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:لوألالصفلا
ضيب.ةعمجلا

تراغ،تقولاكلذذنمو.ةيبارتةدعاقىلع1898ماعلزنملايُنب
ةيبشخلاةبتعلازواجتيءاملالعجام،ةيبرغلاةهجلانمًاليلقةدعاقلاكلت
ًابطرًاطيرشكرتو،مونلاةفرغةيضرأىلعءاملالاس.بابلاّتُبثثيح
لبق،ةريغصةرفحدنعنايرجلافقوتو،نايدنسلاحاولأقوفًابرغكرحتي
ذرجلثمًاعرسمقلطنيففلخلانمهايملانمةريبكةيمكهعفدتنأ
،جرخمنعثحبو،نيهاجتالاالكيفءاملابهذكانه.طئاحلاوحنفئاخ
ةيضرألاةياهننيبةوجفىلعرثعىتحطئاحلاتحتامةقيرطبللستو
لمحتتانوركةسمخةئفنمةيدقنةعطقدجوتثيح؛رادجلاوةيبشخلا
اهعوقونمةنسلبق،1987:كصلاخيراتوفالوأكلملاسأرلةيبناجةروص
ةجاحاهيفتزربو،راهدزاةرتفتناكةرتفلاكلتنكل.راّجنلابيجنم
.ةريبكةعرسبةريثكققشنمفلؤمءانبىلإ

تحتةيضرألاربعهلًاقيرطدجيلًاليوطًاتقوءاملاقرغتسيمل
اهيفيُنبيتلااهسفنةنسلايف-1968ماعبرستلاءانثتسابو،بشخلا
كانهترقتسادقةيبشخلاةيضرألاحاولأتناك-لزنملاقوفديدجفقس
نيبقشلاحبصأىتح؛ةئيبلالماوعلًاقفوشمكنتوفجت،اهلاحىلع
تطقاست.كاذنآرتميتنسفصنوحنربونصلابشخنمنيحولقمعأ
رادجلاىلإًابرغاهقيرطتعباتو،قشلاتحتةضراعلاوحنءاملاتارطق
لبقًاعمامهجزمنيذللاطالملاوصجلاىلإكانهنمتللستو،يجراخلا
بأورهامءاّنب؛نسردنأبوكاجً،اضيأفيصلافصتنميف،ةنسةئم
-تقولاكلذيفولسوأيفنيئاّنبلالكلثم-نسردنأجزم.دالوأةسمخل
،طقفءاملاولمرلاوسلكلانمديرفلاهجيزمهيدلنكيملو،صجلاوطالملا
نمنسردنأبوكاجناك.مدوسرفليذرعشً:اضيأةصاخلاهتانّوكمامنإو
ةوقهناحنميوةوقبصجلاناّتبثيمدلاورعشلانإلئاقلايأرلاباحصأ
كلذيفمهسوؤراوّزهنيذلاهءالمزربخأامك،هتركفكلتنكتمل.ةيفاضإ
ىلعوً.اقباساهسفنتانّوكملاامدختسانيَّيدنلتكسإلاهّدجوهدلاونكل،تقولا
الإ،ًالوادتمًامساهسفنلذختاويدنلتكسإلاهبقلنمأّربتدقهنأنممغرلا
نيئانبلاضعبربتعا.ثرإلانمةنسةئمتسلهرهظريديلًاببسَريملهنأ
كحضمهمظعمنكل،راوطألابيرغهنأمهضعبَّنظو،يقالخأريغكلذ
يتلاةصقلارشننمةريخألاةئفلادارفأدحأناكامبرو،بسحفهيلع
.ةرهدزملاايناتسيركةدلبيفتخّسرت



القتناودنالمرافنمهتبيرقجوزتدقاكولرنورغنمةلفاحقئاسناك
ينابملادحأيفخبطمىلإةفاضإةدحاوةفرغنمةنّوكمةقشىلإًاعم
لافطألوأنكيمل.هئانبيفنسردنأدعاسيذلا؛اتاغسكودليسيفةينكسلا
ّنألو.نيتينبنينيعودعجمنكادرعشبدلُوو،ةيافكًاظوظحمنيجوزلا
رويغلجرلاو-نيواقرزاتناكامهنملكينيعنألو،نيرقشأاناكنيدلاولا
هتجوزيدييلايللاىدحإنمرخأتمتقويفجوزلاقثوأ-ًاضيأهعبطب
ناردجلاتمتك.رجآلاباهيلعبابلاقلغأمث،وبقلاىلإًالوزناهداقو،اهفلخ
نيبةكرحلاةروصحمونيديلاةديقمتفقوثيح؛ةيلعافباهتاخرصةكيمسلا
نكل،نيجسكوألاصقننمقنتختساهنأجوزلاَّنظامبر.نييرجآنيحطس
ةأرملاتمجاه،ةياهنلايف.ةئوهتللةريغصتاحتفنوكرتياوناكنيئاّنبلا
نعجتنهنألً؛اعفنيدجيسكلذناكامبرو،اهنانسأبرادجلاةنيكسملا
ريفوتعيطتسيهنأهنمًانظ-رعشلاوَمدلايدنلتكسإلاءاّنبلامادختسا
نمّتتفتيماسمٌرادج-تنمسإلاجيزميففلكملاسلكلانمتايمك
ةايحلاىلإاهّشطعتاهلعج،لاحلكىلع.ةيوقلادنالمرافنانسأتامجه
غضمتنأاهرودقمبدعيملً،اريخأو.رجآلاوطالملانمةطرفمتايمكلوانتت
اههجوحبصأو،اهتماغرنيطلاوىصحلاولمرلاَّدسو،قصبتوأعلبتوأ
هوعديسامتحبصأو،اهسافنأتعطقنامثاهبلقتاقفختأطابتو،َقرزأ
.ةتيمسانلامظعم

ةئيسةأرملالعجرٌيثأتمدلامعطلناك،ةروطسأللًاقفو،لاحلكىلع
نمًاروفترّرحتكلذنمةدافتسالابو.ةيحلازتالاهنأنظتعلاطلا
لازيالً.اددجميشمتتأدبو،رادجلاربعتّرمو،اهديقتتناكيتلالابحلا
يتلاةأرملانع،مهتلوفطنمةصقلانوركذتياكولرنورغنمزئاجعلاضعب
مهلزانمنمنوجرخينيذلاراغصلادالوألاسوؤررتبتلًانيكسةلماحريست
اهمفيفمدلامعطقوذتتنأاهيلعناكدقف،ليللانمرخأتمتقويف
سانلانمريثكلانكيمل،تقولاكلذيف.ءاوهلايفىشالتتالىتح
نمصاخلاهجيزمعنصلللكنودنمنسردنألمعو،ءاّنبلامسانوفرعي
ءاملابرستييذلاىنبملاىلعهلمعءانثأيف،تاونسثالثدعبو،طالملا
ةئمتضقناو-ًاراتيغونوركيتئمالإكرتيمل-ةلاقسلانعطقس،هنم
رعشلاهبشتةيعانطصافايلأمادختسابنوؤاّنبلاأدبينألبقىرخأةنس
نأناليمتاربتخمدحأيفنوينقتفشتكينألبقو،تنمسإلاجيزميف
.لامجلاربوومدلابتيُّوقدقاحيرأناردج

يف.هلفسأامنإو،رادجلاربع،لاحلكىلع،ءاملامظعملسيمل



نكل،ضراوعلانيبةدوجوملاةيبيبحلاةلتكتملاةلزاعلاةداملاهتّصتما،ةيادبلا
نمذفنيذلاءاملابةلزاعلاةداملاتعّبشتامناعرسو،قفدتهنمديزملا
لوقتةفيحص؛ءاملابةعبشم1898زومت11ةخرؤمةفيحصلعجو،اهلالخ
نإو،هتورذىلإحجرألاىلعلصودقءانبلاةعانصراهدزاتقونإ
ىلعو،مهرظتنتةبعصًامايأنأنوقثاوريمضلايميدعتاراقعلابنيبراضملا
ّةلدأتقولاكلذىتحكلمتالةطرشلانإلوقيربخةثلاثلاةحفصلا
يفاهلتضّرعتتانعطةجيتنةتيمتدجُوةباشةضرمملتقمبقلعتت
ةقيرطبتلُتقوتهّوُشةاتفىلعرثُع،رايأيفف.قباسلاعوبسألايفمامحلا
نيتلصتمناتيضقلاتناكنإلقتملةطرشلانكل،افلسركأرهنبرقةهباشم
.امهضعبب

لوطىلعو،اهتحتوةيبشخلاحاولألانيبو،ةفيحصلاقوفءاملاىرج
ررضلاىلإًارظنو.لفسألايفةفرغلليلطملافقسلانميلخادلابناجلا
نّوكو،بوقثلاربعءاملاَّزن،1968ماعبرستلاحالصإءانثأيفلصحيذلا
ىلعةيبذاجلابلغتتلةيافكةليقثتحبصأىتحفقسلايفتقلعتارطق
ّرقتساو،تارتميتنسةينامثوراتمأةثالثتطقسوهنعتلصفناف،حطسلاةناتم
.ةكربًالكشمهراسمىهنأوكانهءاملا

جراخىلإناخدلاتخفنو،اهغبتةفافلنمةوقبنتسونكيكبيفتّجم
ناك.هيفميقتيذلاينكسلاىنبملانمعبارلاقباطلايفةحوتفملاةذفانلا
يفسمشلاهعفستيذلاتلفسإلانمًاراحعفتريءاوهلاوًائفادليصألا
ىتحةحتافلاءاقرزلاىنبملاةهجاوقوفناخدلالمحيو،ةيفلخلاةحاسلا
يفةرايستوصعامسءرملاعيطتسي،حطسلانمرخآلافرطلاىلع.ددبتي
ةروجهمةدلبلاو،نآلاةلطعيفعيمجلانكل،ةداعةمحدزملانيفسلافلوأ
ةعوفرمتسلااهمئاوقوةذفانلاةبتعىلعاهرهظىلعةبابذتقلتساً.ابيرقت
هجاوتيتلاةقشلانمرخآلافرطلايفدربأوجلاناك.ءاوهلايف
ةربقملادجوتثيح؛كانهنمرظنملابحتنكتمليكبيفنكل،نيفسلافلوأ
رجتميضرألاقباطلايفدجوي.ىتومريهاشم:ريهاشملااهيفدشتحييتلا
امكلذ.روبقدهاوشىرخأةرابعبو،ةتفاللالوقتامك،ةيراكذتًابُصنعيبي
.قوسلانمًابيرقءاقبلاءرملاهوعديدق

.درابلاةذفانلاجاجزىلإاهنيبجيكبيفتدنسأ
امناعرساهتحرفنكل،ئفادلاسقطلاَّلحنيحةداعسلابترعش

.عراوشلايفصاخشأدوجوو،دربأٍلايلىلإُّنحتتناكنآلاىتح.تشالت
دقو،هدعبةثالثوءادغلالبقضرعملايفنئابزةسمخمويلاتلبقتسا



اهبلقناك.ريبكلاللملاعفادبغبتلافئافلنمةبلعلافصنوةبلعتنّخد
ريدملالصتانيحةبوعصبعقاولايفتملكتو،اهملؤتاهترجنحوةوقبقفخي
ىلإتلصونأدعب،هباشموحنىلع.رومألاريسةيفيكنعلأسوًايفتاه
اهتدعمرعقيفةّحلمةبغربترعش،ءاعويفاطاطبلاتعضوولزنملا
ً.اددجم

مل.نيماعلبقسردنأتقتلانيحنيخدتلانعتعلقأدقيكبيفتناك
دقناكايراناكنارغيفايقتلاامدنعف،سكعلاىلعلب،كلذاهنمبلطي
ًاعمشيعللالقتناامدنع،طقفحازملاليبسىلعو.غبتةفافلاهنمبلط
يتلاءايشألالوأدحأناك،ولسوأىلإةدوعلانمطقفدحاورهشدعب
نإو،يبلسلانيخدتلاضعبحجرألاىلعلّمحتتسامهتقالعنإوهاهلاق
رورمبداتعيسامبرهنإو،كشنودنمنوغلابيناطرسلالاجميفنيثحابلا
يفاهرارقتذختا.امهسبالمبتقلعيتلاغبتلافئافلةحئارىلعتقولا
هنأمايأةعضبدعبءادغلانالوانتيامهوركذامدنعو،يلاتلامويلاحابص
ملاهنأتباجأ،اهدييفغبتةفافللمحتاهآرنأذنمليوطتقوَّرم
.اهتنجوبعادوةلواطلاقوفلامو،سردنأمستبا.ةيقيقحةنّخدمطقنكت

.ً"امئادهتننظاماذه؟يكبيفايًارمأنيفرعتله"
ثالث.اهغبتةفافلىلإترظنف،اهفلخءاعولانمةرداصةقبقبتعمس

.معطاهلنكيملنكل،ىلوألاتنّخد؛ىرخأتاّجم
يفكلذثدحامبرً.اددجمهيفتنّخديذلاتقولاتركذتداكلاب

تالحريفةليوطتارتفلزنملانعًاديعبثكمتتأدبنيح،ةيضاملاةنسلا
لكًايفاضإًاتقولمعتتأدبنيحةنسلاسأرةيشعكلذناكمأ،لمع
مل؟ةسيعتيهله؟ةديعسنكتملاهنألكلذثدحلهً؟ابيرقتءاسم
سردنأنأكلذببسنكل،ليوطتقوذنمةقالعاميقيملو،ّطقارجاشتي
كلذدقتفتنكتمل.شاقنيألًاّدحعضواّمم،لاقامك،ريبكٍّدجبلمعي
اميقينأروتفب-ليوطتقوذنمةرم-الواحامدنعو،صاخوحنىلع
نأاهليغبنيالهنأتكردأوً،اقحكانهًادوجومنكيملهنأكوادبةقالع
ً.اضيأةسّمحتمنوكت

.ةعفترملاتاوصألابحيالسردنأفً،اقحارجاشتيملامهنكل
ةداعاهربخيوهف؟هلثدحاذام.5:15اهنإ،ةعاسلاىلإيكبيفترظن

مث،ةيفلخلاةحاسلاىلإاهبتقلأو،غبتلاةفافلتأفطأ.رخأتيسهنأ
تكردأو،تابحلاربكأيفةكوشتزرغ،اطاطبلادقفتتلنرفلاوحنترادتسا
تفتخامثيلغملاءاملاحطسقوفءادوسلتكترهظً.ابيرقتتجضناهنأ



؟ءاعولانممأاطاطبلانمتناكله،بيرغ.هتحت
تعمسنيحةرمرخآءاعولاتمدختساىتمركذتتنألواحتتناك

نَالكُرينيلعنو،ءاوهلاًابلاطثهليًاصخشتعمسو،حتُفييمامألابابلا
.ةجالثلاحتفوخبطملاسردنألخدمثً.اديعب

."ً؟انسح":لأس
."ةيلقممحلصارقأ"
ًابيرقتتفرعو،ةيماهفتساةقيرطبةياهنلايفهتوصةربنتعفترا."ً؟اذإ"

ً؟اليلقرثكأًاكامسألكأننأيغبنيالأً!اددجممحل.كلذهينعيام
."سأبال":ءاعولاقوفينحنيوهو،ةتفاخةربنبلاق
.ً"اقرعببصتتتنأ؟لعفتتنكاذام"
ىلإةيئاوهلايتجاردتدقاذل،ءاسملااذهنيرمتيأذّفنأمل"

."؟ءاملايفلتكلاهذهامً.اددجمتدعونافسنغوس
."وتللاهتظحالدقل،فرعأال":يكبيفتلاق
."؟ىضماميفامًاعونةيهاطكيلمعتملأ؟نيفرعتالأ"
اهعضووهماهبإوهتبابسنيبلتكلاىدحإكسمأةدحاوةرهامةكرحب

هنأةرمتّنظيذلاقيقرلاينبلاهرعشىلإ؛هسأرافقىلإتقّدح.همفيف
ناكً.ايبناجهقرفييذلاوً،امامتبسانملالوطلابوًاديجففصملاً،ادجباّذج
.نينثايفكيلبقتسم؛لبقتسمهيدللجرلثمً،ادجًايكذادبدق

."؟اهمعطام":تلأس
."ضيب،ءيشال":نرفلاقوفًاينحنملازيالوهولاق
."...ءاعولاتلسغيننكل!؟ضيب"
.ةأجفتتمص
."؟رمألاام".اهيلإرادتسا
."ةرطق...كانه":هسأرىلإتراشأ
ىلإارظنوفلخلاىلإةدحاوةكرحبالاممث،هسأرافقَّسموسبع

يتلا،يكبيفنكتمل.ضيبألافقسلانمناّيلدتتنيترطقادهاش.فقسلا
.كلذكانوكتملامهنكل،ناتفافشامهنأولنيترطقلاىرتل،رصبرسحيناعت

يدعصتنأبجي.اليماكةقشنمبرستيءاملانأودبي":سردنألاق
."ءانبلاىلعفرشملاانأبلجأسو،بابلاسرجيّنرتوىلعألاىلإ

.ءاعولايفلتكلاىلإمث،فقسلاوحنىلعألاىلإيكبيفتقّدح
."!هللااي"ً:اددجمةوقبقفخياهبلقنأبرعشتيهوتسمه
."؟نآلارمألاام":سردنألأس



،اليماكبابسرجَّنروهعمبهذامث،فرشملابلجاوبهذا"
."ةطرشلابانألصتأسو
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يناثلالصفلا
نيفظوملاتازاجإ.ةعمجلا

دنالنورغنيبةلتلاةمقىلعدنالنورغيفولسوأةطرشرقمعقي
جاجزلانميُنبدقو،ةنيدملازكرمنميقرشلاءزجلاىلعلطيو،نيوتو
رهظيو،ةلئامحوطسهيفدجوتال.1978ماعهدييشتىهتناو،ذالوفلاو
ةزئاجبنسآوبروتويجلتنويرامعملانوسدنهملايظحدقوً،امامتًاقسانتم
يحانجيفلباوكلاّبكريذلايئابرهكلاىقلتو،هّايإمهدييشتببسب
ًافينعًاعيرقتوةيعامتجاةناعإعساتلاوعباسلانيقباطلايفنيليوطلابتاكملا
.هرهظرسكوةلاقسلانعطقسنيحهدلاونم

لبقضرألاوءامسلانيبانسفنأنزاونو،لايجأةعبسذنمنوؤاّنبنحن"
،ةنعللاهذهنمبرهينأيّدجلواح.لفسألاىلإةيبذاجلاانبحستنأ
كنأهيفَتدلُويذلامويلايفتمسقأ.لامشلارحبربعهبتقحلاهنكل
هلعفييذلاام...يئابرهك.تحجندقيننأتننظو،هسفنرَيصملايناعتنل
."!ضرألانعراتمأةتسعافتراىلعيئابرهك

لباوكلايف،ساحنلاربعةسيئرلامكحتلاةفرغيفةراشإلاتقلطنا
ةحفاكمةبعشسيئربتكمىلإتلصوو،اهّدمدقنبالاناكيتلااهسفن
رلومناك،ةظحللاكلتيف.سداسلاقباطلايفرلومينرايبشتفملاةميرجلا
ةيرسألاهتزاجإىلإًامدقعلطتينأهليغبنيناكنإلءاستيوهوًاسلاج
نكيمل؟اهنمىشخينأمأ،نغريبجراخزوأيفيلبجٍخوكيفةبقترملا
ىلإولسوأيفةعقوتملارحلاةجومنعداعتبالاىلعضرتعيرلومينرايب
ةيويحلابناضبنينيباشءاقبإنكل،رطملانمتاّخزهيفلطهتناكم
باش"ىلإرقتفتبعلقاروأةمزرءانثتسابدراومنودنمنيلوغشم
ً.ايّدحتّلثميس،"ةبوكلا

يغُصيناكاميفهنذأفلخَّكحو،نيتليوطلاهيقاسرلومينرايبَّدم
.ةلاسرلاىلإ

."؟اهوفشتكافيك":لأس
يفةقشلاىلإهايمبرستكانه":مكحتلاةفرغنمتوصلاباجأ

نكلسرجلايلفسلاقباطلايفميقملالجرلاوءانبلافرشمَّنر.لفسألا
."ناكملاالخداذلً،ادصومبابلانكيمل.بُجيملًادحأ

."كانهىلإانلاجرنمنينثالسرأس،سأبال"
ةمدخلالودجىلعهعبصإررمودّهنتمث،اهناكمةعاّمسلارلومعضو

،ةزاجإيفمسقلايفنيلماعلافصنناك.هتلواطىلعدوجوملايكيتسالبلا



نأينعيالاذهنكل،ةنسلالكنمتقولااذهيفلاحلايههذهو
ىلعنوعتمتسيةدلبلايفرارشألانأل؛رطخيأىلإنوضرعمولسوأناكس
اميفدوكرةرتفديكأتلابةرتفلاهذهتناك.زومتيفةريصقةزاجإبودبيام
ةحفاكمةبعشقتاعىلعاهقيبطتءبععقييتلانيناوقلاقرخبقلعتي
.ةميرجلا

؛كسينكتميركمقربلصتاو،نوليتبمساىلعرلومعبصإتفقوت
متيىتحرظتنا.بُجيملًادحأنكل،اتاغربلويكيفيعرشلابطلامسق
.سيئرلامسقملاىلإهتملاكمليوحت

."ربتخملايفنوليتب":حرمتوصلاق
."؟اهبلاصتالاكنكميله،ةميرجلاةحفاكمةبعشنمرلومانأ"
نم-ًارخؤمدعاقتملاكسينكتميركسيئر-ربيولراكناك.َرظتنا

ىلعرخآًاتابثإكلذرلومَّدعو،ةميرجلاةحفاكمةبعشنمنوليتبّفظو
ةيرارمتساىلعءاقبإلاوهديحولاناسنإلازفاحنإةلئاقلاةديدجلاةيرظنلا
تاثروملاضعبيفكرتشتنوليتبنأنظيربيونأًاحضاوادبو،هتاثروم
نيفلتخمحجرألاىلعنوليتبوربيولراكودبيس،ىلوألاةرظنلانم.هعم
ةئداهوّدقلاةريغصنولنأنيحيف،بضغلاعيرسودكنربيوفً،امامت
ثدحتيةرملكيف-ةطرشلاةيلكنماهجّرختدعبىتح-ًالجخدّروتتو
نمامهف،ةلثامتمتناكةيلمعلاوةيملعلاامهتاثرومنكل.اهيلإدحأاهيف
ىلع-هتسيرفةحئارمشيامدنع-ةردقلاكلتمييذلاسمحتملاعونلا
وأ،ةيفرظةّنيبوأ،يعرشليلدىلعةطاسببزيكرتلاورخآءيشلكءاصقإ
ةياهنيفامًاعونًايقطنمرمألاودبيىتح،مهبمفصووأ،ويديفليجست
ىلإالربتخملاىلإنايمتنينولوربيونإةدوقحةنسلأتلاق.فاطملا
رثأنممهأيناسنإلاكولسلانعققحملاةفرعملازتالثيح،عمتجملا
.ةرتسنمطيخوأمدق

لاُقياّمعسيلنكلو،ربتخملانعلاقيامىلعنولوربيوقفاويس
.طويخلاوأمادقألاراثآنع

."ملكتتنول"
."؟كجعزأله.رلومينرايبانأ،يتبًابحرم"
."؟رمألاامً،اعبط"

.ناونعلاباهدّوزو،زاجيإبرلومحرش
."كيلإيلاجرنمنينثالسرأس":لاق
."؟نم"



امكفيصلاةلطعاهنإ.مهنمدوجوملانمىرألةرظنيقلأنأبجي"
."نيفرعت

،لفسألاىلإةحئاللاىلعهعبصإرّرموً،ابناجةعامسلارلومعضو
.رلاوموتدنعفقوتو

يذلارلومينرايبكلذئجافيملو،ةيلاختازاجإلاديعاومةناختناك
ىلعةلطعمويىلعلصحدقرلاوموتشتفملاناكنإًانايحألءاست
نيصخشدحأناكً،اققحمهفصوبو.مونللتقوىلعىتحوأقالطإلا
ً.ابيرقتًامئادحجانوً،ادبأدعتسموً،امئاددوجوموهف.مسقلايفنيزراب
ً،اقوثومًاصخشرلاوموتربتعي،لوألازارطلانمرخآلاققحملابةنراقمو
سوؤرمهنإراصتخاب.عيمجلاهمرتحيو،ةبئاشهبوشتاللجسبعتمتيو
نأًانكممادب،لدجلالبقتاليتلاةيدايقلاموتتاراهمىلإًارظنو.يلاثم
.بسانملاتقولانيحينيحنيشتفملارَيبكبصنمىلوتي

."ملكتيرلاو":يروْهَجتوصَّدر
."-نحن.رلوم"
."ىرخأةملاكميدل،ينرايبايطقفةظحل"
حبصينأنكمي.هراظتناءانثأيفةلواطلاىلعهعباصأبرلومينرايبرقن

امهرمعناكله.ةميرجلاةحفاكمةبعشيفنيشتفمريبكرغصأرلاوموت
ّملسيسهنأةركفنمامًاعونقلقلابًانايحأرعشيرلومينرايبلعجي
دقف.ببسلاامهرانلاقالطإاتثداحتناكامبروأ؟موتىلإهتايلوؤسم
هفصوبو،امهيفهبتشملاقتعاءانثأيفنيترمهحالسرهشدقشتفملاناك
نيترملااتلكيففدهلاباصأدقف،ةطرشلاكلسيفةامرلالضفأدحأ
نكمينيتثداحلاىدحإنأًاضيأفرعيناكرلومنأةقرافملا.ةلتاقةباصإ
نكتمل.فاطملاةياهنيفديدجسيئركرلاونييعتةركفًامدقعفدتنأ

SEFO-ىلإريشيءيشيأتفشكدق-ةلقتسملاةطرشلاقيقحتةطلس
هنأتجتنتسادقل،عقاولايفو.سفنلانعًاعافدرانلاقلطيملموتنأ
يأ؛مزأتمفقوميفًاعيرسلعفدروً،اديجًامكحنيتلاحلااتلكيفرهظأ
؟نيشتفملاريبكبصنملحشرماهبعتمتينأنكميهذهنملضفأتافص

."؟كتدعاسميننكميفيك.يولخلاربعةملاكمتناك،ينرايبايفسآ"
."لمعانيدل"
.ً"اريخأ"
.رخآصخشنآلاهيلإجاتحياملكو،ٍناوثرشعدعبةثداحملاتهتنا
يفهتزاجإةحئاللًاقفويضقيهنكل،نسروفلاهيفرّكفدقرلومناك



ةزاجإ،ةزاجإ،ةزاجإ:لفسألاوحنلوزنلاهعبصإتعباتو،ريكنيتسيفهلزنم
لمأيناكيذلامسالاىلعهعبصإتفقوتنيحنيشتفملاريبكدّهنت.ةيضرم
.لوهيراه؛هادافتينأ

يفققحملضفأو،مسقلايفضيغبلالجرلا،لمثلا،لزعنملابئذلا
ينرايبنأةقيقحوكلذالول،نكل.رلاوموتبناجىلإسداسلاقباطلا
يفهسفنعضيهلعجئيسلاعلولانمًاعوننينسلارورمبرّوطدقرلوم
ءاستحايفةيّدجةلكشميناعييذلايطرشلالجأنمةبعصفقاوم
لوأيراهناك،ةداع.ماوعأذنمةمدخلاجراخلوهيراهناكل،بارشلا
.اٍّيلاحةيداعنكتملرومألانكل،ةمهملابهّفلكيوهبلصتيسصخش

.داتعملانمرثكأةيئانثتساتناك:ةفلتخمةقيرطبكلذلوقلوأ
لوهىضمأنأدعب،رهشلبقةورذلاىلإلصودقءيشلكناك

نتليغنيليإةميدقلاهتليمزلتقةيضق؛ةميدقةيضقىلعلمعيوهوءاتشلا
مامتهاّيأتقولاكلذءانثأيفَدََقفو،افلسركأرهنبرقاهفتحتيقليتلا
،ليوطتقولبقتهتنادقنتليغنيليإةيضقتناك.ىرخأاياضقيأب
ىلعقلقيةريبكةحارصبرلومأدبو،اهبًاسوهرثكأحبصأيراهنكل
عيباسأةعبرألبقهبتكميفيراهرهظنيحةمزألاتثدح.ةيلقعلاهتلاح
،ليلديأنودنموً،اساسأ.نادبألااهلرعشقتةرماؤمنعتايرظنمّدقو
.رلاوموتىلإةيمهوتاماهتاهّجو

ىهقمبرلوملصتا،مايأةّدعدعبو.ةطاسببيراهىفتخاكلذدعب
ً.اددجمةلامثلاةجيتنهيعويراهدقف:هاشخيناكامفرعوردورش
يراهرهظ،ىرخأةرم.ةزاجإيفيراهنأرلوملّجس،هبايغىلعةيطغتلل
كلذذنمتضقنادقعيباسأةعبرأنكل،عوبسأدعبةريصقةدملًاددجم
.تهتنادقهتازاجإو،نيحلا

ةعاسلاتناك.ةذفانلاىلإهّجوتوضهنمث،ةعاّمسلاىلإرلومرظن
الإدجويالوً،ابيرقتروجهمةطرشلارفخممامأتارايسلافقومو5:30
رجاتميكلامةّدعدهاش،تريلسدنالنورغيف.ةرارحلاىّدحتيبيرغصخش
كرحتت-ماحدزادوجومدعمغر-تارايسلاتناكو،ّةُلظتحتنوسلجي
لاوطهتقفارةداعيهو،هيديبفلخلاىلإهرعشرلومعفد.ديدشءطبب
امبرسانلانألاهنعفكينأبجيهنإهتجوزهلتلاقاملاطلو،هرمع
ًاقحكانهنكيملأ.هسأرىلععلصلاةعقرّيطغينألواحيهنأنونظيس
،تريلسدنالنورغيفّحنرتيًالمثًالجررلومبقار؟يراهريغرخآصخش
يهتنيدقو،كانهبارشىلعلصحينلهنكل،نفارىلإهجتيهنأنّمخو



وحنىلعنتليغنيليإةيضقهيفتهتنايذلاناكملا؛رسكوبيفرمألاهب
ضرعتيرلومناكً.اضيأةطرشلاكلسيفلوهيراهةنهمامبرو،مساح
ةلكشمنأشبهلعفهليغبنيامًاعيرسرّرقينأهيلعبجوتيسو،طغضلل
.ةيضقلاوهنآلامهيامو،تقولاضعبقرغتسيسكلذنكل،يراه

لوهيراهّفلكيس:هلعفيساميفةظحلرّكفوةعامسلارلومعفر
ةضبنلاتأدبً.اريبكًاجاعزإببستتازاجإلاتناك.اهسفنةيضقلابرلاوموتو
،ّمظنمّينكسىنبمىلإنسآوبروتويجلتحرصنماهتلحرةيئابرهكلا
.زيفوصةباوبيفةقشيف؛ىضوفلاهدوستناكميفّنريفتاهلاأدبو
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:ثلاثلالصفلا
ظاقيإلا.ةعمجلا

.هينيعلوهيراهحتفوًاددجمتخرص
توصىشالتنيحيف،ءطببكرحتتيتلارئاتسلاربعسمشلاتضمو

،هطيحمفّرعتينأيراهلواح.تدرتسليبيفأطابتييذلامارتلاريرص
تسيلنكلو،هبايثًايدترم،هسولجةفرغةيضرأىلعًايقلتسمهسفندجوف
ً.اقحًايحسيلهنكل،ءايحألاضرأيفهنإ.ةلماكهتوسك

رعشو،ليمجتلاتارضحتسمنمةقبدةقبطلثمههجوبقرعلاقصتلا
تناك.ةيتنمسإةيضرأىلعةلواطةركلثم؛دهجمهنكلوئداههبلقنأ
.أوسأهسأرلاح

فقسلاىأر.سفنتلاعباتيوهرمأمسحينألبقةظحليراهددرت
ةقشلايفيفقسحابصموأةحولكانهنكتملو،هلوحرودتناردجلاو
ةريغصةلواطويسركُرهظويكيآُةبتكمتناك.هيلعهرصبّقلعينأنكمي
هدوارتدعتمللقألاىلعْنكلو،هتيؤرطيحميفرودتروتافيلإنمءارضخ
.ىرخأسيباوكيأ

ًازجاع،هناكميفًاتبثمهسفنىريف،هسفنديُعيميدقلاسوباكلاناك
ادبيذلااهمفةيؤرىدافتيلهينيعضمغينأًاثبعلواحدقو،ةكرحلانع
غارفلايفناقّدحتناتريبكلااهانيعاميف،ةخرصهنمجرختوًاحوتفموًاهوشم
تناك،ةيادبلايف.نتليغنيليإنآلاو،هتقيقشتناكهبابشيف.تماصماهتاب
امهيأفرعيملو،ُّرصتةيذالوفحباكملثمنآلاودبتاهنكل،ةتفاختاخرصلا
.أوسأ

ىلإ؛جراخلاىلإرئاتسلانيبنمًاقّدحموً،انكاسكانهيراهىقلتسا
رّكعيمل.تلسيبيفةيفلخلاتاحاسلاوعراوشلاقوفةعطاسلاسمشلا
سمشلاىلإقّدحو،يراهنفجفريملو،طقفمارتلاالإفيصلانوكس
.ةرارحعشيوقرزأقيقرءاشغيفضبنيًابّاثوًايبهذًابلقتحبصأىتح
ةرشابمسمشلاىلإدالوألارظناذإهنأهتدلاوهتربخأً،اعفايناكامدنع
؛مهتايحلكومويلالاوطمهسوؤرلخادءوضلاىقبيسو،مهنويعقرحتسف
ىلعةمّشهملانيليإةمجمجةروصلثم،رخآءيشلكدفنتسيسمشءوض
نأتاونسثالثةدمللواح.اهقوفّقلعملظلاوافلسركأبناجبجلثلا
.عطتسيملهنكل،لظلاكلذكسمي

...ليكار
ءادوسلايفتاهلادرلازاهجنيعىلإقّدحوصرحبهسأريراهعفر



ةّدعلاوطلاحلكىلعةيويحبزاهجلاضبنيمل.ةايحلانمةيلاخلا
يفةيجيورنلايئانجلانمألاةئيه-سوبيركسيئرعمهعامتجاذنم؛عيباسأ
ً.اضيأسمشلابقرتحاهنأودبيو-رسكوب

!كانهراحوجلاً،ابت
...ليكار
.ليكارىأروهجولاريغتسوباكلالحارمىدحإيفهنأكاذنآركذت

ةضبنءانثأيفعيطتستاهنأكو؛ءاسنهوجواهلك؛ليكار،همأ،نيليإ،هتقيقش
ً.اددجمجمدنتوريغتتنأةدحاوبلق

ةروراقلاحمل.ةيضرألاىلعلفسألاىلإيخرتسيهسأركرتويراههوأت
.تشالت،ترّخبت؛اهتايوتحمتفتخادقو،هقوفةلواطلاةفاحىلعمثجت
.ءيشقبيمل،هينيعضمغأ،ليكار

وأ،رخأتمتقولانأطقففرعو،تقولانعةركفهيدلنكتمل
َّطغيلً،اقيقدنوكيلوأ،ظاقيتساللأطخلاةظحللااهنأادب،نكيامهم.ركاب
لوانتلثم،مويلانمتقولااذهيفرخآًائيشلعفينأبجي.مونلايف
.بارش

.هيتبكرىلعيراهضهن
اذهنأكاذنآكردأو،هلاورسبيجيفزتهيامًائيشكانهنأرعش

هبيجيفهديعفد.سأيباهيحانجبقفختوكانهتقلعّةثع؛هظقيأام
.يولخلاهفتاهجرخأو

يتلقمفلخضبنيهعادصو،نغوشناهتناسوحنءطببيراهىشم
لسغ.طقفةريصقةفاسمدعبيرلومهبهدّوزيذلاناونعلاناك.هينيع
،ةلسغملاتحتةنازخلايفبارشةعرجىلعرثعو،ءاملانمليلقلابههجو
:رتوردنأيراهزواجت.وحصيهسأريشملالعجينألمأيوهوقلطنامث
ةعبارلانمو،ليللافصتنمدعبةثلاثلاىلإرهظلادعبةعبارلاةعاسلانم
مل.دحألاقلُغي،نينثالامايأليللافصتنمدعبةدحاولاىلإرهظلادعب
ناكملا؛ردورشنألماظتناباهداترييتلابارشلالوانتنكامأدحأاذهنكي
صصخينيلمثلامظعملثمنكل،يزاوملاعراشلايفعقيًامئادهداترييذلا
ً.ايئاقلتبراشملاحاتتفاتاعاسلِّجُسيثيحهنهذيفًاناكمًامئاديراه

.رخآتقويفامبر؛ةخستملاذفاونلاىلعهتروصساكعنالمستبا
بحييراهنكيمل.نيفسلافلوأىلإًالوزنًانيميرادتسا،ةيوازلادنع

نأنكميءيشلضفأناك.ةاشملاالتارايسلاعراش؛نيفسلافلوأيفيشملا
هذهلثميفًالظّرفوينيميلاىلعفيصرلانأوهنيفسلافلوأنعهلوقي



.مايألا
هيلعىقلأو،هبدّوُزيذلامقرلالمحييذلاىنبملامامأيراهفقوت

.ةصحفتمةعيرسةرظن
ريشتو،يضرألاقباطلايفءارمحليسغتالآاهيفةغبصمكانهتناك

ىلإًاحابصةنماثلانملمعلاتاقوأنأىلإةذفانلاىلعةقلعملاةتفاللا
ةقيقد20يففاجفيظنتةمدخمدقتاهنأو،مويلكًءاسمةعساتلا
ًالاورسيدترتةرشبلاةنكادةأرماىأرً.انورك30هردقضّفخمرعسب
ةغبصملابناجىلإو.غارفلاىلإةقّدحم،لكشلايرئادلبطبناجبسلجتو
دعبأةفاسمىلعو،روبقدهاوشاهلالخنمرهظترجتمةذفانكانهتناك
.ةيلاقبومعطمبابقوف"بابكتيب"اهيلعبتكءارضخنوينةتفالًالوزن
رُطأىلعءالطلانأىأرو،ةخستملاىنبملاةهجاوىلعيراهرصبلاج
ىلإريشتفقسلانمةئتانلاتاّوكلانكل،خّسفتدقةميدقلاذفاونلا
ريوصتةلآدهاش.ةيلصألاةعبرألاقباوطلاقوفةيلعلايفةديدجتاحالصإ
ةديدحلاةباوبلابناجبًاثيدحّبكرملاينيبلالاصتالاماظنقوفةّتبثم
ماظتنابنكلءطببقفدتتولسوأيفيبرغلافرطلانملاومأتناك.ةئدصلا
.نيولاليماكمسابناجبسرجىلعأرزىلعطغض.يقرشلافرطلاىلإ

."معن":راهجملاَّدر
موتتوصعمسنيحشهُدكلذمغرهنكل،هرّذحدقرلومناك

.رلاو
لعس.توصيأجارخإعطتسيملهنكل،بيجينأيراهلواح

ً.اددجملواحو
."حتفا،لوه"
نمعونصملادرابلاويساقلابابلاضبقمكسمأف،نينطتوصعمس

.دوسأديدح
.ً"ابحرم"
.فلخلاىلإيراهرادتسا
."يتبًابحرم"
ُرقشأاهُرعشو،ليلقبلوطلاةطسوتمةاتفنمرصقأنوليتبتناك

نكيمل،راصتخاب.ةحيبقوأءانسحتسيليهو.ناواقرزفاهانيعاّمأ،نكاد
تناك.اهسبالمءانثتساب،نوليتبيفصاخوحنىلعزيممءيشكانه
.امًاعونءاضفدئارةّزبلثمودبيضيبألمعبوثيدترت

.نيريبكنييندعمنيقودنصلمحتيهوتلخدو،ةباوبلايراهحتف



."؟وتللِتلصوله"
.هبناجبتّرمنيحاههجويفسفنتيّالألواح
نحن.يضارغأيقابراضحإلةرايسلاىلإًاددجملوزنللتررطضا.ال"

."؟كسفنتيذآله.ةعاسفصنذنمانه
.هفنأىلعةبلُجلاقوفًاعبصإيراهرّرم
."حضاو"
.ملالسلاتيبىلإدوقييذلايلاتلابابلاربعاهعبت
."؟قوفرمألاودبيفيك"
رظنتلازتاليهو،رضخأدعصمبابمامأنيقودنصلايتبتعضو

.هيلإ؛ىلعألاوحن
رظنتنأكئدابمدحأنأتننظ":دعصملارزىلعطغضتيهوتلاق

.ً"اقحاللأستوًالوأ
يرشبلاسنجلانمةئفلاكلتىلإيمتنتنوليتبتناك.يراهأموأ

اهيسندقةيئانجاياضقنمليصافتدرستنأاهنكميو،ءيشلكركذتتيتلا
ىلإةفاضإ.ةطرشلاةيلكىلإبستنتنألبقتلصح،ليوطتقوذنم
كاذ؛يئانثتساوحنىلعةرّوطتملكشلاةيلزغمفيفالتبعتمتتتناك،كلذ
تلهذأف،كلذيفرابتخالتعضخ.هوجولاركذتييذلاغامدلانمءزجلا
نأعاطتسايذلاليلقلاركذتتاهنإ،ّهظحنسحلو.سفنلاَءاملعُجئاتنلا
ولسوأتحاتجايتلافراصملاتاقرساياضقىلعًاعمالمعنيحهايإاهّملعي
.قباسلافيصلايف

نوكأنأبحأ":كرحتيدعصملاأدبنيحلِجَويذلايراهلاق
حرسمىلإلصأنيحىلوألايتاعابطناّصخياميفناكمإلاردقًاحتفنم
يفكشأيننكل".غبتفئافلنعًاثحبهبويجيفشتفيأدب."معن،ةميرج
."ةصاخلاةيضقلاهذهىلعلمعأْنأ

."؟الَِمل"
بيجلانمزلماكعوننمةدعجمةبلعبحسلب،يراهبجيمل

.ةنضغتمغبتةفافلجرخأوهلاورسلرسيألا
بهذتسكنإعيبرلااذهتلق.نآلاركذتأ،معنهوأ":يتبتمستبا

."...ظوظحملااهيأ؟كلذكسيلأ،يدنامرونىلإ،ةزاجإيف
اهنأكردأوً،اعيرماهمعطادبو،هيتفشنيبغبتلاةفافليراهعضو

طقفدحاوءيشالإكانهنكيملً.اضيأهعادصفيفختلًائيشلعفتنل
ةعبارلاةعاسلانم:نينثالامايأ،هتعاسىلعةرظنىقلأف،هدعاسينأنكمي



.ليللافصتنمدعبنمةدحاولاىلإرهظلادعبنم
."يدنامرونيأكانهنوكينل":لاق
."!ً؟اقح"
."ةيضقلاهذهريدينموههنألامنإو،ببسلاوهاذهسيل،ال"
.ىلعألاىلإأموأوهغبتةفافلنمةليوطةّجميراهبحس
ًاسجاهاذهحبصياليكهبتنا":تلاقمثةيساقوةليوطةرظنبهتقمر

."كليبسيفًامدقِضما.كيدل
،يتبايسانلايذؤيهنإ".همفنمناخدلايراهخفن."؟ً!امدقيضمأ"

."اذهيفرعتنأبجيو
."يراهايءيشلكاذهو،ةريصقموتبيتقالعتناك".ًالجختدّروت
كتبقرىلعوهيفنيلوجتتتنكيذلاتقولاوهكلذنكيملأ"

."؟تامدك
."...ملموت!يراه"
يفىلعألاىلإىدصلاددرت.اهتوصعفرتاهنأتكردأنيحيتبتتمص

.امهمامأفقوتنيحهبجحموتكملاتفاخلادعصملاتوصنكل،ملالسلاتيب
ددعبموتعتمتي،عقاولايف.ءايشأليختتاذل،هبحتالتنأ":تلاق

."اهنعًائيشفرعتاليتلاةيباجيإلاتافصلانم
."مم"
دعصملابابيتبتحتفنيحيف،رادجلاىلعهغبتةفافليراهأفطأ

.هتلخدو
جراخلايففقيلازيالناكيذلايراهىلإرظنتيهوتلأس

ةقلزنمةباوبكانهتناك،دعصملا."؟يتأتنلأ":امءيشىلإناعمإبًاقّدحم
لمعيىتحكفلخهقلغتوهحتفتلًابناجهعفدتيديدحباب؛بابلادعب
مل.هدسجلكنمببصتيقرعلابرعشوً؛اددجمةخرصلاعمس.دعصملا
.ةيافكلانمةبيرقىتحالو،ةيفاكةريغصلابارشلاةعرجنكت

."؟امءيشكانهله":يتبتلأس
دعاصملاهذهبحأالطقفانأً.اقالطإ،ال":شجأتوصبيراهباجأ

."ملالسلاىلعدعصأس.زارطلاةميدق



:عبارلالصفلا
تايئاصحإ.ةعمجلا

يلاقتربلاطيرشلانكل،حوتفمامهادحإبابو،ناتقشىنبملايفدجوت
لماكلاهلوطررميليراهىنحنا.اهلوخدعنميةطرشلالاجرهعضويذلا
نيحنزاوتيلىرخأةوطخةعرسبمدقتو،طيرشلاتحتًارتميتنس192غلابلا
بشخحاولأنماهتيضرأةفرغطسوفقو.رخآلافرطلايفحبصأ
ً،ابيرقتمامحلثمً،ائفادوجلاناك.ةئتاناهذفاونو،لئاماهفقسو،نايدنسلا
يهتنيامهنيبهباشتلانكل،هتقشلثمطيسبثاثأبةدوزموةريغصةقشلاو
ةلواطو،سوهزرمليهنمةكيرأةقشلارخآيفدهاش.دحلااذهدنع
قرزأفالغيف-ةصوب15-ًاريغصسبيليفزافلتو،م.و.و.رنمةريغص
؛مونةفرغوخبطمىلإنيبابربعيراهرظن.توصلاماظنعممءالتيحتاف
ناك.بيرغوحنىلعةئداهةقشلاتدبو،ناكملاهنمفلأتياملكامهنإ

باببناجبًافقاوهردصمامأهيعارذكبشيوةيمسرةّزبيدترييطرش
تحتنميراهبقاريوًاقرعببصتيوهو،هيبقعىلعًازتهم،خبطملا
هيُرينأيراهدارأنيحّفلكتبمستباوهسأرلجرلاَّزه.نيعوفرمنيبجاح
.هتيوهةقاطب

فرعياللفغملانكل-يراهرّكفامك-لّفغملانوفرعيعيمجلا
.هديبههجوحسم.عيمجلا

."؟ةميرجلاحرسمةدحونيأ"
."ربيوونول،ماّمحلايف":مونلاةفرغوحنئمويوهويطرشلالاق
."ً؟اضيأنآلانيدعاقتملاءاعدتساباوأدبله؟ربيو"
."تازاجإلامسومهنإ".هيفتكيطرشلاَّزه
.ناكملاءاجرأيفةرظنيراهىقلأ
هنمنوجرخيوىنبملانولخديسانلاف.بابلاولخدملاقلغأ،سأبال"

."ةماتةيرحب
."-نكل"
."؟مهفتله،ةميرجلاحرسمنمءزجهلككلذ،عمسا"
هنأيراهفرعو."مهفأ":هتوصيفًاحضاوودبيرتوتلاويطرشلالاق

ناك.كلسلايفرخآًاودعهسفنلدجينأعاطتساطقفنيتلمجهلوقدعب
.ًالايمأدتميفصلا

."...نأبةحضاوتاميلعتيدل،نكل":يطرشلاعبات
."انهءايشألابقارينأ...":مونلاةفرغلخادنمتوصلاق



.لخدملادنعرلاوموترهظ
ةرطقكانهنكتمل،اهيدتريناكيتلاةنكادلاةلذبلانممغرلاىلع

نسحًالجررلاوموتودبي.فيثكلانكادلاهرعشطختحتةدحاوقرع
ًاليوطنكيمل.ةقسانتموةباّذجحمالمبعتمتيهنكلوًانتافسيلامبر؛رهظملا
،ةدودشملاهتماقببسبامبر،كلذكهنأنوليختينيريثكنكل،يراهلثم
نيبجعمهعمنولمعينيذلاسانلامظعمنكيمل.سفنلابةيوفعلاهتقثوأ
نوخرتسياذل،مهيلإلقتنتهشأجةطابرنأًاضيأنورعشيامنإو،طقفهب
ًاضيأديجلارهظملاعابطناقثبنينأنكمي.هبناجبيعيبطلامهناكمنودجيو
يفًايعوبسأنيرامتةسمخيفختنأةلذبللنكميال؛يندبلاهروضحنم
.لاقثألاعفروهيتاراكلا

ًاصخشوتللتلسرأدقل.انهءايشألاةبقارمعباتينأبجي":رلاولاق
."لوهايّمظنمءيشلك.ناكملاقالغإلدعصملايفلفسألاىلإ

ًانايبربتُعتتناكنإيراهلحضتيملو،ةبيترةربنبةريخألاةلمجلالاق
:ًالئاسحنحنتفًالاؤسمأ

."؟يهنيأ"
."انه"
حمسيلًايبناجكّرحتنيحةفئازقلقةرظنرلاوهجوىلعترهظ

.رورملابيراهل
."؟لوهايكلذكسيلأ،كسفنتيذآ"
.ةيسنامورةسملوٍقوذبنكل،طيسبثاثأبةدّوزممونلاةفرغتناك

ءيشاهيلعشُِقنةماعدوذ-نينثالعستتهتحاسمنكل-درفمريرس
تناك.بحةراشإنوكتامبراهنأيراهرّكف.ثلثمهيفبلقلثمودبي
تاقاطب؛اهريرسءارورادجلاىلعةقلعمةارعلاجرلةرطؤمروصثالث
وأروصكانهنكتمل.نفلاوقسفلانيبامةئفيفعقتةريثمةيديرب
.هآرامبسحةيصخشءايشأ

ةلسغممضيلرمألاهّبلطتياممربكأسيل،ةفرغلابًاقحلمماّمحلاناك
ةيضرألاىلعةددمماهآر.نيولاليماكوةراتسنودنمًاّشُدوًاضاحرمو
اهنأكو؛شُدلاوحنىلعأللرظنتاهنكل،بابلاوحنٍوتلماههجووةيرجآلا
.ءاملانمديزملارظتنت

يذلاءاملابعبشملاوحوتفملاضيبألاماّمحلابوثتحتةيراعتناك
.روصلاطقتلتولخدملابرقفقتيتبو،هايملافيرصتةحتفّيطغي

."؟ةافولاتيقوتنمدحأقثوتله"



ملةثجلانكل،انيلإهقيرطيفضارمألاملعصّصختم":يتبتلاق
ىلعتاعاسعضبذنمتيفوتاهنأنظأً.امامتةدرابحبصتوأدعبّسبيتت
."رثكألا

."؟اهيلعفرشملاوراجلارثعنيحشُدلانمرمهنيءاملانكيملأ"
."ىلب"
."ّسبيتلاةيادبرّخأواهدسجةرارحنخاسلاءاملاظفحامبر"
.6:15ىلإتراشأيتلاهتعاسىلإيراهرظن
وهرلاوناك.ً"ابيرقتةسماخلاةعاسلاةبارقتيفوتاهنإلقنل"

.ثدحتملا
."؟اذامل":ريدتسينأنودنميراهلأس
دقاهنأضارتفالااننكمياذل،تكّرُحدقةثجلانأىلإريشيءيشال"

اهمامحتسابوثواهدسج،ىرتامك.ماّمحلايفاهدوجوءانثأيفتلُتق
يذلافرشملالاق.هايملابرستببساماذهو،هايملافيرصتةحتفناّدسي
،هايملاطغضتدّقفتدقلو،اهلكهتقاطبلمعيناكهنإهايملاروبنصقلغأ
نكيمل،ريغصمامحلانأىلإًارظنو.ةيلعةقشيفًادجديجهنأتدجوو
جرخيوةبتعلاقوفنمءاملابكسنينألبقةريثكقئاقدبلطتيرمألا
ىلإهقيرطءاملادجينألبقليوطتقوضميملمث،مونلاةفرغىلإ
ةسماخلاناكتقولانإيلفسلاقباطلايفةأرملاتلاق.لفسألايفةقشلا
."بّرستلاتفشتكانيحطبضلابةقيقدنيرشعو

نأودبي.ةعاسفصنذنمانهمتنأو،طقفةعاسلبق":يراهلاق
."ةداتعمريغةعرسبفّرصتدقانهعيمجلا

."عيمجلاسيلً،انسح":رلاولاق
.يراهبجيمل
انهنوكينأبجيناك.ضارمألاملعصّصختميفرّكفأ":رلاومستبا

."نآلا
.يراهعمتارظنلاتلدابتو،روصلاطاقتلايتبتهنأ
.اهعارذرلاوَّسم
ىلإثدحتأليناثلاقباطلاىلإبهذأسً.ائيشتفشتكانإيبيلصتا"

."فرشملا
."سأبال"
:لأسمث،ةفرغلارلاورداغىتحيراهرظتنا
."؟...يننكميله"



.تكّرحتويتبتأموأ
لكىلعةبوطردهاش.ءاملابةلتبملاةيضرألاىلعيراهءاذحَّرص

تدبو،لفسألاىلإلاسوفثكتيذلاءاملاراخبلعفبةفرغلايفحوطسلا
رادجلابكّسمتلاىلإرطضاهنكلو،ءاصفرقلايراهسلج.يكبتاهنأكوةآرملا
ةحئارزييمتالإعطتسيملهنكل،هيرخنمربعسّفنتو،هنزاوتدقفيالىتح
قبعتنأبجياهنأفرعييتلاىرخألاحئاورلانمءيشالو،نوباصلا
،نوأنميراههراعتسايذلاباتكللًاقفو"مشللخ"كلذناك.كانه
ضفريةلاحيهو؛ةميرجلاةحفاكمةبعشبقحلملاضارمألاملعصّصختم
.ةيفطاعّةيذأنعلاقيامكًابلاغمجنتو،حئاورلاضعبفّرعتغامدلااهيف
مشينأعيطتسيالهنأطقففرعيو،كلذبًادجًاقثاويراهنكيمل
.ةثجةحئار

،ءانسحو،نّمخامكًاماع30و27نيباهرمع،ةباشنيولاليماكتناك
لصحيامكبحاشهنكل،سمشلاهتعفسدقمعاناهدلجو،نّايراهماوقو
،فجينيحًانولحتفأديكأتلابحبصيسوً،انكاداهرعشناك.ةعرسبثثجلل
مل؛هلمعيتوناحلايدؤينيحًاعيرسيفتخيساهنيبجيفريغصبقثرهظيو
امقوفليمجتلاتارضحتسمضعبعضيسهنكل،ريثكلالعفهعسينكي
.ىنميلااهنيعيفمروتهنأودبي

داكلابودبييذلا،اهنيبجيفدوسألايرئادلابقثلاىلعيراهّزكر
نمًامئادشهُديناك.دحاونوركةئفنمةيدقنةعطقيفٍبقثنمربكأ
؛ةداعةعداخنوكتو،ناسنإةايحىلعيضقتنأنكمييتلابوقثلارغص
لاحلاهذهيفةصاصرلانأيراهضرتفا.لوخدلاحرجيطغيدلجلانأل
.اهءاروهتّفلخيذلابقثلانمربكأ

تامصبدجنسانكامبرالإو،ءاملايفةددمماهنأفسؤم":يتبتلاق
."...طويخلاضعبوأ،لتاقلاعباصأ

هيلعطقستملو،ءاملاىوتسمقوفاهنيبجناك،لاحلكىلع.مم"
.ً"اضيأةريبكءامةيمك

."هوأ"
راثآكانهو،ةصاصرلاتلخدثيحةرثختمءادوسمدةرئاددجوت"

ضعببريغصلابقثلااذهانربخيامبر.ةقلطلالعفبدلجلاىلعقورح
."؟ةّربكمةسدعكانهله.نآلاءايشألا

سّسحتو،هدييراهَّدم،نيولاليماكنعهرصبعفرينأنودنم
بقثلوحةقطنملاصّحفتيأدبو،هدييفةيناملألاةيرصبلاةادألانزو



.ةصاصرلا
."؟ىرتاذام"
ىلإًامئادةقّوشتميهفً،امامتهنذأبناجبتفاخلايتبتوصناك

كانهنوكينلو،ءيشلكبّمُلتسامناعرساهنأيراهفرع.ديزملاّملعت
.هايإاهّملعيام

نمتقلُطأةصاصرلانأىلإقورحلاراثآليدامرلانوللاريشي":لاق
دقةصاصرلانأنّمخأسً.ادجةريصقةفاسمنمسيلنكل،بيرقىدم
."رتمفصنوحندعبنمتقلُطأ

."حيحص"
قلطأيذلاصخشلانأىلإقورحلاراثآيفرظانتلاىلإراقتفالاريشي"

."ةداحةيوازبلفسألاىلإبّوصواهنملوطأناكرانلا
ًادرابنكيملاهنيبجنأكردأو،صرحبةتيملاةاتفلاسأريراهرادأ

.دعبًامامت
ةصاصرلانإةلئاقلاةيرظنلامعدياذهو،جورخبقثدجويال":لاق

يذلاصخشلامامأوثجتتناكامبر.ةداحةيوازبلفسألاىلإتقلُطأدق
."اهادرأ

."؟مدختسملاحالسلاعونفرعتنأنكميله"
ىلإةفاضإ،كلذلكضارمألاملعصّصختمفرعيس".هسأريراهَّزه

ريصقحالسىلإريشتةجّردتمقرحراثآكانهنكل.تافوذقملاءاربخ
."سدسملثمةروساملا

لكظحالينألواحو،هلكدسجلاىلعةصّحفتمةرظنيراهىقلأ
ضعبدعبيبارشلاهئاستحانعمجانلاردخلانأرعشهنكل،ءيش
.كلذنمءيشبجرخينأبجي،ال.اهنمديفتسينأنكمييتلاليصافتلا
ًائيشكانهنأكردأ،نوعلاديميدقتلءاجامدنعو،هتيضقهذهنكتمل
ً.ادوقفم

."دلانودّطبلا"ً:ابرتقمينحنيوهو،متمت
.ةرخاسةرظنبيتبهتقمر
."عباصأعبرأب،ةيلزهلاتالجملايفلكشلااذهباهنومسري":يراهلاق
."ةيلزهتالجمأرقأالانأ"
رّثختممدنمءادوسقورعيقباملكو،تُرتبدقةبابسلاتناك

هعبصإفرطيراهعضوً.اماتوًاداحهسفنرتبلاادب.عملتراتوأتاياهنو
مظعلاحطسنأرعشو،يدرولامحللايفءاضيبلاةعماللاةقطنملاىلعرذحب



.سلمأروتبملا
ىلعرثُعلهً.ادجةداحنيكسوأ،ةشاّمكةطساوبترتب":لاق

."؟عبصإلا
."ال"
،ةقيمعسافنأةّدعبحسو،هينيعضمغأفةأجفنايثغلابيراهرعش

ال،نكل.ةيحضعبصإرتبلبابسأةّدعكانهتناكً.اددجمهينيعحتفمث
.نآلاهيدينيبدجوياميفريكفتلاىلإهوعديببس

."تاشاّمكلانوبحيمهفً،ابصتغممرجملانوكينأنكمي":يتبتلاق
نيتحاسملافشتكاوضهنمث.كلذكنوكيدق،معن":يراهمتمت

لفسألاىلإيتبتنثنا.يدروطالبهنأَّنظامىلعهيلعنتحتنيواضيبلا
.ةتيملاةاتفلاهجولةبيرقةروصتطقتلاو

."ديكأتلابًاريثكتفزن"
يذلاءاملايفتناكاهدينأىلإكلذببسعجري":يراهلاق

."مدلارّثختفقوي
."؟ةروتبمةدحاوعبصإنممدلاكلذلك"
."؟كلذريشيَمالإنيفرعتلهو.معن"
.ً"ابيرقكلذفشتكأسيننأبروعشينباتنينكل،ال"
اهبلقناكنيحاهعبصإرتبلتضرعتدقنيولاليماكنأينعياذه"

."رانلاقالطإلضرعتتنألبق،ىرخأتاملكب.قفخيلازيال
.يتبتّرشك
."لفسألاقباطلايفصاخشألاعمثيدحلافارطألدابتأس":يراهلاق
اليماكتناك":ةعيرسةرظنباهكيرشقمرتيهونتسونكيكبيفتلاق

."ةقيثواهبانتقالعنكتمل.ةقشلاىلإانلقتنانيحانهشيعت
هلكملاعللادب.عبارلاقباطلايفامهسولجةفرغيفيراهعماناك

ةكيرألاةفاحىلعيئانثلاسلجذإ.كانهشيعييذلاوهيراهنأكو
.يساركلادحأىلعيراهىخرتسانيحيفً،امامت

نمثلاثلادقعلافصتنميفامهالكف،يراهبيرغلايئانثلاشهدأ
هصيمقناك.نوثارامءاّدعلثمقوشمموليحندراغينسردنأنكل.رمعلا
،نيتقيقرهاتفشو،لمعلالجأنمًاريصقهرعشوً،اثيدحًايوكمحتافلاقرزألا
ينايبصوشوشبههجونأنممغرلاىلعو.قلقلانعّربعتهدسجةغلو
رمحأرعشبيكبيفزيمتتاميف.ةناصروًادهزعشيهنأالإً،ابيرقتءيربو
عُبطيتلاواهيدترتيتلاةقيضلاةزنكلااهدكؤتةيدسجةراثإو،نيتزاّمغو



شيعلادغربتعتمتسادقاهنأبًاعابطناحنمتو،رمنلادلجهبشياماهيلع
فئافلنمريثكلااهنيخدتىلإريشتاهيتفشقوفديعاجتلاتناك.ًاليلق
.ةعتملانمريثكلاىلعاهلوصحىلإريشتاهينيعلوحتانضغتلاو،غبتلا

."؟لمعتتناكاذام":يراهلأس
املًاقفو":تّدر،بجيملامدنعو،اهكيرشىلعةرظنيكبيفتقلأ

اذهنمءيشوأميمصتلايف؛تانالعإبتكميفلمعتتناكهفرعأ
."ليبقلا

ءيشوأ":همامأليدنمىلعتاظوحلملاروتفبلّجسيوهويراهلاق
."ليبقلااذهنم

رظنتملاذإ.صاخشألابوجتسينيحاهمدختسيةعدخكلتتناك
ًامهمسيلهنولوقيامنأبًاعابطناتيطعأاذإ.رثكأنوخرتسيمهف،مهيلإ
نأبجيناك.همامتهابىظحيسءيشلوقلًادهجًايئاقلتنولذبيسفً،ادج
لمعلاىلإنوبهذينييفحصعمربكأًافطاعتكانهنأرعشوً،ايفحصنوكي
.نولمثمهو

."؟بابحأكانهله"
.اهسأريكبيفتّزه
."؟قاّشع"
.اهكيرشنعًاديعباهرصبتحاشأو،ةيبصعةكحضيكبيفتقلطأ
.نيرخآلاىلإعمسلاقرتسننحنوانتقويضمنال":دراغينسردنألاق

."؟اذهلعفنموهامًاقيشعنأنظتله
."فرعأال":يراهلاق
."فرعتالكنأكردأ"
.هتوصيفجاعزنالايراهظحال
رمألاناكنإاوفرعينأنوّدويساّنمانهنوشيعينيذلاكئلوأنكل"

."يحلايفلوجتينونجملتاقانيدلناكنإمأ،ةيصخشةيضقودبي
يفنونجملتاقمكيدلنوكيامبر"ً:ابناجهملقًاعضاويراهلاق

."يحلا
ىلعّزكرهنكل،عزفلاىلإريشتيتلانتسونكيكبيفلعفةّدرىأر

.دراغينسردنأ
كلذناك.ربكأةلوهسبمهشأجةطابرنودقفيسانلافاخيامدنع

اهنيحمهنمِبُلطدقو،ةطرشلاةيلكيفىلوألاهتنسيفهّملعتًاسرد
يراهنكل،ةرورضريغنمنيفئاخًاصاخشأاوريثيالأنيبردتممهفصوب



نوبضاغلاصاخشألالوقيمهزازفتسادنعف.ةدئافرثكأسكعلانأفشتكا
نوبغريالًارومأنولوقيةقدرثكأوحنىلعوأ،اهنودصقيالءايشأًابلاغ
.ةداعاهنعحاصفإلايف

.لاعفنانودنمهيلإدراغينسردنأرظن
اذهلعفيذلاصخشلانأوهربكألالامتحالانكل":يراهلاق

."هتضفروأهعمةقالعتماقأصخشوأقشاعامإ.قشاع
.يكبيفيفتكلوحهعارذدراغينسردنأعضو."؟اذامل"
ناتضيرعاهيفتكوًادجةريصقهعارذنأل؛مامتهاللةريثمةيعضوتناك

ً.ادج
.فلخلاىلإهيسركىلعيراهلام
."؟انهنيخدتلايننكميله.تايئاصحإ"
نمًايلاخناكملاءاقبإلواحن":ةتهابةماستبابدراغينسردنألاق

."نيتوكينلا
غبتلافئافلةبلعداعأنيحاهتارظنتضفخأيكبيفنأيراهظحال

.هلاورسبيجىلإ
اهنأنظتكلعجييذلاام؟تايئاصحإكلوقبينعتاذام":لجرلالأس

."؟هذهلثمةلاحيفةحيحص
تايئاصحإلانعًائيشفرعتله،كيلاؤسنعبيجأنألبقً،انسح"

."؟فارحنالالّدعم،ةلالدلا،يئاقتنالاعيزوتلا؟دراغينديساي
."-انأنكل،ال"
دقل.كلذىلإجاتحتنللاحلاهذهيفف،سأبال":يراههعطاق

ًائيشملاعلاءاحنألكنمةميرجلاتايئاصحإنمنينسلاتائمانتّملع
،ةيجذومننكتملنإوأ،ةيجذومنةيحضاهنأوهوً،ادحاوًاطيسبًايساسأ
،لوألاكيلاؤسنعباوجلاوهاذه.عونلااذهنماهنأنظيلتاقلاف
."يناثلاو

ً،اقالطإيملعريغاذه".يكبيفنعهديدعبأودراغينسردنأرفز
."نيولاليماكنعًائيشفرعتالتنأو

."حيحص":يراهلاق
."؟هتلقامتلقاذاملً،اذإ"
حرطيفرارمتسالايننكميامبرف،كتلئسأتيهنأاذإو.تلأسكنأل"

."؟يتلئسأ
ىلإقلمحوهيأررّيغهنكلً،ائيشلوقينأكشوىلعدراغينادب



نيبةماستباهبشظحالهنأَّنظهنكلً،ائطخميراهناكامبر.ةلواطلا
.يكبيفيتزاّمغ

."؟تاعونمملاىطاعتتتناكنيولاليماكنأنانظتله":يراهلأس
."؟اذهنظنساذامل":لاقوةعرسبدراغينسأرعفترا
.رظتناوهينيعيراهضمغأ
."اذهنظنال،ال":تفاخومعانتوصبيكبيفتلاق
دراغينسردنأاهقمرنيحيفً،اركاشاهلمستباوهينيعيراهحتف

ً.ابيرقتةشهدةرظنب
."؟كلذكسيلأً،ادصوماهبابنكيمل"
.دراغينسردنأأموأ
."؟بيرغاذهنأنظتالأ":يراهلأس
."ةلصحملاباهلزنميفتناكيهفً،امامتسيل"
وحنأَموأ."...ِكنأتظحالو،امكبابىلعطيسبلفقامكيدلً،انسح"

."تلخدنيحهتدصوأ...".يكبيف
."نآلاًاليلقةقلقاهنإ":هتكيرشةبكرىلعتبريوهودراغينلاق
."تناكامكولسوأدعتمل":يكبيفتلاق
.ةزيجوةظحلليراهينيعىلإترظن
ذإ.يأرلاكرطاشتنيولاليماكنأودبيو.ةقحمِتنأ":يراهلاق

هنأيلرطخيمل.لخادلانمنامأةلسلسوجودزملفقاهتقشيفدجوي
."دصومريغاهبابوةأرمامحتستنأنكمملانم

."لفقلاحتفهنأدبالكلذلعفنم".هيفتكدراغينَّزه
."مالفألايفالإلافقألانوحتفيالسانلا".هسأريراهَّزه
."اهعمةقشلايفصخشكانهناكامبر":يكبيفتلاق
."؟نم"
تمصلارادجرسكينلًادحأنأكردأامدنعو.تمصبيراهرظتنا

."امكلًاركشفًايلاحامأ،باوجتساللصخشامكيعدتسيس":ًالئاقضهن
."؟ةطرشلابلصتايذلانم،ةبسانملاب".فلخلاىلإرادتسا،قاورلايف
."فرشملانعثحبيلسردنأبهذنيحتلصتا،انأ":يكبيفتلاق
."؟...تفرعفيك!؟اهودجتنألبق"
."ءاعولاىلإليسيمدكانهناك"
."؟اذهتفرعفيك!هوأ"
قنعىلعهديعضوو،اهيفًاغلابمةقيمعةديهنتدراغينسردنأقلطأ



."؟كلذكسيلأ،رمحأناك":ًالئاقيكبيف
.ً"اضيأءارمحمدلاريغىرخأءايشأكانهً،انسح":يراهلاق
."طقفنوللابقلعتيرمألانكيمل،نكل.حيحصاذه":يكبيفتلاق
اهنأظحاليراهنكل،تمستباف.ةشهدةرظنبدراغينسردنأاهقمر

.اهكيرشدينعتدعتبا
ةّدعكاذنآتّملعتً.اعمًاريغصًامعطمانردأو،ٍهاطعمشيعأتنك"

يفٌمدلاساذإو،ًالالزيوتحيمدلانأاهدحأناك،ماعطلانعءايشأ
؛ًالتكحبصيومدلارّثختيسف،ةجردنيتسوسمخنمرثكأهترارحءامءاعو
لاقوءاملايفلتكلاسردنأقاذامدنع.يلغمءاميفةضيبترسككنأكو
."ثدحدقًاعيظفًائيشنأو،مدهنأتفرعضيبلاهبشياهقاذمنإ

.ةأجفًادجًابحاشهنولحبصأو،همفدراغينسردنأرغف
.رداغمث،"ةيفاعوةحص":يراهمتمت
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:سماخلالصفلا
رتوردنأ.ةعمجلا

براشمأوسألاو،ةفوشكملاوأ،ةيدنلريألا:ةصاخلابراشملايراههركي
روكيدناك.نيفورعمونيمظتنمنئابزلًاروصاهناردجلمحتيتلاريهاشملا
.ةقيتعلاةيبشخلانفسلاوصوغلاتاّدعمنمًاضماغًايرحبًاجيزمرتوردنأ
دعيمل،ةعبارلاهسأكءاستحانميهتنيداكنيح،امةلحرميف،نكل
،سطغلاتاذوخو،رقرقتيتلارضخألاءاملاضاوحأبًاقالطإمتهييراه
،أوسألاحلانوكتنأنكميناك.بشخلانمطيسبلايلخادلاروكيدلاو
نمٍددعبمهتريقعةأجفسانلاعفرناكملاىلإاهيفءاجةرمرخآيفف
دحأالأحايترالاضعببّقثوتو،ناكملاءاجرأيفةرظنىقلأ.ةلضفملامهيناغأ
.تقولاكلذيفةينغأءادأيفركفيهنأودبيةعبرألانئابزلانم

له":همامأبارشلاسأكتعضونيحبرشملافلخةاتفلاتلأس
."؟ةزاجإيفعيمجلا

ةئمةئفنمةيدقنةقرونمىقبتامهتطعأ."ةعباسلاةعاسلااهنإ"
.نيتئماهاطعأهنأمغرنورك

ىركذهلترطخْنكلو،عاطتسانإردورشىلإباهذلادويناك
امفشتكيوبهذيلةعاجشلاكلتمينكيملو،كانهقلاعهنأبةمهبم
مويكانهلصحامدهشمنمءازجأركذت.مويلاسيل؛كانهثدح
رهظيتلاةرملانعثدحتدقامصخشناك؟ءاعبرألاناكمأ،ءاثالثلا
قلطأهنأل؛"يجيورنةطرشلطب"هنإهنعليقوزافلتلاةشاشىلعاهيف
هيلعقلطأوتاظوحلملاضعببلجرهّوفتدقو،ينديسيفحلسمىلعرانلا
رمألاىهتنالهنكل،يراهيعمسمىلإهلاقامضعبلصو.ةيبانتافص
هعباصألصافميفتاباصإلانكل،ًاليحتسمكلذنكيمل؟كراعتلابامهب
ىلعطوقسلاًاضيأاهببسنوكينأنكميظقيتسانيحاهفشتكايتلاهفنأو
.اتاغرفوديفعراشلافيصرةراجح

ليكارتسيلاهنأىأرو،مقرلاىلإقّدحف،يولخلايراهفتاهَّنر
ً.اضيأةرملاهذه

."ريدملااهيأًابحرم"
ً.اقلقرلومينرايبادب."؟تنأنيأ؟يراه"
."؟رمألاام،]ءاملاتحت[رتوردنأ"
."؟ءاملاتحت"
؟ةملكلايهام...ودبت.طّشنمءام،حلامءام،شعنمءام،ءام"



.ً"اقهرم
."؟لمثتنأله"
."ةيافكًالمثتسل"
."؟اذام"
."ريدملااهيألمعيلازياليلقع،ءيشال"
كنعًاريرقتبتكينأبةميرجلاحرسميفةطرشلالاجردحأدّده"

."تلصونيحنايعللٍدابوحنىلعًالمثتنككنإهيفلوقي
."؟ددهيسيلودّدهاذامل"
."؟يراهايًالمثتنكله.كلذلعفيّالأبهتعنقأيننأل"
."ريدملااهيأكلذكنكأملًاعبط"
."؟يراهاينآلاةقيقحلاينربختكنأًامامتقثاوتنأله"
."؟فرعتنأديرتكنأًامامتقثاوتنأله"
.رخآلافرطلايفهوأتيرلوميراهعمس
ًامغرمنوكأس.يراهايوحنلااذهىلعرمألارمتسينأنكميال"

."هلٍّدحعضوىلع
."ةيضقلاهذهنعيداعبإبأدبا،سأبال"
."؟اذام"
رخآًاصخشّْفلك.دغولاكلذعملمعأنأديرأال،ينتعمس"

."ةيضقلاب
."...ـلنوّفظومانيدلسيل"
.ً"اقالطإمتهأالانأف،يندُْرطاًاذإ"
رلومتوصعامسعاطتسا.هبيجلخادىلإيولخلاهفتاهيراهداعأ

ٌّراسروعشعقاولايفهجلاخو،هردصةملحىلعقفربزتهيفتاهلااميف
.ئفادلافيصلاءاسمىلإًالقاثتمجرخوفقومث،هبارشيقابعّرجتً.ادج
.هّتلقأونيفسلافلوأيفاهلراشأيتلاةثلاثلاةرجألاةرايستفقوت

:يفلخلادعقمللدرابلادلجلاىلعقّرعتملاهقنععضيوهولاق
يذلاونونسلارئاطوحنةذفانلاجراخىلإقّدح،قيرطلايف."نفلوكنملوه"
دقتارشحلاتناك.ماعطلانعًاثحبةحتافلاءاقرزلاءامسلاتحتّقلحي
يكلةصرفهيدلف،ونونسلاةصرفيههذهو،كاذنآاهئباخمنمتجرخ
.سمشلابورغىتحونآلاذنمتاتقي

.ةيبشخٍحاولأبٍّوسكمريبكلزنملفسأةرجألاةرايستفقوت
."؟ىلعألاىلإدوقأنأبجيله":ةرجألاةرايسقئاسلأس



."تقولاضعبلانهرظتننس،ال":يراهلاق
فرع.ةذفانلابرقليكارحملهنأَّنظو،لزنملاىلإىلعألاوحنقّدح

ةلكشمريثيامبرهنأوً،ابيرقريرسلاىلإحجرألاىلعبهذيسغيلوأنأ
...نأللوطأتقولًاظقيتسمءاقبلل

."؟كلذكسيلأ،ةعمجلاوهمويلا"
.ًاليلقأموأوهتآرمىلإةرذحةرظنةرجألاةرايسقئاسىقلأ
يراهكرف!ةعرسبنوعفايلانايتفلاربكيمك!هللااي،عيباسألا،مايألا

.هعضييذلابحاشلاتوملاعانقيفةيويحلاضعبثعبينألواحو،ههجو
ىلدأو،ةريبكلااياضقلاضعبَّلحدقوً،ادجًائيسيضاملاءاتشلانكيمل
عملقتناو،بارشلاءاستحانععنتماو،نتليغنيليإةيضقيفهتداهشب
دقلً.اعمةيرسأءايشأبمايقلاىلإنيديدجنيبيبحدرجمامهنوكنمليكار
تالفحيراهماقأ.غيلوأةبحصوعوبسألاةياهنتالحرهتبجعأو،كلذبحأ
،دحألامويامهعمءادغلاةبجولوانتلهتقيقشوهدلاوةفاضتسابحأو،ءاوش
ةعسترمعلانمغلابلاغيلوأونوادَةمزالتميناعتيتلاهتقيقشةيؤرو
نابحياناكامهنأوههلككلذيفءيشلضفأوً.اعمنابعليامهوماوعأ
لقتنينأةديدسةركفنوكتساهنأىلإحّملتليكارتأدبوً،اريثكامهضعب
اهيلعًادجريبكلزنملانأةجحتمدختسادقتناك.اهعمشيعلليراه
.ةداضمججحنعثحبلاةقشميراهّدبكتيملو،غيلوأىلعو

ىلإةلحرلاتناك."نتليغنيليإةيضقنميهتنأنأدعب،ىرنس":لاق
-يرهنبراقنتمىلععوبسأوةميدقةعرزميفعيباسأةثالث-يدنامرون
.رمأللنادعتسمامهنأنماقثوتيل؛رابتخالانمًاعونّلثمتس

.كلذدعبثدحتءايشألاتأدب
ىلع؛نتليغنيليإةيضقىلعلمعيوهوهلكءاتشلاىضمأدقناك

نكتمل.يراهاهفرعييتلاةديحولاةقيرطلاتناكاهنكلً،ادجّفثكموحن
سناجتامهنيبو،هيلإةقيدصبرقأتناكامنإو،ةليمزدرجمنتليغنيليإ
راعتسملاهمساةحلسأبّرهمنابّقعتياأدبذنمناتنستضقنادقو،مات
ليلدلاراشأ.اهحورةدعاقةركبرضمهيفقهزأيذلامويلاذنمو،"ريمألا"
هفرعتديدجلجروهو،نسلوأريفسىلإافلسركأبناجبةميرجلاحرسميف
هنأل؛هتدافإعامسنمّطقاونّكمتيملظحلاءوسل،نكلً.اديجةطرشلا
موتىلع-نومعزيامك-رانلاقالطإلواحنيحهسأريفةصاصرىّقلت
يراهادب،كلذنعرظنلاضغب.هلاقتعاريخألااذهةلواحمءانثأيفرلاو
عنقأدقو،ريمألاوهةميرجلافلخفقييذلايقيقحلالجرلانأبًاعنتقم



ديقتيملاذلً،ايصخشرمألاناك.صاخلاهقيقحتءارجإبهلحمسينأبرلوم
رلومنكل،ةميرجلاةحفاكمةبعشيفاهقفونولمعييتلائدابملانميأب
يتلاجئاتنلاىلعةأفاكملانمعونهنأىلعً،اريصقًاتقو،كلذبًانذإهحنم
دقف،يضاملاءاتشلايفًاريخأقارتخالاثدح.ىرخأاياضقيفيراهاهققح
لجرعماكولرنورغيفءارمحةرايسيفًاسلاجنسلوأريفسٌصخشىأر
.ةميرجلاحرسمنعراتمألانمتائمعضبدعبىلع،نيليإلتقةليلرخآ
نكيمل.ةيفلداليفلاىلإهدقتعملّوحيذلاتسنيفكيوردهاشلاناك
ةرظنىقلأهنكلً،ايجذومنًادهاشطبضلابهوعدتنأنكميامتسنيفك
وهاذه.معن":لاقويراههلاهمّدقيتلاةروصلاىلعةيساقوةليوط
.رلاوموتةروصلايفلجرلاناك."ريفسعمةرايسلايفهتيأريذلاصخشلا

ذنمرلاوموتنأشبيراهباتنادقناككشلانأنممغرلاىلع
كانهنأينعيهنأل،لقألاىلع.هشهدأكلذديكأتنأالإ،ليوطتقو
رودقمبنكيمل.ةبعشلايفهعمنولمعينيذلانييرسلاءالمعلانمديزملا
نأينعياّمم،ةدعاسمنودنمةعساولاةكبشلاكلتلثمةرادإريمألا
يورهبهربخأامنأشبًاقلغمهمفىقبأ.دحأبقثينأنكمياليراه
ةقيقحلاو،طقفةدحاوةصرفبالإىظحينلهنأفرعهنأل؛تسنيفك
نمًامامتقثوتينأهيلعبجوتيسو،ةدحاوةعفدرهظتسةُّرملاةلماكلا
ً.ائيسًاريصمىقليسفكلذلعفيملاذإهنأل؛هروذجنمهعالتقا

عمجىلعلمعلابًارسأدبييراهلعجيذلاببسلاوهكلذناك
دقناكاممبعصأكلذنأنيبت،لاحلكىلع.رلاودضةيضقلاءازجأ
فيشرألايفثحبلابأدب.ثدحتينأعيطتسينمىلإفرعيملهنأل؛ّليخت
بيساوحلاةكبشىلإللستيناكو،مهلزانمىلإنورخآلابهذينأدعب
نمةدراووةرداصتاملاكممئاوقوينورتكلإديربلئاسرعبطيو،ةيلخادلا
برقةرايسيفرهظلادعبسلجو،مهبةقالعىلعرلاونأفرعيصاخشأ
لحمنوداترينمنأيراهةيرظنتناك.تربرهازتيبًابقارمتغروتسغنوي
هتيرظننعمجنتملامدنع،نكل.ةحلسألابيرهتيفًاضيأنوطروتمازتيبلا
فرعينيذلاكئلوأىلعّزكر.هئالمزنمًاددعورلاوبّقعتيأدب،ّةلدأيأ
ةفاسمنممهعبتو،نركوأيفةيامرلاناديميفًاليوطًاتقونوضقيمهنأ
،لخادلايفنومانينيحيفهترايسيفًاشعترممهلزانمجراخسلج.ةنمآ
عضبمانيلً،اقحًاقهرم،حابصلانمركابتقويفليكارتيبىلإداعو
رورمدعبليكارهنمتبلطً.اددجملمعلاىلإدوعيمثطقفتاعاس
دقنكيملو،نيتبوانميفلمعينيحًاليلهتقشيفمانينأتقولاضعب



الو،لمعلاتاعاسجراخلمعيهنأو،يمسرريغيليللاهلمعنأاهربخأ
.كلذبهؤاسؤرفرعي

ً.اضيأياودوربجراخلمعيأدب
ةيسمأيفمث.تايسمألاىدحإيفتربرهازتيبىلإةرايزبماق،ًالوأ

اوناكً،اعبط.مهلبارشسوؤكعضبىرتشاو،لاجرلاعمثّدحت،ىرخأ
اوقبأواوّرشكو،اهوبرشاذلةيناجمبارشلاسوؤكنكلو،هتيوهنوفرعي
باهذلابرمتساهنكلً،ائيشنوفرعيالمهنأًايجيردتكردأ.ةقلغممههاوفأ
ًاروعشهحنميكلذنألامبر؛ببسلانمقثوتينأنودنم،كانهىلإ
وههلعفهيلعاملكناك.نينتلانيرعنم؛امءيشنمبيرقهنأب
نمٌّيأوأرلاوبهذيمل،نكل.نينتلارهظيسو،راظتنالاوربصلابّيلحتلا
.هيفموتشيعييذلاىنبملاةبقارملداعاذل،كانهىلإهفراعم

ةطقنتحتةجرد20ةرارحلاةجردتناكنيح،يلايللاىدحإيف
وهوةقيقروةريصقةرتسيدتريلجرءاجً،امامتةرفقمعراوشلاو،دّمجتلا
لخدملاجراخفقوتمث،تاعونممنمدمهنأكوًاّحنرتم،هترايسوحنيشمي
مادختسابلفقلاعلخلواحوًاراسيمثًانيميرظنو،رلاوىنبمىلإيدؤملا
.لخدتنإهرمأحاضتفابرطاخيهنأًامامتًاكردم،بقارويراهسلج.ةلتع
امدنعو،مئالموحنىلعةلتعلامادختساعيطتسيالوًادجًالمثلجرلاادب
عمسوبابلانمةريبكةيبشخةعطقتلصفنا،لفسألاىلإةوقباهبذج
جلثةموكىلععقووفلخلاىلإطقس،كلذلعفامدنع.ةقطقطتوص
،ذفاونلانمددعيفحيباصملاترينأ،اهدنع.كانهيقبو،ىنبملامامأ
ةرارحلاف،ثدحيملًائيشنكل،يراهرظتنا.رلاوةقشيفرئاتسلاتكرحتو
كّرحتيملو،ًءاضمرلاوةقشيفحابصملايقب.رفصلاتحتةجردنورشع
.هلعفينأبجياّمعيراهلءاست،كلذدعب.هناكمنملمثلالجرلا
لاصتالاهرودقمبنكيملاذل،لمعتاليولخلاهفتاهيفةرخدملاتناك
ىدحإ!نيعللمثنمهلاي:رّكفو،ءطببقئاقدلاتضقنا.رظتناف،فاعسإلاب
نأهرودقمبناكً،اعبط.ضيغبلمثلجرو،رفصلاتحتةجردنورشعو
امًائيشنكل،هنعمهربخيوفاعسإلاىلإبهذيوً،اديعبهترايسدوقي
يتلابايثلابًاكحضمادبيذلارلاويراهىأر،اهدنع.لخدملادنعكرحت
مل.نيتيفوصنيتيناطبلمحيناكو،نيزافقلاو،ةعبقلاو،نيّفخلاو،اهيدتري
لبقهيؤبؤبولمثلالجرلاضبننمرلاوقثوتنيحهينيعيراهقّدصي
يقبيلهدسجلوحهيعارذفليكانهرلاوفقو.نيتيناطبلابهّفلينأ
تفقوتقئاقدعضبدعبو،يراهةرايسهاجتايفقّدحيوهوً،ائفادهسفن



.ينكسلاىنبملامامأفاعسإةرايس
لعشأو،هيسركىلعسلجو،ةليللاكلتيفهلزنمىلإيراهبهذ

مغرلمعلادصقمث،نوتغنيلإكويدوستيكوراغارىلإىغصأو،غبتةفافل
.ةعاس48ذنمهبايثرّيغدقنكيملهنأ

دقناك.ناسيننمٍمويءاسمىلوألاةرملليراهوليكارترجاشت
،ةريخألاةظحللايفعوبسألاةياهنةلطعلًاقبسُماهلططُخدقةلحرىغلأ
يفهدعوباهيففلخييتلاةثلاثلاةرملايهكلتنأليكارهلتحضوأف
نأو،ٍرذعكغيلوألالغتساباهمهتا.تلاقامكغيلوألًادعوً؛ادجريصقتقو
ىلعروثعلاباسحىلعاهتاجايتحالةيولوألاحنموهًاقحهنمهديرتام
قلغأدقهنإو،حبشنيليإنإهلتلاقف.نيليإةايحىهنأيذلاصخشلا
تلاقو،ةاسأمشيعيهنأبهتمهتاوً،ايعيبطسيلاذهو،ةثجعمهسفنىلع
.رأثلابهتبغرامنإوهزّفحينمتسيلنيليإنإهل

."كماقتناقيقحتلجأنمرخآءيشلكتكرتو،تيذأتدقل":تلاق
مونلابايثحملً،ابضغطيشتسيوهولزنملانميراهجرخامدنع

.جردلانيزباردفلخنيوارمحنينيعوغيلوأبةصاخلا
ةقحالمبةرشابمةقالعهلتسيلءيشيألعفنعكلذدعبفقوت

ءوضلاتحتينورتكلإديربلئاسرأرقو.نيليإلتقةميرجبنيبنذملاكئلوأ
رظتنيوهوةينكسٍنابموةلصفنملزانملةنكادذفاونىلإقّدحو،تفاخلا
يفمونتاعاسةّدعىلعلوصحلانمنكمتو،ّطقاوجرخيملًاصاخشأ
.زيفوصةباوبيفهتقش

ىلعمدقتيأققحيملهنكلً،اقارشإرثكأولوطأمايألاتحضأ
اهرعش،هتقيقش:هتلوفطنمةأجفسوباكهدوار،يلايللاىدحإيف.قالطإلا
داع.فوخلانمًاسبيتمناك.اههجوىلعبعرلاةرظنو،قلاعلاليوطلا
.ةقحاللاو،ةيلاتلاةليللايفسوباكلا

ىهقميفبارشلايستحييذلاهتلوفطقيدص،دنالكيإنتسيوأهربخأ
ًاردخمهيلعضرعوً،اقهرمودبيهنأ،ةرجألاةرايسدوقيالنيحكلام
.للموأللكنودنمهثحبعباتً،ابضاغوًاكهنم.ضفرهنكلً،اصيخر

رمألاّبلطتدقو،ءيشلكفشكنينألبقطقفتقوةلأسمتناك
يفكلذثدح.ةرارشلاقلطيلةعوفدمريغةروتافلثمًادجًايداعًائيش
يسركىلعظقيتسا.مايأةّدعذنمليكارعمملكتدقنكيملو،رايأةياهن
اهتّركذدقتالحرلاةكرشنإليكارتلاقو،فتاهلانينرتوصىلعهبتكم
دعبوً،ايفاضإًاعوبسأنورظتنيسمهنإو،يدنامرونيفةعرزمللاعفديملامهنأ



.رخآصخشىلإةعرزملاةكرشلارجؤتسكلذ
."دعومرخآةعمجلا":ةملاكملاءاهنإلبقليكارتاملكرخآتناك
نعمأو,ههجوىلعدرابلاءاملاضعبَّشرو،ةلسغملاىلإيراهبهذ

ريصقلاوفيفخلاهرعشلفسأىأر.ةآرملايفهتروصساكعناىلإرظنلا
نألواح.نيتبعتمونيترئاغنيتنجوونيتخفتنمونيتنقتحمنينيعبطرلاو
ليكارنأفرع.هسفنفرعيملو،هلّرشكتءارفصًانانسأدهاشف،مستبي
.رلاوموتلوهل،نيليإلوهل،ةيئاهنلاةلهملايههذهنأو،ةقحم

رقميفديحولاصخشلا؛رلومينرايبهسيئرىلإهسفنمويلايفبهذ
هّزهوهسأربأموأدقرلومناك.ةئملابةئمهبقثييذلاةطرشلاةدايق
كلذنإلاقدقناك،ظحلانسحل.هديريامبيراههربخأنيحبوانتلاب
ةطرشلادئاقعمرمألاثحبينأيراهىلعنإو،هتايحالصنمسيل
نيترمريكفتلايراهىلعبجيهنأَّنظكلذنممغرلاىلعنكل،ةرشابم
ىلإعبرملارلومبتكمنمًاروفيراهبهذ.هتيؤرلبهذينألبق
امضرعولخدمث،بابلاىلععرقو،يواضيبلاسوبيركسيئربتكم
ةقيقحو،نسلوأريفسعمرلاوموتىأريذلادهاشلانعهلوقببغري
يفنسلوأىلعرانلاقلطأنيحرلاوموتعمرخآدحأكانهنكيملهنأ
نمروهشةسمخدعبهيدلاملك،ءيشلككلذناك.هلاقتعاءانثأ
ىلعاهلالخناكةرتفنمروهشةسمخ،ةقحالملانمروهشةسمخ،حدكلا
.نونجلاريفش

رلاوموتلعجهنأنظييذلازفاحلانعيراهسوبيركسيئرلأس
.نتليغنيليإلتقي

اهنأو،ةيمهألاةقئافتامولعمىلإتلّصوتدقنيليإنأيراهباجأف
بيجملاىلعةلاسرهلتكرتدقهيفاهفتحتيقليذلاهسفنءاسملايف
ةقلحميعزمسافرعتتناك.ريمألاةيوهفرعتاهنإاهيفلوقتيتوصلا
ولسوأتاعامجديوزتنعلوؤسملاصخشلاو،ةيعرشلاريغةحلسألاداريتسا
.ةطرشلااهمدختستتاسدسمبةيمارجإلا

ناك،ظحلاءوسل":ةطرشلادئاقريبعتأرقينأًالواحميراهلاق
."اهبتلصتانيحتافدقتقولا

."؟نسلوأريفسو":دئاقلالأس
نأعيطتسيالىتحريمألاهلتق،نسلوأريفسرثأانبّقعتامدنع"

."نيليإلتاقمسافشكي
."؟...وه،تلقامك،ريمألااذهو"



مث،تمصبهسأربسوبيركسيئرأموأو،رلاوموتمسايراهرّرك
.ً"امارتحاانيققحمرثكأدحأً،اذإانمدحاوهنإ":لاق

،ةيئابرهكةسنكميفسلجيهنأبيراهرعشةيلاتلارشعلايناوثلايف
ىلعًايطرشهفصوبةينهملاهتريسنأفرعو،توصوأءاوهنودنم
.كحملا

نوكتنأبجيامرّرقأنألبقكاذكدهاشلباقأس،لوهايًانسح"
."ةيلاتلاانتوطخهيلع

.دئاقلاضهن
ةلأسملاهذهىقبتنأبجيرخآراعشإىتحهنأمهفتكنأضرتفأ"

."كنيبوينيب
."؟انهىقبننأضرتفيىتمىلإ"
ً.امئانناكدقف،ةرجألاةرايسقئاستوصهعامسىدليراهلِجو
."دُع":ةيبشخلاحاولألابوسكملالزنملاىلعةريخأةرظنيقليوهولاق
يتبتناكو،نيفكريكوحنًالوزنامهتدوعقيرطيفيولخلاهفتاهَّنر

.ةلصتملايه
."سدسمهنإً،اقحمتنك.حالسلاىلعانرثعاننأنظن":تلاق
."انيلكليناهت،لاحلاهذهيف"
تحتتالمهملاةلسيفناكً.ادجًابعصهداجيإنكيملً،انسح"

."ةلسغملا
."مقرلاوزارطلا"
."مقرلايحُمدقو،23كولغ"
."؟رانلاقالطإراثآنعاذام"
مظعمىلعاهدجنيتلااهسفنيهتناكنإلءاستتتنكاذإ"

."معنباوجلافً،ايلاحولسوأيفةروطتملاةريغصلاةحلسألا
وههمهفأالام".ىرسيلاهديىلإيولخلاهفتاهيراهلقن."تمهف"

."يتيضقتسيلاهنإ.اذهلكبينيربختلنيلصتتاذامل
."...رلوملاق.يراهايًادجًاقثاونكتال"
."!ميحجلاىلإةنيعللاولسوأةطرشلكورلومبهذيلف"
قئاسيبجاحةيلخادلاةآرملاربعىأرو،داحلاهتوصنميراهشهُد

.ناعفتريامهونيسّوقملاةرجألاةرايس
."؟كانهتلزامله...انأ.يتبايفسآ"
."هه-هآ"



."نآلايتالاحلضفأيفتسل"
."رظتنينأاذهلنكمي"
."؟وهام"
."لاجعتسالاىلإَيعادال"
."ايه"
."؟نيولاليماكنفجيفمروتلاتظحالله".تدّهنت
."ًالعفهتظحال"
نيحهبتبيُصأاهنأوأ،اهبرضدقنوكيامبرلتاقلانأنظأتنك"

.ً"امروتسيلهنأيلنيبت،نكل.تطقس
."؟وهام"
لثمةيساقاهنأفشتكاو،ةلتكلاىلعضارمألاملعصّصختمطغض"

."؟اهنيعةلقمىلعهدجويذلاامفرعتله.اهنفجعفراذل،رجحلا
."الً،انسح":يراهلاق
يفكيأرام.ساملأهنأنظن.مجنلكشبريغصرمحأميركرجح"

."؟اذه
ثالثكانهلازتالتناك؛هتعاسىلإرظنوقمعبيراهسّفنت

.يفوصيفةمدخلااوفقوينألبقتاعاس
.ةملاكملاىهنأو،"يتيضقتسيلهذه":لاق
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:سداسلالصفلا
ءام.ةعمجلا

.برشملانمجرخيوهويطرشلاتيأريننكل،ناكملادوسيطحقلا
.ّةيولسهايم،رهنءام،رطمءام،ناشطعللءام

نكل،ةرجأةرايسفاقيإلواحونيفسلافلوأىلإًاحنرتمىشمو،ينريمل
عتمتأ.برطضمصخشيألثمّحنرتيناك.ّهلقينأيفدحأبغريمل
كئلوألبقنمءاردزاطحمنوكتنأيأ؛كلذهينعياميفةربخلاضعبب
ةجاحبكتايحيفىلوألاةرمللحبصتنيحًاذوبنمنوكتنأ،مهمعطتنيذلا
نأنكميدحأالنأو،كيلعنوقصبيعيمجلانأفشتكتنأ،ةدعاسملاىلإ
يهً،اعبطةقرافملا.هلعفتنأبجياميفءودهبْرّكف.لباقملابهيلعقصبت
.هقنعّقدتنموهكيلعةقفشلابرعشييذلاةرايسلاقئاسنأ

HP
Placed Image



عباسلالصفلا
لزعلا.ءاثالثلا

بيلحلاةجالثليجاجزلابابلاحتف،رجتملارخؤمىلإيراهبهذ
ءاوهلابرعشوهينيعضمغأ،قّرعتملايئاتلاهصيمقعفر.لخادلاىلإلامو
.هدلجىلعدرابلا

رجتملايفلئالقلانئابزلاو،ةّراحةليلعقوتتةيوجلاداصرألاتناك
ً.ايندعمًءاموأً،ابارشوأً،ايوشمًاماعطنوديري

ةريدممحللادضندنعفقتتناك.اهرعشنولنميراهاهفرع
اهنأىأرترادتساامدنعً.امامتاهزنيجألمتةضيرعلااهترخؤمو،هلاهرهظ
ترّيغ.ماكحإبقيشرلااهّدقبقصتلتدوسألاوضيبألابةّملقمةزنكيدترت
تعفدو،يهطللةزهاجلامحللاعطقتداعأو،كلذدعباهيأرنتسونكيكبيف
.دقلاكمسحئارشنمنيتبلعتقتناومامألاىلإاهقّوستةبرع

وأ،بيلحيأديرينكيمل.يجاجزلابابلاقلغأوهصيمقيراهلزنأ
نمًادجةريغصةيمكالإديرينكيمل،عقاولايفف.كمسوأمحليأ
لجأنمنكلو،عئاجهنألسيل،هلوانتيءيشدرجم؛ماعطلانمعونّيأ
نمفرعو،ةقباسلاةليللايفهنطبيفملأبرعشيأدبدقناك.هتدعم
ةرطقلوانتنمنكمتينلف،يقيقحلاماعطلاضعبلكأيملاذإهنأهتربخ
يقروسيكو،لماكلاقيقدلازبخنمفيغركانهناكهتبرعيف.بارش
ٍبلعتسمضتةمزحو،ةجاجدفصنو،لوبونومنيفنمةروراقيوتحيينب
قودنصدنعفصلاىلإمضنينألبقةهكافلادضندنعلملمت.اسناهنم
كلذثدحيملامبرنكل،رمألادمعتيمل.نتسونكيكبيففلخعفدلا
ً.اضيأةفداصملاضحمب

ةحئارمشتاهنأكو؛اهفنأتنّضغوهارتنأنودنمًاليلقترادتسا
هينثتسينأيراهرودقمبنكيمللامتحاوهو،امناكمنميتأتةيوق
.سنربغبتفئافلةبلعقودنصلاةنيمأنمتبلط.ّطق

."نيخدتلانععالقإلانيلواحتِكنأنظأتنك"
ثالثبهتلباقمث،هيلإرظنلاتنعمأوةشوهدميكبيفترادتسا

ةثلاثلاو،ةفرعمةماستباةيناثلاو،ةيئاقلتوةرباعىلوألا؛ةفلتخمتاماستبا
.اهتايرتشمنمثتعفدنأدعبةيلوضفةماستبا

."ىرأامكًالفحميقتستنأو"
.سيكلايفاهتايرتشمتعضو
."ليبقلااذهنمءيش":لثملاباهتاماستباىلعّدريوهويراهمتمت



.ءادوسلاوءاضيبلاطئارشلاتكّرحتوً،ايبناجاهسأرتلامأ
."؟رُثكفويضلاله"
."نيّوعدمريغمهلك،ّةلق"
قودنصوحنأموأهنكل،دوقنلانمىقبتامقودنصلاةنيمأهتّملس

.تاعربتلا
ىلإتلصودقاهتماستباتناك."؟كلذكسيلأ،مهدرطتنأنكمي"

.كاذنآاهينيع
.ً"اديدحتفويضلاءالؤهنمةلوهسبصلختلايننكميال،نكلً.اعبط"
هعفرىدلتسلابلعلابتمدطصانيحًاتوصبارشلاةروراقتردصأ

.هسايكأ
."؟ىمادقءاقدصأمهله!هوأ"
دقو،هنعملكتتامفرعتاهنأهلادب.ةلّوطمةرظنيراهاهيلعىقلأ

هنأبًاعابطنايطعييذلاعونلانمصخشعمشيعتاهنأل؛كلذهشهدأ
صخشلاكلذلثمنوكينأًابيرغادب:ةقدرثكأنوكيلوأً،ادجمراص
.اهعمشيعيمراصلا

."ءاقدصأيأيدلسيل":لاق
."ةلوهسبنرداغياليتاوللاكئلوأنمً.اذإٌتاديسنهنأدبال"
،يلآهنأهلنيبت،نكل.جرختلبابلااهلكسمينأىلعمزعلادقع

ةلابقافقو.تارملاتائمانهقّوستدقهنأمغرًاقباسكلذظحليملو
.جراخلايففيصرلاىلعامهضعب

:لوقيهلعجاماذهامبرو،هنعملكتيءيشيراهلابىلعرطخيمل
.ً"اريثكتبرشنإنبرهيسامبرو،تاديسثالث"

.سمشلانعاهينيعتبجح."!ً؟اوفع"
...رّكفأاليننأينعأ.طقفٍلاعٍتوصبرّكفأانأ.فسآ،ءيشال"

."...انأ.ضرتفأامك،رذهأانأ.لاحلكىلعٍلاعٍتوصبثّدحتأيننكل
.كانهتيقباذاملمهفيمل
ةياهنةلطعلاوطاهيلعنولزنيوانملالسىلعنودعصياوناك":تلاق

."عوبسألا
."؟نَم"
."ضرتفأامك،ةطرشلا"
نأذنمتضقنادقعوبسأةياهنةلطعنأءطببيراهبعوتسا

ةذفانىلعهتروصساكعناىرينألواح.نيولاليماكةقشيففقو



؟نآلاودبيفيك!ةلماكعوبسأةياهنةلطع.رجتملا
ملمهنأءانثتسابًائيشفحصلالقتملو.ءيشيأانوربخيمل":تلاق

."؟حيحصاذهله.ّةلدأيأىلعاورثعي
."يتيضقتسيلاهنإ":لاق
فرعتله".مستبتتأدبمث،اهسأربنتسونكيكبيفتأموأ.ً"انسح"

."ً؟ائيش
."؟اذام"
.ً"اضيأديجءيشحجرألاىلعهنإ،عقاولايف"
،كحضف،هينعتاميراهكردينألبقٍناوثعضبرمألاقرغتسا

.ّعطقتملاعسىلإةكحضلاترّوطتو
اذهيفطقِكرأمليننأبيرغ":هشأجةطابرداعتسانيحلاق

."لبقنمرجتملا
ًاددجمانهانضعبىرنسامبر؟فرعينم":ةلئاقاهيفتكيكبيفتّزه

."ً؟ابيرق
سايكألاو،ةدعتبميشمتتأدبمث،ةعساوةماستباهلتمستبا

.ىرخأىلإةهجنمليامتتاهترخؤمو
.رئاطوِتنأوانأ،معن
.لاعٍتوصبرّكفدقنوكينأةظحلليشخو،ركفييراهناك
ًاسلاجهنطبىلعهديعضيو،هيفتكىدحإىلعهترتسعضيلجرناك

ىلعرهظتو،زيفوصةباوبيفينكسلاىنبملالخدمجراختاجردلاىلع
.يراهىأرنيحفقو.ةنكادقرععقبهيطبإتحتوهصيمقردص

.رلومينرايبهنإ؛هرزأَّدشو،هآرنيحيراهقهش
."!يراهايلوهللاي"
."ريدملااهيأًاضيأكللوهللاي"
."؟ودبتفيكتيأرله"
."؟ةقايللاةورذيفتسلأ".هحيتافميراهجرخأ
ملو،عوبسألاةياهنةلطعيفةيئانجةيضقيفدعاستنأكنمبُلط"

."لمعلاىلإِتأتملمويلاو.كنمةرعشٌدحأَري
ةقيقحلانعًادبأًاديعبسيلاذهو،ريدملااهيأمونلايفتقرغتسا"

."نظتدقامك
لمعلاىلإاهيفِتأتمليتلاعيباسألاكلتيفمونلايفتقرغتساامبر"

."ً؟اضيأةعمجلامايأالإ



ىلإتبهذفلوألاعوبسألادعبًاليلقيتحصتنّسحت.حجرألاىلع"
نيفظوملاةحئالىلعيمساعضودقامًاصخشنإيلليقنكلو،لمعلا
."تنأهنأتفرعو،تازاجإىلعنيلصاحلا

:هءارورلومراسولخدملاىلإانيوهلايراهىشم
ً.اقلطمرايخيدلنكيمل":هديبهنطبكسميوهوًاهّوأتمرلوملاق

."!يراهايعيباسأةعبرأاهنإ
."...نوكلايفةيناثوناندرجماهنإً،انسح"
."!كدوجوناكمنعةدحاوةملكنودنم"
."ريدملااهيأنآلايتأتس".ةبوعصلاضعببلفقلايفحاتفملايراهلخدأ
."؟يهام"
."انه؛يدوجوناكمنعةملكلا"
نعةمجانةهيركةحئارامهتلبقتساف،هحتفوهتقشبابيراهعفد

.ةميدقتايافنوغبتفئافلباقعأوبارشلا
."؟يناكمتفرعوللضفألاحبرعشتستنكله"
ً.اددرتمرلومهعبتو،يراهلخد

."ريدملااهيأكءاذحعلختنألَيعادال":خبطملانميراهخرص
،ةغرافلاريراوقلانمٍّيأىلعأطيالألواحو،هرصبرلومكّرح

يتلاةميدقلافارغونوفلاتاناوطسأو،غبتلافئافلباقعأبةءولمملاضفانملاو
.سولجلاةفرغةيضرأيطغت

."؟يراهايعيباسأةعبرألاوطبرشتَتنأوانهًاسلاجتنكله"
،ةلصحملاب.ةليوطتاحارتسا؛ريدملااهيأتاحارتسالاضعبكلذتّللخت"

ةدحاوةرطقلوانتأمليضاملاعوبسألايف؟كلذكسيلأ،ةزاجإيفانأ
.ً"ابيرقت

ضعبيدل":ةوقبجاجزلاعفديو،ذفاونلاىدحإحتفيوهورلومخرص
،رلومهوأت.ةثلاثلاةعفدلادعبةذفانلاتحُتف."يراهايكلةئيسلاءابنألا
ًافقاويراهىأر،رادتساامدنعو.يولعلالاورسلارزَّكفوهمازحَّلحو
.ةحوتفمبارشةروراقلمحيوهوسولجلاةفرغباببناجب

ىلإّئيسرمألاله":يخترملانيشتفملاريبكمازحًاظحالميراهلاق
."؟مازحلاببُرضأسله؟دحلااذه

."مضهرسع":رلومحرش
؛بيرغريبعتاذه".بارشلاةروراقىلإءاطغلايراهداعأ.ً"انسح"

.رمألانعتأرقاذلً،اضيأًاليلقيتدعمببسبيناعأتنكدقل.مضهرسع



.ماعطلامضهلةعاسنيرشعوعبرأوةعاسةرشعيتنثانيبامرمألابلطتي
."ملألارمتسيدق.ماعطلانكيًايأ،عيمجلاعمهسفنرمألا

."...يراه"
."؟ريدملااهيأًاسأكديرتله"
."يراهايىهتنادقرمألانأكربخألتئجدقل"
."؟ليقتستسله"
."!نآلاكلذنعَّفك"

مث،زفقتةغرافلاريراوقلاتلعجةريبكةوقبةلواطلارلومبرض
.هسأرىلعهديرّرمو،نيعارذيذرضخأيسركىلعىخرتسا

يفصاخشأكانه.يراهايكذاقنإلةريثكتارميلمعبترطاخدقل"
مل،يراهايدحلااذهدنعرمألايهتني.مهبينتعألكنمّيلإبرقأيتايح
."كتدعاسميرودقمبدعي

."سأبال"
.سوؤكلاىدحإيفبارشلابكسوةكيرألاىلعيراهسلج
لكىلعكلًاركش،نكلو.ريدملااهيأيتدعاسمكنمدحأبلطيمل"

."لاح
.هينيعضمغأوًاقيمعًاسفنرلومبحس
ةينانأوةسرطغرثكألاصخشلانوكتًانايحأ؟يراهايًارمأفرعتله"

."بكوكلااذهىلعًءابغو
.ةدحاوةعفدهلكهبارشعّرجتوهيفتكيراهَّزه
."كلزعقاروأتبتكدقل":رلوملاق
ً.اددجمهسأكيراهألم
اممهفتله.هعيقوتوهمزلياملكو،دئاقلابتكمىلعاهنإ"

."؟يراهاياذههينعي
نألبقبارشلاضعبلوانتتنلكنأقثاوتنأله".يراهأموأ

."؟ريدملااهيأرداغت
.سولجلاةفرغباببناجبفقوتو،رلومضهن
تناك.يراهايلاحلاهذهىلعكتيؤرينيذؤتمككيدلةركفال"

نعّىلختتنآلاو،ليكارنعتيلختًالوأ.هكلمتاملككلمعوليكار
."كلمع

.طبضلابعيباسأةعبرألبقامهيلكنعّىلختدقّهنأيفيراهرّكف
."يراهايًاقحفسآانأ"



.ناكملارداغوءودهبهفلخبابلارلومقلغأ
لبقتسانيحيسركلاىلعًامئانيراهناكةعاسلاعابرأةثالثدعب

لبقكلذثدح.سوبيركسيئرامنإو،تاداتعملاثالثلاءاسنلاسيل؛ً،ارئاز
ً.اقيقدنوكيل،مايأةثالثوعيباسأةعبرأ

***
برشموهو؛رسكوبيفءاقللابلطدقهسفنةطرشلادئاقناك

ناك.ةدايقلارقمنمرجحةيمردعبىلعةيويحنيئلتمملاىشطعلل
هنأيراهلدئاقلاحرشو،طقفتسنيفكيورويراهودئاقلامضيسعامتجالا
وحنىلعءيشلكبمايقلالضفألانمف،يمسررارقيأذخُتيملمادام
.ةروانمللةحاسمهيدلنوكتىتحناكمإلاردقيمسرريغ

.ةروانملليراهةحاسمنعّطقًائيشلقيمل
،هيلعقفتملادعوملانمةعاسعبردعبرسكوبىلإيراهلصوامدنع

.بارشلانمًاسأكلمحيوهوبرشملارخؤميفًاسلاجةطرشلادئاقىأر
ناواقرزلاهانيعتناكاميف،سلجنيحهيلعتباثهرصبنأيراهرعش
ناك.فرجعتمعيفرفنأيبناجالكىلعنيقيمعلاامهيرجحميفناعملت
يفصخشىلإةبسنلابًاليحنناكو،ًةدودشمهتماقو،َبيشأوًافيثكهرعش
60مهرامعأغلبتنيذلاصاخشألاكئلوأدحألثمدئاقلاادب.هرمعلثم
.زئاجعمهنأوأً،اقحنيعفاياوناكمهنأًادبأليختتنأكنكميالوً،اماع
ًاضيأو،يواضيبهبتكمنأل؛"سيئرلا"ةميرجلاةحفاكمةبعشيفهنوعدياوناك
نكيملءاقللانكل.سيئرلثم-ةماعلاتابسانملايفةصاخ-ملكتيهنأل
.نيتفشلاقيقرةطرشلادئاقمفحُتفوً،امامتًايمسر

."كدحوتئجدقل"
ماعطلاةمئاقكسمأو،ةلدانلانمًايندعمسيرافءاميراهبلط

لكشبّقلعمثىلوألاةحفصلاىلإرظنلانعمأو،ةلواطلاىلعةعوضوملا
:ةيشماهةمولعماهنأكويضرع

."هيأررّيغدقل"
."؟هيأركدهاشرّيغله"
."معن"
.هبارشسوبيركسيئرفشترا
ً،ادهاشهفصوبهتدافإبيلُديسهنإروهشةسمخلاوطلاق":يراهلاق

انقفتا؟ةيهشمحللاعالضأنأنظتله.سمألبقةرمرخآكلذثدحو
لاقهيلإتبهذامدنع،نكلو.مويلاايفلداليفعامتجادعبهيقتلأنأىلع



ةرايسلايفرلاوموتَريملهنأجاتنتساىلإلصوتهنإو،هيأررّيغدقهنإ
."لاحلكىلعنسلوأريفسعم

نمقثوتوهفطعمندرعفرمث،ةتباثةرظنبيراهةطرشلاُدئاققمر
.ىهتنادقعامتجالانأينعتاهنأيراهربتعاةكرحيف؛هتعاس

رخآًاصخشىأركدهاشنأضارتفاالإرخآرايخانيدلسيلً،اذإ"
."؟تنأكيأرام.رلاوموتسيلو

.ماعطلاةمئاقىلإقّدحو،ىرخأمث،ةرمهقيريراهعلتبا
."قبطلااذهلوانتأسيننأنظأ.محللاعالضأ"
."يباسحىلعكلذعضنكل،نآلارداغأنأبجي،نكيًايأ"
،نكل.يديسايكنمريبكفطلاذه".ةريصقةكحضيراهقلطأ

."لاحلكىلعةروتافلاعفدأسيننأبعيظفروعشينباتنيًاقداصنوكأل
.هتوصيفةحضاوجاعزنالاةربنتدبملكتامدنعو،ةطرشلادئاقسبع
كنأعيمجلافرعي؟لوهايةماتةحارصبملكتأنأنكميله"

يلإاهيفتئجيتلاةظحللاذنم.امكضعبةيؤرناقيطتالرلاوشتفملاو
ةيصخشلاكتيهاركلتحمسدقكنأيفكشينباتناةرطخلاتاماهتالاكلتب
."اذهيعقومنمكشلااذهيلدكأتدقو،كمكحيفرثؤتنأب

فقومث،ةلواطلاةفاحنعًاديعبهبارشسأكةطرشلادئاقعفد
.هفطعمرارزأرّرزو

دقل.لوهايكلًاحضاويمالكنوكينألمآو،راصتخاباذهلوقأس"
صخشيأالوتنأمدقتملً.ايئاهنتقلُغأونتليغنيليإلتقةيضقّتلُح
تملكتاذإ.تاقيقحتلانمديزملاءارجإلةيافكمهموديدجءيشيأرخآ
كلزعقاروألسُرتسو،رماوأللةفلاخمكلذربتعُيسفًاددجمةيضقلاهذهيف
ضغديرأيننألاذهلوقأالً.اروفةطرشلاتانييعتةنجلىلإينمةّعقوم
تايونعمىلعظافحلايبجاونمنألنكلو،دسافيطرشنعفرطلا
يطرشلّمحتاننكميالاذل،لوقعمىوتسمدنعةطرشلاكلسيفنيلماعلا
يأبتمقكنأتفشتكااذإ.هيجوببسنودنمةبذاكمعازمددري
ًاروفلمعلانعفقُوتسف،رلاوشتفملادضكتاماهتاةعباتملةلواحم
."SEFOىلعةيضقلاضرُعتسو

."؟رلاودضنتليغ؟ةيضقيأ":تفاختوصبيراهلأس
."رلاودضلوه"
بارشلاسأكىلإًاقّدحميراهسلج،ةطرشلادئاقرداغنأدعب

،طبضلابسوبيركسيئرهنمهبلطاملعفينأهرودقمبناك.ةغرافلافصن



دقل.ثدحياّمعرظنلاضغبهرمأىهتنادقفً،ائيشريغينلكلذنكل
ةلبنق،بايترالابًاباصمًانئاخ؛كلسلاىلعًارطخلّكُشيكاذنآحبصأولشف
ًاطونمةطاسببرمألاادب.ةنكممةصرفلوأيفهنمنوصلختيسو،ةتوقوم
.ةصرفلاكلتبمهديوزتليراهب

ديريناكنإهتلأسوسيرافءامةروراقلمحتيهوةلدانلاتءاج
ناك.اهضعببهراكفأتلخادتنيحهيتفشيراهّبطرً.ابارشوأ،رخآًائيش
ىلوتيسو،ةبسانملاةصرفلابمهديوزتبيراهمايقىلعفقوتيةطاسببرمألا
.ىقبتامنورخآلا

ةعبرألبقكلذثدح.ةلدانلاباجأوًابناجسيرافةروراقيراهعفد
ً.اضيأىهتناو،كاذنآءيشلكأدبدقو،مايأةثالثوعيباسأ
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:نماثلالصفلا
ءاعبرألاوءاثالثلا

ناريغصنابلك
يفةيوئمةجرد29ىلإولسوأيفةرارحلاةجردتعفترا،ءاثالثلاموي

كهيفئطاوشلاىلإنودفاوتينوفظوملاأدبةثلاثلاةعاسلالولحبو،لظلا
جيربركأيفقلطلاءاوهلامعاطمىلإنورطاقتيحاّيسلاناك.اتكوبنفرفهو
رجحمامأًاروصً،اقرعنوببصتيمهو،اوطقتلاثيحرغنورفهزنتمو
ءاوهلامئاسنلمحتنألمأىلعةروفانلاىلإاوكرحتينألبقثيلونوملا
.مهيلإًادرابًاذاذراهعم

كانهةايحلاتكّرحتو،حاّيسلااهكلسيتلابوردلاجراخءودهلاداس
قّدحو،مهتالآقوف-ةيراعمهعوذجو-قرطلالاّمعىنحنا.ديدشءطبب
وحنسكيرىفشتسملوحءانبعقاوميفتالاقسىلعنوفقينوؤانب
اهيفنونكرينكامأةرجألاتارايسوقئاسدجوو،ةرفقمعراوشىلإ؛لفسألا
ةميرجلوحءارآلانولدابتيمهوتاعومجماوفقوثيح،لظلايفمهتابكرم
دقوً،اديازتمًاطاشندهشاتاغسركأهدحو.نيفسلافلوأيفتعقويتلالتقلا
باهسإبتثّدحتو،دوكرلامسومأبنرعاشملاةراثإىلإىعستفحصترشن
ّفلك،تازاجإيفمهئالمزنمريثكلابايغعمو.ةريخألالتقلاةميرجنع
ةفاحصلابالطنمًاءدب؛ةصقلاىلعلمعلابنيدوجوملانيررحملاعيمج
ملو،لمعلانعنيلطاعلانييسايسلانيّقلعملاىلإةيفيصًالامعأنودؤينيذلا
.ةيفاقثلانوؤشلاولسارمالإكلذنمتلفي

نأىلإكلذيفببسلاىزعيامبروً،اءودهرثكألازيالناكملاناك
ةفاحصلاهتلغشيذلاعراشلا؛اتاغسركأنملقتنادقنتسوبنتفأّرقم
ةيندمةخسنادب،همساناكًايأو.ديربلازكرمبناجبزكرملاوحنً،ايديلقت
ناك.ةيفاصلاءاقرزلاءامسلاىلإلواطتتباحسةحطاننعةهيركوةريغص
يفءانبلاعقوملايلعلاةفاحلاىلعمخضينبلاثمت-يبهذلالاثمتلا
لسارمرودقمبنكيملتقولاكلذيف،نكلً.اقينأودبي-اكيفرويب
،تاعونمملايطاعتمقوسةحاس؛اتالبةيؤرمدعمدنيغرجورتايانجلا
ديدجلامهملاعاودجينأنونمدملالمأيثيحقلطلاءاوهلانقُحناديمو
ًادوجومساموتناكنإىريلنيدوجوملاصّحفتيًانايحأهسفندجو.عئارلا
ةبوقعيضقيومسرلأنجسيفلازيالساموتنكل،مهعملفسألايف
نأنكميدحيأىلإ.يضاملاءاتشلايفيطرشةقشةونعهلوخدلنجسلا
نمقلقيلرجورنكيمل،لاحلكىلعً؟اسئايوأً؟انونجمءرملاحبصي



يفةطرفمةعرجنقحيوهوةأجفريغصلاهقيقشةيؤرولفسألاىلإرظنلا
.هعارذ

،دعبًاديدجًايئانجًاررحميمسرلكشبتّنيعدقنتسوبنتفأنكتمل
كرتورورسباهلبقفىّحنتيلةيلامةيوستريخألاررحملاىلعتضرُعدقو
كلذناكو،ةيرابخإلاةيطغتلاةلظمتحتكلذدعبةميرجلاتعضُو.لمعلا
بتارىلعهلوصحمغرتايانجلاررحممدنيغرجورحبصينأًايلمعينعي
ًاتبثمو،حيتافملاةحولىلعهعباصأًاعضاوهبتكمفلخسلج.يداعيفحص
،هبوساحلفقوتةشاشاهتروصلعجيتلاةمستبملاةأرملاهجوىلعهينيع
يفهتقشترداغوةثلاثلاةرمللاهتعتمأتمزحيتلاةأرملابلوغشمهنهذو
ناحدقتقولانأو،ةرملاهذهدوعتنليفيدنأفرع.اتاغسكودليس
ةشاشىغلأو،هبوساحيفمكحتلاةحوللّعف.ةايحلايفًامدقيضميل
هنكل،نييوريهةيضقىلعلمعيناك.ةديدجةيادبهذهنأكردأو،فقوتلا
يفيدتّرصأ.تاعونمملانعةباتكلاهركيهنألكلذبسأبالوً،ابناجاهاّحن
نمٍّلكنعهسفنلزعينأرجورلواحو.ساموتوهكلذببسنأ
نأضرتُفييتلاةيضقلاىلعزيكرتلاعيطتسيىتحريغصلاهقيقشويفيد
.اهنعبتكي

ًاعتمتسم،نيفسلافلوأيفتعقويتلاةميرجلاليصافتصّخليناك
هيفًاهبتشموأًاديدجًاليلد؛ىرخأتاروطتهراظتناءانثأيفليجأتلاضعبب
لكبةريثمةيضقودبتيهف،ةلهسةمهمنوكتساهنأرعش.نينثاوأ
ةأرما.يئانجلسارميأاهانمتييتلاتامّوقملامظعممضتو،ةنكممةقيرط
حضويف،اهتقشماّمحيفرانلااهيلعتقلُطأ،ءابزع،ةنس23اهرمعةباش
يفتالمهملاةلسيفهيلعرثُعيذلاسدسملانأنيبت.ةعمجلامويراهن
ّيأظحُليملوً،ائيشناريجلانمدحأَريمل.ةميرجلاحالسوهةقشلا
ًائيشعمسدقهنأطقفناريجلادحأىعّداو،ةقطنملايفنولوجتيءابرغ
لوخدلاىلإريشتتامالعدوجومدعىلإًارظنو.يرانرايعلثمودبي
لتاقللتحمسنيولاليماكنأةيرظنىلعلمعتةطرشلاتناك،ةونع
،هيفًاهبتشمودبياهفراعمواهئاقدصأةرئاديفدحأال،نكل.لوخدلاب
دقنيولاليماكنأةقيقحتلعجو.ةيوقبايغججحًاعيمجمهيدلو
دنع-تنروبويلةكرشيفكيفارغةممصماهفصوب-اهلمعترداغ
نم6:00ةعاسلادنعسهزنرنتسنوكمامأنيقيدصيقتلتل4:15ةعاسلا
ًاضيأًادعبتسمادب.اهلزنمىلإًادحأتعددقنوكتنأًاقالطإحجرملاريغ
ينكسلاىنبملاىلإللستونيولاليماكبابسرجّنردقٌدحأنوكينأ



ىلعةتبثملاويديفلااريماكربعهتيؤرعيطتستاهنأل؛ةفئازةيوهلاحتناب
.لخدملايفينيبلالاصتالازاهجةحول

"ةيسفنةميرج"لثمنيوانعرشنىلعيفحصلابتكملاةردقتناك
ىلإابّرستنيرخآنيليصفتنكل،ةيافكلاهيفامبةئيس"مدلاقّوذتراج"و
نيولاليماكعبصإ:ةراثإلانمديزملاىلوألاتاحفصلااحنمو،ةفيحصلا
.اهنفجتحتتدجُوءارمحةساملأوةروتبملا

هنكلً،اريثمًاريثأتهحنميلرضاحلانمزلايفهصيخلتمدنيغرجورأدب
سلج.هبتكدقناكاملكبطشفكلذىلإجاتحتالةداملانأفشتكا
ةلسةنوقيأىلعنيترمرقنمث،هيدينيبهسأرًاعضاوتقولاضعبل
.ددرتمث"تالمهملاةلسغارفإ"قوفرشؤملاعضوو،ةشاشلاىلعتالمهملا
يفاهلٍقابٍرثألكلازأدقو،هيدلاهلةديحولاةروصلايهكلتتناك
نأل؛اهءادترابحيواهريعتستتناكيتلاةيفوصلاةزنكلالسغو،هتقش
.اهبتقلعاهتحئار

.ً"اعادو":رشؤملاىلعرقنيوهوسمه
ادب؛"انّصلخمةربقم"ىلإ"نيفسلافلوأ"رييغتررقوًاددجمهتمّدقمأرق

.ةرملاهذههراكفأيفلسرتساو،كلذدعببتكيأدب.لضفأكلذ
ئطاوشلانمنيدئاعددرتبنوكرحتيسانلاناك،ةعباسلاةعاسلادنع

تحبصأ.ةيفاصلاءامسلانممهعفستلازتالسمشلانأمغرمهلزانمىلإ
نولازيالةيسمشتاراظننوعضيصاخشأناكو،ةعساتلامثةنماثلاةعاسلا
ىلإرقتفتمعاطميفًالُُدننأنيحيف،جراخلايفبارشلانوستحي
ءارمحسمشلاو،9:30ةعاسلاتحضأ.ىدستقولانوعيضياوناكبطاصملا
سانلاو،ةيرادمةليلتناك.ةرارحلاسكعىلع،تردحنامثنسانرلوأقوف
مهو،نيظقيتسماوددمتيلبراشملاومعاطملانممهلزانمىلإنودوعي
.مهتّرسأىلعًاقرعنوببصتي

شقانيلريرحتلاقيرفسلجو،برتقييئاهنلادعوملاناك،اتاغسركأيف
تانايبيأبتلدأدقةطرشلانكتمل.ةريخألاةرمللىلوألاةحفصلاداوم
مايأةعبرأدعب،نكل،تامولعميأىلعمتكتتاهنأكلذينعيالو،ةديدج
ةيحاننم.لاُقيرخآءيشيأاهيدلسيلهنأاهلادب،ةميرجلاعوقونم
ًاتقوكلذادبو،تاعقوتللعسوأًالاجمهءالمزومدنيغتمصلاحنم،ىرخأ
.عادبإلل

حاولأبٍّوسكملزنميففتاهلاَّنر،لاسبوأيفً،ابيرقتهسفنتقولايف
تحتنماهعارذنوليتبتّدم.حافتناتسببٍطاحموءارفصةيبشخ



دقيلفسلاقباطلايفشيعتيتلااهتدلاوتناكاذإتلءاستو،ةءالملا
ً.احجرمكلذادبدقف،فتاهلانينرىلعتظقيتسا

."؟ةمئانتنكله":شجأتوصلأس
."؟دعبمنأمل،ال":يتبتلاق
."وتللتظقيتسادقفانأاّمأ"
.ريرسلاىلعيتبتسلج
."؟رمألاىرجفيك"
يننأضرتفأ.ئيسوحنىلع،معنً،انسح؟لوقأنأنكمياذام"

."اذهلوقعيطتسأ
يراهتوصلعجييذلاوهيفتاهلاطخلانكيمل.تمصلاداس

.يتبىلإةبسنلابًاديعبودبي
."؟يعرشلابطلانمديدجءيشيأكانهله"
."طقففحصلايفهتأرقام":تلاق
."؟فحصيأ"
عباصأتامصبىلعانلصحدقل.طقفًاقبسمهفرعتام".تدّهنت

ةحضاوةلصكانهنأودبيالًايلاح،نكل.ةقشلانميوونضمحو
."لتاقلاب

."لتاقوأ،دعبةّربدمةديكمكانهتناكنإفرعنال":يراهلاق
."لتاق":لوقتيهويتبتبءاثت
."؟ةساملألاتءاجنيأنممتفشتكاله"
نإمهعمانملكتنيذلاتارهوجملاةغاصلوقي.اذهىلعلمعننحن"

نوّكشيو،جيورنلايفًادجليلقهيلعبلطلانكلً،اردانسيلرمحألاساملألا
نمتءاجاذإ.يجيورنيرهاوجقيرطنعتءاجدقةساملألانأيف
.ً"ايبنجأيناجلانوكينألامتحاديزيكلذفجراخلا

."مم"
."؟يراهايرمألاام"
رخآىلععّالطالاطقفلواحأ":باجأمثلاعٍتوصبيراهلعس

."تادجتسملا
."كتيضقتسيلاهنأهتعمسءيشرخآناك"
."حيحصاذه"
."؟ديرتاذامً،اذإ"
.ً"اسوباكتيأريننألتظقيتسادقلً،انسح"



."كنعفّفخأويتآنأينمديرتله"
."ال"
ً.اددجمتمصلاقبطأ
."اِهتدْجَويتلاةساملألاو،نيولاليماكبملحأتنك"
."ً؟اقح،هوأ"
."اهبقلعتيًائيشكانهنأنظأ.معن"
."؟ينعتاذام"
نوعضياوناكيضاملايفمهنأنيفرعتله،نكل.دعبًامامتًاقثاوتسل"

."؟اهنفدلبقةثجلاينيعىلعدوقنيتعطق
."ال"
ةكلممىلإتيملالقنيسيذلاةيّدعملابحاصلةعفدامهنوربتعياوناك"

."اذهيفيرّكفً.ادبأةنيكسلادجينلفلَقُنيملاذإو.ىتوملا
."يراهايحابشألادوجوقّدصأاليننكل،ةمكحلاهذهىلعًاركش"
.يراهدريمل
."؟رخآءيشيأكانهله"
هتزاجإأدبيسةطرشلادئاقناكنإنيفرعتله.طقفدحاولاؤس"

."؟عوبسألااذه
."اذهلعفيس،معن"
."؟دوعيسىتم...طقفةفداصملاضحمبنيفرعتله"
."؟كنعاذام.عيباسأةثالثدعب"
."؟ينعاذام"
."؟دوعتسىتم":هتلأسوتدّهنتف،ةحادقلاةقطقطيتبتعمس
نألبقءطببرفزيوهسافنأسبحيمثً،اقيهشبحسييراهتعمس

."حابشألادوجونيقّدصتالكنإِتلقكنأتننظ":بيجي
وهورلومينرايبظقيتسا،اهناكمىلإةعاّمسلاديعتيتبتناكامدنع

نيح؛6:00ةعاسلاىتحًاّبلقتمشارفلاىلعىقلتساو،هنطبيفمالآبرعشي
ةدمةوهقنودنمروطفلاهلوانتقرغتسا.ريرسلانمضهنوملستسا
ةطرشلاةدايقرقمىلإلصوامدنعً.اروفًالاحلضفأهنأبرعشو،ةليوط
لقتساً.امامتىفتخادقعجولانأً،اشوهدم،فشتكاليلقبةنماثلادعب
ةفشرلوألوانتمث،هتلواطىلعهيمدقهعضوبلفتحاو،هبتكمىلإدعصملا
.مويلافحصكسمأوةوهقلانم

ىلوألااهتحفصىلعمستبتيهونيولاليماكلةروصتيدالبجادترشن



عمنكلواهسفنةروصلاغناغزندريفترشنو."؟يرسبيبح"ناونعلاتحت
ًامتهمنتسوبنتفأيفلاقملاادباميف."ةريغلاىريرصبتسملا":فلتخمناونع
.ةقيقحلاب

ادب.رلاومقربلصتامثهتعاسىلعةرظنىقلأو،هسأررلومَّزه
نيققحملاعميحابصلاهعامتجاوتللىهنأدقنوكيسهنألً؛ايلاثمتيقوتلا
.ةيضقلايفنولمعينيذلا

بابنمنيلقتنمقيقحتلابموقنانك.دعبًاقارتخاققحنمل":رلاولاق
،ةبيرقلارجاتملاباحصألكعمانملكتدقو،ناريجلالكعمرخآىلإ
انثدحتو،تقولاكلذيفةقطنملايفتناكيتلاةرجألاتارايسنمانقثوتو
ينعد.قباوسمهيدلىمادقءاقدصأبايغججحنمانققحتو،نيربخمعم
لجرلانأنظأالً،احيرصنوكألو،هيفهبتشميأزربيملهنإكللوقأ
سميملو،يسنجءادتعالوصحىلعليلدال.ةيضقلاهذهيفهفرعنصخش
دجوتال.عرقتسارجأوأةفولأمءايشأالو،ةّميقلاءايشألاوألاملادحأ
."...ةساملألاوعبصإلاىوس

.عوجلاببسبكلذنوكينأىّنمتو،رقرقتهتدعمنأرلومرعش
."يلةديجءابنأالً،اذإ"
نآلاانيدلحبصأاذل،انيلإلاجرةثالثاوتسروجامرفخملسرأدقل"

نوينفلاو.قيقحتلااذهنميجيتارتسالابناجلاىلعنولمعيصاخشأةرشع
ٌددعانيدل.ةقشلايفهيلعرثُعامصحفىلعيتبنودعاسيسوبيركيف
اذهودبيله.تازاجإلامسومهنأنابسحلابذخألاعم،نيفظوملانمديج
."ً؟اديج

يفينعأ،لاحلاهذهىلعرمألاىقبينألمأنانعدو،رلاوايًاركش"
."نيفظوملابقلعتيام

ةذفانلاجراخىلإرظنيلهسأررادأو،اهناكمىلإةعاّمسلارلومداعأ
ىلعلئامهسأرو،هعقوميفيقب،لاحلكىلع.هقاروأىلإدوعينألبق
ناك.ةطرشلاةدايقرقمجراخجرملاىلعناتتباثهانيعو،حيرمريغوحن
ادبنكل،ةعرسبيشمينكيمل،تريلسدنالنورغيفلوجتيًاصخشدهاشدق
نأشبرلومّكشيملوً،ابيرقتٍميقتسمٍّطخيفلاحلكىلعريسيهنأ
.ةطرشلارفخموحنًامداقناك:هدصقييذلاناكملا

ًاروفهلرضُحتنأينيجنمبلطمث،قاورلاىلإجرخو،رلومضهن
ةعرسبجرخأوسلجو،لخادلاىلإداعمثً،ايفاضإًابوكوةوهقلانمديزملا
.هجاردأنمةميدقلاقئاثولاضعب



.قئاقدثالثدعببابلاىلعًاعرقعمس
ةلاسر؛هقاروأنعهرصبعفرينأنودنم."!لضفت":رلومخرص

ةدايعلااهيفمهتينيبلككلاماهمّدقةحفصةرشعيتنثانمةفلؤمىوكش
هيبلكتومىلإىّدأامئطاخءاودبهديوزتباتاغربيكسيفةيرطيبلا
أرقيوهولخدييكرلومهلحّولداكلابو،بابلاحُتف.نيريغصلانيينيصلا
ضراعميفاهيلعالصحيتلازئاوجلاو،نيبلكلاةيبرتنعةحفصناعمإب
.هبناعتمتينيبلكلاالكناكيذلاةظحالملابريدجلاءاكذلاو،بالكلا

دقاننأنظأتنك!لوهللاي"ً:اريخأهرصبعفرنيحرلوملاق
."كاندرط

ىلعةعقومريغلازتاليبصنمنميلزعقاروأنأىلإًارظنً،انسح"
،لقألاىلعةمداقلاةثالثلاعيباسألايفكلذكىقبتسو،ةطرشلادئاقبتكم
اهيأحيحص.يلاحلاتقولايفلمعلاىلإءيجملايرودقمبّهنأتننظ
."؟ريدملا

بوكلالمحو،ينيجّةلدنمةوهقلانمًابوكهسفنليراهبكس
.ةذفانلانمبرتقيلرلومةلواطلوحروديوهوهعم

."نيولاليماكةيضقىلعلمعأسيننأينعيالاذهنكل"
ةّدعكلذىأردقناك.ناعمإبيراهىلإرظنورلومينرايبرادتسا

هتايحبيدوتداكتةبرجتىلإيراهضرعتينأنكميفيك؛لبقنمتارم
رمحأوسورازاللثمًالقاثتملمعلاىلإيتأييلاتلامويلايفو،مايألادحأيف
.ةرملكيفًائجافمرمألاادب،كلذلكنممغرلاىلع.نينيعلا

سيلاذه.ئطخمتنأف،يراهايةعدخكلزعنأنظتتنكاذإ"
يذلاتقولالكيف.دكؤمءيشوهامنإو،ةرملاهذهرباعمالكدرجم
ببسلااذهل.لهاستبكتلماعمنمقثوتينمانأتنكرماوألاهيفتيصع
.ً"اضيأنآلايتايلوؤسمنمبّرهتلايننكميال

ًايأدجيملهنكل،يراهينيعيفةدشانملئالدنعرلومينرايبثحب
.ظحلانسحلاهنم

."ءيشلكىهتنادقل.يراهايرمألاوهاذه"
.يراهبجيمل
ىلإلزنتنأبجي.يداعءارجإاذهو،كحالسصيخرتبحُسدقل"

."مويلاكيدلءيشيأديعتوةحلسألاعدوتسم
كولسلًارثأظحالله.هيلإرظنلايفمسقلاسيئرنعمأو،يراهأموأ

رزلاةورعىلعهديرلومعضو؟ةعقوتمريغةمكلىقلتكبترمذيملت



.هيلإةبسنلابًالهسيراهدرطنكيملذإ،هصيمقنمىندألا
كعيباسأيفًاديفمكسفنلعجتنأكرودقمبنأنظتتنكاذإ"

.يلإةبسنلابكلذبسأبالف،لمعلاىلإءيجملاعيطتستكنأرعشتو،ةريخألا
لكىلعرهشلاةياهنيفكبتارعفدننأبجيو،لمعلانعًافوقومَتسل
."؟كلذكسيلأ،انهسولجلانعكيلإةبسنلابليدبلاوهامفرعنو.لاح

ناكنإىرأوبسحفبهذأس.سأبال":فقيوهويراهمتمت
جاتحتءيشكانهناكنإينربختنأكيلعنوكيسً.ادوجوملازياليبتكم
."ريدملااهيأهيفيتدعاسمىلإ

معن".ةلهاستمةماستبامستبيناكاميفرلومينرايبهجودّروت
."يراهايكلذبكربخأس

نيبلكلاةيضقنأشب":هفلخءودهببابلاقلغيوهويراهلاق
."ًالثمنيريغصلا

عمهيفكرتشييذلابتكملاىلإرظنلانعميلخدملادنعيراهفقو
ةلابقمثجتو،هتلطعءانثأيفةيواخوةفيظنهليمزةلواطتناك.نسروفلاه
نيليإطباضلاةروصتافلملاةنازخقوفرادجلاىلعتّقلُعدقو،هتلواط
يسركىلعهيفسلجتتناكيذلاتقولايفاهلتطُقتلايتلا،نتليغ
ولسوأعراوشلةطيرخبًابيرقتًامامتىطغمرخآلارادجلاناك.نسروفلاه
ريفسو،نيليإدوجونكامأىلإريشتتاقوأوطوطخوسيبابدبةنيزملا
فقوورادجلاىلإيراهبهذ.ةميرجلاعوقوتقوتسنيفكيورو،نسلوأ
ةنازخجاردأدحأيفاهعضوواهقّزمةعيرسةدحاوةكرحبمث،ةطيرخلامامأ
،ةعيرسةعرجلوانتو،هترتسبيجنمةريغصةيضفةروراقجرخأ.تافلملا
.درابلايندعملاةنازخلاحطسىلعهنيبجعضومث

؛605ةفرغلا،بتكملااذهيفتاونسرشعنمرثكألمعدقناك
ترطخامدنعىتح.سداسلاقباطلايفءارمحلاةقطنملايفبتكمرغصأ
نكتمل.انهءاقبلاىلعَّرصأ،شتفمبصنمىلإهتيقرتبةبيرغةركفمهل
هذهيفّملعتو،انهنمملاعلابقارهنكل،ذفاونيأ605ةفرغلايفدجوت
بستكاو،همئازهلّمحتو،هتاراصتنابلفتحاو،هتنهمةرشعلاةعبرملاراتمألا
دقامركذتينألواح.يرشبلانهذلانعاهكلتمييتلاةليئضلاةريصبلا
ناك.امًائيشكانهنأدبالف،رشعلاتاونسلاكلتيفكلذريغهلعف
نعةدملاديزتالو،مويلكطقفرشعىلإتاعاسينامثىلاوحلمعي
.ةيعوبسألاتالطعلاىلإةفاضإ،لاحلكىلعةعاسةرشعيتنثا

هتحتةيلابلاضباونلاتّرصو،كلاهتملاهيسركىلعيراهىخرتسا



.نيرخآنيعوبسأةدملةداعسبانهسولجلاهرودقمبناكً.اجاهتبا
لزنملايفةداعرلومينرايبنوكي،رهظلادعبنم5:25ةعاسلادنع

رّرق،ةّدجللةرايزيفمهنأىلإًارظن،لاحلكىلع.هيدلووهتجوزعم
.ةلمهملاةيقرولالامعألاضعبزاجنإل؛ءودهبهذهةزاجإلامايأنمةدافتسالا
،ططخلاكلتامٍّدحىلإتدسفأدقنيفسلافلوأيفلتقلاةميرجتناك
.عئاضلاتقولاضيوعتىلعمزعلادقعهنكل

مهيلعنأجاعزناةربنبباجأ،مكحتلاةفرغنمةملاكمىّقلتامدنع
لمحتتنأنكميالةميرجلاةحفاكمةبعشنأل؛ةيداعلاةطرشلاباولصتينأ
.نيدوقفمصاخشأنعثحبلاةيلوؤسم

ةثداحعملماعتلابنولوغشمةيرودلاطابضنكل،رلومايرذتعأ"
."ةميرجةيحضدوقفملاصخشلانأبعنتقملصتملا.نسفيرغيفرانقالطإ

يفةميرجلاةيضقىلعنولمعيانهنولازيالنيذلانيفظوملالك"
ينعد،ةظحلرظتناوأ".ةأجفرلومفقوت."...كلذنوكيس.نيفسلافلوأ
."...بسحفقثوتأ



:عساتلالصفلا
دوقفمصخش.ءاعبرألا

مامأةطرشلاةرايستفقوتف،ءودهبحباكملاىلعهمدقيطرشلاعضو
.زدناليكردنسكلأةحاسبناجبءارمحلارورملاةراشإ

لّغشننأبجيله":بكارلادعقموحنريدتسيوهويطرشلالأس
."؟كانهىلإبهذنوراذنإلاةراّفص

ةقطنمناكيذلاهزنتملاىلإقّدحو،نهذلاَدراشهسأريراهَّزه
بجحنولواحيصاخشأامهلغشينيذللانييبشخلانيدعقملاىلإو،ةيبشع
نيتنسلبقرارقردص.ةلصاوتملامهمئاتشومهيناغأبريسلاةكرحجيجض
يلُخأف،بتاكلامسالمحتيتلاةحاسلافيظنتىلعنييالمةعضبقافنإب
،ةروفانتبُصنو،بوردتّقُشو،تلفسإّدُمو،تاتابنلاضعبتعرُزو،هزنتملا
قالطإويناغألاءادألةعئارةيفلخكشىندأنودنمناكملاكلذحبصأو
.مئاتشلا

قوفرسجلاتربعمث،اتاغرناسربعنيميلاىلإةطرشلاةرايستفطعنا
.هبيراهدّوزدقرلومناكيذلاناونعلامامأتفقوتوافلسركأ

فقووفيصرلاىلإجرخمث،هدرفمبدوعيسهنأيطرشلايراهربخأ
ّديشمبتاكمىنبمقيرطلانمرخآلافرطلاىلعناك.ةماقلابصتنم
.تقولاضعبللاحلاكلتىلعىقبيسفحصللًاقفووً،ايلاخلازيالًاثيدح
،دوشنملاناونعلامضييذلاينكسلاىنبملاةروصذفاونلاىلعتسكعنا
الْنكلً،امامتًايداعسيل،كلذوحنوأتاينيعبرألانمضيبأًءانبناكو
دنعدهاش.ميلاقأىلعلدتموسرعقرلمحتهتهجاووً،اضيأهزيميءيش
،نابللاغضمتو،اهردصمامأاهيعارذكباشتةرشبلاةنكادةاتفةلفاحلافقوم
نمرخآلافرطلايفلزيدسبالملةمخضةينالعإةحولىلإناعمإبرظنتو
.سرجللّرزىلعأبناجبمسالايراهدجو.عراشلا

.ملالسلاىلعدعصيلهسفنزّهجو،"ةطرش":يراهلاق
لصويذلايراهًارظتنمىلعألايفلخدملايفبيرغصخشفقو

ةيحلو،هتبقرىلعفيثكرعشلجرللناك.ملالسلادوعصءاّرجنمًاثهال
قنعلانمهّيطغيًاليوطًابوثيدتريناكو،نكادرمحأهجوىلعءادوس
.نيّفُخنالعتنتنيتللاهيمدقىلإًالوزن

."ةعرسلاهذهبءيجملاتعطتساكنأديج":هّفكدميوهولاق
فّرعنيحًامامتيراهديىلعتقبطأوً،ادجةريبكلجرلاديتناك

.يلرابملهليوهنأبهسفننعلجرلا



سمالتلابحينكيمل.هديبحسينألواحوهسفنبيراهفّرع
لكىلع.قانعلاةئفىلإرثكأبستنتةحفاصملاهذهو،لاجرلاعميدسجلا
.هتايحبثبشتيهنأكوهبملهليوكسمأ،لاح

تفتخادقل":ةشهدلاريثيوحنىلعًاحضاوهتوصادبو،سمه
."ثيبزيل

."؟لخدنله.ةلاسرلاانيقلت،معن"
."لضفت،معن"
اليماكةقشتناكامنيب.ققشلاىدحإالخدو،يراهملهليومدقت

اهثاثأادبو،ةريبكةقشلاهذهتدبً،ادجطيسبثاثأبةدّوزموةريغصنيول
كلذناك،لاحلكىلع.ةديدجةيكيسالكنمٍرثألثمً،اجرهبموًاريثك
نمًالدبدهاش.يرّكنتلفحةيفلخلثمادبهنأةجردىلإهيفًاغلابم
،ةميدقلاامورنمدوويلوهةخسنلثامتةلئامتاجّردميساركلاوكئارألا
.يثنروكوأّيروُدةدمعأليكشتلصجلابةاطغمةيبشخلاضراوعلاتناكو
ةرفانلاةيصجلاَةحوللاًالعففّرعتهنكل،ّطققرفلايراهبعوتسيمل
هتبحطصادقهتدلاوتناك.قاورلايفضيبألارادجلاىلعةرشابمةّتبثملا
كانهادهاشدقو،نيريغصاناكنيحنغاهنبوكيففحتمىلإهتقيقشو
دقةقشلانأًاحضاوادب.نسدلافروثلتربليبهذلافوصلاونوسيجلمع
،قصالطيرشنمءازجأوً،اثيدحًايلطمًابشخيراهظحالو،وتللتّبتُر
.ةذاّفنةبيذمداومةحئارَّمشو

يراهعبتو،نيصخشلةصصخمةضفخنمةلواطسولجلاةفرغيفىأر
ىلعلطترجآلابةاطغمةريبكحطسةحسفىلإاجرخو،ملالسلاىلعيلراب
ناك.ةلصتمةينكسٍنابمبةعبرألابناوجلانمةطاحمو،ةيزكرملاةقطنملا
ىلعةقرتحممحلحئارشثالثكانهوً،ارصاعمًايجيورنجراخلايفدهشملا
.ةاوشملا

وجلاحبصي":فرخزمضيبأيكيتسالبيسركىلإريشيوهويلرابرذتعا
."ةيلاعلاققشلاهذهيفرهظلادعبًادجًائفاد

ةقطنملاىلإلفسألاوحنرظنيوةفاحلاىلإيشميوهويراهلاق
."هتفشتكااماذه":ةيزكرملا

ليوطتقوءاضقنادعبنكل،هجعزتةعفترملانكامألانكتمل،ةداع
رعشيةأجفهلعجتعافترالاةطسوتمةينبألاتحضأبارشلالوانتيف
ءاضيبةءالمو،نيتقيتعنيتجاّردهتحتًارتمنيسمخدعبىلعىأر.راودلاب
ىلإرظنللرطضاهنكل،ميسنلاعمقفختوراّودليسغرشنمنمّىلدتت



.ةعرسبًاددجمىلعألا
نيزبارداهبطيحيةفرشىلع،ةحاسلاربعامهتلابقنافقيناراجعفر

ةلواطلافصننأيراهدهاشو.هلةيحتبارشيتروراق،فرخزميديدح
ءاوهلانوكيفيكلءاست.لباقملابامهلأموأف،ةينبريراوقبىطغمامهمامأ
.ىلعألايفكلذكسيلهنكلوةحاسلايفًايوق

."؟رمحألابارشلانمًاسأكديرتأ"
،ةغراففصنةروراقنمًاسأكهسفنلبكسيكاذنآأدبدقيلرابناك

،يسدياتسابالنيامودةقاصللاىلعأرق.شعترتهدينأيراهظحالو
.ىقبتامتقّزمةبضاغعباصأنكلكلذنملوطأمسالاناكو

."لمعلاءانثأيفبرشأاليننكلً،اركش".يراهسلج
.ةعرسبةلواطلاىلعةروراقلاعضوويلرابّرشك
بجيالًاضيأانأو،قلقلاةدشنميسفنكلامتأال.رذتعأ،الًاعبط"

."عضولااذهيفبرشأنأ
ثيحهبوثىلعبارشلالاس،برشوهمفىلعهسأكعضوامدنع

.ربكتءارمحةعقبتأدب
.همالكيفزاجيإلاهيلعنأيلرابكرديىتحهتعاسىلإيراهرظن
ضعبءارشلرجتملاىلإلزنتنأاهبضرتُفيناك":ًالئاقيلرابثهل

طقفنيتعاسلبقسلجتتناك.محللاعالضأعماهلوانتنلاطاطبلاةطلس
."نآلاتنأسلجتثيح

."؟نيتعاسذنمةدوقفمكتجوز":هلأسوةيسمشلاهتراظنيراهلّدع
ضرتُفيناك،نكل.لوطأةدملاتناكنإًامامتًاقثاوتسلً،انسح،معن"

."دوعتوةيوازلادنعيويكىلإبهذتنأاهب
عضوو،ةلباقملاةفرشلاىلعبارشلاريراوقىلعسمشلاةعشأتطقس

هصلختةيفيكنعلءاستو،ةقرعتملاهعباصأظحالف،هينيعقوفهدييراه
رعشوً،ادجةنخاسلايسركلاعارذىلعهلمانأفارطأعضو.قرعلانم
.ءطببرخبتتةبوطرلاب

تقثوتوقوسلاىلإتلزنله؟امكفراعموامكئاقدصأبتلصتاله"
."-امبر.هعمبارشلالوانتلابهذوامًاصخشتقتلاامبر؟رمألانم

!لعفتمل".هعباصأطسبدقوهردصمامأهيّفكيلرابعفر."!ال،ال،ال"
."!عونلااذهنمتسيلاهنإ

."؟عونيأنمتسيل"
."دوعييذلا...عونلانمصخشاهنإ"



."..ً.انسح"
تلصتامث.انههتكرتدقًاعبطاهنكل،يولخلااهفتاهبُتلصتا،ًالوأ"

،ةطرشلارقمو،يويكبتلصتا.مهيلإتبهذدقنوكتامبرمهفرعنصاخشأب
،ءيشال.سكيرولافلوأييفشتسمو،فاعسإلاماسقألكو،رفاخمةثالثو
."تخين،ادان

."قلقكنأىرأ"
.ناشعترتناتبطرلاهاتفشو،ةلواطلاقوفيلرابلام
نعلبقنمتعمسلهً.افوخيباوصدقفأامنإوً،اقلقتسلانأ"

نأنيحيفً،انوركنيسمخالإلمحتالوةحابسلابوثةيدترمجرختةأرما
يفباهذللةبسانمةصرفكلتنأررقتمث،ةاوشملاىلعجضنيمحللا
."؟ةريصقةلحر

يفىقبتاميلراببكس،بارشلاسأكلوبقررقامدنعو،يراهدّدرت
ددعنعًانئمطمًائيشلقيملاذاملو؟ضهنيملاذاملً،اذإ.هسأكيفةروراقلا
ً،امامتهلثمنيدوقفمصاخشأنعريراقتنومدقيونولصتينيذلاصاخشألا
نمبلطينأدعبمث،يداعيعيبطريسفتًاعيمجءالؤهىدلنوكيو
كلذناكامبر؟ناكملارداغي،ءاسملالولحبرهظتملنإلصتينأيلراب
ناكيراهنألامبروأً،انوركنيسمخلاةقرووةحابسلابوثليصفتبقلعتي
امليجأتلةصرفلقألاىلعهذهو،ءيشثدحينأمويلالاوطرظتني
.يقطنملاريغوحضاولايلرابرعذبٌقلعتمرمألانأادب.هتقشيفهرظتني
عفدو،هتاذوسانلانمٍّلكل،لبقنمسدحلاقحسخبدقيراهناك
.ءانثتسانودنمةرملكيفنمثلا

."ةيفتاهلاتاملاكملاضعببموقأنأبجي":يراهلاق
ملهليوةقشىلإنوليتبتلصورهظلادعبنم6:45ةعاسلادنع

عمةطرشلالاجردحألصوةعاسعبردعبو،اتاغرناسيفيلرابثيبزيلو
.نافيإمسابهبلكوهسفننعلجرلافّرع.يناملأيعربلك

."يبلكسيلاذهف،ةفداصماهنإ":لجرلالاق
امهيدلنكيملنكلً،افيرظًاقيلعترظتنينافيإنأيراهىأر

.هلوقي
ثيبزيلروصضعبرضحيلمونلاةفرغىلإيلرابملهليوبهذامدنع

ةعرسبيراهملكتاهتحئار-بلكلا-نافيإّمشيلبايثعطقوةثيدحلا
:تفاختوصبنيرخآلانيصخشلاىلإ

ىرجمرييغتديرتامبرو،هترجهامبر.ناكميأيفنوكتدق،سأبال"



كانه.كلذكرديملورخآناكمىلإبهذتساهنإهلتلاقوأ،اهتايح
يفةرايسليفلخلادعقملاىلعةددممًاضيأنوكتامبرنكل،لامتحانويلم
اودقفلاجرةعبرألبقنمءادتعاللضرعتتو،ةرّدخمً،اديدحتةظحللاهذه
ءيشيأنعثحبلاامكنمديرأال.ةحابسلابوثاوأرنيحمهباصعأ
."ناكملاشيتفتامنإو،ددحم

.دارملاامهفدقامهنأراهظإلنافيإويتبتأموأ
نعنوّرحتيمهيلعجاومهيلإيثدحت،يتبً.ابيرقةيرودةرايسلصتس"

ضرتُفيناكثيحقوسلايفةصاخ،صاخشألاضعبعمنوملكتيو،ناريجلا
بهذأس.ىنبملانمءزجلااذهيفسانلاعميملكتمث،بهذتنأاهب
."قيرطلاىلعلطييذلاءانبلايفةفرشلاىلعنيسلاجلانيراجلاىلإ

."ً؟ائيشنافرعيامهنأنظتله":يتبتلأس
ةغرافلاريراوقلاددعنمودبيو.حوضوبةقشلاهذهنادهاشيامهنإ"

ثيبزيلتيقب،جوزللًاقفو.تقولاضعبذنمكانهناسلجيامهنأامهمامأ
،حطسلاىلعاهادهاشدقاناكنإفرعأنأديرأو،مويلالاوطلزنملايف
."ىتمفلصحدقكلذناكنإو

."؟اذهَِمل":نافيإنسردشيوهو،يطرشلالأس
نرفلاةقشلاهذهيفةحابسبوثيدترتةديسادهاشيملنإامهنأل"

."ديكأتلابكشلاينباتنيسف،حطسلاةحسفىلإتجرخنيح
."؟جوزلايفكشتله،يعيبطاذه":يتبتسمه
."أدبملاثيحنمجوزلايفكشأ":يراهلاق
."؟اذهَِمل"ً:اددجمنافيإلأس
.فراعلاةماستبايتبهجوىلعترهظ
.ً"امئادجوزلاهنإ":يراهلاق
."لوهىدلىلوألاةدعاقلااهنإ":يتبتلاق
ً.اددجمسكعلابويتبىلإيراهنمهرصبنافيإلقن
."؟اهبايغنعغلبأيذلاصخشلاوهنكيملأ،نكل"
اذهلً.امئادجوزلاهنإ،كلذمغرو.اذهلعفدقل،معن":يراهلاق

ًارذعدجتنأبجي.انهامنإو،عراشلايفثحبلابنافيإوأدبتنلببسلا
يفنيزختلاةقطنموةقشلانمقثوتلاديرأيننكل،كلذىلإتررطضانإ
اذهله،جراخلايفلمعلاةعباتمكنكميكلذدعبو،ًالوأوبقلاوىلعألا
."؟موهفم

يذلا،مسالابههيبشىلإلفسألاوحنرظنو،هيفتكنافيإيطرشلاَّزه



.لثملابةعناخلاهترظنىلعَّدر
يراهناكامكنيباشانوكيملةلباقملاةفرشلاىلعنيصخشلانأنيبت

ةأرماشيعنأكردييراهناك.يلرابةفرشنمامهآرنيحضرتفادق
هسفنرمعلايفةأرماعم،رادجلاىلعغونيميلياكلروصاهيدلةدشار
ةرورضلابينعيال،مياهدنورترسنةرابعهيلعتعُبطًايئاتًاصيمقيدترت
ىلعًايخرتسمسلج.هنهذيفجاتنتسالااذهىقبأهنكل،يعيبطريغًائيش
يكبيفعملعفامكًامامت؛هلباقمناتأرملاتسلجاميف،نيعارذبيسرك
.مايأةسمخلبقدراغينسردنأونتسونك

."ةفرشلانعامكداعبإنعرذتعأ":يراهلاق
متكتلاهمفىلعاهديثوراهنأاهسفنبتفّرعيتلاةأرملاتعضو

."؟حيحص،انيفتكادقل،كلذبسأبال":تلاقوً،اؤشجت
نوأهلاقًائيشًاروفيراهّركذتف،نكسلايفاهتكيرشةبكرىلعتتبر

هنأل؛هتاذزّزعييطمنلاجذومنلاكلذ:ةطرشلايفضارمألاملعصّصختم
نظي،ببسلااذهل.هلعفيامديكأتلءايشأنعةيعاوريغةقيرطبثحبي
،ءايبغأنيمرجملالكنأ-ةربخلاهنوعديامىلعًءانب-ةطرشلادارفأ
.ةطرشلادارفألكنأشبهسفنءيشلانومرجملانظيو

.ةشهدبهيلإاتقّدحف،ثدحامةروصيفةعرسبيراهامهعضو
عابتاىلعنومغرماننكل،كشنودنمةعرسبرمألااذهُّلَُحيس"

."ثادحأللينمزلودجعضوةطاسببلواحنً،ايلاح.ةداتعملاةطرشلاتاءارجإ
.امهيهجوىلعنيزرريبعترهظو،اتأموأ
لكىلع،كلذناك."زاتمم":لوهةماستبامسرًالواحميراهلاق

لواحاملكههجوىلعودبتيتلاةريشكتلاوعدتنأنيليإتداتعاام،لاح
ً.افيطلوًاشوشبرهظينأ

دقو،امهتفرشىلعاهلكرهظلادعبةرتفاتضمأدقامهنأثورتّدكأ
ً،ابيرقت4:30ةعاسلاىتحةفرشلاىلعنييقلتسميلرابملهليووثيبزيلاتأر
خرصدقوً،اروفةاوشملاملهليولعشأكلذدعب.لزنملاثيبزيلتلخدنيح
جرخولخدمث،لخادلانمهتباجأواطاطبةطلسنعامًائيشًالئاق
)محللاعالضأىلإيراهاهحّحصيتلا(محللاحئارشلمحيوهوًاددجم
ةبارقثدحكلذنأاتقفتا-تقولاضعبدعب.ةقيقد20وحندعب
.يولخلاهفتاهةطساوبةملاكميرجييلراباتأر-5:15ةعاسلا

رخآفتاهعامسانعطتساو،ءاوهلاربعتوصلالقتني":ثورتلاق
هفتاهىمرلقألاىلعهنأل؛جعزنميلرابنأًاحضاوادب.لزنملالخادنري



."ةلواطلاىلعفنعبيولخلا
."هتجوزبلاصتالالواحيناكهنأحضاو":يراهلاق
.حضاوةملكهلوقىلعمدنويروفلاتارظنلالدابتظحال
."؟ةيوازلادنعلحملانماطاطبلاةطلسءارشقرغتسيمك"
ملنإقئاقدسمخدعبدوعأوكانهىلإلصأنأنكمي؟يويكنم"

."ماحدزاكانهنكي
."ةءاّدعتسيليلرابثيبزيل":تفاختوصباهتكيرشتلاق
."؟اهنيفرعتِتنأً،اذإ"
.امهتاباجإناقّسنتامهنأكو؛تارظنلامياهدنورترسنوثورتلدابت
."نوكتنمديكأتلابفرعناننكل،ال"
."ً؟اقح"
يلرابملهليونعغناغزندريفيفريبكلاربخلاتيأركنأدبال،معن"

."فيصلااذهينطولاحرسملايفةيقيسومةيحرسمجرُخيسيذلا
."ثورايطقفرطسأةسمخنمًانّوكمربخلاكلذناك"
كانه.سيئرلارودلاثيبزيليدؤتس.الديكأتلاب":ةّدحبثورتلاق

."هتيأركنأدبال.كلذلكوةريبكةروص
."فيصلااذهًاريثكفحصلاأرقأ...نكأمل،مم":يراهلاق
راعلانمهنأةيفاقثلاةبخنلالكتّنظدقف.ةريبكةجضكلذراثأ"

ةيحرسملاناونعناكاذام.ينطولاحرسملاةبشخىلعيفيصلمعضرع
."؟ةنيدبلايتديسً؟اددجم

."ةفيطلةديس":مياهدنورترسنتمتمت
."ً؟اذإحرسملاناعباتتامتنأ":يراهلّخدت
هسفنيقُبييذلاعونلانميلرابملهليو.كاذواذهنمليلقلا"

."...ةيقيسومتايحرسم،مالفأ،ةيحرسملامعأ:ءايشألاعاونألكبًالوغشم
."ينغتيهو،جتنموه"
."ً؟اقح"
،امهجاوزقبستيتلاةرتفلايفثيبزيلركذتتكنأةقثاوانأ،معن"

."غناراهىعدتتناكنيح
.ةقيمعةديهنتثورتقلطأوً،افسآهسأريراهَّزه
ةاتفثيبزيلتناك.لزغميفاهتقيقشعمتقولاكلذيفتنغ"

.ً"اقحةيلاعاهتوصةقبطنإ.ًاليلقايناشمأوتلاهبشتً،ادجةريغص
."ثوراياهنيحًاديجةفورعمنكتمل"



نمًاريبكًاددعاتعابو،نسنرأنولراديفجمانربيفاتنغدقلً،انسح"
."تاناوطسألا

."ثورايليجستلاطئارش"
ًاديجًاضرعكاذنآاتمّدق،تدكرامومةعطاقملافتحايفلزغملاتيأر"

كلذيفاهفشتكايلرابنكل،ليفشانيفالجستنأامهليغبنيناكً.ادج
،ديكأتلابًاتقواذهقرغتسادقو،ةيقيسومةمجناهنملعجيسناك.نيحلا
."نظأامك

."تاونسينامث":مياهدنورترسنتلاق
تجوزتولزغميفءانغلانعغناراهثيبزيلتفقوت،لاحلكىلع"

."؟لبقنماذهبتعمسله،لامجولام.يلراب
."؟لزغملافقوتً،اذإ"
."؟اذام"
."؟ثورايةيقيسوملاةقرفلانعلأسيهنإ"
ةمجنلاتناكثيبزيلنكل،اهدرفمبةقيقشلاتنغ.معن،هوأ"

نتمىلعوتالطعلاقدانفيفاهضورعمّدقتةقرفلانأنظأ.ةيقيقحلا
."اذهلعفتديكأتلاباهنإ؛نآلاةيكرمنادتايّدعم

.يراهفقو
جاوزلاحنعةركفيأامكيدلله.ريخأدحاوينيتورلاؤس"

."؟ثيبزيلوملهليو
.رادارلاتالاصتانمديزملاثورومياهدنورترسنتلدابت
ةفرغنإمث،كانربخأامكّعطقتمانلصييذلامالكلا":ثورتلاق

.ً"اضيأةحاسلاىلعلطتامهمون
."؟نارجاشتيامهوامهناعمستامتنكله"
.ً"اراجشنكيمل"
نألبقٍناوثةّدعتضقناو.ىنعميذريبعتبيراهينيعىلإاترظن

.ًالجخدرّوتيهنأًاجعزنمظحالو،هناينعتامكردي
."ً؟اديجناكجاوزلانأامكعابطناً،اذإ"
اننأتحزاماذل،فيصلالاوطًاليلقًاحوتفمهتفرشبابكرتيهنإ"

تّرشك."هتفرشىلإزفقنوةحاسلالوحّفتلنو،حطسلاىلإللستننأبجي
فقتنأكناكمإبً.ابعصسيلرمألا؟الَِمل،ًاليلقامهيلعسسجتنل".ثور
."...وبارزملاىلعًامدقعضتوانتفرشنيزباردىلعطقف

.اهتكيرشعالضأمياهدنورترسنتزكو



...ةفرتحمثيبزيل،ةلصحملابً.اقحًايرورضكلذنكيمل":ثورتلاق
."؟اهنوعدتاذام

."توصةصّصختم":مياهدنورترسنتلاق
."فرعتامكةعئارةيتوصلااهراتوأ.طبضلاب"
.هقنعافقيراهكرف
.ً"اقحخارصلاديجتاهنإ":ةددرتمةماستبابمياهدنورترسنتلاق
.ةقشلايفناثحبينالازيالهبلكويطرشلانأدجو،يراهداعامدنع

يناملألايعرلابلكنافيإناسلنأنيحيفً،اقرعببصتييطرشلاناك
نيمهملاصاخشأللةصصخمبيحرتةداجسلثمحوتفملاهمفجراخىلدتي
ً.ادج

ملهليونمبلطو،ةلئاملاتاجّردملادحأىلعصرحبيراهسلج
رهظلادعبثادحألهفصوّدكأ.ةيادبلاذنمءيشلكهربخينأيلراب
.مياهدنورترسنوثورهتلاقاماهتيقوتو

تعقواذإهنأيفكشيأدبو،جوزلاينيعيفًاريبكًاسأييراهّزيم
كلذنكل.تايئاصحإلاتاءانثتسادحأ-امبر-ًاذإهذهنوكتسف،ةميرج
؛هريغدحأالف،جوزلانكيملاذإً.ابيرقرهظتسثيبزيلنأهداقتعازّزع
.ةيئاصحإةيحاننم

،صاخشأامهيفدجويىنبملايفطقفنيتقشنإتلاقويتبتداع
.عراشلايفوأملالسلاتيبيف؛قالطإلاىلعًائيشاوريوأاوعمسيملمهنإو

نيذلاةطرشلالاجردحأتأرفيتبهتحتفو،بابلاىلعًاعرقاوعمس
ناكدقف،روفلاىلعيراههفرع.ةيرودلاةرايسنمًايمسرًايزنودتري
نودنميتبىلإرادتسا.نيفسلافلوأيفًاسراحفقويذلاهسفنيطرشلا
.يراهدوجوبمامتهايأرهُظينأ

لخدملانمانقثوتدقو،يويكيفوعراشلايفصاخشأعمملكتنانك"
اذلً،ابيرقتةرفقمعراوشلاوتازاجإلاةلطعيفاننكلً،ائيشدجنمل.ةحاسلاو
ةرايسلخادىلإةلوهسبتبحُسدقةديسلانوكتنأنكمملانمودبي
.ً"ائيشدحأظحالينأنودنم

.عزفدقهبناجبفقاولايلرابملهليونأيراهرعش
الأ":هيفغلابمةريخألاةملكلاىلعديكأتبلاقوًاريخأيطرشلارادتسا

."؟ةقطنملاهذهيفعفترتمئارجلاةبسننأفرعت
.انهلمعلاانيهنأدقل":هبلكعمجردلالزنيوهونافيإيطرشلالاق

له،ةبسانملاب.ءيشلكاذهو،ةمامقلاةلسيفمحللاعالضأضعباندجو



."ً؟ارخؤمىرخأبالكيأانهتدجاوت
ىلإههجوريبعتراشأو.طقفهسأرَّزهيذلاملهليوىلإيراهرظن

.همفنمجرخينلهتوصنأ
هنأدبال،نكلً.ايناثًابلككانهنأكولخدملاةهدريفنافيإفرصت"

نأنكميله.نآلاوبقلاونزخملايفثحبللنادعتسمنحن.رخآًائيشناك
."؟انعمامصخشيتأي

.ً"اعبط،معن":هيمدقىلعضهنيوهوملهليولاق
ناكنإيتبةيرودلاةرايسنميطرشلالأسو،ةفرغلانماجرخ

.رداغينأهرودقمب
."ريدملالأستنأبجي":تلاقف
."مانينأكشوىلعهنإ"
ينامورلايسركلاىلعيخرتسيناكيذلايراههاجتايفًارخاسأموأو

.لئاملا
،يطرشلااهيأ":هينيعحتفينأنودنمتفاختوصبيراهلاق

."كلضفنمبرتقا
تحتهيماهبإعفديوهوهيقاسنيبًادعابميراهمامأيطرشلافقو

.همازح
."شتفملااهيأمعن"
.ةدحاوًانيعيراهحتف
قثوتأسف،ينعرخآًاريرقتمّدقتكلعجينأبرلاوموتلتحمساذإ"

اذهله.ةينهملاكتايحنمىقبتاميفةيرودلاتارايسيفلمعتنأنم
."؟يطرشلااهيأموهفم

نأيراهعقوتهمفحتفامدنعو،يطرشلاهجوتالضعتجلتخا
توصبيطرشلاملكت،كلذنمًالدب،نكلو.ةبضاغتاملكومئاتشعمسي
:هيفمكحتيتفاخ

نعغلبأنأيبجاونمهنأىرأً،ايناث.رلاوموتيأفرعأال،ًالوأ"
.نيلمثلمعلاىلإمهباهذبرطخللمهءالمزومهسفنأنوضرعيةطرشيشتفم
.ةيرودلاتارايسءانثتسابرخآناكميأيفًاقالطإلمعلاببغرأالً،اثلاثو
."؟شتفملااهيأنآلاباهذلايننكميله

علبوً،اددجماهضمغأمث،ةحوتفملاهنيعبيطرشلاىلإيراهقّدح
."كلضفنمكلذلعفا":لاقوهقير

ً.اروفو،بارشىلإةجاحبناك.هّوأتفةوقبقلُغييجراخلابابلاعمس



."؟يتأتسله":يتبتلأس
نمّقثوتلاىلعنافيإدعاسأوانهىقبأس.بسحفيبهذا":يراهلاق

."وبقلاونزخملايفثحبلاايهُنينأدعبعراوشلا
."؟قثاوتنأله"
."ديكأتلاب"
ىلإىغصأو،ونونسلارويطدهاش.ةفرشلاىلإجرخوجردلايراهدعص

بارشلاةروراقعفر.ةحاسلايفةحوتفملاذفاونلانمةمداقلاتاوصألا
،اهلكاهعّرجتف،ةليلقةيمكالإاهيفدجوتالهنأىأرو،ةلواطلانعرمحألا
ً.اددجملزنملااتلخدف،دعبايفتكتملنيتللامياهدنورترسنوثورلحّولو

ً،ابلاغكلذظحالدقناك.مونلاةفرغبابحتفنيحًاروفكلذبرعش
.نيرخآلامونفرغنوكسببسطقفشتكيملهنكل

رييغتبامصخشمايقىلإريشتتامالعكانهلازتالهنأىأر
.روكيدلا

قودنصكانهو،ًاليلقًاحوتفمةيلخادةآرماهيفسبالمةنازخبابناك
ةروصريرسلاقوفدهاش.ةعنصلاعيدبجودزمريرسبناجبحوتفمتاودأ
يتلاةروصلاىلعةبيرقةرظنىقلأدقيراهنكيمل.ثيبزيلوملهليو
ثورنأكاذنآكردأهنكل،اهّايإةيرودلاةرايسةطرشدارفأملهليوىطعأ
ناواقرزاهانيعو،رقشأاهرعشً.اقحةريغصةاتفثيبزيلتناك.ةقحم
رشعبرغصأديكأتلابتناك.قيشروليحناهدسجو،ةيويحلابناتمعفمو
يفنيديعساوَدبو،ءارمسامهنملكةرشبتدبو،ملهليونمتاونس
عاطتسا.جراخلايفاهايضمأةزاجإنمًارخؤماداعدقامهنأدبال.ةروصلا
؛امبراسنرفيفامناكميف،سرافلاثمتوًامخضىنبمامهفلخزيمينأ
.يدنامرون

؛شارفلاكّرحتنيحةشهدلاببيُصأو،ريرسلاةفاحىلعيراهسلج
ادبو،هدسجلكشعممءالتيهبرعشوهرهظىلعىقلتسا.يئامريرسهنإ
نمةرقرقتوصردص.ةيراعلاهعارذدلجىلعًاعئاردرابلافاحللاءاطغ
.هينيعضمغأفرادتسانيحيطاطملاشارفلالخاد

الكبرضيءاملاو،زتهيامهبراقو،ةانقيفلب،ال.رهنبرقاناك،ليكار
يقلتستليكاروبكرملاةرمقيفاناك.ليبقتلاهبشيًائيشناعمسيفنيبناجلا
تناك.اهلسمهنيحةتفاخةكحضتقلطأو،ءودهبهبناجبريرسلاىلع
كلذادبو،مونلابرهاظتتاهنإ؛كلذبحأدقو،ةمئاناهنأبرهاظتتكاذنآ
ةآرمىلعهرصبرقتساف،اهيلإرظنيليراهرادتسا.اهنابعليةبعلامًاعون



قودنصىلإرظن.هلكريرسلاةروصسكعتسبالملاةنازخبابىلعةّقلعم
ىلإهعفر،رضخأيبشخضبقماذًاريغصًاليمزإهيلعىأرو،حوتفملاتاودألا
.ريغصوفيفخهنأفشتكاوىلعألا

دقف،هديتدّمجتنيحهناكمىلإليمزإلاديعينأكشوىلعناك
هسفنءيشلاىأردقناك.تاودألاقودنصيفدسجنمًاروتبمًاوضعىأر
وضعلانأكردينألبقةيناثرمألاقرغتسا.ىرخأمئارجنكامأيف
.فئازوضعىوسسيلً،امامتًايقيقحودبييذلادلجلانولبساسحلا

علبو،هدييفليمزإلالمحيلازيالوهوًاددجمريرسلاىلعىقلتسا
.هقير

مهتاويحوةصاخلاسانلاكالمأيفثحبلاو،ةليوطنينسلمعلادعب
.هقيرعلبيهلعجاموأ،نأشلاميظعًائيشكلذنكيملً،ايمويةيصخشلا

.ريرسلااذهىلع،انه
.نآلاًابارشلوانتينأبجي
.ءاوهلاربعتوصلالقتني
.ليكار
.تافدقتقولانكل،ركفيّالألواح
.ليكار
الةيطابتعاةكرح،كرحتتاهديبسحأو،هينيعضمغأف،ةراثإلابرعش

النأكو؛كانهاهديتيقب.هنطبىلعرقتستمث،مئانصخشنمةيعاو
ودبتةئفادلااهسافنأو،هنذأبرقاهاتفش.ناكميأىلإلاقتنالاباهيدلةين
هبشيامكانهناك.ناكرحتتاهاتفشتأدبو،قرتحيءيشةقطقطلثم
.يكبينأديريهنأكو؛هقلحيفراجفنالا

ّبتروضهنف،لفسألاقباطلايفقلُغيبابلاعمسنيحيراهلِجو
.هيدياتلكبةوقبههجوكرف.ةآرملايفهسفنىلإرظنوفقومث،فاحللا

نافيإبلكلارودقمبناكنإىريلجراخلايفءاقبلاىلعملهليوَّرصأ
.امءيشةحئارزييمت

نعتمصبءارمحةلفاحتدعتبا،اتاغرناسنمنوجرخياوناكامدنع
اههجوحبصأو،ةيفلخلاةذفانلاربعيراهىلإةريغصةاتفتقّدحو،فقوملا
.اكولدورىلإاهقيرطيفةلفاحلاتفتخاىتحرغصأفرغصأيرئادلا

.بلكلانملعفدريأنودنماوداعويويكىلإاوشم
محدزمعراشيفف.انهنكتملكتجوزنأينعيالاذه":نافيإلاق

.ً"ابعصًارمأدحاوصخشةحئارلزعحبصيسانلانمريثكلاوريسلاةكرحب



عراشلانكل،هبقارينمكانهنأبروعشهباتنادقف،هلوحيراهرظن
.سمشوةنكادءامسولزانملاتاهجاووذفاونلاوههآراملكوً،ارفقمناك
.بايترالانونجهنإ

.ً"ايلاحهلعفاننكميرخآءيشكانهدعيملً،انسح":يراهلاق
ً.اسئايامهيلإملهليوقّدح
."ماُريامىلعءيشلكنوكيس":يراهلاق
تارشنومّدقمهبملكتييذلاهسفنشجألاتوصلابملهليوباجأ

."ريخبنوكتنل،ال":عايذملاربعسقطلا
ناك."!نافيإايانهىلإلاعت":بلكلانسردشيوهو،يطرشلاخرص

ةفقوتمفلوغنغافسكلوفليمامألادصملاتحتهمطخَّسددقبلكلا
.فيصرلازجاحبرق

.ةداحلاةرظنلاىدافتوملهليوفتكىلعيراهتبر
،ليللافصتنملبقرهظتملاذإ.ةيرودلاتارايسلكانغلبأدقل"

."؟انقفتاله،ثحبةقرفمظننسف
.ملهليوبجيمل
.هنسرَّدشوفلوغلابرقنافيإحبن
."ةظحلارظتنا":يطرشلالاق
تحتهعارذَّدمو،تلفسإلابرقهسأرعضوو،هيتبكروهيديىلعاثج

.ةرايسلا
."ً؟ائيشتدجوله":يراهلأس
عمس.بعكلايلاعةديسءاذحلمحيوهو،امهيلإيطرشلارادتسا

."؟ملهليواياهؤاذحاذهله":هلأسفهفلخجشنيملهليويراه
امىلعنوكينل،ماُريامىلعءيشلكنوكينل":ملهليولاق

."ماُري



:رشاعلالصفلا
ةعمجلاوسيمخلا

سيباوك
ىنبمجراخءارمحةقلغمديربةنحاشتفقوت،سيمخلارهظدعب

ةلوهسبعفُدسيكيفديربلاقودنصتايوتحمتغرُفأو،اكولدوريفبتاكم
بوكسيبةباوب14يفديربلازكرمىلإتقلطنايتلاةنحاشلارخؤمىلإ
هسفنمويلاءاسمدورطلاتفّنُص.ديربلازكرمبولسوأيففورعملا،سورنوغ
نأبزنتكملاينبلاّفلغملابرمألاىهتناو،مجحلابسحبديربلازكرميف
نيبّفلغملالقتنا.5يسسايقنمىرخألئاسرعمةينيصىلععضوي
ًاقفوزُرفنيحىتحالوً،اصاخًامامتهادحأهرعيملنكل،يديألانمٍددع
زمرلاةينيصيفمث،دنالتسوأةينيصيفًالوأعضُوو،ةيفارغجلاةقطنملل
.0032يديربلا

ةقلغمةنحاشرخؤميفيديربسيكيفًاريخأةلاسرلاترقتساامدنع
مظعمولحدقمالظلاناك،يلاتلامويلاحابصيفهلاصيإلةدعتسمءارمح
.نيمئانولسوأيفسانلا

لكنوكيس":يرئادلاهجولاتاذةاتفلاسأرىلعًاّتبرم،ىتفلالاق
دجوو،هلمانأبقصتلملامعانلاليوطلااهرعشسسحت."ماُريامىلعءيش
.ةنكاسةيئابرهكتانحشهيفنأ

هتقيقشاهنإ.ةعباسلايفيهو،هرمعنمةرشعةيداحلايفناك
.ىفشتسملايفامهمأناروزيامهو،ةريغصلا

زجاحلاءاضيبةرتسيدتريلجرعفد.بابلااحتففدعصملالصو
.دعصملاالخد.رداغوةرباعةماستباامهلمستباوً،ابناجيديدحلا

."ً؟ادجميدقدعصملااذامل":ةاتفلاتلأس
."ميدقىنبمهنأل":يديدحلازجاحلاقلُغيوهو،ىتفلالاق
."؟ىفشتسماذهله"
لزنمهنإً.امامتسيل":يضرألاقباطلارزىلعًاطغاضىتفلالاق

."ةحارلاضعببًادجنوبعتمصاخشأهيفىظحي
."؟ةبعتميمأله"
."يتخأايدعصملاىلإيدنتستال.ريخبنوكتساهنكل،معن"
."؟اذام"
امك-ءابرهك.ليوطلارقشألااهرعشكّرحتوً،ازتهملزنيدعصملاأدب

اهسأروحناهاديتكرحت.ءطبباهرعشعفترانيحاهيلإقّدحو-رّكف



ًاتبثماهرعشناك.هناكميفرّمستيهتلعجةبقاثةداحةخرص؛تخرصو
لواح.دعصملاباببقلعهنأدبالو،يديدحلازجاحلانمرخآلافرطلاب
ً.اضيأقلعدقهنأهلادبنكل،كرحتينأ

."!اباب":اهيمدقعباصأفارطأىلعفقتيهوتخرص
.فقوملانمةرايسلارضحيلامهلبقبهذدقناكبألانكل

تناكمألانكل،"!يمأ":دعصملاةيضرأنعتعفُرنيحتخرص
.اههجوىلعةمسترمةفيعضةماستباو،اهريرسىلعيقلتست

كرحتينأهرودقمبناكول.اهرعشكسمتيهوةوقباهيمدقبتلكر
.طقف

."!ةدجنلا"
عرُقيريبكلبطلثمقفخيهبلقوً،اعزفريرسلاىلعيراهسلج

.ةوقب
ىلعًاددجميخرتسيهسأركرتو،شجألاهتوصعمس."!هللااي"

.ةداسولا
ىلإقّدحً.ايدامررئاتسلانيبقشلانمللستييذلاءوضلاناك

يلايلتناك.4:12:هريرسبناجبةلواطلاىلعءارمحلاةيمقرلادادعألا
.ةعيرمسيباوكلاو،ةعيرمفيصلا

لخادلوبلاقفدت،ضاحرملاىلإبهذوريرسلاجراخهيقاسعفد
مونلانمنكمتينلهنأفرع.ءاوخلاىلإقّدحنيحيفضاحرملايسرك
ً.اددجم

؛هقّوستةلسىلإتلصودقبارشةروراقنمالإةغرافةجالثلاتناك
ريراوقنمشيجفقوو،ةلسغملاقوفةنازخلاحتف.ةشوشمهتيؤرنأل
ةئجافمبضغةبونيفو.ةغرافاهلك؛تمصبهيلإرظنيماظتناببارشلا

نمليوطتقودعباهضعبباهماطتراتوصعمسو،رياطتتاهلعجواهبرض
نلو،ةعمجلاحابصكلذناكوً،اددجمتقولانمقثوت.ةنازخلايبابهقالغإ
.ىرخأتاعاسسمخلبقهباوبألوبونومنيفحتفي

نتسيوأمقربلصتاو،سولجلاةفرغيففتاهلابناجبيراهسلج
.يولخلادنالكيإ

."ولسوأةرجأتارايس"
."؟رورملاةكرحلاحفيك"
."؟يراه"
."نتسيوأايريخلاءاسم"



."ةعاسفصنذنمنوبزبَظحأمل.ًالهأ"
."تازاجإلاتقواذه"
ينكرتووريجاركيفيبشخلاهخوكىلإكلاملابهذ؟!اذهفرعأالأ"

نأّيلإليخي.ابوروأيلامشيفةدلبأوسأيفو،ولسوأيفةبكرمأوسأدوقأ
."ةنيعلةينورتوينةلبنقىقلأدقامًاصخش

."لمعلاءانثأيفًاريثكقّرعتلابحتالكنأتننظ"
نودنمتارايسليخبلادغولاىرتشادقل.ةرازغبقرعتأانأ!اه"

ضّوعألتابوانملادعبنيعللمجلثمبرشأنأبجي.ءاوهتافيكم
دقاممرثكأسمأكلذينّفلكً.ادجفلكماذهو،هتدقفيذلالئاسلا
."مويلالاوطهتينج

."اذهعامسلًاقحفسآانأ"
."تارفيشلاّكفىلعلمعلاعباتأنأيليغبنيناك"
ندفرصمنمكدرطىلإكلذىّدأ؟تانايبلاىلإللستلاينعتأ"

."؟ذيفنتلافقوعمروهشةتسةدملنجسلابكيلعمكحلاو،كسرون
كلاملاركفي،ةبسانملاب...اذهامنيب،كلذيفًاعرابتنكيننكل.حيحص"

يتنثانمتابوانميفنآلادوقأيننكل،ةدايقلاتاعاسددعضفخيف
.ةرجألاتارايسلددجنيقئاسىلعروثعلانكمملانمدعيملو،ةعاسةرشع
."؟يراهايكلذكسيلأ،اذهبمايقلايفرّكفتالتنأ

."رمألايفركفأس،كلًاركش"
."؟ديرتاذام"
."؟مانأينلعجيًاصخشديرأ"
."بيبطلاىلإبهذا"
ً.اعفنِدجتملاهنكل،ةمونملاصارقألاضعب؛نيفوميإيناطعأو،تلعف"

."ضفرهنكل،ىوقأًائيشتبلط
نيحكسافنأنمبارشلاةحئارحوفتنأًاقلطمةديدسةركفتسيل"

."يراهايلونبيهوركبيبطنمبلطتلبهذت
يأكيدلله.ىوقأةيودألوانتأنأبجيالوًادجعفاييننإلاق"

."؟اهنم
يدلنكل؟كلذكسيلأ،ينوناقريغهنإ؟نونجمتنأله؟لونبيهور"

."ليتقلثممانتسوصرقفصن.اهسفنةبيكرتلانم،مابينولف
ةياهنيفلاملاىلعلصحتسكنكلً،ايلاحةلويسلاينصقنت.سأبال"

."ً؟اضيأسيباوكلانمءاودلاينصلخيسله.رهشلا



."اذام"
."؟يسيباوكفقويسله"
.ةظحللىرخألاةهجلايفتمصلاقبطأ
.مابينولفيدلدعيملهنأنآلاتّركذتدقل؟يراهايًارمأفرعتله"

سكعلاىلعلب،كسيباوكفقوتنلوةرطخةداماهنإ،كلذنعًالضف
."اهديزتس

."بذكتتنأ"
أدهتنألواح.لاحلكىلعهديرتامسيلءاودلااذهّنكل،امبر"

."ةحارلانمًاطسقلنو،يراهاي
."اذهفرعتو،تازاجإيدلتسيل؟ةحارلانمطسق"
نأهنمبلطينتسيوأو،ةرجألاةرايسبابحتفيًاصخشيراهعمس

ً.اددجمتوصلاداعمث،ميحجلاىلإبهذي
."؟ببسلايهليكارله"
.يراهبجيمل
."؟ليكارعمترجاشتله"
ةانقىلإعمسلاقرتسينتسيوأنأنّمخو،ةشخشخيراهعمس

.ةطرشلا
نإكتلوفطقيدصكلأسينيحبيجتنأنكميالأ!يراهً!ابحرم"

."؟اهناكميفلازتالكدوجوتاساسأتناك
."كلذكتسيلاهنإ":يراهمتمت
."؟الَِمل"
ً.اقيمعًاسفنيراهبحس
ذنمهيلعلمعأتنكءيشراهنا.اهمدهىلعاهتمغرأًايلمعيننأل"

راظنألانعتبغو،بارشلالوانتيفتطرفأ.اذهلّبقتأملوليوطتقو
عبارلامويلايفتءاج.فتاهلاىلعبيجأنأنودنممايأةثالثةدمل
برهأنأيرودقمبسيلهنإتلاقوةبضاغتناك،ةيادبلايف.سرجلاّتنرو
ةجاحبتنكنإينتلأسويهجوْتعفصمث،ينعلأسيرلومنإو،ةطاسبب
."ةدعاسمىلإ

اذهنمءيشبتمقوأاهتدرطكنأدكأتمانأًاديجكفرعأيننألو"
."؟كلذكسيلأ،ليبقلا

.ً"ادجةسيعتْترداغمث،ريخبيننإاهلتلق"
."كبةمرغمةأرملانأحضاولانم"



كلذلمحتتنأعيطتستالاهنإًاضيأتلاقاهنكل،هتلاقاماذه"
.ً"اددجم

."ً؟اددجمهلّمحتعيطتستاليذلاام"
.ً"اعمةثالثلاكلذرّمددقو،لوحكلاىلعًانمدمغيلوأدلاوناك"
."؟تبجأَمِب،تنأو"
ضاعتمارهظ.يلاثمأنعدعتبتنأبجياهنإو،ةقحماهنإاهلتلق"

."ترداغمث،اههجوىلع
."؟سيباوكلاكباتنتنآلاو"
."معن"
.بلقلانمةرداصةديهنتنتسيوأقلطأ
زواجتىلعكدعاسينأنكميامدجويال؟يراهايًائيشفرعتله"

."طقفدحاوءيشكانهً،انسح.اذه
."ةصاصر،فرعأ":يراهلاق
."هلوقأستنكاماذه،كسفنتنأ"
."نتسيوأايتلصتايننأَسناً.اضيأاذهفرعأ"
."ًالعفتيسندقل"
،نيعارذبيسركىلعسلجو،ةجالثلانمبارشلاةروراقيراهرضحأ

.حايتراةديهنتعمءاطغلاعزن.ةقاصللاىلإقّدحو
لازتالسمشلاتناك،ةعمجلامويرهظدعبنم6:00ةعاسلادنع

ةعطقلثمألألتيةطرشلاةدايقرقملعجام،غربكإلابجىلعةقرشم
نتسوبنتفأنعهرصبعفرو،ٍلاعٍتوصبلابقتسالاسراحبءاثت.لاتسيرك
.نمألازاهجربعهتيوهةقاطبمونلانمظقيتساصخشلوألخدأنيح

عضبلدابتينأنكميصخشدوجولًاديعسناكيذلاسراحلانلعأ
."عفترتسةرارحلاةجردنإنولوقي"ً:اريخأهعمتاملك

هنكلهيلإنيتنقتحملانينيعلابحاص،رعشلارقشأ،ليوطلالجرلارظن
.بجيمل

قباطلايفنيدعصملانمًايأنأمغرجردلادعصهنألجرلاظحال
ً.امدختسمنكيمليضرألا

تفتخايتلاةأرملانعنتسوبنتفألاقمىلعزيكرتلاىلإكلذدعبداع
لقن.دعبرهظتملوةيعوبسألاةلطعلالبقعطاسسمشممويحابصيف
نأّدكأيذلارلومينرايبنيشتفملاريبكهلاقاممدنيغرجوريفحصلا
يذلاىنبملاجراخةرايستحتةأرملاّصخيءاذحىلعترثعدقةطرشلا



لكىلع.ةميرجعوقولوحكوكشلاززعيكلذنأو،ةرشابمهيفشيعت
.دعبكلذتبثييعقاوءيشمهيدلنكيمل،لاح

لصحثيح،هديربقودنصىلإهقيرطيفةفيحصلاقاروأيراهّبلق
تناك.يلرابثيبزيلنعنيريخألانيمويلاثحبجئاتننعريراقتىلع
ةدحاوءانثتساباهلك،هبصاخلايتوصلابيجملاىلعلئاسرسمخكانه
مهيلعً:ابيرقتةقباطتمتدبيتلالئاسرلايراهعمس.يلرابملهليونم
بهذينأديريهنأامكً،ارصبتسمفرعيوهو،لاجرلانمديزمبةناعتسالا
يفةطرشلادعاسينأنكميصخشيأىلعةأفاكمضرعيوةفاحصلاىلإ
.ثيبزيلىلعروثعلا

.ءيشلكاذهو،سفنتيصخشلةريخألاةلاسرلاتناك
.ةثلاثمث،ةيناثةرمهيلإعمتساوطيرشلايراهداعأ
وأًالجرلصتملاناكنإفرعينأهيلإةبسنلابليحتسملانمادب

ترهظأ.ليكارتناكنإءاغصإلانمفرعينأرثكأًاليحتسمو،ةأرما
مقر"نمرهظلادعبنم11:10ةعاسلادنعةلاسرلاىقلتدقهنأةشاشلا
.نفلوكنملوهيفاهفتاهنمليكارتلصتانيحثدحامكًامامت؛"لوهجم
؟يولخلاهفتاهوأهلزنممقرىلعهبلصتتملَِملفةلصتملايهتناكاذإ

ملوىرخأةرماهأرقمث.ديدجءيشال،نكل.ريراقتلايراهحّفصت
ً.اددجمةيادبلانمرمألاداعأو،هنهذىّفصً.ائيشدجي

ىريلهديربقودنصوحنهجوتو،هتعاسىلإرظن،ةءارقلاىهنأامدنع
عضوو،هعمنيققحملادحأريرقتذخأ.لصودقرخآءيشيأناكنإ
.هبتكمىلإداعمثحيحصلاقودنصلايفرلومينرايبىلإًانونعمًافلغم

.ءيشالً:اغيلبوًازيجوققحملاريرقتناك
هينيعضمغأ.توصلاعفرو،يتوصلابيجملاطيرشليغشتيراهداعأ

.اهسافنأبرعشينأو،اهسّفنتركذتينألواح.هيسركىلعفلخلاىلإلامو
."؟كلذكسيلأ،مهسفنأبنوفّرعيالنيحجعزمرمألا"
.بصتنيهقنعافقىلعرعشلالعجامتوصلاامنإوتاملكلانكتمل

ً.املأتمَّرصيذلاهيسركىلعسلاجوهوءطببفلخلاىلإرادتسا
ىلعةمسترمةماستبالاوبابلاراطإىلإًادنتسمفقيرلاوموتناك

.سيكلابهوحنهديدميوةحافتلكأيوهو،ههجو
."عئاراهقاذم.ةيلارتسأامبر.يهنيأنمفرعأال"
.هنعهرصببحيشينأنودنمهسأريراهَّزه
."؟لوخدلايننكميله":رلاولأس



لوحىشممث،هفلخبابلاقلغأورلاولخد،يراهبُجيملامدنعو
توصبمضقوفلخلاىلإلام.بتكملايفرخآلايسركلاىلعسلجوةلواطلا
.ةذيذللاءارمحلاةحافتلاعومسم

،بيرغاذه؟يراهايلمعلاىلإلصينملوأاننأتظحالله"
."لزنملاىلإبهذينمرخآًاضيأنحنف؟كلذكسيلأ

."نيليإيسركىلعسلجتتنأ":يراهلاق
ايًاعمثدحتنلتقولاناحدقل".يسركلاعارذىلعرلاوتبر

."يراه
."اننيبثيدحال":يراهلاق
دوجومدعسيلأ".هينيعىدحإضمغأوءوضلاىلإةحافتلارلاوعفر

."ً؟ابئكُمًارمأكبتكميفةذفان
.يراهدريمل
."لمعلاكرتتسكنأاهدافمةعاشإترس":رلاولاق
."؟ةعاشإ"
.يرداصميدلنإلقنل،اهيفًاغلابمةملكنوكتدقةعاشإً،انسح"

تاكرش،نيمأتتاكرش،نمأتاكرش؛رخآلمعنعحجرألاىلعثحبتتنك
اهيفنوجاتحيةريثكنكامأكانهنأدبال؟كلذكسيلأ،نويدلاليصحتل
."نوناقلايفةيفلخبعتمتيققحمىلإ

.ةحافتلايفءاضيبةيوقنانسأتزرغنا
،ةلامثلانعتاظوحلمبلفحيلمعلجسةريثكنكامأبلطتالامبر"

مدعو،ءاسؤرلاىلعدرمتلاو،ةطلسلالامعتساةءاسإو،رربملاريغبايغلاو
."كلسللصالخإلا

.غضمتونحطتهّكفتالضعتناك
ً،ائيسًارمأكّايإمهفيظوتمدعنوكينلامبر،نكل،نكل":رلاولاق

صخشلسيل.ريبعتلازاجنإ؛مامتهاللةريثمتايّدحتهيدلمهنمدحأالف
لاجميفصاخشألالضفأدحأربتعيوً،اشتفم-ءيشلكمغر-ناك
سيلأ،فاطملاةياهنيفمهياماذهوً،اضيأًاديجنوعفديالمهو.هلمع
ةيطغتلٍفاكٍلامىلعلصحتنأو،كتامدخلباقمكلاوعفدينأ؟كلذك
."بارشلاءارشليفكيامو،راجيإلاوماعطلاتاقفن

هسارضأتاوشحتأدبىتحةريبكةوقبهنانسأكصيهنأيراهظحال
.هملؤت

ضعببعتمتستنأكشنودنمنوكيسءيشلضفأ":رلاوعبات



-ةضحملاةيساسألاتاجايتحالازواجتتءايشأبىظحتنأو،ةيفاضإلاتازيملا
."ًالثميدنامرونيفكترسأعمةلطعلاةيضمتلثم-ًايفاكًالامتبسكنإ

.رجفنادقًامامصنأكوزئيهسأربيراهرعش
يننأينعيالاذهنكل.يراهايةديدعقئارطبنافلتخمتنأوانأ"

لكقوفكتماقتساو،عدبمو،يكذو،كفادهأققحتتنأ.كلمعمرتحأال
يفوً،اينهذٌبلصكنأكلذنممهألاوً.امئادكبينظاذهو،تاهبشلا
،نكل.ةيصاخلاهذهلثمىلإةجاحلازربتدشأةسفانملاهيفحبصتعمتجم
اذإو.اهانمتندقيتلالئاسولاًامئادةسفانملايفمدختستال،ظحلاءوسل
كيسفانملئاسومادختسالًادعتسمنوكتنأبجي،زوفلاقيقحتتدرأ
."...يفاضإدحاوءيشكانه.اهسفن

.هتوصرلاوضفخأو
زوفتنأنكمييذلاقيرفلا؛حيحصلاقيرفلايفبعلتنأبجي"

."هعمءيشب
."؟رلاوايهيلإىعستيذلاام"
.شعتريهتوصبيراهرعش
هذهىلعرمألايهتنينأيغبنيال".رلاوفقو."كدعاسأنأديرأ"

."...لاحلا
."؟لاحيأىلع"
دئاقعِّقوينأ،لاحلاهذه.نيودعتنأوانأنوكننأ؛لاحلاهذه"

."فرعتامك،قاروألاكلتةطرشلا
:ًالئاقعباتيوهوبابلاوحنرلاوىشم
فيطلءيشبمايقلاةفلكتلّمحتًادبأعيطتستالأ؛لاحلاهذه"

."...مهبحتنيذلاكئلوألوكسفنل
.بابلاضبقمىلعهديعضو
كدعاسينأنكميطقفدحاوءيشكانه.يراهايكلذيفرّكف"

."ةباغلايفكدوجوىدل
.يراهرّكفامك،ةصاصر
.بهذمث،"كسفنتنأ":رلاولاق



:رشعيداحلالصفلا
ةرداغملا.دحألا

اميفناعمإبهيلإترظنو،غبتةفافلنخدتيهوريرسلاىلعتقلتسا
ناكرحتتهيفتكيتمظعتدهاشو،ةضفخنملاجاردألاةنازخمامأفقيناك
ىلإاهرصبتلقن.قرزألاودوسألانملالظبألألتتاهنالعجتوةردُّصلاتحت
.هقنعةطبرنادقعتنيتللانيتقثاولاونيتئداهلاهيديتاكرحتبقارو،ةآرملا
.ناكرحتتامهتيؤراهتبجعأو،هادياهتبجعأ

."؟دوعتسىتم":تلأس
رهظتوةئداهتناكًاضيأهتماستبا.ةآرملاةحفصىلعامهنويعتقتلا

.ةمهجتممامألاىلإةيلفسلااهتفشتعفد.سفنلابةقث
."غنلبيلايعيطتسأامعرسأب"
ةبيرغلاهتجهلب-غنلبيل-هلثميتزيزعةملكلوقيدحأنكيمل

ً.ابيرقتةيناملألاةغللالثمودبتيتلاكلت؛ةنانرلاهتربنو
انهنينوكتسله.لمآامكدغءاسمةمداقلاةلحرلايف":لاق

."؟يلابقتسال
هنإ،هلًابت،تكحض.تكحضفماستبالانماهسفنعنمعطتستمل

ً.امئادكلذيفحجني
."ولسوأيفكراظتنابءاسنلانمًادشحكانهنأةقثاوانأ":تلاق
."كلذلمآ"
.سبالملاةنازخيفبايثلاةلاّمحنمهترتسذخأو،هتردصرّرز
."؟غنلبيلايليدانملايكبتمقله"
."براوجلاعمكتبيقحيفاهتعضو":تلاق
."زاتمم"
."؟نهنمٍّيأعمدعومكيدلله"
.اهقوفىنحناوريرسلاىلإبهذمث،كحض
."؟كيأرام"
ًايئاسنًارطعمشأيننأنظأ".هقنعلوحاهيعارذتعضو."يردأال"

."لزنملاىلإاهيفيتأتةرملكيفكنمثعبني
نمَّرممك.غنلبيلايكرطعىشالتيلًاليوطبيغأاليننألاذه"

يبقلاعكرطعً.ارهشنورشعوّةتس؟ىلوألاةرمللكتفشتكانأذنمتقولا
."نآلاًارهشنيرشعوةتسذنم

."؟ىرخأةأرماكانهتسيلأ"



:لاقمثقفرباهّلبقف،اهيلإهتبذجو،ريرسلاىلعتّولت
."...غنلبيلاييترئاط.ىرخأةأرماكانهتسيل"
.اهنمهسفنرّرحو
هرفسزاوججرخيو،اهدحأحتفيو،جاردألاةنازخىلإيشميوهوهتبقار

كلذثدح.هترتسرارزأقلغيمثيلخادلاهبيجيفاهعضيو،هتلحرةركذتو
امهدجتسفنلابةقثلاوةيوفعلاةءافكلاكلت.ةدحاوةقيشرةكرحيفهلك
لقأبًابيرقتءيشلكلعفيهنأةقيقحالولوً.اعمٍنآيفنيتفيخمونيتريثم
يأ؛هتايحلاوطكلذىلعبردتيهنإتلاقدقتناكل،نكممدهج
.ليحرلاو،ةرداغملا

الإ،نيتريخألانيتنسلايفًاعمًاليوطًاتقوايضمأامهنأنممغرلاىلعو
هنأةقيقحّطقِفخيملهنكل.هنعريثكلافرعتال-اهتشهدل-اهنأ
كلذنإلوقلاداتعا.ةقباسلاهتايحيفتاريثكءاسنعمًاليوطًاتقوىضق
نهنأكردأنيحهنعنهدعبأدقو،اهنعًادهاجثحبيناكهنألثدحدق
نيتنسلبقعئاريفيرخموييفايقتلاىتحينضملاهثحبعباتو،يهنسل
.سالسيسنيوةحاسيفابوروأدنارغقدنفبرشميف

نمةعوررثكأو؛قالطإلاىلعهعمستةقالعللٍفصوعورأكلذناك
.لاملابصاخلا،لاحلكىلعاهفصو

."؟ولسوأيفلعفتساذام"
."لمعّيدل":لاق
."؟طبضلابهلعفتامبًادبأينربختالاذامل"
."انضعببحناننأل"
ىلعهلوزنءانثأيفهتاوطخعقوتعمسو،ءودهبهفلخبابلاقلغأ

.جردلا
ىلعةقلاعهتحئارىقبتنأتّنمتو،اهينيعتضمغأً،اددجمةديحو

اهتعزندقنكتملو،ةدالقلاىلعاهديتعضو.دوعيىتحريرسلاةءالم
ترّكفواهعباصأبةيلحلاتبعاد.محتستنيحىتحو،اهايإاهادهأنأذنم
.هبروجبناجباهتأريتلاضايبلاةعصاننيدلالجرةقاييف،هتبيقحيف
،كاذنآةلئسألانمريثكلاحرطتاهنأبترعشاهنألامبر؟اهنعهلأستملاذامل
.هجعزتالأبجياهنأو

اهموينكيملً.اددجماهينيعتضمغأواهتعاسىلإترظنمث،تدّهنت
تأدب.ءيشلكاذه،ةيناثلاةعاسلادنعبيبطلاعمدعوماهيدلو،ًالفاح
ىلعءارمحةساملأ؛ةيلحلاسّملتباهعباصأترمتسانيحيفيناوثلادعت



.سوؤرةسمخبمجنلكش
يفهمساركُذيملروهشمنعغناغزندريفيفىلوألاةحفصلاربخناك

اوناك.نيولاليماكعمةيلاعفناو،ةريصقةقالعماقأةيجيورنلامالعإلالئاسو
اهيفيدترت،ةلطعءانثأيفنيولاليماكلةأزتجمةروصىلعاولصحدق
ةعيبطنعلاقملايفتاحيملتنمدروامديكأتلً؛ادجًاريغصةحابسبوث
.ةقالعللسيئرلانّوكملا

ةقيقش،غناراهايوتعمةلباقمهسفنمويلايفتيدالبجادترشن
اهتقيقشكولسنإً"امئادبورهلا"ناونعبةرقفيفتلاقيتلا،يلرابثيبزيل
:اهلوقاهنعلُقن.ضماغلااهءافتخاّرسفيامبرةلوفطلاةلحرمءانثأيف
."؟نآلابرهتالَِملاذلً،اضيألزغملانمتبره"

ةلفاحمامأفقتورقبلاةاعرةعبقاهيفرمتعتةروصاهلتضرُع
نألبقهلعفتاميفًاقحرّكفتملاهنأيراهضرتفا.ةمستبمةقرفلا
.اهتروصاوطقتلي

."بارش"
زندريفةفيحصَّفلورتوردنأبرشميفريغصلايسركلاىلعىخرتسا

الو،اهلكتعيبدقنيفوهيلافيفنيتسغنربسلفحركاذتتناك.غناغ
يفةيقيسوملاتالفحلايراههركي،ةهجنمف.هيلإةبسنلابكلذبسأب
ةنس15رمعبنلاشنماردالخددقنتسيوأوناك،ىرخأةهجنمو.بعالملا
اوناكنيحكلذثدح.نتسيوأامهعنصنيتفيزمنيتسغنربسيتركذتمادختساب
.يراهو،نتسيوأو،نيتسغنربس:مهطاشنةورذيف

ةروصلمحتيتلاتيدالبجادحتفو،هنعًاديعبةفيحصلايراهعفد
يفاهعمملكتدقوً،اخراصنيتنثالانيبهبشلاناك.ثيبزيلةقيقش
رثكأمالكبوأ.هايإهربختاماهيدلنكيملنكل،فتاهلاربعمياهدنورت
نأةقيقحنكتمل.هلهلوقتمامتهاللريثمءيشكانهنكيمل،ةقد
اهمسانأهلتحرشدقو،ريثكلاهلينعتةقيقد20رمتسادقامهثيدح
ًانميتَّمُستملاهنأو،اـيوت؛)ا(فرحلاىلعديدشتلابظفُلينأبجي
.)و(فرحلاىلعديدشتلاعم،ايوتالىعدتيتلا،نوسكاجلكيامةقيقشب

تلصوو،ثيبزيلءافتخاذنمكاذنآتضقنادقمايأةعبرأتناك
.دودسمقيرطىلإراصتخابةيضقلا

.ةطبحمتناكًاضيأيتبو.نيولاليماكةيضقىلعهسفنرمألاَّحص
ملنيذلالئالقلانيققحملاةدعاسملعوبسألاةياهنةلطعلاوطتلمعدقو
فطللاكلذنأفسؤملانمنكل،ةفيطلةاتفكلتيتب.ةلطعيفاونوكي



ً.اعفنِدجيمل
مظعماوفرعينأاوعاطتسا،ةيعامتجاةباشتناكاليماكنأىلإًارظن

اولصحيتلاّةلدألانكل،اهيلعرانلاقالطإلقباسلاعوبسألايفاهتاكرحت
.ناكميأىلإمهلصوتملاهيلع

،هبتكميفهرازدقرلاونأيتبربخينأيونييراهناك،عقاولايف
ببسلكلذنعمجحأهنكل،هلهحورعيبينأًانلعهيلعحرتقينأداكو
رلومربخأولو،هيفرّكفيليفكيامهيدلناك،كلذىلإةفاضإ.ام
ً.اروفةركفلانعّىلختاذل،امهنيبراجشىلإكلذيدؤيسف

تناك.اهآرنيحةيناثلابارشلاسأكيهُنينأكشوىلعيراهناك
،رادجلابناجبًاليلقةمتعملاةقطنملايفتالواطلاىدحإىلإاهدرفمبسلجت
ىلعبارشةجاجزكانهتناك.فطلبهلمستبتوةرشابمهيلإرظنتيهو
.غبتةفافلىطسولااهعبصإواهتبابسنيبو،اهمامأةلواطلا

.اهتلواطىلإهقيرطقشوهسأكيراهلمح
."؟سولجلايننكميله"
."؟انهلعفتاذام".رغاشلادعقملاوحننتسونكيكبيفتأموأ
."راوجلايفشيعأ":يراهلاق
."لبقنمانهكرأمليننكل،اذهتننظ"
تعقوةثداحلنافلتخمناريسفتانيدلّيلحملابرشملالوؤسموانأ،ال"

."يضاملاعوبسألايفكانه
."؟كلوخداورظحله":شجأتوصبكحضتيهوتلأس
تارضحتسمببسبامبر؛ةباّذجاهنأيفرّكفو،يراهاهتكحضتبجعأ

امهف،اهانيعهتبجعأ؟اذاممث.مالظلايفسلجتاهنألواهعضتيتلاليمجتلا
ليكارينيعلثم؛ءاكذنعنامنتوناتئيربو،ةيويحلابناتمعفموناتدّقتم
امنيب،معانوريغصليكارمفف.دحلااذهدنعيهتنيهباشتلانكلً،امامت
،ظّفحتبةقينأليكار.يرانلاهافشلارمحأعمربكأودبيوريبكيكبيفمف
تناك.ةزرابتاءانحنانودنم؛هيلابةصقارلثمةقيشرو،ةهيدبلاةعيرسو
طوطخلثمرظنلاتفلتاهنكل،رمنلادلجكةططخمةزنكيدترتيكبيف
نكيمل.اهدلجواهرعشكلذكوناتنكادليكارانيع.يشحولارامحلاودهفلا
،ةبحاشيهورمحأفيكبيفرعشاّمأ.اهدلجلثمعمليًادلجطقىأردق
.امهضايبببسبةمتعلايفناعملتناتيراعلااهاقاسو

."؟كدرفمبانهنيلعفتاذام":لأس
نلورفاسمهنإ.ديعبسردنأ".اهسأكنمةفشرتلوانتواهيفتكتّزه



."ًاليلقعتمتسأانأاذل،ءاسملاىتحدوعي
."؟ديعبناكمىلإبهذله"
اللاجرلاّنإ.رمألاوهفيكفرعت.ابوروأيفامناكمىلإبهذ"

.ً"ادبأًائيشةأرمللنولوقي
."؟لمعياذام"
اذهنمءايشأو،ربانم:دباعملاوةدابعلارودلتازيهجتعيبيهنإ"

."ةديدجوةمدختسم؛ليبقلا
."؟ابوروأيفاذهلعفيلهو،مم"
هرضحينأنكمي،ديدجربنمىلإارسيوسيفةدابعرادجاتحتامدنع"

.كيفرانوأملوهكوتسيفنزخميفميدقلابرمألايهتنيدقو،دنوسلأنم
يفةصاخ،لزنملايفىقبياممرثكأبيغيو،تقولالاوطرفاسيّهنإ
."ةيضاملاةليلقلاروهشلا

سيلهنإ":ءانثألاكلتيفتفاضأواهغبتةفافلنمةّجمتبحس
.ً"اينارصن

."؟ال"
نيوارمحلانيتفشلانمةفيثكةقلحيفناخدلاعفتراو،اهسأرتّزه

.ةبراقتمةريغصديعاجتامهولعتنيتللا
ىلإتبهذدقل.كلذىلععرعرتو،ةرصنعلانوعّبتينّممهادلاوناك"

نيحً،اقحعّورمكلذنأنظأً؟ارمأفرعتله،نكل.طقفدحاوعامتجا
يأىلإتبهذله.ءايشألاكلتلكوةفلتخمتاغلبملكتلانوأدبي
."؟كلتلثمتاعامتجا

."نييفلداليفلاعم،نيتّرمتبهذ":يراهلاق
."؟تبهذَِمل"
ةمكحملاىلإبهذيسهنإلاقصخشىلعروثعللكانهىلإتبهذ"

."يلًادهاشنوكيل
."كدهاشتدجودقنوكتنأىنمتأً،انسح"
.هسأريراهَّزه
نمٍّيأيفشيعيالهنإو،كانهىلإبهذيدعيملهنإاولاق"

."ديكأتلابياعسميفحجنأمل،الاذل.اهبُتدّوُزيتلانيوانعلا
غبتةفافليكبيفَتلَعشأاميف،برشملاىلإراشأوهبارشيراهعّرجت

.ىرخأ
."كلمعناكميف،راهنلاءانثأيفكتيؤرتلواح":تلاق



."؟اٍّقح،هوأ"
.يلآلابيجملاىلعهعمسيذلاسافنألاتوصيفيراهرّكف
."كتيضقتسيلاهنإيلليقنكل،معن"
."حيحصاذهف،نيولاليماكةيضقيفنيركفتتنكاذإ"
.ً"اقيشرودبييذلاكاذ؛رخآلاصخشلاعمتملكت،اذل"
."؟رلاوموتنيدصقتأ"
نكيمليذلاعونلانم،اليماكنعءايشأةعضبهتربخأ،معن"

."كانهمتنكنيحهلوقيرودقمب
."؟الَِمل"
."يبرقًاسلاجناكسردنأنأل"
ًائيشلوقأنألّمحتيالّهنإ".اهغبتةفافلنمةليوطةّجمتبحس

تّزه."اهفرعيداكلابهنأمغرًابضغطيشتسيو،اليماكردقنمطحي
.اهيفتك

.كلذنظيسردنأنكل،اهلءاردزالمحيةقيقحلايلوقنأنظأال"
لكنأعقاولايفنظيهنأدقتعأو،انتيبرتىلإعجريببسلانأضرتفأ
دحاولجرعمالإةقالعةماقإنودنمنهتايحنيضقينأبجيءاسنلا
اليماكتناكداكلابو":تفاختوصبتفاضأو،اهغبتةفافلتأفطأ."طقف
."كلذلعفت

فيك؟دحاولجرنمرثكأعمتاقالعاليماكتماقألهً،انسح"
."ً؟اتاوصأتعمسله؟اذهنيفرعت

ذفاونلاتناكنيح،فيصلايفنكلً.ائيشعمسنملءاتشلايف"
."...توصلا،فرعت.ةحوتفم

."ءاوهلاربعلقتني"
اذإو.فنعبمونلاةفرغةذفانقلُغيوضهنينأسردنأداتعا.طبضلاب"

،حازملاليبسىلعنآلااهسأرنمراخبلاجرخي:لوقلابةفداصمتّقلع
."سولجلاةفرغيفمونللبهذيوًابضغطيشتسيناكً،انسح

."؟اذهبينيربختليترايزلتبهذلهً،اذإ"
هنأتننظةيادبلايفً.ايفتاهًالاصتاتيقلت.رخآءيشكانهو،معن"

نمًامئادلصتيوهف.لصتينيحىرخأًاتاوصأةداععمسأيننكل،سردنأ
هنأكو؛هسفنًامئادودبيتوصلانأبيرغلا.امةيبوروأةدلبيفامٍعراش
تنكً.افلتخمكلذادب،لاحلكىلع.ةرملكيفهسفنناكملانملصتي
ةيضقعمنكل،مامتهايأرمألاريعأنأنودنماهناكمةعامسلاعضأس



."...سردنأبايغواليماك
."؟اذام"
.ً"امهمًائيشنكيملً،انسح"
.ةعئارةماستبااهنأيراهرّكفو،ةبعتمةماستبااههجوىلعتمسترا
ءيشهنأتننظ.فتاهلاربعطقفسفنتيصخشتوصتوصلاناك"

اليننكل،رمألانمقثوتيسهنإرلاولاق.هنعكرابخإتدرأاذل،فيخم
نأةداعثدحي.هنملاصتالاّمتيذلامقرلافاشتكامهرودقمبهنأنظأ
."؟كلذكسيلأ،ةميرجلاحرسمىلإةلتقلادوعي

نكأمل.ةيسيلوبلاتاياورلايفًابلاغثدحياذهنأنظأ":يراهلاق
."كناكمتنكولًاريبكًامامتهارمألاريعأل

.أدبدقبارشلالوعفمنأرعشو،هسأكرادأ
."؟يلرابثيبزيلنافرعتككيرشوينوكتنأبلامتحاكانهله"
يتلاةأرملا"ً.ايلاعناعيفرلااهابجاحعفترادقوهينيعىلإيكبيفترظن

."؟اهفرعنسهللاقحباذامل؟تفتخا
اّمعلءاستو."؟اهنافرعتسهللاقحباذامل،ةقحمتنأ":يراهمتمت

.لاؤسلاكلذحرطيهلعج
بناجبفيصرلاىلإًاعماجرخنيحةعساتلاىلعةعاسلاتفراش

.رتوردنأ
.ّحنرتينأنودنمريسينأيراهىلعناك
."؟...نعاذام.عراشلارخآيفشيعأ":يراهلاق
ايًاقحالهيلعمدنتسءيشيألقتال".تمستباواهسأريكبيفتلامأ

."يراه
."!؟مدنأ"
.كلتليكارنعفقوتنودنمةريخألاةعاسلافصنيفملكتتتنك"

."؟كلذكسيلأ،َسنتمل
."ينديرتالاهنإتلق"
."اهنعةليدبوأ،ليكارديرتً.اضيأينديرتالتنأو،معن"
.هعارذىلعاهديتعضو
يهيننأليختأنأيرودقمبناكامبر،ةفلتخمتناكرومألانأول"

.ً"ابيرقلزنملاىلإسردنأدوعيسو،كلذكسيلرمألاّنكل،تقولاضعبل
.هسفنّتبثوهيفتكيراهَّزه
."كلزنمبابىلإكقفارأينيعدً،انسح":لاق



."يراهايرتميتئمدعبيهنإ"
."يرمأّربدتيننكمي"
.هعارذتحتاهعارذتعضوو،ٍلاعتوصبيكبيفتكحض
ةصاختارايسامهتزواجتدقو،نيفسلافلوأيفًالوزنءطببايشم

ولسوأيفلعفيامكامهيتنجوبعاديءاسملاءاوهو،ةغرافةرجأتارايسو
لءاستو،ةمظتنملااهتوصةمهمهىلإعمسلايراهفهرأ.زومترهشيف
.كاذنآليكارهلعفتاّمع

.ءادوسلاةيديدحلاةباوبلاجراخافقوت
."يراهايءاسمتمع"
."؟دعصملانيلقتستسله،مم"
."؟كلذيفاذامو"
ىلعظافحللةلواحميفهلاورسيـبيجيفهيدييراهعضو."ءيشال"

."ءاسمِتمع،كسفنبينتعا".هنزاوت
.هتنجوتّلبقنيحاهرطعيراهّمشو،هيلإتشممث،يكبيفتمستبا
."؟فرعينم،ىرخأةرمامبر":تسمه
كانهيراهفقوو.ةتفاخةّقطةردصمةسالسباهفلخةباوبلاتقلُغأ

همامأضرعلاةعاقةذفانيفءيشراثأنيحهسفنكلامتينأًالواحم
يفرهظءيشامنإو،ههابتناراثأامروبقلادهاوشةليكشتنكتمل.ههابتنا
ىلعفيصرلابناجبةفقوتمءارمحةرايس؛جاجزلاىلعةروصلاساكعنا
فرعل،ًاليلقتارايسلابًامتهمناكيراهنأولو.قيرطلانمرخآلافرطلا
.ر-ززارياكايموتيهةعئارلاةيمدلاكلتنأامبر

نكل،عراشلازاتجيلفيصرلانعلزنو،"كلًابت"ً:اسماهيراهمتمت
فقوو،ةيضايرلاةرايسلاىلإبهذً.ايودمًاقوبةقلطمهتزواجتةرجأةرايس
.توصيأرادصإنودنمءادوسةذفانتلزنف،قئاسلاباببناجب

."؟ّيلعسسجتتله؟هللاقحبانهلعفتاذام":يراهلاق
اليماكةقشبقارأانأ.يراهايريخلاءاسم"ً:ابيجمرلاوموتبءاثت

ىلإنيمرجملاةدوعّنإ،فرعتامكف.جرخينمولخدينمدهاشأو،نيول
."ةغرافةرابعدرجمتسيلةميرجلاحرسم

."هيلعيهامطبضلاباذه.كلذكاهنإ،ىلب":يراهلاق
ءايشألتاقلاانلكرتيمل.انيدلاملكاذه،امّبرتكردأامك،نكل"

."اهيلعلمعنةريثك
."...لجرلانأفرعنال":يراهلاق



."ةأرملاوأ":رلاوعطاق
.قئاسللرواجملابكارلابابحُتفاميف،هسفنّتبثوهيفتكيراهَّزه
."كيلإثدحتأنأدوأ،يراهايدعصا"
ىرخأةيبناجةوطخراس.هديبحّولو،حوتفملابابلاىلإيراهقلمح

.بكروةرايسلالوحىشممث،هسفنّتبثيل
."؟ةركفكيدلله":ىقيسوملاتوصضفخيوهورلاولأس
."ةركفيدل،معن":قيضلاريغصلادعقملاىلعىّولتيوهو،يراهلاق
."؟حيحصلاجاتنتسالاىلإتلصوتلهو"
يراهعفر."ءارمحلاةينابايلاةيضايرلاتارايسلابحتكنأحضاولانم"

ّزكر."...ينربخأ.ةبلصةدام".ةوقلاضعببةدايقلاةحولىلعبرضوهدي
ىلعةرايسلايفنسلوأريفسوتنأتسلجله".همالكبولسأىلعيراه
."؟نيليإلتقمةليلاكولرنورغيفامتثّدحتولاحلاهذه

،يراه":بيجيوهمفحتفينألبقًاليوطًاتقويراهىلإرلاورظن
."هنعملكتتاّمعةركفيأيدلتسيل

بيرهتميظنتميعزّكنإتلاقوكمساتركذدقنيليإنأتفرع؟ال"
اهلتقبنسلوأريفسمايقنمّقثوتنمتنأتنك؟كلذكسيلأ،ةحلسألا
،نسلوأريفسبّقعتأيننإكلليقامدنعو.رخآدحأيأربختنألبق
ءانثأيفحالسلارهشدقّهنأكوودبيىتحرمألابيترتىلإتعرسأ
ٌعونهنإ.تيرغالنفاهيفرخآلالجرلاعمثدحامكًامامت؛هلاقتعاكتلواحم
."بعاتمللنيريثمنيلقتعممادعإ؛هيفعربتيذلاصصختلانم

."يراهايلمثتنأ"
له،رلاوايكدضءيشىلعلوصحلالواحأانأونيتنستيضقدقل"

."؟اذهفرعت
.رلاوبجيمل
ةقطقطتوصاعمسفً،اددجمةدايقلاةحولىلعبرضويراهكحض

.ءوسلابرذني
لعفتفيك.ءيشلكفرعييعرشلاثيرولاوريمألاً!اعبطتفرع"

."ينربخأ؟اذه
فقوت؛ندراغبابكنمجرخيًالجرةيبناجلاةذفانلاربعرلاوحمل

سبنيمل.ةدابعلارادوحنًالوزنيشمينألبقنيهاجتالايفرظنولجرلا
.ىفشتسملاوةربقملانيبقيرطلالجرلالخدىتحةملكبامهنميأ

اماذهناكنإةلوهسبفارتعابءالدإلايننكمي.سأبال":رلاومهمه



تالضعميفًاروفطروتتسفًافارتعاعمستامدنعكنأركذت،نكل.هديرت
."ةضيغب

."ّيلإببحمضيغبلا"
."هقحتسييذلاصاصقلانسلوأريفسبتلزنأ"
،هسأردنسأدقويخرتسيناكيذلارلاووحنءطببهسأريراهرادأ

.نيتضمغمهبشهانيعو
كلذً.اعماننواعتنعفشكيسهنأىشخأتنكيننألسيل،نكل"

."حيحصريغكتيرظننمءزجلا
."ً؟اقح"
."هنولعفيامنولعفيانلثمًاصاخشألعجياّمعلءاستتله".رلاودّهنت
."رخآءيشيأًادبألعفأال"
."؟يراهايكتايركذمدقأام"
."؟اذام"
."ريرسلايفيقوفيدلاواهيفىنحناةليلىلإعجرتيتايركذمدقأ"
.دوقملارلاوسمال
غبتلاةحئارتممشو،ةسماخلاوأةعبارلايفتنكيننأدبال"

لزنملاىلإءيجملاداتعا.مهبةّصاخةحئارمهيدلءابآلانأفرعت.نامألاو
تقولبقلمعلاىلإبهذيهنأفرعأتنكو،ريرسلاىلإيوآنأدعب
،ينيعتحتفاذإيننأفرعأتنك.حابصلايفيظاقيتسانمليوط
مئانيننأبترهاظتاذلً.اددجمبهذيمث،يسأرىلعتبريومستبيسف
ةأرمانعينباتنتسيباوكلاتناكامدنعً،انايحأ.لوطأًاتقوىقبيىتح
ضهنينيحينيعحتفأتنك،لافطألامدنعةثحابعراوشلابوجت
نيحيفيبرقسلجيناك.لوطأةدميعمسولجلاهنمبلطأوبهذيل
عملصحيهسفنرمألاناكله.هيلإقّدحأانأوًاهودشمكانهيقلتسأ
."؟يراهايكدلاو

."لزنملايفًامئادناكوً،اسّردميدلاوناك".هيفتكيراهَّزه
.ً"اذإىطسولاةقبطلاتيب"
."ليبقلااذهنمءيش"
.رلاوأموأ
اناك.ولوسوريغ؛يلنيقيدصلضفأْيَدلاوَلثم،ًالماعيدلاوناك"

يحلا.تعرعرتثيحةميدقلاولسوأةدلبيفًامامتانقوفةقشلايفناشيعي
هكلتميًافيظنوًاديجىنبمناكهنكل،بيئكناكمولسوأنميقرشلا



نمانادلاوناكامّنإو،ةلماعلاةقبطلانمانسفنأربتعننكنمل.داحتالا
دارفألكبعلوً،ارجتمولوسدلاوكلتما.كلذكانعيمج؛لامعألالاجر
مهنميألمعيملنكل،دجباّنيحيفلاجرلالكلمع.هيفًارودةرسألا
ً.اراهنوًاليل،بورغلاىتحورجفلاذنملمعيناكدقف؛يدلاولثمٍّدجب
ًاينارصنَّيدلاونمٌّيأنكيمل.دحألامايأالإئفطنتالةلآلثمناك
يّدجنأل؛ةيئاسمةسردميفةنسفصنةينيدلامولعلايدلاوسردوً،امامت
عم.رمألانعىلّختيدجيفوتامدنع،نكلو.نيدلجرحبصينأهدارأ
دعباميفيدلاوانقفارو،دحألكاغنرلافةدابعرادىلإبهذنانك،كلذ
دحألاةبجولوانتنوانبايثلدبنانك،ةسماخلادنع.اكرامتسوأوأغربكإىلإ
علطتأتنك:يتآلاكربخأسيننكل،ًالمماذهودبيامبر.سولجلاةفرغيف
.عوبسألالاوطدحألامويىلإ

ًامئادكانهنأادبوً،اددجملمعلاىلإجرخييدلاوناك،نينثالاموي
لاومألاضعب:لوقلاداتعا.يفاضإتقوىلإهزاجنإجاتحيءانبلايفًالمع
ةقيرطلايهكلتتناك.دوسأاهضعبو،يدامراهضعبو،ضايبلانمضيبأ
ةثلاثلاتغلبامدنع.لمعلانمعونلاكلذيفءيشيأراخّدالةديحولا
عضولانإيدلاولاقو،حافتناتسبهبطيُحيلزنمىلإًابرغانلقتنا،ةرشع
،نييماحمهادلاونكيمليذلافصلايفديحولاصخشلاتنك.كانهلضفأ
هيدلوًايضاقانراجناك.ىرخأةنهميبحاصوأ،نيبيبطوأ،نييداصتقاوأ
نأتدرأاذإيننإلاقو،هلثمحبصأنأيدلاوىّنمتو،يرمعلثميفنبا
؛كلسلايفءاقدصأيدلنوكينأمهملانمف،نهملاكلتىدحإيفلمعأ
نبالاوحبصأمل،لاحلكىلع.ةبوتكملاريغنيناوقلاوةغللاودعاوقلافرعأل
ناكيناملأيعربلك؛يلقيدصةباثمبمهبلكحبصأامنإو،ّطقنيقيدص
ةسردملادعبراطقلالقتسأتنك.ليللالكحبنيوهوةفرشلاىلعفقي
تعد.كلذنمًالدبكانهولوسوريغيقتلأوةميدقلاولسوأةدلبىلإ
ًاراذعأاومّدقًاعيمجمهنكل،ءاوشلفحىلإناريجلالكيدلاوويتدلاو
ةحئارركذتأنأنكمي.دحاوصخشءانثتساب؛بيذهتبانتوعداوضفرو
.فيصلاكلذيفىرخألاقئادحلانمةرداصلاةنشخلاتاكحضلاو،ءاوشلا
."ةلثاممةوعديأقلتنمل،لباقملاب

."؟ىزغمةصقلاهذهلله".همالكبولسأىلعيراهّزكر
."؟فقوتأله،اذهررقينأبجينمتنأ"
."ةليللازافلتلاةشاشىلعهتيؤرببغرأصاخءيشدجويال،عبات،ال"
فقأتنكو،داتعملاكةدابعلارادىلإانقيرطيفانك،داحآلادحأيف"



يفروثييناملألايعرلابلكدهاشأانأو،يتدلاوويدلاوراظتنابعراشلايف
اذاملفرعأال.جايسللرخآلافرطلانميهجويفًاحبانوًارجمزمةقيدحلا
هنأيفاهنيحترّكفامبرو،ةباوبلاتحتفوتبهذيننكلو،كلذلعف
َّضعوً،اضرأينعقوأو،ّيلعبلكلازفق،اهدنع.هدرفمبناكهنألبضاغ
."ةحضاوةبدنلالازتالو،ةرشابميتنجو

ً.ائيشَريمليراهنكل،ههجوىلإرلاوراشأ
نمجرخأنأبينرمأمث،ينتلفأفةفرشلانمبلكلايضاقلاىعدتسا"

ةملكيأقطنيفةبوعصيدلاودجوو،ههجويفيتدلاوتخرص.هتقيدح
دوسأطخكانهناك،انتدوعىدل.فاعسإلامسقىلإةرايسلابانقلطنانيح
ةيؤرليدلاوبهذ.ينذأتحتىلإينقذنمدتميزرغلانمكيمس
ماعطلاانلوانتً.ائيشلقيملوًاررشناحدقتهانيعتناكداعامدنعو،يضاقلا
ناكدقف،ينظقيأاّمعًالئاستمةليللاكلتيفتقفأ.ماتتمصبدحألاموي
فقوتدقيناملألايعرلابلكنأتكردأمث،ءيشلكىلعقبطيءودهلا
ًادبأعمسننلاننأًايرطفتفرعو،قلُغييمامألابابلاتعمس.حابنلانع
تضمغأءودهبيمونةفرغبابحُتفامدنعً.اددجمحبنيبلكلاكلذ
،نامألاوغبتلاةحئارتممشو،ةقرطملاتحملكلذمغريننكل،ةوقبَّينيع
."مئانيننأبترهاظتو

.دوقملانعةيئرمريغرابغةعقبرلاوحسم
ىدحإىلعىضقدقنسلوأريفسنأفرعناننألهتلعفامتلعف"

تلتقدقيننأنآلافرعت.يراهاينيليإلجأنمكلذتلعف.انتاليمز
."؟المأينعّغلبتسلهف،لجرلا

.هينيعرلاوضمغأاميف،ةطاسببهيلإيراهقّدح
تلفيسناكو،يراهاينسلوأدضيفرظليلدالإانيدلنكيمل"

كلذثودحبحمستستنكله.ثدحينأبكلذلحمسأستنكام.هتلعفب
."؟يراهاي

.لثملابةمراصلايراهةرظنلباقيلهسأررلاورادأ
."؟يناكمتنكولاذهلعفتستنكله"
.هقيريراهعلب
ادبصخش؛ةرايسلايفنسلوأريفسةقفربكدهاشصخشكانهناك"

."؟حيحص،كلذتفرعحجرألاىلعكنكل،هتداهشبءالدإللًادعتسم
.هيفتكرلاوَّزه
انمزليانلمعوً.امرجمناكدقف.تابسانمةّدعيفنسلوأعمتملكت"



."يراهايسانلانمعونلااذهةبقارمب
دقل.رمألانعملكتلاببغريكدهاشيذلاصخشلادعيمل،ةأجف"

."تمصلامزتلييكهتدّدهدقل؟كلذكسيلأ،هيلإتثّدحت
.هسأررلاوَّزه
مامضنالاتررقاذإىتح.ةلئسألانمعونلااذهىلعدرلايننكميال"

يرورضوهامفرعتنأبيضقتةيبهذلاةدعاقلانأفرعتسف،انقيرفىلإ
ً،اعفنيدجيهنكلً،امراصاذهودبيدق.طقفكرودءادألجأنمًادج
."انلٌديفمو

."؟تسنفكعمتملكتله":يراههلأس
ايكبةصاخلاءاوهلانيحاوطىدحإهنوكنعودعيالتسنفك"

."كسفنيفرّكفتنألضفألانمو،هسِنا.يراه
ةديجةرظنِقلأ؟رسختساذام".هتوصضفخأويراهنمًابرتقملام

."...ةآرملاىلع
.يراهانيعتفرط
ةلكشميناعتوً،ابيرقتنيعبرألاغلبلجرتنأ،حيحص":رلاولاق

."لاموأةرسأوأةفيظوكيدلتسيلو،بارشلاءاستحاىلعنامدإلا
له".لمثهنألعطتسيملهنكل،خرصينأيراهلواح."ةريخألاةرملل"

."؟تسنفك...عمتملكت
ً.اددجمهدعقمىلعهتسلجرلاولّدع
.ءيشباهلنيدتيتلاةهجلايفرّكفو،يراهايلزنملاىلإبهذا"

نيذلاكوريدممأً؟امظعكتمروًامحلكتلكأيتلاةطرشلاةوقيهله
كسفنلنيدتكنإمأ؟ةلكشمةحئاراوّمشنيحةفئاخنارئفلثماوّرف
يفًايبسنةنمآولسوأعراوشءاقبإلىرخأدعبةنستحدكدقل؟امءيشب
لضفأدحأعقاولايفتنأ.نييموكحلاهيفظومنمرثكأهيمرجميمحيدلب
كنكل،كلذيفةبهومنيرخآلافالخبكلتمتو،يراهايكتنهميفلاجرلا
،مويلاهبسكتامفاعضأةسمخكلمّدقأنأنكمي.ديهزرجأىلعلصحت
ًاضرعكلمدقأنأنكمي.رمألايفةيمهأرثكألاءزجلاسيلاذهنكل
."اذهيفرّكف،ةماركلا.يراهايكتماركظفحي

سسحتً.اشوشمناكههجونكل،رلاوىلعهرصبّزكريليراهحفاك
لام.ةنيعلةينابايتارايس.هدجيملهنكل،ضبقملانعًاثحببابلاهعباصأب
.هحتففبابلاعفدوهوحنرلاو

ينعدنكل،تسنفكىلعروثعلالواحتتنككنأفرعأ":رلاولاق



،ءاسملاكلذيفاكولرنورغيفنسلوأعمتملكت،معن.ءانعلاكيلعّرفوأ
الىتحًاقلغميمفتيقبأ.نيليإلتقميفًادييلنأينعيالاذهنكل
يورىدلسيل،ينقّدصنكل،كلولحياملعفتنأنكمي.رومألادّقعأ
."هيلإعامتسالاقحتسيوهلوقيامتسنفك

."؟وهنيأ"
له؟كيلإةبسنلابقرفيأهناكمنعكرابخإلّكشيسله"

."؟اهنيحينقّدصتس
."؟فرعينم،امبر":يراهلاق
.رلاودّهنت
."هتدلاوقيلطوبقيفسولجلاةفرغيفىقبيّهنإ.نيفنافسنغوس32"
.اهتحولتئيُضأدقوهوحنةمداقةرجأةرايسلحّولويراهرادتسا
تسيلةفاسمىلع،انيمةقوجعمبّردتيءاسملااذههنكل":رلاولاق

لماغةدابعرادةعاقيفنوبردتيمهنإ.مادقألاىلعًايشمانهنعةديعب
."ركأ

."؟ركألماغ"
ةعرسلادازمثً،ادّدرتمحباكملاىلعةيواخلاةرجألاةرايسقئاسطغض

رلاوهجوىلعترهظ.ةنيدملازكرمهاجتايفًادعتبمقلطناوًاددجم
.ةرخاسةماستبا

ايةديدجةديقعقنتعتلكتادقتعمنعيلختلاىلإًارطضمتسل"
."يراه



:رشعيناثلالصفلا
ةدابعلاراد.دحألا

،رلومينرايببءاثت.دحألامويرهظدعبنمةنماثلاةعاسلاتناك
هنكلوًابعتمناك.ةلواطلاحابصمئفطيلهعارذدمّمث،هبتكمجرددصوأو
دعبمالعإلالئاسواهبتماقةلمحأوسأتفقوتدقف،هسفننمرورسم
عوبسألاةياهنةلطعلالخلمعلاعاطتساو،ءافتخالاورانلاقالطإيتثداح
ىلعتسّدكتيتلاقاروألاةموكتضفخناامناعرسو،جاعزإنودنم
،بارشسأكبعاتمتسالاولزنملاىلإباهذلانآلاهرودقمبناك.هتلواط
،حاتفملاىلعهعبصإعضو.زافلتلاىلعىقيسومةمغنةداعإةدهاشمو
ينبلافلغملاظحال،اهدنع.ّبترملاةلواطلاحطسىلعةريخأةرظنىقلأو
ادبو،ةعمجلامويهديربقودنصنمهذخأهنأركذتيملهنكل،زنتكملا
.قاروألاةموكفلخًايراوتمناكهنأًاحضاو

ىلعطغض.دغلاىتحفلغملارظتنينأنكمملانمناكدقف،دّدرت
هحتفً.اروفهددحينأعطتسيملءيش،هلخادامءيشبرعشو،ّفلغملا
ملنكل،بقعىلعًاسأرّفلغملارادأ،ةلاسردجيملهنكل،لئاسرلانيكسب
،ةلواطلابرضيو،ةناطبلانعلصفنيًائيشعمسفةوقبهّزه.هنمءيشعقي
.ةبوانملالودجىلعرقتسيو،ةفاّشنلاىلإمثفتاهلاىلإاهيلعزفقيو

ضهنمثهسفنىلعرلومينرايبرّوكتً.ادّدجمهتدعمملأبرعش،ةأجف
فوقولاعيطتسينألبققئاقدعضبتضقنا.ءاوهلاًابلاطثهليوهو
مقرنأظحالامبرلديدشملأبرعشينكيملولو.مقربلصتيوًابصتنم
يذلاو؛ّفلغملاىلعبتكيذلامسالاصخيوتللهبلصتايذلافتاهلا
.اٍّيلاحةبوانملايفدوجوملاصخشلاىلإريُشي

ً.اددجم؛ةمرغمتيرامتناك
ةذفانلانمءوضلالخد.ةدابعلارادةعاقتاجردىلعةرظنتقلأ

ناك.يورديدجلاىتفلاهجوءاضأو،مجنلالمحييذلابابلايفةيرئادلا
ةّدعذنمرّكفتاهنأتكردأو،ةقوجلايفتايرخألاتايتفلاىدحإىلإملكتي
ّتلختةهيدبلاةعرسنكل،اهتظحالمبهلحمستيتلاةقيرطلايفكاذنآمايأ
نأتدارأاهنكل،ةئيسةيادبهعمملكتلاوهيلإباهذلانكيمل.اهنع
يفةقوجلابيردتءانثأيفثّدحتدقناك.ةبسانملاةصرفلانّيحتتورظتنت
،يفلداليفلابهذملاهقانتعاو،هيضامنعٍحضاووٍلاعٍتوصبيضاملاعوبسألا
دقتايرخألاتايتفلاىدحإتناك!ذقُنينألبقًاديدجًايزانهنوكنعو
نقّفتا.هدسجنمامناكميفًاريبكًايزانًامشوهيدلنأبةعاشإتعمس



اهدسجتلعجاهسفنةركفلانأترعشتيرامنكل،عيظفكلذنأىلع
هنإ.بحلايفاهعوقوببسكلذنأاهسفنةرارقيفتفرعو،ةراثإشعتري
ةياهنيفنوكتساهنأتفرعو،ةعئارةراثإلاكلتو،فولأمريغوديدجرمأ
الكناك.ةقوجلادئاق،نايتسيركلثمصخش؛رخآصخشعمفاطملا
نيحيف،بابشلاتاعامتجايفظعيوتللوهأدبدقو،ةعامجلايفهيدلاو
.نيدترملانيبًابلاغمهرمأيهتنييورلثمًاصاخشأنأ

ةينغأىلعنونرمتيمهف،ءاسملاكلذيفًاليوطًاتقواوبردتدقاوناك
كلذبمايقلانايتسيركلّضفيً.اضيأمهيناغألكًايلمعاوّدأدقو،ةديدج
يفةداعنونرمتيمهو.مهتعاربىدمراهظإل،ددجءاضعأمهيلإمضنينيح
،ةينطولاتالطعلاببسبقلغمناكملانكل،نيفسريمتيغيفةصاخلامهفرغ
نممغرلاىلعو.نكابسركأيفركألماغةدابعرادةعاقىلإاوأجلاذل
تابيردتدعبجراخلايفاوفقومهنأالإ،ليللافصتنمتقولازواجت
ةراثإكانهتدبو،تارشحةعومجملثمُّنطتمهتاوصأتناك.ةقوجلا
ءاضعألانألامبروأ،ةرارحلاببسبامبر،ءاسملاكلذوجلايفةيفاضإ
،تاماستباكانهنكتملاذل،ةلطعيفاوناكةقرفلايفنيبطاخلاونيجوزتملا
لزغلانأاوربتعانيحًانسرغصألادارفألاىلعتبصنابتعتارظنامنإو
ىلعًادراهنهذيفلوجيءيشلوأبتيرامتقطن.دودحلازواجتدق
ناكمنعلءاستتو،يورىلإىرخأةرظنسلتختتناكاميف،اهتاقيدص
.مشولا

.نكابسركأىلإدعصيلجروحنتأموأو،اهتاقيدصىدحإاهتزكو
."لمثهنإ،نرظنا":تايتفلاىدحإتسمه
."!نيكسملجرنمهلاي":ىرخأتلاق
.ةهباشمءايشأًامئادلوقتيهو،كلذتلاقيتلايهيفوصتناك

يههذهنأتكردأمث،هسفنءيشلاتيرامتلعفو،تايرخألاتأموأ
تكرت،ةدحاوةظحلددرتتنأنودنمو.اهنعثحبتيتلاةصرفلا
.لجرلابرديفتفقوواهتاقيدصةعومجم

.تعقوتامملوطأناكدقف،اهيلإلفسألاوحنرظنوفقوت
."؟نيدتمتنأله":مستبتيهوٍحضاووٍلاعٍتوصبتيرامتلأس
،ةأجفاهفلخثيدحلافقوت.ةشوشمهتيؤرو،رمحألجرلاهجوناك

دقوتاجردلاىلعتايتفلاويورنأاهنيعفرطبىرتنأتعاطتساو
.اهوحناورادتسا

."؟تسنفكيورنيفرعتله!فسأللاي،ال":ةّنخبلجرلاملكت



.اهقلحيفاهتاملكتقلعو،اههجوبّضخيدّروتلانأتيرامترعش
."؟انهوهلهً؟انسح":لجرلالأس
.ةأجفًاريثكتدّروتمث،هيلعنىلإورعشلاريصقلجرلاسأرىلإترظن

وهأ؟يوريضامنمصخشوهأ؟ددجلانييزانلادحألجرلااذهله
؟مهيلإةدوعلابهعانقإلوأ؟هتنايخنمماقتناللءاجصخش

."...انأ"
.كاذنآاهّاطختدقناكلجرلانكل
عجارتيوهويورىرتلبسانملاتقولايف،فلخلاوحنترادتسا

.فنعبهفلخبابلاقلغيوةدابعلارادةعاقىلإًاعرسم
تحتتّرصيتلاىصحلاىلعةعساوتاوطخبلمثلالجرلاىشم

.ةأجفحيرلاهبتفصعٍراصلثمٍنحنمهدسجنمىلعألاءزجلاو،هيمدق
.هيتبكرىلععقووتاجردلامامأهمدقّتلز

."!لوهللاي،هوأ":تايتفلاىدحإتلاق
ً.اددجملجرلاضهن
دعصنيحةعرسبفلخلاىلإعجارتيوهونايتسيركتيرامتأر

ّحنرتو،فلخلاومامألاىلإًاليامتم،ايلعلاةجردلاىلعفقو.تاجردلالجرلا
ثبشتو،هسفنىلعهترطيسداعتسامث،ءارولاىلإطقسيداكوةظحل
.بابلاضبقمب

.اهمفىلعاهديتيرامتعضو
.هدصوأدقيورناكظحلانسحلنكل،بابلاعفد

عفدمث،فلخلاىلإلام."ً!ابت":بارشلاهلقثأتوصبلجرلاخرص
.هببابلابرضومامألاىلإهسأر

،ةيرئادلاةذفانلابهنيبجمدطصانيحجاجزلامطحتتوصاوعمس
.تاجردلاىلعاياظشلاتعقوو

."...كنكميال!فقوت":نايتسيركخرص
جاجزلانمةثلثمةعطقتناك.همفرغفوفلخلاىلإلجرلارادتسا

.هفنأرسجدنعبّعشتيعيفرطيرشيفهنمليسيمدلاو،هنيبجنمزربت
.ىرخأةملكبنايتسيركسبنيمل
.يذالوفلصنلثمًاداحتوصلاناكو،خرصيأدبوهمفلجرلاحتف

برضيوهو،لبقنمتيرامهدهشتملبضغبًاددجمبابلامجاهيأدب
بابلابرضو،بئذلثمىوع.نيتدودشمنيتضبقبةبلصلاءاضيبلاةباوبلا
.ةباغيفحابصلانوكسيفسأفتابرضلثمهتابرضتدبوً؛اراركتوًارارم



ةذفانلاىلعًاّقلعمفرخزملاديدحلانمًامجنبرضيكلذدعبعرش
يفخيمدلاذاذرأدباميفقّزمتيدلجتوصتعمساهنأتّنظ.ةيرئادلا
.ضيبألابابلانول

هفتاهجرُخينايتسيركتأرو.ً"ائيشامدحألعفيل":مهدحأخرص
.يولخلا

.ةأجفهيتبكرىلعلجرلاراهناو،يديدحلامجنلارّرحت
رثكأتبرتقااهنكل،نوعجارتينورخآلاناكاميف،هنمتيرامتمّدقت

ديبترعشتاجردلامامأ.اهردصيفةوقبقفخياهبلقنأةكردم
وهوءاوهلاًابلاطثهليلجرلاتعمس.تفقوتفاهفتكىلعنايتسيرك
ادبو،ةفاجضرأىلعرضتحتةكمسلثم،تاجردلاىدحإىلعسلجي
.يكبيهنأكو

***
ىلعًارّوكتمناك،ةعاسعبردعبهذخأتلةطرشلاةرايستءاجامدنع

نمةرايسلاىلإهودوقينأبمهلحمسو،فوقولاىلعهودعاس.تاجردلا
بيصأدقمهنمدحأناكنإتايطرشلاىدحإتلأس.ةمواقميأنود
.نيلوهذمطقفمهسوؤراوّزهمهنكلو،هنعغالبإلادويررضب

رطخ.ئفادلافيصلاليلوهيقباملكو،كلذدعبةرايسلاتبهذ
تظحالداكلابو.ثدحيملًائيشنأكوىهتنادقرمألانأتيراملابيف
هعارذنايتسيركعضووأىفتخامثً،اقهرموًابحاشجرخيوهويور
،ٍوتلمهنأتأرو،ةذفانلاىلعّقلعملاررضتملامجنلاىلإتقّدح.اهلوح
مغرلاىلعو.لفسألاىلإدحاووىلعألاىلإنازربيةسمخلاهسوؤرنمنانثاو
.ماكحإباهيفتكلوحاهترتستّدش،ةليللاكلتيفرحلانم

ذفاونىلعسكعنيرمقلاءايضو،ليللافصتنمزواجتدقتقولاناك
ىنبمىلإيلاخلاتارايسلافقومربعرلومينرايبىشم.ةطرشلاةدايقرقم
دحأنكيمل.ناكملاءاجرأيفةعيرسةرظنىقلأ،لخدامدنعو،زاجتحالا
يفزافلتلاىلإناقّدحينايطرشناكو،ثالثلالابقتسالاتالواطىلإًاسلاج
؛مليفلارلومفّرعت،نوسنوربزلراشتبًاميدقًابجعمهفصوبو.ساّرحلاةفرغ
مسابًاضيأفورعملا،ثورغً،انسنييطرشلاربكأفرعو،تومةينمأ
.هتنجوىلعأىلإىرسيلاهنيعنمدتمتيتلاةينبلاةبدنلاببسب؛"نيزحلا"
،رلومهركذتيالًاليوطًاتقوزاجتحالاىنبميفلمعدقثورغناك
.ناكملاريديهنأنوفرعيعيمجلاو

."ً؟ابحرم":رلومخرص



راشأو،زافلتلاةشاشنعهرصببحيشينأنودنمهعبصإثورغعفر
.ههجاويلًاددرتمرادتسايذلاًانسرغصألايطرشلاىلإ

اناكدقف،يرورضريغادبكلذنكل،ةظحللهتيوهةقاطبرلومضرع
.هنافرعي

."؟لوهنيأ":رلومخرص
.رأثيلهتيقدنبنوسنوربزلراشتعفرنيحثورغرخش."؟قمحألا"
نمقثوت.نظأامكةسمخمقرةنازنزلايف"ً:انسرغصألايطرشلالاق

."مهدحأىلعترثعنإ؛كانهساّرحلادحأ
.تانازنزلاىلإيدؤملابابلاربعلخدو.ً"اركش":رلوملاق
ًاقفوفلتخيءالزنلاددعوً،ابيرقتزاجتحاةنازنزةئمكانهتناك

ىلإباهذلابهسفنرلومجعزيمل.ديكأتلابدوكرمسوماذهو،مسوملل
ىدصاميف،ةيندعملاتاريجحلانيبةقورألايفيشميأدبو،ساّرحلاةفرغ
ناك،ًالوأ.زاجتحالاىنبمنمزئمشااملاطل.ناكملايفددرتيهتاوطخعقو
ةايحّوجكانهّوجلاادبً،ايناثً.افيخسًارمأكانهءايحأصاخشأزاجتحا
امك،كانهيرجتيتلارومألافرعيناكً،اثلاث.ةّمطحملالفسألاكردلا
نكل،هدضهايمموطرخمدختسيهنأبثورغنيجسمهتانيحثدح

SEFOىلإلصيالهنأاوفشتكاوموطرخلااوجرخأنيحءاعّدالاتضفر
مهSEFOءاضعأنأادب.اهيفثدحيكلذنأمعُزيتلاةنازنزلا
فرعنيحهنأنوفرعيالنيذلاةطرشلاةدايقرقميفنوديحولاصاخشألا
.هايملاموطرخنمءزجصقبماق،طيسبجاعزإدوجوبثورغ

،حاتفمولفق،ىرخألاتانازنزلالكلثم،ةسمخمقرةنازنزللنكيمل
.جراخلانمبابلاحتفلةيساسأةادأدرجمامنإو

هظحالءيشلوأو.هيدينيبهسأروةيضرألاىلعًاسلاجيراهناك
هسأريراهعفر.ءامدلابةخطلمىنميلاهديىلعةدامضلانأوهرلوم
هنأكونيتمروتمهانيعو،هنيبجىلعٌقوصلكانهتناك.هيلإرظنوءطبب
.ءيقةحئارةنازنزلايفّمشو.يكبيناك

."؟ريرسلاىلعِقلتستملاذامل":رلوملأس
نأديرأال،مانأنأديرأال":هفّرعتنكميالتوصبيراهسمه

."ملحأ
ىأردقناك.شعتراهنأةقيقحءافخإلههجوبةكرحرلوملعتفا

هريملوهف.دحلااذهىلإسيل؛اذكهسيلنكلو،لبقنمًابئتكميراه
ً.اراهنمطق



."بهذنل".حنحنت
نيحامهيلعةرظنّيأًانسرغصألايطرشلاو"نيزحلا"ثورغِقُليمل

.ةيوقلاثورغسأرةّزهدهاشرلومنكل،ساّرحلاةفرغازواجت
قصبيوهو،مامألاىلإًاينحنمفقوو،تارايسلافقوميفيراهأيقت

.اهايإهاطعأوغبتةفافلرلوملعشأنيحيف،مئاتشلاقلطيو
ريغىقبيساذل،ماودلاتاقوأجراخرمألااذهلصح":رلوملاق

."يمسر
فرعأنأديجرمأهنإ.ريدملااهيأكلًاركش".هتكحضبيراهَّصغ

."يغبنياممًاليلقلضفألجسبدرُطأسيننأ
لمعلانعكفاقيإّيلعبجوتيسناكالإو،هتلقامببساذهسيل"

.ً"اروف
."ً؟اذإرمألاام"
امكًاحجانًاققحمينعأ.ةمداقلاةليلقلامايألايفكلثمًاققحمديرأ"

.ً"ايحاصءاقبلاكرودقمبناكنإوهنآلالاؤسلاوً.ايحاصنوكتنيحلصحي
لعفعيطتسأيننأفرعت".غبتلاةفافلناخدرفزوهتماقيراهَّدش

."؟هلعفديرألهْنكلو،ريدملااهيأاذه
."؟يراهاياذهلعفديرتله.فرعأال"
."ريدملااهيأببسكيدلنوكينأبجي"
.ً"اببسّيدلنأضرتفأ،معن"
نيفقاو،كانهاناك.عضولايفرّكفو،ناعمإبهشتفمىلإرلومرظن

ءوضتحت،ولسوأيففيصلايلايلىدحإيف،غرافتارايسفقومطسو
ً،اعماهاربتخايتلاءايشألالكيفرّكف.ةتيمتارشحبءيلمحابصمورمقلا
،ءيشلكنممغرلاىلعف.اهازجنيمليتلاكلتواهازجنأيتلارومألالك
ً،ادجةيداعةقيرطب،اذكهرمألاثدحيسله،تاونسلاكلتلكدعبو
؟هليبسلاحيفًاريخأامهنملكبهذيو

كلعجيطقفدحاوءيشالإكانهنكيملكتفرعنأذنم":رلوملاق
."لمعلاوهوً،امدقيضمت

.يراهبُجيمل
."اهتدرأنإ،كلةمهمّيدل"
."؟...يهامو"
ذنمكيلعروثعلالواحأتنكو.مويلاينبّفلغميفهذهتيقلت"

."تقولاكلذ



حابصملاورمقلاءوضطقس.يراهلعفدرصّحفتوهديرلومحتف
.يعرشلابطلامسقسايكأدحأىلعورلومفكةحارىلع

."؟اهدسجيقابنيأً،انسح":يراهلاق
نوللابيلطمرفظتاذةليحنوةليوطًاعبصإيوتحيسيكلاناك

مجنلكشىلعهيفةرهوجلاو،عبصإلالوحمتاخكانهناك.رمحألا
ديلانمىطسولاعبصإلا.انيدلاملكاذه":رلوملاق.سوؤرةسمخب
."ىرسيلا

."؟عبصإلافّرعتيعرشلابطلاعاطتساله"
.رلومينرايبأموأ
."؟ةعرسلاهذهبأ"
ً.اددجمأموأوهنطبىلعهديبرلومطغض
."يلرابثيبزيلعبصإاهنأّدبالً،انسح":يراهلاق



.
ثلاثلامسقلا



:رشعثلاثلالصفلا
ةسمل.نينثالا

؛كنملماكرادجكانهو،يتزيزعايزافلتلاةشاشىلعنيرهظتِتنأ
نمةجّردتملاكشأبخسن؛ماجسنابكّرحتتاهلك،كنمةخسنةرشعاتنثا
نيعفرتمث،نيفقوتتو،سيرابيفرسجلوطىلعنيشمتتنأ.لظلاونوللا
.يلكرهظنيريدتمثً،اضغبةءولمملاوةدرابلاةرظنلاكلتبيننيقمرتوةروراق
،يتزيزعاياذهنيفرعتتنأو،ةرملكيفعفنيضفرلافً،اعفنيدجياذه
؟كلذكسيلأ

نيحيف،ةمهجتمةرظنةرشعيتنثابيننيقمرتو،كاذنآربخلايهتني
ةتماصكنكل،ءارمحةفش24نمأرقأانأوً،اهباشتمأبنرشعينثانيئرقت
.كتمصبحأانأو

نحن،يتبيبحاييرظنا.ابوروأيفامناكميفناضيفةروصرهظت
ىلعو.كمجنمسرأوزافلتةشاشىلعيعبصإكرحأ.عراوشلايفضوخن
ةشاشلانيبيئابرهكلالقحلابرعشأيننأالإ،لمعيالزافلتلانأنممغرلا
هيلإديعتيتلايهيتسملو،قودنصيفةايحلا،ءابرهكلا.يعبصإوةربغملا
.ةكرحلا

رجآنمّديشملاىنبملاجراخَفيصرلامجنلاسوؤردحأفرطلباقي
انهفوقولايننكمي.يتزيزعايقرطلاعطاقتنمرخآلافرطلاىلعرمحأ
عطاقترثكأدحأاذه.ةزهجألانيبٍتارغثربعناعمإبهيلإرظنلاورجتملايف
يفتارايسلانمةليوطفوفصةداعدجوتو،ولسوأيفًاماحدزاقرطلا
نيعاعشلثمناجرخينيعراشيفالإتارايسدجوتالمويلا،نكل.جراخلا
مويلالاوطريرسلايفِتنأ.يتزيزعايقرطسمخ.يتلفسإلابلقلانم
جارخإيننكميتببحأاذإ.يتآمثاذهلعفأنأبجينكل،يراظتناب
لاوطكيفرّكفأ!يتزيزع".كلتاملكلابسمهلاورادجلافلخنمةلاسرلا
."...كيتفشبرعشألازأالو،تقولا

،سمشلاةعشأ.ناكملاسمشلاةعشأرمغتف،جرخألرجتملابابحتفأ
ً.ابيرقكعمنوكأس

.رلوملةبسنلابةئيسةقيرطبمويلاأدبدقل
يفظقيتسامث،ةنازنزلانميراهجرخأدقةقباسلاةليللايفناك

ةخوفنمئطاشةركلثمتدبيتلاهتدعميفمالآبرعشيوهوحابصلا
ً.اريثك

.ءوسيسرمألانأادب



يراهلخدنيحًادجةئيسرومألانكتملةعساتلاةعاسلادنع،نكل
قباطلايفةميرجلاةحفاكمةبعشتاعامتجاةفرغودبيامىلعًايحاص
نمةعبرأو،نوليتبو،رلاوموتكاذنآةلواطلاىلإسلجيناك.سداسلا
نيليمزىلإةفاضإ،ةيضقلاةيجيتارتسانعنيلوؤسملانيرخآلانيققحملا
.ةيضاملاةليللايفامهيتزاجإنمايعُدتسانيصصختم

نيبامًامامتنوفرعتمكنأضرتفأً.اعيمجمكلريخلاحابص":رلومأدب
نأالإ،لئالدلاضعبعم،لتقاتميرجامبرو،ناتيضقامهنإ:انهانيديأ
يذلاسوباكلالثم؛كشللًاريثمرمألاودبي،راصتخاب.دحاوصخشيناجلا
."امةلحرميفًاعيمجانباتني

.زاهجلايفىلوألاضرعلاةحيرشرلومعضو
ىلإو.ةروتبملااهتبابسبىرسيلانيولاليماكديوهراسيلاىلإهارنام"

تلسُرأيتلاىرسيلايلرابثيبزيلديلىطسولاعبصإلاةيؤراننكمي،نيميلا
يتبنأالإ،ةقباطملاءارجإلةثجدوجومدعنممغرلاىلعو.ديربلابيلإ
اهنإ.يلرابةقشنماهتعفريتلاكلتباهتمصبةنراقمىدلعبصإلاتدّدح
."يتبايعئارلمعوةديجةردابم

،اهتاظحالمرتفدىلعصاصرملقبترقناميفًالجخيتبتدّروت
.ةيعيبطودبتنأتلواحو

.ضرعلاةحيرشرلوملّدب
لكشىلعءارمحةساملأ؛اليماكنفجتحتميركلارجحلااذهاندجو"

عبصإبطيحينيميلاىلإدوجوملامتاخلااذهناكو.سوؤرةسمخبمجن
."لثامتملكشلانكلً،انولحتفأمتاخلاىلعةساملألا،نورتامك.ثيبزيل

،ىلوألاةساملألاهنمتءاجيذلاناكملاةفرعمانلواحدقل":رلاولاق
يفساملألالقصتاسسؤمربكأنمنيتنثاىلإًاروصانلسرأ.حجننملاننكل
ناكميفحجرألاىلعىرجلمعلانمعونلااذهنإاتلاقامهنكل،بريوتنأ
."ايناملأبونجوأايسورىلإاتراشأو،ابوروأيفرخآ

ٍراشربكأ،زريبيدةحلصمللمعتساملأةريبخبانلصتا":يتبتلاق
فيطلاسايقمادختسانكمي،اهلًاقفووً.ايلاحملاعلايفماخلاساملألل
.ةساملألاهنمتءاجيذلاناكملاةقدبدّدحنليرهجملايعطقملاريوصتلاو
."انتدعاسملةرئاطنتمىلعءاسملااذهندنلنميتأتس

ةبعشيفًايبسنديدجلاونيعفايلانيققحملادحأ-راكسسونغامعفر
مهفأال،يديسايةيادبلايفهتلقامىلإةدوعلاب".هدي-ةميرجلاةحفاكم
نعثحبننحن،ةلصحملاب.ةجودزمةميرجتناكنإًاسوباكاذهّلثمياذامل



ىلعلمعلاانهعيمجلاعيطتسياذل،نينثانمًالدبطقفدحاولتاق
."...سكعلانوكينأبجي،ييأرب.اهسفنّةيضقلا

ثيحىلإنيعمتجملامامتهالّوحتو،ةقيمعةحنحنراكسسونغامعمس
.تقولاكلذىتحهيسركىلعًايخرتسملوهيراهيقب

."ً؟اددجمكمساام":يراهلأس
."سونغام"
."بقللا"
."-ركذتتنأبجي".جاعزنابتوصلالاق."راكس"
كلهلوقأسامركذتتنأتنألواح،نكل.ركذتأنل،راكسايال"

ّمتةميرج؛ةيضقلاهذهيفو-ةدّمعتمةميرجنوققحملاهجاويامدنع.نآلا
تايلضفألانمددعهيدليناجلانأنوفرعيمهف-ةيانعباهلطيطختلا
ودبتبايغةجحّرضحو،ةيعرشلاّةلدألالكلازأدقنوكيامبر.ةحضاولا
الًائيشكانهنكل.كلذريغوحالسلانمّصلختو،ةافولاتقويفةيوق
."؟وهاموً،ادبأقيقحتلانع-ريبعتلازاجنإ-هءافخإلتاقلاعيطتسي

.تارمةّدعراكسسونغامانيعتفرط
أدبنهنمو،زفاحلا؟كلذكسيلأ،يساسأءيشّهنإ.زفاحلا":يراهلاق

زفاحلارهظيوامموييتأيً.انايحأهاسنناننكلوًادجيساسأوهو،انقيقحت
؛شحافملحيفوأ،ققحملكسيباوكأوسأيفلتاقلاجرخيذإ:ةأجف
اللتاقسوباكلاو.كنهذاهبرّكفييتلاةقيرطلاىلعدمتعيءيشلك
."هكاردإرشبلاعيطتسيزفاحهيدلسيلً،اديدحترثكأنوكألوأ،هيدلزفاح

سيلأ،لوهشتفملااهيأرادجلاىلعريرشةروصمسرتنآلاتنأ"
زفاحكانهناكنإدعبفرعنالنحنف".نيرخآلاىلإراكسرظن."؟كلذك
."المأنيتميرجلانيتاهفلخ

.رلاوموتحنحنت
.دتشتيراهكفيفتالضعلارلومىأر
."قحمهنإ":رلاولاق
."-نأحضاولانم.قحمانأًاعبط":راكسلاق
نيتيضقلانيتاهىلعانلمعدقل.قحملوهشتفملا،راكسايسرخا"

ًائيشدجننأنودنم،يلاوتلاىلعًامويرشعةسمخومايأةرشعةدمل
ةلصلانوكتامدنعو.نيتميرجلانيتاهيتيحضنيبةلصّلثميدقًادحاو
يتلاءايشألاورئاعشلاو،اهباتلُتقيتلاةقيرطلايهنيتيحضلانيبةديحولا
ٍتوصباهقطننالأانأتحرتقاةملكيفريكفتلابأدبن،ةرّفشملئاسركودبت



بابشلاوراكسيقُبينأًاضيأحرتقأً.اعيمجانناهذأيفرودتاهنكل،ٍلاع
اوحتفينأوً،ادعاصفنآلانمةقلغممههاوفأةيلكلانمددجلانورخآلا
."لوهشتفملاملكتينيحمهناذآ

.ةفرغلاىلعتمصلاقبطأ
.رلاوىلإقّدحييراهرلومىأر
يفانناهذأيفنيئيشءاقبإلواحننأيغبني،رمألاصيخلتل":رلوملاق

اتميرجامهنأكو؛ّمظنموحنىلعلمعننأبجي،ةيحاننمف.هسفنتقولا
ريبكوعشبريرشةروصمسرننأبجي،ىرخأةيحاننمو.ناّتيداعلتق
عامتجالاو،ةفاحصلاىلإيريغدحأملكتينأديرأال.رادجلاىلعنيدبو
."نآلالمعلااورشاب.ةسماخلاةعاسلادنعمداقلا

ناكو،ةيفوصلاهبايثبًاقينأفاّشكلاتحتسلجييذلالجرلاناك
يتلاةأرملاىلإرظنيوهوهيبقعىلعزتهيوزملوهكولرشنويلغكسمي
.فطعلانيعبهمامأةيلابًالامسأيدترت

ىلإاهسأرةأرملاتداعأ."؟سوردلالباقميلعفدتنأحرتقتمك"
.اهيكروىلعاهيديتعضووفلخلا

ةيسنرفلابسوردىلعيلةقيدصتلصح.بسانملارجألافرعأ،هوأ"
نكميالً،انسح.يقيقحيسنرفديسنمةعاسلايفًاسنبرشعةينامثلباقم
.نلشنمرثكأعفدأنلاذل،يتغليميلعتلهسفنغلبملاينميبلطتنأ
."يضفراوأيلبقا

.ةيرحبيرجتهعومدكرتورشعيناثلافصلايفيلرابملهليوسلج
،هردصقوفو،يريرحلايدنلياتلاهصيمقتحتوهقنعىلعليستاهبرعش
.هنطبىلإًالوزناهقيرطعباتتنألبق

.فقوتتنل
ريدموأنيلثمملاهابتناهجيشنتتشيالىتحهمفمامأهديعفر

.سماخلافصلايفحرسملا
ينحنيًاليوطًالجرىأررادتسانيحو.هفتكىلعديبرعشنيحلِجو

.هناكميفرّمستييلخادساسحإهلعج.هقوف
."؟معن":قنتخمتوصبسمه
."ةطرشلانم،لوهيراه،انأاذه":لجرلاسمه
مث،يراههجوىلإرظنلانعمأوهمفنعهدييلرابملهليودعبأ

،شتفملااهيأفسآ.تنأاذهً،اعبط":هتوصيفحايترالارهظدقولاق
."...تننظوً،ادجملظمناكملا



."؟تننظاذام":هلأسوملهليوبناجبدعقملاىلعيطرشلاسلج
.ليدنمبهفنأملهليوّفظن."ءادوسًابايثيدترتتنأ"
سيلأ،يبغريكفت.ةئيسءابنأًالماح...ءاج،نيدلجركنأتننظ"

."؟كلذك
.يطرشلابجيمل
ةبرجتلابموقننحنف.شتفملااهيأةشاّيجةيفطاعةظحليفّيلإتئج"

."اهيلإرظنا.مويلاةيئاهنلا
."؟نم"
اهنأةظحللنظأ،حرسملاىلعاهارأامدنع.كانه،لتيلودازيلإ"

ًاسافنأبحسيملهليوناك."طقفاهئافتخابملحأتنكيننأو،ثيبزيل
."ثيبزيليتزيزعتفتخاملكتتتأدبنيح،نكل".شعتريوةقيمع

.ًالوهذمحرسملاىلإقّدحييطرشلانأملهليوفشتكا
نأبجيناك.انهىلإاهترضحأاذهل؟كلذكسيلأ،خراصهباشتهنإ"

."ةيقيسوملاثيبزيلةيحرسمنوكت
."؟...يهله":لوقييراهعرش
."اهتقيقشكلت،معن"
."ايوتينعأ؟ايوت"
قحالتقويفيفحصلارمتؤملا.نآلاىتحًارسرمألاءاقبإانعطتسا"

."مويلا
."ًاليلقةياعدلايفمهسيساذهنأدبالً،انسح"
.ترثعتنيحٍلاعٍتوصبةميتشتقلطأو،اهسفنلوحايوتترادتسا

.جرخملانعهرصبثحبوً،اطابحإهيعارذاهكيرشعفر
.ملهليودّهنت
.هزاجنإيغبنيريثكلمعكانه،ىرتامكف.ءيشلكتسيلةياعدلا"

فلتخمينطولاحرسملاةبشخىلعروهظلانكل،امًاعونماخةبهوماهيدل
طسوةريغصةدلبيفيعامتجازكرميفرقبةاعريناغأداشنإنعًامامت
،نكل.حرسملاىلعفرصتلاةقيرطثيبزيلّملعأانأونيتنستيضق.جيورنلا
."نيعوبسألالخكلذلعفننأبجي،كانهكلتعم

."يلرابديسايةريبكةعرسبرمألاةشقانميناكمإبف،كجعزأتنكاذإ"
."؟ةعرسبرمألاةشقانمكلوقبدصقتاذام"
.مالظلايفيراههجوىلعادبيذلاريبعتلارسفينأملهليولواح

تبلغت،همفيراهحتفامدنعوً،اددجمهيلعهنثارببقبطأدقفوخلاناك



.هعطاقوملهليوىلعةرطفلا
،فرعتامك،بسحفجتنملاانأ.شتفملااهيأًاقالطإينجعزتالتنأ"

."نآلاةيلوؤسملانولوتينورخآلا.كرحتترومألالعجيصخش
نلعيةيفوصًابايثيدترييذلالجرلاناكاميفحرسملاوحنهديبحّول

:ةظحللاكلتيفٍلاعٍتوصب
."ةقودةسئابلاةدرشتملاهذهنملعجأس"
درجمنوكأس،دغلاذنم.نولثمم،يحرسمممصم،جرخم":يلرابلاق

ةملكلاركذتىتحءاوهلايفهديبحيولتلابرمتسا."...هذهعباتأدهاشم
."ايديموكلا"

."انبهاومفشتكننأًاعيمجانيلعبجيً،انسح"
جرخملاسأرىأرنيحتمصهنكل،ءافوجةكحضملهليوقلطأ

ًاصقارتنك،قحمتنأ":سمهويطرشلاىلإلامف.هوحنةأجفريدتسي
ًامئادكانه،نكل.فرعتنأتدرأنإًادجًائيسًاصقارو،ةنس20ةدمل
صقرلانسحينملكنولبقياذل،اربوألايفروكذلانيصقارلايفريبكصقن
مثً،اماع40انرمعحبصينيحدعاقتلاىلعربجن،لاحلكىلع.ًاليلق
نمكتةيقيقحلايتبهومنأكاذنآتكردأ.ديدجءيشداجيإانيلعبجوتي
وهاذهو،شتفملااهيأحرسملاةرادإاهنإ.صقرلاىلعنيرخآلانيرمتيف
نيريثمحبصنً؟ارمأفرعتله،نكل.هبمايقلايننكمييذلاديحولاءيشلا
يفماريامىلعريسترومألانألو،حاجنلاىلإةراشإىندأدنعةقفشلل
مسرناننأو،تاريغتملالكبمّكحتلاانعسويفهنأقّدصن،تايحرسمعضب
انللوحالنأفشتكنو،اذهلثمءيشثدحيمث،تالاجملالكيفانردق
."...انأ.ةوقالو

.ةأجفملهليوفقوت
."؟كلذكسيلأ،للملابرعشتكلعجأ"
."كتجوزبقلعتيرمألا".حنحنتوهسأررخآلالجرلاَّزه
.ةرّفنمةيلاعءاضوضعامسرظتنيهنأكو،ًاليلقهينيعملهليوضمغأ
."اهعبصإاهنأىشخأو،ةروتبمًاعبصإيوتحيًادرطانملتسا"
هنكل،بحلجرًامئادهسفنربتعادقناك.ةبوعصبهقيرملهليوعلب

؛كانهًامئادةدوجوملاهبلقتحتةلتكلاكلتً؛اددجمربكتاهنأنآلارعشي
.نونجلاةفاحىلإهعفدييذلامرولا

لاوطتفرعدقفً،ابيرقتحيرماذه؟شتفملااهيأًارمأفرعتله"
."اهبًاررضقحليسهنأتقولا



."!؟اذام"
.رخآلالجرلاتوصيفقلقوةشهدةربنملهليوظحال
."؟يراهكوعدأنأيننكميله؟يراهايءيشبيندعتنأنكميله"
.يطرشلاأموأ
."؟يندعتلهً.ايساقًاباقعهبلزنأ.هبقاعو،يراهايهدِج،هيلعرثعا"
دقفً،اقثاونكيملهنكل،ئمويرخآلالجرلاىأرهنأملهليوَّنظ

.ءيشلكهعومدتهّوش
زيكرتلالواحوًاقيمعًاسفنملهليوبحسو،لجرلاىفتخا،كلذدعب

ً.اددجمحرسملاىلع
."لعفأس،ةطرشلابلصتأس!ال":ايوتتخرص
،ديدشبعتبرعش.ةلواطلاحطسىلإًاقّدحمهبتكميفيراهسلج

.ديزملالعفهرودقمبناكنإفرعينكيملو
ةليلوةنازنزلايفةرملاهذه-ةشئاطلاةقباسلاةليللالامعأتناك

ملهليوعمعامتجالانأادب.هيلعاهلالظبتخرأدق-سيباوكلانمىرخأ
هحنموكانههسولجببسب؛هاوقفزنتسايذلاوه،لاحلكىلع،يلراب
تبيُصأدقهتجوزنإيلرابلاقنيحهتشهدمث،يناجلاكاسمإبًادعو
ثيبزيلنأوهف،طقفدحاوءيشبًاقثاوناكاذإهنأيراهكردأ.ررضب
.ةتيميلراب

ةظحللاذنمبارشلاءاستحاىلإةّحلمةجاحبرعشدقيراهناك
فوخمث،يدسجٍقوتلثم،ًالوأ.حابصلاكلذيفاهيفظقيتسايتلا
هعملاميأوأهتروراقهذخأمدعبهئاودنيبوهنيبلاحدقهنأل؛رعذو
يفًاعجواهيفىحضأةديدجةلحرمكاذنآلخديملألاناك.لمعلاىلإ
يفودعلاناك.ءالشأقزمتيسهنأنمماتلابعرلابًاروعشو،هلكدسجلا
ناكميف؛فيوجتلانمرجمزتبالكلاو،اهبذجيولسالسلابحسيلفسألا
اههركردقباههركيناك.اهضغبيمك!لوهللاي.هبلقتحتهنطبيفام
.هل

نمةروراقفصنىفخأهنأّركذتدقف،هيمدقىلعيراهضهن
ناكهنإمأ؟وتللكلذهلرطخله.نينثالامويتافلملاةنازخيفبارشلا
تائمبهسفنهعادخىلعًاداتعميراهناك؟تقولالاوطرمألااذهًاكردم
ىأرو،ةكرحظحالدقف،ةأجفهرصبعفرنيحجردلاحتفيداك.قئارطلا
؟كاذنآكّرحتدقاهمفنإمأ؟َّنُجله.اهتروصنمهلمستبتنيليإ

ً،امامتةيلاتلاةظحللايفو،"؟ةئيسلااهتيأهيلإنيرظنتيذلاام":متمت



.اياظشىلإجاجزلامطحتو،ةيضرألابتمطتراو،رادجلانعةروصلاتعقو
راطإلانمشأجةطابربهلمستبتتناكيتلانيليإىلإيراهقّدح
.تادامضلاتحتملألاعضومىلعىنميلاهديعضوو،روسكملا

كردأو،لخدملادنعنيفقاونيصخشظحالجردلاحتفيلرادتساامدنعو
راطإجاجزىلعامهيتروصساكعنانأو،تقولاضعبذنمكانهامهنأ
.كرحتيهآراموهةروصلا

:فوخلاوبارغتسالانمجيزمبيراهىلإرظنيوهوغيلوألاق
.ً"ابحرم"

."غيلوأايًابحرم":بيجيوهوجردلاهديتتلفأو،هقيريراهعلب
ليزاربلابختنمةزنكوقرزأًالاورسيدتريو،نيّفخلعتنيغيلوأناك

ودلانورمساوةعستمقرلالمحتهتزنكنأيراهفرع.ءارفصلاينطولا
نيح،داحآلادحأيفدوقوةطحمنمهلاهارتشادقف،ةيفلخلاةهجلانم
.جلزتللليفرونىلإغيلوأوليكارعمهقيرطيفناك

.غيلوأسأرىلعهديتناك."لفسألاقباطلايفهتدجو":رلاوموتلاق
ةركبعلتتنأً،اذإ.انهىلإهترضحأاذل،لابقتسالايفكنعلأسيناك"
."؟غيلوأايمدقلا

نيتنكادلانينيعلاكنيتب،بسحفيراهىلإرظنامنإو،غيلوأبُجيمل
ً،انايحأًادجنيتفيطلانوكتنأنكمينيتللاو،هتدلاوينيعناهبشتنيتللا
فرعيمل،ةظحللاكلتيف.ىرخأًانايحأةمحرلايتميدعوًادجنيتيساقو
.كاذنآًامتعمناكناكملانكل،امهلاحيراه

."؟مجاهمتنأله":ىتفلارعشبعاديوهوًامستبمرلاولأس
تالصخىلإو،راتوألاةدودشمةيوقلاهليمزعباصأىلإيراهقّدح

ءاقلتنمبصتنيرعش-ءارمسلارلاوديافقىلعةنكادلاغيلوأرعش
.هتحتنازتهتهيمدقبرعشو-هسفن

يفبعلأانأ،ال":يراهىلعةوقبنيتتباثنالازتالهانيعو،غيلوألاق
."عافدلا

لازيال.غيلوأايىحرم"ً:ارسفتسميراهىلإرظنيوهورلاولاق
نيحهسفنءيشلالعفأانأ-انهيمهوةمكالمنيرمتيراهىدل
ىلعألاىلإدوعصلاتنأوانأانناكمإبناكامبر،نكل-امءيشينبضغي
."انهرومألايراهّبترينيحيف،حطسلاةفرشنمرظنملاةيؤرو

."انهىقبأس":ةحارصبغيلوألاق
.يراهأموأو



."غيلوأايكئاقلبتدعس،سأبال"
دنعغيلوأفقونيحيف،ناكملارداغوىتفلافتكىلعرلاوتبر

.لخدملا
."؟انهىلإتلصوفيك":يراهلأس
."ورتيملاةطساوب"
."؟كدرفمب"
.غيلوأأموأ
."؟انهكنأليكارفرعتله"
.هسأرغيلوأَّزه
ً.افاجيراهقلحناك."؟لخدتنأديرتالأ"
."لزنملاىلإيتأتنأكديرأ":غيلوألاق
ليكارتحتف،سرجلاىلعطغضلابيراهمايقنمٍناوثعبرأدعب

ً.ابضغناطيشتستاهانيعتدبو،بابلا
."؟تنكنيأ"
هزواجتينألبقامهيلكىلإهجوملاؤسلانأةظحلليراهَّنظ

.غيلوألةريبكةماستبامستبتواهرصب
تدعص،اذل.هعمبعلألدحأّيدلنكيمل":هسأرًائطأطمغيلوألاق

."ةدلبلاىلإتهجوتوورتملانتمىلع
.اهتوصاهلذخ."؟...فيك،نكل؟كدرفمب!ورتيملا"
.يمأايةديعسنينوكتسكنأتننظ.جراخلاىلإتللست":غيلوألاق

."...نيديرتًاضيأتنأكنإتلق،ةلصحملاب
.اهيعارذنيبةأجفغيلوأليكارتنضتحا
."؟ياتفايكيلعتقلقمككردتله"
.غيلوأتقناعنيحًارزشيراهىلإترظنو
***
وحناقّدحو،ةقيدحلارخؤميفجايسلابناجبيراهوليكارتفقو

بكارملاتزرب.تمصلانامزتليامهو،يرحبلااهقيضموولسوأىلإ؛لفسألا
يراهرادتسا.ةريغصءاضيبتاثلثملثمقرزألارحبلايفلقتنتيتلا
نيباهتحنجأبفرفرتوجرملانععفترتفيصلارويطىأرو،لزنملاهجاويل
ةيبشخحاولأهوسكتً،اريبكلزنملاناك.ةحوتفملاذفاونلامامأحافتلاراجشأ
.فيصللال،ءاتشللاٍّينبمًالزنمناك،ءادوس

ةرتسيدترتاهنأىأرامك.نيتيراعلااهيقاسىأرو،اهيلإيراهرظن



سمشلاتألألت.طيسبقرزأناتسفقوفرارزألاةقلغمةقيقرءارمحةينطق
لوحاهعضتيتلاةدالقلاتحتيراعلااهدلجىلعقرعلاتارطقىلع
لكفرعيهنأريكفتلايفيراهقرغتسا.اهتدلاونعاهتثرويتلاواهقنع
اموً،احلموًاقرعزرفينيحاهدلجةحئارو،ةينطقلاةرتسلاةحئار:اهنعءيش
ً.ائيشلقتملاذاملو،اهتايحنمهديرت

.ةدئافنودنمةفرعملاكلتلك
."؟رومألايرجتفيك":لأس
باهذلااننكميال،نكلً.ايبشخًاخوكترجأتسادقل،سأبال":تلاق

."كلذيفترخأتدقل.بآلبقهيلإ
ً.احضاوداكلابماهتالاو،ةيداعةربنلاتناك
."؟كديتيذآله"
."حرجدرجمهنإ":يراهلاق
.اهداعبإيفةبغرلامواقو،اههجوىلعرعشةلصختكرحت
."سمألزنملامييقتلصخشءاج":تلاق
."؟كلذكسيلأ،هعيبيفنيركفتالتنأ؟!همييقت"
."يراهايطقفنيصخشىلإةبسنلابًادجريبكلزنملا"
."غيلوأكلذكو،هيفتعرعرتدقل.لزنملااذهنيبحتكنكل،معن"
امفعضّفلكتءاتشلايفةنايصلانأتكردأ.يريكذتىلإيعادال"

."ميدقلزنمهنإ.حطسلاديدجتبجينآلاو،تليختدق
ةركلالكر.بأرملابابهاجتابةركلالكريوهوغيلوأيراهبقار

يلايخروهمجلهيعارذعفروهينيعضمغأهمدقعفرامدنعوً،اددجمةوقب
.نيعجشملانم

."ليكار"
."؟يراهايرمألاام".تدّهنت
."؟ملكتأنيحيلإيرظنتنألقألاىلعكنكميالأ"
لوقتةطاسببتناكامنإوً،اجعزنموأًابضاغاهتوصنكيمل."ال"

.ةقيقحلا
."؟تفقوتنإقرفيألكشيسله"
."يراهايفقوتتنأكنكميال"
."ةطرشلالمعنعينعأ"
."اذهتنّمخ"
."رخآرايخّيدلنوكينلامبر":لاقوبشعلالكر



."ً؟اقح"
."ال"
."ً؟اذإيضارتفالالاؤسلااذامل"
.اههجونعًاديعبرعشلاةلصختخفن
،لوطأتقوللزنملايفءاقبلابيلحمسيلمعىلعروثعلايننكمي"

."-اننكمي.غيلوأبءانتعالاو
تكبشواهسأرتنحأ.طوسةبرضلثماهتوصناك."!يراهايفقوت"

.ةقراحلاسمشلايفتدمجتدقاهنأكو؛اهيعارذ
وهكلمعسيل.قرفيأكلذثدُحينل.الوهباوجلا":تسمه

."...امنإو،ةلكشملا
.هينيعىلإترظنوفلخلاىلإترادتسامث،تقهش
."ةلكشملاتنأ.يراهايتنأيهةلكشملانإ"
.اهينيعيفقرقرتتعومدلايراهىأر
."نآلابهذا":تسمه
بكارملاوحنأموأ،كلذنمًالدبو.هيأررّيغهنكلً،ائيشلوقينأدارأ

.قيضملايفةرحبملا
."رداغأسمثغيلوأىلإثدحتأس.ةلكشملاانأ،ةقحمتنأ":لاق
لزنملايعيبتال".فلخلاىلإرادتساوفقوتمث،تاوطخعضبىشم

."امٍّلحبجرخأس؟نيعمستله،اذهيلعفتال.ليكاراي
اهديتّدمو."بيرغلجرتنأ":تسمهو،اهعومدمغرتمستبا

نِتعا"ً.اددجملزنتاهتكرتف،اهنعًاديعبناكهنكل،هتنجوبعادتساهنأكو
."يراهايكسفنب

ةعاسلاتناك.يرقفلاهدومعىلعةريرعشقترس،يراهرداغامدنع
.عامتجالاىلإلوصوللعارسإلاهيلعنوكيسو،5:15
رظنلانعمأوً،امامتًارمستمفقأ.وبقةحئارهنمحوفتو،ىنبملايفانأ

تاوطخعقووتاوصأعامسيننكمي.يمامأتانالعإلاحولىلعءامسألاىلإ
تسليننكل،يتيؤرنوعيطتسيالمهفً.افئاختسليننكل،ملالسلاىلع
ايةقرافمتسيلهذه...يننكل،يتيؤرمهنكميال؟تعمسلهً.ايفخ
لكةغايصنكمي.كلذكودبتلطقفةقيرطلاكلتباهنعتّربعدقو،يتزيزع
دوجوالةيقيقحلاتاقرافملافً،ابعصسيلاذهو،ةقرافمىلعيوطنيلءيش
،تاملكدرجماهنإ؟لهساذهمكنيرتله.اهاه،ةيقيقحتاقرافم؛اهل
رظنأانأ.ةغللانمو،تاملكلانمتيهتنادقل.ةغللايفةقدلاىلإراقتفاو



.دعتسمانأ.اهيفتاقرافمالوةحضاويهو،يتغليههذه.يتعاسىلإ



:رشععبارلالصفلا
اربراب.نينثالا

نكيملوً.ارخؤمًاريثكتقولايفركفتتأدبدقنسدنفساربرابتناك
نولوقيسمهفرعتنيذلاسانلامظعمف،اهتعيبطبةفوسليفاهنأينعيكلذ
نأًاموينظتملو،ّطقلبقنمرمألايفترّكفدقنكتملً.امامتسكعلا
تكردأدقتناكً.ايجيردتدفنتُسيتقولااذهنأو،ءيشلكلًاتقوكانه
اهنأو،ءايزأةضراعاهفصوبًادبأحجنتنلاهنأتلختاونسعضبذنم
تناكنإىتحً؛اديجكلذادب.ةقباسةضراعبقلبةيضارنوكتنأبجي
،كلذرتيباهللاقدقل."ريغصلجر"ينعتةيدنلوهلانمةقتشملاةملكلا
اهلّرفودقو،اهّملعتتنأبجياهنأَّنظيتلاءايشألامظعماهربخأامك
باهذلابةبغرلابرعشتمل،بوبحلاببسبو.نوأديهبرشميفًالمع
ةصصختمحبصتلسردتتناكثيح،نردنيلبةعماجىلإلمعلانمةرشابم
.عامتجالاملعب

عامتجاةملاعحبصتنأملحوبوبحلاورتيبنمزناك،لاحلكىلع
،هتنتملةساردنويدعمةديحومايألادحأيفاهسفنتدجوو،ىهتنادق
يفللمللةراثإبراشملارثكأيفلمعو،اهنمثعفدتنأبجيٍبوبحو
ىلإتبهذواهيدلاونمًالامتضرتقاو،ءيشلكنعاربرابّتلخت.ولسوأ
يفتضق.ةيلاغتربلاّملعتتلامبرو،ةحيحصلاةكسلاىلعاهتايحعضتلةنوبشل
تقولاناك.اهجعزيملكلذنكل،ةعرسبمايألاتضموً،اعئارًاتقوةنوبشل
وكرامدعيملو،اهيلإلصيلاملادعيملىتح،بهذيويتأيًائيشةطاسبب
عضبلمحتيهونطولاىلإتداع،اهدنع.ةعتملاتهتناو،دبألاىلإًاصلخم
يفهنمصخرألاغتربلايفيساتسكإنأًالثمتملعتدقو،ةيفاضإبراجت
ةغلةيلاغتربلانأو،اهسفنةقيرطلابكتايحيفىضوفلاريثيهنكل،جيورنلا
.هضيوعتنكميالودودحمدرومتقولاوً،ادجةبعص

تحمسو،بيترتلابدنالورونوروفلورنمٍلكعمكلذدعبتجرخ
هيلعوهاممرثكأًاعتممرمألاادب.تقولاضعبلمهعمىقبتنأباهسفنل
دنالوروىضقناتقولانكلً،اعئارناكيذلادنالورةلاحءانثتساب؛ًالعف
.هعم

نعملاعلافقوت،اهيدلاولزنميفةميدقلااهتفرغىلإتلقتناامدنع
،بوبحلانععالقإلانمتنّكمتو،جرختدعتمل.تقولاأطابتونارودلا
تّدأ،ءانثألاكلتيف.اهتساردفنأتستامبراهنأيفريكفتلانعمتتأدبو
عمعيباسأةعبرأهتدملمعدقعدعبو،ةيرشبلاىوقلاةحلصملًاتقؤمًالمع



لراكةحاسيفًايفارغجةعقاولا،ديلرتوونثوليهىعدتنيماحمةسسؤم
ضرُع،نويدلاليصحتبنيصصختملانيماحمللىوتسمىندأيفًايمرهو،زرنرب
.مئادلمعاهيلع

.تاونسعبرألبقكلذثدح
ليهبتاكميفهنأتفشتكااهنأًاساسألمعلاباهلوبقببسناك

تأدبً.اقباسهتفرعرخآناكميأنمأطبأتقولايضميديلرتوونثو
نمّديشملاىنبملااهيفتلخديتلاةظحللايفءطببمدقتتتقولاةلجع
نألبقتقولاضعبىضقنا.دعصملايف5مقرلاىلعتطغضو،رمحأرجآ
اربرابتعاطتسا.ءطببدعصملاعفتريوامهيناكمىلإنيدئاعنابابلاقلزني
ىلعيناثلابرقعلاةكرحبقارتنأدضنلافلخًامامتةيراوتمتناكيتلا
نوزلحاهنأكو؛تاعاسلاوقئاقدلاويناوثلاةكتكتولخدملاقوفةعاسلا
رمألا؛مايألاضعبيفًامامتفقوتيتقولالعجتنأاهرودقمبناك.ءيطب
ودبيامىلعيضقنيتقولانأبيرغلاءيشلاناك.زيكرتةلأسمهلك
داعبأيفنودوجوممهنأكو؛اهلوحنيرخآلاصاخشألاىلإةبسنلابربكأةعرسب
سانلالخدورارمتساباهمامأفتاهلاَّنر.ةفلتخماهنكلواهلةيزاومةينمز
ثدحيءيشلكنأادبنكل،تماصمليفيفمهنأكوهنماوجرخوناكملا
كرحتت،ةيكيناكيمءازجأتاذةيلآةناسنإاهنأكو؛اهنعلزعنموحنىلع
.ةئيطبةكرحبًامدقيضمتاهتايحاميف،اهريغصخشلكلثمةعرسب

نويدليصحتبتكمسلفأدقف،ًءانثتساطقفيضاملاعوبسألاناك
ءارجإبنوموقيوناكملكيفنوضكريعيمجلاأدبو،ةأجفًايبسنريبك
رطيستلحوتفممسومهنأديلرتواهربخأ.نيناجممهنأكو؛ةيفتاهتالاصتا
ةيبهذلاةصرفلايههذهنأو،قوسلانمةديدجصصحىلعروسنلا
اهرودقمبناكنإحابصلايفاربرابلأسو،قوسلاداّورةبخننيبءاقترالل
نمنئابزعمتاعامتجاكانهنإلاقو،مويلاكلذلوطأًاتقوءاقبلا
لكنأبعابطنالاحنمنوديريمهنإو،6:00ةعاسلاىتحةسلفملاةكرشلا

نيحاهردصىلإديلرتوقّدح،ةداعلاك.ديلرتوونثوليهيفمظتنمءيش
لاقامكفلخلاىلإاهيفتكًايئاقلتتعفدو،تمستباداتعملاكو،اهعمملكت
عيمجلاف،ّيدارإريغًالعفكلذادب.نوأديهيفلمعتتناكنيحرتيباهل
ناك.نسدنفساربرابهتفرعاماذهلقألاىلعوأ،مهيدلامبنوهابتي
ىلعاهنأادبو،كلذىلعًالاثمًاديدحتةظحللاكلتيفلخديذلاصخشلا
هيلإرظنلاقحتسيءيشبعتمتيالهنأىلعءيشيأبةنهارمللدادعتسا
ىلعكلذنأو،همفلوحدوقعملاليدنملاو،قابسلاةراظنو،ةذوخلاتحت



لاصيإيغبنييذلابتكملافرعيهنإلاق.لمعلاهتلصاومببسحجرألا
ءاقلإتعاطتساوً،اّقيضًالاورسًايدترمقاورلايفءطببىشمو،هيلإدرطلا
ًابيرقيتأتسيتلافيظنتلاةمداختناك.نيليمجلاهيفدرىلعةديجةرظن
ام،اذل.ةعئارنانسأبعتمتتاهنكل،اهدسجلكيطغتيهف،رخآًالاثم
.حاسمتلالثمةيهابتموةمستبملوجتتتناك،معن؟هلعفتتناكيذلا

.بابلاحُتفنيحةعاسلاىلعيناثلابرقعلابقارتاربرابتناك
وسكيو،ةبوعصبسفنتيو،ًاليلقًانايروًاريصقلخديذلالجرلاناك

اهلمعتأدبامدنع.جردلادعصدقهنأاربرابتضرتفااذل،هتراظنراخبلا
نمنوركافلأاهنمثةلذبنيبقرفلافرعتنكتمل،تاونسعبرألبق
اهرودقمبدعيملو،كلذىلعتنّرمتًائيشفًائيش،نكلو،اداربوأنامسيرد
ً؛اضيأةيذحألاوقنعلاتاطبرىلعامنإو،طقفتالذبلاىلعمكحتنأنآلا
.اهمدقتنأيغبنييتلاةمدخلاىوتسمديدحتيفًاتابثرثكألارصنعلا

كانهفقونيحصاخوحنىلعمامتهاللًاريثمديدجلادفاولاُدبيمل
؛همساركذتتمليذلادليفنيسيفنيدبلاباهّركذ،عقاولايف.هتراظنًافظنم
ىلعلدتسبالملاتناكاذإ،لاحلكىلع.ًالصأجمانربلادهاشتالاهنأل
ءاذحلاو،ةيريرحلاقنعلاةطبرو،ةّملقملاةلذبلانإف-كلذكيهو-ءيش
ًابيرقنوظحيسديلرتوونثوليهنأبلؤافتلاىلعثعبتًايوديعونصملا
.مهمنوبزب

له،ريخلاحابص":اهتاماستبالضفأيناثاهرغثىلعةمسارتلاق
هيفلخدييذلامويللاهتاماستبالضفأبظفتحتتناك."؟كتدعاسميننكمي
.اهتايحكيرشنوكينأنكميلجر

بيجنمًاليدنمجرخأو."اذهلمآ":لاقولباقملابلجرلامستبا
نأكنمًاريبكًافطلنوكيسنكل،عامتجايدل".هنيبجىلعهعضووهترتس
."ًالوأءاملانمًاسأكيليرضحت

اهديدحتعطتستملاهنكل،ةيبنجأةنكلزييمتاهرودقمبنأاربرابتّنظ
اهتعانق-ةرمآلانكل-ةبدؤملاةقيرطلاتداز،كلذنممغرلاىلعو.ةقدب
ً.ادجمهمنوبزلااذهنأب

."ةدحاوةظحلً،اعبط":تلاق
ةأفاكمنعًائيشركذدقديلرتونأرمملايفاهريسءانثأيفتّركذت

امبرو،ةنسلاكلتًاديجةيونسلامهماقرأتعفترانإنيفظوملالكلةلمتحم
اهتأريتلاكلتلثمءاملاديربتلزاهجءارشيفركفتنأًاضيأةكرشللنكمي
ىلإزفقو،تقولاعراستدقف،كاذنآءيشثدح،ةأجف.ىرخأنكامأيف



ًائيطبحبصيلتقولاداعمثطقفٍناوثعضبالإكلذمديمل.مامألا
تقُرسدقيناوثلانأ-هريسفتنكميالوحنىلعو-ادبْنكلً.اددجم
.اهنم

لساغملاىدحإقوفروبنصلاتحتفو،تاديسلاضاحرمىلإتبهذ
تعضونيحيف،ترظتناوقودنصلانمًايكيتسالبًابوكتبحس.ثالثلا
ّىلحتينأجراخلايفلجرلاىلعبجوتيساذل،رتافهنإ؛ءاملاتحتاهعبصإ
وحننوكتساكرامدرونيفةرارحلاةجردنإعايذملاربعمويلااولاق.ربصلاب

حبصتسف،ةيافكًاليوطًاتقوقفدتيءاملاتكرتاذإنكل،ةيوئمةجرد22
ىلإتقّدح.عئاروحنىلعةدرابلاديرامةريحبنميتأتيتلابرشلاهايم
حبصتسً،اقحًادرابءاملاحبصيامدنععضولانوكيسفيك:تلءاستواهعبصإ
اهدييفمتاخلاعبصإً؛ابيرقتاهبساسحإلكدقفتسوءاضيباهعبصإ
ضيبأاهبلقحبصينألبقنمتّنمت؟جاوزلامتاخعضتسىتم.ىرسيلا
اهسفنجعزتملاذل،فقوتمثءاوهرايتبترعش.اهرعاشملكدقفتو
لثميرجي؛يضقنيتقولاوً،ائفادلازيالءاملاناك.فلخلاىلإةرادتسالاب
نمٌعستماهمامأو،ىرخأًارهش20لبقنيثالثلااهماعغلبتنل،ءاره.هايملا
.تقولا

يبابةآرملاةحفصىلعتدهاشو،اهرصبعفرتامتوصاهلعج
؟ظحالتنأنودنمصخشلخدله.نيضيبأنيتريجح

فيواجتكانه.ةأجفديلجلالثمًادرابءاملاحبصأنيحعزفتتداك
ً.ادجدرابوهاذهلو،كانهنمءاجهنأدبال؛ضرألاتحتةقيمع
ةّحلمةجاحبترعش.هلكألتماامناعرسوروبنصلاتحتبوكلاتعضو
.ضرألاىلعبوكلاتعقوأترادتسانيحو.ناكملانمجورخلاو،عارسإلاىلإ

."؟كتفخأله"
ً.اقحًاقلقتوصلاادب
ًاليلقةيبصعانأ،ةفسآ":فلخلاىلإاهيفتكعفدتنأةيسانتلاق

يفتنأ،عقاولايف":تفاضأمثبوكلاكسمتللفسألاىلإتنحنا."مويلا
."تاديسلاضاحرم

ىلعيوتحيلازيالوهو،فقوتوهسفنلوحراددقبوكلاناك
حطسلاىلعاههجوساكعناتأر،هوحناهديتّدمامدنعو.ءاملاضعب
،ليئضلاساكعناللةيجراخلاةفاحلاىلع،اههجوىلإةفاضإ.ضيبألايرئادلا
.ديدشءطبب؛ءطببيضقنيتقولانأاهلادبً،اددجم.كرحتيًائيشتأر
.دفنيتقولانأرّكفتيهوىرخأةرماهسفنتطبضو



:رشعسماخلالصفلا
سيرومأانيف.نينثالا

رجتممامأةكلاهتملاءاضيبلاوءارمحلادروفلايراهةرايستفقوت
ترُثندقاهنأكوءارمحلاةيضايرلارلاوةرايسوةطرشلااترايستدب.زافلتلا
وهًاليمجًامسالمحييذلاقرطلاعطاقتلوحةفصرألابرقًايئاوشع
.زرنربلراكةحاس

هعضووهترتسبيجنمرضخألاليمزإلاجرخأمث،هترايسيراهنكر
ًاكلسذخأهتقشيفهترايسحيتافمىلعرثعيملامدنع.بكارلادعقمىلع
يفًاددجمةزيزعلاهترايسدجو.يحلايفهلّوجتءانثأيفهعمًاليمزإو
رضخألاليمزإلاناك.ليغشتلاسبقميفديكأتلاباهحيتافمو،اتاغربسنتس
.كلسلاةطساوبلفقلاعفرعيطتسيىتحةرايسلابابينثلًابسانم

هدسجف؛ءطببراسو،رمحأرورملاةراشإءوضوةاشملارمميراهَربع
هصيمققصتلاو،هسأروهنطبهملآ.ةريبكةعرسبكرحتلابهلحمسينكيمل
هئاودنودنمهرمأّربدتدقو،5:55ةعاسلاتناك.هرهظبقرعلابللبملا
.هسفنلدوعويأعطقينكيملهنكل،تقولاكلذىتح

ديلرتوونثوليهنيماحملاةسسؤمنأىلإةهدرلايفةحوللاتراشأ
هبابنأفشتكاو،دعصملاىلعةرظنىقلأو،يراههوأت.سماخلاقباطلايف
.يلخاديكبشبجاحبًادّوزمسيلوًايبناجحتُفي

نايندعملانابابلاقلُغأامدنعو،نوكةكرشعنصنمدعصملاناك
يراهلواح.ماكحإبةقلغمةيريدصقةبلعلخادهنأبروعشهباتناناعماللا
امهحتفهنكل،هينيعضمغأو،عفترانيحدعصملاتوصىلإيغصيّالأ
.نينيعلاضمغمناكاميفهتقيقشىريهنأهيلإليُخنيحةعرسبًاددجم

.بتاكملاةقطنمىلإَبابلايمسرلاهيزبةطرشلادارفأدحأحتف
."كانهاهنإ":لابقتسالاةلواطراسيىلإ،رمملاىلإًاريشملاقو
."؟لخادلايفةطرشدارفأيأكانهله"
."انيلإمهقيرطيفمهنإ"
."لفسألايفبابلاودعصملاقلغتنأديكأتلابنورّدقيس"
.ً"انسح"
."؟يعرشلابطلانمانهدحأدجويله"
انهنولازيالاوناكنيذلاصاخشألالكًاعماعمجدقل.نسناهويل"

."تاعامتجالافرغىدحإيفنآلامهنابوجتسيامهنإ.اهيلعرثُعنيح
زونكنمةيلابٌخسنكانهوً،اثرداجسلاناك.رمملايفيراهىشم



ىلعاهدهشتملامبروأ،لضفأًامايأتدهشدقةسسؤماهنأكردأو،ةينطو
.قالطإلا

داجسلامتكو،ًاليلقًاحوتفمتاديسلاضاحرمىلإيدؤملابابلاناك
،رلاوموتتوصعامسيراهعاطتسا.هنمبرتقانيحيراهتاوطختوص
.يولخلاهفتاهربعملكتيرلاونأهلادب،جراخلايففقوتف

كرتا،سأبال.انربعرميدعيملهنأحضاولانمف،هدنعنمناكاذإ"
."يلرمألا

ريخألااذهعفرف،ءاصفرقلاةيعضويفرلاوىأروبابلايراهعفد
.هيلإهرصب

."ةقيقددعبكعمنوكأس،يراهايًابحرم"
ةقطقطلاتوصىلإعمتسيودهشملاىلإرظني،ةبتعلاىلعيراهفقو

.ةيفلخلايفرلاوفتاهنعةرداصلاةديعبلا
اهيفً.ابيرقتةسمخبراتمأةعبرأ؛شهدموحنىلعةريبكةفرغلاتناك

تقلأ.ةليوطةآرمتحتءاضيبلساغمثالثوناواضيبضاحرماتريجح
ةيرجآلاةيضرألاوءاضيبلاناردجلاىلعًايوقًاجهوفقسلايفنوينلاءاوضأ
اميهةيفلخلاكلتتناكامبر،راظنأللًاتفالنوللابايغادب.ءاضيبلا
ةعفايةأرملاتناك.ةيانعبٍّدعمٍضرع؛ينفلمعلثمودبتةثجلالعج
تحتاهيعارذنأالإ،ضرألاسمالياهنيبجوةدجاسودبت،دقلاةليئضو
نعةفشاك،ةيلخادلااهسبالمقوفتعفُردقاهترونتنأىأر.اهدسج
ءامدلانمًانكادرمحأًاقيضًاطيرشكانهنأو،حتافرفصأيلخادلاورس
ًابيرقتموسرمهنأادبو،فيرصتلاةحتفواهسأرنيبةحسفلايفليسي
.نكممريثأتربكأثادحإل

نيتبكرلاو،نيمدقلا؛طاقنسمخىلعزكترتو،ةنزاوتمةثجلاتناك
يراه،يراعلالفكلاوةبيرغلاةيعضولاواهيدترتيتلاةلذبلاتلعج.نيبجلاو
ً،اددجمةرركتمطامنأ.اهريدمعمةقالعلاهسفندعترسةنيمأيفرّكفي
.ةريدملانوكتنأنكمملانمادب،هفرعياملًاقفوو

اذهيبلصتا.نآلااذهعملماعتلااننكميالنكلً،انسح":رلاولاق
."ءاسملا

.ءاصفرقلاًاسلاجيقبهنكل،يلخادلاهبيجيفهفتاهشتفملاعضو
اهبايثةفاحتحت،ضيبألاةأرملادلجىلعىرخألاهدينأيراهظحال
.ضرتفاامكهسفننزاويل؛ةرشابمةيلخادلا

سيلأ،ةديجًاروصنوكتس":يراهراكفأأرقيناكهنأكورلاولاق



."؟كلذك
."؟يهنم"
ةفظومتناك.موتسبنمًاماعنورشعوةينامثاهرمع،نسدنفساربراب"

."انهلابقتسالا
.رلاوبناجبيراهاثج
كلذنأدبال.ىرتامكاهسأرافقيفةصاصرتقلت":رلاولاق

ةحئارلازتال.كانهةلسغملاتحتدوجوملاسدسملامادختسابثدح
."هنمحوفتدورابلا

تناك.ةفرغلاةيوازيفةيضرألاىلعدوسألاسدسملاىلإيراهرظن
.ةروساملاةياهنبةلصتمةريبكةيندعمءادوسةلتككانه

هلعونصمتوصمتاكعم،يكيشت.اكفويوربزاكسيس":رلاولاق
.ً"اصيصخ

يتلاةحلسألادحأسدسملاناكنإلأسيلةبغرلابرعشو،يراهأموأ
.فتاهلاربعهنأشبثدحتيامكلذناكنإوأ،رلاواهدروتسي

."ةداتعمريغةيعضو":يراهلاق
ىلإتطقسوةيثاجوأ،لفسألاوحنةينحنمتناكاهنأينيمخت.معن"

."مامألا
."؟اهدجونم"
ىدحإوةسماخلادنعلاصتالامكحتلاةفرغتقلت.تايماحملاىدحإ"

."ةقيقدةرشع
."؟دوهشنمله"
ريغءيشالً.ائيشنآلاىتحمهعمانملكتنيذلانمدحأَريمل"

دحألاق.ةريخألاةعاسلايفاوبهذوأاوءاجنيهوبشمصاخشأال،فولأم
ةلواطتكرتاربرابنإنيماحملادحأعمعامتجامهيدلناكنيذلاراوزلا
دعتملوقئاقدسمخوةسماخلادنعءاملانمًاسأكهلبلجتللابقتسالا
."ّطق

."؟انهىلإتءاجله"
."لابقتسالابتكمنعديعبخبطملا.اذهضرتفأ"
."؟انهىلإاهقيرطيفرخآدحأاهَريملأ،نكل"
لابقتسالانيبنيدوجوملانيبتكملايفنالمعيناذللاناصخشلابهذ"

يفامإاوناكانهنولازيالنيذلاكئلوأو،كلذلبقلزنملاىلإضيحارملاو
."تاعامتجالافرغىدحإيفوأمهبتاكم



."؟دعتملنيحرئازلااذهلعفاذام"
دفنلابقتسالاةفظومدعتملامدنعو،ةسماخلادنععامتجاهيدلناك"

نأيغبنييذلايماحملابتكمىلعرثعىتحناكملايفثحبوهربص
."هيقتلي

."قيرطلافرعيناكً،اذإ"
."انهىلإاهيفيتأيةرملوأاهنإلاق،ال"
."ةيحاهآرهنأفرعنصخشرخآوهوً،انسح"
."معن"
.هديكّرحيملرلاونأيراهظحال
ةرشعىدحإوةسماخلاوةسماخلانيبثدحكلذنأدبالً،اذإ"

."ةقيقد
."معن،ودبياماذه"
له":تفاختوصبلاقو،هتاظحالمرتفدىلإ،لفسألاوحنيراهرظن

."؟اذهلعفتنأبجي
."؟اذام"
."اهسملتنأ"
."؟اذهبحتالأ"
.هنمًابرتقمرلاولامو،يراهبجيمل
."؟يراهايّطقةثجسملتملكنأىلإحّملتله"
.لمعيملهملقنكل،بتكينأيراهلواح
كلذةيؤريننكمي،درلاىلإًارطضمتسل".تفاختوصبرلاوكحض

دحأاذهف.يراهايًايلوضفءرملانوكيفبطخال.كهجوحمالمىلع
لثم؛ةراثإلاولوضفلا؟كلذكسيلأ،ةطرشلاكلسىلإانمامضنابابسأ
وأةئفادةثجلانوكتالنيحً،اتيمءرملانوكينيحدلجلالاحفاشتكا
.ً"ادجةدراب

."...انأ"
."سّسحت":ًالئاقهديرلاوكسمأنيحهملقيراهعقوأ
سفنتييراهناك.ةافوتملاةأرملاذخفىلعيراهديرلاوطغض

.لعفيملهنكل،هديبحسينأوههيفرّكفءيشلوأو،هفنأربعةبوعصب
امنإوً،ايرشبودبيالهدلجنكل،ةفاجوةئفادهديىلعرلاوديتناك
.ًاليلقًائفادوًايطاطم

ً،اضيأاهبرعشتتنأو،يراهايةراثإلااهنإ؟اهسّسحتكنكميله"



لعفتسله؟لمعلااذهيهتنينيحاهدجتسفيك،نكل؟كلذكسيلأ
رجاتميفاهنعثحبتسمأ؟نيرخآلانيكاسملالاجرلالثمهسفنءيشلا
؟ةيقيقحةايحيفاهديرتكنإمأ؟كريراوقىدحإرعقيفوأويديفلا
."؟المأمعن.ةيقيقحةايح؛كيلعهضرعناماذهف،يراهايسّسحت

.يراهحنحنت
نألبقةثجلاصحفنودويسيعرشلابطلاءاربخنإبسحفلوقأ"

."ءيشّيأسملن
تلفأوحرفبهانيعتفرطمث،ًاليوطًاتقويراهىلعهرصبرلاوىقبأ

."يتطلغهذه،قحمتنأ".هدي
.ناكملانمجرخوضهنمث
ءاقبلاوةقيمعسافنأبحسلواحهنكل،يراهةدعممالآتدتشا

.ةميرجلاحرسميفأيقتنإّطقهحماستليتبنكتملً.ائداه
ىتحاربرابةرتسعفرمث،ةدرابلاةيرجآلاةيضرألاىلعهتنجوعضو

امنكل،ضيبأًابوكاهيتبكرتحتدهاش.اهتحتدجويامةيؤرعيطتسي
.اهديوهًاقحههابتناتفل

.ً"ابتً،ابت":يراهسمه
ناك.ديلرتوونثوليهبتاكمةعرسميتبتلخد6:20ةعاسلادنع

ضيحارمةفرغجراخرادجلاىلإًادنتسمو،ضرألاىلعًاسلاجيراه
.ضيبأيكيتسالببوكنمبرشيوهو،تاديسلا

تحسمو،ضرألاىلعنييندعملااهيقودنصتعضوو،همامأيتبتفقوت
.رمحألابطرلااهنيبجاهديافقب

باهذللتررطضا.دنارتسريغنإيفئطاشلاىلعيقلتسأتنك،ةفسآ"
بلجألاتاغربلويكىلإةرايسلاةدايقمث،يبايثليدبتلًالوألزنملاىلإ
يلعناكاذل،دعصملاقالغإبًارمأقمحأصخشردصأدقلو.تاّدعملا
."انهىلإلوصوللجردلاىلعدوعصلا

له.ليلدلاةيامحلحجرألاىلعكلذينعملاصخشلالعف،ممه"
."؟رمألايفاهفنأةفاحصلاتّسد

.جراخلايفسمشلاتحتنوخرتسينيذلانيلسارملاضعبكانه"
."تازاجإلامسوماذهفً،اريبكسيلمهددع

."تهتنادقتازاجإلانأىشخأ"
."؟...ينعتله".يتبتّرشك
."يعميلاعت"



.ءاصفرقلاسلجواهلبقمامحلايراهلخد
."اهرصنبتُرتبدقل.ىرسيلااهديىلإ،اهتحتيرظنا"
.يتبتهوأت
ثدحدقكلذّنأّدبالكلذل،ةريثكءامددجوتال":يراهلاق

اربرابنذأقوفًايلاعرعشلاعفر.ً"اضيأاذهانيدلو.تيفوتنأدعب
.ىرسيلا

."؟طرق":اهفنأيتبتنّضغ
يفهعضتيذلايضفلاطرقلانعًامامتفلتخمو،بلقلكشىلع"

،اذل.تاريجحلاىدحإيفةيضرألاىلعرخآلاطرقلاتدجو.ىرخألااهنذأ
.هحتفناكمإلابنأكحضملا.اهنذأيفطرقلااذهعضودقلتاقلانأودبي
."؟اذاممأةيداعريغتايوتحميهأ.فيكيرظنا

."سوؤرةسمخيذمجنلكشىلعءارمحةساملأ":ةلئاقيتبتأموأ
."؟انيدلاذامًاذإ"
ٍلاعٍتوصبتاملكلالوقاننكميله":هتلأسمثهيلإيتبترظن

."؟نآلا
."؟لسلستملتاق"
طغضييراهلعجامم،فتاهلاربعسمهبملكتيرلومينرايبناك

.هعمسيىتحهنذأىلعةوقبيولخلاهفتاه
كّرحتنأبجي.هسفنطمنلاو،ةميرجلاحرسميفنحن":يراهلاق

كنكميصخشلكىلإجاتحنس.ريدملااهيأتازاجإلايغلتوةدكارلاهايملا
."هبةناعتسالا

."؟لتقةميرجلةاكاحميهله"
."تاساملألاورتبلانعليصافتلافرعننيذلانوديحولانحن.لاحم"
."يراهايًادججعزماذه"
."ريدملااهيأنورداننوحيرملانولسلستملاةلتقلا"
."؟يراه".تاظحلعضبرلومتمص
."ريدملااهيأانهلازأال"
ّلحىلعرلاوموتةدعاسميفةريخألاكعيباسأءاضقكنمبلطأس"

كلمييذلاةميرجلاةحفاكمةبعشيفديحولاصخشلاتنأ.ةيضقلاهذه
اذهبلطأسيننكل،ضفرتسكنأفرعأ.ةلسلستملالتقلامئارجيفةربخ
."يراهايكرحتنانلعجلطقف،لاحلكىلعكنم

."ريدملااهيأسأبال"



."؟تلقاذام...موتنيبوكنيبتافالتخالانممهأاذه"
."كلذبسأبالهنإتلق"
."؟اذهينعتله"
نوكيساذل،ءاسملامظعمانهنوكنس.نآلابهذأنأبجي.معن"

ةعاسلاموتحرتقيً.ادغةيضقلايفنيكراشمللعامتجالوأدقعتنأًاديج
."ةنماثلا

."؟موت":ًالهاذرلوملأس
."رلاوموت"
."لبقنملوألاهمسامدختستطقكعمسأمليننكل،وهنمفرعأ"
."ريدملااهيأيننورظتنينورخآلا"
.ً"انسح"
ةلسىلإيكيتسالبلابوكلافذقو،هبيجىلإفتاهلايراهداعأ

ثبشتولاجرلامسقيفتاريجحلاىدحإيفهسفنىلعدصوأمث،تالمهملا
.أّيقتيوهوضاحرملايسركب

هسفنىلإرظنيوهوحوتفمُروبنصلاوةلسغملامامأفقو،كلذدعب
عمسو،رمملانمرداصلاتاوصألانينطىلإىغصأ.ةآرملاةحفصىلع
نمبلطيرلاوو،زجاوحلافلخءاقبلاىلعسانلاثحييتبدعاسم
هلليمزىلعخرصيراكسسونغامو،ىنبملاراوجبناكنمةفرعمنييطرش
.اطاطبنودنمونبجلاعممحلةريطشديريهنإًالئاق

كرت.روبنصلاتحتهسأريراهعضوً،اريخأدرابلاءاملاقفدتامدنع
ىلعًالوزن،هصيمقو،هقنعقوفو،هينذأىلإلصيو،هتنجوىلعيرجيءاملا
يفودعلاىلإءاغصإلاضفرو،مهنببرش.هيعارذىلإًالوصووهيفتكلوط
ً.اددجمأيقتوضاحرملاىلإضكرمث،هقامعأ

نيحةرفقمزرنربلراكةحاسوً،اعيرسَّلحدقءاسملاناك،جراخلايف
روسندحأداعبإلهديعفرو،غبتةفافللعشأو،ىنبملانميراهجرخ
نكيملأ،مدنيغهنإ؛يراههفرعو،لجرلافقوت.هنمبرتقايذلاةفاحصلا
مدنيغنكيمل.ينديسيفةيضقلادعبهعمثّدحتدقناك؟همساكلذ
ً.اضيأًاليلقلضفأناكامبرو،نيرخآلانمأوسأ

.يراههلخدف،هباوبأًاحتافلازيالزافلتةزهجأعيبييذلارجتملاناك
ً،اخستمًايلخادًاصيمقيدترينيدبلجرءانثتسابدحأكانهنكيمل
ةحورمدضنلاىلععضودقناك.ةفيحصأرقيدضنلافلخسلجيو
،هعلصءافخإلةيانعبةعّزوملاهرعشتالصخوحنءاوهلاعفدتةيئابرهك



هيلعضرعنيحقمعبسفنت.رجتملاءاجرألكىلإهقرعةحئارلمحتو
.هجراخوأرجتملالخادًاهوبشمًادحأىأردقناكنإهلأسوهتراشيراه

."ةئيسلاحيفةقطنملاهذه.انهنوهوبشمًاعيمجمهنإ":لاق
ًادحألتقيدقهنأكلودبيدحأكانهله":ءافجبيراهلأس

."؟رخآ
ةطرشتارايسدجوتببسلااذهلأ".ةوقبهينيعىدحإلجرلاضمغأ

."؟انهةريثك
.يراهأموأ
ً.اددجمةفيحصلاأرقيأدبوهيفتكلجرلاَّزه
."؟يطرشلااهيأرخآوأتقويفامصخشلتقيفرّكفيملاّنمنم"
ىدحإىلعةرهاظهترايسىأرنيحهجورخءانثأيفيراهفقوت

تفقوتو،زرنربلراكةحاسيفريوصتلاةلآةسدعتلّقنت.زافلتلاتاشاش
ىلإةروصلاتداعمث،رمحألارجآلانمّديشملاىنبملاىلإتلصونيح
نميراهَّجم.ءايزأضرعرهظ،ةيلاتلاةظحللايفو.ةيناثلاةانقلارابخأ
لب،ال،رممىلعهوحنةمداقليكارىأر.هينيعضمغأوةوقبهغبتةفافل
تفقووزافلتلاةزهجألمحييذلارادجلاربعتشمً.ارممرشعينثاىلع
،ءارولاىلإاهسأرتعفدو،ةبقاثةرظنبهتقمرمث،اهيكروىلعاهاديو،همامأ
ً.اددجمهينيعيراهحتفف.ناكملاةرداغمفلخلاىلإترادتساو

يفً،ابيرقًابرشمكانهنأركذتيّالألواحو،ةنماثلاةعاسلاتناك
.نيفسمياهدنورت

.ليللاكانهمث،هراظتنابءاسملاتاقوأبعصأنأفرع
ضفخنادققبئزلانأنممغرلاىلعو.ًءاسمةرشاعلاةعاسلاتحبصأ

ٍعونيأكانهنكيملوً،انكاسوًاراحلازيالناكءاوهلانأالإ،نيتجرد
الثيحيتببتكمءانثتسابًاروجهميعرشلابطلامسقادب.ميسنلانم
هلكمويلاتبلقدقزرنربلراكةحاسيفةميرجلاتناكً.ارانُمحابصملالازي
اهليمزلصتانيحةميرجلاحرسميفلازتاليتبتناكو،بقعىلعًاسأر
دقزريبيدنملابقتسالايفةأرماكانهنإاهللوقيلملوهنرويب
.تاساملألاضعبصحفتلتءاج

ةمعفملاةريصقلاةأرملاىلعةزكرمكاذنآتناكو،ةعرسميتبتداع
يدنلوهصخشنمةعقوتملاةزاتمملاةيزيلكنإلاملكتتيتلااهمامأةيويحلاب
.ندنليفشيعي

هرثأءافتقا-ًايرظن-نكمملانملعجتةيفارغجتامصبساملألل"



عمناكملكىلإبهذتتاداهشرادصإيرجيهنأل؛كلاملاىلإلوصولل
."ىشخأامك،تالاحلاهذهيفسيلنكلو،اهردصمىلعلدتوةرهوجلا

."؟الَِمل":يتبتلأس
ساملألاهوعدنيذلاعونلاكاذنمامهتيأرنيتللانيتساملألانأل"

."يومدلا
."؟رمحألانوللاىلإكلذببسعجريأ"
.نويلاريسيفوفويكمجانمنماتءاجحجرألاىلعامهنأللب،ال"

ٍتاوقنأل؛نويلاريسنمةمداقلاراجحألاملاعلايفساملألاراجتلكعطاقي
رودتالبرحليومتلهرّدصتو،كانهساملألامجانمىلعرطيستةدرمتم
ساملألا؛مسالاءاجكانهنمو،لاملالجأنمامنإو،يسايسببسلاهاحر
نمتبّرُهدقاهنأضرتفأو،ةديدجتاساملألاهذهنأنظأ.يومدلا
نمتءاجاهنأيعّدتةروزمتاداهشتردُصأثيحرخآدلبىلإنويلاريس
."لاثملاليبسىلعايقيرفأبونجيفةفورعممجانم

."؟اهيلإاهبيرهتيرجييتلالودلانعةركفيأكيدلله"
راتسلاراهناامدنع.ةقباسلاةيعويشلالودلايفاهمظعمبرمألايهتني"

دجتنأةفيزمةيتوبثقاروأعنصيفةبستكملاةربخلاىلعناك،يديدحلا
لكىلعً.امجًالامفلكتةيلصأودبتيتلاساملألاتاداهشوً،اديدجًاذفنم
."ةيقرشلاابوروأددحأينلعجييذلاديحولاببسلاسيلاذه،لاح

."؟اذامل"
.لبقنممجنلالكشتاذتاساملألاهذهتيأرنأيلقبسدقل"

هذهلثمو.نيتقباسلاايكافولسوكيشتوةيطارقميدلاايناملأةيروهمجنمتبّرُه
."ةئيدرةيعوننمتاساملألاتناك،ةراجحلا

."؟ةئيدرةيعون"
تاساملألانمًانمثصخرأاهنكل،ةليمجءارمحلاتاساملألاودبتدق"

ريغنوبركلانمةريثكاياقباهتدجويتلاةراجحلايفدجوت.ةيقنلاءاضيبلا
ةساملألقصتلواحاذإو.ءرملابغريدقاممًءاقنلقأاهلعجيام،رولبتملا
.ً"ايقنًاساملأيمدختستالألضفألانمف،مجنعنصل

.اهينيعيتبتضمغأ."ايكافولسوكيشتوةيقرشلاايناملأً،اذإ"
قاحللايناكمإبف،رخآءيشكانهنكيملاذإ.ديجنيمختدرجمهنإ"

."...ندنلىلإةدوعللءاسملاةلحرب
ًاليوطًامويناكدقف،كوجرأينيحماس".تضهنواهينيعيتبتحتف

."كئيجمىلعكلًاليزجًاركشً.اريثكانتدعاسدقلً.ابعتمو



ىلعضبقلايفكلذمكدعاسينأطقفلمآ.ركشلاىلإَيعادال"
."اذهلعفيذلاصخشلا

."ةرجأةرايسكليعدتسأس.كلذلمأنًاضيأنحن"
ةريبخنأتظحال،ولسوأةرجأتارايسنمًادريتبراظتناءانثأيف

.تمستباففتاهلالمحتيتلاىنميلااهديىلإرظنتساملألا
."ةبوطخمتاخلثمكمتاخودبيً.ادجةليمجةساملأهذه"
ً.امامتببسلافرعتنأنودنميتباتنجوتدّروت
،يتدلاوليدلاوهادهأيذلاةبوطخلامتاخهنإ.ةبوطخمتسلانأ"

."تيفوتنيحانأهتثروو
."ىنميلاكدييفهّايإكعضوببسرسفياذهً،انسح"
."؟اذام"
ىطسولاعبصإلايفوأ،ىرسيلاكدييفةداعهنيعضتستنك،معن"

."ةقيقدنوكأل،ىرسيلاكدينم
اهيفعضوييتلاعبصإلايهرصنبلانأنظأتنك؟ىطسولاعبصإلا"

."جاوزلامتاخ
."اهسفننييرصملاتادقتعمنيقّدصتتنكنإسيل"
."؟هنودقتعييذلاام"
ىلإبلقلانمةرشابمبهذي،سيرومأانيف،بحلاديرونأنونظي"

."ىرسيلاديلايفىطسولاعبصإلا
يهوةظحليتبتفقو،ةأرملاترداغوةرجألاةرايستلصونأدعب

تلصتامثً،اديدحتىرسيلااهدييفىطسولاعبصإلاىلإ؛اهديىلإرظنت
.يراهب

.ً"اضيأًايكيشتسدسملاناك":اهمالكتهنأنيحيراهلاق
."امطباركانهناكامبر":يتبتلاق
."ً؟اددجمىعديديرولاناكاذام.امبر":يراهلاق
."سيرومأانيف"
.ةملاكملاىهنأمث،"سيرومأانيف":يراهمتمت



:رشعسداسلالصفلا
راوح.نينثالا

...كنطبلّبقأ؟ّيلإتقتشاله.كهجوىلعيديعضأ.ةمئانِتنأ
نأنكمي.مونلابنيرهاظتت.ةتماصِتنأ.مازقأصقر.شاعترالابنيئدبتو
.كيلعرثُعدقل.نآلايظقيتست

نأكردينألبقٍناوثعضبتضقناً.ابصتنمهريرسىلعيراهسلج
لالظلاىلإرظنلانعمأو،ةمتعلاىلإقّدح.هتظقيأيتلايههتخرص
.بايثلاةنازخورئاتسلابناجب

يفناك؟هبملحيناكيذلاامً.اددجمةداسولاىلعهسأرعضو
،ريرسلايفامهضعبوحنناكرحتيناصخشكانهناكو،ةملظمةفرغ
امهيلعهءوضّطلسينأكشوأو،يوديلاهحابصملّغش.نابوجحمامهاهجوو
.هتخرصهتظقيأنيح

ةلواطلاىلعةدوجوملاةعاسلاىلعةرهاظلاماقرألاىلإيراهرظن
.ةعباسلانمفصنونيتعاسبلقألازيالتقولانأىأرو،هريرسبناجب
ً.اددجمهنمةدوعلاوميحجلاىلإهباهذبملحينأةدملاهذهيفهنكمي
هنأكوً؛اقيمعًاسفنبحس.اذهلعفينأبجيو،مانينأهيلعْنكل
.هينيعضمغأمث،ءاملاتحتصوغيس



:رشععباسلالصفلا
روص.ءاثالثلا

.رلاوموتسأرقوفطئاحلاةعاسىلعيناثلابرقعلايراهبقار
ةعاقيفعيمجلاسلجيليساركلانمديزملابلجمهيلعناك

نمٌوجداس.سداسلاقباطلايفءارضخلاةقطنملالخادةريبكلاتاعامتجالا
ةءارقوأ،ةوهقلوانتوأ،ثيداحأكانهنكتملف؛ةفرغلايفًابيرقتراقولا
راظتناب،تمصبمهتاظوحلمرتافدىلعطقفنوشبرخيصاخشأامنإو،فحص
ًاصخشنأينعيكلذناكوً،اسأر17يراهَّدع.8:00ةعاسلاغلبتنأ
وهو،هيعارذًاكباشةمدقملايفرلاوموتفقو.دعبِتأيملطقفًادحاو
.سكلورلاهتعاسىلإقّدحي

يفتبثوشعترامثفقوت،طئاحلاةعاسىلعيناثلابرقعلاكّرحت
.هناكم

."أدبنل":رلاوموتلاق
.مهيساركىلعمهتاماقماجسنابعيمجلاَّدشنيحةشخشخاوعمس
."لوهيراهةدعاسمب،قيقحتلااذهىلعفارشإلاىلوتأس"
،شاهدنابةلواطلاىلإنوسلجينيذلاصاخشألاضعبسوؤرترادتسا

.ةفرغلاةياهنيفسلجيذلايراهوحناورظنو
نودنممهتازاجإاوعطقنيذلاكئلوأركشأنأدوأ،ًالوأ":رلاوعبات

يفمكتازاجإنمرثكأباوحضتنأمكنمبلطُيسهنأىشخأ.اورمذتينأ
مكركشألًاعيمجمكعمدجاوتلايرودقمبهنأًاقثاوتسلانأو،ةمداقلامايألا
."؟انقفتا،رهشلالكلهذهمكلًاركشةرابعنإلقنل،اذلً.ايصخش

ءرملامستبيامك؛ةلواطلالوحسوؤرتاءانحناوتاماستباكانهتناك
.يراهَّنظامك،يلبقتسمةقرفدئاقلينحنيو

."ةديدعقئارطبزيممموياذه"
ةشاشلاىلعتيدالبجادنمىلوألاةحفصلاترهظف،زاهجلارلاولّغش

ريثملاناونعلاكلذامنإو،روصكانهتسيل؟قيلطلسلستملتاق.هفلخ
ّنكتةيمالعإةليسويأمدختستنأكاذنآًاردانناك.ةريبكفرحأبطقف
نمّةلقهفرعيامو،ىلوألاةحفصلاىلعماهفتساتامالعةنهمللًامارتحا
ةمالعةفاضإرارقنأوه-615كةفرغلايفمهنمدحأال-سانلا
ةعابطلاىلإةفيحصلاباهذنمطقفقئاقدعضبلبقذخُّتادقماهفتسالا
-دنارتسدفتيفهتزاجإيضقييذلا-هسيئرببوانملارّرحملالاصتادعب
.ةحيصنلاًابلاط



ىلعفرعنامك-جيورنلايفلسلستملتاقانيدلنكيمل":رلاولاق
نولسلستملاةلتقلا.تاينينامثلايفتسيننيفنرأنونجَّنُجنأذنم-لقألا
ًايلاحنحن.جيورنلادودحجراخًامامتهااذهبذجيساذلً،ادجنوردان
."موقلااهيأعيمجلاراظنأطحم

دقفً،ايرورضبولطملاريثأتلاثادحإلقحاللارلاوموتفقوتنكيمل
يففتاهلاربعاهبرلوممهغلبأنيحةيضقلاةيمهأنيدوجوملالككردأ
.ةقباسلاةيسمألا

ضعبكانهف،نآلاًاقحلسلستملتاقانيدلناكاذإً،انسح":رلاولاق
لتاقةيضقيفقّقحدقاننيبصخشكانه،ًالوأ.انتحلصملتايلضفألا
لوهشتفملارودنوفرعتًاعيمجمكنأضرتفأو،هيلعضبقلاىقلأولسلستم
."؟يراه.ينديسيفعماللا

هنالذخبدّدهيهتوصنأرعش.حنحنتفهوحنريدتستهوجولايراهىأر
ً.اددجمحنحنتف

.ً"ايجذومنًاقيقحتّلثميينديسيفهتزجنأيذلالمعلانأًاقثاوتسل"
انأورمألايبىهتنادقل،نوركذتتدقامكف".ةيرخسبمستبينألواح
."لجرلاىلعرانلاقلطأ

يراهنكيمل.ةماستبالطيسبرثأىتحالو،كحضكانهنكيمل
.اٍّيلبقتسمةقرفدئاق

ليختننأنكمي"ً:اددجمسكلورلاهتعاسىلإرظنيوهورلاولاق
نوألاتشسفنلاملاعمكنمنوريثكلافرعي.يراهايكلتنمأوسأجئاتن
روضحلاىلعقفاودقل.اياضقةّدعيفريبخةحيصننيبلاطهيلإانأجليذلا
،مكضعبىلإةبسنلاب.لسلستملالتاقلاةرهاظنعانلزجومضرعميدقتو
.رضتنلةميدقلاءايشألاضعبةعجارمنكلً،اديدجًائيشاذهدعيال
."-لالخانهنوكينأبجي

ثهليلخديذلالجرلاناكو،بابلاحُتفنيحسوؤرلالكتعفترا
ةطبرةيفوصلاةرتسلانمزربتيتلاةريبكلاهشركقوفاوأر.لاعٍتوصب
نمناكنإلءاستيءرملالعجتًادجةريغصةراظنو،ةضيرعةيلاقتربقنع
،قرعلابألألتيهنيبجاميف،عملتهسأرةّمقتناك.اهلالخنمةيؤرلانكمملا
لاحلكىلعامهنكل،امبرناغوبصم،نانكادنابجاحكلذنملفسألاىلإو
.ةقانأبنابّذشم

."...بئذلاركذا":رلاولاق
:هنيبجففجيوهترتسبيجنمًاليدنمجرُخيوهونوألاتشلمكأ



."!انهًادجراحوجلا!كلرهظي"
ىلعةيلابلاةينبلاةيدلجلاهتبيقحىقلأوةلواطلارخآىلإبهذ

.فنعبةيضرألا
نابشلانمًاريبكًاددعيتيؤرّنإ.يتداسويتاديسريخلاحابص"

نممكضعبتلباقدقل.فيطلٌرمأمويلانمتقولااذهيفنيظقيتسم
."مويلالبقرخآلامكضعبِقتلأملنيحيف،لبق

.لبقنممهقتليملنيذلاكئلوأدحأديكأتلابنكيملف،يراهمستبا
لبقبارشلاىلعهنامدإةلكشمنأشبنوأةيؤرلبهذنأيراهلقبسذإ
ْنكل،بارشلالوانتيفطارفإلاةجلاعميفًاريبخنوأنكيمل.تاونسةّدع
ىلإتلصووامهنيبترّوطتدقامةقالعّنأبفارتعالايراهىلعناك
.ةقادصلادودح

يسركىلعهترتسنوأّقلع."!ىلاسكلااهيأمكتاظوحلمرتافداوجرخأ"
:عباتو

،يحاونلاضعبيفًاحيحصاذهنوكيامبرو،ةزانجيفمكنأكونودبت"
.رمأاذهو،ناكملااذهرداغأنألبقتاماستبالاضعبةيؤرديرأيننكل
."يمالكيفرفصأيننأل؛هلوقأساملًاديجاوهبتنا

ةريبكةعرسببتكيأدبوحوللاتحتنمطيطختملقنوأكسمأ
:ملكتيوهو

دجوذنماودجودقنيلسلستملاةلتقلانأبنظلليوقببسكانه"
بعرفيرخىعديامنوريثكلاربتعي،لاحلكىلع.ضرألاىلعناسنإلا
ةيضقلوأاهنإ.ثيدحلارصعلايفلسلستملتاقةيضقلوأ1888ماع
لبقءاسنسمخيناجلالتق.ضحميسنجهزفاحلسلستملتاقنعةقثوم
ةيقيقحلاهتيوهذخأهنكل،حاّفسلاكاجبقلحنُمو،ءاوهلايفيفتخينأ
تسيننيفنرأتسيلةمئاقلايفةينطولاانتامهاسمرهشأ.ربقلاىلإهعم
يفكلذوحنوأًاضيرمنيرشعمّمس-ًاعيمجنوركذتتامك-يذلا
.ةلسلستمةلتاقيهف:ةردانةلاحتناكيتلاسينيغيليبامنإو،تاينينامثلا
ةعرزميفترقتساو،1902ماعًائيسًالجرتجوزتواكيرمأىلإترداغ
نزيناكهنألًائيسًالجرناكهنإلوقأ.انايدنإةيالويفتروبالجراخ
."120نزتيهوًامارغوليكنيعبس

نإلوقأسفييأرنعينومتلأساذإ".ًاليلقهلاورسيتلاّمحنوأَّدش
.ً"ابسانمناكاهنزو

.كحضةجومتداس



فورعمريغًاددعو،لافطألاضعبو،اهجوزةنّايرلاةديسلاكلتتلتق"
فحصيفةيفطاعتانالعإربعةعرزملاىلإمهتوغأنيذلانيبطاخلانم
ًامامتةعرزملاتقرتحانيح1908ماعمايأدحأيفمهثثجتفُشتكا.وغاكيش
وحنىلعمخضوقرتحمةأرماعذجىلعاهنيبرثُعو،ةضماغفورظيف
تعضويليبنأعيمجلاضرتفا.سأرلاةروتبمةثجلاتناكو،داتعمريغ
ةّدعةطرشلاتقلت.يهاهنأنونظيمهلعجونيققحملاليلضتلكانهةأرملا
نكل،اكيرمأنمةفلتخمنكامأيفيليباوأرمهنإاولاقدوهشنمريراقت
،ظحلاءوسل.ءازعألاءاقدصألااهيأيدصقوهاذهو.ّطقاهيلعرثُعيمل
."نيلسلستمنيلتاقنعناتيجذومنناتلاحيليبوكاجاتيضق

المهف".حوللاىلعطيطختلاملقنمةفينعةبرضبةباتكلانوأىهنأ
.ً"ادبأنولقتُعي

.تمصبهيلإدشحلارظن
ءيشلكلثمفالخللريثملسلستملالتاقلاموهفمً،اذإ":نوألاق

لازيالسفنلاملعنأىلإكلذيفببسلاىزعيو.نآلاهبمكربخأسرخآ
مكربخأس.مهتعيبطبفالتخالانوبحيسفنلاءاملعنألو،ةلوفطلاةلحرميف
.هسفنردقلابمهنعًائيشفرعنالنحنف،نيلسلستملاةلتقلانعهفرعنامب
سفنلاءاملعنمريثكلاهربتعيريبعتلسلستملتاقةرابعنإ،ةبسانملاب
ضارمألانمةعومجمفصولمدختسيهنأل؛ىنعميأنمًايلاخنيعرابلا
؟حضاواذهله.اهدوجومدعنورخآسفنءاملعيعّدييتلاةينهذلا
."كلذبسأبالو،لاحلكىلعمستبيمكضعبً،انسح

.حوللاىلعاهبتكدقناكةلمجلوأىلعهتبابسبنوأرقن
40و24نيبامحوارتيهرمع،ضيبألجريجذومنلالسلستملالتاقلا"

صاخشأعملمعينأنكمينكلو،هدحوفرصتيّهنإ،ةدعاقك.ةنس
ً.اديحوفرصتيهنأىلإريشتةيحضلادضةيشحولا.ًالثمٍجاوزأ؛نيرخآ
ةعومجمىلإةداعنومتنيمهفالإو،ناكاٍّيأاياحضلانوكينأنكمي
."هلنيفورعمنونوكيامبرةيئانثتساتالاحيفو،اهسفنةيقرعلالتاقلا

يفً.اديجاهفرعيةقطنميفىلوألاةيحضلاةداعلسلستملالتاقلادجي"
ً.احيحصسيلاذهو،مئارجلاقفارتةصاخسوقطًامئادكانه،ةماعلاةليخملا
."لسلستملتقعمًامئادقفارتتيهف،ًالعفامسوقطثدحتامدنع،نكلو

بارطضا/يلقعبارطضا"بتكدقناكثيححوللاىلإنوأراشأ
."يعامتجا

،يكيرمأهنأيهلسلستملالتاقللًاحوضورثكألاةزيملا،لاحلكىلع"



ملعي-نردنيلبيفسفنلاملعةذتاسأنمددعامبرو-هللاهدحوو
نعريثكلانوفرعينيذلاسانلانأمامتهاللريثملانمودبي،اذل.ببسلا
نولغتشملانويكيرمألاو،يداحتالاتاقيقحتلابتكم-ةلسلستملالتقلامئارج
ًايلقعبرطضملا:نيلسلستملاةلتقلانمنيعوننيبنوّزيمي-نوناقلاب
زييمتلانمًالكنأمهتركذنيذلاةذتاسألانظيً.ايعامتجابرطضملاو
مكاحملامظعمديقتتلسلستملالتاقلانطويف،نكلو.ئطاخموهفملاو
فرعياليذلاكاذوهًايلقعبرطضملانأبيضقتيتلانتغونكمنيناوقب
ً،ايعامتجابرطضملافالخبو،ببسلااذهل.ةميرجلاهباكتراءانثأيفهلعفيام
ةلتقلابقلعتياميفو.مادعإلاوأنجسلاةبوقعنمًايلقعبرطضملاتلفي
."...ممه،مهنإييأرب،نيلسلستملا

.هتشهدىلعةلالدهيبجاحدحأعفروطيطختلاملقةحئارقّشنت
.نوأأموأف،هديرلاوعفر
بجيًالوأ،نكلو.مامتهاللريثمرمأمئالملامكحلا":لوقيرلاوعرش

."؟اهنمةدافتسالااننكميةيلمعةحيصنيأكيدلله.هيلعضبقننأ
."؟كلذكسيلأ،سفنملاعانأ؟نونجمتنأله"

ً.ايضارهسأرنوأىنحأو،تاكحضلاضعبترس
دفناذإهنإلوقأًالوأينعد.رلاوشتفملااهيأكلذىلإلصأس،معن"

،براجتلاىلإًادانتسافً.ابيصعًاتقونوهجاوتسمكنأاوملعاف،مكنمٍيأربص
نمناكنإ،لسلستملتاقىلعضبقلانملوطأًاتقوقرغتسيءيشال
."لاحلكىلعئطاخلاجذومنلا

.لاؤسلاحرطنموهراكسسونغامناك."؟ئطاخلاجذومنلاام"
ًاروصنومسريصاخشأاهبزيمييتلاةقيرطلاىلعةرظنِقلنل،ًالوأ"

كئلوأوًايلقعنيبرطضملانيبيداحتالاتاقيقحتلابتكمةحلصملةيسفن
نودنمًالزعنمًادرفنوكيامًابلاغًايلقعبرطضملاً.ايعامتجانيبرطضملا
،ةيعامتجالاتالكشملانمددعويمارجإلجسهيدل،ميلعتىتحوأ،لمع
ةايحشيعيوًاحجانوًايكذًاصخشنوكييذلاًايعامتجابرطضملافالخب
نيحيف،ةهبشعضومةلوهسبحبصيوحوضوبًايلقعبرطضملازربي.ةيعيبط
ناريجلاباصي.دوشحلانيبيفتخينأنكميًايعامتجابرطضملانأ
برطضمهنوفرعييذلاصخشلانأنوفشتكينيحةمدصبًامئادءاقدصألاو
بتكمةحلصملةللحملمعتسفنةملاععمملكتأتنكً.ايعامتجا
تايلمعتيقوتوههيفركفتءيشلوأنأينتربخأو،يداحتالاتاقيقحتلا
هيفتعقويذلاتقولاةفرعمّنإو،عبطلابًاتقوقرغتستمئارجلاف.لتقلا



ةلطعيفتلصحدقتناكنإوأ،عوبسألامايأنمموييأ-ةميرجلا
ذإ.اهلًاديفمًاليلدربتعت-ةينطولاتالطعلاىدحإيفوأ،عوبسألاةياهن
لامتحانمديزياذهو،لمعهيدللتاقلانأىلإريشيريخألالامتحالاّنإ
.ً"ايعامتجابرطضمعمنولماعتيمهنأ

اذهلهف،ةينطوةلطعءانثأيفانلجرلتقاذإً،اذإ":نوليتبتلأس
."ً؟ايعامتجابرطضمهنأوًالمعهيدلنأىلعلدي

نكلً،اعبطجئاتنلاهذهلثمصالختساامًاعونهناوألقباسلانم"
يلمعاذهله.امبرلوقأ،نآلاىتحهفرعنامونابسحلابكلذذخأعم
."؟كيلإةبسنلابةيافك

امككمهفأتنكنإئيسأبنًاضيأهنكلو،معنيلمعهنإ":رلاولاق
."؟يغبني

نيلسلستملاةلتقلانمئطاخلاجذومنلاًاريثكانلجرهبشي.حيحص"
.ً"ايعامتجانيبرطضملا

.عباتمثهلاقاماوبعوتسيلٍناوثعضبنيعمتجملانوأحنم
لسلستملالتاقلاعضخي،سيرونليوجةيكيرمألاسفنلاةملاعلًاقفو"

؛ةلاهلاةلحرمىعدتىلوألا.ةيلمعلكيفلحارمتسنمةينهذةيلمعل
ةلحرملا،زمرلاةلحرماّمأ.َةقيقحلاهكاردإًايجيردتصخشلادقفيثيح
رثكأنوكألوأ،لسلستملالتاقلاةورذ؛اهسفنلتقلاةيلمعيهف،ةسماخلا
نمرّرحتلاتاعقوتولامآلاةيبلتًادبأعيطتسياللتقلانأل؛عاقلاةقد
لتاقلالقتنيببسلااذهل.ةايحقاهزإبلتاقلااهطبرييتلارّهطتلاودقعلا
ةلحرمىلإدوقتيتلا،بائتكالاةلحرميهو،ةسداسلاةلحرملاىلإةرشابم
."ةيلاتلالتقلاةيلمعلًادعتسم،اهيفهسفنينبيةديدجةلاه

بناجبفقوودحأهظحالينأنودنملخديذلارلومينرايبلاق
."ةراّيسلاةكرحلاةلآلثمرئاوديفكّرحتيهنإً،اذإ":بابلا

نودنمتايلمعلارّركتةراّيسلاةكرحلاةلآنأءانثتساب":نوألاق
هكولسرّيغتةيلمعللسلستملالتاقلاعضخي،لاحلكىلع.تارييغتيأ
.ةرطيسلاىوتسمصقانتب-ظحلانسحل-زيمتتو،ليوطلاىدملاىلع
ىلوألاةميرجلانميفاعتلانوكي.ةيشحولاىوتسمديازتيظحلاءوسل،نكلو
رثكألايهكلذدعبلومخلاةدمىعدتامنوكتاذلوً،امئادبعصألاوه
ةميرجلًادادعتساهتاذاهيفينبيةليوطةلاهةلحرماهنعمجنتو،ًالوط
لتاقلاناكاذإ.اهلطيطختللًايبسنًاليوطًاتقوهسفنحنميو،ةيلاتلالتقلا
ادبو،ةقدبسوقطلاذّفنو،ةميرجلاحرسميفليصافتللةريبكةيانعىلوأدق



ةيادبيفلازيالهنأىلعلدياذهنإف،ليئضهرمأفاشكنارطخنأ
هذهو،ةيلعافرثكأحبصيلهتينقتناقتإّملعتي،ةلحرملاهذهيف.ةيلمعلا
ىلع.هيلعضبقلاءاقلإنولواحينيذلاصاخشألاىلإةبسنلابةلحرمأوسأ
رصقأةداعلومخلاتاقوأحبصت،تارمةّدعلتقينأدعب،لاحلك
رثكأةميرجلاحرسمحبصيو،لقأطيطختلاتقوحبصييلاتلابو،رصقأف
نأىلإاذهلكريشيً.اريثكرطاخيو،لقأةقدبسوقطلاذَفُنتو،ةيوضوف
،مدللهّشطعتدعاصتي-ةفلتخمةقيرطباذهلوقأس-وأ،ديازتيهطابحإ
يفتلشفاذإ،نكلو.لهسأهلاقتعاحبصيو،هسفنىلعةرطيسلادقفيف
لتقلانعفقوتيورعذلابباصيسف،هيلعضبقلاةلواحمةلحرملاهذه
،أدهيلتقولانمعستمهيدلنوكيس،ةقيرطلاهذهبو.تقولاضعبل
ةطبحمةلثمألاهذهنوكتالألمآً.اددجمةيادبلانملمعلاديعيسو
.ً"اريثك

ةيضقلاهذهنعانلءيشلوقكنكميله.وجننس":رلاولاق
."ً؟اديدحت

."-ةدّمعتملتقمئارجثالثانهانيدل.سأبال":نوأدر
يلرابثيبزيلاّمأ،يلاحلاتقولايفناتنثا"ً:اددجمراكسعرش

."طقفةدوقفمف
."باشلااهيأينقّدص،مئارجثالثاهنإ":نوألاق
،امءيشلوقديريراكسنأادب.تارظنلاةطرشلادارفأضعبلدابت

.همالكنوأعباتف،هيأرلّدبهنكل
،ىرخأوةدحاونيبهسفنمايألاقرافبثالثلالتقلامئارجتفُرتقا"

نعضّوعيو،ةدحاوًاعبصإرتبيهنإ.ثالثلااياضقلايفرتبلاسوقطتذُّفنو
عونلااذهعمةفورعمةزيم،ةبسانملاب،ضيوعتلا.ةساملأةيحضلاحنمبكلذ
.ةمراصةيقالخأئدابملًاقفواوعرعرتنيذلانييجذومنلاةلتقلاوةيشحولانم
قالخألانمريثكلاكانهدعيملهنأل؛هتعباتممكنكميًاليلداذهنوكيامبر
."جيورنلالزانميف

.دحأكحضيمل
.نوأدّهنت
يننكميو،انهًامكهتمنوكأنألواحأال.ةقنشملاةباعدىعدياذه"

هذهعدأّالألواحأيننكلو،لضفأوحنىلعيدصقمحيضوتحجرألاىلع
،لاحلكىلع.هسفنءيشلالعفبمكحصنأو،أدبننألبقيننفدتةيضقلا
ةقيقحولتقلاتايلمعنيبةلصافلاتاقوألاريشتً،اديدحتةيضقلاهذهيف



يفلازاملتاقلانأىلإوسفنلاىلعةرطيسىلإتذُّفندقسوقطلانأ
."ةركابةلحرم

.ءودهبمهدحأحنحنت
."؟يراهايمعن":نوألاق
."ناكملاوةيحضلارايتخا":يراهلاق
ايقحمتنأ".أموأمث،ةظحللرّكفيوهوهتبابسبهنقذنوأكرف

."يراه
.راسفتساتارظنةلواطلالوحنورخآلالدابت

."؟اذامنأشبقحم":راكسخرص
نأىلإ؛سكعلاىلإناكملاوةيحضلللتاقلارايتخاريشي":نوألاق

أدبيوهسفنىلعةرطيسلااهيفدقفييتلاةلحرملاىلإةعرسبكرحتيلتاقلا
."زييمتنودنملتقلاب

."؟اذهفيكو":رلوملأس
ةثداحتعقو".ةلواطلانعهرصبعفرينأنودنميراهملكت

.اهدرفمبشيعتثيحاهتّقشيف،نيولاليماكدض،ىلوألارانلاقالطإ
،هفّرعتوأهلاقتعابةرطاخميأنودنمجورخلاولوخدلالتاقلاعاطتسا
ىلعمدقأهنكل.جاعزإنودنمسوقطلاولتقلاةيلمعذيفنتنمنّكمتو
طسونميلرابثيبزيلفطتخادقف.ةيناثلاةيحضلاراتخانيحةرطاخم
حضاولانمو،حجرألاىلعةرايسمادختساب،راهنلاحضويف،ةينكسةقطنم
ضحمعبطلابيهفةثلاثلالتقلاةيلمعاّمأ.ليجستةحوللمحتةرايساهنأ

حيحص.بتاكمىنبميفتاديسلابصاخمامحيفتلصحدقف؛ظحةبرض
نمريبكددعكانهناكنكلو،ةداتعملاماودلاتاعاسدعبتعقواهنأ
ىتحلقألاىلعوأهيلعضبُقيالىتحظحلاهفلاحينأبجيو،صاخشألا
."دحأهاريال

."؟جتنتسناذامً،اذإ".نوأوحنرلومرادتسا
هضارتفااننكمياملضفأً.ائيشجتنتسننأعيطتسنالاننإ":نوألاق

فرعننأعيطتسنالو.عمتجملايفًاديججمدنمًايعامتجابرطضمهنأوه
ىلعرطيسيلازيالناكنإوأهنونجنُجينأكشوىلعناكنإ
."هسفن

."؟هعقوتننأنكمييذلاام"
كانهنكل،مدمامحدهشننأكشوىلعاننأنيهويرانيسلادحأ"

رخآلاويرانيسلا.امةرطاخمىلعمدقيسهنأل؛هلاقتعانمنكمتننأبةصرف



انبراجتلكنكل.ىرخأوةميرجنيبلوطأةلصافتاقوأكانهنوكتنأ
امرتخا.روظنملالبقتسملايفهيلعضبقلاعيطتسننلاننأىلإريشت
."تئش

."؟ثحبلاأدبننأبجينيأ،نكل":رلوملأس
يبّذعمو،نيسووهملانيبلوقأسفتايئاصحإلابنيمرغملايئالمزتقّدصاذإ"

،ةصاخةريخألاةئفلاهذهو،قئارحلالاعشإبنيعلوملاو،نيبصتغملاو،تاناويحلا
باوجلانأضرتفأ،اذل.لئادبّيدلتسيل،ظحلاءوسل.مهقّدصأاليننكل
."ةركفّيدلتسيل:وه

.ًاليقثتمصلاادبو،هناكمطيطختلاملقءاطغنوأعضو
.هناكمنمرلاوموتضهن
لكاولباقتنأديرأ،ةيادبلايف.هبموقنلمعانيدل،موقايًانسح"

ديرأو،نينادملاةلتقلالكنمقثوتلاديرأ.نآلاىتحمهعمانملكتنم
."ٍنابمقارحإوأباصتغاتايلمعباونيُدأنيذلانيمرجملالكنعًاريرقت

هتقثوهتءافكظحالو،تامهملاهعيزوتءانثأيفرلاويراهبقار
ةلصتاذةيلمعتاضارتعاعمامهبلماعتينيتللاةنورملاوةعرسلاو،هسفنب
.ةلوبقمتاضارتعالانوكتالنيحهمزحوةينهذلاهتوقو،عوضوملاب

رعشو،وتللأدبدقمويلاناك.9:15ىلإبابلاقوفةعاسلاتراشأ
يف،عيطقلانعرخأترضتحيزوجعدسألثم؛هتقاطدافنتسابكاذنآيراه
يأرهظأدقهنأينعيكلذنكيمل.دئاقلاىّدحتدقًاقباسناكنيح
املكناك.لاحلكىلعراهنتتأدبرومألانكل،عيطقلاةدايقلحومط
امصخشيقلينأهودحيلمألاو،ضرألاىلعءاقلتسالاوههلعفعيطتسي
ً.اضيأةريبكو،ةمظعمهدحأهلىمردقو،هلةمظع

ًاروعشيراهةريغصلاباوجتسالافرغيفةموتكملاتاوصألاتحنم
.فاحلتحتنمملكتيهنأب

:ةيريرحلاهقنعةطبرىلعهديرّرميوهو،نيدبلاوريصقلالجرلالاق
هقنعةطبرّتبثيريغصيبهذكبشمناك."ةيعمستانيعمدروتسأ"
.ضيبألاصيمقلاب

رلاوموتهاطعأيتلاةلباقملاةقروىلإلفسأللرظنيوهو،يراهرّرك
مسالاةناخيفبتكدقلجرلاناك."؟ةيعمستانيعمتلقله":اهايإ
.لامعألجرةنهملاةناختحتونزولكهيردنأ

يراهعطتسيمل."؟عمسلايفتالكشمنميناعتله":نزولكلأس
.هعبطبًارخاسنزولكناكنإمأمكهتلابًاينعمناكنإفرعينأ



نعملكتتلديلرتوونثوليهبتكميفتنكلهً،اذإً،انسح"
."؟ةيعمستانيعم

دعبهنمةخسنمكئالمزدحأذخأ.ةلاكودقعلًاميوقتطقفتدرأ"
."سمأرهظ

."؟اذه":همامأفلمىلإيراهراشأ
."طبضلاب"
."؟هديدجتمتيسله.نيتنسلبقّعقومهنإ.نآلاهيلإرظنأتنك"
."عدُخأمليننأنمقثوتأنأطقفتدرأ،ال"
."؟نآلا"
.ً"ادبأكلذلعفأّالأنملضفأًارخأتمنوكأنأ"
."؟صاخلاكيماحمرشتستملأ"
ةيبهذنانسأةوشحناعملرهظ."ىشخأامكًائيشلقيملهنكل،ىلب"

نكميامعامسلًايديهمتًاعامتجاتبلط":مالكلاعباتونزولكمستبانيح
."هميدقتهذهنيماحملاةسسؤمل

ةصصختمةسسؤمعم؟عوبسألاةلطعلبقعامتجالااذهىلعتقفاوو"
."؟نويدلاليصحتب

ةشقانملبقةريصقلاةدملا،ينعأ.طقفعامتجالاءانثأيفكلذتكردأ"
."ةمهمةيضق

دقكنأدبالف،ديدجٍماحمنعثحبتتنكاذإ،نكل":يراهلاق
."؟مهنعانربختنأنكميلهف.مهنمٍددععمتاعامتجاتّبتر

يذلاناكملاوهاذهسيلف،نزولكهيردنأهجوىلإيراهرظنيمل
نزولكنأامهئاقلروففرعدقيراهناك.اهسفننعةبذكهيففشكتس
نوركفيامبمههوجوريباعتيشتنأنوبحيالنيذلاصاخشألاكئلوأدحأ
هنألامبروأً،امراصًاهجوبلطتتهتنهمنألامبرو،لجخلاببسبامبر،هيف
هينيعيراهىقبأ.ةيساسأةليضفربتعيسفنلاكلامتناكهيضاميف
ةطبربعادتلهرجحنعهديعفترتنأك؛ىرخألئالدنعًاثحبنيتحوتفم
مل؛يراهىلإرظنيوهوكانهنزولكسلج.لعفتملاهنكلً،اددجمهقنع
ًالمموً،اجعزمعضولادجيهنأكونيليقثاناكهينفجنكلو،هيلإقّدحينكي
ً.اليلق

دقعيفمهبتلصتانيذلانيماحملامظعمبغريمل":نزولكلاق
ًاليمرثكأديلرتوونثوليهتناك.تازاجإلاءاهتنادعبامىلإتاعامتجا
."؟ءيشيأيفهيفهبتشمانأله:ينربخأ.ةدعاسملاىلإ



."مهيفهبتشمعيمجلا":يراهلاق
يس-يب-يبةنكلبةيزيلكنإلابكلذنزولكلاق."اذهبسأبال"

.طبضلاب
."ةزيممكتجهلنأتظحالدقل"
."ببسلاوهاذهامبر،ةريخألاتاونسلايفًاريثكترفاسدقلً؟اقح"
."؟رفاستنيأىلإ"
تايفشتسمروزأ.نايحألامظعميفجيورنلالخاددصقأ،عقاولايف"

تانيعملانوعنصيثيحلمعملايف،ارسيوسيفًابلاغنوكأالإو،تاسسؤمو
."تاجتنملارّوطتةيفيكفرعتوةينهملاتادجتسملابكاوتنأبجي.ةيعمسلا

.هتوصةربنيفاهزييمتنكمياليتلاةيرخسلاًاددجمترهظ
."؟ةرسأكيدلله؟جوزتمتنأله"
تسليننأىرتسف،ككيرشاهألميتلاةرامتسالاىلإترظناذإ"

."كلذك
...َرنل...يفشيعتتنأً،اذإ.اذهىرأ،معن".ةرامتسالاىلإيراهرظن

."؟لميغساّرت
."زلورتعمشيعأ،ال":نزوكلاق
."فرعأ،طبضلاب"
بلكزلورت".ًاليلقلفسألاىلإهانفجضفخناو،نزولكمستبا."ً؟اقح"

."يبهذديص
عبرأهيدلنأهتمئاقىلعاهاقلأةرظننمفرعو،عادّصلابيراهرعش

.اّهلكاهيهنيلةقاطلاهيدلنكتملو.هدعبًاسمخو،ءادغلالبقتالباقم
ىنبملاهلوخدذنم،ثدحدقاّمعًاددجمهربخينأنزولكنمبلط

.ةطرشلالوصوىتحوزرنربلراكةحاسيف
."رورسلكب":بءاثتيوهولاق
ةقثوةحاصفبهربخينزولكناكاميف،هيسركىلعيراهىخرتسا

،بتكملاىلإدعصملاهلالقتساو،ةرجأةرايسيفهلوصوةيفيكنع،سفنلاب
ةدملاهراظتناو،ءامبوكاهنمهبلطولابقتسالاةفظومعمزجوملاهثيدحو
ىلعهروثعو،بتاكملايفدعتملامدنعهلّوجتمث،ّتسوأقئاقدسمخ
.هبابىلعليهديسللةيمسالاةحوللا

عرقيذلاتقولانأّدكأدقليهنأرلاوتاظوحلمنميراهىأر
.5:05ناكبابلاىلعنزولكهيف

."؟هنمجرخيوأتاديسلامامحلخديًادحأتيأرله"



ملو،لابقتسالايفًاسلاجتنكثيحنمبابلاةيؤريرودقمبنكيمل"
،عقاولايف.بتكملاىلإتبهذنيحيجورخوأيلوخدءانثأيفًادحأَرأ
."لبقنمتارمةّدعاذهترّركدقل

نوكتسو":ههجوىلعهديرّرميوٍلاعٍتوصببءاثتيوهو،يراهلاق
ةفرغةذفانىلعراكسسونغامعرق،ةظحللاكلتيف."ىرخأتارمكانه
،هبناجبفقييذلاديلرتوىلإيراهفّرعت.همصعمةعاسعفروباوجتسالا
.باوجتسالاةرامتساىلعةرظنىقلأوًاقفاومأموأف

وألابقتسالانولخدينيهوبشمصاخشأيأَرتملكنإانهلاقي"
."كانهًاسلاجتنكنيحهنمنوجرخي

."حيحصاذه"
يففاقيإلارزىلعطغضيوفلميفةرامتسالاعضيوهو،يراهلاق

كبلصتنس.نآلاىتحكنواعتىلعكلًاليزجًاركشً،انسح":لجسملا
.ً"اددجمديكأتلاب

."نيهوبشمًاصاخشأَرأمل":ضهنيوهونزولكلاق
."؟اذام"
كانهتناكنكلو،لابقتسالايفهوبشمصخشيأَرأمليننإتلق"

."بتاكملاىلإتبهذوتلخديتلافيظنتلاةمداخ
َرتملوخبطملاىلإةرشابمتبهذاهنإتلاق.اهعمانملكتدقل،معن"

.ً"ادحأ
دنعةيلاتلاةلباقملاتناك.ةمئاقلاىلعًالوزنهرصبلقنويراهضهن

.ةعبارلاةفرغلايف10:15ةعاسلا
.ً"اعبطليصوتلاةمدخلجرو":نزولكلاق
."؟ليصوتلاةمدخ"
نعثحبللبهذأنألبقيمامألابابلانمجرخدقل،معن"

ىلعّيلإرظنتاذامل.امًاضرغذخأوأامًائيشلصوأهنأدبال.يماحملا
-سيلو،ةاماحمبتكميفيداعصخشّهنإ؟شتفملااهيأوحنلااذه
."تاهبشلاريثيًاصخش-ةريبكةحارصب

ةّدعوةاماحملاةسسؤمنمّقثوتلادعبو،ةعاسفصنرورمدعب
دحألّجسيمل:دحاوءيشيراهلحضتا،ولسوأيفليصوتلاتامدخلتاكرش
مويديلرتوونثوليهبتاكميفقالطإلاىلعهميلستوأءيشيأمالتسا
.نينثالا

لصتنألبقو،ةطرشلاةدايقرقمنزولكةرداغمنمنيتعاسدعب



فصولهوعدتساو،هبتكميفًَ◌اددجمهباولصتا،ءامسلادبكىلإسمشلا
ً.اددجملجرلا

نكيمل.ةيداعهتينبو،80ورتملوطلا:ريثكلامهغالبإعطتسيمل
كلذربتعيوهف،ةيدسجلالجرلاتافصىلإًاديدحترظنلانعمأدقنزولك
اميدتريناكلجرلانأرّركو،لاقامكلاجرللمئالموأعتممريغءيشلا
صيمق؛ةداعةيئاوهلاتاجاّردلانولقتسينيذلاليصوتلاةمدخلاجرهيدتري
ةجاردبوكرءاذحلعتنيوً،اريصقًالاورسو،ًاليلقًاقيضدوسأورفصأجاّرد
.ةراظنلاوةذوخلابًايفخمههجوناك.داجسلاىلعىشمنيحىتحقطقط

."؟همفنعاذام":يراهلأس
لكياملعفيامك؛همفيطغتءاضيبشامقةعطقتناك":نزولكلاق

مهسفنأةيامحلاهنوعضيليصوتلاتامدخيفنيلماعلانأتننظ.نوسكاج
."مداوعلاتازاغقاشنتسانم

."ولسوأهذهنكلو.معنويكوطوكرويوينيف"
."بيرغكلذنأيلاببرطخيملً،انسح".هيفتكنزولكَّزه
رلاوناك.موتبتكمىلإيراهبهذو،فارصنالابًانذإنزولكحنُم

هه-هه:متمتيوهو،هنذأىلعةعامسلاعضودقوهبتكمىلإًاسلاج
.يراهلخدنيحمم-ممو

اليماكةقشلتاقلالوخدةقيرطنعةركفيدلنأنظأ":يراهلاق
."نيول

.ةثداحملايهنينأنودنماهناكمةعاّمسلارلاوموتعضو
لخدملاىلعينيبلالاصتالازاهجبةطبترمويديفريوصتةلآكانه"

."؟كلذكسيلأ،شيعتثيحىنبملايفسيئرلا
.مامألاىلإرلاولام."؟معن"
ةلآنعههجوبجحيو،سرجيأَّنرينأعيطتسييذلانم"

."؟لوخدلابهلحمسيسهنأًاقثاوكلذمغرىقبيو،ريوصتلا
."؟ليوناباب"
؛راهزأةقابوأًادرطلمحيصخشلوخدبحمستسكنكل،ةبوعصب"

."؟كلذكسيلأ،ليصوتلاةمدخبصاخلجر
.هفتاهىلعاٍّرزرلاوطغض
ىتحونزولكلوصوةظحلذنمليلقبقئاقدعبرأنمرثكأتضقنا"

ّملسيو،ناكملالِماعلالخدي،ًةداع.لابقتسالاربعًارورمًارداغملجرلاهتيؤر
."ناكملايفعّكستيوهوقئاقدعبرأيضقيالوً،اددجمجرخيمث،ضرغلا



.ةيئاوهةجاردىلعليصوتلاةمدخيفلماع":لاقوءطببرلاوأموأ
عاونألكبلاصتالللوقعمببسهيدلصخش.عدبموحنىلعطيسباذه
هظحاليالنكلو،عيمجلاهاريصخش.همفلوحشامقةعطقعضيو،سانلا
."دحأ

."لسلستملتاقلةبسنلابملحةديكماهنإ.ةداورطناصح":يراهلاق
.ةريبكةعرسبامًاناكمرداغيليصوتةمدخلماعيفرّكفيسدحأال"

رثكألاةقيرطلاحجرألاىلعيهو،ةلّجسمريغلقنةليسومدختسيهنإ
.فتاهلاىلعهديرلاوعضو."ةنيدميفبرهللةيلعاف

عمليصوتلاةمدخيفلماعنعنورسفتسيلاجرلاضعبلعجأس"
."اهعوقوتاقوأومئارجلانكامأيفةيئاوهةجارد

."هيفركفننأبجيرخآءيشكانه":يراهلاق
."ءابرغلاّمعنمسانلارّذحنسانكاذإ،معن":رلاولاق
."؟رلومعماذهشقانتسله.حيحص"
."...يراهايو،معن"
.لخدملايفيراهفقوت
."ديجلمع":رلاولاق
.رداغمثيراهأموأ
يراهنأةميرجلاةحفاكمةبعشيفةعاشإترسقئاقدثالثدعب

.ليلدهيدل



:رشعنماثلالصفلا
يسامخلامجنلا.ءاثالثلا

نمةرداصلاتامغنلاتدبو،حيتافملاىلعقفرببوليالوكينطغض
رتيبل1مقرونايبلاوتريشنوك؛ةيلاخلاةفرغلايفةنهاووةفهرمونايبلا
ىلإرقتفتوةبيرغاهنأونايبلايفزاعنمددعُّنظي.يكسفوكياشتشتيلإ
طقبتكدقدحأنكيمل،يالوكينينذأىلإةبسنلابنكلو،فهرملاقوذلا
عطاقملافزعينيحنطولاىلإنينحبرعشيناك.اهنملمجأىقيسوم
ثحبتيتلاتامغنلاًامئاديهو،بلقرهظنعاهظفحييتلاةليلقلا
ةفرغيفنزودملاريغونايبلاىلإسلجينيحًايئاقلتاهنعهعباصأ
.ركألماغةدابعرادىنبميفتاعامتجالا

هّركذ.ةربقملايفقزقزتًارويطىأرو،ةحوتفملاةذفانلاجراخىلإرظن
تاحاسىلإهبحطصادقناكيذلاهدلاوو،دارغينيليففيصلالوصفبكلذ
رباقميفيالوكينمامعألكو،هّدجنفُدثيحةدلبلاجراخةميدقلاكراعملا
.نايسنلااهاوطةمخض

."ةليمجاهتقزقزودبتمكعمسا":اهنيحهدلاولاق
.فلخلاىلإرادتسافحنحنتيصخشدوجويالوكينكردأ
،لخدملايففقيوً،ازنيجوًايئاتًاصيمقيدتريًاليوطًالجردهاش

دحأهنأهيفيالوكينرّكفءيشلوأناك.هديلوحةّفتلمةدامضكانهو
.ىرخألاوةنيفلانيبنورهظينيذلاكئلوأتاعونمملاينمدم

يفددرتيذلاىدصلالعج."؟كتدعاسميننكميله":يالوكينخرص
.دارأاممًاّدولقأودبيهتوصةفرغلاءاجرأ

."يبونذنعريفكتللتئجدقل.اذهلمآ":لاقوةبتعلالجرلاّىطخت
ّيأيقلتعيطتسأاليننأىشخأ،نكلً.ادجرورسمانأ":يالوكينلاق

كيلعنوكيسو،ينمزلودجعمةهدرلايفةمئاقكانه.انهتافارتعا
."اتاغوتينغوكنإيفانبةصاخلاةدابعلارادىلإباهذلا

هينيعلوحنيوادوسلانيترئادلانميالوكينجتنتساو،هنملجرلامدقت
.تقولاضعبذنممنيملهنأنيتنقتحملا

."بابلاىلعمجنلاتّمطحيننأليبنذنعرّفكأنأديرأ"
.هيلإلجرلاريشياميالوكينكردينألبقٍناوثعضبتضقنا
ةيؤريرودقمبهنأءانثتسابً،ادبأيباذهلةقالعال.نآلاكمهفأ،هوأ"

ريغرمأاذهو".مستبا."بقعىلعًاسأرًابولقموهناكمنمًاررحتممجنلا
."فطلبرمألانعّربعأل؛ةدابعراديفمئالم



."؟انهلمعتالتنأً،اذإ"
.هسأريالوكينَّزه
ةريمألاةدابعرادنمانأً.انايحأفرغلاهذهراجئتساىلإرطضن"

."ةلّجبملاةيوبابلااغلوأ
.هيبجاحيراهعفر
نيدلجرانأ.ةيسورلاةيسكذوثرألاةدابعلاراد":يالوكينفاضأ

كرودقمبناكنإىرتوةدابعلارادبتكمىلإبهذتنأبجي.يرادإو
."كانهكدعاسيصخشىلعروثعلا

.ً"اركشً،انسح"
.رداغيللجرلاكّرحتيمل
."؟ىلوألاونايبلاوتريشنوك؟كلذكسيلأ،يكسفوكياشتهنإ"
نويجيورنلانكيمل."حيحص":ةحضاوةشهدهتوصيفويالوكينلاق

ناك،كلذىلعًالضف.نوفقثمصاخشأمهنإمهنعلاُقينأنكمينم
.درشتملثمودبيوًايئاتًاصيمقيدتريلجرلا

."ةبعصاهنإتلاق.يلاهفزعتنأيتدلاوتداتعا":لجرلالاق
اهنأنظتةيقيسومتاعوطقمكلفزعتةعئارمأكيدلتناك"

."ةبعص
."ةعئارتناكدقل،معن"
تدبدقف.ةلئاملالجرلاةماستبايفيالوكينكبرأءيشكانهناك

ىلعهنكلً.اعمنآيفنيتقلغمونيتحوتفمهاتفشتناكذإ؛ةبيرغهتماستبا
.داتعملاك،لمتحياممرثكأرمألالّمحيحجرألا

."كتدعاسمىلعًاركش":بابلاوحنكرحتيوهولجرلالاق
."ركشلاىلإيعادال"
حيتافملادحأىلعطغض.هيلعّزكروونايبلاىلإهمامتهايالوكينلّوح

طيرشىلعدابللابرعش-هنمتوصجرخيملنكلو،كرحتيلةيافكقفرب
ىلإرادتسا.قلُغيبابلاعمسدقنكيملهنأكردأاهدنعو-ونايبلا
قّدحيوهاميف،بابلاضبقمىلعهديو،كانهًافقاولجرلاىأرف،فلخلا
.ةّمطحملاةذفانلابرقمجنلاىلإ

."؟امبطخنمله"
تلقنيحهتينعاّمعطقفلءاستأتنك،ال":ًالئاقهرصبلجرلاعفر

."بقعىلعًاسأرًابولقممجنلانوكينأمئالملاريغنمهنإ
.ناردجلانيباهادصددرتةكحضيالوكينقلطأ



."؟كلذكسيلأ،بولقملايسامخلامجنلاهنإ"
.مهفيملهنألجرلاهجوىلعرهّاظلاريبعتلانميالوكينلًاحضاوادب
هنإ،ىرتامكف.طقفةينارصنللسيل،ميدقينيدزمريسامخلامجنلا"

دجُو:ةديدعٍتارمعطاقتيلصتمطخنملّكشتي،سوؤرةسمخوذمجن
لكىلع.نينسلانمفالآةّدعىلإاهخيراتدوعيروبقدهاوشىلعًاشوقنم
ىلإنانثاولفسألاىلإهسوؤردحأو،بقعىلعًاسأرّقلُعيامدنع،لاح
."ةفيخمسوقطىلعً؛امامتفلتخمءيشىلعلديوهف،ىلعألا

."!ةفيخمسوقط"
يقلتىلعداتعمصخشلثم،مزاحوئداهتوصبهتلئسألجرلاحرط

.يالوكيننظامك،ةبوجألا
."رشلاةسارد"
ادب؟لجرلاىلعمكحلاءاسأله.ونايبلايسركىلعيالوكينرادتسا

.درشتموأتاعونمملاىلعنمدمصخشىلإةبسنلابءاكذلاداحهنأ
ةلئسألاحرطننحنو،يطرشانأ":هراكفأنعبيجيهنأكولجرلالاق

."ةداع
."؟ةصاخرمألااذهنعلأستاذاملنكلً،انسح"
مليننكلً،ارخؤمزمرلااذهتيأردقل.فرعأال".هيفتكلجرلاَّزه

مأًامهمًائيشاذهناكنإًاقثاوتسل.هيفهتيأريذلاناكملاركذتأدعأ
."ال

مدع،رفانت":حيتافمةثالثىلعقفربطغضيوهو،يالوكينلاق
."ماجسنا

ةلابقةفرشلاىلإنييدؤملانيبابلانسترفيسغولوأتحتف،رهظلادعب
ناك.اهلزنمزواجتيوهوراطقلاتبقارويسركىلعتسلجمث،اكيفرويب
رمحألارجآلانمّديشملصفنمىنبميفعقيوهفً،امامتًايداعاهلزنم
ةرادعقت.هعقوموهًاقحيئانثتسالانكل،1891ماعىلإهخيراتدوعيو
ةكسلابناجب-اهممصيذلالجرلابًانميتكلذكتيّمُسيتلا-ليف
.ةيديدحلاككسلاةحاسلخادوً،امامتةيزكرملاولسوأةطحمجراخةيديدحلا
ككسلاىلإةدئاعلاتاشرولاوخاوكألاضعباهيلإناريجلابرقأناك
،همدخوهترسأوةطحملاريدمناكسإلليفةرادتيُنب.ةيجيورنلاةيديدحلا
املكهتجوزوةطحملاريدمظقيتسيالىتحًادجةكيمساهناردجتمّمُصو
نمبلطدقةطحملاريدمناك،كلذىلإةفاضإ.لزنملابناجبراطقَّرم
لعجيصاخطالممادختسايفهترهشببسبلمعلابيظحيذلا-ءاّنبلا



ىقلتينأةطحملاريدمدارأدقف.ىنبملاةيوقت-ًادجةنيتمناردجلا
ةمدصلا-لزنملابهمادطصاوهتكسنعامراطقجورخلاحيف-قئاسلا
ريدملزنمبراطقيأمدطصيملنآلاىتح،نكلو.هترسأدارفأووهسيلو
وجلايفةعلقلثم،بيرغلاولزعنملاناكملاكلذيفمئاقلاقينألاةطحملا
.سمشلاتحتٍعافألثمىولتتوككسلااهيلععملتءادوسىصحقوف

.سمشلاءفدبتعتمتساواهينيعغولوأتضمغأ
نوللارمحأحبصياهدلجناكدقف،سمشلابحتاهبابشيفنكتمل

يبرغيلامشيفةبطرلاوةدرابلافيصلالوصفىلإتقاتشادقو،اهملؤيو
لّضفتوً،ابيرقتًاماع80رمعلانمغلبتيهف،نآلاًازوجعتحبصأ.جيورنلا
ىلعتوصلاو،لازعنالاىلعةبحصلاو،مالظلاىلعءوضلاو،درابلاىلعراحلا
.تمصلا

ةسداسلايفتناكنيحو،1941ماعلايفلاحلاهذهىلعنكتمل
ةكسلاكلتىلعولسوأىلإتبهذوايورفأترداغنيح؛اهرمعنمةرشع
يدنارهتجوزوباوشتسنرإررهوفنبورغللةمداخكلمعلابتأدبواهسفن
ةرسأةليلسيهو،رهظملانسحوًاليوطًالجروهناك.ليفةراديف
،لاحلكىلع.ىلوألاةليلقلامايألايفةبهرلابغولوأترعش.ةيطارقتسرأ
ءيشكانهسيلهنأغولوأتكردأامناعرسو،مارتحاوقفرباهالماعدقل
ًاثبعسيل-نيتروهشملاةقدلاوةءافكلاباهلمعبموقتتمادامهنمفاختل
.ناملألانع-

شيجلاغنوليتباتروبسنارتدنال،WLTAنعًالوؤسمباوشتسنرإناك
.ةيديدحلاككسلاةطحمبناجبلزنملاهسفنبراتخاو،لقنلاةرادإ؛يناملألا
طقاهرتملغولوأنكل،WLTAيفحجرألاىلعًاضيأيدنارهتجوزتلمع
ةقيدحلاىلعلطتو،بونجلاهجاوتغولوأةفرغتناك.ةيمسرةّزبيدترت
تاراّفصلاو،تاراطقلاةعقعقاهتقبأ،ىلوألاعيباسألاءانثأيفو.ككسلاو
اهيلعتداتعااهنكل،ليللالاوطةظقيتسمىرخألاءاضوضلالكو،ةداحلا
تقلتسا،ةنسدعباهلةزاجإلوأيفاهلزنمىلإتداعامدنعوً.ايجيردت
ءودهلاوتمصلاىلإيغصتيهو،هيفتأشنيذلالزنملايفريرسلاىلع
.ءايحألاوةايحلاتاوصأىلإنحتو

ناك.برحلاءانثأيفليفةراديفمهنمريثكلاتأر؛ءايحأصاخشأ
ًاعمنورضحينويجيورنلاوناملألاناكوً،ايعامتجاًادجنيطشانباوشلآ
عمتجملاةبخندارفأطقفنوفرعيسانلاناكول.ةيعامتجاتابسانم
يفنونّخديونوبرشيونولكأيف،كانهىلإنوبهذياوناكنيذلايجيورنلا



بُلطيتلاءايشألالّوأناك؟لصحيسناكيذلاامفيناملألاشيجلاةفايض
،اهتزوحبيتلاةوعدلاتاقاطبقرحتنأوهبرحلادعباهلعفتنأاهنم
نيحلانيبًاعبطترعشدقل.دحألةملكّطقلقتملوهبترُمأامتلعفو
يفمهسفنأصاخشألاروصترهظنيحاهعقاوىلعدرمتلايفةبغرلابرخآلاو
لكىلع.يناملألالالتحالاحزرتحتشيعلانعتملكتيتلاةفاحصلا
اودّده،مالسلاَّلحامدنع:طقفدحاوببسلًاقلغماهمفتقبأ،لاح
وأهكلمتاملكناكو،ةملكيأبتهّوفتنإاهنععفايلااهنباداعبإب
ً.اديجاهيفلغلغتفوخلانأًاحضاوادبو،ملاعلايفهرّدقت

تدبيتلاةتهابلاسمشلاةعشأتحتًاليلقاهينيعغولوأتضمغأ
تلعفو،مويلالاوطًءايضتقلأتنأدعباهيلإرظنلانكميو،كاذنآةنهاو
غولوأتمستبا.ذفاونلابرقصصألايفاهراهزألتقتلاهعسوباملضفأ
له.اهلثمًاعفايناككاذنآدحأال!ةعفايتناكمك!لوهللاي:ترّكفو
دوجوىلإو،ةايحلاو،ةبحصلاىلإنحتاهنكلو،الامبر؟ابصلامايأىلإنحت
زئاجعلانإاولاقنيحهونعامّطقمهفتمل.اهلوحنوكّرحتيصاخشأ
...نآلااهنكل،مهدحونوقبي

جاتحيصخشدوجومدعبامنإو،اهدحواهئاقببقلعتيرمألانكيمل
فرعتيهوحابصلايفاهظاقيتساىدلديدشنزحبتبيُصأدقتناك.اهيلإ
ًاقرفكلذثدُحينأنودنممويلالاوطريرسلايفءاقبلااهرودقمبنأ
.دحأل

نمةحرمةباش؛ةرجأتسملبقتستاهلعجيذلاببسلاوهاذهناك
.غالدنورت

اممطقفتاونسعضببًانسربكألا،انيإنأيفريكفتلاًابيرغادب
يتلااهسفنةفرغلايفنآلاميقت،ولسوأىلإتلقتنانيحيههيلعتناك
يهو،حجرألاىلعةظقيتسمليللايفيقلتستتناك.تاونسلاهيفتنكس
ىلإةدوعلاو،ةنيدملاةايحجيجضنعداعتبالاىلإنحتاهنأيفرّكفت
.غالدنورتيلامشيفريغصناكمنوكس

،هرتملاهنأمغرو.ديجقيدصاهيدلانيإف،ةئطخمغولوأتناكامبر
ملالسلاىلعهدوعصءانثأيفهتاوطخعقواهمونةفرغنمتعمساّهنأّالإ
نمانيإعنمنكمملانمنكيمل.انيإةفرغلخدمىلإةيدؤملاةيفلخلا
،ةمداختلمعنيحغولوأعمثدحامفالخب،اهتفرغيفلاجرلابقتسا
ديحولااهلمأناك.لاحلكىلعكلذتدارأاهنأاذهينعينأنودنم
ةنبالثمو،ةبرقملااهتقيدصتحبصأدقفً،اديعبانيإذخأيودحأيتأيالأ



.ّطقاهبقزُرتمليتلاةنبالاً؛اضيأاهل
ةاتفوزوجعةديسنيبةقالعلانأكردتغولوأتناك،لاحلكىلع

ةقادصلامّدقتيتلايهةباشلا:يلاتلاوحنلاىلعنوكتسانيإلثمةعفاي
تناك.ةلفطتمنوكتّالأىلعتصرحاذل،اهاقلتينميهزوجعلاوًامئاد
.ديهزلاراجيإلابةقالعرمأللنأتّنظغولوأنكلوً،امئادةدودوانيإ

ضعبغولوأّرضحتذإ؛امهنيبتباثلاسقطلانمعونكانهناك
دنعتيوكسبلانمةينيصلمحتيهوانيإبابىلععرقتو،ياشلا
ً،ابيرغرمألاادب.كانهاهالكأتنألّضفتيهفً،ابيرقتًءاسم7:00ةعاسلا
يفاهنأبغولوأاهيفرعشتيتلااهسفنيهلازتالةفرغلاكلتنكل
ةمتهمانيإتدبو،سمشلاةعشأتحتءيشلكنعًاقباساتثّدحت.اهرايد
مكو،كلذنعغولوأاهتربخأ.ليفةراديفثدحدقامبو،ةصاخبرحلاب
امهوةشيعملاةفرغيفتاعاسلاسلجفيكو،امهضعبيدناروتسنرإبحأ
يهجونعرعشلالصخنادعبيو،قفربامهضعبناسمليوطقفناملكتي
،خبطملابابفلخنمًارسًانايحأامهتبقارفيكغولوأاهتربخأ...امهضعب
دوسألاهرعشو،ةماقلادودشمناكيذلاباوشتسنرإلكشتفصوو
نيبريغتينأهينيعريبعتلنكميفيكو،فوشكملايلاعلاهنيبجو،فيثكلا
ةريبكلارومألاةهجاومىدلسفنلابةقثلاو،كحضلاوبضغلاو،ةيّدجلاوحازملا
يفتبقار.ةهفاتلاةريغصلاءايشألاةهجاومىدليلوفطلاكابترالاوةايحلايف
اهينيعو،ضيبألااهقنعو،عماللارمحألااهرعشبباوشيدنارنايحألامظعم
نيواقرزنيترئادبنيتطاحمنيتحتافنيواقرزامهاّتيحزقتناكنيتللانيتعماللا
.اهتايحيفغولوأامهتأرنينيعلمجأاتناك.نيتنكاد

ناقولخمنينثالانأغولوأتّنظ،لاحلاكلتىلعامهتأرامدنع
هنأانيإتربخأوً.ادبأامهقيرفتهنكميءيشالوحوراقيقشامهنأو،امهضعبل
تارجاشمىلإلوحتيليفةرادتالفحيفديعسلاوجلاناك،كلذمغر
.مهلزانمىلإفويضلارداغيامدنعةبضاغ

عرق،مونلانمًاطسقلانتلغولوأباهذو،تارجاشملاكلتىدحإدعب
سلج،حابصملاريُنينأنودنمو.اهمونةفرغلخدواهبابىلعتسنرإ
ىلإتبهذوةبضاغلزنملاترداغدقهتجوزنأاهربخأواهريرسةفاحىلع
،هسافنأنمثعبنتبارشلاةحئارغولوأتّمش.كانهةليللايضقتلقدنف
اهنمبلطنيحلعفتنأاهبردجياذامفرعتملوةعفايتناكاهنكل
بوثعزنتنأ،ًاليلقهبحتوهرّدقتوهمرتحتلجرً،اماعنيرشعباهربكيلجر
.ةيراعاهاريىتحاهمون



،اهتنجوبعادو،طقفاهيلإرظنامنإو،ىلوألاةليللايفاهّسميمل
.ضهنمثً،امويمهفتنأنكمياممًالامجرثكألب،ةليمجاهنأاهربخأو
.ءاكبلابشاهجإلاكشوىلعادبةفرغلاهترداغمءانثأيفو

تقلأً.ابيرقتةعباسلاةعاسلاتناك.ةفرشلايبابتقلغأوغولوأتفقو
ةيذحألانمًاجوزتأرف،ةيفلخلاملالسلاىلعأيفبابلاىلعةفطاخةرظن
ً.ارئازاهيدلنأتفرعو،انيإبابجراخةحسمملاىلعةقينألاةيلاجرلا
.عمسلاتفهرأواهريرسىلعغولوأتسلج

لعتنيصخشتوصتعمسو،بابلاحُتفًامامتةنماثلاةعاسلادنع
رجتوص؛رخآتوصاهيلإىهانت،نكلو.ملالسلاىلعلزنيوهءاذح
ءاملاضعبتعضوو،خبطملاىلإتبهذ.بلكنثاربلثم،شدخو،نيمدق
.ياشلاريضحتلزاغلاىلعنخاسلا

درتملنيحتشهُد،قئاقدعضبدعبانيإبابىلعتعرقامدنعو
نمةرداصةتفاخىقيسومعامساهتعاطتسابناكهنأواميسال،اهيلع
.اهتفرغ

.كلذمغرًاباوجَّقلتتملاهنكلً،اددجمبابلاتعرق
."؟انيإ"
قناخوجلانأهتظحالءيشلوأناك.حتُففًاليلقبابلاغولوأتعفد

.لخادلايفًاكلاحمالظلاو،ةلدسمرئاتسلاو،ةقلغمةذفانلاتأر.كانه
."؟انيإ"
تلخداذل،ةمئاننوكتامبراهنأيفغولوأترّكفو،دحأبُجيمل

ً.اغرافهتدجواهنكلو،ريرسلادجويثيحبابلافلخةرظنتقلأو،ةفرغلا
تأرف،كاذنآمالظلاىلعاتداتعادقنازوجعلااهانيعتناكً.ابيرغكلذادب
،ةمئانودبتيهوةذفانلابناجبزاّزهلايسركلاىلعسلجتتناك.انيإ
كلذىتحغولوأفرعتمل.بناجلاىلإلئاماهسأرو،ناتضمغماهانيعف
.تفاخلاىقيسوملاتوصيتأينيأنمتقولا

."انيإ":ةلئاقيسركلاوحنتهّجوت
اهيديىدحإبةينيصلاغولوأتلمح،اذل.كرحتتملةرجأتسملاّنأريغ

.ةباشلانيبجىلعءودهبىرخألاتعضوو
ةرشابمهعبت،ةداجسلابياشلاقيربإمطترانيحموتكمتوصعمُس

قبطو،يناملألايروطاربمإلارسنلاراعشلمحييضفركسءاعوو،ناناجنف
.دناليرامتيوكسبنمعطقتسو

وحنىلعوأ-غولوأياشاناجنفاهيفمطترايتلااهسفنةظحللايف



ىلعوأ؛هبوكنوألاتشعفر،ةيضرألاب-باوشةرسأاناجنف،ةقدرثكأ
.ولسوأةطرشمسقبوكةقدرثكأوحن

ملاعلةخفتنملاوةنايّرلاوةريغّصلاعبصإلاىلإرظنلارلومينرايبنعمأ
.ةنيدبوةريغصعبصإلاهذهودبتمك:هسفنةرارقيفرّكفو،سفنلا

نمبلط،نوأىلإةفاضإلابو.هبتكميفعامتجاىلإاعددقرلومناك
-نوليتبولوهيراهورلاوموت-قيقحتلانودوقينيذلاكئلوأ
.روضحلا

لماعرمأفاشتكاعمقرشأيذلالمألانألامبر،نيكهنمًاعيمجاودب
.ىشالتيأدبدقفئازلاليصوتلاةمدخ

اهوبلطيذلاتامولعملاجئاتنضارعتساّوتللىهنأدقرلاوموتناك
ةرشعثالث،ةملاكمنيرشعوًاعبرأاوقلتمهنأنيبت.عايذملاوزافلتلاربع
،المأًائيشاوأرأءاوسً،امئادمهبنولصتيومهنوفرعيصاخشأنماهنم
لاّمعنمىرخألارشعدحألاتالاصتالانيبنمتالاصتاةعبستناكامنيب
ةعبرألانولصتملامهربخأو.ةيقيقحفئاظويفنولمعيليصوتةمدخ
ةحاسبرقفِصُونمهبُشيًالجرمهتيؤرنعً؛اقبسمهنوفرعيامنوريخألا
ناكامً.ابيرقترهظلادعبنمةسماخلاةعاسلادنعنينثالامويزرنربلراك
ةملاكملاتءاجو.نيفسمياهدنورتيفهتجاّرددوقيوهوهتيؤروهًاديدج
ًاصيمقيدتريًاجاّردىأرةرجأةرايسقئاسنممامتهاللةريثملاةديحولا
،ةيقيبطتلامولعلاونونفلاةسردمجراخةراظنوةذوخعضيودوسأورفصأ
يأنكتملو.نيولاليماكهيفتلُتقيذلاتقولايفنيفسلافلوأيفًادعاص
نيفسلافلوأةقطنمنمبيرقناكميفًالمعتّدأدقليصوتلاتاكرشنم
نامتسروفةكرشنمصخشلصتاكلذدعبو.مويلانمتقولاكلذيف
يفىهقمىلإهقيرطيفنيفسلافلوأبَّرمدقهنإلاقوليصوتلاتامدخل
.بارشلالوانتلنغوشناهتناس

."ءيشبانتايّرحتاندفتمل،ىرخأتاملكب":رلوملاق
."ىلوألامايألايفلازنال":رلاولاق
،نوأءانثتسابو.لئافتمريغهنأىلعَّلدههجوريبعتنكل،رلومأموأ

سانلاف،ةمهمىلوألالاعفألادودرنأنوفرعيةفرغلايفنمعيمجناك
.ةعرسبنوسني

ضعبباغيذلايعرشلابطلادهعميفليقيذلاام":رلوملأس
."؟انلجرةيوهديدحتيفدعاسينأنكميًائيشمتدجوله؟هيفظوم

ىرخأثثجحيرشتاولّجأدقل.الباوجلانأىشخأ":رلاولاق



ىلعرَثُعيملذإ.نآلاىتحءيشىلإلّصوتنمل،نكل.ةيولوألاانثثجاوحنمو
يذلاديحولاّيسحلاليلدلا.رخآءيشيأوأ،رعشوأ،مدوأ،لجرءام
."صاصرلابوقثوهلتاقلاهكرت

."مامتهاللريثماذه":نوألاق
.كلذيفمامتهالاريُثياّمعامًاعونةنهاوةميزعبرلوملأس
اياحضلامجاهيملهنأىلعلديهنأل؛مامتهاللريثماذه":نوأباجأف

."نيلسلستملاةلتقلاىدلًاقالطإداتعمريغٌرمأاذهو،يسنجفدِهل
."سنجلابرمألاقلعتيالامبر":رلوملاق
."ماودلاىلعً،امئاديسنجزفاحلا":بيُجيوهوهسأرنوأَّزه
نأبحأ:كانهتنكمليفيفزرليسرتيبلثمنوكيامبر":يراهلاق

."ىرأ
.هيلإيمريامًادبأاومهفينأنودنمهيلإنورخآلاقّدح
."ةيسنجلاهتبغرققحيلّنهسملىلإجاتحيالامبر،ينعأ"
:عباتورلاوةرظنيراهىدافت
."هلنييفاكةثجلاةيؤرولتقلانوكيامبر"
لتاقلانأوهةداعثدحيامً.احيحصاذهنوكيدق":نوألاق

يفًارثأكرتينأنودنمكلذققحيناكامبرهنكل،هتبغرعابشإديري
ىتحراظتنالاوهسفنىلعةرطيسلاهناكمإبناكامبروأ،ةميرجلاحرسم
."نمآناكميفحبصي

ءيشلايفنوركفيًاعيمجمهنأيراهفرعو،ٍناوثعضبتمصلاقبطأ
؟يلرابثيبزيل،تفتخايتلاةأرملابلتاقلالعفاذام.هيفركفييذلاهسفن

نيبنمنيتميرجيناكميفامهيلعانرثعنيذللانيحالسلانعاذام"
."؟ثالثلامئارجلا

نيتميرجلااحالسامهنأتارابتخالاترهظأ.امهنمانقثوتدقل":يتبتلاق
."ةئملاب99.9ةبسنب

يذلاناكملانعةركفيأمكيدلله.ةيافكديجاذه":رلوملاق
."؟هنمناحالسلاءاج

،ةلسلستملاماقرألاتليُزأدقلً،امئادثدحيامك".اهسأريتبتّزه
."اهانرداصيتلاةحلسألامظعمىلعاهانيأريتلااهسفنيهتامالعلاو

انأً.اددجمحالسلابيرهتةيوخأةروطسأاهنإً،اذإً.انسح":رلوملاق
الأً،ابيرقمهيلعنوضبقيس،POT،ةيرسلاتارابختسالالاجرنأقثاو
."؟اذهنونظت



عبرأنمرثكأذنمةيضقلاىلعلوبرتنإلالاجرلمعي":رلاولاق
."ءيشنعمهدوهجرمثتنأنودنمتاونس

ةرظنسلتخاو،فلخلاىلإهرهظعجرأو،هيسركىلعيراهىخرتسا
هبرعشيملءيشب-ًاشوهدم-رعشكلذلعفامدنعو.رلاوىلإةفطاخ
وحنهبرعشتيذلاهسفنباجعإلاّهنإ.باجعإلا:رلاووحنلبقنم
.وجنتلهلعفتامتنقتأةسرتفمتاناويح

ىتحانمصخانحنميملو،نيديلارفصنحن،فرعأ":لاقورلومدّهنت
."؟ةعدبمراكفأيأمكدحأىدلله.ليلديأنآلا

."...ةركفاهنأنمًامامتًاقثاوتسل"
."يراهايعبات"
كرتشمءيشكانه.مئارجلانكامأبقلعتييلخادساسحإدرجمهنإ"

ةميرجتعقو.دعبهيلعيعبصإعضويرودقمبسيلنكل،اهعيمجاهنيب
ىلإرتموليكوحندعبىلعةيناثلاو،نيفسلافلوأيفةقشيفىلوألالتقلا
ًاددجماهسفنةفاسملادعبىلعةثلاثلاو،اتاغرناسيفاهنميبرغلالامشلا
ةحاسبناجببتاكمىنبميف؛قرشلاوحنةرملاهذهنكلو،كانهنم
فلخامًاقطنمكانهّنأبروعشينباتني،نكلو.كّرحتيّهنإ.زرنربلراك
."اذه

."؟وهام":يتبتلأس
حرشينأحجرألاىلعسفنلاملاعلنكمي.هتقطنماهنإ":يراهلاق

."اذه
له".كاذنآياشلانمةفشرلوانتيناكيذلانوأوحنرلومرادتسا

."؟نوأايقيلعتيأكيدل
."يارغلريإسيلهنإً،انسح":ًالئاقنوأّرشك
."ياشلاِنعأمل"
ايهيلإيمرتامفرعأ.رلومايةباعدتناك":لاقّمثنوأدّهنت

ةيفارغجلاعقاوملابقلعتياميفىوصقتايولوألتاقلاىدلنأودبي.يراه
."جذامنةثالثنيبّزيمننأةرابعلاحيرصباننكمي،انه.مئارجلل

،هاياحضيوغييذلاتباثلالتاقلاكانه":هعباصأىلعنوأَّدع
كانهو.كانهمهلتقيو،هيلإءيجملاىلعمهربجيوأهلزنمىلإمهجردتسيو
نكل،حاّفسلاكاجلثم،ةددحمةقطنميفلمعييذلايلحملالتاقلا
موقييذلالّقنتملالتاقلاكانهً،اريخأ.اهلكةدلبلاةلوهسبنوكيدقهميلقإ
يرنهولوتسيتوألقتنا.ٍعزاونودنملتقلاتايلمعمظعمبحجرألاىلع



ةئمثالثنمرثكأالتقو،ةدحتملاتايالولايفىرخأىلإةيالونمساكوليل
."كانهصخش

هنعملكتتتنكيذلاقطنملاًامامتمهفأاليننكلً،انسح":رلوملاق
."يراهاي

درجمهنإ،ريدملااهيألوقأتنكامك":باجأوهيفتكيراهَّزه
."يلخادساسحإ

."اّهلكمئارجلاهيفكرتشتءيشكانه":يتبتلاق
تدّروتف،دعبنعمكحتزاهجبنولمعيمهنأكو؛اهوحننورخآلارادتسا

كلذتلهاجت،لاحلكىلع.هتلاقامىلعتمدناهنأادبوً،اروفاهاتنجو
:نامأبنهنأبءاسنلااهيفرعشتيتلانكامألاىلعلّفطتيّهنإ":تعباتو
."لمعلاناكميفتاديسلاماّمح،راهنلاحضويفعراشلا،ةيحضلالزنم

.ةركاشًاروفهيلإترظنو،"يتبايِتنسحأ":يراهلاق
نعملكتناننأىلإًارظنو.ةباشلااهتيأةديجةظوحلماّهنإ":نوأقفاو

ًايعامتجابرطضملاعونلانمةلتقلا.رخآءيشةفاضإدوأ،ةكرحطامنأ
تافصلاىدحإو.ةيضقلاهذهيفًاحضاوودبيامك؛مهسفنأبًادجنوقثاو
يأزاهتنانولواحيو،بثكنعقيقحتلانوعباتيمهنأيهمهّزيمتيتلا
مهنيبةبعلقيقحتلانوربتعيامبرو.يرجياممةبرقمىلعاونوكيلةصرف
."نيكبترمةطرشلادارفأةيؤربمهتداعسنعنوريثكلاّربعدقو،ةطرشلانيبو

يفسلجيامًاصخشكانهنأينعياذه"ً:اعمهيديًاكباشرلوملاق
."مويلاءيشلكاذه.نآلاكابترانمهيلعنحنامبًاعتمتسمامناكم

لتاقلااهكرتيتلاتاساملألا.طقفدحاوّيفاضإءيشكانه":يراهلاق
."...اياحضلاداسجأىلع

."؟اهبام،معن"
.ً"ابيرقتيسامخمجنلثم،سوؤرةسمختاذاهنإ"
.ً"امامتةيسامخموجناهنإ،هفرعأاملًاقفوً؟ابيرقت"
."هضعبعملخادتيلصتمطخنميسامخلامجنلامسُري"
ّهنإ.يبهذطخبمسُرييذلايسامخلامجنلاكلذ!هآ":نوأفته

هنإلوقتةيرظنكانهنأنوفرعتله،ةبسانملاب.مامتهاللًادجريثملكش
اوعنصاذل،ةينارصنلاقنتعتجيورنلالعجكتلسلالواحغنكيافلانمزيف
عقاومديدحتلهومدختساوجيورنلايبونجيفهوعضووًالجبمًايسامخًامجن
."؟ةدابعلارودوتادلبلا

."؟تاساملألاباذهةقالعامو":يتبتلأس



مجنلا؛لكشلانعامنإو،تاساملألانعثّدحتأالانأ":يراهلاق
يننكل،مئارجلانكامأدحأيف،امناكميفهتيأردقيننأفرعأ.يسامخلا
."مهمهنأنظأيننكل،ءارهاذهودبيدق.نيأواهيأركذتأال

الًائيشتيأرّكنأركذتتتنأً،اذإ":هيديىلعهنقذًاعضاورلوملاق
."مهمهنأنظتكنكلوً،امامتهتيأرنيأّركذتت

:لاقوهيدياتلكبةوقبههجويراهكرف
مظعمحبصت،اهدنعوً.اريثكّزكرت،ةميرجحرسمىلإبهذتامدنع"

.هيفريكفتلاكنكمياممرثكأكغامداهبعوتسييتلاوكبةطيحملاءايشألا
زربيىتح؛امءيشثدحيىتحكتركاذيفةقلاعىقبتةطاسبباهنكلو
ركذتتالاهتقوكنكل،ىرخأعمةروصلانمةعطقعمتجتو،ديدجءيش
رمألااذهنأيلخادلاكساسحإكربخيو،ىلوألاةعطقلاتءاجنيأنم
."؟اذهودبيفيك.مهم

."ناهُذلثم"ً:ابئاثتمنوألاق
.هيلإنورخآلاةثالثلارظن
،يراه؟ةباعديقُلأنيحاومستبتنألقألاىلعمكنكميالأ":لاق

فاختلءيشكانهسيلً.امامتيعيبطوحنىلعلمعيكلقعّنأودبي
."هنم

موييفيفكيامتلعفانهلوقعةعبرأكانهنأنظأ":رلوملاق
.هناكمنمضهنو،"دحاو

."طقفةظحل...رلومانأ".همامأفتاهلاَّنرةظحللاكلتيف
.هنذأىلعاهعضوواهكسمأيذلارلاوىلإةعاّمسلارّرم
."؟معن"
.اورظتنييكلهديبمهلراشأرلاونكل،ٍساركريرصعمُس
."!عئار":ةملاكملايهنيوهولاقو
.ددجتممامتهابهيلإنورخآلارادتسا
يفينكسىنبمنمجرخيًاجاّردتأراهنإتلاق.ةدهاشتلصتادقل"

تّركذت.نيولاليماكتلُتقنيحةعمجلارهظدعبةربقملابرقنيفسلافلوأ
لوحءاضيبشامقةعطقعضينأًادجبيرغرمأهنأتّنظاهنألكلذ
ةيشامقةعطقعضينغوشناهتناسىلعجّرعيذلالماعلانكيمل.همف
."ةلثامم

."ً؟اضيأاذامو"
كانهىلإاّهلقأراكسنكل،نيفسلافلوأيفىنبملامقرفرعتمل"



."اليماكةقشمضيهنأنيبتيذلاىنبملاىلإتراشأو
."ً!اريخأ":لاقوةلواطلاحطسىلعةوقبهديرلومبرض
رعشتيهو،اهقنعلوحاهديوريرسلاىلعةسلاجغولوأتناك

.ءطببهتعيبطىلإدوعياهضبنب
."ينتفخأمك":كاذنآهزييمتنكميالوَّشجأىحضأتوصبتسمه
ً.ادجةفسآ":دناليرامتيوكسبنمةعطقرخآلوانتتيهوانيإتلاق

."تلخدنيحكعمسأمل
اذهىلعةفرغلايماحتقانعرذتعأنأبجييتلاانأ":غولوأتلاق

."...كنيتنيعضتكنأَرأمل.وحنلا
لوك؛ةيلاعىقيسوملاتناكامبر":ةلئاقانيإتكحض."نيتعاّمسلا"

."رتروب
."ةرصاعملاىقيسوملاعباتأاليننأنيفرعت"
."عقاولايفتيمو،ميدقزاجيقيسومرتروبلوك"
."نيتيمصاخشأىلإعمتستنأبجيالكلثمةعفايةاتف!لوهللاي"
ُّسميءيشبترعشامدنعلصحامركذتتيهوًاددجمانيإتكحض

ياشلامقطوةينيصلاتباصأوًايئاقلتاهديتعفرذإ؛ليلقذنماهقنع
.ةداجسلاىلعضيبألاركسلانمةقيقرةقبطكانهلازتالو،اهيلع

."هتاناوطسأمهدحأينراعأ"
."؟ليبنلاكقيدصوهله!ةعداخمةماستبانماهلاي":غيلوأتلاق
اهنأنآلاانيإنظتس.اهيفهتحرطيتلاةظحللايفلاؤسلاىلعتمدن

.اهيلعسسجتتتناك
."امبر":ناضموتاهانيعوانيإتلاق
ىلعاهربختنأغولوأتدارأ."؟كلذكسيلأً،اذإكنمًانسربكأهنإ"

هنألينعأ".هيلإةرظنسلتختلاهتفرغنمجرختملاهنأبرشابمريغوحن
."ةميدقلاىقيسوملابحي

نآلايهفً.اضيأكلذلوقلةئطاخلاةقيرطلايههذهنأتكردأ
انيإنأاهيلإّليُخ،رعذةظحليفو.راذهمزوجعلثملّفطتتوةلئسأحرطت
.هدنعشيعتلرخآصخشنعثحبتس

."معن،ًاليلقربكأ"
.غولوأبوعللاانيإةماستباتكبرأ
."امبرباوشديسلاوتنأكلثم"
.حايترالابترعشدقف،ةداعسبانيإعمغولوأتكحض



نآلانيسلجتثيحًاسلاجناك،بسحفّيليخت":ةأجفانيإتلاق
."طبضلاب

.ريرسلاىلعةيناطبلاقوفاهديغولوأترّرم
."ليختأ،معن"
عطتسيملهنألكلذلعفله،ءاسملاكلذيفيكبيناكامدنع"

."؟كيلعلوصحلا
نشخلافوصلاسملمادبو،ةيناطبلابعادتلازتالغولوأتناك

،كلذنمًالدبو.لاؤسلاىلعؤرجأمل.فرعأال":تلاق.اهديتحتًاديج
اهتيؤريننكمييتلاوً،اريثكينبجعتيتلاكلت؛يبةصاخةبوجأيفترّكف
."بحلابيوقلايروعشببسكلذناكامبر.ًاليليمالحأيف

."ً؟اعمامتجرخله"
دقلينعأ،ةحابسللانبهذ.يودغيبىلإهترايسيفةرمينذخأ،معن"

."هتيروحينوعديناك.ينبقارووهسلجنيحيفتحبس
."؟تلمحنيحنينجلادلاووهاهجوزنأهتجوزتفشتكاله"
رايأيفدالبلاارداغ".اهسأرتّزهمث،ةينأتمةرظنبانيإغولوأتقمر

."زومتيفالإلماحيننأفشتكأمل.ّطقًاددجمامهرأملو،1945ماع
بعتلاوللملابنيرعشتكنأدبال،نكل".اهديبةيناطبلاغولوأتبرض

."؟ليبنلاكقيدصوهنم.كنعملكتنل.يتزيزعايةميدقلايصصقنم
."عئارلجرهنإ"
نيحةداعلصحيامكًامامت؛انيإهجوىلعًايدابلازياللوهذلاناك

.باوشتسنرإ،اهلبيبحرخآولوأنعغولوأاهربخت
ةطوبرمةريغصةبلعجرُختوةلواطلايفًاجردحتفتيهوانيإتلاق

ىتحهحتفأالأبجييننإلاقً.ائيشينحنمدقل":يبهذطيرشب
."ينبطخي

ِتنأله".اهلجأنمةديعستناك.انيإةنجوتبعادوغولوأتمستبا
."؟هبةمرغم

نأديريو،ميدقريكفتوذهنإ...سيلهنإ.نيرخآلانعفلتخمّهنإ"
."اذامنيفرعت...عم.رظتنن

."داجهنأودبي":تلاقوغولوأتأموأ
.ةريغصةديهنتاهنمتتلفأو."معن"
يضملالبقكلمئالملالجرلاهنأنميقثوتتنأبجي":غولوأتلاق

.ً"امدق



رداغينألبقو،انهناكدقلً.ادجبعصاذهو.فرعأ":انيإتلاق
هنمرغصأيننإومهفيهنإلاق.ريكفتللتقوىلإةجاحبيننأهتربخأ
.ً"انس

نعتمجحأاهنكلو،بلكهيدلناكنإانيإلأستنأغولوأتكشوأ
.ةيافكلاهيفامبتلّفطتواهفنأتّسددقتناك.مئالملاتقولايفكلذ
ّرضحأنأدعبدوعأس".تضهنوةريخألاةرمللةيناطبلاقوفاهديترّرم
."يتزيزعايياشلانمديزملا

.ماهلإدرجمامنإوةبوجعأسيلً.اماهلإناك
ىهنأدقو،نورخآلارداغنأذنمةعاسفصنتضقنادقتناك

ناشيعتنيتللانيتأرملاعماترجنيتللانيتلباقملانعنيتخسنةءارقيراه
هانيعتفرطو،ةلواطلاىلعةءارقلاحابصمأفطأ.يلرابثيبزيلةلابقًاعم
ءرملالعفيامكحابصملاأفطأهنألامبر؛ةأجفرمألاهلرطخ.مالظلايف
ناكًايأ.ةظحلريكفتلانعفقوتهنألامبروأ،ريرسلاىلإيوأينيح
يفةيفاصوةحضاوةروصفذقدقامًاصخشنأكورمألاادب،ببسلا
.هتركاذ

حاتفملادجوو،مئارجلانكامأحيتافمبظفتُحيثيحبتكملاىلإبهذ
هحابصملمحو،زيفوصةباوبىلإهترايسداقمث،هنعثحبيناكيذلا
قباطلاوً،ابيرقتليللافصتنمتقولاناك.نيفسلافلوأىلإىشمويوديلا
روبقدهاوشعيبييذلارجتملايفدهاش.ةقلغمةغبصملاوً،ادصوملوألا
."مالسبدقرا"ةرابعىلعءوضلاّطلسيةذفانلادنعًافاّشك

.نيولاليماكةقشيراهلخد
.هناكمنمكّرُحدقرخآءيشيأوأثاثألاعطقنميأنكتمل

دقةكلاملاةافونأادب.ناكملايفهتاوطخعقوددرت،كلذمغر،نكل
تقولايفهباتناو،لبقنمًادوجومنكيملًايعيبطًءاوخةقشلاتبسكأ
كلذنكيملو،حورلادوجوبقثييراهناك.هدرفمبسيلهنأبروعشهسفن
ذإ:ةثجىرينيحًامئادهلابىلعرطخيءيشهنكلوً،ادجنيدتمهنأينعي
رييغتلاتايلمعبهلةقالعالءيش؛امءيشنمةدّرجمةثجلاودبت
تارشحفادصألثمثثجلاودبتذإ.اهلثثجلاعضختيتلاةيدسجلا
قفشلاكلذو،ىشالتءوضلاو،ىفتخانئاكلا؛توبكنعةكبشيفةغراف
ناكً.ادوجومسيلديعبٍدمأذنمترثدناموجننمعشييذلايمهولا
.اهدوجوبقثييراهلعجياموهكاذحورلابايغو،هحوردقفيدسجلا

ةذفانلاربعهيلإلصييذلارمقلاءوضادبدقف،حابصملارنيمل



ىلإههَّجوويوديلاهحابصمءاضأثيحمونلاةفرغىلإةرشابمبهذً.ايفاك
امنكيملفً،اداحًاقيهشبحس.ريرسلابناجبةسيئرلاةيبشخلاةضراعلا
.ةرملوأَّنظامكثلثملوحًابلقًاقباسهآر

.ةضراعلايفمالثألاقوفهلمانأفارطأرّرمو،ريرسلاىلعيراهسلج
هنأًاضيأًاحضاوادبوً،ادجةحضاوقيتعلاينبلابشخلايفشودخلاتناك
هاجتالايفدوعتلريدتستةميقتسمطوطخنمنوكتيليوطشدخ
.اٍّيسامخًامجنةلكشماهضعبعمعطاقتتوسكاعملا

ًاددعو،رابغلانمةقيقرةقبطىأرفةيضرألاىلإحابصملايراههّجو
مقتملنيولاليماكنأًاحضاوناك.بشخلاىلعفيظنتلالئاسبلعنم
ناكامىأر،ريرسلامئاوقىدحإبناجب،كانهنكل.اهلتقلبقفيظنتلاب
.بشخةراشن:هنعثحبي

قّدح.معانويرطشارفلانأفشتكاو،ريرسلاىلعيراهىقلتسا
وهًاقحلتاقلاناكاذإ.رّكفينألواحولئاملافقسلاىلإىلعألاوحن
؟كلذهينعييذلاامف،ريرسلاقوفةضراعلاىلعمجنلاشقننم

."مالسبيدقرا":هينيعًاضمغميراهمتمت
رخآلاؤسكانهناك.حوضوبريكفتلانمهعنمديدشبعتبرعش

نيرمألاطبريملاذامل؟يسامخلامجنلاًاقحظحاليملاذامل:هنهذيفرودي
ريغبطبرامبروً،اريثكلجعتساامبر؟لعفهنإمأ؟تاساملألاومجنلاً؛اعم
هنكل،مئارجلانكامأدحأيفهآردقءيش؛رخآءيشبيسامخلامجنلايعو
.هديدحتعطتسيمل

.مئارجلانكامأنعةينهذةروصنيوكتلواح
يفانهاليماكو،زرنربلراكةحاسيفاربرابو،اتاغرناسيفثيبزيل

.هسّسحتدقف،بطراهدلجوًابيرقتةيراعتناك.ةرواجملاةفرغلايف،ماّمحلا
.ًالعفثدحامملقأتقوذنمةتيمودبتاهلعجدقنخاسلاءاملاناك
رمألاادب.اهسملنعفقوتلاعطتسيمل،يتبهتبقارو،اهدلجسّسحتدقل
طقفاهتقوو،اهنعهرصبعفر.سلمأوئفادطاطمىلعهعباصأهريرمتلثم
اهآروً،اددجملفسألاىلإهرصبلقتنا.شُدلانمئفادلاءاملاليسبرعش
،هديبحسولجو.اهينيعيفرهظيبيرغضيمووىلعألاوحنهيلإقّدحت
نيحزافلتةشاشىلعرهظتيتلاةروصلايفتختاملثم؛اهترظنتشالتف
رظتنا.اهتنجوىلعهديعضوو-رّكفامك-بيرغاذه.زاهجلاأفُطي
.ءطببضيمولاداعو،هبايثشُدلانمليسييذلانخاسلاءاملاّللبىتح
زتهياهدسجبرعشو،ةايحلاباهانيعتضبنف،اهنطبىلعىرخألاهديعضو



هذهنودنماهنأو،ةايحلاىلإاهتداعأةسملاهنأفرع.هعباصأتحت
ىلإًالوزنءاملاىرجو،اهنيبجىلعهنيبجعضو.تومتس؛يفتختسةسمللا
نأكاذنآظحال.امهنيبئفادحشرملثمرقتساوهدلجّللبف،هبايثلخاد
امنإو،نيتبحاشادوعتملاهيتفشّنأو،نيتينبلبنيواقرزاتسيلاهينيع
دتراو،اهيتفشىلعهيتفشعضو،ليكار.ّةيويحلابنيتمعفمونيوارمحاتحبصأ
.ديلجلالثمناتدرابامهنأفشتكانيحفلخلاىلإ

.اهمفكرحتو،هيلإتقّدح
."؟لعفتاذام"
ًاقلاعيقبتاملكلاىدصنألًايئزج؛ناقفخلانعيراهبلقفقوت

،ةأرماتوصنكيملتوصلانألًايئزجوً،املحسيلهنأفرعوةفرغلايف
ليميريرسلامامأًافقاوًاصخشدهاشهنأل؛بلغألاىلعثدحكلذنكل
.هقوف

حابصملاسّملتلهنمةلواحميفهسفنبلقوً،اددجمقفخيهبلقأدب
ً،اموتكمًاتوصًاثدحمضرألاىلعحابصملاطقس.ًءاضملازيالناكيذلا
ىلعنايرجيصخشلالظوءوضلاعاعشلعجاّمم؛ةرئاديفجرحدتمث
.فقسلاحابصمءُيضأمث،ناردجلا

هيعارذعفرهنأهبماقلعفدرلّوأناكو،يراهينيعءوضلارهب
ضفخأف،تابرضوأ،تاخرصال؛ءيشثدحيملو،ةيناثتضقنا.ههجومامأ
.هيعارذيراه

.همامأفقاولالجرلاىلإفّرعت
."؟هللاقحبهيلإىعستيذلاام":لجرلالأس
ضهندقهنأُدبيملكلذفالخبنكلو،اٍّيرهزمامحبوثيدتريناك

.ةقينأةيبناجلاهرعشةفيفصتترهظو.كاذنآمونلانم
.دراغينسردنأناك
.ءاضوضلاينتظقيأ":يراهمامأةوهقلانمًابوكعفديوهودراغينلاق

يفٍلاخناكملانأكردأدقامًاصخشنأيلترطخةركفلوأتناك
."رمألانمقثوتألتدعصاذل.همحتقافىلعألا

."يفلخبابلاتدصوأدقيننأّنظأ،نكل.موهفم":يراهلاق
."طقفًابسحت؛ىنبملاىلعفرشملاحاتفمّيدل"
يفنتسونكيكبيفترهظ.فلخلاىلإرادتسافتاوطخعقويراهعمس

ثعشمرمحألااهرعشوً،اسعنودبياههجوو،مامحتسابوثةيدترملخدملا
خبطملاءوضيفو،ليمجتتارضحتسمنودنمتدب.تاهاجتالالكيف



.كانههنأتفشتكانيحتلجو.لبقنماهآراممًانسربكأتدب،يوقلا
."؟يرجياذام":اهكيرشويراهنيبلقتنياهرصبوتمتمت
يفءايشأةعضبدقفتأتنك":اهسجاوهىأرنيحًاروفيراهاهعطاق

عمس.توفغفٍناوثعضبَّينيعتضمغأوريرسلاىلعتسلج.اليماكةقش
."ًاليوطًامويناك.ينظقيأفًاتاوصأدراغين

غلابموحنىلعيراهبءاثت،ببسلانمًامامتقثوتينأنودنمو
.هيف

."؟يدترتاذام":هتلأسونكسلايفاهكيرشىلإيكبيفتقّدح
وتللكردأدقهنأكويرهزلامامحتسالابوثىلإدراغينسردنأرظن

."ةأرماسبالميدتريلجرلثمودبأيننأدبالً،ابجع".هيدتريهنأ
.تفاختوصبكحضو

لكوهو،يتبيقحيفلازيالناك.يتبيبحايكلاهتيرتشاةيدههنإ"
."يلضفت.ةعرسبهداجيإتعطتساام

اهنكلتشهُديتلايكبيفىلإهامروبوثلاعلخمث،مازحلاَّلح
.هتطقتلا

."كلًاركش":ةكبترمتلاق
ةبحيلوانتتملأ.ةظقيتسمكتيؤرلشوهدمانأ،ةبسانملاب":رخرخ

."؟مّونملا
،"ءاسمامتمع":تمتمتمث،يراهىلعةجرحمةرظنيكبيفتقلأ

.ترداغو
ناك.هناكمىلإقيربإلاداعأوةوهقلاريضحتةلآىلإسردنأبهذ

،ناتيّنبلفسألانمهيعارذنكلً.ابيرقتنيضيبأ؛نيبحاشهيعارذىلعأوهرهظ
هسفنخراصلاضقانتلاادب.فيصلالصفيفتانحاشلايقئاسعرذألثم
.هيتبكرىلعًاحضاو

."ليللالاوطٍقيمعٍمونيفقرغتست،ةداع":لاق
."؟اذهلعفتالتنأو"
."؟تفرعفيك"
."قيمعمونيفقرغتستاهنأفرعتكنألً،انسح"
."هلوقتاماذه"
قباطلايفةيضرألاىلعامصخشيشميامدنعظقيتستكنألو"

."؟ىلعألا
.مانأالانأ،شتفملااهيأقحمتنأ".أموأويراهىلإسردنأرظن



ًاجتنتسموًارّكفموًاظقيتسميقلتسأانأف.ثدحاملكدعبًالهسرمألاسيل
."ةنكمملاتايرظنلاعاونألك

انترطاشمديرتءيشكانهله":هلأسوهتوهقنمةفشريراهلوانت
."؟هايإ

ًاصاخشأنولتقينيمرجمنعريثكلافرعأال":ًالئاقهيفتكسردنأَّزه
.ً"اقحلاحلايههذهتناكنإ؛نيريثك

."ريبكقرفلاو،لسلستملتاقهنإ.كلذكتسيلاهنإ"
."؟كرتشمءيشّنهنيبعمجياياحضلانأظحالتملأ،نكل.حيحص"
."؟رخآءيشيأكانهله.تاعفايءاسننهنإ"
."كلذكّنكيملوأ،تافيفعنسلنهنإ"
."؟اٍّقح"
كئلوأيضامنعهتأرقام.فحصلايفاذهنعأرقتنأنكمي"

."هسفننعملكتيءاسنلا
ةصلخمتناكهفرعأاملًاقفوو،ةجوزتمةأرمايلرابثيبزيلتناك"

."اهجوزل
يفًاوضعتناككلذلبقاهنكلو،كلذكتحبصأتجوزتنأدعب"

سيلأً،ادجًاجذاستسل.ىقيسوملافزعتودالبلاءاحنألكىلإرفاستةقرف
."؟شتفملااهيأكلذك

."ً؟اذإهباشتلااذهنمجتنتستاذامً،انسح"
مّرُحياننيدنأل؛تابنذملاةبقاعمنعًالوؤسمهسفنلتاقلالعجدقل"

."انّزلا
نعةظوحلملجسأس".تقولانمقثوتيلهمصعمعفرويراهأموأ

."اذه
."؟هنعثحبتتنكامتدجوله":هلأسوةيبصعبهبوكدراغينكّرح
هينعيامفرعتكنأضرتفأً.ايسامخًامجنتدجو.اذهلوقكنكمي"

."ةدابعلارودليلخادلاروكيدلايفكلمعلضفباذه
."؟سوؤرةسمخبًامجنينعتأ"
دقاّمعةركفيأكيدلله.لصتمدحاوطخبموسرمّهنإ.معن"

."؟زمرلااذهلثمهيلإريشي
.ةسلخدراغينهجوصّحفتيهنكلو،ةلواطلاقوفًالئاميراهسأرناك
يفمقرمهأةسمخمقرلا.ةريثكءايشأىلإريُشيّهنإ":دراغينلاق

."؟نانثامأىلعألاوحنزربيدحاوسأركانهله.دوسألارحسلا



."دحاو"
ىلإهفصتيذلامجنلازمريامبر.ريرشرمأىلإريشيالّهنإً،اذإ"

."؟هتدجونيأ.فغشلاوةيويحلا
."اهريرسقوفةيبشخةضراعىلع"
.ً"اذإطيسبزمرّهنإ.تمهف،هوأ":دراغينلاق
."؟اٍّقح"
."سرفلاداعبإللخادملاوأةّرسألاقوفشَقُنيناك.ينثوزمرهنإ"
."!؟سرفلا"
صخشردصىلعمثجتىثنأاهنإ.سيباوكلايفامك،معن،سرفلا"

نأل؛كلذيفةبارغالو،حوراهنأنوينثولانظ.ةئيسسيباوكهباتنتفمئان
."ةيناملأ-ودنهةملكيهوريمنمةقتشم"سرف"ةملك

."ةغللاهذهنعريثكلافرعأاليننأفرتعأنأبجي"
:عباتوهتوهقبوكىلإ؛لفسألاوحندراغينقّدح."توملاينعتاهنإ"

."ةميرجًاديدحترثكأنوكألوأ"
يراهبصاخلايتوصلابيجملازاهجىلعليكارنمةلاسركانهتناك

يفغيلوأعمءاقبلايراهرودقمبناكنإتلءاست.لزنملاىلإلصونيح
بيبطعمًادعوماهيدلنأل؛يلاتلامويلايفرغنورفيفةحابسلاضوح
امك،كلذبلطنمغيلوأناك.ةسماخلاىتحوةثلاثلاةعاسلانمنانسألا
.تلاق

قثوتيلً؛اراركتوًارارمةيتوصلاةلاسرلاىلإًاددجمعمتساويراهسلج
ةعضبلبقاهاقلتيتلاةملاكملالثم،سافنأيأعامسهرودقمبناكنإ
.لئاطنودنمنكل،مايأ

جرخأدقناك،ةقباسلاةليللايفً.ايراعهشارفىلإىوأوهبايثعزن
تقولاضعبّيضمدعبهلكر.طقفءاطغلابًارثدتممانوءاطغلانمفاحللا
شامقلاتوصىلعظقيتساورعذ،ةحتفلايفهمدقتقلعنيحو.مانو
ىمرفً،ايدامرًانولذختيأدبدقجراخلايفمالظلاناك.قّزمتيوهوينطقلا
.رادجلاًاهجاومىقلتساو،ضرألاىلعفاحللاءاطغنمىّقبتام

يفماجللاتعفدو،هقوفنيقاسلاةجرفنمتسلجو،كلذدعبتءاج
؛هنذأيفةراحلااهسافنأتخفنو،هقوفتلام.هسأررادتساف،هتبحسوهمف
تبرض.يتوصلابيجملاىلعسيسه،ةتماصةلاسرً.ارانثفنينيّنتك
ةأرملانوكتساهنإتلاقوً،ابذعملألاناكو،هيفدرو،هيترصاخطوسلاب
.ةيادبلاذنماذهفرعينأبجياذل،اهبحينأنكمييتلاةديحولا



.يلاعلاحطسلارجآىلعسمشلاتقرشأىتحهكرتتمل



:رشععساتلالصفلا
ءاملاتحت.ءاعبرألا

رغنورفيففوشكملاةحابسلاضوحجراخهترايسيراهفقوأامدنع
يفاوقبنيذلاسانلالكبهذنيأىلإكردأ،ليلقبةثلاثلاةعاسلالبق
زندريفأرق.ركاذتلاةذفانمامأرتمةئمدتميفصكانهناكذإ.ولسوأ
.رولكلابءيلملامهذالموحنمامألاىلإءطببسانلامدقتءانثأيفغناغ

لازتال،نكلو.لسلستملالتاقلاةيضقيفديدجءيشكانهنكيمل
ةمهبمنيوانعلاتناك.ةلماكتاحفصعبرأيطغتةيفاكتامولعمكانه
ثّدحتو،تقولاضعبذنمةيضقلانوعباتيءاّرقىلإةهّجوموامًاعون
لكحبصأ.ليصوتلالِماعلتقّتايلمع:ناونعتحتمئارجلانعنويفحصلا

.ةدحاوةوطخولوةفاحصلاىلعةمدقتمةطرشلادعتملوً،افورعمءيش
كلتلةلثاممنوكتسنيرّرحملاعمةيحابصلاتاعامتجالانأيراهنّمخو
مهسفنأدوهشلاتادافإأرق.ةيضقلايفنيرخآلانيققحملاعماهدقعيتلا
.ةفاحصللرثكأءايشأاوركذمهنكل؛ةطرشلاةدايقرقميفمهولباقنيذلا
وأًادجنوفئاخوأ،نوفئاخمهنإاهيفسانلالاقةيفحصتاعالطتساأرقو
نظتاهنإهيفلوقتليصوتتامدختاكرشنعًالاقمأرقامك.نوبعترم
حمسيملنإاهلمعزاجنإعيطتستالاهنألًاضيوعتىقلتتنأبجياهنأ
لجرلااذهىلعضبقلاءاقلإّنإ،فاطملاةياهنيفو.لوخدلابسانلااهل
يتميرجنيبةلصلانإلاُقيدعيمل؟كلذكسيلأ،تاطلسلاةيلوؤسمنم
دقو.ّةيقيقحيهامنإو،ةيضارتفايلرابثيبزيلءافتخاوليصوتلالماع
ملهليووغناراهايوتةقيقشلاروديدؤتناونعتحتةريبكةروصترهظأ
ةينال":ةروصلاتحتقيلعتلالوقيو،ينطولاحرسملامامأنيفقاويلراب
."ءاغلإلابطيشنلاجتنملاىدل

ملهليونعلُقنثيحسيئرلاصنلاىلعًالوزنيراهرصبلقتنا
:هلوقيلراب

يهامنإو،ةلذتبمةرابعدرجمتسيلهذهو؛ضرعلامتينأبجي"
،اذهيفانمعدتستناكثيبزيلنأفرعأو.انلمعقاطنيفيّدجءيش
ْنكلو،ريثأتفقومللنوكينأيعيبطرمأهنإ.اهلثدحاّمعرظنلاضغب
ةَمِدقتضرعلانوكيس.نييباجيإنوكننألواحننحنكلذنممغرلاىلع
اذهتبثتساهنكلو،دعباهتايناكمإكردتملةعئارةنانفيهف؛ثيبزيللاّنم
."اذهفالخيفريكفتلابيسفنلحمسأنأةطاسببيننكميالو.امًاموي

ةنس20نأكردأ.هلوحرظنوفقوتً،اريخألخدملايراهربعامدنع



فوشكملاةحابسلاضوحىلإةريخألاةرمللءاجنأذنمتضقنادقًابيرقت
قرزأةحابسضوحو،ينابمللةيجراخلاتاديدجتلاءانثتساب،نكلو.رغنورفيف
،حوفتلازتالرولكلاةحئارتناك.ريثكلاريغتيمللحضلافرطلايفريبك
ساوقأًالكشمةحابسلاضوحىلإشُّدلاتاحتفنميتأيعئارذاذرناكو
يفنوشعترملافطأو،تلفسإلاىلعتاوطخعقوكانهناكو.ةريغصحزق
.كشكلامامألظلايفٍّفصيفنوفقيةبطرةحابستاّزب

.دالوألاةحابسضوحلفسأيبشعلاردحنملاىلعغيلوأوليكاردجو
.ً"ابحرم"
فلخاهانيعهلعفتامةفرعمبعصلانمادبْنكلو،ليكارتمستبا

مل.نوللارفصأنيتعطقنمةحابسبوثيدترتتناك.ةريبكلايشتوغةراظن
ودبينيتعطقنمرفصأةحابسبوثلعجنعطتسيتاريثكءاسننكت
.تاليلقلاءاسنلاكئلوأنمةدحاوليكارنكلً،اديج

نمءاملاجارخإلهنمةلواحميفبناجلاىلإلئامهسأرو،غيلوأخرص
."ةسمخلاراتمألاحولنعتزفقدقلً؟ارمأفرعتله":هنذأ

مهنيبةريبكةفاسمكانهتناكو،امهبناجببشعلاىلعيراهسلج
.طاسبلاىلع

."ةريبكبيذاكأينربختنآلاتنأ"
.ً"اقح،ةقيقحلاكربخأانأ"
."يقيقحفزاجمتنأ!؟راتمأةسمخ"
."؟يراهايراتمأةسمخعافترانعلبقنمتزفقله"
.ً"اريثك"
."؟راتمأةعبسعافترانم"
."ءاوهلايفةرودتذّفنً،انسح"
غيلوأىلإرظنتتناكاهنكل،ليكارىلعىزغمتاذةرظنيراهىقلأ

ةرشععافترانمو":تفاختوصبلأسوهسأرزهنعةأجفّفقوتيذلا
."؟راتمأ

رورسلاتاخرصلكتناكثيح؛ةحابسلاضوحىلإهرصبيراهعفر
لثمزفقلاجربزرب.راتمأةرشع.يروهجلاذقنملاتوصكلذكو،ثعبنت
ِتأيملهنأًاحيحصنكيمل.ءاقرزلاءامسلاعمةنراقمءادوسوءاضيبةصنم
.ٍتاونسعضبذنمفيصةليليفءاجدقف،ةنس20ذنمناكملااذهىلإ
جربىلعتاجردلاادعصو،جايسلاقوفنماهنيحالخددقنيتسيركوناك
كلتىلعايقبدقو،ىلعألايفحوللاىلعبنجىلإًابنجايقلتساوزفقلا



ءامسلاو،امهيدلجبقصتلتةيساقلاةنشخلاةريصحلاو،ًالوطماملكتولاحلا
يذلاديحولابحلااهنأكاذنآَّنظو،امهقوفألألتتموجنلابةعّصرملا
ً.امويهبىظحيس

."راتمأةرشععافترانعطقزفقأمل.ال":لاق
."ً؟اقلطم"
.غيلوأتوصيفةبيخلايراهعمس
."طقفتسطغدقلً.اقلطم"
صاخشأكدهاشله.عورأاذهنكل؟تسطغ".هناكمنمغيلوأزفق

."؟رثك
."يدرفمبتنكو،ليللايفاذهتلعف":باجأوهسأريراهَّزه
كريملنإةعاجشلابّيلحتلاةدئافام؟كلذةدئافام":غيلوأهوأت

."؟دحأ
."رخآلاونيحلانيبًاضيأكلذنعلءاستأ"
ً.ادجةنكادتدباهتراظننكل،ليكارينيعىرينأيراهلواح

ةرونتوًايئاتًاصيمقةحابسلابوثقوفتدتراو،اهتبيقحتمزحدقتناك
.ءاقرزةريصقةيشامق

،كدرفمبنوكتنأدصقأ؛رمألايفامبعصأاذهنكل":يراهلاق
."دحأكدهاشينأنودنم

لضفاذه.يراهايفورعملااذهيئادسإىلعًاركش":ليكارتلاق
.ً"اقحكنم

."هيلإنيجاتحتيذلاتقولالكيقرغتسا،رورسلكب":لاق
.ً"ادجًاليوطنوكيّالألمآو.نانسألابيبطهيلإجاتحييذلا":تلاق
."؟تيتأفيك":غيلوألأس
."ةداتعملاةقيرطلاب":ليكارنعهيرظانبحيشينأنودنميراهلاق
."امكناكمنماكّرحتتالف،ةسماخلادنعدوعأس":تلاق
وأتقولانكيملً.اروفكلذىلعمدنو."كّرحتننل":يراهلاق

.لضفأتابسانمبىظحيسوً،اسئابودبيلنيبسانمناكملا
ةبوعصىدمنعلءاستو،تفتخانأىلإبهذتيهويراهاهبقار

.ةينطوةلطعفصتنميفدعومىلعلوصحلا
."؟راتمأةسمخعافترانمزفقأانأوينبقارتسله":غيلوألأس
.ً"اعبط":هصيمقُعلخيوهويراهلاق
."؟يراهايًادبأسمشللكمسجضّرعتالأ":ًالئاستمهيلإغيلوأقّدح



.ً"اقالطإ"
حولىلعهيلإمضناوهزنيجيراهعلخ،نيترمغيلوأزفقنأدعب

ملعلمحيوهيدتريناكيذلاضافضفلاةمكالملالاورسبذج.زفقلا
ربخيناكنيحفصلايفةيبصلاضعبنمةركنتسمتارظنيبوروألاداحتالا
يفهيديدميو،اهئانثأيفهمسجينثيسطغةكرحذيفنتّةيفيكنعغيلوأ
.ءاوهلا

نظيذإً،اقحًابيرغرمألاودبي.ءاوهلايفًايقفأىقبتنأةعدخلا"
."...ةريخألاةظحللايفنكلو،مهنوطبىلعنوطبهيسمهنأسانلا

.هتبابسىلعهماهبإيراهطغض
تقولايفكيمدقوكيديبءاملاحطسقرتختو،كطسونمينحنت..."

."هسفن
مطتراومامألاوحنىنحنانيحذقنملاةرافصعمسو،زفقويراهضكر

.هنيبجبءاملاحطس
تلق،كانهتنأ":ءاملانمجرخنيحراهجملاربعولعيًاتوصعمس

."روظحمةسمخلاراتمألاحولنإ
ةلالدهيماهبإيراهعفرف،زفقلاحولىلعفقيثيحنمغيلوأراشأ

.مهفدقهنأىلع
ىدحإبناجبفقومث،ملالسلاىلعرذحبلزنو،ءاملانمجرخ

،درابلاجاجزلاىلعنيعبصإرّرم.ةحابسلاضوحىلعلطتيتلاذفاونلا
ءاقرزلاوءارضخلاةئيبلاىلإقّدحنيحيف،ءاملاراخبىلعةروصمسرو
يفةباحسدودحو،لكرتًامادقأو،ةحابسبايثحطسلاىلعىأر.ءاملاتحت
.رتوردنأيفرّكفو،ءاقرزلاءامسلا

نمًالدبهنكلو.عيقاقفلانمةميغطسوةأجففقوتوغيلوألصو
ً.افقاويراهىأرثيحةذفانلاىلإحبسونيترملكر،حطسلاىلإةحابسلا

ادبو،هيلإريشيوهيعارذبحّوليو،مستبيغيلوأناك.امهضعبىلإارظن
لخادنمردصيتوصّيأعامسيراهعطتسيملً.ارضخموً،ابحاشههجو
ميدعوفطيدوسألاهرعشوكرحتيغيلوأمفطقفىأرو،ةحابسلاضوح
.ىلعألاىلإريشيناكاميف،ةيرحبباشعألثمصقارتيوهسأرقوفنزولا
كلتيفهيفرّكفينأبغرينكيملءيش؛امءيشبيراهكلذّركذ
،جاجزلافلخ؛رخآلابناجلايفغيلوأو،كانهًافقاوناكاميفو.ةظحللا
ةحرملاةايحلاتاوصألكطسو،ءامسلانمةعذاللااهطايسلسرتسمشلاو
ًائيشكانهّنأبوئجافمسجاهبيراهرعش،قلطمتمصيفنكل،هلوح



.ثدحينأكشوىلعًاعيرم
نيحرخآروعشبسجاهلالدُبتساو،ةيلاتلاةظحللايفكلذلكيسن

،تاظحللهناكميفيراهيقب.راظنألانعىفتخاوهيمدقبغيلوألكر
؛ةحابسلاضوحجاجزىلعاهمسردقناكيتلاطوطخلاىلعتباثهرصبو
مجنلاةروصىأرنأهلقبسنيأكاذنآفرع.ةيواخلازافلتلاةشاش
.يسامخلا

.ملالسلاىلعدعصيعرسأ."!غيلوأ"
ناكهنأنممغرلاىلعوً.اريثكسانلابًامتهملراكنكيملً،امومع

20ىلعديزيامذنمزرنربلراكةحاسيفةزفلتلاةزهجأعيبيًارجتمريدي
؛مسالابههيبشنعليصافتلاضعبفاشتكابًاقلطممتهيملهنكلً،اماع
فقاولاليوطلالجرلانعءيشيأةفرعمبوأ،همساةحاسلالمحتيذلا
وأ،هبناجبفقاولابطرلارعشلايذىتفلاوأ،ةطرشلاةراشًالماحهمامأ
بتكميفمامحلايفاهيلعاورثعيتلاكلت؛اهنعيطرشلاملكتييتلاةاتفلا
وهكاذنآلراكهبمتهييذلاديحولاصخشلاناك.عراشلاربعةاماحملا
غربسنوتنمًالعفتءاجدقتناكنإو،اهرمعونيميففالغىلعةاتفلا
نيذلالاجرلاعيطتسيىتحاهلزنمةفرشىلعةيراعسمشللضرعتلابحتو
.اهتيؤراهبناجبنوّرمي

."نسدنفساربرابلتقمموييفانهتنك":يطرشلالاق
."هلوقتاماذهناكنإ":لراكلاق
بناجبزافلتلاةيؤركنكميله":هعبصإبريشيوهويطرشلالاق

."سباقبًالصتمسيلهنإ؟ةذفانلا
؟كلذكسيلأ،عئار.سبيليف"ً:ابناجنيميفعفديوهولراكلاق

ةعبسبعاُبي.عايذم،تسكتليت،مّسجمتوص،ةّحطسمةشاشً،ازترهنوسمخ
تانوركةسمخلباقمهيلعلوصحلاكنكمينكل،نلشةعستوتانورك
."نلشةعستو

له،زافلتلاةشاشىلععمجتملارابغلاىلعًائيشامصخشمسردقل"
."؟هارت

."نلشةتسوتانوركةسمخً،اذإًانسح":لراكدّهنت
لعفنمفرعأنأديرأ.نيعللازافلتلابًاقالطإمتهأال":يطرشلالاق

."اذه
."كلذنعغالبإلايفًاقحرّكفأنكأمل؟اذامل":لراكلاق
بحيالهنأههجونولنملراككردأو،دضنلاقوفيطرشلالام



.اهيلعلصحييتلاةبوجألا
ينعفديببسّيدلو،لتاقىلعروثعلالواحننحنً،اديجّيلإِغصأ"

حضاواذهله.زافلتلاكلذةشاشىلعمسريانهناكهنأنظلاىلإ
."؟ةيافك

ً.اتماصلراكأموأ
.ً"اديجريكفتلاكنمديرأ،نآلاو.زاتمم"
ًاقودنصلمحتةأرماترهظو،هفلخسرجَّنرنيحيطرشلارادتسا

.لخدملايفًايندعم
."سبيليفزافلت"ً:اريشميطرشلالاق
دجويثيحرادجلامامأتمثجو،ةملكبسبنتنأنودنمتأموأ

.اهقودنصتحتفوزافلتلا
.نيتهودشمنينيعبامهيلإلراكقّدح
."ً؟انسح":يطرشلالاق
.غربسنوتنمزيلنممهأاذهنألراكلحضتيأدبدقناك
الهنأينعياّمم."انهىلإلخدنملكّركذتيننكميال":متمت

ً.ادحأركذتي
يسندقوً،ائيشهلينعتالهوجولاف،ًالعفلاحلاكلتىلعرمألاناك

.كاذنآازيلهجوىتح
.طقفصخشلاكلذامنإوً،اعيمجمهفرعأنأديرأال":يطرشلالاق

."مويلاانهًاليلقةئداهرومألاودبت
ً.انعذمهسأرلراكَّزه
فّرعتتسله؟روصلاضعبكيلعتضرعنإاذام":يطرشلالأس

."؟هيلإ
."...كركذأمل.يردأال"
."...يراه":ىتفلالاق
."؟زافلتلاةشاشىلعمسريًادحأتيأرله،نكل"
."...يراه"
كلذهلرطخو،مويلاكلذيفرجتملايفًاصخشىأردقلراكناك

تناك.هوبشمءيشيأدهاشدقناكنإهولأسوةطرشلالاجرلخدنيح
هفوقوءانثتساب،هابتنالاتفليًائيشلعفيملصخشلاكلذنأةلكشملا
ّنإلوقيأ؟لوقينأهبردجيناكاذام،اذل.زافلتلاتاشاشىلإهقيدحتو
ىضوفّببسيوبيرموحنىلعفّرصتوهرجتملخدههجوركذتيالًاصخش



؟رجتملابهيفبوغرمريغًامامتهاوةريبك
."زافلتلاةشاشىلعمسريًادحأَرأمل،ال":لراكلاق
.امًائيشيطرشلامتمت
."ةسماخلاةعاسلااهنإ".يطرشلاصيمقىتفلاكسمأ."...يراه"
كنكميله،يتب":لاقوهمصعمةعاسىلإرظنوهتماقيطرشلاَّدش

."؟ءيشةيؤر
رّرمهنكل،ةيفاكتامالعكانه.ءيشيألوقركبملانم":تلاق

."ةلماكةمصبىلعروثعلابعصلانماذل،هعبصإ
."يبيلصتا"
قودنصلاةبحاصةأرملاولراكحبصأوً،اددجمبابلاقوفسرجلاَّنر

.رجتملايفامهدرفمبيديدحلا
اههجوكرت.هيأرلّدبهنكلً،اددجمغربسنوتنمزيلةروصكسمأ

نمًاعونةريغصةاشرفبّفظنتتناك.ةيطرشلاىلإبهذولفسألاوحن
.رابغلاىلعمسرلا؛كاذنآكلذةيؤرعاطتساو،ةشاشلاىلعهتّشرقوحسملا
مسرلانأًائجافمنكيملاذل،فيظنتلايفىتح،ريفوتتقوتقولاناك
.هتاذدحبمسرلاوهئجافملانكل،مايأةعضبرورمدعبكانهلازيال

."؟اذهنوكينأضرتفياذام":لأس
."وتللهمسايلليقدقل.يردأال":تلاق
."؟وهامو"
."سوؤرلاّيسامخمجن"



:نورشعلالصفلا
ىربكلاةدابعلارادةانب.ءاعبرألا

ةحابسلاضوحنماهجورخءانثأيفليكارغيلوأويراهىقتلا
ترظننيحيفاهيعارذبهتطاحأوغيلوأوحنتضكر.رغنورفيففوشكملا
.يراهىلإًارزش

."؟لعافكنأنظتاذام":تسمه
مدقنمهلقثلقنيوهو،هيبناجىلإهيديًايخرُمكانهيراهفقو

هلعفامنإلوقينأوً،اباوجاهحنمهرودقمبنأفرعيناك.ىرخأىلإ
تناك.ةبذكنوكيسكلذهلوقنكل،ةنيدملايفصاخشأذاقنإلةلواحم
هلوحنملككرتيهنكل،هبصاخءيشًامئادهلعفيوهلعفامنأةقيقحلا
ذقنأاذإو.كلذكًامئادىقبيسو،لاحلاكلتىلعًامئادرمألاو،نمثلانوعفدي
.هلةأفاكمكلذنوكيسفصاخشألاضعبةايح

ىلعةقيقحلايهكلتتناك."فسآانأ":كلذنمًالدبلاقهّنكلو
.لاحلك

هنكل."لسلستملالتاقلاهدصقناكمىلإانبهذ"ً:اجهتبمغيلوألاق
.هتدلاوهجوىلعراكنتسالاةرظنىأرنيحةأجفتمص

."-ًانسح":لوقلابيراهعرش
."ىتحلواحتالو،لعفتال":ًةلئاقليكارهتعطاقف
.نزحبغيلوألمستباو،هيفتكيراهَّزه
."لزنملاىلإامّكلقأينيعد"
.نادعتبيامهوامهبقاروفقو،اذل.هعمسينألبقدرلافرعيناك

حّولوغيلوأرادتسااميف،مامألاىلإةطيشنوةعساوتاوطخبليكارتشم
.لباقملابيراههلحّولف،هل

يراهفقو.ةطرشلاةدايقرقمنمىلعألاقباطلايفمعطملاناك
ىلإٍسلاجصخشءانثتسابو.ةفرغلاءاجرأيفهرصببلاجوبابلابرق
ناكً.امامتةيلاخةريبكلاةحاسملاتناك،هرهظرادأدقوتالواطلاىدحإ
،ةطرشلاةدايقّرقمىلإةرشابمرغنورفهزنتمنمهترايسداقدقيراه
رلاوموتبتكمنأسداسلاقباطلايفةقورألاربعهقيرطيففرعو
.لمعيحابصملانكل،رغاش

ىلإرظنو،ةيذالوفلاعيراصملاتقلُغأثيحةدضنملاىلإيراهبهذ
نأعمو.عمُقلاهبشياّمملزنتةركبقار.ةيوازلايفّقلعملازافلتلا
وهمقرلا،ةسمخ"لوقيةأرماتوصعمسهنأالإًادجًاتفاخناكتوصلا



.ةلواطلابناجبيسركَّرصو،مهدحأظحلافلاح."ةسمخ
.موتناك."قلغمفِصقملا،يراهايًابحرم"
."فرعأ":يراهلاق
ً.اقحهلعفياميف؛هنعليكارهتلأسدقاميفيراهرّكف
."بسحفغبتةفافلنيخدتيفرّكفأتنك"
ةفرغكًايلمعمدختستيتلاحطسلاةفرشىلإبابلاوحنيراهأموأ

.ماعلارادمىلعنيخدتلل
لفسألايفامكٌراحءاوهلانكلً،اعئارحطسلاةفرشنمرظنملاناك

دقو،ةدلبلاىلعةلئاملااهتعشألسرترهظلادعبسمشتناك.عراشلايف
ًاعدوتسمو،"دارتسوتأ"مضتولسوأنمةقطنميهو؛اكيفرويبىلعترقتسا
اربوأرادءانبًابيرقدهشتساهنكل،نينمدمللًاذالمو،نحشلاتابعوتسمل
ةنيدملابفصعتتأدبدقةورثلانأادب.نييالملاباحصألققشوقدانفو
ريبكلادوسألاكمسلا؛ايقيرفإيفرّولسلايفرّكفييراهلعجاّمم،اهتّمرب
،هايملابوسنمّلقينيحةقيمعلاهايملاىلإةحابسلاةرورضكردياليذلا
لامعأتناك.ءطببفجتيتلاةينيطلاكربلاىدحإيفةياهنلايفقلعيو
سمشتحتتافارزلالظلثمتاعفارلازربتو،تأدبدقاهلكءانبلا
.ليصألا

.ً"اقحًاعئارناكملانوكيس"
.برتقيوهوموتعمسدقنكيمل
."ىرنس"
.هيلعهبّدريساّممًاقثاونكيملو،هغبتةفافلنميراهَّجم
."رمألاىلعدايتعاةلأسمطقفاهنإ.كبجعيس":رلاولاق
فافجدعبنيطلايفهمامأيقلتسترّولسلاكامسأةيؤريراهعاطتسا

ىلعدّوعتللةلواحميفةحوتفماههاوفأاميف،ّطبختتاهلويذو،هايملارخآ
.ءاوهلاسّفنت

."المأانعمتنكنإفرعأنأبجي.يراهايًاباوجديرأيننكل"
يأتومنمأوسأرّولسلاكامسأتومنكيملامبر،ءاوهلايفقرغلا

ً.ايبسنًافيطلنوكينأًاقرغتوملابضرتُفيناك.رخآنئاك
."زافلتلارجتميفتامصبلانمتقثوتدقو،يتبتلصتا":يراهلاق
."ديج"
.ً"ائيشركذتيالكلاملاو،ةيئزجتامصبدرجماّهنإ"
ميونتلانمةديججئاتنىلعاولصحمهنإنوألوقي.فسؤماذه"



."كلذبّرجننأبجيامبر.ديوسلايفهوأراماوسندوهشليسيطانغملا
."ديكأتلاب"
نع،ليصألااذهيعرشلابطلانممامتهاللةريثمةمولعمكانهو"

."نيولاليماك
."؟اذام"
نممهعمانملكتنممدحأال،نكل.يناثلارهشلايفلماحاهنأنيبت"

نكل،اهتومبةقالعكلذلنأضرتفأال.دلاولانوكيدقنمملعياهفراعم
."فرعننأمامتهاللًاريثمنوكيس

.ً"انسح"
.ةفاحلاقوفنملامونيزباردلاوحنرلاوبهذّمث،نيتماصافقو
نيبيببجُعتنأكنمبلطأالو،يراهايكبجعأاليننأفرعأ"

نأبجيفًاعملمعنسانكاذإ،نكل":عباتمثًاليلقتمص."اهاحضوةليل
."انضعبعملماعتلايفًاحاتفنارثكأامبرنوكننأو،امناكمنمأدبن

."ً؟احاتفنا"
."ً؟ارطخاذهودبيله،معن"
."ًاليلق"
ءيشيأنعينلأسا.أدبتنأكنكمينكل،انقفتا".رلاوموتمستبا

."ينعهتفرعمدوت
."؟هتفرعمدوأءيشّيأ"
."قالطإلاىلعءيشيأ،معن"
:لاقكلذدعبو،يراهتمصمث."؟...رانلاقلطأنمتنأتنكله"

."؟دمصتكلعجييذلاامفرعأنأديرأ.سأبال"
."؟ينعتاذام"
يذلاام؟هلعفتاملعفتوحابصلايفظقيتستكلعجييذلاام"

."؟اذاملو؟هيلإىعست
ىلإراشأمث،تقولاضعبلرمألايفريكفتلاموتنعمأ."تمهف"

.تاعفارلا
دنالرذسمانغأ6عمادنلتكسإنميّدجُّدجرجاه؟كلتىرتله"

ىلعاهارتيتلالزانملاءانبيفدعاس.نيدربأيفنيئاّنبلاةيعمجنمةلاسرو
اذحً،اقحال.ةيديدحلاةكسلاطخلوطىلعقرشلاىلإوافلسركألوط
ًابقلهسفنليّدجذختا.يدلاوىلإًالوصوً،اضيأمهؤانبأو،هوذحهؤانبأ
.ىلوألاهتريسيدلاوهداعأ،ولسوأنمبرغلاىلإلقتناامدنعنكلً،ايجيورن



نسردنأنأًاضيأَّنظهنكل،هبىهابتيًامسانكيمل.رادجلا؛لاو،رلاو
."يلبقتسمٍضاقىلإةبسنلابًادجعئاشمسا

بردتتتنكً،اذإ".هنقذىلعةبدنلاةيؤرلواحو،رلاويراهبقار
."ً؟ايضاقحبصتل

تنكامبرو،قوقحلاةساردبتأدبنيحةطخلايهكلتتناك"
."ثدحامثدحيملولرمتسأس

."؟ثدحاذام"
نكل،بيرغاذه.لمعلايفةثداحيفيدلاويفوت".هيفتكرلاوَّزه

اهتذختايتلاتارايخلانأةأجففشتكتدوجولانمكدلاويفتخيامدنع
بالطعمينعمجيءيشالنأًاروفتكردأ.ءاوسٍّدحىلعكلوهلتناك
اذهنأتننظدقفً.اجذاسوًايلاثمتنكيننأضرتفأو،نيرخآلاقوقحلا
.مامألاىلإةثيدحلاةيطارقميدلاةلودلاعفدوةلادعلاةيارعفربقلعتيهلك
بقلىلعلوصحلايفنورّكفيسانلامظعمنأتفشتكا،لاحلكىلع
لهً،انسح.نرلوأيفناريجلاةنباباجعإةراثإل؛ةيفاكتازيموةفيظوو
."...كلذتدرأكنألقوقحلاتسرد

.يراهأموأ
ءانبًامئادتببحأ،لاحلكىلع.تاثروملايفاذهناكامبر":رلاولاق

ربكأ،وغيللاعطقبةريبكًاروصقتينبً.اريغصتنكنأذنم؛ةريبكءايشأ
سردأتنكنيحتكردأ.نيرخآلادالوألالكاهانبيتلاءايشألانمريثكب
يوذصاخشألاكئلوألكنعةفلتخمةنيطنملوبجميننأقوقحلا
تمدقتيدلاوةزانجنمنيرهشدعبو.ةيشماهلاراكفألاوةريغصلالوقعلا
."ةطرشلاةيلكىلإبلطب

."تاعئاشللًاقفو؛ىلوألاةبترملايفتنأوكجّرختتيهنأو"
."ةيناثلاةبترملايف"
."؟كرصقينبتنأكيلعناكةطرشلاةدايقرقميفانهو"
تنكامدنع.يراهاياذهبمايقلاّيلعنوكينلو،اذهىلإرطضأمل"

ّنإ.ةيافكةريبكَّينابملعجلنيرخآدالوأنموغيللاعطقتذخأًاريغص
ةسئابمهتايحصاخشألًاقيضًاريغصًالزنمديرتله.هديرتامبّقلعتياذه
ددحتةبيهمٍنابمو،ةدابعرودواربوأرودءانبديرتمأ،ةعتملانمةيلاخو
."هلجأنمحفاكتنأنكميءيش؛عورأءيشىلإقيرطلا

.يذالوفلانيزباردلالاوطىلعهديرلاورّرم
نيئاّنبلانوحنمي،ايلاطيإيف.يراهايةمهمةفرحةدابعلارودءانب"



نممغرلاىلعو.ةمهمةلزنمةدابعرادمهدييشتءانثأيفنوتومينيذلا
دجوتالهنأالإ،ةيرشبلالجأنمنولمعيىربكلاةدابعلارودةانبنأ
داتعا.ناسنإلاءامدورشبلاماظعىلعسسؤتملرشبلاخيراتيفةدحاو
تمدُختسادقل.ماودلاىلعاذكهلاحلاىقبتسو،اذهلوقىلعيّدج
ديرأ.انهنماهتيؤركنكمييتلاةينبألانمديدعللطالمكيترسأءامد
قيقحتلةيرورضلاءانبلاداوممدختسأسو،عيمجللةلادعلانمديزملاةطاسبب
."اذه

:لاقوهغبتةفافلجهوىلإرظنلايراهنعمأ
."؟ءانبةدامانألهو"
،معنوهباوجلانكل،رمألافصولقئارطلاىدحإهذه".رلاومستبا

."...لئادبيدلانأ.تدرأنإ
."التنأنكل...":ةياهنلافرعيراهنكل،ةلمجلاِهنيمل
اذام":تفاخٍتوصبلأسوهغبتةفافلنمةليوطةّجميراهبحس

."؟مكيلإمامضنالاىلعتقفاونإ
.بيجينألبقةتباثةرظنبيراهقمروهيبجاحدحأرلاوعفر

لعف.ةلئسأيأحرطنودنموكدحواهذفنتسو،كلةمهملوأبّفلُكتس"
."مهئالوتابثإل؛اذهكلبقعيمجلا

."؟يهامو"
."روسجقرحينعتاهنكل،بسانملاتقولايفاذهفشتكتس"
."؟يجيورنلانوناقلاقرخينعتله"
."حجرألاىلع"
نليننأنماوقثوتتو،يدضءيشمكيدلنوكييك!هآ":يراهلاق

."مكبيشأ
."كتلصوةركفلانكل،ةفلتخمةقيرطبكلذنعّربعأستنكامبر"
."؟بيرهتوهأ؟انههنعملكتنيذلاام"
."دعبكرابخإيننكميال"
."؟SEFOوأPOTنمًاربخُمتسليننأنمقثوتتنأنكميفيك"
اياهارتله".لفسألاىلإراشأونيزباردلاقوفرثكأرلاولام

."؟يراه
السانلاناك.هزنتملاوحنلفسألاىلإرظنوةفاحلاىلإيراهبهذ

.سمشلاةعشأرخآبنيعتمتسمرضخألابشعلاىلعنيقلتسمنولازي
هنإ.نوللارفصأنيتعطقنمةحابسبوثيدترتيتلاكلت":رلاولاق



."كلذكسيلأ،ليمجنول
ً.اددجمهتماقّدشف،يراهةدعمتّجيهت
ذإ.ءايبغأانسلنحن":جرملانعهرصبحيشينأنودنمرلاولاق

ةيكذيهو،ةقينأًابايثيدترتاهنإ.انيلإاومضنينأديرننيذلاعبتناننإ
يهف؛ءاسنلالكهديرتامديرتًاعبطاهنكل.هتيؤريننكميامم؛ةلقتسمو
نمعستمكيدلسيل.فرصءايحأملعهنإ،اهليعينأهنكميًالجرديرت
."ًاليوطنهدحونيقبيالاهلثمءاسنلاف،تقولا

نمًاطيرشاهفلختكرتو،ةفاحلاقوفنميراهغبتةفافلتطقس
.تارارشلا

دنالتسوألكيفتاباغقئارحنمًاريذحتاوردصأدقل":رلاولاق
."سمأ

.هفتكىلعرلاوديبرعشنيحطقفشعتراو،يراهبُجيمل
،انفطلىدمراهظإل،نكل.يراهايةيئاهنلاةلهملاتهتنادقل،ةحارصب"

نوكيسف،تقولاكلذلولحبًائيشعمسأملاذإ.نييفاضإنيمويكحنمأس
.ً"ايغالضرعلا

ضفرهناسلنكل،ةدحاوةملكجارخإلواحوةبوعصبهقيريراهعلب
لعفعاطتسا.ايقيرفإيفٍفاجٍرهنعاقلثمةيباعللاهددغتدبوهتعاطإ
.ً"اركش"ً.اريخأكلذ

ةفرعمو،ةينمألاتاءارجإلاونيتورلااهبجعأو،اهلمعبنوليتبتعتمتسا
هيإ21يفيعرشلابطلادهعميفنيرخآلانأو،اهلمعيفةرهاماهنأ
يفديحولاءيشلاوهلمعلانأىلإًارظنوً.اضيأاذهنوفرعياتاغربلويك
ضهنتلاهيلإةبسنلابةيافكًاهيجوًاببسكلذادبً،امهمهربتعتيذلااهتايح
لزنميفتشاع.ةيفاضإٌناحلأرخآءيشلكنأنيحيف،ركابلاحابصلايف
ناتأرملاتمجسناو،اهسفنلهلكىلعألاقباطلابتيظحولاسبوأيفاهتدلاو
،ةايحلاديقىلعناكنيحاهدلاوةاتفًامئادتناك.عئاروحنىلعًاعم
نكتمل.هلثمنوكتل؛ةطرشلاكلسىلإاهمامضناببسكلذنأتضرتفاو
رطاشييذلايطرشلا،نسروفلاهواهنأنممغرلاىلعو،تاياوهاهيدل
.كلذبةعنتقمنكتملاهنأالإ،امًاعونًايئانثاحبصأدق،هبتكميراه
اهنأو،يعيبطكشلانمعونلااذهنأءاسنةلجميفتأرقدقتناك
،كشلاوأ،تافزاجملابحتنكتمليتبنكل،رطاخملاىلعمدُقتنأبجي
.اهلمعبعتمتستاذلو

صخشكانهنوكينأةركفنمًالجخدّروتتتناكاهتأشنءانثأيف



.ءابتخاللةفلتخمقئارططبنتستيهواهتقومظعمتضقو،اهيفرّكفي
ادب.اهيفئبتختلةديجنكامأتدجواهنكل،لجخلابرعشتلازتالتناك
بطلامسقناردجنيبتاعاسلةنيكسوءودهبسولجلااهرودقمبنأ
ريراقتو،تامصبلاصحفتيهورمحأرجآنمةينبملاةيلابلايعرشلا
وأيوونضمحتاليلحتوً،اتاوصأنراقتو،ويديفلاتاليجستو،تافوذقملا
دقيتلاةينقتلاّةلدألانميهتنيالًاددعو،ءامدو،مادقأراثآو،ةجسنأ
سيللمعلانأًاضيأتفشتكادقتناك.لدجللةريثموةدّقعماياضقلحت
ٍتوصبملكتتنأتقولاكلذىتحتعاطتسادقو،ودبيامكًابيرقتًارطخ
،اههجوءامةقارإو،لجخلانأشباهعزفتبكنمتنّكمتو.حوضووٍلاع
.هفرعتالءيشنميزخلابرعشتيهوةفوشكمكانهاهفوقوو،اهسبالمو
اهعردةينهملااهتابجاووةيمسرلاةزبلاو،اهتعلقاتاغربلويكيفبتكملاتربتعا
.ةينهذلا

ةلواطىلعفتاهلاَّنرنيحًارهظ12:30تقولانأةعاسلاترهظأ
اهبلقأدب.يلرابثيبزيلعبصإنعربتخملاريرقتاهتءارقًاعطاقم؛اهبتكم
ريغمقر"نمُّنريلصتملانأةشاشلاىلعتأرنيحًافوخةعرسبقفخي
.وههنأينعيكلذو،"فورعم

."نوليتب"
.تابرضةجوملثمهتاملكتءاجو،وهناك
."؟تامصبلانأشبيبيلصتتملاذامل"
."ةلاسرلارّرميسهنإيراهلاق".درتنألبقًاددجماهسافنأتسبح
اذهله،ًالوأيبيلصتا،ةمداقلاةرملايف.اهتيقلتدقل،كلًاركش"

."؟موهفم
.بضغلاوأفوخلاببسبكلذناكنإفرعتملو،اهقيريتبتعلب
."سأبال"
."؟يلهيلوقتملوهبهتربخأرخآءيشكانهله"
دجويامنأشبربتخملانمجئاتنلاىلعتلصحدقيننأءانثتساب،ال"

."ديربلاربعانيلإلسُرأيذلارفظلاتحت
."؟وهام؟يلرابثيبزيلإعبصإ"
."زارب"
."؟اذام"
."زارب"
."؟ءاجنيأنمةركفيأكيدلله.وهامفرعأ،كلًاليزجًاركش"



."معن،هآ"
."ءاجصخشيأنمدصقأ،حيحصت"
."نّمخأنأنكمينكلوً،انيقيفرعأال"
."...تلّضفتّاله"
هنإً،اديدحتلاحلاهذهيفو،روسابءارجنمامبرً،امدزاربلايوتحي"

مدلاةرمزنولمحيدلبلاناكسنمطقفةئملايفةعبس.بةرمزنممد
."-هنإ.لّجسممدلابعربتميلرابملهليو.هذه

."؟اذهنمنيجتنتستاذاموً،انسح"
."يردأال":ةعرسبيتبتلاق
،ءاسنلاولاجرلاىدل،يتبايةساّسحةقطنمجرشلانأنيفرعتكنكل"

."؟تيسنكنإمأ
سيلً،اددجمأدبيهعدتال،هللاايكوجرأ.ةوقباهينيعيتبتضمغأ

،اهماظننمهجرُختوىسنتتأدبدقو،ليوطتقوذنمكلذثدحً.اددجم
.ىعفأدلجلثمً،ايساقوًافيطل،كانهيقبهتوصنكل

،اذهُتببحأ.يتبايةيداعلاةاتفلارودبعليفةعرابِتنأ"
."هنيديرتالِكنأترهاظتنيحرمألاينبجعأو

امكً،ائيشفرعيرخآدحأالوً،ائيشفرعأانأوً،ائيشفرعتتنأ
.ترّكف

."؟انأهتلعفامنسروفلاهكللعفيله"
."نآلاةعاّمسلاعضأس":يتبتلاق
ئبتختلاهيدلناكمالنأكاذنآتفرعو،اهينذأيفهتكحضتشخشخ

ثالثلاءاسنلااودجوامكًامامت؛ناكميأيفاهيلعروثعلامهنكميّهنأو،هيف
.عردالو،ةعلقكانهنكتمل.نامألاباهيفنرعشييتلانكامألايف

ةباوبيفةرجألاتارايسفصيفهترايسيفًاسلاجنتسيوأناك
.فتاهلاَّنرنيحزنوتسغنيلورطيرشىلإًايغصم،سيسرث

."-ولسوأةرجأتارايس"
."؟ةرايسلايفدحأكعمله.يراهانأ،نتسيوأايًابحرم"
."طقفديبعوديز"
."؟اذام"
."ملاعلايفةقرفمظعأ"
."نتسيوأ"
."؟معن"



يفةقرفمظعأيناثىتحتسيلو،ملاعلايفةقرفمظعأتسيلزنوتس"
ديبعوديزنكيملو،ملاعلايفريدقتلايفةالاغمرثكألاةقرفلااهنإ.ملاعلا
."زنوسرابمارغامنإو،ةحماجلويخبتكنم

."-ةملاكملايهُنأس!اذهفرعتتنأوبيذاكأهذه"
."؟نتسيوأً؟ابحرم"
."ةعرسبً،افيطلًائيشيللق"
.ً"اضيأعئارسيئرلاعراشلايفىفنموً،ائيسًانحلسيليماهبإتحت"
."؟ديرتاذام،سأبال"
."ةدعاسمىلإجاتحأ"
."؟نآلاًامئاننوكتنأبجيالأً،احابصةثلاثلااهنإ"
."َّينيعتضمغأاملكفاخأو،مونلاينافاج":يراهلاق
."؟دعصملابقلعتملاءيشلاكاذ؟هسفنقباسلاسوباكلاوهأ"
كنكميله.ةرملكيفهسفنفوخلابرعشأوهارأسامًامامتفرعأ"

."؟ةعرسبانهىلإءيجملا
."يراهاياذهينبجعيال"
."؟يتأتسةعرسيأب"
."قئاقدتسينحنما".نتسيوأدّهنت
نتسيوأدعصنيحطقفهزنيجًايدترملخدملايفًافقاويراهناك

.ملالسلا
.حيباصملاالعشينأنودنمةشيعملاةفرغيفاسلج
لمحتيتلاءادوسلاهتعبقنتسيوأعزن."؟ريعشبارشكيدلله"

.فلخلاىلإقرعلابةللبمةقيقررعشةلصخعفدو،نشيتسيالبراعش
.هسأريراهَّزه
:ةلواطلاىلعءادوسريوصتةلآمليفةبلععضيوهو،نتسيوألاق

."ةيفاكنمرثكأةدحاوةبح،ديكأمون،مابينولف.كلاهنمضأانأ.هذهذخ"
ايببسلااذهلءيجملاكنمبلطأمل".ةبلعلاىلإيراهقّدح

."نتسيوأ
."ً!اقح"
."؟اهيلعلياحتتفيكو،امةرفيشلحتفيكفرعأنأديرأ.ال"
:لاقوةشهدةرظنبيراهنتسيوأقمر."؟امءيشقارتخاينعتله"

."؟رسةملكقارتخاديرتله"
هنأنظأ؟ةفيحصلايفلسلستملالتاقلانعتأرقله.امًاعون"



."تارفيشانيلإلسري
."اذهىلإرظنا":لاقوًاحابصميراهرانأ
."؟مجن".ناعمإبةلواطلاىلعيراهاهعضويتلاةقرولانتسيوأأرق
ناك.مئارجلانكامأنمنينثايفنيترفيشانلكرت.يسامخمجن"

رابغلاىلعًاموسرمرخآلاو،ريرسلاقوفةيبشخةضراعىلعًاشوقنمامهدحأ
."ةميرجلاحرسمةلابقرجتميفزافلتةشاشىلعمكارتملا

كرابخإيرودقمبنأنظتله،تنأو".أموأومجنلانتسيوأصّحفت
."؟هينعياّمع

نعًائيشينربختنألمآتنكيننكل":عباتوهيلإيراهرظن."ال"
."تارفيشلاقارتخائدابم

تارفيشلاعمو،يراهايةيضايراهتقرتخايتلاتارفيشلاتناك"
كفنآلاىتحيننكميال،ًالثمً.امامتةفلتخمتالالدلانوكتسةيصخشلا
.ً"اقحءاسنلاهلوقتامةرفيش

."يزاجمىنعموطيسبقطنم؛نيرمألاالكاذهنأّليخت"
ىلإةجاحبتنأكلذىرتل.تارفيشلاوريفشتلانعملكتنل،سأبال"

اللامدختستنأريخألاينعيً.ايرظانتًاريكفتىعدياموقطنملانمٍّلك
عمجتمثً،اقباسهفرعتكنأكردتالامىرخأتاملكبو،سدحلاويعو
."؟غنيروتنالأبتعمسله.طامنألافّرعتعميطمنلاريكفتلا

."ال"
دقل،راصتخابو.برحلاءانثأيفناملألاتارفيشَّكفدقل.يزيلكنإّهنإ"

امةرفيشِّكفلجأنمهنإلاق.ةيناثلاةيملاعلابرحلانورسخيمهلعج
."كمصخهيفلمعييذلاقاطنلافرعتنأًالوأكيلعبجي

."؟اذهبهينعييذلاام"
ينعيهنإلوقأسفةقيرطلاهذهبكلذحرشيرودقمبناكاذإ"

كربختاليتلاةبوجألا؛ةغللاقوف،ماقرألاوفرحألاقوفعقاولاىوتسملا
."؟مهفتله.اذاملامنإوفيك

."اذهلعفتفيكينربخأنكل،ال"
."ةبهوملابهبشأاهنإ.فرعيدحأال"
."؟اذهدعبثدحييذلاامف،ببسلافرعأيننأضرتفنل"
."تومتىتحلئادبلالكربتختو،ةليوطلاقيرطلاكلستنأنكمي"
قيرطلاكولسلالإتقوّيدلسيلو،توميسنمانأتسل"

."ةرصتخملا



."؟طقفةدحاوةقيرطالإفرعأال"
."؟يهامو"
."ةيشغ"
."ةيشغًاعبط"
ريكفتلانعفقوتتىتحرارمتسابتانايبلاىلإقّدحت.حزمأال"

.اهسفنءاقلتنمكّرحتلابأدبتوجنشتتىتحةلضعداهجإلثمهنإ.يعاولا
رمألاً،انسح؟لابجلايفقلاعوهوجنشتتقلستممدقلبقنمتيأرله
،ٍلايلعبرأيفكسرونندفرصمباسح1988ماعتلخد.لثامم
،ةرفيشلاكيعوالَّكفاذإ.ةرّدخمةدامنمةدّمجمطاقنعبرأمادختساب
."...لعفيملاذإو،كانهىلإلصتسف

."؟اذام"
ةءولممسفنلاملعماسقأ.كترفيشانأكفأسف":ًالئاقنتسيوأكحض

."يلثمصاخشأب
."؟ةيشغ،مم"
."...ةيلديصلاةدعاسملاضعبو،سدح،ةيشغ"
.همامأاهعفروءادوسلاةبلعلايراهكسمأ
."؟نتسيوأايًارمأفرعتله"
."؟اذام"
.نتسيوأاهطقتلافةلواطلاربعةبلعلاىمر
."يماهبإتحتنأشببذكأتنك"
اٍّدجٍلابٍجوزيطابردقعوةلواطلاةفاحىلعةبلعلانتسيوأعضو

.يضاملاءايزأةدوعنمليوطتقولبقهارتشادقناكاموبةيذحأنم
."؟ليكارىرتله.فرعأ"
.هسأريراهَّزه
."؟كلذكسيلأ،كجعزياماذه"
يرودقمبناكنإفرعأال.لمعيلعضرُعدقل.امبر":يراهلاق

."هضفر
يريدمهضرعيذلالمعلانعملكتتالكنأحضاولانمً،انسح"

."كيلع
.يراهمستبا
نعينلأستلبسانملالجرلاتسل،فسآ":ضهنيوهونتسيوألاق

."ءاشتاماهبلعفاو،انهةبلعلاعضأس.لمعلانأشبةحيصن



:نورشعلاويداحلالصفلا
نويلامغب.سيمخلا

هتحنمدقف،هيمدقصمخأىلإهسأرىلعأنمهيلإلُدُّنلاسيئررظن
ةحئارلجرلااذهنمحوفتو،تالكشمللمشةساحلمعلايفةنسنوثالث
ّنإ،ةقيقحلايفوً.اريثكةئيسةلكشملانكتمل.ةديعبةفاسمنمةهيرك
.انييفحرسمىهقمنئابزهعقوتياميهرخآىلإتقونمةريبكةحيضف
نونانفدشنأنيحثدحامك،حيحصلاعونلانمةلكشمنوكتنأبجي
نيحوأ،لبقتسملاموجنمهنأحرسملاىهقموهبنمنوحومطنوعفاي
ةظوحلملانأٍلاعٍتوصبينطولاحرسملانملمثسيئرلثممىعّدا
ىلإسلجييذلاريهشلالومملانعاهلوقهنكمييتلاةديحولاةيباجيإلا
مل،لاحلكىلع.ةيرذبجُنينأدعبتُسيو،ذاشهنأيهةرواجملاةلواطلا
،هلوقيعرابوأيكذءيشهيدللُدُّنلاسيئرمامأفقاولاصخشلانأُدبي
.راجشوةلامث،ةعوفدمريغةروتاف:تالكشملانمٍّلممٍعونبهرهظمىحوأو
دق-علصأسأرو،رمحأفنأو،دوسأزنيج-ةيجراخلاتاراشإلاتناك
.زنروبوبقيفنوشيعينيذلانيلمثلاحرسملايلماعدحأهنأنظيهتلعج
دحأهنأفرعيلرابملهليوىلإملكتينألجرلابلطامدنع،نكلو
ءاوهلامعطمنودصقينيذلانرليكبورستوتّييفحصنميراجملاناذرج
امجرحنودنماوشهننيذلانييفحصلامرتحينكيمل.ديلولقلطلا
.ةنتافلاهتجوزليواسأملاءافتخالادعبنيكسملايلرابنمىّقبت

نأقثاوتنأله":زجحلارتفدىلإرظنيوهو،لُدُّنلاسيئرلأس
ةعاسلادنعءاجدقيلرابنأًامامتفرعيهنأمغر."؟انهينعملاديسلا
ةفرشلايفةداتعملاهتلواطىلإسلجو،هتداعيهامك؛طبضلابةرشاعلا
قلقراثأيذلا-بيرغلاءيشلاناك.اتساغنيتروتسةلابقجاجزلابةطاحملا
فرتقادقحرملاجتنملانأ-ةيلقعلايلرابةلاحنأشبًاليلقلُدُّنلاسيئر
.ءاعبرألا،داتعملاهموينمًالدبسيمخلاءاجو،مويلابقلعتياميفةطلغ

.دعتباو."هتيؤريننكمي،رمألاَسنا":همامأفقيناكيذلالجرلالاق
برتقاامدنع،نكلو.هتبقررعشنميلرابملهليوفرعدقيراهناك

ً.ائطخمناكنإلءاستيأدبهنم
."؟يلرابديس"
."!يراه"
هاتنجوتناك.اهسفنةعرسلابقيربلااتدقفامهنكل،ملهليوانيعتقرشأ

مايأةّدعلبقسمشللضّرعتلانمرمسأوىفاعمادبيذلادلجلاو،نيترئاغ



دقيلرابملهليونأهلىءارت.تهابضيبأقوحسمنمةقبطنآلاهيطغت
.قيضأناتضيرعلاهافتكتدبو،ّصلقت

املضفأاهنإ".همامأةلواطلاىلإملهليوراشأ."؟ةكنرلايعملوانتتأ"
ينعيكلذنكلو،بلقللةديفماهنإنولوقي.ءاعبرألكاهلوانتأو،ولسوأيف
ملهليوحتف."...ىهقملااذهىلإنوتأينيذلاسانلاوً،ادحاوكيدلنأًاقبسم
ً.ابيرقتةيواخلاةفرغلاىلإريشيلهيعارذ

.ً"اركش،ال":سلجيوهويراهلاق
.زبخلاةلسىلإهديملهليوَّدم."لقألاىلعزبخلانمًافيغرْلوانت"

ةرّمشزبخهيفلكأتنأنكمييذلاجيورنلايفديحولاناكملاوهاذه"
."ةكنرلاعمزاتممّهنإ.ةلماكروذبىلعيوتحي

."كلًاركش،طقفةوهقديرأ"
.لدانلاىلإملهليوراشأ
."؟انهينتدجوفيك"
."حرسملاىلإتبهذ"
."...نويفحصلا.ةنيدملاجراخيننإاولوقينأمهنمتبلط!هآ"
ضرتُفيناكنإًاقثاويراهنكيمل.هيديبةقناخةكرحملهليوىكاح

.نييفحصلابهلعفينأُّدوياّمعوأملهليوعضونعّربعينأكلذب
."مهمرمألانإتلقوةطرشلاةقاطبمهلترهظأ":يراهلاق
."ديج،ديج"
لدانلالصونيحيراهمامأامناكمىلعًاّبصنمملهليومامتهاناك

.ةلواطلاىلعةدوجومّةلدنمةوهقلابكسوً،ايناثًاناجنفلمحيوهو
.هلهبتناوملهليولجوف،يراهحنحنتو،لدانلابحسنا

."يراهايًاروفاهعامسديرأف،ةئيسرابخأبتئجدقتنكاذإ"
.هتوهقبرشيوهوهسأريراهَّزه
.عومسمريغًائيشمتمتوهينيعملهليوضمغأ
."؟ةيحرسملالاحفيك":يراهلأس
.نهوبملهليومستبا
لاؤسلاتحرطوسمأتيدالبجاديفيفاقثلامسقلانمةأرماتلصتا"

نيبتنكلو،ينفلابناجلااهبيرجييتلاةقيرطلااهلتحرشً.امامتهسفن
ثيبزيلءافتخابةطبترملاةياعدلاتناكنإوهًاقحهتفرعمديرتامنأيل
."ركاذتلاتاعيبملةديجاهلحماهتقيقشلولحوضماغلا

.هينيعكّرح



."؟كلذكيهلهً،انسح":يراهلاق
،فيصلاهنإ"ً.ارّذحمملهليوتوصىّود."؟لجراينونجمتنأله"

اندقفدقل.اهنوفرعيالةأرماىلعاونزحينأال،عاتمتسالانوديريسانلاو
ٍضرأنمةرومغملاءانغلاةمجن،يلرابثيبزيل:سيئرلابذجلاردصم
."!لمعللًاديجسيلحاتتفالاةليللبقاهنادقف.ةلوهجم

عباتملهليونكل،ةفرغلايفةديعبنكامأيفسوؤرُةعضبترادتسا
.هسفنيلاعلاتوصلابهمالك

تدفندقف؛حاتتفالاةليلءانثتسابً،انسحً.ابيرقتةركذتيأعبنمل"
،ءامدلاىلإًادجنوشطعتمسانلا.نخاسكعكلثمةليللاكلتركاذت
ىلعًامامتدمتعننحن،يراهايًاساسأ.ةحيضفةحئاراوّمشينأنوّدويو
."...نآلا،نكلً.امدقلمعلااذهبعفدللةيسامحءارآ

يفةوهقلاّةلدتزفقفضيبألاةدئاملاءاطغىلعهتضبقبملهليوبرض
.ءاوهلا

."!نيعللالمعلانمةيمهألقأءيشيفريكفتلايننكميال..."
رمتسيسناروثلانأىلإلئالدلالكتراشأو،يراهىلإملهليوقّدح

.ههجونعبضغلا،راذنإقباسيأنودنم،ةيفخديتحسمنأىلإ
هافخأف،ةأجفههجوجلتخامث،هناكمفرعيالهنأكو،ًالوهذمةظحللادب
.ًالمأةءولممةبيرغةرظنبامهقمريلُدُّنلاسيئريراهىأر.هيديبةعرسب

مل...ةداعاذكهفّرصتأالانأ.رذتعأ":هعباصأفلخنمملهليومتمت
."!ةقفشللريثمانأً،ابتهوأ...مونلانمًاطسقلنأ

هديبةلواطلابرضمث،ءاكبلاوكحضلانمًاطيلخهتوصادبو،جشن
.امٍعوننمةّفلكتمةمسبىلإاهليوحتعاطتساةريشكتلعتفاوًاددجم

."؟ةميزعلانهاوودبت؟يراهايكتدعاسميننكمياذامب"
."؟ةميزعلانهاو"
."ردصلاضبقنموً،ابئتكموً،انيزحودبتكنأدصقأ"
همفيفزبخلاوةكنرلامحلنمةكوشءلمعضووهيفتكملهليوَّزه

بكسو،تمصبةلواطلانملدانلامدقت.هيفةكمسلادلجعملو،حوتفملا
.ملهليوسأكيفبارشلا

وحنىلعًايميمحنوكيامبرءيشنعكلأسأنأبجي":يراهلاق
."؟فيطلريغ

.ماعطلاعمهبارشعّرجتيناكاميفهسأرملهليوَّزه
."نانفيننأّركذت.يراهايجاعزإلاَّلق،ةيميمحلاتدادزااملك"



."سأبال"
ً.اينهذهسفنزّهجو،ةوهقلانمىرخأةفشريراهلوانت
ةرمزيلّوألاليلحتلاقباطو،ثيبزيلرفظتحتمدوزاربراثآاندجو"

."هيلعيوونضمحليلحتءارجإىلإةجاحبانكنإفرعأنأدوأ.كمد
،هيتفشىلعىنميلاهديةبابسعضومث،غضملانعملهليوفقوت

ً.انيزحغارفلاىلإقّدحو
."جاعزإلاىلإيعادال،ال":لاق
."كزارب...عمٍسامتىلعاهعبصإتناكً،اذإ"
لكةقالعميقننحن.اهءافتخاتقبسيتلاةليللايفةقالعانمقأ"

يفًادجًاراحوجلانكيملولًاضيأراهنلاءانثأيفكلذلعفنسانكو،ةليل
."ةقشلا

."...كلذدعبو"
."؟سرفلابوكرانسرامدقانكنإلءاستتأ"
."!هآ"
،ةرملكيفلعفتامك؟...يفاهعبصإتّسددقتناكنإلءاستتأ"

يرمعلثميفنييجيورنلالاجرلانمةئملايفنيتسنأل؛رذحبنكل
ً.اريثكلوطتاهرافظأكرتتثيبزيلنكتملببسلااذهل.روسابلابنوباصم
."؟يراهايسرفلابوكرسرامتله

.هتوهقبيراهَّصغ
،يراهايكلذلعفتنأبجي؟كدرفمبكلذلعفتأ":ملهليولأس

نكامأيفتاسمللةضرُعكسفنعدتنأدصقأ،ةصاخًالجركفصوب
سيساحأقاطنبىظحتسكنأفشتكتسف،ةأرجلابتّيلحتاذإً.ادجةساّسح
ىقبتسوكنعنيرخآلادعبتسفكسفنىلعتقلغنااذإ.تّليختاممربكأ
،سفنلابةقثترهظأوةكيرعلانيلونهذلاحتفنمتنكاذإْنكلو،كدرفمب
."كنمبارتقاللةصرفنيرخآلاحنمتسف

.هتكوشبحّوليملهليوناك
كوقّزميوكورّمدينأنكميذإ.ةرطاخملانمولخيالرمألاً،اعبط"

لكبىظحتساهدنعو،كوّبحينأًاضيأنكمينكلو،لخادلانمءالشأ
يفةأرملاىلعرطيسيلجرلانإلوقن.كلنوحبصيسو،يراهايمهتبحم
كلذيفرّكف؟رخآلاىلعرطيسينم؟حيحصاذهلهنكلو،ةقالعءانثأ
."يراهاي

.كلذيفيراهرّكف



لعجننأو،نهذلايحتفنمنوكننأبجي.نينانفلاعمهسفنرمألا"
نأةصرفبىظحنلو.انعمنوجمدنينيرخآلاعدنو،ةكيرعلاينيلانسفنأ
نعملكتننحن.لخادلانمرّمُدننأبفزاجننأبجينيبوبحمنوكن
."صقرأدعأمليننألديعسانأو،يراهايرطاخملاةيلاعةضاير

ىلع-نيعلكنمةدحاو-ناتعمدتلاس،ملهليومستباامدنع
.هتيحليفاتفتخاىتحهيتنجوىلعنييزاوتمنيراسم

."يراهاياهدقتفأانأ"
.هناكميقبهنكلو،رداغينأيفرّكفو،ةدئاملاءاطغىلعيراهّزكر
امبكسينألبقٍلاعٍتوصبهفنأّفظنوًاليدنمملهليوجرخأ

.هسأكيفبارشلاةروراقيفىقبت
كلتلقامدنع،نكلو.يراهايكنوؤشيفيسفنمحقأنأديرأال"

يهله.لاحلاهذهىلعًامئادودبتكنأتكردأةميزعلانهاوودبتكنإ
."؟ةأرما

.هتوهقبوكيراهكّرح
."؟ءاسنةّدعىلإببّسلاعجريأ"
امًائيشنكل،ىرخأةلئسأريثتسةباجإبدرينأكشوىلعيراهناك

.أموأو،هيأرلّدبيهلعج
تظحاللهً،امئادءاسنلاوهببسلانإ":ًالئاقهسأكملهليوعفر

."؟تدقفنم؟اذه
؛يحتلملاجتنملاريبعتيفامءيشكانهناك.ملهليوىلإيراهرظن

.هبقوثولاهرودقمبنأكردأو،هّزيمحضاوحاتفناو،ملأتمقدص
.ً"اباشتنكنيحتيفوتويتدلاوتضرم":يراهلاق
."؟اهدقتفتله،نآلاو"
."معن"
."؟كلذكسيلأ،ءاسنةّدعكانهنكل"
ليكار.يلةليمزتلُتقروهشةتسلبق".مامألاىلإهيفتكيراهعفد

.يراهفقوت."...يتاتف
."؟اهبام،معن"
."مامتهاللًاريثمسيلاذه"
بهذو".ملهليودّهنت."عوضوملابلصىلإامتقرطتدقامكنأنّمخأ"

."هليبسلاحيفامكنملك
."اهيأرلّدبتاهلعجأنألواحأ.كلذديرتاهنكل،لعفنمل"



."؟لاصفنالاديرتاذاملو،هآ"
انأيننأةريصقلاةخسنلانكل،ةليوطةصقاهنإ.هيلعانأامببسب"

.ً"افلتخمنوكأنأدوتو،ةلكشملا
."يتيحرسمىلإاهبحطصا.ةركفّيدلً؟ارمأفرعتله"
."؟اذامل"
نويلامغبنعةيقيرغإةروطسأنمةسبتقمةفيطللايتديسنأل"

لسوتي،اهدنع.ةليمجلاتالق؛هتاتوحنمىدحإمارغيفعقييذلاتاّحنلا
عمُسيو،اهنمجاوزلاعيطتسيىتحلاثمتلايفةايحلاثبتيكلسونيفىلإ
نألواحتنيحثدحينأنكميامليكارلةيحرسملاتبثتسامبر.هعّرضت
."رخآًاصخشرّيغت

."؟اهيفعقوهيخألةرفحرفحنمّنأ"
ًاحاجنزنغيهذاتسألاهرودبموقييذلانويلامغبققحي.سكعلاىلع"

تايحرسمطقفجتنأانأ.ةفيطللايتديسيفهيلعمزعلادقعاميفًاقلطم
ةياهنلانكتملاذإو.ةايحلايفيراعشوهاذهو،ةديعستاياهنيهتنت
."ةدحاوركتبأانأف،ةديعس

اهنإ.يرييغتلواحتالليكار".ةلئامةماستبامستباوهسأريراهَّزه
."كلذنمًالدباهليبسلاحيفبهذتسو،ةيكذةأرما

ةليللنيتقاطبكيلإلسرأس.كتداعتساديرتاهنأيسدحينربخي"
."حاتتفالا

.ةروتافلارضُحييكللدانلاىلإملهليوراشأ
تنأ؟هللاّقحبيتدوعديرتاهنأنظتكلعجييذلاام":يراهلأس

."اهنعًائيشفرعتال
ةبجوعمضيبألابارشلاءاستحا.ءارهملكتأانأو،قحمتنأ"

ً،ايلاحيغبنياممرثكأبرشأانأ.طقفًايرظننكل،ةديجةركفةيحابص
."رذتعأ

،اهيلإرظنينأنودنمملهليواهّعقوف،ةروتافلاًالماحلدانلاءاج
.لدانلارداغمث،ىرخألاريتاوفلاعماهعضينأهنمبلطو

نيتصصخمنيتركذتبحاتتفالاةليليفةيحرسمىلإةأرماباحطصاّنإ"
تبّرجدقل،ينقّدص".ملهليومستبا."رضينأنكميالةمهملاتايصخشلل
."لبقنمرمألااذه

لجرةماستبا؛ةنيزحلاهدلاوةماستبابيراهملهليوةماستباتّركذ
.هيفةدوجوممستبيهلعجتيتلاءايشألانأل؛لبقتسملاىلإًامدقعلطتي



."...نكل،كلًاليزجًاركش"
ةوعدلانوكتسف،رخآءيشكانهنكيملاذإ.ضارتعانودنم"

اينيتركذتلاكللسرأسً.ايلاحًاعمناملكتتانوكتملنإاهبلصتتلةعيرذ
نوكتس.هيلعقفاوتسايوتو،اذهبحتستناكثيبزيلنأنظأ.يراه
."ةعئارةيحرسم

."رمألايفرّكفأينعد".ةدئاملاءاطغبيراهثبع
ضهن."مونللبهذأنألبقةدكارلاهايملاضعبكّرحأس،زاتمم"

.ملهليو
انرثع":ًالئاقةقروجرخأوهترتسبيجيفهدييراهعضو."ةبسانملاب"

له.يسامخلامجنلاىعديو،مئارجلانكامأنمنينثابرقزمرلااذهىلع
."؟ثيبزيلءافتخادعبناكميأيفهتيؤرركذتت

."ال،هتيأريننإلوقلايننكميال".ةروصلاىلإرظنلاملهليونعمأ
.ةروصلاىلإهدييراهَّدم
.هتيحلُّكحيوهوًاددجمةروصلاىلإملهليوقّدح."ةظحلرظتنا"
.يراهرظتنا
."؟نيأنكلو،هتيأردقل":ملهليولاق
."؟عراشلايفمأ؟ملالسلابناجبمأ؟ةقشلايفهتيأرله"
.هسأرملهليوَّزه
؛رخآناكميفامنإوً،ارّخؤمسيلو،نكامألاهذهنمٍّيأيفسيل"

."؟مهماذهله؟نيأ،نكل.ليوطتقولبق
."ءيشكلرطخنإيبلصتا.امبر"
ثيحنيفسنماردىلإىلعألاوحنقّدحويراهفقواقرتفاامدنع

ًاعابطناحنمينخاسلاءاوهلاثيحو،مارتلاطوطخىلعاهتعشأسمشلايقلت
.وجلايفوفطتتابرعلاّنأب



:نورشعلاويناثلالصفلا
ةعمجلاوسيمخلا

ماهلإلا
نمةئملاب75وريعشلاورادواجلانمعونصمميبميجبارشنإ

يفءاملايتأي.عاونألايقابنعهزيمتو،زيمملاولحلاهمعطهحنمتيتلاةرذلا
نوعنصيثيح،يكاتنك،تومريلكيفريطقتلالمعمبرقعبننمميبميج
يتلاةفصوللًاقفوّرضُحتاهنأسانلاضعبمعزييتلاةصاخلاةريمخلاًاضيأ
لبقلقألاىلعتاونسعبرأجتنملانّزُخي.1795ماعميببوكاجاهمدختسا
بوكاجريعياليذلالوهيراههيرتشيوملاعلاءاحنألكىلإلسرينأ
ةعدخهايملاعبنبقلعتملاءارهلانأفرعيو،قالطإلاىلعمامتهايأميب
ةبسنلاو،سيرافعبنو،يجيورنلايندعملاءاملا؛سيرافعمسفانتللةيقيوست
.ةقاصللاىلعةريغصفرحأبةبوتكملاكلتيهاهبمتهييتلاةديحولا

،دمغتاذًانيكسهدييفلمحيوهوةجالثلامامأيراهفقو
هتمغرأدقفً؛ايراعناك.ينبلاىلإلئاملايبهذلالئاسلاةروراقىلإقّدحيو
التناكيتلاةيلخادلاهبايثنمدّرجتلاىلعةفرغلايفةقناخلاةرارحلا
.رولكلاةحئاراهنمحوفتوةبطرلازت

دقأوسألاو،كاذنآمايأةعبرأةدملبارشلاءاستحانععنتمادقناك
نعديعبأوسألافً،احيحصنكيملكلذّنكل.هسفنللاقامك،ىهتنا
هباجأدقو،بارشلاهئاستحاببسنعةرمهلأسدقنوأناك.ةياهنلا
قئارطب،يراهبدني."شطعلابرعشأيننأل":ددرتنودنماهنيحيراه
ىلعبارشلاتايبلسهيفحجرتعمتجميفشيعيهنأةقيقح،ةفلتخم
؛ةيلمعتناكامنإو،ئدابملابقلعتتًايحاصءاقبللهبابسأنكتمل.هتايباجيإ
ةايحةأفاكملانوكتوبارشلاىلعًانمدمنوكتنأًادجًاقِهرُمادبذإ
فلأتت،لمثلجرىلإةبسنلاب.يدسجلاملألاوللملانمةسيعتوةريصق
وهاهنمّيألوحلؤاستلاناكو.اهنيبةلصافلاتاقوألاوةلامثلانمةايحلا
نأل؛هيفثحبللٍفاكتقوبّطقظحيملًايفسلفًالاؤسةيقيقحلاةايحلا
ىلامثلانوناقلًاقفوو.أوسأوأ،لاحلكىلعلضفأةايحهحنمينلباوجلا
-ءيشلك-ديجءيشلكّنإ-"ريبكلاشطعلا"-ةايحلايفيساسألا
ىتحةلداعملاىلإرظنلايفهتقيرطكلتتناك.ًالجآمأًالجاعىشالتيس
ملهنكلً،اديدجًادعببارشلانععانتمالاكلذحنمدقو،ليكارىقتلا
عمسيذإ،سيباوكلالّمحتىلعًارداقنآلادعيمل.ىلامثلانوناقلطُبي

ىلإنارقتفتنيتللانيتيساقلااهينيعيفبعرلاىريوأ،هتخأتاخرص



وحنهديتكّرحت.دعصملايففقسلاوحناهسأرعفترينيحةيويحلا
نيكسلاعضوو،هبلقينأنودنمًارجحكرتينأهرودقمبنكيملو،ةنازخلا
.مونلاةفرغىلإداعمث،ةنازخلابابقلغأوميبميجبناجبدمغلاتاذ

.رئاتسلانيبنملخديرمقلاءوضنمعاعشناكو،حابصملارُِنيمل
ءاطغنماهسفنّصلختنألواحتاهنأكوشارفلاودئاسولاتدب

.دّعجملاوبطرلاريرسلا
ىرينأنودنماهيفمانيتلاةريخألاةرملاتناك.ريرسلاىلإىوأ

توملابملحدقل.نيولاليماكريرسىلعقئاقدعضبافغنيحًاسوباك
نأناسنإللنكميهنأكردأو،فوخلابرعشيملهنأقرفلانكلً،اضيأكاذنآ
.ءابتخالاعيطتسيدحأالمونلايفو،مانينأبجي،نكل.هسفنىلعدصوي
.هينيعيراهضمغأ

قوفرادجلاىلععملو،رمقلاءوضعاعششعتراورئاتسلاتكّرحت
تشُقنيتلاو،نيكسلامعتسانعةجتانلاءادوسلاتامالعلاوريرسلاسأر
طخلّكشً.اقيمعناكبشخلايفرفحلانأل؛ةريبكةوقبكشنودنم
.سوؤرةسمخاذًاريبكًامجنلصتملارفحلا

يف،جراخلايفريسلاةكرحىلإيغصتيهوريرسلاىلعتقلتسا
اهرودقمبنأًانايحأتّنظ.اهبناجبمظتنملاقيمعلاهسفنتىلإو،اكسيورت
ةيليلتاراطقدرجمتناكامبرنكل،تاناويحلاةقيدحنمتاخرصعامس
ةطحملالخدتنألبقحباكملااهوقئاسمدختسيرهنلانمرخآلافرطلايف
ىلعةعقاولا،ايورتنمجرختنيحتاراطقلاتاوصأبحيهنإلاق.ةسيئرلا
.غاربربعهقيرطيفافاتلفرهناهلّكشييتلاةينبلاماهفتسالاةمالعةمق

.لطهيرطملاناك
ًاريخأهتعمسامدنعو.لاقامكونربيف،مويلالاوطلزنملاجراخيقب

ةيضرأىلعهتبيقحطشكتعمس.تأدهامهتقشليمامألابابلالفقحتفي
ًارسهتبقاراهنكل،ةمئاناهنأترهاظتو،مونلاةفرغلخدينألبقةهدرلا
ىرخألاوةنيفلانيبيقليو،بجشملاىلعهبايثءودهوءطببّقلعيوهو
تناكو،ريرسلاىلإكلذدعبللست.اهاريلةنازخلابناجبةآرملاىلإةرظن
رمهنملارطملاتوصىلعةقالعاماقأ.فاجقرعبًاقبدهدلجو،نيتدرابهادي
دعبمانتتناك،ةداع.لفطلثمكلذدعبمانمث،يرجآلافقسلاىلع
.ةظقيتسمنآلاتقلتسااهنكل،ةقالعلاءاهتنا

ًامئادداعاهنهذنأمغرةظقيتسماهيقبيامفرعتالاهنأترهاظت
ىلعًاليلقةليوطءارقشةرعشىلعترثعدقاهنأىلإ؛هسفنءيشلاىلإ



لزنملاىلإهتدوعنممويدعبةاشرفلاباهّفظنتتناكنيحهتّزبةرتسندر
كلتنوكتسوتبسلامويولسوأىلإدوعيسهنأيفريكفتلاىلإو،ولسوأنم
.كانههلعفياّمعدعباهربخيملهنأو،عيباسأةعبرأيفةعبارلايهةلحرلا
ىتحوألجرنم؛يحنئاكيأنمةرعشلانوكتنأنكمملانمً،اعبط
.بلكنم

.رخشيأدب
هتقثوشوشبلاههجوىلإو،هيفايقتلايذلاتقولاىلإاهراكفأتداع

حتفنمصخشهنأينعتاهنأىلعاهريسفتتءاسأيتلاهتحارصوهسفنب
.فالكافةحاسيفعيبرلاجولثلثمبوذتاهلعجدقناك.نيرخآلاىلع
كشًامئادكانهنوكيسفلجرلابحيفةلوهسبةاتفعوقودنع،نكلو
.اهسفنةقيرطلابتعقودقيتلاةديحولاتسيلاهنأباهباتني

ىلعلصحينأعيطتسيهنأمغرً،ابيرقتهلٍّدنلثمو،مارتحاباهلماع
يذلاديحولاصخشلاو،اهلًائجافمًابسكناك.افولربيفتايتفلانمٍّيأ
اذهنماهنّقيتاهلعج.هرسختنأنكمييذلاديحولاوً،امويهبتيظح
،اهيلإبهذييتلانكامألانعةلئسأحرطنماهعنمو،رذحلاىخوتترمألا
ً.اقحلمعياذامو،مهتقفربنوكينمو

هبةقثلااهرودقمبنأاهتفرعملعجامءيشثدح،لاحلكىلع
يأهللقتمل.هرسختدقةميقرثكأءيشاهيدلحبصأذإً؛ايرورضًارمأ

ذنمبيبطلاىلإاهباهذلبقرمألابةقثاواهسفنيهنكتملو،دعبءيش
.مايأةثالث

.ةيضرألاىلعاهيمدقعباصأفارطأىلعتشموريرسلانمتلسنا
قوفةآرملايفههجوبقارتيهولفسألاىلإبابلاضبقمرذحبتطغض
.صرحباهفلخبابلاتقلغأو،قاورلاىلإتجرخمث،سبالملاةنازخ

تيانوسماسةمالعلمحتوةثيدحو،صاصرلانولبةيدامرةبيقحلاتناك
تاقاصلنالمحيوناشودخماهيبناجنأالإً،ابيرقتةديدجتدب.ةيراجتلا
.لبقنماهبعمستملنكامأءامسأوةينمأشيتفتطاقننمةقزمم

هلاحيهامك؛0-0-0يهلفقلاماقرأنأتفاخلاءوضلايفتأر
.حتفتنلاهنأفرعتيهف،ةبيقحلاحتفةلواحمىلإةجاحبنكتملً.امئاد
ىلعاهيفةيقلتسمتناكيتلاةرملاءانثتساب،ّطقةحوتفمةبيقحلارتمل
ماقرأتأر.اهيفاهعضيوجاردألانمًابايثجرخيوهوهتدهاشوريرسلا
نسحلو،اهيفهسبالممزحيتلاةريخألاةرملايفةفداصملاضحمبلفقلا
ماقرأةثالثظفحنكيمل.اهيلإةبسنلابةحضاولفقلاماقرأتناكاّهظح



لكىسنتنأًابعصنكيمل.كلذىلإرطضتنيحسيل؛اهيلإةبسنلابًابعص
لاصتالامتينيحقدنفيفةفرغبةصاخلاةثالثلاماقرألاركذتتورخآءيش
ءايشأيأو،هيدترتنأبجياموأ،ةبولطماهتامدخّنأاهرابخإواهب
.ىرخأةصاخ

فلخنمتوصلاتفاخراشنملثمهريخشادبو،عمسلاتفهرأ
؛اهفرعيّالأيغبنيءايشأ؛اهفرعيالواهبّقلعتتءايشأكانهتناك.بابلا
اهلمانأفارطأتعضو.نآلايضاملانمكلذنكل.اهلعفىلعتمغُرأءايشأ
ديحولاءيشلاوهلبقتسملانأترّكفو،اهترادأوماقرألاقوفتانّنسملاىلع
ً.ادعاصفنآلانممهملا

تحتتأرو،وثجلاةيعضونمتقّدح.ةتفاخةّكتًاردصُملفقلاحُتف
ً.احيبقدوسأًايندعمًاضرغ،ضيبأصيمققوفو،لفقلا

تأرنأاهلقبسدقف،يقيقحّهنأفرعتلهسملىلإةجاحبنكتمل
.ةقباسلااهتاونسيف،لبقنمًاسدسم

تطغض،عومدلافرذتنأكشوىلعاهنأترعشنيحو،اهقيرتعلب
رمتسيملو،اهسفنلاهتدلاومسابنيترمتسمه.اهينيعىلعاهعباصأب
.طقفٍناوثعضبالإكاذاهروعش

نأ؛كلذزواجتاهيلعنأتفرعً.ائّدهمًاقيمعًاسفنكلذدعبتبحس
نعريثكلااهّايإهرابخإمدعببسلقألاىلعرسفياذه.هزواجتامهيلع
.اهينجيهنأًاحضاوودبييتلاةلئاطلالاومألاكلتبسكيهلعجيامو،هتنهم
؟كلذكسيلأ،ةركفلااهلترطخدقو

.اهفرعتّالأيغبنيءايشأ،اهفرعتالءايشأكانهتناك.اهرمأتمزح
يهوعمسلاتفهرأ.رفصلاىلإلفقلاماقرأتداعأوةبيقحلاتدصوأ

تدهاش.لخادلاىلإلسنتورذحبهحتفتنألبقبابلابرقفقت
قلغتنألبقةآرملاىلعةرظنتقلأولو،ريرسلاىلعءوضلانمًاليطتسم
وأً،ادجاهراكفأبةقرغتسمتناكاهنكل.ةحوتفمهينيعىدحإتأرل،بابلا
ةيقلتسميهوًاراركتوًارارماهتدواريتلاةركفلابةقرغتسمتناكىرحألاب
ةقيدحنمتاخرصلاو،جراخلايفريسلاةكرحىلإةيغصموريرسلاىلع
مهملاديحولاءيشلاوهلبقتسملاناك.مظتنملاقيمعلاهسّفنتو،تاناويحلا
ً.ادعاصفنآلانم

ٍتوصبةكحضامهتعبت،فيصرلاىلعةروراقّمطحتتوص،ةخرص
يفزيفوصةباوبوحنةدعتبميرجتتاوطخعقوومئاتشتعِمُسمث.شجأ
.تلسيبداتساهاجتا



دقناك.جراخلايفليللاتاوصأىلإىغصأو،فقسلاىلإيراهقّدح
ءاسنلايفريكفتلابأدبيوظقيتسينألبقمالحأنودنمتاعاسثالثمان
نألواح.هحورلًاديجًانمثضرعيدحاولجرو،نيتميرجلايناكمو،ثالثلا
دعُبلامهفيو،طمنلاىريوةرفيّشلاَّكفينأو،كلذيفًامظنمًائيشدجي
لاؤسلانعةباجإلافرعيو،هيلإنتسيوأراشأيذلاجذومنلانمىلعألا
!؟اذاملوهو،فيكقبسييذلا

امبرونيتأرمالتقيوليصوتةمدخلماعسبالمامصخشيدترياذامل
حراسمراتخانيحهيلإةبسنلابًادجًابعصرمألالعجاذاملً؟اضيأًاثالث
ىلإنيلسلستملاةلتقللةقباسلاجذامنلالكريشت؟لئاسركرتاذامل؟همئارج
يفيسنجفنعدوجوىلعليلديأدجويالاذاملف،يسنجمهزفاحنأ
؟نسدنفساربرابونيولاليماكيتلاح

ىلعىقلتساوهنعًاديعبفاحللاءاطغلكرفعادصلابيراهرعش
دعبنم2:51ىلإةريشمّهبنملاةعاسىلعءارمحلاماقرألاتجهوت.هبناج
:هيلإنيهجوميراهامهحرطناذللاناريخألانالاؤسلاناك.ليللافصتنم
نأشبهسفنجعزياذاملو؟هبلقّمطحتتناكنإةوقبهحوربكسمتياذامل
؟ههركيماظن

بابىلإقّدحوخبطملاىلإبهذمث،ةيضرألاىلعهيمدقعضو
،ةفاحلاىتحاهألمسأكيفروبنصلانمًءامبكس.ةلسغملاقوفةنازخلا
يدامرلاءاطغلاعزن.ءادوسلاةبلعلاجرخأوةدئاملاتاودأجردحتفمث
اميف،مانيهلعجتسةدحاوّةبحتناك.هّفكةحارىلعتايوتحملاىقلأو
ثالثلوانتلاحيفو،جازملايبصعميبميجنمٍسأكعمناّتبحهلعجتس
.ةعقوتمريغوةريطخبقاوعلانوكتدقفرثكأوأتابح

ءامعماهعلبوهيفتاّبحثالثىمرو،هعاستاىلعهمفيراهحتف
.رتاف

نوتغنيلإكويدةناوطسألّغشو،سولجلاةفرغىلإكلذدعببهذ
يهوةلفاحيفةسلاجنامكاهنيجهتيؤردعباهارتشادقناكيتلا
هعمساملكيفةبآكللةراثإرثكألاونايبلاتافوزعمضعبىلإعمتست
.يراه

.ةحنجألاكنيعارذيذيسركىلعسلج
."طقفةدحاوةقيرطالإفرعأال":لاقدقنتسيوأناك
رتوردنأهيفزواجتيذلامويلاىلإ؛ةيادبلاىلإهتركاذبيراهداع

،ءاعبرألا،اتاغرناس،ةعمجلا.نيفسلافلوأيفناونعلاىلإهقيرطيفًالقاثتم



ةبابسلا؛ةروتبمعباصأثالث،ىرسيلاديلا.ءاسنثالث،نينثالا،زرنربلراك
النكلو،ناريجاهيفٍنابم؛نكامأةثالث.متاخلاعبصإمث،ىطسولامث،ًالوأ
ءانبو،يضاملانرقلاعلطمذنمميدقققشىنبم.ةرسألانمدارفأدجوي
ماقرأةيؤرهنكمي،دعاصم.تاينيعبرألانمبتاكمىنبمو،تاينيثالثلانم
يفلاّمععمملكتدقراكسسونغامناك.دعاصملاباوبأقوفقباوطلا
نماونّكمتيملو،اهبةطيحملاةعطاقملاوولسوأيفنيفرتحمليصوتلاةمدخ
مهنكلو،ءارفصلاةزنكلاوأةيئاوهلاةجاّردلاتاّدعمبّقلعتياميفهتدعاسم
لوصحلا-ئراوطتامدخنمضتتيتلا-نيمأتلادوقعلالخنماوعاطتسا
ةيضاملاةتسلاروهشلايفاورتشانيذلاصاخشألالكنعزجومىلع
.لتاقلاهمدختسايذلاعونلانمةفلكمتاجاّرد

هيفدروهيذخفنشخلايسركلازخوو،هيلإللستيردخلاساسحإبرعش
.ةيراعلا

،ةنس28اهرمع،ءابزع،ينالعإبتكميفةفظوم؛اليماك:اياحضلا
.ةليحن،ءارقش،ةنس33اهرمع،ةجوزتم،ةينغم؛ثيبزيل.ًاليلقةنّاير،ءارمس
.امًاعونءارقش،اهيدلاوعمشيعت،ةنس28اهرمع،لابقتساةفظوم؛اربراب
مئارجلاتاقوأ.لامجلاتاعئارنسلّنهنكلو،تاوانسحثالثلاءاسنلاتناك
ةياهنةلطعيفتلصحاهنمّلك-ًاروفتلُتقثيبزيلنأضارتفاىلع-
.لمعلاتاعاسدعبو،ليصألايف،عوبسألا

تاعوطقمبءولممهسأرنأكو؛ةعرسبفزعينوتغنيلإكويدناك
،كاذنآًامامتفزعلانعفقوتدقهنأادب.هنماهجارخإديريةيقيسوم
.ةيساسألافوقولاطاقنطقففيضيهنأو

نهبراقأعمملكتوأ،اياحضلاتايفلخضرعتسادقيراهنكيمل
مل.ههابتناتفليًائيشدجينأنودنمريراقتلاأرقامنإو،نهئاقدصأو
ّقلعتيامنإو،اياحضلانمّلكةيوهبقلعتيوأ،كانهًادوجومباوجلانكي
نمرثكأاياحضلانكتمل،لتاقلاكلذىلإةبسنلاب.هنّلثمياموهنلعفيامب
تناك.هلوحءيشلكلثمً؛ابيرقتًايئاوشعنهرايتخامتتابيرغءاسن
.جذومنلاةدهاشمو،رمألانعةحملةيؤربقلعتتةلأسملا

ريقاقعاهنأاهريثأتنمادبو،ةوقبكلذدعبةيئايميكلاداوملاتلمع
رحبأف،راكفأللًالاجمريكفتلاحسفأو.ةمّونمًابوبحاهنوكنمرثكأةسوله
قفخ.رهنيف-ليمربيفهنأكو-ًاقالطإاهيلعةرطيسيأنودنماهيف
هلوحءيشلكناك،هيعودرتساامدنعو،عّسوتينوكلثمضبنوتقولا
.ةقاصللاشدختيهوتاناوطسألالّغشمةربإتوصالإعمسيملوً،انكاس



قوفًاقاسًاعضاوريرسلاةفاحىلعسلجو،مونلاةفرغىلإبهذ
صقارتيتقولاضعبرورمدعبأدبيذلامجنلاىلعهمامتهاّزكرو،ىرخأ
.طقفةيؤرلالاجميفهئاقبإبقلعتيرمألاناك.امهضمغأف،هينيعمامأ

عمسوسلج.هءاروءيشلكىحضأ،جراخلايفسمشلاتقرشأامدنع
ّزكروهسأرعفرف،ملالسلاىلعامتوصهظقيأ.ملحيناكهنكلو،ىأرو
.صقارتيدعيمليذلامجنلاىلع

.جذومنلاىأردقف،رمألاىهتناو،ءيشيأصقارتيمل
قمحأ؛ةيقيقحرعاشمنعًاسئايثحبيٍردخلجرلجذومنلاناك

دجوتثيحو،بحلادجتبُِحيصخشدجويثيحهنأقّدصيجذاس
ةبونيفرادجلاىلعهسأربرض.لوهيراهجذومن؛ةبوجأدجتةلئسأ
هرصبعقو.هريرسىلعطقسينألبقهينيعمامأتارارشىأرو،بضغ
،ةقيقدنيسمخوسمخوةسماخلاىلإريشتتناكوّهبنملاةعاسىلع
.ئفادوبطرفاحللاءاطغنأفشتكاو

.يعولادقف-حابصملاّرزىلعطغضدقامًاصخشنأكو-مث
رفرزبوأتاحفصّبلقويكنادمهمه.اهبوكيفةوهقلابكستتناك

ةجزاطناسوركعطقىرتشاامك،ةيوازلادنعقدنفلانماهارتشايتلا
رفاستمل.ليلقذنماهتّرضحدق-يلحملازبخملاةبحاص-اكنيلهتناك
مليتلاطقفايكافولسىلإاهبتماقةلحرءانثتساب،لبقنمجراخلاىلإ
يفدجوياملكنآلاغاربيفدجويهنأىلإاهنأمطهنكلً،اقحةديعبنكت
لجرعقو،هيقتلتنألبقو،رفاستنأديرتتناك.ابوروأيفةريبكلاندملا
يفيراجتليمعلبقنمةيدههلتمُّدقدقو،اهبحيفيكيرمألامعأ
ىلعوًانايروًائيربوًافيطلًالجرناك.ةلديصلاتاكرشىدحإيفريدم؛غارب
ًاعبط.سولجنأسوليفلزنملاىلإهعمتبهذنإءيشلكاهحنملدادعتسا
ةفرغىلإبهذ،ساموتاهاخأواهداّوقتربخأامدنعاهنكلو،تقفاو
.ّطقًاددجمهرتملويلاتلامويلايفيكيرمألارداغ.نيكسبهدّدهويكيرمألا
يستحتوابوروأدنارغقدنفيفةبئتكمسلجتتناك،مايأةعبرأدعب
لهاجتتيهواهبقاروةفرغلارخؤميفيسركىلعسلج.رهظنيحبارشلا
نمةبولطماهنأةقيقحسيل؛اهيفهبجعأامكلذناك.نيجعزمًالاجر
مدعببجُعأو،اهيلإمهددوتبًاقالطإثرتكتالاهنأنكلو،نيرخآلاجر
.ةلماكلااهتطاسبوةيوفعلااهتالابم

ىلإتشممث،هتركشو،بارشلانمًاسأكاهليرتشينأهلتحمس
.اهدرفمباهلزنم



يفاهنكستيتلاةريغصلاوبقلاةقشسرجّنر،يلاتلامويلايف
نكلو،هيفميقتيذلاناكملافشتكافيكطقاهربخيمل.سيانسارتس
ةداعسلابترعشو.نيعةفرطبةيدروءارمحىلإةيدامرنمتلّوحتاهتايح
.رورسلاو

.ةقروبلقنيحًافيفحةفيحصلاتردصأ
يفرّكفتلتناكامةبيقحلايفسدسملاالولو.فرعتنأبجيناك

ً.اريثكرمألا
؛مهملاءيشلاءانثتسابءيشلكاهتركاذنمَوحمتوىسنتنأترّرق

.هبحتيهو،ناديعسامهنإ
فرعتتناكو،اهءادريدترتلازتاليهودعقملاىلعسلجتتناك

ةعدخلاو،لاجرلابجعياّمعًائيشفرعتتناك،ةلصحملاب.ءادرلاباهبحيهنأ
نكيمل؛مستبتتأدبو،اهرجحىلإلفسألاوحنترظن.رسلايشفتّالأ
.فقوتتنأاهرودقمب

."هبكربخأءيشّيدل":تلاق
.حيرلاهجاويعارشلثمةفيحصلاتقفخ."؟اذ-ام"
."بضغتالأيندع":عستتاهتماستبانأرعشتيهوتلاق
."اذهبكدعأنأنكميال":هرصبعفرينأنودنملاق
."...اذام".اهتماستباتدّمجت
يفتظقيتسانيحيتبيقحتّشتفدقكنأيننيربختسكنأنّمخأ"

."ليللا
ةفيحصلاعضو.ةبيتردعتملو،ةفلتخمهتربننأةرملّوألتظحال

.اهينيعىلإرظنوً،ابناج
نكيملهنأتفرعو،هيلعبذكلاىلإةرطضمدعتملاهنألهللدمحلا

هنأتظحالو،اهسأرتّزه.نآلاناهربلااهيدلوً،اقلطمكلذلعفاهرودقمب
.اههجوريباعتىلعةرطيسلااهرودقمبسيل

.اهقيرتعلبفً،ابجاحعفر
اكيإنماهترتشايتلاةريبكلاخبطملاةعاسيفيناثلابرقعلاكتكت

.تمصبهلامب
سيلأ،يتابيبحنملئاسرلانمًاماوكأِتدجوو":ًالئاقعباتومستبا

."؟كلذك
.عومدلابناتقرورغمامهواهانيعتفرط
."؟امبطخكانهله.افيإايحزمأانأ".مامألاىلإلام



انأ":لاجعتسالاىلإةجاحكانهنأكوةعرسبتسمهمث،تأموأ
."لفطبقزرُنس...نحن...انأ.لماح

،اهكوكشنعملكتتتناكاميف؛همامأقّدحيوهوًالوهذمكانهسلج
رداغوضهن،اهمالكتهنأامدنعو.اهلمحدكأيذلابيبطلااهترايزنعو
.ةريغصءادوسةبلعاهاطعأوداعمث،خبطملا

."يتدلاوروزأ":لاق
."؟اذام"
."يتدلاوروزأتنك.ولسوأيفهلعفأاّمعنيلءاستتتنك"
ٌّمأهيدلله.اهراكفأىلوأكلتتناك."؟ةايحلاديقىلعكتدلاوله"

."؟ولسوأيفيهأ":تفاضأاهنكل؟ً!اقح
لجأنم،كلاهنإ؟غنلبيلاياهيحتفتنلأ":ةبلعلاوحنأموأومستبا

."لفطلا
رعشتيهوتلاق.اهحتفتلةيافكأدهتنألبقنيترماهانيعتفرط

."ةليمجاهنإ"ً:اعومدنائلتمتاهينيعنأب
.هتربنىلإةباترلاتداع."افونافرامافيإايكبحأ"
.ينحماس،ينحماس":ةسماهاهيعارذبهتنضحو،اهعومدمغرتمستبا

ينربختنأىلإيعادال.مهمريغيقابلاو،هيلإجاتحأاملكوهكبح
."...سدسملاوأ،كتدلاونعًائيش

:ةسماههنذأىلعاهمفتعضوف،اهيعارذنيبّبلصتيهدسجبترعش
."؟عمستلهً،ائيشفرعأنأديرأاليننكل،سدسملاتيأر"
النكلو،افيإايفسآانأً.انسح،معن":لاقواهقانعنمهسفنرّرح

."نآلاسيل،َّرفم
."؟ينعتاذام"
."؟انأنميفرعتنأبجي"
."يزيزعايتنأنمفرعأيننكل"
."هلعفأامنيفرعتالِتنأ"
."فرعأنأديرأيننأنمةدكأتمتسل"
."يفرعتنأبجي"
وهوىلعألاىلإاهعفرواهلخادبيتلاةدالقلاجرخأو،اهنمةبلعلاذخأ

."هلعفأاماذه":لوقي
نيحبحمنيعلثممجنلكشىلعتناكيتلاةساملألاتعمل

نمهديجرخأو."اذهو".خبطملاةذفاننمللستملاحابصلاءوضتسكع



هنكل،ةبيقحلايفهتأردقتناكيذلاهسفنسدسملاتأرف،هترتسبيج
افيإنكتمل.هتروسامةياهنبةلصتمةريبكءادوسةعطقكانهولوطأ
اهنإ؛ءادوسلاةعطقلاهذهفرعتاهنكلو،ةحلسألانعريثكلافرعتافونافرام
.اهلمئالممسالااذهو،توصمتاك

دقامًاصخشّنأولامكرعشو،فتاهلانينرىلعيراهظقيتسا
هيلإةبسنلابادبّهنأريغ،هناسلبهّبطرينألواح.همفيفةفشنماشح
ةلواطلاىلعةعاسلاتناك.هقلحفقسىلعقلاعتئابزبخفيغرك
ءيشهنهذيفطلتخا.ةقيقدةرشععبسوةرشاعلاىلإريشتهريرسبناجب
ّنريفتاهلاناكاميفسولجلاةفرغىلإبهذ.ةروصلاوىركذلانيبام
.ةسداسلاةرملل

."؟نم،يراه".ةعاّمسلاعفر
."رذتعأنأطقفتدرأ"
."؟ليكار".هعمسينأًامئادلمأيذلاتوصلاوهتوصلااذهناك
."ةفسآانأ.بضغأنأيلقحيالو،كلمعهنإ":تلاق
قامعأنمجرخينألواحيامءيشناك.يسركلاىلعيراهسلج

ً.ابيرقتةيسنملاهمالحأ
."يبضغتنأيفقحلالككل":لاق
."انسرحينأمهدحأىلعبجيو،يطرشتنأ"
."لمعلانعملكتأالانأ":يراهلاق
.رظتناو،بُجتمل
."كيلإقاتشأ":جدهتمٍتوصبتلاق
نيحيف،هيلعنوكأنأنينمتتيذلاصخشلاىلإنيقاتشتِتنأ":لاق

انأقاتشأ
."-ىلإ

."ةمالسلاعم":اهتمّدقمفصتنميفعطُقتةينغألثمتلاق
ماق.هسفنتقولايفًابئتكموًاجهتبم؛فتاهلاىلإًاقّدحميراهسلج

مدطصاو،حطسلاىلإجورخللةريخأةلواحمبةيضاملاةليللاملحنمءزج
ضافخناعمةيناثلكرورمبكمسأحبصأيذلاديلجلانميلفسلابناجلاب
يفًابقُعدجوفغبتفئافلنعًاثحبةريغصلاةلواطلاّشتف.ةرارحلاةجرد
حجرألاىلعليكارنأفرعو،ًاليلقًاردخلازيالهناسلناك.ةضفنملا
نعًاديعبكلذنكيملوً،اددجمهيعودقفهنأهمثعلتنمتجتنتسا
.هسفنّمسلانمديزملالوانتيلًاديجنكيملهجازمنأالإ؛ةقيقحلا



.ريرسلابناجبةلواطلاىلعةعاسلاىلإرظنومونلاةفرغىلإبهذ
...امءيش.لمعلاىلإباهذلاتقوّهنإ

.هينيعضمغأ
كانهنكيمل.ةيعمسلاهتانقيفنوتغنيلإكويدىقيسومىدصقلع

مارتلاملأةخرصعمسف،ءاغصإلاعبات.دعبأناكميفثحبينأهيلعو،ءيش
الوتبلاقاروأنيبءوسلابرذنتةشخشخوحطسلاىلعرهتاوطخْعقوو
ةقطقطو،ةحاسلايفًاتاوصأعمسً،اضيأدعبأناكميف.ةحاسلايفءارضخلا
،بقاثطشكتوصو،وبقلاةفرغيفةعقعقو،ذفاونلارطأيفنوجعملا
امك؛لافطأللةديوهتهلسمهتهتدلاوعمس.ةهدرلايفهئاذحتوصو
ً.اددجمملحلاىلإداعمث.مونلاىلإبهذينألبقلعفتنأتداتعا

.طقفعمسيهنأل؛كلذكنوكينأبجيو،ىمعأناك
رّدقو،ةيفلخلايفتاعّرضتةمتمتنمٍعونعمًاتفاخءانغتوصعمس

دعبعمسهنكل،ةدابعلارادةعاقهبشتةريبكةفرغيفهنأىدصلانم
يلاعلافقسلاتحتنمدّدرتو،لصاوتموحنىلعطقستتارطقكلذ
امبر؟مامَحرويطيهأ.فرفرتةحنجأتوص-كلذحصنإ-رطنقملا
لثم؛ةفولأمريغوةبيرغتدبرئاعشلانكل،ةعومجمدوقينيدلجرناك
؛رومزمءادأيفلفحملاكراش.ةددعتمتاغلبّملكتلاوأًابيرقتةيسورلا
،ةأجف.ميرموأحيسملالثمةفولأمتاملكعمسيملوً،ابيرغًانحلعمسو
.زافلتلانم،نحللافّرعتو،فزعلايفارتسكروألاتعرشو،ءانغلابلفحملاأدب
.تفقوت،ةركاهنإ؛جرحدتيًائيشعمس،ةظحلاورظتنا

.ةرفيشلا."ةسمخوهمقرلا،ةسمخ":ةأرماتوصلاق



:نورشعلاوثلاثلالصفلا
يرشبمقر.ةعمجلا

ىلعهتبرضديلجلاكةدرابةريغصتاريطقةباثمبيراهتاّيلجتتناك
َروثعلا،تاريطقلاطوقسهتعباتموهرصبهعفربعيطتسيدعيملً،اعبط.هسأر
وأ،ةقرسوأ،ةبهكادبدقفً؛افلتخمماهلإلاكلذادب.ةبسانملاةلصلاىلع
كويدلثمصاخشأىلإيتأتنأنكميىقيسوم؛هقحتسيالفورعم
سلجينأوههلعفهيلعاملكناك.ملحنمةرشابم،ةزهاج،نوتغنيلإ
.اهفزعيو

يقيسوملالفحلاروهمجىعدتسادقو،طبضلابكلذبموقييراهناك
ءزجلازّهجيلتقولانمًاعستمهحنمام،1:00ةعاسلادنعهبتكمىلإ
،بطقلامجنىلإجاتحاكلذلجأنم.ةرفيشلانمريخألاءزجلا؛يساسألا
.موجنةحولو

،ةلقنمو،ةرطسميرتشيلةبتكمىلإجّرعلمعلاىلإهقيرطيف
قاروألانمًاددعو،مهيدلدوجومسأرعفرأباٍّفاجربحملقو،نيتلصوبو
ناكولسوألةريبكةطيرخدجو،هبتكمىلإلصونيحلمعلاأدب.ةفافشلا
،تانالعإلاحولحطسّفظنو،اهضعبباهقصلواهبيترتداعأفً،اقباساهقّزمدق
دعبمسرً.اددجمهبتكميفليوطلارادجلاىلعسيبابدلابةطيرخلاّتبثو
72اهنملكتاعاطقةسمخىلإاهمسقو،ةفافشةقروىلعةرئادكلذ
دعبألكلصوةرطسملاوفاجلاربحلاملقمادختسابو،طبضلابةجرد
ةقرولاعفر،لمعلاىهنأامدنعو.لصتمدحاوطخبامهضعبنعنيتطقن
.ّيسامخمجن؛ءوضلاىلإةفافشلا

ةفرغىلإبهذاذل،تاعامتجالاةعاقيفطالسملايراهدجيمل
نيشتفملاسيئريقليثيحةميرجلاةحفاكمةبعشبةصاخلاتاعامتجالا
تحبصأفيك"ةرابعبءالمزلانيبةفورعم-ةداتعملاهترضاحمنوسرافيإ
.ةلطعلايفنيبوانملانمةعومجمعماسمىلع-ً"ادجًايكذ

ةبرععفديوسبقملانميئابرهكلاطيرشلابحسيوهو،يراهلاق
."ىوصقةيولوأ":لوهذملانوسرافيإزواجتيلطالسملا

ةعقبهّجوو،طالسملاىلعةفافشلاةقرولاعضو،هبتكمىلإداعامدنعو
.سيئرلاءوضلاأفطأوةطيرخلاوحنءوضلا

وهوهسفنتتوصعمسذفاونلاىلإرقتفتيتلاةمتعملاةفرغلايف
طخلازيكرتلّدعيو،اهنعهدعبيواهنمطالسملابّرقيو،ةفافشلاةقرولاريدي
نأهلدبالوً،اقباطممجنلاناك.ةقباطمىلعلصحىتحمجنللدوسألا



ًاددعىرجأونيترئادبنيعراشيمقرطاحأو،ةطيرخلاىلإقّدح.كلذكنوكي
.ةيفتاهلاتاملاكملانم

.كاذنآًادعتسمحبصأ
نوألاتشو،نوليتبو،رلاوموتو،رلومينرايبناك1:05ةعاسلادنع

نسروفلاهويراهبتكميفنيدشتحمو،ةراعتسمٍساركىلعنيسلاج
.نارئفلثمنوتماصمهو،كرتشملا

نأبجيناككرتشمءيشً.ادجةطيسبو،ةرفيشاهنإ":يراهلاق
."يددعمقرهنإً؛ادجًاحضاوهيلعانلصح.ليوطتقوذنمهارن

.هيلإاورظن
."ةسمخ":يراهلاق
."؟ةسمخ"
."ةسمخوهمقرلا"
دقناككلذدعبءيشثدح.ةكبترملاةعبرألاهوجولايراهبقار

لوانتنمةليوطتاقوأدعب؛تقولارورمبهثودحرركتوً،انايحأهربتخا
هنأبروعشهباتناو،ضرألاتزتها،راذنإقباسيأنودنمف.بارشلا
نيسلاجءالمزةعبرأكانهنكيمل.عقاولابساسحإلكدقفو،طقسيس
ًايفيصمويلانكيملو،ةيئانجةيضقىلعلمعينكيملو،بتكملايفهمامأ
ةبوننأفرعً.اقلطمادِجُودقليكاروغيلوأنكيملو،ولسوأيفًائفاد
عباصأفارطأبضرألابّثبشتف،ىرخأتابوناهعبتتدقةريصقلارعذلا
.هيمدق

.هشأجةطابرعمجتسانيحيفءطبببرشوهتوهقبوكيراهعفر
ةلواطلاىلععضُويبوكلاتوصعمسيامدنعهنأىلعمزعلادقع

.عقاولااذهىلإ؛انهىلإدوعيس
ً.اموتكمًاتوصًارِدصمرقتساف،ةلواطلاىلعبوكلاعضو
اياحضلالكىلعهتمالعلتاقلاكرتدقل:لوألالاؤسلا":يراهلاق

."؟اهلًاسأرمك،ةساملأمادختساب
."ةسمخ":رلوملاق
.ةيحضلكلىرسيلاديلانمةدحاوًاعبصإًاضيأرتب:يناثلالاؤسلا"

لتقلااتميرجتعقو:ثلاثلالاؤسلا؟ديلايفةدوجوملاعباصألاددعمك
نينثالاوءاعبرألاوةعمجلامايأ،ةبقاعتمعيباسأةثالثلالخفطخلاةميرجو
."؟اهنمٍّلكنيبًامويمك؛يلاوتلاىلع

.ةظحلتمصلاقبطأ



."ةسمخ":رلاولاق
."؟تقولاو"
.ً"ابيرقتةسماخلاةعاسلا"ً:ابيجمنوأحنحنت
تريتخادقاياحضلانيوانعنأاٍّيرهاظادب:ريخألاوسماخلالاؤسلا"

."؟يتب.دحاوءيشيفكرتشتمئارجلانكامأنكلوً،ايئاوشع
."؟ةسمخ":بيُجتيهوتمّهجت
.نيلوهذميراهىلإةعبرألاقّدح
..ً.ابت،هوأ":دّروتتوةلمجلافصتنميففقوتتنألبقيتبتخرص

."سماخلاقباطلايفاياحضلالكتيفوت.سماخلاقباطلايف...ينعأ،ةفسآ
."طبضلاب"
.بابلاىلإيراهبهذنيحيفنيرخآلاهوجوىلعغزبيكاردإلاأدب
.وتللاهعلبدقسفنللةزّزقمةملكاهنأكورلوماهقطن."ةسمخ"
نكيملو،حابصملارزىلعيراهطغضنيحكلاحمالظَّلح

.مهنيبكرحتيوهوهتوصالإءيشعامسمهرودقمب
،دوسألارحسلايف؛سوقطلانمٍددعيففولأممقر،ةسمخمقرلا"

ةسمخمقرلاىلإراُشيتاباتكةّدعيف.تانايدلافلتخميفو،ةفارعلاو
يفلحارمسمخيفّرمنو،ساوحسمخانيدلنألً؛ايرشبًامقرهفصوب
."ةايحلا

هيفبحاشءاضمهجومالظلايفمهمامأةأجفرهظو،ةّقطاوعمس
ةمغمغكلذتعبت.نيبجلاىلعمجنونيوادوسنيترئاغنينيعارجحم
.ةتفاختاسمه

."...فسآ"
.ضيبألارادجلاىلإههجونمءوضلاةعقبتلقتنافطالسملايراهرادأ
ًاموسرموًاشوقنمهاندجويذلالثم،يسامخمجن،نورتامك،اذه"

ايًاددجماذهانديفيفيك.نسدنفساربرابونيولاليماكيتثجبرق
."؟لاتش

انأً.اقحةركفيأّيدلتسيل":باجأوًاقيمعًاسفنسفنلاملاعذخأ
."ةفرصلامولعلانمزئمشأ

ةديجيهو،ةلقنممادختسابةطيسبةخسنتعنصً.انسح":يراهلاق
."انفادهأحيضوتلةيافك

."؟انفادهأ":رلوملأس
.ظحةبرضنوكتامبرةيمقرتافداصمنآلاىتحمكيلعتضرعدقل"



."كلذكتسيلاهنأىلعناهربلامكيلإ
طسواهزكرمةرئادةفاحىلعثالثلالتقلامئارجتعقو":يراهلاق

امكو.طبضلابةجردنيعبسونيتنثااهضعبنعدعبت،اذهىلإةفاضإ.ولسوأ
."...عقتمئارجلانكامأ،انهنورت

."مجنلانمسوؤرةثالثفارطأىلع...":يتبتسمه
."...انحنمدقهنأ...هنأينعتله!لوهللاي":ًالوهذمرلوملاق
مئارجلانعانربخيل...هترفيشاهنإ.بطقلامجنانحنمدقل":يراهلاق

،اثدحتنأبجي،ناتنثاكانهلازتالو،نآلاىتحًاثالثفرتقادقل.سمخلا
."انهوانه،مجنللًاقفو

لوحةطيرخلاىلعامهمسردقناكنيتللانيترئادلاىلإيراهراشأ
.نيناكملا

."ىتمفرعنو":رلاوموتلاق
.يراهأموأ
،ىرخأوةميرجلكنيبمايأةسمخدوجوبو!لوهللاي":رلوملاق

."...ةيلاتلاةميرجلافرتقيس
."تبسلا":يتبتلاق
.ً"ادغ":نوألاق
ً.ادجًاقلقوًاشهدنمادب."!لوهللاي":ةثلاثلاةرمللرلوملاق
نيحيف،ةجاتهملانيرخآلاتاوصأهتعطاقاميف،همالكيراهعبات

ءاضيبةعرشأقوفةيفاصلاةحتافلافيصلاءامسيفًايلاعسمشلاتعفترا
ىلإاهتدوعقيرطقشتلةئيطبوةرتافتالواحمبموقتبكارملةريغص
،"ريسلاةلآ"مسابًايبعشفورعملاعفترملاعطاقتلادنعاكيفرويبيف.ةسبايلا
قوفئفادلاءاوهلاتارايتلعفبليصوتةمدخلماعةبيقحتكّرحت
فرطلاىلع.رحجيفةكباشتمٍعافألثماهضعبعمتلخادتيتلاتاقرطلا
،اربوألارادليلبقتسملاىنبملاعقوميفنيزختعدوتسمنم،رحبللهجاوملا
ً،اقباسبهتلمحّرقتتحتًاديرودجيلًادهاجلمعيلجركانهناك
هيلعنأًاكردمهتسيرفبرقفقيليزهرمنلثمًاسوبعهنيبجّبطقيو
.عبضرهظينألبقعرسينأ

يلرابثيبزيلنألتاقلافرعفيك.ةظحلرظتنا":رلاوموتلاق
."؟عراشلايفرظتنيناكنإسماخلاقباطلايفشيعت

اممانّقثوت.ملالسلاىلعامنإو،عراشلايفرظتنينكيمل":يتبتلاق
بقار.حيحصاذهو،مئالموحنىلعبابلاقالغإمدعنعيلرابهلاق



يفأبتخاو،سماخلاقباطلانملزنيسدحأكانهناكنإىريلدعصملا
."امدحأروهظلًابسحتوبقلاىلإيدؤملارمملا

."؟كلذدعبو،يتبايديج":يراهلاق
نمتجرخنيحاهفقوأً.ادجرطخكلذ،ال...وعراشلاىلإاهعبت"

."مروفورولكمدختساو،دعصملا
كلذلعفولو،ةريبكةفزاجمىلعيوطنياذه،ال":مزحبرلاولاق

دحأامهدهاشاذإو.جراخلايفةفقوتمةرايسىلإاهلمحينأهيلعبّجوتل
."مقرلاظفحيسامبروةرايسلازارطديكأتلابفرعيسف

.ًاليلقًاديعبةفقوتمةرايسلاتناكو،مروفورولكلامدختسيمل":رلوملاق
."هبيجيفحالسلاًايفخماهعبتنيحيفهمامأيشمتاهلعجوسدسمباهدّده

حاتفمً.ايئاوشعاياحضلارايتخاّمت،ثدحاّمعرظنلاضغب":يراهلاق
دعصملايلرابملهليوّلقتساول.ةميرجلاهيفتفُرتقايذلاناكملاوهلحلا
."ةيحضلاوهناكلهتجوزنمًالدبسماخلاقباطلانمًالوزن

ببسًاضيأاذهّرسفيامبرفً،احيحصهلوقتامناكاذإ":نوألاق
."...مرجملانكيملاذإً.ايسنجءاسنلاىلعءادتعالامدع

."لتاقلا"
ءاسننهلكنأةقيقحنأينعياذهف،اياحضلاراتخادقلتاقلا..."

هجوىلعةيسنجفادهألاياحضلاَلتُقتمل،لاحلاهذهيف.ةفداصمضحم
."اضرلابًاروعشهحنمييذلاوههسفنلعفلاامنإو،ديدحتلا

نكيملأً.ايئاوشعكلذنكيمل؟تاديسلاماّمحنعاذام":يتبتلاق
ً؟امهمةيحضلاسنجنكيملنإلاجرلاماّمحىلإبهذينألجربًايرح
."هجورخوأهلوخدءانثأيفراظنألاتفلباهنيحرطاخيلنكيمل

،لعفهنأودبيامكًاديجدعتسادقناكاذإ،نكل.امبر":يراهلاق
له.ةاماحملابتكميفءاسنلانمرثكأًالاجركانهنأفرعهنأّدبالف
."؟تمهف

.ةوقبيتبانيعتفرط
ةصرفتناكتاديسلاماّمحيف.يراهاييقطنمريكفتّهنإ":رلاولاق

."لقأهسوقطبهمايقءانثأيفهجاعزإ
ٍفاكاذه،موقايًانسح".ةسلجلارلومىهنأنيح2:08ةعاسلاتناك

."ءايحألاىلعّزكرنّاله.تاومألانأشب
لالظلاو،ئفاكملااهعطقنميناثلافصنلاتأدبدقسمشلاتناك

وههعامسنكمياملكثيحنيوتيفةرفقمةسردمةحاسنمبرتقت



يراهبتكميف.امرادجبمدقةركماطترانعرداصلابيترلاتوصلا
نيميىلإمجنلاسأررقتسا.ةحئارلاهيركوًابطرءاوهلاحبصأ،ماكحإبقلغملا
دقيراهناك.نبماكيفنيفويسنإبناجبراقعىلعزرنربلراكةحاس
امنوكيل1912ماعّديُشدقمجنلافرطتحتعقاولاءانبلانأحرش
يف؛بالطللنكسمىلإكلذدعبلّوُحهنكل،"لسلارادب"كاذنآفرُع
.ةماعبالطللًاريخأو،ضيرمتلاذيمالتلمث،نييلحملاداصتقالابالطلةيادبلا

ةيزاوتمطوطخنمةكبشىلإيسامخلامجنلايفريخألاسأرلاراشأ
.ءادوس

دحأال؟ولسوأةطحمنمةيديدحلاةكسلاطوطخيهأ":رلوملأس
."؟كلذكسيلأ،كانهشيعي

."هبتنا":ةيؤرلانعبجُحريغصعبرمىلإريشيوهو،يراهلاق
."-هنإ،نيزختعدوتسمكلذنأدبال"
ملأ.كانهلزنمدجوي،عقاولايف.ةحيحصةطيرخلا،ال":رلاولاق

ينبملابيرغلالصفنملالزنملاكلذ؟راطقلانتمىلعمترفاسنيحهوظحالت
."...وةقيدحكانه.هدحومئاقلا،رمحأرجآنم

فورعمهنإ.ةطحملاريدملزنم،ليفةرادينعتتنأ":نوألاق
."نآلابتاكمىلإلّوحتهنأضرتفأوً،امامت

نعةقيثوهيدلةينطولاتالجسلابتكمنأمهغلبأوهسأريراهَّزه
.نسترفيسغولوأاهمسازوجعةديس؛كانهشيعيصخش

لزنميفوأيبالطلاىنبملايفسماخقباطدجويال":يراهلاق
."ةطحملاريدم

."؟كلذهفقويسله":نوأوحنريدتسيوهورلاولأس
ّعقوتنعنآلاملكتناننكل،اذهنظأال":ًالئاقهيفتكنوأَّزه

."ينيمختلثمكنيمختانهو؛يدرفكولستازيم
ً،ادغيبالطلاىنبملايفبرضيسهنإلوقننأنكمي.سأبال":رلاولاق

."؟نوقفتمنحنله.ةيانعباهلّططخنوةيلمعمظنننأانلةصرفلضفأو
.ةلواطلالوحنيسلاجلالكأموأ
أدبأوةصاخلاتاوقلانمديكلافترفيسبلصتأسً،انسح":رلاولاق

.ً"اروفليصافتلاىلعلمعلا
؛همهفيناك.رلاوموتينيعيفحدقتةرارشةيؤريراهعاطتسا

.ةطرشلالمعةرهوج،ةسيرفلابروعشلا،لاقتعالا،لعفلا
انكنإىرنلزدراغيوكسةباوبىلإيتبعمبهذأس":يراهلاق



."نسترفيسءاقلعيطتسن
عاجرإنعمجانلاتوصلاعافتراببسبيراههعمسيلرلومخرص

اركذت.ةمولعميأبرستتنأيغبنيال.رذحلاايخوت":ءارولاىلإيساركلا
نكامأيفنولوجتينيذلاكئلوأ؛ةصاخلاتاوقلالاجرنأشبنوأهلاقام
."قيقحتلانمةبيرق

.عفترتةرارحلاو،ضفخنتسمشلاتناك



:نورشعلاوعبارلالصفلا
نغناتوتوأ.ةعمجلا

ةليلدعبًاقرعببصتيناك.هبناجىلإهسفننغناتوتوأبلق
َّرصوفتاهلاىلإهديَّدم.هظقيأامنكيملكلذنكل،ىرخأةيئاوتسا
وحنراغدقريرسلاناك.ءوسلابرذنيوحنىلعهتحتروسكملاريرسلا
دوأعمةقالعوتوأماقأامدنعةنسنمرثكألبقةليلفصتنميفلفسألا
اميف،ةليحنةعفايةاتفدرجماتير-دوأتناككاذنآ.زبخملانم،اتير-
ةفرغلايفًاكلاحمالظلاناك.عيبرلاكلذتامارغوليك110نزووتوأزواجت
ىلعسيلو،اهلوطىلعةكرحلالّمحتتلةعونصمةّرسألانأافشتكانيح
مسقىلإاهباحطصاىلإوتوأرطضاو،هتحتاتير-دوأتناك.اهضرع
ًابضغتطاشتسا.ةوقرتلاةمظعيفرسكباهتباصإدعبسوفنوهيففاعسإلا
،ميمحلاوتوأقيدصواهكيرش؛زلينربختنأةطخاستدّدهو،اهنيح
ًافورعمناكوً،امارغوليك115زليننزوناك،تقولاكلذيفً.اضيأديحولاو
هرودقمبدعيملّهنأةجردىلإهتدّدهنيحًاريثكوتوأكحض.يرانلاهعبطب
ةبضاغههجويفاتير-دوأسبعت،تقولاكلذذنمو.ةلوهسبسفنتينأ
-ءيشلكمغر-تيقبةليللاكلتنأل؛كلذهنزحأ.زبخملالخداملك
ً.اضيأةقالعاهيفميقيةرمرخآتناكوً،ادجهلةحضاوىركذ

."تايتوصلليراه":ًالئاقفتاهلاربعثهل
مليفلايفنامكاهنيجهاّدأيذلارودلابًانميتةكرشلاىّمسدقناك

مليف،ةثداحملا:ةيلبقتسملاهتايحووتوأةنهمةديدعقرطبدّدحيذلا
يفدحأنكيمل.تّصنتريبخنع1974ماعنمالوبوكدروفسيسنارف
كردأامدنعو.ةرم38هدهاشوتأنكل،هآردقةقيضلاوتوأفراعمةرئاد
نعةطيسبةينقتتادعماهايإكحنمتنأنكمييتلاتامولعملارادقم
امفشتكاو،لوألاهنوفوركيمةنس15رمعبىرتشا،نيرخآصاخشأةايح
ءارشلرخّديأدب،يلاتلامويلايفو.مونلاةفرغيفهتدلاووهدلاوهنعملكتي
.ريوصتةلآلوأ

ةلآ24و،نوفوركيم100وحنهيدلوةنس35نآلاهرمعحبصأ
يفاهعمةليللاىضمأدقناكةأرمانمًاماعرشعدحأهرمعنباو،ريوصت
ىلععاطتسا.ةبطرفيرخةليليفوليغيفاهكلتمييتلاةبقارملاةلفاح
ديلاوملابةصاخلامسارملابمايقللةدابعلارادىلإباهذلاباهعنقينألقألا
فرينأنودنم،لوقينأهرودقمبلازيال،كلذنممغرلاىلعو.ددجلا
مضتهتعومجمتناك.ىوقأهتانوفوركيمهاجتهرعاشمنأ،نفجهل



،اههيجوتنكمينيركسفوأتانوفوركيموتاينيسمخلانمناموينتانوفوركيم
رطضادقناكو؛ةيركسعريوصتتالآعممدختُستلًةصاخةممصمةريخألاو
نآلااهيلعلصحيهنكل،ءادوسلاقوسلانماهئارشلاكيرمأىلإرفسلاىلإ
رهاوجلاتناك،لاحلكىلع.كلذيفةلكشمالو،ةيتوبكنعلاةكبشلانم
ال،سوبدلاسأرمجحبةيسورسسجتتانوفوركيمةثالثهتعومجميف
.انييفيفضرعمنماهيلعلصحدقو،ةيراجتةمالعيألمحت

جيورنلايفطقفنيزكرمدحأ"تايتوصلليراه"كلتمت،كلذىلإةفاضإ
عمًانايحألمعيهنأينعيكلذناك.ةلّقنتملاةيفارتحالاةبقارمللنيصصخم
.عافدلاةرازولعباتلاتارابختسالازاهجعملقأٍنايحأيفو،POTو،ةطرشلا
يفةبقارمريوصتتالآعضونممئسهنأل؛رثكأكلذثدحينأىّنمت
نوفرعيالنيذلانيفظوملابيردتنمو،افونويديفو،نفيليإ-7رجاتم
اميفو.كشلانوريثيالنئابزدصريفًاديقعترثكألارصانعلانعًائيش
كلسيفةهباشملويميوذصاخشأىلعروثعلاادب،ةبقارملالمعبقلعتي
ةدوجلاةيلاع"تايتوصلليراه"تاّدعمنكل،ًالهسعافدلاةرازووةطرشلا
تاعاطتقانعاهسفنةميدقلاةصقلاعمسيوتوأناكوً،اريثكًالامفلكت
مهتاّدعماوعضينأمهيلإةبسنلابصخرألانإاولاقً.اراركتوًارارمةينازيملا
لكىلع.نيقحماوناكًاعبطو،ةبقارملافدهبرقلزنموأةقشيفةصاخلا
لمعلاّبلطتيوأ،ةلوقعملاحيفبيرقلزنمكانهنكيملًانايحأ،لاح
امك،"تايتوصلليراه"ةكرشبنولصتياهدنعو،اهنوكلتميالةيعونتاّدعم
.نآلانولعفي

ققشدوجوىلإًارظنو.ةعئارةمهملاتدبو،لصتملاىلإوتوأىغصأ
نكتملو؛ريبكديصىلإنوعسيمهنأيفكشهرماخ،فدهلابرقةريثك
.هايملايفةدحاوةريبكةكمسالإًاديدحتتقولاكلذيفدجوت

له":هفصتنمنمراهنيالىتحصرحبريرسلاىلعسلجيوهولأس
،رخآًاريرسيرتشينأبجيهنأرّكف."؟ليصوتلاةمدخلماعةيضقهذه
ةيداصتقالاهفورظىلإًاساسأىزعيرمتسملاليجأتلاناكنإًاقثاونكيملو
ّرشبتامةثداحملاهذهتقّقحاذإ،ببسلانعرظنلاضغبو.ةيفطاعلاوأ
امبر؛بلطلابسحلّصفمونيتموقئالريرسءارشًابيرقعيطتسيسف،هب
ناك.اتير-دوأعمىرخأةلواحمبموقيدقمث،ةيرئادلاةّرسألاكلتدحأ
.سفنللًازّزقمودبيو،نآلاًامارغوليك135غلبيزليننزو

نوكينأديرأ.لجاعرمألا":هلاؤسنعبيجينأنودنمرلاولاق
.وتوألًايفاكًاباوجكلذادبو."ةليللاًازهاجءيشلك



،دعصملاو،ملالسلاتيبةيطغتديرت":لاقولاعٍتوصبوتوأكحض
؟ةدحاوةليليفةروصلاوتوصلابقباوطةعبرأنمىنبميفةقورألالكو
."نكممريغاذه،يبحاصايفسآ

."-ًابناجانيّحندقو،ةقئافةيمهأبستكتةصاخةيضقهذه"
."؟مهفتله،نكممريغ"
.هتحتليامتيريرسلاأدبوهقهقيوتوأةركفلاتلعج
كدعأنأنكميو،رلاوايةليللاأدبننأنكميًاّحلُمرمألاناكاذإ"

."نينثالاحابصلولحبكلذيهتنينأب
."يتجاذسىلعرذتعأ،تمهف":رلاولاق
امبرل،اهليجستيفهتعاربكتاوصألاتاربنريسفتيفًاعرابوتوأناكول

ىلع.شتفملادنعًانسحًالوبقدجيملهلاقامنأرلاوةربننمفشتكا
باهسإلاو،لاجعتسالانعمالكلانمليلقتلابكاذنآًالوغشمناك،لاحلك
.لمعلااهقرغتسيسيتلاتاعاسلاددعنعثيدحلايف

نآلانحن.سأبال":ريرسلاتحتهبروجنعثحبيوهووتوألاق
فيظنتلئاسبلعوههآراملكنكل.ً"ابيرقتاهسفنةجوملاىلع
.ةغرافبارشريراوقو

عوبسألاةياهنةلطعيفو،ًءاسملمعلليفاضإرجأعضوىلإرطضأس"
.ً"اعبط

لافتحاللاتير-دوأوعديوبارشلانمًاقودنصيرتشينأبجيامبر
.زلين-عطتسيملنإ-وأ،لمعىلعهلوصحب

.اهرجأتسأسيتلاتاّدعملالجأنمةريغصةقبسمةعفدىلإجاتحأو"
."هيلإجاتحأاملككلمأال

."ركسأيفبورتسأنياتشنزخميفحجرألاىلعاهنإ،ال":رلاولاق
.نغناتوتوأدينمعقتةعاّمسلاتداك
اذهلهً؟اساسحًارتوتبرضله!لوهللاي":مّكهتوقفربرلاولاق

يتلاتادعملاضعبىلإةجاحبتنأله؟هنعحّرصتنأتيسنءيش
."؟مادرتورنمبكرمنتمىلعتلسُرأ

ً.اجيجضًاثدحمةيضرألاىلعريرسلاراهنا
رّمش.دادعتسالايفكتدعاسملانلاجرضعبلسرأنأنكمي":رلاولاق

ضعببكدّوزأليبتكمىلإينفاوو،ةريغصلاكتلفاحزّهجو،دجلايدعاسنع
."تاّططخملاًاعمضرعتسنلوتاميلعتلا

."...انأ...انأ"



لمعلانوديجءاقدصأعيطتسينأعئارلانمً.ادجكلركاشانأ..."
هذهلعجاو،تمصلامزتلاو،بسحفًايكذنك؟نغناتايكلذكسيلأً،اعم
امىلعءيشلكنوكيساهدنعو،قالطإلاىلعاهبتمقةمهملضفأ
."ماري



:نورشعلاوسماخلالصفلا
ةددعتمتاغلبّملكتلا.ةعمجلا

."؟انهنينكستله":ًالوهذميراهلأس
نيحعزفيهلعجوًادجًاخراصناكهباشتلانألةشهّدلاببيُصأ

ناتللانانيعلاهرظنتتفلو،بحاشلازوجعلاهجولاىلعّزكر.بابلاتحتف
،امهاسفننانيعلاامهنأمهألاناك.هتاذءفدلاواهسفنةنيكسلابناعتمتت
.نسترفيسغولوأًالعفاهنأتّدكأنيحاهتوصكلذكو

."ةطرش":هتيوهةقاطبضرعيوهولاق
."امبطخكانهنوكيّالألمآً!اقح"
،اههجويفتانضغتلاوةعيفرلاطوطخلاةكبشىلعقلقريبعترهظ

ببسبكلذَّنظامبر.رخآصخشبًاطبترماهقلقناكنإيراهلءاستو
.نيرخآلاىلعقلقلاو،هباشتلا

اننكميله.قالطإلاىلع،ال":هسأرُّزهيوهوةبذكلارّركوً،ايئاقلتلاق
."؟لوخدلا

.ً"اعبط"
ضمغأ.لزنملايتبويراهلخدف،لاجملاامهلتحسفأوبابلاتحتف

اهآرامهحتفامدنعوً.اعبطةميدقبايثونوباصةحئارَّمشو،هينيعيراه
.لباقملابيراهمستباف،اهيتفشىلعصقارتتةرسفتسمةماستباوهيلإرظنت
عضبو،سأرلاىلعًاتيبرتوً،اقانععقوتيهنأنّمختنأاهرودقمبنكيمل
.ةفيطلةأجافموهتقيقشعمهرظتنيدجلانأهربختًاسمهتاملك

ةشيعملاةفرغيف.دحأكانهنكيملنكل،ةشيعملاةفرغىلإامهتداق
يفةيرئادبلاوق-ىرخألاولتةدحاو؛اهنمثالثدجوتهنأل؛فرغلاوأ-
داجسلاوثاثألانملكادب.ةقانأبةثثؤموةيجاجزناجيتبةّاطغمفقسلا
الإهنطقياللزنمنوكينأيغبنيامكًامامت؛بترموفيظنهنكلوً،ايلاب
.طقفدحاونكاس

ةقالعكلذلله.انهشيعتتناكنإاهّايإهلاؤسيراهبرغتسا
،لاحلكىلع؟لوخدلابامهلاهحامسبوأ؟بابلااهبتحتفيتلاةقيرطلاب
تالجسلابتكمنأادبنكل،لزنملالجر؛لجرةيؤرّعقوتدقناك
.ةديحولاةنكاسلايهف،قحمةينطولا

."؟ةوهقناديرتأ.امكلضفنماسلجا":تلاق
قثاوريغوً،اجرحميراهحنحنتً.احارتقاهنوكنمرثكأًالسوتكلذادب

مأثيدحلاةيادبيفامهئيجمببسنعاهربخينأهليغبنيناكاذإاّمم



.هتياهنيف
.ً"افيطلاذهودبي":ةمستبميتبتلاق
يراهقمر.خبطملاىلإتجرخواهلثمبةماستبالازوجعلاةديسلاتّدر

.ركشةرظنبيتب
."...ينّركذت":لوقيعرش
ًاليلقاههبشتيتّدجتناك.كهجوىلعاذهىرأ،فرعأ":يتبتلاق

.ً"اضيأ
."مم":هلوحرظنيوهويراهلاق
نيتروصيفةّداجهوجودرجمامنإو،ةريثكةيرسأروصكانهنكتمل

ىتفلروصعبرأو،برحلالبقديكأتلاباتطُقتلادوسألاوضيبألابنيتتهاب
امهتفيضمروصلاىدحإيفدهاش.هرمعنمةفلتخملحارميفتطُقتلا
امهآرنيتللابدلاةيمدلاينيعو،تاينيتسلاةيادبنمرعشةّصقبةقهارملا
.ةماستباً،امامتكلذكتناك؛ةماستباو،لخدملادنعامهتلبقتسانيح

،ةوهقلاتبكسوتسلجمث،ةينيصلمحتيهوزوجعلاةديسلاتداع
ليكنميتبتهتناىتحيراهرظتنا.دناليرامتيوكسبنمًاقبطترّرمو
:اهلأسمثةوهقلاىلعاهلحيدملا

."؟نسترفيسوارفايولسوأيفًاريخأتلُتقيتلاةباشلانعتأرقله"
ىلوألاةحفصلاردصىلعتناك.نيوانعلاتيأر":ةبيجماهسأرتّزه

نمرومأنعًادبأأرقأاليننكل،اهنعلفغتنأنكميال.نتسوبنتفأنم
."ليبقلااذه

ىشخأو".تمستبانيحلفسألاوحناهينيعلوحتانضغتلاتكرحت
."وارفتسلو،زوجعنكورفيننأ

.روصلاىلإيراهرظن."...تننظ،رذتعأ"
."ينباكلذ،معن":تلاق
،ةديعببالكحابناهعمحيرلاتلمح.ناكملاىلعتمصلاقبطأ

،17فيصرلانمرداغينأكشوىلعندلاهراطقنأنلعيًانّانرًاتوصو
.ةفرشلاباوبأىلعرئاتسلاتكّرحداكلاباهنكل

رمألاحرشيوملكتينأرّرقهنكل،هتوهقبوكيراهعفر.ً"انسح"
،لسلستملتاقتايتفلالتقيذلاصخشلانأنظللببسانيدل"ً.اددجم
."-وهنيمداقلاهيفدهدحأنأو

."نسترفيسوارفايذيذلتيوكسب":ءولمماهمفو،ةأجفيتبهتعطاق
لصيراطقسيسهةفرشلاباوبأنماوعمسً.ابرغتسماهيلإيراهرظنف



.ةطحملاىلإ
تيوكسبدرجمهنإ،هوأ":تلاقوًاليلقةكبترمزوجعلاةديسلاتمستبا

."رجتملانمهتيرتشا
هنإلوقلادوأ،ًالوأ.نسترفيسوارفايًاددجمأدبأينيعد":يراهلاق

."...ً،ايناثً.امامتعضولاىلعرطيسناننإو،قلقلليعادال
تاعدوتسملاازواجتوزدراغيوكسةباوبيفًالوزنايشمنيحيراهلاق

يتلاهتقيدحبلصفنملالزنملاةلابقافقو.ً"اركش":ةضفخنملاعنصملاينابمو
.ءادوسلاىصحلاطسوءارضخةحاوهبشت

نأبجياننأتننظ":تلاقوًالجخدروتتنأنودنميتبتمستبا
،ًاليلقرودنوفلننأاننكمي.ذخفلاةمظعرسكًاينهذئفاكيامىدافتن
."انلعفامكً،افطلرثكأةقيرطبءايشألاضرعنو

يفًاعرابطقنكأمل".غبتةفافللعشأ."كلذتعمسدقل،معن"
.فقوت."...امبرو،ءاغصإلاديجأانأف،سانلاعمملكتلا

."؟اذام":يتبتلأس
ناحامبرً.اريثكمتهأدعأملامبر.ًاليلقروعشلادلبتمتحبصأامبر"

حيتافملااهلىمرو."؟يدوقتنأكنكميلهً.افلتخمًائيشلعفأل...تقولا
.ةرايسلافقسقوفنم

.قلقومهجتبلفسألاوحناهيلإترظنواهتطقتلا
،قيقحتلانوسأرينيذلاةعبرألانوققحملاناك،8:00ةعاسلادنع

ً.اددجمتاعامتجالاةعاقيفًاعمنيسلاج،نوأىلإةفاضإ
نسترفيسغولوأنإلاقو،ليفةراديفءاقللانعًاريرقتيراهمّدق

نمةروعذمتسيلاهنكل،ةفئاخاهنأًاحضاوادب.ءودهبءابنألاتقلتدق
.لسلستملالتاقلاةمئاقىلعنوكتنأةركف

اهنباعمشيعلللاقتنالااهنمبلطننأيتبتحرتقا":يراهلاق
."-ةديدسةركفنوكتسهذهنأنظأ.تقولاضعبل

.هسأررلاوَّزه
."؟ةركفلانسحتستالأ"ً:ائجافتميراهلاق
ريغءايشأتأدباذإو،ةيلبقتسملاهمئارجنكامأبقاريلتاقلاناكامبر"

."برهيهلعجتوهفيختدقف،ثدحتةيداع
."...ـك...ـك...ـكةئيربًازوجعةديسمدختسننأبجياننأينعتأ"

."؟مُعط":رمحأاههجوحبصأاميفتأتأتو،اهبضغءافخإيتبتلواح
حبصأ،ةياهنلايف.ةرملاهذهلثملابهتلباقو،يتبينيعىلإرلاورظن



يئاوشعرايتخايأ،ءيشيأً،ائيشلوقيلهمفرلومحتففً،اقناختمصلا
.كلذىلإهقبسرلاونكل،تاملكلل

ىتحلجرلاىلعضبقلاءاقلإبانمايقنمقثوتننأطقفديرأ"
نيحينل،رمألامهفأامكو.ليللايفئناهمونبًاعيمجىظحننأعيطتسن
."لبقملاعوبسألاىتحةزيزعلازوجعلارود

وجلانأظحالنيحىلعأتحضأو،ةّفلكتمةيلاعةكحضرلومقلطأ
.هلاحىلعيقبرتوتملا

ناكميفشيعينبالاف،اهلزنميفىقبتس،لاحلكىلع":يراهلاق
."جراخلايفًادجديعب

ببسبًابيرقتنآلاٍواخهنإ،يبالطلاىنبملانأشب.ديج":رلاولاق
هيفسبلالوحنىلعمهعمانملكتنيذلانينطاقلالكلليق،نكل.ةلطعلا
،ةريثكتامولعماوفرعيمل،كلذءانثتسابً.ادغمهفرغيفءاقبلامهيلعنإ
ًاسّبلتمهيلعضبقننألواحنيذلاصللابةقالعرمأللنأمهانربخأو
."لمأنامك؛لتاقلامونءانثأيفةليللاةبقارملاتاّدعمّتبثنس.ةميرجلاب

."؟ةصاخلاتاوقلاىلإةبسنلاباذامو"
."ءادعسمهنإ":رلاومستبا
ءرملانوكيفيكركذتينألواحو،ةذفانلاجراخىلإيراهرظن

ً.اديعس
يبناجالكىلعقرعلايتعقبنأيراهظحالو،عامتجالارلومىهنأ

.لاموصلالكشاتذختادقنوأصيمق
.ةجالثلانمغربسلراكبارشرلومامهلمّدقوً،اددجمةثالثلاسلج
هسأرَّزهيراهنكل،ههجوىلعةداعسريبعترهظدقونوأأموأ

ً.اضفار
َّلحًاعوطانحنماذامل؟اذامل،نكل":ريراوقلاحتفنيحرلوملأس

."؟ةيلاتلاهتاوطخةفرعمنماننّكمّمثنموةرفيشلا
انربخينألواحيّهنإ":ىلعألاوحنةذفانلاجاجزعفديوهويراهلاق

."هيلعضبقلاءاقلإاننكميفيك
ةايحلاةرود:فيصةليليفةنيدملاةايحتاوصألخادلاىلإتقفدت

ةكحضو،ةيحايستالوجةبرعنعةرداصىقيسومو،عيبرلاةبابذلةريصقلا
نوعتمتسيصاخشأ؛تلفسإلاىلعةعرسبناقطقطيءاذحابعكو،اهيفغلابم
.مهتقوب

لمأىلع؛نوأىلعةرظنىقلأمث،قّدصمريغيراهىلإرلومقّدح



.هدشردقفدقيراهنأبًاديكأتىقلتينأ
.ةوخرلاةيشارفلاهقنعةطبرمامأًاعمهلمانأفارطأسفنلاملاععضو
لسلستملتاقددوتينأًابرغتسمسيلً.اقحميراهنوكيامبر":لاق

ملاعكانه.هفقوتنأ-هقامعأيف-ديريهنألاهدعاسيوةطرشلاىلإ
ىقُلينأيفنوبغرينيلسلستملاةلتقلانأيعّدينينكافماسىعديسفن
مهنأةيضرفىلإرثكأليمأ.مهّتيداسءاضرإلاوبقاُعينأو،مهيلعضبقلا
ربتعأو،مهنملكلخاددوجوملاشحولافاقيإلةدعاسملاىلإنوجاتحي
."مهضرمليعوضوملامهفلانمةجردمهيلعضبقلاءاقلإمتينأيفمهتبغر

."؟نيناجممهنأنوفرعيله"
.نوأأموأ
."فيخمعضولانأدبال":هتروراقعفريوهوقفربرلوملاق
نأدارأنتسوبنتفأيفيفحصنمةملاكمىلعدريلةفرغلارلومرداغ

لخاددالوألاءاقبإ"لافطألاسلجم"بلطديؤتةطرشلاتناكنإفرعي
.لزانملا

؛املفحلةديعبتاوصأىلإنايغصيامهوامهيناكمنوأويراهمزل
نمدّدرتةالصناذأاهيلعىغط،زكورتسةقرفوةحضاوريغتاخرص
ىلعةليمجةقيرطبنكلً؛اداحامبروةأجفًانّانراهسفنةحوتفملاةذفانلا
.بيرغوحن

تفرعفيك؟دانزلاحدقيذلاام،طقفلوضفلاعفادب":نوألاق
."؟ةسمخاهنأ

."؟ينعتاذام"
."؟ثدحاذام،ةيعادبإلاقئارطلانعليلقلافرعأ"
لبقهتيأرءيشرخآناك،لاحلكىلع.ينربخأتنأ".يراهمستبا

ريرسلابناجبةلواطلاىلعةعاسلاوهحابصلااذهمونلاىلإُدلخأنأ
."سمخو،ءاسنثالث.قئاقدسمخوةثلاثلاوهتقولانأرهُظتيتلا

."شهدموضعغامدلا":نوألاق
نأبجي،يلقيدصتارفيشريبخلًاقفو.اذهضرتفأ":يراهلاق

سيلباوجلاوً،امامتةرفيشلاَّكفننألبقاذامللاؤسلاباوجدجن
."ةسمخ

."؟اذاملً،اذإ"
انيقلأنإًاديعسنوكأس.لاتشايكلاجماذامل".ّىطمتويراهبءاثت

."هيلعضبقلا



ايًادجبيرغصخشتنأ".ضهنمث،هتعاسىلإرظنونوأمستبا
ةنوآلايفًاليلقبرشتتنككنأفرعأ":ًالئاقةيفوصلاهترتسىدترا."يراه
."؟ةرملاهذهأوسألاتزواجتله.ًالاحلضفأودبتكنكل،ةريخألا

."طقفٍحاصانأ".هسأريراهَّزه
.مويغلانمةيلاخهقوفءامسلاتناك،لزنملاىلإيراهىشمامدنع
نوينلاةتفالتحتفيصرلاىلعةيسمشةراظنعضتةأرماتفقو

عضتتناك.يراهةقشلرواجملاىنبملايفةريغصةيلاقبقوفةقلعملا
تمستبا.ضيبأًاسيكىرخألااهدييفلمحتو،اهفدرىلعاهيديىدحإ
.هرظتنتكانهةفقاواهنأترهاظتو

.نتسونكيكبيفاهنأنيبت
هنمديرتاهنأولامك،ةباعدكلتتناك.عّنصتتاهنأيراهفرع

اهتيؤرعقوتيهنأرهظُيل؛لباقملاباهلمستباوهاطخأطبأاذل،اهيلإمامضنالا
رمألاكردأدقنكيملهنكل،حيحصكلذنأبيرغلاءيشلاناك.كانه
.ةظحللاكلتىتح

ةتباثلازتالسمشلانأكوقّدحتوةيسمشلااهتراظنعزنتيهوتلاق
."يزيزعايًارخؤمرتوردنأيفكرأمل":حوطسلاقوفضفخنمعافتراىلع

يسأرءاقبإلواحأتنك":غبتلافئافلةبلعجرُخيوهويراهلاق
."ءاملاقوف

."ظافلألاببعالتتتنأً،ابجع":اهديدمتيهوتلاق
قرزأًايفيصًاناتسفتدتراذإ،ءاسملااذهًاريثمًائيشيدترتنكتمل

اهلرّرم.كلذفرعتاهنأادبواهيلعًاقيضناك.ةعساوقنعةحتفاذ
نأنكميالةقيرطباهيتفشنيباهتعضووغبتةفافلتجرخأف،ةبلعلا
.ةقئالريغالإيراهاهربتعي

."؟يويكىلإةداعنيبهذتكنأنظأتنك؟انهنيلعفتاذام":لأس
ءيجملاىلإتررطضا.يراهايًابيرقتليللافصتنمتقولا.قلغمهنإ"

.ً"احوتفملازيالناكمىلعرثعألكهاجتايف
.بوعلّةطقينيعلثم؛اهانيعتقاضواهتماستباتعستا
ىلإةبسنلابةرطخةقطنمهذه":غبتلاةفافللعشيوهويراهلاق

نإجراخلاىلإكلجرلاسرإكرودقمبناك.ةعمجةليليفةديحوةاتف
."...ضارغألاضعبىلإةجاحبتنك

تناكاذإ.رفاسميـبيطخو،ةطلتخماهنإ":اهسيكعفرتيهوتلاق
."نمآناكمىلإاهذخأتوةاتفلاذقنتنأبجيفً،ادجةرطخانهةقطنملا



.هتقشوحنتأموأ
."ةوهقلانمًابوككلّرضحأنأنكمي":لاق
."!هآ"
."هميدقتيننكمياملكاذه،هيفاكسن"
تناك،ةوهقناجنفوًايلغمًءامًالماحسولجلاةفرغيراهلخدامدنع

ىلعاهؤاذحو،اهتحتاهيقاستوطدقوةكيرألاىلعةسلاجنتسونكيكبيف
،ىرخأغبتةفافلتلعشأ.ةمتعلايفعملييـبيلحلاضيبألااهدلجو،ةيضرألا
نم،لبقنميراهاهريملةيبنجأةكرامنمو،ةرملاهذهاهتبلعنم
رمحألاءالطلانأباقثلادوعنمصقارتملاءوضلايفىأر.حشرمنود
.ّرشقتماهيمدقرافظأىلعنكادلا

.ريغتدقف،نآلادعبًامدقيضملاعيطتسأتنكنإفرعأال":تلاق
ًابايإوًاباهذسولجلاةفرغعرذيامإوهوً.اقلقنوكيلزنملاىلإيتأيامدنع
لواحأً.اددجمرفاسيودعتبيلراظتنالاقيطيالهنأودبي.نّرمتيلجرخيوأ
دقل.ماتكاردإمدعببسحفيلإرظنيوأينفقويهنكل،هعمملكتأنأ
."نيفلتخمنيبكوكنمًاقحانئج

دعبلانإ":ةفاجلاةوهقلابوبحنمةقعلمفرغيوهويراهلاق
."رادملايفاهنايقبيناذللاامهلدابتملابذجلاوبكاوكلانيب

نعةريغصغبتةعطقيكبيفتلازأ."؟!ظافلألاببعالتلانمديزملا"
.بطرلايدرولااهناسلفرط

تنك.راظتنالافرغيفأرقأًانايحأ":لاقوتفاخٍتوصبيراهكحض
."يلجأنمً؛احيحصكلذنوكينألمآ

نلهنأفرعأيننكل،هبجعأالانأ؟رمألايفامبرغأفرعتله"
."هنعلحرأينعدي

."؟نينعتاذام"
دقفدقهنأودبينكلو،طبضلابببسلافرعأال.ّيلإجاتحيّهنإ"

."...هادلاو.ّيلإجاتحياذلوامًائيش
."؟امهبام،معن"
يننأىتحنافرعيامهنأنظأال.ّطقامهلباقأملو،امهبلصتيالّهنإ"

ترعشو،سردنأنعاملجرلأسو،ةريصقةدملبقفتاهلاَّنر.ةدوجوم
اهبلأسييتلاةقيرطلايفامًاعونكلذعامسكنكمي.هدلاوهنأًاروف
حبصأىتحًاريثكهولاقٌمساهنأامةقيرطبودبي.مهئانبأنعيلاهألا
اّممً؛ادجًايميمحودبيىرخأةقيرطب،نكل.ملاعلايفًادايتعارثكألاءيشلا



لهً.ابيرقتجارحإب؛ةعرسباهنولوقياذلدلجلاىتحمهيّرعتةملكلالعجي
ةأجفتوصلاأدب،ًالوأهظقوأنأبجييننإتلقامدنع؟انهسردنأ
تنأوانأملكتأسامكنكلو،طبضلابةيبنجأتسيل...وأ،ةيبنجأةغلبيذهي
اهبنوملكتييتلاةقيرطلااهنإ.ةعرسبتاملكىلعروثعلاانيلعناكنإ
ًاعون،مهلمعيفًاريثكنوكمهنينيحةدابعلاروديفةينيدلاتاءاقللايف
."ام

."؟!ةددعتمتاغلبملكتلانيدصقتأ"
هنكل،ءيشلااذهعمسردنأعرعرت.حجرألاىلعىعدياماذه،معن"

لثمةقرفتمتاملكتعمس،ًالوأ.تقولاضعبلتيغصأ.ّطقهنعملكتيمل
تيهنأاذل،ةلثاممءايشأويغبوسموملثمرذقأتحبصأمث،مودس
."ةملاكملا

."؟كلذنعسردنألاقاذام"
.ً"اقلطمكلذهلركذأمل"
."؟الَِمل"
باهذلاببغرأالو،هلوخدبطقيلحمُسيملناكملثمهنإ...انأ"

.ً"اضيأكانهىلإ
.اهبوكسمتمليكبيفنكل،هتوهقيراهبرش
."؟يراهايًانايحأةدحولابرعشتالأ"
.اهرصبيقتليلهرصبعفترا
."؟رخآصخشعمنوكتنأىنمتتالأً.ابيرقتديحوتنأ"
."ةدحولابنيرعشتكنكلورخآصخشعمتنأ.نافلتخمنائيشناذه"
.ةفرغلاربعّرميًادرابًايئاوهًارايتنأكو؛تشعترا
."بارشىلإةجاحبيننأرعشأً؟ارمأفرعتله":تلاق
."ءيشلاكلذنمّيدلامدفن،فسآ"
."؟يزيزعاينيسأكبلجكنكميله":تلاقواهديةبيقحتحتف
."طقفدحاوىلإجاتحنس"
."سأبالً،انسح"
.تبرشوفلخلاىلإاهسأرتلامأو،ةريغصلااهتروراقءاطغتحتف
ةرطقتلاس."قالطإلاىلعكرحتلابيلًاحومسمسيل":ةكحاضتلاق

.اهنقذىلعةعمالةينب
."؟اذام"
.ةكرحنودنمةنكاسيقلتسأنأبجيو،كرحتأنأسردنأبحيال"



دقفيهنإلوقي.ةمئانيننأبرهاظتأنأو،هوأتأوأةملكبهوفتأالأبجي
."ًالاعفنارهُظأنيحزفاحلا

."؟و"
.هيلإرظنتيهوءاطغلاتقلغأوىرخأةفشرتلوانت
."ليحتسملابهبشأاذه"
.اٍّيئاقلتقمعأًاسافنأبحسييراهتلعجو،ةرشابماهترظنتناك

.ةراثإلابرعشهجاعزنالو
لاعت":تسمهوً،اضيأكلذبرعشتنأاهرودقمبنأكوً؛ابجاحتعفر

."ةكيرألاىلعسلجاو
قرزألانايرشلاخافتنايراهىأر.َّشجأوًانشخحبصأدقاهتوصناك

فولفاببلكلثم.يدارإريغلعفدرجمهنأَّنظو،ضيبألااهقنعيفريبكلا
لعفدردرجم؛ماعطلاةراشإعمسينيحهيتمئاقىلعفقيوهباعلليسي
.ءيشلكاذهو،طورشم

."عيطتسأيننأنظأال":لاق
."؟ينمفئاختنأله"
."معن":يراهلاق
تماصلاحاونلا؛هنطبنملفسألامسقلايفبيئكضابقنابرعش

.هسنجل
توصبتلاقمث،هينيعتأرنيحتتمصاهنكلو،ٍلاعٍتوصبتكحض

."...عبات،يراهاينكل":لّسوتيلفط
."...نكلً،ادجةعئارِتنأ.عيطتسأال"
.اهعفصدقهنأكو؛اتفرطاهينيعنكلاهلاحىلعاهتماستباتيقب
."اهديرأيتلاِتنأتسل":يراهلاق
:تلاقوكحضتنأكشوىلعاهنأكو؛اهمفافرطدتشاو،اهتارظنتزتها

."!هآ"
ًايمكهتًابّجعتنوكينأهبضرتُفيناكو،رخاسوحنىلعكلذتلاق

نأادب.قاهرإوناعذإهّوأتكاهنمجرخكلذنمًالدبهنأريغ،هيفًاغلابم
.هرودامهالكيسندقو،تهتنادقةيحرسملا

."فسآ":يراهلاق
."يراهايهآ":تسمهوًاعومداهانيعتألتما
ةرداغملااهنمبلطينأعيطتسيىتح،كلذلقتملاهنأولىّنمت

ً.اروف



،كلذفرعتيه.ّيدلسيلوهف،ينمهنيديرتامنكيًايأ":لاق
.ً"اضيأنيفرعتِتنأنآلاو



.
عبارلامسقلا



:نورشعلاوسداسلالصفلا
مويلا.حورلا.تبسلا

دعوعم،تبسلاحابصغربكإلبجقوفاهتعشأسمشلاتقلأامدنع
زاهجنمقثوتينغناتوتوأناك،يسايقلامقرلاّمطحتىرخأةرارحةجردب
.ةريخألاةرمللمّكحتلا

اهنمحوفتو،تاّدعملابةئيلمتناكيتلاةلفاحلايفًاملظموجلاناك
وأيلسيربسيفلإةكرامنمةرايسلاتاّرطعمحجنتملةنفعبايثةحئار
قدانخلادحأيفأجلميفسلجيهنأبًانايحأرعش.اهديدبتيفوتوأغبت
يفةرشابميرجياّمعلوزعمكلذمغرهنكل،هيرخنمألمتتوملاةحئارو
.جراخلا

ىلعلطيو،نبماكةمقىلعضرأةعطقطسويبالطلاىنبملاعقي
رجآلاءانبعمةازاوملابو،هيبناجالكىلعدجويو،لفسألايفنيوتدهشم
ىلإنادوعيهنمىلعأققشاينبم،قباوطةعبرأنمنّوكملاميدقلارمحألا
يفنيمدختسملاامههذفاونءالطويبالطلاىنبملاءالطناك.تاينيسمخلا
ىلعً.ادحومًارهظمةقطنملاحنملودبيامىلعةلواحميف؛ققشلاييَنبم
نأكوودبيلازيالو،ينمزلاقرافلاءافخإنكمملانمنكيمل،لاحلك
.ةينكسةيعمجطسوقفربهّتبثوبالطلاىنبمصتمادقًابازيم

لكعمتابكرملافقوميفةلفاحلاعضوىلعرلاوويراهقفتا
ةلفاحلاوديجلابقتسالاثيح،يبالطلاىنبملامامأةرشابم؛ىرخألاتارايسلا
ةفطاخةرظننوقليامبرنيذلاليبسلاورباعضرتفيس.تاهبشلاريثتال
صختةمتعملااهذفاونبوفلوفةكرامنمةكلاهتملاءاقرزلاةلفاحلانأاهوحن
ىلعءادوسفرحأباهتاملكتِيُلطيتلا،"تنديسكأندراغردنيك"كورلاةقرف
.طاقنكاهقوفمجامجتمسُروبناجلا

اياوزلالكنأو،لمعتريوصتلاتالآلكنأقثوتوهقرعوتوأففج
ىتح؛ةدحاوةلآلقألاىلعهرّوُصتىنبملاجراخكرحتياملكو،ةاطغم
ًاهجوتمةهدرلااهيفلخدييتلاةظحللانمًاءدبفدهلاةقحالماوعيطتسي
ةقورألايفةرشتنملاو80اهددعغلابلاةيبالطلافرغلانمٍّيألخدمىلإ
.ةعبرألاقباوطلايفةينامثلا

ناردجلاىلعّيغاربباهتيبثتوريوصتلاتالآبيكرتىلعلمعلارمتسا
دقو،همفيفرملاوفاجلاطالملامعطقوذتيوتوألازيالو،ليللالاوط
ةقبطلثم،ةخستملاةينطقلاهترتسيفتكىلعءارفصصجتابيبحترقتسا
.سأرلاةرشقنم



اذإمهنأكردأو،ةياهنلايفلقعلاتوصىلإعمتسادقرلاوناك
ليجستنعاّولختينأبجيف،ددحملاتقولالولحبكلذزاجنإاودارأ
هينعييذلاديحولاءيشلاوً،اقالطإلاقتعالايفرثؤيلكلذنكيمل.توصلا
.همّرجيءيشيأفدهلالاقنإًايدامًاليلدنورسخيسمهنأوه

رودقمبنكيملذإً،اضيأدعصملايفريوصتتالآبيكرتاوعيطتسيمل
نأل؛ةيكلسالةلآمادختسابةلفاحلايفةديجةروصىلعلوصحلاوتوأ
امفيكاهنألباوكلالامعتسابةلكشملاو،تاراشإلابجحتةيتنمسإلاةدمعألا
ةلآيفكباشتتنأبلامتحاكانهوأنايعللةرهاظنوكتنأاّمإف،تعضُو
دعصملايفهدرفمبنوكيسفدهلانأل؛هتقفاومهحنمدقرلاوناك.دعصملا
نأبةدّدشمتاميلعتاوّقلتو،ّمتكتلاىلعءانبلاولغاشمسقأ.لاحلكىلع
.6:00ىتحو4:00ةعاسلانممهفرغلخاداوقبيومهباوبأاودصوي

ثالثلاتانايبلاتاشاشىلعةريغصلاروصلاءاسفيسفنغناتوتوأكّرح
ةشاشلاىلعً.ايقطنمًادحاوًالكشتنّوكىتحاهادحإمجحّربكو،ةريبكلا
ىلعألايفعبارلاقباطلاوًالامشدتمتيتلاةقورألاترهظ،راسيلاىلإ
لكو،ىنبملالخدمرهظ،طسولايفةشاشلاىلع.لفسألايفيضرألاقباطلاو
ةقورألاترهظنيميلاىلإةشاشلاىلعو.راسيلاىلإةدوجوملاباوبألاوملالسلا
ً.ابونجدتمتيتلا

ىلإلاموهسأرفلخهيديعضوو،"ظفح"ةملكىلعوتوأرقن
يذلاىنبملاةبقارمهرودقمبناكً.ايضارمهمهيوهوهيسركىلعفلخلا
ناكامبرل،تقولانمًاعستممهيدلنأولو.هلكنوعفايبالطهيفنطقي
ةفرعمنودنم،بالطلافرغضعبيفىرخأريوصتتالآعضبعضودق
نكميالثيحعضُوتةكمسلانيعمجحبةريغصتاسدع؛عبطلابمهنمٍّيأ
تاضرممكانهنطقتتناك.ةيسورتانوفوركيمعمً،ادبأاهوفشتكينأ
ربعويديفلامالفأعيبونهريوصتهرودقمبو،جيورنلانمتاعفايتانّرمتم
عدوتسملاوبورتسأنعهفرعيامرادقمام،رلاودغولاكلذلًابت.هفراعم
كشلاناكً.اددجمتفتخاووتوأنهذيفةضماغةركفترطخ؟ركسأيف
هتيلمعللظيلامصخشلعفديبورتسأنأبديعبتقوذنمهرماخدق
.هتيامححانجب

دجوتالو،ةنكاسلازتالروصلانأىأرو،غبتةفافلوتوألعشأ
نأىلإريشتملالسلاىلعوأرفصألانوللابةيلطملاةقورألايفةدحاوةكرح
مهفرغيففيصلالصفنوضقينيذلابالطلاناك.رشابمويحلقناذه
تاعاسعضبرظتنااذإ،نكل.مهتّرسأىلعنيمئانحجرألاىلعنولازيال



دنع303ةفرغلاىلإةليمجلاةاتفلاهتلخدأيذلالجرلاحمليسامبرف
ةلمثتدبدقتناك.رداغيوهوليللافصتنمدعبنم2:00ةعاسلا
ىلوألاةّرملايفو،اتير-دوأيفوتوأرّكفً.ادعتسموهادبو،ةدعتسمو
ةنيدبلامهيديأعيمجلاَّدمثيحزلينلزنميفلفحيفاهيفاهاقتلايتلا
دوأ"تقّدشتووتوأدييفةريغصلاءاضيبلااهديتعضوامدنعو،اوحفاصتيل
.ًالمثناكنإلأستاهنأكوهلادب"اتير-

.ةقيمعةديهنتوتوأقلطأ
ىتحةصاخلاتاوقلانمصاخشأعمناكملادّقفتيرلاودغولايقب

.هتلفاحجراخدونجلادئاقنيبوهنيبشاقنلاوتوأعمسو،ليللافصتنم
نمتاعومجميفةصاخلاةدحولانمدونجرشُنيس،مويلالالخً،اقحال
مهو،24يلامجإلامهددعو،قباطلكنمقاورلكيفدارفأةثالث
-يب-مإنولمحيوةيفوصتاعبقبمههوجونوطغيوءادوسًابايثنودتري
ةلفاحلانمةراشإنوّقلتيامدنعو.زاغةعنقأوعومدللًاليسمًازاغو5
لوخدهتلواحموأبابىلععرقلابفدهلامايقروفلمعللنوكّرحتيس
مهلمعءانثأيفمهآردقف،ةراثإشعتريوتوأةركفلاتلعج.فرغلاىدحإ
ً؛اضيمودهاشو،ةيلاعًاتاوصأعمسوً،اقحنوعرابلاجرلاو،لبقنمنيترم
ًافوخفدهلادّمجتنيتلاحلااتلكيفو،بخاصيقيسوملفحيفثدحيامك
يأ؛ةيلمعلانمفدهلاوهكلذنإوتوألليق.ٍناوثيفهلكرمألاىهتناو
.ةمواقملاةجردىلإةينهذلاهتردقعفريالىتحًاريثكفدهلاةفاخإ

رأفلاراظتناالإقبيملو،ةزهاجةديصملاتناك.هغبتةفافلوتوأأفطأ
.طقف

يأرلاورظحدقوً،ابيرقت3:00ةعاسلادنعلصتسةطرشلاتناك
هنأادب.تقولاكلذدعبوألبقاهنمجورخلاوأةلفاحلاىلإلوخدةكرح
ً.اراحوًاليوطًاموينوكيس

يفيرجياّمعلءاستو،ةيضرألاىلعشارفلاىلعهسفنوتوأىقلأ
.اتير-دوأو،هتكرحو،هريرسىلإقاتشا.كاذنآ303ةفرغلا

،يراهفلخفنعبلخدملاةباوبتقلُغأ،اهسفنةظحللاكلتيف
ىلإقّدحيناكاميف،مويلاكلذيفهلغبتةفافللوألعشيلًانكاسفقوو
اهقيرطسمشلاقرحتةقيقرةراتسلثمحابصلابابضرهظيثيح؛ءامسلا
ادبو،مالحألانمٍلاخولصاوتموقيمعٍمونبعتمتساوماندقناك.اهلالخ
ً.ابيرقتًاليحتسمكلذ

داصرألالوقت.يراهايمويلاءيشلاكاذنمةهيركةحئارحوفتس"



."امبر1907ماعذنمًارحمّايألارثكأنوكيسهنإةيوجلا
امهم.هتقشتحتعقتيتلاةقشلايفشيعييذلا"يلع"ىأر

ءانثأيفًامئادلمعلابنيلوغشمهقيقشوًايلعدجيً،اركبميراهظقيتسا
ىلعامءيشىلإراشأوهتسنكمعفردقيلعناك.بتكملاىلإهترداغم
.فيصرلا

هآردقنكيمل.بلكثوردهاشف،هيلإريشيامىريليراهقّدح
،ةقباسلاةيسمألايفطبضلاباهسفنةعقبلايفةفقاويكبيفتناكنيح
اذهةهزنيفبلكلاجرخأنيحًاليلقهنهذدرشدقامًاصخشنأفرعو
.ليللانمرخأتمتقويفوأ،حابصلا

تاعاسعضبدعبو،دوشنملامويلاوهاذهناك.هتعاسىلإرظن
.باوجىلعنولصحيس

قلطلاءاوهلاجيزمبرعشو،هيتئرىلإًاقيمعناخدلايراهبحس
نأًادجليوطتقوذنمةرملّوألعاطتسا.هدسجشعنينيتوكينلاو
:اهرسخيسيتلاءايشألالكةظحلليسنوً.اديجادبو،غبتلامعطقوذتي
.هحورو،ليكارو،هلمع

ادب،ىرخأةرم.ماريامىلعأدبدقو،دوشنملامويلاوهاذهناك
ً.ابيرقتًاليحتسمكلذ

.اهتوصعمسنيحةديعساهنأيراهرعش
نوكتس.غيلوأبءانتعاللديعسنمرثكأوهو،يدلاوعمتملكتدقل"

.ً"اضيأكانهيتقيقش
؟ينطولاحرسملايف".ةحرمةكحضعمسو،كلذتلاق."!حاتتفالاةليل"

."!هللااي
ظحاليراهنكل-ًانايحأاذهلعفتنأبحتيهف-غلابتتناك

.كلذمغرةراثإلابرعشيهنأ
."؟يدترتساذام":تلأس
."دعبمعنيلوقتمل"
."هيدترتسامىلعدمتعياذه"
."ةّزب"
."؟ةدحاويأ"
نمرايأ17يفنيفسغوهدغهيفاهتيرتشايتلاكلت...ركفأينيعد"

."-عمةيدامرلاكلت،اهنيفرعت.ةيضاملالبقامةنسلا
."اهكلمتيتلاةديحولاةّزبلااهنإ"



."ديكأتلاباهيدترأسً،اذإ"
لازتالاهنكل،اهتالبقواهدلجلثم؛ةمعانلاةكحضلاكلتتكحض

.ةطاسبلاكلتبرمألاً؛اريثكهبجعتيتلاةكحضلا
."ةسداسلادنعكبحطصأويتآس":لاق
."...يراه،نكل.سأبال"
."؟معن"
."...نظتال"
."ةيحرسمدرجماهنإ،فرعأ"
."يراهايًاركش"
."يرورسيعاودنم،هآ"
يأىلعكحضتنأنكمملانمفكحضلابأدبتامدنعً.اددجمتكحض

.امهتاذنينيعلابملاعلاىلإنارظنيوهسفنسأرلاامهلنأكوً؛ابيرقتءيش
.اهناكمةعاّمسلاعضوىلعهسفنماغرإىلإرطضا

ً.اديجلازيالو،دوشنملامويلاوهاذهناك
ءانثأيفنسترفيسغولوأعميتبىقبتنأىلعاوقفتادقاوناك

ناك،نيمويلبق(ُفدهلافشتكينأبةرطاخملاديريرلومنكيمل.ةيلمعلا
رّيغيوَّخفلا)نآلاكلذنولوقيعيمجلاو،فدهلابلتاقلاوعديأدبدقرلاو
.ةميرجلايناكمبيترت

ريسةيفيكنعهلأسو،لصتملاوهنتسيوأنأنيبتو،فتاهلاَّنر
كلذنإنتسيوألاق.هديرياّمعهلأسوريخبرومألانأيراههربخأ.رومألا
ملذإ،لجخلابيراهرعش.رومألايرجتفيكفرعينأيأ،هديريام
.مامتهالانمعونلااذهىلعًاداتعمنكي

."؟مئانتنأله"
."ةيضاملاةليللايفتمن":يراهلاق
."؟اهزغلتللحله؟ةرفيشلاىلإةبسنلاباذامو.ديج"
فرعأاليننكلو،ىتمونيأنيلاؤسلانعةباجإلانآلافرعأً.ايئزج"

."اذامللاؤسلانعةباجإلا
."هانعمفرعتالكنكل،نآلاصنلاةءارقكنكميً،اذإ"
نيحةضماغلارومألافشتكنلرظتنننأبجي.ليبقلااذهنمءيش"

."هيلعضبقن
."؟همهفتاليذلاام"
همايقببسوأ،ثثجلاىدحإهئافخإببس،لاثملاليبسىلع.ريثكلا"



نمةبابسلا؛ةفلتخماهنوكببسو،ىرسيلااياحضلايديأنمعباصألارتبب
."ةثلاثلانمرصنبلاو،ةيناثلانمىطسولاو،ىلوألاةيحضلا

."امماظنهنأدبالً.اذإبيترتلابكلذلعفيهنإ"
."؟اذهيفامةلاسركانهله؟ماهبإلابأدبيملاذاملنكل،معن"
:ءاسنلالثمتارفيشلا.يراهايرذحلاىخوت"ً.اكحاضنتسيوأرجفنا

."كيلعيهرطيستسف،اهيلعرطيستملاذإ
."هبتنأينربختاماذه"
نكل،ينيعقّدصأال.متهمصخشيننأينعياذهنأل،ديجً؟اقح"

.ً"اقحالكعمملكتأ.يراهاينوبزبتيظحدقيننأيلودبي
.ً"انسح"
ىلإرظنمث،ةئيطبةكرحبًاليامتمصقارتيوهوناخدلايراهبقار

نأبًاساسحإهيدلنأ؛هبنتسيوأربخيملدحاوءيشكانهناك.هتعاس
مغر-هنألً؛ادجًاحضاوكلذادبً.ابيرقاهناكميفمظتنتسليصافتلايقاب
ىلإًامامتزرابراقتفا؛لتقلامئارجيفيروعشالءيشكانه-سوقطلا
مئارجلاتناك.ةلاحلاكلتيفبحلاوأ،لاعفنالاوأ،ةبغرلاوأ،ةيهاركلا
رمألاادب.دعاوقللًاقفووً،ابيرقتيلآوحنىلعو،ةيهانتمةقدبتذُّفندق
ريغوأدقتمهنهذصخشدضسيلو،بوساحدضجنرطشلابعليهنأكو
.هتلئسأنعبيجيستقولانأفرعو،نزاوتم

.ةعرسبهبلققفخوً،اددجمهتعاسىلإرظن



:نورشعلاوعباسلالصفلا
لمعلاىلإ.تبسلا

.لاحلضفأيفنغناتوتوأجازمناك
ىلع-ًاملؤمًاعادصيناعيوهو-ظقيتساو،تاعاسةّدعماندقف

ىلإرلاوعفدناىتحبابلاحتفنإامو.بابلاىلعفينععرقتوص
يراههسفنوعديامصخشو،ةصاخلاتاوقلانمديكلافكلذكو،لخادلا
وههولعفءيشلوأناكو.قالطإلاىلعةطرششتفمودبيالولوه
ىدحإنمةوهقلالوانتنأدعب،نكل.ةلفاحلالخادوجلانأشبرمذتلا
ةيعضويفطئارشلاعضوو،تاشاشلالّغشو،ةرارحللةظفاحلاعبرألاريراوقلا
قيقحتنمبارتقالاىدلًامئاداهبسحيةعئارةراثإبوتوأرعش،"ليجست"
.فدهلا

ناكملكيفاوعّزُودقةيندمًابايثنودتريًاساّرحنأديكلافحرش
دقبالكةقفارمبةيرودنأو،ةقباسلاةيسمألايفيبالطلاىنبملالوح
دحأنكيمل.ىنبملايفئبتخيدحأالنأنمقثوتللوبقلاوةّيلعلاتّشتف
303مقرةفرغلايفةاتفلانكل.ىنبملايلغاشءانثتسابجرخيوألخدي

يفديكلافدونجناك.اهدنعىقبيساهبيبحنألخدملادنعسراحللتحرش
.رماوألاراظتنابمهعقاوم

.رلاوأموأ
تاوقلاتاّدعمربع؛ىرخألاوةنيفلانيبتالاصتالانمديكلافقثوت

يفتاوصألابعتمتساوهينيعوتوأضمغأ.وتوأتاودأربعسيلوةصاخلا
زومربنومتمتيمث،"ملكتلا"رزىلعنوطغضينيح؛ةريصقلاةيناثلاكلت
.نيدشارللبعلةغلاهنأكوةموهفمريغ

ىدحإيفحافتةرجشنصغىلعهسولجوتوأركذت."لّوحرابتخا"
سمه.ةءاضملاذفاونلافلخنيدشارلاىلعًاسسجتم؛فيرخلاتايسمأ
نمولفسألاىلإىلدتيكلسبلصتتةيندعمةبلعيف"لّوحرابتخا"ةرابعب
،هنذأبناجبىرخألاةبلعلاعمًارظتنمزلينمثجيثيحىلإروسلاقوف
مل.ءاشعلالوانتللزنملاىلإبهذيوكاذنآكلذنمَّلميملهنأولىّنمتو
يفاهبنالمعتامهنإليقيتلاةقيرطلابًاقلطمناّتيندعملاناتبلعلالمعت
.كوشتدوباتك

ايةزهاجةعاسلاله.رشابملاثبللنودعتسمنحن":رلاولاق
."؟نغنات

.وتوأأموأ



."نآلا..ً.انسح.رهظلادعبنمةعبارلا":رلاولاق
ىلعيناوثلاوةيناثلاءازجأترهظفلجسملاىلعتقؤملاوتوألّغش

ادبو،هئاشحأنمعفدنتةتماصوةحرمةيلوفطةكحضنأرعش.ةشاشلا
.اتير-دوأةكعكنمىتحلضفأو،حافتلاةرجشنملضفأكلذ

.ضرعلاتقوناح
علطتتتناكاهنأكو؛يتبلبابلاتحتفنيحنسترفيسغولوأتمستبا

.ديعبٍدمأذنماهترايزلًامدق
هذهّنإ.كءاذحيعلختّالأكنكمي،يلضفتً!اددجمِتنأهذه!هآ"

."؟كلذكسيلأ،ةعّورمةرارحلا
.يتباهتعبتوقاورلايفنسترفيسغولوأتمدقت
.ً"ابيرقيهتنتسةيضقلاهذهنأودبي،نسترفيسنكورفاييقلقتال"
مث،تكحض."كتقويذخأتنأكناكمإبف،ةرئازلبقتسأيننأاملاط"

لجرلا،ةلصحملاب!؟لوقأاذام!لوهللاي":ةروعذماهمفقوفاهديتعضو
."؟كلذكسيلأ،صاخشأحاورأقهزي

ةعاسلانأةنلعماتلخدنيحسولجلاةفرغيفةقيتعلاةعاسلاّتنر
.رهظلادعبنمةعبارلاتحبصأدق

."؟يتزيزعايياشلانمًاناجنفنيديرتأ"
."كلضفنم"
."؟يدرفمبخبطملاىلإباهذلايننكميله"
."...كعمتئجاذإنكل،معن"
."يلضفت،يلاعت"
ذنمًاريثكريغتيملخبطملانأادب،نيديدجدقوموةجالثءانثتساب

يفةريبكلاةيبشخلاةلواطلابناجبّيسركىلعيتبتسلج.برحلاتقو
.رانلاىلعةالغملاغولوأتعضونيح

."انهةعئارةحئارلا":يتبتلاق
."؟اذهنينظتله"
،ةقداصنوكأل.ةلثاممةحئاراهنمحوفتيتلاخباطملابحأ.معن"

."سولجلافرغبةمرغمتسلو،خبطملايفنوكأنأبحأ
ً؟ارمأنيفرعتله".بناجلاىلإاهسأرنسترفيسغولوأتلامأ."!ً؟اقح"

.ً"اضيأخبطملاّبحأانأ.تنأوانأً،ادجناتفلتخماننأنظأال
.يتبتمستبا
خبطملايف،نكل.كسفنيمّدقتنأنيديرتفيكسولجلاةفرغرهُظت"



انحبصأاننأتظحالله.مهّتيجسىلعمهنأكو؛ءاخرتسارثكأعيمجلاحبصي
."؟خبطملاانلوخددعبانضعبعمًافطلرثكأ

.ً"امامتةقحمكنأنظأ"
.ناتأرملاتكحض
ِتنأف،كولسرأمهنألةديعسانأً؟ائيشنيفرعتله":غولوأتلاق

.ةديحوزوجعةديسدرجمانأف،يتزيزعايلجخلاىلإيعادال.يننيبجعت
ً،انسح،ال؟كلذكتسلأ؟ةجوزتمِتنأامبروأ،بجعمللجخلااذهيّرفو
."ملاعلاةياهنتسيلهذه

."؟لبقنمتجوزتله"
."؟انأ"
.نيناجنفجرختتناكاميفتكحض
."...ّطقةصرفلايلحنستملونِفستبجنأنيحةعفايتنك،ال"
."؟ةصرفلاكلحنستمل"
يفويلثمةأرمانكل،ناتنثاوأةصرفيلتحنسامبر،معنً،انسح"

يتلاضورعلاو،مايألاكلتيفريبكمارتحابىظحتنكتملكاذيعضو
روثعلاىعديالاذه.مهديريرخآدحأاللاجرنمةداعتءاجاهتيقلت
.ً"اثبعكريظنىلع

."؟ةبزاعًامأكنوكىلإطقفكلذعجريأ"
."يتزيزعايٍّيناملأَنباناكنِفسنأل"
ً.اتفاخًاريفصردُصتةالغملاتأدب
."هتأشنءانثأيفًابيصعًاتقوهجاوهنأدبال.تمهف،هآ":يتبتلاق
دادزيريفصلانأىلإهبتنتنأنودنمغارفلاىلإغولوأتقّدح

.ةّدح
لازيالكلذيفريكفتلادرجمّنإ.يليختتنأنكمياّممىسقأ"

.ً"انيكسمىتفناك.يكبأينلعجي
."...ءاملا"
."فرخلابتبُصأدقل،نآلانيرتتنأ"
.امهيناجنفيفءاملاتبكسودقوملانعةالغملاغولوأتعفر
اذام":4:15ىلإريشتتناكيتلااهتعاسىلإرظنتيهو،يتبتلأس

."؟نآلاكنبالعفي
تمستبا.ً"اقباسةيعويشلانادلبلانمةعونتمءايشأ.ريدصتوداريتسا"

:اذهلوقبحأيننكل،كلذنمهينجييذلالاملارادقمفرعأال".غولوأ



."ينبجعيهنكل،ءارهدرجمهنإ.ريدصتوداريتسا
يذلابيصعلاتقولامغرينعأً.انسحيلبيهنإ،لاحلكىلع"

."هتأشنيفههجاو
ىلعمكتالجسيفهمساً.امئاداذكهنكتمللاحلانكل،معن"

."حجرألا
.ً"اضيأنيحلاصاوحبصأمهنمنوديدعلاو،انتالجسيفرُثكصاخشأكانه"
مل.هتعيبطًامامتفرعأالو،نيلربىلإبهذنيحةرمامءيشثدح"

رمألاىلعّمتكتوً،اقالطإكلذنعثدحتيملو،هلعفاّمعملكتلاّطقبحي
هروعشنّسحكلذنأنظأو.هدلاوروزيناكامبرهنأنظأيننكلً،امئاد
."ةيويحلابًامعفمًالجرباوشتسنرإناكدقف،هسفنهاجت

."نِفسريغت،لاحلكىلع.ةئطخمنوكأامبر،نكل".غولوأتدّهنت
."؟فيك،هوأ"
.ً"امئادءايشأدراطيناك،كلذلبقفً.اءودهرثكأحبصأ"
."؟اذاملثم"
يسنامور،نيفرعتامك،هدلاولثمهنإ.ءاسن،ةعتم،لام؛ءيشلك"

نهو-نِفسينعأ-تاباشلابحيوهف.لاضعوحنىلعءاسنريزو
هيدلنإفتاهلاربعلاق.ةزيممةدحاودجينأيفكشأيننكل،هْنبِبحي
.ً"اديعسادبو،يلًاديجًأبن

."؟أبنلاوهامكللقيملأ"
."لاقامك،انهىلإيتأيىتحرظتنينأدارأ"
."؟انهىلإيتأيسله"
ىتحولسوأيفىقبيسو،ًالوأعامتجاهيدل.ءاسملااذهيتأيس،معن"

."هجاردأدوعيسمث،دغلا
."؟نيلربىلإ"
شيعيهنإ.كانهنِفسشاعنأذنمليوطتقوىضقنادقل.ال،ال"

.ً"ايهابتايميهوبةداعاهوعديو،كيشتلاةيروهمجيفنآلا
."؟ايميهوب...يف"
."غارب"
يقلتستةاتفىأرو،406ةفرغلاةذفانجراخىلإدناليفسويرامقّدح

يفةباشلانعفلتختنكتملو،يبالطلاىنبملامامأجرملاىلعةفشنمىلع
اهنكل،جيبراغنمنوسناميلريشبًانميت،يلريشًارساهاّمسيتلا303ةفرغلا
فلختفتخادقيرحبلاولسوأقاقزقوفسمشلاتناك.يهتسيل



اذهةعقوتمةراحةجومتناكً؛ائفادحبصيسقطلاأدبلقألاىلع.مامغلا
ليدبلاو،هيلإًامدقعلطتيدناليفسويرامو،ولسوأيففيصلاهنإ.عوبسألا
لمعو،)1(ليللافصتنمسمشو،درويفوبيفلزنملاىلإباهذلاوه
يهتنتاليتلاهدلاوةلئسأو،هتدلاومحلصارقأو،دوقولاةطحميفيفيص
يف،ولسوأيف"مالعإلاتاهويدوتسا"ةساردأدبيهلعجيذلاببسلانع
ةعماجيفةيندملاةسدنهلاةساردلهلهؤتتامالعىلعلصحهنأنيح
زكرملايفدحألامايأىلإًامدقّعلطت.مياهدنورتيفايجولونكتلاومولعلا
ّطقمهّيحاورداغيملنيبخاصةساردءالمزو،نيلمثنييلحمعميعامتجالا
"زولب"اهسفنوعدتيتلاصقرلاةقرفو،ةنوخكلذاولعفنيذلانأنونظيو
درانيلولافيفيررتوريلكسنديركناحلأهيوشتًامئادعيطتستاهنكلو
.دراينياكس

اذهولسوأيفىقبيهلعجييذلاديحولاببسلاوهاذهنكيمل
ىلإعمتسيسذإ؛هيلإةبسنلابملحلالمعلاىلعلصحدقف،فيصلا
بوساحىلعهئارآهتعابطلباقمٍرجأبىظحيوً،امالفأدهاشيو،تاليجست
فحصةّدعىلإةيدقنلاهءارآنيتيضاملانيتنسلايفلسرأدقناك.يصخش
ثيحتاووسىلإيضاملارهشلايفبهذهنكل،ىودجنودنمةفورعم
ةكرشيفلمعلانعّىلختدقهنأهربخأيذلارانورىلعهقيدصهفّرع
ٍددعلوأرشنتسةيناجمةفيحصيهو،نوزقلطيلاهريدييتلاسبالملا
نأرانورمامأهقيدصركذ.ططخمللًاقفوءيشلكراسنإ؛بآيفاهل
هّفظووهصيمقبحأهنإرانورلاقو،ةيدقنتالاقمةباتكبحيسويرام
ةيرضحًاميق"سكعينأسويراملاقمىلعناكً،ادقانهفصوبً.اروف
عّالطالاديجنوكينأو،يسامحمّكهتبةيبعشلاةفاقثلاعملماعتلابةديدج
سويرامئفاُكيسلباقملابو،سويرامةمهملرانورةغايصكلتتناك."ًالماشو
،مالفأو،ةيقيسومتالفحىلإةيناجمركاذتبامنإوً،ادقنسيل؛ءاخسب
ةريثمتاقالعاهيفميقينأنكميةئيبعملصاوتو،ةديدجبراشمو
دعتسينأبجيو،هتصرفهذهتدب.هينيعبصنهلبقتسمًاعضاومامتهالل
راعتساهنكل،بوبلانعةديجةماعةيفلخهيدلتناكً،اعبطً.اديجاهل
ىقيسوملاخيراتنعديزملافرعيل؛رانورةعومجمنمةجمدمًاصارقأ
:تاينينامثلانمةيكيرمأكورىقيسومىلإةيضاملامايألايفعمتسا.ةيبعشلا
ىلإيغُصينآلاوهو.زيسكيب،تيكيدنسميرد،ديرنوأنيرغ،مإ.يإ.رآ
زارطلاةقيتعىقيسوملاتدب.ةطوغضملاصارقألالغشمنمزميفتنلوياف
.ةيسامحاهنكل



َّنظو،اهتفشنمنعلفسألايفسلجتتناكيتلاةاتفلاتضهن
ىنبملاوحنةهجتمتناكاميفهينيعباهعبت.ًاليلقدرابوجلانأسويرام
لماعهنأهبايثنمادب،ةجاّردبكريًاصخشاهقيرطيفتزواجت.رواجملا
.بتكيسناكدقف،هينيعسويرامضمغأ.ليصوتةمدخ

قلقلابروعشناك.نيتوكينلابةّخطلملاهعباصأبهينيعنغناتوتوأكرف
كّرحتيملو.ةئداهيجراخلاملاعللتدبامبراهنأمغر؛ةلفاحلايفىرسدق
ّيأىلعةكرحيأثدحتملو5:20ةعاسلاتغلب.ةملكبسبنيوأدحأ
ماقرألكشىلعيضقنتتقولانمةريغصءازجأءانثتساب؛تاشاشلانم
ىلعًاسلاجناك.وتوأيفدرنيبىرخأقرعةرطقتلاس.ةيوازلايفءاضيب
،تاّدعملابثبعدقامًاصخشنأّليختيوهوهباتنيكشلاولاحلاكلت
.ليبقلااذهنمًائيشوأقباسموينمًاليجستدهاشيّهنأو

دغولاكلذرظحدقف،زاهجلابناجبةلواطلاىلعهعباصأبتبريناك
.ةلفاحلايفنيخدتلارلاو

يذلجرلاىلإرظنيوهوتمصبًاحيرجرخأونيميلاىلإوتوألام
سبنينأنودنمهيسركىلعسلجيناك.ةقيلحلاءارقشلاةمجمجلا
.دعاقتمسراحلثمادبو،هلوصوذنمةملكب

نأَّنظامبر.مويلالمعلاىلإيتأيسانلجرنأودبيال":وتوألاق
ركأيفبارشلالوانتلبهذودغلاىتحاذهلّجأامبروً،ادجٌراحراهنلا
."-نإسقطلاريرقتيفاولاق.كلذنمًالدبغيرب

."نغناتايسرخا"
.ةيافكًايلاعناكهنكلو،تفاختوصبرلاوملكت
.هيفتككّرحوقمعبوتوأدّهنت
.5:21ىلإةشاشلاةيوازيفرهظتيتلاةعاسلاتراشأ
ناك."؟رداغيوهو303ةفرغلايفناكيذلالجرلادحأىأرله"

.هيلإرظنيهنأوتوأفشتكاو،رلاوتوصكلذ
."حابصلااذهًامئانتنك":لاق
."؟ديكلافاي303ةفرغلادّقفتديرأ"
."-رطخلاربتعأال".ةصاخلاتاوقلادئاقحنحنت
."ديكلافاينآلا"
لدابتاميفزيزأتوصةينورتكلإلاتاّدعملادّربتيتلاحوارملاتردصأ

.تارظنلارلاووديكلاف
،"نانثايلراشت"ىلإافلأنم":لاقوًاددجمديكلافحنحنت،اهدنع



."لّوح،بجأ
:لوقيتوصاهالتيكلسالةشخشختعِمُس
."نانثايلراشت"
.ً"اروف303ةفرغلانمقثوت"
."303ةفرغلانمقثوتأس،رمألاتيقلت"
...اذإليخت.ءيشرهظيمل،نكل،ةشاشلاىلإرظنلاوتوأنعمأ
.كانهىلإاولصو
ةيذحأ،ءادوستاشاشر،ءادوستاوسنلق،ءادوستاّزب،لاجرةثالث

.بيرغوحنىلعًاريثمنكيملكلذنكل،ةعرسبءيشلكثدح.ءادوس
.توصكانهنكيملذإ؛توصلابرمألاقلعتي

ةقيتعةلتعامنإو،بابلاحتفلةيكذلاةريغصلاتارجفتملااومدختسيمل
.ةينازيملاضفخببسلانأَّنظو،وتوألمأباخ.زارطلا

مهنأكو؛مهعقاومةشاشلاىلعنورهظينيذلانوتماصلالاجرلاذختا
هفلخنارخآلانانثالاو،ةلتعلالمحيمهدحأ،قابسيفقالطنالاكشوىلع
ةدحاوةكرحاهنأادبو،لمعلاباوأدب،ةأجف.امهيحالسناعفريدحاورتمب
نادعتسملاونافقاولانالجرلاعفدناوبابلاحُتف.عيرسصقرلثم؛ةقّسنم
ًامدقعلطتيكاذنآوتوأناك.امهفلخ-ًايفرح-ثلاثلاصاغولخادلاىلإ
ىتحًاليلقفلخلاىلإعجارتيبابلاىأرو،زلينىلعليجستلاضرعىلإ
تالآعضولٍفاكتقوباوظحيملمهنأًاقحفسؤملانمهنأرّكفو،فقوت
.فرغلايفريوصت

.ديكلافيكلسالشخشخ.ٍناوثينامث
."نالزعأامهالك،باشوةباش.303ةفرغلاانّشتف"
."؟ناّيحامهلهو"
.ً"ادج...ناّيح"
."؟ىتفلامتّشتفله"
."افلأايٍراعهنإ"
.ً"ابت،هوجرخأ":رلاولاق
كلذلعفبارمتساً!ايراع.كلذنالعفياناك.لخدملاىلإوتوأقّدح

.هناكميفًارّمستملخدملاىلإوتوأقّدح.راهنلاوليللالاوط
.""نانثايلراشت"ايكعقومىلإهبحطصاوهبايثيدتريهلعجا"
.قفربهسأرَّزهونيرخآلاىلإرظنوً،ابناجيكلساللاديكلافعضو

.يسركلاعارذىلعةوقبهديةحاررلاوبرض



ًادغةيناجمةلفاحلا":شتفملاىلعةرباعةرظنيقليوهو،وتوألاق
.كاذنآرذحلاىخوتينأهيلعناك.ً"اضيأ

."-ىتمفرعأنأبجينكل،دحألامايأيترجأديزأال"
."اذهىلإاورظنا،ًالهم"
ىلإريشيوهوً،اريخأهمفحتفدقلجرلاناكً.ايئاقلتوتوأرادتسا

.ةشاشلاطسو
."دعصملاوحنةرشابمهجتاويمامألابابلاربعلخد.ةهدرلايف"
افلأنم".يكلساللاربعديكلافتوصاوعمسمث،نيتيناثلتمصلاقبطأ

."اودعتسا،دعصملاىلإلمتحمفدهلصودقل.تادحولالكىلإ
.ً"اركش،ال":يتبتمستبا
ةديسلاتدّهنت."حجرألاىلعٍفاكتيوكسبلاكلذً،انسح،معن"

.معن،هوأ؟تنكنيأ".ةلواطلاىلعتيوكسبلاةبلعتعضووزوجعلا
."يدحويننألًاعئارًارمأنآلايلنِفسةرايزتحضأ

لثميفكدرفمبكتماقإببسبةشحولابنيرعشتّكنأدبال،معن"
."ريبكلالزنملااذه

صاخلاتالطعلاخوكىلإتبهذاهنكل،انيإعمًاليلقثدحتأ،ةداع"
نأشبًادجنابيرغامهنكل،هيلعّملستنأاهنمتبلط.مويلاليبنلااهقيدصب
يفو،ءيشلكابّرجينأنالواحيامهنأودبي.مايألاهذهةلثاممءايشأ
ببسوهحجرألاىلعاذهو؛رمتسيسءيشيأنأنانظيالهسفنتقولا
."ديدشلاامهمتكت

اهللاقدقيراهنأيفركفتيهواهتعاسىلإةرظنيتبتسلتخا
.رمألايهتنينيحنولصتيسمهنإ

."؟كلذكسيلأ،نآلارخآءيشيفنيرّكفتِتنأ"
.ءطببيتبتأموأ
."هيلعاوضبقينألمأنل،كلذبسأبال":غولوأتلاق
."رابنباكيدل"
."رمذتألتنكامً،ارخؤملعفامكًاريثكينرازولو.حيحصاذه،معن"
ىهتنادقرمألانوكينأبجيناك."؟كرازةرممك،هآ":يتبتلأس

؟دعبلتاقلارهظيملأ؟يراهلصتيملاذامل.نآلا
رثكأًارخؤمهتارايزً،انسح.ةريخألاةعبرألاعيباسألايفًايعوبسأةرم"

نظأ.ةريصقمايأاهنإ؛مايأةسمخلكانهىلإيتأيوه.عقاولايفًارتاوت
يللمحيهنأنظأ،تلقامكو.هرظتنيغاربيفامًاصخشكانهنأًاقح



."ءاسملااذهءابنألاضعب
.ً"انسح"
."؟اهتيؤرنيّدوتله.تارهوجمةعطقيلرضحأةريخألاةرملايف"
رعشتوً،ادجةبعتماهنأةأجفترعشو،زوجعلاةديسلاىلإيتبترظن

،نسترفيسغولوأو،لوهيراهو،رلاوموتو،لتاقلانمو،لمعلانمللملاب
اهرودقمبنأتّنظيتلاةعيطملاوةليبنلانوليتبنم؛اهسفننممهألاو
لعفتوةشوشبوةبيطوةديجةاتفتناكنإقرفثادحإو،امءيشقيقحت
اهنكل،رييغتللنآلاتقولاناح.هلعفاهنمنورخآلاصاخشألاديريامًامئاد
،لزنملاىلإبهذتنأًاريثكتدارأ.كلذبمايقلااهرودقمبناكنإفرعتمل
.مانتوفاحللاتحتسدنتنأو

لكىلعهيرتنأقحتسيءيشكانهسيل،ةقحمتنأ":غولوأتلاق
."؟ياشلانمديزملانيديرتأ.لاح

."كلضفنم"
اهديعضتيتبتأرنيحياشلابكستنأكشوىلعغولوأتناك

.ناجنفلاقوف
."اهتيؤرديرأيننأوههتينعام.ةفسآ":ةكحاضيتبتلاق
."...اذام"
."اهايإكنباِكادهأيتلاتارهوجملاةعطقةيؤرديرأ"
.خبطملانمتجرخوغولوأهجوقرشأ
يقبتملاياشلاعّرجتتلناجنفلاتعفر.يتبترّكفامك،ةحلاصةاتف

.ثدحامعامسليراهبلاصتالااهيلع.هيف
."يهاه":غولوأتلاق
وأ،نسترفيسغولوأياشناجنفيأ،نوليتبياشناجنففقوت

.ءاوهلايف،يناملألاشيجلاياشناجنفةريبكةقدب
.هيلعّتبثملاميركلارجحلاىلإًاديدحتو،ةنيزلاسّوبدىلإيتبتقّدح
ةقيرطلاهذهبطقفلقُصتاهنأنظأ.اهدروتسينِفس":غولوأتلاق

."غاربيفةصاخلا
.يسامخمجنلكشىلع،ةساملألاتناك
نأبجي":تلاقوامهفافجنمصلختتلاهيتفشىلعاهناسليتبترّرم

ةروصىلعيليرثعتنأنكميله"ً.افاجاهمفيقب."امصخشبلصتأ
.ً"ادجمهماذه.ةثيدحنوكتنألضفألانم؟ءانثألاهذهيفنِفسل

.تأموأاهنكل،ةكبترمغولوأتدب



***
لّجسيوةشاشلاىلإقّدحيوهوحوتفملاهمفربعسّفنتيوتوأناك

.هلوحتاوصألا
لمتحملافدهلا."نانثاوفارب"عاطقوحنكّرحتيلمتحملافدهلا"

."؟"نانثاوفارب"ايدعتسمتنأله.بابلامامأفقوت
."دعتسم"نانثاوفارب""
ةيؤراننكميال،لمتحمحالس،هبيجيفهديعضيّهنإ،تباثفدهلا"

."هدي
."نآلا":رلاوتوص
.""نانثاوفارب"ايكّرحت"
."بيرغ":لجرلامتمت
توصضفخأفًاتاوصأعمسيهنأةيادبلايفدناليفسويرامَّنظ

صخشكانهناكً؛اددجمهعمس.كلذنمقثوتيلزميفتنلويافىقيسوم
قاورلايفنملكناك،هفرعياملًاقفو؟هللاقحبمداقلانم.بابلاعرقي
ىلعاهآريتلايلريشءانثتساب،فيصلاةلطعءاضقلهلزنمىلإبهذدق
وأ،يقيسوملفحىلإهتقفارمببغرتتناكنإاهلأسيلاهفقوأدقل.ملالسلا
.ءاشتامراتختنأاهرودقمبّهنإاهللاقوً،اناجم؛ةيحرسموأ،مليف

ببسكانهنكيمل؟اذامل؛ناتقّرعتمهيدينأظحالوسويرامضهن
كردأو،ةفرغلاءاجرأيفةعيرسةرظنىقلأ.يهاهنأنظيهلعجيلوقعم
ةريثكءايشأهيدلنكتمل.نآلاّىتحّطقلبقنماهلّمأتدقنكيملهنأ
ءانثتسابةيراعُناردجلاتناكو.ىضوفلانمٍلاحيفودبتاهلعجتةفرغلايف
صارقأبًابيرقئلتميسرهظملابيئكبتكفرو،بوبيغيإلةقّزممةحول
ًامامترقتفتو،رظنملاةهيركهتفرغتدب.يد-يف-يدمالفأوةطوغضم
ةعرسبلكرف،بابلاىلعًاعرقةيناثلاةرمللعمس.اهبةصاخةزيمىلإ
حتف.ريرسىلإاهليوحتنكمييتلاةكيرألارخؤمنمزربييذلاهفاحل
.يهنكتمل...نوكتنأنكميالو،يهتسيلاهنأرّكفيوهوبابلا

."؟دناليفديس"
."معن"
.ًالوهذملجرلاىلإسويرامقّدح
."كلدرطّيدل"
4هيإسايقنمًافلغماهنمجرخأمث،هفتكنعةبيقحلالجرلاعزن

ًايديربًاعباطلمحيناكيذلاضيبألاّفلغملاسويرامكسمأ.هايإهاطعأو



.هيلعًابوتكمًامساَريملهنكلو،هديب
."؟يلهنأقثاوتنأله":لأس
حولهوحنلجرلاَّدمو."...هّايإكمالتساتبثألكعيقوتديرأ.معن"

.ةقروهيلعةباتك
ً.ارسفتسمهيلإسويرامرظن
.لجرلامستبا."؟كلذكسيلأ،دحاوكيدل.ملقّيدلسيل،فسآ"
عطتسيملامءيش؛امبطخكانهناكً.اددجمهيلإسويرامقّدح

.ةقدبهديدحت
."ةدحاوةظحل":سويراملاق
تناكيتلاحيتافملاةقلحبناجبفرلاىلعهعضووهعمّفلغملاذخأ

صكن.فلخلاىلإرادتساجردلايفًاملقدجونيحو.ةمجمجلكشىلع
.هفلخمتعملارمملايفكاذنآًافقاولجرلاىأرنيحهيبقعىلعسويرام

ةيبصعبدترتهتكحضعمسو،"لخدتتنأوكعمسأمل":سويراملاق
.ناردجلانيب

لزانملاةداعهيفسانلالخديهنمءاجيذلاناكملافً،افئاخنكيمل
اذهنأشببيرغءيشكانهناك،نكلو.مهداسجأةرارحىلعةظفاحملل
امةيؤركاذنآسويرامرودقمبىحضأوهتذوخوهتراظنعزندقف،لجرلا
تامدخيفنولماعلاف،يغبنياممًانسربكأادب.هنمعزفيهلعجدق
لجرلااذهدسجناك.مهرامعأنميناثلادقعلايفةداعنونوكيليصوتلا
ًاصخشصخيهجولانكل،عفايٍّباشدسجنوكينأنكميوً،اقيشروًاليحن
.عبارلاامبروثلاثلادقعلارخاوأيف

لماعهلمحيامىأرنيحًائيشلوقينأكشوىلعسويرامناك
دقو،متعمقاورلانكلو،ةءاضمةفرغلاتناك.هدييفليصوتلاةمدخ
دجويسدسمطوطخفّرعتيلةيافكلاهيفامبًامالفأدناليفسويرامدهاش
.هتياهنيفتوصمتاك

."؟يلاذهله":هلأسيوهوسويراممثعلت
هنأكاذنآسويرامفرع.ههجوىلإ؛هيلإسدسملابراشأولجرلامستبا

.فوخلابرعشينأبجي
."ّفلغملاحتفاوملقلابلجا.سلجا":لجرلالاق
.يسركلاىلعسويرامراهنا
.ً"ائيشبتكتنأبجي":لجرلالاق
.عمالورمحأههجوو،ديكلافخرص.""نانثاوفارب"ايتنسحأ"



ىلعيقلتسيلجرةشاشلاىلعرهظياميف،هفنأنمسّفنتيوتوأناك
،هرهظفلخدافصألابناتّلبكمهاديو،205ةفرغلامامأةيضرألاىلعهنطب
ءرملاعيطتسيوريوصتلاةلآوحنههجووددممهنأرمألايفاملضفأو
دغولارايهناةدهاشمناكمإلابناك.ملألاكلذكوههجوىلعةشهدلاةيؤر
هنإ،كلذنمرثكأوهلب،الً.ايفحصًاقبَسكلذادب.ءطبوناعذإب
وهولتاقلالاقتعا:ولسوأيفٍمادٍفيصلةريثملاةورذلا.ّيخيراتليجست
.هروصيذلامليفلاضرعهلكملاعلالواحيس.ةعبارلاهتميرجفارتقالواحي
نمديزمالوً،ايرثًالجر-نغناتوتوأهسفنوه-حبصأدقل!لوهللاي
اتير-دوأ...هنكمي...ءارشهنكميو.رلاودغولاوأ،نفيليإ-7ءاره
...هنكميو

."وهسيلاذه":بابلادنعفقييذلالجرلالاق
.ةلفاحلاىلعتمصلاقبطأ
.مامألاىلإهيسركىلعرلاولام
."؟يراهاياذهام"
يأانفلاحيمليتلافرغلاىدحإيه205ةفرغلا.وهسيلهنإ"

رانيإدوأهمسا،انهّيدليتلافرغلايفنيميقملاةمئاقلًاقفوو.اهعمظح
يلودبينكلو،ةيضرألاىلعلجرلاهكسميامةيؤربعصلانم.داتسوبليل
داتسوبليلرانيإدوأنأنّمخأيننكل،بابشايفسآً.احاتفمنوكيدقهنأ
."وتللهتفرغىلإداعدق

نوركنويلماهتميققوفتتاّدعمهيدلتناك.ةروصلاىلإوتوأقّدح
ديلاىلعزيكرتلاهناكمإبناك.اهراعتساىرخألاواهارتشااهضعب؛ةلفاحلايف
دنعفقاولالجرلاكلذناكنإقثوتيلنيعةفرطلثمةلوهسباهريبكتو
.كلذىلإةجاحبنكيملهنكلوً،اقحمبابلا

لجرلااذهمسا،ةيفرصملاةقاطبللًاقفو،افلأىلإ"نانثاوفارب"نم"
."داتسوبليلرانيإدوأوه

.هيسركىلعوتوأراهنا
."؟يراهايكلذكسيلأً،امتحيتأيس.بابشاياوخرتسا":رلاولاق
.يولخلاهفتاهّنركلذنمًالدبو،يراهدغولابُجيمل
نمامهجرخأنيتللانيواضيبلانيتقرولاىلإدناليفسويرامقّدح

.ّفلغملا
."؟كيلإسانلابرقأنم":لجرلالأس
.هعطيملهتوصنكل،بيجينأدارأو،سويرامَّصغ



."كلهلوقأاملعفتنأطرش،كلتقأنل":لجرلالاق
.ةقفشللريثمةثاغتساءادنلثمكلذادب."يبأويمأ":سويرامسمه
أدب.ّفلغملاىلعامهناونعوهيدلاويمسابتكينألجرلاهنمبلط

ةباتكلاىلإقّدح.دروفويبةملكو،نيفولأملانيمسالا؛نيمسالاةباتكبسويرام
.ةزتهموةيوتلمتدبو،كلذدعب

.ةقرولاقوفناعذإبهديسويرامكّرحو،ةلاسرهيلعيلمُيلجرلاأدب
هنإ.جروجعمبرغملاىلإبهذأس!ططخلايفئجافمرييغتً،ابحرم"

ىعدتةريغصةيلبجةيرقيفهدلاووهتدلاوعمميقنس.هتيقتلايبرغملجر
فتاهةراشإبىظحأنأًابعصنوكيسامبر.عيباسأةعبرأبيغأسو،"ناّسح"
ئيسديربلانإلوقيجروجنأمغر،امكلبتكأنألواحأسيننكل،يولخ
."...يتبحم.دوعأنيحامكبلصتأس،لاحلكىلع.كانه

."سويرام":سويراملاق
."سويرام"
ةبيقحلايفمثّفلغملايفةلاسرلاعضينأسويرامنملجرلابلط

.همامأاهعفريتلا
ةعبرأدعبدوعأسو،جراخلاىلإترفاس:بتكاىرخألاةقرولاىلع"

."كلًاركش،ءيشلكاذه.سويرامبتكاومويلاخيراتباهّعقو.عيباسأ
هقوفًافقاولجرلاناك.هرجحًالمأتميسركلاىلعسويرامسلج

ىلعقزقزتريفاصعلااعمسو،ليامتتَرئاتسلاءاوهةمسنتلعجو،ةرشابم
دعيملو،ةذفانلاقلغأومامألاىلإلجرلالام.جراخلايفيريتسهوحن
ةطوغضملاصارقألالّغشمنعرداصلاتفاخلانينطلاالإكاذنآعمُسي
.بتكلافرىلععوضوملا

."؟ةينغألاهذهام":لجرلالأس
دقف."ةداعإ"رزىلعطغضدقناك."سمشلايفةرثب":سويراملاق

.لماشو،ئفادوحنىلعًايمكهتًايدقنًايأرً؛اديجًادقناهنعبتكيسو،اهّبحأ
.هعفروتوصلاحاتفمدجوو."لبقنماهتعمسدقل":لجرلالاق

."نيأركذتأاليننكل"
حبصأيذلافيصلاىلإ،ةذفانلاجراخىلإقّدحوهسأرسويرامعفر

.رضخألاجرملاىلإ،ةعّدومهلحّولتاهنأودبييتلاالوتبلاةرجشىلإً،اتماص
افقىلإهدّدسيوسدسملاعفريوهولجرلاجاجزلاىلعةروصلايفىأر
.هسأر

.نيريغصلانيراهجملانمخارصلاءاج."!ةوقبحرما"



لفقريرحتتيسن،فسآ":لوقيوهوًاددجمسدسملالجرلاضفخأ
."ءيشلكاذه،نامألا

؟نآلايهنيأ.اهيفرّكف،يلريش.ةوقبهينيعسويرامضمغأ
تنلويافىعدتاهنإ.غاربيفكلذثدح.نآلاركذتأ":لجرلالاق

،نيعراباوسيلمهنإ.يقيسوملالفحلاىلإيتجوزينتبحطصا.نظأامك،زميف
."؟كلذكسيلأ

سدسملانعردصةظحللاكلتيفنكل،بيجيلهمفسويرامحتف
يفسويراميأردحأفرعيملو،فاجلالاعسلاهبشيتفاختوص
ً.اقلطمزميفتنلوياف

ةيساقةغلبملكتيديكلافناك،هفلخ.تاشاشلاىلعهرصبوتوأىقبأ
،ّنريذلايولخلافتاهلاىلعيراهدغولاكلذباجأ."نانثاوفارب"عم
نأهنمديرتةحيبقةديسنوكتامبراهنأوتوأَّنظو،ريثكلالقيملو
.عمسلافهرأف،اهعمجرخي

يأنمٍلاخههجووهلمانألصافمضعيسلجوً،ائيشرلاولقيمل
الذإ،هيدياوّديقيملً.اديعبداُقيداتسوبليلرانيإدوأدهاشيوهوريبعت
ً.اقالطإءيشال،هيفهابتشاللوعدييقيقحببس

سلاجهنأبروعشهباتناو.تاشاشلاىلعًارّمسمهرصبوتوأىقبأ
لخادلايفو،ءيشةيؤرهعسوبنكيملجراخلايف.يوونلعافمبناجب
يفءيشيألباقمةليوطاصعباهّسمينأدحأديريالتاكلتممعميلغي
.تاشاشلاىلعةزكرمنويعلاو.ملاعلا

دغولاكلذناكً.ابناجزاهجلاعضومث."ىهتناولّوح":ديكلافلاق
.دحاوعطقمتاذتاملكبفتاهلاربعثدحتيلازياليراه

نل":ةيواخملالسوةقورأرهظتيتلاروصلاىلعهانيعو،رلاولاق
."يتأي

.ً"اركابتقولالازيال":ديكلافلاق
.يسفنةرارقيفكلذبرعشأ.انهاننأفرعيّهنإ".ءطببهسأررلاوَّزه

."انيلعكحضيامناكميفسلاجهنإ
.وتوأرّكفامك،ةقيدحلايفةرجشىلع
نليسامخلامجنلاةيرظن.بابشايءيشلكمزحنل":ًالئاقرلاوضهن

.ً"ادغًاددجمرفصلانمأدبنس.حصت
."ةحيحصةيرظنلا"
هفتاهعضويذلايراهدغولاكلذوحننورخآلاةثالثلارادتسا



.هبيجيفيولخلا
،غاربيفشيعيةيسنجلايجيورنوهو.نسترفيسنِفسهمسا":لاق

يتبانتليمزلًاقفو؛ريثكبًانسرغصأودبيهنكل،1946ماعولسوأيفدلُو
ةلثاممةساملأهتدلاوحنم.بيرهتلاةمهتبنيترمهيلعضبقلايقُلأ.نول
اهترايزلولسوأيفناكهنإهتدلاولوقت.ثثجلاىلعاهيلعانرثعيتلاكلتل
."ليفةراديف؛لؤاستلاعضوممايألالك

.هنولعقتميومّهجتيرلاوهجووتوأىأر
سأررخآهيلإريشييذلالزنملايف،هتدلاو":ةبوعصبرلاوسمه

."؟مجنلل
.ءاسملااذه؛هنمةرايزنآلارظتنتيهو،معن":يراهدغولاكلذلاق

يفانهيترايس.زدراغيوكسةباوبىلإاهقيرطيفتازيزعتلمحتةرايسكانه
."عراشلا

.هنقذكرفيرلاوناكنيحيف،هيسركنعضهن
."انسفنأعيمجتديعننأبجي":يكلساللاكسميوهوديكلافلاق

."كلذانألوقأىتحًائيشدحألعفينل!اورظتنا":رلاوخرص
امهحتفمث،ناتيناثتضقنا.هينيعرلاوضمغأاميف،هيلإنورخآلارظن

ً.اددجم
ةرايسديرأال.يراهايكانهىلإلصتنألبقةرايسلافقوأ"

،رطخلقأبرعشاذإ.لزنملاكلذنمرتموليكاهرطقةرئاددعبىلعةطرش
نوقثوتيمهو،ةيقرشلاابوروأنمنيبّرهملانعءايشأةعضبفرعأ.هدقفنسف
،مهدقفنامدنع،رخآءيشكانهو.برهللقيرطدوجونم-ًامئاد-ًامئاد
اوعباتوانهكلاجروتنأَقبا،ديكلافً.ادبأً،اددجممهيلعرثعنالنحنف
."رخآًائيشاوعمستىتحلمعلا

."-نكيملهنإكسفنبتلقكنكل"
يننألو.انلةديحولاةصرفلايههذهنوكتامبر.كلهلوقأاملعفا"

،انهةيلوؤسملاَّلوت،يراهً.ايصخشرمألااذهعملماعتأنأدوألوؤسملا
."؟انقفتاله

يأنمةيواخةقيرطبنكلو،رلاوىلإقّدحيدغولايراهوتوأىأر
.امًاعونريبعت

."؟انقفتاله":رلاورّرك
."سأبال":دغولالاق
لوطيدق،ةيضرألاةركلانمةيبونجلاوةيلامشلاقطانملاىصقأيف1



.ً◌ابيرقتةعاسنيرشعىلإلصيلتاقوألاضعبيفراهنلاوأليللا



:نورشعلاونماثلالصفلا
يعانطصالاوضعلا.تبسلا

تّقثوتنيحنيتريبكنيوارمحنينيعبيتبنسترفيسغولوأتبقار
.اهسدسمتاريجحلكيفتاصاصراهيدلنأنمةريخألا

يذؤينل!أطخنوفرتقيمهنأاومهفينأبجي!لوهللاي؟ينبانِفس"
."ةبابذنِفس

ىلإتبهذمث،ةّقطتردصأفاهناكمىلإاهسدسمةركبيتبتداعأ
لمأنل".زدراغيوكسةباوبيفتارايسلافقومىلعلطتيتلاخبطملاةذفان
."ًالوأهلقتعننأبجي،ةقيقحلافشتكنلنكل.اذه

لدُبتساواهبعتىشالت.فنعبسيلنكلو،ةعرسبقفخييتببلقناك
لمحتتناك.ريقاقعلانمًاعونتلوانتدقاهنأكو؛زيكرتلاوطاشنلابروعشب
بجيهنإهلليمزللوقيةرمهتعمسدقو،ميدقلايمسرلااهدلاوسدسم
.ةدحاوةصاصرقلطييوديحالسىلعًادبأدمتعيّالأ

."؟انهىلإهيفيتأيسيذلاتقولانعًائيشلقيملأ"
."لاقامك،اهزجنينأهيلعءايشأةّدعكانه".اهسأرغولوأتّزه
."؟سيئرلابابللحاتفمهيدلله"
."ال"
."-ًاذإ،ديج"
."مداقهنأفرعأتنكنإةداعهدصوأالانأ"
."ً؟ادصومبابلاسيلأ"
مل.َّشجأوًاداحاهتوصحبصأو،اهسأرىلإعفدنيمدلابيتبترعش

ىظحتيتلازوجعلاةديسلانمةبضاغيهأ؛ةبضاغيهنممفرعت
،لزنملالوخداهنباعيطتسيىتحًاحوتفمبابلاتكرتاهنكلةطرشلاةيامحب
؟يساسألاءيشلاكلذلثمنمقثوتتملاهنألاهسفننممأ

نأكنمديرأ":تلاقمث،أدهأاهتوصلعجتلًاقيمعًاسفنتبحس
."-وةهدرلاىلإجرخأسمث،غولوأايانهيسلجت

سيلنكلو،ةعرسباهبلققفخفيتبفلخنمتوصلاءاج."ً!ابحرم"
ءاضيبلااهعبصإوىنميلااهديُّدمتيهوفلخلاوحنترادتسا.فنعب
لخدملايففقيامصخشكانهناك.دودشملادانزلالوحةفوقعمةليحنلا
ًءابغوً،ائيسكلذادب.لخديوهوهتعمسدقنكتملو،ةهدرلاىلإيدؤملا
ً.اريبك

.ً"ابجع":تفاختوصبكحضيوهوتوصلالاق



نألبقةيناثلانمًاءزجتدّدرتو،ههجوىلإسدسملايتبتدّدس
.دانزلانعاهديعفرت

."؟تنأنم":غولوأتلأس
َّدم."رلاوموتشتفملا،نسترفيسوارفايناسرفلاحالس":توصلالاق

ةقايللابادآتيطختدقل":يتبىلعةرباعةرظنًايقلم،لاقوهديرلاو
."نسترفيسوارفاييمامألاكبابتدصوأو

."؟نوقابلانيأ":يتبتلأس
رلاوموتفاضأنيحيتبتدّمجت."...نحنلب،نوقابكانهسيل"

."يتزيزعايطقفنانثالا...":هيتفشىلعةماستبامسردقو
.ًءاسم8:00ىلعةعاسلاتفراش
اهقيرطيفةدرابةهبجنأنمةيوجلاداصرألاترّذحزافلتلاربع

ً.ابيرقيهتنتسرحلاةجومنأو،ارتلكنإقوف
ةطرشلانإهلليمزلمدنيغرجورلاق،ديربلازكرمةقورأدحأيف

ًائيشّنأنّمخيّهنإو،ةيضاملاةليلقلامايألايفةبيرلاريثيوحنىلعةّمتكتم
ملو،بهأتلاحيفةصاخلاتاوقلانأبتاعاشإعمسدقناك.رّمختيام
َّنظ.نيريخألانيمويلايفةدحاوةملاكمىلعديكلافترفيساهدئاقّدري
ةهبجلاتلتحا.كلذىلعريرحتلاوفظومقفاوو،كلذىنمتيهنأهليمز
.ىلوألاةحفصلارابخأةدرابلا

.ىقيسومةمغندهاشيوهوةكيرألاىلعًاسلاجرلومينرايبناك
يفسانلاضعبناكنإثرتكيملو،هيناغأبحأو،غوهريدرافيإهبجعأ
هلرطخ.ةطاسبلابحيوهف؛ةّفلكتمريغوزارطلاةقيتعاهنأنونظيلمعلا
ّطلُستملنيذلانيبوهوملانيّنغملانمديدعلابلفحتجيورنلانأًاددجم
ىلعزيكرتلاءاسملااذهرلومعطتسيمل،لاحلكىلع.مهيلعءاوضألا
رخآهنهذيفعجارنيحيفءاوخلاىلإطقفقّدحامنإو،ةلاسرلاويناغألا
.فتاهلاربعيراهنماهاقلتيتلاتاّدجتسملا

فصنلالخةسماخلاةرمللفتاهلاىلعةرظنىقلأو،هتعاسنمقثوت
دقوً،اديدجًائيشنوفرعينيحيراههبلصتينأقافتالاناك.ةعاس
دئاقلاىدلله:رلوملءاست.ةيلمعلاءاهتنادنعًاريرقتةطرشلادئاقبلط
ةلئسأجمانربدهاشي؛هلثمنآلاسلاجوهلهو؟يبشخلاهخوكيفزافلت
!؟رخآناكميفهنهذنكلوهمفيفةبوجألاو،بوبلانع

فصعتحيرلاعمس،هينيعضمغأمث،هغبتةفافلنموتوأَّجم
تناك.رئاتسلااوقلغأنيحبائتكالابرعشو،جراخلايفةفاجلاقاروألاب



.لزنملاىلإزلينبهذو،هايملافََرصميفتطقسدقىرخألاةنيدعملاةبلعلا
يطرشلاكلذنمةدحاوذخأهنكل،وتوأنمغبتلافئافلتدفن

دعبهبيجنم"فيفخليماك"ةبلعيراهجرخأ.يراهوعدملادغولا
ءزجلاءانثتسابً،اديجًارايتخاكلذادبو،ناكملارلاوةرداغمنمةعاسفصن
،نيخدتلااأدبنيحًاركنتسمديكلافامهيلإقّدح."فيفخ"ةملكبقلعتملا
قرزألاناخدلابابضربعديكلافترفيسهجوحملً.ائيشلقيملهنكل
وحنىلعةنكاسلاملالسلاوةقورألاروصقوفةتقؤمةراتسًاضيألّكشيذلا
.جعزم

ىتحوتوأيسركنمهبّرقومامألاىلإهيسركعفددقيراهناك
ىلإناعمإبقّدحنيحيفءطببهغبتةفافلنّخد.ةشاشلاىلإبرقأحبصي
.دعبهظحليملًائيشكانهنأكو؛ىرخألاولتةدحاواهصّحفتوروصلا

."؟اذهام":ىرسيلاةشاشلاىلعروصلاىدحإىلإًاريشم،يراهلأس
."؟كانه"
."عبارلاقباطلايف،ىلعألايف،ال"
.ةتهابءارفصناردجيذٍلاخٍقاورةروصىلإوتوأقّدح
.ً"ازيممًائيشىرأال":وتوألاق
."صجلاىلع،نميألابناجلاىلعثلاثلابابلاقوف"
تناكنإةيادبلايفلءاست.ءاضيبلاتامالعلاضعبىأرو،وتوأقّدح

ملهنكل،ريوصتلاتالآىدحإبيكرتلةلشافةلواحمءانثأيفترهظدق
ً.اديدحتةعقبلاكلتيفرادجلايفًابقثهثادحإركذتي

."؟اذهام":ًالئاستممامألاىلإديكلافلام
."؟...كلتريبكتكنكميله،وتوأ.فرعأال":يراهلاق
مث،بابلاقوفةريغصةرئادمسرو،ةشاشلاربعرشؤملاوتوأكّرح

.اهلكةصوب21سايقنمةشاشبابلاقوفمسقلاألم.نيحاتفمطغض
."هللااي!هآ":يراهمتمت
،يديسايمعن":هباجعإًارِهظُمزاهجلاىلعتبريوهووتوأىهابت

.كاذيراهىلعداتعيأدبدقناك."ءارهسيلاذه
."ّيسامخمجن":يراهسمه
."؟اذام"
.ديكلافىلإرادتسادقناكيطرشلانكل
.406ماحتقالدادعتسالاهتيمستنكتًايأوأدحاواتلدنمبلطا"

."ينوريىتحاورظتنينأمهربخأ



يفتنرتنإلاهحّفصتةجيتنوتوأهفّرعتًاسدسمجرخأويطرشلاضهن
نأفرعهنكل،ديدحتلابثدحيسامفرعيمل.21كولغ؛ةقباسلاةليللا
ً.اريخأيفحصلاهقبَسىلعلصحيسهنأينعيدقًائيش؛امًابطخكانه

.بابلانميطرشلاجرخ،ءانثألاكلتيف
ّرزىلعطغضلابرمتساو،"دحاواتلدىلإافلأنم":ديكلافلاق

.ةببحمةشخشخ؛ءاضوضتَعِمُس،ليلقدعبو.لاسرإلا
كسمأمث،ةظحلددرتوةهدرلالخاددعصملامامأيراهفقوت

يلخادلابابلاىأرنيحتاظحللفقوتيهبلقبرعش.بابلاحتفوضبقملا
.اٍّيبناجحتُفيًاباب؛دوسألايكبشلا

ىلعناوألاتافدقف؛قلُغيهكرتو،هقرحيهنأكوهدينمبابلاتلفأ
نيحةصنملاوحنةسئايةريخأةعافدناكهيلإةبسنلابرمألاادب.لاحلك
نعيفتخينألبقهحملتنأدوتكنكل،رداغدقراطقلانأفرعت
ً.امامتراظنألا

ىلإلجرلاءاجىتم.ءودهبيشمينألواحو،ملالسلاىلعيراهدعص
؟عوبسألبق؟نيمويلبق؟انه

.هحملينأدارأ.ضكريأدبوهسفنكلامتيمل
صاخشأةثالثرهظ،عبارلاقباطلايفقاورلاىلإًاراسيرادتساامدنعو

.ديعبلافرطلانمداوسلابنيحشتم
رادجلايفعمليضايب؛رادجلاىلعشوقنملامجنلاتحتيراهفقوت

.رفصألا
ةّتبثمةقروهلفسأو،دناليفً؛امسا-406-ةفرغلامقرتحتىأر

.نيقصالنيطيرشبرادجلاب
.سويرام،عيباسأةعبرأدعبدوعأسو،جراخلاىلإترفاس
دعببابلاحُتف.فّرصتلامهرودقمبّهنأىلإًاريشمدحاواتلدىلإأموأ

.ٍناوثتس
.ةيواخةفرغلاتناك.هدرفمبلخدوراظتنالانيرخآلانميراهبلط

نكيملً.اريثكةّبترم؛ةّبترموةفيظنهلتدبف،ةفرغلاءاجرأيفهرصببلاج
نكمييتلاةكيرألاقوفرادجلاىلعةقزمملابوبيغيإةحوللًامئالماذه
ةيلاببتكةعضبةيلاخلاةلواطلاقوففرلاىلعىأر.ريرسىلإاهليوحت
لكشىلعةقلحيفةتسوأحيتافمةسمخاهبناجبو،فالغلاةيقرو
وأةبيبحاهنأيراهنّمخو،مستبتةرشبلاءارمسةاتفةروصو،ةمجمج
يعمشماهبإليجستزاهجويكسفوكوبفيلأتنمباتكنيبناك.ةقيقش



ءيشلك:لوقيهنأولامكةقفاوملانعًاريبعت؛ىلعألاىلإريشيضيبأ
؟كلذكسيلأ،ماريامىلعءيشلك،زهاج

،رصخلاىتحيراعلاليحنلادسجلاىلإ؛بوبيغيإىلإيراهرظن
نينيعيرجحمنمةيوقلاةرظنلاو،اهبهسفنباصأيتلابودنلاىلإو
ىلعماهبإلايراهَّسم.ةريثكٍنحمبَّرملجرّهنأىلإريشتاّهلك؛نيقيمع
وأصجلانمًاعونصمنوكينألقُعيالً.ادجيرطهنأفشتكاو،فرلا
يفرّكف.ةيقيقحاهنكلوةدرابً،ابيرقتةيقيقحعبصإلثمادبو،كيتسالبلا
يذلاضيبألاماهبإلامشيوهويلرابةقشيفهآريذلايعانطصالاوضعلا
هيعبصإنيبهكسمأ.ءالطلاونيلامروفلانمةجوزممةحئارهنمحوفت
ةحئارلاَّمشنيحفلخلاىلإيراهعجارتو،ءالطلاّرشقتف،هيلعطغضو
.ةعذاللا

."نوليتب"
."؟كدنعرومألاريستفيك،يراهانأ"
ةديسلاويندعبأوةهدرلايفًاعقومرلاوذختادقل.رظتننلازنال"

."!ةأرمللريرحتنمهلاي.خبطملاىلإنسترفيس
."انهناكدقل،يبالطلاىنبملايف406ةفرغلانملصتأ"
."؟كانهناك"
،انهميقملاىتفلاو،بابلاقوفصجلاىلعّيسامخمجنشقندجوي"

،عيباسأةّدعذنمنورخآلابالطلاهريمل.ىفتخادق،دناليفسويرام
.ً"اديعبرفاسهنإلوقتبابلاىلعةّقلعمةيقروةصاصقكانهو

.ً"اقحًاديعبرفاسدقنوكيامبرً،انسح"
.ثيدحلايفهّفلكتّدلقتتأدبدقيتبنأيراهظحال
ةلاحيف؛هتفرغيفهماهبإلازيالذإ.كلذنظأال":يراهلاق

."امًاعونةطّنحم
.طخلانمرخآلافرطلايفتمصلاقبطأ
انيلإمهقيرطيفمهنإ.يعرشلابطلامسقيفكئالمزبتلصتادقل"

."نآلا
."؟ةبقارمللهلكىنبملااوعضُختملأ.مهفأاليننكل":يتبتلاق
."اذهثدحنيحًاموينيرشعذنمسيلنكلو،معنً،انسح"
."؟اذهفرعتفيكً!اموينورشع"
لوقتةلاسرايقلتدقل.امهبتلصتاوهيدلاوفتاهمقرتدجويننأل"

اهيفنايقلتييتلاىلوألاةرملااهنإهدلاولوقي.برغملاىلإرفاسمهنإ



ذنمةلاسرلاىلعديربلامتخو،ةداعًايفتاهلصتيوهف.سويرامنمةلاسر
.ً"اموينيرشع

.ً"اموينيرشعذنم":يتبتمتمت
لتقمنمديدحتلابمايأةسمخلبق،ىرخأتاملكبً.اموينورشع"

."...ىرخأتاملكب.نيولاليماك
.فتاهلاربعةقيمعًاسافنأبحستيتبعمس
."ىلوألالتقلاةميرجاهنأاننظامممايأةسمخلبق...":لاق
."!هللااي"
ًائيشركذتيمهدحأناكنإانلأسو،ءانبلايلغاشانعمج.ديزملاكيلإ"

اهمسجاهضيرعتركذتتاهنإ303ةفرغلايفةاتفلالوقتو،مويلاكلذنم
قيرطيفتزواجتاهنإو،رهظلادعبىنبملاجراخبشعلاىلعسمشلل
لاّمعنوريالمهنألكلذركذتتو،ةجاّردبكريليصوتةمدخلماعاهتدوع
قاورلايفنيرخآلاعمرمألانأشبتحزمدقو،انهًاريثكليصوتلاةمدخ
."عيباسأةعضبدعبلسلستملالتاقلانعبتكتفحصلاتأدبنيح

."ً؟اذإمئارجلابيترتبَّشغدقل"
نإلءاستأتنكيننأنيركذتتله.ينمءابغكلذ،ال":يراهلاق

طسبأهنإً،انسحً؟اضيأةرفيشلانمًاعوناهرتبيتلاعباصألانمٌّيأتناك
.هقيرطعباتوىرسيلاديلايفىلوألاعبصإلابأدب،ماهبإلا.قالطإلاىلعءيش
."ةيناثلاتناكاليماكنأفشتكيلًايرقبعءرملانوكينأبجيال

."هآ"
.يراهرّكفامكً،اددجمكلذلعفتاهنإ
."ىرغصلاعبصإلا؛ةسمخمقرلاطقفديرننآلانحنو":يتبتلاق
."؟كلذكسيلأ،اذههينعيدقامنيفرعت"
ًاقحططخيله!هللااي.تقولالاوطانرودناكدقو،انرودهنإ"

."؟كلذكسيلأ،هدصقأاماٍّقحفرعتتنأ...ـل
."؟كبناجبهتدلاوسلجتله"
."يراهايهلعفيسامبينربخأ،معن"
."ةركفّيدلتسيل"
."لاحلكىلعينربخأنكلو،ةركفكيدلتسيلهنأفرعأ"
ءاردزاعفادبنيلسلستملاةلتقلانمريثكلالمعي.سأبال".يراهدّدرت

هنأبريبكلامتحاكانهف،ةيئاهنلا،ةريخألايهةسماخلاةميرجلانألو،تاذلا
اذهلنأشالً.اعمامهيلكوأ،هسفنوأ،هتبجنأنمحورقهزلططخي



."يقطنمةميرجلاعقومرايتخا،لاحلكىلع.هسفنبامنإو،هتدلاوبهتقالعب
.تمص
."؟يتبايكانهتنأله"
."يناملأنباهنأىلعأشندقف.ًالعف،معن"
."؟نم"
."انهىلإيتأيسيذلاصخشلا"
ً.اددجمتمصلا
."؟ةهدرلايفهدرفمبرلاوهرظتنياذامل"
."؟لأستاذامل"
نمًانامأرثكأاذه.هلاقتعابامكالكموقينأداتعملاءارجإلانأل"

."خبطملايفنيسلجتكلعج
لمعلانمعونلااذهيفةريبكةربخكلمأال.امبر":يتبتلاق

."هلعفيامفرعيهنأدبال.يناديملا
."معن":يراهلاق
.اهتبكلواحيناكراكفأ؛هنهذيفراكفألاضعبترطخ
."؟يراهايامبطخكانهله"
."ينمغبتلافئافلتدفندقل،معن":يراهلاق



:نورشعلاوعساتلالصفلا
قرغلا.تبسلا

ىلعفلخلاىلإلاموهترتسبيجىلإيولخلاهفتاهيراهداعأ
نكتملنكلو،حجرألاىلعناكملاقلغيسيعرشلابطلاقيرفناك.ةكيرألا
يفزاتمملمعبماقدقلتاقلانأًاحضاوادب.اهفلتيةريثكّةلدأكانه
عضونيحنوباصاذشيراهَّمشدقوً،اضيأةرملاهذههراثآفيظنت
ىلوألاةلهوللتدبيتلاءادوسلالتكلاضعبصحفيلةيضرألاىلعههجو
.عّمشملاىلعًاقرتحمًاطاطم

.لخدملايفهجورهظ
."يعرشلابطلانم،ملوهنرويب"
."؟غبتةفافلكيدلله،ديج":يراهلاق
اوأدبيلةيضرألاىلعهؤالمزوملوهمثجنيحةذفانلاوحنىشموضهن

يفراجشألاوعراوشلاولزانملاتاهجاوىلعلئاملاءاسملاءوضباسنا.لمعلا
يفولسوأنمًالامجرثكأةدلبيراهفرعيمل.نيوتىلإًالوصونبماك
اٍّيأفرعيالهنكلو،ىرخأتادلبدوجونمدبال.هذهلثمتايسمأ
.اهنم

.ةيضرألاىلإيراهراشأ."ءادوسلالتكلاكلتةعيبطفرعتنأُّدوأ"
."سأبال":ملوهلاق
دقو،يلاوتلاىلعغبتفئافلينامثنّخددقف،راودلابيراهرعش

ِفتخيملهنكلو،هيلعًارطيسمناك؛ةرطيسلاتحتهشطعرمألااذهىقبأ
،ءارغوءالط.ةشاّمكمادختسابُرتبدقهنأادبيذلاماهبإلاىلإقّدحً.امامت
تاّدعمهعمبلجدقل؛بابلاقوفيسامخلامجنلاشقنلةقرطموليمزإ
.ةرملاهذهةريثك

؟ءارغلااذاملنكلو،عبصإلاويسامخلامجنلادوجوببسمّهفتيناك
."بئاذطاطملثمودبي":ءاصفرقلاسلجيوهوملوهلاق
."ً؟اطاطمبيذتفيك":يراهلأس
ًالعشموأ،ةيئابرهكةاوكممدختستوأ،هيفرانلالعشتنأنكمي"

.ً"ايرارح
."؟بئاذلاطاطملاتامادختساام".هيفتكيراهَّزه
امك،)تيربكلابهتجلاعملالخنمطاطملاةيسقت(ةنكلف":هليمزلاق

حالصإيف.ءامللةمواقموةدماصاهلعجلوأءايشأحالصإيفهمدختست
؛ءاوهلابرستلًاعنامنوكينأبجيءيشقالغإوأ،ًالثمتارايسلاتالجع



."ليبقلااذهنمءايشأ
."؟كيأربانههدوجوببسامو"
."فسآ،ّيدلةركفال"
."كلًاركش"
نأطقفهرودقمبنأوليراهرّكفو،فقسلاىلإريشيماهبإلاناك

يفةقلحلتاقلاّتبثدقف؛ةرفيشاهنأًاحضاوادب.ةرفيشلالحىلإريشي
ةرفيشلاهذهو.ديريثيحىلإةعيطمتاناويحلثممهدوقيوهو،مهفونأ
ءاكذلايطسوتمىقمحلةّدعمتناكنإًادجطيسبٌّلحً؛اضيأٌّلحاهل
.هلثم

.ةلاسرلاتمُهف،ملُع،سأبال.ىلعألاىلإريشييذلاماهبإلاىلإقّدح
.لخادلاىلإقفدتلابءاسملاءوضرمتسا
ةيعوألاربعو،هتدروأيفنيتوكينلاىرسف،هغبتةفافلنمةوقبَّجم

؛ةحصلابّرضتومّمستاهنإ.ىلعألاوحنًادوعصوهيتئرنم؛ةقيضلاةيرعشلا
ً!ابت؛ةشعنماهّنكلةيذؤم

ةفرغلايف،فقسلاىلإماهبإلاراشأ.ةفينعلاعسةبوننميراهملأت
.قمحأ،قمحأً،اعبط.عبارلاقباطلافقس،406

،رادجلاىلعحابصملاحاتفمدجو.بابلاحتفوحاتفملايراهرادأ
نودنمةاّوهموةيلاعةّيلعلاتناك.لخادلاىلإاطخمثهيلعطغضف
ناردجلاةيزاوتموةرواجتموةّمقرمنيزختفرغىلعيوتحتتناكو.ذفاون
فلخةمّوكمتاكلتممكانهتناك.نيعبرمنيرتماهنملكضرعغلبي
اهيفتاشرف:تايافنلاِّبكمىلإكلاملااهلقنينأرظتنتكالسأةكبش
تاودأ،بايثلابةئيلمةينوتركقيدانص،برشوهيلعرهدلالكأثاثأ،بوقث
.دعباهنمصلختلانكميالاذلولمعتلازتالةيئابرهك

ّراحناكملا":ةصاخلاتاوقلانمنيلجرعملخدنيحديكلافمتمت
."انهًادج

جراخلايفسمشلاتناكامبرً.ادجقيقدريبعتهنأيراهَّنظ
ةليطفقسلارجآعفستّتلظاهنكلو،اهبورغءانثأيفءامسلايفةضفخنم
ىلإةّيلعلالّوحيو،ةيئابرهكتاّعشمةوقبةرارحضبنينآلاوهاهو،راهنلا
.ةيقيقحانواس

ةفرغلابةصاخلانيزختلاةفرغنأودبي":نيميلاىلإًاهجتميراهلاق
."انهنم406

."؟ةّيلعلايفنوكيسهنأًادجقثاوتنأاذامل"



نأيهو؛ةحضاولاةقيقحلاىلإهسفنبراشأدقلتاقلانألً،انسح"
."ةّيلعلالاحلاهذهيفو،عبارلاقوفسماخلاقباطلا

."؟كلذىلإراشأله"
."ةيانكلانمٌعونّهنإ"
."؟انهىلعألايفةثجدوجوًامامتليحتسيهنأكردتله"
."؟اذهَِمل"
هذهيفةاقلمةثجكانهتناكول.بلكعمسمأانهىلإاندعص"

يفراذنإةراّفصنعثحبلالثمرمألاناكل...عيباسأةعبرأةدملةرارحلا
بلكلاناكولىتح،اهيلعبلكلارثعيّالأًاليحتسمنوكيسذإ.لخادلا
نمناكسمأهبانئجيذلابلكلانأًاملع؛ةءافكلقأهانرضحأيذلا
."لوألازارطلا

."؟ةحئارلابّرستعنميءيشبةّفلغمةثجلاتناكاذإىتح"
ودبيال.ةيرهجملاتاحتفلاروبعاهنكميوةعرسبلقتنتءاوهلاتائيزج"

."-نأًانكمم
."ةنكلف":يراهلاق
."؟اذام"
نايدتريناذللانالجرلاذختاو،نيزختلافرغىدحإمامأيراهفقوت

.ةلتعلمحيامهنملكوًاروفامهيعقومنيتيمسرنيتزب
."ًالوأةقيرطلاهذهببرجنل"
رغصأمادختساببابلاحتفلواحمث،مهمامأحيتافملاةعومجمّىلد

.لفقلاحتفف،حيتافملا
أطننأيعرشلابطلادارفأبحيال.يدرفمبلخدأس":يراهلاق

."انمادقأبناكملا
ةيلاعوةضيرعءاضيببايثةنازخمامأفقوواٍّيوديًاحابصمراعتسا

ضبقملاىلعهعباصأعضو.نيزختلاةقطنمةحاسممظعملغشتو،ناباباهل
ةنفعتمسبالمَةحئارهارخنملبقتساو،بابلاحتفينألبقهسفنّتبثو
ةّقلعمءاقرزلاتالذبلانملايجأةثالثىأرف،يوديلاحابصملالعشأً.ارابغو
يراههّجو.اهثرودقسويرامنأًاحضاوادبو،ةضراعىلعاهضعبفلخ
فالغناك.نشخفوص؛شامقلاىلعهديرّرمولخادلاىلإلعشملاءوض
.نوللايدامرةلذبةيامحسيكلخادلايفو،اهادحإيطغيقيقر

ةفرغيفيفلخلارادجلاوحنرادتساو،ةنازخلايبابيراهقلغأ
قوفناّيلدتت-عنصلايتيلزنمناودبت-ناتراتسدجوتثيحنيزختلا



ةريغصنانسأةعومجمىأرف،نيبناجلاىلإيراهامهبحس.ليسغبجشم
ناهبشتناتللاناتينبلانانيعلاامأً،ايدامرهئارفنميقبامناك.ةّداحو
.عيملتىلإناجاتحتاتناكفرمرملا

."؟)2(َقلد":ديكلافلاق
."لجأ"
.اهيلإرظنيلةريثكءايشأكانهنكتملو،ناكملايفيراهرصبلاج

ً؟اقحًائطخمناكله
هّنظاماذهلقألاىلع-ةيسرافتناك.داجسلاةّفلكلذدعبظحال

ةفاسملافصتنمىلاوحىلعألاوحنعفترتو،كالسألاةكبشىلعرقتستو-
هّجوو،هيلعدعصو،ةداجسلابناجبنارزيخيسركيراهعضو.فقسلاىلإ
يفنوفقاولاةطرشلادارفأقّدح.ةداجسلاىلعلفسألاىلإحابصملاءوض
.مههوجوىلعودبتةرتوتمريباعتوهيلإجراخلا

.ً"انسح":لعشملائفطيويسركلانعلزنيوهويراهلاق
."؟اذام":ديكلافلاق
يتلابايثلاةنازخبناجلكرف،ةأجفبضغلاهّكلمتو.هسأريراهَّزه

سأك،بارشىلإةجاحبهنإ؛بالكلاتحبن.ةيقرشةصقارلثمليامتتتأدب
عمسةفرغلارداغيلرادتسانيحو.باذعنودنمةظحل،طقفةدحاو
بابىأروً،اروفرادتسا.رادجلالخادقلزنيامًائيشنأكو؛طشكتوص
ً.اضرأهعقويوهوحنةلذبلاسيكزفقينألبقحتُفيبايثلاةنازخ

دعبهينيعحتفامدنعهنألً؛ادّدجمهيعودقفدقهنأيراهفرع
طسوسّفنت.هسأرافقيفملألابرعشيوهرهظىلعًايقلتسمناكليلق
نزوناك.ةفاجلاةيبشخلاةيضرألانمتعفترادقتناكرابغلانمةباحس
تحتًاددمم؛قرغيهنأولامكرعشو،يعولادقفيهلعجدقةلذبلاسيك
حطسلاهتضبقتباصأفً،ارعذسيكلابرض.ءاملابءولممريبكيكيتسالبسيك
.اٍّيرطًائيشتسمالوسيكلالخادتراغمث،سلمألا

،ءطببهرصبّزكرينأعاطتساً.امامتًانكاسيقبوهناكميفيراهرّمست
دقّهنأهساسحإبلدُبتساو،ىشالتيقرغيهنأبهروعشأدبهسفنتقولايفو
.ًالعفقرغ

كيمسلانوليانلانمءاشغفلخنمهيلإناتعمالنانيعتقّدح
.نوللايدامر

.دناليفسويرامىلعاورثعدقل
ىلإناليميهقنعوهنطب،نوّ◌للارفصأ،ّ◌رهلامجحبناويح2



.ضايبلا



:نوثالثلالصفلا
لاقتعالا.دحألا

ناكو،ةليلعءاوهةمسنلثمءودهبجراخلاىلإعيرسلاراطقلاعفدنا
ىلإترظنواهتماقتّدشيتلانسترفيسغولوأيتبتبقارً.اعمالًايّضف
ناتنضغتملااهاديتناكً.اراركتوًارارمنافرطتاهانيعو،ةذفانلاجراخ
تدبدقف؛فيرللًالماشًارظنمناهبشتخبطملاةلواطىلعناتليحنلا
لسالسلصافملاوً،اراهنأءادوسلا-ءاقرزلاقورعلاو،ةليوطًانايدوديعاجتلا
ىلإيتبترظن.ءاضيب-ةيدامرمايخشامقلثماهقوفدتميدلجلاولابج
الامو،رمعلادادتماىلعهالعفتنأنيديللنكمياميفترّكفو،اهيدي
.هزاجنإامهنكميالاموأ،هلعفناعيطتست

بردىلعتاوطخعقوو،حتُفتةباوبلايتبتعمس21:56ةعاسلادنع
.جراخلايفىصحلا

.رغيغداّدعلثمةوقوةعرسبقفخياهبلقوتضهن
."وهكلذ":غولوأتلاق
."؟ةقثاوِتنأله"
بردىلعهتاوطختعمسدقل".ةنيزحةماستباغولوأاهلتمستبا

تنكءاسملايفجرخيلةيافكربكامدنعً.اريغصىتفناكنأذنمىصحلا
."بسحفيّدع،ةوطخةرشعيتنثاريسيهنإ.هتاوطختوصىلعظقيتسأ

ديرأ.مداقمهدحأ":لاق.خبطملالخدميفًافقاورلاواتأر،ةأجف
."؟موهفماذهله،ثدحامهمانهءاقبلاامكنم

."وههنإ":غولوأهاجتابئموتيهويتبتلاق
ً.اددجمراظنألانعباغمث،رلاوأموأ
ءيشلكنوكيس":تلاقوزوجعلاةديسلاديىلعاهدييتبتعضو

."ماُريامىلع
."أطخكانهنأنوكردتس":اهينيعىلإرظنتنأنودنمغولوأتلاق
مث،ةهدرلايفحتُفيبابلايتبتعمس.ةرشعاتنثا،ةرشعىدحإ

كحالسِقلأ.كمامأضرألاىلعيتيوهةقاطب!ةطرشلا":خرصيرلاوتعمس
."!رانلاقلطأسفالإو

.شعترتغولوأديبترعش
."!رانلاقالطإىلعًامغرمنوكأسفالإوًاضرأكحالسعض"
وأراتمأةسمخنمرثكأامهنيبنكتمل؟لاعٍتوصبخرصياذامل

.ةتس



."!ةريخألاةرمللكرّذحأ":رلاوحاص
ىلعمازحلابهّتبثتيذلابارقلانماهسدسمتجرخأويتبتضهن

.اهفتك
."...يتب":غولوأتوصشعترا
.نيتلسوتملازوجعلاةديسلاينيعتأرواهرصبيتبتعفر
."يطرشىلعدّدستتنأ!كحالسِقلأ"
تلخدو،فلخلاىلإهتبحسو،بابلاىلإعبرألاتاوطخلايتبتزاتجا

يفو.اهلهرهظو،نيرتمدعبىلعرلاوموتتأر.اهحالسعفرتيهوةهدرلا
يتبتناك.هديبةبيقحلمحيو،ةيدامرةلذبيدتريلجرفقو،لخدملا
لوألااهلعفدرادباذل،هارتساهنأتّنظامىلعًءانباهرارقتذختادق
ً.اكبترم

."!رانلاقلطأس":رلاوخرص
بابلابناجبفقاولجرلرمسألاهجولاوحوتفملامفلايتبتدهاش

نيحدادترالالّمحتيلمامألاىلإهفتككاذنآعفددقرلاوناك.يمامألا
.دانزلاىلعطغضي

."...موت"
؛دّمجتدقرلاوموترهظنأاهلادبنكل،تفاختوصبهمساتلاق

.فلخلانمهيلعرانلاتقلطأدقاهنأكو
."موتايًاحالسلمحيالّهنإ"
نأولامك-ًافيخسًادهشم-ًامليفدهاشتاهنأبروعشيتبباتنا

اهعقوميفةتباثةروصلاوتقؤملافاقيإلارزىلعطغضدقامًاصخش
ترظتنا.يضقنيالتقولاوشعترتوزتهتةروصلاّنأولامك؛ةدمجتمو
سيلً؛انونجمرلاوموتنكيمل.اهعمستملاهنكل،سدسملاةعقرفعامس
قلعتياميفهسفنىلعةرطيسلاىلإرقتفيالوهو،يريرسلاىنعملاب
نيحٍدرابٍمدبةرطيسلا؛كاذنآًاريثكاهفاخأاماذهنأادب.هلاعفأدودرب
.اهتلماعمءاسأ

هتوصادبو."...لاحلكىلع،انهِكنأىلإًارظن"ً:اريخأرلاولاق
."دافصألاباننيجسيديدييقتكنكميامبر...":عباتيوهوًاّفلكتم



:نوثالثلاويداحلالصفلا
نوكينأًاعئارسيلأ".دحألا
"؟ههركتصخشكانه

جراخةيناثلاةرمللةفاحصلارلومينرايبىقتلانيحفصتنيليللاداك
ربععطستًاناعملموجنلارثكأالإنكتملو.ةطرشلاةدايقرقملخدم
تافاّشكلانعهينيعبجحىلإرطضاهنكل،ولسوأقوفرشتنملابابّضلا
.هيلعةئجافملاوةزجوملاةلئسألاترمهناو.ريوصتلاتالآءاوضأو

اوفّرعو،رخآلاولتدحاولا"ً:ايلاععفترتعارذىلإًاريشمرلوملاق
."مكلضفنممكسفنأب

."؟نسترفيسنِفسفرتعاله.نتسوبنتفأ،مدنيغرجور"
ً.ايلاحمهتملا،رلاوموتشتفملا،قيقحتلادوقييذلالجرلابوجتسي"

."تاقيقحتلايهتنتنأىلإكلاؤسنعةباجإلايننكميال
نأو؟نسترفيسةبيقحيفتاساملأوةحلسأمتدجومكنأحيحصله"

."؟اياحضلاثثجىلعاهومتدجويتلاكلتلةقباطمتاساملألا
."كلضفنممعن،كانه.حيحصاذهنأدكؤأنأعيطتسأ"
نسترفيسنِفسنإءاسملااذهقباستقويفتلق".ةباشتوص

،لزنهنإ.يمسرلاهناونعفاشتكانمتنّكمت،عقاولايفو.غاربيفشيعي
ًادحأنأودبيالو،ةنسنمرثكأذنمناكملارداغهنإنولوقيمهنكل
."؟متنأنوفرعتله.شيعينيأفرعي

.رلومبيجينألبقمهتاظوحلمنولجسينورخآلانويفحصلاناك
."دعبسيل"

ثّدحتلاتعطتسا":هيفختنأاهناكمإبناكداكلابزازتعابةأرملاتلاق
مل.ةباشةبيبحهيدلنسترفيسنِفسنإاولاقو،كانهناكسلاضعبىلإ
."؟اذهةطرشلافرعتله.ةيناغاهنأىلإراشأمهدحأنكل،اهمسااوفرعي

ىلعكركشناننكلو،ةظحللاهذهىتحاذهفرعنمل":رلوملاق
."كتدعاسم

تاكحضكلذتعبت.ً"اضيأنحنو":نيدشتحملانيبنمٌتوصخرص
.ةككشتمةأرملاتمستباف.لاجرلالكنم

هتدلاوّلبقتتفيك،تيدالبجاد":دلوفتسوأةجهلبلاؤسهيلإهّجُومث
."؟رمألا

نمهسفنعنميلةيلفسلاهتفشضعو،يفحصلاينيعىلإرلومرظن
ً.ابضاغرجمزينأ



."كلضفنم،معن.كلذىلعمكحلايننكميال"
دناليفسويرامةثجىقبتنألقُعيفيك:لءاستننحن،نسيفاسغاد"

اهفشتكينأنودنمفيصلامايأّرحأيف،هانبمةّيلعيفعيباسأةعبرأ
."؟دحأ

ًاسيكنأودبينكل،اذهلقيقدلاتيقوتلانأشبًامامتنيقثاوانسل"
ماكحإبقلُغأدقو،مدختسادقتالذبلااهيفظفُحتيتلاسايكأللًاهباشم
يفّقلُعينأ..."،ةبسانملاتاملكلانعرلومثحب."...لبقءاوهلانمغُّرفو
."يبالطلاىنبملاةّيلعيفبايثلاةنازخ

دقناكنإرلوملءاستو،نييفحصلادشحنيبةتفاخةمهمهترس
.ليصافتلانمريثكلانعحصفأ

.رخآًالاؤسحرطيمدنيغرجورناك
ُّنطتيتلاةيقيسوملاةعوطقملاىلإيغصيوهوكرحتيهمفرلومىأر

يفاهءانغتداجأدقتناك."كبحأيننإلوقألطقفتلصتا"؛هنهذيف
ةيحرسملايفسيئرلارودلايدؤتسيتلاةأرملا،ةقيقشلا؛ىقيسومةمغن
؟اهمساناكاذام،ةيقيسوملا

."؟كلضفنملاؤسلاراركتكنكميله،رذتعأ":رلوملاق
دشحنعًاديعب،ضفخنمروسىلعنيسلاجيتبويراهناك

دقيتبتناك.نانّخديولصحيامنادهاشيامهو،نيمحازتملانييفحصلا
يراهاهارتشايتلاةبلعلانمغبتةفافلتذخأوً،ايمسرةنّخدماهنأتنلعأ
.وتلل

نأدارأو،يعامتجالالصاوتلاىلإةجاحيأبهسفنيراهرعشيمل
.بسحفماني

لباووحنهجوتيوسيئرلالخدملانمجرخيوهورلاوموتادهاش
رقمرادجىلعراصتناةصقريدؤتلالظلاتناكً.امستبمتافاّشكلاءاوضأ
.ةطرشلاةدايق

قيقحتلاداقيذلالجرلاهنإ.نآلاًاروهشمحبصيس":يتبتلاق
."لسلستملالتاقلاهدرفمبلقتعاو

.يراهمستبا."ً؟العفنيسدسمرهشله"
ينربختنأكنكميله.يكيرمألابرغلامالفألًاهباشمرمألاناك،معن"

."؟هلمحيالًاحالسكرتينأامصخشنمبلطتساذامل
تنك.نسترفيسهلمحييذلاحالسلاينعيرلاوناك،حجرألاىلع"

."هسفنءيشلالعفأس



."هتبيقحيف؟هسدسماندجونيأفرعتلهنكلً،اعبط"
يفسدسمعرسأنوكينأنكمملانمادب،هفرعيرلاوناكاملًاقفو"

."برغلا
سيلأ،انعمبارشلالوانتللمعلادعبيتأتس":هتلأسويتبتكحض

."؟كلذك
اهقنعىلعدّروتلارشتنانيحةتباثاهتماستباتحبصأو،امهنويعتقتلا

.اههجوو
."...ِنعأمل"
تزجنأدقل.يتبايانيلكنعةبايّنلابيلفتحتنأكنكمي.سأبال"

."يلمع
."انعميتأتنأنكمي،لاحلكىلع"
."ةريخألايتيضقهذهتناك.اذهنظأال"
.ةعاريلثمليللايفراطفً،اديعبغبتلاةفافلبقعيراهىمر
كانهنأرعشأنأبجيامبرً.ايطرشنوكأنلمداقلاعوبسألايف"

."اذهبسحأاليننكلو،لافتحالاقحتسيامًائيش
."؟لعفتساذام"
.ً"امامتًافلتخمًائيشنوكيس".يراهضهن."رخآًائيش"
.تارايسلافقومىلإيراهبرلاوقحل
."؟يراهايًادجًاركابرداغتَِمل"
."؟ةرهشلامعطام.بعتمانأ"
فرعتاذل،كسفنبكلذتربتخا.طقففحصلالجأنمروصلاضعب"

."رمألاوهفيكًامامت
ًاديعسودبأينولعجدقف،ينديسيفتقولاكلذدصقتتنكاذإ"

ً،ايحهيلعضبقلاتعطتسادقف،تنأاّمأ.لجرلاىلعرانلاتقلطأيننأل
."ةيعامتجالاةيطارقميدلانوبحينيذلالاطبألاةطرشلالاجرعوننمتنأو

."؟كمالكيفةيرخسظحالأله"
."قالطإلاىلع،ال"
ةروصنِّسُحياذهناكاذإ.ًالطبهنولعجينمبمتهأال،سأبال"

ةفئازةيسنامورةحولمسرمهناكمإبف-ينمهياماذهو-ةطرشلاكلس
يقيقحلالطبلاوهنمفرعنًاعيمجنحن،رفخملايف.يلثمصاخشأنع
."ةرملاهذه

.ءاضيبلاتروكسإلامامأفقوتوهترايسحاتفميراهجرخأ



.كعماولمعنملكنعةباين،يراهايهلوقتدرأاماذهناك"
."رخآصخشيأوأانأسيل،ةيضقلاّلحنمتنأ

."؟كلذكسيلأ،بسحفيلمعبموقأتنك"
كعمثدحتأنأديرأيذلارخآلاءيشلاوهاذه.معن،كلمع"

."ً؟اددجمةرايسلايفسلجناله.هنأشب
هلاهمّدقغبتةفافلرلاوضفرو.ةرايسلايفةهيركدوقوةحئاراّمش

.يراه
نمولختالو،ةلهستسيلاهنإ.كماهمىلوأتبتُر":رلاولاق

."ًالماكًاكيرشكلعجىلعقفاونسفاهتذفناذإ،نكلو.رطاخملا
."؟يهامو":ةيلخادلاةآرملاىلعءاوهلاخفننأدعبيراهلاق
يفبقثلانمةجراخلاكالسألالوطىلعهلمانأفارطأرلاورّرم

ً.اقباسعايذملاناكثيحةدايقلاةحول
."؟ودبيدناليمسويرامناكفيك":لأس
ام،قالغإلامكحمسيكيفهدوجوىلععيباسأةعبرأرورمدعب"

."؟كيأر
لهً.اعيبرنيرشعوةعبرأ،يراهايةنسنيرشعوًاعبرأهرمعناك"

نمهتعقوتامو،نيرشعلاوةعبارلايفتنكنيحهبتملحامركذتت
."؟ةايحلا

.يراهّركذت
.ةنيزحةماستبارلاومستبا
ىلعةلحريفتبهذنيرشعلاوةيناثلاهيفتغلبيذلافيصلايف"

نكل،ةيلاطيإلاارييفيرلايفرمألاانبىهتنا.ولوسوريغعمراطقنتم
نأمغر؛ناكميأيفةماقإلاعطتسنملاذلً،ادجةفلكمتناكقدانفلا
يفهدلاوكشكجرديفاهدجويتلادوقنلالكهعمذخأدقناكولوس
مايألاانيضقو،ليللايفئطاشلاىلعانتميخانبصن.هيفانرداغيذلامويلا
ءيشلاناك.بكارملاوتارايسلاوءاسنلاىلإنيقّدحمناكملايفيشمننحنو
اننظ.انرمعنمنيرشعلاوةيناثلايفاننأل؛ءايرثأاننأبانروعشوهبيرغلا
نسدنفساربرابونيولاليماكتناك.انراظتنابايادهكانهو،انلءيشلكنأ
،يراهايدعبلمألاةبيخةلحرمىلإنلصيملامبرو،تاباشيلرابثيبزيلو
."داليملاتابسانمنرظتنينلزيالّنكامبرو

:عباتوةدايقلاةحولىلعهديرلاورّرم
ريرقتلاأرقتنأكنكميو،يراهاينسترفيسنِفستبوجتسادقل"



ٍساقريّرشهنإ.ثدحيساموهنآلاكلهلوقيننكمياملكنكلً،اقحال
ةريبككوكشةراثإونيّفلحملاةئيهعادخلواحيسو،نونجلايعّديس.ركامو
،راصتخاب.نجسلاىلإهلاسرإىلعاوؤرجينلنيذلاسفنلاءاملعىدل
،سوملموحنىلعنّسحتيسثيحيسفنلابطلامسقيفرمألاهبيهتنيس
اماذهو،يراهايثدحيساماذه.تاونسعضبدعبهحارسقلُطيسو
،هفظننالنحن.انبطيحييذلايرشبلاماطحلاصخياميفهعملماعتن
لزنملانمحوفتىتحكلذىرنالو،ًاليلقهكّرحنامنإو،هنمصلختنالو
طقفرظنا.ناوألاتاوفدعبنكل؛ناذرجلابءولممرحجلثمةهيركةحئار
،ظحلاءوسل.اهلًاتباثمدقئطومةميرجلادجتثيحىرخألانادلبلاىلإ
اونوكيلمهضعبعمنويسايسلاهيفسفانتيًادجينغدلبيفًايلاحشيعن
ىلعؤرجيدحأدعيملّهنأةجردىلإًادجءافطلانحبصأدقل.ًءاخسرثكألا
."؟مهفتله.ةضيغبءايشأبمايقلاةيلوؤسملّمحت

."نآلاىتح"
هبموقنامنأربتعن.ةيلوؤسملالّمحتنويراهايانهلخدتننحن"

."هبمايقلاىلععمتجملاؤرجيالًايحصًالمع
وهولأسو،اهقروقطقطىتحةوقبهغبتةفافلنميراهَّجم

."؟ينعتاذام":ناخدلاقشنتسي
بجي،يرشبماطح،نسترفيسنِفس":ةذفانلاجراخىلإًارظانرلاولاق

."هنمّصلختتنأ
اماذهله".همفنمناخدلاًاجرخملعسو،مامألاىلإيراهىنحنا

."ً؟الثمبيرهتلا؟ىرخألاءايشألانعاذام؟هلعفت
."اذهليومتلانتاطاشنلكبموقن"
ًائيشهلعضيهنأبرعشيذلايراهوحنلاممث،ءطببرلاوأموأو

.هترتسبيجيفام
ب-ج-كاهتروط،فيزوجةبهىعدت،ءاودةلوسبك":رلاولاق

اهفصوبةروهشماهنكل،لايتغالاتايلمعذيفنتلةيناغفألابرحلاءانثأيف
فالخبنكلو،سّفنتلافقُوتاهنإ.ىرسأنييناشيشدونجراحتنالةليسو
وأميقتسملالخادةلوسبكلاعضوت.ةحئارالواهلمعطالكيسوربلاضماح
.ٍناوثدعبتوميسف،ءاميفةباذملاتايوتحملاءرملابرشاذإ.ناسللاتحت
."؟كتّمهميهامتمهفله

.هينيعيفتقرقرتعومدلانكل،نآلالعسيدعيمل.هتماقيراهّدش
."؟راحتنالثمرمألاودبينأضرتُفيً،اذإ"



نيحميقتسملايفثحبلااوسنمهنأزاجتحالاىنبميفدوهشلادكؤيس"
."قلقتال،ءيشلكانّبتر.مهيلإرضُحأ

دوقولاقارتحاءاّرجنمةرداصلاةرخبألاتناك.قمعبيراهسّفنت
.تتمصمثديعبناكميفراذنإةراّفصتحدص.نايثغلابرعشيهلعجت

."؟كلذكسيلأ،هيلعرانلاقالطإيفترّكف"
ىنبملخدممامأفقوتتةطرشةرايسيراهىأر.رلاوبُجيمل

.زاجتحالا
نأتططخكنألنيسدسمكعمتذخأً.اقلطمهلاقتعايونتنكتمل"

هنأكوودبيرمألالعجتلًاليتقهيدُرتنأدعبهدييفرخآلاسدسملاعضت
كلذدعبادهشتىتحتخرصمث،خبطملايفمألاويتبتعضو.كدّدهدق
نعًاعافدةقيرطلاكلتبتفرصتكنأوحيصتتنأوكاتعمسدقامهنأ
جاردأكتطختبهذفً،ادجًاركابةهدرلاىلإتءاجيتبنكل،سفنلا
."حايرلا

.ةقيمعةديهنترلاوقلطأ
لتاقلانماهبتصلختيتلااهسفنةقيرطلاب،يراهايفظنننحن"

.ةءاربرثكأتقو؛فلتخمتقولٌّدعمو،ّلطعميئاضقلاماظنلا.ينديسيف
،نكل.ولسوأىلعاورطيسينأبنيمرجمللحمسننأنكميال،ريغتينأىلإو
."مويلكبثكنعهارتكنألاذهلكفرعتكنأدبال

:لاقوأموأمث،ةمتعلايفهغبتةفافلجهوىلإرظنلايراهنعمأ
."ةلماكةروصلاةيؤرىلإطقفجاتحأتنك"

مقرةنازنزلايفنسترفيسنِفسنوكيس،عمسا.يراهايسأبال"
ىتحىرخأتاملكبوأ،دغلاةليلةياهنىتحزاجتحالاىنبميفةعست
عيطتسننلثيحومسرلأيفةنمآةنازنزىلإلقُنيسمث،نينثالاحابص
.راسيلاىلإلابقتسالاةلواطىلعةعستمقرةنازنزلاحاتفم.هيلإلوصولا
اولوقيلزاجتحالاىنبمبلصتأسمث،يراهايدغلاةليلفصتنمىتحكيدل
."؟موهفماذهله.لداعلاهباقعىقلتدقلتاقلانإيل

.رلاومستباوً،اددجميراهأموأ
ًاريخأانحبصأاننأليتداعسنممغرلاىلع؟يراهايًارمأفرعتله"

فرعتله.نزحلاضعببرعشيينمًاريغصًاءزجنأالإ،هسفنقيرفلايف
."؟ببسلا

لاملاعيطتسيالءايشأكانهنأتننظكنأل".هيفتكيراهَّزه
."؟اهءارش



يتراسخبرعشأيننأوهببسلا.يراهايةفيطلةرابع".رلاوكحض
."؟كلذكسيلأ،هنعملكتأاممهفتتنأو،ناهباشتمنحنً.اديجاٍّودع

."؟ههركتصخشكانهنوكينأًاعئارسيلأ"
."؟اذام"
."زركوراغار،نهوركلكيام"
.ً"ابيطًاظح.يراهايةعاسنورشعوعبرأ"



سماخلامسقلا



:نوثالثلاويناثلالصفلا
ونونسلا.دحألا

ةذفانلاو،ةآرملايفاهسفنىلإرظنلانعمتمونلاةفرغيفليكارتناك
ةاطغملابردلاىلعتاوطخلاعقووةرايسلاعامسنمنكمتتىتحةحوتفم
ناكو،ةآرملامامأاهدلاوةروصىلإترظن.لزنملاىلإةيدؤملاوىصحلاب
.روصلايفًائيربوًاعفايودبيمكًامئاداهشهدي

وحنىلعاذهلعفتله.داتعملاكرعشسوبدمادختساباهرعشتعفر
ّالأتّنمتو،هتلّدعرمحأينطقناتسفّهنإ؛اهتدلاولبوثلاناك؟فلتخم
نأًامئاداهدلاوداتعا،ةريغصتناكامدنع.اهبايثيفتغلابدقنوكت
ملو،ناتسفلااذهةيدترماهتدلاواهيفىأريتلاىلوألاةرملانعاهربخي
.نجلانعةياكحاهنأولامك؛كلذعامسنمًاقالطإليكارَّلمت

لدسناىتحرخآىلإبناجنماهسأرتّزهو،سوبدلاليكارتعزن
غيلوأتاوطخعقوتعمسو،بابلاسرجَّنر.اهيفتكًايطغمنكادلااهرعش
ةكحضوهتوصيفةسامحلاعامسنمتنّكمتو،ةهدرلاىلإًايرجلزننيح
اهبلقبترعش.ةآرملايفةريخأةرظناهسفنىلعتقلأمث،ةقيمعلايراه
.اهتفرغنمجرختيهوةوقبقفخي

."...يراه،يمأ"
اهمدقتعضو.ملالسلاىلعأيفليكارترهظنيحغيلوأةخرصتدمخ

،نيتباثريغنييلاعلااهيبعكنأةأجفترعش.ايلعلاةجردلاىلعصرحب
تأر.ىلعألاىلإاهرصبتعفروكلذدعباهنزاوتتداعتسااهنكل؛ناليامتمو
ًافقاويراهناك.همفًارغافاهيلإقّدحيملالسلالفسأدنعًافقاوغيلوأ
هتارظناهتلعجً.اريثكناعملتهانيعو،هدييفراهزأةقابلمحيوهوهبناجب
.ناقرتحتاهيتنجوبرعشت

."يمأايةليمجتنأ":غيلوأسمه
ءاوهلاو،نيتحوتفمنيتيبناجلانيتذفانلااتلكتناك.اهينيعليكارتضمغأ

تافطعنملاربعتروكسإلارذحبيراهدوقينيحيف،اهدلجواهرعشبعادي
.هجولالوسغلئاسةحئاروجلايفتقبع.نلوكنملوهىلإًالوزنامهقيرطيف
ةآرملاّنأتظحالو،اههافشرمحأنمقثوتتلسمشلابجاحليكارتلزنأ
ً.اديجتّفُظندقلخادلايفةدوجوملاةريغصلا

اهيلعضرعدقناك.اهيفايقتلايتلاىلوألاةرملاتركذتنيحتمستبا
.اهليغشتلةرايسلاعفديفهتدعاسمىلإترطضاولمعلاىلإاهلاصيإ

ةحلاصلاريغةبكرملابظفتحيلازيالهنأًاقحقّدُصيالناك



.تقولاكلذذنماهسفنمادختسالل
.اهنيعفرطنمهتبقار
ناتيوثنألاو،ًاليلقناتسّوقملاامهتاذناتفشلاو،هسفنداحلافنألارسج

نكيمل،نانيعلاو.ىرخألاةيساقلاةيروكذلاحمالملاعمناتضقانتملاوً،ابيرقت
ام-ناك،لاحلكىلع.يديلقتلاىنعملابسيل،ميسولابهفصوًانكمم
ادبيذلاريبعتلاامنإو،ال،هانيعتناك.فئازريغً،ايقيقح-؟ةملكلايه
.هينيعيف

.اهراكفأعمسينأهرودقمبنأكو؛اهوحنرادتسا
امهفلخرهظييذلاىتفلاو،هينيعيفةئيربلاّةقرلاكلتتأرو،مستبا

:اهيلإاهيفرظنييتلاةقيرطلايفةنيعمةءاربكانهتناك.اهلكحضي
ديرتوأ،اهيلعدامتعالاكنكميةرظنتناك.ةماقتسا،قدص،ليصأصالخإ
.اهيلعدامتعالا

.لباقملابليكارتمستبا
.قيرطلاىلإرظنينأىلإرطضاو."؟هيفنيركفتيذلاام":لأس
."كاذواذه"
وهو،ةيضاملاةليلقلاعيباسألايفرّكفتلتقولانمعستماهيدلناك

دعيملوهف؛هبِفيملًادعوطقعطقيمليراهنأكردتلفاكتقو
ءيشمهأنوكينللمعلانأبًاقلطمدعيملوً،اددجمراهنينلّهنأبّطق
لكعطقدقناك.هعمةلهسنوكتسةايحلانأبًاضيأدعيملو،هتايحيف
.كلذةيؤراهنكميو،نآلاهسفنىلعدوعولاكلت

اولصونيحمهراظتنابلخدملادنعنيفقاوةقيقشلاولوهفالوأناك
ليكارتحبصأىتحًاريثكهنعيراهملكتدقو،لاسبوأيفلزنملاىلإ
.ريغصلالزنملايفتعرعرتيتلايهاهنأًانايحأرعشت

ايًابحرم":ىربكلاتخألاهبشتوةدشارودبتيهوةقيقشلاتلاق
."محللاتاركانّرضحدقل.غيلوأ

.جورخللةلواحميفليكاردعقمرهظربصدافنبغيلوأعفد."ً؟اقح"
هنإهلتلاقواهدعقمىلعاهسأرليكارتدنسأ،ةدوعلاقيرطيف

اهنأُّنظيهنإًالئاقاهيلعّدرف.كلذبّرتغيّالأبجينكلوً،اميسوودبي
ىلإالصوامدنع.هرظنةهجونمكلذبًامامتعنتقتنأاهرودقمبوةنتاف
قلحت7لكشىلعءادوسًارويطتأر،امهتحتولسوأترهظوغربكإحوفس
.وجلايفلخادتموحنىلع

."ونونس":يراهلاق



رطملانأاذهينعيالأ.ضفخنمعافتراىلعريطتاهنإ":تلاق
."؟لطهيس

."عقوتمرطملا،معن"
."؟عيمجلاربختل،نآلاريطتببسلااذهلأً.اعئاراذهنوكيس!هآ"
ّفظنتيهف.اذهنمةدئافرثكألمعبموقتاهنإ،ال":يراهلاق

."كلذريغو،تارشحلانمءاوهلا
."؟كلذكسيلأً،ابيرقتةيريتسهودبتً؟ادجةلوغشمودبتاذامل،نكل"
نكل،نآلاجراخلايفتارشحلاف.تقولانمعستماهيدلسيلهنأل"

."ديصلايهتنينأبجيسمشلاضفخنتامدنع
."؟يهتنيهنأينعتأ"
.هراكفأيفًادراش،مامألاىلإقّدحيهنأتأرو،هوحنترادتسا
."؟يراه"
."ةظحللتدرشدقل.فسآ،معن":لاق
حرسملامامأكاذنآةليلظلاةحاسلايفعّمجتدقةيحرسملاروهمجناك

نيحيف،نيرخآريهاشمعمثيدحلافارطأنولدابتيريهاشملاو،ينطولا
ضعبنعتاعئاشلابناجىلإ.زئتريوصتلاتالآومهلوحنويفحصرودي
ىلإةبسنلابهسفنثيدحلاعوضومناك،ةيفيصلاةيسنامورلاتاقالعلا
.قباسلامويلايفلسلستملالتاقلالاقتعا:عيمجلا

،لخدملاوحنامدقتنيحليكاررهظىلعقفربيراهديترقتسا
هجورهظ.قيقرلاشامقلاربعهلمانأفارطأنمثعبنتةرارحلابترعشو
.امهمامأ

ءارآنعًاعالطتسايرجناننكل،فسآ.نتسوبنتفأنممدنيغرجور"
تريتخايتلاةأرملافطخيذلالجرلاىلعضبقلاءاقلإنأشبسانلا
."ءاسملااذهسيئرلارودلايدؤتل

كانهدعتملاهرهظىلعتناكيتلاديلانأليكارتظحالو،افقوت
.ةأجف

.ناكّرحتتهينيعنكل،ةعساويفحصلاةماستباتناك
ريراقتدادعإىلعلمعأانأ.لوهشتفملااهيألبقنمانيقتلادقل"

تلق.ينديسيفةيضقلادعبتدعنيحتارمعضبانثّدحت.مئارجلانع
ينركذتتله.ةقدبهتلقاملقنيذلاديحولايفحصلاتنكيننإةرم
."؟نآلا

نمتلقتناله،مم".أموأوناعمإبمدنيغرجورهجوىلإيراهرظن



."؟تايانجلامسق
تالطع؛نيرخآلمعبموقأ":عباتوةوقبهسأريفحصلاَّزه."!ال،ال"

."؟يطرشلا،لوهيراهنمقيلعتبيلله.ةينطو
."ال"
."؟تاملكعضبىتحسيل؟ال"
.ً"ايطرشتسل،الينعأ":يراهلاق
."...كتيأريننكل"ً.اهودشميفحصلاادب
ةقاطبكيدلله".مامألاىلإليمينألبقةعرسبهلوحيراهرادتسا

."؟لمع
."...معن"
ةملكءاقرزةيطوقفرحأباهيلعتبُتكءاضيبةقاطبمدنيغهحنم

.يفلخلاهبيجيفيراهاهعضوو،نتسوبنتفأ
."ةرشعةيداحلاةعاسلادنعيئاهنلادعوملا"
."ىرنس":يراهلاق
تدعصنيحيف،ةشهدريبعتههجوولعيً،انكاسمدنيغرجورفقو

.اهناكمىلإةئفادلايراهعباصأتداعوتاجردلاليكار
هانيعوامهلمستبيوهولخدملابناجبًافقاوةيحلوذلجرناك

.يلرابملهليوهنإ؛فحصلانمهجولاليكارتفّرعت.عومدلانافرذت
نكل،يراهددرت.ً"اعمانهامكنألًادجديعسانأ":هيعارذًاحتافلاق

.رفمكانهنكيمل
."ليكاركنأدبال"
لجرلاقناعنيحيف،يراهفتكقوفنميلرابملهليواهزمغ

ً.اددجماهدجوواهدقفبدةيمدلفطلاقناعيامكليوطلا
ناكاذام":عبارلافصلايفامهيدعقمىلعارثعنيحليكارتلأس

."؟كلذ
."نانفوه،يروكذباجعإهنإ":يراهلاق
.ً"ايطرشدعتملكنأنعمالكلاكلذلك.كلذسيل"
."سمأيطرشكلمعلايفيلمويرخآتيهنأ"
."ً؟ائيشلقتملاذامل":ةلئاستمهيلإتقّدح
."ةرملاكلتةقيدحلايفً،ائيشتلق"
."؟نآلالعفتساذامو"
."رخآءيشبموقأس"



."؟وهام"
نألمآ.هتلبقوًاضرعيلقيدصمدقدقلً.امامتفلتخمءيشهنإ"

.ً"اقحالهنعديزملاكربخأنأيننكمي.لضفأتاقوأبىظحأ
.ةراتسلاتعفترا
عطقنممخزبرمتساو،ةراتسلاتلدُسأنيحقيفصتلابةعاقلاترده

.قئاقدرشعوحنريظنلا
دعيملىتحمظتنموحنىلعةديدجتاليكشتباورهظونولثمملاجرخ

تاخرصتدّدرت.ءارطإلانوقلتيمهونيتباثاوفقوو،كرحتينأدحأناكمإب
ينحنتلمامألاىلإةوطخغناراهايوتتمدقتاملكءاجرألايف"ِتنسحأ"
حرسملاةبشخىلإضرعلابةقالعهلنملكيعُدةياهنلايفوً،اددجم
.روهمجلاونيلثمملانمٍّلكنمعومدلاتلاسو،ايوتيلرابملهليوقناعو

.يراهديىلعطغضلاواهليدنمجارخإىلإترطضاليكارّنإىتح
.نيبيرغناودبت":يفلخلادعقملاىلعسلجيناكثيحنمغيلوألاق

."؟امبطخكانهله
ً.اعمامهيسأريراهوليكارترادأ
."؟اذهلصحلهً؟اددجمناقيدصامتنأله"
."غيلوأايّطقرجاشتنمل".ليكارتمستبا
."؟يراه"
.ةآرملاىلإيراهرظن."؟ريدملااهيأمعن"
ةدهاشملًابيرقضرعلارادىلإباهذلاانرودقمبنأاذهينعيله"

."؟لاجرلامالفأ
."ةقئالنايتفمالفأتناكنإ،امبر"
."؟انألعفأساذامو،معن،هوأ":ليكارتلاق
ايًاقحعئاراذه.ةقيقشلاوفالوأعميبعلتنأنكمي":غيلوأسّمحت

."جنرطشلابعلأفيكفالوأينّملع.يمأ
فقويملو،همامأفقوتولزنملاىلإيدؤملابردلاوحنيراهفطعنا

نمجورخلابهلتحمسولزنملاحاتفمغيلوأليكارتطعأ.كرحملالمع
.ىصحلاىلعًاعرسمىرجنيحهابقار.ةرايسلا

."!ربكمك!هللااي":يراهلاق
."؟لخدتسله":هتلأسويراهفتكىلعاهسأرليكارتعضو
."لمعلايفهلعفأنأبجيريخأدحاوءيشكانه.نآلاسيل"
."تببحأنإً،اقحالءيجملاكنكمي":لوقتيهواهديبههجوتبعاد



."؟ليكاراياذهيفريكفتلاتنعمأله،مم"
.معنوال".هفتكىلعاهفنأةبنرأتعضوواهينيعتضمغأمث،تدّهنت

."قارتحالانملضفأطوقسلا؛قرتحيلزنمنمزفقلالثمرمألاودبي
.ً"اضرأيعقتىتحلقألاىلع"
،ًالوأ.ةايحلاوطوقسلانيبةكرتشمءايشأكانهنأكردأتأدبدقل"

."دوجولايفناتتقؤمناتلاحامهالك
كرحملاريدهىلإنايغصيوامهضعبىلإنارظنيامهونيتماصاسلج

روعشاهباتنا.اهلّبقوليكارنقذتحتًاعبصإيراهعضومث،مظتنملاريغ
نكيملو،اهشأجةطابرو،اهنزاوتدقفت؛اهسفنىلعةرطيسلادقفتاهنأب
يفطقستوقرتحتاهلعجيو،هبثبشتتنأنكميدحاوءيشالإكانه
.هسفنتقولا

هسفنرّرحنيحىلإامهضعبنّالبقيامهواسلجىتمذنمفرعتمل
.فطلباهقانعنم

.ً"احوتفمبابلاكرتأس":تسمه
كلذنأفرعتنأبجيناك.ءابغكلذنأفرعتنأبجيناك

.ريكفتلانمتبعتدقف،عيباسألاوطترّكفدقنكتملاهنكل.رطخ



:نوثالثلاوثلاثلالصفلا
فيزوجةبه.دحألاةليل

جراختابكرملافقوميفًابيرقتتارايسوأصاخشأكانهنكيمل
.زاجتحالاىنبم

.راضتحاةجرشحردصيهنأولامكهتوصدمخف،كرحملايراهأفطأ
.ةقيقدنوسمختيقب.23:10اهنإ؛هتعاسنمّقثوت
.ةيرجآلاناردجلانيبهتاوطخعقوىدصددرت
.لخدينألبقنيقيمعنيسفنيراهبحس
ىلعًاقبطمتمصلاناكو،لابقتسالاةلواطفلخدحأكانهنكيمل

.ةبوانملابتكميفءطببدعقمرهظرادو،هنيميىلإةكرحظحال.ةفرغلا
ةعمدلثملفسألاىلإدتمتدبكلانولبةبدنهيلعهجوفصنيراهحمل
رادأوةقباسلاهتيعضوىلإيسركلاداعمث،ةلهاذهيلإقّدحتنيعنم
.هلهرهظ

.الامبروأ،بيرغرمأاذه،هدرفمبناك؛ثورغ
ىلإلابقتسالاةلواطفلخةعستمقرةنازنزلاحاتفميراهدجو

ةفرغنمردصتًاتاوصأعمس.تانازنزلاةقطنمىلإىشممثهذخأف،راسيلا
ٍبسانمعقوميفتناكةعستمقرلالمحتيتلاةنازنزلانكل،ساّرحلا
.اهزواجتىلإرطضيالىتحةيافك

يفةكرحعمسو،ةيناثرظتنا.هرادأولفقلايفحاتفملايراهعضو
.بابلاحتفمث،لخادلا

يراهناك.لتاقلثمهيلإًاقّدحمريرسلاىلعسلاجلالجرلاُدبيمل
يفو،مهتقيقحىلعًانايحأنورهظيمهفً،ائيشينعيالاذهنأفرعي
.كلذفالخبىرخأٍنايحأ

،نكادوريصقهرعشو،ةيوقهتينبً.امرتحمودبيوً،اميسولجرلاناك
نينسلارورمبنكل،هتدلاوينيعلثمًاقباساتناكامبر؛ناواقرزهانيعو
نِفسو،نيعبرألاهماعًابيرقيراهغلبيس.هتيصخشناسكعتاتحبصأ
نونّمخيسسانلامظعمنأًاقثاويراهناكو،نيسمخلازواجتدقنسترفيس
.سكعلا

هترتسورمحألانجسلالاورسيدتري،رخآلوأببسل،نسترفيسناك
.ءارمحلا

فقتنأعنامتله.لوهيراهشتفملاانأ،نسترفيسايريخلاءاسم"
."ريدتستو



اهنإ".همامأدافصألايراهرهظأف،هيبجاحدحأنسترفيسعفر
."نيناوقلا

سلجيلهعفدودافصألابيراههّديقف،ةملكنودنمنسترفيسضهن
ً.اددجمريرسلاىلع

تاكلتمموأ،ةنازنزلايفاهيلعسولجلاعيطتسيٍسارككانهنكتمل
كلذيفو،نيرخآلاوأهسفنيذؤيلنيجسلااهمدختسينأنكميةيصخش
ةبلعجرخأورادجلاىلإيراهدنتسا.باقعلاذيفنتبّقحلاةلودلاركتحت
.هبيجنمةدعجمغبتفئافل

توصلاناك.ً"ادجساّسحهنإ،قيرحلاراذنإقلطتس":نسترفيسلاق
.ئجافموحنىلعًاداح

."؟كلذكسيلأ،لبقنمانهتنكدقل.حيحصاذه"
عزنو،هيمدقعباصأفارطأىلعفقوو،غبتلاةفافليراهلعشأ

.تارخدملاجرخأوراذنإلازاهجءاطغ
."؟اذهنأشبنيناوقلالوقتاذامو":ةّدحبنسترفيسنِفسلأس
."؟نخدتله.ركذتأال"
."؟حلاصلايطرشلاةعدخيهأ؟هذهام"
.عادخيأىلإجاتحنالوكدضةريثكّةلدأانيدل".يراهمستبا."ال"

وأ،يلرابثيبزيلةثجناكمةفرعموأ،ليصافتلاحاضيإىلإجاتحنال
."نسترفيسايكتدعاسمىلإجاتحنالنحن،ةطاسبب.فارتعا

."؟انهتنأاذاملً،اذإ"
نأتدرأو،انهقيمعرحبتاقولخمعملماعتننحن.لوضفلاهنإ"

."ةرملاهذهةرانصلابقلعيذلاقولخملاعونىرأ
باُصتسكنكل،ةيلايخةروصاهنإ".ةيرخسبًاكحاضنسترفيسرخش

نكلً،اريبكًائيشقولخملااذهكلودبيامبر.لوهشتفملااهيألمأةبيخب
."ميدقءاذحدرجمهنأىشخأ

."ًاليلقكتوصضفختنأيفعنامتله"
."؟دحأانعمسينأنمفئاختنأله"
صخشىلإةبسنلابًادجًائداهودبت.بسحفكلهلوقأاملعفا"

."مئارجعبرأهباكتراللُقتعا
."ءيربانأ"
اندجو.نسترفيسايعضولانعًازجومًاضرعكلمدقأينعدً،انسح"

نمٍددعثثجىلعاهلةلثاممتاساملأتدجُوءارمحةساملأكتبيقحيف



،جيورنلايفًايبسنردانحالسوهو؛اكفويوربزاكسيسىلإةفاضإ،اياحضلا
ًاقفو.نسدنفساربرابلتقيفمدُختسايذلاهسفنسدسملازارطنمنكل
تاكرشنمانقثوتاننكل،مئارجلافارتقاتاقوأيفغاربيفتنك،كتدافإل
تاذةسمخلاتاقوألالكيفولسوأىلإتارايزبتمقكنأنيبتوناريطلا
يفةسماخلاةعاسلادنعكبايغججحودبتفيك.سمأاهنمضنمو،ةلصلا
."نسترفيسايلؤاستعضوماهنإ؟مئارجلاباكترامايأنممويلك

.نسترفيسنِفسبُجيمل
."نسترفيساييعمءيربلارودْبعلتالً،اذإ.اذهتننظ"
."؟رخآءيشكانهله.لوهايهّنظتامبمتهأيننأكو"
.رادجلاىلإدنتسيهرهظو،ءاصفرقلاسولجةيعضوىلإيراهقلزنا
."؟رلاوموتفرعتله.معن"
."؟نم"
وحنًاناخدخفنوهتقويراهقرغتساوً،ادجًاعيرسً؛اعيرسكلذءاج

ناكيراهنكل،طونقوللمريبعتنسترفيسنِفسهجوىلعرهظ.فقسلا
اميف،لبقنمجراخلانمةيساقةفدصبمهسفنأنوطيحيةلتقىقتلادق
ًاضيأىقتلادقناك،كلذىلإةفاضإ.لخادلانمٍوخرمالهلثممهتايسفن
ةبالصىدمنعلءاستو.لخادلايفىتحةفدصلثميساقلادّمجتملاعونلا
ً.اقحصخشلااذه

كلقتعايذلالجرلامساركذتتالكنأمعزتنأىلإيعادال"
."ً؟اقباسهفرعتتنكنإلءاستأ.نسترفيسايكبوجتساو

.هينيعيفددرتلاضعبيراهظحال
هاندجويذلاحالسلاىلعدجوت.لبقنمبيرهتلامرجبتنُدأدقل"

دقل.لسلستملامقرلاةلازإلمدختُستةلآاهكرتتةصاخةمالعكتبيقحيف
ريغةحلسألانمديزملاىلعاهسفنتامالعلاةريخألاتاونسلايفاندجو
."كلذنعةلوؤسمنيبّرهملانمةقلحنأنظنو،ولسوأيفةصّخرملا

."مامتهاللريثماذه"
."؟نسترفيسايرلاوحلاصلةحلسأبّرهتتنكله"
."ً؟اضيأءايشألانمعونلااذهمتنأنولعفتله!لوهللاي"
ةريغصقرعةريطقتناك،لاحلكىلع.نسترفيسنِفسانفجَّفريمل

.فيثكلاهرعشطخنمليست
."؟نسترفيسايلعفنمتنأله"
."حاترمانأ"



."مم"
جرخأمث،سترفيسىلإهرهظًاريدمةلسغملاىلإبهذويراهضهن

.هرخآىتحروبنصلاحتفوقودنصلانمضيبأًايكيتسالبًابوك
ينتربخأنأىلإيلاببكلذرطخيمل؟نسترفيسايًارمأفرعتله"

رلاوفرصتفيكتركذتمث،اهبرلاوكلقتعايتلاةقيرطلانعيلةليمز
درابصخشوه،ةداع.نوكتنمتفشتكادقنوليتبنإتلقنيح
اهنيحتننظ.تقولاضعبلًابيرقتًالوهذمادبوعقتماههجونكل،باصعألا
.ىرخأةثجىلعرثعنسامبروانعدُخدقاننأهكاردإىلإعجريببسلانأ
ٍلاعٍتوصبخرصهنإتلاقورلاوَيسدسمنعنولينتربخأامدنع،نكل
نمفوخلانكيمل.ءيشلكيلحضتا،هيلعرانلاقلطتّالأكنمًابلاط
يف.كفرعيوهف،كمساامنإو،دعترتهلاصوألعجامىرخأةميرجعوقو
اذإكنأًاعبطرلاوفرعيو،هعمنولماعتينيذلاصاخشألادحأتنأ،عقاولا
يتلاةحلسألابقلعتياملك؛ءيشلكرمأحضتُفيسفامةميرجبتمهُّتا
دقو.نيطروتملاصاخشألالكو،ولسوأىلإةددعتملاكتالحرببسو،اهتمدختسا
،ةطرشلاعملمعللدادعتساىلعتنكنإكيلعمكحلانميضاقلاففخي
."كيلعرانلاقالطإلططخببسلااذهلو

."...رانلاقالطإ"
عضو.نسترفيسنِفسىلإىشمورادتسامث،ءاملاببوكلايراهألم

.هيمصعمنسترفيسكرفف،هلالغأّكفمثهمامأةيضرألاىلعبوكلا
ّديقأنألبقغبتةفافلنّخدتنأكنكميمث،برشا":يراهلاق

.ً"اددجمدافصألابكيدي
فصنهيدللازتالهنأفرعو،هتعاسىلإيراهرظن.نِفسدّدرت

.ةعاس
."نسترفيسايايه"
ىلإرظنيوهوهعّرجتوفلخلاىلإهسأرلامأو،بوكلانِفسكسمأ

.يراه
ىلإاهمّدقينألبقاهلعشأوهيتفشنيبغبتةفافليراهعضو

.نسترفيس
نأ؛سكعلانظتتنأ؟كلذكسيلأ،ينقّدصتالتنأ":يراهلاق

-؟هوعدننأبجياذام-اذهنمكذقنيسيذلاصخشلاوهرلاوموت
ةليوطلاكتمدخىلعكئفاكيلرطاخيسهنأو؟كلذكسيلأ،بعتملاعضولا
ثدحينأنكميامأوسأ،هنعهفرعتاملكلضفبو.هتظفحملةصلخملاو



."كدعاسيلهزتبتنأوه
كلت.نسترفيساييكذكنأتننظ":عباتوءودهبهسأريراهَّزه

كنأدقتعأينتلعجءيشلكاهبتردأيتلاةقيرطلاو،اهتمّدقيتلازاغلألا
صخشكنأليختأتنك.نيرخآلاىلعةوطخًامئادًامدقتمتنكدقف،يكذ
مهفتنأىتحكنكميالنكل،هلعفنساموهيفرّكفنسامطبضلابفرعي
."رلاولثمشرقلمعيفيك

فصنهانيعوفقسلاوحنناخدلاثفنيوهو،نسترفيسلاق
."كقّدصأالانأ.قحمتنأ":نيتضمغم

يذلايكيتسالبلابوكلاجراخدامرلاطقسف،غبتلاةفافلنسترفيسرقن
.اهتحتهلمحي

لبقنمتاعّدصتىأرهنكلً،اعّدصتهاريامناكنإيراهلءاست
.كلذدعبئطخمهنأنيبتو

."؟دربأًاسقطنوعقوتيمهنأفرعتتنكله":يراهلأس
ًاحضاوادبو،ّفلكتبنسترفيسمستبا."ةيجيورنلارابخألاعباتأالانأ"

.رصتنادقهنأّنظيلجرلانأ
."؟ءاملاناكفيكةبسانملاب.رطم":يراهلاق
."داتعملاءاملالثم"
.ً"اذإهلعفتنأاهبضرتُفياملعفتفيزوجةبه"
."؟اذامةبه"
نوكتامبر.جتنملافرعتكنأودبي.ةحئارالواهلمعطال،فيزوج"

."؟ولسوأىلإغاربوأناشيشلانم؟هلجأنمدالبلالخادىلإهتبّرهدق
."ردقلاةيرخسهذه":ًالئاقعباتوّفلكتبيراهمستبا

."؟هنعملكتتيذلاام"
ريخألااذههطقتلافنسترفيسقوفءاوهلايفًايلاعامًائيشيراهىمر

.هيلإرظنلانعمأو
.ةرسفتسمةرظنبيراهقمرو."...ةغرافاهنإ"
."لاكس"
."؟اذام"
."رلاوموتكرتشملاانريدمنمتاينمألالضفأ"
هنيبججالتخا:نسترفيسبقاريوهوهيرخنمنمناخدلايراهجرخأ

عباصألاو،لفسألاوىلعألاىلإتكّرحتيتلامدآةحافتو،ةيدارإريغةقيرطب
.ةأجفهنقذُّكحتتحبصأيتلا



نوكتنأبجيلتقمئارجعبرأتفرتقاكنأبهابتشالاىلإًارظن"
،نكلو؟اذهيفترّكفله.نسترفيسايةسارحلادّدشمنجسيفًاسلاج
لمحينملكلنكميثيحةيداعزاجتحاةنازنزيفتنأكلذنمًالدب
كجارخإيننكميًاققحميفصوب.ءاشيامكجرخيولخدينأةطرشلاةقاطب
نأو،باوجتسالاةفرغىلإكبحطصأيننأبوانملاسراحلاغالبإو،انهنم
،غاربىلإةرئاطةركذتكحنمأمث،ةقروىلعةشبرخبكجارخإىلععقوأ
ايانهنوكتيكلّبترهنأّنظتنم.ميحجلاىلإ-لاحلاهذهيف-وأ
."؟رعشتفيكةبسانملاب؟نسترفيس

.ريبكعدص؛عدص.هباعلنسترفيسعلب
."؟اذهينربختاذامل":سمه
،هترمإتحتمهنملريثكلارلاولوقيال":باجأوهيفتكيراهَّزه

ايةريبكلاةروصلاةيؤر،يلثم،ديرتله.يعبطبيلوضفانأفرعتامكو
نيحةحارلابنوظحيسمهنأنوقّدصينيذلاكئلوأدحأكنإمأ؟نسترفيس
ةدميمامألازتالهنأ-يتلاحيف-يهيتلكشم،سأبال؟نوتومي
."...ةليوطراظتنا

.نسترفيسبحش
."؟نايثغلابرعشتتأدبكنإمأ؟ىرخأغبتةفافلديرتأ":يراهلأس
ىلإهسأرلامأو،ودبيامكبسانملاتقولايف،همفنسترفيسحتف

سلجمث.يرجآلارادجلاىلعرفصأءيقةيلاتلاةظحللايفقفدتوبناجلا
.سفنتلاًالواحمثهليوهواهدعب

ىلإبهذمث،هلاورسىلعتدترايتلاتاريطقلاىلإيراهقّدح
ىلإامهمّدقوىرخأمث،ةيقرولاليدانملاةفافلنمةقروعطقو،ةلسغملا
ههجوىفخأدقومامألاىلإهسأرىخرتسامث،همففّفجيذلانسترفيس
ً:اريخألاقنيحًاجّدهتمهتوصناك.هيدينيب

هنأيعيبطوحنىلعتمهفيننكلو،تكبترا...ةهدرلاتلخدامدنع"
ىلعتاخرصلاّرسفأنأّيلعهنأينعتةقيرطبهسأررادأوينزمغ.عّنصتي
اموأ،دهشملامهفألٍناوثعضبينمرمألاقرغتسا.رخآصخشلاهنأ
ىتحًاحلسمودبأنأديريهنأتننظ...تننظ.يليثمتدهشمهنأتننظ
نأتننظو،نيسدسملمحيناك.بورهلابيلحامسللببسهيدلنوكي
ًارظتنمطقفكانهتفقو.دحأانآرلاحيفًاحلسمنوكأىتح،يلرخآلا
."ءيشلكتدسفأوةنيعللاةأرملاتلخدمث،رخآلاسدسملاينيطعينأ

رادجلاىلإهرهظًادنسم؛ةقباسلاهتفقوىلإداعدقيراهناك



ً.اددجم
لماعمئارجبقلعتياميفكقحالتةطرشلانأتفرعكنأُّرُقتً،اذإ"

."؟ليصوتلاةمدخ
.هسأرنسترفيسَّزه
،ةحلسألابيرهتةمهتبلقتُعأسيننأتننظ.ًالتاقتسلانأ،ال،ال"

لكّنأتننظاذل،اذهلكنعلوؤسمرلاونأفرعأتنك.ساملألاو
بجي.برهللًالاجميلكرتينألواحاذهلو،ةريبكةسالسبريسيسءيش
."...نأ

.ةرملاهذهنكادرضخأهنولو،ةيضرألاىلعءيقلانمديزملاقفدت
.ةيقرولاليدانملانمديزملايراههاطعأ
.جشنينسترفيسأدب
."؟تقولانميليقبمك"
."دمتعياذه":يراهلاق
."؟اذامىلع"
ىقلأو،هبيجيفهديعضوو،ةيضرألاىلعغبتلاةفافليراهأفطأ

.ةحبارلاهتقرو
."؟هذهىرتله"
.نسترفيسأموأف،هتبابسوهماهبإنيبءاضيبّةبحعفر
ىظحتسففيزوجةبهكلوانتنمقئاقدرشعدعبهذهتلوانتاذإ"

يفلمعييلقيدصنمهذهىلعتلصحً.ايحىقبتلةلوقعمةصرفب
ديرأيننألً،انسح.اذهنعلءاستتكنأقثاوانأ؟اذامل.ةيلديصلاتاجتنملا
هفرعتاملكلوقتورلاوموتدضدهشتنأكنمديرأ.كعمةقفصدقع
."اهبموقييتلاةحلسألابيرهتتاقفصنع

."بسحفّةبحلاينطعأ.معن،معن"
."؟نسترفيسايكبقثأنأنكميله،نكل"
."مسقأ"
كنأفرعأفيك.نسترفيسايهيفريكفتلانعمتنأدعبكباوجديرأ"

."؟راظنألانعبيغأنأدعبكفقومريغتنل
."؟اذام"
ايكبقثأنأبجياذامل،يضقنتيناوثلا".هبيجىلإّةبحلايراهداعأ

."ً؟ادحاوًاهيجوًاببسينطعأ؟نسترفيس
."؟نآلا"



ًاصاخشأاوأرنيذلاكئلوألًاقفوًادجةملؤميهو،كسّفنتفقوتةبهلا"
."اهنولوانتي

؛يبقثتنأبجي":مالكلابأدبينألبقنيترمنسترفيسانيعتفرط
رلاوموتفرعيسف،ءاسملااذهتمأملاذإ.ةيقطنملاةجيتنلايههذهنأل
لواحيسو،ةدوعللقيرطكانهنوكتنلمث،يلتقلهتطختفشكدقيننأ
."رايخّيدلسيلةطاسببانأو،هحضفأنألبقينملينلا

."عبات،نسترفيسايتنسحأ"
نمليوطتقولبقىهتنادقيرمأنوكيس.انهةصرفيدلتسيل"

هعضوورلاوفشكيهةديحولايتصرفً.احابصًادغيباحطصالمهئيجم
نأنكمييذلاديحولاصخشلاو،نكممتقوعرسأيفنابضقلافلخ
."تنأ...وهيندعاسي

فلخكيديعض.يّناهت،ةقيقحلادبكتبصأ":ضهنيوهويراهلاق
."كلضفنمكرهظ

."...نكل"
."انهنمجرخننأبجي،كلهلوقأاملعفا"
."...ةبحلاينطعأ"
."قرألاةجلاعميفالإديفتاليهومابينولفىعدتّةبحلا"
.قّدصمريغيراهىلإنِفسقّدح
."...تنأ"
عافتراىلعوةوقببرضوًايبناجكرحتف،موجهللًادعتسميراهناك

ىنحنامث،ئطاشةركنمغَّرُفيءاوهلثمًاتوصنسترفيسقلطأ.ضفخنم
ً.املأتممامألاىلإ

.دافصألابهيمصعمدّيقوةدحاوٍديبيراههعفر
يناطعأيتلاةبحلاتايوتحمتغرفأ.نسترفيسايًاريثكقلقألنكأمل"

نأشبىواكشيأشقانتنأبجي.ةيضاملاةليللاةلسغملايفاهّايإرلاو
."ولسوأهايمعمءاملامعط

."...انأ...نكل"
.لفسألايفءيقلاىلإامهالكرظن
.ً"ادحأربخأنل،قلقتال":يراهلاق
فصننيعترهظو،ءطببةبوانملاةفرغيفدعقملارهظرادتسا

ةريبكنيعنعفشكتلةنيللادلجلاتاّيطتعجارتوتكّرحتمث،ةضمغم
.يسركلانعةشهدمةعرسبنيدبلاهدسجنيزحلاثورغدعبأ.ةبضاغو



."؟اذهام":خرص
.ةعستمقرةنازنزلانمنيجسلا":نسترفيسوحنئمويوهويراهلاق

."؟كلذلجأنمّعقوأنيأ،سداسلاقباطلايفهباوجتساديرن
."باوجتسايأنعّغلُبأمل؟!باوجتسا"
ًاكباش؛لابقتسالاةلواطنمةريصقةفاسمدعبىلعًافقاونيزحلاناك

.هيقاسنيبامًادعابموهيعارذ
نمعونلااذهنعةداعكربخنالنحن،هفرعأاملًاقفو":يراهلاق

."ثورغايرومألا
.سكعلابونسترفيسىلإيراهنمًاراتحمنيزحلارصبلقتنا
لوانتيمل.ططخلايفةفيفطتارييغتدرجماهنإ،ِخرتسا":يراهلاق

."ىرخأةقيرطدجنسو،هءاودنيجسلا
."هنعملكتتاّمعةركفّيدلتسيل"
عيقوتلارتفدعضتنأحرتقأ،ديزملاعامسيدافتتدرأاذإو.الًاعبط"

."هزجننلريثكلاانيدل.ثورغاينآلاةلواطلاىلعجورخلاىلع
.ىرخألاكرفيوهوةلباذلاهنيعبهيلإنيزحلاقّدح
نأثورغلًاحضاونوكيّالأىّنمتو،سّفنتلاةيلمعىلعيراهّزكر

كلتيفقرولانمٍلزنملثمراهنتسهططخلكتناك.ةّوقبقفخيهبلق
الو،ةحبارقاروأهيدلنكتمل.ةيزاجملاروصللًامئالمعضولاادبو،ةلحرملا
نأوههقيقحتلمأينأنكمييذلاديحولاءيشلاو،دحاوصآىتح
ىلعمئاقٌّعقوتوهو؛اهّعقوتيتلاةقيرطلابشوشملاثورغلقعفرصتي
نيحًايقطنمريكفتلاىلعناسنإلاةردقنإلوقتيتلاةيساسألانوأةدعاق
.ءاكذلاعمًايسكعبسانتتكحملاىلعةيصخشلاةحلصملانوكت

.نيزحلامهمه
ةرطاخملانأو،فقوملاةروطخرّدقهنأكلذينعينأيراهىّنمت

ًاقفونيجسلاجارخإىلعيراهّعقواذإنيزحلاىلإةبسنلابلقأنوكتس
امكءيشلكً،اقحال،نيققحملاربخينأةقيرطلاكلتبنكميذإ.ةمظنألل
دقدحأالنإلوقينيحهبذكفشكبةرطاخملانمًالدب،طبضلابثدح
.ةعستمقرةنازنزلايفةضماغلاةافولاةثداحعوقوءانثأيفجرخوألخد
ًائبعحيزينأنكميهنأيفةظحللاكلتيفرّكفيثورغنوكينأىّنمت
ىلإوعديببسكانهسيلهنأو،ديجربخاذهنأو،ملقةّرجبهنعًاليقث
امهبناجىلإقمحألااذهنإلاقدقرلاوناك،ةلصحملاب.رمألانمقثوتلا
ً.اضيأ



.ثورغحنحنت
:نسترفيسعفديوهولاقو،طّقنملاطخلاىلعهمسايراهشبرخ

."ِرس"
بارشلثمزاجتحالاىنبمجراختارايسلافقوميفليللاءاوهادب

.هقلحيفدراب



:نوثالثلاوعبارلالصفلا
راذنإلا.دحألاةليل

.ليكارتظقيتسا
.يضرألاقباطلايفحتُفيبابلاتعمسدقتناك
ىلإريشتتناكيتلاةعاسلاىلإترظنوىرخألاةهجلاوحنترادتسا
12:45.
اهروعشنعضيُعتسا.عمسلافهرتيهو،ةنكاستقلتساوّتطمت

ىلإللستينيحةمئاناهنأرهاظتتنأترّرقو،ّعقوتساسحإساعنلاب
كانهددمتيس.اهبعتمتستاهنكل،ةيلوفطةبعلاهنأفرعتتناك.ريرسلا
هنطباهديُّسمتومونلاباهرهاظتءانثأيفريدتستامدنعوً،اسّفنتمبسحف
ةكرحنودنمكانهنايقلتسيسمث،عرسأهسافنأحبصتس،ةفداصم
؛رسخيسوهو،ةسفانملانمعونّهنإ؛رثكألّمحتينأعيطتسينمنايريسو
.امبر

.اهينيعتضمغأ
.اهنهذجعزمفوخلخدً.اددجمامهتحتف،تقولاضعبرورمدعب
ً.ادحاوًاتوصعمستملاهنكل،تغصأومونلاةفرغبابتحتفو،تضهن
."؟يراه".ملالسلاىلإتبهذ
تلزنواهتعاجشتعمجتسااهنكل،اهفوخنمدازوًاقلقُمتوصلاادب

.دحأكانهنكيمل.ملالسلاىلع
،بسانموحنىلعقلُغيملدصوملاريغيمامألابابلانأتجتنتسا

.حُتفنيحتظقيتسادقاهنأو
تغصأ.بيلحلانمًاسأكبرشتخبطملايفتسلجهتدصوأنأدعبو

.ملكتتةميدقلاناردجلانأاهلادبو،يبشخلالزنملاريرصىلإ
نلو،هلزنمىلإداعدقيراهنأترّكفو،تضهن1:30ةعاسلادنع

.ةليللاهذههبىظحيسناكامًادبأفرعي
،ةظحللرعذلاباهتباصأةركفاهلترطخمونلاةفرغىلإاهقيرطيف

هنأغيلوأةفرغبابنمتأرنيححايتراةديهنتتقلطأوةدئاعترادتساف
.هريرسيفمئان

تقلتساو،سوباكببسبةعاسدعبتظقيتسا،كلذنممغرلاىلع
.ليللانمىقبتاميفةّبلقتماهريرسىلع

ةقيتعةصاّوغلثمفيصلاليليفءاضيبلاتروكسإلادروفلاتقلطنا
.عقعقت



."زنصةباوب،نيفنركوأ":يراهمتمت
."؟اذام":نسترفيسلأس
."بسحفيسفنعمملكتأ"
."؟َّمع"
."قيرطرصقأنع"
."؟نيأىلإ"
.ً"ابيرقاذهفشتكتس"
لزانمةعضبترثانتثيحهاجتالايداحأريغصعراشيفافقوت

حتفونسترفيسوحنيراهلام.ةعفترمةينكسةينبأةقطنميفةلصفنم
بابدعيملو،نينسلارمىلعتعادتدقةرايسلاتناك.بكارلاباب
تارايسلانع،كلذنأشبليكارتحزم.جراخلانمحتُفيبكارلا
يراهىشم.ىنعملامهفدقهنأًاقثاونكيملهنكل،اهيكلامتايصخشو
نأهربخأو،جراخلاىلإنسترفيسبحسو،بكارلابابىلإةرايسلالوح
.هرهظهلريديوفقي

."؟رسعأتنأله":دافصألالفقكفيوهويراههلأس
."؟اذام"
."؟ىنميلامأىرسيلاكديبلضفأمكلتله"
."برضأالانأ،تمهف،هوأ"
."عئار"
هقمراميف،دافصألابرسيألاونميألانسترفيسيمصعميراهّديق

.ةشهدبنسترفيس
."زوجعلااهيأكدقفأنأديرأال"
."؟ّيلعًاسدسمتدّدسولكيلإةبسنلابلهسأرمألانوكينلأ"
لبقهتّملسوًاحلاصىتفحبصأنأتررطضايننكل.لهسأاذهًاعبط"

."بهذنل،نيعوبسأ
.ليللاءامسوحنلواطتتيتلاةيلاعلاققشلاةينبأىلإلقحربعاراس
نأٌفيطلرمأهنإ":يبالطلاىنبملالخدممامأافقونيحيراهلأس

."؟كلذكسيلأ،ةميدقةفولأمةقطنمىلإدوعت
.هيفتكنسترفيسَّزه
؛هعمسيّالألّضفيناكًاتوصيراهعمس،لخادلايفاحبصأامدنع

ىأرف،ناكملاءاجرأيفةعيرسةرظنىقلأ.ملالسلاىلعتاوطخعقوتوص
دعصملابابيفةّوكلكشىلعتناكيتلاةذفانلانمودبييذلاءوضلا



.امهلقثتحتدعصملازتها.هعمنسترفيسُّرجيوهو،هيلإًايبناجىشمف
."!بهذنسقباطيأىلإنّمخ":يراهلاق
نمىلدتتحيتافمةعومجميراهكسمأنيحهينيعنسترفيسكّرح

.ههجومامأةيكيتسالبةمجمج
ايعبارلاقباطلاىلإانذخ،سأبال؟بعللبسانمجازميفَتسلأ"

."نسترفيس
ىلإهرصبعفرو،ةعبرأمقرلالمحييذلارزلاىلعنسترفيسطغض

ادبو،نسترفيسهجوىلإرظنلايراهنعمأ.دعصملاكرحتراظتنابىلعألا
.كلذبهلَّرُقينأهيلعوً،اديجًالثمملجرلاهل

."يكبشلابابلا":يراهلاق
."؟اذام"
."اذهفرعتتنأو.يكبشلابابلاقلغتملنإدعصملاكرحتينل"
."؟اذه"
ىلإةبلاصتملانابضقلانسترفيسبحسنيحندعملاعقعق.يراهأموأ

.حزحزتيملدعصملانكل،نيميلا
."ةياهنلاىلإهبحسا":لاقوهنيبجىلعنّوكتتقرعةرطقبيراهرعش
."؟اذكه"
قلُغينأبجي،عّنصتلانعفقوت":هقيرعلتبيوهويراهلاق

لمعينلف،بابلاراطإبناجبةيضرألاىلعةلصولاَّسميملاذإً.اديج
."دعصملا

.نسترفيسمستبا
.ىنميلاهتضبقيراهَّدش
يكبشلابابلافلخكرحتيضيبألايرجآلارادجلاأدبودعصملازتها

مهدحأسأرافقةّوكلاربعيراهىأروً،ادحاوًاقباطازواجت.عماللادوسألا
ناك،لاحلكىلع.بالطلادحأنوكينأىّنمتو،ملالسلاىلعلزنيوهو
.انههلمعىهنأدقيعرشلابطلامسقنإلاقدقملوهنرويب

."؟كلذكسيلأ،دعاصملابحتالتنأ"
.بسحفلفسألاىلإقلزنيوهورادجلابقارامنإو،يراهبُجيمل
."؟ريغصباهروهأ"
بناجلاىلإةوطخكرحتينأىلإيراهرطضاو،ةأجفدعصملافقوت

ربعنايعللًارهاظرادجلاادبو،امهتحتةيضرألاتزتها.هنزاوتدقفيالىتح
.ةّوكلا



."؟هللاقحبهلعفتيذلاام":سمه
ةظحلنوكتسهذهنأتننظو،لوهشتفملااهيأًاقرعّببصتتتنأ"

."كلٍدحاوٍرمأحاضيإلةديج
."...الإو،كرحت.ءيشيأبمايقللةديجةظحلتسيلهذه"
نأيونيهنأودبيالو،دعصملارارزأمامأفقودقنسترفيسناك

ضبقملااذليمزإلا؛كاذنآكلذىأرو،ىنميلاهدييراهعفرً.ادبأكّرحتي
.ىرسيلانسترفيسديبرضخألا

بجي.دعقملارخؤميفهتدجو"ً:ابيرقتريربتةماستبابنسترفيسلاق
."؟نآلاّيلإيغصتله.كترايسّبترتنأ

.هنعفوخلادعبينأو،رّكفينأيراهلواحو،ذالوفلاعمل
."غصمانأ"
ًالعفتمق.ءيربانأ.زيكرتلاضعببلطتيهلوقأسامنأل،ديج"

.ً"ادحألتقأمليننكل،تاونسذنماذهلعفأو،ساملأوةحلسأبيرهتب
هديريخألااذهلزنأف،هدييراهكّرحنيحليمزإلانسترفيسعفر

ً.اددجم
تقوذنمتفرعيذلاو،ريمألاىعديصخشةحلسألابيرهتريدي"

يرودقمبهنأوهرثكأمامتهاللريثملاو،هسفنرلاوموتشتفملاهنأريصق
تنأف،حيحصوحنىلععضولاتمهفاذإً،اضيأ.رلاوموتهنأتابثإ
لانيسف،هنملنتملاذإو.رلاوموتنملينلليليلدويتداهشىلعدمتعت
."؟كلذكسيلأ،كنم

.ليمزإلاىلعنيترّمسميراهانيعتناك
."؟لوه"
.يراهأموأ
.ةاتفةكحضلثم،ةداحنسترفيسةكحضتناك
ةحلسأبّرهم-نحناه؟لوهايةعئارةقرافمهذهتسيلأ"

يفرّكفنلازنالوً،امامترخآلاىلعاندحأدمتعيوً،اعمناسوبحم-يطرشو
."؟انضعباهبلتقنةقيرط

."؟ديرتاذام.اهلدوجوالةيقيقحلاتاقرافملا":يراهلاق
اهيفهّجويةقيرطبهكسميوءاوهلايفليمزإلاعفريوهونسترفيسلاق

ودبيرمألالعجيذلاصخشلادجتنأكنمديرأ":يراهوحنضبقملا
نأنكمملانمف،اذهلعفتعطتسااذإ.صاخشأةعبرأتلتقدقيننأكو
كلَّكحأليرهظيلّكح.ةضفنمقبطىلعرلاوسأرىلعلصحت



."كرهظ
.ةصّحفتمةرظنبنسترفيسيراهقمر
عضنس،ًالوأ.حيحصلابيترتلابرمألالعفنل،نكل.سأبال":يراهلاق

نّكمتأسوجاعزإنودنملمعننأنكميكلذدعبو،نابضقلافلخرلاو
."كتدعاسمنم

دقو،يدضةهجوملاةيضقلافرعأانأ":لاقوهسأرنسترفيسَّزه
نأنكمييذلاديحولاءيشلا.لوهاياهيفريكفتلللماكمويبتيظح
مواسأنأنكمييذلاديحولاصخشلاو،رلاودضيليلدوههيلعمواسأ
دحأرظنينلاذل،اهزاجنإىلعءانثلاةطرشلاتقلتدقل.تنأوههعم
نرقلاحاجنبلقنينأبرطاخيوةديدجةيوازنمةيضقلاىلإاهلاجرنم
.ةبوقعلالّمحتأنأءاسنلاكئلوألتقيذلانونجملاديري.نرقلاةثراكىلإ
."ةدعاسمنودنمّيدلةصرفالو،يبعاقيإلاّمتدقل

ةظحللاهذهيفمهعسوبامنولعفيهءالمزورلاوموتنأكردتله"
اذإسيل-امدنعو،برقأنوحبصيس،ةعاسلكءاضقناعمو؟انيلعروثعلل
."؟انيلك؛انرمأيهتنيس،اننودجي-

."معن"
مهنأو،حيحصةطرشلانعهتلقامنأضارتفاىلع؟ةفزاجملاَِملً،اذإ"

تسيلأ،ةيضقلاهذهيفتقولانمديزملافورظيأتحتاوردهينل
."؟كتايحرسختنأنملضفأنجسلايفةنسنورشع

."لوهاييلًارايخنجسلايفةنسنورشعدعتمل"
."؟الَِمل"
."دبألاىلإيتايحريغينأكشوىلعًائيشكانهنأتفشتكايننأل"
."؟وهامو"
."لوهشتفملااهيأًابأحبصأس"
.نيترميراهانيعتفرط
رمألا.لوهايانيلعرلاورثعينألبقيقيقحلالتاقلادجتنأبجي"

."ةطاسبلاهذهب
.ليمزإلايراهنسترفيسىطعأ
."؟ينقّدصتله"
."معن":هترتسبيجيفليمزإلاعضيوهويراهبذك
ً.اددجمكرحتيدعصملاأدبنيحريرصتوصعِمُس



:نوثالثلاوسماخلالصفلا
عئارءاره.دحألاةليل

ةفرغلاةذفانتحتدافصألابنسترفيسنِفسديقيوهويراهلاق
ضعبلهارتسيذلاديحولارظنملاهنأل؛بوبيغيإكبجعينألمآ":406

."تقولا
تيأر.أوسأرمألانوكينأنكمي":ةحوللاىلإهرصبًاعفارنِفسلاق

."ضرتفأامكةحوللاكلامةدالولبقو؛نيلربيفزجوتسويغيإ
دقهؤالمزورلاوناك.1:10ىلإريشتتناك؛هتعاسنميراهقثوت

نوروزينآلامهنأّدبالو،زيفوصةباوبيفهتقشنمحجرألاىلعاوقثوت
يراهىخرتسا.امهمامأيقبتملاتقولاةفرعمليحتسملانمادبو،قدانفلا
.هيتحاراتلكبههجوكرفوةكيرألاىلع

!نسترفيسلًابت
لاصتالامث،نمآناكمىلعطقفروثعلاً؛ادجةطيسبةطخلاتناك

ربعنسترفيسنِفسةداهشناعمسيامهلعجوةطرشلادئاقورلومينرايبب
لبقرلاوموتلاقتعالطقفتاعاسثالثامهيدلنأامهغالبإمث،فتاهلا
املكوً،اطيسبرايخلاناك.ةلبنقلارّجفيوةفاحصلابيراهلصتينأ
ًاديكأتايقلتيىتحنوكسبسولجلاوهنسترفيسعمهلعفهيلعبجوتي
يفمدنيغرجوربيراهلصتيس،كلذدعب.نجسلايفحبصأرلاوموتنأب
نعقيلعتىلعلوصحللةطرشلادئاقبلاصتالاهنمبلطيونتسوبنتفأ
نسترفيسويراهجرخيس-ًانلعمرمألاحبصينيح-طقفكاذنآ.لاقتعالا
.امهئبخمنم

ًاراحبإرمألانوكيس،يئاهنلاهراذنإونسترفيسهلاقامىلإًارظن،نكل
ً.ايبسنًابعص

."...نإاذام"
.هيلإنسترفيسرظنيمل."لوهايلواحتال"
!هلًابت
نعفقوتينأهيلعبجيهنأفرعوً،اددجمهتعاسنميراهقثوت

نأو،تقولارصنعيفريكفتلانعفقوتينأهيلعبجي.كلذلعف
ً!ابت.ةحاتملاتارايخلاىريو،هشأجةطابرديعتسيو،هراكفأعمجتسي

."ثادحأللكتياورىلعينعلطأ،سأبال":هينيعًاضمغميراهلاق
.فلخلاىلإنسترفيسنِفسلامنيحدافصألاتعقعق
ىلإًايغصمو،غبتةفافلًانّخدمةحوتفملاةذفانلابناجبيراهفقو



نيحةرملوأهدلاوهئاقلنعثيدحلابأدب.داحلانسترفيسنِفستوص
.هرمعنمةرشعةعباسلايفناك

.هنعثحبللنيلربىلإتبهذيننكلو،نغاهنبوكيفيننأيتدلاوتّنظ"
،نتراغريتهزنتملوحةقطنملايفةسارحبالكعممخضلزنميفشاع
تننرويمامألابابلاىلإينقفارينأيناتسبلاتعنقأ.تارافسلادجوتثيح
انفقو.ةآرملايفيتروصىلإرظنأيننأيلادب،بابلاحتفامدنع.سرجلا
ةياهنلايفو،نوكأنملوقىلإىتحرطضأملً.اضعبانضعبىلإنيقلمحم
،دالوأةثالثهيدلوًاجوزتمناك.عيباسأةعبرأهعمتيقب.ينقناعويكبيأدب
ةحصميفميقت،يدنار،هتجوزتناك.ينربخيملوهلعفياّمعهلأسأملو
يفهأرقتًائيشكلذادب.لاضعيبلقضرمباهتباصإببسببلألايفةفلكم
.كانهىلإاهلسريهلعجامكلذناكنإًانايحأتلءاستو،ةيسنامورةياور
.اهبحيهنإلوقأنأةقدرثكألاامبروأ،اهّبحأهنأيفكشكانهنكيمل
ةيعوبسأةلجمنمًائيشيلعُّصقيهنأتننظ،رضتحتاهنأينربخأامدنع
ً،اعمياشلاانبرشو،مايألادحأرهظدعبهتجوزةقيدصتءاج.ةيئاسن
،قيرطلاكلذيفيدنارلسرأيذلاوهردقلانإاهنيحيدلاولاقو
يفًاديعبيوذتاهنأفسؤملانماذلوً،اريثكًاضعبامهضعباّبحأامهنكل
نودنمكلتلثمءايشألوقعاطتسا.دعبهقيربدقفيملاهلامجنأنيح
نعثحبأللفسألاىلإتلزن،مونلاعطتسأملامدنع،ةليللاكلت.لجخ
."همونةفرغنمللستتةقيدصلاتيأرو،بارش

هنإمأ،ليللاءاوهيفةريثكتارشحكانهتناكله.يراهأموأ
.هناكميفنسترفيسكّرحت؟كلذليختي

ةعبرأامهادحإرمع،نيتنبابقزُر.يلهلكلزنملاناكراهنلاءانثأيف"
ًاثدحامهيلإةبسنلابتنك.سيلأوليدوبً؛اماعرشعةتسةيناثلاوًاماعرشع
تعقو.ةأجفرهظهباعمستملقيقشريغًاخأ؛قّدُصيالوحنىلعًاريثم
،مايألادحأيف.رثكأًانسرغصألاليدوبُتببحأيننكل،يبحيفامهاتلك
تأدباذكهو،هعملمعأنأروطفلاانلوانتءانثأيفيدلاوينمبلط
."ساملألابيرهتب

.نسترفيسفقوت
."يضقنيتقولا":يراهلاق
نيمكحرادصإىلإاتداقنيتركابنيتوفهءانثتسابو،ولسوأيفتلمع"

يفكرامجلازايتجايصصختناكً.انسحتيلبأ،ّيلعنيطورشمنجسلاب
لجرلثمكسبالميدترتنأوهمزلياملكفً،ادجلهسكلذو،تاراطملا



.متهأنكأمليننألًاقلطمفوخلابرعشأملوً،افئاخودبتّالأومرتحم
نأنكميًادجةحضاوةعدخهذهًاعبطو،ءاضيبنيدلجرةقايتمدختسا
لجريشمّةيفيككتفرعموهمهملانكلً،اروفكرامجلايفظومكوكشريثت
كبشييتلاةقيرطلاو،اهلعتنييتلاةيذحألاو،هرعشهفيفصتةيفيكو،نيدلا
نلف،ءايشألاهذهتّملعتاذإ.ههجوىلعرهظييذلاريبعتلاو،هيدياهب
لاجرفاقيإةبتعنكل،كرامجلافظومكشلارماخيدقً.ادبأدحأكفقوي
نأنودنمنيدلجرةبيقحّشتفيكرامجفظوميأو،ةيلاعنيدلا
.ىوكشللةضرعنوكيليوطلامهرعشبنويبيههزواجتينيحيفًائيشدجي
ًايباجيإًاعابطناةماعلاحنمنولواحيمهف،رخآماظنيألثمكرامجلاماظن
.ديجلمعبنوموقيمهنأب-ًائطاخنكينإو-

يدناربلقضرميقبو،1985ماعناطرسلاببسبيدلاويفوت
ةدوعلانماهعنمتةجردىلإًائيسنكيملهنكل،ءافشلللباقريغلاضعلا
نميسفنتدجوامناعرسو.لمعلاةرادإّيلوتوةرئاطنتمىلعلزنملاىلإ
،تلاقامكاهيفلمعلانوديريةقطنمكاذنآجيورنلانكتمل.لمعنود
ولسوأيفةلاطبلانمتاونسعضبدعب.رخآءيشيأيلعضرعتملاهنكل
.يديدحلاراتسلاطوقسدعبنيبرهملاودارودلإتناكيتلاغاربىلإتلقتنا
لاملاتبسك.يلمدقئطومتدجوامناعرسوًاديجةيناملألاملكتأتنك
ينطبرتنكتمل،تاقادصتدقع.اهسفنةعرسلابهتقفنأيننكل،ةعرسب
.كلذىلإةجاحبنكأملً.اضيأءاسنلاعمالو،دحأعمةيوقتاقالع
يفعوقولاةوق؛يدلاونمةبهتثرويننأتفشتكا؟يراهايَِملفرعتأ
."بحلا

.بوبيغيإةحولوحننسترفيسأموأ
ءاسنلابصصختمانأ.بحيلجرنمرثكأءيشةأرملاريثيال"

ةجاحبنوكأامدنع.دعباميفبعاتملانمريثكلانرثيالّنهف؛تاجوزتملا
اذكهو.رباعهنكللخدللًاحيرمًاردصمنحبصينأنكمملانمف،لاملاىلإ
ةنسنيثالثنمرثكألاوطو،قلقلابرعشأنأنودنمنونسلاتضقنا
."لّضفملايناكمريرسلاو،ةّرحيتماستباتيقب

.هينيعضمغأورادجلاىلعهسأرنسترفيسدنسأ
نالعإلكنأقّدصتنأكنكمينكلً،ارخاسودبياذهنأدبال"

يتلاكلتبحلاتاملكلثمًاصلخموًاقداصناكيمفنمجرخبح
؛نهتدرطفةقالعلاتهتنانأىلإّيدلاملكنهتحنم.هنميبأةجوزاهتقلت
،ةقيرطلاكلتبًامئادرمألاىهتنا.ةّحصمفيلاكتةيطغتيرودقمبنكيملذإ



يفيرخموييفتبهذىتحً،امئادلاحلاهيلعنوكيسهنأتننظاماذهو
،افيإ.كانهاهتدجووسالسيسنوةحاسيفابوروأدنارغقدنفيفىهقمىلإ
.لوهايةدوجومريغتاقرافملانأًاحيحصسيلو،اهمساوهاذهمعن
.ةنتافاهنأكوفرصتتاهنكل،ةليمجتسيلاهنأيلابيفرطخءيشلوأناك
ةبهومبعتمتأ.نيليمجمهلامجبنوعنتقينيذلاسانلانوكي،لاحلكىلع
،ميحجلاىلإبهذأنأينمبلطتمل.اهيلإتبهذاذلءاسنلاعمةصاخ
."يدشردقفأينلعجريبكفطلبينتلماعامنإو

.فراعلاةماستبانسترفيسمستبا
تسبينمرغصأيه.بحتالةأرمانمرثكأءيشلجرلاريثيال"

مهألاوً،امويهبىظحأنأنكمياممرثكأةقابلبعتمتتو،ةنسنيرشعو
اليننأنظتيذلااهلمعيفرارمتسالااهرودقمبناك.ّيلإجاتحتالاهنأ
."هنوديرياممهحنمتوناملألامعألاجرعموهلتيهف؛هنعًائيشفرعأ

."؟لعفتملاذاملً،اذإ":يغيإىلعناخدلاخفنيوهويراهلأس
اهبىظحأنأتدرأو،اهّبحيفًاعقاوتنك.ةصرفلااهلحنستمل"

نامألارّدقتيهف؛نببحياليتاوللاءاسنلامظعمُلثمافيإو.يسفنل
،لاملاضعببسكأنأّيلعبجيناكةيرصحلابرفظأل،اذل.يداصتقالا
رطاخمىلعيوطنيالًالمعنويلاريسنمرمحألاساملألابيرهتادبو
تناك.مواُقيالوحنىلعةيرثاهلعجلًايفاكًالامينحنميملهنكل،ةريبك
.ريمألاتيقتلاوةحلسألابيرهتيفتطرخنااذل،ةريبكتاعونمملارطاخم
يفًاددجمانيقتلاو،طورشلاوتاءارجإلاىلعقافتاللغاربيفنيترمانعمتجا
طقتلتيتلاةحئاسلاروديدؤتنأافيإتعنقأ.فالكافةحاسيفمعطم
ةيبلغأيفةفداصماهيلإريمألاوسلجأتنكيتلاةلواطلاترهظوً،اروص
مهللامعأءادأدعبمهتاباسحنوّفصيالنيذلاصاخشألاىقلتي.روصلا
ً،امزاحًاصخشريمألاناكً.امئادحجنيكلذناكو،ريكذتعمديربلايفةروص
رورمدعبيطرشهنأتفشتكايننكل،هعمةلكشميأطقهجاوأملو
."تقولاضعب

.ريرسلاةكيرألاىلعسلجوةذفانلايراهقلغأ
ملكتييجيورننمًايفتاهًالاصتاعيبرلايفتيقلت":نسترفيسلاق

ادبو،يفتاهمقرىلعلوصحلاعاطتسافيكيدلةركفال.دنالتسوأةجهلب
ًاعورمناكلب،الً.ابيرقتًاعورمكلذناكو،ينعءيشلكفرعيهنأ
نعو،يقحبنيرداصلانيمكحلانعفرعامك،يتدلاويهنمفرعً.امامت
تصصختيتلاو،يسامخمجنلكشىلعتناكيتلاءارمحلاتاساملألا



بيرهتبتأدبدقيننأفرعهنأرمألايفامأوسأو.نينسلاوطاهبيرهتب
ًالئاطًاغلبمضرعو،توصمتاكعماكسيسوةساملأ؛امهيلكدارأ.ةحلسألا
ربعهيلعلصحينأبجيهنإو،حالسللالتلق.هّليختنكميالوحنىلع
تلقامكافيإو،هضرععفر.هلهرضحأنأىلعَّرصأهنكل،ىرخأةانق
."انقفتااذل،اهتراسخلّمحتيعسوبنكيملو،بلاطملاةريثكةأرما

."؟طبضلابامتقفتاَمالع"
كلذنأاهنم،ميلستلابقلعتياميفةدّدحمتابلطهيدلتناك"

ةيبلطلاتّملُس.ةرشابمّةلسملاتحت،رنغورفهزنتميفثدحينأبجي
ةعاسلادنعكلذثدحينأبجيناك.طقفعيباسأةسمخلبقىلوألا
يفسانلايشميو،ناكملايفحاّيسلارشتنينيح؛ةورذلاتقويف،ةسماخلا
جورخلاولوخدلاّيلعوهيلعلّهسييذلارمألا؛لمعلاءاهتنادعبهزنتملا
ةليلقدحأينفّرعتينأصرفتدب.لاقامكهابتنالاتفلننأنودنم
غاربيفيلحملابرشملايفتيأر،تاونسةّدعلبق.لاحلكىلعًادج
وهناك.ةرشابميلإرظنو،ةسردملايفينبرضينأداتعاًايجيورنًالجر
نيديحولانيصخشلاغاربيفاهلسعرهشءانثأيفاهعمةقالعتمقأٌةديسو
كلذنعًاديعبيلاقتناذنمامهتيأرنيذللاوولسوأنمامهفرعأنيذللا
."ناكملا

.يراهأموأ
ادبو،يقتلننأيفنوبزلابغريمل،لاحلكىلع":نسترفيسلاق

،نوليانلانمعونصميّنبسيكيفهبلطاملقنأستنك.يلًابسانمكلذ
مثةروفانلامامأرنغورفهزنتمطسويفءارضختالمهمةلسيفهعضأو
هيلعقفتملاغلبملالّوُحدقو،تقولابّديقتأنأًادجًامهمناكً.اروفرداغأ
دقهنأيفةّلثمتملاةطيسبلاةقيقحلانإلاق.ارسيوسيفيباسحىلإًامّدقم
،هيلعدمتعيامكلذنإو،هعادخيفرّكفأحجرألاىلعينلعجتنليندجو
."؟غبتةفافلبيللهً.اقحمناكو

.هلجأنميراهاهلعشأ
ةساملأو،23كولغبلطو،يبلصتاميلستةيلمعلوأنممويدعب"

عبتملاءارجإلابسحبو،هتاذتقولاو،هسفنناكملايف؛يلاتلاعوبسأللىرخأ
."سانلابًامحدزمناكناكملانكل،دحأمويناك.هنيع

ىلوألالتقلاةميرجامهيفتبكتراناذللاهتاذتقولاوهسفنمويلاّهنإ"
."دناليفسويرامةايحبتدوأيتلا

."؟اذام"



."عبات.ءيشال"
ً،امئادتايلمعلانيبمايأةسمخلصافب؛تارمثالثرمألااذهرركت"

مويلةدحاو:نيتيبلطنعينربخأدقف.ًاليلقةفلتخمتناكةريخألاةرملانكل
لزنميفءاقبلاينمنوبزلابلط.سمأيأ؛دحألامويلىرخألاو،تبسلا
ىلعرييغتيأأرطنإكانهيبلاصتالاعيطتسيىتحتبسلاةليليتدلاو
ًامدقعلطتأتنك.لاحلكىلعكلذلعفأستنكدقف،عنامأملو،ةطخلا
.ً"اديجأبناهللمحأتنكذإ؛يتدلاوةيؤرل

."ةّدجحبصتساهنأ"
."جوزتأسيننأو":لاقونسترفيسأموأ
.هغبتةفافليراهأفطأ
اناككتبيقحيفادِجُونيذللاسدسملاوةساملألانأوههلوقتامً،اذإ"

."؟دحألاةيبلطل
."معن"
."مم"
."؟نآلاو":لّوطمتمصدعبنسترفيسلأس
.بءاثتوريرسلاةكيرألاىلعىخرتساو،هسأرفلخهيدييراهعضو
؟ءاره-ءاره-ءارهتعمسكنأدباليغيإبًاميدقًابجعمكفصوب"

."عئارءاره؛ديجموبلأّهنإ
."؟عئارءاره"

ً.ايواخًانينراعمسفةئفدتلاعاعشمىلعهقفرمنسترفيسنِفسبرض
24لمعيرجتمدجوي.ينهذيّفصأنأبجي":ًالئاقيراهضهن

."ً؟ائيشكلبلجأنأديرتله.لفسألايفعراشلايفةعاس
،هسفنبكرملايفنحن،لوهايعمسا".هينيعنسترفيسضمغأ

."؟موهفمًاعمقرغنسو
."اذهيفرّكفأس".فقوويراهّرشك
ىلإةّديقمهعارذوًامئاننِفسدجو،ةقيقد20دعبيراهداعامدنع

.حّوليهنأكو؛ةئفدتلاعاعشمىلعأ
ةريبكالوك-اكوكةروراقواطاطبقئاقرومحليتريطشيراهعضو

.ةلواطلاىلع
ايترّكفله":لاقوساعنلابروعشلاامهنعًادعبمهينيعنِفسكرف

."؟لوه
."معن"



."؟هيفترّكفيذلاامو"
."غاربيفرلاوموتعمكلكتبيبحاهتطقتلايتلاروصلايفترّكف"
."؟ءيشيأباذهةقالعامو"
.دافصألايراهَّكف
اهنأبرهاظتتتناكاهنأيفركفأتنك.ةيضقلابروصللةقالعال"

."حايسلاهلعفياملعفتو،ةحئاس
."؟اذههينعييذلاامو"
."روصلاطاقتلا،هتلقام"
اذام".ةلواطلاىلعماعطلاىلإرظنلانعمأوهيمصعمنسترفيسكرف

."؟لوهاياهنمبرشنسأكنع
.ةروراقلاىلإيراهراشأ
.يراهىلإنيتضمغمفصننينيعبقّدحيوهوءاطغلانِفسلازأ
لتاقاهنمبرشيسيتلااهسفنةروراقلانمبرشلابرطاختسلهً،اذإ"

."؟لسلستم
،هسفنبكرملا":محللاةريطشنمةريبكةمقلبءولمممفبيراهَّدر

."اهتاذةروراقلا
اهمامأقّدحتيهواهتشيعمةفرغيفةسلاجنسترفيسغولوأتناك

لزنملايفتسيلاهنأاونظينألمأىلعةفرغلاترانأدقنكتمل.ةلهاذ
سرجّنربو،فتاهلاربعاهبلاصتالاباورمتسادقف.هنولعفياّمعاوفقوتيو
تناك.خبطملاةذفانىلعىصحلانوقُليوةقيدحلانمنوخرصيمهو،بابلا
ةياهنيفو.سبقملانمفتاهلاطيرشتبحسو،"قيلعتال":تلاقدق
ةبّرقملامهتاسدععمنيرظتنم،جراخلايفلزنملالوحاوفقو،فاطملا
تعمس،ذفاونلاىدحإمامأرئاتسلالدستلتبهذامدنعو.ءادوسلاةليوطلا
.كت،ززز،ززز؛كت،ززز،ززز:مهريوصتتالآتاوصأ

ثدح.دعباهتطلغةطرشلافشتكتملوىضقنادقًابيرقتمويناك
مهماودتاعاسىتح؛نينثالاىتحنورظتنيسامبرو،عوبسألاةياهنيفكلذ
.رمألااوحّحصييكلةداتعملا

اهتلطعنمدعتملانيإنكل،هيلإثّدحتلاعيطتستًاصخشكانهتيل
نكيمل.يتبةيطرشلابلاصتالايفترّكف.دعبضماغلاليبنلاديسلاعم
عونلانمسيلهنأفرعتيتبنأاهلادبو،نِفساولقتعادقمهنأاهأطخ
اهرودقمبنإاهلتلاقواهفتاهمقرباهتدّوزدقتناكً.ادحألتقييذلا
.ءيشيأ؛مهلءيشلوقتدارأنإاهبلاصتالا



لثمةتيملاصاجإلاةرجشلظادبو،ةذفانلاجراخىلإغولوأتقّدح
ىنبمبرقوةقيدحلايفضفخنمعافتراىلعةّقلعم،رمقلاكسمتعباصأ
ناكدقف؛ّطقلبقنمرمقلااذهلثمًارمقتأردقنكتمل.ةطحملا
.ضيبألادلجلانمزربتءاقرزًاقورعنأكو؛تيملجرهجوهبشي

.رثكألاىلعدحألارهظدعبدوعتساهنإتلاق؟انيإلثدحاذام
نوكيسو،ياشلانمبوكعمًافيطلعضولانوكيسمكغولوأتّليخت
.اهديعاوميفًادجةقيقدانيإ؛نِفسءاقلانيإرودقمب

فصتنمدعبنمةيناثلاطئاحلاةعاستنلعأىتحغولوأترظتنا
توصلاقو،ةثلاثلاّةنرلادنعًادرتعمس.فتاهلامقرتجرخأمث،ليللا
."يتب":سعن

.ً"ادجرخأتمتقويفيلاصتالًادجةفسآو،نسترفيسغولوأانأً،ابحرم"
."نسترفيسوارفاييقلقتال"
."غولوأ"
."دعبًامامتظقيتسأمل،ةفسآ،غولوأ"
يفنوكتنأبجيناك.ّيدلةرجأتسملا؛انيإنأشبةقلقيننأللصتأ"

."قلقلابرعشأ،معنً،انسح،ثدحاملكعمو،ليوطتقولبقلزنملا
دقيتبتناكنإتلءاست،يروفباوجىلعغولوألصحتملامدنع

ً.اسعنةرملاهذهنكيملوً،اددجماهتوصتعمساهنكل،مونلاىلإتداع
."؟غولوأايةرجأتسمكيدلنإيلنيلوقتله"
اهايإِكُرأمل،معنهآ.ةمداخلاةفرغيفنطقتاهنإ.انيإ،ًالعف،معن"

لاوطلزنملانعتباغدقل.ةيفلخلاملالسلانمرخآلافرطلايفاهنأل
."عوبسألاةياهنةلطع

."؟نمعم؟نيأ"
اهفراعمدحأهتقفربتبهذيذلاصخشلا.فرعأتنكولىنمتأ"

ىلإنابهاذامهنإطقفتلاق.دعبهيلإفّرعتأمليذلاوً،ايبسنددجلا
."هتالطعهيفيضمييذلاخوكلا

."غولوأايلبقنماذهنعانيربختنأبجيناك"
."...انأ..ً.ادجةفسآانأً؟اقح"
ةوقلابعتمتتنكتملاهنكل،اهينيعيفقرقرتتعومدلابغولوأترعش

.اههجوىلعناليسلانماهعنمتل
ايوحنلااذهىلعرمألاِنعأمل،ال":لوقلابعُرستيتبتعمس

نأينمّبلطتتيتفيظوف،اهنمبضغلابرعشأيتلاِتنأتسل.غولوأ



.انقيقحتبةقالعاذهلنأةفرعمكرودقمبنكيمل.ءايشألاهذهنمقثوتأ
ليصافتنعكلاؤسلكبلاصتالانودواعيسوةطرشلاتايلمعةفرغبلصتأس
ملاهنأةقثاوانأ.ةيضقلايفرظنلااوعيطتسيىتحانيإصختةيصخش
نظأ،ةلصحملاب؟كلذكسيلأ،رطاخنالألضفألانمنكل،هوركمببصت
انقفتاله.ركابلاحابصلايفًاددجمكبلصتأس.ًاليلقيمانتنأبجيكنأ
."؟غولوأاي

نأًاقحتدارأ."معن":ماستبالابرهاظتتنألواحتيهوغولوأتلاق
.عطتستملاهنكل،نِفسعمرومألايرجتفيكفرعتتناكنإيتبلأست

اهعومدواهناكمةعاّمسلاتعضو."يتبايءاقللاىلإ.انقفتا،معن"
.اهيتنجوىلعليست

يذلالزنملاىلإتغصأو،مانتنأتلواحواهريرسىلعيتبتخرتسا
ةعاسلادنعلمعلانعزافلتلاتفقوأدقاهتدلاوتناك.ملكتيهنأادب

رّكفتاهتدلاوتناكنإيتبتلءاستً.امامتئداهيضرألاقباطلاو،11:00
نمريثكلادفنتسيكلذنألهنعناملكتتاّملقامهف،اهدلاوً؛اضيأهيف
رعشتيهف،ةنيدملاطسويفةقشنعثحبلابتأدبدقتناك.امهتقاط
ذنمةصاخ،اهتدلاولزنميفشيعتاهنأل؛ةسوبحماهنأبةيضاملاةنسلاذنم
هوعدتيذلاريكنيتسنمةرخصكدماجلاطباضلا،نسروفلاهلباقتتأدبنأ
نكميالوحنىلعًابيرغهربتعتةبهرلاومارتحالانمٍعونباهلماعيوهبقلب
تاوصأىلإدقتفتسو،ولسوأيفةحاسملاهذهلثماهيدلنوكتنل.هريسفت
.اهتايحلاوطهعمستيهومانتنأتداتعايذلاجولونوملا؛لزنملااذه

."؟غولوأايمعن".هوحناهعارذتّدموتدّهنتفً،اددجمفتاهلاَّنر
."ةظقيتسمكنأودبي،يراهانأ"
ام،ةليللاهذهفتاهلانينرأدهيمل،معن".ريرسلاىلعتسلج

."؟رمألا
."اهبقثأيتلاةديحولاتنأو،نوعلاضعبىلإجاتحأ"
."يلةلكشمدوجوينعياذهنأضرتفأ،كفرعأيننألً،انسح"
."؟يعمِتنأله،تالكشملانمريثكلا"
."؟التلقنإاذام"
."كلذدعباللوقكنكميمث،ًالوأهلوقأسامىلإيغصأ"



:نوثالثلاوسداسلالصفلا
ةروصلا.نينثالا

لبجقوفقرشتسمشلاتناك،نينثالاحابصنم5:45ةعاسلادنع
ةطرشلاةدايقرقميفلابقتسالابتكميفبوانملاسراحلابءاثت.غربكإ
رهظأونيلصاولالوألخدنيحنتسوبنتفأنعهرصبعفرو،ٍلاعٍتوصب
.هتيوهةقاطب

ًابيرقلطهيسرطملا":رخآًاناسنإهتيؤرلةداعسلابرعشيوهولاق
."ةفيحصللًاقفو

.بُجيملهنكل،هيلعةرباعةرظنرهظملابيئكوليوطلالجرلاىقلأ
.نومّهجتمونوّمتكتممهلك،نيرخآلاجرةثالثهقحل،نيتقيقددعبو
ةدحولادئاقبتكميفنيسلاجةعبرألالاجرلاناك6:00ةعاسلادنع

.سداسلاقباطلايف
ًالمتحمًالتاقةطرشلايشتفمدحأذخأدقلً،انسح":ةدحولادئاقلاق

."امهناكمفرعيدحأالو،زاجتحالاىنبمنم
هتردقوههعقوملًابسانمةدحولادئاقتلعجيتلاءايشألادحأناك

هلعفبجيامةغايصيفهتراهموهرخآلاءيشلاو،امةلكشمزاجيإىلع
."؟نآلاىتحثدحاذام.ةعرسبامهيلعرثعننأحرتقأً،اذإ":راصتخاب

حنحنتينألبقرلاوورلومىلإّةيفخةرظنسوبيركسيئرسلتخا
،ةيضقلابنيققحملانمةريبخاهنكلوةريغصةعومجمانّفلكدقل":بيجيو
نمنانثاو،POTنمةثالث.ثحبلاةيلمعدوقييذلارلاوشتفملامهاقتنا
ةعاسرورمدعب،ةيضاملاةليللايفمهتمهماوأدب.ةميرجلاةحفاكمةبعش
ملنسترفيسنأانغالبإبزاجتحالاىنبميفطباضلامايقىلعطقفةدحاو
."دعي

تارايسو؟نييداعلاةطرشلادارفأغالبإّمتيملاذامل،نكل.عيرسلمع"
."؟ةيرودلا

؛سرالايعامتجالااذهيفرارقذاختاو،تارّوطتثودحراظتنااندرأ"
."هيفرّكفتامعمسننأ

."؟هيفرّكفأام"
دعودقل":ًالئاقايلعلاهتفشلوطىلعهعبصإسوبيركسيئررّرم

.مويلااذهءاهتنالبقنسترفيسولوهىلعضبقلايقلينأبرلاوشتفملا
ىنبميفثورغوةعبرألانحنف،نآلاىتحةمولعملاراشتنادييقتانعطتسا
دقل،اذهىلإةفاضإ.قيلطنسترفيسنأنوفرعينيذلانوديحولازاجتحالا



انيقلتاننأمهانربخأو،لقنلاونسترفيسةنازنزانيغلأوومسرلأبانلصتا
،كانهنامأبنوكيالدقنسترفيسنأنظللًاببسانتحنمةديدجتامولعم
ىلعّرتستلااننكمي،ةليوطةصقراصتخال.ةيرسةهجوىلإًايلاحهلقننساذلو
اذهنأيعيبطلانم.انلةيضقلاهتعومجمورلاوَّلحيىتحعوضوملا
."سرالايكرارقنوكيس

،قيمعريكفتيفًاقرغتسمأموأوًاعمهلمانأفارطأةدحولادئاقّمض
.هرهظمهلرادأثيح،ةذفانلاىلإبهذوضهنمث

عضودققئاسلاناك.ةرجأةرايسيضاملاعوبسألايفتللقتسا"
.لسلستملالتاقلايفهيأرنعهتلأسف،يبناجبيسركلاىلعةحوتفمةفيحص
.بعشلاةماعنمسانلاهيفرّكفيامعمستنأًامئادمامتهاللًاريثمودبي
يفاهتهجاومتمتيتلااهسفنيهلسلستملالتاقلاعمةلكشملانإلاق
عيمجلالأسيذإ.ئطاخلابيترتلابحرُطتةلئسأ:يملاعلاةراجتلازكرمةّيضق
لهو.رخآًالاؤسًالوأحرطتنأبجيامًازغلَّلحتلْنكلو،فيكونم
."؟فيلروت؟لاؤسلاكلذامنوفرعت

.سوبيركسيئربُجيمل
حرطلهً.ايبغكاذةرجألاةرايسقئاسنكيمل.فيلروتاياذاملهنإ"

."؟ةداسلااهيألاؤسلاكلذهسفنىلعانهصخشيأ
.رظتناوهيبقعىلعةدحولادئاقزتها
تسل،ةرجألاةرايسقئاسليمارتحالكعم"ً:اريخأسوبيركسيئرلاق

نحنف.ةيقطنماذامللقألاىلعوأ،ةيضقلاهذهيفاذاملدجوتهنأًاقثاو
اذهلو،بارشلاىلعنمدموًايسفنرقتسمريغلوهنأفرعنًاعيمج
."هلمعنمفُرصببسلا

."فيلروتايعفاودمهيدلًاضيأنيناجملاسانلا"
.ظّفحتبحنحنتيصخشتوصاوعمس
."رلاوايمعن"
."يطوطب"
."؟يطوطب"
نمهسفنلمقتنيلباكرلابةئيلمةرئاطًادمعتمطقسأيذلاراّيطلا"

."هتبتُرتضفخيتلاناريطلاةكرش
."؟رلاوايهيلإيمرتيذلاام"
نأدعبتارايسلافقوميفهعمتملكتويراهفلختضكر"

فُرصهنأل؛ةرارملابرعشيهنأيلًاحضاوادب.دحألاءاسمنسترفيسانلقتعا



هقحتسييذلالضفلابظحيملوهانعدخدقاننأّنظيهنألو،هلمعنم
."ًالسلستمًالتاقهلاقتعال

."...يطوطب"
نعةذفانلانمللستتيتلاىلوألاسمشلاةعشأةدحولادئاقبجح

.هينيع
."؟كيأرام،ينرايبايدعبءيشيألقتمل"
ًامالآيناعيناك.ةذفانلامامأفقاولادئاقلاىلإهرصبرلومينرايبعفر

ىّنمتيهتلعجامنإوطقفرجفنيداكيهنأبرعشيهلعجتملهتدعميفةداح
ناكفاطتخالانعغلُبأوليللايفاهيفظقيتسايتلاةظحللاذنمف.كلذ
ً.اسوباكىريهنأهربخيوفنعبامصخشهّزهينأرظتنادق

."يرجياممهفأال،ةماتةحارصب.يردأال":ًالئاقدّهنت
نعانّمتكتنعربخّيأبرستاذإ":لاقوءطببةدحولادئاقأموأ

."ةديدشبقاوعلانوكتسفعوضوملا
اننأبّرستاذإ،نكل.سرالايةرصتخمةصالخ":سوبيركسيئرلاق

؛ةوسقدشأبقاوعلانوكتسفانيديأنمتلفيًالسلستمًالتاقانكرتدق
ةلكشملاهذهلحلةدحاوةقيرطكانهلازتالً.اددجمهاندجونإىتح
."ةطختمهفامكرلاوىدلو.ءودهب

."؟رلاواييهام"
.رمألاحّضونل":لاقوةدودشملاهتضبقلوحىرسيلاهديرلاوموتعضو

مادختساىلإرطضأدقاذل،لشفلالّمحتاننكميالّهنأيلًادجحضاو
ًائيشفرعتالأحرتقأس،نابسحلابةلمتحمراثآذخأعم.ةيديلقتريغقئارط
."ةطخلانع

.ههجوىلعودبيةشهدريبعتوهوحنةدحولادئاقرادتسا
قفاوننأنكميالّهنأىشخأ،نكل.رلاوايكنمريبكءاخساذه"

."-ىلع
."رصأانأ"
."؟رلاوايرطاخملاكردتله!؟رصتتنأ":لاقوةدحولادئاقسبع
.يتيلوؤسماهنكل،معن".امهيلإرظنلانعمأوهيفكيتحاررلاوحتف

صخشلاينوكىلإًارظنو،بثكنعلوهعمتلمعو،قيقحتلاتردأدقف
؛امًائيشلعفأنأولبقنمتاراشإىرأنأّيلعبجيناكلوؤسملا
."تارايسلافقوميفاننيبراديذلاثيدحلادعبةصاخ

يقبوةذفانلاوحنرادتسامث،ةصّحفتمةرظنبرلاوةدحولادئاققمر



،كلذدعبو.ةيضرألاىلعءوضليطتسمفحزنيحيف؛لاحلاكلتىلع
.دربلابرعشيهنأكوشعتراوهيفتكعفر

،ليللافصتنمىتحكيدل":يجاجزلاةذفانلاحولهاجتابههجوولاق
."ّطقدقُعيملعامتجالااذهو،ةفاحصللءافتخالاأبننلعُيسمث

رلاوديىلعطغضيسوبيركسيئررلومظحالهجورخءانثأيف
ًاليمزاهيفركشتيتلاةقيرطلااهنأضرتفاو،ةئفادركشةماستباهلمستبيو
.دهعللًايلواٍّينمضاهيفنّيعتيتلاةقيرطلا؛هصالخإىلع

ًامامتقمحأهنأيعرشلابطلامسقنمملوهنرويبطباضلارعش
ةقّدحملاةينابايلاهوجولاًالّمأتمو،هدييفًاراهجمًالماحكانهفقيوهو
سكعلاىلعلب،ةرارحلانمسيلنكلوً،اقرعناّببصتتهاتحارتناك.هيلإ
قدنفجراخةفقاولاةّفيكملاةمخفلاةلفاحلايفةرارحلاتناكذإً،امامت
أدب.جراخلايفحابصلاسمشتحتةرارحلانمتاجردةّدعلقألوتسيرب
.ةيزيلكنإلابو،راهجملاربعملكتينأهيلعنألقّرعتي

دقو،يجيورنةطرشطباضهنأىلعهبفّرعدقيحايسلادشرملاناك
ملوهنرويبنأكو؛ريوصتةلآههجوىلعةماستبامسريزوجعلجرجرخأ
ةعباسلاىلإتراشأيتلاهتعاسىلإرظن.ةيحايسلاةلوجلانملّمكمءزج
ةطاسببهليغبنياذل،اهارينأبجيىرخأتاعومجمكانهنأًاكردم
نّرمتدقناكيتلاةلمجلابهّوفتوًاقيمعًاسفنبحس.هلمعيفعرسينأ
.قيرطلايفاهيلع

انهةيحايسلاتالاكولالكديعاوملوادجنمانقثوتدقل":ملوهلاق
دنعدحألامويرنغورفهزنتمترازيتلاتاعومجملاىدحإهذهو.ولسوأيف
ًاروصطقتلامكنمًاصخشمك:وههتفرعمديرأامً.ابيرقتةسماخلاةعاسلا
."؟كانه

.باوجال
ً،امستبمىنحنايذلايحايسلادشرملاىلعةرظنىقلأوملوهكبترا

اهسفنةلاسرلااهنأملوهضرتفاامباكرلاىلإلقنو،راهجملاهنمذخأو
رظن.ةريغصةءانحنابهمالكىهنأو،ةينابايلابنكل،مهلاهلاقيتلاًابيرقت
ربتخميفًالفاحنوكيسمهموينأفرعو،ةدتمملاعرذألالكىلإملوه
.روصلا

.هترايسدصوأنيح"ينابايىلإلّوحتلا"ةينغأندنديمدنيغرجورناك
،ةليوطةديدجلانتسوبنتفأبتاكمىلإتارايسلافقومنمةفاسملانكتمل
ىلعلب،رخأتمهنألسيل؛عرسينأهيلعنأكلذمغرفرعهنكل



نيظوظحملاّةلقلاكئلوأدحأمدنيغرجورنأببسلاناكً.امامتسكعلا
راظتنالاهعسيالذإ.مويلكةفيظولاىلإباهذللًامدقنوعلطتينيذلا
عمبتكملا:لمعلابهّركذتيتلاوهلوحةفولأملاءايشألالكىريىتح
ةلآ،ءالمزلاتاوصأةمهمه،مويلافحصنمةموك،بوساحلاوفتاهلا
عامتجالايفبهأتلاوج،نينخدملاةفرغيفتاعاشإلا،رقرقتيتلاةوهقلا
نمنسترفيسغولوألزنمجراخقباسلامويلاىضمأدقناك.يحابصلا
برقفقتتناكنيحاهطقتلااهلةروصىلعهلوصحءانثتسابلئاطنود
نمرثكأيهو،ةبعصلاتامهملابحيوهفً،اديجادبكلذنكل.ةذفانلا
ملهنكل،يفيدهبهتعدامكلذ؛ةميرجنمدم.ةميرجلامسقيفةيفاك
،تاعونمملاىلعًانمدمساموتهقيقشناك.نيتملكلاكنيتاهمادختسابحي
لمعلاةفداصمبحأوةيسايسلامولعلاسردطيشنلماعرجورنأنيحيف
لمعلايفٍتامسكانهنألً؛اعبطرظنةهجواهيدلتناك.يّئانجلسارمك
فاطملاهبىهتنا،ةفيحصلايفيسايسلامسقلايفلمعلادعب.نامدإلاهبشت
اليتلاةراثإلابرعشينألبقليوطتقوضميملو.ةميرجلامسقيف
صصقةجيتناٍّيمويهدسجيفنيلانيردألاقفدتنعالإجتنتنأنكمي
ىلإًاروفلُقنو،ريرحتلاسيئرعمهسفنمويلايفملكت.توملاوةايحلا
كلذىأرريرحتلاسيئرنأًاحضاوادب.مئادوحنىلعةميرجلامسق
هترايسنملورهيرجورراصًادعاصفمويلاكلذذنمو،هلبقنيرخآلثدحي
.لمعلاىلإ

.ةعساوتاوطخبيشمينألبقمويلامهدحأهفقوأ،لاحلكىلع
ىأر."ريخلاحابص":همامأكاذنآفقووةأجفرهظيذلالجرلالاق

نأمغرةيسمشراّيطةراظنعضيو،ةريصقءادوسةيدلجةرتسيدتريهنأ
فرعيرجورناك.قباوطلاددعتمتارايسلافقوميفًاليلقمتاعوجلا
.هارينيحيطرشلا

."ريخلاحابص":رجورلاق
."مدنيغايكلةلاسرّيدل"
رجورَّنظ.دوسأٌرعشهيدييطغيو،هيبناجىلإلجرلااعارذتناك

هترتسيـبيجيفهيديىقبأولرثكأًايعيبطودبيسناكيطرشلانأ
نّوكت،لاحلاهذهىلعاّمأ.همامأنيتكوبشموأ،هرهظفلخوأ،ةيدلجلا
نمنكل،امءيشلجأنمهيديمدختسينأكشوىلعهنأبعابطناهيدل
.هنيمختليحتسملا

.ناردجلانيبًاريصقًاتقوددرتي"اذ"ىدصعمس."؟اذام":رجورلأس



."ومسرلأيفةبوقعيضقيكقيقش":لاقومامألاىلإلجرلالام
."؟كلذيفاذام"
نكل،ولسوأىلعجراخلايفقرشتحابصلاسمشنأفرعيرجورناك

.ديلجلاكًادرابةأجفوجلاحبصألفسألايفتارايسلافقومبيدارسيف
تنألهً.افورعمانيدستنأُبجيف،هلثدحيامبمتهتتنكاذإ"

."؟مدنيغايٍغصم
.ًالوهذمرجورأموأ
نعهلأستنأكنمديرننحنف،لوهيراهشتفملاكبلصتااذإ"

هتصقةعابطبرطاختنلكنإلقو،هعمًءاقلّبتر،كربخيملاذإو.هناكم
."ةليللاهذهفصتنملبقءاقللاثدحينأبجي.هجولًاهجوهيقتلتىتح

."؟ةصقيأ"
فشكلايننكميالةطرششتفمدضاهلساسأالمعازميوريدق"

ىلإاهقيرطةداملادجتنلف،كلذبكسفنجعزتال،نكل.همسانع
."لاحلكىلعةعابطلا

."-نكل"
نعانربختلمقرلااذهبلاصتالاكنمديرأ،لصتينأدعب؟يغصتله"

."؟حضاواذهله.هئاقللتّبترىتمونيأوأ،لوهناكم
رجورىطعأقروةصاصقهنمجرخأّمث،هبيجيفىرسيلاهديعضو

.اهايإ
،هيلعرطيسيذلافوخلانممغرلاىلعو.هسأرَّزهومقرلارجورأرق

.يقيقحلاببسلاوههفوخناكامبروأ،هلخادروفتةكحضبرعشهنأالإ
كردتنأبجي.يطرشكنأفرعأ":هتماستباتبكيوهورجورلاق

."-يننكميالو،يفحصانأً.اعفنيدجينلاذهنأ
."مدنيغ"
نيؤبؤبلانأالإ،ةمتعلانممغرلاىلعو،ةيسمشلاهتراظنلجرلاعزن

.نيتيدامرلانيتيحزقلاطسونيتريغصنيتطقنلثمارهظ
مظعملثم-ءاثالثلك.107هيإةنازنزلايفريغصلاكقيقش"

نودنمًاروفاهنقحيو،هيلإهتاعونممبّرُهت-نيرخآلاىمادقلانينوجسملا
."؟هينعأامكردتله.نآلاىتحكلذبسأبال.اهنمقثوتينأ

.العفتملامهنأفرعهنكل،هاتعدخدقهانذأتناكنإرجورلءاست
."؟ةلئسأيأكانهله.ديج":لجرلالاق
يراهنأنظتاذامل":بيُجينألبقهيتفشبيطرتىلإرجوررطضا



."؟يبلصتيسلوه
كنألو،سئايهنأل"ً:اددجمةيسمشلاهتراظنعضيوهولجرلالاق

."مدنيغايًاديجًامويكلىنمتأ.سمأينطولاحرسملامامأكتقاطبهتيطعأ
قشنتسا،اهدنع.هيرظاننعلجرلاىفتخاىتحرجوركرحتيمل

ةيدؤملاةريصقلاةفاسملاىشممث،تارايسلافقوميفبطرلاوربغملاءاوهلا
.ةددرتموةئيطبتاوطخبهبتكمىلإ

يفنسدليكروتسوالكمامأةشاشلاىلعتصقروفتاوهلاماقرأتبثو
نمبلطدقناك.ولسوأميلقإ،رونيليتتايلمعزكرميفمّكحتلاةفرغ
.بابلادصوأودحأهجعزيّالأهئالمز

ناك.لمعلاىلإلورههنأكلذببسسيلنكل،هصيمقُقرعلاّللب
هتدانهبتكمىلإههجوتدنعو-ءطببالوةعرسبِشميمل-ىشمدق
.اذهلّضفيوهف،هبقلتمدختسا؛هتفقوأولابقتسالاةلماع

:لابقتسالاةعاقيفةكيرألاىلعسلاجلجرىلإريشتيهوتلاق
."رئاز"

ثدحيمل.راّوزلابقتسانمضتيالهلمعنألنسدليكروتسوالكشهُد
ةبغرةصاخلاهتايحوهتنهمهرايتخاىلعترطيسذإ،ةفداصملاضحمباذه
.ّةيرورضلاتاءاقللاءانثتساب؛صخشّيأبرشابملاصتالكيدافتيف

نأهنمبلطمث،ةطرشلانمهنأهربخأوةكيرألانعلجرلاضهن
قرعلابرعشنيحًاشامكنادادزاو،هيسركىلعسوالكشمكنا.سلجي
.ةنس15ذنمةطرشلابةقالعيأهلنكتمل.هلكهدسجنمّببصتي
بايترابفرصتيلازيالهنأالإ،طقفةفلاخمىّقلتهنأنممغرلاىلعو
اهيفلجرلاحتفيتلاةظحللانمًاءدبو.عراشلايفاٍّيطرشىرينيحيروف
.هماسمنمقرعلاقفدت،همف

بّقعتلهيلإنوجاتحيمهنأهربخأو،عوضوملابلىلإًاروفلجرلاقّرطت
رمألاو،لبقنممهلجأنملثاممرمأبماقدقسوالكناكو.يولخفتاه
،ةعاسفصنلكةراشإلّغُشينيحيولخلافتاهلاثبيذإً؛ايبسنطيسب
،اذهىلإةفاضإلابو.كلذةدلبلاءاجرأيفةعّزوملافتاهلاجاربألّجستو
ةدراولاتالاصتالاو،اهلّجستونيكرتشملاتاثداحملكفتاهلاجاربأطقتلت
ديدحتلتايثادحإلاىلعلوصحلامهنكميفتاهلاجاربأةيطغتنمو.ةرداصلاو
راثأامكلذناك.عبرمرتموليكوحنىلإلصتةقدبيولخفتاهعقوم
ةيمحملايف؛ةلثاممةمهميفاهيفكرتشايتلاةديحولاةرملايفهتسامح
.دناسنايتسيركبرقةيعيبطلا



نكل،ريدملاةقفاومدعبمتتنأبجيطخلاةبقارمنإسوالكلاق
ربعكلذلعفلتقولانمعستممهيدلسيلو،لجاعرمألانإلاقلجرلا
يذلا(نيعميولخفتاهمقرةبقارمىلإةفاضإلابو.ةيمسرلاتاونقلا
ًاضيألجرلاهنمدارأ)لوهيراههمساًاصخشصخيهنأسوالكفشتكا
لجرلامهبلصتيدقنيذلاصاخشألانمٍددعبةصاخلاطوطخلاةبقارم
ديربنيوانعوفتاوهماقرأبةحئالبًاضيأهدّوزدقلجرلاناك.بولطملا
.ينورتكلإ

دجويذإً.اديدحتهيلإنوتأيمهلعجيذلاببسلانعسوالكهلأس
ىلعقرعلادّمجتو.لاجملااذهيفهنمربكأةربخبنوعتمتينورخآصاخشأ
.ةّفيكملالابقتسالاةقطنميفًاليلقشعتريأدبو،هرهظ

ًامامت؛نسدليكروتاياذهنأشبًاقلغمكمفيقبتسكنأفرعناننأل"
تطبُضيتلاةرملانأشبكئالمزوكئاسؤرمامأةقلغمانهاوفأيقبنسامك
لاق.1987ماعيناثلانوناكيفزنتسهزنتميفكلاورستلزنأدقواهيف
دبال.فطعملاتحتًامامتًايراعتنككنإاهنيحنوّفختملاةطرشلالاجر
."..ً.ادجًادرابناكوجلانأ

نمىحُميسكلذنإهلاولاقدقاوناك.ةبوعصبهباعلنسدليكروتعلب
.تاونسعضبدعبتالجسلا

ً.اددجمهباعلعلب
.ةمدخلاجراخناكدقف،يولخلافتاهلابّقعتًامامتًاليحتسمادب

ناكمنمهتلصواهنكل،ةعاسفصنلكةراشإهنمىقلتنيحكلذفرعو
.هبيذعتلواحيهنأكو؛ةرملكيففلتخم

21يفًايلخادًامقراهدحأناك.ةحئاللايفنيوانعلاىلعّزكر
.يعرشلابطلامسق؛كسينكتميركهنأفرعو،مقرلانمقثوت.اتاغربلويك

.فتاهلاَّنرنيحةعاّمسلايتبتعفر
.ً"انسح":رخآلافرطلايفتوصلاق
."نآلاىتحًاديجرمألاودبيال":تلاق
."مم"
."اهنمامهئاهتنالاحيبتكمىلعنوكتسو،روصلاناضّمحينالجرّيدل"
."نسترفيسنِفسلرثأالو"
،نسدنفساربرابتلُتقنيحرنغورفهزنتميفةروفانلابناجبناكاذإ"

نحنو.اهتيأريتلاروصلانمٍّيأيفديكأتلابرهظيمل.ظحلاهفلاحينلف
."نآلاىتحةئموحننعملكتن



."-قرزألاورسونيندرلاريصقضيبأصيمق"
."يراهايلبقنماذهلكتلقدقل"
."؟ةفولأمهوجويأيرتملأ"
نمٍّيأيفرهظيالوهو،يراهايةلوهسبهوجولانافّرعتتيانيع"

."روصلا
."مم"
يتلاروصلانمةديدجةعومجمًالماحلخدييكلملوهنرويبلتحّول

مث،ةدحاوىلإراشأو،اهبتكمىلعاهاقلأ.ريهّظتلاةدامةحئاراهنمحوفت
.راظنألانعىفتخاوهيماهبإعفر

ةعومجملانميهو،ةديدجلاروصلاضعبتملتسادقل،رظتنا":تلاق
."...ىرأينعد.ةسماخلاةعاسلادنعدحألامويكانهتناكيتلا

."ايه"
."؟نآلارظنأنمىلإْنّمخ!هللااي،ًالعف،معن"
."ً؟اقح"
ةيبناجةروصيفقزرييحّهنإ.همحلوهمحشبنسترفيسنِفس،معن"

."ناكملازواجتيهنأودبي.ةتسلادنالجيفةقلامعمامأ
."؟هدييفنوليانلانمًاينبًاسيكلمحيله"
."طقفىلعألاهفصنلةروصلا"
."كانهناكلقألاىلعهنكل،سأبال"
ةجحتسيلهذهاذل،يراهايتبسلامويدحألتُقيمل،نكل.معن"

."بايغ
."حيحصهلاقامملقألاىلعامًائيشنأينعياذه"
."ةئملايفنيعستةبسنبةحيحصبيذاكألالضفأً،انسح"
هتلاقامنأتكردأنيحنيتئفادناحبصتاهينذأيتمحشبيتبترعش

.هتربنتمدختسااهنإىتح،يراهمالكنمرشابمسابتقا
."؟تنأنيأ":ةعرسبتفاضأ
."يفرعتالأانيلكللضفألانم،تلقامك"
."ينمةوفههذه.ةفسآ"
.تمصلاداس
ةمئاقىلعنرويبلصح.روصلانمقثوتلاعباتنس...نحن":يتبتلاق

."ىرخألامئارجلاتاقوأيفرنغورفهزنتميفتناكةيحايستاعومجمب
."كلًاركش"اهنأىلعيتباهتّرسفةمهمهبلاصتالايراهىهنأ



رسجيبناجالكىلع؛هينيعيتيوازىلعهتبابسوهماهبإيراهعضو
اهنم؛ةريخألاةثالثلامايألايفتاعاستسماندقناك.هينيعضمغأوهفنأ
تقويضقنيدقهنأفرعيوهو.حابصلااذهامهيفافغناتللاناتعاسلا
ىأرو،عراوشبملحدقناك.مونلانمديزملابمعنينألبقليوط
،زنصةباوب:ولسوأيفعراوشءامسأاهيلعوهيرظانمامأقلزنتةطيرخلا
.نبماكيفةيوتلملاةقيضلاعراوشلالك،اتاغومسدكس،اتاغموروس،اتاغلادتين
لاوطىلعيشميوهاميف،لطهيجلثلاو،ٌليلتقولانأكلذدعبملح
ءارمحةيضايرةرايسكانهو،)؟زتفوتةباوب؟نيفكرام(اكولرنورغيفعراش
تاذةأرمانيصخشلادحأنأىأر،اهنمبرتقاامدنع.ناصخشاهيفةفقوتم
."نيليإ":خرصواهمساباهادان.زارطلاقيتعًاناتسفيدترت،ريزنخسأر
قفدتتىصحبًاءولممهدهاش،بيجتلاهمفتحتفوترادتساامدنع،نكلو
.جراخلاىلإهنم

ّزكرينأًالواحملاقو،رخآىلإبناجنمةجنشتملاهتبقريراهكّرح
تكّرحدقل،عمسا":ةيضرألاىلعشارفىلعيقلتسملانسترفيسنِفسىلع
كلجأنمةدكارلاهايملاضعبفتاهلاربعوتللاهعمتملكتيتلاةأرملا
نجُستدقامنإو،بسحفاهلمعرسخترمألااذهاهلعجينلو،يلجأنمو
."لابلاةحاراهحنمينأنكميًائيشديرأ.ةميرجيفاهكارتشالًاضيأ

."؟ينعتاذام"
."غاربيفرلاوعمكروصنمةخسنىرتنأاهديرأ"
ةقاطبلايههذه؟يراهايليقثكعمسله":لاقونسترفيسكحض

كناكمإبف،نآلااهتيقلأاذإو.اهيلعمواسأنأيننكميواهكلمأيتلاةديحولا
."نسترفيسذاقنإةيلمعءاغلإةطاسبب

تبثتةروصاودجودقل.ليختتاممبرقأتقويفاذهلعفنسامبر"
ةروصيأدعباوددحيملمهّنكل،تبسلامويرنغورفهزنتميفتنككنأ
دنعبيرغاذهو.نسدنفساربرابهيفتلُتقيذلامويلاىلإعجرتكل
تالآضيموتحتةروفانلانوعضياوناكنيينابايلانأنابسحلابذخألا
كتّصقىلإةبسنلابئيسٌرمأهنإ؟اذهنظتالأ،فيصلالاوطمهريوصت
ةروصلالسرتاهلعجوكتاتفبلاصتالاكنمديرأاذهلو،لاحلكىلع
كنكمي.يعرشلابطلامسقيفنوليتبىلإسكافلاوأينورتكلإلاديربلاب
كيلعنأدقتعتتنكاذإةروصلانمرلاوهجوةلازإاهنمبلطتنأ
كلةروصةيؤرديرأيننكل،ةحبارلاكتقاطباهنأمعزتامىلعةظفاحملا
."رلاوموتنوكيدقصخش؛ةحاسلاكلتيفرخآصخشعم



."فالكافةحاس"
لعفتملاذإو.نآلانمًاءدب،اذهلعفتلةعاساهيدل.نكتًايأ"

."؟مهفتلهً،ايغالانقافتانوكيسف
نإفرعأال".بيجينألبقليوطتقوليراهىلإنسترفيسقّدح

."لزنملايفتناك
نوكتّالأنكميفيك.لمعتالوةقلقولماحةبيبحاهنإ":يراهلاق

.كلجأنم،لاحلكىلعاذهلمأنل؟كنمّيفتاهلاصتاراظتنابلزنملايف
."ةقيقدنوسمخوعستتيقب

ىلعًاددجمرقتساةياهنلايفو،ةفرغلاءاجرأيفنسترفيسرصبلاج
.هسأرَّزهمث،يراه

الً،ايلاح.ةئيربيهف،اذهيفاهطيروتيننكميال،لوهايعيطتسأال"
رمألالشفاذإ،نكلو.اهتماقإناكمنعوأاهنعًائيشرلاوفرعي
.ً"اضيأاهنملينللىعسيسمث،كلذفشتكيسف

ةبوقعيضقتنيحيفامكلفطيّبرتلةديحواهكرتنأشبنظتساذامو"
نمطيحملاوكمامأنمودعلا؟مئارجعبرأكباكترال؛ةايحلاىدمنجسلا
."نوسمخوٌنامث.نسترفيسايكفلخ

.ً"ابت".هيدينيبههجونسترفيسعضو
.هوحنيولخلافتاهلاُّدمييراهىأرًاددجمهرصبعفرامدنعو
عضوو،ماقرألاىلعطغضو،فتاهلاكسمأمث،ىلفسلاهتفشَّضع

يناوثلابرقعىأرو،هتعاسنميراهقثوت.هنذأىلعرمحألافتاهلا
.ةيناثنيرشعيراهَّدعو،قلقبنسترفيسكرحت.كرحتي

."ً؟انسح"
."ونربيفاهتدلاولزنمىلإتبهذدقنوكتامبر":نسترفيسلاق
عبس!كظحءوسلاي":هتعاسىلعنالازتالهانيعو،يراهلاق

."نوسمخو
هجوحملوهرصبعفرف،ةيضرألاىلعطقسيفتاهلايراهعمس

هيعارذاتلكيراهعفر.هقنعىلعهديةضبقبرعشينألبقنسترفيس
،هقنعىلعهتضبقىخرأامناعرسيذلانسترفيسيمصعمبرضو،ةعرسب
سحأوًاددجمبرض.فلخلاىلإعجارتيهبرعشوههجوىلعهبرضمث
لثممدلا؛ةبيرغةركفهلترطخفهعباصأنيبليسيئفادوجزلمدب
برضيلهديعفر.هتّدجلزنميفهلوانتيناكيذلاجزاطلاةلوارفلاىّبرم
ّيطغينألواحيوهودافصألابّديقملاسئابلالجرلاىأرهنكلً،اددجم



ً.ابضاغوً،افئاخوً،ابعتمناك.دادزيهبضغلعجاّمم؛هدسج
."؟ادتسإريف"
لقيملامهنماٍّيأنكل،امهضعبىلإنسترفيسوقّدحو،يراهدّمجت

.ضرألاىلعىقلملايولخلافتاهلانمداحلاتوصلاءاجً.ائيش
."؟نِفسزإودتسيب؟نِفس"
.هنذأىلإهعفروفتاهلايراهكسمأ
."؟تنأنم،انهنِفس":ءطببلاق
."؟تريسابتزإزاف،تيب،افيإ":طخاسلايوثنألاتوصلالاق
."نوليتب"
."يراهانأ"
.ةملاكملاتهنأ."يولخلايفتاهىلعيبلصتاوةملاكملاِهنأ"
.ّطخلابهتوعدىلعُّرصيامربعقئاقدرشعدعباهعمملكتيناك
."؟رمألاام"
."نوبقارمنحن"
."؟فيك"
انتاملاكمبقاريًاثلاثًافرطنأرهظأدقو،تّصّنتللداضمجمانربانيدل"

نكل،نيمرجملانمانتيامحجمانربلانمدصقلا.ينورتكلإلاانديربوةيفتاهلا
."اذهلعفتيتلايهفتاهلاةكرشنأودبيهنإلوقينرويب

."؟مكيلعتّصنتتأ"
."لَّجُستينورتكلإلاانديربلئاسروانتاثداحملكنكل،داكلاب"
."هلاجرورلاوّهنإ"
ملهنأينعياذه،لباقملابو.يبلصتتكنأنآلانوفرعيمهو.فرعأ"

."يراهايكتدعاسميرودقمبدعي
رلاوونسترفيسنيبّمتءاقلنعةروصنسترفيسةقيدصكللسرتس"

يأنمليلدكاهمادختسانكميالوفلخلانمرلاوةروصلارهُظت.غاربيف
ودبتتناكنإينيربختوبثكنعاهيلإيرظنتنأكنمديرأنكلو،عون
امً.اينورتكلإكلاهلسرتنأنكمياذل،اهبوساحىلعةروصلااهيدل.ةيقيقح
."؟ينورتكلإلاديربلاناونع

ينورتكلإلاديربلانمنوقثوتيمهنإ؟يراهايهتلقامعمستملأ"
وأًاينورتكلإًاديربانيقلتنإثدحيسّهنأنظتيذلاام.ةدراولاتاملاكملاو
دجأنأبجيو،يراهاياذهلعفيننكميال؟نآلاغاربنمسكافةلاسر
!هللااي.كلثمةهيدبلاةعيرستسلانأف،يبكلاصتاببسلًالوقعمًاريسفت



."؟مهللوقأساذام
."كبلصتأمليننألً؛ائيشمهليلوقتنأليعادالو،يتباييخرتسا"
."تارمثالثيبتلصتادقل!؟لوقتاذام"
دقل.يولخلايقيدصفتاهمدختسأانأ.اذهنوفرعيالمهنكل،معن"

."انيفتاهانلدابت
."؟اذهلكتّعقوتلهً،اذإ"
ىلإتاراشإلسرتةيولخلافتاوهلانألكلذتلعف.اذهسيل،ال"

رلاوىدلناكاذإو.ةدلبلايفهيفدجاوتأيذلاناكملاددحتفتاهلاجاربأ
،يفتاهةطساوبيبّقعتاولواحويولخلافتاهلاةكرشيفنولمعيصاخشأ
ءاجرألكيفةمئادةكرحيفهنأل؛ةريحلابمهبيصيءيشمهيدلنوكيسف
."ولسوأ

ّيلإلسرتال،نكل.يراهاياذهنعنكمياملقأفرعأنأديرأ"
."؟انقفتاله،انهىلإءيشيأ

."انقفتا"
."يراهايةفسآ"
كثبشتنعراذتعالليعادالو،يتبايىنميلاكعارذيلتددمدقل"

."ىرسيلاب
نوكينأىّنمت.ةريصقتابرضسمخ303مقرةفرغلابابىلععرق

ىرخأةرمعرقينأداك.رظتناو،ىقيسوملامغرعمسُيلةيافكًايلاعتوصلا
.ةيضرألاىلعةيفاحمادقأعقووضفخنيىقيسوملاتوصعمسهنأريغ
.ةمئانتناكاهنأادبو،بابلاحُتف

."؟اذام"
.ةطرشطباضدعيملهنأل؛كاذنآةفئازلاهتيوهةقاطبرهظأ
دقينوكتّالألمآ.تبسلامويثدحاّمعًاددجمرذتعأ":يراهلاق

."لخادلاىلإاوعفدنانيحًاريثكتفخ
مكبجاوبنوموقتمتنكمكنأضرتفأ.كلذبسأبال":ةمستبمتلاق

."طقف
لوطىلعةفطاختارظنيقليوهوهيبقعىلعيراهزتها."معن"

دناليفسويرامةفرغصحفننأيعرشلابطلانميلةليمزوديرأ".قاورلا
يبوساحنكلو،ةظحللاهذهيفةقيثولسرننأبجيو.ّةلدأنعًاثحب
نيحّفصتتتنككنأتركذتوً،ادجمهمرمألا.لمعيدعيمللومحملا
."...تلءاستاذلتبسلامويتنرتنإلا



.بوساحلاتلّغشويفاضإحرشيأىلإيعادالهنأىلإتراشأ
ءيشوأىضوفلانعرذتعأنأّيلعبجيهنأضرتفأ.لمعيبوساحلا"

."كلذبثرتكأاليننألعنامتّالألمآ.ليبقلااذهنم
ةصاصقجرخأمث،ينورتكلإلاديربلاجمانربلّغشو،ةشاشلامامأسلج

.ةقبدلاحيتافملاىلعةوقبطغضيوهوافونافرامافيإناونعبتكوقرو
.اهلسرأمث،"ناونعلاوهاذه،دعتسم":ةزجومةلاسرلاتناك

ةكيرألاىلعةسلاجتناكيتلاةاتفلابقارويسركلاىلعرادتسا
ًالاورسسبلتاهنأنآلالبقظحالدقنكيملً.اّقيضزنيجلاورسيدترتل
هيلعتعُِبطيذلاضافضفلايئاتلاصيمقلاببسبامبر؛طقفًاريصقًايلخاد
.بّنقةقروةروص

كدرفمبتنأله":افيإدرهراظتناءانثأيفامًائيشلوقيلطقفلأس
ًامامتةحجانةلواحمتسيلاهنأاههجوريبعتنمفرعينأعاطتسا."؟مويلا
.ثيدحءارجإل

ةياهنيفالإكلذكنوكأال":هيدترتنألبقًابروجمشتيهوتلاق
ىلعقيلعتللهيدلةينالأًاحضاوادبنيحةداعسبتمستباو."عوبسألا
.نانسألابيبطىلإةرايزبتماقدقنوكتامبراهنأيراهلنّيبت.كلذ

."ينورتكلإديربكلصو":تلاق
.طقفقحلمعم،صننودنم،افيإنمناك.ةشاشلاوحنرادتسا

.ءادوسةشاشلاتحبصأف،نيترمهيلعرقن
،ةياهنلايفاهضرعيس.ءيطبوميدقهنإ":عسوأةماستبابةاتفلاتلاق

."ًاليلقرظتنتنأبجينكل
لثمًالوأ؛يراهمامأةشاشلاىلعرهظتتأدبدقةروصلاتناك

دوسأحرصويدامررادجرهظمث،ءامسلاتلمتكامث،قرزأطيرش
ةيدلجةرتسيدتريلجرو،نسترفيسنِفسو،تالواطلاوةحاسلامث،رضخأو
ًاديفمكلذنكيمل.ةيوققنع،نكادرعش:ريوصتلاةلآىلإهرهظريدي
مغرلاىلع.رلاوموتهنأيفكشيأهرماخيمليراهنكلً،اعبطليلدك
.ةروصلاىلإقّدحيوسلجيهلعجاماذهنكيمل،كلذنم

ىدلنكتمل."ضاحرملاىلإبهذأنأبجي،تنأهه":ةاتفلاتلاق
،لقتنينيعللاتوصلاو".كانهًاسلاجهاضقيذلاتقولانعةركفيراه
."...كرودقمبناكاذإاذهل.ديدشجارحإبرعشأساذل

نيقباطلانيبملالسلاىلعفقوت.رداغمثًاركاشمتمتو،يراهفقو
.عبارلاوثلاثلا



.ةروصلا
؟كلذكاهنإمأً،ايرظنليحتسماذهف،ةفداصمنوكتنأنكميال
اذهلعفيدحأالفً،احيحصرمألانوكينأنكميال،لاحلكىلع

.ءايشألانمعونلا
.دحأال



:نوثالثلاوعباسلالصفلا
فارتعا.نينثالا

لوطلاباغلوأةريمألاةدابعراديفامهضعبةلابقنافقاولانالجرلاناك
.عذالغبتوناخدةحئاربطرلاوئفادلاوجلايفامهلوحتحافو.هسفن
عيباسأةسمخلاوطمويلككاذنآولسوأىلعتقرشأدقسمشلاتناك
وهوكيمسلايفوصلاهئادرتحتبوليالوكيننمّببصتيقرعلاوً،ابيرقت
.فارتعالاعامسلدعتسي

،زنفاهلوةباوبيفًانزوفخأيرصعءادرىلعروثعلالواحدقناك
ىلعًابناجسّدقملاباتكلاعضو.اولاقامكدحاومهيدلنكيملنكل
مهفً،ابيرقحنحنتيسهمامأفقاولالجرلانأفرع.امهنيبةلواطلا
باتنا.باعلوطاخمبةّفلغممهماثآنأكو؛فارتعالالبقًامئادنوحنحنتي
ركذتيملهنكل،لبقنملجرلااذهىأردقهنأبمهبمروعشيالوكين
نأكردأنيحًاليلقًاهودشملجرلاادبً.ائيشمسالاهلِنعيملو،نيأ
ً،اقداصنوكيلو.همسانعحّرصينأهيلعنأو،هجولًاهجونوكيسفارتعالا
امبرهنأكردأ.يقيقحلاهمسالقيمللجرلانأبروعشيالوكينجلاخ
نيلماحانهىلإًانايحأنوتأيمهف،ىرخأةدابعراداياعرنمنوكي
.اهيفمهفرعيدحأالو،ةلوهجمةريغصةدابعراداهنأل؛مهرارسأ

دوعينإامّهنأبهسفندعوو،هينيعيالوكينضمغأو،لجرلاحنحنت
.يكسفوكياشتىلإعمتسيومحتسيىتحلزنملاىلإ

تناكاذإوً.امئادىوتسمىندأدجتسوً،امامتءاملالثمةبغرلانإليق"
."هيلعةبغرلارثعتسف،كتيصخشيفقشوأعدصوأةحتفكانه

."؟اهبفارتعالاديرتءاطخأيأكيدلله.ينباينومثآًاعيمجنحن"
عمتقولاضعبتيضقدقل.اهّبحأيتلاةأرمللًاصلخمنكأمل.معن"

ةمواقمعطتسأمليننأالإ،اهبحأاليننأنممغرلاىلعو.ةرهاعةأرما
."اهيلإةدوعلا

."عبات":لاقوهبؤاثتيالوكينمتك
."ّيلإةبسنلابًاسوهتناك...انأ"
."؟اهئاقلنعتفقوتكنأاذهينعيله.لوقتامكتناك"
."اتام"
يفامءيشامّنإو،عزفييالوكينلعجامبسحفهلاقامنكيمل

ً.اضيأهتوص
."!؟اتام"



."نظأامكًالماحتناك"
."؟اذهكتجوزفرعتله.ينبايكتراسخأبنعامسلفسآ"
.ً"ائيشفرعيدحأال"
."؟اهتومببسام"
."سأرلايفةصاصر"
هباعلعلبو،ديلجلاكًادرابيالوكيندلجىلعقرعلاحبصأ،ةأجف

.ةبوعصب
."ينباياهبفارتعالادوتىرخأماثآيأكانهله"
بهذتاهّبحأيتلاةأرملاتيأردقل.يطرشهنإ؛صخشكانه،معن"

."...نعراكفأينتدواردقو،هيلإ
."؟اذام"
نارفغلاينحنمتنأكنكميله.ءيشلكاذه.مثإلايفعوقولا"

."؟نآلا
.ةدابعلارادىلعتمصلاقبطأ

."...انأ":لوقلابيالوكينعرش
."؟كلذبلّضفتتّاله،نآلابهذأنأبجي"
نأىلإهينيعحتفيملو،أرقيأدبمثً،اددجمهينيعيالوكينضمغأ

."كاياطخكلرفغأ":هللاق
.ينحنملالجرلاسأرقوفينيدلاىراصنلازمرمسرمث
.ةدابعلارادنمًاعرسمجرخورادتسامث."كلًاركش":لجرلاسمه
تناكيتلاتاملكلاىدصىلإىغصأو،هناكمنميالوكينكرحتيمل

هآردقل؛هآرنيأركذتينأهرودقمبنأَّنظو،ناردجلانيبةّقلعملازتال
كاذنمًالدبديدجلامجنلارضحأدقناك.ركألماغةيعمجراديف
.ّمطحملا

نكتملو،ّةيّرسلاىلعظافحلابًامزلُميالوكينناك،نيدلجرهفصوب
امًائيشكانهنأادب،نكل.هعمسدقامةجيتنهمسققرخلّةينلاهيدل
؟َّمع...نعًاراكفأهيدلنإاهبلاقيتلاةقيرطلايف؛لجرلاتوصيف

ةرارحلاديدشوجلاناك؟مويغلانيأ.ةذفانلاجراخىلإيالوكينقّدح
هنكلو،رطملالطهيسذإً؛ابيرقثدحيسامًائيشنأفرعو،كاذنآةبوطرلاو
.ًالّوأقربلاودعرلابقبسُيس

رعشيملصالخإبعّرضت،عّرضتوريغصلاحبذملامامأاثجو،بابلاقلغأ
.نارفغلاو،ةوقلاو،ةيادهلالجأنم،ةليوطتاونسذنمهب



اهربخأويتببتكملخدميفملوهنرويبفقو،2:00ةعاسلادنع
.هارتنأبجيًائيشمهيدلنأ

لازتالتناكةروصىلإراشأثيح،روصلاربتخمىلإهتعبتوتضهن
.فجتلٍكلسىلعةّقلعم

ةسماخلاةعاسلادنعتطُقتلا،يضاملانينثالانمهذه":نرويبلاق
لراكةحاسيفنسدنفساربرابلتقمنمةعاسفصندعبً،ابيرقتفصنلاو
."تقولااذهلثميفرنغورفهزنتمىلإةلوهسبلوصولانكمي.زرنرب

نمءزجةيؤرنكمياهبناجبو،ةروفانلامامأمستبتةاتفةروصلاترهظأ
لاثمتلابناجىلإًامئادفقتتناك.سطغتةباشلناك؛يتبهتفرعلاثمت
يفدحألاةهزنباوموقيلولسوأىلإةرايسلاباهدلاوواهتدلاوعميتأتنيح
نأدارأدنالجيففاتسوغنأاهنيحاهدلاواهلحرشدقو،رنغورفهزنتم
ةدشاركةايحلانمةعفايلاةاتفلافوخلًازمرةسطاغلاةباشلانملعجي
ً.امأحبصتنأنمو

رهظىلإامنإو،مويلاةاتفلاىلإرظنتيتبنكتمل،لاحلكىلع
وهو،ءارضختالمهمةلسمامأًافقاوناك.ةروصلاشماهيفرهظيلجر
جاّردلاورسورفصأًاصيمقيدتريو،نوليانلانمًاينبًاسيكهدييفلمحي
ةعطقو،ةيسمشةراظنعضيناكو،ءادوسةذوخهسأرىلعتدهاش.دوسأ
.همفقوفشامق

."ليصوتلاةمدخلماع":يتبتسمه
.ً"اعّنقملازيال،ظحلاءوسل.امبر":ملوهنرويبلاق
حيشتنأنودنماهدييتبتّدم.ىدصلثمكلذادب."امبر"

."ةّربكملاةسدعلا":ةروصلانعاهرصب
.اهلاهرّرموةلواطلاىلعملوهاهدجو
.ةروصلاقوفةّربكملاةسدعلاتكّرحواهينيعىدحإتضمغأ
نوليتبنعًاصصقًاعبطعمسدقناك.هتريدمملوهنرويببقار

يفةلصاوتمًامايأتسلجفيكو،فراصملاتاقرساياضقىلعتلمعنيح
ويديفلامالفألّغشتيهو-ماكحإبةقلغملاويديفلاةفرغ-"ملألاراد"
ةغلو،ةيُنبليصفتلكنمقثوتتو،رخآلاولتدحاولا؛تاقرسلاّصختيتلا
قراسةيوهتفشتكاةياهنلايفو.ةعنقألافلخهوجوطوطخو،دسج
15لبقديرببتكمةقرسنم،رخآليجستيفًاقباسهتأراهنأل؛فراصملا
ىلعًانّزخميقبليجستيف،دعبملحلانستغلبدقنكتملنيح،ةنس
ذنمجيورنلايفتبُكترافرصمةقرسلكوهوجولانييالممضيبلصصرق



فيفالتىلإىزعيكلذنإسانلاضعبلاق.ويديفلاةبقارممادختساةيادب
ّنإو-هوجولاّركذتييذلاغامدلانمءزجلا-ةيدايتعالاريغيتبغامد
نرويبرظنيملببسلااذهل.كشنودنماهعمتدلودقةبهوملاهذه
،ناعمإباهناصحفتاتحارنيتللانوليتبينيعىلإامنإو،ةروصلاىلإملوه
نأهلةبسنلابليحتسملانمادبةقيرطباهليصافتىلإرظنلاناّققدتو
.اهّملعتي

.ةّربكملاةسدعلاربعلجرلاهجوىلإرظنتالاهنأظحاليكلذهلعج
."؟اهتيؤركنكميله،ةبكرلا":تلاق
."؟اهبام":لاقو،نرويببرتقا
."ةقاصللثمودبت.ىرسيلاةبكرلاىلعامءيشدجوي"
مهبكرىلعتاقاصلدجوتصاخشأىلإهبتنننأبجياننأنيدصقتأ"

."؟ىرسيلا
ةروصلايفصخشلاوهنمفشتكننألبق.ملوهايًادجكحضم"

."لسلستملالتاقلاهنأنمقثوتننأبجي
."؟اذهلعفنسفيكو"
خسنا.بثكنعلتاقلاىأردقهنأفرعنيذلاديحولالجرلاروزنس"

."ةرايسلابلجأنيحيفةروصلا
هلحرشدقيراهناك.ًالوهذميراهىلإنسترفيسنِفسقّدح

.ةليحتسملاهتيرظن؛وتللهتيرظن
اياحضلاروصنمًايأطقَرأملً.اقحيدلةركفال":نسترفيسسمه

ًائيشاهنميأِنعيملنكل،ينوبوجتسانيحءامسألااوركذ.فحصلايف
."ّيلإةبسنلاب

لتاقلاناكنإفرعنالنحنف.ةيرظنةطاسبباهنإً،ايلاح":يراهلاق
."غمادليلدىلإجاتحنو،لسلستملا

تامولعمكيدلنأبًالوأينعنقتنأبجي":لاقونسترفيسمستبا
كنكميو،انيسفنّملسننأىلعقفاوأسمث،ةرانصلانميصيلختلةيفاك
."رلاوميرجتليليلدمادختسااهدنع

بلطأورلومينرايبيمسقسيئربلصتأنأنكمي".هيفتكيراهَّزه
."نامأبانهنمانجارخإوةيرودةرايسيفءيجملاهنم

نيرخآكانهنأدبال":لاقوًاضفارمزحبهسأرنسترفيسَّزه
.رلاونمىلعأةطرشلاكلسيفبصانمنولغشيمهو،اذهيفنيطروتم
."ًالوأليلدلادجتنأبجيو،دحأبقثأالانأ



."انيلكيمحيس؛ليدبانيدل".اهقلغأوهتضبقيراهحتف
."؟وهامو"
لتاقلانعهفرعنامبمهربخنونييفحصلاىلإبهذننأانناكمإب"

.ً"ائيشدحألعفيلتافدقناوألانوكيسمث،رلاوولسلستملا
.نسترفيسهجوىلعككشتمريبعترهظ
."؟اذهبرعشتالأ.برتقيوهو،انمدفنيتقولا":يراهلاق
."اذهلعفا،سأبال":لاقمث،هيمصعمنسترفيسكرف
دّدرت.ةدعجملمعةقاطبجرخأويفلخلاهبيجيفهدييراهعفد

.اهّعقوتيملهنألامبروأ،هلعفينأكشويامبقاوعّعقوتهنألامبر،ةظحل
.ئجافموحنىلعًاعيرسدرلاءاجو،ةقاطبلاىلعرهظييذلامقرلابلصتا

."مدنيغرجور"
يفنرتفتاوهوبساوححيتافمةقطقطو،تاوصأةمهمهيراهعمس

.ةيفلخلا
ّيدل.مدنيغايديدشمامتهابّيلإيغصتنأكديرأ.لوهيراهانأ"

يفيئالمزدحأ.حالسلابيرهتنعو،لسلستملالتاقلانعتامولعملاضعب
."؟مهفتله،طروتمةطرشلا

."اذهنظأ"
نتسوبنتفأعقومىلعاهرشنيفتعرسأنإًايرصحكلةصقلا.ديج"

."ينورتكلإلا
اممةشهدلقأمدنيغادب."؟لوهشتفملااهيألصتتنيأنمً.اعبط"

.يراهعقوت
سيلنسترفيسنِفسنأثبثتتامولعميدلً.امهمسيليناكم"

تناكةحلسألابيرهتلةكبشيفطروتمًازرابًايطرشنأو،لسلستملالتاقلا
."ةديدعتاونسذنمجيورنلايفلمعت

ىلعةباتكلايرودقمبسيلهنأكردتكنأقثاويننكل.عئاراذه"
."دحاويفتاهثيدحساسأ

."؟ينعتاذام"
بّرهيفورعمةطرششتفمنعًاماهتاةنيزرةفيحصيأعبطتنل"

يفًاليلقولوكشأال.قوثومردصملانأنمقثوتتنأنودنمةحلسألا
؟امهيلكوأًانونجموأًالمثتسلكنأفرعأفيكْنكلو،لوهيراهكنأ
ةاضاقمّمتتنأنكمملانمف،مئالموحنىلعاذهنمقثوتأملاذإ
."كدعأ،هّايإينربختاملكبتكأسمث،لوهشتفملااهيأِقتلنل.ةفيحصلا



؛ةيفلخلايفكحضيًاصخشيراهعمس،كلذبقعأيذلاتمصلايف
.لابلاةيلاخكحضةجوم

كيلعنوّدريسمهنألنيرخآنييفحصبلاصتالايفىتحرّكفتال"
."شتفملااهيأاذهبقث.هسفنباوجلاب

يفرتوردنأيف،سأبال":لاقمثًاقيمعًاسفنيراهبحس
لقتالو.رهظأنلفالإوكدرفمبلاعت.ةسماخلاةعاسلادنع،نيتسغربسلاد
."؟موهفماذهله،قولخميأىلإاذهنعةدحاوةملك

."موهفم"
.ً"اقحالكارأ"
.ةيلفسلاهتفشضعوةملاكملا"ءاهنإ"رزىلعيراهطغض
."ةمكحبانفّرصتدقنوكننألمآ":نِفسلاق
ادجوو،محدزملايودغيبقاقزجراخيتبوملوهنرويبفطعنا

ةلصفنمةيبشخلزانمهيلعلطتئداهقيرطيفةظحلدعبامهيسفن
.رخآلافرطلانمةيرصعةيرجآققشينابمو،فرطنمزارطلاةقيتع
.عنصلاةيناملأتارايسنمًافوفصفيصرلازجاحلاوطىلعادهاش

."ليفسبون":نرويبلاق
.ىمدلاتيبهبشيرفصأىنبمجراخافقوت
."؟معن":يناثلانينطلادعبينيبلالاصتالازاهجربعتوصباجأ
."؟نزولكهيردنأ"
."معن،اذهنظأ"
."؟لوخدلااننكميله.ةطرشلانمنوليتب"
لصيمامحتسابوثًايدترم،لخدملايفامهرظتنينزولكهيردنأناك

.هبؤاثتمتكينأروتفبلواحيوهتنجوىلعًاحرجكحيوهو،هيتبكرىلإ
."ةيضاملاةليللايفًارخأتملزنملاىلإتدع،رذتعأ":لاق
."؟امبرارسيوسنم"
."الضفت،لابجلايفتنكدقل،ال"
ةينفلالامعألاةعومجمىلإةبسنلابةريغصنزولكةشيعمةفرغتناك

رّرحتلاوحنوحنينزولكقوذنأةعرسبملوهنرويبكردأو،اهكلتمييتلا
لواطتيثيحةيوازلايفةروفاننمليسيًءامدهاش.تمزتلانمرثكأ
.رطنقملافقسلاىلعنيتسيسموسروحنةيراعةأرمالاثمت

هيفتيأريذلاتقولايفرّكفتوّزكرتنأكنمدوأ":يتبتلاق
ىلإرظنتمث،ةاماحملابتكميفلابقتسالاةقطنميفلسلستملالتاقلا



."هذه
حرجلاىلعهعبصإرّرميوهواهيلإرظنلانعمأو،ةروصلانزولككسمأ

فلخءاضوضعمسو،ةفرغلاءاجرأيفهرصببملوهنرويبلاج.هتنجويف
.رخآلافرطلانمهشدختنثاربتوصوباوبألادحأ

."امبر":نزولكلاق
.يسركلاةفاحىلعةمثاجيتبتناك."؟امبر"
ةذوخىلإةبسنلابرمألاكلذكو،اهسفنسبالملافً.ادجلمتحماذه"

.ً"اضيأةيسمشلاةراظنلاوجاّردلا
."؟ةدوجومتناكله؟هتبكرىلعةقاصللانعاذام.ديج"
ناعمإيتداعنمسيل،تلقنأقبسامك".ءودهبنزولككحض

يناكمإبف،ةداعسرثكأكلعجياذهناكاذإ،نكل.لاجرلاداسجأىلإرظنلا
."...اذهفالخبو.هتيأريذلالجرلاهنأوهيروفلايلعفدرنإلوقلا

.لاُقينأنكميامفرعيالهنأىلعّلدتةراشإبهيعارذّدمو
."كلًاركش":ضهنتيهويتبتلاق
يعاودنم":هديَّدمثيحبابلاىلإامهعبتيوهو،نزولكلاق

َّدمامدنعو.هحفاصهنكلو،ملوهنظامكًابيرغًافّرصتكلذناك."يرورس
:ةرتافةماستباباهسأرتّزه،يتبىلإهدينزولك

."فزنيكنقذو،كعباصأىلعمدكانه...نكل،ةفسآ"
.يبلك؛زلورتببسب.ًالعف"ً:امستبملاقو،ههجوىلإهدينزولكعفر

."ةرطيسلانععوبسألاةياهنةلطعيفانباعلأتجرخدقل
.رثكأفرثكأهتماستباتعستاويتبينيعىلإرظن
.ً"اعادو":يتبتلاق
ىلإجرخنيحهشاعتراببسنمًامامتًاقثاوملوهنرويبنكيمل

ً.اددجمةرارحلا
،ههجووحنهتفرغيفنيتحورملااتلكهّجودقنسدليكروتسوالكناك

ىلعهعبصإبرقن.طقفهوحنراحلاءاوهلاناعفدتامهنأرعشهنأريغ
دقكرتشملاناك.اتاغربلويكيفيلخادلامقرلاتحت،كيمسلاةشاشلاجاجز
صخشلااهيفملكتييتلامويلاةعبارلاةرملايههذهو،وتلللاصتالاىهنأ
.ةريصقثيداحأً؛اديدحتاذهيولخلافتاهلامقرعمينعملا

.ةشاشلاىلعكرتشملامسارهظفيولخلافتاهلامقرىلعنيترمرقن
وهوسلج،كلذدهاشامدنعو.ةنهملاوناونعلادجوفنييرخأنيترمرقن
نيحهبلاصتالاهنمبُلطيذلامقرلابلطمث،ةظحللةمولعملاىلإرظني



.هنعّغلبيءيشهيدلنوكي
."ً؟ابحرم".فتاهلاةعامستعفترا
."؟ملكتأنمىلإ،رونيليتنمنسدليكروتانأ"
."؟انلكيدلاذام.نسدليكروتاياذهلمتهتال"
تمقدقل":لاق.هردصبناقصتلتنيتقّرعتملاهيعارذبنسدليكروترعش

كانهنكل،هبّقعتليحتسيورارمتسابكرحتيلوهيولخ.تايّرحتلاضعبب
."تارمةّدعاتاغربلويكيفيلخادلامقرلابلصتادقرخآاٍّيولخ

."؟وهنملً،انسح"
."ةرجأةرايسقئاسهتنهمو،دنالكيإنتسيوأمسابكارتشالا"
."ً؟اذإ"
ًاراحًءاوهخفنينألواحومامألاىلإةيلفسلاهتفشنسدليكروتعفد

ركفأتنك".ةيؤرلاةحضاوةبطرتحضأيتلاهتراظنلعجيلىلعألاىلإ
لكيفرارمتسابكرحتيفتاهنيبةلصكانهنوكتامبرهنأيفطقف
."ةرجأةرايسقئاسوةدلبلاءاجرأ

.رخآلافرطلاىلعتمصلاقبطأ
."ً؟ابحرم":نسدليكروتلاق
."نسدليكروتاينيمقرلاةبقارمعبات،ملُع":توصلالاق
َّنط،اتاغربلويكيفلابقتسالاةعاقيتبوملوهنرويبلخدامدنع

.يولخلايتبفتاه
ةشاشلاىلعرهظيامتأرقمث،اهمازحيفةبعجنمهتجرخأ

.ةدحاوةقيشرةكرحيفاهنذأىلعهتعضوو
انلصحدقل.ىرسيلاهلاورسقاسعفرينأنسترفيسنمبلطا،يراه"

نمفصنلاوةسماخلاةعاسلادنعةروفانلامامأعّنقمجاّردةروصىلع
."نوليانلانمًاينبًاسيكلمحيو،هتبكرىلعةقاصلعضييضاملانينثالا

مجحلاةليئضهتليمزقحليلةعساوتاوطخبيشمينأنرويبرطضا
.فتاهلاربعشخشخيًاتوصعمس.قاورلالوطىلعًامدقتضمنيح

نأفرعأ،ال؟حرجالوةقاصلدجوتال".ةعرسباهبتكميتبتلخد
جاّردلاىلعًابيرقتنزولكهيردنأفّرعتكتامولعملنكلً،ائيشتبثيالاذه
."ديلرتوونوثوليهيفهآريذلاهسفنصخشلاهنإلاقو،ةروصلايف

."؟اذام".اهتلواطفلختسلج
.ً"انسح".اهنيبجىلعرهظتةقيمعتانضغتةثالثملوهنرويبىأر
بجيناكنإفرعتالاهنأكو؛هيلإتقّدحوًابناجفتاهلاتعضو



.وتللهتعمسدقامقّدصتنأاهيلع
."لسارملالتاقلاةيوهفرعيهنأيراهنظي":تلاق
.نرويببُجيمل
."ديدجلمعبانّفَلكدقل.ٍلاخربتخملانأنمقثوت":تلاق
."؟لمعلاعونام":نرويبلأس
."يقيقحلمعّهنإ"
ةقطنميفهبةصاخلاةرجألاةرايسيفًاسلاجدنالكيإنتسيوأناك

ربعقّدحيوهو،نيتضمغمفصنهانيعونغوشناهتناستحتبأرم
فيصرلاىلعدعقمىلعةوهقلابرشت،ناتليوطاهاقاسةاتفىلإعراشلا
زيزأىلعىغطتتاّربكملااّهثبتىقيسومتاوصأكانهتناك.افاججراخ
.ءاوهلاّفيكم

ثيكنأو،زنوسرابمارغصختةينغألانأاهدافمةثيبخةعاشإترس
.اسنرفىلإابهذنيحزرغنفيكيتسموبلأيفاهاعضوواهاقرسدقزنوتسو
:عادبإلاوحنامهيسفنعفدنالواحيامهو،تهتنادقتاينيتسلاتناك
."ةحماجلويخ"

ءاجدقفصخشلانكيًايأو،نتسيوألجوفنييفلخلانيبابلادحأحُتف
ةراظنعضيو،يوقهكف،رمسأًاهجوةآرملايفىأر.هزنتملانم،فلخلانم
.ةسكاعةيسمش

ةرمآلاةربنلانكلً،اقيقرتوصلاناك."قئاسلااهيألاديرامةريحب"
."...ريبكءانعكلذيفنكيملاذإ".ةحضاو

نمةّجمرخآبحسيو،ىقيسوملاتوصضفُخيناكاميفنتسيوأمتمت
.قالطإلاىلع،ال":ةحوتفملاةذفانلاجراخىلإاهفذقينألبقهغبتةفافل
."؟لاديرامةريحببناجبنيأ

."كربخأسو،بسحفُْدق"
.نيفسلافلوأوحناقلطنا
."ّعقوتمرطملا":نتسيوألاق
."كربخأس":توصلارّرك
.نتسيوأَّنظامكً،اذإةيماركإال
احبصأو،امهفلخينكسلايحلااكرتقئاقدرشعتقرغتساةلحردعب

ًالاقتناكلذناك.لاديرامةريحبوعرازموًالوقحيوتحتةقطنميفةأجف
.يبعشهزنتميفاناكنإةرمنتسيوألأسيًايكيرمأًابكارلعجًاعئار

."راسيلاىلإكانهقيرطلاكلذكلستنأكنكمي":توصلالاق



."؟ةباغلاىلإ":نتسيوألأس
."ً؟ايبصعاذهكلعجيله.حيحص"
.تقولاكلذىتحّطقنتسيوألابىلعترطخدقةركفلانكتمل

دعيملفةذفانلاوحنكرحتدقناكلجرلانكلً،اددجمةآرملاىلإرظن
.ههجوفصنىوسىرينأهناكمإب

وحنرادتسامثً،اراسيفطعنيسهنأىلإراشأو،ةعرسلانتسيوأففخ
يفومنتباشعأعمًارعووًاقيضامهمامأىصحلاقيرطناك.قيرطلا
.طسولا

.نتسيوأدّدرت
الكىلعبردلاقوفءوضلاسكعتءارضخًاقاروألمحتناصغأّتلدت

تّرصف،حباكملاىلعهمدقنتسيوأعضو.امهلحّولتاهنأادبونيبناجلا
.ةرايسلاتفقوتوتاراطإلاتحتىصحلا

تقوذنملكيهلاتحلصأدقل،فسآ":ةآرملاىلإرظنيوهولاق
نكمي.هذهلثمتاقرطىلعةدايقلابًامزلمتسلوً،افلأ40لباقمريصق
."تببحأنإىرخأةرايسبلصتأنأ

فصنلالقألاىلعً؛امستبميفلخلادعقملاىلعسلاجلالجرلارهظ
.هاريناكيذلا

."؟نتسيوأايهمادختسايفرّكفتتنكفتاهيأو"
.بصتنيهقنعافقىلعرعشلابنتسيوأسحأ
."؟لوهيراهفتاهمأ؟كفتاه":توصلاسمه
."ديسايانهيهتنتةلحرلانكل،ملكتتاّمعفرعأال"
."نتسيوأاياذهنظأال؟ديس".لجرلاكحض
.اهمواقهنكل،هباعلعلتبينأيفةبغرلابنتسيوأرعش
جرخا.كدصقمىلإّكلقأمليننأليلعفدتنأيعادال،عمسا"

."ىرخأةرايسكللسرأسوانهرظتناو
ىعسأامفرعتكنأضرتفأاذل،دنالكيإاييكذكنإكلجسلوقي"

طونمرمألانكل،ةلذتبملاةرابعلاهذهلامعتساىلإرطضأنأهركأ.هيلإ
."ةبعصلاوأةلهسلاةقيرطلاباذهلعفنيككب

."!هوأ...اذامًاقحفرعأال"
امدنعوً،امامتدنسملاقوف،نتسيوأسأرافقبرضدقلجرلاناك

ً؛اعومدنائلتمتهينيعنأًاشوهدمرعش،مامألاىلإًايئاقلتنتسيوأعفدنا
يذلاعونلانمةبرضلاتناك.صاخوحنىلعًاملؤمنكيملكلذنأمغر



هعومديتانقنأادبً.ايباقعًالالذإدعتةزكو:ةيئادتباةسردمذيملتهاقلتي
.ةيّدجةلكشمهجاويهنأ؛هلوبقهغامدضفريام،لاحلكىلع،ناكردت

."؟امبركبيجيفمأتازافقلاةبلعيف؟دنالكيإاييراهفتاهنيأ"
هربخأو،نيبناجلاالكيفدتمتةباغلاىأرً.انكاسسلجو،نتسيوأّدريمل

هبكسميسهنأو،دعتسميفلخلادعقملاىلعسلاجلالجرلانأامءيش
لصتملاراذنإلاقلطينأبجيله؟هدرفمبلجرلاناكله.ٍناوثلالخ
؟ةديجةركفنيرخآصاخشأطيروتله؟ىرخألاتارايسلاب

مل."ً؟ارمأفرعتلهوً.اذإةبعصلاةقيرطلا،تمهف":لجرلالاق
هّدشتهقنعلوحلجرلاعارذبرعشينألبقكرحتينأنتسيوأعطتسي
."لمآتنكامكًادجًابعصرمألانوكيس".سأرلادنسموحنفلخلاىلإ

.هيلإلصتملاهنكلدوقملاوحنهديَّدمو،هتراظننتسيوأدقف
ملكتأالو،كلتقأسوراذنإلاّرزىلعطغضا":هنذأيفلجرلاسمه

.ً"اقح؛كحورقهزأسيننأًالعفينعأانأف،دنالكيإاييزاجموحنىلع
الإ،نيجسكوألاىلعلصحينكيملهغامدنأةقيقحنممغرلاىلع

قورعلاةكبشىأرً.اديجمشيوىريوعمسينأعاطتسادنالكيإنتسيوأنأ
يتلاةتفاخلاةربنلاعمسو،لجرلاهجولوسغةحئارَّمشو،هينفجلخاد
.لجرلاتوصيفًاليلقزئت

."؟لوهيراهنيأ؟دنالكيإايوهنيأ"
.هتضبقلجرلافّفخفهمفنتسيوأحتف
."-نعةركفيأّيدلتسيل"
ايةلواحمرخآ".ةطغاض؛ةّوقبهقنعلوحفتلتلعارذلاتداع

."؟لاتحملاكبحاصنيأ.دنالكيإ
ًاضيأفرعيناكهنكل،شيعلايفةجعزملاةبغرلابو،ملألابنتسيوأرعش

درجمهذهتناك.لبقنمةلثاممءايشأربتخادقفً،ابيرقيهتنيساذهنأ
أدبو،يناوثلاتضقنا.ثارتكالامدعبعتممساسحإدوسينألبقةلحرم
.ًالوألمعلانعهرصبفقوتو،ةيعرفلاطوطخلاقلغيغامدلا

،ملألاداعو،هغامدىلإنيجسكوألاّقفدتف،كلذدعبًاددجملجرلاهكرت
.ةيؤرلانمنكمتو

اذهناكنإراتختنأكنكميو،لاحلكىلعهدجنس":توصلالاق
."كلذدعبمأانكرتتنألبقثدحيس

.هفنأرسجىلعمث،هغدصىلعكرحتيٍساقوٍدرابءيشبنتسيوأرعش
ّطقَريملهنكل،برغلامالفأنمًايفاكًاددعدهاشدقنتسيوأناك



.لبقنمةبيرقلاةفاسملاهذهنم45رايعنمًاسدسم
."كمفحتفا"
.دحاوقوذتنعًالضف
ءيشكانهناكنإئموأ.رانلاقلطأسمث،ةسمخمقرلاىتحُّدعأس"

."...دحاو.ةسمخمقرلاىلإلصأنألبقكلذلوصحلّضُفيو،يلهلوقدوت
رشبلانأهسفنربخأو،توملانمهفوخحفاكينأنتسيوألواح

.هلتقنإًائيشبسكينلهفلخلجرلانأو،نويقطنم
."...نانثا"
مدوندعمةحئارةروسامللتناك.نتسيوأرّكفامك؛يعمقطنملا

.ةفرقم
ءيشلكّبترأس.دنالكيإايدعاقملاةيطغأنأشبقلقتالو،ةثالث"

."اذهنمءاهتنالادعبةيانعبهلسغأو
نكمياليدارإاللعفدرّهنإ؛شاعترالابأدبيهدسجبنتسيوأرعش

زتهادقزافلتلاربعهآرًاخوراصّركذتو،طقفدهاشمكالإهارينأ
.يجراخلاءاضفلاىلإهقالطإنمٍناوثلبق،اهسفنةقيرطلاب

."ةعبرأ"
.ةيويحبوًاراركت،نتسيوأأموأ
.سدسملاىفتخا
هبظفتحأنأبجييننإلاق.تازاّفقلاةبلعيفهنإ":ًالئاقثهل

."يفتاهذخأو،نرنإهّسمأّالأوًاقلغم
."لوهناكمفرعأنأديرأامنإو،فتاهلابًامتهمتسل":لجرلالاق
ّالأانيلكللضفألانمّهنإلاق.لعف،ىلبً.ائيشيللقيمل،يردأال"

.ً"ائيشفرعأ
."بذكيناك":لجرلالاق
ناكنإنتسيوأنيبتيملو،ءودهوءطببهمفنمناتملكلاتجرخ

.كلذبعتمتسيناكنإمأًابضاغلجرلا
."كلسيلو،دنالكيإايطقفهللضفألاهنإ"
.جهوتمديدحلثمنتسيوأةنجوىلعةدرابلاسدسملاةروسامتدب
يفئبتخيسهنإلاق.نآلاركذتأ،ًالعفامًائيشيراهلاق،رظتنا"

."هلزنم
.نتسيوأمفنمتاملكلاتقفدت
."لّفغملااهيأكانهىلإانبهذدقل":توصلالاق



."عرعرتثيح؛لاسبوأيفامنإو،هيفشيعييذلاناكملاينعأال"
ىلعةروساملاتطغضنيحديدشملأبنتسيوأرعشو،لجرلاكحض

.هفنأ
نحنو.دنالكيإايةيضاملاةليلقلاتاعاسلايفكفتاهبّقعتنانكدقل"

.بذكتتنأ.لاسبوأيفسيلوهديكأتلابو؛هيفدجاوتييذلايحلافرعن
."ةسمخ:ةفلتخمةقيرطباذهلقنلوأ،ةقيقحلا

له.فقوتينلنينطلانأفرعو،ةوقبهينيعنتسيوأضمغأ.نينط
نينرلاةمغنتناك.ريمألل،يجسفنبرطم؛ةمغننينطلانّوكً؟العفتام
.يولخفتاهلةيمقرلا

."؟رمألاام،معن":هفلختوصلالاق
.هينيعحتفىلعنتسيوأؤرجيمل
ً،اروفلاجرلالكعمجا،سأبال؟ةسماخلاةعاسلادنع؟رتوردنأيف"

."مكيلإيقيرطيفانأ
مث،تناحدقهتعاسنأفرعو،هفلخسبالمفيفحنتسيوأعمس

عونفرعيملهنكل،ليمجوشعترمتوصب،جراخلايفدّرغيًارئاطعمس
ىلعديبرعشمثً،ادبأفرعينلهنكل،كلذفرعينأبجيناك.رئاطلا
.هفتك

.ةآرملاىلإرظنوددرتبهينيعنتسيوأحتف
:ةلذجةربنبهيلإثدحتيهسفنتوصلاعمسمث،ءاضيبًانانسأىأر

."ةعرسب،قئاسلااهيأةنيدملاطسوىلإ"



:نوثالثلاونماثلالصفلا
ةباحس.نينثالا

.تفغدقاهنأتفرع.ةوقبقفخياهبلقو،ةعزفاهينيعليكارتحتف
ضوحيفنوحبسينيذلالافطألاهردصييذلالصاوتملاجيجضلاىلإتغصأ
اهتيشغأيفًاليلقٍّرمباشعأمعطبتسحأ.قلطلاءاوهلايفرغنورفةحابس
له؟ملحتتناكله.اهرهظىلعئفادفاحللثمةرارحلابو،ةيطاخملا
؟اهظقيأاماذه

.شعترتاهتلعجواهنعءاطغلاةئجافمحيرةفصعتدعبأ
رمأجزلنوباصلثمًانايحأمالحألالالسنانأاهّبلقتءانثأيفترّكف

.اهلوحترظنواهيقفرمىلعاهسفنتعفر.ىفتخادقغيلوأناك.بيرغ
تأدبّمث."!غيلوأ":يدانتيهواهيمدقىلعتفقو،ةيلاتلاةظحللايفو

.يرجت
ىتفعمملكتيو،ةفاحلاىلعًاسلاج،ةحابسلاضوحبناجبهتدجو

.هّفصيفنايتفلادحأنوكيامبرو،لبقنمهتأردقاهنأتّنظ
.مستباواهيلإهرصبعفر."يمأايًابحرم"
ّالأكنمتبلط":ةلئاقتدصقاممربكأةوقبهعارذليكارتكسمأ

."ينربختنأنودنمدعتبت
ىلإهقيدصعجارتاميف،ًاليلقجارحإلابرعشواهفّرصتنمغيلوأشهُد

.تاوطخعضبفلخلا
ءانثتسابءاقرزءامسلاتناك.قفألاىلإتقّدحوتدّهنتمث،هتتلفأ

قلطأدقامًاصخشنأكو؛ىلعألاىلإريشتاهنأادبةدحاوءاضيبةباحس
.وتللًاخوراص

اهتوصناك."نآلالزنملاىلإبهذنسوً،ابيرقتةسماخلااهنإ":تلاق
."ماعطلاتقوناح"ً.اتفاخ

يراهناكنإغيلوألأس،ةرايسلاةطساوبلزنملاىلإامهقيرطيف
ً.امداق

.اهسأرليكارتّزه
،مامألاىلإتلامداتسمسعطاقتدنعءاوضألالّدبتامهراظتناءانثأيف

ىلعأاهنكل،تكّرحتدقنكتملً.اددجمةباحسلاتأرفىلعألاىلإترظنو
.لفسألايفتهابيدامرنولكانهو،كاذنآًاليلق

.لزنملاىلإالصونيحبابلادصوتنأتّركذت



:نوثالثلاوعساتلالصفلا
تاعامتجا.نينثالا

قبقبييذلاءاملاىلإقّدحيلرتوردنأةذفاندنعمدنيغرجورّفقوت
هوحنحبسيهرمعنمةعباسلايفىتف؛ىركذهلترطخ.ضوحلايف
هقيقش،رجورنأكو؛ههجوىلعٍدابرعذلاو،ةروعسموةعيرستابرضب
دقرجورناك.هذقنينأنكمييذلاملاعلايفديحولاصخشلاوه،ربكألا
املكّنأو،كاذنآٍلحضٍءاميفهنأكرديملساموتنكلً،اكحاضهادان
ًالئاقًانايحأرجورحزم.فقييكلعاقلايفهيمدقعضووههلعفهيلع
ىلعفوقولاسيلنكلو،ءاملايفةحابسلاهقيقشميلعتعاطتسادقهنإ
.ةسبايلا

.ةمتعلاعمهانيعمجسنتلٍناوثعضبرتوردنألخدميففقو
سلجترعشلاءارمحةأرماءانثتساب؛ةعاقلايفًادحأَريمل،يقاسلاءانثتسابو
بارشلانمةئلتممفصنسأككانهوً،ابيرقتهيلإاهرهظريدتيهو
ىلإقّدحوتاجردلاىلعرجورلزن.اهيعبصإنيبغبتةفافلو،اهمامأ
قباطلايفبرشملابناجبرظتنينأررقفًاقولخمريملهنكل،لخادلا
رعشلاتاذةأرملاتعفرف،هيمدقتحتةيبشخلاحاولألاتّرص.يضرألا
يفامًائيشكانهنأادبو،اههجوىلعلالظتطقسو،اهرصبرمحألا
.تناكوأ،ءانسحاهنأنظيهلعجاهرهظميفواهبسلجتيتلاةقيرطلا
امًاصخشرظتنتامبراهنأرّكفو،ةلواطلابناجبةبيقحكانهنأظحال
ً.اضيأ

.هتعاسيفتقولانمقثوتوبارشلانمًاسأكبلط
ةعاسلالبقلصيالىتحتارمةّدعىنبملالوحراسدقناك

ً؛ادجقّوشتمهنأبعابطنالالوهحنمينأدُِريملذإ.قافتالاقفو؛ةسماخلا
نيحًادجقّوشتميفحصنمباتريدقنم،نكل.هكوكشريثيسكلذف
ىلعًاسأرفيصلايفةيضقربكأبلقىلإدوقتامبرتامولعمبرمألاقلعتي
.ًالعفةقيقحلاوههلوقيامناكنإ؟بقع

هيرظانبثحبو،عراوشلايفىشمنيحرذحلاىخوتدقرجورناك
أرقيوهوفقاوصخشوأ،نوكتنأيغبنيالثيحةفقوتمةرايسنع
َريملهنكل،يبشخدعقمىلعمئاندرشتموأ،عراشلاةيوازيفةفيحص
نأنكمييتلاةراهملا؛هفيخيامرثكأكلذوً،اعبطنيفرتحماوناكً.ائيش
ًالمثمهمهيهلًاليمزًامويعمسدقو،مهتلعفباوتلفيومهديدهتاهباوذفني
ىتح؛سانلاةّماعاهقّدصينلةطرشلاةدايقرقميفيرجتءايشأكانهنأ



.اهنيحهرظنةهجوبعشلارطاشرجورنكل،فحصلاىلإتلصونإ
.تضقنادققئاقدعبسنأىأروً،اددجمهتعاسىلإرظن
؟لوهيراهاهيفلصييتلااهسفنةظحللايفناكملانومحتقيسله

فّرصتلاو،قافتالابسحباهذلاهيلعنإطقفهلاولاقوً،ائيشهوربخيمل
بارشلانمةريبكةعرجرجوربرش.ةمهميفنوكينيحةداعلعفيامك
.هباصعأئّدهينألمأىلع

أرقيبرشملاةيوازيفسلجييذلايقاسلاناك.قئاقدرشعتضقنا
.تالطعلانعًاّبيُتك

."ينرذعا":رجورلاق
.هينيعيقاسلاعفرداكلاب
."...و،رعشلارقشأو،ليوطلجر؟كلذكسيلأ،انهىلإلجرِتأيمل"
تأدبدقل،فسآ":ةحفصلابلقوهماهبإقعلنأدعبيقاسلالاق

."كانهسلجتيتلاةأرملاكلتلأسا.لخدتنألبقيلمع
.ضهنوهبارشنمديزملابرشمث،رجوردّدرت
."...ينيرذعا"
."؟معن":ةلئاقةّفلكتمةماستبابهيلإاهرصبةأرملاتعفر
امنإو،اههجوىلعاهآريتلاكلتًالالظنكتمل.كاذنآكلذىأر

.قنعلاو،نيتنجولايتمظعو،نيبجلاىلع؛تامدك
.رداغدقنوكينأىشخأيننكل،انهًالجريقتلأنأضرتُفيناك"

."ريصقرقشأهرعشوً،ابيرقتنوعستورتمهلوط
."؟باشوهأ،هوأ"
.ً"ادرشتمودبي.نظأامكً؛ابيرقتةنسنوثالثوسمخً،انسح"
."؟هسفنتقولايفًاباشوًازوجعودبيو،ناواقرزنانيعورمحأفنأ"
تسيلةماستبالانأبرعشيهتلعجةقيرطبنكلو،مستبتلازتالتناك

.هل
."...له.وهنوكيدقمعن":رجوردّدرت
.ً"اضيأهرظتنأانأ،ال"
ةباّذجةأرمااهنإ؟نيرخآلاعمتناكله.ناعمإباهيلإرجوررظن

.ًالمتحمكلذُدبيمل،ال.ثلاثلادقعلافصتنميفةبعتموًاليلق
."؟يتأيسهنأنينظتله":رجورلأس
ً،ادبأنورهظيالاوتأينأيفبغرتنيذلا".اهسأكتعفر."ال"

."نوتأينورخآلاو



.ىرخأًاسأكبلطف،تفتخادقهسأكنأدجوفبرشملاىلإرجورداع
مهدهجىراصقرفيسولغةقرفءاضعألذبو،ىقيسوملايقاسلالّغش

.بيئكلاوجلاىلعةجهبلاءافضإل
."كعمًابرحُّنشأس،يتبيبحايًابرحُّنشأس"
؟كلذهينعييذلاامً.امداقلوهيراهنكيملً،امداقنكيمل

.ئطخملاوهسيلديكأتلاب
فقو.لمألاهودحيهرصبرجورعفرف،بابلاحُتف5:30ةعاسلادنع

.هسأررجورّزهف،هيلإرظنوبابلابرقةيدلجةرتسيدتريلجر
،هترجنحىلعهديرّرممث،برشملاءاجرأيفةعيرسةرظنلجرلاىقلأ

.ناكملارداغكلذدعبو
هينعياّمعهلأسيو،هفلخيرجينأرجورلترطخةركفلوأتناك

هفتاهَّنر...ساموتنإمأ،ةيلمعلااوفقوأمهنأينعتله.ةراشإلاكلتب
.هبيجنمهجرخأف،يولخلا

."ِتأيمل":فتاهلاربعتوصلاق
ناك.يراهسيلديكأتلابو،ةيدلجةرتسيدترييذلالجرلانكيمل

.توصلايففولأمءيشكانه
."؟لعفأنأبجياذام":ةعرسبرجورلأس
يذلامقرلابلصتاو،ةنماثلاةعاسلاىتحكناكميفَقبا":توصلالاق

."لمعلاعباتننأبجي.رهظنإهبتدّوُز
."...ساموت"
نلو،هبكرمأنامذفنتتمدامرغصألاكقيقشلءيشثدحينل"

."اذهبدحأفرعي
."...انأ،الًاعبط"
."مدنيغايًءاسمَتمع"
نيحءاوهلاًابلاطثهليناك.هبارشىستحاوهبيجىلإفتاهلارجورداعأ

.فصنونيتعاسدعب،ةنماثلاً؛اددجماهناكمىلإسأكلاداعأ
."؟كلتلقاذام"
ىلإاهتبابسعفرتيهوةرشابمهفلخةفقاوتناك.هسأررجوررادأ

.ددرتبضهنيذلايقاسلا
."؟نيرخآلاةملكبتينعاذام":لأس
."؟نيرخآيأ"
."اوتأينأيفنيبغرتنيذلاكئلوأنمًالدبنوتأينيرخآلانإتلق"



."يزيزعايمهعمقفتتنأبجينيذلاكئلوأ"
."؟اذام"
."كلثمويلثمصاخشأ"
اهبتلاقيتلاةقيرطلايفامءيشكانهناكً.اروفرجوررادتسا

ًائيشعمس.اهتوصيفًاليلقناعذإبنكلو،ةداجوأةيماردةربنبسيل.كلذ
اهينيع؛اهنمديزملاةيؤرنآلاهرودقمبحبصأو،ةفلألانمًاعونً؛اروفهفّرعت
.امتقويفءانسحديكأتلابتناك.نيوارمحلااهيتفشو

."؟كجوزكبرضله":لأس
يذلايقاسلاىلإترظنمث،مامألاىلإاهنقذتعفدواهسأرتعفر

.بارشلااهلبكسيناك
."باشلااهيأكنأشنماذهنأًاقحنظأال"
،همايأبرغأدحأً؛ابيرغًامويىضقدقلً.اددجمهينيعرجورضمغأ

.انهيهتنييكليعادالو
."نوكيامبر":لاق
.ةداحةرظنبهتقمروترادتسا
،كعماهترضحأيتلاةبيقحلامجحىلإًارظن":ًالئاقاهدعقموحنأموأ

ةقشّيدلف،ةليللاهيفنيضقتًاناكمتدرأاذإ.نآلاكقيلطحبصأدقل
."ةيفاضإمونةفرغاهيفةحيسف

."!ً؟اقحهوأ"
حبصأدقف،ريغتيوهواههجوريبعتظحالهنكل،ةضفارةربنلاتناك

ً.ايلوضفوًارسفتسم
نأبًاديعسنوكأس.يضاملاءاتشلايفًاعاستارثكأةأجفتحبصأ":لاق

."تقولاضعبلانهىقبأنأبجي.يتبحصبتيقبنإكبارشنمثعفدأ
.ً"اليلقلوطأًاتقورظتنننأًامئاداننكميً،انسح":تلاق
."يتأينلًاصخشرظتنن"
.لقألاىلعةكحضاهنكل،ةنيزحاهتكحضتدب
يفلقحلاىلإةذفانلانمقدحيوهو،يسركىلعًاسلاجنِفسناك

.جراخلا
نمٍعاوريغًافرصتكلذنوكيدقف،بهذتنأكيلعناكامبر":لاق

."يفحصلا
."اذهنظأال":يراهلاق
غبتلاةفافلناخدىلإرظنلانعميوهوةكيرألاىلعًايقلتسمناك



.امهقوفيدامرلافقسلاوحنينوزلحلكشبعفترايذلا
."ةيعاوريغةقيرطبينرّذحيناكهنأنظأ"
شتفمهنإيفحصلالوقو،زرابيطرشهنأىلعرلاوىلإكتراشإّنإ"

."نّمخيناكامبر.رلاوهنأًاقبسمهتفرعمةرورضلابناينعيال
."يريذحتلواحيوًابقارمهفتاهناكنإالإ،هناسلَّلزدقل"
."يراهايككشتمتنأ"
."-ينعيالاذهنكل،امبر"
نمدبالْنكلو،اذهيفقحمتنأ.كفلخنوعسيالمهنأ-"

."؟كلذكسيلأ،مهبلاصتالاكنكمينيرخآنييفحصدوجو
نأبجياننأنظأال،اذهىلإةفاضإو.هبقثأدحأكانهسيل"

نظأ،عقاولايف.يولخلااذهلامعتسابةيفتاهلاتاملاكملانمديزملابموقن
."انبّقعتلتاراشإلامادختسانكمملانمهنأللمعلانعهفقوأسيننأ

."همدختستيذلافتاهلامقررلاوفرعينأنكميال؟اذام"
بيجيفيراههعضوفنوسكيرإفتاهيفرضخألاءوضلاأفطنا

.هترتس
هلعفيالوأهلعفينأرلاوموتلنكميامفرعتالكنأًامامتحضاو"

نيبلصتينأةرجألاةرايسقئاسيقيدصعمقافتالاناك.نسترفيساي
نآلاةعاسلاتحبصأ.ماريامىلعءيشلكراسنإةسداسلاوةسماخلا
."؟نريفتاهلاتعمسله،قئاقدرشعوةسداسلا

."ال"
."برتقيهنإ.فتاهلااذهنعءيشلكنوفرعيمهنأاذهينعيامبر"
ايهلوقتامراركتلةعزنكيدلنأدحأكربخأله".نِفسهوأت

."ةطرولاهذهنمانجرختلريثكلالعفتالكنأيلرطخ،ةبسانملابو؟يراه
.ةباجإلاليبسىلعفقسلاوحنفيثكلاناخدلانمةرئاديراهخفن
ىرخألاءايشألاكلتلكنأو،انيلعرثعينأهديرتكنأبروعشينباتني"

لواحناننأكورمألاودبينأبجي.نيرخآلاهابتناتفللةقيرطدرجم
."انملينلليتأيوعدُخيسهنأنمقثوتتىتحءابتخالانيدهاج

."مامتهاللةريثمةيرظناهنإ":يراهمتمت
نمجرخيوهوملوهنرويبلحّولتيهوفتاهلاربعيتبتلاق

."ككوكشرلومكسرونيفريبخلاّدكأدقل":بتكملا
كشكنملصتييراهنأاهيلإتهانتيتلاتاقطقطلانمْتفرع

.يمومعفتاه



.ً"اديدحتهيلإجاتحأاماذهناك.كتدعاسمىلعًاركش":باجأ
."ً؟اقح"
."اذهلمآ"
.ً"ادجةقلقاهنإ.يراهاينسترفيسغولوأبّوتللتلصتادقل"
."؟ّمم"
تناكيتلااهترجأتسمىلعةفئاخيهف،طقفاهنبابقلعتيالرمألا"

."اهلهلوقأامفرعأال.دعبدعتملوعوبسألاةياهنةلطعلاوطلابجلايف
.ً"ابيرقرمألايهتنيس،نكمياملقأ"
."؟اذهبدعتله"
ً،اديدحتاذهبدعأنأيننكمي":شاشرتوصلثميراهةكحضّتنر

."معن
.ينيبلالاصتالازاهجنمةرداصةشخشختعمُس
نأل،عقاولايف."كلرئازدجوي":داحلالابقتسالاةلماعتوصنلعأ

يتبنكل،نمألاتاسراحىدحإةثدحتملانوكتامبر،ةعبارلاتزواجتةعاسلا
فلخةدممهئاقبدعبةداحةربننوبستكيًاضيأنمألايفظومّنأتظحال
.لابقتسالاةلواط

يبلطتنأبجي":ًةلئاقاهمامأةقيتعلاةبلعلايفّرزىلعيتبتطغض
."ةلوغشمانأ،ةقيقدرظتنينأهنم

."-هنكل،معن"
.ينيبلالاصتالازاهجيتبتأفطأ
."ةريغصةلكشم":تلاق
فقوتتةرايسيتبتعمس،فتاهلاربعيراهسافنأتوصىلإةفاضإ

يتلاةقيرطلايفًاريغتةظحللاكلتيفتظحال.أفُطيكرحملاوجراخلايف
.اهتفرغاهبءوضلالخدي

نإ؛كلذدعبكبلصتأامبرو،دفنيتقولا.بهذأنأبجي":لاق
."؟يتب.لمآامكءيشلكراس

.لخدملاوحناهرصبلّوحتو،ةعاّمسلايتبتعضو
."؟نيديجلاكءاقدصأنيعّدوتالأً،انسح":رلاوموتلاق
."؟رظتنتنألابقتسالاةلماعكنمبلطتملأ"
."اذهتلعف،ىلب"
ةذفانلامامأضيبألاراتسلالدسنافكلسلاَّدشو،بابلارلاوموتقلغأ

بناجبفقوو،اهتلواطلوحىشممث،بتاكملاةقطنمىلعلطتيتلا



.ةلواطلاىلإرظنواهيسرك
."؟اذهام"ً:اعمنيتقصتلملانيتيجاجزلانيتحيرشلاىلإريشيوهولأس
."ةرذباهنإ،ربتخمللًاقفو".ةوقبنيتحيرشلاكّرحتيتبتأدب
.ترتوتفقفرباهقنعىلعهديعضو
."؟يراهعمنيملكتتتنكله"
.هعبصإباهدلجبعاد
."كديدعبأ،اذهفقوأ":اهظيغمتكتنأعيطتستاليهوتلاق
هيدياتلكعفرورلاومستبا."ً؟ائطاخًائيشتلعفله،يتزيزع"

."نولاياذهنيبحتِتنك"ً.املستسم
."؟ديرتاذام"
."اذهبكلنيدأيننأنظأ،ةصرفكحنمأنأ"
."؟اذاملً!اقح"
.اهوحنلفسألاىلإلاموهيتفشّبطرف،هيلإتقّدحواهسأرتلامأ
."دودشملادرابلاكدسجو،كعوضخو،كتامدخلباقم"
اهعارذرادأو،ءاوهلايفاهمصعمكسمأهنكل،اهديبهبرضتلواح

،مامألاىلإتطقسو،تثهل.ةدحاوةكرحبىلعألاىلإاهعفرو،اهرهظفلخ
:اهنذأيفهتوصَّزأ.ةلواطلااهنيبجبرضو

ناكيراهنأفرعننحن.نولايكلمعبيظفتحتلةصرفكحنمأس"
."؟وهنيأ.ةرجألاةرايسقئاسهقيدصفتاهنمكبلصتي

ً.ايلاعاهعارذرلومعفدو،تهوأت
امهمًابذعًامالكيلنيلوقتسكنأفرعأو،ملؤماذهنأفرعأ":لاق

."كتعتموةيصخشلايتعتملاذه،اذل.كتملآ
ىلإتعفدناو،فدهلاتددحف،اهينذأىلإعفدنيمدلابيتبترعش

:داحتوصلاقفةيكيتسالبلاينيبلالاصتالاةبلعاهسأربرض.مامألا
."؟معن"

.ءامدلابخطلملازاهجلاىلعاهتنجوويتبتهوأت."ًالاحملوهيلسرأ"
.ً"انسح"
.اهتماقيتبتّدشف،اهعارذتلفأمثرلاودّدرت
ينعضينأبىتحملحيلنكيمل.هناكمفرعأال،دغولااهيأ":تلاق

."بعصلافقوملااذهلثميف
ًائيشيتبتفشتكا،اذهبموقيناكاميفوً.ابِقارماهيلإرلاوموتقّدح

،لبقيذنمًارطخرثكأهنأاهقطنماهربخأ.هنمفاختدعتملاهنأً؛ابيرغ



دقفهنأتكردأ.ّطقلبقنمهرتملقلق؛هينيعيفءيشكانهناكْنكل
هذهىلعاهيفهارتةرملوأاهنكل،طقفٍناوثعضبل،هسفنىلعةرطيسلا
.لاحلا

."يدوعوبيفأًامئاديننأنيفرعت.ينمدعواذهو،كيلإدوعأس":سمه
هزواجتنيحةعرسبدعتباهنكل،"؟...اذهام":لوقلابملوهنرويبعرش

.ةفرغلانمجرخورلاوموت



:نوعبرألالصفلا
رطم.نينثالا

نيحنرلوألبجوحنكرحتتسمشلاو،فصنلاوةعباسلاةعاسلاتناك
ءاضيببحسةّدع،زيتفهساموتةباوبيفاهتفرشنم،نسلينادوارفتأر
،عراشلايفزلورتهبلكونزولكهيردنأَّرم.يرحبلاولسوأقيضمقوفوفطت
امهتأراهنأالإ،مسالابهبلكوألجرلافرعتنكتملاهنأنممغرلاىلعو
عطاقتبناجبةيئوضلاةراشإلادنعافقوت.لميغسارتنمنالزنيًامئاد
نسلينادوارفتضرتفاو،يودغيبقاقزيفةرجألاتارايسفصبرق،قرطلا
.رغنورفهزنتمىلإباهذلانايونيامهنأ

مامحتسالاىلإجاتحيبلكلانأمهألاو،ترّكفامك،نيقهرمامهالكادب
.يغبنيامك

،هكلامفلخةوطخفصندعبىلع،بلكلاتأرنيحاهفنأتنّضغ
ةلازإكلاملالواحيملامدنعو.فيصرلاىلعهتجاحيضقيوهتمئاقعفري
-رضخأءوضلاحبصأنيحعطاقتلاىلعبلكلاَّرجدقل،عقاولايف-زاربلا
تناك.هسفنتقولايفًاليلقجاهتبالاوطخسلابنسلينادوارفترعش
اذهةحلصمبلقألاىلعً،انسح-ةدلبلاةحلصمبًامئادتمتهااهنألةطخاس
نمىرخأةلاسرلةديجةدامنآلااهيدلنألةجهتبمو-ةدلبلانميحلا
ً.ارخؤمتُرشندقاهلئاسرنمٌّيأنكتملو.نتسوبنتفأئراق

هكلاموبلكلاعرسأنيحيف،ةميرجلاحرسمىلإةقّدحمتفقو
امىلعةدهاشاهنعًامغرتحبصأ،اذكهو.نيفرنغورفيفًادوعصداعتبالاب
نألبقعطاقتلاربعتلسكاعملاهاجتالانمعفدنتتناكةأرماهلتضّرعت
ادب.ةيندملاهتيلوؤسمرخآصخشلامهإةيحضتعقوو،رمحأءوضلاحبصي
أطتثيحىلإرظنتملو،ةرجأةرايسفاقيإلواحتتناكةأرملانأًاحضاو
.اهامدق

ىلعةريخأةرظنتقلأّمثً،ايلاعءاردزاتوصنسلينادوارفتقلطأ
.ئراقلاةلاسرةباتكبأدبتلاهلزنمتلخدوبحسلا

اهنأتفشتكاواهينيعغولوأتحتف.ةليلعءاوهةمسنلثمراطقَّرم
.ةقيدحلايفةفقاو

ككسلاطوطخنيبفقتاهنكل،لزنملااهترداغمركذتتمل،بيرغ
اهيغدصيفطغضلانكيمل.اهيرخنمألمتكليللاوراهزألاةحئاروةيديدحلا
دقبحسلانأتأرو،اهرصبتعفرً.امامتسكعلاىلعلب،َّفخدق
،لفسألاىلإغولوأترظنً.ادجًاملظموجلاناكاذهل؛ءامسلايفتعّمجت



.زوجعةديسامدقامهنإ؛ءاقرزقورع،ضيبأدلج.نيتيفاحلااهيمدقىلإ
؛لبقنمانهافقودقفً،اديدحتةعقبلاهذهيفاهفوقوببستفرع
يهوةمداخلاةفرغيفةذفانلابناجباهنيحةفقاوتناك.يدناروتسنرإ
تناك.ةدوجومدعتمليتلا،درولاةمجأبناجبنافقيامهوامهبقارت
فطقدقو،ةيناملألابامًائيشمتمتيوهاميف،ردحنتتأدبدقسمشلا
مث،اهفنأبهقنعتبعادوتكحضيتلاهتجوزنذأفلخاهعضووةرهز
افقوو،رخآلارصخلوحهعارذامهنملكعضوو،برغلااهجاويلارادتسا
؛برغتسمشلااودهاشو،اهجوزفتكقوفاهدييدنارتعضو.نينكاس
ركفتتناكاهنكل،اهنيحهيفناركفياناكامغولوأفرعتملً.اعمةثالثلا
.رخآموييفًاددجمقرشتسسمشلانأ

.ةمداخلاةفرغةذفانوحن،ةيروعشالةقيرطبىلعألاىلإغولوأتقّدح
مويغةروصسكعيدوسأحطسدرجمامنإو،ةباشلاغولوأالو،انيإَرتمل
.راشوبلكشىلع

اهتايحعباتتسمث،ًاليلقلوطأةدملامبرو،فيصلايهتنيىتحيكبتس
ً.امئادةطخىلإجاتحيءرملاو،ةطخهذهتناكً.امئادتلعفامكًاددجم

باشعألابرعشتنأتعاطتسا.صرحبترادتساف،اهفلخةكرحتعمس
-مث،اهيمدقيبعكىلعترادتسانيحاهضعبنعقرتفتيهوةدرابلا
ً.ابلكتأرنيحتدّمجت-اهترادتسالمكتنألبق

ءيشنعحفصلاناسمتلتامهنأاهلادبنينيعبىلعألاوحناهيلإقّدح
تحت؛ديعبنمتمصبامءيشبرتقا،ةظحللاكلتيف.دعبثدحيمل
لثمناوادوسوناتريبكهانيع،لجرهنأنيبت.بلكلاوحنوةهكافلاراجشأ
يفًاريغصًاناويحمحقأدقامًاصخشنأكوترعشهتأرنيح.بلكلاينيع
.سّفنتلااهنكميالهنأواهقلح

صّحفتيهنأولامكنعمتباهيلإرظنيوهسأرليميوهولجرلالاق
التنأ.كانهينوكتملكنكل،لخادلايفانك":مامتهاللةريثمةرشح
."كئاقلىلإًامدقعلطتأتنكيننكل،نسترفيسوارفايانأنمنيفرعت

تناكاهنكل،اهنملجرلابرتقاً.اددجمهتقلغأمثاهمفغولوأتحتف
.هفلخريستنمىلإ،هفتكقوفنمرظنت

."!هللااي":اهيعارذدمتيهوتسمه
تقناعوةكحاضىصحلاقوفترجو،تاجردلاىلعةباشلاتلزن

.غولوأ
."كيلعًادجةقلقتنك":غولوأتلاق



خوكلايفانيقبدقل!هآ":اهتوصيفةحضاوودبتةشهدلاوانيإتلاق
امكةلطعيفنحن.هلانططخدقانكاممًاليلقلوطأًاتقويبشخلا
."نيفرعت

.ً"اعبطمعن،معن":ةوقباهقناعتيهوغولوأتلاق
ببسبوجلايفةداعسب-يزيلكنإديصبلكوهو-بلكلارعش

.غولوأرهظىلعنيتيمامألاهيتمئاقعضووىلعألاىلإزفقف؛لمشلاعمج
."!سلجا!ايث":لجرلالاق
.ايثسلج
."؟اذهنمو"ً:اريخأاهنعانيإتدعبأنيحغولوأتلأس
."يـبيطخ":عباتتيهوانيإاتنجوتدّروت."ياريريتاذه"
."!هللااي":قّفصتيهوغولوأتلاق
رعش،سطفأفنأ-ًاميسونكيملً.امستبماهوحنهديلجرلاَّدم

.غولوأتبجعأهترظننكل-ناتبراقتمنانيع،فيفخ
."كئاقلبتفّرشت":لاق
كئاقلبتفّرشت":اهعومدمالظلايفخينألمأتيهوغولوأتلاق

.ً"اضيأ
.زنيفزوجةباوبىلعأىلإالصوىتحةحئارلاغناراهايوتظحالتمل
،ةرشبلانكادناك.ةككشتمةرجألاةرايسقئاسىلإرظنلاتنعمأ

مل.ةرايسلابوكرىلعؤرجتلتناكامالإوً،ايقيرفأسيلديكأتلابهنكلو
.تايئاصحإلانعمالكلاكلذلكبقلعتيرمألانكل،ةيرصنعنكت

؟ةحئارلاهذهام
ةزنكلالهً؟ادجةريثماهبايثله.ةآرملايفاهيلإرظنيقئاسلاتحمل

قوفيبناجلاقشلاتاذةرونتلاله؟قنعلادنعًادجةضفخنمءارمحلا
اهفرعدقلً.افطلرثكأىرخأةركفاهتدوارً؟ادجةريصقرقبلاةاعرءاذح
ايوت":نيوانعلالوقت.ةريبكلااهروصلكعممويلافحصتالاقمنم
يفيبدألادقانلاناك،حيحص."ةديدجلاةيقيسوملاتايحرسملاةكلم:غناراه
نمًاعانقإرثكأاهنإلاقو،"ةنتافاهنكلءاقرخ"اهنأباهفصودقتيدالبجاد
،عمتجمةديسىلإاهلّوحدقزنيغيهذاتسألاناكيتلاروهزلاةعئابازيلإ
ام.ناقتإبصقرتوينغتنأاهرودقمبنأًاعيمجاوقفتابدألاداّقننكل
؟اذهنعهلوقتسثيبزيلتناكيذلا

."؟لفحىلإةبهاذِتنأله":قئاسلالأس
."امًاعون":ايوتتلاق



ً،اددجمكلذناكاذام...وسونيفلفح-ترّكفامك-نينثاللفح
دقل.لاحلكىلعسونيفيهتناكً،انسح؟هلاقيذلايناثلامسالاام
ًالئاقاهنذأيفسمهو،حاتتفالاةليلءاهتنادعب،لافتحالاءانثأيفاهيلإءاج
جعزأدقنكيمل.ةليللاهلزنمىلإاهاعدمث،نييرسلااهيبجعمدحأهنإ
نأو،ةقايللاىلعًاظافح؛ضفرتنأاهليغبنيناكو،هاياونءافخإبهسفن
.اللوقت

.ً"اعئاراذهنوكيس":قئاسلالاق
نأو،بارتلاوفلعلاةحئارمشتنأاهرودقمبلازيالناك.الوةقايل

حاولألانيبقوقشلانمللستملاءوضلايفكرحتيوهواهدلاومازحىرت
نأاهتعاطتسابلازيال.الوةقايل.هباهبرضينألواحيوهوةريظحلايف
نعاهلأستو،كلذدعبخبطملايفاهرعشبعادتيهواهتدلاوديبرعشت
ايوتتّصلخ،مايألادحأيف.ةيكذوةئداه؛ثيبزيللثماهنوكمدعببس
نعكشنودنمكلذتثرودقاهنإو،اهتعيبطهذهنإتلاقواهسفن
نعًائيشفرعتالاهتدلاونإمأ؟ثيبزيلبّذعيوهوهَرتملأ.اهدلاو
نلاهنأتفرعاهنأل؛ريغتتيهواهتدلاوحمالمتبقاردقايوتتناك؟كلذ
كلذدعبايوتتخرص.مهيذؤتلاهيدلرفاوتمحالسيأمادختسانملجخت
ةشيعملاةفرغنماهدلاوءاجوً.اعيمجمههركتاهنإةلئاقاهتوصىلعأب
الاهنأنوفرعيمهنأمههوجوىلعتأرو،هدييفةفيحصلاًالماح،اهنيح
مل،ال.فرعتنكتمل؟اولحرنأدعبنآلامههركتلازتالله.بذكت
يهف،هلعفتاملعفتاهلعجياماذهنكيمل.مايألاهذهًادحأهركتدعت
.هتمواقمنكميالوحنىلعمّرحمهنألو،ةعتمللهلعفت

امبظفتحينأهنمتبلطمث،هلتمستباونورك200قئاسلاتطعأ
ببسةرجألاةرايستدعتبانأدعبتكردأو.هترايسةحئارمغر؛ىقبت
.اهنمامنإو،هنميتأتةحئارلانكتمل؛ةآرملاربعاهيلإقئاسلاقيدحت

."ً!ابت"
ام،فيصرلاىلعبعكلايلاعرقبلاةاعرءاذحليدلجلالعنلاتطشك

ملنكل،ةلحضهايمةكربنعءاجرألايفتثحب.هيلعةينبطئارشنّوك
نعّتلخت،اذلً.ابيرقتعيباسأةسمخذنمولسوأيفةدحاوكانهنكت
.سرجلاّتنروبابلاوحنتبهذو،كلذ

."؟نم"
.اهسفنلتمستباو."سونيفانأ":علدبتثّدحت
."نويلامغبانأو":توصلالاق



.ةملكلايههذهتناك
ةصرفرخآهذهف،ةظحلتدّدرت.بابلااهلحتفنيحًازيزأتعمس

.اهيلإهتبحسنأببابلاتحتفوفلخلاىلإاهرعشتّدر.عجارتلل
.اهرظتنيوهدييفًابارشلمحيوهولخدملايفًافقاوناك
يذلاناكملانعًادحأيربختمل؟كنمهتبلطامتلعفله":لأس

."؟كلذكسيلأهنيدصقت
.اهينيعتكّرح."؟نونجمتنأله.ال"
."تالقىلعيّملسويلخدا.امبر":هيعارصمىلعبابلاحتفيوهو،لاق
مغرتكحض.هنعملكتيامّطقفرعتنكتملاهنأمغرتكحض

.ثدحينأكشوىلعًاعيرمًائيشّنأبترعشاهنأ
كرحملالمعفقوأف،نيفكراميفهترايسهيففقويًاناكميراهدجو

عراوشلاتدب.ناكملاىلعةعيرسةرظنىقلأوغبتةفافللعشأ.اهنمجرخو
ترشتنادقةيقنلاءاضيبلامويغلاتناك.مهتويبسانلامزلدقو،ةرفقم
.اهلكءامسلاّتطغةداجسلّكشتل

فقونأىلإموسرلااهيطغتيتلالزانملاتاهجاومامأيراهىشم
َّنرً.اديعبهامرفحشرملاّالإهغبتةفافلنمَقبيمل.باوبألادحأبرق
نإمأ.ناقّرعتتهيّفكيتحاربرعشوً،ادجًابطروجلاناك.رظتناوسرجلا
.تقولافرعوهتعاسىلإرظن؟فوخلانعمجانكلذ

ً.اجعزنمتوصلاادب."؟نم"
."لوهيراهانأ،ريخلاءاسم"
.باوجال
."ةطرشلانم":فاضأ
."لضفت.رخآءيشبًالوغشمينهذناك.ةفسآانأً،اعبط"
.هحتفءانثأيفًازيزأبابلاردصأ
.ءطببملالسلاىلعيراهدعص
.امهاتلك،بابلادنعهنارظتنتاتفقو
."؟سقطلااذهام!ال،هآ":ثورتلاق
.امهمامأجردلاةحسفىلعيراهفقو
."رطملا":ةحراشمياهدنورترسنتفاضأف
.هلاورسىلعهيّفكيراهفّفج."تمهف،هآ"
."؟شتفملااهيأكتدعاسماننكميفيك"
."لسلستملالتاقلاىلعضبقلايفيتدعاسمامكنكمي":يراهلاق



اهسفنىلإقّدحتيهو،نينجلاةيعضوبريرسلاطسويفايوتتقلتسا
توصىلإيغصتو،رادجلاوحنحوتفملاةنازخلابابىلعةّقلعملاةآرملايف
.هنعاهتحئارلسغيهنأتفرعو،يضرألاقباطلايفمامحلانمرداصلاهايملا
ةيعضولًاقفوفطلباهتحتيئاملاشارفلالكشتف،ريرسلاىلعتّبلقت
،ةلطعيف،ريوصتلاةلآلنامستبيامهنأتأرو،ةروصلاىلإترظن.اهدسج
همسجنأتركذتو،درابلاشارفلاءاطغقوفاهعباصأترّرم.اسنرفيفامبر
؛زوجعصخشىلإةبسنلابتالضعلالوتفموًايساقوًادرابً؛اضيأًادرابناك
بّرددقفً،اصقارهنوكىلإعجريكلذنإلاق.هيذخفوهترخؤماميسالو
ً.ادبأيفتختنلو،ةنس15لاوطمويلكهتالضع

.ضرألاىلعىقلملاهلاورسيفدوسألامازحلاايوتهابتناتفل
.ّطقتايركذلاكلتِفتختملو،ةنسةرشعسمختّرم
ءاملاتعمسو،ريرسلاىلعًايلاعاهسفنتعفدو،اهرهظىلعتقلتسا

ايوتنأو،نآلافلتخيسءيشلكنأتفرع.يطاطملاشارفلالخادرقرقي
ثيبزيلتحضأدقلً.امامتاهمأواهوبأدارأامك؛ةعيطموةيكذتحبصأ
.نآلا

ءيشبترعشو،رثكأشارفلايفتراغو،رادجلاىلعاهسأرايوتتدنسأ
يفبكرمنتمىلعءاخرتسالالثمرمألاادب.اهيفتكيتمظعنيباهغدغدي
.ةرّكفمكانهتقلتسا،اذل.رهنلا

لثمينغتوملكتتفيكاهبّرديملهليوناكنيحءاكذلابتمستا
ةروصليمجتلايصصختمىطعأدقملهليوناك.اهلثممستبتو،اهتقيقش
ءيشلا.ايوتهيلعودبتنأبجياميهةروصلاهذهنأمهربخأوثيبزيل
اهنمبلطاذل،ثيبزيللثمكحضلاوههلعفتنأعطتستمليذلاديحولا
بعلبقلعتياذهناكنإًانايحأةقثاوايوتنكتمل.لواحتّالأملهليو
نآلاتحضأدقو،ثيبزيلىلإديدشلاملهليوقايتشابوألتيلودازيلإرود
يذلاامً.اعمامهيلإةبسنلابً؛اضيأثيبزيلباذهقلعتيامبرو،هريرسيف
.ىندألاىوتسملادجتةبغرلاً؟اقباسملهليوهلاق

.ةبضاغريرسلاىلعتّبلقتفًاددجماهرهظزكيءيشبترعش
نوكتنأتدارأنإً؛اريثكثيبزيلىلإتقاتشادقايوتنكتمل

صخشّيألثمةمدصلابرعشتملاهنأينعياذهنكيملً.امامتةقداص
باوبألانمريثكلااهلحتفرمألانكل،اهئافتخاأبنتعمسنيحرخآ
ميدقتلًاضرعلزغملاةقرفتقلتدقو،ةلباقمايوتترجأدقف.ةديدجلا
نآلاو،ثيبزيلىركذلًءايحإرجألاةديجةيقيسوملاتالفحلانمةلسلس



ققحتساهنأءيشلكمغرادبيتلا؛ةفيطللايتديسيفسيئرلارودلا
اهنأحاتتفالاةليللفحيفاهربخأدقملهليوناك.ريظنلاعطقنمًاحاجن
اهديتعضو.ىلوألاةصقارلا،ةمجن؛ةروهشمحبصتلاهسفنزّهجتنأبجي
نيحتفتخا،ةءالملاتحتةلتككانهتناك؟اهزكييذلاام.اهرهظتحت
.يهامفشتكتنأبجيً،اددجمترهظاهنكل،لفسألاىلإاهيلعتطغض

اهنكل،لفسألايفهايملاءاضوضىلعولعيٍتوصبملهليويدانتستناك
مويدعب.اهتوصحيرتنأبةدّدشمتاميلعتاهيلإردصأملهليونأتركذت
ناك.عوبسألاةياهنىتحمويلكاوّلثمينأمهيلعبجوتيس،اذهةلطعلا
ىلع،فرظيأتحتسيلً؛اقالطإملكتتّالأتلصوامدنعاهنمبلطدق
عطاقمةعضبىلعاهعمنّرمتلاديريهنأًاقباساهربخأدقهنأنممغرلا
نم،ازيلإاهنأربتعتنأاهنمبلطدقوً،امامتةمئالمودبتالراوحلانم
.ةيعقاولالجأ

ىلإاهتّدشويئاملاريرسلايفرطدحأنمةريبكلاةءالملاايوتتكسمأ
قرزألافافشلايطاطملاشارفلاامنإو،ىرخأةوسكَرتمل.رخآلافرطلا
،شارفلاىلعاهديبتطغض؟كانهىلعألاىلإزربييذلاام،نكل.طقف
ىلإاهديتّدم.هتيؤرنمنكمتتملاهنكل،طاطملاتحت،كانههتدجوو
،ةعقبلاكلتوحنهترادأوريرسلابناجبحابصملاترانأو،ةيبناجلاةلواطلا
،ترظتناوشارفلاقوفاهديتعضوً.اددجمىفتخادقناكءوتنلانكل
هنإفءيشلاكلذنكيًايأهنأتكردأو،ءطببدوعيءيشلاكاذبتسحأو
.اهديتكّرحفً،اددجمدعصيمثهيلعطغضتنيحصوغي

نكتمل،ال.ةروصلثم؛طاطملاىلعلّكشتتًاطوطخةيادبلايفتأر
.اهسافنأتسبحدقو،اهنطبىلعايوتتقلتسا.ةروصامنإو،ةروصلثم
عباصأىلإاهنطبلفسأنمًاءدب،كاذنآءيشلاكاذبرعشتنأتعاطتسا
ىلعوفطلاةيصاخهمغرتٌمسج،لخادلايفلماكدسجكانهناك.اهيمدق
ىلإلوزنلاىلعايوتلقثهمغريو،ىلعألاىلإعافترالاىلعءاملاحطس
امهامبروً،ادحاوًاصخشانوكينأنالواحينيصخشكانهنأكو؛لفسألا
.ةآرملاىلإرظنلالثمرمألانأل؛كلذك

ةاتفنوكتنأديرتدعتمل.اهتوصيذؤتنأ،كاذنآخرصتنأتدارأ
ىلإطقفتقّدح.عطتستملاهنكلً،اددجمايوتامنإو،ةيكذوأ،ةعيطم
.تارظنلااهلدابتتناكيتلااهتقيقش؛بحاشلاقرزألااهتقيقشهجو
رداصلاتوصلالثمودبيناكيذلا؛مامحلايفهايملاتوصىلإتعمتساو
ىلعطقستيهوءاملاتارطقتوصىلإمث،ثبلاءاهتنادعبزافلتلانع



ململهليونأاهتربخأيتلاو،اهفلخريرسلاةمئاقبناجبةيبشخلاةيضرألا
.مامحلايفدعي

."نكممريغ...اذه...اذه.وهنوكينأنكميال":ثورتلاق
ةقشىلإدوعصلايفامترّكفامكنإًاقباسامكترزنيحامتلق":يراهلاق

.فيصلالاوطًاحوتفمىقبيهتفرشبابنإو،ًاليلقامهيلعاسّسجتتليلراب
."؟كلذنمناتقثاوامتنأله

هبلصتتنأكنكميالأ،نكل.ديكأتلاب":مياهدنورترسنتلأس
."؟بسحف

.هسأريراهَّزه
اذههيلعضبقأنأبجي.هبورهبةفزاجملااننكميالوكشلاهرماخيس"

."ًالعفتافدقناوألانكيملنإ،ءاسملا
."؟ناوألاتافَمالع":اهينيعىدحإضمغتيهومياهدنورترسنتلأس
نمةدافتسالابيلاحمستنأوهامكنمهبلطأاملك،اعمسا"

."ىلعألاىلإدعصألامكتفرش
ًانذإبلجتملأً؟اقحكعمرخآدحأدجويالأ":مياهدنورترسنتلأس

."؟ليبقلااذهنمًائيشوأشيتفتلل
."نذإىلإةجاحالو،كشللةرّربمةيضرأ":ًالئاقهسأريراهَّزه
ةفرشلاقوفبارزملاناك.رطخلابًارذنميراهسأرقوفدعرلاىّود

نمةريبكعقبنعًافشاكّرشقتدقهمظعمنكل،رفصألانوللابُيلطدق
مكحُمهنأنمقثوتيلهّدشوهيدياتلكبةوقبيراههكسمأ.رمحألاأدصلا
مطتراوّصجلانعيغربلالصفناو،هناكمنمجرخبارزملانكل،ثيبثتلا
قلطأوبارزملانعهتضبقيراهتلفأً.انينرًاثدحمةحاسلايفضرألاب
ىلعهيمدقىدحإعضواذل،ليدبكانهنكيمل،لاحلكىلع.ةميتش
ًايئاقلتبحسو،ةفاحلاقوفنمرظن.ىلعألاىلإهسفنعفدونيزباردلا
يفراّودلاليسغلارشنمىلعاهرشنّمتيتلاةءالملاتناكً.اقيمعًاقيهش
.حيرلاهبفصعتضيبأعباطلثمودبتلفسألا

نأنممغرلاىلعو.ىلعألاىلإّقلستوبارزملاىلعهمدقّتبث
ًاديجهلادبرجآلاىلعهئاذحتابثنأالإ،رادحنالاديدشناكفقسلا
قيدصهنأكو؛هيلإهردصدشيوفيرصتلابوبنأوحننيتوطخيشميلةيافك
قوفقربلاناعملىأرو،هلوحرظنوهتماقَّدش.ليوطتقوذنمهريمل
لظعفدنانيحيراهلِجو.فطلبهترتسبعاديءاوهلابسحأو،ندوسن
رئاط؛ةيزكرملاةحاسلاقوفغارفلازواجتمث،ههجوقوفةأجفدوسأ



فاوحلاتحتءابتخالاىلإىعسيناكاميفكاذنآيراههحمل.ونونس
.ةزرابلا

ىلعءادوسحيرةراّودوحنًاهجتمىلعألاىلإهقيرطيراهسّملت
هاعارذوّةفاحلالوطىلعيشميأدبمثً،اقيمعًاسفنبحسوً،ارتم15دعب
.ناولهبلثمهيبناجىلإناتدودمم

ةيادبلايفّنظً.افيفحعمسنيحةفاسملافصتنمىلإلصودقناك
تقولايفتعفتراتوصلاةّدحنكل،هتحتراجشألاىلعأنمٍتآهنأ
ًاردصمروديهلفسأةحاسلايفراّودلاليسغلارشنمهيفأدبيذلاهسفن

دقفافجلانأفرعوهتبرضمث،دعبسيل،حيريأبرعشيملً.اريرص
،فلخلاىلإةوطخّحنرتف،يئاوهرايتلثمهردصىلعحيرلاهتمطل.ىهتنا
يذلاحطسلارجآقوفهوحنمدقتتاهعمسو،ةفاحلاىلعًاليامتمفقوو
ةيناثنملقأيفو.نافوطلاكًاريزغحطسلاىلعرطملارمهنا،ًةأجف.عقعقي
نكيملنكل،هنزاوتىلعظفاحينأيراهلواح.ٍّالتبمءيشلكحبصأ
دحأَّلز.نوباصىلعيشملالثمرمألاادبو،هبّثبشتلاهنكميءيشكانه
تناك.حيرلاةراّودىلإلوصوللةسئايةلواحميفمامألاىلإعفدنافهيلعن
حطسىنميلاهديتسّسحت.ةدعابتمهعباصأو،همامأنيتدودممهاعارذ
ً.ائيشدجيملهنكل،هبّثبشتلاعيطتسيامءيشنعًاثحبرجآةعطق
لصناهنأكو-حطسلاهرافظأتشدخو،لفسألاىلإهبحستةيبذاجلاتأدب
،ىشالتيليسغلارشنمريرصعمسو،قلزنانيح-ذحشرجحىلعلجنم
قوفنمطقسينأكشوىلعهنأفرعو،هيتبكردنعبارزملابرعشو
ولامك،لوطأهسفنلعجينأًالواحم؛ةريخأةلواحميفهدسجَّدم.ةفاحلا
.ةوقبهبثبشتو،يئاوهلابىرسيلاهديتكسمأ؛يئاوه.لاسرإيئاوهّهنأ
ىلإ؛لفسألاوحنهبقحلينأبدّدهو،ىنثناوسّوقتمث،ندعملانال
.هلقثلّمحتهنكل،ةحاسلا

ةوقىصقأبىلعألاىلإهسفنعفرو،هيدياتلكبيئاوهلابيراهكسمأ
ههجوعفسيرطملاوةمقلاىلإفحز.مدقئطومبيظحواهلذبعيطتسي
يئاوهلاناك.ةقيمعحايتراةديهنتقلطأونيقاسلاجرفنمسلجمث،بضغب
ةلكشمهجاويسمهدحأنأفرعو،لفسألاىلإريشيهتحتيوتلملايندعملا
.ىقيسومةمغننمداعملاةليللاضرعلابقتسايف

يشملاعباتوفقومث،ًاليلقهبلقتاضبنتأدهىتحيراهرظتنا
.ناولهبلاكةفاحلاىلع

لزُنينأهرودقمبناكاذل،حطسلاعمةلخادتميلرابةفرشتناك



نكل،طبهنيحهيمدقلوحءاملارثانتو،رمحألارجآلاىلعةلوهسبهيقاس
توصايفخأاهترقرقوحطسلابيرازمنملزنتيتلاهايملاريدهتوص
.هتاوطخ

بابلانكل،ةيوازيفًادماخودوسألقنملاو،تلخُدأدقيساركلاتناك
.ًاليلقحوتفم

ىلعلصاوتملارطملارقنوههعامسنمنّكمتاملك،ةيادبلايف
توصزييمتعاطتساةفرغلالخدورذحبةبتعلازاتجاامدنع،نكلو.رجآلا
نأفرعو؛يلفسلاقباطلايفماّمحلانمردصيوً،اضيأءاملانعمجنيرخآ
نعًاثحبءاملابةللبملاهترتسبويجىلعيراهتبرً.اريخأهفلاحدقظحلا
ناكاذإةصاخ؛هبلمأياملضفألزعألاويراعلايلرابنأادبو،ليمزإلا
هزنتميفهّايإنسترفيسنِفسهاطعأيذلاسدسملابظفتحيلازيالملهليو
.تبسلامويرنغورف

.ريرسلابناجبتاودألاقودنصوً،احوتفممونلاةفرغبابيراهىأر
.مونلاةفرغىلإللستوبابلاوحنهيمدقعباصأفارطأىلعىشم

بناجبةلواطلاىلعريغصحابصماهئيضيداكلابو،ةمتعمةفرغلاتناك
ةروصورادجلاىلعهرصبعقوو،ريرسلاةمئاقدنعيراهفقو.ريرسلا
ناصحلاثمتوميدقبيهمىنبممامأامهلسعرهشيفملهليووثيبزيل
يأربو.اسنرفيفطقتُلتملةروصلاهذهنأنآلافرعييراهناك.لاّيخو
لطبلللاثمتلاكلذفرعينأبجيةفاقثلاطسوتمصخشيأّنإ،نِفس
.غاربيففالكافةحاسيفينطولافحتملامامأفالكافيكيشتلايموقلا

ريرسلاىلإهمامتهالّوحو،كاذنآمالظلاىلعيراهانيعتداتعا
فاحللانأىأر.يجلثلجرلثمًافقاوو،هسافنأًاسباحدّمجتوجودزملا
قرزألاطاطملانعفشكتوًاليلقتحيزأدقةءالملاو،ضرألاىلعيمرم
هدسجنمىلعألاءزجلاو،هنطبىلعيقلتسيٍراعٌصخشاهقوفو،اهتحت
اهيفيقتلييتلاةقطنملاوحننارظنتهانيعاميف،هيقفرمىلإدنتسي
.قرزألاشارفلاعمةءارقلاحابصمنمءوضلاطورخم

.ةأجففقوتينألبقةريخألارقنلاةعوطقمحطسلاىلعرطملافزع
نكل،ةفرغلالخديوهويراهعمسيملصخشلاكاذنأًاحضاوادب
يفأدبتيتلاةلكشملاكلت؛جلثلالاجرمظعمَةلكشميناعيناكيراه
ةردصمةيبشخلاةيضرألاىلعهترتسنمءاملاتاريطقتلاس.نابوذلا؛زومت
.دعرلاّيودكهينذألادبًاتوص

يراعلامسجلامث،سأرلاًالوأ؛هوحنرادتساو،ريرسلاىلعدسجلاّرتوت



.هلك
.هسفنتقولايفًاحاترموًافئاخيلرابملهليوادب."؟يراه!هللااي"



:نوعبرألاويداحلالصفلا
ةديعسةياهن.نينثالا

."ءاسمتمع"
ىلإتلزنمث،هدسجتحتءاطغلاتّسدو،غيلوأنيبجليكارتّلبق

.رطملالوطهىلإةيغصمخبطملايفتسلجويضرألاقباطلا
،ةديدجةيادب.يضاملالسغيووجلاّفظنيوهف،رطملابحتتناك

.ةديدجةيادب؛طبضلابهيلإجاتحتاماذه
كلتتناكو،دصومهنأنمقثوتتلهتسمالويمامألابابلاىلإتشم

ةفئاختناكيذلاام.ءاسملايفكلذاهيفلعفتيتلاةثلاثلاةرملايه
ً؟ادجهنم

ةثالث؛ةيقيسوملاجماربلانمًاعونتدهاشو،كلذدعبزافلتلاتلّغش
لثم؛مهضعبلنومستبيمهو،هسفنونايبلادعقمىلعنيسلاجصاخشأ
.ليكارتّنظامك،ةريغصةرسأ

.جراخلايفدعرلاىودنيحتعزف
.هسأريلرابملهليوَّزه."نآلاينتفخأمككيدلةركفال"
ربعتئجيننألينعأ.اذهليختأنأحجرألاىلعيننكمي":يراهلاق

."ةفرشلا
.ً"اقحكلذّليختكنكميال،يراهايال"
.هبّفتلاوضرألانعفاحللاعفرو،ريرسلاقوفنمهديملهليوَّدم
."محتستتنككنأودبي":يراهلاق
."انأسيل":ًالئاقمّهجتوهسأرملهليوَّزه
."ً؟اذإنم"
."ةأرما؛ةرئازّيدل"
ةيشامقةرونتهيلعتعِضُويذلايسركلاىلإراشأوّفلكتبمستبا

.ةيطاطمةفاحوذدحاودوسأبروجوءادوسنييدثةلاّمحو
،اذل؟يراهايكلذكسيلأ.ءافعض،لاجرلانحن،انلعجتةدحولا"

."...نورخآو،ةروراقىلإأجليانضعب.هداجيإاننكميثيحناولسلانعثحبن
.هيفتكملهليوَّزه
؟يراهايكلذكسيلأ،ءاطخألافرتقننأنكمياننأًاعوطلبقن"

."بنذلابرعشييريمض،معنو
ىلععومدلاكلت؛اهتيؤرعاطتساو،كاذنآاتّزكردقيراهانيعتناك

.ملهليويتنجو



."ّةلزناكلصحام؟يراهايًادحأربختّالأبيندعتله"
دعقملارهظىلعديحولابروجلاّقلعو،يسركلاىلإيراهبهذ

.سلجو
."؟كتجوز؟ملهليوايهربخأّالأبجييذلانم"
.دعرةعقرفهتعبتقربضيموبةأجفةفرغلاتئيُضأ
.ً"ابيرقرمألايهتنيس":ملهليولاق
.بطرلاهنيبجىلعهدييراهرّرم."معن"
."؟ديرتاذامً،اذإ"
."ملهليوايةباجإلافرعتكنأنظأ"
."لاحلكىلعاهلق"
."انعمكذخأنلانئج"
.ً"امامتكدحو؟كلذكسيلأ،كدرفمبتنأف،انئجكانهسيل"
."اذهنظتكلعجييذلاام"
ىلإتللستدقل.يراهايسانلاأرقأنأنكمي.كدسجةغل،كانيع"

نيحموجهلايفمكتقيرطتسيلهذهو،ةأجافملارصنعىلعًادمتعمانه
دحأفرعيله؟نورخآلانيأ؟كدرفمبتنأاذامل.يراهايًايعامجنولمعت
."؟كناكم

عفدتنأكيلعلازيال،نكل.يدرفمبيننإلقنلً.امهمسيلاذه"
."صاخشأةعبرأكلتقنمث

يراهركذنيحًايلمرّكفيهنأادبو،هيتفشىلعهعبصإملهليوعضو
:ءامسألا

."نسدنفساربراب،يلرابثيبزيل،نيولاليماك،دناليفسويرام"
هعبصإدعبأوءطببأموأمث،تقولاضعبلغارفلاىلإملهليوقّدح

.همفنع
."؟يراهاياذهتفشتكافيك"
سيلأ،امهيلكنمكسفنلرأثتنأتدرأ.ةريغلا؛ببسلاتفرعامدنع"

اماقأامهنأو،نسترفيسنِفستقتلاثيبزيلنأتفشتكاامدنع؟كلذك
."غاربيفامكلسعرهشءانثأيفةقالع

.هتحتءاملارقرقف،فلخلاىلإهسأرلامأو،هينيعملهليوضمغأ
يفتطُقتلادقثيبزيلعمكعمجتيتلاةروصلاكلتنأفرعأمل"

ديربلاربعّيلإتلسُرأيتلاةروصلايفهسفنلاثمتلاتيأرىتحغارب
."مويلاقباستقويفغاربنمينورتكلإلا



."؟ءيشلكتفَرعمث"
.ةفيخساهنألاهتذبنىلوألاةرمللةركفلايلترطخامدنعً،انسح"

لعفيلتاقلانوكيّالأًايقطنمادب.ةيقطنمحبصتتأدبًايجيردت،نكلو
ودبتهمئارجلعجللتقلانكامأّبترصخشوهامنإو،سنجلاعفادبكلذ
.لتاقلاوهنسترفيسنِفسنأكوودبيهلكرمألالعجيلو،ةيسنجمئارجك
.ً"افرتحملثاممءيشبيترتهرودقمبيذلاديحولاصخشلاناك

تنأف،حيحصوحنىلعكتمهفاذإ":ًالئاقهينيعىدحإملهليوحتف
دحاوصخشنمرأثيلصاخشأةعبرألتقلططخصخشلااذهنإلوقت
."؟كلذكسيلأ،طقف

مئارجلانكامأتلعجوً،ايئاوشعسمخلااياحضلانمطقفًاثالثترتخا"
عقاولايفكنكلو،ّيسامخلامجنللًاقفوًايئاوشعتدّدُحدقاهنأكوودبت
.نسترفيسنِفسةدلاوبصاخلالزنملاوكناونع:نيتطقننممجنلاتممص
."حضاوءاهد

."؟يراهايًاقحهذهكتصققّدصتله"
ايًارمأفرعتله،نكل.يلرابثيبزيلبطقنسترفيسنِفسعمسيمل"

ثيبزيل:جاوزلالبقاهبقلنعهتربخأنيحًاديجاهّركذتدقل؟ملهليو
."غناراه

.ملهليوبُجيمل
تاونسكراظتناببسوههمهفأاليذلاديحولاءيشلا":يراهلاق

."مقتنتلةديدع
.ريرسلاىلعملهليوىّولت
ددرتمانأ.يراهايهيلإحّملتنألواحتاممهفأاليننأضرتفنل"

ىلإًارظن،لاحلكىلع.بعصفقوميفانيلكعضووفارتعابءالدإلايف
لدابتيفعنامأالانأف،ءيشتابثإعيطتستالكنأفراعلاعقوميفيننأ
نونسحينيذلاسانلارّدقأيننأفرعت.ًاليلقكعمثيدحلافارطأ
."ءاغصإلا

.حاترمريغهيسركىلعيراهكّرحت
اذهعمةقالعبتماقثيبزيلنأتفرعيننأحيحص.يراهايمعن"

."فيصلااذهالإكلذفشتكأمليننكل،لجرلا
.ةذفانلاىلعراطمألاتعرقوً،اددجملطهترطملاتاّخزتأدب
."؟كلذكتربخأله"
نمتءاجً.اقلطماذهلعفتلنكتمل":لاقوًايفانهسأرملهليوَّزه



نكنملولرمألافشتكألنكأمل.ةلثاممءايشأنعاهدارفأملكتيالةرسأ
."ةلاسرتدجووةقشلاّبترن

."؟اذام"
رادجلاوهو،طقفرجآلانمعونصماهبتكميفيجراخلارادجلا"

ناكملالعجيهنكلو،بلصهنإ.نرقلاعلطميفءانبلادييشتذنميلصألا
نكل،لخادلانمهلزعوةيبشخحاولأبهتيطغتتدرأ.ءاتشلايفًادجًادراب
دقف.ةيلمعةأرماتناكاهنألبيرغاذهنأتننظ.تضرتعاثيبزيل
رادجنأشبًايفطاعحبصييذلاعونلانمتسيلو،ةعرزميفتعرعرت
مليننكلو،رادجلاتصّحفت،مايألادحأيفتجرخامدنع،اذل.ميدقيرجآ
ريغًائيشَرأمل،ةيادبلايف.اياوزلاىدحإىلإاهبتكمتعفدىتحًائيشدجأ
نيحو،ًاليلقاهادحإتكّرحتف،رجآلاعطقلكتصّحفتيننكلو،داتعم
ءانبطالمباهلوحقوقشلاتهّومدقتناك.اهناكمنمتجرخاهتبحس
ّفلغملاىلعغناراهثيبزيلمساو،لخادلايفنيتلاسرتدجو.يدامر
ناك.همدختستاهنأةركفّيدلنكتملديربقودنصناونعىلإةفاضإلاب
يننأيسفنعنقأوامهأرقأنأنودنمنيتلاسرلاديعأنأيللعفدرلوأ
تنأ،غنلبيل.كلذلعفعطتسأملو،فيعضلجريننكلو.ّطقامهرأمل
.يدلجىلعكدلجو،ّيتفشىلعكيتفشبرعشألازأال.يراكفأيفًامئاد
."تارابعلاهذهبأدبتةلاسرلاتناك

.جّومتتوصريرسلانعردص
كلذادب.ةءارقلاتعباتيننكل،طوستابرضلثمتاملكلاينتملآ"

نمىهتناامدنع.تاملكلابتكنمانأيننأولامكترعشيننألًابيرغ
غاربيفقدنفلاةفرغيفًاعمهالعفامفصيلعبات،اهلهبحنعريبعتلا
هتلاقاّممهسابتقاامنإو،ينملآامرثكأامهتقالعفصونكيمل.ليصفتلاب
.بحلانمةيلاخةايحليلمعلحدرجماهيلإةبسنلاباهنأو،انتقالعنع
نيبتيامدنع؟يراهايفقوملاكلذلثميفيروعشليختتنأنكميله
الأً.اضيأًامويكبحتملامنإو،بسحفكعدختملاهبحتيتلاةأرملانأكل
."؟ةلشافةايحليساسألافيرعتلاوهاذهسيلأً؛ابوبحمنوكت

."ال":يراهلاق
."؟ال"
."عنامتنكتملنإ،عبات"
:عباتوةرسفتسمةرظنبيراهملهليوقمر
.اهلاسرإهنمتسمتلادقاهنأضرتفأو،هلةروصةلاسرلانّمضدقل"



يفىهقميفهانيقتلايذلايجيورنلاهنأتفرعىتحةروصلاتيأرنإام
برشملايفًاسلاجناك.تايناغلاهيفرثكتغاربيفبيرميحوهو؛افولرب
نيذلانيزيمملاءالبنلاةداسلاكئلوأدحألثمادبهنألهتظحالو،انلخدنيح
هينيعّنكل،عقاولايفًازوجعوًاقينأناك.ضرعللجذامنكسوبمهمدختست
ةشهدببُصأمل.مهتاجوزىلعرثكأنوصرحيلاجرلالعجتةيويحناتئلتمم
هسفنبفّرعو،تقولاضعبرورمدعبانتلواطىلإلجرلاءاجنيحةريبك
،تضفروبيذهتبهتركش.دقعءارشيفبغرنانكنإانلأسو،ةيجيورنلاب
اهنإتلاقوًاعبطاهبجعأ،ثيبزيلىلعهضرعوهبيجنمهجرخأامدنعنكل
.سوؤرةسمخبمجنلكشىلعءارمحةساملأتاذةدالقلاتناك.هتبحأ
وحنىلعهيفغلابمرعسبيندّوزامدنعو،مجنللًانمثهديرياّمعهتلأس
.اننأشوانكرتينأهنمتبلط،يزازفتساهنأبالإهريسفتنكميالوفيخس
ىلعرخآىهقمناونعبتكمثً،اراصتنازرحأدقهنأكويلمستبا،اهدنع
نمهسفنتقولايفكانههيلعروثعلاانرودقمبنإلاقوقروةصاصق
نأركذتأ.لاحلاةعيبطبةقرولاثيبزيلىطعأو،انيأرانلّدباذإيلاتلامويلا
ً.اقحالءيشلكتيسنيننكل،حابصلاةرتفنمىقبتاميفرّكعتيجازم
ملهليورّرم."..ً.انايحأتعاطتساو،ىسنأيلعجيفةرهامثيبزيلتناك
."طقفاهروضحبكلذلعفتنأ...":عباتوهنيعتحتهعبصإ

."؟ىرخألاةلاسرلايفبُِتكاذامً،انسح"
ّفلغملاتدجو.هيلإاهلسُرتنأتلواحويهاهتبتكدقةلاسرتناك"

لكبهبلاصتالاتلواحدقاهنأتبتك.لسرملاىلإداعيةرابعبًاروهمم
عطتستملو،هباهدّوزيذلافتاهلامقرىلعدحأبجيملنكل،قئارطلا
دجتنألمأتاهنأتبتك.هيلعروثعلاديربلازكرموأفتاهلاتامالعتسا
ناكنإهتلأسامك.غاربنمَّرفدقناكنإتلأسو،هيلإاهقيرطةلاسرلا
لاملاضرتقانيحاهاناعيتلااهسفنةيداصتقالاتالكشملايناعيلازيال
."اهنم

.ءافوجةكحضملهليوقلطأ
هدعاستسو-تبتكامك-اهبلصتينأبجيف،كلذكرمألاناكاذإ"

ناكدقف؛رخآءيشيأيفريكفتلااهرودقمبنكيمل.هتبحأاهنألً؛اددجم
ًالدبهنكلو،تقولارورمبملألالوزينأتّنمت.نجتاهلعجيهنعلاصفنالا
نأًاحضاوادبو،اهدسجنمرتميتنسلكملأتوضرملالثمرشتناكلذنم
حمستامدنعاهنأهلتبتكاهنأل؛ىرخأنمرثكأتملأتتارتميتنسلاضعب
ضمغتيهفاهعمةقالعةماقإب-ىرخأتاملكب،انأييأراذه-اهجوزل



رايهنابترعشيننكل،تلهُذمعنً،اعبطتشهُد.وههنأرهاظتتواهينيع
."ّفلغملاىلعخيراتلامتختيأرنيحلماك

ً.اددجمةوقبهينيعملهليوضمغأ
."ةنسلاهذه،طابشيفةلاسرلاتلسُرأ"
كانهلالظلاتيقبو،رادجلاىلعًالالظًاددجمقربلاضيموىقلأ

.ءوضفايطألثمتاظحلل
."؟تلعفاذام":ملهليولأس
."؟تلعفاذام،معن"
عمطبلادبكاهلمّدقأنأيليغبنيناك":لاقونهوبملهليومستبا

تمانامدنعو،ليللالاوطةقالعانمقأودورولابريرسلاتّيطغ.ضيبأبارش
نمشيعلاعيطتسأاليننأتفرع.اهلمأتأاهبرقتيقلتساركابلاحابصلايف
."اهرسخأنأًالوأّيلعبجي،يلحبصتلاهنأًاضيأتفرعيننكل،اهنود

يفتّقثوتو،كتجوزحورقاهزإلتّبترو،هلكرمأللتططخاذكهو"
."كلذةيلوؤسمهتبحأيذلالجرلالّمحتينأنمهسفنتقولا

.هيفتكملهليوَّزه
لثمو.يحرسمجاتنإّيأباهبموقأيتلااهسفنةقيرطلابلمعلاتأدب"

عادخلانوكينأبجي.مهولاوهءيشمهأنأفرعأ،حرسملالاجرلك
اذهقيقحتّبلطتيدقً.امامتةدعبتسمةقيقحلاودبتىتحقيدصتللًالباق
نمًاريثكلهسأاذهنأةعرسبفشتكتيتنهميفنكلً،ارذحوةعارب
."ةقيقحلانمرثكأبيذاكألاعامسىلعنوداتعمسانلاف.ليدبلا

."اذهتلعففيكينربخأً،انسح"
."؟كلذبفزاجأساذامل"
سيل.لاحلكىلعةمكحملايفهتلقاممٍّيأمادختسايننكميال"

."ينوناقريغوحنىلعكتقشتلخدو،دوهشّيدل
نأنكميءيشنعحصفأامبر.يراهاييكذلجركنكل،ال"

."قيقحتلايفهمدختست
."ةفزاجمللدعتسمكنأنظأيننكل،امبر"
."؟اذامل"
."كلذكردتو،يرابخإلًاقوشقّرحتتتنأ.ينربختنأًاقحديرتكنأل"
.ٍلاعتوصبيلرابملهليوكحض
."؟يراهايكلذكسيلأ،ينفرعتكنأنظتً،اذإ"
هنأفرعً.اثبعنكل،هغبتفئافلةبلعنعثحبوهسأريراهَّزه



.طوقسلاىلعكشوأنيحاهدقفدقنوكيامبر
عمتلمعدقل.كلاثمأنيرخآلافرعأالامك،ملهليوايكفرعأال"

وهو،طقفًادحاوًائيشالإفرعأاللازأالوةنسةرشعسمخةلتقلا
ينتلعجامركذتتله.هلمهرارسأاوفشكيلامصخشنعنوثحبيمهنأ
اذل،يدعوبتيفودقلً،انسح.لتاقلاىلعرثعأنأ؟حرسملايفهبدعأ
انلصحيذلاليلدلانعكربخأسو،كلذتلعففيكينربختسً.اقافتادقعنل
."هيلع

.شارفلاىلعهديتتبرمث،يراههجوىلإرظنلاملهليونعمأ
نأكديرأ،ةقدرثكأنوكألوأ،كربخأنأديرأ،يراهايقحمتنأ"

عباتأتنكملعتامكو.بعوتستدقكنأنظأ،كنعهفرعأاممو.مهفت
."ةيضقلاهذهتأدبذنممكمدقت

."؟كلذكسيلأ،فرعتنكتمل".يراههجوىأرنيحملهليوكحض
امملوطأًاتقونسترفيسنِفسىلعروثعلاقرغتسا":ملهليولاق

ىلإترفاسوثيبزيلىلإتلسُرأيتلاةروصلانمةخسنتعنص.تننظ
،ةروصلاضرعأانأوافولربوكتسوميفبراشملاويهاقملايفتلّوجت.غارب
نمنكلو،نسترفيسنِفسىعديًايجيورننوفرعياوناكنإسانلالأسأو
،اذل.هنعحاصفإلادوياممرثكأفرعيمهضعبنأًاحضاوادب.لئاطنود
يلبلجينأنكميصخشنعلأسأتأدبو،يتاكيتكتتلّدبمايأةّدعدعب
،غاربيفاهضعبىلعلصحأنأنكميهنأفرعأتنك.ءارمحتاساملأ
يننأتحضوأو،نامدناسرتيبهمسايكرمنادساملأعماجةيوهتلحتناو
مجنلكشىلعتلقُصةصاخةساملألباقمديجغلبمعفدلدادعتساىلع
فتاهلاَّنرنيمويدعبو،يتماقإناكمنععيمجلاتربخأ.سوؤرلايسامخ
تملكتويتوصترّيغ.هتوصتعمسنيحوههنأتفرعو،يتفرغيف
ةساملأىلعلوصحلالجأنمتاضوافميرُجأيننأهتربخأو،ةيزيلكنإلاب
هتلأسو.ءاسملاكلذيفًاقحالهبلاصتالاعيطتسأتنكنإهتلأسو،ىرخأ
هنأتكردأ.هربعهبلاصتالانمقثوتأنأيننكميمقرهيدلناكنإ
يفلخعراشيفهيقتلأنأًالهسنوكيسمكترّكفوً،امتهمودبيّالألواحي
لعفينأدايصليغبنيامكيسفنبتمّكحتيننكل.ءاسملاكلذيفمتعم
.ةبسانملاةظحللانّيحتأنأبجيذإ،هرصبىمرميفةسيرفلاحبصتنيح
."؟مهفتله

."مهفأ".ءطببيراهأموأ
قرغتساو،ولسوأىلإيلاتلامويلايفتدع.يولخلاهفتاهمقربيندّوز"



هيلعروثعلاناكً.اعوبسأنسترفيسنِفسنعهيلإجاتحأامىلعروثعلا
لجسلايفنسترفيسنِفسنيرشعوةعستريغكانهنكيملف،ءيشلهسأ
يفتباثناونعنودنمطقفدحاوو،مئالمهرمعمهنمدحأالو.ينطولا
نمفتاهلامقرىلعتلصحو،هلفورعمناونعرخآتلّجس.جيورنلا
.هبتلصتاوتامالعتسالا

دعيملهنكل،اهنبانِفسنإتلاقو،فتاهلاىلعزوجعةديستّدر"
صاخشألانمًاددعويننأاهتربخأ.تاونسةدعذنملزنملايفشيعي
.يونسلمشّمليفًاعمعمتجننألواحنو،ىمادقةساردءالمزنيرخآلا
ناونعهيدلسيلوًاريثكرفاسيهنكل،غاربيفشيعيهنإاهنيحيلتلاقف
ءاقلبًاريثكًامتهمنوكينلّهنأتلاقامكمهألانكل،تباثفتاهمقروأ
يفتيقبيننإاهلتلقف،يمسانعينتلأس.ىمادقلاهفصءالمزنمٍّيأ
،ّركذتاذإو،يمساركذتينأيفكشينرماخياذل،طقفروهشةتسهفص
يفةطرشلاعمةلكشميفيسفنتعقوأيننألحجرألاىلعاذهنوكيسف
ةحيحصًالثاممًارمأهجاونِفسنأبةعاشإلاتناكنإاهتلأسو.تقولاكلذ
ذنمثدحكلذنإتلاقو،ًاليلقةداحهتدلاوةربنتحضأ،اهدنعً.اضيأ
نابسحلابذخألادنعًاليلقًادرمتمنِفسحبصينأًابيرغسيلو،ليوطتقو
تعضووً،اعيمجقافرلانعةباينترذتعا.اهبهانلماعيتلاةقيرطلا
نإتلأسويفحصيننإتلقو،ءاضقلارادبتلصتامثاهناكميفةعاّمسلا
دعب.نسترفيسنِفسقحبتردصيتلاماكحألابيغالبإمهرودقمبناك
بيرهت؛غاربيفهلعفينِفسناكاّمعةديجةركفّيدلتحبصأ،ةعاس
:هنعهتفرعامىلعًءانب،ينهذيفنّوكتتةطختأدب.ةحلسألاوساملألا
ناونعو،ةحلسألاو،ةسمخلاسوؤرلاتاذتاساملألاو،بيرهتلانمهلامهبسك
."؟نآلاطباورلاىرتتأدبله.هتدلاو

.يراهبُجيمل
دقعيباسأةثالثتناك،ةيلاتلاةرمللنسترفيسنِفسبتلصتاامدنع"

تقّرطتو،يداعلايتوصبوةيجيورنلابتملكت.غاربىلإيتلحرىلعتضقنا
ّربدتينأهناكمإبصخشنعثحبأيننأهتربخأوً،اروفعوضوملابلىلإ
تلق.اننيبءاطسويأديرأاليننأو،ليوطتقولتاساملأوةحلسأيل
ةيفيكنعينلأس.نسترفيسنِفسً:اصخشتدجودقيننأنظأيننإ
ً.اضيأهديفينأنكمييّمتكتّنأبهتبجأف،همقروهمساىلعيلوصح
كلذَقليمل.ةيرورضريغىرخأةلئسأيأانضعبىلعحرطنالأتحرتقاو
يذلالاملاغلبمتركذىتح،اننيبفقوتيثيدحلاداكو،هيدلًانسحًالوبق



هعضولدعتسميننإهلتلقو،عئاضبلالباقمًاقبسمهعفدلًادعتسمتنك
ينلأسو،ثيدحلافارطأانلدابت.كلذلّضفنإيرسيوسيفرصمباسحيف
.ورويلانعًاعبطملكتناننإتلقوةشهدبهتبجأف،نوركلابغلبملاناكنإ
امبريننأبهيدلكوكشيأدّدبيسهدحويدقنلاغلبملانأفرعأتنك
لاق.نسترفيسلثمةزوجّمطحتلةليقثةقرطمىلإجاتحتالً.ايطرشنوكأ
تقودعبهبلاصتالادواعأسيننأهتربخأو،ءيشلكبيترتنكميهنإ
تاسمللاتعضو،اهجوأيفةفيطللايتديسنيرامتتناكامدنع.ريصق
."؟يراهايضرغلاباذهيفيله.يتطخىلعةيئاهنلا

ىتمىلإ.مامحلايفهايملاتوصعمسيلازيالوهوهسأريراهَّزه
؟كانهءاقبلايونت

."ليصافتلاديرأ"
."؟ةلممنوكتنلأ،ةينقتتامولعماهمظعميفاهنإ":ملهليولاق
."يلسيل"
نسترفيسنِفسحنمأنأوههلعفأنأبجيءيشلوأناكً.انسح"

وهروهمجلاىلإةيصخشمّدقتنيحهلعفتنأيغبنيءيشّمهأف.ةيصخش
يذلاام،راصتخاب.ةيلخادلااهمالحأوةيصخشلاتاينمأ؛زّفحيامضرعتنأ
نملتاقكهمّدقأنأترّرق.ةقيرطلاكلتبفّرصتيصخشلااذهلعجي
ّهنإ؛سوقطلاضعباهقفارتةيسنجةجاحعمنكل،يقطنمزفاحيأنود
اياحضلالكرايتخاودبينأّيساسألالماعلانكل،امبرًاليلقلذتبمرمأ
ضعبتدجوو،نيلسلستمةلتقنعتأرقً.ايئاوشعنسترفيسةدلاوءانثتساب
،ةدلاولابيضرملاّقلعتلا،ًالثم.اهمادختساترّرقيتلاةعتمملاليصافتلا
اذل.ةرفيشنوققحملااهربتعايتلامئارجلاعقاوملحاّفسلاكاجرايتخاو
طسولةيليصفتةطيرختيرتشاثيحةنيدملاطيطختزكرمىلإتبهذ
اتاغرناسيفانتقشىنبمنمًاطختمسر،لزنملاىلإتدعامدنعو.ولسوأ
ديحولاطخلاكلذنمتمسرمث،نسترفيسنِفسةدلاوشيعتثيحىلإ
مجنلاسوؤرفارطأىلإبرقألانيوانعلاتدجووً،اقيقدًايسامخًامجن
تعضونيحيدسجيفقفدتينيلانيردألالعجكلذنأفرتعأو.ىرخألا
-ًامامتكانه-كانهشيعيهنأتفرعوةطيرخلاىلعصاصرلاملقسأر
.ةظحللاكلتيفهريصمدّدُحدقصخش

كئلوأنوكيدقنم:يهاهيفتركفيتلاىلوألاةلئسألاتناك
يهفيكو؟مهنمّلكرهظمودبيفيكو؟كانهنوشيعينيذلاصاخشألا
ةبسنلابنيمهماونوكيمل.كلذتيسنامناعرسيننكلو؟نآلاىتحهتايح



."ةقطانلاريغءازجألا،تافاضإلا،دهشملااوناك؛ّيلإ
."ءانبداوم"
."ً؟ارذع"
."عبات،ءيشال"
نِفسىلإدوقتسمئارجلاةحلسأوءارمحلاتاساملألانأتفرع"

:ةلدألاضعبترثنكلتلتقلاتالاحمهوةيوقتلو.لقتُعينيحنسترفيس
،ةسماخلاةعاسلا،ىرخأولتقةيلمعلكنيبمايأةسمخ،ةروتبملاعباصألا
."سماخلاقباطلا

.ملهليومستبا
تدرأوً،اضيأًادجًابعصالوً،ادجًالهسرمألالعجأنأيفبغرأمل"

ايةباعدلانمليلقلاعمًامئادةديجلايسآملاقفارتت.حرملانمليلقلا
."يراه

لوألاسدسملاتملتسا"ً.امامتًانكاسسلجينأىلعهسفنيراهربجأ
."؟كلذكسيلأ،دناليفسويراملتقنممايأةعضبلبق

."انقّفتاامكرنغورفهزنتميفتالمهملاةلسيفسدسملاناك.معن"
فيك؟ملهليوايكلذناكفيكو":هلأسّمثًاقيمعًاسفنيراهبحس

."؟لتقلاودبي
.لاؤسلايفرّكفيهنأادبو،مامألاىلإةيلفسلاهتفشملهليوعفد
رثكألايهىلوألاةرملانإنولوقينيذلاصاخشألادصقأ،نوقحممهنإ"

سيكلاقالغإنكل،ةلكشمنودنميبالطلاىنبملاىلإتللست.ةبوعص
امملوطأًاتقوقرغتسايرارحلعشممادختسابهيفهتعضويذلايطاطملا
هيلابتاصقارعفرأانأويرمعفصنتيضمأيننأنممغرلاىلعو.تليخت
.ً"ابعصًالمعناكةّيلعلاىلإىتفلالمحنأالإ،تازنتكمتايجيورن

."؟كلذدعبو":ًالئاسيراهحنحنتمث،ةرتفلتمصلاداس
سدسملابلجألرنغورفهزنتمىلإةجاّردنتمىلعتبهذكلذدعب"

عشجوهديعاوميفقيقدهنأنسترفيسنِفستبثأ.ةيناثلاةساملألاويناثلا
ةميرجلكفارتقاءانثأيفرنغورفهزنتميفهعضوةركفتناك.تّليختامك
اذل،ةميرجبكتريهسفنوهناك،ةلصحملاب؟اذهنظتالأ،ةديجةسمل
يفهناكمدحأفرعيّالأنمقثوتيسو،دحأهفرعياليكرذحلاىخوتيس
."هيدلبايغةجحدوجومدعنمةطاسببتقثوت.تقولاكلذ

.نيبطرلاهيبجاحىلعهعبصإرّرمو."تنسحأ":يراهلاق
نمُّزنيءاملانأكو؛ناكملكيفًاراخبوةبوطركانهنأرعش



.مامحلايفهايملاكانهمث؛ةفرشلانمو،فقسلانمو،ناردجلا
.ملهليواينآلاىتحهبينتربخأاملكيسفنبتفشتكايننكل"

كتأر؟اهبتلعفاذام،كتجوزنعًائيشينربخأ،هفرعأالًائيشينربخأ
نماهجارخإنمتنّكمتفيكاذل،ىرخألاوةنيفلانيبةفرشلاىلعناتراجلا
."؟انئيجملبقاهئافخإوةقشلا

.ملهليومستبا
.ً"ائيشلوقتالتنأ":يراهلاق
نععانتمالافلؤملاىلعبجي،اهتلاهىلعةيحرسمّيأظفاحتىتح"

."ريثكلاحرش
.يراهدّهنت
غلابرمألاتلعجاذامل.اذهيلحرشاوًافيطلنك،نكل.سأبال"

يفةصرفلاكلتحنسدقف؟ةطاسببنسترفيسنِفسلتقتملاذامل؟ديقعتلا
ءايربأصاخشأةثالثلتقنمًانامأرثكأوًاجاعزإلقأكلذنكيملأ.غارب
."؟كتجوزىلإةفاضإ

قلُغتملوثيبزيلتفتخاولف.ءادفشبكىلإةجاحبتنك،ًالوأ"
لعفينمًامئادوهجوزلاّنأل؛لعافلايننأعيمجلاَّنظلً،اقلطمةيضقلا
نأل؛ةقيرطلاكلتبًاساسأاذهتلعفيننكل؟يراهايكلذكسيلأ،كلذ
ريبعتاذه.ماقتنالاىلإشطعهنإ.ءامىلإجاتحيو،يراهايشطعبحلا
ً،اماقتناسيلتوملا.يراهايهنعّملكتأامفرعتَتنأ؟كلذكسيلأ،ديج
ةاسأمنسترفيسنِفسبهلعفأنأتدرأام.ةديعسةياهن،ريرحتهنإلب
نِفسحبصأدقل.اذهتزجنأدقو،ةياهننودنمةاناعم،ةيقيقح
وهوهتيؤريفبغرأامّنإوًاروفهلتقديرأالانأف.نيبّذعملادحأنسترفيس
هيلعتمكح؟كيلإةبسنلابًادجيقيرغإاذهله.ةليوطةرتفلبّذعتي
ةيهاركلابروعشلانإً.امامتيلثمةيهاركئلتميسو،يراهايدبؤملانجسلاب
،كسفندضةيهاركلابلقتكلعجيًاديدحتههركتنمفرعتنأنودنم
سلجتذإ،ّهبحتنمكنوخينيحثدحياماذهً.اسئابكريصمحبصيف
.هفرتقتملكنأًاديجفرعتءيشةجيتنكيلعمكُحدقو،دصومبابفلخ
."؟يراهايةرارمدشأًاماقتناليختتنأنكميله

.كانهلازيالليمزإلانأنمقثوتيلهبويجيفيراهثحب
ًاروعشيراهحنمكلذدعبهلاقامو،ٍتفاخٍتوصبملهليوكحض

.فولأمءيشهنأب
."كهجوىلعكلذةيؤريننكمي.يراهايةباجإلليعادال"



:لوقيوهوملهليوتوصىلإىغصأوهينيعيراهضمغأ
لثم،فغشلاوً.اضيأكزّفحياموهفغشلاف،ينعًافلتخمتسلتنأ"

."..ً.امئاددجي،ةبغرلا
."ىندألاىوتسملا..."
يذلاليلدلاام.يراهاينآلاكرودناحهنأنظأ.ىندألاىوتسملا"

."؟هنأشبقلقأنأبجيءيشوهله؟هنعملكتتتنك
اييهنيأينربختنأبجي،ًالوأ":لاقوًاددجمهينيعيراهحتف

."ملهليو
."انهاهنإ".هبلقىلعهديعضووةتفاخةكحضملهليوقلطأ
."رذهتتنأ":يراهلاق
اهقتليمليتلاةأرملالاثمت؛تالقبحينأنويلامغبعاطتسااذإ"

."؟يتجوزلاثمتبحأنأيننكميالاذاملفً،اقلطم
."ملهليوايكمهفأال"
نيرخآلاىلعلهسيالهنأفرعأ.يراهايكلذىلإًارطضمتسل"

."اومهفينأ
يفليسيءاملاعامسنميراهنّكمت،كلذعبتيذلاتمصلايف

نمةأرملاكلتجارخإهنكميفيك.هتوقلماكبيضرألاقباطلايفمامحلا
؟عضولاىلعةرطيسلادقفينأنودنمةقشلا

.ةمهبمءاضوضبقيمعلاملهليوتوصجزتما
ً،اددجمةايحلاىلإلاثمتلاةداعإنكميهنأتننظيننأةطلغلاتناك"

ملو،مهفتنأتضفركلذلعفتنأاهبضرتُفيناكيتلاةناسنإلانكل
."ةقيقحلاهوعدناممىوقأمهولانأكردت

."؟نآلااهنعملكتتيتلانم"
داسفإبتدّدهوترعذدقف.ةديدجلاثيبزيل،ةيحلاتالق؛ىرخألا"

النكل،لاثمتلاعمشيعلابعنقأنأبجييننأنآلاىرأُّتب.ءيشلك
."اذهبسأب

نميتأيوًادرابناك؛ىلعألاىلإهقيرطيفامءيشبيراهرعش
.هتدعم

تيملاصخشلادلجسملمودبي؟يراهايًالاثمتةرمتسّسحتله"
.ً"اضيأًادرابالوً،اقحًائفادنوكيالوهف.مامتهاللًادجًاريثم

.قرزألاشارفلاملهليوبعاد
هنقحدقامًاصخشنأكو؛ةيلخادلاهءاضعأدّمجيدربلانأيراهرعش



سيلأ،تيهتناكنأفرعت":لاقنيحقيضتهترجنحبسحأ.ّيديلجءامب
."؟كلذك

ٍّصاقدرجمانأ؟يراهاياذامل":ًالئاقريرسلاىلعملهليوىقلتسا
."ءيشتابثإكنكميال.ةصقكيعمسمىلعدرسي

ناعمليراهىأر.ريرسلابناجبةلواطلاىلعامءيشوحنهديَّدمو
ةعاسهنأكردأ؛ءاوهلايفملهليوهعفرنيحو.هتالضعترتوتفيندعمءيش
.دي

ال؟ىهتنادقةرايزلاتقونإلوقنله.يراهايرخأتمتقولا"
."اهمامحتسايهُنتنألبقتبهذنإمهي

ينتلعجيذلادعولافصنلتاقلاىلعروثعلاناك".يراهكرحتيمل
،ةوسقبهبقاعأنأبجييننأوهفيناثلافصنلااّمأ،ملهليوايكلهعطقأ
اذهسيلأ،ةبوقعلاىلإقوتيكنمًاءزجّنإذإ.كلذتينعكنأنظأو
."ً؟احيحص

.ً"امامتةرايزلاهذهلثم؛يراهايديورفتقوىهتنادقل"
."ً؟الوأليلدلاوهامفرعتنأديرتالأ"
كيدلاملُقف،رداغتكلعجيساذهناكاذإ"ً.اجعزنمملهليودّهنت

."ةعرسب
عمثيبزيلعبصإانيقلتنيحًاقحءيشلكفرعأنأبجيناك"

تناك.سيرومأانيف،ىرسيلاديلانمةثلاثلاعبصإلا.ديربلابيبهذلامتاخلا
يهاهسفناهعبصإنأًاضيأةقرافملانكل،هبحتنألتاقلادارأيتلاةأرملا
."هتفشكيتلا

."!هتفشك"
."...رفظلاتحتزاربلا،ةقدرثكأنوكأل"
اننأكلتحرشدقو،يراهايةميدقءابنأهذهنكل،معن،يمدعم"

."...بحنانك
ةداع.ليلحتلانمديزمللزاربلاانعضخأ،كلذانفشتكاامدنعو.معن"

ةرشعيتنثانمهلكأنيذلاماعطلاقرغتسيذإ.ريثكلانعاذهفشكيال
كلذءانثأيفو،ميقتسملاىلإمفلانملقتنيلنيرشعوعبرأىلإةعاس
نكميالتالضفىلإماعطلانمىقبتامءاعمألاوةدعملالّوحتتقولا
.امصخشهلوانتدقامديدحترهجملاتحتىتحًابعصحبصيو.اهفّرعت
ربعلقتنتيتلاءايشألاضعبكانهلازتال،كلذنممغرلاىلع،نكلو
."-وبنعلاروذب؛اهلاحىلعيمضهلازاهجلا



."؟يراهايةرضاحملازواجتكنكميله"
امدنع،نكلو.كلذيفزيممءيشالو،نيترذباندجو.ىرخأروذب"

ً.اددجمنيترذبلاصحفربتخملانمتبلط،لتاقلانوكيدقنمتكردأ
."؟هيلإاولّصوتيذلاامفرعتلهو

."ّيدلةركفال"
."ةلماكةرمشةرذبدجوت"
."؟كلذيفاذامو"
هنأينتربخأنيحًاقحمتنك.حرسملاىهقميفيهاطلاىلإتثدحت"

،ةلماكروذببةرمشلازبخهيفنوّرضحييذلاجيورنلايفديحولاناكملا
."-عميهشهمعط

."؟هيلإيمرتيذلاام.كانهلكآيننأفرعت،ةكنرلا":ملهليولاق
يذلاءاعبرألاحابصروطفلاىلعةكنرلاتلوانتكنإًاقباستلق"

ةعساتلانيبتقويف،داتعملاكحرسملاىهقميفثيبزيلهيفتفتخا
ىلإكتدعمنمةرذبلاتلصوفيكوههنعلءاستأامً.احابصةرشاعلاو
."ثيبزيلرفظتحت

.همالكبعوتسيملهليونأنمقثوتيليراهرظتنا
دعبيأً،ابيرقتةسماخلاةعاسلادنعةقشلاترداغثيبزيلنإتلق"

ءيشرخآنأضرتفأ.روطفلاىلعةكنرلاكلوانتنمتاعاسينامثوحن
ضغب.كانهاهعبصإتّسددقواهجورخلبقةقالعةماقإوههامتلعف
ىلإةرّمشلاةرذبعفدعيطتستنليهف،كئاعمأةءافكنعرظنلا
.ً"ايبطليحتسماذه.تاعاسينامثنوضغيفكميقتسم

ةملكظفلنيحهودشملاملهليوهجوىلعًافيفطًاجالتخايراهظحال
.ليحتسم

ةعاسلالبقميقتسملاىلإلوصولاةرّمشلاةرذبرودقمبنكيمل"
،ءاسملانمامتقويفكانهتلخدثيبزيلعبصإنأدبال،اذل.ةعساتلا
مهفتله.اهئافتخانعكغالبإدعبتاقوأاهلكو؛يلاتلامويلاوأ،ليللاوأ
."؟ملهليوايهلوقأام

دعبأةطقنىلعنيتتباثهانيعتناكاميفيراهىلإملهليوقّدح
.ريثكب

.ً"ايعرشًاليلدهوعدناماذه":يراهلاق
."يعرشليلد،مهفأ":لاقوءطببملهليوأموأ
."معن"



."؟ضحُدتالةددحمةقيقحينعتأ"
."حيحصاذه"
نملضفأهنإ.ءايشألانمعونلااذهنوّفلحملاوةاضقلابحي"

."؟يراهايكلذكسيلأ،فارتعالا
.يطرشلاأموأ
،ةيلزهاهلكاهنأتننظ.يراهايةيلزهةيحرسمةباثمبلصحيامنإ"

انئاقبنمتقثوتً.اددجمهنمنوجرخيمثحرسملاىلإسانلاعفدنيذإ
ثيبزيلنمبلطأنألبقانتلابقناتميقملاناتراجلاانارتىتحةفرشلاىلع
يفتاودألاقودنصنمًاسدسمتجرخأثيحيعممونلاةفرغىلإءيجملا
نينيعب-ةيلزهةيحرسميفثدحيامكًامامت،معن-تقّدحنيح
."توصمتاكبيهتنتيتلاةليوطلاةروساملاىلإنيتهودشم

ىلإوسدسملاىلإيراهقّدحف،فاحللاتحتنمهديملهليوجرخأ
.هوحنكاذنآةهجوملا،ةروساملابلصتتيتلاءادوسلاةلتكلا

."يراهايسلجا"
ً.اددجميسركلاىلعسلجنيحهبناجزخيليمزإلابيراهرعش
نأ؛ةيلاثمةلادعتناكً.ادجةكحضمةقيرطبيمهفتءاسأدقل"

."كلذلعفتاهلعجأ
.هفلخرقرقوجّومتيذلاريرسلانعملهليوضهن
بيترتىلعتمغُرأاذل،ةعرسلاوهةيلزهةيحرسميأرهوجنكل"

."ةلجاعةياهن
.سدسملاعفرويراهمامأًايراعفقو
تناكامكةشهدنمتسبعف،اهنيبجىلعسدسملاةهوفتعضو"

يفاذهثدح.ةطاسببرّيحموأرئاجملاعلانأنظتنيحًامئادلعفت
اهنمتسبتقايتلاوشدرانربجروجنويلامغبنعهيفاهتربخأيذلاءاسملا
لجرلا؛زنيغيهذاتسألالتيلودازيلإجوزتتمل،اهيف.ةفيطللايتديسيتيحرسم
ًالدبو،كولسلابادآبديقتتةباشىلإقوسةاتفنماهلّوحواهبّرديذلا
ازيلإنإتلاقوثيبزيلتبضغ،اهنيح.باشلايديرفعمتبرهكلذنم
اذامفرعتله.هلةيمهأاليبغصخشيديرفنإو،ذاتسأللكلذبنيدت
."يكبأتأدب؟يراهايتلعف

."نونجمتنأ":يراهسمه
كانهتسيل.يشحوهتلعفامف،حضاواذه":شجأتوصبملهليولاق

لجردرجمانأ.ةيهاركلامهزّفحتصاخشأىدلاهدجتنأنكميةرطيسيأ



رثكألاو،نوهوتعمو،يراهاينيناجمنحنًاعبط.هبلقتاميلعتعبتطيسب
يبلقنإو،ينونجهتلعفامنإسانلالوقيامدنع.ضرألاحطسىلعًانونج
اليذلابلقلاً؛ارجحترثكألاوهبلقّيأ:لوقأ،لخادلانمرجحتم
نيرخآلالدابينأنكميالوبَُحييذلاكاذمأ،بحلانعفقوتي
."؟بحلا

رانلاتقلطأمث":ًالئاقيراهحنحنتمث،ليوطتقولتمصلاقبطأ
."؟اهيلع

ءوتنكانهناك":هتوصيفودبتةشهدلاولاقمث،ءطببملهليوأموأ
حوليفًارامسمقدتنيحثدحيامك،ريغصدوسأبقثو،اهنيبجيفريغص
."يندعم

روثعلاةطرشلابلكعيطتسينليذلاديحولاناكملايفاهتيفخأمث"
."هيفاهيلع

امناكمىلعهرصبّتبثدقملهليوناك."ةقشلايفًاراحوجلاناك"
يبايثلكتعلخو،ةذفانلابناجبزئتةبابذكانهتناك".يراهسأرقوف
.تاودألاقودنصيفصرحبءيشلكتعضومث،ءامدلابخطلتتالىتح
اهنعتعزنمث،ىرسيلااهدينمىطسولاعبصإلارتبلةشاّمكلاتمدختسا
هتثدحأيذلابقثلاةعرسبتمتخونوكيلسلاةوغرةبلعتجرخأو،اهسبالم
دقتنك.اهدسجيفىرخألاتاحتفلالكو،اهعبصإيفحرجلاو،ةصاصرلا
نكيملو،مويلاكلذنمقباستقويفريرسلانمءاملاضعبتجرخأ
نماهتلخدأنيحضرألاىلعةدحاوةرطققُرأملاذل،طقفهفصنالإهيف
مادختسابطاطملاوءارغلابًاددجمهتمتخمث،شارفلايفهتثدحأيذلاقشلا
."ىلوألاةرملانمريثكبلضفأةجيتنلاتناك.يرارحلعشم

."!يئاملااهريرسيفةنوفدم!تقولاكلذذنمانهيهو"
سأرقوفنيعمعضومىلإناعمإبقّدحيلازيالوهو،ملهليولاق

تناكو؛محرلاىلإاهتدعأدقل،سكعلاىلعلب.اهنفدأمل،ال،ال":يراه
."ةديدجلااهتدالوةيادبكلت

فوخلابهروعشمدعنأوً،افئاخنوكينأبجيهنأيراهفرع
ناك.ةوقبهبلققفخينأوًافاجنوكينأيغبنيهمفنأو،كاذنآرطخ
.ءطببهيلإللستلابقاهرإلااذهلحمسيّالأيغبني

."كجرشيفةروتبملاعبصإلاتعفدو":يراهلاق
مكنأتفرع،تلقامكف.يلاثملاءافخإلاناكمهنإ،ممه":ملهليولاق

.ً"ابالكنومدختستس



ةراثإكلذكحنمامبرنكل،ةحئاراهنمحوفتنلىرخأنكامأكانه"
لبقاهترتبيتلاعبصإلا؟نيولاليماكعبصإبتلعفاذام،ةبسانملاب؟ةدساف
."اهلتقتنأ

اهشعنأدقةليمجىركذاهنأكوً؛امستبمملهليوأموأ."...معن،اليماك"
."يراهاياهنيبوينيبًارسكلذىقبيس".يراه

.هباعليراهعلبف،نامألالفقملهليورّرح
."اذهنمةدئافالو،ءيشلكىهتنادقل،ملهليوايسدسملاينطعأ"
."ةدئافكانهًاعبط"
."؟نوكتدقاذامو"
تنأ.ةقئالةياهنةيحرسمللنوكتنأبجي.يراهايًامئاديهامك"

ةياهنىلإجاتحن؟كلذكسيلأ،ءودهبيئافتخابدعسيسروهمجلانأنظتال
ركتبأسف،ةديعسلاةياهنلانكتملاذإو.ةديعسةياهن،يراهايةعئار
."...اذهو،ةدحاو

."ةايحلايفكراعش":يراهسمه
يراعش،لوقأستنك".يراهغدصىلعسدسملاعضوو،ملهليومستبا

."توملايف
رهنىلإلمُحينأو،مانينأهديرياملكناك.هينيعيراهضمغأ

.رخآلافرطلاىلإلقُنيو،ءطببههايمقفدتت
ىلعامهو،يراهبملحتتناك.ةعرسباهينيعتحتفوليكارتضفتنا

.بكرمنتم
؟امءيشثدحله؟امًائيشتعمسله.ةملظممونلاةفرغتناك
-تّقثوت.حطسلاىلعًاريزغلطهييذلارطملاىلإعمسلاتفهرأ

بناجبةلواطلاىلعهتعضويذلايولخلااهفتاهنأنم-نامألابرعشتل
.لصتالاحيف؛لمعيريرسلا

.اهراكفأيفتلسرتساو،اهينيعتضمغأ
هيدلنّوكت،هينيعحتفامدنعو.تقولابهساسحإدقفدقيراهناك

نإةركفهيدلنكتملو،ةيواخلاةفرغلايففلتخمءوضلاّنأبعابطنا
.ةدحاوةقيقدمأةيناثتضقنايتلاةينمزلاةرتفلاتناك

؛ءاملاتوصداع.ةفرغلايفًادوجومملهليودعيملوً،ايلاخريرسلاىأر
شارفلاىلإقّدحو،هيمدقىلعفقيليراهحفاك.مامحلايفءاملاو،رطملا
ةلواطلاىلععوضوملاحابصملانمثعبنملاءوضلالضفبدهاشف،قرزألا
ىلإهجولاافطدقو،يئاملاريرسلالخاديرشبدسجطوطخريرسلابناجب



.صجبلاقلثمًالكشنّوكوىلعأ
ةرظنىقلأ.هيعارصمىلعًاحوتفمةفرشلابابىأرو،مونلاةفرغرداغ

ةبطرمادقأراثآّفلخمث،ةحاسلاوحنلفسألاىلإونيزباردلاقوفنم
ىأرف،ماّمحلابابحتف.ىندألاقباطلاىلإلزننيحءاضيبلاملالسلاىلع
يراهاهبحسامناعرسيتلاةيدامرلامامحلاةراتسفلخةأرمادسجلظ
داكياهنقذو،ءاملالالشوحنًالئامغناراهايوتقنعدجو.بناجلاىلإ
روبنصىلعأيفواهتبقرلوحطوبرمدوسأبروجكانهو،اهردصسمالي
،ةليوطلاءادوسلااهبادهأنمليستءاملاتارطقو،ناتضمغماهانيعو،شُدلا
ةداملاو،ةيساقةوغرلثمودبتءارفصةلتكبءولمموًاليلقحوتفماهمفاميف
.اهغدصيفريغصلابقثلاواهينذأواهيرخنمألمتاهسفن

.ملالسلاىلعدحأكانهنكيمل.رداغينألبقروبنصلاقلغأ
هدسجنأكو؛ردخبرعش.ىرخألامامأهمدقصرحبيراهعضو

.رجحىلإلّوحتي
.رلومينرايببلصتينأبجي.رلومينرايب
،هسأرىلعرطملالطه.ةحاسلاىلإلصوولخدملاةهدريراهربع

رظنلاىدافتو،كاذنآُّرصيراّودلاليسغلارشنمدعيمل.هبرعشيملهنكل
اهنمجرخأو،اهحتفو،اهوحنهّجوتفتلفسإلاىلعءارفصةبلعحمل.هيلإ
نأفشتكاهنكلهتحاّدقباهلاعشإلواح.هيتفشنيباهعضوغبتةفافل
.هبيجلخددقءاملانأكردأو،بطرغبتلاةفافلفرط

لزنملاىلإرلومعمبهذا،انهىلإنوتأيمهلعجا،رلومينرايببْلصتا
ً،اروفرلاوموتدضهتدافإلّجس،كانهنسترفيسنِفسبوجتسا،يبالطلا
؛لزنملاىلإبهذامث،رلاوشتفملالاقتعابًارمأردصيوهورلومىلإِغصأ
.ليكارتيب

.ةيطيحملاهتيؤريفراّودلاليسغلارشنمدهاش
نيبحشرملاعضومث،نيفصنىلإغبتلاةفافلمسقو،ةميتشقلطأ

رعشياذامل.ةيناثةلواحميفغبتلاةفافلنمىقبتاملعشأوهيتفش
.ىهتنا؛رمألالمتكادقو،هلعفيلءيشكانهَقبيمل؟ديدشقاهرإب

،بناجلاىلإًاليلقلامدقهنأىأرف،راّودلاليسغلارشنموحنرادتسا
نأو،ةمدصلاتلّمحتدقتلفسإلايفةّتبثملاةدعاقلانأًاحضاوادبنكل
ّتلدت.طقفرسكنادقاهيلعًاّقلعميلرابملهليوناكيتلاكالسألادحأ
وحنهانيعتهجتاو،ههجوببطرلاهرعشقصتلاو،نيبناجلاالكنمهاعارذ
ادبدقف؛بيرغوحنىلعليمجرظنمهنأيراهلرطخ.وعديهنأكوىلعألا



ةمدقميفّتبثملاثمتبًاهيبشةبطرةءالمبًايئزجّىطغملايراعلاهدسجب
.ةعئارةياهن؛هدارأامىلعملهليولصحدقل.ةيعارشةنيفس

داكلابو،يصخشلافيرعتلامقرطغضويولخلاهفتاهيراهكسمأ
ينرايبمقربلط.ةراجحىلإًابيرقلوحتتساهنأرعشو،هعباصأهتعاطأ
توصفتاهلانعردصنيحلاصتالارزطغضينأكشوىلعناكو،رلوم
مل؟كلذيفاذام.يتوصلاهديربيفةلاسركانهنأةشاشلاترهظأ.ريذحت
لصتينأبجيهنأهترطفهتربخأو،دّدرت.لاحيأىلعهفتاهاذهنكي
.طغضو،هينيعضمغأّهنأريغ،ًالوأرلومب

عضبلتمصهعبتًانينطعمس.ةدحاوةلاسرهيدلنأةأرماتنلعأ
."انأاذه،يراهايًابحرم":ًالئاقتوصسمهمث،ٍناوث

.رلاوموتناك
ً،اميكحًافّرصتاذهنكيمل.يراهايلمعلانعكفتاهتفقوأدقل"

."فرعتامككعمملكتأنأبجييننأل
هنأرعشييراهلعجاّممتوصلاطقالنمًادجًابيرقموتمفناك

.هبناجبفقاو
نيأنّمختنأنكميله.هظاقيإديرنالاننكل،سمهلاىلعرذتعأ"

."عقوتتنأكيلعبجيناكامبرو،كلذعيطتستامبركنأنظأ؟انأ
.تأفطنادقاهنأكردينأنودنمهغبتةفافلنميراهَّجم
قوفمدقةركقيرفةروصدجوتنكل،انهًاليلقمتعمناكملا"

؛ريرسلابناجبةلواطلاىلعريغصزاهجدجوي؟ربستوهماهنتوت،َرنل.ريرسلا
."هريرسقوففتاهلالمحأانأ،نآلاعمسا.يوبميغ

ّىطغملزنميفتمصبمئانريغصىتفلةمظتنمةئداهًاسافنأعمس
.نفلوكنملوهيفءادوسةيبشخحاولأب

دحأبلصتتنألواحتالاذل،يراهايناكملكيفانناذآواننويع"
اذإو.يعمملكتومقرلااذهبلصتا،طبضلابهلوقأاملعفاً.ادحأملكتوأ
."؟مهفتله،ىتفلاتوميسفرخآءيشيأتلعف

ردخلابلدُبتساو،لولشملاهدسجءاحنأيفمدلاخضييراهبلقأدب
.ءطببً؛ابيرقتقاُطيالٌملأ



:نوعبرألاويناثلالصفلا
ّيسامخلامجنلا.نينثالا

.تالجعلاتّسهويمامألاجاجزلااتحسامتسمه
نكل،اهيلعؤرجيةعرسىصقأبيراهداقو،عطاقتلاتروكسإلاتزواجت

طاطملانأفرعو،همامأتلفسإلاىلعنابضقلالثملطهيناكرطملا
.طقفليمجتلافدهبتالجعلانميقابلا

نسحلو.ءارفصةراشإلاتناكاميفيلاتلاعطاقتلازواجتوةعرسلاداز
.هتعاسىلإةرظنسلتخا.عراوشلايفتارايسكانهنكتمل،ظحلا

ناكنأذنمقئاقدينامثتضقنادقو،ةقيقدةرشعاتنثاالإقبتمل
لصتيويولخلازاهجلالمحيوهو،اتاغرناسيفةيزكرملاةحاسلايفًافقاو
:هنذأيفتوصلاسمهنأذنمقئاقدينامث.هبلطىلعمغرأيذلامقرلاب
.ً"اريخأ"

نمهسفنعنمينأعطتسيملهنكل،هلوقدارأاملكيراهلاق
."كلتقأسف،هيلعكديتعضواذإ":ةفاضإ

."؟نسترفيسوتنأنيأً.انسحً،انسح"
ال":راّودلاليسغلارشنمدنعفقيثيحنملاقدقيراهناك

."؟ديرتاذام.ّيدلةركف
،هانمربأيذلاقافتالاقرخديرتاذاملفشتكأو،كيقتلأنأطقفديرأ"

دعبناوألاتفيمل.هحيحصتاننكميامءيشنأشبًاسيعتتنكنإفرعأو
."قيرفلاىلإكمضللخدتلايرودقمبلازيالو،يراهاي

."كيلإيتآس،ِقتلنل،سأبال":يراهلاق
:لاقوةتفاخةكحضرلاوموتقلطأ
انأتئجنإلضفأةركفاهنظأوً،اضيأنسترفيسنِفسءاقلديرأ"

."نآلا،ناونعلابيندّوزاذل،كيلإ
.يراهدّدرت
ًالوأ؟يراهايامصخشةرجنحعطقتنيحتوصلاًامويتعمسله"

ةّصاملثمًازيزأمث،فورضغلاودلجلاذالوفلاعطقينيحً؛اريرصعمست
."ةيئاوهلاةبصقلاّقشتامدنعنانسألابيبطدنعباعللا

."406مقرةفرغلا،يبالطلاىنبملا"
."اذهيفرّكفأنأبجيناك؟ةميرجلاحرسم!لوهللاي"
."ركفتنأبجيناك"
َسنافخفدادعإوأدحأبلاصتالايفركفتتنكاذإ،نكل.سأبال"



."يعمىتفلارضحأس.يراهايرمألا
."كوجرأ...موت...لعفتال!ال"
."؟كوجرأتلقله!كوجرأ"
.يراهبُجيمل
!كوجرأ،يرهظيفينتنعطف،ةصرفكتحنموةعولابلانمكتعفردقل"

اياذهركذت.كتطلغاهنإ،هلعفأساملعفىلإرطضميننأيتطلغتسيل
."يراه

."-عمسا"
ثيحةيضرألاىلعاسلجاوًاحوتفمبابلاكرتا.ةقيقدنيرشعدعب"

."امكيسأرىلعامكيديأةيؤريننكمي
."!موت"
.ةملاكملاىهنأدقرلاوناك

هلادب.قلزنتتالجعلانأبرعشو،فنعبدوقملاىلعيراهبرض
.ةّلطعمءايزيفلانيناوقلكثيح؛ملحيفناحجرأتيةرايسلاوهنأةظحلل
ساسحإيراهباتنييكةيفاكتناكاهنكل،طقفةدحاوةيناثكلذرمتسا
مث،ءيشيألعفىلعتافدقناوألانأو،ىهتنادقءيشلكّنأب
.هدشردرتساودوقملاىلعهترطيسداعتسا

فقوأ.جرخملابابمامأتفقوتويبالطلاىنبملاجراخةرايسلاتفرحنا
مث،ةرايسلالوحىشموجرخ.قئاقدعستالإَقبتملو،كرحملالمعيراه
جاجزلالسغلئاسنمةغراففصنريراوقىمرو،يفلخلاقودنصلاحتف
ملالسلاىلعدعصامدنع.دوسأًاقصالًاطيرشكسمأو،هجراخةخستمًاقرخو
،حالسلانمقثوتيمل.توصلامتاكَّكفو،هلاورسمازحنمسدسملاجرخأ
نعًارتم15عافترانمطوقسلالّمحتيسًايكيشتًاسدسمنأضرتفاهنكلو
امكضبقملاناكو،عبارلاقباطلايفدعصملابابجراخفقوت.حطسلاةفرش
ءافخإلةيافكريبكو،هفرطيفنيتميبشخءاطغعميندعموهف:هركذتي
يفقصالطيرشةطساوبًادحاوّتبثنإتوصمتاكنودنمسدسم
رومألاترجاذإ.قصاللاطيرشلانمنيتعطقبهّتبثوحالسلاعضو.لخادلا
ءاطغحتفنيحتالصفملاتّرص.هيلإجاتحيسف،ةيادبلاذنماهلططخامك
نمةمتعلايفطقستوصلامتاكنكل،دعصملابناجبتالمهملايمرةحتف
.قئاقدعبرأتيقب.توصّيأرادصإنود

.ةئفدتلاعاعشمىلعديدحةعقعقعمس.406ةفرغلابابحتف
يراهمشً.ابيرقتةلسوتمنِفسةربنتناك."؟ةديجرابخأكانهله"



.دافصألاَّكفنيحةئيسلاهسافنأةحئار
."ال":يراهلاق
."!ال"
."غيلوأعممداقهنإ"
***
.نيرظتنمقاورلايفةيضرألاىلعنِفسويراهسلج
."رخأتدقل":نِفسلاق
."معن"
.تمص
."تنأأدبا،ةفلتخملابوبيغيإيناغأ":نِفسلاق
."اذهنعفقوت"
."ةينيصةاتف"
."نآلاسيل"
."ىولح،ديفماذه"
."بحةخرص"
."ةينيصةاتف"
."نسترفيسايًاقباساهتركذدقل"
."ناتخسنكانه"
."ةدرابةيلاديم"
."؟يراهايفئاختنأله"
."توملاىتحفئاخ"
.ً"اضيأانأ"
."انتاجنتالامتحاديزياذه،ديج"
."...نورشع؟ةئملايفةرشع؟دحيأىلإ"
."هص"
."؟...دعصملاتوصاذهله":نسترفيسسمه
."ةئيطبوةقيمعًاسافنأبحساً.ادوعصهقيرطيفهنإ"
تعمُسمث،ناتيناثتضقناً.اتفاخًاريرصًاردصمفقوتيدعصملااعمس

بابحتفيرلومنأيراهتفاخوليوطريرصربخأ.يكبشلابابلاةعقعق
وهوتالمهملايمرةحتفءاطغتوصو،ةتفاخةمهمهاعمس.رذحبدعصملا
.يراهىلعةرسفتسمةرظننِفسىقلأ.حتُفي

."امهتيؤرعيطتسيىتحكيديعفرا":يراهسمه



حُتفمث،ةدحاوةنمازتمةكرحبامهيديأاعفرنيحدافصألاتعقعق
.قاورلاىلإيدؤملايجاجزلايمامألابابلا

بايثقوفةضافضفةرتسًايدترمو،نييلزنملاهيّفُخًالعتنمغيلوأناك
،نيّفُخلاتوص،مونلابايث،قاورلا:يراهنهذىلإروصتلاوتو،همون
.ىفشتسملا،هّمأ

هترتسيـبيجيفهيديًاعضاو،ةرشابمغيلوأفلخيشميرلاوموتناك
.دوسألادلجلاىلعطغضتسدسملاةهوفةيؤرعاطتسايراهنكل،ةريصقلا

:راتمأةسمخنِفسويراهنيبوامهنيبةفاسملاتحبصأنيحرلاولاق
."فقوت"

.ناوادوسناتلاهامهبطيحتنيوارمحنينيعبيراهىلإغيلوأقّدح
.ةنئمطمةمزاحةرظننوكتنأىّنمتامبهيلإيراهرظن

."؟نيمزالتمامتربكله؟ناَيتَفلااهيأًاعمناّديقمامتنأاذامل"
عجاردقهنأيراهكردأو،قاورلايفةّدحبرلاوتوصىدصدّدرت

هفرعيامفشتكاواهلكةيلمعلاأدبتنألبقًاعماهاعضويتلاةحئاللا
.عبارلاقباطلايفدحأكانهنكيمل؛كاذنآوه

بكرملايفسلجنانيلكاننأجاتنتساىلإانلصوتدقل":يراهلاق
."هسفن

."؟كنمتبلطامكةفرغلالخاداسلجتملاذاملو"
.امهنيبفقاوغيلوأنأرلاوّدكأت
."؟لخادلايفسولجلاانمديرتاذاملو":يراهلأس
."نآلا،ةفرغلاالخدا.لوهاينآلاةلئسأحرطتنأبجيال"
."موتايفسآ"
عيمجلادهاشو،نِفسديعمةديقمنكتمليتلاديلايراهبلق

ً.امجحرغصأرخآًاحاتفمو،لييحاتفم؛هعباصأنيبنيحاتفم
عضومث،هعاستاىلعهمفيراهحتف."دافصألاوةفرغللامهنإ":لاق

.علبوغيلوأزمغو،همفقلغأوهناسلىلعنيحاتفملا
يراهىدلمدآةحافتتعفترانيحقّدصمريغهمفرلاوموترغف

.تضفخناو
."موتايةطخلاريغتنأبجي":ًالئاقيراهثهل
."؟كلتةطخيأو"
ىلإهرهظًادنسُم،ءارولاىلإهسفنعفدو،هتحتهيقاسيراهعضو

بيجنمهديرلاوجرخأً.ابيرقتفوقولاةيعضوهبشياميفرادجلا



لبقنيترمهردصىلعتبرويراهّرشك.يراهىلإسدسملاهّجوو،هترتس
.ملكتينأ

نعليلقلاتفرعدقو،موتاينآلانينسعضبكتعبتدقل،ركذت"
تلعجوهلزنميفهتفرغيفنسلوأريفستلتقفيكً؛ائيشفًائيشككولس
بناجبةرملاكلتهسفنءيشلاتلعففيكو،سفنلانعًاعافدودبيرمألا
-انيلكىلعرانلاقلطتنأتناككّتطخنأنّمخأ،اذل.ءانيملاتاعدوتسم
رانلاتقلطأدقيننأكوودبيرمألالعجتمث،ةفرغلايف-نسترفيسوانأ
،ّيلعنورثعيءالمزلاكرتتسوةميرجلاحرسمنميفتختس.ترحتنامثهيلع
تاوصأعمسدقامًاصخشنأاهدافملوهجمنمةمولعممهلصتسامبرو
."؟يبالطلاىنبملانمردصترانقالطإ

.قاورلالوطىلعربصلاةدفانةرظنرلاوموتىقلأ
حبصأ،ةياهنلايف؟كلذكسيلأً،احضاوريسفتلانوكيسو":يراهعبات

نمدملاوًايسفنبرطضملايطرشلا؛لوهيراهىلإةبسنلابقاُطيالعضولا
ً.انيجسفطتخاو،ةطرشلاكلسنمدُرطو،هتبيبحهترجهدقف.بارشلاىلع
نكلً؛ابيرقتمهبمرمأ،ةيصخشةاسأم،ةثراكبىهتناتاذللرّمدمبضغ
."؟هيفترّكفاماذهنكيملأ.طقفًابيرقت

.ةماستبالاهبشيامرلاوهجوىلعمسترا
نزحلاهانضأصخش؛كبصاخلاءزجلاتيسنكنكلً،ائيسسيلاذه"

يفةقباسلاهتبيبحلزنمىلإهترايسداقاذل،هتبيبحهتضفرنأدعب
ًاتيمهيلعرثعُيسيذلااهنبافطتخاو،اهلزنمىلإللستو،ليللافصتنم
."كبناجب

.يعيبطوحنىلعسفنتلاىلعيراهّزكر
؟سوبيكركسيئر؟رلوم؟ةصقلاهذهنوقّدصيسمهنأًاقحنظتله"

."؟مالعإلالئاسو
هذهعاُذتس؟زافلتلادهاشتالأ؟فحصلاأرقتالأً.اعبط":رلاولاق

كلتيفرخآءيشثدحيملنإ؛رثكألاىلعًاعوبسأوأ،مايأةّدعةصقلا
.ً"اقحريثمءيش،ءانثألا

.يراهبُجيمل
."كدجأنليننأتننظكنأوهانهريثملاديحولاءيشلا".رلاومستبا
."؟اذهنأشبقثاوتنأله"
."؟اذامنأشب"
."انهىلإكقيرطدجتسكنأفرعأمليننأ"



برهمالفً.اعرسمرابدألاتّيلولكناكمتنكوًاحيحصاذهناكول"
."يراهاينآلا

."حيحصاذه":هترتسبيجيفهديعضيوهويراهلاق
.غبتلافئافلنمةبطرةبلعيراهجرخأاميف،هسدسمرلاوعفر
غبتةفافلجرخأ."؟خفلااذهنمل:وهلاؤسلاو.خفيفسلاجانأ"

.ةبلعلانم
."؟ينعتاذام":هلأسيوهورلاوانيعتقاض
نيبحشرملاعضيونيفصنىلإغبتلاةفافلمسقيوهويراهلاق

كانهنوكيالذإ؟كلذكسيلأ،ةبعتمةينطولاتالطعلاً،انسح":هيتفش
لكرخأتياذل،حيحصلااهقايسيفرومألاعضولةيافكنوبوانمصاخشأًادبأ

.ً"اددجماهعزنوأةبقارمللبالطلاىنبميفريوصتتالآتيبثتلثم؛ءيش
قوفىلإهماهبإبراشأف،هليمزنفجيفًافيفطًاجالتخايراهظحال

."؟اهارتله،موتايىنميلاةيوازلايف،ىلعألاىلإرظنا".هفتك
ً.اددجمهوحنداعمثيراهراشأثيحىلإرلاورصبلقتنا
انهاندجتسكنأتفرع.رلاوايكتتكلعجيامفرعأ،تلقامك"

كنأكردتالىتحةيافكًابعصرمألالعجأنأبجيناك.ًالجآمأًالجاع
ناك،هفرعتصخشعمًالّوطمًاثيدحتيرجأ،دحألاحابص.خفيفعقت
وتوألحّول.دهشملااذهليجستراظتنابتقولاكلذذنمهتلفاحيفًاسلاج
."نغنات

ًاقلطمؤرجيلنكيملو،نغناتفرعأ.يراهاييعادخلواحتتنأ"
."لثاممءيشلعفىلع

يفْرّكف.ليجستلاعيبقوقحلكىلعلوصحلاهرودقمبهنإهلتلق"
ققحملاو،موعزملالتاقلاةلوطبنمةريبكةهجاومليجست.موتاياذه
ءاجرألكيفزافلتلاتاكرشفطصتس.دسافلاةطرشلاشتفمو،نونجملا
."هيلعلصحتلملاعلا

.مامألاىلإةوطخيراهمدقت
اممأوسأرومألالعجتنألبقنآلاسدسملاينيطعتنأبجيامبر"

."موتايًاساسأهيلعيه
سدسملاةروساميراهىأرو."يراهايكناكمَقبا":رلاوسمه

،كاذنآنافرطترلاوموتانيعدعتمل.فقوتف،غيلوأرهظىلإلّوحتت
،ةرتفلدحأكرحتيمل.زيكرتلاةّدشنمةوقبكّرحتتهّكفتالضعتراصو
توصعامسهرودقمبنأيراهَّنظىتحىنبملاىلعماتنوكسقبطأو



اهنأىلعنذألااهفّرعتتًابيرقتةعومسمريغةجوملاةليوطةبذبذ؛ناردجلا
رشع،يّنغتناردجلاوٍناوثرشعتضقنا.ءاوهلاطغضيفةريغصتارييغت
ةرميراهربخأدقنتسيوأناك.رلاونفجاهيففرطيمليهتنتالٍناوث
مل.ةدحاوةيناثيفاهتجلاعميرشبلاغامدللنكمييتلاتانايبلارادقمنع
ًاناسنإنأولامكودبياذهنأحرشنتسيوأنكل،مقرلاركذتينأعطتسي
كلتنمرشعيفةيداعةدلبةبتكمتايوتحمىلعةرظنءاقلإعيطتسي
.يناوثلا

فرعيمل.هباتنيءودهلانمًاعونيراهظحالوً،اريخأرلاوانيعتفرط
.ةئيسجئاتنكانهّنأحجرألاىلعهلادبْنكل،كلذهينعيام

تبثتىتحءيربكنأوهمئارجلااياضقيفمامتهاللريثملا":رلاولاق
يننألّجستنأانهريوصتتالآيألنكميفيكىرأالً،ايلاحو.كتنادإ
."ينوناقريغءيشبتمق

ىلعفقينِفستلعجةوقبدافصألاَّدشونِفسويراهىلإبهذ
نيحيف،امهيلاورسوامهيترتسىلعةّرحلاهديهريرمتبرلاوامهّشتف.هيمدق
.يراههانيعتبقار

ًايطرشلقتعأو،بسحفًايطرشيفصوبيلمعبموقأانأ،سكعلاىلع"
."زاجتحالاىنبمنمًانيجسفطتخا

."ريوصتةلآمامأوتللتفرتعادقل":ياهلاق
تالآلاهذهلّجستالركذتأامك.معن،كمامأ":ًالئاقّدرورلاومستبا

وحنكرحتلابآدبا.يداعلاقتعااذه.توصلالّجستالاهنإ،روصلاالإ
."دعصملا

لّجسدقل؟هرمعنمةرشاعلايفىتففاطتخانعاذام":يراهلاق
."؟يبصلاىلعًاسدسمرهشتتنأوكلًاروصنغنات

نِفسُّرجيومامألاىلإّحنرتيهتلعجةوقبيراهعفديوهو،رلاولاق
نودنمرفخملاىلإبهذوليللافصتنميفظقيتساهنأحضاو!هآ":هعم
طقفلقنل؟كلذكسيلأ،لبقنماذهلعفدقل.هتدلاولًائيشلوقينأ
تنأكيلعروثعلليقيرطيفتنكنيحجراخلايفىتفلاتيقتلايننإ
فقوملاهلتحرشامدنعو،ثدحيسامًائيشّنأبرعشيىتفلاناك.نِفسو
ةنيهرهمدختسأنأحرتقايذلاوه،عقاولايف.ةدعاسملاديريهنإلاق
."يراهايىذأتتوًايبغًائيشلعفتالىتح

ًادحأنأًاقحنظتله!تاونسرشعهرمعىتف":يراههوأت
."؟اذهقّدصيس



فقوتنوانهنمجرخنسً،اعيمجاوكّرحت.سأبال.ىرنس":رلاولاق
."ىلوألاةصاصرلابىظحيسامءيشبمايقلالواحيسصخشلوأ.دعصملامامأ

جرخيةعقعقتوصاوعمسو،رزلاىلعطغضودعصملاىلإرلاوبهذ
.ةوجفلاقامعأنم

."؟كلذكسيلأ،تالطعلاءانثأيفبالطلاىنبميفءودهلااذهبيرغ"
."حابشألاهنكستلزنملثم":عباتونِفسلمستبا

."موتايفقوت"
.ًالمرًاءولممهمفادبو،تاملكلاظفليلّزكرينأيراهىلعناك
."كقّدصيسدحأالنأفرعتنأبجيو،ناوألاتاف"
ءطبباهنارودءانثأيفةلئاملاّةلسملاىلعةرظنسلتخيوهورلاولاق

.زيزعلايليمزايكمالكرّركتتأدب":يجاجزلاءاطغلافلخ،ةلصوبلثم
مث،ايلعلاهتفشىلعًاعبصإرّرمو."...طيسبببسل،يراهاييننوقّدصيس
."هلوقأسامضقنهنكميدحأال...":عبات

ثدحيسو،دعصملايفريوصتةلآدجوتال.كاذنآةطخلايراهفرع
-كلذدعبثدحيسامحرشيفرلاورّكففيكفرعيمل.هيفرمألا
نوتوميس؛كشيأهرماخيمل،نكل-سدسملايراهكسمأوراجشعلدنا
.دعصملايفًاعيمج

."...يبأ":لوقيغيلوأعرش
."ينبايريخبءيشلكنوكيس":مستبينأًالواحميراهلاق
."ريخبءيشلكنوكيس،معن":رلاولاق
يراهرظن.برتقيدعصملانأاوفرعو،ندعمتوصوةقطقطاوعمس

حيتتةقيرطبسدسملاىفخأدقناك.دعصملابابىلعيبشخلاضبقملاىلإ
ةكرحيفهنمرانلاقالطإو،دانزلاىلعهعبصإو،هضبقملوحهديعضوهل
.ةدحاو

.ًاليلقليامتوموتكمتوصبمهمامأدعصملافقوت
حطسلالوحهعباصأتقبطأفهديَّدممثً،اقيمعًاقيهشيراهبحس

فارطأىلعيساقلاودرابلاذالوفلابرعشينأّعقوت.هتحتولئاملايبشخلا
نمةعطقوبشخلانمديزملا،قالطإلاىلعءيشال،ءيشال،نكلو،هلمانأ
.قصاللاطيرشلا

.يراهايتالمهملاةحتفيفهتيمريننأىشخأ":ًالئاقرلاوموتدّهنت
لثمناكميفةّتبثمةحلسأنعثحبأنليننأًاقحنظتتنكله
."؟اذه



.مهيلإسدسملابراشأنيحيف،هيديىدحإبيديدحلابابلارلاوحتف
."ًالوألخديسىتفلا"

نكيملذإ،هيلإهرصبريخألاعفرنيحغيلوأىلإرظنلايراهىدافت
نمديزملانعناثحبتنيتللانيترسفتسملاغيلوأينيعىلإرظنينأهرودقمب
غيلوألخدف،بابلاوحنًاتماصيراهأموأ،كلذنمًالدبو.ةنينأمطلا
ناردجلاىلعفقسلانمتفاخءوضطقس.دعصملارخؤميففقوو
تانالعإنمةعومجماودهاشو،ّدلقملادرولابشخنمةعونصملاةينبلا
.ناردجلاىلعةشوقنمتاّيحتلاو،تاراعشلاو،بحلا

.غيلوأسأرقوفةشوقنم"كلًابت"ةرابعتناك
ً.انفدمناك؛يراهنظامكنفدةرجحدعصملاناك
نكيمل،لبقنمرهظأدقامكو،هترتسبيجلخادةّرحلاهديعضو

نِفسةئجافملاةكرحلاتلعجو،ىرسيلاهدييراهَّدش.دعاصملابحي
قوفىنميلاهدييراهعفراميف،نِفسوحنرادتسايذلارلاوبمدطصي
الإىظحينلهنأفرعيوًافيسلمحيناريثعراصملثمدّدس.هسأر
.ةوقلانمةيمهأرثكأّةقدلانأو،طقفةدحاوةنعطب

.لفسألاىلإهديلزنأ
يندعملافرطلاسرغناو،داحٍتوصبةيدلجلاةرتسلاليمزإلافرطقّزم

قرتخاويجادولاديرولابقثف،ىنميلاةوقرتلاةمظعقوفيرطلاجيسنلايف
.عارذلاكيرحتنعةلوؤسملاتانوبصعلاَّلشودضعلايفباصعألاةكبش
ىلعجرحدتمثةيرجحلاةيضرألابسدسملامطترانيحةعقعقاوعمس
تحتىأروً،اشهدنمىنميلاهفتكىلإ،لفسألاوحنرلاورظن.ملالسلا
.هبناجىلإةوخرّىلدتتهعارذزرابلاريغصلارضخألاضبقملا

نيحءوسيأدبدقو.رلاوموتىلإةبسنلابًائيسوًاليوطًامويناك
رمتساو.رابدألااّيلوونسترفيسجرخأدقيراهنأغلُبأوهموننمظقيتسا
دقاممريثكببعصأيراهىلعروثعلانأتبثنيحلاحلاكلتىلع
نمةدافتسالامهيلعنأةعومجملايفنيرخآللحرشدقموتناك.ّعقوت
قامعأيفًامئادفرع.اولاقامكةريبكلاةفزاجملاببسب؛اوضفرمهنكل،ىتفلا
ىلعًامئادرمألاف؛هدرفمبةريخألاةليلقلاتاوطخلاعطقينأهيلعنأهبلق
ةلأسمصالخإلاو،هتدعاسموأهفاقيإعيطتسيدحأنكيمل.لاحلاكلت
ترمتساو،لزنملايفأدبيناسحإلاو،امءيشهقحتسيامرادقمبقلعتت
ديحولاءيشلاو،كاذنآهعارذبرعشينأهرودقمبدعيملً.اءوسدادزتلاحلا
ّنأكرديهلعجيذلاهردصىلعئفادلالشولاكلذوههبسحأيذلا



.قزمتدقوضعنمليسيمدلانمريثكلا
وهوههجومجحىريلبسانملاتقولايفً،اددجميراهوحنرادتسا

ةمجمجتبرضنيحنينطتوصبهسأرألتما،ةيلاتلاةظحللايفو.ربكي
رلاونكل،ىنميلاهديبةمكليراههلهّجو.هفنأرسجةيوقلايراه
نسترفيسنِفسعارذنكل،يراههقحال.اهقيرطنعداعتبالاعاطتسا
ملألابرعشنيحةوقبهمفنمموتسّفنت.فلخلاىلإهتبذجىرسيلا
لكوهنزاوتداعتساف،هقورعىلإةايحلاديُعيو،هلخادىمعأًابضغقلطي
لوحرادتساوهمدقبلكرمث،وثجلاةيعضوذختاو،ةفاسملارّدق.هسيساحأ
ةيبلولةكرحتناكً.ايلاعىرخألاعفرنيحيفةدحاومدقىلعهسفن
هعمنسترفيسنِفسَّرجوًايبناجطقسف،هغدصىلعيراهتباصأةيلاثم
.لفسألاىلإ

،مهتحتجردلاةحسفىلعهآرف،سدسملانعثحبوموترادتسا
ىنميلاهعارذّنأريغ.نيتبثويفلفسألاىلإلصوو،زفقونيزباردلابكسمأف
ً.ادئاععرسأوىرسيلاهديبسدسملاكسمأو،ةميتشقلطأف،هعطتمل

.اهنيحايفتخادقنِفسويراهناك،نكلو
ىلعقبطأ.قلُغيوهودعصملابابىريلبسانملاتقولايفرادتسا

رعشو،هيلإهّدشوىرسيلاهديبةوقببابلاضبقمكسمأو،هنانسأبسدسملا
ىلعههجوموتعضوً.ادصومبابلاناكذإ؛اهناكمنمجرختسهعارذنأب
عمسويكبشلابابلااوقلغأدقمهنأىأرو،بابلايفةيرئادلاةذفانلا
.لخادلايفةجهتبملاتاوصألا

عفرً.ايلاثمعضولانوكيسو،نآلايهتنيسهنكلوً،امامتئيسمويّهنإ
.هسدسمموت

دقناك.دعصملاكّرحترظتناويفلخلارادجلاىلإيراهدنتساً،اثهال
زتهيبابلاأدبنيحوبقلارزطغضويكبشلابابلاقالغإكاذنآعاطتسا
.رخآلافرطلاىلعمتشيرلاواوعمسو

هيتبكرىلعاثجدقناك."!كّرحتينلنيعللادعصملا":نِفسلاق
.كّرحتينأنودنمدعصملازتهااميف،يراهبناجب

ىلعًالوزنيرجينأنكمملانمفً،ادجًائيطبنيعللادعصملاناكاذإ"
."!مكتدوعبًالهأ:كانهىلإلصننيحانللوقيمثملالسلا

."دصوموبقلاولخدملانيببابلا!هلًابت":يراهمتمت
عفديوهوخرصف،ةيرئادلاةذفانلابرقةعرسبكرحتيًالظيراهىأر

."!ارذحا":يكبشلابابلاوحنغيلوأ



ةصاصرلاتّقشنيحبارشةروراقنمتبحُسةنيلفلثمتوصلاناك
وحننِفسعفدف،يراهسأرقوففئازلادرولابشخحولىلإاهقيرط
.غيلوأ

أدبمث،اٍّيوقًاريرصردصأوً،اددجمدعصملازتها،ةظحللاكلتيف
.كّرحتي

.ً"ابت":نِفسسمه
."...يراه":لوقلابغيلوأعرش
نمدتمتةدودشمةضبقيراهحملو،ّمطحتيًائيشاوعمسمهنأريغ

نيحًايرطفهينيعضمغينألبقغيلوأسأرقوفوبابلانابضقنيب
.هيلعجاجزلااياظشتطقاست

."!يراه"
رعشو،هترجنحو،همفو،هفنأو،هينذأربع؛يراهغيلوأةخرصتقرتخا

غيلوأينيعىلإرظنوً،اددجمهينيعيراهحتف،اهدنع.اهبقرغيهنأ
دوسألاهرعشوً،ارعذوًاملأيوتلملارغافلاهمفىلإو،ةرشابمنيتهودشملا
.ةيضرألانععفتريغيلوأناك.ةريبكءاضيبديهبكسمتيذلاليوطلا

."!يراه"
ًائيشَريملهنكل،امهعاستاىلعهينيعحتفف،ىمعلابيراهبيُصأ

هتقيقشتوص؛ءيشعامسنمنّكمتو.بعرلانمءاضيبةءالمءانثتساب
.خرصتيهو

."!يراه"
.همسابنوحيصيعيمجلاناك.خرصتليكارو،خرصتنيليإعمس
."!يراه"
؟تامله.دوسأىلإءطببلّوحتيناكاميفضيبألاءاوخلاىلإقّدح

وهف،نيقحماوناكً.اديعبفوطيوءطببىشالتيىدصلثم؛تاخرصلاتتفخ
هنأاّمإف؛رخآناكميفهنأنمقثوتيو،هيلإنوجاتحيثيحًادبأنوكيال
،فوخلابباُصيوأ،بابلادصويوأ،بارشةروراقحتفيوأ،هتبيقحمزحي
ً،اقباسًاحيحصكلذنكيملاذإو،نيقحمًامئاداوناك.ىمعأحبصيوأ
.ةيعقاوةقيقحنآلاحبصيسف

."!يبأ"
ّىلدتيغيلوأناكً.اددجمىرينأهرودقمبحبصأف،هردصيفمدقهتلكر

دعصملانكل،ماكحإبهسأركسمترلاوديو،ءاوهلايفنالكرتهاقاسو،همامأ
رظنً.امامتًادصوميكبشلابابلادعيملذإً؛اروفببسلاىأر.فقوتدق



يفتباثهرصبوهبناجبةيضرألاىلعًاسلاجناكيذلانِفسىلإيراه
.ةدّمجتمةرظن

الإوعفتريدعصملالعجا،يراه":جراخلانمرلاوتوصهيلإىهانت
."ىتفلاىلعرانلاقلطأسف

ىلإجاتحيامىأردقناكً.اروفًاددجمضفخنامثيراهضهن
.رتمفصنبدعصملانمىلعأعبارلاقباطلايفبابلا؛هتيؤر

ىلعةميرجلانغناتلّجسيسف،كانهنمرانلاتقلطأاذإ":يراهلاق
."مليفلا

تناكاذإ،يراهايينربخأ":لوقيوهوةقيمعلارلاوةكحضعمس
."؟نآلالبقرهظتنأيغبنينكيملأً،اقحةدوجومهذهكتيسورف

."...يبأ":غيلوأَّنأ
قلُغيملنإدعصملاكرحتينل،موتايعمسا".هينيعيراهضمغأ

غيلوأكرتتنألضفألانماذل،نابضقلانيبكعارذوً.اديجيكبشلابابلا
."هناكمىلإهديعنل

كيرحتبجي؟يراهاييبغيننأنظتله"ً.اددجمرلاوكحض
تلفأنأنودنماذهلعفكنكميو.طقفتارتميتنسةعضبيكبشلابابلا
."يبصلا

.ةدراشوةكبترمةرظنالإقلتيملهنكل،نِفسىلإيراهرظن
ةدعاسمىلإجاتحأساذل،دافصألابديقميننكلو.سأبال":يراهلاق

.ً"ادجفئاخهنأةظحللاهذهيفودبيو،نِفس
."؟عمستله،نِفس":رلاوخرص
.هسأرنِفسعفرداكلاب
."؟غاربيفكفلس؟نِفساينيدولركذتتله"
:ًالئاقرلاوعباتاميف،هباعلنِفسعلب
."؟كلذبّرجتنأبحتله.نِفسايةطرخميفهسأرعقو"
.هيلإهّدشوهتقاييراهكسمأفً،اّحنرتمهيمدقىلعنِفسفقو
هبيجيفهديعضيناكاميفلهاذلاوبحاشلاهجولاعمثّدحت

نمّدكأت؟نِفسايهلعفتنأبجيامفرعتله"ً:احاتفمجرُخيويفلخلا
."أدبننيحماكحإبهبكسمأ؟عمستله.هناكميفيكبشلابابلاىقبينأ

.ةحوللاىلعةيرئادلاءادوسلارارزألادحأىلإيراهراشأ
لفقيفحاتفملاريخألااذهعضونيحناعمإبيراهىلإنِفسقّدح

.أموأمث،هرادأودافصألا



."يكبشلابابلاقالغإمكحنس.نادعتسمنحن،سأبال":يراهخرص
هيدياتلكبهكسمأمث،يكبشلابابلاىلإهرهظًاريدمنِفسفقو

اوعمسو،هسفنهاجتالابهعارذتبِحُسنيحرلاوهوأت.نيميلاىلإهعفدو
.يكبشلابابلاوةيضرألاىلعلاصتالااتطقنتقتلانيحةتفاخةقط

."!كيلإ":يراهخرص
.ىلعألاىلإرظنودعصملايفةوطخيراهىشممث،ًاليلقارظتنا

؛نانيعرلاوفتكوةيرئادلاةذفانلانيبريغصلاقشلانمهيلإتقّدح
.ءادوسلاءايمعلاسدسملانيعىرخألاو،ةبضاغلاوةعستملارلاونيعامهادحإ

."ىلعألاىلإدعصملااديعأ":رلاولاق
."ىتفلاتكرتاذإ":يراهلاق
."قافتااذه"
.رزلاىلعطغضمث،ءطببيراهأموأ
."يراهايةياهنلايفباوصلالعفتسكنأفرعأتنك"
."ةداعاذهلعفيءرملا":يراهلاق
نأكاذنآفشتكاهنألامبر؛ةأجفعفتريرلاويبجاحدحأيراهىأر

امبروأ،يراهةربنيفءيشببسبامبرو،يراهمصعمنمّىلدتتدافصألا
.تافدقناوألانأرعشهنأل

ةظحللايفو.كّرحتيأدبودعصملازتهانيحءوسلابرذنتةخرصاوعمس
عباصأفارطأىلعلواطتو،مامألاىلإةوطخةعرسبيراهمدقت،اهسفن
.رلاومصعملوحدافصألاتقلُغأنيحةتفاخةّقطكانهتناك.هيمدق

."-ةنعللا":لوقلابرلاوعرش
95غلابلاهنزوبلوهبحسنيحنيمصعملاالكدافصألاتّدش

تناكهعارذنكل،دهجلالّمحتينأرلاولواح.لفسألاىلإرلاوًامارغوليك
.هفتكاهتّدسىتحةذفانلاربعبحُست

.ئيسموي
،ينكرتا":هسمالويديدحلابابلاهاجتابهنقذعفدنانيحموتخرص

ً،ابضاغرأجف،ريبكلقثبرعشهنكل،هعارذبحسينألواحو."!كيلعهللاب
رمألانوكينأضرتفملانمنكيمل.يديدحلابابلاىلعهسدسمببرضو
لامرلااولعجو،لمرلاةعلقاورّمددقل.ءيشلكنودسفيمهنإ.اذكه
ًامويمهللصحيسامنوريسمهنكلو.نيكحاضاهيلعنوفقيمهاهو،رثانتت
دعصملانأو،هعارذلفسأسمالتنابضقلانأةظحللاكلتيفظحال.ام
نيحهقلحيفةّصغبرعش.لفسألاىلإ؛أطخلاهاجتالايفنكلو،كّرحتي



ةئيطبةلصقمىلإدعصملالوحتنأدعب،قحسُيسهنأو،يرجيامكردأ
.هريصمىقليسًاضيأوهو.ةكرحلا

."!نِفسايماكحإبيكبشلابابلاكسمأ":يراهخرص
ً.ادجًاليقثناكيراهنكل،هعارذبحسينألواحو،غيلوأموتكرت

هيمدقنأريغ.ةثلاثمث،هسفنريرحتلةيناثةسئايةلواحمبماقو،موترعُذ
،هفتكىلعطغضيدعصملافقسبرعشو،ةبطرلاةيضرألاىلعاتقلزنا
.راكفألالكهترجهو

."فقوت،يراهاياذهلعفتال"
.هتاملكدمخأجيشنلانكل،خرصينأدصق
."...ةمحرلا"



:نوعبرألاوثلاثلالصفلا
سكلور.نينثالاةليل

.كت،كت،كت
هانيعو،هكّرحتءانثأيفيناثلابرقعلاىلإًايغصميراهسلج

ًاقيقدنوكينأبجيتقولانأرّكف.ّةقدبتقولابسحيوهو،ناتضمغم
.ةيبهذسكلورةعاسنمردصتةّكتلانألً؛ادج

.كت،كت،كت
ذنمدعصملايفسلاجهنأدبالف،حيحصوحنىلعَّدعدقناكاذإ

ىلعطغضنأذنمةيناثةئمعست،ةقيقدةرشعسمخ؛كاذنآةعاسعبر
.اورظتنينأبجيونامأبمهنأنلعأووبقلاويضرألاقباطلانيبفاقيإلارز
زيكرتبنوغصياوناك.مهسوؤرىلعريطلانأكو؛نيتماصةيناثةئمعستاوسلج
َّدعنيحيف،قلُغتوحتُفتباوبأو،تاوصأو،تاوطخعقوعامسنيعقوتم
سكلورةعاسنمردصتةّكتةئمعستاهنإ؛ناتضمغمهانيعو،قئاقدلايراه
لازتالو،دعصملاةيضرأىلعةاقلمومدلابةاطغمعارذمصعملوحةفتلم
.هدافصأبةّقلعم

.كت،كت،كت
نمهنكمتةيفيكنعلءاستو،دافصألالفقَّكفو،هينيعيراهحتف

.حاتفملاعلبنأدعبةرايسلاقودنصحتف
نأكنمديرأ،غيلوأ":مئانلاىتفلافتكقفربُّزهيوهوسمه

."يندعاست
.هيمدقىلعغيلوأفقو
عزنييكليراهيفتكىلعفقاولاغيلوأىلإًارظاننِفسلأس

."؟ةدئافلاام":دعصملافقسنمنوينلايَحابصم
."هنمهذخ":يراهلاق
.نوينلايحابصمدحأكسمأوغيلوأىلإهدينِفسَّدم
ىلإجرخأنألبقمالظلاىلعيانيعداتعتىتح،ًالوأ":يراهلاق

."دعصملابابحتُفينيحضمويءوضيفانهفقنالىتحً،ايناث.وبقلا
دحألنكميال،ايه"ً.امامتًاككشتمنِفستوصناك."!وبقلايف!رلاو"

."كلذنموجنينأ
ةدوجوملاعمشلاهبشتيتلاةبحاشلاعارذلاىلإنوينلاحابصمبراشأو

.دعصملاةيضرأىلع
."ةمدصلاو،اهفزنيتلاءامدلارادقمّليخت"



."تالامتحالالكّعقوتأنألواحأ":يراهلاق
.مالظلايفدعصملاقرغكلذدعب
.كت،كت،كت
عمسً.اضرأاثجو،بناجلاىلإةعرسبكّرحتو،دعصملانميراهجرخ

ناكً.اددجمكّرحتيدعصملاعمسىتحرظتناو،ءودهبهفلخقلُغيبابلا
.نامأبنانوكيسثيحيضرألاقباطلاووبقلانيبدعصملاافقوينأقافتالا

ًاتفاخًاءوضىأر،فقونيحو.هسافنأسبحدقوعمسلايراهفهرأ
نئازخوثاثألاكشأنّيبتو،وبقلانمرخآلافرطلايفبابةذفانربععشي
يراهسّملت.كالسألانمةكبشفلخجلازمفارطأىأرو،ةميدقبايث
،ةهيركتايافنةحئارَّمشوهحتففًابابدجوو،رادجلالوطىلعهقيرط
،ةقزممةمامقسايكأىلعساد.دوشنملاناكملاىلإلصودقهنأفرعو
تايافنلانيبهقيرطسّسحتيناكاميفةغرافبيلحبلعو،ضيبروشقو
القصاللاطيرشلايتعطقىدحإو،رادجلابناجبسدسملادجو.ةنّفعتملا
جرخينألبقًارخذمسدسملاطشمنأنمقثوتو،هبةّقلعملازت
ً.اددجم

.ءوضلالخديثيحبابلاوحنًايثاجكرحت
.هجوّهنإ؛ةذفانلاىلإًادنتسمنكادلالكشلاىأر،ةيافكبرتقاامدنعو

عيطتسيالصخشلاكاذنأكردينألبقهيفدرىلعًايئاقلتيراهسلج
،مامألاىلإنيتوطخفحزوهيدياتلكبهمامأسدسملاعفر.مالظلايفهتيؤر
ً.انكممًارمأهحمالمزييمتدعيملىتح؛ةوقبجاجزلابًاقصتلمهجولادهاشف
هنأفشتكاف،ةربكملاةسدعلاربعرظنوهجولاهاجتابسدسملايراهبّوص
.مالظلايفهفلخامءيشىلإناقّدحتناتلوهذملاموتانيعتناك.موت

هاجتابهسدسمتيبثتهرودقمبدعيملو،ةوقبيراهبلققفخ
ضفخأمث،ءيشّيأثدحيملو،تضقناويناوثلاتّرمو،رظتنا.فدهلا
.ةماقلادودشمفقووهسدسم

لثمناودبتنيتللانيتلوهذملاموتينيعىلإرظنو،ةذفانلاىلإبهذ
قرتخينألواحو،فلخلاىلإرادتسامث،ةقرُزلاىلإنيبراضنيضيبأنيطيرش
.نآلاًادوجومدعيملوهف،هيلإموتقّدحامنكيًايأ.هرصببمالظلا

مل.كت،كت،كت.ةّوقبقفخيهبلقبرعشيوهوً،انكاسيراهفقو
فرطلايفدوجوملالجرلانأل؛يحهنأءانثتساب،كلذهينعيامًامامتفرعي
لجرلاكلذدلجىلعهديعضيو،بابلاحتفينأهنكميو،تيمرخآلا
.رّيغتتدلجلاةعيبطبسحيو،هرداغتهدسجةرارحبرعشيو



درابلاةذفانلاجاجزقرحأف،رلاوموتنيبجىلعهنيبجيراهدنسأ
.ديلجلالثمهدلجامهنيبلصفييذلا
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:نوعبرألاوعبارلالصفلا
ةمتمتلا.نينثالاةليل

.زدناليكردنسكلأةحاسيفءارمحلارورملاةراشإدنعاورظتنا
رجفلاةعشأىلوأغزبتسً.انيميوًاراسييمامألاجاجزلااتحسامتكّرحت

ةعطقلثمدتمتمويغلاوً،اّميخملازيالناكليللانكل،فصنوةعاسدعب
.ةدلبلاقوفءادوسوةيدامرشامق

.غيلوألوحهعارذعضودقويفلخلادعقملاىلعيراهسلج
ةباوبيفيلاخلافيصرلاىلعناّحنرتيامهولجروةأرماامهنمتبرتقا

.زنيرثرامدلاو
نمغيلوأونِفسويراهجرخنأذنمتضقنادقةعاستناك

دقيراهناكةيلاعالوتبةرجشاودجو.ةبلصلاضرألاورطملاوحن،دعصملا
نم.فاجلابشعلاىلعمهسفنأاومرو،سويرامةفرغةذفاننماهآر
يفحصلاعمملكتوتيدالبجاديرّرحمبتكمبًالوأيراهلصتا،كانه
نعثحبلاهنمبلطو،ثدحاّمعهربخأورلومينرايببلصتامث،بوانملا
تريُنأ،ةقيقدنيرشعدعب.اهظقيأوليكاربلصتاً،اريخأو.دنالكيإنتسيوأ
ترهظو،ءاقرزلاءاوضألاوريوصتلاتالآضيموبيبالطلاىنبملامامأةقطنملا
ً.امئادلاحلايهامكً؛اعمةطرشلاوةفاحصلا

نوبقاريمهوالوتبلاةرجشتحتنيسلاجنِفسوغيلوأويراهناك
مث،ةعرسبهنمنوجرخيويبالطلاىنبملانولخدينييفحصلاوةطرشلالاجر
.هغبتةفافليراهأفطأ

.ً"انسح":نِفسلاق
."ةيصخش":يراهلاق
."كلتتيسن":لاقونِفسأموأ
مهيلإرلومينرايبعرسأف،ةحاسلاهاجتابءودهبكلذدعباوشم

.ةطرشلاتارايسىدحإىلإًاعيمجمهعفدو
اوصلختسيلوأ،نوققحملامهبوجتسيلةطرشلاةدايقرقمىلإًالوأاوبهذ

يراهَّرصأ،زجحلاىلإنِفسديتقاامدنعو.رلوملاقامكمهنمتامولعملا
لأس.مويلايفةعاس24ةدملهتنازنزجراخناسراحنايطرشفقينأىلع
،ريبكهبورهرطخنأنظيناكنإيراهامٍّدحىلإشهدنملارلوم
سبنينأنودنمهتبغرلرلوملثتماف،هسأرنمةّزهبيراهباجأف
.ىرخأةملكب

ىلإغيلوأَّلقتلةيرودةرايساوبلطو،ةيداعلاةطرشلابكلذدعباولصتا



.هلزنم
ءاوهنوكسرورملاتاراشإءاوضأعمةقفارتملانينطلاءاضوضترّكع

تراعتسادقةأرملانأًاحضاوادب.زدنالويةباوبيئانثزاتجانيحليللا
وهوهدسجبقصتلملجرلاصيمقاميف،اهسأرقوفاهتعضوولجرلاةرتس
.نيفولأمناودبيامهنأيراهَّنظ.لاعٍتوصبكحضي

.رضخألاىلإءوضلاريغت
يئانثلايفتخينألبقةأرملاةرتستحتنمرهظيرمحأًارعشحمل

.راظنألانع
ىلعرئاتسلثمو،ةأجفرطملالوطهفقوت،نردنيفازواجتامدنعو

ءادوسءامسنمامهيلعرمقلاءوضطقسومويغلاتعشقنا،حرسمةبشخ
.يرحبلاولسوأقيضمقوف

:مستبيويمامألابكارلادعقمىلعفلخلاىلإريدتسيوهورلوملاق
.ً"اريخأ"

نعهرصبحيشينأنودنمباجأفرطملاىلإريشيهنأيراهضرتفا
.ً"اريخأ":رمقلا

.ً"ادجعاجشىتفتنأ":يبصلاةبكرىلعتبريوهو،رلوملاق
.يراهىلإهرصبعفروروتفبغيلوأمستبا

دقل":ًالئاقهمامأقيرطلاىلعهينيعىقبأوًاددجمرلومرادتسا
.ً"امامتىشالت،يتدعمملأىفتخا

نِفساوذخأيذلاهسفنناكملايفدنالكيإنتسيوأىلعاورثعدقاوناك
موترضحأ،"نيزحلا"ثورغقاروألًاقفوو.زاجتحالاىنبميف؛هيلإنسترفيس
مدلاةنيعترهظأدقو،لمثوهوةرجألاةرايسهتدايقةهبشبنتسيوأرلاو
حارسقالطإبرلومرمأامدنعو.لوحكللًارثأةقيقحلايفهنمتبحُسيتلا
ىلع"نيزحلا"ثورغىدلنكتمل،هدضتاءارجإلالكفاقيإونتسيوأ
.ةداعلاريغىلعًافيطلادبسكعلاىلعامنإو،تاضارتعايأئجافموحن

بردلاىلعةطرشلاةرايستفقوتنيحلخدملايفةفقاوليكارتناك
.اهلزنممامأ

ضكروجراخلاىلإغيلوأزفقف،بابلاحتفوغيلوأقوفيراهلام
.ليكاروحن

امهضعبناقناعيامهونينثالاادهاشو،ةرايسلايفيراهورلوميقب
.تاجردلاىلعتمصب

ً"انسح"ونيترم"معن":ًالئاقهنذأىلإهعفرفيولخلارلومفتاهَّنر



.ةملاكملاىهنأمث،ةرم
ةلسيفجاّردتاّدعمبًاءولممًاسيكاودجودقل.يتبكلتتناك"

."يلرابلزنممامأةحاسلايفتالمهملا
."ديج"
ايكعمثيداحأءارجإيفنوبغريسوً،ابعصعضولانوكيس":رلوملاق

ّليختً.اضيأةيبنجألاةفاحصلا،2ةانقلا،هيك-رأ-نأ،اتاغسركأ.يراه
تلعفدقلً،انسح.اينابسإيفلسلستملالتاقلانعاوعمسدقمهنأبسحف
."رومألايرجتفيكفرعتاذل،لبقنمءايشألاكلتلك

."وجنأس"
ىنبملايفثدحاملليجستىلعانلصحدقل.لعفتسكنأضرتفأ"

ليغشتنغناتعاطتسافيكطقفلءاستأً.اضيأةيضاملاةليللايفيبالطلا
راطقنتمىلعرفاسوهءافطإيسنمث،دحألارهظدعبهتلفاحيفلِّجسملا
."سفنوهيفهلزنمىلإ

يأهيلعرهظيملريخألااذهنكل،يراههجوىلإرظنلارلومنعمأ
.لاعفنا

هحنمام،كاذنآبلصلاصرقلاحسمدقناكهنأ،اذهنممهألاو"
الٌرمأّهنإ!ّظحةبرضنماهلاي.مايأةّدعهتدمليجستلةيفاكةحاسم
.ً"اقبسمهلططخمهنأًابيرقتنظتنأنكميو،عقاولايفقّدُصي

.ً"ابيرقت":يراهمتمت
ةطرشلاقيقحتةطلسبتلصتادقو،يلخادقيقحتكانهنوكيس"

نوكتنألامتحالفغنالنحن.رلاوتاطاشننعتغلبأوSEFOةلقتسملا
لصنسوً،ادغمهعمعامتجالوأدقعأس.كلسلاىلعبقاوعةيضقلاهذهل
."يراهايعوضوملابلىلإ

."ريدملااهيأعئار"
.ً"امامتًاعنتقمودبتال؟عئار"
."؟عنتقمتنألهً،انسح"
."؟كلذكنوكأالاذاملو"
."تنأىتح؛قثينأهنكمينمبفرعيالءرملانأل"
يراهىقلأ.هنمباوجىلعلوصحلايفلشفهنكل،رلومانيعتفرط

:لاقودوقملافلخسلاجلايطرشلاىلعةرظن
."ً؟اليلقرظتنتنأكنكميله"
ىفتخاامناعرسيذلاغيلوأليكارتكرتف،ةرايسلانميراهجرخ



نيحهصيمقىلعاهرصبتتبثو،اهردصمامأاهيعارذتكبشو،لزنملالخاد
.اهمامأفقو

."لتبمتنأ":تلاق
."...رطملالطهيامدنعً،انسح"
.هتنجوىلعاهديةحارتعضوونزحبتمستبا."لتبأ..."
."؟نآلارمألاىهتناله":تسمه
.ً"ايلاحىهتنا"
.هيعارذباهكسمأف،مامألاىلإتلامواهينيعتضمغأ
."هرمأّربدتيس":لاق
."هعمتنككنألً،افئاخنكيملهنإلاق.فرعأ"
."ديج"
."؟كلاحفيك"
."ريخب"
."؟ءيشلكىهتناله؟حيحصاذهلهو"
."لمعلايفيلمويرخآّهنإ".اهرعشيفيراهمتمت."ىهتنا"
."ديج":تلاق
.امهنيبةريغصلاتاغارفلالكألميوهنمبرتقياهدسجبرعش
.ً"اديجاذهنوكيس.مداقلاعوبسألايفديدجلالمعلاأدبأس"
كلهنّمأيذلالمعلاوهأ":هقنعىلعاهديعضتيهوتلأس

."؟كقيدص
."؟نتسيوأنيركذتتله،نتسيوأ".هفنأاهتحئارتألم."معن"
."؟ةرجألاةرايسقئاس"
تنكدقل.ءاثالثلامويةرجألاةرايسقئاسةدايقناحتماّنإ.معن"

."مويلكولسوأيفعراوشلاءامسأظفحأ
.هتلّبقوتكحض
."؟كيأرام":اهلأس
."نونجمكنأنظأ"
.اهتنجونعةعمدحسمو،هينذأاهتكحضتبعاد
."نآلابهذأنأبجي":لاق
.كلذلعفعيطتستنلاهنأكردأيراهنكل،مستبتنأتلواح
."عيطتسأنل":اهتوصجيشنلاقنخينألبقتمتمت
."نيلعفتسلب":يراهلاق



."كنودنم...شيعلايننكميال"
يّربدتتنأكنكمي.حيحصريغاذه":هيلإاهّدشيوهويراهلاق

كرمأيّربدتتنأكنكميله:وهلاؤسلاّنكلو.ينودنمًاديجكرمأ
."؟يعم

."؟هنعينلأستكنأنظأاماذهله":تسمه
.ً"اّديجهيفيرّكفتنأبجيِكنأفرعأ"
.ً"ائيشفرعتالتنأ"
."ليكارايًالوأيرّكف"
ىلإرظنلاتنعمأو،هيديباهرصخطاحأاميف،فلخلاىلإاهسأرتداعأ

.يراهنظامك؛تارييغتنعةثحابههجو
."يراهايبهذتال"
."...اننكمي.ركابلاحابصلايفًادغيتآسف،تببحأاذإ.عامتجاّيدل"
."؟اذام"
."ً؟اديجاذهودبيله.راكفأوأ،ططخّيدلتسيل،يردأال"
.ً"ازاتمماذهودبي".تمستبا
.رداغواهّلبقمثً،ادّدرتماهيتفشىلإرظن
سيلأ!؟انه":ةآرملاىلإرظنيوهودوقملافلخسلاجلايطرشلالأس

."ً؟اقلغمناكملا
دعبنمةثلاثلاىتحوةرشعةيناثلانمهباوبأحتفيهنإ":يراهلاق

."لمعلامايأيفليللافصتنم
.رسكوبجراخفيصرلابرققئاسلافقوت
."؟ريدملااهيأًاضيأيتأتسله"
."هدرفمبكعمملكتينأديري":ًالئاقهسأررلومَّزه
كشوىلعنئابزلارخآو،ليوطتقوذنمتفقوتدقةمدخلاتناك

.برشملاةرداغم
،ةقباسلاةرملايفامكاهسفنةلواطلاىلإًاسلاجسوبيركسيئرناك

حُتفً.ابيرقتةغرافهمامأبارشلاسأكو،لظلايفناقيمعلاهينيعارجحمو
."يراهايَّيناهت":لوقيوهوههجويفٌّقش

.ةلواطلاودعقملانيبهسفنيراهرشح
نِفسنأتفشتكافيكينربختنأبجي،نكلً.اقحديجلمعّهنإ"

."لسلستملالتاقلانكيملنسترفيس
ملهليوةروصتيأردقيننأتركذتو،غاربيفنسترفيسةروصتيأر"



اوصحفيعرشلابطلاءاربخنأاذهنممهألا.هسفنناكملايفثيبزيلو
."...تحتزاربلااياقب

تحافو،يراهعارذىلعهديعضووةلواطلاقوفةطرشلادئاقلام
.غبتلاوبارشلاةحئارهنم

طبرتكلعجاميأ،ةهبشلا؛ةركفلاامنإو،يراهايةّنيبلاينعأال"
نّوكتكلعجيذلاام؟ماهلإلاةظحليهام.بسانملاصخشلابّةلدألا
."؟ةركفلا

لاوطراكفألاعاونأّىتشيفناسنإلارّكفي":ًالئاقهيفتكيراهَّزه
."...ةأجفاهّنكل،تقولا

."؟اذام"
."بسانموحنىلعًاعماهعيمجمءالتت"
."؟ينعتاذام"
نأداتعانوتغنليإقودنأفرعتنكتملأ":باجأوهنقذيراهَّكح

."ً؟امامتهبصاخلاونايبلاحيتافماوطبضيالأونايبلايصصختمنمبلطي
."ال"
ال.ةديجتاوصأهنمردصتالً،امامتونايبلاحيتافمطبُضتامدنع"

."ةلاصألابساسحإلاو،ءفدلاضعبدقفيهنكلو،امبطخكانهنوكي
.اهنعلصفنتنأكشوىلعةلواطلاىلعءالطةعطقيراهزكو
نكلو،نامزلاوناكملانعانتربخأةيلاثمةرفيشلسلستملالتاقلاانحنم"

ىلعسيلولاعفألاىلعزكرنانلعجةقيرطلاهذهبو.ببسلانعسيل
بجي،مالظلايفكتسيرفىرتنأتدرأاذإكنأداّيصلكفرعي.عفادلا
تفقوتامدنع.اهبرقدجويامىلإرظنتنأامنإو،ةرشابماهيلعّزكرتّالأ
."كلذتعمسقئاقحلاىلإقيدحتلانع

."؟هتعمس"
ً.ادجةيلاثمكلتةموعزملاةلسلستملالتقلامئارجنأتعمس،معن"

ليصفتلاىتحةغيصلابمئارجلاتمزتلادقف.ةيلصأريغاهنكل،ةيعقاوتدب
لثمًالوقعمسيلهنكلو،ةبذكيألثمًالوقعمودبيًاريسفتانتحنمو،ريخألا
."ةقيقحلا

."!؟اذهتفرعتنأو"
."يتيؤرتحضتاورصبلاريسحدعأمليننكل،ال"
يتلابارشلاسأكىلإ؛لفسألاوحنقّدحيوهوسوبيركسيئرأموأ

يفىحرلارجحلثمتوصاهنعردصيف،ةلواطلاىلعهيدينيباهريدي



ً.ابيرقتروجهملائداهلابرشملا
."رذتعأو،يراهايرلاوموتنأشبًائطخمتنك":ًالئاقحنحنت
.يراهبُجيمل
دوأ.ةمدخلانمكفرصقاروأعقوأمليننإوهكلهلوقديرأام"

ةلماكلايتقث؛يتقثبىظحتكنأفرعتنأديرأو،كلمععباتتنأكنم
."...يراهايلمآو.ةصوقنملاريغ

نمىندألافصنلايف-ةماستبالانمٌعون-ةحتفترهظو،هديعفر
."كتقثبىظحأنأ...":عباتيوهوههجو

."اذهيفركفأنأبجي":يراهلاق
.ةحتفلاتقلُغأ
."لمعلانأشب":فاضأ
.هينيعىلإةرملاهذههتماستباتلصووً،اددجمسوبيركسيئرمستبا
."يراهايبارشلانمًاسأككليرتشأينعدً،اعبط"
."بارشلاىلعنمدمانأ"
تفاختوصبكحضمث،ةظحللهشأجةطابرسوبيركسيئردقف

."...له.يراهايريخألاؤسكانه،نكل.ينملامهإاذه.رذتعأ":ًالئاق
.ةلواطلاىلعىرخأةرودسأكلاتلمكأنيحيفيراهرظتنا
."؟ةيضقلاهذهاهبمدّقتسيتلاةقيرطلايفترّكفله"
."؟مّدقأ"
نوعضيسو،كعماوملكتينأنوّدويس.ةفاحصلاىلإو،ريرقتلايف،معن"

هبماقيذلاحالسلابيرهترمأجرخاذإةّربكملاةسدعلاتحتهلككلسلا
."...لوقتّالأيرورضلانمببسلااذهل.نلعلاىلإرلاو

نعسوبيركسيئرثحبنيحيف،هغبتفئافلةبلعنعيراهثحب
.تاملكلا

."ريسفتلاةءاسإلًالاجمكرتتةصقمهحنمتالأ..."ً:اريخألاق
.هعمغبتةفافلرخآىلإرظنو،ةماستبالاهبشيامبهيتفشيراهّطم
فّفجوهبارشنمةعرجرخآعّرجتمث،همزعسوبيركسيئردقع

.هديافقبهمف
."ً؟ائيشلاقله"
."؟رلاويفركفتله":ًالئاسهيبجاحدحأيراهعفر
نمو؟هئاكرشةيوهنعءيشيأ؟تومينألبقًائيشلاقله.معن"

."ً؟اضيأًاطروتمناك



يأً؛ائيشلقيمل،ال".ةريخألاغبتلاةفافلبظفتحينأيراهرّرق
."ءيش

اذامو".لاعفنايأنودنمهيلإسوبيركسيئررظن."فسؤماذه"
."؟عونلااذهنمًائيشفشكتله؟كلتمالفألاتاليجستنع

يراهناكاملًاقفو.نيواقرزلاسوبيركسيئرينيعىلإيراهرظن
ناك.ةيلمعلاهتايحلاوطةطرشلاكلسيفسوبيركسيئرلمع،هفرعي
،نيتنشخونيتريبكهاديوً،اميقتسمًاطخهمفو،سأفلصنلثمًاداحهفنأ
.نمآوبلصتينارغوهف؛كلسلاساسأنمًاءزجربتُعيو

،لاحلكىلعهنأشبقلقتامكانهسيل؟فرعينم":يراهباجأ
يراهلازأ."...ًالاجمكرتتالةصقنوكتسةلاحلاهذهيفاهنأىلإًارظن
."ريسفتلاةءاسإل...".ءالطلانمةفاجلاةرشقلاًاريخأ

.ةراشإلاكلترظتنتاهنأكو؛قفختبرشملايفءاوضألاتأدب
.امهضعبىلإارظنف،يراهضهن
."؟ّكلقينمىلإجاتحتله":سوبيركسيئرلأس
."ةهزنيفجرخأس":ًالئاقهسأريراهَّزه
بابلاوحنيشمييراهناك.ًالوطموةوقبيراهسوبيركسيئرحفاص

.ةأجففلخلاىلإرادتساوفقوتنيح
.ً"ادحاوًائيشرلاولاق،ةبسانملاب"
."؟لاقاذام!اٍّقح":رذحبلاقوً،ابارغتساهيبجاحسوبيركسيئرعفر
."ةمحرلابلطدقل"
،راجشألانمطقاستيرطملاناك.ةربقملاربع؛قيرطرصقأيراهكلس

طبهتنألبق،ةريغصتادهنتاهنأكولفسألايفقاروألابرضتتارطقلاو
عمسو،روبقلانيببردلاىلعىشم.شطعلابارتلااهعلتبيوضرألاىلإ
؛همامأركألماغةدابعرادةعاقترهظ.ىغصأوفقوتف،نومتمتيىتوملا
.سوثلتةلتوحنةباوبلانمجرخورسيألابردلاىلعىشم.ةنكاسوةملظم

حتفمث،ماّمحلالخدوهبايثقّزم،هتقشىلإيراهلصوامدنع
كانهيراهفقواميف،ناردجلاىلعراخبلاعّمجت.نخاسلاءاملاروبنص
رّخبتيءاملاو،همونةفرغىلإبهذ،كلذدعب.رمحأهدلجحبصأىتح
هينيعضمغأ.هدسجففجينأنودنمريرسلاىلعىقلتساو،هنم
ً؟الوأيتأيسامهيأ؛روصلاوأ،مونلايتأينأرظتناو

.ىغصأو،ةمتمتعمسكلذنمًالدب
اوناك؟اهنوعضياوناكيتلاططخلاام؟هنعنوسماهتياوناكيذلاام



.ةرفيشلابنوملكتي
افقىلعيسامخلامجنلاشقنبرعشو،رادجلاىلعهسأردنسأو،سلج

.هسأر
.جراخلايفًابيرقغزبيسءوضلانأفرعو،هتعاسىلإرظن
ةفافلدجوىتحهترتسبويجيفثحب.ةهدرلاىلإبهذوضهن

،ةشيعملاةفرغيفيسركلاىلعسلج.اهلعشأمثاهفرطلازأف،ةريخألاهغبت
.حابصلاجالبنارظتناو

.ةفرغلارمقلاءوضرانأ
ةميدقلاولسوأةدلبيفهعمملكتيذلالجرلايفو،رلاوموتيفرّكف

ناك.ةطرشلاةدايقرقميفحطسلاىلعمعطملاجراخرلاوعمهثيدحدعب
.ةرسألاكشكيفلمعيلازيالناكوهبقلبظفتحاهنأل؛ًالهسهيلعروثعلا

هرعشيفهديرّرميوهوباجأدقةيراخفلاةدضنملافلخلجرلاناك
ضرعتيناكدقفً.انيكسمًالجرناك،ًالعفهركذتأ،معن؟نوربموت":ينهدلا
ُتنكله.لمعلانعلطاعلاءاّنبلا؛هدلاولبقنملزنملايفبرضلل
."ولوسىعدينمانأتنك،معن.نوربموتقيدصنكأمل،ال؟هقيدص

؛لحاسلاوهراطقلانتمىلعهيلإتلصوناكمدعبأ".لجرلاكحض
ً،افيطلىتفهركذتأ.رُثكءاقدصأهيدلنوربموتنأنظتال.ولسوأبونج
لثم؛قيرطلاروبعيفزئاجعلاتاديسلانودعاسينيذلانايتفلاعوننم
؛هدلاوةافويفبيرمءيشكانه.راوطألابيرغناكهنكل،ةفاّشكىتف
.ً"ادجةبيرغةثداحاهنأينعأ

قصتلتةريغصتائيزجبرعشو،ةلواطلاحطسقوفهعبصإيراهرّرم
زاهجيفرمحألاءوضلاضمو.ليمزإلانمرفصأرابغاهنأفرعو،هدلجب
.حابصلااذهأدبيسرمألانأفرعو،ضرتفاامكنويفحصلامهنإ.يلآلادرلا
نأركذت.طالم؛رممعطبسحأو،هناسلىلعهعبصإفرطيراهعضو
مجنلايلرابملهليوشقنثيح406ةفرغلابابقوفرادجلاهردصم
؛بيرغءاّنبلاهمدختسايذلاجيزملانأكردأو،هناسلبيراهظّملت.ّيسامخلا
.ضيبمعطً؛اهيرك،الً،اولح؛رخآًامعطقوذتهنأل
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