةرايستفقوتامنيب،بيجلاةرايسةعرسنم
امهيلإريشيبيقنلاادهاش.قيرطلانمنميألابناجلاىلعرخآلابناجلا
بناجىلإزوجةرجشلظيفبيجلاةرايسدارمنكرف،افقوتيلهديب
لولحبامهيلإهقيرطيفىضموةرايسلانملجرتدقبيقنلاناكو.قيرطلا
.ةرايسلانمهيفالجرتيذلاتقولا



."وتللمكتلباقمليقيرطيفتنك"
اذهيفانترايزليتأتكلعجينأشيأو!ً؟اقح":تلاقوءارسإتمستباف

."؟راحلاوجلا
بعتملاههجولظلب،اهلثمبةماستبالااهلدريملبيقنلانكلو

.قلقلاداجلاهريبعتبًاظفتحم
لتقةميرجتعقودقل.مكلئيسربخيدل":ًالئاقبيقنلاحرش

."ىرخأ
."لامك":ةلئاقتمتمتف،اهيلعراهنيهتمربملاعلانأبءارسإترعش
ثدحاذام":لاقوةشهدلاىلعلديهجوريبعتباهيلإبيقنلارظن

."؟لامكل
."؟"لامك"سيلةيحضلافً،اذإ"
نميأبلامكةقالعام.ليميتةيرقنمنيسهانهنإ،يتزيزعايالك"

."؟اذه
."حابصلاذنمدوقفمهنإ":نزحبءارسإتلاق
."؟دوقفمهنأبنينعتاذام"
اهلوضفنأالإ،اهقيدصءافتخالاهقلقمغرو."فرعنال":ءارسإتلاق

نعانربخأاّيهً.اقحالرمألابثدحتنس":تلاقف،رخآءيشلكىلعبلغ
."لتقيذلالجرلا

تحتًامئانهتليلىضمأدقل.هرمعنمنيسمخلازهانييورقهنإ"
حابصلايفهتيؤرلاوبهذامدنعو.صوصللانماهسرحيلهتقيدحيفةشيرعتلا
."ةشيرعتلاضراوعىدحإنمىلدتيوًاقونشمهودجو

."ً؟اساحنلجرلاناكله":لاعفنابءارسإتلأس
دقف.ةظحللامهنويعتقتلا."كلذناكهدلاونكلو،الك":فرشألاقف

كلذسيل":لاقمث،هتماقإرقميفاهايرجأيتلاةثداحملاامهالكاركذت
لبقتامهدلاونكلو،وراغةطسألادنعًابردتملمعدقللب،بسحو
."تاونسسمخ

."هيبأنمًالدبنبالااولتقدقلً،اذإ"
."لجرلاقنعلوحًايساحنًاكلساوفلدقف.ودبيامىلع"
."؟يساحنكلسبهوقنشله"
،هناصحهبطبرينأداتعايذلاماجللابلجرلااوقنشدقل،الك"

."هقنعلوحًايساحنًاكلسًاضيأاوطبرمهنكلو
.ةدوصقمةلاسرهذه":ةلئاقتمتمتوً،ابيرغًاناعملءارسإانيعتعمل



يفلئاسرةمث.مئارجلاكلتهباكتراببسفرعننأانديريلتاقلانإ
راتسلادبعجاحلابعفدداوسلابلبرستمبهارً:اضيأنيتقباسلانيتميرجلا
ديشرلتقامك،روكيركنهاكلالتقةقيرطبانركذتةقيرطيفةنذئملانع
."...اغآسيناهوأاهيفلتقيتلااهسفنةقيرطلاباغآ

هذهّنإكلوقيفةقحمكنأنآلاحضاولانمتاب":بيقنلالاق
.ً"اماعنيعبسوةينامثلبقةبكترملامئارجلانعلصألاقبطةخسنمئارجلا
هديرهظبهنيبجىلعةعمجتملاقرعلاتارطقحسميوهوفقوتمث
نوفقينيذلامهنييلاصفنالانأدقتعأتلزاميننكلو":ًالئاقفاضأو
."اهلكاهءارو

هيلإترظنف،امدحىلإًاببحميلوفطلابيقنلادانعءارسإتدجو
."؟ءاملاضعبديرتله؟ناشطعتنأله":ةلئاقهتلأسوفطعب

ةقرحملاسمشلاتحتانهيوذننحنف.كلذدوأ،معن":بيقنلالاقف
."ركابلاحابصلاذنم

.بيقنللاهمّدقوءاملاةروراقدارمجرخأف
عجرأمث."جلثلاكةدراب":ةروراقلاسسحتامدنعةداعسببيقنلامتمت

.ناتضمغمهانيعوةبذعلاهايملاعلتبيأدبوءارولاىلإهسأر
."ضرمتسفالإوكلهمىلع":هبقارتيهوءارسإتلاقف
ةرايسيفسلاجلايدنجلاىلإتفتلا،هتيافكفرشأذخأنأدعبو

."ةدرابهايمامهيدل،لوريإايرظنا":هللاقو،بيجلا
."اهايإهيطعأس،ةروراقلاتاه":دارملاقف
بيجلاةرايسوحنهقيرطقشيباشلابلاطلاأدباملاحءارسإتلاق

نأيفكعمقفتأيننإ،عقاولايف":ءاملاةروراقهتزوحبوبيقنلابةصاخلا
ًاضيأًامامتيقطنملاريغنميلودبيذإ.يسايسعفادتاذمئارجلاهذه
.يسايسعفادلانأنظأاذل،مئارجلاهذهلكءارودحاوصخشفقينأ
لب،اهءارونوفقينيذلامهداركألانأنظأال،تنأكسكعىلعيننكلو
."نييلاصفنالا

."؟امًائيشنيفرعتله":لاقو،ناعمإبءارسإهجوىلإبيقنلارظن
."ً؟اينمرأناك"دباع"جاحلانأتعمسدقل"
."؟هنيلوقتامنيكردتله":لوقياهلاحناسلةرظنببيقنلااهقمر
نممهألاو،ينمرألصأنملجرلانإ.ةقيرطلاهذهبيلإرظنتال"

نمذختاهنأهلككلذنمةيمهأرثكألاو.اغآسيناهوألبيرقهنأكلذ
."هلةقيشعاغآديشرةقيقش



هذهلكبكلنيأنم":لاقفكشىلإبيقنلاةشهدتلوحت
."!؟هللاقحبتامولعملا

ىلإلصوتلانممتنكمتلثاحبألاضعبمتيرجأول.كانهوانهنم"
."مكسفنأباهسفنتامولعملا

.هيفقيقحتلانمنكمتأيكلًاحيحصنوكينأهنيلوقتامىلعبجي"
ىرخأةرهوجاهنإمأ؟هيلعدامتعالانكميردصمنمتامولعملاهذهله
."؟لفطتملامكيهاطرهاوجنم

."ةدلبلايفزئاجعلالأساوبهذا.اذهنوفرعيعيمجلا"
هانيعتلمأتو،هعمسيامقيدصتيفبيصعتقونمبيقنلاىناع

.اهتاملكبركفيهنأكوتقولاضعبلءارسإهجو
."؟"ديشر"لتقنموه"دباع"جاحلانأنينعتلهً،اذإ":لاقف
جاحلامساعمسامدنعامهتثداحمىلإهوتلداعيذلادارممضنا

.دباع
ةثالثلالب،هدحو"ديشر"سيل":ةملكلكىلعةدكؤمءارسإتلاق

."مهعيمج
"دباع"جاحلانأضرتفنانيعدً.ادجريطخءاعدااذه":بيقنلالاقف

."؟نيرخآلانعاذامنكلو،ديشرلتقلعفادهيدل
ً.اماعنيعبسوةينامثلبقتعقويتلامئارجللمقتنينأدارأدقل"

؟هتلوفطذنمةيهاركلاهذهبرشتيهتلعجهتلئاعنألمتحملانمسيلأ
."؟كيلعضورفمنيدلانأنيحيفًايقيقحًاملسمحبصتنأكنكميفيك

يألتقبةليفكوةليوطةدمًاماعنيعبسوةينامثنإ":بيقنلالاقف
."عونلااذهنمةيهارك

ً،اضيأةليوطةايحاهلتادقتعملانإ":تلاقفً،ازهاجءارسإباوجىتأ
هذهلختتمل.ةدترملاةديدنمسابفرعتةأرماكانه.نورقلشيعتيهف
."ليجنإلاونآرقلانملكبنمؤتيهف،اهتادقتعمنعًايلكةأرملا

هنإلبً،ايداعًالجرسيلهنإ.فرعأال":هنيبجًادعجمبيقنلالاق
."دجسملايفخيش

كشأيننإ،عقاولايف":لاقفرخآلاوههولدبيلدينأدارمدارأ
دبعجاحلالتقةميرجنعانثدحتامدنع.ءاوسدحىلعدباعجاحلاب
.ةنذئملاحاتفمكلمييذلاديحولاوه"دباع"جاحلانإفلخلاق،راتسلا
."راتسلادبعجاحلالتقامدنعًادوجومناكجاحلانأينعأ

،مئارجلالوحةصاخلاهتانيمختبءالدإلابدارمةبغرنمبيقنلاءاتسا



هيلإتثدحتدقف،كانههدجاوتةقيقحفخيملهنإ"ً:اخبومهللاقف
راتسلادبعجاحلانكمتييكلهسفنبةنذئملابابحتفهنإلاقو،يسفنب
نمو.ةعمجمويلكلعفيامكطبضلابدجسملاىلإلخدمث،دوعصلانم
يفوهامنيبةنذئملايفيرجيامعمسيوأىرينأهيلإةبسنلابليحتسملا
جاحلاطوقسدعبامىلإةميرجلاعوقونعًائيشفرعيملاذل،دجسملا
."ىرجامبةالصللاورضحنيذلاسانلاهربخأدقف.ضرألاىلعراتسلادبع

جاحلابعفدنإاذام؟اذههئاعدايفبذكنإاذام":ءارسإتلاقف
."؟دجسملاىلإلخدمثةنذئملانعراتسلادبع

اموهاذهنإلقنلً،انسح.كلذلهوعديببسيأكانهسيل"
ءادوسةءابعبًاحشتمًالجراودهاشمهنإنولوقينايعدوهشكانه.هلعف
."...ةميرجلاعقومنمبرهي

يفخييكلبهارلاكءادوسةءابعىدترا"دباع"جاحلانأدبال"
ملناذألانأللخادلايفدحأكانهنكيملو.دجسملالخدمثهتيصخش
راظتنابسلجمث،امناكميفاهأبخوةءابعلاعلخاذل،دعبعفردقنكي
."نيلصملاروضح

فرعأاليننإ":هينيعيفزجعلاىلعلديريبعتكانهوبيقنلالاق
."يلةبسنلابًايقطنممالكلااذهودبيال،امببسل.بسحو

فيفحتوصىوسهيفعمسيدعيملريصقتمصداس،ىرخأةرم
رسكبًاريخأءارسإتردابف.ةراحلاحايرلااهللختتيتلازوجةرجشناصغأ
نكيملنإ.نيرخآمهبهبتشميأكيدلسيل،نكلو":تلاقو،تمصلا
."؟نوكيدقنمف،لتاقلاوهدباعجاحلا

.نيتضمغمفصننينيعباهيلإرظنيوهوءارسإمالكىلإبيقنلاىغصأ
.اهلاؤسىلعهباوجاهلمدقىتحًاليوطًاتقوهنمرمألاقرغتسيمل

ةليللايفًابصعتنمرألادشأهنأكولجرلاثدحتدقل؟دنريبنعاذام"
لجرلاناكنإاذام؟يلإرظنيوهوهينيعيفبضغلاتيأرله.ةيضاملا
عوقوةعاسهدجاوتناكمنعةركفكيدلله؟يردننأنودنمًانونجم
."؟مئارجلا

نماهسأربرادامبهتربخأولف.لوقتنأبجياذامءارسإفرعتمل
كلذوةظحللاكلتيفلوألاهبهبتشملاهنأفرشأنلعأل،دنريبلوحراكفأ
داقتعاللًاضيأيهلصوتتملأ.بارغتساللًاريثمهفرصتتدجواملو،ناكملا
لكريغت؟ينمرألصأنم"دباع"جاحلانأفرعتنألبقلتاقدنريبنأب

"دباع"جاحلانأتدجودقف،ريخألارمأتفشتكااملاحاهرظنيفءيش



.مئارجلاباكترالىوقأعفاودهيدل
هعفاودحضتفتامبرتاشاقنيفطروتيدقمرجمكانهسيل":تلاقف

نمرألانععافدلانععنتمالًاذإ،مئارجلاءاروفقيدنريبنأولو.ةيفخلا
."هرظنةهجويفخينألواحوبصعتلااذهب

.حيحصاهمالكنأبيقنلاكردأ
جاحلابوجتستنأكيلعيغبنيهنأنظأ":ةلئاقءارسإتعباتف

.ءافخلابكلذلعفتلفًاذإ،هيديرموهتذمالتلعفدرنمتيشخنإ."دباع"
نألمئارجلاعوقوتقويفهدجاوتناكمفرعتنأبجيلقألاىلع
ةعاطهنوعيطيضايفلثمسانأكانه.رداصملانمريثكلاهيدللجرلا
."؟هلوحامعوننمةمظنملكشيملهنأفرعتفيك.ءايمع

،ءارسإايايه":ًالئاقحاصف،اهمالكنمهتيافكلانهنأبيقنلاسحأ
لتقلامئارجبكترتةيمالسإةمظنمكانهنأبينيعنقتنأنيلواحتله
."؟ةينمرألاةيضقللًامعد

لجرلااذهنإ":تلاقف،اهتيضرفيفكشىندأاهرماخيملءارسإنكلو
لجأنمبكترتمئارجلانأهلاجرربخيملديكأتلابوهو،ءاكذلاغلاب
اموأىربكةيمالسإةوحصبةقالعاهلنإمهللاقلب،ةينمرألاةيضقلا
."هباش

ىلإاندعاننأةكردمتنأله":ًالئاقاهلأسو،ءايتساببيقنلادهنت
مهنييلاصفنالانإكلتلق،راتسلادبعجاحلالتقامدنع؟انأدبثيح
مهنيينيدلانيبصعتملانإتنأتلقامنيبةميرجلاءارونوفقينيذلا
."...كلذاولعفنيذلا

انعطقعقاولايفاننأنظألب،انأدبثيحىلإاندعاننأنظأال"
يفلتاقلاىلعضبقلايقلنفوسفةمكحبانفرصتنإو.ةليوطةفاسم
."تقوعرسأ

ناكاذإاميفًاقثاونكيملهنكلو،رخآًائيشلوقينأبيقنلادارأ
.هبلقيفاّمعحصفينأررقً،اريخأو.المأكلذبءارسإربخينأهيلع

انيدلنكلو،ءيشيأيفديفياذهناكنإفرعأال":بيقنلالاقف
."ةباصإلضرعتدقلتاقلانأنظننحنف.زغللرخآًاحاتفم

."؟اذهنوفرعتفيك"
فزـنيملةيحضلانأرابتعابو.ةشيرعتلابرقمدراثآىلعانرثعدقل"

ىلعًاضيأانرثعامك.لتاقلاىلإدوعيمدلانأدبالف،ةدحاومدةرطق
قحلأف،ةمواقملاضعبىدبأةيحضلانأنظناذل،مدراثآهيلعلجنم



ءامدلاراثآىلعانرثعو.هقنخبموقيوهولجنملاةطساوبلتاقلابىذألا
نأدبال،اذل.رودغملالجرلااهكلميدحاوداوجاهرجيةبرعىلعاهسفن
."ةباصإللضرعتنأدعبةبرعلاببرهدقلتاقلا

."؟ةبرعلاىلعمترثعنيأو"
."ةيرقلافارطأىلعجرملايف"
طرفنمناعملتاهانيعتأدبو."ةميظعرابخأهذه":ءارسإتلاق

انيلعاملك،نآلا.حيرجلتاقلانأينعياذهً،اذإ":تلاقمث،لاعفنالا
."حيرجهلاجرنماٍّيأوأ"دباع"جاحلانأنمدكأتلاوههلعف

ريبككشينرماخيلازيالف،ةحارصلاىخوتأل،نكلو.كلذلعفنس"
."ءيشيأىلعرثعنساننأب

:ةلئاقةقثبمستبتيهوهديتسملو."رثعتسلب":ءارسإتلاق
."ةقيقحلافشتكنسةرملاهذه،ينقدص"

طغضمث."ةقحمكنألمآ":لوقينأديريهنأكواهيلإبيقنلارظن
نمرثكأامكرخؤأنل،لاحةيأىلع":ًالئاقفاضأوقفربةباشلاديىلع
."؟حيحص،ةدلبلاىلإنابهاذامكنأودبي.كلذ

نأبجيصوصنانيدلف.ةيدلبلاىنبمىلإبهذنس":دارملاقف
."اهنمخسنىلعلصحن

،بيجلاةرايسيفبوكرلادواعتنألبقبيقنلاىلإءارسإتتفتلا
."تببحأنإمويلاءاسمانترايزللاعت":تلاقو

الوً،ادجةبعتمًامئادكنإ":لاقوفرشأهجوىلعكبترمريبعترهظف
."كجعزأنأديرأ

ةليللانأشبةفسآيننإ":تلاقو،ءارسإهجوىلعرارمحالاضعبرهظ
."مويلاءاسمةبعتمنوكأنليننكلو،ةيضاملا

ةرايسيفبيقنلابكرنأىلإدارمكلذكوةملكيأبقطنتمل
قيرطلارخآيفةيركسعلابيجلاةرايستراوتامنيبو.هبةصاخلابيجلا
يفءارسإودارمهجوت،اهتحتنمرخبتيهنأهيلعادبيذلايتلفسألا
.ةدلبلاوحنامهقيرط

تنأوكتبقاردقل":هباجعإءافخإىلعرداقريغوهودارملاق
."راثآةريبخسيلوةيرحتبهبشأتودب.بيقنلاعمنيثدحتت

."ً؟اذإ"
كتردقو،ءايشألاىلإاهبنيرظنتيتلاةقيرطلابو،كمالكبترثأتدقل"

ملعتأنليننأتننظاملاطل.كميمصتكلذنممهألاو،زاغلألالحىلع



يفنيخرصتتنأ.هذهيتعانقتريغكنكلو،يمأىوسةأرمانمءيشيأ
ًاضيأكنكلو،راثآلانعبيقنتلاقيرفيفرخآصخشيأنمرثكأيهجو
.ً"اعيمجنورخآلاينملعياممرثكأيننيملعت

ةقيرطنمةرورسميننإ":تلاقف،هنمهتعمسامءارسإتبحأ
ً،اعرابراثآريبخحبصتنأكديرأوكبةبجعميننأملعتتنأ.كريكفت
ةفيخسلاةيفارخلاتادقتعملاكلتلكنعىلختتنأكيلعبجينكلو
."!ملكتأاّمعفرعت.كسأربرودتيتلا

ىلإرظننأدعبو."فرعأ،معن":لاقوهسأرباشلابلاطلازهف
.ىرخأةرمثدحتيأدب،تقولاضعبلهمامأدتمملاقيرطلا

."يـبضغتالأبينيدعنكلوً،ائيشكللوقأنأديرأ":لجخبلاقف
ًالعفينتبجعأدقل":ًالئاقهمالكعباتف،لوضفبهيلإءارسإترظن

كنأيلادبنكلو،بيقنلاعماهبتفرصتواهبتثدحتيتلاةقيرطلا
نأكلةبسنلاببئاصلانمهنأنينظتله.ءيشلاضعبةدايزنيلخدتت
."؟لكشلااذهبهيلعريثأتلايلواحت

ييأرنعربعألب،هيلعريثأتلالواحأاليننإ":ةلئاقءارسإتضرتعا
."كلذتلعفًاضيأتنأو.الإسيل

بيصأنيكسملالجرلانكلو،حيحصاذهوً،اضيأيراكفأهتكراشدقل"
."ديدشكابتراب

اهنألحيحصدارممالكنأبملستلتناكامبر،رخآتقويأيف
دقف،كلذعمو.نيرخآلاهيجوتوةدايقلاىلعاهثحياماهيدلنأتكردأ
.ةقيقحلاهذهلبقتيفةبوعصنآلاتدجو

نيمرجملانعثحبيوهف،هديفيدقكابترالاضعبنإ":ةلئاقتعباتف
."دباعجاحلانععفادينألواحفيكرظنا.أطخلاناكملايف

.ً"ابنذبكترينأنميشخامبر":باشلابلاطلالاقف
ريثأتلاتلواحيننأللوألابنذلابكترانمانأً،اذإ.حيحص،هآ"

."هيلع
ááá



ىلإةفاضإلابلاكينومشأبقلعتياملكيسنهنأسيريزيبىلعادب
هسفنسرك،مالسلااهيفداسيتلاتاونسلاكلتلاوطف.هماثآوهبونذ
ًاريبكًالازغبقعتيوهوةليوطًامايأىضمأف.ديصلاةضاير؛ةلضفملاهتضايرل
لاكينومشأحنموفغشلااذهينحنمفً.احيرجًالعووأًايراضًادسأوأ
هذهلوحنفيكًادجًاديجانملعتوً.اعمتقولاءاضقلصرفلانمريثكلا
فشتكينأصخشيألحمسننأنودنمةداعستاظحلىلإصرفلا

نملكناهذأشيوشتىلعًاضيأانصرحدقفكلذثدحنإو،انرس
ادبهتلئاعوبوشيتلنئاخىلإتلوحتامدعب،نكلو.كشيأهرماخي
تاظحلقوذتبيلاوحمسامبرو،ينمرأثلاىلعنوممصممهنأًاحضاو
ةملكلاف.لبقتسملايفربكأةاناعميناعأيكللاكينومشأعمكلتةداعسلا
ةياهنك؛ةموتحملاهتياهنىلإلصيسانبحناكفً،ادبأوًامئادمهلةريخألا
.اهتلمحيتلاةرمثلاببسب،اهترهزبتممستةرجش

كلملافرتعيمل،كلذعمو.لافطألابجنيالًاميقعسيريزيبناك
تايرخألاءاسنلاوةكلملاىلعموللابىقلألب،اذهنعهتيلوؤسمبعامطلا

دقف،هميرحىلإنهمضيتاوللاءاسنلاددعغلبامهمنكلو،هميرحيف
لب،سيريزيبمأسيمل.هلًالفطنهنميألمحتملو،اهسفنةجيتنلاتلظ
كلتنكلوً،اثيروهلبجنتساهنإنوفارعلاهللاقيتلاةأرملارظتنيلظ
ءوسلو.ءامصلاةرخصلاكًاميقعناكسيريزيبنأيهةقيقحلاف.ةبذكتناك
ىسقأنمامبركلتو،يسفنبةقيقحلاهذهتبثأنأردقلاءاش،ظحلا
نكيمل،سيريزيبليراقتحانممغرلاىلعو.كودعنمماقتناللقرطلا
انبلحتسةمخضةثراكنأتكردأيننأل؛هتدرأامماقتنالانمعونلاكلذ
.كلذلةجيتن

تاراثرثلاءاسنلاوةريرشلانويعلانعهانيفخأيذلابحلافشك
.لاكينومشأمحرلةبصخلاضرألايفهسفننعرصقلايفظومونيقلمتملاو

يتلاديصلاتالحرنمىرخأةلحريفسيريزيببايغءانثأيفف
نعفلتخمدعوميفةبتكملاىلإلاكينومشأترضح،اهيفجورخلاداتعا
.نزحلابًامعفمليمجلااههجوتيأرف،هيفيقتلننأاندتعايذلادعوملا

."لماحانأ":ةلئاقدحاوسفنبهلوقتدارأامبتهوفتف
.يرجياملماكلكشبكردأمل،ةيادبلايف
."؟سيريزيبنم":اهتلأسو



لب،الك":تلاقمث،اهسأرزهتيهوقلقةباحساهينيعىلعتميخف
."رهشأذنمسيريزيبعمتقويأضقأملانأف.تنأكنم

مليننكلو،رخفلابٍغاطروعشيلخاديفدلوتهنأبارغتسالاريثيامم
.اهيفانعقويتلاةحلملاةلكشملاكردألًاليوطًاتقوقرغتسأ

."؟نآلاهلعفنسيذلاام":ًالئاقتسمه
تلاقمث،تقولاضعبلتركفواهسأرتسكنو."يردأتسل":تلاقف

."سيريزيبعمةميمحةليليضقأنأّيلعبجي"ً:اريخأ
نعتزجعيننكلو،ديحولالحلاوهكلذف،اهمالكيفةقحماهتدجو

.ّيلعةرطيسلانمةمتاقلاةريغلاعنموأيـبلقرصتعايذلاملألانيكست
ملاننكلو،هديصةلحرنمسيريزيبةدوعفوخوملألكبرظتننانذخأ
ترضحدقف.اهلانعقوتامكرومألارجتمل،ظحلاءوسلو.لمألانعلختن
امكانهدعيملو،ديصلانمدوعينألبقكلملارصقىلإةديدجةبيبح
لاكينومشأىلإرظنللثيروىلعلوصحللًاقوشقرحتملاسيريزيبوعدي
سيلهنأتكردأامدنعو.ثدحامطبضلاباذهو،ةديدجلاةاتفلادوجوب
،ةديدجلاةقيشعلاىسنيلهرظتنتنألاكينومشأتررق،رخآرايخكانه
ايو.لماحاهنأتايرخألاءاسنلاظحالتنأتيشخو،ربكيأدباهنطبنكلو
تكردأدقف.ةقيقحىلإاهفوخلوحتىتحليوطتقوضميمل!هاترسح
اهبقارتتأدبولاكينومشأرتوت،ميرحللاهمضمتةأرمالوأيهو،اهودوب
ىلإتعره،لاكينومشألمحباهكوكشنمتدكأتامدنعو.بثكنع
.ديعسلاربخلاهلفزتلسيريزيب

رهظلعفدرلوأناك،لماحلاكينومشأنأسيريزيبعمسامدنع
يغريوهوميرحلاةفرغمحتقاف،مراعبضغاهعبتمث،ةمدصلاوههيلع
نماهيلعىشخأيتلاكلت؛ةدحاوةعفصبًاضرألاكينومشأعرصو،دبزيو
صخشلامسابهلفرتعتملنإاهلتقينأبددهو،ءاوهةمسناهحرجتنأ
ةعفصلادعبيعولانعةقيقرلالاكينومشأتباغ.اهلمحيفببستيذلا
يولعلاقباطلايفتارفلارهنىلعلطتةفرغيفاهزاجتحامتمث،ةيناثلا
.ميرحلامسقنم

نألواحف،ةعقوتملاريغةنايخلاهذهلبعرميزخبسيريزيبرعش
ربخلاجرخيالأبةددشمرماوأىطعأ،اذل،عيمجلانعةثداحلاهذهيفخي
نفشكنإةميخوبقاوعبءاسنلاددهو،ميرحلافرغناردجنيبنم
.رسلا

ًاقيقحتسيريزيبىرجأ،لاكينومشأتظقيتسانإهمالعإبرمأنأدعبو



،يرجيامبًالهاجلازأالانأتنكو.لاكينومشأمهتلباقنملكفشتكيل
،ةبتكملاروزتنأتداتعاةمثآلاةأرملانإرصقلايفنيفظوملاضعبهللاقف
ىلعههابتنازكرينأرثآلب،يلوحكوكشلاهرماختملسيريزيبنكلو
نأهلاببرطخدقف.رهشأةثالثلبقاهيوذىلإلاكنيومشأاهبتماقةرايز
.رصقلاىلإلاكينومشأيدلاوراضحإمت،اذكهو.كانهتعقوةنايخلا

تداعتسادقلاكينومشأنأاهودوبتظحال،تقولاكلذلولحب
اهترمأو،رصقلاىلإاهيدلاويعدتسينأررقكلملانأاهتربخأاذل،اهيعو
تلاقف.اهيدلاوبذعيفوسكلملانإفالإواهبيبحمسانعحصفتنأب
املاحو."انهىلإكلملايعدتسا.يـبيبحمسانعحصفأفوس":لاكينومشأ
ميرحلاةفرغةذفاننماهسفنبلاكينومشأتقلأ،ةفرغلااهودوبترداغ
.حانجلاةروسكمرسنىثنأاهنأك؛لفسألايفروخصلاىلعةحوتفملا

،ميرحلاةفرغىلإداعاهودوبةلاسرنعًاربخسيريزيبىقلتامدنع
ةدشنمهباوصدقف،لاكينومشأىلعروثعلايفلشفامدنعهنكلو
نيذلاسارحلاىأرامدنعو.هبناجبيتلاةأرملاىلعبرضلابلاهناو،بضغلا
لزـن،لفسألايفةراجحلابضختءارمحلالاكينومشأءامدةذفانلانماورظن
ةعاجشتلعج.ةدماهةثجلاكينومشأىلعرثعكانهو،اهيلإسيريزيب
،جايهةلاحبباصيكلملااهتوميفىتحسيريزيبتدحتيتلاةباشلاهذه
.نمثيأبلاكينومشأبيبحىلعروثعلابروفلاىلعهلاجربرقأفلكف

يفسلاجانأامنيبف.ةملؤملارابخألاهذهبايريإيدعاسمينملعأ
هئالتعابًالفتحمرصنملشديدجلايروشآلاكلملاىلإةلاسربتكأةبتكملا
.ايريإلخد،هلانئالونعًاربعموًارخؤمشرعلا

رعاشلاةبحمةرقوملالاكينومشأةديسلاتزفقدقل،يديس":يللاقف
."روخصلاقوفاهتثجىلعاورثعمث،ميرحلاةفرغةذفاننماريغنيدول

تاملكلاهذهلاقو،ةبتكملابابدنعكانهايريإفقودقل،معن
ملهنكلو،ىرجامةقيقحتمهف،كلذلعفاملاحو.دحاولافرحلاب
هذهتعقوتيننأالإيسفنلرمألابيفارتعامدعمغريننألينئجافي
،اهكالتمانعانأتزجعيتلاةعاجشلالاكينومشأترهظأدقف.ةياهنلا
.عادخلابءيلملاونئاخلاويساقلاملاعلااذهترجهو

لاعفنالاو،يلايللايفبذعلاقوتلاو،يتايحتألميتلاةعتملاكلت
،يلظقناعيذلاءفدلاو،يتدحورصاحيذلالامجلاو،يمايأيفكبترملا
دعبةدوجومدعتملاهلك؛رايهنالاةفاحىلإيلقععفديذلانونجلاو
يتلاةبيبحلا؛رطملاكقفدتملارعشلاوةبذعلاةحئارلاتاذةبيبحلاكلت.نآلا



نودنميتهافتويفواخمعميدحوينتكرتيقورعيفءامدلاكترج
.ةعجر

قزمأملو،يـباوصدقفأمليننأالإ،ةقيقحلاتكردأيننأمغرو
:ةثراكلاهذهربخيللقنيذلاايريإيدعاسمهجويفحصأملو،يرعش
يسبالميفًارجنخفخأملو،"انأينبحتلباريغنيدولبحتالاهنإ،الك"
يفدومجبفوقولادرجمبتمقلب،يساقلاسيريزيببلققزمأنألواحأو
يفوخحبكو،حطسلاىلإيقامعأنمدغولاكلذضهنمث،ةبتكملاطسو
تيفخأاذل،ينبذعيوسيريزيبيـبكسمينأتيشخدقف.ينزحويتشهدو
يفتلشفيننكلو،يـبضغتحبكيننإىتح؛يعومدتسبحوينزح
ًاماركإاهتببحأيتلاةأرمللقزمملادسجلاةيؤروباهذلاّدحىلإلوصولا
.ةسئابلايحورل

يمحتلاهتايحبلاكينومشأتحضدقفً؛اثبعتبهذاهلكيفواخمنكل
عطتسأمل،كلذعمو.يلاتلامويلالحنأىلإةقيقحلاكلتكردأمل.يتايح
ديكأتلكبسيريزيبنأتركفدقف.عزفلابروعشلانميسفنصلخأنأ
يتقالعبملعهيدليذلاديحولاصخشلاناك.مالسبيضمتةلأسملاعدينل
تكردأف.تئافلاماعلايفيفوتهنكلو،يتيزافلافةنهكلاريبكوهلاكينومشأب
.اهمحريفلاكينومشأهتلمحيذلالفطلليتوبأتابثإنعزجعيسكلملانأ
كلذنميسفنررحأتأدبف،هلتدرأامكيضميسءيشلكنأتدكأتو
نأيعسوبدعيمل،فسأللنكلو.يلعهتضبقمكحأيذلاتيمملافوخلا
.نآلادعبضرألاهجوىلعمالسيأبىظحأ

يلفطواهتببحأيتلاةأرملاتوميفسيريزيبكلملاببستدقل
رطيسدقف.ههجويفقصبأملو،ههجاوأملفيعضلااناساتابانأو،ديحولا
قنختةملظمةليلكيدسجلماكىلعنميهو،يـبلقويلقعىلعفوخلا
،عقاولايف.ماقتنالاءارونوعسيًاضيأءانبجلانكلو،تنبجدقل،معن.رونلا
نورظتنيمهف،مهريغنمرثكأماقتنالارامثنودصحينيذلامهءانبجلانإ
...ةعقوتملاريغةظحللانيحتنأىلإركمبديعبنمنوبقرتيو

ááá



نإ.ةعقوتمريغةظحليفةرداغلاهمئارجبكترامثركمبرظتنادقل
اهدحوناقتإلكباهذيفنتواهلطيطختلامتيتلامئارجلانمةلسلس
نكميال،معن،معنً.اماعنيعبسوةينامثتمادءاضغبوةوادعةئدهتليفكت
يفرودتتلظيتلاراكفألايهكلت.دباعجاحلاىوسلتاقلانوكينأ
.ةنيدملايفةيدلبلاىنبمىلإاهقيرطيفيهوءارسإسأر

مارتحابامهلبابلامامأفقاوفظومىنحنا،كانهىلإالصوامدنعو
رضحينأدارأ"بيدأ"ةيدلبلاسيئرنإلخادلايفامهلليق.امهببحرو
،ةانقلارفحبقلعتتامةلأسملهؤاعدتسامتدقهنأالولهسفنبامهلابقتسال
،كلذعمو.رخآءيشلكلبقةرورضلابيتأيبجاولاف،ةليحهديبامنكلو
نولسارملالصيامدنعيلاتلامويلايفرضحيسهنأفظوملاامهلدكأدقف
امهتمدختحتةنيدملاسلجمنألاقلقيالأامهنمبلطو،نويفحصلا
بجوتيملهنألءارسإترس.هيلإاجاتحينأنكمياملكامهلرفويسو
.ةبذهملاةليوطلاتاثداحملاباهتقوعيضتاليكةيدلبلاسيئرةلباقماهيلع
امهتقونألروفلاىلعخسنلاةلآمادختساناديريامهنإفظومللتلاقو
ىلعءارسإةينمأههجونعهتماستبابغتمليذلافظوملاىبلف،قيض
نابغرياناكنإامهلأسمث،ريوصتلاةلآدوجوناكمىلإامهدشرأو،روفلا
خسنبدارمأدبامنيبو.امهلمعباموقيلامهكرتينألبقءيشيأبرشب
ملاهنكلو،متسرمقرتبلطو،لومحملااهفتاهءارسإتجرخأ،قاروألا
؟هفتاهئفطينألامكهنمبلطله،ىرت.هيلإلصوتلانمنكمتت
ديكأتلكبهنأل؛قلقلابةغلابمللٍعاديأدجتملةلاحلاهذهيفاهنكلو
.دعتبينل

،ةيدلبلاىنبميفليوطتقوءاضقةمهملاءاهنإامهنمقرغتسيمل
الوكلاةجاجزبرشنمءارسإيهتنتنألبققاروألاخسندارمىهنأدقف
"دباع"جاحلاادهاش،ةيدلبلاىنبمنمناجرخيامهامنيبو.اهلمحتيتلا
نمدكأتتلةيانعبديعبنمهتبقارو،كانهءارسإتفقوف،دجسملاىلإلخدي
يفادب،كلذنمسكعلاىلعو.تابدنوأتاباصإةيأنميناعيالهنأ
يحطسحرجدرجمامبرهنإ":اهّرسيفءارسإتركفف،ةياغللةديجةلاح
."هصيمقتحتهيفخي

حضفتنأىشخيهنأكوسأرلاسكنمىشم"دباع"جاحلانأتظحال
هتفقوأو،هيلإتبهذلبعاتملاةراثإنماهتيشخالولو.نيفدلاهرسهانيع



هنماهيلعلصحتنأاهنكميتامولعميأىرتو،ةصحافةرظنهيلعيقلتل
دعبو.بيقنلاشيوشتنمديزيساذهنأتكردأاهنكلو.ةروانملاوةليحلاب
دارمىلإمضنتليشملاتلصاو،دجسملالخديوهوجاحلازجعبتلمأتنأ
ةقيرطلاكلتبيشمي"دباع"جاحلاءارسإتدهاشامدنع.بيجلاةرايسيف
دقف.كشالبلتاقلاهنأباهتعانقتدادزا،ضرألاوحنناتقرطمهانيعو
اميهاهرظنةهجونمدسجلاةغلنإذإ؛دسجلاةغلبًاريثكقثتتناك
يتلابيذاكألاوهفعضنعفشكيونايحألابلغأيفناسنإلارعاشمحضفي
امدنعجاحلاينيعيفددرتةرظنتظحالاهنأتركذت.اهيفخينألواحي
لجرلااذهنألبقيذنمرثكأةقثاوتتاب،ةرملاهذهو.ةرملوأهتلباق
هلعجاممهلامعأءبعلمحتينأعطتسيملهنأوهببسلاو،لتاقلاوه
ملةدحاوةطقنكانهتيقب،نكلو.ههجوًايفخمةسلخيشميوهرهظينحي
نمصلختلانمنكمتفيكمهفتنأتعاطتسادقف.اهمهفتنأعطتست
؟اغآديشرلثمًايوقًالجرلتقينأعاطتسافيكنكلو،راتسلادبعجاحلا
نيحىلعذخأهنأدبالف،تئافلامويلايفلتقيذلانيكسملالجرلاامأ
هنكلو،لتاقلابحرجقاحلإيفحجنو،هسفننععفادينألواحهنألةرغ
هلايحكشيأاياحضلارماخيمل،اذهلكىلعةوالعو.برهلايفلشف
ىلعمهيلإللستلايفةلوهسدجوهنأدبالاذل،دجسملايفخيشهنأل
؟مرجميقتلاجاحلااذهنأهلاببرطخيدقنم.ةلفغنيح

لوحنيعمجتمسانلانمًادشحتدهاشوةسردملاىلإتداعامدنع
ةرايسنمةداعسبتزفقاذل،كشالبداعدق"لامك"نأتنظ،ةشيرعتلا
رتملاهنألًاثبعتبهذاهتداعسنكلو.دارماهنكرينألبقىتحبيجلا
ميشتوجوههتزيمصخشلوأناك.كانهةرهمجتملاةعومجملانيب"لامك"
اهلقبسهنأتركذتمث،راثآلليناملألادهعمللعباتلالوبنطسإبتكمنم
ىلعدنريبعمثدحتللافقونيذللانيرخآلانييناملألالبقنمتلباقنأ
نملصويذلاقيرفلادارفأنمكشالبامهنأبتركفف.ءاوسدح
ً.امستبمفقو،ءارسإلوصوميشتوجظحالاملاح.تئافلامويلايفلوبنطسإ

."؟كلاحفيك،ءارسإةديس"
فيكو،كلًاليزجًاركش":تلاقو،ماستبالاىلعاهسفنءارسإتربجأف

."؟تنأكلاح
نامويتويثوميتدجتملو.امهبتبحرونيرخآلانيفيضلاتحفاص

نم.مهفرغيفنولمعيمهنأدبال":اهّرسيفتركفف.راوجلايففاليإو
."هبمايقلللمعلانمريثكلادوجوبفويضلاببيحرتللتقوهيدل



هنأمغرو."انيناهت":ًالئاقةيزيلكنإلاةغللابثيدحلاميشتوجأدب
نمريثكبلهسأاهمهفتدجواهنأالإةيناملأةنكلبةيزيلكنإلاةغللاثدحت
لعفلابًايئانثتساًائيشمتققحدقل":ًالئاقعبات.ةكيكرلاةيكرتلاهتغلمهف
وهو،عقوملااذهيفةيمهألاهذهبيرثأفشتكمنعاوفشكتنأف.انه
نملقأسيللمعاذهف،تاونسةدعلبقهيفبيقنتلامتفقوم
ديربلالئاسرو.انهمكلمعبًاغلابًامامتهارهظتةيرثألاتاقلحلانإ.ةبوجعأ
نيذلاءاملعلاتارشعكانهو.بوصوبدحلكنمانيلعقفدتتينورتكلإلا
حاولألاةيؤردرجملايناملأوارتلكنإواكيرمأنمايكرتىلإروضحلانوديري
."باجعإللريثمرمألعفلاباذه.عقوملاو

دوعيزاجنإلانإ":تلاقو،ةقابللابىلحتتيكلاهعسوبامءارسإتلذب
فيك،ةبسانملاب.اهبناهتسيةمهاسمتسيلهيفمكتمهاسموً،اعيمجانل
."؟باتنعيزاغيفتاريضحتلامتت

ءارسإةغلعميشامتلانمنكمتيلةيغاصناذآهلكوميشتوجىغصأ
.ةعيرسلاةيزيلكنإلا

نكلو،سمأةريغصةلكشمتثدح.زهاجءيشلك"ً:اريخأباجأف
لبقرشنيركديسلاىلإتثدحت.لاحلايفاهلحنمانكمتدنريبوميتلضفب
."دغلالولحبانهنونوكيس.لوبنطسإيفزهاجءيشلكنإلاقف.ةعاس

:كلذنملوطأًاتقوتمصلامازتلاىلعرداقريغوهودنريبلخدت
ةلوجيفانفويضذخآس":لاقوءارسإىلإتفتلامث.ً"اضيأنوزهاجنحن"
لبقهورينأمهلديفملانمنوكيسف،راثآلانعبيقنتلاعقوميفةريغص
."نويفحصلاهارينأ

ًازكرماهرصبلظ،كلذلوقتيهامنيبو."ةنسحةركف":ءارسإتلاق
."انعمءاشعلالوانتلنوقبتسعبطلاب":هلتلاقمث،ميشتوجىلع

لواحيدقف.مويلاءاسمقدنفلاىلإةدوعلاانيلعبجي،ظحلاءوسل"
."انيلإلوصولاةرقنأنمنومداقلانويفحصلا

تحلأ،كلذعمو.ربخلااذهعامسلاهسفننيبواهنيبءارسإترس
عضبنيرخأتملوصولامكنكميهنأدكؤملانم،نآلاايه":ةلئاقهيلع
."تاعاس

دجويذلاميشتوجينيعيفلزانتلانمءيشىلعلديريبعترهظ
الًاقحاننكلو،كلًاركش":لاقفً،اتحبًايكرتًافرصتحاحلإلانمريثكلا
."عيطتسن

نذإلاتبلطف،هرارقتلبقتاهنكلوهضفرلتنزحاهنأءارسإترهاظت



ًاعيمجلاجرلاضهنف.اهترضحأيتلاخسنلازهجتوبهذتيكفطلب
يفًاضعبمهضعبنوريامدنعيلاتلامويلايفمهئاقلنيحىلإاهوعدوو
.قدنفلا

ةفرغبابنأةسردملاىنبميفرمملالوطىلعيشمتيهوتظحال
اهديفحوةدترملاةديدنتدجواهنكلو،هوحنتشمف،حوتفميثوميت
هعيضتلتقواهيدلنكيملذإ.ءارولاىلإةوطختعجارتاذل،لخادلاب
.رتويبمكلاةزهجأيوحتيتلاةفرغلاىلإتهجوت،اذل.امهعم

.هتكرتامكطبضلاب؛رتويبمكلامامأًاسلاجنامويتتدجو
."؟لامكنعربخيأكانهله":تلخداملاحهتلأسف
رظنيوهولاقف،ةشاشلابقيدحتلانمنيتقهرمنامويتانيعتدب

ةصرفلاكلتحنسله.دعبلصتيمل،الك":نيتضمغمفصننينيعباهيلإ
."؟متسرىلإثدحتلل

."الك"
تجرخأمث،ةسردملادعقمىلعاهدييفيذلادلجملاءارسإتعضو

نكميالبولطملامقرلا":ريغتيملباوجلانكلو،متسرمقرتبلطواهفتاه
."هيلإلوصولا

."؟فتاهيأكلذقلطلاءاوهلافحتميوحيالأ":ًالئاقنامويترمذت
تثدحتيذلاصخشلانإوأً،ادحاويوحيالهنإ،ودبيامىلع"

،رتويبمكلاةشاشىلإءارسإرظنهجوت."هدوجوبفرعياللقألاىلعهيلإ
.حاولألانعًائيشبتكيناكنامويتنأتظحالف

."؟لعفتاذام"
،ىرخأتاملكبو.حاولألارهظىلعةبوتكملاتاصخلملاميتمجرتدقل"

ىلعاهظفحأواهعبطأنآلاانأو.حاولألانعةزجومةحملىلإلصوتدقل
."يفحصلارمتؤملايفاهيلإجاتحيدقهنإلاقدقف؛رتويبمكلازاهج

."حاولألانومضمنعةلئسأىقلتنساننأدكؤملانمف.هنمءاكذاذه"
يننأرعشأً.امامحذخآفوس":تلاقو،بابلاوحنءارسإتهجوت

."قرعلانمةقبد
نامويتتطعأو،ءارولاىلإتعجارت،تاوطخعضبتشمنأدعبو

."لامكانبلصتالاحيفكعمهكرتأس":تلاقو،لومحملااهفتاه
ةرمهنملاتارطقلابترعشو،تقولاضعبلدرابلاءاملاتحتءارسإتلظ

عمجمدنتاهنأكو؛اهغامدشهنتتلظيتلاراكفألالكحسمتاهتهبجىلع
تشمف،مامحلانمتجرخاملاحساعنلااهباصأ.قيمعءودهيفاهحور



ظحلااهفلاحو.نيرخآلابنجتلاهنمةلواحميفاهتفرغوحنةعيرستاوطخب
وأ"فلخ"فداصتنأنودنماهتفرغىلإلوصولانمتنكمتاهنأل
.كلذوحنوأةعاسلمونلايفتقرغتساواهريرسىلعتددمتف.يثوميت
نمقرعلايفةقراغاهسفنتدجو،هيفتظقيتسايذلاتقولالولحبو
.اهتفرغترداغوتضهنف،ديدج

لصبلاضعبرشقي"فلخ"و،ةشيرعتلاتحتًاسلاجيثوميتتدجو
وحنءارسإتشمف،ءاسملاةبجورضحيلخبطملامامأجزاطلاموثلاوففجملا
.يثوميت

."اورداغدقفويضلانأيلودبيً،ابحرم"
."اورداغدقل،معنً.ابحرم":هسفنتاتشًاعمجتسميثوميتلاقف
.ً"ادجديججازميفودبتال"
رابخأةيأىلعلوصحلانمنكمتأمل،ظحلاءوسل":يثوميتلاقف

لكشبهفرعتنكتملولاهنأةجردلًادجًابئتكمادبو."ةنسملاةأرمللةديج
.يكبيناكهنأتمسقألديج

."؟ربكألاقيقشلانعتامولعمىلعروثعلانمنكمتتملأً،اذإ"
فرعأيننإ،لبقنمكلتركذامك،معن":ًالئاقباجأويثوميتدهنت

ديربلاربعةلاسرهلتلسرأاذل،كرويوينيفشيعييذلاذيملتلاكلذ
لواحينأهنمتبلطو،ةلاسرلايفروكذملاناونعلانمضتتينورتكلإلا
ًادرهنمتيقلتف.نايازابابناركيدوعدملاكاذنعءيشيأفاشتكا
."سمألاب

."!ةعرسلاهذهب"
تقونمريثكلابهيفىظحيتقويفهتلساردقف،ظحلانسحل"

ملهنكلو،ناونعلابسحهناكميفىنبملاىلعرثعدقف،اذكهو.غارفلا
لجرىلعرثعدقف،كلذنممغرلاىلعو.لجرلاكلذفرعيًادحأفداصي
عيمجلالاق.ةديدعتاونسذنمكانهيهاقملادحأيفلمعيليبهمسا
ثحبلايفهدعاسينأهنكمييذلاديحولاصخشلاوهليبنإبلاطلل
عاطتسا،دعباميفنيبتامكو.كانهىلإهولسرأاذل،ةدوشنملاهتلاضنع
ناكناركيدنإذإ.لاحلايفنايازابابناركيدمسازييمتزوجعلاليب
ناكو.يحلاكلذىلإهيفلقتنايذلاتقولاذنمهفرعدقف،هلًاقيدص
نمو،بلحىلإابهذنيحهتدلاوعمهسفنبةاجنلانمنكمتدقناركيد
هتدلاونكلو.ايكرتيفامهءاروايدانهتخاافلخنأدعبتوريبىلإكانه
تقولاضعبلتوريبيفناركيديقبف،توريبيفةايحلاتقرافةضيرملا



كانهىلإاوبرهنيذلاهبراقأنمحاحلإدعبكرويوينىلإهجوتينألبق
نمتقولاكلذيفوً.انكسموةفيظوهبراقأهلنمأف.ليوطتقولبق
ًائداهًالجرناكناركيدنإليبلاق.ناركيدىلعليبفرعت،يضاملا
يفطرفينأداتعاهنكلو،تمصلاديدشناكهنإلاق،عقاولايفً.ابذهمو
.هلوحنمعيمجمجاهيمثءاكبلابأدبيوهباصعأدقفيوبارشلاءاستحا
اذهلو،هيلعةرطيسلالهسلانمنكيمل،ةثجلامخضلجرهنأامبو
،هذههاولبةحادفناركيدكردأ.هلبارشلاميدقتنعليبفقوتببسلا
ةماسوف،كلذعمو.ءاسنلااميسالونيرخآلانعهسفنبىأنينألواحاذل
ةوعدملاةأرملاكلتهتبذجً،اريخأو.هنأشوهكرتنضفريءاسنلاتلعجناركيد
ًاريخأقفاونأىلإهلوحموحتوهيلإددوتتتلظدقف؛نوسنيكلويسنان
امىلعءيشلكىضم،امهجاوزنمىلوألاةنسلالاوط.اهبجاوزلاىلع
مسالفطلاىلعناركيدقلطأو.ةماتةداعسباشاعوًانباابجنأف،ماري
يناعيأدبدقف.ناركيدفواخمهعمتربكلفطلاربكاملكنكلو،كانيمرأ
وهوهلفطريرسىلإعرهيوليللافصتنميفظقيتسيمث،سيباوكنم
نونجىلإًايجيردتاذههفوخلوحتف."...ينبانولتقيفوس":ًالئاقحيصي
نإو.هنباةيذأءارونوعسيمهنإمهارينمعيمجللوقيأدبو،بايترا
.دلوللمسلاتسداهنأباهمهتاو،هتجوزبرض،ضرملقأبهنبابيصأ
لبقطقفرهشأةعضبلةناهإلاوبرضلالمحتتنأةنيكسملاةأرملاتعاطتسا
.اهجوزاهلتقينأةيشخليللافصتنميفةليلتاذعزفبتيبلاكرتتنأ
ملف.لماكلكشبهباصعأتراهنا،هنباعمهدحوناركيديقبامدنعو
ماصفيهو؛هتلاحصيخشتىلإلصوتلايفهوصحفنيذلاءابطألاددرتي
،ةيلقعلاضارمأللىفشتسميفهزجحىلإاوعراس،اذكهو.يـبايترالاةيصخشلا
يفوتو.هنملئاسرلايقلتنعةديدنهيفتفقوتيذلاتقولاوهاذهو
ً.اماعنيرشعلبقهسفنىفشتسملايفلجرلا

كاينمرألثدحيذلاامً،اذإ":تلاقف،هتعمسامبءارسإترثأت
."؟ريغصلا

اهنكلو،لفطلامأنعءاحنألالكيفناركيدةلئاعتثحبدقل"
.ةطسوتملاةقبطلانمةيكيرمأةلئاعهتّنبت،اهدنعو.اهيلعروثعلايفتلشف
اذل،اكيرمأيفتقولاكلذيفةماتةيرسبةطاحمتناكرومألاكلتنكلو
يننإ،كلذلةفاضإلابو.نآلاهيلعرثعننأانلةبسنلابليحتسملانمنوكيس
هيلعروثعلاليبسيفدهجلااذهلكلذبتفوسةديدنةمعلانأبكشأ
."لاحةيأىلع



."؟اهيخألثدحامةقيقحتفشتكاامدنعةديدنتلعفاذام"
.عومدلاتفرذمثتدهنت،ةيادبلايف؟هلعفتنأاهعسييذلاام"

بوتكملاوهاذه.انردقاذه":تلاقوءامسلاىلإتراشأ،تأدهاملاحو
تمدختسادقل،رصتخملابو."هللاةدارإلًاقفوثدحيثدحياملكف.انيلع
نعففختلنينسلافالآذنملوضانألاناكساهمدختساةيعافدةليسو
ىلإناعمإبترظندقف.ةدئافةيأالبةرملاهذهنكلو،تلواحدقل.اهسفن
اذهباهتيأرامدنعو.قباسلاكةنيزحتدباهنأتدجوو،نيتنكادلااهينيع
."؟ةقيقحلااهتربخأاذامل،يثوميتقمحألااهيأ:يسفنلتلق،لكشلا

.كسفنملظتالاذل،تنأكبنذسيلثدحامنإ":ءارسإتلاقف
."ةنيكسملاةأرملاكلتتدعاسدقف

نمءارسإهرتمل."ةدعاسمةيأاهلتمدقيننأنظأال":يثوميتلاق
ةقيرطلانإ":ًالئاقهمالكعبات.سأيلانمردقلااذهبودبيوهولبق
يهوشيعلابرمتستساهدنعو،اهيلعبذكأنأبتناكاهتدعاسملىلضفلا
امدنعيننكلوً.انئاخًاخأهتربتعاولىتح؛امناكميفًاخأاهلنأنظت
له،نآلاينيربخأً،اذإ.اهيدلىقبتلمأرخآنماهتدرجةقيقحلااهتربخأ
."ً؟العفدحلااذهىلإةيرورضةقيقحلا

الولف.ةقيرطلاهذهبركفتنأأطخلانمهنأفرعت.ميتاي،ايه"
نوجهتبمنحنمكانيلإرظنا.رخآءيشيأدجوامل،ةقيقحلادوجو
."ةقيقحلاةفرعمنمانبرقتاهنألاناساتابحاولأىلعروثعلل

."هلىنعمالءيشلك،ةياهنلايف،نكلو.ةقحمتنأ"
يف.هلابيفروديامكردتنأنودنميثوميتىلإءارسإترظن

نمريثكلاقلعياليثوميتنأءارسإاهيفتنظتاقوأكانه،عقاولا
لصاويمثهلوحنمءيشلكبقاريهنأو،يرجيامىلعلعفلابةيمهألا
ةقحماهنأتكردأ،نآلاو.ةالابماللانمساسحإبراثآلانعبيقنتلابهلمع
.ؤجافتلابروعشلانماهسفنعنمتنأعطتستملكلذعمو،اهريكفتيف

يهام.ءارسإيتزيزعايكلضفنمينيربخأ":ًالئاقهمالكيكيرمألاعبات
."؟اناساتابحاولأانلاهفشكتيتلاًاقبسمةفورعملاريغةقيقحلاطبضلاب

."...ىلإاولصوددجلانييثحلانأفيك":ةلئاقاهمالكءارسإتأدب
."؟اهايإانملعتةينوكةيرهوجةقيقحيأينعأ،الك،الك"
يثوميتىلعبجوتً،اريخأو.همالكبيثوميتهدصقيامءارسإمهفتمل

.هسفنبهلاؤسنعبيجينأ
هذهانربختاناساتابحاولأنإ؟كلذكسيلأ،رشبلاةوسق":لاقف



."؟لبقنمهفرعنالءيشاذهله،نكلو.ةقيقحلا
الءيشاذهله،ينيربخأ":ًالئاقلاؤسلاًارركمهتوصيثوميتعفر

."؟لبقنمهفرعن
اهيفداسةريصقتاظحلدعبو.حاحلإلاامهؤلمنينيعبءارسإبقدح

.همالكعبات،تمصلا
ةيأىلعاهتيادبنمةصقلاهذهانليكحيةيرشبلاخيراتنإ":لاقف

رشبلاةبيطىدمنعثدحتلابىقمحلاضعبرمتسانإ،اذل.لاح
."..ً.ائيشةقيقحلانمريغينلاذهف،مهلبنومهلامجو

نمنكمتيلدباكيهنأكوةقيمعًاسافنأذخأيحاروتمصلامزتلا
.مالكلا

راثآلانعبيقنتللتامهميفكراشأملاذاملنيفرعتله":لاقمث
."؟ليوطتقوذنم

.فرعتالاهنأىلإةريشماهسأرءارسإتضفخأف
ينتلعجدقل.وتللاهنعتثدحتيتلاةقيقحلاببسب":يثوميتلاق

رهشألتادايعلاىدحإيفًايسفنًاجالعتيقلتفً،اضيرممانتيفيفيتبرجت
."ةدع

اهنكلو،اهلةيمهأالليصافتدرجماهنأكوتاملكلاهذهبيثوميتهوفت
ًاجالعيكيرمألاىقلتدقف،اذكهو.ةريبكةمدصتلكشءارسإلةبسنلاب
ثدحتامدنعهسفننمًاقثاوودبيهلعجيذلاببسلاوهاذهوً،ايسفن
نأنمنكمتو،اهسفنرعاشملابرجدقف.فرشأدنعبرحلاةمزالتمنع
اهّايإهرابخإمدعببسنعتلءاستءارسإنكلو،مهفلاقحبيقنلامهفي
نألهسلانمسيلذإ؟كلذلعفيدقنم،نكلو.لبقنمكلذنع
ًالجرنأتنظدقف،كلذعمو.يسفنجالعلعضخهنأنيرخآلاءرملاربخي
نميناعيالهسفنعمماتمالسبشيعيهنأهيلعودبييثوميتلثم
نكلو،نآلااهربخيوهاهو.عونلااذهنمرسنعفشكلايفةلكشم
؟ةظحللاهذهىتحاذهلعفيفهرخأيذلاام:وهاهريحيذلالاؤسلا

الرمحأرعشهلةثجلامخضيسفنيئاصخأكانه":ًالئاقيثوميتعبات
ًافلتخمهتدجواملاطل.يريجمساهيلعانقلطأاننكلو،يقيقحلاهمسافرعأ
لوقيناكف.يداعرمأبرحلانإانللوقينأداتعاهنألنيرخآلالكنع
نمنييالملاكانهف.لتقةميرجبكترايذلاديحولاصخشلاتسل":يل
ملتالف،يعيبطهتلعفامنإ،ينعأ.كلبقنيرخآًاسانأاولتقنيذلاسانلا
.ةدوهعملايتعيبطةداعتسانمعيجشتلااذهبتنكمتدقف،اذكهو."كسفن



سيللتقلابةبغرلاوةيشحولابروعشلااذهنأىلوألاةرمللهنمتملعت
نيذلايقافرنايسننمتنكمتاذكهو.انرصعيفهعوننمًاديرفًاضرم
اوفجتراوملألانماونأومهلجرأومهعرذأتعطقنيذلاو،ينيعمامأاوتام
دونجلاخارصو،اهانقرحأيتلاىرقلايفةمحفتملاثثجلاو،فوخلانم
مهيلعانقلطأنيذلاو،ءاوسدحىلعءاسنلاومهنملاجرلا؛نييمانتيفلا
لضفببرحلادعبلمعلاىلإةدوعلانمتنكمتو.توملاىتحصاصرلا
.يريجعماهتيرجأيتلاليهأتلاةداعإتاسلج

يكللمعلاىلإتدعاملاحراثآلاملعلماتويلكلكشبيسفنتسرك
لتقلاناوأىضمدقف.اهتيناعيتلاةبيهرلاءايشألالكنايسننمنكمتأ
نأيلعبجيو،يميداكأملاعيننأتركفو.عادبإلاتقوناحو،رامدلاو
ًاروطترثكأًالبقتسماوسسؤينأنمسانلانكمتييكليضاملانعفشكأ
اهملعتننأنكمييتلاصصقلانمريثكلاكانهنأيلاببرطخو.ةراضحو
نيدفارلادالبىلإةرشابمتهجوت،اذكهو.ةرثدنملاةلوهجملاتاراضحلانم
هذهلكملعتءاروًايعسلييةعماجيفريتسجاملاةجردتيهنأاملاح
ءوسلو.رارصإلاوناميإلاولمألابئلتممانأوضرألايفرفحأتأدبف.ءايشألا
دبعملكوةيرثأةنيدملكوةميدقةراضحلكوبارتةموكلكعم،ظحلا
ذإ.يريجهلاقامعًافلتخمًائيشدجأملاهنعفشكلامتربقوةبتكمو
ىوسةيرشبلابجنتملدوجولاةيادبذنمنكلو،انرصعيفطقفسيل
ءامدلاكفسبببستلانممهتعتمنونجينيذلامهسفنأنيدسافلاسانلا
تلصاوف،ءيشلكمغرلمألادقفأمليننكلو.نيرخآلابةاناعملاقاحلإو
وأامحولىلعرثعأفوسيننأينماٍّنظضرألايفرارصإلكبرفحلا
ةرملكيفيننكلو،كلذسكعىلعلدتةراشإةيأوأتحنوأشقن
ةءاربتبثينأًارارملواحرحتكيزخلاوملألانمىولتأيسفنتدجو
دهاشلكوهدجيليلدلكعمًارمدمهسفندجوهنكلونادملاهدلاو
نمتبره،ببسلااذهلو.ةمحرلاميدعًاشحوالإسيلهدلاونأتبثي
ىلإفلختملاناكملااذهيفانه.تاونسسمخلبقدالبلاهذهىلإكانه
ةطيسبوةليمجرومأبرعشأوةديدجتاقادصنِّوكأنأتعطتسا،امدح
تاقادصنيوكتيفتحجنف.ةايحلاعميتقالعسيسأتةداعإىلعينتدعاس
ءالؤهيلحسفأو،ىرقلاوتادلبلايفوباتنعيزاغيفةديدجتاقالعو
نامرلاةرهزرارمحاتفشتكا،ذئدنعو.مهتايحيفًاناكمماركلاسانلا
يفةبوجعألاو،زاتمملابنعلامعطو،خوخلايفةضماحلاةوالحلاو،عداخلا
ينتدراطيتلاةقيقحلانأتفشتكايننكلو،سانلااهددريةيبعشةينغألك



اهسفنةيشحولاف.ءايشألاكلتلكعمبنجىلإًابنجةدوجوميتايحلاوط
نعتفقوتاذل،ءاوسدحىلعانهةدوجوممانتيفواكيرمأيفدجوتيتلا
كلذلكرابخأنععمسأاليكلفحصلاةءارقوأرابخألاىلإعامتسالا
.كلذنعتزجعيننكلو،يسفننموةيرشبلانمبرهأنأتلواح.توملا
لوبقلايفتددرت،ببسلااذهلو...هسفننمءرملابرهينأليحتسملانمف
تيشخدقف.راثآلانعبيقنتللةلمحلاهذهىلإمامضناللينتوعدامدنع
تدجودقف.لعفلابثدحاماذهو،اهسفنةنيعللاةجيتنلاىلإلصوتلانم
يفطقفسيل.ىرخأةرماهسفنةبعرملاةقيقحلاعمهجولًاهجويسفن
ةايحلاو،ةيقرعلاتاوادعلاو،زوجعلاةأرملاكلتةرجهيفلب،اناساتابحاولأ
."ةينيدلاتابصعتلااهقزمتيتلا

اهنعاهربخأيتلاةثداحلاءارسإتركذت،هثيدحيثوميتلصاوامنيب
نمًايداعًاءزجةحلسملاتاعازـنلارابخأتحبصأفيكتركفو.فرشأ
فوهكيفةرثعبملابابشلاداركألاثثجروصترهظو.ةيمويلامهتايح
عومدو،مالعألابةفوفلملاتيباوتلايفنيعوضوملادونجلازئانجو،لابجلا
ةدحاومهبيحنوريخألامهاوثمىلإمهنوقفاريومهبنوطيحينيذلانيعيشملا
هرطاشتاهنأترعشو،يثوميتمالكىنعمتكردأف.اهينيعمامأىرخألاولت
ملاهنكلو،اهبلقيفهسفنملألامهفتنأتعاطتسااهنأل؛اهسفنهرعاشم
ملعلايحةرارملابرعشيوهوهلثمعرابلجرةيؤرلمحتتنأعطتست
.هتنهمنعًابيرغحبصيوراثآلا

يدؤننأانيلعبجيلازيالكلذعمنكلو.قحمتنأ":تلاقف
،هبعتمتينأتدارأيذلاميمصتللًارقتفماهتوصىتأ."ةايحلايفانبجاو
هذهسانللرهظنساذكه،لقألاىلع":ةلئاقكلذمغرتعباتاهنكلو
."...ةقيقحلا

،اناساتابحاولألثمحاولألافالآنعانفشكولىتح،ءارسإيتزيزع"
."اهاوسءيشالوةهافتلانمقولخمناسنإلاف.اذهنمةدئافالف

ترعشو."؟ةلاحلاهذهيفهلعفنسيذلاامً،اذإ":ةلئاقءارسإترمذتف
اهحنمينألبقنمداتعايذلااهليمزمؤاشتنمقلقلابباصتتأدباهنأ
نأنودنميديألايفوتكمفقنسله":تلاقمث،لمألاومعدلالك
."؟اهتعيبطيفلصأتملتقلاو،ةريرشوةيساقةيرشبلانألءيشيألعفن

لوقينأكشوأامدنعو."هلعفانيلعاملعفنسعبطلاب":يثوميتلاق
.هدييفلومحملاءارسإفتاهوامهيلإًايرجنامويتلصو،امًائيش

."باتنعيزاغيففحتملانمكلةملاكمكانه":لاقو



ًاريخأاهنأو،متسروهلصتملانأاهنمًانظةفهلبفتاهلاءارسإتذخأ
ناكدقف.ثدحيملهتعقوتامنكلو،لامكدجاوتناكمنعًاربخىقلتتس
اهللاقو،مويلاكلذحابصهيلإتثدحتيذلاهسفنفظوملاوهلصتملا
نأبمتسرباجأف.هبتلصتادقءارسإنأهربخأومتسرىلإثدحتهنإ
،يلاتلامويلايفيفحصلارمتؤملايفءارسإىلإثدحتيسهنأولطعمهفتاه
.ءيشلكاذهو

فرعفيكفالإو،متسرعمقمحألاكلذنأدبال":نامويتلاقف
."هنعهربخنملاننأدكؤملانم.يفحصلارمتؤملارمأبمتسر

هربخننأانيسندقف.قحمتنأ":تلاقولؤافتبءارسإهجوقرشأف
ةلالجلابحاصنأودبيً،اذإ.لامكنمهنععمسهنأدبال.رمتؤملانع
امدنعهاسنينلًاسردهنقلأس.دغلاحابصلبقريهامجللرهظينأيونيال
."المأيفحصرمتؤمكانهناكأءاوس؛يقتلن

ًافقاولظدقف.يثوميتمؤاشتنمففخدقثيدحلااذهنأدبيمل
نمرعشامدنعف،فلخامأ.ضفخنملكشبهسأرًائطأطمتمصبكانه
نمموثلاولصبلاعضودقف،لامكنعةديدجًارابخأكانهنأبشاقنلا
يأدجوتال":تلاقو،هينيعيفلوضفلاءارسإتظحالف،مهنمبرتقاوهدي
."الإسيلتالامتحالادرسبموقنطقفنحن.ةديدجتاروطت

."ىفاعموًاميلسلامكرهظينأهللانملمآ":فلخلاقف
.ً"اضيأاذهلمآ"
له":ءارسإهتلأس،اهمامأكانهًافقاولظ"فلخ"نأتظحالامدنعو

."؟هنعلأستنأديرترخآءيشكانه
كيلعيغبنينمتنأنكلو،انأسيل":لجخبمستبيوهولاقف

."...كلذ
."؟هنعلأسأنأيلعيغبنييذلااموً؟اقح"
."رهظلادنعًامئاديننيلأستتنأ.ءاشعلاىلعهتخبطام"
نأتننظدقل.فلخايهللاككراب":تلاقوةكحاضءارسإترجفناف

.ً"امهمًائيشكانه
ءيشلاوهامو؟مهمريغرمأاذهنإنيلوقتله":نامويتلاقف

."؟ضرألاهجوىلعماعطلانمرثكأمهييذلا
."؟فلخايمويلاءاسمءاشعلاىلعلوانتنساذام..ً.انسح..ً.انسح"
."ةراسةأجافمنوكيًاذيذلًاقبطمكلدعأس"
نعثيدحلاةبسانمب،هآ.نوكيسفيكرنلً،اذإًانسح":ءارسإتلاقف



."ةليللاانعمءاشعلالوانتلرميدقبيقنلانألًاليلقةيمكلادز،ماعطلا
لجرتنأ":لاقو،ضيرعلانامويتهجوىلعةثيبخةماستباتمسترا

رضحدقل.هتايحةليطهاسنيالكماعطنملوانتينملك.فلخايعدبم
."ةليللاىرخأةرميتأيسهنأبكنهارأو،ةيضاملاةليللاانهىلإبيقنلا

نأترثآاهنكلو،اهظيغينأمالكلااذهبدارأاهليمزنأءارسإتكردأ
.كلذلهاجتت

حتفأفوس،لاحةيأىلع":خبطملاىلإهجوتينألبقفلخلاقف
."راثآلانعبيقنتلاةمهمنمءاهتنالادعبةدلبلايفًامعطم

دجتسو،نييثحلامعطممساهيلعقلطتنأيغبني.ةنسحةركفهذه"
."فرشأبيقنلاوهمعطملامامأروباطلايففقاونوبزلوأنأ

عفصييكلتقولاناحف،هتفاخسيفلسرتسينامويتأدب،نآلاو
ءارسإتركف.هدحدنعفقيهلعجيلهديىلعةعفصىتفلااذهمهدحأ
ءاشعلاةلواطىلعقبللاريغبولسألااذهلصاويالألمأنل":اهّرسيف
لصتابيقنلانأل؛كلذلةصرفلانامويتلحنستمل،نكلو."بيقنلادوجوب
كانهنألروضحلانمنكمتينلهنإلاقو،ةعاسبءاشعلادعوملبق
ةربنيفهبترعشيذلالاعفنالاكلذىلعاهلدو،تلصحةمهمتاروطت
ىلعاهعلطأهنكلو،فتاهلاربعكلذاهلحرشينأنمنكمتيمل.هتوص
.هعمقيقحتللرفخملاىلإ"دباع"جاحلااوعدتسامهنأوهو؛طيسبءزج
.ريصقتقونوضغيفهيلإثدحتيسناكو

مغرو.باوجتساللعضخيس"دباع"جاحلانأتفرعنيحءارسإترس
،ءاشعلالوانتلروضحلانمنكمتينلبيقنلانألاهفسأنعتربعاهنأ
آدبامهنأامهلوأ.نيببسلبيقنلابايغلاهسفننيبواهنيبترساهنأالإ
ةجردىلإقيرفلادارفأهابتناتفلاماذهوً،اريثكًاضعبامهضعبنالباقي
ينمرألاعوضوملابقلعتملالادجلالعتشينأنماهفوخوهيناثلاو.ةجعزم
لاوطعوضوملاىلإقرطتيملدنريبف،كلذعمو.ةليللاهذهىرخأةرم
؟هبقثتنأاهلنيأنم،نكلو.مويلا

هدحوهرشلانامويتنكيملفً.ادجًاذيذلديدجلافلخقبطاودجو
يتلافاليإًاضيألب،قبطلااذهدادعإلةفصولانع"فلخ"لأسنم
أدبو،ةعنامميأفلخِدبيملف.ماعطلاعمةديجةقالعىلعةداعتسيل
.ةسامحلكبةفصولامهلحرشي

بوبحهيلعفيضنمث،ةالقملايفمحللاعطقعضن،ًالوأ":لاقف
ةلقعمجحبةعطقملاموثلاولصبلاتابحفيضنمث،جضنتلاهكرتنوصمحلا



هيلعفيضنو،رخآءاعويفىفصملابئارلانبللاعضن،كلذدعبو.عبصإلا
هفيضن،نبللايلغينأدعبو.يلغيىتحرانلاىلعهعضنوهطلخنو،ةضيب
عانعنلاضعبهيلعشرن،ماعطلاجضنياملاحو.هجزمنولوألاطيلخلاىلع
."همّدقنمثدوسألالفلفلاوربسهلاو

اهيلعقلعنملوأصرحلكبةفصولاىلإىغصأيذلانامويتناكف
."!؟كيلعهللابربسهلاوهامو":ًالئاق

قبطلاحنمتاهنإ.ربسهلايهقبطلاهجوىلعءارمحلاباشعألاهذه"
."مسجلايوقتاهنأامك،ةزيممةهكن

حبصأدقف.ةريخألاةرمللمهتاريضحتاولصاو،ياشلانوبرشيمهامنيبو
.نيزهاجنييفحصلاىلعامهعيزوتمتيسناذللايزيلكنإلاويكرتلاناّصنلا
فاليإتأدبو.اهيقليسيتلاةملكلاةباتكدنريبويثوميتنمّلكىهنأو
عبطو،رتويبمكلازاهجىلعحاولأللًاصخلمنامويتبتكو،اهروصريهظتب
.يلاتلامويلاثدحلدادعتسالاةبهأىلععيمجلاادب،اذكهو.نيتخسنهنم
يذلاجعزملااهقلقنأادبو.نانئمطالاوةحارلابفيطلروعشءارسإكلمت
اهئالمزنمدحاولكىلإترظنف.ىشالتدقلامكءافتخالاهيلعىلوتسا
.نانحوفطعب

،ةلاحلاهذهيف":ةبآكنودنمنكلوبعتلابمعفماهتوصوتلاقو
نأانيلعبجيهنأاوسنتالنكلو،ةليللاهذهلةحارلاقحتسنانلك
."دغلاحابصنمركبمتقويفظقيتسن

دعاسدقفً.اركابهشارفىلإدحأِوأيمل،اهريذحتنممغرلاىلع
،تقولاضعبلماعطلالوحرثرثيلظو،قابطألالسغيف"فلخ"نامويت
رعشيملو،ىرخأةرميلاتلامويلايفاهيقليسيتلاهتملكدنريبعجارامنيب
اجرخدقف،دارمويثوميتامأ.نيترماهحيقنتبماقاذل،اهتمتاخنعىضرلاب
ةيرشبلاةيحضتلاديلقتلوحةشقانميفاسمغناو،رهنلاةفضىلعايشمتيل
رايتخايفاهدعاستلاهتفرغىلإءارسإفاليإتعدتسا.كتزألابعشنيب
،عوضوملالايحءاضرإلاةبعصتدبةباشلانكلو،يلاتلامويللاهسبالم
نأءارسإربخيلفلخرضحنأىلإاهتفرغةسيبحءارسإتقبأاهنأةجردل
.ةشيرعتلادنعاهرظتنيفرشأبيقنلا

ةيداحلاىلإريشتاهتدجوواهتعاسىلإترظن؟بيقنلارضحله؟اذام
هذهيفرضحيلناكامالإو،ثدحدقًامهمًائيشنأدبال.ًاليلةرشع
:فاليإلاؤسةلهاجتموةفرغلانمةجراخءارسإتعرسأ.ةرخأتملاةعاسلا
."؟ةبسانميميركلانوللاتاذةزـنكلانأنينظتلهً،اذإ"



يتلابيجلاةرايسو،هدرفمبةشيرعتلاتحتًافقاوبيقنلاتدجو
،رتوتلابيقنلاىلعادب.ةعطاساهؤاوضأوقيرطلابناجىلعةفقاوهتلقأ
.مستبينألواحءارسإىأرامدنعهنكلو

."ريخلاءاسم":لاقف
كانهنوكيالألمآ؟انهىلإكرضحأيذلاامً،اذإ":ءارسإتلأس

."؟هوركم
،ههجوبحاشأكلذلوقيوهامنيب،نكلو."قلقلايعدتسيءيشال"

.تيميـباهرإهلخادبروجهمأجلمىلعنيدايصلاضعبرثعدقل":لاقمث
نأبتركف،يقيرطىلععقتةسردملانأامبو.كانهىلإنوهجوتمنحن
."مكبرمأ

."؟كلذكسيلأ،ريطخءيشكانهسيل"
دومحمهمدختسايذلاأبخملاوهناكملاكلذنأنظأ.كلذبكشأ"

."ةيرقلايفنونوكيالامدنعكانهاوتيبينأاوداتعامهنأدبال.هقافرو
."؟تيملايـباهرإلانعاذام"
،برهويضاملاعوبسألاثدحيذلاعازـنلايفةباصإلضرعتامبر"

."كانهتاممثىوأملانمدعبأناكمىلإلوصولانمنكمتيملهنكلو
اذهلوقدرجملةسردملاىلإبيقنلارضحينألوقعملانمنكيمل

هينيعيففوخلاوكبترملاههجوريبعتاهتظحالمنعبغيملو.مالكلا
.ءيشلكءارسإتمهف،ةأجفو.ةرتوتملاهيعارذةكرحو

."؟دباعجاحلاعمثدحاذام":اهتوصيفخيبوتلانمءيشبتلاقف
.ةعرسبهيتفشنيبنمناتملكلاتجرخو."ءيربهنإ":بيقنلالاق
."امًائيشينعيفخيهنإ":اهّرسيفءارسإتركف
ىلعتاملكلابهوفت،ةرملاهذهو."ءيربهنإ":ًالئاقهمالكبيقنلاررك

تبثدقل":ًالئاقاهلحرشوةباشلاهجوىلإنيتلوجخلاهينيعلَّوحو،لهم
."كلذىلعدوهشكانهو،ةميرجلاتعقوامدنعرخآناكميفهدجاوت

."؟ةريخألاةميرجلاتعقوامدنعدصقتأ"
."معن"
."؟ديشرلتقةميرجهيفتعقويذلاتقولانعاذامو"
تثدحتدقف.ءيرب"دباع"جاحلانإ.ءارسإاييلإيغصأ":فرشألاق

."هيلإريشيليلديأقالطإلاىلعانيدلسيلو،دوهشلاعم
."؟هباوجتسالةجاحلابترعشاذاملً،اذإ"
."كلذنمدكأتأنأتدرأ"



وهاذكهأً،ادكأتمتحبصأذئدنعو،"ءيربانأ":كللاقدقفً،اذإ"
."؟رمألا

هنأينعياذهف،ءيربهنإكللوقأامدنع.ةطاسبلاهذهبرمألاسيل"
."يـبيقث.ءيرب

نمةقثاوتناكو.بضغلابناتمعفماهانيعوفرشأىلإءارسإترظن
يكليفكيامبًاعداخمسيلهنأًاضيأتكردأاهنكلوً،ائيشاهنعيفخيهنأ
.ًالتاقًامرجميمحي

."؟كلذكسيلأ،هيمحتالتنأ":ةحاقوبهتلأسف
."؟هلوقنيلواحتيذلاام"
،بيقنلاينيعيفبضغلابيهلتلعشأاهتاملكنأتظحالامدنع

."دباع"جاحلايمحيالفرشأنأةقثاوءارسإتتاب
كوكشلاريثياذهو،ينعًائيشيفختتنأ":ةنويلرثكأتوصبتلاقف

."يسفنيف
دباعجاحلالمعةقيقحاهنعىفخأدقف.كلذيفةقحمتناكو

لتقيتلاةليللايفهتخأةيرقيفدباعجاحلادهوشدقف.تارباخملاحلاصل
ىلإةجاحلابرعشيبيقنلالعجيذلاببسلاوهاذهو،ديشراهيف
لتقمةليليفهدجاوتناكمنع"دباع"جاحلالأسف.رفخملايفهباوجتسا
.ديشر

."ةيرقلانمًارخأتمتدعدقف.تيبلايفتنك":دباعجاحلاباجأف
.هلاقامةحصدكؤيلدحأكانهنكيملاذل،هدحوشيعيناكو
جاحلاباجأ."؟سمألابتنكنيأً،اذإ":بيقنلاهلأسامدنع،نكلو

.قيدصةرايزلباتنعيزاغىلإهجوتهنأدباع
يفجاحلاددرتامدنعو.هفتاهمقروقيدصلاناونعبيقنلابلط

يفكبهبتشمكنألانهكنأركذت":ًالئاقريخألاهرذح،بيقنللكلذءاطعإ
."لتقمئارجثالثباكترا

هنإلاقف،حضاولكشبًارتوتم"دباع"جاحلاتاملكلاهذهتلعج
.كلذبهلحمسيملبيقنلانكلو،ةيفتاهةملاكميرجينأديري

يزاغيفهتلباقيذلاصخشلاكلذمساينيطعتنأامإ":لاقدقف
."كعملصاوتللىرخأةليسوبرجنسوأهناونعوباتنع

هنإلاقو،مهعمنواعتينأررقاذل،"دباع"جاحلاكلمتيقلقلاأدب
،ةفرغلانمدونجلاجرخاملاحو.دارفناىلعبيقنلاعمثدحتينأديري
سيلباتنعيزاغيفهلباقيذلاصخشلانأبيقنلادباعجاحلاربخأ



عسوبهنإلاقو.باهرإلاةحفاكمةدحونمظامليماعلادئاقلاىوس
ظامليدئاقلائجوف،ةيادبلايف.هسفنبكلذنمدكأتللهبلاصتالابيقنلا
عرسأ،ةيضقلابيقنلاهلحرشاملاح،نكلو.ةئجافملابيقنلاةملاكمنم
.ةيضاملاةليللايفانأيتقفربدباعجاحلاناكدقل،معن":ًالئاقةباجإلاب
."صلخمنطاوموهف،هبقوثولاكنكمي

،مالكلااذهلايحةلماكةقثبىلحتينأبيقنلاعطتسيمل،كلذعمو
.ظامليدئاقلانعهلأسو،ةيكرتلاةطرشلاتارباخمنمميدنديقعلابلصتاف
.ةئاملابةئامةبسنبهيلعدامتعالانكميلجرظامليدئاقلانإهللاقف
.هنوؤشىلإفارصنالابهلحمسو،دباعجاحلانمبيقنلارذتعا،اذكهو

ًارسعوضوملااذهىقبينألمآ":رداغينألبقدباعجاحلالاق
."اننيب

هنأللاوحألالكيفامهنيبًارسىقبيسعوضوملانأبيقنلاهلدكأف
.هنعءارسإربخينأنمنكمتيملببسلااذهلو،ةلودلارارسأنمرس

اهقيدصتنكيملً.ارساهنعيفخيهنأتكردأاهنأمغرءارسإهتقدص
نمةدعتاونسىلعةينبمةقثىلعوأ،سوململيلديأىلعًاينبماذه
زاتمتةقالعاهنكلو؛بحلاىمستةقالعىلعلب،اهلهعطقدعووأ،ةقفرلا
ءارسإقيدصتف،كلذىلإةفاضإلابو.هيفكوكشمقيرطيفريستوبلقتلاب
لاؤسلاكلذبابىرخأةرماهمامأحتفلب،ءيشيأاهلتبثيملبيقنلل
دبعجاحلالتقةميرجتعقوذنمةباجإرظتنيلظيذلاريطخلاجعزملا
لتاقلاوهنمف،ءيرب"دباع"جاحلانأتبثنإف.هيعارصمىلعراتسلا
كلتيفو.ءاوسدحىلعلاؤسلااذهنعةباجإكلميبيقنلانكيملً؟اذإ
ةلئسأكانهواهدحوءارسإكرتف.رمألابريكفتلايفةبغربرعشيمل،ةظحللا
ةثجلاكلتوهو؛هلابلغشيديحوءيشكانهورداغواهريكفتلتحتةريحم
.فهكلايفاهيلعروثعلامتيتلا

ááá



اهنامثجديعينأسيريزيبضفردقف.لاكينومشأدسجىفتخادقل
اهحنميوراخفلانمةرجيفاهتافرعضينأوأ،اهتلئاعىلإمشهملاوقزمملا
ربخيملو،ةايحلانقرافيتاوللاهتابيبحةيقبعملعفامكةمئالمةزانج
هجونعلاكينومشأدسجاحمورمدوسمطدقف.اهبهلعفامعًادحأ
.تامسنلاهنمراغتيذلادسجلاكلذ؛ضرألا

هبضغنمرثكأتفشكناهمقعةقيقحنألًابضغسيريزيبطاشتسا
يذلارسلانوفرعيرصقلاناكسلكتاب،نآلاو.هللاكينومشأةنايخل
ةثداحلاهذهربخرشتنينأنمفوخلاهكلمت.ةديدعتاونسلهيلعمتكت
ةصقرشنىلعلمعو.تاقيقحتلافقوأف،رصقلاتاباوبجراخةجرحملا
ةفرغةذفاننمأطختطقسلاكينومشأنأيهو؛سانلانيبةكربفم
.ديعولاوديدهتلادعبنكلو،اهيدلاوحارسقلطأ،ءانثألاكلتيفو.ميرحلا
اهتيأرةرمرخآنعينلأسدقف.ةدحاوةرملاكينومشألوحيلإثدحتو
ةبوجأتمدق.ةنيزحاهتدجودقتنكنإو،هتأرقحولرخآنعو،اهيف
ىرجمريغمث،راقوبهسأرزهيوهويلإىغصأف،ةرصتخموةطيسب
.عوضوملا

ةكلممسيسأتةداعإيفهمالحأف.هتايحتاونسأوسأسيريزيبشاع
تفشكناو،يروشآلاموجهلاببسبةوجرملااهترمثللصتملىربكلانييثحلا
نمناك.هتلئاعةلالسلصاويثيروبىظحينلهنأكردأو،همقعةقيقح
طاشنلابسمغناف،ةرملاقئاقحلاهذهلعاصنينأهلثمصخشىلعبعصلا
لكلغتسيحبصأو.ديصلاوهو،ةلوفطلاذنمهفغشهيفدجويذلاديحولا
مايألدوعيالوهفلخةكيمسلاةعينملانصحلاناردجكرتيلهلحنستةصرف
نمحيرجلاهفرشيواديوهلشفتاونسنايسنلىعسيوهامنيبو.ةدع
نأبةليفكةيهاركيلخاديفيذغأُتحر،ديصلاتالفحبهتداعسلالخ
.ةلاحمالربقلاىلإهبيدؤتوكالهلادراومهدروت

رهنلوطىلعوةبتكملايفورصقلايفوتيبلايفيدوجوةليط
يماقتنالانأنأنميننكمتيتلاةقيرطلايفرارمتسابركفأتللظ،تارفلا
ذخآنأتررقلب،لجألاريصقوعيرسماقتنالططخأمل.سيريزيبنم
رعشيسيريزيبعدأالأتممصو.هليلاثملاخفلابصنلريضحتلايفيتقو
تاوفدعبالإيخفيفعقوهنأكرديالأو،هلاهكوحأيتلاةديكملاب
رظتنأتأدبف.ربصلاوهرخآءيشلكنمرثكأيماقتنالهتجتحاام.ناوألا



.يتسيرفىلعضقنألةبسانملاةظحللالولحءايمعىعفأككارحالب
ةرثرثللةدامحبصتتأدبيتلايتيبوزعلًادحتعضو،ءانثألاكلتيف

تجوزتف،هببوغرملاريغهابتنالاضعبينعتدعبأ،اذكهو.تاعاشإلاو
ةداعسلاضعبتلخدأو.ءالبنلانملجرةنبايهو،يتافوششيباهمساةاتف
يتداعسةظحلنكلو،سيريزيبكلذكواهتجوزتيتلاةاتفلاويتدلاوبلقىلإ
.دعبتناحدقنكتملاهترظتنايتلاةيقيقحلا

نويروشآلالغشنادقف؛ءودهلاومالسلااهدوسيةرتفانتكلممتشاع
دجوو،ًاليوطرصنملسمكحةرتفمدتمل،كلذعمو.ةصاخلامهنوؤشب
.لقالقلاوىضوفلابةنوحشمةيروطاربمإمكحىلوتيهسفننوجرسهتفيلخ
،اهسفنهتكلمميفءامدلانمريثكلاكفسقيرطنعهتطلستبثأاملاحو
.ىرخألانادلبلاىلعههابتنازكريأدب

يتلامئازهللهماقتنالينلقوتياسورديدجلايتراروألاكلملاناك
نعمجحيملو،كلتهاياونفخيملو.نييروشآلايديأىلعهبعشبتقحل
تأرقامدنعو.انعمهتاثداحموانيلإةلسرملاهحاولأيفةحارصباهنعثدحتلا
ناعمللاكلذبًاهيبشًاناعملتيأر،اسورنمتلصويتلاحاولألاسيريزيبل
يكلو.امهيلعودبينسلايفمدقتلاأدبنيتللاهينيعيفيلاوخلامايألانم
ةعاجشلاراكفألاكلتةيذغتىلإةجاحبيننأترعش،يماقتناققحأ
ركذتسيريزيبنكلو،قيربلاكلذاهيلعلدييتلاوً،اعمنآيفةلهاجلاو
تاقالعىلعظفاحوهرذحنعلختيملف،تلخيتلاتاونسلامئازه
.مهتالواحممعدنعتقولالاوطًاعنتممنييتراروألاعمةبيط

ةواشغعضينأنمنمزلانكمتينأىلإرثكأرظتنأنأّيلعبجوت
نأىلإو،يضاملااهايإهملعيتلاسوردلاهيسنيوسيريزيبةركاذىلع
.يضاملايفاهباكترامتيتلاةريرشلالامعألااهتفلخيتلابودنلاىحمت
مث،ًالماحيتجوزتحبصأو.تاونسوًاروهشوًامايأيراظتنالاط،اذكهو
ديعاجتلاترهظو،يسأررعشضايبلااسكو.رظتنأانأولوألاانلفطتبجنأ
انأويناثلاانلفطيتجوزتبجنأو،يمأتتامو.رظتنأانأوينيبجىلع
نويروشآلالصاوامنيب،ددوتلالئاسرانلنولسرينويتراروألالظو.رظتنأ
.رظتنأانأواذهلك،انيلعبئارضلاةدايز

،ألملاىلعنييروشآلانعبضغلاتاملكبهوفتيسيريزيبأدباملاح
لقعىلإةراهمبتللستف.اهتياهنىلإتلصودقيراظتناةرتفنأتكردأ
زايحنالاىشخيلظدقف،نييروشآلانمهبضغمغرهنأتكردأو،سيريزيب
نمرخآًاقيرطهيلعتحرتقا،كلذتكردأامدنعو.نييتراروألابناجىلإ



نييجيرفلاعمتاقالعةماقإنعهمامأتثدحتف.هيلعيضقيسهنأدكؤملا
اوناكمهنأّالإنييروشآلاعمةنلعمبرحةلاحيفمهلوخدمدعمغرنيذلا
يروشآلاكلملانيببرحلاتدب.مهتميزهلةبسانملاةصرفلاءارونوعسي

شويجكهنتسبرحلاكلتنأتركفف.ةكيشواسوريتراروألاكلملاونوجرس
اذهنمعضويف،اذكهو.امهنيبرصتنملانعرظنلاضغبنيكلملانملك
حيرتسملامهشيجونييجيرفلاعمفيلحلاماقمموقننأُتضرع،عونلا
كلذلَِبقو،يحارتقابسيريزيببجعأ.نييروشآلانمانسفنأررحنليوقلا
لفاغوهوىذألاةميدعودبتيتلاةحيصنلاهذهقمحألاحومطلاكلملا
هتيننعهيفِّربُعيًاحوليلعىلمأامناعرسو.ةيقيقحلايططخنع
هيقلتىدلجهتبايذلاساديمميكحلامهكلمونييجيرفلالايحةبيطلا
دقف؟كلذلعفينلعضولااذهلثميفكلميأو.سيريزيبانكلمرابخأ
.هيلإددوتتنألواحت،نييروشآلا،سيئرلاهودعةرادإتحتةكلممدجو
يقلتلهتجهبنعهيفربعيحولبروفلاىلعيجيرفلاكلملاباجتساف
لكشبدوعيلضفلاو،روهتلادحىلإًائيرجسيريزيبحبصأ،نآلاو.انتلاسر
نعحيرصلكشبهيفربعيًاحولةرملاهذههَّجوف.يطيطختىلإيئزج
ةيثحلاكلامملااولغتساةرباربالإاوسيلنييروشآلانأهيفحرشيو،هاياون
؛ءاخسرثكأىتحساديمدرىتأو.مهلذقنملابساديمفصيو،تايليفطلاك
.عونيأنمةدعاسميأميدقتلدعتسمهنأسيريزيبملعأف

رثكأ-اناساتابانأتحبصأ،نيفرطلانيبتالسارملاهذهةرمغيفو
عقتيتلاقطانملايفةداقلادحأبلاصتاىلع-رصقلايفنيقوثوملاسانلا
ِّرضحيسيريزيبكلملانأيروشآلادئاقلاتملعأف.نييروشآلاةرادإتحت
ىلإاهلسرنةلاسرلكنمةخسنبهدوزأتأدبمث،ةيومدةرماغمىلإانرجل
.نوجرسكلملاىلإهرودباهلسرييكل،ساديم

ايروسنملكيفهرثآمنوجرسىهنأنأدعبو،تقولاكلذيف
رمألالوألصوف.تارفلارهنهاجتابلامشلاوحنهشويجشيجيأدب،رصمو
ىلعقديلرضحكلذدعبو،هلًايلاومًاكلمنوجرسَّنيعكانهو،لاباتىلإ
يتصرفتناح،نآلاو.نييتراروألاعمةكرعميفطرخنينألبقانتاباوب
يماقتنالانأنأتكشوأً،اريخأو.سيريزيبعميتاباسحيفصألةيقيقحلا
.رونلارصبيمليذلايلفطولاكينومشأويدلاول

ááá



،راثآلاءاربخرئاسكءارسإف.اهراظتنالاطيتلاةظحللاّتلحً،اريخأ
يقلتيتلاتامالعلاوقئاثولاوةلدألانعفشكللًاقوشتقرحتاملاطل
ًامئادتملحدقل.ميدقلاخيراتلالجسيفةملظملاتاحفصلاىلعءوضلاب
نوفشتكيسنيذلانيبنمةدحاونوكتنأباهتنهماهرطاشينملكك
ةعئاضلاتاراضحلاكلتلةيقيقحلاةروصلانعفشكتةمهمتافاشتكا
،قئارحلاو،بورحلاو،لزالزلاباهوحمينأيساقلانمزلالواحيتلااياقبلاو
تائملىتحنكميالملحقيقحتنمتنكمتً،اريخأ.ةئبوألاو،تارجهلاو
؛اهبابشناعيريفلازتاليهوهنمبيرقزاجنإقيقحتراثآلاءاربخ
.دهجلاكلذلاهتمربمهتايحمهسيركتنممغرلاب

لظيأءاقلإبدحألحامسلامدعتررقو،ةحرماهريرسنمتضهن
مظعمتضمأدقتناك،كلذعمو.مويلاكلذحابصاهتجهبىلعنكاد
"دباع"جاحلانإبيقنلالاقامدنعف.قلقباهريرسىلعبلقتتيهوليللا
لتاقلانوكينأبجينكلو،ىرخأةرماهلاببدنريبرطخ،لتاقلاسيل
،نكمملاحلضفأيفدنريبتدجو،كلذعمو؟كلذكسيلأ،حرجبًاباصم
دقف؟اذههينعينأضرتفييذلاام،نكلو.هتأراماذهلقألاىلعوأ
حورجيأيفخينأدحألليحتسملانمو.ةزاتممةلاحيفلجرلاادب
نعلوؤسملاسيلهنأينعياذهو،قيقرينطقصيمقتحتةريطخ
امهنيبأشنيذلالادجلادعب؟اذهبيقنلاقدصيسله،نكلو.مئارجلا
اذامً،اذإ.لمتحممرجمهنأىلعدنريبىلإرظنيأدبهنأدبال،ةليللاكلت
ىلعًايبلسًاريثأترثؤيسف،اذهثدحنإً؟اضيأزاجتحالانهرهعضونإ
هيفامبنوجعزـنممهو،لماكلابراثآلانعبيقنتلاقيرفءاضعأجازم
لوأيفبيقنلاىلإثدحتتنأيفتركف.لامكبايغببسبةيافكلا
تبثنإاذام،نكلوً.ابنذمنوكينأنكميالدنريبنأهلحرشتو،ةصرف
امكياتاهنمهتجوزةلئاعرجاهتملنإاذامً؟العفلتاقلاوهدنريبنأ
اذام؟انهبراقأهيدللازيالناكنإاذامو؟ةقطنملاهذهنملبلاق
مونلاكلتةحلملاةلئسألاةلسلستحم؟مهدحأةدعاسمبمئارجلابكترانإ
ثدحتيدنريبرتمليهف!تاهرتلانمةموكنماهلاي،نكلو.اهينيعنم
ضقيأدبدقاهكشنونجنأحضاولانم.نييلحملاناكسلانمدحأعم
نأيفتركف.ءيشلكريدقتيفغلابتنآلايهاهو،ديدجنماهعجضم
دقف.ةميقعلاراكفألاهذهلكنماهلقعصلختيكلناحدقتقولا



اوققحو،ةوجرملااهرامثىلإةديدعمايألاوطاهولذبيتلادوهجلاتلصو
نممهأنوكيدقيذلاام.راثآلانعبيقنتلاعقوميفًاريبكًاحاجن
سجاوهباهسفنءارسإتلغش،اهحاجنبعتمتستنأنمًالدب،نكلو؟اذه
تركذتو.ةيواهةيرحتاهنأكونيلمتحممهبهبتشمو،ةلولحمريغمئارجنع
دقتقولانأتدجوف،"حيحصلاريكفتلا"نعهثيدحواهدلاوىرخأةرم
،اهسفنيفقلقلاراثألامكءافتخانأنممغرلابو.اهلقعطبضتيكلناح
هيلعضبُقيملةريخألالتقلامئارجنعلوؤسملاصخشلانأنممغرلابو
نععنتمتويفحصلارمتؤملاىلعاههابتنازكرتنأاهيلعبجوتدقف،دعب
ريكفتللةدوعلااهعسوبف،رابتخالااذهبحجنتاملاحو.هاوسءيشيأبريكفتلا
يفتقرغتساو،اهينيعتضمغأ،رارقلااذهلاهلصوتلترسنأدعب.مئارجلاب
؟يردينم،قاهرإلاببسبوأةيوقلااهتدارإببسبقئاقدنوضغيفمونلا
لظيذلاقلقلالكنماهررحدقمونلانأترعش،تظقيتساامدنعو
تحرسو،اهسبالمتدترامث،تلستغاوتضهنف.ةتئافلاةليللايفاهيلعحلي
يفاهسفنىلإترظن.ةقانأرثكأةئيهيفحبصيلدرمتملاجومتملااهرعش
ةروصلااهترسف،يفحصلارمتؤملايفودبتسفيكليختتنأةلواحمةآرملا
.ةفرغلاترداغاذل،اهيلعتدبيتلا

ةلواطلوحنيسلاجراثآلانعبيقنتلاقيرفدارفأةيقبتدجو
يفدحأهيفرخأتيالحابصلوأاذهناكو.اهجازمكمهجازموروطفلا
ىلعحضاووببحمرتوتادبو.ساعنلابنيتلقثمنينيعبرضحيوأظاقيتسالا
نععيمجلاىلختو.مهنويعيفًاقلأتممهحاجنلرخفلاادبو،مههوجو

ةتهابلاةينطقلاناصمقلاو،ةعقبملاشامقلاليوارسو،ةقزمملازـنيجلاليوارس
.ةقينألاناصمقلاوتازـنكلاوةيوكملاليوارسلاباهولدبتساو،سمشلاببسب

يففاليإتلشفيتلاةليلقلاةيفارغوتوفلاروصلاضعبءانثتساب
ّمتامبسحةلمتكموبويعلانمةيلاختاريضحتلالكتتأ،اهريهظت
نمشيجةهجاوملًازهاجراثآلانعبيقنتلاقيرفادبف.هلطيطختلا
.نييفحصلا

نومدنهممهلكوةفيطللاةرتوتملاةئيهلاهذهبفلخمهدهاشامدنع
روضحيننكميله":ًالئاقلأسورثأت،ةيموقلاةلطعلاموييفلافطألاك
."؟مكعميفحصلارمتؤملا

.انهىقبينأمهدحأىلعبجيذإ.ظحلاءوسل،الك":ءارسإتلاقف
ةلاحيفءيشلكىقبينأبجياذلً،اضيأانهىلإنومداقنويفحصلاف
نإةنسحةركفنوكتسنكلو،مهفرغبيترتبعيمجلاماقدقل.ةمظنم



."بهذننأدعبءيشلكبيترتىلعتصرحوىرخأةرماهدقفتبتمق
،ريواغملاةقرفيفةيركسعلاهتمدخىدأدقفً؛اريثكفلخّحليمل

.قيرفلانمًاءزجًاضيأوهلكشدقف.طابضنالاةيمهأهملعيذلارمألا
.كلذلعفينأهيلعبجوتيف،طابضنالابمازتلالاهنماوبلطنإو

نمىهتنادقف.مويلاكلذحابصدوهعملادنريبءودهنمرثأقبيمل
الأمهيلعنأبًاراركتوًارارمنيرخآلارِّكُذيلظو،عيمجلالبقهروطفلوانت
.اورخأتي

لازتال.دنريباينآلاأدها":هروطفبعاتمتسالابلوغشملانامويتلاقف
.ً"احابصةسماخلاةعاسلا

يفهزاجنإبجيلمعكانهو.ةليوطةلحرانمامأنكلو":يناملألالاق
."باتنعيزاغ

."قلقتال.ددحملاتقولايفلصنس"
عراسيثوميتنأل،هرمأنمةلجعىلعهدحودنريبنكيمل،نكلو

كلذناكانهنمركبأتقويفانكرحتاملك":لاقفهمالكىلعديكأتلاب
تارمتؤملانعليلقلافرعأيننإ":لوقيوهورتوتلاهيلعادبو."لضفأ
تاظحللايفرومألالقرعتامةلكشمعقتامًابلاغ،ينوقدصو.ةيفحصلا
."ةريخألا

عمقفتأيننإ":تلاقدقف،ةريخألاةملكلاةبحاصيهءارسإتناكو
."هدرفمبءيشلكبمامتهالاىلوتيميشتوجكرتننأيغبنيالف.دنريب

تاظحالملهاجتينأعطتسيملهنكلو،مثعلتيوحنحنتينامويتذخأ
،ةمستبمءارسإتبقار.هروطفماعطعالتبابعرسأاذل،ةيريذحتلانيرخآلا
،ةعرسبةمقللكمهتليلهدهجىراصقلذبيمهنلااهقيدصحارامنيب
ركبأتقويفاوظقيتسامهنأولتنمتو،هيلعتطغضاهنألىسألابترعشو
،لاحةيأىلعف؟ءيشيأفلتخيسلهف،كلذاولعفولىتح،نكلو.ليلقب
نلمهنأتكردأاذل،يفحصلارمتؤملانعراكفأبمهلوقعتلغشنادقل
مامأاورهظيوتاعامتجالاةعاقىلإاولصيملاممهتعيبطىلإاودوعي
عرسأيفقالطنالاوعارسإلاوههلعفنكميءيشلضفأف،اذكهو.نييفحصلا
نومهيمهامنيبذإ.مهريسلطعامكانهف،كلذعمو.نكممتقو
تفقوتو،فرشأبيقنلابةصاخلابيجلاةرايسترهظ،روطفلاةدئامةرداغمب
يهوبيجلاةرايسىلإاورظنيلعيمجلاتفتلاف.راتمأةعضبدعبىلع
.كرحملاتوصاوعمساملاحمهنمبرتقت

."ءاشعلاوروطفلانيبطلخبيقنلانأودبي"ً:احزامنامويتلاقف



رضحبيقنلانأاورعشو،قلقبعيمجلارظتنالب،كحضيملًادحأنكلو
ً.ائيسًاربخمهغلبيل

ىلعانحبصأدقف.انقفاريلرضحامبر":تمصلارسكيلنامويتلاقف
قيرفدارفأنمًادحاوحبصيداكيهنأينعأ،لجرلااذهبةيدوةقالع
."راثآلانعبيقنتلا

ةيرخساهنمءزجيفتلكشيتلانامويتتاملكبءارسإلابتمل
فرشأبقارتيهوبيجلاةرايسىلعًازكرماهرصبلظلب،اهوحنةهجوم
.ةلواطلانمبرتقيواهنملجرتي

.ةظحللاكلتيفعيمجلاراكفأنعةحارصبَّربعنموهفلخناكو
رشبيالةركبملاةعاسلاهذهلثميفبيقنلارورمنإ":لاقدقف

."ثدحدقهوركمنوكيّالألمآ.ريخلاب
مويطبضلابلعفامك؛لهرتبهيمدقرجيفرشأنأءارسإتظحال

نأبتركفف.راتسلادبعجاحلالتقمربخبمهغلبيلرضحامدنعةعمجلا
كرحفيكو،ههجوىلعمؤاشتلاتظحالامدنعو.كشالبعقودقًاهوركم
تناكو."لعفلابثدحدقعيرمءيشكانه":ةلئاقتمتمت،نيتكهنملاهينيع
تاظحللكانهفقولب،ةيحتةيأمهيلعِقليملبيقنلاف؛كلذيفةقحم
ئيسلاربخلانعلوؤسمهنأكوههجوىلعبنذلابروعشةرظنكانهو
لعفيملاذهو،هوحننويعلالكتهجتا.هّايإمهغلبينأكشوييذلا
هسفنلمحىلعرداقريغوهوكانهفوقولابىفتكافً.اكابتراهتدايزىوس
ينيعىلإرظنوهسأرعفرامدنعو.هلوقدارأيذلامالكلابقطنلاىلع
يتلاةثجلانإ":دحاوسفنيفهلوقيلىتأامبهوفت،رشابملكشبءارسإ
ءارسإىوسدحأىدلنكتمل."يـباهرإةثجتسيلفهكلايفاهيلعانرثع
ًاناذآاهلكتحبصأدقف،ةباشلاامأ.فرشأهنعثدحتامعةركفةيأ

دارأامءارسإتمهفف."نودايصلاأطخأدقل":ًالئاقبيقنلاعبات.ةيغاص
بيقنلاترظتناو،ةئطخماهنأباهسفنعنقتنأتلواحاهنكلو،هلوقبيقنلا
نأعيطتستدعتمل،كلذلعفيملامدنعنكلو.هسفنبتاملكلالوقيل
."؟لامكوهأ"ً:اريخأتلاقوهددرتلمحتت

يفاهيلعروثعلامتيتلاةثجلا،ظحلاءوسل.معن":بيقنلالاقف
."لامكةثجيهفهكلا

،زتهياهدسجأدبو."!الك،لامك،يهلإاي":ةبحتنمءارسإتحاص
نمةخرصتوصعمس،اهسفنةظحللايفو.اهيدخىلعرمهنتعومدلاو
.فاليإكلتتناكو،اهفلخ



."ً!احيحصاذهنوكينأنكميال،الك":ةلئاقةباشلاتحاصدقف
رظنامنيبً،اعمءاكبلاباتشهجأو.فاليإتقناعواهنزحءارسإتيسن

لتقدقف.ةيشخلاوبعرلابةئيلممهنويعوبيقنلاىلإةلواطلالوحلاجرلا
بيقنتلاقيرفدارفأنيبنممهنمدحأال،نكلو،لبقنمصاخشأةثالث
.مهنمًادحاوفدهتسينألتاقلاراتخادقف،ةرملاهذهامأ.راثآلانع

دقاذامل؟اذامل":نيتدودشمهيدياتضبقتناكو،بضغبنامويترمذت
."؟"لامك"نولتقي

اذل،ىرخألتقةميرجىلعدهشهنأل؟كلذنظتاذامل":دارملاقف
."هيلعضبقلاىقلينأيشخهنأل"لامك"مرجملالتق

امهيسأرنائطأطيامهوً،اقبطمًاتوكسفلخويثوميتنملكمزتلا
.عورملاثداحلااذهةقيقحمهفنالواحيونزحب

،بيقنلاوحنفوخلابنيتئيلملانيواقرزلاهينيعهَّجويذلا،دنريبامأ
.ةصاخلاهتيرظنهيدلتناكدقف

دقل.راثآلانعبيقنتلاةمهملًادحعضينألواحينمكانه":لاقف
نكلو،انسوفنيففوخلاثبفدهبانقيرفجراخنمصاخشأةثالثاولتق
مويلانوراتخيدقاذامل.هسفنانقيرفنمًادرفاولتقكلذيفاولشفامدنع
."؟"لامك"هيفاولتقيلتاذلابيفحصلارمتؤملامويقبسييذلا

لظو."ليلقباذهنمرثكأدقعمعضولانأنظأ":بيقنلالاق
.لعفلابهلوقديرياملدعبلصوتيملهنأكو،هيلعنييدابجايتهالاوبضغلا
،مكءودهمتدعتسانإ":لاقويكبتلازتالتناكيتلاءارسإىلإرظن
.ءارسإهعمستيكلًادمعهتوصعفرو."هبركفأامبمكربخأنأدوأيننإف
.دنريبنملباهنمهتاملكىلعدرلاتأيمل،كلذعمو

هذهيف،نكلو.كدعاسنوعوضوملابقلعتياملكعمسننأدوناننإ"
."هلدعتسننأانيلعبجييفحصرمتؤمانيدلةظحللا

نيواقرزلادنريبينيعيففوخلاةرظنلحمةدوهعملاةدوربلاتلح
نأىلإةلواطلالوحنيسلاجلانيبكابترالابروعشةظحللداسو.ذالوفلاك
.ءارسإتلخدت

!الك":تلاقو،ىرخألاةاتفلانعةوقباهسفندعبتيهوتحاصف
نأىلإانهنمًادحاوًاربشكرحتأنل.ميحجلاىلإيفحصلارمتؤملابهذيل
."!لامكلثدحامفرعأ

اهنأةدكؤمتفاخلاحابصلاءوضيفرارصإبناترمحملااهانيعتعملو
.تالزانتةيأبموقتنل



بهذأنل.انهضارتعالللاجمال":ءارسإتلاقف،ضارتعالابدنريبّمه
."لامكلثدحامفرعأنأىلإيفحصلارمتؤملاىلإ

."انأبهذأسً،اذإ":نيرقشألاهيبجاحدقعيوهودنريبلاقف
،بهذتنلًاضيأتنأ":مزحلكباهتاملكظفلتيهوءارسإتباجأ

."بيقنلاهلوقيسامىلإعمتستوانهىقبتسلب
."؟اذهلعفأساذاملو"
صاخشأةعبرأكانه!؟كلذنظتاذامل":بارغتسابءارسإتحاصف

."اننيبلتاقلانوكيامبرً،اذإ.لتقللاوضرعتةيصخشةفرعممهفرعن
دنريبردابف.بعرلاوةمدصلابقيرفلادارفأةيقبتاملكلاهذهتباصأ

.اهيلعدرلابًاددجم
."؟انمدحاولتاقلانأنينعتلهً،اذإ":لاقف
جراخلتاقلانعانثحبنآلاىتح.لمتحماذهنإلوقأيننإ"

."؟لعفلابلتاقلاوهاندحأنوكينألمتحملانمسيلأ،نكلو.انترئاد
تففجوةلواطلاىلعنمًاليدنمتذخأ،تاملكلاكلتتلاقنأدعبو

.نامويتثدحت،ريغصلااهفنأحسمتيهامنيبو.اهعومد
."؟ءارسإايريخبتنأله":لاقف
بيقنتلاقيرفدارفأمهتتءارسإنأبعوتسينأنامويتعطتسيمل

.مئارجلاباكترابراثآلانع
ةئيلموةبضاغوةنيزحيننإ.ريخبتسل،الك":ةلئاقءارسإتحاص

عدأنلو.ةيلقعلاياوقلماكيفلازأاليننكلو،ةفئاخوةقلقوكوكشلاب
."هلوقبيقنلاديريامىلإيغصننأىلإرداغيمكنمًادحأ

يفلخدأينيعد":ضارتعاللدحألةصرفلاحنستنألبقبيقنلالاقف
نآلاينمهنوعمستسام.ديقعتلاديدشفقومهنإ.ةرشابمعوضوملابلص
."يـباوصتدقفيننأنونظتدقو.قالطإلاىلعًاجاعزإرثكألانوكيدق
ًاعيمجنونظتدق":لاقو،ءارسإىلإرظنيلتفتلامث،ًاليلقتمصلامزتلاو
نمنكمتألمكيأرفرعأنأيلعبجينكلو،لماكلابيـباوصتدقفيننأ
."لاعفقيقحتءارجإ

ام.ةبيرلاوكشلابةمعفمتدبيتلاتاملكلاهذهنمءارسإتراتحا
ًاليوطًاتقورظتنتنأاهيلعبجوتيمل؟هلوقلجرلااذهلواحييذلا
.فرعتل

انهناكملاترداغنأدعب،ةيضاملاةليللا":ًالئاقبيقنلاحرشدقف
فهكهنإ.ةثجلاىلعاورثعمهنأنودايصلاانربخأثيحفهكلاىلإتبهذ



نمتارتموليكةثالثدعبىلعتارفلارهنةفضىلعهايملاهترفحريغص
ديجلكشبيفخموهفاذل،لخدملاهجويففقيمخضرجحكانه.انه
ىتحًاليوطًاتقونوقرغتسينيدايصلالعجيذلاببسلاوهاذهوً،ادج
نأدعبكانهىلإمهبالكمهتداقامدنعطقفهيلعاورثعدقف.هوظحالي
ىلعةددممةثجلاىلعاورثعكانهىلإاولخدامدنعو.ءامدلاةحئارتمش
أبخمهنأمهنمًانظانغالبإباوماقاذل،تادعملاضعباهبناجىلإوضرألا

فاشكلايئوضطيلستبتعراس،فهكلاىلإتلصوامدنعو.نييباهرإلليرس
تناك.حضوألكشباهتيؤرنمنكمتألضرألاىلعةاقلملاةثجلاىلع
كلتزيمأيننأترعشدقف.رمألالوأيفيرظنتفلاميهسبالملا
،لاعفنالاوأةمدصلاوهببسلاناكأءاوس،نكلو.امناكمنمسبالملا
اوليختتنأمكنكمي."لامك"صختسبالملانأيلاببرطخيملةيادبلايفف
قيمعحرجبًاباصمهسأرتدجو.ههجوتيأروةثجلاتبلقامدنعيتشهد
نمريثكلارأمليننكلو،نميألاغدصلاىلعفصنونيرتمتنسهضرعغلبي
ثحبأتأدب،ينتباصأيتلاىلوألاةمدصلاتزواجتاملاحو.ضرألاىلعءامدلا

نينيكسو،ةليوطةمزجو،ءامدلابةثولمسبالمتدجو.فهكلاءاحنأيف
حيباصمةثالثو،ةقيقرلاتازافقلانمجاوزأةتسو،ةداحًاسأفو،ريواغملل
اتيريبسدسمو،ءامغإلاخاخبنمنيتجاجزو،ماجحألافلتخمنمةفاشك
اهيدترييتلاكلتكءادوسةءابعو،ةيلوأتافاعسإتادعمو،ملم9رايعنم
."...نابهرلا

فهكلااذهمدختسينأداتعالتاقلانأينعتله":ءارسإتلأس
."؟ءابتخالل

وأةحلسأةيأكانهتسيلاذاملنآلافرعنانحبصأ،اذكهو.طبضلاب"
لتاقلاناكدقف.ةميرجلاعقوميفعونيأنمةلدأوأعباصأتامصب
ريغيمث،كانههتحلسأيفخيو،همئارجبكترينأدعبفهكلادصقي
."ةماعلامامأروهظللدوعيوهسبالم

اذهو،لتاقلاأبخمىلعرثعدقل!لامكنيكسمللاي":ًالئاقدارمّنأ
."هلتقبببستام

ملاننكلو،ةيادبلايفهتننظاماذه":لاقوهنازتاىلعبيقنلاظفاح
."فهكلايفلامكلتقيفمدُختسايذلاحالسلاىلعروثعلانمنكمتن

."سأفدوجوتركذدقل":ةلئاقءارسإتنمخف
نلسأفلاف،كلذلةفاضإلابو.سأفلاىلعءامدراثآيأىلعرثعنمل"

اهنكلو،ةداحةادأبلامكلتقدقل.نيرتمتنسنمضرعأحرجبببستت



مثءارسإىلعهرظنزكرو."لجنملابهبشأءيشاهنإلبًانيكستسيل
."ًالجنمتلقيننأيظحال":فاضأ

بيقنلاعبات،نيترئاحلاءارسإينيعيفمهفلامدعةرظنظحالامدنع
:همالك

لجنمىلعةيضاملاةميرجلاحرسميفانرثعاننألبقنمتركذدقل"
."ءامدراثآهيلع

ةطساوبمرجملابةباصإقحلأةيحضلانإتلقدقل،معن":ءارسإتلاق
،بيقنلاتمصىنعمتمهفنآلاو.مالكلانعتكسمأمث."...لجنملا
:رتوتلابمعفمتوصبتلاقمث."...ةظحلرظتنا...ةظحلرظتنا":تلاقف
."؟لتاقلاوه"لامك"نأنظتالتنأ"

امدنعنكلو،مهفتلابىلحتتنأاهنمعقوتيوهواهيلإفرشأرظن
.ءاروللةوطخعجارت،اهينيعيفبضغلاراثآظحال

نألبقسبالملاىلععباصألاتامصبورعشلاللحننأانيلعبجي"
يفاهيلعانرثعيتلاةمزجلانكلو.دكؤملكشبءيشيألوقنمنكمتن
."لامكلجرسايقنميهفهكلا

ةميرجبكترينألامكلنكميال.ءارهضحماذه":ءارسإتلاق
."لتق

لكةساردانيلعيغبنيهنأنظأيننكلو،وههنأنمنيقثاوانسل"
."تالامتحالا

ىتحدعتمليهفً.اثبعاهلكءارسإةئدهتيفبيقنلادوهجتتأ
.هيلإيغصت

نألامكلنكميال.كلذلايحئطخمكنإً،انسح":بضغبتلاقو
ينعنقتنأكنكميالنكلو،هديرتليلديأىلعرثعاو،ءاشتاملق!لتقي
."كلذب

نإو.هطروياذهنكلوً،اضيأليبقلااذهنمءيشيأعقوتأمل"
لصنىتحهبيضمننأىوسرايخانيدلسيلف،كلذىلعًاليلداندجو
يههذهف،قيقحتلاعوضوموهيدلقيدصزعأناكنإمهيال.ةجيتنل
."اهعبتننأيغبنييتلاورومألااهبريستيتلاةقيرطلا

سيل،نكلو.بسانموديجهلكاذهً،انسح":ًالئاقنامويتضرتعا
."ةثالثلاصاخشألاكئلوألتقل"لامك"وعديببسكانه

تاقيقحتلالازتالو.باتنعيزاغىلإهيلعانرثعامانلسرأدقل"
مكيلعبجينكلو،"لامك"سيللتاقلانأحضتينألمآ.ةيراجةيئانجلا



ىلإًادانتساتاقيقحتلاهذهيرجننأاننكميال.يرظنةهجواومهفتنأ
."انرعاشم

ًائداهلقألاىلعادبو."رعاشملانعثدحتأاليننإ":نامويتلاق
ملنإ.مئارجلاءاروعفادلانعثدحتأيننإ":لاقف،بيقنلاءودهردقب
كانهنوكينأنمدبالذئدنعفً،ايسفنًاضيرموأًانونجملتاقلانكي
سارحريبكقتليمل"لامك"نكلو.مئارجلاهذهباكترالهعفديببس
جاحللةبسنلابامأ.ةريخألاةميرجلايفنيكسملاةيحضلاوأ"ديشر"ةيرقلا
اذاملً،اذإ.رثكأامبروً؛اعيمجانلثمهبًاعلوملامكناكدقف،راتسلادبع
."؟هلتقيدق

نم"لامك"متيأرله.مكنمهفرعأنألمآاماذه":بيقنلالاقف
."؟لبقنمبيرغبولسأبفرصتله؟كشللةريثمةقيرطبفرصتيلبق

يفثحبتتنأ":ةيئادعلادحللصتداكتةدرابةجهلبءارسإتلاق
دحلةعاضولامهبلصتدقنيذلاسانلانمانسلنحن.أطخلاناكملا
."مهقيدصىلعءارتفالا

هذهليعادال":لاقمث،رمسألابيقنلاهجوىلعقيقرريبعترهظ
ًامرجمدراطأنألواحأيننإ.لامكلوأمكلًاودعتسلانأف.ةوسقلا
راسمبيوصتيفينودعاسفينظيفًائطخمتنكنإ.مكيلعًارطخلكشي
."ةيعافدلاةقيرطلاهذهبفرصتللببسكانهسيلنكلو،قيقحتلا

:لاقف،ةيادبلاذنمبيرملكشبتمصلامزتلانأدعبيثوميتملكت
بجي،هلاقامانبجعيملولىتحف.ةعامجايهمالكيفقحمبيقنلانإ"
،ةطرشلجرهنألطقفسيل؛اذهىلعنوربجمنحن.هدعاسننأانيلع
ءاضعأدحأنأحيحص.انلاهمدقيتلاةدعاسملامجحببسحواوركفنكلو
ةلئسأنعبيجننأانيلعبجينكلو،انلقيدصوهولتقدقانقيرف
.ً"امئالمًاقيقحتحتفينأدارأنإبيقنلا

ةذيملتاهنأكو؛ءاكبلانممدلاكناترمحماهانيعواهديفاليإتعفر
.ً"ائيشلوقأنأديرأ":تلاقف،ملكتتلاهتملعمنمنذإلابلطتةسردملايف
لتقينألامكلنكميال":لاعفنالانمشعترياهتوصوقشنتتتحارو
نأتلواحو،ءاكبلابشهجتنأنمًافوختمصلاتمزتلامث.ً"ادحأ
بلقتمورويغهنإ":ةلئاقاهمالكتلصاوو،ىرخأةرماهءودهعمجتست
تقرطأف،ديزملالوقنعتزجعو.ً"ادحألتقينلهنكلو،دوقحوجازملا
.ديدجنميكبتتأدبو

امدنعيسفننعةباينثدحتأيننإ":لاقو،ىرخأةرميثوميتثدحت



ً،ارويغناكدقل،معن.ةبيرللريثملمعيأبموقي"لامك"رأمليننإلوقأ
يأبفرصتيهرأمليننكلو،رخآلتقونمسانلاىلعحيصينأداتعاو
ةركفةيأيدلتسيل.لتقةميرجباكتراىلعرداقهنأىلإريشتةقيرط
،هغدصىلعحرجلاهينعيامعوأ،فهكلايفهتثجدوجوببسنع
.مئارجلاكلتبكترادقهنأنظأاليننأيفنيرخآلاعمقفتأيننكلو
الهنألفهكلايفهتثجعضومثهلتقنموههسفنلتاقلانوكيامبر
."اهيلعرثعينأدحألديري

.ةشقانملايثوميتةيرظنتطّشن
وهعقاولاىلإبرقألالامتحالانإً.اضيأانأييأراذهو":دارملاقف

دهاشدقل.هسأريفةباصإللضرعتنأدعبفهكلاىلإبهذ"لامك"نأ
.امهنيبكارعبشنوهعنمينألواحف،هتميرجبكتريوهومرجملالامك
لمح،اذل.هلتقمىلإىدأامملجنملابهسأرىلع"لامك"مرجملابرضف
."اهيلعروثعلانمدحأنكمتياليكلفهكلايفاهعضووةثجلامرجملا

اذامل،نكلوً.انسح":تمصبنيرخآلامالكىلإىغصأيذلابيقنلالاق
اهرجيةبرعىلعةثجلاعضيورطاخيهلعجييذلاام؟ةثجلامرجملاىفخأ
ًاعنقمًاببسهيدلنأدبال؟فهكلاكلذىلإتارتموليكاهلقنيمثناصح
ببسىلإلصوتلانعتزجعوليللالاوطرمألابتركفدقل.كلذلعفل
اذهريسفتنممكدحأنكمتنإةجهبلاةياغيفنوكأس،ينوقدص.عنقم
."يلرمألا

حرطمت.بيقنلاَيلاؤسنععنقمباوجللصوتلانمدحأنكمتيمل
.ةعنقمنكتملاهنمًايأنكلو،تايرظنةدع

نأمكنكميالً.اعيمجمكفقوممهفتأيننإ":ًالئاقهمالكبيقنلاعبات
وهنكيملنإ.اوقلقتالنكلو،لتقلابمكقيدصماهتاةركفاولبقتت
هذهيفو.روفلاىلعكلذىلعتامصبلاصحفجئاتنانعلطتفوسف،لتاقلا
."تقولانمديزملاعيضننألبققيقحتلالصاوننأانيلعبجي،ءانثألا

ررشاهنمحدقييتلاءارسإتارظننعهرصبدعبأوً،اقيمعًاسفنذخأ
لوقي"لامك"مكدحأعمسله":لاقف،ةعومجملاىلعًالاؤسحرطوبضغلا
."؟مهنعهعمثدحتوأنمرألانعمالكيأ

هجوملاؤسلانأهنمًانظيكيرمألالاقف،يثوميتىلعهانيعترقتسا
."طقعوضوملابثدحتنمل.قالطإلاىلع،الك":وههيلإ

نمرألاةقالعام":ةبيرلاىلعلديلكشبناشمرتهانيعودنريبلأس
."؟رومألاهذهنميأب



.ءارسإةظحالمنعدنريبلعفدربغيمل
ًامامتهايطعيهنأهيلعدبيملو."لاؤسدرجمهنإ":بيقنلالاقف

."؟مهنعلبقنمهيلإتثدحتله":لاقمث،عوضومللًاصاخ
نعانثدحتو.ةيعامجلاةشقانملاهبشياماننيبراددقل":دنريبباجأ

،ةيضقلانميكرتلافقوملاتدقتنادقف.ةدحاوةرماننيباميفعوضوملا
تعقودقنمرألاقحبةرزجمنأبيعمقفتادقف.يأرلالامكينقفاوو
."لعفلاب

اذهنمًائيشلقيمللامك.بذكتتنأ":ةلئاقءارسإتحاص
."ليبقلا

ةلاحلاهذهيفلبقنماهوريملمهف،فوخبءارسإىلإعيمجلارظن
.رجفتملابضغلانم

.كلذىلعتافناوألانكلو."كلضفنمءارسإاييئدها":نامويتلاقف
."بذكيلجرلانإ.نامويتاياذهيفلخدتتال"
نمرثكألاو،ءارسإلعفدرهأجاف."بذكأاليننإ،الك":دنريبلاقف

اليننإ":مدلاكرمحمههجووهمالكرركف،يزخلابرعشيهلعجهنأكلذ
."بذكأ

تطبخو."بذكتلب":بضغلاطرفنمناججأتتاهانيعوءارسإتلاق
يذلاام؟بذكتاذاملانربختسنآلاو":تحاصوةلواطلاىلعاهديةضبقب
."؟لتاقلاتنأكنإمأ؟هيفخت

ضرتعانموهيثوميتناكو."؟!هنيلعفتكنأنينظتيذلاام،ءارسإ"
."طقفًاليلقكعورنميئِّده":لاقف،ةرملاهذه

ىلإلصننل.قحمميت":ءارسإةئدهتلهنمةلواحميفبيقنلالاقف
.ً"اضعبانضعبىلإتاماهتالاهيجوتقيرطنعةجيتنةيأ

بضغلًافدهىرخأةرمبيقنلاحبصأىتحليوطتقوضميمل
.لعتشملاءارسإ

تيمهنأل؟كلذكسيلأ،"لامك"مهتتامدنعةجيتنىلإلصتكنكلو"
."؟حيحصاذهله.هسفننععفادينأهنكميالو

اهيأ":ةلئاقتعباتو،ةلواطلالوحنيسلاجلاعيمجهجاوتلتتفتلامث
نعءيشلكفرعيبيقنلانإ.امًائيشمكربخأنأديرأ،ءاقدصألا
نعلصألاقبطةخسنيهمئارجلاهذه.نوفرعتالمكنكلو،عوضوملا
لاجرةدعوأنونجملجركانهوً.اماعنيعبسوةينامثلبقتعقومئارج
اولتقنيذلانمرألانمةثالثلتقملماقتنالالجأنممئارجلاهذهنورركي



كانهسيلهنأةفرعملاقحنوفرعتمكنأدبالوً.اماعنيعبسوةينامثلبق
."عونلااذهنملمعباكترال"لامك"عفديدقببسيأ

دق،يديساي،تنأنكلو":تلاقو،يناملألاوحنًاددجمتتفتلامث
ةرزجمعوقونعبخصبثدحتتتأدبدقفً.ادجيوقببسكيدلنوكي
نمريثكلابتببستو.انهىلإهيفتلصويذلامويلاذنمنمرألاقحيف
نكمملانمو.عوضوملااذهلقرطتلاقيرطنعتارمةدعلقالقلاوىضوفلا
نكمتتيكل"لامك"تلتقمثمئارجلاهذهبكترانمتنأنوكتنأًادج
."هيلعموللاءاقلإنم

ةماستباةظحللاكلتىتحًايوقودبينألواحيذلادنريبمستبا
تعفاديننأدرجمللتقلابيننيمهتتكنإ.كلقعتدقفدقل":لاقو،رتوت
."ةفورعملاخيراتلاقئاقحنمةقيقحنع

كنأينربختملأ.كتجوزبحتمكفرعأانأف،طقفكلذببسبسيل"
نيذلاسانلاكئلوأدحأناكنإً،اذإ؟اهلجأنمءيشيألعفلدعتسم
،لاثملاليبسىلع،كتجوزبراقأدحأًاماعنيعبسوةينامثلبقاولتق
."...اهدج

."ةقطنملاهذهنمتسيليتجوزنكلو"
."تنأهيعدتاماذه"
،هترهشويتجوزدلاومساكيطعأنأيناكمإبف،ينيقدصتملنإ"

."ةقيقحلالوقأيننأنيرتس،ذئدنعو.مكثحبباوموقتنأمكنكميو
.بضغللًاريثمتاملكلاهذهبهوفتيوهوهسفننمقثاولاهبولسأىتأ

.بيقنلالخدت،بسانمباوجبيتأتنأءارسإتلواحامنيبو
مسالاانلتبتكنإكعينصكلردقأس.ةعئارةركفهذه":لاقف

يتلاةدلبلاوةنيدملامساو،مهفرعتفالسأيأوأ،ةرهشلاوةينكلاكلذكو
."اهيفاوشاع

لديتوصبلاقو،درلااذهنمظوحلملكشبًاجعزـنمدنريبادب
."لامكبكشتكتننظ":ةناهإلابروعشلاىلع

تامولعملاهذهيلبتكتاله.عيمجلابكشأنأبجي،ظحلاءوسل"
."كلضفنم

،تقولاعُِضيملهنكلو،بلطلااذهنمًادجًارورسمدنريبدبيمل
.هنمةبولطملاتامولعملالكنّودو،ةريغصقروةعطقجرخأو

ً،ارتوترثكأهوجولاتحبصأ،قفألايفاهدوعصسمشلاتأدبامنيبو
ةيأللصوتلانودنمةشقانملاترمتساامنيب،ةدحدشأنويعلاتارظنو



ةقلحلاهذهلًادحعضيللخدتنموهةياهنلايفيثوميتناكف.ةجيتن
.ةغرفملا

ثدحتلالصاوناننأظحالتامبركنإ،فرشأديساي":فطلبلاقف
ةناهإلاهيجوتيفانعمأ،انثيدحلاطاملكوً.اراركتوًارارماهسفنءايشألانع
ةعومجمىلإةبسنلابًاراسًاعضواذهسيلً.اضعبانضعببىذألاقاحلإو
دعبانراظتنابًايفحصًارمتؤمكانهنأاميسالو،دحاوناكميفشيعتانلثم
.مويلااذهلكباوجتسالًادحعضتنأيفًارذعكحيمتسأيننإ.تاعاسعضب
لتاقلارثأنوكيامبرف.يفحصلارمتؤملادعبٍفاكغارفتقوانيدلنوكيس
نآلاانعد،كلضفنم،نكلو.تقولاكلذلولحبًاحوضورثكأحبصأدق
نإ":لاقو،رمحألاقفشلانولبةغبطصملاءامسلاىلإراشأو."انلمععباتن
لبقباتنعيزاغىلإلصننأانيلعيغبنيو.قرشتنأكشوىلعسمشلا
."كلذنمرثكأتقولارخأتينأ

نإرذتعأيننإً.انسح":ههجوىلعودبتلجخةرظنوبيقنلالاق
مكلًاركش.بسحويـبجاوةيدأتلواحأيننكلو،ةاناعميأمكلتببس
.ً"اعيمج

اذل،هلةثرتكمريغتدبةباشلانكلو،ءارسإىلعهرظنبيقنلاّزكر
.بيجلاةرايسوحنهقيرطيفهجوتو،ةمهلاطبثموهوتفتلا

ةسيئرنذإدعب":لاقو،ءادعصلاسفنتيوهوهقافريثوميتبطاخ
هذهلكىسننانوعد.حارتقابموقأنأدوأ،راثآلانعبيقنتلاقيرف
ًادحأنأبرهاظتنانوعد.يفحصلارمتؤملايهتنينأىلإةضيغبلاةثداحملا
حابصانهىلإبيقنلاتأيمل.هرعاشميذؤيوأرخآًادحأمهتيملانم
يفبوكرللنودعتسينيذلامهسفنأنيحرملاءاملعلالازـنالنحنو،مويلا
."...مهتافشتكمنعهرسأبملاعلارابخإلمهترايس

:هتراظنراطإقوفنمقيرفلادارفأةيقبىلإرظنيوهودنريبلاقف
نمتاظحلعضبلحمسأنلةطاسببانأف.ءيشلكنايسنلدعتسميننإ"
."مويلااذهكمهممويىلعمتاقلااهلظبيقلتنأبضغلا

نلفانأامأ":بضغلاةدشنمشعترتلازتاليهوءارسإتلاق
انروهظءاروءيشلكعضننأبيثوميتةركفعمقفتأيننكلوً،ائيشىسنأ
اهمالكتعباتودنريبوحنتتفتلامث."يفحصلارمتؤملاءاهتنادعبامىلإ
لتاقللنكميو.هنمةقثاوانأاماذهو،ًالتاقالوًامرجمسيللامك":ةلئاق
ولوهيلعضبقأسيننأوهو،دحاوءيشنمًاقثاونوكينأيقيقحلا
."يتايحاذهينفلك



ءارسإاهبتهوفتيتلاتاملكلاهذههعامسىدلتمصلادنريبمزتلا
ةرايسوحناهجوتو،يثوميتعمضهنف.ههجوىلإرظنتيهورشابملكشب
هرسأبملاعللاونلعينأكشوىلعاوناك.نورخآلاامهعبتامنيب،بيجلا
روعشلامهنمدحاولكبلقىلعلقثأدقف،كلذعمو،زيمتملامهحاجن
.مؤشلابرذنملا

ááá



ديبعلاوبعشلاوةلودلاسلجموسيريزيبكلملاىلعرتوتلانميه
عقوتينأعطتسيمل،انأمهيفنمب؛مهنمًادحأنكلو،ةنيدملايفنملكو
تاوقتلصوامدنع.انيلعلحتنأتكشوأيتلاةحدافلاةثراكلاةقيقح
رضحيروشآلاشيجلانأعيمجلاضرتفا،انتنيدمتاباوبىلإنوجرسكلملا
الوءالبنلاالوسيريزيبكلملاكشيأرماخيملو.نؤمىلعلوصحلل
نماوجننيذلاكئلوألك،عيمجلاشاعو.ىرخأةينةيأدوجوببعشلا
عفدبورهوهو-ريسيليبثالغيتقباسلاكلملاتاوقاهتبكترايتلاحباذملا
كلملاتاوقلوصولايحنانئمطاةلاحيف-هلًانمثهتايحسارارآيدلاو
مويلاناحدقاهف.حرفلاىتحوةسامحلاوةجهبلابيدحوترعشو.يروشآلا
نكرنمسيريزيببقارأتحر.سيريزيبكلملانميرأثبهيفذخآسيذلا
،هديسمامأليلذدبعكنوجرسكلملامامأعوكرللدعتسيوهوديعبريغ
نأينعسيالً.ايقيقحءادفشبكحبصينأكشوىلعهنأكردمريغ
يتلاىلوألاةرملايهكلتف.دهشملااذهةيؤرىدلةجهبلابيروعشفصأ
.مهيديأنيبةيرشبلاريصمبنومكحتينيذلاكئلوأرعشيفيكاهيفتمهف
عمو.يسفنبهريصمتررقو،سيريزيبلةيساقلاةياهنلاهذهلتّرضحدقف
ذخأو،مالسلانمةديدعتاونسءارجنمنيمسلاهدسجبفقودقف،كلذ
ةيشاملاحبذبرمأف.هفويضببيحرتللهنمةلواحميفجايتهابرماوألارطمي
نمضيبألازبخلازبخو،وبقلانمبارشلاعاونأرخفأراضحإو،فارخلاو
.يقنلاحمقلا

دنعةيبرحلانوجرستابرعتفقوتو،ةمساحلاةظحللاتناحً،اريخأو
ذإ.هتيبىلإلخديهنأكوانتنيدمىلإًاينأتمشيجلالخدو،انتنيدمراوسأ
سلجملادارفألكناكامنيب،اهعيراصمىلعةعرشمةنيدملاتاباوبدجو
.تالافتحالانملافتحايفمهنأكومهللحىهبأنيدترمةكلملاوكلملاةصاخو
نكادلاههجووةبيهملاهتماقبنوجرسكلملارهظىتحليوطتقوضميمل
دهاشامدنعنكلو،هتجوزةبحصبنوجرسوحنسيريزيبمدقتف.رصقلايف
ةشهدلاهتذخأ،نيبالسلانمشيجكنوجرسفلخرصقلانومحتقيسارحلا
نكمتامناعرس،كلذعمو.ءاكبلابةكلملاتشهجأو،فوخلاهكلمتو
رصقلايقلمتمدشأىتحبيصتةعارببهشأجةطابرةداعتسانمسيريزيب
،يروشآلاكلملامامأمارتحابىنحناو،هينذأىلإلصتهتماستباو،يزخلاب
انلميظعفرشلهنإ،نوجرسلطبلاكلملالجبملاةلالجلابحاصاي":لاقو



."انرصقيفكلبقتسننأ
ىنبمىلإرظن،كلذنمًالدبو.هلثارتكايأدبيملنوجرسنكلو

:لأسوسيريزيبفلخنمخماشلارصقلا
."؟اناساتاببتاكلامكنمنم"
ينيعبرعشأنأتعطتساف،قبطملاتمصلارصقلايفنمعيمجمزتلا

ههجوو،يوحنناهجتتةيهاركلابنيتمعفملاونيتفئاخلانيتمودصملاسيريزيب
يفمهعملمعأنيذلاءالبنلانويعبترعشامك،فوخلانمدمجتم
.ةشهدبيلإرظنتمهعيمجرصقلاسارحوسلجملا

نمًاريخأتنكمتيننأل؛مهتاقيدحتلثارتكايأدُبأمل،كلذعمو
.ةديدعتاونسلًارسهيلإتشطعتيذلاماقتنالاقيقحت

."لجبملايديساياناساتابانأ":مامألاوحنةوطخمدقتأانأوتلقف
.اناساتابتنأً،اذإ":لاقويفتكىلعهديعضوو،يوحننوجرسىشم

ىلعكضيوعتمتيفوسو.اهيلعكركشأةليلجةمدخيلتمدقدقل
."كتامدخ

،تنأكلةبسنلابامأ":هللاقو،سيريزيبىلإرظنيلتفتلامث
."كلامعأىلعبقاعتفوسف

عزفبهسفنبىقلأو،نوجرسىلإمث،قوعصموهويلإسيريزيبرظن
هفطعتسيوهيلإلسوتيحارو،ةقفشللريثمضرعيفنوجرسيمدقتحت
ليلجلايدلاوهجوةروصينيعمامأترهظف.ليلذدبعدرجمهنأكو
لاكينومشأدسجو،توملاةهجاوميفىتحهفرشىلعظفاحيذلاسارارآ
يفججأتتسيريزيبوحنيتيهاركبترعشو.روخصلاىلعمطحملاةعاجشلا

.لبقيذنمرثكأيردص
ىتحتفتليملو،ةسئايلاسيريزيبتالسوتلةيمهأيأنوجرسقليمل

هسأراولصفيلرصقلاةقيدحىلإسيريزيبهسارحرجامنيب،هيلإرظنيل
ىقلأ،ةفرغلانمسيريزيبجارخإمتاملاحو.نيمسلاهدسجنعحيبقلا

رمأو،همامأنيفقاولانيبوعرملارصقلايفظوموحنةهيركةرظننوجرس
."نيقابلاسوؤراوعطقاوكلملاتايظحموةكلملااونثتسا":ًالئاقهسارح

سانلاىلإترظنف.رصقلايفظوماومجاهومهفويسسارحلالتسا
عقوتأمل.نيخراصبرهلانولواحيمهومويلكمهعمتلمعنيذلا
هدحوكلملابقاعيسنوجرسنأتننظلب،ليبقلااذهنمءيشثودح
نييثحلاىلعءاضقلايههتيننأيلنيبتنكلو،لاباتيفلعفامك
يدلبءانبأويئاقدصألواحامنيبو.ةيروشآةنيدمىلإناكملااذهليوحتو



.هيلإتلسوتونوجرسيمدقتحتيسفنبتيقلأ،مهتايحبةاجنلاوبرهلا
."ءايربأسانلاءالؤهلك.لجبملانوجرسكلملااهيأكوجرأ":تلقف
ةحئارهتركسأيربناويحينيعكنونجباتءاضأونوجرسانيعتعمل

:لاقونينيعلاكنيتبيلإرظنو،ءامدلا
."نامأبنوقبتسكتلئاعدارفأوتنأف.قلقتال"
ىلإةنيدملاهذهليوحتىلعنوجرسممصذإً.اثبعيتالسوتتبهذ

تثدحيتلاكلتنمةيومدرثكأىتحةحبذمتعقوف.ةيروشآةنيدم
ةركبنعتويبلاتقرُحأدقف.هراوسأجراخءانثألاكلتيفرصقلالخاد
نيذلاكئلوأو.دباعملاتبهنو،تايتفلاوءاسنلاتبصتغاو،سانلاحبذو،اهيبأ
.مهنويعتعلتقاو،نارينلامهيفتمرضأو،ءايحأمهومهدلجخلساومواق
عيطتسيهنأقدصيذلاةقفشللريثملالهاجلااناساتابانأ،ءانثألاكلتيفو
ىلعنويروشآلامدقأامنيبفوخبترظنو،ةيوازلاىلإتعجارت،رصتنينأ
.هيبأةركبنعيـبعشةدابإ

نملقأةيروشآلاةحبذملاترمتساوً،ادجًايلاغيشيطنمثتعفد
خارصىلإيغصأعبسلايلايللاومايألالاوطتللظ.اهيلايلبمايأةعبس
لكسوؤربناجبنيجانلالكرم،عباسلامويلايفو.هنينأوهليوعويـبعش
حامرلاسوؤرىلعةضورعملاوةعوطقملارصقلاءالبنةبخنوسيريزيبنم
.ةنيدملاراوسأمامأاوعمجتو،كلملاةباوبدنع

فافطصالاىلعىضرملاوىحرجلاولافطألاوءاسنلاورابكلاوراغصلاربجأ
بالكلابهبشأنودبينيذلاُسارحلاو،ايروشآوحنمهتريسميفقالطنالامث
يننأتفرعول.نيبناجلاىلعوةرخؤملاوةمدقملايفمهنوقفاريةروعسملا
ًاناكمتذختالةيساقلامهتاملكومهنويعتارظنمامأدومصلانمنكمتأس
عومدلافرذأانأو،اهقيرطقشتيهوةقفشللةريثملاةريسملاكلتيفيل
ليبنوملاعيننأبسانلاينفرعيلجرك،يننكلو.ملألاتاخرصقلطأو
لبينولتقينأنمًافوخسيل؛مهيلإمضنأنأعطتسأمل،رهامفظومو
.راعلاويزخلانم

،مويلاكلذدعب.سمشءوضيأيلععطسيدعيمل،مويلاكلذدعب
يذلاءاوهلاف.يدالوأهوجوىلإرظنأوأيتجوزسملأنأعيطتسأدعأمل
ً.افاعزًامسيلتتاباهلك،هلكآيذلاماعطلاوهبرشأيذلاءاملاوهسفنتأ
لهمتبىشمتألجرخأامدنعيقيفرهتربتعااملاطليذلا-تارفلاحبصأو
نمففخيوأيحورحرفيرهنلادعيملف.يلًاودع-يـباصعأئدهأل
املاطليذلابذعلاُمونلاو.سمشلاءوضهجاوأنأعيطتسأدعأملو.يقلق



اميتوصيسنو،سمللاهينعيامياديتيسنو.ينرجهلابلاةحارينحنم
.ةيؤرلاهينعتاميانيعتيسنو،ماستبالاىنعمياتفشتيسنو،مالكلاهينعي
تمواقيننكلوً،ائيشفًائيشيقورعيفقفدتييذلاةايحلارهنفجو
طاقسإىلعرداقلاقعاوصنمبرهأو،يمدقىلعًافقاوىقبألتدباكو
رشلابةئيلملايتايحلتدرأيننألتمواق.ةدحاوةبرضبراجشألامخضأ
ةقيرطبيهتنتنأكلذنملوطأرمتستنلاهنأتننظيتلاوةعيدخلاو
مئارجلالكبو،هتلعفاملكبسانلالكربخأنأتدرأدقف.ىزغمتاذ
.يلهجويشيطباهبتببستيتلاةبيهرلا

ááá



نأانيلعبجوتيس":نورخآلاهعمسياليكسمهبًاثدحتمنامويتلاق
."نآلاراثآلانعبيقنتلاةمهمفقون

ةميدعقدنفلاةقيدحيفبنجىلإًابنجءارسإعميشميوهامنيبو
ىرخأةرمنامويتدكأ،قيرفلادارفأةيقبنعنيرتمنيمدقتمراجشألا
انمرخآصخشةايحضيرعتبرطاخننأاننكميالو.نامأبدعنمل":ًالئاق
."رطخلل

يفمهومهيلعفطلبعشتتأدبيتلاسمشلاةعشأةرارحتذخأ
.ةقيقدلكرورمبةوسقدادزتباتنعيزاغىلإمهقيرط

،نكلوً.انسح":يماهتاىتحورتوتمريبعتاههجوىلعوءارسإتلأس
."؟هتميرجبوجنيهكرتننأيغبنيله؟لامكلتاقنعاذام

نمانسلوراثآءاربخنحن!انتمهمسيلمرجملارثأءافتقانكلو،الك"
."ةطرشلا

:نامويتينيعىلإرظنتيهوتلاقمث،ريسلانعءارسإتفقوت
."اننيبمرجملانوكيدقو.انقيدصلتقللضرعتيذلاصخشلانكلو"

رمألاةقيقحفرعننأاننكميال"ً:اضيأفقوتنأدعبنامويتلاقف
لمعلااذهنأنمقثاوانأف،مرجملاةدراطمانلواحنإ.دكؤملكشب
هنأنظأ،اذل.رطخللانمنيرخآةايحضرعيدقو،ةمراعىضوفبببستيس
نعبيقنتلاةمهملجؤنانيعد.ةريصقةحارتساانسفنأحنمننأانيلعبجي
."هلعفانيلعاملكوهاذه،راثآلا

."دعبتقولانحيمل.كلذلعفيننكميال"
ءارسإءارويشميحاريذلانامويتقلطأف.ىرخأةرمنايشميآدب

."ً؟اذإىتمً،انسح":ًالئاقلأسوةقيمعةهآ
ًاريبعتاههجوحمالمتبستكاو."يردأتسل":ةلئاقباضتقابتباجأف

دعبعوضوملابثدحتأنأديرأاليننإ.يردأتسل":تلاقمثً،اكهنم
."نآلا

لمحمىلععوضوملانيذخأتكنإ.هنعثدحتننأانيلعبجي،نكلو"
نكلو،ةيلوؤسملابكساسحإمهفتأيننإ.كلذكسيلهنأنيحيفيصخش
نحن.راثآلانعبيقنتلاةمهموحنًاهجومًاموجهتسيلمئارجلاهذه
هنأللتقللضرعتدقف،لامكىلإةبسنلابامأ.لتاقلليقيقحلافدهلاانسل
."رمألايفاملكاذهو،أطخلانامزلاوأطخلاناكملايفدجاوت



ذخآاليننإ"ً:افطلرثكأةجهلبةرملاهذهنكلو،ءارسإتضرتعاف
."ةمهملاهذهيفعيمجلاةحلصميفركفألب،يصخشلحمىلععوضوملا
ةرطاخملايفقحلااهيدلنكيملذإ؛همالكيفقحمنامويتنأتكردأو
ذخألةيلاثمةصرفلاف،اناساتابحاولألكنعاوفشكنأدعبو.دحأةايحب
مهتطعأو،مهعمةيخسنمرثكأةيرثألاةيثحلاةنيدملاتناكدقف.ةحارتسا
ريدميأنأولو.باحسناللتقولاناح،نآلاو.مهتايحيفاونمتاممرثكأ
لاقامكو.هسفنءيشلالعفلفقوملااذهيفهسفندجوبيقنتةلمح
ىلعضبقلاءاقلإسيلو،يضاملانعفشكلايفتصخلتمهتمهمف،نامويت
ضبقلايقليلفرشألعوضوملااوكرتينأمهيلعبجوت،اذل.نيمرجملاوةلتقلا
عموً.امامتحيحصهلاقاملكنأءارسإركنتمل.هسفنبنيمرجملاىلع
يفججأتملابضغلاوأدينعلاحومطلااذهربجتنأعطتستمل،كلذ
امدنعمرجملاكلذمهادحتدقل.قطنملاولقعلاتوصلءاغصإلاىلعاهلخاد
نأعطتستملو.بقعىلعًاسأرمهتايحبلقو،مهنمدحاوةايحىلعىضق
نألمتحملانمهنأو،دعبهيلعضبقلامتيملهنأيفريكفتلالمتحت
نمنوكيسهنأيفتركفو.اولحرينأدعبىتحمئارجلاباكترايفيضمي
ةعماجلاىلإاهجاردأدوعتونآلااهدلجبوجنتوةمهملانعىلختتنأنبجلا
.ةحجانلاةيميداكألاكلتاهنأةيعدم

،مهتداعسوعيمجلاةحلصمىلعصرحلاتدرأنإ":ًالئاقنامويتحلأ
حيحصلاءيشلاوهاذه.راثآلانعبيقنتلاةمهميفقوتنأكيلعيغبني
."هلعفيغبنييذلا

ادجوثيحقدنفلابابىلإلوصولاىلعاكشوأ،تقولااذهلولحب
تناحدقاهتصرفنأءارسإتكردأف.مهراظتنابنيرخآنينثاوميشتوج
.ةرركتملانامويتةلئسأنمبرهلل

."رمتؤملاءاهتنادعبملكتنفوس":بابلاوحنهجوتتيهوتلاقف
دشحلانيبروفلاىلعهزييمتىلعرمحألاهرعشبميشتوجسأراهدعاس
.لخدملادنععمجتملاريغصلا

هتغلباهلأس،ءاكبلانمنيتمروتملاونيترمحملاءارسإينيعظحالامدنعو
."؟هباشاموأةقلقةليلتيضمأله":ةليقثلاةنكللاتاذةيزيلكنإلا

.كلذلوقكنكمي":عوضوملابنجتلاهدهجىصقأةلذابءارسإتلاق
."ةيضاملاةليللانمرخأتمتقوىتحتلمعدقل،ينعأ

رثؤيدقءيشيأبمايقلابنجتكيلعيغبني.كلذكيلعناكام"
."اذهكموييفكلامجىلعًابلس



:عوضوملاريغتلتلأسف،ميشتوجثيدحنمءارسإتمئسامناعرس
."؟المأنويفحصلالصوله"

ىلعاهوتلمهترئاطتعلقأدقلً.اركبمتقولالازيال.دعبسيل،الك"
."حجرألا

اورمف.قدنفلاةدوربىلإاوؤجتلاو،ةفاجلاحابصلاةرارحمهءارواوفلخ
،ةمخضلاةيكيتسالبلاروهزلابناجبمث،نييلوضفلاقدنفلالامعراظنأمامأ
.يلفسلاقباطلايفتارمتؤملاةعاقىلإنيهجتمءارمحةداجسىلعاوشمو
رهنىلعلطترهظملاةببحمومجحلاةريغصةفرغنعةرابعةعاقلاتناك
.باتنعيزاغةنيدماهبزاتمتيتلابلُّدلاراجشأنيبناجلانمهفحتريغص
بناجبنوثدحتملااهفلخسلجيسيتلاةقيضلاوةليوطلاةلواطلاعضومت
بيترتمتو.نييفحصلالوصورظتنتًايسركنيسمخىلإةفاضإلاب،ةذفانلا
ىلعمهءامسأنمضتتتاقاطبعضوقيرطنعنيثدحتملاسولجنكامأ
،رشنيركروسفوربلااهنيميىلإو،نيميلاىلإةيناثلاءارسإسلجتثيح؛ةلواطلا
.ةذفانلابناجىلإةلواطلارخآيفدنريبسلجيامنيب،يثوميتاهراسيىلإو
تلاقوةريخألاةرمللنوفوركيملانودقفتيمهوقدنفلالامعءارسإتلمأت
،عقاولايف."ملكتأانأوءاكبلابشهجأويـباصعأدقفأالألمآ":اهسفنل
اهردصىلعتمثجيتلاةقناخلاةدقعلاكلتف،نآلاًالاحلضفأاهنأترعش
يفناّدكينامويتو"دارم"تأرامدنعو.ىشالتتتذخأاهترجنحتدسو
ًاعيمجاوعرشدقف.اهقلقةدحنمفيفختلاىلعاذهاهدعاس،لمعلا
لجأنميسركلكىلعًاريبكًافلغماوكرتو،فاليإروصوخسنلاعيزوتب
يذلاصنلاهديبًاكسممةعاقلالخدمدنعًافقاودنريبتأر.نييفحصلا
قلعتياملكيسنهنأهيلعودبيو،امًائيشميشتوجلأسيوهوهيقليس
صخشلنكميفيك.مويلاحابصترجيتلاةضيغبلاةثداحملاولامكتومب
دنريبكولسلعج؟كلتكةداحةشقانمدعبءاخرتسالااذهبودبينأام
رظنيوهوةذفانلامامأًافقاويثوميتتدهاش.هتيحاننمًاكشدادزتءارسإ
تأدبف.ةقثوًائفدضيفياهبلقبترعش،هتأراملاحو.ةميدقلاراجشألاىلإ
نعتفقوتففاليإدوجوتظحالمث،ةذفانلاوحناهسفنءاقلتنمهجتت
،يفلخلافصلايفيساركلادحأةفاحىلعةسلاجةباشلاتناكدقف.يشملا
،تاعاسعضبنوضغيف.ةلمأتمركفتيهواهديىلعدونسماهنقذو
.ضرألاهجوىلعًاسؤبسانلارثكأىلإةافاعملاةديعسلاةاتفلاهذهتلوحت
يثوميتىلإثدحتلاةركفنعتلدعف،اهلجأنمعيرمروعشءارسإكلمت
.كلذنمًالدبفاليإىلإتبهذو



."يلاعت،ايه":بلقلانمةماستبابتلاقوةباشللاهديتدم
."؟نيأىلإ"ً:احضاولازيالاههجوىلعملألاوفاليإتلأسف
تداكو،اهدينمفاليإتكسمأو."بسحويلاعت":ةلئاقءارسإتحلأ

بابلادنعفقاولاسراحلاتلأسو.تارمتؤملاةعاقجراخىلإًارجاهرجتنأ
يفرخآدحأكانهنكيمل.رمملارخآىلإراشأف،مامحلاناكمنع
،نانحباهينيعىلإترظنو،اهيدينيبفاليإهجوبءارسإتكسمأف،مامحلا
نيذلانييفحصلانيلعجتسو،ملاعلايفةروصملمجأنآلانينوكتس":تلاقو
."اناساتابحاولأبقلعتياملكنوسنيكنوريس

تلاقو،شعترياهدسجأدبو،عومدلابناوارضخلاةاتفلاانيعتألتما
ديقىلعيقبلهكرتأمليننأول.انأيـببسبتامدقل":شجأتوصب
."ةايحلا

تميمل،الك":ةباشلايدخنععومدلاحسمتيهوءارسإتلاقف
."تنأكببسب

كيلإاهبرظنييتلاةقيرطلاكلت...ةريرملاهترظنبيمامأهارأيننإ"
."...موللابناتئيلمهانيعو،هيبجاحتحتنم

."ثدحامميأىلعةمالمتسل"
هنأدبال.ينمبضاغوهوتامدقف.موللايلهجوهنكلو"

."ينأشوينكرتينلو،يمالحأىلإلخديس
مل.اذهلكيضميفوس.فاليإايماريامىلعءيشلكنوكيس"

يأعقينأيديرتلينوكتملو.كلهوركميأكلثدحينأديرينكي
.ً"اضيأهلهوركم

هذهىلإيهتنتسرومألانأتفرعولو.كلذديرأتنكامديكأتلاب"
."هنعتلصفناامل،ةجيتنلا

.ةرمهنملااهعومديفختيكلفاليإتقناعو."كلذفرعأ":ءارسإتلاق
ففختو،اهسفنئدهتنأعقاولايفتنمت،فاليإنعفيفختلالالخنمو
.اهقلقواهكوكشواهفواخمةدحنم

دقتادادعتسالالكتناك،نويفحصلاهيفلصويذلاتقولالولحب
ملاهنأمغرو.فاليإجّربتحالصإنمءارسإتهتناو.هجولمكأىلعتمت
نمتنكمتاهنأّالإ،ملاعلايفةروصملمجأىلإفاليإليوحتيفحجنت
لصوً.اقئالًارهظماهتحنمو،اهيلعميخيذلامئاشتملاوجلاكلذةءاضإ
دهعملللوبنطسإعرفسيئرومسابلاهجولاوةيحللاوذرشنيركروسفوربلا
ًادرفراثآلانعبيقنتلاقيرفأنهو،نييفحصلاعمقدنفلاىلإراثآلليناملألا



ةريغلاتارظنلًالابيقلينأنودنمءانثلاتارابعبءارسإرطمأوً.ادرف
نيفقاولانييفحصللنالعإلادحلرمألاهبلصوو.امهوحندنريباهبوصيتلا
."كانهةفقاولاةباشلاةديسلايهةلمحلاهذهلةيقيقحلاةلطبلا"نأهمامأ
نأىلإكبترمتمصةرتفتداسف،هنعلأسلامكبايغظحالامدنعو
ملاعربخينأببغريملهنإذإ.ضيرم"لامك"نأهربخأويثوميتلخدت
نأبرطاخيومويلاكلذثدحامبهلعفدرعقوتبعصييذلانسملاراثآلا
ةعاسدعبو.هتيادبيفلازيالوهوهليجأتوأيفحصلارمتؤملاءاغلإنلعي
نويفحصلاونوثدحتملاذختا،تابطرملالوانتوثيدحلانمكلذوحنوأ
.تارمتؤملاةعاقيفمهنكامأ

-لاجرةثالثبةطاحمةلواطلافلختسلجيتلا-ءارسإتبيصأ
ىلإرظنتلاهينيعقيضتنأاهيلعبجوت،تاريماكلاتاشالفنمجاعزـنالاب
بناجلايفاوفقودقف،فاليإودارمونامويتامأ.اهلوحنيعمجتملانييفحصلا
امنيب،نزحلانمةحسماهبوشتمههوجوىلعُةحرفلاوةلواطلابرقديعبلا
.بابلابناجبهادعاسموميشتوجفقو

لكمهروضحلنييفحصلاركشف،هتملكءاقلإرشنيركروسفوربلالهتسا
هزجنأيذلاحجانلالمعلانعثدحتمث،مهيلإمامضناللةفاسملاهذه
يتلاةيضاملاعبسلاتاونسلاىدمىلعايكرتيفراثآلليناملألادهعملا
يفدهعملااهسسأيتلاةرشعلاعورفلادحألًاعقوماهلالخدالبلاتحبصأ
يتلاتافاشتكالانعثدحتو.ملاعلاءاحنأيفراثآلامهألةسيئرلازكارملا
ً،اريخأو.اهليومتىلعلمعيتلابيقنتلاتامهمقيرطنعدهعملااهققح
ًالمعتلكشيتلااناساتابحاولأفاشتكانعثدحتلابزجوملاهثيدحىهنأ
.راثآلاملعخيراتيفرخآًاذف

ذخأو،رتوتلاضعباهكلمت،ةيادبلايف.اهتملكيقلتلءارسإرودناح
اذهنكلو.تاملكلاقطنيفبيصعتقونمتناعو،شعترياهتوص
رثأتامناعرسو،ةيوفعوًاقدصتاملكلارثكأودبتاهتملكلعجيفدعاس
مغرو.ةميدقلاةنيدملاخيراتنعتامولعملاضعبتمدق.اهلاعفنابنويفحصلا
اهنمًانظهيلإرظنتالأتلواحاهنأالإ،اهمامأبوتكملاصنلاتعضواهنأ
يتلاددجلانييثحلامكحةرتفنعتثدحت.اهكابرإيفديزيساذهنأ
هيفتلصويذلاتقولالولحبوً.اطيسبوًالصفمًاثيدحاناساتاباهيفشاع
نويعىلإرظنتيكليفكيامبتأدهاهنأترعش،اهتملكةياهنىلإ
تدجو.روضحلانيبًاسلاجبيقنلاتدهاش،ةظحللاكلتيفو.نييفحصلا
يفءارسإتلءاستف.دحوملايركسعلاهسابلبنييندملانيبًادجًازيمتمهلكش



اهنأمغرو.ديدجنماهبلقبزوفييكلرضحامبر.هروضحببسنعاهّرس
،هينيعاهانيعتقتلاامدنعهنأّالإ،مويلاكلذحابصهنمًابضغتطاشتسا
.ةريغصةماستبامستبتنأالإاهعسيمل

ةيسايسويجلابناوجلاحرشف.هتملكيقليلدنريبرودناح،ءارسإدعب
مامأةيميداكأةغلبثدحتو.داليملالبق700ماعيفةقطنملاكلتيفدالبلل
ايجيرفووترارأكلامموديدجلاةيثحلاةكلمملانيبةقالعلانعدشحلا
لفغيملهنأدكؤملانمنكلو،عضاوملاضعبيفةلممهتملكتتأ.ايروشآو
،ةرتفلاكلتيفسانلالصاوتةيفيكاهيفحرشةلثمأًامدختسم؛ليصفتيأ
نيردحتملانييثحلانيبو-لوضانألايفةيلحمةليبقيهو-يثحنيبةقالعلاو
-يماسلصأنمةليبقمهو-نييمارآلاريثأتو،يـبوروأودنهلصأنم
.هثيدحةدملاوطهفنأىلعأىلإهتراظنعفدبرمتسموهو

،دنريبلعفامكةيميداكأةجهلباهأدبف.يثوميتةملكرودناحً،اريخأو
طخلاوةيداكألاةغللابةنسةئامعبسونيفلألبقتبتكحاولألانأحرشو
.ةيرارمتساوًاماودرثكأاهلعجلرانلاباهّيشمتةينيطحاولأىلعيرامسملا
نيذلانييفحصلاىلعهضرعبرشابف،هعملوألاحوللارضحأدقناكو

أدب،كلذدعبو.ةماهلاةفحتلاهذهاوروصيلمهتاريماكاوهجوامناعرس
.اناساتابحاولأاهيلعيوطنتيتلاةيمهألاحرشبيثوميت

ةربنبستكايكيرمألاتوصنأءارسإتظحال،ةظحللاكلتيفو
وأةديصقاهنأكوهمفنمماجسنالكبتقفدتتاملكلانأو،ةعفترم
نم،اناساتابسيلو،وههنأكوةقرحوفغشوفوخوبضغبثدحت.ةيثرم
نيفلألبقتعقويتلاةحبذملادهشنموههنأكو،هديبحاولألابتك
دونجلاديىلعنيحوبذملاسانلاخارصعمسوهينيعمأبةنسةئامعبسو
عراوشةراجحىلعةفزانلاءامدلاةحئارهفنأبمشينأعاطتساو،هينذأب
بولقبضاغحيرجناويحخارصبّركذييذلاهثيدحسمالف.ةنيدملا
يثوميتنقذتأرو،اهنيعفرطباهليمزىلإترظنف.ءارسإمهيفنمبعيمجلا
يرجييذلاام":اهسفننيبواهنيبتلءاستف،ءارمحلاهتيحلتحتفجتري
."؟لجرلااذهعم

ةقيقحرييغتراثآلاءاربخضعبلواحيدق":ًالئاقهمالكيكيرمألاعبات
،ةيفارخصصقوأريطاسأاهنأىلعحاولألاهذهنعةباتكلاوعوضوملا
نإمكلمسقأيننإف،حاولألاهذهمجرتيذلاصخشلايتفصبيننكلو
لقنلةصلخمةلواحملذبو،هحوروهلقعرونبحاولألاهذهبتكاناساتاب
حوللاىلعف.ةينيطلاحاولألاهذهىلعهحوروهلقعباهمهفامكةقيقحلا



:بتك،هايإمكتيرأيذلا،لوألا
نمًاقثاونوكتنأبجينكلو،هتبتكاملايحكشلاكرماخيدق

دقف.ةدحاوفيزةملكاهروطسنيبيوحتالةيرامسملاحاولألاهذهنأ
،يكشو،يتقثو،يرورشو،يتبيطو،يتعاجشو،يفوخنعاهيفتبتك
.دحاولافرحلابتثدحامكيسفنبيتيحضتو،يتينانأو،يتنايخو،يفطاعتو
ةلذتبملاتاملكلاكلتاهنعتيصقأو،ينهذيفتافارتعالاهذهتّبلقمث
تافارتعالاهذهذخأينمللملايرتعيالأىنمتأاذل،اهبغلابملاوةفيزملاو
امكةدحاوةلمجاهأرقينأو،هيدينيبهتمدقيذلاريبكلادهعلااذهو
بولسأبيراكفأنعريبعتلايفتلشفيننأمغرو.ونيبيليتةروطسأأرقي
بذكةملكىلعيوتحيالهتبتكامنأنمًاقثاونوكتنأبجيف،غيلب
ءانثهايملاةباوبناردجىلعاهترفحيتلاكلتيهةبذاكلايتاملكف.ةدحاو
كلمساديمكلمللًافورحتفرخزتاملكلاكلتب.سيريزيبكلملاىلع
كلماسوركلملاكبُرألاهضعببتاملكلاكلتتطبرو،هعدخألنييجيرفلا
لايخلاوةغلابمللتأجل.نوجرسيروشآلاكلملازفتسألاهتثعبو،نييتراروألا
يفةمخضلامهؤامسأعملتنيذلاكولملاعدخألةلوسعملابذكلاتاملكو
حيدملاتاملكعامسلًارورغخفتنتةهفاتةريغصًاسوفنمهلنكلو،ءامسلا
تاملكلاكلتنمةدحاوةملكدجوتال،نكلو.قلمتلاوقافنلاوفيزملا
."اهدجتسيتلاحاولألاتاملكنيب

.اذهانموييركفمللوألادئارلاوهاناساتابف.هلاقاملكقدصأيننإ
نكمتو،هنحموهرصعايالبأوسأشاعيذلايموكحلالوؤسملاكلذهنإ
لايجأللهتبرجتيورينأدارأو،كلملانعلقتسملكشبريكفتلانمحاجنب
يفىرخأةرمهرصعنايغطوةيعامجلامئارجلاوحباذملارركتتالئلةمداقلا
ةدارإىدحتو،هسفنقحبدقنىسقأهّجويوهواذهلعف.لبقتسملا
لخادنماكلاشحولااوفشتكانيذلانيفلؤملالئاوأنماناساتابنإ.نيملاظلا
،ببسلااذهلوً.اضعبانضعبنمانرذحتلمجبةئيلمهُحاولأو،رشبلاينب
ال،كلذعمو.ةيمهألانمريبكردقىلعيرثأفشتكماناساتابحاولأف
عامتجالاملعوخيراتلاىلعلب،بسحوراثآلاملعىلعاهتيمهأرصتقت
."ءاوسدحىلعةيناسنإلاىلع،رصتخملابو.قالخألاوةسايسلاو

ناتيلمخملاناوادوسلاهانيعودشحلاىلإرظنو،تمصلايثوميتمزتلا
،ةمهماهنإ":سأيبءامسلاوحنهيفكدميوهولاقو،ةواشغبناتوسكم
."ةدئافةيأبةيرشبلاىلعدوعتنل،ظحلاءوسلنكلو

مهضعبىلإنورظنينييفحصلادشححارامنيب،سمهلاتوصىلاعت



قيرفدارفأةيقبضرتفاامنيب،مهعدختملمهناذآنأاودكأتيلًاضعب
ةرابعمدقينألواحيكلذسرمتملاراثآلاريبخنأراثآلانعبيقنتلا
.هثيدحىلعريثأتلاضعبيفضيلرظنللةتفلم

؛يفكتالاناساتابحاولأنإً.اديجينومتعمسدقل":ًالئاقيثوميترجمز
فالآوةينيدلابتكلانماهريغوسوريموهةذايلإِفكتملامكطبضلاب
."لاجرلابولقيفةيشحوللدحعضول،ةفسالفلاتائماهبتكيتلاتاحفصلا

قلقلابديازتمساسحإىلإةظحللاهذهيفءارسإلوضفلوحت
ةلاحنأترعشو.يثوميتنعاهينيعدعبتنأعيطتستدعتملف.ةريحلاو
تصلقتو،هجادوأتخفتنادقف.اهليمزىلعرطيستتأدباهعوننمةبيرغ
توصةربنبثدحتيوهوفجتريهنقذذخأو،لاعفنالانمههجوتالضع

يقطنملاينالقعلاملاعلاكلذ،هفرعتيذلايثوميتاذهنكيمل،الك.ةسرش
هتفطاعهتفزـنتسابضاغونونجملجرهلحملحلب،فقثملاوروقولاو
يكيرمألاراثآلاريبخوحنلوضفبامهرصبدنريبورشنيركلوح.هتالاعفناو
تارظنلهابتنايأيثوميتِقليمل،كلذعمو.يرجياماكردينأنيلواحم
لكبهثيدحلصاولب،ههجويفتاريماكلاضيمولوأةشهدنملاهئالمز
:ةطاسب

لكةباتكمغرةعينشلاهلامعأفعاضعقاولايفوأ،ناسنإلالصاو"
ةيشحولارصعوهنيرشعلانرقلانأخيراتلاركذيس.صوصنلاهذه
ةحبذميأةيرشبلاتدهشنأخيراتلايفلبقنمثدحيملذإ.عئاظفلاو
امكصخشفلأةئاملةيعامجلاةدابإلاوأ،نويزانلااهبكترايتلاكلتك
."...اميشوريهيفثدح

راثآلاريبخةملكليلاحلاىوتحمللةحارلامدعبرعشيرشنيركأدب
نعجرختتنأ":ةريغصقروةعطقىلعةلاسرهلبتكاذل،يكيرمألا
يثوميتأرقف،همامأاهعضوو."يساسألاكعوضومىلإدع،كلضفنم.قايسلا
نعجرخأاليننإ":لاقورشنيركىلإنيقيوةقثلكبتفتلاو،ةظحالملا
نكيمل.عوضوملابلصشقانأيننإ،كلذنمسكعلاىلعلب.قايسلا
هذهبتكدقف.ريغتتسةيرشبلانأبهلمأالولحاولألاهذهبتكيلاناساتاب
ةميظعلاصوصنلاكلذكوً،اضعبمهضعبلتقنعسانلافكييكلحاولألا
."ءاوسدحىلعهسفنببسللتبتكىرخألا

مهلأسوتارمتؤملاةعاقيفنييفحصلادشحىلإةأجفتفتلا،ذئدنعو
نكمييذلاريخلاام،ينوربخأ":رخآصخشعمةيدوةثداحملدابتيهنأكو
نوعطقينآلاملاعلاءاجرأمظعميفسانلاسيلأ؟حاولألاهذههمدقتنأ



ةيقرعلاوةينيدلاوةيوغللاتافالتخالانومدختسيوًاضعبمهضعبباقر
ةئامعبسونافلأتضم؟قاوسألاوتاريخلاونادلبلاىلعةرطيسللةعيرذك
رشبلافشكتقولااذهلالخو،حاولألاهذهاناساتاببتكنأذنمةنس
مهتداعلًادحاوعضيملمهنأاوظِحالنكلو،ءامسلاوراحبلاوضرألازغلنع
قيقحتنماناساتابحاولأمكيأربنكمتتسلهً،اذإ.رخآلامهدحألتقيف
امبةجاذسلانممتنأله؟هقيقحتيفمهتادقتعموسانلانييالملشفام
."؟ليبقلااذهنمًائيشاوقدصتليفكي

.دشحلانيبتاسمهلاوكحضلانمةجومترجفنا
حاولأتناكنإ؟انهىلإانومتوعداذاملً،اذإ":ةباشةيفحصتلأسف

لكعطقنانومتلعجاذاملف،دحلااذهىلإةدئافلاةميدعلوقتامكاناساتاب
."؟رمتؤملااذهرضحنلانهىلإةفاسملا

:لاقوهعطاقيثوميتنكلوً،احرشمدقينأبرشنيركروسفوربلاّمه
ًالوطمملكتلاكنكميو.مالكلابانأيرودرودلانإ،روسفوربايكلضفنم"
."يهتنأنأدعبديرتامردقب

نععنتمينسملالجرلاتلعجةجردلةمساحةربنبمالكلااذهلاق
اذهتحرطيتلاةيفحصلاىلإيثوميتتفتلاف.كلذنمرثكأرارصإلا
."ةريغصلايتديسايانهىلإترضحكنألمدنلابيرعشتنل":لاقولاؤسلا
نييفحصلانمدحأمدنينل":لاقمثههجوىلعضماغريبعترهظو
لوبنطسإىلإًاعيمجنودوعتفوس.انهىلإهروضحىلعمويلانيرضاحلا
ديزملاباولحتتنأمكيلعبجينكلو،ةماهلارابخألانيوانعضعببنيلمحم
."ربصلانم

هنكلو،يثوميتىلعةلئسألانمديزملاحرطنارخآنايفحصدارأ
.فقوتثيحنمهمالكعباتمث،ربصلابيلحتلاامهنمبلطوامهتكسأ

فيكفرعيملهنكلو،يرشبلابلقلامالظباناساتابرعشدقل":لاقف
ىلعموللاعضوقيرطنعةطرولاكلتنمصلمتلالواحف.كلذددحي
اهنأتبثتسةمداقلالايجألانأيفلمألابكسمتموهوهرشعموبوشيت
نيركفملانمريثكلاكركفمىوساناساتابسيل،كلذعمو.هليجنملضفأ
يفريثأتلاىلعرداقهنوبتكيامنأبمهولامهيلعىلوتسانيذلاجذسلا
وحنرشبلارييغتملحنأيهرمألاةقيقحنكلو.مهتقيقحرييغتورشبلا
ً.افيزمًاملحّالإسيلةفسلفلاونفلاوملعلاونايدألاريثأتلضفبلضفألا
وهتوملاف.ددصلااذهيفةرطيسيأهيدلملعلاالونفلاالونيدلاالف
."ناسنإلاىلعريثأتيأبعتمتتنألعفلاباهنكمييتلاةديحولاةرهاظلا



دقتارمتؤملاةعاقيفسمهلاوكحضلاناكو،ىرخأةرمتمصلامزتلا
.يثوميتوحنمهناذآوعيمجلانويعتهجوتف،افقوت

ناسنإلانإ":ةريغصلاتارمتؤملاةعاقيفهؤادصأددرتتتوصبلاقو
ىلعظافحلانإ،هلةبسنلاب.ةينانألاتاقولخملانيبنمءاكذرثكألاوه
الاذهو،ىرخألاميقلالكورخآءيشلكىلعةيولوألالتحيهدوجو
ضقانملاءيشلاو.روصعلالكىلعلببسحورضاحلاانمويىلعقبطني
باصأ،ةبارغوةمدصوًاريثأترثكأتوملالكشىتأاملكو،توملاوهدوجولل
هنمبرتقتنأينعيتوملابروعشلاو.ةجهبلاىتحورثأتلاوفوخلابناسنإلا
رثكأوهتوملا،ببسلااذهلو.ةراثإرثكأءيشكانهسيلف،هبقارتوهسملتو
تمصلاعيمجلامزتلي،توملاركذدنع.ملاعلاتاغللكيفةوقتاملكلا
لبقهذهتارمتؤملاةعاقيفمتلعفامكطبضلاب؛قلقلاوةبيهلاوفوخلانم
عانقإلىلضفلاةقيرطلافببسلااذهلوً،اعيمجانيرغيتوملانإ.قئاقدعضب
."لتقلا،ظحلاءوسل،يهلتقلامدعبسانلا

نوسماهتينويفحصلاذخأامنيب،تارمتؤملاةعاقيفجايتهاتوصداس
مدلالكىشالتو،بعربيثوميتىلإءارسإترظنف.بارغتسابمهنيباميف
املاهتمدصنمربكأهعامسكشوىلعيهامماهُقلقادبو،اههجونم
.هتعمس

نأينعتلهً،اذإ":ليلقلبقتثدحتيتلااهسفنةيفحصلاتلأس
."؟لتقلاعنملةديجةقيرطلتقلا

ةقيرطكانهتسيلف،معن":عاطتسملاردقةيعيبطةجهلبيثوميتلاقف
."سانللكتلاسرلاصيإلهسفنتوملانمةغالبدشأ

تائمكانهنإكسفنبتلقكنكلو":تلاقواهملقةيفحصلاتعفر
نكلو،رشبلانييالماهيفلتقوخيراتلارمىلعناسنإلااهنشيتلابورحلا
."ةدئافةيأبتأيمللتقلانأوههينعأامً،اذإ.سردلاملعتيملناسنإلا

رمحملاونخاسلايثوميتهجوىلعةيساقوةدرابةماستباتمسترا
.لبقنمههجوىلعهؤاقدصأهدهعيملريبعتب

زيكرامريبكلايسنرفلافوسليفلاةيداسلاةفسلفسسؤملاق":لاقو
ددعدادزيامدنع،نكلو.ريمضلازختدقةدحاولتقةميرجنإ":داسود
ريمضلانإف،سانلانمفالآلاىتحوتارشعلاديىلعرركتتولتقلامئارج
عمو.يداعرمأىلإلتقلالوحتبرحلانإ،ببسلااذهلو."تمصلامزتلي
لوحتلانمةميرجلاذقنتاهلططخملامئارجلانأيهرمألاةقيقحف،كلذ
مكعلطأنأديرأيذلاربخلاوهاذهو،هابتنالاتفلتويداعثدحدرجمل



ءاكذلكباهذيفنتواهلطيطختلامتلتقمئارجثالثنعمكربخأس.هيلع
مكلاهلسريةلاسر؛ةيرشبللةريبكةيمهأىلعةلاسرمكللقنأسو.ةعاربو
."ةفيزملامالحألابهتقوعيضياليعقاوركفم

عوضومنميثوميتلقتنانأدعبةيغاصًاناذآنآلانويفحصلاحبصأ
.ةميرجلاعوضومىلإتوملا

."؟هنعثدحتتيذلاام؟مئارجيأ":ًالئاقرشنيركروسفوربلاضرتعا
أدبو.نآلادعبءارهلااذهلمحتيلربصيأنسملاراثآلاريبخىدلدعيمل
ىلعكتملكمتخاكلضفنم":لاقمث،رتوتبفرفريىنميلاهنيعنفج
."!روفلا

نيتجرفنمهاتفشتلظو،يثوميتهجوىلعلابمريغريبعترهظ
عامسباوبغريملنإ.مهمهلأسنل":لاقمث،اهسفنةدرابلاةماستبالاب
."مالكلانعفقوتأفوسف،انهتعقويتلامئارجلانعيحيرصت

يفمهتبغرنعًاعيمجاوربعو،ةبخاصىضوفيفنييفحصلادشحجاه
.هلوقيثوميتديريامعامس

نوديريمهنإ؟ىرتأ":نسملاهليمزىلإراقتحابرظنيوهويثوميتلاقف
."مئارجلانعاوعمسينأ

نينيعبةدشتحملاةعومجملاىلإرظنو،نييفحصلاىلإرظنيلتفتلا
:هثيدحفنأتسامث،نانتمالاامهؤلم

،اناساتاببمكمامتهانمرثكأمئارجلابنومتهتسمكنأنمًاقثاوتنك"
دقل،يئاقدصأاي،معن.يمالكةحصمتبثأمكنألًادرفًادرفمكركشأيننإاذل
ةقطنملاهذهيفتبكتراىربكمئارجثالثكانهف.حيحصلكشبينومتعمس
-ةيرقلايفةزرابلاتايصخشلاىدحإبيقلأدقف.يضاملاةعمجلامويذنم
ريبكسأرعُطقامنيب،دجسملاةنذئمىلعنم-راتسلادبعجاحلاهمساو
.هتقيدحيفتوملاىتحنيساحنلادحأنباقنُشًاريخأو،ديشرةيرقلاسارح
متيلعفلااهذيفنتنكلو،ةلماكةنسمئارجلاهذهلطيطختلاقرغتسادقل
رمتؤملااذهلددحملادعوملايفيهتنتيكلمايأةسمخدرجميفهرصح
صاخشأةثالثلهابتنالاتفلتلاهذيفنتومئارجلاهذهلطيطختلامت.يفحصلا
ً،اماعنيعبسوةينامثلبقفً.اماعنيعبسوةينامثلبقاهسفنةقيرطلاباولتق
ةسينكيفسرجلاجربىلعأنمروكيركنهاكلابيقلأ،ةقطنملاهذهيفو
اغآسيناهوأسأرعُطقو،ةيرقلادجسمنآلايهو؛تقولاكلذيفةيرقلا
.هرجتمفقسيفةضراعنمقنشدقفوراغساحنلاامأ،هنضحيفعضوو
مئارجنكلو،نمرألانممهعيمجمهنأسانلاءالؤهءامسأنمحضاولانم



."مهتوملًاماقتنابكترتملةيضاملامايألا
."؟اذهفرعتفيك":بقاثتوصبنويزفلتلايلسارمدحألأسف
مئارجلاهذهتبكترايننأل":مستبيلازيالوهويثوميتباجأف

."يسفنب
فرشأءارسإتقمرف،تارمتؤملاةعاقلخادتاسمهلانمةجومتداس

مهجتمادبدقف.اهتباصأيتلاكةمدصةلاحبًاباصمهتدجوو،ةعيرسةرظنب
قيرفدارفأةيقبلثمهلثم؛يرجياممهفيلهدهجلذبيهنأكو،هجولا
يثوميتمفنمةلوهسلكبتقفدتيتلاتاملكلاكلتف.راثآلانعبيقنتلا
مهبولقشهنتومهلوقعبثبعتتلظيتلاةلوهجملاةنيعللاةقيقحلاتّرسف
نكتملمهلوقعنإذإ.مهناذآهتعمسامقيدصتباوبغريملمهنكلو،مايأل
ريغةظحللاكلتيفاهتهجاومىلعاوربجأيتلاةقيقحلاهذهمهفلةدعتسم
نورديالمهويثوميتىلعةزكرممهنويعومهنكامأيفاورمستف.ةعقوتملا
.مهنويعنملطيلظلمألانمًاصيصبنكلو،نولوقيوأنولعفياذام
هلعجيذلاببسللًاريسفتمدقيوأ،هتاملكنععجارتينأهنماورظتناف
هنأكوتمصلايثوميتمزتلا،كلذنمًالدب،نكلو.ةقيرطلاكلتبثدحتي
قافأنملوأءارسإتناكو.هتاملكهتثدحأيذلاريثأتلابعتمتسينأديري
يذلاام":ةرتوتمةربنبهتلأسف.مالكلاىلعةردقلاداعتساوةمدصلانم
."؟يثوميتايهلوقلواحت

دقل.نايزابابكانيمرأوهيمسانإ.يثوميتتسل":يكيرمألاباجأ
ماتيأراديف،لوتقملاروكيركنهاكلاديفح،نايزابابناركيدينعىلخت
اذه.يلريهةلئاعينتنبتكانهو،هلقعدقفينألبقريغصلفطانأو
ةديدنمسابةفورعملاةنسملاةأرملاكلتخأنبا،كاينمرأانأف،حيحص
."يضاملايفةريغصلاايدانيأ،ةدترملا

لكرعشو.روصلاطاقتلاجيجضعفتراامنيب،تمصلاعيمجلامزتلا
نمىرخأةجومنأفرشأبيقنلاىلإةفاضإلابقيرفلادارفأنمدرف
هيلإونريوهويثوميتىلإيلاتلالاؤسلادنريبهجوف.هحستكتتامدصلا
.امهعسوىلعنيتحوتفملانيواقرزلاهينيعب

."؟مئارجلاكلتبكترانمتنأكنإلوقلاينعتأ"
يفكشللًالاجمعدتالةحيرصةرظنيكيرمألاحمالمىلعتمستراف

تبكترادقل.هينعأامطبضلابوهاذه،معن":لوقيوهوهمالكةقيقح
."اهنمةدحاولك

امباعيتسايفبيصعتقونمدنريبىناعامكقيرفلادارفأىناع



.يرجي
."؟سانلاكئلوألتقتلةقطنملاهذهىلإتيتأدقفً،اذإ":دنريبلاقف
يلاببرطخيلنكيمل،تاونسسمخلبقانهىلإتيتأامدنعف،الك"

نمهنأمغر؛مئارجلاهذهباكتراىلعرداقيننأةنسنويلمدعبولو
يفتلتاقدقل.مانتيفيفكانهلتقلالئاسوىتشينوملعمهنأدكؤملا
تنكدقف.توملانونفيفيتعاربىدماهيفتبثأو،ةيمامألاطوطخلا
هعميقلتسأو،قدانخلاىلإبحسنأنألبقًاراركتوًارارمتوملاعمصقرأ
ةيأكانهدعتمل.هسفنبارتلالكآو،هسفنءاوهلاسفنتأو،بنجىلإًابنج
ًاموييلعيلوتسيستوملانأنمنيقيىلعتحبصأف،اننيبلصفتةفاسم
ذخأاذل،تآجافملابحيتوملانكلو،هاشخأدعأمليننأةجردلام
يلريهةديسلاوديسلاينبتلابيادلاوتامدقف.ينذخأينأنمًالدبيتلئاع
امهتربتعانيذللانيبيطلاةأرملاولجرلاتوملكشف،ةرئاطمطحتثداحيف
دعبيسفنلاجالعللعضخأفاطملاةياهنيفينلعجيذلاببسلايمأويـبأ
يفاهتبكترايتلامئارجلاىلعينبقاعتامةيفخةوقدوجوبترعشف.برحلا
.برحلا

؛ةدحولايناعأىرخأةرميسفنتدجو،ةدايعلانمتجرخامدنع
مدقتأنأبتركف.ماتيألاأجلمنمتجرخامدنعيعمثدحامكطبضلاب
يفةيقيقحةنهملوازأمثلييةعماجنمريتسجاملاةداهشىلعلوصحلل
تأدب،تقولاكلذلولحبو.يفاكلالاملايتزوحبنكيملنكلو،راثآلاملع
تثدح،يناثلاماعلاةياهنيفو.ريغصبتارلباقمفحاتملادحأيفلمعأ
،يمأتنكمتدقف.ةيلصألايتنهمىلإةدوعلاىلعينتدعاسيتلاةبوجعألا
روثعلانم،هلقعيدلاودقفامدنعليوطتقولبقتيبلاتكرتيتلا
ىدحإىلإدوعيهلصأنإيلتلاقو،يدلاونعءيشلكينتربخأو،يلع
تقولاكلذذنمو.ايكرتيفتارفلارهنيتفضىلععقتيتلاتادلبلا
امدنعً؛اماعنيرشعلبقثدحاذهنكلو،ايكرتروزأنأتممصً،ادعاصف
،اذكهو.هتنهمةسرامملةججأتمةبغرهدنعًائدتبمراثآريبخلازأالتنك
رشعةسمختيضمأف.ةيعماجلايتساردلامكإنميتدلاوةدعاسمبتنكمت
،ةرتفلاكلتلالخ.راثآلاملعةنهمةلوازمبةداعسلكبلوغشمانأوًاماع
يفراثآلانعبيقنتللتبهذامدنعايكرتىلإتارمةدعدودحلاتربع
،يدلاواهيفشاعيتلانكامألاكلتةرايزلةصرفلايلتحنسف.قارعلا
انهنوشيعينيذلاسانلاءفدىدمبترثأتو،اهيفهتدهاشامينرحسو
ىلإاهيفةميدقلاةراضحلارارمتسالترثأتو،ةقطنملافلختنممغرلاىلع



يفءابطألاريبكديفيدهلالختلباقرهشلاةبارقانهتثكم.امدح
نأتلواحو،يتيوهتيفخأ،كلذعمو.سالوكينهدلاوويكيرمألاىفشتسملا
هتعمسيذلامالكلاتدجو.يتلئاعنعتامولعملانمردقربكأعمجأ
ةركفرطختملو.ةقطنملاناكسلءادعيأرمضأمليننكلو،ةعاظفلاةياغب
تيأرو،ةفرعملاقحخيراتلافرعأتنكدقف.تقولاكلذيفيلاببلتقلا
تررقفً.اضعبمهضعبهاجتسانلاةوسقىدمبيقنتلاعقاوميفينيعمأب
.يدلاونطوملةميدقلاةراضحلاكلتراثآنعثحبأو،ثدحامىسنأنأ
املاحف.ددصلااذهيفًارودتبعلةقباسلايتجوزنأفيضأنأيغبني
دالبينتدوزاذكهو،اكيرمأبينطبرتطباوريأكانهدعتمل،ينترجه
.ةديدجةايحءدبلةصرفلابيـبأ

قطانملاهذهيلاهأىلعتفرعتف.تقؤملكشبانهرارقتسالاتررق
مث،ةديدنيتمعرثأتيفتقا،ءانثألاكلتيفو.مهليـبلقحتفناو،مهتببحأو
ءيلملانسملااههجوىلإترظنو.يتيوهًايفخماهيلإثدحتأواهلباقأتأدب
،ينوقدص.يتايحيفهرأمليذلايدلاولكشليختأنأتلواحو،ديعاجتلاب
كلذثدحيمل.قالطإلاىلعماقتناللشطعتلقأىتحيسفنيفدلوتيمل
يفداركألاتاباصعاهتفقوأةلفاحيفهيفتبكريذلامويلاناحنأىلإ
همساباشمزالميـبناجبسلج،مويلاكلذيف.باتنعيزاغىلإقيرطلا
رمعدارأ.تاونسسمخرمعلانمغلبتيتلاهتنباوهتجوزهتبحصبورمع
كلتيفاهيفهنييعتمتيتلاهتفيظوملستيلباتنعيزاغىلإهجوتلا
.ءيشلاضعبةيزيلكنإلاةغللابثدحتلاديجيًاجهتبمًاباشهتدجو.ةنوآلا
ةغللابثيدحلافارطأيعمبذاجتيحار،يكيرمأيننأفشتكاامدنعو
عزفبظقيتساهنكلوً،امئانناكانتلفاحةباصعلاتفقوأامدنع.ةيزيلكنإلا
تايوهةيؤربلطو،ةلفاحلاةباصعلادارفأدحأدعص.مهتاوصأعمسامدنع
رمعةجوزتكبف.اهنملجرتننأنينثالانحنانرمأمث،باكرلاعيمج
تبلطويكيرمأنطاوميننإانأمهلتلقامنيب،ةباصعلالاجرىلإتلسوتو
رخآناكو.اهيلإوأيلإاوغصينأاوضفرمهنكلو،ينأشوينوعدينأمهنم
ةليللاكلتمالظلايفيفتختنألبقةلفاحلاىلإترظنامدنعهتيأرام
ةواشغلاحسمتيهوًابعرنيتئلتمملانيتريبكلاةريغصلاةاتفلاكلتيَنيعوه
.اهيبأنعًاثحبةذفانلاجاجزىلعةلكشتملا

مث،ليللالاوطيشملاىلعانوربجأو،لابجلاىلإانورجوانيديأاوديق
ًاحلسمًاسراحاونيعو،انيديأدويقاوكفو،فوهكلادحأيفانوعضوواوفقوت
امف.مهبارشومهماعطانورطاشلب،ةئيسةلماعمانولماعيمل.انبقاريل



نموأاذاميردنالنحنونيمويلكانهانيقب.نحنهلوانتنمههنولوانتي
يفرجشةقروكشعتريحارو،ديدشرايهنابرمعبيصأ.رظتنناذاملوأ
،هئدهأنأتلواح.اننولتقيسمهنإًاراركتوًارارملوقيوهوحيرلابهم
دئاقىلإثدحتأنأتبلط.كلذلعفبمهلحمسأنليننأهلتدكأو
،ءاسملاةبارق.سوساجيننأنيعّدمكلذبيلاوحمسيملمهنكلو،ةعومجملا
يأمدقتنأنودنمرمعتذخأوصاخشأةثالثنمةعومجمترضح
قلعتأنأتلواحوهيمدقبانأتكسمتامنيب،بعربيـبثبشتف.ريسفت
مثًاضعبانضعبنعانوقرفومهتايقدنبصمخأبيدياوبرضمهنكلو،هب
.نيدعتبمهورج

يفتكراشيننإىتح،مانتيفيفةديدعةهباشمثداوحتدهشدقل
يسفنيزعأنأتدتعا،يضاملانمتقولاكلذيفو.مادعإلاتايلمعضعب
ىلإدوعأاملاحهدهعقباسىلإءيشلكدوعيسوبرحةلاحيفاننإًالئاق
؟يرجيامرسفأنأيننكميفيكةلاحلاكلتيف،نكلو.ةيندملاةايحلا

اوقلطأو،لبجلالفسأيجراخلاقيرطلاىلإينوداتقا،يلاتلامويلايف
هبآدعأملةلحرملاكلتيفيننكلو،ريسفتيأنودنمىرخأةرميحارس
روعشلاردخمانأورهشةدملىدهريغىلعتلوجت.ينولتقولىتح
،ةسينكلاجربىلعأنمهبيقلأيذلايدجبركفأتأدبمث،لماكلكشب
هتنبابو،ينيعمامألتقيذلاباشلامزالملابو،هلقعدقفيذلايدلاوبو
نيذلاسانلالكروصترهظو.انأيـبو،نيتليمجلانينيعلاتاذةريغصلا
عقاوميفاهتيأريتلاةيشحولالئالدتركذتو،ينيعمامأكراعملايفمهتلتق
ةجيتنلافلتختملف.يتايحيفهتفرعءيشلكتعجارو،راثآلانعبيقنتلا
،هتدايعيفينجلاعيذلايريجبيبطلايلهلاقامعاهيلإتلصوتيتلا
.ريمدتلاوةيشحولاةسراممبعتمتسيريرشقولخمناسنإلانأيهو

،بورحلاىدحإيفتكراشدقف.يريغنعًافلتخميسفنربتعأمل
ةيطارقميدلانععافدلاكئدابملاضعبليبسيفءايربألاسانلاتلتقو
يأكةلاحلاهذهةيلوؤسميسفنتلّمحاذهلو،ةيعويشلاىلعءاضقلاو
دقف.يمئارجعورشموحنىلوألاةوطخلاراكفألاهذهتلكش.رخآصخش
ملظملاناكملاكلذلو،مهسفنألسانلاهابتناتفلأنأّيلعيغبنيهنأتررق
مالظلاكلذنإذإ.ةيشحولاوناودعلامئادلكشبدلوييذلامهبولقيف
نحنف.هنمرفماللكشبعيمجلاهبنجتيعوضومانلخاديفنماكلا
الو.نوعئارونوديفمونوبيطاننإنولوقينيرخآلاعمسنامدنععتمتسن
انلوقعقيضوانتينانأوانرشوةيشحولاانلامعأىلإريشينأدحأديري



مكدكؤتيتلاةقاربلاةبذكلاكلتددرن،كلذنمًالدبو.توملابانمارغو
عقيملةيشحولاوبورحلاورزاجملاهذهنمًايأنأكوةيقارتاقولخمنحن
.قالطإلاىلعثدحيوأ

هذهاورسفينأاولواحاناساتابلثمصاخشألاضعبنأركنأال
يأهوبتكاممدقيملببسلااذهلو،بويعلااهبوشتةقيرطبنكلوةيشحولا
رثكأترتخا،اذكهو.هسفنريصمللةيحضيتلاسرعقتنأتضفرف.عفن
يتلاتوملاتالاحنأتكردأو.توملايهو؛اهلاصيإيفةلاعفةقيرط
ثعبتمئارجنوكتنأو،ءاكذباهلطيطختلامتينأبجياهنعثدحتأ
مئارجلاكلتترتخا،ببسلااذهلو.يضاملابمهركذتوسانلاسوفنيفةبهرلا
-يدجوهاهاياحضدحأو-ًاماعنيعبسوةينامثلبقتعقويتلاثالثلا
يأبمئارجلاهذهباكترابيتبغرعبنتمل.يلإةبسنلابىذتحيًالاثمنوكتل
ةدابإلةيحضاوطقسنمرألانأٌحيحص.ماقتنالابحنملاوحألانملاح
يفمهسفنأبرعلاوأداركألاوأنمرألادجوولىتحنكلو،ةيعامج
هسفنءيشلالعفيفاوددرتيلاونوكيملمهنأنمقثاوانأف،كارتألافقوم
،يقرعلاباقعلانمعفادباذهلعفأمليننأامك.كارتألاهلعفيذلا
يتلامئارجلالالخنمسانللةآرملمحوههلعفتلواحامنكلو
اذهنمررحتللدهجلاضعباولذبيوةعيرملامههوجواهيفاوريلاهتبكترا
."...مهتاوذلخاديرجييذلاززقملادهشملا

ىلعلوجخريبعترهظ،هثيدحنمةلحرملاهذهىلإلصوامدنع
.لجخلاامهؤلمنينيعبءارسإىلإرظنو،يثوميتهجو

امهميننأفرعأيتلا-ءارسإينتعد،يضاملانمتقولاكلذيف"
نعبيقنتلاةمهمىلإمامضنالل-ينحماستنلفترذتعاامهموتلعف
ديرأيتلامئارجلااهيفتعقويتلاةقطنملايفنوبقنيمهنأتفرعو.راثآلا
،ىرخأةرمراثآلاةنهمسرامأالألبقنمتررقيننأمغرو.اهدلقأنأ
انلمعانرشابنأدعبو.اهضرعلوبقبعراسأنألبقعنمتلابترهاظتدقف
ىلعيرثأفشتكمنعانفشكدقف.قدصيالءيشثدح،ةطيسبةدمب
اذهدقعلططخنانأدباملاحو.اناساتابحاولأوهو،ةيمهألانمريبكردق
.ةيخيراتلايتمهمذفنأيكلناحدقتقولانأتكردأ،يفحصلارمتؤملا
يتلامئارجلاكلتلةهباشمةقيرطبةثالثلالاجرلاكئلوأتلتق،اذكهو
تقوعميهتنتيكلبسانملاتقولايفًاماعنيعبسوةينامثلبقتثدح
."...رمتؤملاداقعنا

نعهيفثدحتيذلاهسفنءودهلابمئارجلانعيثوميتثدحت



نولكضيبأاههجووهيلإًةيغصمءارسإتفقوو.اناساتابحاولأهتمجرت
،لاعفنابنافجترتاهمامأامهتكبشناتللااهاديو،شعترياهدسجو،حابشألا
تاملكلاعمجتستنأنمتنكمتً،اريخأو.كلذيعتنأنودنمنكلو
.اهسأرلخادةيوضوفوشوشتبتمحدزايتلا

اذهلكبىلحتتنأكعسيفيك":راقتحالابءيلمتوصبهتلأسف
تلتقنأدعبءودهلكبثدحتتوانهفقتنأعيطتستفيك؟ءودهلا
."؟سانلاكئلوألك

مدنلانعربعيعناخريبعتكانهوةباشلاىلإرظنيليثوميتتفتلا
ديرأنكأمل.لامكنأشبفسآيننإ":لاقو،ههجوىلعودبييقيقحلا
اذل،فاليإبةقالعىلعيننأنظفءايمعةريغةبونببيصأهنكلو،هلتق
،ينمجاهةثلاثلاةميرجلابكترأينآرامدنعو.ينبقاريوينعبتيذخأ
فهكلاىلإهتلمح،تامهنأتدكأتامدنعو.يسفننععافدللتررطضاف
."يفحصلارمتؤملاليجأتمتياليك

ةهربتددرتو."هدحولامكةلكشمةلكشملاتسيل":ءارسإتحاص
تعباتويكيرمألاىلإترظنمث،هلعفتنأديرتاممةقثاوريغيهو
."؟يثوميتايهتلعفامكردتالأ!يهلإاي":ةلئاقنيزحلااهبيحن

لديريبعتبلفسألاوحنناتيلمخملاهانيعترظنو،راثآلاريبخقرطأ
تمقدقل؟هتلقاميعمستملأ":شهدنمتوصبلاقو،ةبآكلاويزخلاىلع
كلذسانلارركيامنيبنيديلافوتكمفقأنأعطتسأمل.يـبجاوذيفنتب
زهو."كلذلعفيلعبجوت؟نيمهفتالأ.هسفنعيظفلايخيراتلاأطخلا
ةهجونومهفتسًاعيمجمكتننظدقل!فسأللاي":لاقمثلمأةبيخبهسأر
."يرظن

نأيـبضرتفييذلاام":لبقيذنمىلعأتوصبءارسإتحاص
ولتًادحاومهتلتقوةسخوردغلكبسانلاكئلوأبتعقوأكنأ!؟همهفأ
هتلعفيذلاام":تحاصمث،نزحوملأةبوناهيلعترطيسو."!؟رخآلا
."؟!هتلعفيذلاام؟يثوميتاي

روهظللدينعلاضيمولاكلذداعو."باوصلاتلعفدقل":يثوميتلاقف
وههتلعفامف،يمهفتملولىتح":لاقف.ىرخأةرمنيتنكادلاهينيعيف
."باوصلا

.اهترجنحيفتقلعتاملكلانأكو،سفنتلايفةقشمنمءارسإتناع
.ةمثعلتممالكلانمتنكمت،كلذعمو

جاحلالعفاذام؟مهبنذام؟اولُتقنيذلاكئلوأنعاذامو":تلاقف



."؟نيكسملايورقلاكلذو؟لامكو؟ريصملااذهقحتسيلراتسلادبع
تاملكلاىلعروثعلانعةزجاعيهوىرخأةرمتمصلاتمزتلا

."مرجمتنأ؟مهفتالأ":تلاقمث،اهلمأةبيخواهتمدصنعربعتلةبسانملا
.هلوقتعاطتسااملكوهكلذو

داعتساامناعرسهنكلو،اهلعفدرةدحنمًاليلقًالوهذميثوميتادب
هتوصوهينيعيفةرظنلاوهتفقوتدبامنيبلاقو،ىرخأةرمهشأجةطابر
عنملهمئارجبكترالتاقيننكلو،لتاقيننإ،معن":ةيرخسلابةعبشماهلك
."لتقلانمديزملاعوقو

تقفدتيتلاعومدلاتلهاجتو،ءارسإينيعنمةقفشلاةرظنتشالت
اذهنإ":فرحلكىلعةدكؤمتحاصو،نييفحصلاتاسمهواههجوىلع
له":لوقتيهوفنعبجدهتياهتوصحارو."!لتاقكنأةقيقحريغيال
تنألب،بسحفلتاقدرجمتسلكنكلو...لتاقتنأ؟!يثوميتايمهفت
بضغلااهيلعنميهدقف.ىرخأةرمتمصلاتمزتلاو."..ً.اضيأشحو
الدغوتنأ...تنأ"ً:اريخأتلاقمث،مالكلانعةزجاعاهتلعجةجردل
."!ةئيندلاهفادهأقيقحتلهئاقدصأعادخنععروتي

قيمعساسحإءاميسههجوىلعوتاظحلعضبلةباشلابيثوميتقدح
."ةاغطلانمزيفشيعيدغوانأف.ةقحمتنأ":هسأرًائطأطملاقو،ىسألاب

ááá



ةعيظفلاجئاتنلاىلعدهشيو،يتلاذنفرعينماي،روبصلائراقلااهيأ
ردقلاريغأنأتلواحوُتيدحتدقل.يتقامحويشيطىلعتبترتيتلا
ىلعهتلئاعوبوشيتلثمييذلاكلملاتومبُتببستاذل،يلمسريذلا
نارينبقرتحأنأيلعمكحو،ةنكمملاتابوقعلاعنشأيـبتلحف.ضرألا

.ةايحلاىدمثولملايريمض
دنعمهلثمنمو،هتلئاعوبوشيتنكلو،رارشأرشبلانحن،معن

اوحمسنيذلامهو،ةملظملافطاوعلاهذهانيفاوعرزنيذلامهنييروشآلا
ىلعءانبو،برحلاكولملانلعيمهرماوأىلعءانبف.ثراوكلاهذهثودحب
.نوبهنيونوبلسيونوبذعيوسانلالتقيمهرماوأ

نلبوشيترشعمنأفرعأيننكلو،يتقيقحلكردمونابجيننإ
تضرعتمث،مههجويفتفقوو،مهتدارإتضراعدقف.يتومدعبينوحماسي
يتاملكلقنأاملاحو.نآلادعبةرفغملامهنمبلطأنل.مهيديأىلعةميزهلل
لاكينومشأتيقلثيحروخصلاىلعيسفنبيقلأنل،حاولألاهذهىلع
.يلثمءاردزالابريدجوسيسخلجربقيلياليلوطبلمعكلذنألاهفتح
اهبحييتلاةأرملاليبسيفءيشيألعفلًادعتسمًاقشاعوًالطبتسلانأف
ةيحضتللًادعتسموًاليبنةموكحفظومتسلو،اوناتيميدجلعفامك
سيسخنئاخأوسأيننإلب.سارارآيدلاولعفامكهدالبيمحيلهتايحب
ىلعرورشلامظعأبلجتسالذنربكأو،اهخيراتيفنييثحلاضرأهتدهش
ضرألاهذههجوىلعشيعأسو،يلةبسانملاةبوقعلاىقلأس.هدلبوهبعش
.يتافوةظحلنيحتنأىلإماثآلابلقثملايريمضءبعًالمحتم

اوضراعيالأاوملعتييكحاولألاهذهاوؤرقينأسانللديرأيننكلو
.هنميناعأيذلاملألايناعينأدحألديرأاليننألهتلئاعوبوشيترشعم
اذهلو.مهتقيقحىلعكولملااوفرعينأومهسفنأاوفرعينأسانللديرأيننإ
مهرادقأعمفيكتلاسانلاملعتيلاهتبتكدقل.حاولألاهذهتبتكببسلا
ىلإمهبيضملاومههيجوتنمنآلادعبكولملانكمتيالئلو،مهلةموسرملا
ءامدبسيلنيرهنلانيبيضارألاهذهاوورينأاوملعتيلونوؤاشيثيح
اوشيعيلو،ةمكحرثكأامًامويامبراوحبصيلو،ةدوملاوبحلابلبمهتوخإ
حرفلاةمداقلالايجألااوثرويلو،مئادلافتحاىلإمهتايحاولوحيوةداعسب
،ةيهاركلانمًالدببحلاو،عومدلانمًالدبتاماستبالاو،ملألانمًالدب
...امبر...توملانمًالدبةايحلاو



ةياهنلا


