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.]1["...لوبنطسإزيزعميتكابندبتريبنداناس"
لامكىيحي



،ركشلامويو،لافتحالاسقطءانثأيفكلملاىلإرظنينوديسوبناك
يفعفدنتيتلاضرألاكلتمهحنمدقناك.راقولاتقو؛ريدقتلاةظحلو
تألمدقحيرلاتناكو،ةبهاهنأىلعرسنسأرلثمرخفبرحبلا
ريثتًالالغتجتنأدقةبصخلاةبرتلاو،اهفاقيإنكميالةوقبمهتعرشأ
نممهامحدقناك.هتمعطأىهشأمهاطعأدقيخسلارحبلاو،ةجهبلا
كلملاىلعبجيو،مهتابجاوبمايقللنآلامهرودناحو،ةاناعملاوعازـنلا
.مخضلاهفيسبكسمأاذل،هدوعوبءافولاو،هنمًابولطمناكاملعف

ةقطنمرمغيتهابقرزأءوضاميف،كلملاىلإرظنينوديسوبناك
سحأةريرعشق؛ةريرعشقلابكلملارعش.وجلايفقبعيرحبلااذشو،لافتحالا
هدسجربعرعذتاجومتلسرأف،ةصنملاىلعّديقملاعفايلاروثلااهب
،هناكميفروثلاتيبثتلنوحفاكينيذلاةعبرألادونجلارعش.مخضلا
فقو.فوختاشعربمهفلختاوطخعضبدعبىلعفقاولاًاضيأفاّرعلاو
،ءوسلابرذنتيتلاحيرلاتاّبهوةريرعشقلامغرًاتباث،لاحلكىلع،كلملا
.ةوطخبرتقاوهفيسعفرو

هرصبّتبثو،هلةيحتهسأرعفريذلاكلملاىلإرظنينوديسوبناك
ىلعرداقلاحالسلاكلذىلع،نوديسوبدييفبعُّشلايثالثحمرلاىلع
هبلقيفريقوتلالّوحتو.ةدحاوةبرضبرحبلاعاقىلإاهلكةكلمملالاسرإ
ءيشلكفقوت،ةظحلل.هيلإرظنلاىدافتيهلعجام؛ةعرسبفوخىلإ
عفتريدوسألاهدسجناكيذلاروثلاو،رحبلانمةمداقلاحيرلاً؛امامت
مهيلعقبطأ.هناكميفهنوّتبثيدونجلااميف،هيفخيداكلاببضغبضفخنيو
،لوطأتقولراظتنالاىلإرطضااذإهنأفرعو،ةظحللليقثتمص
لاجمالنأكردأ.ةيدبأةنعلتمصلاحبصيسو،مراعبضغبرعشيسف
ً.اروفأدبينأبجيرمألانأو،ريخأتلل

كلتايحت،نوديسوبايكلتايحت":ةبهرءولممٍتوصبكلملاخرص
سويزقيقشو،ايروسونوركنباايكلتايحت.ضرألالزلزمو،راحبلاديساي
!ركشفلأكلمدقن.كلتايحت.سداحو

ذنمّطقانعَّلختيملنمتنأ،كلً.اقلطمانلذخيملنمتنأ،كل
وأ،هبضغماجانيلعَّبصيملو،هتيامحبانريصمّىلوتو،اراغيمضرأانرداغ
تنأ،كل.انسوؤرقوفبيهرلاهحمرعفريوأ،اننفسىلعهفصاوعقلطي
.ةرمثموةنكاستحضأفأدهتراحبلاتلعجيذلا



،كلضفب.اراغيمبعشيماحو،ىمسألاراحبلامكاحايكلتايحت
اذهبتاهجثالثنمةطاحملا،ةبصخلاضرألاهذهىلعانيديأانعضو
نطابنمقثبنتيتلاةنيدملاهذهانسسأكنمةمعنبو،ليمجلارحبلا
.رحبلايفوةسبايلاىلعانرهدزا،كلضفبو.كئاكذىلعةمالعاهنأكو؛ضرألا
،اننابرق؛اذهلبقتنأ،انامحنمايو،هدالوألثمانبحينماي،كيلإلسوتن
نمكتفأروكتوقف،انبقارتوانيمحتنأكدشانن.انتعاطوانئالوىلعةمالع
."دودحنود

كلتيفباشلاكلملا؛سازيبىلعةتباثةمهجتملانوديسوبةرظنتيقب
تبهذدقعفايلاكلملااهقطنيتلاتاملكلانأكو؛دهعلاةثيدحةكلمملا
ثارتكامدعمغرشأجلاطباريقبيذلا-كلملااثج.حايرلاجاردأ
،ضهنمث،هتايحتمّدقوقلطممارتحابهسأرىنحأو،هيتبكرىلع-نوديسوب
.ةعبرألادونجلاهّتبثييذلاروثلانمبرتقا،همصخهجاويبراحمميمصتبو
سمشلانأكو؛روثلاةيؤرلاجملخدو،كلملافيسىلعسمشلاءوضعمل
نمًاساسألملمتملا،ناويحلاأدب.هريصملقولخملااذههيبنتتّنمتاهسفن
رحبلااذشبةقراغلاةحاسلاكلتنمبرهلالواحيو،لابحلادشي،هدييقت
هيرسآنمّصلختيلحفاكو،هينيعبرضييذلافيسلاضيموولابحلاكلتو
.هوّتبثوةوقبلابحلاباوكسمأدونجلانكل،هدويقنمهسفنرّرحيلو

امدنعو.روثلانمبرتقيوهوسازيبكلملاىلإرظنينوديسوبناك
دونجلاحفاكنيحيف،دعاصتيهبضغأدبولملمت،كلملاةحئارناويحلاَّمش
اهْئلملًاحادقأنالمحتناتدتمملاهاديو،متمتيفاّرعلاأدب.هناكميفهئاقبإل
فقوت،ناويحلاحبذلهدمغنمهفيسسازيبَّلتسينألبقو،نابرقلامدب
امبسحأهنأكوً؛اعقوتتارظنلاروثلاهلدابف،ليجبتبقولخملاىلإقّدحو
وأنوديسوبلعجيالأيغبنيهنأفرعيناكيذلا-كلملاكسمأ.ثدحيس
عضومث،روثلاوحنةوطخمدقتوضيرعلاهفيسضبقم-رظتنينابرقلا
يقب،فاّرعلاةيعوأىلإروثلامدلاسامدنعو.اهّزحوهقنعتحتلصنلا
يمرينألواحيوً،اّملأتمفلخلاىلإّحنرتينألبقةيناثلانمءزجلًانكاس
ةيوقلادونجلادعاوسنكل،دويقلانمهدسجررحيومامألاىلإهسفن
هيتمئاقىلعطقسو،هتوقنمنوزخمرخآدفنتساىتحفلخلاىلإهتداعأ
.ةريخأةخرصًاقلطمهبناجىلعراهنامث،نيتشعترملانيتيفلخلا

تّخطليتلاءامدلاةرازغبرثأتملاكلملاىلإرظنينوديسوبناك
نكتمل.وتللهحبذيذلاناويحلاىلإكاذنآقّدحيناكيذلاو،هتوسك
كلملارعشو،حّربمملأولوهذريبعتهيلعرهظوً،ابضغنيتئلتممروثلاانيع



قيدحتلانعفقوتلاعطتسيملهنكل،هبجاوزجنألجرءودهبمدانلاريغ
.ةعرسبامهنمةايحلاضيموىفتخانيتللاهنابرقينيعىلإ



نمنيسمخلايفلجرلاادب.كروتاتأىلإناقّدحتةيحضلاانيعتناك
ناتقبطمهاتحاروً،اعمناتقثومهاديو،هسأرقوفناتدتممهاعارذ.هرمع
ليوطلاهرعشو،رحبلاوحنناتهجتمهامدقو،يلصيهنأكو؛امهضعبىلع
هترتسةقايويجاعلاهصيمقو،حرصللةيماخرلاةدعاقلاشرتفيبيشألا
ةفيفخلاةيدامرلاةيحللاتبجح.ءامدلانمعقببناّخطلمةينبلاةيدلجلا
ببسحجرألاىلعهنأُتضرتفايذلا؛راظنألانعهترجنحيفقيمعلاحرجلا
الإ،ّيلإةبسنلابًابيرغنكيملرظنملااذهلثمنأنممغرلاىلعو.توملا
ىلإببسلاىزعيامبرو،ةثجلاىلإترظننيحنايثغلاضعببترعشيننأ
تردتسا.يردأال؛ةطاسببرمعلاىلإوأراهنلاعلطمناكتقولانأ
هنولريغتييذلاقيمعلاقرزألادادتمالا؛رحبلاىلإكلذنمًالدبترظنو
.حبصلاجالبناعمةيناثلك

نيتيرحبنيديلثم،رحبلابابعناتكلاهتمناتقيتعناتيّدعمترخم
قرزألاحطسلاىلعدبزيطخنيتكرات؛ديعبٍدمأذنمقاشملانادباكت
نيفيطلنيقفارمك؛ونروبياراسليلعميسنوتفاخءوضرمغ.ًاليلقجّومتملا
قيرطلابطيحتيتلاراجشألاتناك،يفلخو.ءاوهلاألمييذلارحبلااذشل
؛يلاوخلامايألاتايركذتدعتسا.رهزتتأدبدقناكملاىلإيدؤملايتلفسإلا
تاوصألاوةرفانتملاروصلاكلت،يتلوفطلوبنطسإنعةعئارلايضاملامايأ
تلواحاذإ،نكل...نآلاةيبابضتحضأتايركذنمدهاشملاوةديعبلا
.قباسلااهءافصدقفتسف،ةوقلاباهءايحإ

،انتارظنتقتلاويسأرتعفرف،ّيلإناقدحتصخشينيعبةأجفُترعش
ً؛ائيشفًائيشلبذييذلارمقلاءوضتحتّيلإرظنلانعميهنأتظحالو
ةريرعشقبترعش.ةظحللكرورمعمًاعوطسدادزيهنأودبينكليوذي
ةقايتعفرو،رمقلاءوضنعًاديعبيرصبتحشأو،يماظعيفيرستدرب
.يفطعم

."؟ةبيرغةفداصمدرجميهأ؟كيأرامً،اذإ"
عمتفتخامث،ةحاسلاءاجرأيفةفيعضلاتوصلاءادصأتددرت

ًاقّدحمفقيناكو،لئاسلاوهّيلعناك.ةريغصلارحبلاجاومأتوصعافترا
هجوىلعاّنمٍّيأىلإًاهجوملاؤسلانكيمل.يزـنوربلاكروتاتألاثمتىلإ
.تباجأيتلايهبنيزنكل،صوصخلا

."؟ةفداصمكلوقبينعتاذام"



لاثمتلاىلإيلعراشأ.مهمليصفتنعتلفغدقاهنأكو؛ةقلقتدب
.عومسموحنىلعًاجيجضردصييذلاو،هلمحييذلاريغصلايكلساللازاهجب

كيأرام".يلإرظنورادتسا."لاثمتلامامأانهةيحضلاكرتدصقأ"
."؟ةفدصلاضحمبانهةثجلاتكُرتله؟ريدملااهيأ

تيأرو،لاثمتلاصّحفتألكانهىلإتيشم.ةركفيأّيدلنكتمل
هيكروىلعهيديعضودقوً،افرخزمًايندمًابوثًايدترم،لامكىفطصم
النأبنيزتأرامدنع.قيمعريكفتيفًاقرغتسمو،رحبلاىلإًاقّدحم
."؟نابرقككروتاتأىلإمُّدقّهنأينعتله":تملكت،ّيدلًازهاجَباوج

انيدل".ةيمويةلأسمشقانيهنأكوً؛ائداهيلعتوصناك."؟الَِمل"
."ريبعتلازاجاذإدالبلايفةيافكنيناجم

دق-ًايرشبًانئاك-ًاصخشنألبقنمعمسأمليننكلً.ائطخمنكيمل
.لامكىفطصمىلإًانابرقمُّدق

،اذهيفكشأ"ً:اددجمةثجلاصحفتتعرشنيحبنيزتمتمت
دقناكل،نابرقكمّدُقيسناكةيحضلانأول.ةفدصضحماهنأدقتعأو
ال،ارظنا".ةيحضلاسأرتحتةيماخرلاةدعاقلاىلإتراشأو."انهلُتق
يأاذهلنأنظأال.لُتقنأدعبانهىلإرضُحأدقل.ءامدعقبدجوت
."كروتاتأبةقالع

قوبحدصنيحىفتخاهتوصنكل.ً"امامتًاقثاوتسل":يلعلاق
نميّربشحولةنيزحةخرصبانّركذيذلاريفصلاىشالتامناعرسو.ةيّدعم
نيبدجويامفرعتنألواحتيهوبنيزتلاق.نامزلاورصعلافلاس
،وهاه،ًالهم...يندعمءيش،انهامءيشدجوي":نيتقثوملاةيحضلايفك
."هيلعتلصحدقيننأنظأ

.اهتبابسواهماهبإنيبهتلمحيذلاءيشلاىلإانقّدح
."ةقيتعودبتو،دوقنةعطقاهنإ":بارغتسابتلاق
دجوت":لاقوةيندعملادوقنلاةعطقحطسىلعشوقنلايلعصّحفت

."؟اذهام...طسولايفزمروألكشو،اهتفاحىلعةشوقنملاتاملكلاضعب
عضأنأنودنمءيشيأنمقثوتأنأنكمملانمنكيمل

كلتلثمهجاوي-رسنلثمرصبلابقاث-يلعناكاذإًاديدحتو؛يتراظن
كانهنكيملنكل،يتراظننعًاثحبيترتسبيجىلإيديتددم.ةبوعصلا
.زومرلاريسفتيفًاروفتعرشبنيزنأل؛كلذىلإٍعاد

ّيلإترظنوترادتسا."...لالهلثمودبياذهو؟ةمجنهذهتسيلأ"
."طسولايفةمجنعم،ريدملااهيألالههنإ":ةلئاقتعباتمث،ةشهدب



انملعلثم":بيرغوحنىلعتفاختوصبتسمهمث،ًاليلقتتمص
.ً"امامت



ملظملاربتخملايفةشاشىلعةضورعمةيدقنلاةعطقلاةروصتناك
اهتعورنمنيبناجلاىلعةدوجوملاةريغصلامالثألاّللقتمل.ذفاونلاميدع
ًاشقنكانهّنأًاحضاوادبو،نينسلافالآلاوطامهبتّزيمتنيذللااهئاهبو
.ةمجنلاولالهلابطيحيفورحةعستنمًانّوكم

رهظتيتلاةملكلاىلإريشتتناك."؟ةغللاهذهام":بنيزتلأس
."؟ةيسوريهأ.ةيكرتتسيلديكأتلاباهنإ".ةليوطةرطسمبةشاشلاىلع

."ةيقيرغإاهنإ،ال":مزحبتلق
ارظنوً،اضيأيـبناجبفقاولايلعرادتساامنإو،طقفبنيزردتستمل

.ةشهدبّيلإ
يذلايرتميدمعلالزـنميفةيقيرغإلاةيدجبألاتّملعت":امهلتحرشف

يفانلزـنمةلابقلزـنملايفالوسهتجوزعمشاعً.ايسكوذوثرأًاسيسقناك
اذل،دالوأامهيدلنكيملذإ؛امهتيبيفبيحرتعضومًامئادتنكو،طالب
؛امهلزـنميفةدوجوملابتكلانمةيقيرغإلاةيدجبألاتّملعتً.اريثكيناللد
يفاهتّملعتيننإلوقأً،انسح.نانويلانماهارضحأدقاناكةرّوصمبتك
،فورحلاضعبتيسندقو،نآلاكلذىلعليوطتقوىضقنادقف،يضاملا
."اهارأنيحفورحلاىلإفّرعتلايرودقمبلازيالنكل

بتكاذامً،انسح":شقنلاىلعنيتتباثنالازتالاهانيعو،بنيزتلاق
.فورحلاىلإترشأو،ةشاشلاوحنتيشم."؟ريدملااهيأفورحلاهذهب

."ةيطنزيبلوقتاهنإ"
ً،اذإ":هباعيتساعيطتسيالًائيشهجاويهنألحاترمريغوهويلعمتمت

بنيزترظن."؟كباشتموأدّقعمهنأك؟يطنزيبءيش؟اذههينعييذلاام
ً.امامتهلثمقلقبّيلإ

."!نافرعتالامكنإيلالوقتال؟اذام"ً:اسباعتلق
دقامهنأكوً؛اديعبامهرظنباحاشأو،ةيساقلايلعفةدرنماشهدنا

.مساحليصفتةظحالميفالشف
سيلأ،ناحزمتامتنأ؟نافرعتالامكنأيناربختال،ناباشلااهيأًاقح"

!اهيفناشيعتيتلاةنيدملااهنإ!ةيطنزيب!يلاعلاتوصلاب،ةيطنزيب؟كلذك
."!يلصألالوبنطسإمسا

يتلايهبنيزنكل،َعوضوملاهلهجنمًاجرحم؛تمصلايلعمزتلا
.ةياهنلايفتملكت



."؟ةينيطنطسقلاًاساسأىعدتلوبنطسإنكتملأ"
لوبنطسإءامسألوأناك.الًاعبط":بيجأانأوًاطبحميسأرُتززه

."نورقةّدعدعبةينيطنطسقلاحبصأو،ةيطنزيبوه
اهرعش؛ةأرمالةيبناجةروصترهظو،ةأجفةشاشلاىلعضرعلارّيغت

دقيلعناك.حوضولاةغلاباههجوىلعديعاجتلاو،فلخلاوحندوقعم
ةلواحميفامبر،ةشاشلاىلعةيدقنلاةعطقلانمرخآلابناجلاةروصضرع
هذهله".يمالكيفلسرتسأنألبقخيراتلانعيترضاحمفاقيإلهنم
ناكاذام".ةملكلاظفلىلعرداقريغمثعلت،"...طنزيب،تازيبيهةأرملا
."؟ريدملااهيأًاددجممسالا

."!ةيطنزيب،يلعايةيطنزيب"ً:ابيرقتًارخاستخرص
ةريمأةأرملاهذهنأدبال.يهكلت":هتكحضتبكيوهولاق

.ً"اذإةيطنزيب
ىلعرهظتيتلاةأرملاةروصىلإتقّدحنأدعبوً،اقثاونكأمل

.يردأال":تلقوءوضلاحاتفمهاجتابتيشم،تقولاضعبلتمصبةشاشلا
عمملكتلاوههلعفانناكمإبءيشلضفأ.كنيمختنملضفأسيلينيمخت
."ءاربخلا

تقولايف.يوقلانوينلاءوضعطسنيحةشاشلانعةروصلاتفتخا
يلوحترظنف،يفنأىلإربتخملايفًاقلطماهّمشأملةحئارتلصو،هسفن
نمةقاب؛ةعضاوتمةطيسبةيرهزيف،كانهتناك.اهردصمنعًاثحاب
.بنيزةلواطىلعةيجسفنبةيتوقاي

."؟اهلسرأنم،ٌةليمجٌراهزأاهنإ":ُتمتمت
دروتيينيعفرطب"يلع"تيأريننكل،بنيزىلإًاهجوملاؤسلاناك

."ريدملااهيأيلعيلاهرضحأ":اهتحرفبيشياهتوصو،بنيزتباجأ.ًالجخ
ً،امئادبنيزقياضييذلا،قرخألايلع.ةيقيقحةأجافمهذهتناك

!نآلاًاراهزأاهليرتشي،اهجعزيلًاببسدجيو،ماودلاىلعاهعمرجاشتيو
رخسأنأكشوىلعتنكً.اديعبهرصبحيشيوًادروتدادزيهتيأر،يتشهدلو
ً،ادجةببحمتدبههجوىلعترهظيتلاةسئابلاةرظنلاكلتنكل،هنم
.كلذلعفىلعيسفنماغرإعطتسأملف

وحنتردتساوةعرسبعوضوملاترّيغمث."ةليمجاهنإ،معن":تلق
يفءاربخ،نيخرؤم؛اذهيفانتدعاسملءاربخلاضعببلصتننأبجي".بنيز
."ءايشألاهذهنعةيفاوتامولعممهيدلنيذلاصاخشألا؛راثآءاملع،دوقنلا

."يديسايًاروفكلذىلعلمعأس"



يفةكراشملاىلعهتردقبًاديعسلاقو،عوضوملارييغتلًاحاترميلعادب
ةمجنلاولالهلانيبةلصكانهنأدبال.دوقنلاءاربخعمأدبنل":كلذ
."كروتاتألاثمتةدعاقدنعةثجلاءاقلإوةيدقنلاةعطقلاىلعنيشوقنملا

شُِقنونينسلافالآلبقتّكُسةيدقنةعطق؛رظنةهجوهيدلتناك
؟امٍعوننمةيسايسةلاسرهذهله...لامكىفطصمو،لالهومجناهيلع
هذهيلُدبتمل؟ّةيجيتارتساكلتقلانومدختسينويباهرإكلذلعفنمله
،نيميلاوأراسيلايف،ةيباهرإةعومجمّيأمدختستملذإ؛ةلوقعمةركفلا
ةهجومًامئادةيباهرإلاتاعومجملالاعفأتناكو،لبقنمةقيرطلاهذهلثم
لبقنمًارسراُدتتناكنإًاعبطالإ،ةسوملموةحضاوةياغقيقحتوحن
مئارجلامسقيفطقلمعأمل.ةيموكحلاتارابختسالاتالاكوىدحإ
تامظنملامظعمريدتةلودلاتارابختساةزهجأنأفرعأيننكل،ةيسايسلا
.ةيباهرإلا

ةدحولقيفصلاسيئرلا،قيفشناك."انهقيرفلادارفألكنأودبي"
ةمسترمةحقوةريشكتو،انّايإًابقارمربتخملابابدنعًافقاو،يئانجلاثحبلا
ًاروفحازملانعفقوتةّداجلاانهوجوريباعتىأرامدنع،نكل.ههجوىلع
."نيشتفملاريبكايَديقفلاانفّرعتدقل،محا":لاقو

.انلديجأبنهيدلناكلقألاىلع
."؟هتيوهةقاطبمتدجوله"
وحندعبىلعهتظفحماندجو"ً.افافشًاسيكلمحيوهوينمبرتقا

ًامطحمًايولخًافتاهًاضيأاندجو.اهلخادهتيوهةقاطبو،ناكملانمرتمةئم
."قيرطلاةعراقىلع

ناكملايففتاهلاوةظفحملامتدجوله":سيكلاكسمأانأوتلأس
."؟هسفن

ىلعًابيرقتراتمأةرشعةظفحملاوفتاهلانيبةفاسملاتناك...امًاعون"
ةلتقلانأدبال.رليستبسرصقمامأ،ونونيميإىلإونروبياراسنمقيرطلا
."...ةثجلانماوّصلختنيحكانهامهوقلأدق

.قثوتألطقف؛لاحلكىلعتلأسيننكلهببيُجيسامتعقوت
."؟دحاوصخشاهذفنيملةميرجلانأفرعتفيك؟ةلتق"

دقةيحضلاقنعنأول.نيشتفملاريبكايكانهىلإةثجلاتلمُحدقل"
عيطتسيال.اذهفرعتتنأو،خلسملثمةقطنملاتدبل،كانهتّزُح
ًاركذتمفاضأمثًاليلقتمص."كانهىلإةثجلاكلتلمحدحاوصخش
."؟نيلمتحمدوهشيأ؟كانهصخشيأىلإمتثّدحتله"ً:امهمًاليصفت



نيذلاكئلوأعمتالباقمىرجأيذلاصخشلاناكهنأل؛يلعباجأ
.تقولاكلذيفةقطنملايفنيدوجوماوناك

نمرخآلافرطلاىلعةدوجوملاةنكثلايفنوبوانملادونجلالاق"
اوريملمهنإتارايسلافقومنعلوؤسملالجرلاىلإةفاضإلاب،عراشلا
ً.اضيأداتعمريغًائيشاوظحاليملمهنإنويلحملانودرشتملالاقامكً.ائيش
ظحاليملنكل،تقولاكلذيفونروبياراسيفاوناكنمعيمجعمانملكت
.ً"ابيرغًائيشدحأ

دبال":ليصافتلايفريكفتلانعميهنأكو-ًابيرقتهسفنل-قيفشمتمت
ةبرقمىلعوألاثمتلابناجبءيشكانهنكيملذإ.نوفرتحمةلتقلانأ
."هيلعدمتعننأنكميءيشوأةديفمّةلدأىلعرثعنمل؛هنم

نأ-ًالصأًادوجومناكنإ-لامتحايفرّكفأقيفشةظوحلمينتلعج
لثمنوكرتيالمهنأىقبتةقيقحلانكل،ةثداحلايفرودتارابختساللنوكي
ً.ادمعنيققحملاليلضتمهتينتناكنإالإً،اضَرَعلئاسرلاهذه

ً.اددجمَةلأسملا،ةداعلاكُّرصملا،يلعراثأ."؟كروتاتألاثمتاذاملً،اذإ"
ً.ادجبيرغ"ً.اعيمجانلثمًادجًاراتحمادب."بيرغرمألا":قيفشلاق

."؟امٍعوننمةلاسرانلكرتينألتاقلادارأله
ىلإلصننأنودنملادجلاو،تاعاسلكانهسولجلاانرودقمبناك

يفسامغنالانمًالدب،اذل.انيدليتلاةدودحملاّةلدألاعمةصاخ؛ةجيتن
ىلعًاعيمجانّزكر.ةلواطلاىلعسيكلاتايوتحمتغرفأ،ةفرطتمتانيمخت
.روسكملايولخلافتاهلاوحتافلاينبلانوللاتاذةظفحملا

.ةزـنتكمةليمجةظفحماهنإ":هتقوبًاعتمتسمودبيوهويلعلاق
.ً"اروسيمناكديقفلانأودبي

نم":ةيدقنلاقاروألابةخفتنملاةظفحملاىلإريُشيوهوقيفشلاق
دجوي.لاملانمًاريبكًاغلبملمحيناكهنأودبي،نكل.كلذةفرعمبعصلا
."طبضلابةريلنورشعوسمخوناتئموفلأانه

."؟لاملاَّسميمللتاقلانأينعتأ".بنيزمامتهااذهراثأ
ديزملاهعملمحينيكسملالجرلاناكنإفرعأال.كلذيفكشأ"

الةريلنيرشعوًاسمخونيتئموًافلأنكل،المأتقولاكلذيفدوقنلانم
.ً"اريغصًاغلبمربتعت

بنيزتناكاميفو.ديقفلاةيوهامنإويمامتهاراثأاملاملانكيمل
ىلعصيرحانأو،ةظفحملانمةيوهلاةقاطبصرحبتجرخأ،اهتاباسحعباتت
وأتامصبيأبررضلاقاحلإىدافتألناكمإلاردقحطسلاةقطنمسمأّالأ



.ةلمتحمّةلدأ
."...لاملالجأنملتُقيملً،اذإ"
اننأل؛هيلإعمتسينكيملانمًايأنكل."ودبياماذه":قيفشَّدر

رعشناك.اهلمحأيتلاةيوهلاةقاطبصّحفتيفًادجنيلوغشمانكًاعيمج
،هبشلاراكنإنكميالنكل،ًاليلقرصقأهتيوهةقاطبةروصيفودبيلجرلا
.بزاعو،لوبنطسإيف1959ماعبآ12يفدولوم،لزينيدتدجنمسالاو

."...يعماجرضاحُم"
دقناكيتلالامعألاةقاطبىلإراشأف،هوحنريدتسنقيفشانآر

.سيكلانماهجرخأ
."ينفخرؤموراثآملاع،لزينيدتدجن.د.انهلاقياماذه"
تاقاطبلامظعمهبشتقيفشاهيلإريشييتلالامعألاةقاطبنكتمل

اهنإاهِسملنودنمىتحلوقلانكميو.تاعماجلاةذتاسأُّلُجاهلمحييتلا
ديقفلاةنهمتناك،لاحلكىلع.ةدوجلايلاعىّوقمقروىلعتعُبط
هيلعتعبطيذلاىّوقملاقرولاسيلويلعمامتهاتراثأيتلايه
.تامولعملا

ناكملااذهبمامتهاهيدلناكامبرةيحضلانأودبي!؟راثآملاعً،اذإ"
."ريدملااهيأهنعتثّدحتيذلايطنزيبلا

.هلزـنموههنمقثوتنناكملوأنوكيسً،اذإ":هعمًاقفتمتلق
نعديزملاو،اذهلزينيدتدجننعديزملافرعنس،ةقيرطلاهذهبو
."ةيطنزيب

."؟مكيلعهللابةيطنزيبيهام؟ةيطنزيب":قيفشبرغتسا
ةيطنزيب؟فرعتالأ!قيفشايكيلعٌراع":لاقوءاردزابيلعهيلإرظن

."!اهيفشيعتيتلاةنيدملليلصألامسالايه
ركذتتله".جارحإلاوكابترالانمديزملانم"قيفش"بنيزتذقنأ

ةملكلاتناك؟ةيحضلايدييتحارنيباهاندجويتلاةيدقنلاةعطقلا
."ةيطنزيبيهقيفشايةيدقنلاةعطقلاىلعةشوقنملا



حفسدنعةقطنميهو؛ايتامسلامعألاةقاطبىلعناونعلاناك
الإ،طالبلثمتسيلاهنأنممغرلاىلعو.عبسلالوبنطسإلالتىدحإ
تاعطاقملاكلتىدحإيهف؛ةّصاخةّدومباههاجتترعشاملاطليننأ
تناك.نآلااهيلعيهيتلاةنيدملالوبنطسإنمتلعجيتلاةيخيراتلا
اهيفانيغفيعمفقوتأتنكوً،اقباسةقطنملايفنكستةريبكةينيمرأةيلاج
،فلتخمناكميفبارشلانمسأكءاستحادوناننأبرعشننيحًانايحأ
،نكل.لامرلانموأاٍّيلمرينعتو؛ايثامسبيقيرغإلااهمساباهوعدتيهو
حوطسنعسكعنتيتلاسمشلاةعشأًامئادينعتايتامس،ّيلإةبسنلاب
اذشاهلخديلماودلاىلعةحوتفماهذفاونكُرتتيتلاةميدقلاةيرجحلالزانملا
اهتاناخبةقيضلاعراوشلاو،ةقيتعلاسئانكلاو،ةميدقلادجاسملاو،ركُسملارحبلا
الاهنأودبييتلاكلت؛زارطلاةقيتعيحاوضلاتاراطقو،ةحيرملاةيرثألا
يتلاو؛جراخلاىلإمويلكةنيدملاناكسنمفالآلالمحنمًادبأبعتت
ةميدقايتامسودبت،طالبلثمنكل.نينسلافالآذنمةدماصكانهفقت
نمنّوكملايـبشخلاديقفلالزـنمنوكينأّطقعقوتأملاذلو،ةيلابو
ةباوبلاربعونيتمخضنيتميدقنيترجشتحتانيشم.ةعورلاكلتبنيقباط
ةرجشىلإانلصوو،ةقينأةيجسفنبراهزأتاقاباهقوفتّقلُعيتلاةيديدحلا
.يطنزيبلادهعلاىلإءرملاديعتةقيدحيف،فوقعموٍنحنماهعذج؛نيت
اهءاقتراسمشلاتعباتنيحيف،ةقيدحلايفةفيفخقيرحةحئارتحاف
نملافطألاتاوصأعمطلتخينشخلاوداحلاسراونلاخارصو،انسوؤرقوف
.لزـنملافلخعراشلا

ودبي.قّدُصيالناكملااذه":ًالوهذمهلوحقدحيوهو،يلعسمه
."...ةديجراثآلاءاملعروجأنأ

ً،ابيرقتبابلابناجبفقتو،راتمأةعضبيلعىلعمدقتتبنيزتناك
زـنكىلعةفداصمرثعهنأوأكلذامإ".هيلعدرلايفًاتقوعُضتملاهنكل
."اهبماقيتلابيقنتلاتالحرىدحإيفريبك

عماهمستقيملوةمينغدجوهنأل؛ببسلااذهلهفتحيقلامبر"
."نيرخآلا

.بسحفحزميمأًاداجناكنإفرعأمل
ً.اضيأهئالمزنمقثوتنلً،اذإ":ثيدحلايفهيراجتيهوبنيزتلاق

."مهتاكلتممومهتاورثلكّميقنومهتافلملكيفثحبنل،عقاولايف



امبراننأكردأيننكل،المأزـنكىلعرثعدقناكنإفرعأال"
."ّوتللهتحرتقااملكلعفىلإرطضن

ةربإنعًاديعبهمامتهايلعلّوحو،ماستبالانعبنيزتفقوت
تنكاميفو.دجلاتقوناحدقف،اهيلإرظنلابًاقرغتسمناكيتلايعارلا
،يولخلايفتاهَّنر،لزـنملالوخدلًامدقيضملاامهنمبلطلاكشوىلع
.ةشاشلاىلعرهظيانيغفيمساتيأرنيحقلقلاضعببترعشو

تاوطخعضبفلخلاىلإتعجرو."ينارظتنا،ةدحاوةقيقد":تلق
.لخدملادنعنيتريبكلانيترجشلاىلإتلصوىتح

."...انيغفيايًابحرم"
."تزونايًابحرم"
."؟كلاحفيك"
."...ريخبانأ،ريخب"
يلزـنمىلإيتأتساهنأل؛ريخبنوكتنأنكميالو،ريخبنكتمل،ال

عميتيجسىلعينارتويتيبىلإرضحتستناك.ةليللاهذهىلوألاةرملل
يننأل؛رتوتلابرعشتاهنأدبالو،ينزحويملأو،يحابشأوةيمظعلايلكايه
يفو،مهتويبواهئاقدصأةايحو،اهناخيفو،اهلزـنميفبيحرتعضومتنك
نينسلاكلتلك-ىرخأةهجنم-ترظتنانيحيفً،امومعةينانويلاةيلاجلا
نيزروحنىلعةحماسموةروبصانيغفيتناك.يلزـنمىلإاهوعدأنألبق
نيح-توملاحبشنمًاديشمًاقئاع-ًايفطاعًارادجتزواجتدقوً،امئاد
ملوً،اعبطهيلعتداتعايذلايلخادلايملاعجولووينمبّرقتلاتلواح
نكيملاهتوعدامدنعاذهلو،هنعثّدحتلانعًالضف،ّطقكلذىلإحّملت
.ةفئاخاهنأرعشأنأّيلإةبسنلابًاحرفمرمألا

."؟اذهنمقثاوتنأله؟تزونايقثاوتنأله":ْتَلأس
املًاقثاونكأملول.كلذكانأديكأتلاب.قثاوانأًاعبط"ً:اسباعتددر

."؟كلذكسيلأ،كتوعد
نوكأنأبجييننأنممغرلاب،الً؟امامتًاقثاوتنكله،نكل

يتقيدصانيغفيتناك؟لاحلاكلتىلعرمألاىقبيسىتمىلإ.كلذك
اهنأهلككلذنممهألاو،ضرألاهذهىلعاهبقثأةناسنإرثكأو،ةميمحلا
ةزيزعلايتجوز،نوسيآوديزوغكلذكرتينيأً،اذإ...بحأيتلاةأرملا
الناذللاامهاتوص،امهاذش،امهتاينتقم،امهاحبش،امّهالظ؟نيتلحارلايتنباو
عمشيعألازأال...ينقفارتاهلك؛ناردجلانيبناددرتيامهعمسألازأ
وأ،اهتوسقنعرظنلاضغب؛ةقيقحلالبقأنأبجينكل،امهاركذ



نوسيآوديزوغنألّبقتأنأبجي.امهنعيتايركذبثبشتلاًادهاجيتلواحم
ةايحلانكل،عّورملاراجفنالاكلذيفامهبحناتضقامهنأو،يـبناجبادوعتمل
،مهبحننأّملعتنومهبمرغنوًاددجًاصاخشأيقتلنفً؛امدقيضمتنأبجي
سانلاءالؤههاجتهبرعشنيذلابحلاو،هدرنملمأاذهاندرأأءاوس
طقفلواحأيننأفرعأتنك.اولحرنيذلاكئلوأبانتالصفعضيالأيغبني
ةايحلانأيهةقيقحلانكل،هقيدصتواذهلكلوقبيسفنعدخأنأ
،مهحئاور،مهتاوصأ،مهفايطأ،مهلالظ-نولحارلاأدبيف،ءايحأللةيولوأحنمت
ءيشاذه.فاطملاةياهنيفءطببنوعجارتيونولءاضتي-مهنعتايركذلا
تانئاكلااوسيلرشبلاو.رخآرايخحجرألاىلعانيدلسيلنكل،داؤفلارطفي
نيلحارلامّركتنأوهمهملا.يضاملابرمألاقلعتينيحةصاخ،ًءافورثكألا
مهنإلوقلابكسفننئمطتو،كتاذنمًاءزجمهلعجتومهّلبقتتومهّركذتتو
ًارارمًادهاجتلواحامهمنكل،كسفننئمطت:لوقأ...كبلقيفنوشيعي
حفاكنيتلانيلحارلاىركذنأيهةّرملاةقيقحلاف،كلذىطختتنأًاراركتو
.ةطغاضلاوةّحلملاةايحلاقئاقحهجويفىشالتتوةياهنلايفوبختاهتداعتسال

قرتفمىلإتلصودقف،لوطأًاتقوةقيقحلايّدحتيرودقمبنكيمل
كانهينرظتنتانيغفيتناك.ينتَدجونيحمالستسالاكشوىلعتنكو،قرط
تّملعتو،ضيضحلانميسفنتلشتنااهتدعاسمبو،كاذقرطلاقرتفمدنع
نمكانهناكاذإ.هبرعشأيذلاىسألانممغرلاب؛يـبردعباتأفيك
ًادحاونوكأنأتلواحدقف،نييداعلاصاخشألاوأيداعلاصخشلابىعُدي
ةّدعلبقهلعفأنأبجيناكامتلعفيلاهتدعاسمىلعاهركشألو.مهنم
نماهسفنريرحتعطتستملاهنكلً،اريخأْتلبق.يلزـنمىلإاهتوعد:تاونس
بّذعتتساهنأوأ،ةظحليأيفييأرلّدبأدقيننأةقيقحنأشبقلقلا
نأبجيو،تلصتانيحًافّهلتموًارتوتماهتوصناكاذلو،يتافّرصتنم
.اهنئمُطأ

سيلأ،ةليللايتأتنلكنأينيربختلنيلصتتالِتنأ"ً:افّهلتمتلق
."؟كلذك

ناك."!؟اذهكًائيشلعفأنأنكمملانملهو؛تزونايالعبطلاب"
امك،يرودقمبنإكللوقألطقفلصتأانأ".ىفتخادقاهتوصيفرتوتلا
انيدليتلاةزاملاكلتضعببلجأنأ،اذهلعفينمتدرأاذإو،فرعت
."..ً.اريثكاهّبحتيتلاو

نل؟انقفتاَمالع،انيغفيايليحتسماذه":تلقوناقتإبيرودتبعل
."يلءيشلكيكرتا،ةليللاًائيشيلعفت



،اهعانقإتعطتسادقيننأودبيً.احايترارثكأتدب."سأبال،سأبال"
امً،اذإ":حرمبينتلأس.يسفنعانقإىلعيتردقبًاقثاونكأمليننكل
."؟ةليللايلاهئبختيتلاتاّبيطلا

.لبقنمكتايحيفهلثميقوذتتملًاماعطكلّئبخأ":ًالئاقتيهابت
."هنميلكأتنأدعبناخلاخبطميفلمعلاينمِتبلطنإأجافتأنل

نودنمكلذكنمبلطأنأنكمي":تلاقوتفاختوصبتكحض
."ميحجلاىلإةلتقلاوشوحولاكئلوأبهذيلو،تزونايماعطلاقوذتأنأ
نمدعاقتتالاذامل،ةّداجانأ"ً.ابيرقتةلسوتموةئداهاهتوصةربنتحبصأ
."؟الفاتاتيفيعملمعلليتأتوةطرشلاكلس

اهتفرعمنممغرلاىلع،فلألاةرملللاؤسلااذهّيلعحرطتتناك
ال".هسفنلاونملاىلعتعباتيننكل،اهضرعلبقأنأنكمياليننأةديكألا
ديرأ.وحنلااذهىلعينيفظوتوةطاسبباذهينميـبلطتنأكنكمي
،اهلكةمزحلا؛ةعوفدمتازاجإوً،ايدعاقتًاشاعموً،انيمأتو،داحتالايفةيوضع
."ةلودلانمهيلعلصحأاممرثكأًايضرُمًابتارو

ينيراجتنكتملامبر."انقفتا":ثيدحلايفينيراجتيهوتلاق
ًابنجلمعنانمدام":تفاضأ.ةداتعملااهتيّدجلكبفرصتتامنإو،بسحف
.ءودهبُتكحضف."بنجىلإ

يقثوتتلةصرفلامويلايتوعدكحنمتسو،اذهيفرّكفأنأبجي":تلق
سيلأً،ايئاوشعةاهطلافيظوتيرجيالأيغبني.ديدجلاكفظومةءافكنم
."؟كلذك

قثوتلاديرأال".ةحضاواهتوصيفةقرلاتدبو،ةرملاهذهكحضتمل
."هنعملكتننمتنأناكنإءيشيأنم

يليغبنيناكاماذه،انيغفييتزيزعايكيلإةبسنلابهسفنرمألاو
ةفيطلتاملكعضبلوقلقألاىلعيرودقمبناك.لعفأمليننكلهلوق
نيذللايلعوبنيزىلإلّوحتيمامتهانكل،ربكأحايترابرعشتاهلعجل
.يراظتنابكانهنافقياناكو،بابلابناجىلإالصو

ةقفاوملانوكتنأٌفيطلرمأهنإً،اركش":وههلوقتعطتسااملك
."ةنماثلادنعكرظتنأس؟انقفتا،ةليللايرخأتتال،لاحلكىلع.ةقداص

."ةنماثلادنعكلزـنمىلإلصأس،رخأتأنل"
لثمًاقيقرادبو،اهتوصيفضاعتمادوجوىلإريشيامكانهنكيمل

فالآةنيدملاتمحيتلاانفلخراوسألالثمًاتباثو،يهجوىلععيبرةمسن
ساسحإينباتنا،لزـنملاوحنتيشموةملاكملاتيهنأامدنع،نكل.نينسلا



.هريسفتنكميالفوخلابقيمع



امدنع.ةقيدحلايفسمشملاوجلاسكعىلعً،امتعملزـنملالخادناك
حجرألاىلعاهمدختسيلزينيدتدجنناكيتلاىمازخلااذشانممش،انلخد
ًادجةبيرقلانكامألايفحوفتيتلاةذاّفنلانفعلاوةبوطرلاةحئارءافخإل
سمشلاةعشألخدتبابوحنانهجتاوةقيضلاةهدرلاانزواجت.رحبلانم
.توصلاانعمسمث،هنم

."...يرصقيفمكبًالهأ...سازيبكلملايمسا..ً.ابحرم"
نمنكيمل.انتحلسأىلإانيديأانددمفً،اموتكموًابيرغتوصلاادب

ً،اديحوشيعيديقفلاناك،هانفرعاملًاقفوف،لزـنملايفدحأدوجوضرتفملا
وحنرادجلاةاذاحمبرذحبانمدقت.هرقنأيفدوجومهيلإصخشبرقأو
توصلاحدص،بابلاىلإانلصوامدنعو.اهنمتوصلاردصيتلاةفرغلا
ً.اددجم

."...يرصقيفمكبًالهأ...سازيبكلملايمسا..ً.ابحرم"
حتفينأبيلعىلإترشأ.انضعبىلإنيقدحمكانهةثالثلانحنانفقو

ملو،ةوقببابلايلععفد.انيمحتوفلخلايفىقبتنأببنيزىلإو،بابلا
تبّوصوً،اريبكًامامتهاملؤموحنىلعينيعيفعطسيذلاءوضلارُعأ
.اهنمردصيتوصلاناكيتلاةهجلاىلإيسدسم

."!ةطرش!كّرحتتال":تخرص
.هيففوخللرثأيأنودنمً،احضاوتوصلاانعمسً،اددجم
."...يرصقيفمكبًالهأ...سازيبكلملايمسا..ً.ابحرم"
ريبكصفقيفتيأردقف،ءوضلايانيعتدّوعتنيحكحضأتأدب

بّوصميسدسماميف،هتمزالرّركيشيرلايدامر،ليذلارمحأءاغبب
.ههاجتاب

."...يرصقيفمكبًالهأ...سازيبكلملايمسا..ً.ابحرم"
.يرجيامادهاشوةفرغلاالخدنيحكحضلابنيزويلعينرطاش
اننكمي.هه،ريهشلاسازيبكلملاوهاذهً،اذإ":هتكحضيلعتبكّمث

."نينسلافالآلبقثدحامفشتكننأنآلا
ً.اضيأًاليلقهقهقتنأباهسفنلتحمسو،اهسدسمبنيزتضفخأ

هذه.يلعاينيزمركةمجنلاولالهلاقيرغإلامدختسااذامللءاستتتنك"
."رئاطلالأسا،كتصرف

:ًالعفمكاحمامأهنأكو؛ينحنيوصفقلاهاجتابيشميوهويلعلاق



لتقنّمعانربختولّضفتتّاله،يوقلاوميكحلاكلملااهيأ.لضفأةركفيدل"
."تدجن

نمًالدبمالكلارّركينأراتخاهنكل،هيحانجبسازيبكلملاقفخ
.لاؤسلانعةباجإلا

."؟تدجنلتقنم؟تدجنلتقنم"
َّدموصفقلابابيلعحتف،اهتكحضمتكتيهوبنيزتدعتباامدنع

.ةبيرقةبلعنمًاروذبهألممثءاعولاجرخأولخادلاىلإهدي
."انربختنألمأنانك.ةلالجلابحاصايفرعنال"
هديعيوهءاعوألميبيرغلاكلذىأرنيحةراثإبهيحانجبرئاطلافرفر

.صفقلاىلإ
."...انربختنألمأن...انربختنألمأن"
راثآملاع":رئاطلاعمملكتييذلا"يلع"دهاشتيهوبنيزتمتمت

."سازيبلثمًامساءاغببىلعقلطيسطقف
."مويلاانتدعاسميونيالسازيبكلملانأودبي،نكل":باجأ
."...مويلاانتدعاسم":هماعطإىلع"يلع"ركشيهنأكورئاطلاقعز
هذهزغلُّلحنساننأودبي":رئاطلاىلإهرهظريديوهويلعلاق

."ءاغببلااذهنمريثكلاىلعلصحننل.انسفنأبّةيضقلا
ليوطدعقمىلعيوتحتيتلاو،ةوقبةرانملاةفرغلاشيتفتبانأدب

،ىقيسومزاهجو،ةضيرعةشاشيذزافلتو،ةحيرمودبتةكيرأو،ينب
ىلععبسلاتاحوللاناكيهابتناراثأامنأالإ.ةجمدمصارقألّغشمو
،ونروبياراسيفناطلسلارصقمامأًايركسعًاضرعىلوألارّوصتذإ؛رادجلا
ةّدعفقينيحيفهئاهبلكبهشرعىلعًاسلاجناطلسلااهيفودبيو
راظتنابو،هلًاريقوتهمامأنييراشكنإلاضعبورصقلانمنييموكحنيلوؤسم
نيطنطسقدومعمامأةيمويلاةايحلاطاشنرّوصتفةيناثلاةحوللاامأ.هرمأ
ةحولدجوت،ةبحاشءاقرزرئاتسلمحييذلارادجلاىلع،راسيلاىلإ.]2[
ةحاسيف-ةلوهجممهقرعو،مهتريشعو،مهنيد-سانلانمٍدشحملاعمزربت
ةسينكلاً؛اضيأملاعلايفحورصلامظعأدحأو،ةنيدملايفةدابعرادمظعأ
ينمؤمةدابعنضتحايذلاىنبملا؛فحتمىلإمثدجسمىلإتلّوُحيتلا
راداهيفرهظتةحولاهبناجىلإو.ايفوصةيآ:ملاعلايفنيتسيئرلانيتنايدلا
ًامامتو.لوبنطسإحتفزمر،]3[حتافلاعماجيهوالأ؛ىرخأةعئارةدابع
رهظأو،جراخلانمعماجلارّوصدقنانفلاناك،ايفوصةيآةحوللثم
كلتتاعوضومنعنوثّدحتيمهوَتلَخنورقلبقيتنيدمنمًاناكس



.ةيمويلامهتايحيفًامدقيضمللوأ،ةالصللنودعتسيو،نوأضوتيو،مايألا
مويلاةفورعملاةقطنمللةروصنعةرابعلباقملارادجلاىلعةحوللاتناك
ةلالسلارقم؛يـباكبوترصقلامنإوةدابعرادلتسيل،يرازابيلاسمساب
ىلعوفطتةيعارشةينفسلثمهنخادموهببقوهجاربأبودبيو،ةيناطلسلا
ةفحتهراسيىلإةحوللاىلعرهظتنيحيفً،ابيرقتٍفاصٍرحبحطس
الإ،عئارلاعماجلاةماخفنممغرلاىلعو.ةيناميلسلاعماج؛نانسيرامعملا
...ءامسلاىلإهيديًاعفارعّرضتيًاصخشهبشتلازتالعبرألاهنذآمنأ
نمرخآلامسقلاىلإحوتفملابابلابناجبةقلعملاةديحولاةحوللارهُظتو
يفىنبملامامأهرهظىلعهّتلغلمحيلجرعم،"لوكيدي"سولجلاةرجح
هينبااناكنإفرُعيالنكل،نيقاسلاايراعناّيبصًامامتهفلخو،ةريبكّةلس
...نوّدُعيالنيذلالوبنطسإماتيأنمنينثاوأ

نمًائيشوأامٍعوننمةحاسملابًاريبخاذهلزينيدتدجنودبي"
."...ريدملااهيأليبقلااذه

ًافلمًالماح؛يـباكبوترصقةحولتحتةنازخلامامأًافقاويلعناك
.قرزأًاكيمس

."لفسألايفهعيقوتريراقتلاهذهلكلمحت"
ىلعلزينيدعيقوتتظحالو،اهّايإيلعينّملسيتلاريراقتلاُتحّفصت

.نيضّوفموناجلةّدععيقاوتبةروهمملاقاروألانمٍددع
."ةريثكريراقتىلعرهظيهمسافً،اضيأٍّامهمناكهنأودبي":تلق
."...امقدنفدييشتفاقيإّمتهنأةقرولاهذهىلعبُتك"
نيحهّايإينّملسيذلافلملايفبتكامأرقأنأكشوىلعتنك

."...يديس...يديس".بنيزانتعطاق
يفتبهذوانعتدعتباىتم.ةرواجملاةفرغلانمًارداصاهتوصناك

؟هاجتالاكلذ
."؟اذهىلعةرظنءاقلإوءيجملاكنكميله"
نإانيدانتلتناكاماهنكلو،اهتوصيفةراثإوأرعذكانهنكيمل

ىلإريشتو،بيجنيكسلمحت،ماّمحلايفاهاندجو.مهمءيشىلعرثعتمل
.لصنلاىلعفيثكلاينبلالئاسلا

.انهلُتقدقنوكيامبر":نيكّسلاصّحفتنيلعوتنكاميفتلاق
ينبهنأنيحيف،ضيبألازيالىلعألايفرجآلاعطقنيبصجلاّنإ،ارظنا
رّيغتببسةيحضلامدنوكيامبر.لفسألايفنكادلارمحألاىلإلئام
."اذهنوللا



،هرعشغبصوأ،نيطلابًاخستمًالاورسانهلسغامبروأ":يلعلاق
."؟فرعينم،ماخسدرجماذهوأ

فيظنتّمتدقل".ّفظنملاىلإتراشأبنيزنكلً،ايقطنمكلذادب
."؟هلكناكملايفحوفتىمازخلاةحئارنأاظحالتملأ.رّهطمبانهةيضرألا

ًابوتكمناكامتأرقو،ةروراقلاىلعةرظنءاقلإللفسألاىلإتينحنا
لّخدتنيحامءيشيفرّكفتبنيزنأنظأتأدب.ىمازخ:ةقاصللاىلع
.ظفلاكلذ

.ً"ائيشتبثيالاذه"
ترّرق،ظحلانسحل...نارجاشتيس؛هتعقوتاملصحيس،اذنحناه

.ةديصملايفعقتّالأبنيز
ىلإةرايزوههيلإجاتحناملك.يلعايكلذنأشبّقحملانمىرنس"

."ربتخملا
اذإ.ةحيحصاهتيضرفنأفرعتاهنأةقيقحيقطنملااهليلحتِفخيمل

هيفتفُرتقايذلاناكملادّدحنسف،ودبتامكًادجةطيسبةيضرفلاتناك
.لتاقلابّقعتىلعكلذاندعاسيسو،ةميرجلا

."؟بنيزايقثوتننألبقتقولالوطيسمك"
."ريدملااهيأًاريثكسيل"
بهذنسو،صجلانمتانيععمجبِتنأيئدبا،لاحلاهذهيف.ديج"

نأتظحال،انرداغامدنع."لخادلايفدجويامىلعةرظنءاقلإلنحن
لخديهيفانكيذلاماّمحلانمثعبنملاءوضلاو،ًاليلقحوتفملباقملابابلا
ترنأمث،بابلاوحنيلعوتهجتا.رادجلاىلعةحولءيضيوةفرغلا
ىلإانيلإقّدحيناكيذلانينيعلاقرزألامكىفطصمىلإانرظنو،ةفرغلا
كاذراثآلاملاعةافوبيلةقالعال:لوقيهنأكوً؛ابيرقتًاجعزـنمادب.لفسألا
.

اذإ.كروتاتأبًاريبكًابجعمناكلجرلانأودبي"ً:اطبحميلعلاق
."ةيثبعلامكىفطصملًانابرقهميدقتةركفودبت،لاحلايههذهتناك

ماقملايفلامتحالاكلذبًاريثكًامتهمنكأمليننأنممغرلاىلع
ربتعتاذامل".يلعضارتفايفأطخلاحيضوتىلإتررطضايننأالإ،لوألا
هنأل؛كروتاتأىلإًانابرقمُّدقدقلجرلانوكيامبر؟يلعايًافيخسرمألا
.ً"اريثكهببجعمًاديدحت

ىلعهضارتفاتذخأيننألًاديعسادب،عقاولايفً.ائيشيلعلقيمل
.ةقبسمتاجاتنتساىلإزفقلاأطخلانمً:امئادلوقأامك،نكل.دجلالمحم



بتكَةنازخو،بوساحاهيلعًةلواطتيأرو،ةفرغلاءاجرأيفةرظنتيقلأ
اهنأولامكةفرغلاهذهمدختسادقتدجننأيلادبو،رادجلابةّتبثم
ىلإتكّرحت،ةلباقملاةبتكملاشتفييلعناكاميفو.امٍعوننمبتكم
كلتهبشتتافلممضيهنأتفشتكاو،يولعلاجردلاتحتفو،ةلواطلافلخ
ٍنابموةينطوةيرثأعقاومنعريراقت؛سولجلاةرجحيفاهانيأريتلا
ةروص؛لاحلكىلعيناثلاجردلايففلتخمءيشكانهناك.ةيخيرات
ريصقاهرعشةأرماتيأرو،اهتبلقفيهابتناتراثأ.لفسألاىلإاههجو،ةّرطؤم
ناقّدحتناتئيرجناتينباهانيعو،ًاليلقناتئتاناهيتنجواتمظعو،نوللايلمرو
دقعلارخاوأيفتناكامبرً.ابعصًارمأاهرمعةفرعمتدب.ةروصلانمّيلإ
نكيملاهّنسنعرظنلاضغب،نكل.عبارلادقعلاةيادبيفوأثلاثلا
.ةفولأمتدباهنأبيرغلاو،ةباّذجةأرمااهنأيفكشكانه

ةنازخيفديفمءيشىلعرثعدقنكيمل."ةليمجةديس":يلعلاق
نمةروصلاىلعناسحتساةرظنيقليكاذنآناكو،ينمبرتقااذل،بتكلا
."؟ةقباسةبيبحيهأ؟ريدملااهيأكيأرام".يفتكقوف

."هفشتكنساماذه،ّيدلةركفال"
كانهنكيملنكل؛اهافقىلإترظنوةروصلاتجرخأوراطإلاتبلق

ةيهازلازتالناولألانأةقيقحنمً،احضاوادب،لاحلكىلع.خيراتّيأ
.ديعبتقوذنمطقتُلتملةروصلانأ،رفصتملةقرولاوًايبسن

ىلعيوتحتتناكنإَرنلو،جاردألاهذهتايوتحمىلعةرظنِقلنل"
."روصلانمديزملا

عمنيتليمجلانيتيلسعلانينيعلاتاذةأرمللةريثكروصكانهتناك
ةميدقةروصتناكذإ؛ّصاخلكشبانمامتهاتراثأاهادحإنكل،ديقفلا
ةلآىلإلجخبيهمستبتاميف،ةقينأةلذبديقفلااهيفيدتريةتهاب
رشعباٍّنسرغصأامهالكادب.ضيبأفافزناتسفتدترادقوريوصتلا
.ريوصتلاةلآمامأامهفوقوبنيعناقونيديعسوتاونس

ً.اجوزتمسيلهنأهتيوهةقاطبيفركُذ"ً:امهمًائيشًاركذتم؛يلعلاق
."؟الصفناوأاّقلطتامهنأنظتله

هتبيبحَسنيملتدجننأًاضيأًاحضاوادبنكلً،احجرمكلذناك
ً.اقلطمةميدقلا

امبر،ريدملااهيأرظنا":روصلابناجبّفلغمىلإًاريشميلعلاق
."جاوزلاةقيثونوكت

تدجودقفً،اقحمناك.هتايوتحمىلعةرظنتيقلأوّفلغملاتحتف



امهيمسابناجىلإو،جاوزلالبقةأرملامسااهيلعبُتكةميدقجاوزةقيثو
.يمسرلاعيقوتلاوخيراتلابُتك

."فولأممسالااذه...نيكرابىليل"
تعمسدقيننأنظأ،يلإةبسنلابهسفنءيشلا"ً.اقفاوميلعأموأ

."؟ةبتاكتناكله.امناكميفلبقنممسالااذهب
يهولخدملايفةفقاوبنيزتناك."؟ةبتاكتناكيتلانم؟نم"

.لزـنملانماهتذخأتانيعىلعيوتحيًاسيكلمحت
."نيكرابىليلاهمسا.تيملالجرلاةقيلط،ةأرملاهذه"
اهنإ":تلاقوّيلإمثةروصلاىلإتقّدحومامألاىلإبنيزتلام

،اهّركذتتكنأدبال.يـباكبوتفحتمةريدمامنإو،ريدملااهيأةبتاكتسيل
."فحتملانمأساّرحدحأةافويفققحنانكنيحنيتنسلبقاهتيقتلادقف



عراشىلإانقيرطانعباتمث،ربتخملاىلإبنيزانلصوأ،رهظلادنع
انررطضا،ءاثالثلامايأهباوبأقلُغيفحتملانأفرعناننألو.دمحأناطلسلا
ىليللزـنمناونعىلعانلصحًاريخأو.ةيفتاهلاتاملاكملاضعبءارجإىلإ
عراشيفنيقباطنمنّوكمءانبيفيولعلاقباطلايفميقتتناكو،نيكراب
.ايفوصةيآ

هسفنعراشلايفميدقيـبشخلزـنميفشيعتةيدعسيتمعتناك
.اهتيحتلةينيدلادايعألاءانثأيفكانهىلإباهذلاتدتعاو،تاونسلبق
ايفوصةيآةبقرظنم:ّيلإةبسنلابةعئارتايركذثالثبتيبلازيمتي
لضفأو،ثاثألايفةلغلغتملاايلينافلاةحئارو،ةذفانلانمودبتيتلاةريغصلا
ناك،"بينم"يمعصخياميفو.ضرألاهجوىلعةيوشنغندوبىولح
،ةليهسهتنبالهتلماعمنعةفلتخمةقيرطبّطقينلماعيملوً،اميظعًالجر
امهمحريل-امهالك.تالافتحالاودايعألاكلتيفةريغصةورثًامئادينحنمدقو
اهلّوحوضرألامهدحأىرتشاو،ادنكىلإةليهستلقتنا.نآلاناتيم-هللا
.مخفقدنفىلإ

يتلازارطلاةقيتعةيبشخلاينابملاكلتدحأيفنيكرابىليلتشاع
.ديعبٍدمأذنميوذتتأدبةبقح؛لوبنطسإيفىرخأةبقحىلإدوعت
رجتمزواجتىلإانررطضا-اهقيلطلزـنملثمةدّدجملا-اهتقشىلإلصنل
ةيديدحلاملالسلاىلعاندعصمث،يضرألاقباطلايفتاراكذتلاعيبلريبك
تكردأ،اهتيأرامدنع.هئانبنمليوطتقودعبءانبلاىلإتفيُضأيتلا
-اهرعشناك.ةخماشتمو،ةظّفحتمو،اهسفنبةقثاوً:امامتاهّركذتأامكاهنأ
التناكو،اهيفتكىلعلدسني-ةروصلايفادبامكًاريصقدعيمليذلا
.ةليمجلازت

ادب."؟ديرتاذام،معن":نوكأنمتفرعنيحيمسروحنىلعتلاق
اهديزيجاعزـنالاّنأادبو؛انلّفطتنمتجعزـنادقاهنأاهتربننمًاحضاو
.ًالامج

."لخادلايفملكتننأاننكميامبرو.ةليوطةصقاهنإ":اهتبجأ
تلاقمث،انمادقأصمخأىلإانيسأرىلعأنمانيلإترظنوتدّدرت

رعشأ.ةلوغشمةأرماانأفً؛اقبسميمالعإىلإةجاحبيننكل،ينارذعا":قزـنب
يفةداعنوكأيننأل؛لزـنملايفيلعروثعلاامتعطتساامكنألةشهدلاب
."فحتملا



هبتشملاةلباقملديعاومديدحتانرودقمبنكيملنكل،ةقحمتناك
.يئانجقيقحتيفمهيف

يتوصةربنودبتنأىلعتصرح."نيكرابةسنآايًاضيأنولوغشمنحن"
تقوانيدلنكيمل".يّدجعضولانأفرعتاهلعجلةيافكلاهيفامبةيمسر
."دعومديدحتلٍفاك

ترظنكلذنعًاضوعاهنكلوً،ابضغرجفنتنأكشوىلعاهنأتننظ
.رخآناكميفينتقتلادقتناكنإركذتتنألواحتاهنأكوّيلإ

."؟لبقنمِقتلنملأنكلوً،ارذع"
ً.ادجةديجاهتركاذتناك
يذلاكاذ؛نمأسراحةافويفقيقحتللنيتنسلبقفحتملاىلإانئج"

نكل،المأةيئانجةيضقتناكنإفرعننأاهنيحاندرأ.روسلانععقو
."ةثداحاهنأنيبت

،نيكسملجريسانيس...حيحصاذه،معن".تلاقوًىسأباهسأرتّزه
انلتحمسوًابناجتكّرحت."ًالعفةيواسأمةثداحتناك.نالفطهيدل
تنأ".ّةقربتمستبا."ناّكأديسايقيرطلاهذهنم،انهنم".لوخدلاب
."؟ناّكأتزوننيشتفملاريبك؟كلذكسيلأ،ناّكأديسلا

...بوذيأدبدقديلجلاناكامبر
ةسنآايًانسح":ةحيسفلاسولجلاةرجحىلإهّجوتنانكاميفُتلق

."نيركذتتسِكنأنظأنكأمل،نيكراب
يتلارهظلاسمشةعشأبةءاضملاسولجلاةرجحفصتنميفتفقوت

.هسفنيلسعلااهينيعنولىلإيلمرلااهرعشتلّوح
نوكتنأبجيف،انألعفأامكريبكفحتميفلمعتتنكاذإ"

اهجلاعتو،اهلكاهظفحتنأيغبني...ةريثكليصافتكانه.ةديجةركاذكيدل
تنأو".يـبناجبفقييذلاميسولاباشلاىلإرظنتلترادتسا."...اهنّزختو
."؟...نوكتنم

ىتحهسفنجعزيمل."نمروغيلعشتفملا،يلع":ريغصلاانشحومتمت
.كلذلهبأتالاهنأادبنكل،هديّدمب

نماسلجا".نيعارذبنييسركىلإتراشأو."ًالهأ":ةطاسببتلاق
."امكلضف

ةذفانلاربعةيصاصرلادجسملاةبقانيدعقمنمىرننأانعطتسا
ةيآدجسمهنإ":رظنملابديدشلايمامتهاتظحالنيحْتَمتمت.ةريبكلا
."ةنسةئمسمخوفلأنمرثكأىلإهخيراتدوعيً،ادجميدقءانب.ايفوص



مأدجسموهأً؟اذإوهام":داتعملاكءيربوحنىلعًاظف؛يلعلأس
."؟ةسينك

دقو.سوخابوسويجرسنيسيدقلاةسينك؛ةسينكنوكيلًالصأينب"
ًاقفوو.ةنيدملاهذهىنبيذلاروطاربمإلا؛ناينتسجنمرماوأىلعًءانبّديُش
ىلع.لوألانتسوجروطاربمإلالتقلةديكمباشلاناينتسجّربد،ةروطسألل
ةءارببهاعنقأو،ملحلايفهلسوخابوسويجرسناسيّدقلارهظ،لاحلك
رمأًاروطاربمإحبصأامدنعو.لايتغالاةلواحمنعناينتسجّىلختف،روطاربمإلا
ىلإةسينكلانوينامثعلالّوحدقلو.نيسيّدقلاىركذلًاديلختةسينكلاءانبب
."ةيآىنبمباههبشىلإًارظن،ايفوصةيآىلإاهمساريغتوًاقحالعماج

ّالأتررقيننكل،بينميمعنملبقنمةصقلاتعمسدقتنك
.كلذاهربخأ

رمأعئارلاىنبملااذهمامأشيعلانأدبال.ةليمجةصقاهنإ"
."عتمم

ً،اعيرمقباسلانّذؤملاتوصناك".اههجوىلعةفئازةماستباترهظ
يدنفأركاشبلدُبتساو،ّظحلانسحلًاليوطثكميملهنكل،اننوكسدسفيو
."ةنسةئمسمخوفلأنمرثكأهرمعدجسمهقحتسيًاتوصكلتمييذلا

ًابولسأتدمتعاو،اهتماقتّدش،انيهجوىلعريبعتيأَرتملامدنعو
.ةناصررثكأ

."؟امكتدعاسميننكميفيكً،اذإ"
نوكيساذهنأل؛كلضفنميسلجا":عاطتسملاردقبيذهتبتلق

."لضفأ
."؟ثدحاذام؟اذامل"
."كقيلط،لزينيدتدجنبقلعتيرمألا"
."؟تدجنلثدحاذام؟اذامل".اهناكميفترّمستواهانيعتقاض
."؟هبلاصتاىلعتنكله".رخآلاؤسباهلاؤسنعيلعباجأ
."؟تدجنلثدحاذام؟اذامل.يقيدصوهفً،اعبط"
اهيلعحرطدقفً؛اضيأدرلابيلحمسيملو،اهلاؤسنعيلعبُجيمل

."؟ةرمرخآهتيأرىتم":رخآًالاؤس
اذام؟ةلئسألاهذهحرطتاذامل".شعترياهنقذأدبو،اههجودّروت

."؟تدجنلثدح
.انلمعيفرومألابعصأدحأمهلبيبحةافوبسانلاغالبإربتُعي

لخدتلاىلإتررطضااذل،ةبوعصرثكأحبصيّهنإفرمألايلعّىلوتاذإ،نكل



ً.اعيرس
.ً"اتيمدجودقل":لوقلاتعطتسا
."؟اذام".هتبعوتساوأهتمهفاهنأُدبيملنكل،هتلقامتعمس
."حابصلااذهًاتيمدجُودقلزينيدديسلاّنإ،ظحلاءوسل،معن"
ىلعفلخلاىلإتمتراو،اهافتكتختراو،اههجونمبضغلاىشالت

.اهيسرك
ّهنأقثاوتنأله؟قثاوتنأله":ةهالببانيلإقّدحتيهوتلاق

."؟امٍعوننمأطخكانهسيل
امبر-ًايقيقحودبياهبركنأيفرّكفأواهلعفةدربقارأتنكاميفو

،اهنزحبرثأتينأنودنميلعلّخدت-اهتايحيفناكمتدجنللازيال
.ليصافتلانعملكتو،ةداتعملاهتظاظفوهتقابلمدعبو

نمىلوألاتاعاسلايفًاتيمكقيلطدجُو.ةسنآايأطخكانهسيل"
."ونروبياراسيفمويلاحابص

."!؟ونروبياراسيف".لوهذىلإاهنزحلّوحت
دودرّميُقينأًالواحم؛لعفأامكصرحباهبقاريوهويلعلاق

نع،كلمعناكمنعراتمألاتائمةّدعًاديعب.حيحصاذه":اهلاعفأ
."يـباكبوتفحتم

ةرارقيفُترّكف.لوقتاذاميردتال،تقولاضعبلةنكاستيقب
.اهئودهىلعتظفاحاهنكل،نآلاةظحليأيفيكبتساهنأيسفن

."؟تامفيك؟اذهثدحفيك"
."هقنعتّزُح؛لُتقدقل":فطلبيلعلاق
تعفدمث،تسبع.رخآءيشالو،تّرشكاهنأوههتلعفاملك

.فلخلاىلإاههجوىلعلدسنادقناكيذلارعشلا
لعفنم".يلعتوصلثمًائداهاهتوصناك."؟اذهلعفنم"

."؟اذه
."اندعاستدقتامولعمكيدلنوكتنألمأنانكو،فرعنال"
.نمآذالمىلإعجارتتاهنأكو؛فلخلاىلإاهيسركىلعتلام."!!انأ"

."؟فرعأساذام"
،انيديأنيبةطيسبةيئانجةيضقتسيلهذه،نيكرابةسنآاييعمسا"

تامولعميأانترطاشاذإً.ادجةاسقنيفرتحمعملماعتننحنودبيامكف
ةلوهسبمهيلعضبقلايفاذهاندعاسيسامبرف،لزينيدديسلانعكيدل
."ربكأ



اننكل؛كدعاسأنأدوأ".ليحتسملااهنمتبلطيننأكو؛قمعبتدّهنت
."تاونسسمخلبقانلصفنا

."!نيقيدصنالازتالامكنإتلقِكنكل"
،ةعرسباهينيعتحاشأمثً،اديفمًائيشتّركذتاهنأكوتتمصو،"...انك"

تسيلْنكلو،لباقتنانك".اهراكفأانرطاشتنأديرتالاهنأًاحضاوادبو
ناكنيذلاصاخشألاوأ،هيدؤيناكيذلالمعلاعوننعةركفيأّيدل
."مهعملمعي

الناكهنأودبي؟ةرمرخآهتيأرىتم":لوألاهلاؤسًارركميلعلاق
."هبتكمجرديفامكلًاروصاندجودقف،كهاجترعاشمّنكيلازي

ءيشال،نكل.يردأال،هرايخكلذ.كلذكناكامبر".اههجوجلتخا
."هروصبظفتحأًاضيأانأو،روصلاكلتبهظافتحايفداتعمريغ

."؟كلذكسيلأ،هعمةيفطاعلاكتقالعتيهنأكنكل"
تدجنناك.رمألاىهتناو،ديكأتلكبكلذتلعف".اهسأربتأموأ

."قيدصدرجمّيلإةبسنلاب
نعيـبيجتملكنكلو،ديجاذهلك":هنقذحسميوهويلعلاق

."يلاؤس
."؟كاذلاؤسيأو":تلاقوةيساقةرظنبهتقمر
تارمةّدعكيلعلاؤسلااذهتحرطدقل؟ةرمرخآهتيأرىتم"

."هنعةباجإلانيّدوتالكنأودبينكل،نآلاىتح
اهنأتننظ،ىرخأةرم.كاذنآاهمهتيباشلايدعاسمنأكورمألاادب

.ةئداهتيقباهنكلو،اهشأجةطابردقفتس
اهيفتدجنتيقتلايتلاةريخألاةرملا.ًاليلقةبرطضمانأفً،اقحرذتعأ"

."دحألاءاسمتناك
."؟نيأ"
."رليستبسيفمعطملايف"
اذهو؛ناشهدنمنحنوهسفنتقولايفيلعوانأتملكت."!؟رليستبس"

."؟ونروبياراسيفرصقلانينعتأ":ُتلأس.هتظحالميفلشفتمللعفدر
دارمناطلسلانمرمأباغآدووادهانبيذلارصقلا.وهكلذ،معن"

للملابرعشتةسّردملثمتملكت."لوألادمحمدهعيفمّمُرو،ثلاثلا
ميدقلاىنبملاّهنإ،ىرخأتاملكب".نيمتهمريغذيمالتميلعتنمطخسلاو
."يسكريسىلإونروبياراسنمقيرطلاىلعيشمتنيحنيميلاىلعدوجوملا

لثمانلماعتاهنأةقيقحًالهاجتم؛ةرشابماهينيعىلإرظنأانأوتلق



رتمةئموحندعبىلعتدجنعمءاشعلاتلوانت،ىرخأتاملكب":نيقمحأ
."؟كلذكسيلأ،هيفهتثجتفُشتكايذلاناكملانع

...تدجُو...ةثجلا":ةلئاستمتلاقو،اههجوىلعبعرةرظنترهظ
تدجنراتخا".ةعرسباهسفننعتعفاداهنكلً،احضاواهقلقادب."؟كانه
امحجرألاىلعانأف،ييأرنعينتلأساذإ.انئاقللًاناكمرليستبسرصق
."انلداجتدقف،ةطلغكلتءاشعلاةوعديلوبقدرجمناك.هراتخألتنك

."؟اذامنأشب!؟امتلداجت":ليلدىلعهديعضوهنأهنمًانظيلعلاق
ً.ائيرجوًامزاحناكاهلعفدرنأريغ

الاذهّنكل،هنمتبضغيننأٌحيحص.تدجنلتقأملانأ،عمسا"
نأنكميتالكشملانأنونظينيذلاصاخشألانمتسل.هلتقأنأينعي
."سانلالتقبَّلُحت

.نينسلارورمبنيملاسمنودبينيذلاةلتقلانمريثكلاانيأردقانك
ملْنكلً،امامتعنتقنمل"يلع"ويننأالإ،كاذاهحيرصتنممغرلاىلعو
اذل،ةأرملاجاعزإيفويرورضريغربكأرتوتةراثإيفةدئافكانهنكت
كمهتيدحأال"ً.اثمدىقبينأهيلإترشأو،ريذحتةرظنب"يلع"تقمر
نّوكنىتحتدجننعديزملافرعننأطقفلواحنامنإو،ةميرجلافارتقاب
."لتاقلانعامةركفلقألاىلع

:اهسفنئّدهتنألواحتيهوتلاقو،رسحنادقاهبضغنأادب
وتللتغلُبأدقيننأامهفتنأبجينكل،طقفامكلمعبناموقتامتنأ"
."ةديدعتاونسهتجوزتنكوهعمتشعيذلالجرلالتقمب

ىتحمّهفتملايطرشلارودبعلهرودقمبسيلهنأفرعييلعناك
ً.اتماصءاقبلاراتخااذل،كلذلواحنإ

يفيرّكف.رثكأًامئالماذهناكنإرخآتقويفدوعننأنكمي"
."كرارقبانيملعأورمألا

نأديرأال.اذهبسأبال،ال":فطلبًاروفتّدرو،يتعدختحجن
نمعباتنل،ريخبانأً.اددجمانهىلإقيرطلالكزايتجاءانعامّشجتت
."؟لوقنانكاذام.امكلضف

."لزينيدديسلابريخألاكئاقلنعاننيربختِتنك"
اذه".ةقاشةبرجتركذتتاهنأولامك؛ريرمملأاههجوىلعادب

."انجاوزىركذ؛رايأنمنيثالثلاويداحلاةليل،ةليللاكلتركذتأ،حيحص
تأرامدنع.راهنملاامهجاوزىركذبلافتحالا؛ةياكحلايفرخآفطعنم

.رمألاريسفتىلإةجاحبترَعَش،يهجوىلعتدبيتلاةرظنلا



لافتحاللناّقلطمناجوزعمتجينأفيخسرمأهنأنظتتنأ"
دقفً،اقحلفتحننكنمل،عقاولايفً.اضيأاذهنظأانأو،امهجاوزىركذب
ّرصيملولو،هيلعيعالطإديريةيمهألاغلابًائيشهيدلنأتزونينغلبأ
ينبحطصادقفيقتلنسنيأىتحهلأسأمل.ةوعدلاتلبقدقتنكاملًاريثك
."فحتملانم

."ً؟اضيأدحألامايأنيلمعتأ"
ًاراوزرظتنأيننأل؛طقفمويلالزـنملايفانأ":تباجأونزحبتمستبا

؛رمتسملمعلا.فحتملاىلإبهذأستنكالإو،قحالتقويفةعماجلانم
ً،ادبأفقوتياللمعلا.تازاجإلاوتالطعلايفو،عوبسألامايأنممويلك
ً.ادبأٍفاكٍتقوبىظحنالاننأالإ،اهلودجنيتلاتاعاسلانممغرلاىلعو
.فحتمللانتايحانسّركنيذلانحنانيلإةبسنلابلانملاديعبملحتالطعلا
يف-ةيناطلسلاةباوبلا-نويامهلابابنمتدجنينقفار،لاحلكىلع
،ةعرسبةدايقلابحأاملاطل،ءارمحةيضايرةرايسيفيـباحطصالءاج.رصقلا
ينربخأهنكل،راظنألاتفلىلإىعسيسناكنإاهيفبكرأنليننأهتغلبأو
امدنع.هبناجبتدعصاذل؛صرحبدوقيسوةليوطةفاسمزاتجينلهنأ
ً،ادمعتمعقوملاراتخادقف،هجتننيأىلإتكردأرليستبسرصقوحنانقلطنا
."هضرعلبسانملاناكملاهنأادبو

."؟كلذكسيلأ،ديدججاوزضرع":روتفبتلق
ً،اددجمأدبننأدارأ.ليبقلااذهنمءيش":تباجأوًالجختدّروت

.ةرملوألعفامكًامامت؛يخيراتٍحرصفنكيفهضرعمّدقينأراتخاو
."يناثلالبقأسيننأضرتفااذل،لوألاهضرعتلبق

."يلعفتملكنكل"
."العبطلاب"
."؟الَِمل"
.مئالمريغوًايلفطتيلاؤستَدَجو
.لاؤسلااذهكيلعحرطأنأيفيعنامتّالألمآ":ةعرسبُتفضأاذل

."..ً.ادجًاجعزمرمألانكيملنإ
مل.ينجعزيءيشيأدعيمل":اهردصمامأاهيعارذكبشتيهوتلاق

يذلالجرلا؛هفرعأتنكيذلالجرلادعيملهنأل؛تدجنضرعلبقأ
.ً"اقباسهتجوزت

."ً؟اقباسهتجوزتيذلاصخشلادصقأ؟لجرلاكلذناكفيك"
نمهتايحبيّحضيسًاصخش؛هسفنىلعنيرخآلاِرثُؤيوً،ايلاثمناك"



."ةفرعملاوملعلالجأ
."ً؟اليلقريغتدقتدجننإنيلوقتأً،اذإ"
رابغلابًاوسكمةرمفقويذلالجرلاكاذلّوحتدقل؟الفيكو"

ثحبيوهو،ةورثوأىنغعقوتينأنودنمةقراحلاسمشلاةعشأتحت
ريثملامعألجرىلإ؛رجاتىلإيضاملارارسأةفرعمللئالدنعةرباثمب
.لامىلإهبحياملكو،بهذىلإهّسمياملكلّوحينألواحيةقفشلل
هنكل،اهببسوهتايحىنعمناك؛هيلإةبسنلابءيشلكًاقباسخيراتلاناك
اذهلثمعمشيعلاًادبأيرودقمبسيل.ءارثلاقيقحتلةليسوىحضأ
تحبصأدقيتايحتناكلً،اددجمًاعمشيعننأىلعتقفاوولو،لجرلا
.ً"ايحًاميحج

يذلايمسرلاظّفحتلانمةفاسملاكلتكانهدعتملو،ةّداجتدب
مامأاهبلقتانونكمنعّربعتاهنأولامكتدبدقف.انلصونيحهبانتلباق
نييطرشلةيصخشتامولعمءاشفإىلعاهسفنمغرتنأنمًالدب؛اهيقيدص
.امهفرعتداكلاب

نأّليختأ":اهرعاشميذؤأوأاهجعزأالأيدهجًالواحم،فطلبتلق
."تدجنىدلًانسحًالوبقَقليملكضفر

،دشارونزتملجرتدجن.كلذكادبلقألاىلعوأً،امهفتمناك"
ضغبوً،ادجًاروبصناك،كلذنعًالضف.هرعاشمىلعرطيسيفيكفرعيو
ىتحةلواحملاىلعبظاويسناك،يسفنبيتقثوأ،هايإيّدصنعرظنلا
."هديرياملاني

،تدجننعملكتتنيحيضاملاةغيصمدختستكاذنآتأدبدقتناك
نأهبوبحمتومبوتللغلُبأدقصخشىلإةبسنلابداتعملانمنكيملو
.ةلوهسلاوةعرسلاكلتبهتافوّلبقتي

ِتيأرنيحلادجلاأدبنمِتنأتنكله":ةصرفلاًازهتنميلعلأس
."؟كلذدعبهئودهبظفتحاهنأ

اهيأٌّدحصخشلكل":فطلبتّدرو،ةظّفحتمةماستباتمستبا
تأدبانأ،معن":تعباتمثتقولاضعبلتمصلاتمزتلا."يلعشتفملا
."هتّدحدازنموههنكل،لادجلا

،لأسننأنودنملادجلاببسنعانربختسحجرألاىلعتناك
.قيقحتءارجإىلإةجاحلابرعش"يلع"ّنكل

."؟ثدحامبانغالبإنيعنامتلهفً،ادجًايصخشرمألانكيملاذإ"
رمألا،عقاولايف.مهيالنكل".تمستبامث،"يصخشهنإ":تلاق



ةديدشةطاسببهتربخأ،انضعبىلإدوعننأتدجنحرتقاامدنعً.ادجطيسب
ديرأال،رمألاَسنا:هلتلق.هبقوثولايرودقمبهنأرعشأدعأمليننأ
ةقيرطىسقأبكلذتلقو،حزمأنكأملو.كعمًادحاوًاموييضمأنأ
رداغيوضهنيسوةناهإللضرعتهنأبرعشيسرخآصخشيأناك.ةنكمم
،يتلماعمءاسأدقهنأوةقحميننأينربخأدقف.تدجنسيلنكل،ناكملا
هذهانجاوزنإلاقوً،اددجماهسفنءاطخألابكترينلوهسردّملعتهّنكلو
نكيمل،تدجنفرعأيننكلً.ادبأيلمأّبيخينلّهنإوً،اديجنوكيسةرملا
ةايحّيدلنأوً،اعفنيدجينلكلذنأهتربخأ.ريغتيلناكامورّيغتدق
رودبعلينألواح.مهفيملهنكل،اهّمطحينأديرأالةايح؛ةديدج
ناكاميفو.زازئمشاللةراثإرثكأحبصأ،لواحاملكهنكل،فيطللالجرلا
ءودهلامازتلاتلواح.كلذظحليملهنكلوً،اقحجعزـنأتأدبكانهًاسلاج
ثدحتيأدبنأىلإلاحلاكلتىلعتيقبو،ةقايللابادآىلعظافحلاو
ً،ادجةبيرغاهبّملكتيتلاةقيرطلاتدبً.اعمةديعسلاانتاقوأويضاملانع
ثّدحتلاديرأاليننأهتغلبأو،فقوتينأهتدشانف،ريبكقافنىلعيوطنتو
انتاظحلنعملكتو،هثيدحعباتوّيلإِغصيملهنكل،تاقوألاكلتنع
ءيسيّالأهنمتبلطو،هيلإتلسوتف،مُعطاهنأولامكةيصخشلاوةميمحلا
لّوألاانئاقلنعملكتيأدبو،يتالسوتلبجتسيملهنكلانيضامىركذىلإ
نعلوؤسملاوهنكيملوأ،ّطقلصفننملاننأكو،ثدحيملًائيشنأكو
؟مالكلااذهنملجختالأ:تخرصو،ديدشبضغبترعش،اهدنع.انقالط
هذهلوقتنأو،اذكهملكتتنأنكميفيك؟ينكرتيذلالجرلاتسلأ
ًامامتيشأجةطابرتدقفيننكل،انيلإنوقّدحينورخآلانئابزلاناك؟ءايشألا
دوعأنأنآلاينمبلطتو:ىلعأتوصبتحصف،كلذلثرتكأدعأملو
لازيالناك،لقألاىلعنكل!هيفكتيقتلايذلامويلامتشأانأاميف!كيلإ
:ًالئاقخرصو،ينتكسيلرأجف،ءايربكلانمٌءيشو،هيفةلوجرلاضعبكانه
تحبصأو،كحوروكتيرحتدقفدقل.ةلآدرجمامنإو،ةأرماتسلِتنأ
يلادبو،ربكأةحاربترعش،رثكأخرصاملكهنأكحضملا.هلىثرُيًاماكر
ديرياملكلاقىتحترظتنا.هديرأاميههتاناهإوهمئاتشلكنأ
يننأهلترهظأرداغأنألبق،نكل.تضهنويـباصعأتأّدهمث،هلوق
نمتجرخمث،هسأرقوفيـبارشتبكسنأبلهسلاعونلانمتسل
.ً"اروفمعطملا

ةيعوضومةقيرطبلصحامفصتنأتلواحاهنأنممغرلاىلعو
،اهردصيفلمتعيلازيالملألانأًاحضاوادبهنأّالإً،ابيرقتةحرمو



.اهتاذاهكاردإو،ةماركلاباهروعشبثبشتتتناكً.ابضغاهتوصشعتراو
يلعلاؤسرسك."؟امكضعبىلإادوعتنألزينيدديسلادارأاذامل"

.طخسبامهتحتفمثاهينيعتضمغأف،اهمالكتلتيتلاتمصلاةرتف
."ينبحيلازيالهنإلاق"
."!ً؟اقح"
ً.اعومداتضافدقواهانيعتألألت
اههجوّتطغمث."فرعأنأديرأالو،فرعأال":دهنتتيهوتلاق

امناعرسذإ،ًاليوطًاتقوكلذمديملنكل.ءاكبلابتشهجأواهيديب
ال.يرعاشمىلعةرطيسلاعطتسأمل،ةفسآ":تلاقواهشأجةطابرتداعتسا
."هتلكشمكلتف،المأينبحيناكنإثرتكأ

ةبسانمةقيرطيفرّكفأتنكاميفو،ةفرغلاىلعليقثتمصقبطأ
ىلإهدييقتلواحأوهعملمعأتنكيذلاروثلاعفدنا،يلاتلالاؤسلاحرطل
.ينيصلافزخلالحموحن؛مامألا

."؟لوألاماقملايفامتلصفنااذامل"
."؟تلقاذام؟اذام"
."؟تدجنيفهتيأريذلارييغتلاببسبناكله؟لاصفنالاببسام"
.ةملؤملاتاظحللاكلتتّركذتنيحاههجوىلعةرباعىسأةرظنترهظ
ةقالعميقيناك".اهينيعيفٍدابيدحتلاويلعىلإترظن."امًاعون"

ةّفلكتمةماستباتناب."ةنسةرشعسمخبينمرغصأةأرما؛يتدعاسمعم
ةأرمادجوتالهنأكو؛يتدعاسمرشاع،حيحصاذه":عباتتيهواههجوىلع
."ملاعلايفىرخأ

ملو،اهنكامأيفمظتنتتأدبدقةيجحألانمةدوقفملاعطقلاتناك
ىلإةجاحباننكلً،اضيأانمامأةسلاجلاةأرملاامنإو،طقفديقفلافّرعتندعن
.ديزملا

ّمطحنمانأتنكةرملاهذه."لوألاضرعلانعكلأسأنأدوأ"
تركذ؟ىلوألاةرمللجاوزلالزينيدديسلاكيلعضرعنيأ".تمصلارادج
.ً"احرص

يفجاوزلاّيلعضرع":تباجأمثاهتايركذيفةعئاض،ةظحلتّثيرت
."ونروبياراسيفىلوألاةرملا

."؟رليستبسرصقيفكلذّمتله"
."نوديسوبدبعميفلب،ال"
.تمستبافمهفلامدعىلعلدتيتلاانيهجوريباعتتأر



اننظيذلاناكملايفنيمتاخلاانلدابت.مويلاًادوجومسيلدبعملاً،اعبط"
أشنأامدنعف.ةنسةئمعبسونيفلألبقهيفًامئاقناكدبعملانأ
ىلعدباعملانمةلسلساونب،ةيطنزيبمهتنيدماراغيمنمنونطوتسملا
."رحبلاهلإ؛نوديسوبلاهدحأاوصّصخو،ئطاشلا

لزينيدديسللناكله".ةيطنزيبةملكعمسنيحعمسلايلعفهرأ
."؟هذهةيطنزيببمامتهايأ

نعهتحورطأبتكو،لاجملااذهيفنيزرابلادالبلاءاربخدحأناك"
."ةيطنزيب

."؟سازيبهءاغببىّمسببسلااذهلأ"
هنأنيكسملاقولخملانظي؟سازيبامتيقتلالهً،اذإ".اههجوقرشأ

.ً"ادجنتافهنكل،ناسنإ
ةسلاجلاةأرملانيبوهنيبًاكرتشمًائيشًاريخأدجونأدعبيلعّقلع

."عئاررئاطهنإ،ديكأتلابكلذكهنإ":همامأ
نعرمألاجرخينألبقاهتيادبيفرويطلانعةرثرثلاًاعطاقمُتلأس

طحمةميدقلادوقنلاتناكله؟ةيدقنلاعطقلانعاذامً،اذإ":ةرطيسلا
."ً؟اضيألزينيدديسلامامتها

.كلذيتفرعمةيفيكنعلءاستتاهنأكو؛اههجوىلعلوهذريبعترهظ
.لاؤسلاترّركاذل،مهمءيشىلعانرثعدقاننأُترعش

."؟ةيطنزيبلادوقنلاسردله":تلأس
رهظيًارخؤمأدبهنكلو،هتربخلاجمدوقنلانكتمل،عقاولايف"

."اهنمةعومجمسّدكدقو،اهبًامامتها
نيبتعضُويتلاكلتةصاخلاهتعومجمنمةيدقنةعطقتناكله

.امءيشفاشتكاكشوىلعاننأدبالفً،احيحصاذهناكاذإ؟هيدي
عطقلاضرعينكيملهنأحضاولانم؟هتعومجمبظفتحينيأ":تلأس

."هلكملاعلااهاريلألملاىلعةيدقنلا
ىلعلزـنملايفاهنكلو،هيفاهبظفتحييذلاناكملافرعأال"

."حجرألا
ال.كانهانكنيحعونيأنمةنازخوأًاقودنصانيأردقنكنمل

انيلعنأينعياذهو،يرسونمآناكميفقودنصلابظفتحادقهنأدب
يفريكفتلانعمأتنكاميفةكّكشتمْتلأَس.هلزـنمىلإىرخأةرايزبمايقلا
."؟لاحيأبةمهميهله؟ةيدقنلاعطقلابمامتهالااذامل":قئاقحلا

.اهلعفةدرّميقنوةلواطلاىلعانقاروأعضنلتقولاناح



."ةثجلاىلعةيدقنةعطقاندجو"
.ةيدقنلاةعطقلاعوننعينتلأسواهانيعتقاضو؛ةشهدنمتدب
نيحيف،ةيطنزيبةملكتحتنيهجولادحأىلعةمجنولالهكانه"

."فلخلاىلإدوقعماهرعش،ةأرماةروصرخآلاهجولاىلعدجوت
ةبسنلابًابيرغسيلعوضوملاّنأاهينيعيفتدبيتلاةرظنلاانتربخأ

.اهيلإ
ةعطق،ةيطنزيبةيدقنةعطق"ً:ابيرقتاهسفنىلإثدحتتاهنأكوتمتمت

."ينامورلادهعلاءانثأيفتّكُس
."؟دوقنلاهذهنعًائيشنيفرعتله"
ًادلجمتجرخأو،انتلابقةدوجومبتكةنازخىلإءطببتراسوتضهن

باتكلاتعضومث،يلعنيبوينيبتسلجامنإواهيسركىلإدعتملً.امخض
انمامأةيدقنلاعطقلاتزرب.نمثلاةيلاغودبتةريغصةلواطىلعانمامأ
.نيتريبخلااهيديبةتهابلاتاحفصلاتّبلقنيح

."؟هذهلثمتناكله"
هبشت،ةحفصلانمىلعألانميألافرطلاىلعةيدقنةعطقىلإتراشأ

هجولاةروصًامامتاهبناجبو،ديقفلااهقيلطيدينيبتدجُويتلاكلت
.ةلمعللةيفلخلاةهجلاىلعةشوقنملا

."لجأ"
."؟ةيلصأتناكله"
."كلذانربخينأطقفريبخلنكمي.يردنال":َّيفتكُّزهأانأوتلق
."؟اهصحفأنأناعنامتله"
كلعجبنيديعسنوكنسفةطرشلاةدايقرقمىلإتئجاذإً.ادبأال"

."اهنيصحفت
."؟ةأرملاهذهنم".ةحفصلاىلعةرهاظلاةروصلاىلإترشأ
تمحتاكيهنإلاقي.سميترأباهنوواسيمهضعبو؛تاكيهاّهنإ"

دلاو،ينودقملابيليفلسرأامدنعهنإةروطسألالوقت،عقاولايف.ةيطنزيب
قيوطتلرمقالوةمجناهيفغزبتالةملظمةليليفهتاوق،ريبكلاردنكسإلا
عطسوةأجفءامسلاتقرشأ،اهيلعتغابمموجهنشلًادادعتساةيطنزيب
تقولانأولامكاهطيحموةنيدملاءيضتوعملتموجنلاتأدبو،ءوضلا
،تاكيهبةطبترملاتامالعلايهو؛موجنلاورمقلابالكلاتأرامدنعو.راهن
يهوبيليفشويجةيؤردنعو.اهلكةنيدملاتظقيتسافيوعتتأدب
ةدعاسمبةنيدملاتذقُنأاذكهو،ةيرورضلاتاءارجإلاةنيدملاتذختا،برتقت



."تاكيه
ذنمهجعزتتيقبيتلاةلكشملاّلحلحفاكيلازيالوهويلعلاق

له.ةمجنلاولالهلادوجوببسوهاذهً،اذإ":ةيدقنلاةعطقلافاشتكا
ىلعةمجنولالهشُقندقل،ةلصحملابً؟ايكرتةيطنزيبةنيدمسّسأنمناك
."ةيدقنلاةعطقلا

ديسايكيفهللاكراب":تلاقوةرخاسنيكرابةسنآلاتكحض."!يكرت"
،كاذنآ.تلخةنسةئمعبسونيفلأىلإعجرتةرتفنعملكتننحن.نمروغ
."ىطسولاايسآلوهسيفلويخلانوطتمينولازيالانفالسأناك

ً،اذإ".دادزيهقلقأدبو،اهوجريناكيتلاجئاتنلاىلعيلعلصحيمل
."؟موقلاكئلوأناكنم

.ً"اقيرغإاوناك"
."؟!قيرغإ".ههجوىلعطابحإلاادبف،هّليختاممرثكأكلذناك
ةربنبتلاقاهنألهلمأةبيخبترعشاهنأدبال."حيحصاذه،معن"

يفةمجنولالهروهظنإ.قلقلاىلإيعادال،نكل"ً:افطلوةقررثكأ
اذهلوً،ادجًاعئاشسيلدحلااذهىلإامهضعبنمنيبيرقليللاءامس
-نييرموسلالثم-كارتألادوجونمنينسلافالآلبقةريثكتاراضحتّنبت
تاقوألايفمهتدجنليتأتتاكيهنأنويطنزيبلاَّنظو.زمراهنأىلعةركفلا
."ًالجبمةمجنلاولالهلاطابترااوربتعااذل،لعفينوديسوبناكامك؛ةريسعلا

قيرغإلاكئلوأنعاهيفعمسأةرملوأاهنإ"ً.اعنتقميلعُدبيمل
."هولعفاّمعو

.لماكلاهلهجمغرةئداهىليلتيقب
ةدلبنمنورجاهملاناك.نمروغديسايةقيقحلايههذهنأىشخأ"

نيتسوةئمتسماع،ةيطنزيبةنيدماوسسأنيذلامهةيقيرغإلااراغيم
."سازيبةنيدمينعتةيطنزيبةملكً.ابيرقتداليملالبق

؟هبًانميتءاغببلايّمُسيذلاهسفنسازيبكلملانينعتله":لأس
."ً؟اذإلجرلاكاذناكنم

سسؤمهنإلاقي.ةيروطسأةيصخشو،قيرغإلانيرجاهملادئاقناك"
."ةنيدملاهذه

ةعطقاهيلعرهظتةحفصىلإتلصوىتحباتكلاتاحفصتّبلق
.ةذوخرمتعي،ٍحتلمبراحمةروصقوفسازيبةملكاهيلعىرخأةيدقن

اوّكسنامورلانأل؛يقيقحلاهرهظملنيمختدرجمةروصلا.وهاذه"
ترطضا.ةنيدملاسيسأتنمماعةئمتسوحندعبةيدقنلاةعطقلاهذه



كاذنآتناكو،سازيبدهعءانثأيفةصاخلااهتلمعِّكسبأدبتنأةنيدملا
."ةريغصةنيدمدرجم

مل".يـباكبوترصقدودحزربيرادجلاىلعيحيضوتمسرىلإتراشأ
دهعيفةيطنزيبترهدزا.يلاحلارصقلاتاراقعىّدعتتةنيدملادودحنكت
.ً"اسيئرًايرضحًازكرمتحبصأونامورلا

.ةديدجلاتامولعملاكلتلكنمنيلوهذم؛انيناكميفيلعوُترّمست
ئدابيفةيطنزيبتيّمُسدق،يدادجأةنيدم؛ةنيدملاهذهنأفرعأتنك
لواحنانكاميفو.ّيلإةبسنلابةديدجتناكليصافتلاهذهلكنكل،رمألا
.رضاحلاىلإنيكرابةسنآلالاؤسانداعأ،كلذلكباعيتسا

."؟ةيدقنلاةعطقلاتدجُونيأ"
تراصو،يموكحلافظوملاعانقنعّتلختاهنكل،ةئداهاهتربنتناك

.قلقلاوىسألانمجيزمبانيلإرظنت
."هيدييتحارنيب"
اننأكو؛سأرلابةءاميإدرجمامنإو،اهَلبِقنمراكنتساكانهنكيمل

ً.افولأمًاعوضومشقانن
مدختسالتاقلانأنينظتله":اهتربخضعبانكراشتنأًاينمتمُتلأس

يفىنعميأكانهله؟امةلاسرانيلإلسرينألواحيلةيدقنلاةعطقلا
."؟هيّفكنيبةيدقنلاةعطقلاكلتكرت

ةفرعمبعصلانم":فلخلاىلإهديعتواهرعشعفدتيهوتلاق
نإلوقلاانناكمإبف،ريطاسألارظنةهجونملعفلاىلإانرظناذإ.كلذ
ناك،ةيقيرغإلاةروطسألايفف.ةمدختدجنءادسإنولواحياوناكةلتقلا
ىلإاوعفدينأاوعيطتسييكمهثثجىلعوأىتوملانويعىلعكُرتيلاملا
النيذلاكئلوأناكو.نورشأرهنربعمهلقنيل،سيديهةبرعدئاق؛نوراش
."يلفسلاملاعلاتاعقنتسميفمههوجوىلعاوميهيلنوكُرتيًادوقننوكلتمي

ال".عنتقيملهنأانربختلةيفاكيلعهجوىلعةمهجتملاةرظنلاتناك
لجأنمنولتقيمهف،ايفاملابامنإو،ةيقيرغإلاةروطسألابةقالعاذهلنأنظأ
ةباثمبنوكتلكانهةيدقنةعطقاوكرتوهولتقً؛ادجطيسبرمألا.لاملا
."ةلاسر

.ةكسامتمةيضرفنيوكتًادجركبملانمادب،نكلً.اقحمناكامبر
ةسنآاينيمثلاكتقوانردهأدقاننأفرعأ"ً:ابيرقتّةقروفطلبتلق

اذامو؟ِتنكنيأفرعننأديرن.طقفنايفاضإنالاؤسانيدل،نكل.نيكراب
."انتالجسلجأنم؟ةيضاملاةليللايفنيلعفتتنك



."؟ً!العفكشعضومانأله!اذهقّدصأال":ةبضاغتلاق
سيل.ينيتورءارجإدرجمهنإ،قالطإلاىلع،ال":يسأرُّزهأانأوتلق

."كيفكشنلببسانيدل
نمةجعزـنملازتالتناكاهنكل؛ةيداعودبتنأًةلواحمتلاق

."فرعتنأديرتتنكنإ؛قمانيـبيبحعملزـنملايفتنك":تاحيملتلا
."نامرققمان".ةيبناجةلواطىلعراطإيفةروصىلإتراشأو

عمنكلو،لزينيدتدجنلزـنميفةمستبمةروصلايفرهظتتناك
،همفيفرطىلعٍّلدتمهبراشو،رعشلادعجألجر؛ةرملاهذهرخآصخش
.ناتدقتمناتنكادهانيعو

نودنماهلأس،هتاظوحلمرتفدىلعمسالانّودييلعناكاميفو
.هتُوقبسكيلهلعفياّمعّفلكت

."يـبطلااباكزكرميفحاّرجّهنإ":ةقثاوتّدر
."ىفشتسملايفهدجنسً،اذإ"
دقعيامبرهنكل.كريزيف،يدانلايفهدجتس،ال":ةقياضتمتلاق

مهو،جاجتحاةريسميفكراشيلةزاجإىلعلصحدقف.نآلاًاعامتجا
."يخيراتلاويرامعملالوبنطسإثرإريمدتةعهجاوملنوعمتجي



عامتجاءاهتناراظتناب-نيكرابىليللزـنميفراهنلاءاضمإنكيمل
انقلطناو،ايفوصةيآعراشانرداغواهانعّدو،اذلً.اديجًارايخ-نامرققمان
سئانكلاوروصقلانمريثكلانطوم؛ةقيضلاميدقلايحلابوردربع
.دمحأناطلسلاعراشوحنانهجتاو،ةعئارلاةقيتعلاليثامتلاو

ناطلسلاةحاس؛ميدقلارامضملايفةدشتحملاحاّيسلاتاعومجمتناك
يتلاةرّوسملاّةلسملا:ةبجعتمةحاسلاكلتزونكىلإقّدحت،نآلادمحأ
نابعثلادومعو،ينيتاللالالتحالاووزغلاءانثأيفةيزـنوربلااهكئابستبُهن
رصمنمنيطالسلادحأاهلقنيتلاسويسودويثّةلسمو،نآلاسوؤرلاروتبم
.ةينامثعلاةمصاعلاىلإ

يتلايتدلاونمىلوألاةرمللنابعثلادومعةروطسأتعمسدقتنك
امك-ًاقباسدومعلاناك.ريطاسألاوةفارخلاوخيراتلابحأاهصصقينتلعج
براقعلاويعافألانمةنيدملايمحيو،يهلديفولوبأدبعمنمًاءزج-لاقي
رتبيامدنعهنإةروطسألالوقتو،ىرخألاتايليفطلاعاونألكوتارشحلاو
باُصت،ريدقتوأةقايلنودنمنابعثسأرقمحأوأهوتعمصخش
فحتميفاهدحأضرُعي،نآلانابعثلاسوؤرصخياميفو.ءالبلابةنيدملا
،ندنليففحتميفيناثلاو،ًالفطتنكنيحيتدلاوعمهترزيذلاراثآلا
.تقولارورمبعاضثلاثلانأنيحيف

ةحاسمهولعتيذلادومعلامث،نيتلسملاانزواجتوانقيرطانعبات
ً،اقباسرخفبلواطتتنابعثلاسوؤرتناكثيح؛اهلىنعمالةحطسم
يف.ناهلوجهزـنتمىلإًالوصوحاّيسلاتالفاحنيبًاجرعتمًاقيرطانكلسو
ًاددعيواُؤتةمخضبلُدراجشأهّفحتنتافوعيدببرديفانرس،هزـنتملا
نكيمل،لاحلكىلع.رليستبسرصقىلإانلصوو،قلقللاشاشعأنمًاريبك
اهقيلطونيكرابىليلنيبرادامىلعاودهشودحألاةليلاولمعنيذلالدُنلا
ةدايقّرقمىلإاندعتقولاةعاضإوسولجلانمًالدب،اذل.نيدوجوم
لظيفسولجلاىلإانوعدتوةحاسلارمغترهظلادعبسمشتناك.ةطرشلا
ربتخملاىلإانقيرطانعباتوةرشابماهانزواجتاننكل،ةميدقلاخوخلاةرجش
؛بوساحلاةشاشمامأةسلاجبنيزانيأر.سمشلاىرياليذلاملظملا
ىلعاهمامأريغصرتفدىلعتاظوحلمعضبةلّجسموً،انيحاهيلإةقّدحم
.انلوخدظحلتملاهنإىتح.رحآًانيحةلواطلا

؟بنيزايكلذكسيلأ،ًالعفانلمعيفقرغتسننحن":حرمبُتلق



."؟ةيضقلاتللحدقكنأينيربختالً.ادجةّداجنيدبت
.ينتأرنيحتمستبامث،فلخلاىلإترادتساواهتيشغنمتهبتنا

.اهلمععباتتوةسلاجىقبتنأباهيلإترشأيننكل،فوقولابتّمه
نأنظأال،نكل.ريدملااهيأًاحيحصاذهناكولىنمتأ":تلاق

."ةطاسبلاهذهبنوكتسةيضقلا
.ةشاشلاىلعهصّحفتتاّمعلءاستي،يلثم،يلعناك
له؟تاظوحلملاهذهلكامً،اذإ":ةشاشلاوحنهّجوتيوهولاق

نماهيلعانلصحيتلاصجلاتانيعىلعةيحضلامدنمًاراثآتدجو
."؟ماّمحلا

جئاتنتءاج.ىشخأامكليبقلااذهنمءيشال":ةطبحمتلاق
."قالطإلاىلعمدىلعرثعأمل،ةيبلسرابتخالا

باوصتبثنأدعبكاذنآًاليلقعتمتسيلةصرفلاًازهتنميلعلاق
يفرجآلاناولأفالتخاّببسيذلاام.ماّمحلايفلتُقيملً،اذإ":هيأر
."؟كيأرام؟هرعشغبصينأبحيناكامبروأ؟ةرشقلايهأً؟اذإماّمحلا

.ً"امدنكيملهنأفرعأيننكل،يلعايفرعأال":دكنبتباجأ
اذإ؟ةفلتخمنكامأنمصجلاكلذنمتانيعتذخأله":ُتلأس

ضعبنعلفغنامبرف،طقفدحاوناكمنمتانيعِتذخأدقِتنك
."ةمهملاليصافتلا

ال.يديسايماّمحلايفةفلتخمنكامأنمتانيععمجىلعُتصرح"
."...يفتعقودقةميرجلانأنظأ

ينلعجام،ناكملايفيلعتوصىّود."؟كيلعهللاباذهامو"
ضرتفياذام".بوساحلاةشاشىلإقّدحيهنأتيأروً،امامتتمصنبنيزو
."؟نوكينأاذهب

مسرةشاشلاىلعرهظذإ؛تبرتقانيحيلعهنعلأسيامتيأر
مسرلاىلعنيتتباثيلعانيعتناك.مخضرسنسأرلكشهبشييطيطخت
يفهيأرنعرخاسوحنىلعبنيزهتلأس.هّلثمياممهفينألواحيوهو
.هتمصنمةديفتسم؛كلذ

سأرهنأولامكودبيً،انسح.رئاطلثمودبي؟فرعأنأيلفيك"
."امًاعونميدقهنإ.ةقدرثكأنوكألرئاط

:ينتلأسوترادتسامث.ً"اضيأنينسلافالآهرمعو،ميدقهنإ،حيحص"
."؟نوكينأهبضرتفياذام؟نيشتفملاريبكايكيأرام"

ةيزاوتملاةقيقدلاطوطخلاتيأرامدنعنكل،ةركفّيأّيدلنكتمل



ً:اضيأهسفنلكشلاىلعودبتطئارختّركذت،فاوحلالوحوطسولايف
ًاليلقدعبألاكلتو،ضيبألانوللابةدّدحمرحبلاحطسىوتسمدنعقطانم
.طوطخبةدّدحمرحبلاحطسنعًادجةديعبلاكلتو،طاقنبةدّدحم

."؟امٍعوننمةطيرخوهله"
يلعايكيدلله،نكل.ةيفارغوبطةطيرخاهنإ.ريدملااهيأطبضلاب"

."؟هرّوصتيذلاناكملانعةركفيأ
."ناكميألنوكتامبر"ً.اطبحميلعادب."؟فرعأنأيلفيك"
نل،يلعايايه":لوقتيهوبنيزينيعيفعاتمتساةرارشترهظ

مدختسا.لتقلامئارجمسقيفلمعتتنأ؟كلذكسيلأ،نآلاملستست
."...ًاليلقكغامد

اّمعًالفاغكريدمنوكينيحىتح،يلعايكغامدمدختسا،حيحص
.يرجي

اهيلعلمعنيتلاةيضقلاام":تلاقفةمولعمباندّوزتنأترّرق
."ً؟ايلاح

يهً،ايبسنةقوثوموةعفايلازتاليتلايدعاسمغامدايالختناك
.ةقالعلاتفشتكاوًالّوألمعلاتأدبيتلا

سيلأ،ونروبياراساهنإً،اعبط":امهضعببهيدييتحاربرضيوهوخرصف
."؟كلذك

ًاعونحيحصهنكلوً،ادجًاقيقدسيلهيلإتلّصوتام":بنيزتلاق
اهنإ".اهباُنفّرعتواهسفنبةنيدملاتفشتكادقاهنأكو؛ةزّفحتمتناك."ام
انرثعيتلاةيدقنلاةعطقلاىلعاهمساشُقنيتلاةنيدملا،اهطيحموةيطنزيب
."ةيحضلايّفكنيباهيلع

ناكدقف،كشلللاجمكانهنكيمل.بثكنعمسرلاىلإترظن
نمهسأرزربيبيرغرسنهنأكو؛ًالعفرئاطلثمودبيةريزجلاهبشسأر
.ايسآلوهسىلإروفسوفلاقوفنمقّدحيو،ةعساولاابوروأضرأ

ءانثأيفتانيعلاليلحتبطقفةلوغشمنكتملبنيزنأًاحضاوادب
.ةيطنزيبةنيدمنعديزملاةفرعميفامنإو،نيكرابىليللزـنميفاندوجو

."...سازيبىعديصخشريدملااهيأةيطنزيبسّسأ"
اننكل":لاقوًارخاسهسأر-هردصمامأناتكباشتمهاعارذو-يلعَّزه

تقّدح."نانويلانماوءاجنيذلانيرجاهملادئاقناك.اذهلكفرعن
."سازيبةنيدمينعتةيطنزيبةملك":ًالئاقعباتاميف،ةلوهذمهيلإبنيز

هتلعفاملك".مويلاكلذيفيناثلاهراصتنالضفبقلأتييلعناك



،نيكرابةسنآلانمخيراتسردانيقلت.بنيزيتزيزعايىودجنودنم
."؟ريدملااهيأكلذكسيلأ،اذهسازيبكلملانعءيشلكانتربخأو

،ةحباّرلاهتقاطبيننأولامككلذيفيكارشإىلإًارطضمنكيملًاعبط
موجهبهتردابف،ةدعتسمتناكًادبأةلوهسبملستستاليتلابنيزنكل
.داضم

يذلايلععطتسيمل."؟نوديسوبنباربتُعيهنأًاضيأامكتغلبأله"
يلإبنيزترادتسا.ةملكبسبنينأرومألاهذهلثميفةربخكلتميال
سيسأتبةقلعتملاريطاسألانمددعكانه".رورغملاكلذرمأّتلوتنأدعب
."يديسايةيطنزيبةنيدم

كريزىلإبهذأنأّيلعبجوتيلازيالناك-ًاديجاهعباتأنكأمل
لوانتلبسانمتقويفلزـنملاىلإمث،قمانلجرلاكلذعمملكتأل
اذإو،لوبنطسإنعصصقعامسبًامئادعتمتسأيننكل-انيغفيعمءاشعلا
نأنكميالف،اهيلعلمعنيتلاةيضقلابةقالعريطاسألاكلتلتناك
.اهلهاجتأ

امِتاه":ةلواطلابناجبةريغصلايساركلادحأىلعسلجأانأوتلق
،يلعايايه"ً.اضيأسلجينأطبحملايلعىلإترشأ."عمسنلً،اذإكدنع
رخآوأًائيشملعتتنأيفبطخالو،هنملجختءيشكانهسيل.سلجا
.ً"انايحأ

.يـبناجبسلجو."اذهضرتفأ":مدمد
لبقدقنكيملو،قالطإلاىلعٍعونيأنمضارتفاكانهنكيمل

راتخاف،نيعاصعاصلادريلهيدلءيشالّهنأو،ةميزهللضرعتهنأةقيقح
ةصرفلاهلحنستنيحبنيزمجاهيسوهف.تقولاكلذيفًاتماصءاقبلا
راجشلانأًاريخأيلحضتا.هسفنءيشلايهلعفتسو،كشنودنم
يفامهتقيرطامهً،ابلاغامهيفلّخدتأتنكنيذللانيرمتسملالادجلاو
تافالخلاكلتنآدبيامدنع،اذل.امهضعبهاجتامهرعاشمضرعو،ةلزاغملا
ةديفمتناكنإّالإلخدتأّالأرّرقأ،ةدقتملاعازـنلاتابونو،ةيلاعفنالا
.ةفلتخمةيوازنمرومألاةيؤرىلعيندعاستوقيقحتلل

فنأتستنألبقاهتاظوحلمرتفدىلعةعيرسةرظنبنيزتقلأ
بورحلاتلعجدقف.ةروطسألوأحجرألاىلعهامتعمسامناك":اهمالك
سازيبكلملابهذامدنعوً.امدعموًاقهرمةميدقلانانويلايفاراغيمبعش
رخماو،كنفسزّهج:هيلإولوبأتاميلعتتلقن،ةحيصنلابلطويفلدىلإ
تاميلعتلاهذهباومزتلا،ًالعفو."نايمعلاةنيدم"يفرقتساو،رحبلابابع



اوطبه،ىرخأتاملكب؛"نايمعلاةنيدم"ةلابقئطاوشلاىلعاورقتساو
."مويلاونروبياراسيفاورقتساو

تلّخدت،اذل."؟كلتنايمعلاةنيدمام":هعمساممًالوهذميلعمتمت
.تقولاضعبلاهنأشوبنيزكرتيىتح

اذهلقألاىلعفرعأانأ.]4[يوكيداك،يلعيزيزعاييوكيداك"
يوكيداكىعدياميفشاعيذلابعشلامهنايمعلا.ةصقلانمءزجلا
رخآلافرطلانمًالدبكانهناطيتسالااوررقمهنأل؛نايمعلانوّمسيو؛مويلا
دبال:نولوقيو،مهنمنورخسياراغيملهأناكً،اساسأ.قيضملانملضفألا
."شهدملاناكملااذهلثمنورتالمكنأل؛نايمعمكنأ

امنإو،يديسايبسحفببسلاوهاهلامجنكيمل":بنيزتلاق
عتمتتتناك.بناوجةثالثنماهبطيحيرحبلافً،اضيأاهنععافدلاةلوهس
ناكسللةبيرضعفدتقيضملاربعتيتلانفسلافً،اضيأةيجيتارتساةميقب
."بناجلاكلذيفنوميقينيذلا

هنإ،ىرخأتاملكب":اهيلعداتعايتلاةغللاًامدختسم،يلعمهمه
."نونجملازوجعلا]5[لورمودلثم؛زازتبا

،يرمقسإ...ةنيدملليساسألاماعطلاردصم...كمسلانمةريبكتايمكو"
."...ربنق،انوت

تناكيتلاىرخألاكامسألاعاونأفرعينم"ً:ابيرقتيسفنلتمتمت
ةدوجومربنقلاكامسأتناكيتلوفطءانثأيف؟تاقوألاكلتيفةدوجوم
تضرقنادقف،نآلاةريبكدعتملاهدادعأنكل،يـبهذلانرقلايفىتح
.ً"ابيرقت

يتلادئاوفلااوريملمهنألنايمعلانوعُدياوناك،نافرعتامكً،اذإ"
قلُطأ.كلذنمًالدبرخآلافرطلاىلعرارقتسالااوراتخاو،ونروبياراساهمّدقت
."اهيفاورقتسايتلاةقطنملاىلعنوديكلاكمسا

مهنأدبال":كاذنآيـبناجىلإءاخرتسابًاسلاجناكيذلايلعلاق
بهذينأهنكمينيحيفيوكيداكيفصخششيعيساذاملً.انايمعاوناك
رظنملابعتمتسألكانهشيعأنأدوأس!هللااي؟ونروبياراسيفشيعيلةلوهسب
."طقف

ةشاشلاىلعرسنلاراقنملكشىلإاهرصبلقتنايتلابنيزتأموأ
.ةقفاوم

،ءارذعةباغناكملاناككاذنآ.يلعايرمألايفْرّكف،ينعأً.اضيأانأ"
ًالايمأوتارايسلافوفصَسناو،سانلانمدوشحوأ،ةحيبقٍنابمدجوتالو



كانهتناكامبر.ةمئالمبوردىتحكانهنكتملف؛رورملاةكرحنم
لككلذنكل،رحبلايفةريغصلاةيعارشلابراوقلاوديصلابكارمضعب

."ةباغلاورحبلااهبطيحيةعلقوًاريغصًءانيمًاساسأةنيدملاتناك.ءيش
،عطتسأمليننكل،بنيزاهفصتيتلاةنيدملاّليختأنأةظحللتلواح

كلترّوصتأنأةطاسببيلحمستنلةهّوشملاوةمخضلاةيتنمسإلاةينبألاف
نإتلءاستوً،اضيأتمصلايلعوبنيزتمزتلا.ةليمجلاوةميدقلاةنيدملا
.ةعئارلاةميدقلاةنيدملاّليختوةيساقلامويلالوبنطسإكرتنالواحياناك

ً؟اذإءيشلكاذهأ":يتظقيملحنمينجرخأامرورغبيلعلاق
."لاحلكىلعءايشألاهذهلكفرعناننكل،بنيزايعئارلمع

."لضفأرومألاحبصتس.دعبأدبنملنحنف،يلعايلجعتستال"
يديسايسويزىلإةروطسألاهذهعجرت".اهمالكتعباتو،يوحنترادتسا
."ءاسنللهبحبروهشملا

دوعتةيقيرغإلاريطاسألالك":ريطاسألاملعبريبخهنأكو؛يلعرخس
.هتلهاجتبنيزنكل."سويزىلإ

،سوكانإةنبا،ويأمايألادحأيفةفداصمىأرسويزنإلاقي"
يتلاةظحللانماهبحيفعقوو،سافنألاسبحييذلااهلامجبةفورعملا
ىلإأبنلالصينألبقليوطتقوِضقنيملً،اعبط.اهيلعهرصباهيفعقو
نأترّرقو،تايرخأءاسنلسويزةلزاغمنمًابضغتطاشتسايتلااريه
ةميغىلإهسفنهليوحتباريهططخدسُفينأسويزلواح.ويأبقاعت
اريهىلعِلطنتملةعدخلانكل،ةريغصةرقبىلإةديدجلاهتبوبحموءاضيب
نكلاهتبقارمبسوغرأاريهتّفلك.ويأاهّملسينأسويزنمتبلطو
نأىلعويأمغرأام،سوغرألتقيلسيمريهلسرأ-ًامئادرباثملا-سويز
هدباكتيذلاباذعلابةيضارلاريغ،اريهتلسرأ.ضرألايفاههجوىلعميهت
ةسئايويأتلواح.نونجلااهلببستواهعسلتلةبابذ،اهلاحرتءانثأيفويأ
؛قيضملاىلإتلصوىتحًالايمأتضكرو،ةسئابلاةرشحلانمبورهلا
.رخآلافرطلاىلإتحبسوءاملايفتسطغثيح،لوبنطسإيفانهانقيضم
ةيقيرغإةملكروف-سوب:همساقيضملاتحنميتلاةروطسألايههذه
،ةبابذلانعاهسفنءافخإاهتلواحميف،لاحلكىلع.ةرقبلاةضاخمينعت
يتلا،اسوريك؛ةنباتدلوثيح،يـبهذلانرقلائطاشىلعويأبرمألاىهتنا
ملو،اهئاوغإبأدبواسوريكبًاقحالنوديسوبنُتف.ارتسمسةيروحلااهّتبر
ببسلااذهلحبصأو،سازيبهايمسًانبايئانثلابجنأفهئاوغإةمواقمعطتست
ةيدقنةعطقاندجودقل.ةيروطسألاةيطنزيبةنيدمأشنأوً،ايروطسأًاكلم



."ليتقلايدييتحارنيبةنيدملاكلتّصخت
ةيطنزيبةيدقنلاةعطقلاكلتنكتمل.بنيزايًامامتسيل":يلعلاق

دعبكلذاولعفمهنأفيضأنأنكميو،نامورلااهّكسامنإو،عقاولايف
.ً"اضيأنينسلاتائم

...أدبينأكشوىلعلادج؛اذنحناه
ىلعنامورلاىلوتساطبضلابىتم.بنيزايرظنةهجوهيدل":تلق

."؟نأشلااذهبتامولعميأىلعلوصحلاتعطتساله؟ةيطنزيب
.اهضورفلكتّدأةبلاطلثمتدبو،اههجودّروت
ىلعتلصحيننأل؛اهتقدنمضأاليننكل،ريدملااهيأكلذتلعف"

تناكامبر":تعباتوبينأتةرظنب"يلع"تقمر."تنرتنإلانماهمظعم
يتلاعقاوملانكل،ةقدرثكأنيكرابىليلنماهيلعامتلصحيتلاتامولعملا
تسُّسأ.يهاه،معن".اهتاظوحلمنمتّقثوتوً،اددجمتدّدرت."...اهتلخد
عبسوحنةنيدمةلودتيقبو،داليملالبقنيتسوةئمتسماعةيطنزيب
سوتنوبةنيثيبةيالونمًاءزجتحبصأنيح؛ةيداليم73ىتحةنسةئم
."ةينامورلا

ةئمعبسلاوطةحاسلاىلعنامورلارهظيملًاذإً!ابجع"ً:ارثأتمتلق
."ركبأتقويفثدحكلذنأتننظ.ةنس

مث،ةظحللتمصلابنيزتمزتلا."مهنيبنمانأو،اذهنوريثكنظي"
قيرغإلانأنظأتنكيننكل،اذهلوقنملجخأ".ًاليلقتدّروتاهنأادب
."اهسفنةريشعلانماوناكنامورلاو

نعًابيرقتًائيشفرعنالنحنفً،اجرحموًائيرجًافارتعاكلذناك
انيدلنأودبيال،نامورلاوقيرغإلانعرظنلاّضغبو.اندالبوانتنيدمخيرات
قلطملاانلهجنممغرلاىلعو.نيينامثعلابرمألاقلعتينيحتامولعميأ
.انفالسألةيلوطبلارثآملانأشبرخافتنوىهابتننأبحن،مهخيراتبومهب

ةركفيلترطخ،ةنزحملاقئاقحلاهذهيفريكفتلانعمأتنكاميفو
ىلعنولمعينيذلاةطرشلاطابضنحن-انهسلجننحن؛ةأجفةبيرغ
يفريكفتلاو،ةركتبمراكفأطابنتسانمًالدبو-دعبلُحتمللتقةميرج
انلمعيأ؛اهنأشبلادجلاوةفلتخملاتانيمختلاةشقانمو،تايضرفلاوقئاقحلا
ةنيدملارارسأراوغأنوربسيراثآءاملعهلعفياملعفننحناه،داتعملا
كانهنكل،رمألابعتمتسأاليننأينعيكلذنكيمل.ةقيتعلاوةيفخلا
.لُحتنأيغبنيةكئاشةيئانجةيضق

."؟بنيزايةثجلاحُّرشتسىتمً،اذإ":ضهنأانأوتلق



.ً"ابيرقترهظلادنعجئاتنلاىقلتنساننأنظأو،يديسايًادغ"
ديقفلالزـنمّشتفننأةديدسةركفنوكتساهنأًاضيأنظأ،ديج"

بجي.نيكرابىليلاهتركذيتلاةيدقنلاعطقلاةعومجمدجنسامبرفً.اددجم
يأ؟لمعنيأ؟هيلإىعسيناكيذلاام:تدجن،لجرلااذهفرعننأ
؟رخآناكميفلمعيمأةعماجلايفلازيالله؟وهصاخشألانمٍعون
اهنأبريبكلامتحاكانهو،هنعتملكتنيحةمهبمهتقيلطتدب.ءيشلك
هيدلتناكنإىرنوتافلملانمقثوتننأبجي.تامولعملاضعبيفخت
تناكنإفشتكننأبجي،ءيشكانهنكيملاذإ.ةينوناقتافلاخميأ
."اياضقيأهدضتميُقأدق

."؟ريدملااهيأحاّرجلالجرلاكلذنمقثوتننلأ"
يدانلاىلإبهذأسو،اذهلعفأسانأً،انسح.يلعايلعفنس،ىلب"

."نآلاهيلإثدحتأل
."انههلعفنامكانهسيلفً،اضيأكعميتآس"ً.اقلقادب
ةليللالالسلايعناصرصقبناجبمعطملاىلإبهذتنأكنمديرأ"

اذإ.نآلانيدوجومدحألاةليلكانهاولمعنيذلالدُنلاناكنإىرتو
،معطملايفدحألاةليلةدوجومنيكرابىليلتناكنإفشتكاف،كانهاوناك
ردقفرعتنألواح.المأثدحدقهتركذيذلالادجلاناكنإو
."ةيسمألاكلتيفامهنيبثدحاّمععاطتسملا

لازيالءاسملانكل،ريدملااهيأسأبال".كلذنعًايضارُدبيمل
."معطملاىلإيقيرطعباتأسمثيدانلاىلإكقفارأينعد.ًاليوط

نأشبًاقلقمأ،ينأشبًاقلقناكنإةفرعمّيلإةبسنلابًابعصادب
.بثكنعةيضقلاةعباتمديريناكنإمأ،ةطرويفيعوقو

."بهذنلً،انسح"
راهزألاينيعفرطبتيأرنيحطقفتاوطخةّدعتعطقدقتنك

.ةفرغلاألميلازياليذلااهاذشتممشو،بنيزىلإيلعاهرضحأيتلا
...راجشنودنمامهضعبنالزاغيفيكفاطملاةياهنيفناّملعتيسامبر

."؟ءاسملااذهيلعىلإنيمضنتالاذامل،بنيز"ً:اضَرعتلأس
.نايعلليدابلااهجارحإمغر؛ةركفلابًاحرفناتنكادلااهانيعتعمل

."ريدملااهيأديرتامكً،انسح"
ةفلأيأيدافتلةيمسرةربنبتملكتيننكل،هينعأامفرعتتناك

يفلصحامافشتكا.لدّنلاكئلوأامكالكبوجتسينأنكمي".ةيرورضريغ
تدجنفرعيناكامبرف،معطملاكلامعماملكتو،عاطتسملاردقمويلاكلذ



."لزينيد
.يضرعهعامسىدلًاحرفزفقيداكهنكلهرعاشمءافخإركاملالواح
.يرصبلالصاوتلاايدافتو."بنيزايءاسملااذهكبحطصأويتآس"
تدجننيبةقالعلافشتكأوبهذأس،رمألااذهانيهنأدقونآلا"

."قمانو
."ريدملااهيأسأبال"
نالوانتتالاذامل،ةبسانملاب":وتلليلرطخدقكلذنأبًارهاظتمتلق

تنك؟كانهنانوكتسامكنأىلإًارظن،لالسلايعناصرصقيفًاعمماعطلا
نكل،ًاليلقفلكمهنإ.ةليللاًافويضلبقتسأسيننكل،امكيلإمامضنالادوأس
."عيدبرظنملا



هايمنمضتيعئارلادهشملافً.اعيدبيدانلاهيلعّلُطييذلارظنملاناك
سمالتلهنذآملواطتتيذلاةيناميلسلاعماجوةنكاسلايـبهذلانرقلا
،ةينامثعلاراوسألاانزواجتو،ينابكنويرسجانعطقدقيلعوتنك.مويغلا
ءاقترالجأنم؛ةميدقلالوبنطسإلزانمنيبعراوشلاربعانقيرطانكلسو
ريد:ةسيئرلاةحاسلايفقيتعٌماقماهتمقىلعانلبقتسايتلاةريغصلاةلتلا
قباطلايفعقييدانلاناك.كريزعماجهنأبنآلافورعملا،روتاركوتناب
.ريدلاةلابقعشبينكسىنبمنمثلاثلا

بقعحجرألاىلعيدانلامضييذلايتنمسإلاشحولادييشتّمت
ءابغوأ،اهيفنارينلالاعتشاةجيتن؛يحلايفةميدقلاةيبشخلاينابملاريمدت
ىلإتلصونيحءاوهلاًابلاطثهلأتنكً.ادمعاهقارحإبماققمحأصخش
يذلايلعلوصونمليوطتقودعب؛ثلاثلاقباطلايفيذالوفلابابلا
دعبو.ءانعيأنودنمرادحنالاةديدشتاجردلاكلتىلعًادعاصزفق
ً،ايواخناكملاادبدقف؛ةجعزمةأجافمانهجاو،تارمةّدعسرجلاَّنرنأ
ةدوعللدعتسأتنك.مهعامتجادقعاوهنأدقيدانلاءاضعأنأانلادبو
يتلاةلحرلاهذهىلعيسفنةاساوملامبرو،تاجردلاكلتىلعًالوزـن
اننكل،رظنملابعاتمتسالاوبيرقىهقميفلقألاىلعسولجلابىدُستبهذ
نمةعومجمنأانفرعو،ملالسلاىلعءاضوضانعمسنيحةأجفانفقوت
،صاخشأةينامثةعومجملايفدارفألاددعناك.بخصباهيلعدعصتسانلا
ةعومجملادارفأيقابناكو.رعشلاةريصقةأرمايعارذنيبةلفطنعًالضف
اهانيأردقانكيتلاةميدقلاكريزلزانمدحألروصاهيلعتاحولنولمحي
هتاماعدىلعفقيةحوللايفرهظييذلالزـنملاناك.طقفقئاقدلبق
،روصلاضعبتحتةعوبطملوبنطسإيفنارمعلاّنفاوذقنأةرابعو،ةريخألا
اودعاس!طقفةدحاولوبنطسإدجوتةرابعىرخألاروصلالمحتنيحيف
ًاعيمجاودب.مهنعثحبننيذلاَصاخشألاديكأتلاباوناك.ةنيدملاذاقنإيف
اوراسامدنع.مهكولسوةرخافلامهبايثىلإًارظن،نيفقثمونيمرتحمًاصاخشأ
دنعٍلدتمهبراش،ةرشبلانكادليوطلجر؛مهدحأانيلإءاج،ةقشلاوحن
.ناتعمالهانيعو،دعجأهرعشو،همفيفرط

.نامرق"قمان"حاّرجلا،نيكرابىليلبيبح؛وهناك
."؟امكتدعاسميننكميله":بيذهتبلأس
."كيلإثدحتننأديرن.ةطرشلانمنحن":يلعلاق



رمألاناكاذإ":ةظاظفبلاقو،قمانهجونعبّذهملالوضفلاىشالت
.ً"اقباسةطرشلليتدافإبتيلدأدقف،يـبهذلانرقلايفثدحامبقلعتي

نحن.نامرقديسايًاديدحتةثداحلاكلتبقلعتيالرمألا":ءودهبُتلق
تزونشتفملاانأ.يسفنبفيرعتلابيلحمساو،يئانجلانمألاةرادإنم
."لتقةميرجيفقيقحتللانهنحنو،نمروغيلعشتفملاوهاذهو،ناّكأ

."؟ةميرجيأ!لتقةميرج"ً.اكبترمادبو،ههجوىلعةرظنلاتريغت
."؟لخادلايفثدحتننأاننكميله"
نيحلوضفلاهكلمت،ةيحاننمف.هلعفهليغبنياّممًاقثاونكيمل

انلحمسينأيفبغرينكيمل،هسفنتقولايفو.ةميرجلاأبنبعمس
.نيكرابىليللثملوخدلاب

."...ةشقانملعامتجادقعكشوىلعنحن،عقاولايف"
ً،امامتمهفتكنأنظأال،نامرقديس":ةرملاهذهةيمسرةربنبُتلق

اهدنعف،انعمنواعتلاديرتنكتملاذإ.انهلتقةميرجنعملكتننحن
."ةلئسألاضعبنعبيجتلرفخملاىلإانتقفارمكنمبلطنساننأىشخأ

."؟يـباذهةقالعام".عجارتينألجرلاضفر
."نيكرابىليلقيلطوهلُتقيذلالجرلانأل؛ءيشلك"
."؟تامتدجن؟تدجن؟فيك؟اذام"ً.ابعرهانيعتعستا
.ّلثميمأًاقحًامودصمناكنإامةفرعميفةبوعصتهجاو
."هقنعتّزُحدقل،لُتق":هلًاححصمتلق
.هينيعمامألُتقدقتدجننأكو؛هيمدقىلعّحنرت
كنكميامبرو،ملكتننأبجياذهل":بابلاىلإًادنتسم،مزحبيلعلاق

."رخآتقويفكعامتجادقعتنأ
ةمدّصلابيلّوألاهروعشىلعبلغتلا-ىليللثم-عاطتساهنأبيرغلا

."؟كلذكسيلأ،ًاليوطًاتقوقرغتسينلرمألانكلً،انسح".ةعرسب
ىلعدمتعياذهً،اعبط.قالطإلاىلع،ال":بابلاوحنهجتأانأوتلق

."كتاباجإنعاناضرىدم
."انهنمً،انسح":لاقوًاريخأملستسا
ةيّوجةروصيدانلاتاعامتجاةعاقانلخدنيحهانيأرءيشلوأناك

الإ،تارمةّدعكانهىلإتبهذيننأنممغرلاىلعو.يـباكبوترصقل
ىلإقّدحأنأالإينعسيملو،عقاولايفةعساولاهتحاسمبْتلِهُذيننأ
امدنعو.ناكملابًامامتهاىدبأيذلاديحولاصخشلاتنك.باجعإبةروصلا
يلوهذنميسفنتعزتنا،نيتكيرأىلعناسلجي"قمان"و"يلع"تيأر



.امهيلإتممضناو
ىليللزـنملثم؛ةريبكسولجةرجحىلإيضفتراظتنالاةفرغتناك

؛فقسلاىلإةيضرألانمًافوفرلمحيراسيلاىلعرادجلاناكوً.امامتنيكراب
نعةفلتخمتاغلنمو،ماجحألاولاكشألالكنمبتكاهيلعتسُّدك
دقفً.اعضاوتمثاثألاودبيسفً،ابناجبتكلافوفرتيّحناذإ.لوبنطسإ
طسويفةريبكةيكيتسالبةلواطو،ةريغصةلواطو،ةيبشخٍسارككانهتناك
؛ةلواطلالوحاوسلجدق-ءاسنثالثولاجرةعبرأ-نورخآلاناك.ةفرغلا
ةينبلايوقباشورعشلاةريصقةاتفءانثتساب،رمعلافصتنميفمهمظعم
طقفباشلانكل،انلخدنيحانيلإاورظنيلمهضعبرادتسا.رعشلارمحأ
.بائذلانمعيطقنيباهسفندجتةدراشةطقلثمً؛ايبصعادب

حوضوبادبو،هيتضبقَّدشوهسأرباشلاضفخأ."؟قماناييرجياذام"
.هعورنمأّدهنامرق"قمان"نكل،لاتقللًادعتسم

ةطرشلانمنيديسلانيذهعمثدحتأنأبجي.لامكايءيشال"
."تقولاضعبل

نماننأاوعمسنيحبضغبانيلإاوقّدحوً،اعبطنورخآلارادتسا
.امًائيشيمحتاهنأكوةكيرألاىلعرعشلاةريصقةاتفلاتلاماميف.ةطرشلا
يفاهلمحتاهانيأريتلاةلفطلاُتظحال،ةحضاوةيئادعبانيلإتقّدحامدنعو
رعشتاهلعجيذلاببسلاوهمهفلاىلعًايصعادبامنكل.جراخلا
حضاولانمناك.ةطرشلانماننأتعمسنيحةلفطلاةيامحىلإةجاحلاب
ً.اضيأكلذقمانظحالو،انهبيحرتعضومانسلاننأ

ً،امامتفلتخمءيش؛رخآءيشبامنإو،بابشاييدانلاباذهلةقالعال"
."ًاليوطًاتقوقرغتسينلو

ىلعينجعزتةيئادعلامهتارظننكتملو،مههوجوريباعترّيغتتمل
نسحل.رتوتلافيفختلًائيشلعفتاليتلاةيكابلاةلفطلاامنإو،قالطإلا
.أدهتاهتلعجواهتدلاواهتلمح،ظحلا

،انههدقعنوديرتامًادجمهمعامتجاهنأدبال"ً:ارخاسيلعلاق
."ةكراشملايفبغرتةلفطلاىتحف

انداقو،ةءاسإلانمجعزـنيملهنكليلعتوصيفءاردزالاقمانظحال
.سولجلاةرجحنمرخآلافرطلاىلإبابربع

."انهملكتننأنكمي،قيرطلاهذهنمالضفت"
ٍنابملنكتملةرملاهذهاهنكل،ةشهدمرادجلاىلعروصلاتناك

سمخقدنفءانباهثدحأيتلارارضألاروصامنإو،ةمخضحورصوةقيتع



عماجناردجّنيزتيتلاةباتكلاو،يطنزيبلارصقلاعقوميفموجن
ًاهيبشتابيذلايطنزيبلانويلاكوبرصقلنآلاةلمهملاراثآلاو،ةيناميلسلا
ةيبشخلزانمروصىلإةفاضإلاب،كولمهنكسًارصقسيلوتايافنةموكب
نمةميدقةينامورةدمعأو،نآلارايهنالاكشوىلعاجريداكيفةميدق
ةلاحلاو،ةيلخادةيئاسنسبالمضرعللّوجتمعئاباهمدختسيةينيطنطسقلا
قفندييشتلامعأةجيتنيعادتملاوّمطحملا؛ةرمرمبيقنتعقوملةبيئكلا
اهماخرىلعتشُقنيتلاةينامثعلاةروفانللةيواسأملاةلاحلاو،ضرألاتحت
،ليثامتلاو،ةئدصلاةقيتعلاةحلسألاو،مظعألاوهانشيجةرابعفرخزملا
روصلاتناك،ىرخأتاملكب؛يـباكبوترصقيفةّمطحملاةيوديلاتاعونصملاو
رادجلاىلعةمخضةحولكانهتناك.انخيراتليجمهلاانريمدتىلعًاتابثإ
ةرابعلالمحت،ةيلخادلاةرجحلاىلإيدؤملارمملانيميىلإعقافلارفصألا
دقوةّذفلاكبهاومنوكلتمينيذلاكئلوأالإؤرجينل،نانس":ةيلاتلا
ةبوتكم"!نييرامعممهسفنأاوعدينأىلعكتاداشرإوكتفرعمنماودافتسا
ميلسناطلسلامتخقوفينامثعيكرتطخبةلئامةليوطءارمحفرحأب
.لأسأنأالإينعسيمل،ةرجحلاانلخدامدنع.ناميلسناطلسلانبا؛يناثلا

هيلإىعستيذلاام؟نامرقديسايًاديدحتانههنولعفتيذلاام"
."؟لوبنطسإنععافدلاةطبار

ةمظنملوبنطسإنععافدلاةطبار":ةباجإلايفًاددرتموًارمذتملاق
."امهتيامحواهيفنارمعلاّنفوةنيدملاخيراتنوصبىنُعتةيموكحريغةيلهأ
."سولجلابالضفت":ًالئاقةريغصلاةيبشخلايساركلانمٍجوزىلإراشأ

ةريسمءانثأيفبيرنودنمتمدختسايتلا-تاحوللاىدحإتناك
ذإ.هسفنعوضوملاضرعتو،هيلعسلجأتدكيذلايسركلاىلع-ةيجاجتحا
.ةيامحةملكاهتحتو،ةنيدملايفةميدقةيبشخلزانمروصاهيفترهظ
يسركلاىلعتسلجمث،ةريغصةلواطىلعاهتعضووصرحبةحوللاتلمح
ىلإقمانسلجامدنعو.يتلابقكاذنآسلجدق"يلع"نأتيأرو،يعادتملا
نامستبينييقشناودبينيعفاينّييبصلرادجلاىلعةروصتظحال،هتلواط
دقوسلاجامهدلاوو،امهلامجنمديزتةدوقفملاامهنانسأو،ريوصتلاةلآل
اميف،غبتةفافلُّفليوهو،صيخرطاسبىلعىرخألاقوفًاقاسعضو
نوسلجيمهعيمجو،ريغصزاغنرفىلعمهتبجووهطتةباشلاامهتدلاو
.ةميدقلاةنيدملاراوسأبناجب

ةراثإرثكألايهةروصلاهذه":ةروصلاىلإيترظنًاظحالم،قمانلاق
لزانمنوكلتميالنيذلاصاخشألاءالؤهثبشتي.قالطإلاىلعةقفشلل



.أجلموًاذالمهنوريًاخيراتهارنامنأملؤموهمكو،ةايحلابمهبةصاخ
نيذلاكئلوأيفىلجتياذهلكفلخنمكييذلايقيقحلابعرلانإ
هبضغئّدهينأًالواحمً،اقيمعًاسفنبحس."كلذءارجنمةورثنونجي
."لوبنطسإنععافدلاةطبارىلإدوعن،لاحلكىلع".دعاصتملا

ةقيقحتلعجو.دجلالمحمىلعانذخأيالهنأكو؛فافختسابثّدحت
.دادزييلعَبضغهئاردزاءافخإلواحيىتحنكيملهنأ

ًاديدحتنمدضو.هه،لوبنطسإنععافدلاةطبار"ً:ارخاسيلعلاق
."؟ةنيدملانعنوعفادت

نيقراسلاونييجمهلليدصتلالواحننحن":عانتقابقمانباجأ
."خيراتلانمةنسفالآةثالثنورّمدينيذلاصوصللاو

بلطنمو":ًالئاقيلعلخدتيملولًامدقيضميداكوًاسمحتمادب
،بطلايهكتيفلخ،هفرعناملًاقفو؟كقتاعىلعةمهملاهذهذخأكنم
كنمبلطوكيلإامٌدحأءاجله؟اهخيراتوةنيدملابمامتهالااذهاماذل
."؟ةنيدملاذاقنإ

ىلعًاّزكرمناكهنكل،تمصلامزتلينأبًةيفخهيلإريشأنأتلواح
لواحيامقمانفرع.هريذحتليـبجاحتعفريننأظحليملوًامامتحاّرجلا
ً:ابيجمةلواطلاىلعهيقفرمعضوف،هلعفيلع

له،كانه".جراخلايفعماجلاىلإراشأو."كلذامٌدحألعف،معن"
."؟كلذىرت

."كريزعماج":ُتمتمت
اهيأراوجلايفشيعتله":ىنبملامسافرعأيننألًاشهدنملاق

."؟شتفملا
."طالبيفً،ادجًاديعبسيل"
؛ناّكأشتفملااهيألاحلكىلعكليتعبقعفرأسً،انسح.تمهف"

نعًائيشسانلافرعيال،بويأوحتافلاوةيناميلسلاعماوجءانثتسابف
،كريزعماجنعملكتأانأ،حيحصاذه.مهئايحأجراخدجاسملاوأحورصلا
انهدوجومهنإ.قباسلاهمسامادختساتدرأنإ،روتاركوتنابةسينكوأ
ةنسةرشعيتنثايفرشعيناثلانرقلايفينبدقوً،ابيرقتةنسفلأذنم
نييراوحلابةقالعكلذلنأنظأيننكل،طبضلابليصافتلافرعأال.طقف
عماجلالصحو،عماجىلإمثًالوأةسردمىلإةسينكلاتلّوُح.رشعينثالا
."ةينيدلاةسردملايفّملعيذلاخيشلانمهمساىلع

خيراتبمتهينم؟هبانربختاذامل،نكل.عئاراذه"ً:ارخاسيلعلأس



."؟عماج
ربصلاضعببىلحتتنأكليغبنينكل،كلاؤسنعبيجأنألواحأ"

،ىرتامك".لقألاىلعًاجعزـنموأًابضاغنكيمل."ةعباتملابيلحمستو
،يلايللاضعبيف.ميمرتلاوةياعرلاضعبىلإةجاحبلازيالو،ىعادتيىنبملا
ءوضتحتةصاخ-ًابلاغىرأ،انهانءاقبةطبارلالمعبلطتيامدنع
امبر.ىلعألاوحنيقتريوهذهةميدقلاةدابعلارادنمجرخيًاحبش-ردبلا
فيطوأ،ةسينكلاءانببترمأيتلا،انينموكنيريإةروطاربمإلافيطنوكي
لعفتالاذامل:ًالئاقخرصيحبشلاعمسأيننكل؟فرعينم.كريزالملا
الاذامل؟اهريمدتعنمتالوةلّجبملازونكلاكلتميطحتعنمتالاذاملً؟ائيش
ىلعظافحلاةمهمبمزلُميننأبساسحإينباتنيببسلااذهلو؟انععفادت
يف،ترعشاذإ.ةنيدملاهذهيفىرخألاةيخيراتلاةينبألالكوىنبملااذه
ملاعلااذهنعلحرأسف،ةنيدملاهذهلًائيشتلعفدقيننأب،يتومريرس
يسفنتيّحنو،لعفأملاذإ،نكل.ينأشوكريزعماجحبشينكرتيسو،مالسب
."ةياهنلاىتح،فيطلاكلذ،حبشلاكلذينقحاليسف،ءيشبمقأملوً،ابناج
،نمروغشتفملااهيأً،اذإ".ىرخأةرمههجوىلعةماستبالاكلتترهظ
؛اذهلعفىلإينعفدييذلاوهحبشلاكلذنإلوقأكلاؤسنعبيجأل
."..ً.اديدحتةنيدملاهذه،ةعطاقملاهذه،يحلااذهحبش،عماجلاحبش

ةبسنلابًائيشءارهلااذهلثمينعيال":عطاقوحنىلعيلعلاق
،همامتهاراثأهنأتفرعيننكلو،هعمسامبرثأتيملهنأبرهاظتيناك."يلإ
هذهةيامحلًاديدحتهلعفتيذلاامً،اذإ"ً.ادبأكلذبفرتعينلهنأمغر
."؟ةنيدملا

ًامئادكانهً.ائيشلعفنالنحن،ةقيقحلايف"ً.ابئتكمنامرققمانادب
عضولواحيامصخشوأ،امقئاع؛انقيرطيفةرثعرجحفقيامءيش
مدختُسيو،ىشرلاءارزولاضعبوءارزولاسيئرىقلتي.تالجعلايفيصعلا
نيراشتسمىلإلاملاعفُديو،طقفةصقلانممهبناجاودرسيلنويفحص
.اهيلعٌرطيسُموأ،ةبقارُموأ،ةقرتخمنوناقلاتاكرشومكاحملااميف،ءاربخو
وأةيخيراتةميقتاذعقاومينعتالو،ةرذقةعدخلكىلإنوأجليمهنإ
الةطاسببمهف،ةيفخلاعفاودلاباحصألًائيشيعيبطلامجتاذقطانم
."نوثرتكي

.نايعللٍدابهملأو،ةرملاهذهًاداجناك
قّدصأنأديرأيننكلو،هنمسوؤيمعضولانأمكفرعأانأوتلق

؛نيمرتحملاصاخشألاضعبكانهنأدبال،نكل":امءيشزاجنإنكميهنأ



."اهيلعظافحلانوديريو،ةنيدملاهذهنوبحيًاصاخشأ
؛زينيدو،ًالثمانهصاخشألالثم،ًالعفنودوجوممه"ً.ابعتمهسأرَّزه

نإلوقلاانناكمإبف،كشلاوةبآكللملستسنملاذإ.سأبال.نيمسايةلفط
دادعتةنيدميففالآةعضب؛ءيشلكاذهنكل،نيرخآفالآةّدعكانه
قُرسيانلبقتسمً.اتاتبلوبنطسإبمتهيدحأالً.انويلمرشعةسمخاهناكس
،معن:نولوقيمهنأكومهلوحرظنلاوههنولعفياملكو،انيديأنيبنم
،نويجمهةنيدملاهذهيفسانلاً؟ائيشلعفأنأيغبنياذاملنكل
هبنومتهياملكو،ريمضوأٍعزاويأىلإنورقتفيو،نولهاجو،نوضيغبو
نأنوّبحيعيمجلاً،اعبط.ةيويندلامهتاجايتحاةيبلتوةينآلاةظحللاوه
ّلكفً،اقحسوملمءيشلعفبرمألاقلعتيامدنعنكل،اوحيصيواوخرصي
نأو،ةنيدملاذاقنإنعمالكلاكلذلك.طقفمهسفنأوههلنوثرتكيام
سلجم.بيذاكأاهلك؛فييزتوءارهدرجمةيبوروألاةفاقثلاةمصاعلوبنطسإ
،بعشلاو،ةموكحلاو،ظفاحملابتكمو،ةيباختنالارئاودلاسلاجمو،ةنيدملا
."نوعداخمونوبذاكمهلك؛ةلودلاو

نأاذهبضرتُفياذام،نآلافقوت"ً:اددهمرأجوً،اروفيلعهعطاق
اماذهله؟طقفنوحلاصلامتنأورارشأونّولتخمعيمجلانأنظتأ؟ينعي
."؟هلوقت

ّقلعتيالاذه".همالكريسفتةءاسإنمًاجعزـنم،هسأرقمانَّزه
اذه.اهيفشيعنيتلاةنيدملا؛انتنيدمبةيانعلاةيضقبامنإو،حلاطلاوحلاصلاب
،امءيشلعفانلواحاملك،نكل"ً.املأتمّيلإرظنو."هلعفلواحناملك
."انتريسمضرتعتةطرشلااندجو

ًادحأاودجتنلف،نوناقلادودحنمضمتلمعاذإ":مّهجتبيلعلاق
انودجتنأيعيبطلانمف،نوناقلامتقرخاذإ،نكل.مكتاطاشنىلعضرتعي
ملنإ،يـبهذلانرقلايفةريسملاكلتنعانربخأ،ةبسانملاب.مكراظتنايف
."عنامتنكت

ءاشنإىلعجتحنانك.ةلادعللًاريبكًاقافخإتناك":ةّدحبقمانلاق
ريهشلاةنيدملاقفأبجحيسهنأليـبهذلانرقلاقوفضرتفملاورتيملارسج
."ةيناميلسلاعماجرظنمدسُفيسو

لكيهلاكاذ؛هؤاشنإرّرقملارسجلاكلذبّرخيسذإً،اقحمناك
رظنمدسفيسو،يعيبطلااهلامجوةقطنملاَرحس،حيبقلايندعملاويتنمسإلا
ىلعَّدردقف،عبطلابيلعلًائيشكلذنمٌّيأِنعيملً.ايملاعروهشملاقفألا
ً.ادبأينهمريغوقرخأوحن



ريغةرهاظمتّمظنتنأ.نيناوقودعاوقدجوت،ديسايفسآً،انسح"
."اهيفتكراشوةينوناق

نأّيلعبجيناك."لمعلاىلإدعنل،يلعايسأبال":فطلبُتلق
له،نامرقديساينآلا".ةرطيسلانعءيشلكجرخيسالإوأدهيهلعجأ
."؟لزينيدتدجنفرعتتنك

ًاقداصنوكألو.هتفرع".همدطغضعفرلًايفاكلجرلامساعامسناك
.ً"اضيأّهبحأمل

."؟الَِمل"
.ً"ادغوناكهنأل"
نعملكتللةبسانمةقيرطتسيلهذه،ينرذعا":ًالئاقيلعهرّذح

."تيمصخش
ناكامبر.ةبئاصرظنةهجوهيدلّنأل؛ةيّرحبملكتيةرملاهذههتكرت

التامدقلجرلانأةقيقحّنإ":ءودهبلاقدقف،ًاليلقًاروهتمقمان
ناكامنإو،زازفتسالاوأجاعزإلادصقينكيمل.ً"ادغونكيملهنأينعت
له،نكل.امًامويًاعيمجتومنس".ةيئدبملاهرظنةهجوحضويةطاسبب
يتلاةظحللايفً؛اروفةركاذلانمىحُمتسانئاطخألكنأينعياذه
؛ةأجفلجسلانماهانذّفنيتلامئارجلالاُزتسله؟انبحناهيفيضقن
،هراضتحادنعهاياطخنمّصلختيريرشلاناكاذإ؟ّطقلصحتملاهنأكو
اذام؟نومرتحمصاخشأاهبموقييتلاناسحإلاوريخلالاعفأنعاذامف
رّيغيالتوملا"ً.اريسفتامنإوًايّدحتسيل،يلعينيعىلإقّدحولام."؟اهنع
وحمتنأنكميةبيطلالامعألااهدحوو،نمروغشتفملااهيأرارشألاهلعفام
.كلرفغُيسفكتائيسنمرثكأكتانسحنوكتامدنع.ءرملااهفرتقايتلاماثآلا
هتومو،هتايحءانثأيفًاحلاصًالجرنكيمللزينيدتدجننكل،فسآانأ
."ةقيقحلاكلتلّدبيال

.امهضعبامهتمجاهمنودلوحألً؛اددجملّخدتأنأبجيناك
ءايشألاهذهلوقتالكنأقثاوتنأله":صرحبهبقارأانأوُتلق

."...ةريغلانمعونبرعشتامبر؟نيكرابىليلقيلطناكلزينيدتدجننأل
نعلصفنادقل.كلذبهلوقأاملةقالعال،نيشتفملاريبكايينقّدص"

يذلاديحولاببسلاناك.ةيصخشةنيغضهلُّنكأالو،تاونسذنمىليل
هذهبلسنعنيلوؤسملاصاخشألاكئلوأدحأهنأوههقيطأالينلعج
الهلاعفألعجيكلذف،راثآملاعوخرؤمهنأرابتعاىلعو.اهريمدتوةنيدملا
.ً"ادبأرفتُغت



."؟كلذكسيلأ،توملاقحتساهنأدقتعتتنأ،ىرخأتاملكبً،اذإ"
برضلًادعتسمقئاقدعضبلبقيلعناك...ثادحأللةبيرغةفاطعنا

نهذربسيأدبدقاهو،هبضغىلعرطيسينأنآلاعاطتساهنكل،لجرلا
...حاّرجلا

علتبينل"قمان"نأادب."نمروغشتفملااهيألتقلاقحتسيدحأال"
ّقحتسيالهّنكلو،باقعلاتدجنقحتسي؛ّقحمتنأ".ةريبكةلوهسبمعطلا
كئلوأيديأىلعسيلو،نوناقللًاقفوهباقعىقلينأبجيناك.لتقلا
."ةبولطملاةطلسلانوكلتميالنيذلا

نمهنولثمينمونوناقلانإكسفنبتلق؟نوناقلالشفاذإو":ُتلأس
."؟اهدنعنولعفتساذامًاذإ؛مكهوجويفنوفقيةطرشلالاجر

يأنوضرفينيذلاصاخشألاًادبأنوكننلاننإنآلاكللوقأينعد"
نودنمف؛فنعلاىلإأجلنوأًاقلطمًادحألتقننل.ةلادعلانمٍعون
ةعورواهليثامتلامجنعرظنلاضغب؛دوجوةنيدمللنوكينلسانلا
.ديدحلاوةراجحلاوبشخلانمةموكالإةنيدملانوكتنل،اهدنعف.اهخيرات
ملسانلانودنمو،ناديسلااهيأخيراتلاوندملانونبينيذلامهسانلا
ةنيدملايمحنامدنعو.لوبنطسإوأةينيطنطسقلاوأةيطنزيبىرنلنكن
.هنوعدبياّمعومهنععفادنوسانلايمحنعقاولايفنحنف،اهنععفادنو
ةايحىلعءاضقلاًادبأرّربتنأنكميالةياغلا،ناديسلااهيأنافرعتامك
."ناسنإيأ

؛ةهباشمةيلاثمةظعانعماسمىلعتقلأدقنيكرابىليلتناك
وهمهيامنكل،نيعئارامهاباطخودبي.ةليبنًاراكفأوةيسنامورةءولمم
.هنالوقيامناّقبطياناكنإ

."؟هجولًاهجوينعأً؟امويلزينيدتدجنتيقتلاله"
."...تارمةّدع"
."؟هبكتقالعةعيبطتناكفيك"
تاظحللاكلتركذتىلإرطضاهنألسبع."ّهبحأاليننأفرعيناك"

.ً"اضيأيـبًامرغمنكيملو".اهلكةضيغبلا
كنأل"ً.اددجمأدبدققمحألايلعناك."ً؟امويدغولابكفصوله"

."دغولابهتفصونيحًادجًاحاترمتودب
ً.اكحضقمانرأج
نأنظيناك.قمحأيننإلاقحجرألاىلعهنكل.كلذلعفامبر"

الإاوسيل،يصخشبسكقيقحتىلإنوعسيالنيذلا،انلاثمأصاخشألا



ناكهنأنظأ.ىليلببسبءادعلايلرهظأ":عباتمثةظحلدرش."ىقمح
نكيناكهنأدقتعأيننكل،هسفنيأرلاىليلينرطاشتال.اهبحيلازيال
."اههاجترعاشم

"يلع"نأادب."؟رعاشميأههاجتنكتلازتالله،نيكرابةسنآلاو"
دقل،ةلصحملابف"ً.ابضاغقمانهيلإقلمحدقف،ساسحرتوىلعبرضدق
."ءاشعلاىلإهتوعدتلبق

بلعثلا-يلعناك."المأباهذلااهرودقمبناكنإًالوأينتلأس"
نيح،نكل.تامولعملاضعبنعفشكلابًاريخأأدبيلجرلالعجدق-ركاملا
سانلاف،قحمتنأًاعبط":هتعاقفقمانقلطأ،كلذبعاتمتسالاىلعكشوأ
."نوبيرغ

ال.رّيحمزغلةصاخءاسنلاو،كلذكمه":هعمفطاعتلاًايعّدمُتدّهنت
.ً"اقحالهنلعفيساموأ،هيفنرّكفيامًادبأءرملافرعي

،نكل.رشبانعيمجف،ناّكأشتفملااهيأءاسنولاجرةيضقتسيلاهنإ"
تناكل،اهيفترّكفاهنأولو.راكفألاهذهلثمبًاريثكيلابتىليلنأنظأال
."ديكأتلابينتربخأدق

نكلً،ائداهودبينأًالواحم؛ىنميلاهديعباصأبهبراشسماليناك
.هيلعًاحضاورهظكابترالا

ةسنآلالوقت؟سمأءاسملعفتتنكاذام،لاحلكىلع":ُتلق
."كعمةيسمألاتضقاهنإنيكراب

دنعىهتناًاعامتجااندقع.يدانلايفانك":هتظقيملحنمًاهبتنملاق
.ً"اضيأىليلهترضحوً،ابيرقتةرشاعلا

."؟عامتجالاعوضومناكام"
نمتاونسدعبف.ريبكفحتمىلإدمحأناطلسلايحليوحتةطخ"

."انتاحارتقاشقانتنأترّرقوًاريخأاهدشرةفاقثلاةرازوتداعتسا،تالواحملا
دنععوجلابمترعشمكنأدبال؟ماعطلانأشباذامو":يلعلاق

."؟كلذكسيلأ،ةرشاعلاةعاسلا
.رخاسباجعإبهيمدقصمخأىلإهسأرىلعأنميلعىلإقمانرظن

انلوانت؟شتفملااهيأكلذكسيلأ،ليصافتلاَّقدأىتحً؛ائيشىسنتالتنأ"
كيُرأنأنكمي.يلقجسلابو،ىليللراضخلاب؛ازتيبلاانبلطً.اعبطماعطلا
."تدرأنإلصولا

."كلذدعبوً.ايرورضكلذناكنإهارنسامبرً،انسح"
انعمملكتيرورغملاكلذعرش."؟كلذدعبوكلوقبدصقتاذام"



ً.اددجمفافختساب
امككرتنأدعب،عامتجالادعب"ً:ائداهىقبييكلحفاكيوهويلعلاق

."امكدرفمبامتحبصأوامكؤاقدصأ
ىلإامنإوً،اروفلزـنملاىلإبهذنملاننكلً،اضيأناكملاانرداغ"

نوعتمتسيناكملكيفسانلاو،ةليمجةيسمأتناك.ًاليلقهزـنتنلئطاشلا
تناك،لزـنملاىلإانلصوامدنع.باوبألاىلععيبرلاف؛لدتعملاسقطلاب
،ةيديوسلاةفاقثلاةرازوىلإةلاسرىليلتبتكً.ابيرقتةرشعةيداحلاةعاسلا
اثاغآةبتاكلل،ةيسيلوبةياور"تناك.تفاختوصبكحض.ً"اباتكتأرقاميف
ةميرجيفقيقحتنعاهنإ.قرشلاراطقنتمىلعةميرجناونعبيتسيرك
."تئشنإدغو؛سئابصخشلتق

.زاّفقلايمريناكدقفً،احضاويّدحتلاادب
ةميدقلالوبنطسإءايحأدحأيفأدبتو،ةديجةياوراهنإ.اهفرعأ":تلق

نيحةرشابمهينيعىلإترظن."يجكريستاراطقةطحميف،نظأامكًاضيأ
يذلاناكملانمراتمألاتائمعضبدعبىلع".هلعفةدرّميقألتملكت
."لزينيدتدجنةثجهيفاندجو

وأتاجالتخاوأ،فوخلاوأرتوتلاىلإةراشإيأهيلعرهظتمل
.هيفهبتشنانلعجتنأنكميتاءاميإ

."؟يجكريسيفةثجلامتدجوله"
ىلعةثجلاىلعانرثعاننإنيشتفملاريبكلاق؟هعمستملأ":يلعخرص

.ونروبياراسيفامنإويجكريسيفسيل.يجكريسنمراتمألاتائمعضبدعب
يتلاةنيدملاهذهتسسأتثيح،فرعتامك؛ةيطنزيبيفىرخأتاملكب
."اهيلعظافحلاًادهاجلواحت



ةللكملالالتلاءيضتوبرغتسمشلاتناك،طالبنمتبرتقاامدنع
يترايسريدأنألبق.ةنيدملانمديعبلافرطلاىلعةعشبلاينابملاكلتب
ىلإىرخأةرمترظنوتردتسا،لزـنملاىلإهجتألةكلاهتملاةميدقلاونيرلا
قفدتتةنكادلاءاقرزلاهايملاتيأرفيقنعتددم.يفاصلايـبهذلانرقلاءام
ويأاهتدلويتلااسوريكيفو،ويأةروطسأيفترّكفو،سولتوسوحنءودهب
لوأوةنيدملاهذهسسؤمسازيباهنبايفو،كانههايملاقوفلالتلاكلتيف
تنكيتلاةضيغبلاينابملاتقرغو،سمشلاةعشأَتبَخامدنع.اهكولم
ادب.سازيبةروطسأقّدصأيسفنتدجو،ةمتعلاولظلايفاهيلإقّدحأ
لثم؛اسوريكبةقيثوةقالعىلعيننأبةأجفترعشيننكلً،ابيرغكلذ
يداس-لامكىيحيتاملكتأدبو،كنوتاهنباومناخديدانيتراجبيتقالع
يننأتكردأ.ةيقطنمودبت-]6[جيدرمعليبكمفيسينيتمسريب
يف،بيهملا-]7[لامكىيحيلثم-تشعوتدلويننألً؛ادجظوظحم
هبشيءيشبرعشأتأدب.اهثّولتواهماخسواهتمحزواهحبقلكمغرلوبنطسإ
.يـبلققامعأنمجرخيرخفلا

هيدلنأل؛لزـنملاىلإهجتأنألبقهطسأفراعمعطمدنعتفقوت
اهّدعأيتلاةبدأملليقيقحلالطبلاوههطسأفراعناك.يلزـنمحيتافم
،يهطلايفعرابيننأاهتربخأدقتنك.ءاسملااذهانيغفيلجأنم
الأيهةقيقحلانكل،اهلاهّرضحأسيتلاةيهشلاقابطألاددعبتيهابتو
فراعةدعاسمتسمتلااذلو،يهطلابرمألاقلعتينيحينمىجُرتةدئاف
يتلاةظحللايفمارتحاوفطللكبداتعملاكينييحيكانهًافقاوناك.هطسأ
.معطملااهيفتلخد

."نيشتفملاريبكيديسايريخلاءاسم"
ىلإجاتحيهنكل،ةيويحلابًامعفموًادودوًالجرفراعناك،ةقيقحلايف

حبصيسو،هناسلقلطنيوةمّهجتملاهريراسأجرفنتيكليوقبارشنمنيسأك
يفهلباقينأءرمللنكمييذلامالكلايفًاباهسإوًاحرمرثكألالجرلااهدعب
.هتايح

لكله؟رومألايرجتفيك.هطسأايكلريخلاءاسمو":حرمبتددر
."؟زهاجءيش

يستحيالوهف-دعبةرطقلوانتدقنكيملهنأمغرًاشهدمناك
.مستبادقف-لمعينيحًادبأبارشلا



كلزـنمنماندعدقل.نيشتفملاريبكايليصافتلاقدأىتح،ديكأتلاب"
فرعأال.هانّرضحاّمعًايضارنوكتنألمأنو،ةعاسفصننملقألبق
ةميلونودجيسمهنأكلّدكؤأنأيننكمينكلو،ةليللاكفويضمهنم
."مهراظتنابةيهش

."فراعايكلًاركش،كلذبقثاوانأ"
،كسفنبةديدعتارمانتدعاسدقل.يديسايةعسلاوبحرلاىلع"

و،يغبنيامكةلواطلاتّدُعأدقل.ليمجلاكلَّدرننأانرورسيعاودنمو
نأوههلعفكيلعاملك.بارشلاكلذكو،ميدقتللةزهاجتاطلسلاوةزاملا
يفجضنيىتحتقولاضعبلهكرتاتلقامكو،نرفلايفكمسلاعضت
هقاذمنوكيسفالإو،ةعاسفصننمرثكأنرفلايفهِقبتالنكل،هقرم
."ًاليلقًابيرغ

."؟كلنيدأمكب":يـبيجىلإيديدمأانأوُتلأس
."يـباسحىلعةرملاهذه"
تنأ.اذهانشقاندقل".هفتكىلعاهتعضوويديتددم."الًاعطق"

يذلاتقولانعكضّوعألقألاىلعينعداذلً،اريبكًافورعمينيدست
."يلهتصصخ

.ةلأسملالطيملاذل،ديدشلايدانعفرعيناك
فرعأاليننأل؛مويلاسيلنكلو،لبقأس.ريدملااهيأديرتامك"

."امءيشىلإلصوتنسوً،ادغفرعأس.دعبةفلكتلا
."...ينعدختنألواحتتنكاذإ،فراعاينآلاينعمسا"
يحيتافمينّملسيودوقنلاقودنصىلإهديدميوهوفراعينعطاق

قمحأيننأّنظتأ؟ينّنظتاذام.ريدملااهيأليبقلااذهنمءيشال":ًالئاق
ةروراقعّرجتينأدعبثدحيامكًامامت؛هريراسأتجرفناو."؟امٍعوننم
."...كدعأً،ادغ".ةريغصبارش

ناكملاناك.ٍعادتمٍميدقٍناخيفلمع،همعطمفراعحتتفينألبق
دقو.ملاعلااذهنمتسيلهيفةزاملانكلً،ايعادتمهيفلمعيذلا
اطخدقهنأىلإكلذببسىزعيو؛نيحلاكلذذنمةريبكةرهشبستكا
كلذدعببّردتو،ادوميفوكوكمعطميفةنهملاهذهيفىلوألاهتاوطخ
يفبوغآروكةياعرتحتهتاراهمذحشمث،ولغويبيفزورمإخبطميف
لمعلانمًالدب،لاحلكىلع.لوألازارطلانمًايهاطحبصأو،يـباكموك
برقًاريغصٍّالحمرجأتسااذل،هبٍصاخٍناكمحاتتفادارأ،نيرخآلاةحلصمل
ةريبكلامعاطملانميأبحاصجعزينليـباكموكتاراطقةطحمجرخم



خبطو،ةّقشموفغشبلمعتاونسثالثلاوطو.هيلإرظنلابىتحهسفن
ينجيفعرشامناعرسو،هسفنبةسيئرلاتابجولاوةزاملاوقابطألالك
ةيواخةلواطىلعروثعلاحبصأو،تاعامجنولصينئابزلاأدبذإ؛رامثلا
لخدٍفاصٍموييف،نكل.عوبسألاةياهنتالطعءانثأيفىتحً،ابعصًارمأ
لعفيمل.ىضوفلانمليلقلاةراثإاوررقوً،امامتنيلمث،نيبغاشمةثالثّهلحم
نأًاراركتوًارارمنينسلارورمبمهربخأدقناك"فراع"نألً؛ائيشلدُنلا
نيحمهتاءاسإنوديزياوأدبةثالثلانابشلانكل،قحىلعًامئادنوبزلا
ىلإهسفنبفراعبهذاذل،لعفدريأةراثإيفمهتاقامحتلشف
باسحىلعبارشلاءاستحامهيلعضرعو،ءودهلامهنمبلطيلمهتلواط
ىلعنيتخسولاهيديمهدحأعضوامدنعو.هيلإاوغصيملمهنكل،لحملا
قهارملاعفصوفراعَّنُجةرواجملاةلواطلاىلإةسلاجتناكةيناملأةديس
ً،اعبط"فراع"نارخآلانايبغلامجاه.كانهًاضرأهطقسأف،ةوقبههجوىلع
ملولو.كاذنآةعمعملاتأدبوً،انيكسكسميوهسفنرّرحينأعاطتساهنكل
ىقلت،فاطملاةياهنيف.تقولاكلذيفةثالثلالتقدقناكل،لدُنلاهعنمي
يفغيلبحرجىلإثلاثلاضرعتنيحيف،رهظلايفتانعطمهنمنانثا
سبحب-اٍّينالقعًاصخشناكيذلا-يضاقلارمأو،هدضىوعداوعفرف،هدي
يفريكفتلانعمأ"فراع"نكل،ةليوطةدملانكتمل.نيرهشةدملفراع
سلجملانمنسحمو،انأ-انربخأ.ناكملاعيبينأرّرقونجسلالخادرمألا
نمسوؤكعضبًاعميستحنانكاميفهرارقنع-قالحلاناهيأو،يلحملا
ولامكً؛امامتجعزـنموهولاقً.اعبطهقالغإلبق؛اروغألُزنيفبارشلا
ناك؟مهدحأتلتقيننأوللصحيسناكاذام"ً:اقحكلذلعفدقهنأ
تاهمأوءابآوً،اضيأرسأمهيدلنيكاسملادالوألاً.اريبكًايزخيلببسيسكلذ
ال؛امهليعأنادلوو،يترسأيدل.اذهيفاورّكف؟ينولتقولاذامو.مهنوبحي
مايقلايرودقمبدعيمل،لاجرلااهيأال.ةيئادتبالاةسردملايفامهدحألازي
دقفاذهيفًامدقيضمأنليننكل،ءاشيامريدقلاىلوملالعفيلو،اذهب
لاّمعللًاريغصىهقموًامعطمنآلاريديهنكل،ناكاماذهو."تيفتكا
هتلئاعتوقوهتوقنمؤيلهيفكيامامنإوةلئاطًالاومأينجيالو،نييلحملا
ً.اعناقودبيهنكلً،اديعسناكنإفرعأال.لوقيامك

ّتبرنيحةرايسلابابحتفأتنك.ناكملانمتجرخو"فراع"تكرت
.فراعهنأيلنيبتو،جزاطزبخفيغربيفتكىلعامصخش

.بخصلاكلذلكطسوهرمأتيسنانأو،ريدملااهيأزبخلاتيسن"
."اذهنأشبفسآ



قئاقدعضبدعبتلصوو،اهبتقلطنامثةرايسلايفتبكرو،هتركش
ىلإ؛نمزلالماوعمواقتنأتعاطتسايتلاةعضاوتملاءايحألاكلتىلإ
ورفلابوسكملاهدسجو،كانهرايتخببلكلاتيأرً.اتيبهوعدأيذلاناكملا
لساكتببءاثت.داتعملاكًاديعبقّدحيناكاميف،يرطلاطاسبلاىلعددمم
تنكامنيبو.هتوفغتدسفأوتلصويننألًابيرقتًاجعزـنم؛ضهنوينآرنيح
،مامألاىلإمخضلاهمطخعفدو،لّهمتبينمبرتقا،ةرايسلابابقلغأ
ّيلعبجوتيناكً.اعئاجنيكسملاقولخملاادب.يدييفزبخلاةحئارّمشو
اذل،تيسنيننكلكانهتنكنيحماظعلاضعبفراعنمبلطأنأ
ءيشيألكأيةداعنكيمل.هلاهتمّدقوزبخلافيغرنمةعطقتمسق
امىلإهالّوحو،هيلعمهفطعونييلحملاناكسلاةبحمهتدسفأدقف-ّيداع
-ًارخافسيلاملكنعّعفرتييذلاةيلمخملاةقبطلالدوببلكهبشي
.ةعرسباهعلتبامث،زبخلاةعطقطقتلاو،ىلعألاىلإةرملاهذهزفقهنكل
ًابطخىرنوأزبخلانمريثكلالكأنانيغفيوأانأنكأمل،ظحلانسحل
نمةرسكلاكلتبًاعناقرايتخبادب.بوبحمبلكعمفيغرلاةكراشميف
.لوخدلابيلحمسيلًابناجىّحنتو،زبخلا

لاوطهيفًادوقفميقبًائيشلزـنملاتلخدنيحهتظحالاملوأناك
ةحئاربًاعتمتسم،يناكميفًارمستمتيقب.يلزـنملايهطلاةحئار:تاونس
.لخادلانمردصيًاتوصتعمسىتح،ماعطلا

رظتنتةأرماتوصً؛ابحموًاميخرتوصلاناك."؟تنأاذهله،تزون"
هعمسأنلًاتوص...ىسُنياليذلايتجوزتوص،لزـنملاىلإاهجوزءيجم
يهوةيوازلايفةفرغلاكلتنمةحرفجرختنوسيآتناكوً.ادبأًاددجم
...ةبيبحلايتنبانوسيآ؛تالبقلابينرطمتوينقناعتليرجت

نّكمتأمليذلاىسألاكلذجرخىرخأةرمو.يقلحيفةّصغبترعش
يفملأبتسسحأ.حطسلاىلإنينسلاكلتلكلاوطهنمصلختلانم
،عقأسيننأتننظو،رودييسأرأدبو،يـبلقبناجب،رسيألايـبناج
-ةفرغلايفناولألاتأدب.وتللهتقلغأدقتنكيذلابابلاىلإتدنتساف
اهعنصيتلاةلواطلا،ةنكادلاءارضخلاكئارألاةيطغأ،رادجلاىلعروصلا
ام.يرظنغازو،اهضعببجزتمت-ةيضرألاىلعةقيتعلاةداجسلا،هيديبيدلاو
تحاريتلاعومدلانعًابيرقتًالفاغ؛ءاكبلايفتعرش؟يلثدحييذلا
ً.اددجمحُتفدقيفُشهنأتننظيذلاحرجلانأنيبتو،يهجوىلعليست

امنإو،بسحفيتنباويتجوزانوكتملً.ادبألعفأنلوامهسنأمل،ال
يفعّورمويشحوويجمهوحنىلعامهفتحايقلًاضيأنيئيربنيصخش



يفتومينأبجيناكامًاصخشنأولو.يـبرجفنتلتّدُعأةلبنقراجفنا
اليتلاوأ،ةعقوتملاريغكلتثادحألاةلسلسنكل...انأوهف،مويلاكلذ
وأ،ردقلاوءاضقلاوأ-ريصملاىعدتيتلاو،اهراوغأربسوأاهريسفتنكمي
ًاقفويرجتال-اهيلعاهقالطإديرتيتلاةيمستلانكتًايأ،يهلإلاريبدتلا
.هتابغروءرملالامآل

وأانيغفيباذهلعفأنأوأ،لاحلاكلتىلعءاقبلايرودقمبنكيمل
سيلأ...يسفنباذهلعفأنأيفنابغرتسنوسيآوأديزوغنكتمل.يسفن
ىلعيسفنبّذعأنأيفًاضيأةدئافكانهنكتمل،نكل.يردأال؟كلذك
تازخو،يساقلاملظلا،مالظلا،ملألا.عيمجللحضاورمألاو،وحنلااذه
ًادجةددرتمانيغفيتناكببسلااذهلو،لمتُحتنأنمرثكأاهلك؛ريمضلا
ً.امامتكلذبًاقثاوتنكنإتارمةّدعينتلأسدقو،يلزـنمىلإءيجملايف
.يسفنفرعأاممرثكأينفرعتةأرملاتناك

لصتسانيغفينأل؛ةعرسبو،يسفنتاتشعمجتسأنأىلإةجاحبتنك
،لخدملاةهدريفةلواطلاىلعزبخلاويـبارقويسدسمتكرت.ةعاسدعب
مزعلاُدقاعانأو،يهجووَّيديلسغأللفسألاقباطلايفماّمحلاىلإتبهذو
،نكلً.اروفضيضحلانميسفنلاشتناىلعو،ءارهلاكلذلٍّدحعضوىلع
.ىفتخادقيميمصتلكنأتفشتكا،ماّمحلايفةآرملاىلإترظنامدنع
قّيضونيكرابىليلبوجتسايذلا،يّدجلاوفيصحلاوئداهلايطرشلاناك
،هسفنبقثاولاشتفملا،طقفتاعاسعضبلبقنامرققمانىلعقانخلا
يذلالجرلا،ةطرشلاّرقميفرماوألارادصإىلعداتعايذلاةهيدبلاعيرسو
هنعضيُعتسادقًامئادهسفنىلعرطيسيوًاقلطمهشأجةطابردقفيمل
ٍلجر،ناتينحنمهافتكوناترئاغهانيع؛ةقفشللريثموسئايوبعتمٍصخشب
عيطتسينيحيف،ًالاضعوًانمزمًىسأيناعيو،يضاملانمصلختلاعيطتسيال
هتيأريذلالجرلاكلذً،ادجًاسئابناك.هبلقحرفلاألميًاصخشنوكينأ
ً.اددجمعومدلابناضيفتّينيعلعجام،هلىثُريو،ةآرملاةحفصىلع

هحفاكأتيقبيذلاملألا،يتنباويتجوزينادقفنعمجانلاملألاناك
سيلو،يدسجوينهذىلعةرطيسلالواحيو،هلاقعنمتلفأدقتاونس
نعتّيلختاذإ.ىواهتأسفهلتملستسااذإ.طقفنيزحلايـبلقىلع
،روبنصلاتحتف.انيغفيىلإوّيلإةبسنلابًارئاجًافّرصتكلذنوكيسف،ةمواقملا
،يهجوىلعءاملاتششرمث،ديلجلالثمدرابلاءاملاتحتَّيديتعضوو
.قرتحملايهجوحفلتةيتاعةيديلجًاحيرنأكو؛ديجساسحإينباتناف
ىلإتجتحاوً،ايفاكنكيملكلذنكل،ةثلاثمثةيناثةرمكلذتلعف



،كارحنودنمًانكاستيقبوروبنصلاتحتيسأرتعضو،اذل،ديزملا
،يايالخويدلجقامعأىلإالغلغتنيذللاىسألاوملألالسغيءاملاتكرتو
.يحورىلإًالوصو



انيغفينأولو.توملاسافنأبرعشألازأالتنكوً،ائيشءاملالُِزيمل
تففجو،ىلعألاقباطلاىلإتبهذ.بطخلاامًاروفتفرعلنآلاينتأر
اهبظفتحأتنكبارشةروراقنمةعرجتلوانتويـبايثتلّدبمث،يسفن
يرانلااهؤفدناكاميفًالاحلضفأيننأبسحأتأدبف،ناكملاكلذيف
ناكو،سولجلاةرجحىلإيسفنتررج.يمدىلإلصيويقورعيفيرسي
يفةداجسلاىلعطقسييذلاةرانإلاحيباصمءوضو،جراخلايفًاقسغوجلا
ةلواطىلعةرظنءاقلإءانعمشجتأنأنودنمو.نيعللةعتمةفرغلا
نيعارذلايذيسركلاىلعتيخرتسا،هتاّبيطفراعاهيلعمّدقيتلاءاشعلا
.تفاخلاءوضلاتحتبارشلانمًاسأكءطببتفشتراو،ةذفانلابناجب

ترعشو،ءاخرتساتددزاةفشرلكعموً.اذيذلبارشلامعطادب
فقسألاو،ةيعادتملانخادملاةيؤرنمتنّكمت.نايشالتيقاهرإلاوبعتلاب
ناك.ةحوتفملاةذفانلاربعيناريجلزانملةّرشقملاوةتهابلاناردجلاو،ةعّدصتملا
ترعشيننكل،حيبقرظنمىلإقيدحتلابحأالةداعانأفً،ابيرغاذه
موقلاكئلوأىلإو،ةعضاوتملاوةطيسبلاينابملاكلتىلإترظننيحةنيكسلاب
قاشملالكربصبنولبقينيذلا،ةكلاحلاءامسلاتحتنيعضاوتملاوءاطسبلا
.ةبعصةايحلانأكردأمهتدهاشمينتلعج.مهيلعةايحلااهُّبصتيتلا
بقارأانأو،بارشلانمليلقلاتفشتراو،فلخلاىلإيسركلاىلعتيخرتسا
اهتثرودقتنكةقيتعةعاسنينرينهّبنىتحً؛ائيشفًائيشرشتنيمالظلا
عمجتسأنأّيلعبجيناك.لصتنأكشوىلعانيغفينأىلإيدلاونع
لوأ.ّلقألاىلعًاكسامتمرهظأنأيغبني،كلذنمنّكمتأملاذإو،ياوق
اهبلجييتلاةحارلانعرظنلاضغبهنأل؛رئاتسلالادسإوههتلعفءيش
.بئكملارظنملاكاذانيغفيىرتنأيفبغرأملً،ايصخشيلرظنملاكلذ
.هطسأفراعةعاربنمتشهُد،ةفرغلاترنأامدنعو

فراعيلّدكأامدنع.باطوّذلاملكبئلتمتو،ةعئارةدئاملاتناك
ملهنأمغر-اهّرضحيتلاةبدأملابًاقحنوبجعُيسيفويضنأقباستقويف
تيأرامدنعيننكل.غلابيهنأاهنيحتننظ-يفويضةيوهفرعينكي
كانهنكيمل.هيفترّكفامءاغلإالإينعسيمل،ءاخسبةءولمملاةلواطلا

سوؤكلاىلإًالوصوو،ةدئاملاتاودأوةيراّخفلايناوألانمًاءدب-ءيش
يفكمسلاعضووههلعفيليغبنياملكو،ةفداصمللكُرتدق-ليدانملاو
اميفو.رثكأالةعاسفصن؛فراعتاداشرإلًاقفوجضنيىتحهكرتو،نرفلا



نمتعزف،هدوهجلباقمفراعىلإهعفدأنأبجياميفرّكفأتنك
مأ-فوخبو،عجارتلللاجمكانهدعيملو،تلصودقل.بابلاىلععرق
.بابلاتحتفمثًاقيمعًاسفنتبحس-؟ةراثإلااهنإ

فقتتناكً.اناتسفوءاضيبةزـنكتدترادقو،بابلادنعةفقاوتناك
يفًاحضاوودبيدّدرتلاو،ةيبصعبةمستبمو،ةريبكراهزأةقابةلماحكانه
تضّرعتاممءيشالأًايعّدم،ةعساوةماستبااهلُتمستبا.نيوارضخلااهينيع
.ًالعفثدحدقًافنآهل

."...يلضفت...كبًالهأ،ًالهأ...انيغفي"
ترظن.لخدتملاهنكل.ً"اركش":تّدرواهينيعنمكشلاةرظنتشالت

."؟كلوهله،تزونايليمجهنإ".رايتخبوحنلفسألاىلإ
رثكأًامئاديهف،رايتخبلةيروفلااهتبحميففئازءيشكانهنكيمل

.ينمًاحاتفناوًاقدص
."؟رايتخبنينعتأ"
."!ليمجمسانمهلاي!رايتخب"
رسكىلعيايإهتدعاسملةرمفلأيرسيفرايتخبًاركاشُتلق

."يحلايفنملكينعأ؛هبينتعنًاعيمجاننكل،امًاعونيلهنإ":ديلجلا
.اهدييفاهلمحتيتلاراهزألالثمةعئارةماستباتمستبا
تيقباهنكل،كاذنآلخدتساهنأتننظ."ناتتفابكيلإرظنيهنإ"

.انلوحدهشملاىلإرظنتلترادتساو،حابصملاءوضتحتجراخلايفةفقاو
."لوبنطسإيفهلةلثاممةريثكنكامأَقبتمل.تزونايعئارمّكيح"

نأًامئاداننكميتقولانعرظنلاضغبو،نوعئارسانلاو،ليمجهنإ"
."ثيدحلافارطألدابتوياشلانمسأكلوانتلانضعبروزـن

هذهىلعريصقتقوذنمسولوتروكتناك"ً:اريخألخدتيهوتلاق
ٌدحأفرعيالنآلانكل،طقفتاونسرشعلبقاذكهانيحناك.لاحلا
ينكسلاىنبملايفكئلوأبكلابامف،هراوجىلإنوميقينيذلاهناريج
."رواجملا

ينترمغيذلاهسفنناكملايفتفقوت،سولجلاةفرغتلخدامدنع
.اههجوىلعًابيرقتملأريبعترهظو،ةقيمعلاوةئجافملاىسألارعاشمهيف

تقلأ."ادايلبيهيفيدلاوهكلتمايذلالزـنملايفبسحفرّكفأتنك"
طاسبلاو،ءارضخلاةكيرألاىلع؛ناكملاءاجرأيفةصّحفتموةليوطةرظن
ًالزـنمً؛امامتاذهلثمانلزـنمناك".رادجلاىلعتاحوللاو،يرمخلايدركلا
يفًاضيموتيأرف،ترادتسا."كانهفيصلايضقنانك.نيقباطنماٍّيرجح



.ً"امامتكمئاليو،تزونايليمجكلزـنم".اهينيع
يننكلهتلخدنأدعبنآلالمجألزـنملانإاهللوقأنأبجيناك

.فطلبيعارذتسمالف،ً"اركش"وههلوقتعطتسااملكو،لعفأمل
."يايإكتوعدىلعكركشتنأبجينمانأ":تلاق
نإَرنل.ءاشعلاةلواطىلعةرظنِقلنلو،ىلعألاقباطلاىلإدعصنل"

."هنيرتسامنيبحتستنك
."؟اهيلإلصنفيك؟الَمل":ةقّوشتمتّدر
نمانيدلةلواطلضفأانزجحدقل،يتديسايانهنم"ً:ايهابتمتلق

."كلجأ
ملالسلاتأدبةيناثلاةوطخلاوطختنألبقً،اعبطةداعلايهامك

.ترتوتفًاريرصردصت
اهنإ،يقلقتال":زايتمابحرملافيضملارودًابعالاهلُتلق،اهدنع

."كببيحرتلايفملالسلاةقيرططقف
لزـنملااذهيفثاثألاً،اذإ!كلًاركش!ً؟اقح":تلاقويحازمينتكراش

."؟كلذكسيلأ،ملكتينأنكمي
ملكتيلزـنملايفثاثألانأوههفرعتملامنكل،ينيراجتتناك

امو،امهفتحيتنباويتجوزتيقلنيحيـبلقهلتحتفاموهفً،اقح
ىلعًادهاشىحضأو،يتاسأمىلإربصبىغصأو،يـبضغوينزحويملأينرطاش
،ةّنيزملاوةفرخزملارئاتسلاو،ةيبشخلاذفاونلارُطأو،تاجردلاكلت.يسؤب
؛تايرهزلايفراهزألاو،ةريغصلابتكلاةنازخو،طسُبلاو،ةقيتعلاةعاسلاو
امكتمتشو،تيكبامكتكبو،هبترعشيذلابضغلابترعشاّهلك
كلذ،عيظفلانزحلاكلذلّمحتتعطتسانيح،ةردانتابسانميفو.تلعف
هيفامّلكبلزـنملالّمحت،سفنلامولوبنذلابقاُطياليذلاروعشلا
اٍّيأاهيفحرشألةبسانمةقيرطكانهنكتملً،اعبطنكل.كلذنمًاءزج
.انيغفيلكلذنم

،ًالثمملالسلاهذهىلإيرظناً.اقحكلذلعفعيطتستاهنإ":تلق
،كامدقاهيفاهأطتيتلاةظحللايفو.ةرارحبكببّحرتنأنكمملانمف
يفةليمجلاكلتنإمث".انقوفايرثلاىلإترشأو."هوأتلاونينألابأدبت
مستبت،اهنيرينتامدنعوً،ادبأيكتشتال،رضخألانوللاكلذبةنادزملا،ىلعألا
."ةقلأتموةريبكةماستباكل

."؟ةروصلاهذهىلإةبسنلاباذامو"
يفةيناثلاةزئاجلابتزافنيحيتنبالتطُقتلادقةروصلاتناك



ً.اروفدرلانمنّكمتأملف،ةيسردمةقباسم
دجويهنإلوقتاهنإ،ةروصلاكلت":تاملكلاجارخإلحفاكأانأوتلق

كلذجراخًاملاعكانهنإو،لزـنملااذهنمرثكأوهامملاعلااذهيف
يفلمتعتبنذلارعاشمتأدب،تاملكلاكلتتقطنامدنع."يمامألابابلا
ءزجلزـنملااذهنأىسنأّالأًاضيأينمبلطتاهنكل".ىرخأةرميلخاد
."ملاعلانم

،شعترملايتوصببسبماريامىلعسيلامًائيشّنأبانيغفيترعش
ينلأستنأترظتنا.اههجومّهجتو،تفتخاىتحًايجيردتاهتماستباتفعضف
نأتراتخا،ةيضقلاةهجاومنمًالدبو.لعفتملاهنكل،ةروصلاطقتلانّمع
.انأتلعفامكًامامت؛اهرعاشميفُخت

له،ينربخأً.اقحةيفسلفةرظن"ً:اديعباهرصبحيشتيهوتلاق
."؟زاغلألاهذهلثمبًامئادملكتت

مامضنالاًانايحأنورخآلاررقيً.اقحزوجعفوسليفةرظنهذه،معن"
."هيلعبلغتلامهنمٌّيأعيطتسيالنكل،ةقيمعةيركفتاشقانميفهيلإ

نكمتأمل،هتلذبيذلادهجلانعرظنلاضغبو.كانهناقلاعاننأادب
ةطرولايفةعقاوانيغفينأتكردأو،ةبسانملاتاملكلاىلعروثعلانم
هجاوتعقاولايفاهنكل،اهلوحناكملالمأتتومستبتتناك،ديكأتلاب.اهسفن
قباطللضيرعلالخدملاىلإانلصوىتحتمصبملالسلاىلعاندعص.ةلكشم
رادجرسكتنأةلواحمتلاق.ةليدبسولجةرجحكهمدختسأيذلالوألا
نإيللقتال.ةريزجلاىلعيتدجلزـنملثمناكملااذهً،ابجع":تمصلا
اهبمغرتيتلاةقيرطلااهتلعج."؟نيلزـنملاىنبيذلاوههسفنلجرلا
.ةئيسةلثممهبشتةحرمودبتنأىلعاهسفن

."ةنسنيعبسوحنلزـنملااذهرمع،امبر":ءابغبتلق
ىلعًامدقتضماهنكل،فيخسهبهّوفتتامنأفرعتيهوتلاق

هرمعً،امامتةريزجلاىلعلزـنملالثم":انلديفمهنأملعتاهنأل؛لاحلك
."؟هانبنمفرعتلهً.اماعنوعبسوأنوتس

يننأولىنمتأ،فرعيناكلحارلايدلاونكل،ظحلاءوسلفرعأال"
."؟ةريزجلاىلعلزـنملاىنبنمنيفرعتله.هتلأس

لاؤسبعصأَربتُعيدقاميفقيمعريكفتيفةقرغتسميهوتباجأ
ًازوجعاٍّينيمرأناك؛يّدجقيدصناكهنكل،همسافرعأال":ملاعلايف
ىلعفً.اقحٍساقضوافمو،دينعلجرهنإلوقلايّدجداتعا.ةرشبلانكاد
يأهحنميملو،ًالماكنمثلابلطهنأالإ،يّدجقيدصهنوكنممغرلا



."قالطإلاىلعرعسلايفضيفخت
."هسفنصخشلاناكامبر؟فرعينم"ً.اقفاومتأموأ
تنك."؟فرعينم":راهزألاًةلماح،ةذفانلاوحنيشمتيهوترّرك

ودبيفيك":ينتلأسنيحاهنمراهزألاةقابذخآويديَّدمأنأكشوىلع
."؟انهنمرظنملا

ترعشيننكل،جراخلايفرظنملادهاشتنأاهديرأعقاولايفنكأمل
،ءيشيأنعثدحتللًادعتسمتنكدقف؛رئاتسلاحتفبتأدباهنألةحارلاب
انملكتاذإف.يتنباويتجوزبًاّقلعتمنكيملنإ،عوضوملانعرظنلاضغب
انيغفيتّسحأ.ءاكبلابأدبأويسفنىلعةرطيسلادقفأنأىشخأانأف،امهنع
امنإوطقفيلسيل؛نوعردصمنوكتلاهدهجىراصقتلذبو،كلذب
ىتح؛ءيجملابًاميسجأطختفرتقااهنأبترعشاهنأنّمخأً.اضيأاهسفنل
يهتناك.كاذنآعجارتللليبساهيدلنكيملْنكل،سرجلاَّنرتنألبق
؟اذهلعفتنأعيطتستىتمىلإ،نكل.اهرعاشمءافخإتراتخادقًاضيأ

نمءانيملاةيؤرنكمي.ًاليلقديعبرحبلا":اهئاعّداىلعةظفاحمتلاق
مطترتسهايملانأبروعشكباتنيو،ةريزجلاىلعلزـنملايفسولجلاةرجح
،راهنلاءانثأيفّينيعنعسمشلاةعشأبجحأنأَّيلعناك.كيمدقب
،ببسلافرعأال.ةصاخلاهتقيرطب،ليمجرظنماذه.ليللايفرمقلاءوضو
ةصاخ،ةّدوسملاةميدقلانخادملاوةيعادتملافقسألاوناردجلاكلتودبتنكل
.ً"ادجةجهبم،ءاسملايف

.يتأتنألبقًامامتهسفنءيشلايفرّكفأتنكيننكل،ينيقّدصتنل"
."ةصاخلاهتقيرطبً،اقحنتافرظنملا

:ءايرلاهعدخيالصخشةماستبابتلاقوترادتسامث،رئاتسلاتبَحس
نمءزجل-ُترعش."انيفهريثيامامنإو،ّمهملاوهسيلهيلإرظننامامبر"
،لعفتملاهنكل.ينقناعتويتأتساهنأتننظىتح؛اننيبةريبكةفلأب-ةيناثلا
.راهزألابّيلإاهديتّدمكلذنمًالدبو

."؟هذهعضننأبجينيأ"
يفاهعضأوبهذأس.خبطملايف":اهنماهلوانتأويديُّدمأانأوتلق

."ةليمجةيرهز
."...هلعفيننكميءيشكانهناكاذإ":خبطملاىلإُتهجتانيحتلاق
عضبتيشمنأدعبتركذت."كتيبتيبلا،زهاجءيشلكً.اركشال"

الميدقتاناوطسألّغشمدجوي":اهلتلقفتاناوطسألالّغشمتاوطخ
.هبناجبتاناوطسألاضعبكانهنوكتنأبجيو،نيميلاىلإلمعيلازي



."هيلّغشفاهنمّيأكبجعأاذإو،اهيلعةرظنيقلأ
ىلإعمتسأمل،هاي.هتدجودقل،وهاه،هآ!؟تاناوطسألّغشم"

."!ليوطتقوذنمةناوطسأ
ىلعرثعألخبطملاىلإتبهذوةميدقلاتاليجستلاعمانيغفيتكرت

لاوطاهيلإرقتفالزـنميفراهزألاضعبكانهنوكتنأًاعئارادب.ةيرهز
دقتنكءاضيبةيرهزتدجوو،ًاليوطًاتقورمألاقرغتسيمل.كاذنآتاونس
،نئازخلاىدحإيفيناثلافرلاىلعةديدعتاونسلبقديزوغلاهتيرتشا
روبنصلانمةقفدتملاهايملاتحتاهتعضواذل،رابغلابةاطغمتناكو
عئارلا]8[رانيسّنيزمتوصتعمس،ءاملاباهألمأتنكامدنعو.اهتّفظنو
:سولجلاةرجحنميعمسمىلإلصي

يفكنعًاثحاب/ءاسملااذهاهتاناخولوبنطسإقدانفلكترز
كلتنمرّرحتأوبرشأنأديرأ/سوؤكلاىلعهافشلااهكرتتيتلاتامالعلا
...دويقلا

،ةيرهزلايفراهزألاتعضو...ةجهبرثكأةينغأتراتخااهنأولتينمت
يسركلاىلعةسلاجانيغفيتيأرثيح،سولجلاةرجحىلإتدعمث
.اهضعبّبلقتيهو،تاناوطسألالّغشمبناجب

ءيشلكمهتلتيتلارانلاً:اضيأّنيزمليهو،ىرخأةينغأترتخادقل"
."؟اهعمسنيتلاهذهبكيأرام.

."ةبآكلقأاهنأولةعئارنوكتس"
ةايحلالثمةبيئكتسيلاهنإ":اهينيعيفنزحةرظنتدبدقو،تّدر

."تزونيزيزعاياهسفن
اذهعيضاوملاهذهلثمنعنيديعبءاقبلاانعطتسااذإ،نكل.حيحص"

ً.انكممكلذناكنإينلأستاهنأكو؛ّيلإترظن."لضفأاذهنوكيسفءاسملا
."؟لكأننأبكيأرام"

اهنكل،ةلواطلاوحناهقيرطتكلسمث،يضرعتلبقوًاليلقتخرتسا
.طقفتاوطخعضبدعبتفقوت

."؟تزوناياذهلكام"
."؟كتاعقوتىوتسمىلإِقترتملأ؟اذامل،تّالبقم":ٍلابمريغتلق
سوراق!اذهلكىلإرظناً!امامتشهدموعئاراذه،تزون!؟يتاعقوت"

قابطألادّدعتتأدبو."؟اذهّلكتلعففيك...يرمقسإ،ّلبتميرحب
،]9[يرديح،ةضيرعءايلوصاف،كمسضيب".بيجأنألبقىتحىرخألا
امو...نانشأ،غنابس،]10[يديليابمامإ؟تزوناياذهلكام...يكوشيضرأ



مثً،اضيأانأهفّرعتنمنكمتأملقبطىلإريشتيهوْتلأس."؟اذه
!اذهفرعأ...َرنل،ممه.ينربختال،ًالهم":تلاقوةكوشبهنمليلقلاَِتقّوذت
.ايكاطنأيفاذهنوبحيسانلا!رتعز،حيحصاذه!؟كلذكسيلأ،رتعزهنإ
."؟اذهلكتّرضحفيك!الفاتاتيفهنمانيدلسيلً.ادجذيذلّهنإ

يفلاحلاكلتىلعاهتيؤرينتدعاسو،كاذنآًءاخرتسارثكأتناك
.يرتوتىلعّبلغتلا

كعلطأسمث،يرحبلاسوراقلايقوذتتىتحيرظتنا"ً:ايهابتمتلق
."رسلاىلع

."؟هيلعتلصحنيأنم"
كامسألانمعونلااذهّنإ.ةيحتفنمءاقدصألاضعبيلهلسرأ"

."لاطرأةسمخنزيطسوتملارحبلانمشحو
."؟اذهلكّرضحنم،تزونايًاقدص"
ولحيامككلذلعفأنأترّرقيننكل؛ةقيقحلابفرتعأليرودناح

.يل
،ًاليلقيرظتنا":ةريغصلاتالواطلاىدحإىلعةيرهزلاعضأانأوتلق

لكبقارتيهو،ةفقاولازتالانيغفيتناك."ًالوأهذهعضأينيعد
."؟انيغفياينيسلجتالاذامل".يتاكرح

طبضلابنيأ":ةلواطلالوحةعبرألايساركلاتأرنيحددرتبتلأس
."؟سولجلاينمديرت

."نانثالانحنطقف،انريغدحأكانهنوكينل،نيديرتامنيأ"
.اهتلابقُتسلجو،ةذفانلاىلإبرقألايسركلاىلعسلجتنأترّرق
لكّرضحنم،نيشتفملاريبكايةقيقحلاينربخأً،اذإ":ربصدافنبتلاق

."؟ةيهشلاتابيطلاهذه
اهسأرتّزه."؟كلذلعفنمانأيننإكلتلقنإيننيقّدصتسله"

."نيسأكلانيتاهتألمنإكربخأس،لاحلاهذهيف".ةكحاض
فرعأ":تلاقو،بارشلاقيربإىلإاهديدمتتناكاميفركمبتمستبا

نموهله؟رحبلاسوراقنعاذام.تالبقملاهذهّرضحتملكنأ
."؟كدادعإ

؛اذهّلكيلقيدصّرضح.يهطلانعًائيشفرعأال.ظحلاءوسلال"
."رخآءيشلكو،كمسلاو،ةزاملا

كمسلاوهطتنأكنمبلطو":يسأكيفبارشلابكستيهوتلاق
."؟كلذكسيلأ،ةعاسفصنىلعديزتالةّدملو،ةضفخنمةرارحةجردىلع



."دحاولافرحلاب،هلاقاماذه،طبضلاب"
."؟قيدصلااذهوهنمو"ً:اسأكاهسفنلبكستيهوتلأس
،عقاولايفكلثم؛هسفنكلاجميفلمعيوهو،هطسأفراعهمسا"

."غادريكتنمءاجو
فراع":ةلواطلاىلعهناكمىلإيجاجزلاقيربإلاديعتيهوترّرك

.ً"افولأممسالاودبيال؟هطسأ
ملكتيو،كدلاوفرعيهنكل،ليوطتقوذنممعاطملايفلمعلاكرت"

."كناخنعًامئادىنسحلاب
:يسأكيفءاملاضعبيلّبصتنألبقًارخفدروتتيهوتلاق

ةزاملاضعبهلمدقنسو،الفاتاتىلإيتأتنيحةمداقلاةرملايفكعمهرضحأ"
."اهبعتمتسييكلاهّدعنيتلا

."كلجأنمهنإ.انهِكنوكلكلةيحتاذه":يسأكعفرأانأوتلق
.يسأكباهّسمأنأُتكشوأنيحفلخلاىلإاهسأكتداعأ

،يـبخنسيلّهنإ،تزونايال":اههجوىلعةئيرجٍّدحتةرظنوتلاق
لجأنم".يسأكتسمالنيحاهسأكّتنرو."نوسيآوديزوغبخنامنإو
."كتنباوكتجوز

.يناسلدقعناوتشهُد
سبنأنأنمنكمتأنأنودنم،ةكرحلانعًازجاعكانهتسلج

بابلادنعاهيفينتأريتلاةظحللايفهبتررمامبْتَرعشدقل.ةملكب
تقولارظتنتنأتراتخا،كلذبينهجاوتنأنمًالدباهنكل،يمامألا
ً.ادعتسمنكأمليننكل،ةلأسملانعثدحتتلبسانملا

مليننأتظحالنيحاهمفىلإقيرطلافصتنميفاهديتفقوت
.برشأ

تيقب."؟امهنعملكتتالاذامل؟تزونايامهاركذبخنبرشتالاذامل"
كنالعجتناتللاامهو،كنمًاءزج،كتايحنمًاءزجنالازتالامهنإ"ً.امجاو
ً.اعئارًاصخشكالعجناذللاامهامهروضحوامهاركذنإ.هيلعتنأام
امهنعًالقتسمكرأملانأ.ىوقأًالجرةطاسببكلعجيهبرعشتيذلاملألاو
انهامهو،انهًامئاداتناكدقل.ءيشلااذهلثمبًاقالطإملحأنلو،ّطق
اذهمهفتالأ.كيلعناتزيزعامهاملثمًامامت؛ّيلعناتزيزعامه.نآلاانعم
."ّكبحأامكًامئادامهتببحأدقل؟تزوناي

ىوقأحبصييذلاديحولاصخشلانأتكردأ،ملكتتتناكامدنع
.اهسفنانيغفيوهةعوررثكأو



قلعتيالرمألا.فرعأ،فرعأ،فرعأ":ةقفشلاريثيوحنىلعتمتمت
."ةلكشملاتسلِتنأ...كب

امهنختملتنأ؟ةلكشملانمً؟اذإنم":يلإناقّدحتاهانيعوتلاق
مل.اذهيفبطخالو،رخآلاباندحأينتعينأوههانلعفاملك.تزوناي
نوكتنأناديرتامهنأبةقثاوانأ.دحأىلعبذكنوأ،مثإيأفرتقن
."؟بنذلابروعشلااذاملفً،اضيأًاديعس

ىلعَّيديىلإًاقّدحمكانهتسلجو،اهينيعىلإرظنلانمنكمتأمل
.بيرغءيشامهنأولامكةلواطلا

صخشلاىلعروثعلاعطتسأمليننألامبر.فرعأال"ً:اسئابترّرك
امبرو،هفتحىقلينأبجيناكيذلاصخشلايننألامبرو،امهلتقيذلا
ضعب؛ةدعاسملاضعبًالسوتميرصبتعفر."...امهذاقنإنمنّكمتأمليننأل
النكل،بنذلااذهبرعشأّالأديرأ،ينيقّدص.انيغفيايٍساقرمألا".مهفتلا
،ةليللاانهىلإكئيجملًاحاترمنكأمل،معن.هنمصلختلاةطاسببيننكمي
،كعمًافصنمنكأمل.كئيجمىلإةجاحلاِّسمأبهسفنتقولايفيننكل
."هبُّرُقأو،اذهفرعأ

ىلإةجاحالو،كسفنءانثتسابًادحأملظتملتنأ!ال":دانعبتلاق
نحنعيطتسن.ينعكتنباوكتجوزىركذداعبإلواحتال.ديكأتلكبكلذ
."ةيادبلاذنمكليـبحبابسأنمامهوً،اعمنوكننأةعبرألا

.ينيعيفعومدلاىرتالىتحًاديعبيرصببتحشأ
،هبهّوفتلاتعطتسااملكفيعضتوصباهتلقًاركشةملكتناك

ال.ةعئارةناسنإتنأ".عباتأنألبقتقولاضعبلتمصلاقبطأمث
اذهنمصلختأفيكةطاسببيردأالو،لعفأنأبجياذاماٍّقحفرعأ
."قمحأانأ،لعفأنأبجياذاميردأال.ةهاتملاهذهنمجرخأو،مهلا

امفرعأالانأ.كلذكتسل،ال":اهيديبَّيديكسمتيهوتلاق
أدبننأاننكميامبر،نكل.فرعيًادحأفرعأالوً،اضيأهلعفيليغبني
."نوسيآوديزوغبخنبرشنوانيسأكعفرننأبًادّدجم

اهنكلً،اضيأعومدلابناضيفتاهينيعتيأرف،اهيلإرظنألتردتسا
.اهسأكتعفرواهتسبح

."هيلعتنأامكاتلعجنيتللابخن،كتنباوكتجوزبخن"
.يسأكتعفر
لعجنمتنكمتيننكل،ليستانعومدتناك."...نوسيآوديزوغبخن"

يتنباويتجوزبخن".تاملكلاجارخإتعطتساو،اهسأكسمالتيسأك



."...نيتعئارلاونيتلحارلا
ّنيزمتوصألم،ىرخأةرم.ةينغألاترّيغت،انبارشفشترنانكامنيبو

:ةفرغلانيزحلارانيس
لصحأملاذإ/ناخدنودنم،دامرنودنم،رانلايفقرتحأانأ

...ءيشال؛تيبوأ،لزـنموأ،هيلإبهذأناكميدلنوكينلف،ِكيلع



نكأملذإ؛يلزـنميفةليللاانيغفيِضمتملوً،اعيرسةيسمألاتضقنا
ّلثمءاشعلاىلإاهئيجمنكلً،اضيأاذهتدارأاهنأنظأالو،كلذلًادعتسم
.هتاذدحبةمهمةوطخ

فيكاهتربخأو،نوسيآوديزوغبخنانبرشنأدعبًاليلقانالكىخرتسا
نيحاهانهجاويتلاقاشملاو،نوسيآةدالونعاهتربخأامك،ديزوغتيقتلا
اهتيناعيتلاةلكشملاو،لاقتنالاتابوعصو،لوبنطسإجراخةفيظويفتّنيُع
،ربصبعمسلاتفهرأ.ةنيدملانعًاديعبفيرلايفةايحلاعمماجسنالايف
يألفغأّالأىلعًاصيرح؛ةحارصوقدصباهتلئسأنعتبجأَْتلأسامدنعو
نأبجي،هتبوبحمعمةقباسلاهتجوزنعلجرلاملكتيامدنع.ليصافت
نيحاننيبلصحليبقلااذهنمءيشالْنكل،امهنيبرتوتلوصحعقوتي
رعشأمليننأامك،مهجتتوأيلعمكحتمليهف؛ديزوغنعتثّدحت
ةقالعانتقالعنكتملامبر.ةلحارلايتجوزنعاهعمتملكتامدنعةبارغلاب
نمصقتنتةقادصلانإلاقي.ةيقيقحةقادصامنإو،ةأرماولجرنيبةيداع
اوفرعيملاذهنولوقينيذلاسانلانكل،ةقالعلايففغشلارّمدتوبحلا
اهّقلعتويلصلخملااهبحواهتسامحتقبأدقو؛انيغفيلثمًاصخشًاقلطم
يتلاةشعنملاءاوهلاةحفنتدّدب،ًالعفوً.ايحانبحوةيوقانتقالعةايحلاب
،يضاملانمقلقلانعمجانلاحّربملاملألاكاذ؛َملألااهعماهترضحأ
بلجتالو،هطاشندمختو،هنهذوءرملابلقىلإللستتيتلاتايركذلاو
لكوةايحلابيتقثديعتسألةوقلاانيغفيينتحنم.نزحلاوىسألاىوساهعم
.يلهمّدقتام

نمًامامتًاررحتمنكأمليننأنممغرلاىلعو.ةليللاثدحاماذه
كلذلثمبتأدبيتلاةبجولانأالإ،كاذيساقلاورّذجتملاىسألابروعشلا
ّنيزمتاينغأو،بارشلاةدعاسمب،فاطملاةياهنيفتلّوحترتوتلاوددرتلا
انيغفيهتهطيذلاكمسلاو،ةيهشلاهطسأفراعتاّبيطو،ةعئارلارانيس
.رثكأانضعبنمانبّرققتعسقطىلإ،اهسفنب

.قابطألافّفجأينتكرتو،يضارتعامغر،ةدئاملاتاودأانيغفيتلسغ
.ظحالتالاهنأبترهاظتاهنكل،فطاوعلانمةماّودهجاوأيننأْتفَرع
ُتضفرنيحةداعسلابْتَرعشوً،ابيرقتفصتنادقليللاناك،انرداغامدنعو
.اهرارصإمغر؛لزـنملاىلإاّهلقتلةرجأةرايسبلطتنأاهحارتقابضغب
ةصاخ،تزونايامصخشلًانيدمنوكتنأملاعلايفءيشأوسأ"ً:امئادتلاق



عتمتستاهنأادبو،ةكلاهتملاةميدقلاونيرلاىلإاهتقفار."كبيبحنوكينيح
عضومنوكتنأتبحأاهنأالإ،كلذباهرارقإمدعمغرو.ةظحللكب
.مامتها

كرحملافقوتوةرايسلاتّصغ،ليغشتلاسبقميفحاتفملاتردأامدنع
يقيقحجارحإيأيلببُسينألبقً؛اريخأةايحلابضبنهنكل،لمعلانع
قفربتطغضوسورتلاتقّشعمث،فطعبدوقملاىلعُّتبر.ظحلانسحل
ينبقارتانيغفيو،رفقملاعراشلاىلإةرايسلاتقلطناف،دوقولاةساّودىلع
.دوقأانأو

."؟كلذكسيلأ،ةميدقلاكتاينتقمبًادجّقلعتمتنأ":ْتلأس
.ًالثمةرايسلاهذهك،ديكأتلاب":قيرطلاىلعناتتباثيانيعو،ُتددر

."اننيبًابيرقتةضماغةورعكانه
انيدلتناك.روعشلااذهفرعأ"ً:اضيأقيرطلاىلعاهانيعوتلاق

سمخلبقكينولاسىلإتلقتنايـبولنيبةديسلاىعدتسولوتروكيفةراج
اورقتساونانويلاىلإاهدالوألكلقتنادقف،دحأاهيدلَقبيمل.تاونس
يهورمألااهبىهتنال،كانهتيقباهنأولوً.ازوجعتحبصأو،كانه
:تلاق.مهيلإةدوعلاباهدالوأاهعنقأاذل،ينانويلاىفشتسملايفرضتحت
.يـبناجىلإيدالوأنأفرعأانأوتومأسلقألاىلعيننكل،ينطورداغأس
تدبدقف،يـبولنيبةديسلاةنيكسم.اهليحرموييفاهعّدونلًاعيمجانبهذ
تبرتوثاثألاسمالتو،ةريخألاةرملللزـنملاءاجرأيفلوجتتيهوةلوهذم
اهنأكو؛تقولالاوطيكبتو...نئازخلاو،ايارملاو،يساركلاو،تايرهزلا:هيلع
،يـبولنيبةديساييجعزـنتال:اهنيحاهلتلق.اهفلخاهنمًاءزجكرتت
نأشبةنيزحانأ،ةجعزـنمتسل:ينتباجأف.كدالوأوكترسأعمنينوكتس
تحتىعادتتاهنأاهنيحتننظ؟رداغأنأدعبلعفيساذام.ثاثألااذه
رعشتنأاهنكميالو،ءايشأىوستسيلاهنكل:تلقفلاقتنالاداهجإةأطو
اماذهأ!؟ءيشيأبرعشتنأنكميال:ةبضاغينتباجأف.ءيشيأب
يعّدياممرثكأيلةرسأثاثألاوتاينتقملاهذهتناك؟ةباشلااهتيأهنينظت
.يدالوأهلعفيملاماذهو،يعمتيقبدقل،لقألاىلع.رشبلانميـبراقأ
اهنيعمستسفً،اديجِتيغصأاذإ؟سيساحأنودنمنوكتنأنكميفيكف
ال،كتلكشمكلتف،اهعامسيعيطتستملاذإو.يقارفىلعًانزحيكبتيهو
اهنعةدعتبمتيشماذل،هلوقيننكميءيشكانهنكيمل.يتلكشم
اهتايحتضمأيتلاتاينتقملاكلتعمةريخألاةليلقلااهتاظحليضقتاهتكرتو
."اهعماهلك



يعيبطلانم".يـبولنيبةديسلاهبتّرمدقامًامامتفرعأتنك
.تدّهنت."سيساحألاهذهلثمبرعشينأًاديحوشيعيصخشىلإةبسنلاب
عيظفرمأ،ةايحلاهرطاشيرخآصخشنودنمً،اديحوءرملانوكينأ"
."انيغفياي

."؟ديحوكنأنظتتنأً،اذإ"
امتفرعاهنكلبُجأمل.اهتوصيفةيرخسوأؤجافتكانهنكيمل

.هيفرّكفأتنك
يلعوكبناجىلإانأً،اديحوتسلتنأ!تزوناياذهقّدصأال"

.ً"اضيأبنيزو
تناكلًالعفتاظحللاكلتيفيرطاخيفلوجيناكاّمعاهتربخأول

يلقعدقفأيننأتّنظامبرلف،أوسأوهاملصحلوأ،ةءاسإلابترعشدق
عمملكتأالانأ.يـبناجىلإِكنأفرعأ".تبذكاذل،يـبولنيبةديسلالثم
ّرمتامفرعأيننإطقفلوقأتنك.ليبقلااذهنمًائيشلعفأوأثاثألا
نمًاءزجتناكءايشأءرملادقفينألهسلانمسيل.يـبولنيبةديسلاهب
دقل،لاثملاليبسىلعةرايسلاهذهيذخ.ةريثكتايركذو،ةديدعبراجت
نأعطتسأملاذإىتحً،امامتراهنتنأكشوىلعاهنكلً،اعمريثكلاانضخ
."ةياهنلايفينعّىلختتسف،اهنعّىلختأ

.ينتقناع
."؟تزونايكلذكسيلأ،يفطاعوقمحأزوجعتنأ"
."؟اذهيفبطخنمله":تبضغيننأبًارهاظتم،ةّدحبتلق
اللازأاليننكل،ًاليلقٍرغماذه،عقاولايف.قالطإلاىلع،ال":تّدر

."؟ةرايسلاهذهنعّيلختلاىلإتررطضانإًاقحجعزـنتسله.رمألامهفأ
ءرملاداتعي،نيفرعتامكف.ًاليلق؛جاعزـنالابرعشأسامبرً.اقثاوتسل"

.ئجافمريذحتبينتعطاق."...ظقيتسن،حابصلايف.ءايشألاىلع
."امٍعوننمًاناويحودبي.قيرطلاىلعامءيشكانه،تزونايهبتنا"
يقلتسيدوسأًاريبكًائيشانمامأةسمخوأراتمأةعبرأدعبىلعتيأر

نسحل.ةرايسلاتفقوأوةعرسبنيميلاىلإدوقملاتردأ.قيرطلاطسويف
يضقنسانكالإوً،امامتبسانملاتقولايفانفقوتوةرايسلاتباجتسا،ظحلا
.ةرايسلانمتجرخوةيوديلاحباكملاُتبحس.هيلع

."تدرأنإةرايسلايفيقبا":انيغفيلتلق
امبرً،افيخسنكتال":ءيشلاكلذوحنجراخلاىلإقّدحتيهوتلاق

."ةطرويفنوكي



نينألثمًاتفاخًاتوصانعمسو،لكشلاكاذوحنانيشموًاعمانجرخ
امباهيفهنمتبرتقايتلاةظحللايفهتفّرعتوً،اناسنإنكيمل.هنعردصي
.ةيافكلاهيف

."؟هللاقحبانهثدحاذام!انبلكرايتخب!رايتخبهنإ":تخرص
انآرنيحضهنينألواح.ةبوعصبسفنتيوملأتينيكسملاقولخملاناك

ئدابيف.نئيوهوكانهًايقلتسميقبوكلذلعفنمنّكمتيملهنكل
مهفأنأًالواحمناكملايفتلّوجتو،لعفأنأبجياذامفرعأمل،رمألا
.ثدحام

."؟حرُجله.هتمدصدقةرايسنأودبي"
رظنا":امهكيرحتعيطتسيالنيتللاهيتمئاقىلإريشتيهوانيغفيتلاق

.ً"اضيأانهمددجوي.اتُرسكدقامهيتلكنأودبي.هيتمئاقىلإ
الهنكلهناسلبهيّفكىلإلوصولالواحيرايتخبنأادب.ةّقحمتناك

ً.املأىّولتيوكلذعيطتسي
."؟لزـنملاىلإهذخأنله؟تزونايلعفنساذام"
."هيلعةرظنيقليسو،ريميدىلإهذخأنل،ال".لضفأةركفيلترطخ
نمةيناطبتجرخأمثرايتخبىلإاهتدقو،ةرايسلاكرحمتلّغش

.قودنصلا
."هذهىلعهدّدمننأدعبةرايسلاىلإهلقننل،ايه"
اهبموقنةكرحلكتناكو،اهيلإهّرجنانأدبوهمامأةيناطبلاانددم

هلقنناكل،يتقفربانيغفينكتملولو.اهنعدعتبينألواحف،هملأديزت
دعقملاىلعهعضوانعطتساةّقشمودهجدعب،نكلوً.اسوباكةرايسلاىلإ
.يفلخلا

هبكسمأسف،حباكملاتمدختسااذإ.هبناجبسلجأس":انيغفيتلاق
."!نيكسمنمهلاي.هطوقسنودلوحأو

دعبىلعةيوازلادنعيهو،ةديعبتسيلريميدةدايع.ةديجةركف"
."طقفنيعراش

ءيشوأبيبطوهأ؟اذهريميدوهنم":ةرايسلاانبكرنيحتلاق
."؟ليبقلااذهنم

."يرطيببيبطهنإ،لضفألب":كرحملالغشأانأوتلق
.ً"امامتهيلإجاتحننمهنإ"
."ةلوفطلاذنمناقيدصنحنوً،اضيأعرابيرطيبهنإ"
."ليللافصتنميفهبابعرقننأعنامينلً،اذإ"



."ماظعلاضعبهادهأدقورايتخببحيهنإً.اقالطإ،ال"
هسأرانيغفيتبعاد.لاقياممهفيهنأكو؛نئينيكسملارايتخبناك

.ً"ابيرقاذهيهتنيس،يزيزعايقلقتال":هلتسمهو،هئّدهتلفطلب
ةعرسبةكلاهتملاةميدقلاةرايسلاتباجتساف،دوقولاةساّودىلعُتطغض

.ةملظلاةكلاحطالبعراوشربعانقيرطانكلسو،ةئجافم



،هدلاونعهثرويذلاىنبملا،"طالبرصق"نأل؛مئانرتميدنأتننظ
يفًاقراغناك،ةحيسفضرأيفعقيونيقباطنميلزـنملثمنّوكملاو
ىلإيرصببًاصخاش،تارمثالثسرجلاتننروةرايسلانمتجرخ.مالظلا
ًاحابصمىرأوألخادلانمردصيتوصّيأعمسأنأًالواحمو،ةذفانلا
صخشيألنكميفيك:يسفنةرارقيفترّكف.ثدحيملًائيشنكل،ءيضي
تقلطأمث،ترظتناوً،اددجمسرجلاتننر؟قمعلااذهلثمبمانينأ
يفرايتخبكسمتتناكنيحيفّيلإانيغفيترظن.تفاختوصبةميتش
ةرمللسرجلاتننرمثيتليحّةلقىلإةراشإيفَّيديتددمف،ةرايسلا
وأةايحدوجوىلإةراشإّيأالوً،اددجمّدرّيأقلتأمليننكل،ةريخألا
.ةذفانلاربعيسأرتمحقأوةرايسلاىلإتدع،اذل.ةكرح

."وهنيأملعيهدحوهللا.لزـنملايفدحأال،ءيشال"ً:اسئايتلق
."؟يولخلاهفتاهمقركيدلسيلأ"
مدختسيالو،يرجحلارصعلايفشيعيريميد":تلقو،يسأرتزّزه

."اتكيعمنوكيامبرً!الهم".ةركفيلترطخمث.ً"ايولخًافتاه
."؟هبيرقوهأ؟اتكيوهنم"
."رخآبّرقمقيدص"
."!ّطقلبقنمنيصخشلانيذهيمامأركذتمل،هه!بّرقمقيدص"
ً.اقحالاهبكربخأسو،ةليوطةصقاهنإ":ةرايسلابكرأانأوتلق

."كانهريميددجندقف،اتكيلزـنمىلإبهذنل
ينترهبف،ةيوازلالوحةعرسبةرايستفطعنا،سورتلاتقّشعامدنع

.ةيلاعلااهؤاوضأ
ةرايسلاتبرتقا."؟قمحألااذههلعفييذلاام":ٍلاعتوصبتخرص

اناكنيذللانيصخشلاتفّرعتً.ابيرقتراتمأةسمخدعبىلعتفقوتو،انم
.ءاوضألاتئِفُطأنيحاهيف

اننأودبي،اتكيوريميدامهنإ":بيجلااتكيةرايسىلإًاريشمتلق
."ناظوظحم

اهيفنيسلاجايقبريميدواتكينكلً،اعرسمةرايسلانمتجرخ
يتلاةظحللايفف،ًاليحتسماذهنوكيس،ال؟ينافرعيملأ.نيرظتنم
يفكلذلكّبلقأتنكاميفو.نوكأنمنافرعيس،يترايساهيفنادهاشيس
اتكيدسجمثًالوأمخضلاريميددسج؛اجرخونيبابلاالكحُتف،ينهذ



بابدنعيتيؤرببسبحجرألاىلع؛امهيهجوىلعمهجتلاادب.ليحنلا
ريميدعّنصتنيحيفً،اقلقاتكيرهظو،ليللافصتنميفيمامألاريميد
.حضاولاهلوضفنممغرلابءودهلا

ذنمسرجلاُّنرأانأ؟هللاقحبتنكنيأ":ريميدلًالئاقتخرص
."!رهد

."؟امءيشثدحله؟اذامل.كمسلاداطصنلانبهذ"
."هتمدصدقةرايسنأنظأ.باصمرايتخب"
ينلأساميف،هتلقاممهفدقاتكينأُدبيمل."؟اذام":اتكيحاص

."؟رطخهعضوله":ريميد
نوكينأىشخأ.نيتروسكمهاتمئاقنوكتامبر":هيلإرظنأانأوتلق

."يلخادحرجبًاباصم
ةراشإيأكانهنكتمل."؟وهنيأ":ةطاسببيرطيبلابيبطلالأس

.ههجوىلعقلقلاوأفوخلاىلإ
."ةيناطبلاقوف،كانههنإ":يترايسىلإترشأ
،هباقعأيفاتكيوترسنيحيف،ةعساوتاوطخبةرايسلاوحنىشم

هنكل،كانهةسلاجانيغفيىأرنيحمدُص.ةذفانلاربعهسأرعفدمث
ً.اروفهشأجةطابرعمجتسا

.ً"ابحرم"
."رارمتسابنئينيكسملاقولخملاً.اقحملأتيهنإ":تلاق
كلضفنمةنيعللاحيباصملاِرنأ".ةذفانلانمهسأرريميدجرخأ

."ءيشةيؤريننكميال.تزوناي
.ةرايسلاىلإدعصفحيباصملاترنأ
."؟زوجعلااهيأ،رايتخبايكلثدحاذام"
،ملألايهتنينأًاسمتلم،ءودهببيبطلاتوصفّرعتيذلارايتخبَّنأ

تاباصإنعًاثحبهصحفهسفنتقولايفو،هيلإثدحتلاريميدعباتاميف
.حورجوأ

رمألايهتنيس.ةعاجشلابّلحتوأدها،سأبال.زوجعلااهيأسأبال"
.ً"ابيرق

يفرسكببيُصأدقل".انهجاوورادتسافيلّوألاهصحفريميدىهنأ
نألمآ.ىنميلاهتمئاقلاحنمًاقثاوتسليننكل،ىرسيلاةيفلخلاهتمئاق
كسمأ،تزون.لخادلايفلضفأةرظنءاقلإنمنّكمتأس.ةمدكدرجمنوكت
صرحلاىخوتننأبجي.لخادلاىلإهلمحنسوةيناطبلانمرخآلافرطلا



.ً"اريثكزتهيّالأنمقثوتنو
تكسمأ.ربكأةحاربكّرحتلاعيطتسأىتحةرايسلانمانيغفيتجرخ

مث،ىرخألاةهجلانمريميداهكسمأنيحيف،اهيتهجىدحإنمةيناطبلا
فرطلايففقاولاريميدنمءطببتمّدقتمث،كلذدعب.ىلعألاىلإهانعفر
نئيوهواهنعرايتخبطقسفيدينمةيناطبلاتتلفأ.ةرايسلانمرخآلا
ً.املأ

تنأثيحَقبا،رايتخبزوجعلااهيأسأبال"ً:انئمطمريميدلاق
،نآلا.ىهتنادقءيشلكو،اذتنأاه.نآلارمألالوطينل،بسحف
."ًاليلقوفغتىتحلخادلاىلإكذخأنل

ثيحوبقلاىلإانلزـنوءانتسكلاراجشأانزواجتو،ةقيدحلاىلإهانلمح
.قاورلاةياهنيفةريبكةفرغيفةلواطىلعهانعضومث،ريميدةدايعدجوت
ةنازخنمةنقحمريميدجرخأاميف،ةفرغلاترينأنيحةيبصعبرايتخبقّدح
مث،ىرسيلارايتخبذخفيفةربخباهتربإزرغورادجلابناجبةيجاجز
ىلإداعوءاضيبةليوطةرتسو،ةيطاطملاتازافقلانمًاجوزكلذدعبىدترا
دادزيرايتخبناك.هرعشيفهديرّرمو،هرهظوهنطبنمقثوتف،هضيرم
.هباينأنعًافشاكً،ادعوتمرجمزيوًابارطضا

يفنارّمستتَِملً!اروف،هناكميفهاّتبث":هودعاسماننأكوريميدخرص
ًاررضهسفنبقحلينأبرمألاهبيهتنيسالإوًاّديجهاّتبث؟اذكهامكيناكم
."ربكأ

ناويحلانكل،هيذؤننأنودنمهتئدهتلاندهجىراصقاتكيوتلذب
.رثكأشعتريوىّولتيأدبنيكسملا

يناعينيكسملاقولخملا؟ءاودلاريثأتأدبيسىتم"ً:اروعذماتكيخرص
."!هللابًابحً،ائيشلعفاً!اريبكًاملأ

دعبيعولانعبيغيسو،بسحفهاّتبث.قلقتال":ءودهبريميدلاق
."قئاقدعضب

ناّفخيهلملمتورايتخبيّولتأدبقئاقدعضبدعبوً،اّديجهانّتبث
ً.اريثكانحترافً،اريخأهيعودقفىتح؛هنينأىشالتو،اٍّيجيردت

بُصيمل.ظوظحمهنإ":عاطتسملاردقشأجلاطباروًائداهريميدلاق
ىلعتامدكوطقفىرسيلاهتمئاقيفرسككانهامنإو،هدسجيفحارجب
تاباصإّيأدوجولًابسحت،لاحلكىلعءاودبهتنقح.ىنميلاهذخف
."ةيلخاد

."انيغفيهذهنأحجرألاىلعامتنّمخدقل،ةبسانملاب":تلق



كنعانعمسدقل،ةسنآايًاريخأيقتلننأفيطل":ددوتباتكيلاق
مل."كنعملكتينأوههلعفياملكنإف،تزونعمجرخنامدنع.ريثكلا
.كلذبًارارقإهسأرباهلأموأهنكلً،ائيشريميدلقي

يلتزونركذيمل،ظحلاءوسلً.اضيأامكئاقلبتفّرشت":ةرارحبتلاق
."امكنمًايأطق

،ةظوحلملاهذهنمةءاسإلابريميدواتكيرعشينأنكمملانمناك
يتمئاقصحفيلداعيذلاريميدةصاخ،جعزـنيملامهنمًايأنأادبنكل
.ةأطولاةّدشينعفّفخيىتحاتكيباجأ.رايتخب

ىلعشيعأدّرشتمولوسكلشافانأف.هركذيامدجويالهنألاذه"
،تاناويحلاةحارلهتايحسّركدقفريميداّمأ.ثاريمنميدلاويلهكرتام
كتايحفالخب،انملكةايحيفًادجعتممءيشًاقحكانهسيلاذل
لكتفّرعتِكنأدبالاذل،سولوتروكيفًاناخنيريدتِكنأانعمسً.اعبط
."كانهمهتيقتلانيذلانيعئارلاوءابرغلاصاخشألاعاونأ

ةقيرطبةعونتمةايحرامغعيمجلاضوخيذإ.ةبوعصب":ةقابلبتّدر
-لوبنطسإلثمةمخضةنيدميف-صاخشألاددعمك،ةلصحملاب.ىرخأبوأ
."؟امكلثمنوّزيممءاقدصأمهيدلنيذلا

رايتخبصحفنعريميدفقوتو،ناتحتافلاناواقرزلااتكيانيعتقاض
ةرمًاتماصيقبهنكل،رثأتامبرهنأىلإةراشإيف؛ىلعألاىلإهرصبعفرو
اهتيضمأيتلاةزيمملامايألاكلت،انتلوفطمايأتايركذينترمغ،ةأجف.ىرخأ
ببسوأ،هلعفناّنكاموأ،انكنيأركذتأمل.نادناهواتكيوريميدةقفرب
لكلثمىركذ؛نايعللتقثبنايضاملانمةروصلاكلتنكلً،اعمانعامتجا
يروعشجزتماامدنع.اهنعنولفاغمهوسانلائجافتيتلاتايركذلا
اتكيتوصينداعأ،يلخاديفتلمتعايتلاةبآكلابملؤملارايدلاىلإنينحلاب
.رضاحلاىلإ

ىلعنكل،ملاعلااذهلًاديفمنوكأالامبر.اذهيفةقحمِتنأ":لاق
."ناعئارلاناقيدصلاناذهيدللقألا

ءارهلااذهىلإيغصتال":تلقف،لّمحتأنأيرودقمبدعيمل
."هلخاديفرعاشلاهنإ.يذهيهنإ،انيغفياي

."؟ً!اقح"
ّهنأامك.ةنيدملاهذهنعهدئاصقمظعموً،اقحرعاشهنإ.معن،هوأ"

امّلكبكربخينأنكميو،لوبنطسإنعءيشلكفرعيوً،اضيأيرامعم
ناطلسيأو،اهيفريفاونلانكامأ:هذهةليمجلااتنيدمنعهتفرعمنيديرت



كغلبينأعيطتسي.حرصلاكاذّديشومّمصيرامعميأو،رصقلااذهىنب
نكلاهبلعفأاذاميردأالً.اضيأنيواودةّدعبتكدقو،ةعرسباذه
."رعاشتازيمبعتمتيهنإلوقلاداتعازوجعلايدلاو

ً.ارعاشىعُدينأًامئادبحياتكيناك
هنإ"ً:احضاوادبحيدملابهعاتمتسانأمغر،فئازعضاوتبًاينحنملاق

ىعدتداكلابيهو،ءيشلكاذه،ةشّوشمتارابعاهنإ.يتديسايًاليلقغلابي
.ً"ارعش

دقل.رعشلانعريثكلافرعأيننإلوقلايننكميال":انيغفيتّدر
."...تنكنإيردأال.ينانوي؛سيفافكىعديرعاشنعتعمس

."ةيلمخملاةقبطلارعاشناكدقل!؟يتديسايًاقح".اتكيانيعتضمو
ينفّرعدقو،لوبنطسإيفاوشاعنيذلاهبراقأضعبفرعييّدجناك"

."هرعشب
أدبوحنحنت.كاذنآًاديجحبصأدقهجازمنأادب."عئارهنإً،انسح"

/اهسفنعراوشلايفيشمتستنأً/امئادكقحالتسةنيدملاهذه":درسي
يتلاةنيدملاهذهاهنإ/اهتاذلزانملايفبيشتسو/اهنيعءايحألايفربكتسو
."...رخآناكميأيفلمأتالً/امئاداهيلإكرمأيهتنيس

يهله:نالأستامهنأكواهانيعتدب.تارظنلاانيغفيوُتلدابت
؟كنعةديصقلاهذهنإمأ،طقفيتليخم

نعاذام،نكل.تايبألاهذهركذتأ":اتكيوحنريدتستيهوتلاق
."؟كرعش

."ىوتسملااذهىلإىقرياليرعش".ءايحبمستبا
ترادتسامث."كسفنملظتكنأامةقيرطبعابطناّيدلنّوكت"

."؟تزونايكيأرام":ينتلأسو
."ةعئارهدئاصقف،فصنمريغهنإ،ةقحمِتنأ"
."؟ةدحاوعمسننأنكميله"
ينيواوددحأنمةخسنكللسرأسيننألضفألاو،كلذكنكميًاعبط"

."تزونعم
يفدحاودجوي":هتمصنعّىلختينأًاريخأرّرقنأدعبريميدلاق

،طالبتاّركذمً؟اددجمىعديناكاذام.سولجلاةرجحيفبتكلاةنازخ
."؟كلذكسيلأ،ليبقلااذهنمًائيشوأ

."ناويدلاناونعلهجتلازتالتنأ!هللااي.طالبرابخأ"
مث."اهنمريبكددعكانهف،ىرخألانيواودلانمّيأناونعوأ"



،طالبنعناويدلا،لاحلكىلعاهلضفأكلذ":انيغفيىلإثّدحتورادتسا
يح؛ةميدقلاطالبنعدئاصقةعومجمنعةرابعهنإ.هناونعنكيًايأ
ةرجحيفةدوجوملاةخسنلايذخأتنأنكمي.يـبهذلانرقلانعو،انبابش
."تدرأنإسولجلا

."كتخسنذخأديرأاليننكلً،اركش"
.يعمانهيقيقحلارعاشلايدل،يقلقتال":ًالئاقركمبريميداهزمغ

."المأاهعامستدرأأءاوسّيعمسمىلعدئاصقلاكلتيقُليوهو
.اتكيىلعجاعزـنالاادب
نظأالً،افيخسنكتال":ساّسحلازوجعلايقيدصذقنألًالخدتمُتلق

."ةبوغرمنكتملنإدئاصقلاكلتيقُليهنأ
.ةعساوةماستباىلإتلّوحتورجحلالثمةيساقلاريميدريراسأتللهت
نأبجيو،هدئاصقيقُليهلعجلهسلانمسيل.انيغفيايحزمأانأ"

ماعطلالوانتلنايتأتالاذامل،عقاولايف".رّكفيلفقوت.ً"اديجهجازمنوكي
تامارغوليكةثالثانيدلو،مويلاكمسلانمةريبكةيمكاندطصاً؟ادغانعم
دقو،دغءاسماهلكاهوهطننأنكمي.انهيرحبلاسوراقلانملقألاىلع
."انعماسمىلعتايبألاضعبءاقلإباتكيمّركتي

يفًادجعرابانخاّبط.يفويضنونوكتسدحألاءاسمً،اذإ":انيغفيتّدر
،متئجاذإ.كلثمًارهامسيلهنأنّمخأيننأمغرً،اضيأكامسألادادعإ
."كانههدئاصقيقلينأاتكيناكمإبف

ًاعيمجنحنُّلحنسدحألامويو،انتفيضًءاسمًادغنينوكتس":اتكيلاق
."كيلعًافويض

،ةرسفتسمّيلإترظنف،هببيُجتاهاسعامبةقثاوانيغفينكتمل
ً.ارارقينمديرت

انلتأرقنإطقفنكل":تعباتةعنطصمةيّدجبمث."؟الَِمل":ُتلق
."اتكيايكدئاصقضعب

ملنإيتطلغتسيل":ةيبصعبفاضأ."نكل.ةيافكلداعاذه"
."مكبجعت

ةقثاوانأ.ثدحيساذهنأيفكشأ":تلاقوهتيساسحبانيغفيترثأت
.ً"ادجةعئاركدئاصقنأ

يرظتناً،ادجةقثاوينوكتال":هرصبعفرينأنودنم،ريميدمتمت
."كمكحيقلُطتنألبقاهيعمستىتح

يرطيببيبطهفرعياّمعهلأسيداكو،اتكيىلعًاحضاوجاعزـنالاادب



،لجرايًادجًاساسحنكتال"ً.اروفأدهيهلعجريميدنكل،رعشلانعنيعل
ً،ادجةرقومهدئاصق،ال":ًالئاقانيغفيىلإهرصبعفرو."بسحفحزمأانأ
.ً"امامتةلوبقمو

."اهعامسلًاربصقيطأال":ةيدجبتّدر
ءاسمنمفصنلاوةنماثلادنعامكئيجمعقوتنس،لاحلاهذهيف"

."ٍدغ
ءاسمءاشعلانأايسنتال،نكل.انرورسيعاودنماذهنوكيس"

."الفاتاتيفيناخيفنوكيسدحألا
سولوتروكمسااذه!الفاتاتىعديناخلاً،اذإ!الفاتات":اتكيخرص

."انيغفيايعئارناكملاىلعهتقلطأيذلامسالانإ.ميدقلا
."انأسيلومسالاراتخايذلاوهيدلاو"
ءامسأتليُزأدقلً.ازاتممًامسامعطملاحنمدقل.هلىحرمً،انسح"

.يضاملاىلعاهتضبقيخرتةنيدملاهذه.اهلكةميدقلااهئايحأءامسأوةنيدملا
مهساسحإاودقفومهخيراتاوسناذإً؛امامتسانلالثمنوفرعتامكندملاو
ال؛ءيشىقبينل،اهدنعو.مهتاوذبمهساسحإًاضيأنودقفيسف،يضاملاب
نكتمل.ةيدرفوأةيبذاجنودنم؛عيمجلاهباشتيسو،زّيمتالو،ةيصخش
."..ً.امئاديهو،ّطقةيداعةنيدملوبنطسإ

،عمساً.اددجمرضاحيأدبدقل.اذنحناه!هللااي،هآ":ريميدمتمت
."كلتنطقلاةبلعينلوانوًاديفمًائيشلعفا،ةرضاحمءاقلإنمًالدب

.هتنيدميفيرجياّمعلفاغلا؛انيغفيةسنآايعونلااذهًاضيأكانهو"
."ىقمحًابلاغمهوعدننيذلا؛عونلااذهنمًاسانأديكأتلابنيفرعتِتنأ

.ً"اريثكفزـنيسالإوهتمئاقدّمضأنأبجي،عرسأ":ريميدلاق
انهتنكاملةنيدملاهذهالول":نطقلاهلوانيوهوًارخاساتكيلاق

ذخأيوهولاقفهعملهاستيالأريميدرّرق."رايتخبايًاضيأتنأو،ًالصأ
.اتكيبجُعيملكلذنكل."نكيًايأ":نطقلا

،لاحلكىلع.كجعزيهيعدتال،انيغفيايًامئادلاحلاهذهىلعهنإ"
."كئاقلبترُرس

."كلًاركش":ةطاسببتلاق
ريميدنكلً،اعقوتمكلذنكيمل."تزونلجأنمناديعسنحنو"

ّهنإ".طقفةدحاوةظحللكلذلعفدقناكنإوً؛ابناجهلمععضو
."كلثمةعئارةأرمادجوّهنألظوظحم

نظأيننكل،امكنمريبكفطلاذه":ًالجختدّروتدقوانيغفيتلاق



."نييفولاهيقيدصدوجوبًاظحرثكأهنأ
لاحنعلأسأتدكو،يلةجعزمحبصتةشاّيجلارعاشملاكلتتأدب

.لصتملاوهيلعناكو،يولخلايفتاهَّنرنيح،عوضوملالّدبألرايتخب
.ةميرجلانعءيشلكتيسندقتنك

."كيدلامِتاه،يلعايمعن"
."ريدملااهيأىرخأةثجاندجودقل"
."؟اذام"
."يديسايىرخأةثج"
."؟نيأ"
."يديساينيطنطسقدومع"
مأ-هسفنمرجملاله؟اهسفنةعيبطلانمناتميرجلاله؟يرجياذام

ريميدوانيغفيتناك؟نيتميرجلااتلكفلخفقينم-مهسفنأنومرجملا
.مامتهابّيلإنوغصيويننوبقارياتكيو

ىلعةيدقنةعطقدجوتله":تارظنللمامتهايأريعأالانأوتلأس
."؟ةثجلا

."ديلايف،يديسايمعن"
مل،ونروبياراسيفةثجلااندجوامدنعف؛ةميسجةطلغُتفرتقادقتنك

.اوفقوتينلنيمرجملانأودبي.ديزملاكانهنأيلاببرطخي
."؟نآلاتنأنيأ،يلع.تمهف"
عيمجلاأدبدقلً.اضيأانهقيفشو،دومعلادنعبنيزعمانأ"

."يلّوألامهلمعب
."مكيلإيقيرطيفانأً،انسح"
تَحرط."؟امدحألُتقله":حضاووحنىلعةقلق،انيغفيتلأس

له".انعمةفرغلايفةثجلانأولامكرعشأينتلعجةقيرطبلاؤسلا
."؟ىرخألتقةميرجتعقو

بجينكل،دعبنيقثاوانسل"ً:ارذتعمتلقو،اهفواخمديدبتتلواح
."كلجأنمةرجأةرايسفقوأس،يلاعت.بهذأنأ

."انيغفيايكلزـنمىلإِّكلقأس.ءارهلابهّوفتتال":اتكيضرع
لكىلع.اذهىلعةداتعمانأف،يدحوةدوعلاعنامأاليننكلً،اركش"

ناكنإءاقبلابةديعسنوكأس،عقاولايف.انهريميدكيلإجاتحيامبر،لاح
."ةدعاسملايرودقمب

تقونمديزملايردهتنأىلإيعادال":مزحبوفطلبريميدلاق



ٍمونيفيقرغتساوِتنأيـبهذا.اتكيعمرمألاجلاعأنأنكمي.كتحار
."ئناه

ًالفاغكانهيقلتسملا،نيكسملارايتخبىلإةقلقلاانيغفيةرظنتلقتنا
.هلوحيرجياملكنع

."ينيقّدص،ريخبنوكيس،هنأشبيقلقتال":فطلبريميدلاق



.ةعئارلاتاراصتنالاديجمتوناعجشلاميركتتقو؛رصنلالافتحاميُقأ
ٍلايلوةأطولاةليقثٍمايأيف،ةفيثكلالامشلاتاباغنمءاجدقناك
مدلاًارهاقىتأدقل.رانلاوفيسلابًالتاقموعوجلاىلعًابلغتم،ةكلاح
كلحأيفىتح،ةرملمألادقفيملو؛نامورلاخويشلاةنايخمغر،توملاو
نأنودنملصودقناك.نيلوهجملاهدونجةلوطببًابوحصم،تاعاسلا
عردلثمٍةدارإبو،رصنلاقيقحتىلعٌّبصنمهزيكرتو،سأيللملستسي
ةعساولالوهسلاقوفو،تاعقنتسملاربع،ةيساقلالابجلاىلإ،ةيذالوف
.هفالسأثرإهينيعبصنًاعضاوءاجدقل؛ةعساشلاراحبلايفو،تاردحنملاو

وحنهسأردتمييذلاولوبأىلإقّدحينيطنطسقروطاربمإلاناك
ةحيسفلاءاقرزلاةحاسملايفةّقلعملامويغلاءاروراظنألانعبيغيو،ءامسلا
.ةعبسلاولوبأءايضةعشأقوفًالظيقلتةدشتحمةيبرحنفسةعرشألثم
ءاجً؟اددجمةراشإانيلإولوبألسريله،روطاربمإلارّكف؟ةمالعهذهله
ءاهبنعةفشاك؛ىرخألاولتةدحاوبحسلاتعشقناو،حايرلانمباوجلا
.ىرخأةرمولوبأ

ىلعةليلعةمسنّتبهو،ولوبألاثمتىلإقّدحينيطنطسقناك
ةءابعةرطعلاةمسنلاتبعاد.عيبرلاراهزأاذشاهعمةلماح،نيدشتحملا
يذلا،ولوبأجاتوحنىلعألاىلإرظنيوهوةليوطلاةيجسفنبلاروطاربمإلا
،ضيرعلانيبجلاىلإقلمح.ةعبسلاهئايضةعشأو،هرارغىلعهجاتممُص
ىأرامدنع...ٍّدحتوٍوهزبماكحإبقلغملامفلاو،نيتبقاثلانينيعلاىلإو
لفسألاىلإرظنييذلامخضلاولوبألاثمتىلعهتروصساكعناروطاربمإلا
.مستبا،ةنيدملاوحن

وحندتمييذلاولوبألاثمتىلإ،ىلعألاوحنرظنيروطاربمإلاناك
برقروطاربمإلاهبملحيذلاولوبأنكيملهنكل،دومعلاقوفءامسلا
.ًالكشوأًاتوصوأًادسجهيزاويالرخآامنإو،امور

هتوقىأرامنإو،هَريملهنكل،ولوبألاثمتىلإرظنيروطاربمإلاناك
يفىأر.ةعبرألالوصفلاو،ثالثلاتاراقلالمشيلدتمييذلاهناطلسو،وه
.هتيامحوولوبأةياعربًالومشمهمكحةدحوملاامورنمةيئانلاةيوازلاهذه

لقتنا."!دحاوروطاربمإ!دحاوولوبأ!ةدحاوامور":روطاربمإلاخرص
!ةدحاوامور".ةحاسلايفهفلخةعمتجملادوشحلانيبدّدرتوهتوصىدص
ًادتمم؛ةحاسلاربعودوشحلانيبتوصلاىّود."!دحاوروطاربمإ!دحاوولوبأ



.هسفنلاثمتللنيتيرجحلانينذألاىلإلصوىتح،ىلعألاوحن
ريخألامويلا؛رايأنمرشعيداحلايف،ولوبألاثمتىلإنيطنطسقرظن

يذلاَمويلامويلاكلذناك.ةليلوًاموينيعبرأترمتسايتلاتالافتحالانم
.ةديدجةمصاعَةدالوديدجدومعهيفدّدح

ىرجمرّيغيذلالجرلاهيفّدلخيسيذلاَمويلامويلاكلذناك
ملامورنأ-ءادعأوءاقدصأ-عيمجللرهظُيسيذلامويلا،هتازاجنإخيراتلا
ديدجزكرمتاذةديدجامور،ةديدجةيروطاربمإنأو،ةميدقلااموردعت
.تأشندقديدجبلقو



ّتمتاذل؛اهلكةأفطمحيباصملاو،دومعلاقرشىلإةاقلمةثجلاتناك
،ةقطنملاةرانإليئانجلاثحبلاةدحوةبكرمويلعةرايسءاوضأبةناعتسالا
-بنيزوةثالثلاقيفشلاجرلعجامً؛ادجًاتفاخلازيالناكءوضلانكل
ءطببمالظلايفنومدقتيمهومهحيباصمنومدختسي-داتعملاكنيزهاجلا
.ّةلدأنعًاثحب

حابصمنعرداصلاتفاخلاءوضلاتحتةثجلاىلعةرظنتيقلأ
ةّزبيدتري،براشلاريصق،رعشلافيفخ،رمعلاطسوتمًالجرُتيأرو،بنيز
حرجكانهناكً.اينبًايدلجًءاذحلعتنيوً،احتافقرزأًاصيمقوةنكادءاقرز
؛هصيمقوهترتسةقايىلعمدعقبو،هترجنحيفٌقيمعٌّقش،هسأريفغيلب
رمقلاءوضتحتاترهظناتللاناتعماللاهانيعتدبو.ىلوألاةيحضلاكًامامت
دهشمىلإنارظنتامهنأولامك؛دومعلاقوفنمانيلإنيتقّدحمتهابلا
.عئار

؟ونروبياراسيفسمأانقفاريذلاهسفنوهرمقلااذهنكيملأ
يفةرثانتملاموجنلاطسوبحاشلاهجهوتدهاشو،ىلعألاىلإيرصبتعفر
ءيشكانهلازيال،نكل.حابصلايفهيلعناكاممًاليلقربكأادب.ءامسلا
.لمتكتملةحوللثم؛هنأشببيئكونيزح

دوقنلاةعطقتّكُسدقل":عقاولاملاعىلإيريكفتةديعُمبنيزتلاق
ًافافشًاسيكينتّملسو."نيطنطسقلجأنمديقفلايدينيباهاندجويتلا
دقل":حابصلايفةنيدملانعانثيدحىلإًةريشم،تلاق.ةعطقلاىلعيوتحي
ةعطقلالمحت.ةينيطنطسقلاسّسأيذلاروطاربمإلالجأنماهّكسّمت
."اهيهجودحأىلعهسأرةروصةيدقنلا

ةعطقلاتصحفمث،يتراظنتعضووً،ابناجرمقلابيتالمأتتيّحن
ةملكهفلخو،نيهجولادحأىلعروطاربمإلاسأرزييمتتعطتساو،ةيدقنلا
ةيدقنلاةعطقلانأبًامامتةقثاوبنيزنوكتنأًاقحًابيرغادب.نيطنطسق
يف،ةينيطنطسقلاةنيدمسّسأيذلانيطنطسقروطاربمإلالجأنمتّكُسدق
نمرثكأكانهنأ،ةيدادعإلاةسردملاتامولعمنم،فرعأيننأنيح
دقيدييفاهلمحأيتلاةعطقلانوكتامبرو،نيطنطسقىعُديروطاربمإ
تناك-داتعملاك-بنيزنكل،نيرخآلاةرطابألاكئلوأنمٍّيأدهعيفتّكُس
.ةوطخبينقبست

داليملالبقنيثالثوةئمثالثةنسدومعلااذهنيطنطسقبصن"



."ةينامورلاةيروطاربمإللةديدجلاةمصاعلايهةنيدملانأىلإةراشإللً؛ابيرقت
نمدومعلابلجبرمأدقل":تعباتوكلاحلامالظلايفدومعلاىلإتراشأ
اذلً؛ارتمنيسمخوةعبسيلصألادومعلاعافتراناكو.اموريفولوبأدبعم
مهرمأ،انههعيمجتةداعإدعبو.نفسنتمىلععطقلالقنوهرسكّمت
."ىلعألايفهتفقووولوبأةئيهىلعهللاثمتعضوب

تمستباف."؟اذهلكنيفرعتفيك":اهتامولعمىنغنمًالوهذمتلأس
.ركمب

ةيندعمةحولدجوت":حرصلانميلامشلافرطلاىلإةريشمتلاق
."ريدملااهيأتامولعملاهذهلكلمحتكانه

تظحالو،ةثجلاىلإتدع...ةلوهسلاىهتنمبًاليحتسمادبٌزغلَّلُح
تناكذإ؛اهيلعاهتيقلأيتلاىلوألاةرظنلايفهنعتلفغدقتنكًائيش
ناقاسلاف.ةقباسلاةثجلااهبتدّدُميتلااهسفنةقيرطلابةددممةثجلا
لابحبناتقثومناديلاو،فلخلاىلإناتدودشمناعارذلاو،ًاليلقناتدعابتم
.يلُصيهنأكو؛امهضعبىلعناتقبطمناتحارلاو،نوليانلانم

ةدقعلاهذه":ةيحضلايَديّديقيذلالبحلاّدشتيهوبنيزتلاق
اديهبتقثوأيذلالبحلانكيمل"ً.اروفةدقعلاتُّكف."ةمكحُمتسيل
هيعارذَّدشينأوههلعفهيلعبجوتاملكً.اضيأًامكحملزينيدتدجن
تعفر.ً"اعبطعاطتسانإوكلذدارأنإ؛هسفنرّرحيلًاليلقامهكّرحيو
نيتيحضلايديأتناكاذامل".اهينيعيفةرسفتسمةرظنتدبو،ّيلإاهرصب
هذهةدئافام؟امهتكرحّلشفدهلانكيملنإريدملااهيأًاذإةقثوم
."؟لابحلا

.هنعةباجإلايتعاطتسابنكيملنكلً،امساحوًامهملاؤسلاناك
...نيمدقلاونيقاسلاةيعضوتلمأتو،ةيحضلاىلإ؛لفسألاوحنترظن

هيمدقةيعضوودبت":يراكفأيفًاعئاض؛ٍلاعٍتوصبرّكفأانأوُتمتمت
يرجيامبنيزتبقار."!مهسلثم،معن":تخرص."مهسلثمهيقاسو
.نيديلاىلإترشأونيمدقلاوحنةثجلالوحتيشمنيحيف،ةراتحم
."!يرظنا،بنيزايمهس!مهسلكشىلعةلتقلاهعضودقل،يرظنا"

،فقأثيحنماهتلمأتو،ةداتعملاةرذحلااهتقيرطبةثجلاوحنتراس
.ةنكممةيوازلكنماهتصّحفتو،اهقرافتالاهتارظنواهلوحتشممث

نأاهبضرتُفياذام؟اذاملنكل،مهسلثماهنإ،سأبال"ً:اريخأتلاق
."؟ينعت

يذلاناكملاىلإريشتةمالع؛بنيزايةلاسرانلنوهجويةلتقلانإ"



تدجناديتناكهاجتايأىلإ:اذهيفيرّكف.ةيلاتلاةثجلاهيفدجنس
."؟ناريشتلزينيد

لصيس،معن..ً.اطخمسرنسانكاذإ.يجكريس":ريكفتةظحلدعبتلاق
."!دومعلاىلإ،انهىلإ

هاجتالايفانالكرظن."؟مهسلااذهريشينيأىلإو":قلقبُتلأس
.ناديلاهيلإريشتيذلا

لكفلخىتحامبرو،هءاروامىلإيرظناو،دومعلايلهاجت":تلق
."ةينبألاكلت

ملبنيزةميزعنكل،شقةموكيفةربإنعثحبلابًاهيبشرمألاادب
.طبثت

."ةرشابمدومعلافلخاهنإ؟ديزيابةحاسنعاذام":ْتَحرتقا
ءيشىلإناريشتامبر،نكل.نكمماذه"ً:اسئايَّيفتكّزهأانأوتلق

نيتاهنعنولوؤسملاصاخشألاوأصخشلالواحي.ءيشيأً؛امامتفلتخم
."ةلاسرلاهذهفرعننأبجيو،انلةلاسرثعبنيتميرجلا

هتوسنلقهتلعجيذلاقيفشهابتناراثأدقيلاعفنالاانشاقنناك
.يئانجلاثحبلاةدحوسيئرلثمسيلوٍهاطلثمودبيهفطعموهازافقو

."نيشتفملاريبكايًائيشتدجوله"
اذهنم.دعبًاسوملمءيشال":ةثجلاىلإ؛لفسألاوحنًارظانتلق

."؟لاحلكىلعنيكسملا
.اهّايإينّملسوسيكلانمليتقلاةدايقةداهشجرخأ
،اذهىلعلمعناننكل،دعبهناونعوأهلمعفرعنمل.يسانيكرّدقم"

اهفرطنماهتكسمأ."هذهةدايقلاةداهشوهنآلاىتحهيلعانرثعاملكو
املكاذهً،اذإ".اهيلعةبوغرمريغعقبوأتامالعكرتيدافتلصرحب
ةيوهةقاطبوأ،يولخفتاهال.رخآءيشالو،ةظحللاهذهىتحانيدل
داكلابنحن...مالظلااذهيفو".هانيعتقاض."لامعأةقاطبوأ،ةيصخش
."انهةيؤرلاعيطتسن

اذهل":انيلإمضنيوهوقيفشبايثلةلثاممًابايثيدتريلجرلاق
."ّةلدأىلعروثعلاانيلعبعصيىتح؛حيباصملااوأفطأببسلا

الىتححيباصملااوأفطأمهنأدقتعأ.اذهنظأال":بنيزتلاق
الوً،اقحنوفرتحمصاخشألاءالؤه.انهةثجلانوعضينيحدحأمهاري
."انقيقحتيفاهيلعدمتعنةريثكةلدأىلعلصحنساننأدقتعأ

نيلجرعمفقييلعناك.ً"ادجةقثاوينوكتال":انفلختوصلاق



.ةيحضلاةثجادهاشنيحًافوخامهباقعأىلعاصكنّةثرًابايثنايدتري
!داغوألا!هتيعضوىلإرظنا.نافيسايانهةثجدجوت":امهرصقألاق

."!ةرظنِقلأ
نل.اذهلعفأنل،ليحتسم":ًالئاقًاديعبهرصببحاشأونافيسّرشك

نأريغ."وليسايينفيخيءايشألانمعونلااذهف،تيمةثجىلإًادبأرظنأ
.رظنملانمًادجًاجعزـنمُدبيملهقيدص

تئُرقاملاط.قمحألااهيأًانوميمتيملاىلإقيدحتلانوكينأضرتُفي"
."ررضيأتيمةثجىلإرظنلاببسينأنكميال،]11[ةحتافلا

هقيدصسلتخا،تايآلامتمتيأدبونيتخسولاهيديوليسحتفامدنع
.ةثجلاىلإةرظن

امبر؟ملسمهنأفرعتفيك،نكل.ديجرمأةحتافلاةءارق":لأس
."ةلصحملابينارصنحرصمامأكُرتدقفً،اينارصننوكي

تبجأاذل،ةحتافلاةوالتنعفقوتلابةينيأوليسىدلنكتمل
.هنعًالدب

."؟ينارصنهنأنظتاذامل.ملسموهًاعبط":تلق
ناكنإًاقثاونكيملو،انأنمفرعينكيمل؛يلعىلإرظنورادتسا

.المأملكتلاهبردجي
ريبكهنإ.هنمىشختامكانهسيل،عبات":هايإًاعجشميلعلاق

."هربخأ،نيشتفملا
ريبكايينرذعتنأوجرأ":لاقوًاروفهشأجةطابرنافيسعمجتسا

نإامهمفنمبارشلاةحئارتحاف."تنأنمفرعأمليننألنيشتفملا
؟كلذكسيلأ،ةطرشلالمعةقيرطفرعنالنحن":ًالئاقعباتو،هحتف
."...ينعأ

طقفنيشتفملاريبكربخأ!نافيسايهلوقتاملكوينعأوراذعأللًابت"
."ينارصنلجرلانأكداقتعاببسنع

دقف،َّيمدقصمخأىلإيسأرىلعأنميلإرظنوً،اعنتقمُدبيمل
؛مئاتشلاقلطأوًابضغطيشتسأوأروثأنأرظتنااذل؛ةلصحملابًايطرشتنك
نأكردأامدنع،نكل.ةيكرتلاةطرشلالاجرعمًاريثكرّركتيعئاشرمأاذهو
.ىخرتسا،ةكيشوتسيلةروثلاكلتلثم

بيذاكألاعمستنل.ًالاح،نيشتفملاريبكايالً.اروف،يديسايًاعبط"
،اهيفانعرعرتولوبنطسإيفانالكدلُو.انيلإرظناينعأ،ليحتسماذه.ينم
.انوبأوانّمأةنيدملاهذهاذل؛عراوشلاهذهيفانهشيعن.هللدمحلاو



اندجواملك.بيذاكأال،تلقامك.انربقنوكتسواندهملوبنطسإتناك
يفةمهبمةعقبىلإراشأو."نيشتفملاريبكايماننلاهيفانرّوكت،ةئداهةعقب
."كانهميسولاباشلاشتفملاانَدَجو":ًالئاقعباتومالظلا

راتخاهنكللجرلاهبّملكتييذلابولسألابًاديعسيلعنكيمل
يف،يّديسايكانه":اهيفنامانياناكيتلاةعقبلاىلإًاريشملاقو،هتاراجم
."روجهمميدقلزـنمضاقنأنيبنامانيامهنإ.دومعلابناجبرطنقملاقاورلا

يفنكل.ريدملااهيأةعقبلايهكلت":ضرألاىلإًاريشم،نافيسلاق
.ةريبكلاةرخصلاهذهفلخ،عقوملااذهيف،انهماننانكةيضاملاةنسلا
ناكملاىلإللستناّنكو،انهقاسوٍمدقىلعيرجتءانبلامعأكانهتناك
بنيزةأجفظحال."...ناصحلايكزامنإو،كاذنآًادوجوموليسنكيمل.ًاليل
؛هبهانوعداماذهنكل،ةسنآايراذتعافلأ"ً:ابضغدّروتفكانهةفقاولا
دقف،هحورهللامحريل،نكيًايأ،لاحلكىلعً،انسح...ّنأل،ناصحلايكز
لخادهتثجاودجو.يضاملاءاتشلايفتوملاىتحنيكسملالجرلادّمجت
."ناراتروكناكيفناردجلايففيوجت

."!كيدلاملقوةرثرثلاهذهفقوأ"ً:ابضاغيلعخرص
،لاحلكىلعً.اروف،عبطلاب،عاطمهلوقتاملك،شتفملااهيأًاعبط"

ريبكايرمألاقّدصتنل.نكامألاهذهىلإنوتأيحايسلانمريثكلاىرن
ماجحألاولاكشألافلتخمبوملاعلاعاقصألكنمنوتأيمهف،نيشتفملا
مهودومعلامامأكانهمهضعبفقي.نييانويلاةصاخ؛براشملاوناولألاو
لعفيامك،مهرودصمامأينيدلاىراصنلازمرنورخآمسرينيحيف،نوكبي
ببسنعةركفيأانيدلنكتملً،اعبط.يـباكموكيفزوجعلاسقلا
تءاج،مايألادحأيفو.مهتغلمهفننكنملاننأل؛ديدشلامهجاعزـنا
دقو،ميسوباشدشرممهدوقي،نوعفايمهمظعم،حايسلانمةعومجم
ىلإتيشم.ةيكرتلاملكتيدشرملانأتفشتكانيحيّنذأقّدصأملو،مهتبقار
نمبجرناطبقلاحتفيامكًامامت؛َّينذأتحتفو،عمسلاتفهرأو،مهبناج
ريبكاي،ودبي.ءيشلككانهتعمس،لاحلكىلع.هبكرمةعرشأيـباكموك
دجوت.دومعلااذهبصنبرمأدقنيطنطسقىعديًاروطاربمإنأ،نيشتفملا
تاحولبناجىلإكانه؛ايفوصايآيفرمألااذهبّقلعتتءاسفيسفةحول
دمحمناطلسلاءاجامدنع،ةليوطةصقراصتخال،لاحلكىلع.ىرخأ
ريدينيطنطسقىعديرخآلجركانهناك،ناكملااذهىلعًاراصحضرفو
،ةنيدملاىلعكارتألاىلوتساامدنعو.لوألانيطنطسقسيلهنكل،انهرومألا
ملمهنكل،ىحرجلاوتاومألالكنماوّقثوت.اذهنيطنطسقىلعرثُعيمل



اذهتحتئبتخيهنإةروطسألالوقت.ناكميأيفهلرثأىلعاورثعي
لوبنطسإىلعءاليتسالايفنوبغريامدنعنيينانويلانإوً،ارظتنمدومعلا
هفيسعمدوعيسو،اذهنيطنطسقظقيتسيس،ةينارصنلاىلإاهتداعإوًاددجم
."اندضًابرحنشيل

كيلعريدملاحرط؟هنعملكتتيذلاام.ءارههلوقتام":وليسلاق
."!طقفرثرثتتنأوًالاؤس

رعشأينلعجيالءابغبنافيسرذهنأنظيوليسنأًاحضاوادب
ةعتممةرثرثلاهذهتدجويننكلً،اضيأةلكشملامهضّرعيامنإوطقفللملاب
تءاجنإىتح؛تامولعملاىلإةجاحبتنكو،ةديفمتامولعماهيفوًادج
ةلصحملابنولمعيةلتقلاوألتاقلاناكامبر.لمثدرشتماهّصقيريطاسأنم
يتلاةقيرطلاتببحأيننأمهألاو.ةفورعمتافارخوريطاسأساسأىلع
نمةاقتسملاهتفرعمو،ةيماعلاهتغلو،همالكعاقيإادبذإ،نافيساهبملكتي
مههوجوىلعنيمئاهلانيدرشتملانكلً،اعقوتمكلذنكيمل.ةعئارعراشلا
ءاحُصفنونوكيدق.نويسنممهنأنوفرعيو،ةايحلايفنوعئاضصاخشأ
ًابلاغانوملعينأنكميو،ةديرفلامهتقيرطبةيرعشةحيرقبنوعتمتيوً،ادج
.ةيساقلاةايحلاقئاقحنع

."ملكتيهعد":وليسلتلق
ىّحنتأسانأ.يديسايديرتامك":تاوطخةّدعفلخلاىلإًاعجارتملاق

."...محإ،فرعتامكبابشايمككرتأسوً،ابناج
نألبقّفلكتبنافيسهلمستباو،تمصلامزتلينأبيلعهيلإراشأ

.همالكفنأتسي
دهشيو-يننكل،ريدملااهيأيحايسلادشرملاكلذتاملكنمتشهُد"

تيأرنأدعبّالإهمالكقدصأمل.اهنمةملكقّدصأمل-يلعهللا
."كاذنآتعنتقاف،ينيعبنيطنطسق

."؟تيأركنإتلقنم":هلأسفءارهلاكلذلّمحتيلعرودقمبدعيمل
اٍّيأفرعأاليننأمغر.ريدملااهيأنيطنطسق":ستيلربمسدرشتمّدر

،فسآ،ناصحلاوانأانكو،ةرطامةليلتناك.هنعينلأستستنكنإ؛مهنم
نأنيلواحم،دومعلاةدعاقدنعكانهنيرّوكم،هحورهللامحريل،يكز
انكو،ةليللاكلتيفليلقلاانلوانتدقاننأفرتعأ.مونلانمٍطسقبىظحن
اننأينعأ"ً.اروفرومألاحضوأ،همهفءاُسينأنمًاقلق."..ً.امامتنيلمث
.ريدملااهيأةعونمملاةداملاكلتنميأانيدلسيلف،بارشلاانيستحا
يفخأساذاملو.اننوناقيفسيل،ةحومسمتسيلةليقثلاةداملاكلت،ليحتسم



نيلمثانكو،ةليللاكلتيفبارشلايستحنانكً،اذإً؟الصأىلوملاهفرعيام
ًاليلقةشّوشمانتيؤرتناكامبر،سأبال.ءفدلابرعشنو،نيحاترمو،ًاليلق
،قالطإلاىلعكانهشوشمءيشالً.اديجنالمعياناكانينهذنكل،كاذنآ
كلذعملمث،ينوقّدص،ةلماكعبرألاهتاناوطسأبلمعيينهذناك،الهوأ
ىلعتنكً.اريزغرطملارمهنا؛رطملالطهوءامسلاتحُتفو،ةأجفقربلا
؟ثدحاذامو.ةيلاعةعقرفتعمسنيحعّمشملانمةعطقبلجأنأكشو
لبقو.كلاحمالظيفهلكناكملاقرغو،ةرانإلاحيباصملكتأفطنادقل
ً؛ادّدجمقربلاعمل،ةاقتنملامئاتشلاضعببقطننلٍفاكٍتقوبىظحننأ
امنإو،انيسأرينعأالانأفجاتلاىلعلوقأامدنعً،اعبط.ةرشابمجاتلاىلع
أدب.بذكأيننأنونظتمتنكنإمكعنقينأهللانموجرأو.دومعلاةمق
رظن."...صيخرروخامىلعءاوضألالثمعملو،جهوتيمخضلادومعلااذه
ينيمهفتال،ةباشلاةسنآلااهتيأرذتعأ":لاقوًارذتعمىرخأةرمبنيزىلإ
،لاحلكىلع...لثمعمليناكذإ،كاذنيحهيلعادباماذهنكل،أطخ
انيديأانحتفو،ءامسلاىلإ-ةسنآلااهتيأىرخأةرمرذتعأ-ناصحلاوترظن
لمحيًالجرةأجفانيأرنيح،انيمحيلهيلإلسوتننحنو،قلاخلاىلإًاعرضت
روطاربمإلاينعأانأف،ًالجرلوقأامدنعو.دومعلاىلعأيففقيًافيس
هردصىلعينيدلاىراصنلازمرتيأر.روطاربمإلا،حيحصاذه،معن...هسفن
اهسفنسمشلالثمادبدقف،جاتدرجمنكيملو،هسأرىلعًايبهذًاجاتو
يفبيرغءيشبترعشو،انقرتفااذكهو.عبسلالوبنطسإلالتءيضتيتلا
ةرشابمانهجتاوانفلخءيشلكانكرت.ريرشونكادءيش،ةليللاكلتءاوهلا
نمًايأانعمذخأنمل،أطخانومهفتال.كانهدوجوملا،اشابيلععماجىلإ
مويلاكلذذنمو.لعفنمل،يديسايال،مّرحماذهنأل؛الهوأ،بارشلا
ً.ايّدحتمهديعفر."مكلًاليزجًاركش،دومعلااذهنعًاديعبتيقب،موؤشملا
،انلنيطنطسقرهظنيح،ةليللاكلتيفيسفنلتلق،نيشتفملاريبكيديس"
اهتداعتسانولواحيس.يديسايال،ةينيطنطسقلانعاّولختينلىراصنلانإ
لجرلااذهىرأامدنع،نآلاو.ءانثألاكلتيفميحجىلإانتايحنولّوحيسو
مهيسيّدقدحأنوكيامبرهنأيسفنةرارقيفرّكفأ،انهىقلمنيكسملا
ىلعرباثننأانمبلطيلو،انريذحتلانهنيطنطسقهعضودقوً،اركنتم
ناكنإلأسأينلعجيذلاببسلاوهاذه،يديسايىرتامك.لمعلا
.ً"اينارصن

يذلايلعىلإتردتسا."اذهبسأبال":يسأرُّزهأانأوًامستبمتلق
اماذهله؟ءيشلكاذهله،يلعايًاذإ".شخشخيًايكلساللمحيناك



."؟هنعناّغلبيساناك
هبتشملاضعبادهاشامبرامهنأنظأ.يديسايال":هاوقًاعمجتسملاق

."هامتيأراّمعاناربخأ،نآلا".نيلجرلاىلإقّدحو."مهيف
تيأرانأً،انسح".وليسلّخدتنيحملكتينأكشوىلعنافيسناك

."سيكلانمزربتًادي
؟سيكلااذهام؟سيكيأ":ةيغاصناذآاهلكو،ةّدحببنيزتلاق

."؟نيأ
نيذلاصاخشألاكئلوأنيفرعتله.يتسنآايةمامقلاعماجسيك"

كلتمهيدل.مهدحأ؟تايافنلاتاّبكميفنوشتفيوليللايفنوجرخي
اهيلعنوعضيوءاجرألايفاهنوعفدييتلانيتلجعلاتاذةمخضلاتابرعلا
ريراوقبسايكألاكلتنوشحيمهنإ.اهوعمجدقتايافنوبئاقحوًاسايكأ
عفديلجرلاناكً،انسح.هنودجياملكوقرووريدصقوةيندعمبلعو
ديلاتيأردقو،امٍعوننمريبكسيكاهيلعو،تابرعلاكلتىدحإهمامأ
اهيأرظنا:تلق.اهاريىتحنافيسىلإترشأو،سيكلانمزربت،كانه
ىلإهلقنياذلً؛ادجقهرمكانهلجرلاكلذقيدص!نيعللالمثلاقرخألا
."؟تيمةثجاهنأفرعننأانلناكفيك.ةبرعلابًانيعتسملزـنملا

ملوكانهلجرلاانَزواجتً.اضيأاهتيأرانأ،حيحصاذه":نافيسلاق
هنإلوقأ":عباتمثًاليلقمالكلانعفقوت."...سيكلاانيأراننكل،انري
تناكو،اهنيحًاكلاحمالظلاناك.امٍعوننمةءالمناكامبرنكلو،سيك
.ً"ابعصًارمأحوضوبكلذةيؤر

امتيأرله"ً:ائيشانفشتكادقاننأبرعشأانأو،ربصدافنبتلأس
."؟ةبرعلاعفديناكيذلالجرلا

."ةبرعلاعفدي،انمامأكانهناك.هانيأرًاعبط"
."؟ادبفيكو،هلكشناكفيك"
ملاذلً؛اميخممالظلاناكً.اقثاوتسل":هسأرُّكحيوهونافيسلاق

،ضرتفأامكلوطلاطسوتمهنكل،مئالموحنىلعههجوةيؤرعطتسأ
."ئلتمموتالضعلالوتفمو

اهيأًاغرافًامالكلوقيّهنإ".ينبطاخورادتسامث."ءاره":وليسلّخدت
لوأتنكو،لوألاماقملايفلجرلاىلإنافيسهابتناُّتفلنمانأ.ريدملا
هرامتعاببسبههجوَرنمل.اصعلثم،ًاليوطوًاليحنًالجرناك.هآرنم
."ةعبق

اهنكلوً،ادجةريبكتسيل.ةنيعلةضيرعةعبقتناك":نافيسلاق



."هيدتريناكيذلاريبكلافطعملاببسبًامجحربكأتدب
نيلجرلانيذهىدلنكتمل.ىودجنودنميلامآتعفردقتنك

ً،ايقيقحةمامقعماجحجرألاىلعادهاشدقو،انلتامولعموأّةلدأيأ
.لاؤسلاحرطىلإًارطضمتنكيننكل

."ً؟اددجملجرلاامتيأرلهنكلً،انسح"
ً.ادعوتمهينيعىلإترظنوهيلإتردتسا."هانيأرًاعبط"ً:اروفنافيسَّدر
بعلنالنحنف،ةقيقحلالوقتنألضفألانم.نآلاًاديجيلإِغصأ"

حمسألًاليلقتمص."انيديأنيبةثجانيدلو،لتقةميرجتعقودقل.انه
."؟لجرلاتيأرله،ينربخأنآلا":تعباتمث،كلذبعوتسينأبهل

ًابلطهقيدصىلإريدتسيوهولاقمثً.اديعبهرصببحاشأودّدرت
."؟داعنيحهرنملأ،وليسايهربخأ.ريدملااهيأهانيأر...نحن":ةدعاسملل

نإررقينأعطتسيملوً،افوخشعتريوليسناك،تقولااذهلولحب
يلعهزكو.هديرناننأَّنظيذلاباوجلاانحنميسمأةقيقحلاانربخيسناك
.هقفرمب

."؟هرظتنتيذلاام"
."هتيأرامبمكربخأس،سأبال،سأبال!هآ":فلخلاىلإًاعجارتمخرص

ًاريرقتمّدقينأكشوىلعيدنجلثمً؛اقيمعًاسفنبحسوهاوقعمجتسا
انمامأراسو،ةبرعلاعمداع.ريدملااهيأهانيأر".ىوتسملاعيفرطباضىلإ
."ةرشابم

."؟ههجوامتيأرله"
.امهيسأراَّزه
."؟كانهلازتالتناكله،ةبرعلاىلعةلومحلاو"
ناك.امهيلعةوسقلابةطلغتفرتقادقيننأتفرعوً،ادرَقلتأمل

نيلفطلثمنآلااحبصأامهنكل،قئاقدعضبلبقمالكللنيسمحتمامهالك
ً.احافتناقرسيامهواطبُض

،هنمنافاختامدجويال،اعمسا":امهقلقديدبتًالواحم،فطلبتلق
."هامتيأرامبطقفاناربخأ.ءيشيأبامكمهتيدحأالو

سيكلاناك":لوقيعرشوًاقيمعًاسفنبحسف،امهعجشأوليسناك
ىلإتّملُسدقتناكعئاضبلانكل،ةبرعلاىلعهانيأر.ريدملااهيأًاغراف
."دوشنملاناونعلا

."؟هللاقحبهنعملكتتيذلاام؟نيعلناونعيأ":يلعمدمد
.ً"ائلتممُدبيمل.يديسايغرُفأدقسيكلانأينعأ"



."؟قثاوتنأله"
."..ً.امامت"
."بذكتتنكاذإ،عمسا":يلعهرّذح
ىلعمسقأوةقيقحلالوقأانأ"ً.افوخفلخلاىلإنيكسملالجرلاعجارت

ً.اددجمبنيزىلإرظنوفقوت."...يمأىلعةنعللاف،بذكأتنكاذإ.كلذ
الانهحلاصلاشتفملانكل،يتسنآايةغللاهذهتمدختسايننألفسآ"
هنمدمتسيلهقيدصىلإرادتساف،اهلىثريٍلاحيفناك."...ينقّدصي
ًاغرافناكسيكلانأمهربخأ؟قمحألااهيأًائيشلوقتالاذامل".ةنينأمطلا
."!داعنيح

ميركلانآرقلاىلعمسقأ.شتفملااهيأًاغرافناك"ً:اريخأنافيسلاق
ءيشالو،ةمامقالو،ةثجال؛هلخادءيشكانهنكيملً.اغرافناكهنإ
."..ً.اقالطإ



نعثحبننحنوةمتعملاوةرفقملاستيلربمسعراوشيفتاعاسانيضق
صخشنعًالضفً،ادحاوةمامقعماجدجنملاننكل،هتايافنةبرعولتاقلا
طقتليًاركابظقيتسييذلارئاطلانإنولوقي.هبوجتسننأنكميضماغ
نأدبالاذل،بهذلابةدّبعملوبنطسإعراوشنإًاضيأنولوقيو،ةدود
امنوراتخيًالوأنولصينيذلاكئلوأو،امةقيرطبةّميقاهتايافننوكت
ةشّوشملاامهتيؤرمغر؛ةقيقحلانالوقيوليسونافيسناكامبر.اهنمهنوديري
امهفصونأنممغرلاىلعو.موعزملانيطنطسقروطاربمإلابامهتسولهو
تراصلقألاىلعف؛ءيشالنملضفأهنأالإً،اضقانتمناكهيفهبتشملل
.ستيلربمسةقطنميفتايافنةبرعيفهتيحضلقنيلجرلةروصانيدل

،رقملاىلإمهاندعأ،مهلمعيئانجلاثحبلاةدحولاجرىهنأامدنع
حتفيدمحأناطلسلايفمعطمىلإانهجتامث،ةحرشملاىلإةثجلاتلُقنو
ًاضيأتدرأامنإو،طقفًاعوجرّوضتننكنمل.ةعاسنيرشعوًاعبرأهباوبأ
-رليستبسيفمعطملاىلإامهترايزنعبنيزويلعهلوقيسامعمسأنأ
.ةقباسلاةيسمألايف-لالسلايعناصرصق

ّيثكنيرقشأنيحئاسءانثتساب،ٍواخمعطملانأانظحال،انلخدامدنع
امهوناوفغياذل،قدنفةفلكتلّمحتحجرألاىلعناعيطتسيالرعشلا
ضعبلوانتبنوعتمتسيةرجأتارايسيقئاسةثالثو،ةلواطىلإناسلاج
لاجرنمةثالثادهاشنيحجاعزـنابامهيتماقناحئاسلاَّدش.ءاسحلاقابطأ
انسلاننأاكردأامدنعًاروفمونلاىلإاداعامهنكل،ناكملانولخديةطرشلا
عمةداعنومجسنملاةرجألاتارايسوقئاسجعُزيملً.اقلطمامهبنيمتهم
زوجعةرجأةرايسقئاسناكامركذتأ.انيلإمهراصبأعفربمهسفنأةطرشلا
نكل،ريدملااهيأأطخينمهفتال":تاونسةّدعلبقةرميلهلاقدق
يقئاس؛ءيشلكيفنوكرتشيمويلاملاعلايفنيلماعلانمعاونأةثالثكانه
،راهنليلًاعيمجنولمعيمهنإ.ةطرشلادارفأو،تايناغلاو،ةرجألاتارايس
ىلعرشبلاعاونألكنولباقيو،مهناذآىتحبركلاوىسألايفنوقرغيو
ّىلختنيقشاعو،نينمدم؛نيشتفملاريبكايًاعيمجمهعملماعتننحنو.بكوكلا
نّيلتخمو،تاعونمميجّورمو،نيفرحنمو،ءايربأو،نيبئتكمو،مهؤاّبحأمهنع
،امهلكامهبعوتسنوملاعلايفنيدوجوملاسؤبلاوةراذقلالكىرننحنً.ايلقع
ىلعًاماعطعضنلانيفكيداكلابً،اضيأديهزرجألجأنمكلذلكو
وجرأو،ًالهسسيلةنهملاهذهيفلمعلانإشتفملااهيأكللوقأ.ةلواطلا



."...ةوقلاانحنمينأهللانم
نيذلامهةرجألاتارايسوقئاسوتايناغلاوةطرشلادارفأفً.اقحمناك

طقفينعأالو،عاقلايفنيدوجوملاكئلوأعم؛عمتجملاةلاثحعمنولماعتي
كئلوأامنإو،شورقةعضبلجأنممهفتحنوقليوأنولتقينيذلاكئلوأ
كردلا؛مهنييالممغرريمضلاوأفرشلاوأةبحصلاىلإنورقتفينيذلا
انبصأ،مهعمانلماعتدادزااملكهنأكلذيفءيشأوسأ.سانلانملفسألا
؛نيضوفملاىلإىشرنولاتحملامّدقيً.اداسفرثكأانحبصأو،مهنمىودعلاب
مهتاقالعومهذوفننمنوديفتسيوأ،نجسلاجراخةلتقلامهئانبأءاقبإل
نولواحينيذلاطابضلاكئلوأديدهتلةعيفرلابصانملاباحصأعم
ةيافكنّيلتخموأًاناعجشانكنإلمعلانعاننوفقويوأ،مهتهجاوم
نوكيامدنعو،رذقةطرشلالمعنأيفكشكانهسيل،معن.مهتهجاومل
،بنيزويلعلثم،كلسلايفنولمعينوقداصونومرتحمصاخشأكانه
.تالكشملانعمهداعبإومهتيامحليدهجىراصقًامئادلذبأ

انعرشوياشلاضعبورئاطشعضبانبلطو،ةيوازلايفةلواطىلإانسلج
بنيزةصاخً،اضيأتقولادويقىلإًارظنً؛انسحايلبأدقاناك.لمعلايف
.ىلوألاةيحضلانعةقلقملاليصافتلاضعبتفشتكايتلا

تدجننوكينأبًادجريبكلامتحاكانه":ياشلافشترتيهوتلاق
دقل.ةيرثأةيدقنعطقبةيعرشريغةقيرطبةراجتلايفًاطروتملزينيد
.ً"اخيبوتاهيفلمعييتلاةعماجلاهلتهجو

."؟ةعماجلاهدرطتملَِملف،بيرهتلايفًاطروتملجرلاناكاذإ،ًالهم"
يف.لاحلكىلعةينوناقرظنةهجونمسيل،دعبءيشتبثيمل"

فحتميفةّقثوماهلكهتعومجميفدوقنلاو،ةيدقنعطقعماجناك،عقاولا
.فحتملايفنيلوؤسملاغلبيىتح،ةديدجةعطقىلعلصحينإامف،راثآلا
عئاضبرجاتربخأنيحرّيغتءيشلكنكلً،امئاداذهلعفهنأىعّدادقل
نمةديدجةيمكهعابهنأهفيقوتءانثأيفَةطرشلاةبّرهموةينوناقريغ
نععجارترجاتلانكل،تدجندضةيضقتحُتف،اهدنع.دوقنلاعطق
لكىلع.ّةلدألاىلإراقتفاللتدجنحارسقلُطأو،فورعمريغببسلهتدافإ
،ةنيشمهلاعفأتربتعاو،ةيضقلايفاهبًاصاخًاقيقحتةعماجلاتحتف،لاح
."روهشةثالثلمعلانعهتفقوأو

.ةقيقحلاانربخيقمانناكً،اذإ":ةريطشلانمةمقلمضقأانأوُتلق
."جلثلالثمًايقننكيملراثآلاملاعنأودبي

نكل،ريدملااهيأًاحيحصاذهنوكيدق":هماعطعلتبيوهويلعلاق



،هببسبىفشتسملاىلإنايطرشلخُدأدقلً.اضيأًائيربسيلنامرق"قمان"
."هفتحىقلينأداكامهدحأو

.ةراثإرثكأحبصتصصقلاتناك
."عبات":تلق
."شيتفتللهلزـنمضرعت":ياشلانمةريبكةعرجبرشنأدعبلاق
."؟ىتم":هتلأسفهلاقاممةريحلاضعببترعش
."بالقنالادعبلوجتلارظحءانثأيف،تاينينامثلاةيادبيف"
."؟ةنسنيرشعلبقثدحءيشنعملكتتله،يلع"
هبابشيفً،انسحً.ايباهرإاذهقمانناك.1981ماع،يديسايمعن"

قلطأفهيفميقيناكيذلالزـنملاىلعةينمألاىوقلاتراغأ.لاحلكىلع
ءانثأيفةباصإىلإضرعت.رارفلابذولينألواحمث،نييطرشباصأو،رانلا
ةدملىفشتسملايفيقبو،ودبيامكًاضيأةرطختناكو،برهلاهتلواحم
."ىفشتسملانمجرخنيحدبؤملانجسلابهيلعمكُح.نيرهش

."؟!دبؤملانجسلا"
دعبهحارسقلُطأدقو،نجسلايفنينسرشعالإِضقيملهنكل"

.ً"ابيبطجّرختو،هتساردعباتو،ةعماجلاىلإداع.هنعوفعلا
."ً؟اددجملامعألانمعونلااذهلثميفطروتلهو"
ملً.اقحسيل":تلاقوًالوأتملكتبنيزنكل،باجيإلابدرينأداك

."هحارسقالطإذنمحلسمطاشنيأيفطروتي
."؟...ةينوناقلاريغتاريسملاوتارهاظملانعاذامو":بيذهتبيلعَّدر
نإ.ةصرفلجرلاحنما،يلعاياذهنعفقوت":ةشوهدمبنيزتلاق

ءرملادييقتو،روفسوبلايفةحالملاةكرحفاقيإوبكرمنتمىلعدوعصلا
،ةيخيراتعقاوميفٍنابمدييشتىلعًاجاجتحاايفوصايآتاباوبىلإهسفن
ًالاعفأتسيليـبهذلانرقلاقوفورتمرسجءانبدضتاريسمميظنتو
."اذهنولعفيعيمجلاف،ةيبيرخت

نععافدللةديدشلااهتسامحببسنعةركفيأيدلنكتمل
تناك،لاحلكىلع.هلوقتامةحصيفكشكانهنكيملنكل،لجرلا
.مامتهالاقحتسيًائيشةحلسمةمظنميفنامرققمانةيوضع

نإمأ؟مهعمةقالعىلعلازيالله؟ىمادقلاهقافرنعاذامو"
."؟ىرخأةعومجمبتاقالعهيدل

.ةرثعبموةقشنمتاعومجمىلإريدملااهيأةميدقلاةمظنملاتكّكفت"
."ىرخأةيباهرإةعومجميأبةقالعهيدلنأودبيالو



ةقالعلانإوأاذهامإ":ةيناثةريطشنمةمقلمضقيوهويلعمتمت
لاجرىلعرانلالجرلاقلطأدقفً؛ائجافمرمألانوكينل.ّقثوتمل
."هللاقحب،ةطرشلا

امكانهنكيمل.ةديدسرظنةهجوهيدلنكلوً،ارئاثوًالعفنمناك
لكنالمحتو،امهتعيبطبناتيدرفامهيفققحننيتللانيتميرجلانأىلإريشي
دحاوصخشنمرثكأهبماقيذلامظنملاوهلططخملالمعلاتافص
،كلذنممغرلاىلع.نامرققمانةبقارميقطنملانمادباذل،بضاغ
.تقولاكلذيفيسفنلراكفألاكلتلثمبظافتحالاىلإتررطضا

له؟ةقيقحلالوقتتناكله؟نيكرابىليلنعاذامو":ُتلأس
."؟لالسلايعناصرصقمعطميفلزينيدتدجنعمترجاشت

يفلُدنةثالثّدكأ.ريدملااهيأةقيقحلالوقتاهنأودبي":يلعلاق
ترداغوهسأرقوفبارشلانمًاسأكتغرفأاهنأانوربخأو،هتلاقاممعطملا
."ةعرسبناكملا

فصوامدنعف؛بنيزويلعنيبثدحدقامًائيشنأًاحضاوناك
ًاراجشاضاخدقامهنأكشال.ةمّهجتمتدب،معطملايفهفرعدقاميلع
.امهتقالعيفلكاشملاعملماعتللًامئالميجازمنكيملنكل،رخآ

."ً؟اعمامتبهذله"
.تمصبةيضرألاىلإاقّدح
نيحيفلدُنلاعمتملكتانأ.يديسايمعن"ً:اريخأيلعلاق

."...معطملاريدمبنيزتبوجتسا
.ىرخأةرمتلواحف،هعامستدرأامكلذنكيمل
ً،اعئارناك؟رظنملاو":ياشلاناجنفيفركسلاضعبكّرحأانأوُتلأس

."؟كلذكسيلأ
،كاذنآناملكتياناكلقألاىلع."ريدملااهيأكلذكهنإ":بنيزتلاق

كانهنمروغشتفملاعمراجشلاناكً،اعبط".امبطخكانهلازيالنكل
."...ماعطلابعاتمتسالاوأرظنملابباجعإللةليئضةصرفينعي

ً.اددجمارجاشتدقل،ناقمحأ
."؟ثدحاذام؟اذامل"
ببسب".هتيهشدقفنأدعبهنعًاديعبهرئاطشقبطيلععفد

."؟ريدملااهيأبارشلا
؟قمحألااذههدصقييذلاام
."ً؟ارذع"



،بارشلا":ةمهبملاتاغارفلاديفموحنىلعألمتيهو،بنيزتلاق
."اهقيلطسأرىلعنيكرابىليلهتقارأيذلاكاذ

."؟هنعاذام،معن،معن"
ًاحضاوادب.كاذاهفّرصتنمجاعزـنالابنمروغيلعشتفملارعش"

ةدحاوةصاخ؛ةديسمئاليالةقيرطلاكلتلثمبفّرصتلانأهيلإةبسنلاب
."...اهتناكملثميف

بجيو،فحتمةريدماهنإ؟ريدملااهيأمئالماذهلهً،انسح":لاق
فيك،ينعأ؟كلذكسيلأ،اهكولسبقلعتياميفًاصرحرثكأنوكتنأ
سأرىلعبارشلانمًاسأكبكستووحنلاكلذىلعفرصتتنأاهنكمي
."ءادتعاامنإوً،ابذهمًافرصتسيلاذه؟ةينالعلجرلا

مث،ةيادبلايفتمصب؛كحضأتأدبويسفنحامجحبكعطتسأمل
لدُنلاو،ةثالثلاةرجألاتارايسيقئاسةشهدراثأيذلارمألا؛ٍلاعٍتوصب
يتهقهقتوصىلعاظقيتسانيذللانيحئاسلاو،ةيليللاةبوانملايفنيبعتملا
.انيلإاقّدحيلكاذنآارادتساو

اذام،ناباشلااهيأ":فيخسوحنىلعكحضألازأالانأوتخرص
."؟نالعافامكنأنانظت

."؟!انلعفاذام":كابترابّيلإقّدحيوهو،يلعلأس
."...امكنكل،فسآ".ناعمإبامهيلإترظنو."ً؟اقحنافرعتالأ":تلأس

.امهيلعوسقأنأبينعطيمليـبلقنكل،دورقلانمًاجوزلوقأستنك
عئارمعطميفامتنكً.اقحنافيخس":ًاليلقيتكحضتبكأانأوتلق،اذل
ً؛اعمنارجاشتتامتنأوامكبرمألاىهتناوسافنألاسبحيرظنمىلعلطي
هافرعتمللجرىلعبارشلانمًاسأكتبكسًاديجاهنافرعتالةأرمانأل
."؟امكيلعهللاباذهام!ّطق

.ةبضاغبنيزتدباميفً،اجارحإهسأريلعضفخأ
."...ريدملااهيأ،نكل":لوقتتعرش
ًاسأكنيكرابىليلتبكسنإامكنأشام.بنيزايءيشال،نكل":تلق

الف،انقيقحتبةقالعيأاذهلناكاذإ؟لزينيدتدجنسأرىلعبارشلانم
امتنأ.هللاقحبنارجاشتيناّقلطمناجوزامهنكلً.امدقايضما؛كلذيفسأب
!هامتلعفامىلإارظناوهلككلسلايفامهبقثأناذللاناديحولاناصخشلا
الاذامل،امهتالكشمنأشبلادجلانمًالدب؟نيرخآنيصخشلًانزوميقينم
."؟امكنيبةقالعلانايّوست

ناكهنأتكردأو،امكنيبةقالعلااهيفتلقيتلاةظحللايفُّتمص



ةقيقحفرعأيننأامهرابخإبّنجتأامك،كلذركذىدافتأنأّيلعبجي
كلذىلعامهيلإثيدحلايفًاقحمتنكله.امهضعبهاجتامهرعاشم
،ةياهنلايف.امهريدموامهدئاقامنإو،امهدلاونكأمل،ةلصحملاب؟وحنلا
يفلّخدتألانأتنكنم.رخآصخشةرمإتحتنالمعيسو،انلبسقرتفتس
تناكوأامهضعبنابحياناكنإ؟ةيفطاعلاامهتقالعيف؟ةصاخلاامهتايح
لكىلعًائطخمتنكامبر.ينأشنمسيلكلذفامٍعوننمةقالعامهنيب
كانهنكيملامبرو.ًالصأرعاشملاوأةقالعلاكلتلثمكانهتسيلو،لاح
مل.أطختفرتقادقل،حيحصاذه،معن.قالطإلاىلعامهنيبباجعإيأ
ً.امئادنارجاشتيببسلااذهلو،نينثالانيببحكانهنكي

نمسيلاذهف،رمألانكيًايأ":جرحملايئطخيدافتًالواحمتلق
امنإو،ةمهمةيضقببسبنكيملامكفالخنأوههلوقتينعام.ينأش
."هفاتءيشل

ًامهمكلذنكيمل.قحمتنأ،ريدملااهيأعقاولايف".هرصبيلععفر
.ً"ايرورضوأ

هنألقألاىلعادبقيقرلايخيبوتنكل،لّخدتلايلّقحينكيملامبر
ّىلحتتيتلايهبنيزتناك،ةداع.باجعإبيلعىلإترظنف،رمثأدق
تدك.ةينالقعبفّرصتينألواحييذلاوهةرملاهذه"يلع"نكل،قطنملاب
.ءيشلكدسفأوهمالكعباتنيحةئيرجلاهتوطخىلعهئنهأ

انرعاشملحمسننأضرتفملانمنكيملو،يمسرلمعيفكانهانك"
."هّلطعتنأبةيصخشلا

نمئطاخلافرطلابكسمتتنأ؛يلعايتنسحأ،يلعاينكيًايأ
ً.امامتياياونمهفءيستلكاذنآبنيزرودناح.داتعملاك،اصعلا

اياضقنأشبلداجتننأانليغبنيناكام.يديساياذهىلعقفاوأ"
."انلمعيفرثؤينأبكلذلحمسنوأ،ةيصخش

نيذه،بحلابنييلتبملانيقمحألاىدلنكيملً.اددجمتمستبا
.هبناقطنيامهلعجأنألواحأتنكاّمعةركفيأ،نيليمجلانيريغصلا

."هناقحتستامامكيلعهللاغبسيلً؟اذإلوقأياسعاذام"
."ًاليزجًاركش،يديسايًاركش":داتعملاكيدصقنعًالفاغيلعلاق
صخشرهظيسمايألادحأيف.امهنمىجرتةدئافالو،ناقمحأامهالك

ذاختاىلإةنيكسملابنيزعفديسامبرو،ةأرجلاوةعاجشلابّىلحتيلجر،ام
بحلامعطاقوذتينأنودنمنيطبترمامهيسفننادجيسمث،هيركرارق
نودنمنارّكفيو،ةعئاضلاصرفلاويضاملاىلإنارظنيسوً،ادبأيقيقحلا



.ىسأبنيروطفملاامهيبلقيفلئاط
نحنو،جلبنيحبصلاداك.بهذنلً،انسح":يطخسراهظإًالواحمتلق

.ً"ادغاهلىثريٍلاحيفنوكنسف،مونلانمًاطسقلننملاذإ.نوقهرم
امهنأيفترّكف.يلعةرايسابكرنيحيفةكلاهتملاونيرلاىلإتهجتا

ءانثأيفامهضعبعماملكتيملامهنأتيأرنأدعب،ناحلاصتيسامبر
.امهعميننألوحنلاكلذىلعنافرصتياناكامبرنكل،معطملانمامهجورخ
،معن.ةيبناجلاةآرملانمامهبقارأنأالإينْعسيمل،ةرايسلاتبكرامدنع
اذامل،فيخسلاىتفلااهيأ":تسمهف،اهلاصيإلياراسكأىلإًاهجتميلعناك
ثيحىلإ،ونروبياراسىلإاهذخ.كلكانهءيشال؟لزـنملاىلإبهذتس
عملالتلاقوفعئارلاسمشلاقورشدهاشو،ةنيدملايفدبعملوأميُقأ
ىتف.هلرطخيملّهنإىتحً،اعبطكلذلعفيملهّنكل."...اهبحتيتلاةأرملا
ناريندمختوهفغشوبابشلالاعفناىشالتيامدنع،امموييف...نيكسم
دقامطقفكاذنآناكرديس...فاطملاةياهنيفئفطنتوبلقلاودسجلا
.هيفاطّرف

...تافدقتقولانوكيسكاذنآ،نكل



ً:امامتنافيسهفصوامك،مارتلاةطحمبناجب،دومعلابونجهتيأر
نألبقو.ههجويفختةضيرعةنكادةعبقرمتعيو،ةينبلايوقوًاعوبرم
ناك.هتبّقعتيننكل،لالظلايفهتبرععمىفتخا،هفاقيإةصرفيلحنست
هتيأر،ولوينافيدعراشىلإيلوصوتقولولحبو،ريثكبينمعرسأً،اعيرس
.هتبرععفديلازيالوهو،يناثلادومحمناطلسلاحيرضبناجبكاذنآ
تعمجتساوً،اقيمعًاسفنتبحسفً،ادجعيرسهنأل؛عفايباشهنأتفرع
،اهيفهتيأريتلاةريخألاةرملايفف؛ىودجنودنمنكل،هتعبتوياوق
اذل،ةوقبثهلأيسفنتدجو.لدعلارادبناجبةيوازيفيفتخيناك
،قيرطلابناجبةريبكبلُدةرجشىلإتدنتساو،تقولاضعبلتفقوت
ىلإتيشمويسافنأتمظتناامدنع،نكل.دبألاىلإهتدقفدقيننأتننظو
.ّيلإًاقّدحمفقيمخضيديدحباببناجبكانههتيأر،لدعلاراد
.هعفديأدبوبابلاىلإدنتسا،هتيأردقيننأنمقثوتامدنعو

."!ةطرش!فقوت!فقوت":ياطخُّثحأانأوُتخرص
هنأنظأمل.هتوقلكبليقثلابابلاعفدعباتو،ّيلإِغصيمل

ربعَّلسناوً،ابيرقتينمرخسيلرادتسامث،ًاليلقهحتفهنكلحزحزتيس
.هفلخقلُغأنيحءودهببابلاقطقطو،ةحتفلا

وحنتضكروًاددجمياوقتعمجتساف،مالستسالايرودقمبنكيمل
نمراجفنالاكشوىلعيسأرنأبترعشو،ةوقبقفخييـبلقناك.بابلا
يدسجتمحقأمث،بابلاىلإتلصووملألاتلهاجتيننكل،دهجلاكلذ
نألبقو؟يمامأناكيذلاام،نكلً.امامتقلُغينألبقةحتفلاربع
ءُيضأً،امامتيفلخبابلاقلُغينألبقو،يزيكرتةداعتسالةصرفلايلحنست
رهب.عطاسفيصحابصللاجملاكلاحلاعيبرلاليلحسفأو،هلكناكملا
ةقارإلنيسمحتملاسانلانمةعومجمتاوصأىدصدّدرتو،َّينيعءوضلا
.يلوحءامدلا

."!لتق!لتق!لتق"
،ءوضلادّوعتلواحأتنكاميفو؟تلخدنيأىلإ؟يرجيناكيذلاام

يفترّكفوً،ادوجومنكيملهنكل،ريكفتنودنميسدسمىلإيديتّدتما
ءوضلاأدب،يقلقدادزاامدنعو.ضكرأتنكنيحينمطقسامبرهنأ
.ربكأحوضوبيـبطيحيامزييمتبيانيعتعرشو،ًاليلقتفخي

نمدوشحبئلتميميدقرامضميفيسفنتدجو..ً.اينونجرمألاناك



جّردماهناكمزربيو،ةدوجومدمحأناطلسلاةحاسدعتمل.صاخشألافالآ
تلواحامدنع.خرصتدوشحبةءولممةبيهملاةيرجحلاهدعاقمو،ينامور
ًائداهادب.هدراطأتنكيذلالجرلاكاذً؛اددجمهتيأر،يناكمديدحت
،ةحاسلاطسووحنةقثاوتاوطخبىشمً.ادحأوأًائيشىشخيالً،ايخرتسمو
عردبٍوسكمتالضعلالوتفميوقدسجنعفشكيلهءادرعلخمث
نكمتأسو،اهعلخيسهنأتننظو،ةضيرعلاهتعبقكسمأوهديعفر.ءادوس
ةمامقلاعماجلّوحتو،ةذوخىلإتلوحتةعبقلانكلً،اريخأههجوةيؤرنم
ديحولاءيشلاركذنمدحأنكمتينألبقو.سأبلاديدشبراحمىلإ
ةجودزمًاسأفهلامّدقوهنمناينامورنايدنجبرتقا،هتئيهلامكإلدوقفملا
،ةتماصتاجّردملاىلعدوشحلاتيقب،ثدحيكلذلكناكاميفو.لصنلا
ىلعءوضلاعملو،ءاوهلايفسأفلاعفرامدنعنكل.ةسوبحمسافنأببقارت
جاهتبابنودشتحملاخرص،هنودهاشينيذلاكئلوأًاّييحمرادتساو،اهيلصن
ناردجلاتدّدرو،جردملاءاجرألكيفيساقلابلطلارّركتوً،اددجمديدش
:توصلاةيرجحلا

."!لتق!لتق!لتق"
؟هلتقضرتُفييذلانم،نكل
ناديينتكسمأذإ.كلذفشتكأنألبقليوطتقوِضقنيمل

نايدنجناك،يرجيامبعوتسأنألبقو.يفتكنمنيتمزلمناهبشت
نكيملو،اٍّدجنّايوقامهنأترعش.ضرألاىلعينناّرجيناقالمعناينامور
ةدعاقدنعينايقلأو،ةبلحلاطسوىلإينابحسً.انكاسكّرحأنأيرودقمب
ىلعكانهتطقسف،رصمنمترضحأدقتناكةمخضةيرجحّةلسم
،مدلاةحئار-طقسأينوأرنيح-نودشتحملاَّمش.رابغلاوبارتلانمةموك
:نوفتهيمهوعابضلانمعيطقلثمءاوعلاباوأدبو

."!لتق!لتق!لتق"
لظىلإتفحزمث،ّيمدقىلعفوقولاتلواحو،ءطببتضهن

يترخؤمىلعةيوقةلكرنكل،ةّراحلاسمشلاةعشأنمًابرهدومعلا
:بخاصلاروهمجلانمةرداصلاءاضوضلاتدادزاو،ضرألاىلععقأينتلعج

."!لتق!لتق!لتق"
يشميًابراحمحبصأيذلاةمامقلاعماجتيأر،يسأرتعفرامدنعو

ودبيامبسحانأو،ةكرعمللهسفنُّدعيناك.ءوسلابرذنتتاوطخبيوحن
...همصخنوكأس

."؟لعفتاذام؟يرجييذلاام!رظتنا!رظتنا":ُتخرص



.هعمملكتأيننأل؛ًالوهذمفقوت
ًالجرلتقتنأتدرأاذإو.كلتاقأنل":َّيتبكرىلعسلجأانأوُتلق

."برضاايهً،امدقِضماف،لزعأ
لازتالةذوخلاو،ٍناثٍدومعلثميمامأفقووةرشابميلإىشم

.ههجويفخت
،ًالاتقضوخنسانكول.ةكرعمتسيلهذه،قمحألااهيأ"ً:ارخاسلاق

امنإو،كلذكتسليننكل،ًالتاقمتهجاولو،حالسىلعتلصحدقتنكل
."طيسبمداخدرجمانأ

.ةظحلليفوختيسنو،نيديدشكابتراوةشهدبتبُصأ
ديرتاذامل؟اذاملنكل":ّيمدقىلعفوقولالواحأتنكاميفتلأس

."؟ينلتقتنأ
.ىرخأةرمبارتلاقوفينطبىلعةلكرينتمر
عيطأومداخدرجمانأ،كتربخأدقل":يسأرتعفرنيحدالجلالاق

."كلتقبترُمأدقو،رماوألا
نأتلواحاذل،فعضلاوأفوخللبسانملاتقولاوهاذهنكيمل

.يتوقعمجتسأ
؟نمرماوأ؟نم":يمفنمبارتلاومدلاقصبأانأوتخرص

."؟نم؟نيطنطسق؟روطاربمإلا
هوتعموقمحأتنأ؟نيطنطسقيأ؟روطاربمإيأ":لاقوةوسقبكحض

لهو؟روطاربمإيأ.يكذلجركنأنظأتنك.نيرخآلالثمًامامت؛لهاجو
نأينمديرتيتلايهاهسفنةنيدملاّنإ؟تقولااذهيفةرطابأكانه
."...ةنيدملاحور،كلتقأ

هنعملكتتيذلاام؟ةنيدميأ":يلوحناكملالّمأتأانأوتضرتعا
."؟هللاقحب

.ضرألاىلعاهامروهتذوخعلخف
ءاسمهعمانملكتيذلاهسفنقمان،نامرققمانهجوتيأر،اهدنع

،لوبنطسإنععافدلاةطبارسيئرو،نيكرابىليلبيبح،وهناك.سمأ
ً:اضيأهلوحًارظانلاقو،يكابترانمشهُديمل.نامرق"قمان"حاّرجلاو
اهتبهنيتلاةنيدملا،ةينيطنطسقلا،ةيطنزيب؟ترّكفةنيدمّيأب.ةيطنزيب"
اهباسحةيفصتةنيدملاديرتو،نيدلاّدرلتقولاناحدقل.اهترّمدواهتقرسو
."كعم

."!لعفتال":يتوصىلعأبتخرصف،َّينيعيفءوضلاعملو،هسأفعفر



نأىأرو،هسأفعفريوهوهودهاشنيحةريبكةراثإباورعشنيدشتحملانكل
:مهبخصطسويتاخرصعامسعطتسأملو،تناحدقاهرظتنييتلاةظحللا

."!لتق!لتق!لتق"
ٌرمأًانابرقيميدقتنأبةظحللترعشف،ةسامحوبضغبنوخرصياوناك

كفسلجأنمنوخرصيسانلانمريبكلاددعلاكلذناكاذإف.يرورض
نعسكعنيءوضلاتيأرامدنع،نكل؟ديكأتلابقاُرينأبجيف،يمد
يفو.ةايحلايفمواقتالةبغرلًالاجميفوخحسفأ،لصنلاةجودزمسأفلا
امنإو،هيلإًالّسوتسيل،قمانيمدقدنعيسفنتيمر،ريخأسئايلعف
ينداعأهنمةدحاوةلكربو،لاثمتلالثمناكهنكلً،اضرأهيمرأنألواحأل
رظتنأويديعفرأنأوههلعفتعطتسااملك.ىرخأةرميناكمىلإ
.ءالشأىلإيتمجمجّمطحتو،ةرجشنصغلثميعارذرتبتيكلسأفلاكلت

ىلعتمصلاقبطأو،هسافنأًاسباحجّردملاىلعلوبخملادشحلارظتنا
ءاضوضكاذنآتّود.سوبدعوقوعامسءرملاةعاطتسابحبصأو،ناكملا
ناك،ال؟مادعإلاذيفنتبروطاربمإلارمأوهله؟توصلااذهام،ةبخاص
ةبلحبابىلعٌسرج.رامضملاباببناجبصخشكانهو،سرجتوص
تيناعو.لصاوتموحنىلعنينرلابسرجلارمتسا؟يرجييذلاام!لاتق
...دعبتلزـندقسأفلانكتمل...ينيعحتفيفةلكشم

ربعهسفنرهابلاءوضلاّقفدتف...ًاليلقَّينيعحتفأنأًاريخأتعطتسا
نأتلواحو،ملألاتلهاجت.َّينيعضايبقراحٌساسحإبرضو،يـبادهأ
يتنباويتجوزةروصهتيأرءيشلوأناكو،يلوحيرجيامفشتكأ
ناردجقرومث،بايثةنازخو،ةيرهزيفدوروةقابمث،يلنيتمستبملا
بناجبةلواطلاىلععوضوملاّهبنملالمعتفقوأو،تردتسا...اٍّيناوجرأوضيبأ

يذلاسوباكلاىلعّزكرمينهذو،ريرسلاىلعًاددجمتيقلتسامث،يريرس
جتنتسأنأيـبضرتُفياذام؟ينعينأهبضرتُفياذام.وتللهنمتقفتسا
رعشأيننأوأ؟ييعوالب"قمان"مهتأيننأجتنتسأأ؟سوباكلااذهنم
لعفينألواحيهنألسمأهانبوجتسادقانكيذلالجرلاهاجتباجعإلاب
تدجنةلواحمهتعفدلهً.اعئارًارمأكلذتدجودقو،ةنيدمللًائيش
هركيناك،كلذىلعًالضف؟نونجلاىلإنيكرابىليلىلإدّدوتلالزينيد
ةمئاقىلعهعضولانلٍفاكهدحواذهو،ةديدجلاتدجنلمعةعيبط
رمألاقلعتنيحلقألاىلع؛انعمًاقداصادب"قمان"نكل.مهيفهبتشملا
يتلاةسيئرلابابسألانمىليلقيلطهاجتهرعاشمتناكو،تدجنيفهيأرب
راذنإلاةرفاصًاساسأقلطأيذلاوهو،لوألاماقملايفهيفهبتشنانتلعج



،ءيربهنأاهبانربخيةقيرط؛ةيجيتارتساكلتتناكامبرً،اعبط.هسفننأشب
؟ةحارصلاكلتبملكتاذاملفالإو

قنعتّزُحذإ؛هسفنسقطلاذُفندقل؟ةيناثلاةميرجلانعاذامو
ةيمهأيذعقوميف-ضرُع-يقُلأوةميرجلاحرسمنملُقنمث،ةيحضلا
ىلإريشيمهسلثمهدسجدّدُمو،هيفكنيبدوقنةعطقتعضوو،ةيخيرات
لايتغاب-ةلتقلاوأ-لتاقلاموقياذامل؟اذاملنكل...ةيلاتلاةيحضلاعقوم
نمكلذلصحله؟يسوباكيفقمانهلاقامبةقالعكلذلله؟سانلا
ةيفصتلواحيامًاصخشكانهّنإمأ؟ةنيدملاةيامحلو،لوبنطسإلجأ
نيذللاسيندتلاورامدللرأثينألواحيو،اهسفنةنيدملانعةباينتاباسح
ةيذالوفلاميمصتلاةرظنو،شأجلاطباروئداهلا"قمان"تركذت؟امهلضّرعتت
ناك.نييجمهدضةنيدملانععفاديهنإلاقنيحنيتنكادلاهينيعيفكلت
كلذو،لافطأورسأمهيدلصاخشأً،اضيأهنوقّدصيهلوحصاخشأكانه
هدادعتساادب...ريبكمارتحاب"قمان"ّملكيذلارعشلارمحأءيرجلاباشلا
ً.احضاو"قمان"هديريءيشيألعفل

،ةيقطنملاةجيتنلاىلإتلصوتوةقيرطلاهذهبريكفتلاتعباتيننأول
ىلعًادجًاركابلازيالتقولانكل.ءادغلالبق"قمان"تلقتعادقتنكل
؛نآلااذهيفعرشأنلو،ّطقملحببسبًادحأتلقتعادقنكأمل.كلذ
ًايباجيإًائيشلعفينألقألاىلعلواحيناك،قمانلثمصخشعمةصاخ
نأو،لجرلافرعأداكلابيننأةقيقحكردأتنك،لاحلكىلع.ةنيدملل
ً.امئادرارشألادحأةرورضلابسيلةيئانجةيضقيفلتاقلا



راجشأتحتةيعادتملاةميدقلاةيبشخلادعاقملابرقةرايسلاتفقوأ
تقونعلءاستأتنكاميفو.ةطرشلاةدايقرقملةرفقملاةحاسلايفخوخلا
ةناسنإلا؛انيغفياهنأيلنيبتو،يولخلايفتاهَّنر،بنيزويلعلوصو
ةمتهمودبتيتلايساقلاوبخاصلاولغاشملابءيلملاملاعلااذهيفةديحولا
.يـب

اذام".هسفنتقولايفًاقلقوًاسعناهتوصناك."؟تزونايكلاحفيك"
."؟ةيضاملاةليللايفثدح

.ىرخأةميرجو،رخآنونجم؟نيعقوتتاذام":ةحاسلاعطقأانأوتلق
.ً"ادبأفقوتتالةنيدملاهذهيفمئارجلا!انيغفيايهللااي

."؟رخأتمتقويفلزـنملاىلإتلصولهً،ابعتمودبت"
مليننكل،طقفتاعاسعضبالإتمندقنكأمل.ً"اقحسيل":تبذك

."؟كلاحفيك؟كنعاذام،قمعبتمن".ّيلعقلقلابرعشتنأيفبغرأ
رورمدعبناخلاىلإهجتأسو،ليلقذنمتظقيتسا.فلتخمءيشال"

اذهءاشعلاىلإناّوعدماننأل؛ءايشألاضعبّرضحأنأبجي.تقولاضعب
،نافيطلنالجركيقيدصنإ":تعباتمث،ةظحللمالكلانعْتفقوت."ءاسملا
."ةريثكتاّقشماهجاودقامهنأكو؛امهنويعيفةبآككانهنكل

اههجو؛نادناهتركذت...هقحامهعضويفتتاّقشمةملكنكتمل
...نيتعماللااهينيعو،مستبملاشوشبلا

ذإ؛تايركذلاكلتلثمةداعتسالنيبسانمناكملاوأتقولانكيمل
.لمعلاىلإبهذأنأبجي

."امًاموياهنعكربخأسو،ةريثكبعاصماهجاودقل":تلق
امناكميفيقتلنله؟ةليللانعاذامً،اذإ":عوضوملاًةلّدبمتلاق

."ً؟اعمبهذنمثًالوأ
ةركفيأّيدلنكتملو،نيمويلالخنيصخشلتقًامرجمقحالنانك

.ةمداقلاتاعاسلايفانرظتنتيتلاتآجافملانع
نأبكيأرام.ءيشيأأرطيدقو،انيغفياييلمعةعيبطنيفرعت"

."؟ريميدلزـنميفيقتلن
."يـبيبحايرخأتتالنكل،اذهبسأبال":تلاق
."؟كدرفمبلزـنملاىلإلوصولانمنينكمتتسله.رخأتأنل،يقلقتال"
."...ىقمحاننأينعيال،طالبنماننوكمدعنإ،لعفأسًاعبط"



فيك؟امهعمتملكتله،تزونايةبسانملاب":قلقبتلأسوةأجفْتركذت
."؟رايتخبلاح

هنإيللاقف،حابصلايفريميدبتلصتادقيننأاهتربخأو.ريخبناك
اهنكل،كلذاهعامسىدلانيغفيتحاترا.ّعقوتاممركبأتقويفيشميأدب
.ىرخأةرمءاسملاططخبينّركذتنأنودنمةملاكملاِهنتمل

."يزيزعايرخأتتال،كلضفنم"
كانهبنيزو"يلع"تيأرو،يلعبتكمىلإتهجتاوةملاكملاتيهنأ

امهكرابيل.ودبيامكلازدقامهنيبرتوتلانأمهألاو،ةشاشلاىلإناقّدحي
اكرتينلنانثالاناذه،ال...ةلصحملابًادجنيقمحأانوكيملامبرف،هللا
ايذؤينلةياهنلايفامهنكل،رأفوطقلثمطقفنارجاشتيامهف.امهضعب
ً.ادبأامهضعبانوخيوأ

."؟انهناللحتاذام،ريخلاحابص":حرمبتلق
.ناحتمالايفناّشغيامهواطبُضدقنيبلاطلثماَوَدبو؛ةأجفاهبتنا
ىراصقًالذاب،ةشاشلاىلإراشأو."ريدملااهيأريخلاحابص":يلعلاق

.ىرخأىلإنذأنمههجوىلعةموسرملاةضيرعلاةماستبالاَوحميلهدهج
."اذهنيطنطسقلاثمتىلإرظنننحن"

."؟لاثمتلااذهيفًادجزيمملاامو،تمهف"
رثكأينتلعجيتلااهتهقهقتبكًاضيألواحتيهوبنيزتلاق

يللاجملااحسفأف،امهيلإتيشم."ريدملااهيأهارتسكنأنظأال":ًالوضف
.بوساحلامامأ

اهرعشو،فوشكماهردص،ةأرمالةريبكةروصةشاشلاىلعرهظتتناك
؛ةيراعتناك.ىرخألاةباّذجلاناولألالكورمحألاورفصألاورضخألاببّضخم
.امهيدترتنييزمرقنيبروجءانثتساب

نم":اياوزلالكنمةروصلاىلإرظنلالواحألازأالانأوتلأس
."؟اذاممألجرنضحيفسلجتلهو؟ةأرملاهذه

اهيأةيداعةأرماتسيلهذه":هتماستباتشالتنأدعبيلعلاق
لاثمتهنإ.لاثمتنضحيفامنإولجرنضحيفسلجتاليهو،ريدملا
."نيطنطسق

."؟ةينيطنطسقلاسسؤمنيطنطسقينعتأ!نيطنطسق"
."ريدملااهيأهسفنوه"
ىلعةصحفتمةرظنتيقلأنيحهنعملكتيناكامةيؤرتعطتسا

فيسضبقمكسمتهيديىدحإو،شرعىلعًاسلاجنيطنطسقناك.ةروصلا



.لفسألاوحنةدودممهُعباصأو،هبناجىلإدتمتىرخألاو،ضرألايفزورغم
تَدعصدقوً.ادجةلمثاهنأًاحضاوادبو،هرجحيفسلجتةأرملاتناكو
نالازيالبنيزويلعناك.ةبخاصةليلدعبلاثمتلاىلإحجرألاىلع
ءيشكانهناك،عقاولايف.كلذيفًاكحضمًائيشَرأمليننكلو،ناكحضي
يفتيأردقف؛ةاتفلابرمألاقلعتيالو،ةروصلاكلتيفًابيرقتملؤمونزحم
يننكميفيكنكل،اهلاثمأنمىصُحيالٍددععمتلماعتويلمعءانثأ
...يسفنيفطونقلاراثأةروصلاهذهيفًائيشتيأردقل؟رمألافصو
.كلذبَبنيزو"يلع"جعزأّالأترّرقيننكل

."؟راثآلافحتميفوهأ؟لاثمتلااذهنيأً،اذإ":ةطاسببُتلأس
ةربنتناك."ريدملااهيأكروييف":ةرملاهذهةيدجببنيزتلاق

ارتلكنإيف".ةّيلسمامهتباعددجأاليننأفرعتلديكأتلابةيفاكيتوص
."يديساي

..ً.ابيرغكلذادب
."؟ارتلكنإيفنيطنطسقلاثمتلعفياذام!ارتلكنإيف"
."ايناطيربولاغلايفهدلاوعملتاقً،اروطاربمإحبصينألبق"
له":لأسف،خيراتلابمامتهالاضعبكاذنآرهُظيأدبدقيلعناك

."ً؟اضيأًاروطاربمإهدلاوناك
،ةبقحلاكلتيفماّكحةعبرأامورمكح.هلثمسيلنكل،امةقيرطب"

راتخا،ةأجفسويطنطسقيفوتامدنع.سويطنطسق؛نيطنطسقدلاومهدحأ
اومكحةداقةّدعنيبنمًادحاوناك.هلةفيلخنيطنطسقهنباهدونج
ّبلغتنأدعب،ديحولامكاحلاحبصينألبقةلماكةنسةرشعينامثامور
."ةيطنزيبىلإهتمصاعلقنمث،هيسفانمىلع

دجوتالاذامل:ينهذيفرخآلاؤسلاج،نكل."ديجءيش":تلق
؟هللاثمتعنصيفدحأركفيملاذامل؟لوبنطسإيفنيطنطسقلليثامت
ناميلسناطلسلاوحتافلادمحمناطلسلالثم-وهنكيملأ،ةلصحملاب
ةورثلاوذوفنللًالاثمةنيدملاهذهاولعجنيذلاصاخشألادحأ-ينوناقلا
؟ةوقلاو

دعبًاليوطشعيمل،لاحلكىلع":يراكفأنعةلفاغ؛بنيزتلاق
."طقفىرخأتاونسعبسمكحدقف.انهىلإهتيروطاربمإزكرملقننأ

ىلعلوصحلاتعطتساله":خيراتلاسردنمللملابرعشأانأوُتلق
ىلإيقيرفويزيكرتديعأنأتدرأ."؟ةيناثلاةميرجلاةيحضنعليصافتيأ
."؟لجرلامساناكام".انيديأنيبنيتدوجوملانيتميرجلاىلعلمعلا



."ريدملااهيأيسانيكرّدقم"
."؟نآلاىتحهنعًائيشانفرعله.يسانيكرّدقم،وهاذه"
ةلاكويفلمعو،ندمططخمناك":ةفقاولازتاليهوبنيزتلاق

."ابماسراكيفقباوطةعبرأنمًاينكسىنبمكلتمي.ةنيدملاسلجمبةطبترم
فظومىلإةبسنلابريثكاذه؟ههً!اينكسىنبمكلتمي":نزحبتلق

."؟كلذكسيلأ،ةيدلب
اذهيسانيكرّدقمنأودبي.ديكأتلاب"ً:اقفاومئمويوهويلعلاق

.ً"امامتلزينيدتدجنديسلالثمً،اضيأامًائيشيفخيناك
املًاقفو،نكل":ةداعلاكةمهملاليصافتلابيلُدتيهوبنيزتلاق

هنإً.افيرشودبيو،عونيأنميمارجإلجسهيدلسيل،هتفرعمانعطتسا
."ةعماجلايفرخآلاوةيوناثلاةسردملايفامهدحأ،نادلوهيدلوجوزتم

."؟ثدحامبنوفرعيله؟ةرسألادارفأغالبإّمتله"
يفسيئرلاربخلاناتميرجلاتناكدقف،نوفرعيمهنإ".بنيزتأموأ

ىلإنابرقكامّدقامهنإلوقيًاناونعفحصلاىدحإتضرع.حابصلاتارشن
."كروتاتأ

:راجفناللًازهاج؛داتعملاكحطسلاتحتروثيهبضغو،يلعمدمد
."ثرلامهقرواوعيبيلءيشيأنولعفيس،ىقمح،داغوأ"

،طقفسمأهسفنءيشلالوقتتنك؟يلعايمراعلابضغلااذهاذامل"
."؟كلذكسيلأ

ريبعتلاًالواحم؛ريدملااهيأٍلاعٍتوصبركفأطقفتنكيننكل،معن"
."اهنملئاطالتانيمختنومّدقيفصاخشألاءالؤهاّمأ.راكفألاضعبنع

ىدحإربعنيثدحتملادحأناكً.اضيأسانلانوفيخيو":بنيزتلاق
."مئارجلانمديزملاعوقولامتحانعملكتيتاونقلا

برضيسً،اقحمناك":تلقف،ةقيقحلاامهربخألكاذنآتقولاناح
.ً"اددجمةلتقلاوأ،لتاقلا

يتلايهةعماللاةميرجلاةملاعتناكو،ًاليوطّيلإامهالكقّدح
.ًالوأتملكت

."؟ريدملااهيأاذهضرتفتكلعجييذلاام"
ىرخأمئارجنأبًامامتقثاوانأامنإو،بنيزايًائيشضرتفأالانأ"

كانهتناك.امهيلعانرثعنيتللانيتيدقنلانيتعطقلاىلإطقفيرظنا.عقتس
نمةيدقنةعطقو،ىلوألاةيحضلاةثجعمةيطنزيبةيدقنةعطق
."دعبلوبنطسإىلإلصنملو،ةيناثلاعمةينيطنطسقلا



ًاتيمدجنساننأينعتله!؟اذام":ةشهدناعستتهانيعويلعخرص
."؟ةنيدملاهذهلمكاحلكل

ّلكلجأنمةميرجعقتسفً،اقحمُتنكاذإنكلً.امامتسيل"
سازيب؛نآلاَرنل.ةنيدملاهذهلًازيممًائيشققحناطلسوأكلموأروطاربمإ
نيرمألانيبلصفتةنسمك.هتمصاعنيطنطسقاهلعجو،ةنيدملاسّسأ
."؟]12[ميس-بنيزاي

.ةينمزلاةرتفلابسحتيهوًاليلقتسبع
هنأىلعةنيدمللسازيبسيسأتخيراتىلإةداعرظُني...ةدحاوةظحل"

هلةمصاعةنيدملانيطنطسقنلعأاميف..ً.ابيرقتداليملالبق660ماعلصح
."ةنسنيعستوةئمعستوحن...قرافلالعجياذه...ةيداليم330ماع

.ً"ابيرقتةنسفلأ"
رمألايفْرّكف،لهساذهًاذإ":هرثأتءافخإعيطتسيالوهويلعلاق

ناطلسلا،ىرخأتاملكب.لوبنطسإمثةينيطنطسقلامثةيطنزيب.ريدملااهيأ
."حتافلادمحم

ناك."ً؟اروفحتافلادمحمبلوبنطسإتطبرفيك":ٍّدحتببنيزتلأس
."ةينيطنطسقلاحتفنيحةنيدملامسالّدبيملوهف".ديكأتلابًاقحماهلاؤس

."؟كلذلعفيملأً!اقح،هآ":هينيعنمرياطتيررشلاويلعَّدر
ىعدتةنيدملاتناك.سمأاذهنعتأرق،يلعايلعفيمل،ال"

."ينامثعلادهعلاءانثأيفىتحةينيطنطسقلا
ىعُدت.بنيزايةقحمكنكل،عقاولايفةينيطنطسق":اهلًاححصمتلق

ةينيطنطسقلايهو،نيطنطسقةنيدمةيبرعلابينعتو،ةينيطنطسقةنيدملا
."اهسفن

."؟لوبنطسإحبصأواهمسارّيغتىتمً،اذإ":يلعلأس
ثيدحلاعفدأنأبجيناك."قحالتقويف،يلعايًاقحال":تلق

امبر،نكل.يروهمجلادهعلايف".اهشقاننلةيمهأرثكأاياضقانيدلنألً؛امدق
ًاعضاوهمئارجذّفنيلتاقلاناكاذإف.دمحمناطلسلانأشبًاقحمنوكت
نوكتدقف،ةنيدملااورّوطواونبواوسّسأنيذلانيطالسلاوكولملانابسحلاب
ةنيدملاعّسودقف.حتافلادمحمناطلسلاةبقحنمةيلاتلادقنلاةعطق
نينظتلهً،اذإ":اهتلأسوبنيزىلإتردتسا."ةيوقةرضاحىلإاهلّوحوًاضيأ
."؟حتافلاعماجنمبيرقناكميفعضوتسامبرةيلاتلاةثجلانأ

تناكيذلاناكملايفو،ةريخألاةيحضلايفيرّكف":تفضأفينمهفتمل
."هيلإناريشتهادي



ىلإناريشتاتناكةيحضلايَديّنكل":تلاقمثكشةرظنبًاعمانتقمر
نإحتافلاعماجىلإلصنسانكنإفرعأالو.يديساينيطنطسقدومع
."هاجتالاكلذيفانبهذ

ٍتوصبرّكفأتنك،سمأيلعلعفامكوً.اضيأانأكلذبًاقثاونكأمل
.ةعنقميراكفأدجوقمحألانكل،ٍلاع

قثوتللًاروفكانهىلإةقرفلسرننأبجي،بنيزايقحمريدملا"
كاذنآكانهىلإمهقيرطيفةلتقلانأكو؛ةعرسبملكتيناك."ناكملانم
.ةديدجلامهتيحضعم

الأ،نكلً.اروفاذهلعفننأبجي":أدهيهلعجلفطلببنيزتلاق
ىلعلصحنسامبرً؟الوأةيناثلاةيحضلاةرسأدارفأعمملكتننأيغبني
."مهيلإانثدحتاذإةمهملاليصافتلاضعب

اناكامبرنيتيحضلاّنأيفّكشدّرجمانيدلاملك.يلعايةقحماهنإ"
."اذهةقيقحفشتكننأبجيو،امهضعبنافرعي

،يـبتكمىلعفتاهلاَّنر،هلعفننأبجياميفرّكفنانكاميفو
.يلعباجأو

ةعاّمسلاّىطغ."رظتنا،سأبال؟ةأرما.انهّهنإ،معن؟اذام،معن"
نأديرتاهنإ.يديسايكارتلانهنيكرابىليل":ًالئاقيوحنرادتساوهديب
."كيلإثدحتت

تمّشجتدقيـباكبوتفحتملةسرطغتملاةريدملاّنإذإ..ً.ادجٌبيرغ
وأ،ةمهملاتاروطتلاضعبتثدحدقل.انارتلةفاسملاكلتلكعطقءانع
...لصحتداكت

."يـبتكمىلإاهوبحطصينأمهنمبلطا"
.بنيزعمُتملكت،هولعفينأبجيامبمهربخييلعناكاميفو
."؟اٍّيلاحهنيلعفتٌّحلُمءيشكيدلله"
."يديسايحيرشتلايَريرَقتراظتنابانأ"
نأنكمياميفشتكاو،نيتيحضلايتيفلخىلعةرظنيقلأً،انسح"

يذلايلعىلإتردتسامث."عاطتسملاردقًاقيمعيصوغو،امهنعهيفرعت
يسانيكرّدقمشاعنيأْفشتكاتنأو":اهناكمىلإةعاّمسلاداعأدقناك
."هترسأنانثالانحنروزـنس،نيكرابىليلةلباقمنميهتنأامدنعو،اذه



ىلإشعنملاءاوهلاضعبلوخدبحمسألةذفانلاحتفأتنكامدنع
ىلإرطضأمل.يلهلوقتنأنيكرابىليلديرتاّمعتلءاست،ةقناخلاةفرغلا
.بابلادنعترهظىتح،يتلواطىلإتسلجنإامف،ًاليوطريكفتلا

."كجعزأاليننألمآ،ناّكأشتفملااهيأًابحرم"
ناكيذلااهرعشو،ءاضيبةزـنكقوفةنكادءاقرزةرتسيدترتتناك

حمالمنعفشكام؛نآلاقينأوحنىلعًادوقعمودبيسمأًادجثعشأ
ً.اقحةليمجةأرماتدب.ةزيمملااههجو

."نيكرابةسنآايًاقالطإال":يسأرُّزهأوفقأانأوتددر
."كمقرّيدلنكيملنكلً،ايفتاهكبلصتأستنك"
هذهنكل.مويلبقاهلةئجافملاانترايزبينّركذتاهنأكو؛ءايحبْتَملكت

محدزملااهلودجنمًاتقوتعطتقااهنأّمهملارمألاناك.ةمهمريغليصافتلا
.انعمملكتتويتأتلكشنودنم

عستمّيدل.قالطإلاىلعال":يتلواطمامأيسركلاىلإًاريشمُتلق
."سولجلابيلضفت.تقولانم

."كلًاركش"
."؟كلبلطأنأيننكمياذام؟امًائيشيـبرشتنأنيدوتله"
:تلاقويتلواطىلعءاملاةروراقىلإترظن
ريبكايكتقوردهأنأديرأال.كلًاركش،ضرغلابءاملايفيس"

نأيغبنيريثكلمعّيدللازيالو.لوغشمتنأمكفرعأانأف،نيشتفملا
نحناذل؛نيعوبسأدعبفحتملاروزيسيديوسلاءارزولاسيئرف،هيلإدوعأ
."تاريضحتلابقّدُصيالوحنىلعنولوغشم

."ةمهمةرايزاهنأدبال":ةفيظنسأكيفءاملااهلبكسأانأوتّقلع
:ةفشراهنمتلوانتمثسأكلاتكسمأواهديتّدمنأدعبتلاق

كعمملكتأنأتدرأنائيشكانه،عقاولايف.اذهلوقكنكميً،انسح"
."امهنأشب

."كيدلاميلوق،يلضفت"
.ةلواطلاىلعسأكلاتعضو
،يهجوىلعناتعماللاناتينبلااهانيعترقتسا."قمانبقلعتيلوألا"

نوللانمةحتافةجرد...رضخألانوللاىلإبرقأعقاولايفامهنأتفشتكاو
تأرقدقكنأةقثاوانأ".انيغفيينيعلثمنيتنكاداهانيعتسيل.رضخألا



دقف.فلمهيدلاذل؛نجسلالخد"ً.ابعتمامنإوًاداحاهتوصنكيمل."هفلم
."يركسعلامكحلاءانثأيفنجسلايفتقولاضعبىضق

."هفتحىقليامهدحأداكو،تاباصإلنايطرشضّرعت.فرعأ"
ً،اروفاهأطختكردأو."...ةطرشلاف.رانلاقلطأيذلاديحولانكيمل"

لازتالوً،اضيأتوميداك"قمان"نأوههلوقتينعام".اهتوصتضفخأف
نعنورهاملانوحاّرجلاهؤالمزّربعي.هرهظيفةقلاعتاصاصرلاىدحإ
.ً"اريبكلازيالللشلابةباصإلارطخنأل؛اهتلازإةيناكمإلايحمهكوكش

تقولاميدسربعمثً،اضيأقثاولاوخماشتملاقمانهجوتّركذت
ةرظنلاوباشةافو؛ينهذيفًامئادّةيحتيقبدقتناكةثداحتركذت
تدبذإ.ةايحلانمةيلاخلاهتثجىلإترظننيحههجوىلعاهتيأريتلا
؟يـباذهاولعفتنأنكميفيك:توملاباجحربعاننالأستامهنأكوهانيع
باشلاناكً.ادبألصحامىسنأنلو،اشابمريبيفعنصممامأكلذثدح
يفقانخلاهيلعّقيُضدقو،ةيديدحلاعنصملاتاباوبىدحإفلخئبتخي
انماظننكيملو.ىرخأوأةمظنملًاعباتناكهنإاولاق.تاقصلمهتيبثتءانثأ
فرشأدقو.هنايرسنلُعأيذلايركسعلانوناقلاامنإو،اهنيحًالعافيئاضقلا
.رورملامسقيفطابضلامهيفنمب؛ةطرشلاتادحولكىلعاهنيحشيجلا
تلّوحتدقو.انلك؛"ةيسايسلامئارجلاةدحو"ةحلصمللمعنًاعيمجانك
يتلاَةريغصلاَبالكلانحنانكو،تالارنجللديصضرأىلإاهتّمربلوبنطسإ
جرخنانك،انتقطنميفءيشنعامدحأغلبأاذإف...رذقلامهلمعبموقت
لثمتتةديحولاانتّمهمنأادب.ناكملاوأصخشلانعرظنلاضغبً،اعيمج
المهمظعمنأمغر،نييباهرإكنيفّنصملانيكاسملابابشلاكئلوأةقحالميف
يففقينملكتالارنجلافّنص.قالطإلاىلعباهرإلابمهلةقالع
ىلعضبقلاءاقلإيفانتمهمترصحناو،نئاخوأيـباهرإهنأبمههوجو
دارفأضعبرعش.مهنمصلختلامث،اوفرتعيىتحمهبيذعتو،صاخشألاكئلوأ
لكىلع.مهلمعاوزجنأمهمظعمنكل،هلككلذهاجتةيهاركلابةطرشلا
راهجملاانلمعتساف،ةيديدحلاةباوبلافلخًائبتخمباشلاكاذناك،لاح
ءطببجورخلاىلعقفاوهنأريغ،ةيادبلايفدّدرتدقو،جورخلاهنمانبلطو
ىلإهبّوصيًاسدسملمحيهنأانيأر.هيلعانطغضنيحةباوبلافلخنم
بلطينأبىتحهسفنيـبناجبفقيناكيذلايطرشلاجعزيملو،ضرألا
ً،ادحاوًالاؤسحرطيوأةدحاوةملكبسبنيملوً،ابناجحالسلاءاقلإهنم
باصأوً،اضيأرانلاقلطأونيكسملاباشلاعزف.طقفرانلاقلطيأدبامنإو
نملباوبهورطمأوانلاجرَّنُجً،اعبط.اهقلطأةصاصرلوأبانلاجردحأ



ضرألاىلعطقسمث،حيرلابهميفةقرولثمباشلازتها...صاصرلا
.ضرألاىلععقينألبقهفتحيقلامبرهنأنظأ...اطاطبسيكلثم
نينيعلاكنيتيفةرظنلانكتمل،هتباصإنمدكأتللهيلإتهجوتامدنعو
ًءابهتقهُزأٍةايحىلعنزحلابيحوتضيرعلانيبجلاكلذتحتنيتينبلا
:لوقتهترظنتناك.ديدشلوهذنعّربعتتناكامنإوً،اقحأدبتنألبق
نأتفشتكاو،هتيوهةقاطبتجرخأ؟يـباذهاولعفتنأنكميفيك
.ةنسةرشعتسهرمعو،ناكاراسكزيآهمسا

ىلإىهانتامدنعميدقلاسوباكلاىفتخا."ةبيصعًامايأكلتتناك"
ئبتخيناكمالو،ناكملكيفنوَدُريسانلاناك".ىليلتوصيعمسم
.انتمأخيراتيفًايزخموًاملظمًالصفكاذناك.نامألابرعشيوأ،هيفءرملا
...وةحلسمةكرحىلإمضنادقو،َقمحأوًاعفاي،كاذنآًاباشقمانناك
.ً"اقحالهلككلذىلعمدندقو،َقمحأوًاعفايناك،تلقامكً،انسح

هتارارقىلعمدنيسناكامبرهنأةقيقحيفو،ىتفلاكلذيفترّكف
تلعج.ّيلعرطيستنأبيرعاشملحمسأمليننكل،شاعولًاضيأهلاعفأو
.هنعًالدبملكتينأبيطرشللتحمسوتمصلامزتلييلخادناسنإلا

."؟هلاقتعادعبكلذىلعمدنلهً،اذإ"
عملازيالناكنيحكوكشلاهتباتناً.ادبأال":اهسأرُّزهتيهوتلاق

ملو،نيبولطملاةمئاقىلعهمسانأفرعهنكلاهكرتينأدارأو،ةعومجملا
ةنمآلاةعومجملالزانمدحأىلإأجلاذل؛هيلإبهذيناكمهيدلنكي
لوقأيننأفرعتس.ناكملاكلذىلعةطرشلاتراغأدقو،هيفئبتخيل
قمانهباصأدقف،هيلعرانلاقلطأيذلايطرشلاةدافإتأرقاذإةقيقحلا
يطرشلانكل،برهلاوهلتقوكاذنآهيلعزاهجإلاهرودقمبناكو،همدقيف
قمانهكرت.ًالافطأوةجوزهيدلنإًالئاق؛هتايحىلعءاقبإللهيلإلّسوت
هيلعرانلاهسفنيطرشلاقلطأاهدنعو،لزـنملانمبرهيلرادتساو،هنأشو
."نيتقلطبقمانبيُصأف،فلخلانم

صصقلانمىصُحيالًاددعتعمسدقف-ةقيقحلالوقتتناكامبر
هعميفطاعتنوكيسو،هيفهبتشمنعملكتنانكعقاولايف،نكلو-ةلثامملا
.فطاعتوأةقفشيأنودنمتملكت،اذلً.اضيأينهمريغًافرصتو،أطخ

يذلالجرلاكرتينأيطرشلاىلعبجوتيناكهنأنينظتأً،اذإ"
."؟رارفلابذوليامهحرجوهليمزوهمجاه

.هسفنلاؤسلايسفنىلعحرطأتنكامبر
تناك،قحمتنأ":كلذكردتنأنودنميراكفأنعةّربعمتلاق



."...قمانةطلغ
يطرشلانأالإً،ادجًاقثاونكيمليلخادتوصلانأنممغرلاىلع

."هبتمي،فيسلابشعينم":لوقيهتعمسو،ملكتيذلاوهيلمعلا
نأ...وههلوقتينعام...نكل...يأرلااذهرّدقأانأو.ديكأتلاب"

."...وه..ً.ائيسًاصخشسيل"قمان"
الاذلوً،ادحألتقينأعيطتسيال":اهنعًالدباهتلمجًايهنمتلق

."؟هلوقِتدصقاماذهله.تدجنلتقيذلاصخشلانوكينأنكمي
هتفرعاذإ.فنعلاهركيو،ملاسمصخشقمان.معن":ةحاترمتلاق

.ً"اضيأكلذفشتكتسف،لضفأوحنىلع
ًادودونكيملوهف؛لضفأوحنىلعانفرعينأديريهنأيفكشأ"

."سمأانعم
ةيطمنراكفأ؛طقفةقبسملاهئارآىلإكلذببسعجري":سأيبتلاق

ءارآلاكلتلثممكيدلًاضيأمتنأ،مارتحالاقئافعمو.ةلدابتمةيبلس
."ةقبسملا

."؟انأ"
مظننامدنعف.ماعوحنىلعةطرشلالاجرامنإوً،ايصخشكينعأال"

."انليبسةطرشلاضرتعت،ةريسم
:لوبنطسإنععافدلاةطبارىلإريشتاهنأةديكألايتفرعممغرتلأس

."؟عمجلاملكتملاريمضكدامتعابنيدصقتنم"
يخيراتلاانتنيدمثرإريمدتعنمديحولاانفده.ةطبارلا،عمتجملا"

وأةريسماهيفمظننةرملكيف،نكل.نمزملاثولتللدحعضوو،يفاقثلاو
."هيجوببسيأنودنم،انفقوتلكانهةطرشلادجن،ةرهاظم

ةلواطلاىلعَّيقفرمتعضوف،هلككلذنمبعتأتأدبدقتنك
وأًايساقًائيشلوقأسيننأاهنماٍّنظ،فلخلاىلإتلامف،مامألاىلإُتلِمو
.مئالمريغ

ًاصاخشأءولممدلبلااذه.نيكرابةسنآايةقحمكنكل،فسؤماذه"
لاجرضعبلمشياذهظحلاءوسلو،ةيطمنًاراكفأنولمحيوقفألايقيض
هتباصإوأيسايسلاكبيبحيضامنوكينل،كعمًاقداصنوكأس.ةطرشلا

ةدحوتسيلو،يئانجلانمألاةرادإهذه.هلاقتعاىلإينعفديًاببسنييطرش
امكًالهسًارمأسيللتقلانأًاضيأكربخأينيعد،نكل.ةيسايسلامئارجلا
.يغبنيامكرخآًاصخشاوبرضينأسانلامظعمعيطتسيالو،نينظتدق
نييداعنينطاومانوكيملو،لبقنمنيصخشلتقلواحنامرقديسلانكل



انأف،ىرخأةمولعموأًاليلدانفشتكااذإ،اذل.ةطرشَيطباضامنإوً،اضيأ
ىلإتأجلف،ىسأبنيتباذجلااهينيعبّتفر."هيفًاهبتشمهفّنصأسيننأىشخأ
لكًايفرحهيعمسمىلعديكأتلكبددرتسيذلا-اهبيبحواهلعجألبذكلا
امكانهسيلف،يعزجتّالأوجرأ،نكل".حايترالابنارعشي-هباهربخأسام
؛نكممتقوعرسأيفلتاقلادجننأطقفلمآً.ايلاحهنأشبيقلقتدق
."رخآجاعزإيأيدافتنامرقديسلاعيطتسيىتح

لجرتنأ...تنأ.كلًاليزجًاركش.كتحارصرّدقأ":ةركاشتلاق
."مرتحم

يهامو":اهتلأسفاهنملئاطالتالماجملًامئالميجازمنكيمل
."؟اهنأشبيعميملكتتنأتدرأيتلاةيناثلاةيضقلا

ناكنكل،رمألاةيمهأىدمفرعأالً.اعبط،معن":ةسمحتمتلاق
مامتهالاةرظنتأر.ً"ادجيرثلجر؛هيقتلينأتدجنداتعالجركانه
."نادزيمدآىعديلجر":تعباتفَّينيعيف

.لبقنممسالااذهتعمسدقنكأمل
."؟تدجنبهعمجتيتلاةقالعلاام؟وهنمو"
ريغرخآًاطاشنهيدلنأنظأيننكل،ةحايسلايفلمعيهنأمعزي"

."هدعاسيناكتدجننأو،امءيشيفطروتمهنأدقتعأ.كلذ
نأدعبونآلانكل،كلذركذىلعىتحِتأتملسمأ.اذنحناه

.ةديدجتامولعمنعفشكللةقّوشتمتحبصأ،اهبيبحباوجتساّمت
."؟ةدعاسملانمٍعونيأ":ُتلأس
.دمحأناطلسلاةصاخ،ةميدقلاةريزجلاهبشلططخنادزيمدآىدل"

ىلإًالوصوو،قدانفلاورجاتملالسالسنمًاءدب؛ءيشلكلمشتيهو
وأءانبللصيخارتىلعلوصحلانكل.ةيراجتلازكارملانمةمخضةعومجم
فرعيصخشىلإجاتحياذلً؛ادجبعصعقوملاكلذيفيراقعلاريوطتلا
وهصخشلاكلذو،لخادلانملمعينأنكميصخش،اهليصافتوةقطنملا
."تدجن

."؟اذهىلعًارجأىقلتيتدجنناكله"
اهقيلطةعمسحبصتنأينعتاهتباجإنأفرعتيهومزحبتلاق

كلذىلإتدجنردحنينأيفرّكفألنكأملً.ارجأىقلتًاعبط":كحملاىلع
دقهنأتكردأ،معطملايفاهيفانرجاشتيتلاةليللايفنكل،لفسألاكردلا
له:لادجلالبق،ةليللاكلتلاقدقناك.عيرمصخشىلإلوحت
ىلعًادرةملكبسبنأمل؟ديهزبتارلباقمفحتملايفلمعلانيعباتتس



ةطباريفصاخشألاءالؤه،ىليلايًافورعمكسفنىلإيدسأ:لاقف،كلذ
كبيبحىدلنوكيامبر.نيلشافلانمةنفحالإاوسيللوبنطسإنععافدلا
،ءافخسلانيرهاظتملاكئلوأىلإمامضنالليصخشببسميدقلايفشلبلا
تايلمعنيركذتلهً.امامتانألعفأامكقئاقحلانيرت؛ةيكذةناسنإكنكل
ناكسلارخسفيكنيركذتتله؟لوضانألافيريفراثآلانعبيقنتلا
لمعننحنوةديدعتاونسانيضقيتلاعقاوملاىلعاوراغأو،انمنويلحملا
له؟امزـنكىلعمهيديأاوعضينأنولمأيمهو،ريبكدهجباهيلع
نمخيشردصأنيح،تاونسرشعلبقيرصيقيفةيرقلاكلتنيركذتت
انحاورأانذاقنإوانبورهةيفيكتيسنله؟ىوتفةينيدلافئاوطلاىدحإ
لاثمألجأنمسيل،ءانعلاقحتسيالرمألا،ىليلايال؟سفنألاقشب
نمٌّيأينعتالو،هخيراتلدلبلااذهيفدحأهبأيال.سانلاكئلوأ
عراوشلاىلإيجرخاوً،امدقيضما.مهلًائيشخيراتوثارتوةفاقث:تاملكلا
امبكربخأس.خيراتلانعنيملكتتنيحهنولوقيساميعمساو،مهيلأساو
،ءيشلكاذهو.يئاطلالابجنمانفالسأءاج:كلنولوقيس،هنولوقيس
.لوألاماقملايفةلمجليكشتنمنكمتوًاحيصفمهدحأناكاذإىتح
ىتحنوفرعيالمهنإ.ءيشلكاذهو؛فويسو،لويخو،ملعو،ةلوطب
.ةوقبمهبنوهابتينيذلادادجألاكئلوأةفاقثوأخيراتنعءايشألاطسبأ
،سأبال.مهلهجيفنيقراغكانهنوفقيسوهينعتاموةفاقثلانعمهيلأسا
،مالسإلانعو،مهتادقتعمنعمهيلأسا،مهنيدنعمهيلأساوةفاقثلايسنا
وهمهنمهنيعمستساملك.ةموهفمةدحاوةركفجسناوعيطتسينلو
انباتكو،انيبندمحمو،نوملسمنحن،هللدمحلا:اهسفنراكفألاوتاراعشلا
؟مئالموحنىلعةحتافلاةوالتنوعيطتسينيذلاددعمك.خلإ...نآرقلا
مهسفنأنولهاجلاكئلوأحبصي،نيدلابرمألاقلعتيامدنع،النكل
امفرعأتنك.مهقيرطيففقينملكلتقوريمدتوقرحلنيدعتسم
؟لعفننأبجياذامكيأربً،اذإ:لاحلكىلعهتلأسيننكلهدصق
بجي:فغشبعباتف،هلوقيناكامبيمامتهالقألاىلعوأ،يتاملكهتعّجش
الدلبيفخيراتلابثارتكالانمًاعوننيعقوتتفيك.انسفنأبينتعننأ
ريمضلاةوحص-هنعملكتأيذلارمألاقرغتسيس؟هنعًائيشهونطاومفرعي
لثمتائيهنمًاطغضًاضيأكلذبلطتيسوً،انورق-يرجيامكاردإو
صاخشأىلإجاتحينادزيمدآف،فحتملايكرتا.وكسنويلاويـبوروألاداحتالا
هيلإرظنأنأالإينعسيمل...انعميلمعاويلاعت.ءاربخونيراشتسمو
اذهىلإريغتتنأنكميفيك؟تدجنايكلثدحاذام:هتلأسو،ةقفشب



،ىليلاينيمهفتالِتنأً:ائداهودبينأًالواحملاقوً،اطبحمادب؟دحلا
كلتةفرجعتملاوةقيتعلاهرظنتاهجولناكمالو،كنهذبثبعيكاذقمان
نأبجي.هلثمءايبغأمضيملاعلادعيملو،هتقوىهتنادقل.مويلاملاعيف
كربخأينيعد.كتيجسىلعينوكوكتاذيفيرّكف،ًالوأكسفنيفيركفت
ال،مهسفنأبنيقثاودارفأىلإةجاحبهنإ:دلبلااذههيلإجاتحيام
اذإ.ضيغبنوناقوأ،قالخأوأ،نيدوأ،ايجولويديأمهقيعتنأبنوحمسي
عنصبدلبلااذهأدبيسف،مهسفنأبنيقثاولاءايوقألادارفألاءالؤهانحبصأ

دعيمل..ً.اعومسمهتوصلعجيفو،همساديلختيفعرشيسو،هسفنلءيش
ةنايخلاوعشجلانعةفئازلاةيفسلفلاهتاريربتىلإءاغصإلالّمحتيرودقمب
قفاوأاليننكلهلوقتاممهفأ:عوضوملالّدبأنأًةلواحمتلقف،ةسيسخلا
تسيل:مزحبتلق؟ةيضقلايفكيأرامو:رارصإبينلأس،اهدنع.هيلع
نألّضفأ.مهتفصونيذلادارفألاكئلوأنمةدحاوحبصأنأبةينلاّيدل
نمًالدبمهريمضىلإنوغصينيذلاءافعضلاصاخشألانمةدحاونوكأ
.قئاوعلاودويقلالكنمنرّرحتيتاوللاتاقوفتملاكئلوأىدحإنوكأنأ
لابجنمربكأةميقفحتملانمهيلعلصحأيذلاديهزلابتارللو
نيحو.هتحلصملتلمعنإيمدقدنعنادزيمدآاهيمريسيتلابهذلا
يفثيدحلاةعباتممدعلضفألانمهنأررقً،ادجةّداجيننأكردأ
اذهنعملكتنس:لدُنلادحأيدانيوهولاقو.ةهجاوميأيدافتلةيضقلا
."انرجاشتدقفً؛اقحاللصحامفرعتتنأ.ًاقحال

."؟سمأكتيؤرلانبهذنيحاذهبانيربختملاذاملو":كشةربنبُتلأس
،رذحلاىخوتأتنك.يردأال":ةرشابمّينيعىلإرظنتيهوتلاق

يأرمُضأنكأمليننكل،ةيمستلانكتًايأ،تشهُد،تكبترا.ضرتفأامك
."ةئيساياون

ءاقبإىلإةجاحبتنك."ةيادبلاذنماذهتفرع"ً:امستبمةرارحبتلق
.ً"اقحكنواعترّدقننحنو".ةديجاهبيبحبواهبيتقالع

ناح.اههجوىلعحايتراةرظنترهظو،اهيسركىلعفلخلاىلإتلام
.لاؤسلااهيلعحرطألنآلاتقولا

؟اهبيعمستملأ".ةلوهذمّيلإترظن."؟ةيناثلاةميرجلابكيأرامً،اذإ"
."سمأىرخأةثجتدجُودقل

ةثج".نيتهودشمنينيعبّيلإتقّدحو،اهيسركىلعًاليلقتليامت
."!ىرخأ

.اهرعاشمةقيقحديدحتبعصلانمنكلً،اقحةهودشمتدب



."يسانيكرّدقمهمساندمططخمهنإ.ىرخأةثج":ةدورببتلق
."؟رّدقم"
."؟هنيفرعتله"
سلجمةحلصمللمع.اهسفنةيراشتسالاةئيهلايفةرمًاعمانلمع"

ًاليصفتةأجفتركذت."؟رّدقملتقيفمهدحأبغريساذامل،نكل...ةنيدملا
."؟ةثجلاتدجُونيأ"ً.امهم

."ستيلربمسيف"
ً.اددجماهبعلمىلإةركلاتدعأ؟يعادخلواحتله
."؟اهيلعانرثعاننأنينظتنيأ"
."؟نيطنطسقدومعبناجب":ةظحلدّدرتتنأنودنمتلاق
."دومعلاةدعاقدنع.طبضلاب"
."هيّفكنيبةيدقنةعطقتكُرتو":ةأرجبتفاضأ
.ريرشوحنىلعةيكذوأًاقحةئيربامإةأرملاهذهتناك
ةعطقلاتعضُودقل.اذهيكردتنأًايقطنمودبي":باجعإبتلق

."نيطنطسقدهعنمةيدقنةعطقاهنإ؛هيفكنيبةيدقنلا
نيحيدوجوظحالتنكتملاهنأًاحضاوادبنكل،ّيلإرظنتتناك

تقافأو."...ةينيطنطسقلاىلإةيطنزيب،نيطنطسقىلإسازيب":اهسفنلتمتمت
ً.ادّدجمّيلإترظنواهتظقيملحنم

."ةلاسرانلُلسريلتاقلانأودبي"
يفةطروتمنوكتنأامإ.اهلبقهيلإانلصوتامىلإتلّصوتدقلً،اذإ

تاجاتنتسالاىلإلصوتلاعيطتستاهنأينعيخيراتلاباهماملإنإوأمئارجلا
.انبناجىلإاهيلإجاتحننحنف،رمألانكيًايأ.ةحيحصلا

وألتاقلالواحي.ديكأتلاب":يسأكيفءاملاضعببكسأانأوتلق
ةعيبطفرعننأعطتسنملاننكلً،ائيشانوربخينأ-كشنودنم-ةلتقلا
."كلذفاشتكاىلعانيدعاستنأنكميامبرو،دعبةلاسرلاكلت

.ةيئانجةققحمتسلوةملاعانأ":لوقتوًاروفضفرتنأاهرودقمبناك
.لعفتملاهنكل."لتقةميرجيفقيقحتبةقالعيأيلنوكتنأديرأال

."؟ةيدقنلاةعطقلاىرأنأنكميله":اهسافنأسبحتيهوتلأس
وأانروزتلرذعىلإةجاحبتنكيننكل،اهيلعاهضرعيرودقمبناك

ً.اددجماهروزـن
ةيضقلاهذهنعلوؤسملاطباضلايهيوسكأبنيزشتفملاّنإ"

،لصتنإامكترايزاهنمبلطأس.نآلاانهتسيل،ظحلاءوسلوً.اديدحت



يف؛كلمعيهُنتنأدعبًاددجمانيروزتنأنكميً،امئالمرمألاناكاذإوأ
ُتمستبا."مهيال،مويلاةياهنيفوأ،ركابلاحابصلايفوأ،ليللافصتنم
."؟ةيضقلاهذهيفاننيدعاستسله؟نيكرابةسنآايكيأرام".ةعساوةماستبا

يننأفرعتتنأ".مئالمباوجهنأتّنظامبددرتةظحلدعبتّدر
."ةلودلاىدللمعأيننإيأ؛ةيموكحةفظوم

ينمديرتاهنأكو؛اهمهفءُيسأالأةلّسوتميلإترظن،تّملكتامدنع
.ةفلتخمةقيرطباهعنقأنأ

هنمضتتسامفصأتأدب."نيكرابةسنآاينحنكلذكو":فطلبتلق
،ةينوناقلاتاءارجإلانميقلقتال".راسفتسالاءانعاهيلعّرفوألاهتدعاسم
."...رمألايّوسأوماعلايعّدملابتكمعمملكتأس

رمألااذهلثمنوكينلأ.ةطرشطباضتسليننكل،ديجكلذلك"
."ً؟ارطخ

يردأالو-تدبو،ةفزاجملاوأرطخلاةركفنمّطقةجعزـنمنكتمل
.انتدعاسملًادجةسّمحتم-ببسلا

ةيفاقثلااياضقلاضعبيفاننيدعاستسً.ادبأًارطخرمألانوكينل"
ميدقتك؛خيراتلابقلعتتاياضقيفكتربخنمديفتسنسو،ةراشتسمكةينقتلاو
كولملاوةرطابألاتايصخشو،ةينامورلاوةيطنزيبلانيتيروطاربمإلانعتامولعم
."ىرخأةيرثأوةيرامعمليثامتوًاحورصوةدمعأصختةينقتٍحاونو،نيقباسلا

.ً"ادجًابعصاذهودبيال"
."هديرناملكاذه"
نأبجي.ناّكأشتفملااهيأانقفتا،لاحلاهذهيف":فقتيهوتلاق

ىلإاهديتّدم."مويلاىرخأةرمءيجملايرودقمبسيلهنأىشخأو،بهذأ
نإلمعلادعبيقتلننأنكمي".اهّصختلامعأةقاطبينتطعأواهتبيقح
ضيموو،اهيتفشىلعةبيرغةماستباترهظ."كلضفنميـبلصتا.تدرأ
يتلاةيدقنلاةعطقلاةيؤرلًاقوشقّرحتأ،ةقيقحلايف".اهينيعيفضماغ
."اهتركذ



اهنمتبرشيتلاسأكلاتكسمأ،ةفرغلانيكرابىليلترداغامدنع
قماننعليصافتلالكانيدلتناك.ّةلدألاسايكأدحأيفاهتعضووليدنمب
،ىليلنعًائيشكلمنالاننكل،ةقباسلاهتانادإببسبفلميفنامرق
.ديقفلالزـنميفاهاندجويتلاكلتباهتنراقمل؛اهتامصبىلإجاتحنو

عاطقيفلمعينادزيمدآ":ربتخملارداغأتنكاميفبنيزلتلق
لوقت.هنعهيفشتكتنأنكمياميفرعاو،ةلئسألايحرطا.ودبيامكةحايسلا
."هعملمعيناكتدجننإنيكرابىليل

رقمجراخىلإانقيرط-يلعوانأ-انكلسو،ربتخملايفَبنيزانكرت
امدنع،نكل،ابماسراكيفديقفلالزـنمنمقثوتللانقلطنا.ةطرشلاةدايق
.لمتُحتاليتدعميفةرقرقلاتحبصأ،حتافلايفسيئرلاعراشلاىلإانفطعنا

."زبخفيغرمويلاوطهتلوانتاملك؟يلعايتلكأله"
.ةيوازلادنعكانهمعطمدجوي.ريدملااهيأًاضيأانأو"ً:امستبملاق

."؟هدنعفقوتأنأينمديرتله
."امبرةريطش؛ريضحتلاعيرسءيشىلعلصحنانعد.نآلاسيل"
."انمامأقيرطلاىلعًاعئارًاناكمفرعأ،ريدملااهيأًانسح"
رورملاةكرحربعانقيرطيفمدقتننألواحنانك،قئاقدسمخدعب

ةمقلانأغضمأنيحيف،محلةريطشلوانتييلعو،يـبكنريدإوحنةمحدزملا
.نبجةريطشنم

اذه،لالحمحل":ىرخألابلكأيوهيديىدحإبدوقيوهويلعمتمت
اهيألالحمحللانإلاقيامدنع.معطملالخدميفةقلعملاةتفاللاهلوقتام
مأ،ةيمالسإلاةعيرشللًاقفوحبُذناويحمحلهنأكلذبدصُقيلهف،ريدملا
."؟همحللكؤينأنكميناويحهنإ

صخشلايننأكو":]13[ناريعلانمليلقلاتفشترانأدعبتلق
نكتمل؟فرعأنأيلفيك.يلعايءايشألاهذهلثمنعلأسُيلبسانملا
الإدجسملاىلإبهذنملوً،اردانالإِّلُصيمليدلاووً،امويةنيدتميترسأ
."دايعألاءانثأيف

ىلإضيبألاجايسلاىلإرظن."ريدملااهيأّيلإةبسنلابهسفنرمألا"
."؟حتافلاعماجكلذسيلأ":ينلأسونيميلا

."؟لبقنمهرتملأ.حيحصاذه"
اهيفتعقونإالإ؛نكامألاهذهةداعدصقأال،ال":ركمبلاق



.هتريطشنمةريبكةمقلمضقوينزمغو."ةميرج
ّنإ.هفّرعتتنأو،ةصرفلاكلحنستنيحناكملاروزتنأبجيً،انسح"

تنأ":تعباتوةرخاسةرظنبهتقمر."انهحتافلادمحمناطلسلاحيرض
تّركذت."نكامألاهذهلثمروزتنأبجياذلً،امئادانفالسأنعلأست
سيلأ،عماجلاطيحميفةيندمسبالمبقرفتُرشندقل،يلعايًالهم".ةأجف
."؟كلذك

نيصخشنمفلؤماهنملك؛قرفثالث.ريدملااهيأحيحصاذه"
ءانثأيفكلذنمدكأتنوبهذننأنكمي،تدرأاذإ.مركأةدايقبً،ايلاح
."ماريامىلعءيشلكنأنمو،انهاندوجو

."رومألادسفيسهنأنظأال.ديجلجرمركأف،كلذىلإةجاحال"
يلعىهنأ.لوألاميلسناطلسلاعراشىلإانلصوىتحتمصبانلكأ

اهئاهنإنمنكمتأنأنمربكأتناكيتريطشنكل،يزاغلاهبارشوهتريطش
لوألاميلسناطلسلاعراشناك.سيكلاىلإاهنمىقبتامتدعأاذل،اهلك
ابماسراكيفرورملاةكرحنأانفشتكاةيوازلادنعانردتساامدنعنكلً،ائداه
ةيوازلادنعميدقلارفخملانمدتمملاعراشلاىلإترظنامدنعو.ةمحدزم
ةسّردمتلمعيتلاةلحارلايتدلاويفترّكف،ميلسناطلسلاعماجىلإ
ةسردميف؛دالبلايفةيميلعتلاتاسسؤملالضفأىدحإيفتاونسلاوط
ميلسناطلسلاعماجةرمانرزدقانك.يحلاكلذيفةيوناثلااكافاسوراد
ينامثعناطلسربقىلإةفاضإ،تاريمألاةربقموناطلسلاحيرضانيأروً،اعم
رظنمناكمويلاكلذيهابتناراثأامرثكأنكل.ديمحلادبعوهرخآ
تدبدقف.لوألاميلسناطلسلاحيرضبناجب؛عماجلاةحاسنملوبنطسإ
نرقلاهايمو،ّينيعمامأدتمتًامامتةفلتخمةنيدمنأكوً؛ادجةشهدم
مل.روفسوبلالخدمىلإةجرعتموةيوتلملئاسبهذلثمقفدتتيـبهذلا
نمناكنكلً،اروظنمًاليلقديعبعقوميفمئاقلاحتافلاعماجنكي
لالتنمنيتلتىلعأيفنيمئاقلاناميلسعماجوايفوصايآةيؤرنكمملا
.ةفورعملاةنيدملا

ناك."!هللاقحباذهام":يتظقيملحنمةأجفيلعتوصينظقيأ
نمًاجاجتحانّمظنيله".عراشلايفعقربلانيدتريءاسنسمخىلإقّدحي
."؟وحنلااذهىلعانهنعمتجااذامل؟امٍعون

ىلإنيكسملالجرلااذهاهبموقييتلاىلوألاةرايزلااهنأدبال
.ابماسراك

اذهيفسانلاةعيبطيههذهامنإو،يلعايًاجاجتحاسيلاذه"



.هتريحةدايزوههتلعفاملك."يحلا
غلابمهنأتننظيننكلو،ريدملااهيألبقنماذهنعتعمسدقل"

."...سانلاءالؤه.ايكرتبههبشنمرثكأناريإبًاهيبشناكملااذهودبي.هيف
يدتري،ةبّذشمريغوةليوطهتيحللجرىلعناتتباثهانيعو،ًاليلقتمص
.يديسايمهيلإرظنا!هللااي...سانلاءالؤه".ليوطيدامرءادرتحتًاصيمق
.ً"ادجنوفيخم،يردأال..ً.اعيمجمهنإ...مهعيمجءاسنلاولاجرلا؛مهلك

دقف،هلعفيـبردجيامفرعأتنكيننكلً،اقحعزفلاببيُصأ
هتربخأ.ىلوألاةرمللابماسراكنوروزينيرخآنمةلثامملاعفأدودرتيأر
.يلهتلاقدقخيراتلاةسّردميتدلاوتناكام

ّديُشدقو.يلعايةقطنملاهذهيفًامئادًارثؤمنيدلاناك،عقاولايف"
يفكلذرمتساو،يطنزيبلادهعلاءانثأيفانهسئانكلاوةريدألانمددع
ةحرضألاوةيفوصلازكارملاو،سرادملاو،دجاسملاتميُقأف،ينامثعلامكحلاءانثأ
نيدءاملعبرخزترسأنمانهناكسلانمريثكلاردحنيو.ناكملكيف
ىتحيحلااذهيفنونطقيدوهيلاوىراصنلايقب.نيملسمخويشوةمئأو
رخآيفلاثملاليبسىلعةيكريرطبدجوتو،مهدادعأتصقانتنأدعب
دجوتامك.كانهسكذوثرألاةسواسقلانمًاددعدجتسو،رنيفدنعقيرطلا
...ةيكيلوثاكو،ةيدوهيو،ةينيمرأةدابعرودىلإةفاضإً،اضيأىرخأسئانك
."ليوطتقوذنمةددعتمنايدأاهيفشياعتتةقطنمهذه

ً.اعنتقمُدبيمل
؟مهئابآبايثلثمًابايثسكذوثرألاةسواسقلاءانبأيدتريله،نكل"

كلت؛ليئارسإيفدوهيلالثمسبالمنيدترمانهدوهيلايشميلهو
أدبدقناك."؟رئافضيفمهرعشاولدجدقوءادوسلاتاعبقلاوتاءابعلا
نيتاتفلانيتاهىلإرظنا".عقربلانايدترتنيتاتفىلإراشأو،جاعزـنالابرعشي
وأمثإلاوأباجحلانعنافرعتاذام.نيتلفطدرجمنالازتال،ريدملااهيأ
ءادتراىلعامهنومغريامهلهأنأحضاولانم؟اذهبنامتهتساذامل؟نيدلا
."بايثلاهذهلثم

ً.اقحمناكدقف،كلذىلعًادرهلوقأنأنكميءيشكانهنكيمل
نمنوكيسو،نيترسألاكنيتلناتاتفلاناتاهتدلُودقل،ةياهنلايفنكل
امهلهأماغرإوأ،عقربلاناسبلتامهنألطقفامهيترسأنمامهعازتناأطخلا
يفكلذلاجنأدعب.ةمئالمنحناهدجنًابايثنايدترتمهيتنبلعجىلع
-مهدئاقعلًاقفونوشيعينيذلا-سانلاءالؤهرهُظيله:ترّكف،ينهذ
نورهظُيسله؟مهعرومهنورطاشيالنيذلاكئلوأهاجتهسفنَحماستلا



نأشبريبككشينباتنا؟دوهيلاوىراصنلاهاجتامهيسفنةدوملاوحماستلا
نأرمألايفامأوسأناكو.يلعءايتساببسوهاذهنأيفترّكفو،كلذ
نأتبثيام؛ببسلااذهلفُرتقادقرزاجملاومئارجلانمًاريبكًاددع
فواخمنأمغرو،ءاصقإلاوءاردزالايفلحلانكيمل.اهرربياماهلهكوكش
ةسرامميفًارحءرملانوكينأًامئادترثآيننأالإ،ةموهفمتناكيلع
نأهسفنتقولايفتينمتو،هاركإوأديقيأنودنمهنيدميلاعت
تادقتعمونايدأبنونمؤينيذلاكئلوأنونيدتملاصاخشألاءالؤهلماعي
قرعلالثم-نيدلانوكينأيغبنيال.امهيسفنمارتحالاودولابىرخأ
اذإىتح.رشبانلك:ةكرتشمةفصانيدلانعيمجف،ةقرفتلماع-سنجلاو
نعةنيابتمرظنتاهجوو،ةفلتخمةيقرعتايفلخوتادقتعمانيدلتناك
عماهيفكرتشنىرخأةزيمكانهوً.ارشبلازـنالًاعيمجنحنف،ملاعلا
نحنو،لوبنطسإيفانلكشيعناننأيهوالأ؛ابماسراكيفسانلاءالؤه
يفاهلك-انسُنكوانسئانكواندجاسم-انتدابعرودف،ةنيدملانمءزجًاعيمج
...اننادّحويناساسأناذهو؛لوبنطسإيفشيعنورشبنحن.ةنيدملاهذه

انزواجتامبراننأةأجفيلرطخ،راكفألاكلتيفًاقرغتسمتنكاميف
.ىنبملا

ناكسلاىلإقّدحيناكّهنأريغ."؟يلعايدعبلصنملأ"ً:اقلقتلأس
.فلتخمبكوكنممهنأكو؛نييلحملا

:قيرطلابناجبةبيرغلاتاقولخملانعًاديعبهرصببحيشيوهوَّدر
يراّزج"ىعديرجتمقوفةقشيفميُقيهنإ.ريدملااهيألصنداكن"
قّدحومامألاىلإلام."امناكميفانهرجتملانوكينأبجيو،"سيلاه
؛ءامسألاىلإرظنا.ناكملااذهىلإطقفرظنا،ينعأ".عراشلاةياهنىلإ
."عّورميحلااذه.ديحوتلاقوس

ً.اقالطإةينيدلاءامسألابحيال"يلع"نأةركفىندأيدلنكتمل
."يلعاينيملسملابًاريبكًابجعمودبتال"
انأ،هللدمحلا.ريدملااهيأنيملسملادضةنيغضيأُّنكأال":ضرتعا

عراشلاىلإقيدحتللداعاذلةبسانمىرخأتاملكدجيمل.ً"اضيأملسم
ءالؤهضعبنكل".تمصلامازتلاعطتسيملوًادجًابضاغناكهنكل،همامأ
."ناميإلانوّخطليو،ةئيسنيملسملاةعمسنولعجيسانلا

نملاجرلاءالؤهلثمتيقتلاله؟هنوّخطلييذلااذهناميإيأ"
."؟ةدايقلارقميفلبق

نممهلاثمأعمتلماعتيننكل،معنريدملااهيأةدايقلارقميف"



."لبق
ً.اريثكديعب،ديعبناكمىلإًاقّدحم؛مالكلانعفقوت
نيتفارسىعديًالجرريدملاناك.تاغزوييفمتيملايفًالفطتنك"

.ً"اضيأًايقيقحًادغوناكو،رزغيوس
.شعتريهنأتيأر
.متيملايفعرعرتهنإاولاقو،انلثم،ودبيامىلعًاضيأًاميتيناك"

هنأنظأيننكل،نيدلاميلاعتبمازتلالليسفنتسّركدقل:لوقلاداتعا
نيدلاميلاعتبمازتلاللمهسفنأنوسّركينيذلاكئلوأ،هفرعأاملًاقفوو.بذاك
،نآرقلاانميلعتعيطتسيىتحةفرغلايفانسبحيناكً.ادبأًارارشأنونوكيال
لازـنالانك.متيملايفًاعيمجانلنآرقلاةوالتسوردّمظنيو،ةمئأبلجيو
.كلذلمامتهاىندأرعيملضيغبلانكل،ةيكرتلاّملعتلواحنو،ًالافطأ
نإلاقً.اباقعىقلتنانك،يرجياممهفنوأًاديجيغصننكنملامدنعو
نكلزافلتانيدلناك.بعللابانلحمسيملو،راّفكلاعنصنمباعلألا
ىلعةكرحتمموسرجمانربضرُعيناك،كاذنآ.هتدهاشمبانلحمسيملدغولا
نأاندرأ.هنعنوملكتييحلايفلافطألالكو،غنكيافلاىعديزافلتلا
موسرلاجمانربيفغنكيافلاكئلوأاهبموقييتلاتارماغملانعديزملافرعن
مهتويبيفهنودهاشييذلاجمانربلا؛دالوألاهنعملكتييذلاةكّرحتملا
ىلإًانسربكألانايتفلاضعبدعصاذل،مهتاهمأناضحأيفمهوةحيرملا
،كلذبانلنذأيملهنأريغ.هتدهاشمبانلحامسلاهنماوبلطوريدملابتكم
اذل؛جمانربلاةدهاشمىلإًاقوشتمتنكيننكل،انعجاهمىلإًاعيمجانداعأو
اهيأ.زافلتلامامأتسلجواهيفدحأنكيملنيحةحارتسالاةفرغىلإتلزـن
؛رخآءيشلكتيسنو،غنكيافلالفطلاكلذتارماغمبًاريثكترثأت،ريدملا
كلذهريديئيسمتيميفميتييننأةيرحستاظحلعضبلالختيسن
ىتح،زافلتلاربعءيربلاوليمجلاملاعلاكلذيفيسفنتيسن.شحولا
.يقيقحلاملاعلليساقلاعقاولاىلإرسيألايّدخىلعةيوقةعفصينتداعأ
ديعتسألتقوبىظحأنألبقوً.اموجنىرأينتلعجةريبكةوقبينعفص
تنك.ةيضرألاىلعتطقسونميألايّدخىلعىرخأةعفصتيقلت،ينزاوت
،َّينيعتحتفامدنع.طقفلوطلااذهبو،ريدملااهيأريغصلفطدرجم
،ىرسيلاينذأنمفزـنيمدلاو،ينناقرحتياتنجوو،وبقلايفيسفنتدجو
ةذفانلانابضقربعترظنويسأرتعفريننكل،ديدشملأبترعشو
ًاصصقتعمسدقفً،افوخيتكرحّتلُش،ةربقملاتيأرامدنعو.ةيديدحلا
يدسجو،بصتنييرعشتلعجًاصصق؛ناكملاكلذيفحابشألانعةديدع



بابلاىلعتعرق.كلتروبقلادهاوشاهيفتدهاشيتلاةظحللايفشعتري
دحأِتأيملو،بيجمنمام،نكل.جورخلابيلحامسللخرصأانأوبعرب
مسقأ:ينوجرخيوفئاخلفطىلعاوقفُشينألمأىلعتخرص.يتدعاسمل
نكل،ًاددجمهنمبرتقأنلوً،ادبأًاددجمزافلتلادهاشأنليننإهللاب
ترعش.نيرخآلالافطألانمًايألسريوأ،وبقلاىلإلزـنيملدغولاكلذ
كلذمامأًاراهنمتطقسف،بابلاىلععرقلاوخارصلانمديدشبعتب
ترّوكتاذلً؛اريثكينفيختكلتروبقلادهاوشتناك.تيكبودصوملابابلا
اذإيننأل؛مونلاىلإدلخأنأتلواحوةذفانلاىلإيرهظواطاطبسيكىلع
توصلكينلعجدقف.ىودجنودنمنكل،فوخلابرعشأنلفتمن
بلكحبناملكو،حابشأاهنأتننظةّرهتءاماملكوً،ابعرزفقأهعمسأ
ً،ارّوكتمتاعاسلكانهتيقلتسا.تيرافعلاوناليغلااهنأًاناظً؛افوختشعترا
امدنعيننكلً،اريخأوفغأنأتعطتساً.اقالطإكرحتأنأنودنم
مل.يسفنتّللبدقيننأتفرعو،َّيذخفنيبةبوطرتظحالتظقيتسا
نكلً.ابيرقيحارسقلطُيسو،تقرشأدقسمشلانألً؛اقلطمكلذلمتهأ
ًالوأ.الًاعبط؟كلذكسيلأ،جورخلابيلحمسيلنكيملنيعللاريدملاكلذ
دغولاّىلحتمث.يلاورستثّولويسفنتللبيننأل؛برضللتضّرعت
قالخألاضعبّملعتتىتح:لاق.يتحلصملكلذنأينربخيلةعاجشلاب
تلتقدقتنكل،ًاليلقربكأتنكوليننإريدملااهيأمسقأ.طابضنالاو
ناك.ةملكبسبنأنأاهنيحيرودقمبنكيملنكلً،اروفكانهريقحلاكلذ
تهركدقو،هترضاحمهئاقلإءانثأيفءاكبلاوههلعفتعطتسااملك
."تقولاكلذذنمهلاثمأ

َريملو،هتدلاووهدلاويَمساىتحفرعيملوهف؟لوقأياسعاذام
.متيميفعرعرتيلهاكرتوًالفطلازيالناكنيحهنعالحردقف؛امهيهجو
يتلاىلوألاةرملايههذهتناكو،ّطقلبقنمهتلوفطنعملكتيمل
نيكسملالجرلاتبكياذامفرعينم.هيضامنعًائيشلوقياهيفهعمسأ
كلتبينتعيسنمو؟اهيفخييتلاىرخألاحورجلاامو؟كلذريغهلخادب
؛يعومدتيفخأيننكل،هيلإيغصأانأوَّينيعيفعومدلاتقرقرت؟حورجلا
.أوسأهلاحلعجتساهنأل

يقابمعلاذُخ.يلعاينوحلاصنوملسمدجوي":ينزحًايفخمتلق
محريلو،طالبيفةيبشخلاةنذئملادجسميفًامامإناك،لاثملاليبسىلع
ناخيفبارشلالوانتيزوجعلايدلاوناكً.اعئارًالجرناك،هحورهللا
مغرلاىلعو.ءاسملالكتاهاكفلانالدابتيوهبناجبيقابمعلاسلجيفاروغأ



نيذلاكئلوأنمرخسيملهنأالإ،ّطقهتايحيفةرطقلوانتيملهنأنم
نمّلكىلإةبسنلابفطللانعةرّغصمةخسنّدعيناكو،اذهنولعفي
وأدجسملخادًامدقّطقاوعضيملنيذلاكئلوأىلإةبسنلابىتح؛هلوح
.ةداسلااهيأمكسفنأاومّوقً:احزامناخلايفلاجرلللوقيناك.ةسينك
هنكل،ةرخآلايفًاديفمنوكينلو،ايندلاهذهيفمكلًاديجسيلبارشلا
وأنينيدتماوناكأءاوس؛مهرارسأىلعًانمتؤمو،ّيحلايفعيمجللًاقيدصناك
."هنوبحيًاعيمجسانلاناكو،ال

يـبيهتنيسناكالإو،ريدملااهيأهلثمنيحلاصًاصاخشأتيقتلادقل"
ريدملثمًاصاخشأىرأامدنع،نكل.ناميإنودنم-هللاحمسال-لاحلا
ال،ًالعفكلذكاوسيلمهنأريغً،ايرهاظنيملسمنودبي؛نيتفاريسمتيملا
.ً"ابضغطيشتسأو،يسفنىلعةرطيسلادقفأو،كلذلمتحأ

يلوحترظن.كاذنآأدهيأدبو،ًاليلقَّفخدقهتوصيفبضغلاناك
،رتوتلاةّدحنمفيفختلاوعوضوملارييغتلةقيرطك؛ديقفلالزـنمنعًاثحاب
.سيلاهيراّزج:ةرشابمانمامأ،كانههتيأرو

قوفقباوطةعبرأنمنّوكمرضخأيرجآىنبمىلإريشأانأوتلق
."؟ناكملاوهكاذسيلأ":راّزجلارجتم

."سيلاهيراّزج...ديكأتلابوههنإ،معن"
."راّزجلاّلحممامأةحسفلاكلتيف،كانهةرايسلافقوأ"
ةلّمحمءاضيبةنحاشنكل،لحملامامأةرايسلافقوينأهتدرأ

نمقلقلاينباتناو،ةصرفيأانلحنستنألبقةحاسملاتلغشموحللاب
ةمامعرمتعييذلاباشلاتيأرنيحًاددجمًابضاغيلعروثينألامتحا
ًائداهيقبهنكل،ةنحاشلانملزـنيوهوءامدلابًاخطلمًارزئميدتريو
ً.ارتمرشعةسمخوحندعبىلعكسريجةيلديصمامأاهفقوأوةرايسلاداقو
عمملكتتيهولخادلايفليوطلاينبلارعشلاتاذةاتفلاىأرامدنعو
.ًاليلقهجازمنّسحتدضنلافلخباشلا

سانلاضعبدجويّهنألهللدمحلا":كرحملالمعفقويوهولاق
."كانهفلتخمدلبيفيننأترعشيننإريدملااهيأمسقأ.انهنييداعلا

ىلعيـبنجأدلبيفانسلنحن":ةيلديصلايفيئانثلاىلإًاريشمتلق
؛انبعشمهكانهسانلاكئلوأ.ايكرتيفلازـنالنحنف،يلعايقالطإلا
."لخادلايفةاتفلاوباشلاكلذلثمًامامت

بناجبنابعليًابيرقتامهرمعنمةنماثلايفنييبصىلإهرصبلقتنا
.ههجوىلعودبتلةككشتملاةرظنلاكلتتداعو،قيرطلا



نكلو،انبعشنمنانثالاناذهنوكيامبر،ريدملااهيأيردأال":لاق
."كانهيـبصلاكلذىلإرظنا

انيأركانهو.ىنبملاىلإانلصوىتحبنجىلإًابنجتمصبانيشم
.ضيبألاةهجاولارجآىلعرضخألانوللابنيتيلطم"يسانيكققش"يتملك

ًارسوملزينيدتدجنناك.هلكىنبملاكلتميناكهنأودبي":تسمه
."؟ءارثرثكألاصاخشألافلخانلتاقىعسيله؟يلعايكيأرامً.اضيأ

،ريدملااهيأفرعأال":بابلاىلعةيبرعلاةباتكلاىلإزيكرتبًاقّدحمَّدر
."نيدتملاعونلانمناكاذه"رّدقم"نأودبينكل

هيلعروثعلاىدلاهيدتريناكيتلابايثلانأهغالبإكشوىلعتنك
عرونأل؛ةريخألاةظحللايفتعجارتيننكل،كلذىلإودبيامكريشتال
يديتددم.انقيقحتيفىوصقةيولوأنكيمل،كلذىلإهراقتفاوأ،لجرلا
يأنودنملوخدلابانلحمسيلبابلاحتُفف،سرجلاّرزىلعتطغضو
ىلإمهيزاعتميدقتلنيدفاولاراّوزلاقفدتببسبحجرألاىلع؛راسفتسا
مهدحأرانأو،ىلعألايفحتُفيًابابانعمس،انلخدامدنع.ىنازحلاءابرقألا
نودنماهانبيتلاملالسلاىلعأيفامصخشرهظمث،جَرّدلاحيباصم
لكشلاىنحنا.تاجردلاضرعماظتنامدعىلإًارظنعرابريغقرخأكش
ملالسلاىلعاندوعصءانثأيفنحننمىريلًاقّدحم؛لفسألاىلإنكادلا
،انيسأرىلعأىلإانمادقأصمخأنمانيلإقّدحيهانيأرامدنعو.ةيعادتملا
.هوحنةديدشلاةيهاركلابروعش"يلع"وينباتنا

."يئانجلانمألا":شجأتوصبُتلق
يفةيبصعوةرتوتمةرظنتدبو،ةبّذشملاريغهتيحلباشلابعاد

ً.اقالطإانتيؤربًاديعسنكيمل.نيتمحافلانيوادوسلاهينيع
لثمًامامت؛قالطإلاىلعًادودوهتوصنكيمل."؟نايطرشامتنأله"

.ههجو
."؟تنأنوكتنمو":تلأس."كلذكنحن،معن"
انهامترظتنااذإ".هفلخبابلاىلإراشأ،هسفنبانفيرعتنمًالدبو

."ديقفلاةنبااهنإ.نوسفإةسنآلايعدتسأسف،طقفةظحلل
حرط.يـبحاصايةعرسلاهذهبسيل":ًالئاقباشلاعارذبيلعكسمأ

."؟تنأنم،ًالاؤسكيلعنيشتفملاريبك
."رمعيمسا":ءودهبيلعةضبقنمهديرّرحيوهوباشلالاق
جعزيأدبيذلارمألا؛هتوصيففوخوأرعذكانهنكيمل

.رّوهتملايدعاسم



."!ملكت؟اذامرمع؟بقلكيدلسيلأ"
."يلنيكإرمعىعدأ!يـبقلنعينلأستمل"
ىلإرظنيهنأكو؛هيمدقصمخأىلإهسأرىلعأنمهيلإيلعرظن

."؟ديقفلابكتقالعةعيبطتناكام".فرطتم
."؟اذامبيتقالع"ً.اسباعكانهفقوو،يلعهدصقامباشلامهفيمل
."يسانيكرّدقم؛ديقفلا،ديقفلاب"
بيطخانأ،هرهصيننإلوقتنأنكميً،انسح":ضضمىلعلاق

."هتنبا
؟يسانيكنوسفإةسنآلابيطخ":هتئدهتليدهجىراصقًالذابُتلق

."؟يسانيكديسلاركبتسيلأ
اهنإ،حيحصاذه".ههجوىلعةمسترملازتالرتوتلاةرظنتناك

.""دهاجم"ىعديًاضيأنباهيدلو.ركبلا
ةجوزنيأ؟نوسفإةسنآلاعمملكتنلانهاننأضرتفتاذامل":يلعلاق

."؟يسانيكديسلا
نعةباجإلاعيطتستنلو،ةلولشمكلمةّمعلا":بضغبرمعلاق

نكلً،اضيأةدئافاذنوكينلوً،اعفايىتفدهاجملازيالو.امكتلئسأ
."تدرأنإهؤاعدتسايننكمي

ىلعانعمنواعتلالواحهنأالإ،هبجعنملاننأنممغرلاىلعو
اهيفانلصويتلاةظحللايفًاديجهجازمنكيمليذلا-"يلع"نكل،لقألا
.هعمفطاعتيأرهُظيمل-ابماسراكىلإ

ىتفلاعمملكتننأاندرأاذإ.اذهركذتنس،يلنيكإديسايكلًاركش"
ضعباذهقرغتسيدقو،نوسفإةسنآلاعمًالوأثدحتنساننكل،كملعُنسف
."هيفقيقحتلايرجُنلًامئالمًاناكمسيلاذهفعنامتنكتملنإ،اذل.تقولا

بابلاىلإراشأو."انهنمالضفتامكوجرأ.رذتعأ،حيحصاذه":لاق
بابلاوحنهجتا،كانهىلإانمدقتينأنمًالدبنكلو،قاورلاةياهنيف
هفقويوهعارذكسمييلعداك.طقفتاظحلعضبلبقهنمجرخيذلا
."لخادلانمبابلاحتفأسً،امدقايضما":رمعلاقنيح



هقرتختسمادمالظيفناكملاقرغىتحبابلاىلإانلصونإام
طسورادجلايلعسّسحت.ةسماهةيعدأتامتمتو،ةتفاختادّهنتوتاهآ
حُتفدقف؛ةياهنلايفهيلإجتحيملهنكل،حابصملاّرزنعًاثحابمالظلا
رثكأسمهلاونينألاحبصأو،انلخد.رمملاىلإءوضلانمليسقفدتوبابلا
تناك.ةليوطةأرمابناجبًافقاورمعانيأرانراصبأانعفرنيحوً.احوضو
ةقايتاذةزـنكو،ةرمحلاىلإةبراضةينبةيشامقةرتسوً،انكادًاباجحيدترت
ودبتاهتلعجةقينأوةليوطةرونت؛هسفنباجحلانولنمةرونتو،ةيلاع
.ملكتتنألبقّيلإمث،ًاليوطيلعىلإتقَّدح.هيلعيهامملوطأ

نأنكميفيك".مامألاىلإةوطختمدقتو."يعماملكتتنأامتدرأ"
."؟امكدعاسأ

."؟نوسفإةسنآلاتنأ.انيزاعت":ُتلق
."يسانيكنوسفإانأ،معن".اهسأربتأموأ
يلعشتفملايدعاسماذهو".ينتحفاص."ناّكأنيشتفملاريبكانأ"

."نمروغ
."انهنمالضفت":تلاق
كانهفقوف،ديكأتلاب"يلع"ناجعزتاهسفنباهتقثواهتفقوتناك

ربعانقيرطانكلسةياهنلايفو.يرجيامفشتكينأًالواحمو،نينثالاًابقارم
انّزيمو،ىلعأتامتمتلاوتادّهنتلاوتاسمهلاتحضأثيح،ةقيضلاةهدرلا
نكيمل،ةوالتلاوتاولصلاءانثتساب،نكل.ميركلانآرقلانمروسلاضعب
يسانيكرّدقمةرسأدارفأنأادب.ءامغإتالاحوأخارصوأءاكبكانه
.ديجوحنىلعئجافملاهتومأبناوقلتدقهءاقدصأو

ةيبشخفوفرىلعيوتحتةحيسفةفرغىلإرمعونوسفإانتداق
اليتلاتاحاسملايفو.ةيبشخلافقسلاضراوعىلإلصتًابتكةءولمم
تايآاهنأُتنّمخو،ةيبرعلاةغللابصوصنقيلعتّمتبتكلافوفراهيطغت
نمنكيملو،ةفرغلايفةيوقنفعةحئارتحاف.ةاقتنمثيداحأوأةينآرق
ةحئارتناكنإوأربحلاوقرولانمردصتتناكاذإاممقثوتلانكمملا
.هسفنلزـنملا

تاياورتيأرنيحتشهُدو،ناعمإبفوفرلاىلعبتكلاىلإترظن
بناجىلإ،زـنكيدزلراشتو،وغوهروتكيفو،يكسفوتسيودلثمبّاتكل
،رخافدلجبةّفلغمنآرقلاريسفتلبتكو،يـبرعنباويلازغللةينيدتافلؤم



تناك.يمامتهاتراثأيتلايهلوبنطسإنعةمخضلاتاّدلجملانكل
،ةنيدملانعلامعأبًابيرقتاهلكةءولممةفرغلاناردجدحأىلعفوفرلا
نابوكناغودىلإ،ةلمتكملاريغلوبنطسإةعوسومكوكمركأباتكنم
ىلإ،لوضانألاوةقيتعلاتالمعلانيكتزوغوأىلإ،ةنيدمخيرات:لوبنطسإ
ىلإ،لوبنطسإثالثياتنجلامجتحدمىلإ،لوبنطسإزيزعلامكىيحي
ةسيفنةعومجمةرجحلامضتامك.لوبنطسإفاشكتسالروهنودلخ
.ةيقئاثولاوةيبدألالامعألاوةرّوصملارضاحملانمةيلصأو

."؟كبتكهذهله":نوسفإةسنآلاىلإًاريدتسمتلأس
ًاقحالدقفهنكل،اهعمجبأدبنميدلاوناك،عقاولايف.اهمظعم"

."ىلعألاقباطلايفهتايحنمةريخألاثالثلاتاونسلايفشاع.اهبمامتهالا
ةظحللنكل؛عومدلاباهانيعتضافو،اهدلاوتركذنيحاهتوصشعتراو
."يلةعومجملاتحبصأاذل،يتشيعمحانجاذه".طقفةدحاو

نأالإينعسيملو،ةذفانلامامأةنكادلاءارضخلاةكيرألاىلإتراشأ
.ةليحنلاوةليوطلااهلمانأظحالأ

."امكلضفنماسلجا"
جتنتسننأنكميلهف،ىلعألايفشيعيناككدلاونإِتُلق":تلأس

."؟نالصفنموأ،ناقلطمكيدلاونأ
شيعيناكوً،اددجميـبأجوزت":اهينيعنمناعمللاىفتخادقوتّدر

.]14["مناخيلزانعمةريخألاثالثلاتاونسلايفىلعألايف
.]15["؟مامإحاكنناكله"
."مناخيلزانجوزتويتدلاوّقلطدقل.ال":تباجأوةرارمبتمستبا
يننكل،اهدلاوةافولًادجةجعزـنمودبتالاذاملمهفأتأدبدقتنك

.قثوتلاتدرأ
."؟ةضيرم،مناخكلم،كتدلاونأرمعانربخأ"
."لولشمنميألااهبناجو،ةتكسبتبيُصأدقل":طونقبدهنتتيهوتلاق
ىلإنورطضماننكلو،ةجعزمنوكتامبرةلئسألاهذهنأكردأ"

."؟ةتكسلابكتدلاوةباصإدعبكدلاوجوزتله:اهحرط
ملةاسأمنعمجانلاملألابروعشلاىلعدّوعتصخشتابثبتباجأ

ةحصبلازتاليتدلاوتناكنيحمناخيلزانجوزت،ال":دعباهنمَفاعتي
يتدلاوتاضارتعامغراهجوزتو،ةيدلبلاراديفرسةنيمأتناك.ةديج
."امهفافزنمًاموينيرشعوٍدحاودعبةتكسلابتبيُصأف،ةيوقلا

يفليوعلاونينألاتاوصأهتّللخت،ةفرغلاىلعهيركتمصقبطأ



.ةرواجملاةفرغلا
.ّةظفوةيساقهتربنتناك."؟ةرمرخآكدلاوتيأرىتم":يلعلأس
،لمعلاىلإًابهاذناك.يتعماجىلإرداغأتنكنيح،سمأهتيأر"

."ةميدقةداعً؛اركابهلمعىلإرداغينأًامئادبحأدقف
الوقتملأ"ً:اددجملاؤسلاىلع"يلع"مغرأامً؛امامتةيلابمريغتدب

."؟امكضعبلًائيش
."ءيشلكاذهو،رخآللريخلاحابصانمّلكلاق"
."؟لزـنملاىلإدعيملنيحقلقلاباورعشتملأ"
؛اهثارتكامدعحضاولانمادب."دعيملهنأةقيقحكردنمل":تلاق

هارنالنحن".لحارلااهدلاونعسيلوسكاشمّرهنعملكتتاهنأكو
.ً"اريثكانبمتهينكيملهنأناكردتامكنأبةقثاوانأً.انايحأمايأةّدع

."؟هتومبنولابتالمتنأببسلااذهلً،اذإ"
ةيهاركنادقتتنيوادوسلارمعينيعبترعشو،ةفرغلايفوجلادّمجت

امبرو،نوسفإنمبضغةبونليسفنتزّهج.يدعاسمىلإقّدحنيح
ةطاسببْتَسلجذإ.اههجوىلعجاعزـنايأرهظيملنكل،مراعطخسل
تعرشو،انمامأةليوطلاةلواطلانمرخآلافرطلايفيساركلادحأىلع
:نيتنتافلانينيعلاكنيتبيلعىلإقّدحتيهولوقت

ًاعيمجهقوذنسو،نمروغشتفملااهيأاندوجونميساسأءزجتوملا"
َتُومَتَْنأٍسْفَِنلَناَكاَمَو):نارمعلآةروسيفدرودقو.ًالجآمأًالجاع
َباََوثْدُِريْنَمَواَهْنِمِِهتُْؤناَْينُّدلاَباََوثْدُِريْنَمَوًالَّجَؤُمًابَاِتكِهَّللاِنْذِإِبَِّالإ
هببسوهناكموانتومتقوملعيال.(َنيِِركاَّشلايِزْجَنَسَواَهْنِمِِهتُْؤنِةَرِخآلا
ةئيشميهو،سومانلااذهلءانثتسايدلاوةافونكتملو.هدحوهللاالإ
."هللا

تومناك":اهمالكاهلًاححصموًابضاغلاقفاهتباجإبيلععنتقيمل
نمنيتفارسميدقلاهبّذعمبطاخيهنأكواهعمملكت.ً"ايمارجإًالعفكدلاو
.يسانيكنوسفإال،تاغزوييفمتيملا

امهتحتفوً،ايلاعاهسأرتعفرمث،ءودهباهينيعنوسفإتضمغأ
:ةنيزرةربنبًاعيمجانعمتملكتوً،اددجم

اننكميالو.ريخلالكردصمولصأوهف،اهكاردإنكميالهللاةمكح"
.اهفرعنوأكلذبابسأنعوأهرّدقياّمعلأسننأ،نيصلخملاهدابع،نحن
ً،اعيمجاننالاطتهتلادعوهتدارإنأوً،اببسءيشلكلنأوههفرعناملك
؛حلاطلاوحلاصلانيبو،أطخلاوباوصلانيبزييمتلاىلعرداقلاهدحووهو



."لئاضفلامظعأنمهئاضقوهتئيشملوبقُّدعياذل
له؟ينعينأاذهبضرتُفياذام؟زاغلألاهذهلثمبملكتتتناكاذامل

؟"قح"اهدلاوةافونإلوقلالواحت
."؟كدلاوناكفيك":ُتلأس
ضعببسكلواحتاهنأادبو،ةحتافلاةينبلااهترتسةقايبتثبع

.ةباجإللقئارطلالضفأنأشبًارارقذختتىتحتقولا
نمسيل":ةقيقرةماستباءاروةيقيقحلااهراكفأيفختيهوتلاق

."هتنبايننأبكّركذأنأبجيو،ديقفلانعثيدحلامئالملا
ريشتتناكهتنبااهنإتلاقامدنعو،ءاقمحيسانيكنوسفإنكتمل

لواحتاهنأيسدحينأبنأً.احلاصًاصخشنكيملاهدلاونأىلإعقاولايف
قاطننمجورخلاقمحألايلعرودقمبنكيملًاددجمنكلو،انعمنواعتلا
.ةقبسملاهراكفأ

!رمعايتنأانربختنأنكميً،اذإ":تماصلاباشلاوحنًاريدتسملاق
."؟يلبقتسملاكومحناكفيك،انللق

ً،ابضغهانيعتعملو،ةرايسحيباصمءوضهرمغبنرألثم؛رمعدّمجت
.هئودهىلعظفاحهنكل

يأبهتوصِشيمل."هحورهللامحريل":لاعفنايأنودنملاق
ًابيطناك"ً.امامتهنعبيرغصخشنعملكتيهنأكو؛قالطإلاىلعرعاشم
.ً"امئاديعم

ًايضاريلعُدبيمل.ءيشّيأوأحرشوأليصافتنودنمً؛اذإاذكه
كامحنإلوقتله":رمعديوحنهسأربئمويوهولاقو،كلذب
امدنعو."ةبوطخمتاخعضيالامكنمًايأنأتظحال؟ّكبحيناكيلبقتسملا
مليسانيكديسلانإمأ".مالكلاعباتامهيديىلإنارظنيامهنأيلعىأر
."؟امكجاوزةركفلًادجًاسمحتمنكي

ىلإللستتبضغلاتامالعىلوأتأدبدقو،ةسباعنوسفإتخرص
اذهةقالعام،لاحلكىلعو.جوزتننأةوقبدارأدقل،يديس":اههجو
."؟هتومب

يطرشلالّخدتتقوناحو،هرودبعلدقئيسلايطرشلاناك
.تزونحلاصلا

يفلخدتلايوننالنحنف،يسانيكةسنآايانمهفيئيستّالأوجرأ"
روثعلاوههلعفلواحناملكف.ةصاخلايسانيكديسلاةايحوأكتايح
."هلاقتعاوكدلاولتاقىلع



.ةعنتقمُدبتملو،ةسباعّتلظ
يفسيلو،هلمعناكميفلتاقلانعثحبتنأبجيكنأنظأً،اذإ"

."ةقيرطيأبًاقالطإهيذؤيللزـنملااذهيفدحأناكام.هلزـنم
.امءيشىلعًاريخألصحناننأادب
قرافلانعكلأسأنأدوأ،يسانيكةسنآايهلمعنعملكتننألبق"

."؟ريثكبكيبأنمرغصأيهله.ةيناثلاهتجوزوكدلاونيبنسلايف
،ةنسنيرشعبيدلاونمرغصأيهف،فرعتنأديرتتنكاذإ.معن"

."ةحصلاةروفوموةليمجوةباشةأرمااهنإ.طقفنيتنسبينمربكأو
عيطتستدعتملاهنكلً،اضيأةخماشتمو،ةيلابمريغودبتنأتلواح

.رجفنيداكييذلابضغلاوأىسألاكلذءافخإ
."؟لُِتقدقّهنأبْتغلُبأله"
."اهتغلبأوحابصلااذهاهبُتلصتا"
."؟انهشيعتالأ؟اهبِتلصتااذامل"
."يضاملاعوبسألايفيزيراهسأرطقسمىلإتداع"
."؟أبنلاتّلبقتفيكو"
."ةنيكسملاةاتفلابلقرُطف؟كيأرام"
تدبو."ةنيكسملاةاتفلا"تلاقنيحاهتوصيفّةقركانهتناك

عماهفطاعتمدعنممغرلاىلعو.ةباشلااهدلاوةجوزىلعًاقحةجعزـنم
يفةريبكةأرماتسيلاهنإىتح-ةأرملاكلتهركتنكتملاهنأالإ،اهدلاو
ةأجفمهلزـنمتمحتقايتلا-اهرمعلثميفةباشدرجمامنإو،نسلا
التافصبعتمتتيسانيكنوسفإنأادب.بقعىلعًاسأرمهتايحتبلقو
.ةدّرجملانيعلااهظحلت

."؟لوبنطسإىلإدوعتسله"
.اهسأربتأموأ
ةمرتحمةباش،ةديجةاتفيلزان.ةنيكسملاةباشلاكلت؛ةليللارفاستس"

يهو،اهأطخسيللصحام؟ناّكأشتفملااهيأشوهدمتنأاذامل.ةنمؤمو
اذهيفدحأاهيدلسيلو،ةزوعمو،ةنيكسمةأرمااهنإً.ائطاخًائيشلعفتمل
ضعباهل،ةطلسوةناكموذوفنبعتمتيو،نسلايفنعاطلجررهظأ.ملاعلا
."؟لعفتنأاهنمعقوُتيناكاذام.اهدوجوبفرتعاو،ةفطاعلاوبحلا

."؟هذهيلزانةسنآلابحيكدلاوناكله"
.فرعيناكهسفنيدلاونأكشأو.يردأال":اهيفتكزهتيهوتلاق

."ريغتيأدب،لاملااهيفكلتمايتلاةظحللايفهنأوههفرعأاملك



كاذلّوحت:ينهذىلإلزينيدتدجناهقيلطلنيكرابىليلفصوزفق
نأنودنمةقراحلاسمشلاتحترابغلابًاوسكمةرمفقويذلالجرلا
يضاملارارسأةفرعمللئالدنعةرباثمبثحبيوهو،ةورثوأىنغعقوتي
ىلإهّسمياملكلّوحينألواحيةقفشللريثملامعألجرىلإ؛رجاتىلإ
.لامىلإهبحياملكو،بهذ

ةرهاظتسيلهذهًاعبط.ةورثلاببسبارّيغتدقناليتقلاناك
يفلاملاهّببسييذلالّوحتلااذهىرننأنكميو،مويلاملاعيفةيئانثتسا
بولسألاو،امهتوميتقيرطيفهباشتلانكل.مويلكو،ملاعلايفناكملك
الكيّفكنيبةيدقنةعطقىلعروثعلاو،هدامتعاّمتيذلالثامتملا
...ةفداصمضحمنكتمل،نيديقفلا

."...ببسبولمعلاةجيتنرّيغتدقكدلاونأوههنيلوقتامً،اذإ"
.لاملاامنإو،ناّكأشتفملااهيألمعلاسيل":جّدهتمتوصبينتعطاق

لجرنمىشخنّالأبجي:لاقنملضافبيسنذاتسألارعاشلانكيملأ
دقيدلاوناك،ظحلاءوسل،معن؟لاملاهمكحيلجرنمامنإو،لامهيدل
ناكنإفرعأال.لاملاةبحممهمكحتنيذلالاجرلاكئلوأدحأحبصأ
ةركفالفكلذةفرعمديرتتنكاذإ.ةينوناقريغتاطاشنيأيفًاطروتم
دقل.ةريخألاثالثلاتاونسلايفرّيغتدقهنأًاقحفرعأيننكلً،اقالطإّيدل
هينيعبصنعضيالٌلجرميقتسملاونيزرلاعضاوتلاوناميإلالجربلدُبتسا
عشجلاهدبعتسالجر؛ملاعلااذهيفءارثلاقيقحتامنإو،ةرخآلاباوث
."لاملاىلعلوصحلاسجاهو

ً،اقحةمولعملاهذهرّدقننحن.تمهف"ً:امهفتميسأربئموأانأوتلق
ءامسأ؟ءامسألاضعببانيدوزتنأنكميله.انلةريبكةدئافتاذنوكتسو
."؟مهعمكدلاولمعصاخشأ

تدجنديسلالوقأس".ةبيرغةماستباتمستبا،ريصقددرتدعب
دقل.نآلاهيلإاثدحتتنأامكيلعًابعصنوكيسهنأنظأيننكلو،لزينيد
."حابصلااذهرابخألايفأبنلاتعمسدقوً،اضيألُتق

...ءطببلّكشتتتأدبدقةروصلاتناكً.امامتتعقوتامك
تدجنباهدلاوةقالعنعاهلأسأنأكشوىلعتنكاميفْتلأَس

."؟هسفنصخشلاامهلتقله":لزينيد
نمكتدعاسمبنكمتننألمأناننكل،لتاقلاةيوهلهجنلازـنال"

."اهيلعوأهيلعروثعلا
كلم،يلعلّخدت."لتاقلاىلعرثعننأانمنيديرتتنكاذإاذه"



ءاضقاهنأىلعكدلاوةافوىلإامةقيرطبنيرظنتكنأيلودبي".ةقامحلا
."كيلإةبسنلابمهمريغليصفتدرجمهلتاقىلعضبقلالعجيسام؛ردقو

.دانعباهسأرتّزه
نعءرملاملكتيامدنع.نمروغشتفملااهيأًامامتئطخمكنأىشخأ"

ىلإامنإو،هلانلوبقويلاحلاانعضوىلإةطاسببريشيالوهف،هللعوضخلا
كلتنمءزجوهنملكوً،ادبأيهتنتالةقلحةايحلاً.اضيأيتأيسام
هتبقاعمولتاقلاىلعضبقلانإ.لجوَّزعىلوملاةئيشملًاضيأعضخيةقلحلا
ترادتسامث."هتمحروريدقلاقلاخلاةدارإنمءزج؛ةقلحلانمءزج
ءاقلإمتينأديرأ.ناّكأشتفملااهيأمهفتنألواح،كوجرأ".ينهجاوتل
ءيشيألعفلةدعتسمانأو.ةلادعلاققحتتيكيدلاولتاقىلعضبقلا
."هيلعضبقلاءاقلإيفمكدعاسأليرودقمب

تدجنوكدلاونيبةقالعلانعنيفرعتاذام.كلًاركش":تلق
."؟لزينيد

ةحرتقملادييشتلالامعأسردتيتلاةنجللايفنيراشتسمامهالكناك"
."دمحأناطلسلايف

تدجنلمعيذلانادزيمدآوهينهذىلإزفقمسالوأناك
اهيفرظُحيقطانميفءانبلابنذإىلعلصحينأًالواحم؛هعملزينيد
يفعساوذوفنبحاصو،يرضحططخميسانيكرّدقمنأنيحيف،دييشتلا
ريمعتلاعقاوموةديدجلاةينبألاعملماعتصخشهنإ؛ةنيدملاسلجم
ًاينمتم؛هيقتلأنأبجييذلاضماغلالامعألالجرمسابتمتمت.ةحرتقملا
.نوسفإنمىرخألاتامولعملاضعبىلعلصحأنأ

."...نادزيمدآ"
نيحًاليلقاههجوجلتخادقف،حيحصلابردلاىلعيننأتفرع

.مسالاتعمس
."؟كلذكسيلأ،هعملمعيكدلاوناك"
.غوارتساهنأادبوً،اددجماهترتسةقايىلإاهديتعفترا
تعمسدقل"ً.اضيأرَيثكلافرعتو،فرعتاهنأانكردأاننكل."...يردأال"

."يدلاوهفرعفيكوأوهنمفرعأاليننكل،نادزيمدآمسا
."؟لبقنمنادزيمدآتيقتلاله"
نعًائيشفرعأال.ءيشلكاذهو،طقفيتارضاحمىلإبهذأانأ،ال"

."ةنسلايفةرمً؛اردانالإهبتكمىلإبهذأملو،يدلاولمع
."؟نيسردتاذام"



ىلعةدوجوملابتكلاىلإتراشأو."ةعيرشلاةيلكنميجّرختتيهنأ"
."ريتسجاملاةلاسرلاٍّيلاحّرضحأ".اهمامأةضفخنملاةريغصلاةلواطلا

:ةيافكةبعصاهدحونيوانعلاتناكو،ةلواطلاىلعبتكلاىلإُترظن
نآرقلاريسفتيفةعيرشلاليوأت،يـبرعنبنيدلايحملريبكلاريسفتلا
.يرتسوتلاهللادبعنبلهسلميظعلانآرقلاريسفت،يريشقلل

يتحورطأو.نآرقللريسفتنعةرابعبتكلاهذهمظعم،ىرتامك"
ةءارقلافلخنمكييذلايقيقحلاىنعملانعو،هريسفتونآرقلاحرشنع
ىنعملاةفرعمنودنمركِّذلامهفنكميالذإ.ميركلاباتكللةيحطسلا
."باتكلابةلماكةفرعمنودنمهللاةفرعمءرملاعيطتسيالو،يقيقحلا

املكاذل.ّيلإةبسنلابةعساوةفاقثبلطتيوًايماسكلذلكادب
.ةداتعملاهتظاظفبلخدت"يلع"نكل،"ممه"وههلوقتعطتسا

ءارهوتللهلتقاملكنأنظأ،يسانيكةسنآايةقيقحلاكللوقأل"
.ً"اقالطإهلىنعمالوً،امامت

يأاههجوىلعودبينأنودنماهمامأيسانيكنوسفإتقّدح
راثأ"يلع"نكل،بيجتساهنأنظأمل.دماجءيشىلإرظنتاهنأكو؛لاعفنا
.اهلخاديفًائيشديكأتلاب

،نمروغشتفملااهيأ":دعاصتملااهبضغيفختيهو،مارتحابتلاقف
َىلَعَنوُشْمَيَنيِذَّلاِناَمْحَّرلاُداَبِعَو):لوقتناقرفلاةروسيفةيآدجوت
اهيأكلهلوقأاماذه.(اًَمالَساُولَاقَنُولِهاَْجلاُمُهََبطاَخاَِذإَوًانْوَهِضَْرألا
اممىنعميأصلختستنأكنمعقوتأالو،كيلعمالسلا.نمروغشتفملا
."لاحلكىلعهتلق

عقوتموهامك-ةهجاوملانمعونلااذهبحييذلا-يلعفّرصت
."؟ةيآلاهذهتولتاذاملً،اذإ"ً.اروف

نكل،هيلعدرتتداكواهمفتحتفو،اهبضغةّدشلشعترياهكفناك
.كلذظحليمل"يلع"

،وحنلااذهىلعّيلإيرظنتنأليعادالو،ةسنآايكسفنيجعزتال"
اموً،امامتكلمهموهامكيلمهمنآرقلا.ينفيخيوأّيفرثؤيالاذهف
لك:ةقيقحلاهنأةقثاوينوكنكل،كبتكنمٍّيأيفًابوتكمسيلهلوقأس
وأهتيوهبمتهأالو-لك.هراظتناباندجيسناسنإةايحىلعيضقينم
رخآًاناسنإلتقينم-أطخىلعوأباوصىلعناكنإو،اهتيوه
،هللاةئيشماهنإنالوقت".رمعونوسفإىلإ؛امهيلكىلإراشأو."انهجاويس
نأنانظتامتنكاذإ،نكل.اذهبسأبال،ردقلاهنإنالوقتً.اذإنكتل



أطخنابكترتامتنأفطقفرخآلاملاعلايفهءازجلانيسةميرجلاهذهفرتقم
ًاصاخشأّنإذإً.اضيأةايحلاهذهوملاعلااذهيفهءازجلانيسوهفً،اريبك
ةرملكيفامكنأاكردتنألمآاذل.كلذىلعنوصرحيسانهانلثم
اهنابجحتةمولعملكوً،اضيأقلاخلاىلعنابذكتامتنأف،انيلعاهيفنابذكت
ملاذإ-ءالجبرمألاحّضوأيناعدو-اذهلً.اضيأقلاخلانعاهنابجحت،انع
نمف،ةرخآلاوملاعلااذهيفةيقيقحةطرويفامكيسفنادجتنأيفابغرت
."امكتحلصملجأنم،انعمنواعتلابآدبتنألضفألا



دعبف،ًالعفةمهمانعمنواعتلابةيقيقحلارمعونوسفإةبغرنكتمل
ةريغصلاةفرغلاكلتيفانؤاقبدعيمل،كاذعئارلاريصقلارمعجولونوم
عيطتسنانكنإانلأس،رداغننألبقنكل.بيحرتعضومبتكلابةمحدزملا
انتشهدراثأامم؛ةباشلاضرتعتملو،مناخكلم؛نوسفإةدلاوةيؤر
.ةديدشلا

ةديسنيرشعبةطاحمو،قاورلاةياهنيفةفرغيفمناخكلمتناك
نكتمل.تاعّرضتلاوتايآلاضعببنمتمتيونهّفكأًاعيمجنعفري،لقألاىلع
تضّرعتةأرمابضغوأاهتنباةميزعبعتمتت،ريرسىلعةيقلتسملا،مألا
هّوشملااههجوّيطغتودوسألااهباجحعفرتلتحفاك،انتأرامدنعو.ءاردزالل
ليستتحاريتلاعومدلاءافخإعطتستملاهنكل،ةتكسلاباهتباصإةجيتن
ةافولمأاهلاحلفسأتتناكنإلءاستأنأالإينعسيمل.اهيتنجوىلع
.اهتحصلالتعانع-ريياعملالكب-ًالوؤسمناكيذلالجرلا

ةداعإىلعانمغرتيتلابراجتلاىدحإ-جاوزلاوةدالولالثم-توملا
عسيالف،ةميرجببسبةافولاكلتعقتامدنع،نكل.ةايحللانتيؤرميوقت
لعجياّمعلاؤسهنإ."؟اذامل":يساسأهنكلًاطيسبًالاؤسحرطينأالإءرملا
هفرحتيتلاةبيهرلاةردقلاكلتهحنمياّمعو،لتقلايفبغريناسنإّيأ
رّكفينأالإءرمللنكميالو،انهلؤاستلافقوتيال.باوصلاةداجنع
وأً،اريرشًاصخشوأً،احلاصًاناسنإناكنإلءاستيو،لتاقلاةيصخشيف
كلذناكاذإاملوحلؤاستلاحبصي،كاذنآىتح..ً.ايلقعًالتخموأً،اشحو
-يقيقحلالاؤسلانوكيو،ةيمهأيذريغًاحلاصًاصخشًاديدحتءرملا
ةركفبًاقلعتم-اهسفنلؤاستلاةيلمعنمقثبنتيتلاةيساسألاةلكشملا
ًاساسأرايخأونومرتحمرشبلانأنونظينيذلاكئلوأ.ةيرشبلاةعيبطلا
ةدرنوكتوً،ابضغنوطيشتسيو،ةميرجعوقوأبننوقلتينيحنومدُصي
نأنيحيف.تتامدقناسنإلاقالخأّنإٍلاعٍتوصبلوقلايهمهلعف
ءاقلإالإرخآءيشلعفمهعسيالً،اساسأًارارشأرشبلانورينيذلاكئلوأ
قّدصت.نيَغلابفنعوّزيحتبو،مهتبقاعمونيمرجملاكئلوأىلعضبقلا
،اهَسفنَةميرجلاباقعلاُةوسقتزواجتلاحيفهنأةيناثلاةعومجملا
اهواد:ةلئاقلاةدعاقلانودمتعيمهو،امةقيرطبةميرجلالوهلءاضتيسف
ةيؤربنوبغري-يلثمصاخشأىدلةميرجلاريثت.ءادلايهتناكيتلاب
ضعبو،ءازجلاذيفنتيفقفرلاضعبو،ةبوقعلايفلقألاىلعةمحرلاضعب



انقيدصتلةسكنو،لامآللًايعادتوً،امئادلمأةبيخ-ملظلايفلقألاىلعنيللا
حفاكأتنك،اذل.امةقيرطبريخلارصتنيسرشلاوريخلانيبعازـنلايفهنأ
نكمملانمنكيمل.يسانيكرّدقملزـنمانرداغنيحطونقلاوسأيلارعاشم
دقلزـنملالخدنيحهبرعشيذلاضاعتمالاف،يلعنعهسفنءيشلالوق
قمانناك.ةيضقُّلحيسهنأنظيةطرشطباضةراثإوجاهتبابلدُبتسا
نيكرابىليلهتبيبحولوبنطسإنععفادمىلإلّوحتيذلايعويشلانامرق
نارصنعرمعونوسفإنأقثاويلعو،نيَسيئرامهيفًاهبتشماحبصأدق
.نيبنذملاىلعرثعهنأّنظيهنألحرفلابرماغروعشهباتنيو،نافّرطتم
ام،نكل.يسانيكرّدقملتقلحضاوببسامهيدلفً،اقحمناكامبر،ةلصحملاب
نعًالضف؟هيلعءاضقلايفنابغريساذاملو؟لزينيدتدجنلتقلامهعفاد
عقومىلإناريشتنيتثجلاالعجيلءانعلاكلذلكناّدبكتيساذامل،كلذ
ىلعنيتقيتعلانيتيدقنلانيتعطقلاكنيتكرتلامهبابسأامو؟ةيلاتلاةيحضلا
نمًالدبوً،اضيأةيضرمتاريسفتجاتنتسانميلعنّكمتيمل؟نيتثجلا
َّينيعتضمغأو،يفطعمبتّرثدت،اهنملئاطالتارّوصتيفسامغنالا
.مونللتملستساو

قيضلاعراشلاىلإانلصودقانك،ينظقويلفطلبيلعينزكوامدنعو
الوً،امامتةفقوتم-داتعملاك-رورملاةكرحتناك.ةطرشلاةدايقرقممامأ
ىلإباهذلاهيلعبجوتيهنأل؛تاعاسلكانهيلعءاقبنمىجرتةدئاف
.ًاليوطسيلهلحاتملاتقولاو،يسانيكرّدقمءالمزباوجتساوةنيدملاسلجم
ًاركابلمعلاىلإًاقحبهذله؛ةبوجأىلإةجاحبةلئسأكانهتناك
؟رداغتقويأيفف،لعفدقناكاذإو؟نوسفإتلاقامكسمأحابص
بجي،كلذلكىلإةفاضإ؟امصخشهرازله؟سمأًادحأىقتلالهو
ىلإاهيفلمعيتلاةيراشتسالاةعومجملاءاضعأمهنمًاضيأفرعينأ
.لزينيدتدجنبناج

ىليليقتلأنأبجي،بنيزنمتامولعملارخآىلعلصحأامدنع
نمتجرخ.ناكملاونامزلاددحأوًالوأاهبلصتأنأبجينكل،نيكراب
ةحاسيفيشمأتنكاميفنيكرابىليلبتلصتاو،عراشلاةيوازدنعةرايسلا
،ةملاكملاءاهنإىلعتكشوأنيح،تّانرعضبدعبو.ةطرشلاةدايقرقم
.رخآلافرطلاىلعًامراصًاتوصتعمس

."؟لصتملانمً،ابحرم"
عضبيحنمكرودقمبناكنإلءاستأ.ناّكأشتفملاانأ،نيكرابةسنآ"

."قئاقد



."لضفتً،اعبط.شتفملااهيأًالهأ":ةريصقتمصةرتفدعبتلاق
."نيركذتتتنكنإ،لمعلادعبءاقتلالانعانثّدحتدقانك"
دعبيقتلننأبكيأرام.يهتنيداكيانهيلمعً.اعبط،معن"

."؟نيتعاس
."؟يقتلنسنيأ"
."؟دمحأناطلسلايفّةلسملامامأيقتلننأبكيأرام"
."اذهبسأبال"
."؟كلذكسيلأ،ةيدقنلانيطنطسقةعطقكعمبلجتس"
.ً"ابيرقكارأ.لعفأس"
لخدمىلإيقيرطتكلسو،لاصتالاتيهنأفٍفاكتقوّيدلنكيمل

.ةطرشلاةدايقّرقم
لمعتيهو،بوساحلاةشاشمامأةسلاجبنيزتناك،داتعملاك

ىلعاهتيأرامدنع.مونلانمتاعاسعضببالإمعنتملاهنأمغرةدهاج
ّدكىريامدنعريدميأهبرعشييذلارخفلابرعشأمل،لاحلاكلت
يتنباناكمَّلحتلبنيزنكتملً،اعبط.بأفطعبامنإو،هيدلةفظوم
يتلاةاتفلاو،بنيزنوسيآهيفتحبصأ،ةرمًاملحتيأريننأمغر؛ّطق
هبشتتناك-اههجوريباعت،اهتاراشإ،اهتوص-يملحيفاهعمتملكتدق
دارأامىلعقفاونطابلايلقعنأادب.بنيزهجوتيأريننكل،نوسيآ
.هناركنيقطنملاينهذ

ىتم،ريدملااهيأًابحرم":ينظحالتوًاريخأاهرصبعفرتيهوتلاق
."؟انهىلإتئج

."؟رومألايهفيك.نآلا"
.تارمعضبتفرطو،امهنعىركلاداعبإلاهينيعتكرف
ىليلتامصبصحفأتنك.ةئيستسيل":ةشاشلاىلإًةريشمتلاق

."نيكراب
نيدبتِكنكل،عئاراذه".ةيضقلانعلأسأيننأتّنظ؛ةنيكسمةاتف

."ً؟اليلقيحاترتنأبكيأرام.ةقهرم
ًاركش":اهبعتةيمهأنمليلقتللةلواحميفتلاقوةركاشتمستبا

.ً"اقحريخبيننكل،ريدملااهيأكل
."؟لقألاىلعِتلكأله"ً:اقلقُتلأس
يننأيهجوىلعقلقلاةرظننمتفرع."ةمخض]16[ديابتلوانت"

.اهقّدصأمل



لمعلانمءاهتنالادنعًالاحلضفأحبصأسً.اقح،ريدملااهيأريخبانأ"
."تامصبلاىلع

ًادجةمهمتنأو،بنيزايقيرفلايفيساسأوضعكنأل؛اذهلمآ"
لكىلع...تاقوألالكيفامنإو،طقفةيضقلاهذهيفينعأالو...يل؛انل
يأىلعلوصحلانمِتنّكمتله،لامعألالجراذهنادزيمدآ،لاح
."؟هنعتامولعم

تراشأو."دعبةصرفلايلحنستمل،ريدملااهيأةفسآ":كابترابتلاق
يسانيكرّدقمولزينيدتدجنحيرشتاريرقتلصودقل":ةلئاقبوساحلاىلإ
."امهأرقأتنكو،وتلل

كوجرأنكل،عئاراذه".اهّركذأنأبجينكل،ديكأتلابديجأبنّهنإ
."لحلاحاتفمنوكيدقف،نادزيمدآنعيلفغتال،بنيزاي

."يديسايًاعبط":ًاليلقةدّروتمتلاق
ءيشامهيفله،ناذهحيرشتلااريرقتً،اذإ"ً:افقاولازأالانأوتلق

."؟انلديفم
ةيمكصقن:دحاونيلجرلاالكةافوببس":نيفلملاحتفتيهوتلاق

تاملكب".نيفلملانعاهرصبتعفر."يتابُسلانايرشلاقّزمتةجيتنمدلا
صخشلانأعوضوملايفبيرغلا.عيرسوئجافمفيزـنةجيتناتام،ىرخأ
نيحرجلانإناريرقتلالوقيذإ؛ديكأتلابًائدتبمنكيملكلذلعفيذلا
نيعضوميفنيتثجلاىلعنيحرجلااتبدنرهظت،كلذنعًالضف.ناّمات
."دحاولارتميلملاب،نيقباطتم

."؟امهنملكىلإةبسنلابةافولاتقودّدُحلهو.تمهف"
ىلعةعاسةرشعسمخىلإجاتحنو،ريدملااهيأًالهسسيلاذه"

دانتسالابقثوتننأنكمي،لاحلكىلع.كلذديدحتبأدبننألبقلقألا
ىلعةعاسةرشعسمخلبقاتعقودقنيتميرجلااتلكنأرّثختملامدلاىلإ
ةعاسلادنعلزينيدتدجنةثجتدجُو.نيتثجلاىلعروثعلانملقألا
لبقنينثالامويلُتقهنأضرتفننأنكمياذل،ءاثالثلاحابصنمةسماخلا
نمةدحاولاةعاسلادنعيسانيكرّدقمةثجتدجُونيحيف،14ةعاسلا
هنأكردنسفءارولاىلإةعاسةرشعسمخاندعنإاذل،ءاعبرألاحابص
."ديكأتلابيـبيرقتهلكاذه.ءاثالثلاموينمةرشاعلالبقهفتحيقل

ينهذلواح،ةينقتلاليصافتلاكلتلكحرشتبنيزتناكاميفو
ً،انسمًالجريسانيكرّدقموألزينيدتدجننكيمل:ىرخأةلأسمباعيتسا
.ناطيشنوةحصلااروفومنالجرامهالكو



."؟لتاقلانيتيحضلانميأمواقيملأ"
ىلإريشتتامالعكانهتسيل.ال":تباجأوحيرشتلاريرقتىلإتَرَظن

مجحببودنلاضعبدوجومغر؛نيتيحضلانمّلكعمٍعازـنيألوصح
دقامًاصخشنأكو؛رسيألالزينيدتدجنبناجىلعةريبكةيدقنةعطق
."ةميدقامنإو،ةديدجبودنلانكتمل.ةليقثاصعبهزكن

."؟تثدُحأىتموأاهنعءيشيأريرقتلالوقيله؟اهرمعمك"
لثمىقلتدقناكولف.لقألاىلععوبسألبقاهلضّرعتهنكل،ال"

نوقثاواننكلً.احوضورثكأتامدكلاتناكل،نينثاوأمويلبقتابرضلاكلت
."ةلتقلادضعونيأنمةمواقميأارهُظيملنيتيحضلانأ

."امهفطخونيتيحضلاريدختمتهنأدبال،لاحلاهذهيف"
مثارّدُخدقامهنأّدبال.ريدملااهيأًاضيأهيفرّكفأتنكاماذه"

ملو،ةافولاةظحليفيعولانعنيبئاغاناكامهنأنظأ.كانهىلإابحُس
."التُقينأكشوىلعامهنأحجرألاىلعافرعي

نيلجريقنعِّزحلةيافكةاسقةلتقوأ،لتاقكانه؛لوضفللرٌيثماذه
ارعشيّالأىلعاصرحيلةيافكلاهيفامبنافوطعامهنكلو،هسفنمويلايف
.ملأيأب

."؟التُقينألبقامهيعوادقُفأامهنأًاقحنينظتله"
.اهينيعيفقلقةرظنترهظ
ىلإةراشإكانهتسيل،نكلً.امامتكلذبةقثاونوكأنأنكميال"

بابشلانمُتبلط.بيذعتوأةيساقةلماعميألاضّرعتدقنيتيحضلانأ
يدسجيفلوفوبوربدوجونماوقّقحتينأيعرشلابطلاربتخميف
."لاحلكىلعقثوتنلنيّتيحضلا

."؟اذاموبورب"
ريقاقعلايفمدختُسييساسأنّوكمهنإ،لوفوبورب":فطلبتلاق

.نافيربيدمسابقوسلايففرُعيو،ةصاخةيحارجلاتايلمعلايفو،ةنّكسملا
يتيلمعلعضخيثيحدبكلاىلإمدلاىرجمربعلقتنيوً،ايديرونقُحي
."...دبكلايفبالقتسالاةيلمعأدبتامدنع.زارفإلاوةيّمسلاراثآلانمصلختلا

ًايأ،بنيزاينكيًايأ":ةيبطلاتاحلطصمللًامامتهاريعأالانأوُتلق
اذإهنأوه-حيحصوحنىلعمهفأتنكنإ-ًاساسأهنيلوقتام.نكي
نكمملانمف،نيتثجلايفاهنعنيملكتتيتلاةداملاهذهنمراثآتدجُو
."؟كلذكسيلأ،التُقينألبقامهيعوادقُفأدقنيتيحضلانأضارتفالا

هذهيف".اهينيعنميفتخيبعتلاأدب."معن،ريدملااهيأزاجيإب"



."نيلمتحممهيفهبتشمءابطأنعثحبلابأدبننأبجيامبر،لاحلا
.هسفنصخشلايفركفننانثالانحنانك
لجرً،ايبسنيناسنإصخشهنإ":لتاقلاةيصخشيفريكفتلاًاعباتمُتلق

."ةميرجفارتقاعيطتسيهنكللتقلانمزئمشي
يلاثمصخش.رخآرايخكانهنوكيالنيحلتقينأنكميصخش"

."...اهنأقّدصيةيضقمسابمئارجبكتري
.هتيصخشليلحتولتاقلافصوُتعباتانينهذيفةروصلاحيضوتل
مدلادرابو،رخآصخشلتقنمنّكمتيلةيافكروسجصخشهنإ"

."ةلاسرىلإةميرجلكليوحتعيطتسيلةيافكيكذو
هيدلوأ،ةمظنميفًاضيأوضعوهو".لتاقلاءاكرشىلإبنيزتلقتنا

."هلمعيفهودعاسينأنكميءاقدصأةعومجم
،نامرققماننعنيملكتتِتنأ":تلأسفمسالابقطنللتقولاناح

."؟كلذكسيلأ
يتلاةيصاصتخالاً،اعبطنيكرابىليلنعو":تلاقواهسأربتأموأ

."هدعاست



ناطلسلاةحاسىلعّميخيأدبدقتهابلايدامرلاليللانولناك
،ءطببحاّيسلاتاعومجمتقّرفتو،دعبلصتملنيكرابىليلنكل،دمحأ
ضعبتدشتحااميف،مونلاىلإاوُدلخينألبقءاوضألارخآبنيعتمتسم
نيريخألاحاّيسلانيبيقيرطتكلس.بلُّدلاوءانتسكلاراجشألوحتاعامجلا
ةبيقحلاًاكسمم؛سويسودويثّةلسموحنارتلكنإنممهمظعمءاجنيذلا
.ماكحإبةينيطنطسقلاوةيطنزيبلادوقنلايتعطقىلعيوتحتيتلاةيدلجلا
هنأالإ،ًالفطتنكنيحةديدعتارمحرصلاترزيننأنممغرلاىلعو
كلتىلإتقّدحو،ّةلسملاهاجتابتيشم.هارأامببجُعأنأالإينعسيال
ترفُحيتلاةميدقلاملاعلاتاغلىدحإىلإعجرتيتلاةبيرغلالاكشألا
ةيؤرنكمي.ةليوطلاةدملاكلتلكلبقيرهزلايتينارغلارجحلاىلعةعاربب
ةلحاقلاىراحصلاوةقرقرتملالوادجلاوسومشلاونويعلاودوسألاوروسنلا
...اهمسالطكفرّذعتيوةميدقةغلىلإعجرتةرّفشمزومريفاهيلع

."؟كلذكسيلأ،شهدم"
قّدحتتناكامنإو،ّيلإرظنتنيكرابىليلنكتمل،تردتساامدنع

.ّةلسملاىلعةرهاظلازومرلاىلإةشهدب
؟ةنسةئمسمخوفالآةثالثاهرمعنأقّدصيسنم":لوهذبتلاق

."رهاميفرحعنصنمو،ةديدجودبت
.ةيئانثتسااهنأًاقحتفرعيننكل،دحلااذهىلإلصألنكأمل
."؟اهعنصبنيطنطسقرمأله":ّةلسملاىلإرظنألازأالانأوُتلأس
دقف،بئاصكسدحنكل.كلذبلوألاسويسودويثرمأ،عقاولايف"

."ًالصأتّديُشثيح،رصميفونآةنيدميفًالوأاهظحالنمنيطنطسقناك
عمملكتتةسّردملثمودبتاهنأةقيقحنمٍجعزـنمريغانأوُتلأس

."؟كانهاذامل":مهفلاءيطببلاط
سيلو،ثلاثلاسمتحتنوعرفلاىركذءايحإلًالصأتعنُصاهنأل"

نمةيبرغلاةيلامشلاةهجاولاىلإةعساوتاوطخبتشم."نامورلاةرطابألا
مهفتلواحدقتنكيذلاصنلاةلوهسبأرقتيهوتلاقمث،حرصلا
:انهبوتكماذه،انه":تاونسلاوطحاجننودنمهزومر

ةنماثلاةلالسلانمثلاثلاسمتحت،ايندلاوايلعلارصميلاونلعأ
لكىلعهتطلس،سروحةدعاسمبونومآىلإًانابرقمّدقنأدعب،ةرشع
نيثالثلاىركذلابلافتحاللّةلسملاهذهعنصبرمأدقو،راهنألاوتاطيحملا



يهجوىلعناتنكادلااهانيعترقتسا."ةقحاللاتالافتحالالكوهدهعل
هذهمهترطابأنمٌّيأرُعيمل،رصمنامورلاازغنأدعب":تعباتوبعتملا
ةمصاعلقندقناكً.اعبطنيطنطسقاهآرىتحً؛اريبكًامامتهاّةلسملا
همسالمحتسيتلاةنيدملا؛ةيطنزيبىلإامورنمةينامورلاةيروطاربمإلا
ملاعلاءاحنأنمةينفلالامعألاوليثامتلاعاونألكعمجةيلمعأدبوً،اقحال
.ضرألاحطسىلعةنيدمعورأاهلعجو،ةديدجلاهتمصاعليمجتل؛ةفاك
نمنوكيس:ةمزاحاهنكلوةبّذهمةلاسرنييرصملاىلإلسرأ،ببسلااذهلو
هذهليمجتيفمكنمًاماهسإ؛ةيرجحلاّةلسملاهذهاولسرتنأمكللضفألا
نممكبارتقاىدلريبكءاخسبمكّييحتسو،اهئاخريفمتدعاسيتلاةنيدملا
."دوسألارحبلا

."؟نويرصملااهلسرأله":لوضفلابرعشأانأوُتلأس
هذهىلإّةلسملالقنتيقوتفورعملانمسيلوً.امامتملعيدحأال"

ًاتقوتضق،انهىلإاهبلجّمتنأدعبهنأوههفرعناملك.ةنيدملا
ىلتعانأدعبالإةدعاقلاهذهىلععضُوتملو،اجريداكءانيميفًاليوط
.هتاراصتنالًاديلختجَردملاىلإاهلقندارأدقف،شرعلالوألاسويسودويث
ءانيمنمقيرطيُنبدقو،نُظيناكامكًالهسرمألانكيملً،اعبط
ًادهجومايأةثالثاهلقنقرغتساو،انهىلإّةلسملاراضحإلجَردملاىلإاجريداك
ىلإدومعلالقننإمهضعبلوقي":تعباتوحرصلاةدعاقىلإتراشأ.ً"اريبك
نورخآلوقينيحيفً،اموينيثالثقرغتساةدعاقلاهذهقوفةطقنلاهذه
:انهةيقيرغإلابةرفانلاةباتكلالوقتوً.اموينيثالثونينثاقرغتساهنإ

هذهعفرلةعاجشلابّىلحتيذلاوهسويسودويثروطاربمإلاناك
لالختبُصنو،ةمهملاهذهيفةدعاسمللسلكوربيعدُتسادقو،ّةلسملا
ً.اموينيثالثونينثا

:ةينيتاللابةرفانلاةباتكلاهذهلوقت
،ءالبنلاةداسلابلطلتلثتمايننأالإً،اقباسيضارتعانممغرلاىلع

مامأءيشلكىنحنا.نيرصتنملاةاغطلاىلإرصنلاليلاكأتلمحو
تدعصسلكوربمكاحلانمرمأبوً،اضيأانأتينحنا.هتيّرذوسويسودويث
.ً"امويرشعةثالثةدملةمقلاىلإ

."؟ءالؤهنم".ةدعاقلاىلعةزرابلاشوقنلاىلإُترشأوُتمستبا
."ّةلسملادييشتةصقشوقنلارهُظتو.هترسأدارفأوسويسودويثمهنإ"
رثكأتنكيننكل،مامتهاللةريثمتدبيتلاةرفانلاشوقنلاىلإتقّدح

.سويسودويثبسيلو،رخآروطاربمإبًامامتها



."؟ةحاسلاهذهءانببرمأنمنيطنطسقناكله"
.انهجَردمدجويناك؟جَردملاينعتله":يتامولعمةححصمتلاق

تقوبنيطنطسقلبق؛هدييشتبرمأنموهسوريفسسومتبسنكل،معن
."هلةمصاعةيطنزيبلعجنيطنطسقرّرقنيحةقطنملاعيسوتّمت.ليوط
تاقابستناكيتلاةبلحلايههذه":لوقتيهوةيلايخةرئادتمسر
.تاروثلاعلدنتوتوملاىتحنودلاجملالتاقتيثيح؛اهيلعماُقتتابرعلا
دقو.نيدهاشمللةيرجحوةيماخرتاجردمبةطاحمةمخضةبلحتناك
دومعو،انهّةلسملاهذهلثم؛ةيروطاربمإلاءاجرألكنمحورصتلُقن
نأكنكميله.كلانهًاليلقدعبأهارتيذلارّوسملادومعلاو،كانهنابعثلا
لكبناكملارّوصتتنأبّرج؛بسحفلواح؟ناّكأشتفملااهيأكلذليختت
."هئاهب

سوباكلايفلتُقأتُدكيننأاهغالبإيفترّكفوً،ابعصكلذنكيمل
تظفتحايننكلً؛اديدحتةعقبلاكلتيفطقفةيضاملاةليللايفهتيأريذلا
.ةياهنلايفيسفنلكلذب

صاخشألاددعامً.اشهدمًاجّردمناكهنأدبال":اهتركفًادكؤمُتلق
."؟مهلعستينيذلا

نيدلاجملاةدهاشملنوتأياوناكفلأةئملعستيناكهنإنولوقي"
لوحطاوشأةعبسءاهنإتابرعلايقئاسىلعبجيناك.تابرعلاتاقابسو
.ةحاسلاةياهنيفحرصلاىلإتراشأو."؟كانهدومعلاىرتله.ةبلحلاهذه
."اهدنعتابرعلاريدتستيتلاةعقبلانابعثلادومعددحي"

لويخلاتّليختف؛ةرشابمهارأيننأكوهلكدهشملاّليختتعطتسا
لوحةفرخزملاتابرعلاكلتُّرجتورابغلاريثتيهوءاضيبلاوةينبلاوءادوسلا
ًابيرقتتنّكمتو.ةقراحلافيصلاسمشتحتوةبخاصلادوشحلامامأةبلحلا
ودبتنيذلانيقئاسلاكئلوأ؛مهتاحيصوتابرعلايقئاستاخرصعامسنم
ًامامتقرعلالعفبعملتمهداسجأو،مهلويخلثمةرتوتموةدودشممهتالضع
.مهدايجلثم

عباسلاطوشلايهُنييذلاةبرعلاقئاسهسفنبئفاكيروطاربمإلاناك"
."هلكبعشلاراظنأطحمحبصيو،ًالوأ

."؟تارمعبسةبلحلالوحنورودياوناكاذامل"
حجرألاىلع؛يزمرولّجبمةعبسمقرلانأنوقّدصينامورلاناك"

ًايساسأًامقرةعبسمقرلاربتعيو.ثروغاثيفينويإلاتايضايرلاملاعببسب
تاونسلاو،ةعبسلاروهشلاو،ةعبسلامايألاكانهف.ضومغلاوةوقلاّلثمي



تيُنباهنأل؛ببسلااذهلهلةمصاعةيطنزيبنيطنطسقراتخاامبرو،عبسلا
مساهرصقيفةريبكلاةعاقلاىلعقلطأوً،امامتامورلثم؛لالتعبسىلع
.ةعبسلاساّرحلابنيفورعمنويصخشلاهساّرحناكو،ةعبسلاحيباصملاةعاق
،ًالثم.حجرألاىلعفرعتامك؛مالسإلايفًانوميمًاضيأةعبسمقرلاربتعيو
جاجحلافوطيو،عبسلاتاومسلانعميركلانآرقلايفْكُلملاةروسملكتت
،ناّكأشتفملااهيأكلذيفترّكفاذإ.تارمعبسةبعكلالوحةكميف
لوقلانكميالو،اهضعبلةلّمكم-ىرخأبوأةقيرطب-تاراضحلالكربتعت
.اهتاذدحبةمئاقوأىرخألاتاراضحلانعةلصفنمامةراضحنإًادبأ
."لاثملاليبسىلع،كانهدمحأناطلسلاعماجنذآمىلإرظنا

،لواطتملاىنبملاىلإةميدقلاءانتسكلاراجشأنيبنمترظنوتردتسا
ةعفترملاعبسلاهنذآمو،قسغلالولحعمعملتتأدبيتلاهءاوضأتيأرو
.ةضماغلانوكلازاغلأفشكتداكتاهنأكو؛ةنكادلاءامسلاقامعأىلإ

نييرامعمبهاومجزامتةجيتنهنإ؟كلذكسيلأ،شهدماذه"
نآلارظنا.نانسيرامعملاهّملعمو،اغآدمحمراكفديسبلاطلا،نيشهدم
نأولو،امهضعبةلابقًامامتناشهدموناعئارناحرص.هتلابقايفوصايآىلإ
ً.اضيأدمحأناطلسلاعماجءانبببسىفتنال،ةدوجومنكتملايفوصايآ
نممالسإلافرعنلنكنمل،ةينارصنلاةنايدلاةدالولةيدوهيلاتدّهمامكو
املنويرموسلاالولهنإلوقنوًاضيأةّجحلاعّسوننأنكمي.ةينارصنلانود
ىلعوأ-ةميدقلانانويلاترهظاملنويثحلاالولو،نييثحلاةراضحترهظ
ىرنلانكامءامدقلاقيرغإلانودنمو-ًامامتةفلتخمتناكللقألا
تأشناملةينامورلاةيروطاربمإلادوجوالولو،ةينامورلاةيروطاربمإلا
ةلخادتملالحارملايههذه.لقألاىلعدالبلاهذهيفةينامثعلاةيروطاربمإلا
تنّوكلتليُزأوأتدُقفاهادحإنأولو.ةيناسنإلاةراضحلانّوكتيتلا
.ً"اصقانخيراتلاحبصألو،هلىنعمالًءاوخوأةوجف

ةلصتاذريغو،يتفرعمقاطنجراختاعوضوميفملكتنانك
يننأالإ،خيراتلابمئادلايفغشنممغرلاىلعو.اهديرأيتلاتامولعملاب
تماصعمتسمدرجمنوكأسيننأتفرع.يئانجقيقحتمضخيفتنك
ًاتقورمتسيثيدحلااذهُتكرتاذإ؛نيكرابىليلىلإةدايقلااصعّملس
.لوطأ

ةقيرطبيئانجقيقحتلثم":حيحصلاراسملاىلإانتداعإًالواحمتلق
ليصفتوثدحلكو،خيراتلاملعلثمةيئانجلاتاقيقحتلانأضرتفأ.ام
َّلُحتنلفهلافغإمتوأامءزجليُزأاذإو،طبارتمٍّلكنمٌءزجةمولعمو



ىلإاهيفرظننيتلااهسفنةقيرطلابانقيقحتىلإرظنننحنً.ادبأةميرجلا
."ةلماكتمةدحوك؛خيراتلا

ضرتفأاذل،ناّكأشتفملااهيأيكذلجرتنأ":ّفلكتبةمستبمتلاق
سيلأ،عوضوملابلصلخدنىتحخيراتلانعةرثرثلاهذهءاهنإدوتكنأ
."؟كلذك

ققحننيتللانيتميرجلابقلعتينآلاىتحهِتُلقاملك،عقاولايف"
ةنيدملاهذهحورصرهشأمدختسيلتاقلانأةقيقحنيفرعتِتنأ.امهيف
."خيراتلانعًاسردامًاعونانيطعيل

لتاقلانإلوقتله".اهناكميفترّمستوًادجةنيزرةأجفتحبصأ
؟ةمّهتماهنأنظتتناكله."؟امٍعوننمًاخرؤمنوكيامبر

مدختسيلتاقلانأنظأً،ايصخش.الً،اقالطإال؟كلاجمنمصخش"
ً.اقباسهتلاقامّركذتتىتحًاليلقتمص."ةلاسرانلثعبيلةيخيراتًازومر
."ً؟الثاممًائيشيلوقتملأ"

.هلوقتالأيغبنيًائيشتلاقدقاهنأاهنمًانظ؛شعترتتأدب
."؟تلقاذام...اذام...ام"
.ً"ائطاخًائيشيلعفتملتنأف،نيكرابةسنآاييعزفتّالأوجرأ"
الإ،اهشأجةطابربظفتحتلاهتدعاسمتلواحيننأنممغرلاىلع

.ئجافملااهبارطضاببسبةريبكةداعسبترعشعقاولايفيننأ
امنإو،عزفلابرعشأال":ةئداهودبتلاهدهجىراصقةلذابتّدر

."هتلقامّركذتأنأطقفلواحأ
تاعاسعضبلبق،ةطرشلاةدايقرقميفيـبتكميفكلذثدح"

.ةلاسرانللسرُيلتاقلانأودبيً:ايفرحكمالكسبتقأو،ِتُلق.طقف
."اهنيحًامامتكتقفاوو

.تأدهدقاهنأادب
رمألايفرّكف.حيحصاذهنأنظألازأالو،نآلاركذتأً،اعبط،معن"

دوعتةيدقنةعطقىلعرثُعو،ناصخشلُتقدقف؛ناّكأشتفملااهيأبسحف
اهنأبفرُعتةقطنميفهتثجتكُرتامك،لوألايفكنيبسازيبةبقحىلإ
دنعيناثلانامثجلادجُواميف.ةّرملّوألةنيدملااهيفتئشُنأيتلاةعقبلا
،هلةمصاعةنيدملالعجيذلالجرلا؛نيطنطسقروطاربمإلادومعةدعاق
نأًاحضاوسيلأً.اضيأةيحضلايّفكنيبهدهعنمةيدقنةعطقىلعرثُعو
."؟امًائيشانللوقينألواحيلتاقلا

؟لوقينألواحياذام،نكل.ديكأتلاب":ىرخأةرماهعمًاقفتمتلق



."؟اهلاصيإ-لواحتوأ-لواحييتلاةلاسرلاام
:يتيرظنتضرعفً،ائيشلقتملاهنكلاهّدرترظتنا
ةنيدملاهذهاوبّرخنيذلاسانلانأانغالبإةلتقلالواحيامبر"

ىلإةفاضإ،انتاقيقحتنكل،أطخينيمهفتال.توملانوقحتسياهوهّوشو
-لزينيدتدجنديسلا،كقيلطنأقّدصنانتلعج،اهبانتدّوزيتلاتامولعملا
ترظن."...يخيراتلاةنيدملاهذهثرإَناخدق-لضفأةملكانهدجأالو
ّالألمآ".اهيلإةبسنلابةملؤميتاملكنأفرعأتنكدقفً،ارذتعماهيلإ
."ناخةملكمدختسانيحًارئاجنوكأ

ملوهو.كلذلعفدقفً.اقالطإال":اهسأربئموتيهوتابثبتلاق
لبقتاظحللًةتماصَْتيقب.ً"اضيأَهُلثُمناخامنإو،طقفةنيدملاهذهنخي
."؟هنعتفرعاذام،اذهيسانيكرّدقم".ةيناثلاةيحضلانعينلأستنأ

اهدلاونأانتربخأ،مويلارهظدعبمناخنوسفإهتنباانبوجتساامدنع"
"رّدقم"وتدجننأًاضيأانتغلبأو،ةينوناقريغةطشنأيفًاطروتمناك
."امهضعبنافرعي

.قلقلاوأةشهدلااهيلعرهظتمل
."؟امهتقالعرمأبنيفرعتتنكله"
امهدحأناكدقف.اهيفبيرغءيشالنكل،ةركفيأّيدلنكتمل"

نأدعبتسملانمسيلو،ينفخرؤموراثآملاعرخآلااميف،ةنيدمططخم
."اهسفنناجللايفنيوضعامهالكنوكي

."نادزيمدآافرعامهالكو"
.اهيفريثأتلايفًادجانلةمهمتدبيتلاةمولعملاهذهحجنتمل
."ً؟اضيأاذهةاتفلاكتربخأله"
نمفشتكتلاهدهجىراصقلذبتو،اهرعاشمواهراكفأيفختتناك

تناك،ىرخأتاملكب.مهنمانفرعاذامو،مهعمانملكتنيذلاصاخشألا
.هيفهبتشمصخشلةيكولسلاتامالعلالكنيكرابىليلىلعرهظت

:اهبيبحكلذكواهيفًاهبتشمتسيلاهنأنظتوأدهتاهلعجلُتلق
."انتربخأيتلايهنوسفإ،لجأ"

."؟يناجلافرطلاوهنادزيمدآنأنوسفإنظتلهو"
يفُّبصتيتلئسأنأتفرعو،اهلاؤسيعامسىدلةريبكةراثإبترعش

.حيحصلاهاجتالا
ودبي؟هنيفرعتله؟هبكتقالعام.هفرعتالاهنإلوقتً.امامتسيل"

يفًالعفطروتموهله،ًالثم.ليصافتىلإةجاحباننكل،هنيفرعتِكنأ



يفتارغثلالغتسييكذلامعألجردرجمهنإمأ؟ةينوناقريغةطشنأ
."؟نوناقلا

ةرابعلالمحتةءاضمةتفالهيلعىنبمىلإتراشأ،بيجتنأنمًالدب
."يمالسإلاويكرتلانفلافحتم":ةيلاتلا

.اشابميهاربإرصقىلإ،كانهىلإبهذننأنكمي،تدرأاذإ"
."كانهةحاربملكتنس

."؟فحتمكلذله"
ةئمعبرأوحنلبقيُنبهنكل،نآلافحتمهنإ":سفنلابةقثبتلاق

."هتلوفطقيدصوناميلسناطلسلاريزو،اشابميهاربإلًارصقنوكيلةنس
يأيدلتناكنإىرتلرظتنتنأنودنمفحتملاوحنيشمتتأدب

ينجعزأً.اددجملفطيننأترعشو،ةظحلليتدلاوتّركذت.ىرخأةلئسأ
ةيحاننمنكل.يتدلاوتسيلةأرملاهذهو،ًالفطدعأملانأف؛اهفّرصت
تناكامنإو-اهيقتلأينلعجام-طقفةريبخنيكرابىليلنكتمل،ىرخأ
اهبقحلأنأبجيناك،المأكلذتببحأأءاوسوً.اضيأاهيفًاهبتشم
يتلااهسفنةقيرطلابو.انعهيفختامو،اندوقتنألواحتنيأىلإفشتكأل
كلتلكيفينبحطصتتناكنيحيتدلاونمًابيرقىقبأنأاهبتدتعا
؛نيكرابىليلفلخًادهجمتيشم،يتلوفطءانثأيففحاتملاىلإتارايزلا
.ةطيشنةصقريفيندوقتاهنأكو



نأالإً،اقلغمناكةيمالسإلاوةيكرتلانونفلافحتمنأنممغرلاىلع
.هلوخديفةلكشمهجاونملاذلً؛اديجنيكرابىليلنوفرعيكانهنيفظوملا
.ةرارحبساّرحلاىلإةفاظنلالاّمعنممهانيقتلانملكاناّيح

ثيح،ريبكحطسىلإانلصوو،رادحنالاةديدشملالسىلعاندعص
.ةشهدبميدقلايرجحلاءانبلاىلإنيكرابىليلتقّدح

،شهدمهنإ":ةدحاوةملكبقيلعتلابيلحمستنأنودنمتلاق
رصقلاوهاذه،مهسفنأنيطالسللتيُنبيتلاروصقلاءانثتساب؟كلذكسيلأ
اهنأكو؛اهتوصتضفخأمث."هلاحىلعلازياليذلالوبنطسإيفديحولا
جوزناكاشابميهاربإنأنممغرلاىلع،فرعتامك"ً.ارطخًارسيشفت
هذاقنإلًايفاكنكيملكلذنأالإ،هتلوفطقيدصوناميلسناطلسلاتخأ
ردصيناميلسلعجىلإناطلسلاةجوزضيرحتىّدأدقو،كالهلانم
."ميهاربإقنشرمأهسفنب

لجرهبرعشييذلابعرلاتّليختو،هناكميسفنرّوصتأنأتلواح
مغر-ناكنإُتلءاست.ميمحلاهقيدصنمرماوأىلعًءانبهفتحىلإداُقي
هريصمىلإًاسئابىشممأ،ناطلسللهئالوىلعظفاحدق-ءيشلك
تبهذدق،اهتّمربهتايحوهدوهجلكنأفرعيورّكفيوهو،موؤشملا
...ىدس

."ناّكأشتفملااهيأانهنم":ةحيرموةضيرعملالسىلإةريشمتلاق
،دمحأناطلسلاةحاسىلعُّلُطتةفرشىلإانجرخوملالسلااندعص

ربونصلاوطنسلاراجشأناصغأنيبةديعبسويسودويثّةلسمةيؤرانعطتساو
دومعوةقرحملادومعتيأرً،انيميتردتساامدنع.رصقللةيمامألاةحاسلايف
ساّرحلثم-ةينامورلاةيروطاربمإلاثرإ-ةثالثلاحورصلاتزربو،نابعثلا
.ةنيدملاوةحاسلاىلعليللاّميخينأتمصبنورظتني،تقوللنيلّجبم

.ىهقملايفهيفسلجنناكمنعثحبنانآرنيحانيلإباشعرسأ
."نيكرابةسنآايًالهسوًالهأ"
متنكله.ديشرايًابحرم":ةيواخلاتالواطلاىلإرظنتيهوتلاق

."...كيدلتناكاذإ.اورداغدقعيمجلانأودبي؟ناكملانوقلغت
."سولجلابالضفت،قالطإلاىلع،ال"
نيحيف،تسلجواهيلإانداقيتلاةلواطلاىلعيتبيقحتعضو

.يتلابقنيكرابىليلتسلج



."؟ابرشتنأناّدوتاذام":بيذهتبديشرلأس
."ياشلانمًابوك":هسفنتقولايفانبجأ
نأمناخىليلايةقيقحلا،ممه".انرايتخانمًاليلقًاجرحموًانيزحادب

فرعأ".انالكقفاو."؟ةيكرتلاةوهقلاضعببامكيأرامً،اجزاطدعيملياشلا
."؟يديسايكتوهقديرتفيكنكل،اهتوهقنيكرابةسنآلابحتفيك

."طقفركسلانمليلقلاعم"
ىليلعميدحوينكرتو،ةوهقلاّرضحيلدقوملاىلإهقيرطديشركلس

ةكلحيفةيراوتملادمحأناطلسلاةحاسىلإقّدحتتناكيتلانيكراب
.ءاسملا

دقل.ناكملااذهبحأ":ناعملتاهينيعتلعجةيلوفطةشهدبتلاق
...ءيشلكتأرو،ةنيدملاهذهخيراتنمةنسيفلأةحاسلاهذهتدهش
ىلعتاراصتنا...نيطالسلاوةرطابألانمىصحيالًاددعو،كولملاتارشع
،لزالز،ةئبوأ،ةيركسعتاضارعتسا،تالافتحاً،ابلسوًابهن،يملاعقاطن
لك...ىضوفيفةكلمملاتلخدأونوشعتريًاماكحتلعجتاروث،تاعاجم
؛اهنوكسىلإرظنا،كلذعمو".ةيريقوتوةتفاخاهتوصةربنتناك."ءيش
بشخلاورجحلاقامعأيفةثداحوليصفتلكتمصبشقنتاهنأكو
."ديدحلاو

تنك.خيراتلابةسووهمتناكيتلايتدلاولثم،اهلمعبحتاهنأادب
نوبسكينيذلانيردانلاصاخشألاكئلوأدحأيننأل؛روعشلاكلذفرعأ
هتنهمبءرملاعاتمتسا.مهبولقىلإرورسلالخُديلمعءادأنممهشيعةمقل

ةايحتحبصأوًاديعبتعفُداذإً؛ادودحكانهنكلًاعبطديجءيش
ضغبوً،امئادكشعضومةداعسلاحبصتسف،طقفهلمعىلعةزكترمناسنإلا
ةايحلابناوجيفسامغنالانمرفمال،هتنهمبءرملاعاتمتسانعرظنلا
ِّدؤيملو،قيقدلانزاوتلااذهحاجنبتققحدقيتدلاوتناك.ىرخألا
ةربإةياقس:ىرخألااهتابجاونمًايأوأاهترسأاهلامهإىلإخيراتلاباهفغش
ًاريثكيدلاوّهبحييذلايكوشيضرألاخبطو،ةذفانلاةفاحىلعيعارلا
رصق-لقنل-خيراتنعًالاقمامهبأرقتنيذللاةسامحلاوفغشلاب
يذلااهنباىلعناقبطنيهسفنريبدتلانسحوةءافكلانكتمل.شتينجرفروب
نإلوقلاءرمللنكميهنإىتح،ًالعف.اهتّمربهتايحىلعلمعلارطيس
هنأشبلداجتأاماذهو،نوسيآوديزوغةافودعبهتايحرّمددقلمعلا
ىليلصخياميفً.امامتديزوغعمتلعفامك،تقولامظعمانيغفيعم
،اهلمعلجأنمرطاختنأنكميدحيأىلإةفرعمًابعصادب،نيكراب



اهتنهمهاجتامهبرعشتناذللاةسامحلاوفغشلاكلذيندعاسيسامبرو
يف،ةميرجفارتقاىلإاهعفددقنوكينألامتحاو؛روعشلاكلذقمعو
.الوأةميرجلاباكتراىلعاهتردقديدحت

انفصوبنكلً.امامتكعمقفتأ":شهلاتمصلارادجًاّمطحمُتلق
."اهمارتحانعًالضف؛اهدوجوظحلننكنملنحنً،اعمتجم

انههلعفنامف.ناّكأشتفملااهيألعفلابلصحياّممًابيرقسيلاذه"
ًابضغشعترياهتوصناك."هتّمربخيراتلاريمدتىلإيدؤيوً،امامتيشحو
فحتمكانهناك".ىرخأةرمدمحأناطلسلاعماجىلإقّدحتيهو
ًامدقاوضممهنكل،دجسملاكلذفلخمونغامرصقىعديريبكيناطلس
فرعتلهو،مدنوألجخنودنمهضاقنأىلعموجنَسمخًاقدنفاونبو
امهراظنأسلجملاوةموكحلاتحاشأو،مهفاقيإلًانكاسدحأكّرحيملً؟ارمأ
ترادتسا."رمتستسءانبلالامعأنأوههلكاذهيفءيشأوسأوً،اديعب
شتفملااهيأدلبلااذهبائذلاتشهندقل".ّيلعبضاغلااهرظنتّتبثو
مدآلثمصاخشأ؛لاملانوقشعيلامعألاجرموقيببسلااذهلو،ناّكأ
."...ءالؤهلثمًاصاخشأنإ.اهخيراتوانتنيدمريمدتب،نادزي

."؟اذهنادزيمدآدصقأ،وهفيك".يلّخَدتلبسانملاتقولاناح
زازئمشابتملكتو،رذحلابساسحإلكتقولااذهلولحبْتَدَقف

.ينلع
عشبأفرتقينأنكمييذلاعونلانمصخش؛عيضوناسنإهنإ"

هلعجدقل".كلذحيضوتاهنمبلطألةصرفلايلحنستمل."رشلالاعفأ
؛بعالىنغأوربكأحبصينأو،ءيشلكديريوهف.هحومطبًانونجمهعشج
ً.اضيأملاعلايفرخآناكملكواكيرمأيفامنإوطقفابوروأوايكرتيفسيل
ةيوقحلاصمتاعومجمدوجوىلإًارظن؛ةلوهسلاهذهبسيلرمألانكل
."اهتبراحملواحيلقألاىلعوأ،اهبراحيتاعومجم؛هدضفطصت

:ًةحراشتعباتف،ّينيعيفراسفتسالاةرظنتظحال
دشتحتتاكرشعمسفانتلايفتابوعصهجاويهنأللواحيلوقأ"

وههسؤبديزياموً.ادوقعدتمتةربخكلتمتةيوقتاسسؤماهضعبو،هدض
اذلً،ابيرقتًاليحتسمهحاجنلعجيسنوناقلادودحنمضءاقبلانأهتفرعم
."نوناقلاجراخلئاسو-لُقَنل-ىلإًابلاغأجلي

."؟هنيدصقتيذلااذهنوناقلاجراخلئاسولانمٍعونيأ"
ىلعمخضيراجتزكرمءانبتاونسثالثلبقاودارأ،ًالثم.ءيشلك"

يفوتوثداحعقو،لامعألاءانثأيفو.ةقيتعلاةيطنزيبلاءاملاضاوحأضاقنأ



نععافدلاةطبارنحنانمّدق.ةماعلانمنيصخشىلإةفاضإلاب،لاّمعةثالث
،ماعلايعّدملاو،يضاقلا-عيمجلاعضيناكنادزيمدآنكل،ىوكشلوبنطسإ
امتربتعاو،ىوعدلاةمكحملاتضفراذل؛هبيجيف-اهلكةعومجملاو،ريبخلاو
ايلعلاةمكحملاىلإبلطبانمدقتو،ملستسنملاننأريغ.ةثداحلصح
ةريغصةورثنادزيمدآّفلكيناكيذلالمعلافقوبرارقىلعانلصحو
الو،مكحلالاطبإلواحينآلاوهو.ةيضاملاثالثلاتاونسلايفمويلك
."ةركامتاكيتكتىلإءوجللاىشخي

."؟مكدّدهيناكلهً،اذإ"
ةيفتاهتاملاكمربع؛ةريثكتابسانميف،لعفًاعبط":للمبتلاق

."ىصُحتالينورتكلإديربلئاسرو
ِتأيمل؟كلذكسيلأ،ًالعفسوملمديدهتيأكانهنكيمل،نكل"

."؟حيحص،فنعلااومدختسيوهلاجر
نكل،لاحلكىلعدعبسيلً،انسح.ال،ةطبارلاءاضعأدضسيل"

ضعبتُرسكو،انتانحاشتاراطإتبُقثو،انباوبأىلعديدهتلئاسرتشبرُخ
."انذفاون

ديشررهظنيحبوُجتساوألُقتعادقامدحأناكنإاهلأسأتدك
يفةيذشلاةوهقلاةحئارتحاف.ةقينأشوقنبةنيزمةيضفةينيصًالماح
بناجبًارظتنمفقومث،ةلواطلاىلعءامَيسأكونيناجنفلاعضو.ءاوهلا
.انيأريدبنوةوهقلانمليلقلافشترنىتحةلواطلا

.نابسانماهتفاثكواهماوقو،ةوغرلاةريثكيهفً؛اقحةعئارةوهقلاتناك
."كلًاركش،ةعئاراهنإ":باشلاًاحدتممُتلق
."كلًاركش،داتعملاكديشرايةذيذلاهنإ":ىليلتلاق
تلوانت،ةريبكةماستباههجوىلعمسردقوديشررداغنأدعبو

.ينهذيفلوجيناكيذلالاؤسلاتحرطو،ىرخأةفشر
ملأ،لوبنطسإنععافدلاةطبارىلعتاءادتعالانعنيملكتتتنك"

."؟دحألقتُعي
ملوً،اقحنيفرتحملامعألاكلتاوبكترانيذلاناك.ال،ظحلاءوسل"

رّدقموتدجنةلتقلثم؛دوهشيأكانهنكيملو،ّةلدأوأراثآيأاوكرتي
.ً"امامت

ةطاسبباهنإمأ،نيليتقلاىلعزيكرتلاىلإيعفدلواحتتناكله
نادزيمدآلاجرناكامبروً،اعمنيرمألالعفتامبر؟ةقيقحلالوقت
ىليلنأديكألاءيشلاو.ةلتقمهلعجيالكلذنكل،هتفصواّمعنيلوؤسم



هبتشمهنأىلعنادزيمدآريوصتلاهتفصويتلاثادحألامدختستنيكراب
ةعطقتجرخأو،يتبيقحلخادىلإيديتددم،عوضوملارييغتل.سيئرهيف
.اهايإىليلتيطعأورّدقميَّفكنيبتدجُويتلادوقنلا

."اهنعنيلأستتنكيتلاةيدقنلاةعطقلايهاه"
.ءوضلاىلإاهتعفروةيدقنلاةعطقلاتكسمأف،هارتتناكاماهراثأ
."نيطنطسقدهع":ةسوبحمٍسافنأبتلاق
:ىرخألاةعطقلانعثحبأويتبيقحلخادىلإيديُّدمأانأوُتلق

."يطنزيبلادهعلاءانثأيفتّكُسدقهذهنأودبيو،حضاواذه"
ىلعتاكيهً.امامتاهتفصوامكاهنإ".اهتصحفوةيناثلاةعطقلاتكسمأ

تداع."رخآلاهجولاىلعةيطنزيبةملكتحتلالهومجنونيهجولادحأ
هاجتايأىلإ"ً.امهمًائيشةأجفتركذتاهنأادبو،نيطنطسقةعطقصحفتل
."؟ريشتةثجلاتناك

ًاررضَرأمليننكل،لاؤسلااذهاهحرطببسنعةركفيدلنكتمل
.اهتباجإيف

."دومعلاةمقوحن،ةقدرثكأنوكألوأ،ستيلربمسوحن"
امبر.ولوبأةئيهىلعنيطنطسقلاثمتوحن،ىرخأتاملكب":تسمه

."اهلنيطنطسقةيؤرةيوازنملوبنطسإىلإرظننانلعجلتاقلالواحي
."؟ينعينأاذهبضرتُفياذام"
ّةينبو،راقولكب،فطعلاوبحلانيعبةنيدملاىلإرظنننأينعي"

نيطالسلاوةرطابألاوكولملاتارشعنيبنمنادئاقزربي.ةيامحلاومارتحالا
دق.حتافلادمحمناطلسلاوريبكلانيطنطسق:ةنيدملاهذهاومكحنيذلا
لوأامورروطاربمإنيطنطسقنكل،ةنيدملاسّسأنمسازيبكلملانوكي
ينامثعلاناطلسلاراسنيحيف،ملاعلايفندملامهأىدحإاهلعجنم
هفلسلثمهسفنءيشلالعفو،ةنسفلأدعبهجهنىلعحتافلادمحم
.ً"امامتًافلتخمهتّمربلوبنطسإخيراتناكل،نيطنطسقالول.ينامورلا

."؟هتمصاعنوكيلناكملااذهنيطنطسقراتخااذاملً،اذإ"
؛هلةمصاعنوكيلهراتخيسازيبكلملاتلعجيتلااهسفنبابسألل"

طسبأسيئرلالماعلا،لاحلكىلع.اهنععافدلالهسيوةليمجةنيدملاف
ةيراجتلالماوعلاوً،ادجًايرغمنيطنطسقدهعءانثأيفقرشلاناكً.اريثك
ةيروطاربمإلاةمصاعتحبصأريصقتقويفو،ةيمهألاةغلابةيداصتقالاو
لوأنكتملةيطنزيبنأمامتهاللريثملانكلً،اضيأًاقومرمًايراجتًازكرم
ةذايلإةداورط؛ةميدقلاةداورطةنيدمامنإو،ةمصاعكنيطنطسقتارايخ



دقءانبلالامعأتناك،ًالعفو.نيليهسيرابزجتحاثيح،اهسفنسوريموه
راتخاو،يلايللاىدحإيفايؤردهاشنيطنطسقّنكل،ةداورطيفتأدب
يفةلوذبملادوهجلالكمغرو،اذل.كلذرثإهلةمصاعنوكتلةيطنزيب
-تناكيتلاةيطنزيبهينيعبصنعضوو،ةداورطروطاربمإلارداغ،دييشتلا
نمرثكأةيروطاربمإةمصاعكةمئالم-ةروطسألاوتاعئاشلاومالحألاىلإةفاضإ
ةمصاعًاروفاهنلعأيذلاروطاربمإلانعةبئاغنكتملةقيقحيهو؛ةداورط
عورشمزاجنإىرج،ةيداليم330يفكاذهنالعإىلإةيداليم324ذنمو.هل
ىلإةسيفنلااهزونكوةيروطاربمإلاحورصعورأتلُقنو،مخضدييشتوءانب
ينانفو،نيئاّنبلاو،نيتاّحنلاو،نييرامعملارهشأّفظُو.ةديدجلاةمصاعلا
راوسألاتّديُشو،ةديدجلاةنيدملاليمجتىلعلمعللنييفرحلاو،ءاسفيسفلا
."ةنيدمللةعساولادودحلاديدحتلةديدجلا

دلوصخشىلإةبسنلابًاعئارًارمأتامولعملاهذهلكعامسناك
نيتميرجلاةظحللتيسنو،عوضوملابريبخنمةصاخ؛ةنيدملايفعرعرتو
.يكوكشوقيقحتلاو

."؟اهارنيتلاراوسألاهذهىنبيذلاوهنيطنطسقلهً،اذإ":ُتلأس
نكل،رخآروطاربمإدهعءانثأيفمويلاةمئاقلاراوسألاتيُنب.ال"

نمسوقلكشىلعةقطنميطغتةيطنزيبتناك.ًاليلقاهعّسونيطنطسق
ةقطنملافلخ؛يـباكايأىلإدودحلانيطنطسقعّسو.ناراتروكناكىلإونونيميإ
ىفشتسمبنآلافرعيامءاروو،نآلاساهرداقةعماجاهيلعموقتيتلا
مايقنعةّيلسمةصقكانه،عقاولايف.يـباكسإىلإًالوصواشابحاّرجلا
نيذلاهيراشتسمعمهّزـنتيناكامدنعف.ةنيدملادودحعيسوتبنيطنطسق
،هسفنلمتمتيوهوعمُس،مارتحالانعًاريبعتةفاسمبهفلخنوريسياوناك
هفرصتنعهلأسيلهنمبارتقالاىلعهتيشاحنمدحأأرجتيملْنكل
دقمهنأنظيذلاهلاجردحأهبقحل،تقولاضعبرورمدعب.بيرغلا
بيذهتبهلأسمث،هشيطنعرذتعاو،ةنيدمللةيعيبطلادودحلااوزواجت
ينارونلانئاكلاريشتسأانأ:ةيّدجلكبروطاربمإلاّدرف،هعمملكتيناكنّمع
.فقوتأىتمونيأينربخيسو،يتمصاعدودحرّرقيسيذلا

تاظحلبًالعفهتايحرخزتو،يحورلاّرصبتلابًانوتفمنيطنطسقناك
عمامورىلإفحزً،اديحوًالهاعهجيوتتتقبسيتلاةدملايفو.ةيناحور
لاقيو-ةطلسلامهرطاشنيذلالاجرلادحأ-سويتنسكامةهجاوملهدونج
اذل؛ينيدلاىراصنلازمرلكشىلعًاءوض؛هقوفءامسلايفًاءوضىأرهنإ
ضعبنأيعيبطلانم.مهعوردىلعينارصنلازمرلااذهرفحبهلاجررمأ



كلذلاوحاتريملةينثولامهتادقتعمبنوثبشتينولازيالاوناكنيذلاهدونج
نوناقهتملكنأل؛ريخأتنودنممهدئاقتابغراوذّفنمهنكل،رمألا
،نايفليمرسجىلعسويتنسكامدونجنيطنطسقتاوقتقتلا.مهيلإةبسنلاب
يفًارضتحمسويتنسكامهسفانمىقلتساامدنعو.ءاركنةميزهمهبتلزـنأو
رصنلاربتعاوً،ادهممامورىلعةرطيسللنيطنطسقبردىحضأ،ربيتلاهايم
،ةديدجلاةديقعلاهذهبفيرعتلايفعرشمث،نيينارصنللهللانمةبه
نينسلافالآلًادحكلذبعضوو،ةيروطاربمإلليمسرلانيدلاًاريخأاهنلعأو
.ينثولامكحلانم

ًاميظعًاروطاربمإنيطنطسقناك.ناّكأشتفملااهيأةعئارتازاجنإكلت
.ً"اقحًابيهمًادئاقو

."نايعللحضاوهبكباجعإ"
،محريالةيغاطناكهنأةقيقحًاضيأكردأيننكل.معن،امٍّدحىلإ"

ىتحًايلغاتسوافهتجوزقرحوسوبسيركهنبامادعإيفددرتيملًالجرو
ًاقولخمهبشت،ناّكأشتفملااهيأ،ةطلسلا.ريصقتقوبكلذدعبتوملا
نكل؛دجملاوةوقلابهتوظحبمهلمشينيذلاكئلوأئفاكيو،مدلاىلعىّذغتي
،نيينامثعمأنييطنزيبمأًاناموراوناكأءاوسوً.اضيأرشلانملثاممرادقمب
."ءامدلابمهيديأخطلتتملنيذلاماّكحلانمّةلقدجوت

ماّكحلافلخىعسننكنملاننكلوً،اعئاروًاديجكلذلكناك
نيذلاءايكذألاةلتقلانمةعومجمفلخامنإو،ءامدلايفنيقراغلا
بجيءيشلوأو.انشيوشتوانكابرإليضاملانمتايصخشلاضعبنومدختسي
.ةيلاتلاةثجلاهيفكُرتتسيذلاناكملاوههفشتكننأ

وأروطاربمإيأحرصىلعفً،اددجمنوبرضيسةلتقلاناكاذإ،كيأرب"
."؟ةثجلانوعضيسناطلس

وهف،حتافلادمحمناطلسلا":ةدحاوةظحللددرتتنأنودنمتلاق
بعصلانمنكل.نيطنطسقبهتنراقمنكمييذلاديحولارخآلامكاحلا
؛ناطلسللنيزمرناّدعيةنيدملايفناءانبكانه.حرصلارايعمبكلذديدحت
."يـباكبوتفحتم:يلمعناكمرخآلاو،حتافلاعماجامهدحأ

يذلارصقلايفّطقركفنملاننكل،عماجلالوحانلاجرانعّزودقانك
الدقنيكرابىليلنأةأجفيلرطخ.هسفنبهدييشتبدمحمناطلسلارمأ
انرطاشتيهاميف،كلذكنوكتنأاهناكمإبفيكف.ةلصحملابةبنذمنوكت
فشتكأنأًالواحم،رذحباهيلإترظن؟ةساّسحلاتامولعملاهذهلثم
يفكشيأددبيام؛نواعتللًاريثكةسمحتموً،ادجةقداصتدبف،ةقيقحلا



اذإهنأيسفنةرارقيفترّكف.ةلتقلانمةدحاووأ،ةلتاقنوكتنأ
اننأاهنيحفرتعأنأبجي،رصقلاوأحتافلاعماجيفىرخأةثجتدجُو
لاجمكانهنكيمل.ةليضفربصلانكل،اهيفهابتشالايفنيئطخمانك
يفءاشيةقيرطيأبلمعلابهلعفينأٌّرحٌعمالنهذعيطتسيامةفرعمل
.ةبيصعلاتاقوألاهذهلثم



ًاروفطالبىلإترداغيننأولو،انيغفيليدعوبيفأنأًابعصادب
يفتالكشمتهجاودقتنكامل،دمحأناطلسلايفىليليئاقلدعب
فقوتأنأّيلعبجيناكنكل،فصنلاوةنماثلالولحبكانهىلإلوصولا
تطغضوانيغفينمخيبوتيّقلتليسفنتزّهج.ًالّوأةطرشلاةدايقرقميف
،بتكملايفتنكةنماثلاةعاسلالولحبف،ظحلاينفلاحو.دوقولاةساودىلع
.تامولعملارخآناعجارينيذللابنيزويلععم،ةمحدزملارورملاةكرحمغر
ةنيدملاسلجمىلإبهذدقفً،اديج-يـبصعلاباشلا-يلعجازمناك
.هليمزورّدقمقيدص؛يزاينىلعروثعلاعاطتساو

لقيمل.اهسفنةينيدلاةفئاطلانمامنإو،طقفنيقيدصانوكيمل"
نمةدحاواهيلإنايمتنييتلاةفئاطلاودبتهتعمساممنكل،كلذلجرلا
دحألثمرمعباشلاودبي،لاحلكىلعً.احماستفئاوطلارثكأ
."نيفرطتملا

رُعأملاذل،رمعىلعهرصبعقوذنمًاراركتوًارارماذهلوقيرمتسا
.بنيزلوضفراثأهنكلً،اريبكًامامتهارمألا

."؟ةدعاقلادصقتله"
هراكفأهنورطاشينملكلنكميو،ضافضفميظنتاذهف.حجرألاىلع"

ناكميأيفوألوبنطسإيفتايلمعاوذفنيوهمساتحتةيلخاونّوكينأ
."دفاورلاكلتدحأىلإيمتنيرمعنأودبي.رخآ

دحبةقيقحلااهنأولامكهتيضرفضرعيلهكرتيرودقمبنكيمل
."هلكاذهمعديليلديأكانهسيل".اهتاذ

،رمعورّدقمنمًالكفرعيوهف.كيبيزايندجوي":دانعبلاق
نوّرضينولهاجقرطعّاطقو،نّولاضءانبأهلثمًاصاخشأورمعنأربتعيو
يفلجرلاكلذهتنباجوزتتنأرّدقمبغريمل،ببسلااذهلو.مالسإلا
."لوألاماقملا

."ناجوزتيسامهنألًادجًاديعسناكاهدلاونأانتربخأنوسفإنكل"
.بيذاكألانمةعومجمهانعمساملكو،ريدملااهيأبذكتتناك"

ملو،سمأيأ؛ءاثالثلاحابصلمعلاىلإبهذاهدلاونأانتربخأدقف
."ليبقلااذهنمءيشثدحي

.ءيشفاشتكاكشوىلعانك
."؟يزاينهلاقاماذهله"



ناكملارداغنيح،نينثالاموي"رّدقم"اهيفىأرةرمرخآتناك،معن"
عّدودقو،يرجيساّمعةركفنيكسملالجرلاىدلنكتمل.مويلاةياهنيف
لصتيوأ،لمعلاىلإِتأيمل،يلاتلامويلايفو.لزـنملاىلإهجتاويزاين
."لزـنملاىلإلصونيحلجرلااوكسمأمهنأودبيً؛ايفتاه

ةقيقحلوقيهنأكوملكتو،اهمسريتلاةروصلابًاريثكًامرغمناك
:بنيزهتعطاقفةقلطم

.ً"اروثنمًءابهكتيضرفلعجيةافولاتيقوتنأمهملانكل"
."؟ًءابهكلوقبنينعتاذام"
.اهلنزوالهنأينعتءابه":ةقهرمودبتيهوبيذهتببنيزتّدر

نمًابيرقتةرشاعلاةعاسلادنعيسانيكرّدقملُتق،حيرشتلاريرقتلًاقفوف
ملقورعلاو،خفتنتملاهنأةقيقحتناك،ةثجلاتدجُوامدنعو.ءاثالثلاموي
عوقوىلعةعاسنيرشعوعبرأنمرثكأضقنيملهنأينعتّبلصتت
."نينثالامويلزـنملايفلتُقيمل،ىرخأتاملكب.ةافولا

."يلع"ةافوللرّدقملاتقولاوأحيرشتلاريرقتجعزيمل
."يلاتلامويلاحابصيفهولتقً،اذإ"
كلعجييذلاام،يلعايًالهم"ً:اضيأينجعزيهرارصإأدبدقوُتلق

."ً؟ادجًاقثاو
كلذنمهتنباجاوزىلعًاتاتبًاقفاومنكيمليسانيكرّدقمنأل"

كلذنكل،امتقويفلزـنملاةرداغمنمىتحاهعنمدقو،رمعقمحألا
نمةثالثعمجدقف؟كلذكسيلأ؛ومنلانمةراضلاةبشعلاكلتعنميمل
."هدّدهوزوجعلالجرلاىلإبهذو،هئاقدصأ

نمنكمتيملهنكل،تاضارتفالاوتانيمختلانمريثكلايلعىدلناك
نممرُحبضاغلجرامهذّفنةربخبنيتذّفنملانيتميرجلانيتاهنأبانعانقإ
.اهّبُحييتلاةأرملانمجاوزلاقح

ًامامتهاهرُعأمل.كيبيزاينهلاقرخآءيشكانه":هظحًاربتخملاق
."ةشهدلابتبُصأ،حيرشتلاريرقتتأرقامدنعنكل،كاذنآًاريبك

دقامنيمختىلإانوعديهنأكو؛قّوشتمصخشريبعتبانيلإقّدح
ةعاسلاىلإترظن.باعلألاهذهبمايقللًاديجنكيمليجازمنكل،هعمس
تلقاذل،فصنلاوةنماثلانمتابثببرتقتاهنأتيأرو،رادجلاىلع
."يلعايكيدلامِتاه":رجضب

يفسرديريغصلادغولااذهنأًاعبطنافرعت.ريدملااهيأًانسح":لاق
."؟كلذكسيلأ،ةعماجلا



."؟بطلا":ًالوأتلخدتيتلايهبنيزتناك
."اشابحاّرجلابطةيلكيفةريخألاةنسلايفّهنإ.طبضلاب":حرمبدر

دريأبَظحيملهنكل،باجعإلاوأةشهدلانمًاعونًاعقوتمانيلإرظن
ناكملايفاتّزُحدقنيتيحضلايقنعنإحيرشتلاريرقتيفلاقي".لعف
.ً"ابيرقتقباطتلادحىلإةلثامتموةعطاقحورجلانإو،هسفن

."ً؟اذإ"
."...نييقيقحنيفرتحمنع،انهءاربخنعملكتننحنً؟اذإ"
؛ريدختلابرمألاقلعتينيحةصاخ،حيحصاذه،معن":بنيزتلاق

ربتُعياذل،التُقينألبقارّدُخدقنيلجرلانأّنظنلًاهيجوًاببسانيدلنأل
."رمعنملتاقلاةيصخشىلإبرقأنامرققمان

يننكل،لمتحماذه":كاذنآهباتنتيتلاكوكشلامغر؛اٍّرصميلعلاق
ملعتي،هفرعأاملًاقفوو.عفادهيدلف؛لعافلاوهرمعنأنظألازأال
ةيفيكو،ثثجلاحيرشتةقيرطنوملعتيو،ريدختلانعبطلاةيلكبالط
."ىرخألاةلثامملاتاودألاوطراشملامادختسا

لخدتتنأ،مويلاةليطاهتلذبيتلادوهجلانمةقهرم،بنيزترّرق
.اهليمزلتاغارفلاألمتو

يقنعىلعاهيلعروثعلامتيتلاحورجلاكلتمجنتنأنكميال"
.ةطاسبوناقتإبامهاقنعَّزُحدقف،يلعايةيحارجتاودأنمنيتيحضلا
."ىرخأتاملكبلاصن؛لقثأتاودأمادختسابحورجلاكلتتثدُحأ

ةفرعمهيدلصخشىلإجاتحيكلذنكل.معن".ملستسيليلعنكيمل
."ةيبط

.عوضوملاتلّدبوتلّخدتاذلً،ادبأفقوتينللادجلانأادب
."؟كاذنادزيمدآةيصخشىلعةرظنءاقلإِتعطتساله"
وهف.ديكأتلابمامتهاللريثمصخشهنإ،معن"ً:افلمحتفتيهوتلاق

ثالثوءاقشأةينامث-ًانبارشعدحأنيبنمركبلاو،يراكهنمةريشعنم
ىلعنورطيسيمهوً.ادجةيرثربتعتيتلاةرسألاسأرهلعجيام-تاقيقش
تاباختنالايفناملربلايفدعقمىلعلوصحلااوعاطتسادقو،ىرقعست
."بألاتومينألبقةهوبشملاتالماعتلاضعبيفةرسألاتطّروت.ةريخألا

-لبقنمنادزيمدآيفًاريثكركفيمليذلا-يلععمسامدنع
.رمعنعءيشلكيسن،ةهوبشمويراكهوةريشعتاملك

."؟ةيباهرإًالامعأنينعتأ"
ةريشعتناك.رمألاىلإكترظنىلعكلذدمتعي":مزحببنيزتلاق



ً.اقلطمةلودلادضههجوتملاهنكل،حالسلاةفاقثًامئادتقنتعادقنادزي
نورشعوةثالثيقلو،ةلودلاىلإ-مهنمتائملا-ًاسارحمّدقتاهنإ،عقاولايف
تينعدقفةهوبشمتالماعتتلقامدنعو.مهمظعمحرُجومهفتحمهنم
مهسفنأةرسألادارفأىأرامدنع.ةهباشمىرخأًالامعأو،ةيشاملابيرهتكلذب
مدعمغرً؛اضيأتاعونمملاةراجتيفحجرألاىلعاوطروت،ءارثلابنومعني
ىلعاهنأل؛ةجتنمةرسألاضرأرابتعانكميال.كلذقثوتتالجسدوجو
نمتارتموليكةعضبدعبىلعقارعلاو،ةهجنمةدوجومناريإف:دودحلا
يرجياّمعفرطلاحجرألاىلعةيلحملاتاطلسلاتّضغدقو،ىرخألاةهجلا
،ةريشعلاخيشنادزيمدآحبصأ،بألايفوتامدنع،لاحلكىلع.كانه
ةرازونأنوركذتله.كشنودنميكذلجرو،يعماججيرخوهو
قوسلاةراجتوينوناقلاريغلامسأرلانعًاماعًاوفعتردصأدقةيلاملا
يفهلاومأرمثتسيلديدجلاخانملانمنادزيمدآدافتساً،انسح؟ءادوسلا
رادىعدتةكرشأشنأو،ةحايسلاعاطقيفاهمظعم،ةيعرشتاعورشم
اهيأمسالابتعمسدقنوكتامبر".ىنعمتاذةرظنبينتقمر."ةداعسلا
."لوبنطسإيفةباهمتاسسؤملارثكأىدحإاهنإ.ريدملا

."اهنومدختسينوينامثعلاناكيتلاءامسألانيبنممسالااذهنإ"
."؟ةداعسلارادىنعمنافرعتله"ً.اعقوتاهيلإرظنأليرودناح

."؟كلذكسيلأ،ءانهلاتيبينعتاهنإ"
نعرخآءيشانيدلسيلً،اذإ.كبجاوتيّدأكنأٌحضاو.ِتنسحأ"

هنأنظألازأاليننكل،قباسلجسدجويالو،نادزيمدآلجرلااذه
هعمملكتنوبهذننأبجي،عقاولايف.بثكنعهتبقارمانيلعبجي
.ً"ادغ

."سيمخلامويدوعيسوً،ايلاحوكسوميفهنإ،ظحلاءوسل"
."دوعينيحهعمملكتنسو،رظتننسً،اذإ"
ملامبرً.اضيأكاذرمعنعىّرحتننأبجياننأنظأ":يلعلاق

.ً"ائيشيفخيهنكلهتلقامباعنتقت
نامرق"قمان"نكل،هفلخىعسنيذلاَلتاقلانوكيامبرو،حيحص"

سيلهنأةقيقحلاىقبتو،نادزيمدآكلذكوً،امامترمعلثمهيفهبتشم
الاذهو.مهنمٍّيأبقلعتياميفتابثإدهاشوأسوململيلدانيدل
مهبقارنسامنإو،مهلولحياماولعفيلمهاوهىلعمهكرتنساننأعبطلابينعي
هيأرذخآمليننأولامكودبأنأدُرأمل."مهتافّرصتعباتنوبثكنع
.رمعونوسفإًاضيأبقارنسً،اعبطو":ًالئاقتعباتاذلدجلالمحمىلع



رمعونوسفإنمّلكحبصأ،يزاينهلاقامءوضيفو،يلعايقحمتنأ
نعةيفاوتامولعمعمجنونيّهبنتمىقبننأبجي.ًالمتحمهيفًاهبتشم
."ةفّرطتملاةيمالسإلاةعومجملاهذه

ةحفاكميفبابشلاعمملكتأنأيلحمسا"ً:اسمحتميلعلاق
."رمعنعًافلممهيدلنأنهارأ.باهرإلا

نعءيشيأفاشتكاتعطتساله،ةبسانملاب،هوأ.ديدسيأراذه"
."؟ةيراشتسالاةنجللاكلتيفنيرخآلاصاخشألا

لصحأس":هنمبلطامذيفنتنمنّكمتيملهنألًاجرحملجخبلاق
عطتسنملو،ةيبوساحتالكشممهيدلتناك.ريدملااهيأًابيرقفلملاىلع
،تالكشملاكلتلحىلعلمعللهلاجردحأكيبيزاينلسرأ.تافلملاحتف
لولحبةنجللاكلتيفناكصخشلكنعةلماكلاليصافتلاىلعلصحنسو
."دغلا

اذإ،لقألاىلعنكل،يناجلاىلعروثعلاعطتسنملامبرً.اريخأديجأبن
نأنكمملانمف،ةيتآلااهتيحضوأهتيحضةيوهنعةركفىلعانلصح
.ثحبلاقاطنقّيضن

ادب."يـباكبوترصقيفةيندمسبالمبقيرفعضونآلاانتيولوأو.ديج"
يـباكبوترصقنكيملأ"ً:احّضومتعباتاذل،هنعملكتأامنافرعيالامهنأ
ًاحرصمدختسيسلتاقلاناكاذإ؟حتافلادمحمناطلسلاحورصعورأدحأ
كانهنوكتسف،ةيلاتلاةميرجلايفهترضاحودمحمناطلسلابةقالعىلع
عماجبناجبهلوحوأرصقلايفةيلاتلاةثجلاكُرتتنأيفةريبكةصرف
."حتافلا

.كلذبةقثاوبنيزنكتمل
ملأ؟هيلإناريشتةيحضلااديتناكيذلاهاجتالانعاذام،نكل"

تفشتكاتنأ؟حرصىلإريشتامهيديألعجتةقيرطبنيتيحضلااتلكعضوت
سيلو،حتافلاعماجوحنريشييسانيكرّدقمناك.ريدملااهيأكسفنبكلذ
."يـباكبوترصقوحن

قرؤتيتلاليصافتلافرعتنكتملاهنكل،ةيقطنماهرظنةهجوتناك
.ةيضاملاةليللاذنميعجضم

عماجىلإناريشتيسانيكرّدقمادينكتمل،بنيزايعقاولايف"
.نيطنطسقدومعىلإناريشتاتناكامهنأنيفرعتسو،رمألايفيرّكف.حتافلا
يننإلوقلاعيطتسأاليننأمغر؛ياراسكأربعديزيابوحن،ىرخأتاملكب
ةنيدملامكاحنعنيكرابىليلمويلاقباستقويفُتلأسً.امامتقثاو



دمحمناطلسلاهنأةدحاوةظحلدّدرتتنأنودنمتّدرف،ثلاثلاسيئرلا
،ناتثجلااهبتعضُويتلاةقيرطلاىلعانزيكرتيفأطخانفرتقاامبر.حتافلا
ةنيدملاهذهاسّسأنيذللانيصخشلابنيتيحضلاتالصنأًاقحنظأيننكل
امةقيرطبطبترتسةثلاثلاةميرجلانأدقتعأببسلااذهلو.ةيعقاواهارّوطو
."حتافلادمحمناطلسلاب

عضأس.ريدملااهيأاذهبسأبال":هيمدقىلعفقيوهويلعلاق
."هيلعفارشإلليسفنببهذأسو،هطيحمورصقلاةبقارملكانهًاقيرف

قثوتورصقلاوعماجلابناجبلاجرلاعضو،قيرفلالسرأ.يلعايال"
ِتنأو،حاترتولزـنملاىلإًاروفبهذتسكلذدعب،نكل.طقفمهعضونم
نمًاطسقلانيسو،ةليللاًاركابهلزـنمىلإامكنمّلكبهذيس.بنيزايًاضيأ
نيذلاصاخشألانعوأً،اقحالانرظتنياّمعةركفانيدلتسيل.ةحارلا
ةديعسبنيزتدب.ً"اينهذنيّدعتسمونيطيشنانوكتنأديرأ.مهقحالن
:هعبطًافراع،تلق.يلعينيعيفٍّدحتةرارشتظحاليننكل،كلذعامسب
ليبقنمءارهيأعامسديرأال.ضارتعايأعامسديرأالو،رمأاذه"
.لثاممءيشعامسديرأال،باهذلاىلإتررطضاو،بابشلايناعدتسا
.ةليللاهذهناحاترتوًاروفمونلاىلإنادلختسوً،اروفامكيلزـنمىلإنابهذتس
."؟موهفماذهله

.هيفتّرثأدقيننأادب."يديسايةعاطوًاعمس":مارتحابلاق
."لاجرلادّقفتأنأدعبًاروفلزـنملاىلإبهذأس"

ةدئافالوً،اضيأهيلييذلامويلاامبروً،ادغًاقاشانموينوكيس.ديج"
."انتقاطردهنمىجُرت



امهيلزـنمىلإباهذلايلعوبنيزنمتبلطنيحًاداجتنك
امتلعفيننإلوقلايننكميالنكل،ةحارلانمٍطسقىلعلوصحلل
داكلابيننأنممغرلاىلعو،ريميدلزـنمىلإًاروفتهجتادقف.هبتحصن
ىلإحيبقلاينكسلايسانيكرّدقمءانبنملاقتنالايفةعاسفصنتيضق
يعسوبنكيملنكل،َّيدعاسملثمًاقهرمتنكيننأالإ،ةدايقلارقم
اذهةريبكًادوهجيتايحيفصاخشأةثالثمهألذبدقف،ريثكلالعف
قثأتنكً.اديدحتةظحللاهذهيفيننورظتنيحجرألاىلعمهو،ءاسملا
فيرظلايتلوفطيقيدصحازملو،ةعئارلاانيغفيةرظنلةيجالعلاةوقلاب
ىلعيمدقتطغض.يـبعتمظعمةلازإويشاعنإىلعبارشلاةردقبو
تقولولحبو.رثكأرخأتلايعسوبنكيملذإ،عاطتسملاردقدوقولاةساّود
نمتّقثوت.ةعساتلاتزواجتدقةعاسلاتناك،طالبرصقمامأيفقوت
تلصتادقنكتملانيغفينكل،ةرايسلانمتجرخنيحيولخلايفتاه
نكل،ترخأتدقنوكتامبراهنأيفترّكفً.ابيرغرمألااذهادبو؛دعبيـب
...قلقللٍعادكانهنكيمل

ءاوهربعلقتنيًايجشًاتوصتعمس،ةقيدحلايمدقبتأطوامدنع
ءامستحترخأتمتقويف/يلخادحرجلااذهبرعشأىرخأةرم:ءاسملا
ّنيزمتوصنكيمل...ببسلالهجألازأالو/يانيعينملؤتمك/ءاسملا
ىلعو.ةرحاسلانروميكزتامغنامنإو،كلاحلاةيسمألاقسغربعدّدرتيام
تناكءانتسكلاراجشأتحتةصنمىلعةدوجوملاةلواطلانأنممغرلا
يتلاةيرغملابارشلاةحئارتّزيميننأالإ،راتمأةرشعوحندعبىلع
.ئفادلارايأميسناهلمحي

عمثيدحلابةلوغشم؛يلاهرهظترادأدقوةسلاجانيغفيتناك
امهمامأًاسلاجريميدناكاميف،ههجوبناجةيؤرتعطتسايذلااتكي
كانهنوسلجيالةثالثلانأكو؛هينيعيفةعانقةرظنتيأريننكلً،اتماص
مهضعبنوفرعيامنإو،ىلوألاةرمللةوقبةرانملاةقيدحلايفراجشألاتحت
ةيؤرنمنكمتأمل.ىصُحتالتايسمأاوضقوًاعماوسلجدقو،تاونسذنم
اهارأتنكامك...نادناهىرأيننأببيرغروعشةظحللينرمغاذل،اههجو
انتسردممايأيفاهلاحك...ًاليلقرغصأامبر...ّطقتمتملاهنأكوً؛امئاد
اهرعاشملازتال،ةروهتمةعاجشو،ةيويحضيفت،اهسفنبةقثاو...ةيوناثلا
لازتالهيفةايحلاتناكتقويف...اهنحموةايحلابراجتبرّرضتتملةّضغ



...انمالحأدسفتنألبقنيترمةايحلاهيفرّكفتتقويف...ةءاربلارّدقت
مث،نادناهىلإلّوحتتيهوانيغفيبقارأانأو،كانهًارمستمتيقب

دعتمل.ديزوغامهاتلكحبصتلً،اددجمانيغفيىلإلّوحتتيهونادناه
يتلاةأرملا؛ةدحاوةأرماعقاولايفثالثلانأيلرطخو،يعمنهنمناتنثا
يفةئيربلاةبلاطلا؛ىلوألايتلوفطةبيبحيهأ؟نهنميأ،نكل...اهتببحأ
؛انيغفيمأ،روبصلايتجوزويتقيفرويتمعادويتكيرشمأ،ةيوناثلاةسردملا
ًازـنكو،ةليمجلازتالةايحلانأ-ثدحاملكمغر-ينتّملعيتلاةأرملا
يف،نهنمةدحاولكلازتالامبروً،اعمنهلكثالثلاتببحأامبرً؟اسيفن
...اهبحأيتلاةديحولاةأرملا،امتقو

ينملؤتمك:هبتأدبيذلاهسفننيزحلاعطقملابةينغألاتهتنا
ريميدظحالىتحيناكميفًارمستمُتيقب...ببسلالهجألازأالو/يانيع
.يدوجو

نأتفرع.امهراظنأانيغفيواتكيعفر."؟كانهلعفتاذام،تزون"
تيشمويهجوىلعةفئازةماستباتمسرفً،اديعسودبألناحدقتقولا
.مهيلإ

،ةلصحملابيلإةجاحباونوكتمل،مكبقارأتنك":عنطصمدسحبتلق
."ءيشلكمتّرضحدقو

؟مالكلااذهىلإاعمتسا":ةبنؤمةرظنبينقمرتيهوانيغفيتلاق
."؟انهنوكتسكنإتلقتقويأيف!انبتاعيلةأرجلاكلتميو

انيدلتناك.كلذبرُقأو،ًاليلقترخأتيننأفرعأً،انسحً،انسح"
يرجتفيكنوفرعت.ءيشلعفيعسوبنكيملو،مويلاةريثكتامهم
."رومألا

."لاحلكىلعًاريثكرخأتتمل،تزونايقلقتال":ةرارحبانيغفيتلاق
."وتللانسلجدقف،ةقحماهنإ":اتكيفاضأ
تدبو،نميألااهّدخىلعفطلبانيغفيلّبقأللفسألاىلإتينحنا

.ةعئاراهدلجنمحوفتيتلاىمازخلاةحئار
ملوً،ادجنيعئاراهاذشواهرهظمناك."ةرطعكتحئار":ُتسمه

تيأريتلاةظحللايف،نكل.يمفنمجورخلانمتاملكلاعنمعطتسأ
نادناهحبشنأادبو؛مدنةزخوبترعش،اهّلبقأانأونامستبيَّيقيدصاهيف
ً.اددجمةأجفرهظدق

."؟ناباشلااهيأامكلاحفيكً،اذإ":يتماقُّدشأانأوُتلأس
."امكيلكلوصودعبنآلاًالاحلضفأانحبصأو،ريخبانك":اتكيدر



نمانيغفيعنميملكلذنكل،انئجاننألًامامتًاديعس؛قلطمقدصبملكت
.مايأةثالثدعبمهقافتابامهّركذتنأ

.ً"اعيمجنوتأتسً.اراذعألبقأنلو،تبسلامويمكئيجمرظتنأ":تلاق
ىلعًاضيأٌّبَصنُميمامتهاوً،ادجقهرميننأل؛ضارتعالانمنّكمتأمل

دقاهلك؛خيطبو،ضيبأنبجو،ريجرجةطلس:ةدئاملاىلعفوفصملاماعطلا
.بارشلاىلإةفاضإلاب،قابطأيفتعضُووتّعُطقوتّرضُحوتلسُغ

."ينودنمبارشلاءاستحابمتأدبدقمكنأىرأ":تلق
دّهمناننإ":يسركىلإريشيوبارشلانمًاسأكينّملسيوهوريميدلاق

نأبجياننأانكردأً.اعيمجاننيبنيبراشلالضفأتنأف،تزونايكلجأنم
."كتاراجمعيطتسنلكلبقأدبن

،ةبسانملاب.بسحفَّيديلسغأوبهذأس.هنمغورفمٌرمأاذه":تلق
."؟رايتخبلاحفيك

هنأشبقلقنّالأريميدانمبلطامدنعً.اديجىفاعتيهنإ":انيغفيتلاق
ُترعش."...َّينيعمأبهتيأرنأدعبنآلانكل،كلذبقثأملةليللاكلت
نأل؛ينترمغربكأةداعسنكلً،اديجىفاعتيزوجعلابلكلانأل؛رورسلاب
.ّيقيدصعمتمجسناوتايمسرلانعّتلختدقانيغفي

."؟زوجعلادغولاةيؤرديرأ؟وهنيأ":لخادلاىلإهجتأانأوُتلأس
كلتئفطأو،سولجلاةرجحىلإهتلقندقل":يفلخريميدلاق

."انهملكتلاعيطتسنىتح؛لخدتنيحىقيسوملا
توصردصأو،اهيفلزـنملاتلخديتلاةظحللايفرايتخبينفرع

ًايقلتسم،ةفرغلاترنأنيحهتيأر.حابنلاونينألانيبامًائيش؛اٍّيّدوبيحرت
تبهذاذل،عطتسيملهنكلينآرنيحفوقولالواحوهسأرعفر.راجولايف
.هتبعادوهيلإ

يلبتكنأودبي".نيّتبحمنينيعبيلإقّدح."؟زوجعلااهيأكلاحفيك"
."ىفاعمةريغصلاةنحملاهذهنمجرختسوً،انسح

.كلذنمنّكمتيملهنكل،هتلقامىلعقفاويهنأكو؛حبنينألواح
ىلعنّوه.طقفِخرتساو،قلقتال،سأبال،زوجعلااهيأًانسح":تلق

اّمعكمئاوقىلعفوقولادواعتسفً،اديجتحترااذإ.كتوقدعتساوكسفن
،مونلاىلإدلخيلنيتيمامألاهيتمئاقنيبهسأرعضوو،ًاليلقىخرتسا."بيرق
.ناكملانمتجرخوةفرغلاتملظأىتحهينيعضمغيملهنكل

يهجوىلعًاقارشإوةماستباتظحالو،ماّمحلايفيهجووَّيديُتلسغ
نادقفمدعلةّداجةلواحميفو.ةداعسلابًاهيبشًائيشاذهناكامبر؛قهرملا



ةجمدملاصارقألالّغشمتفقوأو،سولجلاةرجحىلإتعفدنا،روعشلااذه
تممشثيح؛نيرخآلاىلإمضنألةقيدحلاىلإًادئاعتعرسأو،لمعلانع
يذلاكمسلانأبيرغلا.باعللااهلليسييتلايوشملاكمسلاةحئارًاروف
.سمأهركذيذلايرحبلاسوراقلاعوننمنكيملهّرضحيناك

."؟ةّططخمءارمحكامسأهذهله":ُتلأس
هذه؟هيلإيمرتيذلاام"ً:ابيرقتهتلقاممًاجعزـنمةّدحبلاق

ديصللتئجنأذنمليوطتقوىضمدقل.ةعئارءارمحيروبكامسأ
."كامسألاودبتفيكتيسندقو،انعم

نممغرلاىلعوً.اقحمناك.كمسلاىلإترظنويسركىلعتسلج
الناكهنأّالإ،تقولاضعبذنمبكرملانتمىلعامهعمدعصأمليننأ
.ءارمحًاكامسأتسيلاهنأزييمتيرودقمبلازي

."؟اهتدطصانيأنم،يللق.ءارمحيروبكامسأ،ممه"
."كامسألاعئابنم":باجأواتكيّرشك
."!ديصللامتبهذدقامكنإامتلقناباشلااهيأامكنكل"
ءارمحيروبكامسأدجنسفيك،كيلعهللاب،نكلً.اقحكلذانلعف"

قامعأنمشوحوةسمخ؛يرحبلاسوراقلاضعباندطصا؟ادايلانيكبناجب
،مويلارهظدعبكامسألاعئابفيرشنمكامسألاهذهتيرتشا.رحبلا
ىدنلثمةجزاطاهنإمسقأو،وتللريمزإنمتلصودقاهنإلاقو
."حابصلا

ةقثاوانأو،ةجزاطودبت":ةكوشلاباهتكمسصّحفتتيهوانيغفيتلاق
.اهمسوميفتسيلاهنأمغر،حيحصكلذنأنيبت."عئاراهمعطنأ

."بخن":تاميقلعضبلوانتنأدعبةراثإباتكيلاق
ىلإًاريدتسممث،"ةقادصلا":اتكيسأكهسأكبسماليوهوريميدعبات

."ددجءاقدصأو":انيغفي
اهيأمكبخن":دسحلانمليلقبوباجعإبّيلإرظنتيهوتلاق

."ةمئادلاةقادصلابخنو،بابشلا
تدجوو،يقلحيفتقلعاهنكل،تاملكعضبلوقلنآلايرودناح

يكاردإلامنإو،ملكتأنأديرأاليننألسيل؛تمصبكانهًافقاويسفن
ىلإنيسلاجلاةثالثلالاجرلانحن؛انطبريٍضامل،ةملؤملاةقيقحللًاضيألماكلا
نيبنمانبقارتةأرماهجوىلعمسترتةريغصةماستبابترعشً.اعمةلواطلا
مغرلاىلعو.تاظحلعضبلبقانيغفيتّلبقثيحءانتسكلاراجشألالظ
اهركذنملوةتماصاهنأمغرو،انيلعكحضتوأ،ةيئرمنكتملاهنأنم



نأبجيناكامبر.اننيبىرخأةأرماكانهنأانفرعدقف،ةثالثلانحن
؛نادناهبخنبرشليسأكعفرأو،مويلاكلذيفانيغفيهتلعفاملعفأ
يهُنيساذهكًافّرصتنكل؛اننيبتعمجوةقادصلاهذهتنّوكيتلاةأرملا
يقبل،يتدجنلَّبهتملانيغفينأولوً.اتماصءاقبلاترتخااذل،ةيسمألا
نكتمليتلاةحاصفلاضعبراظتناب،امهيسأكنيعفاركانهيتلوفطاقيدص
.ّطقينمردصتل

حجرألاىلعتّسحأاهنكل،هبرعشأامًامامتفرعتاليهوتلاق
تّنظامبر.ً"اعمانلكانعمجهنأل؛رايتخبو":ماريامىلعسيلامًائيشنأ
ديكأتلاباهلًاركاشتنك،نكيًايأ،نكل.يتنباويتجوزيفرّكفأيننأ
تلقو،اهبخنتررقأويسأكتعفر.نادناهحبشويتايركذنميايإاهذاقنإل
."هتحصو...رايتخببخن":لاعوٍمزاحتوصب

تمصلامزتلأّالأبحجرألاىلعينمةبغر؛انسلجنأدعبتلق
."؟كانهيتيؤرنمتنّكمتفيك،ريميد"ً:اددجم

املكف،كلثمَقرخأًالجرَسنا.نيعلرقصانيعهيدل":اتكيلاق
هعونديدحتنمنّكمتيسونصغىلعمئانرئاطلظةيؤروههلعفهيلع
دعبهعوننعكربخينأنكمي،مهيال؛ةمامي،ةمامح،نوّسح،يرودً:اروف
."هيلعطقفةدحاوةرظنءاقلإ

،مويتاذرقصكيدلناك":يتايركذاتكيقيلعتكّرحدقوتلق
."؟ريميدايكلذكسيلأ

."...انتقيدحيفطقسوهحانجرسك.ًاليمجًارقصناك"ً:ادّهنتمَّدر
قولخملاكاذاهلضّرعتيتلاةنحملانمةمودصمانيغفيتلأس

."؟موجهلضرعتله":نيكسملا
يراوضلاسرشألبقنمو،حيحصاذهنأىشخأ":مّهجتبريميدَّدر

."ةيئاوهةيقدنبةصاصربهتباصإدعبهحانجقّزمت.سانلا:قالطإلاىلع
،"ناسح"ً؟اددجمناكاذام.ركذتأامكً،افولأمهمسانكيمل":تلق

."؟كلذكسيلأ
.]17["...نزح"
."!"نزح"ًارساكًارئاطتيّمس!نزح":ةعزفانيغفيتلاق
."يتدلاوامنإو،انأسيل"
."؟اذامل"
يفنزحةرظنكانهنإتلاق،ىلوألاةرمللهيلعاهرصبعقوامدنع"

هنإ،هلكاذهيفنيزحءيشال،يمأ:تلق.اهرأمليننأمغر؛هينيع



اذهفً،انزحسيلهينيعيفهتيأرامنكلًاليلقملأتيامبرو،رقصدرجم
سيل.ئطخمتنأ،ينبايال:تّرصأو،يأّرلاينقفاوتملاهنكل،رساكرئاط
نأتدرأ."نزح"هّمسنل.تحرُجيتلايههحورامنإو،فزـنيامهحانج
تنكو،مسالاىلإهتجاحنمرثكأتيبىلإةجاحبناكهنكل،اكاتراكهيمسأ
هبظافتحالاىلعضرتعيستاناويحلابًامرغمنكيمليذلايدلاونأفرعأ
يتدلاوحارتقاتلبقاذل،لزـنملاىلإخاسوألاوبارتلابلجيسهنإًالئاق
اهيفىأريتلاةظحللايففً؛اريختلعفدقو.يـبناجىلإاهفوقونمضأل
ًابحيتدلاوبحيلازيالناكهنأوهمهملانكل،رمذتيأدبرئاطلايدلاو
،نيماينب:تلاقامدنعاذل،اهبهجاوزنمتاونسلاكلتلكدعبىتحًاّمج
ًاحيرجًارئاطيمرتنأنكميفيك!نيكسمقولخمنمهلاي!لعفتال
ًامثإوً،اريبكًايزخاذهنوكيس؟كلذلعفكنكميفيك؟عراشلايفًانيكسمو
."ءاقبلابنزحلحمسوملستساً.اعيظف

ةجهتبم؛عمسلافهرتو،برشلاولكألانعتفقوتدقانيغفيتناك
.ةياكحلاب

."؟هتيفاعداعتساله؟نزحنعاذامو"
يمأركذتأ.رهشدعبتام،ال":لفسألاوحنرظنيوهوريميدلاق

هيلعادباذل،توميسهنأفرعيناكرئاطلاكلذ،كتربخأ:يلتلاقنيح
،"نزح"ينيعيفاهلبقتسمتأريمأنإلوقأسف،ينتلأساذإ.نزحلا
.روهشةعضبدعبرمياهزلاباهتباصإتصّخُشدقف،اهبكتفيسيذلاضرملاو
.رخآءيشيأنمرثكأهتيرحبزتعيناويحهنإ،رقصلاصخياميفو
"نزح"دقفو،ةقلغمةئيبيفشيعينل،هبءانتعالاىدمنعرظنلاضغبو
."...هتيرحدقفنيحةايحلايفةبغرلا

اذكهو":هسفنبةبرجتلاكلتضاخهنأكو؛تفاختوصباتكيلاق
ىلعنزحةدعاسمنمنكمتيملهنألً؛ايرطيبًابيبطحبصينأريميدرّرق
."...ةاجنلا

لعفبلصحدقكلذناكنإفرعأمليننكل،ًاليلقريميدهجودّروت
.رخآءيشلعفبمأجارحإلا

،"نزح"ببسبًايرطيبًابيبطحبصأنأترّرق،ةيادبلايف.قحمهنإ"
وأعونلامهيالو،اهعيمج؛ًالعفتاناويحلابحأيننأًاقحالتكردأيننكل
ًاقدصرثكأاهنإ.رشبلالثمًارطخسيلتاناويحلاسرشأنأل؛فنصلا
تاناويحلاعمًاديعستنكدقو،اهتئيبلًاريمدتلقأو،رشبلانمًاصالخإو
.ً"ايرطيبًابيبطحبصأنأًايعيبطًارمأيلادبببسلااذهلوً،امئاد



همهفيملاماذهو":هترسأوريميدنيبراديذلالادجلاًاركذتمتلق
نيحىتحً؛ايماحمريميدحبصينأًامئادلمأيناك.ّطقنيماينب]18[اكمأ
."هتومريرسىلعناك

زوجعلالجرلامهفيمل،هحورهللامحريل":مّهجتبًامستبمريميدلاق
تلعفيننأولً؟ايماحمحبصينأمالكلابحيالصخشلنكميفيك.كلذ
الةنهميفتلمعمث،هبمتهأالًاصاصتخاتسرددقتنكل،هدارأام
نأكو؟كنعاذامو".بتعةرظنبينقمرورادتسامث."قالطإلاىلعاهاوهأ
."؟كتنهمكرايتخابةديعسرمقلاىلإتّقلحكترسأ

عوضومانأُتحبصأنأدعبةصاخ؛انيغفيفقويلكلذنكيمل
.ثيدحلا

."؟ةطرشلاىلإكمامضنابكترسأيأرناكام،تزونايحيحصاذه"
تاونسلاكلتلكةليطةكئاشةيضقيقبامركذتأانأوًامستبمتلق

لوقأامدنعو،امًاعونًايراسييدلاوناك.ةيادبلايفاوّنُجدقل":ةيضاملا
ةطرشلالاجر:لاق.ةطرشلابًامرغمنكيملاذل،يلامكهنأينعأانأفًايراسي
كناكمإبف،شيجلاىلإمامضنالارايتخاتدرأاذإ.ةلودللةرذقلاتاودألامه
يذلاام.يلبيهوأيليلوكيفمهتايميداكأىدحإىلإباهذلالقألاىلع
.ببسلاهنأّطقهربخأمل؟لاحلكىلعةنيعللاةطرشلايفرّكفتكلعج
ديوركأرجورلتقيههتبتكمنماهتأرقةياورلوأو،بدأسّردمناك
ً.امامتةياهنلاىتح،لتاقلاةيوهنعةركفّيدلنكتمل.يتسيركاثاغأل
ً.اراركتوًارارماهتأرقو،ةيادبلاىلإًاروفتدع،ةصقلاةءارقتيهنأامدنعو
بتاكلاوأناكملانكيمل.ةيسيلوبلاتاياورلابتنُتف،نيحلاكلذذنمو
يتلاةسيئرلابابسألادحأاذهنوكيامبرو،اهلكاهتأرقً،امهمًالماع
ملو،ّطقكلذبيدلاوربخأملً،اعبط.ةطرشلاكلسيفلمعلاىلإينتعفد
."ءاردزاباهيلإرظنيةنهمبيقاحتلانعًالوؤسمناكهنأنظينأيفبغرأ

دارأً.اقالطإلخدتيملفوؤراكمأفً،اظحانرفوأاتكي":ريميدلاق
ًادحاوًامويلمعيملهنأمهألا.كلذلعفو،ةيرامعملاةسدنهلاةسارد
."هجّرختدعبًايرامعمًاسدنهمهفصوب

بحألازأالانأف،انيغفيايقئاقحلاهّوشيّهنإ":اتكيضرتعا
ةسدنهلانعلزـنملايفيـبتكمظعملازتال،عقاولايف.يصاصتخا
تدرأ،جّرختلاءاهنإدعب.لوبنطسإيفنارمعلاّنفنعةصاخ؛ةيرامعملا
نوريدينيذلانّيظفلاىقمحلازئاجعلانكلةعماجلايفلمعلاوءاقبلا
نأيرودقمبناكاذام.رعشلاىلإتلّوحتاذل،كلذبيلاوحمسيملةيلكلا



نمًايأأرقيملو،ّطقًارعاشحبصأنأىلعيدلاوقفاويمل؟لعفأ
."يدئاصق

.هارتنأنودنمكلذلعفامبر":هملأنمفيفختلاًالواحمتلق
."ً؟ارسطقاهأرقيملهنأفرعتفيك

فرعأستنكو،اهنمًايأطقأرقيمل.بسحففرعأ،تزونايفرعأ"
هباجعإنعرظنلاضغبو.ديكأتلابامًائيشلوقيسناكهنأل؛لعفهنأول
هنكل،امدحألًائيشلوقيسلقألاىلعوأ،امًائيشلوقيسناك،هداقتناوأ
كلذكتسليننأكوفّرصتوً،ارعاشتحبصأاذاملًامويمهفيمل.لعفيمل
."لاحلكىلعنفلاوأبدألابمامتهاهيدلنكيمل.قالطإلاىلع

ناك.فصنمريغتنأ":هدلاوهيلعناكامًاديجفرعأانأوتلق
."ليمجوحنىلعينغيفوؤراكمأ

يستحينيحةصاخ،ءانغلاديجيناك،قحمهنإ":ينرزاؤيريميدلاق
هيلإيغصتوسلجتاهلكطالبتناكو،نيترونرينملثمىّنغ.سوؤكعضب
."ءانغلاأدبينيح

ًامرغمنكيمل.قحمكنأنظأ":عومدلابناتللبمهانيعواتكيلاق
."لامكىيحيرعاشلااهبتكيتلايناغألاكلتبحأهنكلوً،اريثكرعشلاب

ركذتأ،ديكأتلاب":ديعبنمفوؤراكمأتوصًابيرقتعمسأانأوتلق
،ةليمجةينغأتناكً؟اددجماهمساام.كتيبيفةرمةينغألاكلتدشنأهنأ
."؟أدبتفيك...دنواهنلاماقمنمكلت

/ءاملاقوفرمقلاءوضانبحس/اهمونيفةقراغيليدنقتناكامدنع
/ةدوعنعثيدحنودنمكانهىلإانرفاس/ةضفلالثمألألتيًابردناك
مل/ةنكاسلاهايملايفحاترتتاردحنم/ةيويندريغراجشأوملحلالثملالت
انسفنأانعضأ/ةضماغزوجعةمينرتلثمتناك/ةبيرقلصفلاةياهننكت
...رجفلاغوزبعمملحلايهتنينألبقً/ادجةديعب،ةديعبٍضارأيف

برشنل،لاحلاهذهيف":ىرخأةرماهسأكعفرتيهوانيغفيتلاق
."فوؤراكمأبخن

."...فوؤراكمأىلإ"
."...مالسبدقريل":ُتسمه
لكلامنإوطقفيدلاولسيلبخنلا،ًالهم":هيديًاعفاراتكيلاق

.ً"اضيأانئابآ
."نيعئارلالاجرلاكئلوأ؛انئابآىلإ":مالظلايفانتاوصأتحدص
ىلإانسوؤكاندعأمثتافشرعضبانبرش،سوؤكلاّتنرنأدعب



.هينيعيفرهاظيّدوريبعتوّيلإرظنياتكيتيأر،ةلواطلا
."...تزونايًاركش"
."؟َمالع"
هانيعتناكنإفرعأمل."ةقيرطلاكلتبيدلاوتّركذتكنأل"

يلثمنّوقاعءانبأ.يمعدىلع،ىرحألابوأ".المأًاعومدناضيفتناواقرزلا
.ً"انايحأىقمحاوحبصينأنكمي

ىلإتقونمءاطخألابكترنًاعيمجنحنف،يقيدصايكدحوتسل"
."رخآ

لعفتالًالثمتنأ.انعيمجسيل،تزونايال":هسأرزهيوهولاق
ودبتنأبحتكنأفرعأ،سأبال.ينعدختنلكنأل،اذهركنتال.كلذ
رادتسا."يفطاعوزوجعوقمحأكقامعأيفكنكلً،افيصحوًائداهوًامراص
نونظي".تقولاكلذىتحعمسلافهرتتناكيتلاانيغفيعمملكتيل
."اننيبساّسحلاوهتزوننكل،ةثالثلامهمهنيبيفطاعلايننأ

نأىنمتأ.فرعأ":يديبعادتيهوتلاقوً،اقالطإهنالعإبأجاُفتمل
.ً"اضيأكلذلبقتي

.ةرملاهذهًالعفينجرحينيعللارعاشلاناك
،تايصخشلاليلحتنمانيفتكاً.اقحٍفاكاذه،اتكيايًاركش":ترّذح

."عنامتنكتملنإ
ريثأتأدبنأدعبةيرعشلاهتحيرقتلسرتساوً،اعبطّيلإِغصيمل

.كاذنآهيلعرهظيبارشلا
."ىتفتنكنيحةيعابرهلتبتك"
ةيعابريأًاقالطإيلركذيملهنأل؛هينعياّمعةركفيأّيدلنكتمل

ً.اروفتلّخدتانيغفينكل،لبقنمةنيعل
."اهعمسنلً؟اقح":تلاق
ءاوس،لاحلكىلعاهلوقيسهنأهيلعةرظنيئاقلإدرجمنمتفرع

ترعش،ةيحاننمف.بيرغساسحإينباتناو،لعفتملمأكلذهنمتبلطأ
ساسحإينجلاخ،ىرخأةيحاننمو.كلتةريغصلاهتديصقنأشبلوضفلاب
هبرعشأوأهيفرّكفأامميأنكيمل.ّيلعةّطلسمءاوضألانأللجخلاب
.حنحنتيأدبدقف،اتكيلًامهم

همئاتشءاروامىلإاورظنا/يسامحهنكلقيقرً/ابيهمًابضغءولمم"
.ً"انونحًالفطيفختعومدلاكلت/ظفلاهمالكو

اهتبتكىتم".ماركلارورمرميرمألاعدأمليننكل،عقاولايفاهتببحأ



."؟كيلعهللاب
."ةيوناثلاةسردملايف"
."ّطقاهبفرعأمل"
.ً"اقلطماهنعكربخأمليننأل"
،هلخادلفطلانعكثيدحدنعًاديدحتو؛ةليمجاهنإ":انيغفيتلاق

مليننكل".مّكهتبينتبتاعويدينعاهديتدعبأ.ً"ادجةقداصاهنأامك
."ءيذبمالكبهّوفتتكنأّطقفرعأ

."!راجشلابحيو!يدنجلثممتشيهنإ!هيرتنأبجيناك"
.ةيسمألالاوطكلذنعفقوتينلاتكينأادب
."راجشلابرمألاقلعتينيحأوسألاوهريميدناكً،اقباس"
.تالكشملايفًامئادطروتيناكنمتنأ،ءاره":يرطيبلابيبطلالاق

لخدتلاىلإرطضأتنك،ةثالثلانحناننيبمخضألايننأىلإًارظن،نكل
."ريدملاىلإًامئادلسُريناكنمانأو،كلذيفةكراشملاوًامود

.اهسأكتعفر."ضرتفأامك،ًالافطأنوقبيلافطألا":انيغفيتكحض
."ةثالثلامتنأمكبخنبرشنل،مكيلإ"

مايأاياقب...انتلوفطبخنو،انبخن":كاذنآليقثهناسلواتكيحّرص
."ةعئاضلاتايركذلا...ةّمطحملاانمالحأ...انبابش

ىلعوفطتنأانرعاشملنيزيجُمو،ةفئازةسايكنمنيّصلختم؛انبرش
انيغفيّتلوتىتحتقولاضعبلرخآًائيشاندحألقيمل.ةيرحبحطسلا
.رومألامامز

."ناحدقتقولانأنظأ،اتكيايًاذإ":ناتشوشماهانيعوتلاق
نوكيامدنع.ملعيالهنأبرهاظتهنكل،هنعملكتتامفرعيناك

ءاغصإلاديريامدحأناكنإلاؤسلابهسفنجعزيالوهفً،اديجهجازم
لئُساذإ،نكل.راسيلاتاذونيميلاتاذهدئاصقءاقلإبأدبيو،المأ
ّبلقتعاونألككاذنآرهظتسف،تايبأةعضبةءارقهنمسُمتلاو،بيذهتب
.راوطألا

."؟اذامتقوً؟اقح":متمت
."ةديصقءاقلإ؟قمحألااهيأنظتاذام":تلق
."وتللةديصقتأرق"
."!ةدحاوةيعابر!؟اذام"
ً.اربصقيطيريميددعيملوً،اريثكهقهق."ةيعابرلانعثدحتأالانأ"
."لعفتّاله،كدئاصقىدحإِقلأ!كيدلامِتاه،اتكيايهللاقحب"



.ةدحاومكعماسمىلعيقلأس.سأبال،سأبال":انيغفيلةلماجملاق
."يتطلغهذهنوكتنلف،اهوبحتملاذإ،نكل

."!اتكي":طخاسدحاوتوصبانخرص
كبايغ":لوقيعرشوحنحنت."ءاوخلايفشاعترا:اهناونع!سأبال"

ةدرابلاءامسلايطغت/ةلطعةحوللثم/ةرفقملوبنطسإتناك/وجلاألم
/ةطحملايفلفطىكب/وجلاألمكبايغ/ةيتاعلالوليأحايرعم/ةميدقلا
ثّول/ّينيعمامأراطقلاَّرم/ليللافصتنميفيموننمهجيشنينظقيأ
ناكةآرملايفنكل/هلكملاعلارّيغأستنك/وجلاألمكبايغ/يمالحأءافص
."...ِتنأوِتنألوبنطسإ/يلوحتقّدحامدنعً/ازوجعحبصأدقيهجو

ثدحدقامًائيشنأترعشو،اهيقليوهويلإقّدحتانيغفيتناك
لاؤسلاعطتستملاهنكل،يعمجلاانيضاميفًابرك؛انبابشيفانتثالثنيب
تضمغأ...كلذلعفيرودقمبنكيملنكل،هنعاهربخأنأترظتنا.هنع
...تاملكلليسفنتّملسوَّينيع

/يردصيفراتحمنهذ/ّيفتكىلعروطفمبلق/وجلاألمكبايغ
كبايغ/نونجلاةفاحىلعكنودنمميهأ/انريصمراصعإيفىّولتأ،حفاكأ
."...رفقمملاعيف/ةفزانلوبنطسإيف/وجلاألم

ةديسلايهنمً.اقحةليمجاهنإ،ةعئارةديصق":انيغفيتسمه
."؟اهلتبتكيتلاةظوظحملا

يفاهحرموةيسمألاتاكحضلكدمخأهنكلً،اطيسبلاؤسلاناك
.سأيوىسأىلإةمراعلاانتحرفًالّوحم؛ةظحل

.عطتسيملىرحألابوأ،اتكيبجيمل
ةاوشملاىلعكامسألاعضأنألضفألانم":عوضوملاًارّيغمريميدلاق

ً.اديعبهرظنبحاشأوفقومث."نارينلادمختنألبق
ةكبترمّيلإانيغفيتقّدح.هيلإرفنناكميأاتكيوّيدلنكيمل

،هلوقأامءيشيفطاشنبركفأتنك.انيفاهلاؤسريثأتنمو،يرجيامم
ناكمنمهتعاجشًاعمجتسمهسأراتكيعفرذإ،كلذىلإرطضأمليننكل
.اهلاؤسنعباجأمث،ام

لجأنماهتبتكً،ائيشيلينعتتناكيتلاةديحولاةأرملااهنإ"
."نادناه



."؟نادناهيهنم"
نكل،ةقيدحلايفلاؤسلاحرطيفددرتتانيغفيبيئكلاوجلالعج

اذل،نادناهةأرملاكلتيهنمفرعتلًاقوشقّرحتتاهنأًاحضاوادب
لاؤسنمنّكمتتملامينلأستنألبقةرايسلايفانحبصأنأىلإترظتنا
يفًاعيمجانحبصأو،حرملاىشالتىتحةديصقلاكلتىقلأنإامف.هنعاتكي
ىلإحرملاةداعإلةميقعلاريميدويتالواحممغر؛هيلعدسُحنالفقوم
نعانيغفيينتلأس،ةرايسلااهيفانبكريتلاةظحللايفو.ديدجنمةيسمألا
.نادناه

؛ةقيدصتناك":ةرايسلاكّرحمًالغشُموسبقملايفحاتفملاًاريدُمتلق
."ةثالثلانحنانتقيدص

تأدبو،ريميدلزـنممامأنمتقلطناو،ةايحلابةميدقلاةرايسلاتضبن
:ةمّكهتمتلاقفيـباوجاهضُريمل.ةفولأملاطالبعراوشيفءطببمّدقتت
."؟يعمكئاقدصأنعملكتتالاذامل!تزونايةقيدص"

اهسفنةقيرطلابّيلإترظنوً،اضيأشأجلاةطباراهنكلةجعزـنمتناك
.بغاشملفطىلإنونحةسّردماهبرظنتسيتلا

."ّطقعوضوملاحتفنملاننألضرتفأ،يردأال":ةطاسببتلق
مل.ةرملاهذهاهتوصيفةيّدجداقتناةربنتعمس."...طقفيننأول"

يننأول".كلذدعبةريرشلالفطلالاعفأعمحماستلانكمملانمنكي
جعزـنادقاتكيناكاملو،نادناهنعتلأسامل،كئاقدصأنأشبتفرع
."ةضيغبلاةقيرطلاكلتبعئاروحنىلعتأدبةيسمأتهتنااملوً،اريثك

وحنمامألاىلإتقّدحو،هلوقأءيشيدلنكيملنكل،ةقحمتناك
.لقألاىلعًاحرشوأً،اراذتعاقحتستاهنأتفرع.قيرطلا

ًاروفْتيَسن."...مامتهاللةريثمةصقاهنإ،عقاولايف":لوقلايفُتعرش
.مامألاىلإتلاموهبرعشتيذلامراعلابضغلا

."؟نادناهواتكينعينعتأ"
.نادناهبحأنمهدحواتكينأتّنظدقف،انيغفيةنيكسم
."...ريميدونادناهواتكينع"
نكل،قيرطلاىلإرظنللتدع."؟اهاّبحأامهيلكنأينعتله؟اذام"

اذام؟تنأو"ً.اقالطإهعقوتأملًالاؤسيلعتحرطوملستستملانيغفي
."؟كنع



."؟نينعتاذام"
."هينعأامفرعت"
."؟هنينعتامفرعأنأيلفيك"
."؟كلذكسيلأً،اضيأنادناهبحتتنك"
نألبقيتايحنأشبةيلوضفةطاسببتناكامنإو،ينمهتتنكتمل

فرعتنأتدارأ.يتراسخويـبحبراجتو،يـبابشويتلوفطنأشب؛اهيقتلأ
فطلبينتلأس،عقاولايف.نادناهبًاريبكًامامتهاتدبأاذل،يضاملاتزون
له،نكل.اهبحأتنكيننإلوقلاىلعينثحام،اهتوصيفنانحوريبك
نمادب؟ريميدواتكيلثم،اهبًامرغمتنكلهً؟اقح؟حيحصكلذ
ً؛اتماصتيقبف،ةقلطمةقثبكلذنعبيجأنأّيلإةبسنلابليحتسملا
ً،اراغصانكنيحةثالثلانحناهيلعانبعليتلااهسفنعراوشلاًابقارم
حيباصمءوضتحتيفتختنألبقيرظانمامأصقارتتيتلوفطتايركذو
،عراوشلاهذهيفتنّوكتدقيتايركذلكتناك.ةميدقلاةئدصلاةرانإلا
نادناهبةقلعتملاكلتودبت،ةيضاملاثادحألاوتايركذلاكلتلكنيبنمو
ً.اعيمجانسفنأ؛يسفنيفًاقيمعةروفحم

اهرعشو،نينيعلاةنكادوةمعانوةليحنةاتفتناك؟اهرهظمناكفيك
نيحيمامأاهارأيتلايهةأرملاوأةباشلانادناهنكتمل...سلمأليوط
ببسىزُعيامبروً.اعيمجانتلوفطويتلوفطنادناهامنإو،َّيضامىلإرظنأ
؛ديدانةلاخلاوقورافاكمأةنبايه.ريميدواتكيلبقاهتفرعيننأىلإكلذ
ّركذتأنأيرودقمبدعيملهنإىتح،ًاليوطًاتقواهتفرعدقو،انناريجاوناك
يرتميدمعلاانناريجو،يمأويـبأناك.ةرملّوألاهتيقتلافيكوىتم
معلاو،ناسحإامهنباوادينةلاخلاودوعسممعلاو،الوسةلاخلاهتجوزو
لب،يتايحنمًامئادًاءزج،نادناهلثم،رتسيإامهتنباولشتيرةلاخلاووميرب
دقوً،امئادنيبّرقمنيقيدصانكاننكل،يلتخألثمنكتمل.انتايحنم
ىلإانلقتنانيحوً.اعمامهيسفنةيئادتبالاةسردملاولافطألاةضورىلإانبستنا
دعبانفصىلإريميدواتكيمضنامث،نيميمحنيقيدصانيقبةيوناثلاةسردملا
دقو،ىرخألافوفصلاىلعبالطلاتعّزووامهّفصةسردملاةرادإتقلغأنأ
آدبىتمركذتأالنكلً،اقحالنادناهامهيلإتفّرعتمث،ًالوأامهتقداص
دقتنكنإلوقلاىتحيننكميال...نممارغيفعقونموأاهنابحي
...المأاهتببحأ

كسفندجتله؟نيشتفملاريبكايتمصلامزتلتاذامل":انيغفيتلأس
."؟يتلئسأكجعزتله؟قزأميف



."بسحفركذتأاليننكل،اذكهرمألاسيل"
ىدافتأيننأاهنمًانظ؛ينعاهرصبحيشتنأنودنمتلاق

."؟هركذتتاليذلاام":عوضوملا
نإفرعأالً.اقحاهركذتأال،نادناههاجتيرعاشم":لوقلاتعطتسا

."يردأالوأركذتأاليننأامإ.رخآًائيشمأًابحمأةقادصتناك
تنك،معننكل".يـبهذلانرقلاىلإيدؤيقيرطىلإًانيميتردتسا
ةديعبتايركذلانكلً،اعمانتقهارموانتلوفطانيضقوً،ادجنيبّرقمنادناهو
."المأاهتّلبقدقتنكنإىتحّركذتأالوً،ادجةمهبمو،نآلا

.تفاختوصبانيغفيتكحض
نيتككشتمنينيعبّيلإترظن.ً"اقحركذتأالانأ.ةقيقحلااهنإمسقأ"

ةقيرطبيسفننععافدلاىلإةجاحبرعشأانأوتلق.ناتمستبمامهنكلو
كلذلكدعب.كتربخأدقتنكلاهتببحأيننأول،لاحلكىلع":ام
."؟كربخأنلاذامل،ثادحألاكلتلكعوقوو،تقولا

مأينتقّدصدقتناكنإفرعأملنكل،ىشالتتكشلاةرظنتأدب
؟ال

."؟نيرخآلانعاذامو"
بيرغلانكلً،اريثكنادناهبنيمرغماناك،تلقامك؟ريميدواتكي؟اذام"

."كاذنآاههاجتهرعاشمنعّربعيملامهنمًايأنأ
."ً؟اقلطماهنابحيامهنأاهاربخيملامهنأينعتأ!؟حزمتتنأ"
انأ،نادناه:ةأرجباهللوقيواهيلإبهذينأانمّيألنكميفيك"

ناكامبرً؟امئادًاعمعكستنةعبرألانحنانكنيحيف،نونجبكّبحأ
ةراهمبكلذلعفينأبجيهنكل،هرعشيفكلذىلإحّملينأاتكيرودقمب
قيرطلانعًاديعبيرصبتحشأ."رمألاريميدوأانأظحالأالىتحةريبك
،يننيلأستيتلاتنأِكنأنابسحلابذخألادعبو،نآلانكل".اهيلإترظنو
ىلعةيولوألاةقادصللنوكتنأبجيذإ؛لضفأناكامبركلذنأنظأ
ً.ادجنيعناقانتلعجيتلايهةعبرألانحناننيبةقادصلانأدقتعأو،بحلا
ريميدوأاتكياهيلإبهذولنكل،ّيلعقبطنيكلذناكنإفرعأال
نأنظأو.ةقفرلاوةقادصلاكلتىرُعتمصفنال،هبحنعنلعأواهنيح
."رخآلاىلعامهدحألّضفتملاذلً،اديجكلذكردتتناكنادناه

."؟كنعاذامو":ناضموتاهانيعوْتلأس
داسفإيفبغرتملاهنألامبرً،اضيأصاخمامتهايأبَظحأمل"

."ةثالثلانحنانعموأ،انمٍّيأعماهتقادص



."اهبًامتهمتنككنأفرتعتً،اذإ؟هه،ةثالثلامتنأ"
،هسفنفصلايفانكوً،اعمةسردملاىلإانيشم.اهبًامتهمتنكًاعبط"

."؟يتايحنمًاءزجنوكتّالأاهلفيكً.اعملزـنملاىلإدوعنو
راغتتنكله.ةقيقحلاينربخأ،نآلا.تزونايسأبال":جاعزـنابتلاق

تناك،ةلصحملاب؟ريميدوأاتكينمراغتتنكله،ربكأةقدبوأ؟اهيلع
رعشأستنك.نيرخآنييبصلمشتلةقادصلاتعّسوتةأجفمثكتقيدص
."كناكميننأولةريغلاب

ةسردملانمدهشمرولبتنيحةريغلابرعشأمليننأاهربخأتدك
،يسفنلكلذبظافتحالايفترّكف.يتايركذنعباقنلاًاطيمم،ّيرظانمامأ
.فرعتنأقحتستانيغفيّنأو،كلذيفررضالنأتكردأيننكل

ترعش":ينهذيفألألتتيتلاتايركذلاقفدتعباتأنأًالواحمتلق
،مايألادحأيفةسردملانعترخأتيننأركذتأ.ةريغلاضعببحجرألاىلع
بناجبناهقهقيوناسماهتيريميدونادناهتيأرنيحىنبملالخدألتضكرو
ساسحإ،يلخادمّروتيءيشبترعش،ةظحللاكلتيف.ةسردملاتاباوب
نودنم،امهيسفنبًادجنيديعسامهالكادبوً،ابيرقتبضغلاوزازئمشالاب
يننأبو،ينناّكلمتيةريغوبضغبترعش.امهبرقاتكيوأانأنوكأنأ
ًافّرصتوأًادقحظحلأمل،ريميدونادناهينتأرامدنعنكل.ةنايخللتضّرعت
ترعشوً،ادجنيدودوونييعيبطاناك.قالطإلاىلعامهكولسيفًاثيبخ
.زيكرتبينبقارتانيغفينأبروعشينجلاخ."سيساحألاكلتنملجخلاب
."طقفاذكهّيلإيقّدحتالو،انيغفيايًائيشيلوق؟اذام"

.ةبحمبيعارذباهعارذتكبش
."ثدحاممهفأتأدبيننأنظأً!اريثكبضغتال،سأبال"
."كلضفنميحصفأ"
ىلعةلاعوأدحألًانيدمنوكينألجرلابحيال،ايكرتيف"

."نيرخآلا
.ً"اعبطمهّبحننيذلاعمفلتخمرمألانكل؟كلذكنوكياذاملو"
."...تزوناييغصتوطقفتمصتكتيل"
."فسآ"
ًاليوطًاتقواهتفرعيتلاةاتفلا،نادناهتأدبامدنع.كفرعأانأ"

الو،فلخلاىلإةوطختعجارت،ريميدواتكيبًامامتهايدُبت،كلةقيدص
نودنم،ةراهمبكلذتلعفكنكل،تعجارت.هتلعفاماذهنأل؛كلذركنت
ىلعكسفنتمغرأو،اههاجتكرعاشمتريغتً.ائيشنادناهظحالتنأ



ةسفانملاحبصتنأنكميفقاوملاكلتلثميفف؛طقفةقيدصكاهتيؤر
تنأو،بحلانمنمثأةقادصلا،تلقامكرمألا.كلذيفبغرتملو؛ةسرش
ًايأرسختنأيفبغرتملو،نادناهتببحأامردقبريميدواتكيتببحأ
."مهنم

تناكاميفو.يـبهذلانرقلاىلإانلصو،ملكتتانيغفيتناكامدنع
بكارمءاوضأانراسيىلإانيأر،ئطاشلالوطىلعمدقتتةميدقلاةرايسلا
ءاضوضو،ءادوسلاهايملاىلعديعبنمضموتًاركابترحبأيتلاديصلا
.نكاسلاليللاءاوهيفعقعقتاهتاكرحم

نأبجيمأً،ائيسًاريسفتسيل":هبتنتنأنودنماهيلإًارظانُتلق
."ً؟اليلحتلوقن

انأف،تزونايًافيرظنكتال":ةحزاميفتكىلعينبرضتيهوتلاق
."ةيّدجبملكتأ

نكلً،اعئارهِتلقامناكً.اضيأةيّدجبملكتأانأو":اهلًامستبمتلق
هنيفرعتيذلاتزوننمًاقالطنا،مويلانميضاملاىلإرظنلاوههنيلعفتام
تأطبأ."ةطقنلاكلتنمباشلاتزونكولسليلحتنيلواحتتنأف،نآلا

.رمحألانوللاىلإلّوحتتانمامأرورملاةراشإتيأرنأدعبةرايسلاةعرس
ٌحيحص.نآلاةريثكءايشأينرطاشيالباشلاتزوننأيهةقيقحلانكل"
باشلاتزوننكل،ةهباشتملاصئاصخلاوتاداعلاضعبيفكرتشنامبراننأ
شيعيو،نيرخآلابقثيو،ديكأتلابينمرثكأًايلاثمو،ًالمأًاءولممو،عجشأناك
نأنكميباشلاتزونف،امةقيرطبةقحمِتنأ،معناذل.عورأملاعيف
ناك،ىرخأةيحاننمنكلً،اقحهاقيدصاهّبحيةاتفنعةلوهسبىلختي
نمرمألاىلإترظناذإ.هسفنتبثيلٍّدجبلمعيوًاصلخموًاروسجىتف
لوصحللةسفانملانعهسفندعبأهنإلوقلايننكميال،كلترظنلاةهجو
امك".اهعارذىلعُّتبرف،يلاقتربلانوللاىلإءوضلالوحت."ةاتفمامتهاىلع
هنأالإً،احيحصهِتُلقاماهبنوكيدقيتلااهسفنةقيرطلاب،انيغفياينيرت
نادناهبتبجُعأدقطقفنوكأامبرً.ائطاخىرخأةقيرطبًاضيأنوكيامبر
،اننأةرملوألتكردأنيحةجضانريغةبغربترعشامبرو،ةقيدصاهفصوب
كلذَّدعتتملاهنكل،نيقيدصدرجمانسلوةاتفوىتف،ةظاظفباذهلوقأسو
.ّطق

هروعشًادبأىسنيدحأالنأضرتفأو،اذهكللوقأاذاملفرعأال
كلتازواجتيملو،ًالثمايسنيملريميدواتكي.ىلوألاةرمللةبغرلاكلتب
لواحأامنكل،ةلصحملاباهجوزتدقف،اتكيعمموهفمرمألا،ينعأ.ةلحرملا



."...وههلوق
ملمكنمًايأنإتلقكنكل؟اجوزتنادناهواتكي!؟اذام":تمجمج

."ً؟اقلطماهوحنهروعشباهربخي
نيح؛ةيوناثلاةساردلاءاهتنالبقسيل،تاونسلاوط،لعفنمل"

نأمغر؛ايناملأيفيرطيبلابطلاةيلكبريميدقحتلا.لبسلاانبتقّرفت
؛ةطرشلاةيميداكأىلإانأتبستنانيحيف.قوقحلاةساردهنمدارأهدلاو
اتكيالإطالبيفرايدلايفقبيملهنأكلذىنعو،ّيدلاوتاضارتعامغر
بالطلاعممجسنيملهنكل،ةسدنهلاةيلكنمهجّرختاتكيىهنأ.نادناهو
ىلإهدئاصقلاسرإو،ةباتكلايفهتقوَّلُجىضقاذل؛ةيلكلايفنيرخآلا
ةسدنهلاكرتو،كانهوانهرشنرودلبقنمهلامعأرشنو،تالجملا
ربصبرظتنتاهنأكو؛يحلايفنطقتنادناهتيقبً.امامتهفلخةيرامعملا
ىرحألابوأ،ةروصلانمريميدويجورخدعب.امءيشثودحوأ،ةجيتن
اتكيمدقتىتحامهضعبنمنانثالابراقت،قيرطلانعريميدداعتبادعب
."اهتبطخلًاريخأ

."؟تلبقلهو"
تارايخاهيدلنكتمل؟لعفتنأةنيكسملاةاتفلابضرتُفيناكاذام"

."رفاوتملاديحولالجرلاوهاتكيو،ةريثك
."ً؟اريثكهبتمرُغأيذلالجرلاناكله؟هّتبحألهو"
ليمتتناكاهنأنظأيننكلً،اقثاوتسل".بيجأنألبقًاليلقترّكف

اهنأّليختأانأف،ةثالثلانحناننيبنمءاقتنالاتعاطتساولو،ريميدىلإرثكأ
."ريميدراتختستناك

."؟تزونراتختلنكتملً،اذإ"
ىلعلعفتستناكاهنأنظأاللقألاىلع،ال":يسأرُّزهأانأوتلق

."لاحلك
عباتيلاهكرتدقو،ايناملأيفناكريميدنكل"ً:ابيرقتةطبحمتلاق

."هتسارد
هدلاوةركفىلعقفاودقريميدنوكيامبر.ةطاسبلاكلتبسيلرمألا"

،اتكيةنايخويتنايخىدافتيلو،ةطاسببطالبنعدعتبيلايناملأىلإهلاسرإب
اننيبةقادصلاىلعظفاحيلرفاسامبر.لضفأىرخأةملككانهنكتملنإ
."ةعبرألانحن

لكمضخيفيننأكو؛اتكينمبضغلابترعش،ملكتأتنكامدنع
،مئالموحنىلعىرجاميفرّكفأملانبابشمايأيفكابترالاوبارطضالا



.ةحيحصلاتاجاتنتسالاىلإلصوتأملو
."؟امكناخيذلاصخشلاناك،امةقيرطب،اتكيًاذإ"
نيذللاةاناعملاوىسألانأالإً،احيحصادبكلذنأنممغرلاىلع

دعبةصاخ،قفتاامفيك"ةنايخ"ةملكمدختسأالينالعجاتكيامهلضَّرعت
.ىرجاملكنعودبيامكريميدهحماسنأ

ىدسأامبرو،عوضوملاىلإصخشلارظنةهجوىلعاذهدمتعي":تلق
ولوً.اضيأًادجةظفاحمو،ةمدعماهترسأتناك.نادناهىلإةمدخهلعفام
لجرنمامبر،اهجيوزتاولواحدقاوناكل،اتكينمجاوزلاىلعقفاوتمل
كلذنكيمل،ريميدرظنةهجونمً،اعبطنكل.ةلئاطًالاومأكلتميئيس
."ملاعلايفءيشلضفأ

."؟اذهنعريميدلاقاذام"
لكىلعايناملأيفةثلاثلاهتنسيفناك.ةملكبسبنيمل؟نينظتاذام"

السرأدقفً،ايفاكنكيملكلذنأكو؛ءيشلكناحرشيهيلإابتكو،لاح
."فافزةوعدهيلإ

."؟و"
."فافزلاىلإبهذيوأ،ةلاسرلاىلعدريمل"
."؟فافزلاىلإتنأتبهذله"
ينبقارتانيغفينأترعشيننأمغر،قيرطلاىلعًاتباثيرصبتيقبأ

تبهذدقنكأمليننكل،اهينيعىلإرظنأنأبغرأملً.اباوجينمرظتنتو
ً.اضيأامهجاوزىلعقفاوأمليننألامبر؛فافزلاىلإ

يلمعتأدبدقتنك.ال":ينابكنويرسجىلإةرايسلادوقأانأوتلق
."ةزاجإىلعلصحأملو،لوبنطسإجراخمدخأتنكو،كلسلايف

مامألاىلإتقّدح.امببسل؛ّقلعتّالأترّرقاهنألرورسلابترعش
ساكعناةجيتنألألتتوعملتتحاريتلاةمتاعلايـبهذلانرقلاهايموحن
وحنجومتتورسجلاتحتنمءودهبقفدتتنيحيف،ئطاشلانمءاوضألا
ناكنإتلءاستوسازيبكلملاتركذتف،ميدقلايحلاىلإترظن.ونروبياراس
سّسأيذلالجرلا؛هنوفرعيلوبنطسإيفنوشيعينولازيالنيذلانوينانويلا
صلختلاوعوضوملارييغتل؛هحرطنكميًاديجًالاؤسلاؤسلااذهادب...ةنيدملا
.كلذبيلحمستلنكتملانيغفينكل،ليقثلايضاملاءبعنم

يلحنسينألبقنيمختبْتَرماَغ."؟اتكيريميدحماسفيكً،اذإ"
؟هتناخله؟رخآلجرعمةقالعنادناهتماقأله".اهيلعدرللتقولا
."؟رخآلجرعمتبرهله



."...تيفوتدقل...رخآدحأكانهنكيمل،ال":فطلبتمتمت
.ً"احيحصسيلاذهنإلقكوجرأ!تزونايهللااي!؟اذام":تخرص
."تومويامهنباعم،تاونسثالثلبقةثداحيفتيفوت"
نعاذام!هللااي.عيظف...كلذ...كلذ!هللااي":شعترمتوصبتسمه

."؟هلثدحاذام؟اتكي
ةداضمريقاقعلوانتييقبو،رحتنيسهنأاننظو،امهيلعًانزحَّنُج"

دعاسو،تقولاكلذيفايكرتىلإريميدداع،ظحلانسحل.روهشلبائتكالل
ريميدنكلًاضيأهدعاسأنأتلواحً.اددجمهيمدقىلعفوقولايفاتكي
."ينمرثكأهدافأ

يهنادناهتناكدقف،ءيشلعفكرودقمبنكيمل":انيغفيتلاق
دعبنكلو،ناقرتفيامهتلعجةايحلاديقىلعتناكنيحً.اعمامهعمجتيتلا
.ً"اددجمًاعمامهعمجنمنّكمتتنأًامئالمادباهتافو

.رعاشملابَّصغاهتوصنأالإ،قطنمبتّملكتاهنأنممغرلاىلعو
نمبرقأو،تقولاكلذذنمنيقيدصلضفأاحبصأ.ةقحمِكنأنظأ"

،تلقامكو.نآلانالصفنيالامهنكل،رخآلاونيحلانيبامهيقتلأ.لبقيذ
."نآلاًاعمامهيقبتيتلايهنادناهنعامهتايركذنوكتامبر

."؟هدالوأوهتجوز؟ريميدةرسأنعاذامو"
اهّبحأنمرثكأحجرألاىلعناك؛تلقامكوً.اقلطمجوزتيملريميد"

ًالاومأبسكوً،ادجًاروهشمًايرطيبًابيبطحبصأ.ةثالثلانحناننيبنم
،نهعمتاقالعةماقإلواحوتايرخأءاسنعمجرخهنأقثاوانأو،ةلئاط
فرعهنأنظأال.هينيعيفنادناهةناكمءْلمعطتستملنهنمًايأنكل
.ً"ادبأةداعسلامعط

."ههجوىلعكلذةيؤرنكمي"
،درابلايلازعنالارهظملاكلذبًافرجعتمودبيامبر.حلاصلجرهنكل"

ُةيضقتلعجوً،اروفسانللحاترينكيمل،لاحلكىلع.ديجلجرهنكل
تلءاست،عقاولايف.اتكيعمهتقولكيضقيراصنآلاو،أوسأَرمألانادناه
ىركذفلخىعسيمأ،هتبحصبعتمتسيوهقيفربينتعيناكنإًانايحأ
."اهّبحأيتلاةأرملا

تناك؛كسفنباذهتلق.نآلااذهلةيمهأال":فطلبانيغفيتلاق
."ةثالثالإنآلادجويالو،فارطألاةيعابرةقالعًامئاد

يلواح،انيغفيايكوجرأ؟ينعينأاذهبضرتُفياذام":بيذهتبتلأس
تقوذنمرمألاتيطختدقو،يـبةقالععوضوملااذهلدعيمل.يمهفتنأ



."ليوط
الو،نادناهامنإو،تنأسيلةقالعلاكلتيفثلاثلاصخشلا،تزون"

،امهيلكلًءاوغإرثكأاهلعجتاهنإ،عقاولايفً.ائيشتيفوتاهنأةقيقحريغت
اتكيةاساومتنأعطتستملاذهل.امهيديألوانتمجراختحبصأنأدعب
امهنأل؛هتاذملألاوهسفنَحرجلانايناعيامهالكف،كلذريميدلعفنيحيف
."اهنيعةأرملااّبحأ

.ذوبنموضوفرميننأبترعش،ملكتتاهتعمسامدنعً.ابيرغكلذادب
امبرو،ةقحمانيغفيتناكامبر؟امهبَّملأيذلاهسفنىسألابرعشأملاذامل
مهنعيسفنتدعبأويئايربكل-مهنمٌّيأهفرتقيملأطخةجيتن-تملستسا
بغرألازأاليننكل.اهبًاصاخىرجميتايحتذختامث،نينسلاكلتلك
...ليخد؛دعبُميننأببيرغلاروعشلاكلذينباتنياذاملفرعأنأيف

تهجاوو،تزونايًايوقتنك":نانحبّيلإرظنتيهوانيغفيتلاق
."هعممءالتتكتايحتلعجو،كرارقتذختا.ةلضعملا

."...يفطاعلاصخشلايننإنيلوقتِتنككانهانكامدنع"
ً،امامتسكعلاىلعلبً.افيعضكلعجيالكلذنكل،كلذكتنأ"

."ىوقأكلعجي
.ينجعزيأدبدقَّيضامبويـبقلعتملامالكلاكلذلكناك
طقفعوضوملارييغتيفبغرأنكأمل."؟سازيببًامويتعمسله"

نإةفرعمليقيقحلوضفبترعشيننكلو،ةبعصلامايألاكلتنعداعتبالاو
.اهأجافهنأكو؛يلاؤسنمةشّوشمتدب.المأهنأشبملعتتناك

ئطاشلاىلعةكلممأشنأيذلالجرلادصقتأ؟سازيبكلملاينعتأ"
."؟نايمعلاضرأةلابق

."!؟هبتعمسلهً،اذإ"
هذهخيراتأدبي؟هبعمسأنلاذاملو":يتشهدنمةكبترمتلاق

."هايإنحنهيلوناممربكأهبًامامتهانوينانويلايدبي.هعماهتّمربةنيدملا
."؟نينعتاذام؟اذامل"...مامتهاللريثم
يفً،ايقيرغإناكسازيبنأل"ً:امامتيوفعويعيبطوحنىلعتّدر

."ناموراننأنيح



ةينيطنطسقلاراوسأ
ًايدترمناكيذلاروطاربمإلارمتعا.ةوقلاضرعمويمويلااذهناك

لضفبً؛اروخفوًانيزرههجوريبعتادبو،توقايلابًاعّصرمًاجاتهبايثمخفأ
هفيسضبقمىلعهيديىدحإعضويذلاروطاربمإلاىلعتدب.راصتنالا
.ةيلوفطحرفةرظن،هناصحنانعىلعىرخألاو

ىلعو،اروأاتروبىلعًاديدحتو؛ناردجلاىلعًاتباثروطاربمإلارصبناك
لاثمتىلإقّدحيروطاربمإلاناك.ةباوبلاقوفليثامتلانيبمئاقلاهّدجلاثمت
هّدجناك.ىسألابلقثمبلقب،ريبكلاسويسودويثروطاربمإلاهّدج؛ههيبش
-وهمكحيالنيحيف،رصمىلإًالوصوولاغلانم،ةدحومامورمكحدق
يفةبعصتاراصتناهّدجققحدقو.ةيقرشلاامورالإ-يناثلاسويسودويث
ناك.تاراصتنالاكلتلثمقيقحتيعّدينأهنكميالفوهامأ،ةّدعبورح
.دبألاىلإهمساخيراتلاّدلخيسوًاذفًالمعكاذنآزجنأدق

ّتمتدقو،شرعلاىلتعانيحهرمعنمةعباسلايفروطاربمإلاناك
عيطتسيىتحهتياعروههيجوتّمتامك،راوسألاءانبىلعهتدعاسموهتيامح
،هضرأةيامحنمنّكمتيىتحًايوقحبصأو،ةءافكولدعبهتكلمممكح
.هتنيدملّمجيلّةقرلاوعيفرلاقوذلاحنُمو

فرع.همساّدلختسيتلاراوسألاىلإقيدحتلابسويسودويثرمتسا
ةعئاروةمخضّطقنكتملنيطنطسقوأسازيبكلملاراوسأنأًاديج
،رخآروطاربمإيأهبعتمتيملًاراقوهبسكتسهراوسأف،هراوسأكةعينمو
.نيرخآلاماّكحلالكةرهشقوفتةرهشهلبلجتسو

كلتيفو،جاربألاوعالقلاتافرشو،قدانخلايفرّكفيروطاربمإلانأادب
يفةراجحلاتناك.ميركرجحلثمةينيطنطسقلاّنيزتيتلاةيرخصلاةدالقلا
ادباميف.ةميقوًالامجيـبهذلاروطاربمإلاجاتيفساملألاقوفتةدالقلاكلت
.ىرخألاىلعّبلغتللامهنملكحفاكتنيتيلبجنيتلسلسلثمراوسألااّفص
كلتيفىلوألاراوسألاقارتخالواحتسودعللتاوقيأقرغتس...قدانخلاو
ةببدملاةراجحلاىلعًاقرغنوضقيالنيذلاكئلوأعقيسنيحيف،قدانخلا
.يناثلاروسلاىلع

تانازـنزو،ةباوبةرشععبرأو،ةبقارمجاربأةرشعوةئمكانهتناك
لمعللنيدعتسملاوكراعملابنيسّرمتملادونجلاتائمعم،ىصُحتالنوجسو
ةرهوجو،هتطلسءاوغإو،هئايربكلملستسادقروطاربمإلاناك...زكرملكيف



-سويسودويثسويفالف-وهلعج،راوسألاكلتدوجوبو،ةعماللاهحاجن
وأً،انوهاوناكأءاوس،نويجمهلارثعتيس...ةنيصحوةعينمةينيطنطسقلا
كلتدنعنوطقسيسو،ةيودبلاسوكوكلالئابقوأً،ابرعوأ،نييسراف
هذهلٍراوسكءاضيبلاةراجحلاىلعًاروفحمسويسودويثمساناك...راوسألا
...ةنيدملا

؛ققحتملحةيؤربًالوغشمو،هلوحاملكنعًالفاغروطاربمإلاناك
ًابوثًايدترمروطاربمإلافقوً.اريثكاهيلإقاتيتلاهمالحأتقّقحتدقف
ديزيسيذلاحرصلاىلإهفالسأبريدجروطاربمإرخفبقّدحوً،امخفًايجسفنب
ةباوبلا،يـباكنيتلأ،اروأاتروبىلإقّدح.مهترهشوهدادجأومسنم
.ةيبهذلا



نيتلأمامأموجنلابةعّصرملاءادوسلاءامسلاتحتةاقلمةثجلاتناك
ًاددجمًالاصتاتيقلت.ًاليلقلواطتملالالهلانمّيضفعاعشبةءاضم،يـباك
ةروجهمةعقبيفكورتملانامثجلاناكمبينربخيليللانمةرخأتمةعاسيف
،ةثلاثةميرجو،ىرخأةملاكم.لوكيديةربقموةميدقلاةنيدملاراوسأنيب
ةيدقنةعطقتكُرتىرخأةرمو،ليللافصتنميفيخيراتعقوميفًاددجمو
.ةيحضلايّفكنيب

تّرصأدقتناكو.انيغفيتلصوأنأدعبلزـنملاىلإيقيرطيفتنك
مغرواذل،اهيعارذنيبوفغأسيننأتفرعيننكل،اهدنعىقبأنأىلع
ًادئاعيـبردكلسأتنكاميفو.ترداغوءاسملاةيحتاهيلعتيقلأ،اهئاجر
ىلعروثعلاّمتهنأةيفتاهةملاكمربعتفرع،طالبيفةعضاوتملايرادىلإ
ةرملاهذهكُرتيملنامثجلانكل،هسفنلتاقلاّنأًاحضاوادبو،ىرخأةثج
.يـباكنيتلأمامأامنإو-انّليختامك-يـباكبوترصقيفوأحتافلادجسميف
ًامئادناكّيلإةبسنلابو،لبقنميـباكنيتلأمساتعمسدقنكأمل
نكيًايأو.لوكيديفحتموأ،لوكيديةعلقو،لوكيدينوجس:لوكيدي
.ةريثكءامدةقارإتدهشيتلاةمخضلاجاربألاكلتًامئادىنعدقف،مسالا
يفاهلعجيام،نصحلاىلإدوقتيتلاةباوبلا،ودبيامك،يـباكنيتلأتناك
نمًاريثكمدقأيهو،رطانقثالثنمنّوكتتو.ةنيدملالخدمرهوجلا
نيبًاخذبوةفرخزرثكألاُّدعتو،ينامورلادهعلاءانثأيفتيُنبدقو،لوكيدي
تاراصتناهقيقحتدعبدئاعلاروطاربمإلااهمدختسيو،اهساوقأوةنيدملاتاباوب
."ةيبهذلاةباوبلا"تيّمُسببسلااذهلو،ةنيدملاىلإهللخدمكجراخلايف
ببسفاشتكاتلواحف،فتاهلاربعتامولعملابينتدّوزدقبنيزتناك
.حتافلادمحمناطلسلابطبتريحرصبرقوأعقوميفةثجلاكرتمدع
ةملكلانأو،ةيحضلايّفكنيبةعوضوملاةيدقنلاةعطقلانعينتربخأ
."سويسودويث"ودبت،ّزيمتامك،اهيلعةشوقنملا

دقانك.رخآينامورروطاربمإ؛ةئيسلارابخألانمديزملا...سويسودويث
.ينامورلادهعلايفصوغنلازـنالاننأودبينكل،حتافلادمحمىلعانّزكر
ًالوصووسويسودويثنمًاءدبةنيدملااومكحنيذلاكولملاوةرطابألاددعمك
مكاحلكلباقمةميرجفارتقالططخيلتاقلاناكاذإ؟دمحمىلإ
...مدمامحلانسفنأدعننأبجيف،ةنيدملامكحكلموروطاربمإو

علصألاريصقلالجرلاىلإقّدحأانأو،هيفريكفتلاتعطتسااملك



نألبقمئارجللّدحعضوةيفيكوه،يـباكنيتلأمامأددمملانّايرلا
اذلجرلالاؤسلاجعزيملً،اعبط.ةنيدملاقاطنىلعةرزجمىلإلوحتت
ةرظنامأ.ردصلاىتحرارزألاحوتفمدوسألاصيمقلاوةيدامرلاةلذبلا
لعجتفرمقلاىلإرظنيوهوههجوىلعتدبيتلاةنينأمطلاوةنيكسلا
ىلعألاىلإيرصبتعفر.ةعئارةيدههحنمدقلتاقلاّنأيفركفيرظانلا
نمانبقارتو،ةلماكةرهزحتفتتلدعتستوربكتيتلاةضفلاةعطقوحنًاضيأ
.ةيتآلاانتوطخهيلعنوكتساّمعًاضيألءاستتاهنأكو؛لَع

."؟كلذكسيلأًاديعسودبي"
ينآرنيحينمبرتقاوهلمعكرتدقناكو،ملكتملاوهقيفشناك

.ةيحضلاهجوىلعتدبيتلاةرظنلابًانوتفمًاضيأادبو،لصأ
نإلوقأسف،ييأرنعينتلأساذإنكل،امبر":ةحزامبنيزتلاق

."ةيدارإالةيلضعتاّصلقتىلإعجريكلذ
رئاغلاحرجلانكل،شاقنللًاعوضومةيحضلاهجوىلعةرظنلاتناك

لُتقدقهنأبًاتابثإناكرخآلابناجلاىلإهترجنحيـبناجدحأنمدتمملا
ةيعضولابدّدُمدقو،امهفتحنارخآلانالجرلااهيفيقليتلااهسفنةقيرطلاب
قوفناديقمهامصعمو،ًاليلقناتدعابتمهاقاسو،مهسلثمً؛اضيأاهسفن
لتاقلانكيمل.هاديهيلإتراشأيذلاهاجتالاو،يسانيكرّدقمتّركذت.هسأر
اذهىلإناريشتاتناكيسانيكرّدقماديف،قالطإلاىلعانكابرإلواحي
ناديلاريشتنيأىلإو.قيقدلاعقوملافاشتكاعطتسنملاننكل،هاجتالا
ةفحتلا؛ةميدقلايـباكنيتلأسيلنكلو،ةرشابميـباكنيتلأوحن؟نآلا
:ةرصاعملايـباكنيتلأامنإو،ال،ةنيدملايفةباوبمهأربتعتيتلاةينفلا
.ماخرلاوبارتلاوةراجحلالالطأ

."؟ةثجلادجونم"
نوكألتولوبامهبلكً،انسح.فحتملايفنايليللاناريفخلا":بنيزتلاق

ً،امامتكانه".ةيديدحةباوبفلخةعساوةحسفىلإتراشأ."ةقدرثكأ
."تدرأنإامهيعدتسأنأنكمي

هتفرعمتدرأءيشكانهناك،نكل."انسفنأبكانهىلإبهذنل،ال"
."؟ةيحضلاةيوهمتفرعله".بهذننألبق

."قئاثولالكلًاقفويفحصهنإ؛اكورودناداسهمسا"
يفحصهلعفييذلاام!يننيحزامتِتنأ".تشهُد."!يفحص":تخرص

."؟هلكاذهمضخيف
.اهنعًاضوعباجأ"قيفش"نكل،درلانعةزجاعّيلإبنيزتقّدح



،ذخ".ةيفحصلاةيحضلاةقاطببهديَّدمو."ريدملااهيأانيدلةركفال"
."ةرظنِقلأ

ةيضقلانأادبً.اضيأفحصلامهأنمةدحاويفلمعيوً،ايفحصناك
نالمعييسانيكرّدقمولزينيدتدجنناك،لقألاىلعف.ةكئاشحبصتاهتّمرب
مهمليلدىلعانيديأانعضواننأاننظو،اهسفنةيراشتسالاةنجللايف
،لتاقلالبقفّرصتلاونيلمتحملانييلبقتسملااياحضلاديدحتنمنّكمتنسو
ىلعطقفزيكرتلادعيملىتوملانيباياحضلانمضنميفحصدوجوبنكلو
ً.ايدجمةيرثأعقاومبنيّفلكملاةنجللاءاضعأ

اهيأكلذكسيلأ،ةيراشتسالاناجللاكلتىلإنومضنيالنويفحصلا"
."؟ريدملا

اذهنظأال":ينعبطرلاليللادربداعبإليفطعمرّرزأانأوتلق
نهارأسف،امٍعوننمًاريبخوأًاراشتسمنكيملاذإىتح،نكل.بنيزاي
ناطلسلاعقاومعمةصاخ؛ةيرثألاعقاوملاكلتبهطبرتامةقالعكانهنأب
."اهنعًاريرقتناّدعييسانيكرّدقمولزينيدتدجنناكيتلادمحأ

."؟هولتقاذاملفالإو،امٍعوننمةلصكانهنوكتنأبجي"
ً.اددجمانتيضقيفهفنأُّسديناكذإ؛ثدحتملاوه"قيفش"نأنيبت

وتللاورجأنييئاضفلثمنودبيوةبيرغًابايثنودترينيذلاهلاجرناك
نيحيف،راوسألالوحتامصبوّةلدأنعنوثحبي،ةميدقةراضحبًالاصتا
انلاهميدقتوةّنيبىلعروثعلانكيمل.ءابغبرثرثيوناكملايفوهعّكستي
نوكينأحوضوبديريهنأودبيو،هتاردقنمىوصقلاةدافتسالاّبلطتي
وهف،كلذقيقحتنعهزجعىلإًارظنو،رارقلاذاختاةيلمعنمًاءزج
اذإ-هراكفأضعبلعجويعادبإلابناجلايفةكراشملايفلقألاىلعبغري
ةيرورضلاةقايللادودحًامئادربتخيهارتاذل،ةعومسم-اهنمٌّيأهيدلتناك
فطلبكلذضفرتً،اعبط،بنيزنكل.هيأرنعريبعتللةصرفيأزهتنيو
.ةراهمو

."اذهيفرظنننأبجي،حيحص":ةبآكبتلاق
."؟يلعنيأ":ناكميأيفقمحألاىرأاليننأةأجفًاكردمتلق
هقيرطيفهنإ":اهقلقءافخإلواحتواهرصبحيشتيهوبنيزتلاق

مليننكل،بنيزويلعنيبديكأتلابثدحدقامءيشناك."يديسايانيلإ
.قيفشمامأعوضوملاةشقانميفبغرأ

."امهيدلامعمسنلونييليللانيريفخلانمقثوتللبهذنل،ديج":تلق
.انقيرطيفانيشماننكلانيلإمضنينأدارأدقف،قيفشهجوجلتخا



الإو،لاحلكىلعّةلدألانعثحبلاةيلمععباتينأهنمديرنانك
ً.ابيرقتةليحتسمانتاقيقحتنوكتسف

ىلإامكالكداعله":ةقيتعلاراوسألابناجبانرسنيحبنيزُتلأس
."؟سمأةليللزـنملا

ىلإريدملااهيأاندع،معن،ممه":لاؤسلانمةئجافتمبنيزتلاق
.ً"اروفلزـنملا

ىلإرظنلاتدافتواهتوصشعترادقف،بذكلاديجتةاتفلانكتمل
يدؤيسكلذنكلً،اروفتفرتعالطقفًاليلقاهيلعتطغضيننأولو.ّينيع
.ةلأسملانعثيدحلاعباتأملاذل،يلعنيبواهنيبفالخلامّزأتىلإ

."؟ئناهمونبتمعنله":يـبراشتحتةماستباًامسارتلق
رعشأتنك،ينظقيأوفتاهلاَّنرامدنع.كلًاركش،ريدملااهيأمعن"

."نيريبكطاشنوءاخرتساب
.ً"اضيأهسفنءيشلابرعشدقيلعنوكينألمآ"
تحتانرسنأدعبو.يشملاتعباتو،كلذىلعًادرةملكبسبنتمل

،ةيرجحلاراوسألااهبطيحتةفوشكمةريبكةقطنمىلإانلصو،رطانقلاىدحإ
يتلاةعطاسلاةطرشلاءاوضأببسبًاليلقاننويعضمغننأىلإانررطضاو
.راوجلايفءيشلكرينتتناك

تالفحةماقإلًابلاغفيصلايفمدُختسادقفً؛اديجناكملاتركذت
مغركانهيرجتتالافتحايأّليختنمنكمتأمليننكل.ةيقيسوم
تعمس.ينهذيفةفلتخمًامئادتيقبلوكيديةروصنأل؛كلذيتلواحم
،موؤشمناكمهنإليقذإ،ةيوناثلاةسردملايفتنكنيحىلوألاةرمللهنع
باّجُحلامدُعيو،ذوفنلاباحصأونوزرابلاوبناجألاءالبنلانجُسيثيح
ضعبلقتعادقفً،اريثكيناثلانامثعمادعإَّيفّرثأ،امببسل.ءارزولاو
تناك.هريزوةدعاسمبهسأراوعطقوهوقنخمثباشلاناطلسلانييراشكنإلا
وأًاعلويدلريثياللوكيديمساركذنأينعتةيومدلاصصقلاكلت
ً.اريبكًامامتها

."كانهامهنإ،ريدملااهيأامهاه"
ىلإةيدؤملاتاجَردلاىدحإىلعنيسلاجنيلجرىلإبنيزتراشأ

ىلإسلجياميف،امهضعبعمناملكتيونانّخديامهوةيبونجلاراوسألا
برتقنبلكلاانآر.ثهليوهناسلّدميوهو،مخضضيبأيعربلكامهبناج
دعبًاروفنالجرلافقوو،ءوسلابرذُنيًاتوصردُصيوهوهمئاوقىلعضهنف
ىقلأً.ايدسجىوقأو،لقألاىلعمدقبرخآلانملوطأامهدحأناك.كلذ



.همدقباهأفطأوضرألاىلعهغبتةفافلبقعريصقلا
نأًاحضاوادبنكل،هبرُمأامبلكلالعفف."!تولوبايأدها":خرص

."!سلجا...تولوبايسلجا":هخيبوتعباتاذلً،اريثكناويحلابقثياللجرلا
.انيلعًاتباثهرصبيقبو،سلجهنكلًاجعزـنمبلكلاادب
."ناّكأتزوننيشتفملاريبك":امهيلإيشمأانأوتلق
."فحتملايفيليللاريفخلاانأو،]19[ناولهبيمسا":امهرصقأباجأ

لجرةروصمسالارضحتسادقفً،اكحاضرجفنأتدكوً،ادجًاليزهناك
فقاولالجرلاناك...كلذلًاقفوهاّمسوًامخضهنبانوكينأىّنمتليئض
ناولهبمساقحتسيغبتةفافلنّخدييذلاوريصقلايليللاريفخلافلخ
.هنمرثكأ

يفةككشتملاةرظنلاتيقب."تولوبايًابحرم":بلكلاىلإًارظانتلق
.يتيحتىلعًادرهليذَّزهيلبيذهتلابّىلحتهنكل،هينيع

."؟لاغناكوهله"
نملضفأو،شابكأيعربلكهنإ،يديسايال":فطلبناولهبلاق

."لاغناك
ذإ؛رايتخبنممخضأناك."ديكأتلابليمجهنإ":هيلإًارظانتلق

.همجحفعضغلبي
."مويلاًاليلقلعفنمهنكلً،اضيأًادجدودووهو.يديسايكلذكهنإ"
.عوضوملابلىلإانلصو
."؟قحمانأله،ةثجلاىلعارثعنيذللانيصخشلاامتنكً،اذإ"
،عقاولايف.نيتعاسوحنلبق،يديسايمعن":هتماقًاداشناولهبلاق

."ءيشىلعانرثعدقانكاملهحابنالولو،ةثجلادجويذلاوهتولوب
.اذهتولوب،ٍعادنودنمحبنيال".رخفبتولوبىلإلفسألاوحنرظنو
."تولوبعمسنيحامًابطخكانهنأزمارفرع

."ةسارحةلوجبموقنانك":مامألاىلإمدقتيوهورخآلالجرلالاق
عونلانمهنأتننظو،لقألاىلعتاونسرشعبناولهبنمرغصأناك
نأتفرع،حبنيأدبامدنعو".كلذكسيلهنأيلنيبتنكل،لوجخلا
."اوءاجدقداغوألا

."؟داغوأيأ"
راثآىلعكلذوحنوأرهشلبقرثُع.راثآلاوقراس":دقحبلاق

،يحصلافرصللديدجبيبانأطخديدمتءانثأيفلفسألايفةيخيرات
يوتحتيتلاةنيزخلاناكملاكاذناكً.ابهذةءولممةيراّخفًارارِجتّمض



."ةّميقعئاضبىلعًابلاغ
ةسيفنلاةلودلاتاينتقمتناك،ينامثعلادهعلاءانثأيف":ناولهبلاق

ذإ،ًاليوطانهىقبتءايشألاكلتنكتمل.جاربألادحأتحت،انهنّزُخت
،نوعشجونوركامسانلا؟لعفناذامنكل،رصقلاىلإلقُنتامناعرس
نولواحيو،تاعامجنوتأيمهف،انهنّزخمبهذنعنوعمسيامدنعو
نيحكانهنممهدرطنو،لمعلاىلإًاروفُّبهناذل.تاساسألاىلإللستلا
ىلإمهانلسرأومهنمةسمخىلعضبقلاانيقلأدقو،يرجيامفشتكن
؛رهشذنمدادعتسالاةبهأىلعنحناذل،مهفخيملاذهنكل،نجسلا
ءوسلتوفغيننكل،ةفلتخمةليللاهذهنكتمل.ىرخأتاميلعتراظتناب
."...زمارينظقيأو،ظحلا

.ثدحدقامًائيشنأتفرعو،ينجعزأتولوبحابننألهتظقيأ"
نأينمبلطو،اهيفهتظقيأيتلاةظحللايفًاضيأكلذبناولهبسحأ
دجنملاننكل،هفلخانضكرف،مهسلثمقلطنا،هانتلفأامدنعو.تولوبرّرحأ
."نيكسمليتقةثجامنإو،لواعموأًاشوفرنولمحيراثآيقراسيأ

."؟تقولاكلذيفًادحأامتيأرله"
رمتساو،يلاؤسعمسيالحجرألاىلعهتلعجةريبكةراثإبرعشيناك

.ةثجلاىلعهروثعةيفيكنعانرابخإب
هللامحريل،وحنلااذهىلعتيمةثجةيؤرينعأ؛بيرغاذه"

.يقنعافقىلعرعشلافقو،نيتحوتفمنينيعلاكنيتتيأرامدنع.هحور
."...فوخلابترعشوً،اقحًاعيظفكلذادب

ءانثأيفهمفنمجرخيغبتلاةفافلناخدو،ّفلكتنودنمملكت
درنأشبًاقلقحجرألاىلعناكيذلاناولهبجعزأهفّرصتنكل،هثدحت
حاترمريغلملمت،اذل.نالجرلاهآراموانترايزبفرعينيحهريدملعف
ً.اديعباهفذقوهعباصأنيبنمزمارغبتةفافلعزتناف،لّمحتيدعيملىتح

زازئمشالاريثتتنأ!ةراذقلاهذهنيخدتنعفقوت":ةيبصعبلاقو
."!نيشتفملاريبكمامأنيخدتلاب

لثمبًالجرمئالينأنكمياليذلارمألا؛ًالجخهسأرزمارىنحأ
هحماستنأوجرأ"ً.امستبميلإرادتساوغبتلاةفافلناولهبأفطأ.همجح
هنكل،وتللاراكلامنمةنيدملاىلإلصودقو،قمحأوعفايوهف،يديساي
تسيلهذهنأهربخأتدك."نيرخآلامرتحياليذلاعونلانمسيل
ةيضقنأشب":هسفنذاقنإًالواحملاقذإ،يلحنستملةصرفلانكلةلكشم
،انيذؤينأنكميالتيملا.لثاممءيشوأرعذكانهنكيمل،كلتفوخلا



انيأرنيحًاليلقانشهُدً،اعبط.ءايحألاىشخننأبجياننإلوقأنكل
ةثجىلعانرثعةأجفو،ةلصحملابكئلوأراثآلايقراسعقوتنانكدقف،ةثجلا
زماررعشببسلااذهل؟كلذكسيلأ،ةرغنيحىلعانذُخأ.انمامأتيم
تعمجتساامدنع،كلذمغرنكل،ةفداصماهدجونيحكابترالاضعبب
."...يتعاجش

ًائيشوأًادحأادهاشتملأً،اذإ":يـباصعأريثتهترثرثتأدبنيحُتلأس
اهيأءيشال،ال:لامآلابيخملاداتعملاباوجلاعقوتأتنك."ً؟اهوبشم
."ةريغصةلفاحكانهتناك":زمارلاقنيحًائيشَرنمل،ريدملا

."؟نيأ"
.انفلخيـباكنيتلأوحنراشأ
لجرلاضرأةعطقثيح،ةرشابمةرطنقلامامأكانهقدنخدجوي"

ةصصخمقيرطكانه.لوكيدويةربقمىلإلصتاهدعبو،ىسومزوجعلا
."نفادملاقرتخييذلابردلاىلعةلفاحلاتناكو،ةربقملاربعّرمتمومعلل

ً.امهمهلوقيامادبدقف،قثوتأنأتدرأ
كسفنبتلقدقف.بسحفقيرطلاكلتىلعُّرمتةلفاحلاتناكامبر"

."...ماععراشهنإ
تناكةريغصلاةلفاحلانكل.نيشتفملاريبكايًاحيحصاذهنوكيدق"

ال.ةدعتبمتقلطنا،ةثجلانماهيفانبرتقايتلاةظحللايفو،ةفقوتم
."اهآرنيححبنيأدبتولوبنكلببسلانعينلأست

عمُسياذل،ليللايفةحرشمهبشيناكملااذه.قحمهنإ":ناولهبلاق
نكمي،عقاولايف.نيقلطنماوعرسأ،ةثجلاانيأرامدنعً.اضافخناتاوصألارثكأ
ليغشتىلإقئاسلارطضاو،ىلوألاةلواحملايفلغتشتملاهنإكللوقأنأ
.ً"اريخألمعينألبقًاثالثوأنيترمكّرحملا

ً؟اريخأامءيشىلعانلصحله.يدسجيفيرستةراثإبترعش
."؟ليجستلاةحولمقرامتيأرله"
.ً"اكلاحمالظلاناك.لعفنملاننأىشخأ"ً:افسآناولهبلاق
.هيلعتطغضبنيزنكل،نينثالانيذهبلمألادقفأتأدبدقتنك
؟اهيفزيممرخآءيشنمله،ءاضيباهنإتلق؟ةبكرملاتناكفيك"

."؟اهزارطواهعونام
."محللالقنلةبرعامنإو،ةريغصةبكرمنكتمل"
أدبً.اديجهفرعأًاتوصامنإو،ناولهبوأزمارتوصتوصلانكيمل

نمثيدحلايفًاروفكراش،هتداعكو."يلع"تيأروتردتساف،حابنلابتولوب



.ليصافتللًامامتهاريعيوأيغصينأنود
."!نآلا!سلجا؟كلتلقاذام،تولوب":ناولهبمهمه
ملفيلعامأ.سلجاذلةليللاءيشيأبىظحينلهنأبلكلاكردأ

.ةيلوضفلايتارظننموأ،بلكلانمجعزـني
عيزوتتابكرمىدحإ؛رثكأًاحاضيإتدرأنإ.عيزوتةنحاشً،انسح"

امتننظاذهلو،ضيبأةجالثلامسق.فلخلايفةجالثاهيفدجوتيتلامحللا
."ةريغصةلفاحاهنأناباشلااهيأ

دقل".زماروناولهبكابتراةدايزنمهعنمألهتئدهتًالواحمتلق
."كيلعنّوهاذل،وتللانهىلإَتلصو

يننكل،ريدملااهيأوتللتلصودقنوكأامبر":ةريبكةماستبابلاق
."اهنومدختسيةلتقلاناكيتلاةنحاشلاتفرع

ًاليلدًاضيأفشتكاامبرهنأتكردأ،ةئيرجلاهتريشكتتيأرامدنع
.ناريفخلاهآردقامةفرعمتدرأيننكلً،امساح

.يلعايًاقحالاذهشقاننس":نينثالاىلإريدتسأويسأربئموأانأوتلق
."؟ةريغصلاةلفاحلانعًاضيأاناربختنأامكنكمياذامً،اذإ

رعشأ،ريدملااهيأفرعتامك":هنيعفرطبيلعىلإًاقّدحم،زمارلاق
...عيزوتةنحاشاهنإلوقيانهديسلا.نآلاهلككلذنمكابترالاضعبب
ةريغصعقاولايفةريغصلاةلفاحلاتدبنيحيف...فلخلايفةدّمجمعم
رظنمث،هلوحناكملاًالمأتمتمصو."...كلذيفرّكفأنيحو.بناجلانم
."؟يليمزايكيأرام".هتدجنىلإَّبهينألمأىلعناولهبىلإ

لوقأل.فرعأال":نيميلاىلإًاليلقلئامهسأروً،ادّدرتمناولهبلاق
انكامبرو،راجشألاوروبقلادهاوشببسبحوضوباهرنمل،ةقيقحلامكل
عباتويلعوحنأموأو."ةريغصةلفاحتدب.قحم"زمار"نكل،نيديعب
.ً"اقحمانهديسلانوكيدقو،ةقلغمةنحاشتناكامبر":ًالئاق



هيدل"يلع"نأوهوً؛ادكؤمادبًاديحوًائيشنكلً،اقحمنكيملامبر
امهتالمأتلنيريفخلاانكرتنأدعباهايإينربخأيتلاةديفملاتامولعملاضعب
.راوسألالفسأدنع

لقنةبكرم؛ةقلغمةنحاشاهنأكربخأو،ةريغصةلفاحديكأتلابنكتمل"
يفرمعةقشمامأةفقوتمتناك.ريدملااهيأينيعمأباهتيأردقو،ةدّربم
."اهنمناجرخيهقيقشورمعتدهاشو،نيتعاسلبقيـباكيرغإ

ىلإبهذينأهنمتبلطدقف،ةرطيسلاقاطننعجرخيعضولاناك
ةبقارمةمهميفجرخ؟لعفاذام،نكلو،مونلانمًاطسقلانيولزـنملا

...ةينوناقريغوةيرس
."؟كدرفمب؟رمعبقارتتنككنأينربختله،ةظحلًالهم"
رعشينأنمًالدب،ةيمهألاغلابًائيشزجنأدقهنأكو؛رخفبباجأ

.رماوألاىصعوئدتبملثمفّرصتهنأللجخلاب
."...نألبقفصتناليللانكل،هلكءاسملالزـنملاتبقار،معن"
ةدايقرقمرداغأنألبقكنمتبلطاذام؟يلعايكلتلقاذام"

."؟ةطرشلا
،هدوهجىلعًافينعتينمعقوتينكيملً.اكبترمّيلإقّدحورادتسا

نعللكنودنمًاثحابهبجاوبموقيوهوهتّمربليللاهئاضقىلعو
فقنو،يشملانعانفقوتدقةثالثلانحنانك.مئارجلانمةلسلسفرتقم
نيطالسلاوةرطابألاداتعايتلاحورصلانعراتمأةرشعوحندعبىلع
.ةيركسعلامهتاراصتنادعبةنيدملالوخدلاهمادختسا

يذلاام":ضاعتماللرثأهيلعودبينأنودنمً؛امامتًائجافتملأس
."؟ريدملااهيأيلهتلق

كلذكسيلأ،ًاليلقحاترتوًاروفلزـنملاىلإبهذتنأكنمتبلط"
."؟بنيزاي

قحتسيهفّرصتنأبًاعنتقملازيالناك"يلع"نكل،بنيزبجتمل
.ءانثلا

."ريدملااهيأتاروطتلاضعبتلصحنكل،معن"
يأنععمسأمل؟ةيلمعلاهذهنعلوؤسملانم؟تاروطتيأ"

لصتينأنودنمليللالاوطدادعتسالاعضويفيفتاهيقبو،تاروطت
ظحلأملواولصتامهنإمأ".امهيلكىلإتقّدح.ً"ائيشينربخيودحأيـب



."؟كلذ
.ضرألاىلعًاتباثبنيزرصبيقب
."ريدملااهيأبسحفيلإيغصتكتيل":يلعلاق
ينعد،نكل.ىتفلااهيأاذهنأشبقلقتالً،اروفكيلإعمتسأس،هآ"

نأنكميءيشالو،رماوأللنايصعوهانهانيدلامنإكللوقأًالوأ
كلثدحولاذام.كدرفمبرمعلزـنمىلإتبهذ.ةقيقحلاهذهلّدبي

."؟كانهتنكنيحامءيش
نأنكميءيشال":بيجيوهوههجوىلعةركامةماستباتمسترا

."ريدملااهيأيلثدحي
ناريفخلاعفرف،ليللانوكسيفيتوصىدصددرتو."!ءاره":تخرص

.جيجضلاببسبهسأرعفرتولوبنإىتح،يرجيامادهاشيلامهرصب
ناصخشلاامهنأينعياذهو،نالتاقامهنأبًامامتعنتقمتنأ!قلطمءاره"
ثدحينأنكميءيشالنإيللوقتوً،اراسيوًانيميسانلانالتقيناذللا
ظحةميمتعضتله؟امٍعوننمٌقراخٌلجرتنأله؟تنأاذام!كل
اذهنمًائيشوأةبيجعىوقكلتمتله؟صاصرلامامأًاعينمكلعجت
كلعجييذلاام؟ءيشكلثدحينأنكميالاذامل،يلعايينربخأ؟ليبقلا
."؟ىذأتتال

ّىلختلقألاىلعهنكل،هئطخبفرتعينأنودنمتمصلايلعمزتلا
ملفئطخمهنأبنيزتفرع.هلاعفأنععافدللاهنملئاطالةلواحمنع
.ةملكبسبنت

يفتكراشله؟اذهلكثودحبتحمسفيك؟بنيزايكنعاذامو"
مامتهايأنيريعتالِتنأًاذإ،سأبال؟قمحألااذهنيدعاستله؟رمألا
ةلكشمهجاوولاذام؟هوركمهلثدحولاذام؟هنعاذامنكل،هلوقأامل
؛قطنملاضعببّىلحتيهيلعجتوهعميملكتتنأكلاببرطخيملأ؟ةصيوع
مأ".ًالجخةنيكسملاةاتفلاتدّروت."؟كلذنمنّكمتأمليننأِتيأرنأدعب
قمحألاكلذلزـنمىلإهعمتبهذله،يّملكت؟كانههعمِتنككنإ
."؟رمعنيعللا

."...نكلباهذلاتدرأً،انسح،ممه"
.يلعىلإتقّدحوتردتسا."؟حيحص،رطخرمألانألِكلحمسيمل"

!ناباشلااهيأًاعنصامتنسحأ!كدحوكانهانيوهلايشمتسكنأَتنَنظً،اذإ"
."امكتينهمىدمبىهابتأتنكيذلاانأو!ىحرم

ً.اريخأملكت"يلع"نكل،ةميدقلاةحاسلاىلعليقثتمصقبطأ



ترّوطترومألانكل،كربخأنأبجيناك.قحمتنأ،يديسايفسآ"
،يديسايًاقهرمتودب".هسفنبنيكسملالجرلاةقثتزتها."ةريبكةعرسب
."كجاعزإدرنملو

."؟كلذكسيلأ،مونلانمًاطسقزوجعلالجرلالنيلً،انسح"
لضفألانمهنأطقفتننظ".مستبينألواح."...يديسايالًاعبط"

ًاديقعتدشأرومألالعجننألبقةسوململاجئاتنلاضعبىلعلصحأنأ
."...ًالصأهيلعتناكامم

سيلأً،ائيشمهفتمل.يلعايًاركش؟اذامل"ً:اسأيَّيعارذًاعفارُتلق
نوكتنأنكمملانمناكاهيلإقوتتيتلاةسوململاةجيتنلاكلت؟كلذك
نايونتامطبضلابفرعأنأديرأً،ادعاصفنآلانمً،اعمامكرّذحأ.كتوم
."؟موهفم؟موهفماذهله،ينذإنودنماسفنتتنل.ليصفتلك؛هلعف

نل":يهجوريبعتىأرنأدعبيلعمتمت."يديسايموهفم"ً:اعمالاق
هيلعيقلقىلإعجرييـبضغنأفرعيناك."يديسايًاددجماذهثدحي
،ةيافكٌجعزمنذإنودنموحنلاكلذىلعهفّرصتف،هلاعفأببسبسيلو
ً.اقحبعرمرمأرطخللهسفنهضيرعتنكل

مث،امهبلكونيريفخلاىلإترظن.ً"اقح،ثدحيالألمآ"ً:امهجتمتلق
."...بهذنلً،انسح".شعنملاليللاءاوهبَّيتئرتألموًاقيمعًاسفنتبحس

.نيتماصيناعبت
يأىلإيرصبعفرأنأنودنم،تاوطخعضبانرسنأدعبتلق

."؟سمأءاسمثدحاّمعيناربخأً،اذإ":امهنم
نإفرعأمل."ثدحاّمعةلوؤسملاانأ،عقاولايف":مدنببنيزتلاق

كشوىلعانك".اهريمضيضرتلةقيقحلالوقتمأاهبيبحدناستتناك
يّنلقيسناك.يراظتنابفقيوهترتسىدترادقيلعناكو،ربتخملاةرداغم
ىلعةرظنيقُلننأبجياننإتلق،هفرعأالببسلنكلو،لزـنملاىلإ
نجسلايفةنسلافصنونيتنسرمعىضق،نيتنسلبق.قفاوف،رمعتافلم
رعشلعجتيتلاتامولعملاضعبانفرعوةءارقلاانعباتاذل،لايتحامرجب
برحلاىلإمضنيل،رّوزمرفسزاوجبناتسناغفأىلإبهذدقل.فقيسأرلا
ةحفاكميفهقيدصبيلعلصتا،اذهانفشتكاامدنع.نييكيرمألادض
."...باهرإلا

يفهسفنفصلايفانك،ناتروكيازيس":ةصقلاةياورًاعباتميلعلاق
اهيأًاقحيكذليمعو،نآلاباهرإلاةحفاكمةبعشيفضّوفمهنإ.ةيميداكألا
اهعمسدقءايشأًايفرحرّركينأهنكميو،اهقّدصتنلةركاذهيدل.ريدملا



ملكتأيذلاصخشلافرع،رمعمساتركذامدنع.ةليوطتاونسذنم
ناكظحلانسحلو،امتقويفرمألاةشقانمانرودقمبناكنإهتلأس.هنع
.ً"اروفهيلإانبهذف،تقولانمعستمهيدلوهبتكميف

لاقو،هعمبهذأنأيفيلعبغريمل،عقاولايف":بنيزهتعطاق
ًاروفلزـنملاىلإبهذيسهنإو،مونلاضعبىلإةجاحبوةبعتمودبأيننإ
كشوىلعيننأترعشيننكل،كلذىلعَّرصأ.يازيسىلإثدحتينأدعب
."هعمتبهذاذل؛امءيشفاشتكا

لواحتيهو،ريدملااهيأوحنلااذهىلعرمألاثدحيمل":يلعلاق
."هلكاذهيفبنذملاانأ.يلعّرتستلا

يأادقفدقامهنأتظحالو،امهيلكىلإترظنويشملانعتفقوت
،سانللًابيرغًائيشبحلالعفي.ةقثبوصرحبّيلإنارظنيوددرتلابروعش
.كحضأّالأًالواحم،يسفنةرارقيفترّكفامك

امتنأ.نكيًايأ،معن،معن":ةيلوطبلاةيحضتلاتانايبلًادحًاعضاوتلق
."ثدحامبيناربخأ،نآلا.امكضعبلثمناروهتمونافيطلنانثالا

لجرًامئادوهف،يازيسنمًاراحًابيحرتانيقل":كاذنآةيرحبيلعلاق
نألبقهمامأةلواطلاىلعرمعتافلمتناك.نيرخآلاىلإنوعلاديدمي
ةينامثوحنىضقاذهرمعنأودبي،لاحلكىلع.ياشلابرشنميهتنن
ىلإهتدافإيف.هلوصودنعلُقتعاوايكرتىلإداعهنكل،ناتسناغفأيفروهش
دضلاتقلاوداهجلاىلإمامضناللكانهىلإبهذهنإلاق،ةطرشلا
وأهباوقثيملكانهةمواقملايلتاقمنأل؛كلذعطتسيملهنكل،نييكيرمألا
."رايدلاىلإداعاذل،مهفوفصيفهولبقي

باهرإلاةحفاكمةبعشنيبقيثولاطابترالاىدمفرعأانأوُتلأس
."؟اذهنعنويكيرمألافرعيله":نييكيرمألاو

يفلاجرلافرعامدنع.وتللاذهركذأستنك":ربكأةيويحبيلعلاق
ضعبراثأ،عقاولايفً.اروفاولصتا،لُقتعادقرمعنأةيكيرمألاةيلصنقلا
تاليجستاودهاشومهئاربخلضفأاولسرأاذل؛كلذنمًةيضقانلاجر
يفيلنيكإرمعهيفناكيذلاهسفنتقولايفهنأنيبتو،باوجتسالا
نمروهشدعبهتثجىلعرثُعو،كانهيكيرمأدئارفُطتخا،ناتسناغفأ
امكًامامت".عباتينألبقيلعفدررظتناوفقوت."هقنعتّزُحدقو،كلذ
تارابختسالاريراقتلًاقفوف.ءيشلكاذهنكيملو.انهاياحضلالاحيه
نييمالسإلانمةعومجمدئارلامادعإنعنولوؤسملاصاخشألاناك،ةيكيرمألا
."ايكرتنمنيفّرطتملا



ىحنمكلستتأدبةيضقلانأتكردأو،رمعنأشبًائطخمتنكامبر
ةينيدةمظنمكانهله؟مئارجلافلخينيدعفادكانهلهً.امامتًاديدج
؟...اذهلكيفةطروتمةيرس

."؟ةعومجملاكلتدارفأدحأرمعناكله"
ملانتعامجنكل،هباوجتسالمهيلإهلقناوبلطو،اذهنويكيرمألانظي"

دجُووةمكاحمللرمععضخ،ريبعتلازاجاذإ.ّةلدألاصقنىلإًارظن؛هّملست
نجسلابهيلعمكُحو،باهرإلابقلعتتمهتهيلإهّجوتملو،لايتحالابًابنذم
."نيرهشوةنسىلإةدملاضيفختّمتّمثً،ارهشنيرشعةّدمل

."؟رمعقّدصيله؟ةيضقلاهذهبيازيسيأرام"
صرحبانعمتسااذل.ٌبذاكرمعنأنظيوهف،ريدملااهيأالديكأتلاب"

ةنحاشفّرعتانعطتسااننأل؛كلذانلعفاننأانظحنسحنمو،هتاليجستىلإ
كلتانيأردقاننأودبي.نايليللاناريفخلااهفصويتلاةقلغملاليصوتلا
."لبقنمامناكميفةنحاشلا

لذبيهنأو،هلًايفاكنكيملنييليللانيريفخلاكابرإنأًاحضاوادب
ً.اضيأينشّوشيلهدهجىراصق

."ً؟اضيأانأاهتيأرله؟نيأ؟اذام"
."يديسايمعن"
."؟نيأ"
مامأ":هتّمربملاعللًامامتحضاويلًادجًاضماغودبيامنأكولاق

.هنعملكتياّمعةركفىندأيدلنكتمل."سيلاهيراّزجرجتم
."؟اذهسيلاهيراّزجوهام"
ءانبنميضرألاقباطلايفدوجومرجتملاو،ةرازجلايفرمعلمع"

ةقلغمةنحاشنكلهمامأفقوتنسانك؟ركذتتله،ينكسلايسانيكرّدقم
."؟كانهىلإانتقبسءاضيب

.ضيرعلا]20["هلاورش"وهتمامعب،قئاسلاةأجفتركذتوً،اقحمناك
."ً؟اذإرمعرجتمكلذناكله"
،يديسايدحاورجتمهيدلسيل":قنحللريثملاهسفنبهدادتعابلاق

ناطلسلاو،راليسفأو،بويأو،زوكيبو،رادوكسوأيفىرخأةسمخمهيدل
نمهللادبعمهدلاوناكً،انسح.ناجنيزرإنمًاعيمجمه.يزاغ
بألادُرطامدنع.انهًاعيمجاودلوةعبرألاهءاقشأورمعنكل،ناجنيزرإ
حتفوانهىلإءاج،اهيلإيمتنييتلاةينيدلاةمظنملانمهللادبعزوجعلا
."نبالكلًارجتمكرتيلططخيهنأضرتفأو،محللاعيبلرجاتمةسمخ



رمعنإلوقتأً،اذإ".نبالاامنإويمامتهاراثأنمبألانكيمل
."ً؟اضيأًاراّزجلمعي

ىكذألاورغصألاّهنإ.ةساردلابًالوغشمنوكيالنيح،هغارفتقويف"
ناك،ةيوناثلاةسردملاذنمو.ةعماجلابقحتلايذلاديحولاو،ءاقشألالكنيب
ىقتلادقو،هتالطعءانثأيف-يسانيكرّدقمىنبميف-هدلاورجتميفلمعي
."...نافّرطتمامهيلكنألً؛اعبط.كانهنوسفإ

ً،اقباسبنيزهبانتربخأدقامتّركذت...ٍّدحتةرظنبًاددجمينقمر
مادختسابحارجلاكلتتثدُحأ.ةطاسبوناقتإباياحضلاقانعأتّزُحدقف
وأ،اهبكسميلاهلكهديمادختساىلإلتاقلاجاتحيتاودأ؛ةليقثتاودأ
ناتسناغفأىلإةهوبشملاةلحرلاذخأنسانكاذإ.ىرخأتاملكبلاصن
،بطلابمتهموهف،لتاقلافصومئاليرمعنأينعياذهف،نابسحلاب
هبشيبولسأبلتقةميرجبكارتشالايفًاضيأهيفهبتشمو،راّزجةربخكلتميو
هيدلعفادالنأىقبتةقيقحلانكل.نآلااههجاونيتلامئارجلابولسأ
هيمحعمتالكشمهجاودقناك،معن.نآلاىتحاياحضلانماٍّيألتقيل
نألقعيالنكلو،اهدلاولتقبرثأتلاةديدشنوسفإُدَبتملو،يلبقتسملا
نوسفإرعاشمنأضارتفاىلعو.هدحوببسلااذهلزوجعلالجرلاالتقي
ببسّرسفيالاذهف،هلتقىلإرمعتعفدواهبتّدبتسادقاهدلاوهاجت
مهلتقببسوأ،اكورودناداسيفحصلاولزينيدتدجنراثآلاملاعهلتق
دعب،ةيخيراتعقاوميفمهكرتمثةيرئاعشلاةقيرطلاكلتلثمبًاعيمج
...ةيحضلكيّفكنيبةنيعمةلالداهلةيدقنةعطقعضو

صخشبولسأبملكتيذلايلعلًائيشتالؤاستلاهذهنمٌّيأِنعيمل
ً.ايئاهنزغللاَّلحدقهنأبعنتقموهسفنبًادجٍقثاو

ةيشامةعرزمةرسألاكلتمتذإ.ريدملااهيأءيشلكسيلاذهنكل"
تانحاشمهيدلاذلوً،اضيأنيرخآراجتلحئابذلامدقتو،غادريكتيفةريبك
نودنمتانحاشلاكلتيفمهحئابذاولقنينأنكمي.كلتةقلغملاليصوتلا
نأنكميو،اهتطساوبموحللالقنبنوفتكيالدقً،اعبط.دسفتنأ
؛ديةبرعوههيلإنوجاتحيساملكوً.اضيأتاومأثثجلقنلاهومدختسي
يفامهعمانملكتنيذللانيلمثلانيلجرلابناجباهانيأريتلاكلتلثم
."ةيضاملاةليللاستيلربمس

."؟اذهلكفرعتفيك".كاذنآامءيشىلإلصنانك
لوقتةرظن؛هينيعيفةحضاويّدحتلاةرارشتيقب."ينيعمأبهتيأر"

يفهلزـنممامأيسفنبرمعتيأر".تقولالاوطكلذبانرابخإلواحيهنإ



نأدعبًاروفهيلإتبهذمث،يازيسنمهناونعىلعتلصح.يـباكيرغإ
.ترظتنامثراظنألانعبوجحمناكميفةرايسلاتنكر.بنيزتلصوأ
كاذنآتيأرو،حتُفيةرايسبابتعمسنيحتظقيتسايننكل،ًاليلقتوفغ
ةنحاشنمناجرخي"ًالاورش"يدتريوةمامعرمتعييذلالجرلاكلذورمع
دحألجرلانأتجتنتساو،حابصلاكلذيفاهانيأريتلااهسفنمحللا
متو،لزـنملاىلإاهالقنوديلابعفُدتةبرعاجرخأو،امهتنحاشاحتف.هئاّقشأ
."نيتعاسوحنلبقكلذ

رشعنمرثكأقرغتسييـباكيرغإىلإلوكيدينملاقتنالانكيمل
ناولهبوزماردجودقو،ليللاعيزهيفةقيقدةرشعسمخىلإقئاقد
اهدهاشيتلاةبكرملاتناكاذإهنأينعيامً،ابيرقتنيتعاسلبقةثجلا
نمناقسانتمنيفصولانإف،يلعاهآريتلااهسفنيهنايليللاناريفخلا
وأ،ةربخبنيكسمادختساىلعةردقلاكلذىلإانفضأاذإو.تيقوتلاةيحان
ليصوتلاةنحاشدوجوو،ةفرعمبلجرقنعِّزحىلعةردقلالقألاىلع
مغرينتدواركوكشلانكل.سيئرلاهيفهبتشملاوهرمعنوكيسف،ةبرعلاو
،مئارجلاكلتباكترالعفادلاىلإرقتفيلازيالرمعف؛تامولعملاكلتلك
...ةحدافةطلغ-جئاتنلاكلتلثمعمةصاخ-كشلاىقبيو



يلعليلدانعبات،ةحدافلاةطلغلاكلتباكترايدافتلجأنم
شيتفتةينانيدلنكتمل.يـباكيرغإيفرمعلزـنمىلإةرايسلابانقلطناو
تدرأ.لاحلكىلعكلذبمايقللةيمسرةركذمىلعلصحنملو،تيبلا
تلُقندقثثجلانأيلعمعزيتلاءاضيبلاةقلغملاةنحاشلاىرأنأطقف
.اهتطساوب

،يعادتملايـباكيرغإيحيفرصبلاىمرميفدحأكانهنكيمل
تمصلاوةرفقمعراوشلاو،ةقلغمطوقسللةليآلالزانملايفذفاونلاتناكو
.اهيلعقبطي

ناكملااذهدصقنانك،يتلوفطءانثأيففً.اديجةقطنملافرعأتنك
هيف،امًاعونرجغللاٍّيحتقولاكلذيفناكو،مدقلاةركبعلنلًابلاغ
يساملإيكيساكةروطسأنكل.سانلانمّةلقورجاتملاولزانملانمليلقددع
ةماخفو-تايافنبكميفاهيلعرثُعيتلاةروهشملاقعالملاعناصةساملأ-
ينوزةيآةبيرغلاةيماخرلاةكِْربلاو،ةبيهرلاسامينأنوجسو،روفكترصق
لكبنآلاطيحتيتلاةقيتعلاةّمطحملاراوسألابناجىلإ،ةربقملاو،ةلّجبملا
اهلعجيًايفاكًاضومغيـباكيرغإحنمتتناك،ةعئارلاوةبيرغلاةينبألاكلت
ريميدوانأً:اعمةثالثلانحناهدصقنانك.لافطأللبعلةحاسكةبسانم
ً.انايحأانيلإنادناهمضنتو،اتكيو

نجستارمميفريميدهيفعاضيذلامويلاكاذًادبأىسنأنل
هنكلً،اريثكانعداعتبالانمًاراركتوًارارمهانرّذحدقانك.ةيوتلملاسامينأ
يّدضةطقنلّجسيلامبر،انلهتعاجشىدمراهظإىلعكاذنآمزعلادقع
كرتشيملاذل،ةثالثلانحناننيبصخشفعضأاتكيناكً،ايدسج.طقف
؛ريميدنيبوينيباهاحرتراديتلاةروسجلالامعألاكلتلثميفًاقلطم
ىلإانلزـنامدنع.ينمأدهألاوىوقألاريميداهيفزافتاقوألامظعميفو
عماجةحاسيفلداجتنانكو.ديدشبعربانرعشكانهانهتونجسلا
ملالسلالفسأةأجفريميدىفتخانيحهمدعوأباهذلانأشبيدنفأظاويع
هنأتدقتعاوً،اقلطمكلذلعفيسهنأنظأمل.ساميدلاىلإدوقتيتلا
هنكلو،طقفتانازـنزلاىلإيدؤملارمملالخدمدنعكانهفوقولابيفتكيس
ةعاسىلإمثةعاسىلإتقولادتماو،ةعاسفصنرورمدعبدعيمل
يـبناجىلإاتكيفقواميف،يكبتنادناهتأدباهنيح.رهظيملوفصنو
نمغزبنيحريميدنعثحبلللفسألاىلإلوزـنلايفترّكفً.اروعذم



ةيندعمةعطقلمحيو،ثدحيملًائيشنأكوفّرصتيوهو،ةأجفمالظلا
.ةحجانةيركسعةلمحىلعوتللفرشأدقءاوللثمودبيو،ةئدص

نمهتشبن.يطنزيبروطاربمإفيستدجودقل،مكيلإ":ًالئاقكحض
."ضرألاقامعأ

هنكلو،ليبقلااذهنمًائيشوأ،قالطإلاىلعًافيسنكيملً،اعبط
.هرّوهتمغرو،هتعاجشلضفبانباجعإوانمارتحابيظح

اهيأوهاه":تايركذلاليسنمينجرخأرتوتمٍتوصبيلعلاق
."كانهمخضلاىنبملاكلذيفميقيهنإ،يلنيكإرمعلزـنم؛ريدملا

ةريثملالطأ-بيرغحبشلثمقباوطةسمخنمنّوكملاءانبلازرب
ببسلينرّكذو،ةقيتعلاراوسألالوحةرثانتملاةيعادتملالزانملانيب-لوضفلل
مهسفنأقوذلايميدعنيئاّنبلانأادب.ابماسراكيفيسانيكرّدقمىنبمبام
اسيلنيينبملانيذهنأتكردأ،رثكأرظنلاتنعمأاملكو.نيينبملااوّديشدق
ققشلافالآتائمكانهنأو،ةيلامجةسملىلإنارقتفينيذللانيديحولا
،ةزيممةيرامعمةفصىلإرقتفتيتلاةعرسبةدّيشملاةينبألاوةعينشلا
.اهتئيبءاجرأيفرثانتتولوبنطسإّخطلتو

لمعلاىلعًاددجمزيكرتلاىلإةجاحبتنك."؟يهنيأً،اذإ":تلأس
.ةيرضحلاةيرامعملاةسدنهلابويعىلعال،انيلإلَكوملا

تاعاسةّدعلبقاهآردقناكً.اضيأًاكبترموً،اسئايهلوحيلعرظن
.نآلااهيلعروثعلاهرودقمبدعيملنكل،طقف

."ناكملاكلذيف،يديسايكانهتناك":ىنبملاةهجاوىلإًاريشملاق
،حيحصاذه.مهبقارناننأاوفشتكاامبر":ًالئاقعباتوككشتبّيلإرظنمث
لواحيناك."...مهتبقارمتعباتويناكميفتيقبينتيل.انوأردقلً،ابت،معن
.هسفنعانقإ

تسيلأ":ىنبملانيميىلإةيواخةحسفىلإريشتيهوبنيزتلاق
."؟كانهةدوجوملاكلت

."!يهكلت،معن":بيجيوهويلعانيعتعمل
ةيلاخلاةحسفلانمًابيرقتًارتمنيرشعدعبىلعةرايسلاانفقوأ

اذل،كلاحمالظلانكلةءاضمةيمامألاةنحاشلاحيباصمتناك.اهنمانجرخو
نيتقؤملانَْييَمرملامئاوقنمانفرع.اهيلإانهجوتوةرايسلانمحيباصملاانجرخأ
ترّكفو،مدقلاةركلًابعلمكلتضرألاةعطقنومدختسينييلحملالافطألانأ
نييراقعلانيرّوطملاتافاّرجلمعتنألبقليوطتقويضمينلهنأيف
.اهنمدالوألاًادراط؛ءوضلاةعرسبهّوشمءانبّديُشيو،ةحاسلايفنيركاملا



حجرألاىلعاهتبذج؛ةلاضبالكةثالثانيأر،ةنحاشلانمانبرتقاامدنع
اهلنومريةنحاشلايكلامنأيفكشكانهنكيملو.ءينلامحللاةحئار
اهتبجورظتنتةنيكسملاتاقولخملاهذهنأو،رخآلاونيحلانيبةمظع
فشكنيحيف،نيبراهنايرجياداكو،اهنمنينثاىلععزفلاادب.ةيئاسملا
ريبكرجحنعيلعثحبامدنعو.رهيأدبوهباينأنعاهنيبمخضألا
.ةعساوتاوطخبهوحنتيشم،هبهفيخيل

هنكل،كرحتيمل."!دغولااهيأً؟العافكسفننظتاذام":مزحبتلق
.فلخلاىلإنارخآلاعجارتنيحيف،ريرهلانعفقوت

كردأامدنعو."؟انهلازتالأ":ىرخأةوطخهوحنمدقتأانأوتلق
ىلإهيقيدصعمًاعرسمقلطنامث،تّانألاضعبقلطأ،انفيخينلهنأ
.ماعطلالوانتلىرخأةصرفراظتناب؛انراسيىلإروجهملاىنبملا

ةنحاشلااهنأيلنيبتو،برقأةرظناهيلعانيقلأنيحةنحاشلاتركذت
نيحيف،قئاسلابابنمتبرتقا.ابماسراكيفًاقباساهانيأريتلااهسفن
نمرداصلاءوضلاناك.ّةلدأيأنعًاثحبفلخلاىلإبنيزويلعبهذ
ىرألًاّديجقيدحتلاىلإتررطضااذل،ًالظاهيلعيقلييفلخةرانإلادومع
ةبوتكمميحرلانمحرلاهللامسبةرابعهتدهاشءيشلوأناك.حوضوب
ةقصلمىرخأةرابعكانهو،ةيلخادلاةآرملانمّىلدتيصرقىلعةيبرعلاب
"يلع"نأتابثإلًايفاكاهانعمناكو؛لخادلانميمامألاجاجزلاىلعأىلع
؛ةيادبلايفتاملكلاّزيمأمل.هتنادإلًايفاكسيلهنكلو،رمعنأشبقحم
نأبجي:بناجلانماهتأرقوةنحاشلالوحتففتلااذلً،ادجةديعباهنأل
.انؤامدتقيُرأنإىتح؛مالسإلارصتني

ّيطغتعناصملادحأجاتنإنمةالصةداجستيأرو،ثحبلاتعبات
عاعشتهّجو.ةجمدملاصارقألالّغشمناكمةريبكةوجفو،بكارلادعقم
ًاسيكو،ةيداعتاساّركو،كانهقاروأةّدعتيأرو،بكارلابابوحنءوضلا
يمامتهاراثأامنكل-ًاطيسبضيبأًاسيك-ةنحاشلاةيضرأىلعكُرتًاريغص
؛سيكلالخاددجويامىرأليرصبتّزكر.ةيضرألاىلعمدلاتارطقوه
ضبقمهنأكلذدعبتّنيبتيننكل،بشخةعطقلثمةيادبلايفيلادب
،موحللاةراجتيفلمعيصخشىلإةبسنلابةفولأمةادأيهو،ةريبكنيكس
سيكلاىلعةرظنءاقلإلرخآلابابلاىلإهجوتأتدك...رّكفأيلعجلةيفاكو
."!داغوأ":توصخرصنيحبثكنع

،يلعوحنًابضاغيرجيًامخضًارجنخلمحيًالجرتيأرفتردتسا
عيطتسأنألبقو.ةيمارجإاياونةثالثلاىلعودبتونارخآنالجرهعبتي



نسحل،نكل.لفسألاىلإلصنلاعفدو،هتبرضلجرلادّدس،يلعريذحت
رجنخلالعجام،ةراهمبًابناجىّحنتوكلذظحالدقانلجرناك،ظحلا
.ىذأيأببسينأنودنمءاوهلاقشي

ىلعفلخلاىلإلامو."قمحألااهيأًامامتسيل":ًاللهتميلعلاق
كحضو،لجرلاهجوىلإةمكلدّدسيلمامألاىلإبثومث،ىنميلاهمدق
دريلهسفنزّهجو،عقيملهنكللجرلارّثعت."رمألايرجياذكه":ًالئاق
هاقفارمفقوت.هباوصهتدقفأةعيرستامكليلعهلهّجونيحةبرضلا
ملأبترعشنيحهتدعاسملُّبهأتدكو.مامألاىلإاعفدنامث،ةظحلل
باببمطتراويدينمحابصملاعقو،اهدنع.ىنميلايفتكيفئجافم
اصعلمحيًالجرتيأرو،ةعرسبيرصبتعفرفةقلغملاءاضيبلاةنحاشلا
كاسمإنمتنّكمتيننكل،يسأرىلعاهلازـنإلًادعتسمنيتنثالاهيديبةريبك
،عارصلاأدبو.تعقوتاممىوقأهنأفشتكألكلذلعفينألبقهيعارذ
يلعّبلغتدقناكل،تمصلارادجتقّزمةيرانةريعأةثالثنأالولو
،هلوحرظنوهناكميففقوف،ههابتناتاصاصرلاتّتتش.يتمجمجّمطحو
َّرخف،هيتبكراهبتبرضوهيدينماصعلاتعزتناوةصرفلاتزهتنااذل
،هيمدقىلعفقيلحفاكذإً؛ايفاكنكيملكلذنكل.ضرألاىلعًاعقاو
ترهشمث.طقسيهلعجيذلارمألا؛هرهظىلعةيوقىرخأةبرضهتبرضف
،ةنحاشلافلخيرجيامىرألتردتساو،هسأرافقىلعهتعضوو،يسدسم
ىلعاهحالسبّوصتتناكاهنأل؛رانلاتقلطأيتلايهبنيزنأتكردأو
."يلع"امجاهنيذللانيلجرلا

."؟اٍّيمسرةطرشلمعنوقيعتأً،اذإ":ءودهبتلاق
.نيكبترممهلوحنورظنيو،ءاوهلايفمهيديأنوعفريةثالثلالاجرلاناك

مهتّرسأنماوزفقمهنأتفرعو،مونلابايثنودترينولازيالمهنأتيأر
-رمعانقيدصهنإ-انلًادجًافولأممهدحأناك.يرجياماوريلاوضكرو
ةفاسمًاديعبضرألاىلعىّولتيحاريذلايلعبًامامتهارثكأتنكيننكل
.ةيدمبهمجاهيذلالجرلانعًابيرقترتم

."؟ينبايريخبتنأله،يلع"ً:افئاختلأس
هتفشنعمدلاحسمو،هيمدقىلعفقوو."ريدملااهيأريخبانأ":لاق

."رارشأللثدحيءيشالف،ينأشبقلقتال":ًالئاقتحرجدقيتلا



حابصمبءاضمههجوو،ةلواطلانمرخآلافرطلاىلإًاسلاجرمعناك
ىمدنانفهنأكو؛هفلخًادعتسموًافقاويلعناكاميف،تلوفةئمهتوق
ينملؤتيفتكبترعشو،تمصبانتسيرفىلإُتقّدح.هتبعلكيرحتلزهاج
يضميىتحعجولالّمحتيرودقمبناكنكلً،اقباساهتيقلتيتلاةبرضلانم
كابترالاةرظننكل،هفيخينلاذهنأًاملاع؛هيلإتقلمحً.امدقباوجتسالا
ىلإرظنلالواح.هابتناىلإلوحتتتأدبامناعرسههجوىلعتدبيتلا
ةبرضهيجوتلًادعتسمً؛امامتهفلخًايطرشكانهنأًاضيأكردأهنكلَّينيع
حسمبهسفنلغشي،لاحلكىلع،يلعناك.تقويأيفهسأرىلإةيوق
ئداههنألسيلً؛ايبسنًائداهادبو،ةيلفسلاهتفشيففزانلاحرجلا
ظفاحينأباوجتسالاةفرغلخدننألبقهنمتبلطيننألامنإو،هتعيبطب
.هسفنىلعرطيسيوهشأجةطابرىلع

ةفرغلايفجعزملاتمصلالّمحتباشلاهيفهبتشملارودقمبدعيمل
:لاقفذفاونلانمةيلاخلاةيواخلا

."يسانيكرّدقملتقأمل"
مامأةظاظفبهسأريلععفدفً،اعومسمداكلابوً،ادجًانهاوهتوصناك

.رمعمف
رّركوًاقيمعًاسفنرمعبحس."ً؟ائيشتلقله؟تلقاذام":لأس

.هتدافإ
دسجزتها،ةوقبهيفتكيلعكسمأنيحو."يسانيكرّدقملتقأمل"

ً.ابعرهلكرمع
سيلف،فختال":ربكأةوقبنيتفيعضلانيفتكلاكسميوهوانلجرلاق

."هنمىشختامكانه
ً.افئاختسل...انأ...انأ":متمت.سفنتلايفًةبوعصيناعيرمعنأادب

عمجتساو."هللا...ءانثتساب...ءانثتسابءيشيأ...وأ،وأًادحأفاخأال...انأ
رّدقملتقأمليننإبسحفلوقأ":ًالئاقعباتوهتعاجشنميقبام
."أطخمتبكترادقو،يسانيك

مث."يسانيكرّدقم،ممه":ريكفتلايفًاقرغتسمودبيوهويلعرّرك
هذه،هه؟يسانيكرّدقم".هيفهبتشملاينيعىلإرظنو،لفسألاىلإىنحنا
ً،ايحلازيالناكول؟كلذكسيلأ،هامحءرملااهببطاخيةقيرطتسيل
يألعجتاهبملكتتيتلاةقيرطلا؟كلذكسيلأ،دلاولابهتبطاخدقتنكل



.ً"امامتكنعبيرغصخشنعثدحتتكنأنظيصخش
جهوابجحتل،تارمعضبهانيعتفرط."رّدقماكمأينعأ...انأ...انأ"

."رّدقماكمألتقأمل".عطاسلاءوضلا
.هوحنهرادأوههجوكسمأو،هيفتكيلعتلفأ
وألوقياذامفرعيملو،رمعكبترا."؟كلذتلعفكنإلاقنمو"

هدهجىراصقلذبيهنأكوهباوجًارظتنم؛هيلعًاتباثهرصبيلعىقبأ.لعفي
.مهفيل

."؟هه،كلذتلعفكنإلاقنم"
."...نودنم...انهىلإيـبمتئج...درجماهنإ.دحأال...ال"
تقعأكنألانهىلإكبانئجدقل":رمعهجوكرتيوهويلعلاق

."هتحرجوهتمجاهمث،هبجاوبموقيناكةطرشطباض
،صوصلمكنأاننظو،ةطرشلانممكنأفرعننكنمل،نكل":سمتلا

اهيفوطقفنيعوبسألبقانتنحاشاوقرسً.اقباسةلكشممهعمانهجاودقف
."...ةطرشلانممكنأانفرعاننأول.محللانمًامارغوليكنونامثوناتئم

وأمكيلعرثعنلاّنكاماننأينعيام؛رابدألامتّيلومتنكل":يلعلاق
."ةنحاشلاىلع

."هلتقأمليننإكللوقأً.ائطاخًائيشلعفنمل؟برهنساذامل"
."؟نوسلينديتنعاذامً،اذإ":مهجتبُتلأس
ىلإرادتساو،ةعرسبهسفنتاتشعمجتساهنكل،لِهُذدقهنأادب

.مونلامدعءارجنمنيوارمحهانيعتناك.يعمملكتيلفلخلا
."ً؟ارذع"
."ينتعمس"ً:انكاسكّرحأنأنودنمُتلق
."مهفأمليننأىشخأ،ال"
يلعهيلعلصحيذلاو،هلمحأتنكيذلافلملاءودهبتحتف

تأدبو،هنعتامولعملاّلكىلعيوتحيوباهرإلاةحفاكمةبعشنمبنيزو
.هيفلاعفناالئداهتوصبأرقأ

يفنابلاطةكرحهتفطتخا،يكيرمألاشيجلايفدئار،نوسلينديت"
تعفر."رسألايفناكنيحرهشدعبهقنعتّزُحو،نيتنسلبقناتسناغفأ
نيكسبلُِتق".ةءالملثمضيبأههجوتيأرو،رمعىلإفلملانعيرصب
فيكفرعيصخشهقنعَّزَح.كتنحاشيفهيلعانرثعيذلاعونلانم
."ءايشألاهذهلعفي

.عيرسبقاعتبتارمثالثهقيرعلتباو."؟يـباذهةقالعام":لأس



."هيلعدسُحتفقوميفكنأنظأال،رمعايانعمبعلتال":ترّذح
؟باعلأيأ":ديدشلاهفوخمغر؛اناّدحتينألواحيلازيالوهولاق

."؟هنعملكتتامفرعأال
."ناتسناغفأيفتنك"ً:اقالطإيتوصةربنريغأنأنودنمتلق
فرتعيوراهنينأكشوىلعهنأتننظنيح،ددرتةظحلدعبلاق

.ً"اقلطمناتسناغفأىلإبهذأملانأف،بيذاكأاذهلك":ءيشلكب
."نيتنسلبقكتدافإيفاذهلقتمل".فلملاىلإُترشأ
اهوبتكدقف،يتدافإتسيلهذه":ٍناوثعضبمادتمصدعبَّدر

."بيذعتللتضّرعتدقل.اهعيقوتىلعينومغرأمثمهسفنأب
هبتنأستنك؟كلذكسيلأ،بيذعتلابنآلاانمهتتً،اذإ".هسأريلعمطل

."كناكميننأولهلوقأامىلإ
تنأسيل":ةبرضلاءاّرجنممامألاىلإهدسجلامدقورمعلاق

."تافارتعالاكلتّعقوأينولعجنيذلاكئلوأينعأً.ايصخش
نوكيدقف،المأةقيقحلاهلوقيامناكنإةفرعمبعصلانمادب

ةيتارابختسالاانتزهجأتأدب،ةدعاقلاتامجهراشتناذنمفً.احيحصكلذ
.نويمالسإنولتاقممهنأيفهبتُشينموحنًاددشتمًاطخىّنبتتةينمألاو
يعّدملابتكمىلإبلطبمدقتلارمعرودقمبناك،كلذنممغرلاىلعو
.ديكأتلابامًائيشيفخيىتفلا.لعفيملهنكلتافارتعالاءاغلإلماعلا

اذهنأفرعتتنأ":لثمملايليمزىلإًاريدتسمو،فلملاًاقلغمتلق
سيلأ،ىهتنادقانهانلمعنأينعياذهنأضرتفأ.رمعايحيحصريغ
."؟كلذك

."يديساياذهودبي"
ىتم.انههلعفنءيشانيدلدعيمل،يلعايًاقحمتنككنأضرتفأ"

."؟نومداقنييكيرمألانإتلق
لثمميأناك."ءادغلاتقولولحبنولصيسمهنإنيفلألاق":در

نأًالواحمتسبع.هروديلعاهبىّدأيتلاةقيرطلانمرخفلابرعشيس
.هنعملكتييذلاصخشلاركذتأ

."؟يدوهيلالجرلاكلذنيفلأسيلأ"
دوجومنيفلأنأكوً؛امهجتمةريغصراكسوأةزئاجبزئافلاركاملالاق

لجرلاوهف،هركذتتكنأّدبال.ريدملااهيأوههنإ".هقيطيالوهوًالعف
.هنقذَّكح."ةريصقلاةينبلاةيحللابحاص،هعمترجاشتيذلارعشلادعجأ
."؟ةيزكرملاتارابختسالاةلاكونمنكيملأ"



هنأوههفرعناملك.كلذكنوكيامبر؟يلعايفرعأنأيلفيك"
وههفرعأاملك.ةيرسلاغلابءيش؛ىرخأةمظنميفًاوضعنوكيدق
.ً"ادجةهيركةعومجممهو،ناكملكيفمهنأ

نكلً،اديجعمسلافهريهنأتيأرف،ينيعفرطبرمعىلإترظن
مأةقيقحلالوقنانكنإدعبرّرقدقنكيملً.ادوجوملازيالكشلا
مثتمصلامزتليمأفرتعيلهف،نيّداجانكاذإو،بسحفهببعالتن
لمعلاىلإةجاحباننأادب...ةفصاعلاأدبتنيحبقاوعلاهجاوينألواحي
.لوطأتقولعضولاىلع

يفرماوألاانلنوردُصيوانهىلإنوتأيمهف!نيجعزمنممهلاي"
."!انرادرقع

نوكلتميمهنأصاخشألاءالؤهنظيذإ.ريدملااهيأةلكشملايهكلت"
فقوت."اذهبكلُّرقأسو،يديسايًادجًائيسنكتملكنكل،هلكملاعلا
نإفرعأاليننأوهينجعزيام".رمعسأرىلإىرخأةيوقةبرضدّدسو
."مهنمحاترنوةيضقلامهملسننأبجيامبر.ءانعلاقحتسيهلكرمألاناك

.عزفىلإءطببلوحتيرمعينيعيففوخلاناك
ينوّملستنلمتنأ...متنأ".نايثغلابرعشيهنأكوادب."!؟نويكيرمأ":لاق

."؟كلذكسيلأ،نييكيرمألاىلإ...ىلإ...ىلإ
ّلثمييلعدعيمل."؟كلذكسيلأً،اذإنييسنرفلالضفتتنأ؟اذام"

تنأ؟لعفننأانمديرتاذام".هبموقيامبعتمتسيأدبامنإو،كاذنآ
دغولاتحبذدقل.ناتسناغفأيفامنإوانهسيل،مهنمًادحاوتلتق
انرودقمبناكامبرلف،لوبنطسإيفانهاذهتلعفكنأولو،نيكسملا
اهيأكيأرام"ً.امهمًائيشركذتدقهنأكو؛ًاليلقتمصمث."...كتدعاسم
."؟ناتسناغفأىلإًاقحهنوذخأيسله؟ريدملا

حجرألاىلع،يردأال":يرافظأىلإرظنلانعمأانأو،ٍلابمريغتلق
."بيردتلافدهباذهنولعفيس

ئلتميهدسجلعجتةيرانةريعأبهنوبيصيسوأ"ً:احزاميلعلاق
؟حرملااهيأوحنلااذهىلعّيلإقّدحتاذامل"ً.افوخرمعرّمست.ً"ابوقث
ًابعصًارمأاكيرمأيفكيلعزاهجإلانوكيس.فرعتامكاذهلعفنوعيطتسي
.ناسنإلاقوقحوةيطارقميدلانعوغللاكلذلكعم؛مهيلإةبسنلابًاليلق
،كقحبًامكحاوردُصيو،ةمكاحمللكوعضُخينأنكميناتسناغفأيفنكل
."طقفمايأةثالثلالخكلذلك؛مادعإلااوذفنيوكونيديو

ال!هلتقأمل"ً:افوخهتيحلتّزتهاوهانيعتعستادقوً،اسئايخرص



.ً"ادحألتقينأملسملنكمي
."؟اينعينأراّفكللتوملاوداهجلابضرتفياذامً،اذإ.حيحص،معن"
ىأرنيحًاليلقهتوصضفخأ."نآرقلايفروكذماذه،نامهفتالامتنأ"

ٍسَْفنِرْيَغِباًسَْفنََلَتقْنَم...):ةدئاملاةروسلوقت"لاقوهيلإعمتسناننأ
َساَّنلااَيَْحأَاَّمَنأََكفاَهاَيَْحأْنَمَواًعيِمَجَساَّنلاََلَتقَاَّمَنأََكفِضَْرألاِيفٍداََسفَْوأ
.ً"ادبأًادحألتقأنأنكميال،اذل.(...اًعيِمَج

ةلحريفكانهتنكله؟ناتسناغفأىلإتبهذاذاملً،اذإ":يلعلأس
."رفقملاناكملاكلذيفهتيؤرنكميءيشدجويال،هفرعأاملًاقفو؟ةيحايس

."ّملعتأو،بقارأو،دهاشأو،مهفألتبهذ"
سيلأ،يـبطلاكبيردتلجأنمًاعبطكلذتلعف"ً:امكهتميلعلاق

."ناتسناغفأيفملاعلاىوتسمىلعةقومرمتاعماجةّدعدجوتهنأل؟كلذك
تررصأاذإ.رمعخأايكبطونمرمألا":ًالئاقعباتوةيرخسلانعّىلختمث
ةيلصنقلانمنيفلأعمةيضقلايّوستنأنكمملانمف،اذهىلع
."ةيكيرمألا

ريبكايينقّدصتنأبجي":ّيلإلّسوتيويوحنريدتسيوهورمعلاق
."يكيرمألاتومبيلةقالعال.نيشتفملا

لثمتودب."رمعايكلذراكنإنمىجرتةدئافال":فطلبتلق
نييكيرمألانكل".اهتّمربةيضقلانمنزحلابرعشيوفطاعتمةرسأريبك
ديحولاببسلا.لخادلايفتنكنيحكوبقاردقلو،نيتنسذنمكنوقحالي
فاشتكايفةبغرلاوهنيتنسلبقكميلستبلطنعنوعنتميمهلعجيذلا
عمجاوعاطتسامهنكل،لخدتلابانلاوحمسيمل.نيلتاقملابكتاقالعنعديزملا
،حالسلاقافرىلإةفاضإ،لابجلايفكئاقدصأنعوكنعةريثكتامولعم
."...كتبيطخًاعبطو،كترسأو

نمٍّيأباهلةقالعال!نوسفإ":هيسركىلعًانهاوكّرحتيوهومتمت
يهوً،اقالطإاذهباهلنأشال".هينيعيفةيقيقحسأيةرظنترهظ."...اذه
."ينتذقنأيتلا

.كاذنآتافدقناكتقولانكلً،أطخبكترادقهنأًاكردم،تمص
له،رمعخأايعبات!؟كتذقنأ":ةلواطلاىلعهيديًاعضاويلعلاق

."؟كتذقنأَّمم،لءاستأ؟لوقتامككتذقنأ
ىرأينتلعجو،باوصلاةداجىلإينتداعأنوسفإنأوههتينعام"

."اهتقيقحىلعءايشألا
."ً!املسمكسفنربتعتتنأو!ءاره":يلعخرص



الو،يسانيكرّدقمال،ّطقًادحألتقأمل.هللانمةمحربملسمانأ"
."يكيرمألادئارلا

ىرخأةرمرمعسأربرضيداكو،كلذبرثأتيمل"يلع"نأٌّيعيبط
.هتفقوأنيح

ملاذإ.يلعايهنأشوهكرتا":ناكملارداغأسيننأكوفقأانأوتلق
يتاكرحلكبقاريرمعناك."ءيشلعفاننكميالف،نواعتلايفبغري
عمتملكتوتردتسامث،"رمعايكنوعيفهللانكيل":تلقف،ةيبصعب
يفهتوخإىلإهدعأ":ةيلاتلايتوطخنعةركفهيدلنكتمليذلايلع
."ةنازـنزلا

حوضوبنيفلألاق،يديس،نكل"ً:امهمًاليصفتةأجفًاركذتم،يلعلاق
يأعملصاوتينأيفبغريالو،ةدرفنمةنازـنزيفرمعءاقبإديريهنإ
."هدرفمبهعمملكتينأديري.يتأيىتحرخآصخش

رّرقننألقألاىلعاننكميالأ!كيلعهللاب":جاعزـنالابًارهاظتمُتلق
."؟مهيفهبتشملازاجتحاناكم

،يديسايقحمتنأ":رمععارذًاكسممو،ًاليلقهسأرًاينحُميلعلاق
."بهذنل،رمعخأايلاعتً.اروفةنازـنزلاىلإهقفارأس

ريبكاي.رظتنا،ًالهم":عقوتموهامكًافّرصتم؛هيفهبتشملالاق
."...كوجرأ،نيشتفملا

."...ىدسانتقونمديزملاردهتستنكاذإ،رمعايعمسا"
.يديساياذهلعفأنل":لوقيوهوعطاسلاءوضلايفهانيعتفرط

اذإ".قّدصمريغهيلإترظنامنإو،سلجأمل."...سلجتنأطقفوجرأ
."ً؟اليلقينادعاستنأنكميامبرف،ءيشلكامكتربخأ

ًائيشيفُختتنكً،اذإ!؟ءيشلكانتربخأاذإ":ةفئازةشهدبتلق
."؟انع

،نيشتفملاريبكايًادحألتقأملانأ"ً:اعمٍنآيفًارذتعموًامستبملاق
دقلوً،اقحتبهذ.كيلعتبذك،حيحص.ناتسناغفأىلإًالعفتبهذيننكل
ةقالعالً.اضيأنوبذكينويكيرمألا،ينقّدصنكلً،اريثكتفخيننألتبذك
مامضنالاامتقويفتدرأ،معن،فرتعأو.نابلاطوأةدعاقلابًاقالطإيل
ثدحكلذلكنكل".يلعىلإرظن."مالسإلاوةيضقلالجأنم؛مهيلإ
ةروسنم35ةيآلالوقت.ميركلانآرقلامهفتأسأدقف،يلهجببسب
ِيفاوُدِهاَجَوََةليِسَْولاِْهَيلِإاوَُغْتباَوَهَّللااوُقَّتااوُنَمآَنيِذَّلااَهَُّيأَاي):ةدئاملا
ءيشىلإهتفّرحو،ةيآلاىنعممهفيفتأطخأ.(َنوُحِلُْفتْمُكَّلََعلِِهليِبَس



ةمحرلاظقيأو،يـبضغدمخأو،ينفقوأهللانكل،َقمحأو،ًالهاجتنك.رخآ
."ّطقًادحألتقأملهتمكحوهتمعنلضفبو،يلخاديف

نأكيلع.ةعرسلاهذهبسيل،ةظحلًالهم"ً:اددجمسلجأانأوتلق
امهم؛ليصافتلالكديرأً،ائيشلفُغتالو،ةيادبلانمكعملصحامدرست
يعبصإتعفرو."عوضوملابةلصتاذريغوأةيشماهاهنأنظتتنك
."...يلعتبذكاذإو"ً.ارّذحم

."بيذاكألانمديزمال،كدعأ".ملكتينألبقًاددجمهقيرعلتبا
ةروراقلانمءاملاضعبتبكس.ةبوعصبملكتيناكوً،ادجًافاجهمفناك
.هلهتمّدقوةلواطلاىلعيقروبوكيفةيكيتسالبلا

.ةدحاوةعفدّهلكءاملاعّرجتو."يديسايًاركش":لاق
."؟ديزملاديرتله"
ريبكايكيفهللاكرابً.اركش،ال":ةلواطلاىلإبوكلاديعيوهولاق

."نيشتفملا



ةالصلاهيلع(دمحميـبنلاهللالوسرلاق،هلجأبرتقاامدنع"
تمّرحينإيدابعاي:فيرشلايسدقلاثيدحلايف،ملاعلارون،)مالسلاو
."اوملاظتالفًامّرحممكنيبهتلعجويسفنىلعملظلا

نودنميلععمتسا.ًالاعفناهتيحلتزتهاوهانيعتعمل،ملكتامدنع
الً.اضيأسلجو،امهضعببهيعارذكبشدقو،لاعفنايأهيلعودبينأ
ًاديعبهرصبحُشيملهنكل،للملامأبعتلاىلإعجريكلذناكنإيردأ
ّصبرتيسرتفملثم،بثكنعهبقاريّلظوً،اقلطمهيفهبتشملانع
اذلً،اقالطإيدعاسمبجُعيملهنأكاذنآكردأرمعنأدبال.هتديرطب
.تقولامظعمينبطاخ

قاُرتذإً.افراجًانايغطىرنسف،نيشتفملاريبكايانلوحانرظناذإ،نكل"
."ناتسناغفأوقارعلاوةنسوبلايف،ملاعلاءاحنألكيفنيملسملاءامد

امبطقفانربخأ،اذهلكفرعن":امهضعبنعهيعارذًادعبم؛يلعلاق
."ناتسناغفأيفهلعفتتنك

."...نأيرورضلانمًالوأنكل،هتقويفءيشلك"
هكرتا،يلعايملكتيهعد":ىرخأةرمروثيداكيهنأبرعشأانأوُتلق

."ملكتي
ناكو،ةنيدتمةرسأيفتعرعرتً.ائيشكنعيفخأنل":رمععبات

ىضقهنأل؛ّطقهسفنلجرلاِقتلأمل.رابنزيسدقخيشلاعابتأدحأيدلاو
ةسمخلاهدالوأىّبرو،هميلاعتلًايفويقبيدلاونكلً،اعفايتنكنيحهبحن
حبصننأنمقثوتيلهعسوباملكلعفو.هناكرأومالسإلاميلاعتلًاقفو
،ناضمريف.موصلاوةالصلاةيمهأونآرقلاانّملعو،نيحلاصنيملسمًاعيمج
عورأعامسل؛بويأعماجوأ،دمحأناطلسلاوأ،ةيناميلسلاىلإانذخأيناك
هتابجاولكبموقيً،احلاصًاملسمهسفنوهناك.ًالاهذإاهرثكأوبطُخلا
مالسإلاناكرأبمازتلالاناكله:يلاتلاوهينجعزأامنكلً،ايفرح؛ةينيدلا
ءاجرألكيفنوملسملايناعينيحيفًايفاكةتسلاناميإلاطورشوةسمخلا
ضورفيدؤنوموصنويلصننأةطاسببيفكيله؟دحلاكلذىلإملاعلا
ءاحنأفلتخميفنوملسملاانتاوخأوانناوخإحبُذينيحيف،ىرخألاناميإلا
،ةعماجلايف.ةرمجلثميلخاديفرعتستاهريغوةلئسألاهذهتأدب؟ملاعلا
لثم-هدلاوناكو.نيتنسبهتاسارديفينقبسي،"دوصقم"ىعديًالجرتيقتلا
ًادجةديعبهراكفأنكلعروملسموهو،ينيدميظنتيفًاوضع-يدلاو



مالسإلانأّنظيانيوبألثمًاملاسموًائداهًاملسمنكيمل.انئابآراكفأنع
نأبجيكلذثدحييكلهنأًاقثاوناكامنإو،ملاعلاذقنينأنكميهدحو
ملاذإ:لوقلاداتعا.داهجلا؛عارصلاىلإملاعلالكيفنوملسملامضني
دقاكيرمأيفدوهيلاوىراصنلانإو،هديبيومالسإلارفاكلارّمديسف،دهاجن
دحأيفانكاننأًادبأىسنأنل.مالسإلاىلعبرحلانالعإلمهفوفصاودّحو
اهنيحيـباجعإتيدبأدقو،ةيناميلسلاعماجيفةعمجلاةالصدعبمايألا
نكل،دجسملاناردجّنيزتيتلاةينآرقلاتايآلاهبتبتكيذلاّطخلاب
مالسإلااولقنو،مهبجاوبانفالسأماق:لاقوةبقلاىلإًاعبصإعفر"دوصقم"
كلتيفءابتخالابنوعناقاننأنيحيف،ةسيفنًازونكانلاوكرتوسانلاىلإ
؟ةدابعمظعأيهامفرعتله،نكل.ءودهبهللادبعنلةسّدقملانكامألا
.هتمواقموملظلالاتق

هيلعلوسرلانكل،حيحص:ًالئاقَّدر،يـبنلاثيدحبهتّركذنيحو
.انعطتساىتموثيحملاظلالتاقننأبجياننإًاضيألاقمالسلاوةالصلا
لثم-كلذكلوقأً.اضيأانأييأراذه.ةرشابمَّينيعىلإرظنوىنحنامث
لاتقنإو،رشلاحفاكننأبجياننإ-يلبقمالسلاوةالصلاهيلعيـبنلا
.ًانايغطسيلنايغطلا

يفةدئاملاةروسنمنيثالثلاوةيناثلاةيآلابهتّركذ،اذهلاقامدنع
ِيفٍداََسفَْوأٍسَْفنِرْيَغِباًسَْفنََلَتقْنَمُهََّنأ...)لوقتيتلا،ميركلانآرقلا
.(...اًعيِمَجَساَّنلااَيَْحأَاَّمَنأََكفاَهاَيَْحأْنَمَواًعيِمَجَساَّنلاََلَتقَاَّمَنأََكفِضَْرألا

.خألااهيأةصقانباتكلابكتفرعم:لاقو،ةيآلاتولتنيحيّنمرخس
مث،يلصألايـبرعلااهصنباهتوالتعباتو،طقفةيآلاهلوقتاماذهسيل
:ةيكرتلابريسفتوةمجرتبكلذعبتأ

ِرْيَغِباًسَْفنََلَتقْنَمُهََّنأَلِيئاَْرسِإيَِنبَىلَعاَْنَبَتكَِكلَذِلَْجأْنِم)
اَيَْحأَاَّمَنأََكفاَهاَيَْحأْنَمَواًعيِمَجَساَّنلاََلَتقَاَّمَنأََكفِضَْرألاِيفٍداََسفَْوأٍسَْفن
ِيفَِكلَذَدَْعبْمُهْنِمارًيَِثكَِّنإَُّمثِتاَنَِّيْبلاِباَُنلُسُرْمُْهتَءاَجْدََقلَواًعيِمَجَساَّنلا
.(َنُوفِْرسَُملِضَْرألا

هلوقيامناكنإفرعأنكأملو،ةيآلادوصقميلّرسفنيحتشهُد
بلط،َّينيعيفكشلاىأرامدنعو.يليلضتلواحيناكنإمأةقيقحلاوه
نكتملاذإ:لاقوً،اددجمميركلانآرقلاةوالتولزـنملاىلإباهذلاينم
.هتلقاملككلدكؤيسواهفرعيمامإىلعرثعاوبهذاف،ةيبرعلافرعت
:لوقتىرخآةيآكانه،ةدئاملاةروسعوضوميفاننأرابتعاىلعو

َْنأاًداََسفِضَْرألاِيفَنْوَعَْسيَوَُهلوُسَرَوَهَّللاَنُوبِراَُحيَنيِذَّلاُءاَزَجَاَّمِنإ)



ِضَْرألاَنِماْوَفُْنيَْوأٍَفالِخْنِمْمُُهلُجَْرأَوْمِهيِْدَيأَعَّطَُقتَْوأاوُبَّلَُصيَْوأاُولَّتَُقي
.(ٌميِظَعٌباَذَعِةَرِخآلاِيفْمَُهلَواَْينُّدلاِيفٌيْزِخْمَُهلَِكلَذ

يننأكردأينلعجهنأوههفرعأاملكو،ةيآلاكلتفرعأنكأمل
يننأنممغرلاىلعو.ميركلانآرقلاةفرعمبرمألاقلعتينيحًامامتلهاج
يننأبهتدعونأدعبو.ريبكيزخبترعشيننأالإ،كلذهلرهُظأمل
يكرتلاريسفتلاتحتفو،لزـنملاىلإًادئاعتعرسأً،اددجمميكحلاركذلاأرقأس
يتريحتدادزاوً،امامتًاحضاو،كانهدوصقمهلاقاملكتدجوو،نآرقلل
.كاذنآ

،ميلسناطلسلاعماجةقيدحيفمايأةعضبدعبًاددجمهتيقتلاامدنع
املكنأتكردأو،ريسفتلاىلإةفاضإًاددجمنآرقلاتأرقدقيننأهتربخأ
عضاوتبملكتكلذنمًالدبو،روبحبّيلإرظنيملهنكل،حيحصيلهلاق
:ديدش

لكو.دمحمنيمألاهلوسرو،نيملاعلاّبرهللاامنإو،قحملاانأتسل
.نيصلخمنيعباتنوكنلٍّدجبلمعننأوههلعفاننكميام

بجياذام.ميلسناطلسلاحيرضمامأانك؟كلذلعفنفيكو:ُتلأس
؟نيصلخمنيعباتنوكنللعفننأ

انئاقشأةدعاسملَّبهنو،نايغطللملستسنّالأب:نادقتتهانيعومتمتف
.ًاعيمجرشبلاانذقنأاننأكف،ةدحاوةايحانذقنأاذإاننأل؛نيفعضتسملا

هنأًاناظ،ربكأمامتهابدوصقمىلإعمتسأتأدب،مويلاكلذدعب
.يـبنلاثيداحألحيحصلاريسفتلامّدقي

له:يـباكيرغإيفيلزـنميفنيسلاجانكنيحينلأس،مايألادحأيفو
كانهىلإبهذأملانأف،بذكأنأيعسوبنكيمل؟ةباحصلاروبقترز
ةفرعمفرشباوظحنيذلانيعئارلاصاخشألاكئلوأنعًائيشملعأالو،طق
.يـبنلا

يراصنألابويأيـبأيحيرضةصاخ،روبقلاروزـننأبجي:سمه
لكامهيناصحاداقو،لوسرلارماوأبامزتلانيذللايرضحلايطبسيـبأو
نمامهتايحبايّحضو،ملاعلابوعشىلإمالسإلاةلاسرلقنلقيرطلاكلذ
يغبني.امهئابحأوامهرايدنعًادجًاديعب،ددرتيأنودنممالسإلالجأ
.ةعاجشلاوناميإلاءامبهرّهطوكبلقِّقن.امهيحيرضروزتنأ

ً.امامتامهفصوامكاناكو،نيحيرضلاترزوينمهبلطامتلعف
.قفخييـبلقوومستيحوربترعشف

مويلكيقتلنيدشرمحبصأيذلادوصقموتنك،تقولاكلذلولحب



نأكاذنآقّدصأتأدب.يلًءاوغإرثكأهراكفأوهتاملكتحضأوً،ابيرقت
نأبدوصقمحارتقاىلعمزعلادقاعتقفاوو،ةيفاكتسيلاهدحوةدابعلا
."ناتسناغفأىلإبهذن

ً،اذإ"ً.اركامًالاؤسهيلعتحرطاذل،هقدصىدمفاشتكاتدرأ
."؟ضرتفأامكنابلاطيلتاقمىلإةيبطتامدخميدقتلناتسناغفأىلإتبهذ
يفًابلاطهنوكىلإًارظن؛ةطاسببكلذلعفهرودقمبناكو،معنلاقول
.لعفيملهنكل،هقدصنأشبكوكشلاينتباتنال،بطلاةيلك

لتاقنلانبهذامنإو،جالعلاميدقتلةلحريفبهذنملنحن،انأ،ال"
فدهيدلناك.كاذنآةساردلانعتّيلختدقتنكو،رشلاتاوقدض
حافكلانمًالدب،ناميإلاوىوقتلاربعاهلكةيرشبلاذاقنإيفّلثمتيديدج
."رخآدعبدحاولاسانلاةجلاعمةلواحموةطاسبب

رثأتيمل"يلع"نكل،انلهردصتانونكمبيضفيوً،اقداصىتفلاناك
.كلذب

نيرخآىقمحىلإةفاضإلابّكلغتساو،دوصقملجرلاكاذكعدخً،اذإ"
."هبةصاخلايصخشلاباهرإلاةلمحيفكلثم

مل":نورخآلاهمهفياللجرِبائتكابهسأرزهيوهورمعلاق
الةبرضلطقططخيمل.ةوخإلانمٍّيأىلعوأيلعبذكيملو،ينعدخي
ًازهاجنوكيالداهجىلإطقانُعَْديملو،اهيفةكراشمللًادعتسمنوكي
."هيلإمامضنالل

."؟نآلادوصقمنيأ":ُتلأس
يليحرنمريصقتقودعبفهكلارداغ.تام"ً:اسئابرمعَّدر

تارجفتملانمًامارغوليكنيرشعطبر.لباكيفةمواقملايلتاقمىلإمضنيل
عراوشدحأيفرمتتناكةيركسعةلفاقىلعهسفنىقلأو،هردصىلإ
.ً"اقلطمرثأتيملهناميإنكل؛ءالشأىلإهدسجرّجفو،ةسيئرلاةنيدملا

قفاوتكنأاهبملكتتيتلاةقيرطلانمودبي":هايإاٍّزفتسميلعلاق
."؟هعمقهزأةايحمك،ينربخأ.هلعفامىلع

نوثالثوةعستيقلً؛اصخشنيثالثوةعستةايحقهزأ"ً:اطناقرمعَّدر
."موجهلايفمهفتحًاصخش

."؟مهنيبنييركسعلاددعمكو"
نويندمكانهناك،معن.يردأال"ً:اديعبههجوريديوهولاق

لعفيهنأقّدص"دوصقم"نكل،ضيغبوٌعينشٌلعِفهنأفرعأو،مهنيب
امو،هناميإلجأنمهفتحىلإبهذًالجرً؛اعناقًالجرتاماذل،باوصلا



."لداعهنأنظي
،شعتريهتوصأدبو،هنملاندقكاذلثمٍضاميفريكفتلاناك

.حفصللًامئالمنكيمليلعجازمنكل
تنكله؟كانهتنكلهً؟اعناقًالجرتامهنأفرعتفيك"

."؟هعم
هنأادبو،ركذتينألواحينكيمل.درينألبقًاليلقرمعأده

،كانهنكأمل"ً.اددجماهلكاهباعيتساىلإرطضايتلاثادحألاكلتربتخي
امدنع":حوضوبملكتوةرشابميلعينيعىلإرظن."رايدلاىلإتدعدقف
."ايكرتيفًانوجسمتنك،هسفندوصقمرّجف

.بذكينأنكميالوًادجًالعفنمحبصأتقولااذهلولحب
."؟هنعثحبتتنكامتدجوله؟تدعاذامل":ُتلأس
يننأتننظ،نطولاىلإيقيرطيف.فرعأال":هسأرينحيوهولاق

يذلالجخلا.فوخلابيروعشببسبو،ةيافكًايوقنكأمليننألدوعأ
وهوانيسندقهنأادبو،ىشالتىتحاٍّيجيردتهتوصَتَفَخ."...هبترعش
.هسفنتاتشعمجتسينألواحي

."؟كلذدعبلصحاذامو"
."نوسفإتيقتلا":نافرطتهانيعوهرصبعفريوهولاق
تبهذنيحاهفرعتنكتملً،اذإ؟ناتسناغفأنمتدعنيحاهتيقتلا"

."؟كانهىلإ
انأدبناتسناغفأنميتدوعدعبنكل.تارمةّدعاهتيأردقتنك"

كلذيفً.اقيقدنوكألنجسلانميحارسقلُطأنيح؛انضعببفّرعتن
،ةيتاذلاينوؤشبًاكمهنموً،ايئاوطناتنكدقف؛اهلىثريٍلاحيفتنك،تقولا
مويلايضقأتنكو،تارضاحملاىلإبهذأنكأمل.يسفنىلعًامامتًاقلغنمو
،محللاضعبءارشلنوسفإتلخد،مايألادحأيفو.ابماسراكيفرجتملايف
اهتيأرامدنع.بتكلاضعبلمحتوةعماجلانماهتدوعقيرطيفتناكو
نأالإينعسيمل،يـبرعنبالةمكحلاصوصفباتكنمةخسنكسمت
؟لوسرلانمرمأببُتكيذلالمعلاوهاذهسيلأ:لأسأ

نباهبتكيذلاباتكلاوهاذه،ًالعف:ةبيجمتأموأوتمستباف
نأبجي،يـبرعنبااي:لاقوملحلايفيـبنلاهلرهظنأدعبيـبرع
.لضفت،تدرأنإهأرقتنأنكمي.سانللاهتفشتكايتلارارسألافشكت

ةبسنلابًادجًادقعمناكهنكل،هتءارقتلواحواهنمباتكلاترعتسا
ةدعاسملانوسفإنمتبلطاذل،يلهحرشيصخشىلإتجتحاو،ّيلإ



روطتينأقلاخلاةئيشماهنأادبو،رثكأفرثكأانضعبىرنانأدب.تقفاوو
."ريصقتقوبكلذدعبانتبطخاّنلعأو،فاطملاةياهنيفاننيبمارغلا

."؟كتذقنأّمم؛كتذقنأدقنوسفإنأانتربخأ":تلق
سأكلايفامعّرجتو."؟ءاملاضعببيلله":ةروراقلاىلإًاريشملأس

.عباتينألبق
."...يزخلابرعشأانأوناتسناغفأنمتدع،تلقامك"
."؟كانهثدحاذام؟اذامل":داتعملاكًايساقوربصلادفان،يلعلاق
."...يكيرمألاشيجلايفدئارلا"
."؟نوسلينديتينعتأ":ةعرسبًالاؤسةرملاهذههيلعتحرط
."لُتقنيحكانهتنك.معن،وه"
...َُّرصتتأدبدقباوبألاضعبتناك
ً،امخضًالجرناكو،لابجلايفّحلسمكابتشاءانثأيفيكيرمألاانرسأ"

ٌلتاقهنإلوقلايلوحلاجرلاداتعاً.ابيرقتًارتميتنسنوعستورتمهلوط
هتيأراملكنكل،نيملسملاانناوخإنمتائملاتومنعٌلوؤسمو،ٍساق
نألواح.نيوارضخلاهينيعيفنوعلاسامتلاو،فئاخلابرحلاريسأوه
،ةينوتشبلاوةيزيلكنإلانمجيزمبةمحرلابلطيو،مستبينأوً،ادودونوكي
لكىلع.كاذنآردصدقناكهلتقبمكحلانكل،نيتنباهيدلنإًالئاق
نمًاماقتناهمادعإعيطتسنىتحيلاتلايكيرمألاموجهلارظتننانك،لاح
.مهئادتعا

:لاق.راسلاأبنلايللقنيليفتكىلعهديعضوو،ّيلإدوصقمءاج
.ةليبنلاةمهملاهذهذيفنتلكرايتخاىرجدقف،خألااهيأانيناهت

ًانيكسكسمأنأبجييننأتكردأوً،اروفهنعملكتيناكامتفرع
.يكيرمألاقنعَّزحأو

ًاديعستنكلب،ددرتلاوفوخلابروعشيأينجلاخيمل،ةيادبلايف
ةّدعةيشاملاتحبذنأيلقبسدقو،يـباوقثونيدهاجملايتوخإنأل
يندبلازيال.ةمزاللاةربخلابعتمتأاذل؛لاحلكىلعلبقنمتارم
.كلذيفركفأامدنعنآلاىتحرعشقي

ًالتاقمنيعبسوةثالثاوعقوأدقنويكيرمألاناك.ةظحللاتناحً،اريخأ
دقمهضعبنأمغر؛مهولتقولباكيحاوضيفنيمكيفةمواقملانم
.دئارلامدعنسانك،كلذىلعًادر.اوملستسا

يعارذاوكسميل-لاجرةعبرأوانأ،مادعإلاةحاسيفانمةعبسفقو
."هقنعُّزحأنيحهسأراّتبثيل؛نارخآنانثاو-هيقاسولجرلا



.لوهذوتمصبكلذىلإيلعوتعمتسا
امفرعهيفزجتُحييذلافهكلااهيفانلخديتلاةظحللايفو"

ةيزيلكنإلابملكت،كاذنآ.هحارسقلطنيكانيلإلّسوتوً،ابعرَّنُجف،ثدحيس
نإو،هنعًامغُرناتسناغفأىلإلسُرأدقهنإًالئاقسمتلاوىدجتساو،طقف
قافوىلعناكاملاطلو،ساسكتيفدووهتروفيفنيملسمًاناريجهيدل
عومدبرحلايفو،يدنجوهوًابرحضوخنانك.لعفًاثبعنكل؛مهعم
ىلإترظنىتحهنظأتنكاماذهلقألاىلعوأً؛ائيشينعتاليدنجلا
.هينيع

،ءاّدشأًالاجراوناكمهنكل،مهمواقفًالوأةعبرألالاجرلاهنمبرتقا
نيحيف،ةلواطلاىلإهيقاسوهيعارذنمهولمح.هيلعاوّبلغتامناعرسو
.نارظتنيامهو،يلجأنمهاّتبثوهسأرنارخآلانالجرلاكسمأ

،ربكأهللا:ريبكتلابلاجرلاأدبنيحيف،نيكسلاًالماحهيلإتيشم
ءافخإلةيافكٍلاعٍتوصبكلذاورّركمهنكل،نوحيصياونوكيمل...ربكأهللا
دحأىّحنت.ينتجعزأهتاخرصنأل؛كلذبًاديعستنكو،يكيرمألاتالسوت
هتيؤرتعطتساو،هيلإلصأىتحًابناجهسأرناكسمياناكنيذللانيلجرلا
هّزحأسيذلاهقنعيفنايرشلاو،يمامأوحنلاكلذىلعًاددمم؛كاذنآ
ّيلعبجياملكو،ناقتإبمهتامهماوذّفندقيقافرناك.ةوقبضبني
تاناويحلاعمتلعفامك،هحبذولجرلاقنعىلعلصنلاعضووههلعف
.تارمةّدع

يتنجونع؛هنعَّيرظانداعبإنعيزجعركذتأو.عطتسأمليننكل
نأتلواح.ةخّسفتمشمشمةرمثلثماتدبنيتللانيتجلتخملانيكسملالجرلا
تيأريننكل،هقنعّزحلًادعتسمةوقبنيكسلاضبقمتكسمأو،هلهاجتأ
.ينمةمحرلاناوجرتنيتللاًابعرنيتعستملانيتيدامرلانيترئادلاكنيت؛هينيع
امهو،بعرملاامهدلاوريصمنعنيتلفاغلاهيتنبانينيعلاكنيتيفتيأر
ىلعيديمغرأنأوً،اديعبرظنأنأتلواح...امهتقيدحيفةداعسبنابعلت
نمنّكمتأملو،كلذنميأبمايقلانعتزجعيننكل،يرماوأةعاطإ
يننكل،كلذىلعنورخآلايّنثح.هقنعىلعلصنلاعضووأ،َّيرظانداعبإ
ةضبقبينكسمتةيئرمريغةوقنأكو؛ًالولشموًارّمستمبسحفكانهتفقو
هنأتكردأو،ةشهدبّيلإنوقّدحينيذلالاجرلاىلإ،يلوحترظن.ةيديدح
ًالِجَخ،فهكلاجراخىلإتضكرونيكسلاتيمرف،كلذلعفيرودقمبسيل
هتقناعً،اريخأدوصقميندجوامدنع.ّيتنجوىلعليستعومدلاوً،اعَِزفو
يفتلشفوأ-هتلعفامليـبأزهيوأ،ينمرخسيسهنأتننظ.تيكبو



كانرضحأوً،ادعتسمنكتمل:لاقوهلتحرشنيحّيلإىغصأهنكل-هلعف
.هتوصةربنيفلمأةبيخوأداقتناكانهنكيملو.ناوألالبقانهىلإ

يعمملكتيوأ،ينمدحأبرتقيملو،كلذدعبينعهسفندعبأ
،كارتألاعمةصاخ؛ءامركونودودوصاخشأنودهاجملا.مايأةثالثةّدمل
ءيشيأيننورطاشيو،يعمنيبيطاوناكمادعإلاذيفنتنعيعجارتلبقو
مهنويعيفدعأمليننكلً،اصاصرمأًابايثمأًاماعطناكأءاوس،هنوكلمي
ةعساولاةيناغفألاءامسلاتحتًاديحوتلّوجتً.انابجامنإوً،اقباستنكامك
كلذنمةمتعمةيوازيفًالوزعممايأةثالثترظتناو،مايأةثالثةدمل
.يرخصلالبجلاىلعأيففهكلا

نوكتسايكرتىلإيتدوعنأينربخأويناتسكابدئاقيناعدتساً،اريخأ
هنأل؛أبنلاكلذيعامسىدلةجهبلابيسفنةرارقيفترعش.عيمجلللضفأ
نيذلاصاخشألاكئلوأعمكانهشيعأنأّيلإةبسنلابنكمملانمدعيمل
يلاوحمسيملو،مهعممانأوألكآدعأمل.ءاردزالاكلذلثمبيلإنورظني
عضوماحبصأةيضقلليصالخإويتعاجشنأل؛لاتقلايفمهيلإمامضنالاب
ىلإيلاسرإرارقىلعضرتعأملاذل،يـباوقثينأمهناكمإبدعيملو،كش
."رايدلا

هتوصيفةراثإلاتناك."؟يكيرمألادئارلللصحيذلاامو":يلعلأس
ً.امامتتشالتدق

هتجوزتناكيناغفأدهاجملعف.هولتق"ً:ابئتكم،ةطاسببرمعلاق
ُتزجعام،ةيكيرمأةراغيفمهفتحاوقلدقزوجعلاهتدلاووةثالثلاهؤانبأو
ئبتخييذلافهكلاىلعنويكيرمألارثع،مايأةثالثدعبو...هلعفنعانأ
."ملابانلاباهتّمربةقطنملااورّمدونودهاجملاهيف

.رشبللةفينعلاةعيبطلاتبثييذلا؛لتقلالاعفأعشبأيلعوتهجاو
دقعهانعمسامنأالإ،مويلكىتوملانيبيشمناننأنممغرلاىلعو
.ءاغصإلاوسولجلاوههلعفانعطتسااملكو،ًالوهذانيناسل

يتلاةظحللايف،نكل.نطولاىلإيتدوعقيرطيفةداعسلابترعش"
ً.اددجميتقاطلماكدفنتسايذلاعّورملايزخلابروعشينرمغ،اهيفتدع
،باوجتسالاو،دودحلاتزتجانيحيلاقتعاةقشمةنراقمنكمملانمنكيمل
،يحورقنخييذلاروعشلاكلذبةطرشلانمهلتضّرعتيذلابرضلاو
ةيفوصلاةقيرطلابينتفّرعيتلايهنوسفإتناك.نوسفإتيقتلاىتح
كاردإىلعينتدعاسو،ًاملاظنكتالوًامولظمنك:انيبنتاملكبينترّكذو
؛مالسإلاهينعيامًاريخأتمهفاهلضفبو،ةوقالبحةيضقناميإلانأ



."عونخلاومالسلا
.ّيلإمثيلعىلإًالوأرظنوفقوت
لتقننأانأوأنوسفإناكمإبسيل،ناديسلااهيأناعمستامك"

يلعلاهللانموجرأو،يسانيكرّدقموأنوسلينديتناكأءاوسً،ادحأ
سيلانودعو،لتاقلاالليتقلانوكننأانرتخادقل.امهمحرينأريدقلا
ةديقعيأنإ.هتاذنايغطلاامنإوةاغطلاال،هسفنرشلاامنإورارشألا
ةيداحلاناتيآلالوقت.انناميإدضيهو،انيلعةمّرحمًادقحوأًارشرمضت
*ٌرِّكَذُمَْتَنأَاَّمِنإْرِّكََذف):ةيشاغلاةروسنمنورشعلاوةيناثلاونورشعلاو
هللاديباذهو،حوريأقاهزإيفقحانلسيل.(ٍرِطْيَُصمِبْمِْهَيلَعَتَْسل
."ةايحلابهاو،هدحو



نمرخآلافرطلاىلإيسركلاىلعسلجيوهوًابضاغيلعلاق
يقبيذلاهبضغنعسّفنيناك."حورلاقاهزإقحهدحوهلل":ةلواطلا
ريسفتلا!ةيفوصلاةقيرطلا".تمصبرمعىلإهئاغصإءانثأيفهلخادلمتعي
."!ءارهنمهلاي!نآرقلليقيقحلا

ةعاسفصنلبقهئاّقشأىلإمضنيلةنازـنزلاىلإرمعانلسرأدقانك
الرمعاميف،باوجتسالاةليصحنملمأةبيخبرعشييلعناكوً،ابيرقت
كوكشيدللازتالتناك.نيفلأىلإّملسُيسهنأبعابطناهيدلوً،اقلقلازي
املكو.هحارسقالطإوأهفواخمةئدهتلةيفاكتسيلاهنكلهبنذنأشب
لبقيمل"يلع"نكل،عضولاميوقتديعنساننأ-هتاجاجتحانيب-هبهتربخأ
ادب،ةقيقحلايف.ةوسقلاضعببرمعلماعننأبجياننأَّنظو،كلذ
ىلعّزكراذل،هريدمىلعهبضغماجَّبصعيطتسيالهنكلينمًاجعزـنم
.كلذنمًالدبهيفهبتشملا

تلفيهكرتننأيغبنيال":تمصلامازتلاىلعٍرداقريغً؛اريخألاق
بجيناك.نيعلاريرقنآلامانيوهوةنازـنزلاىلإلزـندقل.ةلوهسلاهذهب
ةحفاكميفبابشلالعفامك،ريدملااهيأًاليلقرثكأهيلعطغضننأ
لثمهيلإةبسنلابرمألاادبو،انمفوخيأبلجرلارعشيمل.باهرإلا
."ىهقميفةيّدوةشدرد

لصحنلنكنمل":ينناملؤتنيتللاَّينيعنمساعنلادرطًالواحمتلق
يفبابشلانّكمتل،حيحصكلذنأول.يلعايهانفخأولءيشيأىلع
نولعجيفيكنوفرعيمهف،هنمءيشىلعلوصحلانمباهرإلاةحفاكم
يتلااهسفنةدافإلابىلدأدقو.كنموينملضفأ،نوفرتعيمهيفهبتشملا
رعشأيذلاملألافيفختلعاطتسملاردقفلخلاىلإُتلِم."مهمامأاهبىلدأ
يلادب،لاحلكىلعو".كاذنآًاقحينجعزيأدبيذلاو،يرهظيفهب
."ةقيقحلالوقيهنأًاقحالنيبتنإشهُدأنلوً،اقداص

.انعادخلواحيوهف،كلذيفكشأ":ةيلفسلاهتفشًاضاع،يلعَّدر
وهف.دوصقمريرشلاكلذنعباجعإباهبملكتيتلاةقيرطلاطقفّركذت
ًاسانألتقيصخش؛يجمهةقيقحلايفهنأنيحيف،لطبلجرلانأنظي
لواحياذهرمع،ريدملااهيأال":عباتوًاطبحمدّهنت."ةداعسبءايربأ
ىتح؛هتعامجءادنلةيبلتيسانيكرّدقملتقدقنوكيامبرو،انليلضت
نكل،ةقيرطلافرعأال.مهتايلمعليومتللجرلاةورثمادختساعيطتسي



يننأىشخأنكل،يديسايفسآ.امةقيرطبةطبارتمىرخألامئارجلا
هللاووهو،انمرخسيو،انيلعبذكياذهرمعف،نأشلااذهبكعمفلتخأس
."انيلعكحضي

،هبايتراوهكوكشسّدكو،هدرفمبجاتنتساىلإلّصوتدقناك،ىرخأةرم
تسيلاهنكل،ةصقيفةكبحريوطتلةديجهتقيرطتدب.اهلقثلملستسامث
لاحيفًاحابصةعبارلادنعنكأملو.لتاقلاىلعروثعللهيلإجاتحنام
يفملألاوّينيعقرحينوينلاءوضوًاقهرمتنكدقف،هعملادجللةمئالم
.ةيناثلكرورمبأوسأحبصييرهظ

ىلعهنكل،يلعاياذهلوقتتنأ":ةريخألاةرمللهعانقإًالواحمتلق
اهيلعلوصحلاباهرإلاةحفاكملاجرعطتسيملتامولعمبفرتعالقألا
."هنم

."؟فرتعااذامب"
يوتحيًافافشًاسيكو،دييفريرقتةقرولمحتيهوبنيزتلخد

.ىرخألايفعيزوتلاةنحاشيفاهيلعانرثعيتلانيكسلاىلع
."؟بنيزاينيكسلاىلعمدلاعقبفّرعتمتعطتساله"
."ناويحمدهنإ،ظحلاءوسل.يديسايمعن"
ًامامتًاعنتقملازيالناكيذلا،"يلع"نكل،قالطإلاىلعشهُدأمل

.لمأةبيخببيُصأبنذمرمعنأب
."؟ةحيحصلاتارابتخالامتيرجأله؟بنيزايةقثاوتنأله"
ةفسآ":ةدحاوةحفصنعةرابعناكيذلاريرقتلاهّملستيهوتلاق

."دَّكؤمةعانملارابتخا،يلعاي
نيحًائيشهقفياليلثمهنأمغر؛ريرقتلاىلإرظنلانعمأولام

.ةينقتلاوةيملعلاتاحلطصملابرمألاقلعتي
كلتنمقثوتننأبجيامبر،نكل.اذهودبي":هرصبعفريوهولاق

اولقنمهنأّدبالف،ةلتقلامههؤاقشأورمعناكاذإً.اددجمةنحاشلا
."اهتطساوبثثجلا

ةديحولاةقيرطلايههذهنأل؛ةنحاشلانمقثوتلانأشبًاقحمناك
ةجاحبكلذلعفلاننكلً،ابنذمرمعناكنإاهيفققحتننأنكمييتلا
يمسرنذإىلإةجاحبانك،ًالعف.ماعلايعّدملابتكمنمةركذمىلإ
ربعبلطبانمدقتاذإنكلً،اضيأنيكسلاىلعهاندجويذلامدلاليلحتل
ًاتقويرورضلاضيوفتلاىلعلوصحلاقرغتسيسف،ةداتعملاةينوناقلاتاونقلا
ليلحتلابًامدقانيضماذل،ةيضقلايفمساحليلدفلتيدقوً،ادجًاليوط



نمّقثوتلانكيمل،لاحلكىلع.حابصلاىتحينوناقلاءارجإلاانكرتو
عمجبجيذإ.اهسفنبهلعفتنأبنيزعيطتستًائيشءاضيبلاةنحاشلا
ً.ايفرحنيناوقلابديقتلاو،لمعلاقاطنعيسوتينعيام؛ءاربخلانمقيرف
نمقثوتللًاقيرفلسرننأنكمي،نيماحملانمنذإىلعلصحننأدعب
.ةنحاشلارخؤم

."؟لمآامكنمآناكميف؟ةنحاشلانيأ،ةبسانملاب":ُتلأس
يفتارايسلافقوميفاهنإ":قاهرإلااهيلعادبدقوةسماهتّدر

."يعمحيتافملاف،اهيلإرخآصخشدعصيمل.فلخلا
ةسلخو،ةنحاشلايفاهتدجوثيحىلإنيكسلاهذهيديعأ.ديج"

."هنيلعفتامىريًادحأيعدتال.بنيزاي
."يديسايلعفأس"
كلتشيتفتلاةركذمىلعلوصحلاوهحابصلايفهلعفنسءيشلوأ"

."ةنحاشلارخؤمنمقثوتلاو،ماعلايعّدملانم
اهيفلصحنيتلاةظحللايفاهيلعلمعلاأدبنس.يديسايءاشتامك"

،ةبعصةمهمنوكتساهنأنظأ"ً.اقيمعًاسفنتبحسوتفقوت."ةركذملاىلع
رثعننأبجيو،ناويحمدحجرألاىلعودبيامبًامامتةاطغمةنحاشلاف
."اهفّرعتنوةكربلاكلتيفيرشبلامدلاتارطقىلعامةقيرطب

انيدلسيل":يسركلانعضهنأوةلواطلاىلإَّيديُّدمأانأوُتلأس
يفًادوجومةيضقلاهذهُّلحيسيذلاليلدلانوكيامبر.بنيزايرخآرايخ
."ءامدلانمةكربلاكلتيفامناكم

يذلالجرلاوهرمعنأًاعنتقملازيالناكيذلايلعهجوقرشأ
ً.اريخأةلادعلاىلإهميدقتلامتحانم،هنعثحبن

ًاديجًاقيرفيعمجا":يلعهجوىلعقّوشتلاةرظنًالهاجتمُتلق
ًاراذعأديرأالو،رمألامزلنإربتخملايفنيلماعلالكيعدتسا.بنيزاي
،نآلا.مهعمملكتأسو،مهئامسأبينيدّوزف،تالكشمةراثإاولواحاذإً.اضيأ
."ةيولوأةلأسملاهذهتحضأ

يفةدحاوةيرشبمدةرطقكانهتناكاذإ.يديسايقلقتال":تلاق
."اهيلعرثعنسف،ةنحاشلاكلت

لماعتيقيرفلايكرتا.اهيلعنورثعيسلب،اهيلعاورثعتنل،بنيزايال"
انهكديرأ.كلذةيلوؤسمىلوتيامًاصخشيلعجتنأنكميو،ةنحاشلاعم
،ءيشيأثدحينأنكمي.تارّوطتيألنيدعتسمنوكننأبجيو،يعم
."تقويأيفو



."يديسايديرتامك"ً:اضيأطابحإبنكلو،ةيّدجبتلاق
.يرهظيفملألاوَّينيعيفةقرحلابيساسحإءافخإتلواحوُتمستبا

يفامكالكودبيو،قهرمانأ.ةحارلانمًاطسقْلَننوبهذنل،نآلا.ديج"
."طقفتاعاسعضبلنكينإو،ًاليلقمانننأبجيً.اضيأاهلىثريلاح

قيرفلسرأل،هلكُرترمألانأولو،كلذعامسبًاديعسيلعنكيمل
،رمعباوجتسالوهبهذنيحيف،محللاةنحاشىلعلمعللًاروفربتخملا
ىلإ،نكل.ةيضقلاقلُغيّعقومفارتعاىلعلصحيىتحهيلعطغضلاو
ًاروفيعّدملابتكمنلعيس،ةدافإلاةحصبةمكحميأعانقإةرورضبناج
لوصحلاناك،كلذنعًالضف.ديدهتلاتحتعُزتناهنأل؛لطابفارتعالانأ
عبرملاىلإةدوعلاينعيًايغالهنالعإمثبنذلابرارقإلاكلذلثمىلع
.حوضولكبرارشألاةرملاهذهنوكنسو،ديدجنمقيقحتلاءدبو،لوألا

نعًاقباسنالوقتامتنكاذام":يفطعميدترأتنكنيحبنيزْتلأس
."؟هنعناملكتتامتنكيذلانم؟فارتعالا

امكقيرطيفليصافتلابكدّوزينأيلعلنكميو،ةليوطةصقاهنإ.رمع"
ىلإابهذتنأينعأةرملاهذهو"ً.اددهمامهيلكىلإُتقّدح."امكيلزـنمىلإ
ريثكلمعانيدل.يرهظفلخنملامعأيأديرأالو،ةرشابمامكيلزـنم
يفامكيسفننادجتسف،ءيشيألعفامتلواحاذإوً،ادغهزجنننأبجي
ابهذاوانهنماجرخا،نآلاً.ادجًابعصنوكيسهنأينعأو؛بعصفقوم
."!امكيتيبىلإ



ةعرسبتردتساو،ذفاونلاربعألألتتتناكيتلاسمشلاةعشأينتظقيأ
قرغتسأمليننأنمقثوتألو،ريرسلابناجبةلواطلاىلعةعاسلاىلإرظنأل
ّةلقمغرو.ةنماثلاىلإريشتلازتالتناك،ظحلانسحلً.اريثكمونلايف
ىتحتسلجنإام،نكل.طاشنلابترعشاهبتيظحيتلامونلاتاعاس
امكًائيسملألانكيمل.يرهظيفهبترعشيذلاملألانمتخرص
يندافأمونلاىلإدلخأنألبقهتلمعتسايذلالوسغلانأتفرعو،تعقوت
.تلستغاوتقلحنأدعبلضفأيروعشحبصأو،ًاليلق

اهّرضحيتلاةميلولاىلعهركشأل؛هطسأفراعمعطمدنعتفقوت
ءانثأيفوً.اعملكأنانسلجوروطفلايلزّهج،ينآرامدنع.يـباسحعفدألو
ًانيزحودبيوهوقالحلاناهيألخد،ثيدحلافارطألدابتوماعطلاانلوانت
ً.ادج

لجرلايفوتدقل":هعومدحسمءانعهسفنّفلكينأنودنملاق
ملوعوبسأنمرثكأذنمتامدقل،هلزـنميفهتثجاودجو.ينايزوجعلا
ناريجللثدحاذام؟ملاعلااذههيلعحبصأيذلاام!كلذدحأظحلي
نحنوانلزانميفتوملابًاعيمجانبرمألايهتنيس؟يعمتجملايعولاونيبيطلا
."ةهيركلاانتحئارحوفتىتحانتومبدحأفرعينلو،نوديحو

لقتال":هديافقبثكلاهبراشنعياشلاحسميوهوفراعلاق
ءامسأسانلافرعيالنيحيف،ةديجةقطنمهذهلازتال،ناهيأاياذه
ينايتومبدحأةفرعممدعلديحولاببسلا.ةنيدملاءايحأضعبيفمهناريج
؛هبينتعيلهلزـنميفدحأدجوينكيملوً،اديحوشاعهنأوهنيكسملا
."ءيشلكاذه

يفةشروكلتميناكذإً.اديجينايزوجعلالجرلاتفرعدقتنك
انكامدنع.كيدنبىلإنفاسملالكلقتنتنألبق،مايألارباغيفطالب
انك،هتشروبناجبةسينكلاةحاسيفمدقلاةركبعلننأدعبشطعن
لكً.اقلطمانيلعخرصيوأّطقانمِكتشيملو،هلحميفةروفاننمبرشن
بلطيوأّطقانيلعخرصيملوهنمانجرخوهلزـنمانلخد،تاونسلاكلت
.ههجونعبرغننأانم

مل،نكلً.اقلطمجوزتيملهنأىلإًارظن؛ّيوسريغهنإلوقلااوداتعا
تاعئاشدرجمتناكنإمأًاحيحصكلذناكنإةركفيأّيدلنكت
.نيرتهتسمصاخشأنمةضرغم



.ً"ابيطًالجرناك،مالسبدقريل":ناهيأعارذىلعيديعضأانأوتلق
ً،اديجًاصخشناك.هيلعهللاةمحر":جّدهتمتوصبفراعمتمت

مهنأاوعّدينأنوؤرجينيذلانيلاتحملاوصوصللاكئلوأنمًاريثكلضفأو
."هارثهللاّبيط.نوملسم

اهبقلطنأواهبكرأتدكو،يترايسىلإًادئاعتيشموامهنزحلامهتكرت
ً.افولأمًاتوصتعمسنيح

."؟انهلعفتاذام.تزونايريخلاحابص"
بارشلاءاستحاعباتهنأتكردأوً،امامتيلثمًاقهرمادبو،اتكيناك

.انيغفيعمترداغنأدعبليللانمرخأتمتقوىتحريميدعم
."روطفلاماعطلوانتأ،فراعمعطميفتنك،اتكيايريخلاحابص"
."!عئاراذه":ةشهدبيلإًاقّدحملاق
."؟بطخلاام؟اذامل"
؛انترايزبكسفنجعزتالكنكلو،فراععمروطفلالوانتت؟كيأرام"

.ً"ابيرقتكاراجنحنو
."سمأءاسمًاعمانك":هفتكىلعيديعضأانأوتكحض
؟دحلااذهىلإّنالممنحنله!؟اذام"ً:اسباعلازيالوهولأس

."ّطقانضعبنعهيفدعتبننكنمليذلاتقولاكلذىضقناله
لازيالهنأينعتيتلاهاوكشنميسفنةرارقيفًاديعس،تبجأ

."...ضرفأنأطقفبغرأملانأ؟هتلقاماذهله":يـبًامتهم
."!بنذلانمحبقأرذعلاً.اقحعئاراذه!كسفنضرفت"
رارمتساكابترابًارظتنم؛لوقأاذاميردأالانأو،بسحفكانهتفقو

.ركمبمستباهنكل،موللا
."!سمأةديجكتيهشتناك،هللااي"
."ينطبءلمتلكأامكلضفبً،انسح"
."ةلطعيفنحن،لاعت":ًالئاقةرايسلابابحتفمثحرمبكحض
."لمعلاىلإبهذأنأبجي؟هنعملكتتيذلاام"
،تزونايًالعف.ةعاسترخأتاذإملاعلاةياهننوكتنل.لمعلاَسنا"

ةريشكتترهظ."...ريميدلثمويلثم؛بزعأتنأ؟روطفلالوانتليتأتالَِمل
."...نكل،انيغفييفركفتنأبجيً،اعبط".ههجوىلعةأجف

يلاببكلذرطخيمل.يردأال...انأ.اهبقلعتيالرمألا،اتكيايكوجرأ"
."مويلكًاعمروطفلانالوانتتامكنأىتحفرعأنكأملو،ّطق

يرهظىلعينبرضو،"بكرا،لضفتً.اقلطملأستملكنأل":لاق



ً.املأخرصأينلعجام،ةسامحب
."؟ثدحاذام؟اذام"
."ءيشلكاذه؛ةيضاملاةليللايفةيوقةبرضتيقلت.ءيشال"
."؟فرعأستنكفيك.يـبحاصايفسآانأ"
."مايأةعضبدعبملألالوزيس،قلقتال":تلق
ترداغنيحًابيرقتفصتنادقليللاناك؟طبضلابثدحاذام"

."ةيضاملاةليللايفانيغفيو
جلبنينأكشوىلعحبصلاناك،عقاولايف.ليللارخآكلذثدح"

."كاذنآ
ترداغنأدعبلمعلاىلإتدعكنأينعتأ!؟حبصلالوقتله"

."؟انلزـنم
."يلمعنمأزجتيالءزجاذه؟اتكيايلعفأياسعاذام"
."ىرخأةميرجكانهنإيللقتال"
هتربخأيننأولعمسلافهريسناك."؟كلذريغاذامو"ً:ادهنتمتلق

.ركابلاحابصلايفةصاخ؛هجازمدسفأنأيفبغرأمليننكل،ليصافتلا
."؟بهذنسنيأىلإً،اذإ.اذهنعملكتنالانعدو،رمألاَسنا"

."ريميدلزـنمىلإ؟نظتنيأىلإ":بكارلابابىلإكرحتيوهولاق
ةدايقرقميفنوكأنأبجيوً،ابيرقتةعساتلاىلإريشتيتعاستناك

ًاضيأتدرأ،كانهىلإلوصولايفيتبغرنعرظنلاضغب،نكل.ةطرشلا
امهرمأّربدتبنيزويلعرودقمبناك.انيغفينعهنالوقيسامعامس
.لاحلكىلعتقولاضعبلامهدرفمب

مايألالثمرمألاادب.ةرايسلاتبكرو،"؟الَِملً،انسح":ةراثإبتلق
."بهذنل".مدقلاةركبعلنلةسردملانمبرهنانكنيحيلاوخلا

فصتنمىتحلمعيو،سمشلاقورشلبقً؛امئادًاركابريميدظقيتسي
ناك.لمعلاىلإدوعينألبقةلوليقةعاسمانيو،ءادغلالوانتيمث،راهنلا
يفهتماقإبرمألاقلعتيالو.ةايحلاديقىلعًاطابضناوًاميظنترثكألالجرلا
اهلضفبف،هتدلاوىلإببسلاىزُعيامبر.لاحلاكلتىلعدلودقف؛ايناملأ
،ماودلاىلعةّبترموةسرهفمهتاظوحلمرتافدوً،امئادةّمظنمهبتكتيقب
ةديدشةأرماتناك؛قينأوحنىلعةاّشنمهتاقايوً،افيظنهلمعءادرو
نيماينبمعلاناك.ةركبمنسيفاهباصأرمياهزلانكل،ليصافتلايفقيقدتلا
نعَّلختيملهنكل-هنمفاخينأريميدداتعا-ًامراصًالجرريميددلاو
يرجيامكردتدعتملنيحىتح؛ةياهنلاىلإهتجوزبىنتعاوًامويلمألا



لاحبهرثأتناكأءاوس،قالطإلاىلعرثأتدقريميدنأُدبيمل.اهلوح
لغشو،ةالابملامدعنمٍعونبةدهاشملابىفتكاو،هدلاونانحبمأهتدلاو
مل.رومألاكلتنعهنهذداعبإلامبر؛ىرخألامعأبتقولالاوطهسفن
يف.طقفةعاجشلابرهاظتيمأً،اقحيرجيامبيلابيالناكنإّطقفرعن
رجتميفةيسردملاتالطعلايفلمعو،هسوردلهلكهدهجسّرك،ةسردملا
نوكينيحاهيفحرفييتلاةديحولاةبسانملاتناك.خوجلاسبالمللهدلاو
ةدارإلابحاصقهارملاوىتفلادسجيفغلابلادشارلايفتخياهنيح؛انعم
وأ،ةسينكلاةحاسيفمدقلاةركًاعمبعلنانك.لفطلارّرحتيو،ةيديدحلا
ءادصأددرتتو،كاذنآتثّولتدقنكتمليتلايـبهذلانرقلاهايميفحبسن

...لزـنملاىلإهتدوعتقونيحيىتحطالبعراوشيفانتاكحضوانتاخرص
ًاعوننوكيسكلذنأتننظ،ايناملأيفيرطيبلابطلادهعميفلُبقامدنع
دعبتكردأيننكل،ةدعاوصرفوةديدجقافآىلإًابرد؛هلقتعلانم
ريميدناكً.ابيرقتًامامتهسفنصخشلاداعنيحًائطخمتنكيننأتاونس
؛ةلوهسبمهعممجسنيوأنيرخآلاعمجمدنيالوًايئاوطناناكذإ؛هنيع
ممألاعمةنسوبلاىلإبهذ،امةلحرميف.ريغتينألواحهنأمغر
َّدرفببسلانعهتلأس،تاونسدعبهتيأرامدنعو،عّوطتمبيبطكةدحتملا
تبهذديكأتلابكنكل":ُتضرتعا."زوجعلاتزونايبابششيط"ً:احزام
لمع!؟ةمدخ!؟ةيرشبلا":ففأتف."ةيرشبللةمدخمّدقتو،ريخلمعيدؤتل
ملً.اعممجسنتتاملكلاهذهنأودبيال":هسأرُّزهيوهوعباتو."!؟ريخ
؛ايناملأيفمأسلابترعشدقف،يسفنلجأنمامنإو،دحألجأنمبهذأ
امةقيرطبتعطتسااذإيننأيفترّكفو،هلىنعمالءيشةايحلانأكو
رسفشتكأنأنكمملانمفبرقنعهرابتخاوهمعطقوذتوتوملاةيؤر
الإً،ادجيّدجءيشنعملكتيناكهنأنممغرلاىلعو."اهسفنةايحلا
لهً،انسح":ُتلأس.ههجوىلعةيدابتيقبثارتكالامدعةرظننأ
.ءايشألاكلتلثملدوجوال"ً:ارخاسمستباف."؟رارسألاكلتةيهامتفشتكا
كردأ."ىنعملاكلذاوركتبينأنكميسانلامهدحوو،ةايحللًاماعىنعمال
متهينم،هآ":لاقفهنعملكتاممًائيشمهفأملو،تهتدقيننأ
دهجأدقو-انسوؤرقوف-كانهديعباياضقلانمعونلااذه؟تزوناي
ملمهنكل،نينسلافالآلاوطرومألاهذهمسالطكفيفمهسفنأةفسالفلا
هراكفأًادبأفشكيالوهف،هتعيبطىلعريميدناك."دعبءيشىلإاولصوتي
يكلكلذلعفيناكنإنآلاىتحفرعأمليننكل،ةيقيقحلاهرعاشمو
ً.اقحمتهيالهنألمأ،هسفنيمحي



أدبهلفطوهتجوزدقفامدنعهنكل،ىنعموهاجتااتكيةايحلناك
مغر؛امهتقادصةدوعيفببسلاوهاذهنأضرتفأاذل،ريميدهبشي
.نينثالانيبثدحدقاملكوءافجلاتاونس

يفروطفلاّرضحيريميدناكثيح؛طالبرصقمامأةرايسلاانفقوأ
ةيسمألايفاهتحتءاشعلاانلوانتيتلاءانتسكلاراجشألظيفىشمملا
.ةقباسلا

ً.اشهدنمّيلإريميدرظنف."!تدجونمرظنا":اتكيخرص
."؟كلذكسيلأ،ّيلإتقتشادقكنأودبي"ً:احزامتلق
مويلككتيأرنإىتحً؛امئادكيلإقاتشأس":عقوتمريغٍّدوبلاق

تافداصملاهذهالولو.ودبيامكانيلإقاتشيالنمتنأ.دغولااهيأ
."...كارنسانكىتموفيكفرعينمف،ةريغصلا

."!سمأانهتنك"
،تزونايةرظنلاهذهبينقمرتالو.طقفانيغفيببسبنكل،حيحص"

اذهانبلصتيله؟اتكياياٍّقحمتسلأ.ةقيقحلالوقأيننأفرعتتنأف
."؟انروزيوأقمحألا

ىلإهّرجوهعارذنمهبكاسمإلاىلإتررطضااملانروزيناكول"
."؟كلذكسيلأ،انه

يـبنالصتتالًاضيأامتنأ،ناباشلااهيأايه":يسفننعًاعافدتلق
."؟كلذكسيلأ،رارمتساب

ملكنكل،ةديدعتارمكمسلاديصلانعمجورخلاكنمانبلطدقل"
."ً!اقلطمِتأت

دحاومويلبقسيلو،تابسانمةّدعيفيتوعدباماقدقفً،اقحمناك
ًائيشنكل،امهعمجورخلاتدرأاملاطلوً.اضيأعيباسأومايألبقامنإو،طقف
يننإوأ-ًاقالطإامهضاعتماارهُظيملامهنأريغً.امئادثدحيناكام
اهيفناّربعييتلاىلوألاةرملايههذهتناكو-كلذظحالأملةطاسبب

ًاديعستنكيننأبيرغلا.امهيلإيمامضنامدعنمامهئايتسانعةحارص
امبريننأترعشو،كلذنمنايكتشيامهنأةقيقحنميسفنةرارقيف
صخشلايننإتلاقنيحةقحمتناكانيغفينأو،امهقحبًائطخمتنك
ًاقحركذتأنأعطتسأمل.هداعبإىرجنمسيلو،امهنعهسفنبىأنيذلا
امهيلعموللابيقلأتنكو،امهعمتقوءاضقلًايئانثتساًادوهجمتلذبىتم
تكردأ،رمألاىلإاهبرظنأيتلاةقيرطلانكتًايأو.ينعامهداعتبالًامئاد
.امهعمًافصنمنكأمليننأ



نافرعتامتنأف،ناباشلااهيأاذهالوقتال":يتفيظوبًاعرذتمتلق
دادعتسالاةبهأىلعنحنوً،اراهنوأًاليلرمألافلتخيال.يلمعةعيبط
."عوبسألايفمايأةعبسومويلايفةعاسنيرشعوًاعبرأ

."سلجا،نكيًايأ":ريغصيسركىلإًاريشمريميدلاق
فرعنالاننكل،يناقّدص،امكعمتقولانمديزملاءاضقديرأ":تعبات

ةثالثذنمةيضقلاهذهىلعلمعننحنو،ثادحأنمأرطيامةطاسبب
لصأليدهجىراصقتلذبيننأمغر؛سمأترخأتيننأفرعأ.نآلامايأ
."عاطتسملاردقًاركابانهىلإ

ضرُعتيتلاةصقلا؟ستيلربمسيفاهودجويتلاةثجلانعملكتتله"
."؟زافلتلاىلع

ً؛اضيأبيرغوحنىلعنتافهنكلوً،ادجكئاشعضولا.ىرخأو،كلت"
،ًالثميـباكبوتفحتمةريدمتيقتلا.هدحوهللاالإاهملعيالبابسأل
ملو،لوبنطسإخيراتنعةعئارلاوةبيرغلاتامولعملاعاونألكتفرعو
."تقولاكلذذنملمعلانعفقوتن

،أطخينمهفتال.تزونايكلذبحتكنكل،لوبقمرذع":اتكيلاق
،كناكمتنكول.كقهرينيحىتح؛كلمعلكتقولكسّركتكنكل
."ديعبٍدمأذنميتلاقتسابتمّدقتل

.ةصرفينحنميملهنكلضرتعأستنك
هبلطتياّمعرظنلاضغبكلمعبحتتنأ.كلذبِفَرتِْعا،تزونايال"

."دهجوتقونم
امبر؛اهلهجأبابسأل،يلمعنعّيلختلايرودقمبنكيملً.اقحمناك

تمقاذإو،تّخطلتدقةلادعلاةركفنألامبرو،ملاعلايفةريبكةاناعملانأل
لاحبرعشأسفةلتقلاىلعضبقلاتيقلأورخآلاونيحلانيبةيضقلحب
.رخآءيشيأديجأاليننألوأ،طقفةراثإلابرمألاقلعتيامبروأ،لضفأ
اياضقلاَّلحبحأيننأىقبتةقيقحلانكل،ةلوهجملازتالبابسألاتناك
.نيمرجملالاقتعاوةيئانجلا

تودبدقف،لاحلكىلعانيلإةجاحبكنأودبيال":ريميدرّمذت
."سمأانيغفيعمًادجًاديعس

الإَظحأملذإ.ةيضاملاةليللاًاقهرمتنكدقف،حزمتكنأدبال"
."نيتحوتفمَّينيعءاقبإيناكمإبناكداكلابو،مونيتعاسب

لاوطىرخأىلإنذأنمدتمتكتماستباتناكاذهلً.اعبطً،انسح":َّدر
."؟انيغفيعمكلاحفيك،انربخأايه.ةيسمألا



يفاهناخيفًاعيمجنوكنس،لاحلكىلعو.هلوقأامكانهسيل"
."اهنماعمستنأنكميو،تبسلامويالفاتات

."...نكل؟كلذكسيلأ،انتعددقل،حيحصاذه":اتكيلاق
،ةلماجمامهلاهتهجومأةيقيقحةوعدلاتناكنإلأسينأدارأ

.لعفيملهنكل
وههنايرتامً.ادبأامكحماستنلف،ابهذتملاذإامكنإامكللوقأ"

."امكوعدتلتناكامالإو،امكتبحأ.ةعنقأنودنم،اهعمهيلعنالصحتام
ةأرماودبتيهف،ظوظحملجرتنأ.قلقتال،بهذنس":ريميدلاق

."ةديج
ةأرملاىركذتناك."كلذكاهنإ":كلذىلعًادرهلوقتعطتسااملك

ةأرملانعملكتلاادبو،لظلثمانقوفةّقلعملازتالاهاندقفيتلا
ةريغظحالأمليننأمغر؛ةقابللاىلإرقتفيواٍّظفًالمعيتايحيفةديدجلا
ناكامبرو،يلجأنمًاقحنيديعسامهالكادبدقف.اتكيوأريميدنم
لضفبهبرعشأيذلااضرلانمىمسأىنعمبًالفاحهنارطاشتييذلاىسألا
.انيغفي

.ً"اضيأةليمجو،ةديجةأرمايهف؟ناجوزتتالَِمل"
."كبةنونجماهنأحضاوو":اتكيفاضأ
ىلعرهظملألابجوزممرورسريبعتنأدحىلإً؛امامتنييّدجاناك

،نادناهيفرّكفأنأالإينعسيملنكل،اهاركذدقانوكيمل.امهيهجو
،هبترعشامًالجخنكيملامبر.ةبيبحّيدلنأل؛لجخلابةظحللترعشو
دقفً،احيحصكلذادب.كلذنأشبةغلابةداعسبرعشأملديكأتلابيننكلو
دقاننيبخرشلانإتلاقنيحةقحمانيغفيتناكامبرو،امهنعتدعتبا
.نادناهبحيفاعقونيحأدب

."؟كلذكسيلأ،اهبحتكنأحضاوو"
يفداقتناوأمكحكانهنكيمل؟رارصإلاديدشريميدناكاذاملً،اذإ

نأنكميًاصخشكانهنأةركفنمًاهودشمادب.زمغىتحوأ،هتوص
.اذاملوفيكمهفينأدارأو،نيترمبحي

يهفيكىتحركذتأالو،ليوطتقوَّرمدقل.يقيدصايفرعأال"
."بحلارعاشم

ينربخأوً،انيزحوًابيئكوجلاحبصأو،امهيهجونعناتماستبالاتشالت
مليننكل،امهجعزأالأومالكلانعفقوتأو،يمفقلُغأنأيلخادتوص
.ثيدحلاتعباتوعطتسأ



دعيمل.يلةديفميهو،يـبرقنوكتنيحةديجلاحبيننأرعشأ"
نوسيآوديزوغً.ادبأكلذكنوكينلو،ديزوغعمتنكنيح،قباسلاكرمألا
.ً"ادبأامهنايسننمنكمتأنلو،فلتخمرمأ

نادناهنايسنًادبأعيطتسينليذلااتكيينيعىلعيرصبرقتسا
؛نادناهىركذنمبورهلانمنّكمتله؟ريميدوً.اضيأتومويامهنباو
يفكشينباتنا؟هلنيقيدصلضفأاهلجأنمسفانواهّبحأيتلاةاتفلا
.كلذ

ةعرسبهسفنجلاعيدسجلاوً،ادبأًامامتأربتالحورلاحورج":تلق
،نكل.هسفنحالصإدسجلاعيطتسي،ضبنيبلقلامادامف.حورلانمربكأ
ةايحلانأادبنإىتح؛رارمتسابفزـنتيهف،ةبرضحورلاىقلتتامدنع
بحأسيننأوأً،اددجمءدبلانمنّكمتأسيننأًاموينظأملً.امدقيضمت
."...اذهثدحيدقفً،ائطخمتنكيننأودبينكل،رخآًاصخش

نائلتميامهينهذنأادبو،امهنويعيفعومدلاتقرقرتو،امهاهجوّرهفكا
تبجأاذل،لأسيلةعاجشلابّىلحتينلامهنمًايأنأفرعأتنك.ةلئسأ
.لأُسينأنودنمًاقلعمهانكرتيذلالاؤسلانع

،هلعفأاّمعيسفنلأسأوفقوتأوً،اقحلجخلابًانايحأرعشأ،معن"
.ىرخأةأرماعمحرمةايحشيعأانأو،امهفتحاتيقلدقيتنباويتجوزف
كانهنوكيىتحً؛اضيأتومأنأوهيلثدحيءيشلضفأنأًابلاغرّكفأ
يتومعفنيسَمب.هلمععباتيينهذنكل،ةلادعلاضعبونزاوتلانمٌعون
يقليذلاصخشلاتنكوًاسوكعمرمألاناكولاذام؟نوسيآوديزوغ
طقفةايحلانعايلختتنأيفبغرأستنكله؟هفلخامهكرتو،هفتح
يأبكلذدوعينلفيتايحنعتيلختنإو.الًاعبط؟امهنعتلحريننأل
."...امهيلععفن

يفريكفتلاديعيناكامبر.ةديعبةّددحمةطقنىلإتابثبريميدقّدح
هدقفيذلابحلاوههنعثحبييذلاىنعملاناكامبرو،اهازغموةايحلا
...نينسلاكلتلكلبقهسفنيحلاكلذيف

ًايوقنوكتامبرو،تزونايظوظحمتنأ":فطلبلاقدقفاتكيامأ
ملولف.اذهيفبيعالوىرخأةأرمابحتنأتعطتسادقفً؛اضيأ
يفءيشكيدلنكيملاذإفً.اسوباكعضولاحبصألً،اددجمبحتنأعطتست
."ةبعصوةيساقكتايحنوكتسفكمعديلهبثبشتتةايحلا

.ةديعبلاوةمهبملاهراكفأوهتايركذيفًاقرغتسملازيالريميدناك
ةأرمايهف،انيغفيبًاظوظحمنوكأامبرو.قحمتنأ":اتكيلتلق



كانهنأقثاويننكل،ًالهسًارمأاهلثمةأرماىلعروثعلاسيلً.اقحةزيمم
."تامهفتموتامرتحمءاسن؛جراخلايفاهلثمءاسنلافالآ

.هتينعامًاكردم؛ةريرمةماستبااتكيهجوىلعتمسترا
،تزونايجراخلايفيتاوللاكئلوأسيلمهملانكل،نهدوجوبقثاوانأ"

زفاحدرجمرخآءيشلكو،انروعشةيهاموانلخاد؛نحنوهمهملالب
كلتكيدلنكتملولف.انيغفينمضتياذهنكل،أطخينمهفتال.يجراخ
فطلعفنامف-تئشاماهّمس-شيعلايفةبغرلاكلت،ةايحلايفةبغرلا
ً،ادبألمدنتالحورلاحورجنإتلقنيحًاقحمَتنك؟اهلامجوأانيغفي
بيصتيتلاكلتنمريثكبأوسأحورلابقحلتيتلارارضألانأمهألاو
ملاعلانعناسنإلايمعينأنكميوً،ادجًاريبكملألانوكيًانايحأف.دسجلا
."...يجراخلا

نودنم.عوضوملارّيغنل":مزحبلاقو،هلوهذنمًاريخأريميدهبتنا
بجي،حرفتوأنزحتنأحورلاتدارأأٌءاوسو.ءيشالحورلا،دسجلا
دوتاذام،نيشتفملاريبكايمعن".ينهجاويلرادتساومستبامث."دسجلاةيذغت
."؟روطفلاىلعلوانتتنأ

ً.امئادهرعاشميفخيوً،ادبأهّتقررهُظيالوهف؛يلاثملاريميداذهناك
اهافخأدقو،ةتكسبهتدلاوتبيُصأنيحةيقيقحلاهسيساحأىفخأدقل
.ناجوزتيساتكيونادناهنأفشتكانيحًاددجم

قحبًائطخمتنكامبرً.اعمامهتبقارويسركلاىلعفلخلاىلإُتلِم
.انأسيلو،هتنحموهنزحطقفاتكيرطاشينأرّرقدقناكامبرو،ريميد
ٍّالكنأادب.طقفريميدىلإهحورجنعحجرألاىلعاتكيفشك،لباقملابو
امهالكو،ةملكبسبنينأنودنمتمصبهمهفيورخآلاملأبرعشيامهنم
ترعش.ةدحاوامهتراسخوًادحاوامهنزحناكاذل،اهسفنةأرملاىلعنانيزح
ترعشو،ديعسيننألامةقيرطبتبقوعيننأكوً؛اددجماننيبةفاسملاب
رداغأنأبجيناك.يلخادةجعزمريمضبينأتولجخوبضغتازخوب
يـبضغتيفخأ.عطتسأمليننكلً،ائيشلوقأنأنودنمامهكرتأوناكملا
.كلذنمًالدبمستبأنأ-ريميدلثم-تلواحويلجخو

،لاحلكىلعًاليوطءاقبلايننكميال.ناعبشيننكل،َّيبحاصايًاركش"
."مويلالمعلابلقثميلهاكف



،ةطرشلاةدايقرقمىلإتلصونيحةرشعةيداحلاةعاسلاتزواجت
.يتيؤرديري،انترادإريدم،"زاتمم"نأةيبصعبةباوبلادنعيطرشلاينربخأو
ّةيفيكفرعينأكشنودنمزاتممدارأدقفً،اطغاضءيشلكادب،معن
دقةفاحصلانوكتامبرو.هيريدمطغضببسبحجرألاىلع؛قيقحتلامّدقت
لعجتو،ىلوألاتاحفصلاىلعاهضرعتوً،اضيأةصقلاىلعاهمامتهاتّزكر
نأديكأتلكبزاتممبغريس.ةزفلتلاتاشاشىلعةسيئرلاةداملامئارجلا
ةريثكتارغثكانهلازتالهنأىقبتةقيقحلانكل،هلعفنانكامفرعي
"يلع"تيعدتساويـبتكمىلإتبهذوهبلطتلهاجتاذل،ةيضقلايف
.بنيزو

نيحاترمناودبيامهالكو،قئاقدسمخدعبيـبتكميفيمامأاحبصأ
.ةمروتمةيلفسلايلعةفشنكل،نيطيشنو

انعمج.ليلحتللعضختلعيزوتلاةنحاشتذُخأدقل":بنيزينتربخأ
نكل،فقوتنودنمنآلااهيلعنولمعيقيرفلاءاضعأوً،اريبكًاقيرف
."ءاسملااذهنمرخأتمتقوىتححضتتنلجئاتنلا

؟يلعايتعمسله":ليصافتلالكبدّوُزدقهنأًافراع؛"يلع"ُتلأس
."رمعسبحةرتفديدمتلماعلايعّدملانمةّركذمىلإجاتحندقاننأودبي

."يعّدملابتكمىلإيسانتلسرأدقف،يديسايقلقتال":ةأرجبلاق
.تفاخٍتوصبكحضأنأالإينعسيمل
ناكام؟كلذكسيلأ،يفحصهنإ.ةثلاثلاةيحضلاىلإنآلاو،تنسحأ"

."ً؟اددجمهمسا
."مامتهاللريثملجرهنإ.اكورودناداس":يلعلاق
!؟كلذكنكيملمهنمنم:ترّكف
نكيملهنأودبينكل،ىربكلافحصلاىدحإةحلصمللمعيناك"

تاعئاشيفهمساركُذً،ابيرقتتاونسثالثلبقو.هئارظننيبًامرتحم
يرثأعقوميفيُنبقدنفنأشبةمكحملامامأةعوفرمةيضقبةطبترم
ةعانصىلإةريبكتاماهسإقدنفلاميدقتةيفيكنعبتكهنأودبيو،ينطو
نأاهيفيعّدتىوكشبتمّدقتنيسدنهملاةباقننكل،دالبلايفةحايسلا
ةحلصملمكحلاردصو،ةمألليفاقثلاويخيراتلاثرإلابرضأدققدنفلا
لمعييفحصىرجأ،ءانثألاكلتيف.دييشتلافاقيإبةمكحملاترمأو،ءاعّدالا
ةيدهكةقشملتسادقاكورودناداسنأملعوً،اقيقحتةيراسيةفيحصيف



،ةياهنلايفوً.امايأتالاقملايفلادجلارمتساو،قدنفلاينبتيتلاةكرشلانم
يتلاةفيحصلانمةلاقتسالاىلعمغُرأهنكلو،ةقشلانعناداسَّلختيمل
ةوشرلارابتعاب،نكل"ً.ازازئمشاهسأرَّزه."تقولاكلذيفاهيفلمعيناك
ةفيحصيفةنسدعبرخآلمعىلعلصح،نيعللادلبلااذهيفةليضف
."ربكأ

.ةوشرلا:ةسيئرلاةملكلا؛يلعهركذدقو،مهملارمألاوهاذهناك
كلذلكعمتجادقف-لايتحا،قالخأمادعنا،داسف-تئشامهّمس

ىنبمدييشتيفنوطروتمنآلاىتحاياحضلالكو،هكاهتناونوناقلاقرخل
.ةيخيراتةيمهأتاذةقطنميفينوناقريغ

."؟نييرُخألانيتيحضلابةقالعيأاذهاكورودناداسلناكله"
اذهيفثحبلانمنّكمتأمل"ً:اديعبهرصببحيشيوهوًاجرحملاق

."دعبسيل،ريدملااهيأدعب
كلذبةلصيفحصلااذهلنوكتامبر.اذهلعفننأبجيً،انسح"

."نادزيمدآلجرلا
.انمامتهاهيلعّزكرننأبجييذلالجرلاهنإ؛نادزيمدآ
."؟وكسومنمدوعيسىتم"
راطميفهترئاططبهتس.ةليللاهذهفصتنميف":بنيزتباجأ

.ً"اريخأتوأتالكشمهجاوتملنإً؛ابيرقتةرشعةيناثلادنعيلودلاكروتاتأ
."؟راطملانمّهلُقأله"ً:اسمحتميلعلاق
نأيفرّكفيأدبدقو،رمعنأشبنآلا"يلع"دوارتكوكشلاتناك

،هوبشمٍضاميذصخشويرثيعاطقإ؛نادزيمدآلثمصخشعملماعتلا
،ًالعف.رمعلثميلازعنافرطتمعملماعتلانمةراثإرثكأنوكيامبر
هغالبإبعقاولاىلإهّدرأنأبجيناكاذل،كاذنآهلًءاوغإرثكأكلذحبصأ
يمرجليلديأىلعلصحنمل"ً.اباوصنوكينلًاروفنادزيلاقتعانأ
انعداذلً،ادجةساّسحعقاوميفءاقدصأمهيدلهلاثمألاجرلاو،يلعايدعب
.بنيزىلإتردتسامث."هبتكميفهروزـننأنكمي.نآلاانسفنأطرونال
،سويسودويثدهعنمًاقحيهله؟بنيزايكلتدوقنلاةعطقنعاذامو"
."؟تلقامك

نعةيفاوتامولعمىلعلصحأمليننكل.يديسايحيحصاذه"
يدرونولرهظو."تنرتنإلاىلعاهنمريثكلارفاوتيالذإ،دعبسويسودويث
تقولانمعستمّيدلنكيملذإ،يديسايةفسآ".اهيتنجوىلعحتاف
ىليللأسننأنكميً.اروفكلذىلعلمعأسيننكل،ليصافتلاىلعلصحأل



."تدرأنإ،نيكراب
تدجنلزـنمىلإ؛ًالوأايتامسىلإبهذننأبجيً،اقحال":تلق

،هلزـنميفاهبظفتحيةيدقنعطقةعومجمنيكرابىليلتركذ.لزينيد
."المأكانهلازتالتناكنإفرعننأبجيو

."؟المأاهقرسدقلتاقلاناكنإدكأتلاينعتأ"
عاُبتيتلاةيدقنلاعطقلاعوننمتسيليهف.بنيزايلمتحماذه"

ةعومجمىلإتلُقندقاهنألمتُحي.يلحملاةيوازلارجتموأقوسلايف
ىتحةيافكءايكذأ،مهتايوهنعرظنلاضغب،ةلتقلا.رخآفحتموأةصاخ
بهذننأبجي.مهفلخةيدقنعطقةّدعنمًانّوكمًايمرجًاليلداوكرتيال
تدجنلتقةميرجبءيشلكأدبدقف،ةقدبهّشتفنولزـنملاكلذىلإ
."هلزـنميفةيضقلايفقارتخالوأققحنامبراذل؛لزينيد

،سأبال":ىرخأةرمامهّركذأانأوةعامسلاتعفرف،فتاهلاَّنر
."لزـنملاكلذيف-هققحنسانكاذإ-قارتخالانوكيس

ملأ؟كيلعهللابتنأنيأ؟قارتخايأ":رخآلافرطلايفتوصلارّمذت
."؟ىلعألايفانهكتيؤرديرأيننأكوربخي

.هيلعترخأتيننأةقيقحنمًاجعزـنمادبو،لصتملاوهزاتممناك
.ناديملاىلإلاجرلاضعبلسرأنأبجيو،ريدملااهيأامءيشأرط"

."اذهنمءاهتنالاروفكيلإيتآس
ًايفتاهيـبنالصتيمكاحلاوةطرشلادئاقنأل؛عرسأنكلو،سأبال"

ةثلاثلاةثجلايههذه.يرجيامافرعينأناديريومويلالاوطرارمتساب
،ةبوجألاضعب،تامولعملاضعبديرأو،ةريبكةجضريثتةفاحصلاو،تزوناي
."ةعرسبو

نلفالإوُهئّدهأنأبجيناك."يديسايًامامتموهفماذه":تلق
."قئاقدسمخدعبكبتكميفنوكأس".مالكلانعفقوتي

امتنأابهذا".بنيزويلعىلإتدعواهناكمىلإةعاّمسلاتدعأ
ىلعزاتممعلُطأنأدعبامكيلإمضنأس.امكالك،حيحصاذه،نانثالا
اذل،اهليلحتولزـنملايفةدوجوملاتامصبلالكعفرديرأ،بنيز.ليصافتلا
نأبجي،يلع.اهيلعكيدييعضتنأنكمييتلاتاّدعملالككعميذخ
ىلعًاسأرناكملابلقكيلعناكنإمتهأالو،دوقنلاةعومجمىلعرثعن
."بقع

:تلقوناعمإبامهيهجوىلإترظن."يديسايموهفم":اّدر
اندوقيدقءيشيأ؛ةمصبً،اتابثإ،ةّنيب؛ّةلدألاضعبديرن.ابهذا،اّيه"



."ىرخأةريثكءامدقاُرتسالإو،لتاقلاىلإ



تدجنعراشىلإةيوازلالوحتردتسانيحةيرانلاةريعألاتعمس
ىلإيدوعصو،كانهىلإبنيزو"يلع"يلاسرإنمنيتعاسدعب؛لزينيد
؛يسفنتّخبوو،ريمضلابينأتورعذلابترعش.زاتممةيؤرلىلعألاقباطلا
نأبجيناك.دوقولاةساودىلعتطغضو،امهدحوكانهامهتكرتيننأل
ً،اضيأتاروطتلارخآبزاتممغالبإىلإًارطضمتنكيننكل،امهعمبهذأ
نععامّسللال،لتاقلاىلعضبقلاءاقلإأبنعامسليراظتنابهتدجودقو
ديججازميفنكأملو،هلوقألريثكلايدلنكيمل.ةريخألاانتيجيتارتسا
فاشتكانمًاءدب؛ليصافتلالكبهتدّوز.طقفهئاضرتسالجأنمبذكأل
.ةقباسلاةيسمألايفيلنيكإرمعباوجتساىلإًالوصوو،لزينيدتدجنةثج
،لمألابفئازساسحإهباتنيالىتحبيئكبولسأبثادحألاتفصو
ةيولوأانحنميسيذلارمألا؛معدلاوتقولاضعبىلإةجاحباننأكرديلو
لثمينقحاليسف،ةيضقلايفمّدقتلانأشبريبكلؤافتبرعشاذإف.ىوصق
هلريراقتةباتكيفيتقوءاضقنممهأاهلعفألءايشأيدلانأو،يلظ
بنيزويلعةايحتضّرعدقف،كلذىلعتابثإيدلو،انلاعفأىلعهعالطإو
ًالجرزاتممناك.هلًاريرقتمّدقأنأينمدارأ"زاتمم"نأل؛ةطاسببرطخلل
.اهنملئاطالةشدرديفتقولاردهيو،لممهنكلً،اديجًاريدموً،امرتحم
دقتنك،تاباعدلالدابتوةوهقلاوياشلالوانتنمءاهتنالاتقولولحبو
لكزاجنإنكمملانمناكنيحيف،ةعاسلافصنوةعاسهبتكميفتيضق
.ةلوهسوةعرسبقئاقدرشعلالخءيش

نكل.ديدشقلقبرعشأتنكتدجنلزـنمىلإيلوصوتقولولحب
امهيلكنأتيأرو،ةريغصلاةقيدحلاىلإتضكرو،ةرايسلانمتزفقامدنع
ًاباصمةينبلايوقًالجرتيأريننألًاليلقلوقأو؛ًاليلقتيخرتسا،نامأب
،ةقيدحلالخادضرألاىلعدافصألابديقموهوًاددممو،هفنأىلعةمدكب
هتفشىلإلجرلايرخنمنمليسيمدلاناك.هرهظىلعيلعةبكرو
هتيبثتمتدقوهسدسمهنأادباملةيندعملاةروساملاًاروفتظحالو،ةيلفسلا
اتلكباتيربعوننماهسدسمكسمتيهوبنيزتدهاش.يلعمازحىلإ
مدلانمريغصلَشوو،ةباوبلابناجبفقاورخآلجرىلإهبّوصتواهيدي
.ينآرنيحيلعهجوقرشأ.هنيعقوفغيلبحرجنمههجوىلعليسي

فصنلبقانهىلإتلصوول.ريدملااهيأةعتملالكَّتّوفدقل"
."كلذيفانتكراشدقتنكل،ةعاس



ةبعلهربتعييذلاراجشلابحيةطاسببلجرلاف،كاذنآىهابتيناك
.هبارقىلإيسدسمتدعأ.ةعتمف

."؟ناصخشلاناذهنم؟انهيرجياذام":مراصتوصبتلأس
لجرلاسأربرضو."نيشتفملاريبكايهفرعننألواحناماذه":لاق

يفنيبراهناقمحألاناذهعفدنا".هديافقبضرألاىلإهّتبثيناكيذلا
."اهيفانادهاشيتلاةظحللا

ّةثكبادهأو،نيتريبكنيوادوسنينيعاذيلعهكسمييذلالجرلاناك
،ينهجاويلرادتسانيحهتيحلَرأمليننأولو.بيرغوحنىلعةليوطو
.ةأرماهنأأطختننظدقتنكل

امدنع".ةبيرغهتربنتدب."نيشتفملاريبكايانأطخسيلاذه":لاق
يفطروتننأيفبغرنملنحنف.برهلاانلواح،ةطرشلانمامهنأانعمس
."كاذنآتاشوانميأ

ً.اددجمهسأرافقىلعيلعهبرض
تنككنإلوقتله!؟اذام؟ةطرشلانماننوكيففيخملاامو"

لوخدوعلخوتاودأمادختسا؟ةطرشلانمنكنملولكلذلعفتس
."؟ةونع

ةحلسألاهذه!هآ":خرصوضرألابههجومطترانيحلجرلاهوأت
."طقفسفنلانععافدلل

عمنالجرلااهيأنالمعتلهو!عئاراذه!سفنلانععافد"
."؟ةيرسلاتارابختسالا

."ةصاخنمأةكرشحلاصللمعنو،نمأاسراحنحنف.امةقيرطب"
اقلطتنأامكنكميً،اذإ.عئاراذه،تمهف،هآ"ً.اتاتبيلعرثأتيمل

."امكقيرطضرتعيصخشيأىلعرانلا
تأسأدقل.لاحلاهذهىلعسيلرمألا،ال":هسأرًاعفارلجرلاجتحا

."؟يلعديس...ديسايمهفلا
.ربكأةوقبهتبكربلجرلارهظيلعديسلاعفد
."ديسلاوهكوبأ،سانلابطاختفيكًالوأّملعت"
."؟ليمزاي،سأبال،نسح!هوأ"
برضملاةركبعليفناكيرشنحنله؟ينعينأاذهبضرتُفياذام"

."؟نآلا
."!كبطاخأنأنكميفيكطقفينربخأ!سأبال،سأبال"
ديسوليمزءارهنمديزمال؟انقفتاله،"يلع"شتفملاينوعدتس"



."؟موهفماذهله،
اذهىلعانبردتاننأوههلوقأتنكام.يلعشتفملااهيأموهفم"

يأىلعرانلاقالطإنأفرعننحنو.ةيمسرنيرمتةرودلانعضخو،لمعلا
."نوناقللفلاخمصخش

،ّيلإقدحتٍنويعبترعش،يفطاعلاهريربتعباتيلجرلاناكاميفو
،اهدحونكتمل.ناتتفابانيلإقّدحتنوسيآرمعبةاتفتيأروتردتساف
ةيرانلاةريعألاتوصاوعمسنيحناكملاىلإعراشلايفنملكضكردقف
جورخبرطاخنسف،رذحلاَخوتنملاذإاننأاهنيحتكردأ.يرجياماوريل
.انمامأمهفوقوواهتّمربايتامسلهأ

ةئراطتاءارجإيأكانهله":نيلجرلاوحنئِموأانأو"يلع"ُتلأس
."؟انهةبولطم

.ً"امامتنيئداهامهالكنوكيس.يديسايال":لاعفنايأنودنملاق
.ً"اذإامهلخدُنل،ديج"

نملوطأوً،امخضًاصخشناك.هيمدقىلعهفقوأولجرلايلعبرض
يلعرطضاوليرجيسناكاميفريكفتلادرجمنمتعزفدقو،هكيرش
دقناكهنكل،ريثكبأوسأفقاوميلعهجاوامبر.هعمتابرضلالدابتىلإ
تدجنلزـنمىلإًارثعتميشميهلعجام؛هفنأىلعهمطلولجرلابعرأ
.لزينيد

انمادقأاهيفانعضويتلاةظحللايفو،متعملاقاورلاربعانقيرطانكلس
ءادصأتددرت،لوبنطسإنعةرفانتاحولعبسبةّنيزملاسولجلاةرجحيف
..ً.اددجمةفرغلايفبيرغلاتوصلاكلذ

."...يرصقيفمكبًالهأ...سازيبكلملايمسا..ً.ابحرم"
انببّحري،ناسنإهنأتننظيذلارئاطلاكاذ،تدجنءاغببناك

يلعميدقلاهقيدصنكيمل،لاحلكىلعةرملاهذهً.اددجمةرارحب
اهانكرتيتلاروذبلالوانتدقهنأنمقثوتلابهسفنجعزيملوً،احماستم
يتحولتحتةكيرألاىلعامهسلجأونيلجرلاكسمألب،مايأةعضبلبقهل
ُتسلج،سولجلاةرجحنمبنيزتجرخامدنعو.حتافلاعماجوايفوصايآ
نيحيف،عمسلاتيغصأويـباكبوترصقةحولمامأنيعارذيذيسركىلع
.ثدحامليصافتبيندّوزي،امهبناجبفقاولا،يلعأدب

ًاصخشانعمسنيح،يديسايترمأامك،ةقشلاشتفنبنيزوتنك"
نيذهمخضأ.لخدملايـبناجدحأبرقانملكأبتخاف،بابلالفقبثبعي
،انهشحوتملااذهينعأ".فزانلافنألايذلجرلاىلإراشأو."...نييجمهلا



عفدنا!ةطرش،فقوت:تخرصامدنعوً.احالسلمحيوهولخادلاىلإللست
امهنمًابلاطةقيدحلايفامهيلعتحص.امهفلخانضكراذل،نيبراهامهالك
.نيتيريذحتنيتصاصرتقلطأاذهل؛ايغصيملامهنكلافقوتينأًاددجم
اعقوو،ارّثعتوارعُذ،نييرانلانيرايعلاناعاجشلانابراحملاناذهعمسامدنعو
اذههجومطترانيحيف،هفنأىلعانهروثلااذهعقو.امهضعبقوف
ً.اقحكلذبعتمتسي"يلع"نأادب."نيتةرجشعذجبميسولاريغصلارامحلا
ملاذإو،يـببسبتامدكلاوحورجلاهذهثدحتمل،يديساياذكهو"
نأبحأستنكً،اعبط.يوسكأشتفملالأستنأكناكمإبف،ينقّدصت
برضنمناقمحألااذهنّكمتدقف،ىرخأةيضقهذهنكلوً،ابرضامهحّربأ
."انتدعاسمنودنمً؛اديجامهيسفن

ةلماحلخدتبنيزىأرنيحتمصهنكل،همالكىهنأدقنكيمل
اينولوكلاضعبءودهبتبكسامدنعو.تادامضوًارطعمًءامونطقلاضعب
خمشمث،هلعفتامقّدصمريغيلعاهبقار،نطقةعطقىلعةصيخرلا
دعاستلتءاجدقاهنأةقيقحنمًازازئمشاامنإو،ةحئارللًاهركسيل؛هفنأب
نكأملولوً،احضاودوسحلاهضاعتماادب.امهيلعًاسدسمرهشدقًالجر
مدعمغر،ةلأسملاهذهنأشباهعمًالادجديكأتلكبأدبدقناكلًادوجوم
ةّفظنم؛اهلمعتعباتوهتلهاجتاهنكلًاضيأهتارظنببنيزترعش.اهتيمهأ
نأراظتنانمىجرتةدئافكانهنكتمل.اهّايإةدّمضمونيلجرلاحورج
.ةليوطلاشومرلايذلجرلاىلإتردتسااذل،يلعجاعزـنادادزي

."؟امتنأنمف،ةيرهوجلاءايشألابأدبنسانكاذإً،اذإ"
ناتديقمهيدينألً؛اجعزـنململمت."نيشتفملاريبكايحّاتفيمسا":لاق

."نمألل]21[زيدلي-يآةحلصمللمعنو،قيّدصاذهو".هرهظفلخدافصألاب
يتلاةيدقنلاةعطقلاًاروفةثالثلانحنانركذت!ديكأتلابحزميناك

.ىنعمتاذتارظنانلدابتو،سمأاهاندجويتلاو،لالهلاومجنلازمرلمحت
."ً؟اضيأمكلًاراعشسازيبكلملامتلعجله؟اذام":ّفلكتبيلعمستبا
كلملايمسا..ً.ابحرم":ًالّوأباجأنم،حّاتفسيلو،ءاغببلاناك

."...سازيبكلملايمسا...يرصقيفمكبًالهأ...سازيب
ةفرغلايفهعضووسازيبهبحاصصفقلمحوً،ارتوتميلعفقو

.ثدحيملًائيشنأكولاؤسلارّركوحّاتفىلإرادتسا،داعامدنعو.ىرخألا
."؟سازيبكلملاوهمكراعشلهً،اذإ"

اهيأسازيبكلملاسيلهنإ".بيرغلامسالاعمًاحفاكمحّاتفلاق
."...يكرتلاملعلالثم،لالهنمضمجنانراعش،شتفملا



،ملعلامادختساقوقحكلتميكدلاونألً،اعبط"ً:ابضاغيلعرأج
."ةيراجتضارغألملعلامتمدختساو،اذهمتلعف،حيحصاذه؟كلذكسيلأ

راعشلاكلذريتخادقل...رمألامهفتأسأدقل،شتفملااهيأال"
."!ملعللانمارتحاوانتبحمببسب

."!اه!مارتحا"
اذام،سأبال،سأبال":نيلجرلامجاهينألبق"يلع"ًافِقوُم؛ُتلق

."؟نالجرلااهيأانهنالعفتامتنك
؛فلخلاىلإعجارتدقديازتملايلعربصدافننمفئاخلاحّاتفناك

ً.اددجمةماقلادودشمكاذنآفقيهنكل،هقيدصوحن
مدآ.نيشتفملاريبكاي]22[كيبمدآةحلصمللمعننحن...نحن"

."نادزي
حّاتفحصفأً،اددجممسالااذهعامسليتراثإويتشهديدُبأنألبق

.مامتهاللةريثملاىرخألاتامولعملاضعبنع
كلذىلعّرصيأدبمث."نيكيرشلزينيدتدجنوكيبمدآناك":لاق

اليننإو،حيحصاذهنإمسقأ".انهوجوىلعلوهذلاتارظنىأرنيح
مدآعمتّايداعلالاجميفلمعي-هللاهمحر-لزينيدتدجنناك.بذكأ
."ةقلطملاهتقثبلزينيدديسلاَّصخيذلاكيب

أدبدقيلعناك."؟كلذكسيلأ،راثآرجاتكبوبحمكيبمدآً،اذإ"
."ً؟اذإنيعللاهرجتمنيأ"ً.اددجمًابضغطيشتسي

."؟ينعترجتميأ"
."؟دصقتاذام"
يفتايداعلحمكانه.دحاورجتمنمرثكأكيبمدآكلتمي"

،موردوبيفتالطعلاعجتنمو،ةسيئرلاقوسلايفداجسلارجاتمو،يساتناسين
يذلايحايسلازكرملاوديدجلالمعلاًاعبطنآلاكانهو...ايلاطنأيفقدنفلاو
مدآ،ال،ال.ابوروأيفهعوننمربكألانوكيسو،دمحأناطلسلايفهينبي
."..ً.ادجيرثوهف،لامعألجردرجمسيلنادزي

."؟اذهمدآ؛كتريشعخيشوهله"
،ريبكلاانوخأكيبمدآ"ً:اححصم-ةقامحوأةعاجشب-حّاتفلاق

."انيلإةبسنلابءيشلكو،انريدمو،اندلاوو،انمعو
فقوأ.ٍّدحتبانيلإرظنيناكو،هتوصنمىفتخادقفوخلاناك

.هيتضبقلمالكلاكرتيسناكالإو،هّدحدنع"يلع"بنيزلاؤس
."؟نمألاةكرشاذاملً،اذإ"



.انبناجبكاذنآتفقووامهحورجفيظنتتهنأدقتناك
ةريثكتاكرشكيبمدآكلتمي.بنيزشتفملايتديسايتلقامك"

ًالدبهتاكرشبةصاخنمأةكرشسسؤينأًايقطنمودبياذل،ةديدعيضارأو
ىعديقباسيطرشانتكرشسيئر.نمألاظفحلىرخأةكرشلعفدينأنم
."روغنوسناكرأمسابهنوفرعتامبرو،]23[هيبآناكرأ

ناك":تقولااذهىتحةملكبهّوفتدقنكيمليذلاقيّدصفاضأ
ذنمهقفاردقعلاطلاءوسنأدبال."انهىلإانلسرأنمهيبآناكرأ
ًالجر"قيّدص"لعجدقف،نيتيوثنأنينيع"حّاتف"هللاحنمامكف،هدلوم
بولقيفعلهلاوأفوخلاةراثإبلامتحايأنمهدّرجهنكلً،امخض
.ةزرابةيمامألاهنانسألعجبنيرخآلا

امكلسرأاذاملو":ةمولعملاىلعلوصحلل،يلثمربصلاةدفانبنيزتلأس
."؟هنعناثحبتامتنكيذلاام؟انهىلإناكرأ

انأف،ًالاملوقأامدنع.لاملاضعبذخأنلانئج":ةحارصبحّاتفلاق
دوقن؛فحاتملايفدوجوملاعونلانماهنإ.ةقيتعةلمع؛ةميدقًادوقنينعأ
."ليبقلااذهنمءايشأ؛ديدحلاوأةضفلاوأبهذلانمةعونصم

ً.اريخأةجيتنىلإلصناننأادب
."؟ةيدقنًاعطقينعتأ":ةديازتملايتراثإءافخإدهجبلواحأانأوتلق
ثحبنانكاماذه،ةيدقنعطقاهنإ!ريدملااهيأيهكلت":لاق

."ةيدقنعطق...ممه...هنع
."؟ةعومجميهأ"
."ةيدقنعطق...عومجم...عمجم.يهكلت،يديسايكيفهللاكراب"

."نيشتفملاريبكايهتلقام".ةملكلاقطنىلعهتردقمدعلفخسبمستبا
ىلإةيدهناكدقفً،اضيأرئاطلاراضحإانمبُلط":قيّدصلاق

ينتعيدحأكانهسيل:انلناكرألاق.كيبمدآنمتدجنموحرملا
انهىلإهارضحأاذلً،اعوجنيكسملارئاطلاروضتيسو،نآلانيكسملاقولخملاب
."هلاقاماذه.

ىنحأوقيّدصهجودّروتف،مالكلايفهطارفإلًابنؤمحّاتفهيلإرظن
.هسأر

نأيعيبطلانمو.هذخألانئجاميهةيدقنلاعطقلانكل":حّاتفلاق
ريبكايًالهسسيلاذه،ينعأ.تدجنموحرملالتقمدعبصرحلاىخوتن
ةديسلاو"يلع"ديسلانيشتفملاانيأر.انهةايحلانعملكتننحنف،نيشتفملا
يأيدافتلانبره!ةطرش:ناخرصيامهانعمسامدنعو،انلخدنيحبنيز



."حلسمكابتشا
."يقولسلانمٍجوزلثم؟امتبرهفيكو":تفاختوصبيلعكحض

:ًالئاقحّحصمثهيمدقصمخأىلإهسأرىلعأنممخضلالجرلاىلإرظنو
."!لمجلثملب،ال"

انبره.انررفامل،ةطرشلانمامكنأانربختملول":مزحبحّاتفلاق
:هيلإقلمحي"يلع"ىأرنيحةعرسبحرش."اننيبكابتشاثدحيالىتح
ءيشلعفانرودقمبنأكو؛رانلاقلطنسنكنمل،يديساييمهفئُستال"
نادقتعتدقامكنأاننظاننأل؛فوخلابانرعشاننأرمألايفاملك!اذهك
."انبرهاذل؛نامرجماننأأطخ

نملزينيدتدجنةعومجمىلعلوصحللنايعستامتنكاذاملً،اذإ"
."؟ةيدقنلاعطقلا

."ً؟ارذع":لاؤسلانمدوصقملامهافريغ،أتأت
."؟ةيدقنلالزينيدعطقىلعلوصحلايفامكتبغرببسنعكلأسأ"
لزينيدتدجنلتسيلةيدقنلاعطقلا":لاقوةشهدهانيعتعستا

انلهيبآناكرأانريدمهلاقاماذهو،نادزيمدآصختاهنإ.نيشتفملاريبكاي
."اذهبهربخأنادزيمدآ.لاحلكىلع

.نيككشتمهيلإانرظن
نأنودصقتله،نونعتله":انهوجوىلعةرظنلاىأرنيحمتمت

."؟كيبمدآصختالةيدقنلاعطقلاهذه
ىلعةيئادعوأبضغكانهنكيملو،حّاتفوحنمامألاىلإيلعلام

.قيدصتمدعامنإو،ههجو
نك.كئارهنمتيفتكادقيننأنظأ.كيبحّاتفاينآلاينعمسا"

."ةيدقنلاعطقلاةعومجمبهامتلعفاّمعبسحفانربخأوًاحلاصًالجر
نوخيسف،ثّدحتاذإف.هلعفهبردجيامفرعينكيملذإ؛حّاتفدّدرت

.رجآلانمنطلثمهسافنأةطرشلامتكتسف،لعفيملنإو،نادزيمدآ
نعكتلأس؟حرملااهيأمصأتنأله":هفتكزكليوهويلعرأج

."!ةيدقنلاعطقلاناكم
.ناعمإبناردجلاىلإرظنيحّاتفأدب
."؟كينيعيفًةلكشميناعتله؟رمألاام":يلعخرصف
."رُطألا،تاحوللا...وللا":ًالئاقنيتليمجلانينيعلاوذميسولامثعلت
.ةظحللتمصلاقبطأ
يفركفنملاذاملً.ابت":هديبهنيبجبرضيوهوًابضغيلعطاشتسا



اهيأتاحوللافلخدجوياممانقثوت"ً.ارذتعميلإرظنورادتسامث."؟اذه
."رُطألايفنوكتنأطقانلرطخيملنكلو،ريدملا

ىلإاهترضحأوحتافلاعماجةحولكاذنآتعفردقبنيزتناك
.ةفرغلاطسويفةلواطلا

فيك":اياوزلالكنماهتصحفوتارمةّدعاهتّبلقنأدعبتلأس
."!نآلا":ًالئاقيلعرأجاهدنعً،اتماصيقبوحّاتفأتأت."؟اهحتفن

لثمنيتريبكلاهيديبراطإلاةيوازىلإراشأو،ةيبصعبحّاتفانيعتفرط
.نيفاذجم

امهيلعطغضا.ناّرزكانهنوكينأبجي.ةيوازلايف...كانه"
."هيبآناكرأهبانربخأاماذه.لفقلاحتُفيسو

تلاقمث،راطإلاةيوازىلعو،ةفاحلاقوفاهعباصأبنيزترّرم
."انهناّرزدجوي،قحمهنإ":اهسافنأةسباح

بنيزتعفر.نيتعيرسنيتّقطانعمس،نيّرزلاىلعتطغضنيحو
نميلمخمءاطغوءادوسةدعاقتاذةبلعتجرخأو،ىلعألاىلإةحوللا
."يههذه".راطإلا

اميفةقيتعلاةيدقنلاعطقلاةيؤرقّوشتبانرظتناو،انسافنأانسبح
.فطلبءاطغلاحتفتتناك

،ةغرافاهنإ.انهءيشال":اهارنلةبلعلاانيلإريدتيهوةبآكبتلاق
ةقيرطلاتمدختساو،ايفوصايآةحولىلإاهديتّدممث."اهلكتذُخأدقل
ملو،اهتاذتناكظحلاءوسلةجيتنلانكل،اهراطإنمةبلعلاجارخإلاهسفن
بلعلاانجرخأ،طقفقثوتنلو.لخادلايفةدحاوةيدقنةعطقكانهنكت
.ىودجنودنمً،اثبعنكلو،اهانحتفوىرخألاتاحوللالكرطأيفةأبخملا
وأ،ةيّضفوأ،ةيدقنعطقال؛ةيواخبلعلالكتناكو،ءيشىلعرثعنمل
.ةقيتعةلمعوأ،ةيزـنورب



يفبنيزانكرتو،ةطرشلاةدايقّرقمىلإ"قيّدص"و"حّاتف"انذخأ
نأبجيوناكملكيفتامصبكانهتناكدقف.لزينيدتدجننكسم
.قيّدصوحّاتفرمأيلعّىلوت.تاحوللارُطأنمةصاخ؛تانيعىلعلصحت
نّودننأانيلعبجوتهنأّالإ،نيقداصيلاوَدبامهنأنممغرلاىلعو
،امهتزوحيفاناكنيذللانيحالسلاةيضقكانهًاعبطو.اهلّجسنوامهتدافإ
ناكنإدكأتننأيغبنيامك،نيصّخرماناكنإفشتكننأيغبنينيذللاو
.لمعلاناكمجراخنيسدسملالمحلنايرورضلاةطلسلاونذإلاامهيدل

ىهقميفماعطلاضعبلوانتلتجرخ،لمعلابامهالكلغُشامدنع
ًازرأينطبتألم.عراشلاةياهنيفةيوازلادنعيلاّمعلاتيباكيلنجنمهطسأ
ًافقاويلعناكثيح،يـبتكمىلإًادئاعيقيرطتكلسمث،ءايلوصافو
يفنُعطدقلجرلثمودبيوةبوعصبسفنتيوهولخادلايفيراظتناب
.رهظلا

."؟زاتممديسلابكيأرام،يديس"
؟ءيشيأبزاتممةقالعام؟نآلاهدصقييذلاام
."؟اذامل،يلعايحلاصلجرهنإ"
ىلعً،انسح...فّرصتيوهفً.امامتًاقداصنوكأل؛كابترالابرعشأً،انسح"

."بيرغوحن
."؟ثدحامبينربخأوسلجا؟يرجييذلاام،يلع"
،يعيبطلكشبسّفنتيوأأدهينأبهسفنجعزينأنودنمو،سلج

."قيّدصوحّاتفيماحمرهظدقل":لوقيعرش
.روضحلابًاّينوناقمزلموهف،اذهلعفينأهبضرتُفيو،يعيبطاذه"

."؟كلذيفاذامو
."هعمروغنوسناكرأرضح"
ً.امامتهركذتأمليننكلً،افولأممسالاادب
."؟لبقنممسالااذهتعمسنيأ...روغنوسناكرأ"
."نمأللزيدلي-يآريدمهنإ"
."؟كلذكسيلأ،قباسيطرشوه".حّاتفهركذيذلالجرلاهنإ،هآ
ديريهنإناكرألاق.ودبيامىلعمسقسيئرناك.حيحصاذه"

."حّاتفىلإثدحتلا
."؟هتبجأَمبو"



لسرأيذلاصخشلاهنأرابتعاىلعو.هيعولماكبسيلهنأهتربخأ"
هيلُجَرلثمًاضيأهيفًاهبتشمدعيوهف،تدجنلزـنمىلإ"قيّدص"و"حّاتف"
."ةدافإمّدقينأبجيهنإهلتلق،اذلً.امامت

."؟لصحاذامو"
نمبمتهأال:تلقف،وهنمفرعأتنكنإينلأسوًاظيغّزيمت"

."نوناقنوناقلاف،نوكت
نكل،ةقّمنملاةغللاهذهلثممدختسادقنوكينأيفكشينباتنا

.هبناجىلإناكنوناقلا
."؟ثدحاذاممث،باوصلاتلعف،ديج"
ًاسيئرهنوكنعءايشألاكلتلكلوقيأدبو،كلذنمٌّيأهبجعيمل"

النكل،لضافلايديسايعئاراذه:هلوتلقوهتفقوأيننكل،مسقلًاقباس
كعضوىلإرطضميننأىشخأ.قباسلاةيلخادلاريزوتنكنإًاقحمهي
."لاقتعالانهر

لثمتارابعمدختسيملهنأيتاكلتممويتايحبنهارأنأيرودقمبناك
وأًاروثلجرلااعددقنوكيالامبرو،رطضميننأىشخأولضافلايديس
ًامامتًاقثاوتنكيننكل،"قيّدص"و"حّاتف"اهببطاخيتلاةقيرطلابًارامح
ملذإً.اقباسًايطرشناك"ناكرأ"نألةصاخ،لقألاىلعةظاظفىدبأهنأ
مهيديأتخطلتةطرشدارفألّمحت-رشابملاهريدملثم-يلعرودقمبنكي
.ةرذقلامعأب

لخادلاىلإهباحطصاكشوىلعتنكو.يفقومىأرنيحًاعبطشهُد"
"ناكرأ"دهاشيتلاةظحللايفو.زاتممديسلالخدنيحهباوجتسابءدبلاو
اقناعتو؟انهلعفتاذام.ميدقلايقيدص،ناكرأً!ابجع:لوقيأدب،اهيف
."يمامأكانه،احفاصتو

،رخآدعبًاموي،ةعاسلارادمىلعءرملالمعيً.ائيندوًايزخمكلذادب
فورظيفةيئانجلااياضقلالحونيمرجملالاقتعاىلع،ىرخأرثإةنسو
هبتشملادحأكترادإريدموأكسيئرنأنيبتي؟ثدحياذاموً،ادجةبعص
الونيتّلبكمكيديدجتو،مهئاكرشوأمهئاقدصأوأمهبراقأدحأوأ،مهيف
انقيرطضارتعالةنكممةلواحملكبمايقلااهدنعمتيو.ءيشلعفكنكمي
ًادغوكريدمنوكينأوهأ؛كظيغريثيامىتحفرعتالو،انلمعةقاعإو
،طبضلابكنمَبلُطياملعفتملاذإ،كلذنعًالضف.كلمعةلقرعمأ
يتلاةقيرطلايههذه.ةنكممةصرفلوأيفراثآلاىفُختسمثّخبوتسف
الف،نوناقلابناجىلإتنكاذإىتحو.ةميرجلاملاعيفرومألااهبيرجت



ً،ائطخميلعنوكيامبرً،اعبط.ةيبلسلاراثآلانعىأنمبحبصتنأنكمي
مهفيملامبرو،قالطإلاىلعهقيقحتقيعينألواحيزاتممنكيملامبرو
ًايأ.ةظحللهتينهمنعّىلختاذل؛ميدققيدصةيؤربًاديعسادبوعضولا
.رانلاىلعتيزلاِّبصنم"يلع"عنمأنأبجيناك،نكي

.ناميدقناقيدصامهو،يلعايثدحترومألاهذه":ٍلابمريغتلق
."؟اذهنمجعزـنمتنأاذامل

.ةلوهسبأدهينأنكميالوً،ادجًاجعزـنمادب"يلع"نكل
ذنمامهضعبنافرعيامهنأيسفنتربخأ.ريدملااهيأهتننظاماذه"

ديسلاذخأهنكل،دعاقتمضّوفم"ناكرأ"نأرابتعاىلع،نآلاٍليوطٍدمأ
ينرمأويوحنزاتممديسلارادتساف،هنذأيفًائيشسمهوًابناج"زاتمم"
نادهاشيسناكرأوامهيماحمنإلاق.هبتكمىلإامهيفهبتشملاراضحإب
:لاقو،يلإعمتسيمل،ةيئارجإبابسألتضرتعاامدنعو،كانهامهباوجتسا
."بسحفكلذلعفا

فارطأايلعلارئاودلايفدجوتهنأادبوً،امامتهاشخأامكرمألاناك
.انلمعيفاهفونأُّسدتذوفنتاذ

."؟تلعفاذامو":دعاصتملايـبضغءافخإليدهجىراصقًالذابتلأس
،كارألانهىلإًاروفتئج؟ريدملااهيألعفأنأيرودقمبناكاذام"

."كنميرماوأىقلتأو،يريدمتنأف
ينعفدتيتلاهتظاظفوهتوسقلكمغرف؛هفرعنيذلا"يلع"اذهناك

ناينعياهلهصالخإوهئدابمهقيدصتو.عاجشهنأالإ،سأيلاةفاحىلإًابلاغ
ءيشلاوأصخشلانعرظنلاضغب؛ةهجاوميأنعطقعجارتيالهنأ
ةّرجبو،باشوهف،عازـنلاجراخةرملاهذههؤاقبإبجي،نكل.هلباقييذلا
ناكاذإو.دبألاىلإو،ةينهملاهتايحيهتنتنأنكمي،دحاوعيقوتب،ملق
امكو.رمعلاهبمدقتييذلالجرلا؛انأوهف،موللاىّقلتينأدحأليغبني
يهتنيسو،ليقتسأنأنكمي؛ةطاسببرداغأنأنكمي،رارمتسابانيغفيلوقت
.لكاشموأةجضيأنودنمرمألا

بقارولفسألاىلإلزـنا.ينبايباوصلاتلعف":ءودهلاًامزتلمتلق
."اذهفالخبكربخأىتحامهنمبرتقيًادحأعدتالو،"قيّدص"و"حّاتف"

."؟يماحملاو":ينلأسوههجوقرشأ
ىتحارظتنينأبجي.نآلاامهيماحمىلإثدحتلابامهلحمستال"

قلعتيقيقحتلناعضخيامهنأامهربخأف،كيلعاطغضاذإو.انهىلإدوعأ
عبرأةدملسبحلايفامهئاقبإقحانلوةيرستامولعملانأو،باهرإلاب



."ةعاسنيرشعو
ءاجاذإىتح.تمهف":ةداعسلابًارِعاشبابلاىلإهجتيوهولاق

."نينثالانيذهعمملكتينلف،هسفنسيئرلا
يهةلصتملاّنأتيأرو.يولخلايفتاهَّنرنيحًاضيأرداغأتدك

.درلاىلإتررطضاف،نيكرابىليل
."؟كتدعاسميننكميفيك؟كلاحفيك،نيكرابةسنآ"
ةميرجكانهنأتعمس.كلًاركش،ريخبانأ.ناّكأشتفملااهيأًابحرم"

."؟ىرخأ
ًايميداكأوًايرظناهمامتهاناكلهً.احضاواهتوصيفلوضفلاادب

؟اهتاكرحنعةطرشلاهفرعتامىدمفاشتكالواحتاهنإمأً،اضحم
ملعقوميفةثجلاتكُرتدقو.معن،ظحلاءوسل":ةدورببتبجأ

."نابسحلابهذخأن
."؟لوكيديرصقيفتكُرتدقةثجلانأنظأ.ودبياماذه"
."ديدحتلاهجوىلع،يـباكنيتلأيف"
هنإ..ً.انسح...اروأاتروب".عباتتنألبقًاليلقتتمص."؟يـباكنيتلأ"

."ً؟اضيأةيدقنةعطقمتدجولهو...ديكأتلابدّمعمقاورلمجأ
."ودبيامكسويسودويثةمالعلمحت،معن"
؟كلذكسيلأ،يناثلاسويسودويثينعتالتنأ؟سويسودويثلوقتأ"

."راوسألاىنبيذلاصخشلاناك
امبرذإً.ايلاحنيقثاوانسلاننأمغر؛يناثلاسويسودويثنوكيامبر"

."شقنلاةءارقيفانأطخأدقنوكن
."؟ةيدقنلاةعطقلاةيؤريننكميله"
كسبرمأيذلاروطاربمإلاطقففرعألً؛اضيأاهءاقلتدرأ،عقاولايف

-ةلتقلاوأ-لتاقلارايتخاببسلقألاىلعفرعأنأنكمياهدنع.ةعطقلا
اذإ.نيطنطسقوسازيبىلعًابصنمانمامتهاناكنيحيفيناثلاسويسودويث
ةركفنّوكنسف،كاذنآةروصلايفسويسودويثروهظببسفاشتكاانعطتسا
.ةيلاتلاةثجلاهيفدجننأنكمييذلاناكملانعام

."؟يقتلننأنيّدوتىتمً.اعبط"
."؟ليطتسملاضوحلايفً،ابيرقتةسماخلادنع"
."؟ضوحلا"
دعبكانهكيقتلأنأنكمياذل،ةعبارلادنعكانهعامتجاّيدل"

."هنمءاهتنالا



اهنأكو؛كلتةسرطغتملاتوصلاةربنىرخأةرمتدمتعادقتناك
دقاهنأَتكَردأاهنأريغ.يداعفظوموأاهيدلسوؤرمىلإملكتت
كلذناكاذإ":ةلئاقتعباتفيفرطنمتمصلاتظحالنيحدحلاتزواجت
.ً"اعبطكبساني

:اهترثأدقنوكأامبرفواخميأدّدبأنألمأىلع؛حرمبتلقف
."ةسماخلادنعكانهنوكأس.ينبسانيًاعبط"

نأبريبكلالامتحالايفريكفتلابينهذلغُش.ةملاكملاتيهنأامدنعو
رثكأةيضقّيدلنآلا،نكل.اهنعثحبنيتلاةلتاقلايهنيكرابىليلنوكت
ترداغ،اذل.تقولانمديزملاردهأنألبقاّهلحأنأيغبنيًاحاحلإ
.زاتممبتكمىلإًاعرسمتبهذو،يـبتكم



ةحاسمفعضهتحاسمتناكيذلازاتممبتكمتلخدامدنع
فلخًاسلاجزاتممنكيمل.ديكأتلابًادجًايدووجلاادب،لقألاىلعيـبتكم
هتيحلوبيشأهرعش،ليحنوليوطلجروهو-ناكرأةلابقامنإو،هتلواط
.هترايزلمكاحلاوأهريدميتأينيحلعفيامكنيعارذبيسركىلع-ةريصق
سلمأ،لوطلاطسوتم،هرمعنمنيثالثلايفً؛ايماحمناكرأبناجبتيأر
مل،لخدأزاتممينآرامدنع.وتللمامحلانمجرخدقهنأكوودبيو،رعشلا
ادب،عقاولايفو.هتوهقفاشتراعباتو،قلقوأةشهديأهيلعرهظت
.يتيؤربًاديعس

.هبكفّرعأنأديرأصخشدجوي.لضفت،لخدا.تنأاذه،تزون،هآ"
.باهرإلاةحفاكممسقيفةروطسأوهوً،اعمةيميداكألايفانك،ناكرأاذه
."...اذهو،روغنوسناكرأ،هبتعمسدقنوكتامبر

."ينوناقلاةكرشلالثممانأ،يلاميناكاه":رعشلاعماللجرلالاق
.قباسلايطرشلاىلإتيشمويماحملاتلهاجت
مث."...روغنوسناكرأ...روغنوسناكرأ":مسالاركذتلواحأيننأكوتلق

عملمعتتنأ.حيحصاذه...روغنوسناكرأ":لوقأانأوههجاوألتمّدقت
."؟كلذكسيلأ،نادزيمدآ

لواحو،ماريامىلعسيلامًائيشنأبساسحإهباتنادقولاق
."نمأللزيدلي-يآريدمانأ.حيحصاذه":هكوكشءافخإ

يفامهيفهبتشملاهركذيذلامسالاوهاذه":هيلعَّيرظانًاّتبثمتلق
."؟كلذكسيلأ،قيّدصوحّاتفنيديسلافرعتتنأ.قيّدصوحّاتف؛لفسألا

."انعمنالمعيامهف،امهفرعأ":رخفبلاق
كنأفرعأنأديجرمأهنإً،انسح"ً:اعميديكرفأانأوتلق

."لهسأرومألااذهلعجيس.فارتعاللدعتسم
."؟اذامبفرتعأ":حرملانعًاّيلختم؛مّهجتبناكرأَّدر
وأًادررظتنأنأنودنمو."كنمامهرماوأقيّدصوحّاتفىقلتي"

نيصخشىلعضبقلاانيقلأ".زاتممىلإتردتسا،سفنلانععافدللةلواحم
كانهىلإالسُرأامهنإالاقو،يديسايلزينيدتدجننكسميفامهيفهبتشم
."روغنوسديسلانمرماوأىلعًءانب

امًائيشكانهنإمأ،فقوملادّقعأتنكله.زاتممةماستباتشالت
ً؟اقحيرجي



نألبقًاريسفتًابلاطهقيدصىلإرادتسامث."؟ينعتاذام"ً:اريخألاق
:هلأسينأبجييذلاصخشلا؛ينهجاويلًاددجمريدتسيوهأطخكردي
."؟نالجرلاناذهلعفاذام...اذام"

طباضةقاعإ،ّةلدألابثبعةونعلوخدوعلخ".مئارجلادرسأتأدب
دقامهدحأنأوههفرعناملكً.اضيألتقةميرجباكتراامبرو،ةطرش
.ً"ارخؤمًاريثكهنععمسنانكيذلالوبنطسإراّزجنوكي

."؟لوبنطسإراّزج".ًالوهذمزاتممادب
تناك؟اهيلعلمعنيتلاثالثلامئارجلا؟يديسايفحصلاأرقتالأ"

مهقانعأ.لوبنطسإراّزجبقللتاقلاىلعتقلطأدقمالعإلالئاسو
."...تّزُح

عامسانعطتساوً،ادجةئداهةفرغلاتحضأو،انيلعليقثتمصقبطأ
.ةرواجملاةفرغلايفعايذملانينط

نأدبال،ًالهم،ًالهم":هيلعٌّبصنممامتهالانأًاكردم؛ناكرألاق
دقل،معنوً.اقالطإمئارجيأبقيّدصوحّاتفلةقالعال.امأطخكانه
."...نكل،لزينيدتدجنلزـنمىلإامهتلسرأ

."ً!اضيأطروتمتنأً،اذإ؟ةقيقحلانالوقياناكله"ً:اككشتمتلق
كلتبيلةقالعالو،عبطلابًاطروتمتسل":باجأوناكرأهجومّهجت

."...زاتممايعمسا...نحن.قيّدصوحّاتفكلذكو،مئارجلا
ًاقباسهلاههّجويناكيتلاةدودولاةثمدلازاتممةرظندعتمل،نكل

ّنأو،يرجيامًائيشّنأكردأامدنعفً.اقلقوًاكبترمادبو،كاذنآةدوجوم
يذلاام":ةدحاوةركفالإهنهذيفرطختمل،ناتّخطلمهقيدصيدي
نلهنأناكرأكردأ."؟ىضوفلاهذهنميسفنّصلخأسفيكو؟هيفتطّروت
.يعمملكتورادتسااذل،زاتممنمةدعاسميأىلعلصحي

ءوسنمًاعوننإوههلوقلواحأاملك،يديس،نيشتفملاريبكاي"
."ثدحدقمهفلا

ًائيشكانهنكل،روغنوسديسايًاحيحصاذهنوكيدق":ءودهبتلق
امهنإامهيفهبتشملالاق.يلححصتنأوجرأً،ائطخمتنكاذإ.موهفمريغ
."كنمرماوأىلعًءانبناكملاكلذىلإالسُرأ

ىلعلملمتيأدبفً،ايساقنوكيسرمألانأقباسلايطرشلافرع
.هيسرك

اقرسيلسيلنكلو،تدجنلزـنمىلإامهلسرأنمانأ.تلعف،معن"
."نوناقللفلاخمءيشكانهنكيملً.ائيش



ً.اعيظفًائيشتعمسيننأكو،ةشهدامهعاستاىلعَّينيعتحتف
كالُجرلُقتعا.هتلقامرّركأنأيلحمسا!؟نوناقللفلاخمءيشال"

.ّةيحةريخذعمنيحالسنالمحيامهولزينيدتدجنليتقلانكسميف
."ةقرسلافدهبلزـنملاىلإابهذدقامهنأناركنيالوامهو

يطرشلانمرثكأيلاحلاةطرشلادئاقيفتّرثأدقيتاملكنأادب
ىلعًاسلاجناكهنأكو؛ةريبكةعرسبهيسركنعزاتممضهندقف.قباسلا
كلتلكليكدعبكاذنآناكرأنمًابيرقءاقبلاهرودقمبدعيملو،رمج
.وتللهنعضهنيذلايسركلاىلإراشأو.هيلإتاماهتالا

."سلجا،تزونايلّضفت":حضاووحنىلعًاقلقلاقو
يفبغرأنكأمل،كوجرأ.انهريخبانأ،يديساييعادال":تبجأ

."روغنوسديسلاوتنأ؛امكتعطاقم
.يحيملتلهاجتوأةرتتسملايتاملكيناعممهفيملهنأامإ
عضولاً.اقالطإال":ةلواطلافلخهيسركىلإيشميوهولاقدقف

."ليصافتلالكبانربختوسلجتنألضفألانماذل،انهًاليلقًادّقعمحبصي
امدنعو.ةكيمسلاهتمجمجىلإًاريخأللستتتأدبدقةقيقحلاتناك

ام،هسفنذاقنإةلواحميفعرشوهفقوملّدب،ثدحيامًائيشنأكردأ
؛ناكرأةماستباتفتخاويماحملاهجومّهجت.هفيضفقوميفديكأتلابّرثأ
.ةلوهسبملستسييذلاعونلانمنكيملهنأمغر

.ءيشلكّرسفأنأنكمي،زاتمم":شأجلاطباروئداهبولسأبلاق
مث."ودبيامكًائيسسيلهنكل،حيحصانهمرتحملاشتفملاهلوقياملك
.ودبيامكسيلرمألاف،نيشتفملاريبكايينقّدصتنأبجي".ينهجاوورادتسا
."ءيشلكحرشأنأيننكمي،يلتحمساذإ

فرعتامكف.ةيضقلاحيضوتوههديرناملك،روغنوسديسايالَمل"
.ً"ايّدجنوكينيحفارتعاّيأًاعيمجرّدقن،كلسلايفكتمدخمايأنم

ةملكلايمادختساىلعضرتعيداكو،فارتعاةملكعمسنيحسبع
كروتاتأةروصعمًادجًانيزرةأجفودبيوهوًالئاقزاتمملخدتنيح
امبر،ناكرأايمعن":هراسيىلإةطرشلاةيارو،هنيميىلإيكرتلاملعلاو،هفلخ
ٍّيأنعينربختمل.موهفمريغءيشكانه.اذهلكانلحّضوتنأنكمي
."؟ةيضقلاام،اذهنم

."اذهفرعتتنأو،يرجيئيسءيشال،زاتممايكيلعهللاب"
لخد"ً.ابيرقتميدقلاهقيدصفّنعيدئاقلاناك."!؟ئيسءيشال"

"...ةقرسلافدهبكانهىلإابهذامهنأافرتعاو،نيّحلسمديقفلالزـنمكالجر



ناقلطياداك.يديساييطرشلمعةقاعإًاضيأكانه":راقوبتفضأ
."انيلعرانلا

."!؟ناكرأاييرجيئيسءيشالألوقتو":كاذنآًابضاغزاتممخرص
نأبجياذام".هتعطاقميفرّكفيدقصخشيأىلعىسألابترعش
ًاصخشنوّعطقيمهومهنمددعىلعضبقننأبجيله؟رثكأثدحي
."؟راّزجنيكسبءالشأىلإ

هلوقلواحتيذلاام":كاذنآهنيبجىلعنّوكتيقرعلاو،ناكرأخرص
."!ينفرعتتنأ؟هنعملكتتيذلاام؟زاتمماي

،ناكرأايًاقحكفرعأ".مامألاىلإلاموهتلواطىلعهيديريدملاعضو
ناذللاامهيفهبتشملاو،ةحرشملايفثثجثالثنآلاانيدل،نكل.ًالعف
."كتكرشيفنالمعيامهانلقتعا

،نيحالسلاالكلةيرورضلاصيخارتلاانيدل،نكل"ً:اريخأيماحملالاق
."نمأللزيدلي-يآةكرشلٌكلِمامهالكو

لهو".كلذبمايقلاةصرفيلحنستنألبقلاؤسلابزاتممهأجاف
."؟ةكرشلاتاراقعجراخنيحالسلانيذهلمحلةصخرنالجرلاناذهكلتمي

..ً.انسح"ً:ادّدرتمباجأفهرظتنيامرعشلاسلمأيماحملافرعيمل
يفنيحالسلانيذهعاديإل...بسانمناكمكانهنكيملهنألامبر...ممه
."لزـنملاىلإامهقيرطيفامهعمامهذخأارّرق،بتاكملا

تدجننكسمينطاقنمامهنأىلعنالّجسمنالجرلاناذهلهً،اذإ"
."؟!لزينيد

،ممه":أوسأرمألالعج،همفحتفاملكهنأًاكردم؛يماحملامثعلت
."الًاعبط،الً،انسح

."-فارتقابنابنذمامكيلُجَرنأًاحضاوودبي.ةرثرثلاهذهفقوأً،اذإ"
."...نكل"
رمأىلوتأينعد.ناكاهايسأبال":هتكسيليماحمللناكرألاق

لاجرنمًاعيمجنحن،اعمسا".زاتمملويلمستباورادتسامث."ثيدحلا
انضعبمهفنو،رومألايرجتفيكفرعننحنو؟كلذكسيلأ،انهةطرشلا
ءيشلكنوكيسف،ّيلإامتعمتسااذإ،تزوننيشتفملاريبك،زاتممً.اّديج
.ً"ادجًاحضاو

هلوقيسامعامسلًاقّوشتمتنكيننأةقيقحلاو،هضرعىلعضرتعنمل
ىلع.اهيلإجاتحأتامولعمو،اهتفرعمديرأءايشأكانهتناكدقف.ناكرأ
تدجنناكيذلالمعلاعونامو؟اذهنادزيمدآْنَم،لاثملاليبس



؟هلهيدؤيلزينيد
رمألاادب."ةميدقلايراكهرئاشعىدحإلركبلانبالاوهنادزيمدآ"

.حجرألاىلعهتيفلخمتفرعدقل".يراكفأةءارقعيطتسيناكرأنأولامك
نادزيديسلامهيفنمبةرسألادارفأناك،معنو،ىرقعستهتريشعكلتمت
."ةهوبشملاتالماعتلاضعبيفنيطروتم

،هتدرأامىلعتلصحدقتنك."!ةهوبشمتالماعت":زاتمممدمد
ام".كشلانيعبهيلإرظنيراصامنإوميدقلاهقيدصعمًادودودعيملو
."؟اذام؟انههنعملكتنيذلاهوبشملالمعلاعون

مدآناك!ليبقلااذهنمءيشال!زاتممايهيفركفتاّممءيشال"
تمّدقدقو،هارقنمًّايأنومرجملخديملوً،امئادةلودلامعدينادزي
لوقأامدنع،ال.ةلودلاتاطلسلساّرحلاوىرقلاءارفخنمتائملاهتريشع
نأبجي.ةلثاممءايشأو،ةيشاملابيرهتنعملكتأانأف،ةهوبشمتالماعت
يفملكتناننأامبًاقداصنوكأينعدو.دودحلابناجبمهارقنأركذتت
نمعونلااذهنعفرطلاضغتنأًابلاغةلودلاتراتخا،عوضوملا
ىلإةرسألاتلقتنا،ةنسةرشعسمخلبق،لاحلكىلع.تاطاشنلا
جارخإل؛نيبّرهملانعًاوفعتردصأدقاهنيحةيلاملاةرازوتناك.لوبنطسإ
ةرسألاتزهتناف،قوسلايفهعيزوتوضرألاتحتنمءادوسلاقوسلالام
."ةلواطلاقوفتايلمعيفاهلاومأرمثتستلةصرفلا

نارودلاوفللانعفقوتينأتدرأو،ىدستقولاعيضيناك
.عوضوملابلصىلإقرطتيو

."؟لزينيدتدجنبنادزيمدآةقالعنعطقفانربخأ.اذهلكفرعن"
عّمجمءانبنادزيديسلاديري.نيشتفملاريبكاياذهىلإلصأستنك"

ةريزجلاهبشلةيفاقثلاوةيرامعملاديلاقتلايعاريسو،دمحأناطلسلايفيراجت
لكمهلتسُيس.ناقلبلايفهعوننمربكألاوهعّمجملااذهنوكيسو،ةميدقلا

،لاحملاو،بتاكملا؛مدقلايفلغوملاةقطنملاثرإنمدمتُسيوءيش
عمكلذلكمجسنيسو،قئادحلاو،تارايسلافقاومو،معاطملاو،عراوشلاو
وهوجذومنلاتيأردقل،ينقّدص.هلًاساكعنانوكيوهخيراتوعقوملاةفاقث
،ينامثعلارصعلاو،ينامورلاو،يقيرغإلادهعلا؛ءيشنعاولفغيملو،شهدم
ءانبمتيسيذلاعقوملانكل.عّمجملايفةّلثمماهلك؛ةيروهمجلاةبقحو
يلُويالفقثملجرنادزيمدآو،ينطوثرإهنأىلعفّنصمهيفعّمجملا
ّفظواذلً،اضيأاننيناوقلامنإوبسحفانتراضحوانخيراتلىوصقةيمهأ
ىلإةحيصنلامدقيلزينيدديسلاناكو،هلًاراشتسمنوكيللزينيدديسلا



يفءانبلاوةيمنتلابقلعتياميفلئادبلاوتايناكمإلانأشبنادزيديسلا
."دمحأناطلسلاةقطنم

قرستنيحتاطلسلاعادخللضفأةقيرطكانهلهو:يسفنلتلق
!؟هيلعنيعلاعقتاملك

ديسلامتهياذامل؟ةقيتعلاةيدقنلاعطقلاةعومجمنعاذامو":تلأس
."؟لزينيدديسلادوقنةعومجمبًادجنادزي

حفاكيءيربلجرجاعزـناهجاعزـناادبو،هيسركىلعًاليلقكّرحت
.كئاشفقومنمهسفنّصلخيلًادهاج

ديسللًاكلماهلكةيدقنلاعطقلانكتمل.هنعملكتأساماذه"
."نادزيمدآصختنيتعومجملاىدحإامنإو،لزينيد

؟نآلاهيلإيمريناكيذلاام
."؟نيتعومجملاىدحإ"
تدجنناك.تقولالاوطامكلهلوقلواحأتنكاماذه،معن"

متهينيحيف،ةيقرشلاةينامورلاوةينامورلاةيدقنلاعطقلابًافوغشلزينيد
."يروهمجلاوينامثعلانيدهعلاعطقبنادزيديسلا

نأنكميو.ةدافإلاهذهةحصىلعدهشأنأنكمي":يماحملالاق
."امتدرأنإةيليصفتةمئاقو،ةيمسرلاتالمعلاعمجةداهشضرعأ

اهعضيناكيتلاةنيمثلاةيدلجلاةبيقحلاعفريللفسألاىلإىنحناّمث
مث،هنمةفشرلوانتداكلابيذلاةوهقلاناجنفًابناجدعبأو،هيمدقبناجب
.نيفلمونيتقيثوجرخأولفقلاحتفو،ةلواطلاىلعةبيقحلاعضو

هذهو،نادزيمدآديسلامسابتالمععمجةداهشهذه.يهاه"
اذإ.هتزوحبيتلايروهمجلاوينامثعلانيدهعلاعطقلكبةيليصفتةمئاق
يدهعىلإاهخيراتدوعيةيدقنًاعطقايرتنأنكمي،بثكنعةرظنامتيقلأ
ىلإةفاضإ،ثلاثلادمحأوميلسوناميلسنيطالسلاو،حتافلادمحمناطلسلا
."ونونيإتمصعوكروتاتأيتبقحنمعطق

مسالمحتاهلكقئاثولافً،اقحمناك.ةرظنتيقلأومامألاىلإُتلِم
.نادزيمدآ

ةداهشهذهو":يوحنقاروألانمىرخأةعومجمعفديوهولاق
هتعومجمبةيليصفتةمئاقو،تالمععماجهنأىلعلزينيدتدجنديسلا
.ً"اضيأ

يتلاةديدجلاتكسمأو،زاتممىلإاهلمحأتنكيتلاقئاثولاتّملس
.لزينيدتدجنمساباهنأوً،اددجمقحمهنأحضتا.اهايإيماحملاينلوان



يتلاةعطقلاهبشتةعطقيأكانهتناكنإىرألاهيلعةرظنتيقلأ
يتلاّةيدقنلاةعطقلا؛ًالعفاهتدجوو،ىلوألاةيحضلايّفكنيباهيلعانرثع
.اهّزيمأمليتلافورحلاوماقرألاضعببناجب"لالهومجن"اهيلعشُقن
ةيدقنعطق:اهنعثحبأيتلاتامولعملاتدجوىتحةمئاقلاىلإترظن
عطقلاتناكاذإ."ميظعلانيطنطسقدوقن"ناونعتحت،نيطنطسقدهعنم
وهلتاقلانوكيسف،اياحضلايديأنيبتكُرتيتلااهسفنيهةيدقنلا
،اهسفنعطقلااهنأنمقثوتلل،نكل.دوقنلاةعومجمكلتمييذلاصخشلا
ةيؤرنأتكردأو،نيكرابىليلىلعدوقنلاوتالجسلاضرعأنأبجيناك
نيرخآلاصاخشألانمًايأرطاشأمليننأمغرً؛اعتممًارمأنوكتساهلعفدر
.ةركفلاكلتةفرغلايفنيدوجوملا

؟كتزوحبتدجنقئاثواذامل":ةمئاقلانعيرصبعفرأانأوتلأس
."؟تدجنلزـنميفنادزيمدآدوقنةعومجمتناكاذاملو

.بيجينأيماحملاررق،تارظنللٍلدابتدعب
."لزينيدديسلادضةيضقتعفُر"
."؟بيرهتلاةمهتب"
ٍثحابتاماهتاىلعءانبتيُنبو،تبثتملاهنكل،معن،ةمهتلاكلتب"

يفو.يعمقئاثولاكلتببسلااذهلو؛ةحصلانماهلساسأالزونكلانع
."...لزينيدديسلانكسميفنادزيديسلادوقندوجوصخيام

يفضرعمماُقيسناك.اذهنعامهربخأنأيلحمسا":ناكرألاق
ديسلادوقنتدجنذخأاذل،تّايداعلامسقيف،سيرابيفرفوللافحتم
وهتدجنناك.اسنرفنمنيمداقلاءاربخلاضعبىلعاهضرعلنادزي
."يسنرفلادفولاعملصاوتييذلاصخشلا

ةقيتعةيدقنًاعطقةوشحمًاقباستناكيتلاعبسلابلعلاتضمو
.ينيعمامأتاحوللارُطأيفةأبخمو

لخادًاصيصخاهميمصتّمتبلعيفةيدقنلاعطقلاتدجنىفخأ"
كانهةأبخمنادزيمدآدوقنتناكله.هلزـنميفةضورعملاتاحوللارطأ
."ً؟اضيأ

مهنإ؛ءاملعلافرعتتنأ.ديكأتلاب":باجأوتفاختوصبناكرأكحض
لجرللرطخيملامبر.ماودلاىلعةيزارتحاريبادتنوذختيوً،امئادنورذح
دمحلاو،نيلمتحمصوصليأهنمقثوتيسناكملوأنوكتساهنأنيكسملا
."نآلاىتحةيدقنلاعطقللءيشثدحيملهنأهلل

هنألكلذلوقيناكوأ،تقُرسدقدوقنلاّنأفرعينكيملهنأامإ



.هسفنباهقرس
."؟كلذكسيلأ،تقُرسدقدوقنلانأفرعتالَتنأً،اذإ!؟نآلاىتح"
لاؤسلاحرطو،لاحلايضتقيامكً؛ابعرهانيعتعستاو،ههجومهجت

."؟ةيدقنلاعطقلاتقُرسله؟اذام".يرورضلا
كلتلخادمهفلخةدحاوةعطق،صوصللاوأ،صللاكرتيمل.اهلك"

."ةيرسلابلعلا
كاذنآتنكيننكل،تارظنلائدتبملايماحملاوقباسلايطرشلالدابت

.ةفئازمأةيقيقحتناكنإقثوتلايننكميالوًادجًابعتم
ببسنعدعباناربختملامتنأ،ةظحللةقرسلاةيضقًابناجانيّحناذإ"

."لزينيدتدجنلزـنمىلإنيلجرلاامكلاسرإ
عطقلااوقرسدقةلتقلانأينعتأ":يلاؤسنعًالفاغناكرأمجمج

."؟ةيدقنلا
ةصرفلااوزهتنانيذلانيقراسلاضعباهذخأامبروأ،لامتحااذه"

."لزينيدتدجنلُتقنيح
.يتاحيملتنعلفغيمل
ًاقالطإاهبمتهأالو،يتركفةيدقنلاعطقلاكلتىلعلوصحلانكيمل"

."دوقنلاعجرتسننأنادزيديسلادارأ.نيعللاءاغببلابوأ
."؟لُتقدقتدجننأنادزيديسلافرعفيكو"
."...وكسوميفنادزيديسلا،هتغلبأانأ"
ًاءزجوكسوميفنادزيمدآدوجوناكامبر.انتامولعملكدكؤيناك

،لمعةلحريفجراخلاىلإًارفاسمنوكيامدنعف؛ةيانعبةكوبحمةطخنم
ةءاربلايعّديسكحملاىلععضويامدنعو.ةميرجلاذيفنتهلاجرعيطتسي
.ثدحاّمعهتيلوؤسممدعمثنمو،دالبلاجراخهدوجوةقيقحىلإًادانتسا
.رهظتسةقيقحلانأتكردأ،رمألانكيًايأ

يأمكيدلله":ةديفملاتامولعملاضعبىلعلوصحلاًالواحمتلأس
ىلع؟ءادعأيأ،لزينيدتدجنّمثنمو،نادزيمدآىدلله،ينعأ؟ءادعأ
اذإو؟امهلمعضراعتتاعومجميأكانهله..ً.اعمنالمعيامهنأرابتعا
."؟نمف،تدجو

تاطاشنلك.هفرعأاملًاقفوسيل!؟ءادعأ".ةرخاسةرظنبينقمر
."رومألاهذهلثمنأشبًادجقيقدنادزيديسلاو،ةلواطلاقوفةكرشلا
ركذتينأًالعفلواحيو،كلذيفرّكفيهنأكوًاقحادبو،نشخلاههجوَّكح
ًاعيمجمهنكل،نوسفانمهيدلنوكينأيعيبطلانم".ءادعأهريدملناكنإ



عاطقيفنوبعالو،قدانفباحصأو،نويذيفنتنوريدم؛نومرتحملامعألاجر
."صاخشألانمعونلااذه،ةحايسلا

الصاخشأدوجونمدبال؟لزينيدتدجننعاذامو":تلأس
امبر؟كلاببدحأرطخيله.ةليغهفتحلجرلايقل،ةلصحملابف.هنوبحي
."ءامسألاضعبركذ

:بيُجيوهوناكرأهجوىلعةركامةرظنترهظ
ً.اقيقدنوكألحاّرجًانسح،بيبطهنإ.صخشكانهناك،عقاولايف"

."...همساو،تدجنةقيلطبيبحّهنإ
."نامرققمان"
فلاسيفًاضيأنييطرشحرجدقف.قباسيـباهرإّهنإ؟هفرعتله"

تدجنىلعزهُجيسناك،هلتقيداكوةرمهقنعنمتدجنكسمأ.نامزلا
ريديوهو.هنعًاديعبامهنمنوبيرقلاصاخشألاهبحسيملولكاذنآنيكسملا
،ًالثاممًءارهوأيخيراتلاةنيدملاثرإةيامحلاهنإلوقيو،نآلاةعومجم
هنكلً،ابيبطلجرلانوكيدق.تالكشملاةراثإلءاطغاهنأًاعيمجفرعناننكل
."ةيقيقحلاهاياونءافخإلةراتسكةعومجملامدختسي

قباسلايراسيلانعثّدحتيأدب،تمصبعمسلافهرنانآرامدنعو
يلاؤسهأجافاذل،يناجلاهنأىلعهرّوصيو،ثارتكانودنمةديازتمةقثب
.يلاتلا

."؟راجشلااذهعقوىتم"
."ً؟ارذع"
."؟تدجنقنعقمانكسمأىتمكتلأس"
امدنعيننألكلذركذتأً.ابيرقتنيرهشلبقلصحاذهنأنظأ"

عمةشدردءارجإوباهذلاينمديريناكنإتدجنتلأسرمألاتفشتكا
كاذنآملكتيناك."هتقيلطةاداعميفبغريملذإ.ضفرهنكلقمان
،نيشتفملاريبكايًائيشفرعتله"ً.اريخأفرُعدقيناجلانأًاناظ،ةيّرحب
.هيلإىعسيامفشتكتلاذهقمانرمأنمقثوتتنأبجيكنأنظأ
نسلاراغصنمةلماكةباصعهيدلنأأوسألاو،ديكأتلابتدجنيردزيناك
نيذلاو،هلاعفأوهمالكلًامامتنيصلخملانايتفلانمًادشح؛هترمإتحت
كلتذيفنتلمّهلغتسادقنوكيامبروً،امامتنيدعتسمهبناجىلإنورظتني
."ةمهملا

يتداهشعضيوهولاقف،فّرصتلاىلإ"زاتمم"ناكرأةدافإتعفد
تامولعمهذهودبت":هتلواطىلعنيتيليصفتلانيتمئاقلاوتالمعلاعمج



لوقينم.مهتركذنيذلانويميلقإلانويلاصفنالاوهينمهيامنكل،ةمهم
مدآنمماقتنالانمًاعوناذهناكامبر؟اذهلكفلخاوسيلمهنإ
متةيلمعودبتاهنإ؛تزونايحابصلااذهكسفنبكلذتلق.نادزي
."؟ةيباهرإةمظنملعفنمتناكنإاذام.اهلطيطختلا

نوكينألامتحاادبًاددجمنكل،نيمختلايفأطخكانهنكيمل
ىتحوأ،نيكرابىليلوأ،نامرققمانوأ،روغنوسناكرأوأ،نادزيمدآ
لامتحانمربكألتاقلاوه،يمامأسلاجلارعشلاسلمأباشلايماحملا
نماهنأىلعةلالديأكانهنكتمل.ةيباهرإةعومجماهتذفنًةيلمعاهنوك
انباولصتالوأ،ةزيممةمالعاوكرتلكلذاولعفمهنأولو.نييلاصفناعنص
ًامهمكلذنمٌّيأنكيمل،نكل.لتقلاتايلمعفلخمهنأرخفبانوربخيل
.هقيدصةيضرفبكاذنآًاعنتقمناكيذلاناكرأىلإةبسنلاب

ديسلاىرقتضّرعتدقل؟لامتحالااذهيفرّكفنملاذاملً!اعبط"
لئاسرنادزيديسلاىقلتطقفنيتنسلبقو،تارمةّدعتامجهللنادزي
نييلاصفنالاعمنواعتدقيراسيلاحاّرجلااذهنوكيامبر.ةريثكديدهت
."اهتّمربةيلمعلاذّفنو

قمانهاجتيكوكشنأِنعتملاهنأمغرً،امامتةفيخسةركفتناك
ًابصنمانمامتهاَّلُجلعجينأهتحلصمنمّنأادبذإ.تدّدبتدقنامرق
.يتقوردهيهنأينعيامم؛قمانىلع

."ً؟ائيشيسانيكرّدقممساكلينعيله":تلأس
ىلإرظنلاايدافتو،يماحملاوناكرأنيبجعزملاتمصلاًاروفتظحال

.ابذكامهنكللجرلانافرعيامهنأًاحضاوادب.نيتماصايقبو،امهضعب
.ً"اقلطممسالابعمسأمل،ال؟يسانيكرّدقم"
."؟وهنمً،اضيأانأو"
افرتعينلامهنأتفرع."سمأهتثجاندجو.ةيناثلاةيحضلاهنإ"

سلجميفلمع".لاحلكىلعامهيلعطغضلاتدرأيننكل،هايإامهتفرعمب
.لزينيدتدجنلثمً،اضيأتاراشتسالاضعبمّدقوً،ايرضحًاططخمةنيدملا
هعّمجميفمهنمنادزيمدآديفتسينأنكمينيذلالاجرلاعوننموهو
."دمحأناطلسلايفيراجتلا

نعًائيشفرعتله.يردأال":يماحملاىلإريدتسيوهوناكرألاق
."؟ناكاهايرمألااذه

ركذمدعو،طقيسانيكرّدقمبعمسأملً.ائيشفرعأاليننأىشخأ"
.ً"اقلطممسالاعمسأمليننكل،ىرخأةيضقهلنادزيديسلا



ىلعاهسفنقلقلاةرظنتيأرو."؟اكورودناداسنعاذامو":تمتمت
.امهيهجو

."هلنينثاوأًالاقمتأرقدقل؟يفحصلاينعتأ":ناكرأمهمه
."؟نادزيمدآهفرعيله"
."ال":هسأرزهيوهومزحبباجأ
."؟قثاوتنأله"
:تلءاستف،نيترمةعرسبهانيعتفرطو."قثاوانأًاعبط":ناكرأدر

؟بذكاملكنيترمروغنوسناكرأانيعفرطتله
الزـنتنأبجياذلً،ابوتكماذهىلإجاتحأس":هيلعيرصبًاّتبثمتلق

."ةبوتكمةدافإامّدقتولفسألاىلإ
،كلذنمةدئافالأكردأونوعللًابلطزاتممىلإناكرأرظنامدنعو

يماحملاعاطتسا.لاعفنايأنمةيلاخةرظنىأرهنكل،يماحملاىلإرادتسا
."باوجتسالارضحأوهقفارأس":رتوتبلاقو،هتوقعمجتسينأ

نكأمل!يعيبطاذه":تاونسذنمناميمحناقيدصاننأكو؛حرمبتلق
ةفيصونودنمفافزلالفحعفنامف!ىرخأةقيرطيأبكلذلعفأل
."؟سورع

هريدمربخينأهرودقمبنألً؛احاترمادبهنكل،هنمرخسأيننأفرع
ىلعدريملاذل،باوجتسالايفًارضاحناكوهبجاوبماقدقهنأنادزيمدآ
.زازفتسالا

نمروغشتفملا،ناديسلااهيأانهنم":بابلاحتفأانأوتلق
."امكرظتني

نيحيف،ءطببيماحملاوناكرأفقو.مسالااوعمسنيحةثالثلارّمست
.هيسركىلعًانكاسزاتمميقب

."؟باوجتسالاءانثأيفًارضاحنوكتنأدوتله،يديس":ريدملاتلأس
يغبنياذاملف،هعامسديرأامتعمسدقل؟انأَمل":بيذهتبباجأ

."؟كانهنوكأنأ
ميدققيدصروغنوسديسلاّنأرّكفأتنكً،انسح":ةّماتّةيدجبتلق

."هقفارتنأدوتامبراذل،كل
ىلعًادرًائيشلقيملاذل،هتلقامىلعّدرنإئطخيسهنأفرع

َّلوت،ال"ً:اديعبهرصببحيشيوهولاقمثً،اضعتممّيلإقّدحامنإو،كلذ
."اذهعمالماعتتنأ"يلع"وكنكمي.رمألا



دمحأناطلسلاةحاسيفحاّيسلاتاعومجمو"يلع"تكرتنأدعب
يتلاةتفاخلاةءاضإلاتاذجاردألاكلتىلعًالوزـنيقيرطتكلسويفلخ
ضوحلانّوكييذلالالظلاوضومغلاملاع؛مالحألابهيبشملاعبيهتنت
دقتنك.ةدايقلارقميفيرجيامبًالوغشمينهذيقب،ليطتسملا
يتدافإىلإةفاضإلاب،امهيتدافإانلّجسولفسألاىلإيماحملاوناكرأتبحطصا
اوناكامًاعيمجاورّركوً،امامتزاتممومسلابحاصبلطامك؛قيّدصوحّاتف
ذخألاوءاجدقمهنأبمهريكذتىلإانررطضا،عقاولايفً.اقباسهولاقدق
اننأنممغرلاىلعو.كلذاوسننيح؛ةيدقنلاعطقلاىلإةفاضإلابءاغببلا
ملو،مهتادافإيفًاضقانتظحلنملاننأّالإ،ةدحىلعًالكةعبرألاانبوجتسا
لكىلعةسامحباباجأنيذللاقيّدصوحّاتفةصاخ،انلمعمهنمٌّيأقُعي
يننأنممغرلاىلعو.ناكرأىلعهسفنءيشلالوقنكميالنكل،انتلئسأ
لضفبنكلو.تامولعملاضعبيفخيهنأتفرعيننأّالإ،كلذتبُثأمل
حّاتفليُحأنيحيفً،ارحغوارملاقباسلايطرشلاجرخ،ريبكلانوناقلاءاخس
.ماعلايعّدملابتكمىلإنانيكسملاقيّدصو

لمعلاناكو،دعبلزينيدتدجنلزـنمنمتداعدقبنيزنكتمل
تلسرأدقتنك.قاسومدقىلعًامئاقلازيالمحللاعيزوتةنحاشىلع
يفحصللبيسنوأبيرقدجويالهنأل؛اكورودناداسبتكمىلإ"يلع"
يفشيعيىلوألاهتجوزنمديحولاهنباو،لوبنطسإيفتارمثالثّقلطملا
ّةلدألاضعبىلعلوصحلايلعرودقمبنوكيامبرهنأيفترّكف.ندنل
هتاباتكىلإلوصولاوهبوساحليغشتمهألاو،ديقفلاءالمزنمةمهملا
ليمزيزاينةيؤرلبهذيس،ةفيحصلايفهلمعيهُنينأدعبو.هتالسارمو
لمعيتلاةيراشتسالاةنجللاءاضعأبةمئاقىلعلوصحلليسانيكرّدقم
اياحضلانيباكورودناداسلثمزرابيفحصحبصأنأدعبو.اهيفامهالك
ةمئاقلاكلتنكل.نيراشتسملادحألتاقلانوكينألامتحاضفخنا،كاذنآ
امبروأ،اياحضلانيبةكرتشملاصئاصخلاضعبىلعروثعلايفاندعاستدق
نوكينأيلعنمتبلطاذلً،اقباسانعباغءيشىلإانهابتناتفلت
.ةيوناثودبتامبريتلاليصافتلاقدأنعلفغيالأوً،ادجًاظقي

ةيدقنلاعطقلالمحأانأوليطتسملاضوحلاتاجردلزـنأتنكامنيبو
ادب.جاعزـنالابروعشينباتنا،ةيدلجلايتبيقحيفنيتيليصفتلانيتمئاقلاو
ٍلايلثالثيفمئارجثالثعوقوعم،كلذريغءيشبَّسحأنأًاليحتسم



يتلاةقيرطلابانببعالتيوىضوفلاريثيً؛اقيلطًارحيناجلاءاقبو،ةبقاعتم
وهعباتدقف،كاذنآفقوتلانكمملانمنكيمل.رأفعمٌّرهاهبوهلي
ناك،عقاولايف.ةمساحّةلدأانلاوكرتيملو،لتقلاتايلمعمهوأيهوأ
بجياننأتفرعو،انبنوأزهيمهنأادبو،هيفًاغلابمًارمأّةلدأروهظّعقوت
ةثجىلعروثعلاعم،نكل.ءاطخأّيأبكترنالىتحنيئداهىقبننأ
.انئودهىلعظفاحننأديازتموحنىلعًابعصىحضأ،حابصلكةديدج
ال،تامولعموأ،ّةلدأال؛ءيشىلعلصحنمل،ةيضاملاةثالثلامايألايفف
كانهو،مئارجلاكلتفلخيلنيكإرمعنوكينأًانكممُدبيمل.ءيش
لامتحانكل،نيكرابىليلونامرققمانونادزيمدآلوحماهفتساتامالع
ً.ابيرقتمودعملتاقلاوهرمعنوكينأ

تاجردلالفسأىلإتلصونيحةأجفتانيمختلاوراكفألاكلتتفقوت
تدتمايتلاةمتعملاهايملانمرخآدعبةدمعأفصرهظو،ةيرجحلا
مدآنعراكفأيأتدعبأةليامتمةمخضراجشأنمفوفصلثميمامأ
ليطتسملاضوحلاروزأنكأمل.ينهذنماهبيبحونيكرابىليلونادزي
نيحًامئادامهبُّسحأنيذللابجعتلاوةشهدلابترعشيننكل،ىلوألاةرملل
وأ،تقولاربعةلحراهنأكو،ًالفطتنكنيحثدحامك؛ناكملااذهدصقأ
يذلاديحولاناكملاوهضوحلاناك.تقولاجراخةلحر،ةقدرثكأنوكأل
لوبنطسإيفسيل؛اهتيأريتلاةينبألاوحورصلالكنيبنمينهذيفزربي
ىرخألانكامألالكتظفتحادقلً.اضيأرخآناكملكيفامنإوبسحف
ناكأءاوس-ًاعقومترزاملكو،رضاحلابةقالعبامةقيرطباهتدهاشيتلا
وأتائملبقيُنبًادبعممأةسينكمأةعلقمأًاينيدًادهعممأةسردم
ملاعلاىلإةدوعلانأفرعأو،رضاحلايفيننأبًامئادترعش-نينسلافالآ
كلذىلإتلزـناملك،نكل.طقفتاوطخعضبدعبىلعًاروف"يقيقحلا"
ءاوهلاتقشنتسااملكو-كاذنآلعفأتنكامك-ضرألاحطستحتملاعلا
اليتلاةدمعألافوفصنيبيسفنتعضأو،قناخلاوبطرلاوجلايف
رخآًادعب؛نيرخآًاناكموًاتقوتلخددقيننأبًامئادرعشأتنك،يهتنت
.تاوطخعضبنمرثكأدعبيالامبريذلافولأملاملاعلانعًادجًاديعب

لكنمضوحلايفوجلاينّصلخدقو،ىرخأةرمثدحيكلذناك
ببسنعتلفغيننأدحىلإيسأريففصعتتناكيتلاىرخألاراكفألا
يفيننأكوكانهلّوجتأيسفنتدجو.لوألاماقملايفكانهىلإيـباهذ
باسنتتناكيتلاةنكادلاوةنكاسلاهايملاقوففيصرلالوطىلع؛ملح
ًادراش،ةدمعألانيبءودهبتيشم.ةبيرغلاةدمعألاكلتدعاوقدنعقفرب



املةعيبطللقراخريربتنعًاثحاب،يندوقتةبيرغةيماسةوقنأكوً؛ابيرقت
ىلإ،هيلإيامدقيندوقتيذلاناكملاطبضلابفرعأيننأمغر؛هربتخأوهارأ
.امهيتدعاقىلعاسوديمسأرَتُِحننيذللاةيوازلايفنيدومعلا

.ضرألاتحتناكملاكلذيفًاّزيمترثكألانيحرصلا،ييأربً،امئاداناك
اسوديميلاثمتناضتحالهتّمربضوحلاعّمجميُنبدقل،َّينيعىلإةبسنلابو
نممغرلاىلعو.كاذنآنينسلافالآنيتماصايقبنيذللانيبيرغلانييفصنلا
،ليوطتقوذنمامهنويعناكمةدوجومتناكيتلاةميركلاةراجحلاءافتخا
تناكيتلارارسألاوعئاظفلاوزاغلألالكنأبروعشهباتنيءرملانأالإ
نيهجولاىلإتقّدح.نويعلاكلتيفةأبخملازتالاهلًاحرسمةنيدملا
،ايفوصايآىلإءاملالقنلتيُنبدقضاوحألانأةقيقحيفترّكفو،نينتافلا
ىلعميهتتناكيتلايراكفأعطاقكلاحلامالظلانمًارداصًاتوصنكل
.ىدهريغ

."...ناّكأديس...ناّكأديس"
اتناكنيتللانيكرابىليلينيعللاجملاناوارضخلااسوديمانيعتحسفأ

.ءانتسكلانولب
لفسألاىلإلزـنتتنأوكتيأر.رخآملاعيفَتُنك":ةمستبمتلاق

خيراتلابًاريثكرثأتتكنأيسدحينأبنأ.ظحالتملكنكل،كلتحّولو
."ناّكأديسايةعئارلاهحورصو

.ماستبالاتلواح
اذه.ةصاخناكملااذهيفً،انسح":يلوحةدمعألاىلإًارظانتلق

."ةطاسببرحاسو،شهدمناكملا
كتيأرنيحاهسفنلوهذلاةلاحيفتنككنكل،ًالعفكلذكهنإ"

."سمأ
.هدصقتامفرعأمل
."سويسودويثدومعبناجب؟ركذتالأ"
دقو،هتيأراممًاضيأسمأيناسلةشهدلاتدقعدقف،ةقحمتناك

امبر.ظحالأنأنودنمًاضيأكاذنآةيفخوًارسينمنيكرابىليلتبرتقا
.تقولاضعبذنمينبقارتتناك

ً.ابناجفئازلارهظملاكلذءاقلإينمبلطتاهنأكو؛تدّهنت
."كنتفيخيراتلا،ناّكأديسايكلذبْفرتعا"
نكمتننلفالإو،ةنيدملاهذهيفصخشيأنتفينأبجي":تددر

."ةيقيقحلالوبنطسإةعورريدقتنمًاقالطإ



ةبصعيفكتيوضعقاروأألمننأبجي،لاحلاهذهيف":رثأتبتلاق
."لوبنطسإنععافدلا

يفةدعاسمللءيشيألعفأس؟المَلو":يتحارصنمًالوهذمتددر
."ةنيدملاهذهىلعظافحلا

ً،احزاماهتوصناك."؟ءيشيأ":فلخلاىلإاهسأرليمتيهوتلاق
امكًاقحّيلعهحرطتيذلايقيقحلالاؤسلاناكً.ابيرقتةرخاساهتربنو
.عجارتأمليننكل،ةنيدملالجأنمةرطاخمللًادعتسمتنكنإوهّنظأ

اننأنظأالو،اهلريظنالوً،امامتةديرفةنيدملاهذه.ءيشيأ،معن"
."اهقحتسن

يأرلاكقفاوأ":ةلئاقكاذنآاهتياهننمةبعللاتبرتقانأدعبتدّهَنت
ىلإرظنا".ةدمعألاىلإتَرَظننيحاهتوصيفًاقيمعًانزحتعمس.ً"امامت
؛1987ماعىتحميمرتلاأدبيملو،هدوجوبفرعنداكلابانك.ناكملااذه
."ةيروهمجلاسيسأتىلعًاماعنيتسوةعبرأدعب

."؟ناكملااذهنوفرعياوناكله؟نيينامثعلانعاذام"
قئادحّيرلضوحلااذهنمهايملااومدختسادقف،هوفرعًاعبط"

ءاملانولّضفينوينامثعلاناك،برشلاهايمبرمألاقلعتيامدنع،نكل.رصقلا
نمضاوحألا.ةنيدملاءاجرألكيفريفاوناوأشنأاذل،نكاسلاىلعيراجلا
هايملايفصقننمةنيدملايناعتالىتح؛اهئانبباورمأنيذلانامورلاعنص
اهيفتضّرعتيتلاتارملاددعنابسحلابانذخأاذإو.راصحلاءانثأيف
."ةريصبيوذاوناكمهنأبرقننأالإانعسيال،راصحلاوموجهللةنيدملا

،يتايحلحارمىدحإيفحجرألاىلعةمولعملاهذهتفرعدقتنك
يذلانم".ينهذنعباغمسالانأل؛لاؤسلاحرطىلإتررطضايننكل
."؟نيطنطسقناكله؟ضاوحألاهذهءانببرمأ

وهو؛ضاوحألاهذهءانببناينتسجرمأ.ال":اهسأرزهتيهوتلاق
.نيطنطسقلثمًامامت؛ةنيدملاهذهلجألهتقاطنمريثكلاسّركروطاربمإ
لاقيو،ةعوررثكألاوريخألاايفوصايآحرصنعلوؤسملاوهناينتسجناك
."ةيئاردتاكلاىلإءاملالقنلةصاخضاوحألاهذهىنبهنإ

كلتلله".ءاملاطسوودبييذلايفصنلااسوديملاثمتىلإترشأ
."ىرخألالثمتسيلاهنإ؟ةصاخةيمهأيأةدعاقلا

مامتهاللةراثإرثكأحبصيسناكملافً،افيطلكلذنوكيس":نزحبتّدر
نمحجرألاىلعاهنإ.كلذكسيلرمألانكل،ضماغىنعمهلناكنإ
دضةيساقعمقةلمحناينتسجَّنش،فرعتامكف.ميدقينثودبعماياقب



نإلاقيو،ةيروطاربمإللنميهملايمسرلانيدلاةينارصنلالعجدارأو،نيينثولا
ملعتلانمنيينثولاتمرح-رصعلاكلذيفيركفزكرممهأ-انيثأةيميداكأ
امبر.نيينارصنلاريغىلعبرحلاروطاربمإلانلعأو،ةماعلاةمدخلابقاحتلالاو
،ةماعلانويعنعامهداعبإلانهاعضُودقناّيفصنلااسوديمالاثمتنوكي
اهنأكو،ضفخنمتوصبتلاق."ضاوحألاءانبءانثأيفامهنمةدافتساللمث
ىضقيذلاروطاربمإلاىلإاهبيشتوانتحتةنكاسلاهايملااهعمستنأىشخت
هنيدلًامارتحا-نيينثولالاّمعلادحأنأوأ،اذهامإ":ليوطٍدمأذنمهبحن
."ميمصتلايفكلذدعبامهجمدوانهىلإنيلاثمتلالقن-روظحملا

.عوضوملارييغتلتقولاناح
هذهيفينمهيامنكل.مامتهاللةريثمةيصخشاذهناينتسجودبي"

وأ،سويسودويث؛يـباكنيتلأىنبيذلاروطاربمإلاوهًاديدحتةظحللا
،ليصافتلابيننيدّوزتسِكنأبقثاوانأ.همسانكيًايأوأ،يناثلاسويسودويث
."يدلنوكتدقةطولغمراكفأوأءاطخأيأيححصتو

.ةسامحبتَكِحَض
."؟نيكحضتاذامل"
."لتقةميرجيفهيفهبتشمهنأكوروطاربمإلانعملكتتكنأل"
،نيكرابةسنآايرذتعأ".كلذءافخإتلواحيننكل،قمحأيننأبترعش

."خيراتسردعمسيلو،انهيئانجقيقحتعملماعتناننكل
كتقيرطدجأ،عقاولايفً.ائيشِنعأملانأف،ةءاسإلابرعشتّالأوجرأ"

."؟كعمدوقنلاةعطقله،لاحلكىلع.ءانثلابةريدج
نيقطانحاّيسةثالثتيأر."معن":يلوحناكملالّمأتأانأوتلق

نمادب.تادرايعضبالإانعنودعبيال؛قيضلافيصرلاىلعةينابسإلاب
قيقحتلانعثيدحلايفبغرأمليننكل،اسوديمالاثمتمهنتفينأيعيبطلا
نأل؟انهاهيلعةرظنءاقلإنيّدوتله".دحلااذهىلإانمنوبيرقمهو
.ً"اضيأتدجندوقنبةيليصفتةمئاقيدل

."؟اهيلعتلصحنيأنمً!اقح":بايترابيلإرظنتيهوتلأس
ةيضقيفتدجننععفاديناك.نادزيمدآيماحماهايإاناطعأ"

."هدضتعفُر
.نايعللٍدابوحنىلعتخرتسااهنأل؛ةعنقمتناكيتاملكنأدبال
."؟ةيدقنلاعطقلاةيؤريننكميله.تمهف"
انهمعطموأىهقمدجويالأ".يلوحىرخأةرظنتيقلأ.ً"اعبط"

."؟انتحاربملكتننأنكميثيح



.كانهًادجملظمناكملانكل،جرخملادنعجَرَّدلاتحتىهقمدجوي"
عطقلاةيؤرعيطتسأنليننأىشخأانأف،كانهىلإبهذنسانكاذإو
حابصمتحتليوطيـبشخدعقمىلإتراشأو."ساّركلاةءارقوأةيدقنلا
ٍفاكءوضلاوئداهناكملاف،كانهسلجننأنكمي".راتمأةعضبانعدعبي
."اسوديمةيؤرلانهلكلاف،لاحلكىلعدحأانجعزينلً.امامت



نيتيليصفتلانيتمئاقلااهتّملسمث،يتبيقحلخادىلإيديتددم
تقولانكل،اهتكسمأنيحًاليلقاهينيعيفعومدلاتقرقرت.ىرخألاقئاثولاو
هاجتةدّقعملانيكرابىليلرعاشمعملماعتللنيمئالمانوكيملناكملاو
.اهقيلط

تيأرنأكلقبسله":اهدوارتفطاوعيأحبكلمأىلعتلأس
."؟لبقنمساّركلااذه

."اهيفهارأةرملوأهذه.ال":اهسأرُّزهتيهومزحبتلاق
أدبدقلزينيدتدجننوكيامبر،ةلصحملاب.ةقيقحلالوقتتناكامبر

هذهدوجوكردتنكتملاهنأىنعمب،امهلاصفنادعبةيدقنلاعطقلاعمجب
يطنزيبلانيدهعلاىلإنادوعتنيتللانيتيدقنلانيتعطقلاتجرخأ.ةمئاقلا
سويسودويثبةصاخلاةيدقنلاةعطقلاتيقبأو،ةبيقحلانمينيطنطسقلاو
.كاذنآيسفنل

.سمأامهتيأرناتللاناتعطقلاامهناتاه":نيتعطقلااهّملسأانأوتلق
تيقلأ.المأساّركلااذهيفنيتلّجسماتناكنإينيربختنأكنمديرأ
نأكرودقمبناكاذإ.ريدقتلاتأسأوًائطخمتنكامبريننكل،يسفنبةرظن
."...انلجأنميقّقحتت

ىلإتقّدح."رورسلكب":نيتعطقلاكسمتواهديدمتيهوتلاق
...ةيطنزيب...ةيطنزيب...نآلاَرنل".ةيليصفتلاةمئاقلاتاحفصتّبلقمثامهادحإ
يففصولابةيدقنلاةعطقلاىلعةرهّاظلاشوقنلاتنراق."يهاه،هآ
ىلعتاكيهليفصنلاثمتو،لالهومجنراعشاهيلعةعطق...ممه".لجسلا
رشعةينامث،لالهومجن.رخآلاهجولاىلعةيطنزيبةباتكو،يمامألاهجولا
.اهرصبتعفر."مارغلانمًاءزجنونامثوةسمخوتامارغةثالثً،ارتميليم
،نآلا".ساّركلاىلإتداع."ديكأتلابهذهيهلجسلايفةروكذملاةعطقلا"
يفصنلاثمتو،ةريبكةينيطنطسقةعطق.اذنحناه...نيطنطسقدهعءاج
فصولا،معن".ءوضلاىلإةعطقلاتعفر."يمامألاهجولاىلعنيطنطسقل
لمحتيهوةسلاجايروتكيف...رخآلابناجلاو،يمامألاهجولاىلعقبطني
...نميألااهبناجرهظياميف،سكإ-سكإ-سكإتوففورحاهيلعًاعرد
شتفملااهيأتدجنةعومجمنمديكأتلابامهنإ...فاوحلاىلعكسلامتخ
."ناّكأ

.ةثلاثلاةعطقلاجارخإلنآلاتقولاناح



."ةثلاثلاةيحضلايّفكنيباهاندجويتلاةيدقنلاةعطقلايههذه"
:فاّفشسيكيفةعوضومتناكيتلاةعطقلاصحفتيهوتلاق

."سوديلوس...ممه"
."ً؟ارذع"
ةعونصماهنإ":ءوضلاوحنًايلاعسيكلاعفرتلازتاليهوتحرش

سويسودويثدهعنمهذهو...نيطنطسقدقنلثم":تمجمج."بهذلانم
امنإوسويسودويثدهعنمتسيلةيدقنلاةعطقلاً.امامتتعقوتامك؛يناثلا
."يناثلاسويسودويثهديفحرصعنم

نعةركفىندأيدلنكتمل...سويسودويثديفحلا،سويسودويثدجلا
.يتريصبةريبخلارينتلربصبترظتنااذل،امهتازجنموأنيروطاربمإلانيذه

."...يمامألاهجولاىلعيناثلاسويسودويثليفصنلاثمت...وهاذه،معن"
ىلعًاضيأةلّجسمةعطقلاهذه،معن".بثكنعةيدقنلاةعطقلاتصحف
."تدجنلكلماهنأ

ةزوحبنادزيمدآولزينيدتدجندوقنيتعومجمنأينعياذهناك
...اهدنعف،نيتعومجملايفةعطقلكلةميرجفارتقالتاقلادارأاذإو...لتاقلا

يناثلاسويسودويثاوراتخامهنأٌبيرغ":يلإةعطقلاديعتيهوتََمتمت
خيراتلايفنيزرابلاةرطابألادحأيناثلاسويسودويثنكيمل.نيطنطسقدعب
."ينامورلا

."؟سويسودويثونيطنطسقنيبينمزلاقرافلاام":تلأس
ناك.يناثلاسويسودويثونيطنطسقنيب":يمالكةحّحصمتلاق

ًامكاحناك،هديفحفالخبو.يناثلاسويسودويثَّدج،تركذامك،سويسودويث
ةيروطاربمإللمكاحرخآو،ريبكلاسويسودويثهنأبًافورعمو،ةنسحةعمساذ
ىلإةيروطاربمإلاتمسقنا،ةيداليم395ماعهتافودعب.ةدحوملاةينامورلا
."يـبرغويقرشنيرطش

يتبيقحُتقلغأىتحراظتنالاىلإتررطضايننكل،ةرضاحمللمتهأمل
.هرظتنأتنكيذلاباوجلاىلعلصحأنألبق

نيطنطسقنيبليوطتقوىضقنا،معن،كلاؤسنعباوجلا"
دلونيحيف،ةيداليم337ماعنيطنطسقيفوتدقف.يناثلاسويسودويثو
عبرألالخ-رّكفأينعد-هنأينعياّمم.401ماعيناثلاسويسودويث
يفرطنمّيلإترظن."نيرخآماّكحةّدعةيروطاربمإلامكحةنسنيتسو
ةيحاننمً،انسح،يناثلاسويسودويثبقلعتتماهفتساتامالعكانه".اهينيع
."بسنلا



."؟نيدصقتاذام"
دلُوهنإلاقينكلً،اقبسمةرابعلانعرذتعأوً،انسح":ركمبتلاق

تناكايسكودويإهتدلاونأبمعزلامعديليلددجوي.ةيجوزلاراطإجراخ
دلاو-سويداكرأاهجوزتناخاهنإلقنل،ةليضفلاىلإرقتفتةأرما
نكل،ةيوناثليصافتكلتلك.ءامسولارصقلابابشعم-سويسودويث
تناكً،اعبطً.اؤفكًاروطاربمإنكيمليناثلاسويسودويثنأىقبتةقيقحلا
ملً،اروطاربمإسويسودويثجُّوتامدنعو.كلذيفًالماعةركبملاهدلاوةافو
.تاونسعبسزواجتيهرمعنكي

."!تاونسعبس"
-تاحئاسلاىدحإلعجاّمم؛يتوصيفًاّدجةحضاوةشهدلاتناك

ىلإاهءاقدصأعبتتيهوانيلإرظنتوريدتست-ةفيطلزوجعةديسيهو
.جراخلا

.حيحصاذه":زوجعلاةديسلاىلإهبتنتمليتلانيكرابىليلتلاق
.ّطقةيروطاربمإلامكحيملهنكل،ةعباسلايفناكنيحةطلسلاملتسا
يصولاوقرشلليروطاربمإلامكاحلا؛سويميتنأّىلوتً،اروطاربمإحبصأامدنعف
-اريهلوبترادأ،سويميتنأيفوتامدنعو.ةلودلانوؤشةرادإ،شرعلاىلع
ةحيبقةأرماتناكاهنإريطاسألالوقتو،ةيروطاربمإلا-سويسودويثةقيقش
الإ،كلذلاهتايحتسّركوةيبوزعللاهسفنترذناهنأنممغرلاىلعوً.ادج
طقسنأدعبوً.ادجةحومطوةبوهومةأرما-اهتافوىتح-تيقباهنأ
ىتحرصقلاتاسايسبمامتهالاتعبات،تاموهناصحنعنيكسملااهقيقش
."ةياهنلا

يذلاصخشلانأوهًاساسأهنيلوقتامً،اذإ":يتبيقحعفرأانأوتلق
."؟ةيمدناكدوقنلاهذهكسبرمأ

مهلالظباوقلأنيرخآًاصاخشأنكل،ريثكلازجنأدقفً.امامتسيل"
."هيلع

."؟اذاملثم!ريثكلازجنأ"
دقف،حيحصاذه.ةنيدملايفةيرصعةعماجلوأهسيسأتلثم"

اهيفميلعتلاناكوً،ايسركنيثالثوًادحاوتمضو،م425ماعتحُتتفا
نألبقضرألاىلعناتتباثاهانيعوًاليلقتتمص."ةينانويلاوةينيتاللاب
."؟كلذكسيلأ،يـباكنيتلأيفةثجلامتدجومكنإتلق":ينلأست

."لوكيدينصحلةميدقلاةلمهملاةباوبلادنع،حيحصاذه"
راوسألاً،اعبط...ةيضرألاراوسألا":اهراكفأيفةقرغتسميهوتََمتمت



ةيزاوتملاراوسألاتيُنبدقف،يناثلاسويسودويثتازاجنإمهأتناك!ةيضرألا
نيتلأتناك.هنمرماوأبةرمرمرحبىلإيـبهذلانرقلانمدتمتيتلا
ةباوبلاو،ةدّمعملاةقورألاعورأ،ينيتاللااهمسالًاقفواروأوتروبوأ،يـباك
تناك."ةينيطنطسقلاىلإةكرعملانمدئاعلاروطاربمإلااهنملخدييتلا
نكيملسويسودويثنإيلوقنععجارتأ".كاذنآةراثإنآلألتتاهانيع
ريقوتلًايفاكربتعيهدحوراوسألاءانبنأل؛ناّكأشتفملااهيأًامهمًاروطاربمإ
ةنيدملاهذهتمحيتلايهراوسألاكلتتناك.روصعلاربعروطاربمإيأ
.ً"انورق

ًاعئارًامكاحهنوكبةقلعتملاةريغصلاليصافتلاةشقانمبًامتهمنكأمل
.يـباكنيتلأدنعةيحضلاكرتببسوههلثرتكأامّلكف،المأ

نيتلأدنعةيحضلاةثجعضولّةيخيراتةيمهأيأكانهله":ُتلأس
."؟وهامف،كلذكلاحلاتناكاذإوً؟ائيشانرابخإلتاقلالواحيله؟يـباك

لتاقلالواحييتلاةلاسرلانأوهانهًادجمهملارمألانأنظأ"
نإلوقأس،ناّكأشتفملااهيأمعن.اهماّكحوأةنيدملابقلعتتاهلاصيإ
اهنأتكردأاهنأكو؛ةأجفتتمصو."...ىلإاندوقيسلاؤسلاكلذنعباوجلا
الأًاقحلمآيننأهينعأام".نوعلاكاذنآسمتلتو،ةوفهتبكترادق
."...تبُكترااذإنكل،ىرخأةميرجبكتُرت

اذهدجنملاذإ.كلذيفكشلللاجمالو،بكتُرتسو":ةيعقاوبتلق
."كلضفنميعباتاذل،ةريثكتايفوعقتسف،نونجملا

ىلعروثعلامتيسيذلاناكملاعقوتنمنكمتننلامبرً،انسح"
وأةنيدملاهذهبمئارجلاةلصفاشتكاوهمهملانكل،هيفةيلاتلاةثجلا
."اهماّكح

..ً.ايقطنمهلوقتامادب
سازيبكلملانكيمل،فرعأامك":ىلوألاةيدقنلاةعطقلاًاركذتمتلق

."؟كلذكسيلأً،ايقيرغإامنإوً،اينامور
."كلمدرجمسازيبناكً.اروطاربمإوأً،اينامورنكيمل.طبضلاب"
تناكىلوألاةيحضلايدينيباهاندجويتلاةيدقنلاةعطقلانكل"

.ً"اينامورًازمرسيلو،سازيبراعشلمحت
ءانثأيفتّكُسةعطقلاكلتنكل":ةحّحصُمو،اهعبصإةعفارتلاق

كليمزلوكلكلذتحرش،ركذتتنكاذإ.ةيطنزيبلاالةينامورلاةبقحلا
."يلزـنميفينامترزنيح

ةّقثومةمولعمهذهله".قثوتأنأىلإةجاحبتنكيننكل،تركذت



."؟ةدمتعمو
تحتلازتالةيطنزيبتناكنيحةعطقلاكلتتّكُسدقل.ديكأتلاب"

لبقو،ايربطوأسطسغأدهعءانثأيف،حجرألاىلعو.ةينامورلاةدايسلا
."دعبةمصاعتنلُعأدقةنيدملانكتمل.ليوطتقوبنيطنطسق

ماّكحلاوةرطابألاكئلوألكعم،خيراوتلاوءامسألاكلتّركذتناك
.ةبوعصلاغلابًارمأحبصي،ةبيرغءامسأنولمحينيذلا

مئارجلاكلتنأنينظتلهً،اساسأًاذإ":رومألاطيسبتًالواحمتلق
."؟المأماّكحلابةلصتاذ

ّاله":اهيمدقىلعفقتيهوتلاقّمث،ةباجإلايفةدّدرتمتدب
."ًاليلقيشمن

جعيناكيذلافيصرلاىلإاهتعبتو،ةقفاوملاريغرايخّيدلنكيمل
.راّوزلانمريبكددعبًاددجم

نيقطانلاحايسلانمةعومجمربعانقيرطانكلسنأدعبتلاق
ةقالعيأمئارجللنوكتالامبر.اذهةفرعمبعصلانم":ةيزيلكنإلاب
هنإلوقأسف،نينثالانيبراتخأستنكاذإ،نكلو.قالطإلاىلعةنيدملاب
،بكتُرتةديدجةميرجلكعمهنأل؛ماّكحلاعمةلصحجرألاىلعدجوت
."اممكاحىلإريشتًابيرقتةرشابمةمالعلتاقلاكرتي

ةيدقنلاعطقلاىلعحصياذهنكل":ريذحتةظوحلمًافيضمتلق
هأشنأدبعمناكمىلوألاةيحضلاهيفتكُرتيذلاعقوملانوكيامبر.طقف
دبعمعقومهنإ؛كسفنباذهتلقدقو،نوديسوبدبعملثم،سازيبكلملا
يفكنمجاوزلاضرعبمدقتلزينيدديسلانإِتلقثيحهنإ،ًالعف.ميدق
."ىلوألاةرملا

:اهقيلطمساتعمسنيحةدودعمٍناوثلنانحبةمستبمتلاق
عقوممأةيدقنلاعطقلا:هيلعّزكرننأبجييذلاام،نكل.حيحص"
."؟ةثجلا

مئارجلاباكتراةعيبطىلإةفاضإلاب،امهيلكىلعّزكرننأبجي"
."اهيفثثجلاتكُرتيتلاتايعضولاو،اهبولسأو

."!؟اهتاّيعضو"ً.امامتهااهانيعتعمل
لوضفلابرعشأتنكدقف،ةمولعملاهذهءافخإلببسكانهنكيمل

.كلذاهعامسىدلاهلعفّدرىرأل
ًاعمةّديقميديألااميف،مهسوؤرقوفةعوفرماياحضلاعرذأتناك"

.مهسةشيراهنأولامكًاليلقةدعابتممادقألانأنيحيف،مهسسأرلثم



."ةيلاتلاةيحضلادجوتسثيحىلإاياحضلانملكاديتراشأ
."؟لبقنماذهينربختملاذامل":قيدصتمدعبيلإرظنتيهوْتلأس
نمنأشيذريغوهسهنأولامكرمألاودبينأًالواحم،تلق

،لعفأملاذإ.المأتلعفدقتنكنإركذتأال؟اذهركذأملأ":يـبناج
."...لاحلكىلع.ةيوناثةيضقاهنأاهنيحتننظيننألحجرألاىلعف

."؟المأًاقحيـبقثتله.ناّكأشتفملااهيأًءاجرةظحل":تلاق
."؟كيلعهللاباذهريغنينظتاذامل!كبقثأًاعبط"
،يـبقوثولامدعلببسكيدلناكاذإ.ينعتامولعميفختكنأل"

."كلضفنماذهلقف
،نيكرابةسنآ":ةينهملايتايحقايسيففلألاةرمللةحارصبًابذاكتلق

."!ً؟اذإكتدعاسموكنواعتبلطأاذاملفالإو،ءايمعةقثكبقثأ
ً.امامتعنتقتملاهنكلًاليلقةحاترمتدب
يغالبإمتيملاذإ.ينعتامولعملانمديزملايفختّالأوجرأً،اذإ"

نأديرأالو،اهبكدّوزأيتلاتامولعملامكللضتسامبرف،ليصافتلالكب
."ريدقتلايفءاطخألاهذهلثمةيلوؤسملمحتأ

ملكتننحنً،اذإ":عافدلاةلواحمبىتحيسفنجعزأنأنودنمتلق
امنإو،كبيتقثمدعىلإعجريليصافتلاكلتيلافغإنكيمل.اهسفنةغللا
باغفًارخؤمًادجنيلوغشمانكو،هزجنننأيغبنيًاريثكًالمعانيدلنأل
ينوكتنأًاضيأكنمديرن،نيكرابةسنآايو،ينيحماس.ينهذنعكلذ
."انتدعاسملدادعتسالاةبهأىلعوً،امامتانعمةحيرص

."كلذكانأ":ةديازتملااهتيبصعءافخإلواحتيهوقلقبتمتمت
."اكراعتنامرقديسلاولزينيدديسلانأةقيقحيركذتملكنكل"
.يمالكعباتأنأترظتناو،اهانيعتقاض
يفهنأانربخأو،مويلانادزيمدآديسلاىدلزرابفظومعمانملكت"

،لزينيدديسلاقنعىلعهتضبقنامرقديسلامكحأًاديدحتمويلاكلذ
."ةلتاقو،ةئيسبقاوعلاتناكل،كانهنيدوجوملاضعبلخدتالولو

."بذاكوهف،صخشلاكلذنكيًايأ":ترأج
."؟امهنيبراجشعقيملأً،اذإ"
يتلاةيضفلاكامسألاوحنلفسألاىلإمث،فيصرلانيزباردىلإتَرظن

نمدوقعرورمبةكربلايفراوزلااهامرةيدقنعطققوفحبستتناك
.نمزلا

قمانهلعفامناك.ىلب":هايملانعًاديعباهرصببةحيشمتلاق



ً.اددجمةرشابميلإرظنتلترادتسامث."كلذقحتساتدجننكل،أطخ
تشقانةيساردةقلحوتللانرداغدققمانوتنكو،ةنسلبقكلذثدح"
ليتكوكلالفحىلإانبهذو،فحتمىلإدمحأناطلسلاةقطنمليوحتةركف
ىلعلافتحالاىلإءاجهنكل،ةقلحلايفًارضاحتدجننكيمل.لمعلادعب
اّمعينلأسوقمانىلإراشأو،انوحنةرشابمىشموً،ادجًالمثادب.لاحلك
هتربخأوقمانعارذتكسمأو،هيلعّدرأمل.لاقامك؛لّفغملاكلذيفهارأ
نمينكسمأو،فقوتيملتدجننكل،قفاوفناكملارداغننأبجياننأ
مهنإ!ىليلايعقاولانعنولصفنمصاخشألاءالؤه:ًالئاقحّجبتيأدبويفتك
ةئيبلاءاطشنلكو،رضخلاو،نويراسيلا؛يرجحلارصعلاىلإنومتني
يذلالذتبملاءارهلاوةرّركملاريباعتلالكنيعمستالأ.كاذمهؤارهو
،اهنيح.لعفينلهنإًالئاقخرصهنكل،ينتلُفينأهنمتبلط؟هنولوقي
فطلأب-هنمبلطويفتكنعتدجنديعفرو،ءودهبقمانرادتسا
كاذنآتدجنّنُج.ًاليلقحاتريولزـنملاىلإبهذينأ-ةنكممةقيرط
كّرحتوهلًادعتسمناكقماننكل،مئاتشلانمًاليسًاقلطم؛هوحنعفدناو
ىلعهدعاسوهبكسمأقماننكل،طقسيداكوهنزاوتتدجندقففً،ابناج
تناكو،قمانَهجوًادجلمثلاتدجنعفص،كلذلعفامدنعو.فوقولا
رطضاو،هقنعبقمانكسمأف،ريعبلارهظتمصقيتلاةّشقلايهكلت
."هيدينيبنمهصيلختىلإاهنيحنودوجوملا

نععفاديًاساسأقمانناكً،اذإ":هحرشتنألواحتامبًارقُمُتلأس
."؟هسفن

هنأتدجنفرعً.ايناودعًالجرسيلقمانف،انيلكنععفاديناك"
ً.ادجًالمثناكهنإًالئاقرذتعاو،يلاتلامويلايفيـبلصتادقف،ئطخم
مليننأمغرو.لاصتالاتيهنأوراذتعالابقحأ"قمان"نإاهنيحهلتلق
ًافرتعم؛هنمرذتعاوقمانبلصتاتدجننأالإ،كلذلعفيسهنأنظأ
ديريهنإًالئاق؛ءاشعلاىلإتدجناناعد،هراذتعاقمانلبقامدنعو.هئطخب
."ةلكشملاانللحوانتقالعنعانملكتو،هتوعدانلبقو،اننيبرومألاحالصإ

ً،اذإ".ةيضقلاكلتيفطغضلانمةدئافكانهنكتمل."تمهف":تلق
نعنيلوقتِتنكاذام،نآلا.تيوُسدقةيضقلانإةقثبلوقلااننكمي
."؟قيقحتلا

ًاماهسهبشتةقيرطبتيّجُسدقاياحضلاثثجنإيللوقتتنك"
."؟ريشتتناكنيأىلإ.ةيلاتلاةيحضلاعقومىلإريشت

يسانيكرّدقماندجوثيح؛ستيلربمسوحنناريشتتدجناديتناك"



ىلعانرثعامدنع،ةيضاملاةليللا.لوكيدينصحوحنهاديتراشأيذلا
،ةقدرثكأنوكألوأ،يـباكنيتلأوحنناريشتهاديتناك،اكورودناداس
."يـباكنيتلأفلخةقطنملا

نيتلأقرتختيتلاقيرطلااهنإ.ةينيطنطسقلاروحم،سيملا":تسمه
ىصُحتالحورصكانهتناكو،يناطلسلارصقلاباوبأىلإةيدؤميـباك
نآلادوجوهلدعيملاهمظعمنأمغر؛ىضماميفاهيبناجىلعةفطصم
."خيراتلابتكيفالإ

ضغب.ةمئاقلازتاليتلاكلتلًاصاخًامامتهاريعننأبجيً،اذإ"
دبعمعقوماهنأُّنُظيةعقبيفاهاندجويتلاىلوألاةيحضلانعرظنلا
ىتحنيمئاقايقبنييخيراتنيحرصبناجبنيتيلاتلانيتيحضلاىلعانرثع،ميدق
ىلعامنإو،طقفسيمىلعًارصتقمانزيكرتلعجنالأبجي.اذهانموي
.ً"اضيأهبرقحورصلا

دجوت،نكلً.ايقطنماذهنوكيس":قيمعريكفتيفةقرغتسمتلاق
تاحاسو،روصقو،سئانكنماهيفامب؛قيرطلاكلذبطيحتةريثكحورص
ةريغصةيرقنعملكتنالنحن...ةريثكضاوحأو،ئناومو،ليثامتو،ةماع
،سايفوبةحاسو،ويدوتسإريدناك.ةعساشةيروطاربمإةمصاعنعامنإو
ءامتاناّزخو،ةينيطنطسقلاةحاسو،يروتةحاسو،سويداكرأةحاسو
ةينيطنطسقلارصقو،ايفوصايآو،رامضملاو،ةبلحلاو،نيطسغوأو،سونسكوليف
؛سيمقيرطنمًاءزج،نآلاهيففقنيذلاضوحلااذهىتحو،ريبكلا
."لتاقلاهيلإريشييذلاناكملانوكيدقاهنمٌّيأو

التانيمختبانسفنأّديقننأانرودقمبنكيملنكل،ةقحمتناك
ً.اددجملتاقلابرضينأرظتننويهتنت

لتاقلانأكردننأبجي،رمألابعوتسننأاندرأاذإ،نكل.حيحص"
اننأالإ،طمندوجومدعنممغرلاىلع،ًالثم.ددحمجذومنلًاقفولمعي
،نيطنطسقهعبتي،سازيبكلملاانيدل،ًالوأف.نآلاىتحًاينمزًابقاعتانظحال
ةلثامتماهنكلةريصقمهنيبةدملانوكتالامبرو،يناثلاسويسودويثمث
.ً"اينمز

نأبجياننأوهًاساسأهيفركفننأبجيامً،اذإ.تمهف":تلاق
دعبةنيدملايفتّديُشيتلاةسيئرلاحورصلاوينابمللًامامتهايلون
."؟يناثلاسويسودويث

لتاقلاديريذإ.ةزيممحورصلاوةينبألاكلتنوكتنأبجيو.طبضلاب"
."ةّزيممةيخيراتحورصبناجىلإهاياحضضرع



ةثجتدجُوثيحكروتاتألاثمترابتعانكمي،عقاولايف.حيحص"
.ً"اضيأًايخيراتًاحرصتدجن

يفلّوألالاثمتلاوهحرصلاكلذناك":تحضوأيكّكشتتأرنيحو
يفهتدعاقىلإلُقنو،كروتاتألجأنملبيركشيرنياههماقأو،ايكرت
."1926ماعونروبياراس

انهابتناتفللواحيناكلتاقلانأنآلافرعن.مامتهاللريثماذه"
كرتيسنيأوههفرعنالامنكل.كروتاتأىلإسيلوسازيبكلملاىلإ
نأبجي.اندعاسينأنكميكئانثتسابدحأانيدلسيلو،ةعبارلاهتيحض
."يناثلاسويسودويثدعبامةبقحنمحورصلاوةرطابألانعانيربخت

ً.اقّوشتماهيلإرظنأينتأرنيحرعذلابباُصتنأكشوىلعتدب
."؟نآلا؟اذام"
."ةمهمةقيقدلكف.نآلا":اهنعَّيرظاندعبأنأنودنمتلق
.ً"اعيرمأطخفرتقأدقف،وحنلااذهىلعتعرسأاذإ...نكل،نكل"
."بسحفًامدقيضماو،كلذنأشبقلقلليعادال"
."؟يناثلاسويسودويثدعباوءاجنيذلاةرطابألامهنم،نآلاَرنل"

."...يناثلاويل...لوألاويل...نايقرام".ضوحلافقسرجآىلعاهرصبفاط
جوزً؛اعبطنايقرامنوكينأبجي".ةراثإبمتمتتتأدبمث،ًاليلقتتمص
نايقرامدومعّهنإً،اعبطً.امئاقهحرصلازيالذإ،يناثلاسويسودويثتخأ
كلذيفاوناك.نونايرتسامأةحاسمسابفرُعتتناكيتلاةقطنملايفمئاقلا
،نايقرامدومعدجويثيح؛ةحاسلايفمادعإلاتايلمعنوذفنيتقولا
:ةلئاقةراثإبيلإترادتسامث."سانللًاريذحتكانهضَرُعتثثجلاتناكو
دنعدجاوتتسةيلاتلاةيحضلانأبروعشينباتني،ناّكأشتفملااهيأمعن"
."نايقرامدومع

."؟دومعلااذهنيأو"
مغرً؛اعبطحتافلايف":فرعأاليننألةشهدبيلإرظنتيهوتلاق

."يساتزيكةيكرتلابلوقنامكوأ،ركبلارجحًابلاغمويلاىعدتاهنأ



نيبلصييذلارادحنالاديدشقيرطلاةيوازدنعيترايسيفانرظتنا
بردوعراشلكلثم،قيرطلااذهناكو.يساتزيكوايفوصايآعراش
لتحتيتلاتابكرملاعاونألكهلغشت،ةبيبحلاانتنيدمنميحلكيفرخآ
ددعلااذهلثمدوجوناك،لاحلاهذهيف،نكل.ةيواخلاتاحاسملالك
؛نيتبقاثلالتاقلاينيعنعامّبرانبجحهنأل؛انتحلصملتارايسلانممخضلا
.حرصلاىلإريخألاهنابرقميدقتليتأيسامبريذلا

،لاجرةثالثنمنّوكملاقيرفلاامأ.يلعريغةرايسلايفيعمنكيمل
انكردقانك.حرصلالوحةقطنملايفلّوجتيناكفمركأهسأرييذلاو
اليذلاقيتعلادومعللحضاورظنمبىظحنىتحٍلاعٍناكميفةرايسلا
تقولبقهقوفناكيذلالاثمتلاميطحتدعبىتح؛رخفبًابصتنملازي
.تقولارورمبهتدعاقنعشوقنلايشالتدعبو،ليوط

؟ريدملااهيأيساتزيكهنوعدياذامل":تمصلارادجًاّمطحميلعلأس
."؟ةاتفلجأنميُنبله

هسفنلاؤسلانيكرابىليلىلعتحرطدقف،مستبأنأالإينعسيمل
.ليطتسملاضوحلارداغنانكنيح

يفهمسالّجسيلدومعلاتقولاكلذيفظفاحملاىنب،عقاولايف"
ناكهنكل،نآلاًادوجومنايقرامروطاربمإلالاثمتدعيمل.روطاربمإلابتك
ءارذعريغوأءارذع:ةروطسأللًاقفوسمهيوً،اضيأةدعاقلاىلعكانه
ءاسنلابشّرحتيلاثمتلاّنأبطغللاراشتناعمو.هبرقنررمييتاوللاءاسنلل
ًامويهبرقتّرمنأىلإ،هنزواجتيتاديسلادعتمل،هبناجبنيشمييتاوللا
ايندلاتماقف،ءارذعتسلِتنألاثمتلاسمهفةرطابألارخآةجوزتخأ
لثمنأىلعةّرصموةيكابرصقلاىلإةجوزلاةقيقشتداعذإ.دعقتملو
ناكيذلاروطاربمإلاَّدر،هتجوزتخأفرشلًاماقتناو.رفتُغتالةناهإلاكلت
ىليلانيعتناك."دومعلاىلعأنملاثمتلاةلازإبًامامتهتجوزذوفنلًاعضاخ
اهلكهذه".كلذينتربخأنأدعببوعلوحنىلعاتفرطدقنيكراب
دوجووهيساتزيكنايقرامدومعةيمستليقيقحلاببسلاوً.اعبطتاعئاش
حجرألاىلعنوينامثعلاأدبدقو.دومعلاةدعاقىلعكيانلنيزرابنيشقن
."امهببسبيساتزيكدومعلاةيمستب

.نيكرابىليليلهتلاقامبهتربخأنيحعمسلايلعفهرأ
ميظعتلًالاثمتٌظفاحمميقي":ةيدلجلاهترتسبرثدتيوهوحرمبلاقو



ريطاسألانمةلماكةعومجمسانلاقلطينأةجيتنلانوكتف،روطاربمإ
."كلذنعتافارخلاو

نمادبو.دومعلاىلعًاتباثلازيالهرصبنكل،حرمبملكتيناك
ىتحكانهناحاتريهيرظانكرتيمأحرصلاصّحفتيناكنإةفرعمبعصلا
رّوكتأنأةلوهسبيرودقمبناكً.اعيمجانباصأيذلاقاهرإلانمىفاعتي
.وفغأوةكلاهتملاةميدقلاةيفلخلايترايسدعاقمىلعكانه

يفهنعمجنيسيذلاثيدحلاولاؤسلادعاسينألمأىلعتلأس
."؟هئالمزنيب"بوبحم"ديسلانكيملةثلاثلاةيحضلاً،اذإ"ً:اظقيتسميئاقبإ

ىلعًابصتنمسلجينألبق،ًاليلقافغنأدعبًاشوشميلعمتمت
روعشيأظحالأمل،يديسايال؟يديساياكورودناداسينعتأ":هدعقم
ديعسهنإلوقيوألفتحيمهنمدحأنكيملً،اعبط.ةفيحصلايفنزحلاب
وههيلعتلصحاملك.هيلعًاعومدبكسيًاصخشَرأمليننكل،هتومل
ءوسلابهنعاوملكتينأاوبغريمل،ييأربو.ةلذتبمريباعتو،تاظوحلمعضب
ًايضامهيدلنأودبيو؛ةقحمبنيزنوكتامبر،نكل.توملاهّبيغنأدعب
."اذهناداسً،اضماغ

."..ً.امامتنييرخألانيتيحضلالثم"
هبوساحصرقوهتاظوحلمرتافدتعمج":هتلقاّمعًالفاغ،يلععبات

،تاظوحلملارتافديفءيشكانهنكيمل.ربتخملاىلإاهتذخأوبلصلا
نيصخشلفتاوهماقرأو،اهبتكيسناكتالاقمنعتامولعملاضعبءانثتساب
ربتخميفبابشلاىلإبلصلاصرقلابنيزْتّملس.امهعمنيتلباقميرجيس
."هيلعديفمءيشكانهناكنإدغلالولحبفرعنسو،بوساحلا

ةفرعمءيشمهأوً،اريبكيلاتلامويلايفهفرعنسامىلعدامتعالاادب
دقانكيتلاةيدقنلاعطقلابلعىلعمهتامصباوكرتنيذلاصاخشألاةيوه
تداعدقبنيزتناك.لزينيدتدجنلزـنميفتاحوللارُطأيفاهانفشتكا
ىلعًءانبو.انتمهميفجرخننألبق؛ًاليلةرشاعلادنعةدايقلارقمىلإ
يفتقؤمأجلمىلإهميلستوسازيبلقنةيلوؤسمًاضيأّتلوت،يلعرارصإ
نيكسملاقولخملاتوميالىتح؛ةقوثوموةيلحمرويطلابّصتختةيعمج
لازيالنكلً،امهمًائيشتزجنأودجبتلمعدقتناك.ًالامهإوًاعوج
،ةيدقنلاعطقلاىلعةريثكشوقندجوتو،هلعفيغبنياممريثكلاكانه
مدلاتانيعليلحتجئاتنرهظتسو.اهديدحتلليللالاوطلمعتنأبجيو
ماظنلايفينفلاللخلاوً،اضيأيلاتلامويلايفمحللاةنحاشبةصاخلا
لبقةزهاجنوكتنلنيراشتسملاةمئاقنأينعيسلجملايفيـبوساحلا



ىلعلصحنامدنعاننأوههلككلذيفامأوسأو.ريدقتلقأىلعدغلا
.ةوجرملاةجيتنلاىلإبرقأكلذانلعجيّالأبلامتحاكانهفةديدجلاتانايبلا
ةديدجلاتانايبلاف،لؤافتلايفًاطرفمًارمأةديجةجيتنّعقوتناك،عقاولايف
.قالطإلاىلعليلديأباندّوزتالدق

ًاحضاوادب.دعقملاىلعتكّرحتوً،اددجميفتكيفملألابترعشةأجف
دقتنكاممربكأةوقبيفتكىلعةبرضلاكلتلزـنأدقرمعقيقشنأ
هنأل؛ديجكلذنأتننظو،هسفننعحصفيملألاأدب.ةيادبلايفتننظ
ً.اظقيتسمينيقبيس

."؟ةرمرخآةفيحصلارداغاكورودناداسنإتلقىتم":تلأس
رشُنتهتالاقمتناك.ءاعبرألامويلمعلاىلإبهذيملو،ءاثالثلاءاسم"

يفنيمودعمهبشهءاقدصأنألو.هبايغدحأظحاليملاذل،تبسلامايأ
."دحأهنعلأسيمل،ةفيحصلا

فاطتخاةيلمععقتنأعقوتملانمناكاذإ...اياحضثالث،مايأةثالث
اوفطخدقو،ةفداصمللًائيشنوكرتيصاخشألاءالؤهنكيمل،ال...مويلك
ملمهنكل،هولتقوءاثالثلاءاسمةفيحصلارداغنأدعبحجرألاىلعناداس
يفيسانيكرّدقمةثجعضوىلإاورطضامهنألًاروفيـباكنيتلأىلإهوذخأي
تعقودقيسانيكرّدقمةافونأانتربخأدقبنيزتناك.ًالوأستيلربمس
ةافوتقونأنيحيف،ءاثالثلاموينمةرشاعلاةعاسلالبقحجرألاىلع
ىلإاورطضاةلتقلانأينعيام؛ةيناثلالبقنينثالامويرُّدقلزينيدتدجن
.ةيلاتلاةيحضلابعاقيإللاوقلطنانيحةقباسلاةثجلانمصلختلا

صاخشأمهو،يلاعلابيردتلايوذةلتقلانمةباصععملماعتنانك
هءاقشأورمعنوهبشيالمهنإ.ةاسقونورهامونوركتبموًامامتنوفرتحم
تردصدقمحللاةنحاشبةصاخلاليلحتلاجئاتننكتملً.اقالطإىقمحلا
نعنيلوؤسملالاجرلااونوكينأًاقالطإلوقعملانمودبيالنكل،دعب
اذامل،نكلً.امامتكلذلنيمئالمهلاجرونادزيمدآناك.لتقلاتايلمع
ّةلدأنوكلتمياوناكامبر؟هعمنولمعيصاخشألتقبنادزيمدآبغريس
ذإ؛ةيرظنلاكلتلثملامهإلببسكانهنكيملو.هنملينللةيفاكهدض
نامرققمانيقب.ضيبألانوللانمىقنأاياحضلاوأنادزيمدآنكيمل
نإةصاخً؛اضيأرادارلاةشاشىلعلوبنطسإنععافدلاةطباريفهتعامجو
ثارتيقراسوًاصوصلنوَربتُعينيذلاصاخشألاكئلوأمهةلتقلااياحضناك
.نيسيئرلاةنيدملا

."اذهىلعةرظنيقلتنألضفألانم،يديس"



ةّتبثمءادوسةذوخرمتعيًاليحنوًاليوطًالجرتيأر،تردتساامدنع
ناك.عراشلالوطىلعنيتلجعبةمامقةبرععفدلحفاكيهسأرىلعماكحإب
ً.ابيرقتًامامتهيلعقبطنيستيلربمسيفنالّوستملاهباندّوزيذلافصولا
نمانّكمتيملامهنكل،لجرلاكلذلثم؛قلقللابهيبشوليحنهنإالاقدقف
رظننيذلالجرلالثم؛ههجويطغتةعبقرمتعيناكهنألههجوةيؤر
.نآلاهيلإ

ترعشلجرلااهعفدييتلاةبرعلاىلعريبكلاسيكلاتيأرامدنع
،انعراتمأةرشعدعبىلعلجرلاحبصأامدنع؟ةثجهذهله.ةراثإلاب
.يلعىلإتردتسا

."بهأتينأمركأنمبلطا":انيسدسمرّخذناّنكاميفُتسمه
ناكيذلاهيفهبتشملاانبّقعتوةرايسلانمانجرخ،قئاقدةّدعدعب

ناكً؟اريخأانلجرنمانلنله.نايقرامدومعىلإ-ًامامتانعقوتامك-ًاهجتم
ثرتكيهنأُدبيمل،يلعىلإترظنامدنعو،نازتهتياديوًافاجيقلح
.ناشعترتالهيدينأًاقثاوتنكيننكل،هيتفشقعليناكامنإوًاقالطإ
نمبرتقيمركأقيرفانيأرو،اناطخانعّرسةملكيألوقننأنودنمو
ظحالنإهيفهبتشملارارفمدعىلعًاصرح؛رخآلافرطلانملجرلا
.اندوجو

الهنأكو؛ةيبصعبهلوحرظن،يساتزيكىلإهيفهبتشملالصوامدنع
ملولاندهاشينأداكو،فلخلاىلإةأجفرادتسامث.دحأهارينأديري
دحأالنأبعنتقانيحو.ةميدقسديسرمفلخهيرظاننعيراوتلابعراسن
ةثججرُخينأترظتنا.يساتزيكىلإيشملاعباتوًاددجمرادتسا،هبقاري
أدبوهلاورسرارزأَّكفمث،تارمةّدعهلوحرظنهنكل،ةبرعلانمتيم
رمألاناكأءاوسو،تقولانمًادوقعميدقلادومعلاةدعاقىلعلوبتي
دعيمل،نينثالانمجيزممأ،ةريبكلالجرلاةحاقومأانلمأةبيخبقلعتي
.تخرصوكلذلّمحتيرودقمب

."!؟كيلعهللابًالعافكسفننظتاذام"
بّوصو،ةعرسبهلاورسقالغإهتلواحمءانثأيفهيلإمركألصو

ىلعهوذحةيداعًابايثنايدتريناذللاهادعاسماذحو،لجرلاىلإهسدسم
.هنمتاوطخعضبدعب

."!ضرألاىلعدّدمتً!اضرأحطبنا"
نيتشعترملاهيديهلاورسقالغإلتقوبىتحَظحيمليذلالجرلاعفر

.ةأجفهباوطاحأنيذلاةطرشلالاجررظنمنمًابعترم



ةريغصةكربيفءطببضرألاىلعيقلتسيناكاميفًالوهذملّسوت
."!رانلاقلطتال!سأبال!سأبال":هلوبنم

ةبرعلاىلإلصوهنأل؛لمألاضعبهودحيلازيال"يلع"نأادب
هجارخإعاطتسااملك.ثحبيأدبو،سيكلالخادهديعفدو،ةعرسب
بلعو،ةغرافبارشريراوقو،ةيكيتسالبعطقو،نوتركلاوقرولانمسادكأ
وأيح؛لخادلايفصخشدوجوىلإريشيامىلعرثعيملهنكل.موينملأ
.ليللامالظيفىتح،ههجوىلعطابحإلاةيؤرناكّيأرودقمبناك.تيم

؟يهنيأ":ضرألاىلعلجرلاوحنةعساوتاوطخبيشميوهوخرص
."؟ةنيعللاةثجلانيأ

لّوبتأتنك؟ةثج...يأ؟!اذام":هسأرنايطغتهاديو،لجرلامتمت
."!بسحف

ال".ىنميلاهمدقبضرألاىلعلجرلاهجوطغضو،يلعهجوبحش
."؟ةنيعللاةنحاشلانيأ؟كليمزنيأ!كلوحرظنتتنك!ّيلعبذكت

."!بسحفلّوبتأتنكيننإمسقأ!؟هنعملكتتيذلاام!؟ةنحاشيأ"
.هيمدقىلعفقيلهعفروهقنعافقيلعكسمأ
عضولااذهنمّصلمتتنأنكميال":فنعبلجرلاُّزهيوهولاق

."!ملكت؟ككيرشنيأ!ىتفلااهيأ
ً.اديدحتكاذنآيفتاهَّنر
."...يديس"
.بنيزتوصاهيفتعمسيتلاةظحللايفًاّئيسأبنكانهّنأتفرع

تكردأ،نيطلابخطلملاوخستملالجرلاهجوىلعفوخلاةرظنتيأرامدنعو
.كلذعمسأنأيغبنيناك،نكل...ئطاخلالجرلاانكسمأاننأ

."؟بنيزايرمألاام"
."يديسايىرخأةثج":ةسئابتلاق
.ثادحألابقاعتلًاملستسم؛تدّهنت."؟نيأ"
."ايفوصايآبناجبيـبناجعراشيف"



ايآ:ضرألاهجوىلعةدابعرادعورأىلإقّدحيروطاربمإلاناك
ةسينكلا،ءامسلايفةبيرغةميغلثمةقلعمودبتيتلاةسينكلا؛ايفوص
،بيجعلاءانبلاكلذىلإقلمح.رورشلالكنمةينيطنطسقلايمحتيتلا
نمنيديرفةنيدملاوروطاربمإلانمًالكلعجيسيذلاذاّخألاهلامجلّمأتو
ىلإ؛هلقعوناسنإلالايخراهصنانمدلويذلاىنبملاىلإرظنو،امهعون
...ملاعلادباعمىمسأومخفأومخضأ

اليذلاىنبملاىلإ؛ايفوصايآىلإقّدحيناينتسجروطاربمإلاناك
-ةينيطنطسقلانأتبثييذلاىنبملاىلإ،عرولقعالإهرّوصتينأنكمي
رادىلإ،اهدحوةينارصنلاةنيدمكاذنآتحضأ-دباعملابةعّصرملاةنيدملا
،ىرخألاندملالكنمًانأشىمسأتلعُجيتلاةنيدملااهمّدقتيتلاةدابعلا
،قيتعلاينامورلاةينيطنطسقلاهجورّيغيذلاريظنلاعطقنمىنبملاكلذىلإ
.اهتورثواهتعورواهراقووةيروطاربمإلاةوقّلثمتتحبصأف

ىلإبردلاىلعلُدوً،امئادكروبدقل.ةدابعلارادىلإناينتسجقّدح
هئالتعالبق،هرايتخامتدقل.ءالبنلابةقالعيأهلنوكتنألبقةطلسلا
ةيرسلاةوقلاناينتسجناك.امورريصمررقيسيذلالجرلانوكيل،شرعلا
ةيروطاربمإلابلقو،لوألانيتسجروطاربمإلاهمعدهعءانثأيفشرعلافلخ
يفىتح،ماودلاىلعًاكرابمناكدقل.يقيقحلااهريمضواهتعاجشواهحورو
نأهتفرعممغرهنعيلختلامتهنأًامويرعشيملذإ.ةّدشلاتاقوأ
نكل،هقافنتاظحلءانثأيفىتحةمعنلاهذهبّصُخدقل.كرابيالقمحألا
.ارودويثكشنودنميهروطاربمإللتحنُمةبهمظعأ

يتلاةدابعلارادىلإقّدحي،ارودويثبناجبفقاولا،ناينتسجناك
رادتناكاذإ.ةكرابمنمهيقلاملكدعبءالووءافونوبرعتناك
نوكتسف،ءاخسبهيلعتغبسأيتلاةمعنلازومردحأهذهةشهدملاةدابعلا
ةحافتةيروطاربمإلاتناكاذإ.ةعئارلاوةليحنلاوةليوطلاارودويثىرخألا
كلتتعرز،ارودويثلرخآلافصنلاوناينتسجلاهفصننوكيسف،ةنكادءارمح
،هتكلم؛هتقيفرةبهىلعظفاحيروطاربمإلاو،ةكرابملالالخهسأريفةركفلا
ةروطاربمإتناك،امورةروطاربمإارودويثحبصتنألبق.لّجبمدهعلثم
رودلةجوتملاريغةكلملاو،باجعإللةريثملااهحراسمصقرةمجنو،ريخاوملا
.اموريفةليذرلاومثإلاوةئيطخلا

دقف،ةينيطنطسقلاءاتشمايأدعسأيفناينتسجبناجبارودويثتفقو



ريكفتلاوحومطلانمتاونسسمخرامثتعنيأو،ةدابعلارادتلمتكا
كلتطسويفةديدجةسينكنعباقنلافشُكو،مدلاوقرعلاودهجلاو
سمخةيؤرلاهذهقيقحتقرغتسادقل؛ىنبملاىلإاقّدح.ةقيتعلاةنيدملا
ناطبترملا،علاطلااّئيسنابيبحلاناذه،ةروطاربمإلاوروطاربمإلا،تاونس
لثم؛ناينتسجدييفارودويثديتناك.امهضعبلًامامتناصلخملاو،امهضعبب
دحلانكل،ةمخضلاةضبقلاكلتيفملاعلارشنمأجتلمىلإىعسيرئاط
ً.احضاوُدبيمل-همّدقييذلارخآلاوذالمىلإىعسييذلانيب-نينثالانيب
ءالبننيبعرعرتروطاربمإلنكمياممرثكأءايشأاهتّملعدقعراوشلاتناك
ً،اقلطمحاجنلاققحيلناينتسجنكيملارودويثنودنمو.هّملعتينأامور
الولو،دامرلانمًاددجمدلوتلةينيطنطسقلانكتملناينتسجنودنمو
.رخآًايبهذًارصعًاقالطإامورتدهشاملاهدوجو

ةّسخامورريخاوماهتّملعدقو،ايفوصايآدنعةفقاوارودويثتناك
اهتّملعو،ناسنإلاةوسقىدماهلدونجلاُتانكثترهظأو،ةئيندلالاجرلا
نيحعزفتمل.ناسنإلاقافنَرهاظماموريفةيطارقتسرألاةقبطلامونُفرغ
امورءالبنمضنانيحشأجلاةطبارتيقبوً،ادرمتةينيطنطسقلابعشراث
،ةنيدملايفرانلادوشحلاتلعشأنيحفوخيأاهيلعرهظيملو،هيلإ
ديتكسمأدقف.رارفلانعناينتسجملكتامدنعىتحةعاجشلابّتلحتو
توصبتلاقو،اهنباينيعىلإرظنتاهنأكوهينيعىلإترظنو،روطاربمإلا
توملاو،روطاربمإلاتنأ":هسفنتقولايفنيزرومزاحهنكلوفيطلوئداه
ًاحوتفمًادحاوًابردكانهنكل،ءامسلاىلإكعفريسيذلاوهبورهلاال
."لتقلا:توملانمعورأكمامأ

ىلعةدابعرادمخضأىلإةقّدحم،ناينتسجبناجبارودويثتفقو
.شعترييدنجيألعجتدقةراسج؛ةأرجلاورخفلااهيلعودبيو،ضرألا
نمىضقًاحالس؛سراففيسنمَّدحأاهيتفشىلعحضاولابضغلاناك
؛مهيفلفطوةأرماولجررخآىتح؛درمتمفلأنيثالثىلعددرتنود
عجشأتناك.درمتلاةوشنبةلمثرَيهامجةضبقنمناينتسجذقنأدقف
.روطاربمإللةبهو،نهاسقأوءاسنلا

نمفوخلاتعزـنيتلاةأرملابناجب،ايفوصايآىلإناينتسجقّدح
ةسيفنلاصالخإلاةرهوجربتعتيتلاةأرملابناجب،هلقعنمددرتلاو،هبلق
سأيلانمهترّرحيتلاةأرملابناجب،هلوحردغلاوةنايخلالكمضخيف
درمتلاناكو،هلتمدقةكرابمةيدهتناك.هيلعهترطيسمكحأنيح
نأولو.بوتكملاردقلانمًاءزجةينيطنطسقلاتمهتلايتلانارينلاو



.مدعلانماهئانبةداعإناينتسجعاطتساامل،ةنيدملااوقرحيملنيسئابلا
سّركدقو،هبناجىلإةروطاربمإلاوايفوصايآىلإقّدحيروطاربمإلاناك

نمهلاناملو،اهلانيتلاةريثكلااياطعللًاريدقت؛عّرضتللكلتةدابعلاراد
يتلامعنلابةنراقماهكلتمينأيويندمكاحلنكمييتلاةطلسلاام.ةكرابم
!؟لوزتال



،ايفوصايآبناجبرمتيتلاعراوشلادحأطسويفةثجلاتدّدُم
ثحبلاةدحوقيرفوقيفشنكيملذإ،ةنكاسوةئداهةقطنملاتدبو
تأشنأدقو،ناكملاىلإنيلصاولالوأبنيزتناك.دعباورهظدقيئانجلا
.ةيداعًابايثنايدترينييطرشةدعاسمبةثجلالوحًانمآًاقاطن

حيرلاو،ىلعألاىلإههجوو-نيقباسلااياحضلالثم-ةيحضلايّجُس
رمقلا؛هقوفرمقلاىلعنيتتباثاتناكهينيعنكل،هرعشببعالتتةبطرلا
ةّدعدعبحبصيسو،ةيضاملاةليلقلايلايللايفٍلعنمانقحالييقبيذلا
نأةظحللتننظ.مالظلايفةمخضنيعلثمانتبقارمبأدبيسوً،اردبمايأ
؛ىلعألانماندهاشييذلالفطتملافيضلاكلذومئارجلانيبامةلصكانه
نمةركفلاتذبنامناعرسيننكل،يقنعىلعفقيرعشلالعجام
.يمامأضرألاىلعىقلملاليتقلاىلإتدعوينهذ

ىلعهرمعنمسداسلادقعلايف؛نيرخآلااياحضلانمًانسربكأناك
متاقلاهصيمقوً،انكادًايلمخمًالاورسوةيدامرةيفوصةرتسيدتريو،لقألا
.نيقباسلااياحضلالثمًامامتتّزُحةرجنحنعفشكيوقنعلادنعحوتفم
-لاحلكىلع-تظحاليننكل،ضرألاىلعمدعقبكانهنكتملً،اددجم
.نيقباسلااياحضلاعمًاخراصًافالتخا

املوقتبنيزتناك."مهسلكشىلعةرملاهذهةيحضلاعضويمل"
.ً"اضيأًاعمهاديّديُقتمل،رظناو".هيفرّكفأ

نيهاجتاىلإناريشتامهنأكو؛عذجلايـبناجىلإنيتدّدممنيديلاتيأر
ةياهنيفاغآرفعجةسردمىلإريشتاهنأكوىنميلاديلاتدبذإ.نيسكاعتم
.ايفوصايآقئادحوحنىرسيلاديلاتراشأنيحيف،عراشلا

ةدّدمملاةثجلاقوفهعبصإبينيدلاىراصنلازمرةعرسبيلعمسر
هنأكوعضودقل؟ينيدلاىراصنلازمرلثمهتيعضوودبتالأ":ًالئاقكانه
."بولصم

امكودبي":بثكنعاهصحفتلةثجلابناجبوثجتيهوبنيزتلاق
."هيفريكفتلانعمننأبجيءيشهنأنظأالنكل.ًالعفبولصمهنأول

ودبتلتكُرتةثجنأنينظتالأ؟الَِمل"ً:اضيأوثجيوهويلعَّدر
."؟ريدملااهيأكيأرام؟يرجيامبةلصىلعتبلُصدقاهنأكو

مسحوةقثبملكتأمليننكلً،اضيأيرجيامبةقالعكلذلنأنظأمل
.بنيزلثم



ينيدىنعماهلنوكيالدقنكل،ىزغمتاذةيعضولانوكتامبر"
زومررهشأدحأايفوصايآ.ةنيدملاىلإةراشإدرجميهامنإو،قالطإلاىلع
."لوبنطسإ

لوبنطسإلًازمرايفوصايآتسيلأ.هلوقلواحأاماذه":َّرصأ
."؟عقوملااذهيفةثجلاكرتببسوهاذهنأنانظتالأ؟ةينارصنلا

نولعفيساذامل":ىنميلاديقفلاديكسمتلازتاليهوبنيزتلاق
ةثجلاكرتبمهسفنأنوجعزيساذاملف،سئانكلامهأىدحإًاساسأاهنإ؟اذه
رايخيلعىدلنكيملو،ةديدساهرظنةهجوتناك."؟بيلصلكشىلع
ّةلدأنوكرتياوداعامو،مهتقيرطةلتقلالّدبامبر".كلذةّحصلناعذإلاالإ
."ةيلاتلاةثجلاهيفنوكرتيسيذلاناكملاىلع

ةعومجملًاقفولمعيلتاقلاناكدقف.بنيزاياذهنظأال":تلق
،هقنعِّزحبهلتقيو،هتيحضفطتخيوهف.ىلوألاةيحضلاذنماهسفندعاوقلا
دهعلانمةيدقنةعطقعمةيخيراتلاةنيدملاحورصدحأدنعهكرتيمث
ىلإريشتاهلعجتةقيرطبةثجلاددميو،هيلإانهابتناتفلينألمأييذلا
رفانتوأضقانتيأظحالنملاننأمهألا.ةيلاتلاةيحضلاىلعروثعلاناكم
ًاقفوءيشلكريسينيحيفةقيرطلارييغتمتيساذاملف،نآلاىتح
."؟ةطخلل

،يردنالثيحنمو،عقاولايفنوكنامبر،نكل.يديسايكيأراذه"
."مهيلعطغضن

ناكنإف؟كلذكسيلأ،هءاقشأورمعنيدصقتالتنأ؟مهيلع":ترّرك
ًادجبعصلانمو،نجسلايفمهنأيركذتتنألمآانأف،هنينعتاماذه
."ةنازـنزلالخادنمءرملالتقينأ

،ةفيظنتناكمحللاعيزوتةنحاشنأيديسايكغالبإتيسن":تلاق
."اهيفةيرشبءامدلراثآالو

؟كلذبأجافتأملاذامل
دبالفبئاغلاعمجةغيصبمهنعنيثّدحتتامدنع،لاحلاهذهيف"

تاملكبو،ةحايسللةداعسلارادولوبنطسإنععافدلاةطبارنيدصقتكنأ
."نامرققمانونادزيمدآىرخأ

تارمعضبكتلباقدقف،نيكرابىليلىسننّالأبجيو":يلعلاق
."هيفرّكفنامتفرعدقنوكتامبراذل،يديساي

وأاهعدتسنملو،دعبمهنمٍّيأىلإةمهتلاهّجونملاننكل،حيحص"
يأذختنملنحنف،امهيفًاهبتشماناكاذإىتحو،باوجتساللنامرق"قمان"



دقف،نادزيمدآىلعقبطنيهسفنرمألا.قالطإلاىلعامهدضءارجإ
لدبيساذاملف،دعبلجرلاىلإثّدحتنملاننكلهلاجرنمنينثاانبوجتسا
."؟فورظلاهذهلثميفمهتاكيتكتةلتقلا

رثكأًائيشتلاقاهنكل،اهتيرظننععافدلاعباتتسبنيزتناكامبر
.كاذنآهشقاننانكاممةيمهأ

."ىنميلاديلايف،انهةيدقنةعطقدجوت"
دحأىلعيفصنلاثمترهظي".انهابتناتراثأاهنكل،ءودهبتملكت

أرقتنأتلواحوءوضلاىلإةعطقلاتعفر."روطاربمإهنأدبالو،نيهجولا
يإمث،ن،ىرخأيإ،ت،س،فمث،انهيإلثمفرحكانه".شقنلا
."؟كلذهيلعلدياّمعلءاستأ.ً◌اددجم

ةرظنتيقلأو،يتراظنتعضوف،ةيدقنلاةعطقلاينتطعأوتضهنمث
ً،اعرديدتريوةذوخرمتعيصخشةروصيمامألاهجولاىلعتيأرو،اهيلع
ىلعشقنًاضيأكانهناك.ىنميلابًاحمروىرسيلاهديبًاسرتلمحدقو
قولخمةروصرخآلاهجولاىلعدجوتنيحيف،ةعطقلانمىلعألامسقلا
يدلنكتمل.بونوكةملكهتحتوينيدلاىراصنلازمرهبشيًائيشلمحي
أرقأنأتلواحوً،اددجمةعطقلاتبلقف،كلذهينعياّمعًاقالطإةركفيأ
.سفاينيتسفإوههزييمتتعطتسااملكنكل،ةرفانلافورحلا

ترظنوتردتسا."ناينتسجروطاربمإلاىلإريشت،سوناينيتسوإ...ينيتسوإ"
."ايفوصايآىنبيذلاصخشلاناك".ةرشابمانمامأشهدملاىنبملاىلإ

ةسينكربكأًاقباسناكيذلافحتملاىلإًاضيأرظنيوهو؛يلعلأس
."؟كلذكسيلأ،"كرابم"ةملكلاهذهينعت":ملاعلايف

."ةقدرثكأةمجرتنوكتامبرلجبمةملكنأنظأيننأمغر،معن"
."؟حيحص،ةلّجبملاايفوصىعديناكملاً،اذإ"
ةسينكاهنإلوقلانكمياذل،ةمكحينعتايفوصو.اذهضرتفأ"

كارتألاىلوتساامدنعو.نيعمصخشلجأنمنَُبتمليهو،ةلّجبملاةمكحلا
نأنودنمنكلعماجىلإحتافلادمحمناطلسلااهلّوح،ةنيدملاىلع
ةئمسمخًاعماجتحبصأمث،ةنسفلأوحنةسينكتيقب.اهمساريغي
."فحتمىلإكروتاتأاهلّوحينألبق،ماع

ةاقلملاةثجلارمأيسنو،ىنبملاةماخضنميلعشهُد."ةمخضاهنإ"
."؟لاجرلاكئلوأاهانبفيك".همامأضرألاىلع

."َةبقلاةينارونتانئاكُةعبرألمحت"
.قّدصمريغيلإرظنورادتسا



."ّةبقلاتحتةينارونتانئاكةعبرأدجوي،حيحصاذه"
ً.اضيأةككشتمبنيزتدب
:تلأسودادزابنيزلوضفنكل،هعمسدقامبًاعنتقميلعادب

."؟ريدملااهيأتامولعملاهذهلكفرعتفيك"
:اهلاؤساهراثأيتلاتايركذلاًاعجرتسموًاقفاوميسأربئموأانأوتددر

،ًالفطتنكامدنع.اهيدلًاصاخًامامتهاريثتايفوصايآتناك.يتدلاونم"
ذنمتيسندقل.لقألاىلعتارملاتارشعناكملااذهترزيننأدبال
كلتًادبأىسنأنليننكل،يلتليقيتلاتامولعملامظعمليوطتقو
ضعبتّملعت.ءاسفيسفلاوةيرادجلاتاحوللاوأ،ةعبرألاةينارونلاتانئاكلا
ناينتسجنأمهبموحنىلعًالثمتفرعو،مويلانيكرابىليلنمءايشألا
.هتيمهأىدمطقفرعأمليننكل،ايفوصايآءانببرمأيذلاروطاربمإلاوه
نيطنطسقلثمةمهمةيصخشربتعيوهف،نيكرابىليلهتلاقاملًاقفوو
."هسفن

كلتبقثتالتنأ":نيكرابىليلمساركذىدلًاّرشكميلعلاق
ببسبف،هّكشراهظإيفًاقحمناك."؟ريدملااهيأكلذكسيلأ،ةأرملا
ثحبةلحريفنايقرامدومعىلإانعرسأدقانك،اهليلضتوأاهتامولعم
ةلتقلاكلسنيحيف؛لئاطنودنمهلكليللاكانهانرظتناو،ةجذاس
يفاوفتخينألبقمهتديرطعمةدلبلاربعةلوهسورسيلكبمهقيرط
ةراشإوأليلدكانهنكيمل،معن،نكل.ءانعيأنودنمليللاةكلح
نأىلعَّرصأنمانأتنك،ًالعفً.ادمعكلذتلعفدقنيكرابىليلنأىلإ
يفرطخناكملوأبتهوفتدقو،ةيلاتلاةيحضلللمتحملاعقوملانّيبت
ناكملاادب.ليصفتلابةيضقلايفريكفتلايفًاتقويضقتنأنودنماهنهذ
امأرقتنأعقوتننأانلناكفيكنكل،ًالوقعمًانيمختهتركذيذلا
تظفتحااذلراجشللًاقوشقّرحتي"يلع"تيأر؟لتاقلانهذيفلوجي
.يسفنليراكفأب

رّدُقتالةدعاسمتمّدقاهنكل،اهبقثأيننإطقلقأمل":تلق
ىلعًاقلطمانيديأانعضودقانكاملاهنوعالولو.تاقيقحتلاهذهيفنمثب
عطقلاهذه.لوبنطسإخيراتنعوأ،لزينيدتدجننعتامولعملاكلت
."...ًالثم،ةيدقنلا

يلعوتنكاميف."يرامعمسدنهمهنإ":يمالكةعطاقم،بنيزتمتمت
ةقاطبوديقفلاةظفحمىلعبنيزترثع،نيكرابىليلبةقثلاةيضقشقانن
."لوبنطسإيفدلو،ناّكأنامويت،يرامعم".هتيوه



."دييشتلاوءانبلابامةقيرطبنوطبترماياحضلالكّنإ":يلعسمه
ملكتلاأطخلانمهنأفرعأ".لفسألايفةثجلاىلعةرخاسةرظنىقلأو
عاونألكيفًاطروتمناكلجرلااذهنأنهارأيننكل،ىتوملانعءوسلاب
."ءارهلا

دغلاىتحرظتنننأبجيناكنكل،هسفنيأرلاراصنأنمتنك
روعشلاانرطاشتاهنأانفرع،بنيزضرتعتملامدنعو،هنأشبانكوكشديكأتل
كلتلكةلتقلافرتقااذامل:وهًاقلاعلازياليذلالاؤسلاناك.هسفن
له:وهمهملالاؤسلا"،يلهتلاقدقنيكرابىليلتناكامتركذت؟مئارجلا
دقانزيكرتناك."؟اهسفنةنيدملابمأةنيدملاهذهماّكحبةلصمئارجلاكلتل
يفةيمرمىلوألاةثجلافاشتكادعب؛ةيطنزيبىلعرمألائدابيفبصنا
اوكرتوةنيدملااومكحنيذلانامورلاةرطابألاةلتقلازواجتمث،ونروبياراس
ةنيدملالعجيذلالجرلاىركذييحيٍدومعةدعاقدنعةيلاتلامهتيحض
مهأ،يـباكنيتلأمامأةيلاتلامهتيحضاوكرتمث،نيطنطسق؛هلةمصاع
مكاحوهو؛يناثلاسويسودويثاهانبيتلا،ةنيدملايفةميدقلاةدّمعملاةقورألا
اهو.سويسودويثروطاربمإلاهّدجىلإنوريشيةانجلاناكامبروً،ايبسنيوناث
ً؛اقباسةدابعرادربكأناكيذلاىنبملامامأنآلاةريخألاةيحضلاتكُرتدق
...فورعملاملاعلاندمنيبًابيرقتًالّجبمًاومسةنيدملاتحنميتلاةسينكلا

ةلتقلانكيملً.امامتًاحضاونيكرابىليللاؤسنعباوجلاناك
انمامأتيملاةثجنكتملو.اهسفنةنيدملابامنإو،لوبنطسإماّكحبنيمتهم
ثيحىلإنوريشيةلتقلاناكلب،ال؛ينيدلاىراصنلازمرهبشتلةاّجسم
.ةيلاتلاةيحضلاىلعرثعُيس

هنأتيأرو،ىرسيلاديقفلادينمدتمملاطخلاتعبتويتراظنتعزـن
دقف،ًاليحتسمادبجاتنتسالااذهلثمنكل،ايفوصايآتاحاسىلإلصي
امةقطنمىلإديكأتلابريشتديلاتناكاذل،ةسينكلاراوجبةثجلاتكُرت
؟ايفوصايآفلخدجوياذام،نكل.اهفلخ

لكيفىهبألاوعورألاامبر،يخيراتقيرط،دحاوعراشكانهناك
ةنيدملانبا،يوسرلغكيليسداعأ.ةدرابلاةروفانلاعراش؛دمحأناطلسلا
يهاهو،ديجملاهدهعقباسىلإةدرابلاةروفانلاعراش،رابلاوحداكلا
هزـنتمنيبلصيوهو،هيبناجىلعنآلافطصتةعيدبلاةيبشخلالزانملا
ةباوبلا،اتسغوأاتروب،نويامهباب:يـباكبوترصقيفةباوبدعبأوناهلوج
.ةيناطلسلا

تردتسا؟عراشلاكلذىلإانهابتناتفللواحيلتاقلاناكله



ىلإنآلااهعيمجتلّوُحيتلا-ةميدقلاةيبشخلالزانملاذفاونتيأرف،ترظنو
مهتيحضاوكرتيلةلتقلانكيمل،ال.مالظلايفةقراغ-ةفايضرودوقدانف
مث،ةيبشخلالزانملاحطسأوحنيرصبتعفر.ينابملاكلتدحأيفةيلاتلا
رصقراوسأوحن؛يضفلاردبلاءوضبةرومغملاةقيتعلاراوسألاكلتوحن
.يـباكبوت

؟راوسألابرقكُرتتسةيلاتلاةيحضلاتناكله...راوسألا
ُّرجنكمملانمادب.ًاليحتسمرمألانوكيسفكلذاودارأاذإىتح،ال

ليقثلالمحلاكلذنودنمىتحراوسألاقلستنكل،كانهىلإتيمةثج
.ةبوعصلاةغلابةمهم

،ةلتقلاهيلإريشيامرصقلاراوسأنكتمل؛كاذنآيرجيامتكردأ
ىلإلصننألبق-ىرخأةدابعرادكانهتناك.هسفنرصقلاامنإو
...نيريأايآيهو-رصقلا

ةركفًاروفتذبن،نيريآايآىلعيرصبرقتساامدنع،لاحلكىلع
ايآلثمةمخضةدابعراددعبهنأل؛يتآلاعقوملايهةسينكلانوكتنأ
ً،امجحرغصأامبر،ىرخأةسينكرايتخانوعيطتسيةلتقلانكيمل،ايفوص
..ً.اسيئرًاينامثعًارصقةيلاتلاةعقبلانوكتنأبجي.اهدنعمهتيحضكرتل

يذلاناكملاهنإ،يـباكبوترصق":ةرسفتسملايلعةرظنًاظحالمتلق
."ةيلاتلاةيحضلاهيفدجنس

امبعوتسيملهنأل؛هتانيمختةّحصيفرّكفيلازيالناكهنأدبال
.ةثجلاوحنتأموأف،هتلق

."وحنلااذهىلعنيعارذلاةدعابمبديدجهاجتاىلإنوريشيةلتقلا"
ديلانمًاطخانمسراذإ،ارظنا"ً.اضيأعمسلافهرتبنيزنأتظحال
."يـباكبوترصقىلإلصنسفىرسيلا

هلاؤسنكيملامبر."؟حتافلادمحمناطلسلادهعىلإ،ىرخأتاملكب"
ديجكلذلك".كلذنعتحصفأهتوصةربننكل،هكوكشبيشيهسفن
دقف.ءيشهنعضّخمتيملولبقنملامتحالاكلذيفانرّكفاننكل،يديساي
مهنكل،يـباكبوترصقوحتافلاعماجيفليللالاوطهلاجرومركأرظتنا
."ضافولايلاخاوداع

،ةمكحُمةطخلًاقفومهاياحضةلتقلايقليً.ادجًاركابانفرصتامبر"
نكل.ضرتفأامككاذنآدمحمناطلسلاىلعّزكرننأنوديرياوناكامو
."...نآلا

ناطلسلاوناينتسجنيبلصفتةنسمكنكل،ريدملااهيأسأبال"



."نينسلاتائمةدملانإلوقأسيننكلً،اديجخيراتلافرعأال؟دمحم
نرقلايفتيُنبايفوصايآنكل،قيقدلاخيراتلافرعأال.رثكألب"

."سماخلا
ناينتسجودمحمناطلسلانيبةنسفلأبراقيامًاساسأكانهً،اذإ"

وأكلم؛رخآمهممكاحرهظيملتقولاكلذلاوطهنإلوقنلهو.اذه
."؟نأشاذًاَملعَمىنبوأًاحرصماقأروطاربمإ

رييغتلةيافكًايوقناكمهنمدحأال،نكلو.نورخآكانهناكًاعبط"
ةينمزلاةدملاام":بنيزتبطاخوتردتسامث."يرذجوحنىلعةنيدملا
."؟نيطنطسقوسازيبكلملانيب

.ً"ابيرقتةنسفلأ"
نأةلتقلارودقمبناكاذإ.ةنسفلأوحن؟يلعايكلذتعمسأ"

ينامورلاروطاربمإلاوسازيباراغيمكلمنيبةنسفلأنابسحلاباوذخأي
كلذوحنوأةنسفلأنابسحلاباوذخأينأمهنكميالاذاملف،نيطنطسق
."؟دمحمناطلسلاوناينتسجنيب

."يـباكبوترصقوحنريشتىرسيلاةيحضلادينأضرتفنل،سأبال"
ىنميلاديلاريشتَمالإ":عباتتيهوىرخألاةيحضلاعارذىلإبنيزتراشأ
."ً؟اذإ

ً.اضيأًاجعزمادبهنأالإ،ًالوقعموًايقطنمًالاؤسهنوكنممغرلاىلع
.اهباجأنملوأيلعناكو

ىأرنيحعراشلاةيوازدنعةتفالىلإراشأ."اغآرفعجةسردم"
.ناكملانعليصافتلاضعبتركُذدقو،كانهبوتكمكلذ".ةرئاحلاانتارظن
رصقيف]24[دعسلابابديس،اغآرفعجنمبلطبنانسيرامعملااهانب
ةرشعتسنم1559ماعاهؤانبلمتكايتلاةسردملانّوكتتو.يـباكبوت
."...ةحاسوةرجح

ةسردملاوحنعراشلالوطىلعتقّدح،ةتفاللايلعأرقامدنع
هنأتفرع.اهيفةكرحوأةايحيألرثأالوةدصومةباوبلاتيأرو،ةميدقلا
تناكيلإةبسنلابنكل،داتعملاكحابصلايفىنبملانمقثوتلامتيس
.ةمودعمكانهةيلاتلامهتيحضةلتقلاكرتينأتالامتحا

نمةيرخسلاةصرفتّوفتملو."حابصلايفةرظنيقلُنس":بنيزتلاق
اذهفشتكنسف،ةثجكانهتناكاذإ".انمامأةثجلاىلإدوعننألبقيلع
ملنإاذه،كلذءانثأيفًاضيأةلتقلاىلعضبقنسامبر؟فرعينمً.ادغ
."ًالصأاوّرفي



ةقفشللًاريثمنمأسراحانيأرو،فلخلاىلإانردتسا."امهتيأرانأ...انأ"
ةعماللاهتّزبعمخراصوحنىلعًاضقانتمعناخلاهكولسناك.انمامأًافقاو
."؟نالتاقامهنأفرعأستنكفيك".ةقينألا

بحسا،ةظحلًالهم"ً:اريخأانلمستبيأدبدقظحلانأًاناظ؛تلق
."ءطبوءودهب،ءيشلكانربخأوًاقيمعًاسفن

."يديسايءاشتامك":هترمأامكقمعبسفنتيوهولاق
."؟تيأراذام،نآلا"
؛اهلخادناصخشكانهناك.ةقلغمةنحاشهبشت،ءاضيبةريغصةلفاح"

."ةضيرعةعبقرمتعيلجروً،اعقربيدترتةأرما
."؟ةنحاشلاكلتتيأرنيأ"
فرعأستنكفيك.تفقوتنيح،انه":لاقوضرألاىلعهرصبىقبأ

."؟ةثجناكرتيسامهنأ
لعفتتنكاذامو":رّيحملالجرلامثعلتنمًابضاغ؛ةّدحبيلعلاق

."؟انه
ةياهنوحنراشأو."كيسايتهابيمزعيمسا.انهنمأسراحانأ...انأ"

ةفرغلاكلتيفسلجأو،ايفوصايآةفايضروديفكانهلمعأ".عراشلا
اهيفًاسلاجتنكامنيحو،ناكملاًابقارمةيوازلادنعاهارتيتلاةريغصلا
نوفرعتمتنأً.احاّيسلمحتةريغصلاةلفاحلانأتننظو،ةنحاشلاتيأر
فرعأملً،اعبط.ًءاسموًاحابص،مويلكحاّيسلابمحدزيناكملاف،انهةعقبلا
يفترّكفو،ليللافصتنميفانهحايسلابةصاخةريغصةلفاحهلعفتام
.ليللايفايفوصايآىلعةرظنءاقلإلامهذخأيسهنأامهربخأامبردشرملانأ
نكل،هنالعفيامفرعأملو،ناحئاسامهنأتضرتفا؟فرعأستنكفيك
."انهةثجنايقلياناكنيرذقلانيريقحلانأنيبت

."؟كانهةقلغملاةنحاشلااهيفتفقوتيتلاةدملاام"
لخدمنمكاذنآخرص"دارم"نألً؛اقثاوتسل.ضرتفأامكقئاقدعضب"

يشمأتنكامدنعوً،اناجنفبرشألتبهذفزهاجياشلانأينربخيلقدنفلا
دقامهنأتفرعو،يوحنةمداقةنحاشلاتيأر،ةريغصلاةفرغلاىلإًادئاع
كلتينترهبف،اهتوقلماكبةيمامألاحيباصملاالّغشامهنألً؛اضيأينادهاش
امهنأتننظً.ابناجيهجوريدأنأىلإتررطضاوً،ادجةعطاسلاءاوضألا
نمعونلااذهنوفرعتمتنأ؛ينمةيرخسلاوةيلستلافدهبكلذالعف
ىلعةرظنءاقلإنمنكمتأالىتحكلذالعفامهنأودبينكل،سانلا
."ةنحاشلا



نأيلعدارأ."ةأرماوًالجرتيأركنإتلقدقف،ًالعفامهتيأركنكل"
."؟كلذكسيلأً،اقحامهتيأر".قثوتي

كلذىلإارادتساوةريغصلاةفرغلابناجباّرم.بناجلانم،امهتيأر"
تدهاش.ينازواجتنيحةرظنتيقلأو،ناهلوجهزـنتمىلإيدؤملاعراشلا
."ًالوأةأرملا

،اههجو؟ودبتفيك؟اهفصتنأكنكميله":ةعرسببنيزتلأس
."؟اهفصوكنكميله؟اهرهظمودبيفيك،اهاتفش،اهفنأ،اهانيع

."عقرببّىطغمناكاههجونأل؛عيطتسأاليننأىشخأ"ً:اسئابلاق
:ىشالتتقئاقدعضبلبقةريبكتناكيتلاهلامآتأدبدقو،يلعلأس

."؟قئاسلافصتنأكنكميله؟قئاسلاو"
."هحمالمنيبتأملاذلًاكلاحمالظلاناكدقف،ةعبقلاالإَرأمل"
مقرىلعلوصحلاتعطتساله":يلعتوصةربنهبشتةربنبتلأس

."؟ليجستلاةحول
ليجستلاةحولىلإرظنأمل.يديسايكلذنمنكمتأمل"ً:ارذتعملاق

بسحفتضرتفا.نيلتاقامهنوكنعةركفيأيدلنكتملاذإ،زارطلاوأ
."ليللايفايفوصايآةيؤرادارأناحئاسامهنأ



بناجبايفوصايآةلابقعراشلاةيوازدنعينرظتنتنيكرابىليلتناك
تدترادقو،ىلوألاةرمللهارتاهنأكو؛قيتعلاحرصلاىلإةقّدحم،نوليم
نوللانمرعشَكبشمعمًايجسفنبًاحاشوتعضووًاليوطضيبأًاناتسف
نكلً،ابيرقتةضيرم؛ةبحاشتدب.ماكحإبفلخلاىلإاهرعشُّدشيهسفن
.ةعئارلااهحمالمىلإًابيرغًالامجفاضأكلذ

.نوليمهجاوتلفلخلاىلإترادتسامث."ترخأتدقل":ةيعقاوبتلاق
كلتمادختسابمهدودحاوّملعيومهميلاقأاوسيقينأنامورلاداتعا"
روخصلاكلتلامعتسابارتلكنإىلإرصمنمدتمتةيروطاربمإاوفرعو،ةراجحلا
تناكلب،كاذنآًادوجومطقفرجحلااذهنكيملً،اعبط.ةزيممتامالعك
له":ينتلأسشهدأمليننأْتظحالنيحو.ً"اضيأةقطنملاّنيزتليثامتلا
."ً؟اقبسماذهفرعت

يتدلاوعمانهىلإءيجملاتدتعا":عراشلاةياهنىلإًاريشمتلق
يمأتناك.ليطتسملاضوحلاةلابق،كانهرادملعضرعرادتناكوً،اريثك
فحتموأايفوصايآىلإاهتقفارنإامنيسلاىلإينبحطصتنأبًامئاديندعت
ةيخيراتلاعقاوملاوفحاتملاوسئانكلايفةلوجبموقننأدعبو.يـباكبوت
الً.اعممالفألاثدحأدهاشنلكلتضرعلارادىلإينقفارتتناك،ىرخألا
يذلامسمسلابكعكلاوتيوكسبلاةحئارَّمشأنأنآلاىتحيرودقمبلازي
."ةعاقلالخادىلإانعمهذخأنانك

نكميله،ةعئارةأرماتناككتدلاونأودبي،هتعمسامم":تلاق
."؟يشمننأ

ًافلأاهرمعغلبييتلاةميدقلاةسينكلاوحننيهجتمًاعمانيشم
ءيشلانكل.ةشهدملاحابصلاسمشتحتةباهمبَةفقاولا،ةنسةئمسمخو
نمفوفصكانهنكتملو،ةيلاخوةنكاستناكةقطنملانأبيرغلا
دقةئجافمةمسننأيلإّليُخ.حاّيسلانمدوشحوأ،تالفاحلاوتابكرملا
رّكفأتنكامتفرعدقنيكرابىليلنأادبو،ةديعبضرأىلإمهتلمح
.تمستبافهيف

."مويلاكلويلالإةسينكلاباوبأحتُفتنل"
ودبيامكًايئاقلتباوبألاتحُتف،لخدملاتاباوبىلإانلصوامدنع

تبجعأيتلاةليمجلاةروفانلاكلتىرخأةرمتيأرو،لوخدلابانلحمستل
ً.امئاديتدلاو



ًاريبعتةروفانلاهذهاونبدقنيينامثعلاّنأبعابطناءرملاىدلنّوكتي"
مهدييشتمدعنعكلذبنوضوعيمهنأكو؛ةسينكلااوأرنيحمهفسأنع
يأبمهتردقنمصقتنأالانأ".تكحض."مهسفنأبعئارلاحرصلااذه
يرامعملااهانبيتلاتاماعدلاو،ةرثأملاودهجلاريدقتبجينكل،ةقيرط
."لاحلكىلع،ركذلاقحتستانهنانس

تدجو،ناكملااذهلثملخدأنيحًامئادلاحلايهامكو،ىرخأةرم
ليختأو،ةيرجحًامايخهبشتيتلاةمخفلاةحرضألاكلتىلإرظنأيسفن
كولملاونيطالسلاكئلوأ؛روبقلاكلتمهمضتنيذلاىتوملاتاياكحوريطاسأ
نهنملكلو،مهتايظحمومهتاجوزو،ليوطتقوذنممهمكحراهنانيذلا
مهعارصءانثأيفاهجوأيفمهتاويحتهتنانيذلاءارمألاو،اهدرستةصق
ةينامورلاةدمعألانيببردلالوطىلعانيشموةروفانلاانزواجت.شرعلاىلع
بابلاربعانلخدف،ةسينكلالخدمىلإانلصوىتحنيبناجلاىلعةمئاقلا
ليوطرممىلإانجرخولخدملاللكتيتلاثالثلارطانقلاتحتسيئرلا
.ضيرعو

يذلاناكملاوهاذه":رمملاىلإريشتةقيشرلااهعباصأو،ىليلتلاق
."هزواجتبمهلحمُسيالو،هيفنودشتحيسانلاناك

اونحأدقو،ةيضرألاىلعةافحنوثجيمهويضاملايفنامورلاتّليخت
ةنسفلألبقةتفاخلامهتاعرضتءادصأعامسنمًابيرقتتنّكمت...مهسوؤر
ةسينكلانمءزجلاكلذوحنً؛اديعبترظنوتردتسا...ناردجلانيبددرتت
دقنوينامثعلاناكةمخضباوبأةسمختيأرو،مهيلعًاروظحمناكيذلا
يفمهسلاهبشيًالكشّفلخام؛يطنزيبلادهعلانمنابلصلااهنعاوعزـن
.اهنملكطسو

روطاربمإلاناك":سيئرلابابلاربعانقيرطانكلسنيحيتدشرمتلاق
."ةسيئرلاةباوبلاربعنولخديهتيشاحو

نأل؛كلذفاشتكايفةريبكةبوعصتهجاواملينربختملاهنأول
ناكدقفً.اخراصادبانفلخهانكرتيذلاكاذوقاورلااذهنيبقرفلا
،نكادرضخأوضيبأودوسأماخربةّاطغمناردجلاو،عومشلابًءاضمقاورلا
تيأر،يرصبتعفرامدنع.يـبهذلافقسلاّنيزتةعئارءاسفيسفتناكو
.ءاسفيسفةحول

."؟اهيلعبُتكامفرعتله"
مالسلا...ملاعلارونانأ":فطلبتَسَمهدقف،درللتقولايلَّنستيمل

."مكيلع



.لاحلاهذهىلعملاعلاوًادبأهبىظحننلو،طقمالسلابمعننمل
اوعيطتسيملو،ةقيلخلاءدبذنم،تاعامجوًادارفأ؛مهضعبنولتقيسانلاف
اهنكل،ةفيظولايفىلوألايتاونسيفاهتّملعتةقيقحهذهو،كلذنعّيلختلا
ضبقلالواحننيذلاةلتقلانكيمل،لاحلكىلع.ىنعميأنآلاتدقف
.دعبمهتنتفاودقفدقمهيلع

،ايفوصايآجراخةثجلامهكرتب،ةلتقلانإهلوقبًاقحميلعناكله
؟ةينارصنلاىلإنوريشياوناك

،نيكرابىليلىرأدعأمليننأةأجفتكردأ،يتالمأتيفًاقرغتسم
.اهلًارثأدجأمليننكليلوحترظنف

."...نيكرابةسنآ،نيكرابةسنآ":تخرص
.ةيزـنوربلالخادملاباوبأو،ةيماخرلاناردجلانيبيتوصءادصأتددرت

يدؤتيتلاةعستلاباوبألادحأىلإُتهجتاف،تفتخادقنيكرابىليلتناك
بابلاتربعو؛كانهىلإتجلودقاهنأينمًانظ؛ةسيئرلاةرجحلاىلإ
رحبطسويسفنتدجو،بابلاربعاهبتلخديتلاةظحللايفو.طسوألا
رجآلاوءاسفيسفلاوةيرادجلاتاحوللاوةدمعألاتيأرو،يـبهذلاءوضلانم
بناجبةقطنملاوربنملاوميركلانآرقلاوسّدقملاباتكلانمتايآوبارحملاو
وأ،ماخرنمًاعونصمناكأءاوس-ةرجحلاكلتيفءيشلك؛ّىلُصملا
-ديدحوأ،ساحنوأ،ةضفوأ،بهذوأ،جاجزوأ،بشخوأ،ةراجح
.رخآملاعنمرداصلالّجبملاءوضلاكلذلضفبةأجفةكرحلابًامعفمراص

ودبيامكردصتةيوقءاوهةفصعبترعشو،كاذنآتوصلاتعمس
َرأملً؛ائيشَرأمليننكليرصبتعفر.قالمعرسنيحانجقفخءارجنم
قباطلايفنيكرابىليلتيأريننكل،ٍعونيأنمرخآقولخميأوأًارسن
.فقأثيحىلإريشتويلإقّدحتتناك.ةروطاربمإلاجيوتتةقطنميف؛يناثلا
،ءارمحتاقلحبةطاحمةرئادطسوفقأيننأتكردأويلوحترظن
عمناكملااذهىلإيتارايزتركذت...ةيدامرو،ةيلاقتربو،ءارضخو،ءارفصو
ةرطابألاناكيتلاةقطنملايف،ملاعلاطسويففقأيننأتكردأو،يتدلاو
امدنع؟هيلإريشتنأنيكرابىليللواحتيذلاام.اهيفنوجّوُتيددجلا
امدنع؟اذاملنكلً،احضاودعيملاههجونأتفشتكاً،اددجمَّيرظانتعفر
.يقورعيفمدلادّمجتً،اددجميلإترظن

يذلاعّورملاراجفنالاكلذيفاهترسخيتلايتجوز-ديزوغتناك
نيكرابىليلبايثةيدترم،ةرشابمّيلإقّدحت-تاونسسمخلبقلصح
.ءاضيبلا



،ناكملاءاجرأيفيتوصءادصأتددرتامدنعو."!ديزوغ":ُتخرص
.ديزوغنيميىلإةدحاوةعطقنمضيبأًاناتسفيدترتةعفايةاتفترهظ
نأبلمألا؛يلخادربكيحاريذلالمألانمًافئاخاهتيدانف،نوسيآتناك
ً.اعمانلمشمئتلي

ىسأوأحرفال؛لاعفنايأنمنايلاخامهاهجووّيلإنارظنتاتناك
؛ةبيرغوةديعبوةدرابتارظندرجمامنإو،داقتناوأبضغوأقايتشاوأ
.لبقنمهيلعامهنويععقتملءيشىلإناقّدحتامهنأكو

لصأنأبجييننأتفرعو،كلذلملستسأنأليحتسملانمادب
ترظن.اٍّيحيئاقبببسرّربأو،يتارايخامهلحرشأو،امهعمملكتأوامهيلإ
يفهنأتفشتكاو،امهيلإدوعصللقيرطنعًاثحبديدشلاعفنابيلوح
لوحتردو،ملالسلادعصأتأدبوتضكر.فرخزملايروطاربمإلارمملاةياهن
.ىلعألاقباطلاىلإلصأنألبقتارمعبسنيزباردلا

جاهتبالانمًالدبامهنكل،يتنباويتجوز،نوسيآوديزوغ؛كانهاتناك
سمالتامهمادقأنأوأ،ناضكرتامهنأيلُدبيمل.ةعرسباتدعتبا،يلوصوب
نكيملذإ؛امهتعبت.ةيماخرلاةيضرألاقوفناوفطتاتناكامنإو،ضرألا
.نابهذتامهكرتأوامهدهاشأنأيرودقمب

ًاناظً؛احرفتزفقف،ةدحاوماخرةلتكيفناتوجف،انمامأنابابرهظ
حُتف،يماخرلارادجلاىلإاتلصوامدنع،نكل.امهبقاحللايرودقمبنأ
.هربعاّتلسنا،يلإارظنتلاريدتستنأنودنموً،اريرصًاردصمنميألابابلا
،َّيتضبقبهيلعتعرق،يهجويفقلُغأبابلانكلامهبقاحللاتلواح
ثحبأتنك.حزحزتيملهنكل،هتعفدوَّيفتكبهتبرضو،ةوقلابهحتفتبّرجو
،تاصوبعضبءطببرخآبابحُتفنيحهحتفلةقيرطنعًاسئاييلوح
.يمامأنيكرابىليلترهظ،هربعلخدأتدكامدنعو

."؟لعفتاذام"
."لصحامبامهربخأنأديرأ،امهعمملكتأنأبجي":تخرص
نأكنكميالو،ميحجلاوباذعلاىلإدوقيبابلااذهنكل":تلاق

."لخدت
ملكتأنأبجي.اذهيننكمي":بابلاربعرورملالواحأانأوتلق

."امهعم
.اهينيعيفديازتملافوخلاًالهاجتم؛بابلاربعتررم
ينتأجاف.ءادوسعقببّخطلمرمحأميدس؛رمحأميدسطبه،ةأجف

نكل،امهيلإرظنلاتعباتيننأالإ،ناقرتحيَّيبجاحبترعشو،ةراحةحفن



ةحاسيفءيشيأةيؤرليحتسملانمادبهنأل؛ًءابهتبهذيدوهج
،ةحنجأقفختعمس،لمألادقفأتدكامدنعو.كلتءادوسلالالظلا
يتأيثيحىلإترظنوتردتساف،ىرخأةرمكلتءاوهلاةمسنبترعشو
يهف،ةيقنامهسبالمنأتننظو،يماخرلانيزباردلابناجبامهتيأرو،توصلا
كلذناكدقفً،ائطخمتنكيننكل،خستتوأةبئاشاهبوشتوأخطلتتمل
ناقفخينيذللاامهنملكفلخنيمخضلانيحانجلاكاذنآتظحالو.امهدلج
.انبةطيحملاةئيبلاىلعةعئارةدوربنايفُضيةكرحلاوتوصلاناكو.قفرب
امهنأو،ناتقؤمامهروضحوعئارلاوجلااذهنأتفرع،لاحلكىلع
.ةيفخلاوةمتعملايتايركذايانثنم-ملحلثم-ًابيرقنايفتختس

."!يناكرتتال!ابهذتال"ً:اسئايتخرص
امنإو،ثارتكالامدعريبعتةرملاهذهَرأمليننكلّيلإاترظنواترادتسا

ً:احضاورمألاناكً.املأناسكعينيهجووً،اسأيوىسأةءولممًانويعتيأر
نأبجيامهنأتفرع.ليحرلاالإرايخامهيدلنكيملو،مكحلاردصدقل
.العفتالأامهنمتسمتلايننكل،ارداغت

."يناكرتتال،ابهذتال"ً:اسئابتسمه
ةريرعشقلاكلتبترعشو،مالظلاةحنجألاكلتتوصّمطحً،اددجمو

بجيامهنأتفرع؟يلثمٍنافتاملكةيمهأام.يدلجىلعيرستةدرابلا
.نابهذتامهكرتيرودقمبنكيملنكل،ارداغتنأ

ٍةوهيفكاذنآنايفتختاتأدبدقاتناكو،يرجحلانيزباردلاقوفُتبثو
تأدبو.ءارمحبهلةنسلأرعتستاهلخادو،كلاحليللثمةملظمٍةقيحس
،ددرتةظحلنودنمو.يتحتحتُفتةسينكلايفةيواخلاةعساشلاةحاسملا
يتجوزتعفترا،حانجةقفخلكعمو.ةيواهلاكلتيفطقسأيسفنتكرت
يف،ءوضلاأدبيومالظلايهتنيثيحيضفلاقفألاكلذوحنًايلاعيتنباو
امدنعو...ءارمحلاةيرانلاناكربلانيعيف؛لفسألاكردلاىلإانأتطبهنيح
قفختةحنجأتوصتعمس،يدسجوينهذءازجألكعلتبيبهللاداك
ينتعفرو،يدسجنارينّبطرتةدرابلاةمسنلاكلتبترعشو،ىرخأةرم
ملاعلاىلإيناتداعأو،ءارمحلانيعلانعًاديعب،رانلانعًاديعبناتيوقناعارذ
.ايندلاهذهىلإ؛يقيقحلا

ىرخأةرميسفنتدجو،َّينيعتحتفوضرألايامدقتسمالامدنع
نألمأىلع،ةبقلاوحن،ىلعألاىلإترظن.ةسينكلاطسوةرئادلاكلتيف
...كانهانوكتملامهنكل،نوسيآوديزوغىرأ

كلتتوصو،يكبيًالفطتعمس.يسأيويلمأةبيخمواقأنأتلواح



نايناروننانئاكّقلح.ىرخأةرمنوكسلايفقفختيهوةمخضلاةحنجألا
نمهتيأرنأيلقبسيذلاهتاذلفطلاهنأنيبتو،يكابلالفطلاىلإً،ايلاع
ةقفربناكهنأالإ.ءاسفيسفلانمةعونصملاةروصلايفتارمةدعلبق
مامألاىلإتاوطخعضبتمدقت.هحمالمنّيبتأملصخش؛امصخش
،طالبيفاهعمُتعرعرتيتلاةاتفلاّالإنكيملصخشلاكاذنأتفشتكاف
نادناه...نادناه...لوألايـبحو،ةسردملايفةميدقلايتليمزو،ةميدقلايتراج
وحنلفسألاىلإترظن...توموياهنباو،تاونسثالثلبقتيفوتيتلا
...ديحولااتكيونادناهنبا؛توموينأتكردأفلفطلا

يناذقنأناذللانايرونلانانئاكلالزـن،ىلعألاوحنامهيلإترظنامدنع
ةرارقيفتلءاست.تومويونادناهيـبناجىلإافقوتو،ٍلعنمبهللانم
يديتددم؟تومويونادناهنمناديرياذامو؟انهنادجاوتياذامل:يسفن
نععافدللنادوجومامهنأواتكيوريميدامهنأتكردأامناعرسو،امهوحن
نوسيآوديزوغتناك؟الَمل؟امهعمنكأملاذاملو؟اذاملنكل،اهنباومألا
يننأبترعش.ةمخضةبقبزيمتتيتلاةدابعلارادطسويف..ً.اضيأكانه
ىلعهسفننععفاديلكُرتوعيمجلاهنعىلختلجرلثمً؛امامتديحو
نأًاسمتلموًالسوتم،مهيلإيديتددم.ةايحلانمولخيبيرغبكوك
،"!مكعمينوذخ"خرصأنأتدرأ.كلذاوظحليملمهنكل،مهعمينوذخأي
يتلواحممغرتوصيأجارخإنمنكمتأملوًافاجناكيقلحنكل
مههابتنابىظحأنأو،يتوصمهعامسإتدرأ.ملستسأملكلذمغرو،ةّداجلا
نكل،مهيدانأنأتلواحو،يتوقلكتعمجتساف،مهعميننوذخأيمهلعجأو
.موتكمنينأوةخرصالإيمفنمجرختمل

تأدبةحنجألانمجاوزألاتائمنألً؛ايفاكموتكملاتوصلاكلذادب
رايتينعفر.يّنذأّدسىلإينعفداّمم؛ناذآلاُّمصيوحنىلعًاعمقفخت
ةماوديفقرغأيننأبترعشوً،ايلاعةحنجألاتاقفخنعرداصلاءاوهلا
ةروسىلعيرصبرقتساثيح؛ةبقلاىلإًالوصو،ىلعألاىلإينعفرنيح
يانيعويلقعنُتفو،كانهترّمست.اهلخادةشوقنملاميركلانآرقلانمرونلا
ةحنجألاتوصينظقويملولدبألاىلإكانهءاقبلادوأستنك...شقنلاب
زييمتتلواحامدنعو،ةاطغممههوجوتيأروىلعألاىلإترظن.يلوهذنم
نوسيآيتريغصهجونعفشكيلءطببةحنجألادحأطبه،يتنباويتجوز
.اهينيعةقرزتدهاشيننإىتح،ينمًادجةبيرقتناكيتلا؛ةليمجلا

."...يـبأ،يـبأ":تَسَمه
ةينارونلاتانئاكلاتوطو،اهلكةسينكلاىلعتمصلاقبطأمث



.ةمسنلاتشالتنيحيف،اهاياوزوحنفلخلاىلإتعجارتوءودهباهتحنجأ
نعتثحب.ةمخضلاةبقلاكلتغارفطسووفطأيننأبةظحللترعش
دقاناكنيحانجلانكل،هبثبشتأءيشبىظحألاهينيعةيؤرًاينمتم؛نوسيآ
ًاشيرالإَرأملوً،اضيأًابوجحمديزوغهجوادبوً،اددجماهسأرقوفايوطنا
اياقبرخآتعزتنادقةينارونلاتانئاكلانأتكردأو،مالظلايفضموي
ءيشلكحبصأىتح،ةريبكةعرسبطبهأورجحلثمطقسأتأدب...يلامآ
نمتايآلاو،بارحملاو،ءاسفيسفلاو،ةيرادجلاتاحوللاو،ةدمعألا-يلوح
وأ،يتجوزال،يتدجنلُّبهيسدحأالنأتفرعً.اشوشم-...سّدقملاباتكلا
ربع؛يتياهنىلإطقسأيننأتفرع.يندعاسيسدحأال؛ّيقيدصوأ،يتنبا
ً،ادجًاعيرسيطوبهادبو،يفتحىقلأسثيحةيماخرلاةيضرألاىلإغارفلا
ةيضرألاىلعطوطخلاو،رارمتسابربكييذلايلظةيؤرنمتنّكمتو
ًاعقوتيتميزعتذحشو،ّمتحملايريصمىلإهجتأيننأتفرع.ةيماخرلا
رفصألاُنوللاايفوصايآّةبقبلدُبتسا.ةأجفتظقيتسايننأريغ؛ةياهنلل
ةسينكلاةبقىلعأنمتطقسيننأتفشتكاو،يمونةفرغفقسلتهابلا
.يريرسىلع

حابصىلإينداعأو،عيظفسوباكنثاربنمينرّرحدقراهنلاءوضناك
.يقيقحلاملاعلايفيداع



سيل؛ايفوصايآىلإيراكفأيفًادراشتهابلاحابصلاءوضيفتسلج
يذلايـبناجلاعراشلاىلإامنإو،يملحيفاهتيأريتلاةعئارلاةسينكلاىلإ
يفو،عبرألااياحضلايفريكفتلاتنعمأ.ةعبارلامهتيحضةلتقلاهيفىقلأ
لكىلعترهظيتلاماكحلاروصو،مهيديأيفتكُرتيتلاةيدقنلاعطقلا
مهلامعأاوضرعو،صاخشأةعبرأاوحبذنيذلاشوحولاكئلوأ؛ةلتقلاو،ةعطق
ليلدالإانيدلنكيمل،مئارجعبرأدعب.ةفورعمةيخيراتحورصةعبرأيف
،ديكأتلابءايكذأةلتقلانأتكردأو.ءاضيبةقلغمةنحاشوهوطقفدحاو
اوططخدقو،ذوفنيوذصاخشأبتالصمهلو،نوفقثمونوركامونوعرابو
يفترّكف.ناقتإباهوذّفنمثاهيلعاومدقأةوطخلكلّديجلكشبوًاقبسم
الهنأتفرعيننكل،ةعنقمةجيتنيأىلإلصوتلاعطتسأملومهددع
؛رئاوديف-داُقن-رودننحنف!؟انعاذاموً.ادبأمهنأشنمليلقتلايغبني
.اندشرتتامالعوأّةلدأيأنودنم

نأضرتفملانمناكدقف؛مداقلاوه"يلع"نأتننظو،سرجلاَّنر
يفتقرغتسايننأالإ،ّهبنملاتطبضيننأمغرو،مويلانادزيمدآروزـن
ةدرابلاحيرلاتبََرضف،ةعرسبةذفانلاتحتفو،ريرسلانعتبثو.مونلا
ىلإترظنوةذفانلاجراخىلإُتلِم.امٍّدحىلإينتشعنأويهجوةيساقلا
نمًاسيكلمحيناكيذلاريميدتدهاشيننكل،يلعةيؤرًاعقوتم؛لفسألا
.ىلعألاوحنرظن،حتُفتةذفانلاعمسامدنعو،نوليانلا

."!تزوناينيعللابابلاحتفا"
."مداقانأً،انسحً،انسح"
.لوخدللهوعدأوبابلابرقفقأقئاقدعضبدعبتنك
ىلعكبلاصتالاعطتسأمل؟تنكنيأ،لخدأنلً.اركشال":لاق

ةبونبتبُصأدقكنأتننظ.لزـنملافتاهىلعدرتملو،يولخلاكفتاه
."لثاممءيشبوأةيبلق

ةثالثذنمئناهمونةليلبَظحأمل.لأستال"ً:ابؤاثتمتكأانأوتلق
."مونلايفتقرغتسافةيضاملاةليللايفينمقاهرإلالاندقو،مايأ

فصتنمانزواجتدقل.تزونايكسفنىلعنّوهتنأبجي"ً:اقلقلاق
."كسفنبينتعتنأبجيو،رمعلا

ًارايخةطاسببنكيمليتاطاشننمفيفختلانكل،ديكأتلابًاقحمناك
نوكرتينيذلاًايلقعنيلتخملانمةبصُعقحالأنيحًاديدحتو؛ّيلإةبسنلاب



.ةنيدملاءاجرألكيفىلتقثثج
هذهًاداتعمًارئازدعتمل؟انهىلإكبءاجيذلاام،لاحلكىلع"

."؟كلذكسيلأ،مايألا
ًادبأيتأيالنمتنأ،يعممالكلااذهبأدبتال":عنطصمبضغبلاق

."كبلصتنًامئادنحنو.انترايزل
...تاظحلعضبلبقامكبملحأتنكدقل،دغو
."طقفةيضاملاةليللاناباشلااهيأامكعمتنك":تلق
."ءيجملاىلعكانمغرأاننألطقف"
ةرايسهمدصتمل"رايتخب"نأول،كيلعهللاب":يرسيفًاديعس؛تلق

ًامئادُتنكً.اقلطمانوعدتنأكلاببرطخامل،كلزـنمىلإهبلجنملو
."ًالافطأانكنيحكبابىلععرقييذلاصخشلا

يفكلزـنمبُّرمأتنك؟كلذكسيلأ،تيسندقل؟اذام!ناكامايناك"
."اتكيونادناهبحطصنلًاعمبهذنمث،ةسردملاىلإيقيرط

هتدلاوبينتعيلظقيتسينملوأًامئادناكدقف،بذكينكيمل
ةظحللايفو.مونلاىلإدلختوأضهنتىتمفرعيدحأنكيملو،ةضيرملا
عضبيضقيلامبر؛لزـنملانمريميدجرُختتناك،ةمداخلااهيفيتأتيتلا
ِشُفيملهنكل،ةيساقهتلوفطتناك.بيئكلاوجلاكلذنعًاديعبتاظحل

تفرعو،ساّسحلارمعلاكلذيفىتحسيل،رمذتيوأيكتشيوأ،ّطقًارس
هسفنبًاقثاوًايوقًالجر-نآلاهارأامدنعوً،اعئارًاصخشحبصيسهنأكاذنآ
ىلعّبلغتدقف؛هلجأنمةداعسلاوهبرخفلابرعشأ-هتايحىلعرطيسيو
.تابوعصلانمريثكلا

مايأكباحطصالُّرمأتنكيننكل،معن":يـبكنمبهعفدأانأوتلق
ً،اقلطمانعممدقلاةركبعللجورخلابكلحمسيكدلاونكيملذإ.دحألا
."؟كلذكسيلأً،اعمسردنساننإلوقأوبذكأتنكلزـنملانمكجارخإلو

ةرملاكلتركذتتله.تلعفدقل،حيحص":هريراسأتللهتدقو،لاق
،رنفنمدالوألاكئلوأعممدقلاةركبعلنسانك؟اهبانكسمأيتلا
هباتناو،سردنساننأونينثالامويتايضايرناحتماانيدلنأيـبأتربخأو
تناك.انعبتفماريامىلعسيلامًائيشنأبطقفةرملاكلتيفكشلا
انداعأوانينذأنمانكسمأوً،ابضاغبعلملالخدنيحوتللتأدبدقةارابملا
."لزـنملاىلإ

دنعرمألاهتنيمل.نيلماكنيمويينذأينتملآدقفً،اديجكلذتركذت
يـبأينبرضف،ءيشلكيدلاوربخأولزـنملاىلإينذخأدقف،دحلاكلذ



.ديكأتلابنيماينبمعلاركشنأدعب،بذكلاىلعيلًاباقعةوسقب
."ءيشلكمغرةعئارمايألاكلتتناك":تمتمت
يتلاةظحللايفو."ةعئارًامايأتناك،ءيشلكمغر،معن"ً:انزحدّهنت

ً.اديجهسفنكلامتهنكل،هباتنتةشاّيجرعاشمنأتكردأ،كلذاهيفلاق
."نآلابهذنس،كضارغأبلجا،انبايه"

."؟نيأىلإ"
نيأىلإ"ً:اّرشكملاقو،هيديبهلمحيناكيذلاسيكلاىلإراشأ

معطميفروطفلاتلوانتكنأاتكيينربخأً.اعبطروطفلالوانتل؟نظت
انلقامك؛نآلاهدرفمبزوجعلايطرشلاكرتننأنكميال.سمأفراعهطسأ
ياشلاّرضحدقاتكينأدبالفً،ايهشًاروطفلوانتنوبهذنل.انيسفنل
."نآلا

يغبنيةريثكءايشأيدلنكلكعمباهذلادوأستنك،ريميدايًاركش"
."يّنلقيلًابيرقانهىلإيلعلصيس.حابصلااذهاهلعفأنأ

."؟اذهيلعنم"
عفدنتيلعةرايسانيأرو،ةعرسبفلخلاىلإريدتسيةراّيسقوبهلعج

.فيصرلابرقاهفقوتىدلُّرصتاهتالجعوانوحنةهجتمعراشلايف
."امًاموييتومببسنوكيسهنإمسقأ،وهاذه"
ةرظنبانمبرتقيوهوحرملا"يلع"بقارلب،ريميدمستبيمل

.ةظّفحتم
ةوعدرظتنتالكيعهللاب،نكل.رخآتقويفامبر،نكيًايأ":لاق

."انبلصتتنأوههلعفكيلعاملكو،انمدحاوتنأ.ةنيعل
."كدعأ"
فيك؟رايتخبنعاذام،ًالهم":ناكملارداغيداكورادتسانيحتلق

."؟زوجعلادغولالاح
."نآلاكسفنبنِتعا.انيلإيتأتنيحهارتنأكنكمي،ريخبهنإ"
ال.رظتنا،ريميد"ً:اّركذمهلتلقفيلاتلامويلايفاندعومةأجفتركذت

."؟كلذكسيلأً،ادغاندعومىلعلازـن
.ةهالببيلإقّدح
."؟انيغفيناخيفعمتجنس،تيسندقكنإيللقتال"
اهتوعدةيبلتباهاندعو.حيحصاذه،معن!هللااي!هآ":ًاليلقًاكبترملاق

."؟كلذكسيلأ
،ءيجملامدعيفارّكفتالأامكيلإلسوتأ،ريميدايو.امتلعفدقل،لجأ"



."ةيقيقحةطرويفنوكأسفالإو
."كيلعرطيستاهعدتال"ً:احزاملاق
تجرخيتلاةظحللايفتكردأ."...ملتنأف،كيلعٌلهساذهلوق"

ءارهلوقبيئطخىلعةيطغتلاتلواح.هتلعفاميمفنمتاملكلااهيف
،ررضلاعقودقف،ناوألاتاوفدعبنكلو،ةلثاممءايشأودوعولابءافولانع
.ءودهبرمألاّلبقتهنكل،ةظحللريميدهجوىلعةرظنلاتريغتو

."قلقتال،كانهنوكنس،تزونايسأبال":لجعىلعلاق
.هينيعيفتدبيتلاةرظنلاحجرألاىلعيفخيل،ةعرسبرادتسامث
ً.اددجمانبقارينادناهفيطبترعشً،ادعتبمىشمامدنعو



ةثالثنميرجحىنبموهو-ةحايسللةداعسلارادىنبمودبي
ةّدبلمءامستحتفئازيناموررصقلثم-ناراتروكناكحفسىلعقباوط
هبطيحتدّمعمقاورىلإةضيرعلاتاجردلانمةعومجميدؤتو،مويغلاب
تللقتساامدنع.نامخضنايبشخنابابهرخآيفدجويو،ةيماخرةدمعأةتس
نملباواهعبتامناعرسو،لوطهلابرطملاتارطقىلوأتأدب،يلعةرايس
رحبقوفقربلاضيمورهظو،دعرلافصقو،ةئجافمةيتاعحيرورطملا
.ةرمرم

وأءادوسلامويغلاةدهاشملجأنمكانهنكنمل،لاحلكىلع
ذإ؛نادزيمدآىلعًابصنمانمامتهاناكلب،قربلاودعرلاوةريزغلاراطمألا
.انتضبقنمتلفيالأنمقثوتلاىلعنيصيرحاّنك

لخدممامأةيرجحلاتاجردلابرقةرايسلايلعفقوأنيحتلأس
ةيداحلاىلعةعاسلاتفراشدقف؟اذهنظتالأً،ادوجومنوكيس".ىنبملا
."ةرشع

اننأكاذناكرأتربخأ.اذهلمآ"ً:ادجًاقثاوُدبيملهنأمغرَّدر
."فصنلاوةرشاعلادنعانهنوكنس

ملستسايذلاديحولانكأملذإ.جارحإلاضعببرعشييلعناك
ىتحًامئانىقبيسحجرألاىلعناكو،ّهبنملاعمسيملًاضيأوهف،قاهرإلل
.هظقوتوبنيزهبلصتتملولراهنلافصتنم

لقألاىلعاناكل،ارظتنيملول.يلعايكلذنأشبقلقتال":تلق
ناكرأنأنظأال،امةقيرطب.المأنيمداقانكنإالأسيلانبنالصتيس
."انجاعزإبفزاجيس

ضقنيمل،نكل.انلامهلابقتساةقيرطبًاقثاونكأمل،اذهيلوقمغرو
انيأر،كرحملالمعيلعفقوينألبقف.كلذفشتكننألبقليوطتقو
لوقأو،نيّتلظمنالمحيامهوةرايسلابناجبنارظتنينيمخضنمأيسراح
يفامهانلقتعانيذللانيجذاسلاكينذًاقالطإاهبُشيملامهنكلنمأيسراح
،نيتعماللانيوادوسلاامهيتّزبب،نانثالاناذهادبدقف.لزينيدتدجنلزـنم
تارابختسالايفنيوضعلثم،ةيوقلاةيلضعلاامهتينبو،قينألاامهرهظمو
.نمأَْيسراحالةلوديلوؤسمةيامحبنيّفلكمةيرسلا

يلعرظن."امكلضفنمالضفت":انلنيبابلاناحتفيامهوءودهبالاق
.مستبأنأالإينعسيملو؟انبرمألاىهتنانيأىلإ:ينلأسيهنأكو؛يلإ



لكىلع."ينبايًاركش":ًالئاقةرايسلانمجرخيوهويلعكحض
الإهعسيمل،ًالوطهقوفيلجرعمهجولًاهجوهسفندجوامدنع،لاح
.ّقلعينأ

طخيأنم...اهنيعةينبلاو،هتاذلوطلاو،اهسفنسبالملا!اذهام"
."؟امتجرخجاتنإ

:ىنعملامهفنمنكمتينأنودنمنافرطتهانيعو،باشلالاق
."ً؟ارذع"

لأسأس،اذهنأشبقلقتال":امهنعًادعتبميشميوهويلعلاق
."؟ريدملا

ىلعةمسترمسفنلابدادتعاةماستباو،نيبابلابناجبرظتنيريدملاناك
حّول،ناكرأينآرامدنع.هتذمالتلّرشكينامورنيدلاجمبّردملثم؛ههجو
.ناميدقناقيدصاننأكويل

كبًالهأ":ريزغلارطملامغرتاجردعضبلزـنيوهوحرمبلاقو
."كئيجملرورسمانأ،نيشتفملاريبكاي

."انرخأتنعرذتعن،كلًاركش":هتيحتلدعصأانأوتلق
تررس،نمروغشتفملااهيأًالهأ!سأبال":هسأرّزهيوهولاقف

."كتيؤرب
نمًابضاغلازيالناكذإ،هتيحتىلعًادرةطاسببيلعمدمد

ناكرأنأادبنكل،ةطرشلاةدايقّرقميفاهبناكرأهلماعيتلاةقيرطلا
.ةديعسلاريغةثداحلاكلتنايسنديري

انهنحنو،قالطإلاىلعارخأتتمل"ً:اعمتاجردلادعصنانكاميفلاق
رظتنننحنو،نمروغشتفملالاصتاانيقلتنأذنمف،لاحلكىلعًامئاد
فصتنميفوكسومنمداعدقوً،اضيأًاركابيتأينادزيديسلا.امكئيجم
."حابصلااذهعيمجلالبقانهىلإلصوهنكل،ةيضاملاةليللا

ً.اريخأهيقتلنساننأينعتو،ةديجءابنأ
ينكرتيمليذلايفتاهَّنر،نيمخضلانيبابلاروبعىلعانكشوأامدنع

تبيُصأدقاهنأدبالف،ةلصتملايهانيغفينأتضرتفا.ةدحاوةرمينأشو
مويءاشعدعومىلعّدكؤتللصتتامبرو،سمأذنمملكتنملاننأل؛قلقلاب
.دغ

نمديزملايضقأتنكيتلاةأرملاامنإو،ةلصتملايهانيغفينكتمل
.ةميرجلكدعبيـبلصتتاهنأودبييتلاةأرملا؛اهعميتقو

."ةظحلدعبامكيلإمضنأسو،امتنأابهذا":ناكرألتلق



."انهكرظتنأس،يديسايسأبال":يلعلاق
نأالإ،هيلجروناكرأنأشببايترالاريثيامدجويالهنأمغرو

.مهبحيالصاخشأعمهدرفمبىقبينأيفبغريملوً،ارتوتمناك"يلع"
بجأولّضفتً.اضيأرظتننس":حرمبولسأوةحرمةربنبناكرألاق

.ً"ادعتسمحبصتنيحًاعملخدنس.نيشتفملاريبكايكتملاكمىلع
."رخأتأنل،سأبال":لخدملاقاورةيوازىلإدعتبأانأوتلق
."؟كتدعاسميننكميفيك؟كلاحفيك،نيكرابةسنآايمعن"
."ىرخأةثجمتدجومكنأتعمس.ريخبانأ،ناّكأشتفملااهيأًاركش"
دمعتتامبراهنأمغر،اهتوصيفًاحضاولمألاةبيخبروعشلاناك

.عابطنالاكلذحنمتلةربنلاكلتلثمبملكتلا
،انعقوتامكنايقرامدومعدنعةثجلاكُرتتملو.ظحلاءوسل،معن"

."ايفوصايآدنعامنإو
:سفنلانععافدوملأةربنبدرتنألبقليوطتقولتمصلاقبطأ

يُنبًاحرصتيّمس.ناّكأشتفملااهيأانهماهتاعضومنوكأالألمآ"
دقاعتنككنكلضرتعأستنك.كرارصإىلعًءانبيناثلاسويسودويثلًاديلخت
ترهظوً؛ادجةليوطاهيفريكفتلاينمتبلطيتلاةينمزلاةدملاو،مزعلا
ةلتقلانأفرعأستنكفيك.ىصحتالةعئارليثامتوحورصاهيف
نينامثدعبتيُنبيتلاايفوصايآىلإنولصيوةرطابأةتسنوزواجتيس
."؟ةنس

ناكتقولانأمغر،اهنأشبيـبايترالطُبيملكلذنكل،ةقحمتناك
.كوكشلاكلتنمقثوتللًاركابلازيال

نمتاماهتادجوتال.مهفلاتأسأكنأنظأ،نيكرابةسنآايكوجرأ"
."عونيأ

."...نكل"
ريثينمكانهناكاذإو.كنواعتبلطنةطاسببنحن،نيكرابةسنآ"

دقف؛كسفنباذهتلقدقو،ةحئاللاةمقىلعيسفنعضأسف،كوكشلا
املكلب،انهيناجلانعثحبأالانأ.َعضولاكميوقتىلعتررصأ
ةوطخعقوتنمنكمتنىتحاذهءاروقطنملامهفوههلعفلواحأ
."ةيلاتلالتاقلا

."؟هتنتمللتقلامئارجنأدقتعتأً،اذإ"
."؟تهتنادقاهنأنيدقتعتله".بجتمل."؟اذهنينظتالأ"
تناك":لوقتنأتراتخا،ةطاسببالوأمعنببيجتنأنمًالدبو



ليثمالو،ةيقرشلاةينامورلاةيروطاربمإلايفعورألاينيدلاىنبملاايفوصايآ
،ناينتسجدعب.زربألاةيروطاربمإلامكاحوهناينتسجو،ةينيطنطسقلايفاهل
اهلقنةلتقلالواحييتلالئاسرلاتناكاذإو،اهتوقدقفتةيروطاربمإلاتأدب
فقوتتنأبلامتحاكانه،معنلوقأسف،ةيبهذلاامورمايأبةدودحمانيلإ
."لتقلاتايلمع

."؟ةديجملاامورتاونسبةروصحمنكتملاذإو"
عوضوملااذهةشقانمنأنظأالو.يردأال":ليوطفقوتدعبتلاق

يفىقبأنأبجينكل،مويلاريثكلمعيدلسيل.مئالمرمأفتاهلاربع
."تدرأنإربكأقمعبملكتننأنكمياذل،فحتملا

ناكرأنيبراقوبفقاولايلعىلعينيعفرطبةعيرسةرظنتيقلأ
ًارمأيفختتناكاذإفً.اضيأنيكرابىليليقتلينأتدرأو،نمألايسراحو
.هنعُتلفغدقءيشةظحالميلععيطتسيامبرف،انعام

يتقفربنمروغشتفملارضحيس.كيلإيتأنسوً،اعئاراذهنوكيس"
.ً"اضيأ

نم.كتقفربيتأينأوجرأًاضيأانأوً،اعتمماذهنوكيس":تلاق
."انتثداحمىلإةنتفةحسمفيُضيسامبر؟فرعي

.ً"ابيرقكارن،نيكرابةسنآايسأبال":كحضأالأيدهجًالواحمتلق



امدنعفً.اريبكرصقلاونادزيمدآبتاكمىنبمنيبقرفلانكيمل
نيرسنالاثمتامهولعينيدومعمامأةكيرأانيأرنيضيرعلانيبابلاانربع
ىلإًالوزـندوقتةيماخرتاجردتساهفلخو،سأرلايجودزمنييطنزيب
دجوتنيحيف،ةيبشخباوبأةثالثراسيلاىلإاندهاش.ةريبكلابقتساةقطنم
مطالتموجئاهلاةرمرمرحبىلعلطتةمخضةيجاجزةهجاونيميلاىلإ
.جاومألا

ةقيتعتيزلاحيباصمتظحال،لابقتسالاةقطنمىلإانلوزـنءانثأيف
؛ميدقيناموربولسأبةعونصملاكئارألاضعباهلفسأتعضويتلازارطلا
ةينامورلاةيطارقتسرألارسألادارفأنأءرملاّليختينأنكمييذلاعونلانم
مهلدابتءانثأيفةهكافلاقابطأوبارشلاسوؤكبنيعتمتسم،اهيلعنوقلتسي
،ديعبٍدمأذنمةمدختسمدعتملكئارألاكلتلثمنإ.ثيدحلافارطأ
مهنأنورعشيهراوزلعجلًاليصفتوأًادهجرخّديملنادزيمدآنكل
ليثامتانيأردقف،انهدوهجلافقوتتمل،ًالعف.عيفرينامورماقمباحصأ
اهنأمغرو.كئارألانيبةعّزوم-نامورةرطابألحجرألاىلع-ةيماخرةيفصن
ةلاصألاةحسمءافضإلمهعسوباماولعفنيتاّحنلانأالإ،ةيلصأنكتمل
.ةعطقلكىلع

له؟اذهام":ةعاقلاطسويفريبكمّسجمىلإًارظان؛يلعلأس
."؟ةميدقلاةريزجلاهبشهذه

انلبقتسادقلً.اروفاهتفرعدقف،شتفملااهيأتنسحأ":ناكرألاق
."مّسجملاكلذفّرعتنماونكمتيملونيدشرمةعبرأ

نممّسجملاًاصّحفتمتاوطخعضبفلخلاىلإعجارتيوهو؛يلعلاق
ًارمأفرعتله...يـباكبوترصق،دمحأناطلسلاعماج،ايفوصايآ":ديعب
."ًالعفرسنلاهبشتاهنإ،يديساي

.ةرظنءاقلإليسفنبتبهذاذلهنعملكتيامعةركفيدلنكتمل
يجاجزقودنصبًايمحمناكو،نيرتمبراتمأةثالثوحنمّسجملاداعبأتناك
ةيضرألايفترفحدقًابيرقترتمفصنقمعبةرفحنأدبالو،كيمس
يذلارسنلاادبذإً؛اروفهتفرع،هيلعيرصبعقوامدنع.اهيفهتيبثتل
قرفلاو،يمامأًادتمممايأةعضبلبقبوساحلاىلعبنيزهيلإتراشأ
رسنلاسأرىلعرهظتملةريزجلاهبشيفةقيتعلاحورصلانأوهديحولا
امنإوبسحفةقطنملايفةمئاقلاليثامتلامّسجملارهُظيمل.ةشاشلاىلع



ونروبياراسيفةينبألادحأتفلوً،اضيأليوطتقوذنمتفتخايتلاةينبألا
ىلعاهيفرثُعيتلاةعقبلايفعقيو،هرهوجبًاينيدودبيىنبم؛يهابتنا
يتراظنتعضوً.ايلاحكروتاتألاثمتدجويثيح،لزينيدتدجنةثج
.نوديسوبدبعم:هبناجبةريغصلاةيندعملاةحوللاأرقألهقوفتينحناو

لزينيدتدجنمّدقتثيحو،نيكرابىليلهتركذيذلادبعملاناك
دبعملانيبًايلايخًاطختمسرويتراظنتضفخأ.اهنمجاوزللهضرعب
ةنيدملانالعإبنيطنطسقمايقىركذييحييذلاستيلربمسيفدومعلاو
دومعلاناك.يسانيكرّدقمةثجاندجوثيح؛ةيروطاربمإللةديدجةمصاع
ينامورلانيدهعلانمىرخأحورصبناجىلإ،مّسجملايفًاضيأًارهاظ
دمحمعماجىلإةفاضإ،ةرشابمدومعلافلخقيتعلايلععماج:ينامثعلاو
ًامئاقدومعلاناكيذلاناديملاثيحةحوللاىلعةباتكلاتأرقمث،اشاب
يف؛قرشلاهاجتابًايلايخًاطختمسر،ةرملاهذه.نيطنطسقةحاس:هيف
سيملوطىلعتعباتو،هيلإريشتيسانيكرّدقمةثجاندجويذلاهاجتالا
ةفورعملا؛يروتةحاساهيلعبتكةحولهيفتّقلعناكمىلإتلصوىتح
عماجبناجىلإةقيتعةيناموريَنابممّسجملارهظأو،ديزيابةحاسبًايلاح
ةعماجنضتحييذلاىنبملا؛حتافلادمحمناطلسلاهانبرصقلوأوديزياب
نيبسايفوبةحاسيتملكزييمتتعطتسا،ًاليلقلفسألاىلإ.لوبنطسإ
تزواجتو،ياراسكأمسابمويلافرعياميفموقتليثامتوٍنابمةعومجم
ىعديناكمىلإ؛ةنيدملاراوسأةفاحىلإتلصووةينبأةّدعكلذدعب
تاملكبو؛هسفنمسالالمحيدومعاهيفبصتنييتلاسويدكرأةحاس
ناداسةثلاثلاانتيحضتدجُوثيح،يـباكنيتلأىلإتلصودقتنك،ىرخأ
تناكيذلاهاجتالايف؛تيتأثيحنمتدعوينهذيفتردتسا.اكورود
تفُشتكاثيح؛ايفوصايآدنعيسفنتدجوو،هيلإناريشتيفحصلاادي
فالخبً؛اريثكناتدعابتمةرملاهذههيدينكل،ناّكأنامويتسدنهملاةثج
بناجبرمييذلاعراشلايفتعضُودقناّكأةثجتناك.نيرخآلااياحضلا
ةسردملخدمنعراتمأةعضبًاديعب؛ةميدقلاةسينكلانمايلعلاماسقألا
ىنميلاريشتنيحيف،يـباكبوترصقوحنريشتىرسيلاهديو،اغآرفعج
امبر،ةينامثعوةينامورحورصىلإةفاضإ،زووايوحتافلاوديزيابعماوجىلإ
.انتاقيقحتءانثأيفنابسحلاباهذخأنمل

امبر-لجرلاثمتىلإًاجعزـنمتقّدح...ةددعتمتالامتحاو،ةريثكٍنابم
.ايفوصايآمّسجممامأناصحةوهصىلع-ًاروطاربمإناك

يطتمييذلالجرلادصقأ،ناينتسجاذه":قيمعوحضاوتوصلاق



يتلاايفوصايآةخسنىنبيذلالجرلا؛ناينتسجروطاربمإلاهنإ؛ناصحلا
."...ليوطتقوذنملاثمتلاىفتخادقلً،اعبط.مويلااهارن

عضبدعبىلعفقيهنأتيأرو،ملكتييذلالجرلاهجاوألتردتسا
تاذيشماصعًالماحو،ةيداعةحتافةينبةّزبًايدترم؛يفلختاوطخ
،ناتضيرعهافتكً.انّايرولوطلاَطسوتمناك.ىنميلاهدييفيجاعضبقم
هينيعلعجتةليوطلاهشومرنكل،قيلحلاهسأرببسبًاليلقنازرابهابجاحو
.ةبّذشملاهتيحلعمجمدنيبيشألاهبراشو،ءاوغإرثكأ

تنأو".ةريبكةرارحظحلأمل."نادزيمدآيمسا":هديًاداملاق
."؟...ديكأتلاب

شتفملاوهاذهو،ناّكأتزوننيشتفملاريبك":هديًاحفاصمتلق
."نمروغ

رادتساً،اّدررظتنينأنودنمو."ناديسلااهيأامكتفرعمبتفّرشت"
،لوبنطسإيفشيعننحنامبر":ًالئاقايفوصايآمّسجممامألاثمتلاوحن
يذلاصخشلاناكدقف.ناينتسجروطاربمإللةيقيقحلاةيمهألارّدقنالاننكل
،ةقرتحمضاقنأىلإاكينةروثاهتلّوحنأدعب،ةنيدملاهذهءانبةداعإبرمأ
ةحاسلايفينابملالكوًاضيأمونغامرصقامنإو،طقفايفوصايآسيلو
هنإلوقأسً.اضيأخويشلاسلجمةينبأيفسوبسكويزتامامحو،ةسيئرلا
نمٌّلكو.ميظعلاناميلسانناطلسلةلثاممةناكمبعتمتييذلاديحولامكاحلا
."هتلوددجمةورذءانثأيفمكحوشاعناميلسوناينتسج

عشجلابًانونجمًالجرلجرلااذهنكيملذإ؛ًالوهذمعمسلاتفهرأ
ًالجر؛نيكرابىليللثمً،افّقثموةفرعملاعساوًاصخشامنإو،ةورثلابلطو
ةغلبملكتدقل،كلذنعًالضف.هتنيدمبفوغشهنإلوقينأءرملاعيطتسي
رعشيلوبنطسإيفعرعرتودلوًاصخشلعجتسةطيسبوةحيصفةيكرت
.ناصحلايطتمييذلاناينتسجلاثمتىلإهاصعبراشأو.لجخلاب

دتمتناميلسوناينتسجنيبهبشلاهجوأ،ًالعف":بوعلةماستبابلاق
ةايحيفًايروحمًارودةدحاوةأرماتبعلدقفً.اضيأةيمارغلاامهتايحىلإ
تكرتو،]25[يناطلسلاومسلاةبحاصوارودويثةروطاربمإلا؛امهنملك
."اهلجرلبقامهنملكتيفوتو،اهتايحكيرشيفًاتباثوًاقيمعًارثأامهاتلك
فقوتيال".مهفءوسيأنمانرّذحيهنأكو؛ةّرحلاهدييفًاعبصإعفر
نكل،ةنيدملاهذهلةلئاطًالاومأوًازونكاكرتدقف،دحلااذهدنعهباشتلا
ًافيضمعبات."ناميلسعماجوايفوصايآ:نيعئارنيحرصلضفبّةيحامهاركذ
،يقيرغإلاهفلسىلعناميلسهيفقّوفتدحاوءيشكانهً،اعبط":رخفب



دنسإكلاه:اهمظنيتلاتايبألاكلتنوفرعتمكنأبقثاوانأو.هرعِشوهو
تاهيسسفنريبادناهيستلفداياملوأ/يـبيجتلفدقويينسنريبربتوم
نأوجرأ":ًالئاقعباتوةعساوةماستبابانتمصىلعّدر.]26["...يـبيج
امكيدلو،يدلاملضفأةطاسببجرُخيخيراتلابيفغشف،اذهنعاوحفصت
."اهعمالماعتتليضاملانمةيمهأرثكأاياضق

خيرات؛نظتدقامكخيراتلانعًالصفنمسيلانقيقحت":تلق
ً:احراشتعباتفهتلقاممهفيملهنأادب."ةقدرثكأنوكأللوبنطسإ
."نادزيديسايةنيدملاهذهخيراتبةقلعتماهلكلتقلامئارج"

َيسراحىلإهرصبلقتناو،ًاليوطههجوىلعلوضفلاةرظنَقبتمل
.تاوطخعضببهفلخنافقيو،نيخسنتسمناودبينيذللانمألا

انكرتتنأعنامتله،ناكرأ.نيشتفملاريبكايكلضفنمةظحل":لاق
."؟كلضفنمتقولاضعبلاندرفمب

ارداغفامهينذأيفسمهو،نيلجرلاهاجتابةعرسبقباسلايطرشلاىشم
.روفلاىلعةعاقلا

نإلوقتأ":ريكفتلايفًاقرغتسموهتيحلًاسمالم؛نادزيمدآلاق
ىلإمكلّصوتةيفيكنعلأسأنأنكميله؟ةنيدملاهذهبامةقالعمئارجلل
."؟ةجيتنلاهذه

...ةبعللاتأدباذكهو
."ةيخيراتةيمهأتاذعقاوميفمهاياحضنوكرتيةلتقلانأل"
دقناكرأنأنظأو.هتعمساماذه":هيدينيبهاصعريديوهوَّدر

.ً"اضَرَعكلذركذ
."؟اياحضلايديأيفتكُرتدقةميدقةيدقنًاعطقنأًاضيأكربخأله"
دقةيدقنلاعطقلابقلعتيءيشالنألً؛اركاميلاؤسناك،عقاولايف

مهاهنعنوفرعينيذلانوديحولاصاخشألاو.ةفاحصلاوأناكرأىلإبّرست
ةديصملاىدافتهنكل،هلعفدرةيؤرًارظتنم؛ناكرأىلإتقّدح.نحنوةلتقلا
.ةيدقنلاعطقلانعًائيشًاقحفرعينكيملوأ،ةربخب

."؟ةيدقنعطقيأنع...ـعًائيشفرعأمل؟ةيدقنعطق...ـق...ـق"
له".ةشهدهمفرغفو،ةينمألاهتكرشريدملثم،نادزيمدآانيعتعستا
."؟ينّصختةيدقنلاعطقلا

ههجوىلعادبيذلاةشهدلاريبعتناكنإةفرعمبعصلانمادب
.نقتمءادأنمًاءزجمأنييقيقحهتوصشاعتراو

عطقلانأحضاولانمً.اقحالةيدقنلاعطقلاعوضومىلإلصنس"



."يروهمجلاوينامثعلانيدهعلانم-ناكرأانربخأامك-كتعومجميفةيدقنلا
.أموأ
."يروهمجلاوينامثعلانيدهعلانمةيدقنًاعطقعمجأانأ.حيحصاذه"
نماياحضلاعمتدجُويتلاةيدقنلاعطقلاتناك،لاحلكىلع"

،يناثلاسويسودويثو،نيطنطسقو،سازيبماتخألمحتو،ةقباسدوهع
."...تدجنةعومجمتناك،ىرخأتاملكب.ناينتسجو

.عيرسبقاعتبهانيعتفرط
."ماّكحةعبرأوةيدقنعطقعبرأتركذتنأ...تنأ"
."معن"
."؟كلذكسيلأ،طقفمئارجثالثتعقو،نكل"
ةعبارةثجىلعروثعلامتدقف.نادزيديسايمئارجعبرأتعقو"

متخلمحتةيدقنةعطقتكُرتو.ةيضاملاةليللايفايفوصايآراوجب
."ديقفلادييفناينتسجروطاربمإلا

.ةوطخهنمتمدقت."؟ةيحضلانم...نم":هقيرعلبنأدعبلأس
يرامعمسدنهمهنإ،ناّكأنامويت":ةرشابمهينيعىلإرظنأانأوتلق

لكل.هفرعتتنكامبر".ديازتملاهقلقءافخإهرودقمبنكيمل."ودبيامك
."ءانبلاةعانصبامةقالعاياحضلا

نوكيدقلوبنطسإيفءانبلانكلً،اضيأدييشتلايفلمعننحن"
،هللاهمحر.لزينيدتدجنُتّفظوببسلااذهلو،ناّكأشتفملااهيأًاسوباك
ديسلاعمًاضيأانلمع.هلمعيفًاعرابوًافّقثمًاصخشوً،احلاصًالجرناك
لوصحللًامئادهبانلصتا،يدلبلاسلجملايفًايموكحًافظومهفصوبو،يسانيك
امبرو.ةلثاممءايشأو،بلطلاتارامتساو،صخُّرلالثم؛ةنيعمقئاثوىلع
يفسانلانمريثكلايقتلننحنفً،اضيأنييرخألانيتيحضلافرعأتنك
ةعيبطهذهو،المأكلذانببحأأءاوس،ناّكأشتفملااهيأةحايسلاةعانص
."عاطقلااذه

ودبي؟عقاولانملقأاذهربتُعيالأ،نكل!دييشتلوقت":يلعرأج
عورشملانأحضاولانمو،ميدقىنبميأمكنيعأبصننوعضتالمكنأ
انربخأاماذه"ً:اعباتمناكرأوحنأموأو.ً"امامتفلتخمقاطننمحرتقملا
."لاحلكىلعانهكلجرهب

عورشمهنإ.حيحص":ناكرأىلإرظنيلريدتسينأنودنمنادزيلاق
هنكلرصاعمعورشموهو،ةميدقلاةريزجلاهبشهقحتستعورشم،قالمع
ديكأتلابوهو،نرقلااذهعورشميعورشمنوكيامبرً.اضيأيضاملاّرقوي



امً.اضيأملاعلايفامنإوطقفايكرتيفسيل؛ةحايسللةديدجًاسسأعضيس
كلتو،ةريزجلاهبشيفمهمىنبموحرصىلعءوضلاطيلستوههديرن
عفر."طقفةمئاقلاينابملاسيلو،ليوطتقوذنمترّمُدوأتفتخايتلا
هنمقبتمليذلانوديسوبدبعملثمٍنابم".ونروبياراسىلإراشأوهاصع
تفقوت."مويلااهيلعفسُؤيًاضاقنأحبصأيذلانويلوكوبرصقو،رابغةرذ
يفةمئاقتناكيتلاةينبألاكلتوأ".نيطنطسقدومعدنعةمئاهلاهاصع
ةياهندنعمئاقرصقىلإلامشلاوحنهاصعتهجتاو."نيطنطسقةحاس
نيركالبرصقلثمةينبأنوكتس،اهدنعو".يـبهذلانرقلاةهجنمراوسألا
هذهلثمدوجوبنوفرعيالسانلامظعمف.ةدوجومشتنيجرفروبرصقو
فرعيسف،ةقيقحيراجتلاويهيفرتلازكرملااذهلعجنامدنعاذل،حورصلا
."مهخيراتنعسانلا

تفشكو،هتسامحتدعاصتو،هتراثإتدادزاهمالكتقولاطاملك
لكىلع.عورشملابةقثوفغشنعهريباعتوهتاراشإةوقوهينيعيفةرظنلا
.لاعفنالاكلذيلعهرطاشيمللاح

نولداجيسنيرخآكانهنكل،كرظنةهجوهذهنوكتامبر":هللاقو
نوكيسحورصلابقحليسيذلاررضلانإو،ةريبكةفزاجمعورشملانإنيلئاق
اليتلاكلتامنإو،ترثدنايتلاكلتسيل".مّسجملاىلإرظنولام.ً"اريبك
."ةمئاقلازت

علتبينأنمىكذأناكهنكل،سبعينأكشوىلعنادزيمدآادب
.ةفيفخةماستبافلخهبرعشدقنوكيامبرجاعزـنايأىفخأو،مُعطلا

.زارطلاةقيتع-ىشخأامك-اهنوّلثمييتلاراكفألاوً،ادجنوئطخممهنإ"
ةقلعتملااهسفنتاضارتعالاتريُثأفيكنيشتفملاريبكايركذتتكنأبقثاوانأ
ىلعرسجلوأيُنبنيحاهتئيبوةنيدملاةيصخشبقحليسيذلاررضلاب
نوكي.ثلاثرسجدييشتنأشبةداجتاشاقن؟نآلاانيدلاذامو.روفسوبلا
ةيمويلاةايحلانمًاءزجهلعجبناديسلااهيأنامأبهحورصوخيراتلا
."ةيقيقحلا

ينعيكلذناكاذإىتح":تمصلامازتلانعيزجعبرعشأانأوتلق
هديبهاصعكسمأوً،اجعزـنمادب."؟!هحالصإنكميالوحنىلعاهبرارضإلا
.ىرخألا

ملكتنيتلاةقطنملاو،نيشتفملاريبكاينآلاىتحًاريثكترّرضتدقل"
نل.ضاقنألاءانثتسابعقاوملاكلتيفءيشدجويالو،مئاوقيفةجردُماهنع
ةينبألاىعادتتاذل،ةقطنملايفرييغتىندأبةيخيراتلاحورصلاةئيهحمست



اهدييشتلططخنيتلاينابملالعجتس.اهتيامحواهتنايصلامهإىلإًارظن
عيطتسيالًائيش؛ةيويحضبنييضاملااهلوحوأحورصلاكلتبناجب
لكيفأوسأرومألالعجنونمتينوفينعنويراسيونودكنزئاجعنويميداكأ
."هَمهفةصرف

ناطلسلاعماجتحت؛مّسجملايفةحيسفةقطنمىلإًاريشم،يلعلأس
."؟امعوننمرصقاذهله":مونغامرصقاهيلعبُتك،دمحأ

رصق،ريبكلاةينيطنطسقلارصقهنإ":هسأربئمويوهونادزيمدآلاق
قحالمتفيُضأو،نيطنطسقعمءانبلاأدب.ةينامورلاةيروطاربمإلايفمونغام
وهاذه؛امكلضفنمةرظنايقلأ.نينسلاتائمرورمبيلصألاىنبملاىلإ
،ساّرحلافرغهذهو،يكلاهبفورعملاو،رصقلاىلإيدؤملاسيئرلالخدملا
ىنبملااذهامأ،روطاربمإلايراشتسمتاعامتجالصصخمانهمسقلااذهو
يهانهةفوشكملاةحاسملاهذهو،ةسيئرلالابقتسالاةقطنمربتعيفانه
ناطلسلانمهاصعبًاطخمسر."؟كلذكسيلأ،عئاراذه.مامجتسالاةقطنم
نمهلوطأدبي،ًاليطتسماوّليخت".ةعساشءاقرزةحاسمىلإًالوزـنودمحأ
عماجةحاسةياهننمهضرعو،ةرمرمرحبدنعيهتنيورامضملابرق
يتلاةقطنملايهكلتنوكتسو؛ايفوصايآراوسأىلإدمحأناطلسلا
."ريبكلارصقلاتاراقعاهيطغتس

عقينآلاهيفدجاوتنيذلاىنبملاله":هنقذدّسميوهويلعلأس
."؟ميدقلارصقلايضارأنمض

اهيأكوجرأ":يلعقيلعتنمدصقلاًاروففرعيذلاانفيضمباجأ
."راقعلايفديحولاسيلانانبم،نمروغشتفملا

كلذكناكهتيل":مّسجملاىلعنيترّمسمنالازتالهانيعو،يلعدّهنت
:ةريصبلاوكاردإلاىلعُّلدتةريصقتاضموتيأر،هرصبعفرامدنع."طقف
ىلعةقطنملاهذهيفٍنابمدوجومدعلضفألانمنوكيس،عقاولايف"
يفانهاهيفرهظتيتلاةقيرطلاب؛ةميدقلادباوألاوحورصلاءانثتساب؛قالطإلا
."ةيحايسلانرقلاةرهاظناكملاحبصياهدنع.مّسجملا

انأتشهُدً،اقداصنوكألو.هلوقهبردجيامنادزيمدآفرعيمل
هئاكذىدمكاردإيفتلشفو،ىتفلاىلعمكحلاتأسأامبرً؛اضيأ
.هتيساسحو

اذهنكل":باجعإبيلعىلإرظنألازأالتنكاميف،نادزيمدآلاق
وحنلبقريبكلارصقلارجُهدقف،نمروغشتفملااهيأًاليحتسمنوكيس
ةرظنايقلأنكل".وهبلايفكئارألاىلإراشأوهاصععفرو."ةنسفلأ



؛ةكيرأةرشععستمضتةريبكةعاقريبكلارصقلايفدجوتتناك.امكلوح
ىلإمدقتً.اددجمدوعييضاملاانلعجدقل.ةلودلاولوؤسملبقتُسيثيح
ةرشععستدجوت".كئارألاىدحإىلعهديعضووتاوطخعضبمامألا
املكاذهنكل،ريبكلارصقلايفًاقباستناكامكًامامتً؛اضيأانهةكيرأ
هذهف،ًاليحتسمًائيشهلماكبرصقلاءانبةداعإنوكتسذإ.هلعفانعطتسا
."تاكرشلاولزانملافالآوفالآاهيفدجويو،نورقذنمةلوهأمةقطنملا

لجرلابوأ،لجرلاهلوقيامبًاقالطإمتهيملهنكل،يغصييلعناك
.هسفن

ملولفً.اقالطإانهىلإِتأيملًادحأنأوللضفألانمنوكيس"
."ةنّفعتمفيجنعًاثحبتعمتجادقروسنلاتناكامل،انهءيشدجاوتي

لقألاىلعوأً،ائداهنادزيمدآيقبً،انلعهتناهإنممغرلاىلع
ناكرأناك.هبرعشامبربضغيأتبكيفةظحالملابًاريدجًادهجلذب
.كلذىلعًادرملكتنم

تاملكلاهذهلثمنأنظأاليننكل،نمروغشتفملااهيأًارذع"
."...وريبكمارتحابنادزيديسلاكلماعدقل.ةمئالمةيساقلا

طبضلابفرعأ،ناكرأايكوجرأ":ناكرأمالكًاعطاقمةّدحبنادزيلاق
بطاخيلرادتسامث."هتنيدمبحيوهف،هلوقنمروغشتفملالواحيام
يدافتًامامتكلثمىنمتأو،هسفنملألابرعشأ،شتفملااهيأينقّدص":باشلا
يفرُثكصاخشأكانهف،قحمتنأ.تافدقناوألانكل،بارخلااذهلثم
نعوأةنيدملاهذهنعتامولعملاطسبأنوفرعيالةحايسلاعاطق
،حيحصلارامثتسالانودنمْنكل،تنألعفتامكمهدقتنأانأو.اهخيرات
ىلإةنيدملاهذهقيوستنكميال،ةديدجتامدخريفوتو،قدانفءانبو
لمعلااذهيففطاوعللناكمالّهنأريغ،كروعشببسمهفأ.ملاعلايقاب
."...ناتدّقعمناتيضقةحايسلاوخيراتلاف،شتفملااهيأ

،ةكيشونكتملاهنكليلعنمةمراعبضغةروثليسفنتزّهج
بضغلاتارارشومونغامرصقمّسجمىلعهيرظانىقبأكلذنمًالدبو
.هتصرفنادزيمدآحنمام؛امهنمحدقت

اذإ":نيميلاىلإباوبأةثالثنيبطسوألابابلاىلإًاريشم،لاقف
ناكملاف،كانهةفرغلاكلتيفسلجننأنكمي،نيشتفملاريبكايتببحأ
."ربكأةحاربملكتنسو،أدهأ



اهنإلوقلانكل،ربكأةحاربهيفملكتنًاناكمديكأتلابةفرغلاتناك
ةفرغلااهيفانلخديتلاةظحللايفف.لايخلانمًابرضُّدعيًاءودهرثكأ
ةيدلجَيساركوةريبكةيبشخةلواطاهتابنجنيبمضتيتلاو،ةوقبةءاضملا
.بيرغوداحتوصانلبقتساً،ايوديةجوسنمةداجسو

."يرصقيفمكبًالهأ،ارودويثيمساً،ابحرم"
ءاغببىثنأانيأر،حتافرفصأنولتاذرئاتسمامأمخضصفقيف

:تاملكلارّركتيهو،اهمثجمىلعفلخلاومامألاىلإكرحتت
."يرصقيفمكبًالهأ،يرصقيفمكبًالهأ"
ةيدامرتناكو.سازيبكلملا؛لزينيدتدجنءاغببمأوتًابيرقتتناك

انيلإناقّدحتاتحارنيتريدتسمنيتريبكنينيعو،عقافرمحأليذتاذو،نوللا
يفهيلإترادتساف"يلع"تأرنيحصاخوحنىلعةلعفنمتدب.ناتتفاب
.اهصفق

."...يرصقيفمكبًالهأ...ارودويثيمسا..ً.ابحرم"
نمفيفختلاًالواحم؛نادزيمدآمستبا."شتفملااهيأكّتبحأدقل"

."وحنلااذهىلععيمجلاعمملكتتالاهنإ".هرتوت
"يلع"سازيبُكلملاَّبحأ":صفقلانابضقىلعيعباصأًاعضاوتلق

سيلأ،لزينيدتدجنلزـنميفهانيأريذلارئاطلاتخأتسيلهذهً.اضيأ
."نيهباشتمناودبيامهف؟كلذك

نأنكمي":لفطىلإرظنيهنأكو؛رثأتبءاغببلاىلإرظنيوهوباجأ
هذهلازتالنيحيف،ةنسنوثالثوناتنثاسازيبرمع.نابيرقامهنإلوقت
."اهرمعنمةرشعةعساتلايفانهةريمألا

."؟ةليوطلاةدملاهذهًاقحشيعتله"
.هينيعيفنزحةضموتيأر
؛سوكاثيرإسوكاتيسبيهوً،اماعنينامثشاعهنأاهضعبنعفرُع"

ركذتتنأنكميوً،اقحةيكذتاقولخميهو.ةيقيرفأةيدامرتاواغبباهنإ
،تامواهدحأضرماذإً.اضيأًادجةرداناهنكل،ةملكفلأىلإلصيام
يفاهنمةينامثيدلناك".قمعبدّهنت."ريصقتقودعبهلكبّرسلاىنفي
لكلزـنأتنك.يسوريفضرماهيلعىضقىتح،جاوزأةعبرأ،امتقو
نكميال،اهمثجمنععقتامدنعف؛صفقلالفسأنماهدحأعفرأوحابص
رويطلالصفً،اديجًايرطيبًابيبطاندجو،ظحلانسحلً.ائيشلعفننأ



هتكيرشوسازيبكلملا-اهنمًاجوزانلسرأو،ةضيرملاكلتنعةميلسلا
."تدجنعمىقبيل-تاكيه

."؟ةبيجعلااهتاردقبةفورعملاتاكيه"
ترثأدقل":باجعإبّيلإرظنيوفلخلاىلإليميوهونادزيمدآلاق

."امكلضفنماسلجا.ريطاسألاملعبريبخكنأودبي.نيشتفملاريبكاييـباجعإ
.ةلواطلامامأنييدلجلانييسركلاىلإراشأو

يقباميف،نيحيرمنييدلجنييسركىلعانضعبةلابقيلعوتسلج
نكل،يلععمةقباسلاهتهجاومنمًارتوتملازيالناكامبروً.افقاوناكرأ
ً.اضيأسولجللهاعدمدآ

."انيفيضعمًاظفنكتالو،ناكرأايسلجا"
عابطنالاسيلاذه.رذتعأ":هفقوممهفةءاسإنمًاجعزـنمناكرألاق

نمناليمزامهنعملكتننيذللانيديسلانأةصاخ،هكرتديرأيذلا
ىتح؛هلعفديرأءيشرخآوهليمزةطرشطباضةناهإنإذإ.ةطرشلا
كلذكسيلأً،امئادًايطرشىقبتسفً،ايطرشحبصتامدنع.تدعاقتنأدعب
."؟نيشتفملاريبكاي

لملمتيذلايلعلهاجتليدهجىراصقتلذب."ّقحمتنأ":تددر
.هيسركىلع

ءوسلْنكل،نيشتفملاريبكايةيطنزيبةنيدمةيماحتاكيهتناكامبر"
دقو،ةديدجلااهتئيبعمماجسنالاانبةصاخلاتاكيهعطتستملظحلا
ناينتسج؛دحاوجوزالإّيدلَقبيمل،اذل.فاطملاةياهنيفتتام
ةمساحهتوصةربنتحضأ."يضاملارهشلايفناينتسجاندقفدقو،ارودويثو
دقتدجننأتعمسنيحسازيبيفًاروفترّكفببسلااذهل":عباتيوهو
."ارودويثوانأيئانثتسابهترسأنمدحأَقبيملذإ.ناديسلااهيأهفتحيقل

.ىرخأةرمصفقلايفءاغببلاىلإةبحمبقّدحورادتساو
."؟كلذكسيلأ،ةيناغً،انسح،اهنأبةفورعمةروطاربمإارودويثتناك"
،صفقلانعًاديعبهرصببحاشأوةظوحلملانمبضغلابديكأتلابرعش

.يلإرظنلابهسفنجعزينأنودنميلاؤسنعباجأمث
تناكاهنإلوقأسو،دكؤمريغعوضوماذهنإطقفلقنلً،انسح"

نمنيباتكجرخأوةلواطلاةلابقةريغصلاةيجاجزلاةنازخلاىلإىشمو."ةلثمم
نيذهسويبوكوربّفلأ".ءاوهلايفامهعفرورادتسامث،ثلاثلافرلا
نيذهلًاقفو.ينوناقراشتسموخرؤمولوضفللةريثمةيصخشوهو؛نيباتكلا
ةلواطلاىلإداع.ً"اضيأىرخأءارآكانهنكل،ةيناغارودويثتناك،نيباتكلا



ينابمناونعلابتاكلامساتحتتيأرف،رمحأيدلجفالغاذًاباتكعفرو
.ناينتسج

نيباتكلاعفرمث.ً"اريثكناينتسجوارودويثىلعًالثمباتكلااذهينُثي"
.هناونعنمباتكيأعوضومةفرعمنكمي،لاحلكىلع":ًالئاقنيلوألا
روطاربمإلاسويبوكوربدقتني،باتكلااذهيف،معن.ةيطنزيبليرسلاخيراتلا
؛ةذوعشموةيناغوةنونجمةأرماكةروطاربمإلامّدُقيو،ةوسقبةروطاربمإلاو
ىلإفاطملاةياهنيفو،اهيدينيبةبوعلأىلإروطاربمإلاتلّوحةيوغمةأرما
ةيرسبعّزُووبُتكدقباتكلااذهنوكينأيعيبطلانم،اذل.ساقلتاق
."ةقئاف

ًادجةريثمسويبوكوربتاباتكنكل،ةشهدمخيراتلابهتفرعمتناك
.مامتهالل

."ً؟اقحمناكله"
نملكءاج.اذهةفرعمبعصلانم،نيشتفملاريبكايًانسح"

ةقبطلانمنيبوبحمانوكيملاذهلو،ةماعلانوعدينّممارودويثوناينتسج
رعشيو،هرصعيفنيرّكفملادحأوً،افقثمًالجرسويبوكوربناك.ةيطارقتسرألا
ةروطاربمإوروطاربمإلحجرألاىلعديدشضْغببو،ءالبنلاعمفطاعتب
نمنكل.هتاباتكةيهاركلاكلتتغبصدقو.ةعيضوةقبطنمامهربتعي
نكيًايأ.راننودنمناخدال،يـبعشلالثملالوقيامكو،ىرخأةيحان
ةعاجشةأرماتناكارودويثنأيهواهبّملسمةدحاوةقيقحدجوت،رمألا
.ً"ادجةيساقةروطاربمإتناك،معن،يئانثتساوحنىلعمزعلاةدقاعو

له":ةلواطلابناجبةيدلجلايساركلادحأىلعسلجيوهولأسمث
ّبلقيأدبوباتكلاحتفً،ادرعمسيملامدنعو."؟اكينةروثبامتعمس
ًالاثمربتعتوً،اروطاربمإناينتسجتلعجيتلايهاكينةروث".تاحفصلا
نإ،ةلوبقمةياهنتهتنايتلاثادحألانمةضيغبةلسلسنعًايديلقت
نمةعيضوةأرمااهيفتتبثأًاثادحأتناك،كلذنعًالضفو.لوقلاتئش
."ةروطاربمإلانوكتنأقحتستاهنأعراوشلا

باتكلانعهسأرعفرو،تمصف،اهنعثحبيناكيتلاةحفصلادجو
.يلعهرظنّتبثو

يتعومجمنمءاضعأةعبسةنيدملامكاحلقتعانيحاكيندرمتأدب"
يفةيعامتجالاوةيضايرلاتاعومجملامهأنماتناكنيتللارضُخلاوقرُّزلا
تابرعقابسءانثأيفف.ضيبلاورمُحلايتعومجمبناجىلإ،تقولاكلذ
مكاحردصأفً،اضعبمهضعبةمجاهمبرضُخلاوقرُّزلاضعبأدب،رامضملايف



رخآلاوقرزأامهدحأ،ناصخشبره،لاحلكىلع.مهمادعإبًارمأةنيدملا
يفتاقابسلاءانثأيفو.ةنيدملاسئانكىدحإىلإآجلوةبوجعأب،رضخأ
الكنعوفعلارضُخلاوقرُّزلانملكبلط،مايأةّدعدعبرامضملا
ةوقبناتسفانتملا-ناتعومجملاتدّحوف،مهبلطضفرروطاربمإلانكل،نيلجرلا
حبصأامناعرسو،روطاربمإلادضةروثاتداقوامهدوهج-تقولاكلذىتح
نكمملانمناك.ةحاسلاءاحنألكيف!اكين!اكينةخرصعامسنكمملانم
نمًادجنيجعزـنملانييطارقتسرألانكل،هتيادبيفةلوهسبدرمتلادامخإ

اهدنعً.افنعدادزيعضولاأدبو،دشحلاىلإاومضناةيلاعلاناينتسجبئارض
ىنبمو،ةيكريرطبلاو،ايفوصايآيفرانلالعشأو،بضاغلاروهمجلادشتحا
ىلعةينبألاو،سوبسكويزتاماّمحو،اوتسةسينكو،نيريأايآو،خويشلاسلجم
."ناخدلاوبهللاةنسلأبةنيدملابلقرعتساو،سيملوط

ًائيشفًائيشنكل،هلوقيامونادزيبًاقالطإًامتهمنكأمل،ةيادبلايف
وهو،ةصقلاىلإعمسلافهريكاذنآأدب"يلع"ّنإىتح،هتصقينتّدش
.يوارلانعبغيملءيش

ًارظنمناكهنأّدبال،نمروغشتفملااهيأبسحفدهشملاّليخت"
ىلإًالوصوهتّمربسيمودمحأناطلسلاىمسينآلاحبصأامّلكفً.اعّورم
،ةروثلانميناثلامويلالولحب...نارينلاهيفتلعتشا،ةرصاعملاياراسكأ
لزعبةبلاطمللرامضملايفاوعمتجاو،مهسفنأبنيدرمتملاةقثتدادزا
ضفرلابقاوعناينتسجكردأو،مكاحلانمًاءدب،ةيروطاربمإلاتاطلسلا
،سماخلامويلايفو.ةداوهنودنمرمتسابغشلانكل،مهبلطللثتماف
ءانبأةبطاخملرامضملاىلإ-سأيلاىلعلديفّرصتيف-روطاربمإلابهذ
نيدشتحملانكل،دحأَبقاُعينلفدرمتلااوفقوأاذإمهنأمهربخأو،هبعش
داعً.اديدجًاروطاربمإاودارأ:ديدجبلطبكاذنآاومدقتو،هيلإاوغصيمل
نمشوشمهنهذو،ريخألاروطتلاكلذنمًالوهذمهرصقىلإناينتسج
نوكيلبسانمصخشنعثحبيبعشلاناكاميفو.فقوملاةروطخ
نأهنمًانظ؛دادعتسالابهنفسلًارمأناينتسجردصأ،ديدجلاروطاربمإلا
ناكامدنعو.فقوملاجلاعيسىضوفلاوبارطضالانعتقولاضعبلهداعتبا
لخدمدنعارودويثترهظ،هتلحرتادادعتساىلعةريخألاتاسمللاعضي
ً.ايلاعاهسأرعفرتيهو،اهسفنبةقثاووةئداه،شرعلانمتبرتقاوةعاقلا

؛برهتال،يالوماياذهلعفتال:سفنلابةقثاووةئداهةربنبتلاق
.كلذلعفتالف،نامألاربىلإديحولاقيرطلاوهاذهناكاذإىتح
ً،امهمسيلتوملانكل،اذهيفًاقالطإكشالو،امًامويًاعيمجتومنس



.كفرشتومىلإالإكرارفيدؤينلو،فرشبعيمجلاانركذتينأامنإو
هذهنمعورأةزانجنفكدجويالف،برهتالأكيلإلّسوتأ،يالوماي
...ةيجسفنبلاةيروطاربمإلاةءابعلا

ةطخىغلأف،هسفننملجخلابرعشامبرو،اهتاملكبناينتسجرثأت
-هتداقعربأنمنانثاامهو-سودنوموسويراسيلبىعدتساو،بورهلا
.نيدرمتملاباقريففيسلالمعينأبرمألاامهيلإردصأو

نعريبعتللرامضملايفاوعمتجادقةماعلاناك،هسفنمويلاكلذيف
،نيبناجلاالكنمنيتباوبربعامهتاوقعمنادئاقلالخدف،ةديدجلامهبلاطم
مأًءاسنمأًالاجراوناكأءاوس؛نيرهاظتملالكحبذبآدبو،نيجرخملااقلغأو
ناكمويلاةياهنلولحبو،مهعرصمصخشفلأنيثالثوحنيقل.ًالافطأ
يفًارحكاذنآناينتسجحبصأو،درمتلاقحُسو،مهسرداوّملعتدقنوجتحملا
."ةنيدملاءانبةداعإ

كلتىلعقفاوتكنأ،اهبملكتتيتلاةقيرطلانمءرملانظيس"
سانلاتاخرصعامسهرودقمبنأكوً؛ابضغّزيمتييلعهجوادب."ةرزجملا
اذه".مهيلعءاضقلابامهدونجونيينامورلانيدئاقلامايقءانثأيفنيروعذملا
لفطوةأرماولجرفلأنيثالثتلعجةأرمانأشبكتسامحينعأ؛زّزقم
."؟ةيجمهلاهذهلثميفءانثلابريدجلاام.اهتطلسبثبشتتىتحنوحبُذي
ًاباجعإاهمسابةنيكسملاءاغببلاهذهيّمستو".صفقلايفءاغببلاىلإراشأو
."!اهب

نادزيمدآراكفأتيقب."...اهبًاباجعإ...اهبًاباجعإ":رئاطلارّرك
.ةعساوةماستبافلخةيفخمةيقيقحلا

كلذ،معن.نمروغشتفملااهيأبيرغقطنملعضخيخيراتلا":لاق
ةقيرطكانهنكل.ةمئالمةملكمادختساتدرأنإً،امئادًالداعسيلقطنملا
،ارودويثنمضيرحتبدرمتلاناينتسجقحسيملولف:اذهىلإرظنللىرخأ
ايفوصايآتناكاملو،ديدجتلاكلذلثملةينيطنطسقلاةنيدمتعضخامل
عوضوملانأًافراع،ينبطاخيلرادتسامث."تيُنبدق،ًالثم،مويلااهارنيتلا
يتلاايفوصايآنأنيشتفملاريبكايفرعتتنكله".يـبلقىلعزيزع
تّديُشدقف؟عقوملااذهيفتينبيتلاةثلاثلاةسينكلايهمويلااهارن
هذهدييشتنمًابيرقتةنسيتئملبقًاّيبشخءانبتناكيتلاىلوألا
نيسمخدعبو.ةريبكلاةسينكلااهنأبةطاسببةفورعمكاذنآتناكو،ةسينكلا
سويسودويثرماوأىلعءانباهناكمةيناثةسينكتّديُشف،قيرحاهرّمدًاماع
ءانثأيفًاددجمتَرّمُدامدنعو.ةنيدملاتانيصحتىنبيذلاروطاربمإلا؛يناثلا



."مويلااهارنيتلاةشهدملاةسينكلاهذهءانببناينتسجرمأ،اكينةروث
ىلإلمعو،ةلماكتاونسسمخاهدييشتقرغتسا"."يلع"بطاخيلرادتسا
كلذيفنيفورعملاءاربخلاوءاملعلانمريبكددعنييرامعملانيسدنهملابناج
روديزيإءايزيفلاملاعو،سيلارتنمسوميتنأتايضايرلاملاعلثم؛تقولا
537ماعيفو.اهئانبلًاراهنوًاليللماعفالآةرشعوحنحدكو،ستليمنم

دعبو.ضرألاهجوىلعةبقربكأبتّزيمتوً،اريخأةسينكلاءانبلمتكا،م
ةيناميلسلاعماج-بوهوملانانسّيرامعملااتفحتعطتستمل،ةنسفلأ
ببقطقفٍنابمةثالثيفدجوت.ةمخضلاةبقلاكلتةسفانم-ميلسعماجو
،اموريفرتيبسيدقلاةسينكو،ندنليفصلوبسيدقلاةيئاردتاك:ربكأ
."ناليميفوناليمةيئاردتاكو

دق-ةرضاحمبهيبشلا-شاقنلانأادبو،ةفرغلاىلعتمصلاقبطأ
.هتياهنىلإلصو

روثعلانونمؤملاعيطتسييكىنُبتدباعملاوسئانكلا"ً:اقِّلعميلعلاق
فلأنيثالثءامدنكل،هللاىلإبرقأمهنأبروعشلاومالسلاضعبىلع
عورأءرملاّديشينأنكمي.ةسينكءانببةطاسببلسُغتنأنكميالصخش
لكيفًاليجبتدجاسملاوأدباعملاوأسئانكلارثكأو،هلكملاعلايفىنبم
ديدحلاوبشخلاوةراجحلاوماخرلانمةيمكيألنكميالنكل،تاقوألا
لثمةنيمثةداميأدجوتالو،ءامدلالسغتنأبهذلاىتحوأساحنلاو
."ناسنإلاةايح

ًاعمهلمانأفارطأعمجف،دعبهءودهدقفدقنادزينكيمل
.ريكفتلايفًاقرغتسم

ناطلسلاحتفامدنعف.مدلاببوتكمخيراتلا،نمروغشتفملااهيأ،نكل"
ةقيرطب.بهنوبلسمايأةثالثبهلاجريظح،ةينيطنطسقلاةنيدمدمحم
،عراوشلايفسانلاىلعًادورونوعّزوياوناكلاجرلاكئلوأنأنظأال،ام
تاقهارموءاسنتيبُسو،ءامدتقيُرأدقل،نيحيرصنكنل؟كلذكسيلأ
هنألًاريرشًاصخشناكدمحمناطلسلانإلوقلاانناكمإبلهف.نبُصتغاو
."؟اذهثودحبحمس

.هلعفدرةفرعمللوضفلابًاضيأانأترعشً،اقداصنوكألو،يلعدّدرت
؛ءيشعامسنكمملانمدعيملو،ناكرأنيمألاهعباتونادزينملكتمص
.جراخلايفةيتاعلاةفصاعلااهّزهتيتلاذفاونلاليلصالإ

يأ.ئطخمهنأّدبالف،ًالعفكلذبحمساذإً،انسح"ً:اريخأمجمج
وأ،دمحمناطلسلا؛كلذلعفينمبثرتكأالو،أطخبعشلادضةوسق



.ً"ادبأرّربمهلسيلدادبتسالا.رخآصخشيأوأ،ناينتسج
هينيعتارظننمًاحضاوادبهنأمغر،نادزيكحض."يفطاعكريكفت"

."يسناموركنإلوقأس":تادارطتسالاهذهنمجاعزـنالابرعشهنأ
هنكل،رورسلابيلعرعشلتاملكلاهذهتلاقيتلايهبنيزنأول

عفروهيسركىلعمامألاىلإلام.ةسرطغبهلماعينأبدحألحمسينكيمل
.هرصب

لب،قالطإلاىلعًايسنامورتسلانأف.نادزيديسايًامامتئطخمتنأ"
نكميًاريمضيدلنكل،مهيلعربصللوأنييسنامورلاكئلوألتقوّيدلسيل
باجعإيأبرعشأالانأ،كلذىلإًارظنو.أطخلاوباوصلانيبقّرفينأ
نوبجُعينيذلاكئلوأوأ،ءامدلاةقارإبةطلسلاىلعنولوتسينيذلاكئلوأب
."مهلثماونوكينأنونمتيومهب

تثدحأههجوىلعتدبيتلاقنحلاةرظننكل،ةيوقهتاملكتناك
امفرعيمل،ةيادبلايف.زتهتهسفنبنادزيةقثلعجامً؛اكابرإرثكأًاريثأت
،يثارتكامدعىأرامدنعهنكلو،نوعللًابلطيلإرظنوهلوقينأبجي
.هلثمًاهودشمةينمألاهتكرشريدمدجوو،ناكرأىلإرادتسا

تنأ،نمروغشتفملااهيأ":اهيفخيداكلابةيهاركبنادزيلاقاهدنع
."لزينيدتدجنلتاقلثمودبت

حبصأو،هّزفتسادقّهنأودبينكل،نادزيجاعزإيونييلعنكيمل
.هديرنثيحنآلا

."ً؟اديدحتاذهبينعتاذام":ُتلأس
ءارهلاملكتيتدجنلتقيذلالجرلاناك؟نيشتفملاريبكاياذام"

فيكوخيراتلانعهسفنيقطنملاريغثيدحلا؛ةفداصمانيقتلااملكهسفن
."هلافغإوموزهملاشيمهتو،نورصتنملاهبتكي

لجرلاهلاقامينمهينكيمل."؟صخشلااذهنوكيهاسعنمو"
.طقفنوكينمةفرعمىلإةجاحبتنكلب،هّمذلواحييذلاضماغلا
.هايإيتفرعممدعنمشوهدمهنأكوً؛ارخاسيلإنادزيرظن

ً،ابيبطهسفنوعديلةأرجلاكلتمييذلايوضوفلاكلذهنإ؟هريغنمو"
."بعاتملايريثموءامهدلاةباصعدئاق،نامرققمان

ودبيًالجريلعلعجدقل،ملكتنيحهاديتزتهاوهتوصشعترا
.هباصعأدقفياهسفنةنيدملاراوسألثمًاتباثوًابلص

رأثامنإو،بسحفهتبيبحقيلطنمهسفنّصلخيملوهف!؟هريغنم"
ةتيملاوةفيخسلاةيجولويديألاكلتهنمهبلطتاملعفوً،اضيأينمهسفنل



."اهقنتعيهنأيعّديوأاهقنتعييتلا
."؟نممصلختنم،ًالهم":تلق
،ًالهسُدبيملكلذنكل،هسفنئّدهيلةقيمعسافنأةّدعبحس

.ةلواطلاىلعًاعمهيديعضوف
رهُظتًارخؤمتأدبدقنيكرابىليلتناك،ناديسلااهيأراصتخاب"

نيكرابىليلةدافإتناكدقف،مامتهاللريثماذه.ً"اددجمتدجنبًامامتها
."هوتعملاكلذوىليلترجاشتً،ابيرقتنيرهشلبق"ً.امامتةفلتخم

نموحنلااذهىلعلجرلانعملكتتالألّضفأس،ًالهم":يلعهرّذح
."هرهظفلخ

تنك،رذتعأ":ًالئاقّدرف،بيجيفيكفرعهنكلً،اظيغنادزيّزيمت
نكلًاروفدوعأنأتدرأأبنلاتعمسامدنع.يلٍخألثمتدجنبحأ
،انتنباةيؤرلندنلىلإوكسومنمريطنسيتجوزوتنك.ينقاعألمعلا
تدعواهدرفمبندنلىلإيتجوزتلسرأ،لصحامبيعامسدعبيننكل
لتاقلانينأنمقثوتأو،ققحتتةلادعلاىرألتدع.نايرتامكً؛اروف
."هقحتسيامبيظح"قمان"ريرشلاكلذنأو،هءازجتدجن

نعلوؤسملالجرلاوه"قمان"نأقثاوكنأودبي"ً:اككشتمتلق
."كلذلك

نأيعيبطلانمو،هكرتتسىليلتناك.اذهيفّيدلكشالً،اعبط"
."كيشولاامهلاصفناىلعتدجنلجرلامولي

."؟قماننعىليللصفنتساذامل"
مت،روهشةتسلبقً.اعبطةحماجلاوةفرطتملاهئارآببسب؟نظتاذام"

تاهجومهيدلددجلاءاضعألامظعمو،يـباكبوتفحتملةديدجةرادإرايتخا
،ليقتستلاهيلع"قمان"طغض،هتعمسامم.ىليلءارآلًامامتةضراعمرظن
يفريبكطغضتحتحزرتتناكيتلا-ةنيكسملاةأرملاهنمتبلطامدنعو
اهرودقمبنأنظأالً،ايصخش.تالكشملاتأدب،ًاليلقأدهينأ-لمعلا
ينعأالوً،اددجمتدجنلباقتتناكدقف؛نآلادعبقمانةيؤرلّمحت
نأنكمي.تدجنلزـنميفٍلايلةدعتضقدقف،نيقيدصدرجمامهنأ
كانهاهتيأريننكل،ةضرغمليواقأوأتاعئاشضحماذهنإنآلاالوقت
يلتحتفدقف.مايألادحأحابصيفهلزـنمىلإتجّرعنيحينيعمأب
.تدجنبةصاخلامونلابايثةيدترمتناكو،اهنيحبابلا

امهنأوهيلإدوعتساهنأَّنظدقوً،اّرساهلتدجنّبحنكيمل
.انعملمعللانهىلإاهراضحإلًاططخعضوهنإىتح،امهتقالعنافنأتسيس



."هئارآبفرطتملالجرلاكلذىلإةعرسمتداع،امببسلاهنكل
ملامدنعنكل،هنيعفرطبيلعىلإرظن،فرطتمةملكركذامدنع

:ًالئاقعباتلعفدريأَري
هنكل.هئاقلباهعانقإًالواحممايألاوطىليلىلإنيكسملاتدجندّدوت"

نأدبال،فاطملاةياهنيفو،ناكملايفرهظيكاذقمانناك،لواحاملك
."هلتقدق"قمان"

ىلعيخرتسأتنكاميفةرشابمنادزيينيعىلإرظنأانأوتلأس
ًادحألعجيسوأ،هلتقيساذامل،نكل.ديجاذهلك":حيرملايدلجلايسركلا
امك-نيكرابةسنآلانكل،ةريغلانوكيامبرعفادلانإتلق؟هلتقيرخآ
يدتعملاناك،اهتدافإلًاقفوو،كلذىلإةفاضإ.هيلإتداعدقتناك-تلق
هاجتةفطاعيأرهُظتمليهو.نامرقديسلاسيلولزينيدديسلاوه
."اهقيلط

ىلإدعتملولو.فوخلابْترعشدقل":ًاليلقهتوصعفترادقولاق
.ً"اضيأاهلتقلقمان

رثأتيوأَّذأتيملوتوملاعملماعتًالجريلادبو،بيبطلايفترّكف
وحنىلعهرّيغتملةبرجتلانكل،امتقيفهنمفاخدقنوكيامبر.هب
.انمةيرخسلاةجردىلإًاقثاو؛هسفنبًاقثاوادبهترايزلانبهذامدنع.يرذج
ِذؤيملهنأالإكلذىلعهتردقمغرو.ًالتاقسيلوئدابملجرناك،ال
.اهلتقةلواحمنعًالضف،نيكرابىليلسأرنمةرعش

نكمي-ةداعمهو،تارملانمًاددعهلثمًاصاخشأتيقتلادقتنك
نأنونظيو،قفألاوقّيضونوبّصعتمو،مهئارآبنوعودخم-ًابلاغلوقلاءرملل
ءاذيإمهنكميالوً،اساسأنومرتحمصاخشأمهنكل،مهيدلةركتحمةقيقحلا
سانلااهبفّرصتييتلاةقيرطللةتباثةدعاقدجوتالًاعبط.مهنوبحينم
لامعأيفنوطروتيالقمانلثمًاصاخشأنكل،دئادشلاونحملاتاقوأيف
لتقلهعفاوديهامف،تدجنلتقدقناكاذإىتح؛ةريبكةلوهسبفنع
؟نيرخآلاةثالثلا

.بنيزيـبتلصتانيحسجاوهلاكلتنعريبعتلاكشوىلعتنك
اهعمثّدحتلاعيطتسأىتحمهنعدعتبأوضهنأانأونيرخآللتلق

.ً"ارذع":دارفناىلع
ضعبىلعانلصحدقل".ةراثإلابرعشتاهنأادب."ريدملااهيأًابحرم"

."مامتهاللةريثملاتانايبلا
."؟اذاملثم"



."نيكرابىليلونامرققمانتامصبىلعانرثع"
."؟نيأ".هنعملكتتاّمعةركفّيأيدلنكتمل
يتلاتامصبلاركذتله.تاحوللارُطأىلع؛لزينيدتدجنلزـنميف"

،تامصبلانمةدحاوةقبطنمرثكأاندجوً،انسح؟رُطألاىلعاهيلعانرثع
."اهفّرعتانعطتساو

ةيبصعبًاسلاجنادزيمدآتيأرف،نيرخآلاىلإرظنألتردتسا."تمهف"
؟قماننأشبًاقحمناكنإاذام.هيسركىلع

."؟أطخلللاجميأكانهله؟ةقثاوتنأله"
."تانايبلادعاوقيفةدوجوملاكلتلةقباطمتامصبلا.ريدملااهيأال"
.ةقدبقّقحتتملولًادجةقثاوودبتلنكتمل
ةلّجسمءاضيبنغافسكلوفةنحاشكانه.ريدملااهيأديزملادجوي"

لوبنطسإنععافدلاةطبارىلإنيبستنملانأحضاولانم.نامرققمانمساب
ةّدعةطرشلااهتزجتحادقو.تارهاظتلاءانثأيفمهتاّدعملقنلاهنومدختسي
."تارم

تيأرو،راخبلااهوسكييتلاةذفانلاجراخىلإةعيرسةرظنتيقلأ
.لفسألاوحنءطببليسيًاريغصًالَشونّوكتيهوجاجزلاىلعرطملاتارطق
الناكةذفانلابمطترملارطملاتوصنكل،ًاليلقتأدهدقةفصاعلاتناك
.لخادلايفعمسُيلةيافكًايلاعلازي

يقب.هِّلكقيقحتلاىرجمرييغتلًايفاكبنيزنمريخألاأبنلااذهناك
عيرسرارقذاختانكل،لوألاعبرملاىلإدوعنانكنإلءاستيينمءزج
ىنعمنيكرابىليلعمكيشولايئاقلبستكاةأجفً.ايذؤمنوكيسنآلا
ً.ايلكًاديدج

ةدايقّرقمىلإدوعنسً.اقحالثدحتنس.تمهف":فتاهلاربعتلق
."لمعلايعباتً،ابيرقترهظلالولحبةطرشلا

تكردأو،ناعمإبينبقارييلعناك.نيرخآلاىلإتدعوةملاكملاتيهنأ
تيقبأ.ديدجءيشدوجوبفرعهنأههجوىلعتدبيتلاةرظنلانم
.ةيلاتلاانتوطخهيلعنوكتسامدعبرّرقأمليننألً؛ايباجيإوًاطيسبرمألا

غزبتسسمشلانأدبالو،يلعايُّفخيرطملالوطهنأودبي"
."رهظلالولحب

لولحب...":حرمبتقعزوارودويثتبثو،يتلمجيهُنأنألبقو
."رهظلا



بابىلإانلصونيحةفيثكلامويغلافلخنمرهظتسمشلاتناك
.يـباكبوترصقيفةباوبدعبأ؛]27[نويامه

.ةقيقدةرشعسمخوحنلبقنادزيمدآبتاكمانرداغدقانك
يفنامرققمانىلإتاماهتالاليكبنادزيرمتسا،كانهانئاقبةدملاوطو
ىلإهعفاودًالوطمحرشوً،اضيأىرخألامئارجلالكوتدجنلتقبقلعتيام
دعبتيغصأو.بنيزلاصتاالولمامتهايأهترثرثريعألنكأمل.كلذلعف
ناكيذلايلعلعفكلذكو،ًاليلقربكأهابتنابنادزيىلإلاصتالاكلذ
.هعملادجللًاقوشقّرحتي

هبينتربخأامب"يلع"تغلبأ،راقعلااهيفانرداغيتلاةظحللايف
نيأوأ،ّزكرننأبجينمىلعفرعننكنمل.شهُدف،فتاهلاربعبنيز
لمأضيمولكو،ةدودسمةياهنىلإدوقيليلدلكنأادبوً،اقحثحبن
سسحتننحنوانّايإًاكرات؛ىشالتيامناعرسفئازءوضعاعشىلإلوحتي
.ىرخأةرممالظلايفانقيرط

يهو؛ثلاثلادمحأةروفانبناجبتارايسلافقوميفةرايسلااّنكر
طيطختبو،رجآلاوماخرلاىلعىمازخودوروشوقنبّنيزمعئارريغصحرص
مامأةفداصميلعىشم،نويامهبابوحنانقلطناامدنع.بهذلاءامب
ملاذإو.كلذاهبضغيمل،عقاولايفو.ةروفانللةروصطقتلتةباشةحئاس
هسأرىلعأنمهيلإترظندقف،اتأطخأدقناتبعتملانازوجعلايانيعنكت
ً.اروفقيرطلانعدعتبافهلعفدقاميلعكردأ.هيمدقصمخأىلإ

."...فسآ"
رسكيفحلفيملههجوىلعسوبعلانكل،ةديجةيزيلكنإبرذتعا

.لباقملابهلتمستباو،هريبعتنمةجعزـنمُدبتملةباشلانأريغ.ديلجلا
."ىرخأةروصطقتلأنأنكمي،قلقتال":فطلبتلاق
اليرورضلاريغيّدجلاريبعتلاكلذو،اهيلإقّدحي"يلع"نأتظحال

.ههجوىلعًامسترملازي
."تنألضفت":رورملللاجملاهلةحسفمتلاق
ةباشلازواجتو،ةعساوتاوطخبىشممث.ً"اركش":مثعلتبمتمت

ةرظنلاظحال،تاوطخعضبدعبهبُتقحلامدنع.ةميدقلاةروفانلاو
.ةيبصعبهلوحرظنفينيعيفةرسفتسملا

."؟ريدملااهيأرمألاام؟اذام"



يفررضالنأظفلاقمحألاغالبإكشوىلعتنكاميففتاهلاَّنر
لصتتتناكذإ.ةلصتملايهانيغفيتناك.رخآلاونيحلانيبءاسنللماستبالا
...اهبلصتأنأيلاببرطخيملو،سمأذنمملكتنملاننكل.مويلكيـب

."كبلاصتالاكشوىلعتنك،انيغفي":تلق
.ركمبّرشكفاهبرعشأيتلاةراثإلايلعىأر
."ً!ادوهشمًاموياذهنوكيس!!يـبلصتتتنأ!بذاك":تكحض
."...ريميدعمحابصلااذهملكتأتنك.اذهيلوقتال":تلق
."؟َّمع"
."رخأتيالأهنمتبلطو،هترّذحً.ادغءاشعلانع"
."؟كنعاذامو"
."؟ينعاذام"
."؟ددحملاتقولايفيتأتسله"
ىلعانلوصحو،قيقحتلاىلعدمتعياذهنأيفيسفنةرارقيفترّكف

.ةديدجّةلدأيأ
،عقاولايف.ددحملاتقولايفًامتحكانهنوكأسو،لعفأسًاعبط":تلق

.ً"اركابلصأس
؛تزونايكبلصتأاذهلو،كلذىلعصرحاً،انسح":ةلسوتمتلاق

تنأ؟كلذكسيلأً،افيضتسلكنأفرعتتنأف،رخأتتالأوجرأ.كرّكذأل
."ترخأتنإًاديجرمألاودبينلو-ًامامتيلثم-فيضملا

يفهبلجأنأنيديرتءيشكانهلهً.اركابلصأس،يقلقتال"
."؟يقيرط

."بسحفكسفنبلجا.ءيشال"
وأ،جاعزـناوأ،رمذتيأنودنمةريخألاتاملكلاكلتتقطن

دبال...جاهتبالابترعش،وحنلااذهىلعملكتتاهتعمسامدنعو.ىوكش
...ةأرملاهذهبحأيننأ

."الصينألبقًادوجومنوكأس"
بوعلةرظنو،ينبقاري-زوجعلابئذلا-"يلع"تيأرفيرصبتعفر

.ً"ادغِكارأ":تلق.هينيعيفةحضاو
."كسفنبنتعا،كوجرأ،رذحلاخوت،تزون"
ةعئارةديسانيغفيةسنآلا".ةأجفيلعملكت،ةملاكملاتيهنأنيح

يهو.الفاتاتىلإانبهذنيحفطلوةقابلبانتلبقتسادقو،نيشتفملاريبكاي
."ةجوزلثم...لثم،يديسايًاريثككبةمرغم



ىلإيلعمضنانآلاو،اتكيوريميدًالوأ.هيلإجاتحأتنكاماذه،عئار
تيأريننكل،هتحاقوىلعهّخبوأتدكوً،ابضاغهوحنتردتسا.ةقوجلا
.ةقداصةفطاعوةءاربةرظن:ههجوىلعريبعتلا

."ةعئاراهنإ،حيحصاذه":يـبضغىلعترطيسنأدعبتلق
.يتوصيفادبهنكل،يـبضغءافخإليدهجىراصقتلذبدقتنك
مل."يديسايينرذعتنأوجرأف،مئالمريغًائيشتلقدقتنكاذإ"

نودنميمفتحتف".اننيبيرجياممطقفًاجرحمامنإوً،اجعزـنمُدبي
.ً"اددجم؛ريكفت

امفرعأ.يلعايًافيخسنكتال".هفتكىلعاهتعضوويديتددم
."اننيبًاليلقةدقعمةقالعلا..ً.انسح،طقفرمألاً.اديجهينعت

."كلذكًامئادتاقالعلا":تفاختوصبلاقف
."كلذكاهلعجننمنحنامنإوً،امئادًادجةبعصتسيل.ال،يلعايال"

بنيزبهتقالعركذأستنك."ةدّقعماهلعجننمنحن".مهفيلًاقوشتمادب
نععانتمالاطقفانعطتسااذإ".كلذنعتعجارتيننكل،لاثملاليبسىلع
.لعفنالاننكل...ةداعسبانتايحعباتنسفانيلإةبسنلابةئيسءايشألالعج
عمملكتنوبهذنل...لاحلكىلع.نكيًايأً،انسح...نحن،كلذنمًالدبو
."انلهلوقتلاهيدلامَرنلوىليلةأرملاكلت

ةحاس؛ةيلاعناديمىلإانلصوونويامهبابانزواجتو،ةعرسبانمدقت
يـبناجىلعنوفطصيسانلانمًادشحانيأرو،رصقلايفيركسعلاضرعلا
ةبوعصبانقيرطانكلس.رصقلليناثلالخدملاوةيجراخلاةباوبلانيببردلا
-ملاعلاءاجرألكنماوءاجدقمهنأادبنيذلاسانلاةعومجمربع
ةشهدبنوقّدحيوأةداعسبنولوجتيمهلكو-نابايلا،اكيرمأ،ايناملأ،اينابسإ
ةعبرأمخضلادشحلاكلذيفنوزيمملادارفألاناك.هتاحاسورصقلاىلإ
عيطقبينتعتكويدلثممهتاعومجمطسويفنوفقي،نييحايسنيدشرم
نيحيفةينطولامهتاعومجممالعأنولمحياوناك.ّمُخيفجاجدلانم
للملاتارظنتناكو.مهتعامجدارفأنمًايأاودقفياليكمهدهجنولذبي
.مهتنهميفنيحجانوأنيعناقاوسيلمهنأانربختلةيفاكمههوجوىلع

،نيريأايآةسينكمامأفقتةريغصةقلغمةنحاشتيأروتردتسا
ضرألاىلعهنوعضيوًاريبكونايبزاهجصرحباهنمنوجرُخيصاخشأةعبرأو
عضبانرسنأدعبانرعش.ةبيرقةلفحلًاريضحتحجرألاىلع؛ةعفارةدعاسمب
ةمسن؛دوسألارحبلانمةيتآ،نيميلانمانيلإلصتةرتافةمسنبتاوطخ
تطقس.تاعاسعضبلبقةوقبةنيدملاتبرضيتلاةفصاعلادعبةرتاف



،قيرطلايفرطىلعةعورزملابلّدلاراجشأناصغأنعرطملاتارطق
لكيفةفاكملاعلاعاقصأنمةفلتخمتاغلبملكتتتاوصأعامسانعطتساو
يف-مهلويخنوكرتياوناكنيذلابناجألانيثوعبملابينّركذام؛انلوحناكم
اوزجنيلبردلايقابنوزاتجيوةحاسلايفكانه-ينامثعلادهعلاءانثأ
طسونمتبرتقانيحبيرغروعشينباتنا.ةلودلايلوؤسمعممهلامعأ
دقو.ةينامثعلاةنطلسللضبانلاَبلقلاةنسةئمعبرأيقبيذلاىنبملا
ةحاسلاكلتيفكانهاوعّمجتصخشفلأنيرشعنأامناكميفتأرق
هتلحريفهقالطنالبقهعيدوتلو،حتافلادمحمناطلسلاةزانجروضحل
،ةميدقلاراجشألانيبليوعلاوتاخرصلاعامسًابيرقتتعطتساو.ةريخألا
...رصقلابطيحتًانورقاهرمعغلبييتلاتانيصحتلاتيأرو

ريشينمأسراحناك."...يـبحاصايةقيقدًالهم":شجأتوصخرص
.هقيرطدسيويلعرصخىلعسدسملاىلإ

.ً"ايرانًاحالسًالماحناكملااذهلوخدكنكميال"
لكىلع."ةطرشلانمنحن":ةعقوتمريغةفاصحوءودهبيلعلاق

.انببجُعيملنمألاسراحنأًاحضاوادبلاح
."؟كلضفنمكبةصاخلاةطرشلاةقاطبةيؤريننكميله"
يننكل،هتناكملجرللحّضوييكلًانذإينمبلطيهنأكويلإيلعرظن

.يتقاطبترهظأوهتلهاجت
."ناّكأتزوننيشتفملاريبك"
تحتهبةصاخلاةطرشلاةقاطبعفدف،هنمًابولطمناكاميلعمهف

.نمألاسراحفنأ
انيلإرظنيلازيالوهوفلخلاىلإةوطخًاعجارتمسراحلالاق

."؟امكدعاسأنأنكميفيكو.تمهف":ككشتب
ةريدمةيؤرلانهنحن":لجرلافّنعيداكيذلا"يلع"ًالهاجتمتلق

."فحتملا
هموننمضهندقلجرلااذهنوكينأامإ."؟ةريدميأ":لأس

يلعرودقمبدعيملو،بعاتملاضعبنعةطاسببثحبيوأً،اجعزـنمًاحابص
.هلّمحتينأ

."؟انهمكيدلًاريدممك؟ةريدميأبينعتاذام"
."؟نادصقتنم.نيريدمةثالث":هناكميفًارمستمسراحلاباجأ
انتقوردهتةرجاشميفلجرلاعمطروتلايفبغارريغانأوتلق

."نيكرابىليل؛مناخىليلعمدعومىلعنحن":ىدس



!هآ":نايلاعناجرباهبطيحيةمخضةباوبهاجتابانلًاحّولملاق
."مالسلاباباربعاوًامدقايضما.تمهف

ملهنأتفرعو،هناكميقب"يلع"نكل،راشأثيحىلإمدقتأتدك
.كلذبرهاظتيهنأوأ،مهفي

.ً"اددجمهتلقامدعأً،ارذع"
."مالسلاباب"
.هبينأتلًارذعدجودقًاريخأناك
."!ةيكرتلابّملكت؟كسفننظتنيأ؟مالسلابابنعءارهلااذهام"
اذام".همالكنععجارتيوأرذتعيملهنكل،ًالجخنمألاسراحدّروت

"...هبىعدتاماذه؟لعفأياسع
متهأال".داتعملاكةهجاومللًاقوشتمادب"يلع"نكلً،اقحمناك

."؟ةيكرتلابىعُدتاذامً!اقالطإاهمساب
اتروأمسابًاضيأةفورعماهنإً،انسح..ً.انسح...نحن":سراحلامتمت

.]28["يـباك
."؟ةيكرتلابملكتتالاذامل؟يـباكاتروأاهوعدتالاذاملً،اذإ"
."...اهنأطقفتننظ"
."ةمداقلاةرملايفةيكرتلابّملكتو،ينبايريكفتيأبكسفنجعزتال"
ىلإنالصتسفةباوبلاامتربعاذإ.يـباكاتروأينعأ...كانهةباوبلانإ"

ىأرنيحتمصمث."...دعسلاباب.راجشألابٍفوفحمبردوةيناثةحاس
نالصتسف]29[يسيباكةداعسمسابةفورعملاةباوبلاامتزتجااذإ".يلعةرظن
،ةريدملابتكمنعكانهفظوميأامتلأساذإو.نوردنإةحاسىلإ
."رورسبهيلإامكقفاريسف

،حلاصلالجرلااهيأكلًاركش":لجرلاةّزبلّدعيوهويلعمستبا
لاجربطاختفيكفرعتنألمآً،ادعاصفنآلانمً.اقحكلًاركش
اذإكنكل،حماستملاعونلانملجرانأ،ىرتامكف.مكنوروزينيحةطرشلا
صخشعمينعأ؛طابضلانمئطاخلاعونلاعموحنلااذهىلعتلماعت
."روسكملاكفنألّدعيسامبرً،انسح،يلثمًاحماستموًاروبصنوكيالدق

."انلوصوعقوتتنيكرابىليل،يلعايلاعت":هايإًالجعتسم،تلق
نيحيف،تاوطخعضببينقبسييلعو،ينامثعلارصقلاوحنانقلطنا

.انّايإًابقارموًاهودشمنمألاسراحفقو
ضرألانمناقثبنيامهنأودبينيجربنيبةمئاقلاةداعسلاةباوبتناك

ءاروانقيرطةيؤرعطتسنملو،ةمراعىضوفةلاحيفنيمخضنيحمرلثم



ًالضف؛ةغلابةبوعصبالإرصقلامامأنيعمتجملاحايسلانمةريبكةعومجم
،يمامأهقيرط-عقوتموحنىلع-يلعقش.هسفنفحتملاىلإلوصولانع
نيبروبعلانمًاريخأتنّكمتدقفانأامأ.راّودلابابلاىلإلوصولاعاطتساو
،ةبّجحمةيبرعةأرماورعشلارمحأيزيلكنإديسنيبريسلاو،نيدشتحملا
ينابايلجرةعبقعزـنأتدكيننكل،بابلاىلإفاطملاةياهنيفتلصوو
.كانهىلإيقيرطيفهسأرنعزوجع

!؟اذهام":كانهىلإًاريخأتلصونيحةباوبلادنعسراحلاُتلأس
."؟مويلكلثاممرمألاله

،ليمزايةّلطعمةلآلا".هيفتكَّزهونداعملافشكلزاهجىلإراشأ
ًاقفوو.تقولاكلذذنمةمراعىضوفلاو،سمأذنملاحلاهذهىلعيهو
اهوحلصيملمهو،يّنفلطعهنإ،اهيلعةرظنءاقلإلاوءاجنيذلالاجرلل
نملكنمقثوتننحن".ديلابلومحملانداعملافشكزاهجعفر."دعب
،فوفصلاكلتلكانيدلاذل،تقوللردهاذه.ءيشلااذهةطساوبرمي
نأل؛ءاثالثلامايأءانثتساب،نايحألامظعميفلاحلاهذهىلعرمألانكل
سانلانمريبكلاددعلااذهباعيتسارصقلاعيطتسيال.اهيفقلُغيفحتملا
فسؤماذه.ًالجآوأًالجاعًالحنوريدملامدقينأبجيو،لاحلكىلع
."رصقلاالنحنيناعننألضفألانمنكل،انلونيرئازلل

نيذلانيدشتحملانيحئاسلاعملماعتيلانفلخنيكسملاسراحلاانكرت
يهو؛ةيناثلاةحاسلاانلخدو،مالسلابابانربعو،مهيلعةرطيسلابعصت
ىلإ.اهطيحميفماظتنابةعّزومورسراجشأبةطاحمةئداهوةحيسفةقطنم
يناطلسلاسلجملاعامتجاتارجحعقت،ةصاخلاتالبطسإلاقوفو،راسيلا
خباطملانيميلاىلإو،ةلادعلاجرب؛يسلوكتيلادعامهنيبو،كلمرحلاو
انفلخانيأرو،ةيضفلاوةيفزخلارصقلاتاعومجماهيفضرُعتيتلاتاعاقلاو
نمةيرثألاتافشتكملاوةيناطلسلاتابرعلا،مالسلاباببناجبً،امامت
ةسمخلابوردلامامأيلعفقو.رصقلاضرأيفترجبيقنتتايلمع
.راتخينألبقدّدرتوانمامأعّرفتتيتلا

."روطاربمإلابردىلإةيلاتلاكتوطخكلقنتس،يلعايتنسحأ":تلق
."!روطاربمإلابرد"
بابىلإمالسلابابنميدؤييذلابردلاهنإ":هزمغأانأوتلق

لوقأنأنكميله،طيسبلامالكلالّضفتكنأرابتعاىلعوأ،ةداعسلا
."؟ءانهلاةباوبىلإملسلاةباوبنم

نأطقفتدرأ.يديسايكلذيلوقبًائيشِنعأمل!هآ".ركمبّرشك



ةفرعمنأمغر،يلمئالماهيلعانفالسأهقلطأمسايأف،ًاليلقًاجرحمهارأ
."ّيلعةبعصةيبرعلاءامسألاكلتلكً.اعئارًارمأنوكتسيكرتلامساللسانلا
كلتلكفرعتفيك،ريدملااهيأًانايحألءاستأ".هسأرَّكحوًاليلقتمص
."؟ةميدقلاءامسألا

لضفب":ورسلاراجشأنيببردلالوطىلعيشمناّنكاميفتلق
."يمأىلإعجريخيراتلابيدلفغشيأ.يتدلاو

."؟ةخرؤمتناكله"
تسّرداهنكل،بدألاّملعميدلاولثم،ةّملعمتناكً.امامتسيل"

.اهسفنةسردملايفامهلمعءانثأيفرخآلاامهدحأىقتلا،عقاولايف.خيراتلا
تناكامنإو،ةبغرنودنمنلمعييتاوللاتاسّردملاكئلوأىدحإنكتمل
بحسرغتلاهعسوباملكتلعفو،اهلمعتبحأ.لثُموئدابمبّىلحتت
بتكلالكبمهتدّوزو،تارمتؤمىلإمهتبحطصاف،اهذيمالتسوفنيفخيراتلا
نعىأنمبتنكيننأنظأال.اهيلإنوجاتحيوأاهنوديرييتلاتاساّركلاو
:لوبنطسإيففحاتملاىلإينتذخأدقفً.اريغصًالفطتنكامدنعىتح؛كلذ
،شتنيجرفروبرصق،ضوحلاةسينك،ايفوصايآ،يـبرليبرصق،ةجهبملودرصق
ةسينكو،لوكيدينجسو،روفكترصقةيكرتلاةغللالّضفتتنكاذإوأ
دقف،ناكملااذهصخياميفو..ً.افحتمنآلاتحضأيتلاةميدقلااروشت
."اهددعفرعأدعأملةريثكتارماهتقفربهترز

يننكل،اهتيؤرلينتبحطصايتلاةديدعلاىرخألانكامألادّدعأستنك
.فولأملاهسوبعتظحال

."؟ريدملااهيأًادبأمأستالأ"
يرودقمبنكيملنكلً،احّربمًاملأيلببستةلحرلكتناك!مأسأ"

راكفأةأرما؛ةيروهمجللةيقيقحةنباتناكدقف.كاذنآيتدلاولاذهلوق
يف.اهسفنُلثملاوئدابملاىلعديحولااهنبايّبرتنأتدارأو،لثُموميقو
ةلباقريغاهلكو،يلعايّيلعةضورفمطورشةثالثكانهتناك،انترسأ
ةبسنلابةلكشمبتكلانكتمل.فحاتملاو،حرسملاو،بتكلا:اهنأشبضوافتلل
اذهنوكيالامبرو،ةيسيلوبلاتاياورلاةصاخ؛ةءارقلابحأيننألّيلإ
،ةيديموكلالامعألابعتمتسأانأفًاضيأحرسملاهركأنكأملوً.اضيأًائجافم
نيحاهّمشأيتلانفعلاةحئارتناكوً.اقلطمفحاتملاعممجسنأمليننكل
.ً"ازازئمشاكطصتينانسألعجلةيفاكاهلخدأ

تنكامالإو،ةياهنلايفاهبعاتمتسالاتّملعتكنأدبال،نكل"
."ةفرعملاهذهلثمبستكتل



نعيتدلاوتفقوتنيحً؛اقحاللصحاذهنكل.اذهضرتفأ":تدّهنت
."ةضيغبلاتالوجلاكلتيفيـباحطصا

.هلوقلواحأتنكاّممقثاوريغ؛كابترابيلإيلعرظن
نمةعساتلاوأةنماثلايفتنكامدنع.يلعايةئيسةبرجتتناك"

اممرثكأ؛حايسلابُّجعيرصقلاناكو،ةجهبملودفحتمىلإانبهذ،يرمع
ينفرجودشحلايفتعض؟ثدحدقنوكينأعقوتتاذامو.نآلاانههارت
يفاهرأمليننكل؛يتدلاونعًاثحبًاسئاييلوحترظنف،هعمسانلاليس
كئلوألكنيبًاريغصىتفتنكدقف؛يلعاييفوخّليخت.ناكميأ
رعشأتأدب.ةبلجلاكلتطسويـبيحنعمسيدحأالو،ءابرغلاونيدشارلا
،تقفأامدنعو.فاطملاةياهنيفييعوتدقفو،ءاوهلاًابلاطثهلأو،عزفلاب
يمأو،ءاملاضعببرشأينلعجينأًالواحميـبرقفقيًاصخشتيأر
ناتشعترملااهاديو،ديدشقلقبرعشتيهو،ةءالملثمءاضيبةنيكسملا
.ّيديناكسمت

اهتاركذمىلعترثع.فحتميأىلإىرخأةلوجيفًاددجمينذخأتمل
:فحتملايفمويلاكلذدعبهتبتكامركذتأو،اهتافوبقع،تاونسدعب

ىلإجاتحيدلبلااذهنألً؛افّقثموًاّملعتمًالجرتزوننوكينأديرأ
راوطألاّبلقتموهف.كلذكحبصيسهنأنظأاليننكل،ركفوملعلاجر
تلواحدقو،نونفلاوأملعلابمامتهايأهيدلنأودبيالو،دينعو
دادزينأىشخأانأف،رثكأتلواحاذإو.ىودجنودنمنكل،هعيجشت
ىلعًامئادلصحننأنكميالنكل،يدهجىراصقتلذبدقل.يلهيّدحت
لثمبدألابًافغشوأيلثمخيراتللًابحّنكُيالهنكلاننباّهنإ.هديرنام
.تاعقوتلاكلتلثمانرمضأاننأل؛انقتاعىلععقيأطخلانأضرتفأو،هدلاو
عتمتيو،لقتسمصخشوهف،انوذحوذحينأىلإًارطضمسيلتزون
تاحومطىلإةفاضإلاب،ةلقتسمتارايخوصاخقوذوةزيممةيصخشب
اهسرغننأنكميال،اهحالصوأانلثُملبننعرظنلاضغبو.ةددحم
...اندلوناكنإىتح؛صخشيأيفةوقلاب

تنكو،ةطرشلايفبّردتلابتأدبدقتنك،صنلاكلذتأرقامدنع
هرودقمبنأنظيًاباشتنك؛راجشللًامئادًادعتسمو،عابطلاةّدحبّزيمتأ
:عباتأنألبقًاليلقُّتمص."هسفنبملاعلايفرشلالكىلعءاضقلا
."يلعايًامامتكلثمتنك،ىرخأتاملكب"

."؟يلثم"ً:اكبترملأس
ًامامتكلثمً،امامتكلثم":ىرخأةرمهبابشهجاويلجرةفطاعبترّرك



نمفّرصتيًاصخشً،اقحالةلئسألاحرطيوًالوأبرضيًاصخشتنك.يلعاي
ً،امعدرظتنينأنودنمرارشألاقحاليًاصخش،رظتنيوأيغصينأنود
نمهبيصنلانيوةظحليفًاديقعتاياضقلارثكألحينأهرودقمبنأنظيو
."تامدكلاوحورجلاوبرضلا

.حرمبيلعكحض
،ظحلاينفلاح.ةبوغرمتافصتسيلهذهف،يلعايًاكحضمسيلاذه"

الو،باشكنكل.ةمكحلابستكأملولةصيوعةلكشمهجاوأستنكامبرو
."كرظتنيامفرعيانمدحأ

امهبعتمتأتنكناعزعزتتالسفنلابةقثوةعاجشًارهظُمكحض
ً.اقباس

."ةديجلاحيفىقبأس،هللاءاشنإ.ريدملااهيأقلقتال"
."ديجاذه"
ًامدقيضمتنأوجرأنكل،يديسايسأبال":ًالئاقيلعكحض

."كتصقب
كلذنأتكردأو،ًاليلقرّكفأتأدب،يتدلاوتيفوتنأدعبً،انسح"

يفةدوجوملاريكفتلااياقبيفبيرنودنمّرثأدقاهتاّركذميفصنلا
توصأدبو،بارطضالابترعش.غامدلابفورعملا؛يسأريفصفقلاكلذ
تاّركذملاتأرقنأدعب،لاحلكىلع...سمهي-يريمض-يسأريفتفاخ
فحتلاكلتىلإرظنأانأوًاتقوتيضقو،هيفتلّوجتوفحتملاىلإتبهذ
امك؛كانهتاعاستيضق.تامنمنملاوشوقنلا؛ةيرجحلاوةيبشخلاوةيفزخلا
كلتىنعمًاقحمهفأوأهلعفأامفرعأملو،لعفتنأيتدلاوتداتعا
الةقيرطبو،ءطبب-اهنيحتأدبيننكل.اهيلإقّدحأتنكيتلاءايشألا
هراهظإلواحتيتدلاوتناكامةيؤرب-ةيماهلإوأةقيمعاهوعدتنأنكمي
نكل،يلثدحيسكلذنأطقنظأمل.ّملعتأتأدبو،يسفنيفهسرغو،يل
،عوضوملانعأرقأتأدبو،ّملعتلاةيلمعبعتمتسأتأدبيننأبيرغلاءيشلا
ضعبترضحو،نيدشرمعمتالوجىلإتممضناو،تالجميفتكرتشاو
ةلوبقمًاقباساههركأتنكيتلافحاتملايفنفعلاةحئارتحضأو،تارمتؤملا
طاشنلابموقأنأًاّيلاحيننكميالً،اعبط.بيرغوحنىلعّيلإةبسنلاب
ديزملاسّركأسدعاقتأامدنعيننكل،يضاملايفهتلعفيذلاهسفنيلمعلا
."خيراتلليتقونم

اهنأبقثاوانأ.اذهلككتدلاوتفرعولىنمتأ":ةبآكبيلعدر
.ً"اريثككبرخفتستناك



،ةايحلايههذه!؟لعفننأنكمياذام،نكلً.اضيأكلذبقثاوانأ"
روزتنأيهكليتحيصننكل،ءاطخألاضعبحيحصتةطاسببنكميالو
ًاناكملاثملاليبسىلعراثآلافحتمنوكيس.طقفةدحاوةّرملولوً؛افحتم
نعًاريثكدعبيالوً،امامتناهلوجهزـنتمبناجبعقيوهو،هنمأدبتلًاعئار
."نمزلاربعةلحريفرفاسمكنأرعشتسو،هيفامدهاشوبهذا.انه

ً.اددجمهينيعيفعمليًاءوضتيأر
."!هترزكنأينربختال"ً:ابيصمنوكأنألمآانأوهلتلق
.ءوضلاىشالت
فرعتً.امئادامءيشينضرتعي؟يديساياذهلعفأنأنكميفيك"

."...مويلكةميرجوً،ايمويةثداحعقت؛رمألاوهفيك
:لجخلانمديزملابرعشينأيفبغارريغانأو،هّايإًاعجشمتلق

،باهذلاىلعصرحاو،ةعتملانمكسفنمرحتالنكل،فرعأ،فرعأ"
الهنأل؛ًالوأراثآلافحتمىلإبهذا.كلذبكعاتمتساىدمنمشهُدتسو
ُّتمص."ًالوأراثآلافحتمةرايزنودنميـباكبوترصقىلإءيجمللىنعم
يهو؛لضفأاذهنوكيسفًالوأايفوصايآترزاذإً،اعبط".تركذتوًاليلق
."؟انقفتا،بسحفباهذلانمقثوت.دحاولبحلثم،اهضعببةطبترماهلك

."يديسايديرتامك":متمت
كرمآنأنكميفيكً!ارمأسيلاذه!يلعايديرأامكرمألاسيل"

."دعباميفينركشتسو،حارتقادرجمهنإ؟فحتمةرايزب
نأالإفحتملخادهمدقىتفلاعضينأنكمملانمنكيمل

.ةميرجهيفتفُرتقا
ةباوبلايههذه":دعسلابابىلإًاريشموعوضوملاًارّيغم،لاق

."؟نييلوألانيتباوبلاانربعدقل؟ريدملااهيأكلذكسيلأ،ةثلاثلا
،فحتمىلإةلمتحمةينهمريغةرايزنعملكتينأديرينكيمل

يتفرعمراهظإليعسوبامتلعف،اذل.هتابغرمرتحأنأبجييننأتفرعو
.رصقلاميمصتبةليئضلا

باباهنمانربعةباوبلوأتناك.ةثلاثلاةباوبلايههذه،معن"
مالسلابابيهوةيناثلاتّديُشنيحيف،يسرافزارطبتيُنبدقونويامه
دقو،دعسلاباب،ةثلاثلايهانمامأانهاهارتيتلاةباوبلاو،يكنرفزارطب
بناجىلإً،اساسأثالثلاتاباوبلاهذههنلعتام.يكرتلازارطللًاقفوتيُنب
-رصعلاكلذيفتاراضحثالثنمةيرامعمًانونفعمجيرصقلانأةقيقح
،ةيملاعةلودتناكةينامثعلاةلودلانأوه-ةيبوروأوةيكرتوةيسراف



ةعاقوةرجحلكعتمتت.ملاعلاتافاقثترهصوتنضتحا؛تافاقثلاةددعتمو
وأةيعامتجاوأةينيدتناكأءاوس؛ةيزمرةيمهأبةروفانوةرجشوةقيدحو
يتلاتايركذلاوزومرلابءيلمرصقلااذهيفعدصورجحلكو،ةيسايس
."ضرألاهذهىلعانهاهعئاقوترجةعّورموةبيهرتاياكحباهضعبسمهي

ولو.يقيقحبارغتسابيلعهجوىلعةّفلكتملامامتهالاةرظنتلدبتسا
كلت-مالسلابابمامأكانهًافقاويقبل،يـبقحلينأهنمبلطأمل
اهمامأجُّوتويكرتيركسعدئاقةميخهبشتلتيُنبيتلاةمخضلاةباوبلا
.راهنلاةليط-نيطالسلانمريثكلا

ةدمعأةتساهمعدتةلظمتحتانررموً،اددجمدوشحلابانقحتلا
يـبهذلاهشرعىلعاهتحتسلجينأناطلسلاداتعا،ءارضخوءاضيبةيماخر
اندعتبا.دعسلاباب؛ةثلاثلاةباوبلاىلإانلصوو،ةميركرهاوجبعّصرملا
يلعناكو.نيينامثعلانيطالسلابةصاخلاتارجحلاانلخدو،دوشحلانعكاذنآ
ناطلسلاناكثيح،لابقتسالاةعاق،يسادوأزرآىلإًاشهدنمقّدحي
رماوألاردصيو،هيراشتسمنمحئاصنلاىقلتيو،بناجألانيثوعبملالبقتسي
.ةكرعملاىلإنوقلطنينيحهتداقىلإ

يفتافيرشتلادعاوقوخيراتلاىلعيلععالطإنكيمل،لاحلكىلع
رصقناكامبر.لمعلافدهبانهنحنف،ةسيئرلايتايولوأنمةعاقلا
اننكل،نورقلبقفورعملاملاعلافصنتمكحةلالسةماقإرقميـباكبوت
.نيسيئرلامهيفهبتشملانيبنمفحتملاةريدمو...لتاقفلخىعسن



ينامثعلادهعلاءانثأيفًاقباسناكاميفنيكرابىليلبتكمعقي
كلتلكهيلعفرشأدقو،رصقلايفخبطملاةقطنميأ،وسوغوكيلرليك
ىلعّةلطملاةذفانلانمانتأراهنأدبال.ةيبقألاريدم،يسابيسرليكتاونسلا
.بابلادنعانراظتناباهاندجودقف،نورودنإةحاس

:تادرايعضبالإاّنعدعبتنكتملفحتملاةريدمنأمغر؛يلعلاق
اهيأانبتبجُعأاهنأدبال.ًالعفمستبتيهف،يقيقحلوحتاذهً،انسح"
."ريدملا

بهذتاندوهجلكلعجتوٍلاعٍتوصبخرصتالمَل"ً:امستبمتسمه
."حايرلاجاردأ

."يديسايفسآ"ً:اروفهتماقًاداشيلعلاق
ًابحرم":يديّدمأانأولتقةميرجباهيفهبتشملاةجهتبملاةديسللتلق

شتفملااهيأكبًالهأ":ةوافحبتلاقو،ةوقبيديتحفاصف."نيكرابةسنآاي
لمآو،كتيؤرلةرورسمانأ.نمروغشتفملااهيأًاضيأكبًالهسوًالهأو،ناّكأ
."ريخبنوكتنأ

ىلإةأجفناسللاءيذبيطرشلالوحتو،مستبا."كلًاركش،ريخبانأ"
يهوتدّدرت."كتيأرنأدعبنآلاًالاحلضفأتحبصأ".فيطلوحرملفط
ضعبكيدلنوكتنألمآ".ةجهباتضمواهينيعنكل،بيُجتَمبفرعتال
."رارشألاةلتقلاىلعضبقلاءاقلإيفاندعاستسيتلاتامولعملاوأءابنألا

ظحلاءوسلنكل.نمروغشتفملااهيأاذهىنمتأتنك":بائتكابتلاق
.ةجيتنيأنعرفستملناّكأشتفملاوانأاهانيرجأيتلاتاباسحلالك
."...ةرملكيفءاكذانقوفيو،انراكفأةءارقعيطتسيلتاقلانأودبي

.اهمساركذتملاهنأالإ،طبضلابهيفرّكفنامكلذناك
اذإ"ً.افلمًالماحانمبيشأوليزهوليوطلجربرتقا."نيكرابةسنآ"

ناك.ضرعملابةصاخلاديلاطخداومشقانننأضرتُفي،نيركذتتتنك
."...مويلالاوطينلأسييفاقثلامسقلا

؟كيببيدأايًاقحالاذهشقانننأنكميله":همالكةعطاقمتلاق
يتلاةّحلملااياضقلاضعبيدل.رظتنينأنكميريزولانأبةقثاوانأ
."اهنميهتنأنإامكعمملكتأسوً،ايلاحاهجلاعأ

ءاردزابرداغيوهوهَتَبقار."نيديرتامك":لمألابئاخوًاعجارتملاق
.نايعللحضاو



اذهنأبعابطناينباتنيًانايحأ.نولعافمهنأنونظياذامفرعأال"
ً.افحتمسيلو،ةضئافلاةيموكحلاعئاضبلاتاعدوتسمنمعونناكملا
عملماعتننأيغبني،هلعفننأبجيرخآءيشلكىلإةفاضإلابو
:ةلئاقتعبات،اهيلإءاغصإلابغلابلاانمامتهاَتظَحالنيحو."نيجعزمصاخشأ
وجرأ،لاحلكىلع.انبتكمىلإاهقيرطدجتةفيخسةمهملكنأودبي"
."اسلجتوالخدتنأناديسلااهيأ

.روكيدوأةدئازليصافتيأنموفراخزلانمًايلاخاهبتكمناك
يفو،ةطيسبلاةيندعملابتكلافوفرنمةعومجمبابلانيميىلإتيأر
ًاباتكو،بوساحاهيلعةضيرعةيبشخًةلواطتيأربتكملانمرخآلافرطلا
امك.تاظوحلمَرتفدو،صاصرَملقوً،اغرافةوهقَناجنفوً،احوتفمكُرتًاريبك
ةيناوجرأةيتوقايراهزأةقابمضتءاقرزةيرهزبوساحلانيميىلإتعِضُو
.مايأةعضبلبقبنيزىلإيلعاهرضحأيتلاكلتهبشت

دوجومغرلأسأالأتررق؟روهزلاهذهنامرققماناهلرضحأله
،بيبطلاباهتقالعةناتمنمقثوتلاىلعكلذاندعاسيدقف؛لاؤسلايفةزيم
...لزينيدتدجنعمليللااهئاضقلوحتاعئاشلاةحصنمديكأتلاىلعو

هيلعانرسيذلابردللةمخضةحولتظحالو،ةفرغلاءاجرأيفترظن
اهيفرهظتامك،مالسلابابنمىُرتامكةيناثلاةحاسلاو،جراخلايف
؛بناجأونييسامولبدىلإةفاضإلاب،رصقلايلوؤسمونييراشكنإلانمةعومجم
.ريبكلافتحالًاعيمجنودعتسي

لالتلاىلإتراشأو."نيثوعبملالابقتساليمسرلالافتحالاوهاذه"
،ولغويبلالتكلت":ةلئاقرحبلانمرخآلافرطلاىلعةروصلايفةرهاظلا
لتكنودنمً،امامتةيئادباهنإ؟كلذكسيلأ،ةرفقموًامامتةلوزعميهو
ّبحأيتلالوبنطسإيهكلت.نآلاتاردحنملاللكتيتلاةعشبلاينابملا
لثمروصّالإةنيدملاكلتنمَقبيمل،فسألل،نكل.اهيفشيعلاواهتيؤر
مامأنيطيسبنييسركىلإتراشأنيفقاولازـنالاننأتظحالنيحو."هذه
."سولجلابالّضفت،امكوجرأ":ةلئاقاهتلواط

."؟كلذكسيلأ،رصقلااذهىنبنموهحتافلادمحمناطلسلاناك"
.حيحصاذه":انيدعقمىلعيلعوتسلجنأدعبسلجتيهوتلاق

يارسدييشتلامتكانألءدبلوقأو،هدييشتءدببرمأيذلاصخشلاناك
مونغامرصقلثم؛تاونسقرغتسا-كاذنآفرُعامك-ريمألايديس
مهتابلطتملًاقفوةيفاضإفرغةّدعءانببنوقحالنيطالسرمأدقف.يطنزيبلا
ميلسو،ناميلسناطلسلاو،ميلسناطلسلاو،يناثلاديزيابعّسوو،ةفلتخملا



."رصقلاتاراقعثلاثلادارمو،ثلاثلا
؛نادزيمدآبتكميفمّسجملايفهانيأريذلاريبكلارصقلايفترّكف

.رحبلاىلإًالوصواهلكةحاسملالغشيودمحأناطلسلانمدتمييذلاكاذ
كلذلعفله؟هرصقءانبلةعقبلاهذهدمحمناطلسلاراتخااذامل"

."؟ةيجيتارتسابابسأل
وهسيئرلاببسلانكل،معن،بابسألادحأناكعافدلانأضرتفأ"

ةيركسعوةينيدسيلوبوركأ...ةعلقعقومًاقباستناكةعقبلاهذهنأ
انيهجوىلعتدبيتلاةشهدلاتارظننمتكردأنيحتفاضأ."ةيروحم
ناك":عقاولايفسيلوبوركأهينعتاّمعةركفىندأكلمنال"يلع"ويننأ
مهألعقاومنوكتلناكملااذهلثمةيلاعنكامأنوراتخيقيرغإلا
؛انيثأىلإمتبهذنإمسالااذهكشنودنمنوعمستسو،مهتاسسؤم
عقومةقطنملاهذهتناكً.امئاقاٍّدجميدقسيلوبوركألازيالثيح
اولوتسانيحىنبملانامورلاسميملو،يطنزيبلادهعلاءانثأيفسيلوبوركأ
ناطلسلارمأ،ةنيدملاهحتفنمتاونسدعبنكل.نيدلابهطابترال؛هيلع
هانبرصقلوأنأل؛تاونسدعبلوقأو،ةلتلاىلعانههرصقءانببدمحم
ةعماجاهيلعموقتيتلاةقطنملايفّديُشةنيدملاهذهيفنوينامثعلا
."نآلالوبنطسإ

اهيديتكبشو،مامألاىلإتلام،هبانمامتهاىدمتظَحالامدنعو
.ةلواطلاىلعًاعم

ةينامورلاةيروطاربمإلانيبةديدعهباشتهجوأكانه،عقاولايف"
ايفوصايآوريبكلارصقلايُنب،يطنزيبلادهعلاءانثأيف.ةينامثعلاةلودلاو
نكميو.امهنيبرممكانهناكهنإلاقيوً،امامتنيرواجتم؛امهضعببرق
يـباكبوترصقّديُشدقف،ينامثعلادهعلاءانثأيفهسفنءيشلاةظحالم
اتلكماّكحناك.عماجىلإنوينامثعلااهلّوحيتلاايفوصايآراوجب
ةلودلاةيوقتلةيقالخألاوةينيدلاةطلسلازيزعتةيمهأنومهفينيتراضحلا
ملاذل،اهبوعشناميإبفرُعتنأبجيمهتمظنأنأاوكردأو،اهيلعظافحلاو
،دبعملاوأ،ةسينكلانعًادجًاديعب-رصقلا-ةيسايسلاةطلسلازكرمنكي
."ةيحورلاةطلسلازكرم؛عماجلاوأ

كلذلك"ً.امامتهبعوتسأملءيشيقبهنأريغً،اعئاركلذلكادب
تلّوُحنأدعبحتافلاعماجءانببدمحمناطلسلارمأاذامل،نكل.ديج
."؟دجسمىلإكاذنآايفوصايآةسينك

شيعطمندّسجدقو،نيينامثعلاتاحوتفلًازمرحتافلاعماجناك"



،ةدابعراددرجمنكيمل،لاحلكىلع.مهتادقتعموددجلاةنيدملاةداس
قئارطبعمتجملامدخدقوً،اضيأًاّيفاقثوًاّيعامتجاعمجتناكمناكامنإو
ةيرضحةنيدمجيسنيفًايكرت-ًايمالسإًاماهسإحتافلاعماجربتعيو.ّىتش
اذهلثمىرأنأًاقحًايضرُمنوكيس"ً.اناسحتساتمستبا."...ةرهدزم
."...ناديسلااهيأامكلثمعيمجلاناكولفً.اريثكلوضفلا

نكل،عوضومللعضاوتملاانمهفبقلعتتيتلاتارابعلاضعببُتمتمت
.فتاهلاىلإاهديتّدم.ةملكبسبنيملمأسلاهايعأيذلا،"يلع"

."ً؟اياش؟نابرشتساذام؟امكلرضحأنأنكمياذام،لاحلكىلع"
ًاروطفانلوانتدقف،ةوهقلانمناجنفءاستحالًامئالميجازمناك

لضفأاهّرضحتنأنكمييتلارئاطفلاوتانّجعملاوكعكلاىهشأنمً؛اذيذل
.نادزيمدآبتكميفدمحأناطلسلازباخم

."ركسلانمليلقلاعم،ةيكرتلاةوهقلانمًاناجنفبرشأس،عقاولايف"
ةوهقلوانتأس":هيقاسًادعابمو،هيسركىلعًامامتًايخرتسم،يلعلاق

."ركسوأبيلحوأةدشقنودنم،نابوذلاةعيرس،ةيداع
ً،ادهجاهدادعإبلطتيالذإً؛امامتهبسانتاهبلطيتلاةوهقلاتناك

ةفرغلالمأتيوهوهتبقارً.ادجةطيسباهنإ؛هّكنموأٍّلحمنودنميهو
وحنىلعًامتهمادبو،فتاهلاربعةوهقلاانتفيضمتبلطاميفاهتايوتحمو
.ةيتوقايلابصاخ

."ةليمجراهزأ":متمت
،روهزلا،هآً؟ارذع":اهناكمىلإةعاّمسلاديعتيهونيكرابىليلتلاق

."ةعئاراهتحئارو،ةليمجاهنإمعن
نإاهلأسينألبقةعرسبتلخدتف،هلعفيلعلواحيامتكردأ

.اهبيبحنمةيدهتناك
لخدننأاننكميامبرف،كلًاجعزمرمألانكيملاذإ":فطلبتلق

."طغاضلماعتقولاف،عوضوملابلص
ريبكايًاعبط":اهيعارذكبشتوفلخلاىلإاهرهظعجرتيهوتلاق

هذهلثمنعثيدحلافً؛اضيأاهحرطأنأدوأةلئسأةعضبيدل.نيشتفملا
ديقفلاةثجىلعدوقنةعطقمتدجولهً.امئالمسيلفتاهلاربعاياضقلا
."ً؟اضيأةيضاملاةليللايف

."معن"
."؟ناينتسجدوقنةعطقيهأ"
لكشىلعةيحضلاةثجنكتملةرملاهذه،نكل.حيحص":ُتأموأ



ديلايفدوقنلاةعطقو،نيبناجلاىلإنيتدودممناعارذلاتناكلب،مهس
."ىنميلا

ةيعضويفرييغتلانعهتلقامبقالطإلاىلعمامتهايأِدُبتمل
.ةيحضلا

."؟نآلاكتزوحبةيدقنلاةعطقلاله"
،عامتجالااذهدقعنساننأكردأنكأمل.يعماهلمحأالظحلاءوسل"

."يعماهرضحأستنكالإو
."؟كلذكسيلأ،ةيدقنلاةعطقلاتيأركنكل"
؟هيلإىعستيذلاام؟نآلادمتعتبولسأيأ
سيلأ،اهلةروصتيأرنإةيدقنلاةعطقلاةفرعمكناكمإب،ينعأ"

."؟كلذك
.اهتلواطىلعحوتفملاباتكلاتعفر،يتباجإرظتنتنأنودنمو

باتكلالمحتلهً.اقباساهلزـنميفهتيأريذلاباتكلاوهفً،اروفهتفرع
نيذهبتظفتحا؟اهروزـنساننأتنّمخاهنألهتبلجاهنإمأً؟امئاداهعم
ِتبَّلقنيحيسفنلفحتملاةريدمنعىرخأةلئسأبناجىلإنيلاؤسلا
.تاحفصلا

.هذه،انه":ةميدقةيدقنةعطقاهيفرهَظتةروصىلإةريشمتلاق
شتفملااهيأسمأةثجلاىلعاهومتدجويتلاةيدقنلاةعطقلايههذهله
."؟نامكأ

ىلعرهظيذإ،يهاهنإ،معن".ةروصلاىلإتقّدحوباتكلاُتعفر
سرتلا...عردلا،ةذوخلا:ناينتسجلًاّيفصنًالاثمتهبشياماهيفيمامألاهجولا
،معن...زفناينيتسفإ:اهسفنةملكلا...ىنميلاهدييفحمرلاوىرسيلاهدييف
.ةيدقنلاةعطقلليفلخلاهجولاةروصىلإكلذدعبترظن."يههذه
ىراصنلازمرهبشيًائيشلمحي،رسنلثمودبيحّنجمقولخم،ممه"
."...امعوننمينيدلا

نامورلاهقلطأيذلامسالاوهاذه،ايروتكيف":هتلقامةححصمتلاق
ةفاحىلعةرهاظلافورحلاىلإتراشأ.حيحصلاراسملاىلعمكنكل،هيلع
يتلاةيدقنلاةعطقلاىلعةملكلاهذهتيأرله".بونوكدوقنلاةعطق
."؟سمأاهومتدجو

."؟ةملكلاهذهينعتاذام،معن"
،ةينيطنطسقلاينعتونوكامهنيعطقمنمةنّوكمبونوك":تمتمت

تّكُسدقةعطقلانأينعتاهنإ،ىرخأتاملكب.موزيربوأينعتوبوو



تفلينألتاقلاديري.صلاخلابهذلانمتعنُصوةينيطنطسقلايف
."ناينتسجىلإانهابتنا

."؟ايفوصايآمأناينتسجىلإ".كلذبًاعنتقمنكأمل
،لبقنماذهانشقاندقو،هيفريكفتلاقحتسيءيشاذه":تلاق

ةلصفاشتكانأجاتنتساىلإانلصوتو،نرتسيسةسينكيف؟كلذكسيلأ
."ةغلابةيمهأبستكياهماكحبوأاهسفنةنيدملابمئارجلا

مئارجللةقالعالّنإلوقأسف،ينتلأساذإ":ًاليلقاهيلعًاطغاضتلق
."ةزيمملاةنيدملاحورصبانمامتهاةراثإلواحيلتاقلانأنظأ.ةنيدملاب

اذإهنأهتلقاممًاروفتكردأاهنكل،ةحارصبرمألانعّربعأملامبر
اهنإف،مئارجلايفرشابملاؤطاوتلابةمهتملوبنطسإنععافدلاةطبارنكتمل
.نيسيئرلامهيفهبتشملانيبنملقألاىلع

ماكحدوهجّنإذإ.نيتركفلانيبةطاسببزييمتلانكميال":تلاق
."اهليمجتوةنيدملاومنىلإتّدأيتلايهءايوقأ

اليناثلاسويسودويثنأينتربخأدقف،حوضوبركذتأتنكاذإ،نكل"
."لوألازارطلانمًامكاحربتعي

لفطدرجمناكامدنعىتح؛ةيلاعةءافكبتّزيمتهتيشاحنكل"
ةرادإلةريبكةربخوتاردقنوكلتميصاخشأهبطاحأدقف.ريغص
-اريهلوبىربكلاهتقيقشلثمصاخشألاضعبناك.هنعةباينةيروطاربمإلا
يروطاربمإلامكاحلالثملاجرو-يئانثتساءاكذتاذةيساقةأرمايهو
."هتدعاسملًامئادنيدوجوم-باجعإللريثملجروهو-سوميتنأ

ً.ادوقفملازيالءيشكانهناك
كانهنوكينأيغبني،نكل.حيحصاذهلكنأضرتفنلً،انسح"

ليبسىلعناينتسجذخأنل.ةيخيراتحورصدنعاياحضلاثثجكرتلببس
."...اهتّمربةنيدملاءانبةداعإبرمأاكينةروثدعبف،لاثملا

خيراتلابكتفرعم!اكينةروثنأشبفرعتتنأً،اذإ":ريدقتةربنبتلاق
."يـباجعإترثأدقو،ناّكأشتفملااهيأءانثلابةريدجيقرشلاينامورلا

نكل،اهيلعلوصحلاتعطتساةيلّوأتامولعمدرجمهذه،الهوأ"
دقف؟ايفوصايآاذاملوههنعلأسأنأتدرأام.لاحلكىلعكلًاركش
اذاملو.اهانبدقناينتسجنأل؛نرتسيسةسينكرايتخالتاقلارودقمبناك
نمدافتسال،نيطنطسقىلإانهابتناتفللتاقلادارأولف؟نيطنطسقدومع
هتفرعامم-نيطنطسقناكدقف؛هتيحضكرتلبسانمعقومكًاضيأرامضملا
."هدييشتبرمأيذلاصخشلاوه-نآلاىتح



."ةغلابةيمهأوذعقومًاضيأكلذف،ريبكلارصقلاوأ":تّدر
."؟ريبكلارصقلايف،كانهةيناثلاةيحضلاكُرتتملاذامل.طبضلاب"
.ةفرغلاىلعتمصلاقبطأ
هذهنأةقيقحلالغتساوههلعفنولواحيمهنأنظأام":تلق

ببسكلذسيلأ،ينعأ.انكابرإلةينامورلاةمصاعلاًاقباستناكةنيدملا
."؟نيطنطسقدومعبصن

انينثتسااذإىتح،نكلً.اقحمنوكتدق":اهسأربئموتيهوتلاق
نحنف،يطنزيبلادهعلاءانثأيفًاسيئرًاحرصناكيذلانوديسوبدبعم
."ةميدقلاةنيدمللزومراهلكايفوصايآوةنيدملاراوسأودومعلانأفرعن
مامألاىلإّىلدتيذلارعشلاتدعبأاهنكل،هتلقامبعنتقتساهنأتننظ
دقحورصلاكلتنأًاضيأركذتننأبجي".يتيرظنتضحدواههجوقوف
دقف،لاثملاليبسىلعايفوصايآذُخ.مكاحلاةوقلًاساكعنانوكتلتيُنب
لجأنمو،قلاخلابهناميإلًازمرنوكتلةسينكلاىنبهنأملاعلاناينتسجغلبأ
وهاذهنأنظتله،نكل.قلاخلانمهبعشبيرقتدارأهنألو،ةينارصنلا
يقيقحلاببسلانأدقتعأالو،حيحصاذهنأنظأال؟يقيقحلاببسلا
لجرلاميظعتلامنإو،قلاخلاديجمتوهةعئارلاةسينكلاكلتلثمدييشتل
ةدابعلارودودباعملانأالإ؛هدحوقلاخللةوقلانأمغرف.اهانبيذلا
ىتح؛سانلانيبنيتّزيممةناكموةبترممهحنمتو،اهتاُنبىركذّدلختىرخألا
لجأنم؛ةمحرنودنمَبعشلامهسفنأماكحلاكئلوأقحسينيح
سانلاتادقتعمونيدلاماكحلاكئلوأمدختسا.مهمالحأتاعورشمقيقحت
ءايزيفلاملاعلثم-ًالاجرناينتسجبلجيساذاملفالإو،مهتطلسخيسرتل
سمخاولمعيلسيلارتنم-سوميتنأتايضايرلاملاعو،ستليمروديزيإ
،مالكلانعتفقوت."؟لاّمعلانمفالآلاتارشععمءانبلايفةلماكتاونس
ةدابعلارادءانبلرخآعفادناينتسجىدلناكً،اعبط".اهانيعتضموو
امنإو،قلاخللهصالخإينعأالو،هبحديلختدارأدقف؛يصخشعفاد،ةريبكلا
،اهيفتقولاضعبتيضقوايفوصايآىلإتبهذاذإ.ارودويث؛هتجوزبهعلو
ىلعناشوقنمهتجوزوناينتسجيمسانمنيفرحلوأنأظحالتفوسف
ًاحيرضايفوصايآربتعتً.ابيرقتجمدمراعشامهنأكو؛كانهنيدومعلاىلعأ
."هسفنتقولايفةدابعرادوروطاربمإلااهّبحأيتلاةأرملل

وحنىلعةيسنامورنوريثكلااهدجيدقيتلاتاملكلاكلتيلعىقلت
.ةيرخسبيئانثتسا

نودنملفطوةأرماولجرفلأنيثالثلتق!نيعلدغونمهلاي"



نيحيفهتبيبحىركذءايحإلمخضحرصءانببرمأمث،ةظحلددرتينأ
."هيديىلعةئفادلازتالءايربألاءامدتناك

يفتّبلغتاهلخاديفةخرؤملانكل،يأرلاهقفاوتنيكرابىليلنأادب
.ةياهنلا

ً.اضيأيونعمرصنعدوجوىسننالو،نآلاًاريثكهيلعوسقنالانعد"
."حرصلاكلذدييشتىلإتّدأيتلابابسألادحأناميإلاناك،ةلصحملابف

هلتقبهبكترايذلابنذلانعًاريفكتةسينكلاىنبامبروأ":تلق
نمفاخدقهنأدبال،نمؤملجرهنألف.ءيربصخشفلأنيثالث
."باقعلا

انراكفأعمًامئادقباطتتالةيويندلاةطلسلانكل.اذهيفكشال"
ءامدلاةقارإلًادعتسمرخآًامكاحناكًالثمنيطنطسقنإلاقي.نيدلانع
اماذهو؛هدحوهللًاّقحمهدحأةايحءاهنإىقبيوً.ايرورضكلذىرينيح
.ً"اضيأنوينامثعلاهكردأ

حرطأنأدوأ":نشخلاهرعشحسميومامألاىلإليميوهويلعلاق
ناطلسلانأنعلاُقيامحيحصله.نيعنامتالتنكاذإًالاؤسكيلع
."؟ةنيدملاحتفدعببهنوبلسمايأةثالثبهلاجرلحمسدقحتافلا"دمحم"

اماذه":جذاسلاؤسنعربصببيجتةسّردملثمفطلبتلاق
اهنأبترعش،يلعينيعيفبعرلاتأرامدنعو."خيراتلابتكهلوقت
رمألاردصأيذلاصخشلاهنأكو؛امًاعونهيساويءيشلوقىلعةمغرم
.ناطلسلاالمايأةثالثلبلسلاب

نيثوعبمدمحمناطلسلالسرأ،موجهلاأدبينألبق،لاحلكىلع"
نإىذأللضرعتيسدحأالنأهنئمطيلسداسلانيطنطسقروطاربمإلاىلإ
."اوملستسا

."؟كلذكسيلأ،ملستسيملو"
تنكله؟هناكمتنكولكلذلعفتستنكله.ديكأتلابلعفيمل"

."؟لاتقنودنمكنطووكفالسأةكلممّملستس
.ً"اضيألتاقأستنكو،لعفألتنكامًاعبط":يلعدر
.ةياهنلاىتحلتاقدقف،سداسلانيطنطسقروطاربمإلاهلعفاماذهو"

ً؛اموينيسمخوةثالثةنيدملاراصحرارمتساينعيمالستسالامدعرارقناك
حمساذل،ةحدافرئاسخةينامثعلاتاوقلاّدبكتىلإىّدأيذلارمألا
ملنكل.اهيلعءاليتسالادعبمايأةثالثةنيدملابهنبهلاجرلدمحمناطلسلا
،نمروغشتفملااهيأةينيطنطسقلابررضربكأقحلأنمحتافلادمحمنكي



ماعةنيدملاتحاتجايتلاةعبارلاةيبيلصلاةلمحلاشويجتلصحدقف
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ريفوتو،بهذلاوةضفلانمعطقعضبلجأنمو.ماكروضاقنأىلإةنيدملا
كولماهانبيتلا،هذهةعئارلاانتنيدمتكُرت،ةلهسةورثىلإعيرسرمم
.ً"ابارخ،همدواهبعشقرعبناينتسجونيطنطسقلثمًابيرقتنويروطسأ

ءيشلعفاننكميالو،ةلثاممةبعرمصصقبمختميضاملا":تلق
.مويلالصحتيتلاعئاظفلانأشبءيشلعفعيطتسناننأنيحيفاهنأشب
نيأ:كلأسأنأدوأاذل،ةرمتسمكلتلتقلامئارجنأنيكرابةسنآايودبي
."؟كرتتسةيلاتلاةثجلانأنينظت

رعشأ،ناّكأشتفملااهيأًامامتةحيرصنوكأل"ً:ابيرقتةرذتعمتلاق
."لاؤسلااذههيلعحرطتنأكنكمينملضفأتسلامبر.ةرئاحيننأب
ترضحأدقةمداخلانأدبال".تارمثالثبابلاىلعامصخشعرق
."انتوهق

رمتعيٌباشهعرقامنإو،بابلاتقرطيتلايهةمداخلانكتمل
بيذهتبفقوولخد.ةريبكةبلعلمحيو،نحشةكرشراعشاهيلعةعبق
.بابلابناجب

."فحتملانعةلوؤسملاةديسلاىلإاذهّملسأنأيغبني":لاق
:انعمملكتتلريدتستيهوتلاقو،ءاردزابهلماحودرطلاىلإترظن

ةيرادإلاتابجاولاهذهعملماعتننأبجي؟ناديسلااهيأنايرتأً،انسح"
."تقولالاوطةينيتورلاوةبيترلا

اهتلواطىلعهعضوو،مامألاىلإدرطلا،اهترثرثنعًالفاغ،باشلاعفد
.هبيجنمًاملقجرخأمث

."كلضفنمانهيّعقو"
نم":درطلاىلعناتتباثاهانيعومالتسالالصوعقوتيهوتلأس

"يسنيكأدمحمنم":روتفبَّدرو،درطلاىلعةقاصللاباشلاأرق."؟لسرملا
]30[.

تداعأمث."مسالااذهبًادحأفرعأال،بيرغاذه!؟يسنيكأدمحم"
ترادتسامث."ةبهىلعيوتحيامبر":متمتتيهوباشلاىلإمالتسالالصو
ًابلاغنوكتو،ردصملاةلوهجمتابهوتاعربتًانايحأىقلتن".انيلإثدحتتل
مهيديأنوعضينيذلاكئلوأًاريخأكرديامدنعف.رصقلانمةقورسمءايشأ
نعمجنتدقيتلابقاوعلاو،ةددحمةهجّصختاهنأضارغألاكلتىلع
:هتلأسفًافقاولازيالباشلانأتظحال.ً"اروفانيلإاهنوديعي،اهبظافتحالا



."؟رخآءيشكانهله،معن"
.ً"اديجًامويمكلىنمتأ.رداغأسً.اركش،ال؟اذام":مثعلت
صخشلايننأنظأال،معن؟انكنيأ،نآلا":باشلارداغنيحتلاق

تدارأ.ً"ائطاخناكريخألايّعقوتنأل؛شتفملااهيأهالأستنأبجييذلا
رظنتتناكيتلاةقيرطلانمًاحضاوادبهنأريغ،مئارجلانعملكتتنأ
ريغنعمكللضأنأديرأال".هتايوتحمبلوغشماهنهذنأدرطلاىلإاهب
."...ديكأتلابمكتدعاسمليعسوباملعفأس..ً.اددجمدصق

.درطلاىلعًاتباثلازيالاهرصبناك
.ًالجختدّروت."عنامنالنحنف،درطلايحتفا،يلضفت"ً:اريخأتلق
."هيفدجويامنأشبلوضفلاينباتنيذإ،قحمتنأ.ةفسآانأ"
؟انروضحبهحتفنأشبًادجةددرتمتناكله
."تببحأنإرداغننأنكمي"
،ال":فقتملاهنأمغرنيسلاجىقبننأبانلريشتيهوتلاق

ىلعوهامنإو،ةلودرسنوكينأيفكشأو،اذهىلإيعادالً.اقالطإ
تأدبواهتلواطجردنمةريغصًانيكستجرخأ."ةقورسمةينفةفحتحجرألا
ةعومجملثم،اهلةميقالءايشأةداعدورطلاهذهمضت".ةبلعلاحتفب
ةرمانيقلت.ةلحارًةّدجّصختةصيخرتانادعمشوأةميدقةيفزخياش
دجّنألدارمناطلسلانموانمًاراذتعانمضتتةقروعمرجآعطقعبرأ
ناطلسلالزانمدحأ،"دادغبحانج"نمرجآلاعطققرسدقلسرملا
دوجوملاعونلانمسيلرجآلانأبيرغلاو،يـباكبوترصقيفانهةيفيصلا
رجتميأيفهيلعروثعلانكمييذلايداعلاعونلانمامنإو،حانجلايف
نيحهحتفتنأكشوىلعودرطلانعطيرشلاتلازأدقتناك."صيخر
ملنإةريبكلمأةبيخبارعشتالأوجرأ".انرّذحتنأمئالملانمهنأتكردأ
."تايوتحملاامكبجعت

."هحتفيعباتتنأوجرأ،انلمأبيخينل":هربصذفندقو،يلعلاق
.ءاطغلاتحتفوًابناجنيكسلاتعضو
اهديتّدمو."نطقتافللخادوهفً،اشهًائيشنوكيدق،ممه"

اذهرمألاقحتسينألمآ"نطقلابةفوفلملاتايوتحملاجارخإتلواحو
،ةيناثةقبطمث،ةلواطلاىلعاهتعضوونطقلانمةقبطتلازأ."ءانعلا
مل."؟اذهام".تسبعوتدّدرتةثلاثلاةقبطلاعزـنىلعتكشوأامدنعو
تخرصمثءيشلاكاذعفرتنأتلواحدقف،ًاليوطًاتقواهتريحرمتست
ً.ابعر



ةزجاعتدمجتو،اهتخرصاهينيعيفتدبيتلارعذلاةرظنتقبس
هلكاهدسجزتهاو،ةءالملثمضيبأاههجوراصو،مالكلاوأةكرحلانع
نمهلمحتتناكيذلانطقلاطقسو،اهيبناجىلإاهاديتخرتسا.فنعب
ىلإةعرسبُتزفقف،ىلعألاىلإرظنتتراصو،ةداجسلاىلعنيتوخرلااهيدي
.اهيعودقفتداكتاهنأتكردأنأدعباهكسمألاهبناج

ةسنآايةقيمعًاسافنأيذخ":اهيسركىلإصرحباهديعأانأوتلق
،ةبلعلاىلإةراشإلابترمتساو،يتوصعمستنكتمل."...ةقيمعًاسافنأ،نيكراب
.فنعبناشعترتنالازتالاهاديو

."!لوهللاي!هوأ...لخادلايف...يف"
لخادىلإقّدحو،ةرظنيقليلكاذنآًاعرسمضهندقيلعناك

.ةصاصرىقلتدقهنأكوً؛اروعذمًاروفعجارتهنكل،ةلبعلا
."...ةنعللاهوأ":هلوقعاطتسااملك
دعجأًارعشهلخادتّزيموً،افافشًاسيكُتحملًابناجيلعدعتباامدنع

ً.ازرابًانقذو،ًاليوطًافنأوً،امحافدوسأ
ترعشيننأالإ،لبقنمكلذلثمتيأردقيننأنممغرلاىلعو

يديتددميننكل،ييعودقفأنأحجرملانمنكيمل.ضبقنتيتدعمب
عوضوملاونطقلابفوفلملايرشبلاسأرلاتيأرنيحةلواطلاةفاحبثبشتأل
.سيكلايف

سيلديكأتلكبهنأهيفنوللانمٍةحسمدوجوةقيقحنمتفرع
.ةمخفةيرثأةعطق



.انلتاقاهلسرأدقةريخألاةيدهلانأيفكشكانهنكيمل
ينامثلاتاعاسلايفتعقودقةميرجلانأىلإيلّوألايمييقتراشأ

نمةثجلا"لاصيإ"ةعاسرييغتب؛هبولسألتاقلالّدعدقو،ةريخألانيعبرألاو
هذهبانكابرإوانليلضتلواحيله.راهنلافصتنمىلإليللافصتنم
؟ريخألاروطتلااذهفلخنمكتةلاسركانهّنإمأ؟ةديدجلاةيجيتارتسالا

تناكيتلا-نيكرابىليلعمتسلجاميف،باشلافقويليلعضكر
دعبو.ةوهقلابلطءاغلإللاصتالااهنمتبلطو-ةمدصهلاحيفلازتال
سبنتنأنودنماهايإينتّملسفاهحيتافماهنمتبلط،لاصتالاءارجإ
نويعدوجووههديرنءيشرخآف،لخادلانمبابلاُتدصوأ.ةملكب
.ثدحدقاّمعربخّيأراشتناوأةلفطتم

رمألاقرغتسيملًالعفو،ةشهدمةعرسباهنزاوتنيكرابىليلتداعتسا
دارأدقف.اهتطخنمءزجكلذلكنأيفكشأينلعجام؛ًاليوطًاتقو
نأنمألاساّرحانغلبأدقو،انروضحباهبتكميفةبلعلاحتفتنألتاقلا
ريرمتىحضأل،لمعتتناكولو،سمأذنمةّلطعمنداعملافشكةزهجأ
لتاقلانأينعيام؛ًاليحتسمةينمألاةباوبلاربعيرشبسأراهيفةبلع
ًاصخشلتاقلانوكيامبر،ىرخأتاملكبً.ايمويفحتملايفثدحيامفرعي
طقفدحاوصخشالإكانهنكيمل،كلذنعًالضف...فحتملايفلمعي
كلتيفىليلبتكميفنوكنسو،مويلافحتملاروزـنسيلعويننأفرعي
ىلإانتعددقف،نيكرابىليلالإصخشلاكلذنكيملوً؛اديدحتةظحللا
؟اذامل:لاؤسلاىقبي،نكلً.ايصخشاهبتكم

-لتاقلاناكاذإفً.اريبكًادهجبلطتيةمئالمةيرظنضارتفانكيمل
نأافرعو،نيكرابىليلهتكيرشونامرق"قمان"وه-نادزيمدآمعزامك
كرديسف،ةقباسلاةليللايفامهتنحاشيفامهادهاشدقنييليللانيسراحلا
مدآعمملكتنساننأًاضيأانّمخامبرو.امهيلعقيضيقانخلانأامهالك
.ةرذقلاهتعيبطنعرظنلاضغب،امهنعهفرعيءيشلكفشكيسونادزي
ىلعامدُقينأبجيناك،امهبةقلعتملاةديازتملاكوكشلانمصلختللو
ناسنإسأرلاسرإلثمً،اديدهتوةلاسرنوكتةوطخ؛ةروسجوةئيرجةوطخ
هحتفتاهلعجو،راهنلاحضويفنيكرابىليلبتكمىلإيديربدرطيف
امدنع.ضرعدرجمءامغإلاوبعرلاةخرصنوكتس،لاحلاهذهيفو.انمامأ
امإاهنأتكردأ،المأّلثمتتناكنإفرعألبثكنعىليلىلإترظن



.عيفرزارطنماهليثمتنأوأ،يدصقريسفتتءاسأدق
.ً"اقح،ريخبانأ،ناّكأشتفملااهيأقلقتال"
.ليثمتلايفيتاراهمرهظأليرودناح
.ةبلعلاىلإترظن."..ً.اقحلضفأنيدبت.اذهعامسلديعسانأ،ديج"

."مئالمريغًابلطيدلنأىشخأ،لاحلكىلع"
."؟وهام"
."...سأرلاىلعةرظنءاقلإكنمديرأ"
اهيدلنوكيّالأنمتقثوتيننكل،ةبولطملاددرتلاوعزفلاةرظنتّنبت

.ّرفم
ةقالعيأديقفللناكنإفشتكنسف،هتيوهةفرعمنمتنكمتاذإ"

."نيرخآلااياحضلاب
سأرلااذه...اذهنأينعت...تنأ...تنأ"ً:ايفرحصنلابةمزتلمتلاق

."؟ةريخألامئارجلابةلصىلعنوكيامبر
هيفرّكفتامفرعأنأتدرأ.ً"ايلاحاذهديكأتيننكميال":تلق

نأدبالو،كيلإلسرأدقدرطلااذهنكل".ريثكلانعحاصفإلانودنم
."؟كيأرام؟اذهءارونمًافدهكانه

اذإ،يردأال":فوخبةبلعلاىلإقّدحتويترظنىدافتتيهوتلاق
."...هفّرعتتعطتسا

اذهلثمبانيظحاذإو.هيلعلمعنءيشانيدلنوكيسف"ً:اعجشمتلق
لصحنملاذإاّمأ.ًالجآالًالجاعةيضقلاهذهقالغإعيطتسنامبرف،ءيشلا
انقيقحتبةقالعيأنيكسملالجرللناكنإلقألاىلعفرعنسف،ءيشىلع
."يلاحلا

يعمىقبتنأوجرأ،نكلً.انسح"ً:اقيمعًاسفنتبحسنأدعبتلاق
."اذهلعفأنيح

باوبألالاحلكىلع".بابلاىلإترشأوُتمستبامث.ً"اعبط":تلق
دجويامىلعةرظننيقُلتامدنع،نآلا.رداغأنأنكميالاذلةدصوم
ً،انسح...سيلوءيشهنأولامك؛دّرجتبهيلإيرظنتنأيلواح،ةبلعلالخاد
،حيرشتلابنوموقينيحهسفنبولسألاىلإءابطألاأجلي.هدصقأامنيفرعت
."مويلكهنيرتيداعءيشهنأّيليختاذل

اذهلوق":ةبلعلالخادعوضوملاسأّرلاىلإرظنتلفقتيهوتلاق
ًاقثوتم،رذحبةبلعلاصقأتأدبونيكسلاُتكسمأ."هبمايقلانملهسأ
نمتيهتناامدنعو.لخادلايفسأرلاولصنلانيبسامتدوجومدعنم



؛دّرجملاهئاهبلكب،اهيفدجويامانيأر،ةبلعلانميمامألامسقلاةلازإ
نعفشكأل؛هبهّفلّمتيذلانوليانلاصقبتمقً.اروتبمناسنإسأر
.ّهلكههجو

،ىرخألامئارجلالثمو.َدعجأهرعشوً،اضيرعهنيبجو،ًاليوطهفنأناك
دعبحجرألاىلعُرتبدقسأرلانأينعيام؛هيلعمدللرثأكانهنكيمل
كلتتيقبأيننكل،هيلعةيحارجةيلمعلةزيمملاتامالعلالكتدب.هلتق
هرمعنمنيعبرألايفًالجرّصخيسأّرلانأتظحال.يسفنلةصاخلاةركفلا
ىلعًابيرقتٍّدحتةماستباتيأر،ًالعف.هرهظمىلعظفاحيًاصخشً؛ابيرقت
.هنودهاشينيذلاكئلوأباسحىلعهتقوبعتمتسيهنأكو؛هيتفش

اهنأكوتملكتو،كاذنآفوخلالكىفتخا."كيبيلضف...فهنإ...هنإ"
."سومغيلضف".سانلانمدشحيفًافولأمًاهجوىرت

ُتعجارت...هنأشبًائيشكانهنكل،لبقنمهمسابتعمسدقنكأمل
.سأرلاىلإتقّدحوفلخلاىلإةوطخ

."؟وهنم"
ً،انسح.ةدمعلابئانهنإ":هّايإيتفرعممدعنمةككشتمتلاق

."ةقيثوهبانتقالعتناك.قباسلاةدمعلابئان
."؟ناكفيك"
."؟ينعتاذام"
تامالعيأكانهله؟ةهوبشمتالماعتيأيفًاطروتمناكله"

نآلاىتحاياحضلانميأنكيمل،قئاقحلاهجاونل؟هتاقالعنأشبماهفتسا
.ً"امامتًائيرب

ناك.معنعقاولايفً،انسح"ً:اديعبرظنتيهوًاليلقةسباعتلاق
."نادزيمدآةمكاحمنمًاءزج

تزربامل،نيكرابىليلبٌّقلعتمرمألانأول.ىرخأةرممسالاتركذ
ذإ-موعزملاةفاقثلاوخيراتلاودع-نادزيريغدحأنعثحبلاىلإةجاحلا
نمليلقتلايغبنيالهنأّيلخادتوصينربخأو.ديكأتلابلتاقلانوكيس
.ةركفلاهذهةيمهأ

."؟نيدصقتةمكاحميأ"
رادجرايهنانأشبةمكاحملا؟ركذتالأً.اقباساهنعكتربخأيتلاكلت"

ِقُلتمل.مهفتحصاخشأةسمخيقلنيح،ميدقيطنزيبءامضوح
نادزيمدآنأبردصيـبعشلامكحلانكل،ةداعسلارادىلعموللاةمكحملا
دقف.بيرختلاةمهتبنابنذم-ةنيدملاسلجميفهلجر-سومغيلضفو



،نكل.مخضلايحايسلاهعورشمللاجملاحاسفإلراهنيرادجلانادزيلعج
دوهشلالّدبدقف،شتفملااهيأدلبلااذهيفرومألايرجتفيكفرعتتنأ
نكل،ةيضقلاتقلُغأفةاضقلاونيماحملاعماوّملكتمهنإلقنلو،مهتادافإ
ةنكممةينوناقةانقلكانبّرج.ملستستمللوبنطسإنععافدلاةطبار
كانهو.رارقلافانئتسالاةمكحمتسكعىتحتاونسثالثمهانبراحو
."ءاعّداةهجاهفصوبةطبارلادوجوعمةرملاهذه،ةكيشوةديدجةمكاحم

."؟ةمكحملايفًادوهشىلوألاثالثلامئارجلااياحضناكله"
راديفيراشتسالاسلجملاءاضعأىلإترظناذإ،نكل.يردأال"

."نيتنثاوأةأجافمدجتسامبركنأةقثاوانأفةداعسلا
نأالإ،فرعتالاهنأاهمعزمغروً،اريخأهيفركفتامبتهّوفتدقل

...ةعرسباهمفنمجرختتأدبمعازملاوتاحيملتلا
لباقنسف،ةرورضلاتعداذإ.نيكرابةسنآايديكأتلابرمألايفرظننس"

."ةمكاحملاكلتبةقالعهلنملك
يتلاةجهبلاةرظننمكلذُتفرعو،هتدارأامىلعتلصحدقتناك

.اهينيعيفتدب
نيأ،دسجلانعلءاستأ":سأرلاىلعةفطاخةرظنيقلتيهوْتلأس

.ةلصتملايهبنيزّنأحضتاو،يفتاهَّنر،بيجأنألبقو."؟نوكيهارت
."...يديس"
."؟رمألاام،بنيزايمعن"
سأرلانإ.حتافلاعماجةحاسيف،يديسايىرخأةثجىلعانرثعدقل"

ىعُديهنأةثجلاعماهيلعروثعلاّمتيتلاةيوهلاةقاطبرهُظتو،دوقفم
نمقثوتننأاننكميال،سأردوجومدعىلإًارظن،نكل.سومغيلضف
."ديقفلاةيوهاهنأ

سيئرو،قباسلاةدمعلابئانوهو.بنيزايًالعفسومغيلضفهنإ"
."حجرألاىلعيسانيكرّدقم

."؟يديساياذهفرعتفيك"
."يدلسأرلانأل"
."؟نيأ؟اذام"
."نابشلادحأهلصوأدقو،ةريدملابتكميف،يـباكبوتفحتملخاد"
عماجً،اذإ.تمهف":رتوتملاتمصلانمٍناوثعضبدعبءودهبتلاق

نيفلتخمنيعقومىلإنآلاانهابتناتفليلتاقلا.يـباكبوترصقوحتافلا
.ً"امامت



."حتافلادمحمناطلسلا؛هسفنمكاحلاوهامهئانببرمأنمنكل.معن"
نم،ناتروتبمةيحضلاادي.يديسايهفرعتنأبجيءيشكانه"

."نيغسرلا
."؟ناتروتبمناديلا!؟اذام":ُتخرص
.لوقلانكميامكيـبطريبخلعفنم،يديسايًاضيأًاماتًالمعناك"

."توباتيفناديلاتعضُودقو
."!؟ناديلاتُرتب":ءيشلكىلإعمتستتناكيتلانيكرابىليلتخرص
."نيغسرلانم"
مثًالوأناديلا.طبضلابنانسقيتعلثم":ناشعترتاهاتفشوتخرصف

."...سأرلا
؟نانسقيتعناكنم
تقوعرسأيفكيلإلصأسوعماجلايفيقبا،بنيز":ةعرسبتلق

."نكمم
."يديسايًانسح"
عمسلافهرتدعتملنيكرابىليلنأتظحال،ةملاكملاتيهنأامدنع

.ةبلعلاىلعناونعلاليصافتةءارقبةلوغشماهنأو،يتثداحمىلإ
ناطلسلا!يسنيكأدمحمً!اعبط":اهديباهنيبجبرضتيهوتخرص

دقلً.اضيأيناثلادمحمناطلسلاوهدمحمناطلسلاناك؟ىرتالأ!دمحم
."انمنورخسيمهنإ.همسابدرطلااولسرأ

دمحمناطلسلا..ً.اعبط"ً.اريخأتبعوتسا."يسنيكأدمحم":ءطببُترّرك
."هيلإنوريشياماذه...يناثلا

يئانثتساوحنىلعًايكذلتاقلانكيمل...ّطقيلاببكلذرطخيمل
نأل؛عتمتتلوقأً.اضيأريرشةباعدسحبعتمتتوأعتمتيامنإو،طقف
.يمامأةسلاجلاةأرملانوكيامبرلتاقلا

."؟]31[نانسيرامعملاوههتركذيذلاكاذنانسسيلأ"
لبقيفوتو،حتافلاعماجىنبيذلالجرلاوهنانسقيتعً.اقالطإال"

يعارذرتببدمحمناطلسلارمأ.نانسيرامعملاةدالونمليوطتقو
عماجنعَضريمل-ليواقألاضعبلًاقفو-هنألً؛اضيأهسأرمثنانسقيتع
ديدجلاعماجلاةبقنأةقيقحنمًابضغناطلسلاطاشتسادقو،هانب
رمأناطلسلانإىرخأريراقتلوقتو.ايفوصايآةبقنمربكأتسيل
."ءانبللتصّصُخلاومأنمهتقرسوهسالتخاببسبهمادعإب

قباسلاةدمعلابئانهجوىلعةرخاسلاةماستبالاىلإرظنأانأوتلق



بولسأاومدختسادقف،يناثلاريسفتلانولّضفيةلتقلانأودبي":نّضغتملا
."نورقلاكلتلكيضُمدعبمهتيحضىلعزاهجإللهسفنمادعإلا

لواحييذلاام.ٍساقوزّزقموًادجريرشفّرصتاذه":ةسئابْتََمتمت
."؟نوديرياذام؟هلعفصاخشألاءالؤه

ٍعون،ةلادعلانمٍعونقاقحإنولواحيمهنأضرتفأ"ً:احيضوتتضرع
مهنأنونظينيذلاصاخشألانولتقيمهف.ةنيدملامسابماقتنالانم
ىلعمتكتلانولواحيالمهو.رخآلاولتدحاولا؛ةنيدملاريمدتنعنولوؤسم
نععافدلاةطبارلعفتامكًامامت،ةينالعنولمعيامنإوًاضيأمهلاعفأ
."اهتاريسميفلوبنطسإ

ً.امدقتيضميننكل،هتلقاّممتعزفاهنأًاحضاوادب
صاخشألانكل.ةظفلاةحضاولاةنراقملاهذهىلعينيرذعتنأوجرأ"

مهفً.امامتمكتمظنملثمةيمارجإلالامعألاهذهفلخنوفقينيذلا
موجههنأنورياممةنيدملانععافدلايفمهتبغرنمًاقالطنانولمعي
،امًاعونيرئاعشهنولعفيام.ةمدختسملابيلاسألاوهديحولاقرفلاو.اهيلع
ةلتقلانأودبينكل.ريثكبيتفرعمقوفتاياضقلاهذهيفكتفرعمو
ً.اقباسنيبارقلااهبتمُّدقيتلااهسفنةقيرطلاب؛ةنيدملاىلإنيبارقنومدقي
اوسيلصاخشأ؛ةعمسلاوخطلمصاخشأمهاياحضلكنأكلذنممهألا
مهيدلنأل؛ىلتقلاءالؤهىلإةماعلاهبتنينأنومرجملاديريوً،امامتنيئيرب
كئلوأو،مهسفنأبنوفزاجيرطخللةنيدملانوضّرعينيذلانأاهدافمةلاسر
،هلوقنولواحياماذه.ًاضيأىذأللةضرعنونوكيسةنيدملانوذؤينيذلا
؛مهتنيدمةيامحبءدبلاوةردابملامامزّيلوتبلوبنطسإبعشنورمأيمهو
.اهتانالعإولوبنطسإنععافدلاةطبارتاراعشيفةدوجومءارآاهلكهذهو
ةيدقنعطقبمهنيبارقنوللكيمهارن،اذل.انخيراتةطساوبةلتقلااندشري
نيذلاصاخشألاىلإطقفيرظنا.ةسيئرحورصفلخمهاياحضنوكرتيو
اهلعجيذلاريبكلانيطنطسقو،ةنيدملاسسؤمسازيبكلملا:مهيلإنوريشي
،راوسألاىنبيذلايناثلاسويسودويثو،ةينامورلاةيروطاربمإلاةمصاع
."...دامرلانمةنيدملاءانبداعأيذلاناينتسجو

ةنيدملّوحيذلاحتافلادمحمناطلسلاو":يتلمجةيهنمتلاق
لكىلع.ةينامثعلاةلودلاةمصاعىلإىطسولاروصعلايفةفزـنتسموةلوزعم
ريكفتلاانمنوديريامبر.طبضلابهلعفاّنمنوديرياملعفنانكامبر،لاح
نيذلاصاخشألاىلعءاضقلاوهسيئرلامهفدهناكامبرو،وحنلااذهىلع
كئلوأومهئادعأةلازإب؛دحاورجحبنيروفصعاوبرضيل-ةنيدملاال-مهنوذؤي



ىلإماهتالاعبصإريشتنيحيف،مهلًاديدهتومهيلعًارطخنولّكشينيذلا
."نيظفاحملا

نكل.لاحلايههذهنوكتامبرً،انسح":ةبلعلاقلغأانأوتلق
دمحمناطلسلاىلإديكأتلابنوريشيةلتقلا؛اذهلكيفًادحاوًاتباثكانه
."حتافلا



نمقفدتملاءوضلاناك،هللاىلإًاعّرضتمًايلاعهيعارذناطلسلاعفر
ناطلسلانكل،هنذأيفملاعلاريطاسأمدقأىدحإبسمهيهقوفءامسلا
اهلمحتيتلاةمخضلاةبقلاتحتسدقلاهجاوينكيمل.اهعمسيالباشلا
هللاىلإناطلسلاعّرضت.هناميإدهموةلبقلاامنإو،ةينارونتانئاكةعبرأ
سانلاتاخرصو،مدلاةحئارو،عفادملاتاوصأىركذدعبُييكىلاعت
مالسلاَّمعينأًابلاطةالصلاةداجسىلعليبنلاهنيبجعضو.مهليوعو
.ضرألا

؛نامورلاةرطابألاهيفجُّوتيذلادبعملايفًايلاعهيعارذناطلسلاعفر
اذل،امورةداساومزهنيذلانمًادحاونوكينأفرشهللاهحنمدقاهف
ةيدأتوركشلاميدقتبو،هللاةئيشملعونخلابهعضاوترهظينأنمدبال
ضرأنمدلبلااذهىلإاوءاجدقهفالسأناك.هيلعةضورفملاتاولصلا
،ةبعصسيراضتوةرعولابجربعمهقيرطاوّقشو،تلخنورقلبقسمشلا
تققشتف،بهللاةنسلألثمقراحراهنو،مهقورعيفةايحلادّمجٍليليف
نيلتعماوءاج.شطعلاوعوجلانماوناعو،مهداسجأتحرُجو،مههافش
امكانهسيلو،ةفوشكموةيراعمهداسجأو،جورسنودنممهتايطم
مههجاوييفنلارطخوً،امدقاوضممهنكل،مهتنطفومهتراسجالإمهيمحي
،مهمدقتاوعبات.ةوطخلكعممهبّصبرتيتوملارطخو،فقوتلكدنع
مهفالسأتادقتعمنعاّولختدقو،فغشلاولمألاوناميإلاوفيسلامّهثحي
.ةميدقلامهدادجأيضارأيف

نيحهلذخيملهنأل؛قلاخللنيدموهفً،اعّرضتمهيعارذناطلسلاعفر
نيحو،هئاكذالهنسىلإًارظنهيلعمكُحنيحهرجهيملو،هبعشهنمرخس
اولاقو،امةلحرميفهبهدلاوةقثتزتهاو،هوراشتسموهؤارزوهبَّكش
،مزُهتالةنيدملاو،رهُقتالةنيدملاراوسأو،عطُقتالراحبلانإًاعيمج
ّديأو،ماودلاىلعهرصندقوً،امئادهبناجىلإهللاناك...ققحتيالملحلاو
،برعلاو،رافألاو،نوهلاىلعتضقةعاجشهيلعهللاغبسأ.هحومطةأرج
اهروبعنإليقيتلاراحبلازايتجانمهتنّكمو،نييبيلصلاو،نييسرافلاو
ليقيتلاةنيدملاحتفو،ةعينماهنإليقيتلاراوسألاريمدتنمو،ليحتسم
...ةنيصحاهنإ

ًةثالثدتمايذلاراصحلانألً؛اعونخوًاركشًايلاعهيعارذناطلسلاعفر
ىلإلوحتتمليلايللاو،ةقاّفختيقبةيارلاو،ءابهبهذيملًاموينيسمخو



هيعارذعفر.ةنحموةميزهوباذعىلإلّوحتتملرافكلادضبرحلاو،سأي
قحتسيًاناطلسهرمعنمنيرشعلاوةيداحلايفوهوهلعجيذلاهللًاركش
لثمًاذفًادئاقو،نامثعلثمًاعاجشوًاروسجًاناطلس؛ءالبنلاهدادجأةعمس
ةيارسرغنمهنّكموهللاهدعاسدقف...دارمهدلاولثمًابراحمو،ناهروأ
امورروطاربمإبقلهبهوو،ملاعلاندملمجأيفةطقنىلعأىلعنيينامثعلا
...نيتراقلاونيرحبلامكاحو،ديدجلا

ةقراغلازتاليتلاةنيدملابلقيفًاعرضتهيعارذناطلسلاعفر
فقوً.افوخنوشعترياهناكسلازياليتلاةنيدملادبعميف،ءامدلاب
ئطوثيح؛ةعئارلاةمخضلاتاباوبلابناجب،دبعملالخدميفناطلسلا
نمةنفحكسمأواثجثيحوً،اريخأاهحتفيتلاضرألاةرملوأهمدقب
هنأهروضحبنوشعترياوناكنيذلاسانللرهظُيلهسأرقوفاهرثنبارت
بايثيفهللًامداخالإسيلهنأفرعيناك.هسفنبارتلانممظعأسيل
هنمةمعنبهنأو،ةنيدملاحتفنمنّكمتدقهللانمةدعاسمبهنأو،ناطلس
.نوكلازكرمهلكملاعلااهبعمطييتلاةنيدملاهذهلعجيس

ريسيسو،ميدقملحلقيقحتاهحتفو،ةيادبلايهةينيطنطسقلاتناك
ىلإةبراغلاسمشلاضرأنمردنكسإلاراسامك...يرانلاكلفلاباقعأيف
-هتلودحبصتىتحينودقملاتاوطخعّبتيسو،ةقرشملاسمشلاضرأ
بوعشلالكً.امئادءوضلااهرمغييتلاضرألا-ةعئارلاوةعساشلاهتيروطاربمإ
يفقارعألالكو،نييكنرفوأنييسرافوأًاكارتأاهدارفأناكأءاوس،ملاعلايف
ملاعلايفنايدألالكو،ضيبأوأرفصأوأدوسأقرعلاناكأءاوسملاعلا
عمتجتساهلك؛ةينثولاوأةيدوهيلاوأةينارصنلاوأمالسإلاتناكأءاوس
هذهبلقضبنيسو...ةدحاوةّمأكشيعتلهمكحتحتدحتتوهتيارتحت
.ةينيطنطسقلايفةعئارلاةمألا

،ةبغرلاو،ءاكذلاو،ةعاجشلاهحنمىلعهللاًاركاشهيعارذناطلسلاحتف
نأو،هلثمدئاقمكحتحتًادحومنوكينأالإملاعللنكميال.تابثلاو
هاديتدتماو،هردصيفةشاّيجرعاشمبّسحأ.هتدايقتحتًادحاوحبصي
سرغناو،هنيبجىلعرخفلاوهينيعيفرصنلاعملو،ىلعألاوحنناتشعترملا
ّركذتو.فرشلاقيرطىلعًامئادريسيسهنأّكشال.هبلقيفًاقيمعحرفلا
ريمألامعنلف،ةينيطنطسقلاّنحتُفتل:)ملسوهيلعهللاىلص(يـبنلاثيدح
.شيجلاكلذشيجلامعنلواهريمأ



ريمألامعنلف،ةينيطنطسقلاّنحتُفتل":بنيزبناجبفقاولالجرلالاق
ةيبرعلاةباتكلاىلإنارظنيامهالكناك."شيجلاكلذشيجلامعنلواهريمأ
ىلعفطصتيتلاةحاسلاىلإيدؤملالخدملاقوفةقلعملاةحوللاىلع
.حتافلادمحمناطلسلاحيرضمضتو،ورسراجشأوةيماخرتيباوتاهيبناج

ملولًامدقيضميسناك."...هحيرضلخادشوقنمهسفنثيدحلا"
.هفلخًافقاوينظحاليوردتسي

،لجرلاهجونعسوبعلاىفتخا."...يديسايًابحرم":بنيزتلاق
.انضعبببنيزانتفّرعو

انهسيئرلامامإلاوهو،يدنفأظاويعاذهو.ناّكأنيشتفملاريبكاذه"
."حتافلاعماجيف

مل."مامإلااهيأًاديجكموينوكينأىنمتأ":هتحفاصمليديًادامتلق
عبارلادقعلاةيادبيفنقذلاقيلحًاباشناكامنإوً،ايداعًامامإهبشينكي
."؟كلاحفيك".هرمعنم

نموجرأو،نيشتفملاريبكايهللدمحلا":ةرارحبيديًاحفاصملاق
.ً"اضيأتنأةديجةحصبنوكتنأهللا

تحرشامدنع."انلًادجًاديفميدنفأظاويعناك":بنيزتلاق
لأسأو،ةحيسفلاعماجلاةحاسىلإيلوحرظنأنأالإينعسيمل،ليصافتلا
.ةريخألاةرمللناكملااذهترزنأذنمىضقنايذلاتقولانعيسفن

غلبأدقف.ةيفتاهلايدنفأظاويعةملاكمعمودبيامكءيشلكأدب
نيديلاعمعماجلايفتدجُودقسأرلاةروتبمةثجنأبتاطلسلا
مل.كانهةصنمىلعهعضومتشعنيفردصلاىلعاتعضُونيتللانيتروتبملا
ةيرجحلاةدعاقلاىلعشعنلانولصملاظحالدقف،اهيلعرثعنموهنكي
ةالصءادألًادادعتساكانهعضُوهنأاوضرتفاو،عماجلامهترداغمءانثأيف
ظاويع-سيئرلامامإلاباولصتا،مامإّيأرهظيملامدنعو،تيملاىلعةزانجلا
نأبيدنفأظاويعرعش.ةزانجلاةالصءادألناكملاىلإعرسأيذلا-يدنفأ
ال،مامإلابايغىلإةفاضإلابهنأًاعيرسكردأنيحًادوقفمًائيشكانه
ىلإرظنلابمزلمهنأبسحأو،نيكسملاديقفللبراقأوأىنازحصاخشأدجوي
كردأامناعرسو،نيديلاوسأرلاةروتبمةثجلاىأراهدنعو،شعنلالخاد
مهنأنّيلصمةعبرأهربخأدقف؛عماجلاضرأىلإاهقيرطتدجوفيك
اهيفءاضيبةقلغمةنحاشةطساوبكانهىلإلقُنتيهوةثُجلااودهاش



ةفايضراديفيليللاسراحلااهمّدقيتلافاصوألاامهيلعقبطنتناصخش
الخددقاناك.دوسأًاعقربيدترتةأرماوةراظنعضيٍحتلمٌلجر:ايفوصايآ
ىلعًءانبمهفاتكأىلعشعنلاةعبرألالاجرلالمحو،سيئرلابابلاربع
هلأسدقو،ةيرجحلاةصنملاىلإهولقنويحتلملالجرلانمبّذهمبلط
يحتلملالجرلاَّدرف،ةيمسرةزانجةبرعمادختسامدعببسنعمهدحأ
كلذيفمهسافنأسانلانمريبكددعظفلينأقلاخلاةئيشماهنأءودهب
مامإلارخأتينأو،ةيمسرةزانجةبرعميدقتنمسلجملانكمتيالأو،مويلا
مقرليجستيفمهنميأرّكفيملو.اهيدؤيةريثكتازانجمسارمهيدلنأل
.مهكوكشرثيملرمألانأل؛ةريغصلاةنحاشلاةحول

ىلع؛تعضُوثيحلازتالةثجلاتيأر،عماجلاىلإتلصوامدنع
امدنع.دمحمناطلسلاحيرضىلإةيدؤملاةباوبلانيميىلإةيرجحةصنملوأ
نعبنيزتلفغامبرًامهمًاليصفتتركذت،شعنلانمةثالثلانحنانبرتقا
.هتيسنوأهركذ

."؟ةثجلاىلعةيدقنةعطقتعِضُوله...ةيدقنلاةعطقلا"
ةبيقحنمًافافشًاسيكتجرخأ."؟اهركذأملأ.يديسايةدوجوماهنإ"

تعفر.حجرألاىلعةينامثعةيكرتةباتكلمحتةيبهذةعطقينتّملسواهدي
:هلتلقواهتيؤرنميدنفأظاويعنكمتيلًايلاعةعطقلا

."؟اهيلعبُتكامبانربختنأكنكميله"
،معن،هآ.رورسلكب":اهيلإرظنلانعميوةعطقلاكسميوهولاق

له.حتافلادمحمناطلسلادهعءانثأيفتّكُسةيدقنةعطقديكأتلابهذه
."؟كلةباتكلاةمجرتينمديرت

."ةّقشمرمألايفنكيملاذإ"ً:امستبمتلق
بناجلااذهىلعبُِتكً،انسح"ً:ايلاعةيدقنلاةعطقلاعفريوهولاق

َّكسيذلالجرلايأ؛رابليفيربليفيرسانيفيزإلوبيهاسريداننبراض
ىلإةعطقلابلقمث."ريدقلاهللانملّجبموفيرشةيدقنلاةعطقلاهذه
يـبرودةينيطنطسقورصنزآناهدارمنبدمحمناطلس".رخآلاهجولا
تّكُس.دارمناخلانبا،دمحمناطلسلااهيأرزؤمكرصن:ينعتو،882يف
ًاقفواذل،يرجهلاميوقتلاىلإةنسلاريشتً،اعبطو.ةينيطنطسقلا،882ماع
يأً؛ابيرقت1477ماعتّكُسدقةيدقنلاةعطقلانأدباليداليملاميوقتلل
نمتاونسعبرألبقو،ةينيطنطسقلاحتفنمةنسنيرشعوعبرأدعب
."دمحمناطلسلاةافو

ةلتقلارّيغيمل...رخآحرصو،رخآمكاحو،ىرخأةيدقنةعطق



،ءيشلكاذهو،طقفمهتيحضىلعروثعلاتقواوريغامّنإو،مهتيجيتارتسا
انكابرإلكلذاولعفمهنأوهحضاولاباوجلاناك؟اذامل:ىقبيلاؤسلانكل
نكامألاةفرعمانرودقمبراصهنأاوّنظامبرو،انيلعةوطخنيمدقتمءاقبللو
نممغرلاىلعو.ببسلااذهلمهبولسأاولّدبف؛مهاياحضاهيفنوكرتيسيتلا
ةيحضلاعقومبقلعتياميفانتانيمختنأنيبت،ةقطنملاكلتيفاندوهج
ٍّدحىلعةلتقللوانلةبسنلاب-سيئرلالاؤسلانأتفرعً.امامتةئطاخةيلاتلا
ىلعةضماغةيجحأ؛انمامأباوجلاادبو،ةيلاتلاةثجلاناكمبقلعتي-ءاوس
ىليلبتكميفةبلعيفاهسأروعماجلالخدمدنعةاّجسمةثجلكش
.نيكراب

؛نيينامثعلاىلإانلصونأدعبانداشرإيدنفأظاويعرودقمبناكامبر
ةيكرتلاحورصلادحأيفاهيلعرثعُيسامبرةيلاتلاةيحضلانأينعيام
كانهلازتالتناك،قئاقحلاكلتباعيتساةلواحملبق،نكل.ةميدقلا
.ةثجلاصحفأنأبجيو،اهزاجنإيغبنييتلاةضيغبلالامعألاضعب

هتفصوامتدجوو،توباتلاءاطغعفرنم-مامإلاةدعاسمب-ُتنّكمت
يف،يـبكنريدإوحنناريشتنيعارذلانأتيأرو،فتاهلاربعطبضلاببنيز
هاجتايفريشيمهسلكشىلعاَودبتلًاعمناتروتبملاناديلاتعضُونيح
ناكثيحبعرلاالةقفشلاريثتةغرافةحاسمكانهتناك.يسابدازهس
نمتدّرُجةرجشعذجيفركفيءرملالعجتو،سأرلادجاوتينأضرتُفي
.اهناصغأواهقاروأ

لوصحلابعصيمك؟توباتلاىلعاولصحنيأنم،لءاستأ":تلق
."؟شعنىلع

املكفً،ادجطيسباذه؟نيشتفملاريبكايًابعصرمألانوكيساذامل"
هتّمربيحلاءانبأجرخيسوةافوكانهنإوهءرملاهلوقينأبجي
ًاصاخشأنأنظتله":لاقوةهّوشملاةثجلاىلإًاطناققّدح."ةدعاسملل
نأشبريمضلابينأتبنورعشيسهذهكةيجمهلامعأبمايقلاىلعنيرداق
."؟ةطيسبلابيذاكألاضعب

وأًاقلقُدبيملهنكل،لاحلاهذهىلعةثجلاهتيؤرلًانيزحناك
ً.اجعزـنم

ةيؤرنمًاجعزـنمودبتالتنأ":توباتلاءاطغانعفرنيحُتلق
."ةثجلا

نولاّضلاكئلوأوءايحألاامأ،نيشتفملاريبكايانءاذيإىتوملاعيطتسيال"
."يقيقحلارطخلامهف



نيبنذمىتوملاناكنإاذامو":هناكمىلإءاطغلااندعأنأدعبُتلأس
؟مهلاعفأامةقيرطبرربياممهنوذؤينيذلاكئلوأىدلناكنإاذامً؟اضيأ
هلنوكينأيغبنيً؟ائيشينعياذهنأدبالو،هيدياورتبدقل،ينعأ
."؟قيمعىنعم

برهللا.نيشتفملاريبكايبنذملانمءيربلاملعيقلاخلاهدحو"
ىلعذخأينأدحألقحيال.اهذخآوةايحلابهاوو،سانلاىلومو،نيملاعلا
اذهىلعةصاخً،ادبأ،هللاتاقولخمدحأةايحىلعءاضقلارمأهقتاع
،نيكسملالجرلااذهاهفرتقايتلاماثآلانعرظنلاضغبو".ّرشك."وحنلا
."ةياهنلاهذهقحتسيالوهف

يفبغرأنكأمل،لاؤسلااذهيحرطب."؟دمحمناطلسلانعاذامو"
ىليلهبينتربخأامةحصامنإو،ةيقالخألادمحمناطلسلاةناكمةشقانم
نكل،دمحمناطلسلاباودتقادقةلتقلاناكنإفرعأنأتدرأ.هبنيكراب
مهلتسا".توباتلاىلإترشأف،هنعملكتأاّمعةركفيأمامإلاىدلنكتمل
حتافلادمحمناطلسلاهلعفاممةميرجلاهذهاوبكترانيذلاصاخشألا
هيديرتببناطلسلارمأدقف.عماجلااذهىنبيذلالجرلا؛نانسقيتعب
."هسأرعطقمث

يتلاءاضيبلاةحاسلاةراجحعمخراصضقانتيف؛مامإلاهجوَّرهفكا
.مويغلاعاشقنادعبرايأسمشتحتتألألت

قئاقحلاّزيمننأاننكميفيك...ةحصلانماهلساسأالتاعئاشكلت"
نعًالضف؟نورقةسمخلبقترجثادحأبقلعتتيتلاتاعئاشلانم
يـبنلاهحدمناطلسلاعفأيفاوككشينأانلثمنينافلقحيال،كلذ
."هسفن

وههديرأءيشرخآناك."يمهفءيستالأوجرأ":فطلبتلق
امنإو،داقتنالايدصقنكيمل".ةّميقتامولعمباندّوزينأنكميلجرةاداعم
."...تاعئاشلاهذهةحصىدمفرعأنأطقفديرأ

كلذالولهنأكردننأبجي،ةحيحصتناكنإىتح":بيذهتبَّدر
اذهنمًالدبانهةمئاقيولوتسوبأيويغأةسينكتيأرل،عئارلاناطلسلا
ةينيطنطسقلانوكتامبرو،ةنيدملاةملسألقيرطلاحتافلادّهم.ميظعلاعماجلا
كلتحتفلو.بولقلاحتفوهيقيقحلارصنلانكل،فيسلابتمزُهدق
عماوجلاتيُنبببسلااذهلو،ىذتحيًالاثمحبصتنأبجيناك،بولقلا
.ةعيدبلاحورصلاو

حتافلاةيؤرلضفبو،نيشتفملاريبكايعماجدرجمنمرثكأاذهناك



،ةبتكمو،ةيكتو،ةفايضرادو،ىفشتسمو،ةيئادتباوةينيدةسردمًاضيأىحضأ
عضوو،عماجنمرثكأءانببًارمأدمحمناطلسلاردصأً.اماعًامامحوً،اناخو
."مالسإلالجأنمةديدجةنيدمسسأ

هنأًاحضاوادبنكل."تمهف":هجازمنيسحتًالواحم،فطلبتلق
.كاذنآجعزـنم

."هانبنمنانسقيتعسيليلاحلاعماجلا،لاحلكىلع"
."ً؟اذإهانبنم!ً؟اقح"ً:اضَرَعهتّدحتعفتراتوصبتلق
."اغآرهاطدمحميرامعملاسدنهملاهانب"
تاوطخعضببمامإلافلخاهعقومنمةيفخبنيزيلتراشأ

نكل،ةيخيراتلاةرضاحملانمينذقنتولخدتتنأبجيناكنإينلأست
.ديدشلايمامتهاراثأعوضوملا

."؟عورشملانانسقيتعلمُكيملأً،اذإ":ُتلأس
دعب،نكلو.لعفًاعبط":ةشهدبيلإًاقّدحمويلهجنمًارخاسلاق

نّيعف،ضاقنأىلإىنبملافينعلازلزلّوح،لمعلاءاهتنانمنورقةثالث
،عماجلاديدجتلاغآرهاطدمحم،تقولاكلذيفُناطلسلا،ثلاثلاىفطصم
.ً"اديدجًادجسمىنبف،ًالماشناكرامدلانكل

راجشأعافترابًايلاعةلواطتملانذآملاىلإ،راقعلاءاجرأيفيلوحترظن
ناردجلاو،حتفتتنأكشوىلعمعاربلثمودبتيتلاببقلاو،بلُدلا
.ةيبشخلاذفاونلارُطأو،ءاضيبلاةيرجحلا

ملوهف.انعمدعيملحتافلا"دمحم"ناطلسلانأًادبأرّكفتالو"
راديفدبألاىلإانعمةيماسلاهحورىقبتسو،انرجهيوأً،اقالطإانكرتي
هتفشو،ناعملتهانيعوً،اناميإوةراثإجّدهتيهتوصناك."هذهةدابعلا
الّهلظوً،امئادانعمدوجومعئارلالجرلاكلذ".ًةسامحشعترتةيلفسلا
راجشأنيبنمعفتريهفيطنينذؤمءاقدصأةّدعىأردقوً،اقالطإانقرافي
."حبصلاةالصناذأبمهتاوصأتحدصنيحورسلا

تنأ":يهجوىلعتدبيتلاةرظنلاىأرنأدعبيعمًافطاعتملاق
،ّينيعّمأبهرأملولف،قلقلاىلإيعادال؟كلذكسيلأ،ينقّدصتال
.نآلاكارأامك؛ّينيعمأبهتيأر،حيحصاذه،معنً.اضيأكشلاينباتنال
رهظدقف؛ناضمريفكلذلصحً.اديجهركذتأو،نيتنسلبقاذهثدح
."ّينيعمامأديجملاناطلسلاكلذفيط

رظنلاضغب،نكل.ةقيقحكلذَّنظوةسولهيناعيةطاسببناكامبر
ً؛اضيأعمسلافهرتبنيزتناك.هيلإيغصألةيافكًاداجادب،ثدحاّمع



.ربكأةيويحبهتصقدرسعباتيذلامامإلاىلعًايفاخنكيمليذلارمألا
نمًاركابعماجلاىلإتلصودقتنكو،حبصلاةالصلبقكلذثدح"

،يئوضوديدجتلتجرخويتالصتيهنأامدنعو.]32[جّدهتلاةالصءادألجأ
دقف؛ىمعلابباُصأسيننأاهنيحتننظ.يلاخلاعماجلالخادًاءوضتظحال
تيأرمث،تقولاضعبرورمدعبهتدّوعتيننكلً،ادجًاعطاسءوضلاناك
الةبّذشملاةيحللاوفوقعملافنألانأتكردأو،رونلانمضكرحتيًاصخش
ناك.هسفنحتافلادمحمناطلسلا؛هللاّهبحيصخشلالإانوكينأنكمي
ةنكاس،فوطتةداجسلاو،ربنملامامأةيريرحةالصةداجسىلعًادجاس
ً.ابقارمكانهتفقوو،كرحتأمل.ضرألاقوفًابيرقترتمعافتراىلعً،امامت
.ةكرابملاهحورجعزأالىتحءودهبناكملاترداغ،تقولاضعبّيضُمدعبو

يننكل،ةيرخسللضّرعتلانمًافوخ؛هتيأرامبًادحأربخأمل،ةيادبلايف
هتربخأو،تقولاكلذيفةمئألاسيئرناكيذلااشتوهقيّدصىلإتبهذ
وأينّخبويوأيلعكحضيسهنأتننظوً،اقحقلقلابترعش.هتيأرامب
لعفيملهنكل،ملحأتنكوأمونلانمٍفاوطسقبىظحأاليننأينربخي
هيفتيأريذلاناكملانعءودهبينلأسوعماجلاىلإينذخأامنإو،كلذ
.ناكملاكاذىلإترشأف،فيطلا

؟ربنملامامأناكهنأبقثاوتنأله؟قثاوتنأله:ينلأساهنيح
يننإميركلانآرقلاىلعتمسقأوً،ادبأكلذيفكشأاليننأهتربخأ

تحتناطلسلاحيرضً:اقفاومئمويوهوسمهو،عنتقافةقيقحلالوقأ
ىلإعّرضتيوناطلسلارهظي،ناكملااذه-نونافلانحن-رداغنامدنع.ربنملا
.هللا

امك-ناطلسلاحيرضنأو،امعوننمأطخكانهنأهربخأتدك
لخادربنملانعًاديعب؛جراخلايفةيكلملانفادملايفدوجوم-فورعموه
.ةروطسألابةقلعتملاةصقلادرسوًامدقىضمهنكل،عماجلا

ةقطنملاتضرعتو،حتافلايحناضيفرمغ،ديمحلادبعدهعءانثأيف
،اهنيح.ءاملابرمغلارطخىلإ-ءيشلكو،عماوجلاو،رجاتملاو،لزانملا-اهتّمرب
،قرغأانأ:خرصومهمالحأيفيحلاناّكسنمددعلدمحمناطلسلارهظ
قاوسألايفروهظلاكلذأبنرشتناامناعرسو...ينوذقنأ،قرغأانأ
ًارسىعدتسايذلاديمحلادبعناطلسلايعمسمىلإًاريخألصوو،يهاقملاو
حيرضلاىلإباهذلابهرمأو،حتافلايفءافطإلاةمدخسيئراشاب"دمحم"
نأنودنم-اشابدمحمىقتنا.ررضيألهضّرعتمدعىلعصرحلاو
،حيرضلاىلإبهذوهلاجرلضفأنمًانوكمًاقيرف-دحألةملكبسبني



اورفح،لاحلكىلع.ربقلايفنورفحياوأدبويرجحلاتوباتلااوعفرثيح
ىلإًاريخأاولصوو،شعنوأتوباتيألًارثأاودجينأنودنمًاقيمع
ىلإاولصوو،تاجردلاىلعاولزـنف،ةيرجحملالسىلإيدؤتةيديدحةعّبصم
يويغأةسينكضرأيفمهنأاهنيحاوركذت.ضرألاتحتمخضوبق
يذلاناكملايفنوفقيمهنأاوكردأنيحعزفلاباورعشو،ةميدقلايولوتسوبأ
،لاحلكىلع.هيفنونفُديناينتسجونيطنطسقلثمءامدقةرطابأناك
نمرمأبنولمعياوناكدقف،مهفوخىلعبلغتللمهدهجىراصقاولذب
ناطلسلاتوباتىلعاورثعامناعرسو،وبقلافاشكتساباوأدبو،ناطلسلا
اوقهش،توباتلااوحتفامدنعو.ةريبكةيماخرةدعاقىلعناكيذلادمحم
.دعبتّللحتدقنيطالسلاناطلستافرنكتملذإ؛ةشهد

مدعببسنوريثكازعً،اعبط.اشتوهقيّدصهّايإينربخأاماذه
نكل،طينحتلاةيلمعىلإ-يراصنألابويأيـبأنامثجلثم-دسجلاللحت
ّصختبيجعوحنىلعةظوفحملاوةميلسلاّةثجلانأىعّدااشتوهقيّدص
ناطلسلاحضوأً.اروفحيرضلاوملالسلاووبقلالاجرلاقلغأاذلو،ناطلسلا
يففُشتكادقامدحأفرعيالأيغبنيهنأاشابدمحملديمحلادبع
نمةعومجمعماشابدمحمناكدقف.سانلاةعيبطفرعتكنكل،وبقلا
رشتنينأيعيبطلانمو،هآردقامبمهربخينأالإهعسيملوءاقدصألا
ضعبلانأالإً،ايمسرقثومخيراتنمًاءزجثدحلاحبصأامناعرسو،أبنلا
نأوهبيرغلاءيشلانكل.ةعدخوتاعئاشدرجماهنأنونظينولازيال
ربنمتحت-اشتوهقيّدصلًاقفو-عقتتوباتلااهيفدجُويتلاةعقبلا
ىخوتننأبجياننأهتربخأو،اهنيحيكوكشنعتّربع.ةرشابمعماجلا
ىلعهديعضوهنكل،تاعئاشوأتافارخوأريطاسأانللُضتاليكصرحلا
نكل،ةيادبلايفًاضيأًاقثاونكأمل:سمهو،ةرشابمينيعىلإرظنويسأر
.يكوكشتددبت،ربنملامامأيلصيهتيأردقكنأينتربخأامدنع

،ةيرورضلاتاباسحلالكىرجأو،رمألايفريكفتلااشتوهقيّدصنعمأ
يدؤيناطلسلاتيأريتلاةعقبلاتحتةرشابمدوجومتوباتلانأجتنتساو
."اهيفهتالص

نيتعمدتيأرنيحةّفلكتمةصقلاودبتمكهغالبإيرودقمبنكيمل
.هيلعًاريبكةبرجتلاريثأتادبو،هيتنجوىلعناليست

ًالعفهتفرعمتدرأامنكل."!عئار":ناكهبهّوفتلاتعطتسااملك
يفتعرش.ةيلاتلاةثجلاىلعهيفرثعننأنكمملانميذلاناكملاوه
."...هذهلثمعماوجيف،يدنفأظاويع":لوقلا



."؟نيطالسلاعماوجينعتأ؟!هذهلثم"
امفرعأمليننكل،لبقنمنيطالسلاعماوجبتعمسدقتنك

.هينعت
نيطالسلاعماوجو،ةيبرعلابناطلسةملكعمجيهنيطالسةملك"

دوجوباهلكزيمتتو،هتاجوزىدحإوأناطلساهلّوموأاهانبدجاسم
ربتُعييذلاعماجلااذهلثم؛ضارغألاةددعتماهنأبو،لقألاىلعنيتنذئم
نيطالسلاعماوجتلّوُمً.امئادةحوتفمىقبتيهو،نيطالسلادجاسملوأ
دمحأناطلسلانكل،ةحجانةيركسعةلمحدعببرحلامئانغنمًايديلقت
ملهنأمغر،دمحأناطلسلادجسمءانببرمأنيحديلقتلااذهقرخلوألا
.ً"ادحاوًاسيئرًايركسعًارصنققحي

وأعماجلاةفرعمىلإةجاحبانكاننكل،مامتهاللًاريثمهلوقيامادب
.ةيلاتلاةثجلاىلعهيفرثعنسيذلاحرصلا

."؟عماجلااذهدعبهؤاشنإمتيذلايناطلسلاعماجلاام"
مكنأقثاوانأ.يناثلاديزيابناطلسلاحتافلانباهانبو،ديزيابعماج"

."ديزيابةحاسيفدوجوملاكاذهنإ،هينعأيذلادجسملانوفرعت
نولواحيةلتقلاناكله...هيلإةيحضلااديريشتيذلاهاجتالايفيأ

يفقارغتسالاةرظنظحالدقيدنفأظاويعنأدبال؟كانهىلإانداشرإ
:عباتدقف،يهجوىلعتدبيتلاريكفتلا

نودنموهنيطالسلاعماوجلمجأنإلوقأسفينتلأساذإ،نكل"
."ةيناميلسلاعماجكش



.ةيلاعةلتنمةنيدملاىلعةيناميلسلاعماجلطي
عماجىلعًاديدحتو،ةطيرخلاىلعةرطسملابترقنواهديبنيزتّدم

يتلاةطيرخلااهصحفءانثأيفةفرتحموةنيزرًةيصخشتدبو،ةيناميلسلا
،ةينيدلاسرادملاو،عماوجلاو،ضاوحألاو،سئانكلاو،روصقللًاروصلمحت
ةيطنزيبلاروصعلاىلإعجرتيتلاىرخألاةسيئرلاحورصلاو،روبقلاو،ريفاونلاو
عقاوملا،5ىلإ1نمةّمقرم،ءارمحتاعبرمتدّدح.ةينامثعلاوةينامورلاو
:اياحضلاىلعاهيفرثُعيتلا

راثآملاع(لزينيدتدجن،نوديسوبدبعم:ونروبياراس-1عبرملا
.سازيبكلملاةلمع،)ينفخرؤمو

ططخم(يسانيكرّدقم،نيطنطسقدومع،ستيلربمسةحاس-2عبرملا
.نيطنطسقةلمع،)يرضح

ةلمع،)يفحص(اكورودناداس،يـباكنيتلأ،لوكيدي-3عبرملا
.يناثلاسويسودويث

سدنهم(ناّكأنامويت،ايفوصايآفحتم،دمحأناطلسلا-4عبرملا
.ناينتسجةلمع،)يرامعم

ةدمعبئان(سومغيلضف،يـباكبوترصقوحتافلاعماج-5عبرملا
.دمحمناطلسلاةلمع،)قباس

ىلعهيفرثعندقيذلاناكملافاشتكانيلواحم؛ةطيرخلاصحفتنانك
.ةيلاتلاةثجلا

قفتأ":ةيناميلسلاعماجىلإاهترطسمبريشتلازتاليهوبنيزتلاق
ناك.ةيناميلسلاعماجدنع،انهةيلاتلامهتيحضنوكرتيس،يدنفأظاويععم
وهةيناميلسلاعماجو،دمحمناطلسلادعبناطلسمظعأناميلسناطلسلا
."هحورصعورأ

:مامألاىلإءانحنالاىلعينمغرييرهظيفهبرعشأيذلاملألاوتلق
لبقوحتافلادمحمدعبامكحنيميظعنيناطلسانزواجتدقنوكنس،نكل"
ميلسناطلسلاهديفحو،يناثلاديزيابدمحمناطلسلانباامهو؛ناميلس
ميلسناطلسلاعماجلفُغننأنكمي.همسابًاعماجىنبامهنملكو،لوألا
ىلع.سكاعملاهاجتالايفناريشتاتناكسومغيلضفيدينألً؛ايلاحلوألا
."نابسحلابهذخأننأديزيابعماجقحتسيامبر،لاحلك

،طقفمايأةعبرأيفف؟كلذلعفتنأاهلفيكو،بنيزلداجتمل



سازيبكلملاةيطنزيبنمةنسيفلأدتمتةلحريفانولقندقةلتقلاناك
كلتيفمئارجسمخاوفرتقاو،دمحمناطلسلاةمصاعةينيطنطسقلاىلإ
...ةيلاتلامهتوطخنعةركفىندأانيدلنكتمل،اذل.ةريصقلاةدملا

.ً"امامتهنعانلفغدقرمأ؛وتللامرمأيلرطخ":يلعلاق
ةدمعلابئانةثجبةطيحملاثادحألايفققحنبنيزوتنكامدنع

بتاكمىلإيلعبهذ،حتافلاعماجيفتكُرتيتلاسأرلاةروتبمقباسلا
يديربدرطيفسأرلالسرأيذلاصخشلاىلعروثعلالواحيلنحشلاةكرش
ٍحتلملجرً:اقباساهانفشتكايتلااهسفنفاصوألابداعو،نيكرابىليلىلإ
يفةيوهةقاطبمّدقلتاقلانأادب.ً"اعقرب"يدترتةأرماو،ةراظنعضي
.يسانيكرّدقمةيوهاهنأنيبتو،نوناقلاضرفيامكنحشلابتكم

لمعنانك":ةطيرخلانمبرتقيوةذفانلانعدعتبيوهو،يلعلاق
خيراتمهتيؤرلًاقفومهلاعفأنوددحيةلتقلانأضارتفاىلعنآلاىتح
.اهتّمربةيلمعلامهفانأسأدقنوكننألمتحي؟كلذكسيلأ،لوبنطسإ
."ّيخيراترايعملًاقفوسيلوةيفارغجلماوعلًاقفونولمعياوناكامبرف

؟نآلاهبرذهييذلاام
وحنهسأرعفدييذلارسنلاراقنمىلعهعبصإبرقنيوهويلعلأس

؟كلذكسيلأ،لالتعبسىلعلوبنطسإتيُنب":ةطيرخلاىلعةرمرمرحب
."؟ونروبياراستيُنبةلتيأىلع،نآلا

ايآو،يـباكبوترصقامنإو،طقفونروبياراسسيل،نكلو.ىلوألا":ُتلق
.ً"اضيأةلتلاكلتىلعدمحأناطلسلاو،ايفوص

دومعنعاذام":ةطيرخلاىلعنيطنطسقدومعةروصىلإًاريشملأس
."؟نيطنطسق

."ةيناثلاةلتلاىلعهنإ"
."..ً.ادجديج؟ةيناثلا".ّرشكوًاقيمعًاسفنبحس
هتبقارويرهظيفهبرعشأيذلاملألايفخأليدعقمىلعُتلملمت

.هيلإيمريامفاشتكاًالواحم؛صرحب
."؟ةيناميلسلاعماجنعاذامو"
عماجسيل":ًاليلقكلذينحيرينألمأىلعفقأانأوتلق

ةلتلاكلتىلعديزيابةحاسامنإو،يلعايةثلاثلاةلتلاىلعهدحوةيناميلسلا
."ةعبارلاةلتلاىلعوهف،حتافلاعماجصخياميفوً.اضيأ

،نيطالسلاوةرطابألاىلإتاراشإلاتناكنإاذام.هلوقلواحأاماذه"
مهاياحضنوكرتيةلتقلاناكولاذام؟ةيناخدةراتسدرجمةيدقنلاعطقلاو



."؟لالتلاىلع
فرعننلفً،احيحصهلوقيامناكاذإف.لوقيامكلهسرمألاتيل

،نكلً.اضيأةيلاتلاةثجلاكرتناكمامنإو،طقفلتقلامئارجفقوتتسىتم
.ءاطخألابةئيلميلعةيضرفتدب،انظحءوسل

ىلععقتالاهنإ؟يـباكنيتلأنعاذام،نكل.يلعايديجاذهلك"
."...لالتلانميأ

."ً؟اّقح":حضاووحنىلعًاطبحميلعلاق
ناطلسلاعماجىلإًاريشمتلقو،بنيزنمةرطسملاُتذخأ."ال"

ةلتلايههذه":يـبكنريدإيفهميرهيمةناطلسلاعماجىلإمثلوألاميلس
.اشابحاّرجلادنعتفقوتوةرطسملاتلزـنأ."ةسداسلايههذهو،ةسماخلا
.قئاقحلابعوتسيلتقولاضعبهتحنم."ىلعألا؛ةعباسلاةلتلايههذهو"
دنع-اهسفنةلتلاىلعثثجثالثكرتنإف،ةحيحصكتيضرفتناكاذإ"
كلذكوً،اقالطإًايقطنمودبيال-يـباكبوترصقو،ايفوصايآو،ونروبياراس
نكل.نيتفلتخمنيتلتىلإاهسفنةثجلانمنيأزجلاسرإىلإةبسنلابرمألا
عماجيفسومغيلضفةثجاوعضودقف،طبضلابةلتقلاهلعفاماذه
.ىلوألاةلتلاىلععقيناكمىلإهسأراولسرأو،ةعبارلاةلتلاىلعحتافلا
نيتلأدنعةعبارلامهتيحضاوكرتمهنأ،اذهلكنممهألا،لاحلكىلع
."لالتلالكجراخيأ،يـباك

ًارايخطابحإللمالستسالانكيملنكل،ةفرغلايفطونقةجومترس
.قارتخالانمٍعوننعوأ؛ليلدنعثحبلاانعباتو،انيلإةبسنلاب

ّشتفنل؟انهىلإنيعللاحاّرجلاكلذبلجنالاذامل"ً:ابضاغيلعخرص
."...ةنيعللامهتنحاشزجحنلوهتعومجمرقم

ةطبحمبنيزتناك."؟جئاتنيأكلذنعضخمتتملنإاذامو"
حضتانإلعفنساذام".يلعسكعىلع؛اهئودهىلعتظفاحاهنكلً،اضيأ
."؟رمعةنحاشلثم؛ةفيظنمهتنحاشنأ

ً.امامتنيعرولاهءاقشأورمعتيسندقتنك
."؟مهرابخأرخآام،مهنعثيدحلاب"
اولدأدقو.ريدملااهيأحابصلااذهماعلايعدملابتكمىلإاولُقن"

."مهحارسقلُطأمثمهتادافإب
ادب.نامرققمانعمهسفنءيشلاثدحينأبريبكلامتحاكانهناك

لتقلاتايلمعفلخلوبنطسإنععافدلاةطباروقمانناكاذإهنأًايهيدب
ّنإذإ.مهتنحاشوأمهبتاكميفمهمّرجيليلديأاوكرتينلف،كلت



كلتتفرتقايتلايهةريبكةءافكوتاراهمباهدارفأعتمتيةعومجم
.ًاليلداوكرتينلوً،ادجنيلمهموأءايبغأاونوكينلو،مئارجلا

هتباصعونامرققمانبّقعتىلإرطضنساننأودبيً،اذإ":تلق
اذهبًادجنيقثاونوكننأبجي؛هلوقأسامىلإًاديجايغصأ،نآلا.ةريغصلا
انعضيسو،ىرخأشيتفتةركذمحنمُننأليحتسملانمنوكيسفالإو،نأشلا
لكبقارننأبجي.هبةصاخلاروطفلاةدئامىلعماعلايعدملابتكم
ىلعانوكف،هلكاذهفلخاوناكاذإو.اهتيمهأنعرظنلاضغب؛مهتاوطخ
.ً"اضيأانتاكّرحتلكنوبقاريمهنأبةقث

لهً.امئادمهتدعاسملنيكرابىليلُّبهت،نوئطخيامدنعو":يلعرأج
روتبملاسأرلاكلذتأرنيحةمدصلانماهبتفاعتيتلاةعرسلاتظحال
."؟اهتلواطىلع

."اهلًاديدهتروتبملاسأرلاربتعتملاهنأمهألا"
ةيامحانمبلطتنأيقطنملافً.اقلطماذهيفركفأمل،معن!هللااي"

."امٍعوننم
انناذآواننويعيقُبننأبجي،اذل.يلعايهلوقلواحأاماذه"

نأنكميالو،نيدعتسمنوكننأيغبنيو،ءيشيأثدحيدقف.ةحوتفم
،ةليللارمألاثدحيملاذإ.ةفداصملل-ءيشيأينعأو-ءيشيأكرتن
وههفرعأاملك.نآلانوكرحتيمهامبروً،ادغمهتوطخىلعنومدُقيسف
نمنوصلختيسمهنأينعيام؛ةيلاتلامهتيحضىلعديكأتلاباوزهجأمهنأ
نيتلتلاىلعنييناطلسلانيعماجلاىلإترشأو.ً"ابيرقامناكميفةثجلا
نيذهَدحأنوكيامبرناكملاكلذو".يـبهذلانرقلاىلعنيّتلطملا
."نيدجسملا

.تمصبنايغصيامهالكناك
ًامَكحُمًاقوط؛ةليللاةيناميلسلاوديزيابيعماجلوحًاينمأًاقوطديرأ"

نأشبنيئطخمنوكندقفً،اضيأءيشلكسيلاذه.نايعللرهاظريغهنكل
يلضفونادزيمدآنمًالكنمضتتةمكاحمنيكرابىليلْتَركَذ،بنيز.قمان
."سومغ

.هفلميفةمكاحملاكلتلثملركذال":ةيبصعبةلملمتمبنيزتلاق
."؟انعادخلواحتاهنأنظتله

ةمكاحملاهذهتناكاذإ.لاحلكىلعةرظنيقلأ،نكل.امبر"
ةيراشتسالاةنجللاكلتيفاوناكنيذلاصاخشألاءامسأديرأانأف،ةيقيقح
."اهتركذيتلا



؟ةنيدملاسلجمنملجرلايلعايركذتتله،ةبسانملاب.يديسايًاروف"
."؟هترزيذلاكاذ

."؟يسانيكرّدقمعملمعيناكيذلالجرلا؟يزاين"
نمألاساّرحهربخأ.جراخلايفتنكنيحًافلغمكلكرتدقل.لجأ

ًادجًامتهمادبهنكل،دوعتىتحهبنوظفتحيوّفلغملانوذخأيسمهنأ
ىلعَّرصأهنأريغ،يـبتكمىلإهولسرأ،ةياهنلايفوً.ايصخشكيلإهميلستب
.ً"اددرتمةياهنلايفهّايإينّملسمثً؛ايصخشّفلغملاكميلست

يفاولمعنيذلاصاخشألاءامسأبةحئالرضحأهنأدبال":يلعلاق
يفًاضيموتيأرو،هيلإتداعدقةسامحلانأتظحال."ةيراشتسالاةنجللا
.ىرخأةرمهينيع

عيمجفرعأالانأو،ةحئاللايفةريثكءامسأكانه.حجرألاىلع"
."اهيفمهؤامسأةدراولاتايصخشلا

."؟اهيفاياحضلانميأمسادروله"
ّلثمييذلايسانيكرّدقمو،لزينيدتدجننمّلكمسانإ.معن"

سمأهتثجاندجويذلايرامعملاسدنهملاناّكأنامويتو،ةنجللايفسلجملا
ً.اضيأحجرألاىلعقباسلاةدمعلابئانمساو،اهيفةروكذمايفوصايآيف
."ةفلتخمناجليفءاضعأًاعيمجمهنإ،لاحلكىلع

ناطلسلايفنادزيمدآعورشمةنجليفوضعاياحضلانمٌّيأله"
."؟دمحأ

كلتيفمهنمًادحأنأودبيال،نكل.يديساياذهنمتّقثوت"
."ةصاخلاةعومجملا

ًالتاقهلعجيالكلذنكل،ةنيدمللةثراكنادزيمدآعورشمنوكيدق
ءيربو،انليختدقاّنكاّمعًامامتفلتخمصخشهنأنيبتيامبرو،ةرورضلاب
ً.اقح

يلعىأر.يفتخينليرهظيفملألانأتكردأنأدعبتسلج
نأوههفرعناملك.ريدملااهيأطنقتال":حرمبلاقفيهجوىلعةرظنلا
يتلاةمكاحملاكلتىلعلمعتةيعرفةنجليفءاضعأاوناكامبراياحضلا
."نيكرابىليلاهتركذ

هجازمىلعامنإوئيسلاانظحىلعسيل،كحضأنأالإينعسيمل
.رارمتسابريغتملا

ضبقلايقلنسامبر.يديسايطبضلاب":يكحضببسمهفًائيسملاق
.ً"اسّبلتمكاذقمانىلع



تابقعلانممايأةعبرأدعبنكلً،ادعبتسملامتحالااذهنكيمل
.هلّمحتاننكميالًافرتلؤافتلاادب،لمألاتابيخو

ىلعضبقننأىنمتأو.يلعاياذهلمآ":يتبآكءافخإلًامستبمتلق
."...ةليللانيمرجملا



دعبف.ةليللاهذهيفكلتمهتوطخىلعنومدُقيسةلتقلانأنظأمل
ايآبناجبعراشلايفناّكأنامويتمهكرتنمطقفةعاسةرشعيتنثا
ةفاضإ.حتافلاىلإهدسجويـباكبوتىلإسومغيلضفسأراولسرأ،ايفوص
،نكل.ةقلغملامهتنحاشانيأرومهانحملاننأنآلانوفرعياوناك،كلذىلإ
.ةيرورضلاتاءارجإلاضعبذاختابانمق،تآجافمثودحمدعنمقثوتنل
رعشو،ةصقلابةفاحصلاتفرعنأذنمًابيصعًاتقوهجاويزاتممناك
.لتقلاتايلمعلًادحعضيسكلذمادامانبلاطملةباجتسالابةغلابةداعسب
نمامهنملكفلأتينيقيرفيف؛ةبقارملابًالجررشعةينامثانّفلك،اذل
سبالمنيدترموديزيابوةيناميلسلايعماجلوحنيعّزومصاخشأةعست
.انسفنأبهانبقاردقف،قمانبقلعتياميفو.ةيندم

طوطخبناجبةيلاخلاةحاسملايفاهانفقوأو،يلعةرايسانللقتسا
قمانلزـنمةيؤراننكميثيح؛ةريغصلاايفوصايآدعبةيديدحلاةكسلا
يفطاشنيألًارثأظحلنملاننأريغ،ةرانمحيباصملالكتناك.ىليلو
ءيشالف.رادلاىلإنانثالاءاجنأذنم؛تضقنايتلاثالثلاتاعاسلا
يفديحولاطاشنلانأادب.ناكملادحأرداغيوأرئازّيأِتأيملو،هوبشم
لكرمتيهويحاوضلاباكرتاراطقةعقعقنعمجانةقطنملاكلت
داتعمريغكولسيأنعنيعماجلادنعناقيرفلاانربخيملو.ةقيقدنيرشع
.يدعقمىلعتيخرتساو،هايإينتطعأيذلانّكسملاىلعبنيزتركشً.اضيأ

سأرلاروتبملجردسجمضيربقلااذهنأريدملااهيأفرعتله"
صخشلاسأرعُطق".دجسملاةحاسيفربقىلإريشييلعناك.ً"اضيأ
."كانهربقلاكلذيفنوفدملا

؟نآلاهبمغمغيقمحألااذهناكيذلاام
."؟لجريأ"
.سأرلاعوطقم"نيسح"هنوعديو،نيسحهمساعلاطلائيسدغوّهنإ"

ليوحتببسوهو،ثالثلايـباكبوترصقتاباوبىدحإدنعًاسراحناك
."عماجىلإناكملااذه

ديجلاديحولاءيشلانإلوقلايننكميهنأضرتفأً.اشهدنمهيلإترظن
ةيخيراتتامولعمىلععّلطناننأوهقيقحتلااذههنعضخمتيسيذلا
.كلذفالخباهنعنيلفاغىقبنسانكلوبنطسإنع

،لوضفلاىلإرمألاازعهنأول."؟رمألااذهنعفرعتفيكو":ُتلأس



باجأرغلاقمحألانكل،هتقّدصدقتنكاملكلذنعأرقهنإلاقو
.قدصب

ودبي.زاتممبتكميفتنكنيح،ءاسملااذهكلذببنيزينتربخأ"
،لايتحا،ىشر-رمألاةقيقحفرعأالً.احلاصنكيملكاذ"نيسح"نأ

لجرلاكلذمساام.ةرطخةميرجفرتقاهنأودبي،نكل-يردأال،ةقرس
."؟رومألاكلتلكونمألانعلوؤسملاصخشلاكاذ،رصقلايف

."ّدالجلا،يزابيسناتساب"
نعثحبلاأدبوهلاجريزابيسناتسابعمج،لاحلكىلع.وهكلذ"

كردأ،يزابيسناتسابنيسحىأرامدنع.عماجلالخدمدنعهودجوف،نيسح
،هيفئبتخيلناكمكانهنكيمل،نكلً.ابراهعفدنافتهتنادقةبعللانأ
ىلإسأرلاطقس.ةدحاوفيسةبرضبهسأراوعطقو،ساّرحلاهبقحلو
نيسحعاطتسا.هرجحيفعقوويرجيلازيالنيسحناكاميفمامألا
.ضرألاىلعًاريخأطقسينألبقهيدينيبهسأرونييرخأنيتوطخزايتجا
لازيالهرصبناك."سأرلاعوطقمنيسحبتقولاكلذذنمفرُعدقو
ًاحيرضاونباذاملوههمهفأالام".ةتهابءارمحءاوضأبرانملاربقلاىلع
."؟هسأرعُطقوةميرجبًابنذمدجُولجرل

يفو.هتميرجلًانمثهتايحلجرلاعفددقل.يلعايًاقحطيسباذه"
مالسإلاونيملسملاىدسأدقفعماجىلإةسينكلاهذهليوحتب،هسفنتقولا
."ةياهنلايفءيشلكيّوُسو،ناكملااذهيفهنفدبئفوكاذل،ةليلجةمدخ

يـبيرغًاموقنوينامثعلاناك".ّرشكورادتسا."ضرتفأامك،قحمتنأ"
."؟كانهلصحياذام،ًالهم؟كلذكسيلأ،راوطألا

يفلزـنملانمءطبببرتقتو،انوحنةمداقءاضيبةقلغمةنحاشانيأر
نلةيلاتلاةيحضلانأوًائطخمنوكأامبريننأتننظامدنع.يـباكيدالتاك
نأبعصلانمادبو،حتُفتلزـنملايفرئاتسلاىدحإتظحال،ةليللارهظت
ببسب؛كانهفقييذلاصخشلاةفرعمنمنكمتأوأحوضوبهجولاىرأ
ىلإراشأو،جراخلاىلإلامصخشلاكاذنكل،فلخلانمثعبنملاءوضلا
.لخادلاىلإداعمثءاضيبلاةنحاشلاقئاس

،كاذنآدادعتسالاةبهأىلعانالكناك."ً؟اذإاذهلكام":يلعلاق
ً.امامتهارنامىلعّزكرناّنكو

.سولجلاةرجحيفءوضلاأفطناو،ىنبملامامأةقلغملاةنحاشلاتفقوت
اهنمجرخو،ًالوأحُتفةنحاشلابابنكل،يمامألاةقشلاباببقارنانك
،لوبنطسإنععافدلاةطباريفهانيأردقانكيذلارعشلارمحأباشلا



جرخوبابلاحُتف.ةقشلاىلإدعصمثعراشلاوحنةيبصعةرظنىقلأو
،امًائيشنولمحياوناكو...ودبيامكماجسنابنوكرحتياوناك.صاخشأةثالث
.هنولمحيامةفرعمنموأمهتفرعمنمنكمتأمليننكل

جاجزلاسماليهفنأداكوً،اريثكمامألاىلإهسفنيلععفد."؟!اذهام"
."...ةداجسنولمحيمهنأودبي".يمامألا

تقولااذهيفصاخشألاءالؤهاهذخأينيأىلإف،ةداجستناكاذإ
ً؟ادجًارتوتمرعشلارمحأباشلالعجييذلاامو؟ليللانم

ةثجلااوّفلدقمهنأنظأ"ً:ايرطفهسدسمىلإلقتنتهديويلعلاق
."؟انهىلإمهيعدتسنله؟ريدملااهيأكيأرام.ةداجسلاكلتب

رظتنننأيغبني.ةئملابةئمنيقثاونوكننأبجي،يلعايدعبسيل"
."ةميرجلابنيسبلتممهلاقتعااندرأنإًاليلق

رثكأحوضوبمههوجوزييمتتعطتساو،لزـنملاجراخكاذنآاوحبصأ
كلذنولمحيصاخشأةثالثتيأر.ةريغصلاايفوصايآءاوضأتحتليلقب
.هفلخلبقنمامهرأملنيمخضنيلجرو،ةمدقملايفنامرق"قمان"؛ءيشلا
نيحنيدوجومانوكيملنيوضع؛لوبنطسإنععافدلاةطبارنماناكامبر
ّتمتوً،اقالطإةطبارلابةلصيأامهلنوكتالدقنكل،بتكملاانرز
.طقفءامدلاةقارإلامهبةناعتسالا

زييمتيننكميالو،ةذفانلادنعفقيصخشكانه":يلعسمه
."ةأرمااهنأودبي،نكل.هحمالم

.كلذنمقثوتأمل؟نيكرابىليليهأ
نيحةقشلايفلظلامهبقارو،يفلخلابابلارعشلارمحأباشلاحتف

اوقلطنامثاهيلإاودعصو،ةنحاشلارخؤميفةضماغلامهتلومحاوعضو
.نيدعتبم

امدنع."ةرايسلاكرحمردأ":ةقشلايفلظلابقارألازأالانأوتلق
ءانثأيفةنحاشلادهاشيلمامألاىلإةذفانلابرقفقييذلاصخشلالام
اهنأكو؛تفقوت.نيكرابىليلاهنإ؛ههجوعراشلاحابصمءوضرمغ،اهترداغم
يهوًاليلقكانهتفقو.انوحناهرصبهجتاو،اهبقاريامًاصخشنأبتّسحأ
.داتعمريغوأرطخلابرذُنيءيشكانهناكنإىرتلتمصبيغصتورظنت
.لخادلاىلإتداعوترادتسا،اضرلابترعشامدنعو

."مهرثأعّيضننأبجيال،يلعايبهذنل"
مهنإ،ريدملااهيأقلقتال":دوقولاةساودىلعطغضيوهويلعلاق

."ناكميأىلإاوبهذينلو،نآلاانتيؤرلاجميف



ىلإاهءاروانففتلامث،عراشلاةياهنىتحةقلغملاةنحاشلاانعبت
ناكهنكلو،حايسلابةداعمحدزملاناراتروكناكىلإدوقيقيرطيف؛نيميلا
تفقوتنيحمهرثأدقفنساننأتننظ.ليللانمتقولاكلذيفًادجًائده
لاجرلاىهنأامثيرراظتنالاىلإانررطضادقف.انمامأةمخضتايافنةنحاش
مهوانمامأًابيرقتًارتمنيسمخدعبىلعمهآر"يلع"نكل،مهلمع
رفوردنال؛ةنحاشلانيبواننيبىرخأةرايسكانهتناكً.اقدنفنوزواجتي
ً.اضيأةقلغملاةنحاشلافلختيقبةريبكءادوس

."؟ريدملااهيأمهتديكمنمءزجةرايسلاهذهنأنظتله"
لوبنطسإنععافدلاةطبارنأانضرتفادقفً.ادعبتسمكلذنكيمل

ًارمأنوكينلف،ةيباهرإتاطاشنلًءاطغًاقحتناكاذإنكل،ةيعرشةمظنم
.يتسجوللامعدلاعاونألكبىظحتنأًابعص

نأمهديرنالاننأل؛ةعرسلائطبأ.يلعايًابيرقاذهفشتكنس"
."...انودهاشي

كرتو،ًاليلقمهنعدعتباودوقولاةساودىلعطغضلايلعفّفخ
هيلورفيشلاتأطبأ.انمامأةحاسملانالغشتةيزمرقلبوأوةيدامرهيلورفيش
جرخملالبوألاتكلسنيحيف،راتمأةعضبدعبنيميلاىلإتفقوتواهتعرس
ءاضيبلاةنحاشلاتلصاوو،يلاتلاعطاقتلادنعدمحأناطلسلاىلإيدؤملا
ً.اددجمبيجلاعبتنانلعجاّمم؛لحاسلاىلإاهقيرط

قيرطلاهذهىلعانك.ريدملااهيأناراتروكناكىلإنوهجتيمهنأودبي"
."نادزيمدآبتاكمىلإيدؤتيهوً،احابص

نوكيسامبرنادزينأةأجفيلرطخو،يسأرافقىلعرعشلافقو
لهو؟ةفوفلملاةمزرلاكلتيفهنولمحياوناكيذلاام.ةيلاتلاةيحضلا
نكيًايأ؟اهلمحونادزيةثجءافخإلشامقلاةفافلوأ،ةداجسلااورضحأ
تناكيتلابيجلاو،ةقلغملاةنحاشلانمٌّلكتلصو.يلعاهآردقف،رمألا
فلخانيقب.ناراتروكناكىلإًارتمنيثالثوأنيرشعدعبىلعاهفلخريست
ةنحاشلانكل،ةحايسللةداعسلارادعراشيفاهتعرستأطبأنيحبيجلا
ةنحاشلانأبيجلاقئاسظحال.اهفدهىلإًالوصواهقيرطتعباتءاضيبلا
ةفاسمنممهانعبتنيحيف،هتعرسدازفةيوازلادنعتفطعنادقءاضيبلا
ىنبم":هلًالئاقفطعنملادنعةرايسلافقوينأيلعنمتبلطو،ةنمآ
نإربكأنامأبنوكنس.انهةرايسلاكرتنل،اذل،فطعنملادعبعقيبتاكملا
."مادقألاىلعًاريسمهانعبت

انرّخذً.ايروفًامعدبلطألًالاصتاتيرجأ،ةرايسلانمجرخننألبقو



انعمسنيحعراشلاىلإريدتسناندكو،رذحبانرسوانجرخمث،انيحالس
.خرصتًاتاوصأ

."!اصعلمحيهنإ،رذحا"
."!-نباايينعدعتبا!هآ"
."!كمأيهانهةديحولا-"
."!هآ"
."!ةلاثحلااهيأانهىلإيتأتنألبقًايلمرّكفتنأبجيناك"
يصعلابكارعبانلبوقف،نيضكارعراشلاىلإانفطعناو،انيحالسانزّهج

انلقبسنيذللانمألايسراحوناكرأتيأر.ةدعاقلاةركبراضموتاوارهلاو
هءاقدصأونامرق"قمان"نومجاهيةداعسلاراديفحابصلايفامهانيأرنأ
لكىلعتابرضلالاهنتنيحيفةوقباهبنوحّوليو،ةدعاقلاةركبراضمب
رعشلاوذىتفلاوهبرضلاىقلتنملوأنأادب.مهداسجأيفناكم
نيحيفً؛املأتمضرألاىلعىّولتيهتيأرو.ةنحاشلادوقيناكيذلارمحألا
امهدهجىراصقلوبنطسإنععافدلاةطباريفهقافرنمنانثالذبي
نأدعبلتاقملاانلجرُتكسمأ.عجارتلاىلعامهتمغرأيتلاتابرضلايدافتل
.ةرجاشملاىلإمضنينأكشوىلعادب

حفاكيقباسلايطرشلاو،امهضعبعمناكراعتيناكرأوقمانناك
اصعمادختسانمهعنملهيعارذنمهبكسمييذلاقماننمصلختيل
ةعقوتمريغةوطخبقمانماق،دمألاريصقعارصدعبو.اهلمحيةمخض
،هيبقعىلعفلخلاىلإسّرمتموميدقمكالملثمعجارتدقفً؛اقالطإ
...ءارولاىلإهسأرعجرأو

يقلتكشوىلعناكرأفنأ!ةنعللاهآ":ًالئاقحرمبيلعكحض
."ةريغصةعشبةأجافم

يطرشلاّحنرتف،ناكرأهجوفصتنموحنةرشابمهسأرقمانعفد
اهببرضوقماناهكسمأف،هيدينماصعلاتعقوو،فلخلاىلإقباسلا
تفرعً.ارّوكتمةداعسلارادىنبمتاجردىلعطقسيهلعجو،ناكرأردص
هيمدقىلعناكرأضهنيلةقيقدةرشعسمخىلإقئاقدرشعيضقنتسهنأ
لمحيلازيالوهوعرسأف،هيعودقفدقناكرأنأقمانكردأوً،اددجم
،هسأرىلعنمألايسراحدحأبرضيداكامدنعو.هئاقدصأةدعاسملاصعلا
.مهنكامأيفاودّمجتوًاعيمجاورادتساف،وجلايفتاصاصرثالثتقلطأ

."!مكيديأاوعفراوً،ابناجةحلسألااوعض":تخرص
رعشيلازيالناك"قمان"نكلً،اروفامهنمبُلطامنالجرلالعف



ً.اهودشمانيلإقّدحهنأل؛عقوتملاريغموجهلانمةمدصلاب
.ً"اددجماذهكنمبلطأنلو،زوجعلااهيأًابناجاهعض"
ً.اراتحملازيالناك
رمألللاثتمالانمًالدب،نكل."!نآلاةنيعللااصعلاِمرا":يلعرأج

.لاجرلاىلإقمانراشأ،ةرشابم
."ً!اضيأزازفتسايأنودنمو!انومجاهدقل"
."اصعلاِمراً.اقحالءيشلكانربختنأنكمي".سدسملابهلترشأ
نكلً،اضرأاصعلاىمرف،هيدلىرخأتارايخالنأكردأوهلوحرظن

.رمذتنودنمسيل
."انهيرجيامتفرعل،ثدحامتيأرول"
رمحأىتفلاادب."يلعايفاعسإلاةرايسيعدتستنألضفألانم"

.اهلىثريلاحيف،تاجردلاىلعىقلملازيالناكيذلاناكرأورعشلا
نمقثوتيوبهذينأامكدحألنكمي،ناباشلااهيأامكصخياميف"
."باصملا

.تاوطخعضبقماننمتمدقت
تنكاذام،بيبطلااهيأمعن".تمصبيلإقّدح."؟انهلعفتاذام"

ىلإترشأو."؟ليللافصتنميفةكرشلاهذهراقعيفانهلعفتطبضلاب
."؟هذهامو".ةنحاشلارخؤمنمّىلدتتشامقةعطق

.تمصلامزتلا
ناكرأةرئاثتراثببسلااذهلأً؟اقحكانهنادزيمدآةثجله

؟مهميعزةثجاوأرمهنأل؟هيلجرو
،اهحتفا،يلع":حاّرجلانمةملكىلعلصحأنليننأًاكردمتلق

."كانهمهيدلامَرنلو
.اهحتفمثنيبناجلانماهعفرو،شامقلاةعطقيلعبحس
ىلعةعوبطمةمخضةروصامنإو،لخادلايفةثجكانهنكتمل

نادزيمدآلةريبكةروص؛ةرشعبلقألاىلعراتمأةثالثاهداعبأغلبت،شامقلا
ةريزجهبشيفحمرلثمرقتستيجاعلاضبقملاتاذهاصعو،ريرشلا
كيديدعبأ،نادزيمدآ"ةرابعو،هيمدقدنعتناكيتلاةيخيراتلالوبنطسإ
.ةريبكءارمحفورحبلفسألايفةعوبطم"!دمحأناطلسلانع

ىلعروثعلانالمأتامتنكله؟اذام":انطابحإىأرنأدعبقمانرخس
."؟كانهةنيعلةثج



هتبصعو"قمان"نأينعيشامقلابةفوفلمةثجدوجومدعنكيمل
مهيلإرظننالاّننأبمهلًايفاكًاتابثإمهبّقعتبانمايقةقيقحتدبو.ءايربأ
ناكاذإف.دودسمقيرطىلإانلصو،ليللاةياهنلولحبو.يـباجيإوحنىلع
مهنأديكأتلاباوفرعدقف،ةانجلامهلوبنطسإنععافدلاةطباردارفأ
ةشاشىلعمهنأنمنينقيتماوحضأنآلامهنكل،نولمتحممهيفهبتشم
نيحكلذب"قمان"انربخأ.مهتبقارمومهتقحالمليفكيامانيدلنأو،انرادار
.ةيشامقلاةفافللالخادةثجىلعروثعلاانعقوتاننأل؛انمرخس

ءارجإليـبتكمىلإهتبحطصاهكوكشديدبتوقمانرتوتفيفختل
يقابلثمتانازـنزلاىلإهنوذخأيمهلعجنمًالدب؛ةيمسرريغةثداحم
ردهتنلو،ثدحامبًابيرقفرعتسنيكرابىليلنأتكردأو،مهيفهبتشملا
ًائداهرمألاءاقبإلً؛اضيأكلذيف"يلع"كُرشأمل.حيضوتبلطيفًاتقو
هتربخأامدنعنكلو،ةيادبلايفًاجعزـنمادبدقو.عاطتسملاردقيمسرريغو
هنأتفرعوةضيرعةماستبابههجوقرشأ،هلنمألاساّرحكرتأسيننأ
ً.اديدحتنييساقلانيلجرلاعمةكيشولاةريغصلاهتهجاومةركفبحأ

ىلعًامئادًافيضهفصوب-فرعهنكل،ةيادبلايفًاككشتمقمانناك
اهيفعضويتلاةظحللايفهيلعّقبُطتنلةعّبتملاتاءارجإلانأ-ةطرشلا
.سلجينأهيلعتضرعويـبتكميفهمدق

."؟لعفتنألواحتاذام؟انهنحناذامل":بايترابلأس
يفهلعفتتنكامفرعأنأطقفديرأ.نامرقديسايثيدحدرجم"

."ليللافصتنميفنادزيمدآبتكم
الكنأكو":يسركلاىلعهديعضودقوًافقاولازيالوهولاق

."فرعت
له،امٍعوننمةرهاظمكانهنأضرتفأاذل،ةحوللاانيأرً،انسح"

تعباتاميف،قيدصتمدعةرظنهلحمَّلحتل،هقلقىشالت."؟حيحصاذه
ًاوضعتسلانأف؟كلذكسيلأ،نآلافرعأنأينمعقوتتالتنأ":ًالئاق
."كتمظنميف

ىليللمأ.انيلإمامضنالاكنكمينكل،حيحص"ً:اريخأمستبيوهولاق
."ةنيدملاهذهبحتكنإلوقتيهو،ريبككيف

.ةكرتشمةيضرأدجودقهنأادب
يفةكراشملاوليللافصتنميفجورخللةيافكلاهيفامبسيلامبر"



يفشيعأ.ًالعفلوبنطسإبحأانأ،معننكل.رطاخملابةفوفحمتارهاظم
.كانهنونوفدميئابحأويدادجأو،يـبهذلانرقلائطاشبناجب،طالب
ةزيزعلايتايركذلكو،انهلمعأو،ةنيدملاهذهيفيئاقدصألضفأشيعي
لوقتامكً،اذإ.انهةريخألايمايأيضقأنألمآو،اهيفوةنيدملاهذهنع
يتلواطمامأيسركلاىلإترشأ.ً"اقحلوبنطسإبحأانأ،نيكرابةسنآلا
."كلضفنمسلجا":لوقأانأوًادّدجم

،رذتعأ":سلجيو-ةتقؤملاةندهلاىلعًاقفاوم-ًاريخأيخرتسيوهولاق
."ةطرشلاةدايقرقميفةلماعملانمعونلااذهىلعًاداتعمتسليننكل

اذامً.اضيأرّوطتننأبجياننأينعيام،نامرقديسايريغتيملاعلا"
."؟تقولارورمبريغتتملأ؟كنع

.ًالعفترّيغتيننأالإ،حجرألاىلعينقّدصتنلكنأنممغرلاىلع"
."انتبقارميفنيمثلاكتقونمريثكلاتيضمأدقتنكامل،ينتقّدصولو

يفنيقيمدعةرظنتيأر.ً"اديدشانلكضغبودبي":ًالئاقتدّهنت
ةقبسملاءارآلاوضغبلااذهلثمنأكسفنبفرعتس،لاحلكىلع".هينيع
."مدقتلامامأةبقعربكأ

انومتندأدقل".ةريحةرظنهنعًاضوعترهظونيقيلامدعىفتخا
نوكتامبرهنأفرتعأ،معنو.نامرقديسايةينمأةسسؤمانفصوبًاقبسم
كفلمتسرددقل.ةيبلسلارعاشملاهذهلثمانلّنكتلةهيجوبابسأكيدل
يفثدحاذهنكل،ةطرشلاعمةريرملابراجتلاضعببتررمكنأفرعأو
."كانهىقبينأبجيويضاملا

."؟اننوقحالتاذاملً،اذإ"
."مكفلخىعسننكنمل".ةزهاجةداضملايتجحتناك
ةرظنلاتناك."؟ةداعسلاراديفهنعنوثحبتمتنكيذلاام":لأس

الو".هتلقاممةدحاوةملكقّدصيملهنأينربختلةيفاكههجوىلعةيدابلا
.ً"ايلاخبتاكمىنبمنوسرحتمتنكمكنأيغالبإبكسفنجعزت

يتلايهنيكرابةسنآلاةمالسنإ؟نادزيمدآراقعسرحنساذامل"
."انقلقريثت

.ةشهدهانيعتعستا
."؟مويلاثدحامبكربختملأ"
."؟روتبملاسأرلانعةصقلاكلتينعتأ"
لِسُرأوٌلجرلُِتقدقو،انهمهفتحصاخشأىقلي،نامرقديس!ةصق"

ًامامتمهفتكنأنظأال.راهنلاحضويفنيكرابةسنآلابتكمىلإهسأر



."فقوملاةروطخ
ةهجومنكتملةبلعلانكل...ـكل":هيلإللستيرعذلاأدبدقولاق

سيلأ،اهلديدهتةباثمباهيلإسأرلالاسرإنأنظتالتنأ.ىليلىلإ
."فحتملاىلإًاهجومناك...اك؟كلذك

لُتقدقلً؟الوبقمرمألالعجيكلذنأنظتأ!؟اذام"ً:اككشمتلأس
ًاقحنظتله.مايأةعبرألالخصاخشأةسمخ؛نآلاىتحصاخشأةسمخ
ىلإةهجومتناكةبلعلانأل؛ةطاسبباذهكًاديدهتلفُغننأبجياننأ
،هيفركفتامفرعأالً؟ايصخشنيكرابةسنآلاىلإسيلوفحتملاةريدم
."انيلإةبسنلابًارايخسيلاذهنكل

،عنتقاهنأادب."؟اهنمأوىليلةمالسيفنورّكفتمتنكلهً،اذإ":أتأت
.يسركلاىلعفلخلاىلإتيخرتساف

.ً"اريخأيلجنتتأدبدقةقيقحلانألرورسمانأً،انسح"
."؟انبمتقحلواهدرفمبىليلمتكرتاذاملً،اذإ"
.انبقثيوةلوهسبملستسينلهنأادبً،ائطخمُتنك
ملأ؟كانهاندحوانكاننأنظتله؟اهدرفمبتكُرتاهنإلاقنم"

."؟لزـنملابقارتةطرشلادارفأنمىرخأًاقَرِفكانهنأكلاببرطخي
.هلةديدجةمدصوةبرضةباثمبةديدجةمولعملكتناك
."؟كانهىرخأةقرفدجوتله"
ةقرفنأنظتله".ةلواطلاىلعَّيقفرمتعضوومامألاىلإُتلِم

فلأتيناقيرفكانهدجوي.نامرقديسايانهبعلنالنحن؟ةيفاكةدحاو
."ةقطنملانوسرحيصاخشأةتسانيدلو،لاجرةثالثنمامهنملك

وأًادحأظحالدقناكنإركذتينأًالواحمهنيبجىلإهديتعفترا
.كلذكسيلهنكلوًافولأمهلادبًائيش

."راظنألانعيراوتلايفًادجنوعرابانلاجرّنألً؛ائيشظحالتملامبر"
يراوتلايفنوعرابمهنأدبال،داتعمريغءيشيأةيؤرركذتأال"

."راظنألانع
."؟كلبلجأنأنكمياذام؟نامرقديسايامبارشلوانتدوتله"
لب،درلاءانعهسفنّفلكيملفً،ادجًاطغاضهنهذيفلاؤسلاناك

.سيئرلاهقلقنعةظاظفبّربعوحيرلاِّبهميفرذحلاوةلماجملاىمر
."؟انيفنوهبتشتله،ناّكأشتفملااهيأ"
."ً؟اضيأانلثمرّكفتستنكامأ،انناكمتنكول.كوكشلاانباتنت"
."؟اذامل"



ودبتالأوجرأ".ةشهدهمفرغف."ةلتقلافادهألةلثاممكفادهأنأل"
لكنأفيكو،ةمكاحملانعنيكرابةسنآلاانتربخأ.يديسايًادجًامودصم
.ةريزجلاهبشيفدييشتلاعورشمبامٍعوننمةقالعىلعًابيرقتاياحضلا
كلتيفءاضعأاوناكًابيرقتمهلكمهنأتامولعمنمهانعمجاممانفرع
."...اكورودناداسءانثتساب،ةيراشتسالاةنجللا

دحأاكورودناداسناك":ةرارمبلاقو،ريخألامسالابعمسنيحّرشك
.هلجأنممالعإلالئاسويفدّرغيًاريغصًارانكوً؛اضيأنادزيمدآلاجر
،ةهوبشملانادزيلئاسونعفرطلاضغيذلاَديحولاَّيفحصلاربتعيو
."بهذلانمةموكبنادزيهأفاكاذل،ةينالعهيلعىنثأو

ةيحضلا،نآلاً.اضيأنيرخآلانأشبكجلاخيهسفنروعشلانأقثاوانأ"
."...سومغيلضفديسلاةريخألا

يفداسفلاأوسأرهظ.رشبلاةلاثحنمىرخأةرذقةعطق"ً:اسباعلاق
يفًاوضعناكنيحتحنُميتلاءانبلاصيخارتببسبو.هبصنمهلغشءانثأ
ىلعسومغونادزينملكرهظ.مهتايحصاخشأةسمخدقفسلجملا
ريثأتللةفورعمةصيخرةعدخلكامدختساو،ةمكاحملاكلتيفدوهشلاةصنم
ىلإةيضقلاانعفرو،ملستسنملاننكل،يضاقلاامهأّربدقو،ةمكحملارارقيف
نأولو.ةمكاحملاةداعإتبلطو،مكُحلاتسكعيتلافانئتسالاةمكحم
،تاحوللاكلتقيلعتىلإانررطضاامل،لوألاماقملايفردصحيحصلامكُحلا
ءابتخالانمنكمتينلو،هتلعفبتلفينادزيمدآعدننلةرملاهذهاننكل
.ً"ادبأ

يفنيطروتماياحضلالكناك.مكفادهأيههذهً،اذإ.تمهف"
."نيقراسلاوةقرسللىدصتتمكتطبارو،هبهنويخيراتلايحلالالغتسا

ودبيرمألالعجلواحيمهدحأناكامبر":هانيعتقاضدقولأس
."؟مئارجلاكلتفلخاننأكو

."؟دحلااذهىلإةيوقكتعومجمله،كيلعهللاب"
هرصببحاشأولعفيملهنكل،كلذكاهنإًابضاغلوقينأتعقوت

ً.اديعب
رظنمثتارمةّدعهانيعتفرط."دعب،ةيوقتسيلاهنإ.قحمتنأ"

رعشيالواذهلكيفطروتمصخشكانهنوكيامبرً،انسح"ً.اددجميلإ
لوقيودحأرهظينأفاخيهنأل؛ةمكاحملاةداعإةركفنمةداعسلاب
."ةقيقحلا

."؟نادزيمدآينعتأ"



."كلذنعهسفنبىأنيلءيشيأدغولالعفيسً،اعبط"
ناحدقاهو،لتاقنامرق"قمان"نأًاقباسنلعأدقنادزيمدآناك

.قمانرود
ةداعإةركفنمديدشفوخبنادزيمدآرعشيساذامل،نكل.سأبال"

."؟ةمكاحملا
نجسلايفهقيقشينبابرمألايهتنينلف،ةمكاحملايفرسخاذإهنأل"

."نييالملا؛لاملانمًالئاطًاغلبمرسخيسامنإو،طقف
ناكامبروأ...ملظملوهجمنمءطببقثبنتةمكاحملاليصافتتأدب

.نادزيىلإاهليوحتبهسفننعةهبشلاداعبإةطاسببلواحينامرققمان
."؟نجسلايفهقيقشينبابرمألايهتنيساذامل"
،راتسلافلخىقبينادزيو،ةمهاسمةكرشةحايسللةداعسلارادنأل"

،ةبنذمةداعسلارادةمكحملاتدجواذإو.يرجياّمعًاينوناقًالوؤسمسيلو
سبحلاةدمنايضقيسو،موللايراكهنمنايفولاناباشلاكناذلّمحتيسف
."امهمعنمًالدب

شبنبنيزعطتستملببسلااذهل!ةمهاسمةكرشةداعسلارادً،اذإ
.ةداعسلارادنمسيلونادزيمدآنمتّقثوتاهنأل؛ةمكاحملاليصافت
.ةمكاحمللاوعضخنيذلامهةكرشلاوريدمو

ولتدحاولا؛ةمكاحملايفطروتمصخشلكىلعيضقيهارت،اذهلو"
."...رخآلا

نإلوقتله،ةظحلًالهم"ً:اديعبيضمينألبقهايإًاعطاقمتلق
."؟ةحوتفملاةيضقلاهذهيفنوطروتماياحضلالك

."تنأهتلقاماذه،ال"
يفنوطروتماياحضلاّنإطقفتلق.ليبقلااذهنمًائيشلقأمل"

ةرمينهذىلإللستتكوكشلاتأدب."دمحأناطلسلايفلمتحمعورشم
،هفرعننأبجيءيش،هايإانرطاشتنأدوتءيشكانهناكاذإ".ىرخأ
."نآلااذهلعفتنأوجرأف

مهاياحضلانأًاقثاوتسلوً،ائيشيفخأالانأ"ً:ابئتكملاق
ناكنإأجافتأنليننكل،ةمكاحملاكلتيفاورهظنيذلامهسفنأصاخشألا
يفنيكراشماياحضلاناكنإ:يلاتلاوههلوقلواحأام.كلذكرمألا
رّكفيسفامةقيرطبهبررضلاقحلتساهنومّدقيسيتلاتادافإلاو،ةمكاحملا
كلتنوكتامبر.كلذبانماهتامثمهيلعءاضقلايفحجرألاىلعنادزي
؛رئاعشوزومردرجمكولموةرطابأىلإتاراشإلاوحورصلاوةيدقنلاعطقلا



."هنعاهداعبإوانيلإماهتالاعباصأهيجوتاهنمفدهلا
ةصرفلاهلحتأمليننكل،نابسحلابذخؤينأقحتسيكلذناك

.تفاختوصبتكحضوهيفرّكفأامفرعيل
."؟كحضتاذامل"
."فسآ":ةّفيزملايتداعستبكًالواحمتلق
."ً؟اكحضمًائيشتلقله،نكلوً،ارذع"
سيل.كنعهسفنءيشلالاقنادزيمدآنكلً.اقالطإ،ال":تدّهنت

."مئارجلاكلتبكطبريامكانهّنأًاضيأعنتقمهنكلوً،امامتهسفنءيشلا
."نيعللالتاقلاوه،دغولا":رأج
.يئودهنمةشهدلابترعش."مامتهاللةريثمهتيرظنتناك،عقاولايف"

خيراتبعقاولايفاهلةقالعالاهتفرتقايتلامئارجلاكلتنأنظيهنإ"
."...ةنيدملا

."ليبقلااذهنمًائيشفرتقأمل"
تلتقكنإلاقدقف.نادزيمدآنونظيهامنإو،يئارآتسيلهذه"

."ةريغلاعفادب
."؟اذام"ً:اركنتسمخرص
،كرجهتنأتدارأنيكرابةسنآلاّنألكلذتلعف.هلاقاماذه"

."لزينيدديسلاىلإدوعتتداكو
."!ريرشلابذاكلانيعللا!دغولا":مدمد
هنإو،هلزـنميفلزينيدديسلاعمٍلايلةّدعتضمأاهنإًاضيألاق"

."ودبيامكلزينيدديسلابةصاخلامونلابايثيدترتتناك.كانهاهآر
تضبنوً،اظيغههجوّزيمت."ريقحلانيعللادغولا"ً:ابضغطاشتسا

."اذهلكقلتخيهنإ":ًالئاقخرصو،هسأربناجىلعقورعلا
."؟هقلتخييذلاام"
،ةقيمعةديهنتقلطأ."ينكرتتساهنألسيلنكلوىليلعمتفلتخا"

ىتح!هللااي.ةينالعشقاُنتالأيغبنياياضقهذه".بضغبهسأرَّزهو
."نيدسافلاداغوألاكئلوأىلإةبسنلابةبعلتراصةصاخلاانتايح

.ةساّسحلااياضقلاهذهلثمىلعلفطتلادصقأالوً،ادجفسآانأ"
."...قيقحتلا،فرعتامك،نكل

-ًامئادتناكىليلنأنيشتفملاريبكايمهملا.مهفأ،فرعأ،فرعأ"
.ربكأًابحيلُّنكتاهنأدصقأالو،انتقالعيفًامامتهارثكألافرطلا-لقنل
فطاوعةصاخ؛ةيناسنإلارعاشملاسايقةركفنأ-ًامامتيلثم-فرعتتنأ



انتقالعتأدبيتلايهو،يلإتدّدوتيتلايهىليلنكل،ةفيخسبلقلا
اهقلقنإلوقلايننكميً.انايحأةقهرمتحبصأاهدوهجنأدحىلإ؛اهتّذغو
نأْتفرعامدنع،ملعتامكف.فالخلاببسامهةقثلاىلإمئادلااهراقتفاو
لكبةقثلادقفتاهلعجوكلذاهبَّرضأ،ةباشلاهتدعاسمعماهنوخيتدجن
عطتستملقلقاهباتناو؛مهعملماعتأنممًامئادسرتحتتناك.لاجرلا
ىدحإنمرخأتمتقويفو.هنماهصيلختنمنكمتأملوأهيلعبلغتلا
-ةسّردم-ةباشعملوبنطسإنععافدلاةطباربتكميفتنك،تايسمألا
ءيشىلعو،هدرفمبلمعيناكانمًالكنأالإ،كانهاندحوانكاننأمغرو
يفًاقحالةحارتساةرتفىلعلوصحلاىلإانررطضااننأيعيبطلانمو.لصفنم
،يهجوىلعةرخاسةرظنترهظ."...ملكتنانأدبو،ةالغملاانلّغشف،ليللا
اذهلعفأنأنكميالو،ءيشثدحيمل،ناّكأشتفملااهيأال"ً.اروفينّبنأف
ىلع.رّمدمقالطنميفاعتلالواحتلازتاليتلاكلتةصاخً؛ادبأةأرماب
تّنُج،ةباشلاعمثّدحتأينتأرويّنلقتلىليلتءاجامدنع،لاحلك
رمألاىلإرظنتىتحوأيلإِغصتملو،اهتنايخبينمهتتوخرصتتأدبو
خرصأتأدباذل،رتوتلاوبعتلابرعشأتنكوً،ارخأتمتقولاناكً.ايقطنم
نمتجرخواهتبيقحتكسمأف،قطنملابّىلحتتالاهنأاهربخأوً،اضيأاهيلع
جعزأوأ،اهبقاحللاءانعيسفنّفلكأملً،ابضاغتنكيننألو.ناكملا
رمألااهبىهتنامث،ةبضاغعراوشلايفتلَّوجت.اهءاروجورخلابىتحيسفن
تدجوو،ةعماجلانمءالمزعمهدايتراتداتعاولغويبيفبرشميف
ريقحلاكلذً؛اروفاهيلإبهذ،اهتلاحىأرامدنعو،ةفداصمكانهتدجن
اهنكل،ثدحامبتدجنربختملو،اهلىثريةلاحيفىليلتناك.قسافلا
ً.اقحاللصحامليختتنأنكميو،بارشلانمسأكلوانتلهتوعدتلبق
ىلإتدجنرطضااذل،لّمحتتنأاهرودقمبدعيملو،تلمثامناعرسذإ
يفو.همونبايثةيدترمكانهنادزيمدآاهآرثيح؛هلزـنمىلإاهباحطصا
يفترداغوةميسجةطلغتفرتقااهنأتكردأ،اهيفىليلهتأريتلاةظحللا
اهنأوههتلعفءيشلوأو.رخآءيشيأوأروطفلالوانتنودنم؛لاحلا
بيذاكألاوءارهلاًاديجتفرَع.رذتعتوثدحامبينربختلةرشابمّيلإتتأ
اذهو،اهتّمربةصقلانعةداعسلاراديفداغوألاكئلوأاهرشنيسيتلا
."هولعفامطبضلاب

.اهتحصنمقثوتلايناكمإبنكيملنكل،ةعنقموةعتممهتياكحتدب
.دورولااذشلمحيليلعميسنةفرغلالخدف،ةذفانتحتفوتفقو

."جراخلايفجيهبمويلا"



.ةيكزةحئارلا":تاونسلًانوجسميقبلجرلثمةحئارلاًاقشنتسملاق
نآلايرودناحو،ًاليلقأدهدقهنأادب."ةبيرقةقيدحكانهنأدبال
.يلاؤسحرطأل

."؟تدجنلزـنمىلإتبهذنأكلقبسله"
ًامدقتعضوامل،يـبًاطونمناكرمألانأولو.معن":طونقبلاق

تدجنوتدك.طقفةدحاوةبسانميفكلذىلإتررطضايننكل،هيف
ىلإاناعدكلذنعرذتعيلو،مويتاذةيساردةقلحيفانضعببرضن
نإةلئاقتّرصأىليلنكل،باهذلايونأنكأمل.ءاشعلالوانتلهلزـنم
نم؛فاطملاةياهنيفتبهذاذل،قلُخءوسىلعمنيةوعدلاةيبلتمدع
."اهلجأ

."؟هلزـنميفةدوجوملاتاحوللاتظحالله"
رجاشتناندكو،لادجىلإلوحتاهلوحًاشاقنانرثأ،عقاولايف.معن"

ىلعو.ناتيلصأةيناميلسلاوايفوصايآيتحولنأتدجنىعّداً.اضيأكانه
يلنيبتو،امهيلعةرظنتيقلأعوضوملااذهيفًايواهتسليننأرابتعا
يللاقو،هباصعأدقفكلذبهتربخأامدنع،نكلو.امهنعناتخسنامهنأ
،ىليللّخدتالولو.هنعملكتأاّمعًاقالطإهيدلةركفالهنإو،ةيبانتاملك
.ً"اددجمكانهانكراعتدقانكل

عقوتبًاريبخو،ةطرشلاهيفركفتامطبضلابفرعيوً،اقحًافرتحمناك
.اهمّدقينأبجييتلاةبوجألاو،فرصتيفيكفرعيهنأينعيام؛انتاوطخ
ىلإةجاحبلازأالتنكيننكل،يتلئسألكنعٍّنأتوءودهبحاّرجلاَّدر
.قثوتلا

.تدجنصخياميفدصقأ؛أوسألاوحنرمألارّوطتيمل،ظحلانسحل"
."ةمخضاصعلمحيوهوىتح؛ءاسملااذهناكرأعمتلماعتفيكتيأر

ال":ًالئاقعباتهقّدصأاليننأبرعشنيحو."فنعلاهركأ"ً:ادروتملاق
مدلاعافدناناك.تارجاشملاضعبيفتطروتً،اريغصتنكنيح.سأب
لاتقلاتقمأتحبصأيننكل؟كلذكسيلأً،ادجًارثؤمّيدلنيلانيردألاو
.ً"اقحال

كتباصإدعبمأ،يطرشلاىلعرانلاتقلطأنأدعبكلذىرجله"
."؟يرانرايعب

.ةفرغلاىلعيديلجرتوتقبطأ
.هتوصيفًابضغظحالأمليننأبيرغلا."يتافلمتأرقكنأضرتفأ"

فرعتنيحشهُدتسكنكل،ةثداحلاكلتدعباذهىرج.قحمتنأً،انسح"



رطضأمليننأوهةثداحلاكلتيفهيلعهللاركشأيذلاديحولاءيشلانأ
املكبًاقلطملوقأو-ًاقلطميرودقمبنكيمل.ةطرشلادارفأدحألتقىلإ
."بنذلاكلذعمشيعلا-ةملكلاهينعت

ً.اقداصادب
مامضنالانعتعنتمالهو":ةيضقلاءاهنإلةصرفلاهايإًاحنامتلق

."؟كلذببسبةحلسملاتاجاجتحالاىلإ
،ريغتيملاعلاناك.طقفةيصخشتسيليـبابسأ.ال":يضرعًاضفارلاق

ُتدّهمف،هلُتضّرعتامبكلذنرتقاو،تكّكفتاهيلإيمتنأيتلاةمظنملاو
رعشأو،كلذتلعفيننألرورسمانأ.ةايحلايفيسفنلةديدجًاقيرط
."نآلاربكأةداعسب

يفتنكامكنآلاطيشنتنأ،كلذبقثاوانأ"ً:ابيرقتًاكحاضتلق
ةيليللاتاجاجتحالاولوبنطسإنععافدلاةطبارعمةصاخ،قباسلا
."...دعبًامامتهتنتمليلاوخلامايألانأودبي.تارجاشملاو

نأبجي.رخآرايخانيدلسيل؟لعفنساذامو".ٍلابمريغهيفتكَّزه
."انتنيدميمحن

ءاهنإترّرقاذل،هيلعطغضلاةدايزنمةدئافكانهنكتمل
.هلوقيءيشهيدللازيالناك،نكل.ثيدحلا

،ئطخمكنأىشخأيننكل،انيفكشتلازتالكنأفرعأ"ً:اطناقلاق
اورّمدينأنكميالاونبينأنونمتينيذلاكئلوأً.ادحألتقنملنحنف
اوذؤينأنكميالةنيدملاريمدتدضنوفقينيذلاو،ناّكأشتفملااهيأًادبأ
ةماستبامستبا."دحألتوملانوديريالةايحلانعنوعفادينيذلاو،اهناكس
نمءايشألاةيؤرو،هلعفلواحنامباعيتساطقفتلواحاذإ".ةرخاس
تارّوصتكيدل،مارتحالاقئافعم.انمهفنمنكمتتسامبرف،انرظنةهجو
ضعبّقلعنو،ةيندمقوقحةعومجمانأشنأةطاسبباننألفً.اضيأةقبسم
؛نييباهرإكانيلإنورظنتمترصتارهاظملاضعبمظننو،كانهوانهتاتفاللا
نمحفاكنامنأىقبتةقيقحلانكل.ةعاظفيأفارتقانوعيطتسيةلتق
ّنإو،طالبيفتدلوكنإتلق؛كسفنباذهتلق.مكتنيدموههلجأ
حفاكننحنو،ةنيدملاهذهيفاهتيضقكتاظحلدعسأو،انهنونوفدمكءابحأ
ًايمسر؛نآلالوقأينعد،شتفملااهيأاذل.شيعلايفكتقيرطلجأنم
رصنلانألً؛ادحألتقننأنكميالوً،ادحألتقنملنحن:رضحملالجأنمو
."هسفنتوملاوهمهلًاقيفرتوملانوراتخينيذلاكئلوألديحولا



صاخشألانأةملؤملاةقيقحلاتناك.ةغالبوةحاصفبقمانملكت
اهانرتخايتلاقيرطلاوانتايحوانلمعف؛ةطرشلالاجرمهتوملاعمنيفلآتملا
نّيلتخمبو،ةميرجلابانلمعوانتايحئلتمت.فنعلاوتوملااهدّدحدقاّهلك
،قطنملاوةينالقعلابّيلحتلاىلعةردقلاليوطتقوذنماودقفًايلقع
مهنتفينيهئاتصاخشأو،توملاعملماعتلايفلمأضيمونورينيسئايو
،مهفلخهوكرتيذلاءامدلابردىلعانرسو،مهوذحانوذح.ةيجمهلاءاوغإ
،لمألاةبيخىلإانتداقانتلحرنكل،نولتقياذاملوفيكفشتكننأانلواحو
امدنعىتح؛ةاناعملاوملألانمديزملاامنإو،ّطقًالحدجنمل.ةلادعلاال
يقبو،جراخلايفنيرخآكانهنأفرعنانك،لتاقلاىلعضبقلاانعطتسا
:دحاوتباثلوح،نالّوحتيونالّدبتيو،رارمتسابنارّيغتيليتقلاولتاقلااهجو
.ناسنإلاهيخأوحنةمئادلاناسنإلاةيجمه

الولّدبتياليذلاديحولاتباثلانإف،لاحلايههذهتناكاذإو
ًاتقويضقناذامل:يمتحلالاؤسلاوه،ديحولاخسارلارصنعلا؛هرييغتنكمي
قيقحتوةلتقلاىلعضبقلاءاقلإةلواحميفًاريبكًادهجلذبننحنوًاليوط
؟ةلادعلا

مل.نيكرابىليلبتلصتالفسألايفزجحلاةفرغىلإقمانلاسرإدعب
عضبدعبتّدراهنكلً،احابصةثلاثلاتناكةعاسلانأل؛بيجتساهنأنظأ
.ًةرتوتمٍناوث

."؟!ناّكأشتفملاً،ابحرم"
."رخأتملاتقولااذهيفيلاصتالفسآ"
.قلقىلإءطببلوحتيرتوتلاناك
."؟ثدحاذام"
."لاقتعالانهرهنإً،انسح،نامرقديسلا"
تمدُصدقامإاهنأينعياهتمصناكو،اهّدرترظتناويسافنأتسبح

.تمصلالّمحتتملاهنكلً،احيضوتينمرظتنتوأ،هتعمسامب
ثدحله.يرجيامبينربختنأوجرأ؟شتفملااهيأيرجييذلاام"

."؟امءيش
ةحولقيلعتاولواحنيرخآو"قمان"نأنيفرعتكنأبقثاوانأً،انسح"

راجشعلدنا،نمألاساّرحمهآرامدنعو.ةداعسلارادبتاكمجراخةينالعإ
."مهنيب



."؟وهفيك؟قماننعاذام".تجعزـنااهنأًاحضاوادب."؟اذام"
."يقلقتال،ريخبهنإ"
."؟كلذكسيلأ،ريخبقماننوكيس...ناّكأشتفملااهيأ"
.ً"ايصخشهتيضقىلوتأانأف،كدعأً،اديجهبينتعنس"
."؟هحارسقلطُيسىتم"
ً،ادغماعلايعّدملابتكمىلإلقُنيسف،رخآءيشرهظيملاذإً،انسح"

."كاذنيحهنأشبرارقذخُتيسو
."؟لثاممءيشوأبارشوأماعطىلإ؟امءيشىلإجاتحيله"
."هبمتهنسو،هيلإجاتحياملكهيدل،يقلقتال"
دقف،اهقلقيفةّقحمتناك.ةملاكملاتيهنأوىرخأتارمةّدعاهتنأمط

ينميضتقييلمعنأًاديجفرعتاهنكل،كلذتمعزوأ،يـبتقثو
ً.امامتةموهفماهفواخمتدبو،هنملينلاواهبيبحعرديفقشىلعروثعلا

.باوجتسالاىهنأولفسألاىلإنمألالاجرذخأدقناكو،يلعلخد
اوضّرعتنأدعبمهسفنأنعنوعفادياوناكمهنأنيعّدماوغوار،ةيادبلايف
ىلإمهقيرطقشاولواحنيذلالوبنطسإنععافدلاةطبارءاضعأموجهل
يفةديرفلاهبيلاسأقيبطتبيلعأدبامدنع،لاحلكىلع.ةوقلابىنبملا
اوفرعدقةداعسلاراديفظومنأادبو،رهظتةقيقحلاتأدب،قيقحتلا
بئذلا؛ناكرأناكذإ.ةليللاكلتعقتسامٍعوننمةثداحنأًاقبسم
ًاضيأينعيام(لوبنطسإنععافدلاةطباريفًاربخمعرزدق،ركاملازوجعلا
.)انّمخدقاّنكاممرثكأ؛دجلالمحمىلعنيظفاحملاذخأينادزيمدآنأ
ىلإةيدؤملاةسيئرلاقيرطلاىلعبيجلامهترايسهالُجروناكرأفقوأ
اوناكو،هوسنينلًاسردنيدتعملااونّقلينألمأىلعاورظتناوناراتروكناك
يفًامامتنولشفيمهلعجام،مهبباقعلالازـنإيفةبغروةسامحنودقتي
.هقيرفوقمانيـبّقعتمةيؤر

مويلايفهئالمزوقمانحارسماعلايعّدملاقلطينأنكمملانمادب
انك،لاحلكىلع.نيرخآلاتاحيرصتعمتقباطتمهتادافإنأل؛يلاتلا
مهتنحاشتايوتحمليلحتللقألاىلعةعاسنيرشعوعبرأىلإةجاحب
راثآلثم،اياحضلانماهيلعانلصحيتلاتانايبلابجئاتنلاةنراقموةقلغملا
نهرمهيقبننأبجي،اذل.ءامدلاو،شامقلاتانيعو،تامصبلاو،مادقألا
ىرننأراظتنا...انراظتناءانثأيفلقألاىلعةعاسنيرشعوًاعبرألاقتعالا
امهيفهبتشملااتعومجمنوكتنيحيف،ةيلاتلاةلتقلاةوطخهيلعنوكتسام
.نجسلايفناتسيئرلا



نمًاطسقلانيلهبتكمىلإ"يلع"تلسرأاذل،نيقهرمانالكناك
ريرسةباثمبانوكيلامهضعببناجبيـبتكميفنييسركتعضوو،ةحارلا
..ً.اروفتوفغو،ةيناطبكيفطعمتمدختساو،امهيلعتيقلتسامث،يلتقؤم

سولجلاتدتعايتلاةلواطلاىلإًاسلاج،انيغفيناخيف"قمان"تيأر
...باجعإبانيغفيىلإًاقّدحمو،اهيلإ

امهتيدان،ريميدةقيدحيفلفطةقفربىليلتناك،رخآملحيفو
ملنكل،اهتيدانوةثيثحةعساوتاوطخباهوحنتيشم.يناعمسيملامهنكل
هنأتيأرنيحيناكميفتدّمجتفيوحنرادتسايذلالفطلاالإينعمسي
شتفملااهيأ":ةلئاقتمستباوىليلترادتسامث،ريغصلااتكينبا،توموي
ريبعترهظو،هديتومويَّدم."ينبايقتلتنأدوأو،كتيؤربترُرس،ناّكأ
،كلذنمًالدبو.نكمتأمليننكل،هديكسمأنأتدرأ.ههجوىلعبيرغ
ربعيلإرظنتنادناهتيأرويرصبتعفرف،ءاوهلايفاهقيرطيديتسّملت
ذنمنوتيمنحن؟ركذتتالأ؟تزونايلعفتاذام":ينتلأسو.ىليلينيع
."...تاونسثالث

يريرسىلعتسلجف،تقرشأدقسمشلانأتكردأوً،اعَِزفتظقيتسا
نّكسملاَصرقلاتلوانتاذلً،اددجميرهظيفملأةزخوبرعشأانأوتقؤملا
ىلإتهّجوت،كلذدعبو.رتافلاءاملانمسأكعمهايإبنيزينتطعأيذلا
تنكنإفرعأملوً،ائيسيقبيجازمنكل،يهجوتلسغوةلسغملا
نكلةذفانلاتحتف.رخآءيشكانهناكنإوأمونلاّةلقنمًاجعزـنم
،بتكملانمجورخلاىلإةجاحلاِّسمأبيننأتكردأو،نّسحتيمليروعش
تلأساذل،كانههيلعرثعأمليننكل،يلعبتكمىلإتبهذ...ىنبملاو
.قاورلايففقيناكيذلابوانملاطباضلا

."يديسايلاقتعالازكرميفهنإ"
مهيفهبتشملاباوجتساللزـنله؟ظفلااذههيلإىعسييذلاام

؟ىرخأةرم
."؟لفسألايفلعفياذام"
يفمونلاعطتسيملهنإلاقدقف،ًاليلقكانهوفغيهنإً،انسح"

."تانازـنزلاىدحإيفيفاضإريرسدجويو،هبتكم
زفق.لفسألاوحنًالوزـنيقيرطتعباتوتمستبا."!قيفصلاقمحألا"

،ينآرنيحهيمدقىلعًافقاوةنازـنزلابرقسلجيناكيذلابوانملاسراحلا
.هخيبوتلتئجيننأًاضرتفم

نأوكلذلعفعيطتسيالهنأهتربخأ.يديساييتطلغهذهتسيل"



."...غصيملهنكل،لاقتعاللىنبماذه
."؟وهنيأ"
."راسيلاىلإةنازـنزلاكلتيف،كانه"
ىلعقيمعمونيفُّطغيهتيأروً،احوتفمكُرتيذلابابلاربعتللست

هترايسحيتافمءودهبتجرخأ.هظاقيإيفبغرأملو،يساقلايـبشخلادعقملا
.ترداغوةيدلجلاهترتسنم

ىلإةرايسلاتدقنيحةيناثلكًاماحدزادادزتريسلاةكرحتناك
نيحيفتاهَّنر.ةبقارملاقرفنمقثوتلل؛عبسلالالتلاىلعأيفيـبكنريدإ
فحتمةريدممساتأرقهيلإترظننيحو،ةيدلبلاينابمزواجتأتنك
.ةيضاملاةليللاثادحأنأشبةقلقلازتالحجرألاىلعاهنإ.اهسفنيـباكبوت

."نيكرابةسنآايريخلاحابص"
تقولااذهيفكجاعزإىلعينحماس،نيشتفملاريبكايريخلاحابص"

."قماننأشبًادجةقلقيننكل،ركابلا
."ريخبنامرقديسلا.نيكرابةسنآايرربمنودنميقلقتّالأوجرأ"
.عنتقتمل
."؟هروزأنأينكميله"
."هيماحمءانثتساب؛هتيؤرعيطتسيدحأالف،نكممريغاذهنأىشخأ"
.ً"اروفهيماحملسرأنأبجي،لاحلاهذهيف.تمهف"
امبرًاديازتمًاقلقرهاظلااهصالخإىفخأدقفً؛ايفاكنكيملكلذنكل

اهتفرعمةجيتنناكامبروأ،ةطرشلاعمةقباسلاقمانبراجتةجيتنناك
لعجلةيفاكنوناقلاعمةشوانمىندأّنأو،كحملاىلعامهيلكلبقتسمنأ
.عرُقتراذنإلاسارجأ

."؟نيشتفملاريبكايكارأنأيننكميله..ً.انسح"
!؟اذامل
هجتأوً،ايلاحةطرشلاةدايقرقميفتسلانأً.اعبط":ةطاسببتبجأ

."ةيناميلسلاعماجىلإ
ىلإلصأنأنكميو،لزـنملارداغأنأكشوىلعانأف،سأبال،هوأ"

."قئاقدرشعنملقأيفكانه
اذل،قئاقدرشعوةعباسلاىلإريشتاهنأتيأرو،يتعاسىلإترظن

فاشتكال؛ةديفمنيكرابىليلةيؤرنوكتس.تقولاضعبيدللازيالناك
.اهتلاحةدهاشمواهنمةديدجلاتامولعملاضعب

دارفألهيفرتةعطاقمتناكةقطنميهو؛يسابدازهشىلإةرايسلاتدق



ةفورعماهنأامكً،اريثكاهيلإباهذلايدلاوداتعادقو،ىطسولاةقبطلا
اهيبناجىلعفطصتتناكةيطنزيبةدمعأنأل؛"دّمعملاعراشلا"مسابًاضيأ
.ءيشاهنمُجنيملنكلً،اقباس

معطميف-ديزيابعماجقيرفنعلوؤسملاطباضلا-يتاجنتيقتلا
يتاجنناك.تامولعملاثدحأبيندّوزيل؛ةعاسنيرشعوًاعبرأهباوبأحتفي
ينغلبأو،ةيفاضإتاعاسلمعلايفعناميملو،ٌّدجمهنكلًاليلقًايساقوًالمم
.ليصافتلارخآب

ءانثأيفءاضيبةقلغمةنحاشوةمامقيعماجةسمخاوفقوأدقاوناك
نأنيحيف،ةيدنجلانمٌّرافةمامقلايعماجدحأنأنيبت.مهتبوانم
هرادصإلبولطملامعألجر-ةقلغملاةنحاشلايفلاجرلادحأ-رخآلا
معطملارداغأنألبق.مهيلعرابغالنيقابلالكو،ديصرنودنمًاكوكص
نملصيىتحمهعقاوميفءاقبلاهلاجرنمبلطينأيتاجنتربخأ
.مهناكمنّولحيس

نيبعراوشلايفيقيرطتكلسو،ةرايسلاىلإًادئاعناكملاترداغ
ةقطنمىلإتلصوىتح،ةيناميلسلايفةيعادتموةيلابةميدقةيبشخلزانم
تجرخوةروفانلابناجبةبكرملاتفقوأ.عماجلافلخةحاسلايفةحيسف
.اهنم

جاوفأنكل،كاذنآةحوتفمعماجلانمرخآلافرطلايفرجاتملاتناك
يدؤتيتلاةيناميلسلاعماجتاباوبىلإتلصوامدنع.دعبلصتملحايسلا
هلأسألمركأبلصتأتدك،انالسكور؛ريبكلاناميلسناطلسلاةبيبححيرضىلإ
لوانتيعماجلاةيوازدنعةروهشملامعاطملادحأيفهتيأريننكل،هناكمنع
.ماعطلا

يلبلطتنأبكيأرام":عادتمميدقيسركىلعسلجأانأوهتلأس
.ًاليللصحامبينربخيأدبوًابناجهتقعلمعضو."؟ءاسحلا

هقيرفءاضعأومركأفقوأدقو،نيئداههطيحموةيناميلسلاعماجناك
مهمظعم؛ءايربأًاعيمجمهنأنيبتنكل،مهوبوجتساوةمامقيعماجةينامث
هوعيبينأنكميءيشىلعروثعلالمأىلعتايافنلانيبنوثحبيرجغ
لقأطاشنلاادب،ءاضيبلاةقلغملاةنحاشلاصخياميفو.ةليلقشورقلباقم
وأءاقرزوأءادوسوأءاضيبةبكرملرثأكانهنكيملذإ،ةهبجلاكلتىلع
.رخآنوليأنموأءارضخوأءارمح

.ءاسحلالوانتبءدبلاوانيتقعلمكاسمإالإهلعفنامانيدلقبيمل



ضعبورمحألفلفةّشرونوميلةرصععمً؛اقحًاذيذلءاسحلاناك
ًاقبطمركألوانتنأدعب.ىسُنيالروطفلالعجام،جزاطلازبخلاةفغرأ
.يسركلاىلعتيخرتسامث،لمعلاىلإةدوعلابهلتحمس،ءاسحلانمًايناث
ِّلظبترعشمث،ةئفادلارايأسمشةعشأبًاعتمتسمتاظحلعضبتيضق
.لفجأينلعجام،ّيلع

ءاثعشّطقلبقنماهرأمليننكل،يـبرقفقتنيكرابىليلتناك
قلقوقاهرإطوطختيأرو،ةبحاشتدبدقف.وحنلااذهىلعةلوهذمو
.ةدحاوةليليفاهتّمربًةايحتمرهدقاهنأكو؛اهينيعتحت

،نيكرابةسنآايريخلاحابص":سلجتنأاهيلعضرعأوفقأانأوُتلق
وأهنيبرشتًائيشكلبلطأنأنكميله".ةيبصعبتَسلَج."يلضفت
."؟هنيلكأت

ً.امئالمنكيملضرعلانألتسبع
ًاركش.ماعطلالوانتلًامئالمسيليجازم،نيشتفملاريبكايكلًاركش،ال"

وهأ؟هلاحفيك.قمانعمىرجدقامببسحفينربختنأوجرأ.كل
."؟حاترم

."ةديجةحصيفو،ريخبهنإ،فتاهلاربعتلقامك"
."...ناّكأشتفملااهيأينعتامولعميأنوفختالمكنألمآ"
،ريخبنامرقديسلاً؟الثاممًائيشلعفنساذامل.نيكرابةسنآايالًاعبط"

."يـبيقث
سيلأ،ىذأيأببُصيمل؟حرُجله،امٍعوننمًاراجشتركذ"

."؟كلذك
؛ناكرأنعهسفنءيشلالوقنكميالنكل،ماريامنسحأىلعهنإ"

."هعمرجاشتيذلالجرلا
ىريوهو.يسنامورهنكل،نيشتفملاريبكايطقفمالكلابٍساققمان"

."يدناغبًاهبشرثكأعقاولايفوهاميف،ارافيغيشتلثمهسفن
لوقلايننكمأل،نامرقديسلالثملتاقيدناغنأولً،انسح":ُتكحض

."كاذنآدنهلايفزيلكنإلاطابضلانيبةعئاشتناكماظعلاروسكنإةقثب
.يتاقيلعتيفةباعديأةظحالميفتلشفوً،اريبكاهقلقناك
ال"قمان"نإفالإو،نيشتفملاريبكايسفنلانعًاعافدفرصتيناك"

."ةبابذيذؤي



."ينملضفأهنيفرعتتنأف،اذهيفلداجأنلً،انسح"
نعاهلأستَّينيعيفةرخاسلاةرظنلاتظحالو،ةيكذةأرماتناك

.يتيؤرلةيقيقحلااهعفاود
نأكديرأيننكلً،امهمنوكيالامبر.هنعكغالبإتيسنءيشكانه"

نفجيلُفغيمل".مامألاىلإتلاموةلواطلاىلعاهيعارذتعضو."هفرعت
يلضفلىرجاميفاشتكاو،عيظفلادرطلاكلذيمالتسادعبةيضاملاةليللا
تدجنناكً،انسح.تدجنبةقالعهتوملنأنظأيذلانيكسملاسومغ
رّدقموتدجننمًالكنأتركذنأيلقبسدقو،سومغيلضففرعي
ريخألاءاشعلاكلذتركذت،رمألايفترّكفامدنع.امهضعبنافرعييسانيك
ةرمينلأسدقناك.ةقدرثكأنوكألهفّرصتوأ،تدجنعمهتلوانتيذلا
لوبنطسإنععافدلاةطباراهتماقأيتلاكلت؛ةمكاحملايفدهشأستنكنإ
هنكلعوضوملاليدبتتلواحاذلبيجأنأيفبغرأملو،ةداعسلاراددض
دوعننأبجياننإلاق؛راذنإقباسنودنمًائيشلاقةأجفمث،َّرصأ
."انضعبىلإ

."اذهينتربخأِكنأركذتأ،معن"
تشهُدً.ائجافمرمألاناكمككغلُبأمليننكل،معن،ًالعفكتربخأ"

نمرعاشميلُّنُكيلازيالّهنأبةركفيأيدلنكتملهنأل؛هضرعنم
."انتقالعفانئتساديريوعونلاكلذ

."كلذدارأهنأهضرعنمودبيً،انسح"
."ةبغروأةفطاعكانهنكتمل،ال"
."ً؟ادجةقثاوِتنأاذامل"
ترج،لاحلكىلع.نيشتفملاريبكايءايشألاهذهنفرعيءاسنلا"

تبعادوًاليلقتتمص."...ءاشعلاكلذنمليوطتقولبق،ىرخأةثداح
يفف.ةريغلعفً،انسح...سانلاهوعدياميهةثداحلا".ةيبصعباهرعش
يفةبضاغتجرخوً،امامتهفاتءيشنأشبقمانعمترجاشت،يلايللاىدحإ
كلتيفً.ابلاغيئالمزعمهداترأتنكبرشمىلإتبهذوليللافصتنم
ًامامتهاىدبأيتلاحدهاشامدنعو،كانهةفداصمتدجنناك،ةيسمألا
؛بارشلايستحأتأدبوً،اميلسيريكفتنكيمل.يتدعاسمدارأويـبًاريبك
.ةينهذلاةلاحلاكلتيفنوكأنيحةصاخ،كلذلعفأامًاردانيننأمغر
يّنلقأف،ةدعاسمنودنمفقأنأيرودقمبدعيملوتلمثامناعرسو
ناك...ـل،دارأهنأول".ًالجختدّروت."...دارأهنأول.لزـنملاىلإتدجن
عضيمل.ليبنلجرلثمفّرصتهنكل،مئالمريغلعفبمايقلاهرودقمب



حابصيفتظقيتساامدنع.بيذهتلادودحنمضهكولسيقبو،يلعًاعبصإ
بابلاسرجَّنرامدنعاذل،لمعلاىلإرداغدقهنأتدجو،يلاتلامويلا
تدجنبةصاخلامونلابايثتيدترا،اذل.بابلاحتفأنأبجييننأتفرع
ىلعينآرنيحهنأدبالو.همحلوهمحشبنادزيمدآتيأرف،بابلاتحتفو
،لاحلكىلع.ءاردزالابريدجوفئازجاتنتساىلإلصوتدقلاحلاكلت
يعيبطلانمادب.قماننمترذتعاوكلذدعبًاروفلزـنملاىلإتبهذ
.ليبقلاكلذنمءيشيألعفيملهنكل،ههجاويلتدجنروزينأاهنيح

هنإءاشعلاءانثأيفتدجنلاقامدنع،نيشتفملاريبكايفرعتامك
ناكامنإوً،اقحكلذيفبغرينكيملً،اددجمانضعبىلإدوعننأديري
يمهفتنأبجي:ءاسملاكلذلاق.نادزيمدآعملمعأنأينمديري
اذهيفسيل؛سانلاءالؤهعملمعلابًادحاوًاشرقينجتنلكنأىليلاي
يفةهفاتلاةفيظولاكلتنعّيلختو،ةينالقعبريكفتلابيئدبا.ضيغبلادلبلا
جاتحيوهو،نيفظومنعثحبينادزيمدآف،انعملمعلليلاعتوفحتملا
ودبيتدجننأطقفتننظ،تقولاكلذيف.كلثم،انلثمصاخشأىلإ
رمألايفريكفتلاتنعمأامدنعيننكل،هسفنبًارورغموًافيخسداتعملاك
نأبهحارتقاوانضعبىلإدوعننأبهضرعنأتجتنتسا،ةيضاملاةليللاًاددجم
ً.اقالطإنيلصفنمانوكينأنكميالنادزيمدآعملمعألفحتملاكرتأ
نأديريوً،ادجقلقو،نيشتفملاريبكايةبقترملاةمكاحملابسووهمنادزيمدآف
فرعيوهو.لوبنطسإنععافدلاةطبارةيجيتارتساهيلعنوكتسامفرعي
نظاذل،روهدتتانتقالعنأبعابطناهيدلنّوكتو،قمانعميلادجنأشب
."قمان"ظيغأيكلةطاسببهعملمعأسيننأ

ةرمرهظهسفنمسالاكلذنكل،تاضقانتلابةلفاحاهتدافإتناك
.نادزيمدآ:ىرخأ

.تاونسرشعلزينيدديسلانمةجوزتمتيقبكنكل،ديجاذهلك"
."ضرعلااذهلثمنيضفرتسكنأفرعيديكأتلابناك؟كفرعينكيملأ

:يلاؤسعقوتتتناكاهنأكوةسامحبتّدر
كلذفلخفقينمتدجننكيمل.طبضلابهدصقأاماذه"

وهوحاترمريغادبو،يّنلقيلفحتملاىلإمويلاكلذيفءاجدقف،ضرعلا
ً،اددجمهتماقَّدشمثلفسألاىلإىنحناامدنعو.ةرايسلانمجرخيلحفاكي
،ةثداحلضرعتهنإلاقىرجاّمعهتلأسنيحوً.احّربمًاملأيناعيهنأتيأر
عراشلايفقمحأعمترجاشت:باجأفينربخييكهيلعتححلأيننكل
."هتصاخيشملااصعبتارمعضبيردصىلعينبرضو



،حيرشتلاءانثأيفتدجنةثجىلعتدجُويتلاتامدكلايفترّكف
؛مامتهاللًاريثمًارمأهتاباصإاهُركذادبو.دوقنلاةعطقمجحبتدبيتلاو
وهنادزيمدآناكامبرً.اقلطمتامدكلاكلتراثآنعاهربخنملاننأل
ةجيتنتامدكلاكلتتناكامبر،هسفنتقولايفْنكل،كلذنعلوؤسملا
...قماننمتدجنهاقلتيذلابرضلا

مدآتيقتلااذإ.نيشتفملاريبكايةقيقحلاءافخإلواحيتدجنناك"
نإو.يجاعضبقمتاذيشماصعًالماحلوجتيهنأفرعتسفً،اموينادزي
،عراشلانمًاصخشمويلاكلذيفهبرضنمنكيمل،ييأرنعينتلأس
."هاصعب؛نادزيمدآامنإو

."ً؟الثاممًائيشلعفيساذاملو"
امدنعو،مهعملمعلابينعنقينأتدجننمدارأامبرهنإلوقأ"

ىلإنادزيأجل،رمألانملئاطالنأ-ًامامتينفرعييذلا-تدجنهربخأ
كلذيلمّدقيلتدجنناكامذإ.كلذلعفيهلعجلةوسقرثكأبيلاسأ
يفةعجرتسم،ًاليلقتتمص."هنمرخسأسيننأفرعيوهفً،اقلطمضرعلا
كلتتدجننأشببيرغءيشكانهناك".يضاملادحألاثادحأاهنهذ
يفركفأامدنع.هيلعيعبصإعضوعطتسأمليننكل،ةيبصعوأقلق؛ةليللا
،ديكأتلابًاحاترمنكيملهنكلًائداهودبينألواحهنأكردأ،نآلارمألا
اننيبلصحيلادجأوسأناك؛فنعبلداجتننحنورمألاانبىهتنااذل
نيكسملالجرلاناك.انضعباهيفانفرعيتلاةليوطلاتاونسلاكلتةليط
."ةياهنلايفراهنيهلعجليقثءبعتحتحزري

هبانربخأدققمانناكامعمًامامتضقانتيهلوقتاملكنأادب
،ةكيشولاةمكاحملانمًادجًاقلق،ودبيامك،نادزيمدآناك.هتّمربً؛اقباس
ريشيو،ةينوناقلاريغهتالماعتنعًائيشفرعيصخشلكىلعيضقيو
حورصيفثثجلاكرتبلوبنطسإنععافدلاةطبارىلإماهتالاعباصأب
لّوأتدجنلعجو؛اهيديأيفةميدقةيدقنعطقعضوو،ةددحمةيخيرات
ً.امامتًادعبتسمنكيملويرانيسلانكل،كلذىليللقتملً،اعبط.اياحضلا

."؟هلتقبرمأمثتدجندّدهيذلاوهنادزيمدآنأنينظتأً،اذإ"
."يراكفأكتكراشمبًاليلققيقحتلايفدعاسأنأطقفتدرأ...يردأال"
ينيقّدص،نكلً.امهماذهودبيالامبرً،ايلاح.ًالعفاذهرّدقننحنو"

،ىرخأتامولعمقثبنتسذإ.ةمساحتامولعمهذهنإكللوقأنيح
."ةيمهألاغلابهبانتربخأامنوكيسوً،اعمةيجحألاعطقعضوبأدبنسو

ترادتساكلذنمًالدباهنكل،رمذتتساهنأتننظو،ةطبحمتدب



نأدعبو.ينامثعلاءاضفلايفزربألاحرصلا؛ميدقلاعماجلاىلإتقّدحو
هنذآمو،ةقينألاهساوقأو،ةيرجحلاهتاهجاوو،ةيدامرلاهببقىلإرظنلاتنعمأ
:ةلئاقةأجفّيلإترادتسا،ةبيهملا

."؟كلذكسيلأ،طقفةرايزللانهتسلتنأ"
ىلعروثعلاناكمعقوتيفنيبغرتالكنأفرعأ.ال":كابترابتلق

ةيناميلسلايفنوكتساهنأىلإريشيبوسحملانيمختلانكل،ةيلاتلاةثجلا
."اهلوحوأ

هنأًاضيأتننظيننكلً،اددجمانمٍّيألمأبيخأنأيفبغرأمل"
نارخآنالامتحاكانه،عقاولايف.ةعقبلاهذهيفةثجلاعضومتيس
."دازهشعماجوديزيابعماج:ةيناميلسلاىلإةفاضإلاب

ترّكفيتلاتارايخلانيبنمعماجلااذهنكيمل."؟دازهشعماج"
ةيناميلسلاىلعًامامتهيفّزكرنيذلاتقولايفهنأوههفرعأاملكو.اهيف
كانهمهتيحضاوقلأو،دازهشعماجىلإاوبهذدقةلتقلانوكيامبر،ديزيابو
."؟ةيرامعموأةيخيراتةيمهأيأدازهشعماجلله".قئاعيأنودنم

هنإلاقدقنانسسدنهملانوكيامبرً.اعبط"ً:ابيرقتةسرطغبتّدر
ناكدقف.هتازاجنإمهأدحأديكأتلابهنكل،يـبيرجتعورشموأ،يوناثلمع
يف.ركبمرمعيفيفوتيذلا،دمحمدازهش؛ناميلسناطلسلانبالًاسّركم
ناطلسلالجأنمىنُبيناكامبرو،ريمألاةافولبقدييشتلاأدب،عقاولا
."هلعماجلاسُّرك،هبحنهنباىضقامدنع،نكل.ناميلس

الً،انسح":يـباصعأريثتةلمملاقئاقحلاتأدبنأدعبًابضاغتلق
."هسفنباذهنانسلاق،ةلصحملاب.ةيناميلسلاةيمهأبنوكينأنكمي

تلواحدقتناك.ً"امامتفلتخمعماجةيناميلسلاً،اعبط":فطلبتلاق
راثآلكنمًامامتصلختتملاهنأمغر؛ةقباسلااهتربنةظاظفنمّصلختلا
لكىلع.ةنقتملاريغهلامعأدحأهنإنانسيرامعملالاق".سفنلابدادتعالا
."دازهشعماجلفغنّالأبجياننإلوقأس،لاح

نكلً،اّديجًارمأنابسحلابذخؤينأبجيرصقلانأانغالبإادب
نوكياليكعّرضتلاوههلعفاننكمياملكو،كاذنآتافدقناكتقولا
.ةيلاتلامهتيحضوحناوقلطنادقةلتقلا

يتمصتربتعااهنأدبال.ً"اقحعئارةيناميلسلاعماج،ّقحمَتنأ"
هنإ".مخضلاعماجلاىلإتراشأو،يئاضرتساتلواحاذل،هتلاقاّممًاضاعتما
عبرألانذآملازمرتذإ.ينامثعلالامجلانعلاثمو،هتسدنهيفةينفةفحت
نيذلا-ناميلسمهنيبنمو-ةعبرألانيينامثعلانيطالسلاىلإةحاسلايف



رظنلاتنعمأواهسأرتلامأ."ةبعرمةوقةنيدملاوةينامثعلاةنطلسلااولعج
نذآملل؟ىرتله".ةيفاصلاءاقرزلاءامسلاوحنًايلاعةلواطتملانذآملاىلإ
؛لمجملاب-ايلعلاماسقألابةطيحماهارتيتلاقاوطألاكلت-تافرشرشع
ٍّلكىلعناتنثاو،ةحاسلاةياهنيفناعقتنيتللانيتنذئملانملكىلعثالث
وهناميلسوً،اينامثعًاناطلسةفرشلكّلثمت.طسولايفنيتنذئملانم
،طقفعماجدرجمنكيمل".باجعإبعماجلاىلإتقّدحوتفقوت."رشاعلا
ةيئادتبإةسردموةبتكموةينيدةسردممضيًارهدزمًاعّمجمناكامنإو
ةيرامعمداشرإَطاقنهذهلثمٍنابمتناك.ةفايضرادوًاخبطموىفشتسمو
ةيعامتجاراودأاهلنكتملو،اهلوحٍنابمدَّيُشتةزيممتامالعو،ةنيدملايف
،ًالثم.ملاعلاىلإنيينامثعلاةرظنلًاساكعناتربتعاامنإو،طقفةيساسأةينيدو
زجُنيملنكل،ليصافتلابقئافمامتهاوةقدوةيانعبعماجعّمجملكيُنب
ريوطتلاوأةئيبلابقلعتياميف؛تاعّمجملاكلتبةطيحملاقطانملايفريثكلا
ناك."عماجلاراقعدودحةقطنمبةدودحميرامعملاةيلوؤسمتناك.يرضحلا
ةمولعملاتدجوكلذمغريننكل،هباشموحنىلعملكتدقيدنفأظاويع
نعنيلوؤسملانييرامعملارودقمبناكهنأةقيقحنممغرلاىلعو".ةعئار
نأالإً،اضيأراقعلابةطيحملاةقطنملاليمجتةشهدملاةينفلالامعألاكلت
تناك.كلذنممهتعنمهتادقتعموهيفاولمعواوشاعيذلاعمتجملاديلاقت
ىلإنورظنينونطاوملاناكو،نيشتفملاريبكايةيئاوطنانيينامثعلاشيعةقيرط
عراوشلاتناكو،مهعماوجتاحاسومهدجاسمدودحنميجراخلاملاعلا
ريغوًافرتربتعتةعساشلاةفوشكملاتاحاسلاو،ةمخضلاتاهزـنتملاو،ةضيرعلا

."ةيرورض
.ً"اذإاهبوعشوةنيطنطسقلاّييرامعمفالخب"
تحسفأدقةقلقلاةبيبحلاتناك."ةعرسبملعتتتنأ":باجعإبتلاق

قيرغإلاىلَوأً.امامتقحمتنأ".اهسفنبةقثاووشأجلاةطبارةملاعللاجملا
ذخ.نيينامثعلامهئافلخنمليصافتلاكلتلثملريثكبربكأةيمهأنامورلاو
عقوميفتناكدقف؛لاثملاليبسىلعكانهانفلخةعقاولاديزيابةحاس
ةينيطنطسقلاةحاسبميقتسملاوليوطلاسيمعراشاهلصييتلايروتةحاس
نآلاةفورعملاسايفوبةحاسو،قرشلايفستيلربمسمسابًاقحالتفرُعيتلا
،رليسنزيفبنآلافرعياميفعقتايفلداليفةحاستناك.برغلايفياراسكأب
ةحاسورامضملاناكو،نآلانيشاراسةقطنميفنونايرتسامأتناكنيحيف
.دمحأناطلسلانآلااهوعدنةقطنميفناعقينيطسغوأيهىرخأةسيئر
وأقلطءاوهحراسموةليمجعراوشكانهنكتمل،ةينامثعلالوبنطسإيفو



يفنوعمتجيسانلاناكو،ةينفلامعأوليثامتبةّنيزمقطانموأ،تاحاس
."ةقلغمتاحاسميفًاعمنودشتحيو؛ةيناميلسلالثمةمخضدجاسم

.ةعئاروةشهدمةريفولاتامولعملاتناك
.ةنيدملاءانبداعأنموهحتافلادمحمناطلسلانأينتربخأِكّنكل"

ناطلسلاونيطنطسقنيبةخراصهباشتهجوأكانهنإتلق،عقاولايف
."دمحم

ناطلسلاداعأ.حوضوبيرطاخيفلوجياّمعّربعأملامبر":تمستبا
نوينامثعلالخدامدنعف؛كلذىلإرطضادقو،ًالعفةنيدملاءانبدمحم
دشح،نيطنطسقلعفامكًامامتو.اهلىثريلاحيفاهودجوةينيطنطسقلا
برحىرسأونيعدبمنيينهممدقتساو،هفرصتتحتتاردقلالكدمحم
يكو،ديدجتلاةيلمعيفةدعاسملل؛ةينامثعلاةلودلاعاقبلكنمنيرهام
ترضُحأدقف.همساقحتستةمصاعةرمدملاوةبّرخملاةنيدملاكلتلعجي
هصروبوةنردأنمنوينانوينويفرحو،نوزبارطنمةرسأفالآةسمخ
امإ؛انهىلإنوينمرأودوهيونويفالسوكارتأبلُجو،يـبليفوولوبيليجو
ةئملسرتنأةنيدملكنمًابولطمناك.كلذىلعمهماغرإوأمهتوعدب
يفاوبغريملنيريثكنأيعيبطلانمو.ةمصاعلاىلإلقألاىلعيفرحويرث
دييشتعورشمأدب.ناطلسلايّدحتدحأرودقمبنكيملنكل،ءيجملا
دامرنمةشهدمةديدجةينامثعةمصاعتعفتراامناعرسو،مخض
نباديزيابعبات.ةيعادتملاوةميدقلاةيقرشلاةينامورلاةيروطاربمإلاةمصاع
دهعءانثأيف،نكل.دجلاودلاولالمعميلسهديفحودمحمناطلسلا
ةرمعماجلاىلإترظن."اهراهدزاجوأىلإةينيطنطسقلاتلصوناميلس
."ةبقحلاكلتجاتيفةرهوجكشنودنمةيناميلسلاعماجو".ىرخأ

هنأفرعيٍصخشةسامحبيلإترظنو،عماجلانعًاديعبترادتسا
.ةقيقحلالوقي

ةيلاتلاةثجلانودجتسمكنأتننظ،ناّكأشتفملااهيأببسلااذهلو"
."انه

."انهاهعضوةلتقلاعطتسيملامبرو،اهدجنملاننكل"ً:ابئتكمتلق
ةبقارملاتاءارجإنعدحأمهربخأله؟انهمكودهاشله؟اذامل"

."؟اهومتذختايتلانمألاو
-تلقامك-اوناكنإالإ.امبر":ءطببينملانييـبعتأدبدقوتلق

."دازهشعماجيفمهتيحضاوعضووًامامتانولهاجتدق



.دازهشعماجيفًابيرمًائيشدجنمل
برقوعماجلالخادانثحبو،ّهلكراقعلانارخآناطباضومركأوتّشتف

فلخةيوناثلاافيفةسردميفو،ةيجراخلاتاحاسلايفناكملكيفوروبقلا
؛يلامروبدجسمنمةصوبلكو،هبقحلملاتارايسلافقوميفو،ىنبملا
امبرتايصخشيأىلعوأةثجىلعرثعنملذإ.ىودجنودنمنكل
ةرمنادزيمدآعمملكتلاىلإةجاحبيننأًاحضاوادبو،ةهوبشمنوكت
.ىرخأ

يفهبوجتسنوهلقتعننأامإف،كلذلعفلناتقيرطكانهتناك
يلعبًاطونمرمألاناكول.ىرخأةيّدوةرايزيفهيلإبهذنوأ،نجسلا
ىلإنيماحملانمشيجقفدتىلإيدؤيسكلذنكلً،اروفةنازـنزيفهعضول
لأسيلةيلخادلاريزوبةرقنأيفناملربلاوضعلاصتاو،ةطرشلاةدايقرقم
؛مرجمكمرتحموقومرملامعألجرةلماعمبةطرشلامايقببسنع
دئاقعفديسام،هفّنعيلةطرشلادئاقبلصتيريزولالعجيسديكأتلابو
يذلااموً.اروفةقامحلاهذهلدحعضوبهرمأيلزاتممبلاصتاللةطرشلا
ً،اكحاضةنازـنزلانمنادزيمدآديسلايلاعمجرخيس؟كلذهنعرمثيس
نواعتيوأانعمملكتيالأهسفنًادهاعمً؛ايهابتمةداعسلارادىلإدوعيسو
،دحأمويمويلانكل،يسفنبهروزأنألضفألانمادبً.ادبأًاددجمانعم
مقريدلنكيملو،المأهبتكميفهدجأستنكنإةركفيدلنكتملو
رعشيوهوةيناثلاّةنرلادعبباجأفً،ايفتاهيلعبتلصتا،اذلً.اضيأهفتاه
.نادزيمقرنعلأسأينعمسنيحلماكلاههابتنابتيظحيننكل،ساعنلاب

."يديسايًاروفهرضحأس"
لصتا.جراخلايفامنإو،ةدايقلارقميفتسلانأ،كسفنجعزتال،ال"

،كانهنكيملاذإو.المأةداعسلاراديفناكنإفشتكاوبسحفمهب
."لجاعوحنىلعهعمملكتأنأبجي.هناكمفرعاف

."ريدملااهيأًاروف"
تنكنيحيلعيـبلصتا.يـباكينيوحنتهجتاوةملاكملاتيهنأ

.لحاسلاىلإيدؤييذلاقيرطلاكلسأ
كانهىلإلصيسو،يديسايةداعسلارادبتاكمىلإهقيرطيفهنإ"

."كانهكلبقتسيسهنإلوقي.قئاقدرشعوحندعب
."ًالمعتنسحأ،يلعايًاركش"



سيلأ،كدرفمبرداغلانابعثلاكلذعمملكتتنل؟يديسايتنأنيأ"
."؟كلذك

ةرسأروزتنأكنمديرأو.اذهلعفأسيننأىشخأ":مزحبتلق
،هآ.نادزيمدآبهتقالعنعةصاخ؛هنعكنكميامفشتكتوسومغيلضف
يفكارأس.كترايستذخأدقف،ىرخأةرايسمدختستنأبجي،ةبسانملاب
."رهظلادعبةدايقلارقم

حجرألاىلعهساسحإلضرتعيملهنكل،دعبتسُمهنأبرعشيهنأتفرع
.مونلايفَّطغنأدعبةلماعملاهذهلثمقحتسيهنأ

ميسنلتحمسوةذفانلاتحتفاذل،ةئداهةيلحاسلاقيرطلاتناك
يراسيىلإةيعادتملاةميدقلاراوسألاتيأرو،لوخدلابشعنملاودرابلارحبلا
؛بيرغروعشينباتنا.ينيميىلإقيمعلانكادلاقرزألاةرمرمرحبءامو
يفتلقتناامنإو،نيرشعلاويداحلانرقلايفةرايسدوقأدعأمليننأكو
ونكبراقنتمىلعرحبلاىلإتجرخونينسلافالآءارولاىلإًادئاع،نمزلا
بكارموةيعارشبراوقامنإو،يلوحتارايسوأٍنابمكانهنكتمل.يئادب
يتلاةفلتخملاجراخملاتزواجت...ماجحألاوناولألاولاكشألالكنمنفسو
هدّدحتيلايخملاعيفلوجتلابيسفنلًاحماس؛ةسيئرلاةنيدملاىلإدوقت
،يدالتاكةباوبو،ايفوصايآيحةباوبو،اجريداكءانيمةباوبو،يـباكموك
يفةعطاسلاءارمحلاءاوضألاىلإتلصوامدنع،نكل.نويلوكوبرصقةباوبو
ىلعتطغضو،ةرصاعملايتبقحىلإورضاحلاتقولاىلإتدُع،يـباكريهأ
تارايسفوفصدوجوةقيقحمامأيّايإًاكرات،مالحألاملاعىشالتف؛حباكملا
تفطعنا،ريسلاةكرحتفنؤتساامدنعو.رورملاةراشإدنعةرظتنمفقت
ىضوفربعتعباتو،ةنيدملاىلإةيدؤملاةقيتعلالخادملاكلتدحأربعًاراسي
ىتح،ريبكلايطنزيبلارصقلالوحمخضتتيتلاةحيبقلاوةليدبلاينابملا
نييبشخلانيبابلامامأباشينلبقتسا.نادزيمدآبتاكمىلإتلصو
نمنالثامتمنافصهيبناجىلعرهظييذلاقاورلاةياهنيفنيمخضلا
.ةيماخرلاةدمعألا

."كرظتنينادزيديسلا،يديسايانهنم":بابلايلحتفيوهولاق
،نييطنزيبلانيرسنلاَيشقنىلإيدؤملاقيرطلاىلعيّنلدينأترظتنا

.ةربخبيفخمدعصمدجويثيح؛رادجلاىلإينداقباشلانكل
."هبتكميفنادزيديسلاف،نيشتفملاريبكايانهنملضفت"
طيحملاعمًامامتضقانتييذلاوً،ادجثيدحلادعصملاانبكرحت

نييرجحنيدومعًاروفتظحالثيح،يناثلاقباطلاىلإ؛ىلعألاوحنقيتعلا



نمًالدب،لاحلكىلع.لخدملادنعةدوجوملاةتسلاةدمعأللنيهباشم
:ناينامثعناراعشنيدومعلانيذهىلعرهظ،سأرلاجودزميطنزيبلارسنلا
ةورذقوفبرغتةعطاسسمشلكشىلعناكيذلاناطلسلامتخ
رخآلاورضخأامهدحأ؛نيرسنبنيبناجلانمطاحمسرتهتحتو،ةيبهذ
ةجودزمسأفوةبرحهيفرهظتو،موجنلانمةعومجمامهقّوطت،رمحأ
ناجلوصونيباتكقوفنازيموسدسمودحاولصنتاذسأفولصنلا
زومرةّدعىلإةفاضإلاب،عفدمةفيذقوحمروفيسوقوبوسوقوةاسرمو
تيهُنأدقو،صجلانمنيعونصمنامّسجملاادب.اهفرعأملىرخأتانوقيأو
.ةقدلاةغلابوةدّقعمديلابءالطةيلمعًاقحال

مدآديسلاعطاقامكو."ديمحلادبعناطلسلادهعءانثأيفاعنُص"
راعشلايتدهاشممويلاّيلعدسفأ،سمأناينتسجلاثمتيلمأتنادزي
َرأمل."نيشتفملاريبكايكبًالهأ":يتحفاصملهيديىدحإًاداملاق.ينامثعلا
دبعبصاخسمشلالخادراعشلا".مويلايجاعلاضبقملاتاذاصعلا
ضعبلوقيو.ةزيممةراشنيينامثعلاىدلنكيمل،عقاولايف.ديمحلا
،فرعتامكف.مرقلابرحةجيتنناكةينامثعلاةخسنلاميمصتنإنيخرؤملا
تاقالعىلعظافحلايفاهتبغرتقولاكلذيفةيسنرفلاةموكحلاتدبأ
.فرشلاةقوجماسوديمحلادبعناطلسلاتحنمف،نيينامثعلاعمةيّدو
اذل،مهيلعنوقوفتينييسنرفلانويناطيربلاكرتيالأاهنيحيعيبطلانمادبو
.ةيناطيربلاةيروطاربمإلاماسويهةيدهناطلسللايروتكيفةكلملاتمّدق
وأراعشضرُعينأيضقتديلاقتلاتناكدقف.قئاعزرب،لاحلكىلع
نكل،جروجسيدقلاةسينكرادجىلعماسولاحِنُمنمةطلسةراش
ةكلملاتلسرأاذل،يمسرلاراعشلاكلذلثمهيدلنكيملينامثعلاناطلسلا
ديدجراعشميمصتللوبنطسإىلإغنويزلراشتريمألاةحلسألاريبخايروتكيف
يفيئاهنلاهلكشراعشلاذختا،عقاولايف.انهةجيتنلاىرتتنأاهو،هل
."ةحلسألاونازيملاو،همتخهيلإفاضأيذلاديمحلادبعدهعءانثأ

ردقبينامثعلاخيراتلانعفرعتكنأودبي":هيفغلابمباجعإبتلق
."ينامورلاخيراتلانعكتفرعم

ّملعتًادهاجتلواحدقل.كلذكلاحلاتناكولىنمتأ":ًالئاقدّهنت
هسفنرمألاو،ىدسيدوهجتبهذظحلاءوسلنكل،ةينامثعلاةيكرتلا
يتوقةطقنتاغللاّملعتّنأودبيال.ةيقيرغإلاوةينيتاللاىلعقبطني
ةنيعمنسدعبف،ةركبمّنسيفأدبينأءرملاىلعبجيذإ.يديساي
رظنا!لوهللاي.نيشتفملاريبكايةديدجتامولعمّلبقتةطاسببلقعلاضفري



فسآانأ،سولجلاكيلعضرعأنأنودنموحنلااذهىلعرثرثأانأ،يلإ
.ً"ادج

ءايشأّملعتنإً.ادجًانتافاذهلكدجأانأف،نادزيديسايفسأتال"
.ً"امئادعئاررمأةديدج

ًاضيموتيأر."؟كيأراذهله":ةيمهألاغلابًائيشتلقيننأكولاق
ًادجيوقهنأقّدصيناسنإينيعيفءرملاهارييذلاعونلانم؛هينيعيف
ةداعسلاراديفانهانيلإمضنتنأبجي".رخآناسنإريصميفرّكفينيح
."انهةظقيةظحللكيفةديدجةفرعمبستكتس.دعاقتتنيح

ًامامتًافلتخمنادزيمدآىرأسيننأبروعشينجلاخو."؟الَِمل":تلق
ىتحًايحتيقبيننأضارتفاىلع".مويلاكلذيفهتيأريذلاكاذنع
."دعاقتلاّنس

يلثمصاخشأىلإجاتحتدالبلاهذهف.نيشتفملاريبكايًاعبط":حرمبلاق
انهنملّضفت".دومعلافلخنيفرخزملانييبشخلانيبابلاىلإراشأو."كلثمو
."يـبتكميفانلولحيامكملكتننأنكمي،ءاجر

لازيالناكيذلاو،لخادلاىلإينقفاريذلاباشلاوحنرادتسا
.دعصملابناجبمارتحابًافقاو

برشتنأّدوتاذام.هبرشنامانلبلجتنأبلّضفتتّاله،حلاص"
."؟ةوهقلامأياشلا؟نيشتفملاريبكاي

مهلعجتالأوجرأ.ركسلانمليلقلاعمةيكرتةوهق؛ةوهقلابسأبال"
."يروطفتلوانتدقف،يلماعطيأنوّرضحي

."حلاصايكلًاركش.ركسنودنمنكلً،اضيأةوهقلالوانتأس"
نوللاناكو.ًةعئاروًةمخفهبتكماهنإاهنعلاقيتلاةفرغلاتناك

رفصأنولعملخادتملانكادلارمحألاوهةمخضلاةعاقلايفدئاسلا
.ليمج

طسويفةمخضلالاتسيركلاايرثىلإرظنلاتنعمأنيحرخفبلاق
تّنيُزنيحيف،ةينامورفراخزبةّنيزملفسألايفةيضرألاتناك":ةفرغلا
رصقلابقتساةعاقيفيننأبترعش."ةينامثعفراخزبةيضرألاهذه
حمستلةحوتفمو،ةيضفطويخبةزّرطمةحتافءارمحرئاتستيأرو،ةجهبملود
رادجىلعشوقنلاوتازّرطملاةرانإبوذفاونلاربعلوخدلابتهابءوضل
ةبيهملامعأو،ةعئارةشكرزمتارّغصمو،ةعمالةيروطاربمإماتخأهيلعتّتُبث
يذلاصلاخلاريرحلانميسرافطاسببشهدملادهشملالمتكيو،ةرطؤمو
رادجلاىلعيروطاربمإمتخلءاسفيسفبو،نكادلارمحألانوللاهيلعنميهي



.ةفرخزملاةليمجلاةلواطلافلخ
يفيلصألامتخلاةيؤرنكميو،ديمحلادبعمتخاذه":نادزيحرش

رمأفهاركذديلختدارأو،ةقيتعلاءاسفيسفلابحيناك.ايفوصايآلخدم
يفءاملعلاضرتعادقو.ةيطنزيبءاسفيسفنمهمتخلةمخضةحولعنصب
."ةطاسببمهلهاجتناطلسلانكلتقولاكلذ

لاجر؛نييئانثتسالاماكحلانمةلداعلااهتصحبًامئادلوبنطسإتيظح
رسأتوبابلألابلختلازتالةعئاروةبيرغًاصصقعقوتملاريغمهكولسراثأ
.نآلاىتحبولقلا

."ًالعفعئاررظنملاف،ًءاجرانهنم"
يذلاجئاهلاةرمرمرحبً؛اشهدمدهشملاادبذإ،بذكينكيمل

.ادازيسرياهىلإًالوصويوكيداكنمهجاومأمطالتت
تحتعماللارحبلاةقرزنملوهذلابرعشأانأولوقأنأتعطتسا

."هبعاتملكىسنيءرملاهيلإرظنيامدنعو.ليمجهنإ":سمشلاءوض
نمءاخرتسالاهرودقمبنكيمل."ةفرشلانمرظنملاةيؤربًاضيأحصنأ"

تاحبسنومدختسينيذلاصاخشألالثم؛هبتكمىلإةدونسملاهاصعنود
نكميو.ىلعألانمًالامجرثكأرحبلاودبي":عباتواهكسمأف،رارمتسابةالصلا
ًادتمم؛افولايىلإًالوصوناراتروكناكيفةرانملانم؛هلكةرمرمرحبةيؤر
ال؟انهيسولجبعنامتله".هاصعبيمامأدعقملاىلإراشأو."كيمدقتحت
."دهشملابكعاتمتساداسفإديرأ

يغبنيةيمهأرثكأاياضقانيدلنكل،ليمجرظنملا.لضفتً،اقالطإال"
."اهشقانننأ

رداغأنأبجي،لاحلكىلع.عئار":ةداعسبناعملتهانيعولاق
."تاواغببلانمًاديدجًاجوزيلرضحأًاقيدصىرأس.ةعاسوحندعب

ةلئسأةعضبكيلعحرطأس.ًاليوطًاتقواذهقرغتسينل.قلقتال"
نإتلءاستو،هاصعنميديدحلافرطلاىلإ،لفسألاوحنترظن."طقف
؛لزينيدتدجنةثجىلعاهيلعروثعلامتيتلاتامدكلانعًالوؤسمناك
.نيكرابىليلتمعزامك

ودبي":بّرقمقيدصعممدقةركةارابمنعملكتيصخشةربنبلاق
لوبنطسإنععافدلاةطبارءاضعأعماورجاشتدقيدلنيفظوملاضعبنأ
."ةيضاملاةليللا

نارخآلانمألااسراحوناكرأمجاهدقف.ةطاسبلاهذهبسيلرمألا"
."ةدعاقلاةركبراضمبلاجرلا



عقوتملانمناكاذامو":ىرخألاديلاىلإهاصعلقنيوهونادزيلاق
ناّكأثمدلانيشتفملاريبكعمملكتيدعيملهنأكردأنيحو."؟اولعفينأ
ىلعةيزازفتساةحولقيلعتنولواحياوناك":ًالئاقعباتسمأهرازيذلا
ءيشلاوططخامبرً؟اضيأهلعفنوونياوناكيذلااميردينمو،يراقع
."طقفمهسفنأةيامحنولواحييلاجرناك.مهنهذيفأوسأ

ىلعضيبأودوسأرمألاودبيال،نادزيديسايظحلاءوسلً،انسح"
ّططخدقل":ًالئاقتعباتفً،ادجًايّدجههجوريبعتحبصأ."وحنلااذه
لصتنألبقءاضيبلاةقلغملاةنحاشلاًاّديجاوبقاردقف.ءيشلكلكلاجر
عافدلاةطبارءاضعأنومجاهيساوناكمهنأبعابطنايدلو.ىنبملااذهىلإ
."انهىلإاوتأيملولىتحلوبنطسإنع

دقلسعلارهشنأادبو،ماهتابيلإقّدحوهيبجاحنادزيسّوق
.ىهتنا

ىلعًءانبجاتنتسالااذهىلإتلصوتدقنوكتالأديكأتلابلمآ"
قمان،ركاملازوجعلايفشلبلاكلذنماهتعمسةفئازتاماهتاوبيذاكأ
."نامرق

.سمأءودهىفتخادقوً،ارتوتمناك
ديسلاباذهلةقالعال":فلخلاىلإيدعقمىلعليمأانأوتلق

انداقنمتنأكنأكردتسرمألايفريكفتلانعمتنيح،ةقيقحلايف.نامرق
."تاجاتنتسالاهذهلثمىلإ

."!؟انأ"
عافدلاةطبارونامرقديسلانعهتلقامىلإانعامتسادعبف.لجأ"

لكبقارنانأدبومهيفهبتشملاةحئالةمقىلعمهانعضو،لوبنطسإنع
مهترايسيفكلاجررهظ،ةبقارمللمهانعضخأنيحاننأةقرافملا.مهتاوطخ
."بيجلا

."...نكل"
مامأهلكرمألامتدقف،نادزيديسايانهنكلوأاذإدجويال"

ةطبارءاضعأنيبًاربخُممهيدلّنأبكلاجرفرتعا،كلذنعًالضف.اننيعأ
.يسأرتززه."هنايتفوقمانبنوقحليمهتلعجكنأو،لوبنطسإنععافدلا
."ةميرجهلمعبمايقلاوأةطرشلجرةفصلاحتناّنإ،طقفكرّكذأل"

ملكتتامفرعأتنكولىنمتأ...انأ":شعترتةيلفسلاهتفشولاق
."؟كانهعِضُويذلاربخملااذهنم.هنع

تدرأنإهناونعوصخشلامساانيدل":ةرشابمهينيعىلإًارظانتلق



ً.ارسلوبنطسإنععافدلاةطبارفوفصيفلجرلاناكرأعضو.فرعتنأ
ىلعلوصحلانودنموكتفرعمنودنماذهلثمءيشلعفنكميله
."؟حيرصلاكنذإ

ًائيشفرعأاليننإنيشتفملاريبكايمسقأ،ناكرأ،ناكرأ"ً:اطناقمتمت
لعفدقناكرأّنأّدبال؛كلذنمٍّيأنعةركفيدلتسيل.اذهنع
.ةباعدلاسحوةحاصفلانعًاريخأىلختدقناك."هسفنءاقلتنمكلذ
نحنفً،اقالطإهبتحمساملاذهنأشبتفرعيننأول،يديسايينقّدص"
نيبواننيبقرفلاامف،تاطاشنلاهذهلثمبموقنسانكاذإو!ةباغيفانسل
."ً؟اذإنامرققمان

.ةدوجوملازتالحاّرجلادضةركاملاتاءاعّدالاتناك
نالّفغملالبطقفناكرأسيل.ينمدعواذهوً،اعيمجنودرطُيس"

ام.نيشتفملاريبكاييتطلغاهنإ"ً.ارتوتمهاصعبحّولو.ً"اضيأهعماناكناذللا
يذلاديحولاءيشلافً،اقلطماذهنمألالمعيفرشابأنأيليغبنيناك
نمءانعيأنودنمو؛لكاشملانمريثكلاوهىرتامكهنمهتينج
نأبجينآلا؟نمألانعهفرعأيذلاامف،ةحايسلاوهيصصخت.يـبناج
."ناكرألثمصاخشأعملماعتأ

نأمغر؛رخآصخشىلعموللاءاقلإبهسفنيمحيناك،ىرخأةرم
.ةرملاهذهًالهسنكيملرمألا

اذام":اهكسمييتلااصعلاىلعيرصبءاقبإىلعصرحأانأوتلأس
ءانثأيفف؟لزينيدتدجنةثجىلعاهيلعروثعلامتيتلاتامدكلانع
ةيندعملاةقلحلامجحبهنطبوهردصىلعتامدكىلعروثعلامت،حيرشتلا
."كاصعفرطىلع

روكيدناولأعمخراصنيابتيفًامامتبحشو،ضيبأههجوحبصأ
.ةفرغلا

يذلاام...ام":هتوصيفتدبيتلاةمدصلاناسكعتهانيعولاق
."؟...يننأ...يننأ؟نيشتفملاريبكايهيلإحّملت

ىلإزفقتالأوجرأ":ةنئمطمةراشإيفَّيفكيتحارًاعفارتلق
."...هتسامحيف،ناكرأناكامبر.ءيشيأىلإحملأالانأف،ةئطاختاجاتنتسا

.هدعقمنعزفق
لصينلهنكل،هينعيالاميفناكرألخدتامبر!الديكأتلاب،ال"

نحن.دودحلازواجتييذلاعونلانمسيلوه،ال.دحلااذهىلإًاقالطإ
ةيضقامنإو،ةبعلتسيلهذهو،نيشتفملاريبكايانهلتقةميرجنعملكتن



يننأفرعيوهف؛اذهلعفيدقناكرأنأقّدصأال.ناسنإحورقاهزإ
."ةيجمهلاهذهلثمنعًادبأىضاغتأوأحمسأنل

.طغضلانمديزملًازهاجادب
."...تاونسثالثلبق،نآلاً،انسح"
.هيلإريشأامًاروففرع
رسأىلعضيوعتلاّمتنكل،ةفسؤموةعيرمةثداحكلتتناك"

كئلوأالإقبيمل.مهُّتلاتطقُسأو،ددحملامقرلانمربكأغلابمبو،اياحضلا
تاءارجإلاةعباتماوررقنيذلالوبنطسإنععافدلاةطباريفىقمحلا
."ةيئاضقلا

.ً"ابيرقدقُعتسدوهشلاىلإعامتسالاةسلجنأفرعأ"
.حضاوبضغىلإهتيبصعتلّوحت

ةمكحملاردصتس!كلتةنيعللاعامتسالاةسلجاوّمظنيل":ًالئاقخرص
لوبنطسإنععافدلاةطباررقتفتذإ.لاحلكىلعًاددجمانحلصلًارارق
نويزازفتساو،لكاشميريثمدرجماهؤاضعأو،نيشتفملاريبكايةيؤرلاىلإ
ريغوةقيمعةيهاركنوّنكيمهو.دالبلاهذهيفروطتلافاقيإنوديري
تارايلمانرمثتسادقل.رامثتسالاولاملاسأرعفانمورييغتلاوةيمنتللةينالقع
ةدوجوملاومألاتيقب؟ثدحاذامو،تاراقعلايف،دلبلااذهيفتارالودلا
ةطبارهلعفتاماذه.دحأاهنمدفتسيملو،تاونسثالثلضرألايفكانه
."ريمضلاوأقطنملاىلإًامامترقتفتيتلالوبنطسإنععافدلا

مضتو،يخيراتزـنكاهنأولامكفغشباهفصويتلاةقطنملاتناك
ةعطقدرجمنآلاتحضأدق،ةينامثعلاةلودلاوةينامورلاةيروطاربمإلاثرإ
.اهيفاهقفنأيتلاةلئاطلاغلابملاكلتردهدعبًائيشيواستدعتملضرأ

لثمتال":هتاراشإوهلعفةدرةظحالمىلعًاصيرحوٍلابمريغتلق
اهنإً،امامتًاحيرصنوكألو،ّيلإةبسنلابةيولوأةيضقلاهذهحتفةداعإ
كانهتناكاذإ،لاحلكىلع.لغاشلايلغشوأيمامتهاطحمتسيل
مهلنمماياحضلاناكاذإ...مئارجلااياحضوةمكاحملاهذهنيبامةقالع
."...كتنجلبةقالع

وهله.بيذاكألاهذهبكربخيناكنمفرعأنأًالعفدوأ":خرص
نمةفّقثماهنأبرهاظتتيتلاةأرملاكلتمأقمانبذاكلافرطتملاكلذ
ططخأنأبيلحمسياليتقووً،ادجلوغشمانأ؟نيكرابىليل،امٍعون
لتقديرأتنكاذإ،هللىمرك.نيشتفملاريبكايةنجللاكلتنمءاضعألتقل
."نابجلاحاّرجلاكلذبأدبأسف،دحأ



،يهجوىلعادبيذلاريبعتلاىأر.هتاملكبخفلايفعقودقاه
.كاذنآعقودقناكررضلانكل؛ةطرولاكلتنمّصلمتينألواحف

."..ً.اعبط،يضارتفاوحنىلع"
زهتناف،انتوهقًالماححلاصلخدوً،اديدحتتقولاكلذيفبابلاعُرق

.عوضوملالّدبوةصرفلانادزي
ىلعلشفهنكل؛هرتوتنممغرلابًاحرمودبينألواحيوهولاق

."حابصلايفةيكرتةوهقناجنفهبشيءيشال.ةّيكزاهتحئار":سئابوحن
،هرمعيفلجرنمةعقوتمريغةقاشربضهن."ديكأتلاب":ةدورببتلق

حلاصعضوف،ئلآللابةعّصرمةريغصةلواطرضحأورئاتسلاوحنىشمو
.اهيلعةينيصلا

يئاقشأءانبأنمريبكددعكانهو.يقيقشنباحلاص":رثأتبلاق
ةساردنميهتنيداكيوهف،زيمم"حلاص"نكل،يعمنولمعيمهتانبو
رّرحتأسامبر.ينوناقلاةداعسلارادراشتسمحبصيس،لعفيامدنعو،قوقحلا
تعمسله،ةبسانملاب.مهعملماعتلاىلإرطضأنيذلانيجرهملانماهنيح
."؟حلاصايناكاهنمًائيش

دعبسيل":همعبضغةراثإنمحضاووحنىلعًافئاخ؛حلاصلاق
."يولخلاهفتاهىلعبيُجيالهنأل؛ةدلبلاجراخحجرألاىلعهنإ.يمعاي

جاتحنامدنعاننأريغ،ةورثمهلعفدن،ناّكأشتفملااهيأىرتامك"
ًاددجمملكت،يتالابممدعظحالامدنعو."مهيلعروثعلاعيطتسنالمهيلإ
نأبجي.ةعاسفصنلكهبلصتاوةلواحملاعباتً،انسح".هقيقشنباعم
امبوأهناكمبمتهأال.نيرخآلاةثالثلانيماحملابقثأالانأف،هعمملكتن
."نكممتقوعرسأيفانهىلإدوعينأوههديرأاملك،هلعفي

."يمعايًانسح"ً:اددجمبيذهتبَّدر
."؟ةطرشلارقمىلإنيينوناقلامكيلثمماولسرتملأ":تلأس
،ظحلانسحل.انلعفًاعبط":نوتيزنصغيلاؤسّنأولامك،نادزيّدر

وهفً.اريثكعمال-هنسرغصمغر-ناكاهنكل.نيماحملانمشيجانيدل
فتليلجرحارساوقلطينأنكمينيذلانيماحملاعوننموً،ادجيكذ
ةبيبحهيدل.مويلاهبلاصتالااننكميال،امببسلو.هقنعلوحلبحلا
."اهعمراهنلاءاضقلامناكمىلإبهذامبرو،ةيسور

.ناكاهءافتخانميتوهقبًامامتهارثكأتنك
."اهّرضحيذلاصخشلاىلإيتايحتلقنوجرأ.ةعئارةوهقهذه"
.رخفبمستبانيحبوذيأدبدقيديلجلارتوتلانأادب



الانأً.اّقحةذيذلاهتوهقو.ةوهقلاّرضحتيتلايهمناخفيزانّنإ"
."؟انكنيأ،نآلا".تافشرعضبلوانت."اهريغدحأاهّرضحيةوهقبرشأ

تنك".تاظحلعضبلبقاهبتملكتيتلااهسفنةدوربلابتبجأ
."هفتحىقلينابجلاحاّرجلا...لعجتسكنإلوقت

.ىسنتالههجوىلعتدبيتلاسأيلاوطابحإلاةرظنتناك
امفرعتتنأ.ئطاخلاريبعتلاتمدختساامبر":ةيبصعبًامستبملاق

."نيشتفملاريبكايهينعأ
لتقتسكنإةحارصبتلقدقل،هتعمسامم.فرعأاليننأىشخأ.ال"

."لجرلاكلذ
هدوهجنأكردأهنأدبالو.ةرملاهذهدحلاتزواجتدقيننأادب

هتماقَّدش،اذلً.اردهتبهذدقًايخرتسموًائداهوًايعامتجاوًانتافودبييك
.هاصعلوحهعباصأكبشو

فرعتةريبكةريشعدارفأدحأانأ،ناّكأنيشتفملاريبكاي":مزحبلاق
ناكهنإيلليقو،سرشلاوفيسمسابًافورعميّدجدلاوناك.فنعلا
ةعساشتاحاسمكلتماً.ادجًايساقًاناسنإناكو،هاياحضءامدبهيديلسغي
دارأنيذلاصاخشألاةوعدقيرطنعكلذو؛ىرقلاتارشعويضارألانم
ىلعءاليتسالاومهنملكقنخمث،ءاشعلاىلإمهيضارأىلعلوصحلا
،ةقلطمةيجمههربتعنو،هنملجخنامنإو،هبرخفنالءيشاذه.مهيضارأ
يّدجحبصأ،سرشلاوفيستومدعب.مهفتىتحاذهكللوقأيننكل
ّملعتهدلاولاعفأببسبنكلً،املاسمًالجرناكو،ةريشعلاخيشجرعألاركب
توملاهجاويفيكّملعتامك،هترسأوهتريشعوهسفننععافدلللتقيفيك
نأوريغتيملاعلانأفرعينالقعلجروهو،يدلاوهَفلَخ.هعملماعتيو
،ينبً:اموييللاق.لّدبتملاملاعلااذهيفةليسولاادوعيملحالسلاومدلا
امدنعو.ةنيدملاىلإلقتننوناكملااذهكرتنو،ضرألاهذهرداغننأبجي
رارقلااذههبسكأو؛ةلودلابناجىلإزاحنا،ةقطنملايفلكاشملاتأدب
انترسأتيظحف،نيدرمتملابضغلةضرُعًاضيأهلعجهّنكل،ةّمجدئاوف
تدقففموجهلانضرعت،يلايللاىدحإيف.نيشتفملاريبكايىسألانماهبيصنب
ءانبأنمنينثاو،يتقيقشجوزو،يمعءانبأنمةثالثو،يمامعأنمنينثا
نأدارأوً،ايكذًالجريدلاوناك،تلقامك.تزيرربكألايقيقشو،يئاقشأ
ملنإ،هترسأذقنيلةنيدملاىلإينلسرينأو،عئاظفلاكلتلثمنمينيمحي
تيهنأنأدعبلوبنطسإىلإينلسرأاذل،اهلكةريشعلاذاقنإنمنكمتي
،كعميلامآلك،مدآ:ةلفاحلاتبكرنيحيللاق.ةرشابمةيئادتبالاةلحرملا



كلذيف.سيباوكلاهذهنمانذقنيوةنيدملاىلإانتريشعلقنيسنمتنأو
ىلإتلصوامدنع.هنعملكتياّمعةركفىندأيدلنكتمل،تقولا
نميدلاوقيدصوهو؛تايديمنمليومصمعلاعمتمقأ،لوبنطسإ
هكيرشامنإو،بسحفهقيدصنكيمل،عقاولايف.ةيركسعلاامهتمدخمايأ
لجخينأبجينمانأتسلً.اضيأةينوناقلاريغلامعألاضعبيفهليمزو
وحنلبقةريغصلابيرهتلاتايلمعضعبيفنيطروتماناكدقف،كلذنم
ًاتيبناكيذلاليومصمعلالزـنمىلإتلصو،لاحلكىلع.ةنسنيعبرأ
ىفطصميحنمةيفلخلاعراوشلادحأيفنيقباطنمًانّوكمًاريغصًايبشخ
تفرعو،امهنبايننأكويـباغليزةلاخلاهتجوزوليومصّمعلاىنتعا.اشاب
اوغلبينألبقً؛اراغصاوفوتدقامهدالوألكناكذإ.تاونسدعبببسلا
يـبحأدب.امهتاعرضتلةباجتساو،هللانمةبهيناربتعااذل،لوألامهماع
،لفسألايفاهتيأريتلاءاغببلا؛ارودويثيدلاونأل؛لزـنملاكلذيفتاواغببلل
غئاصناكيذلاليومصمعلاعمتعرعرتً.اضيأةرسألانمًاءزجاناك
اهيقتلأنأنكميةأرمافطلأتناكيتلااغليزةلاخلاعموً،اريبختارهوجم
تربخو،امهتيامحوامهفارشإتحتو،امهتياعرفنكيفتّملعتوتأشنً.اموي
انأامامهعومدوامهؤامدينتلعجدقل.يلاحلانادزيمدآتحبصأوةايحلا
رجتميفتلمعًابلاطتنكامدنع.ّيدلاوعومدسيلو،مويلاهيلع
تبستكاو،فيصلايفةريبكلاقوسلايفليومصمعلابصاخلاتارهوجملا
عطقأملً،اعبط.يلاهمدقتنألامعأةرادإةيلكلنكميالةراجتلابةفرعم
دقوً،امامتنيتفلتخمةفاقثوةئيبيفتأشنيننكلً،اقالطإيراكهبيتاقالع
،ةريبكلاقوسلايفيللمعلوأتأشنأً.امئادةيوقةيرسألاانتالصتيقب
يرجاتميناثتحتفو،ايكرترداغينأدارأزوجعينمرأنمًارجتمتيرتشاو
يترسأةورثمظعمترمثتسا.لاومألاتقفدتكلذدعبو،دمحأناطلسلايف
،نآلالوبنطسإيفيتريشعدارفأمظعمو،ةحايسلايفوةيراجتتاعورشميف
ينباّرضحينيحيف،ندنليفةعماجيفسردتيتنباو،ةورثولوصأانيدلو
نيحهينعييدلاوناكامًامامتنآلامهفأ.نطسوبيفريتسجاملاةلاسر
نعيترسأداعبإدارأدقفً؛اريغصتنكامدنعةلفاحلاكلتىلإتدعص
نم،ةرشابمينيعىلإرظنو،مالكلانعتمص."فنعلاوةميرجلاومدلا
ًاقحقّدصتله،نيشتفملاريبكاينآلاينربخأ".نفجهلفرطينأنود
قّدصتله؟ملألاوحافكلاودوهجلاكلتّلكدعبءيشلكبفزاجأسيننأ
نمبرهًالجرنأًاقحقّدصتله؟يـبيدلاوةقثنوخأسيننأًاقح
."؟هسفنباهيلإأجليسةيجمهلا



نادزيأجلينأنكميً،اعبطو.باجيإلاوهكشنودنمباوجلاناك
حافكلاودهجلانمريثكبهانبيذلاملاعلاضرعتينيحةصاخ،ةيجمهلاىلإ
ديدهتلابرعشاذإهنكمي،هتيفلخنمءزجفنعلانأرابتعاىلعو.رطخلل
.ريمضبينأتّيأنودنملتقينأ

نكيملوهلحيرصماهتاةباثمبنوكتساهنأل؛راكفألاكلتنعّربعأمل
روعشلاناك،ةداعسلارادترداغامدنع.هنملينللفاكليلددعبانيدل
يننكل،انعةمهمتامولعميفخيهنأوهلجرلانعينجلاخيذلاديحولا
ءيشادب.ةنئاشلاهتكرشتالماعتبمأمئارجلابقلعتتتناكنإفشتكأمل
نادزيمدآتاقفصومئارجلايـبكترمنمًالكنأةقيقحوهوً؛ادكؤمدحاو
صاخشأةسمخاهيفيقليتلاةثداحلاكلتبامةقيرطبطبترمةهوبشملا
.مهفتح

يـبشخدعقمىلعسلجتتناك.برتقأينتأرنيحبنيزتفقو
قاروأربعهيلإللستتيتلاعيبرلاسمشةعشأبءاضمةدايقلارقمجراخ
.ةريطشلوانتتيهوةميدقصاجإةرجش

الف،بنيزاييفقتال":ةحارلابًاعتمتسماهبناجىلإسلجأانأوتلق
."؟نيلكأتاذام.انهليمجناكملا.اذهىلإيعاد

تألم."؟يديساياهنمًاءزجديرتله":ةلئاقةريطشلاّيلعتضرع
.ةذيذلاهتريطشتدبو،َّوجلامطامطلاورايخلاونبجلاوجزاطلازبخلاةحئار

."ةريغصةعطقدرجم،ةريغصةمقللوانتبعنامأنل،عقاولايف"
.يتصحينتطعأوةفصانمةريطشلاتمسق
."؟ةريغصةعطقلقأملأ،بنيز"
."ءانهوةحص.ريدملااهيألاحلكىلعةريبكاهنإ"
له؟ءابنألارخآامً،اذإ":ةريطشلانمةمقلمضقأانأوتلأس

."؟ةداعسلارادةمكاحمنأشبءيشيأىلإلصوتلاتعطتسا
ةليللايفًاليلقانرخأتدقل.يديساينينثالامويتافلملاىلعلصحنس"

يفةمكاحملانعتأرق.ينتربخأنيحرهظلادعبتقولاناكدقف،ةيضاملا
ملةثداحلانألوبنطسإنععافدلاةطبارمعزت.يتعاطتساردقفحصلا
هلاجرلعجنادزيمدآنإاهؤاضعألوقيوً،ايبيرختًالمعامنإوةيضَرَعنكت
ىلعةقفاومىلعلصحيىتحًالصأةيعادتملاضوحلاناردجنورمدي
ةيحضلالمع.تاماهتالاتضفرةداعسلارادنأيعيبطلانمو،دييشتلا



يفحصلاقطانلاناكو،طاشنبعافدلايف،اكورودناداسيفحصلا،ةثلاثلا
."ةداعسلارادمساب

.هدوهجىلعهلةأفاكمةقشنادزيهحنمو":ةقبطمنانسأربعتلق
ىلإيرظنا.بنيزاياهتّمربةيضقلاهذهنمًادجةهيركةحئارحوفت
ءاضعأونييرامعملاولامعألالاجرونييفحصلانممهنإ:بسحفاياحضلا
ًاضيأانيدل.اهبنوعتمتياوناكةقابليأًاعيمجاودقفنيذلايدلبلاسلجملا
دقل.طقفهريدملًءاضرإًاليلعراوشلابوجييذلا،قباسلايطرشلاناكرأ
امنيأ.ءيشال؛هبثبشتنامكانهدعيملو،بنيزايكولسلابادآتفتخا
."ميمصلاىتحًانتنءيشلكاندجو،انرظنوأ،انتفتلا

ديكأتلابو،سانلاريغتدقف.يديسايكعمقفتأنأالإينعسيال"
يفاكورودناداسهغلبامغلبًادحأنأنظأاليننكل.لضفألاوحنسيل
نادزيحدميناك.هتالاقمتأرقنيحنايثغلابترعشدقف،ءايرلاوقافنلا
ملو.امٍعوننملطبهنأنظيءرملالعجتةقيرطبلجرلارّوصيو،ةكرشلاو
وذهنأبنامرق"قمان"فصودقفً،اضيألوبنطسإنععافدلاةطبارنِثتسي
."مدقتلاءادعأوةنوخمهنأبةطبارلاءاضعأفصوامك،ةفّرطتمءارآ

نوطروتماياحضلالكف،قيقحتلاكلذنأشببيرغءيشكانهناك
فرطلااوّضغلقألاىلعوأ،ةينوناقريغتاطاشنيفىرخأبوأةقيرطب
نععافدلاديرتةطبار:مهيفهبتشملانمنيتعومجمانيدلنأادب.اهنع
-هسفنثرإلانمةدافتسالايفبغرتةحايسةكرشو،يخيراتلااهثرإوةنيدملا
ً،امامتًاحيرصنوكأنأتدرأاذإ.ةلئاطحابرأقيقحتل-ةرورضلادنعهبهنو
ةثالثلانحنف،ةلوبقمنابنذمنامرق"قمان"ونيكرابىليلنأةركفنكتمل
ظافحلايفامهماهسإو،ةنيدمللامهتبحمنأامك؛ةريثكءايشأيفكرتشن
،لتاقلاوهنادزيمدآنأنيبتاذإ،ىرخأةيحاننم.َّيفاّرثأدقاهيلع
ةبسنلابًاليحتسمادب،رمألانكيًايأ.ىسأيأبرعشأسيننأنظأالانأف
رظنلاضغب؛ةياغقيقحتلةليسوكةميرجلاىلعةقيرطيأبقفاوأنأّيلإ
نكميال،ةايحيأ،رخآناسنإةايحقاهزإنإ.اهلبنوأةينلاقدصنع
.المأًابئاصناكأءاوس،فدهيأققحينأ

مهُرسأدارفألاقاذام؟ةثداحلااياحضنعاذام"ً:ادهنتمتلأس
."؟ةيديهمتلاةسلجلااورضحله؟ةمكاحملانعمهؤابرقأو

اوناكول.ليبقلااذهنمًائيشركذتملفحصلانأل؛اذهنظأال"
نأاوررقاذإو.ديكأتلكبفحصلايفُرشندقربخلاناكل،اورضحدق
؟يردينم.نيوانعلاكلذردصتيسف،نادزيمدآوةداعسلارادنعاوملكتي



."مهءارآنورّيغيسامبر،ةمكاحملادعومبارتقاعم
."؟ةنجللاكلتءاضعأءامسأبةحئالىلعانيديأعضوانعطتسالهو"
امدنع،نكلً.اضيأفحصلايفءيشكانهنكيمل.الظحلاءوسل"

."مهءامسأفرعنسف،ةمكاحملاكلتفلمىلعلصحن
نأبترعش.ركُذيمّدقتّيأانققحدقنكنملىرخأةرمً،اذإ

.اهعالتباواهغضمبعصيوةفاجةريطشلا
."يديسايتدرأنإانهالوكلانمةبلعدجوت"
الإاهعسيملنكل،هيركلابارشلااذهغيستسأاليننأفرعتتناك

ةبلعلاُتجرخأ.ةبوعصبماعطلاعلتبأيننأتأرنيحلاؤسلاّيلعحرطتنأ
بارشلانمةفشرتلوانتويـبشخلادعقملاىلععوضوميقروسيكنم
لثمتسيلىرخألاةبلعلانأتظحالًابناجاهتعضوامدنعو،معطلائيس
.يتبلع

."؟بنيزايبارشلااذهام"
ءاقبإىلعدعاسيوهف،يديسايةقاطلابورشمهنإ":ةكبترمتلاق

.ً"اظقينهذلا
ةيمكىلعيوتحيبارشلانأتفرعو،ةقاصللاىلعليصافتلاتأرق

.نييفاكلانمًادجةريبك
.ً"ارطخاذهودبي!هللىمركتنيزايرذحلايخوت"
،هيلعةداتعمريغانأف،يديسايقلقتال":اهيفتكزهتيهوتلاق

."قيقحتلااذهيهتنينيحهنمةدحاوةرطقبرشأنلو
."؟لوبنطسإنععافدلاةطبارةنحاشنعءابنألاامنآلا،ديج"
،ايفوصايآققشيفنمألاسراح-دوهشلاىلعةنحاشلاانضرع"

ًاقباساهيلعاوقلأمهنأل؛نيقثاواونوكيملمهنكل-حتافلاعماجيفلاجرلاو
ليجستلاةحولىلعءامدراثآًالعفاندجو،لاحلكىلع.طقفةرباعةرظن
."ةيفلخلا

."؟ديدجوهله؟ةيومدةرمزيأنم!مد":ةراثإبتلأس
اهنأانفشتكاوةيومدلاةرمزلااندّدحً.ابيرقتمايأةسمخىلإعجري"

ضمحلاىلعليلاحتلاضعبًايلاحيرُجناذل،اهسفنلزينيدتدجنةرمز
."نيمويدعبليلحتلايهتنيس.هّصختتناكنإدكأتنليوونلا

متيتلايوونلاضمحلاتانيعنأحضتااذإفً.ادعاوًأبنكلذناك
.ةيضقلاقلُغتسف،لزينيدتدجنةنيععمةقباطتمةرايسلايفاهيلعروثعلا
.بيرغوحنىلعةيلابمريغ-امببسل-بنيزتدب



."؟قباطتتستانيعلانأنينظتالأ.بنيزايًاريثكةلئافتمنيدبتال"
.يديساياذهلوقًادجركبملانم":ةبآكبةحاسلاىلإةرظانتلاق

يأاوكرتيملو،مايأةسمخيفصاخشأةسمخاولتقنوقيلطنومرجمانيدل
فقتيتلايهلوبنطسإنععافدلاةطبارتناكاذإ.مهفلخراثآوأّةلدأ
ءامدراثآيأكرتتنأنكمملانماهنأنظأالانأف،ًالعفاذهلكفلخ
."اهتبكرمىلعاهاياحضنم

ةطابروهتعاجشولتاقلاةراهمنكل.هتلاقاميفًامامتةقحمتناك
ةميرجحرسمءاقبإبرمألاقلعتينيحديحولالماعلاًانايحأنوكتالهشأج
ددهتنأنكمي.نايعلادوهشو،تامصبلاو،راثآلاو،تاّنيبلاو،ّةلدألانمًافيظن
قزمتوأ،ةأجفعقوملايفصاخشأروهظ-ةعقوتملاريغتاروطتلاعاونألك
ىلإنورقتفيءاكرشدوجووأ،كانهاهؤاقبوءامدلابةخطلمشامقةعطق
نيمرجملارثكأفشكتنأنكميامك،ةقئافةيانعباهلططُخةيلمع-ةءافكلا
نوكتنأنكميو،ظحةبرضبُّلُحتاياضقةّدعتيأردقتنك.ةأرجوءاكذ
هيلإجاتحنامءاضيبلاةقلغملاةنحاشلايفاهاندجويتلاءامدلاتانيع
.قيقحتلاقالغإل

يذلامدلاعميوونلاتدجنضمحةنيعقباطتتامبرً،انسح"
تاضارتفالانمٍددعيأنمةميقرثكأةيداعلاتانايبلالازتال.هاندجو
."تايرظنلاو

لمعيهلكيعرشلابطلاقيرفو،يديسايليصفتيأنعلفغنمل"
."كلذىلع

هنإتلقو،هتركذيذلاءاودلاكلذً؟اددجمهمساام،كاذ...ورب"
ام.اياحضلاعملمُعتساامبرهنإو،مهيعونودقفيسانلالعجلمدختُسي
."؟همسا

."يديسايلوفوبورب"
."كلذنمنوقثوتيسيعرشلابطلايفنابشلانإِتلق.وهاذه"
.مويلاكلةديجءابنأيألمحأاليننأودبينكل،يديسايةفسآ"

لكّتمت.اياحضلانميأدسجيفلوفوبوربللرثأيأىلعرثُعيمل
ينعيام،لقألاىلعةافولانمةعاسنيعبرأوٍنامثدعبحيرشتلاتايلمع
."ليوطتقوذنمتفتخادقنوكتسةدامللراثآيأنأ

ىلإلصوتلانودنم،تاقيقحتلانممايأةسمخدعباهتّمهتدرب
.ةقهرمتدبو،ّةلدأيأوأهيلعلمعننأنكميءيشيأ

ةفرطيفُّلُحتالةيضقلاهذهلةلثامملااياضقلاف،بنيزاييسأيتال"



هنولعفياماذهف،ةياهنلايفمهفلخامًائيشةلتقلاكرتينأدبال.نيع
.ً"امئاد

ليدبتىلإةجاحتزربو،اهتايونعميفريثأتيأكلذلنكيمل
.عوضوملا

ةقاطلابارشيلعبرشيله":ةقاطلابورشموحنئموأانأوُتلأس
."ً؟اضيأ

دقتنك.لاؤسلااذهاهيلعحرطأمليننأولتيّنمتف،اهتفشتّضع
كاذنآادبنكل،رخآءيشنعملكتنو،عوضوملارّيغنّيكلاؤسلاتحرط
اذإو،اهليمزواهقيدصنوختسفهبرشيهنأينتربخأاذإف.ةطرويفاهنأ
مثرتوتلاهباشتمصدعبتمستبا.اهسيئرىلعبذكتسفرمألاتركنأ
:تلاق

."نآلالصودقف،يديسايكسفنبهلأستنأكنكمي"
.ههجوىلعةرهاظةداتعملاءاهلبلاهتريشكتو،ءودهبيلعىشم
."؟ريدملااهيأرمألاام":لأس
.ً"اظقيتسمىقبتلهلعفتامفرعأ":تلق
.بنيزىلإمثةيادبلايفيلإرظنو،هانيعتقاض
سبنأملانأف،يلإرظنتال":ةلئاقتفاختوصببنيزتكحضف

."ةملكب
."؟يرجييذلاام"ً:ابضاغيلعلأس
تابورشمبكسفننقحتتنأ.اذه":بارشلاةبلعىلإًاريشمتلق

ودبينأنودنمً،ادجًاطيشنناكملاءاجرأيفيشمتمثكلتنييفاكلا
رمعلايفمدقتأيننألةوسقبيسفنّخبوأنيحيف،بعتلاوأقاهرإلاكيلع
."يرجياماذه.رارمتسالايرودقمبدعيملو

."كلذكيذؤينل؟ريدملااهيأهنمليلقلابرجتالاذامل":كحض
نمراثكإلابحصُنيال.يلعايًادجًاقثاونكتال":بنيزتلاق

."نييفاكلا
."!ً؟اضيأتنأهنميـبرشتملأ؛ملكتينمىلإارظنا":تلق
يفطغأنأديرأالانأف؟ريدملااهيأاذهريغلعفأياسعاذام"

."بوساحلامامأمونلا
.كلذىلعًادرهلوقأامكانهنكيمل.تباصأ
يلضفةرسأعمتملكتله،يلعايًاذإً.اقحالاذهشقاننس،نكيًايأ"

."؟سومغ



ًادجًابيرقسلج."يديسايتلعف":بنيزبناجبسلجيوهولاق
لبقليوطتقويضقنيسنكيملً.ابيرقتناسامتياداكامهنإثيحاهنم
؛هتجوزعمملكتلانمنكمتأمل".جاوزللاهديبلطيواهدلاوروزينأ
ىهنأدقل.روميتهنباعمتثدحتيننكل،ةمدصةلاحيفلازتالاهنأل
رجتمينعأالو،هدلاولمعةرادإيلوتكشوىلعوهو،ةيركسعلاهتمدخ
ةصقلااهنإ.قاطنلاةعساوءانبلاعيراشموتاراقعلاودييشتلاامنإوةيوازلا
ةدهمملوبنطسإعراوشنأنونظي.رومألايرجتفيكفرعت،ةداتعملا
ىتفلاناكنإفرعأملً.اضيأةكعكلانمةعطقنوديرياذل،بهذلاب
رعشهنإلوقأسو.هسفنةرارقيفًاديعسمأهدلاوةافونمًاجعزـنم
عضبيفةورثثرودقهنأةقيقحلاو،نزحلابهروعشنمرثكأةشهدلاب
دقف،اهلاقيتلامامتهاللةريثملاءايشألاضعبهيدلتناك.طقفتاعاس
مغرلاىلعو،يسانيكرّدقمعمهدلاوعمتجامايأةرشعلبقهنأينغلبأ
؛نادزيمدآنعنوملكتيمهنأفرعهنأالإ،ريثكلاعمسيملىتفلانأنم
ةضبقنمتلفننأبجي:لاقوروميتىلإمايأةّدعدعبءاجهدلاونأل
وهو،هلاقاملككلذ.هعمانقرغُينأديريوقرغيلجرلاف،نادزيمدآ
ةثالثلالاجرلانأروميتينربخأ.ليصافتلابقلعتياميفريثكلاءيشلابسيل
فرعيالهنإلاقببسلانعهتلأسامدنعو،نادزيمدآنمنوسرتحياوناك
لاجرلانأنظيهنكل،نيعوبسألبقةيركسعلاةمدخلانمداعهنأل؛ريثكلا
نكل،لاملاسأرمدقييذلاوهنادزيو،كرتشمعورشميفنولمعيةعبرألا
يعيبطلانمو.مهتيلمعةمكحملاتفقوأف،نفسلايهتشتامبِرجتملحايرلا
هتلأس.لامللًاردهربتعيكلذنإف،ءانبعقوميفلمعلافقوتيامدنعهنأ
هلاببرطخيملكلذنإلاقف،هدلاولتقدقنادزيمدآنأنظيناكنإ
اذهناكنإينلأس،ةياهنلايف.يمامألامتحالايفًايلمركفيأدبوً،اقالطإ
اذهلثمىلإلصوتنملاننإهلًالئاقعابطنالاكلذديدبتتلواحفً،انكمم
حرتقاو،هتلصوةركفلانكل،نيرخآمهيفًاهبتشمكانهنإو،دعبجاتنتسالا
اننأهتربخأو،لمعلااذهلثمبمايقلانمهترّذح.هسفنبنادزيمدآروزينأ
نادزيمدآنعاذام.فاطملاةياهنيفهتعنقأيننأنظأو،ةلتقلاىلعرثعنس
."؟هلاقيذلاام؟ريدملااهيأ

زجُنيمليذلاىنبملاببسبةلئاطًالاومأرسخيهنإً.امامتروميتلثم"
هنأامك،مئارجلابةقالعهلّنأىلإحيملتيأةطاسببضفريهنكل،دعب
اوفرتقادقلوبنطسإنععافدلاةطبارءاضعأونامرق"قمان"نأنمقثاو
."اذهلكفلخنادزينأنونظيلباقملابمهو،اهلكلتقلاتايلمع



قمانمأ،هلاجرونادزيمدآ؟نولعافلانمً،اذإ".هسأريلعَّكح
."؟ةريغصلاهتبصعونامرق

تناك."؟طقفنيتعومجملانيتاهبتالامتحالارصحناذامل":بنيزتلاق
.ًالوأاهنعتّربعيتلايهاهنكل،تارمةّدعيلترطخدقاهسفنةركفلا
ءاضقلاديرتامةمظنم؛اهنعانلفغدقىرخأةعومحمكانهتناكامبر"
امهنميأباهلةقالعالامبروأ،امهيلكوأ،نامرققمانوأنادزيىلع
يراقعتاكرشلتكتكانهامبر؟اياحضلاعمهيّوستصاخباسحاهيدلو
."...راثآلابيرهتلةباصعوأ

وهاتكيناك.هلوقتامءاهنإلةصرفلااهلحنستنألبقيفتاهَّنر
.ءاشعلانأشبّيلإثدحتيللصتملا

."؟اتكيايكلاحفيك"
."؟ةليللاهذهلةطخلاام.ريخب،تزونايريخب"
نل.ءاشعلالوانتلالفاتاتىلإبهذنس؟ةطخلاامكلوقبينعتاذام"

."؟كلذكسيلأ،انعّفلختت
كرتىلعمغرُيسيذلاصخشلانوكأسفةديدجةثجتفُشتكااذإ

...جرحعضويفهئاقدصأ
."انيغفياندعودقف،الًاعبط"
انوكتملاذإ،عقاولايف.امكترايزىلإًامدقعلطتتيهف،عئار"

يفلظلايفسلجنسو،عئارسقطلاً؟اليلقًاركابنابهذتالاذاملف،نيلوغشم
."ةيفلخلاةقيدحلا

،معن...هنهذيفروديامًادبأءرملافرعيال.ريميدلأسأس،ًالهم"
."ً؟امامتةسداسلانعاذامً.اعئارنوكيسكلذنإلوقي

."ً؟اليلقًاركبمتقولاسيلأ"
كامسألاديصىلإبهذنس؟ركبمهنإكلوقبينعتاذام"ً:ابضاغلاق

."لوقعمتقويفرداغنوًاركابلكأنساذلً،ادغ
ًاركابباهذلا...يلامهتوعدمدعببسنعهلاؤسبيسفنجعزأمل

تاراقعيفنيلماعلابابشلاىلإاهدعبمضنأسيننألً؛اضيأينبسانيس
.نيعماجلا

كدّوزأس،رظتنا.اهنيحكارأسً.ابسانمًاتيقوتةسداسلاودبت!عئار"
."ناونعلاب

سلوتروكةحاسىلإلصننيحكبلصتنس،اذهنأشبقلقتال"
."؟كلذكسيلأ،ةحاسلابرقناخلانإ.كانهنماندشرتنأكنكميو



."ةحاسلافلخعراشلايف"
.ً"اذإكانهكارنس"
."ارخأتتال،لجأ"



ىلعتّقلُعيذلاليوطلامتعملاقاورلايفتيشمامدنعو،رخأتأمل
-هللاهمحر،انيغفيدلاو-وغرويريبكلابراشلايذباشللروصْهيَرادج
.دعبالصودقاتكيوريميدنكيمل،ناخلايفةسيئرلاةعاقلاوحنًاهّجتم

ىلإًاريرقتتمّدق،الفاتاتىلإيلوصوتقبسيتلاعبرألاتاعاسلايف
زجحةرتفددميماعلايعّدملالعجىلإةفاضإلاب،تاروطتلارخآنعزاتمم
،يتيحلتقلحولزـنملاىلإكلذدعبتبهذو،نينثالاىتحمهيفهبتشملا
يصخشلارهظملايلوتانيغفيتناك.يسبالمتلّدبمث،يطاشنتدعتساو
نيوعدمللةماعةلماجمهارتيذلاءاشعلالجأنمةصاخً،اريبكًامامتها
ىلإتررطضال،لمعلادعبلزـنملاىلإباهذلاعطتسأمليننأولو،نيرخآلا

نسحل.ّقالحلاةرايزىلإرطضأستنكيننأأوسألاو،ةديدجسبالمءارش
يترايسًالقتسمالفاتاتىلإتهجتاو،ةسالسبلمعلايفرومألاترج،ظحلا
يفاكلاتقولابتيظحيننإىتح،ددحملادعوملايفةكلاهتملاةميدقلا
نعةلتقلافقوتينأةدّقتملايتينمأتناك.دورولانمةقابءارشلفقوتأل
،هنملئاطالملحاذهنأتفرعيننكل،عوبسألاةياهنةلطعيفلمعلا
تاروطتيأبينربخينأبجيهنأو،يعمنوكيسيفتاهنأ"يلع"تربخأو
.ثدحت

ناكو...ةاهطوأنئابزالو،لُدنال؛ناخلايفدحأكانهنكيمل
ىيحياهبتكيتلاةينغألاتاملكبصَّخُليبيئكلاومتعملاءاسملاليليفوجلا
رانسّنيزماهاّنغيتلاةينغألا؛نيترونرينماهنّحليتلااهاقيسومبو،لامك
:هسفنب

يإريدليسافنصوب/كيجكوكتيكاف،زيادنوكفينيماسكأزملونود"
.]33["...كيجنسريسيجليزان،مورموأ

تاعوطقملاهذهبحت-ناكميأيفاهرأمليتلا-اينغفيتناك
.ةنيزحلاةيقيسوملا

خبطملاوحنيشمأتنكنيحةذفانلابناجبةسلاجةأرماتظحال
يتلاسمشلاةعشأببسبنوكتنمةفرعمبعصلانمادب.اهنعثحبأل
يدترتتناكً.اركابيتأتةنوبزوأتالدانلاىدحإاهنأتننظو،ناكملارمغت
حتافلاينبلااهرعشو،َرفصأنوكيداكيًاحتافرضخأًابوثوةينبةرتس
تيأرو،يوحنترادتسافيدوجوبًاريخأترعش.اهيفتكىلعقفربلدسني
؛ةميدقلاةنيدملاهذهيفةأرمالمجأ،ينلّمكييذلارطشلا؛يهاهنأ



اهكرتيتلاةبهلايهةبيبحلاهذه،نينسلافالآاهرمعغلبييتلالوبنطسإ
...نورباغلانامورلايل

سمشلالثمةعئاروةئفاداهتماستباتناك."تزونايًانسح":تلاق
ًادجةرورسمانأ.كقّدصأمليننكلً،اركابانهنوكتسكنإتلق".ةبراغلا
.ً"اركابكئيجمل

تدبو،نيتيفاصلانيوارضخلااهينيعلامجهيدترتيذلابوثلاسكع
اهدلجىلعةعئاراهلنالثامملاناطرقلاوةرمُحلاىلإةبراضلاءارفصلاةدالقلا
،اهلمحأيتلااهسفنةيناقلاءارمحلادورولانولباهاتنجوتدبامك،يقنلا
.ةايحلايفءرملاةبغردّدجتوً،ادجةيويحوةئيربتدبو

."دورولالمجأىلعروثعلاتعطتسا،داتعملاك":تلاق
اهيدليتلاكلت.ميسقتيفةيرجغلاةأرملاكلتنماهيلعتلصح"

."...ناتليمجاهانيعةنبا
تدب.هلوقأامىلإيغصتداكلابو،َّينيعىلإناقّدحتاهانيعتناك

اهيلإتبهذويسفنعنمعطتسأملفً،ادجةئيربو،ًالمأةءولممو،ةيقن
.اهتقناعو

.يقانعةجيتناهنمطقستدورولاتداك."كيلإتقتشا":تسمه
."ةرمرخآكتيأرنأذنمليوطتقوىضم"

ةعشأ...ئناقلارمحألادورولانول...اهدلجىلعىمازخلاةحئار
ةظحلليلادب...رانسّنيزماهينغييتلاتاملكلا...ةئفادلاةبراغلاسمشلا
رخآًاملاعكانهنإ،ةصاخلااهتغلب،ةصاخلااهتقيرطب،يللوقتاهلكاهنأ
اذوًاليمجًاملاع؛ةداعهيفشيعأيذلايساقلاةميرجلاوملألاملاعءارو
...ىنعم

.ً"اضيأكيلإتقتشادقوً،ادجليوطتقوىضم":تدّهنت
كنيتيف،اهينيعيفيسفنتعضأ،فلخلاىلإاهسأرتداعأامدنع

اهدنعو،اهيتفشىلعاهّلبقألتينحنا...نيتعساشلانيتنكادلانيوارضخلانيتباغلا
...ملحلاّمطحت

هنكلانآردقريميدناك."انلبقانهىلإلصودقتزوننأودبي"
ًاركابانئجدقنوكننأنمنيقلقاّنك".ثدحدقءيشالنأبرهاظت
.ً"ادج

ملاعبًادعوةكرات؛امهببّحرتلانيغفيتفقوو،ةيرحسلاةظحللاتهتنا
يـباصعأدقفأنأيرودقمبنكيمل.ءطببىشالتيوءاوهلايفًاقلعملضفأ
.امهيهجويفتّرشكاذلَّيقيدصعم



ىلإتلصودقل":ريميدمثًالوأاتكيقناعأليتماقّدشأانأوتلق
هنماتكيىلإبرقأًامئادتنكامببسليننكل،اذاملفرعأمل."وتللانه
يننأمغر،يلسفانمكًامئادريميدىلإترظنيننأل،حجرألاىلع.ريميدىلإ
."امكئيجملًادجرورسمانأ،ًالهأ".يلإهترظننمًاقثاوتسل

ةيلحمةروطسأكنإلوقأنأبجي.انتوعدِكنألِكلًاركش":ريميدلاق
هانلأسصخشلوأاندّوز.كنوفرعييحلااذهيفعيمجلانأودبيو،انه
."ليصافتلاقدأىتح؛ةقيقدتاداشرإب

بيئكلالجرلافالخب،بيرغوحنىلعلذجلاكاذريميد،هتبقار
مليننأمغرً،ائداهوًايخرتسمادب.تاونسلاكلتةليطهتفرعيذلايّدجلاو
دحألةبعصةيلمعحاجنبىهنأدقنوكيامبر؛اذههجازمببسفرعأ
.ةضيرملاهتاناويح

امتعطتساامكنألةرورسمانأ.امكئيجمىلعامكلًاركش":انيغفيتلاق
."ةلوهسبناكملاىلعروثعلا

هنكلً،انيزحوًاقلقادب،ريميدفالخبو."ليمجناكملااذه":اتكيلاق
هيفمئانلايرامعملاظقيأدقناخلاناك.كلذءافخإلهدهجىراصقلذب
تاحوللاوناردجلاىلإرظنلاًانعمُم،الفاتاتءاجرأيفهرصببلاجفً،اددجم
ريثكلاقبيمل...يلصأيقيرغإناخ".ةريبخنيعبروكيدلاوذفاونلاوتايرثلاو
اذهبيلصألاهرهظمىلعظافحلانمكنكمتّنإ.هلةلثامملاةينبألانم
."شهدمٌرمألامجلا

انأ.هللاهمحر،يدلاوةركفاهنإ،عقاولايفً.اركش":انيغفيتلاق
."هتابغررخآذّفنأةطاسبب

."يقيقحناخّهنإ":رادجلاىلعىمادقلانئابزلاروصىلإًاقّدحملاق
نأديجبتاكلنكميو،انهةروصلكيفةديصقكانه".هانيعتعمد
ءالؤهنمٍّلكهوجوىلعةيدابلاريباعتلانمةلماكةياورةطاسببفلؤي
."؟انيغفيايمّهلكصاخشألاءالؤهنيفرعتله.سانلا

لبقروصلاكلتمظعمتطُقتلادقلً؟اعيمجمهفرعأنأنكميفيك"
اهلمحييتلاةعونتملاراهزألانمةقابتأرولفسألاىلإترظن."دلوأنأ
ةليمجتسيل،كلهذهو".اهلاهمّدقوهتلفغنمظقيتسا،اهدنعو،اتكي
."...نكل،تزونةقابلثم

ايتأتنأامكنمريبكفطل!ةعئاراهنإً،افيخسنكتال":ةجهتبمتلاق
."؟جراخلايفمأانهسلجنله؟بهذننيأىلإ،نآلاً.اركاب

قّدحيناك."جراخلايف":نيتدراشنالازتالناواقرزلاهانيعواتكيلاق



هنطوناولأىلإقوتيىفنميفلجرلثمجراخلايفطنسلاراجشأىلإ
،ةنسلانمتقولااذهيفةليمجتايسمألا".هتاوصأوهحئاوروديعبلا
."عئارلاسقطلابعتمتسنلف

.رانسّنيزملهعمسييذلاتوصلانأكردأنيحتمص
،لوأبوراهدنيسإكفساي/سنيفيكدرلسهابنصوبيسراكابوروغ

زملونود/لغتوهايدزوموسغوغريديلامكأليلاي/لونوغدنيسإكسأاي
.]34[كيجكوكتيكوف،زيادنوفوينيماسكأ

ةياهنيف"ً:امامتحضاوهينيعيفىسألاريبعتو،شعترمتوصبرّرك
تقولارخأت":ًالئاقيفتكىلعهديعضو."رخأتمتقولا...دوعتنلةيسمأ
."تزونايًاقح

؟هجعزييذلاام
يفءوضكانهلازيال؟كيلعهللابهنعملكتتيذلاام":تلق

."جراخلايفسلجنلو،ئيسلاءارهلااذهفقونل،ايه.جراخلا
دورولاةمجأفلخعقتتالواطثالثنمةلواطدعبأىلإانسلج

ةكيرشلزاغيركذماميثيحو،حرمبيرودلانمةعومجماهيفقزقزتيتلا
اتديسشقانتتنيحيف،انسوؤرقوفطنسلاةرجشناصغأىلعةلمتحم
؛وشحملالفلفلاميدقتلةقيرطلضفأنأشبةبيرقةقشةفرشىلعلزـنم
خبطملاىلإانيغفيتبهذ.نوتيزلاتيزيفًادرابمأمحللاعمًانخاس
ًاحرمناكيذلاناسحإيهاطلاعمةعرسبتداعاهنكلراهزألاةلماح
قابطأبةلواطلاتألتما،نيعةفرطيفو.ةزاملايناوصنالمحينَيلدانو،هتداعك
،حلمملاتينيبلاو،ةقيدحلانمةجزاطلاراضخلاو،خيطبلاو،ضيبألانبجلا
،جزاطلازبخلانمريثكلاو،ةعئارصّمحةريطفو،نانشألاو،ةللخملاةفوشنألاو
رثكأبعوتستنأنكميالةلواطلانأتننظامدنعو.بارشلاىلإةفاضإلاب
نحنانفقوف؛ةيرهزيفانراهزأةلماحانوحنيشمتانيغفيتيأر،كلذنم
.انمتبرتقانيحةثالثلا

اهانيعو،ةلواطلاةفاحىلعيصقناكميفةيرهزلاعضتيهوتلاق
نمًادهشمركذتأنأالإينعسيمل.ً"اعيمجمكعورأام"ً:احرفناعملت
...ةلواطلاىلإانيلإتمضنانيح؛َّيضام

ةعاقيفو،جّرختلاءاهنإلفحيف؛ةيوناثلاةسردملانمريخألامويلايف
نيحنادناهببحرنلاهسفنةلواطلابرقنيفقاوةثالثلانحنانك،ّةظتكم
،اهانيأرنيحًاروفانسفنأةثالثلانحنانّبتر.اهدوجوبةفرغلارينتولخدت
يكريميدوأاتكيًارظتنم؛ُتفقو.انبناجبةرغاشلاةلواطلاىلإتسلجاهنكل



نوكينأيفانمدحأبغريملً.اضيأنيفقاوايقبامهنكل،اهبناجبسلجي
اهنأتكردأوً،اضيأكلذنادناهتفرعو،هيقيدصنوخييذلايزاهتنالا
الماعتيلنيرخآلانينثالاكرتتو،اهبناجبسلجيسيذلالجرلاراتختنأبجي
.ضفرلاعم

ترادتساو."؟تزونايسلجتالاذامل":اهبناجبدعقملاىلإةريشمتلاق
امكوجرأ،اتكي،ريميد".ةلئاقعومدلابنيتقرقرتمنينيعبَّيقيدصىلإكلذدعب
.ً"اضيأسولجلابالضفت

.ينتراتخااهنألةجهبلابترعش،ةيحاننمف.ةضقانتمرعاشمينتباتنا
.ضفرللاضرعتَّيقيدصنألقيضلابتسسحأ،ىرخأةيحاننمو

ءاهنإلفحنمانيغفيتوصينجرخأ."؟تزونايسلجتالاذامل"
...مويلاكلذيفنادناهلثمانيغفيتدب.الفاتاتىلإينداعأو،جّرختلا

ًافقاولازأالانأاميف،يلإنورظنيمهونيسلاجعيمجلاناك
.يتايركذيفًاقرغتسم

.بارشلابكسأس،تنك":بارشلاقيربإىلإيديّدمأانأوتلق
."مكسوؤكينولوان

بكسأتنكاميفبيرغوحنىلعًاحرملازيالناكيذلاريميدلاق
ةريطفاهيفتلوانتةرمرخآركذتأال.ةشهدمةزاملاهذهودبت":باّرشلا
."صمحلا

مل!ةزاملالوانتنماورثُكتال":بيذهتبانرّذحتنأانتفيضمترطضا
."طسوتملارحبلانمجزاطكمسانيدل.دعبسيئرلاقبطلاِرضُحن

."كمسللناكمًامئاديدل.راظتنالاينعسيال":ةداعسبريميدلاق
دقف،هيدللضفملابارشلانعامهنمًّايألأسألٍعادكانهنكيمل

.بلقرهظنعهنالّضفيامفرعأو،تارمةّدعامهعمبارشلاتلوانت
.قفربهتّزهواهسأكانيغفيتعفر

.ً"اعيمجمكبًالهسوًالهأ"
.ً"اعيمجمكبخن":هسأكًاعفارريميدلاق
بخن":لاقوً،اضيأانيلإمضناهنكل،تلازدقاتكيةبآكنكتمل

."ةمئادلاةقادصلا؛ةقادصلا
نّسحتنألواحتواتكيينيعيفطونقلاىرتيهوانيغفيتلاق

.ً"امئادةايحلاانلمستبتنألمآ.ةايحلابخنو":هجازم
،ههجوىلعريبعتلارّيغتدقو،باجأنموهيرطيبلابيبطلاناك

:ةميزهللهسفنزّهجلجرلثمللمبملكتف،جاهتبالاناكمقيمعىسأَّلحو



ىلإًاعيمجلوحتننأدعبًاليوطدتمتسيتلاةايحلاكلت...ةايحلابخن"
."...بارت

؟!نيلجرلانيذهلثدحاذام
لكمغراهشيعننأقحتستيتلاةايحلا؛ةايحلابخن":دانعبتنلعأ

نألبقاهبعتمتسنسو،ةلماكاهشيعنسيتلاةايحلابخن.اهنحمواهلكاشم
."بارتىلإلوحتن

تأدب،ًالوأ.بولطملاريثأتلاتثدحأيننكل،ًاليلقتغلابدقيننأُّرقأ
.ىرخأةرمانسوؤكانعيمجانعفرو،اتكيوانأمث،ريميدمث،كحضتانيغفي

.انبارشانعرجتو،"ةايحلابخن":انلق
ذإ".نآلاًاحايترارثكأادب."لاحلاهذهىلعًامئاداناك":اتكيلاق

نمٍجوزلثمامهو،رخآلاىلعقوفتينأًامئادامهنمّلكلواحي
؛لكاشملايفًامئادناعقياناكً،اراغصانكامدنع.اهسفنبةوهزملاسيواوطلا
."امهضعبايّدحتيلطقف

طروتتملأ؟تنأو":ضيبألانبجلانمليلقلالوانتتيهوانيغفيتلأس
."ً؟اقلطمتاراجشيف

ال":ًالئاقتعباتفةبآكلاةلاحنمهجارخإتدرأ."لعفًاعبط":تلق
اذإً.اقحدسافهقورعيفيرجييذلامدلاف،كعدختةليئضلاهتينبيعدت
اذهناكمإب!هللاايً.ادبأىسنيالوحماسيالوهف،ملظللضّرعتهنأرعش
."ةعشبةيهاركلمحينألجرلا

تقولانيحيامدنعو،ًاليوطًاتقورظتنيسً.اضيأروبصوهو":ريميدلاق
."هسفنلرأثيس،بسانملا

ًادعتسمادباتكينكلً،امامتىفتخادقهينيعيفنزحلانكيمل
.يّدولاحازملاضعبل

."!موجلعلااهيأ،لاحلاهذهىلعينلعجنمتنأ"
."؟كروموغاراكنمىتفلاكلذبهتلعفامركذتتله":تلق
."؟تلعفاذام،ال"
.ةصقلاعامسلةقوشتمانيغفيتناك."!انربخأايه؟لعفاذام"
ً.ابعراههجوجلتخا."ةرشابمهينيعنيبهباصأو،طقفًارجحهيلعىمر"

نمّنإتلق،أطخينيمهفتال":أبنلارثأنمفيفختلاًالواحم؛تفضأف
،لوألازارطلانمًادغوناكعقاولايفهنكلو،ىتفناكهعمرجاشت
فعضبناك.ماودلاىلعلكاشملايفطرخنيو،راجشنعًامئادثحبيو
."اتكيمجح



يفبدلاهبشيىتفلاناك.حيحصاذه":يمالكًامعادريميدلاق
."اتكينعًالضف؛ةلوهسبًابرضينحّربينأهنكميو،هتينب

نيعللارجحلاكلذتيمر":ةصقلاةّحصبًاريخأًارقماتكيكحض
ىلعو،ةيوازلايفكرصحدقناك؟تيسنكنإمأ!لوألاماقملايفكببسب
كقيدصصخياميفو".يلإراشأوانيغفيىلإرادتسا."كقنخينأكشو
ةرهاظتم؛اهسأرتّزه."تقولالاوطرخآصخشبرضبًالوغشمناك،انه
نمًاريخأصلختدقاتكينأادب.اهبضغتراثأدقاهتّمربةيضقلانأ
قنخيىتفلاكلذناكو،بسحفًالافطأانك،انيغفيايكّقحب".ءادوسلامويغلا
ىلعهبهتبرضوّيلإرجحبرقأتكسمأو،ةيرطفةقيرطبتفرصتفريميد
."هسأر

نودنمضرألاىلعىتفلارّوكت":ةصقلادرسًاعباتمريميدلاق
،كرحتيالهنأتيأرامدنعيننكل،حايترالابترعش،ةيادبلايف.كارح
."ديدشبعربترعش

يننأركذتأو،ضرألاىلعطقساهيفرجحلاهبرضيتلاةظحللايف"
ً،اضيأةريغصلاهئاقدصأةبصُعترعُذ.هانلتقدقلً،ابتهوأ:اهنيحترّكف
،بسانملاتقولايفكانهىلإابابينايداّدحلالصوانظحنسحلنكل
رخآيفةدايعلاىلإهانلقنمث،ىتفلاظاقيإلرداشنلاوءاملاضعبمدختساو
اذامل،تزونايلءاستأ.هسأريفغيلبلاحرجلابمامتهالاّمتكانهو،قيرطلا
."؟ةطرشلازكرمىلإذخؤنمل

.ببسلانمًاقثاونكأمليننإىتح،ليوطتقوذنمكلذىرج
."؟ةطرشلازكرمىلإذخؤنملأ؟فرعأنأيلفيك"
دقف؛ذخؤنمل،ال":ةداحةركاذبًامئادعتمتييذلاصخشلا؛ريميدلاق

اذإأوسأوحنىلعهبرضيسهابأنإلاق.هدلاونمًافئاخىتفلاناك
تهتناوىوكشّيأمّدقيملاذل،نيرخآلاعمكراعتيناكهنأفشتكا
."ةلأسملا

...تقولابهايغيفًاعئاضوً،اشوشمءيشلكادب
."؟دالوألاكئلوأعمًامئادرجاشتنانكاذاملً،ايّدج":ُتلأس
كلتو،يحلاءانبأنيبتاداشم؛رمألاوهفيكفرعت":ريميدلاق

."دالوألاعيمجلاحيه
النيحو،ريكفتنودنمنوملكتينيح؛تاظحللاكلتبعيمجلارمي

.ةلثاممةظحلبىظحأنأكشوىلعتنك.هنولوقيامنوكردي
ةركببسبكلذناكله؟لوألاماقملايفراجشلاعلدنااذامل،نكل"



."؟ةقيدحلامدختسيسنمومدقلا
."برشنل؟يردينم":هسأكًاعفارريميدلاق
ةفرعمنمنكمتأملو،ىرخأةرمهسفنىلعأفكنادقاتكيناك

جعزأملو،ركذتأنأًادهاجتلواحو،دالوألاكئلوأعمراجشلاعالدناببس
.هلوقأتنكاميفريكفتلابيسفن

عمنيلداعتمانكدقف،ببسلايهمدقلاةركنكتمل،ال":تخرص
طالبىلإهقافررضحأاذل،امءيشنأشبهاندّدهدقل.ىتفلاكلذ
."؟هانددهاذامل.انتهجاومل

اتكيتاملكتعقوو،كردأنأنودنمًاحدافأطختفرتقادقتنك
.فيسلادحلثميلع

."...نادناهببسب"
هجاوينأاتكيدارأ،عوضوملاحُتفنأدعبف،تافدقتقولاناك

.اهرهقيوهيضامتيرافع
؟ركذتتالأ،تزونايهدّدهنمتنأ،عقاولايف.اهنوقياضياوناك"

.ً"اددجماهنمبرتقيهتيأرنإًابرضهحّربتسكنأنمهترّذح
،تركذت...ىتفلاتهجاونيحيفلخنافقيريميدواتكيناك؛تركذت

ً.ابعصًارمأىركذلاكلتسمطحبصأنأدعبو،ناوألاتاوفدعبنكل
اوحبصأاهنيحاهوربتخانيذلاةثالثلادالوألانكل،يهامكةثداحلاتيقب
ملؤمرضاحلًالاجمتحسفأدقيلاوخلامايألاكلتو،مويلانيدشارًالاجر
،انسوؤرىلعريطلانأكونيتماصانسلجدقف،ةرمفلأيسفنتنعل.بيئكو
انديعتلامًائيشلعفتوألوقتنأو،يتدجنلانيغفيَّبهتنأًاريثكتدرأو
.فّرصتتنألبقملكتاتكينكل،حرملاّوجديعتلورضاحلاىلإًاعيمج

ًاتباثادبهنكلىسألاهتوصلمح."اهنعملكتناننأفيكبيرغ":دّهنت
ًابئتكميقبببسلااذهل."اهتافو...ىركذًادغنأتزونايفرعت"ً.اضيأ
،تومويهمسا؛انيغفياينبايدلناك...تومويونادناه"...ءاسملاةليط
هينيعنإاولاق.يئادتبإلاثلاثلافصلايفلازيالو،تاونسعستهرمعو
:ريميدىلإوّيلإًاريشملاقمثًاقيمعًاسفنبحس."يلهتماستباوهتدلاول
يكطالبارداغ،الحر...ريميدوتزون.ةثالثلانحنانتقيدص...تناك...نادناه"
امبر".لشفلابتءابةلواحملانكلمستبينألواح."اهعمءاقبلانمنّكمتأ
رّكفيامةفرعمبعصلانمناك."يلةجوزاهالعجاميئاهدويركمناك
ةثالثلانحناننيبناكدقف،اندهعتقرخ".أطأطمهسأرنأل؛ريميدهيف
عضيلانميأنكيمل.دودحلاجراخنادناهنأبهبحّرصمريغدهع



كلذقرخيذلاصخشلاانأتنكو،اهيلإدّدوتلالواحيوأاهيلعًاعبصإ
انأ،نكل".نيميدقلاهيقيدصال،انيغفيعانقإلواحيهنأادب."دهعلا
نانثالاناذهانكرتدقف،طالبيفانريغدحأكانهنكيمل...نادناهو
نأنكمملانمنكيملنكلً،انئاشًافّرصتناكهتلعفامنأفرعأ.اندحو
نالعفيستزونوأريميدناكنإفرعأال.رخآًاصخشجوزتتيهواهارأ
."اهتجوزتو،كلذتلعفيننكل،هسفنفقوملااهجاولاحيفهسفنءيشلا
."امهتافوىركذًادغ..ً.ادغو":عباتوًاددجمنهوبمستبا

دقف.ءيشلك؛رخآءيشلكنكسو،بيئكتمصهيلعقبطأ
ةرجشىلعهاثنأىلإماميلادّدوتو،ةمجألايفيرودلارويطةقزقزتفقوت
ً،اعمءانغلاوةقزقزلاومالكلافقوت؛ةفرشلاىلعنيتديسلامالكو،طنسلا
ولو.مالكلاىلعانميأؤرجيملو،قيمعىسألاحيفةقيدحلاتحضأو
كلذيف؛هللاالإاهملعيالةدملنيمجاوًاعيمجانيقبلنريمليفتاهنأ
.ةأطولاليقثتمصلا

نعدعتبأنأبسانملانمادبو،ةلصتملايهنيكرابىليلتناك
،ةلواطلاىلإسلاجانأواهلاصتاىلعتبجأ،اذل.عطتسأمليننكلةلواطلا
ةملاكملاهذهانجرُختنألمأىلعامبر؛فوقولابيسفنجعزأنأنودنم
.ةبيئكلاانتلاحنم

ىقبيس"قمان"نأودبي".ةبضاغتدب."ناّكأشتفملااهيأًابحرم"
."هحارسقلُطينلو،نجسلايفًازجتحم

."؟نيدصقتاذامً،ارذع":ياوقعمجتسألتقولاضعبيسفنًاحنامتلق
لاقتعالانهرىقبيسهنإنوماحملالاق.هحارساوقلُطينل،قمان"

."؟حيحصاذهله.نينثالامويىتح
دورشلاةلاحنمنيرخآلاةثالثلاتجرخأدقةملاكملاتناك،لقألاىلع

.مهنمًارذتعمفتاهلاىلإترشأف،تماصلا
."ةنحاشلارخؤميفءامدراثآتدجُو.نيكرابةسنآاياذهىشخأ"
.ءامدةملكاوعمسنيحعمسلاريميدواتكيوانيغفيتفهرأ
روسكمفنأ؛امةباصإببسبكانهًادوجوممدلاكلذنوكيامبر"

."ءيشيأ،حرجوأ،امبر
نأبجينكلً،امامتعنقمببسدوجونمدبال.كلذبقثاوانأ"

نأةقيقحنيرّدقتكنأقثاوانأ.انيديأنيبثثجسمخكانهنأيمهفت
نأىلعصيرحانأف،يقلقتالأوجرأ.كلتمدلاعقبنمقثوتلاانيلع
ىلعلصحننأبجي.نكممتقوعرسأيفوةيلعافبمدلاليلحتيرجي



."نينثالامويجرخيسنامرقديسلانأينعيام،نينثاوأمويدعبجئاتنلا
نأًاديجادب.اهلوقأةملكلكىلإعمسلانوفهريةثالثلايقافرناك

نعهسفنءيشلالوقنكميالهنأمغرً،اريخأعقاولاىلإنودوعيمهارأ
.نيكرابىليل

."؟زاجتحالايفنيموييضقينأبجيهنإلوقتأً،اذإ"
."...هلعفيننكميءيشكانهناكاذإ.رخآرايخانيدلسيلهنأىشخأ"
."؟مانيسنيأ"
اوقلتسينأمهنكمينكلً،ادجةحيرمانيدلنكامألاتسيلامبرً،انسح"

."اومانيو
."؟كلذكسيلأ،عوجلابرعشينل"
ديسلاىظحينأنمًايصخشقثوتأس،اذهنأشبيقلقتالًاقالطإ"

."ةديجةيانعبنامرق
.عضولالوبقالإرايخاهيدلنكيمل،ةنيكسملاةأرملا
."كيدينيبةنامأقمان،ناّكأشتفملااهيأًانسح"
."ءيشهلثدحينلو،ريخبنوكيس،ينئمطا"
.ةملاكملاتهنأوينتركش
."؟ثثجسمخ":ةشهدبانيغفيتلاق
ً،اقالطإلمعلاجراخاياضقلاهذهلثمنعملكتأنكأمل،ةداع

تررق،مهنحممهنايسنو،لوهذبّيلإةثالثلاقيدحتتيأرامدنعيننكل
نوأرقيساوناكلاحلكىلع.تقولاكلذيفيرجيامبوليصافتلابمهغالبإ
.فحصلايفرمألانع

ليوطتقوذنماهيلعانلمعيتلااياضقلارثكأنمةيضقلاهذه"
عقاوميفمهثثجكُرتتمث،نولتُقيونونيعمدارفأفدهتُسيذإً.اديقعت
."ةيخيراتةيمهأتاذةددحم

ينعتأ!بيرغ":ةلواطلاىلعهاقفرمومامألاىلإليميوهوريميدلاق
."؟ةميدقلاةينامثعلاحورصلاوينابملابرقثثجلااوعضومهنأ

ىلإريشياماوكرتدقف؛ريثكباذهنمرثكأوهاماولعفدقل"
."ةيطنزيبىلإاهخيراتعجريحورص

."؟ةيطنزيب"
."ينامورلااهمسالبق،يلصألاةنيدملاهذهمساهنإ":اتكيحرش
.راوحلاانتكراشمهرارقوهسؤبءافتخابًاديعستنك
تامولعمديكأتلابكلمتكنأودبي،اتكيايًانسح":هّايإًاعجشمتلق



."عوضوملااذهنعةيفاو
نينسلاكلتلكدعب،عبطلابعوضوملااذهنعفرعأانأً،انسح"

وههتفرعمديرأام.ةنيدملايفنارمعلاخيراتةسارديفاهتيضمأيتلا
."اهيفثثجلااوكرتيتلاةيطنزيبلاعقاوملا

نوديسوبدبعمنأنُظييذلاعقوملايف؛نآلاًادوجومدعيملحرص"
."ونروبياراسيف،هيفًامئاقناك

دجويالهنإوتللتلق؟دبعملاىلإنوحّمليمهنأنوفرعتفيكو"
."نآلاكانهعونيأنمدبعم

ةعطق".لوهذبّيلإنوغصياوناك."...اهوكرتيتلاةيدقنلاةعطقلانم"
ةيدقنعطقتكُرت.ةثجلاىلعتدجُويطنزيبلارصعلاىلإعجرتةيدقن
سويسودويثو،نيطنطسقىلإاهخيراتدوعي،نيرخآلااياحضلاىلعًاضيأىرخأ
."...ناينتسجو،يناثلا

."؟كلذكسيلأ،نيينامورةرطابأاوناك":انيغفيتلأس
تّكُسةيدقنةعطقىلعًاضيأانرثعدقف.طقفمهسيلنكل،ًالعف"

ىلإسأرلالسُرأ؛سمأىرخأةثجاندجوو.دمحمناطلسلادهعءانثأيف
."حتافلاعماجيفدسجلاعضُونيحيف،يـباكبوتفحتم

.انيغفيهجويفءامدلاتّفج
."؟!هذهكًارومأناكّيألعفيفيك!عيظفاذه!هللااي"
امكرمتستسلتقلاتايلمعنأوهءيشأوسأنكل،معن،عيظفاذه"

."ةيلاتلامهتيحضهيفنوكرتيسيذلاناكملافاشتكالواحننآلانحنو،ودبي
.ىرخأةرمةقيمعلاءادوسلاهسؤبهايميفًاقراغناكيذلااتكيىلإترظن
ةثجلانوعضيسمهنأنظتنيأ.اتكيايةيرامعملاةسدنهلاتسرددقل"
."؟ةيلاتلا

."؟اذهفرعأنأيلفيكو؟اذام"
مهلًافدهنوكيسدمحمناطلسلادعبنيطالسلايأ،ًاليلقرّكف"

."؟ةيلاتلامهتيحضنوقُليسنيأ؟كيأرب
.ًاليلقلاؤسلايفريكفتلانعمأوسبع
همسالمحيعماجكانهو،يناثلاديزيابهنبامكححتافلادعبً،انسح"

مث،ابماسراكيفهحرصو،ميلسناطلسلاهدعبءاجمث.ديزيابةحاسيف
لصننيحرومألادّقعتتً،اعبط".هانيعتضمو."ناميلسناطلسلا؛ينوناقلا
ناكاذإف.كاذنآدهشملايفرهظنانسيرامعملانأل،ناميلسناطلسلاىلإ
اوأجلينأنكمملانمف،ناميلسنمزىلإعجريءانبىلإنوريشيسةلتقلا



عماجو،يكصاخعماجعّمجمكانهف.نانسيرامعملاينابمنمٍّيأىلإ
."...ةيناميلسلاعماجو،هميرهيمةناطلسلاعماجو،دازهش

."؟راتختاهيأ"
راكفأأرقأيننإلوقتأ؟هلوقتنألواحتيذلاام"ً:ابنؤمينلأس

."؟لتاقلا
صاخشألاناكنإنيقثاوانسلو،بسحفضرتفننحن"ً:اطخاستخرص

-كتامولعمل.ةملكلليديلقتلاىنعملابًاقحًارارشأمئارجلانعنولوؤسملا
داسفاياضقيفنيطروتماياحضلاعيمجناك-طقفةعبرألانحناننيباذهو
ةنيدملالالغتسانملاومألانمريثكلامهلكاونجدقو،رخآوأٍعوننم
."يخيراتلااهثرإو

نأًاباوصسيل.ةليغتوملانوقحتسيالمهنكل":انيغفيتضرتعا
نونظياوناكنإمتهأال.ةلتقهاجتمارتحالاوأريدقتلااذهبءرملارعشي
."ةطاسبلكبنومرجممهف،ةرربممهلاعفأنأ

.كعمقفتأ":عوضوملابلصىلإدوعنوعيمجلاأدهينأًاينمتمتلق
،"ىرخأةيوازنمهتيؤرو،عضولاىلعءوضلاضعبءاقلإطقفلواحأتنك
.نيضراعملاةقوجىلإمضناريميدنكل

الو،لبقنمةلثاممءايشأتلقدقف،تزوناياهعمقفتتالتنأ"
دهاشوهوً،اضيأاهنيحًادوجوماتكيناكً.امولظمودبتنأبكسفنجعزت
."!لصحامىلع

."؟اذامىلعدهاش؟اذام"
."؟اروغأنتمىلعانعمتزونهيفجرخيذلامويلاكلذركذتتله"
."؟طالبيفميدقلاناخلاينعتأ؟اروغأ":ةراثإبانيغفيتلاق
بحأهنألمسالااذههيلعيدلاوقلطأ.انبكرممساوهاروغأ،ال"

نكيمليذلااروغأوههيدللضفملاناخلاناكو،ةريغصلاتاناخلاكلت
يفكلذىرج؟اتكيايكلتديصلاةلحرركذتتله.انلزـنمنعًاريثكدعبي
ةتهابلاروصلاضعبراضحتساوههلعفتعطتسااملك."...يضاملافيرخلا
ال؛كانهاناوسدحأدجويالوً،ايبابضرحبلاناك".ةمهبملاتاعابطنالاو
نمًامامتًايواخرحبلاادبً.اقالطإءيشال،سرونرويطوأ،ىرخأبكارم
."رخآيحقولخميأ

اندهاشً!اشهدمبراقلانمرظنملاناك.نآلاركذتأ،معن":اتكيلاق
ىلعةعشبلاينابملاكلتلكةيؤرلانعبجحيو،رحبلانمعفتريبابضلا
اهتبقوايفوصايآنذآمالإ؛ءيشةيؤرنكمملانمنكيمل.سيئرلاربلا



ةمئاعةنيدموحنةلحريفاننأاهنيحانلادب.يـباكبوترصقجاربأو
."ةضماغو

لحاسلاىلإههجوتءانثأيفرقرقملاويلابلاميدقلابكرملالكشحبصأ
.ينهذيفحضوأ

ملو،مويلاكلذيفًادجًافيثكبابضلاناك،قحمتنأ.ركذتأ،معن"
ضيبأبابضبةاطغماهلكلوبنطسإتناكً.ابيرقتءيشةيؤرانرودقمبنكي
."فيثك

ادبو،كانهرخآًادحأَرنملً.ابيرغحابصلاكلذناك":ريميدسمه
."رحبلاىلعىلوتسادقًايروطسأًاقولخمنأولامكانل

ةفاصحوةيقطنمرثكألاصخشلا؛ريميدكرتأنأنكمملانمنكيمل
.ّفلكتملاءارهلاكلذلثملعضخيً،اعيمجاننيب

انيضقً.اضيأانظحمويمويلاكاذنكيملو،اهنيحًافيثكبابضلاناك"
."ةدحاوةكمسدطصنملو،رحبلايفهلكراهنلا

تفقومث،ةلحرلاكلتيفًاليلقنيلمثانك.نكيًايأً،انسح":ريميدلاق
مهنإ:تعباتوً،ابضاغتنك.ةليمجةنيدملاهذهودبتمكارظنا:تلقو
."اذهنأشبءيشلعفاننكميالو،انتنيدمنوبهنيو،لامجلااذهنورّمدي

.ًالثاممًائيشتلقيننأركذتأمل."؟كلذلكًاقحتلقله"
ةيهاركًاءولممكرأمل.هتلقامطبضلاباذهً،ايفرح":اتكيلاق

يذؤيصخشيأنإاهنيحتلق.ّطقلبقنمدحلاكلذىلإًازازئمشاو
."توملاقحتسيةنيدملا

."ليبقلااذهنمًائيشّطقلقأمل،كوجرأ،هآ"
دقف.اذهنأشبانرجاشتدقو،تلعفكنكل":هيبجاحًاعفارريميدلاق

تيضمكنكلتقفاوفً،امئادكلذكوهوأطخلتقلانإاهنيحكلتلق
ىلإلصينوناقلا:تلق.مهلاقتعادعبمهحارسقلُطيةانجلانإتلقوًامدق
،نيلاتحمبةءولممعراوشلاً.ادبأققحتتالةلادعلانكل،طقفدحلااذه
."...طقفانعطتسااذإً.اقالطإنوفاخيالنيمرجمو،صوصلو،نيعداخمو

ً.احيحصهنالوقياممٌّيأُدبيمل."ناباشلااهيأنانونجمامتنأ":تلق
."ببسلانعرظنلاضغبً؛ادبأ،ةميرجفارتقاىلعًاقالطإقفاوأنل"

قثبنييذلاصخشلا؛يقيقحلاتزونىرنانكامبر.تزونايًالمثتنك"
."ةيمسرلاهتّزبعلخينيحنايعلل

ملامهنماٍّيأنأمغر،يسفننععافدلاىلإةجاحلابرعشأانأوتلق
يفتطرفأامبرو،سوؤكعضبتلوانتامبرً،انسح":بذكللببسهيدلنكي



."قطنملادقفأينلعجوحنىلعبارشلاءاستحا
دقفتلًاهيجوًاببسَربتُعيالكلذنكل،ًالعفسوؤكعضبتلوانتدقل"

."ةينالقعلابساسحإيأ
ددعنعرظنلاضغبً.ائطخمتنكً،اذإ":يسأكىلإيديًادامتلق

ًائطخمتنك-انتنيدم-يتنيدمنورّمدينيذلاجراخلايفنيعيضولانيسئابلا
."مكبخن".يسأكتعفر."لحلاوهمهلتقنإتلقنإ

."ةايحللامنإو،تومللسيل":ةلئاقيسأكباهسأكانيغفيتسمال
نعمالكلاانكرتيملً،ابناجانسوؤكانعضوامدنع،نكل."ةايحلل":انرّرك

ً.اددجمعوضوملاراثأنمانأتنك،عقاولايف.اننأشوةلتقلاوتوملا
مهنأنظتنيأ،ةيخيراتلاحورصلاكلتبقلعتياميف،اتكيايًاذإ"

."؟ةيلاتلامهتيحضنوكرتيس
يذلاقطنملافرعأال":ةرملاهذهةناهإلابرعشينأنودنملاق

عماجراتخأستنك،مهناكمتنكول،نكل.صاخشألاكئلوأهعّبتي
،ةرامعلانفةورذو،ناميلسةبقحينابمعورأةطاسببربتُعييذلاةيناميلسلا
نمنانسيرامعملاتازاجنإمظعأدحأديكأتلابو،ةينامثعلاةطلسلازمرو
."اهّديشيتلاينابملاتائمنيب

اذهىنبلهً!اداجتسل!ينابملاتائم":ةككشتمانيغفيتلأس
."ً؟اقحددعلا

ال.ىنبمةئمعبرأ":حوضووءطببةملكلكقطنيوهواتكيلاق
ّديشّهنإنولوقينيخرؤملامظعمنكل،ديدحتلابقيقدلاددعلافرعيدحأ
ءاجرألكيفامنإوًاضيأاهدحولوبنطسإيفسيلوً،ابيرقتىنبمةئمعبرأ
عورأهنإلاقييذلاميلسعماجو.هنردأىلإقشمدنم؛ةينامثعلاةلودلا
ىنبوًاضيأممص،عماوجلاىلإةفاضإلابو.ًالثمهنردأيفدوجومهلامعأ
تويبو،ةماعتاماّمحو،تايفشتسمو،تاقدصرودو،ةحرضأو،ةينيدسرادم
..ً.اروصقو،عرازملزانموً،اروسجو،تاونقو،ةيراجتيَنابمو،تاناخو،ةفايض
."اهشاعيتلاةايحلايفاهلك

يفوتوً،اضيأةديدمةايحشاعهنكل":يتدلاوعميثيداحأًاركذتمتلق
.ً"ابيرقتماعةئمزهانيرمعنع

شاعولو.معن،كلذوحنوأهرمعنمنيعستلايفناكنيحيفوت"
.ً"اقحةشهدمهتازاجنإربتعت.ديكأتلابةئملاغلبل،ليلقبلوطأًاتقو

شاعدقف.هتعريتلاةميظعلاةلودلاىسننالانوعد":انيغفيتلاق
."اهذوفنوةينامثعلاةلودلاةورثجوأءانثأيف



ققحامل،ةينغلاةلودلاكلتلثمنمًامعدَقليملولف.ديكأتلاب"
ةياعربعاطتساوً،اّزيممًايرامعمناكهنأحيحص.ريظنلاعطقنمحاجنلاكلذ
،ييأرنعينتلأساذإنكل،ةزيمملالامعألاكلتلكدييشتةينامثعلاةلودلا
نأنكميذإ.اهسفنةنيدملاهذهيهةيقيقحلاةينفلاهتفحتنإلوقأسف
هبشيفسيل،لوبنطسإنمةيوازلكيفهثرإوهروضحبءرملارعشي
ً.اضيأناكملكيفامنإو،ةميدقلاةنيدملاراوسأنمضوأ،طقفةريزجلا
."ياراسنافيأيفادوشكحورفعماج؛طالبيفًادجسمىنبدقف

."ً؟اددجمىعديناكاذام،نامارديفعماجلاسنتال":تفضأ
."كيبسنويعماج"
بناجبيـباكيرغإيفً،اضيأرخآلاعماجلاكلذكانهو":ريميدفاضأ

."...ميدقلاسامينأنجس
عماوجلاددعف،ءيشلكسيلاذهنكل،يدنفأظاويععماجكلذ"

عماجو،يـباكبوتيفاشابدمحأاراكدجسمانيدل.ىصُحيالاهأشنأيتلا
هبّرخيذلاشاتكشبيفاشابنانسعماجو،بويأيفاشابدومحملاز
يفاشابسورابرابحيرضكانهمث،روبعللقيرطكهضرأاومدختساصاخشأ
هانبيذلاعماجلاىلإةفاضإلاب؛عراشلانمرخآلافرطلاىلعهزـنتملا
اشابدمحأسمشعماجكانهو.رادوكسوأيفةحاسلايفهميرهيمةناطلسلل
ةرّغصمةخسنو،يلكيدنيفيفيـبلجخيشلاعماجو،رادوكسوأئطاوشىلع
نوفرعتمتنكله.يرازابيلاسيف،اشابيلعجيليكعماج؛ايفوصايآنع
؟اشابيلعجيليكعماجيفلماعكًالعفلغتشاستنافرسنأ

ميلسناطلسلاحيرض:ىصُحتالودُعتالةيرامعملانانستازاجنإّنإ
رصقيفثلاثلادارمقدارستاماعدو،ايآنذآمو،ايفوصايآضرأيفيناثلا
هتاعادبإّركذتيفةلكشمهجاوأ،اوعمسا".عفترادقهتوصناك."...يـباكبوت
عورشملكيفليصفتلكيفرّكفوعقاولايفسلجلجرلانكل،اهتيمستو
،ذفاونلاو،تاباوبلاو،ةدمعألاو،نخادملاو،نذآملاو،رطانقلاو،ببقلايف؛هذّفن
ميمصتلاو،فزخلاو،رجآلاو،ربانملاو،ريفاونلاو،بارحملاو،ةيسمشلاتاعاسلاو
...نولملاجاجزلاو،يلخادلا

ةطرويفعقيهلعجام؛ليصافتلابمامتهالاديدشناك،عقاولايف
نلهنأبةعئاشهوسفانمرشندقف.ةيناميلسلاعماجهئانبءانثأيفًابيرقت
،ناطلسلاعمسمىلإةعئاشلاتلصوو،ددحملاتقولايفعماجلايهني
يرامعملااهيأ:رأجويرامعملاةيؤرلبهذوًاروفهناصحةوهصىطتماف
اياضقيفكلذنمًالدبكسفنتلغشويعماجتلمهأاذامل،مرتحملا



؟حتافلادمحمناطلسلا،ديجملايفلسيرامعمريصمركذتتالأ؟ةيوناث
،ناطلسلابضغنمًافوخحيرلاّبهميفةقرولثمنانسيرامعملاشعترا
الإوًاروفينبجأ؟عماجلااذهيهتنيسىتم،ينربخأ.هناسلفوخلادقعو
،هللاءاشنإ:هسأرًائطأطمميظعلايرامعملامتمت.ةميخوبقاوعلانوكتس
.نيرهشدعبكتلالجعماجلمتكيس

دقّيرامعملانأهنمًانظ؛هللاقوهيدعاسمدحأىلإناطلسلارادتسا
لعف.ًازهاجيعماجنوكيسىتملجرلااذهلأسا،تنأً:ابعرّنُج
باجأفً،افوخشعترملانانسىلعلاؤسلاحرطو،هنمبُلطامدعاسملا
نوكيس،نيرهشلاءاضقنادنع:اهدشحعاطتسايتلاةعاجشلالكبريخألا
.هناكميفعضُودقريخألارجحلا

نانسدعوىلعدوهشمهنأنلعأو،هتيشاحدارفأىلإناطلسلاراشأ
لكىلع.نيرهشدعبءانبلالمتكيملاذإنمثلاوهكسأرنوكيس:ًالئاق
هيراشتسمىعدتساو،ىرخأةرمرمألايفرّكف،رصقلاىلإداعامدنع،لاح
يفًادوقعقرغتسيلمعزاجنإنكميلهً،امامتنونجميرامعملا:مهللاقو
هولأساو،هوعدتسا.فوخلاببسبهلقعنيكسملالجرلادقف؟طقفنيرهش
،قباسلاهباوجلًاضقانمةرملاهذههدرناكاذإ.هباوجنماوقثوتوًاددجم
لاؤسلانانسىلعحُرطامدنعو.ًاقاشًالمعىنبملااذهدييشتنوكيسف
نإ.نيرهشدعبًازهاجنوكيسهنأهتلالجتدعو:باجأ،ىرخأةرمهسفن
وراشتسمداع.باجعإبًالبقتسملايجألاينركذتتسو،يدعوبيفأسهللاءاش
لجرلا،ةلالجلابحاصاي:نيلئاقكلذبناطلسلااوغلبأو،رصقلاىلإناطلسلا
يدؤييكهللاىلإعّرضتيوهوً.ابيرقلمتكيسهنإلوقيوً،ادجسمحتم
،عماجلازجُنأ،نيرهشدعب.ًابيرقكتلالجعماجيفمهتاولصنونمؤملا
ةوسقبهلماعويرامعملاقحبأطخأامبرهنأكردأيذلاناطلسلاّملسو
بلقوٍفاصناميإباذههللاتيبتدّيشدقل:هلًالئاقنانسىلإحيتافملا
."ملاعلاىلإهباوبأتنأحتفتنأبجياذل،عشاخ

هلامعأنماٍّيأرّركيملوهو.نانسيرامعملاةيرقبعكلتتناك
دقهنأتننظ."هتاذدحبيلصأو،هعوننمديرفهّديشىنبملكفً.اقلطم
يزيزعايً،اذإ":لوقيوهوهينيعيفناعمللاتيأريننكل،همالكىهنأ
،نيينامثعلاوأنامورلاوأقيرغإلاىلإترشأامل،لتاقلاانأتنكول،تزون
،كولملالكنيبنم-رخآصخشدجويالهنأل؛ةرشابمنانسىلإامنإو
هذهحنَمدق-اوبهذواوءاجنيذلاةلودلالاجرو،نيطالسلاو،ةرطابألاو
."اهلهمّدقامةنيدملا



ودبتيتلاةسيئرلاةبقلاوحن؛هللاتيبىلإقّدحينانسناك
لثمةسيئرلاةبقلالوحةرشتنملاًامجحرغصألاببقلاو،ءامسلاةقناعم
،ةيهانتملاةقرزلايفحبستيتلاعبرألانذآملاىلإو،سمشلابطيحتبكاوك
نذآملاقوفّةلهألاو،ةدّقعمطيطختلامعأبةربخبةنّيزملانذآملاتافرشو
نلوًارامقأهبشتيتلارطانقلاو،ةعساشلاءامسلايفتايارلثمزربتيتلا
يفاهلكهتايحءرملايضقينأنكمييتلاةدمعألاوً،ادبأاهقنوردقفت
عاونأرخفأبةّاطغمودبتاهلعجامةريبكةربخبةفرخزملاناردجلاو،اهلظ
ةقلغملاباوبألاو،ةليمجفراخزبةنّيزملاذفاونلاوساوقألاىلإو،داجسلا
.ةداعسلاوميعنلاىلإلخدملثمودبتيتلاوماكحإب

ماه،ةينفلاهتفحتىلإرظنلانعمأامدنعو،هللاتيبىلإنانسقّدح
يرجييورقىتفو،ينيطخوكهلىءارتو،هبابشركذتويضاملايفهنهذ
لصفنا،ًالامسأيدترينيمدقلايفاحعفايىتف؛ةينيطلابوردلالوطىلع
ًامامتهادحأريعينأنودنم،سماخلاهماعهغولبلبقهترسأنع
يفاوبردتيلاوفُطتخانيرخآنيينارصننايتفعمهئاتسئابلفط؛هعومدل
.هترسأىلإهنينحىسنيلةراجنلابهسفنَلَغَشليلذدلو،ناطلسلاشيج

فشتكاو،ةراجنلايفىلوألاهتاوطختناك.هللاتيبىلإنانسقّدح
لماعتلايفتاديقعتلاوتابوعصلاو،ةفلتخملابشخلاعاونأرارسأكاذنآ
ّملعتو،راجشألاةرفيشزومرّلحنقتأىتحليوطتقوِضميمل.اهعم
ّملعتيملهنأولو.جاجزلاوديدحلاوبارتلامثةراجحلارارسأكلذدعب
شهلا-جاجزلاوديدحلاوةراجحلاتشفأاملهليكشتوبشخلاعيوطتةيفيك
يُنبامل،نيراّجنلانيبحدكلانمتاونسِضقيملولو.هلاهرارسأ-ًامئاد
تحننيحتحافيتلاةرطعلاةحئارلاّركذتً.اقلطمعئارلاعماجلااذه
رعشيملهنكلرطعلاقشنتساف،ربونصلاغمصاذش؛ىلوألاةرمللبشخلا
.مويلاكلذيفهقامعأيفربونصلاب

فالسأناك.همامأناطلسلافقونيحيف،هللاتيبىلإنانسقّدح
،كاذنآةريغصلاةرجشلاكلتترهزأو،لوهسلايفةرجشاوعرزدقناطلسلا
يّمنينأكاذنآناطلسلاةمهمتدبو.تاراقثالثيطغتلاهناصغأتدتماو
اوحتفدقهفالسأناك.اّهلظتحتأيفتيهتّمربملاعلالعجيوةرجشلاكلت
هبطونمرمألاو.ضرألاىلعسودرفلاهبشيامىلإاهولّوحو،ةنيدملاهذه
نفو،ىقيسوملاو،رعشلامادختساباهلّمجيوةنيدملاىلعظفاحيلنآلا



الو،فيسلاببستُكتةعورلانكتمل.ةليمجلانونفلاو،ةرامعلاو،طيطختلا
ناطلسلافً،اقحًافيصحًالهاعهاعريولامجلارّدقياليذلاناطلسلانوكي
ً.ادبأملاعلامكحينأنكميالةمكحلاىلإرقتفييذلا

ناطلسلا؛هبناجبفقاوهيسدنهمريبكو،هللاتيبىلإناطلسلاقّدح
؛ملاعلاديسو،ةينامثعلاةنطلسلامكاحو،ثالثلاتاراقلامكاحناكيذلا
وهناك.لوألاميلسناطلسللديحولاثيرولا،ينوناقلاناميلسناطلسلا
اهمسالعجو،ةينامثعلاةلودلايضارأشهدموحنىلععّسويذلاناطلسلا
نانسيرامعملالعجيذلاناطلسلاهنإ.ملاعلاءاجرألكيفًامرتحموًابعرم
هحنمو،ةينامثعلاةلودلاعاقصألكيفًاروهشمهلعجام؛هيسدنهمريبك
ادب...ةطلسلابهدّوزو،بئاجعلاءانبنمنّكمتيىتحًازونكوةلئاطًالاومأ
ىلإهاديو،هسأرًائطأطم،ناطلسلابرقيرامعملافقينأكاذنآًايعيبط
.هناطلسو،هديسو،هالوممدخيلًادعتسم؛هيبناج

لثمهانيعتعملو،هللاتيبىلإينوناقلاناميلسناطلسلاقّدح
رعشو،ةمخضلاةبقلاىلإرظنورخفبهسأرعفر.هتمامعىلعنيتساملألا
يتلاعبرألانذآملاىلإرظننيحهدسجيفيرستريقوتوةبهرةريرعشقب
ءانبنمهنّكمهنأل؛تفاختوصبهللاركش.ةعبرألانيدشارلاءافلخلاّلثمت
ناطلسلاهّدجو،دمحمناطلسلاهفلسلثم؛هذهةعئارلاةدابعلاراد
،هبلقنكسو،ناطلسلافواخمتأده.ميلسناطلسلاهدلاوو،ديزياب
؛عماجلااذهعمدبألاىلإركذيسهمسانأكاذنآفرعو،هكوكشتشالتو
.هتلودلثمًامامت

هيسدنهمريبكو،هللاتيبىلإقّدحيينوناقلاناميلسناطلسلاناك
يرامعملاءودهمغرو.هناطلسمكحهسافنأًاسباحرظتني؛هفلخفقاو
دعتستةكلاحءامسوأ،جئاهرحبلثمًابرطضمهنهذناك،رهاظلانانس
يجاهىوأميفةرملّوألرهظنيحلاحلاتناكامك؛رطملالوطهل
نيحو،هلةيركسعةلمحلوأيفقلطناوًايراشكنإحبصأنيحو،شاتكب
دعبهتيرقىلإداعنيحو،نافةريحبىلإةيعارشلانفسلاكلتقلطأ
.هتدلاوةافولةريرملاىركذلاعجرتساوتاونس

همساييُحيسيذلامخضلاعماجلاىلإ،هللاتيبىلإناميلسقّدح
ىلإ،هتّهبأبءامسلافرخزيهنأودبييذلالّجبملاحرصلاىلإ،هّدلخيو
؛ئلآللابةعّصرملاباوبألاىلإناطلسلاقّدح.هكلُموهتلالسلعورألاعادبإلا
؛هيفكيتحاريفحيتافملاىلإرظنو،لخدملايفختاهنأودبييتلاباوبألا
يرامعملاىلإرظنيلرادتسا.ةيلبقتسمتاحوتفبّرشبتاهنأودبييتلاحيتافملا



مداخلثمودبيو،ضرألاىلعهرصبّتبثو،هسأرأطأطدقوهفلخفقاولا
.هرماوأرظتني

عماجلااذهءانبزجنأيذلالجرلاىلإ،نانسىلإرظنيناميلسناك
يفةايحلاثعبوً،اقابطتاومسعبسهللاقلخامك؛تاونسعبسيفعئارلا
قيليًامخفدجسمعّمجمّديشيذلالجرلاىلإناطلسلارظن.مايأةعبس
ىنبيذلايرقبعلاىلإ؛هتنبالّىلصُمو،ىفوتملاهنبالًاحيرضو،ةيكلمسورعب

.ةنيدملايفناكملكيفةعئارًاحورص
:يرامعملاناطلسلابطاخ
اذههللاتيبتّديشدقل.كلحيتافملاهذه،نيسدنهملاريبكايمدقت"

."ملاعلاىلإهباوبأتنأحتفتنأبجياذل،عشاخبلقوٍفاصٍناميإب



."هللاتيب":اتكيلاق
اتكيهنعلاقيذلاعماجلاادبو،ةيناميلسلاعماجمامأًافقاوتنك

ةياهنيف؛ًالعفًاعئارقالطإلاىلعنانساهّديشيتلاعماوجلاعورأهنإ
.ةعشبةينكسةينبأوطوقسلاىلإةليآةيبشخٍنابمهيلعلطتقيضعراش
نأولامكودبيناك.ةصلاخلاةضفلانماٍّيقنًاصرقً؛اعمالردبلاناك
؛مالظلايفةعبارلادجسملاةنذئمتألألتو،فغشبهلّكشدقًارهامًايفرح
.ليللاءامسنمّىلدتيديحوحابصملثم

نورخآلوقيساميف،سدحلابقلعتيرمألانإصاخشألاضعبلوقيس
نمقثبنملاضماغلاءوضلابقلعتمهنإمهريغلوقيسو،ةبرجتلابقلعتيّهنإ
ءوضلانمةرئادلاكلتاهيفتيأريتلاةظحللايفتفرعيننكل،رمقلا
يفيلوحترظن.ةليللاهذهىرخأةثجىلعرثعنساننأتهابلايضفلا
نكمملانمنكيملو،ةرفقمتدباهنكل،عماجلامامأةريبكلاةحاسلاءاجرأ
ءيشال،ةططقوأ،ةدراشبالكوأ،صاخشأال؛كانهدحأوأءيشةيؤر
راجشأناصغأىلعةمئانلارويطلاضعبكانهتناكامبر.قالطإلاىلع
ً.ارثأاهلىرنوأًاتوصاهلعمسنملاننكل،انسوؤرقوفبلُّدلا

هطيحمومخضلاعماجلاكلذىلإقّدحأانأوبيرغروعشينباتنا
يذلاصخشلانعوهنعملكتأانأوةليللاتيضمأنأدعبئداهلاروجهملا
رمقلاءوضيفقراغلا؛هسفنعماجلارظنميهابتناراثأامنكيمل.هّديش
رورمدعبىتحاهلاحىلعلازتاليتلاهتعورو،انقوفلواطتملاوتهابلا
نيحًادجةيهازتحضأ،ّيدلةميدقىركذهظاقيإامنإو،ةنسةئمسمخ
.هتيأر

دحأحابصيفيدلاوعمىلوألاةرمللةيناميلسلاىلإتبهذدقتنك
سولجللناكمىلعروثعلاانعطتسا.نينمؤملابًائلتممعماجلااندجوو،دايعألا
نأبجيو.محازتلاوعفادتلانمريثكلادعبطقفنكل،اياوزلاىدحإيف
ىلإانباهذيفببسلااهدحونكتملةضورفملاةالصلانإانهلوقأ
دئاصقلاىدحإ؛"ةيناميلسلايفحابص"لامكىيحيةديصقامنإو،عماجلا
ىتحيتركاذيفًاروفحماهتايبأنمددعلازياليتلاو،يدلاوىدلةلّضفملا
.نآلا

عماجلاتاباوبربعتمصبتيشمً،انكادرمقلانولحبصأامدنع
يتلاروبقلادهاوشلالظيفيقيرطتكلسمث،ةحاسلاتلخدو،ةسيئرلا



يحيرضنيبةريغصلاةقيدحلاىلإتلصوىتح،ديعبٍدمأذنمىتومنضتحت
نيقيرفلايدئاقعمتملكتدقتنك.انالسكورهتبيبحوناميلسناطلسلا
،ةيناميلسلاىلإلصأنألبقدازهشوديزيابيعماججراخنيزكرمتملا
ةقلغمتانحاشعضبوًاصخشرشعينثاوحنفاقيإمتهنأتفرعو
هفاصوأتقفاوتمهفاقيإمتنيذلاكئلوأنمدحأال،نكل.ةريغصتالفاحو
رداغأتنكنيحيلعبًايفتاهًالاصتاتيرجأ.مهيفهبتشملافاصوأعم
َريملهنأينربخأف-ةيناميلسلابقارييذلاقيرفلانعًالوؤسمناك-الفاتات
."ىتوملاضرأيفانأ":ًالئاقكحضوً،اضيأهنعّغلبيًاهوبشمًاطاشن

ىلعًافقاويقبهنأمغرو-ًامامتلاقامك-نيحيرضلابناجبهتدجو
،هنمتبرتقاامدنع.قالطإلاىلعًابعتمُدبيملهنأالإ،ليللالاوطهيمدق
.مالظلايفّرشكنيحؤلؤللابةهيبشلاءاضيبلاهنانسأناعملزييمتتعطتسا

ةرطعةحئارحوفت.ءيشلكنمتقثوتدقو،ريدملااهيأانهانأ"
."ناكملااذهنم

.ةقيدحلاألمتدورولاةحئارف،بذكينكيمل
."راودلابينبيصتاهنإ!يلعايهللااي"
نأنودنمانهةحئارلانمناكّيألمثينأنكمي؟كلذكسيلأ"

."؟بارشلانمةرطقسمي
دورولاةحئارنكتملو،الفاتاتيفسوؤكعضبتلوانتدقتنك

ءانثأيفبارشلاتيستحادقل.لمثيننأبرعشأمليننكل،يندعاستةرطعلا
ُّنطيينهذو،ماعطلاقاذمبوأهقاذمبعتمتسأنأنودنمءاشعلاانلوانت
فتاهلانرينأًارظتنم؛نيعماجلانوبقارينيذلالاجرلايفرارمتسابركفيو
ةليللاتدبءيشلكمغر،نكل.ةثجاودجودقمهنأمهدحأينربخيو
ىنغوًاليلقاتكيريراسأتجرفنا،اهتياهننمةيسمألابارتقاعمو،ةديج
ريميدواتكيضهننيحًاقالطإجهتبتملو،ةرماغةداعسبانيغفيترعش.انل
دوعأسيننأاهتربخأنيحلمأةبيخبتّسحأو،ةرشعةيداحلالبقارداغيل
.اهلزـنمىلإاّهلقأنأدعبةرشابملمعلاىلإ

اذإ".انالسكورحيرضىلإرظنيناك."ريدملااهيأمهفأال":يلعلاق
نيربقيفانفُداذاملف،امهضعببحبنيّميتمانالسكوروناميلسناطلسلاناك
."؟نيفلتخم

يننكل.ةيكلملامسارملانمًاعونكلذببسناكامبر.يلعاييردأال"
هميرهيمةناطلسلاهتنباربقنإ.هبرقّنفُدينكناطلسلاتابيبحنأفرعأ
."هربقبناجىلإعقيلاثملاليبسىلع



لديههجوريبعتو،ّيمدقصمخأىلإيسأرىلعأنميلعّيلإرظن
تنأ؟ريدملااهيأًائيشفرعتله":مستبامث،باجعإلاوةشهدلاىلع
."يقيقحةفرعممجنم

لاوطةلئسألانمٍلباوبهترطمأدقتنك...اتكينمكلذلكتفرع
مظعمّىلوت،ةيسمألاةياهنلولحبو.ريرملاسؤبلاكلذنعهداعبإلليللا
كلذنأانفرعاننأل؛هدئاصقنمًايأانعمُسينأبًاضيأهلحمسنمل.مالكلا
.نانسهعدبموةيناميلسلالوحانثيدحّزكرت،اذل.ىسألاةيواهىلإهديعيس
ً،اريثكجهتبتانيغفيتلعج،هميرهيمةناطلسلانعةشهدمةصقانربخأ
.ةحيحصاهنأبًاعنتقمنكيملهسفناتكينأل؛ةصقلوقأو

انيشم."يلعايهميرهيمةناطلسلانعمامتهاللةريثمةصقكانه":تلق
نكل؛لخادلاىلإانقّدحو،دّمعملاقاورلالخادانررمو،ناميلسحيرضىلإ
نميلعلام.حوضوبحيرضلاةيؤرعطتسنملوًادجًاكلاحناكمالظلا
ةروطسألالوقت".اتكينمهتفرعامهتربخأف،لخادلاىلإرظنويفتكقوف
صخشىلإةبسنلابًاعبطو.هميرهيمةناطلسلابحيناكنانسيرامعملانإ
َّنُِكينأًاقالطإمئالملانمنكيمليرامعمسدنهملثمةناكملاعضاوتم
يفًاقيمعاهنفدو،هرعاشمنيكسملالجرلاىفخأاذل،ناطلسلاةنبالًاباجعإ
دقناميلسناطلسلاناك،ءانثألاكلتيفً.اقلطمكلذبًادحأربخيملوهبلق
نأيعيبطلانمو.هتنبانمجاوزللاشابمتسرىعديلجرضرعلبق
حبصأامناعرسو،ةعرسبفوفصلايقترياشابمتسرلعجةريمألابجاوزلا
هتايلوؤسموهلامعأتدادزا،اهدنع.نيسيئرلاءارزولادحأريصقتقولالخ
بايغدايدزاعمو.ةباشلاهتجوزعمهتقوءاضقيفةبوعصدجووً،اريثك
سيركتةباشلاةريمألاترّرق،اهلةقاطلاوتقولانمديزملارفاوتواهجوز
،نيجاتحملاوءارقفلاتدعاسو،ماتيأرودتأشنأف،ةيريخلااياضقللاهسفن
امدنعو.تاقدصلاتويبوةنيدملاءاسحخباطميفةريبكًادوهجتلذبو
هلةصرفكلذيفيرامعملاىأر،عماجءانبنانسيرامعملانمتبلط
اهلىنبو،هبهاوموهتاراهملكمدختساف،ةيقيقحلاهرعاشمنعاهلّربعيل
ةريمألاهنمتبلطمث.فيصرلابناجبدوجوملاكاذ؛رادوكسوأيفًادجسم
ىلع.يـباكنريدإيفهميرهيمةناطلسلليناثلادجسملاّديشف،رخآعماجءانب
،فرعتامك.اهبًانميتيّمُسهنأل؛ةرهشرثكأيناثلادجسملاناك،لاحلك
ينعيةريمألامسا،ىرخأتاملكبو؛رمقلاينعتهميوسمشلاينعترهيم
نيدجسملادحأءانببهبحنعاهلّربعدقنانسناك.رمقلاوسمشلا
بقارتهميرهيمةناطلسلاتناكو.قرشتثيحرخآلاوسمشلابرغتثيح



يفعماجلاةبقفلخءطببسمشلابورغ،ةنسلايفةرم،اهسفنب
."رادوكسوأيفدجسملانذآمنيباهقورشو،يـباكنريدإ

ةفرعمبعصلانمادب."ً!ابجع":هرعشربعهيديرّرميوهويلعلاق
."ةراجحلاوطالملابةديصقلجرلابتكً،اذإ".بنيزيفركفيناكنإ

انهةنوفدمةريمألانأنانسفرعامدنعهنإاهسفنريطاسألالوقت"
."هسفنناكملايفهلًاربقىنب،ةيناميلسلايف

يرامعملانأينعتأ":ةسامحبرباقملاةحاسىلإرظنلاًانعمميلعلاق
."؟انهنوفدمنانس

."رواجملاعراشلايفامنإو،انهسيل":تلق
.ً"اقالطإيلرطخيلاذهناكام،ريدملااهيأفرعتامك":نزحبلاق

.عئارلايرامعملابًامتهمباشلاويمورحبصأ،هذهّبحلاةصقعامسدعب
.عماجلابطيحتيتلاةسيئرلاقرطلاىدحإيفنانسحيرضنإ؛تركذتمث

ينعأ؟كلذكسيلأ،ةبقارمللناكملاكلذانعضخأدقل":قلقبتلأس
."؟نانسحيرضدجاوتيثيح

نماتفتخادقّةقرلاوةيسنامورلاتناك."؟دوجومهنإتلقنيأ":لاق
.امهلحمقلقومامتهاّلحو،هتوص

عراش؛ةطيرخلاىلعهتدّدحدقل.ةقيدحلافلخعراشلايف؟نيأ"
."نانسيرامعملا

انعضخأدقف،ريدملااهيأكانهةلكشمال":ةديهنتقلطيوهولاق
ملو،هجعزيامًائيشكانهنكلً،امامتًائداهناك."ةبقارمللنيلخدملاالك
...ىرخأةيحاننم،نكل.هجارحإيفبغرأ

.ناكملانمقثوتنوبهذنل،انبايه":جرخملاوحنًاهجتمتلق
.ً"اضيأنانسحيرضةيؤرلةصرفاذهانحنميس

،بلُّدلاراجشأناصغأربعللستييذلاتهابلارمقلاءوضتحت
وهو-نانسحيرضناك.ةيوازلالوحانردتساو،عماجلاقئادحنمانجرخ
هيلإيدؤيو،نانسيرامعملاعراشةيوازيفًادوجوم-عضاوتميماخرحرص
.ةيجراخلاهتاراقعوعماجلاراوسأنيبدتميرعوميدققيرط

."نانسربقكانهربقلاكلذ"
مث،عضاوتملاريغصلايماخرلاىنبملاىلإرظن.لمألابئاخيلعادب

.مخضلاةيناميلسلاعماجىلإ
."؟كلذكسيلأً،ادجريغصهنإ"
هنأنظألازأاليننكل.اذهضرتفأ".ةرارملاونزحلابروعشينرمغ



."عئار
.نريهفتاهنأنيبتو،يلعلجو
.ً"ائيشاوظحالدقاوناكنإلءاستأو،لاجرلامهنإ"
.انسافنأانسبحفً،ائجافمكلذنكيمل
.رخآلافرطلاىلعًاسمهتعمس."...كيلإيغصننحن،معن؟نيكت"

.تزوننيشتفملاريبكوانأ؛ةيوازلايففقننمنحن،قمحألااهيأال؟اذام"
."رذحلاَّخوت،تنسحأ،معن،سأبال

.هبيجىلإفتاهلاداعأنيحًاروخفادب
دنعنيلجراودهاشمهنإيللوقيللصتا.ريدملااهيأانفشُكدقل"

."مالظلايفانتفرعماوعيطتسيملو،ةيوازلا
ترسوحايترالابترعش.يغبنيامكمهلمعبنوموقيلاجرلاناكً،اذإ

.ينمًابيرقينعبتييلعو،نانسحيرضىلإ
.ديعبردحنمىلإمث،ًالوأنانسيرامعملاعراشىلإًاريشمسمه

."ناقيرطلايقتليثيحً؛امامتةفاحلاىلع"
ةوسكملاراوسألاانزواجتو،ىلعألاعراشلاوحنتاوطخعضبانيشم

هيلعتعضُويذلايرامعملاحيرضدجويثيحىلإانلصوىتحماخرلاب
تحتةفوشكمةقطنميفيرجحلاتوباتلاانيأر.ةمامعلكشىلعةدهاش
فيكينربخيوهواتكيتوصعامستعطتساو،ةريغصةبقوةدمعأةتس
ةءارقنمتنّكمتو،مامألاىلإًاليلقتينحنا.هسفنبحيرضلاءانببنانسماق
.يراكذتلارجحلاتحتةيندعملاةحيفصلاىلعشقنلا

/بصنةئمعبرأنمرثكأعدبمو/نييرامعملاريمأ،نانسدقريانه
ىلاوحتدتماةايحشاعنأدعبً/اعقومنينامثيفةعئارعماوجدّيشمو
ريخألاهاوثمهللالعجيل/996ةنسيفً،اريخأملاعلااذهرداغ/ةنسةئم
.هحورىلعةحتافلاسانلاأرقيلً/ايويندًاسودرف

سيلأً،اميظعًالجرناكهنأودبي.هيلعهللاةمحر":يلعسمه
.ً"اضيأًاعضاوتموًاينافتمناك؟ريدملااهيأكلذك

،ةاغطنيطالسمكحلظيفشاعدقف؟رخآرايخهيدلناكلهو
ًامئادًافئاخلمعوشاع.ءايمعمهتعاطنوكتنأبجيوً،انوناقمهمالكدعي
ًاعناقًالجر؛ةنيكسلابرعشيًالجرنانسادب.توملاوباقعلاوءازجلانم
شاعميظعلايرامعملانأ-ًاضيأتركذتو-اتكيينربخأ.ةايحلايفهبيصنب
ًاقفوو.ثلاثلادارمو،يناثلاميلسو،ناميلسو،ميلس:نيطالسةعبرأنمرثكأ
ةتفاخةكحضمتكينانسناك،نيطالسلارماوأهذيفنتءانثأيف،هفرعأامل



ةمدخو،نيبقارملاباجعإةراثإيفرمتستسهتاعادبإنأيفرّكفيامدنع
يفٍشاوحوطوطخةعضبدرجمنيطالسلالكرابخأحبصتنيحيفةيرشبلا
.رابغلااهوسكيةيسنمةميدقتاّدلجم

."؟ةهيركلاةحئارلاهذهام"
...ةهيركلاحئاورلاوروطعلابًالوغشميلعادب
.ً"ائيشمشأال؟ةحئاريأ"
يهو،ريدملااهيأةنّفعتمةحيبذةحئارلثمودبت":هفنأبًاخماشلاق

."ةيديدحلاةعّبصملاهذهفلخنمردصت
.نانسحيرضقوفةدهاشلابرقرّمستملايلعفقيثيحىلإتبهذ

نيأنكل،ةفيجنمحجرألاىلعردصتيهو،ةهيركةحئارلافً،اقحمناك
وأقفاندراشبلكوأّةطقةفيجيهأ؟حيرضلالخاديهله؟يه
انمٌّيأنكيمل؟لخادلايفامةقيرطبعقووبيُصأسرونرئاطاياقب
.عئارلايرامعملاحيرضيفحوفتيتلاةحئارلاكلتردصمنمًامامتًاقثاو
ةهيركلاةحئارلاردصتيذلاناكملاةيؤرنيلواحمةعّبصملاتاحتفربعانقّدح
اننظ.لظلايفةقراغنفدلاةرجحةيضرأوً،اكلاحناكمالظلانكل،هنم
ىلإةروفانلالوحانقيرطانكلسف،هسفنشعنلاتحتنمثعبنتامبراهنأ
نظنانلعجاممً؛ادجةيوقةحئارلاتحضأٍناوثعضبدعبو،ىوتفعراش
...انيدلّمشلاةساحبقحليسًايقيقحًاررضنأ

نأضرتفيالأ؟!ةحئارلاهذهام":ىنميلاهديبهفنأًاّيطغميلعخرص
."؟ةاطغمروبقلاهذهنوكت

...نيميلاىلإ،ةلتلاىلعراتمأةسمخدعبىلع،كاذنآاهتيأر
اهنإ!كانهرظنا،يلع":هبارقنميسدسمجرخأانأوتسمه

."!ءاضيبلاةقلغملاةنحاشلا
ةردحنملاقيرطلاىلعءطببانمدقتمث،هسدسمرهشوًاروفيلعهبتنا

ةياهنىلإانلصوامدنعو.ةيوازلادنعةنوكرمةنحاشلاانيأرثيحىلإ
دنعانردتساوانضعبانيمحف،أوسأةهيركلاةحئارلاتحبصأ،قيرطلا
انعبات.رصبلاىمرميفًادحأدجنملاننكل،نازهاجاناحالسو،فطعنملا
وأتوصيأنعثحبننحنو،ةرذحتاوطخبةقلغملاةنحاشلاىلإانقيرط
ةتفاخةّقطانعمس.يفلخلابابلاحتفييكيلعىلإترشأو،ةئجافمةكرح
.جراخلاىلإنابابلاحُتفمث

نيحةيلخادلاءاوضألاترينأوً،ابيرقتلمتُحتالكاذنآةحئارلاتحضأ
.ةثجلاءانثتساب...لخادلايفءيشىلعرثعنملاننكل؛نيبابلاانحتف



نكيملذإ؛نييفلخلانيبابلاانحتفنيحانراظتنابةيناثةأجافماندجو
باشلانادزيمدآيماحم،يلاميناكاهامنإوةرملاهذهانعًابيرغةيحضلا
ةمدصلابانروعشىلعانبلغتامدنع.نيمويذنمدوقفملالجرلا،بوهوملاو
ىلعةرظنانيسفنبانيقلأو،ةنحاشلاىلإاندعص،يئانجلاثحبلاةدحوانغلبأو
ضعبكانهنكلتّزُحدقيماحملاقنعتناك،نيرخآلالثم.ةثجلا
،هبناجىلعامنإوهرهظىلعيّجُسدقنكيملذإ؛ةزرابلاتافالتخالا
مامأناتددممامهنكل،نيرخآلالثمنيغسرلانمنيتّديقمهاعارذتناكو
.هسأرقوفسيلو،هردص

نآلاانلنومّدقيةلتقلابذإو،دعبىلوألايجاحألاانللحدقنكنمل
عقوملوأ؟ناريشتهيدينأضرتُفينيأىلإ...ةديدجةبعلوً،اديدجًازغل
ديدجلاعماجلاوأ،ينيعماج؛زيمملاونونيميإحرصوهينهذىلإزفق
مسالاوهو،ديلوناطلسلاعماجبًاضيأفورعملاو،هيفمامحلارويطبروهشملا
ً.امئادهتلّضفيذلا

نأودبي؟ريدملااهيأكيأرام":هفنأًايطغملازيالوهو،يلعلاق
هديةيؤردعب،نآلاءيربهنأنظتله.ةرانصلانمتلفأدقنادزيمدآ
."ً؟اتيمىنميلا

دعب."كلذبًاقثاوتسل":ةهيركلاةحئارلاداعبإليسافنأًاسباحتلق
ةحئارلاانتلعج،رطعلاةيناميلسلاعماجدوروةقيدحاذشانممشنأ
.نايثغلابرعشنةنحاشلالخادةهيركلا

."؟هيماحملتقبرمأهنأنظتله؟اذام"
،ًالعفمئارجلاكلتفلخفقينمنادزيمدآناكاذإ؟الَِملو

-لتقتايلمعلّططخوأ-ًاقباسلتقهنأنيحيفنآلافقوتيساذاملف
يأهلُّنكيًاصخشوأنادزيبيرقيلاميناكاهنكيمل؟نيرخآةسمخ
نبانإًاحابصهسفنبلقيملأ.هعملمعيٍماحمدرجمامنإو،ةفطاع
ىلإجاتحيناك؟يلاتلاينوناقلاةكرشلالثممنوكيلهريضحتمتيهقيقش
ةيقطنمًابابسأودبيامكهيدلنأل؛هيماحملتقليقيقحعفادوببس
نمنكيملو.لبقنممهنمّصلختلامتنيذلااياحضلاىلعءاضقلل
نوكيامبرو،كلتضوحلاناردجرايهناةيضقيفيماحملاطروتدعبتسملا
نكمملانمنكيمل،كلذنعًالضف.ةمكاحملاكلتيفنيسيئرلانيبعاللادحأ
نأدعب،نادزيرّرقامبرو،ىلوألاةرمللةداعسلارادانرزنيحهيلعروثعلا



لثمىلإزفقلاًادجركبملانملازيالناك،ال...ةرشابموكسومنمداع
كانهناكامبرً؛امامتانكوكشسكعةقيقحلانوكتامبرو،تاجاتنتسالاهذه
دايدزاينعيام،رخآلاولتدحاولانادزييدعاسملكىلعيضقيصخش
.يلاتلافدهلاهسفننادزينوكينألامتحا

ضغبوً.امامتًائيربناكامبرو،هرمأىلوتيامًادحألعجامبر":تلق
ناونعكيدللهً.اضيأةعرسبو،هيلإثّدحتننأبجي،عضولانعرظنلا
."؟هلزـنم

ًاروفهبلصتأس.حابصلااذههيلإتثدحتدقف،هفتاهمقرّيدل"
."هناونعىلعلصحأو

نلةثجلاصحفنأتكردأنأدعبةقلغملاةنحاشلانمتجرخ
"يلع"ويننألامنإو،بسحفةهيركلاةحئارلاببسبسيلً؛انكممنوكي
ً.اضيألخادلايفانكّرحتءانثأيفانضعببوةنحاشلابناوجبرارمتسابانمطترا
رحبلاميسننأنممغرلاىلعوً.ائفادًايعيبرءاسملاناك،جراخلايف
،ليلقذنماهانرداغدقانكيتلادورولاةقيدحلثمًارطَعنكيملبطرلا
.ىلعألاىلإترظنمث،َّيتئرءلمءاوهلاتقشنتسااذل،شعنمودرابهنأالإ
؛اذهبكتربخأ:لوقيهنأكوجاهتبابًاعمال؛داتعملانمًاعوطسرثكأرمقلاادب
.ةعرسبًاديعبتردتسا.ىرخأةثجىلعنورثعتسمكنأكتربخأ

،ءاصفرقلاسلج."هيفكنيبةيدقنةعطقكانهتناكنإرظنا،يلع"
.هيبقعىلعصكنوًاروففلخلاىلإهسأرداعأهنكل

تدادزااهنمتبرتقااملكوً،ادجةهيركو،ريدملااهيأاٍّدجةنتنةحئارلا"
ةرارحلةضّرعتمتيقب،ذفاونلاوباوبألاقالغإعموً،اراحراهنلاناك...ةّدح
رهظلادعبذنمناكملااذهيفّتلظاهنأنظأ.ليوطتقولسمشلاةعشأ
نيلوغشمانكاننكل،فرعننأبجيناك...حابصلاذنمامبرو،لقألاىلع
ملوً،امامتعراشلااذهانيسناننأةجردلةسيئرلاقيرطلاىلعزيكرتلابًادج
نيكرابىليلتركذله..ً.اقلطمًافدهنوكيسنانسيرامعملانأيفرّكفن
."؟يديسايًاموينانسيرامعملا

ةيلاتلامهتيحضنوكرتيسةلتقلانإًاديدحتلقتملاهنكل،هتركذ"
."؟فرعتنأةنيكسملاةأرملاكلتلناكفيك.هحيرضبناجب

عملماعتلاىلإهرارطضاحجرألاىلعىدافتيل؛ةثداحملاًاليطملاق
.ً"اقيقدىتحوأً،ابئاصاهتاعقوتنمٌّيأنكيمل،يديساينكل":ةثجلا

نععافدلاةطباريفرارقلايعناصمظعمنكل.يلعايحيحصاذه"
يذلانمف،مئارجلاكلتفلخاوناكنإ،اذلً.ايلاحنجسلايفلوبنطسإ



."؟يماحملااذهلتق
.هسأرَّكح
نععافدلاةطبارنوكتامبرو،جراخلايفءاقدصأمهيدلامبر"

."نادزيمدآمعزامك؛ىرخأةيرستاطاشنلةهجاودرجملوبنطسإ
ً.اعانقإلقأحبصتةركفلاتأدب،ينهذيف
،لوبنطسإنععافدلاةطبارنمءاضعأتيأر.يلعاياذهيفكشأ"

زاجاذإ-مهلاضنو،اهترادإوةيعرشريغةمظنمءاشنإنوعيطتسيالمهلاثمأو
كئلوأدضنوحفاكيمهامنإو،ريمدتلاوعادخلاىلعدنتسيال-ريبعتلا
."اهخيراتوةنيدملاثرإلالغتسالقافنلاوشغلانومدختسينيذلا

."...ةيناخدةراتس...ةليحهذهتناكاذإ،نكل"
."يلعايةيناخدةراتساهنأتبثيليلديأىلعلصحنمل"
تّملعتنيأ":عوضوملاًالّدبموينعنقيملهنأكردأنأدعبيلعلأس

."؟ريدملااهيأنانسيرامعملانعتامولعملاهذهلك
."هتيقتلادقكنأنظأال.اتكيهمساسدنهميلقيدصنم"
يذلاكاذ؟حابصلاكلذيفكلزـنمجراخهتيأريذلالجرلاينعتأ"

."ً؟اسباع-يتظاظفىلعينرذعاو-ودبي
.غيلبوحنىلعريميدفصودقناك
.يرطيببيبطوهو،ريميدكاذ،ال؟كلذكسيلأً،اعيضوهرهظمودبي"

ًاددجمُّتمص."نانسنعءيشلكينربخأدقو،اتكيوهيرامعملاسدنهملا
لاق،لتاقلاناكولهلعفدويساّمعهتلأسامدنعيننأبيرغلا":تلقمث
."نانسيرامعملاحيرضدنعةثجلاكرتنعًائيش

ً.اقباسانأتلعفامكاتكيعقوتةحصنميلعشهُديمل
انكلقألاىلعف،ةأرملاكلتلاؤسنمًالدب،ةيادبلاذنمهانلأسانتيل"

."هيلعلمعنءيشبىظحنس
ًاقالطإةينلاّيدلنكتملنكل،رثكأًاسوملمًائيشاتكيانحنميسامبر

.ةيئانجةيضقيفنيرخآلايئاقدصأنمٍّيأطيروتبوأهطيروتب
كانهتناكنإرظنا.لعفتّاله،نيديلاىلعةرظنِقلأ،نكيًايأ"

."ةرظنانأيقُلأسوكانهنمجرخاف،عطتستملاذإ.ةيدقنةعطق
،ريدملااهيأالديكأتلاب":ةنحاشلالخادىلإدوعيوهويلعلاق

ةحئارلالهاجتينألواح."كتصقيهُنتنأطقفرظتنأتنك.اذهلعفأس
مالظلا".ةيحضلايديىلإنيكسملاىتفلاقّدح.ًاليحتسمادبكلذنكل
.ً"ائيشىرأالو،ريدملااهيأانهسماد



."...انهءيشدجوي،ًالهم":لاقمث،ءوضلاوحننيديلارادأ
ةعطقتدبف،ًاليلقامهضعبنعنيديلادعبأوهبيجنمًاملقجرخأ

.ءوضلاىلإاهعفرواهكسمأف،ةنحاشلاةيضرأىلعتطقسوةيدقن
.ةعطقلاينّملسف،صنلاهكبرأ."ةيبرعاهيلعةباتكلاو،ةيبهذودبت"

."؟ناطلسيأ؟كيأربيهةبقحيأنم"
.كلذفشتكيلخيراتلايفهاروتكدىلإجاتحيءرملانكيمل
روعشينباتنيً.اعبطناميلسناطلسلارصعىلإعجرتاهنإ؟نظتنم"

يرامعملامسابةيدقنعطقِّكسىلعنوضرتعياوناكنيينامثعلانيطالسلانأب
."...نانس

سرتحا":اهتفاحنماهتكسمأوةيدقنلاةعطقلاتذخأنيحلاق
."بنيزنُجتسف،تامصبيأانسمطاذإ،يديساي

."يرجياّمباهربخننأبجي؟لاحلكىلعيهنيأ"
تعضو."يديسايانلوصونمقئاقدرشعلبقاهعمتملكت":لاق

قيرفلاعمتناك".ةيدقنلاةعطقلاىلعةشوقنملافرحألاتصحفويتراظن
نععافدلاةطبارةنحاشيفاهيلعروثعلامتيتلاءامدلانمقثوتييذلا
.ً"اقحاللزينيدتدجنلزـنمىلإبهذتساهنإًاضيأتلاقاهنكل،لوبنطسإ

؟ليللافصتنميفكانهىلإبهذتساذامل...بيرغ
."؟كانهلعفتساذام؟اذامل":يرصبعفرأانأوتلأس
تركذو،بجتملاهنكلهلعفتساّمعاهتلأس.تاحوللانعًائيشتركذ"

قيرطلانوكتنأنمًافوخينربختنأديرتالاهنكلًاسدحاهيدلنأ
."اهنمترخسف،ةدودسم

.يـباصعأريثتتأدبدقةقفشللةريثملاةريغصلاامهتاراجشتناك
بجيً.اروفاهبلصتا":يساقلانيشتفملاريبكجازمىلإًالوحتم؛تخرص

جرخاف،تنأامأ.انهىلإيتأتو،ناكميأيف،هلعفتءيشيأفقوتنأ
."ةثجلاعمنولماعتييئانجلاثحبلاةدحولاجرعدو،ةنحاشلانم

ىلعًاليزجًاركش":يقنلاءاوهلاقشنتسيوجراخلاىلإزفقيوهولاق
."كلذ

ملاذاملً.ادرقلتيملبنيزبلصتاامدنعف،ًاليوطًاتقوهحايترامديمل
لزـنميففيخمءيشكانهدعيمل؟اهلامءيشثدحله؟بجت
...الإ،تدجن

نّوكتتتأدبدقةئيسةرطختاهويرانيسنأادبو،يلعىلإترظن
..ً.اضيأهنهذيف



:يسفنمأيلععانقإلواحأتنكنإًاقثاونكأمليننأمغر؛تلق
لصتتساهنأّدبال.ىرخأةفرغيفاهتبيقحيفهنألفتاهلاعمستملامبر"
."هناكمفرعاو،نازيمدآبلصتاً.اددجملواحنسفلعفتملاذإو،انب

ً:احضاووًايلاعتوصلاءاجليللانوكسيفو،ماقرألاىلعطغض
."ةمغنلاعامسدعبةلاسركرتءاجرلا.دوجومريغهبلصتتيذلاصخشلا"

ضعببىظحييكلمعلانعهفتاهفقوألهً؟امئاننادزيناكله
ًامئالمتقولانكيملً؟اءوسرثكأءيشهلثدحمأ،ءودهلاوةنيكسلا
وأةلاسركرتيغبنيناكنإررقأنأينمرظتنييلعناكو،كلذديدحتل
ىتحًائيشلعفنملاذإو،ةعمجلاموينيتيحضاوكرتدقةلتقلاناك.ال
...ناوألاتوفيسامبرف،حابصلا

.يدّدرتىهنأويفتاهَّنر
لاصتالالواحنسو،بنيزاهنإ.اذهءانعمّشجتتال":يلعتربخأ

ةئداهُدبتملبنيزنكلًاحايترايلعدّهنت."دعباميفًاددجمنادزيب
ً.ادج

يننكليلعيـبلصتا؟تارّوطتيأتلصحله،ريدملااهيأًابحرم"
."لوغشمهفتاهنكلهبتلصتاوةرايسلاتفقوأ.بجأملاذلدوقأتنك

.نادزييماحمّصختيهو،ةثجاندجودقل.نادزيمدآبلصتيناك"
."؟تنأنيأ

تدجنلزـنمىلإ،ايتامسوحنةهجتمةيلحاسلاقيرطلاىلعانأ"
."لزينيد

.يونأتنكاممىسقأيتوصجرخ."؟اذامل"
."يديسايةرفانلاتاحوللاكلتببسب"
."؟اهلثدحاذام؟اذامل"
يفترهظيتلانكامألاركذتتلهً،انسح...امنإ،يديسايءيشال"

."؟تاحوللا
."؟اهبام"
كلتاهرّوصتيتلانكامألانإف،ةديجيتركاذتناكاذإً،انسح"

."اهيفاياحضلاىلعروثعلامتيتلااهسفنيهتاحوللا
ةدحاوتركذتو،تاحوللانمروصلاّركذتةلواحميفينهذتدهجأ

ىرخأو،ونروبياراسيفيفيصلاناطلسلارصقمامألابقتسالافتحارّوصت
يفتيأريننأنظأنكلً،امامتىرخألاتاحوللاركذتأمل...ستيلربمسرهُظت
ةمحدزملاةحاسلايفعبرألانذآملاو،سانلابظتكملاةيناميلسلاعماجاهادحإ



عقومةفرعمنوكتسف،ةقحمبنيزتناكاذإ...ءامسلاوحنةلواطتملا
.ةطاسببتقوةلأسمةيلاتلاةيحضلا

اهنأًامامتةقثاوتنأله؟ةقثاوتنأله":ةسوبحمسافنأبتلأس
."؟اهسفنعقاوملا

دوقنلاعطقتذُخأ.ىرخأةرظنءاقلإديرأاذهلو،يديسايةقثاوانأ"
نظللعنقمببسيدلاذل،لزـنملاكلذنماياحضلايديأيفتكُرتيتلا
."تاحوللايفرهظتعقاوميفاياحضلانوكرتيةلتقلانأب

تايضرفلانمديدعلاعضوىلإقيقحتلاءانثأيفانررطضادقانك
ةريبكلمأةبيخيدافتلةديحولاةقيرطلاتناكوً،ابناجةيقطنمودبتيتلا
ً.اددجمتاحوللاكلتنمقثوتلايهىرخأ

يتلاةظحللايفتادجتسملابانيغلبأو،لمعلايعبات،بنيزايًانسح"
."ءيشيأىلإاهيفنيلصوتت

فتاهمقرىلعتلصح،يديسايىسنأنألبق،هآ.يديسايرضاح"
ربعهبلاصتالاعطتستمللاحيف؛هيلإانجتحانإنادزيمدآلزـنم
."يولخلاهفتاه

ادب.ترظتناوهبينتدّوزيذلامقرلابتلصتا،ةملاكملاتهنأامدنع
ً.افولأمةعبارلاةنّرلادعبباجأيذلاناسعنلاتوصلا

."؟كدعاسأنأنكميفيكً،ابحرم"
."نادزيمدآديسلاىلإثدحتأنأدوأو،ناّكأنيشتفملاريبكانأ"
راديفحابصلااذهانيقتلادقو،حلاصانأ.ناّكأنيشتفملاريبك،هآ"

."ةداعسلا
نأبجينكل،ليللافصتنميفكجاعزإلفسآ،حلاصايًابحرم"

."كمععمملكتأ
."؟ثدحاذام؟اذامل"
."لُتقدقل.يلامايناكاه،ناكاههنإ"

."؟هلتقنم؟اذهلعفنم!لُتق؟اذام":خرص
."ةعرسبو،كمعدجننأبجينكل،دعبفرعنال"
."دعبلزـنملاىلإدعيمل"
."؟وهنيأً،انسح"
عمءاشعنعامًائيشركذو،ةرشابمكدعبرداغً.اقحفرعأال"

."صاخشألاضعب
."؟صاخشألاكئلوأمهنم؟نم"



.عزفلابرعشيىتفلاأدب
."؟رطخيفيمعله؟نيشتفملاريبكاييرجياذام"
ناكنمعم،نآلا.كلذكرمألانوكيامبرهنأىشخأنكل،فرعنال"

."؟ءاشعلالوانتيس
كلذنعةظوحلملجسدقهنأدبال،نكل.فرعأال"ً:اسئابرّرك

."هترّكفميف
."؟كعميهله؟يهنيأ"
ىلعنوكتس.مويلاًاقباسهترزيذلابتكملايفاهنأدبال،ال"

.ً"امئادكانهيهف،هتلواط
."؟نآلاةداعسلاراديفدحأكانهله"
."؟ةرّكفملاراضحإمهنمبلطأومهبلصتأله...نويليللانمألاساّرح"
ةوهقلافشتريةظحللاهذهيفنادزيمدآنأوههفرعناملك

مالظلايفانقيرطسّملتننيحيف،ةنيدملامعاطممخفأدحأيفةداعسب
.رذحلاىخوتننأبجي...دقنوكيامبر،ىرخأةيحاننم.ىدهريغىلع

يقيرطيفيننأمهربخأوً،ائيشاوسمليّالأقثوتنكل،مهبلصتا"
ملامبر،حلاصايعمسا"ً.احضاوهددرتناك."يسفنبةرظنيقلأس.مهيلإ
مايألايفةليغمهفتحاوقلصاخشأةتسنكل،دعبلصحامبعمست
امًامامتنوفرعيو،ةمحرلاوميدعونوفرتحمةلتقلاّنإ.ةريخألاةسمخلا
يأنودنمكمععمنيلماعلانمةتسنآلاىتحاولتقدقو،هنولعفي
."...مهيدلناكاذإ،نآلا؟مهفتله.هوفطتخاامبرو،ةمحر

لصتأس،نيشتفملاريبكايمهفأ"ً:اريخأفقوملاةروطخمهفدقولاق
."...نآلاةداعسلارادب

صخشلانوكيسلهف،لتاقلاوهنادزيمدآنكيملاذإ":يلعلأس
."؟صاخشألاءالؤهمهنم؟لتُقيسيذلايلاتلا

اهاقبأةيرسةمظنمنمةلتقلاله.كاذنآةركفيأّيدلنكتمل
ةعومجمنم-بنيزتلاقامك-مأ؟حاجنبانراظنأنعةديعبنامرققمان
ةركفيأ؛ةركفّيدلنكتمل؟نابسحلاباهذخأيفانلشفةينوناقريغىرخأ
...اذهل،قالطإلاىلع

."ةداعسلاراديفءيشىلعرثعنسامبر،يلعايبهذنل":تلق
ىلإرظنأنأالإينعسيمل،ىوتفعراشىلإانقيرطانكلسامدنع

حرملاهرهظمباغو،لّدبتدقناك.رمقلالكشيفريغتلاظحالأوىلعألا
ىلإقّدحنيحيف،ضماغوبيئكٌرهظمهناكمّلحو،قباسلابوعللا



.نينافلانحنانيلإً؛اسئابلفسألا



اهحطسو،ءارمحلاليدانقلانمفوفصبةءاضملا،ةداعسلارادتدب
نأءرملاريكفتلنكمي.ميدقرصقلثم،رمقلاءوضبةرانملاايلعلااهقباوطو
اناكنيذللانيلجرلايتّزبنكل،نامورلامايأىلإداعدقهنأهمهوي
ساّرحبايثبًاقالطإةهيبشنكتملامهيتعّبقوةيماخرلاملالسلاىلعاننارظتني
.دادعتسالاةبهأىلعامهلعجدقحلاصلاصتاناك.يناموررصق

اذهو،ناّكأنيشتفملاريبكانأ،ريخلاءاسم":يتيوهةقاطبًارهظمتلق
."نمروغشتفملا

ريبكايًءاجرانهنم":دوسألارحبلاةجهلبفنألاريبكصخشلالاق
ريغانبقاريوةكلعلاغضميناكيذلاهقيدصىلإًاريشمفاضأو."نيشتفملا
نأنكميفيك.نايليللاناسراحلانحنو،قراطاذهونوسروديمسا":ٍلابم
."؟امكدعاسن

ً:اروفعوضوملابلىلإًاقرطتمو،اهنملئاطالتاباعدًابّنجتم،تلأس
."؟انهىلإامتلصوتقويأيف؟ءاسملااذهلمعلاامتأدبىتم"

."نيشتفملاريبكايةسداسلادنع"
انأ،دوسألارحبلادرقايكسفننعملكت":ٍّنأتوءطببقراطلاق

ءيجملاينمبلطوهيمحعموتسوررجاشت.ةسماخلادنعانهىلإتلصو
."رمألاةيوستوباهذلاعيطتسييكًاركاب

."؟انهىلإامكلوصوذنمنادزيمدآامتيأرله":لجعىلعتلأس
اكردأنيحو."يديسايهرنمل،ممه":امهيسأرناّزهيامهوامهالكلاق

.امهتافّرصتنمحرملاىفتخاامًابطخكانهنأ
لامكّالإدحأكانهنكيمل،انهىلإتلصوامدنع":قراطلاق

؟امءيشثدحله؟اذامل"ً.اديعباهامروهمفنمةكلعلاجرخأ."وتسورو
."؟ةلكشمهجاويله

ىلعةرظنيقُلننأبجي":بتاكملاىلإراشأو."ءيشال":يلعلاق
."هبتكم

.ءيشلعفامهعسيالنكلً،اريثكًاديفمانّمتكتنكيمل
ةفرغةيؤرناديرتأ؟اهتيؤرناّدوتةفرغيأ":روتفبقراطلأس

."؟ىلعألايفهبتكممأيلفسلاقباطلايفلابقتسالا
ّيدلنكيمل.ً"اعمامهتيؤرديرن":ملالسلادعصأانأوةظاظفبتلق

ةّقلعمامهريدمةايحنوكتنيحسيل؛نيقمحألانيذهعملماعتللتقو



نمانأقثوتأسو،لفسألايفةفرغلانمنمروغشتفملاقثوتيس".طيخب
."بتكملا

انمامأنوسرودعرسأًالعفو،لاعفنايأنودنمملالسلاىلعاناعبت
.لوخدلابانلحمسيونيمخضلانيبابلاحتفيل

تهابلارمحألاءوضلاءانثتسابوً.امامتًاقباساهانيأرامكةهدرلاتناك
ليثامتلالظتحنمو،ًءاوغإرثكأتدب،ناردجلاىلعحيباصملانمرداصلا
ملالسلاهاجتابهسأريلعَّزه.لوضفللًاريثمًاوجناكملانامورلاةرطابألا
.نييطنزيبلانيرسنلايدومعنيبفقيوهو

."؟انهنمبهذأله"
.نيميلاىلإيناثلابابلا؛لفسألايفلابقتسالاةعاقنمقثوت،معن"

،كانهلابقتسالاةعاق".قراطتلأسوتردتسامث."نادزيعماهيلإانبهذ
."؟كلذكسيلأ

."كانهاهنإ":نوسرودباجأ
دارأيذلاقراطفاقيإىلإتررطضا،ملالسلاىلعيلعلزـنامدنع

اذهلثميدينيبانلمعانعضونإثدحيسامملعيهدحوهللاف.هتقفارم
...هلبألا

."نمروغشتفملادعاستنأكنكمي،نوسرود.يعملاعت،قراط"
.دعصملاقراطوتلخد
انزواجت.يناثلاقباطلايفداتعمريغوأبيرغءيشكانهنكيمل

ىلإانلصووةميدقلاةينامثعلاةلودلاراعششوقنلمحتيتلاةدمعألا
.ةلواطلا

ريبكايةدصوماهنإ":جاردألاحتفأليديتددمنيحقراطلاق
قيقدنادزيديسلا":هبيجنمحيتافمةعومجمًاجرخُمفاضأو."نيشتفملا
يف.ةفرغلاهذهحيتافمنوكلميطقفلئالقصاخشأو،هبتكمنأشبًادج
يأدُقفاذإ.ةلأسملاهذهيفهلامهإلمهدحأدُرط،طقفيضاملارهشلا

."ةيلوؤسملاحيتافملامهيدلنيذلاكئلوألّمحتيسف،ءيش
.تمصبتمستبا
قرولاكباشمنإلوقأنيحينقّدصف،هنعثحبنامدجنملاذإ"

تننظو،ةيبصعبهانيعتفرط."نادزيديسلالكاشمرخآنوكتسةدوقفملا
."يضقنيتقولا،ةعرسب،قراطايايه".يرجياّمعينلأسيسهنأةظحلل
ببسبًائيشَرنملاننكل،جاردألاحتفوحاتفملارادأنيحةتفاخةّقطانعمس
."حيباصملارزىلعطغضا".كلاحلامالظلا



أدبامدنعو.ءوضلانمةمزحبةفرغلاطسويفةمخضلاايرثلاترينأ
ةلواطوحنُتعفدنا،ناعمليةفرغلاىلعنانميهملارمحألاورفصألانانوللا
ةلواطلاقوفيرصبلاج.لوضفبينبقاريقراطو،سيولكلملازارطنم
جردلاتحتفف،تاركذمرتفدوأةرّكفملاهبشيًائيشَرأمليننكل،اهلك
،ديدجتاظوحلمرتفدو،لئاسربحملقو،ةاودىلعيوتحيناك.يولعلا
ةعالوو،ةقلغمراجيسةبلعو،ةيضفتاباّرشبةدّوزملاتاحبُّسلانمةعومجمو
...بهذلابةيلطم

."؟نيشتفملاريبكايهنعثحبتيذلاام"
.ةعرسبهلاؤسةغايصداعأهنأل؛ةيساقةرظنبهتقمريننأدبال
."؟هنعثحبتامتفرعنإكتدعاسميرودقمبناكامبر،دصقأ"
اهيلعبتكييتلاكلت،نادزيديسلاةرّكفمنعثحبأ":تلق

،اهيلعروثعلليتدعاسميفًاديفمنوكينلهنأًادجًاقثاوتنك."هديعاوم
.ةيلفسلاجاردألاحتفبكاذنآتأدبو

طوطخلاةلجمبناجبءادوسةرّكفمىلإراشأو."كانهاهنإ":لاق
ناكيذلايسركلاراسيىلإةفرخزملاةريغصلاةلواطلاىلع،ةيكرتلاةيوجلا
ينهذيفةيبلسلاراكفألالكتيغلأ.حابصلايفهيلعًاسلاجنادزيمدآ
رخآتاحفصتناك...تاحفصلاّبلقأتأدبوكانهىلإتبهذو،قراطنع
مليننكل،امٍعوننمةظوحلمديكأتلابتيأر...تبسلا...ةغرافمايأةعبرأ
.قراطىلإةرّكفملاتّملسفديلاطخةءارقعطتسأ

."؟لوقتاذام؟اهتءارقكنكميله،كيلإ"
.اهيلإريشأتنكيتلاطوطخلاىلإرظنوةرّكفملاكسمأ
يتملكًاضيأبتكو،نيشتفملاريبكايءاغبباهنإ.ءاغبب...ـبب.نآلاَرنل"

تقوهنأدبالً،اضيأانهرشعانثامقرلا.نظأامكيرطيببيبط
."دعوملا

ٍجوزىلعلصحدقيرطيبلاهبيبطنأنعًائيشركذدقنادزيناك
صخشرخآنوكيسف،امهيلعلصحيلبهذدقناكاذإو.هلتاواغببلانم
؟نيأنكل.بيبطلاكلذوهحجرألاىلعهآر

ىلعهيدل.انهطالبةملكتبُتك؛طالب":يراكفأأرقيهنأكو؛متمت
."ةرشعةيناثلاةعاسلادنعطالبيفيرطيببيبطعمعامتجاحجرألا

يرطيببيبط.هعمسأدعأمل،طالبةملكباهيفقطنيتلاةظحللايف
...طالبيف

تعفرامدنعً!افيخساذهنوكيس،ال؟ريميدنوكينأنكميله



نمَّفجدقمدلانأدبالً.اقلقوًالوهذمينبقاريقراطناك،يسأر
.يهجو

."؟امءيشثدحله؟يديسايريخبتنأله"
ءاقلإديرأتنك."!ءيشال":يتراظنًاعضاوو،هنمةرّكفملاًاعزتنمتلق

...ةءارقلايفقمحألاأطخأامبرف،يسفنبةرظن
يذلاام.ديكأتلابطالبيهةملكرخآو،ءيشبئطخيمل،ظحلاءوسل

ناكاذإو؟ريميدوهيرطيبلانادزيمدآبيبطنأينعيله؟كلذهينعي
فيك؟هلوقيسناكيذلاام،نكل؟ريميدينربخيملاذاملف،ًالعفكلذك
؟قيقحتللنادزيمدآعضُخناننأفرعيس

َبيبطلاريميدنكيمل،ةلصحملاب.ديكأتلابةبيرغةفداصمهلككلذناك
ةلواطلاىلإتدعو،يسركلانعتضهن!اهلكطالبيفديحولايرطيبلا
ًاقاروأتيأرفةيلفسلاجاردألاتحتف.رمألانمقثوتأنأبجييننأًاكردم
،لفسألايفو.ةيكيتسالبًاماتخأو،تاّفلغمو،ةداعسلارادةرابعاهيلعتعُبط
ىلعهتعضووهتجرخأ.ةددعتملامعأتاقاطبمضيًاريغصًارتفدتيأر
اذل،ةيدجبأللًاقفوةّبترمتاقاطبلاتناك.قلقبهّبلقأتأدبوةلواطلا
ةقاطبنكتمل،هللدمحلا..."د"فرحلابأدبتيتلاكلتىلإًاروفتلقتنا
.كانهريميد

نعيـبلقفقوتو،ًاليوطحايترالابيساسحإمديمل،لاحلكىلع
بقلو،صخشلابقللًاقفوتّبتُردقتاقاطبلانأتكردأنيحناقفخلا
ىلإتلصوىتحىرخأةرمةعرسبتاحفصلاتّبلق...ناهيجوهريميد
ًاتس،لمجملابةقاطبةرشعيتنثاتيأر."ج"فرحلانالمحتنيتللانيتحفصلا
،كانهتناكدقف،اهلكاهنمقثوتلاىلإرطضأملو،بناجلكىلع
نولباهيلعهمسابُتكدقو،يتلوفطقيدصةقاطب؛راسيلاىلإةسماخلا
.ةحتافةيفلخىلعنكادرمحأ

.يرطيببيبط.ناهيجريميد
نكأمل.ينهذيفعراستتراكفألاوفلخلاىلإدعقملاىلعتعجارت

ىلإترشأامل،لتاقلاانأتنكول":هلاقامو،اتكييفامنإوريميديفركفأ
ةنحاشلايفو،"...ةرشابمنانسىلإامنإو،نيينامثعلاوأنامورلاوأقيرغإلا
يوتحتيتلاونانسيرامعملاحيرضبناجباهاندجويتلاءاضيبلاةقلغملا
ً؟ادجًاينونجًائيشنانثالاناذهلعفله؟نكمماذهله...ةثجلاىلع
زاجاذإ-كلذبامهتمهلأله؟ببسلاانأله؟كلذبناموقيساذامل
ً؟اعيمجاولتُقينأبجيمهنإتلقنيح-ريبعتلا



.ةقيقدلكرورمبقلقللةراثإوًافخسرثكأةيضقلاتحبصأ،ال!هللااي
ميدقيعويشرعشيامدنعً.ادجعيرمءيشيفًاقلطمطروتيلاتكينكيمل
يضميساذاملف،اهسفنةركفلانمبعرلابنامرققمانلثمسّرمتمطشانو
كلذلعفينل؟ريميدو؟ةعاظفلاكلتلثمفرتقيوكلذيفًامدقاتكي
ًادعومنادزيمدآّبترصخشرخآنكل...لعفينلوملديكأتلابوهفً؛اضيأ
نوكيامبر؟ّمهمٍرمأل؛هاريلنادزيبهذلهً؟اذإاذام.ريميدناكهعم
نكل،نادزيلجأنمنيَواغببلاىلعلصحيذلايرطيبلابيبطلاريميد
اتكيةقالعام؟نيرخآلااياحضلانعاذامو.لجرلالتقيسهنأينعيالاذه
...قالطإلاىلعءيشال،ءيشال؟مهبريميدو

تنكله":يـبتطاحأيتلاءادوسلاراكفألاَبابضًاددبمقراطلاق
،هلعفأامفاشتكاًالواحم،يمامأًافقاوناك."؟نيشتفملاريبكاييعمملكتت
.ةعرسبو،هنمصلختأنأبجييننأتكردأف

هشقانأنأبجيءيشكانه.انهىلإيدعاسمءاعدتسابلضفتتّاله"
."هعم

.يدرفمبةفرغلايفيكرتيفبغارريغ،فقوت
."؟يولخلاهفتاهىلعهبانلصتانإاذام،يديس"
تلفنمينهذو،ةقهرميـباصعأوًارئاح،ليللافصتنميف،كانهتنك

قمحألااذهنآلايدلو،اهيفريكفتلالمتحأالتاهويرانيسعمهلاقعنم
.هعملماعتأنأيغبنييذلا

ةقثةيضقانيدلله؟قراطايينعينأاذهبضرتفياذام":ترأج
."؟انه

.فلخلاىلإةوطخةيبصعبعجارت
."...درجمهنإ!الًاعبطً!ادبأ.يديسايقالطإلاىلع،ال"
."قراط"
."؟يديس،نيشتفملاريبكايمعن"
."نآلاكرحت،نمروغشتفملارضحأوبهذا"
ً.افئاخوًاعرسمةفرغلانمجرخ
يكوكشنأبنيتنثاوأةيناثلترعشوً،اددجمريميدةقاطبىلإترظن

اهتّمربةلأسملانأو،ميدقيطرشماهوأنعمجانيـبايترانأبو؛ةفيخس
انوكينأيـبلقىلعامهّزعأويلنيقيدصمدقألنكميفيكف...ةفداصم
دقوً،افورعمًايرطيبًابيبطريميدناك؟مئارجلانمةلسلسيفنيطروتم
لمعلاتاقاطبنمةلماكةعومجمكانه.هتدعاسملًابلطنادزيمدآهدصق



يفءاضعأو،نييفحصو،ءانبيلواقمو،معاطمباحصأو،نيطايخّصختيتلا
ةفرعمدرجم،مهلثم،ريميدو...تاراظنيصّصختمو،نانسأءابطأو،ناملربلا
عانقإتلواحامدنعىتح،نكل؟مئارجلايفطروتينأهلفيك.لمع
يلخادريرشلاعامستعطتسا،لتقلاتايلمعبهلةقالعالنأبيسفن
ذنمدوقفملانادزيمدآهآرصخشرخآريميدّنإ...ةعّورملاةقيقحلابسمهي
لخدنيحريميدهجوىلعتدبيتلاةرظنلاكلتيفترّكف.تقولاكلذ
هباشمٍّدحتوأةحجانةيلمعببسباهنأكاذنآتننظدقو،الفاتات
نودنمهلتقوهاياحضرخآفطتخالتاقاضرةرظنتناكله...هزواجت
ةضرُعنوكينأنودنمو،جاعزإللضرعتيىتحوأ،هيلعضبقلاىقُلينأ
جازمكاذنآتركذتيننكل،ينهذنعةروصلاكلتداعبإتلواح؟ةهبشلل
نألًاجعزـنمناكهنكل."رخأتيتقولا":ةالابممدعوةدورببلاقدقف،اتكي
اذلو،تومويونادناهةافوىركذ؛يلاتلامويلايفهنباوهتجوزةافوىركذ
...ةثداحلاذنمتاونسثالثتضقنادقفً،ادجًابئتكموًانيزحادب

؟تاونسثالث
.اهتوقلكبةقعاصلاتبرض
هيفتراهنايذلا-نيكرابىليللًاقفو-تقولاوهكلذ...تاونسثالث

يـبلقو،ناّنطتيانذأتأدب.نادزيمدآدييشتعقوميفضوحلاناردج
،عيظفثداحيفاتامدقتومويونادناهتناك.يردصيفةوقبقفخي
مّدقألهعمتسلجنيحلاقو،ّطقليصافتلالكيلفشكيملاتكينكل
ًادبأءرملااهّليختينأنكميالةبيرغةثداح؛ةثداحتناك":ّيزاعتهل
."تزوناي

.راودلابترعشيننكل،يسركلانعتضهنفةبوعصبسّفنتأتحبصأ
ةدرابوةيساقٌحيرْتعفسف،ذفاونلاتحتفوًالقاثتمةفرغلايفتيشم
رمقلاناك.ارمتسايردصيفملألاوضابقنالانكل،ًاليلقينتشعنأويهجو
تجرخأو،ةفرغلاىلإًادئاعترس.عورأحبصتةعئارلاةيضفلاهتلاهو،ددمتي
تافلملااهيدلوةمكاحملاترضحدقتناكيتلانيكرابىليلبتلصتاويفتاه
بتكمىلإاهعمبهذأسو-ًايرورضكلذناكاذإ-اّهلقأستنكو.ديكأتلاب
ناكامدنع.كانهتناكنإتافلملانمقثوتأولوبنطسإنععافدلاةطبار
ً:امامتًائطاخًائيشتلعفمث،يلعلهلوقأساميفترّكف،نريفتاهلا
.يـبيجيفاهتعضووريميدلمعةقاطبتجرخأ

ٍّيأريربتعطتسأملو،كلذبيمايقببسنعةركفّيأّيدلنكتمل
ةبغرنكل.ليلدبثبعينيشتفملاريبكنأكاذنآهتفرعاملكو،يلاعفأنم



ينهذبفصعتيتلاةعيرملاكوكشلانميقيدصررحتينأيفةفراج
نعاهيفُخأنأو،لتاقهنأىلإريشتةّنيبوأليلدلكءاغلإتدرأ.ينتباتنا
.ضرألاهجو

؟ريخبءيشلكله".ةسعننيكرابىليلتدب."نيشتفملاريبكايًابحرم"
."؟بطخلاام

لك،ءيشال،ءيشال":ديازتملايعزفءافخإليدهجىراصقًالذابتلق
امبرنكل،ةرخأتملاةعاسلاهذهلثميفكجاعزإنعرذتعأ.ريخبءيش
.""قمان"ئّربيدقءيشىلإانلصوت

."؟وهام"ً.اروفاهتوصنمساعنلاىفتخاو."ً؟اقح":تخرص
."ةلتقلااندجودقنوكنامبر"
."؟نادزيمدآلاجرمهله"
."ةمكاحملاةيضقبةصاخلاتافلملاىلإجاتحأيننكل،ةباجإلايننكميال"
ً.امامتتظقيتسادقنكتمل."؟ةيضقيأ"
.ةداعسلاراددضلوبنطسإنععافدلاةطباراهتعفريتلاةيضقلا"

ىلعلصحأنأيننكمي.راهنملارادجلاكلذاياحضءامسأةفرعمديرأ
تافلملانأقثاوانأو،ًاليوطًاتقوقرغتسيسكلذنكل؛ةمكحملانمءامسألا
نكل،كلجعزماذهنأفرعأ.لوبنطسإنععافدلاةطبارىدلةدوجوم
."...ةطبارلابتكمىلإباهذلاطقفانعطتسااذإ

يدلنأدبال.اذهىلإيعادال":ّعقوتلاىلعلديتوصبتلاق
اهيلعلصحأنأيناكمإبف،ةدوجومنكتملاذإو.انهتافلملالكنمًاخسن
."قمانبوساحنم

ً.اديجأبنانحنمتنأًاريخأترّرقدقةليللاهذهتناك
نيذلاكئلوأءامسأبينيربختوتافلملايعجارتنأكنكميله.عئار"

."؟ةثداحلايفاولُتق
يننكميله.ًالوأتافلملادجأنأبجي،نكل.اذهبةديعسنوكأس"

."ً؟اددجمكبلصتأنأ
."لجاعرمألاو،ةمهمةيناثلك،كوجرأةعرسبنكل.ديكأتلاب"
تهنأو."اهيفاهدجأيتلاةظحللايفكبلصتأس.قلقتال":تلاق

.ةفرغلايلعلخدنإامةملاكملا
."؟ريدملااهيأملكتتنمعم":نييليللانيسراحلانيبفقيوهولأس
،ناديسلااهيأ":ًالئاقنيسراحلاوحنتردتسامث."نيكرابىليل":تبجأ

."؟قئاقدعضبلاندحواناكرتتنأامكنكميله



قلغأوجراخلاىلإيلعامهعفد،درللةصرفلاامهلحنستنألبقو
هتلاقامعامسلًاقوشتم؛ًالوضفنادقتتهانيعو،يمامأفقو.فنعببابلا
.نيكرابىليليل

لصتتو،كاذنامرققمانبةنونجمةأرملا":عوضوملانمًابرهتمتلق
تلواحو،وتللتلصتادقل.هنعلأستلمويلايفلقألاىلعتارمثالث
تدجوله.هحارسقلُطيىتحرمتستستاملاكملانأنظأيننكل،اهتئدهت
."؟لفسألايفًائيش

تدجوله؟كنعاذام.تاّركذموأقئاثوال.ءيشال".هسأرَّزه
."ً؟ائيش

.ءايمعوةقلطمةقثيـبقثيًالجريقيدصويدعاسمناك
ضعبكانه.ءيشال".ءايحنودنمتبذكوهينيعىلإترظن

يذلاام.انيلإةبسنلابمهمءيشال،هترّكفمىلعةشبرخملاتاظوحلملا
ىلإاهانلسرأاننأكردتتنأ؟اهنمًائيشتعمسله؟بنيزعميرجي
."اهلامءيشثدحيّالألمآ؟كلذكسيلأ،اهدرفمبتدجنلزـنم

نسحلنكيمل."يلابيفكلذرطخدقل"ً:اقلقودبيوهويلعلاق
كاذنآرطضتستنك،نكل".هيلعبذكدقهريدمنأةقيقحكرديظحلا
."يديسايكدرفمبانهىلإءيجملاىلإ

.اهيلإبهذاوةرجأةرايسلقتسا.بنيزمعداوبهذا،يلعايال"
."حيرضلادنعامكيقتلأس،ناكملااذهنمقثوتلانميهتنأامدنعو

امكبلصتأس.يديسايءاشتامك":ةسامحببابلاوحنًاهجتملاق
."اهدجأنإ



ىلعةيراغلبلاةسينكلانمبرتقأتنكنيحنيكرابىليليـبتلصتا
ًادئاعتعرسأنيحعراوشلايفتارايسكانهنكتمل.يـبهذلانرقلائطاش
ينناعنقيسامهنألمأبًاثبشتم؛َّيقيدصيلزـنموميدقلاييحىلإ؛طالبىلإ
يفلوخدلانمًالدبذإ.وحنلااذهىلعريكفتلابًاعيظفأطخبكترأيننأب
ةطاسببهلعفأءيشلضفأناك،تانيبلاوّةلدألاةعباتموأةمكاحملاليصافت
نأمغر؛كامسألاديصلاجرخامبرنيذللااتكيوريميدعمملكتلاوه
تقولانمعستمكانهناك.رحبلاىلإقالطنالاىلعًاركابلازيالتقولا
ىلإًارظنو،هلزـنمفتاهىلعدريالريميدنأىلإًارظن،نكل.قورشلالبق
نأبلامتحازرب،يولخلاهفتاهىلعاتكيعملصاوتلاىلعيتردقمدع
ناّرضحياناكامبروأ،يـبهذلانرقلائطاوشكاذنآرداغدقاروغأنوكي
نعهفقوأوأ،هلزـنميفهلاّوجاتكيكرتدقوريميدةقيدحيفامهتاّدعم
ىلعظفاحأليدهجىراصقتلذب.لامتحادرجماذهو؛ةطاسببلمعلا
،لحاسلالوطىلعةرايسلاتدقنيحًالوطمرحبلاىلإترظنو،يلؤافت
نيكرابىليلتلصتاو،رخآديصبكرميأوأاروغألًارثأَرأمليننكل
.كاذنآ

."يرخأتىلعينرذعتنأوجرأ.ناّكأشتفملااهيأًابحرم"
مهركذمتنيذلااياحضلاءامسأعامسىلإةجاحلاتحبصأدقوتلق

."؟تافلملاىلعروثعلاتعطتساله،كيلعال":لمتُحتالةمكاحملاكلتيف
،بوساحلايفاهتدجويننكل،لزـنملايفةيقرولاخسنلاىلعرثعأمل"

.ً"اضيأيوناثفلميف
عطتسأمليننكل،ةريبكةظاظفاهليتعطاقميفنأًامامتكردأتنك

.ةيشماهليصافتدرسيفًامدقيضمتاهكرت
."؟ةثداحلاكلتاياحضءامسأىلعروثعلانمتنكمتله"
فرشم؛لامعةثالثةافوىلإةثداحلاتّدأ،انهفلمللًاقفو.معن"

."كيسيكألامكوناتروييسمسنايعدينيلماعوكليبراّيطهمسا
."اياحضسمخكانهناكهنأانعمس؟طقفةثالث":ديازتملمأبتلأس
."اياحضسمخ.حيحصاذه"
.عزفلللاجملاًاحسفم؛ىرخأةرملمألاعجارت
امهادحإتناك.عقوملايفلاّمعلانمنايرخألاناتيحضلانكتمل"

."عفايلااهنباىرخألاو،تقولاكلذيفناكملازاتجتةديس



ُتبثتاليكتعّرضتيذلاجاتنتسالاوهاذهناك...اهنباوةديس
يذلاقطنملاراصتنا...ةحيحصنوكتالأةوقبتينمتيتلاةقيقحلاو،هتحص
.سأيلاوةمدصلاىلإداق

ناك":اهبهّوفتتةملكوأفرحلكليثراكلاريثأتلاةكردمريغتلاق
،وهاه،هآ...ىرأينعد...اهنبامساو،يلكاكناسنادناهةديسلامسا
."هرمعنمةعساتلازواجتينيكسملالفطلانكيمل.يلكاكناستوموي
ىلعلامعلاقحسورادجلاراهنا"...تاونسعضببنوسيآنمرغصأ...توموي
."...رخآلابناجلاىلعاهلفطوةديسلاو،نيبناجلادحأ

ةثداح".ةعقوتمريغوةبيرغةثداحاهنأوهاتكيهلاقاملكناك
لكدعب."...ةعيظفةثداح،تزوناياهعوقوءرملاّليختينأنكميالةبيرغ
مل.هتوصيفراكنتسالاعامسو،هينيعيفملألاةيؤرتعطتسا،تقولاكلذ
اهنمقثوتأملاذامل.ةيعانصةثداحاهنأنلعأو،ةثداحلايفقيقحتلامتي
ةميرجبيقنعىتحًاقراغوتقولاكلذيفلمعلابًالقثمتنكله؟يسفنب
يفلوبنطسإيفنكأمليننأنآلاركذتأ.ال؟انتنيدماهبتيُلتباىرخأ
.شاتكشبيفنيزوجعنيتديسلتقًالجرقحالأ؛ريمزإيفامنإوتقولاكلذ
ًائيشاتكيلقيمل.تهتنادقةزانجلاتناك،مايأةّدعدعبتدعامدنعو
ةثداح؛طبضلابهبينغلبأامهسفنللاقو،ردقللملستساامبرو،كاذنآ
ءيشتبثيمل،ال؟...ىلإلّوحتيلتقولاكلذذنمثدحاذامً،اذإ.ةبيرغ
ال؛رمألابريميدفرعيالامبرو.ةفداصمدرجمكلذلكناكامبرو،دعب
يذلارادجلاكلاموهنيواغببلاىلعهللصحيذلالجرلانأفرعي
...هتحتتومويونادناهنفدوراهنا

ةديسلايفرّكفأيننأةقيقحنعًامامتةلفاغيهو؛نيكرابىليلتلاق
.نادزيمدآتاكرشىدحإيفلجرلالمع":لامعلايفرّكفأالولفطلاو
."؟لاّمعلارسأنادزيدّدهيله

نادزينأبًامامتةعنتقمتدباهنكل،ليبقلااذهنمءيشركُذيمل
نأو،ةقحمنوكتنأتيّنمت.مئارجلاباكترابًاروفهتمهتاو،لتاقلاوه
...ركُنيوأضحُديالليلدانيدلنوكيو،لتاقلاهنأتبثي

،نيكرابةسنآايةتبثُمقئاقحانيدلنإلوقنلًاركبُمتقولالازيال"
اليتلاكتدعاسمىلعكلًاليزجًاركش.ةيضقلايفققحنلازـنالنحنف
.اهبكغالبإنمقثوتأسفىرخأتاروطتيأتلصحاذإو،نمثبرّدُقت
."ريخىلعنيحبصت

يتربننمتجعزـنااهنأدبال."ريخىلعحبصت":ةظاظفبتّدر



،ينهذيففصعتراكفألاتناكدقف،رمأللثرتكأمليننكل،ةيساقلا
ّنأيفترّكفلامهيفهبتشملاريميدواتكينكيملول.ةبراضتميرعاشمو
ةقيقحلانكل!ةنعللا،امهبنذنعلدجلالبقيالتابثإيتزوحبيذلاليلدلا
ادب.يتلوفطْيَقيدص؛كحملاىلعيئاقدصأزعأنمنينثاريصمنأىقبت
يذؤينأاتكيرودقمبنكيملوً،ادحأالتقينأّيلإةبسنلابليحتسملانم
،ةنسوبلايفبرحلاءانثأيفلمعدقريميدناكامبر.رعاشلجرلاف؛ةبابذ
نم،ال...ىحرجلابىنتعاو،ةدحتملاممألاعمكانهىلإبهذهنكل
تومويونادناهتناكامبر.مئارجلاكلتنعنيلوؤسمانوكينأليحتسملا
نادزيمدآبيبطريميدو،ةثداحلاكلتيفامهفتحايقلنيذللانيصخشلا
نألبقنادزيهآرصخشرخآنأةركفلوبقىتحيننكميو،يرطيبلا
.نيمرجمياقيدصنوكينأةركفّلبقتيننكميالنكل،ريميدوهيفتخي
يذلاليلدللًاقفوسيل؛نيلتاقاتكيوريميدنكيمل،ةينوناقرظنةهجونم
ً.اخوسررثكأوىوقأتابثإىلإةجاحبنحن.نآلاّيدينيب

تجرخوةرايسلاتفقوأنيحهنعثحبأاموهليلدلاكلذناك
ًايساراروغأتيأرفةعرسبفيصرلاىلإتلزـن.ةرانماهحيباصمًاكرات؛اهنم
،ءاملاةيؤربجحتيتلاعبرألاطنسلاراجشأتزواجت.داتعملاهناكميف
...عماليضفلودجلثميمامأًافوشكميـبهذلانرقلاتيأرو

نرقلالثمًايواخوًاملظم؛فيصرلاةياهنيفقفربليامتياروغأناك
نتمىلعدحأكانهنكيمل،ال...قثوتألهيلإتيشم.هسفنيـبهذلا
كامسألاديصلاقلطنيملامهنألةداعسلاوحايترالابترعش،ةيادبلايف.بكرملا
تكردأيننكل،امهعمملكتلاوامهيلعروثعلايرودقمبنأينعيام؛دعب
ابذكله.انهامهبكرموسرلرخآببسكانهناكامبرهنأكلذدعب
نإ؛نادزيمدآًاريخأالتقيلالفاتاتارداغله؟ةعدخديصلاةلحرله؟يلع
ىلعتدبيتلاةرظنلاًاراركتوًارارمتركذتً؟اقباسكلذالعفدقانوكيمل
،ةدّقعمةيلمعوتللىهنأدقيرطيببيبطةرظنامإ؛الفاتاتيفريميدهجو
تدبيتلاةرظنلاعمةقفارتم؛يّنذأيفاتكيتاملكّتنرمث...ةرظنوأ
ريكفتلادّرجمنمبعّرلابترعش."...تزونايتقولارخأت"...ريميدهجوىلع
ًادئاعتضكر...ينعهتاملكتبجحو،ينهذنمةروصلاتدعبأو،كلذيف
.ريميدلزـنمىلإًاهجوتماهتللقتساو،ةرايسلاىلإ

تنكرً.ايواخوًاملظم؛اروغألثم-"طالبرصق"-ريميدلزـنمناك
،ةباوبلاىلعسرجلارزىلعتطغضمث،اهنمتجرخوجراخلايفةرايسلا
يفترّكف.لزـنملايفءيشكرحتيملوً،ادرَّقلتأمليننكلً،اراركتوًارارم



نكيمل...سرجلاىلعطغضلاتعباتو،ديكأتلابمئانهنأيفيسفنةرارق
.هيلإرايتخباهيفانرضحأيتلاةليللاكلتيفلصحاملثمًامامتً؛ادوجوم
لزـنميفنانوكيامبرامهنأتكردأيننكل،ةقيدحلاجايسقلستأتدك
يلاتلاىنبملاىلإتلصوىتحةريصقةفاسماهتدقويترايستبكرف،اتكي
معلارادضاقنأبناجب،قباوطةثالثنمنّوكملااتكينكسمعقيثيح
ىلإتبثو.هيفهللاكراب،اهكلامرداغنأدعبًابارختحضأيتلاويرام
ىلإترظن.ةيديدحلاةباوبلاىلإتعرسأوً،احوتفمبابلاًاكراتةرايسلاجراخ
ًاملظموًاتماصناكهنكل،سرجلاَّنرأنألبقهلفسأىلإهالعأنمىنبملا
نانوكيامبرامهنأًاناظ،عيشولاربعتقّدحً.امامتريميدلزـنملثمًايواخو
تحرطدقراجشألاناصغأتناك.كانهًادحأَرأمليننكل،ةقيدحلايف
ًابيئكوجلالعجام؛تتاموتلبذدقراهزألاو،ليوطتقوذنماهقاروأ
،لمألاالسأيلاعفادبً،اراركتوًارارمسرجلارزىلعتطغضً.اشحومو
السرجلانأتكردأو؛لخادلانمةكرحوأتوصّيأعمسأمليننكل
انأوًاسئاييلوحترظن.بجيملهنكليولخلااتكيفتاهبتلصتا.لمعي
مامأضرألاىلعةأجفاهتظحال،اهدنع.لعفأنأبجياذامفرعأال
.بأرملا

اهنإ؛كشكانهنكيمل،قثوتألبرقنعاهتصحفوةباوبلاتزواجت
اهفصويتلاةبرعلا؛نيطنطسقدومعبرقدّرشتملاوليساهآريتلاةبرعلا
همامأعفديلجرلاناك":يسانيكرّدقمةثجاهيفاندجويتلاةليللايف
،كانهديلاتيأردقو،امعوننمريبكسيكاهيلعو،تابرعلاكلتىدحإ
."...سيكلانمزربت

؟ثثجلالقنلةبرعلاهذهتمدختساله
لاؤسلااذهيقب،ينهذيفرودتتناكيتلاىرخألاةلئسألالكلثم

ديرأاليننكلًادجًاحضاوباوجلاناكامبرً.اضيأباوجنودنم
يتلاحىأرنيح-ذفاونلانعسكعنملارمقلاءوضنأكويلادبو.هقيدصت
لوطأتقولكوكشلالّمحتيرودقمبدعيمل.يّكشنمرخسي-ةفسؤملا
،ةبرعلاىلإتعرسأ،رخآلافرطلايفتلزـنامدنعو،ةقيدحلاةباوبتقلستف
مالظلاببسبءامدعقبيأةيؤرّيلإةبسنلابليحتسملانمادبنكل
تيبلافرعأتنك؛لزـنملارخؤميفدوجوملاخبطملاىلإتكّرحت.كلاحلا
.بابلاىلعًالفقتيأرنيحلوخدلاةبوعصتكردأو،يديافقلثمًاديج
ردصف،ءودهببابلاتحتفو،زركلاةرجشفلخمحفلانزخمىلإتبهذ
ةنازخيفيلفسلافرلاىلعسأفلاتيأرف،حيباصملاترنأمث،ريرصهنع



،ةليوطتاونسلبقاهعنصدقفوؤرمعلاناكةيعادتمةميدقةيبشخ
تبرضويتوقلكتعمجتسامث،خبطملابابىلإًاعرسمتدعواهتكسمأف
بابلاناك،لاحلكىلع.ةسماخلاةبرضلادنعرسكناف،اهبلفقلا
ضبقممادختساببابلاىلعةذفانلاترسكاذلً،ادصوملازياليـبشخلا
حيباصملاترنأنيحبيرغروعشينرمغ.لخادلانمبابلاتحتفو،سأفلا
نيحناكملااذهاهيفتلخديتلاةريخألاةرملاتناكذإ،خبطملاتيأرو
نيزحوجىغط.تومويونادناهلتقمدعباتكيىلإَّيزاعتتمّدق
يلزـنماداسنيذللاامهيسفنةبآكلاونزحلاعوننم؛لزـنملاىلعبيئكو
نورعشينممهدحوءايحألانكيمل.نوسيآوديزوغتدقفنأدعب
طسويفةيبشخلاتالواطلاو،نئازخلاً:اضيأءايشألاوثاثألاامنإو،نزحلاب
اهملعيالةّدمذنممدختُستملاهلك؛قيربإلاو،سوؤكلاو،قابطألاو،خبطملا
ةرجحىلإمث،ةهدرلاىلإتبهذوً،اقيمعًاسفنتبحس.هدحوهللاالإ
.حيباصملاترنأو،سولجلا

،ءاقرزٍساركو،ءارفصةداجستقثبناو،داتعمريغءيشكانهنكيمل
تّشتف.مالظلانملفسألاىلإىلعألانمناردجلايطغتبتكنئازخو
مضتيتلاتاموبلألانمٍددعىلعترثعفةبتكملاتحتجاردألاونئازخلا
،ةسردملايفهلمويلوأيفهروصو،عيضرلاتومويروصو،فافزلاروص
تأدبف،اهيلإرظنلاةلصاوملّمحتأمل...ةيئاوهلاةجاردلاىلعهلةلوجلوأو
،ةيعوأو،نوحصو،قابطأىلعتوتحايتلاىرخألانئازخلايفثحبلاب
ترداغو،نئازخلاتقلغأً.ابيرغًائيشَرأمل...دعبحتُفتملبارشريراوقو
،جاردألاو،سبالملانئازخيفتثحب.مونلاةفرغىلإتبهذوسولجلاةرجح
تهجتاومونلاةفرغترداغ...يكوكشءيشيأرُثيملفةيبناجلاتالواطلاو
اهلخدأنأنكمملانمنكيمل..ً.ادصومبابلاتدجوو،تومويةفرغوحن
تيشماذل،عيباسألاهتفرغلوخدعطتسأمل،نوسيآةافودعبف،ةوقلاب
اتكيبتكيثيحريغصلابتكملاجلأتدكو.تومويةفرغنعًادعتبم
ةهدرلاىلإحتُفييذلا-بتكملابناجببابلانأتظحالنيح،هدئاصق
امبرهنأيسفنةرارقيفترّكف.ًاليلقحوتفم-بأرملاىلإةيدؤملاةريغصلا
دقناكنإدكأتألناكملالوخدوبابلاحتفتررقف،بيجلاهترايسلقتسا
؛ةبيرغةحئارتممش،بأرملابابنمتبرتقاامدنع.المأكلذلعف
ةثجةحئارً؛اديجاهفرعأةحئارتناك...ةدعملاّجيهتةذاّفنةهيركةحئار
نكتمل،يناكميفترّمست.خّسفتممحلنمثعبنتةهيركةحئار،ةنّفعتم
نماهفرعأةحئارتناك.لوطأتقوليسفنعدخأنأنمةدئافكانه



ةيشحولةرذقلاةحئارلااهنإ؛ةنيدملاءاجرألكيفمئارجلانكامأويئايحأ
لككرتأويجاردأدوعأنأيفةظحللترّكف.ناسنإلاهيخأدضناسنإلا

فلخينرظتنيامتفرعيننأمغرو.عطتسأمليننكل،هلاحىلعءيش
ّيدلنكيمل،رثكأسوباكلايفينقرغيسهارأسامنأتفرعو،بابلاكلذ
...حيباصملارينأوبابلاحتفأنأالإرايخ

يفدمجتيءرملالعجتةحرشملاهبشتةفرغعطاسضيبأءوضرانأ
يفةحاسملانأل؛اهيفاهنكرنكميالو،كانهاتكيةرايسنكتمل.هناكم
مل،ةيضاملاةليلقلامايألايف.ةمخضلاةيندعملاامهلمعةلواطاهلغشتطسولا
تناك.تومللةرجحتناكامنإوتارايسللًابأرممدختُستةفرغلانكت
ىلعراهنألثملوبنطسإىلإ-امهنيبارق-امهاياحضءامدهنميرجتًاخلسم
؟مئارجلاهذهلثمىلعمادقإلااعاطتسافيك.ةيساقلاةيرجحلاةيضرألا
يفاهتلقيتلاةئيسلاةظوحلملاكلتببسب؟يـببسباذهالعفله؟اذاملو
لكنإ-بكرملانتمىلعانكنيح-تلقنيح؟ٍعاوريغاهيفتنكةظحل
؟رخآلاولتدحاولا،اولتُقينأبجياهنوذؤيوةنيدملانوبهنينيذلاكئلوأ
،هتينعاموكاذنآهتلقامبًاقالطإامتهيملامهفً،اقلطمءارهكلذناك،ال
تضّرعتدقل.فقوملااذهلثميفيناعضووأاذهالعفاملاثرتكاولو
نمينايصقأوءاردزابينالماعامهنأل؛بضغلابترعش.ةنايخلاوعادخلل
نمةركف؟اذهلكّببسيذلاام.ةرملاهذهًايئاهنوً،اددجمامهتايح
لجرلاف،كلذلكفلخفقينمريميدناك..ً.اعبطريميدريغنم؟تناك
-عدخ-عنقأهنأدبالو،رمألانعلوؤسملاوهو،ةيناسنإلاوناسنإلايردزي
يذلاثداحلانأامةقيرطبفشتكادقريميدنأدبال.نيكسملااتكي
ربكأعمجبأدباذلً،ايبيرختًالمعناكنادناهلتقودييشتلاعقوميفعقو
هفغشفشتكانيحلجرلاةايحلخدو،نادزيمدآنعتامولعملانمردق
هتاواغببليرطيببيبطىلإجاتحيناكيذلانادزيمدآهدجووأ،رويطلاب
مدآنيبةقالعلاةفرعميفًاتقوريميدعضيمل،لاحلانكتًايأ.ةضيرملا
رأثللةطخذيفنتلهاوغأو،هفرعامباتكيربخأمث،نادناهةافوونادزي
ةفلتخمةعومجمكانهتناكامبروأ،شهدموحنىلعةلهساهنأمعز
وهةريحلابينباصأام؟لاحلكىلعنآلاةدئافلاام...فورظلانمًادج
ةثجلاهيفناكرتيسيذلاناكملانعينربخياتكيلعجيذلاببسلا
له.نانسيرامعملابةقالعناكمللنأىلإحوضوبحّمـلدقناك؟ةسداسلا
مل؟امهلقتعأنأًارسينمسمتليناكله؟هيلعضبقلاىقُلينأدارأ
،عمسا":لوقيهنأكو؛يناّدحتيوينربتخيناكامنإوً،اعبطاذهلعفينكي



مغرعطتستملويلاميناكاهةثجهيفيقلُنسيذلاناكملانعكتربخأدقل
ًامئادريميدناك؟ريميدسيلووهيناّدحتاذامل،نكل."انيلعروثعلااذه
؟ىزغملاام؟اذامل.يّدحتلالبقيوأيناّدحتيوينسفانييذلاصخشلا

ةقيقحلاف،لاحلكىلعًامهمسيلاذهنكل،ببسلافرعأنكأمل
اقيدص؛ياقيدصامهمايأذنمامهقحالنانكناذللانالتاقلاوً،امامتةحضاو
،ةكرتشملاانرئاسخوانبحوانتايركذوانتقالعًابناجتيّحناذإو...يتلوفط
.ةرشابمّيرظانمامأصاخشأةعبساحبذدقامهنأدجأسف

،فاجمدبّخطلتدقةلواطلاّفلغييذلافافشلانوليانلاناك
قفدتيذلامدلانعةجتاناهنأدبال؛ةنكادطوطخبةّملقمناردجلاو
يننكل،ةلواطلابناجبنيكاكسىلعيوتحيًاسيكتيأر.اياحضلاقانعأنم
ريراوقلاىدحإوحنيديتددم.اهنمٍّيأىلعمدعقبلرثأيأَرأمل
.لوفوبورب:ةقاصللاتأرقويلفسلاةنازخلافرىلعفطصتيتلاةيجاجزلا

نمعونّيأنماوناعدقاياحضلانأىلإريشيامدجويال
...يديسايةلماعملاءوسوأبيذعتلا

امتفشتكا،ناكملاتّشتفامدنعو.مهالتقومهارّدخدقلً،اذإ
نمةينبةروراقونطقلانمًابيرقتنيتغرافنيتبلع؛مهفاطتخالهامدختسا
ىلع-ةريبكنطقعطقبًاحلسم-ضقنادقريميدنأدبال.مروفورولكلا
رهظتاهباكتراةقيرطومئارجلاتاودأتناك...رسنلثمةلفاغلاهتسيرف
عطقلاىلإةبسنلاباذامو.بيهرلابأرملاكلذيفىرخألاولتةدحاولاكاذنآ
نكمييتلاةبلعلاىلعوأ،اهلرثأىلعرثعأمليننكلاهنعتثحب؟ةيدقنلا
حجرألاىلع؛امناكميف،لزـنملالخادةدوجوماهنأتفرع.اهيوتحتنأ
مادختسابهدئاصقمظنيرعاشلاأدبدقل؛بتكملايف،معن.اتكيبتكميف
هتاعوطقمةدامىلعروثعلانكمي،حجرألاىلعو.تاملكلانمًالدبثثجلا
.اهيفاهبتكييتلاةفرغلايفةيرعشلا



نيحنادناهلةروصو،بتكنئازخاهيطغتناردجو،ةيلابةميدقةداجس
ةلواطىلعةميدقةبتاكةلآو،يداعيسركو،ةليوطةآرمبناجبةباشتناك
ءيشلوأناك.ريدقتلضفأىلعًاعضاوتماتكيبتكمادب؛ةذفانلابناجب
؛رادجلاىلعةميدقلاةريزجلاهبشةطيرخحيباصملاترنأنيحيهابتناراثأ
ربتخملايفةطيرخلالثمو.بنيزربتخميفةدوجوملااهسفنةطيرخلااهنإ
،ستيلربمسو،ونروبياراس:اهيلإةراشإلاتمتوةحضاونكامألاضعبتناكً،امامت
ةعبس.ةيناميلسلاو،يـباكبوترصقو،حتافلاعماجو،ايفوصايآو،يـباكنيتلأو
نعلُصفدقسومغيلضفسأرنكل،اياحضتسكانهو،ةميدقعقاوم
ةعبسلاعقاوملااهنإ؛نيفلتخمنيعقومىلإدسجلاوسأرلالسُرأمث،هدسج
نكيمل؟نادزيمدآةثجىلعرثعنسنيأً،اذإ.اياحضلاىلعاهيفرثُعيتلا
يفركفأتأدبامدنعو...ةطيرخلاىلعديدجعقومىلإريشيامكانه
هتماعدو،هتوقزمر؛بابلابرقةّقلعماهتظحال،دعبهيلإالصيملامهنأ
.يجاعلاضبقملاتاذاصعلاً؛ادبأهنعىلختياليذلاضرغلاو،ةتباثلا

ناضرتفملاياقيدصزهجأدقف،نادزيذاقنإىلعتافدقتقولاناك
يفهتثجءاقلإنالواحيحجرألاىلعنآلاامهو،ديعبدمأذنمهتايحىلع
ةطيرخلاىلإتدع؟نيأ:وههسفنحرطييذلالاؤسلانكل.امناكم
حرصدوجونمدبالناك.كلذفاشتكاًالواحم؛ًالوطماهيلإتقّدحو
ناكاهةريخألاةسداسلاةيحضلاتكُرتثيح؛ةيناميلسلادعبيُنبزيممرخآ
يخيراتىنبممهأو.ونونيميإوحنودبيامىلعهاديتراشأيذلايلامي
.ةطيرخلاىلعةرهاظنكتملونونيميإنكل،ديلوناطلسلاعماجوهكانه

يفو،ًاليلقةحارتسالايفًابغار؛ةلواطلابناجبيسركلاىلعتسلج
ةلآلابناجبقاروألاتظحال،زيكرتلاتلواحامدنعو.يراكفأعامجتسا
:اهالعأيفعُبطدقو،ةبتاكلا

."ةيروطسألاسازيبكلملاةنيدم؛ةيطنزيب"
ىلعبيرغلايرعشلاءارهلابهنعّربُعيناكامطبضلابفرعأمل

:ةيلاتلاةحفصلا
،ركشلاموي،لافتحالاسقطكلذو،كلملاىلإرظنينوديسوبناك

عفدنتيتلاضرألاهذه،حنُمدقكلملاناك.ريقوتلاتقو؛ريدقتلاةظحل
...رسنلثمرحبلايفرخفب

ىلإتبلقمث،كلذدعبهبتكامىلعةرظنتيقلأ؟اذهلكام



:ةنونعمىرخأةديصقتيأر.ةيلاتلاةحفصلا
."نيطنطسقةمصاع؛ةينيطنطسقلا"
.ةعئارلاتاراصتنالاديجمتوناعجشلاميركتتقو؛رصنلالافتحاميُقأ

ٍلايلوةأطولاةليقثٍمايأيف،ةفيثكلالامشلاتاباغنمءاجدقناك
.مدلاًارهاقىتأدقل.رانلاوفيسلابًالتاقموعوجلاىلعًابلغتم؛ةكلاح

ىلعىرخأةديصقىلإتلقتناونيطنطسقنعبتكامةءارقعباتأمل
:ةميدقلاءاضيبلاقاروألاكلت

."ةينيطنطسقلاراوسأ؛ةيرجحلايناثلاسويسودويثعرد"
-روطاربمإلارمتعا،نيبأتلاتقوو،ةوقلاضرعموي،صالخلاةظحليف

...توقايلابًاعّصرمًاجات-هبايثمخفأًايدترمناكيذلا
رباغلايضاملانمامًاصخشنأتنّمخ،أرقأتنكامدنعىتح

...ةيلاتلاةديصقلايفرهظيس
."ناينتسجةينيطنطسقً؛اددجمدلوتةنيدم"
ايآ:ضرألاهجوىلعةدابعرادعورأىلإقّدحيروطاربمإلاناك

نمةينيطنطسقلايمحييذلاو،ةبيرغةميغلثمودبييذلادبعملا؛ايفوص
...كرابملاحرصلا؛رورشلالك

...حتافلادمحمناطلسلابةصاخةيلاتلاةديصقلانأدبال
."حتافلادمحمناطلسلاتاّرسمةقيدح؛ةينيطنطسقلا"
ءامسلانمقفدتملاءوضلاناكوً.اعرضتمًايلاعهيعارذناطلسلاعفر

...هنذأيفملاعلاريطاسأمدقأىدحإبسمهيهقوف
يرامعملاوناميلسناطلسلابةقلعتمنآلاةديصقلانأدبالً،اعبطمث

:نانس
."ةمخفلاناميلسةمصاع؛نانسةنيدم"
رغصألاببقلاوةسيئرلاةبقلاوحن؛هللاتيبىلإقّدحينانسناك

يفحبستيتلاعبرألانذآملاو،سمشلابطيحتبكاوكلثمودبتيتلا
...ةيهانتملاريغةقرزلا

؟هتنيدملةيئانغدئاصقبتكيناكله؟دئاصقلاهذهباتكيدصقياذام
نكل،يلاتلامكاحلانوكيسنمىرأل،ةيلاتلاةحفصلاىلإلاعفنابتبلق
وأناطلسلركِذيأدرودقنكيمل،ةعباسلاةرقفلاىلإتلصوامدنع
:روطاربمإ

."ةّمطحملامالحألانصح؛انتنيدملوبنطسإ"
انبكرمو،بابضلابّىطغملارحبلانم؛ةنيدملاىلإفلخلاوحنرظننانك



الإءيشةيؤرنكميالو،ميدسلايفةقراغلوبنطسإو،راصبألانعبوجحم
ةنيدملاتدب.يـباكبوترصقجاربأو،ايفوصايآةبقو،ةيناميلسلاعماجنذآم
يطغيضيبألابابضلاضايباميف،ةبئاشاهبوشتالو،ةميلسوةرهاطوةيقن
ىدحإبًاهيبشدهشملاناك.رهظملادسفينأنكميءيشيأو،ءيشلك
ةنيدم...راهنلاءوضلبقةرباعةظحلنمقثبنتذإ؛ةميدقلاريطاسألا
،ةعفاي...يدامرلارجفلاءوضتحتعملتةديدجةيادبً؛اثيدحتئشُنأ
...ًالمأةءولممو،ةايحلابةمعفمو

تنك.ةنيدمللانبحنعواّنعملكتيوهف؛هنعملكتيناكامتفرع
ةريغصةيبشخةبلع؛قاروألاةموكتحتةبلعتظحالنيحىقبتامأرقأس
...ةبلعلاتحتف.ريهشلارمحألاريكبيجاحتايولحةكرشراعشاهئاطغىلع
،لزينيدتدجنلزـنمنمةدوقفملاةيدقنلاعطقلالخادلايفتدجوو
،ةينامثعلاوةينامورلاوةيطنزيبلاىرخألاةيدقنلاعطقلاضعبىلإةفاضإلاب
ام...ةيدقنلاعطقلاناكمنآلاتفرعدقاه.يروهمجلادهعلانمىرخأو
.نادزيمدآةثجعضوناكموهدعبهفرعأمل

يتلابتكلانيوانعتأرقو-هلعفأساممًامامتقثاوريغ-تضهن
تددمً.افولأمودبيثلاثلافرلاىلعباتكيهابتناراثأف،ناردجلايطغت
ةيدقنلاعطقلاباتكللثاممهنأيلنّيبتف،هيلعةرظنتيقلأوهيلإيدي
،ةعرسبةعماللاتاحفصلاتّبلقنأدعبو.نيكرابىليللزـنميفهانيأريذلا
ةروصلمحتيتلاكلت؛لزينيدتدجنيّفكنيبتعضُويتلاةعطقلاتيأر
.رخآلاهجولاىلعنييطنزيبلالالهلاومجنلاونيهجولادحأىلعتاكيه
يننأينعيام؛ةروصلابناجبءارمحةمالعتيأريننأكلذنممهألاو
اذإ؛نادزيمدآةثجىلعاهكرتلناططخييتلاةيدقنلاةعطقلاًابيرقدجأس
.اهامدختسايتلاىرخألاةيدقنلاعطقلالكبناجبتامالعاكرتدقاناك
:اهلكةيدقنلاعطقلابناجبتامالعتيأرف...ةعرسبتاحفصلاّبلقأتأدب
ناطلسلاو،دمحمناطلسلاو،ناينتسجو،يناثلاسويسودويثو،نيطنطسق
ةينامثعلاةيكرتلانمةمجرتلاأرقأوفقوتأنأالإينعسيمل...ناميلس
:هجولا.ناميلسناطلسلادهعىلإعجرتيتلاةيدقنلاةعطقلاىلعشقنلل
نبا،ناميلسناطلسلا":رخآلاهجولاو"...رحبلاوربلايفلّضفملا،فيرشلا"
تنكامًاريخأتدجوىتحتاحفصلابيلقتتعبات."ةينيطنطسقلا،ميلس
ىلعو،يروهمجلادهعلاءانثأيفَّكُسدحاو]35[شرقلةروص:هنعثحبأ
]36["يتيروهمج"ةملكولالهلخادمجنقوف"ةيكرتلا"ةملكنيهجولادحأ
ليلكإنمضريبك"1"مقررخآلاهجولاىلعدجوينيحيف،ةدعاقلادنع



.1935:خيراتلاشُقنةيدقنلاةعطقلالفسأيفو،هتحت"شرق"ةملكو،راغ
مدآنأًاضيأينعييذلايروهمجلادهعلاىلإًاريخأانلصودقانك

يفنادزيلتقلًايقطنمًاببسكانهنأادبو.ريخألانابرقلانوكيامبرنادزي
ىلعو.تومويونادناهتومنعةرشابملوؤسملاصخشلاهنأل؛ةياهنلا
يذلاناكملانعةركفيأّيدلنكتمل،هتفشتكااملكةيمهأنممغرلا
،شرقلاةئفنمةيدقنلاةعطقلاىلإرظنلاتعباتف،هتثجهيفكُرتتس
ريميدناكاذإ.ةروصلاكلتيفيفخمهنعثحبأيذلاباوجلانأترعشو
يفليتقلاكُرتيسف،امهتيحضدييفعضوتلةعطقلاهذهاراتخادقاتكيو
تناك...ةيروهمجلاسيسأتدعبيأ،1923ماعدعبينبحرصوأءانب
كانهنكتملهفرعأاملًاقفونكل،ونونيميإوحنناريشتيلاميناكاهادي

نكتمل،كلذنعًالضف.نيينامثعلادعبامةبقحيفتيُنبةمهمحورص
قوفيُنبدقةيروهمجلاحورصلادحأنإمأ،ةطيرخلاىلعةرهاظونونيميإ
يف؟اهيلعرثعنلثثجلاتكُرتثيحةينامثعوأ،ةيناموروأ،ةيطنزيبراثآ
دّدُحدقيلاتلاعقوملانأل؛ةطيرخلاىلعةعباسةمالعىرننل،لاحلاهذه
ايآ،يـباكنيتلأ،ستيلربمس،ونروبياراسً:اددجمةطيرخلاىلإتقّدحفً،اقباس
...ةيخيراتعقاومةعبس...ةيناميلسلا،يـباكبوترصق،حتافلاعماج،ايفوص
ادب؟1923ماعدعبديدجسيئرحرصدييشتدهشاهنمدحاوُّيأ،نكل
ىظحأنأنودنمليللاوراهنلالاوطةفرغلايفىقبأنأنكمملانم
.يندعاسينأنكمييذلاديحولاصخشلابتلصتااذل،ةبوجأب

.ةيلوضفامنإوةجعزـنمُدبتمل."؟ناّكأشتفملااهيأً؟ابحرم"
،أرطدقرخآًائيشنكل،نيكرابةسنآايًاددجمكجاعزإنعرذتعأ"

."ريبخةحيصنىلإجاتحناننأىشخأو
."لّضفتديكأتلاب"
اهيفتدجُويتلا-ةعبسلاةيخيراتلانكامألا-عبسلاتاعطاقملا"

."...ثثجلا
ً.احضاواهتوصيفعقوتلاناك."؟اهبام،معن"
ىرخأةمهمٍنابموأ،سئانكوأ،عماوجوأ،حورصيأكانهله"

نيتلأوأ،ستيلربمسوأ،ونروبياراسيفيروهمجلادهعلاءانثأيفتيُنب
وأ،ةيناميلسلاوأ،يـباكبوتوأ،حتافلاوأ،دمحأناطلسلاوأ،يـباك
."؟اهلوح

.رّكفتلمالكلانعتفقوتنيحتمصلاقبطأ
يأكانهله:يلاتلالكشلاىلعلاؤسلاحرطأينيعدوأ":ُتعبات



."؟امبر،ديلوناطلسلاعماج؟ونونيميإيفةلثاممةينبأ
يف.ةينامثعلاةبقحلاءانثأيفديلوناطلسلاعماجيُنب.ال،هللااي،هآ"

دييشتلاأدبدقف،ينامثعلاخيراتلايفعماجءانبةيلمعلوطأتناك،عقاولا
نكأملنإ،1664ماعنّيلصمللًاريخأباوبألاتحُتفو،1597ماع
."ةئطخم

."؟تيُنبىتم؟يجكريستاراطقةطحمنعاذام"ً:اروعسمتلأس
سدنهماهيلعفرشأو،ينامثعلارصعلاءانثأيفتيُنبًاضيأكلت"

."...1890ماعيناملأيرامعم
."؟سيئرلاديربلاىنبمنعاذام"
ناك.نظأامك1909ماعهدييشتمت،ينامثععادبإًاضيأكلذ"

ً،اددجمً.اضيأيجكريسيفناميلناخىنبيذلاكيتتاديفوهسدنهملا
يأركذتأنأةطاسببيننكميالو،ةيروهمجلالبقامةبقحنمىنبمكلذ
نعثدحتنانكاذإ.نيشتفملاريبكاييجكريسةقطنميفرخآسيئرءانب
دقنوكأامبرو،كروتاتألاثمتىلإريشأسف،ونونيميإنعسيلوونروبياراس
،لبيركشيرنياههعدبأوهمّمص.كروتاتأللاثمتلوأهنأًاقباسكلتركذ
."...1926ماعهنعحيُزأدقراتسلانأنظأو،يواسمنتاّحنوهو

،هيكروىلعهادي،ةيندمبايثيفكروتاتأً؛اديجلاثمتلاتركذت
يلترطخمث...ههجوىلعودبيقيمعلمأتريبعتو،رحبلاىلإقّدحيو
ةريخألاامهتيحضناكرتيسو،هآدبثيحرمألانايهنيسامهنأتكردأو،ةركفلا
.ىلوألاىلعاهيفانرثعيتلاةعقبلايفملاعللةضورعم

."ةريبكةمدخانلتيدسأدقف،نيكرابةسنآايًاليزجًاركش"
."؟تلعفاذام!ً؟اقح"
ينتدعاسدقل":ةظاظفبانتثداحمءاهنإىلإىرخأةرمًارطضمتلق

ملكتأنأبجيرخآدهاشكانه.ةيمهألاغلابءيشركذتىلعكتمولعم
."ءاسمتمع،ةعرسبهعم

جزتميو،لخادلاىلإءطببللستيءوضلاناك.بابلاوحنتهجتا
بجي،هلعفبجيامكاذنآتفرعً.احوضورثكألالظلاحبصتف،مالظلاب
ىلإمهلاسرإو،هيلإتلّصوتامبةبقارملاةبوانميفلاجرلاغالبإّيلع
...انيديألوانتميفنآلااحبصأنيذللانيلتاقلاراظتنالونروبياراس

!؟نيلتاق
لوهذةرظنو،ةآرملابناجبةرطؤملاةروصلانمنادناهّتلطأ

.اههجوىلعراكنتساو



؟هللىمركلعفتاذام؟تزوناينالتاقامهنإلوقتأ":لوقتاهنأادب
اذاموأدرأاذامبفرعأمل."...كاقيدصامنإو،نييجمهوأ،نيلتاقاسيلامه
ترداغمثءاوضألاتأفطأو،نيتبقاثلااهينيعنعيرظانتدعبأف،لوقأ
.ةهدرلايفتومويلفطلاةروصينهجاوتل،ةفرغلا

سيلأ،نجسلايفيدلاويمرتنلتنأ؟تزونيمعاييرجياذام"
."؟هامعايكلذكسيلأ؟كلذك

،خبطملاىلإتبهذوًاديعبيرصببتحشأف،هينيعىلإرظنلالّمحتأمل
.لشفلابتءابيدوهجنكل،امهيتروصيدافتىلإةّسامةجاحبرعشأتنك
رفانتو،ةفولأموةميدقتاوصأ؛ةميدقلاتاوصألانمةفصاعطسوتنكدقف
.ةيناثلكرورمبىلعأحبصيتامغنلا

نجستسله؟تزونايلعفتاذام":اتكيدلاو،فوؤرمعلالأس
."؟كتلوفطقيدص

لعفتاذام":ءفدلاوبحلابةداعلاكيشياهتوصو،اينيآةلاخلاتلأس
ءطببوًاديحوتوميل،ريغصلااتكي،ديحولاينبا،اتكيلسرتسله؟تزوناي
."؟نجسلايف

هيفتيضقيذلالزـنملاكلذيفسفنتتوشيعتيتلاتايركذلاِتلأس
كقيدص،اتكيلسرتسله؟تزونايلعفتاذام":ةريثكةديعستاعاس
."؟ناردجةعبرأنيبتوميونّفعتيل،كليلخو

التقدقل؟لعفأياسعاذام؟لعفأنأينمنوديرتاذام":ترأج
متهأال!كلذلعفامهلقحينكيمل!مهاحبذ،درابٍمدبصاخشأةعبس
مهيديأتناكنإثرتكأالو،المأًارارشأمهالتقنيذلاصاخشألاناكنإ
يناربخيمل!ّطقيتدعاسمابلطيمل!يلإامهنمٌّيأِتأيمل.ءامدلابةخطلم
اذام!ينوربخأ؟نآلالعفأنأيـبضرتفياذاموً!ائيشينارطاشيوأً،ائيش
."؟لعفأنأبجي

.عقاولاىلإةهدرلاءاجرأيفددرتيذلايتوصىدصينداعأ
ةلاخلاوأ،فوؤرمعلاوأ،تومويوأ،نادناهال؛دحأكانهنكيمل

نيميمحلاهيقيدصنأوتللفشتكايذلالجرلا؛تزون،طقفانأامنإو،اينيآ
هلنيقيدصبرقأاميفًاحابشأدراطيناكيذلالجرلا؛مدلاادرابنامرجم
.هبجاووهيقيدصنيبًاقلاعًالجرتنك.هيرظانمامأصاخشأةعبسالتق

،ءاوهلاًابلاطتثهل...قيضييردصبترعشو،يلعقبطتناردجلاتأدب
ً،اعرسمةقيدحلاىلإخبطملانمتجرخ..ً.اديجسفنتلاعطتسأمليننكل
تضمغأواهيلإيدسجتدنسأف،زركلاةرجشىلإتلصوىتحفقوتأملو



تهابلاءوضلاكلذتيأرًاددجمَّينيعتحتفامدنعو.ثهلأانأوّينيع
ةقلقلاةلصاوتملاتاوصألاكلتتعمسو،ءامسلايفردبلانمرداصلابيئكلا
.اهسفن

."؟تزونايلعفتاذام"
لكيفةرشتنمتايركذلاتدبوً،اضيأةقيدحلايفتاوصألاتفختمل

،محفلانزخمبابدنعو،ةريغصلاةروفانلالوح:راقعلاءاجرألكيف،ناكم
ةرجشىلإًالوصو،ًالفلفوَمطامطجتنتتناكيتلاةلباذلاضاوحألايفو
.ةرضتحملادورولاةمجأوناوحقألاراهزأنمذفنتتناكاهنإىتح...زركلا
لعفتاذام:تفاختوصبددرتيهسفنلاؤسلاوههتعمساملكناكو
؟تزوناي

هنوديرياّمعلأسأوأخرصأملو.لاؤسلاكاذىلعدرّيدلنكيمل
،صاخشأةعبسالتقامهنأوامهتيامحعيطتسأاليننأمهربخأوأ،ينم
يسفنىلعتحرط.كلذناقحتسي،معن،امهنأو،نجسلاىلإامهلسرأسيننأو
:هسفنلاؤسلاةطاسبب

؟لعفتاذام،تزون
مليننأو،ثدحيملكلذنمًائيشنأءاعّدالايرودقمبناكامبر

كلذادب...نيلتاقلااسيلَّيقيدصنأو،ةثجلاَرأملولزـنملاكلذىلإبهذأ
يدلو،طالبيفيننأفرعيدحأالو،ينعنميءيشكانهنكيملً.انكمم
ةحفصلاكلتقيزمتوةداعسلارادىلإةدوعلايننكميو،ريميدلمعةقاطب
اياحضلاىلعنزحيسملاعلانكيمل.ءيشلكيهتنيسونادزيةرّكفمنم
،مهيديأبنيرخآلانيكاسملاةثالثلالاّمعلاوتومويونادناهاولتقيملنيذلا
ةقحاللاةيطغتلابو"ةثداحلاعوقو"ىلإتّدأيتلامهلاعفأومهتارارقبامنإو
اوناكامنإو،طقفمهيديأىلعصاخشألاءالؤهءامدنكتملو.اهيلع
تضّرعتامبرل،ءايحأاوقبمهنأولو.اهبهنوةنيدملاريمدتنعًاضيأنيلوؤسم
،ًءارغإرثكأودبتةركفلاتأدبامدنع...أوسأللىصُحتالىرخأندموةنيدملا
.فتاهلاَّنر

اهرمأتيسندقتنكو،ةلصتملايهبنيزتناك."يديسًابحرم"
ً.امامت

."ةيغاصناذآيلك؟ثدحاذام.بنيزًابحرم،ممه":تمتمت
ودبت؟يديسايريخبتنأله":تمصلانمٍناوثعضبدعبتلاق

.ً"ابعتم
."؟يلعنيأ؟تنأنيأ.يقلقتال،ريخبانأ"



نكلتارمةّدعيلعكبلصتا.ةيناميلسلاعماجىلإنادئاعنحن"
."ًالوغشمناككفتاه

."؟ناباشلااهيأًائيشامتدجوله.ةبعتمةليلتناك"
يفتاموسرلانأشبةقحمتنكيننكل.ظحلاءوسل،ال":ةطناقتلاق

اهيفرثُعيتلاعقاوملااهلكعبسلاتاحوللاضرعتذإ.لزينيدتدجنلزـنم
."ثثجلاىلع

،هتماقتساواهريدمقدصبءايمعوةقلطمةقثةنيكسملاةاتفللتناك
يذلاهسفننيشتفملاريبكاميف،ءيشلكةجاذسبهمامأفشكتيهاهو
.كلسلادارفأيقابواهعادخلططخعضوبلوغشمهبقثت

،يديسايةعباسلاةيحضلاوهنادزينوكيسفكعقوتّحصنإ،نكل"
،ستيلربمسو،ونروبياراسرهظت.روصلاهيلإريشترخآناكمكانهسيلو
يفةيناميلسلاو،يـباكبوترصقو،حتافلاعماجو،ايفوصايآو،يـباكنيتلأو
ّالأبلامتحاكانهلهً.اقباسعقاوملاكلتيفثثجلااندجواننكل،تاحوللا
."؟مهاياحضرخآيلاميناكاهنأولُتقوفُطتخادقنادزيمدآنوكي

بذكلاةركفينتلعجو،رمألالّمحتيرودقمبدعيملوً،اسئابتنك
،تاوصألاكلتتحضأ.نايثغلابرعشأيـبيلعةقثواهتقثةنايخواهيلع
الاتكيلزـنمءاجرأيفاهادصددرتييتلاتايركذلاكلتو،لاؤسلاكلذو
تيشفأوتملستسا،ةدحاوةظحليف،نيعةضمغيفتملستسا.لمتُحت
.رسلا

."ونروبياراس"
تنعمأاملكيننأتفرعيننألامبر؛َّيتفشنيبنمةملكلاتجرخ

نأيفبغرأمليننألامبر...ىرخألاةلمتحملاثادحألاتاهاجتايفريكفتلا
...زئافلاوه،يتمواقملهدهجىراصقلذبييذلاكاذ،رخآلاتزوننوكي
...ينقرؤتيتلاةريثكلاتايركذلاو،كوكشلاكلتةجيتننمتفخيننألامبر

ناكرتيس.هآدبثيحرمألانايهُنيس.ونروبياراس":ةرملاهذهعانتقابتلق
."كروتاتألاثمتبناجب،ونروبياراسيفنادزيمدآةثج



حرصنعراتمأةعضبدعبىلعتنكنيحةيرانلاةريعألاتعمس
رويطنمبرسعفترا.يجكريسفيصرنمبرتقأتنكنيح،كروتاتأ
ليللاتمصمطحتو،ثالثلاتاصاصرلاتّودنيحةعرسبءاوهلايفسرونلا
.امهبتعّردتنيذللابجاولابيساسحإويتميزعىلإةفاضإلاب؛ئداهلا

."؟تلعفاذام"
يفنييقلتسمريميدواتكيتّليختوً،ارماغمدنلاوكشلابيروعشناك

نأنودنميلعامهادرأنأدعب،كروتاتألاثمتمامأءامدلانمةكرب
صخشلاتنك؟كلذريغعقوتأنأيننكمياذام؟ددرتيساذاملو.ةيناثددرتي
هلمعبموقي،نيكسملالجرلا،يلعو.امهفتحىلإامهلسرأو،امهبعقوأيذلا
نكل،امهتداعسامهنمنادزيمدآقرسدقل،معن.ةطاسببهبجاوذّفنيو
.ضرتفملاامهقيدصالإنكيملامهيتايحىلعزهجأيذلالجرلا

."؟تمدقأَمالع؟تلعفاذام!هللااي،هآ":تخرص
ةرفقملاقرطلايفاهادصددرتو،ليللايفًاديعبيتخرصتلقتنا

.ةضيرعلا
."؟تلعفاذام"
.ةوقبقفختيتلاسرونلارويطةحنجأنيبو،ميسنلايفتوصلاددرت
."؟تلعفاذام"
تعفدناو،دوقولاةساودىلعيمدقبتطغضف،رعذلايـبَّدبتسا

نيحراتمأةعضبالإتمّدقتدقنكأمل،لاحلكىلع.مامألاىلإةرايسلا
تدّهنت.قيرطلانمرخآلافرطلاىلعيوحنهجتتىرخأةرايستظحال
.امهلءيشثدحيملهنألهللاتدمح.بيجلااتكيةرايستناك؛حايتراب
هتيأرف،هترايسينتزواجتنيحيمامألاجاجزلاربعتقّدحو،ةعرسلاتفّفخ
،دوقملاسماليداكيهردصو،مامألاىلإًالئاموءادوسًابايثًايدترم،اهيف
.المأينآردقناكنإفرعأمليننكل

ببسبةرايسلاةطساوبهعبتأنأنكمملانمنكيمل؟يرجييذلاام
تنكامً،ادوجومنكيملنإىتح.قيرطلافصتنميفدوجوملالصافلا
لهف،اتكيىلعاضبقيمل؟بنيزويلعنعاذام.هبقاحللاعيطتسأس
.ةعّرسلاتدزودوقولاةساودىلعيمدقبتطغض؟امهلامءيشثدح

ةفقاوتناك.ونروبياراسيفحرصلانمتبرتقانيحبنيزتيأر
لاثمتهاجتايفرظنتيهو،قيرطلاوحناهرهظترادأدقو،لاثمتلابناجب



نمتجرخ...حجرألاىلعاهسدسمً؛ائيشلمحتتناك.يرجحلاكروتاتأ
وحنتيرجو،ناهلوجهزـنتملخدمىلإيدؤييذلارسجلاىلعيترايس
يفنيبوانملانييدنجلاتيأر.قيرطلانمرخآلافرطلايفبصتنملاحرصلا
نيفقاوةيرانلاةريعألاكشنودنماعمسنيذللا،ةبيرقلاةيماحلا
.ةرورضلالاحيففرصتللنيدعتسمو

ترهش؟نمىلإ...ىلإاهسدسمدّدست،بنيزتناكدقفً،اقحمتنك
.مامألاىلإتقلطناويسدسم

؛هيلإاهسدسمبّوصتيذلاصخشلا،لاثمتلامامأ،كلذدعبهتيأر
.يلعناك

؟يلعىلإاهحالسددستاذامل؟اذهنونجيأ
فقاولاريميدامنإو،"يلع"سيلهيلإددستنمنأكاذنآتكردأ

،ةيادبلايف.اهناكميفةتباثريغةفئازلاهتيحلو،ةذوخًارمتعمهتنيهرفلخ
ىلإهسدسمهّجويّهنأتّدكأتكلذدعبيننكلً،ائطاخهارأامّنأتننظ
.يلعسأر

.ينآرنملوأناك
."تزونايًالهأ":هيتفشىلعةمسترمةيديلجةماستباوًالئاقينمرخس

نأفيضأنأبجينكلً،اريخأانتدجوً،اذإ".ةيهاركىّولتيههجوناك
."تافدقناوألا

يسفنتنعلونروبياراسنمتبرتقانيحةيرانلاةريعألاتعمسامدنع
،نكل.ربقلاىلإريميدواتكيلاسرإنعلوؤسملانوكأسيننأًاناظ؛ةرمفلأ
ًانونجمًاشحو؛رخآًاصخشناكامنإو،يمامأفقينمريميدنكيمل
.ءامدلاةقارإوماقتنالايفةبغرلاب

الوًاظّفحتموًالزعنمًامئادناك،معن.لاحلاهذهىلعلبقنمهرأمل
ًاقالطإهدهاشأمليننكلً،اعمانسفانتاملاطل،معنو.هرعاشمنعًادبأربعي
اتكيووهف؛نآلاكشكانهدعيمل.زازئمشالااذهلثمبيلإرظنيوهو
تمسترايتلاةرظنلانم،نآلاتفرع.لتقلامئارجنعنالوؤسملاناصخشلا
ولتدحاولاهاياحضدراطدقهنأو،نونجلانمّسمبٌباصمهنأ،ههجوىلع
مامتهانمهنعفرُعامبءيشلكذّفنو،مهتايحىلعةوسقبزهجأو،رخآلا
ام؟اذامل،نكل.ناقتإبليصفتلكوةيناثلكلططخو،ليصافتلابديدش
؛نادناهلهبحببسلاله؟ءامدلاكلتةقارإفلخهيلإىعسيناكيذلا
ً؛ايرسًابحًامئاداهلُّنكييقبله؟ّطقاهنايسنعطتسيمليتلاةاتفلا
ءانثأيفءيشلعفهعسوبنكيمل؟هئاقدصألضفأتجوزتنأدعبىتح



،نيريبكاهتراسخببسبامهبرعشناذللاملألاوبضغلاناكامبرو،اهتايح
،ةنسنويلمدعبىتحالوً،اقلطماتكييذؤينأهرودقمبنكيملنكل
نأادب،نادناهتتامامدنع،لاحلكىلع.ةزيمملاامهتقالعرمديسكلذف
.ةأجفًاجرخمتدجودقهتالاعفنا

نعثيدحلابً؛احضاورمألاناك؟اذهلكيفاتكيطّروفيك؟اتكيو
.هنباوهتجوزلماقتنالاورأثلا

ءودهب"ً:ائيشهلينعتلازتالانتقادصنوكتنأًاينمتم،قفربتلق
نعملكتننأنكمي،حالسلاىلإةجاحال،لجرايايه.كيلعنّوه،ريميداي
."ةلأسملالحننأنكمي،ايه.رمألا

ال،تزونايءارهلااذهبينرطمتال":هسأرزهيوهوّفلكتبمستبا
.ً"ائيشلحننأنكمي

الّهنأةعفدلافنعنمًاحضاوادب.هسدسمبمامألاىلإيلععفد
.ضوافتيأللاجم

رّجفأسفالإو،حرملااهيأةكرحيأبمايقلايفركفتالو":يلعرّذح
."كغامد

هنأيفكوكشيأيدلنكتملو،مزعلادقاعوًادجًادينعادب
،ىفتخادقهفرعأيذلاريميدناك.كلذىلإرطضانإدانزلاىلعطغضيس
ً.ايلقعٌّلتخمصخشهبلدُبتساو

ناك،هعضونأشبقلقينأنمًالدب."ريدملااهيأفسآ":يلعلاق
،تأطخأيننأفرعأ".وحنلااذهىلعهتتغابمنمًالوهذمباشلاقمحألا
وهكئاقدصأدحأنوكينأًاقلطمنظأمل.هتيأرنيحتددرتيننكل
."هنعثحبنيذلاَلتاقلا

يأىريالأ!نيلتاقانسلنحن":يلعسأربرضيوهوريميدرأج
ةدعاقدنعددمملاصخشلاىلإراشأو."!انهناتيحضلانحن؟اذهمكنم
ناك."!يقيقحلالاتحملاوهف.كاذ،كانهيقيقحلالتاقلا".هسدسمبلاثمتلا
يتلااهسفنبايثلاًايدترملاثمتلابناجبضرألاىلعًاددممنادزيمدآ
ةلتقلا":ريميدخرص.هقنعتّزُحدقو،حابصلايفاهيفهتيأردقتنك
فرعتنأبجيو!نحن!ناتيحضلانحنو،هلاجرونادزيمدآمهنويقيقحلا
."!تزونايرخآصخشيأنملضفأاذه

لوؤسملاناكهنأملعأو،ريميدايفرعأ":عاطتسملاردقءودهبتبجأ
."تومويونادناهتومنع

نموً.اضيأنيكاسملاةثالثلالاّمعلاكئلوأو"ً:املأىّولتيههجووفاضأ



!تزونايةنيدملاهذهاودسفأدقل!لاملاوذوفنلانمديزملا؟اذاملجأ
.ةزيزعلاانتايركذاودسفأوانتلوفطاوبّرخ!تزونايانتنيدم!ءالشأاهوقّزمو
."رابغىلإاهولّوحواهوقحس،تزوناياهورّمد

لّمحتتنأيرجيامفاشتكالواحتتناكيتلابنيزعطتستمل
:ينتلأسفلوطأتقول

."؟يديسايهفرعتله"
ىتحً؛ادمعتمٍلاعٍتوصبتخرص."!بنيزايهفرعأًاعبط":تددر

ًايعّدميلوحترظنو."يئاقدصألضفأدحأهنإ"ً.اضيأهلوقأامريميدعمسي
."؟انهثدحيذلاام".يرجيامكردأاليننأ

اذهةثجءاقلإلانهىلإانئج.ثدحامبكربخأينعد":ريميدلاق
اموريفتابكرملايقباستمنإلاقو،انههكرتننأاتكيةركفتناك.ريقحلا
عبسرامضملالوحاورودينأدعبةيادبلاةطقنىلإنودوعياوناكةميدقلا
لامكإل،ىلوألاةثجلاانيقلأثيح؛انهةثجلاكرتننأبجياذل،تارم
اذهةصاخً،ائيشنقتياليذلااتكيفرعتكنكل.هانلعفاماذهو.ةرودلا
ترهظ."بيجلاهترايسيفةيدقنلاةعطقلاكرتدقف؛رومألانمعونلا
؟كلذكسيلأ،ةيدقنلاعطقلانأشبفرعتتنأ".هيتفشىلعةركامةماستبا
ّركذنلامنإو،ًاليلدبابشلااهيأمكحنمنلكانهاهانكرتاننأاونظتال
ّملعتييكو،ةنيدملاهذهيضامبمئارجلانعنوبتكيسنيذلانييفحصلا
؛مهتنيدمخيراتنعًائيشلوبنطسإيفنوشيعينيذلانودحاجلانوسئابلا
ةقفربانهبيبحلااذهرهظ،لاحلكىلع.ةعيضوةفيحصنمنكينإو
ءاردزابّيلإقّدحييذلاانهلجرلااذه،حيحصاذه-هذهةريغصلاهتريمأ
ملو،دوقنلاةعطقبلجيلهترايسىلإدعصياتكيناكنيح-نايعللحضاو
يوقلايطرشلاديسلاخرص.لاثمتلافلختنكيننأليتيؤرنمانكمتي
معلاسدسمىلإهديَّدمزوجعلانكل،فقينأهنمًابلاطاتكيىلعانه
كلذلعفنمىودجلاميدعقمحألانكمتيملو،ةرايسلايفميدقلافوؤر
قلطأودانزلاىلعكلجرطغض،اهدنع.ديدشكابتراببيصأو،يغبنيامك
تناكل،هيلعزفقأمليننأولو.ىلوألاباتكيباصأفتاصاصرثالث
."لاحلايفميدقلاانقيدصىلعاتزهجأدقنايرخألاناتصاصرلا

تلقامك":ةمزلملاهبشتيتلاريميدةضبقيفًاحفاكم،يلعلاق
هنأتكردأامدنع،نكل.هيلعتيضقلرخآصخشيأناكول،يديساي
."تفقوت،كقيدص

مث."فقوتدقل،حيحصاذه":مارتحابيلعىلإًارظان؛كلذبريميدَّرقأ



كلذيفينرتملكنأولىنمتأ":هتنيهرنذأيفسمهولفسألاىلإىنحنا
."ءيشلكحجنل،كلذالولف.حابصلا

.ةظاظفبملكتيملو،هتوصيفدقحوأةيداسكانهدعتمل
ال،عمسا.ثدحدقثدحامً،انسح":يسدسمضفخأانأوتلق

نأبجيو،باصماتكيفً،ابناجسدسملاعض.ءامدلانمديزملاةقارإلببس
."ىفشتسملاىلإهلقننوهدجن

ً.اكحاضرجفنا
كسفنجعزتال":ءاوهلايفاهيمريوةفئازلاهتيحلبكسميوهوهقهق

دوويلوهمالفأدحأيفىقمحلاةطرشلادارفأدحألثمودبت،تزوناي
."انهيهتنيرمألا؟مهفتالأ.ةئيسلا

؟رارفلابذوليمثانلتقيسله؟انهيهتنييذلاام؟هينعييذلاام
لامتحاللًاقفوتفّرصت؟برهللليبسالورصاحمهنإهسفنللوقيهنإمأ
.يناثلا

كيدلتناكدقف،ًالحدجننأنكمي.اذهلقتال،ريميدايايه"
ًايماحمكلنّيعنس.كيبيبحتومنعنيلوؤسماوناك؛ةيقطنمبابسأ
."..ً.اديج

سمخةدملنجسلابانيلعنومكحيس،تزونايكسفنجعزتال"
ًاسمخالً.ادبأنجسلايفةدملاكلتيضقأنلو،لقألاىلعةنسنيرشعو
حرملاناك."طقفًادحاوًامويوأً،اموينيرشعوةسمخوأ،ةنسنيرشعو
نأفرعيلجر؛حورجملجرتوصعمسأترصو،كاذنآىهتنادقفئازلا
."تهتناةبعللا،ىهتنا؟مهفتملأ،تزونايرمألاىهتنا".هيدلتارايخال

ىلإ"يلع"عفدف،مالكلابيلحمسنإناربتُخيسهمزعوهرارقنأفرع
ةرطاخماهنكل،هيلعرانلاقلطيسنكيملامبر.هيلإهسدسمبراشأومامألا
ريميدسيلوًانونجمًالجريمامأفقينمناك.اهيلعمادقإلايننكميال
.يسدسمترهش،اذل.ريثكلاهترطاشوتاونسلاكلتةليطهتفرعيذلا

."ًالحدجننأنكمي،كوجرأ،لعفتالريميد":ًالسوتمتلق
ةملكقدصيمل."هه!ً؟الحدجننأنكمي":يسامتلانمًارخاسلاق

ريغتو،ينمىهتنادقهنأادب."تزونايءيشلُحينل":سمهو،كلذنم
.هسدسمرّخذمث،يلعىلإرادتساةدحاوةظحليفو،ههجوىلعريبعتلا
.رانلاقلطيسهنأيفكشيدلنكيملذإ،فّرصتأنأبجيناك

.نيتصاصرتقلطأ
َّرخمث،رمقلااهئيضييتلاةريغصلاةحاسلايفمخضلاهدسجّحنرت



.نادزيمدآبناجبهرهظىلعطقسوهيتبكرىلع
لازيالوهف،رذحلاَّخوت،يديس":هوحنتيرجنيحبنيزينترّذح

.ً"احلسم
ىلعيلعضهن.سدسملادانزىلعتسيلهدينكل،معنً،احلسمناك

.هبناجبَّيتبكرىلعتوثجف،هعباصأنمسدسملارّرحو،هيمدق
."؟اذهتلعفاذامل؟ريميداياذامل":تخرص
.مستبا
نمًاءزجتيقبوًامئاداهتفرعيتلاةماستبالا؛ريميدةماستباكلتتناك

ً،اعيمجانعدخدقهنأكاذنآتكردأ.ةقداصاهنكلةّفلكتمةماستبا؛يتايح
اهتدجوو،ةدودمملاهديتكسمأ.هفتحىقليلةليحدرجمءيشلكّنأو
يفناعملتناتدرابلاهانيعتناكو.ةعرسبدربتاهنكلقرعلالعفبةبطر
.رمقلاءوض

رايخانيدلنكيمل":ملكتيلةوقلاضعبعمجتسيلحفاكيوهوسمه
."...رايخانيدلنكيمل،تزوناي

،ملكتينأترظتنا.رظنمبرغأىأرهنأكو؛كلذدعبهانيعتدّمجت
تمصلانكل.ً"اقحنتافردبلاكلذ،تزونايًارمأفرعتله":لوقينأو
دهشملمجأىلإناقّدحتامهو،نيتتباثهانيعتيقبو،ناكملاىلعقبطأ
...يتيؤرقاطنجراخ

."يديسايغرافهسدسم"
اسيلامهف،تقولالاوطًاقحمريميدناكدقف،كلذينئجافيمل

ريميدىظحينألبقامهوبقاعدقاياحضلاناك.ناتيحضلاامنإونيلتاقلا
...ةلادعلاقيقحتلةصرفلاباتكيو



يذلاردبلاههجوءيضي،طبضلابهيلعروثعلاتعقوتثيحاتكيناك
تومويونادناهيربققوفةيلدتملاةقالمعلاورسلاراجشأناصغأربععملي
فوؤرمعلايدقرمنمتاوطخعضبدعبىلع،بويأيفةرسألانفدميف
.اينيآةلاخلاو

ىلعةريبكلاةبطرلاةعقبلاو،نادناهربقةدهاشىلإًادنتسمهتيأر
نيحهسدسمعفر.ةظحللكءاضقنابربكأحبصتًامامتهبلقتحتهصيمق
رانلاقلطيسهنأنظأمليننأمغرو،ةربقملالالظنيبكرحتيلظلادهاش
.يسفنبهفّرعأوٍلاعٍتوصبملكتأنألضفألانمهنأيفترّكف

."تزون،اتكيايانأاذه"
هنألملأتيهنأتكردأو،هناكمنمحزحزتيملهنكلمستبا."تزون"

."كئيجمعقوتأتنكدقف،انهىلإلاعت".ّرشك
-هفتحىقليوهوريميديتيؤرءبعو،ةليقثتاوطخبهنمتمدقت

ةوطخلكعميلهاكلقثي-ًاليتقهادرأيذلاصخشلاتنكيننأو
.اهوطخأ

."...باصمتنأ"
ملأ؟كلاجرنيأ".يفتكقوفنمرظن،هلوقأتنكاّمعًالفاغ

."؟كعممهرضحت
نورظتنيلخدملادنع،كانهمهنإ":ملظمديعبناكمىلإًاريشمتلق

."انيلإاهقيرطيففاعسإلاةرايس.مهيعدتسأنأ
سيلنكل،اذهنأشبقلقتال،بهذنسً،اعنصتنسحأ"ً:امهفتملاق

رعشأ":لاقوهترسأدارفأروبقىلإهلوحرظن."ملكتننأبجيًالوأ.نآلا
."انهربكأنانئمطاب

نأاننكميً،اددجمكيمدقىلعفقتامدنعو،فزـنتتنأ":هترّذح
."انهىلإدوعن

سيلأً،اذإنجسلانمةزاجإىلعيللصحتس"ً.اركنتسممستبا
."؟كلذك

دجنس":نامألابرعشيهلعجأليدهجىراصقًالذابو،هعمًاقفتمتلق
."انهىلإكديعأسيننأبكدعأوىفشتسملاىلإيعملاعت.امًالح

نأيغبنينكل،ىفشتسملاىلإبهذنس،سأبال.لعفتسكنأفرعأ"
."ًالوأرومألاضعببكربخأ



تسلج،اذلً.اضيأهلاهلوقتدرأيتلارومألاضعبكانهتناك
ً.اروفتملكتونادناهربقبرقهمامأءاصفرقلا

يلإقّدح."؟رمألايفيناكرشتملاذامل؟ةيضقلاجراخينامتكرتاذامل"
."؟ريميدةركفكلتتناكله".هلوقيامفرعيالهنأكوةهالبب

ناكدقف،هيلعموللاِقُلتال،ال!هللااي،هآ!ريميد":ةشهدبلأس
ةأرماكيدل؛نآلاةايحكيدلتنأف،اذهيفككرشنّالأانررق..ً.اكرتشمًارارق
."كطّروننأيفبغرنملاذل.ةميقلاوىنعملاضعبكتايححنمت

."!يطيروتيفابغرتمل"
نأأشنمل.ميدقلايقيدصايفسآ.فرعأ":هسأرينحيوهولاق

."اذهلكنعًاديعبكءاقبإاندرأو،انفدهنكيملكلذف،طقفرعت
؛ًالوأينامترشتساو،ةيادبلايفينامتربخأول؛امتلعفولىنمتأ":ةرارمبتلق

."ريميدنونجفاقيإنماهنيحنكمتأستنكامبر
."؟ريميدةركفهلكرمألانأنظتله؟اذام"ً:املأىّولتيوهومغمغ

هنكل،هقيدصىلعّرتستيناكنإفرعأنأتدرأ.ةرشابمهينيعىلإترظن
تنك.يتركفامنإو،ريميدةركفنكتمل،تزونايئطخمتنأ".لعفينكيمل
،علاطلاءوسببسبنكتملةثداحلانأيفًالوأرّكفيأدبيذلاصخشلا
يف.ةمكاحملايفثدحامتفشتكالوبنطسإنععافدلاةطبارلضفبو
تددزا،رمألايفريكفتلاتنعمأاملكيننكل.قيدصتلايفبغرأمل،ةيادبلا
امبهتربخأوريميدىلإتبهذفرمألانمنقيتأملو.يكوكشةحصبًاعانتقا
."حصنلاهنمتبلطو،هتفرع

."نوناقلاّلثمأيننأضرتُفينمانأ!انأيتحيصنبلطتمل":تمتمت
يفبغرأمليننأل؟تزونايكيلإأجلأملاذاملفرعتنأديرتله"

كتجوزكاذنآتدقفوً،ايفاكًائبعلمحتتنكدقف،ينزحبكلهاكلقُثأنأ
."ريميدىلإتبهذاذهلو،ملألانمديزملضّرعتتنأًابئاصُدبيمل.كتنباو

فقوتيملريميدنأفرعت،تزون".حيضوتلالواحفبئتكييهجوىأر
اهتافونعهتفرعدقامهترطاشمنأنظأوً،اقلطمنادناهبحنع
دعباهبيجاوزنعهنمراذتعالاو،هعملصاوتلايفيتقيرطتناك
كنمرذتعأنأبجيناكً،انسح"ً.اددجمًاديعبهرصببحاشأ."امكترداغم
."..ً.اضيأ

يفتجوزتدقو،يتايحيفىرخأةأرماكانهتناكنكل،معن"
."ةياهنلا

.ربقلاةدهاشبرقًاملأتمكّرحت



تالفإلاعطتسنملريميدوانأيننكلً.ابئاصناكهتلعفامو.تجوزت"
بحأاملاطل.لوطأتقولرمألاءافخإنمنّكمتنوأ،يضاملانثاربنم
نيقيدصانحبصأامبرو،تيفوتنأدعباهلهبحدادزاامبرو،نادناهريميد
."ببسلااذهلًاددجمنيميمح

...هيتفشنيبنمقفدتتانيغفيتاملكتناك
.كلذيفبطخكانهنكيملوً،اددجمنيقيدصانحبصأاذهل،معن"

انتلوفطءانثأيف؛انتايحنمًاءزجًامئادتنّوكو،انعمنادناهتناكدقف
.ً"امئادانعمنادناهتيقب...انبابشو

ربقلاةدهاشلثم-ههجوناك.فنعبلعسوشعتراوهدسججلتخا
.عستتهردصىلعةنكادلاةعقبلاو،هنولدقفي-اهيلإدنتسييتلا

.ً"اقحالاذهنعملكتننأاننكمي.يقيدصايٍةئيسٍلاحيفتنأ،اتكي"
نأبجي.ءيشبرعشأالوريخبانأ،ال"ً:اضفارهسأرزهيوهوَّزأ

ملو،نوعلادييلمّدقهنأينعأوً،اريثكريميديندعاس.نآلااذهنعملكتن
نأهنمتبلط.ةدايقلاةفدّىلوتيذلاصخشلاتنك.ينهّجويوأيّنلغتسي
.تاواغببللّهبحتفشتكاو،هتاقالعولجرلانمُتقثوتو،نادزيىلإفّرعتي
تّططخامك؛ةردانلارويطللدازميفنادزيىقتلاو،ناقتإبهرودريميدبعل
ههاجترعش،هءاغببريميدذقنأامدنعو،ءيشيفنادزيكشيملً.امامت
لزينيدىلإانفّرعيوًافورعمانيدسيهلعجامً؛اريثكهبقثوو،ريبكنانتماب
ءانبلاعقوميفةثداحلانأةقيرطلاكلتبانفرع.هتاواغببدحأهحنميذلا
رماوأىلعءانبذُّفن؛ةطاسبلكبًايبيرختًالمعامنإو،ةفداصمنكتمل
ناك.سوؤكعضبدعبءيشّلكبلزينيدانربخأدقو.نادزينمةيصخش
رعشهنكل،نونجلاىلإهعفديريمضلابينأتو،هقامعأيفةقيقحلافرعي
ريرقتيفاهبتكيتلابيذاكألانععافدلاىلعهمغرأديدشفوخب
."ةمكحملاىلإهمّدقيذلاكاذنيراشتسملا

يفنيطروتمًاعيمجاوناكله،مهيلعامتيضقنيذلاةعبسلا...ىلتقلا"
."؟يرجيامبنوفرعياوناكله؟اذه

َّضغ.تزونايًائيربمهنمٌّيأنكيملو.مهيفدحاولك؛مهعيمج"
ءدبباحمسوحرتقملاعورشملانعفرطلاسومغيلضفويسانيكرّدقم
،نييرامعملانيسدنهملاريبكهفصوبو.ميدقيرثأعقوميفدييشتلالامعأ
اكورودناداسمدختسانيحيف،ةيادبلاذنمةيضقلايفناّكأناموتطّروت
ةسمخلتقمبًاقالطإمتهيملو،ءانبلالامعأنععفاديلةفيحصلايفهدومع
حاتفمةحايسلانإوهدغولاكلذهلاقاملكو.كانهءايربأصاخشأ



مل؛يلاميناكاه،نيعللايماحملاكلذبقلعتياميفو.ًالبقتسمدالبلاراهدزا
،ةيضقلاكلتبزوفللهعسوباملكلعفو،طقئدابموأقالخأهيدلنكت
ً،اريخأو.رخآصخشلكو،نيماعلانيعّدملاو،ةاضقلل؛عيمجللىشرمدقو
نادزيمدآلفاسلاونئاخلاوريرشلابذاكلادغولاكلذً،اعيمجمهأوسأ
طروتمهنأفرعنًاعيمجاننكل،ةفاقثلالجررهظمبروهظلالواحيذلا
."ةديدعحئاضفيفًامامت

نكل-هيديبمهلتق-ىتوممهنعملكتينيذلالاجرلاعيمجناك
.ةريبكتيقبمهلهتيهارك

مهئامدةقارإقحتسيله؟كلذقحتسيرمألاناكلهً،اذإ":تلأس
يفًاحضاوادبيذلاماهتالانملمأةبيخبهانيعتضمو."؟كيديىلع
.يتوص

."ماقتنالابةقالعرمأللنكيمل.تزونايمهفتملتنأ"
امببسبهنإلوقلاىلعؤرجتالو؟هيلعامكمادقإببسامً،اذإ"

."نيعللابكرملاكلذنتمىلعهتلقيننأضرتُفي
ً،اداجتسلكنأفرعنانك،تزونايايه":ةتفاخةكحضًاقلطملاق

."ةريغصةروثدرجماهنأملعنو
.ةقلقمىرخألاعسةبونىلإهتكحضتلّوحت
."..ً.اقحالاذهلكشقانننأنكمي،اتكي"
يهُنأينعدً.اقحالىفشتسملاىلإينذخأتنأنكمي،تزونايكوجرأ"

دقف،ماقتنالابقلعتيرمألانكيمل".ىشالتتهتوقتناك."...بسحفيمالك
نمشيعنءيشكانهنوكيىتح؛ىنعملانمًاعونانيتايححنمنلمهانلتق
امفرعتنأبجيسانلالكنيبنمتنأ؟شهدنمتنأاذامل...هلجأ
كنمكتايحصاخشألادحأعزتناو،ةلثاممةنحملتضّرعتدقف،هنعملكتأ
ةطاسببنّكمتتملوٍةريثكٍمايأحابصأيفتظقيتساكنأًانيقيفرعأً.اضيأ
ملعأو،ملاعلاةهجاوموكبايثءادتراوأريرسلانمجورخللببسداجيإنم
كسيساحأوكرعاشمتدقفنيحً؛اردخوَّسحلاًادقافمايألاكلتتيضقكنأ
."ةايحلاديقىلعكئاقبببسنعاهنيحكسفنتلأسّكنأوً،امامت

ىلإنوسيآوديزوغتدقفنأدعبيتايحتلّوحتدقفً،اقحمناك
ملو،ةايحلاديقىلعيئاقبببسنعرارمتسابيسفنلأسأترصو،ميحج
يفءاقبلاناك.لزـنملاةرداغموأريرسلانمجورخلايفةبغرّيدلدعت
،ثاثألا:يتنباويتجوزبءيشلكينرّكذدقف،باذعلانمرخآًالكشتيبلا
ينتمغرألمتُحتالتايركذلًارقمهسفنلزـنملاادب...امهتاينتقمو،امهبايثو



نيتيلاخنينيعبهيلإتقّدحٍعساشوٍساقملاعىلإ؛ملاعلاىلإجورخلاىلع
نمّلكناك.ةمهلارتاف،ىدهريغىلعهيفتيشمو،ريبعتيأنم
ًادّرجموةهكنلانمًايلاخرحبلااذشورخافلابارشلاويهشلاماعطلاولمعلا
لاؤسلاينجعزأ،تبهذامنيأ.ءاقدصألاةقفركلذكو؛حرملاوأةداعسلانم
هيدافتنمةطاسببنكمتأمللاؤس.ينهذيفهسفنسرغدقهنأكو؛هسفن
؟هلجأنمشيعأيذلاام:يتنباويتجوزليحردعب

ناكول.تزونايّيلإةبسنلابفدهوىنعملكةايحلاتدقف"
يننأقّدصف،كلثمةايحلابّثبشتأنأو،تنأهتلعفاملعفأنأيرودقمب
سانلانأولً.اعمةرظناهيلعيقلُنليعمتافلملابلجأو،كيلإيتآستنك
ًايفاككلذناكلهنوقحتسييذلاباقعلااوقلتدقةثداحلانعنيلوؤسملا
لمعيتيحضاناكنادناهوتوموينأتفشتكاامدنع،نكل،ّيلإةبسنلاب
نأدعبقلطمزجعبامنإو،بضغيأبرعشأمل،ةّربدمةديكمويـبيرخت
يتايحنمحرفلالكىفتخا.يرظانمامأوينمينباويتجوزتذُخأ
كئلوأّجزّنإىتح،ةلماكةبآكيفتشعو،لمتُحتالةايحلاتحضأو
يفةبغرلاتدقفدقف،ةميدقلايتايحيلإديعيلناكام،نجسلايفلاجرلا
ءيشلعفينعسيملو،يلخاديف،يقامعأيفكلذبترعش.دبألاىلإشيعلا
."...سأيلاقامعأيفًالوزعموًاعئاضتنكدقف،رمألالايح

تركذت؟رساكرئاطمأ؟ةموبوهأ؛ديعبامناكميفيليلرئاطقعز
،اتكيىدلاهسفنتايركذلاكّرحدقتوصلانأدبال...نزُحهرقصو،ريميد
دقفدقناكامبر،عقاولايفً.اضيأًافلتخمريميدعضونكيمل":لاقدقف
.ةباصملاهتاناويحةجلاعمولمعلايفًءازعدجوو،يلبقشيعلايفهتبغر
لعفنلً:اروفلاق،يتايحاودسفأنيذلاداغوألالتقأسيننأهتربخأامدنع
ال."كلذنمًاءزجنوكينأيفبغرأملاذإ،تضفريننكل،ًاعماذه
ةقيقحلالوقأ".مالكلاتعباتنيحينيعيفقيدصتمدعةرظنىأرهنأدب
اذإ.رمألاجراخهكرتأالأيلإلسوتورصأهنكلةيادبلايفتضفر.تزوناي
.ً"اضيأوحنلاكلذىلعشيعينأبغرينكيمل

ناكولوطأةرتفلهلاعسرمتساةرملاهذهوً،اددجملاعسلابأدب
.ينتكسُيلهديعفرهنكلًاددجمىفشتسملاىلإباهذلاحرتقأتدك.فنعأ

نأكنكمي،كدعأ،بهذنس":ةبوعصبتاملكلابهّوفتيوهومغمغ
رومألاتحبصأيلإريميدمضناامدنعً،اعبط".حنحنتولعس.ً"اقحالينذخأت
اهيفتزهجأيتلاةظحللايففقوتأستنكامبر،يعمنكيملولو.لهسأ
ريثكلاىأرنأهلقبسدقو،رومألاهذهبريبخريميد.لزينيدتدجنىلع



اميفو".كحض."...تاشوانملانمديدعلايفكراشو،ةنسوبلايفثثجلانم
تدقفيننأفرعتلهً.اسئابًائدتبموً،امامتًاكبترمتنك،يـبقلعتي
امبيرديالوهيعوًادقافلجرلاناك؟بأرملايفلزينيدانعضونيحيدشر
،هقنعتّزُحنيحليسيهمداهيفتيأريتلاةظحللايف،نكل.يرجي
."كانهّيلعيمُغأونايثغلابترعش

ًاليوطًاتقوهتفرعيذلاساّسحلارعاشلاناكدقف،هفّرعتعطتسأمل
زهجأفيكءودهبيلفصيصخش؛مدلادرابلتاقهلحملحو،ىفتخادق
وأهنمبضغلابرعشأملو،ةقفشللًاريثموًاسئايلجرلاادب.هاياحضىلع
.ضاعتمالا

تنأ.ءيشقيقحتتعطتساامل،يعمريميدكرتشيملول،تلقامك"
.تايلمعلاةفرغهبشيامىلإيـبأرمانلّوحاننأحجرألاىلعفرعتنآلا
."...ةريغصلاةقلغملاةنحاشلا،مايأةعبسيفءيشلكزاجنإلو

اهلكةيلمعلاتلمتكادقل،انتاباسحلًاقفو."ً!الهم":همالكًاعطاقمتلق
."؟ءاثالثلاءاسمةيناثلاةثجلانماّصلختتملأ".مايأةتسلالخ

ّزكرتتنأاندرأً.ابيرقتليللافصتنمدنع،نينثالاءاسملب،ال"
ًاروهشةعبسلالاجرلاانبقار.يتركفكلتو،ةعبسمقرلالوحاهلكةيلمعلا
،لزـنملاهيفنورداغييذلاتقولا؛يغبنيامكءيشلكزاجنإنمقثوتلل
."لهسألاوهلزينيدونادزيبعاقيإلاناك...لمعلاىلإمهلوصوتقوو

امبر؟مدنيأبرعشتالأ":تخرصفلّمحتأنأيرودقمبدعيمل
متززحو،مهامتحبذ!ةعبسامتلتقامكنكل،صاخشأةسمخاولتقدقنونوكي
."!مهقانعأ

ةسمخاولتقيملمه.تزوناياذهيفئطخمتنأ":ءودهبلاق
نيذلانيكاسملالاجرلاكئلوأوتومويونادناهنكتملذإ،طقفصاخشأ
ً،اضيأريميدوانأينولتقامنإو،طقفاولُتقنمديهزرجألجأنمنوحدكي
هاتفشتلّكش."ةايحلاديقىلعاوقبنيذلااياحضلارسأدارفأاولتقامك
ًاعبط؟مدنيأبرعشأمليننأنظتله!مدن".ةبيئكةماستباناتيمادلا
بنذلااذهلثمعمشيعلانإ،ميدقلايقيدصايينقّدص،نكل.هبترعش
سدسمعفرمث."ىنعميأنمةدّرجمةايحشيعةلواحمنملضفأ
."لاحلكىلعًاليوطيتايحرمتستنل".هردصوحنهرادأوميدقلاهدلاو

."؟لعفتاذام"
دعبشيعلايفرارمتسالايرودقمبنأًاقحنظتالتنأ؟كيأرام"

."؟كلذكسيلأ،اذهلك



بجيهنأبترعشيننكل،هعانقإعيطتسأنليننأتفرع.الًاعبط
.لواحأنأّيلع

.اتكياينجسلالخادتناكاذإىتحةايحةايحلا؟اذهنظأساذامل"
."كانهًاعمءاقبلابريميدلوكلنوحمسيسامبر

.تمصبىكبنيحملأتملاهدسجشعترا
لاجمالهنأفرعأو،ريميدلحردقل.تزوناييلعبذكتّالأكوجرأ"

ىلع".هيتنجوىلعتلاسيتلاعومدلاحسمينأىتحلواحيمل."...يـبورهل
لكانلعف.تومويونادناهتيفوتنيحّيلإةبسنلابةبعللاتهتنا،لاحلك
."...انيديأنيبنمُّلسنتتناكيتلاةايحلا؛ىنعمانيتايححنملهانلعفام

."؟امكتومبىنعميأامكيتايحناحنمتسامكنأنانظتلهو"
يألعفانعسوبنكيمل.معن،مهانلتقنيذلاكئلوأتوموانتومب"

وهو،انفعضوانسأيةجيتناذهلكناك؟تزوناياذهمهفتالأ،رخآءيش
نأانناكمإبنكيملذإ.لوبنطسإىلإاهمدقنيتلاانليحرةيدهوانراكذت
ًائيشلعفننأوأ،انتاوصأعمُستوأً،اجيجضردصننأنودنميوذن
لعفننأةطاسببانرودقمبنكيمل؛سفنتنلطقفشيعنو،نورخآلااناريل
ىلإانءامدانمّدق...لعفناناسعاذام...ىرخأتارايخكانهنكتمل.اذه
."...ىركذللًائيشً؛اراكذتنوكتللوبنطسإ

.هنقذتحتسدسملاةروسامءودهبعضو
."!ىفشتسملاىلإًاعمبهذنساننأبينتدعودقل!رظتنا":تخرص
."؟كلذكسيلأ،كانهينرظتنيريميدف،بهذنس":لاق
."!لعفتال،اتكي":دانزلاقوفهعبصإتكّرحتنيحًاسئايتحص
."...فسآ،تزونايفسآ":دانزلاىلعطغضيوهو،سمه
ورسلاراجشأتليامتو،ربقلاةدهاشتشعتراو،ةربقملاتمصّمطحت

ليللاءاوهيفرويطلاتفرفرنيحيف،ديعبامناكميفبلكحبن.قفرب
ً.اتيمنادناهربقةدهاشىلع؛فلخلاىلإاتكيطقس.يسأرقوف



.ريميدوتزونوانأ؛رحبلانمةنيدملاىلإرظننانك
لوبنطسإو،راصبألانعًابوجحمانبكرمو،رحبلاّفلغيبابضلاناك

،ةيناميلسلاعماجنذآمالإاهنمءيشةيؤرنكميالو،ميدسلايفةقراغ
ةرهاطوةيقنةنيدملاتدب.طقفيـباكبوترصقجاربأو،ايفوصايآةبقو
ءيشيأو،ءيشلكيطغيضيبألابابضلاناكو،ةبئاشاهبوشتالوةميلسو
،ةميدقلاريطاسألاىدحإنمٍةيؤرلثمعضولاناك.رهظملادسفينأنكمي
ةيادبً،اثيدحتئشُنأةنيدم...راهنلاءوضلبقةرباعةظحلنمقثبنت
ةءولممو،ةايحلابةمعفمو،ةعفاي...يدامرلارجفلاءوضتحتعملت،ةديدج
...ًالمأ

نيذلادالوألاكئلوأىلإ،انتلوفطىلإ...رحبلانمةنيدملاىلإرظننانك
ىلإ...يـبهذلانرقلاهايميفنوحبسيوطالبعراوشيفةيرحبنورجي
عراوشلانمدالوأعمتالكرلاوتامكللانولدابتينيذلادالوألاكئلوأ
يتلاحابشألاىلإ،ةيفلخلاسقلاةقيدحنمقورسملاخوخلاىلإ...ةرواجملا
تاولصىلإ،ةيكريرطبلاةسينكيفلاثمتلاىلإ،شتينجرفروبرصقنكست
...امزايأعبننمةلّجبملاهايملاىلإ،ةيناميلسلاعماجيفىّدؤتيتلادايعألا
عراوشلاألمييذلايهشلايلزـنملايهطلاةحئارىلإ،بويأيفنفادملاىلإ
نونتعيوبنجىلإًابنجنوشيعينيذلاءاقدصألاوناريجلاىلإ...ةقيضلا
...رخآلابمهدحأطبتريو،مهضعبب

نيقاسلاتاذةاتفلاىلإ...نادناهىلإ...رحبلانمةنيدملاىلإرظننانك
تعفترايتلاديلاىلإ،ءادوسةيسردمةّزبيدترتيتلانيتليوطلاونيتعيفرلا
اليتلاةيلزـنملاضورفلاىلإ...لاؤسنعبيجتلفصلايفانيديألبقًامئاد
ىلإ...سّردملانمتاعفصانيقلتدعبًاملأضبنتيتلاانهوجوىلإ،يهتنت
طالبعراوشيفنوشميذيمالتةعبرأىلإ...بابضلايفةّقلعمتايركذ
،ريميدةعاجشىلإ...دعباهدسفأدقبحلانكيملتاقادصىلإ،ةقيضلا
...ذاّخألانادناهلامجىلإ...يدئاصقىلإ،ةماقتسالاوةقايللابتزونساسحإو
لثمنيتمحافلاونيتنكادلااهينيعىلإ،رحبلانمنادناهىلإرظننانك
...انمامأبابضلايفةيويحضبنتيتلالوبنطسإ

،رعشلابحييذلاتزوندلاوىلإ...رحبلانمةنيدملاىلإرظننانك
اتيقلنيتللانيتريغصلاهيتنباوتزونةجوزىلإ...خيراتلابةفوغشلاهتدلاوو
ريميدرقصىلإ...ةلماكلاةداعسلامعطاقوذتتنألبقةوسقبامهفتح



ىلإ...صالخإوةبحمبرمياهزلابةباصملاهتجوزىلإقّدحييذلاهدلاوو،نزُح
يتدلاوو،بارشلانمتافشرعضبءاستحادعبةينغأدشنييذلايدلاو
اهانببحأيتلاةاتفلا..ً.امئادنادناه...نادناهانيأرً،اددجمو..ً.امئادةبحملا
ىضقيذلاتومويىلإرظننانك...ةققحتملاريغاهمالحأويتجوز...انلك
...اهحارتأوةايحلاحارفأربتخينألبقًاضيأهبحن

اهتبتكةديصقىلإ،ريميدوتزونوانأ؛رحبلانمةنيدملاىلإرظننانك
رجانخلاكلت؛باحسلاتاحطانىلإ...ناسنإلاهركتباهّوشمٍءانبوةعيبطلا
ةمئاقلاروسجلاىلإ...ةنيدملاَبلقةقافصبنعطتيتلاةيتنمسإلاوةيرجحلا
يتلاةفوشكملاتاحاسملاىلإ...ةنيدملادّفصتلالغألثمةيئاملاتاونقلاقوف
ةرهزوةريجشوةرجشلكو،تاباغلاىلإ...ةقيقدوةعاسلكءاضقنابلءاضتت
مهّتقرو،صوقنملامهنانحو،ةقوحسملامهتحرفو،سانلاىلإ...ءطببيوذت
ةّمطحمةليبقىلإ...مارتحالابحجرأتملامهساسحإو،ةّمطحملامهلامآو،ةيفتخملا
...ةداعسلالغتسالاوَبسكلائطاخوحنىلعربتعتةقفشللةريثم

انتاومأهوجوىلإ،ريميدوتزونوانأ؛رحبلانمةنيدملاىلإرظننانك
تناكةايحىلإ...ديازتملاانفوخنمانسأيو،انزجعانيأر.اننويعيفنزحلاو
ةءولمملاحابصلاتاقوأو،ةقرشملاانمايأىلإرظننانك...انيديأنيبنمُّلسنت
انمالحأو،ةرضتحملاانتايركذىلإ...ىقيسوملاوكحضلابةمعفملاانتايسمأو،ًالمأ
...ةّمطحملاانلامآو،ةلباذلا

ىلإ،يروطسألاسازيبكلملادلبىلإ،رحبلانمةنيدملاىلإرظننانك
اهانبيتلاةيرجحلاراوسألاةدالقىلإ،ةيروطاربمإلانيطنطسقةمصاع
يذلايـباكبوترصقىلإ،ةديرفلاناينتسجايفوصايآىلإ،يناثلاسويسودويث
ينوناقلاناميلسعماجىلإ،فورعملاملاعلافصنحتافلادمحمهنممكح
نينطاوملاوءالبنلاىلإ،نييئانثتسالاةداقلاكئلوأىلإرحبلانمانقّدح...عئارلا
،اريهلوب:ءاسنلاىلإ...نيسيّدقلاونييفوصلاوديبعلاىلإ،ةرطعلاةعمسلايوذ
ةيلوطبلالامعألاىلإرحبلايفانعقومنمانرظن...انالسكورو،ارودويثو
انقّدح...ةوسقلاوةفأرلاو،ةقامحلاوءاكذلاىلإ،ريمدتلاوعادبإلاىلإو،ةنابجلاو
.هرثآموهتأرجلكىلإ،هضومغوناسنإلانونجلكىلإرحبلانم

،ليثامتلاو،ةدمعألاو،تاحاسلاىلإ...رحبلانملوبنطسإىلإرظننانك
نويعو،ريفاونلاو،عيبانيلاو،لزانملاو،روصقلاو،عماوجلاو،سئانكلاو،دباعملاو
،بكارملاءاويإينابمو،ءاسحلاخباطمو،ةينيدلاسرادملاو،روبقلاو،ءاملا
لزانملاو،ققشلاوتويبلاو،ةيرحبلاتاهجاولاو،تاعماجلاو،تاطحملاو،ئناوملاو
ةقيضلاعراوشلاىلإ...ةيعادتملاةيرجحلاةينبألاو،ةيسنملاةميدقلاةيبشخلا



لافطألاقئادحو،ئطاشلاىلإةيدؤملاةضيرعلاقرطلاو،ىصحلابةفوصرملا
،نييفرحلالضفأانيأر...تاهاجتالالكنمزربتٍنابمبةقّوطملامهبعلنكامأو
-ةنيدملاهذهنماولعجنيذلا؛نانسيرامعملامهدوقي،مهنمةرقابعلا
...مويلاهيلعيهام-مهحدكومهقرعومهئاكذومهتيؤرب

ةنيدم،لوبنطسإانتنيدمىلإ...رحبلانملوبنطسإىلإرظننانك
ةمصاع...ةهّوشملاحارفألاوةّسندملاتايركذلاةمصاع...ةّمطحملامالحألا
،دادبتسالااهبّرخيتلاةليمجلاةنيدملا،نزحلاةكلم...ةّمطحملامالحألا
...عشجلابتيُلتبايتلاءاخرلاضرأو،لالغتسالاوءايرلااهفلتأيتلاةقينألاو
...انروبقو،انلزانمو،انقئادحو،انعراوشو،انتنيدمىلإانقّدح

...ريميدوتزونوانأ...رحبلانملوبنطسإىلإرظننانك
...بابضلايفةقراغلالوبنطسإىلإ
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