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زامليدنفالزيزعلايقيدصىلإ



...ولغوأهيبةقزأيفةبلطلاوحايرلاوراطمألانممدقأانأ
...ةقيلخلامايألوأويلزألانوكسلارمعنمانأ
...ولغوأهيبنمانأ
)كريبناهليإ(



يتلاثادحألالسلستنكل،رييستلابيداقتعامدعنممغرلاىلع
،يداقتعاأطخىرخألاولتةرملايلتبثيوينقلقيأدباهتاروطتواهلانضّرعت
امبكشأتأدبو،سيلاوكلافلخرومألاكّرحينمدوجوبرّكفأتأدبو
.هبدقتعأتنك

ًاضعباهضعبىلإّتمتالثادحأتعمتجا،مرصنملافيرخلالالخف
ً،اعمنآيفةشهدلاوةبيرلاريثيلكشبتلخادتوةيقطنمةلصيأب
فيرخلامايأدحأيفف.ةعقوتمريغًافورظةثالثلانحنهجاونانتلعجو
دعوميأك-يداعدعوميفءاقللاىلعاندعاوتدقانكامنيبو،ةبيئكلا
تروطت،ولغوأهيبةقزأيفةعقاولابراشملادحأيف-ءاقدصأةثالثعمجي
.ةفدصضحماهيّمُسأنأنآلاىشخأتبةقيرطبتكباشتورومألا

ياقيدصو،)انأ(ميلس،ةثالثلاءاقدصألاىلعمكفّرعأنأدوأ،ًةيادب
ةثالثدوجوف،ماهرمأىلإمكهابتناتفلأنأدوأيننكلو.داهنوناعنك
الً،اعمةرماغملاهذهمهضوخو،ةبيرغتافداصموةضماغفورظيفءاقدصأ
ّعقوتموهامكرمعلالبتقميفبابشصاخشألاءالؤهّنأًاقلطمناينعي

نمزذنمةفصاعلابابشلاحايرانتزواجتدقلف،تالاحلاهذهلثميف
انسلنحنف،تاطحملارخآتسيلاهنكلو،رمعلاتاطحمىدحإدنعانتكرتو
انّزيميءيشال،رمعلاطساوأيفنويداعلاجرةثالثاننإلقنلفً؛اضيأًالوهك
حوارناّنكو،ةدعنينسذنمةطحملاهذهانغلبدقو،انليجءانبأنعًاريثك
.ةعانقوءودهباهتفصرأىلعانناكم

ةهاتمانلخدأو،ءودهلااذهبيهانتماللاناعنكلوضففصعنأىلإ
ً.اقلطمانلابىلعرطختملةيسوباك

نكلو،ثادحألاهذهرامغانضخفيكلّصفملكشبوًاقحالمكربخأس
.داهنوناعنكّيقيدصنعنآلامكثّدحأينوعد

تلظو،ةركابلاةساردلامايأىلإنيقيدصلانيذهبيتفرعمدوعت
يارسةطلغةسردملةعساولاةقيدحلايفامهيلعتفرعت.نآلاىلإةرمتسم
فرعنالو،دعببابشلاةبترمانغلبدقاهنيحنكنملو،يرثألاءانبلاتاذ
ةيعيبطةجيتنرمألانوكيدق.ءاقدصأحبصنلاهنيحانعفديذلاامطبضلاب
،ةطاسببريربتلااذهضحدعيطتسأيننكلو،هتاذفصلايفسردنانكاّننأل
تارشعدوجوعمًاديدحتةثالثلانحنانعمتجااذامل:يهيدبلاؤسبكلذو
؛ةفاشكلاةقرفىلإلضفلادوعيامبر؟ىرخألاتالامتحالاتارشعوبالطلا



مضتتناكو،اهنيحانتسردماهبترهتشايتلاةقرفلاىلإانممضنادقف
انكيتلاميخلاو،ةفاّشكلاتالذببةهباشتملاوةليحنلاانداسجأ.انريغتارشعلا
يراربلاكلتيفانيلايلءيضتلاهلعشنانكيتلانارينلاو،ديبًادياهعفرن
يتلاوتابسانملايفةسامحباهيفكراشنانكيتلاةبخاصلاتاريسملاو،ةعئارلا
تاراحلاوةقزألايفعكستللةعيرذىلإةليلقتاعاسدعبلّوحتتتناك
ًاببستلّكشدقةكرتشملارومألاكلتلكنأهيفكشالامم...ءاسملاىتح
الانأ،ال،ال.ىوقأومهأًاببسكانهنأنظأينكلو،انتقالعديطوتل
نعثدحتأانألب،انرسألنيديحوًالافطأةثالثلانحناننوكنعثدحتأ

فلتختتناكانملكةيصخشّنأيفنمكتةقرافملانكل.انتايصخشةعيبط
.اّنمدحاولكليجراخلارهظملافالتخاكًامامت؛رخآلاةيصخشنع

ًاحرفناضموتنيتللاهينيعو،دوسألاجّومتملاهرعشبناعنكناكدقل
ً.اّزيمتوًانونجانرثكأً،انايحأطرفملاورمتسملاهطاشنو،مئادلكشب

نيتللانيتوادوسلاهينيعو،لكشلايواضيبلاريبكلاهسأربداهنامأ
ملف،نايحألامظعميفةقيمعلاوةنيزحلاامهتارظنبعساولاهنيبجنّاليذت
ً.اقلطمءيشيفانهبشينكي

نوكيالدق.انعمجيّيفخهبشكانهناكهسفنتقولايف،نكلو
،نينثالانحنانتافرصتديلقتلداهننمةلواحموهامردقبًاهبشرمألا
.امهبشدوجوبًاعابطنادِّلويناكاماذهو

ىلإلئاملايدسجيفًاّزيممًائيشكانهنأنظأالف،ّيلإةبسنلابامأ
اليذلاو،يدامرلاوقرزألانيبحوارتييذلاّينيعنولو،لوطلاوةماخضلا
نعزجعأيننإ،ةحارصب-امًاعونًاتهابًانولهنوكىلإًارظنهابتنالاتفلي
تّفخيذلاونوللايئانتسكلايرعشو-نايحألامظعميفامهنولديدحت
نأىلعًامئادصرحأيتلايبايثو،رمعلايفيمّدقتعمحضاولكشبهتفاثك
نيناوقلابّديقتلايفةمئادلايتبغرو،نقتملكشبةيوكموةفيظننوكت
الًايداعًاصخشينلعجًاعمتافصلاهذهعامتجانأدقتعأ.يفرحلكشب
.يتقادصءادجتسايفدحأةبغروأهابتناتفلأ

ليملااذه؛ةناصرلاىلإيليميجراخلايرهظمىلعيصرحقفاردقل
ماودلاىلعنيرخآلاىدلًاعابطناكرتيذلاو،ةلوفطلامايأىلإدوعييذلا
.يقيقحلايرمعنمربكأيّننأب

يفخلاطبارلاتناكاننيبتافالتخالاوتافصلاهذهّنإ،كلذعمو
كلتلكانتقادصرارمتسايفببسلاو،ةساردلامايأذنمانعمجيذلا
نيحةّزيممةيناسنإةفيلوتلّكشنوً،اضعبانضعبلّمكننحنف؛نينسلا



عنصتاهنكلو،هعالضأفلتختيحورّثلثمنحن،ىرخأةرابعب.عمتجن
.صاخلاانّثلثماهلصاوتب

ةشهدلابباصيسفةرابعلاهذهناعنكأرقاذإً،انسح...يحورّثلثم
؛ةيئرماللااهزومركفويفخلااهانعمنعثحبلالواحيسمث،ةيادبلايف
هذهيلويأدبو،تايناحورلابوتايئارواملابًامتهمًارخؤمتابهنألكلذو
ً.اصاخًامامتهارومألا

،زملوهكولراشتارماغمك؛ةيسيلوبلاصصقلابًافوغشتنكدقفانأاّمأ
ةلوهسبوراوبلوكريهاهلحييتلاةدقعملامئارجلاو،نيبولنيسرأتاقرسو
يففوفرةدعلتحتيهو،يمامتهاردصمصصقلاهذهلازتالو...ةمات
.ةيلزنملايتبتكم

كلتةميدقلاانتسردمةبتكمنمراتخيناعنكناك،ةساردلامايأذنم
نكيملو،حابشألاوبعرلاصصقو،نيذوعشملالوحرودتيتلاصصقلا
بعرلاوةراثإلانمملاوعيفصوغيناكلب،طقفاهتعلاطمبيفتكي
ةينبألوحاهجسنياياكحنمهتليخمهبدوجتامانيلعصقيو،ةرماغملاو
.مدِقلايفةلغوملاولغوأهيب

لكبفيثكبابضكمالظلاطيحينأدعبو،ةليوطلاءاتشلايلايليف
لماوعمواقيلظيذلاوماعةئامسمخذنممئاقلاانتسردمءانباياوز
يوأيو،ةمتعلايفيلفسلاقباطلاتارممصوغتنأدعبو،ةعاجشبنمزلا
ةليطنوعجهينيذلانوذوعشملاوءامدلاوصاصمناك،مونلاىلإعيمجلا
تارمملاكلتيفلوجتلاوجورخلابنوأدبيناعنكةليخمايانثيفراهنلا
تاوصأاهنأفرعنانكيتلاوانيلإيتأتيتلاتاوصألاكلذكو،اهلالتحاو
ىلعتاوصألاكلتتناك.ةجئاهلارحبلاجاومأوةبضاغلاحايرلاتالداجم
ةبضاغلاةيليللاتاقولخملاهذهنيبرخآعوننمتالداجمناعنكمعزدح
،تقولارورمب.مالظلاّلحينإامانلوحاملكلتحتيتلاوةفيخملاو
ٍفغشلملستسالباقملايفهنكلو،ةبيرغلاةّليخملاكلتنميقيدصّصلخت
.رخآٍعوننم

عيضاوملاهذهبناعنكمامتهاءارونماكلايفخلاببسلادوعي،ييأرب
وأضرملاوأرقفلاهباجيملوهف؛ةيّدجلاةايحلالكاشمبهلاغشنامدعىلإ
.هرمعلحارمنمةلحرميأيفًالثملشفلاوأةساعتلا

نسحوبلقلاّبيطًالجر-هللاهمحر-تادجومديسلاهدلاوناك
،سباعلالجرلاناكعئاشلاهبقلّنأنممغرلاىلع؛قالخألاثمدوقلخلا
امهرواجتو،محافلادوسألاامهنولبنيفيثكلاهيبجاحلكشلدوعيكلذو



.سوبعلابيحوتةروصب
لخديناكامك،ٍفطلوٍةبحمبماودلاىلعانلماعيتادجومديسلاناك

ناكهنأهبحأينتلعجيتلابابسألانمو.ءاقللكيفيبلقىلإرورسلا
.هانبااّننأكوداهنوينلماعيو،نيغلابصاخشأكانلماعي

.ةرّينةديسلاهتدلاووهييأربًاظوظحمناعنكلعجيامرثكأنكلو
قفدلااذهنملجخلاوجاعزنالابيقيدصرعشانمامأهتنضتحااملكتناكو
ولوهناكمنوكألءيشيأعفدأسينأبلباقملايفرعشأاميف،نانحلانم
قوطلكشىلعهعمجتيذلاجومتملارمحألااهرعشاهحنمدقل.ةظحلل
هحمالمبيواضيبلااههجوونيتعساولااهينيعىلإةفاضإلاب-اهسأربطيحي
نانحلانمًاعئاروًاديرفًاجيزم-ةببدملاوةريصقلاءاضيبلااهعباصأو،ةئداهلا
.يمومألا

ةلتكىلإءيشيأليوحتبةليفكعباصألاكلتنمةدحاوةسملتناك
ةوهقلاناجنفبًارورمو،دعجألاناعنكرعشبءادتبا؛ةداعسلاوةطبغلانم
اهّبترتتناكيتلاوًايوديةلوغشملاةيطغألاكلتوً،احابصهبرشتتناكيذلا
ّيفكبءاهتناسيلو،لزنملاءاجرأيفةعزوملااهتالواطىلععئارفغشب
.ّيربٍبدّيفككنيتريبكلا

ةرّينةديسلانيبةرساخةنراقميرُجأتنك،تاذلابتاظحللاكلتيف
اهدسجركسلاءادكهنأيتلايمأو،اهلوحنملكلةيدعملااهتداعسب
تثرويتلايمأ.ةايحلايفٍةبغرلكاهدقفأو،ليحنٍلظدرجمىلإاهلّوحو
نأعيطتستالانتاظحلدعسأيفىتحتناكيتلاو،ّينيعنولاهنع
ًامئادتناكتانراقملاكلت.اهيتفشبوحشيفختةريغصةماستبابانكراشت
.ةرّينةديسلاعميتاءاقلدسفت

.ماودلاىلعًادهتجمًاذيملتناكدقل.ناعنكيقيدصىلإنآلادعنل
نأالإ،ةساردلايفهتقونمريثكلايضقينكيملهنأنممغرلاىلعو
اميفهّنكمو،ريبكحاجنبةيساردلاهتاونسزايتجانمهنّكمداحلاهءاكذ
.ةلوهسلكبقوقحلاةيلكلوخدنمدعب

هلّوختيتلاهبيردتةدمىهنأوةعماجلانمجّرختنأدعبوهنكلو
ً.اضيأهتلعفاماذهوً،اقلطماهتسراممىلإهجتيمل،ةاماحملاةنهمةسرامم
تاونسلرمتسادهجباهسسأيتلانيمأتلاةكرشةيكلمهدلاولّوحنإامف
ملاعلخديلةقئافةعرسبةصرفلاهذهيقيدصلغتساىتح،هيلإةليوط
الاذهنكلو،ةعجرريغىلإهفلخةاماحملابتكممالحأكرتيولامعألا
،هدلاونمهيلإتلآيتلاةورثلادّدب،رّوهتمصخشناعنكّنأًاقلطمينعي



لالغتساىلعهتردقبةيادبلاذنمّزيمتدقفً،امامتاذهضيقنوهلب
،اهريصمفافشتساورومألانطاوبفاشتكايفهسدحبو،حيحصلكشبصرفلا
ةرتفلالخوتفاللكشباهعيسوتبماقو،اهثرويتلاةكرشلارّوطاذهبو
ةيضقيألحيفًاعرابلازيالوناعنكناك.دقتعأامكةريصقةينمز
رمأيأمهفلهدهجوهتقاطلكّزكريوهف.همامتهاقاطننمضلخدت
اذهبهمامتهادقفيهديريامهلمتينأدعبو.ةنكممةروصلضفأبّهلحو
يقابسكعىلعو،ءاسنلابحيناكهنأامك.ديدجءيشىلإلقتنيلرمألا
ًاطيسبًانئاكاهربتعيلبً،اقلطمٌدّقعمنئاكةأرملاّنأدقتعيالهنإ،لاجرلا
يتلاةأرملانآلاىتحيقيدصدجيملءاسنلانعثيدحلاةبسانمبوً.افيطلو
اذهّنكلو.همعزبسحهمامتهاىلعذوحتستو،هبلقرسأتنأقحتست
؛بابشلاتاونسىلإدوعتًابابسأ،ريثكبقمعأًابابسأهفلخيفخيرربملا
رخآيفناعنكفّرعتدقف.نآيفةيفطاعلاهتاراصتناوهتاراسكناوهشيطب

يفةيسنرفلاتانبلاةيوناثيفةبلاطتناكيتلاةيهبىلعانلةيساردةنس
هلهتببسيذلاحرجلازواجتينأنآلاىتحعطتسيملو،ّةيبرحةقطنم
يفةلسلاةركقيرفدئاقناكيذلاتجهبهيلعتلّضفوهتكرتنيحةيهب
اهبحيناكّهنأنظأال.هلةميزهلوأكلتتناكدقل.اهنيحانتسردم
مولأال.هرعاشموهمامتهابرثأتستتأدبهتكرتامدنعاهنكلو،ةريبكةجردب

تفّرصتامبرلفهناكمتنكولف،ةبرجتلاهذهءازإهفقومىلعيقيدص
ٍعونمملك:يدمرسلابلقلانوناقلعضخنانعيمجف،اهسفنةقيرطلاب
ً.امتحٌبوغرم

كلذف،ةليوطةرتفلةمدصلاهذهراثآنميناعييقيدصلظدقو
ّرتجي،بيئكيكيسالكقشاعىلإلّوحتةجهبوةيويحّجضيناكيذلاباشلا
ىدليكيتاماردلالوحتلااذهّرثأدقو.سوبعوتمصيفهتمدصراثآ

امدعبأًاصخشينوكنممغرلاىلعو.داهنوانأ؛نينثالانحنانيفانقيدص
يصرحنممغرلاىلعو،ةطرفملااهتايلجتوةشاّيجلافطاوعلانعنوكي
ترّثأتدقف،عونلااذهنميتلاتامزألاولكاشملابّنجتىلعمئادلا
تجهبةقحالمبًاعمانمقثيح،داهنةطخىلعتقفاوو،يقيدصباصمل
هانمجاهىتحةصرفلاانلتحنسنأامو،ةسردملاماودءاهتنادعب
ةماخضوه،ةناهإلاعلتبيواهنيحتكسيهلعجامنأدقتعاو،هانددهو
لكعمجيلاتلامويلايف،هنكلو.هسفنيفبعرلالخدأيذلايمسج
داسجألانملابجكداهنوانأانباوطاحأو،ةلسلاةركقيرفنمهقافر
فرعينأنودنمانععفادوةكرعملاهذهيفناعنككراشدقو،ةمخضلا



لكنماهاّقلتنانكيتلاتالكرلاوتابرضلاهتلاطدقو،يقيقحلااهببس
ببستنماّننأل.ةسردملاريدممامأيكتشننأعطتسنملعبطلابو.تاهجلا
تامدكلاهذهردصمنعاننولأسينوملعملاناكامدنعكلذل،راجشلاب
يعّدناّنك،ةثالثلانحنانداسجأوانهوجوةيفارغجىلعةعزوملاحورجلاو
نيأنمو،مهنمملعنالو،ةسردملاجراخنايتفنمموجهلانضرعتاّننأب
ىلعيٌباجيإلوعفماهلناكوىدسبهذتملتابرضلاهذهنكلو.اوتأ

يفةيهباهتثدحأيتلاةيفطاعلافصاوعلارثإدوكرلااهباصأيتلاانتقادص
ضفنو،كلتةبآكلاةلاحنمناعنكّصلختةلكشملادعبف.انقيدصبلق
ىرعتّقثوتلب،قباسلايفاّنكامكاندعو،هحورايانثنعةدحولارابغ
.لبقيذنمرثكأاننيبةقادصلا

هحورهيلإتداعوةمزألاهذهنمجرخانقيدصنأنممغرلاىلع
القامعأىلإصوغتهتارظنلعجيناك،ةيهبلرباعركذيأّنأالإ،ةحرملا
لازأالو.نزحوءطببىشالتتةليمجلاهتماستبالعجيو،اههنكغولبعيطتسن
وه،نآلاىتحجاوزلاةركفضفرىلإهعفديذلاببسلانأىلعًاّرصم
ناكامردقبً؛ابحرمألانكيملً،اقباستركذامكو.ةلشافلاةبرجتلاهذه
هذهعبطلاب.اهضيوعتلةقيرطنآلاىتحدجيملةراسخبًاعجومًاروعش
ينكراشيًاضيأداهنّنأامك.جاوزلاةركفنعهفوزعريسفتليرظنةهجو
ىرخأةصقنوعمستسفعوضوملانعناعنكمتلأساذإنكلو،هتاذيأرلا
.ةهازنوةيدايحبهمئازهنّوديدحأالف،اهتدروأيتلاكلتنعًامامتفلتخت

ًادجديعسيقيدصف،نآلاةيمهأعوضوملااذهلدعيمل،رمألانكيًايأ
ينلعجياماذهو،ةنكممةجردىصقأىلإهتيرحبعتمتسيو،هتايحيف
ىنمتأو،هنمراغأ-زيرلوكيتجوزلريبكلايبحنممغرلاىلعو-ًانايحأ

فرعيً،اينغًالجرناكدقل.ةدودعممايألولوهلثمشيعأنأيرسيف
تارربمميدقتبًاَبلاطمنكيملّهنأمهألاةزيملاو،ةظحللكبعتمتسيفيك
.صخشيأمامأهتافرصتل

،دحاجصخشكنأينعياذهفكلذنمرثكأةايحلانمبلطتنأ
معنلاىلعةايحلاركشيناكلب،لاحلاةعيبطبًادحاجيقيدصنكيملو
تناك.ةرطقرخآىتحةعتملاتاظحلرصتعيناكو،هيلعاهتقدغأيتلا

،لاحملانملاحلاماودنكل،وحنلاهذهىلعترمتساولةيلاثمهتايح
.بقعىلعًاسأربلقنيٍءيشلكتلعجكلتةرئاطلاةثداحف

،هتأدباملمكأينوعدةثداحلاهذهىلإلقتنننألبق،نكلو
هذهثادحأمهفنكميالف،داهنرخآلايقيدصىلعويسفنىلعمكفّرعأو



.نينثالانحنانيلعفرعتلانودنمةصقلا
يقطنمًائداهًاباشتنكدقف،هحومجنعًاديعبوناعنكسكعىلع

كلذعمو.اهنيعةيصخشلاواهسفنايازملابعتمتأنآلاىتحلازأالو،ريكفتلا
.داهنرخآلاانقيدصبينعمجياممريثكبرثكأناعنكبينعمجيامناكدقف
ةريسمعباتينألّضفانمدحاولكو،نيتينغنيترسأنمردحنننحنف
دحأىلعةّقلعماهيلعلصحيتلاةيعماجلاةداهشلاكرتو،ةيلمعلاهدلاو
جّرختناعنكنأوهةيحانلاهذهيفاننيبديحولاقرفلانكلو.ناردجلا
.ةرامعلاةسدنهتسردانأامنيب،لوبنطساةعماجيفقوقحلاةيلكنم

يتبغرىلعًءانباهتسرددقوةرامعلاةسدنهبحأانأ،ةقيقحلايف
يفهناكممالتسايفيدلاوبلطضفرأنأعطتسأمليننكلو،ةيصخشلا
ىنبمناكهئانبيفةيسدنهلايتفرعمترمثتسايذلاديحولاءانبلاو.لمعلا

نمريثكلا1870ماعبشيذلاقيرحلامهتلادقل.ولغوأهيبيفانتكرش
تارامعلاوروصقلاهذهمظعمءانبديُعأف،ةقطنملاكلتلةيبشخلاينابملا
،اذل.قباسلااهقنورةقطنمللداعأيذلاوً،ادجقينألاكيسالكوينلابولسأب
لامجلاتاموقمىندأىلإرقتفييئادبعورشمبهبشأهتممصيذلاءانبلاناك
مليدلاونكلو،هبطيحتتناكيتلاةيكيسالكلاةينبألاعمةنراقمةقارعلاو
لاجميف-نظأامىلع-ةريخألاوىلوألايتلواحمطبحينأأشي
.هتعضويذلاططخمللًاهباشمءانبلانوكييكلهدوهجلكلذبويصّصخت

لاجميفلمعلاةلوازمبمقأمليننألطقنزحأملً،افصنمنوكألو
لمعلامالتسادنعةريبكةحاربترعشدقفً،امامتسكعلاىلعلب،ةسدنهلا
دقو،لبقنمهريدييدلاوناكيذلاعضاوتملالمعملاةرادإيفينيتورلا

ًاصتخمناكيذلالمعملاعيسوتبتمقو،ناعنكيقيدصىطخىلعترس
يفةيراجتلاتامالعلامهأدحأىلإهتلّوحو،ةشمقألاعاونأضعبجسنيف
اذهتزجنأيننإلوقلابحجبتأنلينكلو،سبالملاةعانصوءايزألاملاع
ًاتقوينمرمألاقرغتسادقللب،وهلعفامكةريصقةدميفلمعلا
ريغتيمل.ةمهملاهذهناعنكهيفزجنأيذلاتقولافاعضأةرشعلداعي
يّننأالإ،نيقوفتمنَْيبلاطاننوكنممغرلاىلعف،ةساردلامايأذنمعضولا
قّوفتنأنيحيف،قوفتلااذهىلعةظفاحمللتقولاةليطسردأتنك
مل،لاحلاةعيبطب.اهيلعةظفاحمللًاريثكدهتجيالةيرطفةّزيمناكيقيدص
،قئاقدعضباّهلحواهمهفينمبلطتييتلاةلأسملانكلوً.ايبغًاصخشنكأ
كردأ،ناعنكبيسفننراقأنيحاذل،ةدودعمٍناوثيفاهلحناعنكعيطتسي
ىلعنكل.ءاكذلاىوتسمىلعانلصفتاهبناهتسيالةفاسمكانهنأ



تنكرارقيأذاختالف،ةماهةطقنيفهيلعقوفتأتنك،يعقاولاديعصلا
يذلارارقلارايتخالواحأو،ههوجوةفاكىلعهّبلقأو،رمألايفًايلمركفأ
ناعنكةقثتناكيذلاتقولايف،عاطتسملاردقرئاسخلاينبنجي
يتلاتارارقلانمريثكلاذاختايفعرستلاىلإهعفدت،هسفنبةدودحماللا
يقطنملاريكفتلاةيمهأرهظتتناكانهً.اقحالةيثراكحبصتاهتجيتنتناك
يننأبداقتعالاىلإعيمجلاعفدتتناكيتلاو،ماودلاىلعهبىلحتأيذلا
لخدأيذلافارتعالااذهتعمسدقو،يقيفربيننونراقيامدنعًءاكذرثكألا
نممغرلاىلع،هسفنناعنكنمةبسانمنمرثكأيف،يبلقىلإرورسلا
ةعرسعمعضاوتملايئاكذةنراقمللاجمالهنأب،يسفنةرارقيفيتفرعم
هذهةدايقمالتساماودلاىلعهلّوخاماذهو،داحلاهئاكذوهتيهيدب
،بصنملااذهبًاقحريدجوهف،ةثالثلانحناّنمةنوكملاةريغصلاةعومجملا
يئاهنلارارقلاّنأالإ،هراكفأضراعأتنكفقاوملانمريثكلايفيّننأعمو
.هديبناكنايحألامظعميف

ةردابملامامزلناعنكمالتساىلعقفاوو،رمألاّلبقتدقفداهناّمأ
،رمألاعمًامجسنمهلظيفريسيلازيالو.انفراعتللوألامويلاذنمةدايقلاو
عقيناكيتلاتالاحلاضعبيفهّنكلو.ملاعلايفةيعيبطءايشألارثكأهنأكو
يبناجىلإفقيناك،ةريثكلاهتارماغموةعّرستملاناعنكتارارقلةيحضاهيف

.دئاقلاةهجاوميف
ىلإداهنبسكلةساردلامايأذنماهلذبأتنكيتلاتالواحملاهذه

لخدتاذةرسأنمردحنييقيدصناكدقف،ةرمتسمتلظيبناج
ًاليلبرهلايف،ناعنكلعايصنالامدعبماودلاىلعهحصنأتنك،اذل.دودحم
يهاقملاوأامنيسلارودىدحإيفرخأتمتقوىتحرهسلاو،ةسردملانم
عنتقيناكو،كلذلدبهتساردبمامتهالاىلعّهثحأتنك،ودرايلبلابعلوأ
ىرينأامهنكلو،ىرخأةرمهلعاصنينلهنأبدوعولاعطقيو،يمالكب
رخبتتو،هنهذنميصقفرطيفاهنكريو،يحئاصنلكىسنيىتحناعنك
هتارماغمنكتمليذلاناعنكعمةديدجةلوجأدبيل،رصبلاحملبهدوعو
نمريثكلايفف،هتافرصتىلعداهنمولعيطتسأال،ةقيقحلايف.طقيهتنتل
كلذعمو.تارماغملاهذهىدحإطسوًاضيأانأيسفندجأتنكتارملا
عيطتسأتنكرطخلاتاظحليفو،ةينالقعمهرثكأيننأبدكؤأنأعيطتسأ
هلضفبيذلاقطنملاقيرطىلإةدوعلاوفقوتلابهعانقإوناعنكحامجحبك
.ةسردملانمدرطلانمىتحوأ،تابوقعلانمتارملانمريثكيفانوجن

مواقتالةفهلبرعشيماودلاىلعلظدقف،داهنىلإةبسنلاباّمأ



ةعاجشلابىلحتينكيملوهف،ناعنكاهبىلحتييتلاةرماغملاحورهاجت
هذهىدحإبمايقلاهالّوختناتللاناعنكامكسفنلابةقثلاوةيفاكلا
ذنمهبناجىلإفقيملظحلاف،همولعيطتسأالينكل،هدرفمبتارماغملا
مايأرخآىتحعضولااذهرمتسينأىشخأو،نآلاىتحوهتدالوموي

ناك،ةثالثلانحنةسردملانمبرهلااهيفلواحنانك،ةرملكيفف.هتايح
ىلعناكو،تابوقعلايّقلتلنيدبلاريدملابئانهبكسمينملوأداهن
ىتحفصلالخدينأامف؛فيخملاتايضايرلاذاتسأاياحضلوأماودلا
.حوللاىلعنيرامتلالحلجأنممايقلاعيمجلالبقداهننمبلطي
،راشتنالابأدبيضرميأيفىودعلامهبيصتنيذلاذيمالتلالئاوأنمناكو
لوأهنأو،ةرشتنمىودعلاّنأفرعناّنك،هيلعماكزلاراثآرهظتنإامف
يداحلافصلايفةسردملانمبرهلاانأدبامدنعو.رمأللطاتحنو،نيباصملا
ناك،زونابأعراشيفةرشتنملاتاصيخرلاءاسنلالزانمىلإباهذلاو،رشع
ًاقحيقيدصناكدقل.عبطلابةيلوبلايراجملاباهتلاببيصأنملوأداهن

.ظوظحمريغًاصخش
ناكفبيجنمعلاهدلاواّمأ،ريغصلفطوهوداهنةدلاوتيفوت

لامعىلعًافرشمكوللكوجنويلاكعراشيفةرشتنملاعباطملاىدحإيفلمعي
هبحوهفيارسةطلغةيوناثىلإهنباهلاسرإليقيقحلاببسلاامأ،ةشرولا
هتبغرنمرثكأ،هسفنمسالالمحييذلامدقلاةركقيرفبريبكلاهقلعتو
بيجنمعلاعطتسيمل.ديجلبقتسمو،ّزيممميلعتىلعهنبالوصحيف
الولو،ةيلاملاهدراومةيدودحمببسبكلذوً،ايفاكًافورصمهنباحنمينأ
عبطلابو،ريبكلكشبهرومأتءاسل،رمتسملكشبهلناعنكويتدعاسم
دقفكلذنمسكعلاىلعلبً،اقلطماوعناميملرمألابانلهأملعامدنعف
عميلماعتةلأسمهاجتًادجًاقيقديدلاوناك.عاطتسملاردقانودعاس
نأبفشتكاامدنعو،يتاجايتحاّيطغيًاددحمًاغلبميللسريناكو،دوقنلا
يناعدتسا،اهلططخملاةدملالبقيهتنيو،ةعرسبرخبتيأدبيفورصم
،ةيونعموةيداصتقاتابوقعنمهيليساملًاديهمت،قيقدباوجتسالينعضخأو
ةطخنععجارتلابطقفِفتكيمل،يقيدصدعاسأيننأبملعامدنعهنكلو
.يفورصمنمدازامدنعًاريبكًاعيجشتيلمّدقلب،تابوقعلا

نعمجحيفلجخلابداهنرعُشتتادعاسملاهذهتناك،ةيادبلايف
،رمألاىلعداتعا،اهتناتموانتقالعقمعوانتقادصرارمتساعمنكل،اهلوبق
اذهنماومهفتنأديرأالنكلوً.ابيرقتةيعيبطةروصباهّلبقتيأدبو
هلانتدعاسمىلعلّكتيوأً،ايزاهتناًاصخشناكيقيدصنأثيدحلا



يتلادوقنلاانلّدرينأعطتسيملامبرً.امامتسكعلاىلع،انتقادصّلغتسيو
ثحبنانكةرملكيفف،قمعأولمجأةروصبانضوعهّنكلو،هايإاهانيطعأ
املكباندعاسيلانبناجىلإفقينملوأداهنناكيقيقحقيدصنع
.عيطتسي

،ءافشلللثامتنىتحانعمىقبيو،ضرمننيحانروزيصخشلوأوهف
نزحبرعشدقو،انعمًارضاحداهنناك،ناعنكوانأانادلاويفوتامدنعو
.هترسأدارفأدحأدقفهنأكوديدش

ينبابًادجقلعتمهنأامك،هتخأاهربتعيوزيرلوكيتجوزمرتحيوهو
يفديحولاببسلاوهاذهنوكيدق-ًاقاعمًالفطينبانوكلو،جروب
فيكفرعينكيملفناعنكامأ.نيميمحنيقيدصداهنوحبصأ-ةقيقحلا
ةمزالتمنمينبايناعي.داهناهبهلماعييتلاةيحيرألابينباعملماعتي
رظنينأعاطتساناعنكنأنظأالنآلاىتحوهتدالوةظحلذنمو،نواد
ةروصبهلماعينأًاريثكلواح،رشابملكشبةدحاوةرملولوهينيعىلإ

هنمبّرقتلاتالواحمنعّفكو،ةياهنلايفملستساو،لشفهنكلو،ةيعيبط
هبحرادقمكردأانأف،قيضيأبرمألااذهينرعشيملعبطلاب.يئاهنلكشب

عممجسنينأعطتسيملً،اقاعمينبانوكينأّلبقتيملوهفاذل،يل
ً،ادجًاريبكرمألااذهيفيلهمعدناكيذلاداهنسكعىلع.ةركفلاهذه
رورمعمعاطتساو،عضولاّلبقتىلعيندعاسينباةدالوللوألامويلاذنمف
.جروبعمةزيممةقالعميقينأتقولا

ليندعبف،هلمعيفحجنينأداهنعطتسيملديدشلافسأللنكلو
ناكو،ةعماجلابقاحتلالاعطتسيمل،يارسةطلغةسردمنمةيوناثلاةداهش
ينعيالاذهنكلو،ريوصتلاوههيفعربينأعاطتسايذلاديحولالمعلا
نمةنهملاهذهّملعتدقف،ركابفغشةجيتنةنهملاهذهّملعتهنأًاقلطم
نأعاطتساو،ةيروهمجلاةديرجيفًايفحصًارّوصملمعيناكيذلاهلاخ
ةنهموهامردقبًانفهرظنيفريوصتلانكيملو،هنمةنهملارارسأيقتسي
تابسانملاوتالفحلارّوصيناك.دوقنلاىلعلوصحلااهلالخنمعيطتسي
،ةفلتخملاتابسانملايفذيمالتلارّوصيو،ةسردملايفماقتيتلاضراعملاو
ناكديجغلبمىلعلصحينأامو.يفاضإلوخدمىلعلصحيكلذبو
يفماعطلالوانتلانوعديناكمليفلاءاهتنادعبو،امنيسلاىلإانتوعدبموقي
ةدئاملاوهومايألاكلتيفبابشلااهداتريناكيتلامعاطملارهشأدحأ
معاطمةيقبوزدلانودكاملانكيملعبطلاب،ميسقتةحاسيفةيلاتسيركلا
يفةيئاذغلاانتفاقثىلعترطيسواندالبتزغدقةيبرغلاةعيرسلاتابجولا



يتلاو،اهمّدقييتلارغربلاتابجوبرهتشامعطملااذهنكلو،ةرتفلاكلت
ةيلاتلاانتهجوناك،اذل.اهنيحبابشلاةئفىدلًاريبكًاجاورىقلتتناك
ىقبييذلاغلبملاناكنايحألانمريثكيفو.مليفلاءاهتنادعبماودلاىلع
.اهعفدبموقنناعنكوأانأتنكف،باسحلاةروتافدادسليفكيالهعم

ً،ايقارًانفهربتعيوهفً،امامتةفلتخمريوصتلاىلإناعنكةرظنتناك
ضيمحتلءارمحلاةفرغلاىلإداهنعماهيفلخديتلاىلوألاةظحللاذنمو
،ريوصتلانعهفرعياملكهملعينأداهننمبلطورمألاّبحأ،روصلا
هّملعتنكمياملكّملعتدقف،داهننماهبستكايتلاةفرعملابِفتكيملو
ً،اعرابًاروصمحبصأًايبسنةريصقةرتفلالخو،ريوصتلاتايلآوتاريماكلانع
يتلاروصلانمريثكبلمجأولضفأاهطاقتلابموقييتلاةروصلاتناكو
ريوصتلاف،لاملاىلعلوصحللطقاريماكلامدختسيملهنكلو.داهناهطقتلي
.نييقيقحًابحوًافغشناكدقل،دوقنلابسكلًاردصمهيلإةبسنلابنكيمل

فالآاهتطساوبطقتلا،تاريماكلانمةعئاروةلماكةعومجمكلتميهنإ
دقل،يئوضلاريوصتلاضراعمنمريثكلايفكراشو،اهنمفالآلالجأ،روصلا
ةيرارمتسابهبحأوناعنكهبّقلعتيذلاديحولاءيشلاريوصتلاناك
ىرجاملكو.طقهنمّلمياليذلادحوألاهفغشوهتياوههنإ،ةموميدو
.هذههتياوهةجيتنناكدعباميفانل

نأعاطتساهلاخىلعدامتعالابف،ىرخأةرمداهنيقيدصىلإدعنلف
تاونسةدعلرمتساو،ةيروهمجلاةديرجيفًايفحصًاروصمًاضيأوهلمعي

ةقورأيفمواديناكفثداوحلاريوصتيفلمعيناكثيح،لمعلااذهيف
ررقهنكلو،اهاياحضرّوصييتلامئارجلارابخأرخآًاقحالملدعلارصق
ررقو،هلويمبسانيدعيملهيأربسحبويذلالمعلااذهكرتينأةأجف
.ملعلاةمدخبقاحتلالا

انربخأدقو،ةثالثلانحنانعمتجاةزيجوةرتفبهتمدخىهنأنأدعب
نأيونينأةيادبلايفاندقتعاً،اريغصًاتوناححتفينأيونيهنأباهنيح
عيبلةبتكمحاتتفايونيهنإهلوقبانأجافهنكلو،ريوصتللويدتساحتفي
.ةميدقلاوةلمعتسملابتكلا

،ريوصتلاةنهمبحأمليننأنوملعت-هلوقبانلرمألارّربدقو
اهبتّقلعتدقفبتكلاامأ،رثكأالةنهمدرجمرمألاربتعأتنكينكلو
صصقلاكلتناركذتأ،امكيلإدوعيكلذيفببسلاوةساردلامايأذنم
تناكيتلاوةسردملاةبتكمنماهتراعتسابناموقتامتنكيتلاتاياورلاو
يفريثملاو،رمألايفامكتاراجمتلواحدقل،مئارجلاوحابشألالوحرودت



ءارفصلاةميدقلااهتاحفصليتسمالموةقيتعلابتكلاهذهةحئارّنأرمألا
.ةصاخةجهبيسفنيفّدلوتتناك

:ًالئاقتلّخدت
ً،اريثكاهبحأوةيسيلوبلاتاياورلاوصصقلابّقلعتمًاضيأانأً،انسح-

.بتكلانمعونلااذهعيبلةبتكمحتفبموقأنأينعيالكلذنكلو
:هسفنّملكينأكولاقوهسأرضفخا
.الفانأاّمأ،هبحتءيشكيدلتنأ-

ملكلذعمو،هدصقمهفنملاننأكردأًاددجمانيلإرظنامدنعو
اذهبهّقلعتىرخأةرمّدكأهنكلو،كلذنمرثكأانلرمألاحيضوتلواحي
.عورشملاحرطيفهتيّدجورمألا

لمعبتكلاعيبفكلذىلإةفاضإلاب،ةميدقلابتكلابحأانأ-
ةفرغلاكلتلوخدىلإيبةجاحالف،ريوصتلاعمةنراقمفيظنوحيرم
ةجيتنةدهاشملجأنم،تاعاسلراظتنالاىلإالو،روصلاضيمحتلةمتعملا
.ةطيسبةطلغيأهعّيضتدقلمع

هذهلكانلمّدقهنكلو،هرارقنمًاقثاوناكدقل،ةقيقحلايف
انتدعاسمىلإجاتحيس،ةرملكيفامكهنأبهكاردإلتارربملاوتاحيضوتلا
كلتيفيناعيناكناعنكنألو.هذيفنتولمعلااذهيفءدبلالجأنم
.هيلإجاتحييذلاغلبملانيمأتبتمقدقف،امًاعونةيلامةقئاضنمةرتفلا
ناك.ةبتكملاهيفحتتفيلبسانمعقومداجيإيهةيلاتلاةوطخلاتناك
يفةلمعتسملابتكلاعيبتالحماهلغشتيتلاةليوطلاةداجلايفركفيداهن
ضوافتلابأدبوةبسانملاتالحملادحأدجودقناكهنإىتح،ديزايبةقطنم
نأىلعنيّرصمانكناعنكويننكلو،هرجأتسينألجأنمهبحاصعم
تناكناعنكاهكلمييتلانيمأتلاةكرشف،ولغوأهيبةقطنميفةبتكملانوكت
يبتكمناكدقفانأامأ،ولغوأهيبةقطنميفناندعمامإلاعراشيفعقت
يفنئاكلابايثلارجتمقوفعقيتقولامظعمهيفدجاوتأيذلاديدجلا

ةقطنميفعقاولابايثلالمعميفميدقلابتكملانمًالدب،لالقتسالاعراش
دازاممو،ولغوأهيبةقطنميفهتبتكمحتتفينأاندرأاذل.ةديدجلاةنسوب
ةرافسلاةلابقعقيًالحمكلميناكناعنكنأوهرمألاىلعانرارصإنم
ةدعذنمرغاشلحملااذهو،كمسلاقوسعراشلخدمىلعةيناطيربلا
حاترادقف،داهنعانقإلجأنمًاريبكًادهجرمألابلطتيملعبطلابو،رهشأ
راجئتسابةقلعتملارومألاةيقبوبسانملاناكملاداجيإوثحبلاةقشمنم
.لحملا



ةليطلحملاراجئتساءاقلغلبميأناعنكلداهنعفديملعقاولايف
هملحقيقحتقيرطىلعتاوطخلاىلوأاطخدقفكلذبو؛هيفهثوكمةدم
.ةميدقلابتكلاعيبلةبتكمكالتمايف

انيضمأيتلاو،ىرخأةرمولغوأهيبةقطنميفءاّقللاندعدقفاذهبو
ناكو،ةليمجلااهتاراحواهتقزأيفنيلّوجتمانبابشوانتلوفطتاونسمظعم
،انتقادصةناتمنمدازاماذهو،ًةيوستقولانمديزملاةيضمتانرودقمب
.ربكألكشباهارعّقثوو

ةظحللاهذهىتحعيطتسأالرخآرمأعمروطتلااذهقفارتنكل
هذهيفانقيدصفّرعتدقف.المأًاديجًارمأناكاذإاميفددحأنأ
ةرعاشاهنوك،ةبتكملاىلعددرتلابتأدبيتلاو،كلمهتجوزىلعةرتفلا
ةأرمانكتملو،تاونسعضببهنمربكأكلمتناك.ةغللاةداملةّملعمو
رظانلارسأيًاقيربناكلتمتنيوادوسلااهينيعّنكلو،ييأربسحةليمج
جاوزلاررقثيح،ىوهلاكاِرشيفيقيدصعقوأاماذهنأنظأو،امهيلإ
ينكراشدقوً،ادجةيداعةأرمااهربتعاتنكً.ادجةريصقةرتفلالخاهنم
ةوطخذاختالبقًاليلقلهمتلابانقيدصعانقإانلواحويأرلااذهيفناعنك
ةروصباهيلعفرعتيولهمتينأهنمتبلطثيح،جاوزلاةوطخكةيريصم
ىلعرهشأةثالثضقنتملف،ةريبكةجردلاهبًاعلومناكهنكلو،رثكأ
.جاوزلااهيلعضرعىتحامهفراعت

ىتحثيدحلاةصرفاهلحنستنأاميتلاءاسنلاىدحإكلمتناك
دويقلاويروكذلاعمتجملاتايبلسركذو،ةأرملانعةسارشبعافدلاىلإردابت
اماّمتينلروطتلاومدقتلانأو،اهتيرحىلعديلاقتلاوتاداعلااهضرفتيتلا

فرصتلانعّفكتو،لاجرلابةوسااهقوقحةفاكىلعةأرملالصحتمل
ىلعتقفاوىتحجاوزلاداهناهيلعضرعنأامنكلو،ةيديلقتةروصب
...ةيوسنلاةروثلاوةاواسملانعاهثيدحلكتسانتو،روفلا

دقو،جاوزلااذهمامتإلانقيدصةدعاسمبانمقدقفةرملكيفامك
ةقلعتملاليصافتلارغصأنمءادتباتاقفنلاعيمجعفدبناعنكلّفكت
ةلاصىلإنيسورعلالصوتسيتلاةرايسلابءاهتناسيلوسورعلازيهجتب
ليصافتلاةيقبوةلاصلاراجئتساوسرعلافيلاكتعفدبتمقامنيب،سرعلا
.ىرخألا

نيسورعللتزجحدقفًاريثكبدألابمتهتو،ةعلاطملابحتكلمنألو
تزجحيننإلب،يتسيركاتاجأهيفتماقأيذلاهسفنقدنفلايفةفرغ
.اهسفنةفرغلاامهل



:داهنلتلاقدقوً،اقلطماهاضرلنتملةأجافملانإف،فسأللنكلو
يتسيركاتاجأتاياورنأامكةيسيلوبلاتاياورلابحأالانأ-

اهيفماقأيتلاةفرغلاانلزجحينألّضفأتنكً،ادبأينيوهتستالتاذلاب
لظيعبطلابهنكلوً،اريثكهبحأاليننأحيحص،ياوغنميهتسنرإيئاورلا
.يتسيركاتاجأنملضفأ

انرثآانّنكلو،اهتيصخشةقيقحىلعتاراشإلاىلوأهذهتناكدقل
الىتحرمألانعىضاغتننأانلواحو،انقيدصرعاشملًامارتحاتمصلا
نيتنسدعبو،امهجاوزنمىلوألاتاونسلايفنيديعسناودبياناك.هجعزن
ةدالودعبروهظلابتأدبلكاشملانكلو،ىزيداهايمسدقوةاتفباقزر
كلذو،ةصرفلكيفلكاشملالاعتفابتأدبوةأجفكلمترّيغتدقف،ىزيد
نكلو.رعشلاةباتكةلصاومنماهامرحدقاهتنباءيجمواهجاوزنأةجحب

ةيحضتبماقةريبكةجردىلإاهبًاّقلعتموهتجوزبحيناكيذلاانقيدص
نممغرلاىلعكلذو،ةريغصلاةاتفلابمامتهاللةيبرممدقتسادقف،ةماه
اهتاوزنعيمجلبّقتدقو.ةوطخلاهذهبحمستنكتملةيلاملاهفورظّنأ
انناجهتساراثأاماذهو،ةبيرغةروصباهلًاعضاخناك،اهتابغرلكذّفنو
ةرعاشلاهذههيلعهسرامتيذلارحسلااميردأال.ناعنكوانأًاريثك
.هديرتاملكىلعلوصحلانماهنّكموً،احجانناكهنأالإةيعّدملا
يفتغلابوًاحومجتدادزااملكاهتاوزنواهتابلطلداهنعاصنااملكعبطلابو
ةنهمكرتورعشلاةباتكلماتلاغرفتلاتررقةدمدعبو،رثكأاهنونج
داهننعذأدقو،اهتبهوملغّرفتلانماهنّكميالاهلمعنأةجحبسيردتلا
لصيسو،حفطيسليكلانأبةقثىلعتاونسلانيقب.ةرملكيفامكرمألل
هلزنمنماهدرطيسيلاتلابو،ديزملالّمحتاهعمعيطتسينلةجردىلإداهن
لوقنانكةلكشملكيفف،نآلاىتحِتأيملمويلااذهنكلو،هتايحو
ةقيرطبامهنكلو،رخآلحنمامهمامأدعيملف،قالطلانمدبالانضعبل
حصألا،ةيجوزلاةقالعلاهذهيفرارمتسالاونحملاهذهزواجتاعيطتسيام
امهنأدقتعأالو.تاونسلاهذهلاوطحاجنلاودومصلاعاطتسايقيدصّنأ

يهو،ىزيدتربكدقف،تاونسلاهذهلكدعبامهضعبنعنالصفنيس
بحلاوهيقيدصهيلعلصحضيوعتربكأنأنظأو،ةعماجلاداترتنآلا
موقيناكناعنكريثأتتحتوهنأحيحص.هتنباعمهعمجييذلاريبكلا
هنأالإ،رخآلاونيحلانيبتانايخاهيمسأنليتلاتارماغملاضعبب
الةايحلاتابلطتمنكل.رمألاّلبقتلواحوهردقلملستساجاوزألامظعمكو
.تآجافملانمريثكلامامأًانايحأانعضتةدجتسملااهفورظو،محرت



دازامو،لاملانمريثكلاّردتنكتملانقيدصاهريدييتلاةبتكملاف
ىلعاهلوصحلالخنمةعماجلايفسردتتناكيتلاىزيدنأةلبنيطلا
نمةيناثلاةنسلايفتبسرامدنعةحنملاهذهترسخ،ةيساردةحنم
لامكإلةلاحلاهذهيفةعماجلاطاسقأعفدتنأاهيلعناكواهتسارد
.اهتسارد

يفو،اذل،انقيدصذاقنإلًالحدجنوفّرصتننأانيلعناكيلاتلابو
:يللاقناعنكوانأانتاسلجىدحإ

رمألااذههدعاسيدقفاندحأىدلداهنلًالمعدجننأكيأرام-
.يفكيامهيلعردتدعتملةبتكملاف،هلخدةدايزىلع

.رمألاىلعقفاويسداهننأدقتعأالينكلو،قحكعم-
:ًالئاقتفدرأو
ىقتلمىلإةبتكملاتلّوحدقيهف،ىضرتنلكلمنأامك-

ةرايزلجأنمةبتكملاىلإاهيفبهذأةرملكيفف،نيرعشتسملااهئاقدصأل
نأكلدكؤأنأعيطتسأو،راوطألايبيرغصاخشأبّصغيناكملادجأ،داهن
.ةبهومىندأنوكلميالنوعّدمصاخشأمهمظعم

ةماستباباهفدرأوً،امامتاهءاروامفشتسأملةرظنبيقيدصينقمر
:لاقوً،اعقاوًارمأاهربتعاوهتميزهّلبقتنمكةرتاف

دقامرظتننوءاشيامكفّرصتيهكرتنل،ةليحديلابامً،انسح-
.مايألاانلهّئبخت

ةدعاسملاميدقتبانقيدصعماهسفنةميدقلاةسايسلاعّبتنانيقبو
ىلعتادعاسملاكلتّرثؤتملةحارصو،رخآلاونيحلانيبقرطلاىتشب
.نحملانمريثكلازواجتىلعهتدعاساهنوكنممغرلاىلع،يداملاانعضو
نماهمّدقأيتلاتادعاسملاهذهنأدجأامدنعةيسفنةحاربرعشأتنكو
ىلعوً،اينغًاصخشينوكنممغرلاىلعف.اهلًابسانمًاعقومدجترخآلتقو
انأف،نيرخآلاةاناعمبنورعشياّملقءاينغألانأبدئاسلارابتعالانممغرلا
يفتنكو.هتايحليصافتةعباتمىلعًاصيرحويقيدصةاناعمبًامتهمتنك
ىلعيتردقلرخفلانمعونبناعنكمامأرمألاركذأنايحألانمريثك
،داهنلثميلإًابّرقمصخشلااذهناكاذإةصاخو،امصخشةدعاسم
.هقيدصهاجتهبجاوبهريكذتلًاضيأو

،ةديدجءايشأبًالغشنمماودلاىلعناكف،ناعنكىلإةبسنلابامأ
نعنوكيامدعبأناكو،اهّليختنكميالةجردىلإةبخاصهتايحتناكو
ىلع،ٍناوثنمرثكألهيفريكفتلاوأاذهكرمأبيهابتلاوأرخفلابروعشلا



يتلاتالحرلاهلغشتتناك.ةبسانملكيفانقيدصلهتدعاسمنممغرلا
ىلإهرافسأو،طسوتملائطاوشىلعهئاقدصأعمهتنيفسىلعاهبموقي
اهريغوانوزيرأيفهلّوجتو،عاتمتسالاوةحايسلاضرغبضرألاعاقبفلتخم
ًالغشنمماودلاىلعهنهذناكو.تارايسلاثدحأبةيصقلانكامألانم
نأرّرقةنيعمةرتفيفّهنإىتح.وهللاوةراثإلاىلعيوطنيديدجعورشمب
نأدعبةظحلرخآيفهرارقنععجارتهنكلو،يئامنيسمليفجارخإبموقي
بعصرمألانأبلاجملااذهيفنيقوثوملاءاقدصألانمريثكلاهحصن
ّملعتيفهتبغر،هذهةينونجلاهراكفأرخآتناكو.ةليوطةربخبلطتيو
.تارئاطلاةدايق

هتايحتناك،ةبخاصلاةايحلاوتارماغملاهذهلكنممغرلاىلع
،هتايحطمنعموهسفنعمًاحلاصتمًاصخشناكو،ماريامنسحأىلعريست
تركذامكنكلو،ةيهانتماللاانقيدصتاوزنعمتقولارورمبانملقأتدقو
هداقيذلاوتارئاطلاةدايقبهسوهببسبهلضّرعتيذلاثداحلاً،اقباس
مامأًاعيمجانعضوو،نيزاوملالكبلق،تايئارواملاملاعبمامتهالاوحن
.طقانلابىلعرطخيملقرطقرتفم



،ًةرشابمناعنكاهلضّرعتيتلاةرئاطلاةثداحدعبةرماغملاأدبتمل
هذهيفانلوخدةيادبتناكاهنكلو،اهبسأبالةرتفرورمدعبامنإ
دحأيفًاعمنيسلاجانكً.اقلطماهّعقوتنملةرماغمىلإانتداقيتلاةماودلا
عوقنمبرشننحنو،ولغوأهيبةقطنميفريهشلاىدازيفينعراشبراشم
.رخآلاونيحلانيبلعفنامك،ثيدحلافارطألدابتنودرابلانوسنايلا
نمهثيدحيفلقتنيهذهانتاسلجيفهتداعكناكيذلاداهنّنأةقرافملاو
لجأ.ملعينأنودنمءدبلاةراشإناعنكىطعأنموه،رخآلعوضوم
هذهىلإانبيدويسًاطيسبًاحارتقانأفرعيناكولف.ملعينأنودنم
دعبوةرتفلاكلتيفناعنكنأةصاخً،اقلطمرمألايفّملكتاملةهاتملا
،توملادعبناسنإلاريصمو،ةيدبألاودولخلاةركفبًاسووهمادبثداحلا
ةديدجلاهتادقتعموهئارآنعانثّدحي،اهيفعمتجنةرملكيفناكو
نّيعمعوضومىلإرباعلكشبداهنراشأ.للكنودنمةلصاوتمتاعاسل
-تاراشإلاىدحإهربتعاو،طيخلاسأرطقتلاناعنكنكلو،رمألابةقالعهل
اهتمّدقيتلا-هاوسدحأاهاريالوانبطيحياملكيفاهاريناكيتلاو
.ةرماغملاهذهيفضوخلالجأنمةايحلاهل

هنعثّدحتأامعنولءاستتمتأدبومكيلعسبتلارمألانأودبال
؛يقطنمبيترتبثادحألامكيلعدرسأل،ةيادبلاىلإدعنلفً،انسح.طبضلاب

ً.اقحالثدحاملكيفامقطنمكانهناكنإًاعبط
ىلعتارئاطلاةدايقّملعتسوهذوحتسادقفًاقباستركذامك

ةرئاطلاةدايقيفبغريناكو.لاجملااذهيفهتالواحملعفلابأدبو،ناعنك
يذلاتقولايف،هيلإلوصولانكميامدعبأوىلعأىلإلوصولاوهدرفمب
سرمتمنتباكدوجوعمو-ةرئاطلاةطساوبرفسلايفريكفتلادرجمينبيصي
.ديدشفوخب-

:ًالئاقةرمنمرثكأهتهّبنوًاريثكهرّذحأنأتلواحدقو
ةاجنلاتالامتحاف،يقيدصاياهريغهبشتالتارئاطلاثداوح-

...ةرطاخملاهذهبمايقللًارطضمتسلكنأامك،ةمودعمهبش
سووهملايقيدصىدلةيغاصًانذأدجتمليحئاصنلكنكلو

أدبو،لاجملااذهيفنيبردملالضفأراتخادقو.ةرطاخملابحوتارماغملاب
رمأىلعاهيفلبقيٍةرملكيفامكفغشبرمألاىلعنرمتيلعفلاب

امنيب،172انسيجزارطنمدحاوكرحمتاذةثيدحةرئاطىرتشاو.ديدج



نلرمألاىلعيضارتعانأتكردأيننألو.ىلوألااهلحارميفتابيردتلاتناك
ّملعتدقفعبطلاب.لخدتأملوتمصلاترثآ،ةلحرملاهذهيفًاعفنيدجي
نكيملهنكلو،ديجلكشباهنمنّكمتو،ةيسايقةرتفيفةرئاطلاةدايق
يذلاناحتمالاىلإدعبعضخيملهنألكلذو،هدرفمبةدايقلاعيطتسي

ىلإةجاحبناكهنأامك.يمسرلكشبةدايقلاةداهشىلعلوصحلاهلّوخيس
ةرئاطلاعالقإةيلآّملعتهنأنممغرلاىلع،لاجملااذهيفرثكأةربخ
.هبناجىلإفرتحمبردمدوجوءانثأةدودحمتافاسملاهتدايقو،اهطوبهو
ربتعيناكفناعنكىلإةبسنلابامأ،بردملارظنةهجوتناكهذهً،اعبط
،هّملعتبجياملكّملعتهنأو،لاجملااذهيفًافرتحمحبصأهنأهسفن
اماذهو،بردملادوجونودنموهدرفمبةدايقلاىلعرداقوهفيلاتلابو
راطميفريغصلاجردملاىلإبهذةريصقةدمدعبف،عقاولايفهلعف
نكلو.هدرفمباهبقيلحتلاواهليغشتبأدبو،ةرئاطلاىلإدعصو،نفرازاه
امو،دعباميفهباصأاملكيفًاببستناكةشئاطلاةلواحملاهذهفسألل
.هعمًاضيأنحنانباصأ

:يلاتلاوحنلاىلعرمألاانلحرشكلذدعب
ضعبءانثتسابتفالوحنىلعةديجوةّقفومةيادبلاتناك-

عالقإلاتعطتساتاظحلدعبو،رطخيألّكشتاليتلاةريغصلاءاطخألا
ولودهاشأملو،ةيفاصءامسلاتناك.يدرفمبّقلحأيسفنتدجوو،حاجنب
يفءامسلاةحفصىلعترهظيتلاةديحولاةميغلا،قفألايفةريغصةميغ
نأامك.نوللاقرزأطيرشاهّنيزييتلاءاضيبلايترئاطتناكمويلاكلذ
عفترأتأدبامدنعو،ةدايقلالجأنمًادجةيتاؤموةئداهتناكحايرلا

ً.اقلطمتاملكلابهفصونكميالةداعسلاوةحارلانمروعشينباتنا،يدرفمب
تارايسلاوتاقرطلاولزانملاً،اديعبوًاريغصودبيلفسألايفءيشلكناك
ةذلنأاهنيحتكردأ.ينيعمامأةريغصىمدكودبتتناكاهلك،رشبلاو
هانلدابتيذلاثيدحلاتركذتو.دعبنعةايحلاةدهاشميفنمكتناريطلا
نميتدوعءانثأةرئاطلانتمىلعلصألاةيديوسةّنيدتملاةديسلاوانأ
ىلإتردابىتحضرألانعةرئاطلاتعفترانإامف،نيتنسلبقكرويوين
:لوقلا

انّزيمياملضفألكشبكردنانلعجييذلاوهءايشألانعدعبلا-
.ةحيحصةروصبعيمجلانيبتاقورفلامهفنماننّكمييذلاوه،اهنع

تّدكأيننكلو،طبضلابهينعتاممهفأملءانثألاكلتيفيننأركذأو
اهثيدحتركذتيننأالإ.رثكأالةلماجملاوةاراجملابابنماهثيدحىلع



تناكامتمهفو،يدرفمبةرئاطلانتمىلعتحبصأنيحئجافملكشب
انطبرتيتلارومألالكنعداعتبالاوهناريطلا.اهمالكنمهيلإيمرت
اذهنكلً،اقمعرثكأولضفأةروصبانفالتخاوانّزيمتلانكاردإوه،نيرخآلاب
رعاشملانمبيرغجيزموهلب،طقفلقعلاىلعرصتقيالكاردإلا
اذهأدبتاظحللاكلتيفً.ابلاغقطنملاباهلةقالعاليتلاسيساحألاو
نعبيغأدقيننأباهعمتسسحأةيوقةروصبّيلعىغطيروعشلا
هنّكمتلءرملاباتنيدقيذلاوهزلاساسحإنععبطلابثدحتأال.يعولا
نيحكباتنتيتلاةقلطملاةداعسلانعثدحتأامنإ،ال.هدرفمبقيلحتلانم
،ةبيهملاءامسلاناضحأيف،رخآقولخميأنعًاديعبكسفندجت
.عاستالاةيهانتماللاو

دقيتلاةوشنلانعًامامتفلتخيةجهبلاوةذللانمروعشهنإ
.ءاقرزلاهايملابابعيفًاديعبراحبإلاوأ،يوقبورشملوانتدعبكبيصت
.ىرخألاتاذلملالكنمساقيالامب،لمجأوًافلتخمًاساسحإّدلويناريطلا

اهتيضمتلتططخيتلاةدملاتزواجتو،ةفطاخةروصبتقولارم
طوبهلابتأدب.ىرخأةرمريغصلاجردملاىلإيطوبهدعومناحوً،اّقلحم
نأتظحالو،ينتباصأيتلاةوشنلاريثأتتحتلازأالانأوً،اديورًاديور
حايرلاّبلقتبكلذتللعو،يطوبهءانثأةفيفخةروصبحنرتتتناكةرئاطلا
نماهتيقلتيتلاتاميلعتلاتركذتاذل،ةظوحلمةوقببهتتأدبيتلا
امك،حايرلاهنمبهتيذلاهاجتالاهجاوننأانيلعطوبهلادنعف،بردملا
لاحلايفراطملاجربيفةبقارملاىنبمنمينلصتتأدبتاريذحتلانأ
مللاحيفو،نيميلاةهجنمبهتحايرلانأبديفتتناكو،ةيلاتتمةروصبو
ىلعمهتركش.ةرطخحبصتوءوستدقرومألانإف،ةمزاللاريبادتلاذختأ
دجلالمحمىلعتاميلعتلاهذهذخآملةحارصبويننكلو،يلمهريذحت
.يفاكلالكشلاب

اهمجحدادزيوربكتعراوشلاوةينبألاوراجشألاتأدبو،طوبهلابتأدب
راسيلاوحنليمتتأدبةرئاطلانأبتظحالو،رثكأضرألانمتبرتقااملك
ىلعتطغضةرئاطلانزاوتىلعظفاحأيكلو،جردملانمتبرتقااملك
ادبتاظحلل.قيلحتلاراسمبمكحتلاناكمإلاردقتلواحو،ىنميلاحباكملا
ىلإداععضولانكلو،نزاوتتةرئاطلاتأدبو،ماريامىلعريسترومألانأ
،قلقلاورتوتلابرعشأتأدب.راسيلاوحنًاددجمليمتتأدبو،هيلعناكام
نمو،دوقملابكسممانأوةرئاطلانزاوتديعأنألواحأتنكةهجنمف
ةذللاتلوحتو،جردملاضرأتالجعلاسمالتنأرظتنأتنكىرخأةهج



امدنعةديدشةوقبدوقملاكسمأتنك.نيغلابفوخوقلقىلإةداعسلاو
ً،اقيمعًاسفنتبحس.جردملاضرأسمالتتأدبتالجعلانأةأجفترعش
تأدبتاظحلدعبفًائطخمتنكيننكل،تلخدقةلكشملانأبتسسحأو
،ضرألاسماليأدباهحانجنأةجردلةدشبراسيلاةهجىلإليمتةرئاطلا

لكتذّفن،حباكملاىلعتطغضونزاوتلاديعأنأةوقلكبتلواح
،لكاشملانمعونلااذهةهجاومليبيردتةرتفءانثأاهتيقلتيتلاتاميلعتلا
ضرتفملااهراسمنعجورخلابةرئاطلاتأدبً،اعفنِدجيملكلذلكنكلو
مكًامامتملعأال.راطملابطيحملالقحلاوحنهجتتتذخأو،جردملاىلع
تناكءاضوضلانأهركذتأاملك،اذهفلاخملااههّجوتيفةرئاطلاترمتسا
.ّيرظاننعًامامتدهشملاىفتخامثنمو،بناجلكنميبطيحت

ًاطاحميسفنتدجووينباتنايذلالاعسلاةدشنمتظقيتسا
نكميدوقولانازخنأبيلرطخروفلاىلعو،ناخدلابقنتخمهبشو،نارينلاب
ةلتكىلإلوحتتسةرئاطلانإفكلذثدحولو،ةظحلةيأيفرجفنينأ

،دعبدحلااذهغلبيملرمألانألةريصقةحاربتسسحأ.بهللانمةلئاه
نيبنازخلاىلإنارينلالصتنأعقوتأتنكو،ينمهاديناكتقولانكلو
تنكو،ةهجلكنميبطيحتنارينلاوقرتحتةرئاطلاتناك.ىرخأوةظحل
،لوزنلاوبابلاحتفتلواحاذل،نكممتقوعرسأباهنمجورخلايفركفأ
ىلإةذفانلانمترظنامدنعو،ةرركتملايتالواحملبجتسيملبابلانكلو
تناكةريبكحمقةموكبةرئاطلاتمدطصادقف.ببسلاتكردأجراخلا
يفًاقراغبابلانميلفسلافصنلاناكو،داصحلادعباهتلكشدقةداصحلا
نكلو،رخآلابابلاوحنتهجتاوتقولاعيضأمل.حمقلابوبحنمةموك
،هحتفنمنمكتأملولفُقأ،ضرألابماطترالاءانثأةمدصلاةوقةجيتنبابلا
امك،ماودلاىلعًاظوظحمًاصخشتسليننأىلعًايوقًاتابثإاذهناك
.ةبسانملكيفناددرت

تأدبو،ةأجفيتميزعتراهنالخادلايفترصوحيننأتكردأامدنع
.ديدشرعذيفيلوحتفتلأ

لخادفيثكبابضىلإلوحتيأدبقيرحلانمجتانلاناخدلانكلو
ىلعو،يلوحنمءيشيأةيؤرنعتزجعو،ناعمدتيانيعتأدبو،ةرئاطلا
ً،اضيأةرئاطلاةمدقمبتطاحأنارينلانأظحالأتأدبكلذنممغرلا
.ينونجلكشبعفترتةرئاطلالخادةرارحلاتأدبنارينلاعالدنالةجيتنو
،ةهجلكنميبطيحتو،ةيناثلكيفمدقتتيهونارينلادهاشأتنك
ينلصفتةليلقتاظحلنأو،تبرتقادقةموتحملايتياهننأاهنيحتكردأو



.هيفيسفنتعقوأيذلانوتألااذهيفتوملانع
تومأسيننأبتنقيأتاظحللاكلتيفيننكلوً،ابيرغرمألاودبيدق

ينمًابيرقتوملاناكو،لبقنمةرطخلافقاوملانمريثكلابتررم.ًالعف
كلتيفنكلو،اهنيحتومأسيننأبقّدصأملكلذعمو،ةريبكةجردىلإ
طيحيسوملمعقاوكهبتسسحأو،توملليقيقحلاىنعملاتكردأ،ةرئاطلا

اهتاذلميفصوغيو،اهشيعأتنكيتلاكةبخاصةايحءرملاشيعيامدنع.يب
لكشبرمألايفريكفتلابهنهذلغشيالهنأوأ،توملاةركفىسنيةريثكلا

انتأجافمىلعاهتردقيفييأربنمكتةيقيقحلاةايحلاةمظعنكلو،ّيدج
امهيفعقوتنالنيذللاناكملاونامزلايفو،هعقوتننكنملامبماودلاىلع
نارينلاةرمغيفوةرئاطلاكلتيف.ةايحلاةمظعنمكتانهلجأ.اذهكًارمأ
.نآيفةبيرغلاوةطيسبلاةقيقحلاهذهتكردأ

،ةدايقلاةفرغيفرصاحمانأوةديدجلاوةبيرغلارعاشملاهذهينتباتنا
وهفوخلانمىوقألانكلً،افئاختنكعبطلاب.موتحملايتومهجاوأ

،لبقنميلابىلعرطختملةئيسةأجافمةيحضتعقودقيننأبيروعش
نمجورخللةقيرطداجيإلواحأنأهيفّيلعناكيذلاتقولايفكلذو
،ّيلعرطيسوينباتنايذلاروعشلااذهىلعيسفنمولأتنك.قزأملااذه
ءانثأنوريثكلااهددرييتلاةركفلانمتدكأتدقو.ةليحديلابامنكلو
،اهلكهتايحنأبرعشيتاظحللاهذهيفءرملاف.ةهباشمفقاوملمهتهجاوم
،ليصافتلاقدأبيئامنيسطيرشكهيرظانمامأرمت،ةليوطتناكامهمو

.ىرخأةهجنمهثادحأيفكراشيو،ةهجنمهعباتيطيرش
تسيلًاماعنوسمخً.امامتنيسمخلايف،يرمعنمنيسمخلايفتنك

براجتلانمريثكلارامغضاخيلثمصخشلةصاخبو،ةليلقلاةدملاب
مليتلارومألانمريثكلاكانهنأبتسسحأكلذعمو،اهعاونأفلتخمب
امكهزجنأنأنودنميفلخهتكرتاممريثكلاكانه،اهمامتإعطتسأ
.طبضلابرومألاهذهةعيبطكردأمليننأرمألايفبيرغلانكلو.بجي
،ةرياغمةقيرطبتشعينتيليسفنللوقأتنكيننكلوً،ايبابضًاساسحإناك
يننّقلينمكانهنأكو،ينميعونودنمتاملكلاهذهددرأتنك
ةروصبةزانجلامسارممتتس،ةليلقتاظحلدعبتومأسيننأبسحأو،اهايإ
،يبريكفتلانعنوّفكيو،عيمجلايناسنيسةريصقةرتفدعبنكلو،ام
نوكلالمكيسو،اهشعأمليننأكوً،ادوجومنكأمليننأكوةايحلارداغأس
تاظحللاكلتيف.ركذيرثأيأيتومكرتينأنودنم،ةيلزألاهترود
لوقأتأدبو،جوزتأنأبيلامكحئاصنترّكذتحصألاىلعوأ،امكتّركذت



ىلعيلسننمًاصخشتكرتينتيل،ّيقيدصةحيصنبتلمعينتيلاييسفنل
نمعوندرجموهريكفتلااذهنأبدعباميفتكردأيننكلو،ضرألاهذه
ةبغردرجماذهسيلأً،اميتييلفطتكرتوتمولف.الإسيلةينانألا
راكفألاهذهريثأتتحتتنكامنيبو،لاحلكىلع.ةفيخسوةتحبةينانأ

نأةيادبلايفتننظو،ةرئاطلليمامألاجاجزلابمطتراامًائيشنأبترعش
ناكمإلاردقيسأرتضفخأ،ةرارحلاوطغضلاريثأتتحترجفنيسجاجزلا
تأدبتابرضلانكلو،رثانتيسيذلاجاجزلايدافتلّيديبيهجوتيطغو
راطملابصاخلاءافطإلامقاطتيأرىرخأةرميسأرتعفرامدنعو،ىلاوتت
مهلحّوُلأتأدبو،قيرحلاءافطإنولواحيهدارفأناكثيح،ةرئاطلابطيحي
...لخادلايفانأ..انأانهانأ..ةوقنمتيتوأاملكبخرصأولخادلانم
.ديكأتلكبيدوجواوظحالمهنأبكردمريغ

تناك،ىفشتسملاىلإلُقننأدعبثادحألاهذهناعنكانلىوردقل
ًاقورحنكتملاهنأيأ،ىلوألاةجردلانمهيدييطغتيتلاقورحلا

ةرمظحلاهفلاحدقل.هنيبجىلعةريبكءاقرزةمدككانهتناكو.ةريطخ
نكل.ةيدسجةهاعوأّيدجررضيأبثداحلاهلببستيملف،ىرخأ
سوهلااذهو،هيلعرطيستتأدبيتلاراكفألاهذهناكربكألاررضلا
ةجيتنىلوألاةلهوللراكفألاهذهودبتدق.هريثأتتحتعقويذلاديدجلا
ببسباهشاعيتلاةيسفنلاةمدصللو،هلضّرعتيذلاثداحللةيداع
دحأتناكةقيقحلايفاهنكلوً،ايرهاظهيلعودبتاماذه.تومللهتهجاوم
نودنمةثالثلانحنهلخادىلإانبحسيأدبوحتفنايذلاميحجلاباوبأ
.ملعننأ

تارماغملالكعطتستمل.انتصقثادحأىلإنآلادعنلفً،انسح
،هرّيغتنأًاماعنيسمخرادمىلع،ناعنكيقيدصاهبرميتلابراجتلاو
،تايمارغلاوتاقالعلانمًاماعنوسمخ.هحومجوهشيطنمففختنأوأ
عضبنأنيحيف،هرييغتنعةزجاعتفقوةيلمعلابراجتلاورافسألاو
،راجفنالاكشوىلعتناكوقرتحتةرئاطيفهدرفمباهاضمأقئاقد
فلتخمصخشىلإلوحتيهلعجتنأو،بقعىلعًاسأرهرّيغتنأتعاطتسا

اوبحتنأىسعو،مكلريخوهوًائيشاوهركتنأىسعلاقيامكوً.امامت
اذهةموميدبقثأنأعطتسأملكلذنممغرلاىلعو.مكلٌرشوهوًائيش
تارارقلامظعمنأبملعأوً،اديجناعنكفرعأيننألكلذو،يباجيإلارييغتلا
تربتعاو.ءاشيامدنعةطاسبلكباهنعىلختيدق،اهذختييتلاةيقطنملا
ةرباعةجيتنىوسسيلرّوطتنمهيلعأرطامو،ينالقعلاهثيدحنأ



هتاوطخىلوأوطخينأامهنأنمًادكأتمتنكو.هلضّرعتيذلاثداحلل
امىلإدوعيسو،ةديدجةينونجةرماغمبأدبيسهنإفىفشتسملاباوبأجراخ
نأدعبف،كلذسكعبيحوتتناكرهاظملانكلو.لبقنمهيلعناك
ذخأو،ربكأةروصبهلمعبمتهيأدب،ءافشلاىلإلثامتوىفشتسملانمجرخ
نمأدبو،ريوصتلاةياوهىلإداعوً،ابيرقترمتسملكشبهبتكميفموادي

تناك،انترايزليتأيناكامدنعهنإىتح،اريماكلاًالماحلوجتيديدج
.هقرافتالاريماكلا

:نيلئاقهحزامنانك
ويدتسااهنعًاضوعحتفتونيمأتلاةكرشقلغتسكنأودبي-

.ريوصتلل
:ةيدجلكببقعيناكهنكل
نوكتسو،مداقلافيرخلايفيئوضريوصتضرعمحاتتفايفركفأ-

.لوبنطساءاجرأيفةرشتنملاوةميدقلاةدابعلاروديهةيساسألاهتركف
هيلعظحلنملنكلوً،اقباسريوصتلاضراعمنمريثكلاحتتفادقل

ّنأيفركفنانتلعجةجردلًايدجناكدقل،لبقنمرمألابمامتهالااذه
وه،ربكألكشبانكوكشراثأاممو.هتيصخشىلعأرطيأدبًايرهوجًارييغت

،هباصأيذلارييغتلانعانثدحتاملكهيلعّميخيناكيذلاتمصلااذه
ةرماغموأديدجعورشميأبأدبيامدنعوقباسلايفّهنأنممغرلاىلع
ثيدحلاىلإدعيمل.فقوتلافرعيالوثيدحلايفبهسيناك،ةفلتخم
دقل.ىفشتسملايفاهنعانربخأنأدعب،ىرخأةرمةديدجلاهراكفأنع

ّحلننأأشنملوً،ارخؤمانقيدصهبمستايذلاءودهلااذهلداهنوتررس
.ةأجفءودهلااذهىشالتينأنمًافوخ،هسفنتانونكمنعانثّدحيلهيلع

عابشإيفةدشببغريناكوهف،ًاليلقًافلتخمداهنفقومناكةحارص
لكلوحقيقدباوجتسالناعنكعضخأدقناكلهلرمألاكُرتولو،هلوضف
مدعيفةريبكلايتبغرويرارصإةجيتننكلو،تارييغتنمهظحاليام
انقيدصردابينأربصلاغرافبرظتننانتبو،يتبغرلعضخًايلاحهجاعزإ
.هسفنقامعأيفيرجيامعانثّدحينأو،هردصتانونكمبحوبلل

ةيحيسملاةدابعلارودبصاخلاهضرعمناعنكحتتفادقفلعفلابو
دحأيفكلذو،لوليأرهشنمةدرابلامايألادحأيفلوبنطسايفةرشتنملا
دوعتتناكيذلاو،تابورشملانيزختللمعتستتناكيتلاةميدقلانزاخملا
اذهليوحتمتثيح،لبقنمةيلاطيإلاىونجنمصخشىلإهتيكلم
نينانفلاونييفحصلانمةبخناعددقوً.اقحالضرعةلاصىلإنزخملا



نيبلّوجتتةينويزفلتلاتاطحملاتاريماكتناكو،حاتتفالالفحروضحل
،رهظملاتاليمجتاديسوةقانألامهيلعودبتلاجرنم،نيوعدملادوشح
ماقدقل.ليصفتلكرّوصتلةفاثكبضموتريوصتلاتاريماكءاوضأتناكو
نمعونلااذهىلعدوقنلاردهيفةريبكلاهتربخبّزيمتيذلا-انقيدص
ةقرفمهأتناكو.ةدعصألاةفاكىلعّزيممورهبملفحدادعإب-رهاظملا
ءاوجألاىلعيفضتل،ةليمجلااهتاعوطقمفزعتولفحلاقفارتزاجلاىقيسومل
نيوعدملانيبنوعزوتيلدُنلانملماكقيرفكانهناكوً،اذاخآًادعب

عمجتلااذهناكةقيقحلايف،تابورشملاوةمعطألاعاونأفلتخمنيلماح
.ينفضرعملةريغصحاتتفاةلفحدرجمسيلو،مخفلفحكودبي

دقف،هدحوللزنملايفجروباننباكرتعيطتسناليتجوزويننألو
داهنةجوزكلمسكعىلع.ةلفحلارضحتملو،تيبلايفهعمءاقبلاترثآ
نمنيصخشاهعمةبحطصملفحلاةيادبذنمضرعملاةلاصتمحتقايتلا
انأاّنمتبرتقادقو.ماودلاىلعهباهسفنطيحتيذلايبدألاطسولا
ةروصمامألفحلافويضدحأعمهيففقنانكيذلاتقولايفاهجوزو
.سكذوثروألامورلليارسنافيآةامسملاةدابعلارادبابل

:ةلئاقتردتبا
ً.ابحرم-
:ينلأستّيلإتفتلامث
؟زيرلوكرابخأامو،لاحلافيك-
:اهتبجأ
كغلبأنأينتصوأدقو،ريخبًاضيأزيرلوكوريخبانأ،كلمًالهأ-

.ةديجلاحبنيدبت،اهتايحت
؟جروبرابخأام،كلذكودبننألواحنانلك-

:تلمكأنيحةيفطاعةربناهتوصىلعغبستنأتلواحو
؟ماريامىلعهتحصأ-

يفينباعمتلصحيتلاةلكشملاباهربخأدقداهننأدبال
برضوراجشلايفجروبلخدو،ذيمالتلانيبراجشبشندقف،ةسردملا
عضوبتماق،صاخلايحصلاهعضورّدقتنألدبةملعملانكلو،مهدحأ
كلذلةجيتنو.نيرخآلالافطألانميأبنؤتملاميف،هيلعهلكموللا
نمجروبلقنبوجوب،ةرشابمريغةروصبينغلبأو،ةسردملاريدميناعدتسا

يوذلافطأللةصصخملاسرادملاىدحإيفهتساردلمكيلةسردملاهذه
ًالفطناكجروبف،اذهكرمأيفبغرأنكأمليننأالإ،ةصاخلاتاجايتحالا



هنارقأنمريثكلاىلعهئاكذبقوفتيناكلب،هتقاعإنممغرلاىلعًايكذ
.ءاحصألالافطألانم

اذلً،اضيأصاخلاهبيبطيأرناكلبيدحوييأراذهنكيملو
نأنودنم،رخآلفطيأكةيعيبطةايحينباشيعينأبغرأتنك
هسوردىلعهترباثمتناكو،يساردلاهلبقتسممامأًاقئاعهضرمحبصي
امك،يأرلااذهبيكسمتويعيجشتلربكألاعفادلاداوملانمريثكيفهقّوفتو
جالعنم،هتلاحءوستالألجأنممزلياملكهلمّدقأتنكيننأ
هدعاستيتلاىرخألاتاءارجإلاةفاكو،هبيبطعمةصاختاسلجويئايزيف
دقفكلذل.ناكمإلاردقرخآلفطيأكةيعيبطةروصبهتايحةسراممىلع
مدقتأسيننأبيدجلكشبهديدهتبتمقوديدشلايبضغريدملامالكراثآ
ديدهتلانأودبيو،اذهيزخملاهفقومبعيمجلاغلبأسو،هدضةيمسرىوكشب

نأدحألواحينأنودنمهتسردمىلإينباداعو،ةوجرملاةجيتنلابءاج
.هئاذيإدصقتينأوأ،ىرخأةرمهجعزي

،نيقيدصحبصننأنمنكمتنمل-كلموانأ-اننأنممغرلاىلعو
ةيانعهيلوتتناكوجروبعمماودلاىلعةفيطل،داهنلثمتناكاهنأالإ
دقوً،امامتسكعلاىلعلب،ينبانعاهلاؤسينجعزيملاذل،ةصاخةبحمو
:دوباهتبواج

.ديدجنمةسردملاىلإداعو،ةلكشملاتلحدقوريخبهنإ-
.كلذعامسلتررس-

:يرودباهتلأس
.ماريامىلعاهتساردنوكتنألمآ؟ىزيدلاحفيك-
:راصتخابينتباجأ
.ريخبريخب-

يفًالجرامهدحأناك.اهعماءاجنيذللااهيقيدصوحنترادتساو
لكشبخستمرعشو،هيركرظنماذ،ةماقلاريصقًانيدب،هرمعنمنيعبرألا
تناكو،هسأرةرخؤميفناصحلاليذلكشىلعهعمجوهعفردقو،حضاو
،تفاللكشبةقينأوًادجةليمجتناكفةأرملاامأ،هديقرافتالةراجيسلا
ةزنكو،هسفنشامقلاونوللانمةرونتو،نوللادوسأًافطعمتدترادقف
ةقرزلاىلإناتلئاملااهانيعتناكنييئانتسكلااهيبجاحتحتو،نوللاةيدامر
نيتقيقراهاتفشوًاريغصناكاهفنأ.ةئفادوةقيمعتارظنعيمجلانالدابت
ًالامجاهاحنميًاعماهرواجتوحمالملاهذهلامجناك،ليمجيدرونولب

،يرئادلااههجوبطيحتلسعلانولبيتلااهرعشتالصختناكوً،اصاخ



.اهيفتكىلعردحنتو
ةفاضإلاب،ةحضاوةروصباهرعشلامجزربييدامرلااهتزنكنولناك

،رخآملاعنماهنأكوً،اريثكاهيقيدصنعةفلتخمتدبف،ذاخآلااهلامجىلإ
ةقيرطنمتنّمخدقو،فلتخمعوننمةيحورةلاهاهبطيحتتناك
تابيذلالاؤسلانكلو،كونبلادحأيفةفظومنوكتامبراهنأب،اهسبل
صخشعمكنبيفةفظومو،لامجلااذهبةأرماهلعفتيذلاام،ّيلعّحلي
؟كلملثم

،يتلئسأنعتاباجإىلإلوصولالواحأو،اهيلإرظنألازأالتنك
:ةلئاقينتبطاخف،رمألاكلمتظحالنيح

.ياقيدصىلعكفرعأنأدوأ،ميلس-
لكشبتأجافتدقف،كلمنمقبللافرصتلااذهعقوتأمليننألو

.ةعرسبرمألاكرادتتعطتسايننأالإ،ريبك
.ايتاكيتقيدص-
.ةليمجلاةأرملاوحناهسأربئموتيهوكلذتلاق
.لصألاةيسوريهو-
؟ةيسور-
ً.ابرغتسمتلءاست

دبالو،ديدشلايبارغتساتظحالامدنعاهيتفشىلعةماستباترهظ
.ئطاخوحنىلعرمألاتمهفاهنأ

.ةيسورلجأ-
:ةلئاقتفدرأمث،ةحضاوناجهتساوٍّدحتةربنبكلذتلاق
ةغللانمنيمجرتملالضفأنمهسفنتقولايفو،ةجرخميهو-

نمامهريغونيكشوبوفوتنمريللامعأنمديدعلاتمجرتدقف،ةيسورلا
.سورلاءارعشلاوءابدألا

لجرلاىلإريشتيهواهثيدحتلمكأاذل،ءيشباهمالكىلعبقعأمل
:ةلئاقنيدبلا

.ءارعشلاانئاقدصأدحأ،لاروكيقيدص-
انيلإرظنتيهوةقثبايتاكتمستبا،اهثيدحعباتتكلمتناكامنيبو

.نيتليمجلااهينيعبانقمرتو
.يجوزنوفرعت-
اهيقيدصوحنريدتستيهوكلمتعبات
.ةلوفطلامايأذنميجوزقيدص،ميلس-



هنميروفننأودبي،ةحضاوةيئادعتارظنبرعاشلااهقيدصينقمر
:لوقتيهوةحفاصمّيلإاهديايتاكتدماميف،ًالدابتمًاروعشناك

.كيلإفرعتلابتررس-
ً.اقحةليمجةروصبنكلوةبيرغةنكلبةيكرتلاثدحتتتناكدقل
ً.اضيأانأ-

ىضاغتينأنيدبلارعاشلاعطتسيمل.رورسوةوقباهديتحفاصو
،يوحنهديدمف،يتحفاصملًارطضمحبصأو،ايتاكاهتأدتبايتلاةردابملانع
.داهنىلعّملستاهرودبايتاكتناكً،احفاصمهديبكسمأتنكاميفو
نيدبلالجرلاناكيتلاةحضاولاءايتسالاتارظنبنجتألايتاكوحنتهجتا
.نيتيّنبلاهينيعباهبينقمري

:ًالئاقايتاكثّدحيداهنناك
ميدقناويدلا،نيكشوبلرجغلاناويدلةميدقةعبطتدجودقل-

ريغهنمىلوألاتاحفصلاضعبنأامك،دوقفمهفالغنإىتحً،ادج
الإ،هتمجرتبماقيذلانمديدحتلاهجوىلعفرعأاليلاتلابو،ةدوجوم
يلعنسحوأتمكحمظاننوكيدقمجرتملانأبينربخأءاقدصألادحأنأ
امتقورورملاكتعاطتسابو،كلجأنمهتأبخدقللاحلكىلع،زيدإ
.هيذخأتيكلنيئاشت

ً؟اقح-
:تلمكأمث،حرفبناتليمجلااهانيعتضمودقوايتاكتلءاست
ةمجرتبمتمقفيكفرعأيكل،ةمجرتاذكهىلعلوصحللفّهلتأ-

.نيكشوبراعشأ
ةماستبابينتردابتقولاةليطاهعباتتيتلايتارظنتظحالامدنعو

.ةقابللابابنمرمأيأباهتثداحمّيلعمتحتيناكف،ةفيطل
؟ايسورنمتنأفًاذإ-
.ةليحديلابامنكلوًايبغًالاؤسناكهنأملعأ
؟ايسورنميريغًادحأفرعتله،لجأ-
اهلوصأبدوعتةرجاهمةلئاعنمردحنييبأنكل،الةقيقحلايف-

دقفركذأامىلعو،ةيسورلاةغللابلمجلاضعبفرعيناكو،ايراغلبىلإ
.لصألايسورلمعلايفهئاكرشدحأناك

؟كلمعوهام-
.جيسنللًالمعمريدأ-
ملاعيفةدئارلايازأةكرشبتعمسلهً،ادجعضاوتميقيدص-



.ةكرشلاهذهبحاصوهميلس،ةضوملاوءايزألا
.هابتناللًاتفلمرمألادجتملايتاكنكل
.ممصمكنأبينعياذه-
نمًاصاقتنادرلااذهربتعاداهننكل،مامتهانودنمةلئاقتفاضأ

:ًالئاقردابف،ةيقيقحلايتناكم
،ملاعلاءاجرأةفاكلهتاجوتنمرّدصيوهف،طقفًايداعًاممصمسيل-

.ولغوأهيبةقطنميفمخفلايازأرجتمتدهاشكنأنظأو
؟ميدقلاءانبللهجاوملارجتملاكلذسيلأ،هتفرعدقللجأ-
.يليمورناخ-

.ءانبلامساباهتّركذ
؟يليمورناخهمساميدقلاءانبلاكلذ-
ولغوأهيبةقطنميفةدوجوملاةينبألامدقأنموهفلجأ-

كلذو،يناثلاديمحلادبعناطلسلابجاحاشاببغارهّديشدقو،اهلمجأو
.مرصنملانرقلاةيادبيف

:تلاقوغلابباجعإبيلإترظنانه
...ةّميقةيخيراتتامولعمكيدل-
لكفرعيواهلمكأبولغوأهيبةقطنمةيفارغجىلععّلطمميلس-

ىرخألاليصافتلالكو،ءانبلابحاصو،هئانبخيراتو،هيفدوجوميرثأءانب
.هبةقلعتملا

.جرحلابينرعشأ،يقيدصلبقنمقرخألاحيدملااذه
:ًالئاقرمألاكرادتتلواحف
ةيساسألاتامولعملاضعبةفرعملًارطضمتنكيننكلو،غلابيهنإ-

.ةرامعلاةسدنهيتساردببسب،عوضوملانع
.ةلوهسباهفاقيإنكميالةرثرثلاىلعةداتعملاداهنةيهشنكل
ً.اقحةيخيراتةعوسومميلس،هعضاوتلاي-
.لاجملااذهيففّقثتميننأبدصقيهنإ-

.وتللهتلمعتسايذلاحلطصملامهفتنلايتاكنأملعأنكأمل
؟اذام؟اذام-
عمجيو،لاجملكيفةفرعملايعّدييذلاصخشلاوهفّقثتملا-

.نيرخآلامامأاهبحّجبتيل،اهلةيقيقحةميقالتامولعم
داهننكل،فيخسلافقوملااذهلةياهنعضأنأةرابعلاهذهبتلواح

.كلذبحمسيلنكيمل



هنأنممغرلاىلععضاوتلاديدشوهفً،احيحصسيلهلوقيام-
.ةيوناثلاةساردلامايأذنمًاقّوفتةبلطلارثكأنمناك

تالدعملاىلعأىلعلصحيناكنموهناعنكنكلو،لجأ-
.رارمتساب

تلّخدتكلمنكل،يتالوطبراهظإيفهتالواحمةلصاوميونيداهنناك
:ةلئاق

تقويفةيساردلاكقيدصتاحاجننعانثيدحعباتنسً،انسح-
.ةضورعملاروصلاةدهاشملةريغصةلوجبمقنلفايتاك،قحال

نأوأُرسأنأيلعناكنإديدحتلاهجوىلعفرعأمل،ةقيقحلايف
هذهبيلهحدموداهنةغلابمنمًاجرحُمتنك.كلممالكنمجعزنا
عمثيدحلافارطأبذاجتبًاديعستنكهتاذتقولايفيننكلو،ةقيرطلا
.ايتاك

؟كلذكسيلأةليمجةأرما-
.انتارظنبايتاكعباتنانكاميف،اورداغنأدعبالئاقداهنبّقع
ً.ادجةليمجلجأ-

.تمدمد
تفرعتتاونسسمخلبقف،ةظوظحمتسيلعقاولايفاهنكل-

تتأواهدالبتكرت،ىلوألاةرظنلانمامهضعباّبحأدقو،يكرتباشىلع
جوزلانكلً،ادجنيديعسنيجوزاناك،انهاجوزتو،لوبنطساىلإهعم
ايسورىلإايتاكدعتمل.ىرغألابجقلستلواحيناكاميفتامنيكسملا
عمتلمعدقو،انهلمعلايفرارمتسالاوءاقبلاتررقامنإ،ثداحلادعب
فصعتيتلاةيلاملاةمزألاببسباهنكلو،نالعإلاوةياعدلاتاكرشضعب
ىدحإحلاصلرعشلانيواودضعبةمجرتبموقتًايلاح.اهلمعترسخدالبلاب
ةيسورلاةغللاىلإكلمدئاصقضعبةمجرتبموقتساهنأنظأو،رشنلارود
ً.اضيأ

ناك.تكرحتامفيكيتارظنباهعباتأتنكاهنعينثّدحيداهنناكاميفو
ةدهاشملاعباتتايتاكتناكامنيبو،ةضورعملاروصلانيبنولقتنيةثالثلا
نارخآلاناك،ليصافتلاقدأةظحالمل،روصلانمبرتقتوةحضاوةيدجب
ضعبىلإنارظنيامدنعامهتاكحضتناكو.ةرهاظةالابمالبروصلانازاتجي
لامجلاميزقتةلواحمو،ةيرخسلاىلعحوضوبلدتامهيهجوريباعتو،روصلا
.ةروصلكيفنماكلا

ًايدابكلذناكدقو،هذهرظنلاةهجوامهكراشتنكتملايتاكنكل



.ةيرخسلاهذهلةنجهتسملااهريباعتنمو،روصلاةظحالميفاهتيدجنم
امىلعكلذنمرثكأاهيقيدصةيرخسلّمحتىلعةرداقدعتمل

رودىدحإةروصيفنّعمتلاةجحبًاليلقامهنعداعتبالاتلواحف،ودبي
.ليمجلاءانبلااذهةيفلخلةذوخأمتناكةروصلانإثيح،ةعئارلاةدابعلا
.روصلاةدهاشمبلغشناوايتاكدوجويسندقًاضيأداهننأامك

،امهنعايتاكداعتبابنيدبلااهقيدصوكلمنملكمتهيمللباقملاب
نابقارياناكثيح،رخآعوننمةلوجاأدبو،امهتلوجايهنأدقاناكو
ىلعلدتامهتاهقهقتاوصأتناكو،ةيرخسلابةئيلمتارظنبلفحلافويض
.امدحأبءازهتسالا

ولتةدحاولادرابلانوسنايلاعوقنمسوؤكغرفيداهنناكامنيبو
.ةليمجلاايتاكبقارألازأالتنك،هفوجيفىرخألا

اهلوحتّفلتتيهامنيبوً،امامتاهقيدصوكلمنعتدعتبادقتناك
اهنأتفشتكاف،اهتارظنهاجتاّعبتتتلواح،نّيعمصخشباهتارظنتّقلعت
رودربكأىدحإلةروصمامأفقيوً،اسأكهديبلمحييذلاناعنكبقارت
رادنحصلةذوخأمةروصلاتناك،ناريبيكسوفناهوأىعدتيتلاوةدابعلا
زوجعلجرلاهبةقلعتملاليصافتلاضعبحرشيناعنكو،يلخادلاةدابعلا
ايتاكتارظنتناكاذإاميففرعأنأبعصلانمناك.هنمبرقلابفقي
تامولعملابمامتهاوةيداعتارظندرجماهنأمأ،يقيدصباهباجعإىلعلدت
لثمةأرمانأتكردأرمألايفريكفتلادعبنكلو.رثكأالاهدروييتلا
.ةريبكةلوهسبناعنكلثمصخشببجُعتنأنكميايتاك

يذلانانفلاوهو،لفحلايعاروهف،عزانمالبةلفحلامجنناكدقل
هرعشتالصخبناكدقفكلذىلإةفاضإلاب.روصلاهذهطاقتلابماق
يتلاهتارظنو،ةقوشمملاهتماقو،ةذاخأةيوضوفبهسأرطيحتيتلاوةجومتملا

امك.ديكأتلابًاباّذجًالجر،هتاذتقولايفةقثلاوةالابماللانمةحسمبزاتمت
،قماغلاينبلالمخملانمًافطعميدتريناك،رظنللةتفلمتناكهتقانأنأ
نأدصقتيهنأنظأتنك.نوللادوسألاطنبو،حتافينبصيمققوف
يفهنكلو،يقيقحلاهّنسنمرغصأودبييكليبابشزارطتاذًابايثيدتري
انرثكأو،ةقانأانرثكأناكً،ادهجلذبينأنودكلذكودبيناكةقيقحلا
.كشالبًابابشوةماسو

ايتاكتارظندهاشأانأوينباتنادقةريغلابًاساسحإنأبفارتعالاّيلع
لب،يقيدصناعنكف،ساسحإلااذهنمروفلاىلعتّصلختيننكلو،هيلإ

يفًاقلطمركفأالويتجوزبحأوجوزتملجريننأامك،يئاقدصأزعأوه



يهةيجوزلاةنايخلاف.اهلامجىوتسمغلبامهمىرخأةأرمايأعماهتنايخ
نميناعأنكأمليننأامك.ةيصخشلايتاعانقويعابطنعنوكيامدعبأ
نوكيدق.ينضّوعتلىرخأةقالعبركفأىتح،يتجوزعمةلكشميأ
ملعأال.ةيسورةأرمااهنوكامنإو،اهلامجسيلايتاكىلإينّدشيذلاببسلا
بقارأةلفحلالاوطتيقبكلذعمو،ببسلاوهامديدحتلاهجوىلع
،ناعنكيقيدصةبقارميفاهرودبيهترمتساو،ةليمجلاةأرملاهذه
ناعنكبقارتاهنأتظحالاهيلإترظناملكفسألل،لجأ.اهتارظنبهتعباتمو
.حضاوباجعإب

لفحلالاوطناكدقلً،اقلطمايتاكدوجوظحليملناعنكنكلو
.نيوعدملاةيقبو،نيينفلاداّقنلاو،نييفحصلاعمةلصاوتمثيداحأيفًالوغشم
دقو.ةقابللكبمهبمتهينألواحيو،عيمجلاىلعهتماستباعّزويناك
ًاقباستركذامكو.ضرعملااذهحاجنىلعةريبكًالامآّقلعيهنأبتكردأ
ًامتهمهدهاشأملنكلو،لبقنمضراعملانمريثكلايقيدصحتتفادقف
.نآلاوهامكةجردلاهذهىلإًافهلتمو

غلابلاهمامتهارسنعهلأسأيكللفحلاءانثأةصرفلايلحنستمل
يفًاعمانسولجءانثأف،لبقنممكلتلقامكنكلو،ضرعملااذهحاجنب
سمشءفدبعتمتسنانكامنيبو،ىدازفينعراشيفعقاولازورميإبرشم
يفريثكلارّيغيساملّهمتوءطببانيلعدرسيناعنكأدب،ةفيطللافيرخلا

.انترماغمةيادبنوكيسو،ةثالثلانحنانتايح



برشميفعمتجننأدويهنأبينغلبأوفتاهلاىلعناعنكيبلصتا
ناكدقف،امةلكشمكانهنأهتوصةربننمتكردأ.ةثالثلانحنزورميإ
عوقنمبرشأنأدوأنكأملةقيقحلايف.ةداعلاريغىلعةيدجبثدحتي
جالعلاةسلجىلإجروبذخأتسزيرلوكتناك.مويلاكلذيفدرابلانوسنايلا
ولخأل،ًاليلقيدرفمبءاقبلاو،لزنملاىلإًاركابةدوعلايونأتنكو،يئايزيفلا
،برشأامدنعيننأامكً،ارخؤمتثدحيتلاتاروطتلايفريكفتلليسفنىلإ
،بجيامكيلمعيفزيكرتلاعيطتسأالو،يلاتلامويلايفديدشعادصبرعشأ
هنأبو،امةلكشمدوجوبيحوييقيدصتوصنأتظحالامدنعيننأالإ
ناكدقف،روفلاىلعتقفاورمألاهكراشننألجأنمانئاقليفبغري
راصقلذبيو،ةلكشميألضرعتنامدنعانعمفقيماودلاىلعناعنك
ةعيبطبو،لثملابهصالخإىلعدرأنأّيلعبجوتيناكو،انتدعاسملهدهج
.ددرتيأنودنمرمألاىلعقفاوداهننأنمدكأتمانأفلاحلا

تدجو،يفيرخلامويلاكلذرصعيفزورميإبرشمىلإتلصوامدنع
هرهظرادأدقوبرشملابابمامأةفوصرملاتالواطلاىدحإىلإًاسلاجداهن
،ةلواطلاّنيزتةيرحبلاتالوكأملانمةعساوةليكشتتناك.سمشلاةعشأل
،ةيهشلانوطلاةطلس،ةليمجةقيرطبّنيزوخبططوبطخأ،ةيوشمكامسأ
تّالبقملانماهريغوةنبجلانمىرخأعاونأو،نوتيزلاعمةنبجلاةطلسو
نمتدكأتو،اهبسأبالةرتفذنملصودقيقيدصنأتكردأ...ةيرحبلا
درابلانوسنايلاعوقنمسأكنمهبرشيذلارادقملاتظحالنيحكلذ
نحصىلعةنوميلفصنرصعيداهنناك،همامأةلواطلاىلععوضوملا
:ًالئاقهتحزامىتحيئيجمظحليملاذلةطلسلا

ةداتعملاكسوقطسرامتتأدبو،راظتنالاعطتستملكنأودبي-
؟انلوصولبق

:لوقيوهوّيلإرظن
ّينيعيفرظنلاًابنجتم،يقيدصايلزنملانمًاركابتجرخدقل-

ىلعًاليلدتناكةكرحلاهذه.لفسألاوحنهيتفشطميوهورشابملكشب
ببسيويقيدصجعزييذلااممتفرعدقمكنأدبالو،هجعزيامًارمأّنأ
نمًاغلبمينمبلطدقل.ةداعلاكلاملاهنإ؛وحنلااذهىلعقيضلاهل
هيلإلقتنايذلاديدجلالزنملاةرجأديدستلكلذو،نيرهشذنملاملا
نأبرعشأتأدباذل.نآلاةديدجةيلامةمزأنميناعيّهنأدبالوً،ارخؤم



ناعنكنأحضاولانمف.كشنودنمةسئابوةئيسنوكتسةسلجلاهذه
لكاشملاومومهلانمينيفكياميدلناك،لضفألاحبنوكينلًاضيأ
لباقملابنكلو،نيرخآلالكاشمعامسبحمسيجازميفنكأملو،ةيصخشلا
ةيقيقحةبغرنودنمهتلأسف،يقيدصبمامتهالاضعبيدُبأنأّيلعناك
.ببسلاةفرعميفينم

ً؟امومهمودبترمألاام-
يمالكعباتأانأوهللباقملايسركلاىلعتسلج
؟لمعلايفةديدجلكاشمكتفداصله-

تناكدقل،حضاودورببتفصتاهليلاؤسةقيرطنأُتظحالدقو
يفخأنأعطتسأمللحلاامنكلو.ةسلجلاهذهلةقفومريغةيادب
نعدعتبينألواحاذل،روفلاىلعرمألاًاضيأداهنظحالدقو،يرعاشم
.ينباجأوهتلكشمركذ

لاوطةبتكملايفسولجلانمللملابتبصأيننكلو،ركُذيءيشال-
.يدرفمبراهنلا

برجيسيلاتلابو،مويلادوقنةيأينمبلطينلّهنأباهنيحتكردأ
،هلعفينأبجياماذهنأدقتعأعقاولايف.لصينيحناعنكعمهظح
نأهيلع،هسفنصخشلانمرارمتسابدوقنلاضرتقينأفاصنإلانمسيلف
ً،اريثكعوضوملايفريكفتلابنجتأنأتلواح.ناعنكنمةدعاسملابلطي
.درابلانوسنايلاعوقنمنمريبكرادقمبيسأكتألماذل

:ًالئاقّقلعفرمألاداهنظحال
يفدرابلانوسنايلاعوقنمنمةريبكةيمكتعضودقلهبتنا-

.يقيدصايةعرسلاهذهبيعولادقفتنأديرنال،سأكلا
دجأليسأرتعفر،قفربيفتكمهدحأسمالةباجإلابتممهامدنعو

.ههجوىلعةيدابقيضلاتامالعوً،افقاوناعنك
ءالؤهعمعامتجايفتنكيننكلو،امكيلعترخأتيننألفسآ-

.ءايبغألانيفظوملا
:هثيدحعباتوسولجلليراوجىلإعقييذلايسركلابحس
بسحبو،يضرعميفةفاحصلايأرّيلإلقنييلامعأريدمناك-

اهنمريثكلاودبيلب،ةيداعاهنإ،ةينفةحسمبزيمتتاليروصفمهمعز
لجأنمريوصتلاسرامأيننأبنوعّديمهفكلذىلإةفاضإلاب،ًالمموًارركم
يننوربتعيداقنلاّنأامك،هبموقأرخآيداعطاشنيأك،تقولاةيضمت
تاءاعدالاهذهنمكلانهامىلإ...ةينفةرظنكلتمأالً،ارورغمًاصخش



.ةفيخسلا
نكلو،بارشلااهيفّبصينألجأنمةغرافلاسوؤكلادحأذخأ

رخآتلازانه،هسفنبناعنكىلإهمدقيوّهبصيلسأكلاذخأىلإردابداهن
يقيدصرظن.ةرملاهذهناعنكنملاملابلطيسداهننأبتدكأتو،يكوكش
ناعنكناكدقل،رمألاىلعّقلعيملفةبسانمةيمكلانأدجوو،سأكلاىلإ
ً.اّزكرمسأكلانوكينأبحي

:لوقيوهوهسأكعفر
.مكتحصب-

ً.اضيأنحنانسوؤكعفريفهانيراجدقو
درسىلإداعىتحىرخأةرمةلواطلاىلعسأكلاعضونأامو

:هلامعأريدمنيبو،هنيبراديذلاراوحلا
ءالؤهمظعمف،امٍّدحىلإحيحصيلهلاقامنأملعألجأ-

،ضرعملاحاتتفالفحىلإمهتوعدبتمقنيذلانينانفلاوداقنلاونييفاحصلا
له،دقحلااذهرسامهمهفأنأعيطتسأالامنكلوً.اقلطميننوبحيال
يناعيًاصخشنوكينأبجييقيقحلانانفلانأىلعصنيامنوناقنم
ءاينغألاسانلالهً؟الثمزوعلاوعوجلاهكهنأًاصخش،سؤبلاورقفلانم
يننكلو...ءارهضحم...ءاره...ةزيملااذهكالتمانوقحتسيالمهرظنب
ناكامً،اقلطميضرعمىلإمهوعدأنأّيلعناكام،يللصحيامقحتسأ
.ةفيخسلامهئارآبمامتهاىندأيلوأنأّيلع

يفانيأريدبننكلةصرفلاانيطعينأنودنمثدحتيناك
ناكرثكأثيدحلالصاواملكو،ةملكيأبهّوفتننأىتحوأ،عوضوملا
دمتسادقو،كحضلابتأدبولمتحأدعأمليننكل،رثكأفرثكأدادزيهبضغ
ةيادبيفةفيفختاكحضتناك.رخآلاوهكحضيذخأوينمةأرجلاداهن
ىلإانكحضلّوحتوانسفنأىلعةرطيسلاىلعنيرداقدعنملاننكلورمألا
.ةبخاصتاهقهق

؟ناكحضتامل-
،انحامجحبكليحتسملانمناكنكلو،ةيادبلايفًاضرتعمرداب

نلّهنأكردأامدنعو،انيلعرطيسيذلاينونجلاكحضلااذهفاقيإو
ً:اّخبوملاق،كحضلانعانفاقيإعيطتسي

لجأ،ءافخسلاداقنلاكئلوأنملضفأامتسلف،ناأشتامكاكحضا-
.مهنملضفأامتسل

ةرتفلكحضلاةبونترمتساً،اديورًاديورمستبيرخآلاوهأدبهّنكلو



ًاليدنمتذخأ،كحضلاةدشنمّينيعتألمتاربَعلانإىتح،اهبسأبال
:هللوقأانأو،اهحسمأل

انلحرشا،ةجردلاهذهىلإبضغتكلعجيذلاام..؟رمألاام-
.ةلكشملامهفنمنّكمتنلليصفتلاب

؟هناديرتاماذهسيلأ،كحضلانوديعتسو،ةصقلادرسديعأس-
.ةفيفخبينأتةربنبكلذلاق
ةرمانعماسمىلعةصقلادرسديعيسهنأنمنيدكأتمانكانّنكلو

.ىرخأ
،ًاليلقتحتراو،كبضغّفخدقل،كحضلايفةلكشملاامً،انسح-

ً.اضيأكيقيدصتكحضأكنأامك،ماستبالابتأدبو
زواجتيهلعجوهتنهادموناعنكنمبّرقتللداهننمةلواحمتناك

.بوقعيسفنيفةياغلعبطلابكلذو،هبضغ
رمأبّقلعتأينلعجيذلاامنكلو،يقيدصايحاتراينتيل-

؟ةجردلاهذهىلإيلامآهيلعّقلعأو،ريوصتلاكفيخس
.ىرخأةرمسوبعلاىلإداعو،ههجونعةماستبالاتفتخا
:هلتلقوينحصيفةنبجلانمةعطقتعضو
.رمألابكربخأس-
ً:احزاممتلمكأو،داهنوحنيسأربترشأ
كلعجنموهسيلأ،ةيلاحلاكتلكشموكئالبببسوهاذه-

؟ةيادبلاذنمكميلعتبماقو،يئوضلاريوصتلابّقلعتت
تمقيننأبىسنتالو،كوجرأرمألااذهيفيطيروتلواحتال-

.ةيصخشلاهتبغرىلعًءانبهميلعتب
.يقيدصايداهنلبنذال،ةقيقحلايههذه،لجأ-

.لمكأمثنموً،اريثكداهنحارااماذهو،يمالكىلعناعنكبّقع
املكو،ديحولابنذملاانأ،ةلكشملاهذهيفدحألبنذال-

هنأبودبيالفسأللوًاضيأةرملاهذهرمألاحجنيمل،يئابغببسبلصح
.لبقتسملايفحجنيس

:ًالئاقهنعفيفختلاتلواح
،روصلانمديزملاطقتلاً،اددجملواح،ةعرسلاهذهبسأيتال-

.ةديدجضراعمحاتتفابمقو
ةرتفلهيلعلمعأتيقب..رشاعلايضرعماذه..؟ضراعملانمديزم-

نكمياملكريوصتبتمقدقل،مكسفنأبكلذمتيأردقوً،ادجةليوط



،رويطلل،لافطألل،زئاجعللًاروص،ةميدقلاتويبللًاروصتطقتلا،هريوصت
ترّوص،اهلوصفواهتلاحفلتخمبو،اهراهنأواهلابجبةعيبطلل،ةقزألاوتاراحلل
ال..؟هرّوصأملءيشيقبلهةدابعلارودوراثآلل،تاريحبلاورحبلاورهنألا
ّمكمتدهاشدقلً،اقلطممهاضرلانأنلتلواحامهميننكلو.دقتعأ
اهطاقتلاباوماقيتلاروصلاّمكو،مهتوعدبتمقنيذلاداقنلاونييفحصلا
قلعتيًادحاوًاربخولودجأملكلذعمو،ضرعملاةلاصيفليصفتلكل
دقفدئارجلاوتالجملاامأ.يلاتلامويلايفةينويزفلتلاتاطحملاىلعضرعملاب

ملو،يحطسورباعلكشبرمألانعثدحتللةريغصوةيشماهاياوزتصصخ
نعيننولهاجتيمهنإ.ضرعملالوحداجويقيقحمييقتنمكانهنكي
يننوربتعيمهفيلامعأريدميلهلاقامبسحبو.كلذنمدكأتمانأ،دمع
يفيبولسأمهلقوريالو،ةينفلايتالواحميفٍداجريغوًاحّجبتمًاصخش
لجأنماهلكيتايحرّيغأنأّيلعله،هلعفّيلعبجوتييذلاام.شيعلا
يذلاامًاقح..ًالثمًاينغًالجرينوكلمهنمراذتعالاّيلعله،مهئاضرإ
؟مهمامتهابًاريدجحبصأىتحهلعفأنأبجي

:لوقلابردابداهننكلوً،ارئاحانيلإرظنيناك
يأبكترتملتنأف،يقيدصايدحأنمراذتعالاكيلعسيل-

.نوئطخملامهسكعلاىلعلب،هنعرذتعتلأطخ
يوحنهجتا،ناعنكىدلةيغاصًاناذآقليملهمالكنأظحالامدنعو

:ًالئاقلمكيل
ّلحنمعمتجم،ينفلاطسولااذهنأامكً،احيحصلوقأامسيلأ-

رطخيدقءيشيألعفنعنوناوتيالو،مهيدلةيقيقحميقالً،ايقالخأ
.ءالؤهىدلاهدجتذوذشلاوبئارغلاعاونألك،كل

ً.اريخأتمصلابذاليذلاداهنمالكىلعانميأبقعيمل
:ًالئاقتمصلااذهرسكبتمقيننكلو،ةزيجوةرتفلنيتماصانيقب
؟يقيدصاييئوضلاريوصتلارمأكمهيةجردلاهذهلأ-
:هعقوتأملمزحبينباجأ
ً.اريثكينمهيلجأ-

:رسلايلحضويأدبةلئاستملايتارظنءازإو
هلتضرعتيذلاثداحلانوركذتً،اريثكرمألاينمهيةقيقحلايف-

رثإثدحيلثدحاملك؟ةظحلرخآيفتوملانمتوجنفيكوًارخؤم
يفعقينأدحألىنمتأالو،ةعيظفةبرجتتناكدقل...ةبرجتلاهذه
،ةدايقلاةرمقيفموتحملاتوملاراظتنابًاسلاجتنكاميفو،هتاذفقوملا



طيرشكّيرظانمامأّرمتيتايحتدبٍةهجلكنميبطيحتنارينلاو
.يئامنيس

تلواحو،ثادحألاهذهركذتسيوهوههجوىلعيدابلانزحلابترثأت
:هنعفيفختلا

.لبقنمثدحامانلتيوردقوهبتررمامملعن-
تكردأ،ةقرحملاكلتيفسوبحمانأو،ليصافتلالكبمكربخأمل-

،يبراجت،كالمألاوةورثلاودوقنلاكلتلك،ةركندرجميننأبةرملوألو
ىوسيفلخكرتأنلتومأامدنعو،ءيشيأينعتالاهلك...يتايركذو
وأليلدال،يرورمىلعتبثيليلدال،رثكأالمدعدرجملجأ،مدعلا
لثمًامامت،مايألانمموييفايحأتنكيننأىلعةراشإىندأوأرثأ
همسالمحيًانباكرتدقوهةياهنلايفف،كلذنمأوسألبال،يدلاو
،نظأامىلعىرخأةزيميأكلتمأاليننأنممغرلاىلع،هتافودعب
اهءاروّفلختملةرباعةمسنكًامامت،يتومدعبرثأيأكرتأنليننكلو
ً.اقحاهرورمىلإريشيام

ايرمعلالبتقميفانلزال،توملايفريكفتلابكنهذلغشتَِمل-
.يقيدص

.داهنبقع
نلو،مكؤانبأتوميسً،اضيأناتومتسو،ةياهنلايفتومأسيننكل-

ًاماعنيسمخوةئمدعبلاوحألالضفأيفوأماعةئمدعبف.دحأانّركذتي
ةفرعمبدحأمتهينلو،ةايحلاهذهيفانررماننأدحأفرعينلنآلانم
.ناعنكدراذهناك.رمألا

:دفانربصبتمدمداذل،غرافٍوغلدرجمناك
؟لحلاو-
،يتومدعبةطاسبلكبنايسنلاينيوطينأديرأاليننألحلا-

دقنوغروسناعنكهمساًاصخشنأفرعينأ،ينركذتينأملاعلااذهلديرأ
.ًالعفشاع

.دولخللةقيرطنعثحبتكنأيأ-
ًاسمحتمناكناعنكنكل،فافختسابيشتةربنبداهنهيلعّدر-

ً.اتاتبرمألاظحليملوهتركفل
.دولخلا،هنعثحبأاماذهطبضلابلجأ-
.ريبعتلاهقاردقوروفلاىلعةيدجلكبباجأ
ةلاحتركذت،رمألابةجردلاهذهىلإًافغشوًاسمحتمهتيأرامدنع



،حرسملابئجافملاهمامتهاو،رشاعلافصلايفهيلعترطيسيتلاذاوحتسالا
محقأاملكيفهانكراشوةرملكيفامكرمألاانلاطدقفلاحلاةعيبطبو
.كاذنآهيفهسفن

ذخأو،ريبسكشلريلكلملاةيحرسمليثمتبموقننأىلعاهتقوّرصأ
ةريبكةمدصبباصييذلاريلكلملاروديأ،ةلوطبلارودعبطلابوه
انثدحيوهوةيديجارتلاههجوريباعتتناكدقل،هتانبةنايخفشتكيامدنع
هلملاعلانايسنةركفهلاهببستيتلاةاناعملانعو،دولخلاوتوملانع
لكلبقةنايخلافاشتكاةظحلحرسملاىلعهريباعتلةقباطم،هتومدعب
ىرخأةرمددجتتكحضلايفيتبغرتلعجةنراقملاهذه،تاونسلاكلت
لكشبترّيغتناعنكهجوريباعتنأامك،ةرملاهذهينكراشيملداهننكل
.هيلعًاحضاوءايتسالارهظوريبك

؟نآلاكحضتاذامل-
يونأنكأملورمألابلابأمليننكلو،نيرهاظبضغوٍّدحتبينلأس

.ةنهادملاوأعجارتلا
؟يقيدصايكحضأالاذاملو-
نيسمخلاغلبدقف،ةحارصوةيدجلكبهيلإثدحتلايونأانأوهتبجأ

مايأذنماهسفنةيلقعلاوهسفنشيطلابفرصتيلازيالوهرمععم
.ةقهارملا

كتومدعبف،رثكأالءارهدرجمدولخلاوتوملانعكمالكلك-
نفدتوتومتس،كاركذىلعًاظفاحملظيوأملاعلاكاسنينأيفقرافلاام
وأكمسادولخةفرعمنمًاقلطمكنّكمتنلبارتلانمتاقبطتحت
كفرعنإوىتح.يقيدصايكتومدعبءيشةفرعمنمنكمتتنل،هيشالت
امهمكنعبتكيسامةءارقنمتوملادعبنكمتتنلفنآلاهرسأبملاعلا
ةبسانميفكمساركذاملكنوقّفصيمهومهعمستنلً،ارثؤموًاليمجناك
؟نآلاكمامأاهلكةايحلاامنيبتاهرتلاهذهبريكفتلابكسفنلغشتاذامل.ام
وبصياملكوءاقدصأولمعكيدل،ريخبكتحص،ميسووينغلجرتنأف
ةقيرطلاهذهبريكفتلانعّفكومعنلاهذهبّعتمت،ةداعسبايحيلءرملاهيلإ
.ةفيخسلا

ةداع.يمالكتيهنأىتحّيلإعمتساناعنكنأينأجافامنكل
فرطلايطعيالناعنكنإفعوضوميأيفاننيبشاقنلامدتحيامدنعو
هيأرىلعّرصيوةرمنمرثكأهعطاقيوهف،همالكءاهنإلةصرفلالباقملا
ىندأنودنمةياهنلاىتحّيلإعمتساةرملاهذهيفهنكل،هبكسمتيو



.ةعطاقم
.يفكيامبتعتمتسايننكل-
وهواهسفنةئداهلاةربنلابلمكأمث.هعقوتأملءودهوةقثبينباجأ

.اهلوقيةملكلكىلعددشي
تدهاشدقلً،اديجكلذناملعتامتنأويتايحبتعتمتساًاقح-

،تاليمجءاسن،رثكأوينيوهتسياملكويلاببرطخياملكتبّرجو
نم،هرزأململاعلايفناكمَقبيمل،رافسأوتالحر،ةهرافتوخيوتارايس
نأبجياملكتدهاش،بونجلاىلإلامشلانموقرشلاىلإبرغلا
،يقيدصايئطاخلكشبينمهفتال.ىُرينأبجياملكتيأرو،دهاُشي
كفلاخأنلًانونجمينتربتعانإو،يتلكشملحيالوتللهتركذاملكنكل
بلطتالكوجرأنكلو،رمألارطضاوليسفنبيبطةيؤرلبهذأسو،يأرلا
،هفرعأًامالكيللقتالو،ةلممةينيتورةيكيسالكةقيرطبشيعأنأينم
.ةليحديلابسيلو،ينيضريالهنكلةايحلانمعونلااذهكيضريدق

يذلايدجلاريبعتلاتيأرورارصإلااذهبملكتيناعنكتيأرامدنع
،لقعتلابهعانقإةلواحمنمىجرتةدئافالنأتكردأههجوىلعرهظ
سيلعيباسأةدعدعبهنأوهةظحللاكلتيفهنمًادكأتمتنكامنكلو
هلعجيسًامتحهنكلوً،افيخسنوكيدق،هبمتهيلرخآًارمأدجيسرثكأ
رركتسةسلجلاهذهنأينعياذهو،ةسلجلاهذهيفليقاملكىسني
ًاتماصتيقبً.انونجلقأنوكتنأوجرأىرخأةفاخسنعثدحتللنكلو
برشلايفيتبغرمدعنممغرلاىلعيناثلابأدبأللوألاسأكلاتيهنأو
ةعوضوملاسأكلالمأتيًاقرطميقبورخآلاوهتمصلابداهنذال.ةرثكب
:لوقيوهوفطلبناعنكينزكلانتمصلاطامدنعو،همامأ

؟كلذكسيلأينمنيبضاغامتسل-
.فطلبلمكا
،نكليبحرادقمناملعتامتنأف،يمالكبامكنيهأنأدصقأمل-

.امكلوكشأنألواحأيننأرمألايفاملك،كلمأامزعأامتنأ
ً:اّخبومهتبجأوًامستبمهيلإترظن
.كلكاشمنعانثدحتاميفانتناهألواحتنأيرورضلانمسيل-
،يمالكيفةناهإلاًاقلطمدصقأملانأ،مالكلااذهلقتالكوجرأ-

نايحألانمريثكيففلوقلاكحراصألو،امكهبشأاليننأرمألايفاملك
تنكيننأوليبلقلكنمىنمتأو،امكشيعةقيرطىلعداهنوكدسحأ
نأعيطتسأاليننكلوً،اماجسنارثكأوطسبأةقيرطبايحأسيننأل،امكلثم



مهدحأنوكيدق،تقولاةليطيندوارتاهنإ،ينهذنعراكفألاهذهدعبأ
ةدوعلاعيطتسأاليننكلوببسلاامديدحتلابيردأال،امةنعلّيلعلحأ
.تنكامك

لواحيو،ينثدحيوهويقيقحلكشبههجوىلعًايدابفسألاناك
.ةرشابمريغةروصبانمراذتعالا

.سأبال-
.فطلبهيديىلعيديتعضو
ةقيرطنوكتدقو،نيرخآلانعهّزيميامانملكل،جعزنتال-

ءيشلكيفنيلثامتمانكولفً،افلتخمكلعجتوكّزيمتاميههذهكريكفت
انأوثدحتأتنك.ديكأتلكبانقّرفيسللملاناك،ترمتساانتقالعتناكامل
.لاؤسلاىلإانمديكأتلاىلإبرقأةقيرطبتلمكأمثامهنيبيتارظنعزوأ
؟كلذكسيلأ

:لوقأانأويسأكتعفرةباجإرظتنأنأنودو
.يئاقدصأايبرشنلف-
ثيدحلاىلإردابينأعقوتأملوًادراشودبيداهنناك،انسوؤكانعفر

:ةأجفلاقهنكلو
؟ناعنكايهيفرّكفأيذلاامملعتأ-
ملوهف،هنحصيفتّالبقملاضعبعضيةظحللاكلتيفناعنكناك

.رضحنأذنمًائيشلكأي
؟هيفركفتيذلاام-

.ةالابمالبهتلأس
ًاصخشنوكيدق.هيلعموللاعضتنيحكلامعأريدمملظتتنأ-

ءارونوثهلينويفحصلا،ةطقنلاهذهيفّقحمهنكلو،نايحألاضعبيفًايبغ
اذل،كضرعملحاتتفالالفحيفبيرغٍثدحنمنكيملو،ةبيرغلاثادحألا
.كنعءيشيأةباتكباومتهينل

ضعبنهديوهولاقو،ةيفاكلاةيمهألاداهنثيدحناعنكِلويمل
:زبخلانمةعطقىلعةدبزلا

ًاراجشلعتفأنأّيلعناكأ؟هلعفّيلعبجوتيناكيذلاام-
بكترأنأوأ،نيوعدملادحأبرضأنأوأ،ًالثممههابتناتفلأىتح
؟مهمامأةميرج

.دحاونآيفقيضوةيرخسةربنبكلذلاق
ً.امامتهدصقأتنكاماذه-



وحنهتبابسبأموأاميفنيئجافتمهيلإانرظن،سامحبداهنباجأ
.هتاذسامحلابلمكأوناعنك

قحبمامتهابذجيونييفحصلارظنتفليساميقيدصايلجأ-
.لتقةميرجوهكوحن

يسفنلتلقو،ةريرعشقلاينتباتناىتحلتقلاةملكتعمسنإام
هيفركفأتنكامعّربعناعنكنكلو،يمامأيذهيرخآنونجماذه
.ٍلاعتوصب

.قمحألااهيأينمًانونجرثكأودبت-
ىدحإبربخةعطقكسميوهو،ةيبصعنعمنتةكحضبهمالكقحلأو

لكألاأدبدقنكيملو،اهبنهديناكيتلانيكسلاىرخألاديلابو،هيدي
.دعب

؟نييفحصلاهابتناتفللجأنمةميرجباكترايرورضلانمأ-
:لوقيوهوّيلإرظن
نألجأنمًامرجمحبصأنأّيلع؟وتللهلاقامتعمسله-

.ّيلإنييفحصلاراظنأتفلأ
وهو،داهنّجتحاً؟امرجمحبصتنأكنمبلطأيننإلاقنمو-

.يقيقحلاهدصقمهفنمنكمتنملاننألبضاغ
ةعطقعضودقوناعنكهباجأ؟ديدحتلابهدصقتيذلاامًاذإ-

ثيدحلارمتسااذإلكألانمنكمتينلهنأودبي،همامأنحصلايفزبخلا
:فدرأدقو،وحنلااذهىلع

وهيبنومتهينييفحصلالعجيامنأبليلقذنمانللقتملأ-
؟لاتقةميرج

.ةميرجلاهذهبكتريسنماننأبلقأملنكلو،لجأ-
ً.اذإروجأملتاقبيتأنسً،انسح-
.ةحضاوةيرخسبناعنكهباجأ
نأعيطتسأيكلًاليلقتتكساله،ثدحتتروجأملتاقيأنع-

.يتركفلمكأ
:لاقويوحنتفتلا
ينعطاقيالأو،هلكيثيدحيهنأىتحًاليلقتكسينأهللق-

.ىرخأوةملكنيب
.امهنيبطسوتلاةمهمبعلطضا،ةرملكيفامكو
.كماعطلمكأءانثألاهذهيفوهمالكيهنيهعد،ناعنكًانسح-



ةديدجتاهّرتدرجمداهنهلوقيسامنأيكاردإنممغرلاىلع
،لمكينأهتدرأيننأالإ،مويلااهتعمسيتلاتاهرتلاةمئاقىلإفاضتس
.ينباتنيلوضفلاضعبادبو

لوانتيأدبمثنمو،قوفىلإهيديًاعفاررمأللناعنكملستسا
.هماعط

:لوقلابهمالكداهنأدب
ةدعلمئارجلامسقيفًايفحصًاروصملمعأتنكيننأبنوملعت-

فلتخمبتلتقثثجلروصلاتائمتطقتلأدقفنوملعتامكو،تاونس
ريوصتوةميرجلاعقومىلإلوخدلانييفحصكانلحمسِينكيملو،قرطلا
انفّرعتةجيتناننكلو،يعرشلابيبطلالبقنماهصحفمتينألبقةثجلا
ةثجلاةيؤرانناكمإبحبصأ،مئارجلاةحفاكملاجميفنيلماعلامظعمىلإ
لبقاهناكمنماهلقنوةثجلاكيرحتنكميال،عبطلاب.ءاشنىتماهريوصتو
لكشبةطيحملاتادوجوملالكصحفوناكملاشيتفتبنوققحملاموقينأ
مسروةثجلاةيعضونمققحتلاو،ةلدألاعمجمتيثيحً.ادجقيقد
ةفرعميرورضلانمف.عبطلابةميرجلاعقوملروصلاطاقتلاو،اهلططخم
،اهلاحىلعمأةرثعبمهيفةدوجوملاءايشألاتناكأءاوسعقوملاةلاح
ةطرشلانمنوققحملااهبلطييتلاءايشألامهأىدحإهذهف،ةلاحلاةفشرأو
.قيقحتلايفءدبلالجأنم

كلامتيمل،بجياممرثكألاطحرشلااذهنأبناعنكسحأامدنعو
ىرخأةرمداهنةعطاقمنمهسفن

:لاقوةعرسبزبخلاةعطقعلتباو
؟انثيدحبهتركذاملكةقالعامنكلو-
متييتلاروصلاهذه،ليلقدعبهدصقأامفرعتسو،ًاليلقربصا-

.ةميرجلابصاخلافلملايفةلدألاةيقبعمعضوتةميرجلاعقوملاهطاقتلا
يفو،ةطرشلامسقيفىقبتةقيقحلاىلإلصويامروصلاتفشكلاحيفو
اوهبتنانآلاو.مئارجلاةحفاكمةيريدمفيشرأىلإروصلالسرتسكعلاةلاح
لكبكتُرتيتلامئارجلاددعوهامنوملعتله.امكلهلوقأساملًاديج
؟ولغوأهيبةقطنميفماع

؟ملعننأانلفيكو-
ةرملاهذهانهابتناّدشدقهنأبسحأدقو،هسأرزهيداهنأدب

:لمكأف
ةديجةقالعىلعتنأفركذأامبسحبناعنك،مئارجلاتارشع-



ةصاخبو،ولغوأعيبةقطنمةيريدميفنولمعينيذلانيققحملاضعبعم
ةيامرلايداننمهيلإتفرعتكنأدقتعأو؟كلذكسيلأتيينوجققحملا
؟هيلإتممضنايذلا

.حيحصاذهلجأ-
تافلميفةدوجوملاروصلاهذهكيطعينأهنمتبلطاذإ-

؟اهايإكئاطعإىلعقفاويسلهفمئارجلا
،ثيدحلااذهلكنمداهنهيلإيمريناكامتمهفروفلاىلع

يفًاعيمجانطيروتديريقمحألااذهنأبتكردأدقف،قيضلابتسسحأو
امنآلاىتحكرديملناعنكنأرمألايفبيرغلا.هابقعدمحتالرمأ

.دكأتـلالواحيهنكلورمألاكردأهنأوأ،داهنفدهوه
؟روصلاهذهبلطأسملو-
؟اهتبلطنإاهايإكيطعيسلهيللقنكلوكلذبكربخأس-

:باجأمثنموتاظحلللهمت
.ملعأال-
ءانبميمرتيفةدعاسملانمريثكلاتمّدقدقف،ملعتكنأدقتعأ-

يبليسققحملانأبدقتعأاذل،امررضباهيفباصيةرملكيفةيريدملا
.ديكأتلكبهنماهتبلطنإروصلاكيطعيسوكبلط

؟اهنيحثدحيسيذلاام،اهايإيناطعأوقفاوهنأضرتفنل-
دجتسو،ةربخيذجرخمعمدقاعتتس،ثدحيسيذلاامكربخأس-

ديعتسو،ءايزألاتاضراعضعبعمدقاعتتسامك،روكيدلايسدنهمدحأ
هليصافتلكبةميرجلاعقومءانبديعتس،اهيلعتلصحيتلاروصلاديسجت
.ةيفارتحاوةراهملكبروصلاطقتلتسو،ةريغصلا

:فدرأو،ةشهدناعنكانيعتعستا
.دوسألاوضيبألابروصلانوكتسًاعبط-
نوكتنأبجيعبطلاب،نكلو.رمألايلرطخيمل،قحكعم-

.دوسألاوضيبألاب
رعشتسأتأدبو،قالطإلاىلعيلقرتملاهنكل،ناعنكلةركفلاتقار

نأدعبسامحبهثيدحلصاويلظداهننأالإ،اهءارونماكلارطخلا
ًاحضاوادبيذلاقيضلاظحالينأنودنم،ناعنكهابتناتفلعاطتسا
.يهجوىلع

هيبيفضرعملاحتتفتس،ريوصتلاةيلمعنميهتنتنأدعبو-
فيكذئنيحىرتسو،)ولغوأهيبيفلتقلامئارج(ناونعتحتولغوأ



،فحصلاوتالجملاةفاكيفةرشتنمكروصدجتسفيكو،ةفاحصلاكقحالتس
.نيروصملاةيقبةريغلعشيسقبسلااذهو

:ناعنكلاقتاظحللمادتمصدعب
ً.اقحمكنظأ-

.هسولجةيعضورّيغ
ةلهذمةركفنوكتس،ةحرشملكشىلعضرعلاةلاصلعجأسو-

.ديكأتلكبعيمجلامامتهابذجتسو
.سأكلاةيقببرش

ناك.ديكأتلابمهلهذتسلجأ،مهلهذتسةركفلانأنمدكأتمانأ-
عانقإالهسفنعانقإلواحينمكهمالكديكأتديعيوغلابسامحبثدحتي
.هلوحنم

.حجنينلرمألانأنظأ-
ةظحللاهذهلغتسانأتلواحف،نيئجافتميوحننانثالاتفتلا

.ناعنكسأرنمةركفلاعزنًالواحميتركفلمكأو
نمنوملعتأ،لتقلامئارجنعانهثدحتننحن؟امتننجله-

يفنويسفنىضرمو،نوحافسوةلتق،نومرجم؟لتقلامئارجفلخنمكي
مهدحأنأول،كءاذيإلواحءالؤهدحأنأولليختأ.لاوحألامظعم
ىسنتالو...هللاحمسالكلتقةلواحمبماقو،ةركفلاهتجعزأورمألابفرع
مهألاو،تاريللانييالمبىواعدرمألاكّفلكيدقفاوملعنإ،اياحضلاتالئاع
؟ةيقالخألاةيحانلانملوبقمرمأهبنوموقتامله،هلكاذهنم
نأريبكلامتحاكانه،دولخلاىلعلوصحلالجأنمىلتقلاروصلالغتسا
.ةئيسةروصباياحضلالالغتسابكماهتامتي

،ءيشيألوقنانثالاعيطتسينأنودنمتمصلانمتاظحلترم
.مالستسالايونينكيملداهننأالإ،ةركفلاهذهريربتوأ

اننأامك،مئارجلاليصافتيفلّخدتننلنحنفً،اريثكغلابتكنإ-
،ةينالفلاةميرجلاباكترادعبتطقتلادقاهنأبةروصلكتحتبتكننل
نملعفلابتثدحمئارجّلثمتروصلانأفرعيسًادحأنأدقتعأالو
هذهمهجعزتنلاياحضلاءالؤهنأامك،اياحضللةهباشمةروصلالخ
امًاّمهمدوعيالتومنامدنعاننأبليلقذنملقتملأ،ديكأتلكبةركفلا

.كفواخميفغلابتكنأدقتعأ.ملاعلااذهيفلصحيس
لجأنمناكمإلاردقةصرفلالالغتساتلواحاذلً،اددرتمناعنكادب

ىلإهّرجبداهنلحامسلامدعو،ةينونجلاةركفلاهذهنعلودعلابهعانقإ



.ةفزاجملاهذه
ً.ادبأغلابأالانأ-
.مدنلابرعشأنكأملينكلو،يتوصعفترادقو،ةدحبهتبجأ
اممءيشالنأو،اهيفٌغلابماهلكيفواخمنأضرتفنلً،انسح-

له،ةفاحصلاهبمتهتسولعفلابحجنيسضرعملانأو،ثدحيسهتركذ
ثحبلاوعوضوملاعبتتاولواحينلأ،رمألابنوفتكيسنييفحصلانأبدقتعت
؟روصلاهذهردصمنع

.عبطلاب-
.ناعنكباجأ
،اهايإيناطعأنموهتيينوجققحملانأبمهربخأنليننكل-

اهرشنتيتلاروصلالالخنمةركفلاتمهلتسايننأبةطاسبلكبلوقأس
نمروصلاهذهىلعتدمتعادقو،لتقلامئارجاياحضلتالجملاوفحصلا
.ةميرجلاليثمتةداعإلجأ

ىوسفيخملاقفنلااذهنعانلصفتنكتملو،ناعنكدقفأتأدب
.ةدودعمتاوطخ

نعهينثًالواحمهتبجأ؟كمالكنوقّدصيسمهنأبدقتعتلهو-
.رثكأيضملا

مالفألايفاهارنيتلالتقلادهاشملكله؟نوقّدصيالاملو-
نمةاحوتسمدهاشمتسيلأ؟ةيقيقحمئارجنمةسبتقمتالسلسملاو
نمهسفنرمألابموقأسًاضيأانأ؟نايحألامظعميفويرانيسلابتاكةليخم
.ةطاسبلاةياغبعوضوملا.روصلاهذهلالخ

داجيإتلواحاذل،نونجضحماذهيهلإاي،يسفنللوقأتنك
.هعنقتاهلعىرخأةعيرذ

جرخملاككعمنولمعيسنيذللاءالؤهدحأملّكتولاذامً،انسح-
،رمألالالغتسابموقيس،طيسبفالخىندأامكنيببشنينإام،ًالثم
قيرطنعروصلاهذهىلعتلصحكنأبو،هفرعياملكبةفاحصلاربخيسو
.ةقيقحلافشكنتساذكهو،قّقحم

.لحلايدلانأفقلقتال-
.ةقثاوةربنبداهنينباجأ
؟حاتتفالالفحءانثأاهيلعتفرعتيتلاةأرملاركذتله-
؟ةأرماةيأ-
دقل،ةجرخماهنإ،ةليمجلاةيسورلاةأرملاكلت،اهتيسنأ،ايتاك-



مهألاو،اهلمعلاجميفًادجةعراباهنأامك،وكسوميفجارخإلاتسرد
.فورظلاتناكامهمانبيشتنليهف،اهبقوثولاعيطتسناذهلكنم

؟ةبيرغةأرمابقوثولاانمبلطتفيك-
.ةبّرقملاكلمةقيدصيهف،اهبقثأالملو-

الإروفلاىلعةركفلايلترطخ؟اهبقوثولانكميةأرماكلملهو
.اهبحبأمليننأ

.لوضفبناعنكلأس؟ايتاكيهنم-
عبطلاباهركذتتنلكنكل،لفحلاروضحلكلمعمتءاجدقل-

.تئشىتماهيلعكفّرعأسنكلوً،ادجًالغشنمتنكدقف
ءاقدصأمظعمكنوكتنأىشخأ؟ةيفاكلاةربخلااهيدلًاقحلهو-

.ةرثرثلامهيوهتستنيذلاو،نيحجبتملاكلم
لمعلابكحصنأنألوقعملانملهفلوقتامكًاقحتناكول-

؟اهعم
تيينوجلباقأسيننأامك،اهيلإفّرعتلانميدلعنامالً،انسح-

.انتدعاسمىلعقفاويسناكنإفرعألدغلايف
ىلعًاحضاوناكيذلاقنحلاو،يئايتساىدمناعنكظحالامدنعو

.ينعفيفختلالواحيهجو
،قلقتالنكلو.ّيلعفئاخكنأبملعأ،يقيدصايبضغتال-

،اياحضلاضعبروصلضرعمباهتنراقمللاجمالةلوهمرطاخمبتررمدقف
امك،ءوسينبيصينل،كمامأسلاجاذانأاهو،اهلكاهتزتجاكلذعمو
اوكرديل،كتظحالمةوقوكئاكذىوتسمباوسيليقيدصايةلتقلاءالؤهنأ
هنإ،ةقيقحلايفهباوماقامّلثمتاهديسجتتدعأيتلاروصلاهذهنأ
رطخالنكلو،ءيشلاضعبةبيرغهتركفنأحيحص،روصللضرعمدرجم
.هئارونم

.كيلعًاقلقتسل-
.حضاوضاعتمابهتبجأ
بيرقلايفهعيسوتيونأيذلالمعملايف،يلمعيفركفأانأ-

،جاتنإلاةيداحألماعملاوتاكرشلامحرتالمويلاةيملاعلاقوسلاف،لجاعلا
قحُسأنأحمسأنلانأو،تاصاصتخالاةددعتملاةمخضلاتاكرشلااهعلتبتو
ةرتفدعبمهلباقأس،ةكارشلانييسنرفلاضعبّيلعضرعدقل،ةطاسبلكب
رمألامتنإ،كنبلانمضارتقالااهنيحّيلعبجوتيسقفتنملنإو،ةريصق
يفركفأىرخأةهجنمو،ولغوأهيبيفيذلاىنبملانهرأنأاهنيحّيلع



ىلإلغشنمةرتفلاهذهلالخيننأيأ،يهتنتاليتلاهلكاشموجروب
لجأنميفاكلاتقولايدلنوكينليلاتلابو،اهّليختنكميالةجرد
...اهيفعوقولانايونتيتلاةطرولانمامكجارخإوامكتدعاسم

.ةقثلكبينباجأناعنكنكل
لجأنمكتقوعّيضننلو،ةطرويفعقننلفقلقتال-

عمبسانمقافتاىلإلصتسكنأنمدكأتميننأامك،انتدعاسم
...دوقنلاىلإتجتحانإو...نييسنرفلا

:هتدعاسمميزقتًادّصقتمهتبجأ
.اذهكًاغلبمّرفوتنأعيطتستنلكنكلوً،اركش-
.هيلإيمرأتنكاممهفيملهنأودبي
.روفلاىلعينربخأءيشيأىلإتجتحانإكلذعمو-
يتلاةقيرطلايفركفيهنأودبال،ءانثألاهذهيفداهنبقارأتنك

هنأودبال،ىلفسلاهتفشّضعيأدبدقف،ناعنكنمغلبملااهيفبلطيس
ىلعؤرجيملكلذعمو،دوقنلابلطلةبسانملاةظحللااهنإهسفنللوقي
لخبلاتاظحللمدنلابسحأتأدب.نآلاىتحةبغرلاهذهبناعنكةحراصم
ةدئافال،نكلو.اهنيحدوقنلاهتيطعأينتيل،انتسلجةيادبيفينتباتنايتلا
اذهيفداهنتيأراملك،كلذنمرثكأءوسيالأىنمتأو،رمألاىضقنادقف
،هيلعةقفشلانميسفنكلامتأالههجوىلعريباعتلاهذهىرأو،فقوملا

عطتسأملكلذعمو،اهحرطيتلاةينونجلاهتركفبًاريثكينبضغأهنأحيحص
.لصحامضيوعتوامةقيرطبهتدعاسمعيطتسأولتدوو،هتجاحلهاجت

.دوقنلاجاتحينمانأتسل-
:لوقأانأوداهنىلإيسأربتأموأ
.وتللَهتمدقيذلاضرعلااذهىلإجوحأهنأبدقتعأ،انقيدصهنإ-
.قيمعموننمقافتسانمكهسأرداهنعفر
؟اذامل..؟نم-
.ثيدحلايفزيكرتلالواحو،هتسلجحلصأ
.انثدحايه-
:بضغلاضعببحازملااهيفجزتميةربنبهلتلق
؟كتلكشميهام-
.ّيلإرظنلاًابنجتممدمد.ةلكشمةيأيدلسيل-
.انربخأايه-
.ةرملاهذهناعنكهيلعحلأ



.كمههيلإوكشتلرخآدحأكيدلسيلو،ءاقدصأنحن-
اهتساردءاهنإلةيساردةحنمىلعدمتعتتناكىزيدنأنوملعت-

ًامازلحبصأو،ةيضاملاةنسلاتبسرامدنعةحنملاترسخاهنكلو،ةيعماجلا
تعفددقو،اهتساردةعباتمعيطتستىتحةعماجلاطاسقأعفدننأانيلع
...يناثلانكلو،لوألاطسقلا

هتلأس؟ةيادبلاذنمرمألابانربختملاملو-
دمتعأنأةرملاهذهتلواح،يتدعاسمبناموقتماودلاىلعامكنأل-

...نورتامكفسأللنكلو،ةلكشملالحأنأويسفنىلع
:ًالئاقهعطاقناعنكنأالإ
؟هعفدكيلعبجوتييذلاغلبملاام-
.رالوديفلألايلاوح-
.رمألالحنسوًادغلاعتً،انسح-
تأدبعومدلانأامكً،افجترمهتوصناك.يقيدصايًاركش-

:ًالئاقيوحنتفتلاًاليلقهسفنكلامتنأدعبو،هينيعيفقرقرتت
ً.اضيأتنأكلًاركش-
.لصحاملًارثأتمعيمجلاادب
تاظحللاكلتىهنأو،ناعنكلءاست؟كمسلاةبجوبلطنسىتم-

.ةجرحلا
اناكيذلاءايتسالاوبضغلايسنو،قباسلاهحرمهيلإداعدقل

ىلعيننكل.ةيعيبطلاهتلاحىلإداعدقل،انتسلجةيادبيفهيلعنارطيسي
ةيواهةفاحىلعفقنةثالثلانحناننأبسحأوً،امئاشتمتنكًامامتسكعلا

نكيملو،لوهجمرطخةفاحىلعفقنانك،اهراوغأربسعيطتسيدحأال
ققحملاضفرينأوهو،ةثراكلاهذهعوقوبّنجتلريخألمأىوسّيدل

.ةفيخملاروصلاهذههيطعيالنأو،ناعنكبلطتيينوج



قفاودقف.داهنهّعقوتامقّقحتلب،ريخألايلمأققحتيملفسألل
اذهكريغصبلطضفرعطتسيملف،ناعنكبلطىلعتيينوجققحملا
ىلعلصحاذهبو،لبقنمةيريدمللناعنكاهمّدقيتلاتامدخلامامأ
راديذلاثيدحلاببسبو.ةميرجلاحرسميفاياحضللتطقتلايتلاروصلا
رمألانعناعنكينثّدحيمل،اهنيحةركفلليضفرو،زورميإبرشميفاننيب
رثرثيلً،ابيرقتمويلكيبتكمىلإيتأيناكهتداعكداهننكلو،ىرخأةرم
.عوضوملابةقلعتملاتاروطتلارخآنعينربخيو

يبتكميفتنك،ةركفلاىلعقفاوتيينوجنأبينربخيلءاجامدنع
،جروباننباوزيرلوكةقفربرجتملاىنبمنمثلاثلاقباطلايفعقييذلا
هتيؤرلحرفًاضيأداهنو،حرفلانمراطىتحًالخادجروبهآرنأامو
،نيديدشحرفوبخصبكحضيجروبادبوً،ايلاعهعفرمثنموهلمحً.اريثك
امهبقارنهتدلاووانأانكثيح،بتكملاءاجرأألمتهتاكحضتاوصأتناكو
.غلابرورسب

ىلإببسلادوعيال،ناعنكنمرثكأداهنبحتزيرلوكتناكدقل
عوضوملارثؤينأنماهفوخو،ةريثكلاهتايمارغوناعنكتاقالعباهتفرعم
نأذنمواننألنكلو،تارماغملاكلتىدحإىلإهعمناعنكينرجينأو،ّيلع
يفانعمفقينموهداهنناك،نوادةمزالتمنميناعياننبانأبانملع
.هتعاطتساردقاندعاسيورمألااذه

تملعامدنعف،يتايحيفاهتيقلتةمدصربكأينباةقاعإتناكدقل
ً.اقلطمهفصونكميالعيظفملأبتسسحأهتايحةليطًاقاعمنوكيسهنأب
ترعشةيادبلايف،ةرملوأرمألابتملعنيحةطلتخمرعاشمينتباتنا
عمكلذقفارت،هناكمنميبلقعلخدقمهدحأنأبو،ةعيظفةمدصب
لفطلوأنأباعيتساىلعرداقريغتنك،ءابطألاهلوقيامليقيدصتمدع
اهنأودبالً،ائيشةقيقحلاهذهيفرّيغأنأعيطتسأنلوًاقاعمدلويسيل
اذل،نوثدحتيامعنوفرعيالىقمحلاءابطألاءالؤهنأدبال،ةعدخ
اذهبةلصهلنملكنعتثحب،ةربخرثكأنيصتخمىلإءوجللاتلواح
رمألانأو،ةدئافالنأتدكأتامدنعنكلو،هترشتساوضارمألانمعونلا
نوكيامل،ديدشنبغبترعش،ةمراعبضغةجومينتحاتجا،ةلاحمالعقاو
يسفننموأهنملجخلا،هتاذتقولايفلجخلابتسسحأوً؟اقاعمينبا

يفترّكفً.اقحيتايحتاظحلبعصأنمتناكدقليهلإاي.ركذأدعأمل



مغرلاىلع-نيكسملاكلذىرأالىتحتيبلانمبرهأنأرمألائداب
ةهجاوملرطضأالو-نيررضتملارثكأهنألهلبنذالنأماتلايكاردإنم
ىلعهنأيفركفأتأدبكلذدعبنكلو،هينيعىلإترظناملكملألا
امك،دحأةلباقمىلإرطضأنل،لزنملايفيسفنسبحأسً،امامتسكعلا
نموةشهدلاتارظنبنجتأساذهبو،ةيفتاهلاتاملاكملاىلعدرأنليننأ
،رمألابنوملعيامدنعنيرخآلانويعيفعباتتلابرهظتيتلاةقفشلامث

كلتبنجتأس،مهمامأهعضونعةنيهملاوةملؤملاتاحورشلاكلتبنجتأس
وهاذه،باذعلااذهلكنعةطاسببدعتبأس،ةرركملاوةيهانتماللاةلئسألا
نمنكمتأملديكأتلكبيننكلو.اهنيحهيفركفأتنكيذلاديحولالحلا
،يتايحةليطءابتخالاوبرهلايرودقمبسيلف،وحنلااذهىلعفرصتلا
ناك.رثكأاهمقافيدقلبةلكشملالحينلبرهلانأكلذنممهألاو
ًالافطأعيمجلاكلتمياذامل،راهنليليحورشهنيملؤملالاؤسلاكلذ
ةاسأملاهذهشيعهيلعنمديدحتلابانأاذامل؟قاعمينباامنيب،ءاحصأ
يننكلءيشبيتجوزحراُصأمليننأنممغرلاىلعو؟نيرخآلانودنم
تنكنايحألانمريثكيفيننكلو.لصحامعةديحولاةلوؤسملااهتربتعا
يتجوزماهتانيبلقتنأتنك،ةلكشملاببسانأنوكأنأنكميالألءاستأ
ينكهنأىتح،ةرملكيفاندحأىلعموللايقلأو،...ماهتاويسفنماهتاو
،طابحإلاوسأيلانمملظمقفنوحنيندوقيسهنأبتسسحأو،روعشلااذه
تحجنيننأبنظأورمألاّلبقتةلواحميفتأدبوً،اددجميسفنتكلامتف

.امةقيرطبكلذيف
لواحيمل،رمألاّلبقتىلعيتجوزويندعاسصخشرثكأداهنناك

رعاشمِفخيملوهفً،امامتسكعلاىلع،ناعنكلعفامكرمألانمبّرهتلا
ةفاكىلعانعلطينأعاطتسملاردقلواحلباقملابهنكلو،هتباتنايتلاملألا
نيصتخملاوءابطألاوتالاقملاوبتكلانماهيلعلصحيناكيتلاتامولعملا

هذهانكراشو،ةلثاممةبرجتبترميتلارسألانمىتحو،لاجملااذهيف
اندوزيناكيتلابتكلاأرقنملاننأنممغرلاىلعو،زيرلوكوانأتامولعملا
رعشنانلعجو،انلهديدمصخشلوأناكهنأالإعوضوملااذهلوحاهب
ناك.رسألاعيمجىدلدراوهثودحلامتحانإلب،ًالجخمسيلرمألانأب

زواجتقيرطىلعزيرلوكوانأانلىلوألاةوطخلاوهيناسنإلامعدلااذه
يفببسلاناكو،ًّالبقترثكأةقيرطباننباعملماعتلايفءدبلاو،ةمدصلا

يتلاةقالعلاىلإةفاضإلابف،لبقيذنمرثكأداهننيبواننيبةقالعلانيتمت
ً.ادجزيمموصاخعوننمةيلئاعةقادصاننيبتدلوت،ةثالثلانحنانعمجت



ىلإجروبذخأتسزيرلوكتناك،مويلاكلذثادحأىلإدعنلفً،انسح
نكميالةجردىلإداهنعمبعللابًاعتمتسمناكهنكلو،نويعلابيبط
ردقهداعسالواحيو،ةعتملاهذهيفهيراجيًاضيأداهنناكو،اهّليخت
همأتاءادنلبجتسيملو،ءاجرألامعتامهتاكحضتاوصأتناكو،عاطتسملا

هنأالإ،برتقادقبيبطلادعومنألباهذلاوبعللاكرتبةيادبلايف
ىلعأدهً،اديجاهفرعييتلاواهينيعيفيتلابينأتلاةرظنظحالامدنع
،نيتيلمجلاهينيعيفٍدابنزحلاواهوحنهجتاوبعللانعفكو،روفلا

:ًالئاقهنعفيفختلاداهنلواح
لبقملاعوبسألايفكترايزليتآسيننأبكدعأ،يقيدصاينزحتال-

.ديدجنمبعللالمكنسو
ةمعانلاوةئداهلاهتوصةربنبداهنلأسوً،اريثكمالكلااذهلجروبّرس

ً؟اددجمبعلنسويتأتسًاقح-
،ةيعيبطهبشةقيرطبثدحتلاجروبعيطتسيفيكتيأرامدنع

لكنأاهنيحتكردأ،رخآلفطيأكةحيحصةقيرطبهرعاشمنعريبعتلاو
ةيفيكهميلعتًاريثكانلواحدقل.ىدسبهذتملاهانلذبيتلادوهجلا
مدعو،ةحيحصةروصبماعطلاغضمو،فورحلاقطنلجأنمهناسلكيرحت
مّكحتلاو،ةآرملايفرظنلانيرامتلالخنمجراخلاوحنًايلدتمهناسلءاقبإ
،هيمدقوهيديتاكرحبمّكحتلا،ةفلتخملالمجلانعهريبعتةقيرطوهتوصب
يفتناكاهلك،ةليمجتايركذدرجمنآلاودبتيتلاىرخألارومألالكو
،دحاونآيفرارصإلاوطابحإلاوسأيلانم،ملألاولمألانمتاظحلعقاولا

اندوهجترمثأدقو،ديدجنمأدبنانكىسألاباهيفرعشنانكةرملكيف
مامتهالانأءابطألانماهانيقلتةحيصنمهأتناكدقف.ةعئارةروصب
،ةيعيبطهبشةروصبايحيجروبلعجيس،ىلوألاتاونسلايفهبصاخلا
نلو،هئاكذروطتينلف،هميلعتوهتدعاسمةلواحمنعمتيلختنإنكلو
تناكو،مهحئاصنانّقبط.حيحصلكشبشيعلاهلّوختيتلاتاردقلاكلتمي
الو،يئايزيفلاجالعلاتاسلجلعضخيلازيالهنكلو،ةعئارنمرثكأةجيتنلا
ىدليرودلاصحفلابًارخؤمانأدبدقو،صاخبيبطفارشإتحتلازي

:داهنثداحيوهناكجروبعضوبركفألزأامتنكاميفو.نويعلابيبط
اهايإكيرأس،ةرملاهذهةريبكلزبةبعليدلاويلىرتشادقل-

.ةلبقملاةرملايفانترايزليتأتامدنع
؟لزب-
:رورسوةشهدبداهنلءاست



ً.اريثكلزبلاةبعلبحأانأفزاتمم-
:هينيعقيضيوهوةريبكةيدجبجروبهباجأ
.ةرملاهذهةعطقةئمثالثنمةنوكميهف،ةليلقةبعصاهنكل-
حيحصلااهناكميفاهلكعطقلابكرتنأعيطتستلهوً؟اقح-

؟ةروصلالامكإل
.ةعجشمةماستبابرظنلاهتلدابيتلاهتدلاوىلإرظن
ً.انايحأيندعاستيمأنكلو،عيطتسأعبطلاب-
تنأموقتسةبوعصيأينتفداصاذإف،اذإةلكشمالً،انسح-

.يتدعاسمب
.قفاوم-

نميسفنعنمأنأعطتسأملينكل،هتدلاوعمباهذللدعتساو
:تلقوهناضتحا

؟كدلاوّلبقتنأنودنمبهذتسله-
هناضتحاويعارذنيبهلمحىلإتدعانهو،روفلاىلعيليبقتبماقف

ً.اضرتعمداعتباللهعفداممةرملاهذهةوقبهتنضتحايننأودبيوً،اددجم
.يبأايينكرتا-
.ريغصلااهيأًانسحً،انسح-

.هتلزنأو
:لوقتيهوّدوبداهنتحفاصزيرلوكجرختنألبقو
.كراظتنابنوكنس،انترايزلعوبسألاةياهنيفلاعت-

نأعطتستملًاضيأيهف،هعمكلمراضحإهنمبلطتملاهنكلو
اهنكلو،ىزيدبحتتناك.يتأتنليهفاهتوعدبتماقنإىتحو،اهّلبقتت
ناك.اهركذىلعِتأتملاذل،اهمأةوعدنودنماهوعدتنأعيطتستال
ملو،ةيادبلاذنمرمألاّلبقتاذل،هتجوزهاجتاهرعاشمةقيقحملعيداهن
ةيعيبطةروصبوفطللاىهتنمبباجأدقفةرملكيفامكو،هرييغتلواحي

ً.ادج
لزبلحةصرفيسفنىلعتّوفأنألوقعملانمأ،يتآسعبطلاب-

؟ةعطقةئمثالثنم
:يوحنرادتساىتحبتكملانمجروبوزيرلوكجرخنأامو
ً.اقحعئارلفطجروب-
ً:ادكؤمتبجأوبابلاتقلغأ
.عئارهنإ،قحكعملجأ-



نمًاعونهربتعأو،ّيلإةبسنلابًاحراجودبيةيادبلايفمالكلااذهناك
اذهنمصلختأتأدبجروبةلاحنّسحتو،تقولارورمعمنكلو،ةقفشلا
هبةيانعلاىلعصرحأسو،يعيبطلفطيأكينباادبدقل.ساسحإلا
،هتاردقنمصقتنينأصخشيألحمسأنلو،ةظحلرخآىتحهتدعاسمو
.نيرخآلانعًافلتخمًاصخشهربتعينأوأ

؟عئاجتنأله-
.هترداب
هدنعتلكأدقو،ليلقذنمناعنكدنعتنكدقفً.اركشال-

.تاشيودنسلاضعب
تاروطتلارخآدرسبأدبينأدبالف،ناعنكركذىلإقّرطتهنأامبو

،ناعنكهبماقامو،لصحيامةفرعملًافّهلتمتنكةقيقحلايف،ليلقدعب
.ةالابمالبفّرصتلاورمألاءافخإىلعصرحأتنكيننأالإ

ً؟اذإةوهقلابرشيفكيأرام-
.ديكأتلكبةوهقلاضفرأنلً،انسح-
مثنمو،ةوهقلانمنيناجنفاهنمتبلطو،ميشيةريتركسلابتلصتا

لصحاميليورينأهنمبلطألٍعادنمنكيملو،يتلواطىلإتسلج
.هسفنءاقلتنمثيدحلابأدبدقفً،ارخؤم

.انتدعاسمىلعقفاوتيينوجققحملانأبملعتأ-
.هلأسأانأويتبيخراهظإمدعوعاطتسملاردقكسامتلاتلواح
؟هعانقإعاطتسافيكوً؟اقح-
امبسحبنكلو،عوضوملابناعنكهحتافنيحامهعمنكأمل-

نعءيشلكبهربخأو،معطملايفءادغلالوانتىلإهاعددقفيلهاور
ًاحّملمركذنأدعبةصاخو،ةلوهسلكبققحملاقفاوعبطلابو،عوضوملا
ىلإةجاحبوئرتهمةيريدملاىنبمحطسنأو،مداقءاتشلانأب،ناعنكمامأ
عوضوملاربتعا«:ًالئاقهردابنأالإناعنكنمناكامف،ميمرتلاضعب
ةلكشملاةجلاعملةيريدملابابىلعةلماكةشرودجتسًاحابصًادغً،ايهتنم
،ضفرللرربميأققحملادجيمليرغملاضرعلااذهدعبو،»تقوعرسأيف
هنأبةياهنلايفراشأهنكلوً،ادجلهسرمألانأبهلّدكأسكعلاىلعلب
.ةصقلاهذهيفهمسامحقينأناعنكنمديريال

؟روصلاّملستبموقيسىتمو-
.مداقلاعوبسألاةيادبيف-
؟ةأجفهيأررّيغينأفاختالأ-



.رمألاىهتناواندعودقل؟هيأررّيغيساملو-
.ةطرشلادوعوبقوثولانكميالنكلو،ملعأال-
امك،لبقملاعوبسألاةيادبيفةزهاجنوكتسروصلاف،فختال-

يفهبتكمهيفدجاوتييذلاىنبملايفيولعلاقباطلارجأتسادقناعنكنأ
ىلإهليوحتلجأنم،ةمزاللاتاليدعتلاءارجإبأدبو،ناندعمامإلاةداج
يتلاتادعملاضعبىلعىصوأومويلابهذهنأامك.ريوصتللويدتسا
نظأو،دجلكبلمعيوًادجسمحتمهنإ،ارسيوسنمهلصتلهصقنتتناك
.هتعاربىدمعيمجللتبثيسوةرملاهذهحجنيسهنأب

؟ةيسورلاةأرملانأشباذامو-
؟اهنعلأستاملو،رمألاام-
:ةصاخةربنبكلذلاق
اهنعلأسأانأ،نونظلالكبتبهذنيأ،يقيدصايكلابام-

.عورشملااذهيفًاضيأيهاهلخدتنأيونتكنأل
:ًالئاقّدرهنكلوعنتقأهنأُدبيمل
يهنوكتسو،ايتاكانعملمعتس،رّربملااذهلبقأسً،انسح-

.ةينفلاعورشملاةجرخم
؟رمألاباهتربخأله-
يضقتاهنأالإ،ةركفلااهتبجعأدقورمألاباهتربخأواهتفتاهدقل-

لصفملكشبثدحتلابموقنسدوعتنأامو،وكسوميفمايأةعضبًايلاح
،هتبهومبةبجعميهوناعنكروصلبقنمتدهاشاهنأامك،عورشملانع
.ةركفلاضفرىلإاهعفديببسالاذل،لمعنعثحبتاهنأىسنتالو

يذلاضيمولاو،هينيعةرظنبقارأتنكسامحبثدحتيوهاميف
ينثّدحيناكامدنعلبقنمموؤشملاضيمولااذهتيأردقل،امهيفرهظ
ةيثراكلاةجيتنلاو،اهنمجاوزلاىلعهرارصإو،اهبهتقالعةيادبيفكلمنع
ةرماغملاهذهماتخيفانرظتنتيتلااهسفنةجيتنلااهنإ،رمألااهيلإلآيتلا
.ةفيخملا

ةسامحوةنراقملاتدلودقف،كحضلابتأدبويسفنكلامتأمليننكلو
كحضأتأدبيننأظحالامدنع،كحضلايفمواقتالةبغرةرركملايقيدص
:ًالئاقعجشت

...انكراشتنأتلواحاذإنكلو،ةركفلاببحرتالكنأملعأ-
؟كتكراشميفكتالأ-

.طابحإلابرعشيهتلعجينمةئجافملاةيدجلاهذه



.رثكأالناعنكةدعاسملواحأانأ-
.مدمد
راثآنميناعيهنإ،مويلاكلذهلوقيناكامتعمسدقل-

.هبناجىلإفقنوهدعاسننأانيلعو،ةمدصلا
.انيلعقلقتال-
ًائيشكنمبلطنالاننأامك،يقيدصوهامككقيدصسيلأ؟مل-

نعفكتنأو،رثكأالةيونعملاةدعاسملاو،عيجشتلاتاملكضعبىوس
.رمألاكلتركذاملكسوبعلا

عورشملاف،ةيمهأيأهلدعيمليسوبعوأيعيجشتنأدقتعأ-
.لعفلابىلوألاهتاوطخذيفنتبامتأدبدقو،رمتسم

:بيجينألبقتاظحلللّهمت
.ناعنكنمراغتكنأنظأيننكلو،يتحارصنمبضغتال-
:لوقلابردابامدنعهمالكىلعضارتعالاكشوىلعتنك
روعشلااذهً،انايحأهنمراغأًاضيأانأ.يمالكيهنأينعدولّهمت-

امهمهلثمحبصننأعيطتسنالاننأل.هلرربمالنكلو،يرطفءيش
ةحصلانمهيفيمالكنأبملعتتنأف،ةقيرطلاهذهبّيلإرظنتال،انلواح
انرعاشمةقيقحوناعنكعمانتقالعةعيبطيفركفأامًاريثك،ريبكلاردقلا
هنّكمتيتلايهاهانجيتلاةورثلاهذهنأربتعأتنكةيادبلايف،هوحن
وليننأبدقتعأتنكو،دويقةيأنودنمبحييتلاةقيرطلابشيعلانم
عمنكلو،هقيقحتناعنكعيطتسينلامققحأسفةورثلاهذهتكلتما
لكرهوجبقلعتيهنإ،دوقنلابقلعتيالرمألانأبتكردأتقولارورم
لكبًاراتهتساو،ةرطاخمللًابحانرثكأ،ةعاجشوةأرجانرثكأوهناعنكف،انم
.بلقلابيطصخشعبطلابهنكلو،تاقوعملاودويقلا

.ههجوىلعةفيطلةماستباترهظومالكلانعّفقوت
بابسألاهذهلهنمراغنوهبحننحنف،ةقيقحلايههذهتسيلأ-

؟ةعمتجم
تانونكمفرعينأعاطتسافيكف،لوقأامفرعأملوتبرغتسا

.ةحارصلكبناعنكنمهتريغبفرتعادقهنأةبارغرثكألاو،يسفن
.تمدمد؟هنمراغتتنكًاضيأتنأ-
؟راغأتنك-

:عباتوكحض
سحتاماذهو،هبحأهسفنتقولايفيننكلوهنمراغألازأال-



؟كلذكسيلأً.اضيأتنأهب
سلسبولسأبديقعتلاغلابوبعصرمأنعريبعتلاعاطتسادقل

ً.انعذميسأرزهأانأوًالئاقفارتعاللينعفداممطيسبو
.قحكعم-
.هبحيالوناعنكفرعينأدحأرودقمبنأنظأال-

اهازغمينعبغيملصاخعوننمةماستبابهتلمجقفرأدقو
:لمكأو

.ءاسنلاةصاخ-
.انيتجوزءانثتساب-

.تكحض
نافطلتستالامهاتلككلموزيرلوكيداقتعاب،ئطخميننأمأ-

ً.اريثكناعنك
ةيناكمإوهامهفيخيامرثكأنأنظأ،يقيدصايقحمكنإ-

هذهربتعتكلمنأًانايحأدقتعأو،هتافرصتيفهتاراجمو،ناعنكبانّرثأت
دق.اهبيتقالعليعرشريغًاسفانم،تاونسلاهذهلكترمتسايتلاةقالعلا
يتقالعّلبقتعطتستملكلمنكلو،ةفلتخمزيرلوكرظنةهجونوكت
رمأيأهاجتةنمزملااهتالابمالنممغرلاىلعو،يعيبطرمأكناعنكب
أدبت،ناعنكةصاخبوامكتيؤرلبهاذيننأملعتنإاماهنأالإ،ينصخي
.رمذتلاولكاشملالاعتفاب

.كحضلانميسفنكلامتأمل
ًارخؤميعمراجشلالاعتفااهبّنجتنممغرلابواهنأقّدصتله-

مساركذدرجملةدشبلعفنت-ًاقباسهلعفتتناكامسكعىلع-
ةكرحىندأنوكتل،راوجلايفًابلكتحمليتلاةطقلاكحبصتو،ناعنك
.فقوتيالراجشلًارّربمةطيسب

نميلدبالنكلو،ةقيرطلاهذهبفرصتتالزيرلوكةقيقحلايف-
ً،اجضانًاصخشهربتعتاليهفً،اريثكناعنكفطلتستالاهنأبفارتعالا
نميناعيهتربتعاهنعثيدحلاضرعميفوتارملادحأيفاهنأبّركذتأو
نأالإرمعلايفمّدقتنإوهنإو،يسفنبيبطىلإةجاحبوةيسفنةلكشم
.ةقهارملاروطيفلازيالوهفلمتكمريغيفطاعلاهجوضن

.ناعنكةقيقحنافرعتالامهنإ-
صخشوهف؛ناعنكلريبكلاهبحوهتقثبيحوتةقيرطبكلذلاق

يتلاةيطمنلاةروصلاعمقفاوتيالهنإامك،امهيلإةبسنلابهمهفبعصي



.ًةماعلاجرلانعاهاتنّوك
مل-اناتجوزونحن-نافرطلاالِكف،هيأرةحصبرارقإلانميلدبال

تفلتتناكهتايبلسىوسءيشالفً،اقالطإةيدايحناعنكىلإانترظننكت
هتافرصتىلعةيغاطهتايباجيإىرنانكدقفنحنانسكعىلع،امههابتنا
.امهرظنةهجونععافدلابوجوبتْسَسحأدقفكلذعمو،ةذاشلا

نونجلانميفكيامكلتميانقيدصنأبفارتعالاانيلعنكلو-
.هنععابطنالااذهنيوكتلنيرخآلاعفدل

عيمجلاكنوكينأ؟كيأربةيوسلاةيصخشلاتامّوقميهامو-
ً؟الثم

.عفترمتوصبتلقف،بابلاقُرطهيلعدرلانمنكمتأنألبقو
.لّضفت-
اهميدقتبتماق،ةوهقلايناجنفترضحأدقوميشيةريتركسلاتناك

:ينتلأسجرختنألبقو،يناجنفيلتمّدقمثنموًالوأداهنل
؟يديسرخآًائيشديرتله-

ثيدحلاةعباتمبةبغريلنكتملنكل،فارصنالااهنمًابلاطاهتركش
هتوهقبرشو،تمصلالّضفًاضيأداهننأودبيامىلعو،ديدجنم
نعزيرلوكثيدحركذتأتنكهبقارأتنكاميفو،لّهمتبةريغصتافشرب
اذهنأدقتعأً،ايسفنةقهارملاروطيفلازيالهنأبهلاهفصوو،ناعنك
لاجرلافصيًالاقمتأرقيننأّركذتأً.اضيأداهنىلعقبطنيفصولا

ىلعو،ًالافطأنولازيالامةقيرطبمهف،ةيافكنيجضانريغمهنأبًاعيمج
اهريكفتو،لجرلانمةيلوؤسمللًالّمحترثكأةأرملاف،عئاشلاداقتعالاسكع
.عرسأةروصبمتييسفنلااهجوضننأامك،تامزألاءانثأةيقطنمرثكأ
تاونسءانثتسابف،ّيلعقبطنتالتاداقتعالاهذهنأنمدكأتميننكل
ةنراقمنازتالابمستييكولسناكتارتفلاكلتيفىتح-ةركبملاةلوفطلا
نأبيفخأنلوً،اقلطميقامعأيفيفاغلالفطلااذهبرعشأمل-ينارقأعم
.رمألارزولمحتينموهيدلاو

نموهيدلاوناكدقفاذل،ماودلاىلعةضيرميمأتناكدقل
هنأركذأو،دشارصخشكينلماعيأدبةيدادعإلاةلحرملاذنمو،يتيبرتبمتهي
،ةيوناثلاةداهشلاىلعهيفتلصحيذلاهسفنمويلايفلمعملاىلإيناعد
ىلإلازأالو،يسفنيفًاغلابًارثأتكرتاهنكلةريصقةثداحميعمىرجأو
:اهنيحهلاقاممًاضعبركذتأمويلا

ةروصبةايحلامهفلتقولانمريثكلاىلإةجاحبلازأال-



،كنارقأوكئاقدصأةيقبنمةمكحوًايعورثكأكنأبملعأينكلو،ةيقطنم
ينعيالاذهو.نمزلاوبراجتلانمديزملاىلإةجاحبيعولااذهنأالإ
رابكنمريثكلامعزيامك،ةعتموٍوهلدرجميهبابشلاةلحرمنأًاقلطم
ال.ةلحرملاكلتىلإةدوعللمهتفهلنعةبسانملكيفنوّربعيثيح،نسلا
ً،اضعباهضعبلّمكتةلسلساهنإ،وحنلااذهىلعريستالةايحلا،ّينباي
،فلخلاىلإةدوعللرسحتلاةقامحلانمهنأربتعأاذل،اهيلياملسسؤتو
ةبغرةيأيسفنيفدقوتنلةلحرملاهذهايحتكتيؤرو،يبابشتشعانأف
ةايحلا.نّزتمبابشىلعليلديهةيحصوةنّزتمةلوهكلكو.هذهكةفيخس
نمةدملوفطتةريغصناصغأىوسنحنامو،ةجزمألاّبلقتمرهنّينباي
ىلوألا،ةلحرلاهذهيفًاقلطمناريغتتالناتدعاقكانهو،هحطسىلعنمزلا
هذهةياهننأةيناثلاو،كدرفمبكتلحرلمكتستقفاروتفداصامهمكنأ
تنكامسيلراوحلااذهنأملعأ.موتحملاتوملايهتلاطامهمةلحرلا
اهفرعتنأكيلعوةايحلاةقيقحيههذهنكلو،كحاجنموييفهعقوتت
ىقبتنأو،هذهكتلحريفكفداصتسيتلافصاوعللًادعتسمنوكتلً،اركاب
ىلعرفوتساذهبو،اهبّرمتسيتلاعداخلانوكسلاتارتفيفىتحًاظقيتم
تابيخعيطتستنلو،اهئارونملئاطاليتلاةقشملانمريثكلاكسفن
،طقفكسفنىلعو،كسفنىلعدامتعالاكيلع.كتريسملقرعتنألمألا
ولاميفنورخآلااهّفلخييتلاتامدصلابّنجتلةديحولاةقيرطلااهنإ
نودنمهتلحرلامكإعيطتسيًايوقاصخشنوكتساذهبو،مهيلعتدمتعا
فوسيكريسةعاسيناطعأهمالكىهنأنيحو.بعاتملانمريثكللضرعتينأ
ثيدحلمكأيبارغتساظحالامدنعو،هلبقنميدجلتناكيتلاوةميدقلا
.نزحوةيدجب

رداغدقوً،اضيأًايوقنكيملهنأامكً،اينغًالجريبأنكيمل-
يفانهرقتسيل،هرمعفصننمرثكأهيفىضقيتلاايراغلبهدلب
يفةينامثعلاةنطلسللةعباتتناكايراغلبنأنممغرلاىلعو.لوبنطسا
شيعلاىلعدايتعالاعطتسيملهنأالإ،لوبنطسالثماهلثمتقولاكلذ
ىلإةدوعلاويفاعتلاعطتسيملو،نينحلالعفبلكآتتهحورتأدبدقل.اهيف
امدنعهنكلو،بيطصخشهنإلوقيعيمجلاناكً.اقلطمهيلعناكام
ةعاسلاهذهوةمكارتملانويدلاىوسًائيشيتدلاووانأانلكرتيمليفوت
لعل،يبألثمنوكأالأبجييننأبركذتأتنكاهيلإترظناملكو.ةميدقلا

ّيمدقىلعفوقولاورقفلاولكاشملاكلتلكزواجتىلإينعفداماذه
اهيلإترظناملكو،نآلاكلنوكتسيهفاذل،ءيشالنمةريبكةورثءانبو



.لباقملابينّركذتوكدجّركذت
ترفحيدلاوتاملكنأالإ،اهنيحينسرغصنممغرلاىلع

رورممغرينهذيفةلثامىقبتنأتعاطتساويحوريفًاقيمعًادودخا
لماعتلايفيدلاواهعّبتايتلاةقيرطلاهذهنوكتدق.تاونسلاهذهلك
تافصلاهذهنأبدقتعأيننأالإ،ةينالقعوًانازتارثكأيلعجلًاعفاديعم
يلويمعميدلاوتاملكتقفاوتدقفاذهل.يدلساسألابةدوجومتناك
يبولسأزيزعتلرخآعفادىلإتقولارورمعمتلّوحتو،ةيقيقحلايتابغرو
نماهسحألازأالو،ةثداحملاكلتىلعةنسنوثالثترمدقلو.ةايحلايف
يتلايتلصوبتناكدقل.ةمكحيتايحيفاهتعمسيتلاتاملكلارثكأ

لكهجاوأو،يسفنىلعدمتعاو،ربكأةوقبيمدقىلعفقأينتلعج
لثمنيصخشبينعمجييذلاامريثكلالءاستيدق.ةتحبةيعقاوبيلكاشم
،حضاووطيسبباوجلا.تافصلاهذهنمضيقنلاىلعنافقي،داهنوناعنك
ًاديعبامهعمتقولاةيضمتبعتمتسأنيصخشرثكأو،ةلوفطلااقيدصامهنإ
طمنديدحتلجأنمامهيلعدمتعأالعبطلابيننكلو.لمعلاءاوجأنع
نعبيغتاليتلاةقيقحلاف،يتجوززيرلوكىلعىتحالو،يقيرطويتايح
ىلعًالّكوتموًاديحوهلمكأسو،بردلااذهيفديحويننأيهًاقلطمينهذ
:لوقلابداهنينتغابنيحراكفألاهذهيفًاقراغتنك.يسفن

لجأنمنييسنرفلاعمقافتالاتعطتساله؟كلمعريسيفيك-
؟ديدجلاكعورشميفةكارشلا

ثدحتنانكامعو،هيفركفأتنكامعدعبلالكديعبلاهلاؤسينّرس
.لبقنمهيف

.ةيوسلمعلابءدبلاوقافتالاكشوىلعاننأدقتعأو،ديجديج-
؟ولغوأهيبيفهكلمتيذلاىنبملانهرتنلفاذإ-
مهافتننأبجييتلاطاقنلاضعبكانه،ودبياماذه،لجأ-

.ةيلمعلاتاوطخلاباهدعبأدبنل،عوبسألااذهلالخاهيلع
ذنمعورشملااذهقيقحتيفبغرتتنكدقف،رمألاينّرسدقل-

.ةليوطةدم
رومألانأبنظأو،اهلكةيساسألاتابقعلاانزواجتدقو،لجأ-

.ثيدحلاتعباتيتوهقنمةريغصةفشردعبو.ماريامريخىلعريستس
ةعباتمنعاذهناعنكعورشمكقيعيالأ،كرابخأامتنأو-

؟ةبتكملايفكلمع
نمًافئاخناكدقف،هحمالمىلعرتوتلارهظو،ةأجفهترظنترّيغت



.ناعنكلهتدعاسمببسبهعيرقتليتدوع
مل-نئمطأنأتلواح-مهجتلااذهلكليعادالًانسح-

.هنولعفتامةفرعمللوضفلابرعشأتأدبًاقحيننكلوً،اقلطمكبينأتدصقأ
هسفننععفادينألواحهنكلوً،اددجمههجوىلعحايترالارهظ

.عاطتسملاردق
نعّبيغتأامدنعىتحو،تقولالاوطناعنكدعاسأالنأ-

اهئاقدصأنمةعومجمعمتررقاهنأوةصاخ،يناكمذخأتكلمنإفةبتكملا
،تقولاةليطةبتكملايفدجاوتلاىلإمهعفدياماذهو،امةلجمرادصإ
.ةلجملارادصإلًارقمةبتكملانمنوذختيسمهف

.كلمعةعباتمنعناعنككقيعينلو،رمألايفةلكشمالفًاذإ-
يلنوعريخماودلاىلعامتنكناعنكوتنأامكنأامك،قلقتال-

ىلإفقأنأواذهكرمأيفهدعاسأنأنمريضالو.ةجاحلاتاقوأيف
؟ءاقدصأانسلأ،هبناج



ّيقيدصنعًادجديعبيننأبسحأتأدب...نكلوءاقدصأنحنلجأ
امهنأبءاعدإلاو،دحأىلعموللاءاقلإديرأاللباقملايفو،ةرتفلاهذهيف
سيئرلاببسلانأًامامتكردأانأف،عورشملااذهنعيداعبإادّصقت
دق.ةعجفمنوكتسهتياهننأىلعيرارصإوهيكارشإةلواحممهبنجتل
دق.هعوقونكميالامتّعقوتو،رمألاءازإيلعفةدريفتغلابنوكأ
يهتنينأنكمملانمو،ًاليلقةفلتخمثادحألاليلحتيفيتقيرطنوكت

.ةلكشميأيفببستينأنودنمعورشملااذه
مامتهاباطقتسايفناعنكحجنيامبرف،رثكألؤافتلاةعرجديزأسو

تاهّرتنعّفكيكلذبو،اهبملحييتلاةرهشلاىلإلصيوداّقنلاوةفاحصلا
دقلً.ارخؤمانيقتلااملكاهبانجعزيتابيتلاةايحلاوتوملاودولخلا
رارغىلعريكفتللليمأتأدبو،هذهرظنلاةهجوبيسفنعانقإتعطتسا
ملىرخأىلإةفضنميلاقتنانأدقتعأ.يفواخمنمصلختلاو،نيرخآلا
،ضرعمللريضحتلايفنيسمغنماناكنيذللاّيقيدصىدلقرفيألّكشي
حاصفإلاعطتسأملينكل،امهيلإمامضنالايفةمراعلايتبغرنممغرلاىلعو
ىلعانوكيملامهف،امهلبقنمةوعدىقلتأنأعقوتملانمنكيملو،اهنع
اهلءاشامكريسترومألاتكرتدقفاذل.ةركفلاءازإيفقومرييغتبملع
ةيئاهنالليصافتكانهتناكدقف،لمعملاعيسوتةركفلتغرفتو،ردقلا
يفريكفتلاىلإدعأملو،ةرتفلاكلتيفاهيلعلمعلاواهبمامتهالابجي
مامأايتاكبةفدصتيقتلانيحالإياقيدصهلعفياميفالوضرعملاعوضوم
قدصنمتدكأتدقل،ريغصملاعلانإلاقي.ولغوأهيبيفلوبِرةيلديص
رغصأًاضيأولغوأهيبنأنمتدكأتولب،ايتاكتيأرنيحةلوقملاهذه
نودنماهتقزأيفعيضننأليحتسملانمناكثيحب،عقوتأتنكامم
،ناعنكضرعمتركذتىتحايتاكتيأرنإامو.ةلثاممةفدصبيقتلننأ
.ةزيجوةرتفبايتاكليتيؤرقبسثدحىلإقرطتلانميلدبالنكلو

عمريغصعامتجادقعلةديدجلاةنسوبيفعقاولالمعملاىلإتبهذ
فيصلالصفلةزهاجتتابيتلاةيناتكلاميماصتلالوحءايزألايممصم
ةريهظلازواجتدقتقولاناكولغوأهيبيفيبتكمىلإيتدوعدنعو.مداقلا
تبلط،صصخملافقوملايفةرايسلاناضمرقئاسلانكرينألبقو،ليلقب
.ولغوأهيبلخدملكشييذلايجآزيكاسعراشيفينلزنينأهنم

ملاعىلإًالخدملكشتولغوأهيبيفةراحوقاقزلكو،عراشلك



رثكأهدجأو،هاوسنععراشلااذهلضفأيننكل،تآجافملابءيلمفلتخم
،نيزدازدافدسأبروصةامسملاةدابعلارادعقتنيميلاىلعف،ةيبئارغوًابذج
ًابيرقتعراشلافصتنميفو،تاصيخرلاءاسنلاتويبعقتًاليلقمامألاىلإو
،يخيراتلااغآنيسحعماجعقيعراشلاةياهنيفو،بوبينيسامنيسعقت
فلتخمعزوتتعراشلايفرطىلعو.ةعمجلاموينولصملاهيلإرطاقتييذلاو
ةديهزلاةسبلألاوةيذحألاعيبو،تاعاسلاحيلصتوعيببةصتخملاتالحملا
يخيراتلاعماجلادمييذلاوروهشملاءاملاليبسةلابقو،يهاقملا،نمثلا

ولغوأهيبيفةميدقلاقدانفلارهشأرواجتيتلاتابتكملاىدحإدجتههايمب
عمةقارعلارواجتولغوأهيبيهاذكه،هللادبعجاحلاقدنفوهو
ىلعًاذاخآًاعباطيفضتةيصوصخيفديدجلابميدقلاجازتماو،ةطاسبلا

يفف،هيفراهنلاداورنعليللاداورفلتخيامك.ةكباشتملااهعراوش
تالحملاباحصأونييفرحلابًامحدزمعراشلااذهدجتراهنلاتاعاس
ةيوهريغتتوًامامتعراشلاةيوهريغتتىتحليللافصتنينأامو،مهنئابزو
دقىرخأً،انايحأو.مهتاكحضوأليللاداورءانغعمستدقوً.اضيأهيداترم
تارايستاوصأهيلعيطغتل،ةأجفبشنراجشنعمجانلاخارصلاعمست
دتمتنايحألانمريثكلايفو.ناكملامهادتيتلاةطرشلاتارايسوفاعسإلا
ةداملكشتيتلاو.اهنولبًاضيأراهنلاتاعاسغبصتلءارمحلايلايللاثادحأ
ثيح،لكاشملانمعونلااذهىلعاوداتعانيذلاتالحملاباحصأةيلستل
املوحردنتلاوماستبالانولدابتيمهوامًاتوصاوعمسينإامنوجرخي
هذهدحأىلعًادهاشتنكمويلاكلذيفو،رمألاهيلإلوؤيساموثدحي
.عراشلاكلذيفيدجاوتءانثأثداوحلا

تررقو،يجآزيكاسعراشةيادبيفةرايسلانمتلجرتدقتنك
نمولعتمئاتشلاوخارصلاتاوصأتأدبةأجفوً،اريسيبتكمىلإهجوتلا
نعنولءاستيمهوتالحملاباحصأجرخروفلاىلعو،عراشلايفامناكم
مواقأمل،عانعنلاعراشوحنًاراسيهجوتلاباوأدبوهبابسأوتوصلاردصم
عراشلالخدمىلإانلصونأامو.فرعألمهعمترسو،ةرملاهذهيلوضف
لمحي،بايثلاقزممدعبرمعلانمةرشعةنماثلاغلبيملىتفتيأرىتح
ةينبألادحأليضرألاقباطلايفةدوجوملاةيذحألاةشروىلعاهيمريوًاراجحأ

هذهينيوهتستال،ةقيقحلايفً.ابضاغخرصيومتشيوهوعراشلاةيوازيف
مويلايلوضفناكتفلسأامكنكلو،اهلوحةعمتجملادوشحلاولكاشملا
يفًافقاويسفنتدجوو،هلتملستسادقفاذل،همواقأنأنمىوقأ
هابتناتفلتملدوشحلاهذهنكل.نيجرفتملاريهامجنمىلوألافوفصلا



مل،ةيذحألاةشرووحنهديهلاطتاملكيمريناكيذلاوبضاغلاىتفلا
نمنينثاميطحتيفحجندقفكلذعمو،ةرملكيففدهلابيصينكي
عطقتناك.عراشلاىلعةشرولااهبلطتةيجاجزتاهجاوةعبرألصأ
ناكعطقلاهذهضعبو،ناكملكيفرطخلكشبةرثانتممشهملاجاجزلا
النكل،امهيطغتءامدلاتأدبو،يفاحلاىتفلايمدقلعفلابحرجدق
وأههابتناتفلىلعةرداقتناكنيدشتحملاعومجالو،ناتفزانلاهامدق
.هتئدهت

...رذقلااهيأايه..نابجايينهجاووجرخا...-
هبيمرينأنكميامعهتاذتقولايفًاثحابوًامتاشخرصيناك

يفًالدانلمعيهنأهبايثنمودبييذلاوً،ارخاسنابشلادحأّقلع.لحملا
.رواجملامعطملا

.هتلئاعولجرلامتشىلعّرصموهامل-
ىوسرخآلحهيدلسيلوةحرابلاهيلعءادتعالامتنيكسملا-

.ًاليلقهعورنمئّدهيلمتشلا
ىتفلاعمهفطاعتنممغرلاىلعو،نيدشتحملانمرخآباشّقلع

ً.اضيأهتوصنعبغتملةيرخسلاةربننأالإ
؟كلذكسيلأرمألاءاروداهجنأودبال-

.فسأبهبايثيفقنأتمنيدبلجرّقلع
.هريغنمو-
:لدانلاباجأ
ملنيكسملاىتفلانأحضاولانمف،رارمتسابرّركتتاهسفنةصقلا-

،ةشرولايفمانينأداهجهيلعضرعدقو،ةحرابلاهيفمانيلًاناكمدجي
.يخسلاضرعلااذهءارونمداهجةياغملعيالوهوىتفلاقفاوف

.ةيادبلاذنمرمألاظحاليملهنألقعيال-
.مهدحأهيلعّدر
ناكىتفلانأامك،ثيبخلجرداهجوظحالينأهلفيكو-

نأدعبتستالو،روفلاىلعمانهنأودبيوىوأمالبمايأةدعذنمًادّرشم
.ةعرسبهيعوهدقفيلامءيشءاستحابهارغأدقثيبخلااذهنوكي

.ةدوجومةيذحألاةحئاروبارشللهبةجاحال-
.نيدبلاهباجأ
.ًاليلهتشروىلإلوخدلابلبقنمكعنقأدقداهجنأودبي-
ً.ارخاسلدانلادر



ببسللةرمنمرثكأهتشروترزكنأبملعيلكلانكلو،ال-
.هنيع

.هسفننعةمهتلاًادعبمنيدبلادر
نأحجرملانمف،هذهةيليللاكتاهزنىلعبظاوتتيقباذإو-

.داهجاياحضةلفاقىلإبستنتو،معطملايفكلمعكرتت
ًابنؤمزوجعلجرلخدتنيحدرلابمهينيدبلاداك
نارخستفيك،هبلحامونيكسملاىتفلاىلإارظنا؟نالجختالأ-

؟عضولااذهيفوهوهنم
.يريسمعايىتفللًائيشلعفنملاننكلو-
.لدانلاهيلعّدر
هلعفياممداهجعنمتنألواحانّخبوتوانيلعمّجهتتنألدبو-

.نيكاسملاءالؤهب
نكلوً،اروفيحلانمرجافلااذهدرطىلعلمعأسديكأتلاب-

.ةيرخسلانعاّفكونيكسملاةلاحلمارتحالاضعبارهظأًاضيأامتنأ
.يريسديسىتفلااذهلجأنمكسفنجعزتنأليعادال-
.ليوطلجرلّخدت
ناضمرىلعضرعدقو.ينقّدصءيشبداهجنعفلتخيالوهف-

،لاملاضعبلباقمهعمداهجهبموقيامبمايقلايدنعلمعييذلاباشلا
ودبيو،يسفنبثداحلاىلعتدهشيننأامك،روفلاىلعناضمرهدرطدقو
.ثدحامثدحو،داهجىلإهجوتاندنعنمجرخنأدعبهنأ

ًاعفادمردابفودبيامىلعةياورلاهذههعنقتمليريسمعلانكل
.ىتفلانع

هذهبداهجىلعمجهتياذاملف،يعّدتامكلعفلابناكاذإ-
؟ةقيرطلا

ً.ائيشهلعفديملداهجنأودبي-
:ليوطلاباجأ
.ةطاسبلكبرمألاوهاذه-
:نزحبيريسمعلادّهنت
نمكردلااذهىلإانلصواننألقعيأ،هللابالإةوقالولوحال-

؟لالحنالاوداسفلا
.فسأبهسأرزه
يحلانمداهجرجافلااذهدرطنمانلدباللاوحألاعيمجب-



.نكممتقوعرسأب
رجافلاسيلداهجف،هينطاقنميحلافصنءالخإباذإكيلع-

.ديحولا
عيمجلاتفتلاو،راوحلامامتإنودتلاحةطرشلاةرايسةرفاصنكل

ةطرشلاةرايسىتفلاىأرنإامو.ثيدحلانعاوفكو،دهشملاةعباتمىلإ
.ةرايسلانمالجرتنيذللانييطرشلانمبرتقاو،بضغلاهنعلازىتح
يأنودنمو،ةدوربلكبهيلإاعمتسا،يكبيوهوهتصقامهيلعدرسيأدبو
ٌحيحص.ةرايسلانمتيينوجققحملالجرتمثنمو،ةرهاظفطاعتةرداب
رثكأيفانيقتلادقوهفرعأينكلو،ناعنكعمهتقالعكتسيلهبيتقالعنأ
صوصللادحأمحتقاامدنعًالثميضاملاماعلايفانيقتلادقف،ةبسانمنم
.يرجتم

ملةتباثةرظنوةئداهحمالمب،هتصقيوريوهوتيينوجهيلإعمتسا
تيينوجهاطعأ،هتصقىهنأنأدعبو،ىتفلاتالاعفناعمًاقلطمريغتت
:لوقيوهويدترينأهلراشأوهديبهلمحيناكًافيفخًافطعم

اميورتسةطرشلامسقيفو،ةرايسلاىلإنآلادعصاً،انسحًانسح-
.كلىرج

ناكيذلافطعملاىدتراو،روفلاىلعققحملاتاميلعتىتفلاعاطأ
تفتلااميف،ةرايسلليفلخلادعقملاىلإدعصو،ليحنلاهمسجىلعًاعساو
يذلاويكلساللازاهجكسمتيتلاهديبريشيوهونييطرشلاوحنتيينوج
.ةيذحألاةشرووحنراشأ،ةلخادتمتاوصأرادصإلصاويناك

.دغولاكلذارضحأ-
دعبو،ىنبملاالخدروفلاىلعوةقئافةعرسبرماوألانايطرشلاعاطأ

دقو،ةيحللاضيبأرعشلافيفخةماقلاطسوتملجرامهعمواجرختاظحل
اوناكيذلاداهجهنأودبال.ةءاربلاىهتنميفةرظنههجوىلعتمسترا
نييطرشلاًاطسوتمريسياميفهسفننععافدلالواحيناك،هنعنوثدحتي
:لوقيوهو

ةجاحبهنإلوقيوهوًايكابّيلإىتأدقل،بذكيهنإامكلمسقأ-
،ةشرولايفمونلاهيلعتضرعوهلاحىلعتقفشأف،هيفمانيناكمىلإ
ىدحإيفًامئانناكاميف،ءاسمةحرابلاءادتعاللضرعتهنأينربخأدقف
نعثحبيوهفاذلهسفنفقومللضرعتينأفاخدقو،ةماعلاقئادحلا
يهاهنكلو،رطاخبيطلكبتقفاودقو،هتليلهيفيضمينمآناكم
هّوشهنأيفكيالأ،هاقّدصتالنونجموبذاكهنإمسقأ،ناسحإلاةجيتن



....عيمجلامامأيتعمس
تفتخاوةأجففقوتىتحهمامأتيينوجققحملاىأرنأامهنكلو

هوحنهجتاو،بعروفوخةرظناهلحمّلحتلهينيعنمةئيربلاةرظنلاكلت
.لجوب

نعفكأنأكتدعودقل،هسملأملانأققحملاةرضحينقّدص-
..كلمسقأ،ةرملاهذهءيربيننإكلمسقأ،رمألااذه

بعرنمدازامم،ةيديلجحمالمبههجوىلإقّدحيناكققحملانكل
نودنكلوةرايسلانمبرتقيوهوىتفلاوحنراشأفهتالسوتنموداهج
:لوقيوهوققحملانعهتارظنعفرينأ

كيلإلسوتأ،يبعاقيإلادارأدقل،بذكيهنإيديسايكلمسقأ-
.همالكقدصتال

هديذخأبّمهو،هنمبارتقالاداهجلواحف،هتمصىلعققحملالظ
الىتحهديدعبيهنأادبيذلاققحملانأالإ،ةمحرلاًالسوتماهّلبقييكل
يذلايكلساللازاهجنمةقعاصةبرضبهأجاف،اهليبقتنمداهجنكمتي
ً،املأتمخارصلاىلإداهجتعفدةيوقةبرضتناكدقل،ههجوىلعهلمحي
رثكأًاتقونايطرشلاهلهميملو.روفلاىلعفزنيأدبيذلاهفنأيطغيوهو
ماقاميف،ةرايسلاىلإدوعصلاىلعهاربجأو،نيدشتحملامامأيكبيوخرصيل
ىلإسلجيل،هميرغلناكمحاسفإبليلقلبقًاجئاهخرصيناكيذلاىتفلا

هديعفرنأاموداهجسلجً.امامتئداههنأحضاولانمادبدقو،هبناج
رومألارثكأنملعل.ءامدلااهتطغدقوءاضيبلاهتيحلتيأرىتحهفنأنع
ناكامهمةناهإلاوبرضللضرعتينسملجرةيؤريهيتظيفحريثتيتلا
،دهشملانوعباتيمهونيرخآلاتكرتو،ديزملاةيؤرلمحتأملاذل،ببسلا
.يجآزيكاسعراشىلإيجاردأتدعو

ركذتأانأوًاعرسمريسلاتأدباذل.ءايتسالاينرمغو،يجازملّدبتدقل
ىرجامةقيقحنعرظنلاضغبف.ماودلاىلعيدلاويلهددريناكام
هلاضّرعتيذلاليكنتلاوةيرخسلاوةناهإلانأالإ،ىتفلاكلذوداهجنيب
نمريثكلاكانهف.نافيعضامهنأوهو،طقفدحاوببسامهلمويلا
ةيرثكألاتارايتخانعمهتارايتخافلتختنيذلاوداهجلاثمأنمصاخشألا
دحأالكلذعمو،ناكملكيفوولغوأهيبيفنوشيعيمهو،مهلوحنم
نأاهليغبنيامكمهتايحنوشيعيمهف.ءوسبمهلضّرعتلاىلعؤرجي
ءاروديحولاببسلاو،ةيصخشلامهتيرحومهتيصوصخنورخآلامرتحيو،نوكت
ذوفنلاوةطلسلاولاملانميفكيامنوكلمي،ءايوقأصاخشأمهنأوهكلذ



هذه.حيرجتلاودقنلللباقريغعقاورمأكمهفالتخاضرفنممهنكميام
،هحاجنءاروببسلاتناكو،رغصلاذنماهباعيتسابيدلاوماقيتلاةدعاقلا
نعرظنلاضغو،همارتحالًامئادينعفدتيتلابابسألامهأنمًاضيأتناك
ةأجفتظحال،ينلغشتراكفألاهذهتناكاميفو.ىرخألاهتاوفهنمريثكلا
يفماودلاىلعاهبظفتحأيتلاةميدقلاةعاسلاسسحتتتأدبيدينأ

ىلعيديررمأتنك،يدلاويلاهادهأيذلامويلاذنمينقرافتملو،يبيج
نأنممغرلاىلعو،يدلاوهايإينّملعاميفركفأانأو،يضفلااهئاطغ
-ًارخؤمةصاخو-ًانايحأيلتببساهايإينبسكأيتلاريكفتلاةقيرط
هذهنأيهو،ةيلجةقيقحركنأاليننأالإ،يئاقدصأعملكاشملاضعب
سيلً.امودةوقلابرعشأينلعجتو،ةحارلابرعشأينلعجتتاذلابةقيرطلا
،ةحيحصةقيرطبفّرصتأوّقحميننأبروعشوهامردقبنامألابًاساسحإ
يتفرعمف.ّيلإةبسنلابيقيقحلاةحارلاردصموهساسحإلااذهنوكيدق
تابقعلامامأةلهسةسيرفعقأنليننأبو،ماودلاىلعًايمحملظأسيننأب
يهةايحلانأدقتعأ.نامألاردصمتناكةفرعملاهذه،نورخآلاعقيامك
فورظلاتدتشاامهمءايوقأنوكننأ،نزاوتلااذهىلعظافحلاانتلواحم
ناعنكاهددرييتلاتايرظنلالكو،انوقحسينأنيرخآللحمسنالىتح
.ةجاحلاتقوعفنتنلتاهرتدرجمالإيهامةايحلاةقيقحنع

،هبتنانأنوداغآلاعماجتزتجادقو،راكفألاهذهيفًاقراغتيقب
:يدانيةأرماتوصتعمسامدنعيليمورناخةاذاحمبريسأتنكو

.ميلسديس-
ىمسييذلاديحولاتسليسفنيفتلقدقو،تفتلأملعبطلاب

يندصقتهتبحاصنأودبيو،ةرملاهذهًارصمناكتوصلانكل،انهميلس
.ياوسنود

..ميلسديس-
نمّيلإقدحيئطاوشلازوريفنولتيأرىتحتردتسانأامو

،لامجلايفهحمالمسفانتتيذلاهجولاويلسعلارعشلااذه.نيتعئارنينيع
؟نيأنكلو،لبقنماهتيأردقل

؟ينركذتتملأ-
.ةنتافةماستباباهلاؤستقفار-
.ناعنكديسلاضرعمحاتتفالفحيفلبقنمانيقتلا-
لصحامامبر،لامجلااذهبةأرمانايسنتعطتسافيكنكلو،عبطلاب

لعجاموه،هذهكةفدصيفاهبءاقتلالايّعقوتمدعلةفاضإلابليلقلبق



دقايتاكنأودبينكلو.ةشهدلاءاشغءاروةليمجلااهتروصّبيغتيتركاذ
.رثكأحيضوتلاتلواحففلتخموحنبيهجوىلعةشهدلاحمالمتّرسف

...داهنةجوزكلمكيلعينتفرعدقل-
.تركذتدقللجألجأ-
:ةفيطلةماستباباهتبجأ
.ةزاتممكتركاذمك-
.كيلعفّرعتنمانأنكأملةقيقحلايف-
:لجخلانمعونبتباجأ
.ينربخأوكآرنموهناعنكديسلا-
؟ناعنك-
ً.ابرغتسميلوحتّفلت
.لجأ-

.لوبِرةيلديصوحناهسأربتأموأو
نأكرابخإينمبلطدقوةيودألاضعبءارشللخادلايفهنإ-

.هرظتنت
ًافقاولعفلابناعنكتدجوو،ةيلديصلالخادىلإنعمتبترظناهنيح

نمرثكأامبر،اننيبءاقلرخآىلعليوطتقورمدقل.يلحّوليكانه
مل،ةرتفلاهذهلمعملاعيسوتيفيلاغشناببسبويننأامك،ٍمايأةرشع
ً.اضيأداهنةيؤرلةصرفلايلَّنستت

؟كلذكسيلأناعنكعمنيلمعتكنأدقتعأ-
.ةرملاهذهاهيلإةشهدلاتلقتنا
؟تفرعفيك-
ناعنكهيلعلمعييذلامئارجلاريوصتعورشمنعثدحتنانك-

..ثيدحلاضرعميفكركذءاجدقوً،ارخؤم
.مئارجلاريوصتنععورشمهنإلجأ-

ينكراشتاهنإلقعيأ،قيضلانمةفافشةمامغاههجوىلعتميغ
.ملعأال،اهتاذرظنلاةهجو

.بيرغعورشمهنإ-
ةهجلاىلعانفوقونمدكأتلاواهراوغأربسلينمةلواحمتناك

.اهسفن
.بيرغلجأ-
.ةرشابمَّيلإرظنلانمبرهتتيهوكلذتلاق



؟ئيسءيشاذهكيأرب-
ةروصلاىلععوضوملاةيبئارغىغطتنأىشخأينكلً،ائيسسيل-

.هسفنةركفلابحاصىلعوأ
حرشتنأتلواح،طبضلابهينعتاممهفأمليننأتظحالامدنعو

.رثكأ
ردقبيئوضلاريوصتلاةنهميفمهملاوهسيلعوضوملانأدقتعأ-

نمماودلاىلعىشختسانلانأامك،عوضوملاميدقتةيفيكةيمهأ
زربتةبيرغلاعيضاوملاف.ةجردلاهذهىلإهابتنالاتفلتيتلاعيضاوملا
.اهّبيغتوروصملاةبهومنمدحتوعوضوملا

مدعنممغرلاىلعو،اهتيشخببسوايتاكهيلإيمرتاممهفأتأدب
ينكراشيامًادحأنأةفرعملتررسيننأالإةيساسألااهعفاودليتفرعم
لالغتسابتمقو،لمأةقراببتسسحأ.ةركفلاهذهنمهتاذفقوملا
ذيفنتنعناعنكينثنمايتاكنكمتتامبرملعينمف،روفلاىلعةصرفلا

.ةينونجلاةركفلاهذه
.يأرلاكقفاوأ-
:سامحلاينكلمتدقوتلمكأ
نميقيقحنفىلإةطيسبلاعيضاوملاليوحتيفنمكيعادبإلاف-

.ةزيممةيلامجةروصباهحرطلالخ
.يقيدصايتفاللكشبتروطتدقةينفلاكتفاقثنأودبي-
لكشبيمامأفقيوهو،ماكزلالعفبحوحبملاهتوصبيقيدصينعطاق

.ئجافم
.لمعلاقيرفىلإكمضنساننأدقتعأ-
.نطبمءازهتسابكلذلاق
؟كلاحفيك-
.همضًالواحمتبرتقا
يتوصعمستالأ،ديدشماكزبتبصأدقلً،اديعبقباكوجرأ-

ً.اضيأكيلإىودعلالقتنتنأديرأال،حوحبملا
:ايتاكثّدحيوهوعبات
نمهنإ؟كلذكسيلألبقنمميلسىلعتفرعتكنأدقتعأ-

،ةيلحملاقوسلايفهمساضرفنمنكمتنأدعبو،ءايزألايممصممهأ
ةمالعمهأيازأةكرشنملعجيلًاضيأةيملاعلاقاوسألاوحنقالطنالابأدب
.ةقانألاوةضوملل



،هثيدحعباتوىرخأةرمايتاكىلإتفتلامث،ةرباعةظحللّيلإرظن
وهأ،نيتلباذلاهينيعيفرهظيذلاضيمولاكلذببسطبضلابفرعأملو
.فغشلامأضرملا

نمءاسنريزيقيدصفً،ادجةرذحينوكتنأكحصنأينكلو-
.كلذيظحالتنأنودنمٍناوثنوضغيفكءاوغإعيطتسيو،عيفرلازارطلا

فقأيننأكوديدشلجخبرعشأينتلعجةصحفتمةرظنبايتاكينتقمر
اههابتنادعبأّيلعموجهلاىلإعافدلانملاقتنالاتلواحاذل،اهمامأًايراع
.ينع

ىلعتنأوىتحيتفكانمىلعًارصمىقبتسوريغتتنلكنأودبي-
.توملاشارف

ءاسنريزكنأةقيقحءافخإعيطتستنل،راكنإلانمةدئافال-
.روهشم

.رمألاقّدصتةنيكسملالعجتس،ةمهتلاهذهديدرتنعفك-
ةصحافلاةرظنلابّيلإقدحتلازتالاهتدصقيتلاةنيكسملاتناك

.عاطتسملاردقيسفننععافدلاتلواحاذل،اهسفن
.ةلئاعيدلوجوزتملجرانأف،نونجملااذههلوقياميقّدصتال-

ىلعرصأامل،روفلاىلعمدنلابترعشىتحيمالكتيهنأنإام
امظحلتملاهنألظوظحميننكل،ةجردلاهذهىلإاهمامأيسفنةئربت
.ناعنكهلوقيامباهعانتقامدعيلدكؤتنأتلواحو،يرطاخيفلوجي

.هيلعةداتعمتبدقو،حزميهنأبملعأانأف،ميلسديسكيلعال-
.حزمأتنكدقفبضغتالً،انسح-
.هسفننعضرملاراثآضفنينأًالواحمطاشنبعباتمث
اهلوانتأيتلاتانيماتيفلاهذه،ةيوسءادغلالوانتننأامكيأرام-

.لصاوتمعوجبسحأينلعجت
يننألكلذ،ةركفلايلتقاردقفً،اعئاجنكأمليننأنممغرلاىلع

ىلعًارداقنكأملفسألليننكلو،ضرعملاتاروطترخآةفرعملًافهلتمتنك
الوةعاسفصندعبنييسنرفلايئاكرشعمعامتجايدلف،هضرعلوبق
.هنعفلختلاعيطتسأ

،مكعمباهذلانمنكمتأنلو،ليلقدعبماهعامتجايدل-
.معطملاىلإلصنىتحمكتقفارمعيطتسأيننكلو

.سوتكاكمعطمىلإبهذنسً،ادجبيرقناكملافً،انسح-
.روفلاىلعهتعطاق



؟ةفاقثلاونفلاوعّدمهداترييذلامعطملا-
ًاقابطأمّدقيمعطملانأامكً،اريثكمهنعفلتخنالاننأبنظأ-

ً.ادجةيهش
:تلقاذل،هنملانأيكلةحناسةصرفلانأبتسسحأ
.مهبحتالكنأدقتعأتنك-
.يفقومىلعتلزال-
:ةقثلكبدر
.مهنعءانغتسالانكميالهنأبكردأتبيننكلو-

.هاطخّعبتتو،هبقاحللاايتاكوتلواحامنيبراس
؟داهننيأ-

.هتلأس
اهتبلطدقتنكيتلاريوصتلاتادعمضعبراضحإلبهذدقل-

.هنم
ً:اددجملمكأةليلقتاظحللمادتمصدعب
تلزامأ،ديدجلاكعورشميفكعمثدحيذلاامينربختمل-

؟ةيلامةلويسلةجاحب
جمسلاهحازمنممغرلاىلعف،ماودلاىلعناعنكيقيدصوهاذكه

هتبحمىلعظفاحيفيكفرعيهنأالإ،هنونجلكنممغرلاىلعوً،انايحأ
ً.امامتاهتقويفيتأتةقداصوةطيسبةتافتلالالخنمانبولقيفةخسارلا

انفلاحاذإو،ديدجلالمعملاءانببانأدبو،رمألاةيوستتمتدقل-
نمماعدعبقاوسألايفةديدجلاانميماصتحرطنمنكمتندقفظحلا
.نآلا

ً.اقلقتنكاهيفانيقتلاةرمرخآيفف،كلذعامسينّرسدقل-
...تابقعلانمريثكلااهللختيعيراشملاهذهنأملعتتنأفلجأ-
.ديرتامقفوتراسرومألانأمهملاً.انسح-
مامإلاعراشةيادبيفعقييذلاسوتكاكمعطمىلإلصناندك

.يلوضفعابشإنميلّدبالناكقرتفننألبقنكلو،ناندع
ةقيقحلايف،ديدجلاينفلاكعورشمتاروطترخآامينربختمل-

..ً.ارخؤميننكلورخآلاونيحلانيبتايرجملابينغلبيداهن
.يلاؤسنمءاتسمادبناعنكنأبتسسحأ
داهننأبدقتعا،ةيلعفتاوطخذاختابانأدبوةديجتناكرومألا-

ريغصويدتساىلإيبتكمهيفعقييذلاىنبملاحطسانلّوحاننأبكربخأدق



ةدعلبقتثدحيتلاةفصاعلافظحلاءوسلنكلو،ريوصتلاتايلمعءدبل
تمّشهيتلاو،حطسلاىلعةدوجوملانخادملادحأعوقويفتببستمايأ
نإذإً.اريثكررضتنملاننكلو،ويدتسالالخادىلإهايملاتبرستو،حطسلا
حالصإمتينأاملمعلابأدبنسو.اهنيحويدتسالايفنكتملريوصتلاتالآ
تنكاذل،ىرخأةرمرمألاراركتنمىشخأكلذعميننكلو،حطسلا
تايلمعءدبلًانامأرثكأناكمداجيإلواحنو،رمألايفايتاكوشقانتأ
.ريوصتلا

ءالخإمتثيح،كشإناهيأعراشيفهكلمأيذلاءانبلاتركذتانهو
.هنميضرألاقباطلايفةدوجوملاةقشلا

.روفلاىلعهلتلقف
؟يفلخلاعراشلايفهكلمأيذلالزنملاركذتتأ-
.معن-
بغريهنكلو،لاؤسلانميدصقفشتساهنايحوتةربنباهلاق

.دكأتيلديزملاب
دقف،رهشأةعبرأذنمةيلاخيضرألاقباطلايفةدوجوملاةقشلا-

...لخديالءوضلانكل،اهلاحىلعلازتالو،رجأتسملااهايإينّملس
.يتلمجمامتإلتقولاينلهميملعبطلابهنكل
..هبلطتيذلاراجيإلاكلعفدأسو،انلًادجةبسانماهنإًانسح-
ىلعاهذخضرغلابيفتستناكاذإ،ثدحتتراجيإيأنع-

.روفلا
ةحرفلاامهيلعتفضأدقو،ضرملاةدشنمنيتعمادنينيعبّيلإرظن

:لوقيوهوايتاكىلإتفتلامثً،اصاخًاقيربربخلاهعامسىدل
،مزحلابيحوييذلاهرهظمنممغرلاىلعميلسنإكللقأملأ-

.رعاشملاقرأيفخيهذهةنازرلاناردجفلخهنأالإ
نكل؟ةعرسلاهذهب؟ناباحتمامهنألقعيأ،ةقلطمةيحيرأباهعمملكتي

هيلإترظناملكايتاكىلعودبييذلاهلولاةظحالممدعنكمملاريغنم
ففعتينليقيدصنأامك.سمشلاحوضوحضاوهنإ،مالكلاهتلدابوأ
ثودحلًادجركبمتقولانأدقتعأكلذعمو،لامجلااذهبةأرمامامأ

،تارارقلاذاختايفعرستموجوجلوهمكفرعأيننكل.امهنيبامءيش
:حاحلإبلوقيوهوّيلإتفتلانيحةركفلاهذهنمتدكأتدقو

؟ةقشلاىرننأاننكميىتم-
ىلعحاتفملاكللسرأسبتكملاىلإدوعأنإام،تئشىتم-



.روفلا
كيلعفاخأيننكلو،كليبقتوكتقناعمبتمقلًاضيرمنكأملول-

.اذهكفقومىسنأنلو،ًاليزجًاركشلاحلكىلع،ىودعلانم
.انضعبةدعاسمانيلعوءاقدصأنحنف،ركشلليعادال-
نانتماةرظنبينتقمرو،ةدملاهذهلكةتماصتلظيتلاايتاكانتبقار

.ركشلابًاضيأيهينتردابدقو،ةليمجةماستباو
يننأل،ةريبكةلكشمنمانتذقنأدقف،ميلسديسًاليزجاركش-

انددهيفقسلاو،هسفنناكملايفًاددجملمعلانمًادجةقلقتنك
.ةظحليأيفطوقسلاب

.امكلنوعلاميدقتينرسي-
.مولوبتعةرظنبهقمرأناعنكوحنّتفتلاانهو
نعًاديعبيئاقبإةيادبلاذنمالواحّيقيدصنأنممغرلاىلع-

...نكلوعورشملا
؟عورشملانعكدعبييذلانم؟اذام-
.رثكأموللاةعرجتعفردقو،داهنوتنأ،عبطلابامتنأ-
لواحاذلةجردلاهذهىلإيفقومرييغتنمًاقحًاشهدنمناك

.هسفننععافدلا
بئاصملاانيلعّرجتسةركفلاهذهنأبةيادبلاذنمانللقتملأ-

؟رمألايفامككراشأنلاذل
امكللقأمليننكلو،بئاصملاانيلعرجتساهنإامكلتلقلجأ-

.كراشأنليننأاهنيح
.ركنتالف،اهنيحةركفلاغستستملكنكلوً،انسح-
اذل،هيلعةحضاوتأدبيتلابنذلابروعشلاتارظنلمتحأمليننكل

ً:اففخمتلق
ةركفلاهذهذيفنتنعامكينثلواحأتنكدقف،قحكعم-

فقأنلف،ةفزاجملاهذهرامغضوخبامتأدبامكنأامبنكلو،ةينونجلا
.يتعاطتساردقكراشأسو،نيديلافوتكم

نعراكفألاهذهدعبأكوجرأو،كدهجىراصقلذبتسكنأبملعأ-
ً.اقلطمكداعبإدّصقتيانمدحأالف،كسأر

ً:اكحاضهتبجأ
.ملعأملعأ-
ً،انسُحاهديزتاههجوولعتيتلاةماستبالاوانراوحعباتتايتاكتناك



.ةرملاهذهيمالكباهيلإتهجوتدقو
،ًاليلقهفكانأنأتببحأدقف،دجلالمحمىلعيثيدحيذخأتال-

.ماودلاىلعوهانبلعفيامك
:يمالكةديؤمتلاقو،ًالامجوًاعاستادادزتاهتماستباتذخأ
.هسفنبولسألابهيلعدرتنأكقحنم،عبطلاب-

نيحف،رثكأاهبيباجعإنمدازًاريغصًاليصفتتظحالءانثألاكلتيف
اي،ذاخأوحنىلعاهينيعيفةرضخلاوةقرزلاتاجردجزامتت،ايتاككحضت
يفلوجياميقيدصفشتكينألبقويننكل.ةأرملاهذهلامجلاي،يهلإ

.روفلاىلعثيدحلارييغتتلواحيرطاخ
؟روصلاىلعلوصحلاتعطتساله،ينربختمل-
.لتقمئارجلةروصنوتسوتساهنإ،لجأ-
سيلو،لامجلاتاكلمروصىلعلصحهنأكوةسامحبثدحتيناك

.مدمدأانأويهجوىلعزازئمشالامسترادقو.ةعيظفمئارجّلثمتًاروص
.عيظفرمأهنإ-
؟تنأكيأرامايتاك،عئاررمأهنإ،سكعلاىلع؟عيظف-
.روفلاىلعاهتماستباتفتخا
دجتساهيفرظنلانعمتنإامنكلو،ةفيخمروصاهنإعبطلاب-

،تايركذلا،ةنيزحلاةياهنلاكلت،اهتعاظفءارويفاخلاحململايهةبآكلانأ
نأىلإريشتيتلاو،نايحألابلغأةروصلايفاهارتيتلاةميمحلاليصافتلاو
ًاقحيتشهدريثيامنكل...ةعجرريغىلإاهءاروكلذلكتكرتةيحضلا

نعفلتخيةميرجللعقوملكف،اهنيبلئاهلافالتخالاوهروصلاهذهيف
هذهظحالتنلةيادبلايفكنأنممغرلاىلعً،اّنيبًافالتخارخآلا
ليصافتباهانغظحالتىتحةروصلاقمعيفصوغتنإامنكلو،تاقورفلا
يفربكأةقدبلطتتليصافتلاهذهفعبطلابو،لابىلعكلرطختنل
.لمعلا

.ٍلاعتوصبرّكفتو،اهسفنثّدحتاهنأكورمألاحرشتتناك
؟روصلانوريامدنعسانلالعفةدرنوكتسفيكو-
.فرعأال-

:ًالئاقلّخدتاذل،ةباجإلاهذهناعنكلقرتمل
ىلعذوحتستو،مهشهدتساهنإلب،ةركفلامهبجعتسعبطلاب-

.لبقنمدحأٍلابىلعرطختملةركفذّفنننحنف،عيمجلامامتها
ءارونمعفادلافافشتساو،يروغربسلةلواحميفّيلإتفتلاانهو



.يلاؤس
.ةركفلابعنتقمريغلازتالكنأبفرعتأ-
.عانتقالالواحأانأف،ال-
روصلاىلعةرظنتيقلأنإو،قلقلااذهلكليعادالينقّدص-

.نظتامكبعرلاريثيالعوضوملانأباهنيحفشتكتس
.اهتيؤردوأًانسح-
.ينتلأسو،ناعنكهمّدقيذلاضرعلاىلعيتقفاومنمايتاكتبرغتسا
؟اهيلععالطإلاوروصلاهذهةيؤردوتًاقح-
اوموقتنأدعباهتيؤرلرطضأسلاحلكىلعف،عبطلاب-

كاردإنمنكمتأسةقيرطلاهذهبو؟كلذكسيلأديدجنماهخاسنتساب
.ةديدجلاةروصلاولصألانيبقرفلا

.ءاشتامنيحاهتدهاشمعيطتستويبتكميفةدوجومروصلا،ديج-
.ديكأتلابكترايزليتآسديدجلالمعملايفرومألارقتستنإام-



يتلاةقشلاهئاطعإلالخنمناعنكلاهتمّدقيتلاةدعاسملانأملعأ
،بارغتسالليعادالنكلو،ةعقوتمنكتملكشإناهيأعراشيفاهكلمأ
ناكلوضفلانأامك،عورشملااذهيفكارتشالابًابغارتنكًاضيأانأف
ةفدصامهبتيقتلاامدنعو.تاروطتلارخآىلعفوقوللةدشبينكلمتي
.رمأللتملستساوعطاقلكشبروعشلااذهنمتدكأتةيلديصلامامأ
،ةثالثلانحنانتقالعيفماودلاىلعرركتتتناكةروريصلاهذهنأدقتعأ
قفاوي،ةينونجلاهتارماغمىدحإضوخناعنكاهيفراتخيةرملكيفف
تارربمبقّدشتلالواحأاميف،رمألارامغيفهتيلكبصوغيوروفلاىلعداهن
مهناذآنأكردأامدنعداعتبالالواحأو،ةركفلاذيفنتنعامهعدرلةيقطنم
نبغلابرعشأتقولارورمعميننكل،قطنملاولقعلاتوصلةيغاصدعتمل
كارتشالللمأةقرابيلحنستنإامو،يرجيامةفرعمللوضفلابو،يداعبتسال
.امهيلإمضنأوًاروفعفدنأرمألايف

هليوحتلبسانمناكمايتاكبسحبيهف،امهباجعإةقشلاتلاندقل
اليذلااهعقومو،ةعساولافرغلاو،يلاعلافقسلاف،ريوصتللويدتساىلإ
هسفنمويلايفو.ةيلاثمتافصاومتناك،ءوضلانمريثكلالوخدبحمسي
ليوحتلجأنمةلماكةشروءاعدتساباماق،ةقشلاةيؤرلهيفبهذيذلا
مايأةثالثلراظتنالاّيلعناكفانأامأ.مئارجلاحرسمهبشيامىلإناكملا
روصةدهاشمنمنكمتأل،نييسنرفلايئاكرشةرداغمدعومىتحىرخأ
.يقيدصبتكميفةدوجوملااياحضلا

ًالوغشمناكنموههنكل،ناعنكبتكمىلإتبهذمايأةثالثدعب
سيئرلازكرملانمنيلوؤسمعمصاخعامتجايفناكدقف،ةرملاهذه
يلحمسيملهنأالإً،اقحالدوعأسيننأبهتربخأاذل،نيمأتلاةكرشل
.باهذلاب

ةيوسثدحتلاوسولجللةصرفلاانلحنستملف،بهذتالكوجرأ-
مهنمصلختلاوعامتجالاءاهنإلواحأسو،يبتكميفينرظتنا،ةليوطةدمذنم
.كيفاوأيكلةعرسىصقأب

دقةدمذنمةلصاوتملاتاعامتجالاولمعلامخزناك،ةقيقحلايف
ىلعتقفاواذل،روصلاهذهةيؤرلًاقوشتمتنكو،ديدشقاهرإبينباصأ
روصلافلتخمبةاطغمناردجلاتناكدقو،صاخلاهبتكمتلخد.ءاقبلا
،هبرشدوأامىرتلةريتركسلاتءاج.تاونسلاهذهىدمىلعاهطقتلايتلا



:ًالئاقاهتنأمطيننكل
.يسفنبرمألاربدتأس،سأبال-

يتلاةريغصلاةنازخلاوحنتهجوتىتحةريتركسلاتجرخنأامو
،هلمكأبًافصألمتبورشملاتاجاجزتناك،ناعنكةلواطنيميىلععقت
ىتحهتألمًاسأكتذخأو،اهفصننمرثكأيقيدصكلهتساةجاجزترتخاو
ةيرسيوسلاالوكوشلابلعثيحيلفسلافرلايفوً،ابيرقتهفصننملقأ
ىدحإنمعطقلاضعبترتخا،اهعاونأفلتخمىلعةفوصرملاةرخافلا
ةميلولاهذهبعتمتسألريثودعقمىلعةيحيرألكبتددمتوً،اضيأبلعلا
ةفشرلكقفارييذلاقاذملابًاذذلتميسأكنمنيتفشرتيستحا.ةرخافلا

،بابلاىلعتاقرطتوصتعمسةأجفو،يوقلابورشملااذهنمةديدج
اذلً،اسبلتميبتكسمأاهنأسحأينلعجيذلااميردأال.ايتاكاهنإ

املخادلاوهناعنكناكول.ناكمإلاردقيتميرجراثآءافخإتلواح
،هنمنذإنودنمهبارشةنينقحتفنمًاقلطمجارحإلابترعشتنك
سحأينلعجتيقيرطيفةرملكفدصلااهمحقتيتلاةأرملاهذهنكلو
مدعلواحأ،كلذءارورسلاام،نيرخآلاعمهيناعأاملقكابترابًامود
امبملعتملعبطلاباهنكل.ةمعننوكيًانايحألهجلافً،ارسهئاقبإوهتفرعم
ةعئارلاةماستبالاكلتو،ينمتبرتقاثيح،كلذبترهاظتاهلعلوأ،رعشأ
.ليمجلااههجوولعت

؟لاحلافيك،ميلسديسًابحرم-
.يذشلااهرطعةحئارينترمغ
ً.اركش-
يدينمبارشلاسأكتلقناذل،ديكأتلاباهيلعّملسأنأّيلعناك

،قرخأقهارمكًامامتتفرصتيكابتراطرفليننأالإ،راسيلاىلإنيميلا
ّعيضأنأيونأنكأملكلذنممغرلاىلعو.يبايثىلعسأكلاقلدناو
اهديةرشبتناكً،احفاصميديتددماذل،اهديسمليفةصرفلاهذه
تسسحأدقفكلذعمو،ةشعنملااهتدورببتسسحأدقو،ريرحلاةموعنب
.روفلاىلعيديتبحسف،طبضلابّزيمأمل،يبلقمأيدييلتقرحةعسلب

؟كلاحفيك-
اذهنمجورخللهلوقيلرطخاملوأةرابعلاهذهتناك-

.قزأملا
ويدتسالازيهجتنمءاهتنالاىلعانكشوأدقو،ريخبانأً،اركش-

.كتقشىلإتادعملامظعمانلقنو



.نيفقاونحنوثدحتنانك
؟نيسلجتالامل-

نأنودنميللباقملادعقملاىلعتسلجوً،اروفضرعلاىلعتقفاو
ةلواطلاىلعةغرافلاسأكلاتعضويرودب.دوسألايدلجلااهفطعمعلخت
.تسلجو

؟امسراحوأباوبدجويالأ-
ً؟اوفع-
.اهلاؤسبهينعتيذلااممهفأمل-
ةمدخلدحأنمكانهسيلأ،ةقشلاهيفدجوتيذلاءانبلادصقأ-

؟ىنبملا
،يضاملاماعلايفوتهنكلو،يركشمعلاىعديباوبانيدلناك-

ىقبيءانبلاف،رهشلكةرمجردلافيظنتبرواجملاءانبلاباوبموقينآلاو
نزخمكامهلامعتسابموقأةرشابمامكقوفناتقشلاف،هينكاسةلقببسبًافيظن
الو.نايحألاضعبيفانتجاحنعضيفتيتلاتادعملاوةشمقألالجأنم
الوةمكحمءانبلليساسألابابلاءانثتساباهلكققشلاباوبأف،قلقلليعاد
.هنيدصقتاماذهناكنإةلوهسباهحتفصوصللاعيطتسي

هاريدقيذلارظنملاهئجافيس،لوخدلامهدحألواحولىتح-
.لخادلايف

كلذعميننكلو،ىلوألاةلهوللينباصأيذلاكابترالاكلذينعلاز
تاظحلرسكىلإينعفداماذهامبر،رتوتلانمعونبرعشأتيقب
.اننيبتداسيتلاتمصلا

اهتيؤرعيطتسأله،مئارجللةيقيقحلاروصلاةيؤرلقوشتمانأ-
؟انهةدوجومتناكنإ

.عيطتستعبطلاب-
.روصلارضحتلروفلاىلعتضهنو
امءيشكانهً،اقيمعًاسفنتذخأىتحبتكملانمتجرخنإامو

مدعو،رومألامامزبكاسمإلاّيلعنكلو،ينزاوتيندقفيةأرملاهذهيف
يتلاراكفألاهذهتناك،ةرطيسلاقاطننعجرختنأبيرعاشملحامسلا
تقولانمريثكلاينلهمتملاهنكلو،ريصقلااهبايغءانثأيسأريفلوجت
تلواحاذل.نوللادوسأفرظاهعموتداعدقف،تارارقلاهذهتيبثتل
:ةيدجباهلتلقو،ةدوهعملايتناصرىلإةدوعلا

فلملااذهىوسروصلاهذهمئاليفلمنمامنأدقتعأ-



؟كلذكسيلأ،دوسألا
.ةلماجمةماستبابتفتكا
ىلععالطإلانمنكمتتلةلواطلانمبرقلابسلجتنأكيأرام-

.روصلا
ً.انسح-
تعضو،ينمةبيرقتلظاهنأالإ،يعقومرييغتبتمقواهتعطأ

.رثكأينمتبرتقاوةلواطلاىلعدوسألافرظلا
هذهنمرغصأتناكةيلصألاخسنلاف،روصلاريبكتبانمقدقل-

ً.ابيرقتنيترمب
دقلً،ادجةبيرقةفاسمىلعفرظلاحتفبتأدبو،ةلواطلاىلإتدنتسا

تناكو،اهنمةكرحلكعمناكتحياناكانيفتكنإثيحبةبيرقتناك
.يساوحبلغأويفنأحستكتفيفخلااهقرعةحئاربجوزمملااهرطعةحئار
،يمهفءيستالىتحلعفأملينكل،ًاليلقداعتبالايناكمإبناكعبطلاب
ً.اديعسوًاملستسم،ةكرحيأبنايتإلانودنم،انأامكءاقبلاترتخاو

ريثكلاداعبتسابانمقاننكلو،ةروصةرشعثالثوةئمانتلصودقل-
،ناكملكيفةرثانتملاءامدلاوةميرجلااهبتبكترايتلاةيشحولاف،اهنم
،راغصلافطأدرجماوناكاياحضلاضعبنأامك.ةمداصنمرثكأتناك
اهيلإرظنلادرجمناكدقل.ةمحفتمثثجنعةرابعناكرخآلامهضعبو
انكرتو،انعورشملةمئالمةروصنيتسوتسرايتخابانمقاذل.ةبعرمةبرجت
.ةيقبلا

يتلارمجلاةركنأسحأتنك،ةيعيبطلكبينثّدحتتناكاميفو
نإامنكلو،اهعمينقرحتورثكأربكت،يفتكباهفتككاكتحانملعتشت
كلذلكينعلازىتحةروصلوأتجرخأو،فرظلاحتفلاهلمانأتدتما
رظنمىطغو،اهتعاظفبًاعابترهظتتأدبيتلاروصلاينتكلمتو،رتوتلا
لازيالاهفتكناكنإّزيمأدعأملو،ةليمجلااهتحئارىلعءالشألاوءامدلا
.دعتباهنأمأيفتكبًاقصتلم

ةلواطىلإًاسلاجلجرلاناك،ريغصبرشميفاهطاقتلامتةروصلوأ
يفةّقلعمتلظةشهدلاةرظننكلو،هنمبيرقلاطئاحلاىلإدنتسادقو
اءزجوهقنعيطغتنوللاةمتاقةعقبتناك.هليحرنممغرلاىلعهينيع
ًامّشهمًاقبطوأًاسأكظحالأملكلذنممغرلاىلعو،هصيمقنمًاريبك
ريثكلاكلهتسايتلابورشمةجاجزتناك.هذهةبيرغلاتوملاةلواطىلع
دقةثجلانأكرعشتةقيرطب،ةدئاملاىلعةدوجوملاتّالبقملاطسوتتاهنم



.ئطاخلاناكملايفتعضُو
ىلعةاقلمةأرماتناكثيح،عراوشلادحأيفتطقتلاةيناثلاةروصلا

يأنكيمل.ةنيكسملاسأرقوفةلظملاكمّوكتدقفشرشبةاطغمو،اههجو
ةعبانلاةبيهرلاةعقبلاكلتنكلو،ةروصلايفًارهاظاهرعشوأاههجونم
تناك.قرزألااهبوثتنّولدقتناك،رسيألااهفتكيفحضاوريغحرجنم
يفىنميلاةدرفلاتناكاميف،اهسأرنمبرقلابةاقلمىرسيلااهئاذحةدرف
تلتقيذلاحالسلاعونحضوتةروصلايفةراشإيأكانهنكيملو،اهلجر
.هتطساوب

،امةرايسليفلخلادعقملايفنيثنخملانمنينثالتناكةثلاثلاةروصلا
يتلاةكورابلاتحازناثيح،رخآلافتكىلعًائكتمامهدحأسأرناك
دقةصاصرلاتناك.اهتحتةعمالةعلصنعفشكتلهسأريطغتتناك
ملهنأودبينكلً،احوتفمهمفتكرتو،نيميلاةهجنمهتهبجتقرتخا
ىلعيقبةفاثكبليمجتلاقيحاسمهيطغتتناكيذلاههجوفً،اريثكفزني

هتكورابنمءزجىطغدقليحنطيخىوس،ءامدللراثآنودهلاح
.هردصوحنردحناو،ةليوطلا

دقةمخضنيكسو،سولجلاةفرغيفةباشلتناكىرخأةروص
تارظنو،ةئرتهمةكيرأىلعةسلاجتناكً،امامتبلقلادنعاهردصتقرتخا
اميف،امهعاستاىلعنيتحوتفملااهينيعبةقلعملازتالبارغتسالاوةشهدلا
امك،ئجافملاتوملااهتغابينألبقهدهاشتتناكامثبيلازيالزافلتلا
.ةمخضىعفأرّوصت،ةّقلعمةحولناردجلادحأىلعحوضوبودبت

نميتلاةيشحولاىدمظحالأتأدب،روصلابيلقتةلصاومعمو
نكيملايتاكتلاقامكو،هتميرجباكتراءانثأمرجملااهيلإلصينأنكمملا
روعشلب،روصلاةدهاشمدنعكيلعرطيسياموهبارغتسالاوأفوخلا
ةدهاشمنميسفنعنمعطتسأملكلذعمو.رثكأالنزحلاوقيضلاب
نأنكميةميرجلاحرسمنألبقنميلرطخيمل.ةياهنلاىتحاهلكروصلا
سرادملاوتاصيخرلاءاسنلاتويب،ءانثتسانودًابيرقتناكملكلمشي
ةقالحلاتالحم،لزانملاحوطس،روصقلا،ةسئابلاخاوكألاوةمخفلالزانملاو
رودومعاطملاويهاقملا،تارايسلاضراعم،ةماعلاتامامحلا،ليمجتلاو
ىدحإنإىتح،ةماعلاقئادحلا،ورتملاقافنأ،ءابطألاتادايع،امنيسلا
تاودأعونتوهرثكأرظنللتفاللاو.عماجلابابمامأتعقومئارجلا
،ديصلاةيقدنبىلإتاسدسملانمف،ةنكمألاعّونتردقبةميرجلاباكترا
،ريماسملاو،مّشهملاجاجزلاعطقو،تاصقملاو،اهعاونأفلتخمىلعنيكاكسلاو



حضاولانمف،ديلابقنخلاعبطلابو،ةيديدحلاكالسألاولابحلاو،تاوارهلاو
نمريثكو.ةلوهسلكبلتقةادأىلإلوحتينأنكمملانمءيشلكنأ

عمو،ةيقيقحلاهعفاودفشكنتنلًاضماغًازغلىقبيسمئارجلاهذه
رثكأفرثكأينكلمتيلوضفلاناكةروصلكليصافتةدهاشميفيقارغتسا
امةقدلاهجوىلعددحأنأعيطتسأالينكلو.ةميرجلكبابسأةفرعمل
مأ،ةروصلاهّدلختيذلاثدحلاةيبئارغوهأ،لوضفلااذهءاروعفادلا

وأً،افعضاهتاظحلرثكأيفةيحضلاةدهاشمكلّوختيتلاةيصوصخلاهذه
فوخكانهنوكينأنودنممئارجلاهذهايابخربسىلعةردقلاامبر
ًايأنكيملامبروعفاودلاهذهلكنمًاعبانيلوضفناكامبر،رطخوأ
الف،ةروصلاهلمحتيذلاريذحتلااذهوهمهألانكل...ملعأالًاقح،اهنم
نكمملانمفً،ازوجعمأًالفطً،اباشمأًالهك،ةأرمامأًالجرتنكنإقرف
نودنمناكملكيفوةظحليأيفةلثامممئارجلاياحضاوعقتنأ
نكنملنإ.ةروصلاهذهكلكشلاةعبرمةقروبمكتاسأمّدلُختنأو،ءانثتسا

نأنكمملانميتلاتالامتحالاىلوأوهلتقلاف،يفاكلاردقلابنيرذح
ءارثقطانملاىنغأوربكأنمدعتيتلاولغوأهيبةقطنمف.هاياحضحبصن
اهتينبأبدسجتيتلاو،ةيلامجلاةميقلاو،ةينفلاوةيخيراتلاةيحانلانم
يفنوكتدق،ملاعلايفةيعيبطلافحاتملادحأينارمعلااهطمنو،ةيخيراتلا
.ةسارشوًاكتفشوحولارثكأةليمجلااهتينبأنكسيةباغهتاذتقولا
رذحلاوةوقلاوهةباغلايفًايحءاقبلانمكنكمييذلاديحولانوناقلاو
.كنمىوقأنئاكلةيحضىلإةطاسبلكبلوحتتدقفالإو،مئادلا

هذهيرظاننعدعبتو،ديدجنمفلملاقلغتايتاكتناكامنيب
.لوهذبمدمدأتنكةيرشبلاعئاظفلا

؟كلذكسيلأةيشحولاوةوسقلاغلابقولخمناسنإلا-
.قحكعمفسألل-
.تلمكأوةنيزحوةقيمعةديهنتباهديكأتتقفار
لبةعاظفلاهذهبمئارجثدحتتناكًاضيأايسوريفنكلو-

.ملاعلااذهيفناكملكيفلصحتاهنأنمةدكأتمانأوً،انايحأدشأو
...فسألل-
...ملاعلاةقيقحيههذه-
.ةقيقحلايههذه،لجأ-
اهضرعومئارجلاهذهديسجتديعننأباوصلانمهنأدقتعتأ-

؟ينفضرعميفعيمجلاراظنأمامأ



ًارخؤميننكلو،اهعنمتلواحوةركفلاتضفرةيادبلايف،فرعأال-
.ييأررّيغأتأدب

؟كيأرترّيغاذامل-
.ةركفلاةبيرغيهمكظحالأتأدب-
ً؟اضيأ-
.ةديدجوةبيرغةركفلايلودبت،رمألايفاملكاذه-
.ةأجفتمستبا
؟نيمستبتامل-
.اهيفانيقتلايتلاةقباسلاةرملايفاهسفنةرابعلاتلقدقل-
ينتكرتو،ةبعللابذلتستتأدباهنكل،امًاحيضوتاهنمرظتنأتنك

.هناكمىلإهديعتلفرظلاتذخأوً،ارئاحيراكفأّبلقأ
؟ينمهنيعقوتتتنكيذلادرلاام-

اهاياونفشكلينمةلواحميفاهتلأس
.ريغالةقيقحلا-
ظحلأملةقيقحلايف.كلذمّهوتأيننأمأ،يببعالتلالواحتًاقحأ

ينثّدحتيهوًادجةنيصرتناكاههجوحمالمف،اهتيدجمدعىلعلديام
ينديزيناكنيتليمجلااهينيعيفامًاضيمونكلو،ةقباسلااهتماستباتفتخاو
.امهيلإترظناملكةريح

كراكفأيفختكنأدقتعأينكلو،يتحارصكجعزتالأىنمتأ-
.ةرملكيفاهتاذةلمجلاءاروةيقيقحلا

؟نينعتةلمجيأ-
تأدبو،كنمرربملااذهتسبتقادقل،ةبيرغةركفةلمجينعأ-

.عورشملااذهيفكارتشالاىلعيتقفاومرّربألهيلعدمتعأ
.لعفلابةيوقةركاذكيدلنأودبينكلو،رمألاظحلأملً،اقحأ-

.ةقثلكبتفدرألب،حيدملاراكنإلواحتمل
،رييغتيأوأةملكيألمهأالأّيلع،يتنهمتازيمىدحإاهنإ-

ً.اريغصناكامهميتركاذيفهبظافتحالالواحأنأو
يسأكتذخأ،بارشلانمرخآسأكبرشيفيتبغرددجتبتسسحأ

.ىرخأةرمةنازخلاوحنتهجتاوةغرافلا
؟يتكراشمنيدوتأ،رخآسأكءاستحاديرأ-
.عونلااذهبحأالً،اركش-

:ىرخأةرملاؤسلابينترداب،تدعويسأكتألمنأدعبو



ضرعملاةركفهاجتكيأرةقيقحبنآلاىتحفرتعتملكنكل-
.اهتدهاشيتلاروصلاو

،حضاوءطببيسأكتفشترااذل،ةباجإلايفةرملاهذهلهمتلاتلواح
.رشابملادرلانمصلمتلاتلواحو

ً.ادجةدينعتنأ-
.ءودهبتباجأولبقنمهيلعسلجأتنكيذلادعقملاىلعتسلج
.ءاطخألاباكترانمًاريثكفاخأيننألكلذ،لجأ-
اهنأمأ،عورشملااذهلوحهتاذيأرلاينلدابتاهنأباهنيحتكردأ

؟يبعاقيإلالواحتتناك
!عورشملاةركفبةعنتقمتسلكنأودبي-
يذلاقلقلانمريثكلاوماهفتسالاتامالعنمريثكلاكانهف،معن-

.اهنمصلختلاعيطتسأالو،رثكأةركفلايفقمعتلاتلواحاملكيندواري
.كيلعضرعيلمعلكبعانتقالاىلإةرطضمتسلكنأبنظأ-
ةعنتقمنكأملاملمعيألوبقىلعةداتعمتسلةقيقحلايف-

يفيننكلو،حيحصلكشبدّسُجيلةلماكةعانقىلإجاتحينفلاف،ةركفلاب
...دقفاذل،دوقنلاىلإةجاحبيلاحلاتقولا

.رارمتساللةرطضمتسلكنأدقتعأاذإ-
.ةطاسبلاهذهبناعنككرتأنأعيطتسأال-
ضميملويقيدصبتمرغأدقءانسحلاف،هلحميفينظناكدقفًاذإ

،اهتاعانقلكسكاعتنأةدعتسمنآلايهو،رهشنمرثكأامهفراعتىلع
.هعملمعلاوهنمبرقلابءاقبلالجأنم

.عنامكيدلنكيملنإببسلافرعأنأيلله-
.قالطإلاىلععنامال،عبطلاب-
وأاههجوىلعرييغتيأأرطينأنودنمةيوفعلكبتباجأ

.تفدرأواهتوص
سامحلاتظحالكنأدبالو،ةركفلاهذهبًادجكسمتمناعنك-

طسبأهبعباتييذلافغشلاوروصلانعثدحتيوهوهيرتعييذلا
ثدحيامبرو،لمأةبيخبباصينأًانايحأىشخأينكل.لمعلاليصافت
.كلذنمأوسألا

؟مالكلااذهلكنمهينعتتناكيذلاام
؟حاجنلاومامتهالاىلعهلوصحمدعو،ضرعملالشفأوسألابنينعتأ-
رمأضرعملاحاجننأنممغرلاىلع،ينفيخياماذهسيلال-



ناعنكةايحعورشملااذهرّيغينأنمفاخأانأ،مهألاكانهنكلو،ّمهم
...فاخألب...اهرسأب

؟كلذكسيلأروصلاهذهببسبامةلكشملضرعتينأنيفاخت-
وأاياحضلاءابرقأنمهيتأتنللكاشملانأىشخأنكلو،لجأ-

عبنتسو،ناعنكلخادنمعبنتسةلكشملانأوههاشخأام،مهاوس
.تاذلابوههنمةروطخلا

يفءرملاجاتحيدقوً،اقحراوطألاوبيرغونودقعمسانأنونانفلا
ءارونمهيلإنومرياممهفليسفنبيبطبةناعتسالاىلإهذهكتالاح
نمنّكمتأمل،اننيبرئادلاثيدحلااذهلكنممغرلاىلعف،مهتاملك
يسفنىلعرمألاترصتخااذل،اهفوخءارونماكلانيعللاببسلاةفرعم
:رشابملكشباهتلأسو

حبصتسهتايحنإفعورشملااذهيفرمتساولناعنكنأبنينعتأ-
؟رطخللةضّرعم

.دراولامتحااذه،لجأ-
رمألانيحّضوتاله،هنيدصقتاممهفأملنإرذتعأ؟دراولامتحا-

؟رثكأ
نفلانيبعيفرلاطخلانوّزيميالنايحألامظعميفنونانفلا-

لوحفغشلامهكلمتيامدنعنايحألانمريثكيفو،ةيقيقحلاةايحلاو
ليكشتةداعإهيفنولواحييذلاتقولايفو،هعمنودّحوتي،نّيعمعوضوم
،مهتايصخشليكشتةداعإبًاضيأةركفلاموقت،ديدجنماهقلخوةركفلا
مهنأيفيقيقحلارطخلانمكيو،ةريبكةروصبيسفنلامهنيوكتىلعّرثؤتو
ىقلتنايحألامظعميفو،مهتركفءادأيفنورمتسي.رمألابنورعشيال
يألنكميالمهباصأيذلايسفنلابطعلانكلو،عقوتملاحاجنلامهلامعأ
اذهءارونماكلايفخلاببسلانوكرديالمهنألو،هكرادتينأحاجن
يفهفاقيإوأهحالصإبعصلانمحبصي،مهحاورأشهنييذلابارخلا
عملصحاملعلو،اهنمدباليتلاةعجافلاثدحتانهو،بسانملاتقولا
.هلوقأامةحصىلعحضاولاثمسوبرأانايدةنانفلا

؟سوبرأانايد-
امنيبو،اكريمأيفنييئوضلانيروصملامهأنمانايدتناكدقل-

تناك،ةئداهلاوةطيسبلاعيضاوملاوحنهجوتلانولّضفياهئالمزةيقبناك
قاهبلانمنوناعينيذلا،نييسفنلاىضرملاونيدّرشملاونيهّوشملارّوصت
اياحضومازقألا،ةزجعلاروديفمهتدحونّورتجينيذلازئاجعلا،صربلاو



تحاطأًالافطأاهاياحضنمريثكناكيتلامانتييفبرحةصاخبوبورحلا
انايدنأرمآلايفبيرغلاو،ةسئابلاةريغصلامهداسجأنمءازجأبماغلألا
ً،ايئاهنةقفشلابيحوتالةروصبصاخشألاءالؤهلكرّوصتنأتعاطتسا
اهنأحضاولانمناك،قيضوأنزحيأبرعشينلاهروصلعباتملاف
،ةيقيقحلااهرعاشمءافخإيفتحجندقو،ةماتةعارببروصلاهذهتطقتلا
نأًاقلطمينعيالاذهنكلو.اهتطقتلايتلاروصلايفاهنمًايأرهظتملو
مدعتدمعتامبرف،ةيفخةروصباهحورىلإبرستيملسؤبلاكلذلك
هتكرتيذلارثألاىدمدحأظحاليالىتحريوصتلاءانثأاهرعاشمراهظإ
،اهدحومالآلاكلتلكرزولمحلترطضادقو.ةيرشبلاةاناعملاكلتاهيلع
.عيظفلاملألاكلذلكلّدحعضووراحتناللةياهنلايفاهعفداماذهو

ً؟اقحترحتنااهنأنينعتأ-
-نيعبسودحاووةئامعستوفلأماعلايفترحتنادقفلجأ-

يقيقحلايفوخببسكردتله-ينيعيفةقدحمّيلإرظنتيهوتعبات
؟نآلا

ةرّوصملاهذهلثمراحتنالابًاضيأناعنكموقينأنيشختأ-
؟ةيكيرمألا

.ليمجلااههجوىلعقيمعقلقونزحّميخاميفاهتوكسىلعتلظ
.كلذدقتعأال-

.ينهذنعناكمإلاردقةركفلاداعبإتلواح
.راحتنالايفركفينأليحتسملانمو،عونلااذهنمسيلناعنك-

مسراهتلواحمنممغرلاىلع،اهينيعيفةحضاونزحلاةرظنتلظ
.اههجوىلعةماستبا

وحنلااذهىلعاهنعنوملكتياوناكًاضيأانايدءاقدصأنأدبال-
.اهراحتنابمهئجافتنألبق

.قيضلايلّببستوملاةركفىلعرارصإلااذه
دكأتمانأوً،اديجيقيدصفرعأيننكلو،انايدنعًائيشفرعأال-

.راحتنالابركفينأنكميضرألاهجوىلعصخشرخآهنأب
؟دكأتمتنأةجردلاهذهلأ-
نميدكأتتىتح،ربكأةروصبناعنكىلعيفرعتتنأامو،لجأ-

.يمالكقدص
ً.اقحمنوكتنأىنمتأ-

.لمكتيهواهينيعيفًاريخألمأةقرابترهظ



الكلذعميننكلو،ةجردلاهذهىلإعورشملاهيلعّرثؤيالدق-
.يفواخمنمصلختلاعيطتسأ

.ةريخألاةطقنلاهذهيفكقفاوأ-
.تلمكأوةدحاوةعفديسأكيفىقبتامتفشترا
فلتختيبابسأنكلو،عورشملااذهنميفواخميدلًاضيأانأف-

.يلكلكشبكبابسأنع
هبابسأنوكتامبر،ناعنكددهيدقيذلاتوملانأدقتعت-

؟كلذكسيلأةيجراخ
ءوسيأنمهيلعفاخأنكلو،يفرحلاىنعملابتوملادصقأينإ-

.ةشئاطلاةركفلاهذهءارجهبيصيدق
ً.ارخؤمكيأرترّيغكنكلو-
ةركفلاهذهنعهينثبتمقلتعطتساولو،ةليحيديبنكيمل-

.روفلاىلع
؟كلذكسيلأاهكرتينلهنكلو-
.ديكأتلاب-
يتلارطاخملانعتثدحتوً،اضيأانأةرمنمرثكأتلواحدقل-

.عنتقيملهنكلو،ةركفلاهذهكةبيرغةركفءارجبترتتدق
؟ترحتنايتلاةنانفلاةصقهمامأتركذله-
دقعوضوملاةبارغنأبهعنقأنأتلواح،العبطلابةيادبلايف-

ءازإسانلاةشهدفلخةينفلاهدوهجعيضتدقو،هتبهومىلعىغطت
ةروصباهعملصحاموانايدنعهتثدحمثنمو،ةعيظفلادهاشملاهذه
قلقأالأيللاقو.قالطإلاىلعيمالكبعنتقيملفسأللهنكلو،ةرشابمريغ
،ماريامريخىلعرومألاريستسو،وجرملاحاجنلاققحيسعورشملانأل
لب،اهتاذةقيرطلابناركفيامهالكف،ةدئافالنكلوداهنبةناعتسالاتلواح
ينكلو،يتحارصىلعينرذعا.هنمرثكأةركفلاذيفنتىلعرصمداهننإ
بيطصخشهنأبو،داهنلناعنكوتنأكتبحمبيتفرعمنممغرلاىلع
لكشبنفلانعولب،ريوصتلانفنعةركفىندأكلميالهنأالإ،بلقلا
.ماع

يفةصاخبو،نفلالاجميفةربخةيأكلمأالًاضيأانأةحارص-
.ينمرثكأعوضوملاىلعًاعلطمداهننوكيدقو،يئوضلاريوصتلالاجم

كيدلو،ةرامعلاةسدنهتسرددقتنأف،ئطخمكنأدقتعأ-
مهأنكلو،هتاذبمئاقنفلاجملااذهو،ءانبلانفلاجميفةعساوةربخ



،تاوطخبنيرخآلاىلعًامدقتمكلعجييذلاسدحلاكلذوهكّزيميام
.ناعنكىلعرثألاغلابكلنأامك،هنماكميفرطخلاًارعشتسمو

.ةريخألااهتظحالمءازإكحضلانميسفنكلامتأمل
الانأفً،امامتكلذسكعةقيقحلانكلو،نورخآلاهضرتفياماذه-

.ةياهنلايفانيلعريثأتلاعيطتسينموهلب،ناعنكىلعريثأتيأكلمأ
.نكلو-

.ضارتعالاتلواح
ىلإتررطضاةياهنلايففنيرتامكو،عقاولاوهاذهينيقدص-

هذهنعيلختلابهعانقإنمنكمتأمليننألكلذو،هيلإمامضنالاوهتاراجم
سمغنموهنيظحالتامكف،لشفلابءوبتسانتالواحمنأدقتعأو.ةركفلا
،هبةليوطلايتفرعملالخنمو،روصلاهذهديسجتىلعلمعلايفهتّيلكب
هذهىلإامةركفبًاكسمتملبقنمهرأمليننأبيكلدكؤأنأعيطتسأ
نكرأنلكلذعميننكلو،فغشلااذهلكباهذيفنتىلعًاّرصموةجردلا
يفرارمتسالابكحصنأو،تقولارورمعمهيأررّيغيسهنأبنظأو،سأيلاىلإ
امدنعهتظحالامبسحبف،عورشملاذيفنتنعلودعلابهعانقإةلواحم
ً،اصاخًامامتهاكيلويناعنكنأودبي،مايأةعضبلبقًاعمامكتدهاش
كلتحنسىتمةلواحملاةداعإنمررضالكلذلً،اريثككيأرمرتحيو
يننكلو،هفاقيإنمنكمتننلامبر،يرودبلواحأسًاضيأانأو،ةصرفلا
يردينمو،ةياهنلايفهرظنةهجويفرييغتلاضعبثدحنساننأنمدكأتم
.انلتآجافمنممايألاهلمحتدقام

؟انيأربهعانقإًاقحانناكمإبنأنظتأ-
نأمهملانمف،انلشفنإىتحو،ةلواحملانمريضالنأنظأ-

.ةجاحلاتقوحصنلاهيلإيدسننأوهيناجبلظننأوً،اديحوهكرتنال
.رخآًارايخكلمنالاننأدقتعأ-
ينتّركذنيتليمجلااهينيعيففوخلاةرظننكلو،مالستسابكلذتلاق

أدبيذلارحبلاىرتيهواهدلجيسيذلايتاعلاجوملانمئطاوشلافوخب
.ةمداقلاةفصاعلالعفبجاتهي



عامتجالالاطدقف،يونأتنكامكناعنكعمسولجلانمنكمتأمل
ضرعمللريضحتلابهلاغشناببسب-لمعلانمريثكلامكارهنأودبيوً،اريثك
انعمسلجيلىتأو،نيتريصقنيتحارتساذخأ.هئاهنإىلإةجاحبحبصأيذلاو-
تررقاذل،هعامتجالامكإلةدوعلاىلإًارطضمناكهنكلو،ةدودعمقئاقدل
،تجرخوايتاكتعّدو،كابرإلانمديزملاهلّببسأنأنودنمليحرلا
لزنأتنك.ينعًامغراهفواخمّيلإتلقتناو،يلاببًاّقلعماهثيدحلظنكلو
نإامو،ًالهمتمناعنكبتكمهيفعقييذلايرثألاءانبللعساولاجردلا

لكعملءاستأتذخأىتح،لالقتسالاعراشيفريسلابتأدبوتجرخ
روصلارثؤتنألوقعملانمأ؟اهفواخمققحتتنأنكمملانمله،ةوطخ
؟راحتنالاىلإهعفديدقًايسفنًاللخهلببستوهيلعناعنكاهطقتلييتلا

.نظأال
ًاكّسمتوًالؤافتانرثكأ،ناعنكهنإ،يداعصخشنعثدحتنالنحنف

توصعامسوةيويحناضيفتنيتللاهينيعىلإةدحاوةرظنيفكت،ةايحلاب
اذهنأبءرملادكأتيىتحقئاقدلولوهثيدحعامسو،ةلجلجملاهتاكحض
رظنةهجونمنكلو.راحتنالاوتوملاةركفنعنوكيامدعبألجرلا
بخصلاةايحكرتيسناعنكنأب،ًالثمتاونسسمخلبقليقول،ىرخأ
نعو،ةيئاهناللاةيمارغلاهتاقالعو،ةيحايسلاهتالحرنعىلختيواهايحييتلا
،ةفيخموةعشبلتقمئارجهيفروصيضرعملجأنمتارماغملاوتالفحلا
ً.ايئاهنتقّدصاملتوملاءاروامتاهّرتودولخلاةركفبهسوهلجأنم
،ديحولاهسجاهتتابةركفلاهذهنأىكنألاو،نآلالصحياماذهنكلو
انأف،ءاوهألابلقتملايقيدصعابطةقباطماهناكمإبةقلطمماكحأالفاذل
تارايخلاعيمجعضولضفألانمنكلو،ةايحلابيقيدصّقلعتىدمملعأ

.هابقعدمحتالامعقيالىتحنابسحلايف
اهرظنهجوةبارغنممغرلاىلعوايتاكنأنظأىرخأةهجنم

ضراعتاهنأكلذلكنممهألاو،اهقلقيفةقداصتناكاهنأالإ،اهفواخمو
ركفأيتلااهتاذةقيرطلابركفينمدجأنأينّرسدقو،ضرعملااذهةركف
ةعقوقنمجرخأينتلعجدقف،انؤارآوانفوخبابسأتفلتخاولواهيف
فرعأنأّيلعبجيناككلذعمو.ياقيدصاهيفينعضويتلاةلزعلا
يتلاةليمجلاةأرملاهذهيهنمف،رثكأنئمطأنألجأنمديزملااهنع
ينونجعورشمةركفعموديقعتلاةغلابةلحرميفيقيدصةايحتلخد



ليصافتلاضعبىلعينعلطأدقداهننأحيحص؟ةماتةرطيسهيلعرطيست
،يتهجورّيغأينتلعجراكفألاهذه.ديزملاةفرعمّيلعنكلو،اهبةقلعتملا
.داهنةبتكمىلإبهذأو

ملسمشلانأنممغرلاىلعلالقتسالاعراشلايفدادزيماحزلاأدب
،ةليمجلاةينبألاهذهفلخيفتختوالإةعاسيهامنكلو،دعببغت
اذهىلعانهسانلاداتعادقو.ولغوأهيبيلايلنمةديدجةليلأدبتو
لوزنلابأدبدقعيمجلادجتىتحسمشلابرغتنأامف،يمويلاسقطلا
،تاهمألاوءابآلا،بابشلاوتاليمجلاتايتفلاوةبلطلا،لالقتسالاعراشىلإ
.ناكملااذهألميليمجبخصبراهنلاسمشنوعّدويعيمجلا

لكنضتحينأعيطتسيملاعلايفرخآناكمكانهناكنإملعأال
رشتنتيتلاتاناوطسألاعيبتالحماهبحدصتيتلاىقيسوملاف؟عونتلااذه
ىقيسومنمف،ةيقيسوملاقاوذألاةفاكيضرت،عراشلااذهءاجرأيف
ىقيسوملانمو،ةيكيسالكلاىقيسوملاوبوبلاوزاجلاىقيسومىلإ،كسيبارألا
ملوتعمسيتلاىقيسوملاعاونألك،ليصألابرطلاىلإ،ةثيدحلاةيكرتلا
ةينوفميسةلّكشمعراشلااذهءاوجأيفجزتمتاهناحلأدجتساهبعمست
جردتتانهحئاورلاف،عراشلااذهيفبيصنًاضيأكساوحةيقبلو.ةديرف

قرعلاىلإةرخافلاروطعلاحئاورنم،ةعتملاملسىلعًاطوبهوًادوعص
لوصفلاعّونتبةعونتملاراهزألاودورولاحئاورىلإخبطلاحئاورنمو،يرشبلا
هلاكشأوهتالاحيفعونتميرشبطيلخفعراشلااذهداورامأ.مساوملاو
سكعلاىلعو،هايحمنمحفطتةداعسلاوريسيًاصخشانهدجت،هتجزمأو
امك،ههجوحمالميفاهقيرطترفحو،هرهظمومهلاتخانأنمدجتدق
،رشبلانمةفلتخمًارمزلباقملابدجتو،قيفرنودًاديحويشمينمدجت

داكتًاعرستمريسينمكانهو،هراكفأيفًاقراغًالهمتمريسينمكانه
دجت،عبانملاينغ،دفاورلاريثكرهنهنإ.هرّوهتوهتفهلفعستالهامدق
ملعملا،لوجتملاعئابلاوكنبلافظوم،ءاوسّدحىلعحلاطلاوحلاصلاهيف
نمنيرافلا،تاردخملاوفحصلايعئاب،درشملا،ضيرملاوبيبطلا،ذيملتلاو
،ايقيرفأواكريمأوابوروأىلإرارفلابنيملاحلاو،لوضانألانمنورافلاو،نوناقلا
رقشلاودوسلاوضيبلا،ةميدقةايحنمنيرافلاو،ةديدجةايحىلإنيرافلا
اهدفاوروةايحلاتابعشتيفمهدوقيوعيمجلانضتحيرهنهنإ،رمسلاو
.ةعقوتماللا

،معاطملاويهاقملابناجىلإرثانتتاهلاكشأفلتخمبةدابعلارود
رودحراسملا،ةيفاقثلازكارملا،سبالملاعيبرجاتموكونبلاو،ةماعلاتامامحلاو



ةليمجلاوةميدقلاةينبألالغشتيتلاو...تابتكملاوةنيفلاضراعملاامنيسلا
،رشبلانمةبقاعتمًالايجأبعوتستو،نمزلاهجويفدومصبفقتيتلا
،دوقعلاربعاهتيمستتفلتخاتاراحوةقزأيفةرثانتم،اهتقانأىلعةظفاحم
عراشاهيمسيضعبلا،ولغوأهيبنّيعمعراشلديدحتنوداهيمسيضعبلاف
مهيالكلذلكنكل،اريبيدويردنارغوأريبكلاعراشلاوألالقتسالا
هدهاشميرجتيتايححرسملمجأماودلاىلعتناكامكلظتولغوأهيبف
يتلاةظحللايفو.ّفقوتنوددوقعلاونينسلاوروهشلاومايألارادمىلع
ةيديموكلادهاشملافلتخمةدهاشمةصرفكلحاتت،ناكملاكامدقاهيفأطت
عفركلّوخييذلاديحولاطرشلانكلو،نآيفةيدجلاوةيلزهلاةيديجارتلا
سرامتةقطنملاهذهف.نيبعاللاةلفاقىلإمضنتنأوهةدهاشملاوراتسلا

كفرجينأنودنماهيلعجرفتتنأكلحمستنلوعيمجلاىلعاهناطلس
ًاديعبىقبأنأناكمإلاردقتلواحدقو.هيفكراشتلامدهشمىلإاهرايت
ينمغرتنأالإتبأولغوأهيبنكلو،ياقيدصاهقلتخايتلاثادحألانع
ةعمتجملادوشحلاىلإةغرافلانيجرفتملادعاقمنملاقتنالاوةكراشملاىلع
ىلعةديدجةوطخوهعراشلااذهيفنآلايدوجودرجمف.حرسملاىلع
النحنفةلجعلااملنكلو،ةقزألاهذهيفاهثادحأكاحتامةصقروطس
.ةيادبلايفلازن

،تيصلاةعئاذلاكمسلاقوسةقطنمفصتنميفداهنةبتكمعقت
لتحتيهو،اهئاجرأيفةرثانتملايهاقملابةروهشمىضماميفتناكيتلاو
.جاسابناهيلصأمسابفورعملاىنبملليضرألاقباطلا

ينتلبقتساو،كمسلاقوسةقطنمتلخدنإامفخيماحزلاأدب
ىتحًاليلقتمدقتنأامو،ناكملااهبقبعييتلاةيوشملااطاطبلاةحئار
اهعملخادتتل،ةينوفمسلاهذهيفكراشتةيوشملامنغلاءاعمأةحئارتأدب
كمسلاوتاللخملاولباوتلا،ةيلقملافارخلاةدعمةحئارتاوطخةدعدعب
.ناكملااذهيفةذللاةيفارغجمساقتتتناكحئاورلانماهريغوهكاوفلاو

روهشملانبيركىنبمبًاميدقىمسيناكيذلاىنبملاىلإتلصو
كلتتلوحتدقوناهيلصأىنبمىمسيحبصأنآلاهنكل،اهنيحهبراشمب
تالجملادادعأوةميدقلابتكلابةئيلملااهتاهجاوبتابتكملاهذهىلإةنكمألا
ةبتكملوأيهداهنةبتكمفجردلاتلزن.ويديفلاةطرشأوروصلاودئارجلاو
ءوسليننأالإلخادلايفيقيدصدجأمليننكلوترظن،نيميلاةهجىلع
ةدوعللططخأتنك،يئيجمىلعمدنلابتسسحأوةسلاجكلمتيأرظحلا
تررطضااذل،اهنيحينتأراهنكل،ةنكممةعرسىصقأببرهلاوفلخلاىلإ



.برهلاةركفنعتيلختويهجوىلعةماستبامسرل
.كلمًابحرم-
:تباجأورمضملاروعشلاتاذوةماستبالاتاذينتلداب
.لضفت،ميلسًالهأ-

لوبنطساايهآمليفلّقلعمقصلمكانهناكاهفلخطئاحلاىلع
فلتخملةيئاعدتاقصلمبًاضيأةّنيزمتناكناردجلاةيقبنأامك،ةليمجلا
دنعًافقولازأالتنك.ةعونتملاتالجملاوبتكلاةفلغألروصو،مالفألا
:اهلأسأانأولخدملا

؟انهسيلداهن-
.ليلقدعبدوعيس-
ةلواطلانمبرقلاببتكلاضعبهيلعتعضويسركىلإتراشأمث

.اهيلإسلجتيتلا
ً.اضرأبتكلاهذهعضوعيطتست،سولجلابلضفت-

:ةلئاقينتنأمطيددرتتأرامدنعاهنكلو
ً.اريثكرخأتينلفختال-

.ةحضومتفاضأو
هنإ،ديدجلاناعنكويدتساىلإتادعملاضعبليصوتلبهذدقل-

؟كلذكسيلأهكلمتيذلاءانبلايف
.لجأ-
تقوذنمجرخدقفرخأتينلهنأنظأو،كانهىلإبهذدقل-

.هبسأبال
ةركفببسبكلذو،تسلجوًاضرأبتكلاتعضوواهضرعىلعتقفاو

.ليلقدعبمداقداهننأبينتربخأاهنألسيلو،يسأريفرودتتأدبىرخأ
يفاهولخدلرشابملاببسلاتناكوعيمجلاىلعايتاكتفّرعنميهكلم
.اهنعتامولعمهيدلرفاوتتنمرثكأيهفاذل،انترئاد

.ةلواطلاىلعاهمامأةرثانتملاقاروألابترتيهوينتلأس
؟برشتنأبحتاذام-
.بتكملايفةوهقلاوياشلانمريثكلاتبرشدقلفً،اركش-

.اهبيترتبموقتتناكيتلاقاروألايهابتناتتفلدقو
؟راعشأيهأ-
دحأنعاهتلأسيننأكو،اهينيعنمةبرغتسموةصحافةرظنبينتقمر

.بئاجعلا



.ةلجملاىلإاهمضيوننيتلاراعشألاضعب...راعشألاضعباهنإ-
،نفلاوركفلاملاعنعديعبوًايفاقثفلختملامعألجرينربتعتاهنألو

ةأجفاهيأرترّيغاهنكلو.كلذنمرثكأرمألايلحرشتلعادنمدجتمل
:اهينيعيفةركنتسملاةرظنلاكلتترّيغتو،اهنمًائيشّركذتنمكينتلأسو

.ميلس-
.ةيدجةربنبتلمكأو
عيراشملايفماهسإلالجأنمةكرشلايفةيلامتاصصخمكيدلأ-

؟ةينفلا
؟اذامل،ال-

بنجتتلواحاهنأالإ،ةريبكلمأةبيخبتبيصأاهنأحضاولانم
:تلاقواهمامأقاروألابيترتىلإتداعوّيلإرظنلا

.ءيشلال-
.ينيربخأكوجرأ-

.ببسلاةفرعمتلواح
رمألاىضتقانإنكلو،ةينفلالامعأللتاصصخمانيدلسيل-

.ةركفلاذيفنتديكأتلابعيطتسن
قاروألاتكرتو،امهيفهارأامًاردانقيرببناوادوسلااهانيعتءاضأ

.اهسأرتعفرواهدينم
؟ةركفلاذيفنتعيطتستًاقحأ-
.ًالوأببسلاوهامفرعأنأبجينكلو،عبطلاب-
:اهمامأةرثانتملاقاروألاوحناهديبتراشأ
تنكاذل،انتلجمرادصإلجأنميدامٍعارىلإةجاحبنحن-

امكف،ةينفلاعيراشمللتاصصخماهيدلكتكرشتناكاذإاميفحضوتسا
ةينفلالامعألاوعيراشملامعدتيتلاةماهلاتاكرشلانمريثكلاكانهملعت
.اهلّومتو

اذهبكلميعماهيفملكتتيتلاىلوألاةرملااهنإتلقنأغلابأنل
.اهثيدحيفمامتهالااذهيدبتوفطللا

،هذهكةركفببحرأانأفسكعلاىلع،ديكأتلكبيدلعنامال-
هضرعأسو،ةلجملافيلاكتنعًايلامًالودجيلإيلسرتنأبجينكلو
.هلعفاننكميامىرنلةبساحملاىلعيرودب

ةحضاولمألاةبيختدبىتحبساحملاةملكتعمسنإامنكلو
ّصلمتلالواحأيننأبدقتعتتناكامبر،روفلاىلعترّيغتيتلااهحمالمىلع



يقامعأقارتخالواحينمكّيلإقدحتتأدبو.ةقبلةقيرطباهبلطنم
فوخباهتارظنينتباصأدقفًاحيرصنوكألو،يدلخيفروديامفاشتكال
اهيأربكسمتلايفةسارشو،اهسفنبةريبكةقثكلمتةأرملاهذهتناك.بيرغ
ىدحإيفناعنكنيبواهنيبًافقومتدهشدقو،اهرظنةهجونععافدلاو
.اهبضغةراثإيفطروتلابنجتأو،يرذحذخآينلعج،تارملا

،انعمكلمتناكو،ةميدقلاهتبتكميفداهنوناعنكوانأاهنيحانك
نميهنكتمل،يفارغوتوفلاريوصتلاعوضومنعثيدحلالدابتنانكو
حولتبرحلارداوبتأدبىتح،اهمفتحتفنإاماهنكلو،ثيدحلاتحتف

.ةمزاجةربنبوتلاقدقف،قفألايف
ً.انفربتعينلومليفارغوتوفلاريوصتلا-
.نونفلانمهريغكنفوهريوصتلافً،امامتةئطخمتنأ-

زواجتينأعطتسيملهنكل،اهعابطلةديجلاهتفرعمنممغرلاىلع
هنأبدقتعأ.ءيشلاضعبعفترمتوصبوًادتحمّملكتهنأةبيصملاو،اهتظحالم
تناكو،هدضءاوعشًابرحتأدبدقتناككلمنكلدعباماميفمدن
بسحبماعلكشبةفاقثلابو،نونفلاعاونألكبلهاجيقيدصنأاهتجيتن
ىلإرارجنالامدعو،تارمعضبهسفننععافدلانيكسملالواح،اهيأر
.ةداوهنودلصاوتتاهتاماهتاتناكدقفً،اثبعنكلويموجهلااهبولسأ

؟كدوقنوكتورثلالخنمًانانفحبصتنأعيطتستكنأنظتأ-
رثكألواحوً،اجرحمنيكسملاداهنادبدقوً،اقحةحراجةلمجتناك

اهلعجنمنكمتيملهنكلو،هقيدصنمراذتعالاو،هتجوزتاكسإةرمنم
رثكأاهتوصعفرتتناكسكعلاىلعلب،ًاليلقولواهتدحنمففخت
ملاهنأتظحالدقو،اهتعاطتساردقاهتاملكيفمسلاةعرجنمديزتو
اهنأةماتةقثىلعتنكو،اهبضغبمكحتلاو،اهباصعأطبضىلعةرداقدعت
،يلعفراجشىلإرمألالوحتيدقفوحنلااذهىلعاهموجهتلصاونإ

موجهنشلدعتسيناكو،رخآلاوههباصعأدقفيأدبناعنكنأةصاخ
.هرودب

-ًالئاقتلّخدت-ثيداحألاهذهنمانوعد.ناعنكً،انسح-
ً،ائيشاهنمهقفأاليتلاةيفاقثلاتاشقانملاهذهىلإليمأالينأنوملعت
...متحمسولعوضوملارّيغنانوعد

.ثيدحلايفيناراجفهيلإيمرأامناعنككردأدقو
...تيسنوثيدحلايفتجمدناينكلو،كنمرذتعأ-
نينثالانحنانقمرتتأدبو،ودبيامىلعاهليلغِفشتملكلمنكل



:اهموجهتلمكأوةيرانتارظنب
للملابنارعشتساذلنفلاملاعنعًائيشناهقفتالامتنأف،عبطلاب-

روديثيدحلاناكولنكلو.برهتللرربميأنادجتسو،هنعثيدحلانم
تاعاسلثدحتلانمللملاامكبيصينلف،ةفيخسلاتايرابملاىدحإلوح
.ينفسحيأامكيدلسيلنالهاجونافرجعتمامتنأ،عوضوملانعةليوط

هتعاجشعمجتساداهننكلتاماهتالاومئاتشلاةلسلسلمكتستناك
ً.اريخألّخدتو

نأًارطضمسيلعيمجلاف،ًاليلقيئدهايفكياذهكلمً،انسح-
.كتامامتهاككراشي

تننظةظحللوً،اقنحنافجترتاهاتفشاميفً،امسرطقتةرظنبهتجدح
نعتضهنيتشهدءازإواهنكل،ةيكابراهنتوأ،برضلابهيلعلاهنتساهنأ
ىدمنّيبيًاحضاوًاسردناكهنكلو،بتكملاترداغوخومشلكباهيسرك
ىلإةلجاعةجاحبكلمتناكييأرب.اهبضغةراثإوأ،اهلضرعتلاةروطخ
مغرلاىلعو،اهتالاعفناىلعةرطيسلايفاهدعاسييسفنيئاصخأةدعاسم
ينكراشيهنأدكأتميننأالإ،يرظنةهجونعناعنكثّدحأمليننأنم
نلديكأتلابوهف،داهنمامأعوضوملاحرطانميألواحيملنكلو.اهيف
،كلذلعفوأرجتنإىتحوً،ايسفنًابيبطعجارتنأباهرابخإىلعأرجتي
اهنأامك،نيكسملايقيدصىلإةبسنلابةيقيقحةثراكبرمألايهتنيفوسف
.يهسيلوبيبطىلإةجاحيفنحناننأربتعتس

يّنبتعوضوميفيدجيننأباهنيمطتىلإروفلاىلعترداباذل
.اهردصتسيتلاةلجملافيلاكت

،لاوحألاعيمجبةلجملاعورشمىّنبتأسديكأتلاب،يمهفيئيستال-
يفظومىلعرومألالّهسيسكلذفيلامفشكميدقتِتعطتسانإنكلو
.ددحملاتقولايفهلاسرإوغلبملانيمأتمهتعاطتسابحبصيسو،ةبساحملا

.اهحمالمنعًاليلقءايتسالامويغتعشقنا
.كلًاركش-
دقتعتيهف.رثكأالةلماجملابابنماهلوقتاهنأبتسسحأيننكل

ةيبهذةصرفةردابملاهذهىرتاهنأدبالو،دوقنلاهذهعفدبمزلميننأب
اهئاقدصأويههتزاتجايذلانفلاويقرلاملسنمةجرددوعصليل
ركفأامباهراعشإلواحأملعبطلابيننكلو،ليوطنمزذنمنيرعشتسملا
:ةئداهوةملاسمةربنباهلتلقو،هيف

تعرسأاملكو،رعشلاونفلامعديفةمهاسميلنوكتنأينرسي-



ةروصبغلبملابمكديوزتنمنوفظوملانكمتيس،يلاملافشكلالاسرإيف
.عرسأ

.تقوعرسأيفةجيتنلابكربخأو،ءاضعألاةيقبعمرمألاشقانأس-
امدنعيدنعنيفظوملادحأاهببطاخأيتلااهسفنةقيرطلابتباجأ

نسحنمو،تفاختوصبكحضلانميسفنكلامتأملف،امةمهمبهفلكأ
ملينكلو،اهمامأةرثعبملاقاروألابمامتهاللتداعدقف،هبتنتملاهنأظحلا
اهرودناحدقف،اهتابلطتذّفنيننأامبو،مالسباهكرتأنأيونأنكأ
.هلجأنمتئجامبيندوزتل

؟ةلجملاهذهيفًاضيأايتاككراشتسله-
يتلااهتارظنةأطوبترعشو،ينصحفتتتأدبوءطبباهسأرتعفر

.اهبينقمرت
؟لأستاذامل-
ةئيرجراكفأاهيدلنأبدقتعأو،ةرمنمرثكأاهبتيقتلادقل-

.ةفاقثلانمريبكردقىلعودبتو،ةبيرغو
لعفيامكاهدسجىلإدوعيالاهتقيدصبيمامتهاردصمنأاهبجعأ

:ةلئاقتفدرأو.يهابتناتتفلاميهاهتفاقثنأو،ةداعلاجرلامظعم
فورظلابّرمرخآًادحأنأول،ةيوقةناسنإو،ةعئارةأرماايتاك-

تلظءيشلكمغراهنكل،ةيادبلاذنمراهنادقناكلاهبترميتلا
.ةكسامتم

؟فورظلابنينعتاذام-
.اهتايحيفصخشزعأتدقفةنيكسملا-
؟رثكأيحضوتنأيكلله-
ناكاميفوتارملاىدحإيفو،لابجقلستمتيمريساهجوزناك-

.روفلاىلعيفوتوقيمعفرجيفطقسىرغألابجقلستلواحي
ً؟اذإلابجقلستمناك،فسؤمثداحهنإًاقح-
.هلثمةقلستمتناكًاضيأايتاك،لجأ-
نمةحملاهلحمتلحو،اهينيعنمةداحلاةرظنلاكلتتفتخا

.ةقفشلاوةيناسنإلا
.ةعيظفةاسأمبتهتنااهنكلو،ةعئاربحةقالعامهعمجتتناك-
.ايتاكلةريبكةمدصتناكاهنأودبالً،اقحةعيظفةياهن-
.عاطتسملاردقةيوقءاقبلالواحتيهفىرتامكنكلو،عبطلاب-
؟اهجوزةافودعبايسورىلإدعتملاملو-



فورظوشيعلانمنكمتتسفيكو،تداعنإهلعفتسيذلاامو-
نكل.انهىلإنيتأيتايسورلاتايتفلاتائمىرتامكف،ةياغللةئيسايسور
جارخإيفرخآلاونيحلانيبلمعتيهف،عونلااذهنمتسيلعبطلابايتاك
اهلهكرتيذلاتيبلايفنكستيهو،ناعنكعمنآلااهلمعكةينفعيراشم
ً.اريثكلوبنطسابحتاهنأامك،اهجوز

اهيقبيىوقأببسنمامفالإو،لوبنطسابحتاهنأحضاو-
.اهدالبنعًاديعب

رظنتيهواههجوتطغةريبكةماستبانأتظحالملكتأتنكامنيبو
.داعدقداهننأتننظفبابلاوحن

.انهًاضيأميلسمع-
.اهيعارذبيقنعطيحتيهوكلذىزيدتلاق
؟كلاحفيك-
؟كلاحفيكتنأو،ماريامريخىلع-
؟جروبوهفيك..يهتنتالتارضاحموةساردملعتامك-
ناحبستامتنك،ملحلايفكآرهنأبانربخأنيمويلبق،ريخبهنإ-

.رحبلايفةيوس
ً.اريثكهيلإتقتشادقل-
؟هتيؤرلنيتأتالامل-
.ًاليلقةساردلاطغضفخينأاميتآسعبطلاب-
.ةحزاماهتبطاخواهمأوحنتفتلا
؟كلمةديسكلاحفيك-
؟ةلبققحتسأالأ،ىزيدةسنآريخب-
عبطلابيننكلو،يفخدسحبامهعباتأتنكاميفاهمأىزيدتّلبق

ةريغصةاتفنملوحتتليرظانمامأربكتتناك،يتنبااهنأكوىزيدبحأ
يئانتسكلااهرعشناك.ةطيشنوةحصلاةروفومةليمجةباشىلإةليمج
نيوادوسلانينيعلاكلتاهمأنعتثرودقو،ةيلوفطةءارباهيطعيريصقلا
تناكدقف،اهسفنةرظنلااهنعذخأتملظحلانسحلنكلو،نيتليمجلا
ىلإهنولليميًاليوطاهرعشناكاهتلوفطيف.ماودلاىلعةئيرباهتارظن
روزأتنكيتلاتارملانأركذأو،ةليمجتاجومتهللختتتناكو،رقشألا
ةاتفيتجوزبجنتنأتبغراذل.ىزيدةيؤرلطقفتناك،داهنلزنماهيف
ًاباصماننباءاجنأدعبو،ىرخأتارايتخاةايحللنكلو،اهلثمةليمج
زيرلوكحتافأمل.رخآلفطباجنإيفريكفتلاىلعأرجتنملنوادةمزالتمب



ً.اضيأيتنبايهىزيدنأربتعأينكلو،هذهيتبغريفًادبأ
هلماعتوهبحتتناكدقف،ةعئارنمرثكأجروبعماهتقالعتناك

،ةقالعلاهذهءازإةظفحتمماودلاىلعتلظيتجوزنأالإ،اهوخأاهنأكو
تناكفيكو،ىزيدواننبانيباهدقعتيتلاةنراقملاىلإببسلادوعيدق
،ةحصلاةروفومةباشىلإمايألارورمعملوحتتةليمجلاةلفطلاهذه
تناكيتلاةيوفعلاىلإببسلادوعيدقو،ةيفخةريغباههاجتارعشتو
انتارهسيفءانغلاورهسلاانكراشتوانصقارتتناكفيكو،ىزيداهبانلماعت
دقف،لامجلانمرفاوردقىلعةباشتحبصأاهنأظحالتنأنودنم
ماودلاىلعلظأسوتنكاذل،اهيدلاولدادتمااننأكوًاعيمجانلماعتتناك
.اهايإينحنمتنأةايحلاأشتمليتلايتنبااهربتعا

فالغلايناوجرأباتكيهابتناتفلاهتدلاونضتحتتناكاميفو
ءزجناك،فالغلاىلعةدوجوملاةباتكلاةءارقتلواح،ةلواطلاىلعهتعضو
ينكلو،ىحمنادقفالغلاىلعتعبطيتلانوللاةيبهذلاتاملكلانم
ةفرعمللوضفلاينّكلمتو،لميلفسالوكينوهوبتاكلامساةيؤرتعطتسا
ثدحتيوةيزيلكنإلاةغللابًابوتكمناك.هحفصتأتأدبوهتلوانتف،هنومضم
،ةضفلاوبهذلانعثدحتتزومروشوقنوموسربًاّنيزمناكو،ءايميخلانع
ءاوهلا،رانلاوءاملاةعبرألاةعيبطلارصانعورمقلاوسمشلا،قبئزلاوتيربكلا
دحألةقباطمةحولليلقذنمتدهاشيننأرمألايفبيرغلاو.بارتلاو
ةحولينهذبتقلعايتاكعمروصلاّبلقأتنكامدنعف،زومرلاهذه
اذهيفنآلااههبشتةروصتيأردقو،بلاصتملكشلوحةفتلمىعفأل
.باتكلا

؟ةحوللاهذهمسريذلانم-
.لوضفبىزيدتلأس
.لميلفسالوكينىعدييئايميخ-
؟يئايميخ-

ً:احزاممتلمكأو
؟بهذلاصالختسايفلمعلانيونتله-
.ةيدجلكبينبطاختوًابناجاهتبيقحعضتتناك
داجيإّيلع،ةلئاعلاهذهذاقنإلجأنمرخآلحيمامأدعيمل-

.انلكاشملحياذهامبر،بهذلاصالختسالةقيرط
.اهفاشتكاتعطتسانإةقيرطلايهامينيربختنأوجرأ-
.ةلئاعلانمدرفتنأفديكأتلكب-



.رمألاةقيقحيلتحرشىتحتسلجنإاماهنكلو
،ةيئارواملاتادقتعملاوةيفخلامولعلانعثدحتتةرضاحمانيدل-

نممريثكلاكانهنأفيرطلانكلو،عوضوملانعثدحتيباتكلااذهو
ةيقبليوحتبةصاخلاةبيكرتلافشتكادقلميلفسالوكيننأبلعفلاباونمآ
.دولخلاريسكأفشتكاامكبهذىلإنداعملا

.رخآلاونيحلانيبتافاخسلابداقتعالايفقحلامهيدللكلا-
ً.ارخاستلق
.عوضوملااذهيفيأرلاكقفاوأال-
ةيدجلكبينشقانتتذخأو،هيلإيمرأاممهفتملاهنأودبي

.اهيأربسحةيقطنمتارربمبنيعتستو
يففلتختيتلاوىرخألاةيرسلاتادقتعملاوأءايميخلاوأرحسلا-

ةوطختناكوناسنإلاةفاقثنمءزجيه،دحاواهنومضمنكلواهتايمست
راكفألاهذهبنودقتعينوريثكلالازيالو،هّرضحتوهروطتقيرطىلعةماه
خسنلانييالمتعيب؟رتوبيراهباتكنعتعمسله،رضاحلاتقولايف
.رحسلاوهةسلسلاهذهليساسألاروحملاو،ملاعلالوحهنم

التاعيبملالجأنمراكفألاعيمجّفظويبتكلانمعونلااذه-
.رثكأ

.كلمتلخدت
،رحسلابدقتعننأينعيالاذهفريبكلكشبباتكلاعاباذإو-

،ريغالطقفنفلاىلعقبطنيفءايميخلاامأ.ةفيخسةركفدرجمرحسلا
تاملكلاطلخننحنف،ةيئايميخةبيكرتهنأدجنرعشلاىلإانرظناذإف
رعاشملاوراكفألاوروصلابةئيلمةصاخةبيكرتجاتنإلةنّيعمةقيرطباهجزمنو
.ةفلتخمملاوعيفئراقلابّقلحت

اذهنمعيضاومبمتهتنأىزيدلديرتالكلمنأحضاولانمناك
،ةبيرغتادقتعمتاذتاعامجىلإمامضنالانماهيلعفاختامبر،عونلا
لجأنملخدتلايونأتنك.اهتنباىلعاهفوخيفقحاهعمعبطلابو
أدبةلواطلاىلعاهمامأعوضوملافتاهلانكلو،كلممالكىلعديكأتلا
.بيجتيكلةعامسلاتعفرواهثيدحتعطقفةأجفنينرلاب

هيطعأسًانسح..انهميلسلجأ؟تنأهذهأزيرلوك،ولأ..ولأ-
...فتاهلا

.يتجوزمساتعمسامدنعتأجافت
.زيرلوكاهنإ-



.اههجوىلعقيضلاترهظدقو
.زيرلوكولأ-
.لجوبتبجأ
ً.اريثكلومحملاىلعكبتلصتادقل-
.قلقتوصبتلاق
ً.اقلغمفتاهلاناكمثنمو،درينتأيملةيادبلايف-
؟قلغم-

.يبيجنملومحملاتجرخأو
.ةبتكملايفةكبشللةيطغتدجوتال-
.كلميلتحضوأ-
.انهةيطغتدجويال-
.زيرلوكلتحضوأيرودب
؟ةبرطضمنيدبترمألاامنكلو-
.جروب-

.تتكسمثنمو
؟جروبهبام-
.ةسردملايفهيلعيمغأدقل-

.عمسيداكلابتوصبتمدمد
.بعرىلإينباتنايذلاقلقلالوحتانهو
؟ىتم؟اذام-
...ملعأال...ملعأال-
.حضاوعلهبينتباجأ
.طقفةعاسفصنذنميباولصتادقل-
؟نآلاوهفيكو-
.هيعودرتسيملهنأودبي-
؟دعبهيعودرتسيمل-
.هبينوربخأاماذه-

.ءاكبلابتأدبواهمالكلمكتنأعطتستمل
.يتزيزعاييفاختال-

.اهتئدهتتلواح
.ريخبنوكيس-
.قيفتسيالهنكلو-



.سأيباهتلاق
؟نآلاوهنيأنكلو،قيفتسيسينيقدص،لعفيس-
.ىفشملاىلإهوفعسأدقل-
.قهشتيهوتلاق
؟ىفشميأىلإ-
.بابلامامألازيال،وتللتلصودقل...يناملألاىفشملا-
ىلعفرشينأهيلعبجيً،اضيأبغارروتكدلاتربخأكتيل-

.جروبةلاح
.ىفشملايفنآلاوهوروفلاىلعهبتلصتادقل-
؟هئامغإببسنعكربخيملأ؟هلاقيذلاامو-
،لصحامبملعىلعنكيملهبتلصتاامدنعفً،ائيشلقيمل-

.جروبةيؤرلروفلاىلعبهاذهنإلاقو
.ًالاحىفشملاىلإمداقانأً،انسح-



تجرخدقف،بجيامككلموىزيدعّدوألةصرفلايلحنستمل
ةرايسذخأيفركفأتنكو.)ىفشملاىلإجروبفاعسإمت(لوقأانأوًاعرسم
ةمحزنوكتتاذلابتقولااذهيفنكلو،ةيناطيربلاةرافسلامامأنمةرجأ
لصأنلفراليفلسارسعراشتلخدوةرايستذخأنإو،اهدشأىلعريسلا
ةمحزلانأتظحالو،لالقتسالاعراشوحنتهجتا.ىفشملاىلإةعاسلبق
ةيوناثتزتجا،يشابيجانروتعراشوحنًانيميتهجتااذل،رثكأتدادزا
ًابيرقتلورهأتنك،يارسةطلغمامحراسيىلعنمتفلدو،نويفاروز
ةرشابمتهجوتمثنمو،لفسألاوحنهجتأوةينانويلاةرافسلازاتجأانأو
ريسلاةمحزفتعقوتامكو،راليفلسارسعراشىلإلصألةقزألادحأوحن
عراشلاىلعفيضتاهقاوبأتاوصأوتارايسلامداوعةحئارو،ةقناختناك
مامأيسفنتدجووتاظحللالخكلذلكتزتجاينكلوً،اقناخًاوج
.ةيسايقةعرسبتلصونكلو،سافنألاثهاليناملألاىفشملالخدم

بابمامأينرظتنيينباةلاحىلعفرشملاوهوبغاربيبطلاناك
قامعأيفةقلطتيقلتيننأبتسسحأىتحكانههتيأرنإامو،ىفشملا
يذلابغارنكلوسفنتلانمينعنميعلهلاأدب،أوسألاثدحله،يبلق
:روفلاىلعيتنأمطلواحينارتعاامظحال

.هيعوجروبدرتسادقف،فختال-
ينباعضولعباتملابيبطلاهنوكلةفاضإلابيقيدصبغارناكدقل

.يحصلا
:هتلأسفرثكأدكأتلاتدرأيننكلو
؟نآلاهعضوفيكو...ً؟اقح-
جئاتنراظتنانمانلدبالنكلو،ريخبوهينقّدص...ريخبهنإ-

.ةلكشملاببسةفرعملجأنمتاصوحفلاةيقب
؟نآلاوهنيأ-
.بلقللًاروصنوذخأينآلامهف،هيلإكذخآس-
؟هبلقلًاروص-
بلقيفًابقثكانهنأةيدابلاذنمفرعننحنف،ةظحللتفقوت

نمةئملابنيسمخنمرثكأهنميناعيضراعوهو،دلوامدنعجروب
ءالؤهنيبنماننباناكدقففسألل،نوادةمزالتمباوبيصأنيذلالافطألا
ةيرمعةلحرمزواجتنأدعبوتقولارورمعمنكلو،نيظوظحماللا



هبانربخأاماذهلقألاىلعوأ،هسفنءاقلتنمبقثلامأتلادقف،ةنّيعم
؟ةأجفلصحيذلاامف،ءابطألا

.نآلاذنمأوسألابركفتالو،كيلعنّوه-
ردقبةاساومىلإةجاحبنكأمليننكلو،يتاساوملواحيناك-

.ةقيقحلاىلإيتجاح
؟بلقلااهردصمةلكشملانأبباترتله-
يفرظنيوهولمكأ-ةبوعصبسفنتيناكوهاتفشتقرزادقل-

،بلقلانميهًامتحةلكشملانأينعتالضارعألاهذه-ةرشابمّينيع
ًايئاصخأًابيبطترشتسااذل،نابسحلابتالامتحالالكذخأننأبجينكلو
دقو،دكأتلالجأنمبلقلارّوصننأحرتقانموهو،بلقلاضارمأب
.رثكأالطيسبببسةجيتنءامغإلااذهنوكي

هنأديحولاهبيعنكلو،ّدحدعبأىلإًافيطلًاصخشبغارناكدقل
نمةيباجيإلاةيحانلاىوسىريالناكو،اهيفغلابمةجردىلإًالئافتمناك
لمألايذغيناكً.اضيأيبلسبناجاهلةايحلانأنممغرلاىلع،رومألا
ٍساقلكشبراهنيفئازنمأبساسحإلاىلإمهعفدياماذهو،نيرخآلاىدل
.هئارآوهتاعقوتلكنمماودلاىلعًارذحتنكاذل،ةثراكلاعقتامدنع

؟طبضلابلصحيذلاام-
اممرثكأهسفنبعتأهنأودبيوةسردملايفةركلاببعليناك-

.بجي
.ةبعللجأنمهسفنبعتيدحأال-
ةركلابعلبحتوهناكميفتنكولو،يقيدصايئطخمتنأ-

ةينبنإفملعتامكو،كسافنأعطقنتنأىلإبعلتتيقبو،كسفنتبعتأل
.هئالمزةينبنمفعضأةيدسجلاجروب

؟هيتفشترتعايتلاةقرزلاببسامو-
كتامولعملو.ةيعيبطةروصبسفنتلاىلعهتردقمدعلةجيتناهنإ-

،هبلقيفةلكشمنمةرورضلابيناعيهيلعًايشغمعقيصخشلكسيلف
.ةريثكىرخأضراوععمقفارتتبلقلاضارمأف

...جروببلقنأملعتكنكلو-
،بلقلاضارمأبًايئاصخأترشتسادقفببسلااذهلو،كلذملعأ-

هنكلو.هارجأيذلايلوألاصحفلادعبيأرلًالثاممبيبطلايأرناكدقو
نمديزملاءارجإبلط،بلقلايفبقثهيدلجروبنأبفرعامدنع
وهلصحامنأبدكأتمينكلو.رثكأالدكأتلالجأنمروصلاوتاصوحفلا



.رثكأالبعتلاةجيتن
ةرمنمرثكأهترذحدقل-قنحبتمدمد-يبغنمهلاي-

...هتقاطقوفيًادوهجملذبيالأب
امنيبهناكميفًاسلاجلظينأهنمعقوتتال...ًالفطلظيهنكل-

.نوبعليهئالمزةيقب
هبناجبهتدلاووانأىقبننلف،رثكأهتحصىلعهبتنينأبجي-

؟نآلاوهنيأ،لخدنلومالكلااذهنمانعدًانسح...دبألاىلإ
:لوقيوهوراسيلاوحنهديبراشأ
.رمملاةياهنيف-
؟تحبصأفيكزيرلوكو-

.ةيوسريسننحنوهتلأس
درتسادقجروبنأتأرامدنعًاريثكتأدهدقو...ريخبريخب-

لكشبنئمطتىتح،عقوتأامكتاصوحفلاجئاتننوكتنأوجرأ،هيعو
.لماك

؟جئاتنلارهظتسىتمو-
.ةزهاجنوكتسليلقدعبف،تقولانمريثكلاذخأتنل-

مامأةفقاوتناك،ليوطلاوفيحنلازيرلوكلظتحملرمملاةياهنيف
غلابدقبغارنأودبيو،سولجللدعاقمدوجونممغرلاىلعبابلا
نإاماهنكلو،ريبكلكشباهيلعنيحضاواناكبارطضالاوقلقلاف،ةداعلاك
ةجاحبتناكمكاهنيحتكردأو،يفخقيربباهينيعتضموأىتحينتأر
بحسفلخديدجنمىفتخاتاظحللرهظيذلاضيمولانكلو.ّيلإ
.فوخلا

.بلقلانورّوصيمهنإ-
.عومدلاباهينيعءالتماببسباهترابعهنتمل
...هبلقيفيذلابقثلا-

.اهّمتتنأنودنمفوخلالابحىلعةقلعمتلظةلمجلانكلو
.يزارتحاءارجإدرجمهنإ،يفاختال-
ً.انئمطمتلق
.لبقنمهيعودقفوأراودلاببيصأنأهلقبسيمل-

.اهمالكمامتإنعتزجعًاضيأةرملاهذه
.قلقلاوفوخلااذهلكلرّربمالينيقّدص-

،اهعامسىلعةرداقنكتملزيرلوكنكلو،اهئدهينأبغارلواح



.رادحنالايفقباستتتناكاهعومدف
ً.ادجةفئاخانأميلس-
.رثكأينمبرتقتيهوكلذتلاق
.ىفاعتيسجروب،يفاختال-
تأدبورثكأاهسفنىلعةرطيسلاعطتستمل.اهنضتحأانأوكلذتلق

هتكسأينكل،اهتنأمطوىرخأةرملخدتلابغارلواح،ةقرحبيكبتوجشنت
عضينيدببيبطرهظوبابلاحتفنااهنضتحأتنكاميفو.ينمةراشإب
:لوقيوهوهسأربلطأ،ةراظن

.كلضفنملاعت،بغار-
امك،لخادلايفلصحيامىلإريشيريبعتيأنمًايلاخههجوناك

.لؤافتلاوأقلقلاىلعّلدترعاشمةيأنمًايلاخناكًاضيأهتوصنأ
وهولخدينألبقيوحنبغارتفتلااميف،هسفنكلامتانالكلواح
:لوقي

.ءاقبلاليطأنل-
مثبابلاىلإزيرلوكترظن،انهجويفبابلاقلغأديدجنم

كلتف.اهتئدهتلجأنمةعاجشلاكلتمأملةرملاهذه،يوحنترادتسا
يتقثتأدبوً،اريثكينتفاخأدقنيدبلابيبطلاهجوىلعةحضاولاةالابماللا
.امًائيشلوقأنأّيلعناكنكلو،ىرخأةرمّحنرتلاب

؟جروبتيأرله-
.هتيأرلجأ-
.اهعومدحسمتيهوكلذتلاق
؟ادبفيك-
ًالفطلازيالهنكلو،يعيبطلكشبيعمثّدحتدقو،ريخبناك-

.هلوحنمرودييذلاامكرديالو
.اهفنأتحسم
.نيئطخمانكامبر-
؟هنيدصقتيذلاام-
ًالفطهسفننظيوهف،ةيداعةسردمىلإهلاسرإانيلعناكام-

ً.امامتمهلثمضكريوبعلي،هئالمزةيقبكفرصتيوًايعيبط
.قيضلابينرعشأاذهاهمالك
ضرمينأيعيبطلانمو،ءيشيأنميناعيالوريخباننبا-

.رخآلاونيحلانيبلافطألا



.ةللبملااهشومرلالخنمةداحةرظنبينتقمراهنكل
نحنولافطألاةيقبكسيلاننبا،نوادةمزالتمنميناعياننبا-

.ةقيقحلاانراكنإبهلهاكلقثن
فورظلاهذهيفيمامأةقيقحلاهذهةداعإلاهعفدءيشيأملعأال

.جفلالكشلااذهبيهجويفاهيمرو
ً.اديجكلذملعأ-
.تلمكأويسفنكلامتتلواحينكلو،ةحضاوةيبصعباهتبجأ
هقحنملب،لافطألاةيقبكةيعيبطةايحشيعينأعيطتسيهنكلو

.ةميلسةروصبةايحلاىلعفرعتينأبجي،ةايحلاهذهايحينأ
مستبيوهوبغارجرخوبابلاحتفنادقفيمالكمامتإنمنكمتأمل

ً.انئمطم
.ةديجرابخألا-
.ةرذحةربنبكلذلاق
.ةلكشمةيأدوجونّيبتملةروصلاف،تّعقوتامكو-
لمألاداعدقو،ليلقلبقانراجشتيسندقوةحرفهتباجأً؟اقح-

.تفدرأونيتليمجلانيتينبلااهينيعيفصقارتي
؟كلذكسيلأاننئمطتيكلطقفمالكلااذهلوقتالتنأ-
؟امكيلعتبذكنأوقبسلهو-
؟هباصأيذلاراودلاببساماذإ-
.يرودبتلّخدت
.بعللايفًاريثكهسفندهجاهنأودبي،بعتلانم-
.ًاليزجًاركش-
.يبلقلكنمهحفاصأانأوكلذتلق
،كيلعنّوه...روسيفوربلاىلعةروصلاضرعديريبيبطلانكلو-

،تالامتحالاعيمجنمدكأتلاديرنطقفنحنً،اددجمافاختنأليعادال
اذل.دغلايفالإدوعينلوىفشملارداغدقروسيفوربلانأةلكشملانكلو
نكمتيلوةحارلانمًاطسقذخأيل،ةليللاانهجروبىقبينألضفي
.لصياملاحًادغهصحفنمروسيفوربلا

.ىرخأةرميببعالتتنونظلاتأدب
...انعهيفختامكانهناكنإبغاركوجرأ-

.يتلمجلمكأينعديملهنكلو
رمألاةيلوؤسملّمحتأنألقعيأً،ائيشيفخأالانأينقدص-



؟امكنعهتلاحيفخأويدحول
.قمعبسفنتأنأتعطتساً،اريخأ
؟جروبةيؤرعيطتسنىتم-
.ةيوسلخدنلالاعت،روفلاىلع-

ًاقحناكو،هعممستبتيهوصيمقلاهسبلتةضرمملاتناكلخادلايف
صلختلالواحيناك،ضيرموأبعتمهنأىلإريشيءيشالو،ريخبودبي
.بهذيلهكرتتملاهنكلواهنم

.ًالوأكصيمقيدترتنأكيلع،يزيزعايلّهمت-
.يبأايمويلانيتمقيرفىمرميفًافدهلجسأنأتعطتسادقل-
ةبرضتناكدقل-ةضرمملاتاميلعتلملستسيوهوينآرنيحكلذلاق

.ينعمسيلهتوصرثكأعفريناك-ةينكر
عبطلابينكلوً،افدهنكيملوةثراكتناكدقلهللوقأنأيفتبغر

:رمضأامسكعتلق
.كيلعيمغأوراودلابتبصأكلذدعبكنكلو،تنسحأ-
ً.ادجًاشطعتنكيننأل-
؟برشتملاملو-
رخآبعالبنوتأيساوناك،ءاملابرشلتبهذوةبعللاتكرتول-

.ديجلكشبضكرأاليننأبنوعرذتياوناكدقف،يناكملحيل
:هلتلاقفلخدتلانماهسفنعنمعطتستملزيرلوكنأودبينكل
هذهكّمهتةجردلاهذهلأ،نوؤاشياماولعفيمهعدً،انسح-

؟ةبعللا
ترعشيننكلو،جروبعمةقيرطلاهذهباهراوحلمكتستناكعبطلاب

بطاخألتفتلاو،تكستنأاهلتأموأاذل،بسانملاناكملاسيلهنأب
.بغار

؟ةزهاججروباهيفثكميسيتلاةفرغلاله-
.ةزهاجاهنإلجأ-
.هعمىقبأسًاضيأانأ-
،بغارتانيمطتلكنممغرلاىلعف،روفلاىلعزيرلوكتلخدت

.ةفئاخوةقلقتيقب
ريرساهيفةفرغلانأامك،هعمامكدحألظينأبجي،عبطلاب-

.ٍناث
ينبانكلو،هتفرغىلإجروبلاصيإلجأنمبلودميسركراضحإّمت



يفةدوجوملاكلتهبشتيتلاباعلألاىدحإوهيسركلانأنظيناك
ًاعيمجانكاميفً،اجهتبمهتفرغىلإقيرطلالاوطناكو،يهالملاةنيدم
.هعبتن

؟ةليللاهذهجروبعمانأىقبأنأكيأرام-
.زيرلوكلتلق
.جروبهديرياماذهنأنظأو،ىقبأسانأال-
.نينثالانحنىقبنلفًاذإ-
ً.ابقعمتلق
مانتنأبجيوًادغبتكملاىلإباهذلاكيلعف،كلذليعادال-

.روفلاىلعكبلصتافوسفديدجءيشيأأرطنإو،حاترتو
؟ةدكأتمتنأله-
يفاننأىسنتالو-ربكأّدوبتفاضأمث-يزيزعايعبطلاب-

.ةعاسلارادمىلعنودوجومءابطألاو،ىفشملا
ينتلباقًاضيأيهو،يبحنعاهلريبعتللةلواحميفيعارذباهتطحأ

نألجأنمةضرمملاعنقيوهوجروبعباتأتنكيننكلو،ةعئارةماستباب
امهبحبضيفييبلقنأباهنيحتسسحأ،يسركلادوقتيهورثكأعرست
ً.اعم

؟ميلسرمألاام-
نيفقاوناعنكوداهنتيأرتفتلاامدنعو،فلخلانمتوصينبطاخ

.امهيلعةيدابفوخلاوقلقلاتارامأو
دقو،ىفشملاىلإجروباوفعسأمهنأبينتربخأوكلمتلصتادقل-

؟نآلاوهفيكً.اريثكانفخ
.ريخبهنإ-

عرستنألجأنمةضرمملاعانقإلواحيلازيالوهوهوحنترشأو
.رثكأ

.بعللايفةظحللكلالغتسالواحيهنإ،نايرتالأ-
ً.احضومتلمكأو،امهيهجونمقلقلاىفتخاانهو
.فوخللٍعادنمامهنأبءابطألاانربخأدقو-

فسأللنكلو،ءاجرألايفايتاكنعثحبأتنك،امهّملكأتنكاميفو
الف،اهروضحنملضفأنآلااهبايغنأتكردأتاظحلدعبو،اهدجأمل
نممغرلاىلعكلذو،اهيلعفرعتتوايتاكعميتجوزيقتلتنأديرأ
تسيلايتاكف،تافاخسدرجمنآلاينهذيفرودياملكنأبماتلايكاردإ



يفًابغارنكأملهتاذتقولايفينكلو.يتجوزنعاهيفخأىتحيتقيشع
.يترسأويتجوزىلعايتاكفرعتتنأ

.ءيجملاءانعاّفلكتتنأيرورضلانمنكيمل-
.يلوحروديامىلإديدجنمتدع
.امكلاغشناىدمًامامتملعأانأف-
مهملا-ناعنكلّخدت-لمعلاليجأتاننكمي،مالكلااذهلقتال-

ًادمح-همالكبزيرلوكبطاخمث-ماريامىلعهتحصوريخبجروبنأ
.هتمالسىلعهلل

ىقبينأبجينكلو،ريخبهنإنولوقيءابطألا،ناعنككلًاركش-
.ىفشملايفمويلا

ناعنكرداب-ىفشملااذهيفروسيفوربًاضيألونيشيقيدص-
بلطننأاننكميفنابغرتامتنكنإ-يتجوزوانأاننيبهتارظنبلقتنيوهو
ً.اضيأهتروشم

،عوضوملابدئازلاهمامتهاوناعنكفّرصتنمتبرغتسادقلةحارص
نكلو،ىفشملاىلإجروبلقنلاهيفرطضنيتلاىلوألاةرملاتسيلهذهف

دقفنآلاامأ،رثكأاليفتاهلاصتادرجمبلبقنميفتكيناكيقيدص
،ءاوسّدحىلعضرعملاولمعلابريبكلاهلاغشنانممغرلاىلعهسفنبءاج
ً.اضيأةدعاسملاضرعيوهاهو

.رمأللعادنمامًايلاحنكلو،يقيدصايًاركش-
.دعبهريمليذلاجروبوحنداهنهجتااميفناعنكعمثدحتأتنك
نمله.كعمسولجلايفبغرأًاضيأانأ،ظوظحمنمكلاي-

؟يلعستم
ً:احرفحاصوهنونجنجىتحجروبهآرنإامو
؟ةسردملايفمويلاًافدهتلجسيننأبملعتأ؟داهنيمع-

.قدصيالنمكلوقيوهوجاهتبالايفداهنهاراجدقو
؟بعلتتنكنمدضو؟لوقتامًاقحأ-
،ماودلاىلعنوزوفياوناك،نيتمقيرفمهنإ،انلرواجملافصلا-

ً.احاستكابعلملاانحستكامويلااننكلو
.ًالعفمتنسحأ-

اذهتهنأوتلخدتزيرلوكنكل،جروبةاراجميفرمتسيسناكو
.ةماهةمولعمبسامحلا

يفًاريثكهسفنبعتأهنأليعولادقفوراودلاببيصأهنكل-



.داهنايبعللا
.ىرخألاةهجلاىلإداهنلقتناروفلاىلعو
الوهتحصىلعظفاحييكذلابعاللاف،يقيدصايانقفتااذكهام-

ىتحبعللايفنورمتسينممهةربخلاوليلقنوبعاللاطقف،هسفنبعتي
.كاهنإلا

تفخيننكلوديدشلاشطعلابرعشأتنك،يمعايقحكعم-
.يناكمنيدبلاايزلحيوةبعللاكرتأنأ

؟قيرفلايفكقيدصسيلأكناكملحينأيفةلكشملاامو-
فيكفرعيالوهف،بعللانقتيالهنكلويقيدصوهلجأ-

.ديكأتلكبرسخنسفبعلملاىلإلزننإو،ةركلاددسي
.ىرخأةرمزيرلوكتلخدتدقفاهتداعكو
.كتحصنممهأءيشال،ترسخنإةلكشملاامو-

أدبوتكسىتح،همأمالكيفةحضاولابضغلاةربنبسحأنإام
ملكتيأدبو،تاظحلدعبهرذحزواجتهنكلو،ةيادبلايفرذحباهيلإرظني
ملهنأرمألايفّديجلاو،فقوتنودرخآىلإعوضومنملقتنيوًاددجم
.ةركلانعثيدحلادواعي

؟لزبلابةيوسبعلنيكلانروزتنأبيندعتملأداهنمع-
نيحيننأبكدعأ،ةرتفلاهذهًاليلقلوغشمينكلو،يتآسعبطلاب-

ً.اروفمكروزأسيلمعيهنأ
.امهتقالعبهباجعإىدبأدقو،يلثمامهبقاريًاضيأناعنكناك
.عئارلكشبناقفتيداهنوهنأودبي-
هنكمتمدعببسبريمضلازخووهامبرو،امهنمةريغلابرعشيامبر

وهاذهو-امبرو،جروبعميقيقحلالصاوتلانمعونيأةماقإنم
ىلعترطيسيتلادولخلاةركفتأدبو،لعفلابريغتيأدبهنأ-مهألا
ً.اضيأهحورنمريغت،هلقع

:ًالئاقهثيدحلمكأهنكلو
نأيفبغاريننكلوًاريثكعوضوملايفثدحتأاليننأحيحص-

.نبايلنوكي
.كرحتملاهدعقمىلعينبابقارتلازتهتارظنتناكو
ديرأطقفً،اقلطمةجوزبملحأمليننأيفنمكتةقرافملانكلو-

ً.انبا
؟ةجوزنودنمملحلااذهقيبطتنمنكمتتسفيكو-



.ملحدرجمهنإ،عيطتسأنلعبطلاب-
ةيبرتبموقينأوًابأحبصينأبملحيلجرلكو،ليمجملحهنإ-

.ةايحلايفهبراجتوهتاربخهيلإلقنيو،هنبا
مهفأنأديرأانأفةفلتخمبابسأهذهيتبغرلنكلو،لجأ-

نوكننيحف،يرظانمامأربكيوهوينباةيؤرلالخنمرثكأيتلوفط
كاردإعيطتسنالكلذل.ةحيحصةروصبانلوحيرجياممهفنالًالافطأ
ىلعانتلوفطركذتناننأيفببسلاوهاذهنوكيدقو،حضاولكشبرشلا
نظأ.ةئناهلاةلحرملاكلتىلإقاتشنو،ةديعسوةليمجتاظحلدرجماهنأ
لفطلاللحيفيكو،ةلوفطلاةقيقحكردناهنيحًءابآحبصنامدنعاننأ
اذه.اهحارمفلتخمبةايحلاهاجتةيعقاورثكأحبصنو.اهبرمييتلافقاوملا

ً.ابأحبصأنأيتبغريفببسلاوه
ً؟اينانأًارربمسيلأ-
انتبغروهةينانأانبناوجرثكأو،نوينانأعيمجلانكلو،كلذملعأ-

هقفيالةايحكرتعمىلإديدجنئاكبجزلاو،لافطألاباجنإيفةمراعلا
نودنمً،اديعسايحيسلفطلااذهنأنمضتنأعيطتستلهً،ائيشاهنع
نممغرلاىلعو،العبطلاب؟ةليوطةايحشيعيسو،ضرمنودنم،لكاشم
ةبغرلايفرمتسنوأ،ةنوزومريغةيلاوتمقفوباجنإلايفرمتسنكلذ
.نآلاانألعفأامكملحلاو

يقيدصناكله،ملكتيوهوجروبتاكرحتعباتتهتارظنتناك
،ملاعلااذهىلإقاعملفطراضحإيفببسلاتنكيننألةينانألابينمهتي
لوجيامكردأهنأكو،ةجردلاهذهىلإيقيدصبنظلاءيسأنأبجيال
.يسأريف

نأدقتعأولفطباجنإديرأعيمجلاكانأفً،ادحأمّهتأالانأ-
نأىنمتأسلفطّيدلحبصأولامبرو.رشبكانتانيجيفدوجومءيشاذه
كنبابفغشهنأالإىزيددوجونممغرلابفداهنىرتالأ،ةاتفنوكت
كحض-دلوهلنوكينأيفهتبغرىلإببسلادوعيدقو،ةريبكةجردل
.كلممامأهتبغربحوبينأىلعؤرجيالهنكلوً-اليلق

.ريبكنابجنيكسملاانقيدصف،ؤرجينلعبطلاب-
.هكحضفخدقوداهنبقاريناك
.دحلااذهىلإنابجهنأدقتعأال،مالكلااذهبهملظتتنأ-
.ةيرخسلاةحضاوهتربنتناك
.انيلإمضناوجروبعمبعللانعّفقوتهمساداهنعمسنإامو



.جروبعمكبعليفرمتسا-ًاكحاضلمكأ-كنعثدحتنال-
.ثيدحلااذهرييغتلناحتقولانأدقتعأ
؟عامتجالاناكفيك-

.ناعنكتلأس
نوملكتياولظ،ربخلابانملعامدنعءاهتنالاكشوىلعانك-

مهثيداحأومهتاّهرتبءيلملبطىلإيسأرلّوحتىتح،ةلصاوتمتاعاسل
يفًاضيأتنأىقبتسله-لمكيوهوزيرلوكىلإرظن-ةجمسلا
؟ىفشملا

؟لأستامل،تيبلاىلإبهذأسال-
ءاقبلاوتيبلاىلإباهذلالدبانقفارتنأكيأرام،انرظتنتايتاك-

؟كدرفمب
؟اهبيقتلتسنيأ-
:زاجيإبباجأوزيرلوكهعمستنأيفبغريالهنأكوهتوصضفخأ
.ولابعراشيفايتاكءاقدصأدحأهكلميةكربىعديبرشميف-
يتلاةمتعملانكامألادحأنوكيالأىنمتأ،بيرغمسا؟ةكرب-

.راوطألاوبيرغكئلوأاهداتري
ً:اعفادمباجأوراكنتساةرظنليمجلاههجوتلتعا
،هنعتعمسامبر،ةكربهمسايقئاثومليفكانه،سكعلاىلع-

نموةعئارةقيرطبرشبلاتافالتخاوةعيبطلاوتافاقثلانعثدحتيهنإ
همسااوقلطأو،مليفلااذهببرشملاباحصأّرثأتدقو،ةرسآدهاشملالخ
ايتاكتفرعتدقو،لابجلاوقلستمونوروصملاهداتريناكمهنإ.ناكملاىلع
يتلاةروصلاطاقتلالططخأيننأامك.ةقباسةقلستماهنوكناكملاىلع
ناكملاىرتنأدوأو،تاذلابكانهبراشملادحأيفةكبترملاةميرجلارّوصت
.كيأرينيطعتل

ال،تقولاضعبلجروبوزيرلوكعمىقبأنأبجينكلوًانسح-
ً.اقحالامكيفاوأسوابهذا،نآلاذنماهدرفمبزيرلوككرتديرأ



يفزيرلوكوجروبتكرتامدنعًاليلةرشعةيداحلابراقتةعاسلاتناك
باهذلاوًاركابامهكرتبةبغريبنكتملف،ياقيدصءاقللتبهذوىفشملا
هنكلو.كانهتيقبتنكلجروبمنيملولوً،اضيرمدقريينبااميفرهسلل
رتوتلاوفوخلااهقهرأيتلايتجوزكلذك،ةحارلاومونلاىلإةجاحبناك
،هلعفأامملعأملىفشملابابنمتجرخامدنعيننكلو.راهنلاةليط
ينثدحيذلاةكرببرشميفًارهاسلازيالناعنكنأنمًادكأتمتسلف
،بعتلابسحأًاضيأانأفلوبقملامتحاهنإ؟تيبلاىلإبهذأله.هنع
نودنمتيبلانأامك،هعمثدحتلاوناعنكةيؤرببغرأتنكيننكلو
ءانثأهتيضمأيذلاتقولالاوطو.ديكأتلكبًاشحومنوكيسزيرلوكوجروب

ديدحتعطتسأملراليفلسارسعراشىلإيلوصوىتحىفشملانميريس
ىلإباهذلاةركفنعتلدعقيرطلاىلإتلصونإامينكلو.يتهجو
ىلإًابئاخةدوعلاىلإرطضأالألجأنمو،ناعنكءاقلتررقو،تيبلا
.برشملاكلذيفلازيالهنأنمدكأتأللومحملاىلعهبتلصتا،لزنملا

..ولأ-
؟تنأنيأ..ميلسولأ-
؟ةكربيفامتلزامأ..تآ..تآانأ-
.يناثلاقباطلادحاومقرءانبلا،ولابعراشيف،لجأ-
.لصأفيكفرعأسقلقتالًانسح-
نل.ةعساوىطخبميسقتةحاسوحنهجتأتأدبو،فطعملاترّرز

ةيعرفلاعراوشلايفريسلاةحارصفاخأانأف،ءاقمحةعاجشرهظأوحجبتأ
ناكنإوىتحولغوأهيبربعريسلاترتخااذل.ليللانمتقولااذهيف
ناكاهنيحف،نآلانمةنسنيثالثلبقثدحيلاذهنكيمل.لوطأقيرطلا

انكو،زونابأعراشيفةرثانتملاتاصيخرلاتويبوحناندوقيروهتملاانقيدص
يشابيلراتوزونابأيفتاراحلاوةقزألاةهاتمزاتجناهيلإلوصولالجأنم
يفف،نآلانمةدحلقأاهنيحرطخلاناكامبر.اهدقتفاتبةأرجب
رانقالطاةجيتننانثالتق،ناهروأيقئاسيلهاورامبسحبةحرابلا
دقفعبطلابو.ريبكلايباكامرابعراشيفكلذو،انهنمرتميتئمدعبىلع
يبيجيفدوقنلانمريثكلالمحأاليننأحيحص.ةطاسبلكبلتاقلابره
ةيرمقةلاهاهئاوضأبطيحتيتلاةقزألاهذهف.رذحلانمريضالنكلو
ىلعنينمدملااهايانثنيبيفختتناكةيبابضلاءاتشلايلايليفةبحاش



لكو،نيمرجملاو،نيناجملا،نيرصاعملاقرطيعاطقوصوصللا،مهعاونأفالتخا
.ًءاطغليللايفدجينم

ةفصرألاىلعةفطصملاتارايسلااهتلوحيذلاراليفلسارسعراشتزتجا
اهئانببادايرتايآةدابعرادبناجبتررمو،ةهاتمىلإيئاوشعلكشب
تهجاوتلتحايتلاامرواشلامعاطمهتهوش-فسألل-يذلاو،ليمجلا
ةيادبىلإتلصوو،اهحئاوربًاراهنعايجلالمثتيتلاو،قسانتالبعراشلا

ةفاكيفنيرباعلاونيراملابجضيعراشلاناكهتداعك.لالقتسالاعراش
،هلزنموحنهجتيوهترهسىهنأدقضعبلاف،بابسألافلتخملوتاهاجتالا
،هلمكأبليللايضقيسثيحىلإهجتيوهووتلللزندقرخآلاضعبلاو
نيلهذنممهلوحنوتفلتياوناكحاوسلانممهمظعمورخآلاضعبلااميف
انأو.قفدتلانعفكياليذلايرشبلارهنلااذهمضييذلاناكملالامجب
ةبوعصيأدجأملو،ولابعراشوحنًاهجتمرهنلااذهليسفنتملسأاضيأ

ةينبألادحأليناثلاقباطلايفعقيبرشملاناك.ةكربىلإلوصولايف
،ماعةئمنعديزيامذنمنييلاطيإلانييرامعملادحأاهممصيتلاوةليمجلا
ولابعراشدادتماىلعةيرامعمةريزجلكشتىرخأةينبأةعومجمنيب
ناك.ضيرعلاهدازكالوصعراشو،ليوطلايشابيلراتعراشنيبعقاولا
هيلعتلّضفينكلو،ءانبلالخدميفينرظتنيقيضلاوعضعضملادعصملا
ىهانتتزاجلاىقيسومتاوصأتناك.دوعصلابتأدبوعساولايرمرملاجردلا
ىقيسوملابخصطسوةأجفتعاضاهنكلويدوعصعميعماسمىلإ
لمحييذلابابلاىلإاهماغنأىلعتلصويتلاو،تحدصيتلاةيكرتلا

لازتاليولعلاقباطلانمةرداصلاةيكرتلاىقيسوملاتناك.ناكملاةتفال
بابلاتعفد.ةكربنمزاجلاتامغنًاددجمعمسأتأدبيننكلوةبخاص
ناك،بابلاقوفةقلعمةيندعمسارجألةفيطلةنرينتلبقتسا،تلخدو
ًادعبهيلعيفضيلخادلانممداقلاءوضلاناكو،امًاعونًاملظمرمملا

يتلاناردجلاتناك،هتدجورغاشيسركلوأىلعتسلجوهتزتجاً،ايبابض
ىلع،ةيجلثممقىلعنوفقي،نيقلستملاروصاهنيزتنكادرضخأبتيلط
عيمجلاعلبتساهنأبيحوتمفلاةرغافةقيحسةيدوأىلعلطتتاردحنم
كلتنيبًاقلعمناكجلزتلاةيذحأنمًاجوزنإىتح،ةمحرنودنم
مليننكلوةتفاخلاةراضإلاكلتلظيفياقيدصنعثحبلاتلواح.روصلا
.ةريبكلاةلواطلافلخباشلاوحنتهجتاف،امهداجيإنمنكمتأ

.اهقافروايتاكةديسلانعثحبأ،تحمسول-
وحنهديبراشأوةفيطلةماستباههجوىلعتحالاهمساركذدنع



.مهناكم
ىلعدومعلاكلذءارونوسلاجمهنإ،ميلسديسلاكنأودبال-

.راسيلا
؟برشملااذهبحاصتنأ،كلًاركش-
اذهريدنيخأوانأ-ًاحفاصمهديدم-ناهرإيمساو،لجأ-

ً.اعمناكملا
:لوقأانأوهتحفاص
.نذإلاب،كتفرعمبتررس-
،دعبمحدزادقبرشملانكيمل،هيلإراشأيذلاناكملاوحنتهجتا

ءاجرألايفعزوتتيتلارشعسمخلاتالواطلانمطقفعبسوأتسطقف
ناكملاطسويفةلواطىلإنيسلاجيئاقدصأناكو،ءامدنلااهلغشيناك
.لبقنمهتيأرنأيلقبسيملرمعلالبتقميفرمسأباشمهعموً،ابيرقت
.ايتاكىوسدحأيمودقظحليملثيحثيدحلايفنيجمدنماوناك
صقارتييذلااهينيعنوليفترتحادقو،ةليمجلااهتماستبابتّعشأاهتداعكو
ايامهيفلوثملافرشبزافامهنمنوليأ،رضخألاوقرزألاتاجردىلع
حّولتىتحهلكلامجلااذهظحلأنليننأًاقحدقتعتتناكله؟ىرت

ىلإياقيدصهبتنااهديتعفرنيحو؟اهناكمىلعيّنلدتاهنأكواهديبيل
.ينلبقتسيلناعنكفقوو،يئيجم

.انهسولجلابلضفت،ميلسًالهأ-
ً.اضيأبيرغلاباشلافقواميف،هناكميفسولجلابيلريشيوهو
ضهنيذلايسركلاىلإريشيوهويوحنهجتاو-ناعنكديسال-

.يناكمسولجلابلضفت-هنع
.كسفنجعزتنأليعادال-

ً.اركاشهتبطاخ
.ةرداغملابمهأتنكدقفسأبال-
تلاق-ًابيرغسيلوانقيدصميلس،جنيدرإلجعتسمتنأمل-

.ةبطاخميوحنهجتتيهوجنيدرإدررظتنتملو-ايتاك
.برشملااذهبحاصوهجنيدرإ-

ىلعو،ءيشيفةريبكلاةلواطلافلخهتيأريذلاباشلاهبشينكيمل
رعشونيتينبنينيعيذةرمسلاىلإليميناكدقف،رقشألاهقيقشفالخ
ههجوحمالميفرثكأتققدولامبر.هنملوطأناكهنأامكنوللايئانتسك
ءاوضألاهذهتحتةبعصةمهمتناكاهنكل،امهنيبهبشلاضعبتدجول



ً.احفاصمهوحنيديتددمسلجأنألبقو.ةتفاخلا
ذنمًاضيأكيخأىلعتفرعتدقو،ميلسانأ،كتفرعمينرست-

.ليلق
ينتثدح-هديدميوهولاق-كيلإفرعتلاينرسًاضيأانأ-

نأوانهكارأانأينرسياذل،ناريجنحنفودبيامىلعو،ًالوطمكنعايتاك
ً.اددجميقتلن

.راوجلاىلعةجهبضيفتةيصخشاذًافيطلًاباشجنيدرإناك
ً.ادجليمجانهناكملاف،ديكأتلاب-
-ًايسركرضحأس-لوقيوهوةيقبلاوحنتفتلاو-كلًاركش-

نأبحتاذام،كلأسأنأتيسن-ةأجفتفتلانيحباهذلابمهيناك
؟برشت

:لوقأانأوةلواطلاىلإترظن
؟هنوبرشييذلاام-
هرضحأصاخبارشهنإ-داهنباجأ-عنصلايسنرفبارش-

ً.ارخؤمايقارتنمهعمجنيدرإ
حابصلايفًابعتمًاعادصيناعأبارشلاتيستحااملكف،ًاليلقتددرت

:رخآليدبداجيإتلواحاذل،يلاتلا
بتكميفتنكامدنعًارهظبارشلاضعبتيستحايننكلو-

...ناعنك
.ينعةباينرّرقلببرهللةصرفينحنميملناعنكنأالإ
نميستحتس،يقيدصايقيحسرصعذنمرهظلاىضقنادقل-

.انلكهيستحنيذلابورشملا
.تملستسااذل،باوجلاراظتنابّيفرظنلانوقدحياوناك
.هنابرشياميفياقيدصكراشأس-جنيدرإتبطاخو-ًانسح-
.ةديدجةجاجزرضحأسًاذإ-
-يوحننيتليمجلااهينيعبتهجتاوايتاكهتركش-كلًاركش-

ً.اضيرمناكهنأيناربخأدقل،كنباكتمالسىلعًادمح
لأسأتأدبو،ينبابينتّركذامدنعقيضلايندواعدقو-ًاركش-

ةمزالتمنميناعيينبانأتملعامدنعيهاجتاهروعشناكاذاميسفن
.نواد

؟كلذكسيلأنّسحتدقل-
.ناعنكينلأس



مسرأانأوهتبجأاذلينباتنايذلاقيضلادحأظحالينأأشأمل
:يهجوىلعةنئمطمةماستبا

.ىفشملارداغأنألبققمعبمانيهتكرت،ريخبهنإ-
.نّسحتدقهنأهللدمحلا-
.ةلواطلابشخىلعهديبقديوهوكلذداهنلاق
.مكيدلةدوجومبشخلاىلعقرطلاةداعله-

.بارشلالعفبًاليلقاهانيعترمحايتلاةباشلاناعنكلأس
ثالثقصبنوانسوؤرريدنقرطلادعباننأامك،ةدوجومعبطلاب-

.تارم
فاضأ-كارتألاوسورلانيبةكرتشملاتاداعلانمريثكلاكانه-

.نينسلاتائمذنمنارواجتمنابعشامهف-داهن
.برحلاامهنملكّلمىتحابراحتناراجلجأ-
.ةركامةربنبايتاكهتباجأ
ناعنكلّخدت-خيراتلاربعهراجبراحيملبعشكانهلهو-

.ةقطنملاهذهيفةصاخو-ثيدحلايف
نأأشيمليقيدصنأالإ،ناعنكديىلعةدومباهديايتاكتعضو

اهكرتلباهديبحساهلحتيملواهبرهتشايتلاءاسنلاريزةفصلركنتي
.ةليمجلااهلمانأةبعادملوجتتتناكيتلاهعباصأنيبةسيبح

قباسلااهمالكحضوتنأايتاكتلواح-هتدصقاماذهنكيمل-
...نكأملانأف-

.لمكتيكلاهفعستملةغللانكل
.هبينأتيدصقتمل-
.داهنحضوأ
.لجأ-
دجوداهننأاهّرسدقو،ناعنكةضبقنماهديّصلختيهوتباجأ

.ةبسانملاةملكلا
،ريثكلامكقحيفانبكترااضيأنحنف،بينأتلادصقأنكأمللجأ-

.كارتأللةريبكةدومنكييسورلابعشلانمًامسقنأامك
؟اذامل-

يذلادايصلاءودهبرظتنيوةلواطلاىلعهيديعضيوهوناعنكاهلأس
.خفلانمبرتقتيهوهتسيرفبقاري

-هلتحضوأ-لوبنطساىلإانمفالآلاأجتلا1918ماعلايف-



.فطللاىهتنمبيكرتلابعشلامهلماعدقو
:ًالئاقضرتعاداهننكل
ايكرتهاجتءادعلاباورعشلباقملابسورلافالآنأدكأتميننكلو-

.وتانلافلحىلإتمضنااهنأل
يفينعأ،ةميدقلاايسوريف-ةقثاوةربنبايتاكتباجأ-ال-

ملامبر،اننيبةرشتنمىرخألابوعشلاهركةفاقثنكتمليتايفوسلاداحتالا
كانهنكيملنكلو،ضعبلاىدللوبقلاىقلتاهنيحمكتموكحةسايسنكت
يفانّملعتدقفةعونممتناكةيرصنعلا.يكرتلابعشلاوحنءادعيأ
.ئطاخفّرصتوهبوعشلاةيقبىلعيلاعتلاوةيرصنعلاةرظنلانأبسرادملا

اورجاهنيذلاصاخشألاكئلوأىلإةركاذلابدوعأينلعجثيدحلااذه
.1918ماعلايفايكرتىلإ

ةروثلاعالدنادعبايكرتىلإكئابرقأنمدحأرجاهله-
؟ةيفشلبلا

امبر،اههجوةشهدلاتلعدقوّيلإترظنةيادبلايف.لوضفباهتلأس
لاؤسلااذههلرطخنيأنماهسفنلأستامبرو،طبضلابلاؤسلامهفتمل
.ةيفاناهسأرتزهمثتاظحللةتماصتلظ،ميحجلاقحب

مضنايدجف.اهنيحدالبلارداغدقانئابرقأنمًادحأنأنظأال-
ًاثراوتمًاديلقتبزحلاىلإباستنالاحبصأو،ةروثلاعالدنالبقنييعويشلاىلإ

هنإلاقيو،رصيقلاشيجيفًاطباضناكيدجمامعأدحأنكلو،ةلئاعلايف
.اهنيحلوبنطساىلإبره

؟لوبنطسايفًاميقميقبلهو-
ةبقحلاءاضقنادنعو،دعباميفسيرابىلإرفاسهنأدقتعأ-

.يدلاونمةدعاسمبلطدقودالبلاىلإةدوعلالواحةينيلاتسلا
؟هتدعاسمبكدلاوماقلهو-
.هدعاسيملهنأنمةدكأتميننكلو،لصحامركذأال-
؟رمألانمةدكأتمتنأاملو-
.نآلااهلأسينموهناعنكناك
لجأنماهنعلزانتيملوً،اقلطمهئدابمنعلختيمليدلاونأل-

.ناكيأ
ً.اذإًايقيقحًايعويشناكدقل-

.ًاليلقةرخاسةربنبيقيدصمدمد
ىلعليمجلااههجوءيضتتناكيتلاةماستبالاءافتخاتظحالانهو



اهيلعلحدقو،ةريغصتافشرفشترتتذخأواهسأكتلمح،روفلا
.هتاملكتفرتقااملمثلايقيدصظحليملو.تمصلا

ناعنكلمكأ-ابوكيفءامدقلانييعويشلادحأىلعتفرعتدقل-
دالبلالاوحأتناك،نظأامىلعتاونسسمخلبقكلذو-ثيدحلا
ةلهلهمةيندعمةدرخدرجمعراوشلابوجتيتلاتارايسلاتناكو،ةيرزم
اميفرقفلاتحتحزريبعشلاةيبلاغوةروثلاةبقحىلإاهمظعمدوعي
عئاظفلاكلتلكىرينكيملزوجعلانكلو،ةينونجبسنبقسفلارشتنا
باشةسامحبملاعلارّيغتسيتلاةميظعلاةروثلانععفاديناكو،هلوحنم
ناكاذإاميفراتحأينتلعجهبلقةبيطنأالإ،هرمعنمنيرشعلايف
ًاضيأنحنةقيقحلايف.هلجأنمنزحأمأً،ارخاسكحضأنأّيلعبجي
ملنيكسملانكل،اهنامزىلودقراكفألاكلتنأالإ،ىضماميفنييراسيانك
ًارمتسملظاذل،دوقعذنمترثدنادقةيسايسلاهتادقتعمنأملعينكي

.همالحأبكسمتلايف
ً.اعيمجانمةداعسرثكأوهفببسلااذهلو-
.انبطيحيناكيذلافيطللاوجلابتحاطأةحضاوٍّدحتةربنبتباجأ
ءانعاهسفنّفلكتملاهنكل،ةدحلاهذهًابرغتسمناعنكاهيلإرظن

.هيلإرظنلا
لمجأناكمىلإملاعلالّوحتل،هلثمًالئافتمناكعيمجلانأول-

.ريثكب
تادقتعملاولؤافتلااهلحيالةيعقاولالكاشملانكلو،قحكعم-

.يتزيزعاي
.قدصوةيدجبةرملاهذهناعنكاهباجأ
،عونلااذهنمتادقتعمامهلناكنيلاتسورلتهفنيملعتامك-

عاطتسامهنمدحأالنكلو،ىرخألاءامسألاتائمكلركذأنأعيطتسأو
.سكعلاىلعلب،هيلعوهامملضفأحبصيلملاعلارييغت

:هيلعدرلايفرخأتتملايتاكنكل
عيطتسألباقملابو،طقفةئيسلاةلثمألاماودلاىلعنودروتمتنأ-

مهمالحأومهتادقتعملالخنماوعاطتسانيذلاصاخشألافالآكلركذأنأ
،ةسايسلالاجر،نونانفلاوةفسالفلامه،لضفألاوحنهرييغتوملاعلاليوحت
اهبدقتعنوًامالحأكلمنملنإ.نوفشكتسملاوةلاحرلا،نيدلالاجر،ءاملعلا
.شحومناكمىلإلوحتيوملاعلارحسعيضيسةدشب

ةغرافًاسأكوبارشلاةجاجزلمحيوهوانوحنًامداقجنيدرإناك



ًالئاقّقلعفةلواطلاىلعلصحيامكردأدقوتيوكسبلابضيفيًانحصو
:ايتاكبطاخيوهو

.مدتحمثيدحلانأودبي-
جنيدرإاهعطاقيملولفنعبلدجلالصاوتسةيسورلاةليمجلاتناك

.لمكيلانوحنهجتامثنمو،ظحلانسحل
نمف،ةيعويشلالوحشاقنلاواهعمثيدحلانممكرذحأ-

دقلو،عطتسأملوًاريثكتلواحدقف،اهرظنةهجورييغتباهعانقإليحتسملا
.يعانقإنميهنكمتتنأنمًافوختفقوت

-داهنلّخدت-هيفشيعلاليحتسيًاءوبومًاناكمملاعلاحبصأ-
دعبرّيغتيذلاامنكلوً،اعيظفًاروتاتكيدناكنيلاتسنأفرتعنلًانسح
ءاينغألاتابىتح،رثكأادادزادقرقفلاوسؤبلانأىوسءيشال؟هليحر
ناضحأيفضعبلاقرغدقل؟كلذركنتنأعيطتستأ،ةساعتلابنورعشي
سؤبنمله.تاردخملاناضحأيفاوقرغنورخآلااميف،ينيدلادّدشتلا
؟هيناعناممربكأ

:لوقأانأوكحضلابتأدب
ذاقنإةلواحمىلإمتدعنيسأكدعبف؟لصحيامنوظحالتالأ-

.ملاعلا
.برشتنأدعبتنأكبيصيسامىرنس-

.وتللجنيردإاهرضحأيتلاةجاجزلانميسأكألميوهوناعنكّقلع
لماعلاف،مكماهميفاوحجنتنأسأكلااذهدعبعيمجللىنمتأ-

نويلامسأرلاهبأدبياماذهً،ائيشهلعفدأنلناقتإبلمعياليذلا
.مهباطخ

.ليمجلاههجوىلعةركامةريشكتتمسترادقوايتاكوحنهجتا
يرهاظلاهءودهكّرغيال،لامللشطعتميلامسأرميلسيقيدص-

.يشافشحونمكيهقامعأيفف
وجنيلءادفلاشبكىلإينلّوحينأيفناعنكىدلةميدقةداعاهنإ

ىلع،ةبذعةماستباينتلدابواهسوبعتسنةليمجلاايتاكنكل،هتلعفبوه
.ةلوهسبمالستسالايونتنكتملاهنأنممغرلا

تهجتاوً-امامتفصولااذهنعديعبميلسديسلانأملعأ-
.فيطلصخشهنكلوًايلامسأرنوكيدق-يوحن

.كلاركش-
.اهتبجأ



ةيلامسأرلارورشّقبطييذلاانقيدصبخنبرشنلفً،انسح-
.ةفيطلةقيرطب

ًادحكلذبعضيلهسأكعفريوهوعيمجلاىلإمالكلابناعنكهّجوت
انبرشوفطلباهانقرطوًاعيمجانسوؤكانعفر.ةسلجلاىلعّميخيذلارتوتلل
.يقامعأوحنردحنملابارشلاقاذمًاريثكينبجعأدقو،يبخن

.عئارهنإ-
.تقلع
.برشلاةركفبتعنتقايننأديجلانم-
وهوانتلواطرداغينألبقةريغصةماستبابحيدملااذهجنيدرإلباق

:لوقي
.يعمهنمريثكلاترضحأدقفنوؤاشتامدقاوبرشا-
.اننأشوانعدكوجرأ-
.ةحزامايتاكهتباجأ
؟نآلاذنمحنرتلابانأدباننأىرتالأ-
نحنف-ناعنكاهتكسأ-يتزيزعايكسفننعيّملكت-

ً.ادجنوعتمتسم
ً.ادغلمعلانمريثكلاانمامأفً،اركابظاقيتسالاانيلعنكلولجأ-
:ديكأتةربنبلاقولمعلانعثّدحتامدنعّرشك
مث-نيئاشتيذلاتقولايفظقيتسأس،يتشويتاكيقلقتال-

دسفننأليعادالاذل،ةليوطةرتفذنمانتثالثعمتجنمل-انوحنتفتلا
؟باحصأايكلذكسيلأ،لمعلالوحقلقلابانترهس

نكلو،برشلايفلقثأنأيفةبغريبنكتملًاضيأانأةقيقحلايف
.هحلاصلرمألاتمسحثدحتيوهوناعنكاهبينرمغيتلاةبحملاتارظن

.ةحصلابخن-ًاددجميسأكتعفر-يقيدصايعبطلاب-
يتلاانسوؤكانعفرو،اهتضراعمنممغرلاىلعانيلإايتاكتمضنا

نكل،برشلابنيعتمتسماوناكنإملعأال.هتاذتقولايفًاعيمجاهانغرفأ
لكدعبهبساسحإلانكمياملضفأبارشلااذهنأبتسسحأيتهجنم
.مويلاهبتررمام

دقو،ىقيسوملازاهجءاروًافقوليلقذنمانكرتيذلاجنيدرإناك
.فطلبءاوجألايفحدصيزاجلالظظحلانسحلونكل،اهرّيغينأتفخ

؟انهةديحولاىقيسوملايهزاجلاله-
.ايتاكتلأس



...كبجعتملنإ،ال-
اللوضفلابابنمتلأسيننكلوزاجلابحأ،سكعلاىلعال-

.ريغ
نوصقريعيمجلادجتوًاضيأةصقارىقيسومًانايحأنوعضي-

ةميدقلاةيكرتلابوبلاىقيسوملتالفحنومظنيمهنأامك،نونجوبخصب
يننكلو،ءاوجألاهذهًاريثكغستسأمل،يضاملانرقلاتاينيعبرأىلإةدئاعلا
.مكلقورتساهنأدقتعأ

كلتماغنأىلعانربكنحنف-ناعنكّقلع-انلقورتعبطلاب-
.ديكأتلكبتالفحلاهذهىدحإرضحنسو،ىقيسوملا

ً.اضيأةليمجنآلافزُعتيتلاىقيسوملا-
.تفضأ
.زاجلاقشعيميلس-
.ناعنكحضوأ
.ةيسيلوبلاتاياورلاو-
.داهنفاضأ
ً؟اقح-

يلتحضوأاهنكلو،اذهكرمأباهمامتهالُتشهددقو،ايتاكينتلأس
:ةلئاق

تناكيتايفوسلاداحتالايفف،ةيسيلوبلاتاياورلانمريثكلاأرقأمل
نكلً،اراشتنارثكألايهيبيجيكلالاجرتارماغمفصتيتلاتاياورلا
نمضفّنصتًاضيأيكسفيوتسودتاياورنأربتعيناكبدألاةدامذاتسأ
.رمألابمتهأتأدباهتءارقدنعو،ةيسيلوبلاتاياورلا

؟يكسفيوتسود-
ً.ابجعتمتلأس
باقعلاوةميرجلاةياورتأرقدقف-ناعنكلّخدت-عبطلاب-

.هلاقاميفًاقحمكذاتسأناكدقل،اهثادحأنمديزملاةفرعملًافهلتم
-كلذكسيلأراطإلااذهنمضردحنتًاضيأفوزاماراكةوخألا-

لتقةميرجلوحروحمتتثادحألاف-ناعنكرظنةهجوًاديؤمداهنفاضأ
.نظأامىلعبألا

ةميرجلاةءارقديعأسيننكلو،وحنلااذهىلعرمألابرّكفأمل-
تاياورلانميكيسالكلاطمنلالضفأكلذعمو،ىرخأةرمباقعلاو
لامعأبحأيننأامك...نومياسجروجويتسيركاتاجأتاياورك،ةيسيلوبلا



يتلاويضاملانرقلاتاينيثالثىلإةدئاعلارلدناشتنومياروتيماهلييشاد
.اكريمأيفةطرشلايققحمتارماغمفصت

.تمستباومامتهالاولوضفلانمقيرببناتليمجلااهانيعتعشأ
؟رمألاام-

.اهتلأس
.ءيشال-
.ةكحاضتباجأ
.سكعلادقتعأ-
.اهتبجأ
.ناعنكبتكميفمئارجلاروصدهاشتتنأومويلاكبقارأتنك-

.هابتنابتيغصأوةلواطلاىلعاهلمحأيتلاسأكلاُتعضو
تسسحأدقف،ءيشلاضعبًابيرغًاعابطنايدلكتارظنتّدلو-

لمعلااذهيفسّرمتمقّقحمكنأكو،ةريبكةيفرحبروصلاىلإرظنتكنأب
.يداعصخشدرجمسيلو،نينسذنم

؟نيدصقتاذام-
تاياورلابمتهييذلاصخشلاف،هلحميفناكينظنأدصقأ-

.تقولاعمةيسيلوبةيؤربستكيةجردلاهذهىلإةيسيلوبلا
.اهحيدمينقاردقوتكحض
امدنعو،ققحملارودصّمقتأينتلعجتاياورلاهذهف،قحكعم-

،ريبكلكشباهليصافتيفققدأ،روصلانمعونلااذهىلعّينيععقت
رمألانأودبي...وحنلااذهىلعروصلاهذهبمامتهالادّصقتأملينكلو
.ةداعحبصأ

ميلسنأودبي-بخصبناعنكفاضأ-؟نونجلابانأيننوفصتو-
.ينمًالاحلضفأسيلتاّهرتلابهسأرةيسيلوبلاتاياورلاتألميذلا

.عبطلاب-
ً.اسّبلتميبكسمأنمكً،اّبنؤمهتارظنبينقمريوهوداهنفاضأ
لّكشتاميفضرعملاعورشميفيضملانعانينثلواحتتنكامل-

؟كتاياوهمهأمئارجلاةعباتم
نيبًاسيبحاهيفرطخلالظيةيسيلوبلاتاياورلاف.فلتخمعوضوملا-

ً.امامتفلتخمهنولعفتامنكل،ئراقلانعًاديعبوروطسلا
ةرمةغيصلاهذهبثدحتلايونأنكأمل،ةدرابةيريذحتةربنبهتبجأ

يمفنمجرختتاملكلالعججنيدرإبارشف،ةليحديلابامنكلو،ىرخأ



.اهيلعةرطيسلاعيطتسأنأنودنم
.لبقيذنمًاظّفحترثكأهتاكرحتحبصأو،هتسلجيفناعنكلملمت
؟عوضوملااذهلوحكيأرترّيغدقكنأبلقتملأ-
.تقمىلإانتسلجلّوحيو،ةعتملااندقفيدقثيدحيفضوخلاتبّنجت
.ييأرترّيغعبطلاب-
.ايتاكتلّخدتامدنعرمألاكرادتليتلواحمةيادبيفلزأالتنك
.هيأريفميلسديسلاديؤأانأ-
قبيملو،برشلاةوشناهتليازدقو،مالسلالبساذهاهمالكبتعطق

لظو،ههجوىلعةضيرعةماستباتمسترايذلاداهنىوسهلاحىلعدحأ
.ودبيىلعحوضوبهيلإلصتنكتمليتلاانتاملكعباتي

؟ةداجتنأله-
.ةيئاهنةروصبهيعوّدرتسادقوناعنكاهلأس
؟لبقنمرمألابينيربختملامل-
ناعنكّرسفينأتيشخدقو،ةئطاخةهجووحناندوقيراوحلاأدب

هتارظنتناكدقف،رخآوحنىلعايتاكوانأاننيبرظنلاتاهجوبراقت
.ةبيرقةفصاعبرذنت،رتوتلااهلخاديتلاهتوصةربنوةداحلا

ةركفلابًاّقلعتمتنككنكل-ايتاكتحضوأ-كربخأنأتلواح-
.كجاعزإوكتحراصمنعمجحأينتلعجةريبكةجردل

ةراثإبّنجتل،يفخلّسوتبيحوتةيناحلااهتارظنوئداهلااهتوصناك
.ةياهنلاىتحاهيأربةكسمتملظتساهنأحضاولانمناككلذعمو،هبضغ

.ايتاكوانأاننيبلقتنتناعنكتارظنتأدب
؟كلذكسيلأعوضوملااذهيفامتثدحتنأوقبس-
كبيصينأديرنالو،كيلعفئاخانالكف-هتبجأ-انثّدحتلجأ-

.ةركفلاهذهببسبهوركم
؟هوركميأ-

.ءاوجألاداسيذلارتوتلاًاريخأظحالدقو،داهنانلأس
.ناعنككيلعةفئاخانأ-

.ايتاكهتبطاخ
تحتناصقارتتناتليمجلااهانيعاميف،ةيجارلااهتارظنبهرمغتتناك

اهنأحضاولانمادبدقو،يزوريفلانوللاتاجّومتىلعتفاخلاءوضلا
.هبةّميتم

تلمكأ-ميلسديسلافواخمنعًامامتفلتختيفواخمنأامك-



رثؤتنأىشخأيننكلو،يجراخرطخنمكيلعفاخأالانأف-اهحيضوت
.كيذؤتوكتيسفنىلعًابلسةركفلا

هينيعّقيضيوهو،هينعتاممهفيلناكمإلاردقزيكرتلاناعنكلواح
.حيضوتلااهنمبلطلشفلابهتلواحمتءابامدنعو

؟يبلسلايسفنلاريثأتلابهنينعتيذلاامنكلوً،ارذع-
ةروصملانع،مويلااهبينتربخأيتلاةصقلاهعماسمىلعايتاكتداعأ

ةيرشبلاسؤبريوصتباهفغشاهعفدفيكو،سوبرأانايدةروهشملاةيكيرمألا
ةياهنلاىتحديدشهابتناباهيلإعمتسادقل.فاطملاةياهنيفراحتنالاىلإ
ءودههناكملحوقباسلاهرتوتهليازامكً،اقلطماهتعطاقملواحينأنود
.ةيفخةماستباههجوىلعمسترتتدبثيدحلاباهرارمتساعمو،قيمع

تربخأدقل-ةدودوةربنبفاضأو-قلقلااذهلكليعادال-
ّيلعرثؤينلوينفضرعمدّرجمهنإ،رمألايفانثّدحتولبقنمًاضيأداهن
نكلو،لبقنمسوبرأانايدةصقفرعأيننأامك.لاكشألانملكشيأب

ًالاثمكيطعأس.اهتياهنلةلثاممنوكتسرّوصملكةياهننأينعيالاذه
؟همسابمتعمسلهيغيوغنيليفرثرآ،رخآروصمنع

.هبعمسأمل-
.يفنلابءاميإلادرجمبداهنوانأانيفتكااميف،ايتاكهتباجأ
هلوصوبرهتشادقو،ناكيرمألانيروصملامهأنمغنيليفرثرآناك-

ىلعرصتقتنكامألاهذهنكتملو،عيمجلالبقثدحلاناكمىلإيروفلا
ةينبألاو،ةيرورملاثداوحلالمشتتناكلب،لاحلاةعيبطبمئارجلاحراسم
مئارجلانعروصلاتارشعرثرآرّوصدقل،قيرحلااهيفبشنييتلا
ةيأهيلعرطيستملو،راحتنالابركفيملهنكلو.رشبلابتلحيتلاعئاظفلاو
دقعلايفيفوتوةيعيبطةروصبهتايحلمكألب،ليبقلااذهنمسواسو
رثكأرثرآلامعأهبشتضرعملاةركفنأامك.ةيعيبطةافوهرمعنمعباسلا
دقو،ةيعيبطةايحشاعهنإامكللوقألدوعأو.انايدلامعأباههبشنم
.Lifeةلجمكةماهلاتالجملانمريثكلايفهروصترشن

.ّيلإهجوتانهو
صخشدرجمتسلانأ،قلقلااذهلكلرّربمنمامهنأيأ-

ًامامتسكعلاىلع،ةبارغلانعثحبيواهتاذلموةايحلانمّلمقرخأينغ
ىلعو،نايحألانمريثكلايفًادجةيساقنوكتدقةايحلانأكردأانأف
ةليوطةايحايحأنأيفبغرأو،اهناقشعتامردقباهقشعأكلذنممغرلا
يأبتسسحأنإو.ةظحلرخآلاهايإينتحنميتلاايازملابعتمتسأنأو



طقتلأيننأوههلعفأاملك،عيمجلالبقةركفلانعىلختأسفرطخ
نععوضوملاناكءاوسعوضوملانعرظنلاّضغبروصلانمةعومجم
...امبرتاراطملاىتحوأراهزألاوأ،مئارجلا

رثألاعنمعيطتستنلو-ايتاكتلّخدت-ثثجلارّوصتكنكلو-
.تقولارورمعمكيلعهكرتتسيتلايسفنلا

.هفقومنععجارتلايونينكيملناعنكنأودبي
يننأركنأنلهتاذتقولايفيننكلو،عيطتسأيننأيكلدكؤأ-

ىلعلمعينميدحوتسلف،كنمهتعمسامدعبقلقلاضعببترعش
ً.اضيأيعمداهنوتنأ،عورشملااذه

يفيلمعءانثأف-داهنهباجأ-ّيلعارثؤينلتوملاوثثجلا-
.يكريمألااذههطقتلااماهددعواهتعاظفيفيهاضتًاروصتطقتلاةديرجلا

هعمرمتستستناكنإاهلأسينمك،هتارظنبايتاكبقاريناعنكناك
.يلادباماذهامبرو،ةركفلانعىلختتساهنأمأ

ايتاكهلتحضوأ-روصلاطقتلينمتنأو،ةركفلابحاصتنأ-
يدلسيلف،كعملمعلابتيضراملالإو،كردقبريثأتلاينلاطينلفاذل-
.راحتنالاونونجلاوحنهجوتلايفةينيأ

دقو،هتاراجمتلواحاهنكلو،ناعنكمالكبعنتقتملاهنأحضاولانم
وهوًاضيأانأييأرنمدكأتيليوحنهجتاف،اضرلابيقيدصانيعتّعش
:لوقي

اذهحتفننأديرأال،ريخأءاجريدلنكلو،ديجاذهً،انسح-
ً.اددجمعوضوملا

.عيمجلاىلإًاهّجومناكمالكلانكلو،ينثّدحيناك
؟انقفتا-
،لمعلابأدبنانوعد-هتداعكداهنهدناس-ًاعئاركلذنوكيس-

ًاحنرتمفقوو-دغلانمءادتباريوصتلاعيطتسنوًازهاجحبصأويدتسالاف
.لمعلاءدببخنبرشنلف-

.تايادبلابخن-
نعتردصيتلاةلذجلاتانرلانكلوً،اعمانسوؤكةعبرألانحنانعفر

يهونيزحلاةأرملاتوصىلعيطغتنأعطتستملاهعضببانسوؤكقرط
مالظيفةقراغلاةكربناردجكةبآكلايفةقراغةينغأزاجلاماغنأىلعينغت

.بحاش



دقنكيملناعنكنكلو،رداغناميفهباوبأقلغيةكرببرشمناك
جردلاىلعلزنننألبقىرخأةجاجزجنيدرإنمبلطدقو،دعبىوترا
ناعنكناك.فوقولاعيطتسنداكلابوحنرتنانكاننأنممغرلاىلع،يرمرملا

تنكو،امهفلخريسنداهنوانأاميفةمدقملايفنالزنيوايتاكديبكسمي
طئاحلاىلإدنتسارخآلاونيحلانيبو،يتاوطخيفمكحتلاعيطتسأداكلاب
نزاوتلادقفيأدبدقللب،ينمًالاحلضفأداهننكيملوياوقعمجتسأل
.لزنناميفهعارذتطبأتاذل،عقولهبكسمأملولو

.يقيدصايبرشلابانطرفأدقل-
.هلتلق
.ريثكلابرشنمل،نظأال-
.ةحنرتملاهتاوطخظحالينأنودنمفلصلكبباجأ
ةركلاكجرحدتيهتدهاشمبعتمتلاو،هعارذكرتيفةريرشةبغرينتباتنا

...لفسألاىلإ
؟ريثكلابرشنملًاقح-
ً.ارخاسهتبجأ
...عوبسألبقف،لجأ-
يعارذدعتملو،راودلاهبفصعدقفلمكينأعطتسيملهنكل

.ىنميلاهديبنيزباردلابكسمتفهدانسإلةيفاك
انعمتجا-ناعنكوايتاكوحنهسأربأموأو-اهنيحانعمنكتمل-

...داتعملاانبورشمنمةلئاهةيمكانبرشو،ناعنكتيبيفةثالثلانحن
...ءاهتنالاىلإاهقيرطيفةثلاثلاتناكونيتريبكنيتجاجزانغرفأاننأقدصتأ

يذلااذامكردتله...نيتريبكنيتجاجزىلعانيضق...ينعأاممهفتله
سيلأ.ً.ائيشينعتالتاجاجزعضبف،اذل...هيمسأاماذه،كلذهينعي
؟كلذك

-لفسألاوحنهرجلواحأانأوهتبجأ-ًائيشينعتالعبطلاب-
.ديكأتلكبانيلعرثؤتنلتاجاجزتسسمخف

،هيدياتلكبنيزباردلابكّسمتوةأجفيدينمهعارذبحسهنكلو
ً.اررشناحدقتهانيعويبقّدحيأدبو

؟يمالكنمرخستأميلس-
نآلااهبهوفتأةملكلكو،ىرخأةرمةيحضلارودّسبلتهنأدقتعأ



ًايكابيننضتحينأبةاسأملاهذهيهنيسعبطلابو،هرتوتةدحنمديزتس
نوكأىتحو،ياوسملاعلااذهيفهبسحيدحأنمامنإلوقيوهو
امدنعحطسلاىلإوفطتاهنكلوً،امئادرركتتالايديجارتلاهذهنإفًافصنم
نكيملفعبطلابو.هتناهإدصقتمهدحأنأبرعشيوأئيسفرظبرمي
عاطتسايذلاناعنكنيكسملاوأانأيفتكىوساهيلعيكبيفتكنمكانه
اذهلّمحتأنأّيلعناكو،هتبيبحديبكسميوهوانعدعتباوةاجنلا
يقيدصحاُونلّمحتبيلحمسيجازميفنكأمليننكل،يدحوراصعإلا
قيرطلاهيلععطقأل،ةديدجةيجيتارتساتعبتاو،ثادحألاتقبتسااذل،مويلا
.ةيادبلاذنم

.ينمرخسينمتنألب-
.هتبجأ
.ةشهدلابةلغومتارظنبينقمريأدباذل،نظأامىلعيبولسأهأجاف
؟كلهتلعفيذلاامنكلو...؟انأ-
.ةياهنلايفًاباوجدجينأعاطتسا
نآلايتأتو،يرابخإءانعكسفنّفلكتنأنودمهعمرهست-

يفمكعمدجاوتلاهلقحيالبيرغصخشيننأكورمألابيمامأحجبتتل
.ةرهساذكه

ثيدحللداعهنكلو،ةيادبلايفههجوىلعةيبغةماستباتمسترا
.ةظوحلمةيدجب

-ةبسانملاةملكلادجيلًاّزكرمهينيعقلغأ-ميلسايكلمسقأ-
ملاننألقعيأ-لوقياممًادكأتمنكيملهنكل-اهنيحكبانلّصتادقل
دقتعأ-يضرألاقباطلاىلإالصودقاناكامهنكل،ناعنكنعثحب-؟لصتن
.بضغتنأكقحنمفانلصتادقنكنملنإنكلو...انلصتااننأب

.ديدجنميعارذطبأتو
لزننلونآلااذهنمانعدًانسح؟ينقّدصتالأ،دحأيبلّصتيمل-

.لفسألايفنارظتنيايتاكوناعنكف
لمكيونيزباردلاكسميوهوًالهمتملزنيذخأورمألاىلعضرتعيمل

:هثيدح
ىلع،كبانلصتااننأودبال،اذهكًارمأىسنندقاننأنظأال-

.لصننإامناعنكنمدكأتأسلاحلك
.ىرخأةرميدينمهعارذتلفأ،لوألاقباطلاىلإانلصوامدنعو
انمتبلطيتلايهايتاكف،كبانلصتادقل...تركذتدقفرظتنا-



تلاقاذلتقولالاوطكنعثدحتنانك،تركذتدقل،اهنيحكبلصتننأ
...كلذدعبو...طبضلابثدحاماذهنإكلمسقأ،نآلاهبلصتنالامل

.ثدحامّركذتليتدعاسمبلطينمكيلإرظن
؟كلذدعبثدحيذلاام-

عفرهنكلو،فقاووهومانينأتفخف،مامألاىلإليميهسأرأدبو
.ينلأسوةأجفهسأر

؟كبلصتنملًاقحأ-
ىلإلصننيحناعنكلأسنلفينقّدصتملنإو،يبدحألصتيمل-

.لفسألا
لأسننألضفألانم،ركذتينلالال،ناعنكلأسنلفًانسح-

.ايتاك
؟هنمًالاحلضفأايتاكنأنظتله-
نمةلئاهتايمكءاستحاىلعةرداقو،ةيوقاهنإ،ئطخمتنأ-

كحضيأدبو-ًاقحراوطألاوبيرغسورلاءالؤه،رثأتتنأنودنمبارشلا
عابطةدحنميكتشأتنكوثدحتنانكمايأةعضبلبق-عباتينألبق
تلقو،بابسألاهفتألراجشلااهلاعتفاويهتنياليذلااهرّمذتنمو،كلم
تدروأاهنكل،ًاليلقّيلعرمألاناهلءيشلاضعبةليمجتناكولهانعمامب
امدنعةعشبةأرمانمكانهسيلهنإتلاقدقف،ينبجعأًايسورًالثم
؟كلذكسيلأليمجٌلثم،ةيفاكدرابلاانبارشةيمكنوكت

سورلاملعتامكف،انبارشريغرخآًائيشتلاقاهنأدقتعأ-
.انبارشسيلوةرثكبرخآًائيشنوبرشي

ً؟اقحكلذتلاقأ،رخآًائيشتلاقاهنأنظألجأ،قحكعم-
ةهجلايفانراظتنابايتاكوناعنكناكثيحءانبلالخدمىلإانلصو

ناكولابعراشنأالإ،ليللافصتنمانزواجتاننأنممغرلاىلعو،ةلباقملا
النورخآو،نيقصالتمنوريسيقاشع.تقوللرابتعانودً،ابخاصلازيال
ةحوارمقشعلاوةقادصلانيبنوحواريةريغصةفاسمىلعنيظفاحمنولازي
انلاحكًارمزوأمهدرفمبنوريسيصاخشأ،ناضتحاىلإلوحتتلدعبجضنتمل
ةتفاخلاءاوضألاتحتتاهاجتالافلتخميفنوريسياوناك،ةعبرألانحن
ءانبلللباقملاكنبلاطئاحىلإنيدنتسمايتاكوناعنكاندجو.قيرطلل
نوريامدنعنولهمتيكانهنمنيراملالاجرلاعيمجناك.انلوصونارظتني
رظنيناكضعبلااميف،هريسلمكيوباجعإةرظنيقليناكضعبلا،ايتاك
مليقيدصنكل.هيرظانعبشيلتارمةدعهفلختفلتيوءاوترانوداهيلإ



مفنملهنيوهوطئاحلاىلإًادنتسمناكدقفهلوحيرجيامظحلي
وهوهفراعمدحأهآرنإلصحيدقامهلرطخيملو،ةرشابمةجاجزلا
.يرزملارظنملااذهب

هنضحبتمتحادقف،اهقيدصلاحنعًافلتخمايتاكلاحنكيمل
ىلعلوصحلايفاهرودرظتنتيهو،اهلوحروديامظحالتنأنود
اهلدمةليوطةفشردعبفاهراظتنالطيملو،اهنمفاشترالاوةجاجزلا
يقيدصنمفرصتلااذهبرغتسأمل.اهنمفشرتتأدبو،ةجاجزلاناعنك
لثمةليمجةأرماةاراجمغستسأمللباقملايفيننكلوً،اديجهفرعأيننأل
امىلعداهننأالإ،ليللانمرخأتملاتقولااذهيفوفرصتلااذهلايتاك
.يأرلااذهينكراشينكيملودبي

ً.ائيشيلاكرتاامكلسرىلع،ةجاجزلاامتغرفأدقل-
يوترتنألبقةجاجزلانعيلختلاىلإايتاكترطضادقو،داهنّقلع

ةرطخةبعلنيرخآلاكراشتةلفطكمستبتيهوداهنىلإاهتمّدقو،اهنم
.ةميقلايلاعزرحاهنأكوروفلاىلعداهناهفّقلتدقو،ةعونممو

ىتحانهةيرزملاةلاحلاهذهبفوقولانوونتالمكنأدقتعأ-
؟كلذكسيلأحابصلا

.يبّملأيذلاءايتسالاحبكعطتسأمل
.هسفنكلامتناعنكلواح
.امكئيجمرظتننانكاننكلو...بهذنسعبطلابال-
.همفنماهجورخيفرثعتتفرحألاتناك
لضفيو-ًاسماههلتلق-ًاريثكبرشلايفداهنفرسأدقل-

.ةعرسبتيبلاىلإهلصوننأ
.ّفقوتنودةجاجزلانملهنييذلاداهنوحنناعنكهّجوت
انكرتينل..ً.اقلطمانكرتينأيونيالداهنفلواحتال...وهوه-

..ًالمثنآلاهبحنىضقنإوىتح
؟لحلاام-
تزواجتةعاسلا-هتعاسىلإرظن-ويدتسالاىلإهذخأنانعد-

.ريوصتلابأدبنسحابصلايففً،اضيأنحنكانهماننس،ةدحاولا
؟مكلكهيفاومانتلناكمنملهو-
ً،ائيشّركذتنمكتاظحللتكس-ةبحروةعساوةقشلاف،عبطلاب-

ميركلجرتنأف،يقيدصايكناضتحادوأ-هعارذبينقّوطمثنمو
رهشةدمللمعلازاجنإيفانرخأتانكلةقشلاهذهينطعتملولً،اقح



.لقألاىلعيفاضإ
؟نآلانولعفتساذام-هنمصلختلالواحأانأوهتبجأ-ًانسح-
مامحو،مونللفرغكانهف.ويدتسالاىلإبهذنسكلتلقامك-

سيلأاهيلعاهانلخدأيتلاتاليدعتلادعبةقشلادهاشتملكنأنظأً.اضيأ
؟كلذك

.ال-
هبانمقامةدهاشمنمنكمتتل،كانهىلإةيوسبهذنلفً،اذإ-

.تاليدعتنم
.طيسبراودبرعشأتأدبدقف،لزنملاىلإباهذلالّضفأ-
لضفأيتلاحنأنظتله..يقيدصايروعشلااذهككراشنانلك-

عستمكانهفانعملاعت،لزنملايفًاديحونوكتسكنأامك؟كتلاحنم
.هيلإكوعدينمىلإةجاحبتسلوكلزنمهنأامك،عيمجلل

لزنملاىلإباهذلاةركفنمرثكأةركفلايلتقارامليردأال
يتلاتالوحتلاةدهاشميفيتبغرنوكتدق،مهتقفارمتررقويدرفمب
دقوً،اديحوءاقبلاومهكرتمدعيفةبغرلانوكتدقولزنملاىلعاهولخدأ
ناعنكذخأدقوريسنانأدب.بارشلاريثأتنعجتانشيوشتدرجمنوكي
.ديدجنمهعارذتطبأتاميف،داهننمبارشلاةجاجز

.يتجاجزتراطنيأ-
ً.اطخاسضارتعالالواح
؟تيسنكنأمأةدحاوةرطقانلِقبتملواهتيهنأدقل-
.ايتاكتلّخدت
؟اهتيهنأًاقحأ-

.ّيلإرظنوةأجفهتكحضنعىلختهنكلو،بخصبكحض
؟ايتاكلأسنسانكءيشيأنع،ميلس-

تلواحفهسفنقباسلاثيدحلاىلإيبدوعينأفوخلاينباتنادقو
.بّرهتلا

.ريسلالمكنلفايه؟يتلاحىرتالأ،ّركذتأال-
.لصاوتملكشبةرثرثلايفرمتساهنكلوً،ارجهّرجأانأوضرتعيمل
كيلعالنكل...ةريبكةعرسب..يقيدصايةعرسبلمثتتنأ-

...ّركذتلانمنكمتأسف
انك،انفلخناريسيناعنكوايتاكاميفةمدقملايفريسنانكةرملاهذه

تناكةلامثلاف،نيديحولانكنملاننأرمألايفديجلانكلانريسيفّحنرتن



تفلنلنكنمليلاتلابو،انلوحنوريسينيذلانمريثكلاىلعةحضاوودبت
دحأانارينأًافئاختنك.ئيسروعشينباتنيناككلذعمودحأهابتنا
دحأدهاشولاذامو،وحنلااذهىلعنيّحنرتمريسننحنوانفراعمنم
ىلعتقفاويننأليسفنمولأتأدبو.ناعنكدييفيهوبارشلاةجاجز
.ءابغضحم،ةكربنمانجورخدعبيلزنمىلإبهذأملومهعمريسلا
طلتخازوجعلجريهابتناتفلنزاوتلاىلعداهندعاسأنألواحأاميفو
وهوةليلذةروصبانمامأّفقوت.ةدحاوةلتكلّكشتلهتيحلبثعشألاهرعش
:لوقي

يفيتبغربلوقلاكيفخأنلوً،امامتسلفمانأف،يندعاسكوجرأ-
.يديسايدوقنلاضعببينمركأ،ةريغصسأكءاستحا

.بارشلالجأنمدوقنلايدجتسيناك
نيدرشملانمةعومجمنمدحاووهف،روفلاىلعهيلعتفرعتدقلو

يتلاىلوألاةرملاتسيلو.اهتاراحوولغوأهيبةقزأيفنولوجتينيذلا
ناعنكوحنتفتلاو،هئاقلبتحرفةرملاهذهيننكلو،دوقنلاينميدجتسي
:لوقأانأو،تاوطخعضببامهقبسنانكنيذلاايتاكو

.كعميتلاةجاجزلاينطعأ-
لواحىتحداهناهآرنأامو،ثدحيامملعينأنودهديّدم

امعرسأبزوجعللةجاجزلاتيطعأورمألاتكرادتيننكل،اهيلعلوصحلا
.نكمي

.ةجاجزلاينطعأ-
نلدييفنآلاتحبصأةجاجزلانكل،رخآلاوهيدجتسيداهنناك

.ثدحامهماهنعىلختت
؟اهذخأيهتكرتاذامل-

حملبهتجاجزعمىفتخايذلازوجعلانعثحبيوهو،قنحبينلأس
.ةبعشتملاولغوأهيبةقزأةملظيفصاغو،رصبلا

بحسفيكمتيأرأ-ثدحامىلعةيطغتلاتلواح-يهلإاي-
؟اهببرهويدينمةجاجزلادرشتملااذه

ههجونمحفطتةداعسلاو،ةالابمالبهديناعنكعفر
الاهريغةجاجزيرتشنس،هبيصننمتناكاهنأودبي،كيلعال-

.قلقت
امهممهيلعةرطيسلاعيطتسأنليننأتكردأ...؟اهريغيرتشتس

حئاضفللًابّنجتناكمإلاردقسيئرلاعراشلانعداعتبالاتررقاذل،تلواح



.يعرفعراشوحنهجوتلاونآلادحأانآرولانلاطتدقيتلاةيرخسلاو
نسحلنكلً،ابيرقتًارتمنيسمخلايلاوحكشإناهيأعراشنعانلصفتتناك
لخدمهاجتابداهنّرجأتنكاميفو،انمًابيرقافاهعراشناكدقفظحلا
.ةفلتخملكاشمهيدلتناك،عراشلا

.هنعايتاكلأسأنأبجييذلاامترّكذتدقل،ًاليلقّفقوت-
املعفيهكرتأنأيونأنكأمليننكل،ايتاكراظتنابّفقوتلالواحو

.ايتاكنمهتفرعمدوياملوحهلأسأانأويفلخهّرجتلصاو.ءاشي
؟هتّركذتيذلاام-
ةرمللهعارذبحسدقو-لكشلااذهبكءارويّرجنعفك-

،اذكهينّرجتامل،ينكرتا-قنحبيلإرظنيأدبو،اهددعركذتأاليتلا
.يدرفمبريسلاعيطتسأ

ً.اددجمحنرتلابأدبىتحينمصلختنإامو
.عقتس-
.المأتعقونإينمهيال،ينأشوينعد-
ةلوقملاهذهقدصتكردأدقل،ةداعهاشخنامةيحضعقناننإلاقي

،داهننيبوينيببشنًاراجشنأبنيدقتعمانلوحنوعمجتيسانلاأدبنيح
نكلو،تارملاتائمانرظتنتيتلاةحيضفلاةصرفتفعاضتدقفكلذبو
داهنعارذطبأتتلناعنكتكرتوانتدعاسملايتاكتعرهدقفظحلانسحل
.روفلاىلع

؟داهنتفقوتاذامل،انريسلمكنلفايه-
.فقوتأمل-
.انلوحنمىرجامبعوتسيملوًارئاحاهيلإرظن
...؟وهامنكلو،ًالاؤسكلأسأنأديرأتنك-
.ريسننحنووهامينربختسً،انسح-
ةّحنرتملايقيدصتاوطخىلعةرطيسلالواحتتأدبوكلذتلاق-

اهسفنبمّكحتلاىلعةريبكةردقاهيدلفً،اقحمداهنناكدقل،عاطتسملاردق
.هتبرشاملكنممغرلاب

انلببستيداكيذلاموؤشملالاؤسلاّركذتداهننأودبيً،اريخأ
.ةحيضفب

انكو،مايأةعضبلبقناعنكلزنميفانيقتلاامدنعنيركذتتله-
..ً.ائيشتدروأف،كلمنعكتثدحدقواهنيحدرابلاداتعملاانبارشيستحن
تمادامةعشبةأرمانمكانهسيلنإلوقيًايسورًالثمتدروأ،ًالثم



.ةيفاكدرابلابارشلاةيمك
.اذهكًائيشتلقيننأدقتعأ-
.رمألااذهنعكلاؤسدوأتنك-
؟هنعينلأستنأديرتيذلاام،مهفأمل-
.ىرخأةرمثيدحلاليصافتيفهلاؤسعاضأدقوً،اددجمداهنّفقوت
هّركذتأس،ريسلالمكنلفكيلعال...رمألاّيلعسبتلادقل..فووأ-

.لاوحألاعيمجبليلقدعب
:ًالئاسفقوتنيح،هوحنهجوتنانكيذلاعراشلالخدمىلإانلصو
؟بارشلانيأ-
.قمحأاياهلكةجاجزلاتغرفأدقل-
.ناعنكّ◌در
؟انأًاقح-
انلكرتتملواهمظعمتبرشدقف،عبطلابركذتتنلو،تنألجأ-

ً.ائيش
.ايتاكعمهريسلمكأاميفًالذجكحضيأدب
انأامأ،بارشلاءاستحالةحيحصلاةقيرطلانوفرعتالمتنأ-

ةأرمانمكانهسيل...؟املنوملعتأ،عتمتسافيكوبرشأفيكفرعأف
بارشمأدرابلاانبارشوهأ..ةيفاكدرابلابارشلاةيمكنوكتامدنعةعشب
؟رخآ

نمةرملاهذههعارذبحس،قيرطلافصتنميففلألاةرمللّفقوتو
ً.ارصتنمامهضعببهيفكبرضو،ايتاكدي

لثم،يمامألثملاتركذامدنعايتاك.تركذتدقل..تركذتدقل-
يسورلابارشلاوهبورشملااذهناكله،يفاكلابورشملاوةعشبلاةأرملا
؟درابلاانبارشمأ

.عبطلابيسورلابارشلاناك-
.فقوتلاوتمصلانمتاظحللاضعبهنمةلمجلامهفّبلطت
.رثاعٌظح-
ناكوةحضاوةروصبهنمنّكمتبعتلانأادبدقوً،اريخأكلذلاق

:لوقيوهويوحنةرادتسالانمنكمتهنأالإ،ةبوعصبفقي
،يقيدصايًاقحمتنك،يسورلابارشلانعثدحتتتناكدقل-

.ً.اريثكيننوختةركاذلانأودبي
امهالك،يسورلابارشلاودرابلاانبارشنيبقرفالف،كيلعال-



.دحاوقيرطىلإاندوقي
ّيلعً-اقحتلمثيننأودبيً-افسآمدمديوهو،ىرخأةرمهريسلمكأ

.مانأنألجأنم،نكميامعرسأبتيبلاىلإلصأنأ
لّدعو،هتلاحبفرتعادقف،نامألابترعشوًاقيمعًاسفنتبحسً،اريخأ

نألبقًاددجمهعارذطبأتىلإتعرسأاذل،ةديدجةجاجزءارشةركفنع
.نيزوجعكنيلّهمتمانريسانلمكأو،هيأررّيغي

.ةأجفناعنكّفقوتنيح،ءانبلاةيوازىلإانلصو
.ةجاجزءارشلبهذأس،رجتملانمامًائيشنوديرتله-

نممغرلاىلعتمصلاترثآانأىتح،ةركفلاىلعدحأضرتعيمل
امنأًاكردمتنكدقف،برشلانععيمجلافقوتينأيفةريبكلايتبغر
ينرظتنيالومهرظتنيًاركابلمعلانأامك،لقعلاتوصلةيغاصناذآنم
.يلنأشال،مهلباطاماوبرشيلف،انأ

دقل،يتلوفطمايأمظعمهيفتيضقيذلاىنبملامامأىلإانلصو
ًاعونًاعضعضتم،لزألاذنمهتبآكوهمدِقوهلامجبانهضبارهنأبسحأتنك
يدلّفلختماودلاىلعهتيؤرتناك.كلذنممغرلابتباثهنكلو،ام
هبانمقيذلاجرهلالكنممغرلاىلعو،نزحلاوةفلإلانمًابيرغًاجيزم
ينّكلمتىتحميدقلايلزنمنضحىلإتلصونإاميننأالإ،ةرهسلالاوط
ًايفاكناكهنكلو،ههنكيردأالءيشلنارسخلاونينحلابساسحإلاكلذ
يتلايتدلاوو،سباعلاههجوبيدلاوةروصتأدبو.عومدلابّينيعألميل

يتلانزحلاوملألاتاظحل.يتركاذيفحوضوبايحتلدوعتضرملااهّده
حابشأعفدلواحأتنكاميفو،ايحتتأدباهلك،ءانبلااذهيفاهتشع
ضرأىلإينديعيوينذقنيلايتاكتوصينءاجيتركاذنعًاديعبيضاملا
.عقاولا

جرختيهوكلذتلاق-ءانبلابابلفقرييغتبانمقدقل-
ً،اضيأىنبملابابلفقوةقشلالفقانرّيغ-بابلاحتفلاهبيجنمحاتفملا
.لاحلكىلعلاخهنكلو،وبقلالفقىوسقبيملو

رييغتيأنأشبًادجًاددشتمناكدقف،روفلاىلعيدلاويلرطخ
نودنمءيشيأليدعتًاحومسمنكيملو،ءانبلاىلعلخديريغص
مدهنأشبيلتمّدقيتلاضورعلاىلعقفاوأملهتافودعبو،هتقفاوم
توملاوةايحلا.هتيصوىلعءانبكلذو،هناكميرصعءانبءاشنإوءانبلا
حبشىلإيبدوعتراكفألاهذهتناك،ملاعلارييغتنعفقوتتالةمينرت
نأودبيو،ليلقلبقاهنمبرهتلالواحأتنكيتلاتاظحللاويدلاو



.يلخادلالاعفنالااذهسكعيناكيهجو
يفعدوتسملاةسارحبموقييذلاميلحديسللةخسنانيطعأدقل-

قيضلاراثآتدهاشامدنعرمألاكرادتتنأايتاكتلواح-يولعلاقباطلا
.يقيقحلاببسلاريسفتيفتأطخأاهنكلو،يهجوىلع

.ةميدقلافقألاتناكدقل.ً.اعنصمتنسحأ-
دعبانلبقلخددقوبابلاحتفينأراظتنابًاتماصانبقاريداهنناك

ًادكأتمتب،طئاحلاىلعدنتسيوهوةحنرتمىطخب،يدينمّصلختنأ
،عقينأنمًافوخهتدعاسمتلواح.روفلاىلعمونلاىلإهجتيسهنأنم
نأيفبغرأمل،يضرألاقباطلايفةنئاكلاةقشلاوحنهجتانيحهتعبتو
راظتنابةقشلابابمامأفقنانك،ريرسلاىلعًايقلتسمهارأنألبقهكرتأ
،بارشةرطقيأتستحااهنأبيحوتالةتباثىطخبتمدقتيتلاايتاك
رارزأىلعروثعلايفةبوعصلاضعبتدجواهنكل،ةلوهسببابلاتحتفو
.ءابرهكلا

لوجتتاميفكلذتلاق-رارزألاهذهناكمىلعدعبدتعأمل-
ناكملاءيضأو،ةحرفكلذتلاق-اهتدجودقل-ةثحابرادجلاىلعاهدي
انتثالثانلخدىتحةيؤرلانمانكمتنأاموً.اعمءابرهكلاواهتماستبارونب
نإامو،حتافلاقرزألانوللابتيلطهناردجنأتظحال،روفلاىلعلزنملا
هجتاو-ًاروفمامحلاىلإباهذلاّيلع-ًادجنتسمداهنخرصىتحانلخد
نعانفقوتدقل.نيميلاةهجىلععقاولايديلقتلامامحلاوحنددرتنود
يذلارخآلامادختساىلإانلوحتوةليوطدوقعذنممامحلاكلذلامعتسا
حلاصريغمامحلاكلذ-هلتحضوأدقفاذل،ةيرصعةروصبهديدجتمت
.لامعتسالل

انلوحدقو-ايتاكيلتلاق-ريغصلامامحلانآلالمعتسننحن-
.روصلاضيمحتةفرغىلإرخآلا

.هفلخمامحلابابقلغأدقداهنناكثدحتناميفو
.ليمجنول-
.ناردجلانولىلإريشأًانأوتلق-
؟كبجعأله-
دئاسلاوهيليتسابلاقرزألانوللانأامكً،اريثكينبجعألجأ-

.ماعلااذه
اهيفتلخديتلاىلوألاةرملايفنكلويمالكنمقياضتتال-

حيحص،هلكناكملاّفلتوءاوجألايفوفطتةيفخةبآكبترعشءانبلااذه



ىلعهتعاطتساردقصرحدقممصملانأودبينكلوً،اريثكميدقءانبلانأ
.لباقملابةريغصذفاونلااميفًادجةعساوفرغلاف،ةمتعرثكأناكملالعج

ًايلجودبيوءانبلاممصيذلانمملعأاليننكل،يأرلاكقفاوأ-
.بجيامكلمعلانقتيملهنأب

اميف،ءانبلااذهناهبشيراوجلايفنينثاوأءانبىوسقبيمل-
.ءانبلامدهبموقتالامل،ثيدحزارطتاذةيرصعةينبأىلإةيقبلاتلوحت

يدلاوتحتافامدنعو،لبقنمرمألايفتركفةقيقحلايف-
ءاجرأيفةرشتنملايمأتايركذبًاعرذتم،يهجويفراثوًاريثكبضغكلذب
ءانبلامدهأالأيناصوأدقو،ءانبلاىلعلخديرييغتيأضراعيناك،لزنملا
ءانبلاتكرتو،هتيصوبلالخإلايفبغرأمليدلاويفوتنأدعبوً.اقلطم
اذل،تايركذلانمريثكلاانهّيدلوهبحأًاضيأانأفةقيقحللو،هلاحىلع
.ةكرشللعدوتسمكهلمعتسأتب

.رخآلاؤسىلإايتاكتلقتنا
؟ةيلخادةسردميفتسردًاضيأتنأ-
.اهسفنةسردملايفانكانتثالث،لجأ-
.ةسردملانمًادجبيرقكلزنمنأنممغرلاىلع-
يداعبإلواحيدلاونأدقتعأو،ماودلاىلعةضيرميمأتناك-

ةدحولابينرعشيتيبلانعداعتبالاناكةيادبلايف،بيئكلاوجلااذهنع
ةعتمىلإرمألالّوحتىتحناعنكوداهنىلعتفرعتنإامنكلو،نزحلاو
.ةعئار

يفو،ماعلكشببيئكلزنملاف،باوصلالعفكدلاونأدقتعأ-
ملعأانأف،رذتعأ-تاظحللتفقوت-...ضيرمدوجوعمكلذقفارتلاح
..لفطلاىلإةبسنلابنكلو،كتدلاويهةضيرملانأ

.نينعتامملعأ،كيلعال-
،ريبكلكشبملظملزنملانكلويتحارصىلعىرخأةرمرذتعأ-

انررقاننأالإ،ريوصتويدتساىلإهليوحتلناكمبسنأهنأنممغرلاىلعو
.ةقرشموةفلتخمناولأبناردجلاءالطبانمقو،هيلعةجهبلاضعبءافضإ
.نولاصلاكيرأللاعت،ةحتافاهتاجردتناولألاعيمجف

ةجردلاهذهىلإليمأاليننأالإ،حتافلايدرولانوللابًايلطمناك
نولاصلاىلعأرطيذلارييغتلاوهًاقحينأجافامنكلوً،اريثكنوللانم
هحمالمتباغثيح،هتحاسمعاستاو-نمزلاهزواجتيذلا-يلاعلاهفقسب
نابضقلاضعبفقسلانمىلدتدقو،يقيقحيفارتحاويدتساىلإلّوحتو



مهنأدقتعأ،نابضقلاهذهبةّقلعمةكرحتمةريغصةكسوةيديدحلا
-ناتريبكناتلظمكانهتناكدقو.قوفنمريوصتلالجأنماهنولمعتسي
يفنابصتنت-ودبيامىلعريوصتلاءانثأءوضلاةدحفيفختيفمدختست
يفهيلعاريماكلاعضولجأنممئاوقلايثالثدنسمكانهناكامك،ناكملا
ةيقبنايوحتناتيديدحناتنازخكانهتناكراسيلاىلع،ةتباثلاتاطقللا
ضعباهيلععضوةنولمةلواطنيتنازخلاىدحإبناجبو،ريوصتلاتادعم
ةهجلاوهيتريحراثأامرثكأنكلو.ةفلتخملاروصلاوتالجملاوبلعلا
اهلكشيلادبةلصفنمةفرغىلإاهليوحتّمتيتلاونولاصلانمىنميلا
ىعفألاةروصتحملىتحاهنمحضوتسألايتاكوحنتردتسانإاموً،افولأم
،ينهذيفلمتكتةروصلاتأدبانهو،بلاصتملالكشلالوحتفتلايتلا
نولاصيفةسلاجتناكيتلاةاتفلاكلتلزنميفةحوللاهذهتيأردقل
،اهردصةريبكنيكستقرتخادقو،لهلهملادعقملاىلإاهرهظةدناساهلزنم
نمًادجةبيرقةخسنحبصتلنولاصلانمةيوازلاهذهليوحتمتدقل
اهنأالإ،دهشملالمتكيلةاتفلادوجوىوسصقنينكيملو،ةليتقلالزنم
ّيلعطلتخاف،بارشلاريثأتبةشوشملايتركاذيفاهروضحلمكتستتأدب
بعربترعشو،اهردصيفنيكسبيمامأةسلاجاهارأيننأتننظورمألا
يتبكرىلعدانتسالاوءانحنالاىلإتررطضافئجافمراودىلإلوحتريبك
.ينزاوتديعتسأىتحًاليلق

؟ريخبتنأله-
.ايتاكينتلأس
.ريخبلجأ-

.اهبءاجيتلاةعرسلابراودلاينليازدقو
-ياوقعامجتسالواحأاميفتلق-ناكملازيهجتيفمتعدبأدقل-

.ةروصلايفةيقيقحلاةفرغللةقباطمةخسناهنإ
.لعفلابةيوقكتركاذنأودبي،ةروصلاركذتتتنأفً،اذإ-
.اذهكفيخمرظنمنايسنءرملاىلعبعصي-

ايتاكتهجتااميفًابرغتسميلوحتفتلاففيفخريفصتوصتعمس
:لوقتيهوبابلاوحن

.ناعنكهنأودبال-
نأاموً،ارخؤمهبيكرتمتيذلاديدجلاسرجلاتوصريفصلاناك

،قباسلاراودلايلإداعىتحويدتسالاءاجرأيفىرخأةرميرظانتلجأ
داهننمًالاحنسحأنكأمليننأودبي.ةرملاهذهفخألكشبناكنإو



نمءاوهلالقثبتسسحأ.برشلايفطرفأيذلاديحولاهنظأتنكيذلا
نأًاينمتمقمعبسفنتأتأدبو،اهتحتفوةذفانلاوحنتهجتااذل،يلوح
لعفلابو.ينزاوتنمًاضعبديعتسأينلعجتوجراخلايفءاسملاةدوربينشعنت
ةرتفلوطألانهءاقبلايونأانأوينيعتضمغأ،نسحتبترعشدقف
رثكأعتمتلاةصرفيلحتيمليفلخنممداقلاناعنكتوصنكل،ةنكمم
.كلذنم

؟ويدتسالاتدجوفيك-
يلصألاناكملاديسجتايتاكتعاطتسادقل،لعفلابعئارهنإ-

.لهذملكشب
نكتملاهنكلً،اضيأايتاكىرأنأًاعقوتمهوحنتفتلأانأوكلذتلق

.انه
؟ايتاكنيأ-

.هتلأس
يتلاتالبقملازّهجت-فلخلاوحنهسأربراشأ-خبطملايفاهنإ-

؟فرغلاةيقبتيأرله..يعماهترضحأ
.دعباهرأملال-
.هانلعفيذلاامكيرأليعملاعت-

مليذلاراودلاويدسجوزغيادبيذلانهولانممغرلاىلع
.ناعنكةوعدمامأبرهمّيدلنكيمل،يئاهنلكشبهنمصلختأ

مامحلانمجرخيذلاداهنانفداصليوطلارمملايفريسنانكاميفو
.ماستبالاانتلدابمىلعىتحةردقلاهيدلنكتملنيكسملا.وتلل

ينوذخمكوجرأ،ىرخأةظحليمدقىلعفوقولاعيطتسأدعأمل-
.هيفمانأناكمىلإ

ٍّدوةربنبكلذلاق-ريبكلاقمحألااهيألاعت،يعملاعت-
.هدوقيلهعارذنمهبكاسمإلالواحو،هقيدصهاجتةحضاو

بعتلاادبدقوداهنضرتعا-ًاضيأتنأكءاروينرجتالكوجرأ-
عيمجلاماقدقل-ًاريثكهلقرتملناعنكةحزمنأودبي،هيلعًاحضاو
يننكلو،اهلىثريةلاحبانأًانسح،برشملاانرداغنأذنممويلاهفلخيّرجب
.دحأينقفارينأليعاداليدرفمببهذأسومانأسنيألقً،انونجمتسل

.ةئجافملاهتدحنمناعنكجعزنيمل
.ءاشتامكًانسح-

،لهمىلعداهنهعبتاميفةفرغلاىلعهلديلةمدقملايفناعنكراس



.لزنملاءاجرأيفيتلوجلامكإوأ،امهبقاحللانيبًارئاحيدرفمبتيقبو
ذفاونلاىلعتّقلعدقو،حتافلارضخألابةيلطماهانلخديتلاةفرغلاتناك
،لباقتملكشبامهعضومتنيتللانيتكيرألانولنمنوللاةيدرورئاتس
رايتخابايتاكتماقدقل.امهنيبطئاحلاىلإدنتستةيبشخلاةنازخلااميف
تنكاميفوً.ازيممًاقنوراهيلعيفضتوةفرغلكبسانتلةقدبناولألا
حتفيناعنكناك،ينهذيفايتاكةليمجلاقوذحدمأو،ةفرغلاىلعجّرفتأ
عطتسيمليذلاداهنلجأنمةيطغألاوفشارشلاضعبجرخيلةنازخلا
ّطغوً،اعيرصةذفانلانمةبيرقلاةكيرألاىلعّرخوةدحاوةظحلراظتنالا

.روفلاىلعقيمعمونيف



دقو،ةكيرألاىلعهئاقلتسانمةدودعمٍناوثدعبريخشلابداهنأدب
انجرخ،ةنازخلانماهجرخأيتلاةيفوصلاتايناطبلاىدحإبناعنكهاطغ
وحنةيادبلايفناعنكينداق.ريخبهنأنماندكأتنأدعبةفرغلانم
نوللابهناردجتيلطدقو،ضيمحتللةفرغىلإهليوحتمتيذلامامحلا
ىلعو،اهيلعروصلاعضولجأنم،طئاحلاىلعنّيفرتيبثتمتو،يدامرلا
ىرخألاوةريغصامهادحإ،ناتقلعمناتربكمكانهتناكنيرخآلانيبناجلا
يتلاضاوحألاكلتكريبكضوحكانهناكلفسألايفو،ءيشلاضعبةريبك
.ءاملااهنمبرشتلتاناويحلابئارزيفعضوت

.هتقيقحىلعناكملاةيؤرنمنكمتتلصاخلاءوضلالعشأينعد-
ةظحللمالظلايفناكملاقرغىتحءابرهكلارزىلعسبكنأامو

نمءايشألاحضوتتتأدبو،مدلاكرمحأنولبناكملاءُيضأمثنمو،ةريصق
اهيفامبهتايوتحملكبناكملانأوهيتشهدراثأامنكلوً.اددجميلوح
،اننويعوانهوجو،ريوصتلاتادعم،مدلانولبغبطصادقنينثالانحن
يفيننأبتسسحأدقل،رمحألانوللابتستكااهلك،ءاملاضوحوناردجلا
يلوحنمدهشملاةبهرنمديزيتمصلاأدبو،بعرلامالفأدهاشمدحأ
.يبنيطيحملافوخلاوتمصلارسكلةلواحميفناعنكتلأساذل

؟روصلابرمحألاءوضلااذهرضيالأ-
امدنعف،ىذأتتةنولملاروصلانكلو،ةنولملاريغروصلابسانيهنإ-

يف،مودعمهبشءوضلانوكينأبجيءاملاضوحيفروصلاعضومتي
الرثكلانكلو،متاقلايربنعلانولبةفرغلاةءاضإمتتنايحألاضعب
.رمألالوأاهيلإنولخديامدنعةفرغلايفءوضلااذهدوجونوظحلي

؟بئارزلابرشمهبشييذلاضوحلااذهامو-
اذهيلرطخيمل،قحكعم-ًاكحاضلءاست-؟بئارزلابرشم-

.اهضيمحتةيلمعءانثأءاملايفروصلاعضنانه،لبقنمهيبشتلا
.ءيشلاضعبًاريبكسيلأ-
لجأنمريبكلامجحلابروصلاضيمحتلنورطضماننكلو،لجأ-

.ضرعملا
.بابلاىلعًافيفخًاقرطانعمسيسأريفمحازتتةلئسألاتناكاميفو
؟لوخدلاعيطتسأله-
.ايتاكاهنإ



.يلضفتلجأ-
داعنأامو،ءابرهكلارزىلعطغضديدجنمولخادلانماهبطاخ

.ضوحللًاريشملمكيوهويوحنتفتلاانرمغيلرونلا
.ةريبكلاروصللهنإكلتلقامك-
.انيلعمسابلاايتاكهجولطأواليلقبابلاحُتف
.ةجاجزلاحتفامكدحأىلعنكلوةزهاجتحبصأةلواطلا-
نالظيسامهنأودبي،مونلاناذهيونيالأ،ىرخأةجاجزيهلإاي

يفامهتاراجمعيطتسأالانأو،دغلاحابصىلإةجاجزلاهذهعمنيسلاج
،جروبةيؤرلىفشملاىلإباهذلالجأنمًاركابظاقيتسالايلعفرمألا
يسفنىلعتانعللاقادغإىلإتدعوًاددجممدنلايندوار.هيلعنانئمطالاو
،نيدبرعملاءالؤهتعطأو،ةرهسلاءاهتنادعبيلزنمىلإبهذأمليننأل
تأدبو،قزأملااذهيفيسفنتعقوأدعبمدنلانمنآلاةدئافالنكل
اهيفملستسايتلاةفرغلاوحنهجتأينلعجتامةقيرطداجيإيفركفأ

ريغنمف،ةلوهسلاهذهبنكيملرمألانكلو،مونلاناطلسلداهنيقيدص
سامحبيلحرشينألواحيناعنكامنيب،مونلايفيتبغررهظأنألوقعملا
ًاضيأايتاكف،اندحونكنملاننأةصاخو،لزنملاىلعاهلخدأيتلاتارّيغتلا
.ةيرابجإلاةلوجلاهذهيفانعمتناك

ًاعيمجسلجنلانئاهتنارظتنتيهوماعطلاةلواطريضحتبتماقدقل
ىلإاهليوحتمتىرخأةفرغاندهاشضيمحتلاةفرغدعب.ةدئاملاىلإ
تناك،ةيرورضلاروكيدلاعطقوريوصتلاتادعملجأنمريغصعدوتسم
،ةيسورلاءانسحلاهتأترااماذه،يديلجلاقرزألانوللابةيلطماهناردج
تقلعثيح،بابلاةحوتفملاةنازخلاوهةفرغلايفيرظنتفلامنكلو
نأامو،ءاوسّدحىلعةيئاسنلاوةيلاجرلابايثلاعاونأفلتخماهلخاد
ةفاضإلابةثالثلانحنانرهظتمجحلاةلئاهةآرمينتهجاوىتحيسأرتردأ
هذهىلعتفصترادقو،ةلواطتعضوةآرملامامأو،ةنازخلانمءزجىلإ
ىلإدودخلاةرمحوةردوبلابلعنم،ليمجتلاقيحاسمفلتخمةلواطلا
،لحكلامالقأوناولألاعيمجبةرمحلامالقأ،اهعاونأفالتخاىلعاركساملا
،روطعلابلعو،رعشلايشارفوطاشمألانمةعونتمةعومجمىلإةفاضإلاب
سأرنكلو،ليمجتلاتامزلتسمفلتخمنمةعساوةليكشتتناكاهنأيأ
رعشتاكورابهيلعتعضويذلاو،ةلواطلاىلععوضوملايكيتسالبلاةأرملا

ً.اقيضيندازغارفلاوحنةهجتملاةيواخلااهتارظنب،ناولألافلتخمب
.ةريبكلاحراسملايفنيلثمملافرغبهبشأاهنإ-



.يقيدصايًاديجًالمعبلطتتةديجلاجئاتنلا-
ةقيقحلايفً.ادبأهئافخإىلعصرحيملحضاورورغبناعنكينباجأ

كتعاطتساردقهيفلذبتامًالمعبحتامدنعف،يأرلااذهيفهقفوأانأ
.ةيضرمجئاتنىلعلصحتل

تناك،ىرخأةفرغوحنانهجوتهذهليمجتلاةفرغنمانجورخدعب
ةعساوتناكاهنكلنولاصلايهاضتنكتملنإوً،اعاستالزنملافرغرثكأ
يلطمتو،سولجللةفرغىلإةفرغلاهذهليوحتمتدقو،ريبكوحنىلع
تعضودقف،داهناهيفمانيتلاةفرغلايفامكو،يبهذنولباهناردج
نوللانمنارخآنادعقمورفصأنولبو،لباقتملكشبناتريبكناتكيرأ
ةعونصمةليوطلااهمئاوقةلواطدجوتتناكنيتريبكلانيتكيرألانيبو،هسفن
ةجاجزلاتناك.يجاجزحولنعةرابعحطسلااميف،نوللادوسأبشخنم
ءامللةفافشةيجاجزسوؤكثالثعمءاملاقيربإو،دعبحتفتمليتلا
نمنحصىلإةفاضإلاب،اهيلععضومتتبارشللقاربلالاتسيركلانمةثالثو
ةطيسبلاتالبقملاهذهايتاكتزهجدقل،رضخألانوتيزلانمرخآوةنبجلا
يتفرعمنممغرلاىلعوً،اوتاهبءدبلاياقيدصيونييتلاةلفحلاراظتناب
.ضارتعالاتلواحيننكلًائيشرّيغينليمالكنأب

؟برشلانعفقوتننأبامكيأرام-
لكلنيسأكءلمليفكتس،يقيدصايةدحاوةجاجزدرجماهنإ-

.رثكأالانم
.ناعنكباجأ
رضحأدقناعنكنكلو،ديزملاءاستحايفةبغارنكأملًاضيأانأ-

.ايتاكتفاضأ...رمحألاعونلانماهنأامك،ةجاجزلا
مليننكل،ةكيرألاىلعتسلجو،ايتاكرارصإدعبرمأللتملستسا

.قيلعتلانميسفنكلامتأ
فيك،ركابلاحابصلايفريوصتةسلجامكيدلنأبينربختملأ-

؟اذهلكبرشدعبلمعلانمنانكمتتس
سلجيوهوناعنكدر-يقيدصايينأشنمّللقتاذهبتنأ-

ركذتالأ؟اهيفطرفنيتلاىلوألاةرملايهأ-يلهجاوملادعقملاىلع
روفلاىلعمحتسأتنكثيح،حابصلاىتحدتمتتناكيتلايتارهس
يميدنتنككنأبمزجأو،لمعلاتاعامتجانممهمعامتجاروضحلبهذأو
.اهنمريثكلايف

ملمئاغلاركفلااذهبيننكلو،لزهلاودجلانيبحوارتيهتوصناك



:يرودبةيدجبهتبجأولوألالامتحالاترتخااذل،زييمتلاعطتسأ
ً.اقرافلكشيسنآلاامكعميسولجنأدقتعأالنكلو-
يونتالكنأانئاقلةيادبيفيللقتملأ؟ةأجفكباصأيذلاام-

.رخأتمتقوىتحًاعمرهسننأتدرأاذهل،دغلايفلمعلاىلإباهذلا
يقيدصينايعأدقو،ناعنكبناجىلإتسلجيتلاايتاكىلإتهجوت

.اهنمنوعلابلطتلواحو،يتلكشمهاجتاهتالابمالب
نهذبمأ،حاصنهذبلمعلاكيأربلضفأامهيأ،لوقلاينيقدصأ-

؟شّوشم
.ِحاصنهذبًاعبط-
ةصرفلاهطعتملاهنكلضارتعالاناعنكلواحدقو،ايتاكتباجأ

ىلوأةوطخدرجمهنأً،ادغلمعلانمريثكلابموقننلاننكل-تلمكأو
هزاجنإمتيىتحنيرهشلايلاوحبلطتيعورشملاف...قيرطلااذهىلع
ضعبًامئاغاننهذنوكينأريضالو،ىلوألاانتوطخوطخنسًادغو،لماكلاب
ضهنأس،ّيلعقلقتالاذل،مكلثمطرفأمليننأامك،لوألامويلايفءيشلا
.يترطيسقاطننعجرخترومألالعجأنلو،فاصنهذبًادغ

ىلعةنزاوتمتقولاةليطاهئاقبءارويقيقحلاببسلاكردأنآلا
اهنأبتحضوأةكربيفمهبتعمتجاامدنعيننأامك،ةثالثلانحنانسكع
ةيقبرامغيفةظحالملاهذهتيسندقل.بارشلايفطارفإلايونتال
ايتاكف،داهنتاعقوتسكعىلعو،ةليللااهانضخيتلاثيداحألاوثادحألا

.ةنزتمةأرماتناكلب،بارشلاىلعةداتعمةأرمانكتمل
.ةلئاستمانيلإرظنتيهوةجاجزلاتلوانتواهديتدم
؟اهحتفلعوطتيسنمًانسح-
.ثيدحلامامتإيفةبغرلاهتليزدقو،يوحنهسأربناعنكأموأ
.اهحتفيلف،ةوقانرثكأوهميلس-

تلوانتف،رمألاضفرقئاللانمنكيملو،يوحنةجاجزلاايتاكتدم
،انمامأةلواطلاىلععوضوملايندعملاحاتفملاتذخأوً،املستسماهنمةجاجزلا
.نيلفلاجارخإوةجاجزلاحتفبتأدبو

ً.اضيأيقاسلانوكتس،ةجاجزلاتحتفكنأاملاط-
.يوحنسأكلادميوهوناعنكينبطاخ
سوؤكلاءلمبتأدب،سكعلاىلعلبةمهملانمصلمتلالواحأمل

اهنمبكسنتالىتحءودهبةجاجزلاتردأمثنمو،ةياهنلاىتحلئاسلاب
.ةرطق



سأكلاتألم-باجعإبايتاكتّقلع-ةيفرحلاهذهام...وووأ-
.ةدحاوةرطققلدنتنأنود

قلعتياميفةمراصنيناوقهيدلناكدقف.يدلاولدوعيلضفلا-
ةجاجزلاديعينأوءرملاهبتنينأبجيسأكلاءلمدنعف،رمألااذهب
.سأكلافارطأوأةلواطلاثولتنأبارشلاتارطقلحمسيالوةفيظن

.عئار-
اميفددحأنأعطتسأمل،اهينيعيفةبيرغةرظنتحالاميفتّقلع

نيحروفلاىلعةرظنلاكلتتفتخادقو،ةشهددرجممأًاباجعإتناكاذإ
.ىرخأةرميلاؤسىلإتلقتنا

؟برشلايفًاطرفمكدلاوناكله-
.ةصاخلاتابسانملايفطقفً،ادبأال-
ً؟ابرشاذهربتعتلهو-
نأًاريثكىشخيناك،يلثمسيلنكلوبرشييدلاوناك،عبطلاب-

ً،ايعاووًارذحلظينأناسنإلاىلعرارمتسابلوقيناكدقف،هيعودقفي
،ةيحانلاهذهنمًاريثكههبشأيننأدقتعأ.مايألاهئبختامملعيدحأالف
ً.اقلطميعولايندقفتةجردلبرشلايفتلقثأيننأركذأالف

.رمألايفينشقانيوهاميف،ايتاكلاهتألميذلاسأكلاناعنكىطعأ
اضريلعمعلاهبشتتنأف،تاذلابةطقنلاهذهيفيأرلاكقفاوأ-

ةلواطلاىلعنمةيناثلاسأكلالوانت-يقيدصايءيشلكيفهللاهمحر
ناكأءاوسهيعودقفيهتيأرنأفدصيمل-ةرملاهذهايتاكبطاخيوهو
ًاراغصانكامدنعىتحف.ماودلاىلعًانازتارثكأوهميلسف،ًالمثمأًايحاص
يفاهيفعقنانكيتلابعاتملانمانّصلختةليسودجيفيكفرعيناك
.نايحألانمريثك

.كسأكينطعأوةرثرثلانعّفك-
يغصينأنودهثيدحلمكأدقو،يلهحيدمينقوريناكةقيقح

.يخيبوتل
؟فورظلابعصأيفىتحكنزاوتىلعًاظفاحملظتكنأركنتأ-
.درابوٍساقصخشهنأينعت-
هرذعنكلًافيطلًاصخشهيربتعتنأنكميلبً،امامتسكعلاىلع-

هذهنمصلختلانمنّكمتول،ماودلاىلعًاداجىقبيهنأديحولا
ينمبضغتال-وتللاهتألميتلاسأكلاذخأوتاظحللتكس-...ةلصخلا
نمةدئافلاام،كمهفنعزجعأنايحألانمريثكلايفيننكلو،يقيدصاي



امرثكأةايحةهجاوميفةينالقعلاوةيدجلاهذهلكبمازتلالاىلعكرارصإ
؟ءانعلااذهلكقحتستالوتافاخسلابةئيلماهنأاهنعلاقي

يتقثىدمبيحوتةماستبايهجوىلعتمستراو،ةثلاثلاسأكلاتألم
.ةناصروءودهبهتبجأوةلواطلاىلعةجاجزلاتعضو،يسفنب

كسمتللرطضمانأفيتايحيفناعنكوداهنكنينونجمدوجوب-
.ناكمإلاردقلقعلالئابحب

امِتعمسأ-حازملاببضغلااهيفجزتميةربنبلاق-؟ِتعمسأ-
دقل-قدصيالنمكمدمديأدبو-...ًةحارصنونجلابانتعندقل،هلاق
امك-نآيفهسأكوهسأرعفرمثًاليلقكحض-ًاقحنونجلابانتعن
ً.اذإنونجلابخنبرشنلف...كتايحيفنينونجمربكأنحن،ءاشت

.هتبغرانعطأدقو
ًائيسسيلهنكلو،ةكربيفهانيستحايذلاةدوجببارشلاسيل-

.لباقملاب
تناك،اهسأكنمةريغصةفشرتفشترانأدعبكلذايتاكتلاق

.مويلابرشلايفطرفتالأىلعةرصم
نمجرحنودهعارذباهفتكطيحيوهوناعنكاهباجأ-لجأ-

ً.اعئارناكدقل-يدوجو
لب،قالطإلاىلعيقيدصةكرحنمتقياضتاهنأايتاكىلعُدبيمل

تلظيذلا،ناعنكوحنليمجلااهدسجبتلامدقفً،امامتسكعلاىلع
:لوقيوهويبقّدحدقوهنهذبةّقلعمةقباسلايترابع

؟نينونجمدرجمهيلعانارتاماذهأ،نانونجمنحنفًاذإ-
ةرمهنهذىلعاهلالظبيخرتتأدبةلامثلانأحضاولانمناك

.ايتاكوحنتفتلاوهتاهّرتىلعدرلاءانعيسفنّفلكأملاذل،ىرخأ
مظعمنأاملاطو،نونجلانمعيفرطيخهيفنانفلكنإلاقي-

؟ةلوقملاهذهبةعنتقمتنألهفامهعمكلمع
..ً.اضيأناقمحأمهنإلقلب؟نانونجم-
ىحنيادبدقو،باوجلاةصرفايتاكلمهينأنودناعنكلّخدت

،هردصىلعامهبلاصواهفتكىلعنمهديبحس.لزهلاوحنثيدحلاب
.كلتهتكرحبالوهمالكبالِلابتملايتاكنكلو

نوكتشيالنينانفلانأفيرطلانكل،ةريبكةغلابماهنأدقتعأ-
ً.اقلطمفصولااذهنم

؟انقيدصلثمنيدصقت-



.هتفكانميفينتراجايتاكنكلوً،ارمذتململمتيناعنكأدب
نأيفنابغريامهفرمألابرغتسأاليننكلو،ناعنكلثملجأ-

.رهاظملاوفيزلانعًاديعبرومألارهوجىلإبرقأانوكي
ةيصخشلاكتايحايحتفيكسيلمهملانأنظأيننكلو،لجأ-

.تبجأ-نفنمهقلختاملب
:لوقتيهونيتليمجلااهينيعنمةئطاوتمةرظنينتلداب
كانهنكلو،هنوعدبييذلانفلايفنمكتةركفلا،كعمقحلا-

ليبسلايهفولأملانعةجراخلاةايحلانأنودقتعينينانفلانمريثكلا
.زيممويقيقحنفقلخل

ً.احيحصسيل-
ةبيرغةايحنوشيعينيذلانينانفلانمريثكلاكانهنكلو-

.راوطألا
ً.امامتضيقنلاىلعريثكلاكانهو-
انأو،عيمجلاىلعهذهرظنلاةهجومّمعنالأبجيعبطلاب-

هّزيمتامردقبنانفلااّزيميامامهاسيلراوطألاةبارغونونجلانأبدقتعأ
.هتفاقثوهتمكح

؟هتمكح-
مليذلاانثيدحىلعناعنكقيلعتوهريصقلالاؤسلااذهناك

.دجلالمحمىلعهذخأي
.رعشلاوةفسلفلانمجيزموهيقيقحلانفلاف،لجأ-
رعشلاوانأف،ءارهدرجموههبتمقاملكنأينعياذه-

ً.اقلطمناعمتجيالناضيقن
لّوجتتىرخألاهدياميف،ةمدصلاًاعنصتمهسأرىلعبرضوكلذلاق

:ةحزاممهللوقتيهوهديتعفديتلا،ايتاكةبكرىلعةداعسب
،رعشلابحياللجرفً،ادعاصفنآلانمكعملمعأنلفًاذإ-

.ّيلإةبسنلابيفطاعلاوينهذلاهومنلمتكيمللجروه
ينيدعاس،ينيدعاسكوجرأ-ًاحزامكلذلاق-كوجرأينيمحرا-

ينيحنما.اهنيحلمتكييفطاعلايّومنَّلعرعشلابمامتهالانمنكمتأل
.ىرخأةصرف

ًافّنعمُتلّخدت-ةدحاوةظحللولوًايدجنوكتنأعيطتستالأ-
رمألامهفيفبغارًاقحانأفانثيدحلمكنانعدوةيرخسلانعفك-
.هتقيقحىلع



.ّفقوتأسًانسحًانسح-
.ةمكحلانعنيثدحتتتنك-
.ايتاكوحنيمالكبتهجوت
ينتباجأ-ةمكحلامّستيًاصخشنوكينأبجينانفلافلجأ-

لمشأةلحرماهنإ،ةيرشبلاتالاحلالكلءاوتحايهةمكحلا-ةماتةيدجب
.هيلإلصننأنكميامةمقاهنإ،نونجلاويعولانمًاروطترثكأو

عموً،اقلطمبرشللرثأاهيلعرهظينأنودماتيعوبثدحتتتناك
.ةلامثلاينليازتوًائيشفًائيشييعودرتسأيننأسحأتأدباهثيدحّقفدت

عيمجنمًافلآتمًاجيزمةايحلانوربتعينيذلاكئلوأنينعت-
؟كلذكسيلأتالاحلا

ةقيرطردقبينمهياميهاهبنودقتعييتلاراكفألاتسيل-
امك،اهلحارموةايحلاتانوكمفلتخمعممهتقالعواهلمهقيبطتومهشيع
سكعنتساهبشيعييتلاةقيرطلاوهتادقتعمونانفلارظنتاهجونأ
.هتاحولوهلامعأىلعةيدارإالةروصب

.نينعتامتمهف-
.اهتبجأ
ً؟انانفحبصتنأًاضيأتنأتررقله،رمألاام-

.ىرخأةرمةيرخسلاىلإةدوعلالواحيوهوناعنكّقلع
.كسفانأونفلاوحنهجتأنأًاقلطميلةبغرالفًانئمطمنك-

كيدسأسو،عونلااذهنمراوحىلإةجاحانرثكأكنأيداقتعابنكلو
مهفنمنكمتتلةأرملاهذهعمةليوطتاعاسلسولجلاكيلع،ةحيصن
ً.اقحهيلإةجاحبتنأاماذه.لضفأةروصبنفلاوةايحلا

هذهتسيلوً،امئادعيضاوملاهذهيفشقانتننحنفقلقتال-
ةيرخسلانأكادبو-ةقيرطلاهذهبنفلانعاهيفملكتنيتلاىلوألاةرملا
-لمكينألبقًاحزاممهتبيبحزمغدقو،ةيدجلاعنطصيأدبوهتقراف
،تاونسسمخكانهلظأوتبيتلاىلإرفاسأسعورشملايهنأنأدعبو
ةيقيقحلاةمكحلامهيديأىلعىقلتأو،نييذوبلاعمتقولايضقأنأديرأ
.ةنيكسلابستكأو

؟تبيتلاىلإبهذتس-يمامأنميسأكتدعبأ-ينمرخستأ-
كلتلكّدبكتتوّةيصقلانكامألاكلتيفتاونسسمخيضقتنألدب
امعمساوكراوجىلإةسلاجلاةأرملانمةمكحلاّملعتتنألواح،تاقشملا
.كلهلوقت



:لوقيوهوحضاوفغشباهيلإرظنيناك
.تقولالاوطاهتوصعامسبعتمتسأانأ-
اهبرعشييتلاةبغرلاوبحلاتافارتعالكرصتختةلمجلاهذهتناك

نالدابتياناك،اهيدلةماستبابذعأايتاكهتلدابدقو،هتبوبحمهاجتقشاع
تاظحلعضبلءودهلاداسو،رخآملاعىلإبحلاامهبرحبأدقوتارظنلا

ضعببترعشو،تبرغتساةيادبلايف.انهيدوجوايسنامهنأرعشأينتلعج
ًامعطيمفيفةكرات،يبلقىلإتلسنانأتثبلامةريغلانكلو،جرحلا
يجاردأتدعفهلعفّيلعامملعأملو.ةمتاقوءادوسًاراكفأينهذيفوًارم
يكلو.ةدحاوةعفدهيفىّقبتامتيستحاوّينيعتضمغأ،يسأكىلإ
ينباتنادقوديدجنميسأكألمألةجاجزلاتذخأ،امهيلإرظنلابنجتأ

.يقيدصىلعمأيسفنىلعناكنإيردأالديدشقنح
ً:احزاملوقيوهوىرخأةرمعقاولاىلإناعنكتوصينداعأ
ام،برشلايفطارفإلاّذبحتالكنأبلقتملأ،اذهىلإيرظنا-

ًاكّسمتسانلارثكأوهءيشراكنإيعّدينملكنأدقتعأ،لصحيذلا
.هب

ناعنكتاملكنأكو،ةنّيعمتاظحللنيتسعانلااهينيعبايتاكينتقمر
امفًاتماصتيقبانأكلذكو،ءيشبّقلعتملاهنكلو،عقاولاىلإًاضيأاهتداعأ
يتلاةقشاعلاامهتارظننأبهربخأله،اذهكفقوميفهلوقنكمييذلا
نيقشاععميدوجونمجرحلانأمأ،ببسلايهيبلقيفةريغلاتراثأ
؟امهلثم

.قزأملااذهنمينجرخيًارربمدجأنأّيلعناكنكلو
ىتحةعرسبةجاجزلاهذهنميهتنننأتدرأ،ةقيقحلايف-

.مونلاىلإباهذلانمنكمتن
؟انعمسولجلانمللملابترعشةجردلاهذهلأ-
.ةرملاهذهينبتاعتنميهايتاكتناك
ةرئادلابرحلاًادبأظحلتملاهنأةجردلةيقنوةئيربتناكدقل

ةيقشلايحورنأليسفنمولأتذخأو،اهتارظنبهليتفتلعشأيذلاو،يلخاد
ً.اقلطمةحارلافرعتال

لجأنمًاركابضوهنلايلعنكلوً،امامتسكعلاىلع،العبطلاب-
...نيملعتامكىفشملاىلإباهذلا

.ينبابّملأامنايسنوةقباسلااهتظحالمنملجخلابتسحأ
...تئشنإًاذإ،رمألايلرطخيمل-



.ةركفلاًاضرتعملّخدتواهمالكمامتإةصرفايتاكلهميملناعنكنكل
ذنمانقفتاامكةجاجزلايهننىتحًاعملظنسً،ائيشءاشينل-

.مونلاىلإًاعيمجدلخنسكلذدعبو،ةيادبلا
نميسفنعنمأنل،ينتباتنايتلاةريغلارعاشملكنعًاديعب

هبناجىلإوامهعميئاقبىلعرصيامل.قمحأربكأيقيدصنأبفارتعالا
مل.ّدحلااذهىلإيبغوهًاقحأ،ضرألاءاسنلمجأنمةأرماسلجت
يذلاريبعتلاءافخإنمنكمتأمللباقملابيننكلو،اذهييأربهحراصأ
.ودبيامىلعهازغميقيدصكردأيذلاوحوضوبيهجوىلعمسترا

.هوتعمصخشىلإرظنتكنأكواذكهّيلإرظنتامل-
.هوتعمكنأركنتلهوهللوقأنأتدرأ
.اهألمألكسأكتاه،اهلدوجوالءايشأمهوتتتنأ-
.امًاعونئجافتموهوتاظحللسأكلاىلإرظن
؟ىتمذنمنكلو،ةغرافاهنإًاقح-

لوألااهسأكهنتمليتلاايتاكتفتكااميف،ةغرافلاسأكلايلّدمو
.انتبقارمبدعب

.ةقادصلابخنً،انسح-
.هسأكعفريوهوكلذلاق
.ةقادصلابخن-
دقراودلانأبرعشأتأدبو،ةدحاوةعفدسأكلافصنتيستحا

يسفنلددرأتأدباذل،لبقيذنمىوقأةروصبةرملاهذهينمنّكمت
.برشلانعفكأنأبجييننأب

نمريثكلايفًاضيأانأيتريحريثتهذهنينانفلانونجةركف-
نمكلذلعفيهنأتننظو،ةقباسلاةركفلاحرطناعنكداعأ-نايحألا
-ةرملاهذهةريبكةيدجبملكتيهنأودبينكلوً،اددجمةيرخسلاباب
نأالإ،نينانفلاضعباهبمّستييتلاةدارفلاوزيمتلاىلعرظنلاضغبو
لعفنولواحينيذلانيعدملانمريثكلابضيفيهمظعمبينفلاطسولا
مهدجت.ةيقيقحةبهومدوجونودمهيلإراظنألاتفللجأنمليحتسملا
لكيفدجتنللباقملابو،لكشلاّةيخيرمرعشتاحيرستوةبيرغبايثب
نإفكلذمغرو،نينانفلافاصميفمهعضيًادحاوًالمعينهملامهخيرات
ىلعهديعضو-مهنمزازئمشالابسحتكلعجيهبنومّستييذلارورغلا
انيقتلانيذلايعّدملاجرخملاكلذمسانيركذتأ-اهلأسيوهوةأرملاذخف
؟يتزيزعايمايألبقهب



.حجنتملاهنأودبينكلوّركذتللةلواحميفاهيبجاحتبطق
اليذلافلصلاكلذ،هيبجاحيفةيندعمًاطارقأزرغيذلاكلذ-

...امهنيبرئاحءيشمأىثنأمأركذوهأ،هتقيقحءرملاّزيمي
ملاهنأهيلإعمتستيهوًاحضاوادب.هتبيبحقيدصنعثّدحتاذكه

.هتاملكغستست
؟كمالكبرموتدصقتله-
؟رموتهمسا،وهلجألجأ-
ً.ائيسًاصخشسيلرموتف،ةقيرطلاهذهبهنعثدحتتال-
مقيملهنأنممغرلاىلعنكلو.ئيسصخشهنأبلقأملانأو-

نملكبامنيسلاملاعلاطيىتحملكتينإام،دحاولمعجارخإبىوس
هنمعمسأمل...نيينفونيلثممونيجرخمنم،مئاتشلاومذلابهيفاموهيف
ًاعيمجمهربتعيوهف،ينفلاطسولانمصخشيأقحبةدحاوحدمةملك
يفًاباشسيلوهةبسانملابو،برغلانوّدلقيو،ةبهوملانوكلتميالنيلشاف
لكلالخف،ةقرافملانمكتانهو،لوهكلادادعيفوهلبرمعلالبتقم
عمو،اهبحجبتييتلاهتبهومىلعلديلمعجاتنإبمقيملنينسلاهذه
رذعفلأبعرذتيو.مهبهاومميزقتونيرخآلاريقحتيفًاريضدجيالكلذ
ريغيهويفكتالانيدلامنيسلارودنأيعّديةراتف،هلشفىلعيطغيل
نإلوقيةراتو،انيدلةمودعمامنيسلاةفاقثنأو،ديجلكشبةزهجم
...نونجلاوةأرجلانميفاكلاردقلانوكلميالانينانف

نيذلالئالقلادحأوهرموتف،يزيزعايًاليلقغلابتكنأبدقتعأ-
،ايناطيربيفجارخإلاسرددقو،ايكرتيفامنيسلانفلةيقيقحةيؤرمهيدل
ةفاقثهيدلو،انهنيعدبملانيجرخملانمديدعلاعمًادعاسمًاجرخملمعو
نمهديرييذلاامفرعيالهنأةلكشملانكلو.اهبناهتسيالةينف
ديريهنأالإً.امهموًاحجانًاينفًادقاننوكينأنكميهنأبدقتعأو،امنيسلا
ً.اعبطلهسلالمعلابسيلاذهوجارخإلايفلمعينأ

ناك-ينبطاخيناعنكناك-اهيدتريناكيتلابايثلاتيأرول-
لعتنيو..هنانسأنيبّقلعمراجيسلاو،هسأرىلعرقبلاةاعرةعبقعضي

رورغلاريباعتتناكو،هيدتريناكاماذهينقّدص؟كحضتامل،ةليوطةمزج
.هلجأنمقلخدقهلكنوكلااذهنأبيحوتههجوولعتيتلافلصلاو
.كاهنإلاىتحهبرضوهلحسيفةديدشةبغرينتباتنادقل

هنأادبوهتوصيفًاحضاوبضغلاناك-لجرلابرضديرتاملو-
؟مّهبحتلكلثماونوكينأعيمجلاىلعله-جعزنا



اذهلكعمةصاخ،أوسألاوحنروطتتنأنكميرومألانأبتسسحأ
ناعنكنكلو،أدبتنألبقةلكشملاعنمأيكلخدتلاتلواحاذل،برشلا
.ىلوألاةلوجلاأدبدقناك

ضعبلاناكنإنكلو،يلثماونوكينأعيمجلاىلعّنأبلقأمل-
دقنيففارسإلاو،رهظملايففرطتلاو،ةبيرغلابايثلاهذهنأنظي
-يوحنتفتلاو-مهاووهفًانانفهنملعجيسمهبهاومميجحتونيرخآلا
؟لوقأاميفًاقحمتسلأ

.امهعورةئدهتلجأنمةصرفلاهذهتيوفتمدعتلواح
عمنولماعتتلباقملابمكنكلو،جذامنلاهذهفطلتسأالًاضيأانأ-

ةرابعوهنايحألانمريثكيفوهتاذّدحبنفلانأينعأ،ينفلاطسولا
نأكعمقفتأ...يدايتعالاعقاولانعكلصفتةبارغولايخلايفحومجنع
ريثكلاًاضيأكانهنكلو،طسولااذهيفنيعّنصتملاونيعّدملانمريثكلاكانه
هنوجتنياملكىلعًاصاخًارحسمهراوطأةبارغيفضتيذلانيزيمملانم
الف،صخشلاانلهمّدقيًاليمجوًايقيقحًانفكانهنأاملاطو.لامعأنم
.يجراخلاهرهظموهلكشدنعًاريثكفقوتلليعاد

ايتاكبناجىلإفقأنأهلقريملفً،احضاوءايتساهتارظنتذختا
،وحنلااذهىلعًاجعزنمهارتنأاهيلعنهيملايتاكنكل،هيأردّنفأو
تلواحنإواهيأربةكسمتمتلظكلذعمو،حضاونانحبهيلإترظنف
.ةرملاهذهفطلبرمألاحرط

يذلاينونجلاعورشملااذهىرتالأ،هلوقياميفقحهعمميلس-
...رثكأهنإ،هيلعلمعلاعمزن

.قيضبناعنكّقلع،هسفنعوضوملاىلإاندع-
ةيداعةركفوههبموقناملهكيأرب،ةركفلاشاقنضفرتَِمل-

ً؟الثم
رثكأذنميئوضلاريوصتلانفنوسراميسانلاف،ةيداعةركفعبطلاب-

.ماعيتئمنم
ةايحلايفةليمجلاوةديعسلاتاظحللاوفقاوملانوروصيمهنكلو-

،اهبّرمنزحوأملأةظحلريوصتيفبغريسدحأنمامو.اهديلختل
كيأرب.ةداعاهتركاذنعاهدعبتنأوتاظحللاهذهىسنتنأديرتسانلاف
اهتيشحولكبلتقلامئارجديسجتةداعإيفبغرييذلاصخشلاله
يداعصخشوهينفضرعملجأنمدهاشملاهذهريوصتو،اهتعاظفو
؟نونجلانعديعب



ىلإرداباذلهسفننعاهبعفاديةيقطنمةجحناعنكدجيمل
.موجهلا

عفترادقوًابضاغاهلأس-لوقلااذهنمهنيدصقتيذلاام-
؟نونجميننأبنينعتأ-هنعًامغرهتوص

امهتقرزيليحوتنيتللااهينيعنمةئداهةرظنبهتلباقايتاكنكل
.اهنمبارتقالاعيطتسأالوكانهصقارتتجاومألافالآنأب

نأكلهلوقلواحأاملك،عبطلابهينعأتنكاماذهسيل-
يفوأمهلكشيفءاوسً،انايحأنونجوةبارغبنوفرصتينينانفلاعيمج
.مهراكفأ

ً.امامتفلتخمءيشهنإً،انونجسيلهبموقأام-
،ليلقلبقمهنيدتتنكنيذلالكاهمدختسيدقةجحلاهذه-

قحلاو،نونجلانعفلتخمءيشهبنوموقيامنأنودقتعيًاضيأمهف
.نونجلاةنعرشوهنفلاف،كلذيفمهعم

نأو،راجشلادواعينأتيشخفدعبهرداغيملبضغلاواهيلإرظن
عفروتمصبهسأرأطأطهنكلو،ةياهنالامىلإميقعلاشاقنلاهذهلوطي
صاخشألاكئلوأنمسيلناعنك،ةقيقحلايف.ءطببهنميستحيلسأكلا
رتوتمصخشىلإهلّوحدقضرعملااذهنكلو،ةلوهسبنوبضغينيذلا
هسفنّفلكينأنودلاقوةلواطلاىلعهسأكعضو.ظوحلملكشبقلقو
.ةحضاوٍّدحتةربنبانيلإرظنلاءانع

نأوهلمعنقتينأديريرّوصمدرجمانأ..ً.انونجمتسلانأ-
ً.ازيممًائيشمّدقي

يفايتاكترمتساو،ًاليلقهبضغةدحنمففخيهلعبرشلالصاوو
.ةيوروءودهلكبهعانقإةلواحم

هطلاختنفلايفلمعينملكفرمألاركنتنأتلواحامهم-
.ةبارغلاونونجلانمةثول

فلصلاقمحألاكلذهبشأتسلو،قالطإلاىلعًانونجمتسل-
لمعلايفةبارغيأادجتنلًاليلقرمألايفامتركفولو.ءيشيأيفرموت
رياطتييتلاهينيعبانيلإقّدحيوهوتاظحللّفقوت-هبموقأيذلا
ً،ادجةيداعةركفيهضرعملاةركفف،لوقأاممقثاوانأ-ررشلاامهنم
نعىرخأوأةقيرطبثحبأيننأفرتعأ.نايجرتامكًادبأةينونجتسيلو
نينانفلالوقعيفةرذجتموًادجةفولأماهتاذّدحيفةركفلانكلودولخلا
ولىتحةعزنلاهذهنوكلتميءانثتسانودنينانفلاعيمجو.لزألاذنم



،نمزلاربعهتميقىلعظافحلاينفلالمعلاعاطتسااملكو.مهضعباوركنأ
مسانعسانلاثّدحتاملكو.اهتدارفوةبهوملازيمتىلعكلذلداملك
؟أطخميننأمأ،رثكأهدولخرمتسااملكنانفلا

قلعتيعوضوميفرظنلاتاهجولدابتننحن،امتحمسولةظحل-
.انتاوصأعفرننأودتحننأعادنمامف،عادبإلاونفلاب

ىلإلوحتينأداكيذلايطنزيبلاشاقنلااذهلًادحعضألتلّخدت
.راجش

؟دتحييذلانم-
مل-ةرملاهذهةبراومنودحوضوبهتمهتا-كلذلعفتتنأ-

.انيهجويفخرصتنأىوسقبي
.ةرملاهذهرمثأيريذحتنأودبي
؟يتزيزعاييتوصعفرأتنكًاقحأ-
لكىلعهحماستاهنأبلوقتاهنأكوةبذعةماستباههجويفتمستبا

.دعباهبكتريملواهبكترايتلاهاياطخ
ىلعيتوصعفرأمليننكل،امًاعونتلعفنايننأبفرتعأً،انسح-

،امكدحأتجعزأدقتنكنإًاقحرذتعأ؟كلذتلعفله...امكنمدحأ
ىدمملعيامكالكف،امكيلإءيستةقيرطبّملكتأنأيونأنكأمليناقّدص
.يبلقىلإسانلابرقأوزعأامتنأ،امكليبح

اذكههللختتشاقنلكف-ايتاكهتباجأ-يزيزعايكيلعال-
.دولخلانعثدحتتتنك،انثيدحىلإدعنلً،انايحأتاظحل

نينانفلاعيمجنإلوقأنأدصقأانك،تركذتدقللجأ؟دولخلا-
ءانثتسانودعيمجلا،ءابدأو،نييقيسومو،نيروصمو،نيماسرونيلثممنم
وهريوصتلاف،نييفارغوتوفلانيروصملاةصاخو،دولخلابصاخفغشمهيدل
موهفمزواجتتةنّيعمةظحلىلعظافحلالجأنمنفلااهعدتباةليسومهأ
دولخيهاهطاقتلابموقنةروصلكف.يهامكةدلاخلظتونمزلابقاعت
طقتلنيتلاعيضاوملاوتاقولخملاوءايشألالكنأل،عوضوملاءانفوةظحللا

.ةدلاخىقبتساهيفتدسجتيتلاةظحللاوةروصلانكلو،ةينافاهروص
.ءانفلانمدولخلاجاتنإيهةروصلا

ملو،اهلوحانشقانييقيدصناكيتلاةركفلابكاسمإلانمنكمتأمل
.رشبلاةيقبنوددولخلاةركفمهينعتمهدحونينانفلانأيفيأرلاهقفاوأ

،يقيدصايدولخلانعنوثحبينممهدحونونانفلاسيل-
زكرمتتاهعاونأفالتخاىلعمهلامعأمظعمتناكنينسلافالآربعرشبلاف



دولخلاةبغرف،ةيزمرةروصبناكنإوىتحتوملارهقو،دولخلاةركفلوح
ببسلااذهلو،لافطألابجنننحنفببسلااذهلو،عيمجلاىدلةلصأتم
ةردقلاةأرملاتحنمو،فاطنلانييالمجاتنإىلعةردقلاةعيبطلاانتحنمًاضيأ
.رهشلكةرمباصخإلاىلع

ايكلذكسيلأةيضايرلاوةيقطنملاكتاليلحتنعّفكتنل-
؟يقيدص

تلمكأوًاهابتناهرعأمليننكليراكفأنأشنمليلقتلاناعنكلواح
.ثيدحلا

؟يرشبلاخيراتلاربعنيفشكتسملاوءاملعلافالآنعاذامو-
لظتسءالؤه،مهاوسريثكلاو،روتسابسيولووتسوككاجونيراغاغك
ةروصحمدولخلاةركفنأىلعًارصمتلزالأ،ةيرشبلاءاقبةيقابمهاركذ
؟طقفنينانفلاب

،دولخلالجأنمتاعارتخالاوتافاشتكالاهذهباوموقيملمهنكلو-
.مهتدعاسمونيرخآلاةايحليهستنولواحياوناكطقفمه

.ةميدقلارصمكولمنأشبلوقتاذامو-
.تلمكأف،هيلإيمرأاممهفيملهنأهينيععاستاوهتارظننمتكردأ
دقل؟كيأربةعئارلاتامارهألاهذهاونباذامل،رصمةنعارفدصقأ-

هباوماقاملكنأاهوكرتيتلاتاباتكلاوقئاثولالالخنمقّقحتلامت
.نمزلاربعمهديلختلجأنمناك

ةديؤمايتاكتلّخدت-رصمىلإباهذلاوداعتبالليعادال-
شاعدولخلانعثحبيناكهنأهنعفرُعصخشلوأف-يرظنةهجو
.ايماتوبوزيميف،ًاليلقبونجلاوحنضرألاهذهىلع

.اهمالكبدصقتنممهفيملانالكةرملاهذه
امكنأنمةدكأتمانأ-انلتحضوأ-كروأكلمشماجلجهنإ-

.شماجلجةروطسأبامتعمس
ثدحتنامنيبًاريبكًاقرفكانهنكلو،شماجلجةروطسأفرعأ-

رصمةنعارفوشماجلجف.هتاذءيشلاءارونوعسيالنينانفلانأل،هنع
توملاينفيالأو،ءايحأاولظينأيأ،يلعفلادولخلانعنوثحبياوناك
ةتبننعثحبيشماجلجناكدقو.رمعلامهبمّدقتامهممهداسجأ
ةكلممنأنودقتعياوناكفرصمةنعارفامأ،ببسلااذهلجأنمدولخلا
ىلإمهلقنةليسونوكتلتامارهألاهذهاونبدقو،ءامسلايفعقتدولخلا

.دولخلاىلعلوصحلالجأنمنفلامدختسيملامهالكو.ةكلمملاهذه



ً؟اقح-
.ايتاكتّقلع
نأيعّدتنلكنأدقتعأ؟كلاؤسنمهنيدصقتيذلاام-

.نينانفاوناكرصمةنعارفوشماجلج
هولغتساونفلااولمعتسادقعبطلابمهنكلو،كلذلوقدصقأمل-

عوضوملانكيملامبر-يوحنتتفتلاانهو-دولخلانعمهثحبءانثأ
ىلإلوصوللنونانفلاهعبتايذلاهتاذقيرطلااوراتخامهنكلوً،ادوصقم
كلتنعوأ،شماجلجةروطسأنعلوقننأنكمياذام،اهتاذةياغلا
طمنلاكلذ،ةنعارفلاروبقوتامارهألاناردجّنيزتيتلاةعئارلاموسرلا
مساركذتنسانكلهً،انفاهلكلامعألاهذهنكتملول...عئارلايرامعملا

نمله؟خيراتلاربعاورمنيذلاكولملافالآءامسأنيبنمشماجلج
؟هوكرتيذلانفلاىوسنمزلاربعنيدلاخمهلعجتىرخأةقيرط

.نينانفاونوكيملمهنكلو-
.ناعنكّقلع
اهمدختسنيتلااهسفنةليسولااومدختسامهنكلو،نينانفاونوكيمل-

ىلإاندعاذإو،دولخلالجأنمهتوقونفلارحساومدختسا،نآلانحن
نملب،هدحولقعلانمهتوقدمتسيالنفلانأدجنس،انشاقنةيادب
ذنمهدصقأتنكاماذه.نايحألانمريثكلايفةدارفلاوفرطتلاونونجلا
.ةيادبلا

.تاظحللتمصلاانيلعنار
كنأبفرتعا-ةحزامةربنبتمصلاترسك-يقيدصايفرتعا-

.رموتنمةريغلابرعشت
.هينعأاممهفتملايتاكنكل
...ليحتسم-ةبرغتسمتفاضأو-؟رموت-
انأ،هرهظموأ،رموتلكشنعحيملتيأًادبأدصقأنكأملعبطلاب

بجييقيقحلانانفلانإايتاكانلتلاقنيح،هتمكحنعثدحتأتنك
.ةمكحلابفّصتينأ

بحلاوثدحتتنيحهيلإرظنتتناكفيكتظحالانشاقنلاوطو
يعافألةصرفلايطعأاليكلو،اهبموقتةكرحيأنماهنعًامغرضيفي
:تلقًاددجميبلقىلإللستلابةريغلا

دقتعاو،برشلايفًاريثكتطرفأيننأودبي.رذتعاًاقح،رذتعأ-
.مانأيكلتقولاناحهنأ



يهنننألبقباهذلابدحألحمسأنل-ناعنكلاق-ليحتسم-
ايه،ليلقلاىوساهيفقبيملارظنا-لمكأوةجاجزلاىلإرظن-ةجاجزلا
.دولخلابخنبرشنف

ىلإاهتدعأامدنعو،اهلكسأكلاتغرفأ،ىرخأةرمانسوؤكانعفر
.ةرملاهذهىوقأةروصبينمنّكمتراودلاناكةلواطلا

.تمدمدف
.بارشلايفًاقحتطرفأيننأودبي-
هذهنمدحأجرخينل،برهتلالواحتالنكلوً،اضيأايتاكوانأ-

.ةجاجزلايهتنتنألبقةفرغلا
رتوتلانأودبيً،ادجةئيسةلاحيفتنكيننكلوناعنكينقّدصيمل

ديزتسىرخأةرطقيأنإفيلاتلابوً،ابلسّيفرثأدقليلقلبقداسيذلا
.ايتاكبتدجنتسااذل،ؤيقتلابأدبأنأاهنيحىشخأوً،اءوسلاحلا

لكشبرودييسأرنأبرعشأًاقحيننكلو،ينقّدصيالهنأودبي-
.كجعزيامرمألايفنكيملنإةكيرألاىلعيقلتسأنأدوأو،عيظف

.قافشإبّيلإترظن
حضاوبوحشلاف،مانتوداهنةفرغىلإبهذتنألضفألانم-

.كهجوىلع
.يتالسوتلكدعبيبفأريمليقيدصنكل
ىلعانهدّدمت،بارشلاضعبكيلعرثؤينلو،يوقلجرتنأ-

امريخىلعتنأوةرهسلالامكإدواعتسونسحتتسليلقدعبوةكيرألا
.ماري

نإوىتحىرخألاةفرغلايفمونللباهذلاعيطتسأتنك،عبطلاب
امبر.ءاقبلايفهتبغرلنعذأينلعجيذلااميردأالنكلو،ناعنكضرتعا

مدعو،ايتاكنمجرحلابيروعشامبرو،ناعنككرتيفبغرأنكأمليننأل
تيكاجلاعلختعطتساً،اريخأ..ً.اعمكلذلكامبر...امهكرتيفيتبغر
.ّينيعتضمغأاذلً،ادجًاعيظفناكراودلانكلويهجوتردأ،ددمتلاو

بعتموبحاشنيكسملانأىرتالأ،انعمهئاقبىلعّرصتامل-
.ىرخألاةفرغلايفمانيوبهذيهعدً،ادج

.ينلصيايتاكتوصناك
نععجارتأنلو،ةجاجزلايهتنتنألبقانهنمدحأجرخينل-

.يرارق
لضفأينأبتسسحأ،دعتبتتأدبتاوصألانكلوً،ارمتسمشاقنلاناك



نمينيتأتيتلاتاوصألابحأ،مالظلابحأانأف،ّينيعضامغإعمًالاح
ًاساسحإينتحنمدقف،اهنضحيفينتوتحايتلاةكيرألاهذهبحأ،ديعب
.ةحارلابًافيطل



براقتتودعابتتتاملكوتاسمه،مهبملكشبينلصتامهتاوصأتناك
،اهيفلاقييذلااموتأدبنيأنمملعأالةعطقتسمينلصتثيداحأو
تتابتبرتقااملكو،ةهجلكنميبطيحيمالظلااميفتاوصألاتبرتقا
.رثكأةموهفم

.اناريسّفقوت-
ً.اضرتعملوقيناكنيتوصلادحأ
الأ-رخآلاتوصلامدمد-ناكملارجفناولىتحظقيتسينل-

.مونلايفقراغهنإنيرت
؟ةأجفظقيتسانإو-

.ضارتعاللتوصلاداع
ً.افولأموًائفادًامعانًاتوصناك
ّعقوتدقو،ةقيقحلاكردأهنأدقتعأويدلةلكشمال،ظقيتسيلف-

.اننيبرمألااذهثودح
،رخآلاوهًافولأمناكامكهسفنبةقثوةأرجرثكأتوصلااذهناك

ىلعايقلتساناذللانادسجلاينمدص.ًاليلقّينيعحتفأنأتعطتساً،اريخأو
تقولاضعبلتوفغدقل،ويدتسالايفلازأاليننأتركذتو،ةكيرألا
يننأكرديوامهدحأينارينأتفخ،اهتبعادملةصرفلاناعنكلغتساف
.ةيؤرلالاجميسفنىلعًاقّيضمناكمإلاردقينوفجتقبطأ،اذل.تظقيتسا
يفةيجاعلااهلمانألوجتتامنيبهتالبقبليمجلااهقنعرمغيناعنكناك
.دعجألاهرعشتالصخ

؟ءاملانيأ-
ايتاكتادهنتتاوصأتناكلةأجفنشخلاتوصلااذهعمُسيملول

وهظفلاتوصلااذهبحاصنأمتكردأمكنأنظأ.نآلاعمُسياميه
.ةلجعىلعنانثالاضهن.داهنقرخألايقيدص

له-برتقيوهوًارمذتملاق-خبطملايفبرشللءامقبيمل-
؟ءاممكيدل

ىلعياقيدصةيؤرنمنكمتيملهنأدقتعأوً،ايعيبطهتوصناك
كحضلايفيتبغرسبحلدهاجأتنكً،ادجًاحيحشناكرونلانألةكيرألا
يننأبنادقتعياميفكحضأنأوةلفغىلعداهنيتأينأف،عاطتسملاردق
يفركفأتنك.اهابقعدمحتالةيقيقحةلكشمبببستيلكلذناك،مئان



نوكينلفقوملانأبتنقيأينكلو،داهنتوصىلعظاقيتسالابرهاظتلا
.ثدحيسامراظتنابمونلابًارهاظتمتيقبوةركفلانعتيلختاذلًاعنقم
.بسانملاتقولايفعضولاىلعةرطيسلانمانكمتامهنأودبي

.لاعتةفرغلايفانهءامدجوي،داهنلاعت-
داهنكردينأليحتسملانمنكل،حضاولكشبًاثهالهتوصناك-

.هتوصىلعةيدابمونلاراثآوًالمثلازالوهورمألا
.هتداعريغىلعمويلاًاريثكبرشدقل،انهمئانًاضيأميلس-

.داهنّقلع
ً.احوضورثكأوًادجًابيرقحبصأهتوصنألةفرغلالخدهنأتكردأ
يفيتلاةكيرألاىلعمانيهعد-ناعنكفاضأ-هظقونلف-

هملؤيسدغللانهًامئانيقبنإ،ةحاررثكأاهيلعمونلاوربكأيهفكتفرغ
.هرهظ

،ءيشلكدسفأوهظقيأيذلاهأمظيوريلءاملابرشيداهنناك
.ًاليوطيراظتنارمتسيملوينظقوييكلناعنكرظتنأتأدبو

ةفرغلايفمانتلظقيتسا..يقيدصايظقيتسا..ميلس...ميلس-
.ةحاررثكأكانهةكيرألاف،ىرخألا

لءاستأتنكو،تاظحلعضبترظتنالبروفلاىلعّينيعحتفأمل
.ينأشوينكرتيمأةلواحملادواعيسله

...ميلس...ميلس-
.هيلعّدرأنألبقًاليلقلملمتأتأدب.قفربينزهيوهوينظقويلداع
؟رمألاام-
ةكيرألاهذهىلعتيقبنإىرخألاةفرغلايفمانتلضهنا-

.حابصلايفكرهظكملؤيس
ايتاكىلإرظنللةأرجلاكلتمأملينكلو،ّينيعكرفأانأوتسلج

.يلاببرطخءيشلوقتلواحو
؟انهًاضيأداهن-
ً.اديدشًأمظيلببسيبارشلا،شطعلانمتومأستنك-

نمهفصنجرخدقصيمقلافً،ايرزمهرظنمناكدقوهديبهمفحسم
نيتخفتنمهانيعوةحوتفمهصيمقرارزأمظعماميف،هلاطنبمازحتحت
فيضينأنودبرشنأدعبهجاردأداعدقو،ةفيخمةروصبنيتّرمحمو
ىلإرظنلاىلعتأرجتً،اريخأو.ةفرغلاىلإهعبتألتضهنًاضيأانأورخآًائيش
يننأباكردأله.يتارظننمابّرهتنمامهةرملاهذهنكلو،ناعنكوايتاك



امهنأبامهساسحإوهببسلاناكامبركلذنظأالً؟اظقيتسمتنك
يروعشويقلقنمفّفخأنأوامهنئمطأنأتلواح،ينمصلختللناططخي
:لوقأانأوبنذلاب

؟انهيمونىلعتقولانمريثكلاىضمله،قمعبتوفغدقل-
لوأناعنكناكو،اهراضحتسانمتنكمتةيداعةربنرثكأبكلذتلق

:ّيلعدرفمعطلاعلتبانم
.ريثكلاسيل،ال-

.هبسأبالرادقماهيفيقبدقوةجاجزلاتحملانهو
؟دعبهتنتملةجاجزلاوةفرغلانمجرخأسفيكو-

يتلاايتاكهجوىلعقلقلاحمالمتمسترا،ةءاربلاًاعّنصتمهتلأس
.يقيدصتالبقلعفبمدلانولباهاتفشتغبطصا

.كلاهانكرتدقل-
.ةلئاقتّقلع
أدبوةجاجزلاذخأو،يئاقبلامتحاىلعقيرطعطقيقيدصنكل

ةلواطلاىلإةغرافاهداعأوةرطقيأكرتمدعىلعًاّرصممهنباهنمبرشي
.مستبيوهويلإرظنو

قزأمنمكتذقنأدقف،ينمةميركلاةتفللاهذهىسنتالأوجرأ-
.ريبك

هذهيفهتقيقحرهظتيفولاقيدصلاف،يقيدصايكلًاركش-
دلخأنأعيطتسأ،ةياهنلاىتحقافتالابانمزتلااننأاملاطو.ةجرحلاتاظحللا
.حاترميريمضومونلل

.ىرخأةرمراودلايندواعيالىتحةكيرألانعءودهبتضهن
.ريخىلعحبصت-
.ايتاكتلاق
فشارشلاوةيطغألا-ناعنكىلإّتفتلاو-ريخىلعنيحبصت-

؟كلذكسيلأةفرغلاةنازخيفةدوجوم
؟تئشنإكقفارأينعد،لجأ-
.رمألاربدتعيطتسأ،كلذليعادال-
ملعأمل،قمعبمونلاداهندواعثيحةفرغلاتلخدو،رمملاتزتجا

ىلعتسلج،مالظلااذهطسوفّرصتلاوأءوضلالاعشإّيلعناكنإ
ينهذادبو،ريبكنسحتبرعشأتنك.رارقىلإلصأنأنودنمةكيرألا

ديحولاءيشلا.ساعنلاينقرافدقوةيرسيوسةعاسكةقدبلمعيوًايفاص



ناك،رثكأفرثكأعفتريأدبيذلاداهنريخشوهّيلعردكيأدبيذلا
هلوقيناكامّركذتأف،ديدجسفنلكعمةبيرغوةفلتخمًاتاوصأردصي
رخشيناكأ،ةلماكتمةينوفمسوهناسنإلامسجنأبىقيسوملاذاتسأانل
اوناكبالطلاةيقبنألكلذنظأالً؟اعمةسردملايفماننانكامدنع
ىتفانعمناك.همونءانثأرخشيوهومهدحأهعمسولهنمنوأزهيس
بقلهيلعاوقلطأبالطلاةيقبنكلو،دقتعأامىلعيلازبادأماظنىعدي
قلغينإاموهفنأيفةيمحلدئاوزنميناعيناكنيكسملا.قوبلاماظن
ًاريخشنكيملهنأةلكشملانكلو،روفلاىلعريخشلابأدبيىتحهينيع
لوبنطساذفاونجاجزميطحتهتاددرتعيطتستًالصاوتمًابخصناكً،ايداع
بالطلاضعبناكوً،اكتففصاوعلادشأهريفصةوقيفسفانيو،اهلك
لكعمقلغيوحتفيناكةيلخادلاةسردملايفمونلاةفرغبابنأنوعّدي
همزاليبقللااذهلظدقو،همونءانثأقوبلااهقلطيةديدجريخشةمغن

يفو.ةيقيقحلاهتينكتيسنسانلانأدقتعأو،ةساردلاانيهنأنأدعبىتح
نأدعباهسفنةفرغلايفمونلاهنوكراشينيذلاهقافرررقيلايللاىدحإ

ةطلغةسردميفقوبلاماظنمساّدلختسةحزمبمايقلا،هبًاعرذاوقاض
هقافرللست،ريخشلابأدبومونلاناطلسلانبحاصملستسانأدعبف،يارس

،ماظنمفيفهوعضووًايقيقحًاقوباورضحأو،ةفاشكلاتادعمةفرغىلإ
فعاضيذلاريخشلالصاولبظقيتسيملًادجًاليقثناكهموننألو
اهلكةسردملاتعمتساكلذبو،هتوقوهتدحنمهمفىلععوضوملاقوبلا
نمهتنّكمةلصاوتمتاعاسلماظناهادأيتلاةلجترملاةينوفمسلاكلتىلإ
.ةقلطمةرادجبقوبلابقلقاقحتسا

داهنةفوزعمعامسومالظلااذهطسوسولجلانمللملابترعش
هسأرىلعفقسلاراهناولىتحظقيتسينلهنأحضاولانمناكوةيليللا
.ءيشبسحأهنأىلعلدتةكرحيأِدبيملوءوضلاتلعشأوتمقاذل
لوحتتلةكيرألارهظتضفخأو،ةنازخلانمةيناطبوةداسووًافشرشتجرخأ
تيقلتسا،مونلانمنكمتأنليننأبيكاردإنممغرلاىلعوريرسىلإ
امدنعىضمتقولانممكملعأال.يسأرةمقىتحةيناطبلاتبحسو
يومدلارمحألاءوضلابينّركذ،هلمكأبناكملارمغيرمحأًاءوضتيأر
رمملاغبطصادقفةفرغلاكلتيفثدحامكو،ضيمحتلاةفرغيفدوجوملا
ً.اددجمءامدلانولبءيشلكوةيناطبلاوةكيرألاوفقسلاو

ًاددجمءاقلتسالابتممهنإامو،داهندجأملينكلوًاسلاجتضهن
هعمايتاكترجاشتله.لخادلانمًامداقءاكبلاهبشيًاتوصتمسىتح



لكاشميفلّخدتلامدعتلواح؟يروضحبهبناموقياناكامتوصهنأمأ
يلوضفحبكعطتسأمل.رثكأفرثكأعفتريأدبتوصلانكلونيقشاعلانيذه
ناكيذلارمملاىلإتهجتا،ثدحييذلاامىرألتجرخف،كلذنمرثكأ
ءوضلاناكرثكأتبرتقااملكو،ءوضلاردصمتعبتو،ءامدلانولبًاقراغ
هبابناكنولاصلانمتبرتقاامدنعو،عفترينينألاوةماتقدادزيرمحألا
ءودهببابلاتعفدمثنمو،تاظحللتفقوت،هنمبرستيءوضلاوًاحوتفم
.تلخدو

.اريماكلافلخًافقاوناكيذلاناعنكتيأرةيادبلايف
...ديجاذهًانسح-هتاظحالمهّجويناك-يهاجتابكهجوردأ-
مللفطداهننضحيفسلجدقو،كانهًاضيأايتاكوداهنناك

كسمتوًايبناجفقتايتاكتناكو،ههجوريديناكهنألهتفرعمعطتسأ
تبرتقاو،فيخملارظنملااذهنمةريرعشقلاينتباصأ،ةريبكًانيكساهديب
.ناعنكنم

؟انههنولعفتيذلاام-
بلطيوهوهيتفشىلعهماهبإعضووهمفىلعةثيبخةماستباتحال

.توكسلاينم
.شششه-

.توكسلايونأنكأملينكلو
؟رخأتملاتقولااذهيفنوروصتله،ميحجلاقحباذهام-
ً.ادجًالعفنمتنك
.ةّزيممةروصلاهذهنكلو،لجأ-

ىعفأحيحفهبشيامردقيقيدصتوصهبشيتوصلااذهنكيمل
.ةماس

؟هينعتيذلاام-
.ةدرابةرظنّيلإبوص
دجويال،ةرملاهذهةيعقاورثكأةرملاهذهةيعقاورثكأنوكتس-

.لفطلالتقبموقنس...تاروكيدالونولثمم
؟فيك؟هنولتقتس-

.يديلجءودهبرمألايلحرش
مئارجلاليثمتةداعإبموقننحنفملعتامك؟يعيبطلكشب-

موقنساذلةيعقاورثكأةرملاهذهةروصلانوكتنأاندرأاننكل،اهريوصتو
.انسفنأبةميرجلاذيفنتب



اوموقينأليحتسملانمف،ناعنكتاحزمنمةليقثةحزماهنأادب
اذهنوكينمعتلءاستانهو.لفطدرجمةيحضلانأىكنألاو،لتقةميرجب
لاقف،يراكفأأرقهنأكوادبيذلاداهنوايتاكوحنتفتلاف،نيكسملالفطلا

:يل
.يقيدصايجذاسصخشًاقحتنأ-
لظاميفًارفنموًابيرغًارظنمههجوىلعيفضيرمحألاءوضلاناك

.مدلانولبنيتللاهينيعبّيلإقدحي
؟كنباىلإفرعتتملأ-

هنإ..هارأامقدصأمل،يناكميفترمستلفطلاهجوتيأرامدنعو
ىلعنوللادوسأءاطغاوعضوو،هيمدقوهيديطبرباوماقدقو،ينباجروب
ىلعّيلإفرعتيتوصعمسامدنعوً،افوخفجترينيكسملاناكو،هينيع
.روفلا

ً.ادجينناملؤتياديينذقنأكوجرأ؟انهتنأله؟تنأاذهأيبأ-
.يبثيغتسيناك
.ينبااوكرتا-

.ماكحإبيبكاسمإلانمنّكمتناعنكنكل.ايتاكمجاهأانأوتخرص
هنإ،ةروصلاهذهبكنبادلّخنس،انعنمعيطتستنلفلواحتال-

هذهنكلو،ةظحليأيفتومينأنكمملانموقاعموضيرملفط
.دولخلاهلنمضتسةعئارلاةروصلا

،تيسنلهينباناعنكايينباهنإ-تخرص-؟متننجله-
؟جروبهنإ

.ةيناسنإلاوةقفشلانمةيلاخةدرابلاهتارظنتناك
امبموقنهبحناننألوً،اريثكهبحنًاضيأنحن،ىسنأنألقعيأ-

.هبموقن
؟ينبالتقيونتتنأوثدحتتدولخيأنع-
ً.اددجمءاكبلابجروبأدب
.ينبااوكرتا-
دقفحجنأمليننكلو،ناعنكةضبقنمصلمتلالواحأو،خرصأتنك

ينتعنمةريبكبلاخمىلإةأجفهاديتلّوحتو،لئاهلكشبهتوقتفعاضت
.داهنًابطاخملوقيوهوينباءاكبويتاخرصبِلابيمل.ينباىلإلوصولانم

لازام،رمألايهننلف...ميلسكسمتللاعتوايتاكللفطلاطعأ-
.لمعلانمريثكلاانيدل



؟هبنوموقتامةعاظفنوكردتأ-
.ناعنكهجويفتخرص

.ِلابيملهنأالإ
.تقولاعملعفتسكنكل،نآلاهلعفنامةميقكردتنلامبر-
يبطاحأو،ريثكبناعنكنمىوقأيلادبو،ناعنكناكمداهنملتسا

نملوأناكهنأنممغرلاىلع،ةكرحيأنايتإنمينعنمرساكشحوك
.اريماكلافلخفقيلىرخأةرمناعنكداعو.امراجشبوشنءانثأبرهي

؟ةزهاجتنأله-
يذلاينبالتقىلعةقفاوماهسأربتأموأيتلاايتاكبطاخيناك

ً.اددجمخارصلاوءاكبللداع
.ينبااولتقتالمكوجرأمكوجرأ-
.ينعمسيملهنأكوادبناعنكنأالإ
يهّجوًاقباستهّونامكو،كلذكنمبلطأامدنعلمعلايرشاب-

نّكمتأو،مدلاّقفدتىرأنأديرأ،ءطببنكلوةرشابمبلقلاوحننيكسلا
.هعافدناريوصتنم

لكشباهبموقييتلاءايشألادحأهنأكو،رمألانعثدحتيناك
ىلعجروبسأرتعضودقو،ءودهوتمصبايتاكعمستاميفيدايتعا
اهرأمل.ةحضاوةيفارتحابىنميلااهديبنيكسلاتكسمأاميفىرسيلااهعارذ
.مواقتالةيبذاجاههجوىلعتفاضأدقةوسقلاف،لامجلااذهبلبقنم

.كلذيلعفتالكوجرأ-اهوجرأتأدب-ايتاككوجرأ-
،اهتارظنيفحضاوةعتملاقيربنكلو،ينارتالاهنأكويلإرظنتتناك

دسجيفاهزرغتونيكسلالزنتنألبقاهديتباتناةريغصةفجرتحمل
.ينبا

.خرصأانأومونلانمتظقيتسا-ااااال-
أدباذليتوصعمسداهننأودبال،قرعلابًّاللبميمسجناك

لوهنمةدشبفجترأانأو،تسلج،ظقيتسيملهنكلوهناكميفلملمتي
ىلإتدعًاديورًاديور،لاحلاهذهىلعةرتفلًاسلاجتيقبو،دهشملاكلذ
سوباكلااذهناكدقل.ينرداغيرعذلاأدبو،يبلقتابرضتّفخو،عقولا
نمةريبكتايمكبهتمتخيذلاوهنمتيناعيذلابارطضاللةيعيبطةجيتن
.رخأتمتقوىتحةبيرغلاتاشقانملاوبارشلا

وهوهسأرتحتىرسيلاهديعضودقوً،امئانلازيالداهنناك
تمق،هدسجنعةيناطبلاتقلزنادقوةجعزملاهتينوفمسفزعلصاوي



،رمأللتررس.ريخشلانعفقوتتاظحللو،دربلانمهيلعًافوخهيطغأل
:لوقيوهوًامئانلازيالوهوهريرسيفسلجهنكلو

وأفوخنودمهدحألًاحضومملكتيناك-دحألتقبمقنمل-
.مهلتقبمقنملاننكلو،مئارجلارّوصينمنحنلجأ-ددرت

؟مهروصتنيذلاءالؤهنم،داهنثدحتتنمع-
قمعبّيلإقدحيلظ،نريملهنأكوأدبهنكلويهاجتابرظن

،ةئجافمةريرعشقينتباصأ.يملحيفاهتدهاشيتلااهسفنءافوجلاةرظنلابو
لازيالسوباكلاناكنإلءاستأتبو،ةقيقحلاوسوباكلانيبنراقأانأو
نكل،يسفنظاقيإّيلعامبرركفأانأوتكردتساوهظقوأنأتدرأً،ارمتسم
أدبىتحناوثِضمتملو،ةكيرألاىلعءاقلتساللداعويلبقفرصتداهن
روصلاكلتبرثأتًاضيأوهفً،افعاضمًاسوباكناكدقلً.اددجمريخشلا
ةداعنمف،برغتسأملًايلمرمألايفتركفامدنعيننكلو.يلثمةعيظفلا
هيأرنعحرصينأنودلعفناملكيفناعنكوانأانيراجينأداهن
دقوةركفلالمجمنموروصلاهذهنمفاخيهنأحضاولانمو،انمامأ
تهجتاوتضهنفً،اقيضينتدازراكفألاهذه.هسيباوكيففوخلااذهىلجت
ةذفانلاهيلعلطتيذلايفلخلاعراشلاناك،ةراتسلاتحزأوةذفانلاوحن

قفشلاةرمحتناكو،ولغوأهيبيفةسيئرلاعراوشلاسكعىلعًادجًائداه
.هلمكأبناكملافليلظمالظلااميفدعبحضوتتمل



يحلااذهىلعجرفتأانأو،تقولاضعبلةذفانلامامأًافقاوتيقب
يليفيريإمادمزبخمدجويناكًاليلقمامألاىلإ،هيفتعرعرتوتربكيذلا
لوبنطسايفةكسملاةهكنبلورسيوسىولحذلأهيفعيبتيذلاو،تايولحلل
ًاليمجءانبناك،ناعنكةصاخويهتنياليذلالافطألافغشتناكو،اهلك
عنصلاةفيهرةيندعمشوقنّنيزتو،ةعساوتافرشبنيقباطنمًافلؤمًادج
قباوطةتسنمفلؤمبيئكءانبنآلاهناكملتحادقو،ريبكلابابلا
امعتلءاستو،يسفنيفديازتيقيضلابتسسحأ،هلوحامعرونلابجحي
عمجبتمق،دحأهيفيلدعيمليذلايحلااذهولزنملااذهيفهلعفأ
لزنملانمتجرخوًادحأظقوأاليكيعباصأسوؤرىلعريسأانأويضارغأ
.ءودهلكب

ناك،ًاليلقينعقيضلالازوةحارلابترعشىتحءانبلاترداغنإام
ءاهتنادعبمهلزانمىلإنودوعينيدودعمصاخشأنمالإًايلاخناكملا
لبقو،سيئرلاعراشلاوحنءودهبترسو،فطعملاةقايتعفر.يليللامهلمع
.تنأ-لوقيًاتوصتعمسراتمأةسمخوحنبكشإناهيأعراشيهتنينأ
ينرّكذزارطلاميدقءانبينهجاواهدنعوينيدانينمىرأليهجوتردأ
هناكملحيلهمدهلًادادعتسايلُخأهنأودبيو،يليفيريإمادملزنمبًاددجم
ةيرشبةلتكتيأرءانبلالخدمدنع.ةريثكًاققشيوحيزارطلايرصعءانب
سوؤرلاولجرألاوعرذألانمةعومجم،ضرألاتشرتفادقملاعملاةحضاوريغ
وهومهدحأسلج،حوضوبمهلاكشأةفرعماهعمرّذعتةروصبتلخادتدق
.هنيبجىلعةحضاوةمدككانهتناكو،يوحنرظني

.ءاسحنحصنمثينطعأكوجرأ-
توصلاناك،لملمتلاوكرحتلاباوأدبو،هتوصىلعنوقابلاظقيتسا

نمةدحبينقمرتةعئاجةيبئذنويعىرأينتلعجةمتعلانكلوًايرشب
ملاعنمتاقولخممهنأبيحوتةثربايثلاوةليحنداسجألاتناك،لخادلا

عجشتدقتوصلابحاصنأودبيو،مهلمأتأتفقوت،ةلصِبانملاعلتميال
.ضيرملاهدسجرجيوهومامألاوحنكرحتيأدبويفقوتنم

ًاعوجتومنس،ءاسحنحصنمثطقف،ريثكلابلطأال،كوجرأ-
.كوجرأ

يفنورخآلاادبدقو،حضاولكشبملكتملاهجوةيؤرنمنكمتأمل
،صاخشأةعبرأمهنأًاحضاوادب،روبقلانيبنمتثعبثثجكمهظاقيتسا



تدتماةأجفوً،اخويشمأًالافطأ،ءاسنمأًالاجراوناكنإّزيمأمليننكل
ً.افوخءارولاىلإتاوطخعضبعجارتأينتلعجعرذألانمةعومجميوحن

تجرخأويبيجىلإيديتددماذلرثكأينماوبرتقيواوضهنينأتفخ
ًابيرقتلورهأتنك،ةعرسبتدعتباومهوحناهتيمرويعميتلاةّكفلالك
دعبو،يبنوقحلياوناكنإىرألفلخلاوحنرخآلاونيحلانيبتفتلأانأو
موجهلابةعومجملاينعتلغشنادقففوخللعادامهنأتكردأتاظحل
.اهيلعنورجاشتياوأدبواهتيمريتلادوقنلاىلع

ناكيذلاو،يتناراغكنبلدئاعلاينفلاقاورلامامأيسفنتدجو
نمةلثهيفعمتجيناكيذلاو،تانجعمللرهشلازاوسينزبخمًاقباس
ديعس،افاصيناميب،ميهاربإيلاج،لضافبيجنكاهنيحءارعشلاونينانفلا
ةقلامعنممهاوسوتردقنيدلاحابص،روفيتيدرف،لسريبحالص،قياف
.نامألابترعشىتحلالقتسالاعراشتغلبنإامو،نمزلاكلذ

رودويهاقملاوبايثلارجاتمومعاطملاتناك،ماحدزاللرثأقبيمل
ةتفاخلاءاوضألالالخنمةايحلابضبنتاهنكلو،ةقلغمحراسملاوامنيسلا
صاخشألاضعبناكفً،امامتًايلاخعراشلانكيملو،اهئيضتتيقبيتلا
تاردخملاوجّورموصوصللاوريطاونلاونزاخملاسارح،كانهوانهنولوجتي
.لّدنلاونونانفلاوتاصيخرلاءاسنلاو

تنك،لزنملاكلذنمجورخلاطقفديرأتنك،يتهجودعبرّرقأمل
ةسماخلاةعاسلاتبراقدقف،لزنملاىلإهجوتلاوةرجأةرايسذخأيفرّكفأ
ذخآس،برقأوهفبتكملاىلإباهذلاتررقوييأرتلّدبيننكلوً،ارجف
،ميسقتةحاسوحنتهجتااذل،تاعاسعضبلحاتراويبايثلّدبأوًامامح
،يناكميفزفقأينلعجيفلخيوديقوبتوصءاجةليلقتاوطخدعبو
دقل،عراشلافيظنتبتأدبدقةريبكفيظنتةرايستيأرتفتلاامدنعو
،هعامسلبعترانميدحونكأملو،حابصلاءودهيفًافيخمتوصلاناك
عضبلورههنإىتح،ريثكبحضوأهعزفناكيمامأريسييذلالجرلاف
نمتجرخوهسفنكلامتيملةرايسلاىأروتفتلاامدنعوً،افوختاوطخ
نعةنحاشلافقوتنلةميتشلانأىأرامدنعو.ةرذقةميتشهيتفشهنيب
ً:ابطاخميوحنهجتااهلمع

يفيلاعلاقوبلليعادلاام،اذهةصيخرلانبالعفامتيأرأ-
؟تقولااذه

نمنينثادجوف،جاعزإلااذهببسنعًاحضوتسمهفلخترظن
ةلاحيفامهنأحضاولانموقيرطلافصتنميفنيلهمتمناريسيقاشعلا



اهنأنممغرلاىلعو،امهفلخةنحاشلاريساظحليملامهنأةجردلاهلىثري
،نيقشاعلانيبواهنيبةيفاكةفاسمكانهتناكوديدشءطببريستتناك
،يئانثلااذهعمثبعيو،ًاليلقوهلينأدارأةنحاشلاقئاسنأودبينكل
هبضغماحّبصفهجازمرّكعدقركابلاتقولااذهيفظاقيتسالاامبروأ
لكهاجتمئاتشلانمديزملاقلطأنأدعببضاغلالجرلادعتبا،امهيلع
ةنحاشلاقئاسىلإٍدحتوقنحبارظنوناقشاعلارادتسااميف،هبطيحيام
.لهمىلعنكلوًابناجايّحنتو،ةقيرطلاهذهبامهجعزأيذلا

يننكلو،ريسلاةعباتمىلإتدعةريصقتاظحللّفقوتلادعبفانأامأ
ً.اددجمينبعريوبضاغلاقئاسلاينكردينألبقناكمإلاردقعرسأتأدب

دقو،1923ماعلاىلإدوعتيتلاورازاكلاامنيسمامأىلإتلصو
اغآلاعماجنذؤمتوصأدبو،ارتكلإىنيجنولاصاهنيحىمستتناك
توصعمسأوانهميقأيننأنممغرلاىلعو،ءاوجألايفحدصيروهجلا
ةريرعشقلالعجءودهلااذهطسويفهتوصعامسنكل،ماودلاىلعنذؤملا
موصيناكهنكل،يبأنكيملكلذكوًاّنيدتمًالجرتسل.يدسجىلإللستت

هللابنمؤأانأ.عماجلايفنّيلصملاعمديعلاةالصيدؤيو،ناضمررهش
يفةالصلاءادألهقفارأوًاريغصتنكامدنعيدلاوعمموصأتنكدقو
تغلبنأدعبةينيدرئاعشيأتيدأيننأبركذتأاليننأالإ،عماجلا
،تقولاةليطلمعلابيلاغشنالرمألاىزعيامبر،ببسلااميردأال.دشرلا
يفلمعلانمريثكلاعبطلاببلطتياذهولمعلاعيسوتبموقأنأّيلعناك
طقفءايوقألاثيح،ةسفانملاوهدحاونوناققفوىوسريسيالملاع
يأدحأمهريعينأنودءافعضلاقحُسياميفنيرفاظجورخلانوعيطتسي
ّبلطتاذل،ريبكلاقوسلاداصتقابىمسيامراشتناةجيتنناكاذهو،هابتنا
جاتنإلاةدايزوةجوملابوكرنوريثكلالواحاميفورارصإلانمًاديزمرمألا
يفهنودجياملكماهتلالةيطوبطخألامهعرذأدموةيعونلاباسحىلع
ً،افعاضمًادهجرمألاّبلطتنإولمعلايفيئدابمبًامزتلمتيقب،مهقيرط
مهعمدقاعتللدالبلاجراخنمءاكرشداجيإوثادحألاقابتساتلواحو
ةيقبينعلتبتالويعقومتيبثتنمنكمتأىتحمهيلإانتاجتنمريدصتو
لمعلاديقىلعءاقبلالجأنمثهلألازأالانأعبطلابو.لاملاناتيح
ينتذخأءاقدصألاولمعلاولزنملانيبةيمويلاةايحلاليصافتنأيأ؛ةايحلاو
يراكفأبقارأانأوًائزاهتمستبا.نيدلايفريكفتلانعينتلغشوً،اديعب
،رثكأالةيهاوتاريربتىوسنكتملاهنأتكردأو،قفدتتتأدبيتلا
ةنيهرتسيلو،ةلصاوتموةيوقنوكتنأبجيناسنإلاوهللانيبةقالعلاف



نآلالعفأامكعرذتيركذأامىلعًاضيأيدلاوناكدقل،فورظلاّبلقت
،لمعلانمدعاقتلادعبةدابعللغرفتللانأططخأامكططخيوهلمعب
يفانتبغرو،توملابارتقاوهكلذءارويقيقحلاببسلانإفعبطلابو
ةدئافلاف،رّيغتيالرجاتلاريكفتنإ،ةرخآلايفبسانمناكمءارويعسلا
.هيلعمّدقتتوأدبملانمىوقأ

يفرودتيتلاةلئسألاهيلعتحرطونذؤملااذهلنآلاتأجتلاولامبر
يتلاحالويرهظمالنكلو،ًاليلقينحارأوًايضرمًاباوجيناطعألينهذ
ةحئارنأوةصاخ،عونلااذهنمةردابمبمايقللينلهؤتتناكةيسفنلا
.ظوحلملكشبينمحوفتلوحكلا

،ريهشلايارسةطلغعماجىلعيانيعتعقوركفأوريسأانأاميفو
يذلاءانبلااذههلعفييذلااملءاستأترصو،اغآنسحخيشلاعماج
ةليذرلابرومييذلاعراشلااذهطسوماعةئمعبرأنمرثكأىلإدوعي
ةبيطوهئافصبشياوردلادحأهبشيناك،اهعاونأفلتخمىلعةئيطخلاو
كبلقبهنعتثحبنإنكلو،سانلاراظنأنعيراوتلالواحيناك،هبلق
.ماودلاىلعردصةباحربكرظتنيكانههدجتس

ىلعتطغض،ناذآلاهيفىهتنايذلاتقولايفرجتملاىلإتلصو
ليلقدعبمحدزيسيذلاناكملاىلعّميخينوكسلاناك،يكيتاموتوألالفقلا
ىلإمهقبسامًادحأنأنوفشتكيامدنعنوبرغتسيسديكأتلابو،نيفظوملاب
رجتملليلخادلابابلاتحتفو،رتملايلاوحيديدحلابابلاتعفر.لخادلا
ً.اددجمهتلفقأتلخدامدنعو

عنصيذلاوفولأملايذشلارطعلاكلذينلبقتساىتحتلخدنإامو
رجتملاتادوجوملكيفلغلغتييذلاو،راهزألافلتخمحئاورجزمنم
دقفليللالاوطًاقلغميقببابلانألو.اهاوسويلحوةيئاسنبايثنم
تأدبومالظلاىلعدايتعالاتلواح.راودلاىلعثعبيلكشبةحئارلاتفثكت
نكمتأمليننأنممغرلاىلعو،ماطتراللًابّنجتيديدمأانأويقيرطقشأ
فرعأانأوةتباثىطخبيريستلمكأدقفيلوحنمءيشيأةيؤرنم
برقأهّسحأو،هئازجأوهاياوزلكفرعأانأوينصخيناكملااذهف.يتهجو
ًانايحأهسحأوجروبوزيرلوكوانأ،ةثالثلانحنانصخيلزنملاف،لزنملانمّيلإ
رعشأمل،يدحويتكلمموهناكملااذهنكل،ينمرثكأزيرلوكىلإدوعي
،هيفنيفظوملاولامعلانمريبكددعدوجولامبر،لمعملاهاجتءامتنالااذهب
رعشأيذلاديحولاناكملاناكدقل،كانهًاصاخًابتكمكلمأالينألامبرو
ةلصاوتمروهشلانتادوهجموانميماصتةجيتندهاشأانأورخفلاوةحارلابهيف



تامهملانمةلسلسيفةريخألاةلحرملااهنإ،ةيبذاجوةقانألكبانهضرُعت
لقتنتيتلاةقرولاىلإاهنملقتنتل،امميمصتلةليَختُمةركفبأدبتيتلا
.ةليمجةينفةفحتىلإكانهلامعلايديأىلعلوحتتولمعملاىلإاهرودب
ىلعتطغض،ةملظلاتداتعادقيانيعتناكدعصملاىلإتلصوامدنع
امنامألابترعش.يبتكمعقيثيحعبارلاقباطلاىلإًادعاصتلخدورزلا
تنك،ةأجفاباذدقرتوتلاوقلقلاكلذلكنأبتسسحأو،تلخدنإ
،تقولاضعبلءاقلتسالاوةوهقناجنفبرشمثنمومامحذخألططخأ
نمنكمتأمليننأالإ،راهنلاءانثأيماهملابقتسالًادعتسمنوكأسكلذبو
ملديدشساعنبترعشمامحلاتيهنأنأدعبف،ططخأتنكامذيفنت
ناطلسلتملستساوةعساولاةكيرألاىلعتددمتوهيلعبلغتلانمنكمتأ
.مامحلابوثبانأومونلا

.ظقيتساميلس...ميلس-
ينابقاريامهواهءاروفقيجروبويسأرقوففقتزيرلوكتناك

ينعنممونلانأًالجختكردأوًاليلقيعولاديعتسأتأدب،ةماتةشهدب
.ىفشملاىلإباهذلانم

؟كللصحيذلاام؟ريخبتنأله-
ةلاحلاهذهىلعيتيؤرىلعدتعتمليهفاهتوصيرتعيقلقلاناك

ً.امامترياغموحنىلعفرصتلاينمبجوتسيناكفرظيفةصاخً،ادبأ
.ريخبانأيقلقتال-
نكلو،لصحامحضوأو،اهلرذتعأنأّيلعناكً.اسلاجتضهن

ينعنمامههاجتبنذلابساسحإلاوجروبويهةأجفاهتيؤرنميتشهد
.ةديفمةلمجيأبيكرتنم

يذلاامملعأملوًالفقمناككلاوجً،اريثككيلعانفخدقل-
.كباصأ

.مانأنألبقهتلفقأاذلةحرابلادافنلاكشوىلعةيراطبلاتناك
ً.ايدجتسماهيلإرظنأانأوبيجأنأتعطتساًاريخأ

يننكلو،ىفشملاىلإباهذلانمنكمتأمليننألينيحماسكوجرأ-
يفماننلبهذننأرصأو،رخأتمتقوىتحةيقبلاوناعنكعمترهس
تجرخاذل،بيرغناكميفمونلاعيطتسأاليننأبنيملعتتنأو،ويدتسالا
نمنكمتأملوبتكملاىلإتيتأوً،ادجرخأتمتقويفكانهنم
.ىرخأةرمرذتعأً،اركابظاقيتسالا

؟برشلايفتلقثأ-



-لصحاماذهنكلو،مهعمباهذلايلعناكام..ً.اريثكسيل-
؟ريخلاحابصهللوقتوكدلاونضحتنلأ-جروبوحنتفتلا

ةعرسبيوحنهّجوتو،قلقلاهقرافىتحةلمجلاهذهعمسنإامو
.فلخلاىلإليمأينتلعجةوقبينضحيفىمتراو،ةريبك

؟ىفشملايفًايهشًاماعطتلكأانأودبي...؟ةوقلاهذهلكام-
ىوسقالطإلاىلعيهشءيشنمكانهنكيمل،سكعلاىلعال-

.الوكوشلابغنيدوبلا
.زيرلوكتلأس،ينضحيفسلاجلاجروبرعشبعادأتنكاميف
؟روسيفوربلاةيؤرنمتنكمتله-

:بيجتيهوةنئمطمةرظناههجوىلعتحال
.قلقلاوفوخلليعادالهللدمحلاولجأ-
ً.احيحصناكبغارانلهلاقامنأيأ-
ً.اجهتبمتفضأ
ةيوسانبهذو،ىفشملاىلإركابلاحابصلاذنمءاجدقولجأ-

.روسيفوربلاةيؤرل
ىوسيسفننععفادأنأعطتسأملنكلو،يبايغىلعينمولتتناك

.راذتعالاةدواعمب
ً.اقحفسآانأ..نكلوروضحلادوأتنكً،اريثكرذتعأ-

.ةلوهسبيلرفغتنأيونتنكتملاهنكلو
ينتربخأدقوةريتركسلابتلصتاوكيلعتقلق،سأبالً،انسح-

ودبي،كظاقيإىلعؤرجتملوبتكملايفًامئانكتأروحابصلايفتتأاهنأب
امدنعتّرساهنكلو،انهمانتكلعجواننيببشنًاراجشنأبتدقتعااهنأ
.ةقيقحلابتملع

؟اهلتلقاذام-
نلكنأبرداغتنألبقةحرابلايللقتملامل،لصحامباهتربخأ-

؟لزنملاىلإبهذت
يدجتسألفيعضتوصباهتبجأ-اهنيحتررقدقنكأمل-

امدنعيونأتنكو،تبهذوةظحلرخآيفييأرترّيغينكلو-اهفطع
كوجرأ...نكلو،ليلقدعبىفشملاىلإكيفاوأنأًاحابصانهتيتأ

.ىرخأةرمفرصتلااذهرركأنل،ينيحماس
لواحأو،اهبضغةراثتساناكمإلاردقبنجتأتالاحلاهذهلثميف

.رئاسخلالقأبةلكشملانمصلمتلا



صلختللةردابملامالتسابتمقىتحًاليلقاهتارظنةدحتّفخنإامو
.عوضوملااذهنم

.ةسردملاىلإبهذتنلًاضيأمويلاكنأودبيجروبايًانسح-
.ريغصلاههجوىلعقيضلاحال
.ةغللاةفيظوةباتكنمنكمتأملو-
ضيرمكنأملعتةملعملانأامكً،اقحالاهتباتكعيطتستكيلعال-

.كبقاعتنلو
.ةهكافلامسرناركشةسنآلاانّملعتس،مسرةصحانيدلمويلا-
هتياوهناولألاببعللاو،جروببلقىلإءايشألابحأوهمسرلا

.ةلضفملا
؟كقيدصمساناكاذام..؟ببسلااذهلنيزحتنألهو-
؟انوتدصقت-
يتلاةهكافلايهامكربخيسوليلقدعبهبلصتتس،انوت..اه-

ًانحصكمامأعضتنأكمأنمبلطنسو،اهومسرتنأةملعملامكنمتبلط
.كلهمىلعاهمسرتل،اهنمًائيلم

ً.ارسفتسمهمأىلإرظن
ام-اهءودهاهيلإداعدقوزيرلوكهتباجأ-قحهعمكدلاو-

.انوتبلصتنستيبلاىلإلصننإ
لكىسنأينتلعجةديعسوةيقنةماستباينباهجوىلعتمسترا

.ىرخأةرمةنيكسلابينترمغويفواخمويقلق
نمفيبايثيدترأنأّيلع-تفقوو-رمألاّلحدقفًانسح-

.مامحلابوثبيناريونآلادحألخدينأنكمملا
.ةيصخشلايضارغأويبايثىلعيوحتيتلاةريغصلاةفرغلاوحنتهجتاو
نمبلطأس-زيرلوكينتلأس-؟كلذكسيلأدعبرطفتمل-

.رئاطفلاضعبرضحتنأميشي
؟روطفلامتلوانتلهً،اديجكلذنوكيس-
.ىفشملايفانرطفدقللجأ-
.يبأعملكآنأديرأًاضيأانأ-
.تعبشكنأبىفشملايفيللقتملأ-هبلطنمزيرلوكتبرغتسا
.يبأعملكآنأديرأ،نآلاعئاجيننكلو،اهنيحتعبش-
ول-تلّخدت-ىرخأةرملكأيهيعد؟كلذيفريضلاامو-

جاحلانرفىلإنيفظوملادحألسرتنأميشينميبلطايتزيزعتحمس



.دمحم
ببسنعًاريخأفشكدقوجروبحاص-زوللاىولحديرأانأ-

.لخدتلانعزيرلوكرخأتتملةداعلاكو،لكأللهبلط
نينثالاىلعلصحتنل؟رئاطفمأىولح،طبضلابهديرتيذلاام-

ً؟اعم
فارسإلارداوبنمةردابيأعمقماودلاىلعلواحتزيرلوكتناك

انتجاحمدعىرتامدنعءيشلاءارشضفرتو،ةريغصتناكامهمريذبتلاو
هذهبانعمفرصتيناكًاضيأيدلاو.اهيفاهذبحأةفصرثكأهذهو،هيلإ
امنكلوً،اقلطمانيلعلخبيالوهيلإجاتحناملكيرتشيناك،ةقيرطلا
ناكءيشردهيفانفرسأوأةيرورضتسيلءايشأانيرتشااننأبملعينإ
ماعطلااذهوءايشألاهذهنأنوملعتأ-لوقيوهوديدشبضغهيرتعي
ناكامرثكأو-؟نيريثكلاىلإةبسنلابملحوه،هردهبنوموقتيذلا
النيرّذبمنيصخشامهربتعيناكدقف،هدلاووناعنكبرثأتأنأوههفيخي
لكيفو،اهناكلتمييتلالاومألاوةكرشلاةميقىلعناظفاحيفيكنافرعي
نأبيفتكينلاذهكقيدص-ًاقثاويللوقيناكعونلااذهنمةبسانم
نإهكلمياملكوتيبلاعيبيسلب،ةليلقتاونسدعبنيمأتلاةكرشعيبي

هسفندجيس.بيقروأبيسحالبفرصيو،ةخذابلاةايحلاهذهايحيلظ
تاعقوتققحتتمل،ظحلانسحل.نيدرشملادحأكعراشلايفيدجتسي
يقيدصةورثنإفخذبلاكلذلكنممغرلابفسكعلاىلعلب،يدلاو
اهعيسوتوهدلاوةكرشىلعظافحلانمنّكمتو،صقانتتنألدبدادزتتناك
تملعتدقلىدسبهذتمليدلاوحئاصننإفىرخأةهجنموً.اضيأ
اذهلو،ناكمإلاردقريذبتلاوردهلانعداعتبالاو،كلمأامىلعظافحلااهنم
ميلاعتلاوراكفألاىلعجروبئشنتزيرلوكىرأامدنعّرسأتنكببسلا
ىلعضارتعالاةبقاعًاديجملعيجروبناكو.اهيلعيدلاوينابريتلااهتاذ
:مالستساباهباجألبًاقلطماهتهجاوملواحيملف،اذل.هتدلاوةبغر

.ىولحلا-
.حوضوبانربختنأوديرتامفرعتنأكيلع،ديجاذه-

نمتيهتنادقتنكو،ماعطلابلطتيكميشيربختليتجوزتبهذ
هركأيننأنممغرلاىلعو،نالداجتييتجوزوينباناكاميفيبايثءادترا
ً.امامتاهديؤأتالاحلاهذهيفيننأالإجروبفّنعتاهارأنأ

:يللوقتيهوزيرلوكتداع
.كعمثدحتلاديرتميشي-



امىرأس،نآلاذنملمعلابلاغشنالاديرأال،ًاليلقلهمتتلف-
.روطفلالوانتننأدعبرمألا

.امًاعونةقلقاهنأحضاولانمنكلو،ءاشتامك-
نوكتامدنعلمعلابلاغشنالاهركأيننأبًاديجملعتميشيتناك

.يتيؤربلطتىتحًاماهرمألانوكينأودبالاذل،انهجروبوزيرلوك
.ةلكشملاامىرأسً،انسح-
ةريتركسلابصاخلامقرلاتبلطوفتاهلاةعامستعفر
.ميلسديسريخلاحابص-
.فطلبتلاق
؟رمألاام،ميشيرونلاحابص-
لصتاوغودرييبديسلانكلو..ميلسديسجاعزإلاىلعرذتعأ-

.تقوعرسأبكعمثدحتلاديريوسيرابنم
؟تقوعرسأب-
.طبضلابهلاقاماذهيديسايلجأ-
.هديرييذلاامىرنللاصتالايلّوح،تمهف-
ةكرشلاىلعهلالخنمتفّرعتيذلايراجتلاطيسولاوهوغودرييب

نأانقفتاانللاصتارخآيفو،ديدجلاعورشملايفاهكراشأسيتلاةيسنرفلا
يذلاام.ةكارشلادقععيقوتلجأنممايأةرشعدعبسيرابىلإرفاسأ

يفرودتراكفألاتأدب؟لمعلايفامةلكشمنمله؟نآلالصتيهلعج
.رمألاتظحالزيرلوكنأودبيو،قلقبيسأر

؟ةلكشمنمله،ميلسرمألاام-
...اسنرفنملاصتاهنإ،ملعأال-

.فتاهلاةعامسنمرييبتوصتعمساهلحرشأتنكاميفو
ً.ابحرم-

ةيحتلاوةلماجملاتارابعضعبلدابتدعبو.روهجلاهتوصينلصو
ءاكرشلاضعبنألسيرابىلإرفسلاّيلعبجي،هلاصتاببسنعينربخأ
.لكاشملالاعتفاباوأدبنييسنرفلا

؟كانهنوكأنأبجيىتم-
رمألانأملعأً،اديجكلذنوكيسًادغءيجملاتعطتسانإ-

.ةليدبتارايخنوسرديمهنأل،هعّيضنلانيدلتقوالنكلوكأجاف



ةيؤرنمنكمتأمليننكلو،سيرابىلإيلاتلامويلاحابصيفترفاس
تالواحملكنممغرلاىلعاهكراشأنأيونأتنكيتلاةكرشلاباحصأ
مليذلاو،يتثداحملةثلاثلاةجردلانمًافظوميلاولسرأةياهنلايفو،رييب
راظتنالاوهيلهلوقينأعاطتسااملكو،ةيقيقحتايحالصيأكلمينكي
اوفّرعتدقمهنإفرييبتامولعمبسحبو،ثدحينأنكميامىرنلرثكأ
طورشقفواهتكراشميفنوركفيو،ىصقألاقرشلايفىرخأةكرشىلع
يطدلبلامساءاقبإىلعًادجنوصيرحمهو.ريثكبلضفأتاليهستو
،ةهجنمرثكأعمةرمتسمتاثحابملانأودبيو.دقعلاماربإىتحنامتكلا
مهنإفديكأتلابو،اهبنوبعالتييتلاتارايخلاهذهدحأيهيتكرشو
،انطورشىلعاوقفاوتملنإ:نيلئاقمهيلعنوطغضيونيرخآلانوددهيس
.مهعمدقعلامربنيكلنوزهاجكارتألاف

درجمىلإكيرشنملّوحتأامدنع،يلةناهإرمألايفنأبتسسحأ
اهلكةركفلانعيلختلاتررقاذل،نيرخآلاىلعطغضللةليسوورايخ
لهمتلاينمبلط،ةركفلابرييبتحراصامدنعو،لوبنطساىلإًالاحةدوعلاو
كيرشداجيإىلإةحلملايتجاحىدمو،يتكرشعضوًامامتكرديوهفًاليلق
يتلاتاثداحملانأوةصاخديجكيرشداجيإةبوعصىلإةفاضإلاب.يبوروأ
نعًادجديعبلامعألاملاعنأامكً،ادجةرمثمتناكعوبسألبقاهانيرجأ
عبقننحنانكنإو،تباثنوناقدجويالو،ةيصخشلاتاباسحلاوفطاوعلا
.نيرظتنملامهاوحبصيوفورظلارّيغتتنأنكمملانم،نآلامهراظتناب

،ملاعلااذهيفيراسلانوناقلاوهاذهفً،امامتًاحيحصرييبمالكناك
ًاديجنيناوقلاهذهمهفتنأكيلعمّدقتلاوحاجنلايفًابغارَتنكاذإو
سأيلاىلإرييبنكريمل.انهكلناكمالفالإو،ةجاحلادنعاهلخضرتو
نمىرخأتاكرشوتارايخنعثحبلايفروفلاىلعرشابلبراظتنالاو
بايإلاوباهذلايفاهتيضقسيرابيفمايأةسمختيقب.اهعمدقاعتلالجأ
.يهتنتالةيكوكمتالوجيفقدنفلاورييببتكمنيب

قافتالااهعمدقعننأقحتستةكرشيأرييبتارايخنمضدجأمل
اذل،تارايخلالضفأيهةيساسألاةكرشلاتناكدقل،ةكارشلادقعمربنو
رمألانكيملعبطلابو،ةكرشلليئاهنلارارقلاراظتنابانهثوكملاتررقدقف
ىلعو،فورظلاهذهيفينباعمدجاوتلايفًابغارتنكدقف،ّيلعًالهس
تنكو.يناقرافيملفوخلاوقلقلانأالإءابطألاتانيمطتلكنممغرلا



ًامئاديننئمطتتناكاهنكلو،مويلايفتارمةدعزيرلوكعمثدحتأ
ثدحتلابحأاليننأعمو.ماريامريخىلعجروبةحصنأبينربختو
رومأنأو،امةلكشمكانهنأتكردأاهنأالإ،يتجوزعميلامعأنع
نكتملاهنكلو،ةدوعلاينمبلطتملاذل.بجيامكريستالةكرشلا
ديرأو،انهتقلعدقل.يتدوعخيراتنعلاؤسلانماهسفنعنمعيطتست
مدعنممغرلابو،راظتنالاىلإرطضميننكلو،نكممتقوعرسأبةدوعلا
،رارمتسابمهعملصاوتأيننإثيح،لمعملاوأرجتملايفلكاشميأدوجو
ويدتسالاترداغنأذنمف،ةيقبلاوناعنكرابخأةفرعميفًابغارتنكامك
امدنعمهلرطخيذلاامىرت،مهنعرابخأيأينلصتملحابصلاكلذ
اورعشيملمهنألقعيأ.يبايغاوظحاليملمهنأمأ،ينودجيملواوظقيتسا
ةهجنمنكلو،نآلاىتحمهدحأيبلصتيملامل،يبايغنمقلقلاب
،ّيفريكفتلليفاكلاتقولامهيدلنأبنظأالونآلالمعلاباوأدبدقفىرخأ

لمعلاطغضلمحتيناعنكنأدقتعأال...راهنليلنولمعيمهنأودبال
طابضنالابحتواهلمعيفةمزتلمايتاكنأالإ،لولموهف،ةجردلاهذهىلإ
ّالألضفألانم؟رظتنأمأمهبلصتأله..هيلعرثؤتساهنإفديكأتلابو
مهارأسدوعأنإاميننأامك،مهرابخأةفرعمليلوضفىدممهيرأولصتأ
لصتيسةياهنلايف،دبألاىلإةفرغلاهذهسيبحلظأنلفً،اددجم
.مهرارقباننوغلبيونويسنرفلا

ًاعامتجانكيمل،عامتجادقعلجأنميئاعدتساباوماقةياهنلايف
ةعاضإنودنمو،هيلإاولصوتيذلارارقلابيغالبإلةسلجوهامردقب
تنك،يعمدقعلاماربإىلعنيقفاومريغمهنأبينوربخأتقولانمريثكلا
قيضبترعشكلذعمو،ةيادبلاذنمينيعبصنلامتحالااذهتعضودق
.هعامسدنع

يفًاسيبحيكرتببسبًاعيمجمهمتشومههجويفخارصلادوأتنك
لعفأملعبطلابينكل،قلقلاولمألاينفذاقتي،ةدملاهذهةليطقدنفةفرغ
ءودهلكبمهتحفاصويهجوىلعةماستباتمسرلبليبقلااذهنمًائيش
تقويفلمعلانمنكمتنامبر-لوقأانأوتجرخو،رخآلاولتًادحاو
ناكوً،اقلطمسأيللنكرياليذلارييبرظنبةيفارتحالايههذه-رخآ
ىرنلىرخأمايأةدعءاقبلاينمبلطدقو،ىرخأتاكرشنعًايراجهثحب
يننكل،لصحيذلافقوملاببسبجارحإلابرعشدقف،هلعفاننكميام
اميفو،ةرئاطلوأىلعرفسلاًاعمزمقدنفلاىلإتهجوتو،ةركفلاتضفر
:ماودلاىلعيدلاويلهلوقيناكامتركذتةبيقحلايفيبايثعضأتنك



ررقتالو،ديجلكشبريكفتلاكيلع،ماهرارقذاختاددصبتنكنإ«
كيلعبجياماهنيحفرعتسو،يلاتلامويللهكرتألبهسفنمويلايفًائيش
.»هلعف

ىلعتددمتو،راطملابلطأنألبقيدينمفتاهلاةعامستكرت
ريضلاامًانسح،ركفأاميففقسلاىلعةّقلعميتارظنتناك.بحرلاريرسلا
امك،ديجلكشبريسيلمعملاورجتملايفلمعلافىرخأمايأةدعيئاقبنم
حنمأس،داهنوناعنكنعةئيسرابخأالو،ماريامريخىلعجروبةحصنأ
،اهعمقافتالادقعلةبسانمةكرشداجيإنمنّكمتامبرفتقولاضعبرييب
ردقةصرفلانمةدافتسالالواحأسفرفسلاةقشمتدبكتيننأاملاطو
يفءاقلدقعىلعانقفتاوًاريثكرسدقو،يرارقهتغلبأو،هبتلصتا.ناكمإلا

ملءاقللانكل.اهعملصاوتيتلاتاكرشلاىدحإعميلاتلامويلاحابص
هيلإنوجاتحياممهلعنصتةكرشنعنوثحبياوناكمهفًارمثمنكي
ةكارشنعسيلومسالاوأةدوجلابمامتهالانودنمةسخبراعسأب

تدقعيلاتلامويلايف،اهلكةركفلاضفرأنأيعيبطلانمناكو،ةيقيقح
رقتفتتناكاهنأالإعورشملابًامامتهاتدبأدقو،ىرخأةكرشعمًاعامتجا
نمنكمتللقافتالادقعدعبةلماكةنسراظتنالاانيلعناكوليومتلل
انعطتساةهجمهأامأ،ضرعلاينبسانيملف،عورشملاتاوطخىلوأذيفنت
،مهيدلًابيحرتعورشملاىقالدقو،ةيديوسةكرشتناكدقفاهعملصاوتلا
مهانيطعأدقو،ءاكرشلاعيمجىلعةركفلاضرعنمدبالناكنكلو
لصاوتلانوعيطتسيمهنأبرييبمهربخأو،انتكرشوانلامعأنعةلماكتافلم
كلذنولعفيسمهنأباودكأو،ةرشابميعملصاوتلاوأسيرابيفهعم
.باجيإلاوأيفنلابءاوسمهرارقاننوغلبيسوتقوعرسأب

،لوبنطساىلإتدعسيرابيفبعتلاوقلقلانممايأةينامثدعب
ةعومجمو،يتجوزينماهتبلطيتلاليمجتلاقيحاسموروطعلاتيرتشادقو
ىتحيتيبىلإتلخدنإامو.جروبلجأنممسرلاناولأنمةلماك
نيفّهلتماناكًاضيأامهوينباويتجوزلتقتشا،فصوتالةحاربترعش
،يتايحيفامبحأوىلغأامهف،امهليبحىدماهنيحتكردأ،يتيؤرل
لكيليوريناك،نانحبينضحيفسلاجلارعشدّسمأتنكامنيبو
نأينمبلطغرفنأدعبو.عوبسألااذهيفاهبرميتلاثادحألا
.سيرابنعهثّدحأ

.ابابسيرابنعينثّدح-
مليننكلو،ةنيدملاهذهنعاهيفهثّدحأيتلاىلوألاةرملانكتمل



تارملايفهتلقدقتنكامهعماسمىلعتدعأو،هبلطضفرأنأعطتسأ
ةدعهتاذلاؤسلارركيكلذلىسنيهنأبنظأتنك،ةيادبلايف.ةقباسلا
يعامسويعمدجاوتللكلذبلطيهنأتكردأتقولاعمينكلو،تارم
ً،ارابكوًاراغصًاعيمجانيدلةدوجومةبغراهنأدقتعأو،مامتهابهثّدحأانأو
جروبناكامبرو،مامتهابانثّدحيهارنوّهبحنصخشعمتقولايضقننأ
ةقيرطلاهذهبناكدقف،لافطألاةيقبنمرثكأمامتهالااذهىلإةجاحب
اهنيحتكردأ،يرودبهكراشأنأواهبتررميتلاثادحألايتكراشمبغري
ثادحأنمهتلعفاملكدرسبتمقاذل،ّزيمموساسحلفطوهمك
تلشفيننكل،ةّيلسمةياكحاهنملعجأنأتلواحو،سيرابيفّةلمم
يتصقنأدقتعأو،زيكرتلانمينعنمتوّيلعرطيستناكيتلاراكفألاببسب
.ينأشوينكرتفديزملاعامسدويدعيملجروبنأةجردلًادجةلممتناك

ًاصيصخنرفلاببابكلاتخبطوءاشعلاةدئامتزّهجدقزيرلوكتناك
لعفأامكةعساولاةفرشلايفسولجللتبهذ،تعبشنأدعبو،يلجأنم
ةئيضملاليدانقلالمأتأانأويتوهقناجنفبرشأثيح،ماعطلادعبةداع
ىداهتتيتلانفسللةريغصلاءاوضألاو،روفسوبلانمرخآلابناجلاىلع
.ههايمطسو

درطنمنكمتأملينكلو،يتدوعبناكمإلاردقعاتمتسالاتلواح
ملعملعأتنكو،تقولالاوطينشهنتتناكيتلافواخملاوسواسولا
قالغإلرطضأسف،اهعمدقاعتللةيبنجأةكرشدجأمللاحيفيننأنيقيلا
نمرثكأتركفدقفةحارصبو.نآلانمةليلقتاونسدعبلمعملاورجتملا
يفويتلئاععميتقوةيضمتوكنبلايفديصرحتفوءيشلكعيبيفةرم
نمًاضيأهدالوأوجروبنّكميسويتجوزوانأيننّكميسديصرلااذه،يلزنم
.ةايحلاىدمءاخريفشيعلا

دقف،يتدوعءانثأةرئاطلايفربكأةروصبراكفألاهذهّيلعتّحلأ
ةلصوتممايألثوكملاو،يدلبويتجوزوينباكرتللمعلاببسبتررطضا
يفيرعاشممهينعتاللاجرةعومجمنمةملكراظتنابباصعألاقهرم

تغبصيتلاسمشلابقارأتنكً.ابئاخيجاردأتدع،ةياهنلايفو.ءيش
ءاروثاهللاىلعّرصناذامللءاستأينتلعجيتلاو،قسغلاةرمحبمويغلا
.اهيلإتفتلننأنودرمتةليمجلارظانملاهذهكرتنو،تقولالاوطلمعلا

قرُحأيذلامسالااذهوةكرشلاهذهللصحيساذامتومأامدنع،ةياهنلايف
عّدوأنأّيلع.ةطاسببءيشلكرثدنيس؟هيلعظافحلالجأنميمايأ

تنكيننكل.يترسأعمءودهيفيتايحةيقبيضقأو،ةقهرملاةايحلاهذه



حومطيدلسيلهنأنممغرلاىلعف،ةلأسمللرخآلابناجلايفركفأ
يتاحاجنلجسوهفً،اريثكيلمعبحأيننكل،دجملاغولبيفحماج
سحأنأنودنميتقومظعمهيفيضقأيذلاناكملاوهو،يمالحأو
ةماهةيراجتةمالعيازأمسانملعجأنأتعطتسادقوً،اقلطمللملاب

اهبّقلعتيتلادولخلاةركفنعثدحتأالعبطلاب،ةضوملاوءايزألاملاعيف
امًاقلطمينّمهيالو،يمويايحأنأيفبغرأيعقاولجرانأف،ناعنك
يدلاوامكانأف،يدحويبّقلعتياللمعلاكرترارقو.يتومدعبلصحيس
ةلورهلايفرمتسننأانيلعو،اذهلامعألاملاعنمًاءزجانحبصألبقنم
املاطاهجراخانظفلتنأباهلحمسنالنأو،ةريبكلاةموظنملاهذهةقورأيف
ىلإدقتفيهنأوئطاخريكفتلااذهنأملعأ.سفنتلاىلعنورداقنحن
ةسايسلاوملعلالاجرو،نييراسيلاو،ةفسالفلانمتائملابتكدقوةيناسنإلا
لدنإاذهو،مخزلكبًارمتسملظهنكلو.يلاملاماظنلااذهئواسمنع
ةيحاننمو،ةايحلانمعونلااذهىلإليمنرشبكاننأبلديوهفءيشىلع
،عبطلاباهيهنينلاهنميجورخوةموظنملاهذهقلخنمانأتسلفىرخأ
ءاقبلاىلعقفاو،فصوتالةجردىلإهترسأبقلعتميلثمصخشناكنإو
ةيراجتةرماغملجانم،وتللىفشملانمجرخيذلاهنباكرتوسيرابيف
.ةبغرلاهذهءارويوقعفاددوجونمدبالف،ةيلامو

لمعلايفمئادلايلاغشنافيتجوزفقوموهيتشهدريثيامنكلو
يذلاو-جروببمامتهالايفاهتدعاسمنمتقولامظعميفينعنمدق
يأِدبتملكلذعمو-ًاريبكًادهجوًاقئافًامامتهاهضرمببسببلطتي
ببسلادوعيالعبطلابو،اننباةياعرلغّرفتأو،لمعلاكرتأنأيفةبغر
انلاوحأتءاسامهمينعىلختتنلاهنأبدكأتمانأف،لاملابدئازلااهّقلعتل
نأدقتعأو.فورظلابعصأعمملقأتلاواهرومأّربدتعيطتستاهنأامك
دقناكيذلااهدلاوىلعفّرعتأملانأف،اهتئشنتةقيرطىلإدوعيكلذ
اهلقبسيملواديجاهدودحفرعتةئداهوةنزتمةأرمااهتدلاونكل،ّيفوت
تناكاهنأكلذنممهألاو،اهتنبانيبوينيبنأشيأيفتلخدتنأ
يفيتجوزلخدتتالاذل.زيرلوكىلإئدابملاهذهتلقندقوةميكحةأرما

قاطنقراخعقتةايحلاهذهنأفرعتيهفًاقلطمةيلمعلايتايح
يفاهعمىقبأنأاهتبغرمدعيفببسلاوهاذهنوكيدقو،اهدودح
،ءيشلكتعبلاحيفف.صاخلااهتدايسلاجمهربتعتيذلالزنملا
مدخلانمءادتباءيشلكيفلخدتلابأدبأسلزنملايفاهعمتسلجو
لاحلاهذهيفو،هتئشنتةقيرطوجروباننبانوؤشبءاهتناسيلويناتسبلاو



هذهلكنكمتيذلاانجاوزعيطتسيله،هبموقتلاهلىقبتيسيذلاام
رييغتلااذهّلبقتينأنزاوتلاومارتحالانموجيفرارمتسالانمتاونسلا
.نيزاوملانمريثكلابلقيسيذلا

تحبصأحايرلا-يراكفأةلسلسّيلعتعطق-يزيزعايدربتس-
.ةمداقةفصاعكانهنأدقتعأو،ةيوق

ريباعتاههجوىلعتحالدقوةفرشلاجاجزىلإةدنتسمفقتتناك
يفهدحولانملكمانومايأةينامثاهنعتبغدقفً،اديجاهفرعأتب
ناتلبقهتللختًانيزرناكتدعامدنعيلاهلابقتسانأحيحص،ريرسلا

نآلايلإونرتيهواهينيعةرظننمتكردأيننأالإيتنجوىلعناتفطاخ
.يلاهقوشواهتبغرىدم

يتجوزتلظدقفانجاوزىلعتاونسلاهذهلكرورمنممغرلاب
ّبلطتو،ًالجختدادزاجروبةدالودعباهنأركذأو،اهلجخىلعةظفاحم
،ةدرابةأرمااهنأدصقأال،روعشلااذهنمصلختتلرهشأةدعرورمرمألا
نمحّملتتناكلب،اهتبغرنعةدحاوةرملولوحصفتمللباقملاباهنكلو
مسترتةّنيعمةماستباك،اهطقتلأفيكفرعأتحبصأةنّيعمتاراشإلالخ
،اهتيؤرلتقتشايننأحيحص.اهينيعيفرهظيضيمووأاهيتفشىلع
يسأريفمطالتتتناكراكفألانأامكةريبكةجردلًاقهرمتنكيننكلو
امىلإاذكهسولجلاىوسءيشلعفلةبغريبنكتملنكلو،ةبخاص
:اهمالكىلعًابّقعمتلقواهتبغرلهاجتتررقدقفاذل.ةياهنال

.لزنملاىلإلوخدلالواحتاهنأكوانوحنهجتتاهنإ،قحكعم-
.تنألخدتنألجأنمكلذلعفتامبرو-
تيقبينكلو.اهتبغرنعهمّدقتنأنكميحيرصتىصقأككلذتلاق

.رمألالهاجتىلعًارصم
؟ةعاسلامك-
.ةرشعةيداحلاتبراق-
.تقولاضعبلانهءاقبلاديرأ-
ةهجاومنمنكمتأمليننكلوّيتفشىلعةماستبامسرأانأوتبجأ

.اهتارظن
.ثدحيساممقلقانأفاذلاسنرفيفماريامىلعرومألارستمل-

.ناعذإلاوحنتحنواههجوريباعتترّيغتروفلاىلع
.اذكهتيقبنإضرمتدقوردابوجلاف،ةيناطبكلرضحأس-
.كلًاركش-



ينتطغنأدعبو،اهتبيخءافخإلواحتيهوةيناطبلاراضحإلتبهذ
:ةلئاقتمدمد

؟كلذكسيلأينمبضاغتنأ-
ىلإرظنتاهنأكو،اهينيعيفةحضاوودبتةقفشلاوّيلإرظنتتناك

.اهجوزسيلواهنبا
؟كنمبضغأسامل-

ةيناحةلبقتعبطوً،ادجنيتدراباتناكدقويتحارنيباهيديتممض
.اهيتفشىلع

.يتزيزعايًاركش،كلًاركش-
.نانحبيرعشدّسمتتأدبو،فطلباهيديتبحس
؟ياشلاوأبيلحلانمًاسأككلرضحأله-
...مونلليبهذا،ديرأالًاركش-
رطملانأودبيودرابوجلا،انهسولجلايفًاريثكرخأتتالً،انسح-

.لوطهلابأدب
نمناكو،اهتبغرتلهاجتيننألمدنلابترعشزيرلوكترداغامدنع

ةنعللامهيلع،ةبغريبنكتملنكلفقوملاحلصأواهبقحلأنأنكمملا
دحأقالغإتوصتعمستاظحلدعب.ببسلاْمَُهفنييسنرفلاكئلوأ
ينكلوةبئتكماهنأودبال،اهنانسأفظنتلمامحلاىلإتلخددقل.باوبألا

لكاشملقننالنأبضعبلااهددريةلوقمكانه.دمعنعكلذلعفأمل
قيقحتليحتسملانمف،ةلوقملاهذهبدقتعأاليننكلو،لزنملاىلإلمعلا
امك.لزنملاىلإاهنودنماندعولمعلاناكميفانسوؤرانكرتنإالإ،كلذ
روفلاىلعتملستسادقف،اهتبغربكّسمتوأرارصإيأِدبتملزيرلوكنأ
تناكول.هيلعتأشنامزواجتعيطتستالاهنأبتكردأيننأالإ.ترداغو
لظتساهنأمأينكرتتسله،فرصتتسفيكيهتناكوللجأ...ايتاك
هذهبملستستوينكرتتلتناكاماهنأنظأ؟ينعنقتىتحاهتبغرىلعةّرصم
ةأرمااهنأبيحوتتناكناعنكعماهتيأرامدنعف،ئطخمّيلعلمأةطاسبلا

لباقملابنكلو،ماعلكشبةئيرجةأرمااهنأامك،اهتابغرءادبإيفةحيرص
هذهيفونيرخآلاعمةقلطمةيرحبنفرصتييتاوللاءاسنلانمريثكلاكانه
ةصاخو،ءاقدصألاهلوقياملقألاىلعاذه،لجخلانيناعيتاذلابةطقنلا
تناكنإنكلو،ةيئاسنلاتاقالعلالاجميفةعساولاتاربخلابحاصناعنك
نوكيدق،دحلااذهىلإاهبقلعتيناعنكلعجييذلاامةلوجخايتاك
ةأرماايتاكنأامك،ةدعصألاعيمجىلعةحجانامهتقالعنأنظأ.بحلا



ءاسنلافسانلااهلوادتييتلاراكفألاهذهلًاقحس...تايسورلاءاسنلاوةيسور
ةيرزملاةيداصتقالالاوحألاببسبنهنععاشيامبمايقللنررطضاتايسورلا
ءاوسّنكامنيأءاسنلاهلضّرعتتدقفرظاذهونهدالباهبترميتلا

عمعتمتستايتاكنأحضاولانمنكلو...اهاوسوأايناطيربوأايكرتيف
ةبغرلاهذهلكترهظأاملهاوسبةقالعىلعتناكولامبر،ناعنك
.فغشلاو

تّجضةدودعمناوثدعبولباقملافرطلاىلعممقلاتءاضأةأجف
حضاولانمنكلوً،ابخصلقأةعطقتمتاوصأاهتلتو،لئاهٌيودبءامسلا
ىلعةفيهرًاطوطخمسريوةرازغبرمهنيرطملاذخأوتأدبدقةفصاعلانأ
يكيلًاناذيإتناكفةفرشلاذفاونزهيةبخاصلاحايرلاليوعاميفجاجزلا
لزنوءامسلاترطشناةأجفو،يماظعىلإلغلغتيدربلاأدبدقفلخدأ
حطسلعجفينعدعرامهالتةلباقملاممقلاىلعقربلانمنادومع
لوخدللتضهنامدنعو.بيرقناكميفالزنامهنأودبال،جتريةفرشلا
.بابلادنعزيرلوكبتيقتلا

.هيلإبهذتنأكديريجروب-
؟كلذكسيلأفاخدقل-
ً.ادجًابيرقناكتوصلاف،لجأ-
؟نآلاوهنيأ-
.هتفرغيف-
ىطغدقوهريرسىلعًايقلتسمناكثيح،هتفرغىلإّةيوسانهجوت

:هللوقأانأوًاليلقاهتحزأ،ةداسولابهسأر
؟ليلقلبقتلزنيتلاةقعاصلانعثحبتأينبايرمألاام-
؟اااه-
ايه،ديعبناكميفتلزندقل،كتداسوتحتتسيلةقعاصلا-

.ًاليلقثدحتنلوكسأرجرخأ
.هسأرءافخإلداعوةرئاحتارظنسلتخا
؟قعاوصلانمفاختأ،ينبايه-
:لوقيوهوً◌اليلقهسأرعفر
.اهفاخأال-
.انتيببرضتنلقعاوصلاف،اهنمفاخأالًاضيأانأ-
.قّدصيلديزملايفبغاروهوّيلإرظن
؟هبرضتنل-



ٍقعاوصعنامانعضواننأل-هسأرنعةداسولاتدعبأو-عبطلاب-
؟قعاوصلاعناموهامملعتأ.لزنملاحطسقوف

.ّيلإعامتسالابًاليلقهنعلغشناهنكلوًامامتهليازدقفوخلانكيمل
.ملعأال-
امةملعملامهربختملفيك-يتجوزىلإتفتلا-قّدصأال-

قعاوصلاعنام-ىرخأةرمينباوحنتهجوتمث-؟قعاوصلاعناموه
لزنملاحطسىلعهعضنامدنعو.اهلوعفملطبيوةقعاصلاصتميزاهجوه
؟نآلاتمهفله.هيلعرثؤتنأقعاوصلاعيطتستال

؟انيذؤتنأةقعاصللحمسينلقعاوصلاعنامنأينعتأ-
؟انلزنمبرضتةقعاصلبقنمتيأرله،عبطلاب-
.ال-
.زاهجلااذهانيدلاملاطةقعاصهبرضتنلو-
ً؟ادبأهبرضتنل-
.رثكأدكأتلاًالواحملءاست
؟لبقنمقعاوصلاعنامتيأرلهنكلوً،ادبأ-
.هرأملالك-
هفوخىلعبلغتلابأدبهنأبكردأاهنيحً،ايفانهيديكّرحيوهولاق

.يثيدحعممجسنيو
.هايإكيرألجرخنسقيفتسننأامًاحابصًادغ-
ً.انسح-

.ءيربلاههجوىلعمستريداعقلقلانكلو
.ةسماهزيرلوكينمتبرتقا
.ةليللاهذهانتفرغيفمانينأديريهنأنظأ-
،لزنملايفنوكأامدنعفصاوعلاىلعجرفتلابحأيننأبملعتأ-

؟لبقنمةفصاعتعباتله
ةذفانلاوحنترشأفً.ايفانهسأربئمويوهوبارغتسابّيلإرظنيناك

:لوقأانأو
ام،ةريغصلاةذفانلاهذهنماهتدهاشمنكميالفقحكعم-

؟ةيوساهيلعجرفتنوانتفرغىلإيعميتأتنأكيأر
نألبقةقفاوملاًابلاطهتدلاوىلإرظندقفةرملكيفلعفيامك

.رّرقي
رمألالعجيفركفتالنكلو،طقفةليللاانعممانتسًانسح-



.ةداع
.زيرلوكهترّذح
:لوقيوهوههجوقرشأ
.كدعأًانسح-
يعارذيتجوزتطبأتاميفيعارذىلعهلمحأانأو،انتفرغىلإانلقتنا

ءامسلاتناكثيحةفصاعلادهاشنةريبكلاةذفانلامامأانسلجو.ىرخألا
لتكنيبرهظتيتلاتاققشتلاحضفتٍقوُرببىرخأوةظحللكنيبءيضت
ملو،افغىتحينضحيفجروبسلجنإامنكلو،كانهوانهمويغلا
.ضرعلاةدهاشمنمنكمتي

.هتفرغىلإهديعنله-
.انعممانينأهاندعودقف-ينتباجأ-ال-
اذهكًائفادوًانونحوًاقثاوناك،قيضلاوأبتعلانمًايلاخاهتوصناك

.فصاوعلانمانيمحيوًاعيمجانمضييذلالزنملا



لكيفامكنالداجتيامهوجروبوزيرلوكتوصىلعًاحابصتظقيتسا
روثتيهو،ةيفاضإقئاقدعضبمانيلراذعألاداجيإلواحيجروبف،حابص
يتجوزوينبانيبتاكحامملاهذهتاوصأتناك.نمزملايحابصلاهلسكل
.سيرابقدانفلةبيئكلاتاحابصلاكلتيفاهدقتفأتنكيتلاءايشألارثكأ

لازيالرطملاوفصنلاوةعباسلاىلإريشتتناكو،ةعاسلاىلإترظن
مثنموعيرسمامحذخأوضوهنلايفتركف.سمألاذنمةرازغبلطهي
شارفلابًاقصتلملظيدسجنكلو،بتكملاىلعرخأتأاليكروطفلالوانت
عّدويجروبنأودبي،هتبغرىلإتملستسااذل،هتقرافمديريالئفادلا
دبالو،ليلقلبقثدحامايسندقونانحبهبطاختتناكيتلاهتدلاو
نأامفسمأةليلنعاهضيوعتلتططخ،نآلاينظقوتيكليتأتساهنأ
ناك.يمالحأّيلععطقفتاهلانينرتوصنكل...واهنضتحأسينمبرتقت
.ةعامسلاتعفر،ريرسلابناجبةريغصلاةلواطلاقوفزاهجلا

.ولأ-
؟ميلسديسلاولأ-

.ددرتمتوصينلأس
.لجأ-
.تقولااذهيفكجاعزإىلعرذتعأ-
.لّضفت.كيلعال-
.هيلإفرعتأمليننأبتوصلابحاصكردأ
.يديسحودممانأ-
.لمعملاريدمهنإ
؟رمألاام.حودممًالهأ-
ً،اددجمىريديلراكرهنضافدقل.ةلكشمكانهةقيقحلايف-

.طويخلاوةشمقألاضعبتلتباو،عدوتسملاىلإهايملاتبرستو
.فلألاةرملااهنإً.اقحس-
قرُغيو،رهنلااذهضيفيةفصاعلكدعبف،ةلكشملاهذهيهتنتنلأ

ةيدلبلاسيئرعمانثّدحتدقو،ةقطنملاكلتيفلماعملاعيمجتاعدوتسم
عيمجاهيلعّعقوةيمسرىوكشةباتكبانمقاننإىتح،تارملاتارشع
ريزولاانلباقكلذرثإىلعوةيدلبللاهانمّدقوتاعدوتسملاولماعملاباحصأ
:لوقيوهوةقثلابيحويًاعابطناانيدلكرتيذلا



اهفارطأوزغتتايئاوشعلاورخآلادعبًامويعستتةنيدملانإ-
اننكلو،بلاطملاعيمجيبلننأناكمإلاردقلواحننحنو،ةينونجةعرسب
اهومنعمبسانتتالتايدلبلاةينازيمف،نايحألاضعبيفكلذنعزجعن
ةلكشملالحعيطتسننلففيلاكتلاميدقتيفاومهستملاذإو،عراستملا
.اندحول

،ةلماكفيلاكتلاعمجانعطتسادقفضعبلاضارتعانممغرلاىلعو
نيرهشلنولمعياولظو،ةلكشملالحللامعلاتثعبيتلاةيدلبللاهانمّدقو
.ةفصاعلوأذنمضيفيداعرهنلانأةجيتنلانكلو،نيلصاوتم

؟عئاضبلاتررضتلهو-
.قيضبهتلأس
ًاركابةلكشمللعدوتسملانيمأهبتنادقف،يديسكلذنظأال-

،ماعطلاةلاصىلإطويخلاوةشمقألالقنبانمقامك،رمألاكرادتانعطتساو
.ّلتبادقناكاهنمًامسقنكل

؟للبللتضرعتيتلاةشمقألاتفلتلهو-
امدنعكسفنبرمألاىرتس،فشنتنألبقفرعننأعيطتسنال-

.يتأت
.ةعاسدعبمكيفاوأسًانسح-

لزنملاترداغيننأنممغرلاىلعةعاسدعبلوصولانمنكمتأمل
يفهتربخوناهروأقئاسلاةراهمنممغرلابف،روطفلالوانتأنأنودىتح
ةيحابصلاريسلاةمزأىلعبلغتلانمنكمتنملاننأالإةيعرفلاتاقرطلا
يلاوحترخأتاذل،اذهكرطامموييفةصاخو،لوبنطساعراوشيفةقناخلا
ملو،رارضألايفالتلجأنمةمزاللاريبادتلالكذختاحودممنكلو،نيتعاسلا
لجأنمًاضيأنيمأتلاةكرشبلصتادقوً،اريبكًاقرافلّكشيليرّخأتنكي
.روفلاىلعاهيفظومدحأاهرودبتلسرأيتلاو،لصاحلاررضلانعانضيوعت

وهصرحيسو،ةلكشملابهربختوناعنكديسلابلصتتنأحرتقا-
.ةعرسبرومألاريسىلع

يلمعمويلاومأنيمأتعوضوميفتدمتعايننأهحارتقاببسناك
دقو،فرصتيفيكفرعيوهلمعيفعيلضلجرحودممف.ناعنكةكرشىلع
،عضولاتيأرامدنعو.لخادلاىلإةيوسبابلازاتجنانكاميفينثدحيناك
تلخدامدنعيننأالإاهيفالتنكميوً،ادجةريبكتسيلرئاسخلانأتكردأ
فراعلواحدقو،قيضلابترعشءاملايفةقراغضرألاتيأروعدوتسملا
.ينعفيفختلاعدوتسملانيمأ



ىرتامكرارضألاو،مالسبرمألاّرمدقف،يديسكيلعنّوه-
ً.ادجةريبكتسيل

،وتللأدبدقءاتشلانكلوةرملاهذهتالفإلاانعطتسااننأحيحص-
.ةريخألاةفصاعلاهذهنوكتنلو

انسفنأبفّرصتننأبجيناك،ةيدلبلاىلعاندامتعابانأطخأدقل-
.حودممّقلع-ةلكشملاّلحنو

ًابضاغيتوصادبو-؟رهنلافقونلههلعفعيطتسنيذلاامو-
ملمهنكلوةرمنمرثكألماعملاباحصأةيقببتلصتادقل-ينعًامغر
.ينودعاسي

امدنعهئارآبرهاجيوهف،ةنهادملافرعيالوحيرصلجرحودمم
ً،اريثكهمرتحأانأفببسلااذهلو،ءيشيألرابتعانوداهتحصبًاعنتقمنوكي
.يبضغلثارتكانودهتركفحرطيفرمتسادقفاذل

حرتقاو،رخآلحداجيإانيلعاذلرهنلافاقيإنكميالعبطلاب-
رمألانوكيدق،رهنلاىرجمنعًاديعبديدجعدوتسمءانببموقننأ
ماعطلاةلاصيفةشمقألاعيمجيقبنسورخآلحنمامنكلوً،افلكم
ً.ايلاح

دراولاريغنموًايلاحةيلامةمزأنميناعأيننكلوً،اديجًاحارتقاناك
ملويسفنلراكفألاهذهبتظفتحا.ديدجعدوتسمءانبفيلاكتلمحتأنأ
ً.امساحًارارقمهطعأ

.ًالوأماعطلاةلاصىلإبهذنانوعدنكلو،ىرنسًانسح-
تحيزأدقو،ةنوفعلاةحئاراهنمحوفتوٍرزمعضويفةلاصلاتناك

ةلّكشمناكملكيفطويخلاقيدانصوةشمقألاتعضوويساركلاوتالواطلا
.ةمراعىضوف

تقولايفنكلو،عدوتسملاءانبيفرشابتيكلءانبلاةشروّفلكأس-
نعاهلصفلةيبشخلاحاولألاضعباورضحأو،انهةشمقألااوكرتارضاحلا

.مكتالواط
.حودممىلعقيضلاادب
.لامعلالكلعستينلناكملانكلو،يديسًارذع-
-هينيعيفًاّزكرمكلذتلق-بوانتلابنيتعفدىلعاولكأيلف-

ةحارتساةدممهلدزفرمألاىضتقانإو،ةلكشملامهلحضوأولامعلاعمجأ
.جاتنإلاةيمكىلعرمألارثؤينأنودنكلوءادغلا

ً.اقفاومنعذأشاقنللىودجنمامنأكردأامدنعو



.مويلاذنمةركفلاقيبطتىلعلمعنس،يديسءاشتامك-
.بسانملحداجيإنيحلانرمأّربدتنلًايلاحرخآلحانيدلسيل-

.شاقنللةياهنكلذبتعضودقو
:ةركفلاًاديؤمفراعلّخدت
مهملا،انئادغلوانتنعةعاسفصنانرخأتولانيدلةلكشمال-

دحاولااهباوبأقلغتيتلاةموكحلالماعملثمحبصنالوانلمعرمتسينأ
.مهقزردروملامعلافالآرسخيورخآلاولت

،رارضألايطغتسنيمأتلاةكرشفلمعملارداغأانأوةحارلاضعببترعش
ناعنكلاوجىلعتلصتاً،اضيأعدوتسملاةلكشملتقؤملحداجيإمتدقو
لمعلاىلإتأيملهنأينتربخأيتلاهتريتركسبتلصتافً،اقلغمناكهنكلو
دقو،رومألاريسىلعنئمطيللصتيحابصلكيفهنكلومايأةثالثذنم
قلغأدكأمل،ماهرمأيفهيلإثدحتللةجاحبيننأهربختنأاهنمتبلط
.رييبيبلصتاىتحفتاهلا

؟كرابخأامرييبًالهأ-
.كحرفتسكرابخأيدلريخبانأ-
؟انعمدقعلاعيقوتىلعةيديوسلاةكرشلاتقفاولهً؟اقح-
.لمعلاانوكراشينأنوديريسورلانكلوال-
؟سورلا-

ً.ابرغتسمتمدمد
.ةركفللنوسمحتممهولجأ-
؟ءاكرشحبصننأنوديريمهنأينعت-
مهيلعتضرعدقف،مكعمجتسيتلاةغيصلايهامملعأال-

لاجميفنولمعيالمهنأنممغرلاىلعو،نوسمحتممهنأودبيوعوضوملا
ءاقللانوديريو،تالاجملاةفاكيفعسوتلانوديريمهنكلةيجيسنلاةعانصلا
.ةركفلاةشقانملجأنمكعم

اذههحارتقانكلةيديوسلاةكرشلالجأنميبلصتينأعقوتأتنك
:قيضبتلقف،يلمأيلّبيخ

ً،ابئاخةياهنلايفتدعومايأةينامثسيرابيفرظتنأينتلعجدقل-
؟ققحتيالأنكميلامتحالجأنموكسومىلإرفاسأنأينديرتنآلاو

نآلادوجومفوليئاخيمديسلا؟رفاستنأكيلعنأبلاقنمو-
.كرجتمنمبيرقهنأنظأولوبنطسايفدنومشتيرقدنفيف

ةيسورلاةرافسللقصالمهنإ-ًابرغتسمهتبجأ-ًادجبيرقلجأ-



؟لوبنطسايفهلعفييذلاامنكلو،ولغوأهيبيف
.ةديدجعيراشميفمهعملوخدلالجأنمءاكرشنعثحبي-

اللجرلااذهنأةلكشملانكلو،ايسوريفددجلالاملاناتيحدحأهنإ
هنباف505ةفرغلابلطاوقدنفلابلصتالكىلع،ةيسورلاىوسنقتي

داجيإكيلعنكلو،ةيزيلكنإلابهعمثدحتلاعيطتستو،كلاصتارظتنييغريس
.دعباميفءاقللاىلعمتقفتانإيسورمجرتم

؟امهبلاصتالاّيلعنيعتيىتم-
.قدنفلايفنآلاامهف،روفلاىلعلصتا-
.لاحلكىلعًاركش،جئاتنلابكغلبأولصتأسًانسح-
.ءاقللاىلإ.كنمةراسرابخأراظتنابنوكأس-

دجأليوطلاراظتنالاكلذلكوةلحرلاكلتدعبفلاصتالااذهينّرس
ميشيبتلصتااذل.يرادرقعيفانهيتكراشمديريوينعثحبينم
يغريسبتلصتااهدعبوقدنفلامقريللسرتنأاهنمتبلطو،روفلاىلع
يقتلننأانقفتاو،يلاصتاعقوتيناكهنأبينربخأوةقابللكبّيلعدريذلا

نكمتأيكلةعرسبًامجرتمدجأنأّيلعناك.رجتملايفءاسمةسماخلايف
تلواح.ايتاكيهيلاببرطخنملوأفلاحلاةعيبطبومهعملصاوتلانم
ينبتاعيأدبو.يتوصعامسلرسدقوهلومحمّنرفًاددجمناعنكبلاصتالا

اذلهعّيضأتقوّيدلنكيملنكل،ةرتفلاهذهلكهبلصتأمليننأل
لجأنمروفلاىلعنيفظوملابلصتينأيندعودقو،لمعملاةلكشمبهتربخأ
لجأنميسورمجرتمليتجاحنعهتربخأمثنمو،ةعرسباوفرصتينأ
:ىسأبيللاقفمويلاعامتجا

.تبهذدقلانهتسيلايتاك-
؟امترجاشتله؟تبهذنيأىلإ-
.تجرخوويدتسالاتكرتاهنكلرجاشتنمل-
؟اذامل-
ةليوطلاءارقشلاةنانفلاكلتنيمريشركذتأ،مهافتءوسدرجم-

اهنأبكتربخأيتلاو؟اهضرعمحاتتفالفحىلإيضاملاماعلاانبهذيتلا
.كرجتمنماهبايثمظعميرتشت

؟ليمجتلاقيحاسمباههجوتقرغأيتلاةأرملاكلتدصقتأ-
يعمفرصتتتناكو،ويدتسالايفيترايزلةحرابلاتتألجأ-

ايتاكنأودبيوينأشوينكرتتملاهنكلرمألاكرادتتلواح،ةدئازةيميمحب
ليلقلبقتلصتادقو.ةبضاغتجرخفاننيبصاخءيشدوجوبتسحأدق



.مويلالمعتنلاهنأبينتربخأو
؟فقوملاةقيقحاهلحرشتملاملو-
نونجفرعتكنكلويدهجلكتلذبو،يقيدصايتلعفدقل-

يدلومويلاًادجلوغشميننأامك،ًاليلقأدهتىتحاهتكرتاذل،ءاسنلا
.ًالئاهًاينفًاثدحنوكيسضرعملااذهنإينقّدص،ةماهتاءاقل

نودثادحألاقابتسالواحيولؤافتلايففرسيهتداعكيقيدصناك
يفركفأتنكدقفهتاراجمبيلحمسيجازميفنكأمليننكلو،دكأتلا
.ايتاك

.يتدعاسمضفرتدقفاهبلصتأالألضفألانمفًاذإ-
اهبلصتا،كدعاستسعبطلاب،اننيبلصاحلافالخلابكنأشامو-

.ينحلاصتيكلدعباميفاهعنقتنألجأنمةصرفنوكتدقونآلا
؟ّيلعدرتساهنأنمدكأتمأ-
يهكربختىتحرظتناوينعاهثّدحتالتئشنإو.دكأتملجأ-

.ةلكشملاب
.اهفتاهمقرينطعأًانسح-
نممغرلاىلع،اهلعفدرنمًافئاخواهبلاصتالانأشبًاددرتمتنك

ًاريخأو.ةقرلاومارتحالاىهتنمبينلماعتاهيفيقتلنةرملكيفاهنأ
يفنريقلقلاناكنرياهفتاهناكامنيبوتلصتاويتعاجشتعمجتسا
.يلخاد

.ميلسديسًالهأ-
.فيطللااهتوصبّيلعتّدر
؟كلاحفيكايتاكًابحرم-
ىلإترفاسكنأبتعمسدقلكلاحفيكتنأو،ريخبانأًاركش-

.اسنرف
.ةحرابلاتدعدقولجأ-

.تلقريصقتمصدعبو
ضعبعمعامتجايدلمويلا،ةدعاسملابلطلجأنمتلصتا-

كئاقدصأنمًادحأنيفرعتلهفمجرتمىلإةجاحبانأوسورلاصاخشألا
؟ةمهملاهذهبموقينأنكمي

.رمألابموقأسانأ،دحأةدعاسمبلطأنأليعادال-
.ةقداصةربنبوروفلاىلعينتباجأ
.مويلاكتزاجإكيلععطقأنأوكبعتأنأديرأال-



؟ةزاجإيفيننأبكربخأناعنك-
ينربخأدقوكفتاهمقرىلعلوصحلالجأنمهبتلصتا،لجأ-

.مويلاويدتسالاىلإيبهذتنلوةبعتمكنأب
.عامتجالادعومىتملقونآلاهنمانكرتا-
.هناكمنيفرعتكنأبدقتعأ،رجتملايفًءاسمةسماخلا-
.ةسماخلامامتيفكانهنوكأس-

نكلو،قزأملااذهنمجورخلانمنكمتأسًاريخأفةريبكةحاربترعش
دقفكلذعمو،لصحيسامةفرعمركبملانمف،رومألاقابتساديرأالًالهم
.لؤافتلابترعش

؟يديسلزنتنأديرتنيأ-
.يشابيلراتىلإانلصواننأبتهبتناوعقاولاىلإقئاسلاتوصينداعأ
.مويلايقيرطليطأنأديرأال،سيمعراشيفينلزنأ-
ةيتاعلاحايرلاةمحرتحتريسأتأدبو،عراشلاةمدقميفتلزن

.رطملاّفقوتنممغرلاىلعيهجوىلعهرثنتيذلادرابلاذاذرلاو
عراشلاويشابيلراتيعراشنيبروصحمريصقعراشوهسيمعراش

ناتيلديصكانهف،هيبناجىلعةدوجوملارجاتملاءاصحإةلوهسبنكميو،ريبكلا
نايهقموناتيلاقبوراعتسملارعشلاعيبللحموةقالحالحموةيذحأرجتمو
ريصقعراشهنأنممغرلابو.معاطملاضعبلةفاضإلابتاعاسلاعيبللحمو
امدنعفيصلايفةصاخ،ولغوأهيبيفًاماحدزاقطانملارثكأنمهنأالإ
نولضفينيذلااهراوزلابقتسابمعاطملاأدبتو،ةريهظلاسمشةأطوفخت
ةيناثلاةبترملالتحيهنأامكً،اجراختفطصايتلاتالواطلاىلعسولجلا
ةيسايسلاتارهاظتلاوتاعمجتلاباطقتسايفيارسةطلغةيوناثعراشدعب
تافينصتلالكونيظفاحملاونييراسيلاانهدجتدقف،اهتاهجوتفالتخاىلع
،ةيداعلاتاقوألايفعراشلااذهيفريسلابنجتأاذل،ىرخألاةيسايسلا
.ةمحزلاةأطونمفّفخدقرطملارامهنانكلو

دنعءاهببألألتيًايضفًانولرطملاهبسكأيذلالالقتسالاعراشتلصو
مارتلاتوصىلعالإقفتسأملوراكفألاينتذخأدقو،هيلعءاوضألاساكعنا
نكمتيلهريسيفىداهتيمارتلاناك.رمييكلًابناجتيحنتففيطللارمحألا
ملرطملاببسبو.ةليمجلاةيخيراتلاولغوأهيبملاعمةدهاشمنمهباكر
ةليلقتاوطخدعبو،ةداعنولعفيامكهبابنمنولدتيلافطألانكي
هتهجاويفةعوضوملاىمدلاتناك.مخفلايرجتمةهجاومامأيسفنتدجو
ينلدابتلكانهنمجرختوةأجفةايحلابستكتساهنأبيحوتةيفرحب



ةيفوصتازنكو،زنيجليطانبو،تاعبقو،نيتاسف،ةقينأفطاعم.ثيدحلا
يتلاوماعلااذهلءاتشلالصفلانميماصتةبخناهنإ...ةعاربوةقدبتعنص
تسسحأكلذعمومايأةينامثىوسبغأمل.ةليمجلاىمدلاهذهاهضرعت
ةريبكفورحببوتكملايازأمساىلإباجعإبترظنو،ناكمللتقتشايننأب
دهاشونآلاًايحناكوليدلاوهلوقيساميفركفأانأو،ىنبملاطئاحىلع
تغبصيتلاةبوطرلانمةعقبنأالإ.حاجننمهقيقحتتعطتساام
نإامو.ديدشقيضبينتباصأويرظنتتفلدقرضخألانوللابطئاحلا
بهذينأهترمأو-رجتملاريدم-ناهيجتبلطىتحيبتكمىلإتلخد
.طئاحلاباصأيذلاهيوشتلااذهىريولحملامامأىلإ

طئاحلاءالطيفركفأتنكويديسلبقنمهتيأرًاضيأانأ-
.ءاتشلاءاضقناراظتناانيلعملعتامكنكلو

نأبجيةعقبلاهذهوليبقلااذهنمتاغوسمديرأال-
ءالطمتينأمهملا،تئشنإهعرتخاوأرطمللًامواقمءالطدج،يفتخت
ةهجاونوريامدنعلامجلاوةقانأللجّورناننأباننئابزعنقنسفيك.طئاحلا
.لكشلااذهبةهّوشمرجتملا

.يديسقحكعم-
،سورلاعمعامتجالادعوملبقروفلاىلعرمألامتينأوجرأو-

.كانهوانهىضوفلااورشنينأءالطلالاّمعلديرأالو
.روفلاىلعفرصتأسيديسًانسح-

نمةريبكةعومجماهعموةريتركسلاتلخدىتحجرخنإامو
:لوقتيهوريباضألاوتافلملا

؟ءادغلادعومىتحرظتنتسمأيديسروطفلالوانتديرتله-
.رئاطشلاضعبيليبلطا-
.روفلاىلع-
.ليلقدعباهتعجارمبموقأسوةلواطلاىلعتافلملاهذهيعض-

:جرختنألبقتهّوندقويمامأتافلملاعضولتداع
.يديسكلاهحضوأنأبجييتلارومألاضعبكانهنكل-
نمةلصاوتممايأةدعىلإةجاحباهنأتدجوفتافلملاىلإترظن

تكردأو،ىرخألارومألاتارشعوريراقتوديعاوم،اهنميهتنانألبقلمعلا
تنكسكعلاىلعلبجعزنأمليننكللمعلانمةلفاحًامايأيمامأنأ
اذلداهنمساتدجونيلصتملاةمئاقةقروىلعو.لصحاملكمغرًالئافتم
ءاهتنالالبقلمعلابرشابأنليننأامكهيلإتقتشادقفهبلاصتالاتررق



.روطفلالوانتنم
عموجروبةحصنعويتلحرنعينلأسو،يتوصعامسلًاريثكّرس

ً.اريثكرمألانامتكعطتسيملهنكلو،ماريامىلعسيلهنأبتسسحأكلذ
.ماهرمأيفثّدحتنلكارأنأبجي-

وأىزيدةعماجلجأنمامإ،هتداعكدوقنلاىلإةجاحبهنأودبال
لاحلكىلع.اهدادستقوناحةلجؤمنويداهنأوأهفورصملجأنم
.هارأامدنعببسلافرعأسيننألًاريثكريكفتلابيسفنلغشأمل

.ةرتفلاهذهًادجلوغشميننكلو،يدلعنامال-
:باجأريصقتمصدعبو
دادزاطغضلانأدبالوسيرابنموتللتدعدقف،كلذملعأ-

.تقوعرسأبكارأنأّيلعكلذعمو،كلامعأعّسوتدعبرثكأ
؟كيأرام،نيمويدعبكارأس-

.لعفيملهنكلوضرتعيسهنأباهلالختننظتاظحلللهمت
.كلذنمرثكأرخأتتالنكلوً،انسح-
هبساندقفاذلنيدلادادسدعومىلعمايأةثالثيقبهنأودبي

.يحارتقا
.ًاليلقلمعلاةأطوّفختنأامكبلّصتأسقلقتال-
مأانأةرمرخآهدعاسيذلانملءاستأانأو،فتاهلاةعامستقلغأ

.يقيدصلنوعلاديندميفنآلايرودناكاذلناعنكهنأنظأ؟ناعنك



ًاقراغتنكدقل،يتيؤردوتايتاكىعدتةأرمانأبةريتركسلاينتربخأ
تبلطكلذعمومويلاهؤاهنإّيلعبجوتيامدعبزجنأملولمعلايف
.بتكملاةلواطىلعةرثانتملاقاروألابيترتبتأدبوً،اروفاهلخدتنأاهنم

ً.ابحرم-
ناتليمجلااهانيعينتلباقيسأرتعفرامدنعو،بذعلااهتوصينءاج

ةريغصةماستباتحمل.اهيفامهارأةرملكيفينرحسييذلانوللاكلذب
.روفلاىلعتشالتاهيتفشىلع

؟كلاحفيك-ةرارحباهحفاصأليديتددمو-ًالهأ-
.حجنتملاهنكلةماستبامسرتلواح،ةيناثلاةرملل
.ريخب-
.برطضمتوصبتباجأ
؟كلاحفيكتنأو-
.سولجلابيلضفت،ريخبًاضيأانأ-
.اهدعاسألتمّدقتفاهفطعمعلخبتأدب
.كدعاسأينيعد-

لفحيفاهتدترايتلاءادوسلاةرونتلايدترتتناكً،اقلطمضرتعتمل
اهلقيلتناولألاوبايثلالك،نوللاةيدامرةزولبوناعنكضرعمحاتتفا
ىلعةسلاجاهتدجوتردتساواهفطعمُتّقلعنأدعبو.اهيلعلمجأودبتو
يننأمهملانكلوًاليلقينعةديعباهنأحيحص،يتلواطلهجاوملادعقملا
.ءاشأامردقاهيلإرظنلاعيطتسأ

.ءيجملايفتركبأيننأودبي-
يفتيتأدقل-عبرالإةسماخلاتناكيتعاسىلإترظن-ال-

دعومنيحينألبقتامولعملاضعبكيطعأنأّيلع،بسانملاتقولا
.عامتجالا

.لمععامتجاهنأدقتعأ-
يفيتبغرنعيتعمسكنأنظأ-سلجأانأوتلق-لجأ-

،عورشملاىلععالطإلايفمهتبغرسورلاىدبأدقو،ديدجلمعمءاشنإ
.مويلامهيقتلنسو

؟مهةنيدميأنم-
نإو،اهيفمهيقتلأسيتلاىلوألاةرملايههذهفملعأالينيقّدص-



.يفاضإبلطيدنعفعنامكيدلنكيمل
.لوضفبيلإترظن
مهتاكرحيبقارتنأكنمديرأمهلثملصألاةيسورِكنأامب-

،عامتجالاءاهتنادعبمهنعهتنّوكيذلاعابطنالايحرشتومهلماعتبولسأو
.عنامكيدلنكيملنإًاعبط

ملاعنعءيشيأمهفأاليننأبكرّذحأينكلو،ديكأتلابعنامال-
داصتقالاةيلكجيرخناكيجوزدصقأ...تمرسنأحيحص.لامعألاولاملا
.لاجملااذهيفهتربخهيلإلقنيملهنكل

انأوتبجأ-لمعلانعءيشةفرعمكنمبلطتيالعوضوملا-
.هيلعدمتعأسوكسدحبقثأينكلو-اهينيعلمأتأ

:لوقتيهواهينيعيفةرخاسةرظنتدب
.بجيامكينفرعتالكنكل-
.ينيفكينآلاىتحهفرعأام-

نعاهترونتترسحنافىرخألاقوفمدقعضوبتفتكاوًائيشلقتمل
:لمكأانأويتارظنببرهتلاتلواح،اهيقاس

؟يبرشتنأنيدوتاذام-
.تحمسولٍءامسأك-
؟ءاملاسأكبناجىلإةوغرلابةيكرتةوهقناجنفبكيأرام-
:ةشهدبلأستيهواههجونمقيضلاىفتخا
؟اذام-
ناقتإوةراهمبعنصتيتلاةوهقلافصولهمدختسنريبعتهنإ-

؟لبقنمهيعمستملأ.اههجوىلعةوغرلاوفطتو
.ال-

.اههجوىلعةريغصةماستباترهظًاريخأو
لّضفأوركسنودنموأطسولاوأةولحلاةوهقلافرعأانأ-

.اهنمطسولا
.ةوغرلابطسوةوهقناجنفكلبلطأسًاذإ-
.ةوغرلابةوهقلاهذهلكشةيؤرلةقوشتمانأً.انسح-

ناكاهيلإتفتلاامدنعوةوهقلاانلرضحتنأةريتركسلانمتبلط
ىلعلاؤسلانميسفنحبكعطتسامل.نزحلابًاددجمىستكادقاههجو
.ببسلليتفرعمنممغرلا

.هللاحمسالةضيرمتنأله،ةبحاشنيدبت-



وجلارّيغتدقل-ينعةهبشلادعبألتلمكأف،اههجوىلعكشلاادب
نأديرأال-ةنسلانمةرتفلاهذهيفماكزلابنوباصينوريثكلاوةعرسب
.لصحامبينربخأناعنكنأبفرعت

ً،ابلاغبعتلاهنإ-ينتقدصاهنأًاحضاوادب-ةضيرمتسلال-
.ويدتسالايفلصاوتملكشبمايأةرشعذنملمعننحنف

؟لمعلاريسيفيكو-
صخشروكيدلاسدنهمينعأ،نيسار-ءطببتدر-ديج-

قافدقل،ةروصرشعةعبسريوصتنمانّكمتمايأةرشعيففً،ادجفرتحم
.انتاعقوترمألا

ًاضيأامهانيفيضنأبينربختولصتملميشينأوللمكتستناك
اذهكًالاؤساهلأسأنليننكلو؟ىرتاييسورديلقتوهأ،لوصولايفاركبأ
.عبطلاب

عفردقهنباامنيبًاعلصأًالجرفوليئاخيمناك،انيفيضلبقتسنلانلزن
لكشبةماقلاليوطناكامهالك،هسأرجوتيفرعلكشىلعهّتبثوهرعش
،رطامموييفءامسلانولكيدامرنول،هسفننينيعلانولامهلوتفلم
ىلعلدياذهوبألاينيعيفحضوأتناكءامدلاقورعنأديحولاقرفلا
ةليلقتاظحلدعبو.بارشلابفغشسورلامظعمكيلبقتسملايكيرشنأ
،ّفلكتلانعًاديعبةيدوةقيرطبافّرصتو،امهيلعحايترالاادبانسولجنم
نم،امهليحدميفغلابدقرييبنأوأايتاكدوجولببسلادوعيدق
امةمجرتبايتاكتماقدقو،عاطتسملاردقًاظّفحتمءاقبلاتلواحيتهج
نعهتثرويذلالمعملاخيراتنعةرصتخمةركفامهيلإتلقنوهلوقأ
هذهيف،انميماصتحاجنىدمويازأرجتمنعو،هعيسوتبتمقويدلاو
ناكاميفاهثيدحنمرثكأايتاكّيقاسىلعًازكرمبألامامتهاناكءانثألا
نأتكردأوً،اريثكرمألاينقياضيمل،ةيهانتمةقدبةملكلكعباتينبالا
.بألانملاومألانأنممغرلاىلعنبالاعمنوكيسلماعتلا

ةنيدمنمامهنأوطفنلاةعانصلاجميفنالمعيامهنأبيلاحضوأ
امهلامعأعيسوتنادويامهنكل،لورتبلارابآبةينغلاايريبيسيفناموت
اماقامهلامعأتعسوتنأدعبو.لاجمنمرثكأيفلمعلاوامهتامامتهاو
تالاجميفلمعتتاكرشحتفناديريامهو،وكسوميفامهتكرشلعرفحتفب
ًاعقاوضرفةملوعلاداصتقاف،كرويوينوندنليفوسيرابيفوانهىرخأ

ايتاكتناكاميفو،ةعمعملاهذهيفمدقئطوملالتحالواحيلكلاوًاديدج
عضينأةيادبلايفهيلعنأبيسفنيفلوقأتنكنالوقيامةمجرتلمكت



وزغيفهمالحألنانعلاقلطيلفمثنموديدجلاانلمعملساسألارجح
.ءاشيامكملاعلاقاوسأ

لبقامععضولاريغتيملو،رجتملاءاحنأيفةلوجبانمقكلذدعبو
لكنبالاصحفاميفرجتملايفتافظوملاىلعًابصنمبألامامتهالظف

شامقلانعلأسيو،ةعطقةعطقبايثلاىلإرظنيناكو،ةقدبءيش
انأوهتبجأفً،اضيألمعملانعلاؤسللقّرطتدقو،لمعلاليصافتوراعسألاو
نأًاقلطمعجشملانمنوكينلف،هتيؤرلباهذلابلطينأنمفئاخ
اذهققحتيملظحلانسحلو،ةمراعلاىضوفلاكلتيفًاقراغلمعملاايري
نيعوبسأدعبنادوعيسو،هسفنمويلايفرفسلاامهيلعبّجوتدقف،لامتحالا
وحنتهجوتىتحارداغنإامو.عورشمللةيئاهنةغيصىلعاهنيحقّفتنل
:لاؤسلابايتاك

؟عوضوملايفناداجامهله؟كيأرام-
.ودبياماذه-
يفيدلاوىطخىلعريسأسيننأودبيً،اقحةبيرغةفداصم-

.لمعلاِسورلاةكراشم
.تفاضأومامتهايأةريخألايتظحالمرعتمل
ًامامتهايدبيناكهنبانكلو،بألانأشبمزجلاعيطتسأال-

يبايثيرتشأتنكنإينلأسهنإىتح،اهنعينلأسيوليصافتلالكبًايقيقح
.انهنم

؟ِتبجأاذامو-
.كلذلعفأيننأبتلق-
.نمثبرّدقتالمويلايلكتدعاسمف،كلًاليزجًاركش-
.ةدعاسملاتعطتساينأينرسي-
...لعفلابينتدعاسدقل-

هذهلباقماهلهمّدقأسيذلانمثلايفركفأانأو،ًاليلقتلّهمتو
يننكلو،ةطاسبلكباهترجأاهتيطعألةيداعةمجرتمتناكولف،ةمدخلا

دقفيردينمو،رشابملكشبرمألااهيلعتحرطنإاهلعفدرنمفئاخ
.عوضوملاباهحتافأنأراظتنابنوكت

نكلويمالككجعزيالأوجرأو،رمألاكلحضوأفيكفرعأال-
...ةمدخلاهذه

.ّيلإعمتستيهواههجوسبعدقوحضاوجرحبملكتأتنك
ميدقتلواحأو،يقيدصكربتعأانأف،مالكلااذهينجعزيعبطلاب-



.ًالباقماهنعذخآنلةريغصةمدخ
.ثدحتتيهواهتارظنةدحيهاضياهتوصناك
ىلعو،رثكأحاصفإللًاتقوينلهمتملو،روفلاىلعهينعأامتكردأدقل

ايتاكنأالإنهئاكذدحبنزيمتييتاوللاءاسنلابنجتأيننأنممغرلا
ضعبرهظأنأبجييننأبتسسحأ.اهتافصواهتالاحعيمجبينبجعت
.ديدجنمتلواحاذلرارصإلا

...نكلو-
عوضوملايفملكتنالأكوجرأ-
.كتمدخللباقمىلعيقفاوتملامةحارلابرعشأنليننكلو-
يهوةليمجةماستباباههجوقرشأمثةليلقتاظحلليلإترظن

:لوقت
؟لمعلانمريثكلاكيدللازيالله،حارتقايدل-
ينارتعادقفكلذعموهزاجنإلمايأةثالثبلطتيلمعّيدلناك

:تبجأفاهنهذيفروديامنّمخأتنكنإو،هلوقتسامةفرعمللوضفلا
.مويلاهمظعمتيهنأدقفريثكلاّيدلسيل،ال-
.انلداعتدقنوكنكلذبوءادغلاىلعينوعدتنأكيأراماذإ-
نسحلواهنكلو،سأكءاستحالباهذلاينمبلطتنأّعقوتأتنك

.يتاعقوتقوفيامتضرعظحلا
.قفاومانأو-
ةيمسرلاةقيرطلاهذهبيتبطاخمنعّفقوت،رخآبلطيدلو-

.ةطاسبوةيحيرأبًاعملماعتننأوجرأوناقيدصنحنف،ةفلكتملا
.يبارطضاويلجخدادزا
...ةيدهبكيأرامنكلو..قحكعملجأ-
.اهتوصيفمزحلاادبدقوينتعطاق
...ةمجرتدرجماهنإ،عوضوملااذهنمانعدميلسكوجرأ-

رخآفرعأسةهجنمف،اهحارتقاينقاردقو،رثكأرارصإلالواحأمل
عماهفالخءارويقيقحلاببسلافرعأسىرخأةهجنمو،امهلمعتاروطت
ىلإليمتاهنأبترعشدقو.رمألابيتثداحميفتبغراذإاذهناعنك
لصحياميفييأرنعويقيدصنعديزملاةفرعمديرتامبرف،يتفشاكم
نمريثكلالوحاهعمثدحتلاىلإةجاحبًاضيأانأىرخأةهجنمو،امهنيب
ةأرملاهذهعمءاقبللةعيرذدرجماهنأمأاهيلإةجاحبانأًاقحأ،رومألا
اذهنأبرعشأاليننأةقرافملانكلو،اهبرقبتقولاةيضمتوةليمجلا



،ماعناكميفاهعمسولجلانمريضلاامف،يقيدصلةنايخوهفرصتلا
.ليمجلااهلدرأنأبمزلميننأامك،نيتنثاوأةعاسلثدحتلاو

كيأرام-يلاعفنايفخأنأيدهجتلواح-نيئاشتامكًانسح-
؟سناجيرمعطمىلإباهذلاب

زكرمنمبرقلابدوجوملايسورلامعطملاكلذكلذدصقتأ-
.كانهىلإباهذلاديرأال؟يراجتلاويفيلوأ

؟هماعطنيبحتالأامل-
جاجدويكشوريبةريطفوراضخلاةبروشفً،امامتسكعلاىلع-

دقف،مايأةثالثذنمكانهانكاننكلوً،ادجذيذلمهمّدقينيذلايكسفيك
،معطملاكلذيفانيشعتولمعلانمليوطمويدعبناعنكوانأانجرخ
دجويالأ،درابلابارشلاوبابكلالوانتيهتشأ،ءاوشلامدقيًامعطمديرأ
؟راوجلايفاذهكمعطم

كامرابكوشتوكعراشيفعقيً،ادجبيرقىسومفيشلامعطم-
ً.ادجةذيذلماعطلاعماهمّدقييتلاهتالبقمنأامك،يباك

...كبجعيهنأامبنكلو،لبقنمهيلإبهذأمل-
.عئارمعطمهنإلجأ-

يتلاراطمألااهتلسغيتلاولغوأهيبعراوشيفريسنانكليلقدعبو
اميف،مويغلاءارونمةلوجخلاءاتشلاسمشترهظدقوً،ايلاحتفقوت
.تاهاجتالاةفاكيفًابرطضمريسيقفدتملايرشبلارهنلا

دقف،ركبملاتقولااذهيفبتكملايترداغمةريتركسلاتبرغتسا
نماهيفدوعأيتلاتالاحلايفرخأتمتقوليعمءاقبلاىلعتداتعا
ىلعيترداغملتّرساهنأبنظأو،لامعأنمينتافامكرادتلكلذو،رفسلا

يدلنأباهتربخأوزيرلوكعمتلصتايننأامك.مويلاركابلاوحنلااذه
بذكأيتلاىلوألاةرملاتناك،رخأتمتقوىلإرمتسيدقولمعءاشع
يوطنيرمألانأربتعأمليننكل،ىرخأةأرمالجأنميتجوزىلعاهيف
ةيصخشتاذوًادجةليمجةأرماايتاكّنأركنأال.عونيأنمةنايخىلع
.هتيهامديدحتعيطتسأالرخآءيشاهيلإيندشيامنكلو،ةّزيمم

قمعباهتقشنتسافراوجلايفةرطعةحئارتحافىتحانجرخنإام
تلءاست،لمعلانمقاشمويدعبيننارمغيطاشنلاوةحارلابتسسحأو
سولجلاتداتعايتلاندلوكةديسلاوحنترشأفةحئارلاردصمنعايتاك
:لوقأانأواينولوكلاعيبتيهوعراشلاةيوازيف

.ةديسلاهذهاهعيبتيتلااينولوكلاةحئاراهنإ-



نمةبلعتجرخأاذل،اهنعثدحتناننأتنّمخدقندلوكنأودبيو
:ةببحملاةيرجغلااهتنكلباهبطاختوايتاكوحناهدمتيهواهتلس

.ةليمجلايتديسةيدهلاهذهيلبقا-
دوقنلاميدقتبتمقوةبلعلاتذخأوً،اريثكرمألانمايتاكتّرس

:فطلبتضفريتلاةديسلل
.يديسايانتمعنيلوتنأف،ةيدهاهنأًادوقنديرأال-
امليلرمألاداعولو،اهبمامتهالابيدلاويناصوأدقفةقحماهنإ

نكلتارملاىدحإيفاهدرطتلواحدقورجتملاةيوازيفسلجتاهتكرت
.ينعنميدلاو

رجغلاءاعدنأبلوقتةلوقمكانهف،ينباياهدرطبمقتال-
ىلع،ءيشيفرجتمللءيسيالانهاهسولجنأامك،ماودلاىلعباجتسم
.اهتاوعدعامسبلءافتأانأفسكعلا

اهتلسوريغصلااهيسركعملحملاةيوازيفندلوكتزكرمتدقو
تعضودقفاهضارتعامغر.ةرطعلااينولوكلابلعاهيفعضتيتلاةيريصحلا
ءيضتيتلاةدوهعملااهتماستبابينتركشدقو،اهتلسيفدوقنلانمًارادقم
باجعإبينبقرتتناكيتلاايتاكتارظنُتظحالامدنعو،ماودلاىلعاههجو
يهوديزملاّيلعتقدغأدقو،ريبكوهزبتسسحأوةداعسلابيحورتضاف
:لوقت

.يعارذتطبأتو.-ًادجميركلجرتنأ-
ترعشيذلاهتاذساسحإلاينباتناىرخأةهجنمنكلوً،اريثكتررس

،ىرخأةرمّيلعردكيلداعومرصنملاعوبسألاةكربنمجرخننحنوهب
يهو،لامجلااذهبةأرماعمانأونآلادحأانآرولاذامرّكفأترصو
يعرفعراشوحنهجوتلابىوسًالحدجأملةيناثلاةرمللو،يعارذةطبأتم
دعبييباككامرابكويبعراشناك،قرطلاوسانلاةمحزنعداعتبالاو
ًارطاخمريسلالمكأنأىوسلحنميمامأنكيملوًارتمنيسمخلايلاوح
اذل،يديكرتتنأاهنمبلطأنألوقعملانمسيلف،هيلإلصنىتح
ىلعًايدابنزحلاناكً.امستبماهيلإترظنويقلقباهرعشأالأتلواح
:دوبيلتلاقيتارظنتظحالامدنعواههجو

.نايحألانمريثكيفيدلاوبينّركذتو،بلقلابيطصخشتنأ-
،اننيبنسلايفريبكلاقرافلااذهدوجوعماهدلاوباهّركذأسعبطلاب

ظوظحملجرهنإ؛ناعنكهاجتساسحإلااذهبرعشتملهتاذتقولايفو
اميفو،بألارودىلعىوسلصحأالانأوبيبحلارودذخأيوهفً،اقح



:اهثيدحايتاكتلمكأينهذيفتانراقملاهذهترمتسا
.نامألابًاروعشحنميكعمدجاوتلاويوقوئداههلثمتنأ-

اهرعشأاميفةبغرجضتاهلعجيفيكو،ناعنكبيسفننراقألتدع
.ةرخاسةماستبايتفشىلعتمستراوطقفنوكسلاب

؟مستبتامل-
.يندعسأاذهكمالكنكلو،ءيشال-
.تافصلانمريثكيفههبشتتنأينقّدص-

مدعتلواحاذل،يباككامرابكويبعراشىلإانلصوثدحتناميفو
.ةصرفلاةعاضإ

ناخلاكيرأنأديرأيننأامك،عراشلااذهنمبهذنلف-
ً.ادجبيرغءانبهنإ،يقيرفألا

ىلاوحدعبويدصاقمةقيقحملعتنأنوديحارتقاىلعتقفاو
.هانلخدولزنلاىلإانلصوًارتمنيثالثلا

؟ايقيرفأناخوهاذهأ-
.لجأ-
؟مسالااذهبيمساذامل-
ناطلسلادهعيفف،ةقيرطلاهذهبيمسيذلاديحولاسيلهنإ-

لمحتتاناخلانمةلسلسءانبباشاببغارهبجاحماقيناثلاديمحلادبع
،يمورلاناخلاكانهف،ةينامثعلاةنطلسلامكحلعضختيتلاقطانملامسا
...لوضانألاناخو

.ةثيدحلاةيراجتلازكارملالثماهنإ،تمهف-
تناك،ًالزنمنيسمخوحنةيراجتلالاحمللةفاضإلابيوحيناك-

.تايلقألانماهمظعمةقومرمتالئاعاهلغشت
:اهللوقأانأوءامسلاوحنيديبترشأ
؟هنيرتيذلاام-
.ءامسلا-
ً.اددحمًالكشتذختادقةينبألافًاديجيرظنا-
ً.احضاوًائيشّزيمتملاهنكلًاددجمرظنلاتداعأ
؟كانهًاينيدًازمرنيرتالأ-
.ينيدزمر-

.ةرملاهذهربكأزيكرتبترظنو
لكشبةينبألاميمصتدّمعتيرامعملانأودبيقحكعملجأ-



ناكملااذهترزدقل،ينيدلازمرلااذهلكشاهنيبغرافلالكشيلنّيعم
.رمألاظحالأمليننكلولبقنم

سوؤرلايعوفرمريسنالنحنف،هنوظحاليالسانلانمريثكلا-
.ةداع

.هتظحالكنكلو-
ً.اددجمريسلاىلإاندع
عقتولغوأهيبةقطنمو،ةعماجلايفةرامعلاةسدنهتسرديننأل-

.يتامامتهاقاطننمض
؟كتنهمسرامتالامل-
.ةيبذاجرثكأتارايتخايلتمدقةايحلانأل-

قيرطلانملباقملافرطلاىلعويباككامرابكويبعراشنمانجرخ
امهنملكاهلمحيناكبارشيتجاجزاّفلغدقوناليامتينالجرريسيناك
ةحداصلاىقيسوملانأالإًاركبملازيالتقولانأمغر،دئارجلاقاروأب
ثالثفقتتناكبراشملادحأمامأوً،ابخصراوجلاألمتتناكبراشملانم
ترشأ.ةهارشبّنخديونثدحتينكً،ادجةعقافنولأتاذسبالمبتاباش
:لوقأانأوىسومفيشلامعطموحنيديب

رادكيرأالوأينيعدنكلو،هيلإهجوتنيذلاناكملاوهاذه-
.دوعنوناكملاىلعةرظنيقلنس،ادايرتايآةدابع

ةدابعلارادوحنانهجتاوً،اضيأةرملاهذهيحارتقاىلعضرتعتمل
-اهنمبرتقننحنوتحضوأ،كبيإعراشيفلالجبةبصتنمفقتيتلا
ملاعيفتحبصأكنأبنيرعشتهيلإيلخدتنأاموعئارءانب،مورللاهنإ
؟كلذكسيلأمورلانمتنأ،رخآ

اهنإفسورلاةدابعرودنعلأستتنكنإنكلوال؟انأ-
اهنأدقتعأيوكاراكيفةدابعرادكانهو.مورلاةدابعرودنعةفلتخم
.سورللايردنأايآ

؟ةيكارتشالاةروثلاءانثأاوبرهيذلاسورلااهئانببماقله-
.ملعأال-
ءانثأايكرتىلإأجليذلاكئابرقأدحأنعانتثّدحكنأبنظأ-

.ةروثلامايق
.ةشهدنمّيلإترظن
كيدل،هّركذتتعطتسافيكنكلو،رمألاتركذيننأدقتعألجأ-

ً.ادجةيوقةركاذ



نيئجاللاب،ةيديجارتلاثادحألاوصصقلابًامامتهايلوأيننكلوال-
؟همساناكاذام...نيدّرشملالافطألاو

؟همسانعكربخأملأ-
.يسورمساّركذتيفينفعستنليتركاذف،ركذأال-
يهوةبيرغةقيرطبّيلإترظن-ماعلكشبةيوقاهنكلو-

ً،ايئاوروأًاخرؤمحبصتنأكيلعناكامبر؟يضاملاكّدشيلهو-لءاستت
.ةيوقةركاذنابلطتينالمعلاف

بتاكحبصأنألامتحانكلو،رمألاريدقتيفنيغلابتتنأ-
اذهبفوغشلبقنمكتربخأامكويننألكلذو،برقألاوهةيسيلوبتاياور
.صصقلانمعونلا

ً.اريثكتاياورلانمعونلااذهبحيناكتمرسيجوز-
؟لمعيناكاذامً،اّزيممًالجرناكهنأودبي-
.بيجتنألبقتاظحللترظتنا
تمصلاىلإتداع-ةعماجلايفلمعيناكوً،ايداصتقاًاريبخناك-

ىلعحولتةبيرغةماستباتناكترظنامدنعواهسأرضفختيهوًاددجم
يداصتقالاومنلارارضأنعثدحتتةحورطأىلعلمعيناك-اههجو
ناك،ةفولأمريغرظنةهجوىلعيوطنتتناكوعمتجملاىلععراستملا
.اههاجتهسامحدقفهنأمغراهيلعلمعلايفرمتسي

اهتدعأيننألمدنلابترعشاذل،هنعثدحتتيهوفجترياهتوصأدب
.دوعننأاهيلعتحرتقااذلةدابعلارادبمامتهايأدبتملو،يضاملاىلإ

.دوعننأكيأرام-
ً.انسح-
:ينتلأستاظحلدعبوةتماصريستتيقب
؟ةرظنلوأنمبحلابدقتعتله-
؟فيك-
له،قعاصلابحلامتنأهنوّمستامكوأةرظنلوأنمبحلا-

؟هبدقتعت
ليمأوبحألجرانأف-ببسلااهلتحضوأ-كلذدقتعأال-

.يقطنملاريكفتلاىلإ
ملنإىتح،بحلانمعونلااذهلًايقطنمًاببسكانهنكلو-

.دوجومهنأالإًاريثكًاعنقمنكي
يهواهتاملكيفرهظيناكًاقيمعًانزحنكلًائداهاههجوناك



.ينثّدحت
صخشلانرايتخارّربنفيكالإو،يقطنمببسكانهينقّدص-

وأعفادنمكانهنكيملولىرخألاتارايخلاتائمنيبنمدّدحم
ةرياغمةقيرطبهيفركفتكلعجيوعيمجلانودكهابتناتفلينّيعمصخش
هنأدقتعأ،اهيلإةجاحبتنأتاّزيموكبذجتتافصكلتميصخشوه
.ٍفاكيقطنمببس

تاقالعلاةعيبطًاريثكمهفأالةحارصبيننكلو،ةقحمنينوكتدق-
.ةيفطاعلا

.اهمهفعيطتسيدحأال-
.اهثيدحتلمكأرمألالوحًاحيضوتّيدلدجتملامدنعو
الاهنيحوةلثاممةبرجتبنورميدقةربخصاخشألارثكأىتح-

ريكفتلاتعطتساولىنمتأ.مهذقنتنأمهبراجتومهتاربخلكعيطتست
.كلثمةيقطنمةقيرطب

؟هينعتيذلاام-
ريغةرماغميفطروتلابيلحمستالةينالقعبيتاقالعراتخأنأ-

.ةرساخاهنمجرخأدق،جئاتنلاةفورعم
رهظانأتلواحاذل،اهردصتانونكمبيلحوبتنأديرتاهنأودبي

.اهثيدحبمامتهالا
؟ةرظنلوأنمًابحتمرسعمكتقالعتناكله-
اهنأحضاولانم،اههجوىلعودبتةملاحةماستباوتاظحلليلإترظن

:اهتلأسوةتماصْتيقبامدنعرثكأُترماغدقو،ةرظنلوأنمهتبحأ
؟ناعنكو-
عطتسأملينكلولاؤسلااذهبةقابللادودحتزواجتيننأبتسسحأ

.يلوضفحبك
:تاظحلدعبيلتحضوأوةرملاهذهاهتماستباتفتخا
بحأيننأبدقتعأاليننكلو،ةرظنلوأنمتمرسببحألجأ-

بحلا،يجوزهاجتيرعاشمنعًايلكةفلتخمههاجتيرعاشمف،ناعنك
انحورتتشيهنإً،امامتءاقرخةقيرطبوقمحبفرصتنءاسنلانحنانلعجي
.انتفطاعمخزيفلقعلاعيضيو

.مالكلااذهباهسفنىلعةوسقلايفغلابتاهنأبتسسحأ
ىلإعيمجلالّوحيوهف،ةأرماولجرنيبّزيميالبحلانأدقتعأ-

.ىقمح



.ءاسنلاىلعربكأةروصبّرثؤيهنكلو-
ً:افزاجمتلأساذلةرمضملاثيداحألانمعونلااذهىلإليمأال
؟ناعنكبكتقالعمالكلااذهبنيدصقتأ-
؟انفالخبناعنككربخأله-

.دكأتتليلإرظنتملاهنإىتحباوجلانمقثاولاةجهلبينتلأس
نمامةلكشمثودحتظحاليننكلو،ءيشبينربخيمل،ال-

.كثيدح
.بذكلاامللوقتاهنأكوةرملاهذهةيماهتاتارظنّيلإترظن
.رثكأهنعثدحتلاديرأاليننكلو،تمهف-
امىلعتسلكنأتسسحأيننكلو،كجعزأيلاؤسنألرذتعأ-

...اذلماري
ثدحتنل-لمكتيهويعارذىلعاهديبتطغض-كيلعال-

.رخآتقويفهنع
.مويلاناعنكىسننلًاذإًانسح-

.قافتالااذهذيفنتعطتسنملاننكلو



،يباككامرابكوشتوكعراشلنميألافرطلاطسوتيءاوشلامعطمناك
ةياهنيفو،معطملاوهبيففصترتيتلاةيزاوتملاتالواطلايفصبزيمتيو
يمامألاءاطغلاهبشيامبىطغملاليوطلاءاوشلالقنمعضومتيناكرمملا
رظحلادعبةريخألارشعلاتاونسلايفيذالموهمعطملااذه.ةرايسكرحمل
.ءارمحلاموحللالوانتنمفيفختلااهرارقبزيرلوكيلعهتضرفيذلا
ةقابللانممغرلاىلعو،هتداعكبابلامامأراثرثلانيدبلالدانلاانلبقتسا
ليتفتةقيرطوايتاكلةصحفتملاهتارظننأالإ،انلابقتسايفاهرهظأيتلا

ردقتلواحدقفاذل،ينتجعزأاهدسجليصافتيفنّعمتيوهوهيبراش
.ةّيصقةلواطىلإسولجللانبهذو،هعمثيدحلاراصتخاناكمإلا

؟ءيشبرشيفنابغرتأ-
.انسوؤرقوفبصتنيوهونيدبلالاق
؟كلذكسيلأدراببارش-
اهتالاعفناةوطستحتلازتالتناكيتلاايتاكوحنيلاؤسبتهجوت

.ماعطلاثيدحعباتتنكتملو،قباسلاانثيدحءارج
؟تلقاذام-
؟درابلابارشلانيدوتأ-
.يلاؤستررك
.بابكلاةبجوعمهنمذلأءيشالف،درابلابارشلاعبطلاب-
.نيبغرتتنكنإيسنرفبارشانيدل-
.لدانلافاضأ
.درابلابارشلالّضفأينكلوكلًاركش-
.هيلعتّدر
ةغللااهناقتإمامألهذدقو-اهباجأ-يتديسنيئاشتامك-

،)اهنومسيامكاشاتان(تايسورلاتاصيخرلاىدحإاهنأباهّنظنأدعبةيكرتلا
،لصألاةيكرتتناكنإاهلأسناكلةيفاكلاةأرجلادجوهنأولدكأتمانأو
.هلمعبمامتهالالّضف،ةمراصلايهجوريباعتدهاشامدنعهنكلو

؟ةريبكةجاجزناّدوتله-
.هتبجأ-انئشنإديزملابلطنسو،نيريغصنيسأكنآلاانلرضحأ-

:لاؤسللداعوهدييفتابلطلارتفدىلعةظحالملّجس
؟بابكلاةبجولبقتّالبقملاضعبنادوتله-



معاطملاهذهف،ةّقحمايتاكهجوىلعترهظيتلاةريشكتلاتناك
اهتاذلميفسمغنيءرملالعجتتّالبقملاعاونأنمةيهشةليكشتمدقت
.اهيلتيتلابابكلاةبجولًاعستمكرتتاليلاتلابو

ةيجنرفإلاةطلسلانمنحصبسأبالنكلو،ريثكلاديرنال-
.نابجألاضعبوربونصلابنيجعلابمحللاصارقأضعبو

.هتبجأ
؟هنوبغرتيذلابابكلاعونامو-
.رارقلاذاختاينلّوختةرظنينتلداباهنكلوًارسفتسمايتاكىلإترظن
لازتاليتلايتفيضتلأس-عونلكنمةليكشتانلرضحأ-

؟كيأرام-مامتهابينعباتت
.ّقفومرايتخا-
نمضعبوجاجدلاونأضلامحلنمةيوشمفقشوبابكً◌انسح-

.موثلاببابكلاوقتسفلاببابكلا
رمألاىلعايتاكتبّقعاميفبهذو،انتابلطنيودتلدانلاىهنأ

:ةمهمهب
.ناعنكلثمكمركيفغلابتًاضيأتنأ-
فارسإلاىلإهبلصيلبهمركيفينقوفيناعنكفةئطخمينأ-

.سوردموهفيمركامأ،نايحألامظعم
.اهمالكًايفانيسأرزهأانأواهتبجأ
ينقمرتتناك-؟ناعنكركذدنعءارولاىلإًامودبحسنتاذامل-

بحتالكنأقرفلانكلوً،امركهنعلقتالكنظأ-حضاومامتهاب
؟ماودلاىلعهلعفتاماذهأ،كسفننعثدحتلا

اهضعببرومألاطبرتعاطتسافيكنكلو،ديكأتلكبةقحماهنإ
فرعأنأنودنمةباجإيفطروتأنأأشأملكلذعمو،ةقيرطلاهذهب

.ترصتخادقفاذلاهاياونةقيقح
اذهوانأاذهنكلو،باحسنالايفيلةينالانأفً،احيحصسيل-

ً.امودهيلعتنكام
.ةقّدصمريغرظنلاتنعمأ
اذهكباحسناربتعأيننكلويتحارصىلعينرذعأو،كلذنظأال-

اذهلعفتتنألقألاىلع،ةيلخادلاميلسةقيقحانعيفختلةيسفنًاعرد
ً.اضيأناعنكوداهنعمعبطلابو،يعم

ةلواحميفاهبّقلعتأليهابتناتفللواحتاهنأبكشأتأدبدقل



.هذهكةعدخىلإرجنأنليننأًامامتملعتيهف.الال.ناعنكةريغداقيإل
اهتلواحمينرسدقفسكعلاىلعلباهتانيمختنمقيضلابرعشأملينكلو
نعوأينعثدحتللةبغريبنكتملهنأالإ،يسفنراوغأىلإجولولا
نأعطتسأمليوقلايأرلااذهءازإفكلذعمو،ةسلجلاهذهيفناعنك
يتدجنلنيدبلاىتأجارحإلااذهنمجرخميفرّكفأاميفوً.اتماصفقأ
عضو،نيحدقعمةريغصلادرابلاباشلاةجاجزوءاملاقيربإلمحيوهو
.روفلاىلعهتردابفنيحدقلاءلمبّمهوةلواطلاىلعةينيصلا

.انأاهؤلمأسكنععد-
نوحصرضحيلخبطملاوحنًاددجمهجتاوةقيشرةكرحبلدانلادعتبا

:اهلأسأانأوايتاكحدقثلثتألم.تّالبقملا
؟يفكي-
.لزألاذنمًالدانلمعأيننأبيحوتةيفارتحاينتكلمتدقل
.ًاليلقهدز-
.ةقدبةبسانملاةيمكلاِتّملعتدقل-
.اهتبغرلًالاثتمادرابلابارشلاديزأانأوتهّون
ىلعًاريثكددرتأيننأامك...تاونسلاهذهلكدعبفلجأ-

ةكربيفيقيدص
ءاوجأبزاتميبرشملاكلذ-يحدقألمأانأوتبجأ-قحكعم-

.ةصاخوةيميمح
.تئشنإىرخأةرمباهذلاعيطتسن-

فيضأانأونيحدقلاعقوىلعتتشتدققباسلااهثيدحنأينّرس
.امهيلإءاملا

.تقوبرقأيفًاعيمجبهذننأبغرأ،ةعئارةركف-
نعبيجتلنآلااهرودناحدقل،يمالكبناعنكدصقأتنكعبطلاب

.اهحدقتعفردرلالدباهنكلو،هيفضوخلابّنجتترمأ
.سورلاعمكتكارشبخنبرشنلف-

لفتحنلًاركبمتقولالازيال-لوقأانأوحدقلاعفريفاهتيراج
.ةقادصلابخنبرشنلف،دعبققحتتملةكارشب

.ةقادصلابخنً،انسح-
نوحصّفصدقلدانلاناكةلواطلاىلإنيحدقلاديعننألبقو

.نرفلانموتللجرخزبخنمفيغرعمةقانأبةلواطلاىلعتالبقملا
،اهنحصيفةطلسلانمًاضعبتعضوروفلاىلعفايتاكثيرتتمل



جزاطلازبخلاقاذم،نبجلاضعبباهتوشحوزبخلانمةعطقتذخأيرودب
قوفًافقاولازيالناكنيدبلالدانلانكل،ةريبكةعتمبينرعشأنبجلاعم
.انتعتمسايقديرينمكانيسأر

؟يتديسةطلسلاقاذمكبجعأله-
ايتاكلأسيوهوهتوصيفةزّغلمةربنرهظتملولًايداعًالاؤسناك

ةطلسلاقاذمبعاتمتسالابةلغشنمتناكدقفروفلاىلعهبجتمليتلا
.شعنملا

:هلاؤسىلعتدرةمقللاتهنأنأدعبو
عاونألاهذهبّيدلةربخالةقيقحلايف-تفاضأاهنكل-ةذيذل-

.تالبقملانم
:لوقلابهتقبتسايننكلديدجلاؤسلأيهتيلدانلاناك
فصندعببابكلاةبجوانلرضحتنأنكميله،ةيهشةطلسلا-

؟نآلانمةعاس
.يديسًانسح-

.ً.ادعتبماننأشوانكرتفةبقترمةعتمهيلعتتافنمةبيخبباجأو
.ايتاكتكحض
؟نيكحضتامل-
؟لدانلاكجعزأدقل-
ً؟اجعزمًارمأهنيربتعتالأ.انيسأرقوفرّمستدقف،ينجعزأًاعبط-
ةمهمكرتأيننأامك،ةريثكتاجاعزإلاف،ًالابمهليقلأال-

هذهنمجعزنيناكًاضيأتمريس،يننوقفارينيذلالاجرللجاعزنالا
.تافرصتلا

.رمألانعتلفاغتيننكلىفوتملااهجوزبيننراقتتناكدقل
؟رمألاكقياضيله-
اهنحصيفنبجلاعضتتناك-يلقوريهنإ،سكعلاىلعال-

اهماعطلوانتتتناك،ةيمهأرمألانوريعيالسورلانابشلاف-تلمكأو
لواحتتناكيذلاام،ّيلعةّزكرملازتالاهتارظناميفذّذلتوءطبب
:تلأسولفاغتلاتلواحًاددجم،هيلإلوصولا

؟بابكلاسورلافرعيله-
ةذلسفانتالديكأتلاباهنكلوكنيشاشىمستىرخأةلكأانيدل-

يأنودقاذمىهشأنزتختيتلامحللانمةريغصلاعطقلاهذه.بابكلا
بيرغًاصخشتمريسناكدقل،ةعئاراهنإ،ةيفاضإتاهكنوألئاوس



.راوطألا
؟اذامل-
-ةعورلاهذهلكبمحللاوهطفرتحتٍدالبيفف-ًايتابنناك-

ً؟ايتابننوكينأءرمللنكميفيك
راثأاماذهو،ريصقٍتقولالخةرمنمرثكأتمريسمسارّركتدقل

رطخيملنكلوناعنكنعثدحتلامدعىلعانقفتااننأعم،اهيلعيقلق
.تاروظحملاةحئالىلإقباسلااهجوزمساةفاضإيل

.اهتلأس؟تمريس-
.يلاؤسمهفةلواحمّيلإترظنواهماعطلوانتنعتفقوت
.كتايحيفةماهةناكملتحيهنأدقتعأ-
ً.اّزيممًاصخشناكدقف،قحمتنأ-
؟هيلعِتفّرعتفيك-
؟لأستاذامل-

نظتأً،احضاوناككشلانكلو،جاعزناةربنلمحياهتوصنكيمل
تبجأوينعكوكشلاداعبإتلواح؟ناعنكىلإثيدحلااذهلقنأسيننأب
.ةالابمالنمعيطتسأامىصقأب

ينباتنااذل،مويلاهركذىلإًاريثكِتقّرطتكنكلو،ددحمءيشال-
؟لوبنطسايفهيلعِتفّرعتله،لوضفلا

.اههجونمكشلاىفتخا
ترظنو،اههجوحاتجتنزحلاةمامغتأدب-لوبنطسايفلجأ-

ةلواطلاىلعاهسأكتعضو،للجرمأرامغيفضوخلاكشوينمكّيلإ
داحتالايفةرملوأانيقتلااننكل-اهبسأبالةيمكهنمتفشترانأدعب
.ةيعويشلاةمقلاقلستنانك،راهنينألبقيتايفوسلا

؟املبجمساهنأنيدصقتأ؟ةيعويشلاةمقلا-
ناتسكجاطنيبدودحلاىلععقيهنإ،هبعمستملألجأ-

.ايزيغرقو
ً.ايسايسًاعابطنااهعماسىدلكرتتاهنإ،ةيعويشلاةمقلا-
،يتايفوسلاداحتالامايقدنعهيلعمسالاقلطأدقف،قحكعم-

.رتم)7500(يلاوحنظأامىلعاهعافتراغلبيثيحممقلاىلعأنميهو
؟كانهامتفراعتلهو-
رّيغتسقطلانكل،ةمقلاىلإلوصولانيلواحملبجلاقلستنانك-

ةدعاسملاراظتنابمايأةثالثةدملنيرصاحمانيقبوفصاوعلاتدتشاو،ةأجف



.ةمقلاغولبنعراتمألانمتائمةعضبانلصفتاميف
ً.ادجةريبكةرطاخماهنإ؟مايأةثالث-
تدقفتاظحلبتررميننأركذتأ،ةريبكةرطاخمتناكلعفلاب-

كلذيفتومأسيننأبنظأانأوةمقلاوحنتهجتاو،ةاجنلابلمألااهيف
ناكيذلاايليإانقيدصءانثتساب،عيمجلاباتنيساسحإلااذهناك.ناكملا
ً:احزامانبطاخيناكوةيرخسىلإرمألالّوحي

انثثجىقبتس،انهانتموءايحأانيلعروثعلانماونكمتيملولىتح«
.ءارمحلاةحاسلايفطنحملانينيلنامثجكةطّنحماهنأكواهلاحىلعةظفاحم
هنإ،ةيعويشلاةمقلانمبرقلابدبألاىلإنيدقارةباشثثجبانهىقبنس
.»ليمجتوم

نيذقنملانميلودقيرفنّكمتدقف،ايليإةيرخسققحتتملنكلو
ةرمللهتيأركانهوانيلعروثعلانم،همقاطدارفأدحأتمريسناكيذلاو
،حضاولكشبًاضعبانضعبانتيؤرنودلوحتتناكةفصاعلاحيرلا.ىلوألا
،انضعببانكّسمت.حايرلابخصطسوعيضتهتارابعتناكاميفيديبكسمأ
ءفدبترعشدربلاكلذلكنممغرلاب،دحاولبحبنيفتلملوزنلاانلواحو
ينلباقفًاليلقههجويفنّعمتلاتلواحاهدنع،امهبتكسمأاملاحهيدي
ماستبالالواحيناكهنأدبال،نيوادوسلاهينيعنمًاجهوضيفتةرظنب

تكردأو،هبتّثبشتاهدنع،ههجومظعميطغييذلاعانقلاتحتنميل
.دربلانمتومنانعديالنأبليفكجهولااذهنأاهنيح

دعبًاديعبودبياهتوصناكو،ًاليمجًاملحيورينمكثدحتتتناك
.اهحدقنمىرخأةفشرتلوانتوتتكس،ةركاذلا

اهنيحو،لدعملااذهبنيبرشتتيقباماذإةعرسبكحدقنيهنتس-
.يماعطينكراشيًادحأدجأنل

:لوقتيهوىرخأةرمحدقلاىلإتداعاهنكلو،تاظحللتفقوت
ضيفتيتلاةصقلاهذهعامسيفكتبغرنمدكأتمتنأله-

ً؟املأ
...كملؤيرمألاناكاذإ-
لوأتنأ،هنعثّدحتلاتلواحوأهتركذتاملكينملؤيهنإ-

تلواح-كلحوبلايفةبغربرعشأينكلو،ةصقلاليصافتبهربخأسصخش
.فجتريوهواهنوخيادباهتوصنكلةالابماللاعّنصت

.هلوقدوأامنيمهفتكنظأ،نكلوةصقلاعامسدوأً،انسح-
اهينيعناعملديزتةسيبحعومدتناك-ًامامتكمهفأقلقتال-



اهسفنلغشتيهويترظننمبّرهتلاتلواح،يلّليخاماذهنأوأ
،اهيتفشىلعةماستبامسرتلواحمثهفصننمرثكأتهنأيذلاحدقلاب
ً.ايغاطناكاهينيعيفنزحلافتلشفاهنكلو

.نامألاوةحارلابينرعشتكنأبًاقباسكتربخأدقل-
لجخينباتنياهلثمةأرمانمهعمسأنيحنكلو،حيدملاينيوهتسي

ةملكىتحنودًاتماصىقبأينلعجياماذهو،درلانعزجعأفديدش
تربتعادقو،اهليصافتةعباتمواهتصقعامسلًافهلتمتنكةقيقحلايف،ركش
.عامسلليتيزوهجىلعةلالديتمص

ناكهيفتفاللا،لامجلاحمالموناعنكةماسوبتمرسنكيمل-
رثكأيفىتحو،نيوادوسلاهينيعلنزحلاةقيمعلاةرظنلاكلتيفنمكي
ًاكردمناكهنأكو،هينيعيفةحضاوودبتةرظنلاكلتتناكةداعستاظحللا
يهونزحبينبقارتهانيعتناك.هبناصبرتياناكنيذللاتوملاوةعجافلل
.بيرقلادغلايفةداعسلاهذههيلإلوؤتسامناكردت

،اذل.اهنزحةّليخميفنينيعلاكلتةروصديعتستتناكاهنأودبال
نأاهيلعحرتقانأكشوىلعتنك.اهسأرضفختيهوتاظحللتتكس
يفاهراوشملمكتلاهسأرتعفراهنكلو،يضاملانعثيدحلانعّفكت
.ىركذلابورد

يفةئطخمنوكأدق،ةقيرطلاهذهبرّكفيتمرسنكيملامبر-
ريصملاكلذدعبملألاةركاذنمةفاضإنوكتامبر.هينيعةرظنريسفت
.هلضّرعتيذلايديجارتلا

اهقطنمسيياقمقفوةملكلكنزتللّهمتبملكتتوًاقيمعاهتوصناك
.اهبقطنتنألبق

دارفأةيقبوتمريسلظ،ةاجنلانمانّكمتنأدعباننأمهملا-
ثيح،ىفشملاىلإانئاقدصأنمنينثالاسرإمتدقو،انعمةدعاسملامقاط
نإامو،ميخملايفتيقبدقفانأامأ.ةئيسةيحصلاامهتلاحتناك
انذقنأيذلاقيرفلاءاضعأنعثحبلابتمقىتحيتيفاعتدعتسا

،يناتسخزاكويسورونايسنرف،صاخشأةسمخنمًانّوكمًاقيرفناك.مهركشأل
،ّيلإًابرقمهرثكأهنأتسسحأكلذعمو.مهنيبديحولايكرتلاتمريسناكو
نمريثكلايفناهباشتييكرتلاويسورلانابعشلافدئاسلادقتعملاسكعىلعو
.هبءاقللادنعصخشيأاهبنالماعييتلاةيميمحلاكلتاهمهأيحاونلا

يتلاةظحللاذنمف.هبّقلعتأينتلعجيتلاةديحولاةفصلاكلتنكتمل
روعشبهوحنترعش،ةمقلاجولثيفناصئاغنحنو،يدياهيفكسمأ



هسفنمويلايفو،ةرظنلوأنمبحلاوهاذهنأتكردأًاقحال.بيرغ
اهنيحتكردأو،انقافرىلعنانئمطالاةجحبانترايزلءاجتاعاسةدعدعبو
.ةيوسانكةليلباهدعب،يبمتهمهنأ

يتمصرمتساامدنعوًالاؤسوأًاضارتعاّعقوتينمك،تاظحللتّثيرت
ةحضومتفدرأ

نمتاقالعتمقأدقو،تاقالعلانعًاحاتفنارثكأموهفمانيدل-
تمريستببحأيننكلو،يلنوقورياوناكمهنألطقفلاجرعمعونلااذه
نأهيلعناكدقفتقولانمريثكلاكلمننكنملفسأللواننأالإً،اقح
لالغتساانلواحاذل،وكسومىلإانأولوبنطساىلإمايأةعضبدعبرفاسي
جلثلاىلعًاعمريسنانكثيحيلايللاكلتركذتأ.انتعاطتساردقتقولا
ىلدتتتناكيتلااهموجنبكسمننأانديرتاهنأكوًادجةبيرقودبتءامسلاو
ينعمسيناكووكسومنعهثّدحأتنك،انسوؤرقوفلاتسيركلاعطقك
الولبقنميبطحتملامكيبطيحتوينرمغتةداعسلاتناك،مامتهاب
دقف،ققحتتنليتبغرنأبةماتلايتفرعمنممغرلاىلعو.دعبنم
يللاقنيحينأجافهنكلوً،اددجميقتلنلوكسومىلإءيجملاهنمتبلط
.يتأيسهنأب

عمةلثامملاتارماغملانمريثكلابّرمًامامتيلثمهنأبةدكأتمتنك
بهذيىتحةلحرلايهتنتنأامنكلو،تالحراذكهيفتايرخأءاسن
لصحينأبجيناكاماذهو،ىركذدرجمرمألاحبصيل،هقيرطيفلك
مغرلاىلعووكسومىلإيتدوعدعب.لصحيملهنكلو،تمريسبيتقالععم
يننأل،هبلاصتالاةركفنعتيلخت،رارمتسابهيفركفأتنكيننأنم
،فتاهلانرعيباسأةثالثدعبنكلو،هترداغملاحينيسنهنأبنظأتنك
ةيزيلكنإبيلاحنعينلأسيوهوًافولأمرخآلافرطلاىلعتوصلاادبو
اهنيح،هتيسنيننألًابضاغينبتاعهتفرعمنعتزجعامدنعو،ةمثعلتم
،ينايكلكجترافينحاتجالاعفنالانأبتسسحأو،تمريسهنأبتكردأ
.هبتمرغأيننأةظحللاكلتيفتكردأيننأبدقتعأ

؟ةرمتسمكتوعدتلازالأ:ًالئاقينلأسو
.معن:روفلاىلعهتبجأةدحاوةظحللولوركفأنأنودنمواهنيحو
ً.ادغيتآس-
.ًالئاقينأجاف
؟لوبقلاورفسلازاوجنعاذامو؟هينعتيذلاام-

.ةفهلبهتلأس



نكلو،يبيلصتتنأمايأذنمرظتنأتنك،زهاجءيشلك-
.لاصتالابتردابّيلعترخأتكنأتظحالامدنع

.يبتلصتانيحًاعنصتنسحأدقل،ءاقمحانأ-
اهمساقتأتنكيتلايتقشيفيعمءاقبلاىلعرصأيلاتلامويلايف

ينربخأو،جراخلايفةيوسءاشعلالوانتلجرخننأضفروياوسنيتلئاععم
.ينعهلغشتنأوكسوملىتحديريالويتيؤرلءاجهنأب

كلذيفلمعلانمةزاجإتذخأدقو،وكسوميفًاعوبسأيقب
ريسينمزلانكلوً،اعماهيضقنةظحللكبعتمتسنةيوسانيقبوعوبسألا
ىضمدقو،هبكاسمإلاعيطتسيدحأالونايرجلانعفقوتتالرهنهايمك
ملو،لبقتسملانعملكتنملعوبسألااذهلالخو.نيعةضمغكعوبسألااذه
لالظيفرهدزيبحلاف.دغلانمنيفئاخانكاننأبنظأ،هلططخن
نمناكدقفهمولأالانأعبطلابو،كلذلكرّيغتمريسنكلو،لوهجملا
هنضتحأتنكنيحف.وهردابيملولةقيرطلاهذهبانأفرصتأنأنكمملا
:ًالئاقينئجافراطملايفهايإةعدوم

؟يبجاوزلانيلبقتأ-
ىتحهلاقامديعينأهنمتبلطو،يلهلوقيامِعأملتاظحلل

نعًاديعبينلمحتةداعسلاتناكً،اددجمهضرعداعأف،تعمساممدكأتأ
،روفلاىلعتقفاو،هيلعمدقأساميفثيرتلالدباذل،عقاووأقطنملك
ترعشىتحرفاسنإامو.لوبنطساىلإرفاسقئاقدسمخبيتقفاومدعبو
،لئاسرلاوةيفتاهلاتاملاكملابغارفلااذهءلمانالكلواحو،بيهرغارفب
ينترسأروفلاىلعومايأةثالثةدمللوبنطساىلإترفاسًابيرقترهشدعبو
مغرلاىلعف،تمريسلعفامكلزنملايفيترايزضمأملعبطلاب،اهلامجب
ايفوصايآةيؤرلباهذلاهنمتبلطيننأالإّنيدتلابيلةقالعالنأنم
يفبراقنتمىلعةهزنبتمقو،ةريغصتنكذنماهنععمسأتنكيتلا
لوطىلعدتمتيتلاكيبيبةقطنمىلإانلصونيحو،روفسوبلاقيضم
ّعيضيملفًاحضاوةنيدملاهذهبيباجعإناكاهتعوربينتلهذأيتلاوروفسوبلا

.ةصرفلاهذهتمريس
ةقيقحلايف،جاوزلابهضرعدّدجولوبنطساىلإلاقتنالاّيلعضرع

هذهبققحتيًارارقنكيملهنكلو،ديكأتلكبجاوزلاىلعةقفاومتنك
ناك،اهيفتعرعرتوتأشنيتلاةنيدملانملاقتنالاينعياذهف،ةلوهسلا
لوألايدرناك.مهيلعتدتعادلبوةغلوةفاقثرييغتىلعيوضنيلوبقلا
عيطتسيالوهفًايقطنمناكهضفرنكلو»؟وكسومىلإلقتنتالامل«



لوبنطسايفاننأنيحيف،انيلكيفكينليبتارنأامكوكسوميفلمعلا
،ةينغةلئاعنمردحنيتمريسناكدقف،ةماتةحاربشيعلاعيطتسن
اذإيلاتلابو،ريكناشتيفًالزنمكلميناكو،ديدحلاةراجتيفلمعيهدلاوف
،انههدناستسهتلئاعنأامكلزنملاكلذيفشيعنسفهضرعىلعتقفاو
ناكو،ةلئاعلانمةدعاسملابلطبعصلانمفوكسومىلإانلقتناولامأ
.هلرربمالييأربكسمتلاىلعيرارصإ

ابرطضمناكايسوريفعضولافً،ايرغمًاضرعلوبنطسايفءاقبلاناك
هشياعأتنكاماذهو،ةعراستمتاوطخبرقفلاوحنهجتيبعشلاوً،ادجً◌
ىلإتمريسءيجمناك.رهشدعبًارهشصقانتيناكيذلايبتارلالخنم
كلذنممغرلاىلعو،لوبنطساسكعىلعةبعصةايحشيعينعيوكسوم
.ًالهسًارمأهحارتقاىلعةقفاوملانكتمل

ذاختايفةددرتمتنكو،رمألايفًايلمترّكفوكسومىلإيتدوعدعب
ً،ائيشلقيملو،رمألاهعامسىدلشهدفًاضيأيدلاوتربخأدقو،رارقلا
ً؟اقحهنيبحتأ،لجرلااذهنيبحتأ-:ينلأسومايأةدعدعبيبلصتاهنكلو

.هبةمرغمانأ،لجأ-
باهذلابةظحللتددرتاملكناكمتنكول،باهذلاكيلعًاذإ-

.لوبنطساىلإ
رمألامسحتمريسليقوشنكلو،ةددرتملازأالتنككلذعمو

ريطيداكربخلابتمريسعمسامدنع.رفسلانوؤشبيترتبتأدبف،هحلاصل
يبلقيفحتفتوينفذاقتتتناككوكشلانكلوةديعستنكيرودبً،احرف
لجأنماهيلعتدتعايتلايتايحويدلبكرتأس،قلقلاوةريحلاباوبأ
نوكيساذام،نكلو.بحأيذلاصخشلاوهف،ٍلجريأسيلعبطلاب،لجر
دعبانجوزتفواخملاهذهلكنممغرلاب.مايألادحأيفينكرتوليريصم
ببسبويتامحنكل،ةبحملكبتمريسةلئاعانتدناس.لوبنطسايفنيرهش
ملرمألانأالإً،انايحأةضراعملاضعبرهظتتناكاهنبابديدشلااهّقلعت
رمتسادقوً،ابلقسانلابيطأنمهدلاوناكو.لامتحالادودحًادبأزواجتي

.تمريسةافودعبيتدناسميف
ةرودتعباتيننأامك،انهةايحلاعمملقأتلايفةبوعصةيأِناعأمل

اهنقتأوةغللانمنّكمتألًاريثكتمريسيندعاسدقو،ةيكرتلاةغللاّملعتل
نمتمريسءاقدصأىلعتفرعتدقوًاديعسانجاوزناك.ردقلااذهب
تحصفأىتحةغللانمتنكمتنإامو،قلستلايداننموةعماجلا
،رمأللهتدناسمىدبأو،روفلاىلعقفاودقو،لمعلايفيتبغرنعتمريسل



يفتلمعف.يصاصتخالاجميفلمعداجيإّيلعبعصلانمناكنكلو
اوناكلمعلاباحصأنأليلمعكرتىلإرطضأتنكولاجمنمرثكأ
تافالخلاضعبريثيعوضوملاناكو،يلمعبمهمامتهانمرثكأيبنومتهي
هيفقلستيذلامويلاىلإةرماغةداعسمومعلابشيعنانكاننكلو،اننيب
.غادالأةمق

اهتمصتمرتحاف،اهينيععومديفختلاهحدقتذخأو،تاظحللتتكس
ً.ابخنتحرتقاهنمفشترأنألبقويرودبيحدقتعفرو

.ةليمجلامايألابخن-
ةليمجلامايألابخن-
:ةلئاقتفدرأ،هتغرفأدقواهحدقتعضونأدعبويئاروتددر
امنكلو-تاظحلدعبتّقلعاهنكلو-ةليمجًامايأتناكًاقح-

.دبألاىلإرمتستةداعسنم
.دبألاىلإرمتسيالًاضيأنزحلانكلو-
.يرودبتفضأ
-هنيقيديكأتديرينمكلأستتناك-؟كلذكسيلأرمتسيال-

.انرداغينيحهعمانحورنمًائيشذخأيهنكلو
ً،اددجمنيحدقلاتألموةجاجزلاُتذخأف،غرافلااهحدقتعضو

.اهثيدحتلمكأيتمهمتيهنأامدنعو
رشعينثاانك،غادالأةمققلستىلععوبسألاكلذيفانقفتا-

ةرايسةطساوبنحنانقلطنااميف،ةلفاحلاةطساوبعيمجلاقلطناً،اصخش
،ةهرافةرايساهّليختتفًاديعبنونظلاكببهذتال.عفدلاةيعابرلاتمريس
ءايشألانمريثكلارّيغتمريسنكلوميدقزارطنمتناكسكعلاىلع
ةصاخبوةنيدملاجراخانتالحريفو،اهتلاحتنسحتفكّرحملااهنمضنمواهيف
نكتملاهنأنممغرلاىلع.اّهلقتسيناكلابجلاوحنهجتنانكنيح
.ةلفاحلارايتخالقيرفلاءاضعأةيقببعفداماذهوً،اقلطمةحيرمةرايس
يرسياكيفًادتمملوضانألاقمعيفعقيغادالألبجنإفملعتامكو
يفريسنانكً.ابيرقتتاعاسنامثلاةبارقلوبنطسانعدعبيوةنضأو
ىلإانلصوامدنعةحارتساانذخأدقو،انفلخةلفاحلاريستاميفةمدقملا
ةريحبلاهيفعقتيذلايداولايفانثكمو،عئارلاضيبألااهرظنمبحلملاةريحب
قلستلالجأنماهيلإهجوتنسيتلاةيرقلانعانلصفتتناك.تقولاضعبل
اليتأوتمريسلواحدقو،انلقييذلابيجلالطعتنيحرتموليكةئمطقف
نإاننألًاروفريسملاانيلعبجوتو،ىودجنودنمنكلو،كرحملاصحف



اذل،اهمويقلستلانمنكمتننلو،مالظلالحيسكلذنمرثكأانرخأت
،مهعمةلفاحلالقتسننأقلستلاقيرفنعلوؤسملاوهواليتأانمبلط
.قفاويملتمريسنكل

ءازإومهنكلو،مهعمباهذلابتمريسعانقإقيرفلاءاضعأةيقبلواح
انتليلثكمننأاليتأاناصوأدقواوبهذواونعذأءاقبلاىلعتمريسرارصإ

.دغلاىلإقلستلالجؤنلانرخأتلاحيفةيرقلايف
قرغتسادقو،ةرايسلاحالصإلواحننحنانيقباميفعيمجلاقلطنا

حالصإيفاندعاسيوناكملانمةفدصيكيناكيمرميملولوًاليوطًاتقورمألا
.ةلحرلالامكإانعطتسااملةرايسلا

نأدعب،نيرخآلابقاحللالجأنمعرسننأناكمإلاردقانلواح
،ةنكممةعرسىصقأبدوقيتمريسناكدقو،انتقونمتاعاسثالثانردهأ
قفألاطخنمبرتقتسمشلاتناكةيرقلافراشمانغلبامدنعاننكل
.ةيرقلايفانتليليضمننأهيلعتحرتقااذل،عساولالهسلاىلعدتمملا

يفتقولاردهلرربمالوةعرسىصقأبةيقبلابقاحللاىلعرصأهنكلو
رصأمليننكلو،حابصلاىلإةيرقلايفثوكملاانيلعناكهنأملعأ،ةيرقلا
ىلإانلصواننأباليتأغالبإانيلعنأبهرابخإبتيفتكاو،تمريسعانقإليرودب
قاحللابعصلانمفةيرقلايفتيبملااليتأانمبلط.مهبقحلنسوةيرقلا
،قلستلاةدعانذخأو،هتحيصنبمزتلنملاننكلو،رخأتملاتقولااذهيفمهب
دحأانفداص.لهسلارمغتلدتمتهلالظتناكيذلالبجلاوحنريسلاانأدبو
القالزناثودحنمًافوخهدنعانتليلتيبننأانيلعضرعدقونييورقلا

ببسبفًاقحمناكدقو،مالظلايفقلستلالواحننحنوهللاحمس
باصتروخصلاتناكراهنلاوليللايفةرارحلاتاجردنيبتاقورفلا
زوجعلاةحيصنلعمتسنملًاددجمو،لفسألاوحنردحنتوليللايفتاققشتب
كلذعموسمشلابورغىلعفصنوةعاسانمامأناك.ريسملاانلمكأو
انكو،لبقيذنمةبوعصرثكأحبصتةيؤرلاتناكريسلايفانمدقتاملكف
ةرمحتفتخاةقيقدنيعبرأدعب.اهبسأبالةفاسمميخملانعدعبن
انيهجوحفلتةدرابلاحايرلاتذخأو،مالظلالحو،قفألايفةريخألاقسغلا
ناكوتارملاتارشعلبجلاّقلستدقناكتمريسنأنممغرلاىلعو
ريثتتناكتاقالزنالاةلكشمنأالإ؛ةزاتممةروصبةقطنملاسيراضتفرعي
ءانثأةريغصةبضهىلإانلصو،عوضوملاىلإقرطتلالواحنملاننكلوانفواخم
:حرفبتلأسديعبنمةلعتشملانارينلاانيأرامدنعوانقلست

؟ميخملاىلإانلصوله-



.دعبسيل-
عبنكانهومهلةحارتساكنوقلستملاهلمعتسيًاريغصًاناكمناكدقف

.ماودلاىلعةدوربلاةديدشلظتههايموهنمبرقلابءام
؟نارينلاكلتامنكلو-
دنعناكملااذهىلإنوؤجليًاضيأمهفنايعرلامهنأودبال-

.ةجاحلا
انيلعحبنتبالكلاتأدبو،نايعرلادحأةيؤرعقوتننحنوانبرتقا

.فلخلانمًاديدهتانيّقلتاننكلوناكملايفًادحأَرنملوانلوحانرظن،ةوقب
.امكناكمافق-
ً.ايداعموًايوقًاتوصناك
؟ناكملااذهيفهنالعفتيذلااموامتنأنم-
.ىلعألايفدوجوملاميخملاىلإلوصولاديرنو،لابجاقلستمنحن-
يذلالجرلاهجوةيؤرنمنكمتننأنودنمتمريسهباجأ

.انبطاخي
ً؟اقحناقلستمامكنأبيلدكؤييذلاامو-

.ءادعلاوكشلاهيرتعيتوصبلجرلاانلأس
نمنكلو،انبئاقحيفةدوجوملاتادعملانمققحتتنأعيطتست-

؟تنأ
.انوكتنمًاقحىرنلامكبئاقحالزنأوينمكعد-
ًالاورشيدتريًامخضًايحتلمناك،انملجرلابرتقافرمألاانعطأ

.ءارفلانمًاريصقًافطعمو
.امكبئاقحنعادعتبا-
:مدمديوهواهشيتفتبأدبو،بئاقحلانعتاوطخعضباندعتبا
يفةرماغملالدبحابصلاىتحارظتنتنأنكمملانمنكيملأ-

.مالظلااذه
نمناكدقف،ديدشفوخينارتعادقوّيلإقّدحيوهوملكتيناك

.انليبسلاحيفبهذنانكرتيملكلذعموانتقيقحكردأهنأحضاولا
.انئاقدصأةيقببقاحللالواحن-
.اندحولانسلاننأبهلحّمليتمريسناك
.نيذهشتفوثايغايلاعت-

اونوكيملةملظلاطسونمنورخآةعبرأجرخ،زغلمتوصبخرص
،مههوجوىلعاهسفنةئيسلاريباعتلانوكلمياوناكمهنكلو،لوألاةماخضب



.لصحيسامنّمخأتأدبانهو
نحن،هباشاموأنييباهرإانسلنحنًاحدافًأطخنوبكترتمكنإ-

.انئالمزةيقببقاحللالواحنلابجيّقلستمدرجم
.ةاجنلايفًالمأرمألاحيضوتلواحيتمريسناك
بيجنمنيكسلاجرخأتنك،مهعانقإلواحيتمريسناكاميفو

ةليسوكلمأنكأملينكلوً،ايئادبًاحالسناك،يدييفاهبكسمأليفطعم
.يسفننعاهبعفادألىرخأ

.نابهذتسىتمررقنسنحن-
لثمّيلإقدحيهنكلو،تمريسعمملكتيناك،ةعبرألادحأخرص

ةوطخانمنوبرتقيناكو.اهسفنةرذقلاةماستبالامههافشتلعدقو،ةيقبلا
.ةوطخ

؟انمنوبرتقتامل-
.فجتريهتوصأدباميفتمريسمهلأس
ً.اضيأنحنعتمتسنسوعتمتستسكنأبدكأت،يقيدصايقلقتال-
.مخضلالجرلادر
،ةفيخمةروصبصلقتتاننيبةفاسملاتأدبنيحيسفنكلامتأمل

يتعاطتساردقتخرصو
دقعضولانألًاليلقاوعجارت،نيكسلاجرخأانأو.نورذقلااهيأ-

.خرصيوهوًاضيأانأينتأجافةقيرطبفّرصتتمريسنكلو،مهئجاف
.انهقافتاىلإلصننألواحننحن،هنيلعفتيذلاام-
مهتريحراثأدقهفقومنأامك،ينكلتمتةريحلاويجوزىلإترظن

مهيلعبجييذلااماوررقينأنودنمتارظنلانولدابتياوأدبوًاضيأ
.هلعف

يذؤننأنودنميضارتلابرمألامتوانقفتانإفقحكعم-
كلتهتوصتليازدقومخضلالجرلاباجأً.اعيمجانللضفأاذهفًادحأ
.ةنورمرثكأةقيرطبملكتيحبصأو،ةيئادعلاةربنلا

هذهبانولماعتنأزوجيالوفويضنحنفاننأشوانوعدمكوجرأ-
.ةقيرطلا

.مهوجريتمريسناك
تاليمجءاسنمكعمنوبحطصتاملمث،قلذحتملااهيأًافيضتسل-

؟اهرشاعنلتاناويحلاىوسانهدجنالاميف
.قنحوءاردزابمهدحأخرص



ءيشيأمتلعفنإلخدتتسةطرشلاف،ةطاسبلاهذهبسيلرمألا-
.هنوبكترتامنمثنوعفدتسو

.لبقنمهتوصانعمسيملنمممهدحألّخدت
نعلءاستتتنكنإو،رمألايفلخدتتنلةطرشلافقلقتال-

ةرملءاستتتنكنإوًاقباسانعغلبأدحأنمامنألكلذفببسلا
ً.اضيأناعتمتستسامكلصحامباوعتمتسامهنأباوجلافببسلانعىرخأ

لكناك،ةدشبفجتريتمريسلعجاممًاددجمانمنوبرتقياوؤدب
لكبمهوجريناك،ةيتاعٍحيربهميفةقروكًاعلهوًافوخزتهيهمسج
رعشأمل،اننأشوانوكرتينأًالسوتممهمادقأىلعبكناهنإىتحلئاسولا
نمنكأملامكةزجاعتنك،تاظحللاكلتيفترعشامكءوسلابًاقلطم
قفربهفتكتسمليننكلو،يجوزوأيسفنيمحأفيكفرعأالولبق
ءالؤهلسوتنعفكوضهناكوجرأ،يزيزعايضهنا-:لوقأانأو
.داغوألا

:لوقيوهوغلاببضغبيوحنتفتلاتمريسنكلو
.ينيعد،ينأشوينيعد-
مخضلالغتسا.يفوخويتريحتدادزافهينيعنمرياطتيررشلاناك

تناكً،اعلهوًافوخضفتنايسفنتدجوفّيلعمجهتلالواحوةصرفلاهذه
بحستعطتساو،اهيفياوقتعمجتسافيكيردأالةيسوباكتاظحل
نمتنكمتدقفلصحامقدصأملةظحللو،يسفننععافدلاونيكسلا
:متشلاوخارصلاىلإهعفدههجويفغيلبحرجبهتباصإ

...ةصيخرلااهتيأ..يهجويتحرجدقلةصيخرلااهتيأ-
ً.امتحتومأسيننأبتنقيأاهنيح
ناكاصعبةيوقةبرضهسأرىلعتلاهناةصيخرلايهكمأ-

نومجاهيويصعلانولمحيقافرلاةيقبتيأرمالظلايفوهديباليتأاهكسمي
رخآلجرومخضلاةباصإىلإىدأمهنيبديدشكارعبشنو،صوصللا
.ةنكممةعرسىصقأبنيقابلاباحسناومهنم

لكرأانأويسفنتدجويننكلو،اهنيحلصحيذلاامفرعأال
تدادزااملكو،ةوقنمكلمأاملكبهلكرأتنك،ههجوىلعمخضلا

ِلابأمليننكلو،هّوشتههجونأنظأ،ًةدحيبضغدادزاةوقيتابرض
لكبهلتقأستنكاليتأينفقويملولوةداوهنودنمهلكرأتنكًاقلطم
لوصولبقناكامكًاعكارةمدصلاريثأتتحتتمريسلظنيحيف،ديكأت
عضويفمهنمةثالثانكرت.ماتلوهذبهلوحلصحيامبقاريوهوةيقبلا



ناكملارداغننأاليتأىأردقونانثابرهاميفضرألاىلعهلىثري
ناكو،رثكأرومألاءوستساهنيحوحالسامهعمونانثالادوعيدقفةعرسب
نمبارتقالاعطتسأمليننكلو،تقوعرسأبميخملاىلإلصننأانيلع
وهباجتسااميفضوهنلاىلعاليتأهدعاس،تاظحللاكلتيفتمريس
ةرمقلستلابانأدبوانبئاقحانذخأ،رماوأنمهيلعىلمُيامليلآلكشب
.ىرخأ

ريثأتوألجخلانوكيدق،انّقلستةرتفلاوطًاتماصتمريسيقب
نانئمطالاوأهعمثيدحللةبغريبنكتملو،دعبلزيمليذلاةمدصلا
،ةعساوةربخاذًارهامًاقلستماليتأناكدقفًاقباستفلسأامكو،هيلع
ربعةطرشلابلاصتالابانمقكانهو،مالسبميخملاىلإًاعيمجانلاصيإعاطتساو
ةثداحلاليصافتنعانلأسيعيمجلاناك،ثدحامبمهانغلبأو،يكلساللازاهج
يفتكيناكوهتمصىلعتمريسيقب،اذهمهلوضفيفنيّقحماوناكدقو
مهلحرشأنأّيلعبجوتاذل،قيلعتيأنودنمًاباجيإوأًايفنةباجإلاب
هعوكرويزخملاتمريسفقومىلإقّرطتلانودنمنكلوانعملصحام
تلخدامدنعو،هتميخبصنىلإانملكهجوتدعباميفً،ايجرتممهمامأ
.هبطاخأنأًاريخأتعطتساةميخلالخادىلإتمريسو

؟تحبصأفيك-
.ناكملااذهةرداغمديرأيننكلوسأبال..سأبال-
.دغلايفرداغنسًانسح-

رهاظتيوهويلهرهظرادأدقف،ثيدحلاةلاطإانميألواحيمل
يف،ةدحاوةظحللولووفغينأعطتسيمليلثمهنأةدكأتمتنك،مونلاب

نيهبتشملاىلعضبقلاءاقلإمتهنأانربختلةطرشلاتلصتايلاتلامويلاحابص
ًاديجًارربماذهناكو،مهتيوهنمدكأتلالجأنمباهذلاانيلعو،ةسمخلا
ةسمخلالاجرلابطيحتةطرشلاتناكةيرقلاىلإانلصوامدنع.ميخملاكرتل
رساجتيملو،هيلعتمجهتيذلامخضلالجرلاهجويطغتحورجلاتناكو
يفنولمعياوناكنيذلا-ةسمخلاهقافرووهناكدقفّيلإرظنلاىلع
راثأنمنكل،مهسوؤرنوضفخي-لبجللةرواجملاىرقلاةيشاميعر
ضفخيناكاذلهسفنراعلاروعشمهرطاشيناكيذلايجوزوهيتقفش
امىلعهتحماسدقف،هسأرعفرينأبهللوقأنأتدرأ،مهلثمهسأر
نايسنلواحنانعدهللوقأو،هنضتحأنأوهديكسمأنأتدرأ،لصح
ةيمسرلاتاءارجإلاءاهتنادعب.لعفأمليننكلو،لصحامزواجتورمألا
رمألاىلعّقلعيمل،لوبنطساىلإةدوعلايونناننأبهربخنلاليتأبانلصتا



.ةحرابلالصحدقامنّمخهنظأوً،اقلطم
اميفدحاوفرحبانمدحأقطنيملّةلمموةليوطةدوعلاةلحرتناك

تركذتاينوقيداوبانررمامدنعو،انلخاديفروديبخاصجولونومناك
لوضانألاناضحأيفتهتنايتلاواهيفانتصقتأدبيتلاةيعويشلاةمقلا
نكلو،ةقيقحلاهذهيفريكفتلابنجتلواحأتنك،غادالأحوفسىلع
لوزيًاضراعهنظأتنك.زتهييلخاديفًاقيمعًائيشتلعجسمألاثادحأ
لوبنطساىلإانتدوعدعبفةئطخمتنكيننأتفشتكايننكلوتقولاعم
دعتمل،انتايحلمجمىلعرطيسيلرثكأعستيانتقالعداسيذلادوربلاأدب
،ةليللاكلتلصحامزواجتنمنكمتنملوقباسلايفتناكامكانتقالع
وحنلااذهىلعهفّرصتلتارربمداجيإلواحأتنكيننأنممغرلاىلع
ًادئاعرمألانوكيدق،هسفنىلعطقفسيلوّيلعهفوخبنابجلاولذملا
فوخلانأامك،هبةيانعلايفتطرفأيتلاهتلئاعلًاديحوًادلوهنوكىلإ

طيحيامدنعةعاجشلاانلذختنأعقوتملانمو،رشبلايفةيعيبطةمس
ثدحامريربتاهبلواحأتنكةريثكبابسأ،بحننمبوأانبرطخلا
يسأرنمبابسألالكداعبإلواحأتنكنايحألامظعميفوةليللاكلت
هفعضوهتوقببحأيذلاصخشلاّلبقتّيلعف،هتمربرمألانايسنو
ةوهلامدرنمنكمتأمليننكلو،باوصلاوهاذهنأملعأتنك.هئاطخأو
ةهجنمو،ههاجتايرعاشمعلتبتويحورقامعأيفعستتتأدبيتلا
،رمألاكرادتلةيباجيإةوطخيأبمايقلاهرودبتمريسلواحيملىرخأ
.اهنمسأيدقوانتقالعءاهتناىلعًاقفاومناكهنأكو

رمألاتربتعاف،ةرقنأيفمليفجارخإلًاضرعتيقلت،ةرتفلاهذهيف
ةصاخغادالأتاردحنمىلعلصحامنايسنو،تمريسنعداعتباللةصرف
نودنمروفلاىلعتمريسقفاودقفعبطلابوً،ارهشقرغتسيسلمعلانأ
هرورسرهظأدقو،لبجلاةثداحلبقلصحيناكامسكعىلعضارتعايأ
يباتنتتناكلمعلاةرتفلالخ.ةبسانملمعةصرفىلعيلوصحلجأنم
ولدوأوً،اريثكهيلإقاتشاتنكيننكلو،تمريسهاجترعاشملافلتخم
مليقاوشألكنممغرلاىلعو،روضحلاهنمبلطأوهبلصتأنأعيطتسأ
لباقملاب،هبلاصتالاوفتاهلاةعامسلمحيفةيفاكلاةبغرلايسفنيفدجأ

ترصتقادقف،ةداعلعفيناكامكيبلاصتالاءانعهسفنفلكيمل
قوشللةحئارالةيمسرةربنباهيفينّملكيةدعابتمتاملاكمىلعهتالاصتا
هّملكأسدوعأنأامف،انتقالعللحنعتقولامظعمثحبأتنك،اهيف
نأانيلعفنكمتنملنإواهدهعقباسىلإانتقالعديعتةقيرطدجنل



لبقنكلو،انضعبليفطاعلاىذألانمديزملاببسننأنودنملصفنن
هيلعضرعقلستللًاقيرفنأبينربخأويبلصتانيمويبلوبنطساىلإيتدوع
تنك.تدعاذإلوبنطسايفنوكينلوغادرغآلبجقلستيفمهتقفارم
يفملكتننألجأنم،يراظتنالجأنمءاقبلاهنمبلطأنأعيطتسأ
يجوزنأاهنيحتركف.كلذهنمبلطأمليننكلو،ءاهتناللةليآلاانتقالع
الةلحريفبهذيسلبيلوصورظتنينلهلمكأبًارهشهنعتبغيذلا

اذل،ةاجنلاباهللمأالانتقالعنأديكأتلكبينعياذهو،اهلةرورض
يتلاًانسحةملكيفًاريثكركفأسدعباميفً.انسح:ةبيخلكبهلتلق
.ةظحللاكلتيفاهتلق

اميفناكهنأةصاخً،احيرمًارمألزنملاىلإةدوعلاتناكرهشدعب
الدوربهّفليتمريسبايغيفونآلاهنكلو،ملاعلايفناكملمجأىضم
.غادرغآةمقىلإهقافرعمقلطنادقتمريستناك.هداعبإىلإليبس
تلمحلزنملايفثوكملانمنكمتأملديدشلايبعتنممغرلاىلعو
ضعبلاهدنعتيقبيتلاكلمةيؤرلداهنةبتكموحنتهجوتويضارغأ
،ةددحمةهجونودولغوأهيبةقزأيفلوجتللتجرخمثنموتقولا
يديركيبايةلاصيفضرعتتناكيلاطيإنانفتاحولةدهاشملتبهذ
نأعمزملانمناكثيحكجيجبرشموحنتهجتامثنمو،نونفلل
برشملابحاصنكلو،كانهةيوسهعمتلمعيذلامليفلاقيرفعمتجي
اهنيح،هيلييذلامويلالجأنممتزجحلانأينربخأرنيكسكفراعديسلا
يتركاذقرغأدقيفطاعلايشّوشتنكل،هلوقياميفًابيصمناكهنأتركذت
ًامليفتدهاشوكيميإامنيسوحنتهجتاكانهنمو،هتاهاتميفًاضيأ
ىندأمسرنمنكمتيملهنكلوناتسيركيلليبوورينيدتريبورلًايديموك
جضتةلاصلاتناكدقفمليفللبنذال،عبطلاب.يهجوىلعةماستبا
ىلعكشوييذلايجاوزويتايحدهاشمتناكاميف،نيدهاشملاتاكحضب
يفلسلستتاهلكتناك،مليفلادهاشملدبيرظانمامأمسترترايهنالا
كلتىلإًاريخألصتلةداعسنماهالتاموانفراعتةظحلنمًاءدبينهذ
دهاشملاتناك،ريبكلابحلااذهلكلًادحعضتسيتلاةمساحلاتاظحللا
اهحرفباهتعاشبواهلامجب،جاتنوموأعطقوأةمحرنودنميبفصعت
ةياهنلاوهقارفلاناكدسفامحالصإلواحنوسلجننألدبو.اهملأو
ايحأليدالبتكرتو،هلجأنمءيشلكبترماغيذلاجاوزلااذهلةموتحملا

رارقتسالابيرارقةيادبيفينتباتنايتلايفواخميلإتداعو،بيرغدلبيف
يذلاام،هتدوعلاحقالطلاتمريسبلطينألمتحملانمو،لوبنطسايف



تناكوككفتتتناكيتلاايسورىلإدوعأله؟اذهكًارمأبلطولهلعفأس
ىلعاندّوعتيذلانامألانأامك؟اهبفصعتةيداصتقالالكاشملاوةلاطبلا
داحتإلارايهنادعبنآلاراهنادقةيعويشلاةرتفلايفهلظيفشيعلا
تنّوكدقفً،اديدحتلوبنطسايفوايكرتيفءاقبلايفركفأتنك.يتايفوسلا
يفيننودعاسيسمهنأدبالوءاقدصألاضعبيلحبصأو،انهتاقالعلاضعب
امنيسلاةمتعيفسلجأتنكاميفوتاظحللاكلتيف،لمعىلعلوصحلا
ةحصنمتدكأتو،لوبنطسايفرارقتسالايونأيننأبىلوألاةرمللتكردأ
ًاصاخًارحسكلتمتلوبنطسانأبماودلاىلعددريناكيذلاتمريسمالك
.يردينأنودناسنإلاءامديفلغلغتتاهلعجي

ةقزأيفيريستلمكأ،امنيسلانميجورخدنعّميخدقمالظلاناك
تهجتا،اذل.ءاشعللةبجودادعإولزنملاىلإباهذلاةبعصتسمولغوأهيب
تناك،ةيهشجاجدةبجوّدعي،كيشلأيردصعراشيفريغصمعطموحن
،زافلتلازاهجنمبرقلابًارغاشًادعقمتيأردقو،ةلوغشمتالواطلامظعم
ةحيرمريغءابرغصاخشأعمسولجلاةركفتناك،هيلإسولجللتهجتاف
بنجتأيكلو،قبسمريكفتنودنمتسلجيننكلوّيلإةبسنلابةفولأموأ
نمةيلاوتمقعالمفشتريوهويمامأسلجييذلاباشلاىلإرظنلا

ةعيذملاتناك.زافلتلاوحنتهجتاعفترمتوصبهمامأءاسحلانحص
لصحيامكًايرورمًاثداحنوكينأتعقوتدقو،امثداحنعثدحتت
نمو،اهثيدحءانثأغادرغآةملكتعمسةأجفيننكلو،ايكرتيفماودلاىلع
تكردأاهنيح...فسؤم،نزحم،يواسأم،ةعجافةهباشمتاملكتلاوتمث
قلستلواحيوهونايدولادحأرعقيفطقسقلستمنعثدحتتاهنأب
مغرلاىلعفروفلاىلعييعودقفأملتمريسمساتركذامدنعو،ةمقلا
مهفيفةئطخمنوكأنألمأبكسمتأتيقبيننأالإةيكرتلليناقتإنم
سلجيٍحتلمصخشىلإتهجتااذلهعمسأاممدكأتلاديرأتنك،اهثيدح
:هتلأسويبناجب

؟امثداحنعةعيذملاثدحتتلهًارذع-
ً:احضومةالابمالبينباجأف
لبجيقلستمدحأهلضرعتثداحنعثدحتتاهنإلجأ-

...ناهدرأتمريسىعديوغادرغآ
ةدحاوةملكتّوفأالىتحهثيدحءانثأغلابمامتهابهعباتأتنك

:ينلأسيوهوةأجفترّيغتدقهتالابمالنأتظحالو،هلوقيامم
؟ريخبتنألهيتديسرمألاام-



معطملانئابزنمًاطهرتدهاشىرخأةرمّينيعتحتفامدنعو
ضعبلاخرصياميفقلقيفيعضونعنولءاستيمهويسأرلوحنيعمتجم
.روفلاىلعفاعسإلابلاصتالانيبلاط

امهتألميتلااهينيعيفختلاهسأرضفختيهو،تاظحللتتمص
:لوقتيهواهفنأتحسمتاظحلدعبو،عومدلا

.ةفسآانأ-
:ةلئاقتلمكأاهنكلو،راذتعاللٍعادنمامهنأباهربخأنأيونأتنك
.نيرخآلامامأءاكبلاهركأ-
،اهتغايصيفعربأالةيساوملمجداجيإءانعنماهمالكينحارأ

.ةلواطلاىلعةدوجوملاليدانملادحأاهتيطعأ
.كلًاركش-

،اذل.اهيلعرطيسيذلامغلاىودعّيلإتلقتنا،اهعومدتيأرامدنع
حدقلاىلإأجلأينتأرامدنعو،بارشلاحدقنمةريبكةعرجتفشترا

نألدبو،اهدينمليدنملاكرتتنأنودنماهحدقاهرودبتلمح
ً.ابخنحرتقتيهوحدقلاتعفربرشت

.انتاومأبخن-
اهعومدترمهنادقف،كلذيفحلفتملاهنكلو،ماستبالاتلواح

.تلمكأوةرملاهذهًامامتهااهرعتملاهنكلوً،اددجم
.تاومألاانّتبحأبخن-
اميفةرملاهذههنمفشترأمليننكلو،بخنلااهكراشأليحدقتعفر

نمًاضعباهعمذخأينأحدقلالسوتتاهنأكوتمصبايتاكتفشترا
.يتدارإىلعبلغتلوضفلانكلو،لأسأنأّيلعناكام.اهنازحأ

ً؟اقحًاثداحناكله-
:نيتليمجلااهينيعةرضخيفقيمعىسأمسترادقوينتباجأ
.هؤاقدصأيلهلاقاماذه-

يهاهنأكو،ٍفاشباوجنعةرسفتسمينيعيفرظنتيهوتتكس
نأتيأترااذلّينيعىلإقّدحتتاظحلعضبلتلظ،لاؤسلابتردابنم
:يلاببرطخءيشلوأتلقوثيدحلاةفدىلوتأ

؟كيأرامو-
.رحتناهنأنظأ-
تتأنيأنماهلأسأمليننأالإةقثومسحبةثالثلاتاملكلاتقطن

نكمتيملامبر،اهتقثيفةبيصمنوكتنأنكمملانمف،ةقثلاهذهلكب



تناكيذلاتقولايفهنبجةجيتنهبرعشيذلاراعلانمصلختلانم
وهتوملانأىأترادقف،اذل.اهنععافدلايفةعاجشلاءادبإهنمعقوتت
اموههبنجتايتاكلواحتيذلارخآلالامتحالانوكيدقو.لضفألارايخلا

رمألانوكيدق،ةليللاكلتدعبرّيغتتههاجتاهرعاشمتأدبامكف،لصح
نكلهتدوعدنعلاصفنالااهنمبلطيسناكوً،اضيأهيلإةبسنلابًالثامم
.هتايحبتدوأةثداحلا

امةقيرطبهنكلةيواسأمرثكأايتاكهبدقتعتيذلالامتحالاناك
-ةيفاكلاةعاجشلاكلتمادقو،ةظحلرخآلاهبحيلظهنأاهعنقيناك
مامأهلضّرعتيذلايزخلادعبرحتنيل-ييأربدراوريغرمأاذهو
بحةصقتشاعاهنأباهعنقياهتقيرطىلعرمأللاهريربتناك،هتجوز
اذهناك.ةظحلرخآىتحاهبكسمتيو،اهبحيناكتمريسنأو،ةيقيقح
يذلاو،هتبحأيذلالجرلابقحتلتلاهفلخءيشلكتكرتةأرمانمًاعقوتم
ملعبطلابيننكلو،ةقيقحلاةظحليفاهنعىلختهنأةركفّلبقتتضفر
.غادرغآيفلصحامكاردإليحتسملانمفييأرباهلحّرصأ

ىلإتداعهوحنيرعاشمنأبتسسحأ،تمريسيفوتنأدعب-
درجمناكهنأبظحلأملو،يلاوخلامايألايفامكهبحأيننأو،اهدهعقباس
هليبحىهتنادقف.هتافوىلعرهشأةدعيضمدعبالإبنذلابساسحإ

روعشبحلانأدقتعأ،غادالأيفةثداحلاهيفتعقويتلااهسفنةليللايف
نمحبصيلهيلعاهراثآكرتتنأتاوفهلاىندأعيطتستدقًادجشه
تنكعبطلاب،هلذاختىلعهباقعناكيتمص،فلخلاىلإةدوعلابعصلا
يننكلوفعضةظحلبّرميدقعيمجلانأبهيساوأورمألارّربأنأعيطتسأ

.توملاىلإهبىدوأرشابمريغًاماهتاناكيتمصوةتماصتيقب،لعفأمل
رخآلاونيحلانيباهعومدحسمتنألواحتو،تمصبيكبتتناك

اهينيعينعيفختىتحاهسأرضفختيهواهيدينيبيذلاليدنملاب
ًامغرتاملكلاتجرخدقفقيلعتلانميسفنكلامتأمليننكلو،نيتعمادلا
.ينع

نعرظنلاضغبودقتعأ؟هللصحامىلعكسفننيمولتنآلا-
تنكردقلانمةبعل،ردقوءاضقوههتمربرمألانأةينيدلاكتادقتعم
.ريصملااذهوحنفورظلاامكتقاسدقو،طبضلابتمريسناكامكاهيفًافرط

.ثادحألاراسمرييغتولّخدتلايتعاطتسابناك-
يضاملاىلعيكابتلاومدنلانمةدئافالوثدحيملاذهنكلو-

.مالسبدقرييضاملاكرتولمألاوةايحلابيكّسمتتنأكيلع،نآلا



.ًاليلقنزحلااهليازدقوّيلإترظنواهعومدتحسم
يفًالمأكقيدصبتطبترادقفاذل،نآلاهلعفلواحأاماذهو-

.ةديدجةيادب
.باوصلانيلعفتتنأ-
.انتثداحمعطقيلنينرلابلاوجلاأدب
ً.ارذع-
ةمءالمتاظحللارثكأنكتمل،ناعنكمسادجألةشاشلاىلإترظن

.ماستبالالواحأانأوايتاكىلإترظن،برهمنمامنكلو،هلاصتال
.ةزهاجكاصعنكتلفبئذلاركذتامدنع-
؟ينعتاذام-

.هتركذيذلالثملاىزغمفرعتنكتمل
.لصتيناعنك-
.هلعفّيلعاميفاهيأرفرعأنأدوأتنك
اذل،هلعفأنأبجياّمعريشتنأنودنمةالابمالباهيفتكتزه

.لاصتالاىلعدرلاىوسرايخنميمامأنكيمل
؟كعمايتاكله،ميلسًابحرم-

هتبيبحعمتجرخيننألبنذلابسحأينتلعجةفهلبيقيدصينلأس
.رمألابهربخأنأنود

.يعملجأ-
اهّملكأنأبجيوةماهتاروطتتثدحدقفاهيلإثدحتلاديرأ-

.روفلاىلع
.كيلإثدحتلاديري-
يدينمهذخأتنألبقةددرتمتاظحللتلظاهنكلولاوجلااهتيطعأ

.حضاودورببهتّملكاهنأالإهتذخأوتنعذأًاريخأو
مساملعأال..ميلسعمءاشعلالوانتأانأف..ءيجملاديرأال..ولأ-

..لاوجلاهيطعأسًانسح..بابكلامعاطمدحأيفاننكلوناكملا
.ىرخأةرميلإلاوجلاتداعأ
دقفايتاكثّدحأنأيرورضلانم-ًايجارّملكت-يقيدص-

تلصحيتلاتادجتسملانمريثكلاكانهنأامك،ريبكمهافتءوسلصح
ً.اضيأنحنيتأنيكلامتنأنيأينربخأ،اهيلعاعّلطتنأبجيوًارخؤم

؟امتنأ-
.امكيفاونيكلمعطملامساينطعأ.داهنوانأ-



ضفرأنأعيطتسأالورمعلاقيدصناعنكفً،اقحًاجرحمًافقومناك
لكنعدعتبتنأىلإجاتحتوةنيزحايتاكهسفنتقولايفنكلو،هبلط
ىلإفقأنأترتخادقفكلذنممغرلاىلعو،اهرعاشمواهنازحأريثيام
.يقيدصبناج

ىلإانيتأدقل،كامرابكوجوكعراشيفىسوممعطميفنحن-
.ناكملاركذتكنأدقتعأولبقنمانه

.قئاقدرشعنوضغيفامكيفاونسًانسح،هفرعألجأ-
ً.اجرحمايتاكىلإترظن
ةلكشملانأنظأ،هعنمعطتسأملوءيجملاىلعًاريثكّرصأدقل-

كلحضويلكتيؤريفبغريوهو،مهافتءوسدرجمامكنيبتلصحيتلا
.رمألا

دعبصخشيأبطبترأنأّيلعناكامف،يدنعنمكتةلكشملا-
.تمريستوم

،باوصلابتمقكنأًاديجنيملعتتنأ،مالكلااذهيلوقتال-
لواحتتناك-انهناكولةقيرطلاهذهبركفيسًاضيأتمريسنأدقتعأو
ّضغبو-يتعطاقمللاجملااهلحسفأنأنودتلمكأيننكلوضارتعالا
ّكبحيوهوديجصخشناعنكفامكنيبتلصحيتلاةلكشملانعرظنلا
.بلقلابيطهنكلونايحألاضعبرّوهتمهنأحيحص،قدصب

سيلأتايرخألاءاسنلاتارشعلعّستياذهّبيطلاهبلقنأامك-
؟كلذك

يهجوىلإقّدحتتلظيتلاايتاكةظحالمنمينعًامغرتكحض
.يدرةرظتنم

،نيفرطلانيبلدابتمروعشاذهوءاسنلابحيناعنك.قحكعم-
كريغءاسنعمناعنكتدهاشً،ارخؤمًاريثكرّيغتدقفينيقدصنكلو
نم،هفّرصتةقيرطوهلماعتةقيرطيفحضاوقرفكانهو،كعمهتدهاشو
.قدصبّكبحيهنأحضاولا

ىلعًاّرصمتنككلذعموًاقلطماهيفّرثؤتمليتاملكنأودبي
.يعافدةعباتم

ً،ادجليوطتقوذنمهفرعأيننكلو،يقيدصهنألكلذلوقأال-
.ةداجكهاجتهرعاشمنأنمدكأتمانأو

.كقيدصهاجتءيشيأبرعشأاليننكلو-
عمدلابناضيفتاهانيعتناكليلقلبقف،بذكتاهنأنمًادكأتمتنك



اهانيعتناك،يقيدصركذدنعًابضغنايظلتتنآلاامهاهو،تمريسركذل
حدقلاىلإتأجلو،يراكفأةقيقحباهحراصأملعبطلابيننكلو،اهحورةآرم
يلوضفلانيدبلالدانلالصو،ةديدجةعرجفاشترابّمهأاميفو،ىرخأةرم
ةبسنلابةاجنلالبحينثّدحيوهوهتوصناك،يواشملانحصلمحيوهو
.يلإ

.يديسةزهاجتحبصأيواشملا-
ً.اقحدودوصخشهنأبةرملوألتسسحأهوحنتفتلاامدنعو



،نيقشاعنيبفالخوبحةصقيفدحأينمحقينأبغرأنكأمل
،ايتاكباحطصاىلعتقفاواملانيلإمضنيسناعنكنأبملعأتنكولو
تناكو،ةبيرغلابراجتلاوليصافتلابةينغتناكاهتافارتعاةسلجنأحيحص
نم.ةصاخلاتاظحللاهذهلناعنكماحتقاالولوحنلااذهىلعرمتستس
فالخلاةيوستوايتاكءاضرإقرطلالكبلواحيسو،ملستسينلهنأحضاولا
هبرعشيذلاامنكلو.اهدهعقباسىلإامهتقالعدوعتلامهنيبلصاحلا

دقتعيسله؟رمألابهربخأنأنوداندحولاهعمسلجأيننأبملعنيح
هبلصتنأدقتعأال؟هتبيبحبدارفناللةصرفلالالغتسالواحأيننأب
ىلعمدقأنليننأًاديجملعيويبقثيوهف،دحلااذهىلإنونظلا

عوضوميفايتاكجاتحأيننأبهتربخأيننأةلكشملانكلو،هذهكةفاخس
انأتسلفكلذعمو،ةيوسجرخنساننأبهربخأملولمعلابّقلعتيةمجرت
دقتعيسهنأنظأاللاحلكىلع،يهلبةيوسءادغلاةركفحرتقانم
.امهنيبقيرفتللةينيلنأب

سامحلادعبف،ةليمجلايتفيضةبقارمىلإتدعو،راكفألاهذهتكرت
نيتعطقىوسلكأتملاهنأتظحالبابكلالوانتةركفلهتدبأيذلا

راكفألااهتذخأدقواهدييفيتلاةكوشلابوهلتتأدبو،محللانمنيتريغص
لوانتلةبغريبنكتملف،اهنمًالاحلضفأنكأملو،ملعأالثيحىلإ
ةرظنباهلرظنأتأدبوً،اريثكّيفّرثأيذلايجشلااهثيدحدعبريثكلا

.قبسامعفلتختةديدج
ترمتسااذإوامبرثلاثلاحدقلاهنإ،ءطبباهحدقنمفشترتتناك

ةرمنمرثكأاهترّذح،ليلقدعبراودلابباصتسفارسإلااذهببرشلايف
ةيؤروهةنينأمطيندازامو،ةديدجةظحالمباهيلعلقثأنأأشأملاذل
نالخديامهوةداعلايهامكهفلخهسفنرجرجييذلاداهنوناعنك
.قئاقدرشعءاضقنادعبًامامتمعطملا

اهضايببهنانسأفصتزربأةماستبابانيلعقدغأناعنكانآرامدنع
سفنلابةيلاعةقثوةداعسودادتعابيشميناك،رظنللتفلملاوعصانلا

،تلواحامهمهيلإلوصولانمنكمتأاليذلااهرسنعلءاستأينتلعج
ىلعوناعنكانمبرتقا.ةميزهلامالعأكةضيهمهتارظنوهقحليداهناميف
فّرصتلاةأجافملااهلحتتمليتلاايتاكدخىلعةبخاصةلبقعبطروفلا
هنكلورمألاناعنكظحالدقو،ةلبقلاهلدابتمللباقملاباهنكلوهعنمو



.اهئافجنعىضاغت
ولغوأهيبملاعميفريبخكنأبماودلاىلعانمامأرخافتتفيك-

جاحلامعطمتيسنأ؟يقيدصايًاّقفومناكمللكرايتخانكيملكلذعمو
،يفاللك،بوقعيقيفر،ابابجاحلامعطمو،حلاصجاحلامعطم،هللادبع
اهذخأتملاملاهتيثارتيفةطرفمنكامألاهذهنأدقتعتتناكنإو،زورميإ
ةيهشلاماعطلاةحئالبدنومشتيرليتوأوأ،سيرمراماذ،سالاباريبىلإ
،ليبجنز،انيجلودلثمايتاكاهلّضفتنكامأكلانهنأامك؟ةعئارلاهتلالطإو
...ةيرصعلانكامألانماهريغوهيفاكارأ،سوتكاك

ةباجإلابتردابايتاكنكلو
.هيفسلجنسيذلاناكملاترتخاانأفرمألابهلةقالعالميلس-
جئاتنبتتأهتردابمنأكردأنأدعبروفلاىلعناعنكملستسا

.ملسلاوحناحنوةيسكع
..نيلوقتامكرمألاناكنإًانسح-

ضيهمسلجوايتاكبناجبيذلايسركلابحسوهتلمجلمكيمل
.ماعطلاةلواطىلعّقلعيوهوحانجلا

ً.ادجّقفومماعطللامكرايتخانكل-
،ةملكيأبهوفتينأنوديفتكىلعهديعضيوهوداهنسلج

رهظيوًاقلقداهنناكدقفناعنكىلعادبناكيذلاسامحلاسكعىلعو
نمهسفنقيضلاينرطاشيله،ههجوتامسقوهتافّرصتىلعسجوتلا
فتاهلاىلعينربخأناعنكنكلو؟نيقشاعنيبةصاخةلكشميفهماحقإ
يفّدقوتلاوسامحلااذهتدهاشيننأدقتعأ،ةديدجتاروطتثودحب
انكامدنعمئارجلاريوصتةركفنعةرملوألداهنهثّدحنيحهينيع
هطوحتنآلااهارأيتلااهتاذةفهللاىدبأدقو،زورميإيفًاعمنيعمتجم
ريباعتلاهذهنأبتكردأاذل.هتوصتاربنيرتعيقوتلاناكو،ةئيضمةلاهك
عّنصتالةيقيقحةفهلتناكلب،ايتاكعانقإلجأنمهنمًارهاظتنكتمل
.اهيف

اميفنيماحملادنعوةطرشلاماسقأيفانتقويضمننانثالانحن-
.ثارتكانودانهامكتايحبناعتمتست

.امهفالخنعديعبثيدححتفلجأنملاؤسلاىلإترداب
؟طبضلابلصحيذلاام،ثدحتتامع-
قلقلانمريثكلالمحتةباجإلًادادعتساىسأبهسأرزهيداهنناك

.روفلاىلعبواجوهلهميملناعنكنكلو،ودبيامىلع



ً.اعئارًائيشتفشتكادقل-
وهوّيلعترقتساو،زيكرتوناعمإبًاعيمجاننيبةدّقتملاهتارظنتلّقنت

.فدري
.ميلسايتنأكبّقلعتيعوضوملا-

.امهنيبفالخالنأكوايتاكوحنهثيدحبهّجوتمثنمو
ىلعةقلعملاتاحوللاكلت؟اهنعكتثّدحيتلاتاحوللانيركذتأ-

؟ىعفأاهيفرهظتيتلاوطئاحلا
هبذولتبارشلاحدقوحنتهجوتورمألاىلعّقلعتملايتاكنكل

.يوحنناعنكهجتاف،اهتداعك
اهيفتثدحيتلاعقاوملانمنينثايفف،ةبيرغةفداصماهنإ-

ًالكشدّسجتىلوألاةحوللا،هسفنماسرللناتقلعمناتحولكانهمئارجلا
لوحاتفتلايعافألانمنينثاةيناثلادسجتاميفىعفأهلوحتفتلاًابلاصتم
ملىلوألاةرمللروصللانتدهاشمدنع،ةينامثمقرلكشىلعيبشخدومع
،كلذتكردأةدحىلعةروصلكيفتققدامدنعنكلورمألاظحالأ
.هسفنماسرللنادوعتنيتحوللانأرمألايفبيرغلاو

نأتدرأكلذعمو،قفألايفحولتةديدجةبيصمرداوبىرأتنك
.تاهرتلاهذهلكيليسيذلاامفرعأ

؟رمألايفبيرغلانيأوًانسح-
.هتلأس
.ةقباسةفرعمامهعمجتتناكنيتيحضلااتلكنأبيرغلا-
...ً؟اذإ-
.نيتميرجلانيبطباركانه-
.نكمماذه-
.كلذدقتعتالةطرشلانكل-
؟رمألانمقّقحتلالجأنمرفخملاىلإتبهذله-
ييماحمءاقللتبهذيننكلو،ةطرشلاىلإباهذلابِفتكأمل-

يننارطاشيًاضيأامه،ةميرجلابنيمهتملاالكنععافدلاايلوتناذللاعافدلا
.امهيّلكومةءارببنامزجيوهتاذيأرلا

؟نوماحملاهلوقيامباننأشاموًانسح-
نأينعياذهفهلحميفينظناكنإ،كلهلوقأامعمستالأ-

يفلتاقلاو،نائيربةمهتلاهذهبامهيلعضبقلاءاقلإمتنيذلانيصخشلا
.نيتحوللااتلكيفدحاوبولسأكانهو،دحاوصخشنيتميرجلااتلك



؟بولسأيأ-
فرُعصخشوهو،لميلفسالوكينىعديصخشىلإدوعتاهنإ-

.ةذوعشلابهناميإوةبيرغلاهلويمب
ً.ايئايميخلبًاذوعشمنكيمل-
.دورببايتاكتباجأ

نماهسفنكلامتتملفً،اضيأيهاههابتنادشدقثيدحلانأدبال
:ةحضومتلمكأولّخدتلا

.نينسلاتائمذنمتامدقفديكأتلكبمرجملاسيلهنكلو-
ِتعمسنيأنمنكلو-ناعنكاهباجأ-لتاقلاهنأبلقأمل-

؟هنع
:ةجتحمهيلعتّدرف
ءانثأاهقيلعتلجأنمتاحوللاكلتىلعرثعنميننأبتيسنأ-

؟ريوصتلاتاسلج
يسفندهجأتنكوً،امامتينهذنعرمألاباغدقف،قحكعم-

.لجرلااذهبّقلعتتتامولعمداجيإءانع
.كتبجأتنكلرمألانعينتلأسول-
.ايتاكتدر
بضغلاةجومكحاتجتنألبقيتزيزعايكلأسأنأيونأتنك-

...نكلوويدتسالاكرتىلإكتعفديتلاو،اهلرربماليتلا
.نيمريشةديسلاترضحنأدعبيتجاحبدعتملكنأل-
يكلتءاجدقوةميدقةقيدصدرجماهنإ،يتزيزعاييغلابتال-

ةسدنهماهنأيسنتالوً؟الثماهدرطّيلعناكله،ّيلعنئمطتوينارت
.اهعنصبانمقيتلاتاروكيدلااهيرأنأدوأتنكوروكيد

تهجتا-كلوحيتلاتاروكيدلانمرثكأكبمتهتتناكاهنكلو-
اذهكرمأىلإتقرطتيننألًاقحرذتعأ-ةرذتعمداهنوانأيوحناهثيدحب
.كلذلعفلينرطضاهنكلوامكمامأ

دمتسيلانوحنهجتاهرودب-مهتلاهذهنمءيربانأينوقّدص-
ّةينةيأيدلنكتملنكلو،وحنلااذهىلعيهتفّرصتامبر-نوعلا
يننإكلمسقأً-ادّدجمهتبيبحبطاخيداع-اهيلإدّدوتلاوأاهنمبّرقتلل
نحنف،رمألانيلّوهتوًاريثكنيغلابتكنأامك،تاءاعدالاهذهنمًامامتءيرب
يدلتقوالو،لمعلاءاهتنادعبةيوسىقبنو،تقولاةليطًاعملمعن
نوكيسكلامجبةأرمابحينمنأًامزاجدقتعأو،تاهافتلاهذهبرّكفأل



.ِكاوسىرخأبرّكفنإءابغلاديدش
ً.اماهتاوًاكشناضيفتينيعبهيلإترظن
ايكتوسقيفنيغلابتكنإ؟يقيدصتمدعىلعةرصمتلزال-

.يتزيزع
.نوعلاوةدعاسملاًابلاطانوحنهجتا
.ّيلعاهروجيفغلابتاهنأبامكدحأاهربخيلف-
ضرعملاةركفتذوحتسادقلنيرتامكف،همالكيفًاقداصهنظأ-

وهو،ةيفطاعتارماغمبرّكفيليفاكلاتقولاهيدلسيلوهمامتهالكىلع
.نيملاساهنمجرخننلةلكشميفًاعيمجانطيروتيفًايلاحلوغشم

ًاريخأكردأدقف،ناعنكمعديفقباسلاهفقومنعداهنلّوحتينأجاف
لمكأدقو،اهنعىنغبنحنبعاتميفًاعيمجانطّرويسناعنكهلعفيامنأ

:ينبطاخيوهوهثيدح
.عوضوملااذهلوحكعمثدحتألتيتأدقل-
،ةيادبلاذنميأرلااذهينرطاشيملهنألهفينعتكشوىلعتنك

نمًالدبو،روظحملاعقونأدعبمّوللةدئافنمامهنأتكردأيننكلو
.رمألاةقيقحنعراسفتسالاتلواحكلذ

تهجوت-طبضلابنوثدحتتامعمهفأمليننكلوءاقدصأايًارذع-
.هنعنوثدحتيامعةركفكيدلأ-ايتاكوحن

.ءيشثدحيملةحرابلاىتحف،ملعأال-
ولو،حابصلااذههتظحالدقفرمألاظحالأملةحرابلاىتحيننأل-

ةبارغتكردأتنكلةقزنلاةقيرطلاكلتبويدتسالايرداغتملوانعمتنك
.اهنعثدحتأيتلاةفداصملا

تلّخدتاذلامهنيبىرخأةرمفالخلاددجتينأنمًافئاختنك
ً.اكرادتم

؟لّصفملكشبلصحاميلحرشتنأكلله-
دقف،درابلابارشلاضعبفشترأينعدنكلو،رمألاكلحرشأس-

.حابصلاذنمنيماحملاوةطرشلانيبتالوجلاينتقهرأ
ناكيذلا-لدانلاتيعدتسايرودبً،ابارشامهألميلنيحدقناعنكذخأ

انتابلطنعانلاؤسولخدتلانعمجحيهنكلو،ةدمذنمانتلواطلوحموحي
تبلطو-ّيقيدصمودقذنمةمدتحمتناكيتلاةشقانملاعطقيالىتح
ىلإامهدحأمّدقونيحدقلابصناعنكىهنأ.ةيفاضإًانوحصرضحينأهنم
.بخنلاحارتقايبجاونمناكفةوعدلابحاصيننأامبو،داهن



.امكروضحبالهأ-
ههجوىلعمسترايذلاريبعتلانكلوداهنينباجأ-كبًالهأ-

.ةيقيقحةعجافبيحويناك
ًاحضاوشاعتنالاادبهحدقنمةريبكةعرجناعنكفشترانأدعبو

:لوقيوهوةلواطلاىلعهحدقعضو؛هيلع
.يطاشنتدعتسادقف،طبضلابهيلإجاتحأتنكاماذه-

ةعطقلوانتوايتاكنحصمامأةدوجوملاةكوشلاذخأددرتىندأنودو
يتلاجولثلانأودبيً،اقلطمرمألاىلعّقلعتملف،قتسفلاببابكلانم
ثيدحلابهّجوتهماعطغضمنأدعبوً،اديورًاديوربوذتتأدبامهقّرفت
.يوحن

تبهذنيتحوللاهباشتتظحالامدنعيننأيقيدصايعوضوملا-
يفنيمرجملاىلعضبقلااوقلأدقاوناكنإتيينوجققحملانمرسفتسأل
.نيتيضقلاكلت

؟لأستامل-
دقفاذلًاضيأههابتناراثأدقرمألانأودبيو،تيينوجّيلعدر

امدنعو،دكأتييكلةميرجلافلمرضحينأةطرشلارصانعدحأنمبلط
ينربخأوهتايوتحمةيؤرنميننكمتالةقيرطبهحتفهيدينيبفلملاحبصأ
،هسفنصخشلااناكنإهتلأسف،نيمرجملاىلعضبقلاءاقلإمتدقهنأب
نيتيضقلايفتبلامتيملوةرمتسملازتالةمكاحملانإلاقورمألاىفنف
.اهنيحتلءاستفامهنملكطّروتتبثتةلدألانكلونآلاىتح

؟تافلملاىلعةرظنءاقلإعيطتسأله-
؟وحنلااذهىلعةيضقلابًاّمتهمكلعجييذلااممث،العبطلاب-
يتلاروصلانوكتسةيضقلاليصافتىلععالطالانمتنّكمتنإ-

ً.اريثأتوةيعقاورثكأاهطقتلا
يتلايتجحلهقيدصتمأيتدعاسميفهتبغرتناكنإيردأالو

نيذللانييماحملافتاوهماقرأيناطعأف،عنتقيهتلعجدقوتللاهتقلتخا
.نيمهتملانععافدلانايلوتي

؟وحنلااذهىلعرمألابمتهمتنأملًاقح-
.يوحنةدقتملاةداحلاهتارظنبّوص-؟نآلاىتحمهفتملأ-
.يسأرنمةراشإبتيفن
ةبيرغةركفبتأدبيننأحيحصً،اعيمجانتمالسنمضأنأديرأ-

لكاهدهاشيسو،ألملاىلعاهضرعمتيستاحوللاهذهنكلو،ءيشلاضعب



نكمملانمناكرّوهتلةيحضحبصننأديرأالو،كلذيفبغرينم
حبصتسنيتميرجلانيتاهزاغلأكفبتمقنإيننأامك،ةيادبلاذنمهيدافت
لهاجتتدّمعتولىتحضرعملانعثّدحتلاىلعةمغرماهنيحةفاحصلا
اهنعثحبأيتلاةرهشلاىلإلصأسةقيرطلاهذهبو،همّدقأيذلاعادبإلا
.ضرعملاةركفاهيلعتينبيتلاو

يفروديامكاردإنمنكمتأمل،اذل.ةبارغلاةديدشهتارربمتناك
:لاؤسلاىلإتردابايتاكنكلوهنهذ

؟نفلابهتركذاملكةقالعامو-
ةلصلاقيثوهنكلو،نفلابهتركذيذلاعوضوملانيبةقالعالامبر-

اهلعجيسفشكلااذهف،ينلهاجتتنأماودلاىلعلواحتيتلاةفاحصلاب
.اهنعًامغريبّمتهت

.هداقتناىلعةرصمتناكايتاكنكلو
.هيفرمتستنأأطخلانمو،قالخألايفانيرمأهنكلو-
؟ةيقالخأيلهاجتيفمهتقيرطنيّمستلهو-
.ةدئاملاىلإسلجنأذنمهتوصاهيفعفريىلوألاةرملاتناك
ريوصتلاسرامأتأدبنأذنماهتمقأيتلاضراعملاددعنيملعتأ-

ًايفانماذهسيلأ،مهتفاحصيفًادحاوًارطسينعاوبتكيملكلذعمو
مهتالواحمو،يلمهلهاجتلنعذأنأينمنيديرتأ؟ينهملاريمضلاوقالخألل

؟ةيقالخأريغيعممهتافرصتتسيلأ؟يتبهومسمط
صمقتتنأيفنكمياللحلانكلو،نعذتنأكنمبلطأال-

ىراصقلذبتوكلمعيفعدبتنألواحتنأكيلع،يئانجلاققحملارود
.هردققحكنفردقينمفداصتسديكأتلابو،كدهج

عادبإلاىوتسمبنكتملاهطقتلأتنكيتلاروصلانأنينعتأ-
؟بولطملا

اهنكلو-ًاحراشداهنلّخدت-هينعتاماذهسيلديكأتلاب-
الأً،اقلطمنفلابهلةقالعالعوضوميفثحبلانعّفكتنأكنمبلطت
يئانجلاثحبلاهيلإفيضتىتح،هيلعلمعنيذلاعورشملاةبارغانيفكت
ً؟اضيأ

دقتقولانأودبينكلو،ناعنكداقتنابماقداهننأقدصأالداكأ
.رمألانعلودعلابهعانقإىلعتاف

امكضرعملاحاتتفادعبيروصلهاجتباوماقنإلعفأساذام-
لجأنمليحتسملالعفأسو،ةرملاهذهرطاخأنلالك؟ماودلاىلعنولعفي



اليننأامك،دهجلااذهلكاهلسّركأيتلاروصلاهذهوحنراظنألاتفل
ّطلُستيكلةليسودرجمهنإ.قالطإلاىلعًايقالخأالًارمأهلعفأامربتعأ
.ضرعملاىلعءاوضألا

.ثيدحلاىلإاهتقبسيننكلواهيلعّدرتلدعتستايتاكتناك
طسولاف،اهنعنوثدحتتيتلاةيقالخألاةيحانلاًاقلطمينينعتال-

ةقيرطلابهضرعملجّورينأهقحنموتايقالخأاللالاكشألكبلفاحينفلا
نأنكمملانميذلارطخلاوهيفواخمريثيامرثكأنكلو،ءاشييتلا
.ةروطخلاهذهبرمأنعىرحتيوهوهلضّرعتي

ً.اقنحههجودّقتايذلاناعنكوحنتهجوت
؟يقيدصايهيفطّروتلاىلعكشوتامةقيقحملعتأ-
.ةصرفلاهلحيتأنأنودتلمكأيننكلوةباجإلابمهيناعنكناك
نأانضرتفااذإًاعبط،نييقيقحنيمرجمنعثدحتننحن-

.ءايربأمهيلعضبقلاءاقلإمتنيذلاصاخشألا
يدحوييأرسيلاذهو،هلوقأاممدكأتمانأوكلذكمهنإ-

.هتاذيأرلايننارطاشيًاضيأنايماحملاف
ةريبكةرطاخمىلعيوطنيرمألا،كلهلوقأنأدوأاماذهو-

.ريغصسدسمدرجمىتحكلمتاليملعدحىلعتنأوً،ادج
.ةيرخسلابانفواخمدعبينألواح
سدسملاوةينوناقلاةصخرلاكلمتلازتالتنأف،لهسرمأاذه-

.ةلكشملاهذهلحلسدسملاكنمريعتسأنأعيطتسأ؟كلذكسيلأ
عدنلف،بسحفحزمأتنكيننكلو،يتزوحبسدسملالازياللجأ-

.ةروطخلاةياغىلعرمأهيفكسفنماحقإدوتامنألًابناجحازملا
صخشيننأبيحوتةقيرطبثيدحلانعفكميلسايكوجرأ-

.هلبأوأيبغ
.ةرملاهذهًايدجهتوصناك
.كهّبنأنألواحأانأ-
اماذل،ةيقيقحمئارجبقلعتيرمألاف،هيلعلبقمانأامملعأ-

ضرعملانإفيرظنيتهجونمنكلو.قمحأيننأكوينولماعتنألعادنم
نععجارتأنلوًايلمرمألابتركفدقو،عونلااذهنمةرطاخمقحتسي
محقأنلاذلً،اضيأةطرشلاونيمرجملاةهجاوملرطُضأدقيننأكردأ.يرارق
مدقمانأامعيينثةلواحمنعاوفكًءاجرنكلو،عوضوملايفمكنمًايأ
.هيلع



اميفً،افوخوةشهداهانيعتعستادقوماتلوهذبهبقارتايتاكتناك
ةقيرطبكحضأتأدبويسفنكلامتأملفانأامأً،اسئايهسأرداهنزه
.ةيبصع

؟كحضتامل-
هّزفتستوقنحلاهزّفحيًابهأتمناكدقف،حضاوبضغبناعنكينلأس

.ةثالثلانحنانماهعمسيةملكوأعابطناوأةراشإىندأ
فّوختأتنكامثدحو،اهلحميفتناكيتاعقوتنألكحضأ-

لوأداهنكثّدحوزورميإبرشميفانعمتجانيحرهشأةدعلبقف.هنم
،ةطقنلاهذهىلإانبلصتسرومألانأمكتربخأ،ضرعملاةركفنعةرم
املصحو،ًءابهتبهذيتاريذحتلكنكلوةركفلانعمكينثأنأتلواح
.هتّعقوت

.هتداعكداهنوهلّخدتلالواحنملوأناكو
مليننكلو،كفواخميفًاقحمتنكدقف،ميلسايكنمرذتعأانأ-

.اهنيحرمألاةقيقحكردأ
؟هنعنوثدحتتيذلاام-
.ةرملاهذهًادجًادتحمناك
توملاورطخلاةهجاوميفرح،هلعفأاموهررقأاميفرحانأ-

نوديندعاسيًاقيرفلّكشأسوةدعاسملامكنمبلطأنلو،رمألاىضتقانإ
.مكتدناسمجاتحأنأ

نأعقوتيناكدقف،ثدحتيوهوهسفنىلعةرطيسلادقفيأدب
انمقسكعلاىلعاننكلو،اهحرطيتلاةركفللًاعيمجسمحتنلانئجافي
،هيلعذوحتستتناكيتلابضغلاةماودىلإرجنأنأأشأملاذل،هداقتناب
.داهنهادبأيذلادرلاوهيتشهدراثأامرثكأنكلو

نأانمعقوتتفيك،قمحأًاقحتنأفةقيرطلاهذهبتركفنإ-
،نآلايسفننعثدحتأانأ،ةروطخلاغلابرمأيفكتدعاسمنعىلختن
ببسبوهثدحياملكف،ةياهنلاىتحعوضوملااذهيفكعملظأسو
.ينميبغحارتقا

..دحأيندعاسينأديرأال-
.بضغبناعنكّدر
ىلختأنليننأبةفرعملاقحفرعتتنأف،ناعنكايتمصا-

.يبضغريثتكنألةقيرطلاهذهبثيدحلانعفك،اذل.كنع
ً.امساحوًاعفترمهتوصوةيدجهتربنتناك



ينحصنتوةئطاخاهتمربةركفلاربتعتتنأويتدعاسمىلعرصتمل-
.ينأشوينعد،اهنعيلختلاب

وهوةثلاثلاةرملللدانلاينفعسيملولرثكألوطيسلادجلاناك
ةصرفتيلغتساهلمعبموقيوهاميفو،امهمامأقعالملاوقابطألاعضي
امهلأسأانأودئاسلارتوتلاةدحنمفّفخأنألجأنمهذهتمصلا

؟الكأتنأنادوتاذام-
.ءيشيألوانتيفيلةبغرال-
.ناعنكدر
التاراجشولكاشمنودنمانماعطلكأنانوعد،كوجرأناعنك-

.اهنملئاط
.همالكىلعُتّقلع
.يتبغرلناعنكنعذأ
.يدلةلكشمال،ءاشتامبلطاًانسح-
.يمالكىلعًاقفاومهسأرزهيذلاداهنىلإترظن
نموليكفصنو،ةدئاملاىلعيتلاكةديدجتّالبقمرضحأًانسح-

كشوىلعهذهفةديدجبارشةجاجزديرنًاضيأ،اهنمانبلطيتلايواشملا
.دافنلا

.لدانلاتبطاخ
.يديسًانسح-

.خبطملاوحندعتباو
ّثيرتنانوعد،عوضوملااذهيفثيدحلانعّفكننأمكيأرام-

.رثكأةيقطنموةيوربرمألاشقاننساهدنعوًاعيمجأدهنىتحنيمويل
وأهيفمكمحقأنلو،يدحوينينعيعوضوملاً،اقلطمهشقانننل-

.بعاتمةيأمكلّببسأ
.حضاوءايتسابناعنكّدر
ةرارقيفكرديو،هلوقياممدكأتمريغهنأبملعأانأوهيلإترظن

.انعيلختلاعيطتسينلهنأبهسفن
كلذلوقأاليننأامك،داجانأفةقيرطلاهذهبّيلإرظنتال-

.لكاشميأيفمكطّروأنأدوأالًاقحيننأللب،قناحيننأل
نوطروتمنحنف-داهنلّخدت-ناعنكايمالكلااذهنمكعد-

مسريوهوةحزامةربنبكلذلاق-كيلعهيفانفّرعتيذلامويلاذنم
ةرابعلالوقتانطيروتىلعاهيفكشوتةرملكيفو-ههجوىلعةماستبا



.اهتاذ
نلو،ةلئاعونيدلوامكيدلامتنأف،ةرملاهذههلوقأامينعأانأ-

.رمألايفامكنمدحألخدتينأىضرأ
ناذآنمله،ليلقلبقمكيلعهتضرعيذلاحارتقالانعاذامو-

تلّخدت-رخآمويىلإهلجؤنلف،ثيدحلااذهنمانوعدمكوجرأ؟ةيغاص
.يطنزيبلاشاقنلانماهتاذةرئادلاىلإاندعنأدعبىرخأةرم

ليوطتقولةتماصتيقبيتلاايتاكينتدناس-قحهعمميلس-
ً.ابخنبرشنانوعد-لوقتيهواهسأكتعفرو

ًاءودهرثكأناعنكادب،يحدقتعفر-ةقادصلاوبحلابخن-
حادقألاانعضوليلقلاانفشترانأدعبوًاعمانحادقأانعفر،هبضغهليازدقو
.ةلواطلاىلعتمصلاناراميف

ذنمف-فدرأوانتمصتاظحلناعنكرسك-ًاعيمجمكنمرذتعأ-
،لابىلعرطختاللكاشميفامكمحقأانأوهيفامكتفرعيذلالوألامويلا
.ةدحاوةظحللولومدنلابرعشأمليننأوهعوضوملايفئيسلانكلو
برقأامتنأف،نينسلااذهلكدعبرّيغتأسيننأبدقتعأالويتعيبطهذه
،يسفننمىتحرخآصخشيأنمرثكأينافرعتامكنأبنظأوّيلإسانلا
ًايأامرمأبمايقلايونأنيحينكلمتييذلادانعلاكلذيهربكألاةبيصملاو
مقانكنأبملعأ-لمكينألبقّيلإرظنوةظحللّفقوت-هتعيبطتناك
نعةركفلاداعبإعيطتسأاليننكلو،هسفنثيدحلاىلإتدعيننألّيلع
مساهيلعنوقلطي-لمكينألبقًاليلقكحض-قيقحتلااذهف،ينهذ
يسأربترشأ-؟كلذكسيلأاهأرقنانكيتلاةيسيلوبلاتاياورلايفقيقحتلا
مئارجلاهذهيفقيقحتلابًادجمتهمًاقحانأ-هثيدحلمكأاميفًاقفاوم
اميفامكماحقإمدعيفداجانأىرخأةهجنمو،فواخملاتناكامهم
يتبيبحايتنأىتح-لوقيوهوًاضيأايتاكىلإرظن-هبمايقلايونأ
ىلإلصأسينومتدعاسولمكنأملعأً،اقلطمرمألايفلّخدتلاكيلعسيل
نوكتماودلاىلعكؤارآفميلسايتنأةصاخو،عرسأةروصبةقيقحلا

.يسفنبءيشلكىلوتأسةرملاهذهنكلو،ةبئاص
كيأرضرفعيطتستنلكنكلو،اهتمربةيضقلابحاصنوكتدق-

نإو،تارارقنمهذختناميفرارحأنوغلابصاخشأًاعيمجنحنف،انيلع
.ديكأتلكبانعنمعيطتستنلفرمألايفلخدتنوكدعاسننأانررق

.ايتاكتلّخدت
...الك-



.ضارتعالالواحيناعنكناك
ملًاضيأانأف-ينأجافنزحبايتاكتدر-روفلاىلعضرتعتال-

تررقنإنكلو،نآلاةبرطضميراكفأف،هلعفأسيذلاامدعبرّرقأ
.دحأينعنمينلفةدعاسملا

انمقنإانعنمتنأكلقحيالف-داهنلّخدت-ةقحمايتاك-
.كتدعاسمب

نينثالانيبهتارظنبلّقنتيوهوةدشبهنهذيفموحتكوكشلاتناك
؟ينمنارخستله-

.ىرخأةرمامهنملئاطاليذلالادجلاوراجشلاىلإدوعنساننأودبي
ناكًاضيأداهننأدبالو،هيلإيمريناكاممهفأمليننكلو

:لاؤسلابرداباذلاهتاذةريحلاينرطاشي
؟كنمرخسنساملو،ناعنكايثدحتتامع-
اوركفتنأدعبنكلو،يتدعاسميفمكتبغرنعةيليثمتلاهذه-

رطاخملاةقيقحكاردإوتقولارورمعميننأبنونظتمتنأ.رمألايفًايلم
.اهنعىلختأوةركفلانعلدعأس

.نّعمتبهيلإرظنتيهووحنايتاكتتفتلا
كباصعأنأحضاولانمو،هلوقتاميعتالًاقحتنأناعنك-

.مايأةعضبلحاترتنأكيلعنكلوءاشتاملعفاً،ادجةقهرم
تسلو-ههجوىلعنزحلامسترادقوناعنكباجأ-ريخبانأ-

يفاولخدتتنلمكنأبدكأتأنأوههيلإجاتحأاملك،ةحارلاىلإةجاحب
بينأتلّمحتعيطتسأنل،هللاحمسالهوركممكدحأباصأولف،رمألا
.ةايحلاىدمريمضلا

.كعورنمئدهكوجرأ-ًالئاقتلّخدت-يقيدصايًانسح-
ناكاماذهو،داهنوايتاكقمريوهوهتارظنيفًاحضاورارصإلاناك

هذهيفاطروتينلامهنأنمدكأتلاديريناك،ةّببحمةءاربهيلإيفضي
،ةيفاشةباجإهاحنمينأنودنمبّرهتلاالواحامهنكلو،ةينونجلاةركفلا
رركينأّعقوتأتنك،هحدقبداهنلغاشتاميف،اهسأرايتاكتضفخأدقف
هذههدرفمبهحدقعفرً،اتماصيقبهنكلو،امهلّخدتمدعبىرخأةرمهبلط
.ةرطقرخآىتحهفوجيفهغرفأوةرملا



ةيادبيفهعقوتأتنكامسكعىلعكلذو،تيبلاىلإًاركابتدع
يفدحأبغريملةعبرألانحناننيبثدحيذلالادجلادعبف،انتسلج
نمناهوأيقئاسبتلصتااذل،معطملايفسولجلاةلاطإوأ،ءيشلوانت
هيبةقزأيفاوريسينأةيقبلاراتخااميفلزنملاىلإيّنلقيليتأينألجأ
،زافلتلازيرلوكدهاشتاميفً،امئانجروبناكتيبلاىلإتلصوامدنع،ولغوأ
ً.اركابيتدوعنمًاضيأيهتبرغتسادقو

ً؟اّقفومعامتجالانكيملأ،لصحيذلاام-
اهجوزلامعأريسىلعحضاوقلقيفةنيكسملايتجوزتلءاست

ناكعبطلابو،لمعلالجأنمرخأتللرطضمهنأباهمهوأيذلاعداخملا
.هتبعللمكينأبذاكلاجوزلاىلع

.ةعرسبىهتناءاقللانكلو،سكعلاىلعال-
نمديزمىلإدوقتدقةبذكلاهذهنأيفّوختنممغرلاىلع

اهنأرمألايفمهملا.هتأدبدقاملامكإىلإًارطضمتنكيننكلو،بعاتملا
ةدهاشملًاليلقاهعمسولجلاتلواحً،اركابلزنملاىلإيتدوعنمتّرس

ةلكشمبًالغشنمتنكدقف،ثوكملاليطأنأعطتسأمليننكلو،زافلتلا
نمو،ةركفلانعهينثليحتسملانمتابهنأحضاولانمف،ةديدجلاناعنك
نأيونييتلاققحملاةبعليفهيراجأنأليحتسملانمناكىرخأةهج
بلطيملةقيقحللو،سورلاءاكرشلاعمقافتالادقعمتلاحيفاهبعلي
محقيهارأانأوًاجّرفتمفقأنلهسفنتقولايفيننكلو،هدعاسأنأينم
انبيدوتدقلكاشميفدصقنودوأدصقبهلوحنملكمحقيوهسفن

نكيملولىتحداهننأحضاولانمف.هابقعدمُحتالامىلإًاعيمج
نممغرلابايتاكنأامك،هدناسيسوهبناجىلإىقبيسةركفلانعًايضار
هذهّمضخيفهدرفمباهبيبحكرتتنلةياهنلايفاهنأالإ،يلاحلااهددرت
وهو،ناعنكةدعاسمىلإاهعفديرخآببسكانهو.ةرطخلاةرماغملا
؟انأو.قباسلااهجوزتومهاجتاهبرعشتلازتاليذلابنذلاباهساسحإ

؟هوركمبمهنمدحأباصيالأبوعدأانأوًاجّرفتمءاقبلانمنكمتأسله
نمنكمتأنليننأبملعأتنك؟ديعبنمثادحألالسلستعباتأسله
سيل،يرورضرمألايفهعميكارتشافقحهعمناعنك.ليوطتقولدومصلا
نكلو،ةيسيلوبلاتاياورلاةءارقنماهتبستكايتلاةيرظنلايتربخببسب
عيطتسأو،يورتلاوريكفتلافقوملابلطتيامدنعهنمًاءودهرثكأيننأل



ًاقحنكمتأسلهنكلو.ةرطخلاوةمساحلافقاوملايفةبئاصلاترارقلاذاختا
.يسفنيساوأنألواحأامكهلنوعلاميدقتنمةرملاهذه

؟كبامميلس-
زافلتلاةعباتمتكرتدقف،عقاولاىلإقلقلازيرلوكتوصينداعأ

.يّنمبرقلابفقتتناكو
؟نيلأستامل...ريخبانأ-
هعباتنيذلالسلسملانعةرمنمرثكأكتلأسيننكلو،ملعأال-

.ّيلعدّرتالًاتماصتيقبو
ً.اقاشًامويناك،يتزيزعايبعتمانأ-

.تفدرأدقفاذل،يتّجحاهعنقتمل
ىلعةرظنيقلتنألبقسلجتالكبعتنممغرلاىلعكنكلو-

ً.امئانناكولىتحجروب
.يئودهدرتسأنأّيلعبجوتف،اهمالكيفةقحمتناك
.ةرتفلاهذهماودلاىلعلوغشمينهذففسآانأ،قحكعم-

ءاشنإنمنكمتأساوقفاوولف،فورظلاهذهلظيفًادجماهدقعلااذه
؟جروبوهفيكينيربختمل...هيلإحمطأيذلالمعملا

ىلإكهّبنأنأيثيدحنمتدرأيننكلو،هللدمحلاوريخبهنإ-
.كيلعودبييذلاقاهرإلارادقم

.ِكلًاركشو،يتزيزعايملعأ-
؟ماننله-
.لجأ-
مانيناك،هيلعنئمطألجروبةفرغىلإتهجوت،مونللدلخأنألبق

نيح.همفنمبرقلابةدخملاىلعىنميلاهديعضودقوءودهوقمعب
لبسلالكانعبتادقو،ةقئافةعتمبماودلاىلعهماهبإصميناكًاريغصناك
وهوينبادهاشأانأاميفو.ةداعلاهذهنعىلختيهلعجننألجأنم
.فاحللابًاديجهيطغتلزيرلوكتلخدمئان

؟ىرخأةرمهماهبإصمىلإجروبداعله،زيرلوك-
ً.اسماهاهتلأس
دكأتلاديرينمكهيلإترظنفيتظحالماهتقلقأ
يننكلو،ةيزيرغةكرحدرجماهنإ-ًةسماهاهرودبينتباجأ-ال-

ً.اددجمهماهبإصمىلإداعهنأظحلأمل
انبرتقااهدعب،همونيفطغيوهوتقولاضعبلهيلعجرفتنانيقب



عبطأنألبقليمجلاينبلاهرعشتدسم،هنيبجىلعةلبقعبطنلهنم
.ماتءودهبانجرخوهانكرتمثنمو،سململايلمخملاهدخىلعىرخأةلبق

ّبلقتأتيقبو،مونلايفةبغريأبرعشأنأنودريرسلاىلعتددمت
ىلعيتجوزتمان،ظحلانسحلو،فواخملاوراكفألاينفذاقتتليللالاوط
غوزبدعبتوفغيننأودبال،قئاقدسمخلكيّبلقتبرعشتملوروفلا
.يدانيوهوجروبتوصىلعتظقيتساو،رجفلا

.هتمسريذلاسرونلااذهىلإرظنا..اباب..اباب-
رثكأكمسلاهبشتنوللاةينبةينيطةلتكتدهاشينيعتحتفامدنع

ً.اسروناهاريناكجروبنكل،رخآءيشيأنم
؟ليمجوهأ،سرونهنإيبأايرظنا-
.ينذأيفخرصيناك
.ليمج...ليمجهنإلجأ-

.هتكسأنأًالواحمتقفاو
.قلقبهلأستيهوجروبتاخرصعقوىلعةفرغلازيرلوكتلخد
ءانثأريرسلايفكعمةينيطلاةلتكلاهذهتعضولهجروب-

؟كمون
فرصتلااذهنكلو،ئبتخيلريرسلاىلإعرهىتحهتدلاوىأرنإام

.اهلقريمل
نأكديرأالو،زهاجروطفلافكيديلسغتلروفلاىلعبهذا-

.ةسردملانعرخأتت
،روفلاىلعضهنأمليننكلو،وحصأينتلعجهتدلاووجروبتافكانم

نمِراودبرعشأوً،اقهرمتنكدقف،تقولاضعبلريرسلايفًاسلاجتيقب
،ءاسملاىتحًامئانتيقبليديبرمألانأولو،حابصلاىتحبرشلايففرسأ
الولمعلانمريثكلاىلإةجاحبتناكةحرابلااهتلّجأيتلالامعألانكلو
.ليجأتلانمديزملالمتحت

ينتّركذيتلازيرلوكرارصإءازإنكلو،روطفلالوانتلةبغريبنكتمل
لكآلتسلجوتنعذأً،ائيشلكآنأنودًاضيأةحرابلاتجرخدقيننأب
.لزنملاترداغمثنمو،ياشلانمًاسأكوةريغصزبخةعطق

ةفيفخحايرتناكدقو،هتاذتقولايفدرابهنكلوًاسمشمًامويناك
نولنأودبال.هبرمتاملكشعنتلبهت،سمألاراطمأةبوطربةلّمحم
.اذهكقرشمحابصيفةبالخةقرزبستكادقروفسوبلاهايم

يرحبلاقيرطلانمانذخأينأناهروأنمبلطأنأدوأتنك



ةمكارتملالامعألاتركذتنيحيننكلو،عئارلاهرظنمبعتمتألروفسوبلليذاحملا
يأةيؤريفةبغرلاينتلياز،ناعنكةلكشمتركذتوبتكملايفينرظتنتيتلا

.ءيش
يتلامداوعلاةحئارانتقنخنأدعبو،داتعملايمويلاقيرطلاانكلس

،ميسقتةقطنمىلإتلصو،يحابصلايرورملاماحزلاةجيتنءاوجألاوزغت
.فيفخعادصبرعشأتأدبو،يرتوتدادزادقو

.ةحاسلايفينلزنأ-
حايرلاتناكً،اجراخيسفنتيقلأىتحةرايسلاناهروأفقوأنإامو

ً.اضيأميسقتيفانهينرظتنتلزنملانميجورخدنعينتلبقتسايتلا
.هايملاةيريدموحنًاهّجتملهمتبتيشميننكلو

ورتيبيلاطيإلاتاحنلاهعنصيذلاويراكذتلابصنلامامأتررم
يفاهبكروتاتأماقيتلالالقتسالابرحىركذلًاديلختايلاطيإيفاكينوناك
ناك،لوبنطسايفهبيكرتداعيلةعطقفةعطقهلقنمتو،بآنمنيثالثلا
يفرودتتناكيتلاراكفألانعلءاستأينلعجاممًالمأتمفقيكروتاتأ
هذهليوحتيفمأ،برحلاهذهةياهنيفرّكفيناكله،اهنيحهنهذ
؟هليبسضرتعتسيتلاباعصلاوةّيندمةلودىلإفارطألاةيمارتملاةنطلسلا
ةيريدممامأدجاوتتتناكيتلاةطرشلايرظنتفلمارتحابهلمأتأاميفو
زجاوحللمامتهاىندأريعتةحاسلايفريطتيتلاتامامحلانكتمل.هايملا
زجاحلاقوفنمةيرحلكبريطتتناكلب،كانهةطرشلااهتبصنيتلا
اهنمبرسراطةأجفو،بيرقلاطئاحللقصالملاهايملاضوحنمبرشتل
اوناكدقف،رمألاتكردأاهنيحويلوحتفتلا،يوحنهجتاوزجاحلاقوف
ضعبنورثني،برعحاوسمهنأمهسبالمنمًاحضاوودبيلجروناتأرما
هجتتنأاهبعفداماذهومامحللًاصيصخهورتشايذلاوناكملايفحمقلا
ادعامهيهجويطغيًاعقربوءادوسةءابعنايدترتامهاتلكتناك،مهوحن
برسبذجيذلاحمقلاهنمرثنتًاريغصًانحصامهادحإلمحتو،نينيعلا
اهدنزرهظوًاليلقاهتئابعتحتفناحمقلاةرثانينحنتيهاميفو،مامحلا
تراثأ،ةعونتمًالاكشأوًارويطًالثمتءانحلانمموشوبىطغمناكيذلا

،عقربلافلخئبتخملااههجوةيؤريفبغرأتحبصأويلوضفةكرحلاهذه
ًاقيرباهينيعديزيوهودوسألالحكلاتدهاشفانانيعتقتلاةظحلل
نكلوةقابللاببسبطقفسيلاهلتمستباف،نيتعئارنانيعتناك،ًالامجو
ترسفاهنكل،ينهجاويذلالامجلااذهءازإمستبانأًاقحتبغريننأل
ترس،ينعداعتبالاواهتءابعةململلاهعفداممئطاخوحنىلعيتماستبا



ناك1870ماعلايلاوح.لالقتسالاةداجىلإيدؤملاعراشلاهاجتابيرودب
رصعلاكلذيفةيبدألاتايصخشلامظعمهيفعمتجتًارقمسوفولاتبإىهقم
...مهاوسوناهليإاليتأ،رافسناجبيدأ،ليجيتاجنتجهب،قئافديعسك
هذهتّركذت،غنيكرغربمعاطمعورفىدحإىلإتلوحتنآلااهنكلو
،عقاولاىلإينتداعأةهيركةحئارنكلمعطملامامأنمرمأانأوليصافتلا
فيصلايفومعطملامامأةدوجوملايحصلافرصلاةحتفنمحوفتتناك
ً.امخزوًاكتفدشأةحئارلاحبصت

ةكرعمتثدحتاذلابناكملااذهيفوفيصلايلايلىدحإيفركذتأ
حدافأطخةجيتنهنكلو،يلفسلاهملاعيفمالسبشيعيناكرأفنيبةيراض
ألمتنهتاخرصوطئاحلاوحننضكارتيةوسنلاتأدبف،تقولاكلذيفجرخ
،عزفلاتاحيصطسوعيضتوبراضتتتناكلاجرلاتاهيجوتاميفعراشلا
مهتالكرتناكثيح،ةارابمىلإاهولّوحيلةصرفلانايتفلاضعبلغتسادقو
يتلارارضألامجحبيشيفزانلاهسأرناكيذلانيكسملارأفلادراطت
لمأيلظوةلوهسبملستسيملكلذلكنممغرلاىلعهنكلو،هتباصأ
وحنريطيهتلعجنايتفلادحأاهدّدسةلكرلالخنمهتءاجيتلاةاجنلاب

تلاهنا.تاريجشلاوشئاشحلانيبىفتخاكانهوةيسنرفلاةرافسلاةقيدح
نكلو،هلتقةصرفمهيلععاضأيذلاىتفلاىلعفينعتلاوبضغلاتاحيص
اهدهعقباسىلإةايحلاتداعثيحةدودعمتاظحلىوسكلذرمتسيمل
كلتتايسانتمعراشلايفهيتلكبريسلاىلإةوسنلاتداعوً،اددجم
ناكامبمامتهاللةيتفلاداعو،تاظحللبقّنههوجوتهّوشيتلاريباعتلا
يفوعراشلااذهيفلصحياماذه،ةقيقحلايف.رأفلاروهظلبقهنولعفي
نأدعبو،ءادتعاوأةقرسةثداحوأةميرجلكدعبف،ماعلكشبةايحلا
نمةجومسانلارعاشمحاتجتونمزلانمةريصقةدملءاوجألابرطضت
ىلإسانلادوعيو،اهدهعقباسىلإدوعتامناعرساهنإف،بارطضالا
.نكيملهنأكو،لصحامنوسانتيو،ميدقلامهنيتور

يتلاةكرحلاعمةنراقمحابصلااذهًائداهناكلالقتسالاعراشنكلو
حتفتتيناوحلاوراضخلاتالحمومعاطملاتناكدقف،ميسقتةحاساهبرومت
ةلّمحماهنمضعبلامامأفقتةريغصلانحشلاتارايستناكو،وتللاهباوبأ
،تالحملاهذهلخادىلإمهتعاضبنمًاضعباهباحصألقنيثيحعئاضبلاب
ةحئارلاكلتنعًاديعبءاوجألاىلعىغطتةشعنملاحابصلاةحئارتناكو
ماعطلاةحئاروروطعلانمًاجيزمنوكتيتلاوتقولاةيقباهيفرشتنتيتلا
تحتفدقةيليللايهالملاومعاطملاوبراشملانكتمل.تارايسلاناخدو



روفتنألبقتاعاسعضباهمامأوً،اركبمتقولالازيالفدعباهباوبأ
.يمويلامخزلاوطاشنلاب

بابمامأفقتلمعملانمةمداقلاةريغصلانحشلاةرايستناك
فوفرّنيزتنأبجييتلابايثلانمةديدجةعومجمبةلّمحمرجتملا
وهاهنعلوؤسملاناكو،ةهجاولايفةعضومتملاتاضراعلاداسجأورجتملا
ريغصلاشامقلارجتممايأذنميدلاودنعلمعيناكيذلاوقمانديسلا
.يتلباقملشهًامداقينآرامدنعو،ىضماميفهكلميناكيذلا

؟قمانايكلاحفيك-
.ميلسديسماريامريخىلع-
كرادتمتعطتسالهً،ايرزمعدوتسملايفعضولاناكدقل-

؟ةلكشملا
قباسىلإمويلاهنوديعيسمهنظأورارضألاحالصإبنوموقيمهنإ-

.هدهع
ً.ايواسأمعضولاناكسمألاتبهذامدنعف،ديج-
امك،هسفنبةلكشملالحىلعفرشيحودممفيديسقلقتال-

.ءيشلكءاهنإنممويلانكمتنسهللانذإبو،هدعاسنًاعيمجاننأ
.قمانكلاركش-
.رجتملاتلخدويريستعبات
يف.تاوصألالكتتكسوءودهلاداسىتحرجتملاتلخدنإام

بحاصينوكىلإببسلادوعيدقنكلوًاطلستمًاصخشتسلةقيقحلا
عفدياماذهو،نيرخآلااهبلماعأيتلاةيمسرلاةقيرطلاببسبوأرجتملا
.نيديدشمارتحاورذحبيعملماعتلاىلإنيفظوملا

هتبلطودعصملاوحنهّجتأانأوةيحتلاتيقلأ-ريخلاحابص-
.فّرصتلاىلإردابةلاصلاريدمناهيجنكل،تقولاضعبلترظتناو

نكلو،نزخملاىلإةعاضبلانودخأيلامعلانإ،يديسرونلاحابص-
.ناوثدعبلزنيسدعصملا

.جردلادعصأس،مهلمعمهيلععطقأنأليعادال-
...طوبهلاكشوىلعدعصملانكل-
.جردلاةطساوبدعصأنأدوأانأفً،اركش-
.جردلاوحنتهجتامثنموةريغصةماستبابيثيدحتقفرأ
بتكمىلإتلصو،ينقهرأجردلاةطساوببتكملاىلإدوعصلانكلو

ً.اثهالميشي



له-ينتلأسيثاهلتظحالنأدعبو-ميلسديسريخلاحابص-
؟ّلطعمدعصملا

دعصملانعًاديعبهنعاهثّدحألريثكلايدلناك-لمعيهنإالك-
لسلستقفواهّبترننأنمدبالناكوتمكارتدقلامعألاف،يثاهلو
لمعلاصوصخبةمزاللاتاميلعتلاةفاكاهتيطعأنأدعب،اهئاهنإلتايولوألا

.نآلالمعلاىلعيننيعياممهأاهنمتبلط
هحطسىلعةفاثكبةوغرلاوفطتةوهقلانمًاناجنفكنمديرأ-

.طاشنبيراهنأدبأنأعيطتسأيكلدرابءامسأكو
اهقوفتعضووةلواطلاتبتردقميشيتناك،يبتكمىلإتلخد

،لمعللةبغريبنكتملنكلو،اهيلعلمعأنأبجييتلاتافلملاعيمج
امو،يقنلاءاوهلاقشنتألةذفانلاوحنتهجتاةلواطلاىلإسولجلالدبو
يفةشعنملاةدوربلاتلغلغتوةفرغلاحايرلاتحاتجاىتحاهتحتفنإ
.يقامعأ

ةئمنعهرمعديزييذلاولباقملاءانبلاوحنيراظنأتهجوت
دقف،ركابلاحابصلاذنميمويلاهطاشنةروريسأدبثيحً،اماعنيسمخو
ذنمهلمعأدبدقلوألاقباطلايفعقييذلالدعلابتاكبتكمناك
يناثلاقباطلايفو،نيرظتنمبابلامامأنوعجارملافطصاثيحليوطتقو
حسميًامدختسمكانهلمعييذلاىتفلاناكنيماحملادحأهلغشييذلا
ثلاثلاقباطلا،ةيلاعةيحابصةّمهبناكملاّفظنيوبتكملاةلواطنعرابغلا
أدبيتلاتالآلاتاوصأتناكوزيرطتلاوةطايخللةشرونعةرابعناك
ناك.نيرغاشسماخلاوعبارلاناقباطلاناكاميف،ّيلإلصتاهيلعلمعلا

ًاحضاونفعلاولكآتلاأدبدقةميدقلاولغوأهيبةينبأمظعمكءانبلااذه
.ايلعلاهقباوطيف

دوعيدقو،اهيكلامىدلةيلاملادراوملارفوتمدعىلإببسلادوعيدق
هذهباحصأمظعماهرثإىلعرفاسيتلاوةيمادلالوليأ)7-6(ثادحأىلإ
لامهإلانإفاذل،لكآتلاومداقتللةبهنمهتويبنيكراتجراخلاىلإةينبألا
اهباحصأةبغرىلإببسلادوعيدقو.حوضوبنكلوءطبباهحاتجينفعلاو
مدعينمبلطيليدلاوتعفديتلاةبغرلاهذه،ةينبألاهذهمدهمدعب

هنأبدقتعأيننكلو،كشإناهيإعراشيفهايإينثروأيذلاءانبلامده
ةيصوبنيمزتلمنّولظينيذلاءانبألاكئلوأىفتخادقف،دراوريغلامتحا
.مهئابآ

تدع،ةذفانلامامأًافقاولازأالتنكةوهقلاميشيترضحأامدنع



يهوةلواطلابناجىلإتفقواميفيتلواطىلإتسلجو،ينرظتنيامىلإ
:لوقت

،كنمًادررظتنتيتلاةيفتاهلاتاملاكملانمأدبتنأديرتله-
؟لمعلارشابتمثنموكتوهقيهنتنأدوتمأ

ةوهقلاىلعًاركشو.كلذءانثأيتوهقبرشأسو،نآلاأدبأس-
ً.اقحةعئاراهتحئارف

نأتسسحأاميف،ءودهبتبحسناوةفيطلةماستبابميشيّيلعتدر
ةعئارًاقحتناكدقل،لمعلايفيتبغرويطاشنّيلإداعأدقةوهقلاقاذم
فاشترادعبو،ميشيىوسةوهقلايلرضحينأدحألحمسأالانأف،قاذملا
.يبايغءانثأينتدرويتلاةماهلاتاملاكملاةعجارمبترشابناجنفلانمٍناث

اهزيهجتمتماعطلاةلاصنأينربخأيذلاحودممبةيادبتلصتا
ضراعدقوً،امعطميقبيناثلافصنلااميفعدوتسمىلإاهفصنلّوحتيل
،نيقيرفىلإمهميسقتوماعطلاةبجوتقورييغتةركفرمألائدابلامعلا
لحلانكلو،ةلكشمللتقؤملحداجيإمتكلذبوً،اقحالاونعذأمهنكلو
تيهتنا.ةكارشلاةركفلجأنمسورلاهيدبيسيذلادرلاىلعدمتعييئاهنلا
اهنأبينربختلميشيتلخدامدنعو،رهظلادنعتاملاكملاةفاكىلعدرلانم
عملاصتالاّيلعيقبنكلو.عوجلابترعشءادغلاةحارتسالجأنملزنتس
تبلطاذل،سورلاعمتاروطتلارخآنعهرابخإلجأنماسنرفيفرييب
.جرختنألبقهبلصتتنأميشينم

.قلقلارييبتوصينلصيناكتاظحلدعبو
.مويلاكبلصتأستنك-
.يللاق
؟ةديدجتاروطتنملهً؟اريخ-
...سورلاءالؤه-
ً؟اضيأمهةكارشلاةركفنمابحسناله-
ضبقلاءاقلإمتدقف،رمألايفريكفتللتقولاامهلنستيمل-

.وكسومراطمىلإالصونإامامهيلع
؟اذام-

.دوربلكلرمألايلحرش
.ةيماظنريغقرطبطفنلاعيبمهتامهيلإتهّجُو-
؟هلوقتاممدكأتمتنألهرييب-
كعملمعلالالخنمامهلاومأضييبتولسغناديرياناكو،لجأ-



.ءايزألالاجميف
.لوقأاميردأالتاظحللًاتماصتيقب
حاتتنأنودنمامهيلعكتفّرعدقف،يئطخأطخلا،كنمرذتعأ-

خسفتدرأنإو،امهنعتامولعملانميفاكلاردقلاىلعلوصحلاةصرفيل
.روفلاىلعقفاوأسورمألامّهفتأسلمعلاءاهنإواننيبيذلادقعلا

ضبقلاءاقلإمتدقونيئيربانوكينأنكميالأ،ًاليلقلّهمت-
؟قحهجونودامهيلع

يفنيدوجوملايئاكرشدحأعملاصتالابرمألانمتدكأتدقل-
بألاف،ةليوطةدمذنمامهبقارتتناكةطرشلانأينربخأدقو،وكسوم
يفةيموكحلالورتبلاتاكرشىدحإيفًاريدمىضماميفناكفوليئاخيم
هديصرناكوصاخلاهباسحللمعيذخأدعاقتنأدعبو،نموتةنيدم
نوكينأنكميالهنأرمألايفريثملاو،تارالودلانييالمزواجتييصخشلا
عفداماذهو،ةكرشلايفهلمعنملاومألااذهلكىلعلصحدق
نمريثكلاسلتخيةكرشلايفهلمعلالخناكهنأنيبتوهتبقارملةطرشلا
.ةصاخلاهتعفنملجأنمهبصنملغتسيولاومألا

نمتدجونأدعبًاريخأتحترادقفً-اقحًابضاغتنك-ةنعللا-
.ماودلاىلعينقحاليظحلاءوسنأودبينكلو،ينكراشي

رمألاانفشتكااننأظحلانسحنمف،كلذكتسلكنأدقتعأ-
امهعملمعلاتأدبودقعلاعيقوتّمتولف،امهعملمعلاأدبتنألبق
ءاضقلاةهجاومبريبكقزأميفعقنساهنيحانك،ةقيقحلاملعننأنود
ً.اضيأيكرتلاويسورلا

تاكبشلناعبتيانوكينأريبكلامتحاكانهف،هلوقياميفًاّقحمناك
.ةثراكسانلاءالؤهعمطروتلاو،ةيمارجإلاايفاملا

نكلو-يسفنةاساوملةلواحميفتلق-لاحلكىلعهللدمحلا-
هلكلمعملالبقتسمف،ةمداقلاتارملايفًارذحنوكتنأرييبايكوجرأ
.ةوطخلاهذهىلعفقوتم

،ينمادبيذلاريصقتللًارّربمسيلهلوقأسامنأملعأ،رذتعأ-
يننكلو،عّرستلاىلإينتعفدنيدمتعمءاكرشىلعلوصحلليتفهلنكلو
.ةمداقلاتارملايفًارذحرثكأنوكأسديكأتلاب

لوقياندنعلثمكانهف،عّرستلانعىلختنلفنكلو..ملعأ..ملعأ-
اميفمدننالىتحلّهمتننأانيلع،عّرستلاوةلجعلايفنمكيناطيشلا
.دعب



.جئاتنلابكغلبأورمألانعثحبلالصاوأسً،انسح-
توصبكحضأتأدبو،يسركلاىلعتيخارت،فتاهلاتقلغأنأدعب

ظحلانسحلنكلو،جراخلانمةعومسمديكأتلكبيتاكحضتناك،ٍلاع
يثيدحتركذتيننألكحضأتنك.اهبتكميفةدوجومنكتملميشينأ
ًافوخمئارجلايفقيقحتلاةركفنعدعتبينأهرذنأتنكدقف.ناعنكعم
عضأوةكلهتلاوحنيسفنبهيفريسأتنكيذلاتقولايفةرطاخملانم
نيحو،ردقلانمرفمالًاذإ.ملعأنأنودتايفاملاشوحويّكفنيبيسأر
دقو،ملعتالثيحكبّصبرتيهدجتكاوقلكبرطخلابنجتلواحت
.ناعنكيلاهلاقيتلاةلمجلاتركذت

اهكرتتيتلاةراثإلاوةعتملايفةبغرةيسيلوبلاتاياورلاأرقتتنأ«
لخدتوتارماغملاهذهىدحإكسفنبضوختنأتبّرجلهنكلو،كيدل
.»تارملافالآةفعاضمةعتمىلعلصحتساهنيحينقّدص،ثدحلابلقىلإ

دنعّدلوتيسفنيفةيرسةبغرتسمالهتاملكنأامكً،اّقحمناك
ينيرتعتباتكلافالغقلُغأامدنعف،اهتءارقبموقأةيسيلوبةياورلكةياهن
ققحملارودينميعونودصّمقتأو،ةهيبشةرماغمضوخيفةبغر
.اهزغلكفلةميرجنعًاثحابنمزلانمةرتفليئانجلا

يتلاةنهملانعءاقدصألادحأينلأسيامدنعنايحألانمريثكيفو
يفةغلابةبوعصدجأ،ءايزألالاجميفلمعأملولاهتسراممدوأتنك
يننأبمهبيجأل،ًالجخاهيفخأويئانجققحمكلمعللةيقيقحلايتبغرتبك
ً.ايرامعمًاسدنهملمعأستنك

وهينهذيفرطخاملوأناك،ةحرابلاةركفلاناعنكحرطامدنع
يفرثكأيضميالىتحهحراصأمليننكلو،ثحبلاهكراشأنأيفيتبغر
ىلعفقتاهيلعلصحأسيتلاةعتملاف.اهنيحًاددرتمتنكيننأامك،رمألا
نمو،انبيدوتسيتلاورمألااهيلعيوطنييتلاةرطاخملاكلتاهنمضيقنلا
ةلئاعهيدلسيلناعنكلباقملايف،يترسأبيصيلرطخلادتمينأنكمملا
هنأالإايتاكعمهعمجتيتلابحلاةقالعنممغرلاىلعو،اهيلعفاخي
وهف،رخآصخشلجأنمةعتمهسفنىلعتّوفييذلاعونلانمسيل
ةركفوضرعملاةركفنعىلختينأضفردقوصرفلالكبعتمتسيوشيعي
نلاهايحنيتلاةايحلافًاّقحمنوكيدقو،اهحاحلإنممغرلاىلعقيقحتلا
انتعتملجأنماهيفةظحللكلغتسننأباوصلانمو،ىرخأةرمرركتت
.ةصاخلا

ةحاروكتابغرنيبعطاقلالصفلااذهنوكيدقىرخأةيحاننم



قفونكلو،نيطخلانيبقيفوتلانكمملانمف،اهلرربمالةغلابمنيرخآلا
يتلاةايحلاشيعوعتمتللةصرفلاكيطعتو،كريغةحارّرفوت،ةنّيعمطورش

.بغرت
،ةرملكيفامكناعنكعبتأس،نآلاذنمةجيتنلاتعقوتدقفاذل

يننكلو،اهيفانطّروينأكشوييتلاةرماغملاىلعضرتعأوروثأةيادبلايفف
عضولاناكاماذه،اهثادحأيفسأرلاىتحًاصئاغيسفندجأدعباميف
لثمكانه،انتقادصوانتقالعرارمتسارمتسيسهنظأو،ةيادبلاذنمهيلع
،نيعبسلايفهيلعنوكتسكرمعنمةعباسلايفهيلعنوكتامنإلوقي
هيلإلوؤيسامحضاولانمفدعبنيعبسلاغلبأمليننأنممغرلاىلعو
ناكماودلاىلعناعنكف،هريفاذحبانيلعّقبطيسلثملااذهو،اهنيحعضولا
هذهنأبقبساميفنظأتنكً.اهركوأًاعوطهفلخريسنيذلادئاقلا
ىرجمنكلو،ةيلمعلاةايحلاكرتعملخدنوربكنامدنعلدبتتسةلاحلا
هذهّلبقتألتقولاناحدقهنأبنظأوً،امئادسكعلاتبثيناكثادحألا
،هنونجباكريفريسلاايتاكوداهنلثمىضرأنأو،اهعمشياعتأوةقيقحلا
نكمتنسوعيمجلانعًاليلقرطخلاّفخيسمهيلإتممضناوليننأدقتعأو
نيكيرشلانأامك.ةنكمملارئاسخلالقأبةلكشملاهذهنمءاهتنالانم
نظأو،نوجسلاوتاراطملانيبارّخبتدقامهعملمعأنأيونأتنكنيذلا
تقولاينحنميساماذهو،اهبسأبالةرتفلدومصلانمنكمتتسيازأنأ
ىلإتلصوامدنع.لمعلاريسىلعفوخنودناعنكةدعاسموغّرفتلل

لمعلاوةايحلاتاباسحينربجتنألبقو،ةيلخادةحاربتسسحأرارقلااذه
رمألامسحألناعنكبتلصتاولاوجلاتلمحىرخأةرمييأررييغتىلع
.هحلاصل

؟لعفتاذامناعنكولأ-
.لمعأانأ،ميلسالهأ-
؟ويدتسالايف-
.تيبلايفانأ.مويلاريوصتانيدلسيلف،ال-
؟كءادغتلوانتله-
يتلامئارجلافلمةعجارميفًاليلقلوغشمانأ،دعبسيل-

.ةحرابلااهنعمكتثدح
؟كلذكسيلأرطفنودنمازتيبلابحتتنأً،انسح-
كبترمتوصبينباجأتمصلانمتاظحلدعب
؟ثدحييذلاامملعأنأيلله،ةظحل-



.ءادغلايعمو،كتيؤرليتآس-
.ةملاكملاتيهنأرمألاىلعضرتعينألبقو



رادرسعراشيفعقييذلاناغودىنبميفعقيناعنكلزنمناك
دوعيناغودىنبم.يولعلاقباطلايفولغوأهيبيفاتالاغةقطنميفمركأ
غنيبليههيلعقلطيناكصاخزارطقفوينبدقو1892ماعلاىلإ
يرامعملااهزارطواهلامجيفةدرفتمجذومنلااذهقفوتينبيتلاةينبألاو
وأيرامعملااهزارطسيلةقشلاهذهلناعنكرايتخاببسنكلو،عئارلا
ىلعةقشلااهّرفوتيتلاةلالطإلاببسبامنإ،ةيلاعلااهفقسأوةعساولااهفرغ
يباكبوترصق،يخيراتلااهئاهبلكبايفوصايآىلعودمحأناطلسلاعماج
روفسوبلادهشمورضخأرحبطسوةريزجكودبيوراجشألاهطوحتيذلا
هتعّجشاميهةلالطإلاهذهتناك،لوصفلالكيفهيلإرظانلاجهبييذلا
حيتيوًاضيأروفسوبلاىلعلطييلزنمنأحيحصً.اديدحتلزنملااذهءارشل
ىلعلطتتناكناعنكلزنمذفاوننكل،ةعيبطللًابالخًادهشميئارلل
يبوروألااهيمسقبلوبنطسانيبعمجتتناكو،دحاونآيفخيراتلاوةعيبطلا
.اهتلالطإلامجيفةيئانثتساتناكدقفاذل،يويسآلاو

لصينلرظنملااذهةيؤرهنكميالنمنأماودلاىلعددريناك
غلبملاىلإةفاضإلابو،درفتملااهلامجكردينلوةيقيقحلالوبنطساحورىلإ
نكيملنإفصنلالداعيًاغلبمعفددقفلزنمللًانمثهعفديذلالئاطلا
.ةيلخادلاهتاروكيدبيترتةداعإولخادلانمهديدجتيفرثكأ

ءاجرأةفاكنماهطقتلايتلاروصلابةّنيزملزنملاناردجتناك
نولاصلاامأ،ايقيرفأودنهلانماهرضحأيتلاةبيرغلاةعنقألاو،ةرومعملا
كسافنأسبحبةليفكدهاشملاكلتةيؤركلحيتتيتلاذفاونلاتناكف
لزنملااذهرايتخايفًاّقفومهدجأوناعنكديؤأتنكاذل.ةشهد

.لوبنطساكةنيدميفشيعلاةزيمهذه-
.هليترايزلكيفةلمجلاهذهددرأتنك
دقف،ةرملكيفامكرظنملابعتمتللةصرفلاكلمأمليننكلو

نييبلسلوضفوكشاهيرتعيةشهدتارظنببابلاىلعناعنكينلبقتسا
مامأًافقاوتاظحللتيقب،ةئجافملاةرايزلاهذهلينعفديذلاببسلالوح
.يدييفازتيبلايتبلعوبابلا

؟يقيدصايلخادلاىلإينوعدتنلأ-
؟انهىقبننألقعيأ-كابترابكلذلاق-لّضفتلّضفت-
تسسحأتارظنلاكلتبينقمرتتنأوبابلايمامأترمستنيح-



.رمعلاقيدصلسيلوبيرغصخشلةرايزيفيننأب
.لخدأانأوبتعلاتلصاو
مئارجلاتافلمةءارقيفًاقرغتسمتنكيننكلوً،اقحرذتعأ-

.بابلاتوصتمسنيحتأجافتاذلىرجامةقيقحمهفًالواحم
:هتلأساذليلوضفحبكنمنّكمتأمليننكلوةالابماللاعّنصتتلواح
؟ةديدجةلدأىلإلوصولاتعطتسالهو-

.ةيدجلكبينباجأناعنكنكلحزملاودجلانيبتلأس
اذهحّجرأتأدبدقو،نيتميرجلانيبةلصكانهنأدقتعأ-

طيحتيتلاليصافتلاوثدحامتايرجمةءارقيفتقّمعتاملكلامتحالا
.امهب

.ينمبرتقيوهوملكتيناك
؟لامتحالااذهىلإنكرتنأكنمًاعّرستسيلأ-
.نولاصلالخدمدنعفقأانأوكلذتلق
ًادغ-ينمبرقلابفقيوهوكلذلاق-دعبيرارقمسحأمل-

...فوساهدعبونيلجرلاةيؤرلبهذأس
؟نيمرجملاةلباقملبهذتسكنأينعتأ-
ًاددرمهتبابسبريشيوهوينباجأهنكلو،تاظحللتمصفيلاؤسهتغاب

.ليوطنمزذنمانالكاهظفحييتلاةلمجلا
مهتنادإمتتنيمهتملاضعبكانهو،هتنادإتبثتىتحءيربمهتملا-

.ملعتامكًاملظ
نلو،سّرمتمدايصكةقيقحلادراطيجرخوهرمأمسحهنأبدقتعأ

.لودعلابهعانقإدحأعيطتسينلامكقئاعيأهينثي
.ققحتتنأبجيةلادعلاف،قحمتنأ-
يتلاازتيبلايتبلعىلإريشأانأوتلمكأو،شاقنلايهنأانأوكلذتلق

.امهلمحأتلزال
؟خبطملايفانماعطلوانتنسله-
ضعبراضحإلخبطملاىلإبهذأسانأولخدأ،نولاصلايفال-

.نيكاكسلاوكوشلا
ثيحنولاصلالخدأانأوءيشيأةيؤرىلعةردقلاتدقفتاظحلل

رئاتساليتلاذفاونلالالخنمناكملاىلعاهجهوبىغطتةريهظلاسمش
دق،يتليخمهتنزتخاامكًارحاسودبيالهتيؤرلقوتأيذلادهشملاناك.اهل
يتلاسمشلاةعشأنوكتدقوةيسفنلايتلاحلًاساكعنايتبيخنوكت



تنكمتنأدعب.ةيؤرلاةعتمينمتقرستاظحللاضعبلةيؤرلاينتدقفأ
ناعنكتوصينلصواميفةلواطلاىلعازتيبلاتعضوناكملاملاعمنّيبتنم
خبطملانم

؟الوكلامأريصعلابرشديرتأ-
.الوكلا-

يّفلميقيدصاهيلععضويتلاونوللاةيزركلاةكيرألاىلعتسلج
كلتثيحنيفلملادحأتحتففلوضفلاينّكلمت،قرزألاامهفالغبةميرجلا
،نيمهتملالاوقأ،بيترلمميموكحعباطبتبتكيتلاتامولعملاوقاروألا
تاسلجيفمتامعريراقت،نآيفامهئّربتيتلاوامهنيدتيتلالئالدلا
.اهمهفبعصيةيمسرريباعتبتامولعملاهذهلكتغيص...ةمكحملا

سنويسّردملانإلوقتاهيلإلوصولاتعطتسايتلاةصالخلانكلو
امنيبو.نيكسلابًانعطنافوكنوسيألمعلايفهتليمزلتقبمهتموجكولوك
نيبنمةيحضللةروصتعقوًاماهًائيشفرعأينلعتاحفصلاّبلقأتنك
نكلو،نيتقيقرلااهيتفشبةفيطلةماستبااريماكللاهيفمستبتتناك،قاروألا
،ةبيرغةقيرطباريماكلاءاروفقييذلاصخشلاىلإناقّدحتتناكاهينيع
رثإىرثلااهاراويتلاوةبيرغلاتارظنلاتاذةاتفلاهذهىلإرظنلالطأمل
.رخآلافلملاحتفألهتقلغأوفلملالخادىلإةروصلاتدعألب،ملؤمريصم
يهاقملادحأيفلمعييذلاروبوجداشرلتقنعةيضقلاهذهتناك
ناكدقفلوألافلملايفامكوً،ايقيسومًافزاعلمعييذلاركوغلاتراكل

دوسأهرعشناكيذلاولاتراكةيحضللةروصىلعيوتحيهرودبفلملااذه
ةروصلايفًاليلقهسأرلامأدقناك،نيتيّنبنينيعولحانهجوب،ًاليوط
تناك،كلذسكعيحوتتناكهينيعةرظننكلوعونخلابيحوتةقيرطب
.نيكسملالتقنأدعبدحأهفرعينلامىلعدّرمتاهيف،ةيوقةداحةرظن

ةادأبهسأرىلعبُرضدقفةطرشلاةياوربسحبوً،اباذجًاباشناك
ةيفيكبصاخلاليصفتلااذه،هتايحبتدوأزنوربلانمًالاثمتنوكتدق
ةأجفو،لاتراكعمكراعتيوهولتاقلادهشميرظانمامأةأجفدّسجلتقلا
هببرضيوهذخأيلهنمبرقلابةلواطىلعدوجوملازنوربلالاثمتىلإتفتلي
ليسيءطببو.ةدماهةثجطقسيمثةيادبلايفحنرتييذلاةيحضلاسأر
.هنمبرقلابةريغصمدةكربلّكشيلهسأرنمرمحأطيخ

؟تافلملاصحفتتله-
.ناعنكتوصىلعمدلاةكربترخبت
اممريثكلامهفأمليننكلو-فدرأانأوعقاولاىلإتدع-لجأ-



.انهنّوُد
ناكهنكلو،ناعنكينباجأ-بولسألاداتعتسدهجلانمليلقعم-

.قوقحللهتساردىلإادانتساةقثلاهذهبملكتي
خبطملانماهرضحأيتلاقعالملاوكوشلاوتاساكلاونوحصلاعضو

فلملاتعضويرودب،ةلواطلاىلعالوكىرخأوبارشةجاجزلةفاضإلاب
.ماعطلاةلواطوحنتفتلاوًابناج

ةسّردمتناكىلوألاةيحضلا-
.خيراتةسرّدم-
.همالكىلعتفضأ
.خيراتلايفةثحابتناك،نافوكنوسيأ-
ىلعةملكلارييغتلينتعفدةداحةرظنبناعنكينقمر-لتاقلاو-

؟ةسردملايفاهعمسّرديناكأمهتملاينعأ-روفلا
ةأجفّفقوتهنكلوةلواطلاىلعالوكلاةنينقعضينأّمهيناك

:ًالئاستمينقمرو
ترضحأامل؟هيلإلوصولالواحتيذلاامينربختنأكلله-

؟كلوصولاحتافلملاصحفتتأدبوكءادغكعم
.هتظحالمنمجاعزنالايدبأنأتلواح
.رذتعأانأفكجعزأدقيئيجمناكنإ-
.ةرايزلاهذهنمكدصاقمةقيقحينربخأوراذتعالانمانعد-
ًالعفنملازيالهنأحضاولانمو،هدييفلازتالالوكلاةبلعتناك

تبحسيقيدصمامأفارتعايأبيلدأنألبق.سمألاثيدحنمًاقناحو
،يمامأاهتعضووهدينمةبلعلاتذخأو،ةلواطلاىلإتسلجو،يساركلادحأ
.حضاورارصإبّيلإرظنيوهوًاحيضوترظتنيناعنكناكامنيب

نإ-يتوصيفةقثلاةربنهتأجاف-؟هلعفلواحأيذلاامكيأرب-
كيلعجّرفتأوكدحولةرطاخملاهذهرامغضوختككرتأسيننأبنظتتنك
.قمحأصخشتنأفديعبنم

...؟نكلو-
.ةيوسلمعنسنحنف،مالكلانمديزملةجاحال-
ً.اقفاومتسل-
ً.اديجكلذملعتتنأو-تباثتوصبهتبجأ-قفاوتس-
-لمكيوهوسلجوهرودبًايسركبحس-يقيدصايينتعمسا-

.ةلئاعكيدلتنأوةريبكةرطاخمىلعيوطنيرمألا



ًاكحاضهقهقأتأدب
اذهنمكعد؟سمألابهايإكربخأتنكاميعماسمىلعديعتأ-

امككدناسأسيلاتلابو،ةركفلاهذهنعىلختتنلكنأملعيانالكف،مالكلا
.مكدرفمبمككرتأنلوايتاكوداهنلعف

الوّيلإقّدحيًاتماصيقبهنكلوهجعزأدقديدجلايرارقنأودبي
.لوقياميردي

ةرملكيفامكتنأف،هسفنرّركييضاملا،يقيدصايلجأ-
امدنعوكينثأنأةيادبلايفلواحأو،اهيلعضرتعأفةنونجمةركفكيوهتست
.كعبتأوعقاولارمأللملستسألمألادقفأ

هنكلوً،ارورغهانيعتدقتاوًاوهزامبرةماستباهبشهيتفشىلعتحال
.ةيدجبضرتعاوروفلاىلعهسفنكلامت

رطخلنوضرعتتدقوً،امامتفلتخمةرملاهذهيفرمألانكلو-
.يّدج

:لوقأانأورارصإلانمديزمبهيلإترظن
ىلعتنأوالإةرماغملاهذهضختملتنأف.ركنتنألواحتال-

.رمألاككراشنساننأبماتنيقي
ادبف،يتحارصهتتغابوةقيقحلاضعبباصأدقيمالكنأًاحضاوادب

:مالكللةصرفهلهمأمليننكلوةركفلايفنلواحوهيلعًاحضاولاعفنالا
تحرصدقف-هرتوتنمفيفختلاًالواحمتلق-كلسرىلع-

انأو،كلذيفتبغرولىتحريغتتنلو،كتعيبطيههذهنأبةحرابلا
بلطتتنأ،عطتساملنكلواهرييغتًاريثكتلواحيتلايتعيبطيدلًاضيأ
ً،اديعبءاقبلاترتخاولىتحو،كلذنمنكمتأنليننكلو،لخدتأالأينم
نودمكتكرتيننألفوخلاينباتنيسو،ةيقبلاوتنأكيفركفألظأس
.ةدعاسم

ناكملاىلعاهتعشأبرشنتةريهظلاسمشتناكاميف،ةظحللتلهمت
.انهوجوىلعرتوتلاوقلقلاملاعمحوضوديزتل،هلك

يتكراشمنأىسنتالو،موسحمرمأىلعضارتعالليعادالاذل-
،عرسأتقويفةقيقحلاىلإلصنانلعجتو،رطاخملاةدحنمفّفختسكل
.لاجملااذهيفكتربخنمرفوأيه-ةيرظنتناكولو-يتربخنأامك

هنكلورخآًائيشلوقينأدارأهنأحضاولانمناك-قحكعم-
يلكتكراشميفةيوقلايتبغركنعيفخأال-هحرطةقيرطنمقثاوريغ
...نكلو،رمألا



ينعنمتةقيرطنمام-نكل-ـلاهذهديدرتنعفككوجرأ-
يفو،ةركفلانعىلختتوكيأرريغتنأىوسةرماغملاهذهكتكراشمنع
كعمىقبنساننأًامامتدكأتفقيرطلاهذهيفريسلاىلعًاّرصمتيقبلاح
.ةياهنلاىتح

بضغىلإلوحتيهينيعيفيذلاقلقلاادب
.فحجمهلوقتامنكلو-
عيطتسنالةايحلايفءايشأكانهف،يقيدصايًافاحجإسيل-

نعىلختأنأّيلعكتدعاسمنعىلختأيكلو،انلواحامهماهنمبرهتلا
اليننأبملعتتنأوًاعمانعمجياملكنعىلختأنأ.كليتقادص
يذلاامملعأالينكلو،عيطتسينلًاضيأداهنو،اذهكرمألعفعيطتسأ
كتقوّعيضتالف،ةركفلانعلودعلابعنتقتملنإمهملا...ايتاكهررقتدق

.كتدعاسمنعلودعلابانعانقإيف
.ازتيبلايتبلعىلإيديبترشأو
.ةيرزمحبصتدربتامدنعازتيبلاف،انماعطأدبنلفايه-

ًاحاترمتنكاميفهبلقنمقلقلايغلتنأنميتاملكنكمتتمل
ازتيبلاةبلعيلإبّرقو،يبلطلباجتسا،هذاختابتمقيذلارارقلانمًامامت
جازمبوةيهشباهلكأتأدبو،عطقلاربكأترتخافروفلاىلعاهتحتفيتلاو
.كرحتيالًاتباثوهيقباميف،بيط

؟لكأتنلأايه-
ذخأيلةبلعلاحتفو،هسأربفصعتيتلاراكفألاةجلنمقافتسا

اهبلوانتأيتلاةيهشلابنكيملنإولكألاأدبو،ازتيبلاتاثلثمنمةعطق
ةعوضوملاالوكلاسأكفصنتبرشوةعطقلوأتيهنأنأدعبو،يماعط
:هتلأسيمامأ

نيبامةقالعوأةلصكانهنأبريكفتلاىلإكعفديذلاام-
؟نيتميرجلا

ينينثينألجأنمهتالواحمرخآلذبدقو،بيجينألبقدّدرت
.رمألانع

؟ةلأسملاهذهيفطروتلاديرتكنأنمدكأتمتنأله-
.دكأتم-
ملكلذعمو،يتارظنيفًايلجناكرارصإلانكلو،ناعمإبّيلإرظن

.لمكأوةطاسببملستسي
ةديدجةكارشدقعددصبكنأيللقتملأ؟كلمعنعاذامو-



؟لمعملاءاشنإل
كحضلابتأدب
كشوىلعتنكو،ايفاملاىلإنامتنينّييسورلاّيكرشنأحضتا-

.ساقيالامباهضوخعمزتيتلاةرطاخملانمربكأةرطاخميفطروتلا
؟لوقتامًاقحأ-
.لماكلابهيلعترطيسدقةشهدلاتناك
اهيلعالصحيتلالاومألاضييبتناديريامهنأنّيبتدقف،فسألل-

نماهءاطتمانايونييتلاةيطملاُتنكو،ةيعرشريغقرطبلورتبلاعيبنم
ىلإتردابةيسورلاةطرشلانأيظحنسحنمنكلو،امهبرآمقيقحتلجأ
.طروتأنألبقامهيلعضبقلاتقلأوةعرسبفّرصتلا

؟ملاعلااذهيفءافرشلاضرقنالهً،اقحبجعللوعديرمأ-
تلجأتدقديدجلالمعملاءاشنإةركفنإفاذل،عقاولاوهاذه-

.كعملمعلالجأنمًامامتغّرفتمانأفيلاتلابو،مولعمريغدمأىلإ
امنأنقوموهوكلذلاق-رمألابتملعولزيرلوكينلتقتس-

هتبغرلملستسادقهسفنتقولايفهنكلوقطنمللٍفانمرمأهبموقي
يونأنكأمللباقملابينكلو،ةياهنلاىتحرمألااذهضوخيفةحماجلا
.هفواخمنمليلقتلا

تلذبيننكلًالئافتمنكأمليننأنممغرلابو-كتلكشماهنإ-
انعهداعبإو،رطخلاكرادتيفةصرفلاكلمتتلازالكنكلو-ةريخأةلواحم
ً.اعيمج

اههّجوأيتلاماهتالاتارظننمبّرهتلالواحيوهوً،اتماصيقب
.هّعقوتأتنكاماذهو،هوحن

تاثلثمنمىرخأةعطقتلوانت-عجارتتنلديكأتلابكنكلو-
يذلاامنآلاينربخأو،ثيدحلااذهنمانعدًانسح-لمكأانأوازتيبلا
؟نيتميرجلانيبةقالعدوجوضارتفاىلإكعفد

نمةريبكةوسحةعرجناعنكفشترايماعطلمكأتنكامنيب
.عوضوملايلحرشيأدبو،بارشلاةجاجز

ةكرتشملاىعفألاوهيهابتناتفلءيشلوأفسمألابتركذامك-
فلمتأرقنأدعبو،يسنرفلايئايميخلاتاذلدوعتيتلاونيتروصلانيب
.بحةقالعىلعاناكنيتيحضلااتلكنأحضتانيتميرجلا

.هتلأسوةشهدلكألانعتّفقوت
؟دكأتمتنأله-



،ليوطلادوسألارعشلايذباشلااذهبحتتناكنوسيأفلجأ-
اذهلوجكولوكسنويميدقلااهبيبحوةساردلايفاهليمزنعتلختدقو
.ببسلا

.لجعىلعةمقللاتعلب
؟ةميرجلاتافلميفةنّودمتامولعملاهذهله-
دقف،ةمولعملاهذهبينربخأوجكولوكسنوييماحمنكلو،الك-

لمتحيملركوغلاتراكلجأنمهتكرتامدنعاهنكلونونجباهّبحيناك
يذلاءانبلاباوبنأامك،ةدوعلااهوجريمايألاهقحاليلظدقو.ةمدصلا
ةميرجلاموييفىنبملانمجرخيسنويىأرهنأبدافأنوسيأهيفنكست
سنويركنأدقو،هنجسوهيلعةمهتلاتيبثتيفسيئرلاببسلاناكاذهو
دعبنكلو،ةمكاحملاتاسلجءانثأيفو،نيققحملامامأةمهتلاهذه
اماذهو،اهلزنميفهعباصأتامصبتدجو،نوسيألزنمصحفوتاقيقحتلا
.ةميرجلاهذهيفسيئرلامهتملاهنأبدئاسلايأرلاززع

.لتاقلاوهسنوينأبعنتقمريغكنكلو-
،مهتاذصاخشألاوأصخشلاوهنيقيشعلالتاقنأيأربفً،اعبط-

كلتيفو،مايأةسمخبنوسيألتقملبقركوغلاتراكلابطلالتقدقو
يذلاقيرحلاىركذءايحإةبسانمبًالافتحارضحيةرقنأيفسنويناكءانثألا
.هتيفارغجوناكملاةفاقثىلعهتاريثأتواريبةقطنميف1870ماعلايفبشن

ىلإرفاسوهتميرجذيفنتللوبنطساىلإةسلخداعهنألمتحيالأ-
ً؟اددجمةرقنأ

ةيناثلاةبارقناكلاتراكهيفلتقيذلاتقولانأل،ليحتسم-
صاخلارمتؤملاةعاقيفسنويناكتاذلابتقولااذهيفوً،ابيرقتًارهظ
.ةبسانملاهذهبةملكيقليلافتحالاب

.ماعطلالوانتكرتدقوملكتيناك
لكألابأدباميفو-؟كماعطلكأتنأكيأرامنكلوً،انسح-

.ينهذيفلئالدلاوثادحألابترأنأتلواحًاددجم
ىنعماهتايطيفلمحتمايأةسمخدعبةيناثلاةميرجلاعوقو-

ريغوةبيرغةفدصضحمناكرمألانأةركفنعانيلختنإعبطلابًايفخ
ةقالعدوجوديكأتلكبيحويهذهكةريصقةدميفنيقيشعلتقو.ةعنقم
نيمرجملاوأيقيقحلامرجملانإفًاقباسيلتركذامكو.نيتميرجلانيبةيفخ
...ديكأتلكبنآلامهدحاوصخشنمرثكأاوناكنإ

.يمالكىلعًاقفاومهسأربريشيوهولجعىلعهتمقلعلتبا



؟همساناكاذام،لاتراكلتقةميرجيفمهتملاو-
:هتلأس
.ينبيجينألبقةليوطةفشربارشلاةجاجزنمفشترا
نموهداشروتاردخملاىلعًانمدملاتراكناك...روبوجداشر-

ةجيتنلاملانمريبكغلبمبداشرلًانيدمناكلاتراكنأودبيو.هلاهنمؤي
داشرماقتارملاىدحإيفونينثالانيبفالخنمرثكأبشندقو،كلذ
مهُّتادقداشرنأىرخألاةطقنلاو،عيمجلامامأوهلمعناكميفهديدهتب
ةهجوملاتاماهتالايمارجإلاهلجسزّزعدقفاذل،ءادتعامئارجبلبقنم
.هيلإ

:هتلأسازتيبلانمةديدجةعطقذخآنألبقو
عضتملامل؟اهيفركفتيتلاةقيرطلابةطرشلاركفتالاملو-

؟هتاذصخشلاامهفلخفقينيتميرجلانأبديفييذلالامتحالا
نيبعمجتيتلابحلاةقالعبًاريثكمتهتملةطرشلانأدقتعأ-

باكترالعفاودلانمريثكلاامهيدلّرفوتتنيمهتمدوجونأامك،نيتيحضلا
.نكممتقوعرسأبنيتيضقلاءاهنإوقرطلالهسأرايتخالاهعفددقةميرجلا

؟تيينوجققحملامامأكيأربتيلدأله-
تمسحدقنيتيضقيفضوخأنأتفخدقف،كلذلعفأمل-

.رمألانمتيينوجءاتسيف،امهرمأةطرشلا
فدرأتمصلانمتاظحلدعبو
اهريوصتنمدعبِهتنأملويتزوحبلازتالروصلانأىسنتالو-

ً.اعيمج
.لئاطنودهئايتساةراثإلٍعادنمامف،قحكعم-

ثادحأبركفيانملكوانماعطيهنننحنوً،اددجمتمصلاداس
تمصلاتعطقتاظحلدعبو،نيتميرجلا

نأو،ةفدصضحمنيتميرجلاعباتتنوكينألامتحاكانهنكلو-
.نيتميرجلانيتاهابكترانمًاقحامهنيمهتملا

ً.اقلطميتظحالمهجعزتمل
لباقأىتحيأربمزجأنلكلذعميننكلو...فيعضلامتحا-

.تاذلابببسلااذهلامهارأنأتبلطدقف،سنويوداشر
،عطاقيأربتبلالبقنيمهتملاةلباقمنمدبالفً،ايقطنمًامالكناك

مثنمو،ازتيبلانمةعطقرخآيهنأنألبقالوكلانمةعرجتفشر
.يتلئسأحرطىلإتدع



هلوحموحترخآمّهتمنمكانهلهينعأ؟كتاعقوتيهامو-
؟كيأربكوكشلا

نيتحوللاكلتنكلو،يئاهنرارقبتبلاىلعًاركبمتقولالازيال-
،ماودلاىلعيكوكشناريثتلميلفسالوكينيئايميخلاوماسرللنادوعتنيتللا
.هراكفأبنيدقتعملادحألتاقلانوكينألمتحملانمو

؟لميلفجهنىلعنوريسيعابتأونوديرمكانهلهو-
.دراولامتحاهنكلو...ملعأال-
.نينسلانمتائمعضبلبقتامهنكلو-
.ماعةئمسمخلانعديزياملبقتامدقف،عضبسيل-
.يلحضوأ
دوجولامتحافعضياذهو،ليوطنمزذنمتامهنأمهملا-

.هلعابتا
درجمنكيمللميلفنأكلذ،ةطقنلاهذهيفيأرلاكفلاخأ-

.دولخلانعًاثحابناكهنإلب،بهذىلإنداعملاليوحتبينعميئايميخ
؟تنأكلثم-
دولخيأيفرحلاىنعملابدولخلانعثحبأالانأف،العبطلاب-

،دولخلانمعونلااذهىلإلوصولاديريناكلميلفنكلو،حورلاودسجلا
ريثكلانأمهألاو،ةركفلاهذهلوحثاحبألاوبراجتلانمريثكلابماقدقو
لكهبشتةروطسأاهنإ،اذهدولخلاريسكأىلإلصولميلفنأبنودقتعي
نيلاّجدلاةصاخو،روصعلارمىلعسانلااهبدقتعييتلاريطاسألا
ملعكءايميخلاةركفبنيعنتقمنولازيالنيذلاوسكاةعومجملاونيذوعشملاو
ناكدقو.ةبيرغلاتادقتعملاوراكفألامهيوهتستنمممهاوسو،هقيبطتنكمي
.ىقيسوملانمةبيرغعاونأهيوهتستًاباشلاتراك

؟هينعتيذلاام-
عاونأنماهاوسوكلاتيملاىقيسومو...سكاةعومجملاىقيسوم-

.ةفولأملاريغوةبيرغلاىقيسوملا
ةبتكميفىزيدةزوحبهتيأريذلاباتكلاتّركذتثدحتياميفو

باتكلانأامك،لميلفمساباهيفعمسأةرملوأتناكو،ةرتفذنماهدلاو
اميفامهتيأرنيتللانيتحوللاتيأركانهو.هتاموسرعيمجىلعيوتحيناك
.نيتيحضلايلزنمناّنيزتدعب

؟لبقنميئايميخلااذهلوحىزيدعمتثدحتله-
بيرغلاؤسنميدارممهفًالواحميلإرظنويلاؤسناعنكبرغتسا



اذهك
؟داهنةنباىزيدينعتأ-
موقتاهنأامك،صخشلااذهنعةدمذنمينتثدحدقفلجأ-

.تاذلابهلوحثحبةقلحءاشنإب
؟لوقتاممدكأتمأ-
ًاقحناكنإو،هبةقلعتملاتامولعملاةفاكبةّملميهو،لجأ-

ىزيدنأدكؤملانمفهراكفأبنودقتعيوهجهنىلعنوريسيًاعابتأكلمي
نمريثكلاانيلعرفوتسفرمألايفاذهبانعتسانإو،نيقيلاربخلااهيدل
دهجلا

.ةصرفبرقأيفاهلباقننأانيلعبجياذإ،ةلوقعمةركف-
ءاخرتسالاوةحارلاروعشبانّعتمتدعبوةعطقرخآىتحازتيبلاانلوانت

خبطملاىلإنوحصلاةداعإوةلواطلافيظنتبناعنكماق،عبشلاهرفوييذلا
:روفلاىلعردابهنكلوهدعاسألتضهنف

عضومتييذلايسركلاىلإهديبراشأو-يندعاستنأيعادال-
.ةكيرألابرق

.كانهةبلعلافراجيسنيخدتيفبغرتتنكنإ-
ةبجودعبنيخدتلابعتمتسأيننكلو،نخدمريغينوكنممغرلاىلع

.ناعنكهنّخدييذلارخافلاعونلاكلذنمنوكتامدنعةصاخبو،ءادغلا
تأدبو،هتلعشأوةيسنرفلاتيربكلاةبلعتلوانتو،ةبلعلانمًاراجيستذخأ
ذخأاميفيردصقامعأيفلغلغتيلةعتمبهبحسأوفيثكلاناخدلاقشنتسأ
يفتاهأدبسفنلوأدعبو،خبطملاىلإةغرافلابلعلاونوحصلاناعنك
اهنأودبال،بتكملافتاهمقرتدجوفةشاشلاىلإترظن،نريلاوجلا
.ميشي

؟ميشيولأ-
..داهنانأ-
؟نآلابتكملايفتنأ،داهنالهأ-
.ايتاكعمثيدحلالدابتتةسلاجيهوانهًاضيأزيرلوك،لجأ-
؟رمألاامًاريخ؟كعمتءاجًاضيأايتاكً؟اقح-
،ةحرابلاناعنكاهنعانثّدحيتلاةركفلالوحثّدحتننأانيلع-

.هيمدقبةكلهتلاىلإريسيهنإ
.ناعنكلزنميفنآلاانأ-
؟كانهتنأًاقح-



.ءيجملامكنكميمتبغرنإو،لجأ-
.بيجينألبقتاظحللتمص
لبقةثالثلانحنثدحتلاانيلع،بتكملاىلإتنأدوعتنألضفأ-

.رارقيأذختننأ
نعزيرلوكملعتنأديرأالانأفًارذحنكنكلو،ءاشتامك-

ثدحتنوةبتكملايفكدنعيقتلننأكيأرام،فاختالىتحًائيشرمألا
.ةيّرحب

نأاهنمبلطأس،ةبتكملايفةسلاجنآلاىزيد،يدلعنامال-
.ةحارلاىهتنمبملكتننأعيطتسنكلذبوانلوصولاحبهذت

.اهعمثدحتلاواهتيؤردوأانأف،باهذلااهنمبلطتال-
؟ىزيدعم-
.كارأاملاحرمألابكربخأس،قلقتنأليعادال-

ىلإرظنيوهوخبطملانمناعنكداعىتحيثيدحتيهنأنإامو
عمسهنأهتارظننمًاحضاوناكدقو،يدييفلازياليذلالاوجلا
.راديذلاثيدحلا

.ةحرابلالصحامنأشبيعمثدحتينأديري،داهنهنإ-
:لوقيوهوههجوىلعًافيطلًاريبعتىدبأ
رعشيهنأامك،رمألاةّبغمنمفاخيو،ّيلعقلقيهنأملعأ-

لصتادقو،ضرعملاةركفبةيادبلاذنمينعنقأوينعفدنموهفبنذلاب
،هنمصلختأيكلةجحتربدتيننكلوينملكيويتأييكلحابصلااذه
يتأينأهنهذىلإردابتيملاذلكءاهدوكثبخكلتميالنيكسملافعبطلابو
.يبابقرطيوازتيبلابلعبًالّمحم

انقيدصلوحاهتاذرظنلاةهجوكلتمناننألنكلوةيرخسسيلانكحض
.كرتشملا



ماهملاانمساقتةرملكيفامكاننكلو،ةحارصرمألانعملكتنمل
ايتاكةلباقملجأنمةبتكملاوحنتهجتااذل،رارصإبلمعلاانأدبوتمصب
نعتامولعمىلعلوصحلاًاضيأو،ةديدجلايرظنةهجوبامهعانقإوداهنو
نايلوتينيذلانييماحملاةلباقملناعنكهجتااميف،ىزيدنملميلفسالوكين
ًادغمتتسيتلاتاءارجالالوحقافتالالجأنمكلذونيَمهتملانععافدلا
.نيَمهتملاةلباقملنجسلاىلإناعنكههّجوتءانثأ

قرغتسيو،صاخشأةثالثلعستيداكلابناغودىنبميفزوجعلادعصملا
ءادعصلاتسفنتدعصملابابحتفامدنع،ةكرحلايفهريغنملوطأًاتقو
ةقطنملاهذه،ورتملاةطحمىلإلصألولوكهاشناتسبعراشوحنتهجتاو
لءاستأماودلاىلعتنكةقيقحلايف.اريبعماتالغاهيفلخادتتيتلايه
تلكشيذلاتقولايفف،اريبنعاتالاغةقطنملصفبرارقلاةحصنع
اريبتناكولغوأهيبيفةيراجتلاةايحلازكرمةيخيراتلااهاروسأباتالاغهيف
لوأتناكدقو،ندمتلااذهللباقملايفيرلاهجولااهنيتاسبواهرباقمب
ءانبمتثيحنييسنرفلالبقنماهلوقحواهنيتاسببةقطنملانيدمتلةلواحم
نرقلايفكلذويسنرفلارصقلامسااهيلعقلطأيتلاةيسنرفلاةرافسلا
،نييناطيربلا،نايلطلالثميلاوتلاىلعنويبوروألاماقدقو،رشعسداسلا
أدبتقولاعمو،كانهمهتارافسءانببةيقدنبلاءارفسوسورلاونييدنلوهلاو
تناكيلاتلابو،تارافسلاهذهنمبيرقلاطيحملايفمهلزانمءانببراجتلا
ةثيدحلاولغوأهيبّدمأيذلانايرشلايهنآلااهيلعوطخأيتلاواريب
.ةايحلاب

عاونألكبلفحتنينسلاتائمىلإاهخيراتدوعييتلاةقطنملاهذه
،تانجعملاويواشملاميدقتبةصاخلامعاطملاويهاقملاوتايرتيفاكلاومعاطملا
يذلانيرباعلاعاونأفلتخمبئفادلايفيرخلامويلااذهيفلفحتتناك
لك،معاطملاهذهيفمهءادغاولوانتنأدعبمهلامعأةرشابمىلإنودوعي
اهمعاطمبولغوأهيبنكتملسانلاءالؤه.ماعطلايفهقوذوهتبغربسحب
ةرصاعملاةيبرغلاوةيقرشلااهعاونأفلتخمىلعةيليللااهيهالمواهتارابو
ردصملّكشييذلاناكملاامنإ،مهلةبسنلابةحايسلاوهزنتللًاناكمةميدقلاو
اهردققحاهنورّدقيوةقطنملاهذهنومرتحياوناكببسلااذهلو،مهقزر
.اهملاعملكىلعنوظفاحيو

بناجلاىلعدتمملافيصرلالغشتاهسورتواهتاوارهبةطرشلاتناك



نماهؤانبمتيتلاو،ةقيرعلايارسةطلغةسردمليخيراتلابابللنميألا
رصقللةعباتةسردمنوكتل1481ماعلايفيناثلاديزايبناطلسلالبق
ريثكلاهجويفةدماصتيقبدقو،مهميلعتهوفظوماهيفىقلتييناطلسلا
ةيسايسلاثادحألانمريثكلاو،لئاطنوداهماهتلاتلواحيتلاقئارحلانم
.اهتزّزعوةيخيراتلااهتناكمنمتدازيتلا

هجاوملاعراشلايفترسو،راسيلاوحنقيرطلاةيصاندنعتفطعنا
اميفو،ناهيلصأقوستلخدراتمأةرشعيلاوحدعبوةيناطيربلاةرافسلل
.فلخلانمينيدانيداهنتوصتعمسجردلاطبهأتنك

.ينرظتناميلس..ميلس-
اهنعهتلأسفهتقفربايتاكدجأمل
.ةيئاذغةيمحعبتتساهنإلوقت..كعكلاضعبءارشلتبهذ-
.ةحرابلالكألايفتفرسأاهنأودبي-
اذامينعأ؟زيرلوكنعاذامحيحص..نكلوًاريثكفرستملال-

؟ةحرابلاعامتجالوحاهتربخأ
؟انثيدحيفةأجفزيرلوكمحقأامل
؟اذام-
ًاعمانكاننأبتملعامدنعامًاعونتجعزنااهنأبتسسحأ-

.ًءاسمةحرابلا
ً.اقلطمهعقوتأملامثدحدقل
؟ءاشعلاىلعًءاسمةحرابلاًاعمانكاننأباهتربخأله-
.اهتربخأيتلايهايتاك،ءيشباهربخأمل-
.ّيفكبيسأرطبخأانأوًاعاترمهيلإترظن
.كلذيفكشالزيرلوكينلتقتس،ةرملاهذهّيلعُيضقدقل-

يلعفةدرنمبرغتسااذل،فقوملاةقيقحداهنفرعيمل
؟فوخلااذهلكامل؟كبام-
راغتنأتفخدقف،ةحرابلالمعءاشعيدلهنأباهتربخأدقل-

.ةيوسانكاننأبتملعاذإايتاكنم
كشلااهؤلمتارظنّيلإرظنو،ههجوىلعءايتسالاترامأتدب

.ةبيرلاو
نإامنكلواهبًامرغمتسلعبطلاب،ةقيرطلاهذهبيلإرظنتال-

ً.اقلطممالسبرميرمألاكرتتنلةيسوراهنأبزيرلوكملعت
ءازهتساةكحضنأادبو،ههجويفءايتسالالحمةيرخسلاّتلح



:لوقيوهوهتاملكللختت
لاوطةيئادعتارظنباهجدحتزيرلوكتناكببسلااذهلًاذإ-

.ةريبكةطرويفكسفنتعقوأكنأبنظأ،تقولا
.نظتاممربكأًاقحةطرولاف،ةيرخسلانعفك-

ً.ايساوميفتكىلعهديعضو
نأةطاسبلكبكنكمي،كفوخيفغلابتورمألالّوهتكنظأ-

تيقبفةظحلرخآيفءيجملانعارذتعانّييسورلاكيفيضنأباهربخت
؟كلذكسيلأامهنيبوكنيبةمجرتملارودتبعلًاقحايتاكف،اهعم

.عبطلاب-
نايسورلارذتعاامدنعناعنكوانأيتوعدبتمقكنأبًاضيأاهربخأ-

.ءيجملانع
يقيدصنأبدقتعأ،كشلااهيلإىقريالةيقطنمةعيرذيلمّدقدقل

نممغرلاىلعو.يتاّعقوتسكعىلعةينهذلاتاردقلاضعبًانايحأكلتمي
،قيرطلالاوطينندواريالظقلقلاوكوكشلانأالإهيأرباوصبيعانتقا
نأةصاخ،يقيدصاهرّوصتيتلاةلوهسلاكلتبتسيلزيرلوكعانقاةمهمف
.نهيلعبذكلالواحينيحلجرلانفشتكيماودلاىلعءاسنلا

يفنكأملف،ةبتكملايفاهدحولةسلاجىزيدتناك،ظحلانسحل
ىدمىزيدتظحالدقو،اهتجامسلّمحتوكلمةيؤربيلحمسيجازم
.يبارطضا

له،ةجردلاهذهىلإًابحاشكهجوودبيامل،ميلسمعكبام-
؟هللاحمسالضيرمتنأ

؟كلاحفيكينيربخأ،كمامتهاىلعًاركش،يتزيزعايًاليلقبعتم-
.اهثّدحأتنكاميفتسلجويساركلادحأتبحس
...يتقولكذخأتةساردلانكلو..ريخب..ريخب-
.ةيماهتاةقيرطباهدلاوبطاختيهوةيدجةربنتذختا
ملكنأبنظأ؟ةحرابلاتنكنيأ؟كلاحفيكداهنديستنأو-

.كتداعكتيبلايفمنت
.بيجيوهويقيدصهجوىلعةيدجةبيطقتترهظ
نحنو،ضرعملايفناعنككمعدعاسأيننأبيتزيزعاينيملعت-

نكلو،نكممتقوعرسأيفروصلايهنننأعيطتسنيكلةفاثكبلمعن
؟ةساردلارابخأامينيربخأوينمكعد

ةنسلاهذهبسرأنلفقلقتال،حاجنبةحرابلاناحتماتزتج-



.fatherايًاضيأ
ةجردلعضولاروهدتيسيتبسرولف،يتزيزعايدراوريغبوسرلا-

كتعمسولفىرخأةرمfatherـبينيدانتالألضفألانمو،اهّليختنكميال
.ةيكرتلاةغللاعمةيبنجأتاملكلكطلخنمًاريثكءاتستسكتدلاو

:لوقتيهوةرملاهذهؤطاوتباهدلاوىلإترظن
؟اهدوجوءانثأةقيرطلاهذهبملكتأينتعمسلهو-
يتارظنتّقلعتاميف،ّدوبثيدحلافارطأنابذاجتيهتنباوبألاناك

رثكافّرعتلاًالواحمتبرتقا،ىزيدمامأةحوتفمتناكيتلابتكلادحأب
حيضوتلابىزيدتردابف،باتكلاعوضومىلع

يفانتاررقمدحأوهوندملاعامتجاملعمسالمحيباتكهنإ-
ّمتهتله،ةيفيرلاقطانملانّدمتلةبحاصملالكاشملالوانتيوهو،ةعماجلا
؟عيضاوملاهذهب

كتزوحبهتيأريذلاباتكلاتاذهتنظيننكلو،الةقيقحلايف-
.ةدملبق

؟باتكيأ-
.يسنرفيئايميخلناكهنأبنظأ،دولخلانعثدحتييذلاكاذ-
؟لميلفسالوكينينعتأ-
؟لجرلااذهلوحتاملعمكيدلأ،لميلف،وههنإلجأ-
.هنعةساردتيرجأدقف،ّيدلعبطلاب-
يذلاهسفنصخشلاوهأ-انثيدحيفداهنلّخدت-ةظحلةظحل-

؟اياحضلالزانميفةّقلعملاهتاحولنعوناعنكهنعثّدحت
.وهلجأ-
ناعنكعانقإىلعنيعمزمانكرمأبيمامتهاًانجهتسمداهنّيلإرظن

عوضومنعىزيدتلأسيننأهناجهتساببسنوكيدقو،هنعيلختلاب
.هتقفاومنودرمألايفاهتكرشأيلاتلابولميلف

ردابومئارجلاعوضوملوحهتنباهابتناريثيالنأناكمإلاردقلواح
:لوقلاب

لميلفوعدملااذهنعانيثّدحواياحضلاومئارجلانمنآلاانوعد-
.يئايميخلااذهةقيقحةفرعملًاقوشتمتبدقف

مئارجلانيبطبرتةقالعيأاهنهذنموحمأنأتلواحيرودب
.يئايميخلاو

.دولخلاةركفبةرتفلاهذهمتهمًاضيأناعنككمعنأبينعأ-



ملواهكوكشنمتدازةلّجعتملاةكبترملاانتارّربمنأحضاولانمناك
.روفلاىلعاهباجأف،ةمهفتسماهدلاوىلإترظناذل،اهعنقت

ميلسكمعنأودبيو،نونجلاباتعأىلإلقتناناعنككمع-
.هبقاحللايوني

يهوبارغتسالاهناكملحواهتارظنىرتعايذلالوضفلاّفخ
:ينلأست

؟ميلسمعتايئارواملاوتايناحورلابمتهتتأدبله-
نعانيثدحويتامامتهانمكعدنكلو،ليبقلااذهنمءيش-

مامتهالاىلإهعفديذلاامو،هراكفأزربأيهام،يسنرفلايئايميخلااذه
؟لاجملااذهب

.لجرلااذهنعهفرعتاممهأانلدرستىزيدتأدب
رورمعمةروطسأىلإلوحتهنكلو،راوطألابيرغلجرهنإ-

لثمورشععبارلانرقلايفسيرابيحاوضيفاسنرفيفشيعيناكتقولا
ناكوهلزنمنميضرألاقباطلايفبتكلاعيبلًاتوناحكلميناكيدلاو
موقيناكهنأامكو،بتكلاخسنيفنيصتخملانمةعومجمهيدللمعي
ةايحهتجوزعمشاع.ةباتكلاوةءارقلامهميلعتوءالبنلاءانبأسيردتب
عبنانهنموًافّقثمًاصخشناكدقو،رهاظملاوفرتلانعةديعبةطيسب
طاسوألايفًاماهًافشكتقولاكلذيفتناكيتلا،ءايميخلابهمامتها
.يلاحلاانتقويفDNAـلاةلسلسفاشتكاةيمهأكًامامت،ةيملعلا

تناكيتلاءايميخلابهنينعتيذلاامانليحضوتنأكنكميله-
؟تقولاكاذيفملعلاةباثمبربتعت

ليوحتيهءايميخلانأهيلعفراعتملاف،ميلسلامعملعتامك-
يفف،ريثكبلمشأومعأحلطصمةقيقحلايفهنكلو.بهذىلإنداعملا
نيلجبملادايسألانمبّرقتلاةيفيكينعتءايميخلاتناكةميدقلانانويلا
ًاداعبألمحتاهنيحءايميخلاتناكدقل،نوكلارئاصمبمكحتلاىلعةردقلاو
ةناكملتحتتناكدقفاذل،هتاذتقولايفةيسايسوةيفسلفوةينيد
براض-ريبعتلااذهمادختساحصنإ-ملعوهو.رصعلاكلذيفةقومرم
،همسالطنوكفيةنعارفلاناكنيينانويلالبقفخيراتلاقمعيفهروذجب
سوتسيجيمسيرتسمرهىلإةبسنةيسمرهلاءايميكلاهيلعنوقلطياوناكو
ةداسلاثوعبمنيينانويلابسحبوهسمرهو.نومأتوتبهنوطبرييذلاو
يلاتلابو،ةلجبمتارمثالثينعتفسوتسيجيميسيرتامأ،ةيبملوألايفنيلجبملا
.تارمثالثلجبملاثوعبمينعينيتملكلاعمجف



دادعألاونمزلاوملعلاديسءامدقلانييرصملادنعناكفتوتامأ
مسجهلناك،كلفلاملعوةسدنهلاوملعلادجوأنمهنأبنودقتعياوناكو
قاروأهديبلمحيوهوماودلاىلعرّوصيوراقنملاداحرئاطسأرويرشب
ءايميخلاتناكو،ءامدقلانييرصمللىتوملاباتكّلثمتهنأدقتعييتلاويدربلا
.يرصملااذهاهرارسأكلتمييتلامولعلانمًاءزجديكأتلكب

رانلاوءاملاوءاوهلايهةطيسبرصانعةعبرأىلعءايميخلاملعدمتعي
.ملعلااذهىلإةبسنلابةيساسأداومقبئزلاوحلملاوتيربكلاربتعيو،بارتلاو

لكونويئايميخلااهبماقيتلابراجتلالكلسيئرلافدهلادعيو
وأةفسالفلارجحداجيإوه،لاوطتاونسلاهيلعاولمعيتلاثاحبألا

ىلإنداعملالكلّوحيمهمعزبسحبيروطسألارجحلااذه.ةفرعملارجح
اذهو.دولخلاهبرشينملكحنميءامجتنيهنأامكىضرملايفشيوبهذ
ةلّجبملااهصئاصخجازتمانملكشتيوةيساسأداومثالثنمنوكتيرجحلا
اميفةايحلاةوقىلإزمريقبئزلاوحورلاىلإزمرييذلاتيربكلا:يهو
.ناسنإلادسجىلإزمريحلملا

رجحبًانايحأىمسيرجحلااذههنأديفتىرخأةروطسأكانهو
.ىفنملا

ًامتهمءايميخلايفلمعييذلالميلفناكدقفانتصقىلإةدوعلابو
ىلعلوصحلانمنكمتلميلفنأبدقتعيضعبلانإىتح،ةفسالفلارجحب

ثحبللىؤرلاىدحإهتعفددقو،هبتكدحأيفكلذنّوددقورجحلااذه
.لجبملارجحلااذهنع

هبطاخيًاينارونًانئاكهملحيفدهاشيلايللادحأيفًامئانناكامنيبف
:هديبًاباتككسميوهو

دحأعيطتسينلباتكهنإ،لميلفايًاديجباتكلااذهيفنعمت«
تقويتأيسنكلو،هروطسنمدحاورطسمهفوأهنمةدحاوةملكةءارق
ملاممهفو،لبقنمهتءارقدحأعطتسيملامةءارقنمهيفنكمتتو
.»كلبقهتيؤرنمدحأنكمتيملامةيؤرو،دحأهمهفي

هعموهتوناحىلإلجرءاج،ملحلااذهىلعةريصقةرتفءاضقنادعبو
عيبديريلجرلاناكوديلاطخبةبوتكم،ةحفصنيرشعوٍدحاونمباتك
يذلاباتكلالثاميهنأروفلاىلعكردألميلفهصحفتنأامو.باتكلا

هفاوحتطُخةعنصلانقتمًاباتكناك،ملحلايفنئاكلادييفهدهاش
تايطنيبةفلتخملازومرلاوةبيرغلاروصلاعّزوتتيبشخفالغهلبهذلاب

ىلإدوعيباتكلااذهنأديلاطخببتكىلوألاةحفصلايفو،هتاحفص



دوهيلارابحألادحأناكيدوهيلاماهاربأ(مّجنموملاعوهويدوهيلامهاربأ
)ةضماغلاالاباكلاةعامجيّملعمدحأو

باتكلااذهمسالطكفةنسنيرشعودحاوةدمللواحيلميلفلظ
ّللكتملةقاشةمهمتناكاهنكلو،هتاحفصنيبةنوفدملارارسألاةفرعمو
ثحبيذخأوديلاطخبةديدجخسنباتكلانعخسنتسااذل،حاجنلاب
ةغللاببتكدقباتكلانأدقتعيناك.هرارسأفشكينأعيطتسينمع
ةرتفلاكلتيفدوهيلادهطضتتناكاسنرفيفةسينكلانألو،ةميدقلاةيربعلا
.اينابساىلإباهذلاررقاذل،دالبلامهمظعمرداغدقفمهمكاحتو

؟امل-
،اهنيحاينابسايفةمئاقلازتالةيمالسإلاتارامإلاضعبتناك-

لميلفهجوت1378ماعلايفواذل،ةينيدةيّرحبنوعتمتياهيفدوهيلاناكو
ىدتراقيرطلاءانثأتامجهلارطاخمنمهسفنيمحييكلو،اينابساىلإ
ةخوسنملاتاحفصلاضعبهعمذخأوسدقلاراّوزبنيصاخلاةعبقلاويزلا
ًالماكًاماعتقرغتسايتلاهدوهجتبهذولشفلابينمهنكلو،هباتكنم
ىلإةدوعلاعمزيناكاميفو.ىدسباتكلاةرفيشكفهنكمينمعثحبلل
دوهيلاءاملعدحأفرعيهنأبهربخأيذلاراجتلادحأىلعفّرعتهرايد
ملاعلااذهىلعلميلففّرعتدقو،ةيحيسملاىلإةيدوهيلانماولّوحتنيذلا
بتكدقباتكلانألميلفهربخأامدنعو،زيشناسملعملابىعديناكيذلا
لجأنمسيرابىلإهعمرفاسينأقفاويدوهيلاماهاربأملاعلالبقنم
ملوًاضيرمناكهنكلو،همسالطكفيفهتدعاسموًالماكباتكلاةيؤر
ةماتةيرسبلميلفهنفدوقيرطلاءانثأيفوتثيحةلحرلالمكينأعطتسي
هلوصولاحو،ملستسيملعبطلابهنكلو.ضافولايلاخةدوعلاةلحرلمكأو
نكمتًاريخأو،تاونسثالثةدمكلذيفرمتساوباتكلايفلمعللداع
اممظعمبعّربتو،بهذىلإقبئزلاليوحتنملينيربهتجوزةدعاسمبو
ببسوهاذهنوكيدقو،ةدابعلارودونيجاتحملاوءارقفلللاومأنمهانج
زومرنمًازمرهتلعج،راشتنالاةعساوةعمسهباستكاوًازمروةروطسأهرابتعا
.روصعلارمىلعءايميخلاملع

؟كلذدعبلصحيذلاامو-
.لوضفباهتلأس
اذهبباتكفيلأتبماقوءايميخلامولعىلعلمعلايفرمتسا-

هنأبمعزيضعبلانكلو،هتافوىتحةعداوةايحشاعدقوصوصخلا
ماقهنأو،دولخلاكالتماعاطتساكلذبوةفسالفلارجحىلإلوصولاعاطتسا



.هتجوزووهًاباشدوعينألجأنمنينامثلانسيفرجحلااذهلامعتساب
،ةحصلانماهلساسأالمعازمدرجمتاضارتفالاهذهمظعمنإفعبطلابو
.هسفننعلميلفهلاقامىلإةدوعلاانيلعرمألاةقيقحىلعفوقوللو

؟لميلفلاقاذامو-
جرختواهتبيقحذخأتيهوكلذتلاقً-امامتهتاملكّركذتأال-

بيلقتبتأدبو،ةقباسلاةرملايفاهعمهتيأريذلاهتاذباتكلااهنم
يداعصخشدرجمانأ:طبضلابهلوقياماذه،اهتدجودقلًانسح-هتاحفص
،جوباليدةدابعرادبرقعقاولايلزنميفشيعأ،ةنيدملاهذهيف
.َحِنُمزنكربكأكلتمأيننكلو

يلإترظنوباتكلانعاهسأرتعفر
هيلإيمريامىلإلوصولاعطتسأمليننكلو،هتاملكيههذه-

.تاملكلاهذهنم
ً.امزتلمًاينارصنودبيلجرلانأبيتزيزعايدقتعأ-
داهنحضوأ
انوحنباتكلاترادأ-ًامزتلمًاصخشلعفلابناك.يبأايودبيال-

ةفتلملاىعفألاةحولسفنيهوهيفةدوجوملاموسرلاىدحإىلإريشتيهو
.اياحضلادحألزنميفةّقلعماهاندهاشيتلاوبلاصتملالكشلالوح

نيبةقالعلادّسجتيهو،اهمسربلميلفماقتاذلابةحوللاهذه-
نيزمرلانيذهنيبطبرلابماقهنأبينعياذهو،ءايميخلاوةينارصنلا
.هريكفتةمظعىلجتتانهونيميدقلا

.يتريحراثأىزيدهتمّدقيذلاريسفتلااذه
.ءاملعلادحأهنأكوهنعنيثدحتت؟هريكفتةمظع-
هثاحبأودبتدقو،نيثحابلامهأدحأناكهنكلوً،املاعنكيمل-

نعثحبيناكملاعلككوهنأالإثيدحلاملعلائدابملةيفانمهتساردو
،ةفولأمريغلئاسووًاقرطليبسلااذهيفمدختسادقناكنإو،ةقيقحلا
ً.اقلطمهّزيمتوهنأشنمللقيالكلذنكلو

هيتفشىولدقومالكللداهنىربنا-يتزيزعايةئطخمكنظأ-
ًامامتهباوصدولخلاةركفتراطأِواهدرجمناكلجرلانأبدقتعأً-اراكنتسا
.ناعنككمعلثم

،المأهباوصدقفناعنكيمعناكنإمزجأنأعيطتسأال-
نويسنرفلالازيالً،ايكذًابوهومًالجرناكلميلفنأنمةدكأتمينكلو
نمريثكلانأامك،سيرابءايحأدحأىلعهمسااوقلطأدقوهنّولجي



لجرلاناك،مهلجأنماهأشنأيتلاةينبألايفنوشيعينولازيالءارقفلا
روديولايجألاهرابخألقانتتو،نهارلاتقولايفىتحاهركذددرتيةروطسأ

.تاعئاشلانمريثكلاهلوح
؟تاعئاشلاهذهيهام-
.اهدلاووةاتفلانيبأشنيذلالدجلافقوألتلخدت
نمتائمعضببهتافودعبهنأديفتتاعئاشلاهذهىدحإ-

ًاغرافناكهنكلو،هربقحتفبرشعثلاثلاسيولاسنرفكلمماقنينسلا
تمتنينسلارمىلعوكلذدعبو.ءيشيأهيفدجيملوماظعلانمىتح
نرقلايفف.ةفلتخمروصعيفوةنيابتمنكامأيفلميلفنيجوزلاةيؤر
ساكوللوبراثآلاملاعلسرأرشععبارلاسيولنأىوريالثمرشعنماثلا
ريثكلانقتييكرتملاعبلوبىقتلالوضانألاةقطنميفو،طسوألاقرشلاىلإ
هنأامهنيبراديذلاشاقنلانمريثكلادعبريخألاهربخأدقو،تاغللانم
ناجوزلاناكدقفهمعزبسحبو،امهيلعفّرعتوهتجوزولميلفبىقتلا
.ةئناهةديغرةايحناشيعي

؟اهنيحلوضانألايفنيدجاوتماناكًاقحأ-
رركتهنأبتفاللاو،ةصروببرقناكميفاناكامهنأدقتعأ،لجأ-

اداعامهنأضعبلامعزدقف،تقولانمةرتفرورمدعبىرخأةرمرمألا
يفلينريبولميلفضعبلادهاش1761ماعلايفف،اسنرفىلإىرخأةرم
،ةئيسةأجافمامهرظتنتتناكةرملاهذهنكلو،سيرابيفتاربوألاىدحإ
عاطتساثيحءايميخلايفلمعتةعومجملبقنمامهتمجاهمتمتدقف
ةعومجملاتنكمتاميفهتزوحبيتلاباتكلاةخسنبوهسفنبوجنينألميلف
.اهلتقباوماقيتلاهتجوزىلعضبقلاءاقلإنم

.يلإةبسنلابقيوشتلاةلحرمىلإةصقلاتلصو
اهللازيالهتجوزلتقبتماقيتلاةعومجملاهذهنأكيأربو-

؟اذهانمويىتحعابتأ
تأدبو،يلثمصخشنملاؤسلااذهعقوتيالنمكىزيدّيلإترظن

.ةشهداهانيعتعستادقوينقمرت
نمانرصعيفدجويالديكأتلاب،ميلسمعايتاعئاشدرجماهنإ-

.ءايميخلابدقتعي
اننأتسسحأو،لمأةبيخبعطاقلايفنلااذهينباصأةقيقحلايف

داهننكلو،ةجيتنىلإلصوللهبكسمأتنكيذلاطيخلافرطتعضأ
.يتدعاسملبه



؟سكاةعومجملانعاذامو-
؟يبأاينييئايميخلابسكاةعومجملاةقالعامو-
رجحنأبليلقلبقانيربختملأ،ضعببمهلةقالعالفيك-

؟سكاجاتنمطقسدقةفسالفلا
ريسيولبانلابلباحلاطلخينايحألانمريثكلايفامكيقيدصناك

ليلقلبقانتعنهنأنممغرلاىلعف،هتاذتقولايفنيتضقانتمنيتهجويف
ةحصتبثينألواحيوهتنبالداجينآلاوهاه-ناعنكوانأ-نونجلاب
.اهنعثحبللتيتأيتلاةيضرفلا

نماهلساسأالتافارخوليواقأضحم،يدلاوايتاعاشإاهنإ-
.ثيدحلاملعلائدابمفاشتكالبقاهبسانلانمآدقو،ةحصلا

.ةثيدحلامكتاعماجيفتافارخلاهذهةساردبنوموقتمكنكلو-
.يرشبلاركفلاثارتنمءزجيهريطاسألاوتافارخلانألكلذ-
مغرلاىلعنكلو-امهثيدحيفلخدتللتدع-يتزيزعقحكعم-

نوسراميوسكإبنودقتعيريثكلالازيال،تافارخوريطاسأدرجماهنوكنم
صاخشأدوجوةيناكمإرفوياذهيلاتلابو،هئاضرإلمهسوقطنمءزجكلتقلا
.نهارلاانرصعيفًاضيألميلفميلاعتبنودقتعي

تدقتعاوًاليلقتلهمتاذل،ةقثوءودهبملكتأتنكاهدلاوسكعبو
اهنكلو،ةيدجبرمألايفريكفتلالواحتيهوًايقطنماهلادبييأرنأب
:لأستيهوكشلااهؤلمتارظنباهدلاووانأينتقمر

؟ةجردلاهذهىلإلميلفسالوكينبنامتهمامتنأامل-
رظنلاداهنوتلدابت،يداقتعايفًابيصمنكأمليننااهنيحتكردأ

.بسانمباوجنعثحبننحنو
.اياحضلانمنينثالزنميفةدوجومتناكلميلفتاحولنأل-
.اهلّخدتبايتاكانتأجاف
ريدنانكاننأكلذانيلإعتمتستيهواهتيؤرنمداهنوانأنكمتنمل

لخدتيهوةحضومايتاكتلمكأدقو،بابللانرهظ
رودبعللهجتاوريوصتلابهفغشنعناعنككمعىلختدقل-

.هعمةرماغملاهذهضوخاررقدقهيقيدصنأنظأو،يئانجلاققحملا
.ّيلإرظنتيهوةلواطلاىلعاهدييفيذلاسيكلاتعضو
؟ميلسايكلذكسيلأ-
ناعنككراشأسيننأبتكردأنأدعباهئايتساةدحنمُتبرغتسا

.هتركف



؟كلاحفيك،ايتاكً◌الهأ-
.ةباجإلانمبرهتلاتلواح
.نوزومئداهتوصبّدرتنألبقًاليوطينتقمر
.كلاحفيكتنأوريخبانأاركش-

.هيلعسلجتليساركلادحأتبحسو
.ماريامريخىلعًاضيأانأً،اركش-
؟هبكربخأيذلاام؟كلذكسيلأناعنكدنعتنك-
كشلاطلتخادقواهفواخمقّقحتنمدكأتللةلواحماهلاؤسيلادب

ردبيسامةرظتنممامتهابينقمرتىزيدتناكاميف.اهتوصيفطونقلاو
.باوجنمينم

ىلعهتعضويذلاسيكلاتحتفوً-اقحالرمألايفملكتنس-
؟يلليقامكةيمحعابتايتررقدقفًاذإ-ةلواطلا

.اهمامأةباجإلانمبرهتأيننأىزيدتظحال
تقولايفف،ةلفطتسليننكلو،ميلسمعيعادخلواحتتنأ-

تنأموقتعوضوملالوحتامولعمنمهكلمأاملكمكلمّدقأيذلا
.ينعةقيقحلاءافخإب

ً.ائيشكنعيفخأالانأيتزيزعايال-
.ةبتاعماهدلاوىلإترظن
؟ءيشيأانضعبنعيفخنالنأقفتنملأ-
دارفألكاهيفكرتشيةرطاخمىلإةرماغملاهذهلوحتتسهللااي

نكميامبعقوتلاانمدحأعيطتسينليذلارشلاباوبأدحأىلإو،ةلئاعلا
يقيدصىلعف،هيفضوخلاداهنيونيامبكلمتملعولف،هنميتأينأ
ترعشايتاكنأحضاولانمادبدقوعيمجلاىلعقلقتمصنار.مالسلا
تاصاصرلاكجرختيتلاتاملكلانكلو،ىزيددوجوباهنمردباملمدنلاب
.اهتداعإنكميال،قلُطتيتلا

.ةلكشمثودحيفببستأنأدصقأمل،ينمردبامعرذتعأ-
نمنكلو،ءيشيفيئطختملتنأفيرذتعتنأليعادال-

.ةريغصةلفطينربتعيلازيالويبقثيالنمكانهنأحضاولا
غلابتتأدباهنكلو،يقطنمريكفتبىلحتتةلقاعةباشاهنظأتنك

.اهتدلاولةلثاممفقاومباذهاهفّرصتينّركذدقو،رمألالّوهتو
هيفطلتختتوصباهلحرشينألبقهتنباىلإًالوطمداهنرظن

.بينأتلاوبتعلابةبحملا



هنمتأأوهيفقثأصخشرثكأكنأبيتزيزعايًاديجنيملعتتنأ-
نموقلقمةرملاهذهعضولانكلو،كشةرذىندأنوديرارسأىلع
يذلاامدعبررقأملانأىتح،عاطتسملاردقهنعةديعبيلظتنألضفألا

رارقىلإلصيملميلسكمعو-لمكيوهويوحنهسأربراشأو-هلعفأس
ىلععالطالاةلئسألاهذهلكلالخنملواحيوهو،نأشلااذهيفمساح
.رّرقينألبقعوضوملابناوجةفاك

.يتزيزعايةددرتمتلزالونآلاىتحربىلعُسرأملًاضيأانأو-
لجأنمًاضيأيرودناحدقفيلاتلابوداهنةدناسمىلإايتاكترداب

أدباههجوازغيذلابضغلانأًايلجادبيتلاو،ةاتفلاهتعمسامديكأت
ً.اديورًاديوريلجني

نيبلمحيوةرملاهذهًادجكئاشرمألاف،ةقيقحلايههذه-
ملنحنفنيرتامكو،هيفكمحقننأأشنملاذل،ةروطخلاضعبهتايط
قثنالاننأًاقلطمينعيالاذهنكلو،يئاهنرارقىلإنآلاىتحلصن
لجأنمهيلإأجلننملوأتنكاملنيدقتعتامكرمألاناكولف،كب
.هراكفأولميلفنعةيفاوتامولعمذخأو،ةركفلاةقيقحىلعفوقولا

...يننكلوً.اقحمكنظأ-
هفرعناملكىلعكانعلطأدقو،ءيشيأكنعِفْخنملنحن-

.عوضوملانع
ً.ادكؤماهدلاوفدرأ
ناعنكمعلاموقيسًاقحله؟نآلالصحيسيذلااموً،انسح-

؟تلصحيتلامئارجلاهذهيفقيقحتلاب
سأيلاوداهناهباجأ-يتزيزعايهيلعرمألاودبياماذهفسألل-

نمةريخأةلواحميفةحرابلاانعمتجادقو-لمكيوهوهتربننمرطقي
نممغرلاباهضوخىلعّرصمهنكلو،ةركفلانعلودعلابهعانقإلجأ

ملهنأحضاولانمنكلو،مويلاًاضيأميلسكمعهرازدقو،رطاخملاعيمج
.ىرخأةرمهعانقإنمنكمتي

لكلانأامبو،يفقومةقيقحناطبتساليوحنمهراظنأتهجوتًاددجم
ةحارصبملكتلانمةضاضغدجأمل،ةاتفلامامأةقلطمةحارصبهيأرحرط
.ةديدجلايرظنةهجوحرشو

مليننإىتحهرارقبكسمتلاىلعّرصمناعنكف،نوقحممتنأ-
.مويلاهعانقإةلواحمبمقأ

يمالستسابيفارتعاىرتيهوحضاوبضغومولبايتاكيلإترظن



.اهبطاخأانأوتلمكأيننكلويقيدصدانعمامأعيرسلا
ررقنإوهف،نحنهفرعنامكيتزيزعايناعنكنيفرعتالتنأ-

ةلاحلاهذهيفو،هينثضرألاىلعةوقيأعيطتستنلامرمأيفيضملا
لبقتننأحرتقا،اذلً.اديحوهكرتلدبهتدعاسمىوسانمامألحنمام
.اهنعمجنيدقيذلارطخلافيفختعيطتسناّنلعةيوسلمعلاوةركفلا

ىزيدينيعيفًاحضاوادبفوخلانكلو،يمالكىلعايتاكبّقعتمل
عوضوملاليصافتعمستيهو

ةينيدلسيلنكلو،هدناسأنأةلاحلااذهيفرطضمانأو-
.لكاشملانمعونيأيفطروتلل

ً.احضومتلمكأ-
.يفقومةقيقحمهفتيهنأًاحضاوادبو،داهنوانأانتارظنتقتلا
بّنجننأوههلعفلواحناملك،لكاشملايفطروتننلعبطلاب-

.مالسبرمألامامتإىلعهدعاسنورطخلاانقيدص
.هتوصيفنيمطتلاتاجردىصقأءادبإلواحيوهويقيدصفاضأ
تالواحمنمهلذبناملكنأنآلاىتحكردتملايتاكنكلو

.ةريغصلاةاتفلانهذنعفوخلاداعبإدرجملوهتانيمطتو
انأف،هذاختاّيلعبجييذلارارقلانأشيفةددرتملازأال-

.اهلرّربمالةقامحدّرجماهيفضوخلايونييتلاةرماغملانأةنقوم
ً؟اديحوهكرتوهلحلانأبةعنتقمِتسلفكلذعمو-

.ةقفاوماهسأرتزهبيجتنألدبو
انّبلقدقل،رخآلحنمامنكلوهتاذيأرلاكرطاشنًاضيأنحن-

رثكأهنعيلختلاةركفودبتتالاحلاعيمجيفوههوجوةفاكىلعرمألا
رطاخملاةدحنمفّفخنللقألاىلعهعمفقننأانيلعاذلً،اررضراكفألا
.هسفنىلعاهّرجيدقيتلا

.يبأايقحمكنأنظأ-
اهتوصيفدجلاادبدقوىزيدتلخدت
.ىضمتقويأنمرثكأنآلامكتدعاسملةجاحبناعنكيمعف-

اههيبشتوىزيدىلعمكحلايفليلقلبقيعّرستلمدنلابترعش
.يأرلااهفلاختتناكايتاكنكلو،اهتدلاوب

نودرثكأفرثكأيضمللًاعيجشتهلانتدناسمربتعاولاذامو-
؟عداريألرابتعا

يفهسفنمحقيناعنكنأحيحص-اهلتحضوأ-كلذنظأال-



دودحكانهعبطلابوً،انونجمسيلديكأتلابهنكلوةفولأمريغوةبيرغرومأ
لكءارونمةيقيقحلاهتياغىسننالانوعدو،اهاطختينلاهبمزتليس
يذلاضرعملاىلإداقنلاوةفاحصلاراظنأتفلديريوهف،ةرماغملاهذه
.هتياغغولبلةليسودرجماهنإيأ،هحاتتفاعمزي

.ىرخأةرميتدناسميفداهنرخأتيملو
اهنععجارتينلفامةركفبكّسمتنإودينعناعنكف،قحمتنأ-

.نورخآلالواحامهمهيأررّيغينلو
؟كلذكسيلأهتدعاسمبناعنتقمامتنأفًاذإ-
ايتاكتحضوتسا
.رخآلحنمام-
.ةددرتمتيقباهنكل
هررقأنأّيلعبجييذلااميردأالو،عايضلابرعشأًاقحانأ-

.فّرصتأنأبجيفيكو
.داهنّيتفشىلعةحضاواضرةماستباتمسترا
ربكأعوجلاف،رئاطفلاوكعكلانمليلقلالوانتبءدبلانيعيطتست-

.يتزيزعايحيحصلاريكفتلامامأقئاوعلا



ةريهظلاسمشةأطوتناكيقيدصةبتكميفانعامتجاانيهنأامدنع
زوجعلاعراشلاىلعرحبلاةهجنمبهتةليلعمئاسنتأدبو،تفخدق
ببسلادوعيدق،نيتقيمعةنيكسوةحاربرعشأتأدبو،ةرارحلاهنعسنكتل
لكبيتبغرهيفتنلعأيذلاواننيبراديذلاشاقنلاويئاقدصأبيئاقلىلإ

يرظنةهجوبمهعنقأنأتعطتساو،ناعنكةلأسميفةبراومنودةحارص
مغلكاهعمسنكتيتلاةليلعلامئاسنلاهذهىلإدوعيدقو،امًاعون
تنكيننكلويقيقحلاببسلاديدحتعطتسأمل،ناسنإلاردصيفقيضو
.ينترمغيتلاةنيكسلاهذهلًانتمم

نييفرحللةعونتمتاشروىلإلّوحتيذلاىنبملاناكراسيلاىلع
هدصقيناكيذلاوروهشملانايلتاكوتقدنفىضماميفناكيذلاوعاّنصلاو
،يكجروتفيلولامكىيحيوديمحقحلادبعلثماهنيحةفورعمءامسأ
كانهويرجتمىلإلصألهتزتجايذلاقلغملاسلطأقوسفنيميلاىلعامأ
ةضورعملاةيذحألاىلإرظنترجاتملادحأةهجاومامأفقتتناك.اهتيأر
تناكوةماقلاةليوطةفيحن،نوللاةيركسةيرطمةرتسيدترتو،هيف
تناك،ميسنلاتاهاجتاعممغانتمءودهبجوامتتةينبلااهرعشتالصخ
هجوىلعاهتفرعمنمنكمتأمليننكلوّيلإةبسنلابةفولأمةئيهلاهذه
ىتحفلخلانماهبقارتيتلايتارظنلقثبتسحأاهنأدبالو،ديدحتلا
ذنماهعمشيعأيتلايتجوزةفرعمنمنكمتأملفيكهللااي...ترادتسا

.زيرلوكيتجوزتناكدقللجأ؟نينس
...ميلسهآ-

يلثمتبرغتساًاضيأيهو
.زيرلوكً،ابحرم-
؟ةقيرطلاهذهبيلإرظنتامل؟رمألاام...ًالهأ-
-اهيفرظنلانعمألازأالانأوتلق-ةقامحرمألانيربتعتدق-

.ةليمجلاةأرملاهذهنوكتنملءاستأتأدبو،رخآًاصخشكتننظيننكلو
.قدصتمل
؟نالعإلايفرهظييذلالجرلاكاذلثم-
عطتسأملكتيأرامدنعيننكلو،نيثدحتتنالعإيأنعملعأال-

ةليمجلاةأرملاهذهنأًاحرفتفشتكاةأجفوكلامجنعيرظنبحيشأنأ
.يتجوزيه



يهجويفتسبع
.غلابتال-
.كيلعفّرعتأمليننأبكلمسقأ-
.ديزملاعامسيفتبغرواهلقورتيتاملكتأدبوينتقّدصاهنأودبي
؟كتجوزىلعفّرعتلاىلعًارداقدعتملكنأبينعياذهأ-
.ةيوسريسنانأدبويعارذتطبأت
نألب،كيلعفرعتلاىلعيتردقمدعيفنمكتالةركفلا-

.ةرملكيفينئجافيكلامج
ً.ايلمّينيعيفترظنواهسأرتاردأ
؟ماريامىلعتنألهميلس-
ً؟اقحديجرمأهنأيظحالتملأ،يتلاحنسحأيفلب،ريخبانأ-
؟ديجلارمألااذهوهام-
.يتجوزكنأكردأنألبقكلامجبيباجعإو...ةفدصلاهذه-
؟كلرفغأيكةديدجةقيرطهذهأ-
.ليلقلبقداهنيلهلقنثيدحنمامهنيبراداموايتاكتركذت
؟هتفرتقايذلابنذلاامو-
سيلأ،كتجوزىلعفرعتلانمنكمتتالتاونسلاهذهلكدعب-

؟كيأربًابنذ
هظحلأملامةيؤرلىرخأةصرفاهربتعايننكلو،يئابغيليرفغأ-

.اهلامجينرهبأةأرمايمامأتيأردقل،لبقنمكيف
.كلاركش-
.اهلقارحيدملااذهنأحضاولانمادب
ً.ادجةراسةأجافمتناكدقلينيقدص-
شاعتنالاثعبتلانحوراياوزوانرعشتالصخيفلغلغتتمئاسنلاتناك

ةفصرأىلعانمادقأعقولعمتسننيتماصتقولاضعبلريسنانيقب،اهيف
.زوجعلاعراشلا

؟رجتملاىلإبهذتسله-
.زيرلوكينتلأس
.نيراتختيذلاناكملاىلإبهذنس،ةرورضلابسيل-
؟لمعكيدلسيلأ-
.تقولاضعبهنعتّبيغتوللمعلافقوتينلف،كيلعال-
جروبذخألنيتعاسدعببهذأملنإنكلوكلمعفقوتينل-



،امبطخثدحيسديكأتلابفيوبرتلايئاصخألاىلإهباحطصاوةسردملانم
اندعومانفلاخنإهتدايعيفىرخأةرمانلابقتسابىضرينللجرلانأل
ً.اددجم

؟تقولاكلذىتحلعفننأنيحرتقتاذاموً،انسح-
؟جروبةدالولبقاهادترنانكيتلاامنيسلاركذتأ-
انأف،اننيببشنيناكيذلاراجشلاًاضيأركذأو،ركذأعبطلاب-

مالفألانيلضفتتنكاميفيسيلوبمليفةدهاشمماودلاىلعبغرأتنك
.ةيسنامورلا

.كتبغرلنعذأتنكةياهنلايفيننكلو-
؟ةجردلاهذهىلإينانألجرانألهً؟اقح-
مامأةلوهسبملستسأتنكيننكلو،هينعأاماذهسيلال-

مالفألانمكروفنردقةيسيلوبلامالفألانمرفنأاليننأامك،كرارصإ
.نايحألاضعباهتدهاشمبعتمتسأتنكيننإىتح،ةيسنامورلا

ىلعركذأوةيسنامورلامالفألاضعباندهاشاننأركذأيننكلو-
كّرثأتببسبءاكبلانمكانيعتمروتفيكوبحةصقمليفديدحتلاهجو
.هثادحأب

فوفصيففقنانكنايحألامظعميفاننكلوقحكعم-
ًاتاقوأتناكً،ايسيلوبًامليفضرعتيتلاتالاصلاىدحإمامأنيرظتنملا

ةهكنبةيبلحملالوانتلبهذنانكمليفلاءاهتنادعباننأركذأو،ةديعس
)ىمازخلاةيبلحم(دنعنمةكتسملا

.بلحسلابرشنءاتشلايفو-
؟ةيبلحملالوانتلاهيفانبهذةرمرخآتناكىتم-

.تقفخأيننكلوركذتلاتلواح
.ليوطتقوذنم-

.تمدمد
؟نآلابهذننأكيأرام-
.ةعئارةركف-اهحارتقاىلعتقفاو-بهذنلف-
؟هيلإبهذنله-

انمبيرقلا)ةيبلحملارصق(وحناهسأربتأموأو
ً.انسح-

ٍساركعبرأاهلوحتعزوتةلواطانرتخادقوًامحدزمناكملانكيمل
انلأسوءاضيبلاهبايثبلدانلاانوحنلبقأتاظحلدعبو،اياوزلاىدحإيف



.ديرنامعمجبدأب
؟ةكتسملاةهكنبةيبلحمكيدلأ-
.ةيفاضإتاهكنالبانيدلةيبلحملايديسفسألل-
.رمألانميلثمةءاتسمودبتنكتملاهنكلو،ةبيخبزيرلوكىلإترظن
.ةيداعلاةيبلحملاانلرضحأ،ةلكشمالًانسح-

عوضوملاىلإزيرلوكتقرطت،دعتباوانتابلطلدانلالّجسنأدعبو
.تقولااذهلاوطهيفضوخلافاخأتنكيذلا

.رجتملاىلإمويلاداهنءاج-
لوحفتاهلاربعينثّدحدقل-ةالابماللاًاعنصتمتلق-ملعأ-

.اهبًاسووهمحبصأيتلاضرعملاةركفوناعنك
...ةيسورةأرماةقفربناك-
؟ايتاكنينعتأ-
ايتاكلجأ-
.ناعنكةقيشعاهنإ-
ً.ادجةليمجةأرمااهنإ،رمألابينربخأداهن-

ةيمهأيأاهمالكيلوأالأتلواح
؟ةيبلحملانميهتنننأدعبةيكرتةوهقناجنفبرشبكيأرام-
ةلئسألايفترمتساوةقفاوماهسأربتأموأ
؟داجناعنكلهو-
ىلعلصحتىتحباوجتسالااذهنعىلختتنلاهنأحضاولانمناك

ديرتام
؟ءيشيأيف-
،هتايحيفتاقالعلاةيقبلثمةرباعةقالعيهأ،ايتاكبهتقالعيف-

؟اهبجاوزلايونيهنأمأ
ةلواطلاىلعةعوضوملاةيندعملاهايملاينانقىدحإتلوانت
نكلو-ةنينقلاءاطغحتفأانأوتلمكأو-عوضوملالوحثدحتنمل-

فرعتيتاوللاءاسنلاةيقببهتقالعهبشتالاهبهتقالعنأحضاولانم
.ةرملاهذهاهبًاقحمرغمهنأودبي،لبقنمنهيلع

.باوجتسالااذهءاهتناًاينمتمهايملاباْنيَْسأكتألم
؟اهعمًاديعسنوكيسلهو-
بحياللجرناعنكنأنيملعتتنأ؟يتبيبحاييناردأامو-

فرعأاليننألاهنعءيشلوقعيطتسأالفايتاكنعامأً.اريثكرارقتسالا



ًءاسمةحرابلاانعمتناكدقو،ثالثوأنيترمالإِقتلنمل،ريثكلااهلوح
.ءاشعلاىلع

ةيداعنملقأةقيرطباهتربخأو،فارتعالاءبعنمتصلختًاريخأو
.اهسأكنمليلقلازيرلوكتبرش،ءاشعلاىلعةحرابلايعمتناكاهنأ

.رمتستنلامهتقالعنأدقتعأ-
هايملانمًاضعبتبرشاميفاهءارآحرطتو،عوضوملاشقانتتذخأو

.يبنذنمةاجنلامعطبذلتسأانأو
ةقالعالوً،اضيأةيكذاهنأحضاولانموً،ادجةليمجةأرمااهنإ-

ةلكشملانكلو،كانهوانهنلوجتييتاوللاتايسورلاتاصيخرلانيبواهنيب
نأنظأالانأف،اننيبديلاقتلاوتاداعلافالتخاويفاقثلافالتخالايفنمكت
.انتاداععمملقأتلانمنكمتتسةيسورةأرما

ًانقومتنكو،يتجوزاهتحرطيتلاراكفألاىلعًاقفاومنكأملعبطلاب
،ةقالعلاهذهلوحييأرطابنتسايهةيساسألااهتياغنأىرخأةهجنم
ً.انداهمتلقوليبقلااذهنمشاقنيأيفضوخلابّنجتتلواحيننكلو

.ملقأتلابعصلانم،قحكعم-
تنكنإييأرةقيقحمهفلةلواحميفغلابمامتهابينقمرتتناك

يننكلو.يأرلااذهبعنتقمًاقحيننأمأ،شاقنلااذهنمصلختللاهنداهأ
.ثارتكالامدعوءودهلايدبأنأعاطتسملاردقتلواح

نظأاذل،ضرعملاءاهنإبةرتفلاهذهلالخلوغشمناعنكنكل-
ً.ايلاحةدراوريغجاوزلاةركفنأب

،اههجوءامسيطغتةريحلامويغوتقولاضعبلينقمرتزيرلوكتلظ
تناك.هيسانتتلواحوأعوضوملاتيسنةيبلحملاانحصءاجنأدعبنكلو
يتجوزىلعبذكلابنجتةبرجتلاهذهنماهتصلختسايتلاربعلامهأ
ةارملاهذهتناكنإةصاخبو،ىرخأةأرمابًاّقلعتمعوضوملانوكيامدنع
.ناعنكهنإ،نينرلابلاوجلاأدبةوهقلابرشنانكاميفو،ةليمج

ييماحمعمهئاقلدعباهيلعلصحيتلاتامولعملابينربخيناك
ًادغنجسلاةرايزىلعوجكولوكسنوييماحمعمقفتادقو،نيمهتملا

نوكينأنمًافوخءاقللاضفرروبوجداشرتاردخملارجاتنكلوً،احابص
لجأنميماحملاعانقإعاطتساناعنكنأالإ،ةطرشلاباسحللمعيناعنك
نجسلاىلإهتقفارمناعنكّيلعضرعدقو.داشرهلكومهرودبوهعنقينأ
يفًاحابصةعساتلايفًادغهاقلأنأبجوتيسو،رمألايفًابغارتنكنإ

،اشابماريابنجسمامأةرشاعلامامتيفدجاوتلاانيلعثيح،ميسقتةحاس



.رمألابيتجوزفرعتنأيونأنكأملو
ً.ادغكارأًانسح-

.ةرثرثلاوةعباتملاىلعًارصمناكناعنكنكلو.ةملاكملاءاهنإتلواح
،ايتاكوداهنةقفربًايلاحويدتسالايفانأفءيجملادوتتنكنإ-

،ىلوألانمانيهتناثيحةيناثلاةميرجلاحرسمتاروكيدءاهنإىلعلمعن
...يفروصلانمءاهتنالاانيلعملعتامكف،ريوصتلايفأدبنسو

يتلازيرلوكنكلو،مهعمدجاوتللًاقوشقرحتأتنكةقيقحلايف
ةحفصىرخأةرميطغتكشلامويغتأدبناعنكعمملكتأيننأتكردأ
.ةحضوتسمينبقارتاهتارظنتأدبو،اههجو

ىلإًاركابباهذلادوأوبعتميننكلو،رخآتقويفمكيفاوأس-
.مويلالزنملا

لاوجلاتقلغأنأدعبوً،اريثكزيرلوكحرفيسيضفرنأملعأتنك
.تفدرأ

...لجرلااذهلميالأ؟تاعاسذنمةيوسنكنملأ-
ودبيامىلعيتجوزىلعيلطنتملةلواحملانكلو
؟كلذكسيلأًاريثكامهبحتتنأ-
.ةلوفطلااقيدصامهف،امهبحأعبطلاب-
ابيطماعلكشبامهنكلو،راوطألابيرغصخشناعنكنأحيحص-

.بلقلا
هنكلًانايحأهتافرصتةبارغنممغرلابوناعنكنأامك،لجأ-

.ديجصخش
لطتملاهنكلوًاريثكناعنكىلإليمتاليتجوزنأكردأتنك

روثتسفًاعماهيلعلبقنسيتلاةرطاخملاةقيقحبتملعولاهنأالإ،شاقنلا
نحنامفرعتالىتحليحتسملالعفّيلعناكاذل،ديكأتلكباهترئاث
.هيلعنولبقم

ىلإيتجوزتهجتاو،ناكملاانرداغةوهقلابرشنمانيهتنانأدعب
لامعألاضعبمامتإلجأنمرجتملاوحنتهجوتاميفاننباةسردم
تاعيبملاةيوسعجارننأةلاصلاريدمناهيجنمتبلط.ةلجعتسملا
اهبرمنيتلاةمزألانممغرلابو،ةمرصنملاةثالثلاروهشلالالخحابرألاو
ةيداملاانلكاشملحتساهحابرأنكتملنإو،ةديجتاعيبملاتناكدقف
نأدعبو،عيجشتلاوةنينأمطلاضعببانرعشتنأتعاطتسااهنكلو،اهلك
ًاركابًادغرضحأنليننأبميشيةريتركسلاتربخأهبيعامتجاتيهنأ



تحبصأكلذبو،رهظلادعبامىلإرخأتأدقولمععامتجابيطابتراببسب
.نجسلاىلإناعنكعمباهذللًادعتسم

لحمتلحدقو،سيرمراماذمامأناعنكوانأانيقتلاحابصلايف
مّهجتلانمًاوجيفضتةيدامرلاءامسلاتناكوةيوقحايرةحرابلامئاسن
ىتحءادوسلارفوردناللاناعنكةرايستبكرنإامو،ميسقتةحاسىلع
يدابناكيذلاناعنكسكعىلع،يردصىلعمثجيقيضبتسسحأ
ريوصتةسلجهيدلو،ةحرابلاتاطقللاضعبريوصتنمىهتنادقو،حارشنالا
ويدتسالايفروكيدلازيهجتىلعفرشتايتاكتناكثيح،مويلاىرخأ

،اهتدعاسمةجحبايتاكعمءاقبلاىلعناعنكهمغرأيذلاداهنةدعاسمب
نعينثدحيناك.نجسلاىلإانتقفارميفةديدشلاهتبغرنممغرلاىلع
يفددحملادعوملايفروصلاءاهنإنمنكمتيسهنأواهنمىهتنايتلاروصلا

.ئراطرمأمههجاويمللاح
كلذىلإنيتميرجلانيتاهليقيقحلالعافلاةفرعمانعطتسانإو-

.هيلإوبصنامانققحدقنوكنسنيحلا
.قيرطلاةيادبيفلازنالنحنفعّرستتال-

.هرذنأنأتلواح
:لوقيوهويلإرظنورورملاةراشأدنعانفقوت
الولف،ءيشبكلفرتعأنأّيلع؟كلذكسيلأجئاتنلاقبتسأانأ-

ةقيقحلاىلإلصأسيننأنمةجردلاهذهىلإًاقثاوتنكامليلمكتدعاسم
مكمامأحجبتأتنكو،كلذسكعيعدأتنكيننأحيحص،ةياهنلايف
أشأمليلخادفوخبسحأتنكيننكلو،يدحورمألابمايقلاىلعيتردقب
ىلإلوصولابًالئافتمتبدقفةثالثلامتنأمكتدعاسمبونآلاامأ،هوظحلتنأ
.تقوبرقأيفةقيقحلا

النحنف،ةريبككلمأةبيخنوكتالىتحلؤافتلايفغلابتال-
كوربخأله،ههجاونساموهيلعنولبقمنحنامةقيقحنآلاىتحملعن
؟ةحرابلاىزيديلهتلاقامب

؟لميلفسالوكينلوحينعتأ-
تأدبورضخألاءوضلاىلإةراشإلاتلقتنااميفًاباجيإيسأربتأموأ

ً.اددجمكرحتلابةرايسلا
نم،هليصافتلكبمكنيبراديذلاثيدحلايلإاولقندقفلجأ-

.راوطألابيرغًالجرناكاذهلميلفنأحضاولا
ىلعهتجوزتلتقدقو،رارسألاوضومغلااهفنتكاةايحشاعدقو-



.ضعبلايعديامكنييئايميخلانمةعامجدي
يفراكفألاهذهىنبتتةعامجدوجوبةعنتقمريغىزيدنكلو-

.نهارلاتقولا
ةلكشملارهوجىلإلصيفيكفرعيماودلاىلعهتداعكناعنكناك

.عوضوملكيف
.ءايميخلاونيتميرجلانيتاهنيبةقالعالنأىرتيهولجأ-
؟سكاةعامجلانماوناكامبر-
انكراشيهرودبداهننأنظأو،هتاذيأرلاكرطاشأًاضيأانأو-

رجحونيتعامجلانيبطبارلانعةحرابلاهتنبالأسدقفهذهرظنلاةهجو
.امهنيبعمجتةقالعالفىزيدبسحبنكلو،ةفسالفلا

ةقالعىلعناكدقفوجكولوكسنويهبانربخيسيذلاامىرنل-
هذهبةلصىلعتناكنإملعيوهفديكأتلابو،نافوكنوسيأةيحضلاب
.تاعامجلا

.تاعامجلاهذهىدحإيفًاوضعاذهسنوينوكيدقو-
.امبر-
رمألايفّتبينأديرينكيملًاضيأوهف،درلااذهبناعنكىفتكا

.ٍفاكليلددوجونود
ةعباتمىلعانمامتهابصناثيحتمصلاضعبراوحلااذهالت

:هتلأسيبناجقيرطىلإانلّوحتدعبوقيرطلا
؟وجكولوكسنويمهتملانععافدلاىلوتييذلايماحملامساام-
.نامغإرانج-
؟هلكوملانتلباقمعناميملأ-
يماحماضيأانأفملعتامكنكلو،ةيادبلايفضفرعبطلاب-

لخدتلايمزيجديسلانمتبلطدقو،ةنهملايتسرامممدعنممغرلاب
.يارسةطلغنموهفكلذكسيلأهفرعتتنأ،يحلاصل

.عبطلابهفرعأ-
هتثّدحامدنعوً،اريثكينبحيوهويدلاولًابّرقمًاقيدصناكدقل-

ريخألاملعامدنعو،هعانقإلرانجبلصتاويتدعاسمىلعقفاورمألانع
سنوينأكلذ-ةيضقلافيلاكتةفاكهلعفدأنألدادعتساىلعيننأب
قفاو-امهنيبهيلعقافتالامتاممطيسبغلبمىوسنآلاىتحهطعيمل
.روفلاىلع

ضوخلايفكتبغروةيضقلاهذهبكمامتهاببسنعكلأسيملأ-



؟اهيف
هتربخأامدنعحاتراهنأامك،دوقنلاىأرامدنعًاريثكققديمل-

نيبعمجيًاطباركانهنأو،هلكومةءاربلوحهتاذيأرلاهكراشأيننأب
.هتاذصخشلالبقنماتثدحامهنأونيتميرجلا

ً؟اقحهدقتعناماذهأ-
؟ةقيقحلانعثحبلاءانعفلكتنساملالإوعبطلاب-
.رثكأالكوكشيدلانأ-
قيرطلاىلإهابتناللداعمثتاظحللّيلإرظن
كسفنبدكأتتسو،نيقيىلإكوكشلاهذهلوحتتنأّعقوتأفانأامأ

.ةديدجتامولعمىلعهنملصحنوسنويلباقنامدنع
دتمملايتلفسألاطيرشلاعباتأيرودبتدعوهتبجأ-هللاءاشنإ-

.انمامأ
ًالجرناك،اشابماريابنجسبابمامأانرظتنيرانجيماحملاناك

ركبمرّحصتىلإريشتهسأرةعلصتناكو،ةنادبلاىلإليميةماقلاريصق
،نييدابمارتحاوّدوبانلبقتسا.نسلايفًامدقتمنكيملهنأنممغرلاىلع
باوبألاتحُتفوةسيئرلاةباوبلازايتجابنوحلسملاسارحلاانلحمسدقو
.نجسللةيلخادلا

حايرلانمريثكبرثكأةوسقبيحويءارفصلاهئاوضأبنجسلارممناك
روعشينباتنااذهمالآلارمميفةوطخلوأعمو،جراخلايفةفصاعلا
ناردجلا،زجعلاوةاناعملاوملألا.لاعفنالاوفوخلانيبًاجيزمناك،بيرغ
،ةحلاكلاهوجولا،ةسارحلاجاربأ،ةيديدحلاكالسألا،ةشحوملاةءاضإلا،ةكيمسلا
ةحاسملاهذهيفدجاوتلا.انتاكرحتنوعباتيمهوسرحللةبعتملاتارظنلا
؛مهبحننمقارف.هلمكأبرمعامبروتاونسوروهشومايألاوطةقيضلا
ىلإلوحتلاوةيساقلاةيروكذلاةفاثكلاهذهنمضراهصنالا...زيرلوك،جروب
راظتنا،ريرملاراظتنالاو،تئشىتمجورخلاىلعةردقلامدعو،مقردرجم
مهنكميفيك...دوعتنلامبروتناكةايحراظتنا،ةيرحلاراظتنا،ةبحألا
ىلعمهتردقو،ءايحأمهئاقبىلإرظنلابنكلو؟ةاناعملاهذهلكلّمحت
ّفيكتلارشبلاعيطتسيعضوهنأينعيكلذفملألااذهلكمغررارمتسالا
رشبلااهعرتخايتلاتابوقعلاىسقأنجسلالظيكلذنممغرلابو،هعم
رطضيالأىنمتأو،مهتاناعملوهبةريصقلاتاظحللاهذهيفترعشدقف
.يبلققامعأنمكلذىنمتأً،ادبأشحوملاناكملااذهلوخدىلإدحأ

يفهعبتنناعنكوانأوةمدقملايفيماحملا،ةثالثلانحنريسنانك



لبقو،اهزايتجاانيلعثيحةينورتكلإلاةباوبلاىلإانلصوىتحقبطمتمص
انفتاوهةباوبلاىلعفرشملاسراحلاذخأرخآلافرطلاىلإاهزاتجننأ
امكلذنممغرلاىلعو،انتزوحبرخآيندعمءيشيأوانحيتافموةلاقنلا
ندعمدوجوةسسحتمقلطتراذنإلاةرفاصتأدبىتحةباوبلاانزتجانإ
ىلإتاوطخعجارتننأةمهجتملاةصحافلاهتارظنبباشلاانمبلط،ام
اندعأامدنعو،ءيشىلعروثعلانودقيقدصحفلانعضخأثيحفلخلا
بلطثيحًاددجمعجارتللانررطضا،ريفصللةباوبلاتداعىرخأةرمةركلا
ناعنكنمبلطويندعملاسأرلايذلاطنبلامازحكفأنأسراحلاينم
.هتعاسعزنينأ

ً.اددجمروبعلاوءايشألاهذهعلخمكيلع-
مالسبروبعلاناعنكعاطتساومازحلاوةعاسلاهانّملسورماوألاانعطأ

ينقمر،ظحلاءوسلىرخأةرملولوتةباوبلاتأدبروبعلاتلواحنيحو
ةباوبلازايتجاعيطتستنلكنإيللوقيسهنأاهنيحتننظوةدحبسراحلا
ناعنكوانأيتشهدطسويللاقكلذلدبهنكلو

.كئاذحعلخكيلع-
ً.اوفع-
ةركلاهذهربصدافنوقيضبنكلوهتلمجداعأ
.روبعلانمنكمتتلكءاذحعلخأ-
،هدصقممهفنمنكمتأولىتحذيفنتلاىلعةرمآلاهتجهلينتربجأ

لكاشميأنودروبعلابيلتحمسةرملاهذهةباوبلانأةقرافملانكلو
عماسلليحوتراقووةيدجبرمألاحرشىلإباشلاردابانهو،ماتءودهبو
.ةرطخوةماهةمولعمبحوبلاكشوىلعهنأب

راعشتسانمهنّكمتةريبكةجردىلإساسحراذنإلازاهجنإ-
.ةيذحألايفةدوجوملاةيديدحلاريماسملا

ًاليوطرخآًارممانفلدوانءاروسراحلاانكرت
.انهًادجةدّدشمتاءارجإلانإ-

.رمألاىلعُتقلع
الاملكدجتناردجلاهذهفلخف،ةعداخرهاظمدّرجماهلك-

ةيحارجلاتايلمعللتاودأوتاردخموةحلسأنملابىلعكلرطخي
.تايعونلادوجأنماهلكوةلاقنفتاوهو

؟يموكحنجسيفانسلأ؟اذهثدحيفيك-
ً.اقوعصمتلءاست



،عقاولاضرأىلعثدحياماذهنكلو،يموكحنجسعبطلاب-
.ميلسديسايايكرتاهنإ

انأانتشقانمترمتساورومألانطاوببفراعلاةماستبابناعنكينرداب
ةفرغلاعقتةباوبلاهذهفلخ.ةيلاتلاةباوبلاىلإانلوصوىتحيماحملاو
يجاجزرادجكانهثيح،وجكولوكسنويةيؤرنماهيفنكمتنسيتلا

لطيملو.سنويلوصوانرظتناكانه،ءانجسلانيبواننيبلصفيكيمس
يجاجزلارادجللىرخألاةهجلانمبابلاحتفتاظحلدعبفً،اريثكانراظتنا
،ةيبطةراظنعضي،حمالملايلوفطهجوبفيحنةماقلاريصقباشلخدو
رادجلانمىرخألاةهجلاىلإعقينمةيؤرنمنكمتيلهينيعّصلق
ً.اييحمهديعفريماحملاىأرامدنعو

.كلاحفيكسنويًابحرم
.مالسلابرانجهرداب
؟كلاحفيكتنأو،رانجديسريخب-

روفلاىلععوضوملابلصيفلخدوثيدحلايماحملالطيمل
انتدعاسمنوديريمهومهنعكتثدحناذللاةداسلامهناذه-

.ةءاربلاتابثإل
رظنيوهولمألابةفوفحماهنكلوةتفاخةماستباههجوىلعتحال

.انيلإ
.امكبالهأ-

تمدمد،اذل.هلوقّيلعبجييذلاامديدحتلاهجوىلعفرعأمل
.يلاببترطخةرابعلوأبًامثلعتم

.كلًاركش-
فرعيونجسلايفةيحتلالوصأىلعًاعّلطمناكلباقملابناعنكنكلو

.لوقلابهيلعّدردقفاذلتالاحلاهذهلثميفهلوقبجيام
.هللاءاشنإصالخلاب-

اهبوشتةنيزحةماستباههجوةحفصىلعصقارتتتدبديدجنم
.ةيفخةيرخس

.ًاليوطانهثكمأسفهيلعتدمتعاوليننكلو،كلًاركش-
لجرلاهيلإيمريامناعنكمهفيمل
.ةداعلابلاقياماذه-
..ملعأملعأ-
.ةرملاهذهنزحومالستسابسنويباجأ



.انيمسينأضعبللولحيامكردقلااياحضانهنحنف-
.ةرملاهذهةنيزحلاةربنلاتاذبناعنكهيلعّدر
نمةيهلإلاةيانعلاانتلسرأةليسونوكندقو،رّيغتترادقألانكلو-

؟كلذنظتالأ،ةقيقحلاراهظإوةمهملاهذهلجأ
.هتوصىلعةّميخمةيرخسلالالظتيقبنإورثأتبسنويباجأ
هذهبنامتهمامتنأاملنكلو-ةيدجةربنبفدرأو-؟الامل-

؟ةيضقلا
ظحالف،رمألابهربختملألوقينمةرظنيماحملاىلإناعنكرظنهّجو

.دوصقملاكردأونيجسلا
دوأيننكلو،ةماعةروصبعوضوملانعرانجديسلايلحملأدقل-

ً.اضيأكنمعمسأنأ
نعفشكلايفةبغرلاولوضفلانمجيزمرمألانإلقنل-

.ةهجلاتاذىلعكعمفقناننأوههيلعديكأتلادوأام،نكلو.ةقيقحلا
.رخآءيشيأنمرثكأةرملاهذههينيعيفىلجتيلمألاناك
.امهبقوثولاعيطتستً،اقباسكلتلقامك-
.ناعنكدناسيليماحملالّخدت

فلخنيتعباقلاهينيعنمضيفينانتمالاوتاظحللسنويتمص
.ةفافشلاهتراظن

ةيضقلافيلاكتتددسكنأرانجديسلاينربخأدقف،كلًاركش-
.ًالماكغلبملاكلددسأسنجسلانمجرخأنإامنكلو،اهلك

ةلادعلاذخأتو،ةقيقحلارهظتنأنآلاينمهيام،كيلعال-
عونلااذهلوحةيرورضلاتامولعملاضعبيدلوٍماحمًاضيأانأف،اهارجم
.اياضقلانم

يفيعقومنعلءاستينمكةرملاهذهيوحنسنويتارظنتهجتا
.يتدعاسملّبهيقيدصنكلو،ةيئاضقلاةعمعملاهذه

،جراخلايفةليوطتاونسىضمأدقو،صاخقّقحمميلسديسلا-
،مئارجلاواياضقلانمعونلااذهىلعنيعساوعالطضاوةربخهيدلو
.هتربخباندعاسيسو

.ّيلإرظنيوهوةرملاهذهمارتحابهسأرسنويىنحأ
كنأنظنانالكو-ناعنكلمكأ-لماكلابةيضقلافلمانعجاردقل-

.ةمهتلاهذهنمءيرب
ًاقحانأ-لمكيوهوةقثاوتارظنانوحنبّوص-اّنظتال-



يأباكترابمقأملعيدولمحيننأبيعّدأنل،ةمهتلاهذهنمءيرب
لكنممغرلابف،نوسيألتقأملديكأتلابيننكلو،يرمعلاوطةءاسإ
يفةدحاوةظحلولوركفأمليننأالإاهوحنهبترعشيذلابضغلا
...اهئاذيإ

ً،اقلطمهبوجتسينألواحيملسنويةءاربنمًاقثاوناكناعنكنألو
:لاؤسلابترداباذلةرملاهذهًاتماصءاقبلاعطتسأمليننكلو

؟اذامل-
روفلاىلعينباجأ
ً.اريثكاهبحأتنكيننأل-
نميكوكشراثأتقولاتاذيف،هنكلو.ينثّدحيوهورثأتلاهيلعادب

.رشابملاهدرلالخ
ريثكيفحضتادقف.ةميرجلانمةءاربلاًاقلطمينعيالاهلّكبح-

ناكيذلاصخشلاديىلعةريغلاعفادبتلُتقةيحضلانأمئارجلانم
.قلطمنونجباهبّقلعتيواهّبحي

هنأةظحللاهعمتننظ،ةحضاوراكنتساةريشكتاهينيعيفتحال
.لعفيملهنكلو،ةوسقلاهذهبينمهتتنأأرجتتفيكلوقلابينردابيس

ةريغلاتناكيتلااياضقلانمريثكلابتعمسدقفقحكعم-
ذنمانقفتادقف،ةفلتخمتناكنوسيأبيتقالعنكلو،يساسألااهعفاد
ةموتحمةياهنبانتقالعدييقتمدعوةيرحلانمةحاسمكرتىلعةيادبلا
.بحلاىفتخاولىتحانتقادصيفرارمتسالانمنكمتنيكلكلذو

؟تهتنادقاهبكتقالعنأينعتله-
.انتقالعيفرايتخالاةيرحنمًاشماهانكرتاننأهينعأام..ال-

يماحملالواحاذل،ديدحتلاهجوىلعهينعياممهفنمنكمتأمل
.هذهةبيرغلارظنلاةهجويلحضوينأ

يفاناكنأذنمامهضعبببحةقالعىلعنانثالاناكدقل-
.ةيوناثلاةلحرملا

تماغدقوسنويفاضأ-نيميمحنيقيدصانكهتاذتقولايفو-
ضعبيف-ةليتقلاهتقيشعنعثدحتيوهوالاعفنازتهيهتوصادبوهانيع
.اننيبلصحاماذهو،تقولاعمبحلامخزفخينايحألا

؟امكنيبًاكرتشمناكمخزلانادقفبساسحإلااذهنأينعياذهأ-
.يتلئسأبًاعرذقاضهنأادبدقوسنويضرتعا
امكلحضوأسً-ايفانهساربريشيوهوحضاوءافجبّدر-ال-



.ةيادبلايفتريغتنمنوسيأتناكدقف،لصح
؟تنأترّيغتمثنمو-
يفللمتيأدبيذلاهيماحمومهتملاعماسمىلعىلاتتيتلئسأتناك

ً.اريثكهقيضءافخإنمنكمتيملهنكلوةيادبلا
...نكلوكتلئسأنمهيلإيمرتيذلاامملعأالميلسديس-
ديسلاةلئسأنأنظأ-سنويلّخدت-رانجديستحمسول-

هذهىلإنامتهمامكنأينرسيو.ةباجإلانمّيدلعنامالوةيقطنمميلس
لوصولاوةيضقلالوانتيفمكتيّدجىلإريشياذهف،ليصافتلاقدأبةجردلا
.ةقيقحلاىلإ

له،مالكلااذهءاروةنماكلاةقيقحلالوحمزجلابعصلانمناك
؟ةطيسبلاةقيقحلامأةروانمتناك

كتقياضمبانلةينالً-انئْمطمتلق-كيأراذهنوكينأيندعسي-
ىتحتامولعملانمردقربكأىلعلوصحلاديرناننكلو،كيلإةءاسإلاوأ
.ةقيقحلاىلإلوصولاانيلعلهسي

يفيلهمعدًادكؤمهسأرنمةراشإبيمالكىلعًاضيأناعنكقفاو
.باوجتسالااذه

هتوصناكو.ةيواسأملاهقشعةصقايابخانيلعدرسيباشلاأدب
.ديعببسيلٍضامبهايغيفاتباغهانيعاميف،ةراثإلاطرفنمشعتري

ماودلاىلعتنكونوسيأهاجتيرعاشمرّيغتتملةقيقحلايف-
يرعاشميقبيناكفوخلااذه،مايألانمموييفاهنادقفبعرشيعأ
رمأىلعضرتعأمللاتراكبحتاهنأبينتربخأامدنعاذل.اههاجتةدّقتم
ىتماهدناسأاهبناجىلإًامودلظأسيننأباهلتحضوأدقو،هّعقوتأتنك
اهرعاشمنعو،هبتطبترايذلاصخشلانعرظنلاضغبينتجاتحا
.يهاجت

ناعنكلّخدتدقفءاسنلاوبحلانعروديأدبثيدحلانأامبو
.لاجملااذهيفةعساولاهتربخلةجيتن

؟كرمعمك-
يرمعنمربكأودبأله؟اذامل-باشلاباجأ-نورشعوةينامث-

؟يقيقحلا
،ًاليلقرغصأكنأبًاعابطنايطعيكرهظمفً،امامتسكعلاىلع-

ًاجضننابلطتيءودهوةينالقعبفرصتلاتعطتساكنأهابتناللتفلملانكلو
.نيقيمعًايعوو



رارمتسابتحمسةئداهةقيرطبسنويفّرصتدقفيأرلاكقفاوأ-
.ءاقرخلااهلكاشموةريغلاتالاعفنانعًاديعبنوسيأنيبوهنيبةقادصلا

.يرودبتفضأ
ً؟اقح-
.اهئافخإلواحيملةيرخسبلءاست
كيهان،يتيرحلواهبحأيتلاةاتفلليتراسختناكةجيتنلانكلو-

.اهبيلةقالعاللتقةميرجبيماهتانع
هشقانأنألواحأملتقولاقيضليننكلو،هتعقوتاممىكذأناكدقل

.ةلئسألالامكإينعناعنكملتساف،كلذنمرثكأ
.ةميرجلاتعقوموياهلزنميفتنككنإليق-
،اهنونجنجونوسيأتراهنالاتراكلتقمدعبف،كانهتنكلجأ-

سيرابيفتناكدقف،يتعاطتساردقاهتاساومواهعمءاقبلالواحأتنكو
تبهذ.يسفنبربخلااذهاهللقنأنأّيلعبجوت،اذل،لاتراكلتقمدنع
ةمودصمتناكدقلً،اضيأةربقملاىلإكلذدعباهتذخأو،راطملايفاهلابقتسال
.اهيلعنانئمطالاواهترايزلتبهذًاضيأاهلتقمموييفو،ةعجافلالوهنم
تناكو،ًاليلقاهءودهتدرتساو،ءيشلاضعباهسفنتكلامتدقتناك
تلواحامنيب،هيلعروثعلاىلعمزعلاتدقعدقو،لتاقلالوحينشقانت
،ةسردملاىلإتبهذواهتكرتًابيرقتنيتعاسدعبو،اهتئدهتواهنعحيورتلا
.ريصقتقوبيباهذدعبتلتقاهنألبهذأملينتيلو

؟لاتراكلتاقةفرعمديرتتناكاهنأينعتأ-
.هتلأس
روبوجداشربكشتاهنكلو،اهنيحنهذلاةشوشمتناكدقل-

ينتباجألاؤسلاباهيلعتححلأنيحوهتيوهنعيلحصفتملرخآصخشبو
.ًالتاقصخشلااذهنوكينأدعبتسملانمفةئطخمنوكتدقاهنأب

؟هنعكربختملورخآلاصخشلاةيوهنعاهتلأسكنأينعتأ-
.ينربختمل-
هتلأساذل،راوحلايفةقوشموةيلصفمةلحرمىلإانلصواننأودبي

.لوضفب
؟صخشلااذهنوكينمعةركفكيدلسيلأ-
روفلاىلعينباجأ
اهعمدجاوتلايتلواحمويتبغرنممغرلاىلعف،الفسألل-

ّيدلناكًاضيأانأو،اهبةصاخلااهتاقالعواهتايحاهلناكنكل،رارمتساب



ّيدلنكتملاذل،ةعماجلايفةّفثكملايثاحبأىلإةفاضإلابيتاقادصويلمع
.نوسيأمهبيقتلتومهفرعتيذلاصاخشألانعةيفاكةركف

مغرلابيننكلوسنويتاملكعمتاظحللحاليذلالمألاعاضدقل
ةلئسألاحرطتعباتكلذنم

ةيبصعمأةدودوتناكله،نيرخآلابنوسيأةقالعتناكفيك-
؟ءادعألاقلختوراجشلالعتفت

ناكعيمجلانأامك،اهمامتهانيرخآلاريعتةاتفنوسيأنكتمل-
اهمهتاضعبلانإىتحراوطألاةبيرغ-ةريخألاةرتفلايفةصاخو-اهربتعي
،يساردلالصفلاةياهنلمعلانماهولصفينأررقملانمناكو،نونجلاب
نيسحتلدوهجميألذبتملوةيمهأتاعئاشلاهذهِلوتملاهرودبيهو
نمامهنّكمتسلاتراكعمةصاخًاططخاهيدلنإلوقتتناكو،اهتروص
.ةلئاطةورثغولب

ناعنكينقبسنيحلاؤسلابّمهأتنك
؟امهضعبىلإنوسيأولاتراكفّرعتفيك-
دوسألابرشملاىلإاهتبحطصادقفهيلعتفرعتنيحًارضاحتنك-

،اهعاونألكبكورلاىقيسومىوهتنوسيأتناك،اهداليمىركذةبسانمب
تبحأدقو،برشملاكلذيففزعتيتلاةقرفلايفًافزاعلاتراكناكو
نوكتدقاهنأةجردلاهئاضعأدحأبتمرغأاهنإىتحريبكلكشبةقرفلا
.مارغلااذهءارجتتام

يجاجزلازجاحلانمرخآلابناجلاىلعتاظحللليقثتمصنار
؟هببسبتلتقنوسيأنأدقتعتأ-
.يلاؤسبتمصلاترسك
دقحلامهبلصيءادعأاهلنكيملنوسيأف،رخآلامتحانمام-

يفًاسمغنمناكو،تاردخمنمدمناكلاتراكنأامك،اهلتقةجردىلإ
.ءاوجألاهذههكراشتًاضيأنوسيألعجدقوةهوبشمءاوجأ

؟هلوقتاممدكأتمتنأله-
ىطاعتتتأدبو،أوسألاوحنترّيغتهيلعتفّرعتنأدعبف،عبطلاب-

تطروتاهنأنظأو،ةردخملابوبحلاىلإنييوريهلانمتاردخملاعاونألك
ً.اضيأاهعيبيفةرتفرخآ

؟نظت-
نعينثدحتملاهنكل.تاردخلااهيطاعتةحارصيلتنلعأدقل-

ةعماجنمةيناجمةحنمىلعلوصحلاتعاطتسادقو،اهبةرجاتملا



،رهشأةتسةدمىقبتلكانهىلإترفاسو،ةنسلبقاسنرفيفنوبروسلا
اهتدوعدعبو،رهشأةدعدعبتداع،اذل.لاتراكقارفلمتحتملاهنكلو
يفلزنمراجئتسابتماقو،ةريبكةيلامغلابملمحتتناكاهنأتظحال
اهتلأسامدنعو،لزنملابحاصلًاقبسمةنسةرجأتددسو،ريغناهيجةقطنم
ةيسنرفةكرشحلاصللمعتاهنأيلتلاقدوقنلاهذهلكردصمنع
نظأو،رخآلاونيحلانيبكانهىلإرفاستتناكدقو،ثاحبألاضعبيرجتو
رشابملاببسلاوهاذهنأحجرألاىلعو،تاردخملاةراجتبموقتتناكاهنأ
ً.اضيأاهلتقل

؟ةميرجلابروبوجداشرمهتتكنأينعتأ-
دكأتميننكل،هاوسوأداشرناكنإديدحتلاهجوىلعملعأال-

.ةنيعللاتاردخملاهذهببسبتلتقاهنأب
؟اهرّذحتملأ-
ةرمنمرثكأانرجاشتاننإىتحً،اراركتوًارارماهترّذحعبطلاب-

رعتملفسأللاهنكلو،ةرتفلنيمصاختمانيقبو،ةلكشملاهذهببسب
اهنعيعاطقنانأتكردأاهدنعو.ةيمهأيأاهعدرليتالواحمويتاريذحت

،ةيرزماهتلاحتناكدقو،اهيلعنمطألاهبتلصتااذلًاءوسعضولاديزيس
نأنمةزيجوةدمدعبتنكمتلعفلابو،اهتدعاسمليعسوباملكتلذبف
نعفقوتتنأنكمملانمناكو،اهطاعتتتناكيتلاتاعرجلاففخت
ىلإاهديعيناك،اهيلعمومسملاهريثأتبلاتراكنكل،ةيئاهنةروصبيطاعتلا
يلختلاعطتستملاهنكلو.تاردخملانعيلختللةدعتسمتناكدقو،ءارولا
نأودبي-اندوجويسندقوهسفنّملكينمكثدحتيناك-لاتراكنع
املكاهللاتراكةلماعمتءاساملكف،ءايوسألالاجرلانذبحيالءاسنلا
.رثكأهبتّقلعت

؟اهبرضيناكهنأينعتأ-
ناكاهنيح،تاردخملانمهتعرجءاهتنادنعةصاخوماودلاىلع-

ءاروببسلااهنأباهايإًامهتمةوسقباهبرضيوهسفنىلعةرطيسلادقفي
.دوقنلادافن

نسحتيفتناكةيلاملااهرومأنأبليلقذنمانتربخأكنكلو-
؟ظوحلم

يفف.ةلئاطغلابمكلهتسيملعتامكتاردخملانامدإنكلولجأ-
امهبويجتناكةزيجوةرتفدعبو،دوقنلافرصيفنافرسياناكمايألاضعب
.نوسيأىلعهبضغماجبصيلاتراكناك،تاظحللاهذهيفو.ةيواخودغت



ينتطعأنوسيأنأظحلانسحنمو،اهتدعاسملةرمنمرثكأتبهذدقو
.اهتقشبابحاتفمنعةخسنًاقبسم

؟دحلااذهىلإكبقثتتناكله-
يتلاو،ةنسملااهتدلاوىوس،هبقثتليريغدحأاهيدلنكيمل-

.اصروبةنيدميفةزجعلارودىدحإيفميقت
؟كعمحيتافملانمةخسندوجولاتراكعناميملأ-
ثمدناكهوحصتاظحليفف،راوطألابيرغًالجرلاتراكناك-

دقفً،ادجةديجانتقالعتناكوً،ارويغنكيملهنأامك،بلقلابيطقلخلا
.ساسألااذهىلعينلماعيوريغصلاهاخأينربتعيناك

؟هتاذلزنملايفنوسيأعمشيعيناكله-
نكمتيىتحكلذو،يشابيلراتةقطنميفهلزنميفشيعيناك-

ليللايضقيناكنايحألامظعميفهنكلو،هدرفمبفزعلاىلعنرمتلانم
.نوسيألزنميف

نكتملأ-لمكينألبقناعنكمدمد-ً؟ائيسًاصخشنكيملًاذإ-
؟هنمراغت

،ةليحديلابامنكلو،نونجلاّدحىلإهنمراغأتنكعبطلاب-
.ّيلعهتلّضفونوسيأهتراتخادقف

.كلةبسنلابًابعصًاعضوناك-
رورمعمتدوعتيننكلو،تايادبلايفقاطيالًاميحجناك-

ّقلعتنوسيأبًاّقلعتمتنكيننكلو،تفتخايتريغنأيعّدأنل،تقولا
برقلابءاقبلاليبسيفءيشيألّمحتلًادعتسمتنكو،هبحاصببلكلا
.اهنم

تلواح،اذل.ةسيعتلاةرجحلاهذهيفةضقانتملافطاوعلاةنحشتداز
مظعمهيلعزكترتيذلالاؤسلاىلإتلّوحتوءاوجألاهذهنمانجارخإنأ
.انتيضرف

تاذوأسكاةعامجلاكتاعامجبةقالعىلعلاتراكناكله-
؟ةبيرغسوقط

انعمًابواجتمتاظحللبقىتحناكيذلا-سنوينأتظحال
ً.اددرتمادب-لاؤسيأنعةباجإللًادعتسمو

؟ةجردلاهذهىلإةبوعصلاغلابلاؤسوهأ-
.هتلأس
.يمهفءاُسينأديرأاليننكلوً،ابعصسيل-



كمهفءيسننلاننأبدكأتو،هفرعتاملكانللقوقلقتال-
.لكشيأب

.ناعنكهنأمط
امبر،يوكىداكيفرامكأقفنىلعددرتيلاتراكناكدقل-

مهنأامك،كانهسكاةعامجلاءاضعأعمتجيثيحناكملااذهبامتعمس
دوسألابرشملايفنوعمتجيمهو،مهتاسلجيفًاضيأتاردخملانوطاعتي
.لاتيمكالبىقيسومىلإنوعمتسيوًانايحأ

؟)لاتيمكالبلا(وهامو-
دقو،سكاةعامجلاءاضعأاهيلإعمتسيىقيسوملانمعوناهنإ-

.كانهمهألاسكاةعومجملاباتكنعمهتشقانمضعبترضح
.باتكلااذهباهيفعمسايتلاىلوألاةرملاتناك
؟مهيدلمهمباتككانهًاقحأ-

.هتلأس
يذلاباتكلاوهو،يافالنوطنأىعدييكيرمأهنوددقولجأ-

ميلاعتةرشعنمضتيوهو...مهباتكهنوربتعيوسكاةعامجلاعابتاهبدقتعي
.هعابتأصخت

؟مهسوقطلمهتسراممةيفيكتدهاشلهو-
،سقطلااذهلدوجوالف،هباشامومدلاسوقطينعتتنكنإ-

اوناك،تاعامتجالاهذهىدحإيفًادوجومتنكدقوًاعمنوعمتجيمهنكلو
نمنوأرقيو)لاتيمكالبلا(ةقرفيناغأنوفزعيو،روخبلاوعومشلانولعشي
الو...ءامدللةقارإةيأسوقطلاللختتالنكلو،مهألاةعامجلاباتك
ًايأرضحأمليننأينعأ،مهنععئاشوهامكتاوارذعلاوططقلانولتقي
نوسيأتناكلليبقلااذهنمءيشكانهناكولو،تاسرامملاهذهنم
.هنعينتثدح

؟لميلفسالوكينىعديصخشنعنوثدحتيمهتعمسله-
بيجينألبقتاظحللزيكرتلالواح
؟طبضلابنوكينمً،افولأممسالاودبي-
يفنوسيأاهتقلعيتلاىعفألاةحولمسريذلاصخشلاهنإ-

.لاتراكلزنميفهلىرخأةحولكانهو،اهلزنم
اهعمتاحوللاهذهنوسيأترضحأدقل؟يسنرفلايئايميخلاينعتأ-

رجحودولخلارسىلإلوصولانمنكمتهنأبلوقتتناكواسنرفنم
.ليبقلااذهنمىرخأءايشأوءايميخلا



لوحنوسيأيأرناكاذامو-هلتححص-ةفسالفلارجحينعت-
؟اذهلميلفسالوكين

.لبقنمرمألايفثدحتنملف،ملعأال-
؟ديدحتلاهجوىلعتاحوللاترضحأنيأنمو-
هذهتناك،اسنرفنمةنسمةأرمانمةيدهتناكاهنأدتقعأ-

،مسالانمًادكأتمتسل،نظأامىلعنيرثاكىعدتتناكوةبتاكةأرملا
.لميلفسالوكينةريسنعًاباتكتفلأركذأامىلعاهنكلو

؟سكاةعامجلابةقالعاهلنوكتنأنكمملانمله-
اليننأامك،رثكأالةطيسبةيدهدرجماهنأدقتعأ.نظأال-

لقتنتهتارظنتناك-سكاةعامجلاونييئايميخلانيبةقالعدوجوبدقتعأ
ةعامجلالبقنمتلتقنوسيأنأنونظتأ-لمكيوهوناعنكوانأينيب
؟سكا

مهتاقالعمهفلواحناننكلو-ناعنكحضوأ-اذهكًائيشلقأمل-
سكاةعامجلانوعبتينمملاتركءاقدصأنمًادحأفرعتله،مهريكفتو
؟نايحألاضعبيفمهتاعامتجاىلإمهعمددرتتتنككنأامب

سأيبًايفانهسأرزه
لاتراكلتقمبمهلةقالعالصاخشألاءالؤهف،نآطخمامكنأدقتعأ-

.نوسيأو
ىلإانفّرعتولررضنمامنكلو،يأرلااذهيفًابيصمنوكتدق-

.صاخشألاءالؤهنمدحأ
.هتبجأ
نأشلااذهيفددرتمهنأحضاولانمناك
؟فاختامل-

.فرعأنأتلواح
يفءايربأصاخشأطيروتديرأاليننكلو،عبطلابًافئاختسل-

.هذهكةلكشم
يقلننلو،ةطرشلانمانسلنحنف،ءيشيأيفًادحأطّروتنل-

رثكأالتامولعملاضعبىلعلوصحلاوههديرناملك،مهيلعضبقلا
عانتقالاهيلعادبددرتلانمتاظحلدعب
وهو،لاتراكءاقدصأنموهولسرمىعديباشكانهً،انسح-

كلميوهو،مهتائاقلءانثأمهألاةعومجملاباتكنمًاعطاقمأرقيناكنم
.صاخريثأتاذًاتوص



؟هيلعروثعلانمنكمتنسفيكو-
،قلغملاايروسقوسليلفسلاقباطلايفوولغوأهيبةقطنميف-

ةيقيسوملاةطرشألاوتاناوطسالاعيبلتريهلجنإىعديرجتمدجوي
.كانههنودجتس،اهاوسوةينفلاتاقصلملاوناصمقلاو

ةرظنناعنكيلإرظن،تامولعمنمهديرنامىلعانلوصحدعب
ً.ارمأتركذتةظحلرخآيفويننكلو،يرودبهتقفاوفانترداغمبوجوبيحوت

؟هلاحىلعلازيالأ،هنعانتثدحيذلانوسيألزنم-
.ةلماكةنسةرجأتعفداهنأامكتربخأدقف،لجأ-
.كتزوحبًاضيأحيتافملانأينعياذه-
.يماحملاوحنهسأربأموأ
.رانجديسللاهتملسدقل-
.ناءاشتنيحامكذخأيننكميويعمحيتافملا-



ىلعءيجملاهنمبلطيهيلكومدحأنمًالاصتارانجيماحملاىقلت
الإنوسيألزنمىلإانتقفارميفةحضاولاهتبغرنممغرلابو،ةعرسلاهجو
دعبف،ةفداصملاهذهىلعًاريثكفسأنملعبطلابو،باهذللًارطضمناكهنأ
دجنملانرودبو،هبتكموحنًاهجتمانكرتلزنملاناونعوحيتافملااناطعأنأ

.لزنملاىلعروثعلايفةبوعص
قباطلايف،ةقزألادحأيفريغناهيجةقطنميفعقيلزنملاناك

قطانمنمريثكلانعفلتختريغناهيجةقطنمنألو،ميدقءانبليلفسلا
،هبسأبالعافتراىلععقتةقشلاتناكدقفاهولعبزيمتتيهفلوبنطسا
نمريثكلاىلإجاتحيودبيامىلعناكيذلابابلاحتفلواحنانكاميفو
ً،اريخأو.ءطببانوحنهجتتةلقاثتمتاوطخعقوانعمس،حتفيىتحدهجلا

.باوبلاهنأودبال،حضاووحنىلعسأرلاريبكلجررهظ
.يديسهحتفأينعد-

حتفهدينمةربخلاةحضاوةريغصةكرحبو،ناعنكنمحيتافملاذخأو
.لخادلانمةنتنةحئارانيلعتبهوروفلاىلعبابلا

ببسانلحضوأ-اهبسأبالةرتفذنمةقشلادحألخديمل-
ثيحبابلاانحتفًابيرقتنيرهشذنمتناكيتلاوةرمرخآيفف-ةحئارلا

.اهتنياعموةقشلاصحفلةطرشلانمامكلءالمزءاج
.هداقتعايفنيفةينيأناعنكدبيملوةطرشلانماننأبنظيناك
؟ةثداحلاعوقوءانثأانهتنكله-
.يقزرردصمويلمعاذهف،يديسمويلكانهانأ-
ًادحأتيأرله؟ةميرجلاعوقوموييفةبيرلاريثيءيشثدحأ-

؟هنمجرخيوألزنملالخدي
رخآلالب،رعشلاليوطكاذينعأال،باشلاكلذتيأردقل-

.اهترايزلًايتآقرشملاهجولااذقولخلاباشلاكلذ
؟ديدحتلاهجوىلعتقولاركذتأ-
حورباهلكثادحألادرسأدبيلتاذلابلاؤسلااذهرظتنينمكناك

.ةبيط
املكبةميرجلالوصحلاحاوتأنيذلامكءالمزتربخأدقل-

،ةعمجمويناكهنكلو.ةقدلاهجوىلعةعاسلاتناكمكركذأال.ىرج
زوريفعماجىلإباهذللدعتسأتنكو،ةبطخلابأدبدقعماجلاخيشناكو



اميفو،راهنلافصتنمةبارقناكتقولانأيأ،ةعمجلاةالصءادألاغآ
،لخدينألبقمالسلابينردابدقو،بابلامامأباشلابتيقتلاجرخأتنك
رعشلايذرخآلاسكعىلع،قلخلاثمدًاباشناكًاقباسامكلتركذامك
نمنكيملوً،ادحأىريالهنأبًارهاظتمرميناك-هللاهمحريلف-ليوطلا
هنظأوًابدؤمناكةثداحلامويهتيأريذلاباشلاامأ،مالسلاءاشفإهتداع
-هوفعوهتمحربهللااهدمغتيلف-ةاتفلانأامك،ةمهتلاهذهنمًائيرب
يفاهسفنعقوتسةاتفلاهذهنأبيتجوزتربخأدقو،راوطألاةبيرغتناك
يفتناكدقوةفيطلةاتفتناكاهنكلو.ينقّدصتملاهنكلو،ةريبكةطرو
جاتحيامدنعتايضايرلاسوردهلحرشتوينبادعاستنايحألانمريثكلا
ىلعةرداقةفصاعلاءاتشلاحيرنأبيحوتماوقلاةليحنتناك،كلذىلإ

ضيفتتناكاهتقشفبرشلانمرثكتتناكو.ةسبايةقروكاهلمح
دوعتتاقوألامظعمتناكدقو،تابورشملاعاونأةيقبوةغرافلاتاجاجزلاب
امًاصلنأنظأتنكةيادبلايفيننإىتح،ةرخأتمةعاسيفتيبلاىلإ
ءادسإةرمنمرثكأتبغردقو،يهاهباذإفدكأتللجرخأفءانبلالخد
.ينرهنتويمهفءيستنأفوخرمألانعتمجحأيننكل،اهلحصنلا

.يقيقحلامرجملاىلعضبقلامتينأىنمتأواهريصميننزحأدقلينوقدص
؟نآلاىتحيقيقحلالتاقلاىلعاوضبقتملأ

ىلعًاركشو-ةطرفمةقثبناعنكهباجأً-ابيرقهيلعضبقلايقلنس-
.ةرظنءاقلإللخدنس،اهبتيلدأيتلاتامولعملا

ديزملادرسيفًابغارادبفهتصقبنيمتهمنيعمتسمدوجولباوبلاّرس
:لوقيوهو

؟امكعملوخدلايننكميله-
ةيديلجةرظنبناعنكهجلاع
.انلمعيهننانعدً،اركش-
.باهذلاتقوناحهنأروفلاىلعلجرلاكردأ
مستبا-لفسألايفانأفًائيشامتجتحانإ،ءاشتامكيديسً،انسح-

.انهنوكأسودحاوتوص-لمكيوهو
.هتماستباهجويفبابلاانقلغأو،ةقشلاانلخد
الاملً-ارخاستّقلع-كلقاردقيطرشلارودصّمقتنأودبي-

.لوبقلاةصرفكلحيتتةاماحمةداهشكلمتتنأفةطرشلاكلسىلإمضنت
نم-لمكيوهوكحض-انرمأحضتفيسالإوةيرخسلانمكعد-

فيكرتملأ،لوخدلابانلحمساملالإو،ةطرشلانماننظهنأظحلانسح



؟انتاوطخعقوعمسامدنعروفلاىلعلبقأ
باسنملاءوضلاثيحلزنملاصحفتأتأدب،ثدحتيناعنكناكامنيبو

تناكو،ناكملاىلعضومغلانمًاوجيفضيةيدامرلارئاتسلاقوقشنم
براقيامذنماهمسريتلاوةيلصألالميلفةحولنعةخوسنملاةحوللا
يتلاةميرجلاىلعديحولادهاشلايه،رادجلاىلعةّقلعملاوماعةئمسمخلا

ً.اتماصًادهاشتناكاهنكلو،ميدقلالزنملااذهيفتلصح
لازتاليتلاوةقيتعلاةكيرألاوهيهابتناتفليذلارخآلاءيشلا

ىلعةسلاجيهوةباشلاهجوتركذت.اهثّولتةقماغلاةينبلاةعقبلاكلت
ىلعنيتحوتفماهينيعكرتتلخبطملاةنيكساهردصتقرتخادقوةكيرألاهذه
بّنجتليحتسملانمناكلئالدلاهذهلكطسوً.ابعروةشهدامهعاستا
.ةظحلةيأيفانيلعضاضقنالابةرذنمناكملايفضبرتيتلاتوملاةحئار

رزنعثحبيوهوناعنكمدمد-عئارلمعبايتاكتماقدقل-
نمتنكمتدقللجأ-هتركفدكؤيلداعءاوضألالعشأنأدعبو،ءابرهكلا
.ةفرغلانعةقباطمةخسنديسجت

نيكسلاوةاتفلادسجىرأيننأتاظحلليلّليخدقف،قحكعم-
.اهردصيف

وهوةفرغلايفلّوجتيأدبو،طبضلابهينعأامكرديملهنأودبي
:لوقي

.هيلعروثعلااننكميامىرنلثحبلاأدبنً،انسح-
.فرغلاةيقبصّحفتلبهذأس-

اهيففقنانكيتلاةشيعملاةفرغالخف،عاستالاكلذبلزنملانكيمل
عضوً،ارغصرثكأمامحو،قيضريغصخبطمو،ةعساومونةفرغكانهتناك
،ةبترمةفرغتناك،ًالوأمونلاةفرغتلخدً.اضيأضاحرملايسركهيف
تارضاحملتاصخلموبتكلاضعباهيلعريرسلابناجبةلواطتعضو
خيراتنعبتكلامظعمتناك،ةميدقةبتاكةلآىلإةفاضإلابةعماجلا
فوفرةثالثنمةريغصةبتكمرسيألابناجلاىلعو،ولغوأهيبةقطنم
نعفلتختمليتلاو،اهيفةدوجوملابتكلاتصّحفت،طئاحلاىلعتتـّبـُث

اهمظعملكرتشملاعوضوملانكلو،ةيسنرفلاةغللاببتكلاضعبالخاهتقباس
تاردصإنميهيتلاوتالجملاضعبتَّفُصامك،ولغوأهيبخيراتناك
ناك،روصللًاموبلأتدجوةبتكملليولعلافرلايفو،يجيإزاغوبةعماج
ريوصتلاتاهويدتساهمدقتيذلاصيخرلاعونلاكلذنمًايكيتسالبًاموبلأ

تأدبو،ريرسلاةفاحىلعتسلج،اممليفضيمحتءانثأاهنئابزلةيده



ةعطقلكأتيهونوسيألتناكةروصلوأ.هيفةدوجوملاروصلاصّحفتب
،يوفعلكشبتطقتلادقةروصلانأحضاولانمناك،ةريبكةيهشبخيطب
ىرخأةروص،سنويوهةروصلاهذهطقتلانمنأيلرطخامليردأال
يفةسلاجىرحألابوألاتراكعمةسلاجيهوةروصو،أرقتيهونوسيأل
اريماكلاىلإرظنلابلاتراكىفتكاامنيب،اهينيعنمعشتةداعسلاوهنضح
بحاصناكهنأًايلجادب،هتلاحبيشيعابطنايأيدبينأنودنم
نوسيأّقلعتببساذهنوكيدقو،ةلوهسبهفطاوعرهظيالةيوقةيصخش
اهءاروثهليناكيذلاسنوينيكسملاسكعىلعةجردلاهذهىلإهب
لئاسملاهذهيفمكحينمريخنأنظألكىلع،هبحبراهجإلايفغلابيو
.ةعونتملاةيفطاعلابراجتلاوةعساولاتاربخلابحاصناعنكوه

،خيطبلاهبشيسأربرخآلجرولاتراكونوسيألتناكةيلاتلاةروصلا
نأودبي،علهلانمًاعونيفختهتارظنتناك،هيلعفّرعتلانمنّكمتأمل
،ءيشلاضعبةمتعمةروصلاتناك،اذل.شالفلالعشيملةروصلاطقتلانم
نمتنّكمتمهفلخترهظيتلاةآرملايفو،امرجتميفتطقتلااهنكلو
،ةءارقلللباقهنكلوةآرملايفبولقملكشبرهظيذلارجتملامساةءارق
لسرموهصخشلااذهنوكينأدبال،ةحضاوتريهلجنإةتفالتناك
.ةمهملاانيلعلّهستسةديجةوطخهذهً،انسح.سنويهنعانثّدحيذلا
ًاروصتناكاهلك،لسرملىرخأةروصدجأملفروصلاةيقبتصحفت
رعشيوذبابشلانمةعومجماهيفرهظيةروصءانثتسابلاتراكونوسيأل
لاتراكناكيتلاةيقيسوملاةقرفلادارفأمهنأودبال،ءادوسناصمقوليوط
اريماكلاىلإنورظنيوةبيرغةغبصأبةنيزممههوجوتناك.اهعمفزعي
ملنوسيأ،نكلو.همهفنمنكمتأملببسلاهراهظإيفاوغلابةريشكتب
روصدوجومدعموبلألااذهيفيهابتناتراثأيتلاةطقنلا.مهعمنكت
اميفنيباحتماناكوليوطنمزذنماهقيدصهنأهنأنممغرلابسنويل
ةايحيفهعقومسؤببيحوتتناك،هرهظتيتلاةديحولاةروصلا،ىضم
فلخلانمهسأرودبياميفلاتراكونوسيأرهظيةمدقملايفف،ةليتقلا
جاردألاشيتفتوبتكلاصّحفتتعبات.هلعستيالناكمىلعلفطتمك
،لئاطنوداهتحتًائيشدجأينلعتادخملاوفشارشلاتعفريننإىتح
ىلإتدعولسرمهتّعقوتيذلاصخشلاةروصيعمو،ةفرغلانمتجرخ
وهولميلفةحولتحتةكيرأىلعًاسلاجناعنكتدجوثيحنولاصلا
.ديدشزيكرتبامباتكتاحفصبلقي

؟باتكلااذهام-



تبتكيذلادوسألاهفالغينيريلباتكلاعفروبارغتسابّيلإرظن
.مهألاةعومجملاباتكةريبكفورحبهيلع

.مهألاةعومجملاباتكهنإ-
ًأجافتمتمدمد

النوطنأيكيرمأللدوعيوهو،سنويهنعانثّدحيذلاباتكلا-
.سكاةعومجملارايتسسؤمهنإ،ياف

؟ةيزيلكنإلاةغللابوهأ-
..لجأ-
ةءارقيفةبغرلاهتدقفأيتلئسأنأكوً،افقاوضهنو،باتكلاقلغأ

.يعميذلاموبلألاىلإرظن،ديزملا

؟هيلعتلصحيذلاام-
.لسرملةروصتدجويننظأ-
هديبراشأورمألاىلعّقلعيمل،ةروصلاهيرألموبلألاحتفأانأوتلق

.زافلتلاةلواطليلفسلافرلاوحن
اهمظعمنأنظأ،تالجملاضعبوةيقيسومتاناوطساكانهدجوت-

.لاتيمكالبلاىلإدوعي
يتلاةباتكلاتناك،تاناوطسالاصحفبتأدبو،ةلواطلاوحنتهجتا

ةدوجوملاءامسألاةءارقنمةبوعصبتنكمتدقويطوقلاطخلاباهتفلغأىلع
،كيجروبوميد،روريبميإ،لاتروميإ:اهتأرقيتلاءامسألاضعبنمو،اهيلع
تمهلأيتلاةيقيسوملاقرفلاهذهتناك...ميهيام،موزورب،ثليففوألديرك
اميفوً،اقلطمءيشيأيلينعتالاكريمأوابوروأيفبابشلانمريثكلا
هذهةفلغألةهباشمتاقصلمبتنيزدقلزنملاناردجنأتظحالدعب
اندشريليلدفاشتكانمنكمتنملفسأللاننكل،ةيقيسوملاتاناوطسالا
.هديبيذلاباتكلاىلإناعنكراشأ،امليبسوحن

اذهيفرخآنيعلءيشنمامفبهذنانعد،يعمهذخآس-
.لزنملا

يفرثعندق،دعبخبطملاّشتفنملنحنف،ةعرسلاهذهبسأيتال-
يأ،ةقرتحمةظوحلماياقبوأ،لئالدلاوأقاروألاضعبىلعتالمهملاةلس

.اندعاسيدقءيش
؟اهأرقتيتلاةيسيلوبلاتاياورلايفثدحياماذهأ-

ً.ارخاسيمالكىلعّقلع



لواحنلونآلاةيرخسلانمكعد،طبضلابثدحياماذهلجأ-
.انديفيامداجيإ

نودنمبقعىلعًاسأرخبطملاانبلق،ةيوسانبهذوناعنكينعاطأ
ً.ائيشدجأينلعمامحلاىلإتلقتناو،ليلديأىلإلوصولا

ةقيدحهيدلتيبلانأظحلتملأ-خبطملانميبحاص-ميلس-
.ةريغص

.ةقيدحلاىلإرظنيةريغصلاخبطملاةذفانمامأًافقاوناك
ً؟اذإ-
.ةقيدحلاىلإيدؤيامبابكانهفًاذإ-

هتبغرلتنعذأيننكلو،ديدجلافاشتكإلااذهبًادجًالئافتمنكأمل
تاظحلدعبو،نولاصلاىلإًاددجماندع.ديفمءيشىلإلوصولايفًالمأ
دقو،ةقيدحلاىلإيدؤيرئاتسلاىدحإفلخًايبشخًابابيقيدصفشتكا

ناكملكيففةقيدحلاىلعًاحضاولامهإلاناك.ةلوهسبهحتفنمانكمت
،ةاتفلاتومدعبراهزألاصصأتلبذو،ةيوضوفةروصبشئاشحلاترشتنا
دقتعأو،لزنملاىلإهربعلوخدلالهسلانموقالغإلامكحمريغًابابناك
.رمألاىلعّقلعفةركفلاهذههلترطخًاضيأناعنكنأ

نملوخدلاصوصللاناكمإبفقالطإلاىلعًانمآسيللزنملااذه-
.ةلوهسلكبريغصلابابلااذه

؟بابلامحتقامهدحأنأينعتأ-
لامعتسابيحويرثأيأدجأمليننكل،هصحفألبابلانمتبرتقا

.هتاذلفقلاىلعوأهيلعةوقلا
تحمسواهسفنببابلاهلتحتفدقولتاقلافرعتتناكاهنظأ-

.لوخدلابهل
.بيجينألبقًاركفمناعنكلّهمت
دبالاذل،اهلبقلاتراكلُتقدقف،ةركفلاهذهنمًاقثاوتسل-

صخشبكشتتناكاهنأامك،رذحبفرصتتتناكو،فوخلابترعشاهنأ
.اهلزنملوخدبهلحمستثيحبةجردلاهذهلةجذاساهنظأالاذل،نّيعم

.ةئطاخةهجواهكوكشتهجتاواهنونظيفتأطخاامبر-
ماحتقالانعيّتيرظننأضرتفنانعدنكلوً،اّقحمنوكتدق-

نيحو،يبشخلابابلاحتفلواحو،ةقيدحلانملخدمرجملانأو،ةحيحص
بابلاحتفلةاتفلاترطضافهتزوحبيذلاسدسملاباهدّدهنوسيأهتأر
.هلاخدإو



لب،سدسملاةطساوبلتقتملةاتفلاف،ةماهةطقنتيسنكنكلو-
.نيكسب

.سدسملاتوصدحأعمسينأأشيملمرجملانألكلذ-
انديفتسامب،اهتعضويتلاةيضرفلاةحصنعرظنلاضَغِبوً،انسح-

؟انلصوتسنيأىلإ،تاجاتنتسالاهذهلك
عمجنوةلدألاةيقبىلعرثعنامدنعنكلو،نآلاانديفتالامبر-

.ديكأتلكبانديفتس،ةدوقفملاةصقلاءازجأةيقب
ريغاهتارشؤمنأدبالفةقيقحلاتناكًايأوتايضرفلاتناكامهم

ةعومجملاباتكانعمولزنملانمانجرخاذل،نوسيألزنميفةدوجوم
نمجرخننألبقو،لسرمنوكينأضرتفييذلاباشلاةروصو،مهألا
ينلأسيوهوةأجفناعنكرادتساءانبلارمم

؟كلذكسيلأنانثاوهلزنملامقر،ةظحل-
لجأ-

ًابلعتناك،طئاحلاىلعةقلعملاديربلابلعىلإروفلاىلعهجتاو
اهؤالطرشقتو،اهمظعمماقرأتيحمدقو،ءانبلااذهمدَقِبيحوتةميدق
.ديعبنمزذنم

.اهلخادنوللاقزرأفرظكانهنانثامقرةبلعلاىلإرظنا-
،ةبلعلانمفرظلاجرخينأةعيفرلاهعباصأةطساوبناعنكعاطتسا

مسالاأرقننحنو،هتاجردىصقأىلإلوضفلاانبلصووةراثإلاانتكلمتدقو
لسرملاامأ.سيرابنمنافوكنوسيألًالسرمناك،فلغملاىلعدوجوملا
ىلإانرظن.ديربةبلعلمقرنعةرابعاهناونعناكو،دناجريفنيرثاكتناكف
.هتعنمفرظلاحتفينألبقو،اهتاذةظحللايفانضعب

.ةرايسلايفاهؤرقنانعدنآلاسيل-
ةعرستدادزادقو،ةرايسلاوحننيهجتمةعرسبءانبلانمانجرخ

نأتينمتف،ةبضاغةرهفكمتدبءامسلاو،نونجبفصعتتأدبو،حايرلا
.اهئاولغنمحايرلاأدهتىتحنآلارطمت

نكتمل،ةيسنرفلابتبتكيتلاةلاسرلاةءارقبانأدبو،ةرايسلاانبكر
ةغيصبونوسيأىلإنيرثاكنمةهجومةريصقةظوحلميهامردقبةلاسر
.ةيمسرلاىلإنوكتامبرقأ

كنأانقفتااننأنممغرلاىلع،نآلاىتحلاصتايأكنمقلتأمل«
دقف،يلهتكرتيذلافتاهلامقرىلإةبسنلابو،نيلصتاملاحيبنيلصتتس
ءالؤهسيرابيفكتربخأامكو،دريأىقلتأنأنودنمًاريثكهبتلصتا



تنأيدعتبتنأىنمتأاذل،ةياغللنورطخمهنعانثدحتنيذلاسانلا
ًاميدقًايسورًالثمددرييدلاوموحرملاناك.ةعرسىصقأبكانهنمكبيبحو
ةميدقلاهتراجحتحتًانوفدميضاملاكرتننأهانعمامبلوقي،ماودلاىلع
مدنلابرعشأتبدقف،كنمهانمتأاماذهو.هبثبعلالواحنالنأو
نكممتقوبرقأيفيبيلصتتنأىنمتأ،عوضوملاكلذنعكتثدحيننأل
.»قلقلابرعشأتأدبدقف

ىلإناعنكتراثأدقاهتاملكنأًاحضاوادبو،نيترمةلاسرلاانأرق
:لوقيوهوةلاسرلابحّوليذخأفةجردىصقأ

.ةيمهألاةياغيفليلدىلإانلصواننأودبي؟نآلاكيأرام-
.هبيجأانأويئودهىلعظافحلاتلواح
ايدناجريفنيرثاكنوكتنمنكلوً،اماهرمألاودبي،قحكعم-

؟ىرت
نإلاقو،مويلاسنوياهنعانثدحيتلاةيسنرفلاةأرملاركذتالأ-

؟لميلفسالوكينلوحًاباتكتفلأاهنأو،سيرابيفاهيلعتفرعتنوسيأ
.نيرثاكاهمساناكلجأ-
اهنإ-ىرخأةرمةلاسرلابحّوليوهوكلذلاق-اهسفنةأرملااهنإ-

.ديكأتلابيه
؟نوسيأبةيسنرفلازوجعلاهذهةقالعامنكلو-
انكيتلاقرطلالكنأنممغرلابوتالؤاستلاهذهلكنممغرلاب

ناكيقيدصنأالإ،نادلبةدعنيبلخادتلابتأدب،انمامأحتفتساهنظن
ناكو،ةقيقحلافاشتكانمنيسوقباقهنأيحوتةقيرطبفّرصتيوًالئافتم
ةطرفمةقثبملكتي

يفتراشأامكلصألايسوراهدلاونكلو،ةيسنرفاهنأحيحص-
.اهتلاسر

نألقتملةأرملاف،يقيدصايضعبلااهضعببعئاقولاطلختال-
دقو،ةيسورلالاثمألادحأددريناكاهدلاونإتلاقلب،يسوراهدلاو
.رثكأالةيسورلاةغللانقتيًايسنرفنوكي

:لوقيوهوميسولايقيدصهجوىلعةمسترمىضرلاةماستباتيقب
.ةيمهألاةغلابنوكتدقةلاسرلاهذهنكل،رظنلاضغب-
؟ةلاسرلايفنودمفتاهمقركانهله،ىرنس-
مقرىوسءيشانيدلدجويال،فتاهيألمقردجويالفسألل-

.ديربلاةبلع



.ةيحضلاباهتقالعفرعنانلعروفلاىلعاهلسارننأانيلعًاذإ-
.رخآلحهيدلناكدقفودبيامىلعحارتقالاهقريمل
ةريشأتيدلف،سيرابىلإرفسلايفركفأ...هلعفاننكميامىرنس-

.ءاشأامتقواهساسأىلعرفسلاعيطتسأو،ةنسةدمليرفسزاوجىلع
رفسلااننكميال،ًاليلقثيرتنانعدنكلو،رفسلاعيطتسأًاضيأانأ-

امك،ةأرملاهذهلًاناونعكلمنالنحنف،ةلاسرلاهذهىلعدامتعالادرجمب
ًاصرفعيضندقكلذبو،انهقيقحتلاتايلمعفقوتتسنآلاانرفاسنإاننأ

.ةديدجةلدأىلإلصوللةماه
ًاضيأايتاكوداهنريشتسننأوثيرتننأانيلع،قحكعم-

.هبيجيفةلاسرلاعضو
يفهنمرثكأنكيملنإناعنكلثمًافهلتمتنكةقيقحلايف

مامأكلذراهظإمدعىلعيصرحنممغرلاىلع-ثحبلايفرارمتسالا
هعمءاقبلاتررقورجتملاىلإباهذلاةركفنعتيلختاذل-ناعنك
.ويدتسالاىلإةيوسبهذنل

قلقلاديدشادبدقوبابلاداهنانلحتف
؟اذكهامترخأتامل-
-يقيدصاياهفاشتكانماننّكمتيتلاةلدألانعانلأستنأكيلع-

.هعبتناميفلخديوهوثيدحلاعبات
ةعومجملانمنيتيحضلانيبكرتشمقيدصدوجوبانملعدقل-

اندجواننأامك،ةيقيسوملاةطرشأللرجتميفلمعيوهولسرمىعديسكا
قودنصيفةلاسرو،نوسيألزنميفمهألاةعومجملاباتكنمةخسن
نمريبكردقىلعلكاشميفطروتلانماهرذحتةيسنرفةأرمانماهديرب
.اسنرفىلإانرفسرمألايعدتسيدقو،ةروطخلا

ِلابتمل،نيسرأروكيدلاسدنهمعمثدحتتايتاكتناكنولاصلايف
تنك.اهلمعنماهئاهتنادعبالإِتأتملو،هعمثدحتتتلظو،انئيجمب
ةماستبابينترداباهنكلو،اهيلإانلصوتيتلاقئاقحلاةفرعملةفهلتماهنظأ
:لوقتيهوةرتاف

ً.ابحرم-
:لوقتيهوناعنكوحنتتفتلامث
ديرتله،ةزهاجلادزمرلاتاذةميرجلاتاروكيدتحبصأ-

؟ريوصتلابءدبلا
ناعنكباهطبرتةقالعنمامنأبيحوتةيمسرةربنبثدحتتتناك



.هبمايقلاىلعتربجأيذلالمعلاةقالعىوس
لاندقف،حاترنلتقولاضعبانيلهمأو،يتشويتاكايًاليلقيّثيرت-

يقيدصاهباجأ-ةميرجلاحرسمونجسلانيبلاوجتلااذهدعببعتلاانم
.هبتثدحتيذلافلكتلانعًاديعبغلابّدوب

ةيضمتلةيلستدرجمةرماغملاهذهيفكسامغنانظأتنكً،ارذع-
.تقولا

.انيلإمامضنالانأشبةددرتمتلازالاهنأحضاولانم
بلطتيرمألافكلذنمسكعلاىلع،تقولاةيضمتلتسيل-

بيرغساسحإبرعشتملأ-لمكيوهوّيلإرظنمث-دهجلانمريثكلا
لزنمانلخدامدنعكلذدعبو،سنويعمثدحتنانكامدنعككلمتي
؟نوسيأ

ةصرفلاهحنمتملوديدحتلاهجوىلعيقيدصهدصقيامايتاكِعتمل
.اهموجهتعباتلب،همالكحضويل

تاروكيدونولثممدجويالكانهف،روعشلااذهكباتنيسعبطلاب-
.مدومحلنماياحضو،نويقيقحنومرجممهنإ،اهنمءاهتنالادعبلازتس

رعذلاببصأمليننكلو،اهتوسقلكبةايحلاكمدصتكانهلجأ-
نآلا-يلحضوأو-ةقيقحلاةفرعمليلوضفدازسكعلاىلعلب،نينظتامك
.ةيسيلوبلاصصقلابكفغشمهفيننكمي

،ةعمعملاهذهيفطارخنالابكتعنقأيذلاانأيننأكوثدحتت-
.هيفيلبنذالامينلّمحتالكوجرأ

قدحمرطخلاف،نونجلااذهةيلوؤسملمحتينمّمهيدعيمل-
.نآلاامكيلكب

تنكً؟اددجمهنملئاطاليذلاشاقنلااذهضوخىلإاندع-
.ةرملاهذهناعنكضرتعارمألاانمسحاننأنظأ

ً.ائيشمسحنمل-
اهلاعفناةدشنمنافجترتناتمعانلااهاتفشتأدبدقو،ةّدحبتّدر

ءانسحلاهذهنأرّوصتأملً،ابضغنايظلتتناتليمجلااهانيعتناكاميف
ليمجلااههجوهوشتينأو،بضغلانمةلحرملاهذهىلإلوصولاعيطتست
.ةروثلاهذهلكببسانلحضوأداهننكل،ظيغلاوقنحلااذهلكب

برقلابكدجتملوتظقيتساامدنعوً،ائيسًاسوباكايتاكتأردقل-
امكيلكبلاصتالاتلواحاهنأًءوسرمألادازامواهفواخمتمظاعتاهنم
.نيقلغمنيلاقنلاامكافتاهناكف



هوركمثدحول؟نيقلغمامكافتاهناكامل،ريبكعلهبترعش-
؟امكعملصاوتلانمنكمتنسانكفيك

.عضولاةئدهتناعنكلواح
لوخددنعانفتاوهقالغإىلعنيربجمانكدقف،يتبيبحرذتعأ-

يتلاةيلاتتملاتآجافملاوثادحألامضخيفهليغشتديعأنأتيسنو،نجسلا
قلقلااذهلككلّببسيسرمألانأيلاببرطخيمل،كلذدعبانتفداص
.فوخلاو

عمنالماعتتمتنأوةروطخلاغلابرمألاف،كلرطخينأبجيناك-
ةدئافال-لمكتيهويوحنةيرانلااهتارظنتبوصمث-ةلتقلاونيمرجملا
كلاببرطخيملأكنعاذامنكلوماودلاىلعلابمريغوهفناعنكمولنم
؟كفتاهليغشتديعتنأ

هتيقبأاذل،باهذللرطضأفلمعملانميباولصتينأأشأمل-
ً.اقلغم

.اهلتحضوأ
نمفّفخيلمستبينألواحفقوملاةيدجكردأيذلايقيدصنكل

:لوقيوهورتوتلاةدح
.مالسبرمألايضقدقليتزيزعً،انسح-
تظقيتساامدنعو،كنولتقيمهومهتيأرً،اعيظفًاسوباكتيأردقل-

امً،اقلغمناككفتاهنكلكبلاصتالاتلواح،ينمبرقلابكدجأمل
؟يناكمتنكولهبرعشتسيذلا

.بعرنمكلهتببسامىلعًاقحرذتعأيتبيبح-
.ايتاكنضتحيوهوكلذلاق
اهسأرتعضوو،تاظحلدعبتنعذأاهنكلو،ةيادبلايفايتاكتمواق

ّرمحتاهلعجامم،اهيتفشىلعةيودمةلبقعبطيذلاناعنكردصىلع
دهشملاناعباتيهدعاسمونيسارنأتظحالو،انيلإتفتلتيهوًارفخ
ًافقاوداهنيقباميفةكيرأبرقأىلعتسلج.انلثمنيقشاعلانيبيفطاعلا
وهويوحنتفتلامث،امهنيبيرجيسامةعباتميفًاسمغنمامهنمبرقلاب
تلصاوًادمعتمهبارغتساديزألو،اماردلااذهلكهاجتايتالابمالبرغتسي
:لوقأانأويتالابمال

؟سلجتالامل-
امدنعوًاددرتمةيادبلايفّيلإرظن،ينمبيرقلايسركلاىلإترشأو

بابنمسيلنيقشاعلانمةبيرقلاةفاسملاهذهىلعهفوقونأكردأ



جيجأتوايتاكنععافدلاىلعًارصملظهنكلو،لقاثتبسلجوعاطأ،ةقايللا
.وبخيأدبيذلاشاقنلا

ةظحلىتحأدهتملوعزجلاةديدشتناكايتاكةنيكسملا-
.امكلوخد

هانبحطصاولف،هذهضيرحتلاةلواحمىلإهعفديذلاامًامامتملعأ
ناك،سكعلاىلعلباهنععافدلايفصرحلااذهلكىدبأاملانعم
.ديكأتلكبرخآلافرطلايففقيس

.روكيدلازيهجتمتيهنأمكنكلو-
قلقلاونيزجاعسولجلالدبلمعلابانسفنألغشننأانلواح-

.لمعلابءدبلالجأنمحابصلاذنماوتأهقيرفونيسارنأامك،انشهني
ريغلمعلاناكمطسواذكهانعامتجانأناعنككردأثدحتناميفو

:لوقيوهوبابلاىلإايتاكبحطصااذل،مئالم
نولاصلاىلإبهذنانوعد-انوحنهجتامث-يتبيبحايانبايه-

.رخآلا
امهيلعيذلاامطبضلابناملعيالنيفقاوالظهدعاسمونيسارنكل

:حيضوتلاىلإداهنردابف،انيلإنامضنيمألمعلانالمكيله،هلعف
؟ءادغلالوانتدعبلمعلالمكننأمكيأرام-

تاملكتأدهيتلاايتاكاميفنولاصلاوحنًاعيمجانهجتااذكهو
.انعماسمىلعهتأريذلاسوباكلادرسبتأدباهعورنمناعنك

.ركوغلاتراكلتقمدهشمروصنويدتسالايفانك-
.ةميرجلاهذهريوصتنمانيهتنااننكل-
ةءاضإلاتناكو،روكيدلازيهجتانيهنأدقانك،هتيأراماذه-

ةفوزعمىلإعمتسنانكو،ريوصتلاءدبلجأنمةزهاجاهلكتاريماكلاو
يلزنميفمايأذنماهيلإتعمتسايتلاو،)ناسرفلاةصقر(فييفوكوربيغريس
نمةددعتمتاطقلرّوصتواريماكلافلخًافقاوتنكً،اريثككتبجعأو
تفقوت،تاظحلدعبو.لصاوتملكشبضموتشالفلاءاوضأواياوزلافلتخم
مثنمو،»ردقلااذهبيفتكنساننظأً،انسح«:لوقتتنأوريوصتلانع
ءاهتنالضوهنلاهنمتبلطو،ةيحضلاروددسجييذلاباشلاوحنتهجتا
هنأيلوهذطسوكردألباشلاوحنتفتلاتاظحللاكلتيفو،ريوصتلا
.ةيقيقحلاةيحضلاناكلب،ًالثممسيل

؟ركوغلاتراكنينعت-
ىلعىوهيذلالاثمتلاةطساوبلتقيذلاباشلاناك،لجأ-



يفيقيقحلامرجملاةيوهفشكنولواحتيذلاصخشلاتاذوهو،هسأر
.هتيضق

؟مث-
،فصويالرعذينباصأةيقيقحلاةيحضلاهنأتفرعامدنع-

:لوقتتنأوهنمبرتقتتذخأو،فقوملاةبارغلكردمريغتيقبكنكلو
هتدعاسملجأنمهعارذبَتكسمأو.»ريوصتلانمانيهتنادقلضهناايه«
تنأويوحنتهجتا.كرحتيالًادماجلظدسجلانكلو،ضوهنلاىلع
مليننكل،لعفلابتيمهنأكربخأنأتلواح،»؟كرحتيالهبام«ينلأست
،ىرخأةرمهوحنَتفتلااذل،كريذحتوتاملكلاهذهبقطنلانمنكمتأ
،بعرملكشبههجوحمالمترّيغتةظحللاكلتيفو،هنمبرتقتتذخأو
ىلعهبىوهوةوقلكبهعفروهبلُتقيذلالاثمتلالمحوةأجفضهنو
ذخأو،كردصىلعباشلاسلجو،ضرألاىلعكروفنمتطقسف،كسأر
نأتلواح،يعلهويبعرطسوّفقوتنودنمكسأرىلعلاثمتلابيوهي
يقبيدسجنكلوً،اضيأكرحتلاتلواح،ينفعسيمليتوصنكلو،خرصأ
ماقهنأنمدكأتنأدعب.كبهلعفيامدهاشأانأوهناكميفًارّمسم
،هرعشامهبحسممث،امهنمرطقيمدلاناكنيتللاهيديىلإرظن،كلتقب
املكبقارأكانهةفقاويننأكردأاهنيحوهلوحاميفعلطتيهسأرعفرو
ناضموتهانيعتأدبويوحنهجتاونيحضاودوربوءطببضهنف،هبماق
طسوهبقارأانأو،ءودهبينمبرتقيناك،اريماكلاتاشالفءاوضأكًامامت
ءاوضألاتناكنفجةفرلكعمو،يدسجكيرحتنمنكمتأالو،يرعذ
،نيتفيخملاهينيعةشمرلًاعبترونلاوةملظلابوانتت،يفتختوناكملارمغت

اذل،لئاطنودنمنكلبرهأوأكّرحتأنأةرمنمرثكأتلواح
برتقتةوطخلكعمةموتحملايتياهنرظتنأتيقبو،يبعرلتملستسا
امدنعو،ّينيعتضمغأف،يسأرىلعهبيوهيلىرخأةرملاثمتلاعفر،ينم
.ينمبرقلابكدهاشأملوتظقيتساًاددجمامهتحتف

.بعرمسوباكهنإًاقح-
.اهنعفيفختلاًالواحمهيفكطسواهيديمضيوهوًايساوملاق
ةمئانكتكرتاذل،ركابلاتقولااذهيفكظقوأنأأشأمليننكل-

.تجرخو
ناعنكهبتناف،ةفرغلاطسويففقنداهنوتنكناثدحتيامهاميفو

.سولجلابانيلإراشأورمألل
انعبهذتةذيذلةبجولوانتننأامكيأرام؟ناسلجتالامل-



؟لكأننأنابغرتاذام؟سوباكلااذههظقيأيذلاردكلا
ًاتماصتيقباذل،ايتاكانلهتورامدعبلكألايفةبغريبنكتمل

.داهنلرمألاتكرتو
.ةيباروكعراشيفةتفكلانمةعئارًاقابطأمدقيمعطمكانه-
.ماعطلالجأنمًاددجمجورخلايفيلةبغرالووتللانلصودقل-
.ناعنكضرتعا
انلرضحيلنيساردعاسملسرنس،جورخلاانيلعنإكللاقنمو-

.يتأيوتابجولا
.قفاومانأ-
.ناعنكلاق
.ةتفكلابحأانأو-
.اهرودبايتاكهتديأ

راضحإلباشلالسريلداهنجرخفةيقبلاهحرتقاامىلعضرتعأمل
يننكلو،اندرفمبايتاكوانأتيقبومامحلاىلإناعنكهجتااميف،ماعطلا
.تمصلاتلصاو

ً.ادراشودبت-
.ايتاكتّقلع
.ًاليلقبعتمانأ-
.قباسلااهثيدحنمتجعزنايننأْتدقتعا
ةفئاختنكيننكلو،ليلقذنميلعفةدريفتغلابيننألرذتعا-

ً.ادج
.هفداصندقيذلاامملعنالنحنف،كفوخيفةّقحمتنأ-
؟ناعنكةدعاسمىلعتقفاواملًاذإ-
.ّيلإقدحتيهوكلذتلاق
ىلعّرصمناعنكنأكتربخأو،لبقنمعوضوملااذهانشقاندقل-

.تيبأمأتئشءاوسقيقحتلااذهةلصاوم
.هيأرلةلوهسبتملستساكنأبدقتعأيننكلو،ملعأ-
.ءيشلملستسامل-
.تبغراممةدحرثكأيتوصادب
اذهىلإرمألالصونأدعبهدرفمبناعنككرتأنليننكلو-

.دحلا
.ينثدحتيهوقيدحتلانالصاوتناتليمجلااهانيعتناك



هنأملعتًارمأضوختنألبقتفيك،همهفعيطتسأالاماذه-
.ئطاخ

.رطخلانميقيدصىلعًافوخ-
.امكبقحليسةلاحلاهذهيفرطخلانكلو-
.ةرطاخملانمرفمالًانايحأ-
ً؟اضيأانأامكيلإمضنأنأّيلعبجوتيأ-
الداهنوانأيننكلو،ةديعبكئاقببباوصلانيلعفتتنأال-

حضوأةروصبتكردأللصألاةيكرتتنكول،هتاذرارقلاذختننأعيطتسن
.امًاعونةيعامتجالاةفاقثلابةطبترمةلأسماهنإ،مازتلالااذهةقيقح

.اهتارظننمةدحلاتفتخا
ىلعو،هيلعًافوخهعنملواحأيننكلو،يمهفءيستنأكديرأال-

املضفرلاىلعًارصمتيقبولكنأبامساسحإيندواريكلذنممغرلا
.ةفزاجملاهذهيفيضملاىلعناعنكرساجت

ناعنكادبدقف،هيلعريثأتلاىلعيتردقرّوصتيفنيغلابتتنأ-
هينثيالدينعصخشناعنك،يضارتعانممغرلاىلعضرعملاةركفذيفنتب

.هيلعمزعلادقعاميفيضملانعءيش
؟هيفيضمأسيذلاام-

دعبهتيويحوهطاشنداعتسادقو،يلةلمجرخآىلعناعنكبقع
نيقشاعلانيباهارجمىلإرومألاتداعنأ

؟ّيلعيتبيبحبيلأتىلعًارصمتلزالأ-
ً.احزاملاق
.حزميهنأكردتملايتاكنكل
.كنعثيدحلاتأدبنمانأف،هللخدالميلسيزيزعايال-
مامتإيفيقيدصىلإتممضنا،اذلهذهةببحملااهتجاذسيلتقار

.ةعنطصمةدحبتلقو،ةحزملا
عفنلاميدعصخشكنأباهربخأو،كنعثدحتأتنكدقللجأ-

؟كلذركنتنأعيطتستأ.كلوحنممدحأبيلابتالةيلوؤسملاو
:لوقيوهويبمادطصالانمفاخنمكهفقومنعلزانتلاحللو
اذهبتنأوًاراجشلعتفانأديرأالانأف،يقيدصايكيلعنّوه-

.داحلاجازملا
:ةكحاضتّقلعاذلرثكأالحزمنانكاننأتكردأءانسحلانكلو
ً.اقحناعداخمامتنأ،نارجاشتتسامكنأةظحللتننظ-



.ارجاشتينأنكميالنانثالااذه-
ًاروفلقتناهنكلو،رماغملايعابرلالمتكااذهبوًاضيأداهنانيلإمضنا

.هنهذلغشيلظيذلاقيقحتلاعوضومىلإ
.ةطرشألارجتميفلمعييذلااذهنعينوثّدح-
تدبايتاكنأنممغرلاىلعثيدحلايفًاددجمضوخلاانررق

.شاقنلااذهةدواعملةجعزنم
هبانربخيساممهألانكلوً،ابيرقهيلإثدحتلاوهتلباقملبهذنس-

يفهطّروتىلإريشتةميرجلاطويخف.نوجسملاتاردخملارجاتروبوجداشر
.انيلإثدحتلاهضفرببساذهنوكيدقو،دعبههنكيردنالءيش

ًاضيأوههعانقإيلاتلابو،هيماحمعانقإلةقيرطدجأسكيلعال-
؟ةيسنرفلاةأرملاهذهنعاذامنكلو،انعمثدحتلاب

.ناعنكلءاست
روفلاىلعتبجأ
ىلإرفسللرطضندقاهنيحًادرقلتنملنإو،اهلسارننأانيلع-

ةيقبيصقتبموقنسءانثألاهذهيفو.ًالوأةلواحملانمريضالنكلو،اسنرف
اهتقالعوسكاةعومجملانعديزملافشتكنولسرملباقننأانيلع،قئاقحلا
.ةصرفبرقأيفًاضيأداشرىلإثدحتلاانيلعبجوتيامك،نوسيأولاتراكب

انأوداهنىلإيرظنبتهجوت،ةيماهتالاايتاكتارظنبنجتأيكلو
ةوطخلوأذنمهلانداعبإنمًابضاغناكنعرألايقيدصنكلو،ثدحتأ
ً:ادتحمبقعاذلقيرطلااذهىلع

.ةرملاهذهينودنمىرخأةوطخيضملابمكلحمسأنل-
باعلألادحأنعهدعبناننأنظو،فقوملاةروطخداهنيسندقل

هذهيفكراشينأدارأاذل،يهالملاةنيدميفاهفداصنيتلاةبعرملا
.ةيلستلا

انملكىلعبجوتيسناعنكةدعاسماندرأنإف،انقفارتسعبطلاب-
-ايتاكىلإًادماعةرملاهذهرظنأانأوكلذتلق-ةنيعمةمهمبعالطضالا
ّيلإعامتسالابداهنأدب-ًالوألسرموعدملااذهنعىصقتتنأكيلع
ناديميفةرطخةيركسعةمهملوأبّفُلكبراحمهنأكوبقرتوفغشب
هعيبييذلاامووهنيأنم،هبقلعتياملكفرعتنأكيلع-ةكرعم
راتخااملو،ةداعرجتملاىلعددرتينمو،هؤاقدصأوهنئابزمهنموًاديدحت
نمرجاتمدجوتاليملعدحىلعف،هرجتمحتفلجأنمناكملاكلذ
ً.اديدحتقوسلاكلذيفعونلااذه



يفةزهاجتامولعملاهذهنوكتسقلقتالنكلو،قحكعم-
.تقوبرقأ

.ةيدجلكبكلذلاق
ططخلامسريفناعنكانيلإمضنا
نمهعانقإلواحأسو،ىرخأةرمداشرمهتملايماحمروزأسانأو-

.هعمبيرقءاقلديدحتلجأ
داهنهبتنادقو،ثيدحلااذهعمستيهوةالابماللاعنصتتايتاكتناك

.رمألاىلإ
؟انيلإيمضنتوانيدعاستنلأ
ةدحبملكتتوةبضاغتناك-روصلاطاقتلايفرمتسأسانأ-

يساسألاببسلاناعنكىسنيسالإوضرعملاةركفمامتإاندحأىلع-ةحضاو
.ةنونجملاةرماغملاهذهيّنبتىلإهعفديذلا

نألجأنموهنآلاهلعفأاملكنأيتزيزعايينيقدص-
.هحاتتفايونأيذلاضرعملاىلإمامتهالاتفلأ

نمةدئافالنأكردأنيحتارربملاقوسيفرارمتسالاأشيملهنكلو
.اهتاراجملواحف،كلذ

.تقولاردهلًاعنمضرعملالامكإاندحأىلعف،ةقحمكنكلو-
ميقعلاشاقنلاتاذىلإًاددجمةدوعلايفةبغاراهنأحضاولانمادب

.اهلتيّدصتيننكل
ىرنل،دناجريفنيرثاكةديسلاىلإةلاسرةباتكبموقأسانأوً،انسح-

.هبانربختسيذلاام



دقوً،ارهظةيناثلازواجتدقتقولاناكرجتملاىلإتدعامدنع
نسحل.بتكملاةلواطىلعنيلصتملاءامسأبةحئالميشيةريتركسلاتعضو
ةريغصةظوحلمىوس،لاجعتسالايعدتسيماهلاصتاكانهنكيمل،ظحلا
ةقرويهيهابتناتفلامنكلو،لمعملايفًاحابصدغلاعامتجابينّركذت
يبتكمىلإاهتبلطاذل،يبتلصتاكلمةديسلانأاهيلعتنودةلصفنم
.روفلاىلع

؟انهىلإكلمةديسلاتءاجله-
ليوطلاهرعشدقعيةماقلاريصقلجراهعمناكو،يديسلجأ-

يفًاليلقرخأتتدقكنأاهتربخأيننكلو،كتيؤرتدارأدقو،فلخلايف
.ءيجملا

كلمعفديذلاببسلايفركفأتأدبميشيتجرخنأدعب
نمنمأ،امةبيصماهفلخّرجتيهوالإرمأليتأتنلديكأتلابف،ءيجملل
لمليفنعاننيبراديذلاثيدحلااهيلإتلقنىزيدنوكتنألوقعملا
طّروناننأبانمهتتسو،اهنونجّنجيسفهعقوتأاملصحنإ؟ناعنكضرعمو
كلذنوكيدقىرخأةيحاننمنكلو،دّمعتملكشببعاتملايفاهجوز
،هتيبوهنوؤشبمتهيوةرطاخملاهذهنعدعتبينأىنمتأيذلاداهنحلاصل
تالواحمنيبنيرمألايناعيسكلذبو،ةلوهسبانعىلختينلنيكسملانكلو
ىلعيلةقاطاليبراي...انعمرارمتسالالجأنمهيعسو،هتجوزءاضرإ
يسأرعّدصتةبسانملكيفايتاكنأيفكيالأً،اضيأكلمبمادطصالا
ولف،دعبملعتملزيرلوكنأًانتمملازأاليننكلو،يلاهتاماهتاواهاوكشب
ً.اقحًايثراكعضولاحبصيساهنيحهلّططخنامبتملع

نيرثاكةلاسرتجرخأاذل،ينهذنعراكفألاهذهدعبأنأتلواح
هلتضرعتامهيفتحضوأًادراهلتبتكمثنمو،نيترملٍنأتباهتأرقو
،ةقيقحلاىلإلوصولالجأنمةطرشلاعملمعناننأو،لاتراكونوسيأ
ىلعانعلطتو،عوضوملانعاهفرعتيتلاتامولعملاانكراشتنأاهنمتبلطو
تلخدةلاسرلاتيهنأنأدعبو،اهتلاسريفاهنعتثدحتيتلارطاخملا
.بتكملاىلإميشي

.كتيؤرنادويجراخلايفاهقيدصوكلمةديسلا-
؟انهيننأاهتربخأله-
.دعبءيشباهربخأمليديسال-



؟ينمهديرتيذلاامتفرعلهو-
ةلجممعدبموقتسكنأو،يفاقثعورشمنعثدحتتتناك-

ليبقلااذهنمءايشأوةيرعش
يفةرمرخآاهتيأرنيحاننيبراديذلاثيدحلاتركذتاهدنع

.ةبتكملا
عمثدحتأس،ينارتنألٍعادنمامنكلو-حرفبتبجأ-عبطلاب-

ًاغلبمصصختنألجأنملمعملايفةبساحملامسقنمةمطافةديسلا
.كلذبامهيربختنأوجرأ،ةلجملارادصإلًايلام

اهتيؤرليتأتسكلمةديسلانأباهتربخأو،ةمطافبروفلاىلعتلصتا
فيلاكتلهصيصختبجوتييذلاغلبملاىلعقافتالامتييكلليلقدعب

ترعشامك،ةميظعةحاربترعشةمهملاهذهتيهنأنأدعبو،ةلجملاهذه
ةيسيلوبلاتاياورلاةءارقنأودبي،ىزيدبنظلاتأسأيننألفسألاب
يننأةصاخو،رارمتسابأوسألاّعقوتو،يلوحنملكبكشلاةداعينتبسكأ
.هتأرقاملكنمعظفأمئارجلاحوأضوخأنآلا

نيحو،فرظيفاهتعضوةلاسرلاىلعتاليدعتلادعبتلخدأنأدعب
اهتلسرأو،ميسقتةحاسيفديربلابتكمىلإتبهذ،رجتملانمتجرخ
كلذدعب،لوصوللمايأةعضبىوسقرغتستنلاهنأبينوربخأدقويسفنب
.يفاقثلاكروتاتأزكرمنمبرقلابدوجوملابآرملاىتحريسلاتلمكأ

تناكيتلاةيتاعلاحايرلانعًاضوعبهتةشعنممئاسنتأدب
مويغلاضعبكانهتناكةرهفكملاةيدامرلاءامسلاكلتلدبوً،ارهظفصعت
،يناوجرألاىتحويدرولانيبحوارتتتاجردتببورغلاسمشاهتنوليتلا
ةحارلاثعبيءودهبرحبلافوجيفصوغللدعتسيسمشلاصرقناك
.ةليمجلاةيئاتشلاةحوللاهذهدهاشينملكسفنيفمالسلاو

يذلاءامسلارظنمنعةعورلقتالةدئامينرظتنتتناكتيبلايف
حئاورلاكلتاهقنوردازامو،امهغانتواهناولألامجبليلقلبقهتعّدو
.اهقفارتيتلاةيهشلا

،ةعئارةروصبماعطلادادعإنقتت،ةرهامةخابطزيرلوكةقيقحلايف
امك،انتدئامىلعاهماعطقوذتنملكيأرلببسحفييأرسيلاذهو
،ةقسانتمةروصبةفلتخملاتاقاذملاوناولألاجزمتفيكفرعتةنانفّدعتهنأ
لكأتنيعلانأبيدلاوموحرملاهبدقتعيناكيذلانوناقلاّقبطتيهو
ءافضإيفًازيممًادهجتلذبدقتاذلابمويلااهنكلوً،انايحأمفلالبق
قابطألانمًاقبطو،مطامطلاءاسحتدعأدقف.ةدئاملاىلعةصاخةسمل



،ةعئارةقيرطبلبتملازرألانمقبطهقفاريبابكلاوهويدلةلضفملا
،موثلاونوتيزلاتيزبخوبطملالوفلانمقبطكانهتالبقملانمعونكو
ةيبلحملايهةأجافملاتناكوً.اضيأموثلاوعانعنلاونبللابرايخةطلسو
لوخدو،سمأمويانئاقتلاةفدصنأودبي.ةحرابلااهلوانتنمليتلاةكتسملاب
ً.اددجماننيبفغشلاةوذججّجأدق،امةقيرطبانتايحثادحأىلإايتاك
،ماعطلايفهتاذيأرلاينرطاشيةدئاملاىلإنيسلاجلالكنكيملنكل
ةتفكلانمًاقبطديريناكدقف،فانصألاهذهنميأهلقرتملجروبف
ًاضيأهقوذيضرتنأاهتراهمبتعاطتسايتجوزنأالإ،ةيلقملااطاطبلاو
ةيلقملااطاطبلالدبو،ةالقملايفةحوشملامحللاحئارشنمريغصقبطب
سلجيذلاجروبقوذقبطلااذهىضرأدقو،ةسورهملااطاطبلاهلتدعأ
.هيدينيبيتلاالوكلاسأكبًاديعسانعم

ةداعسبامهبقارأانأو،كحضلاوحازملانالدابتيجروبوزيرلوكتناك
نأءيشيألحمسأالأبيسفنىلعًادهعتعطقةظحللاهذهيف،ةرماغ
.مالسلااذهوةداعسلاهذهرّيغي

،عامتجالالجأنملمعملاىلإًاهجوتمتنكاميفو،يلاتلامويلايف
ناكدقف،لسرمنعاهعمجيتلاتامولعملاىلعينعلطيلداهنيبلصتا
،ةطرشألانمعونلااذهعيبييذلايراجتلازكرملايفديحولارجتملالعفلاب
نوليطيمهنأامكىقيسوملاهذهمهيوهتستنابشرارمتسابهيلعددرتيو
نكتملهنمةبيرقلارجاتملانكلو،ةليوطتاعاسلرجتملايفهدنعثوكملا
.هتافرصتىلعىوكشيأاهيدل

؟رجتملايفنئابزلاةمحزلقتتاقوألايأيفوًانسح-
.ةظوحلمةروصبنيرتشملاددعلقيثيحبيغملاتاعاسيف-
.هيلإثدحتللبهذننيحًاغرافرجتملانوكينأبجي-
نلو،عساووريبكرجتملانأامك،بيغملادنعباهذلاانيلعًاذإ-

.لخدننيحدحأهابتناتفلن
؟لخادلانمهتيأرله-
؟هبّقلعتيءيشلكةفرعمينمبلطتملأ،هتيأرعبطلاب-
؟كلذكسيلأهكوكشرثتملكنكلو-
.يداعنوبزيأكتفّرصتدقف،يبّكشيساملو-
؟هيلإتثدحتلهو-
ًابيرقهارتسف،ةلئسألانعفك-
نمهيلإجاتحنامانيطعيو،انعمبواجتيسهنأبدقتعتلهو-



؟تامولعم
الهنأحضاولانمو،امًاعونًارورغمًاصخشادبدقف،ملعأال-

يفلمعلانمىرخأدصاقمهلنأكو،رجتملايفعيبلاةكرحبًاريثكمتهي
.ناكملااذه

.رومألانمريثكلايفخيهنأودبي،بيرغ-
؟ًءاسمهيلإبهذنسله-
الألضفأيننكلوً،اضيأناعنكربخأينعد،باهذلاانيلععبطلاب-

.انقفارت
؟ببسلاملعأنأيللهو-
ريثننأديرنالنحنو،مويلاكآردقفيقيدصايحضاوببسلا-

.هباشاموأبقارمهنأبنظيهلعجنوهفواخم
هيلإتثدحتيننأامك،لكاشميأيروضحريثينلفكيلعال-

.ةيحانلاهذهنمقلقتالاذلمويلا
.نآلايمالكبعنتقينلهنأحضاولانم
يهنيلًاضيأناعنكربختنأكيلعنكلوًاقحالكّملكأسً،انسح-

.تقولاكلذلبقامكبلصتأسو،باهذلالجأنمدعتسيو،هلامعأ
.انقفتا-
دوقأو،رومألامامزملتساتأدبيننأبرعشأانأو،فتاهلاتقلغأ

،رطاخبيطنعاهناذفنيامهوتاميلعتلاامهيلعيلمأو،ّيقيدصتاوطخ
ةيادبلايفف،انتارماغملكاهبيهتنتيتلاةقيرطلاهذهتناكةقيقحلايف
ذاختاةيلوؤسمّيلإلوؤتىتحرمألاامهكراشأنأاميننكلو،ضرتعاوضفرأ
نعفزعيوللملابرعشينملوأناعنكناكو،ططخلاقيسنتوتارارقلا
الهقفارتيتلاةروطخلاف،ةرملاهذهفلتخمعوضوملانكلو،ةعباتملا
.اهبناهتسي

يريثأتلوحاهيأريفةحرابلاايتاكقفاوأمليننأنممغرلاىلع
امًاعونيرورغىضرأدقاذهاهيأرنكلو،ناعنكتارارقىلعهيفغلابملا
.يفقاوممهّمهتويريكفتةقيرطنومرتحييئاقدصأنأينقارو

وهيساسألاانعوضومناكدقفً،اريثكلمعملايفعامتجالالطيمل
ببسباهنمةّوجرملاتاعقوتلاىلإلصتملاهنأنممغرلابوتاعيبملامجح
ليلقتىلإتدأيتلاوةيملاعلاقاوسألابفصعتيتلاةيداصتقالاةمزألا
ماعلابةنراقمةنسلاهذهلضفأتناكانتاعيبمنأالإ،انتعاضبىلعبلطلا
ةيناثلاةطقنلاو،امًاعونةمزألاراسحنابلؤافتلاىلإانعفداماذهويضاملا



نيبرهنلاتاناضيفهقرغتيذلاعدوتسملايهثحبلاىلإةجاحبتناكيتلا
ءانبتحرتقااذل،هيفةنزخملاةعاضبلايفًافلتّببستو،رخآلاونيحلا
ىتحرظتنننأبجياننكلو،ناضيفلارطخنعديعبديدجعدوتسم
ةيقبولامعلاءاسؤرىلإتممضناعامتجالادعب.ءانبلابءدبللعيبرلا
،يدلاوموحرملانماهتبستكاةداعيهوءادغلالوانتلجأنمنيفظوملا
دحألحمسيالوماودلاىلعهيفظومنيبوهنيبةفاسميقبيناكيذلا
لوانتيفمهيلإمضنيناكرخآلاونيحلانيبهنكلو،مارتحالادودحيطختب
ريبكيباجيإريثأتهلهيأربسحباذهو،تابسانملاضعبمهتكراشموءادغلا
ريثكلاامكثوروملاسقطلااذهبّديقتلاتلصاودقو،لامعلاونيفظوملاىلع
.اهتيرارمتساىلعتظفاحوهنماهتبستكايتلاتاداعلانم

لصتاهنأبينربخايذلاناعنكبتلصتالمعملانمةدوعلالاحو
يتلاةمكحملاةسلجرظتنيداشرنأريخألااذههربخأدقو،داشريماحمب
ناكنإةمكحملارارقىلعًادامتعارّرقيسو،عوبسألااذهلالخدقعتس
.المأانلباقيس

؟هنعجارفإلابًارارقرظتنيله-
ريغوةفيعضلاتراكلتقمةيضقيفهنيدتيتلاةلدألاف،دراواذه-

.ةيفاك
.ناعنكينباجأ
هللجرلاملعتامكف،ةطاسبلاهذهبةمهتلانمأَُّربيَسهنظأال-

اولكوأنيذلاومهباسحللمعينيذلاهءاسؤرنأنظأيننكلو،قباوس
نعفشكلاوةيضقلايفانلّخدتنعنيضارريغهنععافدلليماحملا
.تاردخملاباهطابتراوةلكشملاتاعبتببسبةقيقحلا

ملاياضقلانمعونلااذهريسىلعهعالطضاببسبوناعنكنكل
ً.اريثكييأرّديؤي

امك،هلثمنأشلاليلقجّورمريصمبنومتهمهءاسؤرنأدقتعأال-
عافدلليماحملاتلكوأنميهداشرةلئاعف،يماحملابمهلةقالعالنأ
وهف،لمعلايفةليلقلاهتربخوهانعمنواعتلايماحملاضفرببسو،هنع
لاصتالادواعأسيننكل،رثكأالنيتنسذنمةنهملاةسراممأدبوجّرختدق
.ةمكحملاةسلجءاهتنالاحًاددجمهب

؟داهنكبلصتاله-
.ًءاسممويلالسرمةلباقملانباهذبوجونعينربخأو،لجأ-
.تقولانمديزملاردهنالوةعرسبلمعننأانيلع-



؟كبيقتلنسنيأًانسح-
كبسانيأ،فصنلاوةسداسلايفيراجتلاايروسزكرملخدمدنع-

؟رمألا
لمعلاىلعينربجتايتاكف،ويدتسالاىلإنآلاهجوتأس،ديكأتلاب-

لاننإةيضقلاةعباتمنعىلختأسيننظتيهف،لقحلاروثكتقولاةليط
دحاولامويلايفمئارجثالثرّوصنانحبصأدقل،قاهرإلاوبعتلاينم
ً.ابيرقت

نمانلكحاترنيكلايتاكةبغرققحتتنأىنمتأانأوةملاكملاتيهنأ
.ةلكشملاهذه

ذنمتئيضأدقولغوأهيبعراوشءاوضأتناكناعنكبتيقتلاامدنع
ةطلغةقطنمبةنراقمةمحزلقأتناكةقطنملاهذهنكلو،تقولاضعب

دقفقئاقدرشعوحنبدعوملالبقتيتأيننألو.لالقتسالاعراشويارس
ةهجاويفةضورعملابتكلاصّحفتلعراشلانملباقملافرطلاىلإتبهذ
.وزوركنوسنبورةبتكم

؟يقيدصايةديدجةيسيلوبتاياورنعثحبتأ-
.فلخلانمناعنكتوصينلصو
.اهنعتاياورةءارقيفةعتمالفةيقيقحمئارجيفضوخلادنع-
.هتبجأ
.يلثمًاركابتلصوكنأودبي-
،رجتملايفرثكأثوكملاعطتساملوًاقّوشتمتنكةقيقحلايف-

.ةرملكيلحاتتالةصرفةيقيقحةميرجيفثحبلاوقيقحتلاف
عمثيدحلابذاجتنساننأرمألايفاملك،يقيدصايغلابتال-

.ًاليلقباشلا
صخشللبّرقمقيدصوسكاةعومجملاعابتأدحأهنأىسنتال-

.ةضماغفورظيفلُتقيذلا
ً.اقلطميمالكبِلابيملهنكلوفقوملاةروطخهلنّيبأنألواحأتنك
مامأانراظتنابنوكيسوليلقلبقداهنبتلصتا،بهذنلفًانسح-

.زكرملا
.زكرملاهاجتابانرسو
؟كتزوحبيذلامهألاةعومجملاباتكىلعتعلطاله-
ىلعيوتحيوهف،فولأملانعجراخوأريثمءيشهيفدجويال-

،ةصرفلايلحاتتنيحةلّصفمةروصبهتءارقلواحأس،ميلاعتةعومجم



لسرمةزوحبيتلاتامولعملانوكتامبر.ءيشبانديفيسهنظأاليننكلو
ً.اعفنرثكأ

.انئيجمببّحرينأّعقوتأاليننكلو،نآلاهدرفمبنوكينأىنمتأ-
هربجننلاننأامك،هيلعضبقللبهذننلف،يقيدصايغلابتال-

بغريملنإثيدحلاىلع
ضعبلخدنل،انعمناهروأيقئاسباحطصاانيلعناكامبر-

.ثيدحلاىلعهربجنوهبلقيففوخلا
؟اذامل-
.زئاوجلاوةمسوألانمريثكلالاندقو،ىضماميفًامكالمناك-
فيوختىلعىلعًارداقهنظأاليننكلو؟هرورغببسوهاذهأ-

ىلعفسأتالاذل،مخضلاهمسجردصتييذلاريبكلانطبلاكلذبدحأ
.يقيدصايانعمهئيجممدع

ماعلابشنيذلاراجشلاركذتالأ،ةرملاهذهئطخمتنأ-
لاجرةعبرأنمرثكأهيلععمتجا؟يرجتمنمبيرقلابآرملايفيضاملا
ولهتابرضةوقبمهدحألتقيسناكوً،اعيمجمهيلعبلغتلاعاطتساهنكلو
.هفقوأولخدتأمل

؟ةلكشملاتأدباملً،اقح-
ً.ابرغتسمينلأس
ةفاسمرجتملانعدعبيبآرميفةرايسلانكرننحنفملعتامك-

بيرقرخآبآرميفاهنكرننأمويلاكلذيفانررطضااننكلو،اهبسأبال
ًاعمانلخد،ةرايسلاةطساوبضارغألاضعبلقننسانكاننألرجتملانم
،سايكألاوبلعلامزحبموقننحنوقئاقدرشعيلاوحانقرغتساورجتملا
نعهتلأسو،رمألاانبرغتساف،اهدجنملةرايسلاانكرثيحىلإاندعامدنعو
امكانهاهتنكردقفيديسملعأال«ً:اشهدنمنيكسملاينباجأفةرايسلا
بآرملابابىلعاندجو،هدعاسينمعًاثحبهلوحتفلتيذخأو»ملعت
ناهروأهادانف،ةرذقةثّعشمةيحليذةماقلاليوطًاصخش

.»؟انهاهانكريتلاةرايسلانعةركفكيدلأ«
.ةحضاوةالابمالبليوطلاهباجأ
.»؟ةرايسلاعونامواهتنكرىتم«
ةيركسبيجاهنإ،وفلوفةرايسيهورثكأالقئاقدرشعذنم«

.»نوللا
.»ًاليلقراظتنالاكيلعً،انسحًانسح«:دوربلكبانيلعّدرف



هوحنهجوتفانعمثيدحلايفهتربننمًادجًاقياضتمناهروأادب
ًابضاغ

؟ةرايسلانيأينربخأ،راظتنالاانيلعامل«
.»ليلقدعبيتأتساهنأبكلتلق،اذهايخرصتال«
ليلقذنمانهةرايسلااّنكردقل«ءودهبملكتأانأواهنيحتلّخدت

.»مالسببهذنانعدوةرايسلاانلرضحأ،نآلاةدوجومريغيهو
ثدحتلابلزانتينمكّيلعّدرتاظحلدعب،ةيلاعتمتارظنبينقمر

انيلإ
متيلاهتلسرأاذل،تارايسلالكلعستتالةحاسملاوانهّقيضناكملا«

.»اهراضحإلهلسرأوباشلادوعيىتحًاليلقرظتنا،رخآنكريفاهنكر
الأىلعًاريثكصرحيملةئيذبةميتشبهمالكىهنأريقحلانكلو-

.اهايإانعمُسي
.ناهروأهفّنع»مارتحابثّدحتواذهايهبتنا«
رخآهذهتناك»؟مارتحابثّدحتأملنإهلعفيونتيذلاامو«

دقف،همامتإةلواحمىلوتتتالكرلاوتامكللاتأدبثيحراوحلايفةلمج
برتقانإامهنكلو،هفيوختلةلواحميفًادتحمناهروأوحنليوطلاهجتا
هتلعجههجوىلعةيوقةمكلىقلتىتحاهبسأبالةفاسملناهروأنم
هفنأبكسميوهوريغالنبتلابءيلمسيككطقسيوضرألانععفتري
الثيحنمًاعرسمجرخهئالمزدحأنكلو،ةرازغبفزنيأدبومّشهتيذلا
هتلمجمامتإنمنكمتيملوًادعوتمخرصيومتشيوهوانوحنهجتاوملعأ
هكنحىلعةدحاو،امهاقلتنيتبرضرثإةيودمةخرصىلإتلّوحتيتلا
تيّحنتً،اهوآتمعيرصلاهقيدصبناجبموكتيهاتلعجهتدعمىلعىرخألاو
لكبرضويتيامحةمهمناهروأىلوتدقوثدحيدقاممًافوخًابناج
بآرملافرطيفانترايسنكريذلاباشلاتناكةثلاثلاةيحضلا،برتقينم
لكشلااذهبضرألاىلعنيمّوكتمهيقيدصىأرنأدعبًاعرسملّجرتو
هتاردقنمًاقثاوودبيمسجلائلتممًاعوبرمةماقلاريصقناك،بعرملا
لكبهبارتقارظتنييقبيذلاناهروأنمةدحاوةبرضنكلو،ةيندبلا

ضعببرتقاءانثألاهذهيف،ةيقبلاىلإهمامضنابةليفكتناك،ءوده
ًاددجمليوطلاضهناميف،عضولاةئدهتلةلواحميفةبيرقلارجاتملاباحصأ
اهنكلو،ةركلاةدواعملةلواحميفهبايثوههجويطغتءامدلاوحنرتيوهو
ىلعًاظفاحمّلظدقف،نيرخآلامامأهجولاءامّدرلفوجأءاعّداتناك
،خرصيومتشييقبنإوءيشثودحلاحيفبرهلابهلحمستةفاسم



ةرايسلاوحنرابجلامكالملاوانأانهجتاوةلكشملاءاهنإلةيقبلاعمتلخدت
.ءودهوةقثلكب

.هيلعلَّوُعيلجرهنأودبي-حضاوباجعإبناعنكاهلاق-ً؟اقح-
ً.اطايتحاانعمهرضحانأّيلعناك،كلذكوه-
.هروضحيعدتستدقةلأسملانأنظأال-

،1909ماعلايفزكرملااذهينب،انثيدحلمكننحنوزكرملاىلإانلصو
ةديرجكتاغللافلتخمبفحصودئارجردصتيتلاعباطملاضعبمضيوهو
.اهريغوةيسنرفلاكيلبوبيرةديرج،ةيكرتلاةيروهمجلا

.راوجلايفداهنحملأمليننكللخادلاىلإترظن
.دعبلصيملهنأودبي-
ةباوبمامأانراظتنابنوكيسهنأينربخأدقف،لصينأبجيناك-

.زكرملا
يفكلذوً-افئاختلق-رجتملاىلإانقبسدقنوكينألقعيأ-

.انيلكلهتاردقتابثإلةلواحم
بهذقمحألااذهً،اركابءيجملاراتخاببسلااذهلأ،قحكعم-

.انرظتنينأنود
رجاتملامظعمتناك،انلخدروفلاىلعوهراظتنايفتقولاعّيضننل

ئفطتتناكاهرودبيتلاوةثالثوأنيرجتمءانثتساباهباوبأتقلغأدق
،هنعثحبنيذلاةطرشألارجتمدجنملاننكلوقالغإلابًاناذيإاهءاوضأ
ثحبلالصاوناميفو،ناونعلايفانأطخأنوكننأيفكشلاينباتناف
ً.اخارصانعمستاهاجتالاةفاكيفتّفلتلاو

.روفلاىلعجرخأ،انهنمجرخأ-
ةّدحوبضغيفحيصيتوصلاناك
.مهفلاءيستاللسرمديسكوجرأ-
.لجرلاتاخرصللختييذلاداهنتوصاذهناك
بابمامأفقيداهنثيحرمملاةياهنوحننيضكارهبشانهجتا

.بضاغلالسرمةئدهتلواحيوهورجتملا
ضعبىلعلوصحلادوأطقفانأ،كئاذيإبيلةينالينقدص-

.لاتراكموحرملانعتامولعملا
.ةملكلكعمدتحيهتوصناك-مسالااذهبًاصخشفرعأال-
.بّرقملاكقيدصناكلاتراكف،ركنتنأليعادال-
كلعجأسالإوانهنمدعتبا،اذهايتنأنيناجملانمعونيأ-



.يتقيرطبدعتبت
.يتلئسألكىلعبيجتنألبقانهنمكّرحتأنل-
ةرطيسلانعجرخترومألاتأدبانهوً.ابضاغخارصلابًاضيأوهأدب
هسأربجرخو-هوتعملااهيأءيشيأىلعبيجأنأًارطضمتسل-

مّشهأسالإوبهذا-ةدحبداهنعفدوعرقلاةبحهبشييذلايرئادلا
.كهجو

هبضغراثأدقلسرمفّرصتنأنممغرلاىلعنيكسملاانقيدصنكل
يديدعبيوهوهسفننععافدلالواحيطقفناك،موجهلابردابيمل
النألسرمكردأامدنعو،لاتقلانونفهناقتامدعلهنعبضاغلالجرلا

نمةيوقةبرضبهجلاعوهصيمقةقاينمهكسمألاتقلابانقيدصلةقاط
.ريبكلاهسأر

...خخخأ-
وهأديدحتلاهجوىلعهذهعجولاةخرصبحاصناكنمملعأمل

داهنوحنهجوتيأدبفَفشيملهليلغنأديب،ناعنكمأداهنمأانأ
ً.اخراصّحنرتملا

؟هنعثحبتتنكامقمحألااهيأنآلاتدجوله-
وحنهّجتيوهوناعنكخرص-ةصيخرلانباايهكرتا،هنعدعتبا-

نكلو،هدينمةيوقةبرضهلددسو،هوحنروفلاىلعتفتلايذلالسرم
روفلاىلعردابلبلسرمملستسيمل،هديبكاسمإلانمنكمتناعنك
نأدارأف،لاتقلانونفيفةيلاعةراهموذهنأحضاولانمناكوفّرصتلاب
ناعنكنكل،نيكسملاداهنسأرىلعاهبىوهيتلاكةيسأرةبرضبهجلاعي
يدافتعطتسيملكلذنممغرلاىلعو،ةظحلرخآيفداعتبالاعاطتسا

يوطنيهتلعجناعنكةدعمىلإةفطاخةعرسبلجرلااههّجوىرخأةبرض
ضرألاىلعطقسيذلاداهنريصمبراقيهريصمناكو،ملألانمًايوتلم
يذلا)نوسنيسوثيمس(سدسمرهشأانأوروفلاىلعتلخدتفً،املأتم
.ماودلاىلعيتزوحبهيقبأ

.ريبكلاكسأرمّشهأسالإوفقوت-
.يوحنتفتلينألواح
.كرحتتنأكايإ-

امنيب،يمادلاهفنأبكسميداهنناك.ناكملاىلعتقؤمتمصّميخ
امهوةبرضلاقفاريذلاملألاىلعةرطيسلاوهسفنكلامتلواحيناعنك
،لسرمبارغتسانعةبارغلقتالتارظنهلمحأيذلاسدسملاىلإنارظني



عيمجلانمعرسأهسفنكلامتعاطتساوريخألااذهكردتسادقفكلذعمو
ينلأسيوهو

؟متنأنم-
.نوكننمنّمخ-
نمىولتيهتلعجهنطبىلعةيوقةبرضبهجلاعوناعنكهنمبرتقا

.فيعضتوصبانبطاخيداع،ةدودعمناوثدعبهنكلوً،اعكارطقسيوملألا
يأكلمأالينوقّدصً،اضيأجردلااوّشتفواوبهذا،يتزوحبدوقنال-

.دوقن
وهوددرتيملو-صوصلككلودبنله،قمحألااهيأًاديجرظنا-

.هوتعملااهيأةطرشنحن-ةقثلكبفدري
؟ةطرششش-
ً.أتأتماهلاق
.ركوغلاتراكلتقمةيضقيفقّقحننحنولجأ-
.ةزهاجهتباجإتناكاذل،مالكلااذهعقوتيهنأكوادب
.تيينوجققحملليدلاملكتلقيننكلو-
،ًالوقعمًاجرخمدجأنأّيلعناكف،ةينونجةروصبرومألاتكباشت

.يلترطخةلمجلوأتلقف
.يئانجلاقيقحتلامسقنمنحن،ولغوأهيبةطرشنمانسلنحن-
.تمهفدقلًانسح-
ً.ارمآهترّذحففلخلاوحنعجارتيوهواهلاق
.كتاوطخلهبتنا-
الإو،ولغوأهيبيفةطرشلامسقيفنولمعتالمكنأحضاولانم-

.ديكأتلكبيننوفرعتسمتنك
؟نوكتنمو-

.بضاغتوصبناعنكهلأس
.انبطاخمثهلوحلسرمتّفلت
.انهدحأانارينأعادنمام،ّملكتنولخدنانوعد-
اننأودبالفوحنلااذهىلعنيفقاوانيقبولف،هلوقياميفًاقحمناك

.هابتنالاتفلنس
.ةقامحيأبكترتنأكايإنكلوً،انسح-
يتقالعفسكعلاىلع،ءيشيألعفيفيلةيناليديسينقّدص-

عمثدحتتنأعيطتستّدكأتلاتدرأنإو،ماريامريخىلعةطرشلاعم



.تيينوجققحملا
لجرلاقمريلظيذلاناعنكانبقحلاميف،هتعبتولسرملخد

يتلاةطرشألاتاقصلمتناك.داهنهعمبحطصيوهوًاررشحدقتتارظنب
ءارجألكيفةرثكبةدوجومنوسيألزنمناردجنيزتاهنمًاضعباندهاش
.لّجبملامهدّيسلدوسألاورمحألانوللابنالباقتمناقصلمكانهناكو،رجتملا

.يديسسولجلاباولضفت-
.يساركلاىلإريشيوهواهلاق
.انههعضويسركلارضحأ-
.ةروصلاةلابقهعض-تفدرأفهينعأاممهفيملهنأحضاولانمادب
ًاملأتمهفنأبكسميلازيالناكيذلاداهنىلإرظنيوهورمألاعاطأ
ليدانملاضعبكلرضحأنأديرتأً-افّوختماهلاق-يديسرذتعأ-

؟ةللبمةفشنموأ
ً.ائيشديرأال-
رفطتعومدلاتناكوًاملأتملازالهنأحضاولانمناكوهبلطضفر

.هينيعنم
.رسكنادقنوكينأفاخأيفنأىلإرظناناعنك-
.مامتهاوٍنأتبهفنأناعنكصّحفت
.فقوتيالفزنلانكلوروسكدجوتال-

.هبيجنمًاليدنمجرخأو
.فيزنلافقوتلكفنأيفهنمةعطقعضنس-

ً.ارزشلسرمقمريناكو
؟ةطرشلاىلعءادتعالابقاوعملعتأ-
ً.افئاخلسرمهيلإرظن
نممكنأيناردأام.يديسايمكسفنأنعاوفّرعتملمكنكلو-

املكبمكتربخأتنكليمامأتيينوجققحملامسامتركذول،ةطرشلا
.نوديرت

ًاعيمجانتياهننأنمًادكأتمتنكدقفينبعريتيينوجركذناك
.نآلاهلعفنامبملعينإامناضبقلافلخنوكتس

؟نامزيغتيينوجققحملافرعتله-
.يطرشلارودبعليفرمتسموهوناعنكهلأس
اننأهلرطخيملو،انتاءاعدابنآلاىتحلسرمّكشيمل،ظحلانسحل

.ةطرشلانيبواننيبهباشتدوجومدعنممغرلاىلعبذكن



تامولعمهيطعأو،تيينوجققحملاىدلًايرسًاربخملمعأانأ-
.سكاةعومجملانعةيفاو

.روبوجلاتراكلتقمنعةيفاكتامولعمانطعتملاملو-
.روبوجداشرىلعمّهلدنمانأف،ينقّدصيديسكلذتلعفدقل-
أدبهنظأو،رخآلاولتًادحاوانصّحفتيأدبهتلمجّمتأنأدعب

.ةمدصلارثأنمظقتيسي
.ةينمألامكتاقاطبةيؤربيللهنكل،يديسًارذع-
.ضوهنلالواحيوهوكلذلاق
روفلاىلععاطأفهوحنسدسملاهّجوأانأواهتلق-كرحتتنأكايإ-
يفليدنملانمتاركعضولواحيناكيذلاناعنكوحنتهجوت

ً.ائزاههللوقأانأوداهنفنأ
.ةينمألاانتاقاطبىرينأديريخألا-
ةمهتبنجسلاىلإانعمنآلاهحبطصنامدنعانتاقاطبىريس-

.ةطرشلاىلعءادتعالا
.ناعنكّقلع
.هيأرىلعًاّرصميقباذل،ودبيامىلعلسرمعنقيملانثيدحنكل
تيينوجققحملابلصتنلفالإو،يديستاقاطبلاىرأينوعد-

.يرجيامبهربخنو
يلطنتنلةيليثمتلاهذهنأحضاولانمادباذلًايكذًاصخشناك

.قاروألالكفشكورمألابهتحراصمىوسرفمنمنكيملو،هيلع
كنهذيفروديبعصلاؤسكانهو،رومألاكيلعتطلتخادقل-

لاؤسلااذهنمكحيريسلهسلحيدل،المأةطرشلانمنحنأ،نآلا
اذهنمةدحاوةقلط،فوخلاكنعليزيسوىرخألاةلئسألالكنمو
.يدبأمالسيفدقرتسوسدسملا

انأوسدسملاةروسامبهيلإترشأف،داهنةجلاعمةمهمناعنكىهنأ
.لوقأ

.رجتملاباوبأقلغأ-
.يديسهلعفيونتيذلاام-
.ًالجوتّفلتيوهواهلاق
.كيلعرانلاقلطأانأوسدسملاتوصدحأعمسينأديرأال-
.ءودهلكبهتبجأ
ىصقأىلإلسرمفوخلصودقورمألاذّفنيلروفلاىلعناعنكبهذ



.هتاجرد
؟متنأنمينربخأكوجرأ-
نموأ...هيإيأيسلاوأداسوملانمةيرسلاةطرشلانمنحن-

،انيلعكئادتعابًاحدافًأطختفرتقادقو،كلاببرطختةيرسةمظنميأ
كلمتله،انتلئسأنعةباجإلاكضفربيناثلاأطخلاباكتراكشوىلعتنأو
؟كتمصىلعءاقبلاوءاطخألاباكتراةلصاوميفةأرجلا

؟هتفرتقايذلاام،ينمنوديرتاذام-
.هفرتقتبنذربكأاذهو،انيلعءادتعالابتمقدقل-

ةلئسألامامتاةمهمملتساورجتملاباوبأدصوأنأدعبناعنكداع
؟ركوغلاتراكلتقيذلانم،عوضوملابلصيفلخدنانعد-
.يناردأامو-
.روبوجداشرمساةطرشلاتيطعأكنأليلقذنمتركذكنكلو-
ناكهنأبةطرشللهتلقاملك،لاتراكلتقنمهنأبلقأملانأ-

.تاردخملابهدادمإىلعداشرقفاويملاذل،ريبكغلبمبداشرلًانيدم
؟عيبلالجأنممأيطاعتلالجأنم-
.قحبًايكذوًاقفومًالاؤسناك
.تاردخملاىلعًانمدملاتراكناكدقفً،اعبطيطاعتلالجأنم-
؟نوسيأو-

.يرودبهتلأس
.نامدإلادودحىلإلصتملو،لقأةروصبنكلوىطاعتتتناك-
؟داشرلهبنيديناكيذلاغلبملاام،لاتراكىلإدعنلفًانسح-
دحاومويبةميرجلالبقّيلإىتأدقو،رالودفالآةثالثيلاوح-

يفبيرغلاوً،اذهكًاغلبمكلمأاليننكلو،غلبملاهيطعأنأينمبلطو
دقف،ةريخألاةرتفلايفماريامريخىلعتناكةيداملاامهلاوحأنأرمألا
دقتناكاهنكل،ٍلاعلوخدميذلمعىلعلوصحلانوسيأتعاطتسا

لككلهتسادقلاتراكنأودبيو،مايأةرشعذنماسنرفىلإترفاس
دقو،ةديدجةعفدىلإةسامةجاحبناكوتاردخملاولاملانمهتارخدم
هنويدبهرّكذوضفرريخألانكل.تاردخملاضعببهّدمينأداشرنمبلط
امكو،ةعرسلاهجوىلعدوقنلاهيطعينمعثحبيلاتراكذخأاذل،ةقباسلا
ىلإلّوحتيردخملانععاطقنالاتافعاضمنمنمدملايناعيامدنعفنوملعت

دحأءانثأنوكيدقو،عئاظفلالكبكترينأنكمملانموجئاهصخش
ةوقلابهديريامىلعلوصحلالواحوداشرىلعمجهتهنونجتاروث



.ًاليتقهادرأيذلالاثمتلااذهبهبرضىلإريخألارطضاف
؟هنعكثدحنملنحنولاثمتلاةطساوبلتقهنأكاردأامو؟لاثمتلا

ً.اككشتمهتلأس
نعتعمسدقل،هبيلةقالعالاميفينطّروتاليديسكوجرأ-

.نظأامىلعتيينوجققحملانمرمألا
.فجتريهتوصوةعلههتارظنتناك
.هنعثحبنيذلامرجملاتنأنوكتدق-
.هرعذدادزافحيرصلكشبةرملاهذههتمهتا
.يئاقدصأزعألاتراكناكدقف،هلتقأمليننإكلمسقأ-
.تاردخملاةصقيفًاطروتمنوكتدق-
نملكاشميفطروتلايلقبسيملورومألاهذهىطاعتأالانأ-

وهوتيينوجققحملابلصتافيمالكنمدكأتلاتدرأنإو،ليبقلااذه
.روفلاىلعلاصتالاعيطتسنتدرأنإوهفتاهمقريدل،ةقيقحلابكربخيس

؟اهلتقبماقيذلانم-ثيدحلارّيغينأناعنكلواح-نوسيأو-
ًالجوانيلإرظنيوهوًاتكاسلظ
لعافلاتنأنوكتدق-ناعنكهرهن-؟بيجتالامل-
؟يديسةنيكسملاةاتفلاهذهلتقىلعمدقأساملو-
.اهيلعةقفشلابرعشتأ؟ةنيكسمةاتف-

.ناعنكهلأس
نعرألااذهتبحأاهنأديحولااهبنذف،اهيلعقفشأعبطلاب-

.لاتراك
-ناعنكوحنهسأربريشيوهوينبطاخيناعنكناك-؟هتعمسله-

ناكهنأليلقلبقىعّدأناكيذلاصخشلانعثدحتيفيكتعمسأ
؟هئاقدصأزعأنم

ةاتفلاهذهتوموهتوميفببستهنكلو،يقيدصناكلجأ-
.ءاقمحلاهتافّرصتببسبةنيكسملا

؟نوسيألتقيذلانم،قباسلاانلاؤسىلإدعنلف-
؟يديسفرعأنأيلفيك-
.لاتراكلتقنمملعتتنككنكلو-

.ناعنكّقلع
.رثكأسيلنيمختدرجمناك-
نيمختلااذهببسبنجسداشرنكلو-



ةيامحلايلّرفويتيينوجققحملاف،رمألابًادحأاوربختالمكوجرأ-
.تامولعملاهذهبءالدإلالباقم

.رمألاىضتقانإكيمحنسًاضيأنحنو-
ريشأانأوتلمكأمث-تيينوجنملضفأةروصبكيمحنسلب-

يفتببستكنأنممغرلاىلع-فزنلافقويلهسأرعفريذلاداهنىلإ
.انقيدصءاذيإ

.نوسيألتقيذلانمانربخأنآلاو-
.هتياغىلإراوحلاناعنكداعأ
؟كلذكسيلأرمألايفيمسااومحقتنلمكنكلو-
.لعفننلاننأبكانربخأدقل-

.ناعنكّقلع
.روبوجءاقدصأدحأ-
؟كلذلعفاملو-

.هتلأس
.هنعغالبإلابنوسيأموقتالىتح-
؟نينثالالتقنمداشرنأدقتعتتنأفً،اذإ-
؟هاوسنمو-
.ةرملاهذهناعنكلخدت
؟اهكوكشبنوسيأكتحراصله-
.لاتراكلتقمدعبنوسيأةيؤرلةصرفلايلحتتملف،ال-
.باشلالأسيوهوروصلاوحنناعنكراشأ
ءارونوفقينممهسكاةعومجملانمكئاقدصأنوكيدقو-

.لاتراكلتقم
.لاحماذه؟سكاةعومجملا-
نمةيحضتلابوجوبديفتمهألاةعومجملاباتكميلاعتنكلو-

.مكديسلجأ
.يديسةئطاخكتامولعم-
مهئاقدصأنمضعبلتقباوماقبابشلانمةعومجمنأركنتأ-

؟سكاةعومجملانماوناكوتاونسةدعلبق
لتقلابنوموقيمهبهاذمومهتاعومجمفلتخمىلعبابشلانكلو-

نكتمل-نوسيأولاتراكدصقأ-نيصخشلانيذهنأامك،ناكملكيفو
ققحملاغلبأماودلاىلعتنكو،اهنعنوملكتتيتلاكةبيرغلويميأامهل



نإو-لمكينألبقتاظحلللهمت-بابشلاءالؤهبقلعتياملكبتيينوج
درجممهنإينوقدص،ليصافتلالكبمكغلبيسفنوعدتامكهنوفرعتمتنك
ىقيسومىلإنوعمتسي،ةدئاسلافارعألايدحتورييغتلانوبحيبابش
ةطرشألاتاقصلمومهلزانمناردجىلعًاموجننوّقلعيواهاوسوكلاتيملا
.قطنملادودحمهتافرصتىدعتتالو،اهاوسوةيقيسوملا

؟نييوريهلاوتاردخملانعاذامو-
نأركنأالً،اردانالإيرجتمىلعنييوريهلاونمدمددرتيال-

لكاذهنكلو،ةئدهملابوبحلاعاونأضعبوتاردخملانوطاعتيمهنمريثكلا
.رمألايفام

.نييوريهلاىلعًانمدمناكلاتراكنكلو-
نمدموهف،سكاةعومجملابهنامدإلةقالعالنكلو،قحكعم-

ىقيسوملاىلإعمتسيناكاهنيح،ليوطتقوذنمةفآلاهذهىلع
ىقيسوملامهيوهتستونييوريهلانونمديًاصاخشأكانهنأامك،ةيكيسالكلا
درجمةعامجلاهذهنعجّورياملكفاذل،اهاوسوأةيقرشلاوأةيكرتلا
.رثكأالتاعاشإ

؟ةبيرغلاتادقتعملاهذهقانتعالبابشلاءالؤهعفدييذلاامو-
عوناهنإ،بابشلايوهتستراكفأوتاوزندرجماهنأمكتربخأدقل-

وأةرسألل،ديلاقتلاوتاداعللٍّدحت،مهلوحلصحياملكليدحتلانم
الومهتاحومطهجويففقتةهجوأصخشيأوأنيملعملاوأناريجلا
عيطتسنالعبطلابو.فولأماللاينبتوحنمهعفدتيتلابابشلاةروثرّدقت
دوأامً،انسح.نونجلاوحنبابشلاعفديعمتجملااذهيفاملكفمهمول
رصتقيراكفألاهذهقانتعاوةبيرغلاتاعومجملاهذهلمهمامضنانأهلوق
ىلإعامتسالا،ءادوسبايثءادتراورعشلاةلاطإك،رهاظملاضعبىلعطقف
نأفيرطلاو،ةبيرغموشوبمهداسجأنييزتوأكلاتيمكالبلاىقيسوم
ةقيرطدرجماهنإ.ءارثلاةشحافًانايحأوةروسيمتالئاعنمردحنيمهظعم
،نونظيامكمهتيصخشةوقتابثاومهفالتخاراهظإلبابشلااهاّنبتيىرخأ
تاعئاشاهنإ،مهتاداقتعميفةبيرغلاةيومدلاسوقطللدوجوالنكلو
.رثكأالءارقلادشوليوهتلاوةغلابملابابنمءارفصلاةفاحصلااهددرت

؟لميلفسالوكينىعديصخشبتعمسله-
.روفلاىلعدرويلاؤسبرغتسيمل
نكل،سكاةعومجملابهطبرتةقالعال؟يئايميخلاكلذينعتأ-

اهعمهتاحولضعبترضحأدقو،هبةعلومةريخألاةرتفلايفتدبنوسيأ



نمءايشأوٍعافألموسرً،اضيألاتراكلزنمواهلزنميفاهتّقلعواسنرفنم
.ليبقلااذه

؟هباهمامتهاببسملعتأ-
امكً،انايحأراوطألاةبيرغتناكاهنكلو،ةفيطلةاتفتناكنوسيأ-

.توملاةركفنمةفئاختناكاهنأ
ً؟اضيأتنأتوملانمفاختالأ-

.ناعنكهلأس
لّصوتهنأبدقتعتتناكدقفً،اعيمجانباتنييذلاكًافوخسيل-

ىلعدولخلاةركفتذوحتسادقل،رمألايفانشقانتتناكو،دولخلارسىلإ
يضرمسوهىلإرمألالّوحتواهريكفت

،تمصبكحضأتأدبو،ناعنكنيبواهنيبنراقأنأويسفنكلامتأمل
.باشلاباوجتسايفرمتساورمألاظحليملناعنكنكل

ً؟الثماسنرفيفوأانهلميلفراكفأىنبتتتاعومجمكانهلهو-
نمواسنرفيفلصألاةيسورةأرماىلعتفرعتاهنكلو،ملعأال-

لوبنطسايفتشاعدقاهنإفنظأامىلعو،اذهلميلفباهمامتهاأدبانه
ةروثلانماوبرهنيذلاسورلانمردحنتاهنأدقتعا،ةتقؤمةرتفل
.ركذأامىلعنيرثاكاهمساوةيعويشلا

؟نيرثاك-
ضعبيفايتاكاهيمستتناكنوسيأنكلوهركذأاماذهلجأ-

.اهنعثدحتتنيحنايحألا
.ةثالثلانحنانمامتهاةبيرغلاةفداصملاهذهتراثأ
؟ايتاك-

اهمسابناعنكمدمد
.رارمتساباهركذىلعيتأتتناكواهراكفأبنوسيأترثأتدقولجأ-
؟ةبتاكةأرملاهذهتناكلهو-
.انتزوحبيتلاتامولعملانمدكأتلادوأتنك
ةروهشملاتايصخشلاريسةباتكبةصتخمتناكاهنكلو،لجأ-

.ةماهلاو
؟تاياورةفلؤمتسيلوةريسةبتاكتناكاهنأينعتأ-
نوسيأتناكو،اذهلمليفنعًاباتكتّفلأدقتناكولجأ-

.ةأرملاهبتكتامبًادجةمتهم
يتلاتامولعملاعمةريبكةروصبعطاقتتاهركذيتلاتامولعملاتناك



نمديزمىلإةجاحبانكاننكلو،هقدصىلعلدياذهو،سنوياهنعانربخأ
.تامولعملا

يتلاتاعومجملاىدحإىلإةيمتنمةأرملاهذهنوكتنأنكميالأ-
؟اهنعكتلأس

هذهباهلنأشالوةبتاكتناكدقفلاحم؟ايتاكينعتأ-
.ةفرطتملاةبيرغلاتاعومجملا

ريثكلاكانه؟امةعومجميفًاوضعفلؤملانوكينأنكميالأ-
ً.اذوذشراكفألارثكأنوّنبتيوتاعومجملابرغأىلإنومتنينيذلابّاتكلانم

مرتحتوةفّقثمتناكتاذلابةأرملاهذهنكلوًاقحمنوكتدق-
ةيأىلإيمتنتتناكنإو،نوسيأهبينربختتناكاماذه،اهسفن
لاتراكوأنوسيأنمرمألاىلعتعلطاتنكلةعومجم

؟ةأرملاهذهحلاصللمعتنوسيأتناكأ-
ةيداملااهلاوحأنأامك،رارمتساباهلسارتتناكدقف،نكمماذه-

ةأرملانأحضاولانمنكلو،رمألابيلاحرصيمل.ةظوحلمةروصبتنسحت
.رخآلاونيحلانيبلاملااهيلإلسرتتناكةيسنرفلا

نمغلبمبداشرلًانيدمناكلاتراكنأليلقذنمانتربخأكنكلو-
.لاملا

الىتحنويدلاهذهءافيإمدعدصقتتنوسيأتناكدقفلجأ-
اهنأالإاهراوطأةبارغنممغرلاىلعو،تاردخملايطاعتيفلاتراكطرفي
تنكمتلةايحلاديقىلعايقبولامهنأنمدكأتمانأوةقولخةاتفتناك
.تاردخملايطاعتنععالقإلابلاتراكعانقإنم

نمهيدلاملكبىلدأدقفً،افرتحمًابذاكلسرمنكيملنإ
.ةرطخلاةبعللاهذهءاهنإلتقولاناحو،تامولعم

-ىرخأةرمهوحنسدسملاهّجوأانأوهتبطاخ-باشلااهيأًانسح-
...انعادخلواحتتنكنإو،تامولعملاهذهنمدكأتلابموقنس

وهوًالّسوتمّيلإرظنمث-هفرعأاملكبمكتربخأدقلينقّدص-
.صخشيأمامأيمساركذتالأبينتدعوكنكل-لمكي

.قلقتالدعولاذيفنتبمزلنسفًاحيحصهتلقامناكنإ-
ً.انئَمطمهتبجأ



امدنعو،اهباوبأىرخألارجاتملاعيمجتقلغأدقو،رجتملانمانجرخ
ىرجاملكيفركفأتذخأو،ءادعصلاتسفنتعراشلايفًادّدجمانحبصأ
نودنموةطاسبلكبههجويفسدسملاترهشيذلالسرمعمانل
عابتأدحأوةطرشأعئابوًاربخمهنوكنعوهلاقامّركذتتدعأو،ريكفت
تايركذيلإداعأبيرغروعشينباتنا...هتاذتقولايفسكاةعومجملا
،هتداعكناعنكاهيفانمحقيناكيتلاوةينايبصلاانتارماغموةعماجلاوةسردملا
،حيرصوحضاولكشبةدايقلامامزتيلوتيننأةرملاهذهقرافلانكلو
نكلو،ةيعاوطلكباهذيفنتّمتيلرماوألايقلأو،راوحلاةقيرطدوقأتأدبو
؟ةطاسبلكبةماعزلايّملستىلعقفاوموهأ؟يرجياميفناعنكيأرام
لبههجوىلعاضرلاتدهاشامدنعيننكلورمألانمًاسجوتمتنك
،ثادحألاريسبًامامتعنتقمهنأتكردأ،هينيعيفةراثإلانعجتانلاقيربلاو
،ةمدقملايفريسنانك.فقوملاةبارغنمًالعفنمو،يلثمًاعتمتسمودبيولب
،انبقاحللايفدهجيوهايحمىلعًاحضاوملألالازياليذلاداهنانعبتيو
ًاليلقفجتريهنأحضاولانمناكو

؟ريخبتنأ-
.هتلأس
.ءامدلانمريثكلاتدقفيننظأ،ديدشدرببرعشأوفجترأانأ-
دقً،اديدشنكيملفزنلافروصتتامكريثكلاتدقفكنظأال-

فصوتسمىلإنآلابهذنسكيلعالنكل،لصحامبكرثأتلببسلادوعي
.كتجلاعممتتلياليزيك

دقو،فوقولاعيطتسيالداكيوً،ابحاشههجوونيتنقتحمهانيعتناك
.انّفقوتظحالنأدعبناعنكانيلإمضنا

نأيفريضالنكلو،هيفروسكالوريخبكفنأ،قحهعمميلس-
؟لضفأسيلأميسقتىفشمىلإبهذنانوعد.دكأتنلبيبطلاكصحفي

ةلاحاوأرنإو،ىفشملايفنودجاوتمةطرشلانمرصانعكانه-
.ثدحاملوحةلئسألابانسأرنوعدصيسداهن

ديرأال-ةطرشلامسابعمسيذلاداهنلخدت-كوجرأال-
الةعرسبنكلوفصوتسملاىلإبهذنانوعد،لكاشملانمديزملايفطروتلا
ةيرخسللةدامحبصأفةيرزملاةلاحلاهذهبانأودحأينارينأديرأ
.ليواقألاو



كعفديذلاامفةيرخسللكضّرعتمدعىلعًاقحًاصيرحتنكنإ
،ينهذيفرودتتاملكلاتناك،قمحألااهيأكدرفمبباهذلاوحّجبتلل
ً.اتماصهقمرأتيقبو،ءيشبهّوفتأمليننكلو

ً.اذإيسكاتلاببهذنانوعد-
ىوسانعدعبينكيملفصوتسملانأنممغرلاىلعو،ناعنكحرتقا

ىدحإلانرشأ.يسكاتلاانلّضفداهنةلاحلًارظناننكلً،ابيرقترتمةئمسمخ
حاوسلاذخأتداتعايتلاو،سالاباريبنمبرقلابةفقاولاةرجألاتارايس
نأبملعامدنعهنكلو،ةرجألاةعفترموةليوطريواشموةديعبتافاسمىلإ
ًارشكمانيلإتفتلاريغصغلبمىوسهيلعردينلهدصقنيذلاناكملا
مقرلاقوفيًاغلبمهاطعأناعنكنأالإ،ةرايسلانمانلزنينأيونيوهو
.ةرايسلاداّدعهلجسيسيذلا

.قلطننانعدودوقنلاهذهذخ،دادعلالغشتنأليعادال-
.ٍناوثنوضغيفكانهنوكنس،يديسًانسح-
دقنكتملولغوأهيبيفءاسملاةمحزفً،ايبسنةئداهعراوشلاتناك

باشبيبطماقكانهو،لوصولايفًاقالطإرخأتنملاذل،دعبتأدب
ً،افقوتمفزنلاناكثيحهفنأنمليدانملاتافافلجرخأو،داهنصحفب
ضعببماقكلذدعبو،ةئيضمةريغصةلآبمثنموًالوأهيديبهصحفبأدبو
ً.اضيأهسأرصحفلةينيتورلاتاكرحلا

؟ملألابرعشتأ-
.ديدشدرببرعشأيننكلو،ًاليلق-
دعبوً-اضيأدربلااذهكنعبهذتوملألافقوتةربأبكنقحأس-

ضعبىلإةجاحبهنكلوقلقلليعادال-ةالابمالبلاقةربإلابهنقحنأ
.هتيفاعديعتسيلةحارلا

اياحضةرثكوولغوأهيبيفثدحتيتلاةهباشملاثداوحلاةرثكلو
اذل،هتايرجموثداحلاببسنعبيبطلاانلأسيملةرركتملاتاراجشلا

.لكاشمنودريصقتقودعبفصوتسملانمانجرخ
لجأنملزنملاىلإباهذلاكيلع،بيبطلاهلاقامتعمسدقل-

.ءودهبمانتوحاترتنأ
.هيلعترشأ
.روفلاىلعباجأوتيبلاةملكعمسامدنعرعذهنكلو
هذهبانأولزنملاىلإباهذلاينمبلطتفيك؟تننجله-

؟كلملهلوقأسيذلاام،ةيرزملاةلاحلا



؟هلعفيونتيذلاامو-
.هنعباجأوناعنكعّوطت
مانتلةيوسىشعتنمثنموً،اعيرسًامامحذخأتو،يعميتأتس-

ينرظتنتاهنإ،ًالوأايتاكةيؤرلبهذننأبجياننكلو،حابصلاىتحاهدعب
.ةكربيفنآلا

ًالوأانوعدنكلو-ءامدلابعقبملاهصيمقىلإراشأو-قحكعم-
.ديدجصيمقءارشلةسبلألارجاتمدحأىلإبهذن

.يدنعنمًاصيمقكيطعأس،كلذليعادال-
تأيقتوةرمرخآتلمثنيحركذتأ،يساقمىلعةريبككناصمق-

.هيفنيجرهملادحأكُتودب،كناصمقدحأتذخأو،يصيمقىلع
نكلو،كساقمبسانيًاصيمقانلاورضحيلرجتملابلصتأسًانسح-

؟داهنديسهلّضفتيذلاام
ولًاطسوتمهساقمنكيلو-كحضيالأًادهاجلواح-ينبلا-

.تحمس
.قلغأدقرجتملانوكيالنألمأنلو،يديسكرمأ-

نيفظوملادحأناكرجتملابتلصتاامدنعف،ةرملاهذهظحلاهفلاح
.روفلاىلعدرهنكلواذهيبلطنمبرغتسادقوًادوجوملازيال

.قئاقدرشعلالخكيفاوأس،يديسًانسح-
؟ميلسايةكربىلإينقفارتالامل-
درابلابارشلانمًاحدقبرشأس،ثوكملاليطأنليننكلوً،انسح-

.اهدعبرداغأو
بصتنيناكهوحنانهجوتيذلالابعراشنمرسيألابناجلاىلع

نهرغصأتناك،ءانبلالخدمىلعةوسنثالثسلجتثيحميدقءانب
لبنهرامعأيفتسيلةقرافملانكلو،ريدقتلقأىلعتاونسرشعبينربكت

يذلاجايكملابةقالعاهلنأدقتعأالغابصأبنههوجونييزتةقيرطيف
بايثو،ليللاةمتعيفىتحءالجبرهظتةعقافناولأً،ايئاهنةوسنلاهعضت
نمعونيأبيحوتالنهتئيهتناك،دعبهيفدلوأملرصعىلإدوعت
ضرتفيناكنمريصمىلعةقفشظقوتتناكًامامتسكعلاىلعلبةراثإلا
رثاعنوبزراظتنابتاصيخرثالثكنهسولجنملدبتادجثالثنكينأ
ًامتعمناك،لاحلضفأبهلخدمىلعنسلجييذلاءانبلانكيملو،ظحلا
يفثعبينوللارمحأريغصحابصمىوسهفوجرينيءوضالًائرتهمًاميدق
ليوطداّوقانمامأفقوةرغنيحىلعو.ردصملالوهجمًافوخوًامغسفنلا



انباذتجالهتنهمسراميأدبو،ثالثلاهتاقيدصلثمزوجعهنكلةماقلا
.اوراتخاواولضفتيتداساولضفت-
.ديرنال،كلًاركش-

.ناكمإلاردقهنعداعتبالاتلواح
ةلواحمنمسأييمليذلاداّوقلاينقحالياميفكحضيناعنكأدب

.انعانقإ
ًاريثكرمعلامهيالينقّدصنكلو،ربكلابنهرظنمكليحويدق-

ءالؤهنمةديسيأف،كلهلوقأاممدكأتتستبّرجنإو،ةربخلادوجوعم
...نيحةرشعةنماثلايفةباشىلإلوحتتةثالثلا

يننكلو،ةليزهلاهتارربموهثيدحةقيرطنمكحضلايفةبغرينتباتنا
هديعفرفعاطتسملاردقهنعتدعتباو،رثكأعجشتيالىتحيسفنتكلامت
ةدوجومريغىرخألاوةدحاوًاديكلميهنأتكردأيتشهدطسوفً،احّولم
ءازإةشهدلاوةقفشلانمجيزم،بيرغروعشينباتنااهدنع،اهناكميف
ديبداّوقوتانسمتاصيخرثالث،يمامأتدّسجتيتلاةحوللاةيبئارغ
يترظنظحليملوهتهاععمفلآتدقودبيامىلعهنكلو،ةدحاو
.هضرعلوبقىلعيعيجشتلواحيلظوةبرغتسملا

كنمعيضتاهلعجتالوةصرفلاهذهمنتغا،قيدصةحيصناهنإ-
.مدنتنلو

يهنأىتحةدحبهتبجأ-ينعدعتبا،ديرأاليننإكلتلق-
بارتقالانعّفكفكلذكردأهنأودبيو،ينجعزيأدبيذلاراوحلااذه
.انءاروددرتيهتوصلظكلذعموينم

.يديسايىرخأةرمهذهكةصرفكلحاتتنل-
ددرتيهتوصيقبوكحضلابتأدبىتحةيفاكةفاسملتدعتبانإامو

:لوقيوهومتعملاعراشلاءاجرأيف
ةيلايختاظحلكلنمضننحنوءاشتيتلاعونلاراتختنأكل-

...يديسراظتنالابنحنفكيأرترّيغنإو،ةعتملانم
ةهقهقتعفتراوهتاكحضتبكينأملألامغرًاضيأداهنعطتسيمل

ناعنكأدبدقو،بنجىلإًابنجناريسيوامهضعبىلعنادنتسيامهونينثالا
.مالكلايفهتقيرطوداّوقلاتوصةربنّدلقي

ةيلايختاظحلكلنمضننحنوءاشتيتلاعونلاراتختنأكل-
...يديسراظتنالابنحنفكيأرترّيغنإو،ةعتملانم

تادجلاوداّوقلالوحكحضلاوتاقيلعتلالدابتنقيرطلالاوطانيقب



،ايتاكعمةسلاجكلمدهاشنملولو،ةكرببابىلإانلصوىتحةثالثلا
نكلو.ةيرخسلاوتاقيلعتلاراركتبةرهسلاةليطانسأرعّدصناعنكناكل
اهناكملحيلةيرخسلاوكحضلايفانتبغرلكعايضبةليفكتناككلمةيؤر
ةصرفتعاضوكلمانتأردقفظحلاءوسلو.سجوتلاوبارغتسالابروعش
ةطابرىلعظافحلالواحيذلااهجوزىلإرظنتتأدبو،بورهلاوعجارتلا

لوخدلاىلعرساجتيملوةرخؤملايفءاقبلاراتخاكلذمغرهنكلو،هشأج
ةماستبابانتلبقتسااذلةيادبلايفناكملاةمتعلالخههجوظحلتمل.انلبق
لجأنمهيلعلوصحلاتعاطتسايذلاغلبملاىلإديكأتلابدوعتةقرشم
هذهرمتستملعقوتموهامكو.اهرادصإيونتيتلاةيرعشلاةلجملا
بارغتسابانتقمر،نيمّروتملاههجوواهجوزفنأتأرامدنعاليوطةماستبالا

.اهيلعرطيسوبضغلالحامناعرسوةيادبلايف
؟كللصحيذلاام-
يتلاواهراوجبيتلاةلواطلانأةجردلًاداحوًاعفترماهتوصناك

امهلوحاتّفلتوةأجفافقوتةريغصًالبقنالدابتيةباشوباشاهيلعسلجي
امهتدهاشمدعباهيلعضقنادقةاتفلايوذنمًادحأنأبيحويرعذب
.ةدحلاوةقيرطلاتاذبةلئسألاتلصاوكلمنأالإ،نيسّبلتم

؟اذهكبلعفيذلانم،لصحيذلاامينبجأ-
.راجشبشن-
.داهناهباجأ
.ثدحامبملعىلعاهنأبيحوتةقيرطبهلأستتأدباهنكلو
؟كباذهلعفيذلانمينربخأ،برضللتضّرعتكنأينعت-
.ًاليلقكعورنميئّدهنكلو،ءيشلكبكربخأس-
نكتملكلمنكلو،هتّعقوتامفالخىلعكسامتوءودهبفّرصتيناك

.ةلوهسبعنتقتل
.مدلايفقراغكصيمقوأدهأنأينمبلطتفيك-
يقيقحلاببسلانعثحبينمكّيلإاهتارظنتلقتناو،بضغبتباجأ

نسحلنكلو،رعذلابرعشأينتلعجةليلقتاظحللينتقمرف،لصحامءارو
ةحضاوماهتالاتارظنوناعنكىلإتلقتنالبًاريثكيدنعفقوتتملظحلا

.اهينيعيف
؟داهنرجاشتنمعم،لصحيذلاام-

.لخدتلاداهنلواح
...ىوسبرهمنمنكيملفيقيرطضرتعانارعزلادحأ-



،هتّمتتعامسدوتالًاثيدحاهنذأنعحيشتنمكاهديتعفراهنكلو
.ةفّنعمحيصتيهواهتاماهتاتلمكأو،هسارخإبةليفكةكرحلاهذهتناكو

يئايميخلااذهةصقبفرعأاليننظتأ،ّيلعبذكلالواحتال-
هذهلةعقوتملاةجيتنلايهاهو،اهفلخنوثهلتيتلاتاهافتلاةيقبو
.اهيفكسفنتطّرويتلاتاقامحلا

نمادبيتلاايتاكوحنةثالثلانحنانتارظنتهجتاروفلاىلع
اهلحتتملكلمنكلمالكلابّمهتتناكو،لصحاممةجرحماهنأحضاولا
.تلمكأوةصرفلا

قيرطنعةفدصلابرمألاتفشتكادقف،رمألابايتاكلةقالعال-
تأدبو،تاهافتلاهذهنعبتكلاتارشعتعمجيتلاوكلثمةيبغلاكتنبا
الأ،مهتالبعزخفلخثهلتنيذلانيذوعشملانعتامولعمكلعمجت
؟ةقامحلاهذهيفكعمكتنباطيروتنموكسفننملجخت

.رمألابىزيدلةقالعال-
.داهنحضوأ
نععافدلالواحتال-ةّخبومتفدرأوةدحبتخرص-تمصا-

.كئامديفقراغتنأودحأ
هّجوتلةعرسبينتزواجتةقباسلاةرملايفامكاهنكلويلإرظنلاتداعأو

:لوقتلهيمدقصمخأىتحهسأرنمهيلإرظنتيهوناعنكوحنماهتالا
يفطّروتلاوأ،كنععافدلاءانعمهسفناوّفلكيملكؤاقدصأىتح-

ىلإرظناو،ههجويفريغصشدخكانهلهناعنكديسلاىلإرظنأ،رمألا
امدنعًادغو،ةيرزمةلاحبكفنأوكاتفشتمروتدقف،لباقملابكسفن
لدبسيراضتلاةمّشهمّةقرزمةلتكىوسدجتنلةآرملاىلإرظنتوظقيتست
يتجوزنأمهللوقتسأ،ءاقدصألاوناريجللهلوقتسيذلااماهنيح،كهجو
؟ينتبرضنميه

ةقابللادودحاهزواجتوكلمةحاقولةلثاممثداوحتدهشدقل
بوحشلاادبو،ةقافصلايفاهسفنىلعتقّوفتةرملاهذهاهنكلو،مارتحالاو
اذل،موجهلااذهلكءازإجارحإلابرعشيذلااهجوزنيكسملاهجويستكي
نكلومالكلابّمهأتنك،ةلكشملاربكتنألبقاهفاقيإاندحأىلعناك
.ينتقبسايتاك

؟هبوحشىدمنيرتالأ،كعورنميئّده-
.ءاردزالالبةقفشلانوّقحتسيالىقمحلاو،قمحأهنألاذه-
دقو،بضغوةدحبناعنكاهباجأ-ةقامحيأبكتريملداهن-



.ريغاليندعاسينألواحيناك-قفألايفحولتراجشلارداوبتأدب
هتربناهعدرتملوً،اقلطمملستستنأيونتنكتملكلمنكلو

.ةبضاغلا
صخشكنكلو-ةدحبهيلعتدر-لاحيأبهنملضفأتسل-

يذلاتقولايف،لاملاردهووهللاوثبعلاىوسكلّمهالرطبلاهباصأ
ىلع،شيعلاةمقلمهلنمضيلمعنعدلبلااذهيففالآلاهيفثحبي
،كتاقامحيفْنيّرخآلاطّروتنأكلقحيالنكلو،هلعفتامينينعياللك
يأامهللصحنإو،امهيلإةجاحبتويبوُرسأمهيدلف،ىذألاامهلّببستو
؟ينربختنأعيطتستأانتياعرىلوتيسنمهوركم

ً.اباوجرحيمليذلايقيدصىلعقيضلاادب
لمتحيدعيملهنأًاحضاوادبدقو،داهناهيلعّدر-نيغلابتتنأ-

نودنمهتدعاسملتعّوطتدقفرمألابهللخدالناعنك-هتجوزةحاقو
.هنمبلط

.يقيدصدناسأنأّيلعناك
ضحمبرمألايفةكراشملاانرتخادقف،لوقياميفقحمداهن-

.انتدارإ
ّفرينأنودنموةقافصلكبقمحألابينتتعن-ناقمحأامكنأل-

ىلإاورظنانكلو،ىقمحلاجرلالك-لّهمتنوداهفينعتتلصاوو،نفجاهل
.تاهافتلاهذهيفاهسفنمحقتملواهتناصرىلعةظفاحمتيقبيتلاايتاك

.مدمدتيهوقيضبايتاكتلملمت
.رمألايفمهكراشأًاضيأانأف،نيلوقتاميفةئطخمتنأ-
يفنيقبتكنأامك،برضلاوءاذيإللكسفننيضّرعتالكنكلو-

يفرارمتسالاءانعاهسفنّفلكتمل-كلمعمامتإلتقولالاوطويدتسالا
.اهجوزىلعمّجهتللتداعوكلذنمرثكأايتاكةشقانم

وهءابغمكرثكأنكلو...اهئاكذبمكيلعقوفتتًءابغءاسنلارثكأ-
.يجوز

.ةءاسإلايفنيغلابتتنأف،كلمكمالكليهبتنا-
ةلواطلاىلعهيديعضودقوحضاوبضغبهتجوزقمريوهواهلاق

.هتوصتللختيتلاةعاجشلانمكلمتبرغتسا.اهتهجاوميف
؟هلوقتيذلاام-
.كمالكليهبتنا-

راجشلاديدجتيفهتبغرتناكدقفيرزملاهعضونممغرلاىلعو



.ليكلاحفطنأدعباهتهجاوملًاّدعتسمادبوةحضاو
؟لعفأملنإو-
.ناكملاةرداغمكنمبلطأس-

.اههجويفخرص
ناكملاىلعلكببسحفةلواطلاىلعسيليديلجتمصداس

انتشهدراثأامنكلو،ةيجوزلاةرجاشملاهذهبقاريلكلاادبو،هلمكأب
ةرملااهنأمزجأداكأو،هتجوزةهجاوميفداهناهادبأيتلاةعاجشلايه
.ةقيرطلاهذهباهتبطاخمىلعاهيفرساجتييتلاىلوألا

...؟هبهّوفتتامًاقحيعتأ،هلوقتاميعتأ-
.هتدحنمًاضعبدقفاهتوصنأادب
ةبطاخمبكلحمسأنلو،هلوقأامينعأوهلوقأامًامامتيعأانأ-

.ىرخأةرمبولسألااذهبّيقيدص
ةدوعللقيرطوجرخمنعثحبتاهنأاهيفتننظتاظحللتتمص

اهنكلو،اهدانعبةكسمتمتيقبنإلصحيسامجئاتنبنجتلفلخلاىلإ
يونتنكتملواهفقومىلعتيقبانناهذأيفةيديلقتلااهتروصخّسرتلو
.ةلوهسبمالستسالا

؟يندرطتكنأبينعتأ-
.ةناهإلانمديزمبكلحمسأنليننكلو،كدرطأال-
.ودبيامىلعبُرضتوناهتنأباحمسامهنكلو-
.ههجوىلإريشتيهوتلاق
درسيفداهنرمتسا-هتطلغنمثعفدوهباقعلاندقفيقلقتال-

تابرضلاءارجىفشملاىلإهفاعسإمتدقو-هتجوزعماسمىلعبيذاكألا
ً،اقلطمالعفينلو،ينعايلختيملناذللاّيقيدص،ّيقيدصنماهاقلتيتلا
.كسكعىلع،فقاوملاعيمجيفمارتحاودولكبيعمنالماعتيو

.تاهرتلانمديزملاعامسدوأال-
.قيضبهتباجأ
.كلقوريالةقيقحلاعامسف،عبطلاب-
نيناجمةثالثىوسمتسل،اذهايثدحتتةقيقحيأنع-

.ةيوساوعمتجا
.ايتاكىلإاهثيدحتهّجووةلواطلانعتضهنمث
ىوسكيلعاوّرجينلف،ىقمحلاءالؤهعمكسفنيطّروتال-

.كلريخاذهفًاضيأويدتسالايفلمعلايكرتاةحيصنيتدرأنإو،ءالبلا



.اهتقيرطبشاقنلاهذهيهنتلداهنوحنتهجوتمث
.يرزملارظنملااذهبتيبلايفكارأالأىنمتأ-
.ةدوعلابيدلةينالفًالابيئنها-
فّرصتلانمامكعدو،ءودهبرمألاشقاننانيعدويسلجاكلم-

.ةقيرطلاهذهب
.يجوزنيبوينيبةلكشماهنإ،عوضوملايفلخدتتالأكوجرأ-
.ةدحبّيلعتدر
نكلو،يجوزةملكلوقتيهواهسفنىلعتلماحتاهنأحضاولانم

انسفنتو،تاوطخعضبتطخنإامو،ةرداغملاتررقاهنأرمألايفحيرملا
ةيرانتارظنةثالثلانحنانوحنتهجوو،ديدجنمتفتلاىتحءادعصلا
.انرّذحتيهو

.مكلتقأسيننإمسقأالإو،تاقامحلاهذهيفيتنباطيروتومكايإ-
،اهءاطبإتدّمعتتاوطخبتجرخو،اهسأرتعفروترادتساً،اريخأو

.ةحارلابرعشوءادعصلاناكملايفنملكسّفنتةرملاهذهو
ً.افسؤمرمألاناك-

.اهجورخدعبتبّقع
حفطدقل-مدانريغداهناهلاق-ترداغاهنأديجلانملب-

.اهتحاقوواهتهافسلّمحتىلعًارداقدعأملو،ليكلا
كارتشالانمةيادبلاذنممكترّذحدقل،لصحامعًاقحرذتعأ-

فسألابرعشأ،تّعقوتامكلكاشملاتأدبدقاهو،عوضوملااذهيفيعم
؟كتجوزعمبعاتملاكلتبّبسيننأل

.هتوصنمرطقيمدنلاوناعنكاهلاق
ينوقّدص-اهرودبايتاكتّقلع-يعماهباحطصالمدنلابرعشأانأو-

نعينتلأسو،ويدتسالاىلإتتأدقف،عوضوملانعةدحاوةملكباهربخأمل
نعءيشيأاهلركذأملو،لابيذريغرمألمتبهذمكنأباهتربخأفداهن
ىزيدنمةقيقحلاتفرعاهنأللاؤسلابتردابنميهلبلميلفسالوكين
،يتمصىلعتيقبكلذعمو،اهتدلاورارصإمامأفارتعاللترطضايتلا
تناكرعشةقباسملةزئاجترسخدقف،رخآرمأنمةجعزنمتناكاهنكلو
رعاشلةزئاجلاءاطعإتدصقتاهنأبمكحلاةنجلتمهتاو،اهيلعلمألادقعت
اهتاساومتلواحاذل،ةيراسيلابازحألادحأىلإيمتنيباشوهو،رخآ
ناعنكةاقالملجورخلاّيلعنأباهتربخأةوهقلاانبرشنأدعبوعاطتسملاردق

ملعأتنكوليننكلو،ضفرأنأعطتسأملو،يعمءيجملاتبلطفةكربيف



.ديكأتلكباهراضحإتبّنجتلمكعمثدحامب
عقيلب،مكنمدحأىلععقيالموللاف،يتزيزعاييرذتعتال-

،نينسلاهذهلكاهنونجواهقزنتلّمحتو،اهلثمةأرماتجوزتيننألّيلع
حّوليوهواهلاق-ليكلاحفطدقل،رثكألّمحتلاىلعًارداقدعأمليننكلو
.هيركرمأنعههجوبحيشينمكهيديب

،ةفرعملاقحيقيدصفرعأتنكيننكلو،همالكقيدصتدوأتنك
حامسلاواهنموفعلابلطيلدغلايفبهذيسهنأنمًادكأتمتنكو
رثكأسارشتسالاىلإكلمعفديسلاحلاةعيبطباذهو،لزنملاىلإةدوعلاب
ةدرنمًابرغتسمتنكىرخأةهجنميننكلو،هيلإةءاسإلايفيدامتلاو
عاطتساثيحةقيرطلاهذهبةرملوألاهتهجاومىلعهتردقو،ةعاجشلاهلعف
لكعطقىلإرمألاروطتيدقو،نفجهلّفرينأنودناكملانماهدرط
،ةلئاعلارايهناينعيكلذف،ةديعسةياهنتسيليهعبطلاب،اهبهتقالع
يهاممرثكأاهتسارديفعجارتتسو،لاوحألاعيمجبنمثلاىزيدعفدتسو
،ةديعسريغوةميخوودبتجئاتنلاتناكينهذيفرمألاتّبلقامفيك...هيلع
ةمهمناعنكوانأيقتاعىلععقتسو،داهنراهنيسفلعفلابقالطلاّمتنإو
.ةرملكيفامكهنعفيفختلا

ىلإشابلاجنيدرإتوصينداعأ-عضاوتملايبرشميفكبابحرم-
قباسىلإءاوجألاةداعإلهنمةلواحماهنأحضاولانم،ىرخأةرمةلواطلا
.اهدهع

ً؟ائيشاوبرشتنلأ-
ذنمهتّنشيذلااهموجهبانسفنطاقتلالةصرفكلمانلحتتمل

ًاحدقانملكبلطوعقاولاىلإاندعجنيدرإمودقعمو،ىلوألاةظحللا
لوعفمعملخادتيالىتحبارشلانعداعتبالاهيلعناكيذلاداهنالخ
لّغشءاوجألافيطلتلو،فصوتسملايفبيبطلاهايإهاطعأيذلاءاودلا
بارشلاالنكلو،اهاوسىلعاهلّضفناننأكردييتلازاجلاىقيسومباشلا
لمحكانرودصىلعمثجيذلاردكلاانعادعبينأاعاطتساىقيسوملاالو
اهلءاقدصأعمثدحتللًاليلقايتاكانترداغلوألاحدقلاءاهتنادعبو،ليقث
هذهرظتنيناكهنأكوروفلاىلعناعنكينلأسف،ناكملايفنيدجاوتم
.ةصرفلا

ام،رجتملانمانجورخةظحلذنمينهذيفروديلاؤسكانه-
؟ةقيرطلاهذهبباشلاهجويفكسدسمراهشإلكعفديذلا

ءاهتنادعبسدسملاركذىلإاهيفانقّرطتيتلاىلوألاةرملاتناك



ةكربىلإانلصونأدعبو،داهنةاوادمبنيلغشنمانكانجورخدنعف،انترماغم
ًاضيأداهنّينيعيفمامتهالاقيربادبدقو،ديدجراجشبكلمانتلجاع
.هتمدصنمظقيتسايذلا

راضحإينمبلطنمتنأف،يقيدصايكتروشمتعبتادقل-
.سدسملا

؟ىتم-
لمحتلةصخرلاكءاطعإينمتبلط،ءاوشلامعطميفانكامدنع-

ً.اسدسمكعم
.اهنيحهتلقامًامامتركذأ-داهنلّخدت-حيحص-

.ثيدحلايفانكراشوميدقلاهطاشنداعتساهنألتررس
.ينعبيرغلابلطلابسيلهنكلو،ّركذتأالينقّدص-
لدبيعمهباحطصاتلّضفاذل،كنونجبفرتعتكنأديجلانم-

ةريبكلاسأرلاوذناكالإو،انعمناكهنأظحلانسحلو،هايإكيطعأنأ
.ةخستمبايثةموككرجتملاةيوازيفانمّوكيوًاعيمجىلتقانيدريس

ً،اديدشملألالازال-هفنأىلإريشيوهوداهناهلاق-لعفدقو-
؟رسكلاببصيملهنأنمدكأتمأ

؟بيبطلاهلاقامعمستملأ،رمذتلانعفك-
.هتاكسإتلواح
ًالثاممانريصمناكلسدسملاكعمرضحتملولف،قحمتنأ-

ً.اعرابًالتاقمناكدقفةقيقحلامتدرأنإنكلو،نيكسملااذهريصمل
.ناعنكفرتعا
-نحنانلثمسيلورمعلالبتقميفباشهنأامك،انتغابدقل-

.لئاطنودنكلوًارربمدجينأداهنلواح
اّنكهرمعيفاّنكولىتحف،انلشفىلعةيطغتلالواحتال-

.يقيدصايريربتلانعّفكاذل،لثاممريصملضّرعتنس
هفقومءازإاهبرعشيتلاءاليخلاريثأتتحتلازيالناكداهننكل

.لئاطنودحّجبتلالصاودقف،اذل.انمامأهتجوزعميلوطبلا
الو،هفنأرسكنمانأتنكلهرمعيفتنكوليننأبمزجأ-

.ىسنيالًاسردهتنّقلتنكلالإوانتغابهنأىسنت
دشأمدانيننكلو،يقيدصايةيلاتقلاكتاراهمنمًاقثاوتسل-

.ناهروأيعمبحطصأمليننألمدنلا
اذل،اهنعناعنكتثّدحيتلاراجشلاةثداحىلعًاعّلطمداهننكيمل



ناك،نينرلابلاقنلايفتاهأدبرمألاهلحضوأنألبقوًامهفتسمينقمر
،رييبهنأاهدعبتكردأيننكلو،تبرغتساتاظحلل،ةيسنرفلاملكتيلصتملا
نيفظومامهو،نييلاطيإلانمنينثاعمءاشعلالوانتهنأينربخأدقو
لمعملاةركفنعامهثّدحدقو،وناليميفاهزكرمعقيةكرشيفنيقومرم
ىلإنادوعيسامهنكلو،ةركفلابًاديدشًامامتهاايدبأو،هءاشنإعمزأيذلا
دعبوناليمىلإرفسلاعيطتسأامهبءاقللاتررقلاحيفو،دغلايفايلاطيإ
.ءاقللارضحيلًاضيأرييبينيفاويسو،كانهىلإدغلا

ّدوتأ،ةظحلرخآيفةيسورلاايفاملانمةاجنلاانعطتسادقل-
؟نآلاةيلاطيإلاايفاملاعميطيروت

ً.اهقهقمكحض
الو،ناهيزنامهنأةرملاهذهكلنمضأانأفيقيدصايقلقتال-

.ايفاملابامهطبرتةقالع
يفسمغنميننكلو،ديكأتلكبيلإةبسنلابًاماهلمعملاءاشنإناك

.هررقأنأبجياميفترتحااذل،نآلاقيقحتلاعوضوم
.قئاقدسمخدعبكبلصتأس-
.لوضفبياقيدصينعباتياميففتاهلاتقلغأ
؟لصتملانم-

.ناعنكينلأس
.ةرصتخمةروصبرمألاامهلتحرش

؟رفسلاىلعقفاومكنأبهربختملاملو-
.لاؤسلاىلإناعنكداع
.اهيلعلمعنيتلاةيضقلاكرتدوأاليننأل-
هديعضومث-؟كدينمةصرفلاهذهّعيضتفيك؟تننجله-

اييدرفمبينكرتتنأديرتالكنأملعأ-لوقيوهويفتكىلعّدوب
لمعملاءاشنإلجأنمءاكرشىلإةدشبوجاتحتلباقملابكنكلو،يقيدص
،امكهاجتبنذلابيساسحإنمتدازكلمتاملكنأامك،هيلإحمطتيذلا
.ةصرفلاهذهّعيضتالكوجرأ

.ةنونجملاهذهمالكنمكعد-
.همالكىلعداهنّقلع
اهنكلو،اهلعفةدريفتغلاباهنأحيحص،داهناياذهلقتال-

فيك،هللاحمسالهوركمامكباصأولف،ديكأتلكباهفواخميفةّقحم
كلمتناكدقل..؟اهنيحرمألامهلرربأسفيك،امكيدلووامكيتجوزهجاوأس



.هتلاقاملكيفةّقحم
.هشهنيمدنلاوملكتيناك
ةنونجملاةركفلاهذهنعيلختلاوحنمدنلاهدوقينأتينمتتاظحلل

ً.احضوتسمهتلأساذل،قلقوأفوخنودنمةداتعملاانتايحلدوعنل
؟نآلاهلعفيونتيذلااموً،انسح-
ىلختأنأنالوقيلقعلاوقطنملا،ملعأال..يقيدصايملعأال-

ىلعًارداقيننظأالةجردلاهذهىلإتطروتنأدعبيننكلو،رمألانع
.نكيملًائيشنأكوفلخلاىلإةدوعلا

.يتارظنةهجاومنمبرهتيوهوثدحتيناك
.قلقلااذهلكليعادالًاذإ-
.ناكًايأهرارقديؤأسيننأهلتبثألةقداصةماستبابهتبجأ
نيبةيثراكةلكشميفتببستدقل،ايلاطيإىلإرفسلاكيلعنكلو-

ً.اضيأسالفإللكضّرعأنأديرأالو،هتجوزولجرلا
نعنوكيامدعبأنحنوريخبرجتملارومأف،يقيدصايقلقتال-

ً.ايلاحسالفإلا
نأداهنوانألواحنسو،كلمعبمتهتورفاستنأكيلعكلذعمو-

يعمىقبيس،اذل.تيبلانمكلمهتدرطدقفتيأرامكو،كبايغكرادتن
؟كلذكسيلأمايأةعضبنمرثكأبيغتنلكنأامك،تقولالاوط

.عوبسأنمرثكألرمألالوطيدقملعأال-
راظتنالًايلاحنورطضماننأامك،عوبسألكبايغنمريضالًانسح-

.المأداشرىلإثدحتلاانناكمإبناكنإفرعنلةمكاحملاةجيتن
،دوعتىتحثحبلانحنىلوتنس-داهنهدناس-قحهعمناعنك-

.نئمطمتنأورفسلاعيطتستاذل
امككدرفمبءيشيأىلعمدقتالأباندعتنأكيلعنكلو-

.لسرمعممويلاتلعف
يتلاةلكشملاوهبكترايذلاأطخلابههجاوأيتلاىلوألاةرملاتناك

ً.اقفاومهسأرزهيوهولاقلبهرودبةمهتلاركنيملو،اهثودحيفّببست
.ةطلغلاهذهرركتتنل،كيلعال-
.رييببلاصتالاةدواعمنآلايننكميً.انسح-

وهوهدينمةكرحبناعنكينفقوألاصتالارزطغضانألبقو
:لوقي

نعتامولعملاضعبعمجينأاذهرييبنمبلطننأكيأرام-



؟اذهكًارمأهنمبلطتنأدوتالكنأمأ،دناجريفنيرثاك
الو،هتامدخءاقلًاريبكًاغلبمينمىضاقتيوهفًامامتسكعلاىلع-

نكمتيىتحتقولاضعبىلإجاتحيهنأنظأيننكلو،رمألاضفريسهنظأ
مقرىوسًائيشاهنعفرعنالنحننوملعتامكف،اهيلعروثعلانم
.اهمساواهديربقودنص

هيفيذلاسيكلالدانلاانلرضحأرييبعمثدحتأتنكامنيبو
،داهنهجوىلعاضرلاتارظنتحالوصيمقلاامهالكجرخأ،داهنصيمق
.ةلواطلاىلإًاضيأايتاكتداعءانثألاهذهيفو

الولبقنماهمسابعمسيملفتّعقوتامكو،نيرثاكنعهتربخأ
لجأنمهدهجراصقلذبيسهنأبينربخأهنكلو،لميلفسالوكينمسابىتح
.نكممتقوعرسأباهناونعىلعلوصحلا

.ةمهملاانيلعلّهسيسوهف،زاتمم-
:لأستيهولوضفبايتاكانيلإترظن
؟سيرابىلإرفاستسله-
.ثحبلاوقيقحتلاةلصاوملجأنملعفأامبر-

ةملكبتعمسامدنعليمجلااههجوحمالمىلعمستريسوبعلاداع
مارتحاىلإينعفدام،انعمطروتلامدعىلعةّرصمتناكدقل،قيقحتلا
ً.اقلطمرمألابلابيملناعنكنكل،اهيأرباهكسمتواهرارصإ

اسنرفيفءابرقأكلله،يتزيزعايلبقنمكلأسأنأتيسن-
ىلإاورفاسمثنموايكرتىلإاوأجلوةروثلانماوبرهنيذلاسورلانم
؟كانهشيعتايتاكىعدتةبيرقكلنأنيركذتأ؟سيراب

اهينيعبتشمراذل،هلاؤسنميقيدصهيلإيمريامايتاكمهفتمل
.ةمهفتسمنيتليمجلا

.رثكأاللوضفدرجمهنكلو،يتبيبحاييقلقتال-
.ناعنكاهلحضوأ
.مسالااذهبيلءابرقأال-
.كحضلابتأدبمثنموةظحلليلإترظن
؟رمألاام-

.اهتلأس
.لبقنمتاظحللاهذهتشعيننأبرعشأيننكلوءيشال-
؟وجافيدلاةرهاظنينعتأ-

.ةرملاهذهداهناهلأس



وهوناعنكّيلإرظنو-يقيدصايرمألابوجافيدللةقالعال-
نعهتاذلاؤسلاتنأاهتلأسةيضاملاةرملايفانهانيتأامدنع-لمكي
.ةيعويشلاةروثلانماورفاهلءابرقأ

؟انأ-
.هتلأس
ملًاذإ-ةرهاظلامهفعاطتساناعنكنألةرورسمتناك-عبطلاب-

.لبقنمًالثاممًافقومتشعيننأبترعشنيحةئطخمنكأ
.دناجريفنيرثاكمسابًادحأكلركذأملاهنيحيننكلو-
.اهلتحضوأ
ةروثلانماورفايكرتيفءابرقأيلناكنإينتلأسكنكلو،لجأ-

.اهيفاويقبو
.نآلاتركذتدقللجأ-

.اهمالكىلعتبقع
نمللملابرعشيادباذلبارشلاءاستحاانكراشينأداهنعطتسيمل

.انثوكمةلاطإنمرمذتيذخأو،ةكربيفسولجلا
.انهسولجلاتللمدقل،رداغنسىتم-
.ديدشعوجبرعشأانأف-ناعنكلّخدت-بهذنلف-
؟بهذنسنيأىلإ-

.ايتاكهتلأس
كلذيفيلةبغرالنكلو،تيبلايفماعطلادادعإيونأتنك-

؟هيلإباهذلابكيأرام،ميسقتيفينابايمعطمكانه،نآلا
ىلإباهذلابمكيأرام،ينابايلاماعطلالوانتلىرخأةرمبهذنس-

انأانبهذ،يجآزيكاسوولسوسيعراشعطاقتدنععقي،ىليلىعديمعطم
باشمعطملابحاصو،ليمجناكمهنإ،مايأةدعذنمكانهىلإجنيدرإو
ً.ادجفيطلصخشوهوناكرإىعدي

؟ناكملااذهوهفيكو-
.ناعنكحضوتسا
مّدقيهنأامكًادجحيرموئداههنكلو،ةميدقلامعاطملاهبشي-

.ديكأتلكبمكبجعيسًايهشًاماعط
؟امكيأرام-انوحنتفتلامثناعنكلاق-قفاومانأ-
.مكتقوباوعتمتساواوبهذا،لزنملاىلإباهذلاّيلع-

.رمألاىلعتّقلع



.ةيوسبهذننأيفبغرأتنك-
.ايتاكينتبطاخ
يتبيقحزّهجأولزنملاىلإدوعأنأبجييننكلو،رخآتقويف-

ً.ادغرفسلل



ىلعءانبوناليموحنيوكليشيراطمنمتقلطنايلاتلامويلايف
كرتىلعتربُجأيننألقيضلابرعشأتنكيننكلو،وغودرييبةيصوت
ءاقللااذهناككلذعمو،تارتموليكلافالآدعتبألاهتورذيفثادحألا

تمكاردقتنكنيمرصنملانيمويلالالخيننأامك،ينهملايلبقتسملًايرورض
نأولدوأتنكيننأالإ،ةعجارملاوقيقدتلاجاتحتيتلالامعألانمريثكلا

راكفألاهذهتناك.ةرماغملاهذهيفانعورشلبقلصحدقءاقللااذه
ةّرهفكملاةيدامرلاءامسلارظنميندازدقوةرئاطلادوعصءانثأينلغشت

اهقوفتعفتراوةرطاملامويغلارحبيفةرئاطلاتصاغامدنعىتحوً،اقيض
زوجعلاةأرملانأودبيو،ركذيرّيغتبرعشأملةعئارلاءامسلاةقرزانلباقتل
،ةرئاطلانميفوخىلإهتزعفّيلعيدابلاقيضلاتظحالدقيبرقبةسلاجلا
دّدعتيهو،اهتبيقحنماهتجرخأعانعنلامعطبىولحةعطقينتطعأاذل
اهتشقانميفًابغارنكأمليننألو،سفنلاةئدهتلجأنميلعانعنلادئاوف
قلقللعجانلاجالعلاوهنكيملعانعنلانكل.اهركشأانأواهتيدهتلبق
روطتويبايغيفرومألاأوسألوصحرّوصتأتنك،ينباتنتيتلاسجاوهلاو
،ةديعبلاةفاسملاهذهىلعانأولّخدتلانمهعمنكمتأنللكشبثادحألا
راكفألاهذهلكنمرخسييلخاديفقيمعتوصناكهتاذتقولايفو
ةلجعفاقيإيفببستيسمايأةعضبليئاقدصأنعيبايغنأبيحوتيتلا
فقوتينلنمزلاويبايغبوأيدوجوباهارجميفريستسثادحألاف،نمزلا
رييبناكوناليمراطمىلإانلصوًاريخأ...دبألاىلإتبغولىتحديكأتلكب

الديدجناكمىلإلوصولاةشحوينعفّفخاماذهو،كانهيراظتنايف
عمةنماضتمتناكوناليمءامسنكلًاشابينلبقتسيناكً،ادحأهيففرعأ

.ةرازغبلطهتراطمألاتناكواهرارفكايفلوبنطساءامس
بلقيفعقتيتلاقدانفلالمجأدحأيفانلزجحهنأبرييبينربخأ

باهذلاينمديريناكيتلاو،ةيرثألاملاعملاعيمجنمبرقلابةنيدملا
حرتقادقف،ةيحايسةلحريفوناليمىلإانمدقاننأكو،عيطتسناملاحاهتيؤرل
ملاعلايفاربوألاحراسممهأوابوروأيفةدابعرادربكأثلاثةرايزّيلع
يشتنفادودرانويلةحوللةيلصألاةخسنلاةدهاشمًاضيأو،الاكسالراديهو
نعينلغشتيتلاراكفألاالولعبطلاب،)ريخألاءاشعلا(يهوةريهشلا
ناكامّلجنكلو،يسفنىلعهذهكةصرفتتوفاملءيشلكبعاتمتسالا
ةدوعلاوقافتالادقعونييلاطيإلانيذهبءاقللاوهنآلايمامتهالغشي



.رومألاهيلإلوؤتساميفهيأرنعرييبتلأساذل،ةنكممةعرسىصقأب
امهتيطعأدقف-ةقثبباجأ-ةرملاهذهمتيسرمألانأدقتعأ-

تاكرشلانعو،اهنوجتنتيتلاتاليدوملاورجتملانعوكنعةيفاوتامولعم
مليفلاامهتيطعأامك،كدنعنمةعاضبلابلطيفلسرتيتلاةيبنجألا
ليصافتلاةفاكو،لمعملاورجتملانعةيفاكةروصيطعييذلاريصقلا
ًادجنيلئافتمايدبو،ليصافتلاقدأناشقانيرمألابنيمتهماناكو،ىرخألا
رثكأىلعنيمويلالخدقعلااذهّعقونساننأنظأو،ةركفلابنيبّحرمو
.ريدقت

ةثالثلاننيبتاثداحملاترمتسادقفرييبتاعقوتقدصتمل،عبطلاب
قدأناشقانيوةغلابةيدجبعوضوملاىلإنارظنياناك،ةلصاوتممايأ
ةفاكىلعمهافتلامتودقعلاماربإىلعانقفتانأدعبًاريخأو،ليصافتلا
ةبونبةرادإلاسلجمسيئروةكرشلابحاصوهودجلابيصأ،طورشلا
.يفواخمىلعرييبتعلطأفىفشملاهتلخدأةيبلق

؟لجرلاتامنإاذامو-
ً:اسجوتملوقيوهوهينيعيفقلقلاحالو،يسنرفلاهجوماغ
.اهنيحلصحيسيذلاامملعأال-
نيعوبسأىلإةجاحبناكهنكلو،توملانمدجلااجن،ظحلانسحل

عيقوتلاولمعلاةلوازمىلعًارداقحبصيوهتيفاعديعتسيلريدقتلقأىلع
يلاببترطخ،اذل.ىرخأةرموناليمىلإيتدوعينعياذهو،ةيقافتالاىلع
:ًالئاقاهتضرعوىرخأةركف

ىلعتفرعتوتيتأدقف،ةرملاهذهيترايزباموقتنأامكيأرام-
ّعقوننإاماننأامك،يتنيدمىلعفّرعتللامكرودناحوةليمجلاامكتنيدم
عيقوتمتيلف،اذل.ماودلاىلعةلدابتمتارايزبمايقلاانيلعبجوتيسدقعلا
.عنامامكيدلنكيملنإلوبنطسايفدقعلا

ةرايزيفةفهللاامهيهجوىلعتحالو،ةركفلانايلاطيإلانسحتسا
.رارقيأذاختالبقرواشتللةجاحباناكامهنكلو،لوبنطسا

ىلعدقعلاصنضرعننأرييبىلعتحرتقاقدنفلاىلإاندعامدنعو
.رييتراكيفراه

ىلععالطالانمريضالف،قافتالاصنهيلعضرعننأكيأرام-
؟يماحملايأر

.جراخلايفةيراجتلاانتالماعمرييستبلكوملايماحملاوهيفراهناك
ًاعمرفاسننأكيأرام،هتاذرمألاكيلعحرتقأنأدوأتنك-



؟هجولًاهجوهعمملكتتوسيرابىلإ
؟رمألالوطينلأ-
امو،يفراهلباقتسًادغومويلاسيرابلصنس،رثكأالمويدرجم-

.لوبنطساىلإةهجتمةرئاطلوأىلعكلزجحأسءاقللايهتنينإ
هذهلالخف،رخآمويللوبنطسانعًاديعبتيقبنإريثكلارّيغتينل

تايرجمىلعينعلطيلمويلكناعنكعملصتأتنكةثالثلامايألا
نورظتنيمهف،هبينربخأامبسحبلابيذءيشلصحيمل،ثادحألا

لوصولاانعطتسانإهرودبينلأسيناكو،داشرقحبةمكحملارارقرودص
سيرابىلإلصأنيحيننأبهتربخأدقو،نيرثاكلوحةمولعميأىلإ

.يسفنبثحبلاةمهمىلعفرشأس
يتلاةليمجلااهعراوشىلعّميخيمالظلاناكسيرابىلإانلصونيح

راجشألسغيئداهرطملاناكو،اهلامجنمديزتلاهحيباصمتئيضأ
ءاضقوجورخلابرييبضرعتضفر.اهتاقرطيبناجىلعةفوصرملاءانتسكلا
دادعتسالاوقدنفلايفءاقبلالّضفأتنك،ةماعلارهسلانكامأدحأيفةليللا
ترعشءاشعلاتلوانتنأدعبويننأالإ،يلاتلامويلايفرفسلالجأنم
نعلابقتسالافظومتلأسو،قدنفلاةهدرىلإتلزناذل،ديدشرجضب
هنأينعتةرظنيلإرظنف،اهديربقودنصمقرنعهتربخأودناجريفنيرثاك
ىلإلوصولاةقيرطفرعيالهنأبةقابللكبينباجأهنكلوبيغلابملعيال
ينلباقلميلفسالوكيننعهتلأسامدنعو،اهلوحةددحمتامولعمالةأرما
يففقوتدقرطملاناك،ةلواحملانعتففكفً،ابارغتسادشأتارظنب
مئاسنتناك.مادقألاىلعًاريسةليوطةلوجبمايقلاتررق،اذل.جراخلا
اذهبيتئرءلمتلواح،ءاتشلابارتقابيشتةشعنماهنكلو،ّبهتةدراب
الاندقبعتلاودربلاناكقدنفلاىلإتدعامدنعو،يتعاطتساردقءاوهلا
يننكميسهتلخًانخاسًامامحتذخأويتفرغىلإروفلاىلعتدعصف،ينم
شارفلايفّبلقتأتيقبدقفًائطخمتنكيننكلو،روفلاىلعمونلانم
.رجفلاغوزبىتح

لابقتسالافظومينربخأثيح،فتاهلانينرىلعحابصلايفتظقيتسا
اذل،ةليلقتاعاسىوسمونلانمنكمتأمل،ةهدرلايفينرظتنييقيدصنأ
،رييبةاقالمللوزنلانمنكمتأنألبقةعاسفصننمرثكأتقرغتسا

يفيناثلاقباطلالتحييذلا،يفراهيماحملابتكمىلإةيوسانبهذثيح
رييبةثامدسكعىلعو،كيتسوجيداسيلابعراشلةميدقلاةينبألادحأ
.يلحضوأدقعلادونبىلعةرظنىقلأنأدعبوً،ادماجًاصخشناكدقف



كسفنتّفلكاِملنكلو،دقعلااذهيفقلقللوعديامدجويال-
كبتلصتاتنكلليميإلاربعةينورتكلاةخسنيلتلسرأول،ءيجملاءانع
.ييأربكتربخأو

نمنيدنبيفهشقانأتأدبو،يكوكشلكبهذتملكلذعمو
كلذدعبلزنأو،نّعمتبدقعلاةءارقيفراهداعأ،قلقلايلناّببسينيدقعلا
مث،قئاقدرشعلايلاوحامهتءارقيفرمتساو،ةينوناقلاهتبتكمنمنيباتك
.يننئمطيوهوهسأرعفر

دقو،نيفرطلاقحيفةفصنمدقعلادونب،ميلسديسنئمطا-
ةهازنلكبنايلطلاكعملماعت

نكلوةدّدحمةهجوّيدلنكتمل،يماحملابتكمانرداغنأدعبو
.انتهجوحرتقارييب

ىعدتيتلاةديسلاهذهىلعروثعلانمنكمتأملنآلاىتح-
متيذلالميلفسالوكينلزنمىلعروثعلانمتنكمتيننكلو،نيرثاك
هتيؤرلبهذننأكيأرام،دحاونآيفمعطموفحتمىلإهليوحت
ً؟اعمكانهءادغلاماعطلوانتنو

ثيحيرثألاسيرامعراشيفعقييذلالميلفلزنموحنانهجوت
وأماعةئامثالثلانعاهرمعديزيةيرثأةينبأقيرطلايبناجىلعفطصت
اميفةليبنلاتالئاعلاىدحإهنطقتتناكًاضيألميلفلزنمنأامك،رثكأ
نمفلأتيتناك،هرهظمنمودبيامكيحلايفلزانملامدقأناكوىضم
يرجيلمليفناكلزنملااذهيفًاذإ.يمرهحطسبيهتنيقباوطثالث
تينمت،دولخلارسوةفسالفلارجحفشتكاانهو،ةيئايميخلاهبراجتوهثاحبأ

يقيدصىلإةقيرطلاهذهبدولخلانعثحبلاسوهلقتناولاهنيح
فسنيسيذلاوهيفاندوقييذلاتوملاقيرطنعًاضوع،ناعنكنونجملا

.دولخلاباتعأىلإلصينألبقًاعيمجانتايح
لّوحتدقلوألاقباطلاثيحسيئرلابابلاىلعولزنملاانلخدامدنع

مايقلاديرناننأبهانربخأاننكلو،هجولاشوشبلدانانلبقتسا،معطمىلإ
،لزنملاتايوتحمىلعانعلطيليلدانقفارينأهنمانبلطو،لزنملايفةلوجب

حوفت،ّزيممءيشهيفدجويالًاعضاوتمولبًايداعًالزنمناكةقيقحلايف
ام،نكلو،عنصلايوديلايبشخلاهثاثأنمةبقاعتملانورقلاونمزلاةحئار
نأليلدلاضفريذلاووبقلاىلإيدؤييذلابابلاوهيهابتناتفل
دقو،هثاحبألميلفهيفيرجييذلاناكملاناكوبقلانأةجحبانلهحتفي
رييغتيأنودوهامكهتكرتو،ناكملانمدحأبرتقينأتاطلسلاتعنم



درجميهيتلاةياورلاهذهقّدصأملعبطلاب،لميلفهرداغنأذنم
نمديزملابلجوناكملاىلعضومغلانموجءافضإلجأنمةعئاش
ةّنيزمناردجلاتناكمعطملاىلإانتدوعقيرطيف.ناكملاىلإنيداترملا
يدؤملالخدملادنعو.اهنعًاخسناهعمنوسيأترضحأيتلاولميلفتاحولب
ضعبلميلفنعتاراكذتاهيفتضرعةيوازكانهتناكماعطلاةلاصىلإ
ةايحنعباتكوهيهابتناتفلامنكلوىرخأءايشأوةريغصلاتاحوللا
ءايشألاضعبعمروفلاىلعهتينتقا،دناجريفنيرثاكفيلأتنم،لميلف
فسأللهنكلً،ائيشاهنعفرعيناكنإانقفارييذلاليلدلاتلأس،ىرخألا

اهنعفرعينكيملانهلدُنلامدقأىتحتامولعميأهيدلنكتمل
:يلحضوأدقفريثكلا

كلذيفىتحو،ةنسةرشعسمخذنمانهىلإيتأتتناك-
اذهلكرورمدعبنآلاتتاماهنأنظلابلغأوً،ازوجعتناكتقولا
.تقولا

ةبروش،ةزاتممةروصبخُبطوًايهشناكيذلاماعطلالوانتبانأدب
عبشلاروعشناك.يسنرفلابارشلانمسأكعم،حطلفملاكمسلاولصبلا
ً.اقحًاحيرم

.هصخيرمأىلعرييبينعلطأماعطلانمءاهتنالادعب
.تمرغأدقل-ةظحلللّهمت-هيلعكعالطإدوأرمأكانه-
.عئارربخهنإ-
يفمايأةثالثانيقبدقلملعتامكف،اهتيؤرلباهذلاّيلعنكلو-

.وناليم
.عناملاامبهذا-
.كرفسدعومىتحكعمىقبأنليننألجعزنتنلأ-
ىلإينلصوتسينعأ،نآلاذنمينكرتتنلكنكلو.العبطلاب-

.كلذلبققدنفلا
،قدنفلانمبرقلابعقيايليماكلزنمنأامك،ديكأتلكب-

.كلذدعبقدنفلاىلإكلصوأواهيلعفرعتللكبحطصأس
ً.انسح-
ناونعداجيإنمنآلاىتحنكمتأمليننكلو،كمّهفتلًاركش-

.نآلاىتحنيرثاك
.قحالتقويفهدجتس،كيلعال-
نأانررقاذلًاريثكلوبنطسانعاهتثّدحدقوةعئارةاتفايليماك-



.لوبنطسايفلبقملافيصلايضمن
لكنمثعفدأانأولوبنطسايففاطصتنأرييبيزيزعايةعورللاي

ةعساوةماستباتمسرلبيجولونومبهفشاكأملعبطلاب،اهوطختةوطخ
دقو،يسنرفلالجرلااذهبحأتأدبيننأبتظحاليننكلو،يهجوىلع
رييبنأيتقثنممغرلاىلع،هتبيبحىلعفّرعتلليلوضفببساذهنوكي
ةيآتناك،يتاعقوتلكقافهرايتخانكل،ةليمجةاتفالإراتخينلميسولا
نيوادوسلااهانيعو،فيهألااهرصخوةليوطلااهتماقبرمسألالامجلانم
يفهتدهاشاملمجأةأرملاهذهتناك،اهفطلواهقلخةثامدالخ،نيتعئارلا
طقف،لوطأتقولاهبرقبءاقبللةصرفلايلتحيتأولىنمتأتنكوسيراب
اهتعدوامدنعو،نيوكتلاةعئارلاةيقيرفألاةحوللاهذهبعتمتلادرجمل
لوبنطساةرايزلةيبلقةوعداهلتهجوفةليوطلاةقيقرلااهعباصأبينتحفاص
.مداقلافيصلا

هيدلنكتمليذلاناعنكبتلصتاروفلاىلعو،قدنفلاىلإتدع
ادب،دعبنيرثاكناونعىلعرثعنملاننأهتربخأيرودب،ةديدجرابخأ
تبهذ،ةليلقةحارتساتذخأنأدعب.لحنمامنكلهتوصىلعقيضلا
مث،نامريجناسعراشكيابصيفاهداترأتنكيتلانكامألايفلوجتلل
باعلألاضعبتيرتشاو،اهنيحّيدلةلّضفملاتايرتيفاكلاىدحإىلإتهجوت
ءارشدوأتنك،زيرلوكلروطعلاضعبو،جروبليسريمنوبتالحمنم
ىلإةرئاطلاتلصوامدنع.ةركفلانعتيلختيننكلًاضيأايتاكلةيده
ىلإيلوصودنعوً،احابصةثلاثلاتزواجتدقةعاسلاتناكيوكليشيراطم
يننكلو،يلوصودنعًادحأظقوأالأتلواحً.احابصةسماخلاتبراقتيبلا
ةبيبحلايتجوزتناك،بابلاحتفنأىتحلفقلايفحاتفملاتعضونإام
.ليللالاوطةظقيتسمتيقبدقوينرظتنت

مامحتسالاءانعيسفنّفلكأنأنودو،ىرخأةرميلزنمىلإتدع
تزواجتدقو،يلاتلامويلاىتحظقيتساملو،روفلاىلعتمنويبايثترّيغ
تفشتكاف،رئاتسلاحيزألةذفانلاوحنتهجوتً،ارهظةرشعةيناثلاةعاسلا
مئاسنوةيفاصءاقرزءامس،لضفملايسقطوهمويلاسقطلانأًاجهتبم
ةذفانلاحتفأامدنعهانمتأامىصقأاذهناك،رحبلاةهجنمبهتةشعنم
وحنترظنو،يتعاطتساردقليلعلاءاوهلااذهتقشنتسا،حابصلك
اهديبيلتحّولينتأرامدنعواهراهزأيقستزيرلوكثيحةقيدحلا
،داهجإلاينعليزألًاليوطًامامحتذخأمثنمو،ةيحتلااهتلدابفةمستبم
يراظتنابيتجوزوًازهاجروطفلاناكثيحةفرشلاىلإاهدعبتجرخو



دقف،جروبضرموهساسألاربخلاناك،يبايغيفلصحاممهأبينربختل
يفًالمأءاودلاهطعتملزيرلوكنكلتقولاعمدادزاديدشعادصهباتنا
ًاضيأعافترالابهترارحتأدبنيحنكل،تقولاعمعادصلايفتخينأ
هيطعتنأاهيلعراشأيذلاوهتراشتسالبغاربيبطلابلاصتاللترطضا

اهيلعناكف،ؤيقتلابأدبىتحةبحلاذخأنأامحروبنكل،نيربسأةبح
ً،ائفادهيقبتنأةرملاهذهاهنمبلطيذلاوىرخأةرمبيبطلابلاصتالا
عضويهوةلثاممتالاحيفاننباعمهعّبتنيذلاءارجإلازيرلوكتركذتف
ةريصقةرتفدعبلعفلابو،هتدعمأدهتيكلهنطبىلعةنخاسةفشنم
عمةريغصكعكةعطقلوانتعاطتساو،ظوحلملكشبجروبةحصتنسحت

ناللختيعزجلاوةفهللاوثدحتتزيرلوكتناك،ءافشلللثامتيلنيربسأةبح
يفاممهأةيحصلاهتلاحوجروبناكدقف،وتللثدحرمألانأكواهتوص
ىلعقلقلاتاذبرعشأمليننأرمألايففيخملانكلو،قالطإلاىلعاهتايح
اهيلإعمتساتنكدقف،ةلثاممتالاحيفينباتنيناكيذلاوينباةحص
ببسنعينهذايانثيفثحبأتأدبو،يفواخمراثأاماذهولجونود
جروبضرموهببسلانوكيدق،يبلقّفلغتتتابيتلاةنوشخلااذهل
وهببسلانوكيدقو،رارمتسابرركتيًاينيتوروًافولأمًارمأحبصأيذلا
هذهيفةحيحصةروصبفّرصتلاىلعاهتردقويتجوزبةقلطملايتقث
ةيضقلاهذهبيسامغناببسب-يفوخراثأاماذهو-نوكيدقو،تالاحلا
ملاعنعيندعبأاممةجردلاهذهلتاومألاومئارجلاملاعنميبارتقاو
اذهنألمآتنكيننكلو،ببسلاامديدحتلاهجوىلعيردأال،ءايحألا
اهنيحودبألاىلإرمتستنلديكأتلكبف،ةيضقلاءاهتناعملوزيسرييغتلا

عمملقأتألىرخأةروصبرّيغتأسيننأوأ،هيلعتنكامىلإدوعأس
هنمقثاوانأامنكلو،اهدنعلصحيسيذلاامملعأال.ةديدجلافورظلا

فورظلالكعمملقأتلاىلعرشبلانحناهبىلحتنيتلاةردقلاوه
.بكوكلااذهحطسىلعمرهلاةمقانئاقتراببسوهاذهوتاريغتملاو

تلصحيتلاتاروطتلامهأىلعميشيينعلطتلرجتملاوحنتهجوت
عمكلذدعبتلصتاو،رجتملاريدمعمًارّغصمًاعامتجاتدقعو،يبايغيف
ةلآّلطعتكرابخألانمةعومجمهيدلناكيذلاولمعملانمحودمم
نكلو.أشنملادلبنماهبلطيفانلسرأيتلاةينالفلاةعطقلالوصوو،ةنّيعم
:هتاذلاؤسلاينالأسنيريدملاالك

؟نايلطلاعملصحاذام-
ىلإلصنملوعوضوملاسردنانلزال؛نيتلاحلايفًادحاويباوجناكو



.ددحمرارق
هفتاهىلعدريملفناعنكبتلصتالامعألامهأتيهنأنأدعب

،هبتكميفتقولااذهيفًادجاوتمنوكينلهنأبملعأيننألو،لاقنلا
روتفلاتّركذتامدنعروفلاىلعييأرترّيغيننكل،ايتاكبلاصتالايفتركف
.هبلاصتاللداهنىوسدجأملاذل،ةريخألاةرتفلايفيهاجتهيدبتيذلا

يتوصعامسلّرسدقو
؟تنأنيأ؟تدعله-
؟متنأورجتملايفانأ-
يماحملابتكمىلإناعنكبهذدقوويدتسالايفايتاكوانأ-

.يتأتالامل،ليلقدعبدوعيسو،داشرناونعىلعلوصحلالجأنميمزيج
لخاديسفنسبحوهتيوفتبيلةينالومويلاعئارسقطلا-

؟دعبلمعلانمريثكلاامكيدلأ،ويدتسالاناردج
-يللوقيلداعتاظحلدعب-ايتاكلأسأينعد،نكلو.نظأال-

.ويدتسالانمجورخلاعيطتسنلةعاسفصنوحنانمزلي
ً.اضيأناعنكبلصتنسو؟امكيأرام،ناجرميفيقتلنانوعدًانسح-

.تاظحللداهنتمص
.ناجرمىلإبهذنالانعد-
؟ةلكشملاام-
.راوجلايفكلمفداصأنأديرأالويتبتكمنمبيرقناكملا-
ً.اقحةشهدلاىلإوعديًارمأةرملااذهيقيدصرارصإناك
؟دعباحلاصتتملأ-
.ميحجلاىلإبهذتلف،ةنونجملاهذهةحلاصمديرأال-
؟ةبتكملاىلإبهذتالاملو-
نمنيفّقثتملاكئلؤأعمعمتجتثيحاهلهبتكملاتكرتدقل-

،لكشيأباهعملصاوتلاديرأاللاحلكىلع.امةلجمرادصإلاهئاقدصأ
.رخآلمعنعيسفنلثحبأسو

ةدئافالنكلولمعىلعلوصحلانمنكمتينلهنأبملعيناك
.نآلاشاقنلااذهنم

.رخآًاناكمراتخنساذإكلمءاقلديرتالاملاطً،انسح-
اهعمرواشتلادعبوامناكممساهيلعحرتقتيهوايتاكتعمس

سأبال،ناكملاتركذتف،)جاسابكجيج(روهزلاقوسمساتعمستاظحلل
ضرتعاداهننكلوتاونسةدعذنمكانهىلإبهذأمليننأامكهب



ً.اددجم
.ةبتكملانمبرقلابعقيًاضيأوهظحلاءوسل-
.اذهكًاناكمداترتسكتجوزنأدقتعأالفيقيدصايغلابتال-

ةريتركسلاتيعدتساجرخأنألبقوً،امغرمانحارتقاىلعداهنقفاو
.هديعاومودغلاجمانربىلععالطإلل

ءايزألايممصمعمًاحابصرشعةيداحلادنعًادغعامتجايدلناك
عامتجاللًاضيأمضنيسايزكولاهريهشلاممصملاناكوانعمنولمعينيذلا
،اهيلعلمعلاءدبللبقملافيصلاصختيتلاميماصتلاةشقانملجأنم
عامتجاللًاقبسمريضحتلاوءاسملااذهبرشلايفطارفإلامدعديفملانماذل
يذلالميلفباتكيعمتذخأميشينمءاهتنالادعب.ةديجةروصب
هلزنمنماهتينتقايتلاىرخألاتاروشوربلاضعبوسيرابنمهترضحأ
.يئاقدصأةاقالملتبهذو

،موعنحرسميفبشنيذلاريبكلاقيرحلارثاقوسلااذهينبدقل
مهأناكثيح،نفلاخيراتيفةقومرمةناكملتحايذلاحرسملااذه
مهأىلإةفاضإلابهيفمهضورعميدقتلابوروأنمنورضحياربوألايّنغم
نيطالسلاهداترييذلاحرسملاناكو،ملاعلايفةيحرسملاقرفلاونيبرطملا
امضرعروضحناطلسلااهيفررقييتلامايألايفو،ضورعلاهذهروضحل
شرفياريبيدويردنارغنيحلاكلذىمسيناكيذلاعراشلانإف
دهشملااذهليختأحرسملااذهمساركذاملكو،ًءافتحارمحألاةداجسلاب
حرسملامهتلا1870ماعلايفبشيذلاقيرحلانكلو.يمامأيلايروسلا
يكاتسيرهريهشلايفرصملاهارتشاةدمدعبوىرخألاةينبألانمريثكلاامك
يفىهتنايذلاىنبملااذهءاشنإونازثيلكيرامعملانمبلطوسوفارغاز
عيبتادازمةقطنملاهذهيفماقتتناك1930ماعلاةبارقو،1876ماعلا
هيبدهاوشدحأىنبملااذهناك،)راهزألاقوس(هيلعقلطأاذلراهزألا
ليمجلانمزلايف،ماحدزالاوجيجضلاوثولتلالبقيبهذلاهرصعيفولغوأ

يذلالّوحتلانكلو،ةيرامعمةقانأيفةصارتمفقتةفيظنلاةينبألاثيح
نلوىضمليمجدهعبينّركذيناكليمجوهاملكباصأامكهباصأ
.ةركاذلاتايعادتنمًافوخًاريثكناكملادايترانمينعنميو،دوعي

يننكلومهنعًاثحبناكملايفّينيعتلّوجتو،روهزلاقوسىلإتلصو
مامأةعوضوملاتالواطلانمةلواطىلإسولجلاترتخا،اذلً.ادحأدجأمل
ناكيتلاوناكملااذهيفةرثكبةرشتنملاتايرتيفاكلاومعاطملادحأباوبأ
اذلناكملاشعنتتلازالةشعنملامئاسنلاتناك.براشمىضماميفاهضعب



حلاوملاوتّالبقملاضعبعمًاسأكتبلطشاعتنالااذهبيروعشةدايزلو
قئاقدضمتملفًاطيشنلدانلاناكو،مطامطلاةطلسنمًافيفخًانحصو
لكلنانتمالابتسسحأةوسحلوأعم،هتبلطامرضحأىتحةدودعم
يفوةحرابلايننأتركذتوً،اضيأيدسجرمغتويبطيحتيتلاةعورلاهذه
ديزتوً،امامتىرخأراكفأوفواخمينباتنتسيرابيفتنكتقولااذهلثم
ولغوأهيبناضحأيفنآلايننكلو،يسجاوهويقلقنمةبيرغلاةنيدملا
نملّمأاليتلاةفولأملاةينوفمسلايعمسىلإىهانتتوحئاورلاينرمغت

ضبنللوحتتلتاوصألالكاهيفطلتختيتلاولغوأهيبةينوفمس،اهعامس
.يبلقيفيح

نملهنتليحورذفاونعيمجتعّرشدقو،ينرمغتةنيكسلاتناك
ذنملمعلابامهلاغشنامغرو،يوحننيلبقمايتاكوداهنتيأر،ناكملالامج
ًافلآتمادبهرودبداهنو،ماودلاىلعامكةقرشمتدبايتاكنأالإحابصلا
ىلعببحتبهديعضو،ريبكلكشبمرولافخيملنإوههجوةلاحعم
لوقيوهويفتك

.ميدقلاانناكمىلإتدعكارأ-
ىلعةزيممةلالطإاهلاهترتخايتلاةلواطلافههجوىلعاضرلاادب

نمنكمتيسفكلمتتأولصحنإيلاتلابو،كمسلاقوسقيرطلخدم
اميفطئاحلاىلإًادنتسمداهنسلج،فّرصتللتقولاهلحاتيسواهتدهاشم
املكأيأدبلدانلامودقرظتنينأنودو.يلهجاوملايسركلاايتاكتراتخا

ينلأسيوهوةلواطلاىلعةعوضوملانوحصلانمهلباط
؟هتيأريذلااموتبهذنيأ،كتلحرتناكفيكانربخأ-
.يهتنتاليتلاةينيتورلالمعلاتاعامتجاطسوبهذأسنيأىلإ-

قدنفلاوانءادغاهيفلوانتنانكمعاطمةدعوههتيؤرنمتنكمتاملك
الاهيفانتاعامتجادقعنانكيتلاةكرشلارقمىلإةفاضإهيفتلزنيذلا
.رثكأ

ً.اضيأسيرابىلإتبهذكنظأ-
.ايتاكينتلأس
.دحاومويلىوساهيفثكمأمليننكلولجأ-
؟ةليمجسيراب-
يفلوبنطسالامجلثامتملاعلايفةنيدمالنكلو،عبطلابةليمج-

.يرظن
.ةليوطةدماهيفثكمتملكنألاذهلوقتامبر-



البةنيدمنكلوً،ابيرقتةنسلبقنمسيرابيفتثكمدقفال-
اهنأركنأال،ةيرحبةنيدمةسفانمعيطتستالواهلامجىلعلوعيالرحب

امنكلوةيرامعملافحتلاوةينفلاضراعملاوروصقلانمريثكلااهيفةليمج
.لوبنطساءاهببراقتةنيدمنم

.ةغلابملاباهيفينمّهتتةقيرطبيلإرظنتتناك
ةثّولمةنيدماهنإ،اهبويعلكًامامتملعأوغلابأالانأينيقّدص-

بويعلاهذهلكنممغرلاىلعاهنكلوةرطخنوكتًانايحأوةميدق
ملاعلاندمنيباهدّرفترسييأرباذهو،اهتيبذاجىلعظافحلاتعاطتسا
...نكلورمألاكلفصأفيكملعأال،بضنياليذلااهلامجرسو

ملةيرعاشوًانينحكيفظقيأدقمايأةعضبلرفسلانأودبي-
.امهدوجوبملعأنكأ

ىلعسلجدقوًاحرمودبيفلخلانملبقأيذلاناعنكتوصناك
ينلأسيوهوداهنلرواجملايسركلا

؟تاليمجسيرابءاسنتلازامأ-
.ةليمجلاهتبيبحزمغهتاذتقولايفو
ةدهاشملةصرفلايلحتتملو.طقفًادحاوًاموياهيفتثكمدقل-

.تاليمجلاتايسيرابلا
هنمتبلطثيحسيرابءاسننعثيدحلاّفقوتلدانلاءيجمعمو

ثيدحمامتإىلإناعنكداعبهذنأدعبوبارشلانمسوؤكعبرأ
ايتاكدوجونملجخلابرعشتنأليعادالويقيدصايفرتعا-

يتلاةيليللايهالملايفليللالكامتيضقرييبوكنأنمدكأتمانأف،انعم
.ةنيدملااهبرهتشت

ةدملمكنعبيغأنأأشأمليننكلويدكأتلكببهذأستنك-
هتيأراملكعامسىلعًارصمتنكنإنكلو،ةدوعلابتعرسأاذللوطأ

تايآنمةيآيهوةديدجلاهتبيبحىلعرييبينفّرعدقف،كربخأسفكانه
.يقيرفألالامجلا

:لوقيوهوهبارغتسايتأرجتراثأ
ايرعشلابهاومكيفتظقيأدقءادوسلاةليمجلانأودبي-

دوعيسفاهتدهاشملىرخأةرمبهذنإ-داهنوحنتفتلامث-يقيدص
.رعشلاةباتكيفكتجوزسفانيل

هنمدكأتمانأام،نكلو.رعاشىلإلّوحتأستنكنإملعأال-
الةيقيرفألاةليمجلانهيفامباهتاليمجواهلامجلكبسيرابنأوه



.يقيدصايايتاكهيلعسلجتيذلاشرعلاباتعأىلإلوصولاعيطتست
.يحيدمعامسدنعاهانيعتّعش
عيفرقوذبحاصًالجرسلاجأنأليمجلانم،كلًاركش-

.بذهمو
سوؤكعزوىتحهانرظتناو،ىرخأةرمانثيدحعُطقلدانلامودقعم

ً.ادعتبمبهذودحاولكمامأبارشلا
.ةقادصلابخن-
انيديأرهظبانمفةثالثلانحنانحسمةميدقةداعكوً،اعمانسوؤكانعفر

.ةلواطلاىلعانسوؤكعضننحنوهتاذتقولايف
؟دناجريفنيرثاكىلإلوصولاتعطتساله-

.ناعنكينلأس
روثعلانمتنكمتيننكلواهيلإلوصولانمنكمتأملفسألل-

ىتحاهنعثحبلالصاويسرييبفسأيتالنكلو،هترايزولميلفلزنمىلع
.اهدجي

ىلعرثعأنألمأيناكدقفههجوىلعًاحضاوادبطابحالانكلو
.رمألاةقيقحفرعناّنلعاهثّدحأوةأرملا

ينلأس؟هبحاصكبيرغناكموهأ،لزنملااذهوهفيكو-
لميلفراكفأبنودقتعينيذللةبسنلابهنكلو،كلذكهدجأمل-

ثيح،رتوبيراهمالفأضرعدعبةصاخبو،ديكأتلكبفلتخمرمألاف
دقو-يتزوحبيذلاسيكلاتحتفو-ةريبكةروصبهيرئازددعفعاضت
.مهمامأةلواطلاىلعاهتعضوو-كانهنمءايشألاهذهترضحأ

تاروشوربلاايتاكوداهنذخأاميفهصحفتيأدبوباتكلاناعنكلوانت
.حرشلاوثيدحلايرودبتلصاوو،اهيلعةرظنءاقلإل

عابتأدوجومدعلوحىزيدمالكنمتدكأتلزنملاتيأرامدنع-
وأنوسيأتعمساملرتوبيراهمالفأروهظالولهنأمزجأو،لميلفل

ً.اقلطمةميرجلابنيرثاكلةقالعالنأدقتعأاذل،يئايميخلامساباهاوس
وهوباتكلانعهسأرعفر-رمألابّتبننأرّكبملانمنظأ-

نوسيأطبرتتناكيتلاةقالعلاعوننمدعبدكأتنملنحنف-ينثّدحي
.لميلفب

نمف،امهنيبةقالعلاليلحتيفقطنملانعدعتبننأليعادال-
دق،ةيخيراتلاتايصخشلاريسبةصتخمةفلؤماهنوكونيرثاكنأحّجرملا
ديدجباتكيفاهتدعاسماهنمتبلطو،امةقيرطبنوسيأىلعتفّرعت



ً.اضيأدوقنلااهللسرتتناكببسلااذهلوهفيلأتيونت
.اهنمدوقنلاذخأتنوسيأتناكنإدعبنيدكأتمانسل-
ىلعدعبًادرنيرثاكلسرتملأ،لامتحالااذهحجرأيننكلو-

؟انتلاسر
.اذهيلاؤسناعنكبرغتسا
؟ّيلإةلاسرلالصتسلهو-
.ويدتسالاناونعفلغملاىلعتنّوددقفلجأ-
هعضووباتكلاقلغأمث-ويدتسالاىلإءيشنآلاىتحلصيمل-

ًابناج
يفهومتلعفيذلاامينربختملًانسح...انيلعّدرتنأدبال-

؟يبايغ
.هتلأس
امدرسلةمدقملاهذهدعبدعتسيداهنناك-لصحامملعتول-

ًاديعبهفتكىلعةيفخةتيبرتبوناعنكنكلوكحضيوهوسامحبلصح
.ثيدحلاةفدوهملتسيل،تمصلامزتليهلعجايتاكراظنأنع

.روبوجداشرنعجارفإلامتدقف،هعقوتننكنملاملصحدقل-
نمهعنمناعنكنكلو،رخآًائيشلوقيسناكداهننأتكردأ

.امهتاراجمتلواحاذلايتاكمامأثّدحتلا
؟نآلالصحيسيذلاامو،هدلجبةاجنلاعاطتسادقفًاذإً،اقح-
نعثحبلالصاوتسةمكحملاف،ةيضقلاصوصخبثدحتتتنكنإ-

ىلعّلظقرخألايماحملاف،داشرلةبسنلابامأ،ةحوتفمةيضقلاومرجملا
ملعتامكو،يمزيجذاتسألانمةدعاسملاتبلطاذل،انتدعاسمضفريهفقوم
ةيضقلافلمىلإلصينأعاطتسادقوطاسوألالكيفتاقالعهلف
داشرهكلمييذلاىهقملاناونعىلعانلصحكانهنموامةقيرطب
.ءاشنيذلاتقولايفباهذلاعيطتسنو

دعبو،قيلعتلاوألّخدتلالواحتملوتمصبانبقارتايتاكتيقب
ىلعتلأسوةصرفلاتزهتنااهنيحو،مامحلاىلإباهذللتضهنتاظحل
.روفلا

؟داهنتتكسأىتحثدحيذلاام-
ً.افسآهسأرزهيوهوةباجإللّحطنتداهننكل
.ةدشبانّخبوورمألابتيينوجققحملاملعدقل-
-ىرخألايهاهخيبوتنمملسننللصحامبايتاكتملعولو-



.ايتاكهلخادتفتخايذلامعطملاباببقاريوهوهرودبناعنكّقلع
.رمألارركتيالأكدعأ،يقيدصايرذتعأ-
الأ،ىرخأةأرماعمراجشلاديرأالفً،اعبطرركتيالأبجي-

؟كلمعملصحاميفكي
ينّكلمتدقوكلذتلق-ليصفتلابلصحيذلاامينوربخأايه-

؟ثدحيذلاام-لوضفلا
.لصحاملكبهربخأوتيينوجىلإلسرمبهذدقل-
اللسرمف،رجتملاىلإبهذنماننأبتيينوجملعفيكنكلو-

.انءامسأفرعي
،تيينوجقيرطنعثحبلاتاوطخىلوأانأدباننأركذتالأ-

امبلسرمهربخأنإامو-ناعنكحضوأ-عوضوملابنومتهماننأملعيحبصأو
.نوكأنمروفلاىلعكردأىتحثدح

؟داهننعاذامو-
:لوقيوهوًارزشداهنىلإيقيدصرظن
كلذلعفنأدعبداهنمسابدحأهربخينأٍعادنمنكيمل-

هيدلنألسرمرابخإبيرقبعلاانقيدصماق،لحملاىلإانلوصولبقف،هسفنب
.ناهيلصأعراشيفةميدقلابتكلاعيبلةبتكم

ءوسلنكلوةحارصبهعمثدحتأليسفننعفيرعتلادوأتنك-
.دغوهنأنّيبتظحلا

؟تيينوجهلعفيذلاامينربخأ-
.لوضفبتلأس
نمينرّذحو،لبقنماهعمسأملةقيرطب..ةدشبيخيبوتبماق-

دقو،رمألابهّدعأنأىلعينربجأهنإىتحىرخأةرمرمألايفطّروتلا
نلهنكل،لتقلاةلواحموءادتعالاةمهتبينجسنآلاعيطتسيهنأبيندده
...يعمةلكشملعتفينلوةرملاهذهلعفي

؟امكعمتنكيننأبملعيلهو-
يتيامحلجأنمهترجأتساصخشكنأبهتربخأ،ملعيعبطلاب-

تنأومالسبرمألارمدقللاحلكىلع،ةصقلاقّدصيملهنكلوةيصخشلا
.هلانضرعتيذلالالذإللضّرعتتملوًارفاسمتنككنألظوظحم

ىرخأةرمرفخملاوحناندوقيسفلثاممفقوملانضّرعتنإنكلو-
؟انريصمنوكيساذامف

.رمألاراركتعنمننأوطاتحننأبجي-



ً.اظيغيلتقبليفكلجرلااذه
ءاقللبهذنساننأبليلقذنمينتربخأدقوكلذبّنجتنسفيك-

لكبهديرناملكانربخيولسرملةرياغمةروصبانلبقتسينأنمضتأ،داشر
؟هبمادطصاللانررطضاولاذام،ءوده

.اهنيحعجارتنس-
كعم،لوقينمكيهجويفرظنلانعميوهودوربلكبينباجأ

فرعناننأامك-داشرةاقالملانعمباهذلامدعوعجارتلايفةيرحلاقلطم
-رخآلحانمامأسيلفقلقلاوفوخللعادنماماذل،فرصتنفيكنآلا
ً.اقلطمهينعتالةرباعةلكشمنعثّدحتيهنأكولمكأ

،نونجلااذهلكنعيلختلاوهوّيلجوحضاولحانمامأعبطلاب
يفخارصلادوأتنك،اهيفانقارغإيونتيتلالوحولاهذهنعداعتبالاو
مادطصالايفيتبغرمدعلتمجحأيننكلو،ةطيسبلاةقيقحلاهذهبههجو
قيضلاناعنكظحالدقو،يسأكعفرأانأوقمعبتدهنتو،لئاطنودهعم
:لوقيوهوًاضيأهسأكعفرفيهجوىلعيدابلا

.ةقادصلابخن-
رركيوسأكلاعفريوهوروفلاىلعداهنهاراجدقفةرملكيفامكو

بخنلا
.ةقادصلابخن-

يتلاةقادصلاهذهنأركفأانأو-ةقادصلابخن-يرودبتمدمد
.امًامويانرامديفًاببسنوكتدقنآلااهبخنبرشن

حضاولانمناكوايتاكتلاق-ةيلقماطاطبنحصتبلطدقل-
.اهجايكمديدجتبتماقاهنأ

؟اطاطبلانمنحصراضحإهنمبلطتملاملًاقح-
هلتحضوأً-ابابشانسلويقيدصايلوهكنحنف،ةرضماهنأل-

يرودب
وحنتفتلا-اطاطبلادوجونوداهيفةعتمالبارشلانكلو-

هذهداترنانكنيحرشعيداحلافصلايفانك-لمكيوهوهتبيبح
ذذلتنانك-لمكأمثنمورخآًانمزًاركذتسمتاظحللفقوت-نكامألا
ةيقبو،نويدروكوألاىلعفزعتديهانأمادملاثيح،ىلحملازوللابارشب
هذهيفمهلوحدوشحلانوعمجيمهوتالآلافلتخمىلعنوفزعيرجغلا
؟هبيعالأوهعدخبانسافنأسبحيناكيذلايرجغلاكلذنوركذتأ،ءايحألا
ً.اعيمجاوفتخادقل



ناكملااذهدترنملاننكلو،نآلاىتحنيدوجومنولازيالامبر-
.ةليوطتاونسذنم

مث-انهانلةلوجرخآذنمليوطتقورمدقف،قحمتنأ-
اهلختتةريحبلمكأوتالواطلاىلإنيسلاجلاوناكملابقاريوهوهلوحّعلطت

يذلارحسلاىفتخا،قباسلايفامكينيوهتسيناكملادعيمل-ةيفخةبيخ
نوكيدقوةقهارملامايأانزواجتاننأببسلانوكيدق،ةنكمألالكطوحي

..براجتلاراركتعمةعتملاعايض
.رمعلايفانربكاننأبفرتعا-

.داهنّقلع
ً.اقلطمربكأنلانأكسفننعّملكت-
.ناعنكضفتنا
تيربناوًابئاخهّدرأنأعطتسأملفددملاًامهلتسمّيلإداهنرظن

هنععافدلل
.نآلاذنمتومتنأكيلعفربكتنأتضفرنإ-
نك؟انلكاشملكلتوملاىوسلحكيدلسيلأكيلعهللاب-

تنأكبةياكنوً-ايدحتمهديبةلواطلابرضو-ةدحاوةرملولوًالئافتم
ً.اقلطمربكأنلوًاباشلظأسانأفزوجعلااذهو

.هتبيبحنمهتءاجةيضاقلاةبرضلانكلو
،ضرعملااذهلالخنمكركذّدلختسكنأضرتفنل،يبيبحًارذع-

نمزلاهجويففقتسفيكنكلو،مئارجلاهذهزغللحنمنكمتتسو
؟ةخوخيشلاضارعأكسفننععنمتوةعيبطلاو

:لوقيوهوردغةنعطىّقلتنمكىسألاًاعنصتماهيلإرظن
؟عقاولابينومدصتنأىلعنوّرصتامل؟يتبيبحايتنأىتح-
.ةايحلاةقيقحىسنتاليكليبيبحايمدصنتنأكيلع-

.يقيقحىسأبةرملاهذهفرتعاهنكلو
هجازمىلإداعهنكلو-يتزيزعايةايحلاةقيقحكردأانأفسألل-

نأضرعملااذهنمءاهتنالادعبكيأرام-لمكأوتاظحلدعببيطلا
؟ولغوأهيبنعديدجضرعمىلعلمعن

.روفلاىلعتقفاوواههجوىلعىضرلاقيربحال
كرتواذهكعورشمىلعلمعلايفرّكفأةدمذنمانأفً،انسح-

.ةطرشللمئارجلاولتقلا
نكمتتملنآلاىتحاهنألاهيلإرظنيوهوةبيخلاهينيعيفتحال



اذهضوخلًابنجتهسفننععافدلانعىلختهنكلو،ديريامكهمهفنم
.دوربباهللاقوىرخأةرميئاطسفسلاشاقنلا

لواحمث-تقوبرقأيفرمألايهتنيسيتزيزعاييقلقتال-
ً؟ادغريوصتللانيدلاذام-اهلأسوعوضوملارييغت

اننكلو،هئاقدصألبقنملُِتقيذلاةيذحألاحساملفطلاةميرج-
.مئالمسقطلاظحلانسحل،جراخلايفلبويدتسالايفاهرّوصننل

؟كلذكسيلأميسقتةقيدحيفهلتقباوماقدقل-
ناكملاف،ةقيدحلاتاذيفريوصتلانمنكمتننلاننكلو،لجأ-

ًاناكمترتخادقل،كانهريوصتلابانمقنإانلوحسانلاعمجتيسومحدزم
.اتالاغيفةيولوملاةقيدحلايفريوصتلابموقنس،بسنأ



انكامكًاحابصةرشعةيداحلايفعامتجالادقعيمل،يلاتلامويلايف
دقعنااذلًابيرقتةعاسةدملايزكولاهممصملاراظتنالانررطضالبنيعمزم
ىلعهدايتعامدعببسبرخأتهنأىعدادقو،ةرشعةيناثلايفعامتجالا
ةضوملاعوبسأروضحلكرويوينيفعوبسأةدمليقبنأدعبتيقوتلارييغت

مجبدأبرذتعاهنأنممغرلاىلعو،ًءاسمةحرابلاىوسلصيملوكانه
نألواحيوبذكيناكهنأنمدكأتميننأالإ،عضاوتلاءادبإلواحو
هتفرجعنأامك،تافرصتلاهذهبةصاخةناكموةميقهسفنىلعيفضي
،رجتملاجراخهلكريفةديدشةبغرينتكلمت.ّيلعنييفاخبانوكيملهيهابتو
انعملماعتلابنولبقيهاوسنيفورعمنيممصمنمامهنأةلكشملانكلو
ىتحهتفالجلمحتانيلعيلاتلابو،ةيملاعبايثةكرامتسيليازأنألكلذو
لبقأيكلهاوسووهقباستيساهنيحو،نايلطلاعمدقعلاعيقوتنمنكمتأ
.يرجتميفاهضرعومهميماصتىلعلمعلاب

هتيرقبعزاربإكولاهتالواحممغرو،تاعاسثالثلعامتجالارمتسا
مهلتساثيحةدئافلابانيلعداعدقكرويوينىلإهرفسنأالإةيقبلامامأ
لوحتتلروفلاىلعاهنمةدافتسالابانوممصمماقةريثكًاراكفأكانهنم
مدعنممغرلابو،رجتملاتاهجاويفضرعتةيقيقحجذامنىلإدعباميف
نماهاوسوةشمقألاعاونأوناولألالوحهتاحرتقملكىلعيتقفاوم
يتلاانتعومجملةماعلاحمالملاىلإانلصوتاننأالإةريغصلاليصافتلا

.لبقملاماعلافيرخوفيصلاهردصنس
بلطتنأوهميشينمهتبلطءيشلوأناكعامتجالاىهتناامدنع

هنأنظلابلغأةحرابلاثيدحدعبف،ناعنكبتلصتامثنموماعطلايل
نإامنكلو،هيلإثدحتلاوداشرةيؤرلهعمباهذلاينمبلطينل

.نظلاتأسأيننأتكردأىتحيبةداتعملاهبيحرتةقيرطتعمس
؟داشرةلباقملمويلابهذنله،ةيولوملاراديفنآلانحن-
.يدلعنامال-
؟انيلإيتأتنأكيأرام،ءاهتنالاكشوىلعنحن-
دهعيفيُنبدقوبلاغدجلاعراشلخدميفةيولوملارادعقي

ضرألاهذهليوحتباشابردنكساريزولاماقثيحيناثلاديزايبناطلسلا
دقو،1491ماعلايلاوحكلذوةيولومللرادىلإديصللًاشرحتناكيتلا
.ةيسيئرلااهقئاثووةلودلاتاطوطخممضيفحتمىلإدعباميفهليوحتمت



باوبأةيقبسكعىلع-عضاوتملايديدحلارادلابابنملخدتنإام
ىلإنينسلاتائمتدعكنأبرعشتس-اهنييزتيفغلابملاةيخيراتلاةينبألا
لوألاقباطلاو،ءايلوألاةحرضأاهيفرشتنتيتلاةقيدحلازايتجادعبو،ءارولا

ناضحأكلحتفتيتلاحاورألاةقيدحىلإلصتسرادلاةبتكمثيح
ماحدزاوطاشننمولغوأهيبّهلثمتاملككفلخكرتتاذكهو.ةنيكسلا
كمومهلكنمكدّرجيرخآملاعمحريفصوغتللامجوثّولتوةعورو
مامأةيمويلابعاتملاوراكفألاومومهلاوجيجضلادعتبي،رخآرثإًادحاو
اهونكاسدقرييتلاروبقلاونورقةدعىلعاهرمعوبرييتلاراجشألا
ةقيقحمامأًاماههربتعناملكةفاخسبانّركذتل،نينسلاتائمذنمةنيكسب
،ةهافتلاورورغلانعًاديعبحورلاقامعأوحنةلحراهنإ،ةموتحملاةياهنلا
...فيزلابخصطسوةقيقحلاةحاواهنإ

،رخآصخشىلإتلوحتيننأبترعشرادلاهذهةباوبتزتجااملك
تلواحيتلاواهنمبرهأيتلايتقيقحنوكيدق،هفرعأالبيرغصخش
نمويبأتاوطخعبتأو،نيرخآلايضُرألةيفخلايسفنقامعأيفاهّبيغأنأ

ةاضرمقشعأيتلاةرامعلاةنهمةسرامميفيملحنعتّيلخت،يلوح
تيسنوتامامتهالاتاذتاداعلاتاذبيستكأعيمجلاامكتأدبويدلاول
نمهنأ،مالسبانهنودقارلاءالؤهاهيلإلّصوتيتلاةيرهوجلاةقيقحلا

لكينعتعلخدقويسفنّليختأًانايحأ...لاوزىلإلكلاوموديءيش
عمتجملااهايإينبسكأيتلاةينانألاورورغلاوتاداعلالك،تاوزنلاوتابغرلا
الإءيشلكنمًادّرجمًافيفخوًارهاطناكملااذهلخدأل،رذقصيمقك
نآلاهفلخثهلأاملكودغيسو،دشنأيذلامالسلاغلبأساهنيح،ةقيقحلا
انهثوكملانوكيدق،يحوريفعشيسيذلارونلارايتاهفرجيسقلاوع
نونجلاوراكفألاهذهلكنمصلختنلناعنكلويلليبسلاوه،امةرتفل
اذهانلخدنإاننأدكأتمانأوً،ارخؤمانرئاصموانتايحبثبعيأدبيذلا
نمريثكلابلطتيرمأهنكلو،انبقاحللايفداهنددرتينلفبابلا
ناكملااذهانّفليس...تاذلاعمحلاصتلانمريثكلا،ةراسجلاوةعاجشلا
وهمالسلاحبصيل،تاوزنلاوتابغرلاةرئادنمانيجنيسو،ةنيكسلابانرمغيو
..نيدوشنملاىغتبملاوةياغلا

الو،هبموقيامبًامامتعنتقموهفينمًاظحرفوأناعنكنكلو
ءاضرإترتخايذلاانأ،ينمسكعلاىلعقطنملاوتابغرلاتالداجمهشهنت
ىلعلازأالويسفنتمغرأ،مهتاراجملهبتمقاملكبتمقوعيمجلا
هلعفياملكرّربيسيعتلجريهةجيتنلاو،ينهبشتالقرطيفريسلا



.هتاذوهمهيفامبًادحأعنقيالجمسقطنمب
يهوعقاولاىلإةليمجلاةيسورلاتوصينداعأ-ميلسابحرم-

سكعىلعودبيامىلعريوصتلايفاهتمهمتهنأنأدعبيوحنلبقت
ناكو،يمودقظحليملهنأةجردلريوصتلايفًاسمغنمادبيذلاناعنك
ىلإناكملالّوحتدقوةيحضلارودبموقييذلالفطللتاميلعتلايطعي
.ةروصلايفامكيقيقحةميرجحرسم

يتوصنأكو،ضفخنمتوصباهتبجأ-؟ريثكلايقبله،ايتاكً◌الهأ-
املكبفصعتسحيرىلإيقامعأيفاهجاومأمطالتتيتلاةروثلالّوحيدق
.يلوح

ريوصتلاءانثأريغصلطعثودحالولو،ءاهتنالاكشوىلعنحن-
اهينيعبيراوغأربسينمكينقمرتيهوكلذتلاق-نآلاانيهتناانكل
انكيتلانامرلاةرجشلالظةمعانلااهترشبىلعصقارتتاميف،نيليمجلا
؟كلذكسيلأبيرغناكم-اهتحتفقن

ينرمغيذلاءودهلاكلذعجرتسالىرخأةرمناكملاىلعيرظانبتلج
.بيجأانأوتلخدنيح

.لجأ-
؟لبقنمانهىلإتيتأكنأودبي-
؟ةبرغتسمنيدبتاملنكلو،عبطلاب-
ءانبلكخيراتفرعتكنأبناعنكينربخأدقف،ةبرغتسمتسلال-

.هليصافتبميدق
...ناكمهنإ،ةينبألاةيقبكيرثأءانبدرجمرادلاهذهربتعأال-
يفىتح-حيضوتلاىلعينتدعاس-؟كلذكسيلأرحاسناكم-

ّعبرتييتلاةدابعلارودنعثدحتأال،عونلااذهنمنكامأدجوتايسور
يتلاّةيصقلاوةطيسبلانكامألاكلتنعلب،نيدلالاجراهشورعىلع
.قيمعلايحورلامالسلاغولبلغّرفتوةايحلاةقيقحكردأنماهيفيوزني

اهحوريفةقيقحلارامتخابةليمجلاهذهينئجافتةرملكيفامك
.ةيتفلا

نيفّوصتملاونينمؤملانعنيثدحتتفيكف،ةّنيدتمتسلكنكلو-
؟ةقيرطلاهذهب

امكءالؤههلذبيذلاقراخلادهجلاكلذوهًاقحينرحسيام-
اذهنمةياغلانعثحبلا،هرهوجونوكلاةقيقحنعثحبلايفةفسالفلا
مارتحاىلإينعفدياماذه،رشلاوريخلاوةليضفلاروذجنعثحبلا،ملاعلا



...مهاوسوةيولوملاكنيدهازلاونيفّوصتملا
.لبقنماهيلعهظحلأملسامحبّملكتتتناك
؟كلذكسيلأةيعويشتنأ-
.ردصةباحربيلحضوتنأتلواحاهنكلو،لاؤسلاةبرغتسمّيلإترظن
هراكفأبدقتعأديكأتلكبيننكلو،بزحلايفًاوضعتسل-

ىلإيترظننمًاءزجتتابوراكفألااذهىلعتأشندقف،اهبةعنتقمو
دوجوال،هيفعوجلاوبورحللدوجوالولدعلاومالسلاهدوسيملاع،ملاعلا
لكلا،دقتعملاوقرعلاثيحنمناكيأنيبهيفقرفالو،عشجلاورقفلل

.رشبمهنألةيساوس
؟بزحلاىلإيبستنتملامل-
.اهبيدانييتلاميلاعتلاّقبطينكيملهنأل-

:لوقأانأوتكحض
.ناكملكيفنوهباشتمةساسلا-
كانهأ-لأستيهورادلاوحناهسأربتراشأو-كئاشعوضومهنإ-

؟ولغوأهيبيفةنكمألاهذهنمريثكلا
؟ةيولوملارودنينعتأ-
نوملسملااهيفسراميناكيتلانكامألالب،ةرورضلابسيل-

.ملعلااهيفنوقلتيومهرئاعش
ةصاخ،لوبنطسايفةرثكبرشتنتيتلاوةريبكلاعماوجلاكانه-

ىضماميفتناكيتلاو،اريبواتالاغوولغوأهيبيفةعئارلاةيرثألاعماوجلا
هذهتيقبكلذعم،عماوجىلإدعباميفاهليوحتمتىراصنللةدابعرود
يذلايمالسإلاعباطلالباقماهليحيسملاعباطلاىلعةظفاحمةنيدملا
اماذهونزاوتلااذهىلعظفاحتفيكنورقلاربعتفرعوً،ارخؤمهتبستكا
.اهعّونتواهانغاهيلعىفضأ

ً.اريثكييأربعنتقتمل
؟نهارلاتقولايفىتح-
ةفسؤملاثداوحلانممغرلاىلعو-نّقيتمريغانأوتبجأ-لجأ-

بيرختمتوفنعلامعأترجثيحلوليأ)7-6(يفتثدحيتلا
نأنودكؤينيخرؤملانمريثكلانأالإ،مهيلعءادتعالاوىراصنلاتاكلتمم
،روصعلارمىلعاهبةكسمتموةيددعتلااهحورىلعةظفاحمتيقباريب
.دبألاىلإاذكهلظتنأىنمتأو

:لوقتوهوّدوبّيلإايتاكترظن



؟ناكملااذهبحتأ-
،هيفريوصتلابنوموقتيذلالزنملايفتدلوانأف،هبحأعبطلاب-

هيبنأربتعااذل،نكامألاوةقزألاهذهيفتعرعرت،يتدلاوتيفوتكانهو
.ينيوكتويحورنمءزجيهولغوأ

نمًاءزجتكرتدقوهينعتامًامامتمهفألوقينمكّيلإرظنتتناك
:لوضفبينتلأستاظحلدعباهنكلو،يصقناكميفيحور

ناكملاوأءيشلاءاروامةينانويلابينعتاريبةملكنأملعأ-
اذهاهراوسألخادنونطقياوناكنيذلالوبنطساناكسقلطأدقو،رخآلا
ببسنعةركفىندأّيدلسيلنكلو،روسلاجراخعقيامىلعمسالا
.مسالااذهبولغوأهيبةيمست

امهبفرتعتنيتياوركانهنكلو،امًاعونةكئاشةلأسماهنإ-
رثكأاهدجأوىلوألاةياورلاىلإليمأانأو،لاجملااذهيفةيخيراتلاطاسوألا
ةيقدنبلانمردحنييذلاينغلارجاتلايتيرغايردنأىلإدوعتيتلاو،ًالوبق
ّفلكملاويلاعلابابلاىلإهدالبثوعبمناكولوبنطسايفنكسيذلاو
هحنماذل،هرصعيفراجتلاىنغأدحأهتاذتقولايفو،مهرومأرييستب
عماهنكسواريبيفهلًاريبكًارادىنتبادقو،كيبلابقلينامثعلاناطلسلا
اوثروومخفرصقىلإتقولارورمعملزنملااولّوحنيذلاةثالثلاهئانبأ
ًايفرحينعتيتلاومهيلإةقطنملاتبسنيلاتلابو،مهدلاونمكيبلابقل
.كيبلادالوأ

؟ةيناثلاةياورلايهامو-
.لوضفبينتلأس
تناكاريبةقطنمنأيهو،ةطاسبلاةياغيفةيناثلاةياورلا-

سانلاجرديلاتلابو،كيبلابقلنولمحينيذلاوبناجألاوءارفسلادصقم
..كيبلادالوأةقطنمبناكملاةيمستىلع

.انهبناجألادوجوىلإهروذجبدوعيولغوأهيبمساىتحاذإ-
.ايتاكتمدمد
نمسانأاهنطقيناكيتلاولغوأهيبّزيمترساذهولجأ-

نايلطوسور،قرشلالهاجمىلإبرغلاىصقأنمةفلتخمتايسنج
.نمرأوسرفودونهوبرعودروكونوينانويونويناطيربونويسنرفو

.ةميظعلالبابك-
كانهنكلوً-احضومتدفرأمثاهيلإترظنً-اقحليمجهيبشت-

ملمهنايدأومهتاغلفالتخاىلعلبابناكسفلبابوولغوأهيبنيبقرف



كلذباهرامديفلجعاماذهوضعبلامهضعبمهفىلعنيرداقاونوكي
اوناكدقف،اريبوولغوأهيبنطقيذلاطيلخلاسكعىلع،عجفملالكشلا
تادقتعملانومرتحيوةرياغملاتاغللانومهفي،مهنيباميفلصاوتلانوعيطتسي
نيحلانيبثدحي.نآلاىتحاهرارمتساببسوهاذهنوكيدقو،ةفلتخملا
نملوليأ)7-6(يفثدحامكهبلخيونزاوتلااذهزهيرمأرخآلاو
نمنكمتتساهنأنظأالوخيراتلايفةرباعثداوحاهنكلو،1995ماعلا
.خيراتلاقمعىلإهروذجدتمتيذلاعونتلااذهةعزعز

اهتيرارمتساوولغوأهيبءاقبنممغرلاىلعف،يأرلاكقفاوأال-
دقفتتأدباهنكل،لبابجربعمثدحامكريمدتللضرعتيملناكمك
تنكمايأةعضبذنمف،اهتحولنعناولألابيغتوتقولاعماهعّونت
مهمظعمنأينربخأدقوةينانويلوصأنموهوناريجلادحأعمثدحتأ
،مهبةصاخلاسرادملايفبالطداجيإبعصلانمتابونانويلاىلإرجاهي
يذلانييقرشملاالخاذهً،اضيأنمرألاودوهيلاىلعقبطنيمالكلااذهو
...ةنيدملادهشمنعاوباغوةليوطةدمذنماوفتخا

.ليحرلاىلعمهربجترضاحلاتقولايفةهجنمامنكلو-
رذجلانمعقوتتنأبعصلانم،امةرجشعذجعطقتامدنع-

ً.اددجمرمثلاكلمّدقينأ
عيمجلامرتحتولغوأهيبف،عقاولاريوصتيفنيغلابتكنظأ-

مهتاغلومهتادقتعمومهلوصأفالتخاىلعسانلااهيفشيعينأعيطتسيو
.دحأمهقياضينأنودنم

؟سامحلااذهلكبناثدحتتءيشيأنع-
.ناعنكمودقىلإهبتننملوةشقانملاةرارحيفنيقرغتسمانك
ةعباتميفةيننودهلتحضوأ-ولغوأهيبنعثدحتنانك-

.ةقطنملاخيراتنعريثكلاميلسيلحضوأدقو-لادجلا
نمربقلكخيراتكربخيسفِتئشنإو،ةيخيراتةعوسومهنإ-

.هيفدقرييذلانموروبقلاهذه
دقريبلاغخيشلارعاشلانأفرعأانأف،يقيدصايغلابتال-

ةنطلسلاىلإةرملوألةعبطملالخدأيذلااكيريفتومميهارباو،انه
.ً.اضيأانهدقرتموناخىليلةرعاشلانأامك،ةينامثعلا

.ايتاكبطاخمثً،اوهزّيلإرظنيوهويقيدصمستبا
نمليلقلاتلذبنإكنإمسقأ،ةلقنتمةعوسومهنأكربخأملأ-

..مهلامعألكنعًالصفمًاخيراتوعيمجلاءامسأركذتتسدهجلا



ىلإيتاردقبقثتواذهكرمأيفمَسَقلالهستستنأبكحصنأال-
؟ريوصتلاتيهنأله،يقيدصايةجردلاهذه

اندعأاننأديجلانم-ايتاكوحنتفتلاو-انيهتنادقللجأ-
ةءاضإلارادقميفلكاشمالةعئارروصلاتدبدقف،ىرخأةرمريوصتلا
.قباسلايفامك

عمماقوةيحضلاروددّسجييذلالفطلاضهن،ثدحتنانكاميفو
ناكملاىلعةفطاخرظنناعنكىقلأ.ريوصتلاتادعممزحبهدعاسمونيسار
.ايتاكبطاخمث

تقولاضعبلبيغنسنحنف،نآلاكدرفمبرمألاّيلوتنيعطتستأ-
.انتمهميهنننإامويدتسالاىلإدوعنسو

نكل،اندصقمتكردأنأدعبةداتعملاقلقلاحمالماههجوىلإتداع
ىلعّتبر،اهتنجوىلعةلبقعبطنأدعبورمألالاهستسالواحناعنك
:لوقيوهوةقثوّدوباهفتك

لثمقيدصيعموهوركميأينبيصينلفيتزيزعاييفاختال-
.ميلس

امدنعو،هتمتاخفرعأالءيشىلعديكأتلاديرأالًاتماصتيقب
.فلخلانمانيدانياهتوصانعمسرادلاةباوبىلإانلصو

.رذحلاايّخوت،امكوجرأ-
.ناعنكيلحضوأانجرخامدنع
يف)ملظملاناكدلا(عراشيفداشرهكلمييذلاىهقملاعقي-

.يشابيلراتةقطنم
.فوخلابيحويعراشلامساىتح-
هيلعانحرطنإانلتقىلعلجرلامدقينلف،يقيدصايفختال-

.ةلئسأةعضب
.ناهروأانقفارينأىلعرصمانأةرملاهذهف،لواحتال-
؟ةرملاهذهسدسملاكعمرضحتملأ-
رارطضالانودليبسلاانلدّهمينملةجاحباننكلو،هترضحأعبطلاب-

.همادختسال
؟ءيجملاىلعقفاويسلهو-ينلأساذليحارتقابًاعنتقمادب
رجتملاكرتأنألبقهلتحملأيننأامك،ديكأتلكبقفاويس-

.ينملاصتاراظتنابوهوروفلاىلعقفاودقو
ً.اذإهبلصتاً،انسح-



؟ةرايسلارضحينأعادنمله-
عقتيتلارورملاةراشإدنعهيقالنساننأبهربخأ،كلذنظأال-

.يشابيلراتةقطنملخدمدنع
.انئاقلناكمبهتربخأوهبتلصتاف
؟انعمءيجملاببغريملأ؟داهننيأنكلو-
تقوىضميتلاىزيدءاقللبهذهنكلً،ابغارناكعبطلاب-

.ةرمرخآاهآرنأذنمليوط
؟هتلكشملحللعفننأيغبنياذامكيأرب-
،لصحامةيلوؤسمينتلّمحنيحةقحمكلمنظأو،ملعأال-

شيعلانمريثكبلضفأاهنعهلاصفنانأبرعشأىرخأةهجنميننكلو
.اهنونجعم

.راهنيساهنعلصفنانإ-
.هلعفانيلعبجوتيامًاقحملعأال...قحمتنأ-
اليذلاعوضوملاىلإناعنكداعليلقدعبو،تمصبقيرطلاانلمكأ

.يلحضويوهوهاوسهنهذيفرودي
انتلسارمةرورضاهلتحضوأله،دعبنيرثاكنمدرانلصيمل-

؟لجاعلكشب
،ةقيقحلاةفرعملجأنمدرلاىلإانتجاحاهلتدكأو،عبطلاب-

يأوطختلليوطتقوىلإجاتحتو،اهرمعنمنيعستلايفملعتامكاهنكل
.ةوطخ

يلإرظنيوهواهلاق-اهرمعنمنيعستلايفاهنأكاردأامو-
ً؟اصحفتم

ىلعدجوي،ةحرابلايعمهترضحأيذلاباتكلاىلععّلطتملأ-
.اهتايحنعزجومفالغلاةحول

؟رمعلانمنيعستلايفيهفاذإ-
.اهنعلئاسرلابتكينمكانهنأنظأو-
تناك،نوسيألاهتلسرأيتلاةلاسرلاركذتالأ،دراولامتحا-

عيباسأىلإجاتحتاهنأدبالو-طونقيفلمكأمث-رتويبمكلاىلعةعوبطم
.لوطيسانراظتنانأظحلاءوسلينعياذهو،اهيلعّدرتوامةلاسرحتفتل

ترعشيروسلاقوسلاىلإانلصوامدنعو،ىرخأةرمتمصلاىلإاندع
يفوضعلاوةريبكلاسأرلايذلسرمبانعمجتةئيسةفداصمنمقلقلاب
ناكملاانزتجا،ظحلانسحلاننكلو.تيينوجليرسلاربخملاوسكاةعومجملا



،هيلعًاحضاوقلقلاادبدقويفخفرطبناعنكبقارأتنك.هارننأنود
يتلاةجهللاةديدشلاتاريذحتلادعبو،داهناهلضّرعتيتلالكاشملادعبف
فصعتسجاوهلاتناك،ةركفلللصاوتملاايتاكضفروتيينوجنماهاقلت
يقيدصملتسيسً،اضيأروبوجداشرلبقنمضفرلابانلبوقنإاننظأو،هب
.نونجلااذهنعىلختيسولمآامكرمألل

،ءاقللااذهنمرخآلاهوجريامسكعوجريانملكوريسلاانلصاو
يلوكادوأوهوةءادروًاروفنولغوأهيبيفنكامألارثكأىلإانلصوامدنعو
انيأرةليلقتاوطخدعبو،راتيغلاىلعفزعتاوصأانعامسأىلإتهانت

يتلآىلعنافزعيامهوقيرطلاىلعةميدقلادئارجلاضعباشرتفادقنيباش
ىلعلوصحلانالمأياناك،دوقنلاضعباهيفةبلعامهمامأاعضودقوراتيغ
مهيدلةينالنيذلانيقهارملاضعبامهلوحعمجتدقوقمرلاّدسيام
.ناعنكينلأسةأجفوناكملاانزتجا،دوقنيأعفدب

؟ثحبلااذهيفًاضيأتيينوجانيلإمضنينأكيأرام-
يذلامامتهالاورارصإلاريدقتيفًائطخمتنكيننأاهنيحتكردأ

،عوجرلاوسأيلاريفشىلعحواريهنظأتنكيذلاتقولايفف،رمأللهّنكي
روعشينباتنا،ةفزاجملاهذهيفانمحقيلةروطخرثكأةليسوبركفيوهناك
ً.اضيأهفتحىلإليبسلانوكيسهءاكذنأباهنيح

لبلعفأمليننكلو،هيلعلبقموهاممهرّذحأوهرهنأنأّيلعناك
.يظيغمظكأانأوةيدجلكبهتلأس

؟اذهكرمأيفريكفتلاىلإكعفديذلاامو-
هتاذتقولايفوهوتيينوجليرسربخملسرمنإفملعتامك-

كانهفيلاتلابو،تاردخملانوطاعتينيذلابابشلاةيقبولاتراكلقيدص
ىلعتيينوجنإفديكأتلكبوتاردخملاعيبيفلمعيهنأريبكلامتحا
.رمألانعىضاغتيامببسلهنكلوكلذبملع

امةقيرطبهنأيأ،بابشلاءالؤهرابخأهيلإلقنيلسرمنكل-
.رّوصتتامكمهنمًادحاوسيلوهفيلاتلابونيجّورملاءالؤهىلعهلدي

لوألالامتحالاناكولاذامنكلو،دراولامتحااذهفعبطلاب-
ً؟اطروتمتيينوجناكوً،ابئاص

؟يمرتامىلإ،طروتمهنأبهينعتيذلاام-
هذهيفءالمعلانمريثكلاهيدلوتاردخمرجاتداشرفملعتامك-

ديكأتلابوهفةراجتلاهذهيفًاطروتمًاضيأتيينوجناكنإنكلو،ةقطنملا
بلطهنأريبكلامتحاكانهفيلاتلابو،نيسفانملاةيقبةحازإىلعلمعيس



قوسلاىلعيلوتسييلاتلابوداشرطّرويلنوسيأولاتراكلتقلسرمنم
.هدرفمب

لتقبموقيساملنكلو،ببسلااذهللاتراكلتقهنكميً،انسح-
؟نوسيأ

يفتّكشدقنوسيأنألامتحاكانه،لاتراكلتقنأدعب-
يهاهنمصلختلاهيلعبجوتاذليقيقحلالتاقلاوهنمتكردأو،رمألا
.ىرخألا

يفريكفتلانمًالدبو،لبقنملامتحالااذهيلرطخيملةقيقحلايف
ركفأملجئاتنطابنتساوةرياغمةقيرطبهريكفتوهئاكذةدحبتبجعأ،هرجز
ً.اقلطماهب

عبطلابو،ةرذقلاةراجتلاهذهيفطروتمتيينوجنأضرتفنل-
نكلو،ليبسلااذهىلإعمطلامهدوقينممةطرشلالاجرنمريثكلاكانه
روصلاكيطعينأىلعةطاسبلكبقفاويساملفًاحيحصهلوقتامناكنإ
؟اذهكًارمألعفيدقامل،اهباكترايفطروتموهمئارجدّسجتيتلا

اذل،هسأريفرودتيتلاةركفلاعزعزهنأودبيوًايقطنميلاؤسناك
ناوطنأناسةدابعرادةباوبانزتجاثيحاهبسأبالةدملًاتماصيقب
.ةفشبسبنينأنودريهشلايرصملاىنبملاو

،امهيلعضبقلاءاقلإمتدقنيمهتملانأنمًانئمطمناكهنكل-
.بيرقتقويفنيتيضقلاقالغإمتيسو

حبصتو،روصلاهذهضرعينأهحلاصنمسيلفكلذعمو-
رمألااذهيفطروتمكنأول،عيمجلاراظنأمامأينفضرعميفةلوادتم
؟اذهكلعفىلعرساجتتسله

هتركفّكديهنأكردأدقوتاظحللدّدرت-لعفأنليننأدقتعأ-
.لعفأنلً-اددجمرمألادكأهنكلواهساسأنمةقباسلا

سيلوهلقألاىلع،رمألابهلةقالعالتيينوجنأدقتعأ-
.نيتميرجلايفًاطروتم

؟لعافلانمكيأربو-
وأداشرنوكينأريبكلامتحاكانهنكلوً،ائيربسنويودبي-

.رمألايفًاطّروتمهلاجردحأ
سالوكينونيتميرجلانيبةقالعدوجوةركفنعتيلختكنأينعتأ-

؟لميلف
ىلإروفلاىلعهجتاةفيعضاهحرطيتلاةيرظنلانأكردأامدنع



.ءارهلايفرمتسيو،اهبكسمتيلىرخألاةفارخلا
رمألاّللحنل،اهلةيعقاوسسأالوةبيرغةركفاهنأركنأال-

ةزيجوةرتفبهدعبتلُتقولُتقتاردخملاىلعنمدمباشكانه،ةطاسبب
صخشبعوضوملاطبرلواحننحنو،هببحةقالعىلعتناكيتلاةاتفلا
دقوةروطسأىلإليواقألاهتلّوحفةيبئارغةقيرطبدولخلانعثحبيناك
نيقهارملاىلإةبسنلابًاعنقمنوكيدقاذهكصخش.نينسلاتائمذنمتام
مئارجةهجاوميفنآلااننكلو،اهاوسورتوبيراهكًامالفأنوعباتييذلا

؟هيفركفناميفقطنمنملهكيأرب.ةيقيقح
لهؤمريغداشرلثمًاصخشنأبرعشأيننكلوً،اقحمنوكتدق-

رمألانأبينربخييلخاديفامءيشكانه...ضومغلااذهبنيتميرجباكترال
الانأفةلدأينمبلطتالنكلو..هاوسوأداشرنمًاديقعترثكأوربكأ
..ً.ايلاحاهكلمأ

امىلعلواحيوهويارسةطلغةيوناثىلإانلوصوىتحًاتماصيقب
هتاعانقةعزعزتلواحو،تمصلاترسكيننكلو،هراكفأبيترتةداعإودبي
ً.اددجم

ً.ائطخماذهكساسحإنوكيدقو-
ىتحرخآىلإناكمنمهلقنتوهسأربفصعتتناكراكفألانأودبي

.انلثيدحرخآيسنهنإ
؟ءيشيألوح-
.نيتميرجلانيتاهنيبًاديقعترثكأًاطباركانهنأكداقتعالوح-
.هلوقأسامىلعزيكرتلالواحيوهوناعمإبّيلإرظن
اهأرقنانكيتلاةيسيلوبلاتاياورلاو،ءامدلايصاصمصصقّركذتأ-

؟ةسردملايف
.لجأ-
تالداعملالحهبشيًابولسأدمتعيمئارجلامظعملحناك-

ىلإيضفتلةيقطنمًاقرطعبتتنأبجيامةلداعملحتيكلف،ةيضايرلا
كلحيتيءاكذلانمبسانمردقبّعتمتتنأيناثلاءيشلاو،ةلوبقمةجيتن
ةدحاوةطقنباهنعفلتختةيقيقحلامئارجلانكلو،كمامأيتلازومرلامهف
هذهّلحبموقينمنأو،زومرلاوماقرألاناكملحتاياحضلانأيهو
ةقيرطىلعمهفقاومومهرعاشمومهرظنتاهجورثؤترشبمهمئارجلا
.ةدوجوملالئالدلاليلحتىلعو،ثحبلا

.دفانربصبيللاقاذلهيلإيمرأتنكامطبضلابِعيمل



؟اذإ-
تلقاذلكمسلاقوسعراشىلإانلصودقانكهلحضوأنألبقو

:راسيلاىلإهدوقأانأوهل
-تلمكأتاوطخعضبانرسنأدعبو-انهنمرصقأقيرطلا-

الدقةقيرطبعقاولاىلعانرعاشمطقسنوانرظنتاهجوبرثأتناننأينعأ
،تايضايرلايفاهعبتنيتلاةيدايحلابرمألالحعيطتسنالاذل،اهكردن
تأدبلميلفسالوكينةصقبكعامسذنموتنأف،انعوضومىلإةدوعلابو
.مئارجلانيبوهنيبطباردوجوىلعرصت

حضوأوةعرسبةمحزلانمجرخنلريسلايذغأانأويبقاحللالواح
.ٍلاعتوصوةدحب

نيتيحضلالزنميفةّقلعملاهتاحولف،رمألايفلميلفمحقأملانأ-
نيتحوللانيتاهىلعًادامتعاواننأىسنتالو،ةركفلابيلتحوأنميه
.لاتراكونوسيأنيبةقالعدوجوبانملع

تاردخملاىلعلاتراكنامدإنأركنتالنكلو،قحمتنأ-
ةميرجلاطابتراوهوًادورورثكألالامتحالاىلإاندوقتىرخألاةيلاملاهلكاشمو
-اهادبأيتلاةدحلاسكعىلعءودهلكبيثيدحتلمكأدقو-تاردخملاب

تنأف،هيلإيمرأامطبضلابكلحضوأويقيدصايكعمًاحيرصنوكأس
ً.ابذجرثكأاهدجتوءايميخلاودولخلانعثحبلاصصقبّقلعتمماودلاىلع

.مئارجلاهذهريسفتةقيرطيفئطخميننأدقتعتتنأفاذإ-
اذهنكلوً-افدرمهلتحضوأو-طبضلابهلوقديرأاماذهلجأ-

يفانيدلةربخالويئانجلاقيقحتلايفلمعنالنحنف،يعيبطوعقوتمرمأ
اهعّبتتيتلالئاسولانعًاديعبةميرجيألانليلحتنوكيساذل،لاجملااذه
ةطاسبرثكأوةيقطنمبابسأمئارجلاهذهءاروفقتدقيلاتلابو،ةطرشلا
.دقتعنامم

ً؟الثمتاردخملاينعتأ-
.سكاةعومجملاماهتانمديكأتلكبىوقألامتحاهنإ-
ةامسملاةدابعلارادبابمامأنمرمننحنوكلذهلتحضوأ

.نمرألل)ةثالثلانويراوحلا(



دنععقتيتلاةيئوضلاةراشإلادنعانراظتنايفناهروأقئاسلاناك
مل.يريدبالودهاجتابةيوسانرسوهنابحطصاف،يشابيلراتةقطنملخدم
نأهلهتلقاملكف،ينلأسيملعبطلابوةصقلاليصافتناهروأربخأ
تبلطو،رمألالحلهقفارأسوصاخشألاضعبعمامةلكشمهجاويناعنك
حيضوتلانمًاديزمبلطينأنودروفلاىلعهلوبقىدبأف،يتقفارمهنم
نإنودنكلوهرضحينأىلعتقفاوفً،اضيأًاسدسمكلميهنأينربخأدقو
.لصحامهمهلامعتسالواحي

سانلاةعيبطىلإببسلادوعيدقوً،اريبكًامارتحايلّنكيناهروأناك
،هباحصأهاجتءالومهسفنأيفذوفنلاوهاجلازّزعيثيح،ةقطنملاهذهيف
رخآلاونيحلانيبهلاهمّدقأيتلاتادعاسملاوريبكلابتارلانأركنأالو
.رثكأروعشلااذهتززع

ىلإ،خيراتلاقمعيفًاديعبهروذجبرضيءالولااذهنإفيداقتعابو
داتعاثيحةينامثعلاةنطلسلااهدعبنموةينامورلاةيروطاربمالاروصع
مهحنمتومهرئاصميفمكحتتىمظعىوقىلإعوضخلاماودلاىلعسانلا

ةطلسوبازحألانأنممغرلاىلعو،نامألانمًاعونهتاذتقولايف
،تايروطاربمالاهذهلحمًايجيردتّتلحدقاهاوسوةلودلاولمعلابابرأ
اذهنمةطاسببصلختلااوعيطتسيملناهروأمهنمضنمونيريثكلانأالإ
ةيعبتباهئاولتحتنولمعيةيوقةهجنعنوثحبياولظو،ثراوتملاروعشلا
نمهاجتدولاوبحلانونكيصاخشألاءالؤهنأركنأالو،صالخإو
.لضفالوهيفةّنمالًايعيبطًابجاوهنععافدلانوربتعيوهباسحلنولمعي
دعتسموهونآلاانقفاريناهروأتلعجدقيهفبابسألاتناكًايأ،نكلو
.انتيامحلجأنمليحتسملالعفل

لوبنطساقطانمدحأوهيشابيلراتةقطنميف)ملظملاناكدلا(عراش
يتلاةئرتهملاوةيعادتملاهتويبوةقيضلاهتقزأفً،امامتمسالااهيلعقبطنييتلا
بايثلااهيلعتّقلعيتلاليسغلالابحعراشلايبناجىلعاهنيبطبرت
اذهخيراتدوعي.هينطاقةيعونىلإحوضوبريشتاهبحاصأرقفبيشتيتلاو
دقو،نمرألاومورلانمهينطاقمظعمناكدقو1850ماعلاىلإيحلا
فرحباحصأهونكاسناكو.رشععساتلانرقلايفةيبهذلاهترتفشاع
1940ماعلايفهيلعتضرفيتلابئارضلانكلو،ديجلخديوذراجتو
تغرفأ،1995ماعلانملوليأ)7-6(يفتلصحيتلاةيمادلاثادحألاو



مهلزانماوكرتيل،جراخلاىلإةرجهللمهتعفدونييساسألاهينطاقنميحلا
ّتلحدقو،اهباحصأهلضّرعتامىلعًادهاشحبصتلةيانعنودمهلاحمو
،هتاذيحلاريصمنمًاسؤبرثكأةيرشبةلتكتقولارورمعممّهلحم
نيدجتسيزئاجعتاصيخرونوداوق،ةيذحألاوعملم،مهمجنلفأنونانف
تاردخملاوجورم،راهنلاءوضنمرثكأةمتعلامهبسانت،ظحلارثاعًانوبز
هثادحأولوضانألاميحجنمنوبراهلادروكلاًاريخأو،ءاوسلاىلعاهونمدمو
.نينسلارمىلعةيمادلا

حئاورلاةيقببةجوزمملاماعطلاحئاورتأدبىتحيحلاانلخدنإام
ةوسننإفًارصعلازيالناكتقولانأنممغرلاىلعو،حوفتةثعبنملا
باوبألامامأسولجللنجرخورانلاىلعرودقلاعضونيهنأدقيحلا
يفضيبخصبنوبعليةرثكبنورشتنملافطألااميفثيدحلافارطألدابتل
.ناكملارقفىلعةيويحلاضعب

ةفاضإلابً،ادبأةملظمريغةيلاقبدجوتتناكملظملاناكدلاعراشيف
يذلاروبوجداشرىهقمنوكتنأدبالىهقموةريغصةراجنةشروىلإ
.هنعثحبن

سلجيودعباميفناهروأانبقحليلناعنكوانألوخدلاىلعانقفتا
ىقبيسولخدتينلفماريامىلعرومألاتراسلاحيفو،ىرخأةلواطىلع
هيطعأنأةظحللتركفدقو،انعمىتأهنأداشركردينلثيحبًاديعب
.يتزوحيفهتيقبأورثكأهطيروتأشأمليننكلويسدسم

نمًاعساوناكدقفجراخلانمىهقملاهيلعادبامسكعىلعو
امىلعيركسلانوللابةيلطمىضماميفتناكةخستمناردجبلخادلا
روصاهبناجىلإو،يندملايزلابكروتاتألةروصرادجلاىلعتّقلعدقو.ودبي
.سيسروغملسمو،لوغيزيمركنوصهموسيسيلتاتميهاربالاثمأنيبرطمل

مليذلاىهقملاءاجرأيفحدصيكسيبارألاتابرطمىدحإتوصناك
رهزلاةلواطنابعليناصخشسلجتالواطلاىدحإىلعفً،امحدزمنكي
ةلضفملاةبعللا،بعللاقاروأبنوبعليىرخأةلواطىلعنوقابلاةعبرألااميف
نالجرسلجيناكياشلادقومبرقيتلاةلواطلاىلعو.يهاقملايفلاجرلل
يحويامكنيثالثلاغلبيملرخآلااميفرمعلانمنيتسلادودحيفامهدحأ

ىلعونئابزلاتابلطزّهجيياشلادقومفلخاملهككانهناكو.هلكش
محدزمريغىهقملانأامبوً،اضيأاهعيزوتنعلوؤسملاناكودبيام
.ةعرسبةمهملاهذهنميهتننسف

.نيلخادلاةفرعملمهراظنأعيمجلاعفرروفلاىلعوناعنكوتلخد



نيسلاجلانيلجرلاتارظننكل،مهنوؤشبمامتهاللاوداعامناعرس،مهنكلو
يتلاتالواطلاىدحإانرتخادقو،بايتراوكشبانعباتتتلظدقوملابرق
وهوهبرشدونامفرعيللهكلاءاجةليلقتاظحلدعبو،رادجلابرق
ً.امًاعونةفالجوةيدجبانملكي

؟نابرشتاذام-
؟ةيكرتةوهقدجوتأ-

.ناعنكهلأس
.لجأ-
؟كلذكسيلأةداس-يلإرظنمث-ةداسةيكرتةوهقاناجنف-
.ةداس-

انوحنتفتلينأنودىهقملاناهروألخدلهكلاانرداغينألبقو
اهباحصأعفريتلاتالواطلانيبراسو،هتايحيفانريملهنأكوًاقلطم
ةيؤرنمهنّكمتةلواطراتخايذلاديدجلالخادلاةفرعملًاددجممهسوؤر
.هبلطيبليلهوحنلهكلاهجتادقو،انتلواطىلعلصحيام

داشرامهيأىرت-ناعنكلاق-انتابقارميفنارمتسمنانثالااذه-
؟روبوج

نموًاددجمنجسلانمجرخدقوهف،امهنمًايأنوكيالدق-
.لمعلانمةزاجاذخأهنألمتحملا

لجرف،ىرخأةيوازنمرومألاىرتنألواحيقيدصايكوجرأ-
هجورخلاحهنأمزجأو،تنأوانألعفنامكةزاجإذخأيفركفيالداشرك
ً.اروفلمعلاىلإداعنجسلانم

ً،ائيشمهنعفرعأال،ءالؤهنعديعبانأفلوقياميفًاقحمناك
رضحأتاظحلدعب.تقوعرسأبناكملااذهرداغأوًاديعبلظأنأىنمتأو
.بطاختلايفهتربنهبشتنأدهاجةربنبناعنكهلأسفانتوهقلهكلا

؟هدجننأنكمينيأملعتأ؟روبوجداشرنعثحبن-
ًادمعتمرظنلالاطأو،انيمدقصمخأتحتانسأرنملجرلاانيلإرظن

.لأسينألبق
؟نانوكتنمو-
،ةيضقلايفهنععافدلايونأتنكدقو-ناعنكحضوأ-ٍماحمانأ-

.هلباقأنأدوأاذل
.متسرملعملالأسأينعد-
مثنموناهروأوحنةيادبهجتاف،لهمىلعفرصناولهكلاباجأ



ةيسيئرلاةلواطلاىلإلصوامدنعو.ىرخأةيوازيفنيسلاجلانيلجرلاوحن
هجتايذلاو،متسرملعملانوكينأدباليذلايحتلملالجرلاعمثّدحت
وحنهجتاومتسرضهن.ديدهتلابيحوتةيئادعتارظنبانقمريانوحنهرودب
اهسفنتارظنلابانوحنعباتمثنمو،يقيسوملاطيرشلافقوأوةلجسملا
نأبًاليفكثدحلااذهناكعبطلابو،باشلاهعبتياميفةديئوتاوطخبو
ةعبرألانيسلاجلادحألرمألالهكلاحضوأثيح،راظنألاعيمجانوحنهجتت
ةزرابةروصبًافيحنةماقلاريصقًاصخشناكدقوهنذأيفسمهيوهو
ىلإًاسلاجيقبناهروأقئاسلانكلو،هئالمزةيقبىلإثدحلالقنيذلاو
نميرجيامبقارأتنكاميفو.ةقدبثادحألابقاريًازفحتمهتلواط
يتلارئاجسلاةبلعمتسرعضووةلواطلاالصودقباشلاومتسرناكيلوح
،نوللاءارضخلاةيبشخلاانتلواطىلعةعوضوملاةريغصلاةضفنملاىلعهدييف
.نينسلارمىلعههجويفةرئاغتاونقنيخدتلارفحدقو

هتوصةربنوهتاكرحوهينيعتارظنتناك-؟داشرنمناديرتاذام-
.هيلإيضفيسيذلاامملعأالفوشكمديدهتبيشتاهلكةيئادعلا

ًايئاهنرثأتينأنودودوربلكبناعنكاهلاق-هيلإثدحتلاديرن-
هعمثدحتلادوأوماحمانأ-اهئادباىلعمتسرصرحيتلاديدهتلارهاظمب
؟هفرعتله،ةيضقلانأشب

.ينباطيروتاولواحدقل،نآلاةيضقنمام-
؟كنباداشرله-
؟كجعزياذهأ،لجأ-
ةهباجمىلإرجنيملوهتوصيفءودهلاةمغنىلعًاظفاحمناعنكيقب

.لجرلا
.ةمهتلانمهتئارببًاعنتقمتنكًاضيأانأ،هتمالسىلعهللًادمح-

.هتارظنةأطونمففختملومتسرنئمطتملتاملكلاهذهنكلو
؟ينبانمهنوديرتيذلاام-
نأنظأوً،اضيأةيضقلاهذهيفيتلاخنباطيروتمتدقل-

انعفداماذهو،ةقيقحلاىلإلوصولاديرأاذل،دحاونيتيضقلايفمهتملا
.مويلاءيجملاىلإ

انلوحنوقابلاةعبرألالاجرلاعمتجاثدحتيناعنكناكامنيبو
رعشتسيهتلواطىلعرفنتسمناهروأاميف،انمردبتةكرحلكنوحصفتي
.روفلاىلعلخدتيلةيئادعةكرحيأ

رادتساواهلاق-نييقيقحلاةانجلاىلإلوصولاناديرتامتنأفًاذإ-



؟داشرايهلوقياميفكيأرام-هنباوحن
داشرهنأانكردأو،باشلاوحنروفلاىلعانرظنداشرمساركذامدنع

.هتيؤرلءانعلااذهلكاندبكتيذلا
نابعش-هرمأيوهوليئضلالجرلاىلإتفتلاو-نآلادكأتنس-

.هناديريامىرنلامهّشتف
،هلعفانيلعامرّرقننألبقًاعمةعبرألاانلوحفتلاروفلاىلعو

نمنكمتوروفلاىلعموجهلاىلإردابفتقولامهلهميملناهروأنكل
ً:اددهمخرصيوهورصبلاحمليفداشرغدصىلعهسدسمعضو

.اوكرحتتال-
.ةمدصلاهتقعصدقوهناكميفنابعشرّمست
.هسأريفسدسملاغرفأسةكرحيأبمتمقنإ-
،ديدشرذحبومالستساةيعضويفروفلاىلعةيقبلاونابعشدعتبا

.متسروهةأرجمهرثكأناكو
؟ةقيقحلانعناثحبتساذكهأ-

يذلابضغلاىلعوفطتةيرخسلالعجينأناكمإلاردقلواح
.هحمالميستكي

.بولسألااذهبأدبنممتنأ-
.ناعنكلاق
.رثكأالدكأتنوامكّشتفننألواحنانك-
؟انشيتفتنوديرتاملو-
.راوحلايفتلّخدت
.ناقيدصمأناودعامتنأله،مكاياونقدصفرعنالاننأل-
درجمىلعرصتقيرمألاناكنإو،ديكأتلكبًءادعأانسل-

كتلواطىلإةدوعلاكنكمي-ناهروأوحنتفتلا-اولضفتنانئمطاللشيتفتلا
مثةلواطلاىلعهتعضوولاطنبلامازحنمسدسملاتجرخأو-ناهروأ
ةيلمعلمكيلنابعشداعو،ناعنكلعفكلذكويشيتفتبحامسللّيديتعفر
ىلعرمتسملاهددرتنماهبستكاهنأودبالةربخوةيهانتمةقدبشيتفتلا
.نوجسلا

.امهتزوحبءيشال-
:لوقيوهولهكللهاطعأويسدسممتسرذخأ
نإالإهرضحتالو،انثيدحيهننىتحكدنعسدسملاعدميعن-

.كنمهتبلط



ًاريشملوقيوهوةينمألاهتاءارجانمدازمتسرنكلوضارتعالاانلواح
:ناهروأوحن

.هحالسانّملسينأهيلعًاضيأوه-
اهداجأةيعراوشةجهلباهلاق-ةلكشملاعتفاديرتًاقحتنأ-

مقنملاننأامكً-اعفادملمكأوصاخشألاءالؤهنيبهرمعلكىضمأهنأكو
.هتزوحبىقبيسهحالسفاذل،مكتحلسأذخأب

.شاقنلللاجمالفًاذإ-
.متسراهلاق
.هديدهتلملستسيملناعنكنكلو
.فرصننانوعدوانحالسانوطعأاذإ-
ِتأنملنحن-رتوتلانمفيفختلاًالواحمتلّخدتً-اديجينعمسا-

،ةقيقحلاغولبومهافتىلإلوصولاهديرناملك،ةلكشملاعتفالجأنم
اماذل،لبقنمعوضوملاهيلعانضرعدقوًاديجانفرعيكيماحمنأامك
.ءودهبثدحتنانوعدوفقوملاميزأتلٍعادنم

ً.امهفتسمهنباىلإمتسررظن
؟امهنعيماحملاكثدحله-
-انعمراوحلايفًابغارادبدقوءودهبهدلاولحضوأ-ينثّدحلجأ-

،ةيضقلايفمهدحأماهتامتوًاضيأتلتقدقوةقيدصهيدلتناكلاتراك
ملمهنعيماحملاينربخأامدنعنكل،هنععافدلانولوتيمهنأدبالو
.ةيضقلايفرثكأيطيروتلةطرشلانمةبعلاهنأًادقتعمقّدصأ

.ةطرشلانمانسلنحن،فختال-
.لوقيوهوضفتنايذلامتسرلنيمطتلاقريمل
دعبةطرشلاعمطروتلاديرنالاننكلو،دحأنمفاخنالنحن-

فارتعالاىلعهومغرينألجأنمبرضلابينباىلعءادتعالامتنأ
.ةميرجلاب

ىلعهماغرإةطرشلاتلواحدقفًاضيأسنويعملصحاماذهو-
النحنفاذل،هبكتريملبنذبفرتعينألبقيملهنكلو،ةميرجلابفارتعالا
.ةيضقلابةقلعتملاطاقنلاضعبانلحضوتنألجأنمانيتأوةطرشلابقثن

راشأثيحهسفنيفةنينأمطلاتثعبناعنكتاحيضوتنأودبي
،ةلواطلاىلعنمًاددجمناخدلاةبلعذخأو،روفلاىلعاودعتبافةيقبلل
ذخأناعنكنكلتضفر،انعمثدحتلالوبقوةقثلاةلالدانوحناهّدمو
.اهلعشأوةراجيس



ةميغانلوحّميختلهتراجيسناخدثفندقواهلاق-ًالوأاثّدحت-
تاسبالميهامو،اهتفرعمناديرتيتلاقئاقحلايهام-نوللاةيدامر
.اذهكتلاخنباةيضق

بحيناكسنوينأبهلحضوأو،راصتخابةيضقلاناعنكهلحرش
يفلمةساردبماقدقو،اهلتقىلعمدقينأليحتسملانمونوسيأ
اتلكيفلعافلانأونيمهتملاةءاربنمدكأتموهو،نّعمتبنيتميرجلا
.هسفنصخشلانوكيدقنيتميرجلا

؟لعافلاهنظتنمو-
.متسرهلأس
ىرخأةعومجمنوكتدق-ناعنكباجأ-هنعثحبناماذه-

.ولغوأهيبيفمكلمعلاجمىلعةرطيسلالواحت
.ناعنكةحارصهتأجافدقومتسرانيلإرظن
ءادعأالو،نوناقللفلاخمءيشبموقنالنحنف.كلذدقتعأال-

.روصتتامكانل
لحينأديرينمكانهنوكيدقنكلو-ناعنكفدرأ-ملعأ-

.مكلحم
ثيدحلاراثأدقوةمهتلايفنلدعتسيناعنكبقارييذلامتسرناك

.هدلاوملكتينألبقلّخدتداشر،نكلو.ودبيامىلعهءايتسا
هنألاتراكينربخأدقف،ةميرجلاءاروروفصعلايروننوكيدق-

ً.ارخؤمهيخأنباعميقتليناك
نمردقلااذهنأحاضولانمادبدقوًارزشهنباىلإمتسررظن

.هلمتحياممرثكأنيبيرغنيصخشعمثيدحلايفةحارصلا
.صخشلااذهبانلةقالعالً،ايبغنكتال-
امعحاصفالاديريداشرنأكردأنأدعبةصرفلازهتناناعنكنكل

.هتزوحب
ًاضيأسنوينأامك؟لوقياميفًاقحمنوكيدقفهرهنتامل-

،ماودلاىلعهبنايقتلياناكنوسيأولاتراكنأوصخشلااذهنعينثّدح
.نيتميرجلايفًاطروتملعفلابنوكيدقو

،ةيحيرألكببذكلاىلإءوجللاولاجترالاىلعًاداتعمناعنكادب
لواحيقيدصنكل،هاوسوأيرونكصخشنعًاقلطمانثّدحيملسنويف
نأالإ،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلالجأنممعطلااذهمادختسا
.رغلاصخشلابنكيملمتسر



يكذصخشهنأامك،هاوسوأيرونعمانيدللكاشمالنحن-
الو،هذهكمئارجيفهسفنطّروينألوقعملاريغنمو،فرصتلانسحيو
.لاتراكهوتعملااذهلتقمءاروهنظأ

ّمهينألبقو،اذلً.اضيأهنباىلإوانيلإرظنيوهوثدحتيناك
.تلّخدتحيضوتلابداشروأناعنك

ترظن-تنأكعملصحامكلاملابهلًانيدملاتراكناكامبر-
نأامك-نويدلاةملكعامسىدلبرطضتهتنحستدبيذلاداشرىلإ

تفرتعأولصحاماذهسيلأ،هلتقمنمعوبسألبقامكنيببشنًاراجش
؟قيقحتلاءانثأهب

نمًاغلبمينمبلطامدنعو،يقيدصلاتراكناكدقفلجأ-
نأنودىهقملاحابرأنمغلبملاتذخأدقو،هايإهضرقأنأتقفاولاملا
اذه،انرجاشتويبضغراث،عفدلايفلطاميأدبامدنعهنكلو،يدلاوربخأ
.رمألايفاملك

ءالؤهعمطّروتلانمةرمةئمكترذحدقل،تلعفامسئب-
،ءاسنلاكهرعشليطيناكدقلً-احضومانوحنتفتلامث-راوطألايبيرغ
ءالؤهعملماعتلانمًاريثكينباترذحدقو،...هنأكشأوًاطارقأعضيو
لب،هاشخأتنكامثدحو،امةلكشميفانطيروتنمًافوخصاخشألا
هلةقالعاللتقةميرجبينباماهتامتثيحيتاعقوتلكثدحامقاف
.اهب

ًارصمتيقبو،ثيدحلارييغتلةصرفهيطعأاليكل.روفلاىلعهتعطاق
.ةيضقلاتافلمىلعزيكرتلاىلع

تنككنأحضوأ،هتعفارميفركذامكوماعلايعدملانأامك-
.تاردخملالاتراكعيبت

،ةحصلانماهلساسأالتاءارتفادرجماهنإينقّدص،بذك-
.ةوهقلاوياشلاىوساننئابزلمّدقنالكسفنبىرتامكنحنف

نمرمألاتابثإمتدقو،تاردخملاىلعًانمدمناكلاتراكنكل-
.ةرملاهذهناعنكلّخدت.ةيبطلاتاصوحفلالالخ

،يلإهجويذلاماهتالاساسأناكاذهوًانمدمناكهنأركنأال-
موقأسودوقنلاينيطعينأهتربخأدقفريبكغلبمبيلًانيدمناكهنأامبو
.كلذءاقلهلردخملانمةيمكنيمأتب

دقل،نونجملااهيأتاردخملاهلنّمؤتنأيونتتنكفيكو-
.دوقنلاضعبلجأنمربكأةطرويفكسفنتلخدأ



لاتراكلتقمظحلاءوسلونكلو،رثكأالهدوقندرتسيلكلذلعفدقل
ً.احضومانبطاخيوهوةريخألاهتلمجلاقً.اديقعتعضولاداز

هلىثريعضويفوهوّيلإءاجدقف،ثدحاماذهنإمسقأ-
يرودبو،هلليلقلانيمأتبموقأيكلينلسوتيأدبو،ردخمللهتجاحببسب

دوقنلاراضحإعاطتسانإلعفأسيننأتيعداورمألانمةدافتسالاتلواح
وهفاذل،امصخشزازتبابناموقينوسيأهتبيبحوهنأاهنيحينربخأف،يل
.دوقنلانيمأتىلعرداق

.ديدجلاطيخلااذهبناعنككّسمتروفلاىلعو
؟امًاصخشنازتبياناكامهنأينعتاذام-
.رخآلاونيحلانيبهنمدوقنلاذخأبهنازتبياناك-
؟وهنيأنمملعتلهو؟ةأرمامألجروهأ-
.قيمعلاهئاكذىلعلدييقيدصنمًاّقفومًالاؤسناك
.بيجينألبقةليلقتاظحللداشرلّهمت
ً-الجرمأةأرماناكنإينربخيملوهف،ملعأالةقيقحلايف-

زازتبابناموقيامهنأىوسينربخيمللجأً-ادكؤمفدرأوتاظحللّفقوت
.لجرهنأدقتعأيننكلو،ليصافتلانمديزمنودامصخش

؟اذهلكبكربخألاتراك-
فرتعااذل،ردخملاىلإةسامةجاحبادبوفجتريناكدقف،لجأ-

.هلردخملانيمأتىلعيعيجشتلجأنمرمألابيل
؟نوكينمكربخيملو-
.رمألاىلعينعلطيملال-
.ةظحلاورظتنا-
نمكرخآلاولتدحاولاانيلإرظنيوهوسامحيفمتسرلّخدت

قباسلاهصرحنعىلختدقوهاوساهيلإلصيملةيرهوجةقيقحفشتكا
.انمامأثيدحلانم

زازتبابناموقيناكنانثالاناذهف،يقيقحلامرجملااندجودقل-
الةطروزازتبالاوً،اديورًاديورهتورثوهمدناصميناكامهنأودبيوصخش
دجيمل-زازتبالاعوضومناكًايأ-نيكسملانأودبيو،لحالواهلةياهن
.دبألاىلإةبيصملاهذهنمصلختلاوامهلتقىوسًالحهمامأ

ً.امدمدمهبيجأنألبقةظحللتّثيرت
.قحكعم-

.ةصرفلاهذهلالغتساويتدناسملىرخأةرمناعنكلّخدتروفلاىلعو



ةفرعموصخشلااذهةيوهىلإلوصولايرورضلانمنكلو،لجأ-
.هزازتبابهلجأنماماقيذلاببسلاونوكينم

دبالًالجرناكنإف-داشرحضوأ-ةداعةفورعمزازتبالابابسأ-
تناكنإو،نيباصنلانيذهىلإامةقيرطبتلصوةشحافباكترابماقهنأو
.اهجوزةنايخبتماقدقبلغألاىلعيهفةأرما

حوليادبيذلالمألاقيربدقفنأدعبًاددجميقيدصهجوّدبلت
.زاغلألاهذهلكطسو

؟نوكينمفرعتالكنأينعت-
.سأيبلأس
ةصقءاروفقتنميهةاتفلانأدكأتمانأو،ديزملابينربخيمل-

ىلعمادقإلليفاكلاءاكذلابىلحتيالًارّوهتملاتراكناكدقف،هذهزازتبالا
ةّميتمتناكاهنأامك،ةيكذتناكلباقملاباهنكل،عونلااذهنمةرماغم
.نامدإلاةفآنمهصيلختلجأنمليحتسملالعفلةدعتسموهب

؟رمألابنامدإلاةقالعامو-
ىدحإيفهجالعفيلاكتلجأنمامغلبمعمجديرتتناك-

نكيمللاتراكنكلو،ريغناهيجةقطنميفًالزنمترجأتسادقو،تاحصملا
دوعيو،رمألانعيلختلاباهدعيةرملكيفناكو،ةيفاكلاةدارإلابىلحتي
ً.اددجمهيلإ

ماقاذل.هنباةءاربحلاصلةأجفلّوحتيذلاثيدحللًاّنتمممتسرادب
.ةديدجتامولعمىلعلوصحلالجأنمىرخأةلواحمبناعنك

ىتحكيدلاملكبينربختنأكيلع،داشرايًاديجينعمسا-
،كلذقّقحنليندعاستنأكيلع،يقيقحلامرجملاىلإلوصولانمنكمتأ
هسفنمويلايفءاقلىلعلاتراكعمتقفتادقتنككنأًالثمملعأانأف
.ةميرجلاهيفتعقويذلا

اميدلسيلوةمهتلاهذهنمءيربانأف،عبطلابكربخأس-
فالآةسمخينيطعيسهنأبينربخأوًاحابصلاتراكّيلإءاجدقف،هاشخأ
هتدرطو،هقّدصأملعبطلابيننكلونييوريهلاضعبهلترضحأنإرالود
دقنوسيأوهنإينربخأومسقأهنكل،هبيذاكأنمةديدجةبذكاهنإًالئاق
امهنأو،هفرشوهتعمسبقلعتيامصخشنعماهرسةفرعمنمانكمت
ةقيرطيأبيلامعاجرتساديرأتنكيننأامبو،لاملاىلعلوصحللهنالغتسي
امهيطعأسودوقنلارضحيوًارهظةيناثلادنعيلإدوعينأهتربخأدقف
دقو،روضحلانمنكمتيملوكلذلبقتعقوةميرجلانكلو.هيلإجاتحي



اميفتملعو،دوقنلاعفدنمًابّرهتهدعومنعّفلختهنأاهنيحتدقتعا
.لُتقهنأدعب

كلتشياعدقهنأكوهنباتاملكىلعًادكؤمهسأرزهيمتسرناك
.هنباةءاربتبثيديدجليلدىلإلوصولاهرسدقو،هسفنبثادحألا

؟تامولعملاهذهبةطرشلاتربخألهو-
.ناعنكهلأس
نمعثحبتةطرشلاتناكدقف،ثدحتللةصرفلادحأينطعيمل-

ثدحاماذهنأنظأو،ةقيقحلاىلإلوصولابمامتهانودةميرجلابهمهتت
.سنويكتلاخنبانيكسملاعم

تهجتادقةيضقلانأينعياذهفهلوقياميفًاقداصداشرناكنإ
ةمهتلانمهتأّربيلاتلابو،هعقوتنانكاملكنعًامامتًاديعبرخآًاهاجتا
لواحيتلاتاردخملاةصقالخلعفلابًاقداصادبدقو،لاحلاةعيبطب
ليثمتلايفنوعرابصاخشألاءالؤهفىرخأةهجنمنكلو،اهنمصلمتلا
.يساسألامهلمعبمهلةقالعيأراكنإواهاوسوةطرشلاىلع

باشلاىضفأنأدعبرثكأءاقبللرّربمنمكانهدعيملكلذعمو
.رداغننألجأنميسدسمّيلإاوديعينأتبلطاذل،هيدلاملكب

ً.ارخاسكحضيوهوسدسملارضحأيذلاميعنلمتسرراشأ
ّلطعمدانزلاف،سدسملااذهىلعًاريثكدمتعتالنأبكحصنأ-

.يديسايةجاحلاتقوةدحاوةصاصرقلطينلو
يذلاسدسملااذهف،هتاذتقولايفينتمدصوةمولعملاهذهينتلهذأ

يذلاو،اهلضرعتننأنكمييتلاراطخألانمةاجنلايفهيلعدمتعأتنك
لمعتالةيندعمةدرخدرجمناكًاحجبتمهتطساوبلسرمديدهتبتمق
،هبّرجيلحالسلاذخأو،يردقبًائجافتمُدبيملناعنكنكل،ةجاحلاتقو
نمانجرخولاطنبلامازحيفًاددجمهتعضو،ًّالطعمدانزلاناكلعفلابو
.ناهروأبطاخأانأوانتثالثىهقملا

،كعمكسدسمراضحإبًاريبكًافورعمانلتيدسأدقكنأملعتأ-
.ةبابذلتقيفعفنتالةدرخلاهذهف

دقنوكأالأوجرأ،يديسهذهكنكامأيفبجاوطايتحالا-
ً.اددهميحالستمدختساامدنعةلكشملاديقعتيفتببست

.لمعياليسدسمىرتامكف،العبطلاب-
اذلً،اضيأانثيدحعباتيناك،هنكلو.هتاجاتنتسايفًاقرغتسمناعنكناك

ً.ابّقعملخدت



لجأنمرطخللكسفنتضّرعدقف،ناهروأايًاليزجًاركش-
.انتيامح

نماذهفةلثاممةمدخيألامتجتحانإو.يديساييبجاواذه-
.يرورسيعاود

نسحنمنكلو،لمعيالسدسملا،لهكلاكلهلاقامتعمسأ-
نكيملنإداهنريصمهجاونسانكالإورمألاكرديمللسرمنأظحلا
؟نآلالحلاام.أوسأ

دكأتللحالسلاصحفبدحأموقينلهذهكتاظحليففقلقتال-
.هتيحالصنم

يفانمةربخرثكألاناهروأعنقيملمالكلااذهنكلً،انئمطمهتبجأ
.حرتقادقف،فقاوملاهذه

هللاحمسالضرعتتدقف،يديسطاتحتنأكيلعكلذعمو-
،تافدقناوآلانوكيساهنيحو،حالسلامادختساللعفلابهعمرطضتفقومل
،ةحلسألاحيلصتيفعرابيقيدصّيدلف،هايإينيطعتنألضفألانم
.كعمىقبيلةرتفلاهذهيسدسمكيطعأسلباقملابو

ًاقلطمتيضراملوسدسملاًالماحتلّوجتاملةرياغمفورظلاتناكول
اهيفانمحقييتلاتآجافملاببسبويننكلو،يلسيلسدسمبظافتحالاب

.لوبقلاىلإًارطضمتنكيقيدص
انتجاحمدعلرداغينأناهروأنمتبلط.يحلانمانجرخنأدعبو

ريسملادعبو،ةيدبألاولغوأهيبةمحزًاددجمانتعلتبااميف،هتقفارمىلإ
:ناعنكينلأسًاليلق

؟هتعمساميفكيأرام-
؟زازتبالاةصقينعتأ-
.لبقنماذهكلامتحاانلرطخيملف،لجأ-
ناكنإاذه،ةقباسلاتارايخلاوتالامتحالالكعجارننأانيلع-

.هلوقياميفًاقداصداشر
نوكينأىنمتأ-رمألاهقلقأدقوناعنكباجأ-قحكعم-

ً.اقداص
دعبو،داشرهلاقاميفرّكفننحنوىرخأةرمنيتماصريسلاىلإاندع

.ٍلاعتوصبركفينمكمدمدوهسأرناعنكعفرليلق
.يلًاعنقمهمالكادبدقفً،ابذاكهنظأال-
.ةبراومنودييأريدبأنأيلعناكاذل



.ءيشيأنمًادكأتمتسلف،ملعأال-
هنظأاللباقملابيننكلو،لبقنمهفرعنالنحنف،قحمتنأ-

.ديقعتلااذهلكبةصققالتخاىلعًارداق
مهلئاسوومهبيلاسأمهيدلًاضيأمهف،سانلاءالؤهبنهتستال-

.ةجاحلاتقومهيجنتيتلاةيكذلا
تمص-نوسيأنعهفرعنامعمقفاوتيهبانربخأامنكلو-

ردصملاانفرعةقيرطلاهذهبفً-احراشلمكأمثنمو،هراكفأبيترتلًاليلق
لمكيلًادّدجمّفقوت-دوقنلاهذهلكىلعهنملصحتنوسيأتناكيذلا
الداشراهدروأيتلاةيوارلايفف،همهفأملءيشكانهنكلو-اهدعب
؟لصحاميفطبضلاباهرودام،دناجريفنيرثاكلدوجو

نأينعياذهفةحيحصةياورلاتناكنإ،يقيدصايحضاورمألا-
لب،نوسيأدوقنردصمنكتملاهنأوزازتبالاعوضومبنيرثاكلةقالعال
.هزازتبابناموقيناتيحضلاناكرخآصخشكانه

ّثيرتلادعبواذلً،امامتًاعنتقمناعنكُدبيملكلذنممغرلاىلعو
.هتاضارتعاحرطداعأتاظحلل

اهفّرعتلبقلاملاكلمتنكتملنوسيأف،ةماهةطقنكتتافنكلو-
.اهدييفقفدتيلاملاأدبىتحاهيلعتفرعتنإامو،نيرثاكىلع

؟نيرثاكوههزازتباباماقيذلاصخشلانأينعتأ-
يلحرشيلقيرطلاطسويفّفقوتهنإىتح،هلًائجافميلاؤسادب

.هيأر
،ًالوبقوةيقطنمرثكأرخآًالامتحاحّجرأيننكلو.دراولامتحااذه-

نعمهدحأبةقلعتملاتامولعملاضعبىلعتلصحنوسيأنوكتدقف
.زازتبالاةيلمعتأدبانهنمو،نيرثاكقيرط

؟رمألااذهيفنوسيأةكيرشنيرثاكنأيأ-
.ههجوةحفصنعدعبددبتتملةريحلاوىرخأةرميلإرظن
تسيلنيرثاكنأينعأ،يقيدصايانرظنتاهجوعطاقنالامل-

ماهّرسىلعنوسيأتعلطأدقاهنكلو،زازتبالاةيلمعيفنوسيأةكيرش
رمألالالغتسابنوسيأتماقف،ةئيساياونيأنودامصخشبقلعتي
ً؟ادراوًالامتحاسيلأ،لاملاىلعلوصحللزازتباىلإهتلّوحو

؟زازتبالانأشبملعتنيرثاكتناكلهو-
اهيفاهرذحتنوسيأىلإزوجعلااهبتثعبيتلاةلاسرلاركذتالأ-

اهتحصندقو،ةياغللنورطخمهنألصاخشألاءالؤهعمطروتلاةبغمنم



؟هتمربرمألانعيلختلاب
عمنوسيأطّروتبامةقيرطبتملعنيرثاكنأىرأانأً،انسح-

مليتلاوزازتبالاةيلمعبملعىلعنكتملاهنكلو،اوناكًايأصاخشألاءالؤه
.ةلاسرلايفحوضوباهيلإرشت

ملوً،امستبماهلاق-ريغصليصفتيأنعيضاغتلاعيطتستال-
امك-قيدصنمًايقيقحًاباجعإمأةيمّكهتهتماستباتناكنإًامامتدّدحأ
انأفكلذعمو،زازتبالاةيلمعباهلملعالنيرثاكنأضرتفنس،ءاشت
.مويلاتامولعمنمهيلعانلصحامبلئافتم

برديأىلإيردنالبابانمامأحتفدقولئافتمتنأاملو-
؟يضفيس

ىلإلوصولاانعطتسانإيقيقحلامرجملاىلإلصنساننأكلذ-
هزازتبامتيذلاصخشلا

؟نيرثاكقيرطنعينعتأ-
نآلاانأدبلهنوسطاوروتكدكيأرامً-اجهتبماهلاق-عبطلاب-

؟ةقيقحلاقيرطىلعريسن
ّيلعهغبسأيذلابقللااذهنميمريرورغملايقيدصنأتكردأ

.فورعموهامكزملوهكولراشهسفنربتعيهنأ
؟نوسطاوانأنوكأاملمث.كتداعكثادحألاقبتستالأييأر-
.مسالااذهةيصخشلاىلعقلطأنموهنانوكرثرأبتاكلانأل-
.زملوهكولراشليهرهشألاةيصخشلانكلو-
ً.احزامتضرتعا
.يقيدصايةرهشللئجافملاكمامتهابملعأنكأمل-
نكلو،ةقهارملامايأاهضوخنانكيتلاكةفكانمضوخلدعتسنانك

هتغلبأدقوةلصتملايهايتاكتناك،رمألامامتإنودلاحلومحملاهفتاه
نمةلاسرلوصووهوديكأتلكبراسامهلوأ،انبايغيفالصحنيثدحب
ءاضعأدحأماقيذلاداهنبّقلعتيناكفيناثلاامأ،نيرثاكةيسنرفلازوجعلا
ةيجاجزلاةهجاولاىلعةريبكةمجنمسربودبيامىلعسكاةعومجملا
.هتبتكمل



بابلاانلتحتفيتلاهتبيبحناعنكلأسويدتسالاىلإانلوصولاح
يذلالاعفنالاسكعىلعو،ةلاسرلانعاهيلعمالسلابردابينأىتحنود
:لوقتيهودوربلكبهتلباقدقفهيرتعيناك

.نولاصلايفاهنإ-
ترّدصتيتلاةمجنلاببسبدودحلاىصقأىلإرتوتمداهننأدبال

ً،اعمةلكشملايفثحبنيكلانلاصتارظتنيناكو،حابصلااذههتبتكمةهجاو
ةءارقلنيفهلتمانكاننكلو،قلقلاهنعليزتوهنئمطتةليسووأًالحدجنو
.رباعلكشبلصحامعناعنكلأسكلذعمو،ةعرسلاهجوىلعةلاسرلا

متفرعله،بتكملاةهجاوىلعاهمسرمتيتلاةمجنلانعاذام-
ً؟ائيشاهنع

ديدشبعراهباصأيتلاهتنبانمًالاصتاحابصلااذهىّقلتدقل-
امةقيقحةفرعملجأنمروفلاىلعبهذو،ةمسرلاتدهاشامدنع
نانئمطالاوهبلاصتالاكيلعبجاولانمنظأو-ايتاكهلتحضوأ-لصح
.هيلع

؟كانهكلملهنكلو،لصتنسً،انسح-
زكارملادحأيفرعشللناجرهملجأنماصروبىلإتبهذدقل-

.نآلاةبتكملاريدتنميهىزيدو،ليبقلااذهنمءيشوأ
؟لعافلامهدحأدهاشلهو-
فرعتيملهنكلةبتكملامامأنمبرهيًاباشىأرهناريجدحأ-

.هيلع
اذهةبتكمىلعنوددرتينيذلاكيلاعصلادحأهنأودبال-

.انتفاخإلريقحلااذهنمةلواحماهنإ،لسرمهوتعملا
.ريسيوهوةدحبمدمد
-اهتوصيفٍدابقلقلاواهتلاق-رشابمديدهتهنإةلواحمتسيل-

اوموقيملنإويدتسالابابىلعةلثاممةلواحمباوموقينأدعبتسأالو
.كلذنمرثكأب

امك-ةالابمالودوربلكباهباجأ-يتزيزعايقلقلايفيغلابتال-
مهنأمهألاو،انئاذيإبمهيدلةيقيقحةينالو،فيوختلادرجمنودصقيمهنأ

.ويدتسالاناونعنوفرعيال
؟انيلإلوصولامهيلعبعصلانملهو-



انمقيذلاموجهلاىلعدرللةفيخسةلواحمدرجماهنإينيقّدص-
،انبّقعتبنوموقيمهنأدقتعأالو،انيلإثدحتلاىلعهرابجإو،هرجتمىلعهب
.رومألاهذهبكلابيلغشتالويغلابتال

هاجتةالابماللكباهقوسيناكيتلاتاغوسملابعنتقأملةقيقحلايف
فوقولاىلإًاضيأايتاكعفداماذهو،داهنعملصحيذلاكيّدجديدهت

:بضغبلوقتيهوهتهجاوميف
ةلكشملاءازإةقلطمةالابمالبفرصتتيذلاتنأمأغلابأيتلاانأ-

؟كببسبكئاقدصأبرقأاهلضّرعتيتلا
هفتاهجرخأكلذلدبو،تاماهتالاهذهىلعباوجيأهنمردبيمل

.دوربلكبداهنبلصتاو،هبيجنملاقنلا
يذلاامينربخأ...؟ريخبتنأله؟لاحلافيك...داهنًابحرمولأ-

اماذإ...؟اصروبنمكلمتداعله،تمهفدقللجأ..ً.انسح...لصح
،تنأبهذتس...؟اهدرفمبىقبتالىتحكعمًاضيأىزيدرضحتنأكيأر
ءيشيأتجتحانإًانسح...بئاصرارقسكعلاىلعال،ءاشتامكًانسح
.ةمالسلاعمً،اذإءاقللاىلإانقفتا.انهًاضيأميلس...روفلاىلعانبلصتاف

:ّيلإتفتلاىتحةملاكملاىهنأنإامو
ًارذحرثكأنوكيسباوبلاّنأو،ةرباعةلكشمدرجماهنأينربخأ-

لزنملايفمويلاىقبيس،اذل.اصروبنمًادغكلمدوعتسوً،ادعاصفنآلانم
وحنتفتلامث-يئاهنلكشبهلزنمىلإةقيرطلاهذهبدوعيدقو،ىزيدعم
هرومأنإلوقيداهنف،قلقللٍعادنمامهنأتيأرأ-لوقيوهوايتاك
.انلمعكرتننأوفاخننأانيلعسيلو،ريخب

يفقيقحتلانأًانيقيفرعيوهولوقينأهنمعقوتتاذامو-
.هبمامتهالانمكيدلمهأةيضقلاهذه

.يتزيزعايّيلعكتوسقيفنيغلابتتنأ-
ردقهسفنطبضلواحيناكهنأحضاولانمنكلوً،ابتاعماهلاق

.ايتاكعمرجاشتيالىتحهتعاطتسا
لاحكقيدصنعلأستنألدبف،قالطإلاىلعغلابأالانأ-

.ةلاسرلاىلعًابصنمكمامتهالكناك،كلوصو
.يرهاظلاهئودهىلعًاظفاحميقب
ةيضقلاهذهلحنماننّكمتتامولعميوحتدقةلاسرلانأل-

.لكاشملاهذهلكنمصلختنسيلاتلابو،نكممتقوبرقأب
.ةشقانملاهذهنمءاهتنالايفًالمأةملكلكىلعًادّدشمثدحتيناك



؟يهتنتسًاقحأ-
.دييأتلاةبلاطّيلإرظنتيهوكلذتلاق
،ةيضقلاءارويذلازغللاةلاسرلاهذهّرسفتدقف،هوجرناماذه-

.يقيقحلالتاقلافرعنسيلاتلابو
ً.انسح-
.نولاصلاوحنريستتذخأو،اهرهظانلترادأدقو،بضغباهتلاق

ىلععوضومقرزأّفلغميفتناكيتلاةلاسرلاةءارقلنْيـَقّرحتماهبانقحل
:لوقتيهواهوحنتراشأدقو.ةلواطلا

.بيرقامعيهتنننأوجرأ،نكلو.انهاهنإ-
.يهتننس-
،هتاجردىصقألاعفنالاهبغلبدقوةلاسرلاذخأيوهوكلذلاق

نمو،اهيلعضاضقنإللزّهجتيةسيرفىلإرظنينمكّفلغملاىلإرظنيناكو
ً.ادعوتمايتاكىلإتفتلامث

اهدعبأرجتينلو،هاسنينلًاسرددغولااذهنقلأسينيقّدص-
.ينصخيدحأيأنمبارتقالاىلع

نأكنمهبلطأاملك.ةديدجلكاشميفطروتتنأكديرأال-
.بعاتملانعدعتبت

يفناكو،هيلعنّودملاناونعلابًامامتهاريعينأنودنمفلغملاحتف
نمتدبيتلاةشقانملاهذهيهتنتيكل،هتبيبحءاضرإلواحيهسفنتقولا
.رخآلارظنةهجوبعنتقينلامهنملكف؛ةدئافيأنود

عوضوملالحيلتيينوجققحملاّملكأسيننأكدعأ،يتزيزعًانسح-
.ةديدجلكاشميأيفانسفنأطروننأنودنم

.ةءارقلابأدبوةلاسرلاجرخأدقواهلاق
.اهيفءاجامةفرعملكلثمقّوشتمًاضيأانأف،ٍلاعتوصباهأرقا-
.هلتلق
يفاهيفدروامةمجرتوٍلاعتوصبةءارقلاعيطتسأاليننكل-

.هتاذتقولا
.ٍلاعتوصبةيسنرفلابةلاسرلاأرقيادبو
...ناعنكويسم-
ً-ابرغتسميلإرظننيحًاحضومتلق-كمسابةلاسرلاتنّوددقل-

؟تأطخأله
.رمألايفاملكاذه،ملعأنكأمليننكلوال-



ً.اددجمةلاسرلاىلإداعو
تناكاهنأةصاخوً،ادجنوسيأتومربخيننزحأدقلناعنكويسم

اهتوموهًاماليإرثكألاو،ةيويحلاوطاشنلابةئيلم،رمعلالبتقميفةباش
يرابخإءانعكسفنتّفلككنألكركشأكلذعمو،ةعجفملاةقيرطلاهذهب
تءاجدقف،اهلوحًاحيضوتينمتبلطيتلاةلئسألاىلإةبسنلابو.رمألاب
يتلالميلفسالوكينةريستأرقدقونآلانمًابيرقتةنسلبقنوسيأّيلإ
لميلفاهيلعلمعيتلامولعلابةمتهمتناكو،ماوعأةعضبذنماهتنّود
نممريثكلاكانهعبطلابو،رتوبيراهةلسلسيفهمساركذدعبةصاخو
تملعامدنعيننأالإ،ماودلاىلعضفرأتنكيننكل،يعملصاوتلالواح
لكعطقدعبةبئاخاهدريفيتبغرمدعلتقفاو،ايكرتنمةمداقاهنأ

بوشننابإلوبناتسايفنينسعضبثكمدقيدلاونأامك،ةفاسملاهذه
ناكو،اهنيحسورلانمريثكلاكًائجتلماهيلإبرهدقف،ةيعويشلاةروثلا
يدلاويلهفصوامىلعءانبواذل،ةذاخألاةنيدملاهذهنعًالوطمانثّدحي
اهيفىلجتيةعئارةنيدماهنإ،لعفلابينترحسدقونيترمللوبناتساترز
ناطلسلاعماج،ايفوصايآ،يباكبوترصقفً،اعمبرغلاوقرشلارحس
ةنطلسلاوةينامورلاةيوطاربمالاىلإةدئاعلاةيخيراتلاحورصلاةيقبو،دمحأ
ًاجيزملّكشتاهلك...ةليمجلاولغوأهيبةينبأو،روفسوبلاقيضمو،ةينامثعلا

.هبراهبنالاىوسنكميال
امدنعو،لوبنطسانعباتكفيلأتةركفيلترطختقولاكلذذنمو

هذهتببحأدقو،ىرخأةرمهذهيتبغرتدّدجتنوسيأىلعتفّرعت
يفنيترمينروزتتناك،اننيبكرتشمطباردوجوبسحأتنكوً،اريثكةباشلا
نعولوبنطسانعةلئسأاهيلعحرطأوباتكلاةركفنعاهثّدحألعوبسألا
حضوتتناكيهو،ولغوأهيبةقطنميفةفاثكبنوشيعياوتابنيذلاسورلا

لاتراكنعينثّدحتكلذىلإةفاضإتناكو،هتفرعمدوأتنكاملكيل
.اهبيبح

لكعطتستمليتلانامدإلاةفآببسبًاريثكهيلعفاختتناك
نأبةماتةفرعمىلعتنكو،اهتسراممنعفقوتيهلعجتنأاهتالواحم
رصبلايشغينوملعتامكبحلانكلو،يئاهنلاجالعلايفًادجفيعضلمألا
جالعلابهعانقإنمنكمتتساهنأةدكأتمةنيكسملاتناكدقف،ةريصبلاو
يجّورمءوجلوهريبكلكشبانفواخمريثيناكامو،نامدإلانعفكلاو
ًانيدمناكهنأةصاخو،ةرجاتملاوجيورتلايفلاتراكلالغتساىلإتاردخملا
.يلتركذامكةريبكغلابمبمهل



نإو،ةريخأةصرفهيطعتنأباهتحصنايكرتىلإةدوعلاتررقامدنعو
اهنكلو.روفلاىلعهباهتقالععطقتوهكرتتنأاهيلعفهنامدإفقويمل
هنأمغرهبةقالعىلعتيقبو،ةيمهأةيأيتاريذحترعتمللاحلاةعيبطب
تناكهسفنتقولايفو،ةفآلاهذهنمّصلختلاوجالعللةينيأدبيمل
ىلعةاتفتناك،لوبنطسالوحاهنماهتبلطيتلاثاحبألاءارجإيفةرمتسم
نمةماهوةريبكةيمكبينّدمتنأتعاطتساو،ءاكذلانمريبكردق
.تامولعملا

،ثاحبأنمهيرجتامءاقلدوقنلارخآلاونيحلانيباهللسرأتنكو
.نعرألاباشلااذهكرتتنأيبلقلكنمىنمتأتنكو

ىلإلاتراكلّوحتف،تقولاعميفواخملكتققحتدقف،فسأللو
يتلالئاسرلايفةحضاوفواخملاهذهتناك،تاردخملايجّورمديبةبوعلأ
يروفلاّصلختلابماودلاىلعاهحصنأيرودبتنكو،يلإاهبثعبتتناك
.ةلصبهيلإّتمياملكبوهباهتقالععطقوباشلااذهعمطباريأنم

فكلابهعنقتهنأوجرتتناكودعبلمألادقفتملةنيكسملانكل
اهبفرصتيةيمددّرجمحبصأهنأنممغرلاىلع،جالعللعوضخلاو
ميحجلةقلغمةرئادتناك،هلهاكنويدلاتلقثأدقونوؤاشيامكنوجورملا
.ةياهنلايفاهتايحبىدوأ

تبدقو،هتيويحوبابشلاناوفنعولمألابةمعفمةطيشنةاتفتناك
.ريصملااذهلاهضّرعتنودلوؤحلانمنكمتأمليننألبنذلابرعشأ

نكلو،لوبنطساىلإةدوعلامدعو،سيرابيفءاقبلاباهتعنقأينتيل
الوةعجفمةقيرطبةنيكسملاتتامدقو،ردقلاتايرجمرّيغتالتاينمألا

.»نارفغلاوةمحرلاباهلءاعدلاىوسنآلاكلمن
ةلاسرلابّقلعملالمألاف،طونقلاوسأيلاهّكلمتدقوةلاسرلاناعنكىهنأ

ىلعلب،ديفمءيشيأانربختمليتلازوجعلاتاملكايانثنيبعاض
راجتلبقنماهباكترامتةميرجلانأبانكوكشنمتدازدقفسكعلا
تاملكةداعإنمىجرتةدئافالنكلو،ىرخأةرماهتءارقداعأ.تاردخملا
.هيوحتامفرعنانتب

؟انمرخسيناكداشرنأينعياذهأ-
.ديدشقنحهّكلمتدقواهلاق
.ةلاسرلاهحضوتاماذه-
ً.ابّقعمتلق
تاروكيدلانيبلقنتيو،هديبةلاسرلاوةدّدحمةهجونودريسيأدب



،برشملايفتلصحيتلاةميرجلاريوصتلدغلالجأنماهريضحتمتيتلا
.ناكملايفرتوتلاداسوًاقناخوجلاحبصأدقو

دقاملنكلو؟ةبذاكةأرملانوكتنألقعيأ،لصحييذلاامنكلو
قيرط،لبقنمهّعقوتننكنملقيرطىلإانلصودقل؟بذكلاىلعمِدُْقت
ً.ادودسمنوكيدق

.انيلعبذكتيكلرربمالفقحكعم-
.يرودبتحضوأ
ملانبقارتيهوةتماصتقولالاوطةسلاجتلظيتلاايتاكنأالإ

.اهتوكسىلعظافحلاعيطتستدعت
.يلزنمىلإدوعأس-
.ضهنتيهوتلاق
ً.اعقوتمتنكامكءاقبلااهنمبلطينأنودناعنكاهيلإرظن
.دعباميفكبلصتأس،يتزيزعًانسح-
.لوقلااذهبىفتكا
ظحليملناعنكنكل،نيتليمجلااهينيعنمرياطتيررشلاوهيلإترظن

،قطنموعقاولكنعهلصفيًازجاحلّكشتهراكفأتناكدقفً،ايئاهنرمألا
الىتحهعماهئاقبيفًابغارنكيملوهف،اهقيضىدمظحلنإىتحو
.دقنلاوخيبوتلانمديزملاعمسي

.ًءاسممتمع-
.تجرخواهتلاق
عطقنيبىدهريغىلعلّوجتلاىلإناعنكداع.ايتاكجورخدعب

ناك،همامأةاقلماهدجياهلعةعئاضةقيقحنعثحبينمكروكيدلا
لاحلاهذهىلعيقبو،ودبيامىلعٍلاعتوصبركفيوهوًانايحأمدمدي
سأيلاوسلجوملستساً،اريخأوً.امامتيدوجويسندقو،تقولانمةرتفل
يحوترطاوخبنضغتيناكيذلاميسولاههجوحمالمهّوشيوهحوررصتعي
.ينلأسيوهوهسأرعفرً.اديدشًاملأيناعياهبحاصهنأب

؟تنأكيأرام-
ملنكلو،ةدقعملاةلضعملاهذهلًالحّيدللسوتيهنأحضاولانمناك

.ةركفىندأيدلنكت
لبقءيشلاضعبًاددرتمهيلإترظنً-ائيشملعأالتبةقيقح-

.تيينوجققحملاعمثدحتللانبهذولكيأرام-لمكأنأ
ههجوّدبلتدقواهتددعأيتلايتاعافدلكتقرتخاةرظنّيلإهجو



.ينلأسيوهو
؟هيلإباهذلاانيلعامل-
حتفبعنتقيدقاهنيحو،اهيلعانلصحيتلاتامولعملالكبهربخنس-

ضبقلاءاقلإديعيسيلاتلابو،ىرخأةرماهيفثحبلاوًاددجمةيضقلافلم
فيوختلاوطغضلانمليلقعموً،اضيأمتسرلقتعيدقوداشرىلع
.مويلاهنعانربخأاملكبو،ةميرجلابفارتعالاىلعامهربجيس

نيدكأتمانسلاننأامك،عوضوملايفتيينوجمحقأنأديرأال-
داشرنأدقتعتأً-اددجمينلأسمثتاظحللّفقوت-نآلاىتحهتءاربنم
؟يقيقحلامرجملاوه

.هنعانربخأيذلاصخشلاوهلاجرووه-
؟روفصعلايرون-
لاتراكنأدبالو،لمعلايفمهسفانيريخألااذهنأحضاولانم-

.مهنيبسفانتلاوعارصلاةيحضناك
عامتسالاعباتيوهوههجوىلعحوليادبمامتهالانأتظحالامدنعو

ً.اعنقميمالكنوكينأناكمإلاردقتلواحيلإ
ىلعحلصلاضرفلجأنمتلّخدتدقىوقأفارطأنأنظأو-

ديحولارساخلاناكو،تاردخملاجيورتقوسيفنيترحانتملانيتعومجملانيتاه
.هتبيبحولاتراكوه

فيضأسنكلو،يتالامتحااهيلعينبأيتلاةركفلانمبرتقتكنإ-
دقيلاتلابو،ةيضقلايفًاضيأتيينوجطروتلامتحايهوةدحاوةطقن
لسرمهربخملزعوأنموهو،حلاصتلاىلعنيفرطلامغرأنموهنوكي
،انفيوختضرغبداهنةبتكمىلعةمجنلاهذهمسرلهكيلاعصدحأثعبيل
.ثحبلااذهنعىلختنانلعجو

يحوياذهفكتاّعقوتتقدصنإنكلو،هلوقتاممًادكأتمتسل-
.اهيلعلمعنيتلاةمهملاةبوعصب

،هرّرقننأنكميامعًاثحبىرخأةرمتمصلامازتلاىلإانملكداع
:ًالئاقتيربنااذلتمصلايقيدصلاطأدقو

؟نآلاهلعفيونتيذلاامو-
الًاقح-هديبلازتالةلاسرلاوًاددجمفوقوللداع-ملعأال-

.باحسنالاًاعيمجانللضفألانمنوكيدق،ملعأ
دكأتلاتدرأكلذنممغرلاىلعوً،اقلطماهّعقوتأملةأجافمتناك

.هاياونةقيقحنم



اننأامك،نكيملًائيشنأكوعجارتلاعيطتسننحنف،قحمتنأ-
.رئاسخةيأىلإيدؤينلانباحسنافاذل،دحأءاذيإبمقنمل

؟هارتاماذهأ-
دنعهتوصللختييذلاسامحلالكسأيلاعاضأدقواذهلاق

هنعرّرقأنأينمديرينمكًاملستسمادبو،عوضوملااذهنعثيدحلا
.رثكأريكفتلاىلعهتردقمدعل

.قطنملاهيضتقياماذه-
.يمالكديكأتىلإتدع
ةماستباههجوىلعتمستراو-قطنملاهيضتقياماذهقحكعم-

ةميرجبهماهتامتيذلاسنوينيكسملاكلذنعاذامو-لوقيوهوةرخاس
؟اهنمًائيربنوكيدق

.ًالداعًاناكمسيلملاعلا-
..ينعةلمجلالمكيلينعطاقهنكلو
.ةلادعلارشننحنانيلعًامازلسيلو-
اندجونإىتحءيشبىتوملاديفننأعيطتسنالاننأامكً،امامت-

.هنععافدلاىلوتيلًاعرابًايماحملكوتنأعيطتستسنويلةبسنلابو،ةقيقحلا
.هلعفانيلعبجوتياماذهنأنظأ-
ةيلآةقيرطبثدحتيناكلمأيأنمًايلاخًانيزحًاسئايهتوصناك

.عانتقانودّملكتلاىلعًامغرمادبنمك
فيفختلاتلواح-يقيدصايءوسلااذهبسيلعضولانأنظأ-

ددحملادعوملايفيهتنيسو،ةعيرسةريتوبضرعملايفلمعتتنأف-هنع
دوتتنكاماذهسيلأ،لكلامامتهابذتجيسهنأنمدكأتمانأوً،امامت
؟فاطملاةياهنيفهيلإلوصولا

قيرطضوخبأدبتامدنعنكلو،هديرأتنكاماذهلجأ-
ةعيدخلاقيرطيفريسلاوةدوعلاكيلعبعصلانمحبصي،ةقيقحلا
.ىرخأةرمبذكلاو

ً:اسئايلوقيوهوفرظلايفًاددجمةلاسرلاعضو
.انهنمجرخنانبايه-

ًاناذيإعراوشلاراونألاعشإبتأدبدقولغوأهيبتناكانجرخامدنع
ةيوازنمنابلكجرخريسننحناميفو،اهيلايلنمةديدجةليللابقتساب
ىلعيناثلاونوللادوساامهدحأناك،نيعرسمانوحناهجتاوعراوشلادحأ
امهلبقتساناعنكنكلًافئاختعجارت،جلثلاضايبهضايبلثاميًامامتهسكع



هنمبرتقا،هئاقللنيرورسماناكًاضيأامهوىمادقءاقدصأىأرنمةرارحب
:لوقيوهويقيدصهببّحرفةيادبلايفدوسألا

؟يقشايهزنتللتجرخله-
ىلعداتعمهنأكادبوبلكلاّرسدقوًابعادمهرهظىلعّتبريذخأو

الهأ-هتحئارمشتيهواهرودببرتقتنوللاءاضيبلاةبلكلاتذخأو،رمألا
بلكلاذخأاميفًاضيأيهاهبعاديأدبو-؟هزنتللهعمتجرخله،امسوي
.فلخلاوحنعجارتأتأدبيننكلويتحئارىلعفرعتيلينمبرتقي

.كيلعفّرعتلاوكتحئارمشديريهنأفختال-
.ينعفوخلاداعبإلةيفاكنكتملهتاملكنكل
.ضارمأللةلقاننوكتدقو،عراوشبالكاهنإ-
دقهنأحضاولانموً،اررضولغوأهيبينكاسلقأاهنإفختال-

.اهينذأىلعةدوجوملاةراشإلاىلإرظنا،اهحيقلتمت
ىجريلمأالنأكردأنأدعبو،بارتقالابهلحمسأملكلذعمو

مثنموتقولانمةرتفلامهبعادييقبيذلاناعنكىلإًاددجمداعينم
امهقيدصناعباتيامهوتاظحللنابلكلافقوتدقوًاددجمريسلاانلمكأ
:ينلأستاظحلدعبو،دعتبيأدبيذلا

يفريكفتنود؟تاناويحلاهذهلثمايحننألضفألانمسيلأ-
يبلننأودبألااهنأكوةظحللاايحننأ،ردقلاودولخلاوتوملاودغلا
؟ريغالطقفةيدسجلاانتاجايتحا

.ةفعاضمتارمبةداعسرثكأنوكنساهنيح-
.يتيّدجىدمنمدكأتيلًابرغتسمّيلإتفتلا
؟تبرغتساامل-

.هتلأس
ًايقطنمالجرتنكماودلاىلعتنأف،ينقفاوتنأّعقوتأمل-

ً.اينالقع
ً؟اذإ-
تيدبأتنأوبالكلالثمشيعننأبجياننأكتربخأدقل-

.كتقفاوم
؟رمألايفبيرغلاامو-
تبثيو،روفلاىلعهضارتعايدبيسهفرعأيذلاميلسنأبيرغلا-

ةايحبساقيالامبلضفأناسنإلاةايحنأةيقطنملاججحلاوةلدألابيل
.شاقنلاةياهنيفيأرلاهقفاوأسو،بالكلا



ينعتتنكلب،بالكلالثمةايحلانعثدحتتنكتملتنأ-
يسفنلاكعضوكردأيننألو،ةظحللابعاتمتسالاو،رومألاليوهتنعداعتبالا

.رثكأالةركفلاىلعتقفاودقفً،ايلاحكنعفلتخأالداكأوًاديج
.دوهعملاكقطنمنعجرختملكنأيأ-
.عبطلاب-

ىلعيهاقملاعزوتتيذلاكنريدلوريإيفحصلاعراشىلإانلصو
دوعيل،ليمجلانمزلا)ماجليشي(ةبقحنمنونانفهداورمظعموهيفرط
.قباسلاانثيدحىلإناعنك

ً.اريثكترّيغت،يقيدصايًاريثكترّيغتدقل-
؟رّيغتتملكنأنظتأ-
؟ترّيغتانأ-
فرعيًالجرتنككلقعىلعرطيسيذلادولخلاسوهلبق-

ةايحلاتاذلمقّوذتلجأنمةصرفتّوفيالوهتايحبعتمتسيفيك
.ةعونتملا

ّقبطأو،بالكلاكلتلثمًاقحاهنيحشيعأتنكيننأينعتأ-
؟ةايحلايفاهتفسلف

ةنيكسملاتاناويحلاهذهف،ساقيالامبًاظحرثكأكنأينعأ-
.ليلقلااهمعطيواهيلعمهدحأبلقّنحيىتحنيرمألايساقت

اهيناعأيتلاتابوعصلاملعتولً؟اريثكاهنعفلتخأيننأدقتعتأ-
ىلعةقفاوملالجأنمكرامجلاهاجتهيدبأنأرطضايذلاللذتلارادقمو
.ةنّيعمعئاضبنيمأتانتكرشىلوتتنأ

ءانبألًاضرعمميقتنأًاقلطماهلرطخينلبالكلاهذهنكلو-
.نيحوبذملاوىلتقلانماهسنج

:لوقيوهوٍلاعتوصبكحض
.ةطقنلاهذهيفقحمتنأ-
،ىرخأةرمةداتعملاةماستبالاههجوىلإتداعولادتعالابهجازمأدب

ً.اضيأينّرساماذهو
اهيفررقأيتلاىلوألاةرملاهذهف،يقيدصايلعفلابانرّيغتدقل-

.ةياهنلاىتحهمامتإنودامعوضومكرت
اهبىلحتييتلاتايجيتارتسالامهأنمعجارتلاف.بئاصكرارق-

.انلقع
.امبر-



ىتحريسننحنوً،اددجمتمصللداعو،ةعانقمدعوتوفخباهلاق
جاومأهمطالتتًاديحوهكرتيفبغرأمليننكلو،لالقتسالاعراشانلصو
سأيلاوةريحلا

؟كعمبهذأنأينمديرتأ-
.هتلأس
:لوقيوهويفتكىلعّدوبهديعضو
ىلإدعاذل،مويلايعمًاريثكتبعتدقفيقيدصايكلاركش-

دقف،ايتاكبلصتأسًاضيأانأونآلاكراظتنابجروبوزيرلوكنأدبالفكتيب
.اهتجعزأيننأدقتعأو،اهجورخدنعًادجةبضاغتدب

.اهبلاصتالاكيلع،قحكعم-
هيبةينبألمجأثيحماجليشيعراشوحنتهجتاو،ناعنكتكرت

ردنسكلاقوذلافهرملايرامعملاهأشنأيذلا)تنيروأيدلكريس(ولغوأ
لمعلاوهوامنيسيتلاصلمجأوريهشلايجنيإنرفيوحييذلاويروالاف
يقبوهنمريبكمسقلامهإمتفسأللعئارلاىنبملااذه،ريرحلاو)كيميإ(
ييأربربتعتيتلاولمعلاامنيسبابمامأتررمامدنعو،مادختسانود
ريغدراشتيرمالفأدحألًاقصلمتيأرولغوأهيبيفامنيسلاتالاصلمجأ
مالفألاهذهدحأروضحيفزيرلوكةبغرتركذتفةيسنامورلارديارانونيوو
.ةيبلحملابرشلانبهذومايأةدعلبقانهانكامدنع

يتلاةرماغملاةعوربترعش،ولغوأهيبةقزأزاتجأتنكامنيبو
ًاروعشيسفنيفّدلوةجردلاهذهىلإتوملاورطخلانمانبارتقا،اهانضخ
لازتالوتناكيتلاةيسيلوبلاتاياورلايفهنعأرقأتنكامهبشيًابيرغ
ةرماغملاهذهنألةيفخةحاربترعشهتاذتقولايفو.ماودلاىلعيفغش
.ةياهنلايفثحبلانعيلختلابيقيدصعنتقاومالسبتهتنادق

يذلاسدسملاعضولروفلاىلعتهجتا،تيبلاىلإتلصوامدنع
هارتنأيفًابغارنكأملف،بتكملاةفرغيفةدوجوملاةنزخلايفيعم
يفةيناثةأرماعمتانحاشملاوةلئسألانمةديدجةلسلسأدبتو،زيرلوك
،بارشلانمًاحدقتذخأًازهاجنكيملءاشعلانأامبو.دحاوموي
،روفسوبلاةعورلمأتأانأوةنيكسلاضعببعتمتسألةفرشلاوحنتهجتاو
ناك،ةريغصلايتعتمينمرحيلبخصلكبهفلخينرجوىتأجروبنكلو
نأكلذ،هتفرغيفةيوسبّردتنو،هدعاسأنأّيلعو،يسردمبجاوهيدل
هتلواطءاروسلجً،اديدحتهتفرغيفىوسةساردلابهلحمستالزيرلوك
هيلعناكثيحتايضايرلاباتكيناطعأو،ريرسلافرطىلعانأوريغصلا



مامألاىلإهيسركزهيوهويئاروددريلةءارقلابتأدبف،برضلالودجظفح
ثيح،هعماسمىلعماقرألااهبيقلأيتلاةقيرطلاهتبجعأدقو،فلخلاو
الةرتفانيقبو،هسفننحللابيئارواهدّدريلةنّيعمةقيرطباهنيحلتبموقأ
زيرلوكلخدتملولو،ةسلستملابرضلالوادجيفناجمدنمنحنواهبسأب
.لاحلاهذهىلعتاعاسلهعمجروبيناقبألًازهاجحبصأءاشعلانأانربختل

يسولجىلعتاظحلضمتملو،انيديألسغنلمامحلاىلإةيوسانبهذ
نأينربخأيذلارييبلصتملاناكو،لاقنلايفتاهّنرىتحةدئاملاىلإ
نونوكيسو،لوبنطساةرايزبيضرعىلعوقافتالادقعىلعنوقفاومنايلطلا

ً:اكردتسملاقةملاكملايهنينألبقوً.ابيرقتمايأةرشعلالخانه
ثحبتتنكيتلاةيسنرفلاةأرملاىلإةبسنلاب،رخآرمأكانه-

اهنع
؟دناجريفنيرثاكدصقتأ-
.اهيلعانرثعدقللجأ-
؟اهيلعترثعفيك،زاتمم-
ةلهسةقيرطبويتريتركسلباهيلعرثعنمتسلةقيقحلايف-

دقف،ّرستالرابخألانكلو،سيرابفتاوهليلدقيرطنعكلذوً،ادج
تناكيهفملعتامكو.ظحلاءوسلمايأةدعلبقاهتقشيفةتيمتدجو
لأستنأكنكميءيشيأةفرعملتجتحانإنكلو،نسلايفةمدقتم
.اهفتاهمقرتذخأثيحاهتريتركس

مقرينيطعتلكربخأسءيشةفرعملانجتحانإ،تلعفًانسح-
.اهفتاه

نعتيلختيننكلو،ناعنكرابخإيفترّكفةملاكملاتيهنأنأدعب
ىلختدقيقيدصنأاملاطءيشيفانينعيدعيملنيرثاكتومفةركفلا
ً.ايئاهنةركفلانع



الذيذلنوكسيفًاقراغتيبلاناكوًارطاموجلاناك،يلاتلامويلايف
دقل،قفربةذفانلاجاجزبرضتيهورطملاتارطقتوصىوسهعطقي
هتدلاوعمةيحابصلاجروبتانحاشملهبتنأمليننإىتحمونلايفتقرغتسا
،ةليوطةرتفذنمقمعلااذهبمنأملةقيقحلايف.ةسردملاىلإباهذلالبق
لخدتلبابلاحُتفةظحللاكلتيفو،ريرسلايفتسلجوءودهبتضهن
.ةفيطللااهتماستبابةفرغلارينتوزيرلوك

.ريخلاحابص-
.مونلايفًاقرغتسمينتكرتدقل،رونلاحابص-
بحاشيضفءوضلخدثيحرئاتسلاحيزتيكلةذفانلاوحنتهجتا

.ةفرغلاىلإ
كيلعدسفأوكظقوأنأأشأمل،اذل.قمعبمانتتنكدقل-

؟حابصلااذهماهلمعكيدلأ،ءينهلاكمون
دقل-لوقأانأوريرسلانمتضهن-ّمهيامكانهسيلال-

ذنمقمعلااذهبمنأملوًابعتمتنكدقفيظاقيإمدعبًاعنصتنسحأ
.ةليوطةرتف

تناكزيرلوكنأامبو،نينرلابلاقنلايفتاهأدبيتلمجمتأنألبقو
لءاستأتأدبو،ّيلعقلقلاىلوتسااميف،هيلعتّدردقفينمهيلإبرقأ
ةرمهيأررّيغله.؟ديدجءيشثدحله؟ناعنكنوكيأ،لصتملاةيوهنع
نأنكميامأوسأهنإً؟اددجمعدوتسملالويسلاتحاتجاله؟ىرخأ
نعزيرلوكلأسأانأويسأريفسجاوهلاتمحازت.حابصلااذههعمسأ
...لصتملا

؟حودممديسلاوهأ-
يوحنتتفتلالصتملاتوصتعمسامدنعوزيرلوكتدر-ولأ-

...ناعنكالهأ-لمكتيهو
ةعباتملداعوهيأررّيغهنأدبال،هنمًافئاختنكامثدحيهلإاي

ةرمداهنةقياضملاوداعنيناجملاءالؤهنأمأ،ىرخأةرممئارجلاهذه
يفةرمتسمزيرلوكاميف،قلقلاتاهجةفاكلينذخأـتةلئسألاتناك،ىرخأ
الفيقلقيفخأنأتلواحكلذعمو،يقيدصعمةداتعملاةلماجملاتاملك
تثّدحاهنمفتاهلاتلوانتامدنعو،يحابصلاريكعتلانمديزملاديرأ

.ءودهلكبيقيدص



؟كلاحفيكناعنكالهأ-
.رمألابكملعألتلصتادقو،سيرابىلإرفاسأس-
.هنهكيرديالءيشبقاحللثهلينمكهتوصيلادبدقواهلاق
؟سيرابىلإ-

.هرارقينأجافدقوهتلأس
اهنأنمدكأتمانأف،دناجريفنيرثاكعمثدحتأنأّيلع،لجأ-

.ةماهتامولعمانعيفخت
يفليلدلاكلميهنأكو،هلوقياممةقلطمةقثبةرملاهذهثدحتيناك

كرتبسمألابانقافتانعاذام؟نونجملااذهلعفينألواحياذام.هدي
.هنأشوعوضوملا

؟راكفألاهذهبتيتأنيأنم؟تامولعمانعيفخت-
ةريسنعةرابعوهو،اهفيلأتنمرخآباتكىلعترثعدقل-

.اهلةيتاذ
؟هيلعترثعنيأ-
.نوسيألزنميف-
؟كانهىلإتبهذله-
.لجأ-
؟ايتاكةيؤرلبهاذكنأينربختملأ-
هقالغإةداعتنمدأدقفًاقلغمناكلاوجلااهفتاهنكلو،لجأ-

اهدجأنأًاعقوتمةكربىلإتهجوتاذل،اننيبةلكشموأراجشبشناملك
ةهجوتماهنأهتربخأدقوليلقذنمترداغاهنأينربخأجنيدرإ،نكلو.كانه
زوجعلاكلذبتيقتلاقيرطلايفو،اهلزنموحنتهجتااذل،لزنملاىلإ
ثراوكبّعقوتيوسانلاظعيوهوولغوأهيبةقزأيفلوجتييذلايحتلملا
.ماودلاىلع

باحصأهيلعقلطأدقو،دووادىعديوهفروفلاىلعهتفرعدقل
ريسينونجمهبشًالجرناك،لاجدلادووادبقلولغوأهيبيفرجاتملا
ضعبليرجتممامأفوقولاداتعادقو،تاقرطلايفهسفنثّدحيوهو
يألىذألاببسيالهنأنممغرلاىلع،كانهنمهتدعبأيننكلو،تقولا
عمو،لحارمبناعنكيقيدصنمًءاذيإوًاررضلقأهنأمزجأداكأو،ناك
.هينعينموهناكنإدكأتأنأتدرأكلذ

؟لاجدلادووادينعتأ-
روطفلاريضحتبموقتساهنأبيلريشتيهوةفرغلانمزيرلوكتجرخ



ً.اقفاوميسأرتززهف
وهويلالامنيسجردىلعفقيتناكدقف،هنيعبوهلجأ-

:ًالئاقعراشلايفنيراملاعومجبطاخيوٍلاعتوصبحيصي
مكبردةقيقحلارينتنأنوبغارلااهيأ،ةقيقحلانعنوثحابلااهيأ«

يتلارجاتملاةهجاويفتسيل،عراشلااذهيفتسيلةقيقحلا،ملظملا
ءاسنلانويعيفةئبخمتسيلةقيقحلا...تقولالاوطاهيفنوقّدحت
..امنيسلاتالاصيفتسيل...ينوقّدص...نيبتسيل،نهرودصونههافشو
اهنإ...مونلافرغوتامامحلاوخباطملايف،تويبلابلقيفنمكتةقيقحلا
ةّقلعملاتاحوللافلخوتاداربلايف،مكتاهدريفشورفملاداجسلاتحت
اياوزلغشتيتلاتابتكملايفاهنإ..تادخملاوةِرسألاتحت،مكناردجىلع
هدحورصبلايفكيال..ً.اديدحتبتكلاهذهلخاديهلب،مكلزانم
نعنوثحابلااهيأ...ةريصبلاكلتمتنأبجيلب،ةقيقحلاىلإلوصولل
،ناعمإباهلخاداوثحبا،بتكلايفاوثحباومكلزانمىلإاودوع،ةقيقحلا
مكبوردرينييذلارونلانودجتس،ةقلطملاةقيقحلانودجتساهدنعو
هلوقيناكاماذه.»قلطملادولخلامكحنميو

؟دولخلاةملكتعمسامدنعهمالككعنقأدقفديكأتلابو-
.كحضأانأوهتلأس
تبو،ةحارصبيلتقاردقةفداصملانكلوً،امامتسكعلاىلع-

.يبتلعفامكنيكسملالقعبتدوأدقدولخلاةركفتناكنإلءاستأ
نوسيألزنمىلإتبهذكنإىتحهمالككعنقأدقفكلذعمو-

.ىرخأةرم
ثادحألالسلستنكلو،يقيدصايينعنقأامهمالكسيل-

ناهيجيفعقييذلاايتاكلزنمىلإتبهذدقف،ينعنقأاموهفدصلاو
،لزنملايفنكتملاهنكلونوسيألزنمنمبرقلابيأ،ملعتامكريغ
لزنملاءاوضأتأفطأدقنايحألاضعبيفامكاهنأىلوألاةلهوللتدقتعأ
نودًاريثكبابلاتقرطيننكلو،عومشلاءوضىلعىقيسوملاىلإعمتستل
ناكميفءاشعلالوانتلتبهذامبراهنأيلرطخاذل،دحأيلحتفينأ
عراشلانمبرقلابتررمةدوعلاقيرطيفوىنبملانمتجرخامدنعو،ام
تررقو،دووادهلاقامتّركذتةظحللاكلتيف،نوسيأتيبليضفييذلا
.ةريبكةقدبناكملاشيتفتبتمقو،اهلزنمىلإباهذلا

.ةيضاملاةرملاهلكتيبلاشيتفتبانمقاننكلو-
.هتعطاق



،لاجدلاتاملكّركذتأانأوينّكلمتًاسجاهنكلو.كلذملعأ-
يفوةداجسلاتحتومامحلاوخبطملايفتثحبدقف،فرحلاباهّقبطأتأدبو
فشتكأمليننكل،يلاببرطخناكملكوتادخملاوريرسلاتحتونولاصلا

انأوريرسلاىلعتسلجف،لعفلابةرملاهذهينكلمتيسأيلاأدبوً.ائيش
يرظنتتفلةأجفو،ةيهانتماللايتهالبىلعيسفنولاجدلاونوسيأنعلأ
نيرثاكباتكتيأرو،ةرباعةرظناهيلعتيقلأف،اهتبتكميفةدوجوملابتكلا
نكلو،لميلفسالوكينبقلعتملاباتكلاهتننظةيادبلايف،اهنيبدناجريف
)ةرباعةماستباةايحلا(هناونعناك،رخآباتكهنأتكردأتبرتقاامدنع
يعمهتلمحفةيتاذلااهتريسنعةرابعهنأتفشتكاوةرظنهيلعتيقلأف
.لزنملانمتجرخو

؟هّعقوتيفًابيصمناكلاجدلانأيأ-
ً.ارخاستّقلع
.ةيباجيإةجيتنبتتأاهنكلو،ةفدصضحميهعبطلاب-
.ةيدجلكباهلاق
؟اهنعثحبتتنكيتلاةقيقحلاىلإتلصولهو-

.ةيرخسلالصاوأانأوهتلأس
.اهنمًاماهًاءزجتفشتكايننكلوال-

.هلوقيسامبمتهأتأدبو،ةيرخسلاينتليازانهو
؟باتكلايفاهتفشتكا-
.1919ماعلايفايكرتىلإاهتلئاعتبرهدقفلجأ-
رمألاتركذاهنأتيسنأ؟اهيلإتلصوتيتلاةقيقحلايههذهأ-

؟اهتلاسريف
نيرثاكتناكو،فوليريكردنسكلأهمساًالارنجاهدلاوناكدقل-

نمةديحولاةيجانلايهفوليريكردنسكلأانيرتكايوهيقيقحلااهمساو
.لوبنطسايفاهلكتلُتقيتلاةلئاعلا

؟ىتم؟ُتلتق-
.1920ماعلايف-
؟لتاقلانمنكلو...ةميرجلاهذهىلعنرقرمدقل-
اهنكلولتاقلافرعتاهنأدقتعأو،باتكلايفكلذركذتمل-

ّمتةلئاعلانأتبثتيتلاةيفاكلاةلدألاكلمتالاهنألهمساركذتشاحت
ماهتاىلعمدقتملاذلهتاذريصملاىقلتنأتفاخامبرو،لعفلاباُهلتق
نوسمخوةئمكانهف،دعبباتكلاِهنأمليننأامك،ةحارصنّيعمدحأ



.دعباهأرقأملةحفص
.ةرملاهذهرمألاّيلعطلتخا
تابثإعطتستمليهوتلُتقاهتلئاعنأينعتأ،ةظحلةظحل-

؟رمألا
ةيلخادةسردمىلإةلفطلازتاليهواهدلاواهلسرأدقف،لجأ-

ملوةلئاعلاتفتخاةأجفنكلو،نيحدعباهبقاحللايونيناكوسيرابيف
كلتيفاهتّمربةقطنملانألو،هلتضّرعتيذلالوهجملاريصملادحأفرعي
ىضوفلاتناكدقفتاروثوبورحنمةيئانثتسافورظبّرمتتناكةرتفلا
روثعلاوهذهكةريغصةميرجيفثحبلابعصلانمناكو،ناكملكّمعت
ةرمنمرثكألوبنطساةرايزلتءاجتربكنأدعبو،يقيقحلامرجملاىلع
،ةميرجلامدِقببسبودبيامىلعظحلااهفعسيملنكلو،ةقيقحلاةفرعمل
نمغلبيناكيذلااهوخأواهتدلاوواهدلاولتقدقفتبتكامبسحبو
انرطختملو،لتاقلامساركذتمليهفتفلسأامكنكلو،نيتنسرمعلا
.انتلسارامدنعرمألاب

؟اهيفثحبنيتلاةميرجلايفّمهمليلداذهنأدقتعتو-
تبهذنإةقيقحلايللوقتنأباهعانقانمنكمتأدقف،عبطلاب-

.سيرابىلإ
داعدقوميدقلاسامحلاتاذبثدحتيهنأيسفنيفزحيامناك

هلعجتدقةمدصهلّرضحأتنكيذلاتقولايف،ّبيطلاهجازمهيلإ
.اهببسبينهركي

نمنكمتتنلفسأللكنكلوةبيخكلّببسأنأديرأال-
.يقيدصايدناجريفنيرثاكعمثدحتلا

؟اهيلإثدحتلاعيطتسأالامل؟هلوقتيذلاام-
.قيضلاحضاوادبدقوعفترمتوصبينلأس
.تتامنيرثاكنأل-
؟تتام-
يفةتيمتدجو،ءاسمةحرابلارمألابرييبينربخأدقف،لجأ-

.اهريرس
.تاظحللاننيبتمصلاداس
؟لتقةميرجيهأ-

.ناعنكينلأس
ءابطألادقتعيو،اهرمعنمنيعستلايفتناكدقفكلذدقتعأال-



.سفنتقيضةجيتنتناكةافولانأ
اهنمصلختلاةانجلالواحدقفلتقةميرجاهنأنظأ؟نودقتعي-

.دبألاىلإةتماصىقبتيكل
ثّدحتنويقتلننألبقًائيشرّرقتال.يقيدصايكلسرىلع-

.ةعنقمةجيتنىلإلصنل
.سيرابىلإرفسلاّيلع،ثيدحللتقوال-
نيبنمبايسنالابأدبلمرلانمًاطيخقحليهنأكوً،اقلقناك

.هعباصأ
.دناجريفنيرثاكتتامدقل؟ليلقذنمكلهتلقامعمستملأ-
بهذأنأّيلعكلذعمو،حوضوبهتلقامتعمسدقلىلب-

دامتعالاعيطتسنلهةبسانملابً،ائيشاهنعفرعينموأءابرقأاهلديكأتلابف
؟اندعاسينألجأنماذهرييبىلع

يقتلنانعد،بتكملايفدوجومهفتاهمقرنكلو،عيطتسنعبطلاب-
.كعمرفاسأدقفرمألاىضتقانإوثدحتنوهايإكيطعأل

ىلعراطملاىلإهجوتلاّيلعف،ّيدلتقوالنأكتربخأدقل-
.روفلا

؟نآلارفاسمكنأينعتأ-هلّجعتوهرارصإنمتأجافت-اذام-
.ةرشعةيناثلايفةرئاطلاعلقتسلجأ-
؟ةركذتلاتزجحلهو-
.ءيشلكزيهجتبتمقدقللجأ-
؟ةلجعلاهذهلكامل،راوطألابيرغتنأًاقح-
ةيأبةلكشملاهذهنمءاهتنالاّيلعو،قيضلابرعشأتأدبدقل-

.ةقيرط
.يدجتنلاهنألءاقبلابهعانقإةلواحمنعتّيلخت
كعمهذخأتس؟لاقنلاكفتاهمقرهيطعأورييبعملصتأسًاذإ-

؟كلذكسيلأ
.كانهيندعاسيليبلصتينأًادجديفملانمنوكيس،لجأ-
؟رفاسمكنأبايتاكملعتأ-
؟رمألاباهرابخإعيطتستلهنكلو،ال-
.ةرملاهذهدودحلالكزواجتدقل
؟ةخسولاتامهملالكبينلكوتكنأظحالتالأ-
.ةرملاهذهةدحبتضرتعا



نإ،داهنوتنأامكاوسهيلإأجلأدحأيدلسيل،نكلو.ملعأ-
.ةمهملاهذهبداهنلكوأتئش

هتجوزرابخإنمًافئاخلازيالنيكسملاف،رمألايفداهنطروتال-
اهربختنأدوتامباهربخأوتنأاهبلصتا.هتبتكمةهجاوىلعلصحامب
.هب

ً.انسحًانسح-
ىلعينربخأفءيشلتجتحانإوتادجتسملالكبينِملْعأ،ًاليلقلّهمت

نإكبقاحللاعيطتسأو،ةرتفلاهذهلمعلانمريثكلاّيدلسيلف،روفلا
.رمألاىضتقا

.ليصافتلاةفاكىلعكعلطألءاسملككثّدحأسو،ديج-
راجشألاهعمليمتًافصاعءاوهلاوةرازغبلطهيلازيالرطملاناك

نكميدانعلااذهبًاصخشنأترّوصتنيحيتجاذسلتمستبا.ليميامفيك
.ةلوهسبملستسيوةركفلانعىلختينأ

ىلع،نوسيألزنمّشتفنلانبهذامدنعنيرثاكباتكظحلأملفيك
ةايحلا(بيرغناونعنمهلاي،ةقدبةبتكملاتصحفتيننأنممغرلا
يننأدبال،هيفانسفنأانمحقأاممةبارغرثكأسيلهنكل،)ةرباعةماستبا

.دعبدناجريفنيرثاكبتعمسنكأمليننألًامامتهاهرعأمل
لكهعنقيمليذلايقيدصىلعقنحبترعشتاظحلدعبيننكلو

نمطقفطئاحلاضرعءيشلكببرضوسمألاباننيبراديذلاثيدحلا
رفسلارّرقهنأيلةبسنلابًاماليإرثكألاو،هلوضفعابشإوهتبغرقيقحتلجأ

،اهيلإلّصوتيتلاتادجتسملايعمشقانيو،ًالبقينريشتسينأنودهدرفمب
نكلويبلصتانيحهحراصأنأّيلعناك،هعمرفسلابيضرعلهضفرو
عمزموهف،نآلاًاديفمدعيملمالكلانأالإ،رمألاينعتّبيغةأجافملا
فصعتىرخأًاحايرةرفسلاهذهنوكتالأوجرأو،ليلقدعبرفسلاىلع
.لوهجملاوحنانتايحليصافتب

ناعنكدعاسينأهنمتبلطورييببتلصتابتكملاىلإيلوصولاح
دقفماودلاىلعظوظحمناعنكنألو،رطاخبيطبقفاوفءيشلجاتحانإ
عيطتسيوهيدللمعالورهظلادعبمويلااذهغرفتمهنأرييبينربخأ
بهاذهنألهكرتيسءاسملايفهنكلو،ريخألاءاشنإناعنكةيؤرلباهذلا
.ةليمجلاءارمسلاهتبيبحةيؤرل

ةعضبدعبلوبنطساىلإةعمزملانايلطلاةرايزلدادعتسالاّيلعناك
نمتبلطكلذعمو،لمعلايفةبغريأبرعشأنكأمليننكلو،مايأ



.ةيلوألاتاظحالملانيودتبتأدبوعوضوملابةقلعتملاتافلملارضحتنأميشي
اميفريكفتلانعينهذداعبإلةلواحموهامردقبًالمعنكيمل

هفّرصتنعةينونجلقتالةركفيندوارتتناك،نونجملايقيدصهيلعمدقأ
تنكيننكلو،مويلاسيرابىلإةهجتمةرئاطلوأىلعهبقاحللايهو
امةفرعملًاقوشقّرحتأتنككلذعمو.ةغلابةبوعصبةبغرلاهذهتْبكأ
ثادحألاةريتوتأدبدقف،ةوطخلاهذهدعبناعنكهيلإلّصوتيسيذلا
اميردأالةديدجةهجوذخأتتأدبوةّعقوتمنوكتملةقيرطبعراستت
.هيلإيضفتنأنكمييذلا

يئاقلديريجراخلايفداهننأينتربخأو،ةريتركسلاتلخدامدنع
رادقماهنيحتكردأو،ةليوطةرتفذنمرهظلازواجتدقتقولاتناك
تضهن،اذل.هيلعنانئمطاللداهنبلاصتالاينعّبيغيذلاينهذّتتشت
.يقيدصلابقتسالروفلاىلع

.يقيدصايكبلصتأمليننألرذتعأ،لاحلافيكداهنًالهأ
امك،ديجهجازموًاحرشنميلادبدقفهّعقوتأتنكامسكعىلعو

دعتملوً،ابيرقتءافشلللثامتتتأدبههجوىلعيتلاتامدكلاوحورجلانأ
.ةقرفتمةنكادلالظكىوسرهظت

.ماريامريخىلعيرومأفًيلعقلقتال،ريخبريخبانأ-
ً.اريثكتفاخاهنأدبال،ىزيديهفيكو-
عيمجبتلصتاوً،اعتممرمألاتدجودقفًامامتسكعلاىلع-

ديدشلاعفنابثدحاممهلحرشتتأدبوةبتكملاىلإاوتأنيذلااهئاقدصأ
.رمألاىضتقانإةبتكملاوىزيدةيامحلمهضعبعّوطتوً،اعيمجمهيلإلقتنا

امىلعهعلطيوتيينوجققحملابلصتينأناعنكىلعنأنظأ-
.روفلاىلعةلكشملاهذهنميهتننكلذبو،لسرمهلعف

.ةركفلاضفروتيينوجمساعمسامدنعداهنهجونّضغت
ةرميلةقاطالف،عوضوملايفهوتعملاكلذمحقتالكوجرأ-

نوداندرفمبرمألاّربدتعيطتسنً،اررشناحدقتناتللاهينيعةيؤرلىرخأ
.هلّخدت

؟خيبوتلاتاملكدعبةجردلاهذهىلإهنمفاختتحبصأأ-
قثاويننأامك،ىرخأةرمرفخملاةرايزيفبغرأاليننكلو.ال-

سيلوتيينوجىدللمعييرسربخملسرمف،ةيناثرركتتنلةلكشملانأ
نلةلشافةلواحمدرجمتناك.ءادتعاوديدهتةيلمعيفطّروتلاهحلاصنم
.رركتت



تسلكنأامكً،اضيأناعنكىلعةركفلاضرعأسكلذعمو-
ينقلقيامنكلو،ىرخأةرمرفخملاىلإباهذللةلاحلاهذهيفًارطضم
.اهنونجنجيسلصحامبتملعنإيتلاكلموهيفواخمريثيونآلا

.كلمتربخأدقل-
هتجوزنعسيلوىرخأةأرمانعثدحتيهنأكودوربلكباهلاق

ءاطمشلا
؟لصحامباماهتربخأ؟اذام-
.تيبلاىلإسمأةليلفصتنمتداعاهنألًاربجمتنك-
ً؟اضيأمويلااصروبيفثكمتنأضرتفملانمسيلأ-
ميظنتبماقيذلاصخشلاعمترجاشتدقل،كلمفرعتالأ-

تكرتو،رظنلاتاهجوفالتخاببسبهيلإتمضنايذلايرعشلارمتؤملا
.روفلاىلعترداغوهتمربرمتؤملا

.تنأكيلعاهبضغماجتغرفأاهنأدبالو-
امدنعتّرسدقفً،امامتسكعلاتلعفاهنأكتربخأنإقّدصتنل-

.لزنملاىلإتدعينتدهاش
؟لبقلابكيلعتلاهناوكتأرامدنعكتنضتحاله،ينعتاذام-
،يتدوعببسنعًاقلطمينلأستملاهنكل،يقيدصايأزهتال-

.مونلاةفرغنميندرطتنألواحتملاهنأةبارغرثكألاو
ةهجاوىلعتمسُريتلاةمجنلاعوضومنعتلاقاذامو-

؟بتكملا
دقفًامامتسكعلاىلع،انهاجتيبلسلعفدريأِدبتمل-

تمسقأولثاممءيشرّركتنإةرملاهذهاهسفنبلسرمهجاوتنأتدّعوت
ً.اماطحهلعجتوهرجتمىلإبهذتنأ

.اهسفنةأرملانعثدحتيهنأقّدصمريغهلوقيامىلإعمتسأتنك
ً.اقحكبحتةأرملاهذهنأنظأ-
اهرعاشمنعاهريبعتةقيرطنكلو،عضولاهيلعودبياماذه-

.ءيشلاضعبةبيرغ
دقةلكشملانأولزنمللهتدوعلًادجرورسمداهننأحضاولانمناك

امدنعمايأةدعذنماهنعهلاقاملكيسنيتلاهتجوزنيبوهنيبّتلُح
هتايحيفةأرملاهذهدوجوىلعًادايتعامأًابحنوكيدق،ةكربيفانك
هذهلكدعباهنعًاديعبشيعيواهكرتينأديريالةلصحملابهنكلو
.نينسلا



راكنإلاانلواحامهمو،يقيدصايلزنملاىلإكتدوعلرورسمانأ-
انسفنأانطّرويتلاةلكشملاهذهءازإاهلعفدريفقحاهعمكتجوزنإف
دقامّليختأنأديرأالو،هتاذلعفلادريدبتسىرخأةأرمايأف،اهيف
نحنو،ةريبكةرطاخميفهسفنمحقأدقناعنكف،تملعنإزيرلوكهلعفت
.هنونجلدايقنالارزولمحتننانثالا

؟رخآًارايخنونجملااذهانلكرتلهو-
انك.ةرملاهذهةحارصناعنككولسنمهمّربتىدبأهتداعريغىلع

:لوقأانأوسولجلابهلترشأاذل،ثدحتننحنونيفقاولازنال
؟اذكهنيفقاوىقبنسلهسولجلابلّضفت-

.هتلابقتسلجودعاقملادحأىلعيقيدصسلج
.مويلاسيرابىلإرفاسهنأملعتكنأدبال-
.رمألابينربخأوًاحابصيبلّصتادقللجأ-
؟كنمهدارأيذلااموً،اقح-
.يعضوىلعنانئمطالادارأطقف،ءيشال-
؟اهربختوايتاكبلصتتنأكنمبلطيملأ-
ءارجينباصأامببسبينمرذتعاهنكلو،اهنعينثّدحيملال-

هتدوعلاحةبتكملامامأيديدحعارصمعضوبموقيسهنأيندعوو،رمألا
.ةفلكتلاوهعفديسو

.دوقنلابّلحترومألالكتيل-
.تمدمد
ينلأسفجروبينبانعثدحتأيننأيقيدصلاببرطخامليردأال

ً.اقلق
؟ريخبجروبله-
.برضلالودجىلعهبّردأتنكةحرابلا،ريخبلجأ-
.حايترالاهيلعادب
ً.ائيشلكآملحابصلاذنمانأف؟كءادغتلوانتله-

.ينلأس
،حابصلااذهروطفلالوانتلةبغريبنكتملفًاعئاجتنكًاضيأانأ

.لكألاعوضومداهنركذامدنعديدشعوجبتسسحأو
؟بهذننيأً،ائيشلكآمل-
؟حلاصجاحلامعطمبكيأرام-

لوضانألاقوسيفةرهشمعاطملارثكأدحأوهحلاصجاحلامعطم



،ولغوأهيبلكيفهنمىهشأدجتنلًاينامثعًاماعطّدعيثيح،قلغملا
.ةركفلايلتقاردقفاذل

.بهذنلفًانسح-
لوانتأمليننأامكً،اريثكخبطتنأّبحتالكلمفملعتامك-

.ةليوطةرتفذنمماعطلانمعونلااذه
.داهنينلأسجرخننحناميفو
ً.اضيأيهانعميتأتلايتاكبلصتننأكيأرام-

ناعنكنمةبضاغلازتالاهنأةصاخاهتيؤريفًابغارنكأمل
.نينثالانحنانيلعاهبضغماجغرفتسو

عتمتسنوتاصّغنمنوداندرفمبسلجنانعد،يقيدصايال-
.اندرفمبءادغلاب



دقو،ةرازغبلطهيرطملاناكرجتملانمتجرخامدنعءاسملايف
ريسلاىلإرطضأملثيحناكمإلاردقةرايسلابّرقينأناهروأعاطتسا

ريزغلالوطهلااذهنكلو،ةلظملالضفبللبلاينبصيملوراتمأةعضبىوس
رتميتئمىوسمّدقتلانمنكمتنالانتلعجةقناخريسةمزأبّببست
مأسلاينكلمتدقويترايسيفسلاجانأاميفو.ةعاسفصنلالخًابيرقت
ًاريثكتررسةشاشلاىلعرييبمقرتيأرامدنعو،نينرلابلاقنلايفتاهأدب

،يلمأّبيخرييبتوصنكلو،هدنعنميبلصتينموهناعنكنأًاناظ
يفرييبهلبقتسادقولصودقناعنكنأينغلبأهنأتحرفكلذعمو
اقفتاودناجريفنيرثاكةريتركسيليفنيارغايرولغعملصتاهنأامك،راطملا
ً.اضيأرييبهبحطصيسوًاحابصدغلايفءاقللاىلع

ردابببسلانعهلأسأنأنودنمو،ءيشلاضعبًاجعزنمرييبادب
.حرشلاىلإوه

؟لتقةميرجكانهًاقحأ-
؟اذهكًالاؤسلأستلكعفديذلاام-
.هلتلق
،نفدلالبقتصحفدقةثجلاتناكنإينلأسناعنكديسلانأل-

.لتقةميرجةيحضدناجريفنيرثاكنوكتنأًالامتحاكانهنأينربخأو
؟هلتلقاذامو-
،ةركفىندأيدلسيلهنأعبطلابهتربخأ،هلوقأسيذلاامو-

يماحملالباقينأهيلعتحرتقاو
؟رييتراكيفراهينعتأ-
نكميالةثجلاصحفنأانربخأيذلايماحملاانلباقدقو،لجأ-

.ودبيامىلعرمألاهءاسدقو،ةطرشلانمقبسمنذإنودمتينأ
،هذهكةدقعملئاسميفهماحقإلًارورسمنكيملهنأحضاولانم

ةرهسلاةيضمتلءارمسلاهتليمجدعاودقةحرابلاينربخأامكوهنأةصاخ
.عوضوملانّوهأنأناكمإلاردقتلواحاذل،اهعم

دجلالمحمىلعهذخأتالاذل،ًاليلقسمحتمناعنكديسلا-
ققحموهأ؟يساسألاهلمعوهامنكلو،كلذتظحالدقل-

؟يرس
؟لأستاملنكلو،نيمأتةكرشهيدل،الك-



يتقاطبىرينأبلطراطملايفهلابقتسالتبهذامدنعيننأل-
.ةيصخشلا

.لجرلاعمًاريثكىدامتدقًالعفهنأودبي
؟لوقتامًاقحأ-

.ناعنكفّرصتنمجرحلابترعش
...نكلوهلاؤسيفًادجًاقبلناكدقلةقيقحلايف-
.اذهكًارمأبلطامدنعفّرصتلاءاسأهنكلو-
.هتافّرصتيفةبارغىلوألاةلهولانمتفشتكادقف،كيلعال-
مللعفلابهنكلوهتدعاسملواحتكنأملعأ،ةدشبكنمرذتعأ-

.كعمفّرصتلانسحي
تكردأدقفكتربخأامكو،هلاقامىلإًالابِقلأملانأينقّدص-

قحاليهنأيحوتةقيرطبفّرصتيهنأامك،ىلوألاةظحللاذنمةلكشمدوجو
كلذنمرثكأهلوضفتبكعطتسيملهنكلوتاظحللتكس-ً.اريطخًامرجم
؟امةميرجلوحقيقحتوهأ؟رمألاام-ىرخأةرملاؤسلادواعف

ً،اريخأو.شوشتلااذهنمهّصلخأيكلةيضقلانعًازجومهيلعتدرس
.ةيلوؤسميألمحتةبغمنمهحيرأنأتلواح

باهذللًارطضمتسلاذل،امًاعوندّقعمرمألافكلتلقامك-
.ههاجتكبجاونمرثكأبتمقدقفً،ادغهعم

.يدعوبيفأسو،هعمبهذأنأبهتدعودقل-
،رييبىلعناعنكتفّرعيننأليسفنتنعلطخلاتلفقأنأدعبو

زاربإرييبنمبلطيلنونجملااذهعفديذلاببسلانعلءاستأتأدبو
يعالطإديريالوةديدجةلدأىلإلّصوتدقنوكينألوقعملانمأ،هتيوه
؟اهيلع

؟ةيضقلاقحاليلازالناعنكديسلانأودبي-
.ناهروأينلأس
.لجأ-
.يهجوىلعةماستبامسردهاجأانأوتلق
قيرطلااذهلامكإىلعّرصُمهنإ،نآلاسيرابىلإرفاسدقو-

.هتياهنىتح
.هتببحأدقوفيطلصخشناعنكديسلا-
قدُغتيتلاةبحملاهذهلكلًايقطنمًارربمىرأاليننكلوهبحيلكلا

.هيلع



.بلقلابيطصخشهنكلوًاليلقنونجمهنإ-
.ينمفارتعإلااذههعامسىدلكحضلابناهروأأدب
.يديساينايحألاضعبيفنونجلانمريضال-
.كئاقدصألوكترسألوكلىذأنونجلااذهّببسيالأطرش-
مازتلاىلإناهروأداعروفلاىلعويشلاضعبةّفلكتمةقيرطباهتلق

:بدأتبلوقيوهوهدودح
.يديسقحكعم-
ىوسمدقتلاعطتسنملورورملاةمزأيفنْيَِقلاعةليوطةرتفلانيقب

امدعبمهترايسقاوبأقالطإورمذتلابمهضعبأدبدقو،ةليلقراتمأعضب
ةرازغبرمهنيلازيالرطملاناكو،قناخلاليوطلاراظتنالااذهنماومئس
:لوقيوهوناهروأقئاسلايوحنتفتلادقو،حوضوبةيؤرلاانععنميل

.ةليللايديسايانهماننساننأودبي-
ريزغلارطملاىلإالوناهروأمالكىلإالوةيرورملاةمزأللًالابِقلأمل

،سيرابيفكانهينهذناكدقف،فقوتيالنافوطهنأكوودبييذلا
ءاقبلالمتحأمل.ينعهيفخياميفوهيلإلوصولاناعنكلواحياميفرّكفي

نر،يرجيامةفرعموهبلاصتالاتررقوكلذنمرثكأةريحلالالظيف
نألبقتارمةدعلاصتالاترّركدقوًادجليوطتقوللاقنلاهفتاه
بيجي

ولأ
؟كفتاهىلعدرتالامل،ناعنكولأ-
هيفرثأالبعتمتوصّيلعدر-ءيشلاضعبًابعتمتنك-

فتاهنميماحملاّملكأتنكيننأامك-يقيدصنماهتدتعايتلاةفلألل
.قدنفلا

ً.اضيأرييتراكيفراهيماحملاتلباقدقل؟يماحملا-
؟رمألابكربخأنم-
.رييبعبطلاب؟نوكينم-
.كربخينأدبال،قحكعم-
؟ريخبتنألهناعنك-
؟لأستامل،ريخبريخب-
.ةبيرغةقيرطبينّملكتكنأل-
املكقيضلابرعشأتأدبةرئاطلاةثداحدعبيننكلو،ريخبانأ-

.اهتطساوبترفاس



؟هتيوهزاربإرييبنمتبلطببسلااذهلأ-
ً؟اضيأاذهبكربخأله-
اذإو،كدعاسيوًافورعمكليدسيلءاجدقف،يعيبطرمأاذه-

.هاياونبّكشتوةقيرطلاهذهبهلباقتكب
مليننكلو،فرصتلااذهبهتجعزأوهعمفرصتلاتأسأيننأملعأ-

ناكهنأفرتعأو،ةيقيقحلاهتيصخشنمدكأتلاتدرأولبقنمهفرعأنكأ
.هتعاطتساردقيتدعاسمبماقوًافيطلًاصخش

له،ةثجلاحيرشتةصقامنكلو،فيطلصخشوه.لجأ-
؟ةديدجةلدأىلإتلصو

الدقو،ةرئاطلايفتنكامدنعاهباتكتيهنأيننكلو،دعبسيل-
ةميرجةيحضدناجريفنيرثاكنوكتنأًايوقًالامتحاكانهنكلوقّدصت
.يعرشبيبطقيرطنعةثجلاصحفبجاولانماذل،لتق

.كلذبمايقلابعصلانمهنأكربخأيفراهيماحملانكلو-
نمعونلااذهيفهيدلةربخالورورغمويعّدملجرهنإ-

.قالطإلاىلعاياضقلا
حيرشتءارجإليهستبنآلاهتّملكيذلايماحملاموقيسلهو-

؟ةثجلل
هقيقحتنكمملانم،نكلو.عبطلابًالهسسيلعوضوملانأينربخأ-

دحأبينلصتلاهتريتركسًادغلباقأسو،اذهكًارمأنيرثاكةلئاعتبلطنإ
.ةثجلاحيرشتىلعةقفاوملابمهعانقإنمنكمتأدقو،اهتلئاعدارفأ

.كعملصحيامبينملعأ،كلذنمنكمتتنأىنمتأ-
اهببسفرعأملوهنماهعقوتأملةحارصبينباجأيقيدصنكل

.يقيقحلا
.نآلاءيشبكدعأنل،يقيدصايرذتعأ-
نعينلصفتةقيمعةوهبينرعشأيذلامالكلااذهبًاقحتمدُصدقل

نعينتدعبأةايحلانأوًايرهوجًائيشترسخيننأتسسحأ،يقيدص
كلذعمو،نظأامىلعهقحتسأالءافجبريثكلايلينعييذلاصخشلا

اليقيدصىلعأرطيذلارييغتلااذهببسعاجرإويسفنةاساومتلواح
لمعيحبصأنأذنمًاقحرّيغتلابأدبيذلاهجازمىلإامنإو،هتينانأىلإ
هنمتبلطوًاديقعترمألاديزأنأأشأملاذل،ةنيعللاةيضقلاهذهىلع
قلعتيءيشيأىلعيعالطإببغريملنإوىتحيبلصتينأءودهلكب
.ةيضقلاب



ينّملكيهلعجيذلاببسلايفركفأانأوينفذاقتتسجاوهلاتأدب
نأيلرطخ؟ينعهيفخيىتحسيرابيفهعملصحاذام،دوربلااذهب
ةيوسانكاننأعمو،عوضوملانعًائيشفرعيهلع،هنمرسفتسألداهنّملكأ
يننكل،فيعضانقيدصهّنكيامبهتفرعملامتحانأوتاعاسةعضبذنم
وههبلصتيملناعنكنأينربخأوةيداعةقيرطبّيلعّدردقوهبتلصتا
تناكاهنكلو،ايتاكبلاصتالايفركفأانأوةملاكملاتيهنأ،هرفسذنمًاضيأ

هرفسببسبناعنكعمترجاشتتناكنإف،رطاخملابةفوفحمةوطخ
لودعلابهعانقإنعّلمملاثيدحلاتاذبينرجضتساهنأودبالف،ئجافملا
لكاهداريإنمةدئافاليتلااهتاذتارربملاوةيضقلاهذهيفضوخلانع
.ةرم

ةرايسلاةذفانتحتفف،ةيسفنلايتمزأامكةيرورملاةمزألاّفختمل
يفلفطينيعبيانيعتقتلاو،درابلاءاوهلاضعبقاشنتسايفةبغر
امىلعيلثمًامَِربناكوةلباقمةرايسةذفاننملطيهرمعنمةرشاعلا
ديريالنمكههجوبضرعأيهجوىلعمسترملاقيضلادهاشامدنعو،ودبي
لّمحتلاىلعًارداقدعأملو،ةذفانلاتقلغأيرودبوً،اقيضهقيضديزينأ
.روفلاىلعتدرو،يفواخملكمغرايتاكبتلصتافرثكأ

.ميلسًالهأ-
.هيفقيضللرثأالًافيطلتعقوتامسكعىلعاهتوصناك
؟ريخبتنأله؟كلاحفيك،ايتاكًابحرم-
..ريخب..ريخب-

.اهبيلاصتاببسنعينلأستاهتمصباهنأكوتاظحللتتكس
كرومأتناكنإنئمطألتلصتاو،سيرابىلإناعنكرفاسدقل-

.ماريامىلع
نمنكمتيملنإف،ةريخألاةلواحملانوكتساهنأينربخأدقو،لجأ-

ً.اددجماهيلعلمعلادواعينلوةيضقلاكرتيسةقيقحلاةفرعم
.اهحضفيناكاهتوصنكلاهجاعزناءافخإلواحتتناك
؟كانهرومألاريسنعًائيشكربخألهو،لعفينأىنمتأ-
لصوهنأيننئمطيلهلوصولاحيبلصتادقف،ملعأال-

لصتيسهنظأيننكلو،هعمىرجامىلعينعلطيودعبلصتيملو،ةمالسلاب
ً؟اضيأتنأكبلصتيملأ.ًءاسم

.اهيلعبذكللتررطضا
.ليلقدعبهبلصتأساذلهيلعقلقلابترعشدقو،لصتيمل-



انممتأدقنحنف،نونجلااذهكرتبهعنقاهبتلصتانإكوجرأ-
هتدوعرظتننوعوبسألااذهلالخاهريوصتبجييتلامئارجلاتاروكيد
هتايحىلإدوعيولمعلارشابيلروفلاىلعدوعينأهربخأ،ريوصتلابءدبلل
.ةيعيبطلا

.كلذبكدعأهعملواحأس؛عنتقيهتيل-
انتملاكمنععاطقناللهعفديذلاببسلايفرّكفأانأو،ةملاكملاتيهنأ

هتقولكلغتسيوايتاكعمهدعوبمازتلالالواحيهنألقعيأً،اعيمج
هبهربختسيذلاامىرنل؟ةريخألاةلواحملااهنوكةقيقحلاىلإلوصولل
.نيرثاكةريتركسايرولغ

دعبنكلولزنملاىلإتلصودقفناهروأيقئاسّعقوتققحتيمل
هتفرغتلخدامدنعو،هتداعريغىلعًامئانجروبناكو،ريخأتلانمنيتعاس
طبهيوولعيريغصلاهردصوقمعبمونبطغيهتدجوهيلعنانئمطالل
اهنكلو،ةعفترمهترارحتناكنإًاقلقيتجوزتلأسف،ليلقعراستب

:ةلئاقينتنأمط
يففرسأدقودبيامىلعهنكلوريخبهنإ،يزيزعايىشختال-

.بعتلاهكهنأدقومويلاةيضايرلانيرامتلا
.رثكأهيلإهبتنتىتحهتملعمعمثدحتلابجي-
ةيدهاهلذخآس،مداقلاعوبسألاةيادباهدلومىركذفداصت-

.اهعمثّدحتأوةريغص
اههجوىلعًايدابءايتسالاتيأرامدنعيننكل-ةريغصةوشرنينعت-

يعارتواننبابمتهتنأمهملا،كلذيفريضالنكلو-روفلاىلعتفدرأ
.ءاشتاملكاهحنملدعتسمانأو،يحصلاهعضو

دحأنأظحلانسحنمويلايللاةيقبكةيداعةئداهةليلتناك
)عيرسلاقرشلاراطقيفةميرج(مليفضرعتتناكزافلتلاتاطحم
ثادحأديسجتبنولثمملاماقدقو،يتسيركاثاجأةياورنعسبتقملاو
مليفلااذهتدهاشدقتنكيننأنممغرلاىلعو،عئارلكشبةياورلا
نمةعومجملاهذهف،فغشوةعتملكبهتعباتملتدعيننأالإلبقنم
فشتكننلثيحبقئافناقتإبةميرجلاباكترابتماقيتلاوصاخشألا

،وراوبلكريهيرقبعلاققحملادوهجبومليفلاةياهنيفالإةلتقلاةيوه
لّصوتيتلاقئاقحلاوناعنكوةيضقلابريكفتللتدعمليفلاىهتناامدنعو
وراوبلثميكذلايقيدصنكمتيسله،اهبيرابخإضفروسيرابيفاهيلإ
يلاخدوعيسمأيقيقحلامرجملافرعيوةيضقلاهذهتاسبالمفشكنم



ناكدقفقِفُْخينأىنمتأتنكةحارصً؟اددجميتدعاسمبلطيو،ضافولا
هنكلو،انتارماغملكيفةدايقلامامزملتسيوهتاّعقوتيفبيصيماودلاىلع
تينمتاذل،اهتّمربةيضقلانعيداعبإلواحلبكلذبفتكيملةرملاهذه
تقولاناحدقف،رورغلااذهنعفكيلًابئاخدوعينأيبلقلكنم
هنّكمتنمفواخميندوارتتناككلذعمو،ديحولايكذلاسيلهنأفرعيل
كلتهّتطخامملعأنكأمليننأةصاخ،ةنيعللاةيضقلاهذهزغلكفنم
ىلعلمعلاوقباسلاهرارصإىلإناعنكداعدقف،ةيتاذلااهتريسيفزوجعلا
يأىلإنكلو.قحبًاماهًاليلددجوهنأدبال،اهباتكأرقنأدعبةيضقلا
لازيالاذلريثكلافرعيملهنأدقتعأ،ةقيقحلاةفرعميفلصوىدم
.كانهنييسنرفلاعمطبختي

رييبوأناعنكيبلصتينأنودرهظلاىتحترظتنايلاتلامويلايف
رثكأناكيذلارييببتلصتافكلذنمرثكأراظتنالانمنكمتأملاذل
.ينمًابارطضا

ً.اقحنونجملجرناعنكديسلا-
ً؟اددجمهلعفيذلاام-
،دناجريفنيرثاكةديسلاةريتركسايرولغةديسلاعمًادجًاظفناك-

تناكاهنأنممغرلاىلعاهلتقمةلأسملوحاهعمرجاشتينأداكو
ةفرعميأدوجونودنمبحرردصبانلابقتسابتماقو،انعمًادجةفيطل

ةلاسرلوحًالوطماشقانتو،ردصةباحربهتلئسألكىلعتباجأو،ةقباس
ايرولغتدرسدقو.اهبملعىلعنكتملايرولغةديسلانأودبيةنّيعم
ناككقيدصنأمغرًابيرقتلماكلكشبنيرثاكةايحةصقانعماسمىلع
نوسيأىعدتلصألاةيكرتةاتفنعاثدحتامك،اهثادحأمظعمىلعًاعّلطم
نعتامولعملاضعباهلعمجتونيرثاكةديسلابةفرعمىلعتناكيتلاو
ةباشلاهذهنأامك،1920ماعلاةبارقلوبنطسايفتلتقيتلااهتلئاع
راجتالاتاباصععمطروتموتاردخملاىلعنمدمبيبحاهيدلناك
تمدُصدقوً.اقباسيلتفلسأامكةكباشتمةيضقاهنأيأ،تاردخملاب
امهنأحرشتنأتلواحو،تلُِتقاهنأبكقيدصرارصإمامأايرولغةديسلا
ناعنكديسلانكل،اهرمعنمنيعستلايفةديسلتقيفرّكفيسلقاعنم
زوجعلاةلئاعىلعهفّرعتنأايرولغنمبلطو،هيأرىلعًارصملظ
.ةثجللحيرشتءارجإبمهعنقيلةافوتملا

ىتحاهباصعأءودهواهتقابلىلعةظفاحمايرولغةديسلاتيقبدقو
يأاهلنكيملنيرثاكةديسلانأةرمنمرثكأهلتحضوأو،ةظحلرخآ



هعامسىدلناعنكديسلانكل،اهتنباةباثمبايرولغربتعتتناكو،ءابرقأ
ملو،هنعةقيقحلاءافخإباهمهتيوً،اضيأاهيفكشيأدب،اهنممالكلااذه
،لاوطتاونسذنمهنميناعتيذلاسفنتلاقيضةجيتنتتاماهنأعنتقي
ةديسلامامأهددريناكاماذهو،لتقةميرجثودحىلعّرصموهف
.ةجيتنىلإلوصولانودةلباقملايهنتنأترطضايتلاايرولغ

؟اهنيحناعنكلعفاذامو-
ءاهتناباناذيإبابلاىلإانتبحطصاةأرمامامأهلعفيسيذلاام-

لمأةبيخلضّرعتنمكودبيناك.ديكأتلكبجورخللنيرطضمانك،ةرايزلا
...ةثجلاحيرشتمتينأبجي«قيرطلايفهريسءانثأمدمديناكو،ةريبك
ىلعهتاساومىلإتررطضادقو،ٍرزمعضويفناك،»...كلذمتينأبجي
.ايرولغةديسلاعمهتظاظفبانلهّببسيذلاجارحإلانممغرلا

؟نآلاوهنيأو-
ىلإدوعيسهنأنظلابلغأو،بهذويركشبماقدقف،فرعأال-

.لوبنطسا
لكدعبف،نينحيّفخبناعنكةدوعنميرورسيفخأنلةحارص

لواح،اهلانضّرعتيتلارطاخملالكو،هتدعاسملجأنمهتلذبيذلادهجلا
يتلاةلدألاوقئاقحلاينعيفخيأدبو،ةطاسبلكبًابناجينيّحنينأ
هرورغناك،ةرملكيفامكو،يقطنمرّربموأراذتعايأنوداهيلإلّصوت
ةلضعميأّلحينأهعسوبنأنظيو،هليتدعاسمبفارتعالانمهعنمي
الإيهامهيلعرطيستتأدبيتلادولخلاةلأسمىتحو،هدرفمبهضرتعت
.هتسرطغوهرورغلةجيتن

ةفاحصلامامتهامدعوهضراعملشفرّربيلاهقوسييتلاعئارذلالك
-هعونناكًايأ-نفلاف،هلشفاهءارويفخيةيهاوًاججحالإيهامهب

رّوصتيامكسيلو،ةمكارتمةربخونينسلاربعلصاوتمدهجةياهنلابوه
يجزيٍينغٍواهلبقنمىرخألاوةنيفلانيبضراعملاضعبحاتتفاف،وه
لبالهلامعأبًايملاعًامامتهالباقملاببلطيو،ريوصتلايفهغارفتاقوأ
عونوهلب،هنيعبرورغلاَوَُهل،نينانفلاءامظعبةوساهمساديلختبلطي
رشابمررضيفببستيهنأوةصاخ،ضرملادودحىلإانألامظاعتنم
امكومهلآملشفلاوءاقمحلاةصحيهءايربكلانكل.هنوبحينموهئاقدصأل
نتمىلعدوعيوهاهو،قباطتتالقوسلاولزنملاتاباسحفلثملالوقي
ً.ابئاخةرئاطلا

نمف،ناعنكاهأدبيتلاةرماغملاةمتاخنمنّتممانأ،ةقيقحلايف



كلذدعبهلزنمىلإداعداهننأةصاخكلمتانحاشمنمحاترنسةهج
يئاكرشللماكلابغرفتأسيننأامك،ركذترارضأنوديخيراتلاراجشلا
ايتاكغرفتتسً،اريخأو.هبملحأيذلاديدجلالمعملاءانبيفنايلطلا
ّيلختلاباهدعويذلااهبيبحىلعقلقلاوفوخلااهمزالينأنودريوصتلل
برغتسأنلكلذعمو،سيرابيفًاديدجًائيشفشتكيملنإعوضوملانع
ةدعاسملاينمبلطينلهنظأتقولاتاذيفو،هدعوبفيملنإًاريثك
.نيمرصنملانيمويلايفيعماهدبأيتلاةظاظفلادعبىرخأةرم

عراشىلعلطتيتلاةذفانلاوحنتهجتاو،يسركلاىلعنمتضهن
يفلوعيناكءاوهلانكلو،ةهربذنمّفقوتدقرطملاناك،لالقتسالا
ناكءاوهلااذهفعاطتسملاردقعارسإلانولواحيةراملاناك،ةلمرأكعراوشلا
تعاضأيتلايحورىلإةبآكلانمريثكلاو،مهلةبوطرلانمريثكلالمحي
،لغبدانعكلميهنإً،اديجيقيدصفرعأانأف،روفلاىلعقباسلااهلؤافت
اماذهنأمألوبنطساىلإدوعيسًاقحأً،اددجميفواخمراثأاماذهو
.حفصلابلطينللجأ.اهلعفينل؟حفصلاًابلاطدوعيسله؟رييبهّنظ
حانجىلعبهذنأدعبهتميزهبفارتعالانمهعنميسهرورغنأامك
يقيدصنأركنأالىرخأةهجنمو.هدرفمبهقّقحيرصننعًاثحابةعرسلا
الف،ةظاظفبيعملماعتهنأةفرعملامامتفرعيوهفهرورغيفىدامتامهم
ةياهنيفرذتعيسو،اذهكليصفتهنعبيغينأهلثميكذصخشلنكمي
نكمملانمأ،هنملاصتايأدرينأنودنامويّرمدقاهنكلو.فاطملا
نمنكلو،نيرثاكةثجلحيرشتءارجإبهعنقينمعثحبيلازيالهنأ

يفةأرماةثجلحيرشتءارجإديريبيرغدلبنمٍتآلجرمالكبعنتقيس
نأينربخأرييبنأامك؟سفنتلاقيضنميناعتواهرمعنمنيعستلا
.لبقنميقيدصيفاهدهعأملراوطأةبارغبيحوتكانههتافّرصت

ينتباتنا،لاقنلافتاهلاىلإرظنأانأو،ىرخأةرميتلواطىلإتدع
فرظيفًابناجرورغلاكرتو،هيلعنانئمطالاوهبلاصتالايفةبغرتاظحلل
يننأكلذ،ةميزهلامعطربتخيهكرتأس،ةركفلانعتيلختيننكلو،اذهك
.لواحامهمةقيقحلاىلإلصينلهنأةقثلامامتقثاو



ةيدامرلامويغلانأنممغرلاىلعًاسمشمناكيلاتلامويلاحابص
سمشلانكلو،اهعالتباديرتةيداعملتككاهلوحموحتتناكةمهجتملا
رطملانممايأةثالثدعبيهبلايحابصلااهقارشإىلعةّرصمتناك
انتثالثرطفنانكاذل،مويلاةسردمالفتبسمويناكهنأامبو،لصاوتملا

،فيطللاركابلايلئاعلاعامتجالااذهبماودلاىلععتمتسيينباناكوةيوس
تناكتبسلكيفف،هتحرفهيلعصّغنيهيلييذلاراوشملاناكنإو
ردصمهللّكشتةيادبلايفتاسلجلاهذهتناك،يئايزيفجالعةسلجهيدل
ىلإًايدجناكتمكحديسلانأةصاخيهتنيالًارّمذتويسفنباذع
ديسلابهلادبتسادعبنكلو،لافطألاعملماعتلانقتيالوةريبكةجرد
ًاروبحناضيفتنيتللانينيعلاونيتئلتمملانيتنجولايذنيدبلانامراميزسوالك
تلّوحتنأدعبهيلعداتعيويمازلإلادعوملااذهّلبقتيجروبذخأً،افطلو
كانهتقولاةيجزتوحرملاوبعللانمعونىلإسوالكديىلعتاسلجلا
.جالعلانمروفنلااننبالببستالةقيرطب

ىلإىهانت،ينقذقلحألمامحلاىلإتهجتاجروبوزيرلوكباهذدعب
لاقنلايفتاهنأتكردأنّعمتبءاغصإلادنعوامنينرتوصيعماسم
ةعرسبيهجوتلسغ،لصاوتبنريخبطملايفنحاشلابهتلصوأيذلا
.رارصإبّنريناكفتاهلانألًادجماهرمألانأدبال،خبطملاىلإتهجتاو
نممغرلاىلعمراعلاعفناينباصأهتشاشىلعناعنكمساتدهاشامدنع
.ةرتفلاهذهلكيعملصاوتلانعهعاطقناببسبهيلعيتمقن

.ميلسًابحرم-
.هبلاصتالاكلابىلعرطخوكقيدصتّركذتًاريخأو،ناعنكًالهأ-

درابتمصداس
.نكممتقوعرسأبءاقتلالاانيلع-
.هتاذتقولايفمساحهنكلوهتوصىلعًايدابّرتوتلاناك
؟تدعله-
بجيوةماهجئاتنىلإتلّصوتدقل،نآلاويدتسالايفانأولجأ-

.اهيلعكعلطأنأ
نمفيفختلاتلواح،لبقنمهيفهدهعأملدورببينثّدحيناك

:لوقأانأوحازملابرتوتلاوةيدجلاةدح
.ءيجملاىلعقفاوأدقينتوجرنإ-



.ودبيامىلعةحزملاهلقرتمل
.روفلاىلعيقتلننأبجي،ميلسايحازملللاجمال-
.ةعاسدعبويدتسالايفنوكأس-ةيدجلاتاذبهتبجأً-انسح-

يدتراتنكاميفولجعىلعيبايثتيدترا،ينقذةقالحتيهنأامدنع
انأوتاظحللتدّدرت،ناهروأهايإيناطعأيذلاسدسملاتركذتيفطعم
كرتيناهروأناك،هتجرخأوةنزخلاتحتفو،يرمأتمسحً،اريخأ.ركفأ
دعبيقيدصدنعتنكووفلوفلاتيلقتسا،اذل.لطعلامايأيدنعةرايسلا
اذهيفريسةمحزدوجومدعلكلذورثكأالةقيقدنيرشعوسمخوحن
.ركابلاتقولا

،كشإناهيأعراشةيادبيفعقييذلابآرملايفةرايسلاتنكر
ىلعيدلاورصأيذلاميدقلاءانبلاوحنتهجتايتفهليزاوتتاوطخبو
هبينّملكيذلادوربلاتاذبينلبقتساوبابلاناعنكحتف.وهامكهئاقب
دبال،هينيعيفحولتتناكةبيرغةرظننكلو،فتاهلاىلعليلقلبق
قاهرإلاومونلاةلقنأةصاخ،رييبهيلعهظحاليذلانونجلاتايادباهنأ
قمعبيوحناهبّوصيتلاهتارظنةبارغنمادازدقههجوىلعنييدابلا
.يعالتبابدّدهي

؟يقيدصايكبام-
.هنضتحأنأواهتلق
.بعتمانأ-
يمامأراسو،لثملابهليناضتحاةرارحىلعّدرينأنودنماهلاق

.كانههلىرجامةقيقحنعلءاستأانأونولاصلاىلإهعبتأل
ً؟احابصتدعله-
.ًءاسمةحرابلا،ال-
؟يبلصتتملامل-
.اهؤاهنإّيلعيتلالامعألاضعبكانهناك-
ّتلضف،اذل.ثيدحلاىلعهسفنمغرينمكيتلئسأىلعّدريناك

ً.ايلاخناكيذلانولاصلاانغلبىتحًاتماصءاقبلا
؟انهتسيلايتاك-

.هتلأس
انثيدحنورخآلاعمسينأٍعادنمامف،اندرفمبءاقبلاتلّضف-

عمهتلسرأفحابصلااذهداهنءاجدقو،ًالوأاندحولثدحتلاانيلع.اذه
ضعبلجأنمةرهملانيراجنلادحأةلباقمليوكتوفانرأةقطنمىلإايتاك



.لّضفت-يسركلاوحنهسأربراشأ-ةيرورضلاتاروكيدلا
سلجأانأوهتلأس
.ثدحييذلاامينربخأ-

ينهجاويلهعفرامدنعولفسألاوحنهسأرخانأدقو،تاظحللتمص
يفهتنعطيننأكويلإرظنيناك،ريبكدقحبةجوزممةبيخلاتناكهتارظنب
.هكلميامزعأهنمتذخأورهظلا

.ميلسايةقيقحلاتفرعدقل-
دقوهمفنمجورخلاىلعاهربجيهنأكوفورحلاىلعطغضيناك

رثآهنكلثيدحلاةيقبيلحضوينأتاظحللترظتنا،ينعههجوبحاشأ
.تمصلا

.ءودهبتمدمد
؟هتفرعيذلاام-

.ةيماهتالاةرظنلاتاذبًاددجمّيلإقدح
.لهاجتتنألواحتال-
هلأسأانأومهفلامدعىلعّلدتةرظنيهجوىلعتمسر
؟ينعتاذام؟لهاجتلالواحأسامل-
نمكملكتيناكوةرملاهذههتوصعفترا-ميلسكلذلعفتال-

.هينعأيذلاامًامامتملعتتنأ-هحوريفملأنميناعي
.هديفتدقةمولعميأنمضافولايلاخًاملستسمّيدياتلكتحتف
؟ملعأنأيلفيك،ثدحتتامعملعأاليننإمسقأ-

:لوقيوهوهسأرّزه
.نآلادعبكمئارجءافخإعيطتستنل!ميلسايةبعللاتهتنادقل-
نونجلاكّسمله؟اهنعثدحتتيتلاهذهةبعليأومئارجيأ-

ً؟اقح
ينتيل-هنزحقامعأنمدهنتيوهواهلاق-نونجلابتبصأينتيل-

ضوخنعتيلختوةيادبلاذنمكتحيصنتعمسينتيل،قمحأًاصخشتنك
ام-ةدعاسملابلطينمكيلإرظن-ينمتبلطامكةيضقلاهذهلاحوأ
؟نآلاهلعفأسيذلا

ينقشرتتنأف،كتدعاسمعيطتسأىتحلصحيامبينربخأ-
.ديدحتلابثدحتتءيشيأنعيلحضوتنأنوديلوصوذنمكتاماهتاب

ً.اددجميلإرظنلاديعيوهونيتيلسعلاهينيعىلعةمتاقةمامغتّميخ
ًالحاندجواّنكلةيادبلاذنمينتربخأكتيل.كديفينلراكنإلا-



نيقيمعنزحومدنبرعشيناك-اهلكمئارجلاهذهثودحلبقةلكشملل
لوحتتنألبقةلكشملاّلحنسانك-انيلكلةديحولاةاجنلاةصرفعاضأنمك
.مرجمىلإ

ً.اتماصءاقبلاقيطأدعأمل
يفرودييذلاامملعأال-عفترمتوصبتخرص-يفكياذه-

نأكلحمسأنليننكلومالكلااذهنمهيلإيمرتيذلااموكسأر
.لتقلابينمّهتت

اممًاقثاوهتاذتقولايفادبهنكلوً،اتمصتاظحللّيلإرظنييقب
ًاقلطمهيلعيتّدحرثؤتملوهلوقي

.نآلاةقيقحلاهذهملعيانالكو،ميلسايمرجملاتنأ-
ةكرحلكوهينيعيفتحالةرظنلك،ههجوىلعمستراريبعتلك

.امهتعزعزنمنكمتأملةقثورارصإبينمهتتتناك،ينثّدحيوهوهيدينم
ككرتأسةقيرطلاهذهبيعمثدحتلاىلعًاّرصمتيقبنإ-

.بهذأو
ً.ادّدهماهتلق
.بهذتنل،ميلسايبهذتنل-
.هجوىلعةماستبامسردهاجيوهواهلاق
؟ءاقبلاىلعينربجتسله؟امل-
لظتس،مالسبكوعدينلثالثلاكاياحضنكل،عبطلابلعفأنل-

.كتاهجولكيفكدراطتمههوجولظتس،تلحرامنيأكقحالتمهروص
؟ثدحتتءارهيأنع،ثالثلااياحضلامهنم-
،رخآلاولتدحاولااياحضلاءامسألوقيوهوهعباصأىلعدعلابأدب

.يبلقيفرجانخثالث،عباصأثالث
اهمساديرتمأدناجريفنيرثاك،ركوغلاتراك،نافوكنوسيأ-

اذهوً،اضيأايتاكىّمستتناكيتلاو؟فويليركردنسكلأانيرتكاييقيقحلا
اهلأستنأوايتاكمسابكعامسلاحقلقلابسحتكلعجيذلاببسلاناك
.ةيعويشلاةروثلانابإلوبنطساىلإاوأجلءابرقأاهلناكنإ

،تاملكلاهذهبيذهتكلعجوكباصأنونجلانمًاسمّنأودبال-
ببسيأكلمأاليننأامك،اهمسانمقلقلابقالطإلاىلعرعشأملانأف
.صاخشألاءالؤهلتقأينلعجي

هرظنةهجويلحضويأدبروفلاىلعو
ظفاحتل،كدلاوكلاهكرتيتلاةكرشلاوكتلئاعةعمسيمحتل-



؟كللمكأنأديرتلهكسفنبهتسسأيذلا)يازأ(مساىلع
؟مئارجلاهذهبيتلئاعويدلاوةقالعامو-
اذلراكنإلاىلعّرصمودبيامىلعكنكلو،ةلكشملاساسأمهنإ-

.ةيادبلاذنمثادحألاكيلعدرسأوكتبعليفكيراجأس
هبحأتنكيذلاو،اضرمعلاكدلاوماقامدنعةصقلاتأدبدقل

عنطصتال.دناجريفنيرثاكقيقشوةدلاوودلاولتقب،ماودلاىلعهمرتحأو
.ىلوألاةرمللةقيقحلاهذهعمستكنأكويلإرظنتتنأوةشهدلا

ىنبملااذهيف1920ماعلافيرخيفهمئارجكدلاوبكترادقل
فّرعتانهوءانبلااذهيفرجأتسمدرجموًاريقفًاباشاهنيحناك،تاذلاب
انيرتكايهتنباوايلاتانهتجوزعمّرفيذلافويليركردنسكلألارنجلاىلع
سورلانمفالآلالاحكهلاحناك،تاذلابتيبلااذهرجأتساونافيإهنباو
ًءاكذوءاهدرثكأناكهتاذتقولايفهنكلوةرتفلاكلتيفاورفنيذلا
رصيقلامدخيطقفنكيملناتسيتوقايةقطنميفهتمدخةرتفلالخف،مهنم
نمةليقصعطقةعستعمكانههتمدخنمداعدقف،فونامورسالوكين
ةروثلابوشنببسبو،ةايحلاىدمًاديغرًاشيعهتلئاعلوهلنمضتسساملألا
لوبنطساىلإًاهجتملوبتسافيسةنيدمنمّرفلتقورامدنماهبقعأامو
كلتءافخإنمنّكمتدقوةيساملألاهتورثنمءيشيأفرصينأنود
يذلاورمحألاءارفلانمعونصملاهتنبافطعمايانثنيبةنيمثلاعطقلا
كلتيهةديحولاهتورثنكتملعبطلابو.بورهلاةلحرءانثأهيدترتتناك
درشتلالدبعضاوتملاءانبلااذهيفلزنمراجئتساعاطتسادقفتاساملألا
.اهاوسوةنيدملاهذهةقزأوعراوشيفهينطاومنمةفلؤملافالآلاةيقبك

داجيإىلإرطضااذلًاركابدافنلابتأدبةعضاوتملاهتورثنأودبيو
يذلاكدلاوىوسدحأبقثيملفًابيرغناكهنألو،ساملألاعيبلةقيرط
ةيسورلاةغللابتارابععضببملكتلاعيطتسيوايراغلبىلإهلوصأدوعت
ىلإلارنجلاعفداماذهو،مارتحاوفطلبةرسألاهذهلماعيناكيذلاو
قوسيفطايخىدللمعيةرتفلاكلتيفكدلاوناك.هرسىلعهعلطينأ
ًادودوناكو،ةيادبلايفمههاجتةئيسةينهيدلنكيملامبرو،ولوبجاحلا
رسلاىلعهعالطادعبنكلو،برشلايفطارفإنميناعييذلاهراجعم
يفركفيذخأوهحوررخنيعمطلاأدبهقيربوساملألاناعمللهتيؤرو
زوعلانميدبألاهصالخقيرطنوكتلةريبكلاةورثلاهذهىلعلوصحلا
.هشيعيناكيذلا

.تاونسلاهذهلكرورمدعباهنيحلصحامكاردأامو-



.هتعطاق
تقولاتاذيفًاماهتاوةقثضيفتيتلاتارظنلاكلتبينقمريلظ

:لوقيوهو
دقف،ةيتاذلادناجريفنيرثاكةريسيفةنّودمتامولعملاهذهلك-

اهامدلةسبلأطيخيناكيذلاو،طايخلاباشلامهراجنعتثدحت
.ةحارصهمساركذتملاهنكلو،ةيبشخلا

.انتياكحىلإدوعنانعدً،انسح
،لوبنطساىلإاوأجلنيذلاسورلامظعمكفويليركلارنجلاناك

ىلإرفسلابرّكفيناكةهجنمف.مهتايحةلصوبفوخلاوةريحلاتعاضأ
ةيبلاغلاامكىنمتيناكىرخأةهجنموهتلئاععماهيفرارقتسالاوسيراب
ةرمهدالبىلإةدوعلانمنكمتيوةيعويشلاةروثلاقفختنأنيرجاهملانم
يلجنتامثيراهيفءاقبلارثآدقفايسورىلإبرقألوبنطسانألو،ىرخأ
،حالسلايفهئالمزدحأعمسيرابىلإانيرتكايهتنبالسرأهنكلو.رومألا
ىلعلصحتلةيقارلاسرادملاىدحإيفاهليجستبكانههئابرقأدحأموقيل
رفسللرخآلاوهططخيأدبو،1919ماعلافيرخيفكلذوزاتممميلعت
ةلاسرلسرأدقو.هلوحهابتنالانمريثكلاتفلينأنودسيرابىلإ
ماعلاراذآيفسيرابىلإمودقلانوعمزيمهنأاهيفاهربخيلهتنبالةديحو

1920.
.ديزملاديرتألوقينمكّيلإرظن
هنعلارنجلاءابرقأدحألأسيالألقعيأ،هلوقتاميفقطنمال-

؟ةقيرطلاهذهبئجافملاهئافتخاءازإ
مليتلاهتنبا؟ةبيهرلافورظلاكلتيفهنعلأسيلناكنمو-

ايسوريفةيطارقتسرألاةقبطلادارفأةيقبمأ؟اهرمعنمةعساتلالمكت
لكلا؟شيعلانمنكمتتلنايحألاضعبيفاهفرشعيبلةرطضمتناكيتلاو
كاذلظيفةايحلاديقىلعءاقبلانمنكمتيلليبسنعثحبيناك
.نيقيلاملعاذهملعتتنأو،يميحجلانافوطلا

؟مهلتقةميرجبيدلاومهتتتنأو-
عباصأتهّجونميهنيرثاكتناكةيادبلايف،ديحولاتسل-

.نافوكنوسيأمثنموهيلإماهتالا
.نافوكنوسيأ-
رسلاناكاذهوً-ادكؤمهسأرزهيوهواهلاق-نافوكنوسيألجأ-

يئايميخلاباتكسيلوامهضعبنمدناجريفنيرثاكونوسيأبّرقيذلا



ةثحابتناكاهنأمهألاولوبنطسانمولصألاةيكرتاهنوكف.لميلفسالوكين
نعفشكلابلمألانيرثاكحنمدقولغوأهيبةقطنمخيراتيفةيخيرات
ضماغلااهتلئاعءافتخاَسنتملتاونسلاهذهلكرورممغريهفةقيقحلا
.ملؤملاو

ًالّوطماهتثّدحامكةرباعةماستباةايحلانونعملااهباتكاهتطعأدقو
نلديكأتلاباهنكلوةرمنمرثكألوبنطساترازدقو،هفرعتاملكنع
تارّيغتلالظيفو،تاونسلاهذهلكدعبةنكمألاحمالمىلعفّرعتت
يفتلحردقف.تقولارورمعمولغوأهيباهلضّرعتتيتلاةيهانتماللا

ةيروهمجلاتلحوتاونسدعبرّيغتعضولانكلو،ةينامثعلاةنطلسلالظ
نممغرلابو،قطانملاوعراوشلاءامسأتريغتوزوجعلاةنطلسلاناكمةيتفلا
ةدكأتمنكتملاهنكلو،هنونطقياوناكيذلاءانبلاةفرعمنمتنكمتكلذ
هتدجويذلاءانبلاو،نيقباطنمًافلؤمركذتامبسحبناكدقفهنأشب
ًاّينغحبصأيذلاكابأنألكلذ،قباوطةثالثنمًافلؤمناكاهتارايزءانثأ
ً.اديدجًاقباطهيلإفاضأو،هلكءانبلاءارشبماقاهاحضوةليلنيب

قباوطةثالثنمفلؤمءانبلااذهنأركذأانأف،ئطخمتنأ-
.ةيادبلاذنم

.هلتحضوأ
نمرثكأرورمدعبتدلُودقفيلاتلابوًارخأتمكدلاوجوزتدقل-

ةراهموةربخبلطتيالرمألانأامك،ثلاثلاقباطلاءانبىلعًاماعنيرشع
كرديسءانبلايفةعضاوتمةربخهيدللماعيأف،ةقيقحلافاشتكالنيميظع
دكأتميننأامك.ءانبلالصأنمنكيملوًاقحالينبدقثلاثلاقباطلانأ
.لبقنمرمألابكتربخأدقنوسيأنأ

ثدحتتيهف،يمالكدكؤيرخآًاليلديطعتدناجريفنيرثاكنأامك
يفنطقتتناك-اهمساركذتمل-لصألاةينانويةفيطلةديسنعاهباتكيف
ذيذللالورسيوسلاىولحدعتةديسلاهذهتناكو،ءانبللةلباقملاةهجلا
.ةتكسملاةهكنب

انلزنمةلابقنطقتتناكيتلايليفليريإةديسلااهتننظتنأو-
يتلاةديحولاةينانويلاةديسلااهنأكو؟كلذكسيلأىولحلاتاذعنصتو
؟اهنيحةنهملاهذهلوازتتناك

ةديسلاونيقباطلايذءانبلاوطايخلاراجلانكلو،العبطلاب-
؟ةفداصماهلكعمتجتنألقعيأ،ىولحلادعتيتلاةينانويلا

نونطقياوناكاهتلئاعونيرثاكنأو،حيحصهلوقتامنأضرتفنل-



؟ةميرجلايفيدلاوطّروتتبثياذهأ،لزنملااذه
يفتفتخايتلاةلئاعلاهذهنأحوضوبريشتاهنكلو،العبطلاب-

.انهنطقتتناكةضماغفورظ
نممغرلاىلعو،هلوقتاملكنمدكأتمريغكنأينعياذهو-

ملًاضيأنيرثاكنأليلقذنمكسفنبتفرتعاكنكلباتكلاأرقأمليننأ
.ةمولعملاهذهةحصنمةقثلامامتةقثاونكت

ةميرجلازغللحنمانأتنكمتاملباتكلااذهتأرقكنأول-
نوسيأبتناعتسادقف،رمألانمةقثاونكتملاهنألو-ناعنكّقلعً-اقلطم
ولغوأهيبطئارخمامألاوطتاعاسناتأرملاتضقدقو،اهكوكشاهلدكؤتل
ةفرعمدوتتنكنإو،ءانبلاناكمديدحتلجأنمةمزألافلتخملةدئاعلا
نميهنيرثاكةريتركسايرولغنإف،تامولعملاهذهىلعيلوصحةيفيك
امك،رمألاةروطخوةقيقحنعةحضاوةركفاهيدلنوكتنأنودينتربخأ

.عوضوملابيمامتهاببسنعةركفاهيدلنكتمل
.هدارممهفألةريخألاهتلمجلالغتسابتمق
ةحارصلاتئشنإو،هيلإيمرتامعةركفهيدلنكتملًاضيأرييب-

.ةياهنلايفهديرتيذلاامملعأالًاضيأانأفيقيدصاي
تناكامهماهمامتإىلعّرصيامةركفبعنتقينيحهتداعكوهنكلو

.نيرخآللةيذؤموةحراج
ملًاقحأ؟تنأنكلو،رمألامهفيملرييبنأينعنقتنأكنكمي-

؟هيلإيمرأاممهفت
ةيرخسلاىلإءوجللاتلواحاذلديفينلهعمشاقنلانأتكردأ

.هسأرنمراكفألاهذهجرخأيّنلع
ءاسملكهنأو،مرجمصخشيدلاونأبملعأتنكيننأينعتأ-

مئارجلانعينثّدحيناك،ءابآلالككمانأنألبقةصقيليورينألدب
؟هينعتاماذهأ،اهبكترايتلا

لكريهنعًارورغوءاكذلقيالققحمةقثباهلاق-كدلاوسيل-
اهعمتبحطصااهنألمتحملانمو،كتربخأنميهنوسيأتناك-وراوب
نيحكدلاورمعتاذيفاناك،دوقنلابلطلكبتكمىلإاءاجولاتراك
،عمطوزوع،ةيداملافورظلاتاذيفناشيعياناكو،ةميرجللهباكترا
،زازتبالاةيلمعبملعىلعنيرثاكنكتملعبطلاب،لضفأةايحبناملحيو
يذلاصخشلاةفرعملةقيقحلاىلإلوصولاوهنوسيأنمهتبلطاملكف
.ةيواسأملاةقيرطلاهذهباهتايحرادقأريغ



نعلّصفموقيقدثحببنوسيأتماق،سيرابنماهتدوعدعبف
ةيوهىلإلّصوتلاتعاطتساواهنيحترجيتلاثادحألاوةقطنملاخيرات
لالغتسابتماقثدحامبنيرثاكربختنألدباهنكلو،دكؤملكشبلتاقلا

ىلعكعلطتنأنوددوقنلاةبلاطكيلإتءاجو،اهحلاصلتامولعملاهذه
ديرتاماهلعفدتملنإكتدّدهو،تامولعملاباهدّوزيذلاردصملاةقيقح
.ةعورمةحيضفكلببستسيلاتلابوةميرجلافشكبموقتس

كحضلابتأدب
؟كلذكسيلأ،ةلزهملاهذهلتخضرعبطلابانأو-
كيدلنكتملتنأىتحفً،اقحتخضركنكلو،لعفتملكتيل-

،ةئجافملاةورثلاهذهىلعكدلاواهبلصحيتلاةقيرطلانعةحضاوةركف
يسوركيرشهلناككدلاونأانمامأةرمنمرثكأتركذكنأركذأو
يذلافويليركلارنجلاناك،يقيدصايًاكيرشنكيمل،ىضماميفلصألا
.ةسئابلاهتلئاعووههلتقبكدلاوماق

ةايحبقلعتتًادجةقيقدليصافتنعنوسيأكلتفشكدقفعبطلاب
تاظحللفقوت-دوقنلاتعفدواهزازتبالتملستساانهو،هيضاموكدلاو
،كتايحةطلغاهنيحتبكترادقلً-انزحنارطقتنيتللاهينيعبّيلإرظنيوهو
دقناوآلانكلو،كتدعاسمبموقنلرمألاةقيقحبداهنوأانأينتربخأكتيل
.نآلاتاف

تعضودقتنكةيواسأمةقيرطبةصقلادرسييقيدصناكاميفو
ً.احاترمتودبدقوهيلإعمتسأانأوىرخألاىلعًالجر

ةاتفلانمصلختللةيمنهجةطخريبدتبتمقاهدعبو..ً.انسح-
؟كلذكسيلأباشلاو

امبر،ةلكشملاةيادبذنمامهلتقبرّكفتتنككنأنظأال،الك-
دقفاذل،هنالوقيامةحصنمققحتلالجأنمةيضقلايفثحبلابتأدب
.رمألانمتبثتلاىتحامهتاكسإلدوقنلاضعبامهلعفدتنأىلعتقفاو
نملاتراكعطقنادقف،ةعيظفةروصبثادحألاىرجمرّيغًائراطًارمأنكلو
داشرنمتاردخملابلطلاهنيحبهذدقوةئيسةبونلضرعتوتاردخملا

اهدنعو،هدوقنهلدرينأطرشءاشيامهلرفوينأهدعويذلاروبوج
نأامبو،هيلعقفتملادعوملاراظتنانوددوقنلابلطللاتراككبلصتا
.هلزنمىلإهيفاوتنأكنمبلطدقفاهنيحةرفاسمتناكنوسيأ

:لوقاانأوةيبصعةروصبكحضلاىلإُتدع
موقييذلالجرلاوعدينأةجردىلإقمحألاتراكنأدقتعتأ-



؟هلزنمىلإهزازتباب
ردخمةعرجلةساملاهتجاحببسبًارطضمناكهنكلوًايبغسيل-

ًارطخلّكشييذلالجرلاكاذنكتملهلةبسنلابكنأامك،تقوبرقأيف
لامتحالاكلادبنإًاضيأرخآلامتحاكانهعبطلاب،فوخلابيحويوأ
.هتلتقوهلزنمىلإهتعبتكنكلورخآناكميفهبتيقتلاامبرً،افيخسلوألا

-ةيرخسدرجمىلإثيدحلاليوحتيفنعمأانأواهتلق-الامل-
.تالامتحالالكلبقأانأفكيضريرمألاناكنإ

عانقفلخامىلإصوغلالواحينمكهينيعّقيضيوهويلإرظن
.هترتخايذلاةيرخسلا

عّلطمانأدحيأىلإوهفرعأيذلاامةفرعمديرتكنأودبال-
ءيشلكفرعأانأ-حّرصينألبقتاظحلللّهمت-ثدحامليصافتىلع
ًءاوسرمألادادزالاتراكلتقدعبف،ةياهنلاىتحليصافتلالكيقيدصاي
تناكو،ةيادبلايفاهكشةهجوددحتملنوسيأنأنممغرلاىلع
لامتحالاتلّضفاهنكلو،روبوجداشرنيبوتنأكنيبحجرأتتتالامتحالا
،تيينوجربخأهرودبيذلاواهكوكشبلسرمربختلاهعفداماذهوريخألا
ىلإاهبلصتلةليسونمدبالناكواهنهذيفًامئاقلظكشلانكلو
كدلاوعمثدحامكًامامتو،ةيناثلاكتميرجبتمقانهوحاترتوةقيقحلا

ملًادحأنإف،فويليركةلئاعلتقةميرجبهطابترابدحأكشيملثيح
...ىتحنيتميرجلانيتاهبكطابترابكشي

...ىتح-
.همالكةقيرطّدلقأانأوةيرخسباهتلق
ينصحفتيداعوتكس-ضرعملاةركفداهنّيلعحرتقاىتحلجأ-

ىلعروثتتأدبفيكوزورميإبرشميفانعامتجاركذتأ-لمكأمثهتارظنب
ةرتفلانعتدعتبافيكواهنعيلختلابينعنقتوىلوألاةظحللاذنمةركفلا

..؟ةليوط
يسفنبكيلإتيتأيننأةجردلةركفلاىلعتُرثدقللجأ-

؟كلذكسيلأّيلعضبقلانمكنّكمأيكلكلذو،يتدعاسمضرعأل
ً.ارخاسهيأردّنفأانأواهتلق
دعتملهذهكبيعالأ؟ميلسايمالكلااذهبعنتقأنأًاقحعقوتتأ-

ًاقثاوتنككتدعاسمضرعتليلزنمىلإتيتأامدنعف،يقيدصاييدجت
فرتعأو،ةقيقحلاىلإلصأىتحةيضقلانعىلختأنليننأبةقثلامامت
نكمتتلكسفنباهتبكتراةيضقيفكرتشتنأكنمةيكذةوطختناكاهنأ



ةوطخبانيلعمدقتلايلاتلابوةلدألالكىلععالطإلاوثادحألابمّكحتلانم
مئارجبتملعيتلاةديحولاةأرملاىلعتفّرعتةقيرطلاهذهبو،ماودلاىلع
.دناجريفنيرثاككدلاو

؟اهلتقلجأنمسيرابىلإترفاسيننأبينمهتتأ-
؟تلعفكنأركنتأ-
؟اهناونعىلعروثعلانمنكمتأملانأواهلتقأسفيك-
قيرطتعبتادقف،ةطاسبقرطلارثكأبوهيلعترثععبطلاب-

،ناونعلاىلإتلصووفتاهلاليلدنماهمقرتذخأواهتاذرييبةريتركس
لميلفسالوكينلزنمترزكنأيلتركذلبرمألاىلعينعلطتملكنكلو
.كلذنعًاضوع

حرشلالصاواذلاهيهفستوهتاماهتاىلعدرلالدبكحضلاترتخا
:لوقيوهو

ىلإةلاسرةباتكبكتّفلكامدنعًاحدافًأطختبكترايننأفرتعا-
كتقالعيفةدحاوةظحللولوكشأنكأملاهنيحيننكلو،دناجريفنيرثاك
انهابتناهّجوتنأتدصقتواهنعًاضوعدرلابتكنمتنأفعبطلابو،رمألاب
.ةرذقلالاتراكةايحليصافتيفةقيقحلاعيضتلتاردخملاوحنانكوكشو

.يقيدصايعئارلايخكيدل-
امدنعدرلاانلتلسرأكنأنمدكأتمانأف،راكنإلانمةدئافال-

هذهةباتكبمقتملاهنأينتربخأايرولغةريتركسلانأامكسيرابيفتنك
.ةلاسرلا

؟اهسفنباهتبتكنيرثاكنألمتحملانمسيلأ-
يفتنأينقّدص،كحضلاوةيرخسلانعتفقوتكنأديجلانم-

.جرخمنعثحبلاكيلعوةريبكةطرو
.يلاؤسىلعينبجأونآلاينمكعد-
اهرمعنمنيعستلابةأرماموقتسامل،يزيزعايةحضاوةباجإلا-

امل،ةهملاهذهاهنعايرولغملتستنألاوطتاونسلتداتعانأدعبو
لئاسرلاةنراقمةلوهسلكبعيطتسنًاضيأ؟ةداعلاهذهرييغتبنآلاموقتس
اهنأفشتكنلءاربخلادحأدنعةلاسرلاهذهوكرتويبمكىلعاهبتكتيتلا
ةثجلاحيرشتبلطلوبقمتولهنأدكأتميننأامك،هتاذردصملانم
.ةميرجلاثودحلبقاهلزنميفكدجاوتتبثيليلدىلإانلّصوتاّنكل

ليلدلااذهىلإلّصوتلاالوةثجلاحيرشتعطتستملكنكلو-
يفصقارتتبضغلاتيرافعتأدبدقفًابضاغخرصأانأواهتلق-موعزملا



يتلاتافاخسلاهذهوكمالكدحأقدصيملو-ءاوسلاىلعيبلقويلقع
تعجارتيننكلونيقناحنيتماصانضعببقّدحنتاظحللانيقب-اهبهّوفتت

ةجاحبكنأدقتعأ-لوقأنألبقًاقيمعًاسفنتذخأوفلخلاىلإةوطخ
كنهذىلعرطيستتأدبوروصلاهذهكترّيغدقف،روفلاىلعيسفنجالعل
اهبيلةقالعالةميرجبينمهتتو،كئاقدصأبرقأبكشتتأدبكنأةجردل
ايتاكاهنعانتثّدحيتلاسوبرأانايدةيكيرمألاةروصملاركذتأ.قالطإلاىلع
كيلعفاخأ؟ةيواسأموةبيرغءايشأرّوصتتناكنأدعبترحتنافيكو
كتردقنأفرتعأىرخأةهجنمينكلو،يقيدصايهتاذريصملانم
كيلعحرتقاوينتلهذأدقضعبباهطبروثادحألاقالتخاىلعةيليختلا
.ةيسيلوبتاياورةباتكبءدبلا

ًارزوهرهظىلعلمحيهنأكواهلاق-ميلسايتاقالتخاتسيلاهنإ-
.فسأللةقيقحلااهنكلو،كلذكتناكاهتيلً-ابعتينحنيهلعجًاليقث

يتلاةقّوشملاةصقلاىوسكمالكىلعليلديأكلمتالكنكلو-
.وتللاهتدرس

نمتابءيشنعرذتعينمكاهلاق-ليلدكانهةقيقحلايف-
ههجوتامسقيفنعمتلاتلواح،ّيلإّليُخاماذهنأوأهرييغتبعصلا
دجلانيبّزيمأنأّيلعبعصلانمناكنكلو،امنيقيىلإلصأيّنلع
.تاظحللاكلتيفءزهلاو

؟ليلدكانه-
.فسألكبو،لجأ-

ً.ابضغيتوصعفتراًانزحهتوصضفخنااملكو
يفدمتعتءيشيأىلعيللق؟وهنيأوليلدلااذهوهامو-

.كتاماهتادرس
.لوقيوهوضرألاوحنهديبريشينألبقتاظحللّفقوت
.لفسألاىلإلوزنلاانيلع-

.همالكيفركفأانأوةيوسانجرخ
.هنعثدحتتيذلاليلدلااذهامىرنلًانسح-

.يلحضوأةقشلابابىلإانلصوامدنع
.وبقلاىلإلوزنلاانيلع-
؟كانهدجوياذامو؟وبقلاىلإ-

،نآلاىتحمهفتملألوقتةيديلجةرظنبينجدحينبيجينألدبو
.يتلئسأتلصاووينهذنعهيلإريشييذلالامتحالاداعبإتلواحيننكلو



؟يلحرشتنأنكميأ،هنيعتيذلااممهفأال-
.هيلإيمرياميلحرشيوهولوزنلايفينقبسيناك
ةلأسمكانهتيقبيرظانمامأفشكتتقئاقحلاتأدبامدنع-

اهببهذنيأ،اياحضلاداسجأيهو،اهللحداجيإنمنكمتأملةديحو
الامكانهنأتررقريكفتلاوثحبلانمريثكلادعبيننكلو،كدلاو
هذهلكلتاقلاىفتخاامكاهئافتخابتملسأو،تالامتحالانمىصحي
ةبغروهوًاماهًارمأتركذتةرئاطلانمتطبهامدنعةحرابلاو،تاونسلا
هنأنممغرلاىلعميدقلاءانبلااذهمدهمدعىلعهرارصإلبكدلاو
نكسلاىلعهرارصإولب،ريثكبثدحأوهامءانبعيطتسيًاينغًالجرناك
تركفعبطلابو،ءانبلااذهمدهبموقتالأهتوملبقكاصوأهنإىتحانه
لقنةمهمتناكيلاتلابوةرايسهيدلنكتملمئارجلاباكترادنعهنأ
يفاولازالاياحضلانأريبكلامتحاكانهاذإ،ةبوعصلايفةياغثثجلا

.ءانبلااذه
دوسألايديدحلاوبقلابابىلإانلصوثدحتييقيدصناكامنيبو

ةطيسبةعفدنكلو،ماودلاىلعًالفقمىقبييدلاومايأىلعناكيذلا
نفعلاةحئارانلبقتستلبيرمءطببحتفنيوّرصيبابلاتلعجيقيدصنم
حيتافمهتيطعأيننألمدنلابترعشدقو،بطربارتةحئاربتجزتمادقو
اذهفاشتكالتدعءوضلايقيدصلعشأامدنعو،ءانبلااذهيفناكملك
تفشتكاو،ماودلاىلعهنعًاديعبىقبأتنكيذلاضماغلايلفسلاملاعلا
يأيفيدلاوهرمثتسيملفهلاحىلعكُرتهنكلوً،اقحعساووبقلانأ

تحتطالبلاىفتخادقوةحضاوقوقشبةقّقشمةيضرألاتناك،ءيش
انهةيبشخعطق؛ةدرخلاضعبكانهو،دوقعلاربعمكارتملارابغلاتاقبط
تنمسإلاولمرلاسايكأضعب،ةيبطحلاانتئفدمكميدقلاثاثألاضعبكانهو
اهدّرفتىلإريشتًابيرقتاياوزلالكيفتجسنيتلاتوبكنعلاتويبنكلو
ىلعةيوازىصقأيفو،مهلفطتورشبلاتارايزنعًاديعبناكملااذهنكسب
ً.ابناجعضوواهنعبارتلاليهأدقوضرألايفةرفحدوجوتفشتكانيميلا

.اهأدبيتلاةصقلادرسلناعنكداعو
ّدبكتأملو،ثحبلابتأدبورمألانمدكأتألوبقلاىلإتلزن-

تدبوتنمسإلاعطقضعببتيطغيتلاةيوازلاهذهفاشتكايفةقشم
بارتلاينهجاوعطقلاهذهةحازإدنعواهريغنمرثكأةلخلخموةققشتم
نمناك-هتاملكنمرطقيفسألاوةرفحلاوحنهديبراشأ-هيرعب
اهتيطغتبماقمثنموميدقلااهطالبريسكتبماقنمكانهنأحضاولا



اذل،اهاوسامعةفلتخمةعقبلاتيقبثيحًاريبخنكيملهنكلوتنمسإلاب
.ليللالاوطرفحلابتأدبوًالوعمترضحأوتدعص

اهتحئارتدبدقوًاثيدحتجرخأيتلابارتلاةموكىلإانلصودقانك
انعلتبيدققيحسقمعبيشتةضماغوةبطرةحئارً،ادجةفيثكوةيوق
.ةدحاوةظحليفًاعيمج

:لوقيوهوةرفحلاوحنهديبراشأ
ً.ائطخمنكأمل-

،ضيبألااهيرعبينهجاوتبارتلاعمةطلتخملاماظعلاتناكلفسألايف
ىرخألاوناتريبكنانثا،اهضعبنمبرقلابتفصدقمجامجثالثتناكو
انيلإقّدحتكانهفويليركةلئاعتناك،ريغصلفطلةدئاعاهنأىلإريشت
.تاونسلاهذهلكرورمنممغرلاب

هراتخايذلاأبخملايقيدصفشتكادقو،نآلاًايدجمراكنإلادعيمل
ىلعاننيبقرفلاناكاذه،لبقنمهيفريكفتلايلرطخيمليذلاو،يدلاو
الإهغولبعيطتسأالناكمىلإلوصولاةزيمهحنميناكهؤاكذف،ماودلا
دبال.نآلاامكةيثراكةجيتنلانوكتًانايحأودهجلاوتقولانمريثكلادعب
.داتعملاكهقوفتوهئاكذبروخفهنأو

تبجنأيتلايدلاوةميرجهجاوأانأويقورعيفدمجتتءامدلاتأدب
يذلاههجونكل،يتارظننمرطقيدقحلاويقيدصقمرأتأدبو،يتميرج
وهوهيفركفأامسكعلوقتتناكمدنلابيشتيتلاهانيعوًانزحضيفي
.ينبطاخي

لكنمىنمتأتنك،ماظعلاىلعروثعلايفًابغارنكأملينقّدص-
.اهدجأالأوًائطخمنوكأنأيبلق

لصولاىتحةيضقلاتعباتاملالإوًاقحكلذتينمتكنظأال-
.ةوهلاهذهىلإ

.يقيرطيفكبرّثعتأسيننأبملعأنكأمل-
؟هلعفيونتيذلاام،ثدحيسيذلاامنآلاو-
ً.ابّرهتمهتارظنبحاشأ
.ميلسايفرعأال-
.كحملاىلعيتلئاعريصمف،فرعتنأكيلع-
ملامل،ةميرجلاهذهيفتطروتملً-اسئايخرص-ةنعللاكيلع-

؟لبقنمرمألابينربخت
يننأامك،روظحملاعقونأدعبنآلاانديفينلشاقنلااذه-



ةعباتمىلعًارصمتيقبملكلأسأوهسفنقطنملابكهجاوأنأعيطتسأ
،نآلاماظعلاهذهيفخينلمالكلانكلو.يتالسوتعيمجمغرةيضقلا
؟هلعفيونتيذلاامنآلاينربخأ

يفرّكفينيحهتداعكدعجألاهرعشتالصخىنميلاهديبطّشميأدب
.ماهرمأ

.قزأملااذهنمجرخنسفيكملعأالينقدص-
ينيبلقتنتناعنكتارظناميفةرفحلاةفاحىلعنيفقاولازنالانك

.همامأةعباقلاماظعلانيبو
.فرعأنأبجي،هلعفتسامبينربختنأكيلع-
لفقنوانهنمجرخنانعد،دعبملعأالانأفرارصإلانعُفك-

.بابلا
؟ةرفحلامدرديعننأنود-
ً.اّيلمركفأنأبجي،هلعفّيلعيذلاامدعبررقأمل-
.بابلاوحنهجتيوهواهلاق
.ّفقوتناعنك-

.يئادنبلابيمل
.ّفقوتكلتلق-
.ّيلإداعوّفقوت
.عيظفرمأهنإ،ميلسايثثجتسكانه-
؟ةطرشلاربختسكنأينعتأ-
.ىسأبيلإرظن
يدوهجويدلاودوهجتناك.ينعدعتبيوهواهلاق-فسآانأ-

...هعمدعتبتبحأنمويتايحويمالحألكو
يدارإالوحنىلعو،هريسلمكأهنكلوًاددجمتخرص-ّفقوت-

.لمحأيذلاحالسلاوحنياديتهجوت
.ناعنكّفقوت-

هلصودقويوحنتفتلاوروفلاىلعّفقوتاهدنعودانزلاتبحس
نماهيفّدكأتيتلاىلوألاةرملاتناكاهنكلوقدصمريغّيلإرظن،توصلا
.لعفلابمرجمهقيدصنأ

ً؟اضيأانأيلتقيونتأً-اعلهوًابرطضماهلاق-؟هلعفتيذلاام-
يفسدسملاوهنمبرتقاتنك-؟تفرعامنايسنعيطتستالأ-

انههتيأرامىسنا-رمألانعىضاغتينلهنأنمًامامتعنتقمانأويدي



.ثدحيملهربتعاو
.ّيلإرظنيوهوًاددرتمناك
رّرقأنأعيطتسأالنآلايننكلو.ةيوسرّكفنوثدحتنانعد-

ً.ائيش
هتوصناكهلعفبجيامفرعأالو،هنمًابارطضاوةريحرثكأتنك

ةرفحلاكلترعقيفًادقارتنك،لوقيامةقيقحيعأنأنودينلصي
تناك،اهمسالطكفنمنّكمتأنأنودديعبنمينلصتراكفألاوتاوصألاو
.ةعجفمةروصبققحتتيتلاسيباوكلادحأ

نلتنأىتح،نكيملهنأكواذهكرمأعمشياعتلاعيطتسأال-
اذهيعارتسةمكحملاوزازتبالاوهوًايوقًاعفادكيدلنأامك.كلذعيطتست
نمفّفخيوكدعاسيساذهوًانمدمناكلاتراكنأىلإةفاضإلابعضولا
.كنععافدلانيماحملالضفأىلوتينأىلعصرحأسو،مكحلا

لكبةطرشلاربخيسو،ىضاغتينلهنأتكردأاهنيحوانتارظنتلباقت
كلذيفيتبغرنمًادكأتمنوكأنأىتحنودوقبسمرارقنودو.ءيش
.دانزلاىلعيديتطغض

تقرتخاثيحهردصبكسميوهوةقيمعةهآىلإهفورحرخآتلوحت
ً.املأتمهيتبكرىلععكر،بلقلاةهجةصاصر

.ّيلعرانلاتقلطأدقل-
طقف،ماهتاوأمولنود،هركوأبضغنودنكلوةبوعصباهلاق

.عجولاايانثنيبيقيدصهادبأيذلاديحولاريبعتلايهةشهدلاتناك
.ميلسايينتلتقدقل-
.امهقيربدمخدقونيتليمجلانيتيلسعلاهينيعبّيلإرظنيوهواهلاق
تلتق،يئاقدصأبرقأتلتقدقللجأ،هتلعفامقّدصأملًاضيأانأ

ةصاصربهيلعزهجأله،هلعفّيلعبجييذلاامملعأمليننكلوناعنك
.وجنيّهلعهفاعسإبموقأنأّيلعمأهتومنمدكأتألىرخأ

تيقبيننكلو،ةايحلاًاقرافمضرألاىلعيقيدصطقستاظحلدعب
بابريرصتعمسانهو،هنمبارتقالاىلعرساجتأاليعلهويتريحيف
.حتُفيوهويديدحلاوبقلا

تأدبوعزفلااهباتناىتحدهشملاتأرنإاموًالوأايتاكتلخد
نيبوينيبهتارظنتلقتنايذلاداهنلخدٍناوثدعبو،نونجبخارصلا
.ىريامقدصمريغايتاكوناعنكو

؟هتلعفيذلاام...؟هتلعفيذلاام



...تاملكلاهذهبمدمدأتنكيننظأ



يفيتفرغيفانأوروطسلاهذهبتكأيننأمتكردأمكنأودبال
قرافيذلايقيدصبلقتقرتخاوةلتاقيتصاصرتناكفسألل.نجسلا
ةطرشلامسقوحنتهجوتو،وبقلايفايتاكوداهنتكرت،روفلاىلعةايحلا

هنكلو،يتافارتعاهعامسدنعفسألاتيينوجققحملاىدبأدقو،يسفنّملسأل
،هبردنعنيلفطتملاتدعبأيتلاةجيتنلاهذهنعًايضارةقيقحلايفناك
.هاوهىلعفّرصتيل

يتلاةقيقحلاىلإلصودقردقلاةيرخسلهنكلوناعنكتامدقل
تررقًاليلقاهسفنتكلامتوةمدصلاايتاكتزواجتنأدعبو،اهدشنيناك
ًاعمزمناكامكضرعملاحاتتفاوروصلاةيقبطاقتلاوضرعملامامتإداهنعم
يذلادولخلايقيدصغلباذهبوًاضيأناعنكةثجةروصهيلإتفاضأاهنكلو
.اياحضلاروصبناجىلإهتروصتّفصوديري

مئارجمساتحتضرعملاحاتتفامتةميرجلاىلعنيرهشرورمدعبو
دعبةيناثلاةرمللو،داقنلاوةفاحصلانمًاريبكًامامتهالانثيحولغوأهيب
ىتحنيزحلاعدبملاروصملاهنأةفاحصلاهترّوصدقو،هتبغرتقّقحتهتوم
غلبتنأكيلعدولخلاغولبل(مساباهنونعةلاقمبتكداقنلامهأدحأنإ
،ةديؤملاتالاقملانمريثكلاهالتومامتهالانمريثكلالاقملالاندقو)توملا
دعبهدشنيأدبيذلادولخلايقيدصلقّقحيذلارسجلاتنككلذبو
.اهلضّرعتيتلاةرئاطلاةثداح

ملاذلةمدصلاريثأتتحتةليوطرهشأليقبدقفداهنلةبسنلابامأ
ماودلاىلعلصتتتناكيتلازيرلوكسكع،يبلصتيملويترايزلِتأي
ةأجفتءاجمايألادحأيفو،ةيضقلاتادجتسمرخآبينربختوّيلعنئمطتل
يأّيلإهّجوتملوثدحامىلإقّرطتتملاهنكلو،راذنإقباسنوديتيؤرل
ّليُخامكيعماهقامعأيفةنماضتمتناكسكعلاىلعلب،ماهتاوأمول
كلمعماهتقالعنأودبيو،ناعنكىوسءيشلكنعثدحتنانك،ّيلإ
ىلعينروزتتيقبوً،اضيأاهتساردوىزيدنعينثّدحتتناكفًاريثكتنسحت
لاتراكونوسيألتقمهتينعتطقسدقو،ةرايزيأتّوفتالوماودلا
لمأتتتناكيتلاو،ناعنكلتقةمهتىوسَّقبتتملوةلدألاةيافكمدعل
نيحلانيبردصتيتلاوفعلاتارارقببسبً،اعيرساهنموجنأنأيتجوز
.رخآلاو

ةروطخانغلبأدقهبيبطف،طقففتاهلاربعجروبعمثدحتأتنك



ىقبأسيننأينعياذهو،ةيسفنلاهتلاحىلععضولااذهيفيلهتيؤر
.ةليوطةرتفلينبانعًاديعب

سكعلاىلع،اهمولأنلعبطلابوًاقلطميترايزلِتأتملفايتاكامأ
كلذدعبو،ضرعملاحاتتفاوريوصتلامامتإىلعاهرارصإًاريثكينّرسدقف
دلبيفلعفتسامف،اهدلبىلإتداعواهجوزنعهتثرويذلاتيبلاتعاب

.امهتبحأناذللانالجرلااهنمبلس
ءارشلايفبغريسنمف،لصحامدعبيازأيرجتمىلعًافئاختنك

ةرتفلهمساتالجملاوفحصلاتلوادتو،مرجمهبحاصنأحضتارجتمنم
ةميرجلابةفاحصلامامتهادايدزاعمف،هتعقوتامسكعثدحنكلو،ةليوط
يهويدلاوةلوقمتركذتانهو.ظوحلملكشبرهدزترجتملالامعأتناك
ًاقداصتنكامهمف،ةلادعلاقطنمىلعىغطييذلاوهةوقلاقطنمنأ
ً،افيعضوًاريقفتنكنإكديفتنلتافصلاهذهف،ظقيريمضاذوًاميحرو
لكلابذجتوكتايبلسلكىلعىغطترومأةورثلاودوقنلاةوقلانكلو
.سيطانغمككيلإ

حودممنمةدعاسمبتماقولمعلايفيناكمزيرلوكتملتسادقل
ًانسحءالبيلبتتناكو،رومألارييستبرجتملاريدمناهيجولمعملاريدم
ىلختعبطلاب.لمعللغرفتتيكلجروبلةديجةّيبرمداجيإتعاطتساو
ةياهنلايفعاطتساوانعملمعييقبرييبنكلو،ةكارشلاةركفنعنايلطلا
ققحتيذلاو،هليبسيفتدهاجيذلاملحلاقيقحتونييسنرفءاكرشداجيإ
نألنزحأمأرخفلابرعشأوحرفأنأّيلعأملعأنكأمل.يتجوزديىلع
نجسلانممهمعدتلصاوكلذنممغرلاىلعو،ياوسهقّقحيملح
.لمعلايفمهعممهاسأيننأبيسفنًايساوم،حصنلاءادبإو

يتلاةيسيلوبلاةياورلاهذهةباتكبنجسلايفيمايأيضمأتنك
نميتّليخمهتفاضأاموعقاولانيبّزيمأدعأملواهثادحأّيلعتطلتخا
ةءارقلانكلوهتنطفوناعنكءاكذبعبطلابنكأمل،تايصخشوثادحأ
نمريثكلايفامكوً،اضيأةباتكلاةراهمًانايحأناسنإلابسكتةلصاوتملا
شياعينأنكلو،اهثادحأضعبشياعدقنوكيبتاكلانإفتاياورلا
ضعبةبيرغةفداصمتناكًاضيأةياورلابتكيولتاقلاوهنوكيواهثادحأ
هتعنصرخآًاصخشمرجملاليختأانأوتبتكامأرقاًانايحأتنكاذل،ءيشلا
.يتليخم

وأةيسيلوبلاتاياورلابيفغشببسبةيوارلاهذهبتكأمليننكلو
تنك،تقولاةيجزتيفةبغرعبطلابسيلو،اهكالتمايعّدأةبهومببسب



ىلإعيمجلادلخيوءاوضألائفطتامدنعوءاسملكيفناكهنألاهبتكأ
ناعنكناك،ّيلإيتأييقيدصناكنجسلاىلعقيمعلاتمصلاّميخيومونلا
ريرسلافرطىلعسلجيناك.يمامأدسجتيوةركاذلاوملألاايانثنمجرخي
،اهتاذةفرغلايفماننًاعمةيوناثلايفانكنيحلعفيناكامكءاسملك
طقف،نزحوأدقحنودنمينلأسيو،امرمأيفينثّدحينأدارأاذإ
:يللوقيوهوًابرغتسمودبيناك

؟كلذتلعفامل..؟ميلسايامل-
ًالئاستمنيتيلسعلاهينيعبينقمريوهوحابصلاىتحسلجيناك

سحأًالخادهتيأراملكف،اهكلمأالةباجإنعثحبتةشهد،ينملؤتةشهدب
يفوهلظيو،ءيشبهبيجأنأعيطتسأالفيناسلدقعنيو،يفارطأّسبيتب
يوحتاهلعةياورلاهذهةباتكتررقاذل،هحيريامباوجراظتنابهناكم
.يقيدصلاؤسنعةباجإ

ةباجإلانمكتًاقحأ،لاؤسلانعتبجأيننأنمًادكأتمتسليننكل
تبتكيننظأ؟تاملكلاوتاحفصلاهذهنيبنوكتنأنكمملانممأ؟انه
يحورلاؤسنعبيجألو،يقيدصلتقبتمقاملانأفرعألةيوارلاهذه
.ءاسملكةملأتملا
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رشنلاوةعابطللتسيرفيإرادتداعأىتحيفاكلامامتهالاناويدلااذهقلي
ةيفاحةليل(ةياورناكهليئاورلمعلوأ.2011ماعلايفًاددجمهرشن
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دقو،2008ماع)ةدوجومريغضرأ(ةياورىلإةفاضإلاب،ءاوسّدحىلع
.بدألاملاعيفةزيممةمصبناتريخألاناتياورلاتكرت

دقف1996ماعاهردصأيتلا)بابضلاوليللا(ةيسيلوبلاهتياورامأ
هتاياوركلذدعبتلاوت.ةيسيلوبلاتاياورلامهأنمداقنلابسحبتناك
.2002ماعةيمدلاو،2000ماعاناساتابو،1988ماع)جلثلاةحئار(

ماغنأىلع(و،)ةيدوبعبحلا(و،)ناسنإلاحورلةطراخ(ةياورمثنمو
.)ناطلسلالتقم(و،)لوبنطساةطراخ(و،)رارسألاباب(و،)ولغوأهيبةقزأ

ةروصملاصصقلانمةلسلسجيكلوكليعامسإعمكارتشالابردصأامك
.اهتعابطبتسيرفيإرادتماقيتلا

ىهتنا




