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ةينورتكلاوأ
وأةطرشأىلعليجستلاويفارغوتوفلاليجستلاهيفامبةيكيناكيموأ

ةءورقمصارقأ
نماهعاجرتساو،تامولعملاظفحاهيفامبىرخأرشنةليسوةيأوأ
.رشانلانميطخنذإنود



لوألامسقلا



1
ّةطخلا
تسيلو،ّةطخلايهكلتنكتملً.ايقطنمودبيالاذهو،تومأس

نمتقولالاوطقيرطلاهذهيفيضمأتنكامبر.لاحلكىلعيّتطخ
.ةيقطنمودبتو،لضفأيّتطختناك؛يّتطخكلتنكتمل.يردأنأنود

كرودقمبناكاذإ.ةريخأةكحضتقوناح؛ةيقدنبلاةهوفىلإقّدحأ
هذهليوحتاننكمي.ةلعشنمًاسبقنوكتدقف،قفنلارخآيفءوضةيؤر
ةدحاوةركف.ّةطخلابانمزتلااننأول،تنأوانأ،حلاصءيشىلإةايحلا
ىنعمنعلأسيدحأالنكل،ةايحلاىنعمنععيمجلالأسي:ةريخأ
.توملا



2
ءاضفلادئار
،ةكحضملاةريصقلاتاوطخلا:ءاضفدئاربيراهزوجعلالجرلاّركذ

ىلعناليقثلانالعنلاو،ناتدماجلاناوادوسلانانيعلاو،ةسّبيتملاتاكرحلاو
ًادعتبموفطلاوضرألابلاصتالانادقفنمًافئاخناكهنأك؛ةيبشخلاةيضرألا
.ءاضفلايف

تناكوجرخملاقوفضيبألارادجلاىلعةّقلعملاةعاسلاىلإيراهرظن
ةعمجلادوشحتكّرحت،نيفداتسغوبيفةذفانلاجراخ.15:16ىلإريشت
ةرايسلةيبناجلاةآرملانعةضفخنملالوألانيرشتسمشتسكعناو،ةعرسب
.ماحدزالاةعاسيفةدعتبميضمت

قينأيدامرفطعمىلإةفاضإةعبق:زوجعلالجرلاىلعيراهّزكر
يدامرلاورسو،قنعةطبرو،ةيفوصةرتسهتحتو،فيظنتىلإةّسامةجاحب
يتلانيدعاقتملاكئلوأدحأهنإ.عّملمءاذحو،ةربإلاكةّداحتاديعجتبّثر
نأفرعييراهنألً؛انيمختكلذنكيمل.مهبةءولممنوتسروجامودبت
ناكقباسسبالمرجاتهنأو،هرمعنمنينامثلاوةيداحلايفزلوشتسغوأ
يفًالقتعماهاضمأةريصقةدمءانثتساب،نوتسروجاميفهتايحلكشاعدق
نيفغنيررسجنعهطوقسةجيتننيتسّبيتمناتبكرلاتناك.برحلاءانثأ
ةيمدلاعابطنازّزعت.هتنبالةيمويلاهتارايزيفهكلسيناكيذلاةاشملل
نيقفرملانميدومعلكشبنيتيوتلماتناكهيعارذنأةقيقحبةيكيناكيملا
هديو،نميألاهدعاسىلعةعوضومةينبيشماصعتناك.مامألاىلإنازربتو
دضنلادنعرعشلاريصقباشىلإهمّدقيناكًايفرصمًاكصكسمتىرسيلا
ناكهنأفرعهنكل،قودنصلانيمأهجوةيؤريراهعطتسيمل.2مقر
.جاعزنالاوفطاعتلانمجيزمبزوجعلالجرلاىلإقّدحي

.زلوشتسغوأرودًاريخأناحدقو،كاذنآ15:17ةعاسلاتناك
ًانورك730ُّدعتو،1مقردضنلافلخسلجتتيرغنياتشتناك

ةلاوحكاذنآاهاطعأدقناكءاقرزةيفوصةعبقرمتعيىتفلًايجيورن
نيحىرسيلااهدييفمتاخلالمحييذلاعبصإلايفةساملاتألألت.ةيديرب
.دضنلاىلعةلاوحلكعضتتناك

دضنلامامألافطأةبرععمةأرماكانهنأفرعهنكل،يراهَريمل
ةأرملاتناكً.امئانناكلفطلانأل؛حجرألاىلعاهسفنّيلستلاهّزهت،3
ربعلجرلٍلاعٍتوصبحرشتتناكيتلا،ينيربةديسلادنعاهرودرظتنت
نكيملنإرخآصخشباسحنمغلبمعاطتقاعيطتسيالهنأفتاهلا



يف،فرصملايفلمعتاهنأًاضيأهتغلبأ.كلذبًادقعّعقودقباسحلاكلام
.شاقنلاكلذءاهنإيلاتلابامهيلعنأو،هيفلمعيالوهنيح

لخادىلإةعساوتاوطخبنالجرلخدو،ةظحللاكلتيفبابلاحُتف
نييلاورسنيءادرناسبلي،ريصقرخآلاوةماقلاليوطامهدحأ،فرصملا
أدبوهتعاسنميراهقّقحت.ىلعألاىلإتيرغنياتشترظنف،نيلثامتم
لجرلاكّرحتّمث،هفلخنياتشسلجتيذلادضنلاىلإنالجرلامدقت.ّدعي
صخشلثميشميريصقلاناكنيحيف،ةلحضةكربيفضوخيهنأكليوطلا
رمتعييذلاىتفلارادتسا.اهعممؤالتلاهرودقمبسيلةيلضعةوقبستكا
ىتحهدوقنّدعبًادجًالوغشمجرخملاوحنيشميأدبو،ءطببءاقرزةعبق
.نيلجرلاَريملهنإ

:دضنلاىلعءادوسًةبلعيمريوهونياتشلليوطلالجرلالاق
،اهناكميفسمشلاةعشأنمةيقاولاهتراظنريصقلالجرلاعفد.ً"ابحرم"
ّداحتوصبلاقو،ةقباسلابناجبةلثاممةبلععضوو،مامألاىلإىشممث
."!بابلايحتفا!لاملا":عيفرو

***
لكتدّمجتثيح؛تقؤملافاقيإلارزىلعطغضلابًاهيبشرمألاناك
يهفقوتيملتقولانأىلعةديحولاةلالدلاتناك.فرصملايفةكرح
كاذنآريشيناكيذلا،ةعاسلايفيناوثلابرقعو،ةذفانلاجراخريسلاةكرح
نينطكانهناك.اهبتكمتحتًارزنياتشتطغض.ٍناوثرشعءاضقناىلإ
.هتبكربرادجلاىلإدضنلابابريصقلالجرلاعفدف،ينورتكلإ

."!هلوطبمويلاانيدلسيل،ةعرسب؟حاتفملاهيدلنم":لأس
."!جليه":اهفتكقوفنمنياتشتخرص
يفديحولابتكمللحوتفملابابلالخادنمتوصلاءاج."؟اذام"

.فرصملا
."!جليهايراّوزانيدل"
.ةءارقةراظنولكشلاةيشارفقنعةطبرعضيلجررهظ
فاّرصلازاهجحتفتنأكنمناديريناديسلاناذه":نياتشتلاق

."جليهاييلآلا
نيذللا،نييلاورسلاامهيءادربنيلجرلاىلإةهالببنستنميلكجليهقّدح

يفيمامألابابلاىلإةيبصعبليوطلارظن.دضنلانمهبناجىلإكاذنآاناك
.عرفلاريدمىلعنيتتباثريصقلاانيعتناكنيح

،هيسنًادعومكاذنآركذتدقهنأك؛"عبطلاب،معن!هآ":جليهقهش



.ةلجلجمةروعسمةكحضقلطأو
نمليصفتلكةطاسببنالجستهينيعكرتوً،انكاسيراهكّرحيمل
ةّقلعملاةعاسلاىلإرظنيرمتسا.ةيناثنورشعوسمخ.امهتاءاميإوامهتاكرح
زاهجحتفيعرفلاريدمهنيعفرطنمىرينأعاطتساهنكل،رادجلاىلع
لكشلايتليطتسمنيتيندعمنيتبلعجرُخيو،لخادلانميلآلافاّرصلا
نوضغيف؛تمصبوةريبكةعرسبءيشلكثدح.نيلجرلاىلإامهّملسيو
.ةيناثنيسمخ

هتبلعنمنيتيندعمنيتبيقحجرخأدقريصقلالجرلاناك."!كلناتاه"
امهبكسمأمث،هسأربأموأو،هقيرعرفلاريدمعلتبا.جليهىلإامهبعفدو
.يلآلافاّرصلازاهجيفامهعضوو

ةلطعكلىنمتأ":ةبلعلاكسميوهرهظّدشيوهوريصقلالجرلالاق
.فصنوةقيقدتّرم."!ةديجعوبسأةياهن

."ةعرسلاهذهبسيل":جليهلاق
.هناكميفريصقلالجرلارّمست
.زيكرتلالواحوهيتنجونطابيراهّصم
."...لاصيإلا":جليهلاق
بيشأو،مجحلاريغصعرفلاريدمىلإةليوطةظحلنالجرلاقّدح

بقاثتوصبةّداحةيلاعةكحضتناك.كحضيريصقلاأدبمث،رعشلا
تنأ".مهرمأنمةلجعىلعصاخشأاهبكحضييتلاةقيرطلابو،يريتسه
نينويلمميلست؟كلذكسيلأ،عيقوتنودنمناكملارداغنساننأنظتال
."!لاصيإنودنم

."يضاملاَعوبسألاكلذىسنينأامكدحأداكً،انسح":جليهلاق
ّعقوو،"نآلاددجلاصاخشألانمريثككانه":ريصقلالجرلالاق
.نوللايرهزورفصأنيجذومنالدابتو،جليهو

ةعاسلاىلإرظنينألبقًاددجميمامألابابلاقالغإيراهرظتنا
.ٍناوثرشعوناتقيقد.ىرخأةرم

.ةدعتبمقلطنتةينمألايدرونةنحاشةيؤربابلاجاجزربععاطتسا
ىلإةجاحبيراهنكيملو،فرصملايفسانلانيبثيداحألاتِفنُؤتسا

،همامأةعبرأودضنلافلخةثالث.تقولاكاذيفكلذعباتهنكل،ّدعلا
فقيوكاذنآلخددقناكيذلايلاورسلاءادرلابلجرلاولفطلامهنيبو
فرع.عفدةصاصقىلعهباسحمقربتكي،ةفرغلاَطسوةلواطلابناجب
.زروتنياشنسلجأنمكلذنأيراه



بابلاهاجتابيشميأدبو،ً"ابيطًً◌امويمكلىنمتأ":زلوشتسغوألاق
.يمامألا

كلتيفءيشلكأدبو،ديدحتلاب15:21:10ىلإريشتةعاسلاناك
ً.اديدحتةظحللا

اهقاروأنيبنمزربيتيرغنياتشسأريراهىأر،بابلاحُتفامدنع
هابتنالّوحت.ةرملاهذهءطببً،اددجماهسأرتعفرمث،اهفلخىراوتيو
بوثمامزّدشدقلخديذلالجرلاناكذإ،يمامألابابلاىلإيراه
ءادوس-ةيجيورنةيقدنب-3.يج.هيأةعرسبجرخأولفسألاىلإلمعلا
ءانثتساب،لماكلابههجوّيطغينكادقرزأيفوصعانقناك.ةيتيزءارضخو
.رفصلانمّدعلايراهأدب،انهو.هينيع

.حالسلاةوقبةقرسهذه":ةيمدلثم،مفلاثيحكّرحتيعانقلاأدب
."!مهنكامأيفعيمجلاَقبيلف

قلطيًاعفدمنأكادبريغصلافرصملايفنكل،هتوصعفردقنكيمل
ةكرحتوصنممغرلابعاطتساو،نياتشىلإرظنلايراهنعمأ.هفئاذق
.ةيقدنبلالجرلامّقلنيحّتيزمندعملةتفاخةقطقطعامسةديعبلاريسلا
ً.ابيرقتيدارإالوحنىلع،رسيألااهفتكضفخنا

.فوخلانماهباوصتدقفامبروأ،ةعاجشةاتفاهنأيفيراهرّكف
امدنعهنأمهربخأدق،ولسوأةطرشةيلكيفسفنلاملعذاتسأ،نوأناك
اوبّردتيتلاةقيرطلابنوفرصتيوريكفتلانعنوفقوتيًاريثكسانلافاخي
ةجيتنتماصلاةقرسلاراذنإرزفراصملايفظوممظعمطغضي.اهيلع
ملثيح،تاقرسنعةّدعريراقتبدهشتسايذلا،نوألوقيامك،ةمدصلا
لثماوناك.المأراذنإلااوقلطأدقاوناكنإاوركذتينأنوريثكعطتسي
دقفرصمقراساهيفنوكييتلاًابيرقتاهسفنةقيرطلابو،نييلآنيرايط
.نوألاقامك،هفاقيإلواحيصخشيأىلعرانلاقالطإىلعهسفنبّرد
هلعجيفصخشيأةصرفتلحمضااملك،فرصمقراسفوخدادزااملك
؛قراسلاينيعىلعّزكرينألواحيوهوًامهجتميراهناك.هيأرريغي
.ناواقرزامهنإ

لجرلامدقتف،دضنلاىلعاهامروءادوسةيشامقةبيقحقراسلاجرخأ
ىلعمثجمث،دضنلابابىلإتاوطختسءادوسسبالميدترييذلا
يتلا،نياتشفلخةرشابمفقيلىلعألاىلإهيمدقعفدو،ايلعلاةفاحلا
.يراهرّكفامك،ّديج.ريبعتيأنمولخياههجووةنكاسسلجتتناك
ىلإقيدحتلابلعفّدريأريثتالأيضقتيتلاتاميلعتلافرعتتناك



.قراسلا
،مامألاىلإىنحنامث،نياتشقنعىلإةيقدنبلاةروساملجرلاهّجو

.اهنذأيفسمهو
عفترينياتشردصةيؤرعاطتسايراهنكل،دعبتعزفدقنكتمل

ةدودشملاءاضيبلاةزنكلاتحتريغصلايردصلااهصفقنأادبو،ضفخنيو
.ةيناثةرشعسمخ.ءاوهىلعلوصحلالجأنمحفاكيكاذنآًاريثك

.جليه":ةايحلابنايتوصلااهالبحضبنً،اريخأ.نيتنثا،ةرم،تحنحنت
نعًامامتًافلتخمو،ّشجأوًاتفاختوصلاناك."!يلآلافاّرصلازاهجحيتافم
.قئاقدثالثلبقاهسفنتاملكلاقطنيذلاكاذ

هلاقامعمسدقجليهنأفرعهنكل،هتيؤريراهعطتسيمل
.بتكملابابدنعكاذنآفقيهنأوقراسلا

ةيتآلافقوتلاةظحليفو،ةبوعصبًاعومسماهتوصناك."...الإو،عرسأ"
زلوشتسغوأءاذحيلعنعقووهفرصملايفهعامسنكمياملكناك
لبطدلجىلعفيفحامهنعردصينيتاشرفلثم،ةيبشخلاةيضرألاىلع
.ديدشءطبب

."ّيلعرانلاقلطيس..."
عمسو،جراخلايفةرايسكانهتناك.ةذفانلاجراخىلإيراهرظن
نوّرميصاخشأوتارايسءاضوضدرجم.اهتيؤرعطتسيملهنكل،لمعيًاكرحم
.كانه

.هيلإلسوتياهتوصناك."...جليه"
فرصملاريدمنعليلقلافرعدقف،عارسإلاىلعجليهيراهّثح

تلصفناًالماحةنباوةجوزولدوبيبلكهيدلنأيراهفرعً.اضيأزوجعلا
ًادادعتساةعتمألاتَمِزُحدقو،لزنملايفهراظتنابعيمجلاوً،اريخأاهجوزنع
ةظحللاكلتيف.جليهدوعيامنيحيلبجلاخوكلاىلإةرايسلابلاقتنالل
لكهيفأطابتتملحلانمعونيف،ءاميفقراغهنأجليهرعشتاذلاب
قراسناك.يراهةيؤرلاجميفرهظمث.عرستنأتلواحامهمكتاكرح
جليههجاويحبصأهنكل،اهفلخىحضأونياتشيسركرادأدقفرصملا
،فلخلاىلإجليهعجارتً،اناصحمعُطينأهيلعفئاخلفطلثمو.كاذنآ
يفعّنقملالجرلاسمه.اهاصقأىلإةدودممهعارذو،حيتافمةعومجممّدقو
ةنزتمريغتاوطخعجارتيذلا،جليهوحنشاشرلاهّجونيحنياتشنذأ
.فلخلاىلإ

يفلاملاعضتويلآلافاّرصلازاهجحتفتنأبلطي":نياتشتحنحنت



."ءادوسلاةيشامقلاةبيقحلا
.هيلإةهّجوملاةيقدنبلاىلإًالهاذجليهقّدح
امنإوكيلعسيل.رانلاقلطينألبقةيناثنورشعوسمخكيدل"
."ّيلع

ً.ائيشلوقينأديريهنأك؛هقلغأوهمفجليهحتف
."جليهاينآلا":نياتشتلاق
داكو،فنعلاتحتةقرسلاتأدبذنمتضقنادقةيناثنوثالثتناك

هيتبكرىلععرفلاريدماثج.يمامألابابلاىلإلصينأزلوشتسغوأ
اهددعغلبييتلاحيتافملاةعومجمىلإرظنو،يلآلافاّرصلازاهجمامأ
.ةعبرأ

."ةيناثنورشعتيقب":نياتشتوصىّود
اهقيرطيفةيرودلاتارايس.يراهرّكفامك،نوتسروجامةطرشرفخم

.ةعمجلامويماحدزالاةعاسيف،ةينكسٍنابمةينامثدعبىلع،مهيلإ
يففقوت.لفقلايفهلخدأوًاحاتفمجليهكسمأ،ةشعترمعباصأب
.ربكأةوقبطغضهنكل،ةفاسملافصتنم

."ةرشععبس"
."...نكل":لوقيعرش
."ةرشعسمخ"
.هحتفيملهنكل،لفقلايفلخد.رخآبّرجوحاتفملاجليهبحس
."!...هللااي"
ايرضخأطيرشنمةعطقهيلعيذلاحاتفملامدختسا.ةرشعثالث"
."جليه

.ةرملوأاهاريهنأكحيتافملاةعومجمىلإجليهقّدح
."ةرشعىدحإ"
نياتشوحنرادتساو،بابلاحتف.لفقلايفرادو،ثلاثلاحاتفملالخد

.لجرلاو
."...هحتفبجيرخآلفقكانه"
."!ٍناوثعست":نياتشتخرص
ٍرداقريغ،حيتافمللةّملثملافاوحلاىلعهعباصأرّرميوهوجليهجشن
-نيفوفكملابةصاخةغل-ليربةغلكفاوحلاًامدختسم،اهتيؤرىلع
.اهنمبولطملافرعيل

."عبس"



تسغوأكسمأ.دعبةطرشتاراّفصالً؛اديجعمسلايراهفهرأ
.يمامألابابلاةضبقزلوش

.ضرألابحيتافملاةعومجمتمطترانيحةيندعمةقطقطكانهتناك
."سمخ":نياتشتسمه
ّنظ.فرصملالخادىلإعراشلانمتاوصألاتعفدناو،بابلاحُتف
توصلاعفترا.ديعبنمفولأملاتفاخلاتوصلاعامسهرودقمبنأيراه
.بابلاقلُغأمث،ةطرشلاتاراّفصً.اددجم

."!جليهايناتنثا"
.نيتيناثلاّدعو،هينيعيراهقلغأ
فقيو،يناثلالفقلاحتفعاطتسادقناك."!اذنحناه":جليهخرص

!بسحفدوقنلاجرُخأينعد".نيتيندعملانيتبلعلابحسي،كاذنآًاينحنم
.هلمعنعهتعطاقةّداحةخرصّنكل،"...انأ

قّدحتةأرماتفقوثيحفرصملانمرخآلافرطلاوحنيراهرظن
ىلعةيقدنبلاةهوفطغضيوهوهناكميفرّمستملافرصملاقراسىلإبعرب
ةبرعهاجتايفتمصباهسأربتأموأو،نيترماهانيعتفرط.نياتشقنع
.ةّدحلفطلاخارصدادزانيحلفطلا

بحس.ىلوألاةيندعملاةبلعلاتجرخنيحفلخلاىلإعقيجليهداك
ّدش.اهيفلاومألالكتناكٍناوثتسدعبو،ءادوسلاةيشامقلاةبيقحلاهيلإ
بناجبفقوو،هنمبُلطامكةيشامقلاةبيقحلامامزنستنميلكجليه
وحنىلعًائداهوًاتباثاهتوصادبو،نياتشربعيرجيءيشلكناك.دضنلا
.كاذنآئجافم

.ةيشامقلاةبيقحلايفلاملاناك.ةقرسلاتلمتكاو،ٍناوثثالثوةقيقد
تاقرطىرخأةطرشتارايسقلغتسو،تاظحلدعبةطرشةرايسلوألصتس
يفةيلخلكنأنمّدبال.قئاقدعبرأدعبفرصملالوحةرشابملابورهلا
ملءيشثدحمث.رارفللناحدقتقولانأخرصتتناكقراسلادسج
يسركقراسلارادأ،برهلانمًالدب.ةطاسببًايقطنمنكيمل،يراههمهفي
.اهنذأيفًائيشسمهومامألاىلإىنحناّمث،ههجاوتتحبصأىتحنياتش
هنكل،مايألادحأيفهينيعصحفيوبهذينأبجيناك؛هرصبيراهّزكر
اههجوضّرعتو،نايعللرهظياليذلااهباذعىلعّزكرتتناك.هآرامىأر
سمهيتلاتاملكلاةيمهأتبعوتسانيحةئيطبوةيجيردتلّوحتةيلمعل
ادبنينيعقوف.سأيفرحنابّذشملاوناعيفرلااهابجاحلّكش.اهيلإاهب
افرطلّكشوىلعألاوحنايلعلااهتفشتََوتلاو،اهسأرنمكاذنآنازربتامهنأ



.أدبدقناكاملثمةأجفءاكبلانعلفطلافقوت.ةبيرغةماستبااهمف
.ةنقتمةروصوً،افولأمًادهشمكلذناك.فرعيناكهنأل؛ةوقبيراهسفنت
مكحبرخآلاامهدحأربخينيحةيناثلانمًاءزجًاعمناهجاوتيناصخش
.هتيحضولتاقلا؛سئابلاهريظننمنيربشدعبىلععّنقملاهجولاو،مادعإلا
.ةعيفرةلسلسنمّىلدتيريغصيبهذبلقواهترجنحىلإةبّوصمةيقدنبلا
ةوقبقفخياهضبنبرعشكلذنممغرلابنكل،ىرينأيراهعطتسيمل
.معانلادلجلاتحت

لب،ةطرشلاتاراّفصنكتملً؛اديجعمسلايراهفهرأ:ديعبتوص
.ةرواجملاةفرغلايففتاهنينر

نمىلدتتيتلاةبقارملاريوصتةلآىلإرظنو،عّنقملالجرلارادتسا
،دوسأزافقاهوسكيعباصأةسمخرهظأوهديعفر.دضنلافلخفقسلا
وحنرادتساً.ادجةليوطٍناوثتس.عباصأةتس.هتبابسّدموهديقلغأمث
كرولاىوتسمىلعاهعضوو،هيدياتلكبةيقدنبلاكسمأوً،اددجمنياتش
.دادترالالّمحتيلًاليلقهيمدقنيبًادعابمفقوو،اهسأروحنةهوفلاعفرو
نيحيساملامتاخلاألألت.ةيناثةرشعاتنثاوةدحاوةقيقد.نريفتاهلاّلظ
.امًاصخشةعّدومحّولتاهنأك؛ًاليلقاهدينياتشتعفر

.بقاثوداحُّيودلا.دانزلاىلعطغضنيحًامامت15:22:22تقولاناك
ةيمدلثماهقنعىلعاهسأرصقارتنيحيفءارولاىلإنياتشيسركعجارت
نيحموتكمتوصردص.فلخلاىلإيسركلابلقنامث،ةهّوشمةيشامق
يذلاقصلملاىريوأ،اهارييراهدعيملو،ةلواطةفاحباهسأرمطترا
فرطلاىلعّتبثملايدرونةكرشلديدجلادعاقتلابتاورلودجنعنلعي
.كاذنآءارمحهتيفلختحبصأيذلاو،دضنلاقوفيجاجزلازجاحلليجراخلا
قراسلاعفر.جعزملاولصاوتملافتاهلانينروههعامسعاطتسااملك
زفقنيحيف.هرمأمسحينأيراهىلعناكو،ةيشامقلاةبيقحلاعّنقملا
هيسركنعضهن:هرارقذختادقيراهناك،دضنلاقوفنمقراسلا
:ةعامسلاعفرو،كانهىلإلصو.ةعساوتاوطختس.ةعيرسةدحاوةكرحب

."!ّملكت"
نمةطرشلاةراّفصتوصعامسكلذعبتيذلافقوتلايفعاطتسا

،ناريجلادنعنمةيناتسكابةيبعشةينغأو،سولجلاةفرغيفزافلتلا
مث،نسدامةديسلامادقأعقولثمودبتوملالسلادعصتةليقثتاوطخو
.ديعبءاقلنمةكحض؛طخلانمرخآلافرطلاىلعةفيطلةكحضعمس
نمةئملابنيعبسوحنفلؤتو،ديعبناكمنماهنكلً،ابسانمتقولاسيل



تاعاشإلكشىلعىرخألاوةنيفلانيبهيلإدوعييذلا،يراهيضام
.اهديكأتعيطتسيةصقتناككلتنكل.تاقيفلتضحموأ،ةمهبم

."؟يراهايطخلاكلذًاقحمدختستتلزامله"
."؟انآ"
."يراهايتنسحأ!لوهللاي"
لوانتيامدنعثدحيامك،هتدعميفيرسيبذعءفدبيراهرعش

اهّتبثدقناكًةروصةآرملاةحفصىلعدهاشً.ابيرقتيدنلتكسالابارشلا
تقولبقفيصلاتالطعىدحإيفهتقيقشلوهل،لباقملارادجلاىلع
اهبمستبييتلاةقيرطلابنامستبياناك.نيعفاياناكنيحنتستيفهيفليوط
.ٍهوركمّيأباباُصينلامهنأنانظيولافطألا

."؟يراهايدحألاءاسملعفتاذامو"
ملً.ادجءيطبوً،ادجقيمعً:ايئاقلتاهّدلقيهتوصيراهعمس.ً"انسح"

ام":ةيدايحرثكأةربنبلاقولعس.كاذنآسيل،كلذلعفينأدصقي
."ةداعسانلاهلعفي

."؟وهو"
."ويديفمالفأةدهاشم"



3
ملألاراد
."؟ويديفمالفأدهاشت"
ةطرشلاطباضىنحنانيحًاجاجتحايلابلايبتكملايسركلاردصأ
شتفملا،تاونسعستبهربكييذلاهليمزىلإرظنو،فلخلاىلإنسروفلاه
.ءيربلاعفايلاههجوىلعرهظيقيدصتمدعريبعتو،لوهيراه

لديلهفنأرسجيبناجىلعهتبابسوهماهبإرّرميوهو،يراهلاق
."ديكأتلاب":نيتنقتحملاهينيعتحتنيخافتنالاىلع

."؟عوبسألاةلطعلاوط"
."دحألاءاسمىلإتبسلاحابصنم"
."ةعمجلاءاسمبيطتقوبتيظحلقألاىلعً،انسح":نسروفلاهلاق
ىلعهعضووهفطعمبيجنمقرزأًافلغميراهجرخأ،"معن"

."تالباقملاخسنتأرق":لاقونسروفلاهبتكمهجاوتيتلاةلواطلا
.لاينولوكشنرفةوهقنمةيدامرةبلعرخآلابيجلانميراهجرخأ
نمًابيرقتقاورلافرطىصقأيف،بتكميفناكراشتينسروفلاهوناك
دقاناك.دنالنورغيفةطرشلاةدايقرقملسداسلاقباطلايفءارمحلاةقطنملا
تمثجيتلا،وسربسإةوهقدادعإلايفليسويليسنارةلآنيرهشلبقايرتشا
عفرتوةلواطىلعسلجتةاتفلةرطؤمةروصتحتتافلملاةنازخىلع
يفتناكاهتكحضنكلً،امستبمشّمنملااههجوادب.ىلعألاىلإاهيمدق
.ةروصلاهيلعتّقلُعيذلاهسفنبتكملارادجةيفلخلاتناك.ةسئابعقاولا

نمةثالثنأفرعتله":بجشملاىلعهفطعمّقلعيوهويراهلاق
ىلعمامتهاللريثمريغةرابعةئجهتنوعيطتسيالةطرشلاجرةعبرألك
."؟حيحصوحن

."مامتهاللريثم"
."؟عوبسألاةلطعيفتلعفاذام"
اهيفانرّذحلوهجمقمحأنمةيفتاهةملاكملضفبو،ةعمجلاموي"
ريغراذنإ.يكريمألاريفسلارقمجراخةرايسيفتسلج،ةخخفمةرايسنم
سولجلاانيلعناكاذهلو؛نآلاًً◌ادجةساّسحرومألانكل،عبطلاب،حيحص
ةأرماىلعروثعللىرخأةلواحمبتمق،تبسلاموي.ءاسملالاوطكانه
قراسلانعتفرعاذام.ةدجاوتمتسيلاهنأتجتنتسا،دحألاموي.يتايح
.نيبوكعستيحشرميفةوهقلانمةيمكنسروفلاهعضو."؟تالباقملانم

ًاصيمقاهتحتيدتريناك."ءيشال":هترتسعلخيوهويراهلاق



تافينعءاسننيتتهابنيتملكنآلالمحيودوسأيلصألاهنولً؛انكادًايدامر
دحأنكيمل":لاقوًاهوأتمهبتكميسركىلعسلج.)ةيقيسومةقرفمسا(
صخشجرخ.ةقرسلالبقفرصملابرقبولطملالجرلاةيؤرنعغلبأدق
نمرخآلافرطلاىلع-قّوسترجاتمةلسلسمسا-نفيليإنفسنمام
عانقلا–ةيفوصلاةوسنلقلا.اتاغيرتسودنإوحنيرجيلجرلاىأرونيفداتسغوب
امهيلكفرصملاجراخةبقارملاريوصتةلآترهظأ.ههابتناتراثأيتلايه-
مهملاديحولاءيشلا.نفيليإنفسجراخدهاشلازواجتيقراسلاناكنيح
عراشلاربعقراسلانأوهمليفلايفنكيملوهبانرابخإعاطتسايذلا
."اتاغيرتسودنإيفنيترم

كلذودبيال.هيلعيشميفيصريأرّرقينأعيطتسيالصخش"
عنصةلآةضبقيفنيبوكلاحشرمنسروفلاهعضو."يلمامتهاللًاريثم
.ةوهقلا

."؟نسروفلاهايكلذكسيلأ،فراصملايقراسنعريثكلافرعتال"
عيطتسي.ةلتقلاىلعضبقلايقُلننأضرتُفي؟لعفأنأبجياذامل"

."نيقراسلارمأّيلوتكرامدهيفلاجرلا
."؟كرامده"
ةيفيرلاةجهللا؟تاقرسلاةدحوراوجلايفيشمتتنأوظحالتملأ"
."؟هدصقتيذلاامنكل.كوبحملافوصلاتارتسو

."روتكيفوهديصقلاتيب"
."؟بالكلابّردم"
قراسو،ةميرجحرسمىلإلصينملوأبالكلانوكت،ةدعاقك"
ىلعًايشامًاقراسعبتينأديجبلكعيطتسي.كلذفرعيريبخفراصم
."ةحئارلابلكلادقفي،كانهتارايستّرموعراشلاربعاذإنكل،هيمدق

حطسلاةيوستبةيلمعلاىهنأو،سبكملابةوهقلانسروفلاهطغض."ً؟اذإ"
.ةاوهلاىلعنيفرتحملاّزيمياماهنإرارمتسابلوقيناك،هدينمةكرحب

كلتو.ريبخفراصمقراسعملماعتناننأيفكشلاكلذزّزعي"
نمًادجريغصددعىلعزيكرتلاانرودقمبنأينعتاهدحوةقيقحلا
ةدحوسيئرينربخأ.كلذفالخبًانكممنكيملءيشوهو،صاخشألا
."...تاقرسلا

."؟امكضعبناملكتالامكنأتننظ؟نوسرافيإ"
كانهنإلاق.قيقحتلاقيرفدارفألكىلإملكتيناك.لعفنال"

تحتنولمعيً،ادجءايبغأمهنمنوسمخ:ولسوأيففرصمقراسةئموحن



ً.ابيرقتةرملكيفمهنملانناننإوً،اينهذًاضرمنوناعيوأتاعونمملاريثأت
نوقراسمهنمنوعبرأو.مهلهاجتاننكمياذهل؛نجسلايفءالؤهفصن
كانهو.طيطختلاىلعمهدعاسيامًاصخشنأل؛برهلانوعيطتسينورهام
.دوقنلاظفحزكارمولاومألاتانحاشنومجاهينيذلامهو،نوفرتحمةرشع
بلُطي.تقولالاوطمهتبقارملواحناننإً،ابيطًاظحمهيلعضبقلاّبلطتي
ةلآ(ايفليسىلعةرظنيراهىقلأ."نآلامهبايغججحميدقتمهنم
نمربيوىلإّتثدحتو".تافلملاةنازخىلعرقرقتتناكيتلا،)ةوهقلا
."تبسلاةيعرشلاةبابطلا

."رهشلااذهدعاقتيسربيونأتننظ"
."فيصلاىتحلمعلانعفقوتينلو،مهدحأأطخأ"
نمًادكنرثكأهنأنمّدبال".تفاخٍتوصبنسروفلاهكحض

."داتعملا
يأىلعرثعيمل.ببسلااذهلسيلنكل،كلذكهنإ":يراهلاق
."ءيش

."؟ءيشال"
كنكميو.سبالمطيخىتحوأ،رعشةلصخوأ،ةدحاوةمصبالو"

.ً"اديدجًءاذحلعتنيناكهنأنيمدقلارثأنمىرتنأعبطلاب
:يراهلاق."؟ىرخأةيذحأعمىلبلاجذامنَتُّبثتنوعيطتسيال"

.ءايلافرحّدميوهو"حييييحص"
:يراهةلواطىلإةوهقلايناجنفدحألمحيوهو،نسروفلاهلاق

يراهبجاحنأظحال،ىلعألاىلإرظنامدنع."؟فرصملاقراسحالسو"
."ةميرجلاحالس.فسآ".دعجملارقشألاهرعشىلإًابيرقتلصيرسيألا

."هيلعرثُعيملً.اركش"
ىلإلخديلجر،راصتخابً،اذإ":لاقوهتوهقفشترينسروفلاهسلج

ىلإجرخي،ةأرمالتقي،نوركينويلمذخأي،راهنلاحضويفظتكمفرصم
طسويفةقناخريسةكرحبمحدزمهنكلةراملانمًايبسنٍلاخعراش
نحنو،ةطرشرفخمنمراتمألاتائمعضبدعبىلع،جيورنلاةمصاع
."؟هيلعلمعنءيشيأانيدلسيلةطرشلانمانبتاورذخأننيذلانوفرتحملا

."ويديفلامليفانيدلً.ابيرقتءيشال":لاقوءطببيراهأموأ
."كفرعأانأف،بلقرهظنعهيفةيناثلكظفحتيذلا"
."ةيناثلانمءزجلكلوقأس،ال"
."ً؟ايفرحدوهشلاتادافإسبتقتنأكنكميو"



نعمامتهاللةريثملاءايشألانمًاريثكينربخأ.طقفزلوشتسغوأةدافإ"
نيحلاصلانييجيورنلاوأ،سبالملاةعانصيفنيسفانملاءامسأدرس.برحلا
ناك.برحلاءانثأيفهترسأراقعةرداصماوّديأدقاوناكنيذلانيموعزملا
ةقرسنأكرديملهنكل،مايألاهذهصاخشألاءالؤههلعفيامةقدبفرعي
."كاذنآعقتةيفرصم

.ةذفانلاىلعرطملالطهامنيب،تمصبامهتوهقابرش
لاوطًاديحوسولجلا.ةايحلاهذهبحتتنأ":ةأجفنسروفلاهلاق
.ً"احابشأدراطتعوبسألاةياهنةلطع

.دريملهنكل،يراهمستبا
طمننعىلختتسكنأو،ةيرسأتامازتلانآلاكيدلنأنظأتنك"

."يلازعنالاةايحلا
نإفرعتال":ءطببلاقّمثً،ابتاعمباشلاهليمزوحنيراهّرشك

."ملعتامكً،اعمشيعنالنحن.وحنلااذهىلعرمألاىرأتنك
سيلأ،ةفلتخمءايشألالعجيكلذو؛ريغصىتفاهيدلليكارنكل،ال"
."؟كلذك

ىلإًاوجارفاس.غيلوأ":تافلملاةنازخوحنكرحتيوهويراهلاق
."ةعمجلاراهنوكسوم

."؟هوأ"
."ةناضحلاديريبألا.اهسفنةيضقلا"
."؟ودبيفيك.حيحصكلذ!هآ"
:لاقّمثةوهقلاةلآقوفةيوتلملاةروصلاعضويراهحّحص،"ممه"

نمرّدحتي.كانهلمعتتناكنيحهتجّوزتوهبليكارتقتلاذاتسأهنإ"
."ليكارلوقتامك،ريبكيسايسٍذوفنبعتمتتةيرثةيديلقتةرسأ

."؟كلذكسيلأ،ةاضقلاضعبنوفرعيً،اذإ"
بيرغبألا.ماريامىلعنوكيسرمألانأنظناننكل،امًاعون"

ةرطيسلاعيطتسيالوبارشلاىلعنمدم؛كلذنوفرعيعيمجلاو،راوطألا
."عونلاكلذفرعتتنأ.هسفنىلع

."فرعأيننأنظأ"
نسروفلاهىريلً،امامتبسانملاتقولايف،ةعرسبىلعألاىلإيراهرظن

.هتماستبايفخي
عمتالكشميناعييراهنأةطرشلاةدايقرقميفًً◌امامتًافورعمناك

ًاببسهتاذّدحببارشلاىلعنامدإلادعيمل،مايألاهذهيف.بارشلا



رخآ.كلذىلإيدؤتلمعلاتاقوأيفةلامثلانكل،يموكحفظومحيرستل
هدرطىنبملايفايلعزكارميفصاخشألواح،ًةساكتنايراهاهيفىناعةرم
ّىلوتدقناكرلومينرايبةميرجلاةبعشسيئرنكل،ةطرشلاكلسنم
يفةأرملايهفورظلاتناك.ةفّفخمًً◌افورظهلًاسمتلمهتيامحبيراه
–ةبّرقملاهتقيدصويراهةكيرش،نتليغنيليإ-وسربسإلاةلآقوفةروصلا
.افلسركأرهنبناجببردىلعةدعاقةركبرضمبتوملاىتحتبُرضيتلا
لازيالحرجلانكلً،اددجمهيمدقىلعفوقوللحفاكدقيراهناك
وحنىلعاهيفقيقحتلاِرجيمل،يراهيأرب،ةيضقلانأةصاخً،احوتفم
يزانلامّرجييعرشليلدىلعنسروفلاهويراهرثعامدنع.طقٍضرم
ىلإبهذف،ىًدستقولارلاوموتّشتفملاعِضيمل،نسلوأريفسديدجلا
ىلعةصاصرقلطأدقنسلوأريفسنأًاحضاوناك.هلاقتعالنسلوألزنم
يفروكذموهامكلذ.هلتقوسفنلانعًاعافدرانلاىلعّدريذلا،رلاو
الو،رانلاقالطإحرسميفتاقيقحتلاُِرشتمل.لاحلكىلع،رلاوريرقت
فلاخيءيشيأىلإةطرشلايفيلخادلاقيقحتلاةبعشلبقنمباوجتسالا
،نيليإلتقلنسلوأريفسعفادطقحضتيمل،ىرخأةيحاننم.كلذ
دقتناكةيعرشريغةحلسأبيرهتيفهطروتىلإريشتتالالدءانثتساب
.ةفداصمهرثأتفتقانيليإنأو،ةريخألاتاونسلايفقدانبلابولسوأتقرغأ
نعّةلدأيأىلعاهديعضتملةطرشلانكل،ٍعاسدرجمنسلوأريفسناك
.لتقلاةيلمعفلخاوناكنيذلاكئلوأ

،ىلعألاقباطلايفةيرسلاتارابختسالاعمةزيجوةدملمعنأدعب
نيليإةيضقىلعلمعللةميرجلاةبعشىلإةدوعلابلطدقيراهناك
هتدوعلروبحلابرلومرعشو،هنمصلختلابًادجءادعسًاعيمجاوناك.نتليغ
.سداسلاقباطلاىلإ

ىلعألاقباطلاىلإدعصأس":ويديفلاطئارشبحّوليوهويراهمتمت
مهعملمعتةديدجةيرقبععمةرظنءاقلإديري.هذهنوسرافيإيطعأل
."قوف

."؟يهنم؟هوأ"
امىلعّتلحدقو،فيصلااذهةطرشلاةيلكنمتجّرختةأرما"

."طقفويديفلاةطرشأةساردبةقرساياضقثالثودبي
."؟اّيحملاةليمج!واو"
نألمآ.لمموحنىلعنوفوشكمنابشلامتنأ":لاقويراهدّهنت

."يقابلابمتهأالو،ةءوفكنوكت



."؟ةأرمااهنأقثاو"
ليبسىلعامهتنباىلعيتبمسانولةديسلاوديسلاقلطأامبر"

."نظأامك،ةباعدلا
."اّيحملاةليمجاهنأسدحيدل"
هلوطلحمسيلةداعلامكحبىنحناو،"كلذكنوكتالألمآ":يراهلاق

.بابلاراطإتحتنمرورملابًارتميتنس192غلابلا
."؟هوأ"
."نوحيبقنوديجلاةطرشلالاجر":قاورلانمٍلاعٍتوصبباوجلاءاج
نكتمل.ءيشيأبيحوي،ىلوألاَةلهولل،نوليتبرهظمنكيمل

ىلعىزُعينأنكميكلذنكل.ةيمدلاهبشتاهنإمهضعبلوقيسو،ةحيبق
ةزيملاتناك.اهدسجواهانذأ،اهفنأ،اههجو:مجحلاةريغصاهنأىلإبلغألا
اهنإىتحًادجًاتهاباهرعشواهترشبنولناك.اهبوحشيهًاحوضودشألا
ضيقنلاىلع.دروفنوبنمةرماهاجرخأدقنيليإوناكٍةثجبيراهتّركذ
ًةيناثرادتسااذإهنأروعشيراهباتنا،لاحلكىلع،ةأرملادسجنم
اهمساتمتمتنيحكلذعنامتالاهنأادب.نوليتبرهظمىسنيسًةدحاو
.ةعرسباهبحستنألبقةبطرلاةريغصلااهديحفاصينأيراهلتحمسو

،امهلهرهظريديًافقاو،تاقرسلاةدحوسيئر،نوسرافيإنورلاق
امك،ىنبملااذهيفًابيرقتةروطسألوهشتفملا":حيتافمةعومجمبثبعيو
،مهمامأيدامرلايديدحلابابلاقوفةطفايىلعًابوتكمناك."نيفرعت
كلذسيلأ".508تاعامتجالاةعاقاهنملفسأو،ملألارادةيطوقفورحبو
."؟لوهايًاحيحص

ةيروطسألاةلاحلاعوننعًاقالطإكشهيدلنكيمل.يراهدريمل
هيأرءافخإلطقدهجيألذبيملوهف،هنهذيفنوسرافيإاهكلتمييتلا
تاونسذنماهتلازإبجيناكةطرشلانيبجىلعٍراعةمصويراهنأ
.ةليوط

ةدحوبةقحلمةفرغملألارادتناك.الخدوبابلانوسرافيإحتفً،اريخأ
كانهتناك.اهخسنواهليدعتوويديفلاتاليجستةساردلةصصخمتاقرسلا
ةاطغمناردجلاتناك.ذفاوننودنم،ةزهجأةثالثاهيلعطسولايفةلواط
ةشاشو،نيبولطمنيقراسنعتاقصلمةنيّزدو،ويديفةطرشأاهيلعفوفرب
تايلمعنمةعونتمتاراكذتو،ولسوأةطيرخو،ناردجلادحأىلعةريبك
نايفوصناندررادجلانمىلدتي،ًالثمبابلابناجب:ةحجانلاقتعا
يوتحتةفرغلاتناك،كلذفالخب.مفلاونينيعللبوقثعمناعوطقم



ةفاضإ،يديفيدو،ويديفةزهجأو،ءادوسزافلتتاشاشو،ةيدامربيساوح
.يراهاهفرعيمليتلاىرخألاتالآلانمددعىلإ

هتفرعيذلاام":يساركلادحأىلعهسفنبيمريوهو،نوسرافيإلأس
.هيفغلابموحنىلعّدملافرحبقّدشت."؟ويديفلانمةمييييرجلاةبعش

."امًائيش":ويديفلاةطرشأنمٍّفرهاجتابيشميوهو،يراهلاق
."؟امًائيش"
.ً"اريثكسيل"
معطملايفاهتيقلأيتلاةرضاحملاىلإِتأتملكنأفسؤملانم"

،مكتبعشءانثتسابماسقألالكنمنولثممكانهناك.يضاملالوليأيلخادلا
.ً"امامتًائطخمنكأملاذإ

دعجمرقشأرعشةلتكعم،فارطألاليوطوً،امخضنوسرافيإناك
اهبفّصتييتلاةيلضعلاصئاصخلاكلتههجولناك.نيواقرزنينيعقوف
دعبنوللارمسألازيالو،سوبلثمةيناملألاةيراجتلاتامالعلاوضراع
يفةبيرغريمستةسلجامبرو،برضملاةركبعلميفةديدعتارتفةيضمت
ًالجرسانلامظعمهّدعيسامنوسرافيإنورناك،راصتخاب.ةقاشرزكرم
ةءافكلاورهظملانيبةقالعلانعيراهةيرظنزّزعيّمثنمو،ةعلطلايهب
هيلإرقتفيامضّوعينوسرافيإنورناك،لاحلكىلع.ةطرشلالمعيف
نمضتافلاحتءاشنإىلعهتردقوةسايسلايفهتبهومبقيقحتتاردقنم
عتمتينوسرافيإناك،كلذىلإةفاضإلاب.ةطرشلاةدايقليمرهلالسلستلا
تناك،هتلاحيف.ةيدايقةردقاهنأًأطخنوريثكنظيسفنلابةيعيبطةقثب
يهو،هبويعللماكلابجحلاةمعنبهّعتمتىلعطقفزكترتةقثلاهذه
–ىرخأبوأةقيرطب–امًامويهلعجتوةمقلاىلإديكأتلابهلقنتسةزيم
صاخشأءاقترانمرّمذتللًاببسيراهَريمل،ةيادبلايف.يراهريدم
عمرطخلانكل،تاقيقحتلانعًاديعب،يفيظولاملسلاةدودحممهتاردق
مهيلعنأمهلابىلعةلوهسبرطخيدقهنأبّلثمتينوسرافيإلثمصاخشأ
لمعًاقحنومهفينيذلاكئلوأىلعهبمايقلابجيامءالمإولّخدتلا
.يّرحتلا

ةطرشأىلعةريغصتاقاصللوطىلعًاعبصإرّرميوهو،يراهلأس
."ً؟ائيشانلفغأله":ديلاطخبتاباتكلمحتويديفلا

ةقيقدلاليصافتلاكلتبًامتهمتنكاذإالإ.الامبر":نوسرافيإلاق
."مئارجلااياضقلحتيتلا

نأل؛ةرضاحملاىلإبهذيملهنإلوقلايفةبغرلاحاجنبيراهمواق



كلذنمديحولافدهلانأهوربخأ،ةقباستاشاقناورضحدقاوناك،نيرخآ
،تاقرسلاةدحوسيئربصنمهيلوتدعب،هنأعيمجللنالعإلاناكعامتجالا
نيسمخىلإنيثالثوسمخنمفراصملاتاقرسنعفشكلالدعمعفترا
ديدعةفعاضمعمقفارتهنييعتنأةقيقحنعةملكقطنيمل.ةئملاب
.نوسرافيإنور؛اهيققحمأوسأليحرعمنمازتلاباهتاطلسعيسوتو،هتدحو

فيكينربخأً،اذإ.لوقعموحنىلعًامتهميسفنُّدعأ":يراهلاق
ًابوتكمناكامٍلاعٍتوصبأرقوطئارشلادحأجرخأ."ةيضقلاهذهتللح
."دورلغنام،رونريفوتلافرصم.20/11/94":ةقاصللاىلع

.ةميدقلاةقيرطلابمهيلعانضبق.رورسلكب":ًالئاقنوسرافيإكحض
ةبكرملايفرانلااولعشأو،وربانلأيفةمامقّبكمدنعبورهلاةرايساولّدب
دحأيزاّفقىلعانرثع.اهيبأةركبنعقرتحتملاهنكل،اهورجهيتلا
نيفورعمنيقراسضامحأباهانراق.يبيرلايوونلاضمحلانمراثآونيقراسلا
طيرشمهتيؤردعبنولمتحممهيفهبتشممهنأاودّدحدقانوققحمناك
مكُحوفقسىلعةصاصرقلطأدققمحألاناكً.اقباطتاندجوو،ويديفلا
ايهنعلءاستتتنكرخآءيشكانهله.تاونسعبرأنجسلابهيلع
."؟لوه

يوونلاضمحلاعونناكاذام":لاقّمثطيرشلابيراهثبع،"ممه"
."؟يبيرلا

ىرسيلانوسرافيإنيعفرطأدب.ً"اقباطماٍّيوونًاضمحناك،كتربخأ"
.شعتري

."ً؟امدً؟ارفظً؟ادلجناكله؟هعونناكاذامنكل،حيحص"
دافننعّمنيوًاداححبصأدقنوسرافيإتوصناك."؟مهمكلذله"
.ربص

ىلختينأبجيً.اقلغمهمفءاقبإهيلعنإهسفنةرارقيفيراهلاق
صاخشأ.كلت-ستنافرسيدليغيمةياور-هتوخيكنودتاكرحنع
.لاحلكىلعً،ادبأاوملعتينلنوسرافيإلثم

ليصافتلاكلتبًامتهمتنكنإالإ،الامبر":لوقيهسفنيراهعمس
."مئارجاياضقلحتيتلاةقيقدلا

يفتمصلاقبطأو،ةوادعلاوضغبلااهؤلمةرظنبيراهنوسرافيإقمر
نوسرافيإحتف.عيمجلاينذأىلعيئايزيفطغضلثمًامامتةلوزعملاةفرغلا
.ملكتيلهمف

."لَصفِمرعش"



يسندقيراهناك.نوليتبىلإةفرغلايفنيلجرلاالكرادتسا
ٍتفاخٍتوصبترّركورخآلاىلإامهدحأنماهرظنتلّقن.كانهاهنأًابيرقت
."؟...همساكلذسيلأ...كعباصأىلعرعشلا.لصفمرعش":ًً◌ادج

–ناكهنأنظأيننكلً.ارعشناكدقف،ةقحمِتنأ":نوسرافيإحنحنت
رهاظنمًارعش–اذهيفقّمعتلاىلإنيرطضمانسلاننأنممغرلاب
ىلعتبرًاباوجرظتنينأنودنم."؟يتبايًً◌احيحصكلذسيلأ.ديلا
طيرشبعتمتسا.بهذأنأبجي":فاضأوةريبكلاهمصعمةعاسجاجز
."ويديفلا

دينمطيرشلايتبتذخأ،نوسرافيإفلخفنعببابلاقلُغأامدنع
.ًً◌انينطًاردصُمويديفزاهجهعلتباٍةظحليفو،يراه

ناكةمامقلاّبكمو.لصفملانم،ىرسيلاديلازاّفقيف،ناترعش":تلاق
."ةحيحصتاونسعبرأنعةمولعملانكل.وربانلأيفسيلونغوهيراكيف

يأدبتنألبقكلذنكيملأ":لاقوًاهودشماهيلإيراهرظن
."؟لمعلا

دعبنعمكحتلازاهجىلعليغشتلارزتطغضواهيفتكتّزه
."ريراقتةءارقةلأسمطقفاهنإ":تلاقو

:ًالئاقيسركلاىلعسلجمث،اههجوىلإقّدحو،"ممه":يراهلاق
."هلصافمرعشنمًاضعبهفلخكرتدقصخشلااذهناكنإَرنل"

،كلذتلتيتلاتاظحللايف.ءوضلايتبتأفطأو،ويديفلازاهجّنأ
.يراهنهذيفرخآمليفرهظ،امهئيضتءاقرزلامليفلاةمدقمتناكامنيبو
ءوضهرمغيٍدهشميفّىلجتو،ٍناوثعضبامةقيرطبرمتساوً،اريصقناك
ركأيفديعبٍدمأذنمٍروجهمٍدانيف،ةيئاملاةهجاولانمّعطقتمقرزأ
تناكيتلانيتشوشبلانيتينبلانينيعلاتاذةأرملا،اهمسافرعيمل.جيرب
ناصقرياناك.ىقيسوملاتوصىلعولعيٍتوصبهلًً◌ائيشلوقتنألواحت
،رشروكسونوسيجةيقيسوملاةقرفللكنوب-واك،كورةينغأماغنأىلع
ًامامتهارُعيملوالوكلايفميبميجبكس،ءارمحوءارضخءاوضأتحتو
فرخزملاريرسلايفاناكامدنع،ةيلاتلاةليللايفكلذفرع.اهمسالطق
عفردقناكيذلا،سأرنودنمناصحو،ةنيفسةمّدقملكشىلع
ةيسمألانمهتدعميفءفدبيراهرعش.ىلوألاامهتلحريفقلطناوةاسرملا
.فتاهلاربعاهتوصعمسدقناكنيحةقباسلا

.لماكلاهمامتهاىلعرخآلامليفلاىلوتسامث
ريوصتةلآبرّوُصيو،دضنلاوحنريسيأدبدقزوجعلالجرلاناك



.ٍناوثسمخلكةفلتخم
."2ةانقلاىلعنسدليكروث":نوليتبتلاق
."زلوشتسغوأهنإ،ال":يراهلاق
ةانقلاىلعنسدليكروثليوديلمعلثمودبي.ريرحتلاينعأ":تلاق
."...كانهوانهةدوقفمةيناثلانمءازجأعضبكانه.2

."؟...ةيؤركنكميفيك؟ةدوقفم"
كنكمييتلاءاقرزلاادزاملاتناك.ةيفلخلابقار.ءايشألانمددع"
لّدبتنيحريوصتيتلآىلعةروصلاطسوجراخلايفعراشلايفاهتيؤر
."هسفنتقولايفنيناكميفءيشنوكينأنكميال.دهشملا

."؟تاليجستلابثبعًادحأنأنيدصقتله"
جراخلايفةلآلاولخادلايفتسلاريوصتلاتالآهطقتلتءيشلك.ال"

ةلآنمةعرسبةروصلازفقتيلصألاطيرشلايف.هسفنطيرشلاىلعلّجُسي
مليفلاريرحتبجياذهل.ةضمووههارتاملكوىرخأىلإريوصت
نمًاصاخشأًانايحأيعدتسن.ةليوطةحضاوروصةلسلسىلعلوصحلل
ورّرحملمعي.كلذلعفىلعةردقلاانيدلنوكتالنيحةيزافلتتّاطحم
باصُع.ليجستلاةدوجنيسحتلينمزلاراطإلاىلعنسدليكروثلثمزافلتلا
."نظأامك،ينهم

نمبيرغءيشلةباشلوقنأهلرطخ."؟ينهمباصُع":يراهرّرك
؟ةيادبلايفّنظامكةعفاينكتملامبروأ،بيرغرمأىطسولاروصعلا
للظملادسجلاةغلتناك.حيباصملاتئفُطأنيحاهلثدحدقءيشناك
ً.اتابثرثكأاهتوصو،ًءاخرتسارثكأ

ً؛اموتكموًاديعبهتوصادب.ةيزيلكنإلابخرصوفرصملاقراسلالخد
.فاحلبّىطغمهنأك

."؟اذهبكيأرام":يراهلأس
يأوأ،هتربنوأ،هتَجهلفّرعتنالىتحةيزيلكنإلاملكتي.يجيورن"
الةمعانسبالميدتري.نيقباسنيقراسباهطبرعيطتسندقةزيممتاملك
هئابتخانكامأوأ،بورهلاتارايسيفاهرثأيفتقننأنكميفايلأيأكرتت
."هلزنموأ

."؟رخآءيشيأ"
راثآيأكرتيالىتحةقصالطئارشبهسبالميفتاحتفلالكقلغأ"
هلاورسيقاسنأىرتنأنكمي.قرعوأرعشلثم،يبيريوونضمح
عضوهنأنّمخأ.هيزاّفقلوحنيندُّرلاو،هئاذحلوحقصالطيرشبنيطوبرم



."هيبجاحىلعًاعمشوهسأرلوحًاليدنم
."؟فرتحموهً،اذإ"
لبقفراصملاتاقرسنمةئملابنونامثططُخي":تلاقّمثاهيفتكتّزه

وأبارشلاريثأتتحتصاخشأاهذّفنيو،اهعوقوىلععوبسأنملقأ
تحتعقاوهنأودبيالو،رمألايفريكفتلاصخشلااذهنعمأ.تاعونمملا
."امءيشريثأت

."؟كلذنيفرعتفيك"
روصلاريبكتانعطتساانكل،لضفأريوصتتالآوةءاضإانيدلتناكول"
تاكرح.هدسجةغلبقارأاذهل؛رفاوتمريغكلذنكل.هينيعيَؤبؤبةيؤرو
سيلهنإف،امءيشريثأتتحتناكاذإ؟كلذىرتالأ،ةسوردمةئداه
.امبر-رّدخمراقع-لونبيهور.تانيماتيفلانمٍعونيأوأتاعونمم
."عئاشلاوهكلذ

."؟اذامل"
،سكعلاىلعامنإو،ةلجعرمألابلطتيال.ةيساقةبرجتفرصمةقرس"

سالبيلوسيفكسرونندفرصمةيضاملاةنسلاصخشلخدً.اينأتّبلطتي
ىلإبرهوناردجلاوفقسلاىلعةفاثكبرانلاقلطأً،ايلآًاحالسلمحي
،تانيماتيفلانمًاريثكلوانتدقهنأيضاقلاربخأ.لاميأنودنمجراخلا
نولوانتينيذلانيمرجملالّضفأانأ.اهنمهمسجصيلختطقفهيلعناكو
."كلذلوقأنأحصيناكاذإ،لونبيهور

تيرغنياتشفتكىلإيرظنا":ًالئاقةشاشلاوحنهسأربيراهراشأ
حبصأليجستلايفتوصلاو،راذنإلارزطغضتاهنإ؛1مقردضنلادنع
."؟اذاملً.اريثكلضفأةأجف

ريوصتلابمليفلاأدبيلّعُفيامدنعو،ليجستلاةلآبطبترمراذنإلازاهج"
توصللحنيكانلٍفاكاذه.لضفأًاتوصوًاروصكلذانحنمي.ربكأةعرسب
."ةيزيلكنإلابملكتلاهعفنينلَّمثنمو،قراسلا

."؟نولوقيامكًاقحقوثوموهله"
للحمحنمانعطتسااذإ.عبصإلاةمصبلثمةيتوصلاانلابحتوص"

نيتوصةنراقمهنكمي،طيرشىلعتاملكرشعمياهدنورتةعماجيفتوصلا
."ةئملابنيعستوٍسمخىلإلصتةقدب

قالطإلبقانيدلتناكيتلاتوصلاةدوجعمسيلنكل...ممه"
."؟مهفأامك،راذنإلا

."ّةقدلقأكلذ"



مدختسا،لُّعفراذنإلانأفرعامدنعو،ًالوأةيزيلكنإلابخرصاذهل"
."هنعملكتتلتيرغنياتش

."ديدحتلاب"
عضيو،دضنلاقوفهسفنعفديداوسلابحشتملالجرلاٍتمصبادهاش

.اهنذأيفسمهيوتيرغنياتشقنعىلعةيقدنبلاةهوف
."؟اهلعفّدربِكيأرام":يراهلأس
."؟ينعتاذام"
."؟كلذنينظتالأً،ايبسنةئداهودبت.اههجوريبعت"
نمةريثكتامولعمىلعلوصحلاكنكميال،ةداع.ءيشيأنظأال"

."180نمبرتقااهضبننأنظأ.هجولاريبعت
.ةيندعملادوقنلاةبلعمامأضرألاىلعرثعتينستنميلكجليهادهاش
ٍجالعبىظحينألمآ":اهسأرّزهتيهو،ديدشفطلبيتبتلاق

مهتهجاومدعبنييسفنىضرمنوحبصيًاصاخشأتيأردقل.ةمدصللٍبسانم
."اذهلثمنيقراس

ديكأتلابةرابعلاكلتتسبتقادقاهنأّنظهنكلً،ائيشيراهلقيمل
ً.انسربكأليمزنم

.عباصأتسرهظأوقراسلارادتسا
تلّجسلفسألاىلإرظنتنأنودنمو،"مامتهاللريثم":يتبتمتمت

اهآروهنيعفرطبةباشلاةيطرشلايراهبقار.اهمامأةقروىلعةظوحلم
نمزفقو،ةيشامقلاةبيقحلاقراسلاعفرامدنع.ةصاصرلاتقلُطأنيحعزفت
اهملقطقسويتبنقذعفترا،بابلاربعجراخلاىلإبرهو،دضنلاقوف
.اهدينم

نميأىلإهرّرمنوأ،ةكبشلاىلعريخألاءزجلاضرعنمل":يراهلاق
."فرصملاجراخريوصتلاةلآىلعنآلاهنإ،يرظنا.ةزفلتلاتاطحم

يف–ءارضخةراشإلا–ةاشملارممىلعريسيقراسلاادهاش
قاطنجراخحبصأمث،اتاغيرتسودنإىلإهقيرطقشينألبقنيفداتسغوب
.ريوصتلا

."؟ةطرشلاو":يتبتلأس
ىلع،يقرطلازجاحلازكرمدعبنيفسلادكروسيفةطرشرفخمبرقأ"

نمرثكأرمألاقرغتسا،كلذنممغرلاب.فرصملانعطقفرتمةئمنامثدعب
لقأقراسلاىدلناكاذهل.مهلوصوىتحراذنإلاقالطإذنمقئاقدثالث
."برهللنيتقيقدنم



نأكةراملاتارايسلاوصاخشألاىلإ،ناعمإبةشاشلاىلإيتبترظن
.ثدحيملًائيش

ةفقوتمرارفلاةرايستناك.ةقرسلالثمةيانعبًاططخمبورهلاناك"
دقل.فرصملاجراخريوصتلاتالآاهطقتلتالىتحةيوازلادنعحجرألاىلع
.ً"اظوظحمناك

نسحىلعدمتعيًً◌اصخشودبيال،ىرخأةيحاننم.امبر":يراهلاق
."؟كلذكسيلأ،علاطلا

يفنيعرابفراصملاوقراسمظعمودبي":تلاقواهيفتكيتبتّزه
."مهلمعيفاوحجناذإطيطختلا

اذهلثميف.رخأتتسةطرشلانأىلعانهنهاريناكهنكل،سأبال"
يفةلوغشمةقطنملايفةيرودلاتارايسلكتناكةعمجلاراهننمتقولا
."...يف،رخآناكم

!يكريمألاريفسلاةماقإرقم...":اهنيبجبرضتيهو،يتبتخرص
،ةعمجلاراهنةزاجإيفتنك.ةخّخفملاةرايسلانعةلوهجملاةيفتاهلاةملاكملا
سانلاةيريتسهىدميفترّكفاذإو.رابخألاةرشنيفكلذتيأريننكل
."كانهعيمجلادوجوببسًاحضاونوكي،مايألاهذه

."ةلبنقكانهنكتمل"
رخآناكميفةلوغشمةطرشلاءاقبإلةيديلقتلاةعدخلااهنإ.العبطلاب"

."حلسمٍوطسذيفنتلبق
يفنَيقرغتسمونَيتماصليجستلانمريخألاءزجلانادهاشياسلج

ىلإريغتيرضخألانوللا.ةاشملارممدنعًافقاوزلوشتسغوأرظتنا.ريكفتلا
يذلاام:يراهلءاست.كرحتينأنودنمًاددجمرضخألاىلإمثرمحألا
نمًاعون؟رضخألانوللانمًادجةليوطةلسلس؟نوناقلاةفلاخم؟هرظتني
نمعمسً.ابيرقّلحتنأبجيً.انسح؟ةنسةئمرمتستءارضخةجوم
.ةطرشلاتاراّفصديعب

."أطخءيشكانه"
."أطخءيشًامئادكانه":زوجعلجرلةبعتمةديهنتبنوليتبتباجأ
.ةشاشلاةيجلثلاةفصاعلاتحستكاو،مليفلاىهتنامث



4
ىدصلا
."؟جلث"
.فيصرلاىلعىطخلاّثحنيحيولخلاهفتاهربعيراهخرص
ىدصكلذعبت.ً"اقح،معن":وكسومنمئيسطخربعليكارتلاق
.ً"اق...":تفاخ

."ً؟ابحرم"
."جر...جراخلاولخادلايف.ان...انهعيقصوجلا"
."؟ةمكحملايفو"
يننإهتدلاوتلاق،انهانشعامدنعً.اضيأكانهرفصلاتحتً،انسح"

تارظنبينقمرتونيرخآلاعمنآلاسلجتً.اديعبغيلوأذخآنأبجي
."ةيه...ةيهاركلااهؤلمةسباع

."؟ةيضقلايرجتفيك"
."؟فرعأنأيغبنيفيك"
."ةيسورلانيملكتتً،ايناث.قوقحلاتسردتنأ،ًالوأً.انسح"
،انهينوناقلاماظنلانعًائيشمهفأاليسورنويلم150لثم.يراه"
."؟موه...؟موهفم

."؟رمألاغيلوأّلبقتيفيك.موهفم"
ةشاشىلإرظن،ةباجإىلعلصحينأنودنملاؤسلايراهرّرك

تناكتقؤملاىلعيناوثلانكل،لاصتالادقفدقناكنإىريلفتاهلا
ً.اددجمهنذأىلعفتاهلاعضو.يضقنت

."ً؟ابحرم"
نعاذامً.ار..ً.اريثككيلإتقتشا.كع...كعامسيننكمي،يراهًابحرم"

."؟ىر...؟ىرخألارومألا
."آووأويإنمرٌيثك.طخلايفىدصكانه"
لفقحتفوحاتفملاجرخأ،سيئرلابابلاىلإلصودقيراهناك

.ةهدرلالخدم
."؟يراهايًادجةعفدنميننأنظتله"
."العبطلاب"
له.كبحأ".وبقلابابنمجرخيناكيذلا،يلعىلإيراهأموأ

."ً؟ابحرم!كبحأ؟نيعمست
هراجةماستباظحالوًاراتحمتماصلافتاهلانعهرظنيراهدعبأ



.ةضيرعلايناتسكابلا
."يلعايًاضيأتنأ؛معن،معن"ً:اددجمليكارمقربلطيوهومتمت
."تاملاكملالجس":يلعلاق
."؟اذام"
اهمدختستالتنأ.وبقلايفكتفرغكرتتدرأاذإينربخأ.ءيشال"
."؟حيحصً،اريثك

."؟وبقلايفعدوتسميدلله"
."؟يراهايانهشيعتىتمذنم":لاقوهينيعيلعكّرح
."كبحأ...تلق"
هنأىلإراشأو،يلعًاعّدوميراهحّولً.اصّحفتميراهىلإيلعرظن
.ليلدلثمهمامأحاتفملاوملالسلاىلعزفق.لصتادق

سيلو،نيتفرغنمةفلؤملاهتقشىلإلخدملازاتجيوهو،يراهلاق
نمامتقويفديهزنمثباهارتشايتلاو،ةّبترماهنكلريثكثاثأاهيف
نأاننكمي،اذنحناه":ضيضحلايفتاراقعلاقوستناكنيحتاينيعستلا
ظحلانمهبيصنتدفنتسادقةّقشلانأيفًانايحأرّكفيناك."نآلاملكتن
.هتايحيقاب

.ً"اضيأكيلإقاتشيغيلوأ.يراهايانهانعمتنكولىنمتأ"
."؟كلذلاقله"
."لاجملااذهيفًاريثكناهباشتمامتنأ.كلذلوقىلإًارطضمسيل"
له.عمتسييراجو،تارمثالث.كبحأيننأوتللكتربخأدقل!ِتنأ"

."؟لجربرمألاكلذهلعفيامنيفرعت
ةظحللوأنمكلذلعفدقو،اهتكحضيراهبحأوليكارتكحض

ىلإمويلك؛رثكأاهعمسيلءيشيألعفيسهنأفرعً،ايرطف.اهيفاهعمس
.دبألا

هملعُيلضمويرمملايفيلآلابيجملاىأرنيحمستباو،هءاذحعلخ
يفليكارنماهنأفرعيلًاريبكًءاكذبلطتيرمألانكيمل.ةلاسركانهنأ
.هلزنميفلوهيراهبلصتياهريغدحأنكيمل.مويلانمقباستقو

كانهدعيمل."؟ينبحتكنأفرعتفيكً،اذإ":لالدبليكارتلاق
.ىدص

."؟هنوعدياذام...يفةرارحبرعشأ"
."؟بلقلا"
؟لاحطلا؟دبكلا؟نيتيلكلايف.بلقلاتحتوًاليلقفلخلايفهنإ،ال"



."نخسييلاحطنأرعشأ.وهكلذ،معن
مأًاجيشنرخآلافرطلاىلعهعمسيامناكنإًاقثاويراهنكيمل
.يلآلابيجملاىلعليغشتلارزطغضً.اكحض

دعبلزنملاىلإدوعأنألمآ":يولخلافتاهلاربعليكارتلاق
انأهذهً،ابحرم":اهتوصىلعيلآلابيجملاىغطينألبق،"نيعوبسأ
."..ً.اددجم

.فاقيإلاّرزطغضو،ركفينألبقفرصتو،فقوتيهبلقبيراهرعش
رمتساًاليلقحوحبملاةأرملاتوصبتليقيتلاتاملكلاىدصنأادبنكل
.ناردجلانيبةئيجوًاباهذلاقتنالايف

."؟كلذناكاذام":ليكارتلأس
،درينألبقهيلإلوصوللةركفتحفاكدقوً،اقيمعًاسفنيراهذخأ

،كلذنمنيقثوتتامدنع":ًالئاقحنحنت."عايذملا"ً:ادجةرخأتمتلصواهنكل
."كراظتنابنوكأسواهنتمىلعنينوكتسيتلاةلحرلابينيملعأ

."لعفأسعبطلاب":اهتوصيفةيدابةشهدلاوتلاق
.ّفلكتمتمصكانهناك
ةنماثلادنعملكتنله.نآلاةملاكملايهُنأنأبجي":ليكارتلاق

."؟ةليللا
."اهدنعًالوغشمنوكأس.ال،ينعأ،معن"
."رييغتلاليبسىلعفيطلءيشهنألمآ؟هوأ"
."لاحلكىلعةأرماعمجرخأسً،انسح":داحٍتوصبيراهلاق
."؟ظحلاةديعسيهنم"
."تاقرسلاةدحويفةديدجةيطرش.نوليتب"
."؟ةبسانملاامو"
فرصمةقرسءانثأيفاهفتحتيقل.تيرغنياتشجوزعمثيدح"

."عرفلاريدمعمو.اهنعكتربخأيتلانيفداتسغوب
."ًالوأًءاسمتمعلوقينأغيلوأديريً.ادغملكتنس.عتمتسا"
.فتاهلاربعةفّهلتمًاسافنأمثيرجتةريغصتاوطخيراهعمس
قوفةآرملاىلإقّدحيةهدرلايفيراهفقو،امهمالكايهنأنأدعب
نانيع؛ؤُفكيطرشىلإرظنيهنإف،ةحيحصهتيرظنتناكاذإ.فتاهلاةلواط
ءاقرزقورعنمةكبشعمريبكفنأيبناجالكىلعةدحاو،ناتنقتحم
تابرضلثمهديعاجتتدب.ةقيمعتاماسموبحاشليحنهجويفةعيفر
هفلخدهاش،ةآرملايف؟كلذثدحفيك.يبشخحولىلعةيئاوشعنيكس



.هتقيقشعمسمشلاهتحفليذلامستبملاىتفلاهجوةروصهيلعورادجلا
نأل؛َنيدوقفملابابشلاوأديجلارهظملابًالوغشمنكيمليراهنهذنكل
عادخلانعهتامسقيفثحبيناكً.اريخأهيلإتلصودقتناكةركفلا
دقناكيتلاةليلقلادوعولادحأقرخيهتلعجيتلاةلاذنلاوةغوارملاو
نوكينل.ثدحامهم،طقليكارىلعبذكينلهنأ:هسفنىلعاهعطق
اهدنعقرغتنأنكمييتلارحبلايفةيرخصلارزجلاكلتىدحإبذكلا
هنأًاحيحصناك؟اهيلعبذكاذاملً،اذإ.اهنمريثكدجاوتييتلاو،امهتقالع
يقتليسهنأاهربخيملاذاملنكل،تيرغنياتشجوزءاقللنابهذيسيتبو
ةريصقةفصاعةقالعتناك؟كلذيفاذامنكل،ةميدقةبيبح؟كلذدعبانآ
طقفثيدحلافارطأنالدابتيساناك.ةمئادًاحورجتسيلنكلً،ابودنتكرت
دعبهالعفامصصقامهضعبناربخيو،ةوهقلانمًاناجنفنالوانتيامهو
.هليبسلاحيفامهنملكبهذيمث؛كلذ

ألم.ةلاسرلايقابعامسليلآلابيجملاىلعليغشتلاّرزيراهطغض
.ءاسملااذهمأبرشميفكتيؤرىلإًامدقعلطتأ...":ةهدرلاانآتوص
يفزبيفةباوبدنعلافقألاعناصىلإباهذلاكنكميله:طقفنائيش
دقو،ةعباسلاىتحنوحتفيمهنإ؟اهتبلطيتلاحيتافملاراضحإوكقيرط
يننأفرعتيذلازنيجلاءادتراعنامتلهو.كمساباهعضومهنمتبلط
."ً؟اريثكهبحأ

عاقيإلاىلعزتهتةفرغلانأادب.ةحوحبمةقيمعةكحضاهنعتردصو
.ترّيغتدقنكتملاهنأيفكشال.هسفن



5
ماقتنالا
،ناوألالبقةمتعملالوألانيرشتءامسنمًاريزغرمهنيرطملاناك

ىلعيراهأرق.يجراخلاحابصملانمءوضلايفطويخلكشىلعرهظيو
لزنمانهو،انهناشيعيدنورتونياتشونبسإنألفسألايفةيفزخةتفال
فلأتتادنرغنسيدتناك.هلوحرظنوسرجلاىلعطغض.ادنرغنزيديفرفصأ
ةريبكةحاسطسويفةلئاماهحوطسلزانمنمةليوطفوفصةعبرأنم
ًافقومنوذختيدجنلاىلعداّوربيراهتّركذ،ةينكسٍنابماهبطيحت
نكاسملاتيُنب.رمألاةقيقحكلتتناكامبر.دونهلاتامجهدضًايعافد
ددعلامبرو،ةديلولاىطسولاةقبطلاءانبألتاينيتسلايففوقسلاةلئام
اوناكنيذلانيفرفارتونيفنسيديفلاّمعلانمنييلحملاناكسلانملئاضتم
مهلنوكتسايلعلاديلانأو،ددجلانوحتافلامهءالؤهنأكاذنآنوفرعي
.ديدجلانرقلالولحب

يفهنأودبيال":ىرخأةرمسرجلاىلعطغضيوهو،يراهلاق
."؟ليصألااذهنامداقاننأمهفهنأةقثاوِتنأله.لزنملا

."ال"
.ةلظملاتحتفجترتيتلانوليتبىلإرظنو،يراهرادتسا."؟ال"
ردورشجراخهّتلقأامدنعو،ٍلاعبعكاذًءاذحلعتنتوةرونتيدترتتناك
.يحابصيريخعامتجاىلإةبهاذودبتاهنأهلابيفرطخدقناك

دراشادبهنكل،تلصتانيحنيترمعامتجالاتيرغدنورتّدكأ":تلاق
.ً"امامت...نهذلا

لخادلاناك.خبطملاةذفانىلعهفنأطغضو،ةبتعلاقوفيراهىنحنا
.رادجلاىلعيدرونفرصملُضيبأميوقتوههتيؤرعاطتسااملكوً،امتعم

."انجاردأدعنل":لاق
نعناثحبتله".فنعبةظحللاكلتيفناريجلاخبطمةذفانتحُتف

."؟دنورت
.نغريبةجهلبنكل،لامكوب،ىحصفةيجيورنةغلبتاملكلاتقُطن

ودبيومستبينألواحينّضغتمينبةأرماهجوىلإقّدحو،يراهرادتسا
.هسفنتقولايفًانيزح

."معن":يراهّدكأ
."؟هلنابيرقامتنأله"
."ةطرشلانمنحن،الك"



تننظً،انسح":بيئكلاريبعتلااههجونعلازنأدعب،ةأرملاتلاق
كلذ،برضملاةركبعلميفهنإ.هعمامكفطاعتنعريبعتللامتئجامكنأ
."نيكسملاناسنإلا

."؟برضملاةركبعلم"
ةعاسلاذنمكانههنإ.ةحاسلانمرخآلابناجلاىلع".تراشأ

."ةعبارلا
."لطهيرطملاو،ّميخمالظلانكل":يتبتلاق
دقو."نظأامك،نزحلاهنأنمّدبال":تلاقواهيفتكةأرملاتكّرح

عرعرتيذلاتقولايفرّكفيأدبيراهنإىتح،نونلافرحنعتدّدش
ةجاّردلايتلجعيفاهنوعضياوناكيتلانوتركلاعطقولاسبوأيفهيف
.عاعشلاىلعقفختيكةيئاوهلا

:هيلإةأرملاتراشأيذلاناكملاوحنيتبعميشميوهو،يراهلاق
."؟ئطخميننأمأ.تعمسامكً،اضيأولسوأقرشيفِتعرعرت"

."ال":باهسإنودنم،يتبتلاق
تاذلزانملاوةينبألانيبقيرطلافصتنميفبرضملاةركبعلمناك

.ةبطرةركىلعبرضمكالسألموتكمتوصعامساعاطتسا.ةلئاملاحوطسلا
ةنجديفةركلابرضييندعملاكبشلاجايسلخادًافقاوًاصخشادهاش
.ةعرسبةكلحدادزتيتلافيرخلا

.دريمللجرلانكل،"ً!ابحرم":جايسلاىلإالصونيحيراهخرص
.قنعةطبرعضيوً،اصيمقو،ةرتسيدتريهنأطقفكاذنآادهاش

."؟تيرغدنورت"
تبرضو،اهنعتّدتراف،هايملانمةلحضءادوسةرفحبةركلاتمطترا

.اهّتلظمبيتبهتقتايتلا،رطملاءامنمًافيفخًاذاذرامهيلعتّشرو،جايسلا
."لخادلانمهسفنىلعقلغأدقل":تسمهو،ةباوبلايتبتّدش
...اننكميله.يقتلننأضرتُفيناك!نولولوه!ةطرش":يراهخرص

يندعملاكبشلاجايسبتمطتراىتحةركلاىأردقيراهنكيمل."!هللااي
رظنو،هينيعنعءاملاحسم.ههجونعةليلقتارتميتنسدعبىلعةوقب
يراهرادأ.ةرمحلاىلإبراضيّنبٍخّستمٍءامبًاخطلمناك:لفسألاىلإ
.ةيتآلاةركلافذقيلجرلاىأرنيحهرهظًايئاقلت

ةركادهاش.ةينبألانيبيراهةخرصىدصددرت."!تيرغدنورت"
نألبق،ةينكسلاةينبألايفءاوضألاوحنيسوقٍراسميفقلطنتبرضم
ةركبعلميراههجاو.ةحاسلانمامناكميفّطحتو،مالظلااهعلتبي



نمهوحنعفدنيًاصخشىريوةّداحةخرصطقفعمسيلً،اددجمبرضملا
يذلا،عفدنملابرضملاةركبعالفقوأنيحيندعملاجايسلاقطقط.مالظلا
جايسلامجاهوضهنو،هسفنعفر،هيمدقوهيديىلعنيطلاىلعطقس
.مجاهوضهنّمث،عقوً.اددجم

ّيرطفوحنىلععجارت."نونجلاببيُصأدقل،هللااي":يراهمتمت
تناك.همامأنيتزرابنينيععمضيبأهجورهظنيحفلخلاىلإةوطخ
يذلا،تيرغىلإءوضلاتهّجوو،يّئوضفشاكليغشتتعاطتسادقيتب
ضيبألاهنيبجبقصتلملابطرلادوسألاهرعشبادب.جايسلاىلعّقلعتيناك
دمجتمرطملثمجايسلانعقلزنانيحهيلعّزكريءيشنعثحبيهنأ
.بشعلاىلعًادماهىقلتساىتح،ةرايسةذفانىلعلزني

."؟نآلالعفنساذام":يتبتسّفنت
ءوضيفىأرف،هدييفقصبوًائيشنحطتهنانسأبيراهرعش

.رمحأًالمرفشاكلا
."ةرايسلانمكالسألاةعطاقبلجأسوفاعسإلابيلصتا":لاق
."؟كلذكسيلأ،كاذنآٍنّكسمٍراقعبنقُح":انآتلأس
.الوكلافشتراويراهأموأ
نولوانتيامهلوحبرشملايساركىلعنوعفايلايبرغلافرطلانئابزمثج

لثممأناك.تارعسلاةفيفخالوكلاوىرخأتابورشمو،يسنرفلابارشلا
،عتممنكلطيسبوةيفيرةقيرطبّيرضحهنإ،ولسوأيفيهاقملامظعم
هّفصيفكولسلانسحعماللاىتفلا،بابكيفرّكفييراهلعجامم
يتلاةيّماعلاتاريبعتلالكنعباتكبظفتحيهنأاوفشتكايذلايسردملا
.كانهراغصلااهمدختسي

ًاددجمةراجلاىلإانثّدحتمث.ىفشتسمىلإنيكسملالجرلااوذخأ"
نأذنمءاسملكسنتلاتاركبرضيوكانهىلإجرخيناكهنأانتربخأو
."هتجوزتلُتق

."؟اذامل،هللااي"
باُصينأًادجًابيرغسيل":لاقّمث،مامألاىلإهيفتكيراهعفد

رمألامهضعبتبكي.فورظلاكلتيفًادرفنودقفينيحناهُذبصاخشأ
تيرغدنورتونياتشنإةراجلاتلاقً.ايحلازيالديقفلانأكنوفرصتيو
."فيصلايفًابيرقتليصألكبعلملايفنابردتيو،نيَعئاريجوزيبعالاناك

."؟لاسرإلاهتجوزّدرتنأعقوتيناكً،اذإ"
."امبر"



."؟ضاحرملاىلإبهذأنيحيفريعشبارشيلبلطتله!هللااي"
.ةفرغلاربعًاجرعتمًاقيرطتكلسو،يسركلانعاهيقاسانآتدعبأ
املكىأردقف،كلذىلإةجاحبنكيمل.اهتاكرحعبتيالأيراهلواح
يفناتيدامرناتلصخو،اهينيعلوحديعاجتلاضعبكانهتناك.هدارأ
نانيعلاً.امامتهسفنصخشلاتناككلذفالخبنكل،محافلادوسألااهرعش
فنألاو،نيعيفرلانيبجاحلاتحتًاليلقرسفتسملاريبعتلاو،امهسفنناوادوسلا
اهناحنمتناتللاناترئاغلاناتنجولاو،نيتزرابنيتفشقوفهسفنعفترملاقيقدلا
نأل-لامجلاةفصقحتستلةلهؤمنكتملامبر.عئاجصخشرهظم
ناكليحنلااهدسجماوقنكل–ةخراصوةيساقتناكاههجوتامسق
ماعطلالوانتةقطنميفنيتلواطىلإناسلجيلقألاىلعنيلجرلعجلًايفاك
.يراهظحالامكامهباهرورمءانثأيفامهيسأرناريدي

جليهارازدقاناك،تيرغةرايزدعب.ىرخأغبتةفافليراهلعشأ
ناكً.اضيأهيلعنالمعيًائيشامهحنميملكلذنكل،عرفلاريدمنستنميلك
يفنيقباطلايذهلزنميفيسركىلعسلجي،ةمدصةلاحيفلازيال
كرحتييذلارعشلافيثكلدوبلابلكىلإبوانتلابقّدحيونيفساسلجك
ةوهقلمحتةشيعملاةفرغوخبطملانيبكرحتتيتلاهتجوزو،هيمدقنيب
يتباهتراتخايتلاسبالملاتناك.قالطإلاىلعيراههقّوذتكعكىسقأو
زيافيللايراهلاورسنمرثكأيزاوجربلانستنميلكةرسألزنملةمئالم
ّىلوتنميراهناك،كلذنممغرلاب.زنترامكودةكرامنمهئاذحو
كلذةيوجلاةلاحلالوحةمثعلتملاةيبصعلانستنميلكةديسلاىلإثيدحلا
ًةليقثٍتاوطخهعامسىدلمالكلانعفقوتو،كعكلاريضحتنفوفيرخلا
،ةسئابلاةناسنإلا،انيآاهتنبانأنستنميلكةديسلاتحرشً.ايلاعًاجيشنو
يفً،انسح.كاذنآاهنعّىلختدقناكلجرنمروهشةعبسذنملماح
نمكعكلارثنييراهداك.طسوتملارحبلاىلإرفاسدقوًاراحبناك،عقاولا
ناكيذلا،جليهتلأسورومألامامزكاذنآيتبّتلوت.ةلواطلاربعهمف
:ةشيعملاةفرغبابنمجرخنأدعبهينيعببلكلاةقحالمنعّىلختدق
."؟كيأربقراسلالوطناكمك"

،همفىلإهعفروةوهقلاناجنفكسمأمث،اهيلإرظندقجليهناك
يفملكتيوبرشينأعيطتسيالهنألرظتنينأةرورضلابكلذىلعناكف
ينعأً،امئادًادجةقيقدتناك.نيرتملاوحن،امبر؟هلوط".هسفنتقولا
."نياتش

."نستنميلكديسايلوطلاكلذبنكيمل"



.ً"ادجفيخمو.نوعستورتمهلوطً،انسح"
."؟يدتريناكاذام"
،ةرملوأفيصلااذهةمئالمةزاجإتضمأ.طاطملثم،دوسأًائيش"
."نانويلايف

ً.اقيمعًاسفننستنميلكةديسلاتذخأ
."؟طاطملثم":يتبتلأس
."ةيفوصةوسنلقرمتعيو،معن"
."؟نستنميلكديساياهنولام"
."ءارمح"
امناعرسو،تاظوحلملاليجستنعتفقوتدقيتبتناككلذدنع

.ةدلبلاىلإامهتدوعقيرطيفةرايسلايفاحبصأ
طقفًاليلقنأنيفلحملاةئيهوةاضقلافرعاذإ":تلاقدقيتبتناك

انلحامسلانوضفريسف،حيحصفراصملايقراسنعدوهشلاهلوقيامم
نأكً؛امامتطولغمهراكتباسانلالوقعديعتام.ًاليلدهفصوبهمادختساب
ً،اداوسّدشأوًامجحربكأنيقراسلالكلعجتتاراظنمهلعضيفوخلا
،ةدحاوةقيقدنمليلقبرثكأةقرسلاتقرغتسا.لوطأيناوثلاورثكأةحلسألاو
يقبهنإتلاق،لخدملاىلإبرقألاقودنصلاةنيمأ،ينيربةديسلانكل
ملنإاذه.1.79امنإو،نيرتملاغلبيالهلوطو.قئاقدسمخوحنكانه
."نيفرتحمىلعًابيرغسيلءيشوهو،)نييلخادنيلعن(نينابضعضينكي

."؟هلوطنمًامامتيقثوتتنأكنكميفيك"
قراسلالخديذلابابلاراطإىلإًةبسنةماقلالوطساُقي.ويديفلا"
ةديدجًاروصطقتلأو،تاظوحلمنّودأحابصلااذهفرصملايفتنك.هنم
."سيياقملجسأو

."ةميرجلاحرسمةدحولاذهسايقلالمعكرتنةميرجلاةبعشيف!مم"
تناك.هيلعودبياممًاديقعترثكأويديفمليفنملوطسايق"

قراسةيضقيف،ًالثم،تارتميتنسةثالثبلوطأةميرجلاحرسمةدحوتاسايق
سايقلاذخألّضفأاذهل.1989ماعنكابدلاكيفكسرونندفرصم
."يسفنب

اهلأسينأبجيناكنإلءاستوةعيرسةرظنباهقمردقيراهناك
ناكنإاهلأسدقناك،كلذنمًالدب.ةطرشلاىلإمضنتاهلعجاّمع
جرخينألبق.زبيفةباوبدنعلافقألاعناصرجتمىلإهلاصيإاهرودقمب
نكيملجليهنأتظحالدقتناكنإًاضيأاهلأسدقناك،ةرايسلانم



امهباوجتساءانثأيفهلمحيناكيذلافرخزملاناجنفلانمةوهقلافشتري
.كلذىلإتهبتنادقنكتملاهنكلو.هّايإ

."؟ناكملااذهبحتله":اهيسركىلعًاددجمسلجتيهو،انآتلأس
."يقوذاذهسيل":لاقّمثءاحنألايفهرصببيراهلاج."..ً.انسح"
ىلإبهذنلفً.اضيأيقوذالو":فقتواهتبيقحكسمتيهو،انآتلاق
."يتقش

ةّللكملاسأكلاوحنيراهأموأ."وتللريعشبارشكلتيرتشادقل"
.ةوغرب

.يراهايِخرتسا.هدحوءرملابرشينأًادجٌّلمم":مهجتتيهوتلاق
."انبايه

ودبييقنلادرابلاءاوهلاوجراخلايفرطملالوطهفقوتدقناك
ً.اشعنم

مويلاركذتتله":يشملاناأدبيواهديبهعارذكسمتيهو،انآتلأس
."؟نلاديرامىلإةرايسلابهيفانبهذيذلايفيرخلا

."ال":يراهلاق
نكميالَدعاقمب،ةكلاهتملاتروكسإدروفلاكترايسيف!هّركذتتعبطلاب"

."اهليدعت
ً.ارخاسيراهمستبا
اننأًاضيأّركذتتكنأةقثاوانأً،انسح.ًالجخدّروتتتنأ":حرمبتلاق

تناكءارفصلاقاروألاكلتلكعم.ةباغلايفهزنتنانحروةرايسلاانفقوأ
."بهذلانممخضريرس،ريرسلثم...".هعارذىلعتطغض."...لثم
كدعاسأنأّيلعناككلذدعبو":ةلئاقتعباتواهعبصإبهتزخووتكحض
اهنمتصلختدقنوكتنألمآ.اهليغشتلةدرخلاةرايسلاكلتعفدىلع
."؟نآلا

."كلذنأشبىرنس.بأرملايفاهنإً.انسح":يراهلاق
ىفشتسملاىلإلُقنميدققيدصلثمنآلاودبتاهلعجت!هللااي"
الأبجي":ّةقربتفاضأو."ليبقلااذهنمءيشوأٍثيبخٍمروبًاباصم
."يراهاياهكرتتلكرمأنمةلجعىلعنوكت

كرودقمبسيل.رمألاوهاذه":ةلئاقتعباتفاهيلعّدريمليراهنكل
يفقرزأبابجراخافقوتدقاناك."؟حيحص،لاحيأبكلذنايسن
.اتاغيرفنجروس

اهترظنلهاجتًالواحملوقيعرشو،فطلباهنعيراهلصفنا



دنعةميرجلاةبعشيقّقحمعمعامتجايدل،انآاييعمسا":ةيريذحتلا
."دغلارجفغوزب

."ةفشتنببسبنأمل":بابلاحتفتيهوتلاق
ًافلغماهاطعأوهفطعملخادهديعضوفً،ائيشةأجفيراهّركذت

."لافقألاعناصنم".رفصأ
."؟ماريامىلعرمألاىرجله.حاتفملا!هآ"
.ّعقوأنأيلعناكو،بثكنعيتيوهدضنلافلخصخشلاصّحفت"
.بءاثتوهتعاسىلإيراهرظن."بيرغصخش

ىنبملاحتفيهنإ.حيتافملاميلستنأشبنومراصمهنإ":ةعرسبانآتلاق
ةيبصعةكحضتقلطأ."ءيشلكو،ةقشلاو،وبقلاو،سيئرلالخدملا:هلك
ةنجلسيئرنمبوتكمبلطىلعلوصحلامهيلعناك":تلاقمثةرتاف
."يفاضإلاحاتفملااذهعنصلءانبلا

.اهعّدويلًاسفنذخأ."كلذمهفأ":هيبقعّزهيوهويراهلاق
ايطقفةوهقناجنف"ً:ابيرقتسمتلياهتوصناكومالكلابهتقبس

."يراه
يفاهتاذيساركلاوةلواطلاقوففقسلانمىلدتتاهسفنايرثلاتناك

وأءاضيب-ًانولحتفأتناكناردجلانأيراهّنظ.ةريبكلاةشيعملاةفرغ
.رغصأةفرغلاتدبوءاقرزكاذنآتناكً.اقثاونكيملهنكل-ءارفصامبر
نأهدرفمبشيعيصخشىلعًالهسسيل.ةحاسملاريغصتانآتدارأامبر
عافتراو،نيتريبكمونيتفرغو،لابقتسافرغثالثنمفلأتتةقشألمي
تشاعاهتّدجنأهتربخأدقانآنأيراهّركذت.فصنوراتمأةثالثاهفقس
ةينغمتناكاهنأل؛انهًاليوطًاتقوِضمتملاهنكل،اهدحوةقشلايفًاضيأ
.ءانغلااهرودقمبمادامملاعلاءاجرأيفرفاستوةروهشموناربوس

.ةشيعملاةفرغءاجرأيفهلوحيراهرظنوخبطملايفانآتفتخا
طسولايففقي،ةيدنلسيأسرفمجحبٍزفقناصحءانثتسابةيواختناك
بهذ.هيفرطنمنازربتناتقلحكانهو،ةلئامةيبشخمئاوقةعبرأىلع
.معانلاينبلادلجلاىلعتبروهيلإيراه

."؟زابمجلاىلعنيبّردتتله":يراهخرص
."؟ناصحلادصقتله":خبطملانمانآتخرص
."؟كلذكسيلأ،لاجرللهنإ"
."؟يراهايًابارشديرتالكنأقثاوتنأله.معن"
."؟انههنيعضتاذاملً،ايّدجً.امامتقثاو":خرص



يتلاءايشألالعفبحأيننأل":هفلخاهتوصعمسنيحيراهزفق
."لاجرلااهلعفي

ىدحإ.لخدملادنعفقتواهترتستعلخدقتناك.يراهرادتسا
ةريخألاةظحللايفيراهمواق.بابلاراطإىلعىرخألاو،اهكروىلعاهيدي
.اهيمدقصمخأىلإاهسأرىلعأنماهيلإرظنلا

لثم،يبيكرت.ةينفةفحتهنإ.ولسوأزابمجيداننمهترضحأ"
."هسنتملكنأًامامتقثأيذلا،تكاتنوك

كديلاخدإكنكميوةراتسبدّوزملاةلواطلاىلعقودنصلانيدصقت"
."؟هلخاداهتحفاصمكنكمييتلاةيعانطصالايديألانمرٌيثككانهو؟هيف

ىلعظافحللفييكتبًادوزمناك.اهضفروأ،اهتبعادموأ،اهبرضوأ"
كانهنأسانلانظ؟كلذكسيلأً،اريبكًاحاجنققحدقودسجلاةرارح
."رخآًائيشكيُرأسويعملاعت.ةلواطلاتحتئبتخيًاصخش

دعبهديتكسمأً.اقلزنمًابابتحتفثيح،دعبألاةفرغلاىلإاهعبت
ةيادبلايفيراهفقو،راونألاةءاضإدنع.اهعممالظلايفهتبحسوكلذ
ةأرمالكشىلعبهذلابًايلطمًايداعًاحابصمناك.حابصملاىلإقّدحي
تاليصبثالثكانهتناك.ىرخألايفًافيسواهيديىدحإيفًانازيملمحت
رادتساامدنعو؛ةأرملاسأرونازيملاوفيسلليجراخلادحلاىلعةيئابرهك
ىلعنيتقلعماهنمناتنثاتناك.ةيتيزةحولءيضتاهنمًالكنأىأر،يراه
ىلعةعوضومدعبِهتنتملاهنأًاحضاوناكيتلاةثلاثلانأنيحيف،رادجلا
.ىرسيلاةيوازلاىلإةّتبثمينبلاورفصألانينوللابةخطلمةاشرفعمٍدنسم

."؟هذهتاحوللانمٍعونيأ":يراهلأس
."؟كلذىرتالأ.صاخشأهوجواهنإ"
."؟مفكلذو؟نويعلايهكلت.حيحص":يراهراشأ
."لاجرةثالثهوجواهنإ.تدرأاذإ".اهسأرانآتلامأ
."؟هفرعأٍدحأنمله"
كنأنظأال،ال".درتنألبقًاليوطًاتقوةبآكبيراهىلإانآتقّدح

.ً"اقحتدرأاذإمهفرعتتنأكنكمينكل،يراهايمهنمًايأفرعت
.بثكنعتاحوللايفرظنلايراهنعمأ
."هارتاّمعينربخأ"
رجتميفةيفلخةفرغنمجرخيًالجرىرأ.ةجالزعميراجىرأ"
روهشملاصخشلاكلذو،مأبرشميفلدانلاىرأو.رداغأنيحلافقألاعناص
."غنينوللاتشريب



ءيشيأسكعتنيعلاةكبشنأفرعتتنكله":تلاقمثتكحض
،اهتقيقحىلعءايشأةيؤرتدرأاذإً؟الوأةآرمةروصىقلتيكغامدنأو
ًامامتنيفلتخمًاصاخشأىرتس،اهدنع؛ةآرمةحفصىلعاهدهاشتنأبجي
نإلوقلابضارتعالايراهعطتسيملوناقلأتتاهانيعتناك."تاحوللايف
:ةلئاقاهمالكتعبات.بقعىلعًاسأراهبلقتامنإو،روصلاسكعتالةيكبشلا
سانلاينركذتيساماذه.يراهايةريخألاةينفلايتفحتهذهنوكتس"
."هلجأل

."؟روصلاكلت"
رظتنا.دعبِهتنيمل.لماكتمينفلمعنمءزجدرجماهنإ،ال"

."بسحف
."؟مساهلله!مم"
."ماقتنالا":ضفخنمٍتوصبتلاق
.امهنويعتقتلاوًارسفتسماهيلإقّدح
دقناكً؛اديعبهرصببيراهحاشأو،اههجويبناجدحألظلاّىطغ

ىرخألامامأمدقو،صقركيرشوجرييذلااهرهظسّوقت.يفكيامىأر
كرحتييذلااهردصو،عجارتتمأمدقتتنأبجيناكنإةقثاوريغاهنأك
رعش.ضبنتاهتيؤرهرودقمبنأّليختيتلاقورعلاعمليحنلاقنعلاوةوقب
كرمأنمةلجعىلعنوكتالأبجي"؟تلاقاذام.طيسبراودوةراثإب
؟كلذلعفيلناكله."اهكرتتل

."...يراه"
."بهذأنأبجي":لاق
ءاضيبلاةءالملاىلعاهرهظىلعتقلتساو،اهسأرقوفاهبوثتبحس

كانهدوجومهنأو،اهتّدجلريرسلانأهتربخأدقانآتناك.كحضتيهو
.ةنسنينامثوحنذنم

ضحمب.ارونيلإ.سأ.سأنتمىلعولسوأىلإلصودقريرسلاناك
ىلعلوألانكيملهنأنممغرلاب–ديزيكرمنادلاناطبقلاناك،ةفداصملا
ًاقفوو،يلاعفنالجرربساجنأًاحضاوناك.ريرسلااذهىلع-قالطإلا
هعطق.هَسأرريرسلاّنيزييذلاناصحلانادقفببسوهكلذناكةّدجلل
.ةوشنةلاحيفربساجناطبقلا

ريرصىلعةقالعاماقأوغبتلاةفافلتهتنا.يراهمستباوانآتكحض
البكرميفهنأنظييراهتلعجيتلا،هتقطقطوينابسإلااليناملابشخ
ً.امهمنكيملكلذنكل،هّتفدةرادإىلوتيدحأ



ىلعاهيفمانيةرمرخآولوأكلتتناكوليوطتقولبقكلذناك
.انآةّدجريرس

ّهبنمةعاسةشاشتءاضأ.قيضلايديدحلاريرسلاىلعيراهّبلقت
مث،ّففأت.3:21ةعاسلاىلإةريشمريرسلابناجبةلواطلاىلععايذملا
ءاضيبلاتاءالملاىلعفيصلاوانآىلإءطببهراكفأتداعوهينيعضمغأ
،لاعفنالاو،يلايللاّركذتعيطتسيهنكل،تاقوألارثكأًالمثناك.اهتّدجريرسل
اهلاقيتلاةريخألاةرابعلاتناك.ةريثمةيديربتاقاطبلثمعئارلاروعشلاو
ًاصخشنيقحتست"ً:امامتةيطمنتدبةركفلانكل،ةلذتبمفيصلاىهتنانيح
."ينملضفأ

.طقفدحاوهاجتايفريشيءيشلكوًاريثكبرشيناكةلحرملاكلتيف
.هعملفسألاىلإاهّرجينلهنأرّرقدقناكًءافصرثكألاهتاظحلىدحإيف
ءيشلالعفتسامًاموياهنإتمسقأوةيبنجألااهتغلبهتمتشدقتناك
.هنمهبحيءيشرثكأذخأت:هعمهسفن

ىقتلا.عيباسأّةتسالإةقالعلامدتملو،تاونسعبسلبقكلذناك
هيلإتءاجدقتناكنيحبرشميفةرم.طقفنيترمكلذدعباهب
.هلعفاماذهو،رخآناكمىلإباهذلاهنمتبلطواهينيعألمتعومدلاو
ناك.هيلإًانسرغصألاهتقيقشبحطصادقيراهناكضرعميفىرخأو
.طقلعفيملهنكل،اهبلصتينأدعودق

دقناك.3:22ىلإريشتاهنإً؛اددجمةعاسلاىلإرظنيليراهرادتسا
دقناك،اهتقشبابجراخنامأبحبصأامدنع.ةيسمألاةياهنيف،اهّلبق
يفلهس.عئارولهس.ةلبقبكلذعبتأوًاعّدوماهقناعيلمامألاىلإىنحنا
رعشيىتحًادجًاساّسححبصأدقناكىتم،لوهللاي.3:33.لاحلك
سافنأذخأيراهلواحً؟اعّدومةميدقةبيبحليبقتدرجملبنذتازخوب
نيفداتسغوبنمةلمتحمبورهقئارطىلعهنهذزيكرتلةمظتنموةقيمع
بيغتنلاهتروصنإذإً،اددجملخدو،جرخّمث،لخد.اتاغيرتسودنإربع
.هنهذنمدعب



6
راحلفلف
،غربكإةلسلسةفاحقوفوتللتغزبدقمويلاءوضةعشأىلوأتناك

،ةميرجلاةبعشتاعامتجاةعاقيفةقلغملافصنةذفانلاةراتستحترهظت
نورفقو.نيتبعتملايراهينيعلوحدلجلاتانّضغتىلعطقستو
هيبعكًاكّرحم،هيمدقنيبًادعابم،ةليوطلاةلواطلاةياهندنعنوسرافيإ
بوتكمةريبكةحولكانهتناك.هرهظفلخهيديًاعضاوً،اطوبهوًادوعص
دقًائيشتناكاهنأيراهضرتفا.هءاروةريبكءارمحفورحبًالهأاهيلع
نأروتفبلواحوةرضاحماهيفمّدقةيساردةقلحنمنوسرافيإهذخأ
.مالكلاتاقرسلاةدحوسيئرأدبنيحهبؤاثتيفخي

ةلواطلالوحسلجننيذلاةينامثلانحننّوكنً.اعيمجريخلاحابص"
موينيفداتسغوبيفتعقويتلافرصملاةقرسيفقيقحتلابّفلكملاقيرفلا
."ةعمجلا

."ةميرج":يراهمتمت
."ً؟اوفع"
،رادتساامنيأهرهبتسمشلاتناكذإ،هيسركىلعهتماقيراهدش

تناكاهنأةقيقحنمقيقحتلابءدبلاًاحيحصنوكيسهنأضرتفأ":لاقو
."ةميرج

لوحنيسلاجلانيرخآللامنإو،يراهلسيلً؛ارخاسنوسرافيإمستبا
ّيلعبجيهنأنظأ":لاقمث،ةرباعةدحاوةرظنبمهقمرنيذلاةلواطلا
دقةميرجلاةبعشنمانقيدصنكلً،اضعبمكضعبىلإمكفيرعتبأدبأنأ
،هريدملبقنمبُدتنادقلوهيراهشتفملاناك.ةيادبلاكلتدّدح
."ةميرجلابصصختمهنأل؛رلومينرايب

."ةرطخلاةميرجلا":يراهلاق
بطلانمربيوفيلروتانيدل،يراهراسيىلإ.ةرطخلاةميرجلا"

ربيو،مكنمددعفرعيامك.ةميرجلاحرسميفقيقحتلاداقيذلايعرشلا
لاق.بئاصلاهسدحوةيليلحتلاهتاردقبرهتشيو،ةربخرثكألايعرشلاانققحم
يفرثأءافتقابلككهعمربيوباحطصابحيسهنإًاموينيفرشملاسيئر
."اهّمظنييتلاةدراطملاقرف

ىلإرظنلاىلإةجاحبيراهنكيملو،ةلواطلالوحتاكحضتردص
لقألاىلعوً،ابيرقتطقمستبيالربيو.مستبينكيملهنأفرعيلربيو
ةقبطنيبةصاخً؛ابيرقتًادحأبحينكيملوهو،مهبحيالصاخشألسيل



نوّنكيالوءاَفكأريغنيفظوم،ربيويأرب،مضتتناكيتلانابشلانيريدملا
ةيرادإلاةطلسللىوقأبهاوممهيدلّنكل،كلسلاوأةنهمللرعاشميأ
ةدايقيفلمعلانمةزيجوةدمدعبامهيلعلوصحلانكمينيذللاذوفنلاو
.ةطرشلا

بابعرخمتةنيفسناطبقلثمًاراسيوًانيميليامتونوسرافيإمستبا
.تاكحضلايشالترظتنيوهورحبلا

."ويديفلاتاليجستبةصصختمولاجملااذهيفًامامتةديدجنوليتب"
.ردنمشلالثمرمحأيتبهجوىحضأ
ناكاميفةنسنيرشعنمرثكأمدخيذلانولنغرويةنبايتب"

نآلاىتحريستاهنأودبي.ةرطخلامئارجلاوتاقرسلاةدحوباهنيحفرعي
ىلعتدعاسةمساحّةلدأتمّدقدقتناك.ةيروطسألااهدلاوىطخىلع
اننكل،لبقنمكلذتركذدقتنكنإفرعأال.اياضقلانمٍددعِّلح
نيسمخنمبرتقيٍةنادإلدعمتاقرسلاةدحويفانققحةيضاملاةنسلايف
."...ةيلودلاريياعملابُّدعياذهو،ةئملاب

."نوسرافيإايلبقنمكلذتركذدقل"
."كلًاركش"
ةماستباتناك.مستبانيحةرشابميراهىلإةرملاهذهنوسرافيإرظن"
الكىلعكفلامظعفلخامىلإهنانسأنعتفشكةيساقوةّفلكتم
مهفّرعتنمىّقبتاميفههجوىلعةماستبالاكلتمسريرمتساو.نيبناجلا
نمباشققحموهو،نيارسونغام:مهنمنينثايراهفرع.مهضعبىلإ
ً.اديجًاعابطناكرتوروهشةتسةميرجلاةبعشيفيقبيذلادرويفرموت
ريدمبئانوةلواطلالوحةربخرثكألاققحملانسدنومدغكيرديدرخآلاو
يأهجاودقيراهنكيمليجهنموئداهيطرشوهو؛تاقرسلاةدحو
بُِّقلدقوً،اضيأتاقرسلاةدحونمنينثارخآاناك.طقهعمتالكشم
ليروت.ًالثامتمًامأوتاسيلامهنأةرشابمفرعيراهنكل،يلبقلبامهالك
وهيلالوأنأنيحيف؛ليحناههجوو،ريغصاهمف،ةليوطءارقشةأرمايل
ناك.ناتشوشبهانيعويواضيبههجوو،رعشلارمحأةماقلاعوبرملجر
نمهنأنظيلرخآصخشيأيفكتتارمقاورلايفامهآردقيراه
.طقهلابىلعرطخيملكلذنكل،امهيلعةيحتلايقلينأيعيبطلا

مكنأنظأف،ينصخياميفامأ":لوقلابفيرعتلانوسرافيإمتتخا
ةدحوريدمانأ،تايلكشلالجأنمطقفنكل.ىرخأتاءاقلنميننوفرعت
ةيادبلايفهتلقامىلإةدوعلابو.قيقحتلااذهةدايقلتّنيُعدقوتاقرسلا



لتقمبيهتنتةقرسيفاهيفققحنيتلاىلوألاةرملاتسيلهذه،لوهاي
."ةئيربةيحض

ةريشكتنكلً،ادهاجكلذلعفدقو،خفلايفعقيالأيراهلواح
.ًاليحتسمرمألاتلعجحاسمتلا

."؟ةئملابنيسمخنمًاليلقلقأةنادإلدعمعمىتح"
هنإ؛ةيلاعتناكهتكحضنكل،ةلواطلاىلإطقفدحاوصخشكحض

.ربيو
ركذتيسنيننأٌحضاو،رذتعأ":مستبينأنودنمنوسرافيإلاق
امك،يقيقحةباعدسح؛ةيديموكةبهومبعتمتيهنإلاقي.لوهنعءيش
."نولوقيمهتعمس

ةريصقةكحضنوسرافيإقلطأمث،ةيناثجارحإةظحلكانهتناك
.ةلواطلالوحةتفاختاكحضتعمُسو،ةزوإلاتوصهبشت

ةيتآلاتناكو،ىلوألاةحفصلانوسرافيإبلق."ةصالخبأدبنلً،انسح"
:لاقوهسفنزّهجوطيطختملقنعءاطغلاعزن.يعرشليلدناونعلمحت
."ربيواينآلاكلمالكلا"

)ةبقررعش(ةرفُعاذًايحتلمًاريصقًالجرناك.ربيوفيلروتلراكفقو
.كلذنممغرلابحضاوهنكل،دّدرتنعّمنيهتوصو،بيشأرعشنمدسأ
."زجوأس"

ذخنكل،كتعاطتساردق":قرولاىلعملقلاعضيوهو،نوسرافيإلاق
."لراكايهيلإجاتحتيذلاتقولالك

ىلعلصحنمل.ليوطتقوىلإجاتحأاليننأل؛زجوأس":ربيورّمذت
."ءيش

ًاديدحتهينعتيذلاام.ءيشىلعلصحتملً،انسح":نوسرافيإلاق
."؟كلذب

هذهبقلعتياملك.45سايقً،امامتديدجيكيانءاذحرثأانيدل"
ىلعهنأاهجاتنتسايننكمييتلاةديحولاةمولعملاوً،ايفارتحاودبيةقرسلا
اهنإ،ةصاصرلاتافوذقملاءاربخّللح.ةداعهلعتنييذلاسايقلاسيلحجرألا
رثكألاصاصرلاوهو،3.يج.هيأةيقدنبلًارتميللم7.62رايعةيجذومنةريخذ
لزنمو،ةحلسأرجتمو،ةيركسعةنكثلكيفدجاوتمهنأل؛جيورنلايفًاعويش
.اهبّقعتليحتسي،ىرخأةرابعب.دالبلاءاحنألكيفعّوطتموأطايتحاطباض
دقل.هجراخوأ،طقفرصملالخادنكيملهنأنونظتس،كلذءانثتساب
.سلجوهمالكىهنأانهو.ً"اضيأكانهةلدأنعانثحب



.ةقحاللاةحفصلانوسرافيإبلق.ً"اديفم...كلذناك،ربيوايًاركش"
.دوهشلا

."؟لوه"
فرصملايفناكنملكانبوجتسا":لاقوهيسركيفرثكأيراهىخرتسا
يفهتيؤراننكميالءيشيأانرابخإدحأعطتسيملو،ةرشابمةثداحلادعب
.ةحيحصريغاهنأفرعنةليلقءايشأنوركذتي،رخآىنعمب.ويديفلامليف
رخآدحأمدقتيملو.اتاغيرتسودنإوحنهجتيقراسلادوهشلادحأىأر
."ةداهشلل

ايبورهلاتارايس:ةيتآلاةطقنلاىلإانلقنيامم":نوسرافيإلاق
."؟ليورت

،)روصلاضرعزاهج(طالسملاتلّغش،مامألاىلإيلليروتتمدقت
ةصاخلاتابكرملانعًةصالخلمحتضرعةحيرشكانهتناكثيح
ّيأةيوقلاكسرومنوسةجهلبتحرش.ةيضاملاةثالثلاروهشلايفةقورسملا
يفتمدُختسادقاهادحإنأحجرألاىلعنظتيتلاعبرألاتارايسلا
،ةيداعو،ةعئاشٍتازارطوٍعاونأنماهنأةقيقحنمكلذةجتنتسم،بورهلا
تناك.هلذختنلاهنأبةقثلابقراسلارعشيلةيافكةديدجوةحتافاهناولأو
يفةفقوتميآ.يت.يجنغافسكلوفيهو،صوصخلاهجوىلعةرايس
ةقرستقبسيتلاةليللايفتقُرساهنأل؛مامتهاللةريثم،نيفسلاديرام
.فرصملا

مهتيلمعلبقتارايسةقرسفراصملاوقراسلواحي":يلليروتتحضوأ
طالسملالمعتفقوأ."تايرودلاحئاوليفرهظتالىتحً،ادجريصقتقوب
.اهّيسركىلإاهتدوعقيرطيفضرعلاةحيرشتذخأو

.ً"اركش":لاقونوسرافيإأموأ
."ءيشالىلع":ربيوليراهسمه
ناك.ويديفلاليلحتوهةقحاللاةحفصلاىلعرهاظلاناونعلاناك

،اهقيريتبتعلتبا.هناكمىلإطيطختلاملقءاطغداعأدقنوسرافيإ
نألبقًاددجمتلعسو،اهمامأسأكلانمءامةفشرتبرشّمث،تحنحنتو
."...لوطتبسحدقل".ةلواطلاىلعنيتتباثاهانيعتيقبو،أدبت

تحنحنت.فحازلاةماستبا."يتبايِتحمساذإًاليلقكتوصيعفرا"
.ةّدعتارميتب

هنإ.ويديفلايفهتيأراملالخنمقراسلاةماقلوطتبسحدقل"
."يأرلاينقفاوييذلا،ربيوعمكلذنمتّقثوت.1.79



.ربيوأموأ
ملقءاطغعزتنا."!عئار":هتوصيفةّفلكتمةسامحبنوسرافيإخرص

.1.79لوطلا:بتكوطيطختلا
نسكالسأىلإتثّدحتدقل":ةلواطلاىلإرظنتيهوملكتتيتبتلظ

ةرظنىقلأدقناك.انعملمعييذلاتوصلاللحموهو،ةعماجلانم
يتبترظن."...وه.ةيزيلكنإلابقراسلااهلاقيتلاسمخلاتاملكلاىلع
ليجستلًادعتسم،اهيلإهرهظوفقيناكيذلا،نوسرافيإىلإةيبصعب
الامك.ءيشيفعفنيالوًادجئيسليجستلاعوننإلاق...".تاظوحلم
."هنمةدافتسالانكمي

سمشلاهيفتفتخايذلاهسفنتقولايفهعارذنوسرافيإلزنأ
.هفلخرادجلاىلعءوضلانمريبكليطتسمىشالتوةميغفلخةضفخنملا
ىلإمدقتوًاقيمعًاسفننوسرافيإذخأو،ةفرغلايفبيرغٌتمصقبطأ
.هيمدقفارطأىلعمامألا

."ةياهنلاىتحةحبارلاانتقروبانظفتحادقل،ظحلانسحل"
.ةبقارملا.ةريخألاةقرولاتاقرسلاةدحوسيئركسمأ
نأبجيامبرتاقرسلاةدحويفاولمعيملنيذلاكئلوأىلإةبسنلاب"

ويديفليجستانيدلنوكينيحً◌ًالوأةبقارملامسقًامئادمّدقناننأحرشن
ةيوهويديفلاليجستفشكي،تالاحرشعنمٍعبسيف.فرصمةقرسنع
."ىمادقلاانئاقدصأدحأناكاذإ،قراسلا

."ً؟اعّنقمناكاذإىتح":ربيولأس
ًاميدقًامرجمديجّيرسققحمفرعيس":عباتوًاباجيإنوسرافيإأموأ
لكو،ةقرسلاءانثأيفاهبملكتييتلاةقيرطلاو،هدسجةغلو،هتينبنم
."عانقفلخاهؤافخإنكمياليتلاةريغصلاليصافتلا

ًً◌ايفاكسيلنكل":ًالئاق،نوسرافيإبئان،نسدنومدغكيرديدلّخدت
."...نأبجي.وهنمةفرعم

نأنكمي.ليلدانيدلنوكينأبجي.حيحصكلذ":نوسرافيإهعطاق
ًاليلدكرتيملوًاعّنقميقباذإنكل،ريوصتةلآمامأهمسابقراسلاقطني
."نوناقلارظنبًائيشكلمنالاننإفً،اسوملم

."؟اونيُدأمهيلإمتفّرعتنيذلاةعبسلانمًاصخشمكً،اذإ":ربيولأس
ىتح،ةقرسفرتقانمةفرعملضفألانمىقبي.ّةلق":نسدنومدغلاق

مهنملاننو،مهقئارطومهبولسأنعًائيشاهدنعفرعن.هحارسقلُطأاذإ
."ةيلاتلاةرملايف



قورعلانأفيكظحال."؟ةيلاتةرمكانهنكتملاذإو":يراهلأس
.كحضنيحتعّسوتنوسرافيإينذأقوفةضيرعلا

.ةميرجلاريبخيزيزع":يلزهلاهجازميفلازيالوهو،نوسرافيإلاق
تلأسامبًافافختسانومستبيسانلامظعمنأىرتسف،كلوحترظناذإ
ًامئاد–ًامئادبرضيسةحجانةيلمعذّفنيفرصمقراسيأنألكلذ؛هنع
ىلإنوسرافيإرظن."فراصملايقراسلةيبذاجلانوناقكلذ؛ديدجنم–
نألبقتفاختوصبًاددجمكحضينأهسفنلحمسوةذفانلاجراخ
امبرف،مويلانيدشارلاميلعتةياهنكلتتناكاذإ".هيبقعىلعريدتسي
."مهيفهبتشميأدوجونمّقثوتننأاننكمي

،المأضهنينأبجيناكنإقثاوريغ،نوسرافيإىلإيلالوأرظن
ةلطعيفًابوانمتنكً،انسح":همالكأدبوًاسلاجءاقبلاةياهنلايفرّرقهنكل
ةنماثلالولحبزهاجرّرحمويديفمليفانيدلناك.ةيضاملاعوبسألاةياهن
يعُدتسا.ملألاراديفهتدهاشملةبقارملاقرفَتيِعُدتساو،ةعمجلاءاسمنم
رضح،ةلصحملاب.دحألاراهنهتيؤرلكاذنآنيبوانماونوكيملنيذلاكئلوأ
ةعمجلاموينمةنماثلاةعاسلادنعمهلوأ،انهىلإًايطرشرشعةثالث
."...ريخألاو

."هتفشتكاامبطقفانربخأ.الوأايكلذبسأبال":نوسرافيإلاق
.ةددرتمسرونةخرصلثمهتكحضتدبو،ةيبصعبالوأكحض
."ً؟انسح"
يقراسفرعيهنإ.ةيضرمةزاجإيفبئاغدنالافنسبإ":الوألاق

."دغلاحابصانهىلإهراضحإلواحأسً.اديجفراصملا
."؟...وههلوقلواحتام"
."ريثكلاسيل":ءودهبلاق.ةلواطلالوحةعرسبهيرظانبالوألاج
فيكيراهظحالو،"انهًايبسنًاديدجالوألازيال":نوسرافيإلاق

ةئملابةئمًاقثاونوكينأىلإالوأجاتحي".رتوتتتأدبهيكفتالضعنأ
نوكينيحكلذّعقوتنكميالنكل،ءانثلابريدجكلذوً،اصخشددحينيح
."...قراسلا

."لتاقلا"
ىقبي،لوطلاطسوتم،هيمدقصمخأىلإهسأرىلعأنمّىطغم..."

،"هيمدقىلعًادجًاريبكًءاذحلعتنيوةبيرغةقيرطبكرحتيً،اقلغمهمف
نم.الوأاياهلكةحئاللاانلضرعااذهل":عباتوهتوصنوسرافيإعفر
."؟كيدل



."دحأال"
."!ءامسألاضعبدوجونمدبال"
."ال":هقيرعلتبيوهوالوألاق
ةاشولالكنأ؛تاحارتقايأهيدلدحأالنأانرابخإلواحتله"

نورخفينيذلا،نيسّمحتملانييرسلانيربخملاو،ةريقفلاءايحألايفنيعوطتملا
نمعستيفنوعمسينيذلاو،ولسوأيفةلاثحأوسأعمًايمويمهلماعتب
،ةمينغلالماحلجرلاو،بورهلاةرايسقئاسنعتاعاشإاياضقرشعلصأ
."؟دحاونيمختبةفزاجملاىلعنيرداقريغةأجفاوحبصأ،بقارملاو

."ءامسأةتساوركذو،بيرنودنماونّمخدقل":الوألاق
."لجراياهقطناً،اذإ"
دهوشو،نجسلايفمهنمصاخشأةثالث:ءامسألالكنمتّقثوتدقل"

يفاياتابيفمهدحأو،ةقرسلاعوقوتقواتالبقوسةحاسيفمهدحأ
نيربخملالكهركذصخشكانهناكو.كلذنمتّقثوتدقو،دناليات
وهكلذوً،ادجةيفارتحاةقرسلاوةهباشمةيدسجةينببعتمتيهنأل؛نييرسلا
."اتيفتةباصعنمنسناهوينرويب

."؟معن"
.ةلواطلاتحتيفتخيوهيسركنعقلزنينأديريالوأنأادب
سروأةيلمعلةيضاملاةعمجلاعضخيناكو،لافلوأىفشتسميفهنإ"

.يتالأ
."؟يتالأسروأ"
داك.ناتزرابنانذأ":هبجاحنعقرعةرطقحسميوهو،يراههوأت

."؟تزجنأةرودمك.رجفنينوسرافيإ
نسروفلاهتوصىّود."نيرشعلاوةيداحلاةرودلاوتللتزواجتدقل"

ةطرشلاّرقموبقيفيضايرلايدانلاوليصألاةيادبتقولاناك.ناردجلانيب
.امهنمالإًابيرقتًايلاخناك

ةدايزعاطتساوهنانسأيراهّكص."؟اذاممأكرعشتصصقله"
نيحيف،بيردتلاةجاّردلوحقرعةكربكاذنآكانهتناك.ًاليلقةعرسلا
.ًاليلقًابطرنسروفلاهنيبجناك

رفصتدعً،اذإ":ءودهوماظتنابسفنتيوهو،نسروفلاهلأس
."؟نيديلا

ملاننإف،ةياهنلايفنوليتبهتلاقاميفءيشكانهنكيملنإ"
."ال،ءيشىلإلصوتن



."؟تلاقاذامو"
قراسلاسأرلداعبألاةيثالثةروصميدقتهنكميجمانربىلعلمعتاهنإ"
."ويديفلاطيرشنمههجوو

."؟عانقلادوجونممغرلاب"
،ءوضلا:روصلانماهيلعلصحييتلاتامولعملاجمانربلامدختسي"
لوصحلاحبصأاملكً،ادودشمعانقلاناكاملك.زوربلاوفيوجتلاو،لظلاو
،يطيطختمسردرجمهنإ،كلذنممغرلاب.لهسأصخشلاهبشتةروصىلع
."مهيفهبتشمروصباهتنراقملهمادختسااهرودقمبنإلوقتيتبنكل

ىلإنسروفلاهرادتسا."؟يداحتالاتاقيقحتلابتكمةقباطمجمانربهنإ"
راعشىلعتأدبدقتناكيتلاقرعلاةعقبنأنانتفابّتبثتويراه
.اّهلكةرتسلايطغتلكاذنآتعّسوتدقيراهردصىلعةدعاوملاةلاكو

."؟نآلاىتحمك.لضفأجمانرباهيدل،ال":يراهلاق
."؟جمانربيأ.نورشعوناتنثا"
."ةيغامدفيفالت"
."؟كاملبآ؟تفوسوركيام"
عمعئاشجمانرب":لاقودقتمرمحأنيبجىلعهعبصإبيراهتبر

ُفّرعتةديحولاهتفيظووغامدلايفيغدصلاصفلايفدوجوم.ةزهجألالك
فالآوتائمنيبّزيمنانلعجييذلاءزجلاهنإ.هلعفتاملككلذ.ِسانلا
."ندكركلانمةنيّزدسيلنكل،ةيرشبلاهوجولا

."؟ندكرك"
:لاقوهينفجباهزخييذلاقرعلاداعبإلواحوهينيعيراهطغض

ّلثمتنوليتبنأيفكشكانهسيلنكل،نسروفلاهايًالاثمكلذناك"
امم،لوقلازاجاذإ،ةيفاضإةّدعتارودبمايقلااهفيفالتلنكمي.ةصاخةلاح
ينعأالو.اهتايحيفاهتأردقتناكيتلاهوجولالكّركذتباهلحمسي
تاراظنفلخًاهوجوينعأامنإو،مهيلإتثّدحتوأمهفرعتًاصاخشأطقف
."ةنسةرشعسمخلبقمحدزمعراشيفاهتزواجتةيسمش

."حزمتتنأ"
:ًالئاقعباتو،رارمتسالليفكيًءاوهقشنتسانيحهسأريراهعفر،"ال"

ترجأاهنإنسدنومدغكيرديدلاق.اهلثمةفورعمةلاحةئموحنكانه"
ةأرملا.ةفورعمةقباطمةّدعجماربىلعتبلغتوةطرشلاةيلكيفًارابتخا
،ينقّدص؟لبقنمامناكميفكرأملأكتلأساذإ.لّقنتمهوجوفيشرأ
."ةلماجمةرابعدرجمنوكتنل



."ةبهوملاكلتلثمباهّعتمتبينعأ؟ةطرشلايفهلعفتيذلاام!هاي"
رانقالطإلضرعتيذلايطرشلاركذتتله":ًالئاقهيفتكيراهّزه

."؟نيريفتاينينامثلايففرصمةقرسءانثأيف
."ةطرشلايلوخدلبقكلذلصح"
نملوأناكهنألو،راذنإلاقلطنانيحبيرقناكميفةفداصمناك"
ةيقدنبنارينبهفتحيقل.ضوافتلللزعأفرصملالخد،عقوملاىلإلصو
يفًاقباسةلاحلاهذهتمدُختسا.طقنيقراسلاىلعضبقلاَقُليملوةيلآ
."فراصميقراسئجافتنيحهيدافتكيلعبجياّمعلاثمكةطرشلاةيلك

ضّرعتوأنيقراسلاهجاوتالأكليغبني.تازيزعتلارظتنتنأبجي"
."يرورضريغرطخلنيقراسلاوأفرصملايفظوموأ،كسفن

نيققحملالضفأدحأناكهنأبيرغلا.ّبيتُكلايفدرياماذه،حيحص"
."يتبدلاو،نولنغروي.ةربخمهرثكأو

ببسب؟ةطرشلابقاحتلالاىلإاهعفدامكلذنأنظتتنأوً.انسح"
."؟اهدلاو

."لمتحم"
."؟ةليمجيهله"
."؟ةرودمك.ةليمجاهنإ"
."؟تنأو.ٌّتسيقبو،ةرودنيرشعوًاعبرأوتللتزجنأ"
."فرعتامك،كبقحلأس.نيرشعونيتنثا"
."ةرملاهذهسيل":هتعرسديزيوهونسروفلاهلاق
ًايسفنرثأتتسو.كبقحلأساهدنعو،انهأدبتلالتلانأل؛لعفأس،ىلب"
."داتعملاك.جنشتتو

هذهسيل":ربكأةوقبنيتساودلاىلعطغضيوهو؛نسروفلاهلاق
مستبا.فيثكلاهرعشطخىلعنايعللةرهاظقرعتارطقتحبصأ."ةرملا
.ةجاّردلادوقمقوفىنحناويراه

نماهاقلتدقناكيتلاقّوستلاةحئالىلإبوانتلابرلومينرايبقّدح
دقتيرغرمتناك.ةربزكاهنأنظامهيلعتَعِضُويذلافرلاو،هتجوز
تيكوفيفاهايضمأيتلاامهتزاجإدعبيدنلياتلاماعطلابحيفتعقو
راضخلاًامامتغيستسينكيملةميرجلاةبعشسيئرنكل،يضاملاءاتشلا
يناتسكابلاةلاقبلانزخمىلإكوكنابنمًايمويةرئاطلابلقُنتيتلاةعونتملا
.تريلسدنالنورغيف

رلومينرايبرادتساو،"ريدملااهيأرضخألفلفكلذ":هنذأيفَسِمُه



اهنمناتعطق".قرعلابللبملاودروتملايراههجوىلإرظنوهيبقعىلع
،كينذأنمراخبجرخيس.ذيذلءاسحريضحتكنكميوليبجنزلاحئارشضعبو
."ةراضلاداوملانمًاريبكًارادقمقّرعتتسكنكل

."يراهايهتقوذتدقكنأودبي"
."نسروفلاهعمبيردتلاةجاّردىلعقابسدرجمهنإ"
."؟كدييفاذامو؟معن،هأ"
."ريغصرمحألفلفوهو،نوباجلفلف"
."وهطتكنأفرعأنكأمل"
هنأك؛راحلالفلفلاىلعيوتحييذلاسيكلاىلإةشهدبيراهقّدح
كبتيقتلايننألظوظحمانأ،ةبسانملاب":لاقمثً،اضيأهيلعديدجءيش
."ةلكشمانيدل.ريدملااهيأ

.هّكحتهسأرةورفنأرلومرعش
ةميرجنأشبقيقحتلاةدايقبنوسرافيإموقينأرّرقنمفرعأال"

.ً"ابسانمسيلاذهنكل،نيفداتسغوبيفلتقلا
ذنمً؟اعمنالمعتىتمذنم":لاقوقّوستلاةلسيفةحئاللارلومعضو

."؟نيلماكنيموي
."ريدملااهيأديصقلاتيبسيلكلذ"
عدتو،يراهايكتايحيفةدحاوةرمكلمعبمايقلاكنكميالأ"

نلعيمجلاّدضنوكتّالأةلواحم؟رومألانوّمظنيفيكنورّرقينيرخآلا
."ملعتامكً،امئادًاررضثدُحت

ىتح؛ريدملااهيأنكممتقوعرسأيفةيضقلالُحتنأطقفديرأ"
."ملعتامك،ىرخألاىلعلمعلاةعباتميننكمي

نملوطأةدمةيضقلاكلتىلعلمعتتيقبكنكل،ملعأمعن"
َدراومقافنإوتقوصيصختريربتيننكميالو،اهبكتدعويتلانيرهشلا
."يراهايةيصخشرعاشموتارابتعاىلعًءانب

."ريدملااهيأةليمزتناك"
ً:اءودهرثكأةربنبعباتمث،هلوحرظنو،تكس."!فرعأ":رلومخرص

."؟يراهايكتلكشمام"
قالطإلاىلعًامتهمسيلنوسرافيإو،تاقرسلاىلعلمعلااوداتعادقل"
."ةءاّنبتايطعمب

تايطعملوحيراهةركفنمهتماستباءافخإرلومينرايبعطتسيمل
.ةءاّنب



هحرطنلاؤسلوأام":ةّدحوةعرسبملكتو،مامألاىلإيراهىنحنا
.هلأسناماذه؟عفادلاام؟اذامل؟ريدملااهيأةميرجعوقودنعانسفنأىلع
."لاؤسلانوحرطيالوعفادلاوهلاملانأًايئاقلتنوّدعيتاقرسلاةدحويف

."؟نظتامكعفادلاامً،اذإ"
.ً"امامتطولغملاجهنملانومدختسيمهنأدصقلا.ءيشيأنظأال"
راضخلاكلتيرتشأنأبجي.فلتخم،يراهايفلتخمجهنمهنإ"
."هديرتامبينربخأ،اذهل،لزنملاىلإبهذأو

،مهيلإثّدحتتنأبجينيذلاصاخشألاىلإثّدحتتنأكنمديرأ"
."هعملمعأدحاوصخشكانهنوكيثيح

."؟قيقحتلاقيرفكرتتنأديرت"
."ٍزاومقيقحت"
."...يراه"
."؟ركذتالأ،ءانحلاوبأىلعاهيفانضبقيتلاةقيرطلايهكلتتناك"
."...لخدتلايننكميال،يراه"
زجعي.ديدجنماهعمأدبأنأو،نوليتبعملمعأنأديرأ"

."...مدقتيأقيقحتنعنوسرافيإ
."!يراه"
."؟معن"
."؟يقيقحلاببسلاام"
عملمعلايننكميال":لاقوىرخأىلإٍمدقنمهلقثيراهلقن

."مستبملاحاسمتلا
."؟نوسرافيإ"
.ً"ادجًايبغًائيشلعفأكلذينلعجيس"
:لاقوةعبسمقرلكشىلعهفنأرسجدنعرلومينرايبابجاحىقتلا
."ً؟اديدهتاذهنوكينأضرتُفيله"

بسحففورعملااذهديرأ":لاقورلومفتكىلعهدييراهعضو
.ً"ادبأً.اددجمرخآًائيشبلطأنل.ريدملااهيأ

نمجارحإللهسفنضّرعدقناكةرممك،نينسلارورمب.رلوممهمه
ً؟انسربكأءالمزنمةينلاةنسحةينهمةحيصنمازتلانمًالدب،يراهلجأ
دكؤملاديحولاءيشلاناك.رئاثعفدمهنإ.اولاقامك،هنعًاديعبءاقبلا
،ةضماغةقيرطب،لاحيأب.امًامويعقتسةثراكنأوهلوهيراهنأشب
رودقمبنكيملو،امهيمدقىلعتقولاكلذىتحاطبهدقيراهوناك



رثكألالاؤسلاناك،تقولاكلذىتح.امهقحبةيساقتاءارجإذاختادحأ
ريثمو،بارشلانمدم.يراهىلإرظن؟كلذلّمحتياذامل:مامتهاللةراثإ
ءانثتساب،هيدلققحملضفأو،قاُطياليذلاسرطغتملادينعلاو،بعاتملا
.رلاو

بتكمفلخكعضأسالإو،يراهايكينعيالاميفلخدتتال"
."؟كلذتمهفله.بابلادصوأو

."ريدملااهيأًامامتموهفم"
ً.ادغنوسرافيإونيفرشملاسيئرعمعامتجايدل":لاقورلومدّهنت
."؟عمستله،ءيشيأبدعأال.ىرنورظتنننأانيلعنوكيس

مامألاىلإهسأريراهّدم،"كتجوزىلإيتايحت.ريدملااهيأمعن،معن"
."راسيلاىصقأيلفسلافرلاىلعةربزكلا":فاضأوجورخلاىلإهقيرطيف

ناك؛كاذنآببسلاّركذت.قّوستلاةلسىلإقّدحيرلومينرايبفقو
.نمدملاعومجلادينعلاقمحألابحي



7
ضيبألاهاشلا
حاولأتحتةلواطىلإسلجونيداتعملانئابزلادحأىلإيراهأموأ

ىلعًاقلعمناك.زنيرثرامدلافةباوبىلإرظنو،ةجومتملاةقيضلاةذفانلا
اهيفرهظتغنويةحاسيفًاسمشمًامويرّوصتةمخضةحولهفلخرادجلا
نوهزنتيوةيلاعتاعبقنورمتعيًالاجرٍحرمبنهييحيوتالظمنلمحيءاسن
يفًابيرقتماتلاليصألاءودهوبيئكلافيرخلاءوضعمنيابتلاناك.كانه
.هّدشأىلعردورشمعطم

تعطتساكنأديج":ةلواطلاىلإسلاجلانيدبلالجرلليراهلاق
نمسيل،نيداتعملانئابزلادحأنكيملهنأةفرعمًالهسناك."ءيجملا
امنإو،رمحألانوللابةطّقنملاةيشارفلاهقنعةطبروأ،ةقينألاةيفوصلاهترتس
ةحئاراهنمحوفتشامقةعطقىلعياشلانمضيبأًابوككّرحيهنأل
،داتعملاريغنوبزلاناك.ةّدوسمغبتفئافلقورحبةبوقثموريعشلابارش
أجلتًاريبخو،هلاجميفدالبلايصصختملضفأدحأوسفنملاع،نوألاتش
نوأنأل؛ةنيزحىرخأوةديعسًانايحأةجيتنلاتناك.رارمتسابةطرشلاهيلإ
نعطقمكاحملايفملكتيملو،هتعمسىلعظفاحيميقتسموهيزنلجر
ليلديأفعضىلإًارظن،لاحيأب.يملعليلدباهدييأتهنكميالاياضق
لضفأءاعّدالادهاشحبصينأًامئادثدحيناك،سفنلاملعلاجميف
ناك.مهتملاةحلصميفةداعُّبصتاهريثييتلاكوكشلاو،عافدلاءاقدصأ
يفنوأةربخنمدافتسادق،ةطرشلجرهتفصبهلمعقاطننمض،يراه
ًانمدمهتفصبو.هلًاليمزهّدعيحبصأىتحليوطتقوذنممئارجاياضق
اذهيدينيبلماكوحنىلعهسفنعضودقيراهناك،بارشلاىلع
نأ-دارأاذإ-هرودقمبنإىتح،نيزرلاويكذلاو،بلقلابيطلجرلا
ً.اقيدصهوعدي

."؟كذالموهاذهً،اذإ":نوألاق
تّدريتلا،دضنلادنعاجامىلإًابجاحعفرو،"معن":يراهلاق

.خبطملاىلإراّودلابابلاروبعبةرشابم
."؟كانهكيدلاذامو"
."راحلفلف.نوباج"
مث،هفرطىلعةيناثتقلع،يراهفنأىلعقرعةرطقتلاس

.ًالهاذقرعلاةعقبىلإرظنلانوأنعمأ.ةدئاملاءاطغىلعتطقس
."ّيضايرلايدانلايفتنكدقل.ئيسفييكت":يراهلاق



امككلقّفصأنأبجي،ملعلجريتفصب":لاقوهفنأنوأعفر
كلتلثملكدسجعاضخإىودجيفككشأسً،افوسليفيتفصبنكل،نظأ
."ةضيغبلارومألا

."اجامًاركش".يراهمامأناجنفويذالوفةوهققيربإعضُو
الإاهعملماعتلاسانلاضعبعيطتسيال.ريمضتازخو":نوألاق
سيل،كتلاحيف.يراهايرايهنابتبُصأامدنعثدحامك؛مهسفنأةبقاعمب
."كسفنةبقاعملةريخأةقيرطامنإو،ًً◌اذالمبارشلا

."لبقنمصيخشتلاكلذعضتكتعمسدقلً.اركش"
."؟بّذعمريمض؟ةوسقببردتتببسلااذهلأ"
.هيفتكيراهّزه
."؟كلابىلعنيليإرطختله":هتوصنوأضفخ
ءطببهيتفشىلعةوهقلاناجنفعضويذلايراهونوأنويعتقتلا
اهنإ،ال":لاقمثمستبيوهوًاددجمهعضينألبقةليوطةفشرلوانتو
يفانّرصقاننألسيلنكل،ةجيتنىلإلصوتنمل.نتليغنيليإةيضقتسيل
."ةبسانملاةصرفلانّيحتناننإذإ،امءيشرهظيس.هفرعأامكلذ.انلمع

الوً،امئادكلذّركذت.تلُتقنيليإنأكأطخسيل.ديج":نوألاق
."لُقتعادقحيحصلالجرلانأنونظيكئالمزلك:َسنت

.ً"اباوجّدرينأهنكميالوتامدقل.الامبرو،امبر"
يفنيعبصإنوأعفد،"يراهايةخسارةركفحبصيكلذعدتال"
،اهيلعةعيرسةرظنىقلأوةيّضفبيجةعاسبحسو،ةيفوصلاهترتسبيج
."؟بنذلابروعشلانعملكتلاتدرأكنأليختأاليننكل":فاضأّمث

:لاقوهبيجلخادنمروصلانمةمزريراهجرخأ."كلذدُرأمل،ال"
."هذهيفكيأرفرعأنأدوأ"

نأهمهفأام.فرصمةقرسودبت".اهحفصتيأدبوروصلانوأكسمأ
."ةميرجلاةبعشةيضقتسيلهذه

."ةيلاتلاةروصلاىرتنيحمهفتس"
."ريوصتلاةلآىلإًاعبصإعفريهنإً؟العف"
."ةيلاتلا،فسآ"
."؟...يهله!هووأ"
قلطأهنكل،3.يج.هيأاهنألةلوهسبةلعشلاةيؤركنكميال،معن"

يفتجرخ.ةأرملانيبجةصاصرلاتقرتخادقل،كانهرظنا.اهيلعرانلا
بناجببشخلايفتّرقتساواهسأرلةيفلخلاةهجلانمةيلاتلاةروصلا



."يجاجزلازجاحلا
ةبيهرًاروصًامئادينيُرتنأبجياذامل":لأسوًابناجروصلانوأعضو

."؟يراهاي
."ةيلاتلاىلإرظنا.هنعملكتنامفرعتىتح"
.نوأدّهنت
هيلعاملك.انهلاملاىلعقراسلالصح":ريشيوهويراهلاق

ببسكانهسيلو،قيقدو،ئداهو،فرتحمهنإ.برهلاوهنآلاهلعف
نأراتخا،كلذنممغرلاب.ءيشيألعفىلعهماغرإوأدحأةفاخإل
عرفلاريدمنألةطاسبب؛فرصملارسةنيمألتقيلٍناوثعضبهبورهرخؤي
."يلآلافاّرصلازاهجغارفإيفٍناوثتسرخأت

نعنآلالءاستتو".ياشلايفهتقعلمبةينامثمقرلاءطببنوأمسر
."؟هعفاد

نمكييذلاقطنملاةفرعمبعصلانمنكل،عفادًامئادكانهً،انسح"
."؟ىلوألاعفأدودر.هفلخ

."رطخةيصخشبارطضا"
.ً"امامتًاينالقعودبيهلعفرخآءيشلكنكل"
قيقحتيفهنوناعينيذلاحجني.يبغهنأينعيالةيصخشلابارطضا"

نوديريمهنأانعمهزيميام.مهريغنملضفأًانايحأنونوكيو،مهفادهأ
."ةفلتخمءايشأ

صخشىلإًايداعًالجرلوحيراقعكانهله؟تاعونمملانعاذام"
."؟لتقلايفبغريوًادجيئادع

.اهفعُضتوأةنماكلاتاعزنلايّوقتتاعونمملا":ًالئاقهسأرنوأّزه
ً.ايحاصنوكينيحاهبرضلًاضيأٌدادعتساهتجوزلتقيريّكسىدلنوكي
."هذهلثمةفينعمئارجةصاخةعزنمهيدلصاخشأفرتقي

."؟أطخأدقلجرلااذهنأوههلوقتامً،اذإ"
."كلذىلعًاقباسبَّردموأ"
."ً؟اقباسبّردم"
هيلعضبقلاَقُليمليذلاقراسلاركذتتله":لاقوًاقفاومنوأأموأ
."؟تسكابلوكسار،طق

.هسأريراهّزه
تاونسلضماغلاصخشلااذهنعتاعاشإترس.يرجغ":نوألاق
تانحاشللةريبكلاتاقرسلالكفلخّربدملالقعلاهنأضرتُفيناك.ةّدع



ةطرشلانمرمألاقرغتسا.تاينينامثلايفولسوأيفةيلاملازكارملاوةينمألا
كلذدعبىتحاوعيطتسيملوًالعفدوجومهنأةقيقحلوبقلةّدعتاونس
."هدضليلديأميدقت

دقهنأتننظيننكل.نآلامهبموحنىلعرمألاركذتأ":يراهلاق
."لُقتعا

ميدقتبادّهعتنيقراسىلعضبقلاوههيلإاولصوتامبرقأ.أطخ"
."ةضماغفورظيفايفتخاامهنكل،لوكساردضليلد

.ً"ابيرغسيل":غبتلافئافلةبلعجرخيوهو،يراهلاق
."نجسلايفنانوكينيحبيرغاذه"
هبىهتنافاطملانأنظألازأال":لاقوًاتفاخًاريفصيراهقلطأ
."كانه

ًامويرهظ.هسفنلوكسارّملس.لقتُعيملهنكل،حيحصكلذ":نوألاق
نمةعومجمبفارتعالاديريهنإلاقو،ةطرشلاةدايقلابقتسابتكميفام
ً،ائيشدحأمهفيمل.ةمراعىضوفعبطلابكلذراثأ.ةميدقلافراصملاتاقرس
لصتنألبق.هسفنّملسيهلعجيذلاببسلانعحاصفإلالوكسارضفرو
هتافارتعانأوةيلقعلاهتمالسنمقثوتلليباولصتا،ةمكحملاىلإةيضقلا
ةارابمبعلننأ،لوألا:نيطرشبّيلإثدحتلاىلعلوكسارقفاو.ةحيحص
يعمبحطصأنأ،يناثلاو.عراببعاليننأفرعفيكينلأستال...جنرطش
نعميدقينيصباتكوهو،ةيسنرفلاةغللاىلإمجرتملابرحلانفباتك
."ةيركسعلاةيجيتارتسالا

.تيتوبلبونراجيسنمةبلعنوأحتف
.يعمجنرطشراجحأةعومجمتذخأوّيلإسيرابنمباتكلالسُرأ"
ناكنإلأسً.اكسانيجراخلاهرهظميفهبشيًالجرتييحوهتنازنزتلخد
هنأىلإهدينمةكرحبراشأوباتكلاتاحفصّبلق،يملقةراعتساهرودقمب
ىلوألاةلقنلاتلقنواهناكميفراجحألاتعضو.ةعقرلازيهجتيرودقمب
ىلعرطيستىتحكمصخمجاهتال:يتيرمسابجنرطشلاةبعليفةفورعملا
ًاليحتسمناك.تاردقلايطسوتمنيبعالدضًابلاغةلاّعفيهو،طسولا
قّدحيرجغلاكلذنكل،ةدحاوةكرحنمهيفرّكفأامكلذنأةفرعم
ةماستبابّيلإرظنو،ةريصقلاهتيحلبعاد،ةعقرلاىلإباتكلاقوفنم
."...باتكلايفةظوحلملجسّمث،فراعلا

.راجيسلافرطدنعةيّضفةّعالونمةلعشتجرخ
شبرختهديتدهاش؟ةوطخبموقتنلأ:تلقاذهل.ةءارقلاعباتو..."



،ةبعللايهتنتسفيكبتكأانأ.كلذىلإجاتحأال:باجأنيحيملقب
ةفرعمهيلعليحتسملانمهنأتحرشً.اضرأهاشلاُحَرَطتس.ةكرحبةكرح
؟كلذىلعنهارنله:لاق.طقفةدحاوةكرحدعبةبعللاروطتتسفيك
لعجألةئمبناهرلاىلعتقفاواذكهو.ّرصأهنكل،كحضأنأتلواح
اهتعضوفةيدقنلاةقرولاىرينأبلط.يتلباقملجأنمًابيطهجازم
،رجحكيرحتديريهنأكهديعفر.اهتدهاشمعيطتسيثيحةعقرلابناجب
."ةريبكةعرسبرمألاثدحمث

."؟عيرسجنرطش"
تعفدناناخدلانمةقلحو،هراكفأيفًاقرغتسم،خفنونوأمستبا
يسأرعفدوةمكحمةضبقبينكسمأ،ةيلاتلاةظحللايف":لاقو،فقسلاوحن
يفسمهيًاتوصتعمسو،فقسلاىلإرظنأينلعجوحنىلعفلخلاىلإ
رعشأتنكعبطلاب؟)يرجغريغ(وجداغلااهيألصنلابرعشتله:ينذأ
قارتخالًادعتسم،يترجنحىلعطغضيةرفشلالثمعيفرلاداحلاذالوفلاب
."؟يراهايلبقنمروعشلاكلذتربتخاله.يدلج

يفلشفهنكل،ةلصلاتاذبراجتلالجسيفةعرسبيراهغامدثحب
.هسأرّزهً.امامتلثاممءيشىلعروثعلا

تنكً.اعّورم-ياضرمنمددعنعاذهسبتقأو-رمألاودبي"
هاشلاحرطا:ينذأيفسمهمث.يلاورسيفلوبتلاكشوىلعوًادجًافئاخ
يتراجحتلعجويعارذعفرتعطتسافًاليلقهتضبقففخ.نوأايًاضرأ
ةلواطلانمهبناجىلإداع.اهسفنةعرسلابينكرتمث.اهناكمنمرياطتت
اذام:تهوأت.يسّفنتىلعةرطيسلاديعتسأوّيمدقىلعفقأنأرظتناو
ينارأ.ذيفنتلامثةطخلاًالوأ.فرصمةقرسكلتتناك:باجأ؟كلذناك
يتكرحوههتيؤرتعطتسااملك.باتكلايفّهطخدقناكاماهدعب
ايكتلئسأنعكلذبيجيله:لأس.ضيبألاهاشلامالستساوةديحولا
."؟نوأ

."؟تلقاذام"
تحرط،لصينألبق،لاحيأب.يتأينأسراحللتخرص.ءيشال"
هيفريكفتلانمنجأسيننأفرعأتنكًاريخأًادحاوًالاؤسلوكسارىلع
تنكله؟كلذلعفتستنكله:تلق.كاذنآباوجىلعلصحأملاذإ
."؟فيخسناهربزوفتلطقف؟ملستسأملاذإيقنعّزحتس

."؟باجأاذامو"
."؟قباسلابيردتلافرعأتنكنإلأسومستبا"



."؟معن"
."ترداغوبابلاحُتف.ءيشلككلذناك"
."؟قباسلابيردتلابهينعيناكيذلاامنكل"
عابتاىلعًافلسكغامدبيردتكنكمي":لاقوًاديعبهناجنفنوأعفد
لمعيوىرخألالاعفألادودرىلعغامدلارطيسيس.كولسلانمنيعمطمن
اهيفنوكيفقاوميفديفماذه.نكتامهمً،افلسةدّدحملادعاوقللًاقفو
مث،ةلظملاحتفتالنيحثدحيامك،عزفلاوهيعيبطلاغامدلالعفّدر
.ً"افلساهيلعاوبّردتئراوطتاءارجإنييلظملاىدلنوكينألمأن

."نولتاقيدونجوأ"
مهنأةجردىلإرشبلابيردتلقئارطلاحيأبكانه.ديدحتلاب"

،ةفرطتمةيجراخلماوعبىتحنورثأتيالو،ةواشغلانمٍعونبنوباصي
لهسوهو،لارنجلكملحاذهنإ،ةقيقحلايف.ءايحأنييلآنوحبصيف
."!؟ةيرورضلاتاينقتلافرعتتنكاذإ،فيخموحنىلع

."؟يسيطانغملاميونتلانعملكتتله"
حتفةلأسماهنإً.اكابرإلقأاذهً،اقباسًابيردتهوعدأنأبحأ"
ًافلسكسفنبيردتكنكميً،ايكذتنكاذإ.لاعفألادودرلكلاسمقالغإو
هسفنبّردلوكسارنأول.يتاذلايسيطانغملاميونتلاىعدياموأ،ةلوهسب
."هيأررييغتنمهسفنعنميسناك،هبلطملنعُذأملاذإيلتقىلعًافلس

."كلتقيملهنكل"
.لوهذلاةلاحنمكجرُختّرسةملكوأ،ةاجنحاتفمجماربلالكيف"
.ً"اضرأضيبألاهاشلاطاقسإتناكامبر،لاحلاكلتيف

."شهدم!مم"
."...هدصقأامىلإلصأ،نآلاو"
هسفنبّرددقفرصملاقراسناكامبر.هفرعأيننأنظأ":يراهلاق
."نمزلابعرفلاريدممزتليملاذإرانلاقالطإىلعًافلس

بجي":هقوفنحصلاعضيوناجنفلايفراجيسلايقليوهو،نوألاق
ةلاحيفلخدتنألجأنم.ةطيسبقباسلابيردتلادعاوقنوكتنأ
ّيقطنمهنكلوًاريغصًاقلغمًاماظندعاوقلاكلتنّوكتنأبجي،لوهذ
."ىرخأًاراكفأضفري

بقار.ضهنوةوهقلاناجنفبناجبنوركنيسمخةقرويراهعضو
التنأ":لوقينألبقروصلالكعمجييراهناكنيحتمصبنوأ
."؟كلذكسيلأ،هتلقاممةملكقّدصت



."ال"
."؟قّدصتاذامً،اذإ".هنطبقوفهترتسرارزأقلغأونوأضهن
داغوألانأ؛هايإينتّملعدقةبرجتلاتناكامقّدصأ":يراهلاق
.ةدّقعمريغعفاودمهيدلوةلهستارايخنونبتي،يلثمءايبغأًامومع
دقفامإقراسلااذهنأنهارأس.اهتقيقحىلعءايشألاكلتودبت،راصتخاب
هنأكلذنمجتنتسأوً،ايقطنمهلعفامنكيمل.رعذلاببيُصأوأهباوص
نجسلايفيقبمكً.ادجًً◌ايكذهّدعتيذلايرجغلايفًالثمرِّكف.يبغ
."؟نيكسبكمجاهيل

."ءيشال":ةرخاسةماستبابنوألاق
."؟اذام"
."طقنيكسىلعاورثعيمل"
."هتنازنزيفكمجاههنإتلقكنأتننظ"
الأكؤاقدصأكربخأوئطاشلاىلعكنطبىلعًايقلتسمةرمتنكله"

ًاصخشتعمسمث؟كترخؤمقوفتارمجنولمحيمهنألةلمنأديقكرحتت
."؟كترخؤمقرحتتارمجلابترعشةيلاتلاةيناثلايفوقهشي

.ًاليوطًاتقورمألاقرغتسيمل.هتالطعتايركذبيراهنهذفصع
."ال"

."؟جلثتابّعكمدرجمو،ةعدخاهنأنيبتو"
."؟و"
ةنسنيثالثلاوسمخلاتيضمأفيكًانايحألءاستأ":ًالئاقنوأدّهنت

."يراهاياهتشعيتلا
ام،نوأايسأبال":لاقوبعتلانمههجوىلعهدييراهرّرم

."؟كدصق
ةئمةقروفرطنأقّدصتكلعجينأنكميًاديجًاعداخمنأيدصق"
."نيكسفرطيهنورك

عمٍسمشمٍسقطبهتدعووةرشابميراهينيعىلإءارقشلاترظن
ةروصلاتّصلقتوفاقيإلارزيراهطغض.راهنلالالخةليلقلامويغلاضعب
ضمغأامدنع.ةصوب14مجحبةشاشطسويفةريغصةئيضمةطقنىلإ
يفةّقلعمتيقبيتلايهتيرغنياتشةروصتناك،لاحيأب،هينيع
يفمهيفهبتشمةطرشلاىدلسيل...".لسارملاتوصىدصعمسو،هتّليخم
."نآلاىتحةيضقلا

.ءادوسلاةشاشلاىلعساكعنالايفرظنلانعمأوًاددجمهينيعحتف



اهيلعتَعِضُويتلاةوهقلاةلواطوروتافيلإنمميدقلارضخألايسركلا،وه
فرلاىلعمثجيلومحملازافلتلاناك.هلاحىلعءيشلك:ةروراقوسأك
ذنمدوجوميجيورنتاقرطرّوصُمودنالياتنعتينالبيلنولليلدنيب
ناك.ةديدعتاونسذنمًادحاوًارتمكّرحتدقنكيملو،كانهشيعللمِدق
نعثحبلاةداعسانلاأدبيفيكوةعباسلاةنسلاميوقتنعأرقدق
دقنكيمل.ديدجكيرشوأ،ديدجلمعوأ،هيفنوشيعيديدجناكم
رظن.تاونسرشعوحنذنماهسفنةفيظولايفلمعيوهوً،ائيشظحال
.انآتلاقامك،ةنماثلااهنإ.هتعاسىلإيراه

ىتحًايفاكًاتقوتماددقهتاقالعنكتمل،ءاكرشلابّقلعتياميف
تناك،ًاليوطًاتقواترمتسانيتللانيتنثالابناجىلإ.ةيرظنلاكلتربتخي
.سداسلاعوبسألاميوقتهاعدامببسبتهتنادقةيفطاعلايراهتاقالع
يفٍسآمثودحبًاطبترمًامدقيضملايفهدّدرتناكنإفرعينكيمل
ًامجًابحامهبحينيذللانيئيشلانأمأ،ةأرماامهيفبحأنيتللانيتبسانملا
لبق،لاحيأب؟موللاالمحتينأبجي-بارشلاومئارجلايفقيقحتلا-
ديفتيتلارظنلاةهجووحنليميأدبدقناك،نيتنسذنمليكاريقتلينأ
ةدرابلاةريبكلااهمونةفرغيفرّكف.دمألاةليوطتاقالعلًالهؤمسيلهنأب
ةمسرو،راطفإلاةلواطىلعاهاردصأيتلاةبيرغلاتاوصألاو،نلوكنملوهيف
مهضعبيديأنوكسميصاخشأةثالثمسرثيح:ةجالثلابابىلعغيلوأ
ءاقرزلاءامسلايفءارفصلاسمشلالثمٌقسابو،مخضمهدحأً،اضعب
.يراههتحتبوتكمو،ةيفاصلا

مقرلمحتيتلاقرولاةصاصقىلعرثع،يسركلانعيراهضهن
فتاهلاّنر.يولخلاهفتاهرارزأىلعطغضويلآلابيجملابناجباهفتاه
.رخآلافرطلانمًادرعمسينألبقتارمعبرأ

."يراهًابحرم"
."؟انأهنأِتفرعفيكً.ابحرم"
تاونسلايفتنكنيأ":تلاقّمثةقيمعوةتفاخةكحضتكحض

."؟يراهايةريخألا
."ً؟اددجمًايبغًائيشتلقله؟اذامل.كانهو،انه"
.ىلعأٍتوصبتكحض
."يئابغلاي.ةشاشلاىلعيمقرةيؤركنكمي!هآ"
ناكً.امهمنكيملكلذنكلً،افيعضودبيمكعامسيراهعاطتسا

،انآاييعمسا".ةصقلاةياهن.ثيدحلايهُنيوهيدلاملوقينأءيشمهأ



."...ءاسملااذهاندعومنأشب
."!يراهايًافيخسنكتال"
."ً؟افيخس"
نمًافئاختنكاذإو.يراكلابةهّكنملاةيفلألاةبجوريضحتددصبانأ"

ًاضعبانضعبلنيدناننأبسحفنظأ.لمأةبيخبباصتسف،كئاوغإبيمايق
حّضونو،يلاوخلامايألاركذتنو،ثيدحلافارطألدابتنلءاشعلاىلعنيتعاسب
."؟راحلالفلفلاركذتتله.كحضندق.الامبروأ،مهفلاءوسضعب

."معنً،انسح"
."؟انقفتاً،امامتةنماثلادنعً،اذإ.عئار"
."..ً.انسح"
."ديج"
.فتاهلاىلإقّدحيفقوولاصتالايراهىهنأ



8
دابألالج
كلتقأس":درابلاةيقدنبلاذالوفىلعربكأةوقبطغضيوهو،يراهلاق

."!راثرثلااهيأهيفرّكفتنأوً،افلسكلذفرعتنأطقفديرأً.ابيرق
نمةدّرجمو،اهيفحورال،ةدماج:ةيعمشىمدىلإملكتييراهناك

قورعلاوكاذنآعانقلافلخًاقرعّببصتييراهناك.ةيناسنإةفصيأ
ةيؤريفبغرينكيملً.احّربمًاملأكرتتةضبنلكو،هيغدصيفضبنت
.ةيماهتالامهنويعىلإرظنلاوأ،هلوحٍصاخشأ

قوفةبيقحلاعضو،ةبيقحيفلاملاعض":همامألوهجملاصخشلللاق
."كسأر

،صمخألابهسأرىلعهبرضيلةيقدنبلايراهرادأو،كحضيلوهجملاأدب
ربعيراهمهبقاروكاذنآنوكحضيفرصملايفنورخآلاأدب.هأطخأهنكل
دضنلاىلإةاتفلاتناك.نيفولأمةأجفاودب.عانقلايفنيمظتنملاريغنيبقثلا
ءاضيبةديسلاو.وردنأوهرمسألالجرلانإمسقيسو،اتيجريبهبشتيناثلا
...لافطألاةبرععمرعشلا

."يمأ":سمه
."ةيناثنورشعوسمخكمامأ؟المألاملاديرتله":لوهجملالاق
انأ":حوتفملادوسألاهمفوحنةيقدنبلاةهوفهّجويوهويراهرأج

.تقولالاوطكلذفرعأتنك.تنأهنإ!رمألااذهلوطيسمكرّرقينم
."!كتايحىلعفاختنأبجي.ٍناوثتسدعبتومتس

،لوهجملالجرلامفنممدلالاسوّةثللانمطيخىلعنسّتلدت
قافنإوتقوصيصختريربتيننكميال:كلذبيلابيالهنأكملكتهنكل
.امناكميففتاهنينرحدص.ةيصخشرعاشموتارابتعاىلعًءانبدراوم

امككتايحىلعفاختنأبجي!كتايحىلعفاختنأبجي"
."!تفاخ

غضميمفلابيراهرعش."يراهايةخسارةركفحبصيكلذعدتال"
.ةيقدنبلاةهوف

اّمميراهمفبعانقلاقلع."...لضفأتناك!دغولااهيأ،ةليمزتناك"
مغرلابحدصييقبلوهجملاتوصنكل.سفنتينأهيلعبعصلانملعج
."اهرمأَسنا":كلذنم

.هينيعحتف.ءيشثدحيمل.دانزلاىلعيراهطغض."يئاقدصأ..."
يسركلاىلعسلجيناك.افغدقهنأيراهلترطخةركفلوأتناك



لدسنيً،اديدجفطعملاناك.ءادوسلازافلتلاةشاشىلإرظنيهسفنرضخألا
رمغو.همفيفةبطرلاةداملاقوذتعاطتساو؛ههجوفصنيطغي،هقوف
ًابصعتبرضيتلا،ةليقثلاةقرطملابكلذدعبرعش.ةفرغلاراهنلاءوض
ًاحّربمًاملأةجيتنلاتناك.ةمحرنودنموةقدبً،اراركتوًارارم،هينيعفلخ
يفهبرمألاىهتناله.طيرشلاةداعإلواح.هسفنتقولايفًافولأمو
ناك:ىشخيامكناكرمألانكل؟انآلزنميفبرشيأدبله؟ردورش
،فتاهلاربعانآىلإثيدحلادعبةشيعملاةفرغيفهسولجركذتً.اغارف
ءيقلاعمسويسركلادنسمقوفيراهىنحنا.ءاوخناككلذدعبنكل
نعهينذأّمصلواحو،هينيعضمغأّمث،هوأت.ةيبشخلاةيضرألاىلعرثانتي
.مونلايفقرغتسا،يلآلابيجملاهعطاقامدنع.نريونرييذلافتاهلا

كلتنمصلختو،هتقونمًءازجأعطتقادقًادحأنأكرمألاادب
ناكنإفشتكيلهينيعحتفرّخأهنكلً،اددجميراهظقيتسا.تاصاصقلا
قراطملانأةديحولاقراوفلاتناك.هظحالينأنكميءيشال.نّسحتكانه
فرعوءيقلاببسبةهيركهتحئارو،عسوأةقطنمقوفنآلاقدتةليقثلا
ىشمو،ضهنّمث،ةثالثىتحّدعً.اددجممونلاىلإدولخلاعيطتسينلهنأ
فقو.أيقتوهيتبكرىتحهسأرأطأط،ماّمحلاىلإتاوطخينامثًالقاثتم
ةداملانأىأر،هشاهدنالو.هسافنأةداعتسالحفاكيوضاحرملاّيسركبكّسمتي
ةريغصءارضخوءارمحًاعطقمضتضيبألاضاحرملاىلعليستيتلاءارفصلا
اهعضوو،هماهبإوهتبابسنيبءارمحلاعطقلاىدحإكاسمإعاطتساً.ادج
كلذدعباهعضو.ءوضلامامأاهعفرواهلسغثيحروبنصلاءامتحت
.ةّراحلالفلفلاةراصعقوذتنيحههجونّضغت.اهغضموهنانسأنيبصرحب
ءوضلازخو.ةآرملايفةريبكلاءادوسلانيعلاىأرو،هتماقّدشوههجولسغ
.يلآلابيجملاىلعةلاسرلاىلإعمتسانيحهينيعةشيعملاةفرغيف

بجييننإلاقنوسرافيإنكل،كجعزأاليننألمآ.نوليتبانأ"
يفكسرونندفرصم.ىرخأفرصمةقرستعقوً.اروفعيمجلابلصتأنأ
."نوتسروجامعطاقتورنغورفهزنتمنيب،نيفكريك



9
بابضلا
ةنكادةيدامرٍبحسنمةقبطفلختفتخادقسمشلاتناك

حيرلاو،يرحبلاولسوأدرويفقوفًادجضفخنمعافتراىلعترشتنا
ترفص.عقوتمٍرطملقيرطلادّهمتاهنأك؛ةريبكةوقبفصعتةيبونجلا
راجشألاتناك.نيفكريكءاحنألكيفذفاونلالُلظتقفخوحوطسلابيرازم
ةنيدملانمتفتخادقةريخألاناولألانأكرظنملاادبو،كاذنآًامامتةيراع
يفهيديعضووحيرلايفيراهىنحنا.دوسألاوضيبألابولسوأتحبصأف
يفحجرألاىلع،ىفتخادقيلفسلارزلانأظحال.هفطعمبكّسمتوهيبيج
انآبلاصتالادارأامدنع.دوقفملاديحولاءيشلانكيملو،ليللاوأءاسملا
عاضأدقهنأفشتكا،ةليللاكلتثدحامّركذتىلعًاليلقهتدعاسمل
هّركذًاتوصعمس،تباثفتاهنماهبلصتاامدنعوً.اضيأيولخلاهفتاه
هبلاصتالالواحييذلاصخشلانإلاق.يضاملانمعيذمبمهبموحنىلع
ملهنكلو،ةلاسروأهمقركرتهرودقمبنكل،تقولاكلذيفًادوجومسيل
.كلذبهسفنجعزي

برشيفةبغرلاةمواقمنأفشتكاوةعرسبيراهلاحتنّسحت
نالهسنارمأ،ردورشوأتلوبونومنيفىلإًادجةريصقلاةفاسملاعطقو،ديزملا
نمىشمو،هبايثىدتراو،محتسا،كلذنمًالدب.ئجافموحنىلعًادج
ربعوكرابسنتسو،تدرتسليبىلإتلسيبداتساًازواجتميفوصةباوب
نعةداعمجنتنطبمالآبايغيف.هبرشدقناكاّمعلءاست.نوتسروجام
عطتستملو،هسيساحألكتّفلغلوهذةلاحببيُصأ،ميبميجبارش
.اهنمهلشتنتنأحيرلانمةشعنمتاّبهىتح

جراخنافقتةراّودءاقرزءاوضأنالمحتةطرشةيروداترايستناك
نودترينيذلاطابضلادحألهتيوهيراهرهظأ.كسرونندفرصمعرف
لخدملاىلإبهذوزجاحلاةطرشلاطيرشتحتىنحناّمثً،ايمسرًايز
.يعرشلابطلانمهلاجردحأىلإثّدحتيربيوناكثيح

ةملكىلعًادّدشم،"شتفملااهيأليصألااذهكبًالهأ":ربيولاق
تأدبله":هلأسويراهنيعلوحةمدكىأرنيحهبجاحعفر.ليصأ
."؟كبرضتتيبلاةبحاص

نمغبتةفافلجرخأاذهل،ةعرسبدريلةهيدبلارضاحيراهنكيمل
."؟انهانيدلاذامً،اذإ":كلذنمًالدبةبلعلا

."3.يج.هيأعمعّنقملجر"



."؟روفصعلاراطدقو"
.ً"اديعبّقلح"
."؟دوهشلاىلإٌدحأثّدحتله"
."ةطرشلاةدايقرقميفنالوغشميلويل.لعفلاب،معن"
."؟ثدحاّمعليصافتيأ"
فاّرصلازاهجحتفلةيناثنيرشعوًاسمخعرفلاةريدمقراسلاحنم"

."دضنلافلخءاسنلاىدحإسأرىلإةيقدنبلاهّجويناكنيحيلآلا
."؟هنعملكتتاهلعجو"
."اهسفنةيزيلكنإلاتاملكلالاق،فرصملالخدامدنعو.معن"
مث،"!كرحتيدحأال.حالسلاةوقبةقرسهذه":امهفلخمهدحألاق

.لوهايءيجملاتعطتساكنأفيطل":لاقوةّعطقتمةريصقةكحضردصأ
."؟ماّمحلايفتقلزناله،هللااي

يذلا،نوسرافيإىلإةبلعلارّرموهيديىدحإبغبتلاةفافليراهلعشأ
."لوهايةئيسةداع":ًالئاقهسأرّزه

:ًالئاقعباتويلخادلاهبيجيفغبتلاةبلعيراهعضو،"قحمتنأ"
ًاليبنًاديسنأضرتفتنأو،طقدحأىلعغبتلافئافلضرعتّالأبجي"
."نيلكنارفنيماجنب.هسفنبغبتلايرتشي

.لوهايًادجفقثمتنأً؟اقح":ربيوةماستباًالهاجتمنوسرافيإلاق
هنإانلقامكًامامتً؛اددجمبرضدقفرصملاقراسنأفرعتامبر
."؟لعفيس

."؟وههنأفرعتفيك"
يفيدرونةقرسنعلصألاقبطةخسناهنإ،حجرألاىلعتعمسامك"

."نيفداتسغوب
."؟ةثجلانيأ؟هوأ"ً:اقيمعًاسفنذخأيوهو،يراهلاق
لخدتو،فحازلانانسأتعمل.امهضعبينيعىلإنوسرافيإويراهرظن
يفدوقنلانميلآلافارصلازاهجتغرفأ.ةعيرسعرفلاةريدمتناك":ربيو
."ةيناثنيرشعوثالث

."؟كلمأباخله.ةميرجلايفاياحضال":نوسرافيإلاق
حيرةفصعتدّدب."ال":هيرخنمنمناخدلاقلطيوهو،يراهلاق

.ِفتخيملهنهذيفكابترالانكل،ناخدلا
.بابلاحُتفنيح)ةوهقلاةلآ(ايفليسنعهرظننسروفلاهدعبأ
ريضحتكنكميله":هبتكميسركىلعهسفنبيمريوهويراهلاق



."؟يلجأنمةعرسبةقاطلابةينغوسربسإ
."ةيرزمٍلاحيفودبتً.اضيأكلريخلاحابص":نسروفلاهلاق
ةليلثدحاّمعّةتبلاًائيشركذتأال":هيدينيبههجويراهعضو

زواجتتةرطقعدأنليننكل،هبرشأتنكاّمعةركفىندأيدلتسيل.سمأ
.ً"اددجمًادبأّيتفش

ً.اقلقمّهجتيهليمزنيبجىأروهعباصأنيبنمرظن
لثمٍحاصانأ.بسحفءايشألاكلتىدحإتناك،نسروفلاهايِخرتسا"
."نآلابتكملااذه

."؟ثدحاذام"
يننأىلإةدعملاتايوتحمريشت":لاقوءافوجةكحضيراهقلطأ

،كلذنمّقثوتللةّدعتارمتلصتادقل.ةميدقةقيدصعمءاشعلاتلوانت
."درتملاهنكل

."؟ةأرما"
."ةأرما،معن"
."؟كلذكسيلأً،ادجًايكذًايطرشتسلً،اذإ":رذحبنسروفلاهلاق
.ءيشلككلذناك،ةميدقةبيبح.ةوهقلاىلعتنأّزكر":يراهمدمد

.ً"امامتءيربءاقل
."ً؟ائيشركذتتالتنكاذإفرعتفيك"
نوأناكاميفرّكفو،قيلحلاريغهنقذىلعهفكةحاريراهّكح

نإفرعينكيمل.ةنماكتاعزنةطاسببرهُظتتاعونمملانإنعهلاقدق
.دوسأناتسف؛رهظتةلوزعمليصافتتأدبدقفً،انئمطمكلذُّدعيناك
هتدعاسو،ملالسلاىلعيقلتسيوهناكو.دوسأًاناتسفيدترتانآتناك
.انآتاحولىدحإلثم،مهبماههجو؛فوقولاىلعةأرما

اممأوسأسيلاذهً.اتقؤمةركاذَنادقفًامئاديناعأ":يراهلاق
."رخآصخشيأعمثدحي

."؟كنيعو"
اذهنمءيشوألزنملاىلإتدعنيحخبطمةنازخبتمطتراامبر"

."ليبقلا
ةروطخرثكأءيشهنأودبينكل،يراهايقلقتكلعجأنأديرأال"
."خبطمةنازخنم

ً؟اجعزنمودبألهً،انسح":هيدياتلكبةوهقلابوكًاكسمميراهلاق
انأومهبحأملصاخشأعمتناكو،ًالمثتنكنيحةّدعتاراجشتضخ



.ً"اضيأٍحاص
هنكل،متدقرمألانأكرابخإينمبلط.ةبسانملاب،رلومنمةلاسر"
."هتيهامحّضويمل

كلذفرعتس":لاقّمثهعلتبينألبقهمفيفوسربسإلايراهكّرح
."هفرعتس،نسروفلاهاي

يفقيقحتلاقيرفليمويلاعامتجالايفليصفتلابفرصملاةقرستشقون
قئاقدثالثنأنسدنومدغكيريدمهغلبأ.ليصألاكلذةطرشلاةدايقّرقم
لولحبنكل،ةطرشلارصانعلوصوىتحراذنإلاقالطإةظحلنمتضقنا
مايقىلإةفاضإ.ةميرجلاحرسمنمبرهدققراسلاناكتقولاكلذ
رشعلاقئاقدلايفاوناك،ةرشابمةبيرقلاعراوشلاقالغإبةيرودلاتارايس
18يإ:ةسيئرلاتالصاوملاتاقرطّيطغيًايجراخًاقوطاونّوكدقةقحاللا
بناجبنيفسمياهدنورتو،لافلوأىفشتسمبناجب3يرئادلاو،وبنروفبناجب
.سالبزرنربلراكبناجبعطاقتلاو،مورابقوفنيفينيرغو،ركأىفشتسم
فيكنوفرعتمكنكلً،ايديدحًاقوطاذهةيمستانرودقمبناكولىنمتأ"
."مايألاهذهنيفظوملاعمرومألايرجت

زفقيًاعّنقمًالجرىأرهنإلاقًادهاشتبوجتسادقيلليروتتناك
يفهرظتنتتناكءاضيبانوكسألبوأةرايسيفبكارلادعقمىلإ
بوكاجةباوبدنعًاراسيةأجفتفطعنادقةرايسلاتناك.نيفوتسروجام
،لبوأامبر،ءاضيبةرايسىأردقرخآًادهاشنأنيارسونغامركذ.سالأ
نعمأ.ةرشابمكلذدعبءاقرزوفلوفهنمتجرخنردنيفيفًابأرملخدت
.ضيبأحولىلعةّقلعملاةطيرخلاىلإرظنلانوسرافيإ

.الوأايًاضيأءاقرزوفلوفنعثحبةرشنردصأً.ابيرغاذهودبيال"
."؟ربيو

هقوفنمزفقيذلادضنلافلخناتنثا.ةيجيسنفايلأ":ربيولاق
."بابلابناجبةدحاوو

ةلواطلالوحًاوهزمىشمو،ءاوهلايفهتضبقنوسرافيإعفر،"!عئار"
املكً،اذإ":همالكعباتمثً،ادجًاجعزميراهُهَّدعٌرمأوهو،مهفلخ
وطسلاةيلمعويديفضرعنس.نيحشرملاضعبىلعروثعلاوههلعفانيلع
."ريرحتلانميتبيهتنتامدنعتنرتنإلاىلع

له":نوسرافيإرورمعنميلرادجلاىلإهيسركعفديوهو،يراهلأس
."؟ةميكحةوطخكلت

ضراعننل؟ةميكح":لاقوًاشهدنمهيلإتاقرسلاةدحوسيئررظن



."ويديفلايفرهاظلاصخشلامساباندّوزيلانبصخشلصتينأديكأتلاب
يفاهنباتأردقاهنإلوقتلٌمأتلصتانيحركذتتله":الوأهعطاق

ببسبكاذنآًانوجسمناكهنأنيبتو؟تنرتنإلاىلعوطسةيلمعويديف
."؟ىرخأةقرس

ًادوهشًادبأضفرنال":ًالئاقنوسرافيإمستباوةيلاعتاكحضتردص
."لوهايًاددج

.هسأرفلخهيدييراهعضو."ً؟اددجنيّدلقموأ"
."لوهاينآلاكولدبيلدأ؟يكاحم"
فراصملاقراسديكأتلابّدلقأسف،مويلاًافرصمقرسأستنكاذإ.ممه"

لكتناك.هوحنةهبشلالّوحأوتقولااذهيفجيورنلايفةرهشرثكألا
."تنرتنإلاةكبشىلعةرفاوتمنيفداتسغوبةقرسنعليصافتلا

مايألاهذهيداعلافراصملاقراسنأىشخأ":ًالئاقهسأرنوسرافيإّزه
ةبعشلحرشينأرخآصخشدويله.لوهايّدحلااذهىلإًاكّنحمسيل
ً،انسح؟ال؟رارمتسابقرسيصخشلةزيمملاةيجذومنلاةمالعلاامةميرجلا
رّيغي.ةقباسلاةحجانلاةبسانملايفهلعفامرّركي-ةغلابةقدب-ًامئادهنإ
."هيلعضبقلاىقُليوألاملاىلعلصحيملاذإ...لشفيامدنعطقفهبولسأ

."يتيرظنيغُليالهنكل،كتيرظنمعديكلذ":يراهلاق
ّمث،ةدعاسملاوجريهنأك؛ةلواطلالوحةسئايةرظننوسرافيإىقلأ
ترّرقدقل،عقاولايف.كتايرظنرابتخاةصرفبىظحتس.لوهايًانسح":لاق
وحنىلعلمعتسةريغصةعومجمنأوهاهرهوج،ةديدجةقيرطبيرجت
بتكمنمةركفلاتأشن.هعميزاوتلابنكل،قيقحتلاقيرفنعلقتسم
دوجوو،ةدودسمقيرطىلإلوصولايدافتفدهلاو،يداحتالاتاقيقحتلا
تاعومجمعمًابلاغثدحياموهو،ةيضقلايفطقفةدحاورظنةهجو
نأشبماعيأر،كلذفالخبوأٍيعوب،نّوكتينيحطابضلانمةريبك
ةركفمدقتنأةريغصلاةعومجمللنكمي.امقيقحتيفةسيئرلاطاقنلا
ةعومجملابنورثأتيالونيلصفنمنولمعياهدارفأنأل؛ةيويحوةديدج
قثاوانأ.ةبعصاياضقيفاهتيلعافتتبثأدقةقيرطلاهذهتناك.ىرخألا
ةيعيبطتالهؤمبعتمتيلوهيراهنأىلعنوقفتيسانهانمظعمنأ
."ةعومجملاهذهلثميفًاوضعنوكيل

يتبيسركفلخنوسرافيإفقوتو،ةقّرفتمةتفاختاكحضتردص
."يراهىلإنيمضنتس،يتب":اهيلإثيدحلاهجوو

ًاديعضونأالإنوسرافيإنمناكامف،ًالجخيتبتدّروت،انهو



لوقوههلعفكيلعاملكف،رمألاحجنيملاذإ":ًالئاقاهفتكىلعةيوبأ
."كلذ

."لعفأس":يراهلاق
هيفعقتيذلاىنبملليمامألابابلاحتفينأكشوىلعيراهناك
،ريغصلاةلاقبلارجتمىلإراتمأةرشعًادئاعىشموهيأررّيغنيحهتقش
.فيصرلانمراضخلاوةهكافلانمقيدانصلمحييلعناكثيح

ىلعةضيرعةماستباتمسترا."نآلالضفأتنأله!يراهًابحرم"
.هاشخيامكلذناك؛ةهينههينيعيراهضمغأويلعهجو

."؟يلعايسمأينتدعاسله"
نإتلق،كبابانحتفامدنع.بسحفملالسلاىلعدوعصلاىلع"
."رمألاّربدتكرودقمب

."؟...مأًاريس؟لزنملاىلإتلصوفيك"
."نيرشعوةئمبيلنيدت.ةرجأةرايس"
لهً.اقح.يلعايرذتعأ":لاقورجتملاىلإًايلععبتويراههوأت
."؟ةجرحملاليصافتلانمٍ◌ٍريثكنودنم،ةزجومةركفينيطعتنأكنكمي

،"قيرطلاهجاوتانمونفرغو،عراشلايفنالداجتتقئاسلاوتنك"
."عينشءيشكانهةذفانلادوجو":ةباّذجةماستبابفاضأ

."؟كلذناكىتمو"
."ليللافصتنم"
كلثمصاخشأهينعيامفرعأال.يلعايةسماخلادنعظقيتست"
."ليللافصتنمب

."لقألاىلع،فصنلاوةرشعةيداحلا"
ئموييلعلظوً،اددجمثدحينلكلذنأهسفنيراهدعو

نعاهنوظفحيٍصصقىلإنوعمتسينيحسانلااهبفرصتييتلاةقيرطلاب
يراهنأهيلعّدرف،هركشعيطتسيفيكاٍّيلعيراهلأس.بلقرهظ
نعميسهنإيراهلاق.اهمدختسياليتلاوبقلايفهتفرغهريجأتعيطتسي
سيكو،الوكةروراقنمثو،ةرجألاةرايسلاميلعىلإعفدورمألايفريكفتلا
.محلتاركواتساب

ً.اباجيإهسأريلعّزهف،"باسحلاانيّفصً،اذإ":يراهلاق
.ةيلصفلاموسرلاحالصإديسلاونزاخلاو،ءانبلاةنجلسيئربلط"
."تيسندقلً،ابتهآ"
.يلعمستبا."نسكيرإ"



."؟نم"
مقرلاسرإينمبلطدقو،يضاملافيصلاةلاسرهنمتيقلتصخش"

نإلاق.1972ناريزحورايأيرهشنعموسرلاعفدعيطتسيىتحباسحلا
ةنسنيثالثلالاوطئداهمونبمعنيالهلعجيذلاببسلاوهكلذ
ىلإةجاحال،اذهل،هركذتيءانبلايفدحأالنإًالئاقهيلإتبتك.ةيضاملا
."كعمكلذلعفأنليننكل":يراهىلإعبصإبيلعراشأ."عفدينأ

.ً"ادغلاملالّوحأس"ً:املستسمهيعارذاتلكيراهعفر
انآمقربلاصتالاوههتقشيفحبصأنيحيراههلعفءيشلوأناك

وتللغرفأدقناكهنكل.ةيضاملاةرملايفامكهسفنيلآلابيجملا.ًً◌اددجم
نممغرلابفتاهلانينرعمسنيحةالقملايفمحللاتاركواتسابلاسيك
.ةعرسبةعاّمسلاعفروةهدرلاىلإعرسأف،شيشطلا

."ً!ابحرم":خرص
:امًاعونًاهودشم،رخآلافرطلاىلعفولأملايئاسنلاتوصلالاق

.ً"ابحرم"
."تنأهنإ،هآ"
."؟نظتتنكنم،معن"
ةقرستعقودقل،لمعلا":لاقوةوقبهينيعىلعهينفجيراهقبطأ

.هينيعفلخردخلاملألابرعشوً،اراحوًارمتاملكلامعطادب."ىرخأ
."يولخلاكفتاهىلعكبلاصتالاتلواح":ليكارتلاق
."هتعضأدقل"
."؟هتعضأ"
."ليكارايفرعأال.ينمقُرسوأ،امناكميفهتكرت"
."؟يراهايبطخكانهله"
."؟بطخ"
.ً"ادجًارتوتم...ودبت"
."...انأ"
."؟معن"
."؟ةيضقلايرجتفيك":لاقوًاقيمعًاسفنيراهذخأ
لمجيفتاملكلابيترتهرودقمبسيلنكل،يغصييراهناك

.ةريثكءابنأالهنأمهفو،ميكحتلاو،غيلوأللضفألاو،يداملاعضولا.ةيقطنم
هنكل،ريخبغيلوأو؛ةعمجلاىتحلجأتدقنيماحملاعميلاتلاعامتجالاناك
.قدنفيفشيعلامِئَس



."امكتدوعىلإًامدقّعلطتأيننأهيربخأ":لاق
اهبلصتينأهيلعناكنإلءاستييراهفقو،ةملاكملاايهنأامدنع

تسيلوءاشعىلإهتعددقةميدقةبيبحنإاهللوقيل؟اذاملنكلً.اددجم
ناخدلاراذنإنكل،فتاهلاىلعهدييراهعضو؟ثدحاّمعةركفهيدل
ّنر،ةذفانلاحتفورانلانعةالقملادعبأامدنعو.ةأجفقلطناخبطملايف
نأولفلتختستناكةريثكءايشأنأيفًايلميراهرّكفً.اددجمفتاهلا
.ةيسمألاكلتهبلاصتالارتخيملرلومينرايب

دقونيفظوملايفًاصقنيناعناننكل،ةلطعيفكنأفرعأ":رلوملاق
له.اهسفنىلعرانلاتقلطأاهنأودبي.اهتقشيفةلوتقمةأرماىلعرثُع
."؟ةرظنءاقلإكنكمي

ضرع،ةبسانملاب.مويلاثدحاملكلنيدأانأف،ريدملااهيأعبطلاب"
."هتركفهنأكيزاوملاقيقحتلاجهنمنوسرافيإ

نمرمألاكلذلثمتيقلتوًاريدمتنكاذإلعفتستنكاذام"
."؟ىلعألا

."؟ةقشلاهذهىلإلصأفيك.لقعلارّيحتًاريدمحبصأنأةركف"
."ّكلُقينملسرنس،تنأثيحَقبا"
هلعجامميراههعمسياّملقداحنينطدّدرتةقيقدنيرشعدعب

ةرايسنإيلخادلاءادنلازاهجربعشّوشملاونّانرلاتوصلالاق.عزفي
لزنامدنع.فقيهقنعىلعرعشلانأّسحأيراهنكل،تلصودقةرجألا
تّدُكأ،2.رأ.مأاتويوتزارطنمءارمحلاةيضايرلاةرايسلاىأروملالسلا
.هكوكش

اهنكل،ةحوتفملاةرايسلاةذفاننمتوصلاءاج."لوهايريخلاءاسم"
،بابلايراهحتف.ملكتملايراهَريملوتلفسإلانمًادجةبيرقتناك
ةنكلوءاقرزىولحلثمّفلكتمٌتوص،بيئكويروهَجٌتوصهببّحرو
."!ميسولادغولااهيأ":ةفولأمةعنطصم

.قيضلاديحولادعقملاىلعةبوعصبيراهسلج
-ميدقيتلسبعش-ًاينوتويتًاّكفحتفيوهو،رلاوموتشتفملالاق
يذلاههجوفصتنميفضايبلاةعصاننانسأنمًاليمجًافصفشكيو
اتيقبنيواقرزلانينيعلانكل."ةليللاًاعمنانثالانحن":سمشلاهتحفل
املًاقفونكل،يراهنوبحيالةطرشلاةدايقرقميفنوريثكناك.نيتدراب
يراهفرع،رلاويأرب.ًالعفههركيطقفدحاوصخشكانهناكهفرعي
يف.ةيصخشةناهإكلذّلثميَّمثنمو،ةطرشلاكلسلقئالريغلثممهنأ



نيرخآءالمزورلاورطاشيالهنأحضوأدقيراهناك،ةّدعتابسانم
لوصحللنولاتحينيذلاو،نييعويشلاو،نييلثملانعةرتتسملاةيشافلامهءارآ
لوصألايوذو،نييرجغلاو،نيينيصلاو،نييناتسكابلاو،ةلاطبلاةحنمىلع
ًاجعزمًادغويراهاعددقناك،هبناجنم،رلاونأنيحيف؛ةينابسإلا
هنأوههتيهاركليقيقحلاببسلانأيفُّكشييراهناك،لاحيأبً.اريكس
يراهضرتفا.فعضلاعمحماستيرلاوموتنكيملذإ،بارشلاىلعنمدم
ىلعبّردتييضايرلايدانلايفةدعتاعاسهتيضمتببسوهكلذنأ
.ددجلاةمكالملاءاكرشنمريبكددعولمرلانمٍسايكأىلعةمكالملاولكرلا
نابشلاةطرشلالاجردحأةفداصمعمسدقيراهناك،يلخادلامعطملايف
هيتاراكلاديجيلجريعارذاتلكرلاورسكفيك،هتوصيفٍباجعإب،فصي
رظنةهجوىلإًارظنو.ةيزكرملاولسوأةطحمبناجبةيمانتييفةباصعيف
ةرجحيفًاليوطًاتقوهليمزةيضمتةقيقحتناك،دلجلانولنأشبرلاو
ً:احيحصلاجرلادحأهلاقامناكامبرنكل،هلةقرافميعانطصالاريمستلا
ً.امامتدوسلالثمددجلانييزانلابرضبُُّرسيناكً.اقحًايرصنعرلاونكيمل

اليتلااياضقلاضعبكانهتناك،عيمجللًافورعمناكامىلإةفاضإ
مغرلاباهنأشبةضماغرعاشممهباتنتمهضعبنكلً،ائيشاهنعدحأملعي
ريفسىلعروثعلاذنمكاذنآةنسنمرثكأتضقنادقتناك.كلذنم
لتقلعفادلانعمهغالبإهرودقمبناكيذلاديحولاصخشلا–نسلوأ
ةصاصروهدييفًائفادًاسدسملمحيهريرسىلعًايقلتسم-نتليغنيليإ
.هينيعنيبنوسيودنآثيمسنم

."رلاوايًارذحنك"
."ً؟اوفع"
."ةليللاديلجكانه":لاقوهدييراهّدم
امدنعو؛ًاللضمناكتوصلانكل،ةطايخةلآلثمكرحملارخرخ

امهقيرطاّقش.دعقملارهظّبلصتهسفنبيراهربتخاةرايسلاةعرستدادزا
.زموسةباوبلوطىلعكرابسنتسبناجبةلتلاىلع

."؟نابهاذنيأىلإ":يراهلأس
:امهنمبرتقتةرايسمامأراسيلاىلإةأجففطعنيوهو،رلاولاق

قاروألاتوصعامسيراهعاطتساوةحوتفملازتالةذفانلاتناك."انه"
.تالجعلاىلعةبطرلا

يفكنوديريالأ.ةميرجلاةبعشىلإكتدوعبًالهأ":يراهلاق
."؟ةيرسلاتارابختسالا



ريبك-ماعلافرشملادارأ،كلذىلإةفاضإ.ةلكيهةداعإ":رلاولاق
ةبعشيفةعئارلاتازاجنإلاضعبتققح.دوعأنأرلومو-نيشتفملا
."ركذتتتنكاذإ،ةميرجلا

."!؟ىسنأنأنكميفيك"
."دمألاةليوطبارشلاتاريثأتنعريثكلاءرملاعمسيً،انسح"
فقوتلاهلعجينألبقةدايقلاةحولىلعهعارذعضودقيراهناك

ءيشبرضوفنعبتازاّفقلاةبلعتحُتف.يمامألاجاجزلابمطتريئجافملا
.ضرألاىلإهقيرطيفيراهةبكرليقث

."؟كلذناكاذام":هوأت
همدختست،941وكيريج":لمعلانعكرحملافقويوهورلاولاق

."انلصودقل،هناكميفهكرتا؛رّخذمريغهنإ.ةيليئارسإلاةطرشلا
رفصألاققشلاىنبمىريلهسأرىنحأو."؟انه"ً:اشهدنميراهلأس

.همامأ
ضبقمنعثحبيناكامدنعو،ةوقبقفخيهبلقنأيراهرعش

ناك:هنهذيفتعراستيتلاراكفألالكنيبنمةدحاوةركفتيقب،بابلا
.ليكاربلصتينأبجي

لوحقوقشلانم،عراوشلانمةينبألاىلإلخدً؛افيثكبابضلاناك
حُتفيذلاقرزألابابلاجراخ،تاقرطلايفراجشألافلخةقلغملاذفاونلا
لالخنمو،ينيبلالاصتالازاهجربعداحلارلاوخارصاوعمسنأدعب
ىلعىلعألاىلإامهقيرطيفاهازواجتيتلاباوبألايفحيتافملابوقث
باتنا،ةقشلاالخدامدنعو.يراهلوحينطقءاطغلثمرشتناو،ملالسلا
،سانلا–هلوحءيشلكناك.مويغىلعيشميهنأساسحإيراه
تالآضيمونمءوضلاو،ةريغصلايكلساللاةزهجأةشخشخو،تاوصألاو
هنألمهبطيحياّمعلصافٍفالغو،ليمجملحلكشذختادق–ريوصتلا
ةتيملاهيلعةدمملاريرسلامامأًافقاو،نكلً.ايقيقح،نوكينلو،نكيمل
عيطتسيالهسفندجو،اهغدصيفدوسأبقثوىنميلااهدييفسدسمو
،كلذنمًالدب.نيّتيماهتالانيتدماجلااهينيعوأةداسولاىلعمدلاىلإرظنلا
عشقنينألمأىلع،سأرلاعوطقمناصحلاىلع،ريرسلاىلعأىلعّزكر
.ملحلانمظقيتسيوًابيرقبابضلا
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اتاغيرفنجروس
.هلوحتتفخّمثتاوصألاتلع
."؟ةصالخبمكدحأيندّوزينأنكميله.رلاوشتفملاانأ"
."يئابرهكلااهيلعرثعدقل.ةعاسلاعابرأةثالثلبقانهىلإانلصو"
."؟ىتم"
هينير...ىرأينعد...همسا.ةطرشلابةرشابملصتاو،ةسماخلادنع"
هناونعوانه)ينطولاّيحصلانامضلا(ينطولاهنيمأتمقريدل.نسنج
.ً"اضيأ

."ّهلجسنمقّقحتولصتا.ديج"
.ً"انسح"
."؟نسنجهينير"
."انأاذه"
."؟تلخدفيك.رلاويمسا؟انهىلإءيجملاكنكميله"
موييرجتميفهتكرت.يفاضإلاحاتفملااذهب،رخآلاطباضللتلقامك"

."يتآنيحلزنملايفنوكتالاهنأل؛ءاثالثلا
."؟لمعتتناكاهنأل"
عونلانمسيلً،انسح.ةفيظواهيدلنأنظأال.يدلةركفال"

."امٍعوننمضرعملّرضحتاهنإتلاق.يداعلا
."؟اهبانهدحأعمسله.ةنانفتناكً،اذإ"
.هلاؤسنعةباجإَقليمل
."؟نسنجايمونلاةفرغيفلعفتتنكاذام"
."؟ماّمحلانعثحبأ"
."بابلاكلذفلخماّمحلا":رخآتوص
ايةقشلاتلخدنيحةهبشلاريثيامكلابيفرطخله.سأبال"
."؟نسنج

."؟ةهبشبينعتاذام...مم"
ةحئاركانهتناكله؟ةحوتفمذفاونيأً؟ادصومبابلاناكله"

."ءيشيأ؟نيعمتوصوأ
.رظنأنكأمليننكل،ةحوتفمذفاونَرأملوً،ادصومبابلاناك"

."بيذملاكلذلتناكةديحولاةحئارلا
."؟)جنتارلاريطقتنملئاس(نيتنبرت"



."ةحاسمربكألافرغلاىدحإيفءالطلاداومضعبكانه":رخآتوص
."؟نسنجايرخآًائيشتظحاللهً.اركش"
."ً؟اضيأينتلأسّمع"
."توص"
.ربقلثمًاتماصناكملاناكدقل،توصيأردصيمل،ال!معن،توص"
."...ِنعأمل...اهاه...كلذ

."؟لبقنمةديقفلاتيقتلاله.نسنجايسأبال"
."كاذنآًادجةحرمتدب.رجتملايفينتدصقامدنعىلوألاةرمللاهتيأر"
."؟لعفتنأكنمديرتتناكاذام"
."ماّمحلايفةيضرألاتحت)داتسومورت(ةئفدتلاناّخسحالصإ"
ةلكشمًالعفكانهتناكنإققحتتوًافورعمانيدستنأنكميله"
."داتسومورتكالسأيأاهيدلناكنإرظنا؟كالسألايف

انبًاضرتفمناكو،هلكرمألاتعرتخادقنوكتامبر،تمهف!هوأ؟اذامل"
."؟اهيلعروثعلا

."ليبقلااذهنمءيش"
.ً"اقرتحمداتسومورتلاناكً،انسح،معن"
."ً؟اقرتحم"
."لمعيال"
.هلاؤسىلعّدريملنكلو،"؟اذهفرعتفيك"
."؟كلذكسيلأ،نسنجايًائيشسمتالأكوربخأمهنأنمّدبال"
ناكاذهل،ًاليلقترتوتدقو،ًاليوطًاتقوقرغتسامكلوصونكل،معننن"

."هلعفأًائيشدجأنأبجي
."؟نآلاهجولمكأىلعلمعيةديقفلاناّخسً،اذإ"
."معن...اهاه...مم"
ناك.كلذلالثتمتملهيمدقنكل،ريرسلانعدعتبينأيراهلواح

لسرأدقرلاوموتناك.ةمئانكاذنآتدبوانآينيعضمغأدقبيبطلا
،ةمداقلاةليلقلامايألايفهناكمىقبينأهنمبلطوهلزنمىلإيئابرهكلا
.ءادنلااوّبلدقاوناكنيذلاةيمسرلامهسبالمبةيرودلالاجرًاضيأفرصدقو
ناكةقيقحلايفهنكل،هباتنيسروعشلاكلذنأًادبأنظييراهنكيمل
لاؤسحَرطُيلناكام،ريبخلاهليمزدوجوالول.كانهرلاونألًً◌اديعس
.ةيقطنمتارارقذّخُتتوأ،دحاوينالقع

.ةتقؤمتاجاتنتسابامهديوزتهرودقمبناكاذإبيبطلارلاولأس



كلذبو،غامدلاترّمد،ةمجمجلاتقرتخادقةصاصرلانأٌحضاو"
تناكةفرغلاةرارحنأضارتفاىلع.ةيويحلامسجلافئاظولكتفقوأ
ةعاسةرشعتسذنماهفتحتيقلدقاهنأىلإةثجلاةرارحريشت،ةتباث
ضارعأوأنقحتامالعال.فنعلامادختساىلعلئالدال.لقألاىلع
حنميلًةهينهبيبطلاتكس."...لاحيأب.ةيودأمادختساىلعةيجراخ
دقاهنأىلإنيمصعملاىلعبودنلاريشت":فاضأمث،ربكأًاريثأتهتاملك
ةباصمتناكاهنأيملعلانكل،يرظنلاينيمخت.لبقنماذهتلواح
اننأامكنهارأنأعنامأال.يراحتنابائتكاةطاسببوأ،ّيسوهبائتكاب
."اهنعّيسفنبيبطفلمىلعرثعنس

ً.اضيألثتميملهناسلنكلً،ائيشلوقينأيراهلواح
."قيقدصحفءارجإبموقأنيحديزملافرعأس"
."؟ربيوايهبانربختءيشيأ.بيبطلااهيأًاركش"
روثعلاانعطتسا.يئانثتساسدسموهو،فأ92.مأاتيربوهحالسلا"
اهنأٌحضاوو،سدسملاصمخأىلعتامصبلانمطقفةدحاوةعومجمىلع
ةصاخةريخذلاو،ةيبشخلاريرسلاحاولأدحأيفةصاصرلاترقتسا.اهتامصب
.سدسملااذهنمتقلُطأاهنأتافوذقملاريرقترهظُيساذهل؛حالسلاب
.ً"ادغلماكريرقتىلعنالصحتس

.يّئابرهكلالصونيحًادصومبابلاناك.رخآءيش.ربيوايديج"
نوكينأنكميال،اذهلً،اجاترسيلويداعلفقبدّوزمبابلانأتظحال
هفلخبابلادصوأوةديقفلاحاتفمذخأاذإالإ،ةقشلارداغمثانهدحأ
."ةيضقلاهذهقالغإاننكمي،اهحاتفمىلعانرثعاذإ،ىرخأتاملكب.عبطلاب

ىلعناك".حاتفموةقلحهنمىلدتت،رفصأصاصرملقعفروربيوأموأ
سيئرلابابلاحتفييذلاحيتافملاعوننمهنإ.ةهدرلايفسبالملاقودنص
."ةقشلابابحتفدقورمألانمتقّقحت.ىرخألافرغلالكو

تاضارتعايأ.ةعقومراحتناةلاسرًاساسأوههدقتفناملك.زاتمم"
."؟ةيهتنمةيضقاهّدعىلع

نيزحلاأبنلالقننكمي.سأبال":يراهوبيبطلاوربيوىلإرلاورظن
."اهفّرعتتلةرسألاىلإ

كلذدعب.ريرسلابناجبيراهفقونيحيف،ةهدرلاىلإبهذ
ً.اددجمهسأربرلاوّلطأ،ريصقتقوب

."؟لوهاياهناكميفتاقاطبلالكنوكتنيحًاعئاررمألاسيلأ"
ةركفهيدلنكتملنكل،ئموينأهسأرىلإةلاسريراهغامدثعب



.لثتمادقناكنإ
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ةعدخلا
يننكميىرخأرثإةروصهضرعتسأامدنع.لوألاويديفلامليفدهاشأ
ةقاطىلإدعبلّوحتتمليتلاقوحسملانمتائيزج.ةرارشلاعالدناةيؤر
فالغلاىلإًاريبكًابنذمعبتتةعمالتابكيوكنمٍريبكٍددعلثم،ةيقن
عيطتسيالو.ةيفاصءامسيفهراسمّبنذملاعباتينيحيف،قرتحتليوجلا
لبق،نينسلانييالملبقموسرملاراسملاوهاذهنألً؛ائيشلعفينأدحأ
،سأرلاةصاصرلاتلخد.ةمحرلاو،ةيهاركلاو،فطاوعلاو،ةيرشبلادلوتنأ
ترثعبتةمجمجلاعاقيف.مالحألاىلعتضقو،يغامدلاطاشنلاتّلطعو
ةضقانتمةثاغتساءادنرخآاهنإ؛ملألازكرمنمةريغصةضمو:ةركفرخآ
مليفناونعىلعترقن.ءيشلكىلعتمصلاقبطينألبقاهسفنعم
ليليفًاثحببوساحلاّرصنيحةذفانلاجراخىلإتقّدحو،يناثلاويديفلا
ةيمتحىلعناهرباهنمًالكنأنظأوءامسلايفموجنكانه.تنرتنإلا
ىلإناسنإلاةجاحنمًاماقمعفرأيهو،اهمهفانرودقمبنأودبيال.ردقلا
.نظأامىلع،ذاّخألااهلامجببسوهكلذو.لوقعملاوقطنملا

ضرع.ليغشتلاّرزىلعترقنفً،ازهاجيناثلاويديفلامليفحبصأ
ناكميفنكل،هسفنضرعلامّدقيلّقنتمحرسملثماهنإ.ةيحرسملا
اهدحو.اهنيعدهاشملا،اهتاذءايزألا،اهسفنثادحألاوراوحلا.فلتخم
.ءاسملااذهةاسأمعقتمل.ريخألادهشملاو،ترّيغتدقتاراوسسكإلا

مصخلا:اهيّدؤأيتلاةيصخشلاةاونتدجودقل.يسفنبديعسانأ
.كلذىلإجاتحااذإلتقيو،ديدحتلابهديريامفرعييذلادرابلافرتحملا
يفثدحامدعبكلذىلعؤرجيدحأالو،تقولابسكلواحيدحأال
ةئمةدم،نيتقيقدةّدملميظعلادّيسلاانأ،ببسلااذهلو.نيفداتسغوب
تحتةكيمسلاسبالملاو،ةحجانةعدخلا.اهايإيسفنحنمأةيناثنيرشعو
تاكرحلاو،ناتنّولملاناتقصاللاناتسدعلاو،نافعاضملانانابضلاو،لمعلابوث
.ةنقتملا

ناكاملك.ةفرغلاىلعمالظلاّميخولمعلانعبوساحلاتفقوأ
هنإ؛مويلاريمألاتيقتلا.تفاخلاةنيدملاءاضوضوهجراخلانمينلصي
يذلاريغصلارئاطلا؛يرصمقازقزيننأببيرغروعشينباتنا.بيرغصخش
ةدحونأو،ةرطيسلاتحتءيشلكنأينربخأ.حاسمتلامففيظنتبتاتقي
ةيقدنبلاىلعانأتلصحوهلامىلعلصح.ّةلدأيأىلعرثعتملتاقرسلا
.اهبيندعودقناكيتلا



كسامتأينلعجينأنكميءيشالنكلً،اديعسنوكأنأبجيامبر
ً.اددجم

نكل،يمومعفتاهكشكنمةطرشلاةدايقرقمبكلذدعبتلصتا
دارفأدحأيننإتلقنإالإءيشيأنعحاصفإلامهرودقمبنكيمل
تناك.اهسفنىلعرانلاتقلطأدقانآنأوً،اراحتناناكهنأينوربخأ.ةرسألا
أدبأنألبقاهناكميفةعاّمسلاعضوةبوعصبتعطتساو،ةيهتنمةيضقلا
.كحضلاب



يناثلامسقلا
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دوتيرف
لاق":نيفداتسغوبقوفةيدامرلاءامسلاوحنهفنأعفريوهو،نوألاق

ةلكشملاوه،راحتنالاوأ،دوتيرفنإ-يسنرففوسليفوبتاك-وماكريبلأ
ةايحلاتناكنإرارقلانأل؛ةفسلفلااههجاوتيتلاةديحولاةيقيقحلا
ءيشلك.يساسألاةفسلفلالاؤسنعباوجلاوهالمأشيعلاقحتست
مأتاقبطعستلقعلاوأ،المأداعبألايثالثملاعلاناكأءاوس–رخآ
."كلذدعبيتأي-ةرشعيتنثا

."مم":يراهلاق
سانلاعفدييذلاببسلانعًاثحباورجأدقيئالمزنمددعناك"

."؟هوفشتكايذلاًاعويشرثكألاببسلافرعتله.راحتنالل
نأيراهىلعناك."هنعبيجتنألمآتنكيذلاءيشلاوهكلذ"

سفنلاملاععمملكتيلقيضلافيصرلاىلعسانلانيبًاجرعتمًاراسمكلسي
.نيدبلا

."لوطأًاتقوةايحلايفنوبغرياودوعيمل":نوألاق
نوأبلصتادقيراهناك."لبونةزئاجقحتسيصخشلثمودبت"
دنعاتاغزيفروبسيفهبتكميفهيلعجّرعينأّبتروقباسلامويلاءاسم
ةمامقلاةيواحنأيراهظحالو،يدرونفرصمعرفازواجت.ةعساتلا
.عراشلانمرخآلافرطلاىلعنفيليإنفسجراخلازتالءارضخلا

صاخشأمهراحتنالارارقنوذّختينمنأًابلاغىسنن":نوألاق
ً.ائيشمهلمّدقتدعتملةايحلانأنوّدعيو،نويقطنمو،لقعلاوميلس
."ًالثم،مهتحصَيعادتنوناعيوأ،مهتايحءاكرشاودقفنسلايفنونعاط

نكمييتلاةيقطنملاسسألاام.ةيويحضبنتوةعفايةأرملاهذهتناك"
."؟كلذلاهعفدتنأ

بئتكمصخشراتخيامدنع.ةيقطنمةملكفّرعتنأبجي،ًالوأ"
نزاودقبوركملاناسنإلانأضرتفتنأبجي،راحتنالابملألانمبورهلا
يفًايقطنمًالمعراحتنالاةيؤربعصلانم،ىرخأةيحاننم.نيرمألانيب
كردلانمجورخلاكشوىلعبّذعملانوكيثيحيجذومنلاويرانيسلا
."راحتنالاوهو؛لعفلاكلذذيفنتىلعةردقلادجيطقفاهدنعو،لفسألا

."ً؟امامتًايوفعًالمعراحتنالانوكيله"
تالواحمكانهنوكتنأ،لاحيأب،رثكأداتعملاً.اعبطنكمماذه"

دوجوىلإتايئاصحإلاريشت،ةدحتملاتايالولايف.ءاسنلانيبةصاخ،ًالوأ



."ةحجانةلواحملكلباقمءاسنلانيبةيّدجريغراحتناتالواحمرشع
."؟ةيّدجريغ"
ةداجةلواحمو،ةدعاسمللةخرصةمّونمصارقأةسمخلوانتُّدعي"
كانهلازتالنيحراحتناةلواحماهّدعأاليننكل،ةيقيقحنوكتلةيافك
."ريرسلابناجبةلواطىلعبوبحلانمةءولممفصنةروراق

."اهسفنىلعرانلاتقلطأةأرملاهذه"
."يروكذراحتنااذهً،اذإ"
."؟يروكذ"
مهنأوهاذهيفًاحاجنرثكألجرلالعجتيتلابابسألادحأ"

حرجنمًالدب،ةقهاشيَنابموةحلسأ؛ءاسنلانمًاكتفرثكأبيلاسأنوراتخي
ةأرماقلُطتنأًادجيئانثتسا.ةيودألانمةدئازتاعرجلوانتوأمهمصاعم
."اهسفنىلعرانلا

."؟ةهبشلاريثيوحنىلعيئانثتسا"
كعفديببسيأكيدلله":هايإًالئاسناعمإبيراهىلإنوأرظن

."ً؟اراحتنانكيملهنأّنظلل
فطعنننأبجيً.امامتققحتأنأطقفديرأ":ًالئاقهسأريراهّزه

."عراشلااذهيفًاريثكةديعبتسيلاهتقش،انهًانيمي
ةنكادلامويغلاىلإرظنو،ٍتفاخٍتوصبنوأكحض."؟اتاغيرفنجروس"

."يعيبط".وجلايفكرحتتيتلا
."؟يعيبط"
رحتنايذلايتياهلاكلملا،فوتسيركصخيرصقمسايرفنجروسناك"
نميلاخلاوأ؛يسوسناسمساًاضيأهيلعنوقلطيو،نويسنرفلاهرسأنيح
."اتاغيرفنجروس،مهلانمرّرحتلاعراش:مومهلا

."..ً.انسح"
اذهنعروابالوأيجيورنلافلؤملاهلاقامفرعتكنأضرتفأو"

نوأناك.ً"اضيأًاريثكعفنيملكلذنكل،اتاغيرفنجروسىلإتلقتنا؟عراشلا
.شعتريهنقذتلعجةوقبكحضي

رلومينرايبتيقتلا":لاقورظتنيبابلاجراخفقينسروفلاهناك
ةيهتنمةيضقلاهذهنأعابطناهيدلناك.ةطرشلاّرقمرداغأتنكنيح
.ً"امامت

دقيئابرهكلاناكيذلاحاتفملاببابلالفقحتفيوهو،يراهلاق
."ةقّرفتملاطويخلاضعبطبرىلإطقفجاتحن":هايإهاطعأ



ليُزأدقبابلامامأةطرشلارصانعهتعضويذلازجاحلاطيرشلاناك
ذنمًائيشّسمدقٌدحأنكيملكلذفالخبنكلً،اديعبةثجلاتلُقنو
ىلعءاضيبلاةءالملاتعملثيح،مونلاةفرغىلإاوبهذ.ةيضاملاةليللا
.تفاخلاءوضلايفريبكلاريرسلا

."؟هنعثحبنيذلاامً،اذإ":رئاتسلايراهبحسنيحنسروفلاهلأس
."ةقشلليفاضإحاتفم":يراهباجأ
."؟اذامل"
موقأتنكدقل.هايإيّئابرهكلاتطعأًايفاضإًاحاتفماهيدلنأانضرتفا"

بجيو،ةسيئرحيتافمخسنلافقأعناصيأعيطتسيال.تايّرحتلاضعبب
حاتفملانأىلإًارظن.دمتعملالافقألاعناصربععنصملانمبلُطتنأ
ءانبنعةلوؤسملاتامدخلاةنجلديرت،وبقلابابويمامألابابلابساني
ٍبلطبمدقتلاققشلاينطاقىلعبجي،ببسلااذهل.اهيلعةرطيسلاققشلا
ًاقفوو.ةديدجحيتافمنوديرينيحةنجللانمّيطخٍنذإىلعلوصحلل
نمخسنبظافتحالادمتعملالافقألاعناصبجاونم،ةنجللاعمقافتال
،زبيفةباوبيفلافقألاعناص،ندمسالبُتلصتا.ةقشلكبةصاخلاحيتافملا
اهددعلعجيامم،نييفاضإنيحاتفمىلعنسثيبانآتلصح.ةيضاملاةليللا
نكل،ةيناثةخسنهيدليئابرهكلاوةقشلايفةخسنىلعانرثع.ةثالثيلامجإلا
ناكًاصخشنألامتحالافغإاننكميال،هدجننأىلإ؟ةثلاثلاةخسنلانيأ
."هجورخقيرطيفبابلادصوأوتتامنيحانه

."ّمم،ةثلاثلاةخسنلا":ءطببنسروفلاهأموأ
نيحيف،نسروفلاهايانهنمءدبلاكنكميله.ثلاثلاحاتفملا"
."؟كلذءانثأيفًائيشنوأوىرأس

."سأبال"
نظأ.يولخلايفتاهىلعترثعاذإأجافتتال.دعبرخآءيشوً،انسح"

."سمألاليصأانههتكرتيننأ
."لوألاسمأهتعضأكنإتلقكنأنظأتنك"
."...فرعتتنأً.ادّدجمهتدقفّمثهتدجو"
.لابقتسالافرغوحنقاورلايفنوأويراهمدقت.هسأرنسروفلاهّزه

."مسريهنأفرعأيذلاديحولاصخشلاكنألكتبلط"
نمةبوعصبسفنتيلازيالنوأناك."ًاليلقةغلابمكلت،ظحلاءوسل"
.ملالسلادوعص

نمًائيشمهفتنألمآاذهل،نفلانعليلقلافرعتكنكل،معن"



."اذه
ًالدب.راشأوراونألاءاضأو،دعبألاةفرغلاىلإنيقلزنملانيبابلايراهحتف

يثالثحابصملاوحنىشموهسافنأنوأسبح،ثالثلاتاحوللاىلإرظنلانم
هترتسليلخادلابيجلانمةّربكملاةسدعلاجرخأ.ةيئابرهكلاتاليصبلا
.ةليقثلاةدعاقلاىلعبوتكملاشقنلاأرقوىنحناّمث،ةيفوصلا

."!يلصأرميرغحابصم!ّديج"ً:اسمحتمفته
."؟رميرغ"
،ىرخأءايشأىلإةفاضإً.ايملاعروهشملايناملألاممصملا؛رميرغلورتب"
ناك.1941ماعسيرابيفهماقأدقرلتهناكيذلارصنلاسوقممص
هتريسمةورذيفنيبتنكل،انرصعيفنينانفلامظعأدحأحبصينأهرودقمب
ةينفلامعأوةّدعٍنابمنعهمسايحُمولُِقتعا.يرجغهعابرأةثالثنأ
يذلاعلقملايفاتُرسكدقاتناكهيدياتلكنكل،رميرغاجن.اهعدبأدقناك
ةناكملاققحيملهنأنممغرلاببرحلادعبلمعلاعبات.رجغلاهيفلمع
برحلادعبامتاونسنمهذهنأنهارأس.هتباصإببسباهسفنةقومرملا
.حابصملاءاطغنوأعزن."ديكأتلاب

."تاحوللاهذهيفعقاولايفرثكأرّكفأتنك":يراهلعس
قينألاةأرملالاثمتىلعزيكرتلابًاريخلعفتس.ةاوهلمع":نوأففأت
ةّديس.برحلادعبرميرغلورتبدنعلّضفملاعوضوملا،سيسمنةديسلا.اذه
امك،راحتنالاتالاحيفرتاوتمعفادماقتنالا،ةبسانملاب.قيرغإلادنعماقتنالا
نيرخآلاليمحتنوديريو،امصخشأطخمهتايحلشفنأنورعشي.ملعت
ناكيتلا،هتجوزلتقنأدعبً،اضيأرميرغلورتبرحتنا.راحتنالاببنذلا
تاقولخملامهرشبلانأفرعتله.ماقتنا،ماقتنا،ماقتنا.بيبحاهيدل
."...ماقتنالايفمامتهاللريثملا؟ماقتنالاسرامتيتلاةديحولا

."؟نوأ"
ال،ممه؟كلذكسيلأ،اهريسفتينمديرت،تاحوللاهذه،معنهوأ"

.")ءاكذلاوةيصخشللرابتخا(خاشروررابتخانعًاريثكةفلتخمودبت
."؟مهتركاذضيرحتلىضرمللاهيطعتيتلاتاحوللا"
نعامبرحصفتسف،تاحوللاتّرسفاذإيننأيهانهةلكشملا.حيحص"
دعيملًادحأنأءانثتسابو.اهتايحنعفشكتاممرثكأّةيسفنتانونكم
ةنكادتاحوللاهذه...ىرأينعد؟الملاذهل،نآلاخاشروررابتخاقّدصي
ملاهادحإنأحضاولانم.ةبآكلانمرثكأبضغلانعّربعتامبروً،ادج
."دعبِهتنت



."؟ةدحاوةحولًاعمنّوكتدقو،اذكهودبتنأضرتُفيامبر"
."؟اذهلوقتكلعجييذلاام"
ىلعةرشابمطقسيةثالثلاحيباصملانمءوضلانألامبر؛فرعأال"
."؟اهتروص

تنأ":لاقوهيتفشىلعهتبابسوهردصقوفهعارذنوأعضو."ممه"
."؟يراهايًارمأفرعتلهو.قحمتنأًاعبط.قحم

."؟اذام،ال"
ال–ًءاجرريبعتلااذهىلعينرذعا–قالطإلاىلعًائيشيلينعتال"
."؟انيهتناله.ّةتبلاءيش

.مسرتكنأامبريغصدحاوليصفتطقفكانه،ةبسانملاب!هوأ.معن"
ىلعيلمعريغكلذسيلأ.ةحوللالماحراسيىلعةاشرفلا،ىرتامك
."؟قالطإلا

."َرسعأتنكنإالإ،معن"
نأيننكميفيكفرعأال.نسروفلاهدعاسأنأبجي.تمهف"

."كركشأ
."ةيلاتلايتروتافىلإةعاسفيضأس.فرعأ"
.مونلاةفرغنمىهتنادقنسروفلاهناك
ةفرغشيتفتلثمرمألاودبي.ةريثكتاينتقماهيدلنكتمل":لاق

،ةرسأللةروصال.ريرستاءالمو،فشانمو،ةاوكمو،نوباصو،سبالم.قدنف
."ةيصخشقاروأوأ،لئاسروأ

دقاناك.هينعينسروفلاهناكامديدحتلابيراهفرع،ةعاسدعب
لثمءيشىلعارثعينأنودنممونلاةفرغىلإاداعواهلكةقشلااّشتف
.يفرصمباسحفشكوأفتاهةروتاف

برغأاذه":ةباتكلاةلواطىلإيراهةلابقسلجيوهونسروفلاهلاق
نأتدارأامبر.ءيشلكتلازأاهنأنمّدبال.قالطإلاىلعهارأءيش
امفرعتتنكاذإ،بهذتنيح–اهلكاهتيصخش–اهعمءيشلكذخأت
."هينعأ

."؟لومحمبوساحدوجوىلعتامالعيأَرتمل.فرعأ"
."؟لومحمبوساح"
."هلمحنكميبوساح"
."؟هنعملكتتيذلاام"
يراهراشأ."انهبشخلاىلعنوللاتهابعبرملاةيؤركنكميالأ"



."مهدحأهذخأدقوانهناكًالومحمًابوساحنأودبي".امهنيبةلواطلاىلإ
."ً؟اقح"
.ناظحجتنسروفلاهينيعبرعشينأيراهرودقمبناك
يفةتهابلاءارفصلااهذفاونىلإىلعألاوحنناقّدحيافقو،عراشلايف

اهيلعرثعدقناكةدّعجمغبتةفافليراهنّخدنيحيف،ىنبملاةهجاو
.هفطعمليلخادلابيجلايف

."؟كلذكسيلأً،ابيرغةرسألارمأناك":نسروفلاهلاق
."؟اذام"
،اهئاقشأوأ،اهيدلاونيوانعىلعروثعلااوعيطتسيمل؟رلومكربخيملأ"

ىلعناك.نجسلايفاهلمعءانثتسابرخآصخشيأوأ،اهتاقيقشوأ
نأك؛انهنمةنيكسملاةاتفلاةثجلقنلهسفنبيتوناحلابلصتينأرلوم
."ةيافكًاشحومنكيملتوملا

."؟يتوناحيأ"
."اهتثجقرُحتنأمعلادارأ.نامدناس":نسروفلاهلاق
؛يفتخيودعصيناخدلابقاروهغبتةفافلنمًاسفنيراهبحس

يفلقحيفغبتروذبحالفرثننيحتأدبدقتناكةيلمعةياهن
دعبو،روهشةعبرأدعبلجرلوطبغبتتابنروذبلاتحبصأ.كيسكملا
تعمجو،تزرفو،تففجو،اهقاروأتلُصفو،تدصُحنييفاضإنيرهش
تحبصأثيح،ساسكتوأاديرولفيفزدلونير.يج.رأعناصمىلإتلسُرأو
تعضوو،ءاوهلانمةغّرفمءارفصغبتةبلعيفحشرمبةدّوزمغبتةفافل
ىلعةقرواهنوكنمروهشةينامثدعب.ابوروأىلإتنحشوقودنصيف
لجرفطعمبيجيفعقت،كيسكملايفسمشلاتحترضخأعفايتابن
هفطعمبهسفنيطغيوأةرجأةرايسجراخوأجردلاىلعطقسينيحلمث
كلذىلعؤرجيالو،همونةفرغبابحتفعيطتسيالهنأل؛ةيناطبهنأك
ةفافلًاريخأدجيامدنع،كاذنآو.ريرسلاتحتةدوجوملاشوحولالكعم
ةحئارلاهيركهمفيفاهيفرطدحأعضي،بيجلاربوبةاطغموةدعجم،غبتلا
هدسجلخادةمورفملاةففجملاغبتلاةقروحبصتنأدعب.رخآلالعشيو
،ّللحتتنأةّرحً:اريخأرّرحتتوةوذجلائفطنت،ةريصقةعتمةظحلهحنمتو
.ىسُنتنأوً؛اروثنمًءابهحبصتو

نمحيتافملاتبلطدقاهنأتفرعفيك":نيترمنسروفلاهحنحنت
."؟زبيفةباوبيفلافقألاعناص

لوحةوقبهفطعمّدشوضرألاىلعغبتلاةفافلبقعيراهىمر



ًابهاذتنكاذإ.رطملالطهيسً؛اقحمناكنوأنأودبي":لاقّمثهسفن
."ةرجأةرايسّلقتسأنأنكمي،ةرشابمةطرشلاةدايقرقمىلإ

."يراهايولسوأيفلافقألايعناصتائمكانهنأنمّدبال"
لجرهنإ؛زنغنرهينرآتونك،ءانبلاةنجلسيئربئانبتلصتا،مم"

لهً.اماعنيرشعذنمهسفنلافقألاعناصعمنولماعتيمهنإ.فيطل
."؟نآلابهذن

تفشتكا.تيتأكنأديج":ملألاراديراهلخدنيحنوليتبتلاق
هلّوأىلإويديفلاطيرشتداعأ."اذهىلإرظنا.ةيضاملاةليللاًائيش
نياتشهجولَةشاشلاشعترتةروصتألم.ّتقؤملافاقيإلارزىلعتطغضو
.ويديفلاةروصنمًاءزجتّربكدقل".قراسلاعانقىلإرظنتيهوتيرغ
."نكميامربكأنياتشهجوحبصينأتدرأ

."؟كلذببسام":يسركىلعهسفنبيمريوهويراهلأس
أدبينألبقتضقنادقٍناوثينامثنأىرتسف،دضنلاىلإترظناذإ"

."...قالطإعّرسملا
."؟عّرسملا"
ً.ارسهيلعهتقلطأدقتنكمسادرجمهنإ":تلاقوًالجختمستبا
."معن...انأاذهل،ةعرزميتّدجكلتمت

."؟عقتنيأ"
."تسيداويفيلاف"
."؟كانهحبُذتتاناويحِتيأرو"
تطغض.ةلئسألانمٍديزمحرطىلعتوصلاةربنعجشتمل."معن"

يراهىأر.ةيويحلابًامعفمتيرغنياتشهجوحبصأوءاطبإلارزيتب
ةيؤرنمفاخيأدبدقناك.ءطببناكّرحتتاهيتفشونافرطتاهينيع
.ويديفلامليفةأجفيتبتفقوأنيحةصاصرلا

."؟كلذتيأرله":ٍةسامحبتلأس
.يراهقّفصينألبقٍناوثعضبتضقنا
نكل،اهيلعرانلاقالطإنمٍناوثلبقًً◌ائيشتلاق!ملكتتتناك":لاق
."يتوصلاليجستلاىلعءيشعامسنكميال

."سمهتتناكاهنألكلذ"
."؟تلاقاذامو؟اذاملنكل؟كلذىلإهبتنأملفيك"
نمهافشلاةءارقبًاصتخمتبلطدقلً.ابيرقكلذفشتكننألمآ"
."نآلاانيلإهقيرطيفهنإ.مكبلاومصلادهعم



."عئار"
ّمث،ىلفسلاهتفشيراهّضعو،اهتعاسىلعةفطاخةرظنيتبتقلأ

."...يلتناك،يتب":ءودهبلاقوًاسفنذخأ
ةليمزيلتناك".لوألااهمسامدختسانيحاهناكميفرّمستتاهآر

."نتليغنيليإىعدت
."رهنلابناجباهفتحتيقل.فرعأ":ةعرسبتلاق
ىلإأجلنانك،ةيضقيفةدودسمقيرطىلإلصنانكامدنع.معن"

انك.راكفأيعادت:يعواللايفةقلاعلاتامولعملاليعفتلةديدعتاينقت
ًاجرحميراهمستبا،"ليبقلاكلذنمءايشأو،قاروأىلعتاملكبتكن
.ةديججئاتننعًانايحأرفسأهنكل،ًاليلقًامهبمرمألاودبيدق":فاضأو
."كلذبيرجتانرودقمبناكنإتلءاست

اهسفنبةقثرثكأيتبودبتفيكًاددجميراهلرطخ."تببحأاذإ"
هينيعىلإرظنتتناك.بوساحةشاشوأويديفمليفىلعناّزكرينيح
.ةلهسقروةبعلاهيلعحرتقادقهنأككاذنآ

.ً"اديدحتةيضقلاهذهنأشبكروعشامفرعأنأديرأ":لاق
."ممه،يروعش".ةيبصعبتكحض
:فاضأومامألاىلإيراهىنحنا،"تقولاضعبةدّرجملاقئاقحلايسنا"

يلوق.ّةلدأبهنيلوقتامزيزعتىلإيعادال.ةيكذلاةاتفلاكلتينوكتال"
."هبكترطفكرِعُشتامبسحف

ترظنمث،اهنمًاقيلعترظتنييراهناكامنيبةلواطلاىلإتقّدح
."يناثلالامتحالاىلعيلامبنهارأ":ةلئاقهينيعىلإةرشابم

."؟يناثلا"
ىدحإاهنإ.زوفيرئازلاقيرفلا.مدقلاةركتايرابمجئاتنتاحيجرت"

."طقاّهلحناليتلاةئملابنيسمخلانمضاياضقلا
."؟اذاملوً،انسح"
نإف،مهلقتعنالنيذلاىقمحلالكيفرّكفتامدنع.طيسبباسح"
نعًاليلقفرعيورمألايفًايلمرّكفدقناكيذلا،عّرسملالثمًالجر
."ةيلضفأبديكأتلابعتمتي،انلمعةقيرط

باسحبموقتكترطفً،اذإ":عباتمثههجويراهكرف،"!معن"
."؟ينهذ

،مزعلادقاعهنإ.اهبلمعييتلاةقيرطلايفءيشكانهً.امئادسيل"
."...هزّفحيامنأودبيو



."؟لاملا؟يتبايهزّفحييذلاام"
يناثلاو،لاملاوهنيقراسللسيئرلاعفادلا،تايئاصحإللًاقفو.فرعأال"
."...وةعتملاوه

ويديفلاروصيللحتال.نآلاةققحمِتنأ.يتبايتايئاصحإلايسنا"
كلذ،يبيقثً.اضيأهتيأردقتنكامدنعةيعاواللاكتاريسفتامنإو،بسحف
."ققحمّيأيدينيبليلدمهأ

اّمعّربعتلاهتلامتسالواحيهنأكردييراهناكذإ،هيلإيتبترظن
."؟عّرسملازّفحييذلاام!ايه":ًالئاقاّهثحّمث؛اهلخاديفلوجي

."!رعاشملا"
."؟رعاشملانمعونيأ"
."ةيوقرعاشم"
."؟يتبايةيوقلارعاشملانمعونيأ"
."يردأال.بح،ال.ةيهارك.ةيهاركوأبح":تلاقواهينيعتضمغأ
."؟اهيلعرانلاقلطأاذامل"
."ال...هنأل
.اهيسركوحنهيسركعفددقيراهناك."؟اهيلعرانلاقلطأاذامل.ايه"
."..ً.افلسدّدحمءيشهنأل.كلذىلإًارطضمناكهنأل"
."ً؟افلسدّدحموهاذامل!ديج"
.بابلاىلععرقكانهناك
نكيملمكبلاومصلادهعمنمكليبزتيرفنأوللّضفييراهناك

ناكهنكل،هتدعاسملقبئزلاةعرسبهتجاّردىلعةنيدملاعراوشقرتخادق
ةيرئادةراظنعضيمسجلائلتممفيطللجر؛بابلادنعكاذنآفقي
لجأنم.مكبأسيلديكأتلابو،ّمصأكليبنكيمل.ةيرهزةذوخرمتعيو
،تيرغنياتشيتفشتاكرحنعتامولعملانمنكممردقربكأفرعينأ
امدنع.هتلاقامعامسمهنكميثيحويديفلاطيرشنملوألاءزجلاالّغش
.فقوتنودنمكليبملكت،لمعيطيرشلاناك

امعامسعيطتسنانكاذإىتحهافشلاأرقنًً◌اعيمجاننكل،صتخمانأ"
يفجالبودلانوكينيحًاحيرمروعشلانوكيالببسلااذهل.سانلاهلوقي
."ةيناثلانمةئمنمءازجأوحنىلعمالفألا

."اهيتفشتاكرحنمًائيشمهفأالً،ايصخشً؟اقح":يراهلاق
لكنمطقفةئملابنيعبرأىلإنيثالثةءارقنكميهنأةلكشملا"

هجولاةغلسردتنأبجييقابلامهفل.ةرشابمنيتفشلانمتاملكلا



.ةصقانلاتاملكلاءلملقطنملاوةيوغللاكتاراهمنمديفتستو،دسجلاو
."ةيؤرلالثممهمريكفتلا

."انهسمهلاأدبت":يتبتلاق
ىلعةئداهلانيتفشلاتاكرحىلعًامامتّزكروًاروفهمفكليبقلغأ

.ةصاصرلاقالطإلبقليجستلايتبتفقوأ.ةشاشلا
."ىرخأةرمً.انسح":كليبلاق
.ً"اددجم":كلذدعبو
."ًءاجرىرخأةرم":مث
.ةيافكىأردقهنأأموأ،تارمعبسدعب
ّمث.تارظنلايتبويراهلدابتانهو،"هينعتاممهفأال":كليبلاق

."هلوقتامفرعأيننأنظأنكل":فاضأ
.يراهةاراجملقاورلايفىطخلايتبّتثح
."لاجملااذهبدالبلايفريبخلضفأُّدعي":تلاق
.ً"اقثاونكيملهنإهسفنبلاق.عفنيالكلذ":يراهلاق
."؟كليبهّنظامتلاقنإاذامنكل"
."يفنةادأنعلفغهنأنمّدبالً.ايقطنماذهودبيال"
."يأرلاكقفاوأال"
ىلإترظن،جعزنمريبعتب.هبمدطصتيتبتداكوةأجفيراهفقوت
.اهيلإناقّدحتنينيع

."ديج":لاق
."؟ينعتاذام":ةريحبيتبتلاق
ًائيشتمهفوأتيأردقِكنأينعيوهو،ديجيأرلايففالتخالا"
ًاددجميشميأدب،"همهفأملءيشكانهوً.امامتهبةقثاوينوكتملاذإىتح
."اذهاندوقينيأىلإرّكفننأنكمي،اهدنع،ةقحمِكنأضرتفنل":فاضأو
.رزلاطغضودعصملامامأفقوت

."؟نآلابهذتسنيأىلإ":يتبتلأس
."ةعاسنملقأدعبدوعأس.ليصافتلاضعبنمققحتأل"
.هنمنوسرافيإجرخودعصملاحُتف
له.ةمهميفنّايرسلانايطرشلا!اهآ":لاقوةضيرعةماستبامستبا
."؟هبينناربختديدجنم

تاعومجملانمفدهلا":دعصملالخديوهّاطختيوهويراهلاق
اذإ؟كلذكسيلأ.ةيرودريراقتميدقتىلإنيرطضمانسلاننأوهةيزاوتملا



."حيحصوحنىلعيداحتالاتاقيقحتلابتكموكتمهفتنك
بجياننأحضاو":لاقواهلاحىلعةضيرعلانوسرافيإةماستباتيقب

."ةسيئرتامولعميفكراشتننأ
يعارصمنيبهسفنعضونوسرافيإنكل،لوألاقباطلارزيراهطغض

."ً؟انسح":دعصملا
نألبققراسللًائيشتيرغنياتشتسمه":لاقوهيفتكيراهّزه

."اهلتقي
."؟ههآ"
."يأطخهنإ:تسمهاهنأنظن"
."؟يأطخهنإ"
."معن"
؟كلذكسيلأً،احيحصسيلاذه":لاقونوسرافيإةماستباتنّضغت
سيل،ينعأ.يأطخسيلهنإتلاقاهنأولرثكأًايقطنمرمألاودبيس
يفلاملاعضولةيفاضإٍناوثتسعرفلاريدمنمقرغتسارمألانأاهأطخ
."ةبيقحلا

نمةدعاسمانيقلتدقل.يأرلاكقفاوأال":هتعاسىلإًارظانيراهلاق
."ليصافتلابيتبكدّوزتنأنكمي.لاجملااذهبدالبلاءاربخلضفأدحأ

نودنمطغضييذلا،دعصملايعارصمدحأىلإدنتسينوسرافيإناك
له.اهكابتراةّدشنميفنلاةادأتيسنً،اذإ":لاقوهرهظىلعةداوه
."؟يتب؟كيدلاملككلذ

يففرصملاةقرسويديفةساردًً◌اوتتأدبدقل":ًالجخيتبتدّروت
."نيفكريك

."؟تاجاتنتسايأ"
يفسيل":تلاقوًادّدجمنوسرافيإىلإّمثنمويراهىلإترظن

."رضاحلاتقولا
اننأنافرعتنيحنيديعسنانوكتسامبر.ءيشالً،اذإ":نوسرافيإلاق

انيدلو.مهباوجتسالانهىلإمهانرضحأومهيفٍهبتشمَةعستاندّدحدق
."لوكسارنمءيشىلعلوصحللةيجيتارتسا

."؟لوكسار":يراهلأس
،تسكابلوكسار":همازحتاقلحيفهعباصأّقلعيوهو،نوسرافيإلاق

ةئجافمةكرحبهلاورسعفروًاقيمعًاسفنذخأ."هسفنيراجملاناذرجكلم
تقويفليصافتلابكديوزتيتبعيطتستامبرنكل"ً:ارخاسمستبيوهو



."قحال
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ماخر
،نيفداتسوغذخ.ةنيعماياضقيفقيضهريكفتنأكردييراهناك

؛كلذناكامبر.ببسلافرعينأنودنم،نيفداتسوغبحينكيمل؛ًالثم
هنكل،هسفنبمستبييراهنكيمل.مستبيعراشلااذهيفدحأالنأل
ةّدعبابسأكاذنآهيدلو،مستبيللامىلعلصحيالو،تلسيبيفشيعي
نأشهنأش،يراهنأينعيالكلذ،لاحيأب.مستبيالهلعجتةهيجو
.هلنيرخآنمةماستبارّدُقيال،نييجيورنلامظعم

.نفيليإنفسيفدضنلافلخىتفللرذعداجيإيراهلواحً،ايلخاد
دقرطملاناكوً،اضيأتلسيبيفشيعيامبر،حجرألاىلعهلمعهركيناك
ً.اددجملطهيأدب

ىلعةلممةرظنةبهتلمءارمحًاروثبءولمملابحاشلاهجولاىقلأ
."؟جراخلايفةيواحلاىتمذنمفرعأنأيلفيك":ةيطرشلاهتيوهةقاطب

."نيفداتسغوبلكتيؤرلاجمفصنّيطغتوءارضخاهنأل":يراهلاق
ذنم":هلاورسنالمحيالناداكينيكروىلعهيديعضووىتفلاهوأت

."فرعتامك،كفلخرظتنيسانلانمٌّفصكانهً.ابيرقتعوبسأ
ريراوقلاضعبءانثتسابًً◌امامتةيواخاهنإ.اهلخادةرظنتيقلأ.مم"
."؟اهبلطنمفرعتله.فحصلاو

."ال"
تطقتلااهنأودبي.دضنلاقوفةبقارمريوصتةلآمكيدلنأىرأ"
."؟ةيواحللًاروص

."كلذلوقتتنكاذإ"
دوأفيضاملاعوبسألانمويديفطيرشبنوظفتحتنولازتالمتنكاذإ"

."هارأنأ
."انهنبوتنوكينيح،ًً◌ادغ"
."؟نبوت"
."رجتملاريدم"
نلمث،طيرشلايحنملنذإىلعلصحتونآلانبوتبلصتتنأحرتقأ"

."لوطأًاتقوكرخؤأ
يدلسيل.هنعثحبتنأبجي"ً:ارارمحارثكأحبصتروثبلاولاق
."نآلاويديفطيرشنعثحبلاأدبألتقو

."؟قالغإلاتقودعباّمعاذام":كرحتينأنودنميراهلاق



."ةعاسنيرشعوًاعبرأحتفننحن":هينيعكّرحيوهوىتفلالاق
."ةباعدكلت":يراهلاق
."؟اذاممأًائيشيرتثتسلهً.انسح":مِّكهتمٍتوصبىتفلالاق
."زهاجقودنصلا":هفلخصخشلاىلإىتفلارظنوهسأريراهّزه
قودنصلا":لاقودضنلامامأمحدزملافصلاىلإرادتساويراهدّهنت

صخشلااذهو":عباتوهتيوهةقاطبعفر،"ولسوأةطرشنمانأً.ارغاشسيل
."نيشلافرحظفلعطتسيملهنأل؛لقتعم

ناكً،اديدحتةظحللاكلتيف.اياضقلاضعبيفقفألاقيضيراهناك
.هلنورخآلامستبينأبحيناك.لعفلادربًادجًاديعس

ينهملابيردتلانمًاءزجودبتيتلاةماستبالابحينكيملهنكل
،مهمالكءانثأيفمهنويعبءالؤهمستبي.نييتوناحلاونييسايسلاونيظعاولل
عم،لعجًاقداصًارهظمنامدناسزئانجرادنمنامدناسديسلاكلذحنمو
يراه،نوتسروجامةدابعرادتحتتيباوتلاعدوتسميفةرارحلاةجرد
،يسركو،ناتوباتكانهناكثيحناكملاءاجرأيفهرصببلاج.شعتري
.ةيانعبطّشممرعشو،ءادوسةّزبو،زئانجريدمو،دوروليلكإو

دحأتنأله.ةّرقومو،ةنئمطمو،ةملاسمو،ةعئارودبت":نامدناسلاق
."؟ةرسألادارفأ

كلذنوكينألمأىلعةيطرشلاهتقاطبيراهرهظأ.ً"امامتسيل"
.كلذكنكيمل.نيبّرقملاةرسألادارفأبًاصاخقداصلارهظملا

مستبا."ةقيرطلاكلتبةعفايلاةباشلاهذهلثمتومتنأةاسأم"
ةعيفريتوناحلاعباصأتناكً.اعمهيفكيتحارطغضيوهونامدناس
.يئانثتساوحنىلعةفوقعمو

اهيدترتةديقفلاتناكيتلاسبالملاىلعةرظنءاقلإدوأ":يراهلاق
."انهىلإاهترضحأكنإبتكملايفاولاق.اهيلعروثعلادنع

روهظلًابسحتكلذلعفهنأحرشوضيبأًاسيكبلجو،نامدناسأموأ
نمثحبلايراهأدبو.اهنمصلختلاهرودقمبنأو،ءابرقألاوأنيدلاولا
.دوسألابوثلايفبويجنعىودجنود

فتكقوفنمرظنيناكنيحةئيربٍتوصةربنبنامدناسلأس
."؟ددحمءيشنعثحبتله":يراه

عباصأىلإقّدح،"...نيحًائيشدجتمل.لزنمحاتفم":يراهلاق
."؟اهسبالمتعزن...":ًالئاقعباتّمث،ةفوقعملانامدناس

تحتديحولاءيشلاناك":ًالئاقهسأرّزهوهينيعنامدناسضمغأ



.ً"اعبط،ءاذحلايفةروصلاىلإةفاضإ.اهدسجوهبوثلا
."؟ةروصلا"
."اهئاذحيفلازتال!تاداعنماهلاي؟كلذكسيلأ،بيرغ.معن"
اهتروصهلترطخوسيكلانمبعكلايلاعدوسأءاذحيراهجرخأ
.رمحأمف،دوسأءاذح،دوسأناتسف:لصونيحلخدملايف

ادب.اهتيوازنمةينثم،ئطاشىلعدالوأةثالثوةأرمالةروصلاتناك
روخصرهظتثيحجيورنلايفامناكميفٍةلطعلةيفارغوتوفةطقلاهنأ
.ةيفلخلايفلالتلاىلعةيلاعربونصراجشأوءاملايفةليقصةريبك

."؟انهىلإاهترسأدارفأنمدحأءاجله":يراهلأس
.ً"اعبط،كئالمزدحأعم.طقفاهّمع"
."ً؟اعبط"
."نجسلابًامكحيضميهنأتمهف،معن"
تلعجةقيرطبهرهظسّوقومامألاىلإنامدناسىنحناو،يراهدريمل

،"ببسلانعتلءاست"ً:ارسنهبشيحبصأفهيفتكنيبعجارتيريغصلاهسأر
نلمهنأىلإًارظنينعأ":عباتوةتفاخروفصعةقزقزلثمسمهلاادب
."ةزانجلاروضحبهلاوحمسي

."؟اهتيؤريننكميله":لاقويراهحنحنت
.تيباوتلادحأىلإهديببيذهتبراشأهنكلً،اطبحمنامدناسادب
.ةثجلاحنّسحينأيفارتحالمعلنكميمكيراهلرطخ،داتعملاك

ً.اماخرّسميهنأك؛اهنيبجّسمً.اقحةنئمطمانآتدب
."؟ةدالقلاهذهام":يراهلأس
."اهمعاهرضحأ.ةيبهذدوقن":نامدناسلاق
.ةينبطاطمةعطقبًاعمةطوبرمقاروأةمزريراهعفر."؟اذهامو"
.نوركةئملاقاروأنمةمزحتناك

."مهيدلةداع":نامدناسلاق
."؟رارمتسابمهنعملكتتنيذلاكئلوأمهنم"
نيتبطرلانيتقيقرلاهيتفشىلعةماستبانامدناسمسر."؟فرعتالأ"
."ةيرجغتناك":لاقو

ءالمزبةلوغشمةطرشلاةدايقرقممعطميفتالواطلالكتناك
.اهيلإيراهىشمةدحاوءانثتساب،ةيويحلابةمعفمثيداحأنولدابتي

،هلوقيامةكردمريغهيلإيتبترظن.ً"ابيرقصاخشألانيفرعتس":لاق
طيرشعضووسلج.نظيناكاممرثكأةكرتشمصئاصخامهيدلنأكردأو



ةرشابمفرصملاةلابقنفيليإنفسرجتمنماذهرّوُص":لاقوهمامأويديف
نأكنكميله.هقبسيذلاسيمخلامويليجستىلإةفاضإ،ةقرسلاموي
."؟مامتهاللريثمءيشيأدوجونميقّقحتت

نمققحتأنأينعتله":دبكوزبخبءولمماهمفويتبتمتمت
.مسدلااهئادغىلإرظنلايراهنعمأ."؟هيففرصملاقراسروهظ

."بسحفلمأننأاننكميً،انسح":لاق
ماعً.اعبط":ماعطلاعالتبالحفاكتوعومدلابناتءولمماهانيعوتلاق
اهيلعًاسايكأبلجدققراسلاناك.رنغورفيفسيكتيدركقُرس،1993
ةبقارملاريوصتةلآمليفانيأراذهل،اهيفلاملاعضيللشطفنلاةكرشراعش
قئاقدرشعلبقسايكأءارشلهلخددقهنأنيبتو.لشزكارمبرقأيف
دقو.عانقنودنمنكل،اهسفنسبالملايدتريناكو،ةيلمعلابهمايقنم
."ةعاسفصندعبهانلقتعا

."؟تاونسينامثلبق،نحن":ركفينأنودنميراهلأس
ّمثاهفلخءابتخالاتلواحوزبخةعطقتكسمأويتبهجونولريغت
."يدلاو":تمتمت

."كلذدصقأمل.رذتعأ"
."مهيال"ً:اعيرسدرلاءاج
."...كدلاو"
."نآلاليوطتقوّرمدقل.هفتحيقل":تلاق
.هيديىلإرظنلانعميوغضملاتاوصأىلإيغصييراهسلج
."؟ةقرسلالبقعوبسألاطيرشتذخأاذامل":يتبتلأس
."ةيواحلا":يراهلاق
."؟اهنعاذام"
داتسبوسنيتشنأنّيبتدقو؛تلأسوةمامقلاتايواحةكرشبتلصتا"

نفسرجتمجراخهيلعقفتملاعقوملايفتعضُووسيمخلاموياهبلطدق
ركنأوولسوأيفداتسبوسنيتشنايعدينانثاكانه.يلاتلامويلايفنفيليإ
ةيؤرلابجحلكانهاهعضودققراسلانأيتيرظن.ةيواحبلطامهالك
رداغينأدعبعراشلاًارباعهريوصتةلآلاعيطتستالىتحةذفانلانم
يذلاهسفنمويلايفنفيليإنفسرجتملوحلوجتيناكاذإ.فرصملا
ةذفانلاجراخوريوصتلاةلآىلإرظنيًاصخشىرنامبرف،ةيواحلاهيفبلط
."كلذىلإامواياوزلاققحتي،فرصملاوحن

ناكقراسلانإنفيليإنفسجراخدهاشلالوقي،ظحلانمليلقب"



."؟ةيواحبهسفنجعزيساذامل،اذهل،قيرطلاربعنيحًاعنقملازيال
يراهدهنت."قيرطلاروبعءانثأيفعانقلاعزنينأةطخلاتناكامبر"
.ءارضخلاةيواحلاكلتنأشبًائيشكانهنأفرعأيننكل،يردأال":لاقو
مهتايافناومرنيذلانيبيرغلاةراملاضعبءانثتسابوًاعوبسأكانهتيقبدقل
."اهمدختسادقدحأنكيمل،اهيف

."سأبال":فقتوويديفلاطيرشةكسمميتبتلاق
."؟اذهتسكابلوكسارنعنيفرعتاذام.دعبرخآءيش":يراهلاق
ّملسىتحامًاعونةيروطسأةيصخشناك؟لوكسار":تلاقوتمّهجت

نيعستيفىرخأبوأةقيرطبعلضهلف،ةحيحصتاعاشإلاتناكاذإ.هسفن
فرتقاصخشلكفرعيهنأنّمخأ.ولسوأيففراصملاتاقرسنمةئملاب
."ةريخألانيرشعلاتاونسلايفانهفرصمةقرس

."؟وهنجسّيأيف.هنمهفرعينأنوسرافيإديرياماذهً،اذإ"
."كانههيأحانج".اهفتكقوفًاماهبإيتبتعفر
."؟نستوبيف"
."هنجسةدملاوطيطرشيألةملكبقطنينأضفرو.معن"
."؟هعمحجنيسهنأنظينوسرافيإلعجييذلاامً،اذإ"
.هعمضوافتللهنمةدافتسالاهنكميولوكسارهديريًائيشًاريخأدجو"

ذنمهبلطدقلوكسارناكيذلاديحولاءيشلاهنإنستوبيفنولوقي
."هلةبيرقةزانجىلإباهذلابنذإلا:كانهىلإهلوخد

."ً؟اقح":ءيشنعههجوحصفيالأًالمآيراهلاق
نجسلاريدمىلإلجاعبلطبلوكسارمدقتدقو،نيمويدعبنفُدتس"

."ةزانجلاروضحبهلحامسلل
ةحارتساتناك.ةلواطلاىلإًاسلاجيراهيقب،يتبتبهذنأدعب

ًابترمنوكينأضرتفيناك.غرافهبشحبصأدقمعطملاوتهتنادقءادغلا
يفلكأينألّضفيناكيراهنكل،هريدتةينطوماعطإةكرشنألً؛اقينأو
،داليملاةلفحيفليكارعمهيفصقريذلاناكملاهنأةأجفّركذت.ةنيدملا
سكعلاناكمأ.اهوحنةوطخبموقينأديدحتلابكانهرّرقدقناكو
.هديىلعاهرهظةءانحنابرعشينأهرودقمبلازيالناكً؟احيحص

.ليكار
ًاراحتناتتامدقاهنأكشيأدحأرماخيالو،نيمويدعبانآنفُدتس

الهنكل،يأرلامهتفلاخمعيطتسييذلاكانهديحولاصخشلاناك.اهديب
ءايشأهيدلناك؟اهداقريفةمئانلابالكلاكرتيالاذاملً،اذإً.ائيشركذتي



الاذاملف،ىرخأبابسأنمنكيملاذإ.هينجيءيشالواهرسخيةريثك
؟ليكاربهتقالعةحلصملو،هلجأنمةيضقلاىسنينأعيطتسي

.هيدينيبههجونفدوةلواطلاىلعهيقفرميراهعضو
؟كلذلعفيسلهف،يأرلامهتفلاخمهرودقمبناكاذإ
ىلعّرصيًايسركاوعمسنيحةرواجملاةلواطلاىلإنوسلاجلارادتسا

جرخيرهظلاسّوقمو،نيقاسلاليوطو،سأرلاقيلحيطرشلااودهاشوضرألا
.معطملانمةعيرسوةعساوتاوطخب
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ظح
لخدنيحمحدزملاملظملاكشكلايفةوقببابلاقوفسارجألاّتنر

ةريخألاكاشكألادحأغبتلاوةهكافللراملإرجتمناك.هيلإنيعرسمنالجرلا
،ناردجلادحأىلعكامسأودئارطديصو،تارايستالجمعم،اهعوننم
ىلعبيصنايلامئاسقنمماوكأةثالثو،رخآلاىلعراجيسو،غبتفئافلو
.قباسلاداليملانمنابصرموةبطرسوسقرعنابضقنيبدضنلا

ملكتيوٍحتلم،هرمعنمنيتسلايفعلصأليحنلجروهو،راملإلاق
."راذنإقباسنودنمرطمت":دنالدرونةجهلب

.ً"ائجافمكلذناك،هاي":هيفتكنعرطملاًاحسامنسروفلاهلاق
وأطحق:داتعملاولسوأفيرخ":ةبستكملامكوبةجهلبيلامشلالاق
."؟ةفافلنيرشعلاتاذلماكغبتةبلع.نافوط

.هتظفحمجرخأويراهأموأ
ىلإنيتقروبهديراملإّدم."باشلايطرشللبيصناييتقروىلإةفاضإ"
.هبيجيفةعرسبامهعضووةضيرعةماستباهلرهظأيذلا،نسروفلاه

رمهنيناكيذلا،ريزغلارطملاىلإجراخلاوحنرظنيوهو،يراهلأس
ٌحومسمله":ةخستملاةذفانلاجراخكاذنآةرفقملاةفصرألاىلعةوقب
."؟راملإايانهغبتةفافللاعشإ

يزبخامهبيصنايلاومومسلا.ديكأتلاب":ةّكفلاامهيطعيوهوراملإلاق
."يتدبزو

توصاعمسثيحةجّومتمةينبةراتسربعجرخولفسألاىلإىنحنا
.اهفلخرقرقتةوهقةلآ

."ةأرملايهنمفاشتكاطقفكنمّدوأ.ةروصلاكيلإ":يراهلاق
يراههاطعأيتلاةيوازلاةيوطمةروصلاىلإنسروفلاهرظن."؟طقف"

.اهايإ
،"ةروصلاهيفتطُقتلايذلاناكملاىلعروثعلابأدبا":يراهلاق
ةقطنمودبت".هيتئريفناخدلاسبحلواحنيحةّداحلاعسةبونهتباتناو
وأًاريغصةلاقبَّلحمكانهنأنمّدبالف،كلذكتناكاذإ.ٍفايطصا
يفةرسألادارفأناكاذإ.ليبقلااذهنمءايشأوأ،تاهيلاشرجؤيًاصخش
فرعتامدنع.نونوكينمكانهلمعيصخشفرعيسف،نيمئادءالزنةروصلا
."يليقابلاكرتا،كلذ

."؟ءاذحلايفتناكةروصلانألاذهلك"



."؟كلذكسيلأ،روصلابظافتحاللداتعملاناكملاسيلهنإ"
.عراشلاىلإىشموهيفتكنسروفلاهّزه
."فقوتيالهنإ":يراهلاق
."لزنملاىلإدوعأنأبجينكل،فرعأ"
."؟اذامل"
."كمامتهاريثيسءيشال.ةايحلاىعديءيشلجأنم"
:لاقوةباعدكلتنأمهفهنأرهظُيلههجوىلعةماستبايراهمسر

."عتمتسا"
ًاسفنيراهبحس.نسروفلاهفلخةوقببابلاقلُغأوسارجألاّتنر

،ةءارقلاتاعوضومنمراملإةعومجمىلإرظنيناكامنيبو،هغبتةفافلنم
ناكله.يداعيجيورنلجرعماهرطاشتييتلاتامامتهالاّةلقهلرطخ
نكل،معن،ىقيسوم؟ليوطتقوذنماهنمًايأكلتميدعيملهنألكلذ
هلاطبأىتحسيل،ةريخألارشعلاتاونسلايفًاديجًائيشمّدقيملًادحأ
رعشينأنودنممايألاهذهضرعرادنمجرخاذإ؟مالفأ.ىمادقلا
،ىرخأةرابعب.رخآءيشالً.اظوظحمهسفنُّدعيسف،يهبجلاصفلايفٍخرشب
مهّجزوصاخشأىلعروثعلاوههبًامتهملازيالناكيذلاديحولاءيشلا
ناك.قباسلايفامكقفخيهبلقلعجيكلذىتحدعيملو.نابضقلاءارو
درابلاراملإدضنىلعهديعضيوهويراهرّكفامك،بعرملاءيشلا
رمأللنعذأدقهنأةقيقحً.اقالطإهجعزتدعتمللاحلاكلتنأ،سلمألا
ً.انسربكأحبصيلرّرحتلابةطاسببرعشيناك.عقاولا

ً.اددجمةوقبسارجألاّتنر
هتزايحلهانلقتعايذلالجرلانعكربخأنأتيسن":نسروفلاهلاق
ازتيبيفسوؤرلايقيلحدحأ،كيفسنيكيور.سمأةليلًاحالسةينوناقلاريغ
.بطرلاهئاذحلوحصقارتترطملاتارطقولخدملادنعفقو."تربره

."؟مم"
قلطأسوهيلإجاتحأءيشبيندّوزينأهنمتبلطاذهلً،افئاخناك"
."هحارس

."؟و"
."نيليإلتقمةليلاكولرنورغيفنسلوأريفسىأرهنإلاق"
."كلذديكأتمهنكميةّدعدوهشانيدل؟دعباذام"
ةرايسيفصخشعمسلجينسلوأىأرلجرلااذهنكل،معن"
."هيلإثّدحتيو



.اهلهاجتهنكلو،ضرألاىلإيراهغبتةفافلتطقس
."؟وهنمفرعيله":ءطببلأس
."طقفنسلوأىلإفّرعت،ال"ً:ايفانهسأرنسروفلاهّزه
."؟فصوىلعتلصحله"
فّرعتيسهنإلاقهنكل.يطرشلثمودبيصخشلانأطقفركذتي"

."ةيناثةرمهآرنإحجرألاىلعهيلإ
هفطعمتحتهدسجيفيرسيءفدلابرعشينأيراهرودقمبناك

."؟ةرايسلاعونةفرعمعاطتساله":صرحبةملكلكقطنو
.ً"اعرسماهبناجبّرمدقل،ال"
.دضنلاىلعطبهتودعصتهديو،يراهأموأ
."ةيضايرةرايساهنأنظيهنكل":ًالئاقنسروفلاهحنحنت
:لاقو،ضرألاىلعناخدلااهنمدعاصتيغبتلاةفافليراهظحال

."؟نوللا"
ً.ارذتعمهفكةحارنسروفلاهعفر
."؟ءارمحتناكله":ّشجأتفاختوصبيراهلأس
."؟تلقاذام"
نملزنملاىلإبهذاو،مسالاّركذت.ءيشال":ًالئاقهتماقيراهّدش

."كتايحلجأ
.سارجألاّتنر
ةأجفادبدقو،هيلعهديىقبأهنكل،دضنلابرضنعيراهفقوت
ً.ادرابًاماخر

اهقزربسكتواهرمعنمنيعبرألاوةسماخلايفنسنومديرتسأتناك
مل.اتاغيرفنجروسيفاهتقشيفبتكميفيسنرفلابدألابتكةمجرتنم
يفهلغشتبلكحابنلطيرشاهيدلناكامنإ،اهتايحيفلجركانهنكي
فلخرّرحتتلقألاىلعلافقأةثالثتأدبواهتاوطخيراهعمس.ليللا
دعجأرعشتحتشّمنمليحنهجوّلطأو،ًاليلقحتُفينألبقبابلا
.دوسأ

."هآ":عرافلايراهلوطتأرنيحتخرص
.اهبىقتلادقهنأروعشًاروفهباتنانكلً،افولأمهجولانكيملامبر

.ةبحاشلااهتراجلقيقدلاانآفصوببسبودبيامىلعكلذناك
كجاعزإلرذتعأ.ةميرجلاةبعش،لوهيراه":هتقاطبضرعيوهولاق
يتلاةيسمألانعةلئسأةعضبيدل.ليصألانمرخأتملاتقولااذهيف



."نسثيبانآاهيفتتام
.اهمفقالغإيفتالكشمهجاوتاهنأىأرنيحًانِئمطُممستبينألواح

.ناريجلابابجاجزفلخةكرحيراهىأر،هنيعفرطنم
."ةقيقدرمألاقرغتسينل؟نسنومةسنآايلوخدلايننكميله"
ةصرفلايراهلغتساو،ءارولاىلإنيتوطخنسنومديرتسأتعجارت

ليصافتةيؤركاذنآهرودقمبناك.هفلخبابلاقلغيولخادلاىلإلسنيل
طيحيو،دوسألانوللابهتغبصاهنأًاحضاوناك.ةيقيرفألااهرعشةحيرست
.ةمخضةركلثمريغصلاضيبألااهسأرب

ةفاجدوروبناجب،تفاخلاةهدرلاءوضيفامهضعبةلابقافقو
.سينيفلاغاشفحتمنمةرطؤمةروصو

."؟لبقنمينتيأرله":يراهلأس
."؟ينعتله...اذام"
."دعباميفيقابلاركذأس.لبقنمينتيأردقتنكنإطقف"
.مزحباهسأرتّزهمث،هتقلغأواهمفتحتف
."؟ءاثالثلاةليللزنملايفِتنكله.سأبال":يراهلاق
.ةدّدرتمتأموأ
."ً؟ائيشتعمسوأتيأرله"
.يراهلًادجًاعيرسكلذناك."ءيشال":تلاق
ءيشلانكتملاهنأنممغرلاب،ةدودوةماستبامسرينأًالواحملاق

.ً"اددجميرّكفوكتقويذخ":هجولاتاريبعتنمهتبعجيفًازيمترثكألا
.ً"اقالطإ...ءيشال":يراهفلخبابلانعناثحبتاهانيعوتلاق
ديرتسأعمسدقناك.غبتةفافللعشأ،عراشلاىلإيراهداعامدنع

نمرخآلافرطلاىلعاهيفحبصأيتلاةيناثلايفنامألالفققلغتنسنوم
دحأالنأجتنتسينأعاطتساوهتحئالىلعةريخألاتناك.ةنيكسم.اهباب
تتاميتلاةليللايفملالسلاىلعرخآصخشيأوأهعمسوأهآردق
.انآاهيف

ً.اديعباهامر،غبتلاةفافلنمنيترمبحسنأدعب
ًاتقوءارمحلايلآلابيجملانيعبقاريلزنملايفهيسركىلعسلج

،ًءاسمتمعهللوقتليكارتناك.ليغشتلارزطغضينألبقًاليوط
ىلإعمتساوذئدعبطيرشلاداعأ.نيفرصملايتقرسنعًً◌اقيلعتديرييفحصو
."ً؟اريثكّهبحأيننأفرعتيذلازنيجلاءادتراعنامتلهو":انآةلاسر

رطملاناك.تالمهملاةلسيفهامروطيرشلاجرخأمث،ههجومطل



بئاقح.لخادلايفةيزافلتتاونقضرعتسييراهو،جراخلايفرمهني
ًاشاقنيراهعباتً.ارينويلمكلعجتنأنكميةلئسأةبعلو،نوباصو،ةيئاسن
ىعّدا.ماقتنالاموهفمنعيعامتجاملاعوفوسليفنيبةيديوسةانقىلع
لثمةنيعمميقنععفادتيتلا،ةدحتملاتايالولالثمًادلبنأامهدحأ
يتلاتامجهلانمرأثلايفةيقالخأةيلوؤسملّمحتت،ةيطارقميدلاوةيرحلا
يفةبغرلااهدحو"ً:اضيأاهميقىلعتامجهاهنأل؛اهيضارأىلعتعقو
."ةيطارقميدلالثمًاساسحًاماظنيمحتنأنكمي–كلذذيفنتو–ماقتنالا

ةيحضةيطارقميدلااهّلثمتيتلااهسفنميقلاتعقونإاذام":رخآلاّدر
نوناقلااهيلعصنيامكىرخأةلودقوقحتكُهتنانإاذام؟ماقتنالمع
نمءايربأنييندمتمرحاذإاهنععفادتيتلاميقلاعونام؟يلودلا
ضرعلةيقالخألاةميقلانعاذامو؟نيبنذمصاخشأفلخكيعسيفقوقحلا
."؟رخآلادخلا

سيلأ،طقفنيّدخانيدلنأةلكشملا"ً:امستبمرخآلالجرلالاق
."؟كلذك

لصتينأبجيناكنإلءاستولمعلانعزافلتلايراهفقوأ
ميجباتكيفأرقينألواحً.اريثكرخأتمتقولانأرّرقهنكل،ليكارب
ىشموضهن.ةدوقفم38ىلإ24نمتاحفصلانأفشتكاهنكل،نوسبموث
ءاضيبةنبجىلإًاطبحمقّدحوةجالثلاحتفّمث،هتفرغيفةئيجوًاباهذ
قلغأف،هتيهامفرعيملنكل،امءيشبرعش.ةلوارفلاىّبرمنمنابطرمو
ً.ابارشديريناك؟هعادخلواحييذلانَم.فنعبةجالثلاباب

ًايدترمهيسركىلعماندقوليللافصتنمدعبةيناثلادنعضهن
.ءاملانمًابوكبرشّمثنمو،ماّمحلاىلإهجتاوفقو.اهلكهسبالم

مونلاةفرغىلإبهذّمث،ً"ابت":ةآرملاةحفصىلعهسفنًاثّدحملاق
تنرتنإلاتاحفصىلعةيجيورنلابًالاقم140دجو.يصخشلاهبوساحلّغشو
طباوروةسيئرتاملكدرجمامنإو،ماقتنالانعءيشالنكل،راحتنالانع
فقوينأكشوىلعناك.ةيقيرغإلاةروطسألاوبدألايفماقتنالاعفاودىلإ
ذنمةينورتكلإلاهلئاسرنمققحتيملهنأكردأنيحلمعلانعبوساحلا
يذلاتنرتنإلاةمدخدّوزمنمامهادحإ،ناتلاسركانهتناك.عيباسأةعضب
امأ،فقوتتسةمدخلانأنيعوبسألبقاهيفهرّذحيذلاوهعملماعتي
َسنتال.يراهًً◌ابحرم:ةلاسرلاأرقونيترمرقن.انآنمتناكفىرخألا
.ةرمرخآاهبهئاقلنمنيتعاسلبقتلسُرأاهنأتقولارهظأ.انآ.حاتفملا
يهكلتنأضرتفاً.ادج...ةطيسبوً،ادجةرصتخماهنإً؛اددجمةلاسرلاأرق



ًابحرمً.اضعبمهضعبىلإًاينورتكلإًاديربسانلااهيفلسرييتلاةقيرطلا
اناكامهنكل،نيميدقنيقيدصامهنأديكأتلابنييجراخنيبقارملودبيس.يراه
كردأدقنكيملو،ليوطتقولبق،طقفعيباسأةتسامهضعبافرعدق
.ينورتكلإلاهديربناونعاهيدلنأ

ً،اددجمةيقدنبلاعمفرصملايففقيهنأملح،مونلاىلإدلخامدنع
.ماخرنمهلوحسانلاناكو
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وجداغ
يفنسروفلاهويراهبتكمًالهمتملخديوهو،رلومينرايبلاق
."مويلاعئارسقطنمهلاي":يلاتلامويلاحابص

تنأً،انسح":هتوهقبوكنعهرظندعبينأنودنميراهلاق
يسركىلعهسفنبرلومىقلأنيحفاضأ."ةذفانكيدل؟كلذكسيلأ،فرعت
."ديدجيسركو":ملأةخرصقلطأيذلا،نسروفلاهيّرحتلا

."؟ئيسكمويله.لئافتملااهيأًابحرم":رلوملاق
عتمتسأتأدبدقونيعبرألاىلعتفراش":لاقوهيفتكيراهّزه

."؟كلذيفبطخنمله.رمذتلاب
."ةّزبًايدترمكارأنأديجلانم،ةبسانملاب.قالطإلاىلع،ال"
ةّزبلاطقفكاذنآفشتكادقهنأكهترتسةقايدنعّةيطلايراهعفر

.ةنكادلا
ديرتله.سمأتادحولاءاسؤرلعامتجاكانهناك":رلوملاق

."؟ةليوطلامأةريصقلاةخسنلا
يفقيقحتلافقوننأبجي":لاقوصاصرملقبهتوهقيراهكّرح

."؟كلذكسيلأ،نيليإةيضق
مسقسيئرلوقيو.يراهايليوطتقولبقةيضقلاتقلُغأدقل"

."ةميدقلاّةلدألالكنمقثوتللمهجعزتكنإيعرشلابطلا
."...سمأديدجدهاشىلعانرثع"
."بسحفديزملايفنوبغريالمهنإ.يراهايديدجدهاشًامئادكانه"
."...نكل"
."فسآ.يراهاياهتحتًاطخانعضودقل"
نوكيدق.سمشلايفهّزنتوبهذا":لاقوبابلادنعرلومرادتسا
."تقولاضعبئفادمويرخآ

سقطلانأتاعاشإترس":يتبىأروملألارادلخدنيحيراهلاق
."نيفرعتامك،سمشم

.ً"ائيشكيرأنأديرأ،ناكملاّمتعنلرونلاحاتفمىلعطغضا":تلاق
تكسمأ.ببسلاركذتملاهنكل،فتاهلاربعةسمحتمتدبدقتناك
يذلامويلانمطيرشلاىلعًائيشدجأمل":ةلئاقدعبنعمّكحتلازاهج
."ةقرسلاموياذهىلعةرظنِقلأنكل،ةيواحلاهيفتبُلط

،ةذفانلاجراخءارضخلاةيواحلاو،ةشاشلاىلعنفيليإنفسرجتمدهاش



–هترخؤموىتفلاسأرنمةيفلخلاةهجلاو،رجتملالخادةدشقلابكعكلاو
ترتشاةاتفمدخيناكثيح–مويلبقهيلإثّدحتدقناكيذلاىتفلا
.تايقاووناتيلوبومزوكً،ابيلح

نمةقيقدةرشعسمخوحنلبقيأ،15:05دنعليجستلاتيقوت"
."نآلارظنا.ةقرسلا

لجرراشأومامألاىلإفصلاكرحتو،ترداغواهضارغأةاتفلاتكسمأ
ماكحإبنيدودشمنينذأيَءاطغتاذةعبقرمتعيودوسألمعبوثيدتري
ًانكممنكيملثيحًاضفخنمهسأرىقبأ.دضنلاىلعءيشىلإلفسألاىلإ
.ةيوطمءادوسةيشامقةبيقحهعارذتحتلمحيناك.ههجوةيؤر

."!لوهللاي":يراهسمه
."عّرسملاوهكلذ":يتبتلاق
نكيملو،ءادوسلمعبايثسانلانمريثكيدتري؟ةقثاوتنأأ"

."ةعبقرمتعيقراسلا
يفهانيأريذلاهسفنءاذحلاهنأىرتس،دضنلانعدعتبيامدنع"
."3.يج.هيأكلت.هراسيىلعخافتنالاظحالو.ويديفلاطيرش

."؟نفيليإنفسرجتميفلعفياذامنكل.هدسجباهقصلأدقل"
ريثيالةبقارمعقومىلإجاتحيوةحّفصملاةنحاشلارظتنيهنإ"

نيبيتأتةينمألاتانحاشلانأفرعيوةقطنملاىلعدّدرتدقل.تاهبشلا
ًاعضاوناكملايفلّوجتينأعيطتسيال،تقولاكلذيف.15:20و15:15
امدنع.ههجومظعميطغتةعبقرمتعياذهل،هاياوننعنلعيوًاعانق
نمًاريغصًاليطتسمىرتنأكنكمي،رظنلاتنعمأاذإو،دضنلاىلإبهذي
سيلأ،ةيسمشةراظنعضتتنأ.جاجزلانعساكعناهنإ.هيلععمليءوضلا
بضغوةعرسبنكل،تفاختوصبيتبتملكت."؟دغولاعّرسملااهيأ،كلذك
ريوصتلاةلآنأشبفرعيهنأحضاولانم".لبقنماهنميراههعمسيمل
هيلإرظنا.ههجونمءزجيأرهُظيالذإً.اضيأنفيليإنفسرجتميف
."كلذبهلفرتعأنأبجي.ًً◌اديجكلذلعفي،عقاولايف!اياوزلاقّقحتي

ةكعكدوسألالمعلاّيزيدترييذلالجرلادضنلافلخىتفلاىطعأ
.كانهاهعضويتلانوركةرشعةئفنمةيدقنلاةقرولاكسمأوةدشقلاب

ّسمدقهنأودبيالنكلً.ازافقعضيالهنإ.حيحص":يتبتلاق
."هنعكربخأتنكيذلاءوضلاليطتسمةيؤركنكميكانهو.رجتملايفًائيش

.ةفشتنببيراهسبنيمل
.هباسحعفديفصلايفلجررخآناكنيحرجتملانملجرلاجرخ



.ً"اددجمدوهشنعثحبلاأدبننأبجي":ضهنيوهويراهلاق
ً.ادجةلئافتمنوكأنل":ةشاشلاىلإقّدحتلازتاليهو،يتبتلاق

ماحدزالاةعاسيفبرهيعّرسملاىأرهنإلاقطقفًادحاوًادهاشنأركذت
."سانلانمدشحوهقراسلاهيفئبتخيناكملضفأ.ةعمجلاموي

."؟ىرخأتاحارتقايأكيدللهنكل،سأبال"
."قّوشملاءزجلاتّوفتسالإوسلجا"
فلخىتفلاناك.ةشاشلاهجاووةرظنبيراهاهقمر،ًاليلقًاجرحم

.هفنأيفهعبصإّسدوريوصتلاةلآوحنرادتسادقدضنلا
."...وهصخشلقّوشملاءزجلا":يراهرّمذت
."ةذفانلاجراخةيواحلاىلإرظنا"
كلذنممغرلاباعاطتساامهنكل،ءوضلايجاجزلاةذفانلاحولسكع

ةرايسوةيواحلانيبفيصرلاىلعًافقاوناك.دوسألالمعلاّيزبلجرلاةيؤر
هنأادب.ةيواحلاةفاحىلعرقتستهديوريوصتلاةلآىلإهرهظ؛ةفقوتم
ةيشامقلاةبيقحلاترهظامك.ةدشقلابةكعكلالوانتءانثأيففرصملابقاري
.تلفسإلاىلعتعضُودقواهلمحيناكيتلا

اهنوعضيمهلعجوةيواحلابلط.هتبقارمعقوموهكلذ":يتبتلاق
ةينمألاةنحاشلاراظتناهنكميً.ادجطيسبرمألاً.اديدحتعقوملاكلذيف
عيطتسينل،ًالوأ:هفوقوةقيرطظحالو.ةبقارملاريوصتتالآنعءابتخالاو
ًالجرنوريسكلذنمنونكمتينيذلاو،ةيواحلاببسبهتيؤرةّراملافصن
لماعوأ،لقنلجروأ،ءاّنب:ةيواحبناجبةعبقرمتعيولمعّيزيدتري
ال.ةيغامدلاةرشقلايفمدقئطومبىظحيسءيشال،رصتخملاب.تافيظنت
."دوهشيأبَظحنملاننأبجع

نم.ةيواحلاىلعةريبكلاةعئارلاتامصبلاضعبكرتيهنإ":يراهلاق
."يضاملاعوبسألايففقوتيملرطملالوطهنأفسؤملا

."...ةدشقلابةكعكلانكل"
.ً"اضيأهتامصبلكأيهنإ":يراهدّهنت
."نآلااذهدهاش.شطعلابرعشيهلعجت..."
اهنمبحسوةيشامقلاةبيقحلامامزحتف،لفسألاىلإلجرلاىنحنا
.ةروراقهنمجرخأو،ضيبأًاسيك

اكوكةروراقاهنإ.يتأتنألبقةروصلاتبّرق.الوكاكوك":يتبتسمه
."ةدادسبةدّوزمالوك

عجرأمث،ةدادسلاعزنيناكنيحىلعألانمةروراقلالجرلاكسمأ



ةيؤراعاطتسا.بكسوءاوهلايفًايلاعةروراقلاعفر،فلخلاىلإهسأر
عضومث.هجولاوحوتفملامفلاّتطغةعبقلانكل،ههجوىلعقاُريبارشلا
ةبيقحلاىلإهديعينأكشوىلعناكوهطبر،ضيبألاسيكلايفةروراقلا
.كلذلعفنعفقوتنيحةيشامقلا

ةحاسملاام":ةتفاخةبيترةربنبو."نآلارّكفيهنإ.بقار":يتبتسمه
."؟لاملااّهلتحيسيتلاةحاسملاام؟لاومألااهذخأتسيتلا

،ةيواحلاىلإرظنّمث،ةيشامقلاةبيقحلاىلإرظنلاةياورلالطبنعمأ
،هلخادبةروراقلاو،سيكلاراطهعارذنمةعيرسةكرحبو،هرمأمسحًاريخأو
.ةفوشكملاةيواحلايفّطحوءاوهلايفيسوقراسمىلع

."!طاقنثالثةيمر":يراهرأج
."!سّمحتيروهمجلا":يتبتخرص
."ً!ابت":يراهخرص
ً.اسأيدوقملاباهنيبجتبرضو،"ال،هوأ":يتبتهوأت
."!يرظتنا.انهتناكاهنأنمدبال":يراهلاق
ىرجو،هراسمنعفرحناجاّردمامأةأجفةرايسلابابيراهحتف
.دضنلاىلإًالوصونفيليإنفسرجتمىلإ،عراشلاربع

تيابغيبقجسيتعطقفيلغتكشوىلعناكيذلاىتفلالأس
."؟ةيواحلااوذخأىتم":نيتنيدبنيتاتفل

."هللابًابح،كرودرظتنا":هيلإرظنينأنودنمىتفلالاق
اهلوصوعنمف،اهمامأيراهىنحنانيحةرمذتمتايتفلاىدحإتخرص

.رضخألاىتفلاصيمقبكسمأو،باشتاكلاةروراقىلإ
الإو،نآلاًاديجاذهعمساً.اددجمانأهنإ،اذهايًابحرم":يراهلاق
."...يفقجسلااذهلخديس

هتضبقنمهتلفأف،هسفنكلامتىلعيراهروعذملاىتفلاريبعتمغرأ
ىلعيدرونفرصمةيؤركاذنآاهلالخنمنكمييتلا،ةذفانلاىلإراشأو
ىتم".ةيواحلاهتكرتيذلاريبكلاغارفلاببسبعراشلانمرخآلافرطلا
."!ةعرسب؟ةيواحلااوذخأ

."بسحفليلقذنم.نآلا":ًالئاقيراهىلإقّدحوهقيرىتفلاعلتبا
."؟نآلاىتم"
.اتظحجدقهانيعتناك."نيتقيقدلبق"
."؟نوبهذينيأىلإ"
."؟ةمامقلاتايواحنعًائيشفرعأال؟فرعأنأيلفيك"



."ءيشال"
."؟اذام"
.ناكملارداغدقناكيراهنكل
***
تايافنةرادإ".هنذأىلعرمحألايولخلايتبفتاهيراهعضو

؟كلتمكتايواحنوغرُفتنيأ؟ةطرشلانملوهيراهشتفملاانأ؟ولسوأ
؟وربانلأيفزدنالوروفريسكرف...يهنيأ.سأبال،اكيدوتم.معن،ةصاخلا
؟...نيعقوملايأفرعتفيك؟ومنورغوأ؟اذامً.اركش

."يرورمماحدزا،رظنا":يتبتلاق
.يتعطاقتدنعودبيامىلعهقارتخانكميالًارادجتارايسلاتنّوك

.نيفسغواهدغيهيفيرولىهقممامأ
."نيفكريكوأ،نيفغروبنيناروأنمبهذننأبجيناك":يراهلاق
طغضتو،فيصرلاىلعىنميلاةيمامألاةلجعلاعفدتيهو،يتبتلاق
نيدعتبمسانلازفقدقو،"دوقتالكنأفسؤم":ةعرسلاديزتوقوبلاىلع
.قيرطلانع

ءارضخةيواحًاوتمتذخأدقلً؟ابحرم":يولخلافتاهلاربعيراهلاق
."رظتنأس.معن؟اهنولقنتنيأىلإ.اتاغيرتسودنإعطاقتبناجبنيفداتسغوبنم

."وربانلأبّرجنل":مارتمامأعطاقتدنعفطعنتيهو،يتبتلاق
باتنا.تلفسإلاىلعترقتساىتحةيذالوفلاةّكسلاىلعتالجعلاتزفق
.كلذرّكذتيهنأببيرغروعشيراه

ولسوأتايافنةرادإنملجرلاملكتنيحتدرتسليبىلإالصودقاناك
ةيواحلانكل،يولخلاهفتاهربعقئاسلابلاصتالانوعيطتسيالمهنإلوقيل
.وربانلأىلإاهقيرطيفحجرألاىلع

مدعمهنمبلطتواكيدوتمبلصتتنأكنكميلهً،انسح":يراهلاق
ةعاسلانمقلُغيكبتكم...ىتحتايافنلاةقرحميفةيواحلاتايوتحمغارفإ

."يقئاس،ال.قئاسلاىلإملكتأتنك،ال!رذحب؟12:00ةعاسلاىتح11:30
لاسرإمهنمبلطوةطرشلاةدايقرقمبنسبأقفنيفيراهلصتا
سمخدعبىلعتناكةرفاوتمةرايسبرقأنكل،اكيدوتمىلإةيرودةرايس
.لقألاىلعةقيقدةرشع

.ةدايقلاةحولبرضوهفتكقوفنميولخلافتاهلايراهىمر."ً!ابت"
يفيتيبازالبونتروبيابنيبةيوتلملاقيرطلاىلعةرايسلايتبتداق

امدنع.ضيبألاطخلاقوف،هيلورفيشةنحاشوءارمحةلفاحنيبةحسف



يفتارتموليك110ةعرسبريسلاةلآبفورعملاكّرحتملاعطاقتلاىلإتلصو
وحن،تلفسإلاىلعتّرصتالجعىلعًامكحمًاقالزناتذّفنوةعاسلا
كردأ،ةيزكرملاولسوأةطحمنميرحبلادرويفلابناجداحلافطعنملا
.دعبعضيمللمألانأيراه

تارايسلانيبًاراسيوًانيميامهفارحناءانثأيفًاديجثبشتيوهو،لأس
نم":غربكإقفنىلإلصييذلاوبراسمةثالثنمفلؤملاقيرطلاىلع
."؟ةدايقلاكّملعيذلانونجملادغولاناك

."يسفنبيسفنتّملع":يتبتلاق
توزاملاثفنت،ةعشب،ةمخضةنحاشترهظاغنرلافقفنفصتنميف

اهّتبثيءارضخةيواحاهيلعو،نميألابرسملاىلعءطببكّرحتتتناك.امهمامأ
.ولسوأتايافنةرادإ:اهيلعبُِتكدقواهناكميفنارفصأنابيضق

."!معن":يراهخرص
.ىنميلاةراشإلاتلّغشوةعرسلاتفّفخ،ةنحاشلامامأيتبتفطعنا

ىرخألابحّولوةيطرشلاهتقاطبلمحتًاديّدم،ةذفانلاجاجزيراهلزنأ
.قيرطلابناجىلعفقينأقئاسلل

لخادةرظنءاقلإبيراهمايقىلعضارتعاقئاسلاىدلنكيمل
ةحاسىلإاولصيىتحاورظتنينأبجيناكنإلءاستهنكل،ةيواحلا
.ضرألاىلعتايوتحملاغارفإمهنكميثيح،اكيدوتم

نأديرأال":ريسلاةكرحءاضوضىلعولعيٍتوصبيراهخرص
."!ةروراقلاّمطحتت

دعصيناكيراهنكل،"ةقينألاكتّزبيفرّكفأتنك":قئاسلالاق
،لخادلانملجلجمٌتوصردص،ةيلاتلاةظحللايف.ةيواحلاىلإكاذنآ
ضعبثحبلالصاويمث،ةيلاتتممئاتشقلطييراهيتبوقئاسلاعمسو
عضيةيواحلاةفاحىلعًاددجمرهظينألبقىرخأ"!معن"ًاريخأو.تقولا
.ليلكإلثمهسأرقوفضيبأًاسيك

ًاروفةروراقلاربيويطعأ":ةرايسلاكّرحميتبتلّغشنيحيراهلاق
."هيلإيتايحتيلقنا.لجاعرمألانأهيربخأو

."؟كلذعفنيسله"
."لجاعرمألانإطقفيلوق،ال":هسأريراهّكح
.ةكحضلاظحاليراهنكل،بلقلانمالوً،اريثكسيل؛تكحض
."ً؟امئادةسامحلاديدشتنأله":تلأس
اذهلجأنمربقلاىلإانتدايقلدادعتساىلعتنك؟كنعاذام؟انأ"



."؟كلذكسيلأ،ليلدلا
.قيرطلاىلإدوعتنألبقةآرملانمتقّقحت.درتملاهنكل،تمستبا
."ً!ابت":لاقوهتعاسىلإةرظنيراهىقلأ
."؟عامتجاىلعترخأت"
."؟نوتسروجامةدابعرادىلإيلقنكرودقمبهنأنينظتله"
."؟ءادوسلاةّزبلايدترتببسلااذهلأً.اعبط"
."يتقيدص...اهنإ.معن"
كفتكىلعةينبلاةعقبلانمصلختلالواحتنألضفألانمامبرً،اذإ"

."ًالوأ
."؟نآلاتفتخاله.ةيواحلانم":اهحسميوهولاقوهسأريراهّدم
تناكله.قاصبلانمًاليلقبّرج":ًةلئاقًايقروًاليدنميتبهتطعأ
."؟ةبّرقمةقيدص

ىلإءرملابهذينأبجينكل.تقولاضعبلامبر...معنوأ.ال"
."؟كلذكسيلأ،تازانجلا

."؟تنأبهذتله"
."؟ِتنأنيبهذتالأ"
."يتايحلكيفطقفةدحاوةزانجىلإتبهذ"
.تمصباقلطناّمث
."؟كدلاو"
ً.اباجيإتأموأ
ةريبكلاةبشوشعملاةقطنملا،ندنولسوميف.نسنسدنععطاقتلاازواجت

يفعفترتةيقروةرئاطبنوبعليناريغصناََيَتفولجرناك،نميشدلاراهىندأ
يطعيلجرلايراهىأروءاقرزلاءامسلاىلإنورظنيةثالثلافقو.ءاوهلا
.لوطألاىتفللطيخلا

."نآلاىتحكلذلعفيذلالجرلاىلعضبقلاِقلنمل":تلاق
."دعبسيل.لعفنمل،ال":يراهلاق
***
ةيبشخلادعاقملافوفصىلإلفسألاوحنرظنيوهو،نيدلالجرلاق

نعثحبي،كاذنآلخددقناكيذلاسأرلاقيلحليوطلالجرلاوةيلاخلا
جيشنلاتوصىشالتىتحرظتنا."ذخأهللاوبهوهللا":فلخلايفدعقم
.رطنقملافقسلاتحتداؤفلاقّزمييذلايلاعلا

ةملكلاةيتوصلاجاومألاتعفروذخأةملكىلعنيدلالجردّدش



ناكامنيبً،اددجمجيشنلاةوقتدادزا.ةدابعلارادةياهنىلإاهتلمحو
،ةايحلابضبنتوًادجةحتفنمتناكيتلا،انآنأّنظدقناك.بقارييراه
ةتسناك:طقفصاخشأةينامثّدعيراهنكل،رثكءاقدصأاهيدلنوكيس
ددعمكً،انسح،معن.ةينامث.ًاليلقمهفلخنانثاويمامألافصلايفمهنم
ً.ائيسًاددعصاخشأةينامثنكيملامبر؟هتزانجىلإنوبهذيسنيذلا

سوؤرةثالثةيؤريراهعاطتساثيحيمامألافصلانمجيشنلاءاج
لجرنارخآلانانثالاناك.سأرلايفوشكملاجرةثالثوةقاّربةحشوأاهّفلت
فيثكلادعجألايقيرفألارعشلافرع.طسولايفةأرماوراسيلاىلإسلجي
.نسنومديرتسأل

هنأبرعشوهينيعيراهضمغأ.ىقيسوملاتأدبمث،نغروألاّرص
تامغنلاتباسناو،ضفخناونغروألانمفزعلاتوصعفتراً.ادجبعتم
ةرفغمللًابلطةتفاخلاتاوصألاتدشنأ.فقسلانمءاملثمةيلاعلا
.هيفخيوهئفدينأنكميءيشيفهسفنرمغينأدارأ.ةمحرلاو

فلخيلالوأيطرشلايراهفرع.توباتلانولمحيلاجرةعبرأناك
دنعًاحوتفمضيبأًاصيمقو،ينامرأةّزبامهنملكيدترينيرمسأنيلجر
ةّزبلاتناك.ًالئامشعنلالعجيوًادجًاليوطعبارلاصخشلاناك.قنعلا
ودبياليذلاةعبرألانيبديحولاناكهنكل،ليحنلادسجلاىلعةضافضف
،ليحنهنإ.يراههابتناًاديدحتلجرلاهجوراثأ.توباتلالقثنمًاقياضتم
نيرئاغنيفيوجتيفًاملأنيتءولممو،نيتريبك،نيتينبنينيعوذحمالملاُقيقدو
،ةليوطةريفضيففلخلاىلإًادودشمدوسألارعشلاناك.ةمجمجلايف
بلقلكشىلعساّسحلامفلاناكً.افوشكمقرشملايلاعلانيبجلاكرتيو
هجولاكلذناك:رخآءيشكانهناكو.ةبّذشموةليوطةيحلبًاطاحم
نألواح،رمملاىلعنوشمييراهنمةعبرألالاجرلابرتقاامدنعً.اقرشم
؟رشلا؟ريخلا.ةداعسلاسيل؟نزحلاناكله.ًً◌اقرشمهلعجييذلاامىري

ديرتسأمهفلختءاج.مهريسءانثأيفةزيجوةهربمهنويعتقتلا
ثالثوًابساحمهبشيرمعلافصتنميفلجرو،لفسألاىلإرظنتنسنوم
ّنك.ةشكرزمةرونتيدترت،ةباشةدحاوونسلايفناتريبكناتنثا،ءاسن
.ةتماصةريسميفنهيديأنكرفيونهنويعنكّرحي،نبحتنيونجشني

.يراهفقوةدابعلارادريغصلابكوملارداغنيح
يفتاملكلاىدصددرت،"؟لوهايكلذكسيلأ،نوبيرغرجغلاءالؤه"
قنعةطبرعضيوةّزبيدتري،نوسرافيإىأرو،يراهرادتسا.ةدابعلاراد
رجغلا.يرجغيناتسبانيدلناكً،اريغصتنكامدنع"ً:امستبملاقوءادوس



تاباعدوىقيسوم.فيزوجىعديناك.فرعتامك،صقرتةببدعمنورفاسي
."...ىرتامك،توملانكل.تقولالاوط

هنانسأّكصينأيراهىلعناك.قفربيراهعارذنوسرافيإّسم
تلعثيحةدابعلارادتاجردىلعالزن.هنعاهداعبإيفةبغرلامواقيل
كاليداكةرايستناك.سارجألاتوصىلعنيفكريكيفريسلاةكرحءاضوض
.زغنينوشةباوبدنعةزانجلابكومرظتنتحوتفميفلخلااهبابءادوس

كلت،ةثجلاقرح.رتسفةقرحمىلإتوباتلانوذخأيس":نوسرافيإلاق
،ديقفلاةروطقمنوقرحي،ارتلكنإيف.دنهلانممهعماهولقنةيسودنهةداع
مهلحمُسي":عباتّمثكحض،"اهيفةلمرألاسبحمهلًاحومسمدعيملنكل
يفيفوتيرجغلجرةرسأنعفيزوجينربخأ.ةيصخشتاينتقمذخأب
نعةقرحملااوفسنوتوباتلايفهكلميناكيذلاتيمانيدلااوعضو.رجملا
."اهيبأةركب

.غبتلافئافلةبلعيراهجرخأ
ببسفرعأ":ةماستبالانمففخينأنودنمنوسرافيإلاق
ثدحتتلةحناسةصرفلاتناكاذإىرتنأتدرأ.لوهايانهكدوجو
ليوطلالجرلاوبكوملاىلإهسأربنوسرافيإراشأ."؟كلذكسيلأ،هيلإ
نولواحيمهونورخآلاةثالثلارّثعتينيحيفءطببجرخييذلاليحنلا
.هتاراجم

وعدملاوهكلذله":هيتفشنيبغبتةفافلعضيوهويراهلأس
."؟لوكسار

."اهمعهنإ":لاقونوسرافيإأموأ
."؟نورخآلاو"
."ودبيامىلع،ءاقدصأ"
."؟ةرسألادارفأو"
."ةديقفلابنوفرتعيال"
."؟هوأ"
صصقعممجسنيهلوقيامنكل،نوبذاكرجغلا.لوكسارةياوركلت"
."مهريكفتنعفيزوج

."؟وهو"
دقتناك،لوكسارلًاقفو.اهنماوأّربتاذهل.ءيشلكةرسألافرش"

نمةرشعةعبارلاتغلبنيحاينابسأيفةينانويلاملكتيًايرجغتجوزت
."وجداغعمتبرهفافزلامامتإلبقنكل،اهرمع



."؟وجداغ"
كلذبلجذإ،هلعفتنأنكميءيشأوسأ.يكرامنادراّحب.يرجغريغ"

."اهلكةرسألاىلإراعلا
يتَفشنيبًاطوبهوًادوعصةلعتشملاريغغبتلاةفافلتكّرحت."مم"
."ً؟اديجاذهلوكسارتفرعدقكنأمهفأ":ملكتنيحيراه

.ثيدحلافارطأانلدابتدقل":لاقوًايلايخًاناخدهنعنوسرافيإدعبأ
يفانصخيامبءافولادعبةمهملاثيداحألايتأتس.اهيّمسأامك،تاّداشم
."ةزانجلاهذهرضحدقنوكينأدعب،ىرخأةرابعبو،قافتالا

."؟نآلاىتحريثكلالقيملً،اذإ"
."ةيباجيإتناكةربنلانكل.ال،قيقحتلامهيءيشال"
لمحىلعنودعاسيةطرشلاجرىرأيننأةجردىلإًادجةيباجيإ"

."؟ريخألااهاوثمىلإهتبيرق
توباتلانولمحينمنيبيلوأانأنوكأنأنيدلالجربلط"

ينعأ.كلذعباتنسو.لاحيأبهبقارنلانهاننأل؛كلذبسأبال.ددعلاعفتريل
."هبقارننأ

.ةّداحلافيرخلاسمشىلإةفطاخةرظنيراهىقلأ
سيل.لوهايًائيشحّضوأينعد":ًالئاقهوحننوسرافيإرادتسا
تلواحدقل.دحأال.هنميهتننىتحلوكسارىلإثّدحتلاٍدحألًاحومسم
نيبوهو،ءيشلكفرعييذلالجرلاعمقافتادقعتاونسثالثلاوط
."؟هلوقأاممهفتله.كلذداسفإبٍدحألحمُسينل.نآلاّيدي

ايينربخأ":همفنمةريغصغبتةعطقعزتنيوهو،يراهلاق
ةيضقلاهذهتلّوحتله،انهصاخلاثيدحلااذهيرجناننإذإنوسرافيإ
."؟كنيبوينيبةسفانمىلإ

لاقّمث،تفاخٍتوصبكحضوسمشلاىلإههجونوسرافيإعفر
."؟كناكمتنكولهلعفأستنكامفرعتله":ناتضمغمهانيعو

."؟اذام"ً:انكممتمصلادعيملنيحيراهلاق
يقلتسيناكصخشلثمودبت.فاجلافيظنتلاىلإيتّزبلسرأستنك"
.ً"ابيطًامويكلىنمتأ":لاقوهنيبجىلعنيعبصإعضو."تايافنةرفحيف

ضيبألاتوباتلالقندهاشيونخّديتاجردلاىلعًاديحويراهفقو
.فيصرلالوطىلع

.انهكنأعئار":لاقويراهلخدنيحهيسركىلعنسروفلاهرادتسا
."!ةحئارنماهلايً،ابت...انأ.ةديجلارابخألاضعبيدل



."؟كتّزبلثدحاذام":ّشجأٍتوصبلاقوهفنأىلعنسروفلاهطغض
."؟رابخألاام.تايافنةيواحيفتعقو"
،دنالروسيففايطصاةقطنميفتطُقتلاةروصلانأنظأ،معن...هوأ"

.ردغأ-تسوأيفةطرشلارفاخملكىلإينورتكلإلاديربلاربعاهتلسرأاذهل
فرعيهنإلوقيلروفلاىلعروسيرنمٌّيطرشلصتادقفً،اقحمتنكو
."ً؟ارمأفرعتله،نكل.ئطاشلا

."عقاولايفال،هآ"
."!نلوكراليفامنإو،دنالروسيفنكتمل"
يفيراهلشفنيحفاضأو،ّبقرتةماستبابيراهىلإنسروفلاهرظن

."سومجراخ،دلوفتسوأيف":درلا
."نسروفلاهاينلوكرالعقتنيأفرعأ"
."...نمّيطرشلااذهنكل،معن"
."؟نلوكرالبتلصتالهً.اضيأتالطعيفدنالروسنمسانلابهذي"
مييختلاعقومبتلصتا.عبطلاب،معن"ً:اسأيهينيعنسروفلاهكّرح

."كانهنيديحولاةلاقبلايرجتمو.تاهيلاشنارجؤينيناكمو
."؟ظحلاكفلاحله"
سكافلاربعةروصلاتلسرأ":فاضأوًاددجمنسروفلاهمستبا،"معن"
نوكلتميمهنإ.نوكتنمةلاقبلارجتمنوريدينيذلالاجرلادحأفرعو
."رخآلاونيحلانيبعئاضبمهيلإلقني.ةقطنملايفتاهيلاشلاعورأ

."؟وهةديسلامساو"
."؟وبلآسيدغيف"
."؟وبلآ؟وبلآ"
ماعتدلوامهادحإ:جيورنلايفمسالااذهبطقفناتنثاكانه.معن"
12عراشيفشيعتواهرمعنمنيعبرألاوةثلاثلايفةيناثلاو،1909
اهيأاهفتاهمقركيلإ...رخآءيشو.وبلآهينرآعملادملسيفتكارتنرويب
."ريدملا

."اذكهيندانتال":فتاهلاكسميوهويراهلاق
."؟اذاممأئيسكجازمله؟رمألاام":لاقونسروفلاههوأت
،انأتسلو،ريدملاوهرلوم.ببسلاوهكلذسيلنكل،معن"
."؟موهفم

:مزحبهدييراهعفرنيحًائيشلوقينأكشوىلعنسروفلاهناك
."؟وبلآةديسلا"



لزنمءانبلةحاسملاوتقولاولاملانمريثكىلإةجاحبناسنإلاناك
ادبً.ادجئيسقوذ:رمألايراهىأرامكوأً.اضيأعيفرٍقوذو؛وبلآلآ
لكشجمدلواحدق–دحاوكانهناكاذإ–يرامعملاسدنهملانأ
ةحسموةدحتملاتايالولايبونجعرازمزارطعميديلقتلايجيورنلاهيلاشلا
ةيبشخلاحاولألاّرمميفيراهامدقتصاغ.ةعئارلايحاوضلاميمصتنم
يزنوربليأاهيفوةنيزلاتاريجشبئلتمتةقينأةقيدحلوطىلعدتمييذلا
ةيوضيبةيساحنةتفالبأرملافقسةفاحىلعناك.ةروفاننمبرشيريغص
.دوسأثلثمورفصأليطتسماهيفءاقرزةياراهنيزت

تاجردلاىلعيراهىشم.لزنملافلخنمّيوقبلكحابنعمس
رزئمبءادوسةأرمايقتلينأعقوتوسرجلاّنرّمث،ةدمعألانيبةضيرعلا
.ضيبأ

ىلعبابلاهيفحُتفيذلاًابيرقتهسفنتقولايفتفاختوصبتلاق
يتاوللاءاسنلاكلتىدحإنعةروصوبلآسيدغيفتناك.ً"ابحرم":هيعارصم
نيحزافلتلاةشاشىلعًانايحأيراهاهارييتلاةقاشرلاتانالعإيفنرهظي
دقلاو،رقشألايبرابرعشو،اهسفنءاضيبلاةماستبالا:ًاليللزنملاىلإدوعي
اهنيحيدترتتناك.ةيلمخملاةقبطلاتايتفهبعتمتتيذلادودشملاساّيملا
اهنكل،اهردصلةيلمعترجأدقتناكوً.اقيقرًاصيمقوًاّقيضٍيرجَلاورس
.مجحلايفغلابتمللقألاىلع

."...يراه"
،نيتريبكلااهينيعلوحًادجةطيسبديعاجتترهظوتمستبا."!لخدا"

.ليمجتلاقيحاسمنمليلقلاامهيلعتعضونيتللانيواقرزلا
ىلإعفترتةعشبوةنيدبةيبشخٍمازقأبةءولممةريبكةهدريراهلخد

.نيكرولا
تحسموءاضيبةماستباترهظأ."لسغأانأ":وبلآسيدغيفتحرش

.اهينيعجايكامدسُفتالىتحاهتبابسبقرعلاصرحب
ةظحللاكلتيفركذتو،"يئاذحعلخأنألضفألانمً،اذإ":يراهلاق

.نميألاماهبإلاقوفهبروجيفبقثلا
.كلذبنوموقيصاخشأانيدل.لزنملاسيل،هللاحمسال،ال":تكحض

الدودحكانهنوكتنأبجي.يسفنبيسبالملسغأنأبحأيننكل
."؟كلذنظتالأ،لزنملايفءابرغلااهزواجتي

ىلعاهتاراجملةعرسبكرحتينأبجيناك.ً"امامتحيحص":يراهمتمت
كانهتناك.ةشيعملاةفرغىلإالصووًارخافًاخبطمازواجت.تاجردلا



نممخضينفلمعكانهناكامك،نيقلزنمنييجاجزنيبابفلخةبطصم
بصنوولسوأةيدلبىنبمنيبًالزنمهبشي،سيئرلارادجلاىلعرجآلا
.لوهجملايدنجلا

هينرآداليمىركذلجأنملبمهرييبهممص":سيدغيفتلاق
."انقيدصرييب.نيعبرألا

."دقوملا...اذهًالعفرييبمّمصدقل،معن"
راد؟كلذكسيلأ،يرامعملاسدنهملا،لبمهرييبفرعتكنأةقثاوانأ"

."فرعتامك،نلوكنملوهيفةديدجلاةدابعلا
نيعنامتله.هفرعأاليننأىشخأ":ةروصلااهيطعيوهويراهلاق

."؟هذهىلعةرظنءاقلإ
.اههجوىلعرهظيذلاشاهدنالايفرظنلانعمأ
.نلوكراليفةيضاملاةنسلاهينرآاهطقتلايتلاةروصلايههذهنكل"
."؟اهيلعتلصحفيك

لبقًاليوطًاتقوموديسكاذةريحلاريبعتناكنإىريليراهرظتنا
.هلاحىلعريبعتلايقبف،درينأ

ةلسلسيراهدهاش."نسثيبانآىعدتةأرماءاذحيفاهاندجو":لاق
لثم،وبلآسيدغيفهجوىلعتسكعنارعاشمو،جاتنتساو،راكفألعافت
دعبو،بارغتسامث،ةأجافمًالوأ.ةعرسباهدهاشمضرُعتةيزافلتةيحرسم
ادبورّذجتهنكل،ةككشتمةكحضبةيادبلايفهتضفرسدحمث؛ةريحكلذ
نأبجي:يحوييذلامهجتملاهجولاًاريخأو.لماككاردإىلإومنيهنأ
؟كلذنظتالأ،لزنملايفءابرغلااهزواجتيالدودحكانهنوكت

ههابتناتفلذإ،اهجرخأدقناكيتلاغبتلافئافلةبلعبيراهثبع
.ةريغصةلواططسوهناكمبوهزيريبكيجاجزرئاجسنحص

."؟وبلآةديساينسثيبانآنيفرعتله"
."؟اهفرعأنأبجيله.الديكأتلاب"
هلعفتتناكاّمعلءاستأ.تتامدقل.فرعأال":قدصبيراهلاق

."؟راكفأيأ.اهئاذحيفةيصخشلاةروصلاهذهلثم
ّنكل،اهرغثىلعةّفلكتمةماستبامسرتنأوبلآسيدغيفتلواح

.اهسأرنمةطيشنةّزهباهسفنتكلامتو.كلذلالثتميملاهيتفش
املثمو.هناكميفىخرتساوًانكاسكّرحينأنودنم،يراهرظتنا
ءاضيبلاةكيرألايفصوغيهدسجنأبرعش،يبشخلارمملايفهامدقتصاغ
لعجلةيلعافقئارطلارثكأتمصلانأهتّملعدقةربخلاتناك.ةحيرملا



لثمتمصلاحبصي،هجولًاهجونابيرغسلجيامدنع.نوملكتيسانلا
رشعلاحلاكلتىلعاسلج.مفلاجراختاملكلابحسيةيئابرهكةسنكم
ًةاقلمةمداخلااهتأرامبر":تلاقواهقيروبلآسيدغيفتعلتبا.ةيدبأٍناوث
."؟انآىعدتتناكله...هذهلاهتطعأو.اهعماهتذخأوامناكميف

."؟وبلآةديسايتنّخداذإنيعنامتله.مم"
اهديتعفر."...يجوزالوانأال.لزنملااذهيفنّخديدحأال"

."وبرلابباصم،انريغص،ردنسكلأو".اهتريفضىلإةعرسب
."؟هتقوكجوزيضميفيك.كلذعامسلفسآ"
.ناواقرزلاناتريبكلااهانيعتعستاوًاشاهدنااهمفترغف
.هبيجلخادغبتلافئافلةبلعيراهعضو."؟هلمعامينعأ"
."تاونسثالثذنمةكرشلاعاب.رمثتسمهنإ"
."؟ةكرشيأ"
قدانفللتامامحمادقأحسامموفشانمداريتسا.وبلآةكرش"
."تاسسؤملاو

."ةريبكتناكتامامحلامادقأحساممو،فشانملادادعأنأودبي"
."ايفانيدنكسالكلةلاكولاانيدلتناك"
."ً؟ايلصنقًاملعتسيلأ،بأرملاىلعةيارلا.انيناهت"
.اهرعشطابرتعزنواهشأجةطابرتداعتسادقوبلآسيدغيفتناك
البسانتلانأشبءيشكانهناك.اههجولًائيشتلعفدقاهنأيراهلرطخ
ىلعًارظانتماههجوادبوً،ازاتممقسانتلاناك،رخآىنعمبً.اقسانتمودبي
.يلاثموحن

كانهيجيورنلالصنقلايجوزناك.)يبيراكلايفةريزج(ايسولتناس"
.تاماّمحلامادقأحساممهيفنوطيخيكانهعنصمانيدل.ةنسةرشعىدحإ
."؟...تبهذلهً.اضيأكانهريغصلزنمانيدل

."ال"
يفنينعاطلاناكسلاضعبلازيال.ةشهدموةعئارةليمجةريزج"

نوفيطلمهنكل،ةمهبمةيسنرفاهنإلوقأنأبجي.ةيسنرفلانوملكتينسلا
."هقيدصتنكميالٍّدحىلإًً◌ادج

.")ةيبرغلادنهلارزج(لوركةيسنرف"
."؟اذام"
رمألاىهتنافيكفرعيامبركجوزنأنينظتله.اهنعتأرقدقل"

."؟ةديقفلادنعةروصلاهذهب



."؟كلذفرعيساذامل.كلذليختأال"
ةفرعملثمًابعصرمألانوكيدق":فاضأويراهمستبا،"ممه"

ضهن،"رخآصخشءاذحيفةبيرغةروصعضولًاصخشعفدييذلاببسلا
."؟وبلآةديسايهيلعروثعلايننكمينيأ":لاقوهيمدقىلع

رظن،هناونعووبلآهينرآبتكمفتاهمقرلجسييراهناكامدنع
.اهيلعسلجيناكيتلاةكيرألاىلإلفسألاوحنةفداصم

ةيواحيفتقلزنا...ممه":هترظنعبتتوبلآسيدغيفىأرنيحلاق
."...فوس،عبطلاب.ةمامق

يأبمداقلاعوبسألافيظنتلاىلإءاطغلالسرُيس.مهيال":هتعطاق
."لاح

نإرمألايفريكفتلاناعمإدعبيراهتلأس،جراخلايفتاجردلاىلع
.اهجوزبلصتينألبقةسماخلاةعاسلاىتحراظتنالاهرودقمبناك

.ً"ادجًالوغشمنوكينلواهدنعلزنملايفنوكيس"
ً.اطوبهوًادوعصناكّرحتياهمفيفرطدهاشويراهدريمل
رمألااذهريسفتانرودقمبناكاذإىرن...نأهايإوانأيننكمي،اهدنع"

."كل
،اذهل،يقيرطىلعناونعلاوانهيترايسنكل،كنمفطلاذهً،اركش"
."كانههيلعروثعلاعيطتسأتنكنإىرأوهبتكمىلإبهذأس

."سأبال":ةعاجشةماستبابتلاق
ىلإرادتسا،ةباوبلادنع.ليوطلاصاخلاقيرطلاىلعيراهحابنلاعبت

ةعرزملاىنبممامأتاجردلاىلعةفقاولازتالوبلآسيدغيفتناك.فلخلا
ةيضايرلااهسبالمواهرعشىلععملتسمشلاوًأطأطماهسأرناك.يرهزلا
.ريغصيزنوربليألثمديعبنمتدب.ةعماللا

ىلعوأهيفهترايسنكرينأنكميصصخمعقومىلعيراهرثعيمل
هتربخألابقتساةفظومالإدجيمل.مويرتأاكيفيفناونعلايفوبلآهينرآ
عمءادغلالوانتيهنأو،نيرخآنيرمثتسمةثالثعمًابتكمرجأتساوبلآنأ
.ةرسامسلانمةعومجم

ةحاّسمتحتعونممفوقوةفلاخمدجوىنبملايراهرداغامدنع
مليذلا،زيول.سأ.سأىلإئيسٍجازمببهذواهذخأ.يمامألاجاجزلا
اممضيقنلاىلع.جيربركأيفًامعطمامنإوًايراخبًابكرمعقاولايفنكي
بتاكميفهنمثنوعفدينئابزلًاغاستسمًاماعطنومّدقي،ردورشيفثدحي
دقيراهنكيمل.ولسوأتيرتسلووًازاجمهتيمستنكمياميفعقت



ولسوأيفعرعرتهنألكلذناكامبرنكل،جيربركأيفةحارلابطقرعش
بناجبةلواطىلإراشأيذلا،لدانلاعمتاملكعضبلدابتً.احئاسسيلو
.ةذفان

."مكجاعزإلفسآانأ،ةداسلااهيأ":يراهلاق
ىلإهتيصانرعشعفديوهو،ةلواطلاىلإنيسلاجلاةثالثلادحأفته

ةفرغلاةرارحةجردبسحبًايسنرفًابارشاذهوعدتلهً.اريخأ،هآ":فلخلا
."؟لدانلااهيأ

يدسولكةروراقيفرمحأًايجيورنًايسنرفًابارشهوعدأس":يراهلاق
."سباب

.ةنكادلاهتّزببيراهىلإًاهودشملجرلارظن
."يطرشانأ.ةباعد":يراهمستبا
.هابتناىلإشاهدنالالوحتاهنيح
."ةيئيبةميرجتسيل"
ً.اقيهشوةينايبصةكحضيراهعمس.ماهفتساتامالعىلإحايترالالّوحت
لوؤيسامىلإةركفهيدلنكتملنكل،كلذلعفيسفيكرّرقدقناك
."؟وبلآهينرآ":لأسورمألاهيلإ

،ريصقهرعش،ليحنلجرهنإ."انأاذه":كحضييذلاصخشلاباجأ
هنأيراهأبنأامم،كحضينيحهينيعلوحديعاجترهظتو؛نكادو،دعجأو
يفنّمخدقناكامكةنسنيثالثلاوسمخلازواجتدقهنأوًاريثككحض
له.مهفلاءوسىلعرذتعأ":هتوصيفلازتالةكحضلاوعبات.ةيادبلا
."؟يطرشلااهيأكتدعاسميننكمي

؛همالكعباتينألبقهنعةروصنيوكتةعرسبلواحو،هيلإيراهرظن
الوًاريثكةيخرمنكتملقنعةطبرعضي.ةتباثهترظنو،يروهجهتوص
هنكل،انأاذهةرابعدنعفقوتيملهنأةقيقحتراشأدقوً.ادجةدودشم
رخاسديدشتب-؟يطرشلااهيأكتدعاسميننكميله:ةرابعوًاراذتعافاضأ
وأهسفنبًادجًاقثاوامإناكوبلآهينرآنأىلإ-يطرشةملكىلعًاليلق
.عابطنالاكلذراهظإىلعًاريثكبّردتدق

.وبلآلعفدرىلعامنإو،هلوقيسامىلعال،يراهّزكر
."؟نسثيبانآفرعتله.وبلآايكلذكنكمي،معن"
،هتجوزينيعناهبشتنيتللانيواقرزلاهينيعبيراهىلإوبلآرظن
."ال":حضاووٍلاعٍتوصبباجأريكفتةظحلدعبو

هنأنظييراهنكيمل.هقطناممرثكأيراهلوبلآهجوفشكيمل



نأةفارخقيدصتنعليوطتقوذنمّىلختدقناكً.ائيشفشكيس
فيكنوفرعيًايمويبيذاكأعمهجولًاهجومهنهممهعضتنيذلاصاخشألا
هتربخنمفرعيهنأةمكاحمءانثأيفةرمىعّدادقيطرشناك.اهنوّزيمي
أجلينيذلانيصتخملادحأ،نوألاتشناك.مهتملابذكيىتمةليوطلا
ةينهمةعومجمدجوتالهنأرهظأًً◌اثحبنأباجأدق،مهيلإعافدلا
فيظنتلايفلمعيًاصخشنأو،بيذاكألافشكيفىرخأنملضفأةدحاو
تناك.هسفنردقلابئيسوأ،يطرشوأسفنملاعلثمكلذيفرهام
لدعملاقوفطاقنباهسفنتّزيميتلاةنراقملاةساردلايفةديحولاةعومجملا
ةيرسلاتارابختسالاءالمعنميراهنكيمل.ةيرسلاتارابختسالاءالمعيه
نمةلجعىلع-ولسوأيحاوضىدحإ-لاسبوأنملجرامنإو،كاذنآ
فورظهبطيحتلجرةهجاومنكتمل.فيعضهمكحوئيسهجازمو،هرمأ
ًادجةلعافةليسو،كشللسسأيأنودنم،نيرخآدوجوبةهبشللةريثم
الأبجيهنأفرعييراهناكاذهل.ةلداعةبعلدحأهوعديسًائيشالو
."؟ةروصلااهاطعأنوكيدقنّمعةركفيأ":هبموقياملعفي

ىلعيراهاهعضويتلاةروصلاىلإرظنلامهلكةثالثلالاجرلانعمأ
.ةلواطلا

."؟امبردالوألا؟يتجوز.ةركفىندأيدلتسيل":وبلآلاق
نعتاراشإوأ،نيؤبؤبلايفتارييغتنعًاثحبيراهرظن."مم"

.رارمحاوأقّرعتلثمضبنلادايدزا
ءانعتّدبكتكنأىلإًارظننكل،يطرشلااهيأيرجيامفرعأال"

دارفناىلعاذهةشقانماننكميامبرً.اهفاتسيلرمألانأضرتفأ،يلعروثعلا
نأتدرأاذإ.نكنابسلدناهنمنيديسلانيذهعميعامتجاءاهتنادعب
."نيخدتلاةقطنميفةلواطىلإكتقفارملدانلانمبلطأنأنكمي،رظتنت

ًةفيطلمأًةرخاسوبلآةماستباتناكنإدّدحينأيراهعطتسيمل
.كلذىتحسيل.ةطاسبب

."...سولجلاانرودقمبناكاذإاذهل.تقويدلسيل":يراهلاق
تقويدلسيلهنأىشخأ":مزاحنكلئداهتوصبوبلآهعطاق

تنكاذإ؛ليصألااذهملكتننأانيلعنوكيساذهل،يلمعتقواذهً.اضيأ
."هيفكدعاسأنأنكميًائيشكانهنأنظتلازتال

فرعيوبلآنأىريوةوقالوهللوحالناك.هقيريراهعلتبا
.كلذ

كلذيفثدحتنلً،اذإ":ةقفشللريثمكلذمكعمسيوهو،يراهلاق



."تقولا
قحمتنأو":فاضأوةماستبابهسأروبلآلامأ،"يطرشلااهيأًاركش"
تنك":نكنابسلدناههجاويلرادتسا."يسنرفلابارشلانأشبحجرألاىلع
."؟)ةيجيورنتاينورتكلإةكرش(موكيتبوأنعنيتشايلوقت

نمةرخاسلاةماستبالالّمحتينأهيلعناكوةروصلايراهطقتلا
.رداغينألبقرعشلاةباؤذبحاصراسمسلا

قاذميأاهلنكيملنكل،غبتةفافليراهلعشأ،فيصرلاىلع
ناكوسوشركأنصحيفةذفاننعسمشلاتسكعناً.امدمدمًاديعباهامرو
.هحطسىلعٍفاصديلجنمةقيقرةقبطكانهنأادبوًادجًائداهرحبلا
مللجرلالذإلهذه)ةيراحتنا(يزاكيماكلاةلواحماذامل؟كلذلعفاذامل
ً.اجراخهيمرتوةيريرحتازافقهبكسمتلطقف؟هفرعينكي

ًائيشلعفينأبجيناكنإلءاستوهينيعضمغأو،سمشلاهجاو
نكيمل.اهلكةيضقلانعيلختلالثم؛رييغتلاليبسىلعمويلاكلذًايكذ
سارجألاتأدب.كابترالاوىضوفلانماهسفنةلاحلاوً،ايقطنمودبيءيشيأ
.عرقتةيدلبلاىنبميف

يفئفادمويرخآكلذناك؛قحمرلومنأفرعييراهنكيمل
.ةنسلا
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45نوك.يجدوكمان
.عاجشلاغيلوأ
ًارارم،"ماريامىلعءيشلكنوكيس":فتاهلاربعلاقدقناك

.ً"ابيرقيمأودوعأس"،ةيرسةطخهيدلنأكًاراركتو
يذلاىنبملاحطسقوفءامسلاىلإرظنيةذفانلابناجبيراهفقو

ةقيقرةقبطنميلفسلابناجلانّولتبورغلاسمشتناكثيح،ههجاوي
ةرارحلاتناكلزنملاىلإهقيرطيف.رمحألاويلاقتربلابمويغلانمةدّعجمو
ريغًابابحتفدقًاصخشنأك؛عقوتمريغوحنىلعةّدحبتضفخنادق
فحزيأدبدقدربلاناك،ةقشلايف.هلالخنمةرارحلالكتبحُسيئرم
يف،دابللانمعونصملاهّفخعضودقناكنيأ.ةيبشخلاةيضرألاحاولأربع
ناك،ظحلانسحل.ركذتيمل؟ٍّفخيأهيدلناكله؟ّةّيلعلايفمأوبقلا
قوفتاذإهلاهيرتشينأغيلوأدعويتلانشيتسيالبةبعلمسابتكدق
.45نوك.يجدوكمان.يوبميغىلعسرتيتلايفيراهلجسىلع

عمجلرخآلافتحا.هفلخةصوب14هتشاشزافلتىلعرابخألاتلاوت
نولاتسرتسفليسواهفطاعتنعّربعتتربورايلوج.اياحضلالجأنملاومأ
فصقرهُظتروص.ماقتنالاةعاستناحدقو.ةدراولانيحناملاتالاصتاىقلتي
يفومنيءيشالو،روخصلانمدعاصتتءادوسناخدةدمعأو،ةيلبجحوفس
.فتاهلاّنر.ءارفقلاةعيبطلا

يجازمزوجعلجرهنأةطرشلاةدايقرقميفهنعفورعملا؛ربيوناك
كردتنأبجي.سكعلايراهُّنظينيحيف،هعملماعتلابعصيودينعو
.هعمتلداجتوأءاردزابهتلماعاذإًادينعحبصيسهنأطقف

يوونضمحيأدجنمل.جئاتنلارظتنتتنككنأفرعأ":ربيولاق
."ةتهابلاتامصبلاضعبىلعلعفلابانرثعاننكل،ةروراقلاىلع

."سيكلخادتنكاذإىتحفلتتنأىشخأتنك.ديج"
ىلعتامصبلارثأناك.ةيجاجزةروراقتناكاهنأظحلانسحل"

."ةّدعمايأدعبيفتخيسةيكيتسالبةروراق
يف)دوعلوحنطقةعطق(ةليطقةقطقطتوصعامسيراهعاطتسا

."؟ربيوايلمعتلازتالله":لأسوةيفلخلا
."معن"
."؟تانايبلاةدعاقيفِتامصبلانمقّقحتتسىتم"
."؟نآلاينلداجتله"ً:اككشتمزوجعلايعرشلابيبطلارّمذت



."ربيوايليوطتقويدلً.اقالطإ،ال"
."ةليللاهذهمهلزانمىلإنابشلابهذدقوبوساحريبختسلً.ادغ"
."؟تنأو"
.ةميدقلاةقيرطلابتالامتحالاضعبنعًاثحبِتامصبلانمقّقحتأس"

."ةرهاسدولبمعلانيعىقبتس.لوهايةليللاَِمن
ىغط.هبوساحلّغشومونلاةفرغىلإبهذّمث،ةعاّمسلايراهعضو

ىلعزودنيوجمانربلمعءدبوبوساحلاليغشتدنعردصييذلاتوصلا
ويديففلمحتف.ةدحاوةيناثةشيعملاةفرغنميكريمألاماقتنالامالك
حبصينأنودنمةّدعتارمئيسلامليفلادهاشو،نيفكريكيفةقرسلا
هيدلنأدجوف،ينورتكلإلاديربلاةنوقيأىلعرقن.ةقامحوأ،ةمكحرثكأ
لبقهتعاسىلعةرظنيراهىقلأً.اددجمةهدرلافتاهّنر.ةدحاوةلاسر
:فطللاهيلعىغطيتوصبّةيحتلايقليوةعاّمسلاعفرينأ

كمسابينتدّوزيتجوزنكل،ًءاسمكبلاصتاللرذتعأ.وبلآهينرآ"
."؟بسانمتقولاله.ءالجبةلأسملاهذهحيضوتانرودقمبنأتننظو

."زاتمم":داتعملاهتوصبكابترابيراهلاق
وأةأرملاهذهبانميأعمسيملو،يتجوزعمتشدرددقلً،انسح"

ذخأامبرو،اهضيمحتبماقًافرتحمنكل.ةروصلاىلعتلصحفيكفرعي
انتيبنولخدينوريثكصاخشأكانهً،اضيأ.ةخسنلمعملايفلمعيصخش
."ةلمتحمةديدعتاريسفتكانهنوكتدقاذهلو؛هنمنوجرخيو

ةنينأمطلاوءودهلابّىلحتيالوبلآهينرآتوصنأيراهظحال."مم"
ٍناوثعضبدعب.مويلاكلذقباستقويفهتربنيفاناكنيذللاامهيسفن
رّدقأسف،رمألااذهنعرثكأملكتلاديرتتنكاذإ":وبلآعباتتمصلانم
."يمقربكتدّوزاهنأيتجوزنمتمهف.بتكملايفيبلصتتنأ

."كلمعتاعاسيفدحأكجعزينأبحتالكنأتمهفانأو"
،ءاذحيفةروصعمةتيمةأرما.داهجإليتجوز...ضرعتتنأديرأال"

."يعملماعتتنأكنمدوأ!هللااي
."!كدالوأوكتجوزليهةروصلانكل.كلذمهفأ"
ودبيامىلعًامدانفاضأ."!رمألانعًائيشفرعتالاهنإكللوقأ"
ّرسفألهّليختيننكميلامتحالكنمّقثوتأنأكدعأ":ةبضاغلاهتربنىلع
."كلذثدحفيك

صخشلاىلإثدحتلاقحبظفتحألازأاليننكل،ضرعلاىلعًاركش"
لمآ":فيضينألبقوبلآسافنأىلإيراهعمتسا.ً"ابسانمهنظأيذلا



."اذهمهفتكنأ
."...عمسا"
اذإكتجوزبوأكبلصتأس.شاقنللًاعوضومسيلاذهنأىشخأ"
."هتفرعمديرأامكانهناك

.ً"اريثكتجعزنا...يتجوز.مهفتالتنأ!ةظحلرظتنا"
."؟ةضيرميهله،مهفأالانأ.قحمتنأ"
."...نكل،ال؟ةضيرم":هتوصيفحضاوشاهدنالاووبلآلاق
ساكعنايراهىأر."نآلاشاقنلااذهنميهتنننأحرتقأً،اذإ"
."ًءاسمتمع.يلمعتاعاستسيلهذه":لاقوةآرملاةحفصىلعهتروص

،كاذنآتفتخادقتناكً.اددجمةآرملاىلإرظنوفتاهلاةعاّمسعضو
،ةينانألا.اهبرعشتةياكنلاكلعجتيتلاةجهبلاو،ةريغصلاةماستبالاكلت
نأادبً؛اضيأرخآءيشكانهناك.ماقتناللعبرألاتافصلا:ةيداسلا،رورغلا
تناكامبر؛هتروصساكعنايفرظنلانعمأً.ادوقفمًائيش،امًابطخكانه
.ءوضلاطيلستةقيرط

كلتبنوأرابخإهيلعنأيفرّكفيبوساحلامامأيراهسلج
يذلاينورتكلإلاديربلاءاج.ءيشلاكلذيفريكفتلانعمأ.عبرألا"تافصلا"
ىلعرقن.furi@bold.com:لبقنمطقهريملناونعنمهاقلتدقناك
.ةلاسرلا

مودتسلوهيراهدسجيفةريرعشقترس،كانهسلجيناكامدنع
.ةلماكةنس

دلجلادتشاوهقنعرعشبصتنا؛ةلاسرلاأرقيناكنيحكلذثدح
.ّصلقتتسبالملثمهدسجلوح

مويلايفاهيلعرثُعوةأرماعمءاشعيفتنككنأليختنل؟بعلنله
؟لعفتاذام.ةتيميلاتلا

S2MN
.نريهكرتف،ليكاراهنأيراهفرعو،هليوعفتاهلاقلطأ
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ّةيزوللاعومدلا
.امهبتكملخدنيحيراهةيؤرلًادجًاشهدنمنسروفلاهناك
."؟...اهنأكردتله؟نآلاانهتنأ"
:ىرخألاقوفًاعارذعضيبوساحلاةشاشمامأًاسلاجيراهمتمت

.ً"ادجةئيطبتالآلاهذه.مونلاينافاج"
لقنةعرسىلعءيشلكدمتعي":لاقوهفتكقوفنمنسروفلاهرظن

.يد.سأ.يآَّطخمدختستتنأ.تنرتنإلاتاحفصىلعنوكتنيحتانايبلا
ًابيرقىظحنساننأل؛جهتبانكل،اٍّيداع)ةلماكتملاتامدخللةيمقرةكبش(.نأ
زنجادةفيحصيفتالاقمنعثحبتله.ةضيرعلاةمزحلاةمدخب
."؟ةينورتكلإلافيلسغنيرين

."معن...؟هه"
."؟وبلآسيدغيفىلإتملكتله؟وبلآهينرآ"
."معن"
."؟فرصملاةقرسبديدحتلابامهتقالعام"
،فرصملاةقرسبةقالعكلذلنإطقلقيملذإ،هيلإيراهرظنيمل

ضرتفينأًامامتًايعيبطناكاذهل،ةميرجلابقلعتيرمألانإلقيملًاضيأو
.ةشاشلاوبلآهينرآهجوألمنيحةباجإلاىدافتييراهناك.كلذهليمز
ةطبرقوفنمّلطتمويلاكلذىتحيراهاهاريةماستباضرعأتناك
:ٍلاعٍتوصبأرقوهيتفشبيراهظّملت.ماكحإبةدودشمقنع

نيثالثىلعمويلاوبلآهينرآلصح.ةرسألالمعلباقمًانويلمنوثالث
ةكرشيفمهسألالكسيوشتقدانفلاةلسلسترتشانأدعبنوركنويلم
يتلا،هترسألتقولانمٍديزمصيصختديريهنإوبلآلوقي.سمأوبلآ
ةلباقملالخوبلآلاق.ةحجانلاهتكرشعيببهمايقبابسأربكأتناك
."يتارامثتسامهأةرسألا.نوربكييدالوأةيؤرديرأ":هعمَتيِرُجأ

.لاقملاخسنبيراهماقو
."؟لاقملايقابديرتالأ"
."طقفةروصلاديرأ.ال":يراهلاق
."ً؟اضيأفراصملاقرسينآلاأدبدقو،فرصملايفًانويلمنوثالث"
،ءانثألاهذهيفً.اقحالحرشأس":هيسركنعضهنيوهويراهلاق

ًاديربلسرينمدجتفيكيلحرشتنأكرودقمبناكنإلءاستأ
.ً"اينورتكلإ



."ينورتكلإلاديربلايفناونعلا"
."؟حيحص،فتاهلاليلديفكلذو"
يفروكذموهو،هلسرأيذلاديربلامّدخمةفرعمكنكمينكل،ال"

ً.ادجطيسبلمعهنإ؛مهنيوانعونئابزلاءامسأبةحئالمّدخملايف.ناونعلا
."؟مامتهاللةريثمةينورتكلإةلاسرتيقلتله

.هسأريراهّزه
."رصبلاحمليفكلهدجأسوناونعلاينطعأ":نسروفلاهلاق
."؟موكتوددلوبىعديمّدخمبتعمسله.سأبال"
."؟ناونعلايقابام.هنمققحتأسيننكل،ال"
."هتيسندقل":لاقويراهدّدرت
حيرتبعالت.دنالنورغربعءطبباهداقوبأرملانمةرايسيراهبلط

ىشم.سمألاسمشيففيصرلاىلعتّفجدقتناكيتلاقاروألابةدراب
.مهفاتكأنيبمهسوؤرنونحيومهبويجلخادمهيديأنوّسديسانلا

.هيك.رأ.نأةعاذإطقتلاومارتفلخهترايسيراهداق،تدرتسليبيف
كانهتناك.تيرغنياتشةيضقنعًائيشاولوقيمل.عايذملاىلعةيرابخإلا
يناغفألاءاتشلانماوجنينلنيئجاللالافطألافالآتائمنأنمفواخم
هترسأدارفأعمةلباقمكانهتناكو،هفتحيكريمأيدنجيقل.يساقلا
.ةليوحتكانهوريسلاةكرحمامأةقلغمتلسيبتناك.ماقتنالااودارأنيذلا

ةفرعملًايفاكيلخادلاءادنلازاهجربعدحاويتوصعطقمناك."؟معن"
.ديدشٍماكزبةباصمنسنومديرتسأنأ

حرطًانكممناكنإتلءاست.نآلاىتحكتدعاسملًاركش.لوهيراه"
."؟تقوكيدلله.ىرخأةلئسأةعضب

."؟اذامنأشب":درتنألبقًاقيمعًاسفنتذخأ
."لأسأوانهءارعلايففقأالألّضفأ"
."ً؟ابسانمتقولاسيلأ":يراهلأسينألبق.رخآًاقيمعًاسفنتذخأ
.هحتفيلبابلايراهعفدولفقلاَّرص
ًاعارذواهيفتكىلعًالاشعضتقاورلايففقتنسنومديرتسأتناك

.ملالسلايراهدعصنيحىرخألاقوف
."ةزانجلايفِكتيأر":يراهلاق
."رضحينأبجيلقألاىلعاهناريجنمًادحاونأتننظ":تلاق

.توصّربكمربعملكتتاهنأكوتدب
."؟صخشلااذهنيفرعتتنكنإلءاستأ"



."؟دحاويأ":تلاقوفرطلاةينثمةروصلاددرتبتكسمأ
."عقاولايفمهنمًايأ"
.ًالوطمةروصلاىلإنسنومديرتسأتقّدح
."ً؟انسح"
.ًةيفاناهسأرتّزه
."؟ةقثاوِتنأأ"
."؟بيبحانآلناكنإنيفرعتله.مم"
."؟دحاو"
."؟نيريثكاوناكمهنأنيدصقتله":لاقوقمعبيراهسّفنت
ينعد.لزنملااذهيفتوصلكعامسكنكمي":تلاقواهيفتكتّزه

."رصتملالسلانإلوقأ
."؟يّدجءيشيأ"
."ةركفيأيدلتسيل"
كانهتناك":تلاقىتحًاليوطتمصتملاهنكلواهّدريراهرظتنا
نإفرعأال.فيصلااذهاهديربقودنصبناجبةّتبثمًامسالمحتةقرو
."...ةيافكةيّدجةقالعلاتناك

."؟ال"
نسكيرإمسااهيلعبُِتك،ةلاسرلاىلعناكاهديطخنأنظأ"

دقناكامبر":تعباتونيتقيقرلااهيتفشىلعةماستبارثأكانهناك."طقف
."عوبسأدعبةقرولاتفتخا،لاحيأب.لوألاهمسااهرابخإيسن

،رادحنالاةديدشملالسلاتناك.نيزباردلاىلإلفسألاوحنيراهرظن
."؟كلذكسيلأ،ءيشالنملضفأعوبسأ":لاقمث

.مهضعبىلإةبسنلابامبر":بابلاضبقمىلعاهديعضتيهوتلاق
."عمسأامكً،اينورتكلإًاديربتيقلتدقل.نآلابهذأنأبجي

."؟كلذكسيلأ،ناكميأىلإبهذينل"
بجي"ً:اعمدنيتءولممنينيعبتلاقوساطعلانمىرخأةبوناهتبلغ

."يتمجرتشقانن.فلؤملاهنإ.هيلعدرأنأ
.ً"اضيأهذهىلإيرظنتنأطقفكنمديرأ.دوعأسً،اذإ":يراهلاق
ىلإترظنواهيلعةرظنتقلأّمث،اهبتكسمأ.ةقرويراهاهاطعأ
.ةككشتميراه

يذلاتقولالكيذخ.بسحفةصّحفتمةرظنيقلأ":يراهلاق
."هيلإنيجاتحت



.ً"اتاتبيرورضريغ":ةقرولاديعتيهوتلاق
ةطرشلاةدايقرقمنميشميلقئاقدرشعيراهنمرمألاقرغتسا

،ةعبطمو،ةغبدملًارقمميدقلاّيرجآلاىنبملاناك.اتاغربلويك.هيأ21ىلإ
ةعانصدوجونعىركذ؛ىرخأةّدعءايشأحجرألاىلعو،ةدادحلللغشمو
ةءاضإلانممغرلاب.كاذنآىنبملالغشيكسينكتميركحبصأً.اقباسولسوأيف
ىلعةرهاظلازتالةيعانصلاةسمللانأالإ،رصاعملاروكيدلاوةديدجلا
.ةدرابلاةريبكلافرغلاىدحإيفربيويراهدجو.ىنبملا

."ً؟امامتقثاوتنألهً!ابت":يراهلاق
اهنأولوًادجةميلسةروراقلاىلعةمصبلا":لاقوًابعتمربيومستبا

ثحبننأاننكميً،اعبط.اهيلعرثعدقبوساحلاناكل،انتافلميفانيدل
نلوعيباسأقرغتسيسكلذنكل،ةئملابةرشعوةئمنيقثاونوكنلًايودي
."دكؤماذه.لاحيأبًائيشدجن

صرفنأنظأتنك.هنمانلناننأًامامتًاقثاوتنك.فسآ":يراهلاق
."ةمودعمًاقباسهلثملجرلاقتعامدع

ناكميفثحبلاانيلعنأانفيشرأيفتسيلهتمصبنأةقيقحينعت"
نمفايلألاوةمصبلاهذه.سوململيلدلقألاىلعانيدل،نآلانكل.رخآ
."!نسغله.عطاقتابثإانيدلف،لجرلاىلعروثعلاانعطتسااذإ.نيفكريك

.ةأجفامهراوجبرميباشفقوت
سيكيفافلسركأنمةعبقلاهذهينتلصودقل":لاقوربيورمذت
."؟اذهمهفتله،انهتاناويحةريظحريدنال.حوتفم

.فراعلاةرظنبيراهقمرونسغلهأموأ
رمألالبقتتنأبجي"ً:اددجميراهىلإريدتسيوهوربيولاق

."مويلانوسرافيإعمثدحاملّمحتتنأكيلعنكيمللقألاىلع.لجرك
."؟نوسرافيإ"
."؟مويلاترفلوكيفثدحامبعمستملأ"
:لاقّمث،هيديكرفوٍتفاختوصبربيوكحضوً،ايفانهسأريراهّزه

."لوهايكقيرطيفكدعاستةديجةصقكربخأس،لاحلاكلتيف"
لمجبً،ازجوم؛اهبتكييتلاةيطرشلاريراقتلالثمربيوفصوناك

ةربنوأ،رعاشملانعبهسمدرسيأنودنمثدحلافصتةرصتخم
.تاغارفلاءلميفةلكشميراهىدلنكتمل.هجولاتاريبعتوأتوصلا
نالخديربيوونوسرافيإنورتاقرسلاةدحوريدمليختينأهرودقمبناك
اتلكتناك.امهفلخدصويبابلاعامسو.هيأحانجلايفةرايزلافرغىدحإ



نيجسلاعيطتسي.رسأللنيتزّهجمولابقتسالابتكمبناجىلإنيتفرغلا
ناكةفرغيفمهّزعأوهيلإسانلابرقأعمءودهتاظحلعضببعاتمتسالا
ددعو،ةيعانطصادوروو،يساسأثاثأ؛ةحيرماهلعجينألواحدقمهدحأ
.رادجلاىلعةتهابلاةيئاملاتاحوللانم

،هعارذتحتًاكيمسًاباتكطبأتي؛نانثالالصونيحًافقاولوكسارناك
ةزهاجوةقّسنمراجحأعمجنرطشةعقرمهمامأةضفخنملاةلواطلاىلعو
ناكً.املأناحضنتنيتينبنينيعبامهيلإرظنو،ةفشتنببسبنيمل.بعلل
نكيملً.ابيرقتهيتبكرىلإلصيفطعملاهبشيضيبأًاصيمقيدتري
،سلجينأليحنلاليوطلايرجغلانمةظاظفببلطوً،احاترمنوسرافيإ
.ةتهابةماستبابرمألالوكسارعاطأف

نابشلاةطرشلالاجرنمًالدبهعمربيوبحطصادقنوسرافيإناك
ىلعهدعاسينأنكميزوجعلابلعثلانأّنظهنأل؛قيقحتلاقيرفيف
جرخأورادجلادنعًايسركربيوعضو.لاقامك،لوكسارنعةركفنيوكت
.ةعمسلائيسنيجسلاةلابقنوسرافيإسلجنيحيف،تاظوحلمرتفد

،ًءاجر":ةبعللاءدبىلإيطرشلاوعديلةحوتفملاهديًاداملوكسارلاق
."نوسرافيإريدملااهيأ

بناجبنيفداتسغوبةقرسنعروصسمخعضيوهو،نوسرافيإلاق
ال،تامولعمىلعلصحنلانهىلإانئجدقل":ةلواطلاىلعًاضعباهضعب
."اذهنَمفرعننأدونً.اباعلأبعلنل

لوقيوهواهيلإرظنلانعمأوىرخألاولتةدحاولاروصلالوكسارعفر
.ٍلاعٍتوصب"ممه"

."ً؟املقريعتسأنأيننكميله":اهلكاهيلإرظننأدعبلأس
.تارظننوسرافيإوربيولدابت
."يملقذخ":لئاسربحملقهيطعيوهوربيولاق
عونلالّضفأ":نوسرافيإنعهرصبحيشينأنودنملوكسارلاق

."يداعلا
هبيجنمّفاجربحملقجرخأو،هيفتكتاقرسلاةدحوسيئرّزه

.هايإهاطعأويلخادلا
لمحيناكيذلا،ضيبألانوسرافيإملقءاطغعزنيوهو،لوكسارلاق

ةشوطرخأدبمحرشأنأّدوأ،ًالوأ":كسرونندفرصمراعشةفداصملاب
لاملاىلإغابصةشوطرخًً◌امئادفراصملاوفظومفيضي،نافرعتامك.غابصلا
يفةيندعملالاومألابلعبةلصتمةشوطرخلا.ةقرسىلإمهضرعتلًابسحت



يف،ةكرحلابلمعتلاسرإزاهجبشيطارخلاضعبطبترت.يلآلافاّرصلازاهج
دقةباوبزواجتتنيحىرخأةزهجألمعت.ًالثمسيكيفتعضولاح
ةشوطرخلايفنوكيامبر.فرصمللسيئرلالخدملاىلعأيفةّتبثمنوكت
ةفاسمىلإلصينيحًاراجفناثدحيدقطقالبطبترميرهجملاسرإزاهج
ددحمتقودعبىرخأةزهجأرجفنت.رتمةئملقنل،طقاللانعةنيعم
،ةزهجألاعاونألكىلعاهسفنةشوطرخلايوتحتنأنكمي.اهليغشتنم
.ةيدقنلاقاروألانيباهؤافخإنكميىتحةريغصنوكتنأبجينكل
،امهضعبنعنيرتميتنسهتبابسوهماهبإلوكساردعبأ،"مجحلااذهباهضعب
وأ،غابصلايهةلكشملاو،قراسلاىلعًارطخسيلراجفنالا":ًالئاقعباتو
."ربحلا

.ملقلانمربحلاةشوطرخجرخأ
يضاملايفاوناكمهنأينّملع.ربحلاةعانصيفلمعييدجناك"

ىعديوايساكألاةرجشنمغمصلايتأي.دوسأربحعنصلغمصلانومدختسي
."مجحلااذهبءارفصتارطقبليسيهنأل؛ّةيزوللاعومدلا

ً.ابيرقتةزولمجحب،هتبابسوهماهبإبةرئادلّكش
،يحطسلاهرتوتففخيوًاجزلربحلالعجيهنأوهغمصلانمفدهلا"
ناكليوطتقولبق.بيذمىلإًاضيأجاتحت.ةلئاسديدحلاحالمأيقُبيو
لاق.لخلاوأ،ضيبألايسنرفلابارشلاوأراطمألاهايممادختسابىصوي
بارشلاو،ودعىلإبتكتنيحربحلاىلإلخلاةفاضإبجيهنإيدج
."قيدصىلإبتكتنيحيسنرفلا

.هثيدحلوكسارعباتكلذنممغرلابنكل،نوسرافيإحنحنت
كانه.قرولاىلععضوينيحًايئرمحبصي.يئرمريغربحلا،ًالوأ"
ىلععضوتنيحًايئايميكًالعافتريثتغابصلاةشوطرخيفءارمحتائيزج
دبألاىلإةموسوملاومألاىقبتس.ًاليحتسماهتلازإلعجياذهو؛دوقنلاقرو
."ةقورسماهنأب

."...فرعأنأدوأ.غابصلاةشوطرخلمعتفيكفرعأ":نوسرافيإلاق
ىلإً،ادجةطيسباهنأةناقتلاهذهيفعئارلاءيشلا.ريدملااهيأًاربص"
اهلعجأو،ءاشأثيحاهعضأ،يسفنبغابصةشوطرخعنصيرودقمبهنأةجرد
يفةبولطملاتاّدعملالكعضونكمي.طقاللانمةددحمةفاسمىلعرجفنت
."ءادغةبلع

.تاظوحلملاليجستنعفقوتدقربيوناك
وهأدبملا.نوسرافيإريدملااهيأةناقتلاسيلةشوطرخلاأدبمنكل"



قصلي":ًالئاقعباتّمثةريبكةماستبابلوكسارهجوقرشأ،"ةميرجلاتابثإ
حبصيامدنعوً،ادجيوقربحلاو.هدلجوقراسلاسبالمبًاضيأهسفنربحلا
.مَكَحلاباذع.مدلابخطلملامً.ادبأامهنعهلسغعيطتستنلكيديىلع
."قراسلاباقع

ىنحناامدنعو،ةلواطلافلخضرألاىلعربحلاةشوطرخلوكسارىمر
.تاظوحلملارتفدديريهنأربيوىلإنوسرافيإراشأ،اهطقتليل

بتكتنأكنمّدوأ":ةلواطلاىلعرتفدلاعضيوهونوسرافيإلاق
.ً"اباعلأبعلنلانهانسل،تلقامك.روصلايفرهاظلاصخشلامسا

.الً،اباعلأبعلننل":ءطببملقلاءازجأعمجيوهولوكسارلاق
."؟كلذكسيلأ،لاملاذخأيذلاصخشلامسابكدّوزأنأتدعو

نيحمامألاىلإىنحنا."معن،قافتالاوهكلذناك":نوسرافيإلاق
.بتكيلوكسارأدب

همسابتكأنل.قافتالاامفرعن)رجغلا(ناسكروسكإلانحن":لاق
هبلصتايذلالجرلاوماظتناباهيلإبهذييتلاةيناغلاامنإو،بسحف
ضفر،ةبسانملابً.اضيأًاثيدحهتنباداؤفّمطحيذلاباشلاةبكررسكيل
."ةمهملاينعملاصخشلا

ىلعةظوحلملاأرقيذلاربيوىلإةعرسبنوسرافيإرادتسا."زاتمم...هآ"
.لجع

ريدمهنإ.نستنميلكجليه...نكل":متمتوةجهتبملاةماستبالاتشالت
."؟طروتموهله.عرفلا

."؟كلذكسيلأ،لاملاجرخأً.اريثك":لوكسارلاق
قراسلاةبيقحيفهعضوو":بابلادنعنمقيمعلاربيوتوصءاج

."ةيشامقلا
ام":لاقوبضغلاىلإكشلانمءطببنوسرافيإهجوريبعتريغت
."؟اندعاستنأتدعو؟ةرثرثلاهذه

يفىرغصلاهعبصإلببدملاليوطلارفظلاىلإرظنلالوكسارنعمأ
نأنوسرافيإلحّولوةلواطلاقوفىنحناوً،اظاتغمأموأمث،ىنميلاهدي
سلجا.ةايحلاىزغمّملعت؛ةمولعمكيلإ.قحمتنأ":سمهوهنمبرتقي
هنكل،اهتدقفدقتنكيتلاءايشألاىلعروثعلاًالهسسيل.كنبابقارو
.جنرطشلاةعقروحنراشأوتاقرسلاةدحوسيئررهظىلعتبر."نكمم
."ريدملااهيأكرود"

قفن،ترفلوكربعربيوعميشميوهوًابضغطيشتسينوسرافيإناك



.ةطرشلاةدايقرقمبنستوبنجسلصيرتمةئمثالثهلوطضرألاتحت
."!بذاكيرجغبتقثو!نيبذاكلانيمرجملادحأبتقثو":نوسرافيإلاق

نأديري،ىطخلاّثحيربيوناك.ةيرجآلاناردجلالوطىلعىدصلادّدرت
نمنيجاسملالقنلمدختُسيترفلوكناك.بطرلادرابلاقفنلانمجرخي
اّمعةريثكتاعاشإترسو،اهيلإوةطرشلاةدايقرقميفباوجتسالافرغ
.لفسألايفثدحيناك

ءيشبيندع":لاقمثهتعرسدازوهلوحةوقبهتّزبةرتسنوسرافيإدش
وحنرادتسا."؟انقفتا.صخشيألاذهنعةملكبهّوفتتالأ:ربيوايدحاو
."ً؟انسح":هبجاحًاعفارربيو

نيحهسفنردقلابةيمسر"معن"نوسرافيإلاؤسنعباوجلاناك
."فوب"توصربيوعمسوةيلاقتربهناردجترفلوكيفناكمىلإالصو
.هردصكسمي،ءامةكربيفهيتبكرىلعّرخوبعرةخرصنوسرافيإقلطأ

دجيملهنكلوقفنلايفًاراسيوًانيميرظنوهسفنلوحربيورادتسا
ىلإقّدحيناكيذلا،تاقرسلاةدحوريدمىلإًاددجمرادتسامثً،ادحأ
.رمحألابةجّرضملاهدي

."رضتحأانأ.فزنأانأ":هوأت
.ههجويفناظحجتنوسرافيإينيعةيؤرربيوعاطتسا
هيلإقّدحيربيوىلإرظننيحًافوخشعتريهتوصو،نوسرافيإلأس

."؟رمألاام":همفًارغاف
."فيظنتلالحمىلإبهذتنأكيلعنوكيس":ربيولاق
لكىلعرشتنادقرمحألاغابصلاناك.لفسألاىلإنوسرافيإرظن
.ةحتافلاءارضخلاهترتسنمءازجأوهصيمق

."رمحأربح":ربيولاق
يرهجملاراجفنالاناك.كسرونندفرصمملقاياقبنوسرافيإجرخأ
تداعىتحناتضمغمهانيعوهيتبكرىلعيقب.طسولايفقبطنيهلعجدق
.ربيوىلعهرظنّتبثّمثًاددجمةيعيبطهسافنأ

،"؟رلتههفرتقابنذمظعأامفرعتله":ةفيظنلاهديدميوهولأس
هرصببنوسرافيإلاج.هيمدقىلعفقيلنوسرافيإّدشوهديربيوكسمأ
هنأ":هسفنبهلاؤسنعباجأوهازواجتدقاناكيذلاقفنلانمءزجلاىلع
."رجغلاىلعًامامتِضقيمل

نعصخشيأىلإةملكالو":تفاخٍتوصبكحضيوهوربيوّدلق
.هلزنمىلإًادئاعهترايسداقوبأرملاىلإةرشابمنوسرافيإبهذ.اذه



."لقألاىلعمايأةثالثةدمهدلجربحلاّخطليس
."؟اذهلوكسارلامتلعفاذامو":قّدصمريغهسأريراهّزه
.ةيدارفناةنازنزيفهعضيسهنإنوسرافيإلاق":لاقوهيفتكربيوّزه

،فالتخالانعثيدحلاب.فلتخملجرلا.ءيشبعفنينلكلذنأفرعأ
هذهءانثتسابءيشيأىلعامتلصحله؟يتبعمرومألايرجتفيك
."؟ةمصبلا

ً.ايفانهسأريراهّزه
."ةعرابنوكتس.اهيفاهدلاوةيؤريننكمي.ةزيممةاتفلا":ربيولاق
."؟اهدلاوفرعتتنكله.معن"
هتايحنأفسؤملانموً،اصلخموًاّبيطًالجرناك":لاقوربيوأموأ

."لاحلاكلتىلعتهتنا
."وهلعفامكريبخيطرشئطخينأبيرغ"
."ةطلغتناكاهنأنظأال":ةوهقناجنفلسغيوهوربيولاق
."؟هأ"
.ربيومهمه
."؟ربيوايتلقاذام"
املكاذه.هيجوببسكشنودنمهيدلناك.ءيشال":متمت

."هلوقأ
هلوقأاملك.كشنودنممّدخمموكتوددلوب":نوسروفلاهلاق

هيدلوًالثمفييكيفوبقيفنوكيدق.ناكميأيفًالجسمسيلهنإ
يناردأامً.اضعبمهضعبىلإةصاخةيعالخًامالفأنولسرينولوهجمنئابز
دحأمهدجينأنوديريالصاخشأىلعرثعننأنكميالرشبلانحن؟انأ
."يقيقحصتخم،عراببّقعتمبنيعتستنأبجي.لاغدألاكلتيف

نكل،هعمسيمليراهنأةجردلًامعانبابلاىلععرقلاناك
."لخدا":خرصنسروفلاه

.رذحببابلاحُتف
."؟كلذكسيلأ،يتبً.ابحرم":ةماستبابنسروفلاهلاق
روثعلالواحأتنك":هلتلاقمثيراهىلإةعرسبترظنوتأموأ
."...ةحئاللايفروكذملايولخلاكفتاهمقر.كيلع

ُّدعأسويسلجا.يولخلاهفتاهدقفدقل":ضهنيوهونسروفلاهلاق
."كلنسروفلاهوسربسإ

راديفهايإكيُرأنأبجيًائيشكانهّنكلً،اركش":ًةلئاقتدّدرت



."؟تقوكيدلله.يراهايملألا
.ملاعلايفتقولالك":هيسركىلعفلخلاىلإليميوهويراهلاق

عدخلوكسارو.ةقباطمتامصبال.طقفئيسربخربيوىدلناك
."مويلاةعدخرشنوسرافيإ

عنمعيطتستنألبقكلذبيتبتهّوفت."؟ئيسربخكلذله"
.نسروفلاهويراهكحضو،ةجعزنماهمفّتطغ.اهسفن

ايًاددجمكارأنأفيطل":يراهعمرداغتنألبقنسروفلاهلاق
ًافقاويقبو،يراهنمةرسفتسمةرظنىلعامنإو،درىلعلصحيمل."يتب
.ةفرغلاطسويفًاليلقًاجرحم

يفنيصخشلعستتيتلاايكيأةكيرأىلعةيوطمةيناطبيراهظحال
."؟سمأةليلانهِتمنله":يتبلأسوملألاراد

عّرسملادهاش.بسحفُتوفغ":وديفلاطيرشلّغشتيهوتلاق
."ةروصلاهذهيفنياتشو

ليمتنياتشوقراسلاةروصتفقوأدقتناكثيحةشاشلاىلإتراشأ
.فقيهقنعىلعرعشلانأيراهسحأ.هوحن

."؟كلذكسيلأ،اذهيفبيرمءيشكانه":تلاق
هلعجامكلذنأفرعو،نياتشمث،قراسلاىلإرظنلايراهنعمأ

كانهدوجومءيشنعتقولالاوطثحبيوً،اراركتوًارارممليفلادهاشي
.هنعلفغهنكل

."؟هتيؤرعيطتسأالوهنيرتيذلاام؟رمألاام":لأس
."لواح"
.ً"افلستلواحدقل"
."اهبرعشاوكينيعضمغأ،كتيكبشيفةروصلاعبطا"
."...قدصب"
."؟كلذكسيلأ،قيقحتلاوهاذه":تلاقّمثتمستبا،"يراهايايه"
.هتلاقاملعفوهيفتكّزهمث،ًاليلقًالهاذاهيلإرظن
."؟يراهايىرتاذام"
."ّينفجيَنطاب"
."كجعزيامبينربخأ.ّزكر"
."اهبنافقييتلاةقيرطلانع...ءيش.امهنأشبءيشكانه"
."؟اهبنافقييتلاةقيرطلانعاذام.ديج"
."امًاعونةحيحصريغةقيرطبنافقيامهنإ.فرعأال...نافقيامهنإ"



."؟ةقيرطيأبأطخ"
لزنميفناكنيحهبسحأيذلاهسفنقرغلاروعشيراهباتنا
لواحتاهنأك؛اهتسلجيفمامألاىلإليمتتيرغنياتشىأر.وبلآسيدغيف
يذلاصخشلاهجوىلإعانقلايبقثنمقّدحيناك.قراسلاتاملكعامس
ةظحللاهذهيف؟ركفتتناكَميفو؟ركفيناكَميف.هلتقىلعكشوي
لجرلاكلذ،نوكينمفاشتكالواحتتناكله،نمزلانمةدّمجتملا
؟عّنقملا

."؟ةقيرطيأبأطخ":يتبترّرك
."...امهنإ...امهنإ"
اهنإ.ماخرىلإهلوحنملكلّوحت.دانزلاىلععبصإو،ديلايفٌحالس

.اهنانسأُّسمتةهوفلا.اهينيعةيؤرهنكمي.اهمفحتفت
."؟ةقيرطيأبأطخ"
."امهضعبنمًادجنابيرقامهنإ...امهنإ"
."!يراهايتنسحأ"
يفتفاطو)ةيلخلاديحوناويح(ايبيمألاهبشتعقبتألألت.هينيعحتف

.هتيؤرلاجم
."؟نينعتاذام؟تنسحأ":ًالئاقمتمت
ايًامامتقحمتنأ.تقولالاوطهارنانكامتاملكلابتفصودقل"
.ً"اضعبامهضعبنمًادجًابيرقنافقيامهنإ.يراه

."؟اذامبقلعتياميفًادجنيبيرقنكل،كلذلوقأيسفنتعمس،معن"
ايقتليملناصخشاهيففقينأبجييتلاةفاسملابقلعتياميف"

."لبقنمطق
."؟هه"
."؟لاهدراودإبتعمسله"
.ً"امامتسيل"
اهيقبييتلاةفاسملانيبةلصلاحرشنملوأناك.عامتجاملاع"

.ً"اديجةّقثوماهنإ.مهنيبةقالعلاوًاضعبمهضعبنيبصاخشأ
."يحرشا"
نمًاضعبمهضعبنوفرعيالنيذلاصاخشألانيبةيعامتجالاةفاسملا"
اهيلعظفاحتنأبجييتلاةفاسملايهكلت.فصنوراتمأةثالثىلإدحاو
تالفاحلاراظتناريباوطىلإرظنانكل،كلذبحمسيفقوملاناكاذإ
نورعشيوًاضعبمهضعبىلإبرقأسانلافقي،ويكوطيف.ضيحارملاو



."عقاولايفًايبسنةليئضىرخأىلإةفاقثنمتافالتخالانكل،ةحارلاب
."؟كلذكسيلأ،رتمنمدعبأةفاسمنماهلسمهينأهنكميال"
،ةيصخشلاةفاسملابفرُعياميفكلذلعفهرودقمبناكنكل،ال"

يتلاةفاسملايهكلت.ٍدحاوٍرتموًارتميتنسنيعبرأوةسمخنيبحوارتتيتلا
ّمطح،ىرتامكنكل.فراعملاىعدياموءابرغعمسانلااهيلعظفاحي
ً.ارتميتنسنورشعاهنإ.ةفاسملاتسقدقل.لصافلادحلااذهنياتشوعّرسملا
نمًً◌ادجًابيرقنوكتامدنع.ميمحلالصاوتلاّزيحلخادامهنأينعياذه
ةرارحوأهتحئاريدافتوأههجوىلعزيكرتلاكنكميالرخآلاصخشلا
."نيبّرقملاةرسألادارفأوأجاوزأللةصصخمةفاسماهنإ.هدسج

يفناطروتمنيصخشلانيذهنكل،كتامولعمبتشهُددقل":يراهلاق
."جرحفقوم

،معن":اهنزاوتدقفتالىتحيسركلاعارذكسمتيهو،يتبتخرص
المهنإف،نيرطضمسانلانكيملاذإً.ادجًاريثمرمألالعجياماذهنكل
نيرطضماسيلنياتشوعّرسملاو.اهنعلاهدراودإملكتيتلادودحلانوربعي
."كلذىلإ

."راكفألاةلسلسعباتنل،سأبال":لاقوهنقذيراهكرف
."ديجلكشبتيرغنياتشفرعيناكعّرسملانأنظأ":يتبتلاق
ً،اذإ".هعباصأربعملكتوههجوىلعهيّفكيراهعضو."ديج،ديج"
ةنقتمةقرسةيلمعذّفنيذلافرتحملافرصملاقراسفرعتنياتشتناك
."؟كلذكسيلأ،جاتنتسالااذهانذخأينيأىلإنيفرعت.اهلتقينألبق

يفتيرغنياتشنعهيلعروثعلااننكميامىرأس":تلاقويتبتأموأ
."لاحلا

ًادوجومناكصخشعمثيدحلافارطألدابتنسكلذدعبو.عئار"
."ميمحلااهّزيحنمضنايحألامظعم
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عئارموي
."يدسجيفيرستةريرعشقناكملااذهلعجي":يتبتلاق
لاق.دورلكروجدلونرأىعديانهريهشضيرممهيدلناك":يراهلاق

ً،اذإ.سفنلاملعمسابفورعملاضيرملاشحولاغامدوهناكملااذهنإ
."؟تيرغنياتشنعًائيشيدجتمل

تافلاخمىلإريشتالةيفرصملااهتاباسحو،ةبئاشهبوشتالاّهلجس.ال"
تاعفدال.معاطملاوأسبالملارجاتميفقوستلايففرستنكتمل.ةيلام
قافنإلاناك.ناهرلاىلعىرخأتاراشإيأوألويخللكرجبداتسايف
."فيصلااذهولوابواسىلإةلحرهتفشتكايذلاديحولا

."؟اهجوزو"
."دصتقمومزتلمً،امامتهسفنءيشلا"
ٍنابمبةطاحمةحاسىلإالصووداتساغىفشتسمىلإةباوبلاتحتاّرم
.رمحألارجآلانمةّديشمةمخض

.ً"انجسهبشي":يتبتلاق
عساتلانرقلانميناملأيرامعمسدنهم.رميرششيرنياه":يراهلاق
."نستوبنجسًاضيأممص.رشع

ودبيودوسألابًاغوبصمهرعشناك.لابقتسالانمامهقفاريلضرممءاج
امعقاولايفوهو؛ميمصتلامعأبموقيوأةقرفيففزعيصخشلثم
.هلعفيناك

دنورتناك":2جمسقلاىلإقاورلايفلجعىلعنوشميمهولاق
."ةذفانلاربعجراخلاىلإقّدحيونايحألابلغأسلجيتيرغ

."؟مالكللدعتسموهله":يراهلأس
نوركةئمتسعفددقضرمملاناك."...نآلاملكتينأهنكمي،معن"

فرطيوتالصخلاىدحإبكاذنآثبعيو،ثعشأودبيدوسألاهرعشلعجل
،قرخألثمودبيهلعجتراطإلاةشكرزمءادوسةراظنربعيراهىلإهنيعب
امنإوقرخأسيلهنأىرينأنكميذبهجلانأيأً؛امامتةبسانملاةقيرطلاب
.ريبخ

نعملكتيلماريامىلعتيرغناكنإيليمزلءاستي":يتبتلاق
."هتجوز

نافشتكتس":هتراظنمامأىلإرعشلاةلصخديعيوهوضرمملالاق
.ً"ادعتسمنوكينلفً،اددجمناهذببيُصأاذإ.كلذ



ةياهنىلإاولصو.ناهذبًاباصمًاصخشنأنافرعيفيكيراهلأسيمل
.ةيرئادةذفانهيفًابابضرمملاحتفوقاورلا

بجيله":ةقينألالابقتسالاةفرغءاجرأيفرظنتيهويتبتلأس
."؟هيلعبابلادصوينأ

لجرلاىلإراشأو،"ال":حرشلايفبهسينأنودنمضرمملالاق
بناجىلإلُقندقناكيسركىلعسلجيضيبأماّمحبوثسبلييذلا
."امكجورخقيرطراسيىلإةبوانملابتكميفنوكأس":لاقوةذفانلا

جراخلاىلإقّدحيناكيذلاو،يسركلاىلعسلاجلالجرلاىلإايشم
لقنتتناكيتلا،ىنميلاهديكرحتييذلاديحولاءيشلاو،ةذفانلاربع
.ةيلآعارذلثمةيئاقلتوٍجنشتب،تاظوحلمرتفدقوفًً◌املقءطبب

."؟تيرغدنورت":يراهلأس
،هرعشلكقلحدقتيرغنإذإ،رادتسايذلاصخشلافّرعتيمل

هينيعيفيراهاهآريتلاةيساقلاةرظنلاّلحمّتلحو،ًاليحنههجوادبو
ةيواخوةئداهٌةرظنبرضملاةركبعلميفاهيفهلباقيتلاةيسمألاكلت
كلتىلعنودبيمهنإ.لبقنماهآردقيراهناك.امهتزواجتةعئاضو
.مهبونذنعريفكتلانوأدبينيحبراشملافلخىلوألاعيباسألادعبلاحلا
ريفكتلا؛هسفنءيشلالعفيلجرلاكلذنأيرطفلكشبفرعييراهناك
.بنذلانع

."ةطرشلانمنحن":يراهلاق
.امهيلإتيرغرظن
."كتجوزوفرصملاىلعوطسلابرمألاقلعتي"
يراهناكاممهفيلّزكرينأهيلعنأكً؛ابيرقتهينيعتيرغضمغأ

.هلوقي
كيلعحرطننأانرودقمبناكاذإلءاستنانك":ٍلاعٍتوصبيتبتلاق

."ةلئسأةعضب
.تسلجوهبناجىلإًايسركيتبتبحسف،ءطببتيرغأموأ
."؟اهنعانربختنأكنكميله":تلأس
.تييزتلائيسبابلثمهتوصّرص."؟امكربخأ"
اذام.نياتشنعفرعننأدون.معن":ةفيطلةماستبابيتبتلاق

عونلاكلذ.امكيدلتناكيتلاططخلاام.بحتتناكاذام.لعفتتناك
."ءايشألانم

ًابناجملقلاعضومث،يتبىلإتيرغرظن."؟ءايشألانمعونلاكلذ"



تناك.رابتخابيبانألافطأ.ةطخلايهكلتً.ادالوأبجننسانك":لاقو
ىلعانك.نينثادئازنينثاً.امئادتلاقامك،نينثادئازنينثا:مأوتيفلمأت
.هينيعيفعومدلاتضافانهو."ءدبلاكشو

."؟كلذكسيلأ،ليوطتقوذنمناجوزتمامتنأ"
.عنامألتنكامف،برضملاةركاوبعليملاذإ.تاونسرشع":تيرغلاق
سيلأ،مهدلاواهبحييتلااهسفنءايشألااوبحينأدالوألاماغرإكنكميال
."عتممليخلابوكر.ليخلابوكرنولّضفيساوناكامبر؟كلذك

."؟تناكصاخشألانمعونيأ"
دقُتنك.1988ماعانيقتلا.تاونسرشع":ةذفانلاًاهجاومتيرغرّرك

ةسردميفةريخألااهتنسيفتناكوولسوأيفةرادإلاةيلكيفةساردلاتأدب
نولوقيعيمجلانأفرعأ.يتايحيفاهتيأرةاتفلمجأتناك.ةيوناثلانسين
،اهاسنتنأبجييتلاواهنمجاوزلاكنكمياليتلاةأرملايهةليمجلانإ
اهنأيفطقريكفتلانعفقوتأملوً.ايقيقحرمألاناك،نياتشعمنكل
ثالثلاوطةليلومويلكًاعمانيقبورهشدعبًاعمشيعللانلقتنا.لمجألا
نياتشحبصتنأىلعتقفاودقاهنأقّدصأالكلذنممغرلاب.تاونس
ًامهبمرمألادجتً،امجًابحًاصخشبحتامدنعً؟ابيرغاذهسيلأ.تيرغ
."؟كلذكسيلأً،احيحصسكعلانوكينأبجي.هسفنردقلابّكبحينيح

.يسركلاعارذىلعةعمدتطقس
ةفصلاكلتنورّدقيسانلانمريبكددعكانهدعيمل.ةّبيطتناك"

اهنأتّنظاذإتناك.ةعاجشوً؛امئادةفيطلوةصلخمو،ةقثلحمتناك.نآلا
اهنإتلق.كانهىلإلزنتوضهنت،مئانانأولفسألايفءاضوضعمست
قباطلايفصوصلامًامويكانهناكاذإلعفتساذامف،ينظقوتنأبجي
كظقوتسوً،اكعكاهدنعمهلمّدقأس:لوقتوكحضتتناكاهنكل؟يلفسلا
كعكلاةحئارينظقوتنأضرتُفيناكً.امئادكلذلعفتاهنألكعكلاةحئار
."معن...نيح

ةيراعلاالوتبلاراجشأناضغأتحّول.عومسمٍتوصبًاقيمعًاسفنسّفنت
مث.ً"اكعكّرضحتنأبجيناك":سمه.ةفصاعلاحيرلايفمهلجراخلايف
.يكبيهنأادبنكل،كحضينألواح

."؟اهؤاقدصأناكفيك":يتبتلأس
.لاؤسلاراركتىلإترطضاوكحضلانعفقوتدقتيرغنكيمل
اهتقالعو،ةديحوتناكاهنألامبر.اهدرفمبءاقبلابحتتناك":لاق

."رخآدحأىلإةجاحبنكنمل.رخآلاباندحأيظحمث.ةقيثواهيدلاوب



سيلأ،اهنأشبفرعتالنيرخآبتاقالعاهيدلتناكامبر":يتبتلاق
."؟كلذك

."؟نينعتاذام":لأسواهيلإتيرغرظن
نأينعأ":ًةلئاقةعرسبتمستباوكابترالانميتباتنجوتّرمحا
صاخشألالكعماهلدابتتيتلاثيداحألاىلعكعلُطتنكتملامبركتجوز
."مهبيقتلتنيذلا

."؟يلوقتنأنيلواحتاذام؟اذامل"
رومألامامزّىلوتيذلا،يراهعمتارظنتلدابتواهقيريتبتعلتبا
اذإىتح،تالامتحالالكنمًامئادقثوتننأبجيانتاقيقحتيف":لاقو
عمنيطروتمفرصملايفظومضعبنوكينأاهدحأو؛ةفيعضودبتتناك
ةيلمعطيطختيفلخادلانمةدعاسمكانهنوكتًانايحأ.قراسلا
بلعءلمداعيىتمفرعيقراسلانوكينأ،ًالثم،كشكانه.اهذيفنتو
نعًاثحبتيرغهجوىلإرظنلايراهنعمأ."ةيندعملايلآلافاّرصلا
لصاوتيدعيملهنأهيلإاتحوأهينيعنكل،كلذىلعهلعفّدرىلإتاراشإ
."نيرخآلانيفظوملالكىلعاهسفنةلئسألاانحرطدقل":ًالئاقبذكف،امهعم

ءطبب،تيرغأموأً.اديحووًانيزح؛جراخلايفةرجشلاىلعبارغقعز
.ةعرسبمثةيادبلايف

اهنأنانظت.نياتشلتقببسوهكلذنأنانظت.تمهف!اهآ":لاق
يأةلازإلاهيلعرانلاقلطأ،اهلالغتسانمىهتناامدنعو.قراسلافرعت
."ً؟احيحصكلذسيلأ.ةلمتحمّةلدأ

."لقألاىلعدراولامتحااذهً،انسح":يراهلاق
ٌحضاو":لاقوءافوجةنيزحةكحضًاددجمكحضوهسأرتيرغّزه

اذاملو.طقًالثاممًائيشلعفتنأنكميال.نياتشيتجوزافرعتملامكنأ
."ةرينويلمتحبصأل،لوطأًاتقوتشاعاهنأول؟كلذلعفتس

."؟هوأ"
ٍنابمةثالثكلتميوةنسنونامثوسمخهرمع.اهّدجركتوبيلاو"
ذنمو،فيصلااذهةئرلاناطرسبهتباصإتصّخُش.ةنيدملاطسويفةينكس
هدافحأنملكناك.رومألاهيلإلوؤتسامًاحضاوحبصأتقولاكلذ
."ىنبمىلعلصحيس

ىنبمىلعلصحيسنم":يدارإاللعفدردرجميراهلاؤسناك
."؟نآلانياتش

نمنآلاققحتتسو.نارخآلاناديفحلا":هتوصيفزازئمشابتيرغباجأ



."؟كلذكسيلأ،امهبايغةجح
."؟كلذلعفننأبجياننأنظتله":يراهلأس
هانيعتقتلانيحمجحأهنكل،بيجينأكشوىلعتيرغناك

.ىلفسلاهتفشىلعّضعو،يراهينيعب
نأبجيعبطلاب.رذتعأ":قيلحلاريغهنقذىلعهديرّرميوهولاق

،هنمًاسوئيمءيشلكودبي.لامتحالكنمناقثوتتامكنألًاديعسنوكأ
نل.ينمهذخأامًادبأديعتسأنلف،هيلعامتضبقاذإىتح.هلىنعمالو
نأنكميءيشأوسأسيلكتايحنادقف.مادعإلاةبوقعىتحكلذلعفت
دقفتنأوهءيشأوسأ:هلوقيسامًافلسفرعييراهناك."كلثدحي
.شيعلاببس

ءيشرطخاذإيبلصتا.يتقاطبهذه،معن":ضهنيوهويراهلاق
."نوليتبىلإثيدحلابلطتنأًاضيأكنكمي.كل

هديدمييراهَريملوًاددجمةذفانلاهجاويلرادتسادقتيرغناك
ةكلحرثكأحبصيمالظلاناك،جراخلايف.ةلواطلاىلعاهكرتاذهل،هتقاطبب
.حابشألثم،ةذفانلاىلعةفافشهبشتاساكعنااودهاشو

تنكةعمجلامايأ.لبقنمهتيأردقيننأروعشينباتني":تيرغلاق
.اتاغسيفروبسيفسكوفزكرميفشتاوكسلابعلأللمعلانمةرشابمبهذأ
بكرأو،ًالاقثأعفرأ.ًالوأيضايرلايدانلادصقأاذهل،ليمزيدلنكيمل
كلذيفصاخشألانمريبكددعكانه.نيرامتلانمعونلاكلذو،ةجاردلا
."ليوطٍّفصيففقتنأًابلاغكيلعوتقولا

."حيحصكلذ":يراهلاق
نعرتمةئمثالثدعبىلع،كانهتنك،اهفتحنياتشتيقلامدنع"

.يهطلابءدبلاولزنملاىلإباهذلاومامحتسالاىلإًامدقعلطتأ،فرصملا
.اهراظتنا...بحأتنك.اهراظتنابحأتنك.ةعمجلامايأةبجولاًامئاديهطأ
."كلذلاجرلالكبحيال

."؟هتيأركنأينعتاذام":يتبتلأس
ًابايثيدتريناك.سبالملارييغتةفرغيفينزواجتيًاصخشتيأر"

."يلاورسءادرلثم،ءادوسةضافضف
."ً؟اعنقمناكأ"
ً.ايفانهسأرتيرغّزه
."؟راطإتاذةعبقرمتعيناكامبر":يراهلأس
."راطإاهلةعبقوأًاعانقنوكي.هدييفسأرللًءاطغلمحيناك"



."؟هلوط":هتعطاقيتبنكل،"؟...هجوتيأرله":لوقييراهعرش
."؟1.80؟لاحيأبيداعلاام.يداعلوط.فرعأال":تيرغلاق
."؟لبقنماذهانربختملاذامل":يراهلأس
.ساسحإدرجماذهنأل":جاجزلاىلعهعباصأطغضيوهوتيرغلاق

."وهسيلهنأفرعأ
."ً؟ادجقثاوتنأاذامل":يراهلأس
."يلامهامساناك.مايأةعضبلبقانهاناكامكئالمزنمنينثانأل"
."؟نابيرقامهله".يراهىلإرظنويسركلاىلعراد

."؟ادارأاذام،ال"
عباصألاراثآلوحةيبابضتحبصأدقةذفانلاتناك.هديتيرغدعبأ

.ةقبدلا
قراسعمامةقيرطبةطروتمنياتشتناكنإاقّقحتينأادارأ"

."ةقرسللًاروصيلعاضرعو.فرصملا
."؟و"
بوثلارهظىلعناك.تامالعيأنودنمدوسأيلاورسلاءادرلاناك"

."ةريبكءاضيبفورحسكوفزكرميفهتيأريذلا
."؟فورحيأ":يتبتلأس
ي–ت–ي–ل–و–ب":هيديراثآوحميوهوتيرغلاق

يفةطرشتاراّفصتعمس،كلذدعبعراشلاىلإتجرخامدنع.)ةطرش(
برهلاصوصلعيطتسيفيكوههيفترّكفءيشلوأناك.نوتسروجام
."ةريبكةيطرشةوقدوجوب

."؟كلذيفرّكفتكلعجيذلاام.لعفلاب،معن"
يبصاخلاشتاوكسلابرضمقرسدقناكمهدحأنألامبر.فرعأال"
فرصمنأةقحاللايتركفتناك.نّرمتأتنكنيحسبالملارييغتةفرغنم
؟كلذكسيلأ،كلايخحمجينيحكغامدلمعياذكه.ةقرسللضّرعتنياتش
تأدبمث،مستبينأتيرغلواح."اينازالتددعأولزنملاىلإتبهذمث
.رمهنتعومدلا

ىتحاهيلعبتكدقتيرغناكيتلاةقرولاىلعهرصبيراهّتبث
.يكبيدشارلالجرلاىريال

ريبكغلبمبِحُسدقل؛يونسفصنلايفرصملاكباسحنمتقّقحت"
نوركفلأنيثالثبحسّمتدقل"ً.ايساقوّشجأيتبتوصادب."!لاملانم
."؟اهتقفنأَمالع.ولوابواسيف



.فقوملابًادبأيلابتالاهنأادبو،ًالهاذاهيلإيراهرظن
انجاوزىركذبنياتشوتلفتحا":لاقوهعومدربعتيرغمستبا

كلتتناك.عوبسأبيلبقتبهذوةقحتسمةلطعاهيدلتناك.كانهةرشاعلا
."انضعبنعاهيفقرتفنةدملوطأ

ةلمعلابنوركفلأنيثالثلاتقفنأاذامىلعكتلأس":يتبتلاق
."؟ةيليزاربلا

."ةصاخةلأسمكلت":لاقوةذفانلاىلإتيرغرادتسا
."تيرغديسايلتقةميرجةيضقهذهو"
ًادحأيبحتملكنأحضاو":ًالئاقةيساقوةليوطةرظنبتيرغاهقمر

."كلذكسيلأ،لبقنم
ً.انكاديتبنيبجحبصأ
يفلضفألانيبولوابواسيفناملألاتارهوجملاراجتُّدعي":تيرغلاق

."تيفوتنيحهعضتنياتشتناكيذلاساملألامتاخلاتيرتشا.ملاعلا
بناجبيتبويراهفقو.ءادغلا.تيرغلجأنمناضرممءاج

.جراخلاىلإضرمملاامهقفارينأنارظتنياناكنيحهنادهاشيةذفانلا
."...انأ.ةكوحضأيسفننمتلعج.ةفسآانأ":يتبتلاق
."كلذنمريضال":يراهلاق
تيدامتيننكل،فراصملااياضقيفنيمهتملاتاباسحنمًامئادقثوتن"
."...ةرملاهذهحجرألاىلع

ةلئسأنعًادبأيرذتعتال.يتبايكلذنمريضالنإتلق"
."اهنيلأستاليتلاكلتنعامنإو،اهنيحرطت

.بابلاحتفوضرمملالصو
."؟انهىقبيسىتمىلإ":يراهلأس
."ءاعبرألاراهنلزنملاىلإلسرُيس":ضرمملالاق
ببسنعةنيدملازكرمىلإةرايسلابامهقيرطيف،يتبيراهلأس

نومّدقيال،ةلصحملاب"ً.امئادلزنملاىلإىضرملاةيبطلاةياعرلايفظوملاسرإ
باهذلانوديرياوناكاذإمهسفنأبىضرملارّرقيو؟كلذكسيلأ،لقنلاةمدخ
ىلإاوبهذ:نولوقيالاذامل،اذهل؟حيحص،رخآناكميأوأ،تيبلاىلإ
."؟ىفشتسملانماوجرخوأ،؟تيبلا

سقطلاىلعيراهّزكرو،كلذنعرظنةهجويتبىدلنكتمل
،كلذلبقذإ،رمذتمزوجعلجرلثمودبيأدبدقهنأيفرّكفو،بيئكلا
.طقفًارمذتمودبيناك



."ةراظنعضيو،هرعشةحيرسترّيغدقل":يتبتلاق
."؟وهنم"
."ضرمملا"
."امكضعبنافرعتامكنأملعأنكأمل!هآ"
يفو،ودارودلإيفو،ةرمكوهيفئطاشلاىلعهتيأر.انضعبفرعنال"
ناككلذنأنمّدبال...اتاغسغنيتروتستناكاهنأنظأ.اتاغسغنيتروتس
."تاونسسمخلبق

."هنيلّضفتيذلاعونلانمهنأكردأمل":لاقواهيلإرظنلايراهنعمأ
."كلذكرمألاسيل":تلاق
."كغامديفللخلاكلذهنإ.تيسن!هآ":يراهلاق
."ةريغصةنيدمولسوأ":تلاقوتمستبا
."؟ةطرشلاةدايقرقمىلإيتأتنألبقينتيأردقتنكةرممكً؟اقح"
."تاونسسمخلبقةرم"
."؟كلذناكنيأ"
."ينديسيفةيضقلاكلتتللحدقل.زافلتلاةشاشىلع"
.ً"اعابطناكرتكلذنأنظأ.مم"
دقكنأنممغرلابًالطبتدعكنأل؛ينجعزأكلذنأطقفركذتأ"

."تلشف
."هوأ"
."ًاليتقهتيدرأو،ةمكحملاىلإلتاقلابلجتمل"
ةفافلنمةبحسلوأقاذمنوكيسمكرّكفوهينيعيراهضمغأ

هبيجيفةبلعلاتناكنإسسحتيلهردصىلعتبرً.اعئارةقحاللاغبتلا
.يتبىلعاهضرعيلةيوطملاةقرولاجرخأويلخادلا

."؟هذهام":يتبتلأس
."اهيلعشبرخيتيرغناكيتلاةقرولا"
."عئارموي":تأرق
سيلأ،)ناعمللا(غنينياشاذلثماهنإ.ةرمةرشعثالثاهبتكدقل"
."؟كلذك

."؟غنينياشاذ"
فرطنمةرظنباهقمر."كيربوكيلناتس.نيفرعتامك،بعرلامليف"
ةلمجلابتكيقدنفيفنوسلكينكاجهيفسلجييذلامليفلا":لاقوهنيع
.ً"اراركتوًارارماهسفن



."بعرلامالفأبحأال":ءودهبتلاق
نمهنأرعشهنكل،امءيشلوقكشوىلعناكو،يراهاههجاو

.كلذلعفيالألضفألا
."؟شيعتنيأ":تلأس
."تلسيب"
."قيرطلاىلعاهنإ"
."؟نيأىلإ.ممه"
."لاسبوأ"
."؟لاسبوأيفنيأ؟معن"
عقتنيأفرعتلهً.امامتةطرشلارقمبناجب.نيفسدنالتف"

."؟نيفكولزنروي
."ةيوازلادنعريبكرفصأيبشخلزنمكانه،معن"
؛يضرألاقباطلايفيتدلاوشيعت.لوألاقباطلايف،كانهشيعأً.امامت"

."لزنملاكلذيفتعرعرتدقل
."؟مهسفنأصاخشألافرعنامبرً.اضيألاسبوأيفتعرعرت":يراهلاق
."امبر":ةذفانلاجراخىلإرظنتيهو،يتبتلاق
."امتقويفكلذنمقّقحتننأبجي":يراهلاق
.ىرخأةملكبامهنميأسبنيمل
ةيوجلالاوحألاةرشنيفّمتدقل.حيرلاةعرستّدتشاوءاسملالح

جرخأو،يراهلعس.لامشلايفةديدشحايروتداتيبونجفصاوعّعقوت
يفيراهلهرودباهادهأيذلا،هدلاولاهتكاحدقهتدلاوتناكيتلاةزنكلا
نّخس.يراهرّكفامكً،ابيرغًائيشكلذناك.اهتافونمتاونسدعبداليملا
دقناكيذلالزنملانعاهربخأوليكاربلصتامث،محللاتاركواتسابلا
.هيفعرعرت

،همونةفرغنعملكتيهعامسبحتاهنأفرعهنكل،ريثكلالقتمل
قروشوقننمًاصصقعدتبيفيكو،ةريغصلاسبالملاةنازخو،هباعلأو
ةنازخيفجاردألادحأنعو،ةرفيشلابةبوتكمةيلايختاياكحاهنأك؛ناردجلا
ً.ادبأهّسمتّالأو،هدحوهصخيهنأهتدلاوعمقفتادقناكيتلابايثلا

،دنولموتعيقوتو،كانهمدقلاةركتاقاطببظفتحأتنك":يراهلاق
.زنسلادنأيفةيفيصةلطعيفاهبتيقتلاةاتفيهويفلوسنمةلاسرو
ىتحةقلغمكانهتيقب.تايقاوةبلع،يلغبتفئافلةبلعلوأً،اقحال
ًادجةفاجتناك،كلذدعبيتقيقشعماهتخفنامدنع.اهتيحالصتهتنا



."قّزمتتاهلعجامم
.كحضتاهعمسيلطقف،همالكيراهعباتو،ليكارتكحض
مويللًاراركترابخألاتناكً.ارجضًاباهذوةئيجناكملاعرذةملاكملادعب

.دابألالجقوفعّمجتتفصاوع.قباسلا
ًاديربىقلتدقهنأدجوف،بوساحلالّغشوهمونةفرغىلإبهذ

هيلعرقنف،ناونعلاىأرنيحعراستيهضبنبرعش،انهو،رخآًاينورتكلإ
:هتءارقل

يراهًابحرم
ًادوجومتنككنأتوملادعبةثجلاصحفتبثأ.ةبعللاتأدبدقل
.حجرألاىلعةريبكةمكح؟ببسلااذهلًارسكلذيفختله.تيفوتنيح
؟كلذكسيلأ،باسحلايفلخدتالةّدعءايشأكانهفً،اراحتناادباذإىتح
.كتكرح

S2MN
ىلعهّفكةحارببرضدقهنأكردأوًاعزفزفقييراهٌتوصلعج

ادبدقو،ةمتعملاةفرغلاءاجرأيفرظن.ةوقنميتوأاملكبةلواطلا
ينورتكلإلاديربلابتاكنأبرعشهنأطبحملاءيشلانكلً،افئاخوًابضاغ
لازتاليتلاهديعضووهعارذيراهّدم.هديلوانتميفوًادج...بيرق
كلذنممغرلابرعشهنكل،هدلجرتافلاجاجزلادّرب.ةشاشلاىلعهملؤت
.زاهجلالخادعفترت،دسجلاةرارحنمٍعونب،ةرارحلاب
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كلسلاىلعءاذحلا
يفنيفظومونئابزةعرسبييحيوهو،تريلسدنالنورغيفراملإىرج

دقةّكفلاتناك.هسفننمًاجعزنمناك.مهلمستبيوةرواجملارجاتملا
ًابيرقدوعأ:اهيلعبتكةتفالقيلعتىلإرطضاوىرخأةرمهيدلتدفن
.فرصملاىلإبهذيىتحبابلاىلع

هتيحتخرص،فرصملاىلإةعساوتاوطخبلخد،ةعرسببابلاحتف
ناكهنكل،دحأّدريمل.ةقاطبىلعلصحيلعرسأو،"ريخلاحابص":ةداتعملا
ًالجردهاش.كانهنولمعيطقفضيبنويجيورن؛كاذنآكلذىلعًاداتعم
عاطتسانيذلانوديحولانئابزلاناكو،يلآلافاّرصلازاهجحلُصيهنأودبي
ديدشءودهقبطأدقو،عراشلاىلإنورظنيةذفانلابناجبنوفقيمهتيؤر
؟هظحليملءيشثدحيناكله.ناكملاىلع

نكل،51:هتقاطبىلعمقرلاىلإراملإرظن."نورشع":ةأرماتدان
ردصثيحقودنصلاىلإبهذ،ةقلغمتناكزكارملالكنأىلإًارظن
.ةأرملاتوص

مزرسمخ.يبح،نيرثاكًابحرم":ةذفانلاربعلوضفبقّدحيوهولاق
."ًءاجر،نوركدحاولاوةسمخلاةئفنم

طقفاهدنعظحالوشاهدنابنيوشنيرثاكىلإرظن."نورشعودحاو"
ىأرهنكل،دوسألجرهنأىلوألاةلهوللّنظ.اهبناجبفقييذلالجرلا
اهلمحييتلا3.يج.هيأةهوفتدعتبا.دوسأًاعانقعضيًاصخشكلذدعب
.راملإدنعتفقوتواهنع

."نورشعونانثا":موتكمتوصبنيرثاكتدان
يرحبلاولسوأدرويفىلإلفسألاوحنرظنيوهونسروفلاهلأس

دقرمألاناك.رثكأفرثكأفلخلاىلإحيرلاهتعفد."؟انهاذامل":امهتحت
يفمداعلاةنخدأنعةرايسلابداعتباللقئاقدسمخنملقأامهنمقرغتسا
ةيبونجلاةيوازلايفرضخأةبقارمجربلثمزربييذلا،غربكإىلإدنالنورغ
لطيراجشألاتحتيبشخدعقمىلعارثعدقاناك.ولسوأنمةيقرشلا
ةسردمهوعديلازياليراهناكيذلاليمجلاميدقلايرجآلاءانبلاىلع
.لامعألايريدملًاسوردكاذنآّمظنيهنأنممغرلاب،ةراّحبلا

نعليلقلابيرغنيقلتلً،ايناث.انهعئارناكملانأل،ًالوأ":يراهلاق
سلجنيذلالتلاحفسوأ،لالتةلسلسينعتولسوأيفسوأ.ولسوأخيرات
لفسألايفهتيؤركنكمييذلالهسلاوهولو.غربكإةلسلس؛نآلاهيلع



لكةلسلسلاهذهىلإىلعألاوحنرظننوسلجنً،اثلاثو"،هيلإًاريشم،"كانه
."؟كلذنظتالأ،اهفلخدجوياذامفشتكننأمهملاوموي

.نسروفلاهدريمل
.راملإرجتميفوأ،بتكملايفاذهلعفيفبغرأمل":يراهلاق
قوفٍلاعٍناكميفاناكامهنأنممغرلاب."هبكربخأنأبجيءيشكانه
حلاملاءاملاقوذتعيطتسيلازيالهنأّنظيراهنأالإ،يرحبلادرويفلا
."نسثيبانآفرعأتنك":لاقو،حيرلايف

.نسروفلاهأموأ
.ً"امامتًاشهدنمودبتال":يراهّقلع
."لثاممءيشهنأتفرع"
."ديزملاكانهنكل"
."؟معن،هوأ"
،عباتأنألبق":عباتوهيتفشنيبةلعتشمريغغبتةفافليراهّسد

اذهّلثميدقو،كنيبوينيبهلوقأسامىقبينأيغبني؛كرّذحأنأبجي
ٍعادالف،طروتتنأيفبغرتنكتملاذإ،اذهل؟مهفتله.كلةلضعم
."؟المأديزملاعامسدوتله.انهفقوتأسوديزملالوقأنأىلإ

امل،رمألايفريكفتلانعميناكول.يراههجونسروفلاهصّحفت
ً.اقفاومنسروفلاهأموأف.ًاليوطًاتقوهنمكلذقرغتسا

تومنأشب،ّيلإًاينورتكلإًاديربلسريمهدحأأدبدقل":يراهلاق
."انآ

."؟هفرعتصخش"
."يلًائيشينعيالناونعلا.يدلةركفال"
."؟سمأينورتكلإلاديربلانيوانعبّقعتنعينتلأسببسلااذهل"
ٍةلواحميفيراهلشف،"اهيفعرابكنكل،بيساوحلايفًاريثكمهفأال"
."تلُتقانآنأنظأ.ةدعاسمىلإجاتحأ"،حيرلاببسبغبتلاةفافللاعشإل

ىلعاهقاروأنمراجشألادّرجتةيبرغلاةيلامشلاحيرلاتناكامدنع
دقناكنيتللانيتبيرغلانيتينورتكلإلانيتلاسرلانعيراهملكت،غربكإ
مل.حجرألاىلعرثكأو،هفرعياملكفرعيهنأادبصخشنمامهاقلت
تومةليلةميرجلاحرسميفيراهناعضتنيتينورتكلإلانيتلاسرلانأركذي
اهتاشرفنأنممغرلابىنميلاانآدييفناكحالسلانأركذهنكل.انآ
.نسنومديرتسأعمثيدحلاو،ءاذحلايفةروصلاو،ءارسعاهنأتتبثأ

دالوألاىتحالووبلآسيدغيفطقَرتملاهنإنسنومديرتسأتلاق"



اهجوزلةيفحصلاةروصلااهيلعتضرعامدنعنكل.ةروصلااهتيرأامدنع
ناكهنكل،همسافرعتمل.ةيناثةرظنءاقلإىلإةجاحبنكتمل،وبلآهينرآ
ءاج.اهديربذخأتللفسألاىلإتلزننيحهتأردقتناك.ماظتنابانآروزي
."ًءاسمرداغوليصألادنع

."رخأتمتقويفلمعلاىعديامكلذ"
هنإتلاقو،طقفعوبسألالالخنايقتلينانثالاناكنإنسنومتلأس"
."ةيعوبسألاةلطعلايفهترايسيفًانايحأاهبحطصيناك

."فيرلاىلإتالحرلاوًاليلقرييغتلااّبحأامبر"
ةديدشةأرمانسنومديرتسأ.ةلحرلافدهنعرظنلاضغب،امبر"

كلذ.فيصلايفجراخلاىلإطقاهبحطصيملهنإتلاق.قيقدتلاوهابتنالا
."رّكفأينلعجام

."؟قدنف؟اذاميفركفت"
ايرّكفً.اضيأفيصلايفقدنفىلإباهذلاكنكمينكل.لمتحماذه"
."بيرقءيشيفرّكف،نسروفلاه

.اهمّدقيتاحارتقاالنأرهظيلّرشكوةيلفسلاهتفشنسروفلاهّدم
."ناكملادجونمتنأتنك":لاقوناخدنمةباحسثفنويراهمستبا

."!حضاواذه!هيلاشلا":لاقوهبجاحً،اكبترم،نسروفلاهعفر
دعبلزنملايفةرسألانوكتنيحمخفويرسبحشع؟كلذكسيلأ"

ةعاسةفاسمىلع.مهباوبأعيراصمنويلوضفلاناريجلاقلغأدقو،مسوملا
."ولسوأنمةرايسلابطقف

."ناكميأىلإاذهانلصويال؟كلذينعياذامنكل":نسروفلاهلاق
،هيلاشلاىلإبهذتتناكانآنأتابثإانعطتسااذإ.اذهلقتال"

:ريثكلاكلذبلطتينل.لقألاىلعانيلعدرلاىلعًامغرموبلآنوكيسف
نيبعئاضبلالاصيإبموقيهابتنالاديدشلاّقب،ةرعش،ةريغصةمصبداجيإ
."...رخآلاونيحلا

عوضوملابلصيفلخدنالاذامل،نكل":لاقوهقنعنسروفلاهكرف
اهنأنمدبال؟انآةقشيفوبلآعباصأتامصبنعثحبنوةرشابم
."اهبةءولمم

نعةأجففقوت،نسنومديرتسألًاقفو.كانهلازتالاهنأيفكشأ"
رهشلانمدحألامايأدحأىلإلاحلاكلتىلعرمتسا.ةنسلبقانآةيؤر
انآنأل؛حوضوبكلذنسنومركذتت.هترايسيفاهبحطصيلءاج.يضاملا
."صوصللانمرذحلايخوتاهنمتبلطواهبابىلعتقرط



."؟هيلاشلاىلإابهذامهنأنظتتنأو"
تّسهثيحةلحضةكربيفغبتلاةفافلبقعًايماريراهلاق
يفةروصلاعضوىلإانآتعفديتلابابسألادحأكلذنأنظأ":تأفطناو
."؟ةطرشلاةيلكيفيعرشلابطلانعهتّملعتامركذتتله.اهئاذح

."؟تنأهركذتالأ.هانّملعتيذلاليلقلا"
تارايسنمٍثالثيفةيساسألاتاّدعملاعمةيندعمبئاقحكانه.ال"

حابصمو،سايقطيرش.تامصبلليكيتسالبمليفو،ةاشرفو،قوحسم.ةيرودلا
تارايسلاىدحإزجحكنمديرأ.ءايشألانمعونلاكلذ،تاشاّمكو،يودي
.ً"ادغ

."...يراه"
ودبتنألواح.ةقيقدتاداشرإىلعلوصحللًافلسلاّقبلابلصتاو"
سدنهملانإوًاهيلاشينبتكنإلق.ءيشيفكشيالىتحًاهيزنوًاقداص
هارتنأديرت.كلًاعجرموبلآهيلاشلعجهعملمعتيذلايرامعملا
."طقف

."...نأاننكميال،يراه"
.ً"اضيأةلتعبلجا"
."!ّيلإيغصأ"
ناقلطيامهويرحبلادرويفلاىلإناريطينيسروننسروفلاهحايصلعج
ً،ايناث،شيتفتةّركذمانيدلسيل،ًالوأ":هعباصأىلعّدع.ةتفاختاخرص
مهألاوًاعبار،ءيش...انيدلسيلً،اثلاث،كلذرّربيدقليلديأانيدلسيل
.قئاقحلالكانيدلسيل–؟انألوقأنأبجيمأ-نحن،كلذلكنم
."؟يراهايكلذكسيلأ،ءيشلكينربختمل

."؟...نظتكلعجييذلاام"
ًايفاكًازفاحسيلةأرملاةفرعم.ةيافكًايوقسيلكعفاد.طيسبرمألا"

؛كلمعبةرطاخملاوتاهيلاشىلإةونعلوخدلاو،ةأجفنيناوقلالكلهاجتل
."قمحأتسلكنكل،ًاليلقًانونجمحبصتدقكنأفرعأ.يلمعو

:لاقوةلحضلاةرفحلايفوفطيبطرلاغبتلاةفافلبقعيراهبقار
."؟نسروفلاهايانضعبفرعنىتمذنم"

.ً"ابيرقتنيتنسذنم"
."؟ةدملاكلتلالخةرمكيلعتبذكله"
."ةليوطةدمتسيلنيتنسةّدم"
."كلأسأانأ؟كيلعتبذكوقبسله"



."ديكأتلاب"
."؟مهمءيشنأشبتبذكوقبسله"
."ملعأاملًاقفوسيل"
لككربخأمل،قحمتنأً.اضيأنآلاكيلعبذكأالانأ.سأبال"
نوكتسكنإهلوقيننكمياملك.يتدعاسمبكلمعبرطاختتنأ،معنو.ءيش
وأ،يبقثتنأبجي،حضاووهامك.يقابلاكتربخأاذإربكأةطرويف
."ضفرتنأكرودقمبلازيال.بحسنت

نيتريغصنيتطقنناسرونلاادبدقو،يرحبلادرويفلاىلإنارظنياسلج
.نيتديعب

."؟تنألعفتستنكاذام":نسروفلاهلاق
."بحسنأ"
.نيدئاعناسرونلاناك؛ربكأناتطقنلاتحبصأ
ىلعرلومنمةلاسركانهتناكةطرشلاةدايقرقمىلإاداعامدنع

.يلآلابيجملا
يفاحبصأنيحفاضأو،"ةهزنيفجرخنل":يراهلصتانيحلاق

."ناكميأىلإ":جراخلا
."غبتلافئافلضعبىلإجاتحأ.راملإكشك":يراهلاق
ةدايقرقمنيبباشعألاقوفلحومبردىلعيراهرلومعبت

دقيراهناك.نستوبنجسىلإةيدؤملاىصحلابةشورفملاقيرطلاوةطرشلا
كلسملاًامئادنودجيسسانلانأىلإطقاوهبتنيملنيططخملانأظحال
يفتناك.اهنوكلسيسيتلاقيرطلانعرظنلاضغبنيتطقننيبعرسألا
.بشعلاىلعِشمتال:اهيلعبُتكضرألاىلعةاقلمةتفالبردلاةياهن

ًاركبمتريلسدنالنورغيففرصملاةقرسنعتعمسله":رلوملأس
."؟حابصلااذه

ةئمدعبىلعكلذلعفراتخاهنأمامتهاللريثم":لاقويراهأموأ
."ةطرشلاّرقمنعرتم

."تقولاكلذيفةفداصمفرصملاراذنإزاهجنوحلصياوناك"
."تافداصملاقّدصأال":يراهلاق
."ً؟ايلخادًالمعناكهنأنظت؟هوأ"
."تاحالصإلانأشبفرعيًاصخشناكوأ".هيفتكيراهّزه
."نحنو،نيحلصملاوفرصملاالإفرعيال"
اهيأكلذكسيلأ،هنعثدحتلاتدرأامفرصملاةقرسنكتمل"



."؟ريدملا
دقماعلافرشملاناك،ال":ةلحضةرفحلوحروديوهو،رلوملاق

."هجعزتتاقرسلاهذهلك...ةدمعلاعمًاشاقنىرجأ
تناك.رورملابدالوأةثالثاهبقحليةأرمالاحمسيلافقوت،بردلاىلع

ناك.يراهتارظنتدافتو،دهجموبضاغتوصباوعجارتينأمهنمبلطت
.نستوبيفةرايزلاتقوكلذ

،لاحيأب.كلذيفكشيدحأالو،ءوفكناسنإنوسرافيإ":رلوملاق
نظي.هيلعاندتعادقانكاّمعةفلتخمةنيطنمعّرسملااذهنأودبي
."ةرملاهذهةيفاكنوكتالدقةيديلقتلاقئارطلانأماعلافرشملا

تسيللقأوأرثكأنايرخأناتنثا؟كلذينعياذامنكل،الامبر"
."ةحيضف

."؟ناتنثا"
."ريدملااهيأنآلاةلوادتمةيّماع.ّلُحتالةيضق.زوفيرئازلاقيرفلا"
لئاسوانقحالت.يراهايكحملاىلعكلذنمرثكأوهامكانه"

.ديدجلانسردبنترامهنوعديمهنإ.سوباكاذهو،مويلالاوطمالعإلا
هوعدناننأاوفشتكامهنأينورتكلإلاغناغزندريفعقومىلعنورشنيو
."عّرسملا

رذحلارلوموءارمحلاةراشإلانممغرلابقيرطلاربعيوهو،يراهلاق
."انتايولوأمالعإلالئاسودّدحتً.امئاداهسفنةميدقلاةصقلا":هباقعأيف

."ةلصحملابًاصخشعّرسملالتقدقلً،انسح"
."ةماعلامامتهاراثمدعتمليتلالتقلامئارجنعىضاغتنو"
.ً"اددجمكلذلكأدبننل!ال":ةّدحبرلوملاق
ً.اضرأتعقودقتناكفحصلانمٍددعىلعسادوهيفتكيراهّزه

.ةريبكةعرسباهقاروأّبلقتعراشلايفةفيحصتناك
."؟ديرتاذامً،اذإ"
ةّماعلاىسني.رمألانمةماعلاتاقالعلابناجبً،اعبط،متهمفرشملا"
ال.مداقتلابةيضقلاطوقسنمليوطتقولبقةلوزعمفرصمةقرس
،لاحيأب،ةيضقلاهذهيف.لجرلاىلعضبقلاَقُليملهنأدحأظحالي
اّملك،عونلااذهنمتاقرسنعثيدحلادازاملكو.انيلععيمجلانويع
،نوريثكهبملحياملعفًايداعًالجرنسردبنترامناك.ةّماعلالوضفداز
اياضقلانمعونلاكلذنّوكي.نوناقلانمُّرفيًارصاعمسميجيسجحبصأو
يفنيلماعلانمًاديزمّمثنمو؛اهبنيطبترمًاصاخشأو،ًالاطبأو،رَيطاسأ



دالبلايففراصملاىلعوطسلاتايلمعددععفترا.فراصملاةقرسةعانص
."نسردبنترامنعبتكتةفاحصلاتناكنيح

اذهلخدام،نكلو.كلذبسأبال؛راشتنالااذهنمفئاختنأ"
."؟يب

.كلذيفككشيدحأال.نوسرافيإةءافكيفكشيدحأال،تلقامك"
سيل،لاحيأب،عّرسملاً.ادبأدحلازواجتيالحلاصيديلقتيطرشهنإ
رلومأموأ."نآلاىتحجئاتنلابًاديعسسيلفرشملاو،اٍّيديلقتفرصمَقراس
."هعماسمىلإلوكسارعمثدحاملصودقل":عباتونجسلاوحن

."مم"
يفةّدعتارم؛كمساركُذوءادغلالبقفرشملابتكميفتنك"

."عقاولا
."؟رخفلابرعشأنأبجيله،هللااي"
ريغقئارطمادختسابجئاتنققحدقناكققحم،لاحيأب،تنأ"

."ةيديلقت
."...يزاكيماكراّيطلفيطلفيرعت".ةيرخسىلإيراهةماستباتلّوحت
هلعفترخآءيشلكنعّلخت:يراهاييتآلاكةلاسرلا،راصتخاب"
لمعلانوسرافيإعباتيس.صاخشألانمديزمىلإةجاحبتنكاذإينربخأو
نمبرتقادقرلومناك،"...دعبرخآءيشو.كيلعدمتعناننكل،هقيرفعم
،لباقملاب.نيناوقلازواجتلوبقلنودعتسمنحن.كسفنلنانعلاقلطأ"،يراه
."عبطلاب،كلسلانمضاذهىقبينأبجي

."؟رمألاحجنيملاذإو.مهفأيننأنظأ.مم"
."يهيدبكلذ.اٍّدحكانهّنكل،اناوقلكبكمعدنسف"
لومحملاعايذملاوحنأموأو،بابلاقوفسارجألاّتنرنيحراملإرادتسا

ةبلع.جلزتيدانراهدنقنأنظأتنكيذلاانأو":همامأناكيذلاريغصلا
."؟لماكغبت

عيذمتوصمضناوعايذملاتوصراملإضفخً.اباجيإيراهأموأ
قاروألاو،ّةلظلابفصعتحيرو،تارايس:جراخلايفٍتاوصأنينطىلإرابخألا
.تلفسإلالوطىلعرياطتتيتلا

.رلومفقيثيحبابلاوحنراملإراشأ."؟كقيدصلجأنمءيشيأ"
."اٍّيزاكيماكًاراّيطديري":ةبلعلاحتفيوهويراهلاق
."ً؟اقح"
رلومةماستبابرعشو،"نمثلانعلأسينأيسنهنكل":يراهلاق



.ريدتسينأنودنمةرخاسلا
جئارلانمثلاامو":يراهىلإةّكفلاديعيوهورجتملابحاصلأس

."؟مايألاهذهيزاكيماكلايراّيطل
وهكلذ.اهديرييتلالامعألايلوتبهلحمُسي،اجناذإ":يراهلاق

."هيلعُّرصييذلاديحولاو،هعضييذلاديحولاطرشلا
."ناديسلااهيأًابيطًامويامكلىنمتأ.ًالوقعمودبي":راملإلاق
نعماعلافرشملاىلإثّدحتيسهنإرلوملاقةدوعلاقيرطيف

ءاقلإلاحيف؛روهشةثالثةّدملنتليغنيليإةيضقىلعيراهلمعةيناكمإ
:اهيلعبُِتكيتلاةتفاللامامأرلومدّدرتو،يراهقفاو.عّرسملاىلعضبقلا
.بشعلاىلعِشمتال

."ريدملااهيأرصقألاقيرطلااهنإ"
."خستيسيئاذحنكل،معن":رلوملاق
.ً"افلسخستميئاذح.بغرتامك":بردلاىلعيشميوهويراهلاق
فقوتدقرطملاناك.ايوفلوأىلإفاطعنالادعبيرورملاماحدزالاّفخ

دعبقيرطلاعّسوتامناعرس.كاذنآاٍّفاجنايلقيرطادبولوطهلانع
اهتعرسديزتلتارايسلاقالطناةطقنكلتتناكوبراسمةعبرأىلإكلذ
وه،عمسيسىتملءاستونسروفلاهىلإيراهرظن.اهنيباميفقباستتو
ً؛ائيشعمسيملنسروفلاهنكل.فقوتيبلقلالعجتيتلاتاخرصلاً،اضيأ
:اهريفاذحب–عايذملانمثُبتتناك–سيفارتةحيصنبذخأهنأل

."!ِّنغ،ِّنغ،ِّنغ"
."...نسروفلاه"
."...هبلجتيذلابحلل"
.ةرسفتسمةرظنبنسروفلاههقمروعايذملاتوصيراهضفخ
."نآلاامهفاقيإكنكمي.يمامألاجاجزلااتحاّسم":يراهلاق
."فسآ،معن،هآ"
.كابوردىلإجرخملاازواجتو،تمصبةرايسلايفاقلطنا
."؟لاّقبللتلقاذام":يراهلأس
."فرعتنأيفبغرتنل"
ةسمخلبقءاثالثلاوبلآهيلاشىلإًاماعطلصوأدقناكهنكل"

."؟عيباسأ
."معن،هلاقامكلذناك"
."؟وبلآلوصولبق"



."لوخدلابهسفنلحمسهنإطقفلاق"
."؟حاتفمهيدلً،اذإ"
."كلتةيهاولايتّجحبهنعلأسأنأنكمياملدودحكانه،يراه"
."اهتمّدقيتلاةجحلاام"
."ةعطاقملاسلجمحاّسم".نسروفلاهدّهنت
."؟...سلجمحاّسم"
."ةعطاقملا..."
."؟ةنهملاكلتام"
."يردأال"
ًارتموليكرشعةثالثهنعدعبتو،سيئرلاقيرطلاىلعنلوكرالنكتمل

ً.ايساقًافطعنمرشعةعبرأوةئيطب
،"دوقولاةطحمدعبرمحألالزنملانيميىلإ":لاقونسروفلاهّركذت
.ىصحلابشورفملابردلاىلإفطعناو

ءانبلاىلإراشأونسروفلاهفقوتنيحقئاقدسمخدعبيراهمتمت
هيلاشكادب."تاماّمحلامادقأحساممنمرٌيثك":راجشألانيبمخضلايبشخلا
.رحبلابناجبطيسبمهفءوسةجيتنرمألاهبىهتناريبكيلبج

،روجهمناكملا":ةرواجملاتاهيلاشلاىلإرظنيوهو،نسروفلاهلاق
ّبكمدجويامبر.سرونلارويطنمريثكلا.سرونرويط؟كلذكسيلأ
."بيرقتايافن

ىلعدعبأناكميففقوتنل":لاقمثهتعاسيراهدّقفت."مم"
."لاحيأبقيرطلا

نعكرحملافاقيإبنسروفلاهماقو،فافتلاةقطنمبقيرطلاتهتنا
رويطتاخرصىلإعمتساوّىطمت.جرخوةرايسلابابيراهحتفولمعلا
.ئطاشلاىلعروخصلابرضتيتلاجاومأللديعبلاريدهلاوسرونلا

ءاوهنعًاليلقفلتخماذه!هآ":هيتئرألميوهونسروفلاهلاق
."؟كلذكسيلأ،ولسوأ

ذخأتله.كلذيفكشال":غبتلافئافلةبلعنعًاثحابيراهلاق
."؟ةيندعملاةبلعلا

ىلعضيبأورفصأًاريبكًاسرونهيلاشلاىلإبردلاىلعيراهظحال
ينيعبيراهرعشدقو،هازواجتنيحءطببسأرلارادتسا.جايسدومع
.قيرطلالكهرهظىلإنارظنتنيتعماللارئاطلا

مكحملفقلاىلعبثكنعةرظنايقلأنأدعبنسروفلاهنلعأ



هتعبقّقلعدقناك."ًالهساذهنوكينل":يجراخلابابلاىلعقالغإلا
.ليقثلانايدنسلابابقوففرخزملايديدحلاحابصملاىلع

عباتوغبتةفافليراهلعشأ،"هيلعطاشنبلمعتنأبجي.مم"
."كلذءانثأيفةعيرسةرظنيقلأوبهذأس":ًالئاق

رثكأةأجفنّخدتتحبصأاذامل":ةبيقحلاحتفيوهونسروفلاهلأس
."؟لبقيذنم

كحنمأل":لاقوةباغلاوحنهّجتيهرصبكرتوةظحلًانكاسيراهفقو
."امًامويةجاّردلاىلعيتميزهةصرف

هيلاشلايفءيشلكادب؛ةنيتمذفاونوةمحافءادوسةيبشخحاولأ
ربعلوخدلانكمملانمناكنإيراهلءاست.هقارتخانكميالوًايوق
ناكيذلارمملاىلعىشم.ةركفلادعبأهنكل،ةليمجلاةيرجحلاةنخدملا
ةريغصلادالوألامادقأةلوهسبّليختهنكل،هلسغدقةقباسلامايألارطم
يف،فيصلايفسمشلاهيلعتعطسبردىلعيرجتةيراعلامهناقيسو
فقوت.رحبلاجاومأاهتلقصيتلاروخصلافلخئطاشلاىلإمهقيرط
باشعأفيفحو،تارشحلاتاوصأ:تاوصألاعمسىتحهينيعضمغأو
يفتفختوىوقتةينغأو،ديعبعايذمتوصو،ميسنلايفليامتتةليوط
قشيوتاونسرشعهرمعناك.ئطاشلانمةحرمدالوأتاخرصو،حيرلا
ةريغصلاةراجحلاتناك.زبخوبيلحءارشلرجتملاىلإديدشرذحبهقيرط
ىلعمزعلادقعهنأل؛هنانسأّكصهنكل،هئاذحيلعنيفاهسفنتنفددق
ىلإدوعينيحنتسيوأعمًايفاحيرجيىتحفيصلاكلذهيمدقنيرمت
رثكأصوغيهلعجيليقثلاقوستلاسيكنأادبً،ادئاعىشمامدنع.لزنملا
ّزكردقناك.ٍبهتلمٍرمجىلعيشميهنأرعشو،ىصحلابشورفملارمملايف
ةرارقيفلاقو–ةريبكةقرووأةرجح–ًاليلقهمامأءيشىلعههابتنا
لصوامدنعً.اديعبسيلناكملانإو،كانهىلإلوصولاهيلعنإهسفن
.هتدلاوتبضغودسفدقبيلحلاناك،فصنوةعاسدعب،لزنملاىلإًاريخأ
.وجلايفةعرسبوفطتةيدامرلامويغلاىأرو،هينيعيراهحتف

يتلا،بردلابناجبةينبلاباشعألاىلعةرايستالجعراثآدجو
دقو،ةرعولاتاقرطللةصصخمتالجعتاذةليقثةرايساهنأىلإتراشأ
يفتلطهدقتناكيتلاراطمألالكعم.ًالثاممًائيشوأرفوردنالنوكت
.بلغألاىلعناموياهيلعّرمً؛ادجةميدقراثآلانكتمل،ةيضاملاعيباسألا

لثمًاروجهمودبيءيشالنأيفرّكفو،راوجلايفهرصببلاج
ىلإيراهأموأً،اددجمهيلاشلاىلإهقيرطيف.فيرخلايفةيفيصتاعجتنم



.سرونلا
لافقأحتفةلآلمحييمامألابابلاىلعينحنينسروفلاهناك

.ففأتيو،ةينورتكلإ
."؟رمألايرجيفيك"
:ًالئاقعباتمث،هقرعحسموهتماقنسروفلاهّدش."ئيسٍوحنىلع"

."رمألانعيلختلاوأةلتعلاامإً.ايداعًالفقسيلاذه"
تحتدجوياّممتقّقحتله":لاقوهنقذيراهّكح."ةلتعال"
."؟مادقألاةحسمم

.ً"اضيأكلذلعفأنل،ال":لاقونسروفلاهدّهنت
."؟اذامل"
تحتهيلاشحيتافمعضيدحأدعيملوةديدجةيفلأهذهنأل"
نكتملاذإ،اذهلً.امخفهيلاشلاناكاذإةصاخ،نآلامادقألاةحسمم
."؟انقفتا.ةطاسبلكبيسفنجعزأنلف،ةئمبناهرللًادعتسم

.يراهأموأ
.ةبلعلاقلغيلمثجو،ً"انسح":نسروفلاهلاق
."كلذىلعنهارأيننأتينع":يراهلاق
."؟حزمتتنأ":لاقوهيلإنسروفلاهرظن
.هسأريراهّزه
ىمرّمث،"ديكأتلاب":متمتو،ةيجيسنلاةحسمملافرطنسروفلاهكسمأ

ىلعتماهوصقموبأو،ثعاترشحو،تالمنثالثتكّرحتً.اديعبةحسمملا
.حاتفمكانهنكيملنكل.يدامرلاتنمسإلا

قّدصيالوحنىلعًاجذاسنوكت":هفكةحارًاّدامنسروفلاهلاق
."ً؟احاتفمكرتيساذامل.يراهايًانايحأ

بابلابناجبفرخزملايديدحلاحابصملاههابتناراثأيذلايراهلاق
ىلإبهذ."سمشلايفكُرتاذإدسفيبيلحلانأل":ةدودمملاديلاَريملو
.ءاطغلاّكفوحابصملا

."؟ينعتاذام"
؟كلذكسيلأ،وبلآءيجمنممويلبقلصتةيئاذغلاداوملاتناك"
."لزنملايفعضُوتتناكاهنأٌحضاو

."؟يفاضإحاتفملاّقبلاىدلامبرً؟اذإ"
دحأالنأًامامتًاقثاونوكينأدارأوبلآنأدقتعأ.كلذنظأال"

ثحبوءاطغلاىلعهديبحسم."انهانآونوكينيحةأجفلوخدلاعيطتسي



."نآلاكلذنمدكأتمانأو":عباتوحابصملاجاجزلخاد
ً.ارمذتم،هدينسروفلاهبحس
."ةحئارلاظحال":ةشيعملاةفرغالخدنيحيراهلاق
طاشنلابرعشًاصخشنأنمّدبال.رضخأنوباص":نسروفلاهلاق

."ةيضرألالسغيل
عابطناريبكلايرجحلادقوملاو،ةقيتعلافحتلاو،ليقثلاثاثألازّزع

نمرخآلافرطلايفربونصلابشخفوفرىلإيراهبهذ.حصفلاتالطع
ةدمعأىلعنيوانعلاىلإيراهرظن.فوفرلاىلعةميدقبتككانه؛ةفرغلا
؛طقاهأرقيملًادحأنأروعشهباتناكلذنممغرلابنكل،ةئرتهملابتكلا
ةيداعرجاتمنمةدحاوةعفداهورتشادقاوناكامبر.انهسيللقألاىلع
ابيهوكراجيسبلعكانهتناك.ةميدقروصتاموبلأ.نوتسروجاميف
ً.ادصومجاردألادحأناكو،جاردألايفرافيلوبو

هليمزىأرويراهرادتسا."فيظنتلانمرٌيثكً،اذإ":نسروفلاهلاق
.ضرألاىلعميقتسمطخيفرهظتةبطرةينبمادقأراثآىلإريشي

نأدعبو،خبطملايفشامقةعطقادجوو،ةهدرلايفامهيءاذحاعلخ
ّىلوتينيحيفةشيعملاةفرغنسروفلاهىلوتينأىلعاقفتا،ضرألااحسم
.ماّمحلاومونلافرغيراه

ةديدشةعاقيفلزانملاشيتفتنعهفرعيامّملعتدقيراهناك
عيمجلاناكنيحءادغلادعبةعمجمويلكةطرشلاةيلكيفةرارحلا
نكيمل.ةنيدملاىلإهّجوتلاومامحتسالاو،لزنملاىلإباهذلاىلإنوقوتي
دّوزدقناك،كاذةعمجلاموييفو.طقفيكورشتفملاامنإو،بيتككانه
اميفرّكفتال":هلًاديحوًاليلدًاقحالاهمدختسايتلاةمولعملابيراه
نوكينأبجيله؟كانهوهاذامل.هيلعرثعتاميفرّكف،هنعثحبت
ءانثأيف.مأفرحيفترّكفاذإ:ةءارقلالثماهنإ؟كلذينعياذام؟كانه
."تاملكلاىرتنلف،لأفرحنعثحبلا

جودزملاريرسلاىلوألامونلاةفرغلخدنيحيراههآرءيشلوأناك
،ةريبكنكتمل.ةيبناجلاةلواطلاىلعوبلآةديسلاوديسلاةروصوريبكلا
.بابلاهجاوتوةديحولاةروصلااهنأل؛هابتنالاتفلتاهنكل

نكتمل.رخآصخشسبالمةحئارّمشو،سبالمةنازخيراهحتف
ةفاضإ؛طقفتاّزبلاضعبو،تازنكو،ةيمسرسبالمامنإ،ةيداعسبالمكانه
.فلوغةيذحأىلإ

تقوذنمًاققحمناك.ةيانعبثالثلابايثلانئازخيفيراهثحب



دارفألةيصخشتاينتقمشيتفتبموقيهنأل؛جارحإلابرعشوكاذنآليوط
.نيرخآ

ءامسوًارحبةيفلخلاتناك.ةروصلاىلإرظنلانعمأوريرسلاىلعسلج
نودنمتطُقتلادقاهنأيفرّكفييراهلعجءوضلاهاجتانكل،طقف
ريبعتلاكلذهيلعرهظيورمسأوبلآهينرآناك.ةيبونجقطانميفكش
ناك.جيربركأيفمعطملايفهآردقيراهناكيذلاهسفنرتهتسملا
سيدغيفدسجنأادبىتحةديدشةوقب؛ماكحإبهتجوزرصخبكسمي
.هوحنليمي

يفتماندقانآتناكاذإ.بناجلاىلإفاحللاوءاطغلايراهّفل
وأ،باعلوأ،دلجايالخوأ،رعشىلعديكأتلابنارثعيسفريرسلااذه
هديرّرم.هيفرّكفاملثمرمألانأنيبتنكل.حجرألاىلع،اهلكو؛تازارفإ
،ةلوسغماهنإً؛اقيهشذخأوةداسولاىلعههجوعضووةدودمملاةءالملاىلع
ً.ابت

،ارتسكإةكلعنمةبلعىلعرثعثيحريرسلابناجبةلواطجردحتف
لمحتةيساحنةعطقوحاتفمعمةقلحو،نيغلارابنمةقلغملازتالةبلعو
،سبالمرييغتةلواطىلعةقريلثمرّوكتيٍراعلفطةروصو،هيأ.هيأيفرح
.ةيرسيوسةيركسعنيكسو

ةدحاوسرونةخرصعمسنيحنيكسلاكسمينأكشوىلعناك
.ةذفانلاربعجراخىلإرظنويدارإالوحنىلعشعترا.نادبألااهلّرعشقت
ً.اداحٍبلكَحابنعمسنيحهثحبىلإداع.ىفتخادقسرونلاناك

ىلعمداقمهدحأ":بابلادنعةظحللاكلتيفنسروفلاهرهظ
."بردلا

.ةّوقبهبلققفخ
ىلإتادعملالكعمةبلعلاتنأبلجا.نيءاذحلابلجأس":يراهلاق
."انه

."...نكل"
."!عرسأ.لخدينيحةذفانلانمجرخنس"
ىلإةشيعملاةفرغربعيراهعرسأ.ةّدحوةوقجراخلايفحابنلادادزا

،ةاشرفلاو،قوحسملاىمروفوفرلامامأنسروفلاهاثجنيحيفةهدرلا
يراهعاطتساوًادجًابيرقكاذنآحابنلاناك.ةبيقحلايفقصاللاقرولاو
بابلانكيمل.جراخلايفتاوطخعقو.حابنلانيبةموتكمتامدمدعامس
ذخأً!اسبلتمهيلعضبقلاىقليسو،ءيشيألعفىلعناوألاتافوً،ادصوم



امبرً.انايحأبقاوعلالّمحتينأبجي.ناكثيحفقووًاقيمعًاسفن
حيرسترزولمحينل،ةقيرطلاكلتب.رابدألاّيلوينأنسروفلاهعيطتسي
.هنادجويفنسروفلاه

."!دع!روغيرغ":بابللرخآلافرطلانملجرخارصءاج
نعدعتبيجراخلايفلجرلاعمسودعبأةفاسمىلعحابنلاحبصأ

.ةبتعلا
."!هنأشوبابلاعد!روغيرغ"
طقتلامث،رذحبلفقلادصوأومامألاىلإنيتوطخيراهمدقت

.جراخلايفشخشختحيتافملاتناكنيحةشيعملاةفرغربعللستونيءاذحلا
.حتُفييمامألابابلاعمسنيحهفلخمونلاةفرغبابقلغأ

يراهىلإقّدحوةذفانلاتحتضرألاىلعًاسلاجنسروفلاهناك
.امهعسوىلعنيتحوتفمنينيعب

."؟رمألاام":يراهسمه
ءاجنيحةذفانلانمجورخلاكشوىلعتنك":نسروفلاهسمه

."مخضرليوتورهنإ.نونجملابلكلا
.نييوقلانيكفلاىلإلفسألاوحنةذفانلاجراخىلإرظنلايراهسلتخا
ةيؤرهتلعج.يجراخلارادجلاىلعنيتيمامألاهيتمئاقاتلكعضيبلكلاناك
.هباينأنيبنمباعللالاسدقو،نونجمهنأكحبنيوىلعألاىلإزفقييراه
ضرألاىلعيراهسلجف،ةشيعملاةفرغيفةليقثتاوطخعقوعمس
.نسروفلاهبناجب

."مهمءيشال.ىصقأٍّدحكًامارغوليكنوعبس":سمه
."بالكلابّردم،روتكيفمجاهيرليوتورتيأردقل.كوجرأ"
."مم"
املصوةداعإىلإاورطضاو،بيردتلايفبلكلاىلعةرطيسلااودقف"

."سكيرىفشتسميفيناجلارودّلثمييذلاطباضلادينمرّرضت
."ةكيمسةناطبنوعضيمهنأنظأتنك"
."حيحصاذه"
يفتاوطخلاتناكذإ،جراخلايفحابنلاىلإعمسلانافهرياسلج

.تفقوتدقةشيعملاةفرغ
طقفتقوةلأسماهنإ؟ةيحتلايقلنوجرخنله":نسروفلاهسمه

."...نألبق
."هص"



ضمغأ.مونلاةفرغبابنمبرتقتتاوطخلاعقونمًاديزماعمس
ً،اددجمامهحتفامدنع.لالذإلانمهسفنيمحيهنأك؛ةوقبهينيعنسروفلاه
.هيتفشىلعةيريذحتًاعبصإعضييراهىأر

!َلاعت!روغيرغ":مونلاةفرغةذفانجراخًاتوصكلذدعباعمس
."!لزنملاىلإبهذنل

يراهعاطتسااملك.يفاضإلاحابنلاضعبدعبةأجفءودهلاداس
سافنأمأهسافنأتناكنإفرعيملهنكل،عيرسوريصقسفنتوههعامس
.نسروفلاه

."كلذرليوتورً،ادجعيطم":نسروفلاهسمه
ةفرغىلإاعفدنامث،قيرطلاىلعدعتبتةرايسلااعمسىتحارظتنا

ىمترا.راظنألانعيفتخينوللاقرزأيكوريشبيجيراهحملوةشيعملا
.فلخلاىلإىخرتساوةكيرألاىلعنسروفلاه

دعبريكنيتسىلإدوعأكانهةظحليسفنتليخت!هللااي":هوأت
زفق."طقفنيتقيقدانهيقب؟هللاقحبلعفيناكاذام.لمعلانميدرط
رجتملاىلإابهذامبر؟دوعيسهنأنظتله":لاقوًاددجمةكيرألانع
."؟بسحف

الءالؤهلثمصاخشأ.لزنملاىلإابهذ":لاقوهسأريراهّزه
."مهبالكىلعنوبذكي

."؟قثاو"
ىلإبهذنس.روغيرغايانهىلإلاعتً:امويخرصيس.عبطلاب،معن"

ىلإبهذمث،ةفرغلاءاجرأيفهرصببلاج."؟كلتقيليرطيبلابيبطلا
ىلإىلعألايففرلانم،همامأبتكلاةفلغأىلعًاعبصإرّرموفوفرلا
.لفسألا

.هليذّزهيروغيرغيتأيسو":غارفلايفقّدحوًامهجتمنسروفلاهأموأ
."بالكلاكلتًاقحةبيرغتانئاك

ايمدانتنأله":ًالئاقّرشكوهلعفيناكاّمعيراهفقوت
."؟نسروفلاه

."رخآءيشيأنمرثكأاذهىلعمدنأالً،انسح"
."يلثمودبتتأدب"
يذلاام.وسربسإلاةلآانيرتشاتقو.كنمسبتقاانأ.كترابعاهنإ"

."؟هيلإىعست
رظنا.يردأال":هحتفيوًاكيمسوًاريبكًاّدلجمبحسيوهو،يراهلاق



."مامتهاللريثم.روصموبلأهنإ،اذهىلإ
.ً"اددجمعيضأينتلعجدقل؟معن،هوأ"
؛رظنونسروفلاهضهن.تاحفصلابيلقتعباتوفلخلاىلإيراهراشأ

ىلإةهدرلاربعيمامألابابلانمرشتنتبطرءاذحراثآاهنإ،مهفدقل
.فقييراهناكثيحّفرلا

.هحّفصتيأدبورخآبحسو،ناكثيحىلإموبلألايراهداعأ
اه":عباتوههجوىلعموبلألاعضو،ً"انسح":تقولاضعبدعبلاق

."اذنحن
."؟اذهام"
ىدحإىلإراشأونسروفلاهمامأةلواطلاىلعموبلألايراهعضو

نومستبيدالوأةثالثوةأرما.ءادوسلاةحفصلاىلعةقصلملاتسلاروصلا
.ئطاشىلعنوفقاومهو

.انآءاذحيفاهتدجويتلااهسفنةروصلايههذه":يراهلاق
."اهّمش

."انهنمءارغلاّمشيننكمي.كلذىلإةجاحبتسل"
نأرعشتنأنكمي،ًاليلقاهتكّرحاذإ.نآلاةروصلاقصلدقل.حيحص"

."ةروصلاّمشً.ايرطلازيالءارغلا
ةحئار...لثمودبت".تاماستبالاىلعهفنأنسروفلاهعضو."سأبال"
."ةيئايميكّداوم

."؟ةيئايميكلاداوملانمعونيأ"
."اهضيمحتدنعًامئادروصلانعردصتيتلاةحئارلا"
."؟كلذنمجتنتسناذاموً.اددجمحيحص"
."روصلاقصلبحيهنأ...مم،كلذ"
،هلزنمىلإةرشابمهترايسوبلآداقاذإ":لاقوهتعاسىلإيراهرظن
."ةعاسدعبكانهنوكيسف

جاتحنيذلاليلدلاىلعانلصحدقل.ةرايسلايفحرشأس":فاضأّمث
."هيلإ

تارايسلانمءاوضألاتسكعنا.6يإىلإالصونيحلطهيرطملاناك
.بطرلاتلفسإلاىلعسكاعملاهاجتالانمةمداقلا

دقانآتناكيتلاةروصلاتءاجنيأنمنآلافرعن":يراهلاق
ةرمرخآاهدوجوةصرفتمنتغاانآنإًانيمختلوقأس.اهئاذحيفاهتعضو
."موبلألانماهعازتنالهيلاشلايف



."؟اهبلعفتستناكاذامنكل"
هينرآنيبواهنيبلوحيامةيؤرعيطتستىتحامبر.ملعيهدحوهللا"

."سيبابدبهّتبثتءيشاهيدلنوكيوأ،لضفأوحنىلعمهفتنأ.وبلآ
."؟تءاجنيأنمفرعيناكله،ةروصلاهتيرأامدنعو"
ةدوجوملااهسفنيههيلاشلابناجبيكوريشلاتالجعراثآ.ديكأتلاب"
."سمأامبرو،مايأةعضبلبقانهناكهنأىلعلدتاهنإً.اقباس

."؟تامصبلالكحسموةيضرألالسغل"
.اهلموبلألانمةدوقفمةروصنأً:افلسهيفانككشاممقثوتلاو"
لمعمىلإاهذخأوةيبلسلاروصلاىلعرثع،لزنملاىلإبهذامدنع
."ضيمحتلا

ىلإداعمث،ةعاسيفروصلانوضّمحيثيحرجتمىلإحجرألاىلع"
."ةميدقلاتناكثيحاهقصلأومويلاهيلاشلا

."مم"
يتيزءامنمًاذاذرنالسرتامهمامأةنحاشللناتيفلخلاناتلجعلاتناك

.امهتعاطتسالكبنالمعتناتحاسملاو،يمامألاامهجاجزىلإخستم
هترماغمراثآءافخإلهدهجىراصقوبلآلذبدقل":نسروفلاهلاق

."؟نسثيبانآلتقهنأنظتلهنكل،ةشئاطلا
:بُِتكثيحةنحاشللنييفلخلانيبابلاىلعراعشلاىلإيراهقّدح

."؟الَِمل":لاقودبألاىلإكل:امورومأ
بأ.ةياهنلاىتحميقتسملافقثملاعونلانمهنإ.ًالتاقيلودبيال"
."هسفنبهسّسألمعوهيلعرابغاللجسعمةقثعضوم

.ً"اصلخمنكيمل"
."؟كلذكنَم"
:ةئجافمبضغةبونيفرجفناو."؟كلذكنم،معن":ءطببيراهدر

،ولسوأىلإقيرطلالكاهتاروذاقىقلتنوةنحاشلاهذهفلخىقبنسله"
."؟اذاممأ

ةرايسلابلقتناوٍتارايسدوجومدعنمةآرملاربعنسروفلاهقّقحت
."؟هعفادنوكيساذامو".رسيألابرسملاىلإ

."؟كيأرام،لأسنل":يراهلاق
ىلعانلصحدقاننأفشكن؟لأسنوهلزنمىلإبهذن؟ينعتاذام"
."؟هسفنتقولايفانلمعنمدرُطنوةيعرشريغلئاسوبليلد

."يدحوكلذلعفأس.باهذلاىلإًارطضمتسل"



هيلاشلاىلإانلخداننأنيبتاذإ؟كلذلعفبققحتسكنأنظتاذامو"
لكرينلضرألاهذهىلعٍضاقكانهىقبينلف،شيتفتةركذمنودنم
."ةمكحملاجراخةيضقلا

.ً"اديدحتببسلااذهل"
."يراهايرطخلاسوقانعرقتزاغلألاهذهتأدبً،اوفع..ً.اديدحت"
ّفثكننأبجي،ةمكحملايفهمادختسااننكميًائيشكلتمنالاننأل"
."هنمةدافتسالاعيطتسنءيشىلعروثعللاندوهج

مدقنو،حيرميسركىلعهسلجنو،باوجتساللهيعدتسننأبجيالأ"
."؟طيرشلالّغشنو،وسربسإلاهل

اممادختسااننكميالنيحطيرشىلعةريثكبيذاكأديرنال.ال"
هفشكينأنكميصخش.فيلحوههديرنام.بذاكهنأتبثنلهفرعن
."؟انعةباين

."؟وهنمو"
."وبلآسيدغيف"
."؟...فيكو.اهآ"
يفسيدغيفبغرتنأصرفدادزتسفً،اصلخموبلآهينرآنكيملاذإ"

يتلاتامولعملافرعتاهنألامتحاكانهو.ةلأسملاهذهيفًاقيمعثحبلا
."ديزملافشتكتلاهدعاستنأنكميءايشأةعضبفرعننحنو،اهديرن

ةنحاشللةيمامألاحيباصملاءوضبرهبنيالىتحةآرملانسروفلاهكّرح
ايةديجةركفاهنأقثاوتنأله":لاقو،ةرشابمامهفلخريستيتلا
."؟يراه

."؟ةرظانتمينعتاذامفرعتله.ال"
."يدلةركفال"
رظنا.سكعلابوراسيلاىلإنيميلانماهتءارقنكميتاملكوأةملك"

."اهباهأرقتةقيرطيأباهسفنةملكلااهنإ.امورومأ.كتآرمربعةنحاشلاىلإ
هسأرّزهورمألايفريكفتلانعمأهنكلً،ائيشلوقينسروفلاهداك

ً.اسأيطقف
."ردورشىلإيّنلقأ":يراهلاق
يتلاسبالملاو،غبتلافئافلناخدو،قرعلاةحئاربقبعيءاوهلاناك

.بارشللًابلطتالواطلانمخرصتتاوصأورطملااهّللب
اهتيؤرتناك.سلجينوأناكثيحةلواطلاىلإنوليتبتسلج
.رقبةبيرزيفشحورامحلثمةبعص



."؟ليوطتقوذنمنيرظتنتله":يراهلأس
."ًاليوطًاتقوسيل":تبذك
ً.امامتاهألميبارشلاودعبَّسمتمل،ةريبكبارشسأكاهمامأناك

.ّفلكتبسأكلاتعفروهترظنتعبت
هنإ.انهًايمازلإسيلبارشلالوانت":اجامىلإرظنيوهويراهلاق

."بسحفكلذكودبي
هنإيدلاولاقً.ائيسسيلهنإ،عقاولايف":ةريغصةفشريتبتلوانت
."بارشلانوستحيالنيذلاسانلابقثيال

.اهرعشروذجىتحًالجخيتبتدّروتف،يراهمامأةوهقناجنفعِضُو
."تعلقأيننكل،بارشلايستحأتنك":يراهلاق
.ةلواطلاءاطغىلإرظنلايتبتنعمأ
انأ.هنمتّصلختدقتنكيذلاديحولابيعلاهنإ":يراهلاق

يذلاام":ًالئاقعباتوًاييحمهناجنفعفر،"نئاغضلارمضأو،بذكأو،نخدأ
صخشلكهجونيركذتتوويديفةنمدمكنوكىلإةفاضإ؟نولايهنيناعت
."؟هتيأرنأقبس

."لادستسشاعتراءانثتساب"،اهسأكتعفر،"ريثكلاسيل"
."؟رطخوهله"
يبصعيثاروبارطضا(نودغنتنهضرمىعديهنإ،عقاولايف.ًاليلق"

."لادستسيفعئاشويثاروهنإ.)تالضعلالمعقيسنتيفرثؤي
."؟نكامألالكنيبنمكانهاذامل"
ناكميأنعًادجديعبو،ةيلاعتاردحنمبطاحمقيضٍداو...هنإ"
."لوهأم

."تمهف"
يتدلاونكتملةيادبلايفو،لادستسنميتدلاوويدلاونملكءاج"

.لادستسَشاعترايناعتهتاّمعىدحإنأتّنظاهنأل؛هنمجاوزلايفبغرت
داعتبالاسانلاداتعااذهل؛اهيعارذيفًائجافمًاجالتخايناعتيتّمعتناك
."اهنع

."؟نآلاهبةباصمتنأو"
نيحرمألااذهبيتدلاوجعزينأيدلاوداتعا":تلاقويتبتمستبا
ةعيرستنك،نيديلابرضةبعليدلاووبعلأتنكامدنع.ةريغصتنك
دجأتنك.لادستسشاعترابةباصميننأنظيهلعجتةوقبهبرضأوًادج
يتدلاونكل،شاعترالابةباصمنوكأنأ...تيّنمتيننإىتحًادجًايلسمرمألا



تذخأواهمالكتعطق."...نودغنتنهضرمنمتومأدقيننأًامويينتربخأ
.ةيبصعباهسأككّرحت

."توملاهينعيامتفرعهسفنفيصلايفو":تفاضأّمث
،ةيحتلادريمليذلا،ةرواجملاةلواطلاىلإزوجعراّحبىلإيراهأموأ

."ً؟اضيأاهنمًايأنيرمضتله؟نئاغضلانعاذام":ًالئاقحنحنتّمث
."؟ينعتاذام":هايإةلئاسهيلإترظن
نمةيرشبلارمتستنأنكميال.كلوحيرظنا":لاقوهيفتكيراهّزه

ضرعتيناكيذلاريغصللةكّرحملاةوقلايهكلت.باقعوماقتنا.اهنود
نظييذلافرصملاقراسوً،اريدرايلمًاقحالحبصأمثةسردملايفتاقياضمل
رهظمبرّكنتيبهتلملاعمتجملاماقتنا.انيلإيرظناو.هملظدقعمتجملانأ
."؟كلذكسيلأ،انتنهميهكلت؛يقطنملايساقلاباقعلا

نل.لاحلاكلتىلعرمألانوكينأبجي":هترظنىدافتتيهوتلاق
."باقعنودنمعمتجمموقي

صلختلاو،حماستلا؟حيحص،كلذنمرثكأكانهنكل،عبطلاب،معن"
."ماقتنالانم

.ةريبكةيمكتعّرجتواهسأكتعفر."ةفسلفلانمًاريثكأرقأمل"
.كباجعإةراثإطقفلواحأً.اضيأانأأرقأمل":لاقوهسأريراهىنحأ
."؟ليصافتلانعملكتنله

.عانقلافلخهجولامسرةداعإيفتلشف.ئيسلاربخلاًالوأ":تلاق
."سأرلكشوفنأدرجم

."؟ديجلاربخلاو"
يفوطسلاةيلمعيفةنيهركتمدُختسايتلاةأرملانظت"
ىلعًاداحناكهنإتلاق.قراسلاتوصفّرعتاهرودقمبنأتريلسدنالنورغ
."ةأرماتوصهنأنظتاهلعجاممداتعمريغوحن

."؟رخآءيشيأ.مم"
.رومألاضعبنمقّقحتأوسكوفيفنيلماعلاىلإملكتأتنك،معن"
.ً"ابيرقتةعبارلادنعرداغوفصنلاوةيناثلاةعاسلادنعتيرغدنورتلصو

."؟كلذنمتّقثوتفيك"
ةعفدلاتلّجُس.لصونيحةقاطببشتاوكسلابعلمزجحلعفدهنأل"
نيلماعلاربخأ؟قورسملاشتاوكسلابرضمركذتتلهو.14:34ةعاسلادنع
هيفناكيذلاتقولاةعمجلامويلمعييذلاصخشلاّقثو.ديكأتلاب
."16:02ةعاسلادنعزكرملارداغو.كانهتيرغ



."؟ديجلاربخلاوهكلذناكو"
تيرغهآريذلالمعلابوثبحاصركذتله.نآلاهركذأس،ال"

."؟يضايرلايدانلازواجتي
."؟رهظلاىلعةطرشةملكتبِتكدقو"
ىلعوركلفراعشكانهنأودبي.ويديفلامليفدهاشأتنكدقل"
."هرهظوعّرسملالمعبوثردص

."؟ىنعملا"
عضوهرودقمبناك،عّرسملاوهتيرغهآريذلاصخشلاناكاذإ"
."ريوصتلاتالآقاطنجراخحبصأنيحلمعلابوثىلعوركلفراعش

ً.اتوصًاردصمةوهقلايراهىستحا.".مم"
نمدوسألمعبوثيدتريًاصخشدحأَريملاذاملكلذّرسفيدق"
ناكملكيفءادوسةيطرشتاّزبكانهتناك.ةقطنملايفتاراعشنود
."ةرشابمةقرسلادعب

."؟سكوفيفاوأراذام"
ًالجرعقاولايفةبوانملاةأرملاركذتت.مامتهاللريثملارمألاوهكلذ"

زجحدقهنأتضرتفااذهلوً،اعرسماهزواجتً.ايطرشهتّنظلمعبوثيدتري
."ليبقلااذهنمًائيشوأشتاوكسبعلم

."؟مسامهيدلنكيملً،اذإ"
."ال"
."..ً.امامتًاريثمسيلكلذ"
اهنألجرلاركذتتاهلعجيذلاببسلاناك.ٍتآلضفألانكل،ال"
لثمتناكهتاّدعميقابنأل؛ًالثاممًائيشوأ،ةصاخةدحويفهنأتّنظ
مل":تفاضأوةفئاخهيلإترظنوتفقوت."...هنإ.)ةميرجمليف(رذقلايراه
."...نأدصقأ

."يعبات.كلذبسأبال":يراهلاق
ىلعةريغصراصتناةماستباظحالهنأيراهّنظو،اهسأكيتبتكّرح

.نيتقيقرلااهيتفش
يفختةريبكةيسمشةراظنو،ىلعألاىلإًاليلقًاعوفرمًاعانقعضيناك"

.ً"ادجةليقثتدبءادوسةيشامقةبيقحلمحيناكهنإتلاق.ههجويقاب
يفلزانملانيبدتمييذلاكلسلانمامهيطابربناميدقنالعنّىلدت
فيصرلاةرانإلاهتعاطتساباملككلسلاىلعحيباصملاتلعف.اتاغرفود
لكًافلستفخأدقةكلاحلافيرخلاةيسمأنأادبنكل،ىصحلابشورفملا



نيبقيرطلاىلعروثعلاعاطتساو،يراهكلذجعزيمل.ةدلبلايفءاوضألا
.ةّدعتارمكلذلعفدقناك.سمادلامالظلايفردورشوزبيفةباوب

وأشتاوكسللاوزجحنيذلاصاخشألاءامسأبةحئاليتبىدلتناك
أدبتسو،كانهلمعلابوثبلجرلاهيفناكيذلاتقولايفةيندبلاةقايللا
نأةصرفكانهلازتالف،لجرلاىلعرثعتملاذإ.يلاتلامويلايفمهترايز
مهحنمينأوهسبالملّدبيناكنيحةفرغلايفدجُودقامصخشنوكي
.هلًافصو

نيّقلعمامهآردقناك.كلسلاىلعنيّقلعملانيلعنلاتحتيراهىشم
ىلعروثعلالواحيالأليوطتقوذنمهسفنعنقأدقو،تاونسذنمكانه
.كانهىلإالصوفيكلاؤسنعباوج

.ءانبلالخدمىلإيراهلصونيحتاجردلاحسمييلعناك
فيرخلاهركتكنأنمّدبال":هيمدقحسميوهويراهلاق

."بسحفلحومءاموماخس؛يجيورنلا
رتمنيسمخىلإةيؤرلاتضفخناناتسكابيفيتدلبيف":يلعمستبا
."ةنسلارادمىلع،ثولتلاببسب

ةدعاقكانهتناك.فولأمهنكلديعبتوصعامسيراهعاطتسا
اهيلإلوصولاكنكميالنكل،اهعمستنيحنينرلاأدبتفتاوهلانإ:اهدافم
تلاقدقليكارتناك.ةرشاعلااهنإ؛هتعاسىلإرظن.بسانملاتقولايف
.ةعساتلادنعهبلصتتساهنإ

قلطنادقناكيراهنكل،"...كلتوبقلاةفرغ":لوقييلععرش
.تاجردلاىلعزنترامكودةكرامنمهئاذحراثآكرتي،ةريبكةعرسبكاذنآ

.بابلاحتفنيحنينرلانعفتاهلافقوت
.ةعاّمسلاعفروفتاهلاىلإبهذّمث،هيديبههجوّىطغو،هءاذحعلخ

حملوةظوحلملاكسمأ.ةآرملاىلعءارفصةقاصلىلعقدنفلامقرناك
؛رادجلاىلعهّتبثوهعبطدقناك.S2MNنمينورتكلإديربلوأساكعنا
،لئاسرو،روصبةميرجلاةبعشيفًامئادرادجلانونيزياوناك.ةميدقةداع
ةقيرطبيعواللازّفحتوأامةلصفاشتكاىلعمهدعاستدقىرخأّةلدأو
نكيملهنكل،ةآرملاىلعساكعنالاةءارقيراهعطتسيمل.ىرخأبوأ
:كلذىلإةجاحب

مويلايفاهيلعرثُعوةأرماعمءاشعيفتنككنأليختنل؟بعلنله
؟لعفتاذام.ةتيميتآلا

S2MN



ىلعىخرتساوزافلتلالّغشّمث،ةشيعملاةفرغىلإبهذو،هيأررّيغ
.مقرلابلطوةهدرلاىلإًاهّجتمًاشعترمضهنمث.نيعارذبدّوزملايسركلا

.ةقلقليكارتدب
."ةظحللاهذهتلصودقل.ردورشيفتنك":يراهلاق
."تارمرشعتلصتايننأنمدبال"
."؟ةيضقلايفتاروطتنمله"
."يراهايةفئاخانأ"
."ً؟ادجةفئاخ.مم"
فتكلانيبةعاّمسلاعضي،ةشيعملاةفرغلخدمدنعفقييراهناك

.دُعبنعمكحتلازاهجمادختسابزافلتلاتوصضفخيونذألاو
."ًاليلقً.اريثكسيل":تلاق
."فوخلاضعببترعشاذإىوقأنيحبصت.رضيالفوخلانمليلق"
."ً؟اريثكتفخنإاذامنكل"
."ةملكلايقطنتنأطقفكيلع.ةرشابمكانهنوكأسيننأنيفرعت"
."يراهايءيجملاعيطتستالكنإًاقباستلقدقل"
."نآلاكيأررييغتقحىلعتلصحدقل"
ناك.زافلتلاةشاشىلعهّومملايزلاوةمامعلابلجرلايراهدهاش

.امًاصخشهبشيو،بيرغوحنىلعههجويففولأمءيشكانه
."كانهمهدحأنأطقففرعأنأبجي.ىعادتييملاع":تلاق
."انهمهدحأ"
.ً"ادجًاديعبودبتكنكل"
انأ":لاقو،بابلاراطإىلإدنتساوزافلتلانعًاديعبيراهرادتسا
.ً"اديعبتودباذإىتح؛كيفرّكفأوانهيننكل،فسآ

يننأيفركفتكنأنمّدبال.يراهايةفسآ":تلاقويكبتتأدب
يرودقمبنأفرعأ":تسمهّمث،"كانهكنأعبطلابفرعأ.ةعيظفةبحتنم
."كيلعدامتعالا

ً،اديدشسيلنكلو،ليوطعادصبرعشذإًاقيمعًاسفنيراهذخأ
،امهثيدحايهنأامدنع.هنيبجلوحًائيشفًائيشدتشييديدحقوطلثم
.هيغدصيفًاملأجضيضبنلكبكاذنآرعشيناك

هنكل)كورةقرف(ديهويدارةناوطسألّغشولمعلانعزافلتلافقوأ
لسغوماّمحلاىلإبهذ،كلذنمًالدب.كرويموتتوصلّمحتعطتسيمل
يذلاامفرعينأنودنمةجالثلاىلإقّدحوخبطملايففقو.ههجو



ىلإبهذوكلذنمرثكأرمألاليجأتًانكممدعيملً،اريخأ.هنعثحبي
.ةفرغلاىلعدرابلاقرزألاهئوضبىقلأو،ةايحلاببوساحلاضبن.مونلاةفرغ
رعشدقلً؛اينورتكلإًاديربهيدلنأهربخأيذلا،هلوحملاعلابًالاصتاىرجأ
حفاكتبالكلانمةعومجمنأكلسالسلاتشخشخ.ّشطعتلا:كاذنآكلذب
.ينورتكلإلاديربلاةنوقيأىلعرقنو.اهنمررحتتيك

ةلواطلاىلعتناكةروصلانأنمّدبال.اهئاذحنمقّقحتأستنك
اذه،كلذنممغرلاب.حالسلارّخذأتنكنيحاهتذخأوريرسلابناجب
.ًاليلق.ليلقبةراثإرثكأةبعللالعجي

S2MN
.بسحفكلذفرعتنأتدرأ.ةفئاختناك:ةظوحلم
تقِّلُعدقتناكحيتافمةقلحجرخأوهبيجيفًاقيمعيراهسّسحت

.هيأ.هيأنيفرحلالمحتةيساحنةعطقاهب



ثلاثلامسقلا
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طوبهلا
؟هنهذيفيرجييذلاام،ةيقدنبةروسامىلإصخشقّدحيامدنع

مويلااهبتيقتلايتلاةأرملالثم.ًالصأنورّكفياوناكنإًانايحألءاستأ
نمًالسوتنأًاقحنظتتناكله."يلعرانلاقلطتال":تلاقيتلاو
اهتقاطبىلعبُِتكدقناك؟ىرخأبوأةقيرطبًاعفنيدجيسعونلاكلذ
ببسنعتلأسامدنعو،نيوشنيرثاكوكسرونندفرصم:ةيفيرعتلا
ترّركويبغفئاخهجوبّيلإترظن،اهمسايف.شتيإو.هيكيفرحدوجو
قلطأواهيلعروخأ،ةرطيسلادقفأتدك."يلعرانلاقلطتال":تاملكلا
.اهينرقنيبرانلا

ًاقبديرهظىلعدعقملابرعشأتنكو،كرحتتاليمامأتارايسلا
مليننكل،هيك.رأ.نأنمةعاس24رابخأةعاذإىلععايذملاً.اقّرعتمو
فصنيفهيلاشلايفنامأبنوكأةداع.يتعاسىلإترظن.دعبًاتوصعمسأ
تازاغلاثاعبنافيفختلمداع(زّفحملّوحمبةدّوزميمامأةرايسلا.ةعاس
نكل،تأدبدقليصألاماحدزاةعاستناك.ةحورملالمعتفقوأو،)ةماسلا
ةطرشلانأمأ؟انمامأثداحكانهله.داتعملانمأطبأهذهريسلاةكرح
ةرتستحتلاملاىلعيوتحتيتلاةبيقحلا.ليحتسم؟ةيقرطزجاوحتبصن
يمامأةرايسلاقئاسداز.ةرّخذم3.يج.هيأبناجب،يفلخلادعقملاىلع
انفقوتمث.نيرتمكّرحتوسورتلاقيشعتزاهجكّرح،كرحملاتارودددع
بضغلاوأ،ةيبصعلاوأ،للملابرعشأنأبجيناكنإرّكفأً.اددجمًامامت
نيبضيبألاطخلالوطىلعنايشميةطرشالجر.ةطرشلارصانعىرأنيح
رثدتيليوطلجررخآلاوًايمسرًايزيدترتةأرماامهدحأ.تارايسلافوفص
.نيميلاوراسيلاىلإتارايسلاىلعةصّحفتمةرظننايقلي.يدامرفطعمب
مازحعضينكيملقئاسعمةماستباوتاملكعضبلدابتوامهدحأفقوت
ةعاذإنعردصّداحتوص.نابرتقيامهنإ.ينيتورقيقدتدرجمامبر.نامألا
رثكأةرارحلانإةيزيلكنإلاةغللابلوقي.هيك.رأ.نأنمةعاس24رابخأ
.سمشلاةحفلدضتاطايتحاذاختابجيهنإو،ةيوئمةجردنيعبرأنم
بطرجراخلايفوجلانأفرعأتنكيننأنممغرلابًايئاقلتقرعتأتأدب
لثمةأرملاودبت.لوهيراه،يطرشلاهنإ.يترايسمامأنافقيامهنإ.درابو
ىلعتنك.ءادعصلاُتسّفنتف.يننازواجتينيحّيلإلفسألاوحنرظنت.نياتش
يقنعءطببتردأ.ةذفانلاىلعًارقنتعمسنيحًايلاعكحضأنأكشو
رمأً.افلسةحوتفمةذفانلانأُتفشتكاو،تمستبا.قّدُصيالءطبب؛اهوحن



.مامألايفكرحملاريدههيلعىغطًائيشتلاق؛بيرغ
."؟اذام"ً:اددجمّينيعحتفأانأوتلأس
."؟ةيلصألاهتيعضوىلإكدعقمرهظديعتنأكلضفنمكنكميله"
."؟يدعقمرهظ"ً:اراتحمتلأس
.تفتخاوًاددجمتمستبا."يديسايًابيرقطبهنس"
،حلسملاوطسلا:ءيشلكتركذتوامهنعساعنلاداعبإلّينيعتكرف

نأريمألانمةيّصنلاةلاسرلا.هيلاشلايفةرئاطلاةركذتعمةبيقحلا،رارفلا
تنكنيحةيبصعلاتازخوضعببترعشكلذنممغرلابنكل.ٍفاصَّوجلا
لكناك؛ةرئاطلاعالقإ.نومدراغيفشيتفتلاةطقندنعيرفسزاوجمدقأ
.ةطخللًاقفوراسدقءيش

مالحألاضرأقاطنرداغأمليننأًاحضاوناك.ةذفانلاجراخىلإترظن
نمءاوضألااهنأتكردأمث،موجنلاقوفّقلحأةدحاوةظحلتودب.دعب
بجيله.اهتبلطدقتنكيتلاةرجأتسملاةرايسلايفرّكفأتأدبوةدلبلا
ًابونجيترايسدوقأو،ةبطرلاوةراحلاوةمخضلاةنيدملايفقدنفيفمانأنأ
لصأنألضفألا.رفسلاءاثعونم،دغراهنًاضيأًابعتمنوكأس،الً؟ادغ
نملضفأهيلإبهذأيذلاناكملا.نكممتقوعرسأيفكانهىلإ
ىلعظاقيتسالا.مهيلإثدحتلايننكمينيذلانييجيورنلاضعبكانه.هتعمس
.لاحيأبيتطخ؛ةطخلايهكلت.لضفأةايحو،رحبلاو،سمشلارون

ةفيضملايوطتنألبقهبظافتحالانمتنّكمتيذلابارشلابتكسمأ
؟ةطخلابقثأالاذاملً،اذإ.يتلواط

.نآلالفسألاىلإيقيرطيفيننأبرعشأ.تفخوكرحملاريدهدتشا
اهنإ.يه.لصحيسامفرعأيننألً؛اقيمعًاسفنتسّفنتوّينيعتضمغأ
ريغتال.اهيلإقاتشأ،هللااي.ةرملوأاهتيأرنيحهسفنناتسفلايدترت
ناك.تشاعدقتناكولىتحً،ائيشهعابشإنكميالقايتشالانأةقيقح
لكّصتميهنأودبيرعش.ىوهلاوةليضفلا.ًاليحتسماهبقلعتيءيشلك
يرجتنيحةئيرجلاةكحضلا.بهذلالثمعمليكلذنمًالدبنكل،ءوضلا
بحلانعفئازلااهمالك.ةيهاركناتءولمملانانيعلا.اهيتنجوىلععومدلا
،اهبمزتلأملتايقافتادعبةيهاوراذعأباهيلإتبهذنيحةريبكلااهتداعسو
.ىرخأيفرّكفييسأروريرسلاىلعاهبناجبتيقلتسانيحاهترّركيتلاو
ىتحةوقبّينيعتضمغأ.نينسلانييالم.نآلاليوطتقوكلذىلعىضم
ءطبباعستاناذللااهاؤبؤب.اهيلعاهتقلطأيتلاةصاصرلا.يقابلاىرأال
،ةبيئكةديهنتعمرايهنالاوطوقسلا،ليسييذلامدلا،ءادوسةدرولثم



لكب؛نآلاةتيماهبحأيتلاةأرملاو.فلخلاىلإاهسأردادتراواهقنعرسك
ًادجطيسب؛رمألايفليمجلاوهاذهً.ايقطنمسيلكلذنكل.ةطاسب
ةرمقلايفطغضلاّفخ.ةلوهسبهعمشياعتلاكنكميالثيحليمجو
غامدلاويّنذأيتلبطىلعطغضتةيئرمريغةوق؛لخادلانم.رتوتلادادزاو
،ّيلعدحأرثعينل.رومألاهيلإلوؤتساماذهنأبامءيشينرعشي.نيللا
.لخادلانم.لاحيأبحضُفتسةطخلانكل؛ينميرسدحأعزتنينل
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راكتحا
رمألاادبو،دتشادقفصقلاناك.يراهرابخألاوعايذملاهبنمظقيأ
ً.ارركم

.ضهنيلًاببسدجينألواح
ةأرملاولجرلانزولدعمناك1975ذنمهنإعايذملاربعتوصلالاق

ضمغأ.يلاوتلاىلعتامارغوليكةعستورشعةثالثدادزادقنييجيورنلا
عقاولانمبّرهتلاعتمتي.هتلاقدقانآتناكًائيشركذتوهينيعيراه
نيحهسفنبذعلائفادلاروعشلا.ىركلاهبعاد.اهّقحتسيالةئيسةعمسب
هدلاوىلإعمتسي،حوتفمبابلاوريرسلاىلعيقلتسيًاريغصًايبصناك
عمو–رخآرثإًادحاو-حيباصملالكلمعفقويلزنملاءاجرأيفيشمي
.ةكلحرثكأحبصيهبابجراخمالظلاناك.هتمهميفهمدقت

وفظومناك،ةريخألاعيباسألايفولسوأيفحالسلاةوقبتاقرسلادعب"
يفةنيصحلاريغفراصملايفنيحلسمساّرحعضوىلإاوعددقفراصملا
يفكسرونندفرصمعرفىلعسمألايفحلسملاوطسلا.ةنيدملازكرم
كشتيذلا،حالسلاةوقبتاقرسلانمةلسلسيفريخألاوهتريلسدنالنورغ
صخشلاهنإ.اهنعلوؤسمعّرسملابقلببّقلملالجرلانأيفةطرشلا
."...لتقورانلاقلطأيذلاهسفن

هتروصةسكعنملاهجولاناك.درابلاعّمشملاىلعهيمدقيراهعضو
.لحارلاوساكيبهجوماّمحلاةآرمةحفصىلع

***
بابدنعيراهتأرنيحاهسأرتّزه.فتاهلاربعملكتتيتبتناك

.دوعينأهلتحّولاهنكل،رداغينأكشوىلعناكوأموأ.بتكملا
.ةعاّمسلاتعضوو،"لاحيأبكتدعاسمىلعًاركش":تلاق
."؟كجعزأله":اهمامأةوهقناجنفعضيوهو،يراهلأس
مسالاناك.سكوفيفنيظوظحمنكنملاننإلوقأليسأرّزهأ،ال"

تقوسكوفيفاوناكمهنأفرعننيذلالاجرلالكنيب.ةحئاللاىلعريخألا
بوثيدتريًالجرىأرهنأمهبموحنىلعطقفمهنمدحاوركذتي،ةثداحلا
مأسبالملارييغتةفرغيفهدهاشدقناكنإًاقثاوىتحنكيملو.لمع
."ال

ً،امامتعقوتامكًاّبترماهبتكمناك.هلوحرظنويراهسلج."مم"
،همساركذتيملةذفانلاةبتعىلعصيصأيففولأمتابننعرظنلاضغب



ةرطؤمةروصةيفلخظحالو،اهبةصاخةنيزيأنمةيلاخاهتفرغتناك
.نوكيدقنّمعةركفهيدلتناك.اهتلواطىلع

."؟لاجرلاىلإبسحفِتملكتله":لأس
سيلأ،هبايثلّدبيللاجرلاسبالمرييغتةفرغلخدهنأةركفلا"
."؟كلذك

نمله.معن،يداعصخشيألثمنواتسيرومعراوشيفىشممث"
."؟تريلسدنالنورغيفسمألاةقرسنعديدج

.لصألاقبطةخسناهنإلوقأسً.اديدجهّدعتامىلعدمتعياذه"
زاهجنملاملاذخأ.ملكتيلةنيهرمدختسا.اهسفن3.يج.هيأو،سبالملا
.ّةلدأال.ةيناثنيسمخوةقيقدنوضغيفكلذلكو،يلآلافاّرصلا
."...راصتخاب

."عّرسملا":يراهلاق
.هلخادىلإترظنوناجنفلايتبتعفر."؟اذهام"
."نسروفلاهنمةيحت.ونيشتوباك"
.اهفنأنّضغت."؟بيلحعمةوهق"
ةوهقلابرشيالصخشبطققثيالهنإكدلاولاق.نّمخأينيعد"
."؟ةداس

.يتبهجوىلعشاهدنالاريبعتىأرنيحةرشابمكلذىلعمدن
."ينمًءابغكلذناك...نأدصقأمل.فسآ":متمت
اذامً،اذإ":ةيبصعبةوهقلاناجنفضبقمًةكسمملاؤسلابيتبتعراس

."لوألاعبرملاىلإاندعدقل؟نآلالعفن
."نجسلاىلإبهذن":لاقوهءاذحلمأتويسركلاىلعيراهىخرتسا
."؟اذام"
النم":همالكعباتوهناكمنمضهن،"نجسلاىلإةرشابمبهذن"

."نوركيفلأىلعلصحيالف،فزاجي
."؟هنعملكتتيذلاام"
يف،انظحبّرجننأ.انيدلىقبتاماذه.)ةبعل(راكتحاتاقاطب"

."؟نستوبنجسمقركيدلله.نجسلا
."تقوللةعيضمهذه":يتبتلاق
ىطخلاثحتتناكنيحترفلوكناردجنيباهتوصىدصددّرت

.يراهبناجب
."تاقيقحتلالامعألكنمةئملابنيعستلثم،امبر":لاق



مل.تيرُجأيتلاتالباقملاةطرشأصوصنوريراقتلالكتأرقدقتنك"
."عوضوملابةلصلايذريغيفسلفلاءارهلانمريثكءانثتساب،طقًائيشلقي

يفيدامرلايديدحلابابلابناجبينيبلالاصتالارزيراهطغض
.قفنلاةياهن

؟ءوضلايفهنيدقفتاّمعثحبلانعميدقلاروثأملالوقلاتعمسله"
."يلًايقطنمرمألاودبي.رشبلاةقامححيضوتهبدصُقيهنأضرتفأ

."ريوصتلاةلآىلإكتيوهةقاطبعفرا":هللوقيمهدحأَعِمَس
يئيجمنمةدئافلاام":يراهفلخةعرسبلخدتيهو،يتبتلأس

."؟كدحوهعمملكتتستنكاذإ
يرجي.مهيفًاهبتشمانبوجتسانيحنيليإوانأهانمدختسابولسأهنإ"

ىلإرمألالصواذإ.عمسلافهريرخآلاسلجينيحيفًامئادةلباقملااندحأ
جرخأ،ثيدحلاّىلوتنمانأتنكاذإ.ةحارتساذخأنانك،ةدودسمقيرط
نععالقإلالثم،ىرخأةيداعءايشأنعملكتتنيليإأدبتوناكملانم
مكبسحتوأ.مايألاكلتءارهزافلتلاىلعضرعياملكنأوأنيخدتلا
ضعباثدحتينأدعب.اهبيبحنعاهلاصفناذنماهتقشراجيإلباقمتعفد
يلوتاهيلعنإوأرطدقًائيشنإلوقأوامهيلعيسأربّلطأتنك،تقولا
."رومألامامز

."؟كلذحجنله"
."ةرملك"
نجسلالوؤسمأموأ.نجسلاةحاسمامأزجاحلاىلإملالسلاادعص

:داحلاتوصلاءاجً.ارزطغضوامهيلإصاصرللداضملاكيمسلاجاجزلافلخ
."ةقيقددعبامكعمسراحلانوكيس"

هتيشميفىداهتيوةلوتفمهتالضع،ةماقلاعوبرمنجسلاسراحناك
عمقباوطةثالثىلعدتميقاور.تانازنزلاىنبمىلإامهداق.مزقلثم
كالسأتاكبشو،ةليطتسمةعاقبطيحتءاقرزتانازنزباوبأنمفوفص
توصالإتمصلاركعيملو،دحأةيؤرًانكممنكيمل.تايضرألانيبعفترت
.امناكميففنعببابقالغإ

ًامئادًافيخسودبينكل،لبقنمةّدعتارمناكملارازدقيراهناك
نمهنأعمتجملاّنظًاصاخشأباوبألاكلتلكفلخنأيفركفينأ
ةيساقةركفلادجياذاملًامامتفرعينكيمل.مهتدارإدضمهنجسبسانملا
ًايعمتجمجهنمملاباقعللةيداملارهاظملابةقالعاهلتناكنكلً،ادج
.فيسلاونازيملا؛ةميرجلل



ةملكهيلعتبتكًابابحتفنيحسراحلاحيتافمةعومجمتشخشخ
يفنابغرتنيحطقفاعرقا.الضفت":امهللاقو،ءادوسفرحأبراوز
."جورخلا

يذلاتمصلايفيراههابتناراثأ.امهفلخةوقببابلاقلُغأوالخد
ىلعةيعانطصالادورولاو،نوينحابصملّعطقتمتفاخنينطكلذبقعأ
سلجيلجرناك.ةتهابةيئامتاحولىلعةبحاشًالالظيقلتيتلا،رادجلا
؛ةلواطفلخًامامترفصألارادجلافصتنمدنعيسركىلعةماقلادودشم
ًادودشمهرعشناكو،جنرطشةعقريبناجىلعةلواطلاىلعهيعارذعضي
لّكش.لمعلابوثهبشيًادحومًايزيدتريناك.هينذأفلخماكحإب
ًاحضاو.يتفرحميقتسملافنألاىلععقييذلالظلاونابّذشملانابجاحلا
يراههّركذتي،لاحيأبً،افولأمههجوريبعتناك.نوينلاحابصمضمواملك
يراهّركذيذلادومجلاوةاناعملانمضقانتمجيزموهف؛ةزانجلانم
.امصخشب

ةلواطلاىلإًايسركذخأ.بابلابناجبسلجتنأيتبىلإيراهراشأ
."انتلباقملتقوصيصختلًاركش":لاقولوكسارةلابقسلجو

بهذيتقولا":ئجافموحنىلعحرموئداهتوصبلوكسارلاق
.حضاوبولسأبوانهةملكىلعًاددشميقرشيبوروألثمملكت."انهىًدس

."...يتليمزهذهولوهيراهانأ.كلذمهفأ"
."يتبايكدلاونيهبشتتنأ.نوليتب"
،رمحأاههجونكيمل.اهوحنًاليلقرادتساوقهشتيتبيراهعمس

؛ةدماجةريشكتتزربدقوً،ابوحشتهابلااهدلجدادزاسكعلاىلعلب
.ةعفصتقلتاهنأك

رظانتلانأىلوألاةرمللظحالدقو،لعسو،لفسألاىلإيراهرظن
هبوشيلوكسارنعهلصفييذلاروحملايبناجالكىلعًابيرقتفيخملا
.جنرطشلاةعقرىلعةكلملاوكلملا:ريغصدحاوليصفت

."؟لوهايلبقنمكتيأرنيأ"
."ىتوملابناجبًابلاغنورخآلايناري":يراهلاق
."نوسرافيإةسارحبالكدحأتنك.ةزانجلا!معن"
."ال"
كانهله.ةسارحبلكىعُدتنأ؟كلذكسيلأ،كلذبحتملً،اذإ"
."؟امكنيبةنيغض

ً،اضيأتنأكبجعيمل.بسحفًاضعبانضعببجعنال،ال":يراهدر



."تمهفامك
ً.ايصخشًارمأثدحامَّدعنوكيالألمآ":لاقوًاليلقلوكسارمستبا
.ً"ادجةنيمثةّزبتدب

."نيّرمألاتناعهتّزبنأنظأ"
."هتلعفاماذهوً،ائيشهربخأنأدارأ"
."؟دبألاىلإتامالعلمحتةقورسملادوقنلانأ"
بعلتله.تقولارورمبلوزيسربحلانكل.شتفملااهيأًائيسسيل"

."؟جنرطشلا
امبر.ةحيحصلاةبترلامدختسادقلوكسارنأل؛رثأتيالأيراهلواح

.كلذنّمخدقناك
تعمس؟كلذدعبلاسرإلازاهجءافخإتعطتسافيك":يراهلأس

."بقعىلعًاسأرىنبملااوبلقمهنأ
."؟ضيبأمأدوسأً؟ائيشتيفخأيننإلاقنم"
يففراصملاتاقرسمظعمفلخّربدملالقعلالازتالكنإنولوقي"

.يبنجأباسحىلإلّوُحتتايلمعلانمُكتّصحو،كتدعاقهذهنإو،جيورنلا
كنألأ؟نستوبنجسيف.هيأحانجلايفكوعضينأتدرأببسلااذهلله
نوذّفنيونوجرخيسامناعرسنيذلاوةريصقماكحأبنينادملاءاقلعيطتست
مكيدلله؟جراخلايفمهعملصاوتتفيكو؟انهاهعضتيتلاططخلا
."؟بيساوحً؟اضيأانهةيولخفتاوه

للملابرعشأتأدبيننكل،لوهايةدعاوةيادب":لاقولوكساردّهنت
."؟اذاممأبعلنله.كنم

."ةقلغمٍردقيفءيشكانهناكنإالإ،ةلممةبعل":يراهلاق
."؟بعلننأبجياذامىلع.ينبسانيكلذ"
.ةيساحنةعطقوًادحاوًاحاتفملمحتةقلحيراهعفر."اذه"
."؟اذهامو":لوكسارلأس
."نيمثردقلايفدجويامنأبفزاجتنأبجيةداع.فرعيدحأال"
."؟كلذلعفأاذامل"
."يبقثتكنأل".مامألاىلإيراهىنحنا
كبقثأيكًادحاوًاببسيلركذا":لاقوٍلاعٍتوصبلوكساركحض

."؟)سوساجلا(ينويبسلااهيأ
نيعنامتله،يتب":لوكسارنعهرصبحيشينأنودنميراهلاق
."؟اندحوانكرتيف



تناكوبابلاحُتف.هفلخحيتافملاةشخشخوبابلاىلعقرطلاعمس
.لفقلادصُوأنيحةتفاخةقطقطكانه

.ةلواطلاىلعةيساحنلاةعطقلاوحاتفملايراهعضو."ةرظنِقلأ"
."؟هيأ.هيأ":يراهنعهيرظاندعبينأنودنملوكسارلأس
ًايوديةعونصمةعطقتناك.ةعقرلانعضيبألاكلملايراهعفر

ً،ايرثناك.ةصيوعةلكشميناعيلجرلنالّوألانافرحلاامهناذه".ةليمجو
ةقيدحلايفاملكادب.ةقيشعوبلكو،هيلاشولزنمو،دالوأوهجوزهيدلو
،تقولارورمبنكل":ًالئاقعباتوبقعىلعًاسأرةعطقلايراهبلق،ً"ايدرو
.هتايحيفءيشمهأيهةرسألانأكرديٌثادحأهتلعج.يرثلالجرلاريغت
مهنأهترسأدارفأوهسفندعوو،ةقيشعلانمصلخت،هتكرشعاباذهل
ددهتتأدبةقيشعلانأةلكشملاتناكً.اضعبمهضعبلجأنمنوشيعيس
نكل،ةعشجاهنألسيلً.اضيأهتّزتبادقتناكامبر.امهتقالعفشكبلجرلا
هنأتّنظينفلمعىلعةريخألاتاسمللاعضتتناكاهنألو؛ةريقفاهنأل
هيلعتطغض.هلجيورتلللامىلإةجاحبتناكو،ةينهملااهتريسمجوتيس
،ةيداعةيسمأيأتسيل.اهروزينأرّرقتايسمألاىدحإيفو،رثكأفرثكأ
يتأيسًاميدقًابيبحنأهتربخأدقتناكاهنأل؛ةصاخلاةيسمألاكلتنكل
نيرخآًالاجركانهنأرهُظتوأ؟هتريغريثتلامبر؟هتربخأاذامل.اهيلإ
رظن،"ةعئارةصرفكلتتناك.ةراثإلابامنإو،ةريغلابرعشيمل؟اهنوديري
،يراهبقاريوىرخأقوفًاعارذعضودقناكيذلالوكسارىلإيراه
رداغ.اهتقشيفءاوضألابقاري،رظتناورظتنا.جراخلايفرظتنا":فاضأمث
كلذىلإرمألالصواذإ-يداعلجر.ًاليلقليللافصتنملبقرئازلا
دقهنأنورخآدكؤيسيذلاكلذو،بايغةجحهيدلنوكينل-دحلا
كانهنكيملاذإ،قرأبةباصملااهتراجتناك.انآعماهلكةيسمألاىضمأ
انلجر.ءاسملانمركبمتقويفسرجلانريلجرلااذهعمستس،رخآدحأ
."اهتقشبابحتفوملالسلاىلعللست.حاتفمبلخدانلجر.سرجلانريمل

دقف،بثكنعرظنتملاذإ.ضيبألابهنراقودوسألاكلملايراهعفر
.نالثامتمامهنأنظتوعدُخت

يفثدحامانأفرعأال.هلوأ،انآلنوكيدق.ًالجسمسيلحالسلا"
ةهجونم.تتاماهنأل؛حجرألاىلعكلذملاعلافرعينلو،ديدحتلابةقشلا
."راحتنا:ةيهتنمةيضقاهنإ،ةطرشلارظن

سيلاذامل؟ةطرشلارظنةهجو؟انأ":ةبّذشملاهتيحللوكساربعاد
اهيأبرسلاجراخدّرغتكنأيغالبإلواحتله؟انرظنةهجوونحن



."؟شتفملا
."؟ينعتاذام"
ينحنمتلجراخلاىلإكتليمزكلاسرإةعدخ.هينعأامًامامتفرعت"

ًاعمهيفكيتحارطغض،"...نكل،كلذمهفأ،كنيبوينيباذهنأعابطنالا
."؟هفرعتامرخآصخشيأفرعيله،نكممكلذنأنممغرلاب":عباتو

ً.ايفانهسأريراهّزه
."؟لاملا؟هيلإىعستيذلاامً،اذإ"
."ال"
حنستمل.شتفملااهيأكناكمتنكوليرمأنمةلجعىلعنوكأنل"
امتابثإتعطتسااذإ،دعبيلتامولعملاهذههيواستاملوقةصرفيل
فورظ-لقنل–لظيفهباقعبنذملالجرلالانينأو،هتلقدقتنك
."ةلودلانملخدتيأنعًاديعبةصاخ

:نايعللًارهاظهنيبجىلعقرعلانوكيالألمأيوهو،يراهلاق
."يلكتامولعمةميقام:وهلاؤسلا.ةيضقلاتسيلكلت"

."؟ينويبسلااهيأحرتقتاذام"
.ةضياقموههحرتقأام":اهسفنديلابنيكلملاكسميوهو،يراهلاق
."انآلتقيذلالجرلادضليلدىلعلصحأسوعّرسملاوهنمينربختس

كنكمي.انهانيهتنادقل":لاقمثتفاخٍتوصبلوكساركحض
."ينويبسلااهيأنآلاباهذلا

."لوكسارايرمألايفرّكف"
قثأالنكل،لاملاىلإنوعسينيذلاسانلابقثأً.اقالطإيرورضريغ"

."نيلضانملاب
عضوو،يراهأموأ،نوينلاحابصمقطقطً،اضعبامهضعبىلإارظن
لاق.هيلعقرطوبابلاوحنهجتاو،هيمدقىلعفقوّمث،جنرطشلايتعطق
يفةقشلاتناكً.امجًابحاهبحتتنككنأنمّدبال":لوكسارىلإهرهظو
."ةسلفمانآتناكمكًامامتفرعأو،كمسابةلجسماتاغيرفنجروس

."؟هوأ"
كيلإلسرتنأىنبملاةنجلنمتبلطدقف،كتقشاهنأىلإًارظن"

هيلعتلصحيذلاحاتفملابهنراقتنأحرتقأ.مويلالسارمهبيتأيس.حاتفملا
."ينم

."؟اذامل"
هيدليئابرهكلاو،حاتفمانآىدلناك.انآةقشلحيتافمةثالثكانه"



جرديف؛هنعملكتأتنكيذلالجرلاهيلاشيفحاتفملااذهتدجو.يناثلا
ًانكممناكيذلاديحولاو،ريخألاوثلاثلاحاتفملاهنإ.ريرسلابناجبةلواطلا
."انآتلُتقاذإ،همادختسا

.بابلاجراختاوطخعقواعمس
يسفنذاقنإلواحأانأف،يتيقادصمزّزعيكلذناكاذإو":يراهلاق

."بسحف
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اكريمأ
ناك؛ًالثمسيسرثةباوبدنعكيلامذخ.ناكميأيفنوبرشيىشطعلا
نممغرلاب،ردورشهّلثمييذلاعيفرلاىوتسملابهلةقالعالورغربمهمعطم
يذلاذيذللارغربمهلانومدقيمهنأٌحيحص.هلصّخرمبرشمك،هبويعلك
عتمتيناكملانإءرملالوقيدقو،ةسفانملاجراخهنأىلعهلنوجّوري
ةروصعمةيدنهلاةئيبلانمىحوتسملاروكيدلاهيفضيةيلامجةحسمب
هنكل،لاحيأب،هبًاصاخًالامجناكملاحنمياممةيجيورنلاةيكلملاةرسألا
نيذلاكئلوأملحينلذإ،زهاجماعطعيبذفنمًامئادلظيسوناك
.هيفمهبارشاوستحينأبارشلاءاستحابنوعتمتسي

.مهنمًادحاوطقيراهنكيمل
ةرظنىقلأامدنعنكل،ليوطتقوذنمكيلامىلإءاجدقنكيمل
نتسيوأناك.رّيغتدقنكيملًائيشنأقّقحت،ناكملاءاجرأيفةعيرس
يفنينّخدمةلواطىلإ)ةدحاوىثنأو(روكذلابارشلاءاقدصأعمًاسلاج
ةيزافلتةطحمىلعّيضايرعيذمقيلعتو،ةميدقبوبيناغأعمست،لخادلا
ةحرمثيداحأفارطأنولدابتياوناك...نهدلاشيشطوتروبسوروي؛ةيضاير
ةيقالخألابويعلاوً،اثيدحتعقوةيثالثلتقةميرجو،بيصنايلابنيزئافلانع
.دوقفملاقيدصلل

هديرّرم."!يراهًابحرم":يتوصلاثولتلاشجألانتسيوأتوصقرتخا
.يراهىلإاهّدموهلاورسذخفىلعاهحسم،فلخلاىلإليوطلاهرعشىلع

لجرلالتقيذلا.موقايهنعمكربخأتنكيذلايطرشلاوهاذه"
."؟كلذكسيلأ،هسأريفهتبصأ.ايلارتسأيف

ةيؤريراهعطتسيمل،"ًالمعتنسحأ":نيرخآلانئابزلادحألاق
لثمهبارشقوفىلدتيليوطلاهرعشومامألاىلإينحنيناكهنأل؛ههجو
."ريرشلاىلعتيضق"،ةراتس

ّمث،غبتلاةفافلدمخأ،نتسيوأأموأوةرغاشةلواطىلإيراهراشأ
بارشلاسأكلمحىلعّزكرو،ينطقلاهصيمقبيجيفسورتبةبلععضو
.اهيفامقيرينأنودنمةلواطلاىلإةءولمملا

كرأملليوطتقوىضم":ةديدجغبتةفافلجرخيوهو،نتسيوألاق
دقل.طقمهارأال،ةبسانملاب،بابشلايقابصخياميفهسفنءيشلا.هيف
ٍساقوَّشجأٍتوصبنتسيوأكحض،"ًالافطأاوبجنأواوجوزتً،اعيمجاولقتنا
."؟كلذنظيناكنم.لاحيأبً،اعيمجاورقتسادقل":فاضأو



."مم"
سيلأ،هلزنميفشيعيلازيالكدلاوً؟امويلاسبوأىلإتدعله"
."؟كلذك

نيحلانيبفتاهلاربعملكتنً.اريثككانهىلإبهذأاليننكل،معن"
."رخآلاو

."؟لضفأيهله؟كتقيقشو"
نوادةمزالتمبًاباصمتنكاذإنسحتتال":لاقويراهمستبا
،نغوسيفةصاخلااهتقشاهيدل.ريخباهنإ.نتسيوأاي)تاثرومبارطضا(
."بيبحو

."هبانأتيظحاممرثكأ،هللااي"
."؟ةدايقلالاحفيك"
ةدحاورخآتّنظ.طقفةرجألاتارايسةكرشترّيغ.ماريامريخىلع"

."مهلاٍّبت.ساّسحيننأ
."؟بيساوحلاىلإةدوعلابمتهمريغلازتالأ"
فرطرّرمنيحةموتكمةكحضنتسيوأقلطأ،"!نونجمتنأله"

ًاعبط...ئداهبتكمو،نويلمهردقيونسبتار":فاضأوقرولاىلعهناسل
كورلالاجرناوأتافدقل.يراهايينتافراطقلانكل،كلذلعفيننكمي
."تامولعملاةناقتيفيلثملوردنآ

ندفرصميفتانايبلاةيامحمسقيفصخشىلإثدحتأتنك"
."تارفيشلاقارتخايفًادئارُّدُعتلازتالكنإلاق.كسرون

ةيتامولعمناصرقىلإجاتحيدحأال.يراهاييضاملاينعيدئارلا"
كانهمث؟كلذكسيلأ،اذهمهفت.تاروطتلارخآنعتاونسرشعرخأتم
."بعتلاكلذلك

."ً؟العفثدحاذام"
ًامئاد،يبيهةرم.ينفرعت":لاقوهينيعنتسيوأكّرح."؟ثدحاذام"
هغبتةفافللعشأ،"ةروظحمةرفيشتبّرج.دوقنىلإةجاحبتنك.يبيه
اذام":هلأسمث،ىودجنودنمنكلرئاجسنحصنعًاثحبهلوحرظنو
."؟كلذكسيلأ،دبألاىلإبارشلانعتعلقأ؟كنع

ةرواجملاةلواطلاىلعرئاجسنحصىلإهدييراهّدم،"لواحأ"
."نهادحإعمانأ":فاضأو

ةايحلانعو؛وكسوميفةمكحملاو،غيلوأو،ليكارنعنتسيوأربخأ
.ًاليوطًاتقوكلذقرغتسيملً.امومع



دقاوناكنيذلاءاقدصألاةعومجميفنيرخآلانعنتسيوأملكت
ّنظةأرماعماتوسراهىلإلقتنادقناكيذلاجيس:لاسبوأيفاوعرعرت
يسركىلعحبصأيذلانايتسيركو،امهنيبماجسنايأدجويالهنأنتسيوأ
:دنوسنيملامشةيرانلاهتجاردىلعناكنيحةرايسهتمدصنأدعبكرحتم
."ةصرفءابطألاهحنمدقل"

."؟اذامنأشبةصرف":يراهلأس
.ً"اددجمةقالعميقينأ":نتسيوألاق
.يجليسنعلصفنادقهنكلً،اسّردملازيالروتناك
اذهلً؛امارغوليكنيثالثهنزودادزا.ةديجتسيلهصرف":نتسيوألاق

اهنأهتربخأوةدلبلايفاهبدليكروتىقتلا!حيحصاذه.هنعّتلختببسلا
يننكل":لاقوةلواطلاىلعهسأكعضو."ةنادبلاكلتلكلّمحتعيطتستال
."؟ببسلااذهلِتأتملكنأنظأ

."ةيضقىلعلمعأ.ةدعاسملاضعبىلإجاتحأ،ال"
ةكحضتلوحت."!هللااي؟يلإتئجو؟رارشأىلعضبقلاءاقلإل"

.لاعسةبونىلإنتسيوأ
لكحرشأنأٌبعصً.ايصخشاهيفتطروتةيضقاهنإ":يراهلاق
هنأنظأ.ّيلإًاينورتكلإًاديربلسريصخشرثأءافتقالواحأيننكل،ءيش
."جراخلايفامناكميفنولوهجمهنئابزًامّدخممدختسي

."؟ةطرويفتنأً،اذإ":لاقّمثهراكفأيفًاقرغتسمنتسيوأأموأ
."؟كلذنظتكلعجييذلاام.امبر"
ةناقتتاروطترخآنعًائيشفرعيالةرجأةرايسقئاسانأ"

يلعدامتعالانكميالهنإكللوقينأنكميينفرعينَملكو.تامولعملا
نمّيلإتئجيذلاديحولاببسلا،راصتخاب.لمعلاكلذبقلعتياميف
."؟كلذكسيلأً،اقلغميمفيقبأس.صالخإلا.ميدققيدصيننأوههلجأ
بيرغنوكأدق":لاقوةديدجبارشسأكنمةريبكةعرجفشترا
ّمثهغبتةفافلنمةوقببحس،"يراهايًايبغتسليننكل،راوطألا
."؟أدبنىتمً،اذإ":فاضأ

ىلعةأرماولجررهظوبابلاحُتف.لادملسىلعّميخدقليللاناك
ىلعايشم،تاكحضطسوامهيفيضمنمفارصنالابانذأتساّمث،تاجردلا
نيتوصبناّقلعي،نيعماللانيدوسألانيءاذحلاتحتّرصتىصحلاو،بردلالوط
امدنع،اذكهو.نيرخآلافويضلاوةفيضملاوفيضملاو،ماعطلاىلعنيتفاخ
ًاليلقًاديعبةفقوتملاةرجألاةرايساظحاليمل،تكارتنرويبىلإةباوبلاارداغ



عمتساوةرايسلاعايذملّغش،هغبتةفافليراهأفطأ.قيرطلابناجىلع
ةعاذإىلع؛نيققحملاِدِهاشةينغأندندي)يناطيربٍّنغم(ولتسوكسيفلإىلإ
،نسلايفًارابكنولضفملاهوبرطمحبصيامدنعهنأظحالدقناك.4.يب
الكلذنأًامامتكرديناك.ةيشماهةيعاذإتاونقىلعمهبرمألايهتني
دقاوناك،سمألابً.اضيأرمعلايفمدقتيهنأ؛طقفًادحاوًائيشالإينعي
.)يناطيربٍّنغم(دراشتيرفيلكدعب)يلارتسأٍّنغم(فيككينيناغأاوعاذأ

يفرخآمويجمانربميخرتوصوذةيئاسمجماربُعيذممّدق
ىلإعمسلافهرأوةذفانلالزنأ.لمعلانععايذملايراهفقوأوسودرفلا
رّكعتيتلاةديحولا،وبلآلآلزنمنمردصتيتلاةتفاخلاتاوصألا
.ةيلكلانمىمادقءاقدصأو،ناريجو،ةيراجتتاقالع:نيدشارةلفح.تمصلا
،فوشكمناكميفنابشةلفحوأ)ةيناطيربةقرف(غنوسيدريباذسيل
نمثلاثلادقعلارخاوأيفصاخشأ.نوتسغنيلوروابآ،يتدنآ.يجدامنإو
ىلإًادجةرخأتمةدوعال،ىرخأتاملكب.يلاعلامهميلعتاّومتأدقومهرامعأ
ةديدجلاةينورتكلإلاةلاسرلايفرّكف.هتعاسىلإيراهرظن.لافطألاةسيلج
:نتسيوأعمهلّغشنيحهبوساحىلع

؟بسحفيبغمأفئاختنأله.للملابرعشأ
S2MN

؛ةرجألاةرايسهنمراعتساونتسيوأيدينيببوساحلاكرتدقناك
ةدّوزمةميدقةشرفلثمتّزتهايتلا،تاينيعبسلانمةكلاهتمسديسرم
كلذنممغرلابنكل،ةينكسلاةقطنملايفةعرسلاتاّبطمقوفضباونب
امهسبالمبنيفيضلاىأرنيحرظتنينأرّرقدقناكً.املحاهتدايقىقبت
.لاجعتساللهعفديببسيأكانهنكيمل.وبلآلآلزنمنارداغيةيمسرلا
اميفريكفتلاناعمإيفتقولاضعبةيضمتىلإ،لاحيأب،جاتحيناكو
ًائداهىقبينألواحدقيراهناكً.ايبغًائيشفرتقينألبقىرج
.هتجعزأكلتللملابرعشأنكلً،اينالقعو

:ةيلخادلاةآرملاىلعةسكعنملاهتروصىلإرظنيوهوهسفنليراهمتمت
."نآلايبغءيشلعفكنكميو،نآلارومألايفريكفتلاتنعمأدقل"

اليتلاةيرحسلاةعدخلاتذّفندقتناك.بابلاسيدغيفتحتف
ناك.ةليمجتحبصأ:اهراوسأربغلاجرلاعيطتسيالوىثنأالإاهنقتت
ناتسفيدترتاهنأهديدحتيراهعاطتسايذلاديحولايرهوجلارييغتلا
اتعستانيتللانيتريبكلانيواقرزلااهينيعنولبسانينوللايزوريفةرهس
.ةأجفًاشاهدنا



دوأ.وبلآةديسايةرخأتملاةعاسلاهذهلثميفكجاعزإنعرذتعأ"
."كجوزىلإثدحتأنأ

هلتمستبا."؟دغلاىتحكلذرظتنينأنكميالأ.ةلفحميقننحن"
بابلاقلغىلإةقّوشتميهمكىرينأيراهعاطتساو،ةلسوتمةماستبا
.ةوقب

انآفرعيالهنإلاقنيحةقيقحلاانربخيكجوزنكيمل.رذتعأ":لاق
ناتسفناكنإيراهفرعيمل.ً"اضيأاهنيلوقتتنككنأنظأالو.نسثيب
سيدغيفمفناك.ةيمسرةربنراتخيهتلعجيتلايهةهجاوملاوأةرهسلا
.ةتماصةرئادلثموبلآ

."ةروصلاتءاجنيأنمفرعأوً.اعمامهآردهاشيدل":يراهلاق
.نيترماهانيعتفرط
."؟...اذامل؟...اذامل":تمتمت
."وبلآةديساينيبيبحاناكامهنأل"
."؟قحلاكحنمنم؟اذهينربختاذامل...ينعأ،ال"
،ةفرعملاقحاهلنأّنظهنإلوقيل،ةباجإللًادعتسم،همفيراهحتف
فقو،كلذنمًالدب،نكلو،كلذىلإامو،لاحيأبفشكنيسكلذنأو
–فرعينكيملوههنأالإ،كلذاهربخياذاملفرعتتناك.اهيلإرظني
.هقيرعلتباف-تقولاكلذىتحلقألاىلع

."؟يتزيزعاياذاملعفقح"
هقنعةطبرو،قرعلانمعمليهنيبجناك.ملالسلالزنيوبلآهينرآىأر

يفةشيعملاةفرغنمعمسينأعاطتسا.هصيمققوفىلدتتةيشارفلا
."اكريمأتسيلهذه":لوقلاىلعُّحُلييوبديفيدىلعألاقباطلا

فّفخ":يراهنعنيتلسوتملااهينيعدعبتنأنودنمسيدغيفتلاق
."دالوألاظقوتس،هينرآايكتوص

ةلبنقتطقساذإاوظقيتسينل":اهجوز)حوضولاهزوعيٌظفلت(مجمج
."ةيوون

لجأنم.وتلللوهديسلاهلعفامكلذنأنظأ":ءودهبتلاق
."ودبيامك،نكممررضربكأثادحإ

.اهينيعىلإيراهرظن
له":لاقوهتجوزيفتكلوحهعارذعضوووبلآهينرآّرشك."ً؟انسح"
ةعساواهنكل،ةعتملابةمعفمةماستبالاتناك."؟ةبعللاىلإمامضنالايننكمي
ناكةيلوؤسملاىلإرقتفيىتفةجهبلثمً؛ابيرقتةئيربو،هسفنتقولايف



.هنذإنودنمهدلاوةرايسراعتسادق
،نآلاو.هيلإجاتحنيذلاليلدلاانيدل.تهتناةبعللا،رذتعأ":يراهلاق

ينورتكلإلاديربلالسرتتنكيذلاناونعلاتامولعملاةناقتيفريبخبّقعتي
."هنم

."؟ينورتكلإديرب؟ليلد":فاضأوهينرآكحض،"؟هنعملكتييذلاام"
موبلأنماهتذخأ.انآءاذحيفةروصلا":لاقوهيلإرظنلايراهنعمأ

."عيباسأةعضبلبقنلوكراليفهيلاشلايفاهايإوتنكنيحروصلا
."؟عيباسأ":اهجوزىلإرظنتيهو،سيدغيفتلأس
سمأنلوكراليفناك.ةروصلاهتيرأنيحكلذفرعيناك":يراهلاق
."اهناكميفةخسنقصلو

اهيأبرشتتنكله":لاقومستبييقبهنكل،وبلآهينرآسبع
."؟يطرشلا

:هسفنىلعةرطيسلادقفينأكشوىلعهنأفرعدقو،يراهعبات
حيشتنأريدقتلقأىلعوأ،تومتساهنأاهربختنأبجيناكام"
."وبلآايكبعقوأامكلذو.اهئاذحيفةروصلاتّسد.ذئدعباهنعكرصب

.وبلآةديسلانمًاداحًاقيهشيراهعمس
...كانهوأانهءاذح":هتجوزقنعبعاديلازيالوهو،وبلآلاق
؟جراخلايفلمعلانويجيورنلالامعألالاجرعيطتسيالاذاملفرعتله
تاّزبنودتريوجيورنلايفاهنورتشيةيذحأنولعتني.مهتيذحأنوسنيمهنإ
راشأ."سّجوتبكلذىلإبناجألارظني.نوركفلأرشعةسمخّفلكتادارب
ينامثوفلأ.يلاطيإءاذحً.ايوديعونصمهنإ،رظنا":فاضأولفسألاىلإوبلآ
."سفنلابةقثلاكحنميناكاذإسخبنمث.نوركةئم

ينلعجتنأبًادجًامتهمتنكاذاملوههنعلءاستأام":يراهلاق
."؟ةريغلاببسب.جراخلايفرظتنتكنأفرعأ

نماهسفنوبلآةديسلاترّرحنيحيف،كحضيوهوهسأرهينرآّزه
.هعارذ

يننأتننظكنألو؟ديدجلااهبيبحيننأنظتتنكله":يراهّرصأ
نأتدقتعا،ةيضقلايفيمساروهظلًابسحتءيشلعفىلعؤرجأنل
كلذناكله،نونجللينعفدت،ينبّذعت،ًاليلقيعمبعالتلاكرودقمب
."؟كدارم

لمحيلجرفقو."ً!اباطخيقلينأنايتسيركديري!هينرآايلخدا"
.ملالسلاىلعأىلعّحنرتيهدييفًاراجيسوًاسأك



."ًالوأفيطللاديسلااذهفرصأس.ينودنماوأدبا":هينرآلاق
."؟كلذكسيلأ،ةلكشم":لأسوًاسوبعلجرلانيبجبطقت
ايبسحفنيرخآلاىلإمضناً.اقالطإ،ال":لوقلابسيدغيفتعرسأ

."ساموت
.مهكرتوهيفتكلجرلاّزه
كتهجاونأدعبهنأوهينشهدأيذلارخآلاءيشلا":يراهلاق

."ّيلإينورتكلإديربلاسرإيفرمتستلةيافكًاسرطغتمتنك،ةروصلاب
...كلذامنكل،شتفملااهيأًاقباسهتلقامراركتلفسآ":وبلآمجمج

."؟رارمتسابهنعملكتتيذلاينورتكلإلاديربلاكلذ
ينورتكلإديربلاسرإمهرودقمبنأسانلانمريثكنظيً.انسح"
.يقيقحلاكمسانعحاصفإلانودنممّدخميفكارتشالابردصملالوهجم
لك–ءيشلكنأةناقتلاريبخيقيدصينربخأدقل.ةطولغمةركفكلت
هذهيفو،نكميًاينورتكلإًارثأكرتيتنرتنإلاىلعهلعفت–ديكأتلابءيش
ةلأسمطقفاهنإ.ديربلاهنملسُرأيذلازاهجلاىلإهبّقعت،يرجيسةلاحلا
.يلخادلاهبيجنمغبتفئافلةبلعيراهجرخأ."ثحبتنيأةفرعم

.تفقوتاهنكل،"...نكتملاذإلّضفأ":لوقتسيدغيفتعرش
تنكنيأ،وبلآديسايينربخأ":غبتةفافللعشيوهويراهلاق

."؟ةدحاولاوةرشعةيداحلانيبيضاملاعوبسألانمءاثالثلاءاسم
.تارظنلاوبلآسيدغيفوهينرآلدابت
."ةطرشلارفخميفوأ،انهاذهلعفاننكمي":يراهلاق
."انهناك":سيدغيفتلاق
ً،اريثكفزاجيهنأفرعيناك.هفنأنمناخدلايراهخفن،"تلقامك"

ّمث،عجارتلللاجميأكانهنكيملو،فشكنتسةنقتمريغةعدخنكل
ربخأنأبجيله.ةطرشلارفخميفوأ،انهاذهلعفاننكمي":فاضأ
."؟تهتنادقةلفحلانأفويضلا

هنأكتربخأيننكل":لوقتتعرشوىلفسلااهتفشسيدغيفتّضع
."...ناك

يبهذا.سيدغيفايكلذبسأبال":اهفتكىلعتبريوهووبلآلاق
.ً"اجراخلوهديسلاعميشمأس.فويضلابينتعاو

فصعتتناكحيرلانأنممغرلابكانهءاوهةمسنبيراهرعشيمل
نيبرمقلايطغتوءامسلايفةعرسمرمتمويغلاتناك.ىلعأنكامأيف
.انيوهلاايشم.ىرخألاوةنيفلا



."؟انهاذامل":وبلآلأس
."كلذتبلطتنأ"
كلتبفشتكتنأبجيناكاذاملنكل.كلذتلعفامبر":وبلآأموأ

."؟ةقيرطلا
."؟رمألافشتكتنأاهديرتتنكفيك":هيفتكيراهّزه
.لزنملانمةبيرغتاكحضتوصردصو،تفقوتدقىقيسوملاتناك

.هسفنلنانعلاقلطأدقنايتسيركناك
يفتعلقأدقتنك؟غبتةفافلىلعلوصحلايننكميله":وبلآلأس

."عقاولا
.هلةبلعلايراهرّرم
يراهةعالوقوفىنحناوهيتفشنيبغبتةفافلوبلآعضو.ً"اركش"
."؟لاملا؟هيلإىعستيذلاام":لاقو

."؟كلذنععيمجلالأسياذامل":يراهمتمت
تاديدهتبيعادخلواحتو،يلاقتعالقئاثوكيدلتسيل.كدحوتنأ"

نوكتسف،نلوكراليفهيلاشلالخادتنكاذإو.ةطرشلارفخمىلإيباحطصا
."لقألاىلعيلثمةطرويف

.هسأريراهّزه
يفعملتموجنعضبكانهتناك."؟لامال":فلخلاىلإوبلآلام

."؟نيبيبحامتنكله؟يصخشءيشً،اذإ".ىلعألا
."اهنعءيشلكفرعتكنأتننظ":يراهلاق
كلت،هلّجبت،ال.بحلابحت.دجلالمحمىلعبحلاذخأتانآتناك"
يفناكمهليذلاديحولاءيشلاوهكلذناك.بحلالّجبت.ةملكلايه
."؟ةينورتوينلاموجنلاامفرعتله.ةيهاركلاوكلذ.اهتايح

بكاوكاهنإ":لاقوغبتلاةفافلوبلآكسمأً.ايفانهسأريراهّزه
تيقلأاذإيننأةجردىلإً،ادجةريبكحطسةيبذاجبعتمتتوصارتلاةديدش
رمألاناك.ةيوونةلبنقةوقباهبرضتاهنإفاهادحإىلعهذهغبتلاةفافل
دجويالوًادجةيوق-ةيهاركلاو-بحللاهتيبذاجتناك.انآعمًاهباشم
؟مهفتلهً.ايوونًاراجفناببسيريغصليصفتلك.امهنيبّزيحلايفءيش
ةميغفلخةيراوتم:ريتيبوجلثمتناك.همهفأيكًاتقورمألاينمقرغتسا
."طاشنلاو،ةباعدلاسحو،تيربكلانمةيلزأ

."ةرهُزلا"
."ً؟اوفع"



."ءيشال"
نميلايخشحولثميزنوربلاليألاجرخو،نيتميغنيبرمقلارهظ

.ةقيدحلايفلالظلا
تلاق.ليللافصتنميفءاقللاىلعانقفتادقانآوتنك":وبلآلاق

يفيترايسيفتسلج.ّيلإاهتداعإديرتوةيصخشلايئايشأضعباهيدلنإ
نأىلعانقفتادقانك.اهدعبةعاسعبروةرشعةيناثلانيباتاغيرفنجروس
امك،ةيلوضفلاةراجلاببسب؛سرجلانرنمًالدبةرايسلانماهبلصتأ
."لزنملاىلإًادئاعةرايسلاتدقاذهل،درتمل،لاحيأب.تلاق

."؟بذكتكتجوزتناكً،اذإ"
ينحنمتنأةروصلاعمهيفتنأترهظيذلامويلايفانقفتاً.اعبط"
."بايغةجح

."؟نآلابايغلاةجحنعىلختتاذاملو"
رمقلاو،ناملكتيناصخشنحن؟مهماذهله":لاقووبلآكحض

الً،احيرصنوكأل.دعباميفءيشلكركنأنأنكمي.انيلعتماصدهاش
."لاحيأب،يدضهمادختساكنكميًائيشكيدلنأنظأ

."؟ملكتتكنأامبهلكيقابلابينربختالاذاملً،اذإ"
كتمهم":فاضأوةرملاهذهىلعأٍتوصبكحض،"؟اهتلتقيننأينعت"

."؟كلذكسيلأ،رمألافشتكتنأ
.ةيجراخلاتاباوبلاىلإالصودقاناك
وبلآأفطأ،"؟كلذكسيلأ،يلعفدرنوكيسفيكىرتنأطقفتدرأ"

ببسلااذهلو،كماقتناعزتنتنأتدرأو":لاقوماخرلاىلعغبتلاةفافل
يفيتأياملكبرضيبضاغريغصىتفً.ابضاغتنك.يتجوزتربخأ
."؟ديعستنأله.هقيرط

نكيمل."كنملانأس،ينورتكلإلاديربلاناونعدجأامدنع":يراهلاق
.طقفًابعتمامنإو،كاذنآًابضاغ

.زوجعلالجرلااهيأفسآ.ينورتكلإديربناونعيأدجتنل":وبلآلاق
."زوفلاعيطتستالكنكل،ةبعللاهذهيفرارمتسالااننكمي

حنرتً.ازيجووًاموتكمدسجلاىلعلصافملاتوصناكو،يراههبرض
.هنيبجكسمي،فلخلاىلإوبلآ

نأبجي":لاقو،ليللاةملظيفةيدامرلاهسافنأةيؤريراهعاطتسا
."حرجلاكلذطيخت

كلاي،يراهايلوهللاي":هقهقوءامدلابةخطلملاهديىلإوبلآرظن



دقاذهنأنظأ؟نيلّوألاانيمسامدختسننأكبسانيله.عيظفرساخنم
."؟كلذكسيلأً،اضعبانضعبنمانبّرق

.ىلعأٍتوصبوبلآكحضو،يراهدريمل
مللقألاىلع.نيلشافلابحتانآنكتمل؟يراهايكيفتأراذام"

."اهترشاعمبمهلحمستنكت
،ةرجألاةرايسىلإًادئاعيراهىشمورثكأفرثكأةكحضلاتلع

.اهلوحًائيشفًائيشهديتدتشانيحهدلجةرايسلاحيتافممالثأتحرجو
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ناصحلاسأر)1(ميدس
ةعباسلااهنإ،ةعاسلاىلإرظنوفتاهلانينرىلعيراهظقيتسا
تاعاسثالثلبقيراهةقشرداغيذلانتسيوألصتملاناك.فصنلاو
.كاذنآرخآًامدقتزرحأو،اهنيحرصميفمّدخملاعقومدّدحدقو،طقف

ايزيلاميفشيعيهنإ.ميدققيدصىلإًاينورتكلإًاديربتلسرأدقل"
يفتنرتنإلاةمدخدّوزم.نأشلاتاذريغةنصرقلالامعأضعببموقيو
،كانهتامّدخمةعضبىوسمهيدلتسيل.ءانيسةريزجهبشيف،روطلا
."ً؟امئانتنكله.ةمدخلازكارمنمعونوهو

."؟اننوبزدجتسفيك.امًاعون"
ةمزرعمكانهىلإباهذلا.ىشخأامكطقفةدحاوةقيرطكانه"
."ةيكريمألادقنلاقاروأنمةكيمس

."؟مك"
لعجو،هيلإثيدحللهجوتتنَمىلإكربخيصخشلعجليفكيام"

لعجو.ًالعفثدحتتنأبجينمىلإكربخيهيلإثدحتتيذلاصخشلا
."...يذلاصخشلا

."؟مك.كتمهفدقل"
.ً"امدقتققحتدقرالودفلأ"
."؟كلذنظتله"
."؟كيلعهللابانأيناردأام.يراكفأتانبنمكلذتجرخأ"
."؟ةمهملالبقتله.سأبال"
.ً"اعبط"
."عيضوقدنفيفميقتوناريطصخرأىلعرفاستً.اريثكعفدأال"
."انقفتا"
ناكةطرشلاةدايقرقممعطمو،ةرشعةيناثلاىلإريشتةعاسلاتناك

،أدبملًاقفوهءالمزهركينكيمل.هقيرطعباتوهنانسأيراهّكص.اٍّظتكم
.أوسأحبصيرمألاناك،نينسلارورمعمو.اٍّيرطفامنإو

ءيشلابانأرعشأً.امامتيداعةمظعنونج":كلذاعددقنوأناك
ددعلاديزيال،ةقيقحلايفو،يننودراطيسفنلاءاملعلكنأنظأ.هسفن
."مهفصنىلعحجرألاىلع

صخشرهظواهئادغعميتبىأروةفرغلاءاحنأيفهرصببيراهلاج
يفتالواطلانمهتقمريتلاتارظنلاظحاليالأيراهلواح.اهعمسلجي



تليقاهنأضرتفايراهنكل،ً"ابحرم":ًالئاقمهدحأمتمت.اهبهرورمءانثأ
.دريملوةيرخس

."؟امكجعزأله"
.دوهشملامرجلاباهطبضدقهنأكيراهىلإيتبترظن
نأكشوىلعتنك.قالطإلاىلع،ال":ضهنيوهوفولأمتوصلاق

."لاحيأبرداغأ
.اٍّيرطفنكلو،أدبملًاقفوسيل:يراهقنعىلعرعشلابصتنا
حبصأفةضيرعءاضيبةماستبا،رلاوموتمستبا."ءاسملااذهِكارأً،اذإ"
تقّدح.دعتباويراهىلإأموأّمث،هقبطذخأ.رارمحالاديدشيتبهجو
يف،اهسفنكلامتتنأاهدهجىراصقتلذبواهمامأزعاملانبجىلإيتب
.سلجييراهناكنيح

."ً؟انسح"
."؟اذامًانسح":تلاق
تمهفً.اديدجًاربخكيدلّنإاهيفِتلقًةلاسريلتكرت":يراهلاق

."لجاعهنأ
:تفاضأوبيلحلابوكنميتبتبرش،"رمألاىلعتلمعدقل"

ةفرعمليسفندهجأتنكدقل.عّرسملاهجولجمانربلااهعضويتلاموسرلا"
."ينّركذتنمب

هبشيءيشكانهسيل؟اهايإينتيرأيتلاتاعوبطملانيدصقتله"
."قروىلعةيئاوشعطوطخدرجمامنإ،ديعبنمىتحهجولا

."نكتًايأ"
امِتاه.ةيغامدلافيفالتلاةبحاصِتنأ":ًالئاقهيفتكيراهّزه

."كدنع
بيلحلانمىرخأةعرجتلوانت."سمأةليلنوكيدقنميلرطخ"
.ةدئاملاليدنمبءاضيبلااهتماستباتحسمو

."ً؟انسح"
."تيرغدنورت"
."؟كلذكسيلأ،نيحزمتتنأ":شاهدنابلاقواهيلإيراهقّدح
نكيمل،ةلصحملاب.هباشتلاضعبكانهنإطقفتلق.ال":تلاق
دقل،تلقامكنكل.ةميرجلاعوقوتقونيفداتسغوبنعًاديعبتيرغ
."كلذىلعتلمع

."؟...فيكو"



ىلعاطسدقهسفنصخشلاناكاذإ.داتسوغىفشتسمنمتقثوت"
ًاسلاجناك.تيرغنوكينأنكميالف،نيفكريكيفكسرونندفرصمعرف
تلسرأو.لقألاىلعنيضرممةثالثعمزافلتلاةفرغيفتقولاكلذيف
دقل.ةمصبىلعلوصحللتيرغلزنمىلإكسينكتميركنمبابشلاضعب
."ديكأتلابهتمصبتسيل.الوكاكوكلاةروراقىلعةمصبلابربيواهنراق

."؟ريدقتلاتأطخأدقفً،اذإ"
تافصلانمددعبعتمتيصخشنعثحبن":تلاقواهسأريتبتّزه

."تيرغعمةقباطتملاةيجراخلا
عتمتيالتيرغنكل،يتباياذهلوقىلإرطضميننألفسآ"

دقل.بساحملثمودبيبساحمهنإ.رخآعونيأنموأةيجراختافصب
."ًالصأهلكشتيسن

انأنكل.حيحص":ةيلاتلااهتريطشنعفيلغتلاةقروعزنتيهو،تلاق
."ةلكشملايهكلت.َسنأمل

."ةديجلاءابنألاضعبيدلنوكتامبر"
."؟معن،هوأ"
."ّيلإثدحتينألوكسارديري.نستوبىلإيقيرطيفانأ"
.ً"ابيطًاظح!واو"
فرعأ":لاقوًاقيمعًاسفنذخأّمث،ًاليلق،دّدرت،يراهضهن،ً"اركش"

."؟دحاوءيشلوقيننكميلهنكل،كدلاوتسليننأ
."لّضفت"
نمسرتحأس":لاقوامهعامسهنكميالًادحأنأّتبثتيلهلوحرظن
."كناكمتنكول،رلاو

ءزجلاو":تفاضأواهتريطشنمةريبكةعطقيتبتمضق،"كلًاركش"
."حيحصيدلاونعوكنع

.لاسبوأيفتعرعرت.يتايحلاوطجيورنلايفتشعدقل":يراهلاق
صخشلثم،يتدلاوتيفوتذنم،شيعيو،يدلاودعاقت.نيَسّردميادلاوناك
،ةريغصلايتقيقشهيلإدقتفتً.اماملالإءايحألاضرأروزيال،همونيفريسي
ً،اسّردمحبصأسيننأاّنظ.امهيلكىلإدقتفأ.نظأامكً،اضيأانأهيلإدقتفأو
نمًاليلقو،كلذنمًالدبةطرشلاةيلكتناكاهنكلً.اضيأانأكلذتننظو
تاباجإرشعكلدرسأنأنكميً،ايطرشتحبصأاذاملينتلأساذإ.قوقحلا
،لمعهنإ.نآلاكلذيفرّكفأدعأمل.اهنمًايأقّدصأاليننكل،ةلوقعم
...رخآلاونيحلانيبًاديجًائيشلعفأيننأنظأو،هلباقمًارجأيلنوعفدي



غلبأنألبقبارشلاىلعتنمدأ.ةليوطةدمكلذىلعشيعتنأنكمي
ىلإرظنتفيكىلعدمتعياذهو،نيرشعلاغلبأنألبقامبر.نيثالثلا
نأتفشتكاتربكامدنع.لمتحماذه؛كتاثروميفهنإنولوقي.رومألا
كانهىلإانبهذ.ةنسنيسمخلاوطمويلكلمثيناكزنسلادنأيفيّدج
مل،ظحلاءوسل.طقًائيشظحالأملوةرشعةسماخلاتغلبىتحفيصلك
نأنودنمماركلارورمّرمتملءايشأتلعفدقتنك.ةبهوملاكلتثرأ
كلسيفيلمعبظفتحألازأاليننأزاجنإهنإ،راصتخاب.دحأاهظحالي
."ةطرشلا

.غبتةفافللعشأونيخدتلاعونمم:اهيلعبُِتكةتفالىلإيراهرظن
امدنع.اهبحأملو،ينبحتمل؛عيباسأةتسةّدملنيليلخانآوتنك"

َرتملاهنكلو،يسفنتيدسأاممربكأًافورعماهتيدسأ،اهبيتقالعتعطق
."لاحلاكلتىلعرمألا

.ةفرغلايفرخآلالجرلاأموأ
ةبيبحىلوألاتناك.يتايحيفءاسنثالثتببحأدقل":يراهعبات
تقودعبترحتنا.اننيبتروهدتةقالعلانكلاهجوزتأنأتدكةلوفط
اهفتحةيناثلاتيقل.يبةقالعكلذلنكيملو،اهتيؤرنعيفقوتنمليوط
.ةيضرألاةركلانمرخآلافرطلاىلعهدراطأتنكصخشديىلعةليغ
.يلوحنمءاسنلاتومتاذاملفرعأال.نيليإيتليمزلهسفنءيشلاثدح
."تاثروملايهامبر

."؟ةثلاثلاةأرملانعاذام"
لمحتيتلاةيندعملاةعطقلايراهسّسحت.ثلاثلاحاتفملا؛ةثلاثلاةأرملا
ةلواطلاربعهلهرّرمدقلوكسارناكيذلاحاتفملافاوحو.هيأ.هيأيفرح
هيلعلصحيذلاحاتفمللًاقباطمناكنإيراهلأس.ةفرغلالخدنيح
.لوكسارأموأو

.هسفننعملكتينأيراهنمبلطدقناك
هعباصأوةلواطلاىلعناحاتريهاقفرموكاذنآسلجيلوكسارناك

ههجوىلعءوضلاولدُبتسادقنوينلاحابصمناك.عّرضتيهنأكةكباشتم
.ةقرزلاىلإبراضضيبأقوحسملثم

."مودتسانتقالعنأنظأ.وكسوميفةثلاثلاةأرملا":يراهلاق
."؟كليه"
."وحنلاكلذىلعةقالعلافصأنل"
."ً؟اعمامكنكل"



."معن"
."ً؟اعمامكتايحيقابةيضمتلناططختو"
."كلذىلعًاركابتقولالازيال.ططخنالً.انسح"
اليذلاتنأكنأينعت":لاقوةنيزحةماستباهللوكسارمستبا
.ً"امئادنططخيءاسنلا.نططخيءاسنلانكل.ططخي

."؟كلثم"
.طقففراصملاتاقرسططخأفيكفرعأ":لاقوهسأرلوكسارّزه

ً،اراصتناانزرحأاننأنظندق.بولقلاىلعءاليتسالايفةاوهلاجرلالك
انفشتكااذإ-ًادجنيرخأتمفشتكنمث،ةعلقىلعيلوتسيلارنجلثم
."؟وزتنصبتعمسله.انعدُخدقاننأ-ًالصأ

."برحلانفبتك.يركسعيجيتارتساوينيصلارنج":لاقويراهأموأ
ً،ايرهاظ.ةأرماتناكاهنأنظأً،ايصخش.برحلانفبتكهنأنودكؤي"

هتايوتسمقمعأيفنكل،ةكرعملاةحاسيفتاكيتكتلانعبيتكبرحلانف
امىلعلوصحلانف،ةقدرثكأنوكألوأ.تاعازنلابزوفتفيكفصي
.رصتنملاوهنوكينأةرورضلابسيلبرحبزئافلا.نكممنمثلقأبهديرت
اودوعيملومهشيجمظعماورسخمهنكل،جاتلاباوظحدقنوريثكناك
قلعتياميفً.ايرهاظنيموزهملامهئادعأطورشبالإمكحلانوعيطتسي
،نهتطلسراهظإىلإةجاحبنسل.لاجرلارورغءاسنلاىدلسيل،ةطلسلاب
،نمألا:اهيفنبغرييتلاىرخألاءايشألانهحنمتيتلاةوقلاالإندريالو
ىلإنهيعسيفةينالقعبنططخينهنإ.مالسلاوماقتنالا،ةعتملا،ماعطلا
ةردقبنعتمتينهنألو.رصنلاتالافتحاو،ةكرعملادعباميفنركفيو،ةطلسلا
ىتمو،نبرضيفيكوىتمنفرعي،نهاياحضيففعضلاةيؤرىلعةيرطف
."ينويبسلااهيأكلذملعتتنأكنكميال.نفقوتي

."؟نجسلايفتنأببسلااذهلأ"
نأيننكمي":لاقّمثتوصنودنمكحضوهينيعلوكسارضمغأ

لوأنإوزتنصلوقي.هلوقأاّممةملكقّدصتنلكنكل،ةلوهسبكبيجأ
."نوبذكيرجغلالك،ينقّدص.عادخلا:يربمورتيهبرحلائدابم

."؟ةيقيرغإلاةرابعلايفامك؟كقّدصأ.مم"
لكناكاذإ.تابوقعلانوناقنمرثكأوهامفرعييطرش،عئار"

رجغلالكنأًاحيحصنوكينل،اهدنعف،يرجغانأونوبذكيرجغلا
رجغلالكنأحيحصو،قدصلالوقأيننأيهةقيقحلا،اذهل.نوبذكي
جورخلاليحتسيةغرفمةقلحيفروديشاقن.بذكأانأ،اذهلو؛نوبذكي



ةيوثنأ؛ةفيطلةكحضقلطأ."ةديحولاةقيقحلايهكلتواذكهيتايح.اهنم
ً.ابيرقت

."كرودهنإ،ةيحاتتفالايتكرحنآلاتيأردقل"
.أموأو،يراهىلإلوكساررظن
اننألوبقضفريدلاونكل،ينابلأمساهنإ.تسكابلوكساريمسا"

يلليق،اذهل.ابوروألةفيعضلاةرصاخلايهاينابلأنأربتعادقف.نيينابلأ
يفانرُِّهطو،ايراغلبيفانُّرصنو،ايناموريفاندلواننإيتاقيقشويئاقشألكلو
."رجملا

ربكأ،نييراكمحجرألاىلعاوناكهترسأدارفأنألوكسارحرش
سيئر(ةجوخرونأداهطضانمةرسألاتبره.ةينابلألاةيرجغلاتاعامجلا
ً.اقرشلمعلااوأدبو)دوسألالبجلا(ورغنيتنومىلإلابجلاربعرجغلل)اينابلأ

انكعبطلاب.صوصلاننأاوعّدا.هيلإانبهذناكملكيفنيدَراطمانك"
اننأليلدلاناك.ةّنيبىلعلوصحلابىتحمهسفنأاوجعزيملمهنكل،كلذك
هنأفرعتنأبجيًايرجغّزيمتنأتدرأاذإكنأل؛اذهكللوقأ.رجغ
قرفال.اندهطضيابوروأيفماظنلكناك.هنيبجىلعذوبنمةمصوبدلو
.طقفةءافكرثكأاوناكنييشافلانكل؛نييطارقميدلاو،نييعويشلاو،نييشافلانيب
انكيذلاداهطضالانعقرفلانأل؛ةقرحملانأشبةجضرجغلارُِثيمل
."؟ينقّدصتكنأودبيالً.اريبكنكيملهلضرعتن

.ىرخأقوفًاقاسلوكسارعضوو،هيفتكيراهّزه
دعب.رجغلاءامعزبمادعإلاةبوقعكرامنادلاتذّفن،1589ماع":لاق
ايفاروميف.رجغلاروكذلكقنشبجيهنأديوسلاترّرق،ةنسنيسمخ
نلعأ.ىنميلاايميهوبيفو،تايرجغلاءاسنلالكلىرسيلانذألااوعطق
نأل؛ةمكاحمنودنمرجغلالكمادعإبجيهنأزنيامةفقاسأسيئر
مادعإلايسوربيفنوناقّرُقأ،1725ماعو.نوناقلانعةجراخمهشيعلبس
ذإً،اقحاللدُبتساهنكل،ةمكاحمنودنمةرشعةنماثلاقوفرجغلالك
؛لقتعملايفيدلاوءاقشأنمةعبرأتام.ةرشعةعبرأىلإرمعلاضّفُخ
."؟عباتأله.برحلاءانثأيفطقفمهنمدحاو

.هسأريراهّزه
انداهطضاببسنإ.ةغرفمةقلحكلتىتحنكل":لوكسارلاق
نوذوبنمنحناملثمو.كلذكنوكننأديرنو،نوفلتخمنحن.دحاوانتاجنو
بيرغلاوهيرجغلا.انعمتجملوخدوجداغعيطتسيال،نيرخآلانم
تاعاشإلاعاونألكرودتيذلاو،هنعًائيشفرعتاليذلارطخلاوضماغلا



ثيحاوعّدا.رشبموحلةلكأرجغلانأةّدعلايجأنمصاخشأنظ.هلوح
انيلعموكحموليباقةلالساننأ-تسراخوبجراخ،ينتلابيف-تعرعرت
نيديعبىقبنلًالاماننوحنميوجداغلانمانناريجناك.دبألاىلإءاقشلاب
."مهنع

يدلاوناك":عباتوذفاونلانمةيلاخلاناردجلاىلعلوكساررصبلاج
ّبكمىلإلقتنننأبجيناك.ايناموريفلمعكانهنكيملنكلً،اداّدح
يدلاوناك،اينابلأيف.شاردلاكرجغشيعيثيحةدلبلاجراختايافنلا
درجمناكشاردلاكرجغنيبنكل،يلحملايرجغلايضاقلاوميعزلا،سابيلوب
.لمعلانعلطاعداّدح

:فاضأوةقيمعةديهنتلوكسارقلطأ
ًاينبًابدلزنملاىلإهعمداعأنيحهينيعيفةرظنلاًادبأىسنأنل"
نمةعومجمنملامنمهعمىقبتامرخآبهارتشادقناكً.افيلأًاريغص
بدلاةيؤرلًالامنويعويشلاعفد.صقرلاديجي:يدلاولاق.يراسروي
ماعطإ،يقيقش،نافيتسلواح.ًالاحلضفأمهنأبنورعشيمهلعج.صقارلا
امهنأيدلاواهباجأفً،اضيرمناكنإيدلاوتلأسو،لكأيملهنكلبدلا
نكلو،طقفةحارلاىلإجاتحيوتسراخوبنمقيرطلالكايشمدقاناك
."مايأةعبرأدعبتامبدلا

تبره":فاضأّمثكلتةبيئكلاهتماستبامستباوهينيعلوكسارضمغأ
.نيرهشلاوطانقمردسيامكانهنكيمل.هسفنفيصلايفنافيتسو
."ًالامشانبهذ

."؟كرمعناكمك"
نأةطخلاتناك.ةرشعةيناثلايفوهويرمعنمةنماثلايفتنك"

نمنيئجاللالوخدبنوحمسياوناك،تقولاكلذيف.ةيبرغلاايناملأىلإلصن
نظ.ضيوعتلايفمهتقيرطتناكاهنأضرتفأ.مهنومعطيوملاعلاءاحنألك
.دالبلاكلتلوخديفانصرفتدادزااّملك،رغصأانكاملكهنأنافيتس
تحتانمنثيحوسراوىلإانلصو.ةيدنلوبلادودحلادنعانوفقوأمهنكل
ةطحم،ايندوكسفبناجبةقلغملاةقطنملايف،ةيناطببانملكّرثدتورسج
ثحبدعب.رشببّرهم:ربلشدجنساننأانفرع.ةيقرشلاةيديدحلاككسلا
دعوو،دودحليلدهسفنوعديًايرجغًاصخشاندجوةّدعًامايأقرغتسا
كانهنإلاقهنكل،هعفدنلامانيدلنكيمل.ةيبرغلاايناملأىلإانلاصيإب
نايتفلًاديجنوعفدينيذلالاجرلاضعبفرعيهنإو،لئاسووقئارط
اممهفنافيتسنكل،هنعملكتيناكامفرعأمل.نيميسونييرجغ



ليلدلاناكنيحيف،ةيلاعتاوصأباشقانتوًاليلقليلدلاعمدعتبا.هدصقي
.ملستساوهيعارذليلدلاّدم،ةياهنلايفوً،اراركتهسأرنافيتسّزه.ّيلإريشي
نكل،هلاقامتلعف.ةرايسيفدوعيىتحراظتنالاينمنافيتسبلط
تحتنيتليللوأيف.تمنوكانهتيقلتسافليللاّلح.تضقناتاعاسلا
نيتعفايلايّنذأَّنكل،عئاضبلالقنتانحاشحباكمينظقوتتناك،رسجلا
ىخوتأنأبجييتلايهتسيلتاوصألاكلتنأىلعاتدوعتامناعرس
برتقتتاوطخعقوتعمسىتحظقيتسأملوتمناذهل.اهنمرذحلا
بناجبرّوكتوهتيناطبتحتفحز؛نافيتسناك.ليللافصتنميفةسلخ
ملوةوقبينيعُتضمغأيننكل،يكبيهعامستعطتسا.بطرلارادجلا
:لأسوهسأرلوكسارعفر،ً"اددجمتاراطقلاتعمسامناعرسو،كرحتأ
."؟ينويبسلااهيأتاراطقلابحتله"

.يراهأموأ
يفنافيتسرداغ.لاملانمًاديزمبلطو،يلاتلامويلايفليلدلاداع"

.نافيتستيأرورجفلاغوزبدنعمايأةعبرأدعبتظقيتساً.اددجمةرايسلا
ةداعلعفيامكيقلتسيناك.ليللالاوطًاظقيتسميقبهنأنمّدبال
درابلاركابلاحابصلاءاوهيفقلعتهسافنأتيأرو،نيتضمغمفصنهانيعو
تكسمأ.ةمروتمهيتفشىدحإو،هسأرةورفىلعمدكانهناكً.ادج
شاردلاكرجغنمةرسأتناكثيحةسيئرلاةطحملاىلإتبهذويتيناطب
نايتفلاربكأىلإتملكتً.ابرغرفسلارظتنت،ضيحارملاجراخترقتسادق
ًً◌ايلحمًاداوقناكرفسليلدهنأاننظيذلالجرلانأينربخأيذلاوً،انس
ةلمع(ًايتولزنيثالثهدلاوىلعضرعدقهنأو،ةطحملاةقطنمىلعدّدرتي
يفوةكيمستناك.يتيناطبىتفلاتيرأ.نيريغصلاهيقيقشلباقم)ةيدنلوب
لوألانوناكناك.اهبحأف.نلبوليفليسغلبحنعةقورسم،ةديجلاح
."هصيمقلخادتناكيتلاهنيكسةيؤرتبلطً.ابيرقلحيس

."ً؟انيكسهيدلنأتفرعفيك"
ةرسألادارفأىتحكراشتيال.اهباولكأيل؛نيكاكسمهيدلرجغلالك"

ًاقافتامربأهنكل.ىودع،ميرامباوباصينأنكمي–ةدئاملاتاودأةدحاولا
دنعاهذحشتعطتسا،ظحلانسحل.ةّملثموةريغصهنيكستناكً.اديج
."ةيديدحلاككسلاةشرويفداّدحلا

ىنميلاهدييفةريغصلاهعبصإلببدملاليوطلارفظلالوكساررّرم
.هفنأرسجىلع

ناكنإداّوقلاتلأس،ةرايسلانافيتسبكرنأدعب،ةليللاكلت"



تفقو،داعامدنع.رظتنأنأبجييننإلاقوّرشكً.اضيأيلنوبزكانه
.اهنمجرختوةطحملاةقطنملخدتتاراطقلابقارأرسجلاتحتمالظلايف
َلاعت.يرثبزحلجر.ديجنوبزيدل.يرجغلااهيأانهىلإَلاعت:خرص
.وكاركراطقرظتنننأبجي:تبجأ.!تقولانمعستمانيدلسيل،نآلا
ىلإلصأتنك.؟مهفتله،نآلايتأتنأبجي:يعارذكسمأوّيلإءاج
لالظتّرم.ىلعألاىلإرظنوينتلفأ.وهاذه:ريشأانأوتلق.طقفهردص
ىلإانرظننيحةبحاشلاانهوجوىلعءادوسةيذالوفتابرعنمبكوم
دنعذالوفلاىلعذالوفلاريرص.اهرظتنأتنكيتلاةظحللاتناحمث.ىلعألا
."ءيشلكىلعكلذىغط.حباكملالمع

لوكسارناكاذإاممقثوتلالّهسيكلذنأكً؛ارزشهيلإيراهرظن
.بذكي

يلإقّدحيةأرماهجوتيأر،يبناجبءطببةبرعرخآتّرمامدنع"
ءامدلابةخطلملانيكسلاتعفر.يمألثم،حبشكتدب.ذفاونلاىدحإنم
يفةديحولاةرملايهكلت؟ينويبسلااهيأًائيشفرعتلهو.اهايإاهتيرأو
شيعيهنأكهينيعلوكسارضمغأ."ةلماكةداعسباهيفترعشيتلايتايح
ةرابعلايهكلت.سأرلابسأرلا.يكوكريبيكوك"ً.اددجمةظحللاكلت
."...مدلارأثلةينابلألا

."؟كلذدعبثدحاذام"
اهيأتسكابوهامفرعتله":لاقوًاددجمهينيعلوكسارحتف

."؟ينويبسلا
."يدلةركفال"
نافيتسداع.يتولزفالآةثالثاهيفناك،داّوقلاةظفحمتذخأامدنع

عئاضبلاتابرعىدحإيفاهانيقلأوةيديدحلاةكسلاقوفةثجلاانلمحو
نمبكرمنتمىلعانللستنيعوبسأدعب.ًالامشانبهذمثً،اقرشةهجتملا
دجوينيوتيفلقحوولسوأىلإكانهنمانبهذ.غربنتوغىلإكسنادغ
،ةروجهموةميدقةعبارلاتناك.رجغاهلغشياهنمثالث،تاروطقمعبرأهيف
،كاذداليملاةيشعيف.تاونسسمخلاوطانلزنمتحبصأ.روسكماهروحمو
بيلحلانمًابوكوتيوكسبلاانلوانتو،كانهةعساتلايداليمىركذبانلفتحا
لوأةونعانلخد،داليملاموييف.انيدلتيقبيتلاةديحولاةيناطبلاتحت
لوكسارهجوقرشأ."بسانملاناكملاىلإانئجدقاننأانفرعو،كشك
."لفطنمىولحذخألثمرمألاناك":فاضأوةضيرعةماستباب

ينقّدصتالكنأودبي":لوكسارلاقًاريخأو،ًاليوطًاتقونَيتماصاسلج



."نآلاىتحًامامت
."؟مهمكلذله":يراهلأس
."؟كبحتملانآنأفرعتفيك":لأسولوكسارمستبا
.هيفتكيراهّزه
ً.اضعبامهضعبىلإلالغأبنيديقمامهو،ترفلوكربعايشم
نوكيدق.قراسلاوهنمفرعأيننأضرتفتال":لوكسارلاق
."ًاليخد

."فرعأ":يراهلاق
."ديج"
ملاذاملف،جيورنلايفشيعيوهونافيتسةنباانآتناكاذإً،اذإ"

."؟ةزانجلاىلإبهذي
."تضمةّدعتاونسلبقهنونبياوناكفقسنعطقس.تيمهنأل"
."؟انآةدلاوو"
.نافيتستامنيحاهقيقشواهتقيقشعماينامورىلإًابونجتلقتنا"

.ً"اناونعاهلنأيفكشأ.اهناونعيدلسيل
وهةزانجلاىلإةرسألادارفأباهذمدعببسنأنوسرافيإتربخأ"

."مهلراعلاتبلجاهنأ
:لاقّمث،نيتينبلالوكسارينيعيفةعتملاةيؤريراهعاطتسا،"ً؟اقح"

."؟بذكأتنكيننإتلقاذإينقّدصتله"
."معن"
دعتمل.انآنمتأّربتدقةرسألاتناك.بذكأنكأمليننكل"
له.)ىودعلا(ميرامعنميل.اهمساركذضفر.اهدلاوىلإةبسنلابةدوجوم
."؟مهفت

."الامبر"
ًائيشلوكسارمتمت.دعصملانارظتنيافقووةطرشلاّرقمىلإايشم

."؟ينويبسلااهيأيبقثتاذامل":ٍلاعٍتوصبلوقينألبقهسفنل
."؟يلحاتملارايخلاام"
.ً"امئادرايخكيدل"
ينمهتذخأيذلاحاتفملانوكيدق؟تنأيبقثتاذامل:وهمهألا"
."لتاقلاةقشيفهيلعرثعأملامبرنكل،انآةقشلكيدليذلاحاتفملالثم

.طقفيترطفبقثأ.دحأبقثأالانأ.مهفلاتأسأ".هسأرلوكسارّزه
.هلجأنمشيعيءيشصخشلكىدلً.ايبغًالجرتسلكنأينربختيهو



."رمألايفاملكاذهً.اضيأتنأ.هنمهنامرحنكميءيش
سلج.ةمتعلايفلوكسارىلإرظنلايراهنعمأو،دعصملاالقتسا
ىلعناطغضتهيّفكاتحارودودشمهرهظوفرصملاةقرسويديفدهاشي
رايعلاتوصألمامدنعىتحسيل.ريبعتيأنمٍلاخههجوو،امهضعب
.ملألاراديرانلا

:اتاغيرتسودنإيفيفتخيعّرسملاروصرخآنادهاشيامهو،يراهلأس
."ً؟اددجمهتيؤرديرتله"

.ً"ايرورضسيل":لوكسارلاق
."ً؟انسح"ً:امتهمودبينأًالواحميراهلاق
."؟ديزملاكيدلله"
.ةئيسًارابخأعمسيسهنأبروعشيراهباتنا
ثيحً،امامتفرصملاةلابقنفيليإنفسرجتمنمويديفيدلً،انسح"
."وطسلاةيلمعلبقعقوملابقار

."هلّغش"
ةشاشلاةيجلثلاةفصاعلاتحستكانيحرّرك.نيترميراههلّغش

."ً؟انسح":امهمامأ
فلخنوكينأضرتفيهنأفرعأ":هتعاسىلإرظنيوهولوكسارلاق
."تقوللةعيضمهذهنكل.اهتدهاشماننكميوىرخأتاقرس

كتيافككيدليذلاديحولاءيشلاوهتقولانإتلقكنأتننظ"
."هنم

ديحولاءيشلاوهتقولا.ةحضاوةبذك":هديضرعيوضهنيوهولاق
."ينويبسلااهيأًاددجمدافصألابيديّلغتنألضفألا.هكلمأاليذلا

ايشمودافصألابلوكسارّديقّمثهسفنةرارقيفةميتشيراهقلطأ
.بابلاضبقميراهكسمأ.بابلاىلإرادجلاوةلواطلانيبًايبناج

ببسلااذهل.نويداعصاخشأفراصملايقراسمظعم":لوكسارلاق
."فراصمصوصلنوحبصي

.يراهفقوت
يليويكريمألاملاعلايففراصملايقراسرهشأدحأناك":لوكسارفاضأ
يذلاببسلانعيضاقلاهلأس،ةمكحملاىلإلُقنولُقتعاامدنع.نوتوس
تحبصأ.كانهةدوجوملاومألانأل:نوتوسباجأ.فراصملاةقرسلهعفدي
نأبجياهنأضرتفأو،ةيمويلاةيكريمألاةيزيلكنإلايفةعئاشةرابعكلت
ّلثمت،ّيلإةبسنلاب.عئاروحنىلعةطيسبوةرشابمةغللايهمكانلرهظت



وأنيريهشنوديجلافراصملاوقراسنوكيال.هيلعضبقلايقُلأقمحأ
اوسيلمهنأل.اولقتُعيملمهنألمهبطقعمستال.مهلاوقأبنورخآدهشتسي
."مهنمدحاوهنعثحبتيذلاصخشلاو.نيلهاجونيحيرص

.يراهرظتنا
."تيرغ":لوكسارلاق
:ترّركواهسأرنماتظحجنينيعبيراهىلإيتبتقّدح."؟تيرغ"

ةجحتيرغىدل":تفاضأمثً،امروتماهقنعيفديرولاناك."؟تيرغ"
قراسسيلو،هسفنىلعةرطيسلادقفيبساحمتيرغدنورت!بايغ
."...هنإ...هنإ...تيرغدنورت!فراصم

امهفلخبتكملابابقلغأدقناك."فرعأ،ءيرب":يراهلاق
."تيرغدنورتنعملكتنالاننكل".ةلواطلامامأهيسركىلعىخرتساو

.ةعومسمةبطرةقطقطباهمفيتبتقلغأ
جاتحاهنإلوكسارلاق؟تيرغفيلنعتعمسله":يراهلأس

نمققحتيليقابلاةيؤردارأهنكل،كلذفرعيلطقفةيناثنيثالثلوأ
ًاقفو.ةديدعتاونسذنمتيرغفيلىأردقنكيملًادحأنأل؛رمألا
."جراخلايفامناكميفشيعيتيرغناك،لوكساراهعمسةعاشإرخآل

.ةشهدلاريثيىتفناك.تيرغفيل"ً:اديعبميهتاهترظنو،يتبتلاق
يفهبتُشيتاقرسنعريراقتتأرقدقل.هنعملكتييدلاوركذتأانأف
نأل؛ةروطسأناك.طقفهرمعنمةرشعةسداسلايفناكنيحاهبهعولض
."هتامصبىتحانيدلنكيملً،ايئاهنىفتخاامدنعو،طقهلقتعتملةطرشلا
.اهسفنةيدسجلاةينبلا؟ءابغلااذهبتنكفيك":تلاقويراهىلإترظن
."؟كلذكسيلأ،تيرغدنورتقيقش.ةهباشتمحمالم

.يراهأموأ
تيرغفيلنأينعيكلذنكل":تفاضأوًاسوبعيتبنيبجّبطقت
."هقيقشةجوزلتق

."كلذكسيلأ،ءايشأعضبّرسفياذه"
.ً"اضعبامهضعبافرع.نيهجولانيبًارتميتنسنورشعلا".ءطببتأموأ
."...هيلإفّرعتًادحأنأتيرغفيلفرعاذإو"
نأبةفزاجملاهرودقمبنكيمل.ةدهاشتناك،عبطلاب":يتبتلاق

."هّملست
نمًاقحيوقءيشريضحتنسروفلاهنمبلطأس":لاقويراهضهن

."ويديفلاىلعةرظنيقلنانيعدنآلا.انلجأ



ملتيرغفيلنأنظأ":ةشاشلاىلعناترّمسمهانيعويراهلاق
اهيلإفّرعتهنأمامتهاللريثملاءيشلا.كانهلمعتنياتشنأفرعينكي
هنأنمّدبال.ةنيهراهمدختسينأكلذنممغرلابراتخاوحجرألاىلع
."رخآءيشنمنكيملاذإ،توصلاب،برقنعهّزيمتساهنأفرعدق

لمأتيفتقرغتساو،كلذباعيتساىلعةرداقريغاهسأريتبتّزه
هتيشمبزلوشتسغوأوً،اتقؤمًائداهءيشلكناكثيحفرصملاروص
."؟كلذلعفاذاملً،اذإ".جراخلاىلإقيرطلافصتنميفةلقاثتملا

دقتيرغنياتشريصمناك.ةفداصمللءيشيأكرتيال.فرتحمهنإ"
قراسلااهيفلخديتلاةظحللاةروصيراهدّمج."ةظحللاكلتذنمدّدحت
كانهنأفرعوتيرغفيلاهآرامدنع".ةعاقلاءاجرأيفرظنوبابلانم
ًاضيأببسلااذهل.تومتنأبجيهنأفرع،هيلإفرعتلايرجينأةصرف
."ةنيهركاهمدختسا

."ديلجلاكدراب"
وهًاقحهمهفأاليذلاديحولاءيشلا.رفصلاتحتةجردنوعبرأ"
بولطمهنأنيحيف،هيلإفّرعتلايدافتلةميرجفارتقالًادعتسمناكاذامل
."ىرخأفراصمتاقرسيفًالصأ

.ةوهقنيجانفاهيلعةينيصلمحيربيوءاج
فيلنكل،معن":ةلواطلاىلعترقتساىتحةينيصلانزاويوهولاق
يفةرمتفرخُزدقةفرغلانأادب."ةقرسيأيفًابولطمسيلتيرغ
كلذذنماهيلإناسنإلاديدتمتملاهلاحىلعتيقبمثتاينيسمخلا
ةبتعىلعرابغلااهولعييتلاتاتابنلاو،ونايبلاو،ةقينألايساركلا.تقولا
يفدجلاةعاسصّاقرىتحناك.بيرغنوكسيفكانهمثجتةذفانلا
جاجزلايفنيتعماللانينيعلاتاذرعشلاءاضيبةأرملاوً،اتماصحجرأتيةيوازلا
هنأادبيذلانوكسلاناك.توصنودنمكحضتدقوملافرىلعرطؤملا
ءيشلكىلعقبطأدقتاونسينامثلبقَلمرأربيوحبصأنيحلخد
تناك.ةدحاوةيقيسومةمغنردُصيونايبلالعجًابعصنوكيسو،هلوح
ءاضوضنكل،نيوتيفميدقينكسىنبمنميضرألاقباطلايفةقشلا
ربيوسلج.بسحفلخادلايفتمصلابروعشلادازجراخلايفتارايسلا
.فحتميفضرعللةعطقهنأك؛صرحب،نيعارذبةدّوزملايساركلادحأىلع

ال.تاقرسلانمٍّيأيفتيرغطروتىلعًاسوملمًاليلدطقدجنمل"
ةيعرشّةلدأالوتامصبالً،ائيشهنعفرعيدحأال،دوهشنمةدافإ
."هيفًاهبتشمناكهنأطقفديكأتلاريراقتلايفّمتدقل.ىرخأ



بحاصًالجرناك،هنعّغلبتملتيرغنياتشنأضارتفاىلعً،اذإ"
."فيظنلجس

."؟تيوكسب.حيحص"
.اهسأريتبتّزه
ءارجإىلعفتاهلاربعّرصأدقيراهنكل،ربيوةلطعمويناك
يفراّوزلابقتسانععنتميربيونأفرعيناك.روفلاىلعهعمثيدح
.ءيشيفعفنيملكلذنكل،هلزنم

تامصبلاةنراقملكسينكتميركيفبوانملاطباضلاىلإانملكت":يتبتلاق
فيلناكةقباستاقرسنمتعفُريتلاكلتبالوكاكوكلاةروراقىلع
."ءيشال،نكل.اهذيفنتيفًاهبتشمتيرغ

:بسانملاهناكميفةوهقلاقيربإءاطغنأققحتيوهو،ربيولاق
."ةميرجحرسميفطقتيرغفيلتامصبىلعرثُعيمل،تلقامك"

لوكسارعمقفاوتله":تلاقواهماهبإباهتاظوحلمرتفديتبتّبلق
."؟انلجروهتيرغفيلنأ

.ةوهقلابكسيربيوأدب."؟الَِملً،انسح"
اهنألو،اهيفهبتشملاتايلمعلانمٍّيأيففنعلامدختسيملهنأل"
ًاعفادكلذسيلأ...كيلإفّرعتيدقًادحأنأللتقت.هقيقشةجوزتناك
."؟ةميرجباكترالًادجًانهاو

،هيفتكّزهيذلا،يراهقمر.اهيلإرظنوبكسلانعربيوفقوت
.ةرخاسةرظنب

ً.ارارمحايتبتدّروتامنيب،ةوهقلابكسعباتو."ال":لاق
هيأر.ةيديلقتلاقيقحتلاةسردمنمربيويتأي":ٍرذتعمهبشيراهلاق

نمتاجردطقفكانه.ةينالقعلاعفاودلاينثتستفيرعتلابةميرجلانأ
."ةيقطنمًانايحأودبتدق،ةشّوشمعفاود

."اهتعيبطيهكلت"ً:ابناجةوهقلاقيربإعضيوهوربيولاق
ىدلنكيملاذإدالبلاتيرغفيلكرتاذامللءاستأ":يراهلاق

."لاحيأبهدضءيشةطرشلا
قحفرعأال":لاقويسركلاعارذنعيئرمريغًارابغربيوحسم

."ةفرعملا
."؟ةفرعملاقح"
مخضونيدبماهبإنيبقيقرلايفزخلاةوهقلاناجنفضبقمربيوعضو

.دكؤمءيشال.تقولاكلذيفةعاشإترس".نيتوكينلابةّخطلمةبابسو



ةقرسرخآنأعمسدقمهدحأناك.ةطرشلانمُّرفينكيملهنأنومعزي
دسحيالعضويفهكيرشكرتدقتيرغناك.ةطخللًاقفوِرجتملفرصم
."هيلع

."؟ةقيرطيأب":يتبتلأس
قلطناوبورهلاقئاسناكتيرغنأمهضعبنظ.فرعيدحأال"

نإنورخآلاق.فرصملايفرخآلالجرلاًاكرات،ةطرشلاتلصونيحًاديعب
برش."لاملالكعمجراخلاىلإبرهتيرغنكل،ةحجانتناكةيلمعلا
يتلاةيضقلايفمامتهاللريثملابناجلا".صرحبناجنفلاضفخوةفشرربيو
صخشلااذهناكنَم؛نَمامنإو،فيكسيلامبرنآلااهلوحملكتن
."؟يناثلا

."؟...ناكهنأينعتله".ربيوينيعيفرظنلايراهنعمأ
.تارظنلايتبويراهلدابتو،كّنحملايعرشلابطلاريبخأموأ
.ً"ابت":يراهلاق
***
تارايسلاليسيفةحسفرظتنت،راسيلاىلإريسلاةكرحيتبتبقار

،هينيعيراهضمغأ.فقسلاىلعًاريزغرطملالطه.اتاغنيوتيفنيميلانم
ًاجاومأحبصيةّراملاتارايسلافيفهلعجينأهنكميّزكراذإهنأفرعذإ
دبزلاىلإلفسألاوحنقّدحيميسنلايففقيوهو،ةيّدعملاةمدقمبرضت
.تقوهيدلنكيملنكل.هّدجةعبقكسمي،ضيبألا

عمِهتنيمللمعهيدللوكسارً،اذإ":هينيعحتفيوهويراهلاق
يفصخشلاًاقحوهتيرغله.لتاقلاهنأىلإراشأو.تيرغفيل
ليحىدحإاهنإمأ؟بسحفهباسحةيفصتديريلوكسارنأمأ،ويديفلا
."؟انعادخلىرخألالوكسار

ّرمتتارايسلاترمتسا."ةعاشإدرجم:ريبولاقامكوأ":يتبتلاق
.ربصدافنبةدايقلادوقمىلعاهعباصأبرقنتتناكنيحيف،نيميلانم

عمهباسحةيفصتدارألوكسارنأول.ةقحمنينوكتدق":يراهلاق
درجماهنأضارتفاىلع.ةطرشلاةدعاسمىلإةجاحبناكامل،تيرغ
."؟ريخألااذهاهلعفيملاذإ،تيرغراتخااذامل،تاعاشإ

."؟ةوزن"
نمأطخلالجرلاراتخيال.يجيتارتسالوكسار":ًالئاقهسأريراهّزه

."انههدرفمبلمعيناكعّرسملانأبًاقثاوتسل.هيجوببسنود
."؟ينعتاذام"



امبرةحلسأبيرهتةكبشيفوضع.تاقرسللرخآصخشططخامبر"
سبالملانمّصلختيً،اّفظنموةنمؤمةقشوبورهلاةرايسطيطختلالمش
.لاومألالسغي،ّضيبمهنإ.ذئدعبةحلسألاو

."؟لوكسار"
ًائيشدجينلف،يقيقحلابنذملانعانهابتنافرصلوكساردارأاذإ"

تيمصخش،هناكمدحأفرعياللجرنعثحبلاىلإانعفدنملضفأ
هيصقنالهيفهبتشمً،اديدجًامساًالحتنمجراخلايفرقتسادقوأنوفدمو
نمًالدبانلالظدراطنانلعجياممرخآصخشبيشينأ؟انتاباسحنمًادبأ
."هلجر

."؟بذكيهنأنظتً،اذإ"
."نوبذكيرجغلالك"
."؟هوأ"
."لوكسارنعسبتقأ"
دقناكاذإ،كيلعبذكيالاذاملو.ديجةباعدّسحبعتمتيً،اذإ"
."؟رخآصخشلكىلعبذك

.يراهّدريمل
.ً"اريخأةرغث":دوقولاةساّودىلعفطلبطغضتيهو،يتبتلاق
."اتاغكرامنيفىلإً،انيمييفطعنا!يرظتنا":يراهلاق
ّمث،نيوتهزنتممامأقيرطلاىلإتفطعناو،ً"انسح":ةعزفتلاق
."؟نابهاذنحننيأىلإ":هتلأس

."هلزنميفتيرغدنورتروزنس"
ءوضكانهنكيملو.تليُزأدقبرضملاةركبعلميفةكبشلاتناك
.تيرغلزنمذفاوننميأيف

."لزنملايفسيل":نيترمسرجلاّتنرنأدعبيتبتجتنتسا
.ةراجلاةذفانتحُتف
هنأيراهّنظيذلا،نّضغتملاهجولاتاذوشعترملاةأرملاتوصردص

ال.نآلالخادلايفدنورت":اهيفاهايأردقاناكةرمرخآنمًارارمسارثكأ
."يتأيساهدنعو،سرجلاىلعكعبصإِقبأ.دحألحتفينأديري

تقلُغأ.لزنملالخادعّورملانينرلاعامساعاطتساوسرجلايتبتطغض
عمبحاشهجوىلإكلذدعبةرشابمنارظنياحبصأوةراجلاةذفان
دنورتناك.نيتدماجلانينيعلاتحتةقرزلاىلإنيبراضنيدوسأنيخافتنا
دعبهريرسنموتللجرخدقهنأكادب.رفصأماّمحبوثيدتريتيرغ



هديعفر،ةملكبسبنينأنودنمً.ايفاككلذنكيملوً،اعوبسأماننأ
نعسمشلاعاعشسكعنانيحضيموكانهناك.الخدينأامهلحّولو
.ىرسيلاهدينمةريغصلاهعبصإيفيساملامتاخلا

ةسماخلايفناكنيحلجرلتقلواحً.افلتخمفيلناك":دنورتلاق
."ةرشع

.ةزيزعىركذعجرتسيهنأك؛هسفنءاقلتنممستبا
.اننيباميفاهرطاشتنيتلاتاثروملانمةلماكةعومجمانيدلنأادب"
يف،ادنرغنزيديفانهانعرعرت.حيحصسكعلاو،هيدلنكيملاميدلناك
قيقشدرجمانأتنكنيحيف،ةقطنملايفةروطسأفيلناك.لزنملااذه
ناكنيحةسردملانمناكاهركذتأيتلاءايشألالوأدحأ.ريغصلافيل
،قباوطةعبرأعافتراىلعكلذناك.ةحارتسالايفحطسلاىلعفقيفيل
للهنلفسألايفانفقو.ضرألاىلإهلازنإىلعنيسّردملانميأؤرجيملو
هدسجةيؤريرودقمبلازيال.هيبناجىلإناتودممهاعارذوصقريناكنيح
يقيقشنأيلاببرطخيملو،ةدحاوةظحلفخأمل.ءاقرزلاءامسلاتحت
ديحولاصخشلافيلناك.هسفنءيشلاباورعشعيمجلانأنظأ.عقيدق
ربكأاوناكمهنأنممغرلاب،نيفرفارتيحنمنتسوغءاّقشألاهجاويذلا
فيلذخأ.نيبغاشملابابشلازاجتحازكرمراّوزنمولقألاىلعنيتنسبهنم
مورتسليلىلإاهداق،هرمعنمةرشعةعبارلايفناكنيحيدلاوةرايس
فرعيمل-ةطحملاكشكنمهقرسدقناكتسيوتنمسيكبداعو
."تايولحلافيليناطعأو-كلذنعًائيشيدلاو

،ةلواطلوحاوسلجدقاوناك.كحضينألواحيتيرغدنورتنأادب
فقوةبلعنمواكاكلاقوحسمبكسدقناك.واكاكلاريضحتبدنورتماقو
ربحملقبةيندعملاةبلعلاىلعواكاكمهدحأبتك.ًاليوطًاتقواهيلإقّدحي
ً.ايوثنأوًاقينأديلاطخناكو،فاج

ًانسحًءالبيلبينأفيلرودقمبنأءيشأوسأناك":دنورتلاق
هنإعيمجلالاق.ةريبكةعرسبءايشألانمُّلميناكهنأهتلكشمو،هسفنل
امدنعنكل،ةليوطتاونسذنمديكسيفمدقةركةبهوملضفأناك
.بختنملابقاحتلالابىتحهسفنجعزيمل،ينطولانيئشانلاقيرفلريتخا
ناكنيرهشدعبوً،اراتيغراعتساهرمعنمةرشعةسماخلايفحبصأامدنع
راتكاوىعديصخشهنمبلطكلذدعب.ةسردملايفةصاخلاهيناغأيدؤي
.ةيافكنيديجانوكيملامهنأل؛هلذخهنكل،دورورغيفةقرفىلإمضنينأ
لحارملازايتجاهرودقمبو،ءيشلكلعفعيطتسييذلاعونلانمفيلناك



تمسترا.ً"اريثكّبيغتيملوهضورفزجنأهنأولةريبكةلوهسبةيساردلا
طخّدلقألةقورسمعئاضبيناطعأ":فاضأو،دنورتهجوىلعةيوتلمةماستبا
ٍديأيفلقألاىلعةيجيورنلايفهتمالعتناك.ةيسردملاهضورفزجنأوهدي
نممِئَسمث":عباتوً،اددجممهجتامناعرسنكل،دنورتكحض."ةنيمأ
فيلنأادب.لوفرأنمًانسربكأنايتفنمٍةرمزعمعكستيأدبوراتيغلا
ًامئادكانهناك.هيدلامكرتيفرطخيأكانهنأيفًاقلطمركفيمل
."قحاللافطعنملادنعةراثإرثكأو،لضفأو،رخآءيش

،لاؤسلااذهقيقشىلعحرطتنأءابغلانمودبيدق":يراهلأس
."ً؟اديجهفرعتتنككنإلوقتلهنكل

ً.اعمانعرعرت،معنً.ايبغًالاؤسسيلهنإ،ال":لاقوًايلمدنورترّكف
يفنوبغري-تايتفونايتف-عيمجلاوً،ايلسموًادودوفيلناك،معنو
ملهنإةرميللاقً.اديحوًابئذفيلناك،عقاولايفنكل.هيلإفّرعتلا
كانهتناك.تابيبحونيبجعمدرجمامنإو،نييقيقحءاقدصأيأبطقَظحي
ةراثإلنتسوغءاّقشألاءاجنيحثدحاملثم،فيلنعاهفرعأالةريثكءايشأ
عمتبره.فيلنمًانسربكأمهعيمجومهنمةثالثكانهناك.ةلكشم
اورمتسا.ناكثيحيقبفيلنكل.مهانيأرامدنعنيرخآلانييلحملانايتفلا
؛هدحوًانسربكألاىتفلاءاج،امًاموي،مث؛تاونسسمخلاوطهبرضيف
ةيؤرتعطتسالزنملاةيوازفلخنمترظنامدنع.داتعملاكانبره.رجور
يعارذىلعهيتبكرعضيفيلناك.هقوففيلوضرألاىلعًايقلتسمرجور
مل،ةليقثلاسافنألاءانثتساب.ثدحيامىرألتبرتقا.اصعلمحيورجور
فيلنأكاذنآتيأر،تبرتقانيحف.امهنميأنمجرخيتوصكانهنكي
."رجورنيعرجحميفاصعلاعضودق

.اهيسركىلعاهسولجةيعضويتبترّيغ
ةقدبلطتيًائيشلعفيهنأك؛هبموقيامىلعًامامتًاّبصنمفيلناك"
ً؛امدفزنيرجورناك.نيعلاةلقمعالتقالواحيهنأادب.نيتريبكةيانعو
.تلفسإلاىلعاهتمحشنمتارطقتطقسوهنذأىلعلزن،نيعلانملاس
،ةرطق،ةرطق؛ضرألاىلعطقسيمدلاعامسكرودقمبوًاقبطمتمصلاناك
."ةرطق

."؟تنأتلعفاذام":يتبتلأس
راودبرعشأينلعجيوهف،مدلارظنملّمحتطقعطتسأمل.تأيقت"
رجورفيلكرت":فاضأوهسأردنورتّزه."ماريامىلعتسليننأو
َرنملاننكل،هنيعرجورجلاع.يعملزنملاىلإداعوهليبسلاحيفبهذي



.اصعلالمحيفيلرظنمًادبأىسنأنلً.اددجمانيحيفنتسوغءاقشألاطق
ًانايحأحبصينأنكميربكألايقيقشنأكلتلثمتاظحليفنظأتنك
،ظحلاءوسل.ةعقوتمريغةرايزيفيلعجّرعي،هفرعأالًاصخش،رخآًاصخش
."كلذدعبةردنرثكأتارايزلاتحضأ

."لجرلتقهتلواحمنعًائيشتلق"
ىلعبهذو،صاصرملقوكفمفيلعمناك.دحأحابصكلذناك"
كلتفرعت.نيفغنيرقوفةاشملاروسجدحأىلإةيئاوهلاهتجاّردنتم
قوفيشمتنأكيلعبجيهنأل؛ًاليلقةفيخماهنإ؟كلذسيلأ،روسجلا
ةعبسدعبييذلاتلفسإلاىلإلفسألاوحنرظنتوةّعبرمةيندعمةكبش
يفرُثكصاخشأكانهنكيملو،دحأمويكلذناك،تلقامك.راتمأ
نيبناجلادحأىلعنييغربكرتوةيندعملاتاكبشلاىدحإيغاربّكف.راوجلا
قلطت،ةديستءاج،ًالوأ.رظتنامث،ةكبشلاتحتةيوازلايفصاصرلاملقو
ةبسنلاب":عباتوءودهبدنورتكحض."روسكمعيفربعكىلعجرعتومئاتش
همفىلإبوكلاعفر.ً"اعرابفيلناكً،اماعرشعةسمخهرمعىتفىلإ
تايافنلالالسةنحاشتناكدقف،ًالهاذخبطملاةذفانجراخىلإرظنو
."؟نينثالامويلاله".ةمامقلاقيدانصمامأةفقوتم

."؟ةّديسللثدحاذام،ال":هبوكّسمدقنكيمليذلايراهلاق
.رسيألاىلعريسلاتراتخا.ةيندعملاتاكبشلانمناراسمكانهناك"
ءاجمث.لجرلاىلعاهلّضفيناكهنأحضوأ.فيللاقامك،ئيسظح
تناكةيوازلايفصاصرلاملقببسب.نميألابناجلاىلعىشم.لجرلا
دقلجرلانأفيلنظ.ىرخألانمًاليلقىلعأةتباثلاريغةيندعملاةكبشلا
كشوىلعناكامدنع.ةكبشلانمهبارتقاعمهتيشمأطبأهنأل؛رطخلاىأر
."ءاوهلايفدّمجتهنأادبةريخألاهتوطخوطخينأ

.ناريجلاتايافنلكنحطتةنحاشلادهاشيوهوءطببهسأردنورتزه
لثم،فرعت.يقفأبابلثمةكبشلاتحُتف،اهيلعهمدقعضوامدنع"
نيحلجرلايقاساتلكتُرسك.قنشلاتايلمعيفهنومدختسييذلاكاذ
.ةرشابمهتسهدتارايسلاتناكل،دحأحابصنكيملول.تلفسإلابمطترا
."فيللاقامك،ئيسظح

."ً؟اضيأةطرشللكلذلاقله":يراهلأس
انأ.نيمويدعباوءاج.معن،ةطرشلا":هبوكىلإقّدحيوهودنورتلاق

يفصخشيأصختجراخلايفةجاّردلاتناكنإاولأس.بابلاتحتف
ةاشملارسجنعدعتبيفيلىأردقًادهاشنأنيبت.معنتلق.لزنملا



ةرتسلامهتيرأاذكهو.ءارمحةرتسيدتريىتفوةجاردللًافصوىطعأو
."اهيدتريفيلناكيتلاةططخملا

."؟كقيقشتّملس؟تنأ":يراهلأس
ناهباشتمفيلوانأ.يترتسو،يتجاّرداهنإتلق":لاقودنورتدّهنت
.ً"ادج

."؟كيلعهللابكلذتلعفاذامل"
ً.ائيشاولعفينأنمرغصأوطقفيرمعنمةرشعةعبارلايفتنك"
."نتسوغرجوردجويثيحزاجتحالازكرميففيلبيهتنيسرمألاناك

."؟كتدلاووكدلاولاقاذام،نكل"
قمحألاناك.كلذلعفدقفيلنأانفرعينملكملعي؟الاقاذام"

فيطللاريغصلاىتفلاانأتنكنيحيف،ةراجحيمريوتايولحقرسييذلا
مل.قيرطلاروبعىلعزئاجعتاديسدعاسيوهضورفزجنييذلابيطلاو
."ذئدعبطقكلذنعدحأملكتي

."؟موللالمحتتنأتناكنَمةركف":يتبتحنحنت
طاقسإدعبنكل.ضرألاىلعصخشيأنمرثكأفيلتببحأ.يتركف"

هتماستبادنورتمسر."...يهةقيقحلاو.نآلاكلذلوقيننكمي،ةيضقلا
لعفىلعأرجتنمانأنوكأنأًانايحأىنمتأ":فاضأوههجوىلعةرتافلا
."كلذ

حرطيسامهنميأيراهلءاست.تمصبامهيبوكيتبويراهكّرح
ً.ايهيدبكلذنافرعيساناك،هعمنيليإتناكول.لاؤسلا

.يتبىلإيراهأموأ.امهيلعدنورتانيعتفرط."؟...نيأ"ً:اعماأدب
."؟نآلاكقيقششيعينيأ":تلأس
.ًالهاذامهيلإدنورترظن."؟فيلوه...نيأ"
."ليوطتقوذنمراظنألانعٍراوتمهنأفرعن.معن":تلاق
تناك."فيلصخياذهنإلقتمل":لاقويراهىلإتيرغرادتسا

.ةيماهتاةربنلا
نمانيهتنادقل.كاذواذهنعملكتلاديرناننإانلق":يراهلاق
."كاذنعنآلاملكتنو،اذه

ةلسغملاىلإبهذ،باوكألاكسمأ،هيسركنعًاعرسمدنورتضهن
امكيلعهللابهتقالعام...وهةلصحملاب...فيلنكل".واكاكلانمّصلختو
."؟...اذهب

كتدعاسمىلإجاتحنسف،ةقالعهلتناكاذإ.ءيشالامبر":يراهلاق



."انتاقيقحتنمهئاصقإل
."دلبلااذهيفشيعيالهنإ":امههجاويلريدتسيوهودنورتهوأت
.امهضعبىلإيتبويراهرظن
."؟شيعينيأً،اذإ":يراهلأس
:بيجينألبقًادجًاليوطادبديدحتلابةيناثلانمًاءزجدنورتدّدرت

."فرعأال"
ديجتال":لاقوجراخلايفكرحتتءارفصلاةمامقلاةنحاشيراهدهاش

."؟كلذكسيلأ،بذكلا
.ةيساقةرظنبدنورتهباجأ
ىلعروثعلاىلعاندعاستنأعقوتننأنكميالامبر.مم":يراهلاق
دهاشانيدلو.اهفتحتيقلنمكتجوزتناك،ىرخأةيحاننم.كقيقش
ةريخألاةملكلالاقنيحدنورتىلإرظن."لتاقلاوهكقيقشنأىلإراشأ
،قحاللاتمصلايف.بحاشلاهدلجتحتعفترتهقنعيفمدآةحافتىأرو
.ةرواجملاةقشلايفعايذمعامساوعاطتسا

،هبانربختنأنكميءيشيأكانهناكاذإ":فاضأويراهلعس
.ً"اريثكنيركاشنوكنسف

.هسأردنورتّزه
اندجتنيأفرعت.سأبال":لاقويراهضهنمث،تاظحلعضباسلج

."ءيشيفترّكفاذإ
.الصونيحناكامكًابعتمدنورتُدبيمل،تاجردلاىلعجراخلايف

.مويغلانيبزربتيتلاةضفخنملاسمشلاىلإنيوارمحلاهينيعبيراهرظن
ةرتسلاعلختقوناحامبرنكل،كيلعًالهسسيلاذهنأفرعأ"

."ءارمحلا
فقومنمناجرخياناكنيحهادهاشامرخآو،تيرغدريمل

هعبصإلوحيساملامتاخلابثبعيةبتعلاىلعفقيتيرغوهتارايسلا
.ةراجلاةذفانفلخنّضغتمرمسأهجونمةفطاخةرظنو،ةريغصلا

هقيرطيفاتاغرفودىلعأيفيراهفقوت.ءاسملايفبحسلاتعشقنا
يتلاءامسلايفموجنلاتألألت.لفسألاىلإقّدحوردورشنملزنملاىلإ
.نومدراغراطموحنًالامشقلحتةرئاطءاوضألادحأناك.رمقلااهنعباغ
نم.ءازوجلا.ناصحلاسأرميدس.ءازوجلاةبكوكيفناصحلاسأرميدس
.انآتناكنإلءاست؟كلذبهربخأدقناك

.هيك.رأ.نأرابخأدهاشيلزافلتلالّغش،هتقشىلإيراهداعامدنع



يراهفقوأكلذدعب.نييكريمأءافطإلاجرنعةيلوطبتاياكحدهاشو
يدانيٍلجرتوصعمسهنإىتحناكملانوكسلاداسو،لمعلانعزافلتلا
يتلاةظوحلملاىلعرثعيلهبويجيفيراهّشتف.ًالمثادبو،عراشلايفةأرما
ظفتحيلازيالهنأفشتكاو،ديدجلاليكارمقراهيلعبتكدقناك
ةلواطجرديفهعضوف.هيأ.هيأنيفرحلاتاذةيندعملاةعطقلاوحاتفملاب
مل،فتاهلاّنرامدنع.دحأدريمل،نكلو،مقرلابلصتينألبقفتاهلا
.شوشمطخربعنتسيوأعمسكلذنمًالدبو؛يهاهنأًاقثاونكي

."!انهاهبنودوقييتلاةقيرطلاً،ابت"
."نتسيوأايخارصلليعادال"
مرشنمةرجأةرايستبكر!انهتاقرطلاىلعيلتقنولواحيمهنإ"

ماحدزادجويال،ءارحصلاربعةرشابم؛تننظامك،ةعئارةلحر.خيشلا
هنأكربخأنأيننكميً.ائطخمتنك،لوهللاي.ةميقتسمقيرطو،يرورم
ريصارص؛انهبدانجلاتعمسلهو!ديدشٍّرحبرعشأو.يحيننأزاجنإ
ةيغامدلاةرشقلاقرتخي.ملاعلايفبدانجتوصىلعأاهنعردصي؟ءارحصلا
ًامامتٍفاص!عئارً.اضيأشهدمانهءاملاً.ادجعّورمءيشاذهو،ةرشابم
تجرخ.هبرعشتالكنإىتح،دسجلاةرارح.رضخأنولنمةحسمعم
."...يفتنكنإًاقثاونكأملورحبلانمسمأ

."؟مّدخملاتدجوله.نتسيوأايرحبلاةرارحةجردَسنا"
."الومعن"
."؟كلذينعياذام"
رخآلافرطلاىلعًاشاقننأًاحضاوناك.باوجىلعيراهلصحيمل

."لاملا"و"ريدملا"لثمتاملكيراهعمس.امهعطاقدق
رعشأيننأينعأً.اضيأانأو.ًاليلقباترمانهلجرلا،فسآ؟يراه"

ًامئادكانه.بولطملامّدخملاىلعترثعدقيننأنظأنكل!ديدشٍّرحب
ً.ايصخشريدملالباقأوناكملاىرأسًادغنكل،يعادخنولواحيمهنألامتحا
يقابلاو.بولطملاوهناكنإفرعأسوحيتافملاةحولىلعقئاقدثالث
نيكاكسلاىرتنأبجيً.ادغكبلصتأ.كلذلمآ.بسحفلامةلأسم
."...انهودبلاءالؤهاهكلتمييتلا

.ءافوجنتسيوأةكحضتدب
.ةعوسوملاةيؤروهناكملاِملُظينألبقيراههلعفءيشرخآناك

نعالو،اهنعريثكلافرُعيالةنكادةباحسناصحلاسأرميدسناك
ناك.ةيكلفلاجاربألالمجأنمةدحاوُّدُعتاهنأءانثتسابً،اضيأءازوجلا



يتلاةربابجلاةرسأدارفأدحأ(ناتيت،ةيقيرغإةيروطسأةيصخشءازوجلا
ةديس(سويإهتوغأً.ارهامًادايصو)بملوألادايسألبقميدقلاملاعلاتمكح
)قيرغإلادنعديصلاورمقلاديس(سيمترآبضغأامم)قيرغإلادنعرجفلا
.هيفركفيًاصخشنأرعشيوهومونلاىلإيراهىوآ.هلتقف

ً،امامتةرثعبمهراكفأنأبرعشيلاتلامويلاحابصيفهينيعحتفامدنع
ًاصخشنأكرمألاادب.ةيسنمهبشدهاشمنمةقزممءازجأوتاحملّلثمتو
نئازخوجاردأيفةيانعبةّبترمتناكيتلاتايوتحملاو،هنهذّشتفدق
ًاتقوةهدرلايففتاهلاّنر.ملحيناكهنأنمّدبال.ناكملكيفةروثنم
يفً:اددجمنتسيوأناك.ريرسلانمجورخلاىلعهسفنيراهمغرأ.ًاليوط
.روطلايفبتكم

."ةلكشمانيدل":لاق
.ررّحملا.ءازوجلاةبكوكيفمالظلاميدس:ميدسلا1
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ولوابواس
ليحتسملانمناكاذهلو،ةفيطلةماستباهاتفشولوكسارمفلّكش

.كلذكتسيلاهنأيراهنّمخ.المأًاقحةفيطلةماستباتناكنإةفرعم
مل."فتاهمقرنعثحبيرصميفقيدصكيدلً،اذإ":لوكسارلاق

.ةيعقاومأةيمّكهتةربنلاتناكنإةفرعمنميراهنكمتي
رعش."روطلا":هيسركعارذىلعهديةحاركرفيوهو،يراهلاق

نكلً،اددجمةفيظنلاراّوزلاةفرغيفسلجيناكهنألال؛ديدشجاعزناب
ضرقىلعلوصحلا:تارايخلالكيفرّكفدقناك.هلوقيسامببسب
موقييذلابأرمللتروكسإدروفلاعيب،هّرسرلومينرايبعاديإ،يصخش
ةقيرطلاو،ةديحولاةيعقاولاةصرفلاتناككلتنكلً.امئادهيفاهحالصإب
ً.انونجكلذناكً.امدقيضمللةديحولاةيقطنملا

يذلانوبزلاىلإاندوقيس.ةطاسببًامقرسيلفتاهلامقر":يراهلاق
ليصافتفرعيهنأتبثتيتلاةينورتكلإلالئاسرلا.ّيلإينورتكلإلاديربلالسرأ
."ريصقتقوباهتافولبقًادوجومنكيملولاهفرعيلنكيملانآتومنع

هينج60.000اوبلطتنرتنإلاةمدخدّوزميكلامنإكقيدصلوقيو"
."؟ءيشلكاذهو.يرصم

.ً"ابيرقتنورك120.000"
."؟اهايإكحنمأنأبجييننأنظتيتلا"
لاملانوديريمه.عضولاودبيفيكبسحفكللوقأً.ائيشنظأال"
."هكلمأالانأو

كلتنوكتنأبجياذامل":لاقوايلعلاهتفشىلعًاعبصإلوكساررّرم
."هنميبناجبتمزتلاوًاقافتااندقع؟يراهاييتلكشم

."لامنودنملوطأًاتقوقرغتسيسرمألانكل،يبناجذّفنأس"
اهنأيراهضرتفاةغلبًائيشمتمتوهيعارذحتفّمث،هسأرلوكسارّزه

مهنأيفكشكانهنكيمل.فتاهلاربعحاحلإلاديدشنتسيوأناك.ةيرجغ
ًاقيتعًائيشّليختدقناكهنكل،لاقامك،بولطملامّدخملاىلعاورثعدق
ةثالثديريوةمامعرمتعيلويخرجاتو،لمعيهنكلزئي،ةفيقسيفًائدص
بتكمىلإبهذ،كلذنمًالدب.ةيكريمأغبتفئافلنمةبلعولامج
ةراظنربعهيلإرظندقةلواطفلخباشلايرصملاناكثيحّفيكم
ةيدقنقاروأبعفدلاو،ضوافتلللباقريغنمثلانأهربخأويذالوفاهراطإ
.مايأةثالثةّدملمئاقضرعلاو،اهبّقعتنكميال



نمًالاومأىقلتتتنككنأبرستاذإبقاوعلايفترّكفكنأضرتفأ"
."؟ةمدخلايفتنأويلثمصخش

."نآلاةمدخلايفتسل":يراهلاق
ملاذإكنإوزتنصلوقي":لاقوهيّفكيتحاربهينذألوكساربرض

ثادحألاىلعةرطيسيأكيدلتسيل.كبمكحتتساهنإف،ثادحألابمكحتت
نوفرتقينيذلاصاخشألابحأال.تأطخأدقكنأينعياذه.ينويبسلااهيأ
مساينيطعت.نيفرطلاالكلًاطيسباذهلعجنس.حارتقايدل،اذهل.ءاطخأ
."يقابلابلّفكتأسولجرلااذه

همجاهينأديرأال":عباتوةلواطلاىلعةوقبهدييراهبرض."!ال"
."ماتنامأبىقبينأهديرأ.كئايقشأدحأ

تنأف،حيحصوحنىلعكتمهفدقتنكاذإ.ينويبسلااهيأينشهدت"
ةقيرطلهسأباهارجمذخأتةلادعلاعدتالاذامل.نآلاساّسحفقوميف
."؟ةنكمم

."انقافتاكلذناك.رأثال"
مرتحأو.كلذبحأ.لوهايدينعقمحأتنأ":لاقولوكسارمستبا

."؟بولطملالجرلاهنأقثأفيك.نآلاقفختتأدبكنكل.تايقافتالا
هيلاشلايفهتدجويذلاحاتفملانأنمّقثوتلاةصرفبتيظحدقل"
."انآحاتفملقباطم

.ً"ايفاضإًائيشينحنمتنأبجياذهلً.اددجمنوعلابلطتيلإتئجو"
يفةروصكانهتناك،انآتدجوامدنع":لاقوهقيريراهعلتبا
."اهئاذح

."عبات"
.اهيلعرانلالتاقلاقلطينألبقكانهاهعضوتعاطتسااهنأنظأ"

."لتاقلاةرسأةروصاهنإ
."؟ءيشلككلذله"
."معن"
ً.اددجمهسأرّزهويراهىلإرظنّمث،هسأرلوكسارّزه
.كعدخينأكقيدصلحمستكنأل؛تنأ:انهًءابغدشألانمفرعأال"
دّهنت،"...كنملاملاقرسينأدعبءابتخالاهرودقمبنأنظييذلا،كقيدص
."لاملاكحنمأسيننأل؛انأمأ":عباتوقمعب

نمًالدبنكل،لقألاىلعحايتراوأةداعسبرعشيسهنأيراهدقتعا
."؟فرعتنأديرتاذامً،اذإ":لاقوٍةديدشةّصغبرعش،كلذ



."لاملاديريثيحرصميففرصملاوكقيدصمساطقف"
.هيمدقىلعيراهفقو."ةعاسدعبهديرتامىلعلصحتس"
توصبلاقّمث،امهنعلالغألاعزندقهنأكهيمصعملوكساركرف

اهيأينمهفتكنأنظتالألمآ":هيلإرظنينأنودنمضفخنم
."ينويبسلا

."؟ينعتاذام".يراهفقوت
."ً؟ابولقمنوكيدقيملاعنأفرعتله.يرجغانأ"
."ال"
ىلإفرعتنألضفألانمف،كحورعيبتامدنع؟كلذكسيلأ،بيرغ"
."ينويبسلااهيأاهعيبتنم

***
ً.ادهجمودبييراهنأنسروفلاهّنظ
عقاولايفوأ،دهجمفّرع":هبتكميسركىلعيخرتسيوهويراهلاق
."لعفتال

نأهنميراهبلطورومألايرجتفيكيراهنسروفلاهلأسامدنع
.راملإعمهظحبّرجيلبتكملانمجرخونسروفلاهدّهنت،يرجتفّرعي

ًاددجمعمسهنكل،ليكارنمهاقلتدقناكيذلامقرلابيراهلصتا
لصتااذهل.ةداعفدهلائطخيهنأهربخيهنأضرتفايذلايسورلاتوصلا
ملرلومنكل،ليبسلاّلضيملهنأعابطنالاهريدمحنملواحورلومينرايبب
ً.اعنتقمُدبي

يضمُتتنكيتلاةقيرطلانعريراقتال،يراهايةديجًارابخأديرأ"
."كتقواهيف

ملوةيفاضإتارمرشعويديفلاتدهاشدقاهنإتلاقويتبتلخد
ً.اضعبامهضعبنافرعياناكتيرغنياتشوعّرسملانأيفكشاهيدلدعي
.اهينيعيفكلذةيؤرنكمي.تومتساهنإوهاهلهلاقءيشرخآنأنظأ"
نيلتاقملاىرتثيحًامامتبرحلامالفألثم،هسفنتقولايفٌفوخوٍّدحت
."تومللنيدعتسمونيفطصم

.مالكلانعتفقوت
.ً"ادهجمودبت"،هينيعمامأاهديبتحّول،"ً؟ابحرم"
.نوأبلصتا
."؟نومدعُيسمهنأنوفرعينيحسانلافرصتيفيك.يراهانأ"
."تقولاىلعنوّزكريمهنإ":لاقوتفاخٍتوصبنوأكحض



."؟رعذلابنوباصي؟نوفاخيو"
."؟هنعملكتنيذلامادعإلاعونام"
."فرصميف،ينلعمادعإ"
."نيتقيقددعبًاددجمكبلصتأس.تمهف"
.ةيناث120رمألاقرغتسا.رظتناوهتعاسىلإرظنلايراهنعمأ
ام.ةيرهوجةلأسمً،امامتةدالولاةيلمعلثم،توملاةيلمع":نوألاق

اٍّيرطفراظنألانعيراوتلايفنوبغريفقاوملاكلتلثميفًاصاخشألعجي
راظنأمامأتوملا.طقفةوقالومهللوحالنأبنورعشيمهنأسيل
ةيحضلاماشتحالةناهإهنأل؛فعاضمباقع،ةينلعمادعإةيلمعيف،نيرخآ
مادعإلاتايلمعلعجتيتلابابسألادحأكلذناك.ةنكممةقيرطىسقأب
.ةلوزعمةنازنزيفمادعإلانممارجإلاعنميفةماعلايفًاريثأترثكأةينلعلا
دالجلامازلإلثم،لاحيأب،نابسحلايفذخؤتيتلارومألاضعبكانه
؛دالجلاةيوهءافخإىلإ،نوريثكنظامك،فدهيكلذنكيمل.عانقعضو
ةاعارمعانقلاناك.يلحملالاّبحلاوأراّزجلاهنأنوفرعيعيمجلاناك
."توملاةظحليفهنمٌبيرقًابيرغنأبرعشيالىتح،نادملاصخشلل

.ً"اضيأًاعانقعضيفرصملاقراسناك.مم"
بلقنكمي،ًالثم.سفنلاملعثاحبأنمٌلماكٌلقحعانقلامادختسا"

ىلعًاسأرةيرحلانمانمرحيعانقعضونأبديفتيتلاةثيدحلاةيرظنلا
رعشيهلعجياممهتيوهنمصخشلادرجتنأةعنقأللنكمي.بقع
رصعلايفرّكنتلاتالفحعويشةزيمكلذفالخبوزعتاذامىلإ.ةيرحلاب
عضولةيعقاورثكأبابسأ،ىرخأةيحاننم،فرصمقراسىدل؟يروتكيفلا
.ً"اعبطعانق

."امبر"
."؟امبر"
."فرعأال":يراهدّهنت
."...ودبت"
.ً"اقحالكارأً.ابعتم"
حبصأوسمشلانعًادعتبمءطببضرألاىلعيراهعقومكرحت

،ةريغصءارفصموجنلثميلعرجتمجراخنوميللاعمل.ةكلحرثكأليصألا
ةباوبىلإيشمييراهناكنيحتمصبرطملانمفيفخذاذرلطهو
نكتمل.روطلاىلإلاملاليوحتبيترتيفىضقنادقليصألاناك.يفوص
ةفاضإهرفسزاوجمقرذخأ،نتسيوأىلإثدحتدقناك.ةبعصةمهمكلت



ربعتامولعملالقنو،هيفميقييذلاقدنفلابناجبفرصملاناونعىلإ
ناكثيح،)دئاعلاحبشلا(موتنافغنروتيرنجسلاءالزنةفيحصىلإفتاهلا
ةطاسببرمألاىحضأمث.وزتنصنعلاقمةباتكىلعلمعيلوكسار
.راظتناةلأسم

نعثحبينأكشوىلعويمامألابابلاىلإلصودقيراهناك
.ردتسيملهنكل،هفلخفيصرلاىلعتاوطخعقوعمسنيححيتافملا

نمهباينأنعّرشكيامدنعبلكلاتوص(ريرهلاعمسىتحسيل
.هفلخ)حبنينأنود

نأبجيًائيشنأفرعت،طغضردقتنّخساذإ.أجافتيمل،عقاولايف
.ًالجآمأًالجاعثدحي

باينألاضايبعمضقانتيوليللالثمدوسأبلكلاهجوناك
ًاطيخ(ًالشويمامألابابلاقوفحابصملانمتفاخلاءوضلارهظأ.ةفوشكملا
.عمالمخضباننمليسيباعلنمً)اعيفر

رخآلافرطلاىلعبأرملالخدمدنعلالظلانمفولأمتوصلاق
يفلخلاءزجلادّدرتبرليوتورلاعضو."!سلجا":ئداهلاقيضلاعراشلانم
نيتينبلاهينيعنكل،بطرلاتنمسإلاىلعيوقلاضيرعلاهدسجنم
نأنكمينيتللافيطللاورجلاينيعنعدعبلالكنيتديعبلا،نيتعماللا
.طقيراهاقرافتمل،امهليختت

.هنمبرتقايذلالجرلاهجوةعبقلالظّىطغ
."؟بالكلانمفاختأ.يراهايريخلاءاسم"
ةريغصةمولعمتفطو.همامأرمحألاكفلاىلإلفسألاوحنيراهرظن
ّمث،ابوروأوزغيفرليوتورلافالسأاومدختسادقنامورلاناك:حطسلاىلع
."؟ديرتاذام،ال":هيلعّدر

."ً؟اددجمةرابعلاام..ً.اضرعً.اضرعكلمدقأ"
."وبلآايضرعلامّدق،كلذبسأبال"
هتماستبامسرينألواحو،هتعبقفرطوبلآهينرآعفر."ةنده"

:فاضأو،ةقباسلاةرملايفامكحجنيملكلذنكل،ههجوىلعةينايبصلا
."كنعًاديعبىقبأوينعًاديعبىقبت"

."؟وبلآاييللعفتساذامو.مامتهاللريثم"
ًادعتسممثجيامنإوسلجينكيمليذلا،رليوتورلاوحنوبلآأموأ

."رداصملاىلإًامامترقتفأالو.يبيلاسأيدل":لاقوزفقلل
هنكل،غبتلافئافلنعًاثحبهترتسبيجىلعيراهتبر."مم"



كلذلكله.وبلآايًادهجمودبت":لاقوً،افيخمريرهلاحبصأنيحفقوت
."؟كبعتيبورهلا

نمتنأامنإ.يراهايبرهينمانأسيل":لاقوهسأروبلآّزه
."كلذلعفي

كلتوعدأ.ماعناكميفةطرشلجردضةّنطبمتاديدهت؟هوأ"
."؟بعلتنأديرتدعتملاذامل.قاهرإتامالع

ريصمببعللانمًاعونهارتأ؟لاحلاكلتىلعرمألاىرتله؟بعلأ"
."رشبلا

هاّكفناكً.اضيأرخآًائيشو،وبلآهينرآينيعيفبضغلايراهىأر
ً.اسأيكلذناك.هنيبجوهيغدصيفةيومدلاةيعوألاتزربدقوناكّرحتي

؟هتلعفدقتنكامكردتله":ماستبالالواحينأنودنمسمه
مل.ةسئابةقالعببسب.تلحرواهعمدالوألاتذخأ...دقل.ينترجهدقل
."يلًائيشينعتانآنكت

دحأناكنيحانآبتيقتلا":فاضأويراهنمًابيرقوبلآهينرآفقو
تاحولةفداصملاباهيدلناكوهضرعمءاجرأيفةلوجيفينبحطصييئاقدصأ
امهنإتلق.ببسلاًاقحفرعأالو،اهتاحولنمنيتنثاتيرتشا.كانهةصاخ
نيتحوللابلجألتبهذامدنع.ناكميأيفطقاّقلُعتملعبطلاب.بتكملل
مث،ءادغلاىلإةأجفاهتوعدوثيدحلافارطأانآوتلدابت،يلاتلامويلايف
.نيلربىلإةيعوبسألاةلطعلاةلحرتناكنيعوبسأدعبو.كلذدعبءاشعلا
صيلختلةلواحمبىتحمقأملوًاقلاعتنك.ةرطيسلانعرومألاتجرخ
."يرجهبتدّدهويرجيناكامسيدغيفتفشتكاىتحسيل.يسفن

.شعتريأدبدقهتوصناك
قمحألانانتفالانأو،طقفةدحاوةرمتناكاهنأسيدغيفُتدعو"
نوقتلينيحًانايحأكلذنولعفييرمعلثميفًالاجرلعجييذلاوه
ًايوقوًاعفاينوكتنأً؛اقباسهيلعرمألاناكامبينتّركذ.ةباشٍةأرماب
نوكيامدنع.ريدقتلقأىلعًالقتسم؛كلذكدعتملتنأنكل.ًالقتسمو
."...فرعتس،ءانبأكيدل

:عباتوهفطعميبيجيفهيديّسد.ةبوعصبسفنتيناكوهتوصىفتخا
تدب.فولأملاقاطننعةقالعلاتجرخ.ةيفطاعةبيبحانآتناك"
هلمحتاملكباهنمبرهلاىلإتررطضا.ينعيلختلاعيطتستالاهنأكو
نمجورخلالواحأتنكنيحيتارتسىدحإتقّزمو،ىنعمنمةملكلا
نأدعباهتلاحتناكفيكةرمينتربخأ.هينعأامفرعتكنأنظأ.بابلا



."راهنتتداك.اهتكرت
.درلاعطتسيملوًادجيراهأجافت
دقتنكامالإو.اهيلعىسألابحجرألاىلعترعشيننكل":وبلآعبات
اهنكل،اننيبتهتناةقالعلانإحوضولكبتلقً.اددجماهئاقلىلعتقفاو
يتأتسكنأفرعأنكأمل.تلاقامك،ءايشأةعضبيلإديعتنأتدارأ
ّمثهسأرىنحأ،"انفقوتثيحنماندع...دقاننأادب.ءيشلكدسفتو
ً،اددجميبقثتنأعيطتستنلاهنإلوقت.ينقّدصتالسيدغيف":عبات
."نآلادعبسيل

ءيشلاتذخأ":ًالئاقعباتّمث،هينيعيفًاسأييراهىأروههجوعفر
ناكنإفرعأال.يليقباملكمهنإ.يراهايهكلمأيذلاديحولا
ً.املأههجوتامسقتجلتخا."مهتداعتسايرودقمب

.نآلاةظحليأ.طغضلاردقيفيراهرّكف
."...ملاذإ...اذإيهيمامأةديحولاةصرفلا"
.هفطعمبيجيفكرحتتوبلآديىأرنيحّيرطفلكشبيراهفرصت
يراهرادأ.فيصرلاىلعوثجيهلعجاموبلآةبكرباصأفهمدقبلكر
رعشوقّزمتيشامقلاتوصعمس،همجاهنيحرليوتورلاهجووحنهدعاس
دغولانكل،هاّكفقلعينأىّنمت.محللاىلإلصتو،هدلجقرتختنانسألاب
ةيراعلاتالضعلانمءادوسلاةلتكلاىلإًامدقيراهدّدس.هتلفأيساقلا
ىأروهوحنهسفنعفدنيحتلفسإلاىلعُّرصتهبلاخمعمس.اهأطخأو
نألبقفرعيرليوتورلانأهربخأدقمهدحأناك.هئاقللنيحوتفمنيكفلا
يهامصخشلتقيفةيلعافرثكألاةقيرطلانأعيباسأةثالثلاهرمعغلبي
كاذنآًامارغوليكنيعبساهنزوغلبييتلاتالضعلاةلآتناكو،ةرجنحلاقيزمت
رادوةلكرلاهايإهتحنميذلامخزلانميراهدافتسا.هيعارذتزواجتدق
كلذِنعيمل.هترجنحلوحال،هقنعىلعهيّكفبلكلاقبطأ.هسفنلوح
ديبىلعألاكفلاكسمأوفلخلاىلإهيديّدم.تهتنادقهتالكشمنأ
قبطأ،لاحيأب،احتُفينأنمًالدب.هتوقلكببحسوىرخألابلفسألاو
هتالضعوبلكلايّكفراتوأتناك.هقنعيفةيفاضإىرخأتارتميللمناّكفلا
عالضأعمس.رادجلاىلعهسفنبىمروفلخلاىلإيراهعفدنا.ذالوفلثم
دقناك.بيهرعزفبرعشكلذلو،احتفيملنيّكفلانكل،مطحتتبلكلا
قنعلوحنيدودشمهاّكفيقبيذلاعبضلانع،نيكفلاقابطإنععمس
رعش.ةريغصعطقىلإهقيزمتبةوبللامايقنمليوطتقودعبدسألا
ىلعّرخدقهنأفشتكاو،هصيمقلخادهقنعىلعليسيراحلامدلاب



ةباوبتناك؟عيمجلانيأ؟يقطنمريغودبيءيشلكأدبله.هيتبكر
،تقولاكلذلثمةرفقماهآردقنكيمليراهنكلً،ائداهًاعراشيفوص
نودنم،تمصبثدحدقءيشّلكنأفيكهلرطخ.رّكفامك
لواح.طقفمحللاقيزمتومحللاىلعمحللاتوصامنإو،حابنوأ،تاخرص
أدبدقهتيؤرلاجمناكً.اتوصجرُخينأعطتسيملهنكل،خرصينأ
نأو،نييارشلادحأىلعًاطغضكانهنأفرعو،فارطألادنعًانكادحبصي
جراخعماللانوميللاناكً.ايفاكًامدىقلتيالهغامدنأل؛فعضيهرصب
.ههجوبمطتراوبطروتهابودوسأءيشرهظ.هقيربدقفييلعرجتم
."!هتلفأ":وبلآتوصعامسعاطتساً،اديعب.ىصحلاقوذت

ًادعتبمءطببضرألاىلعيراهعقومكرحت.هقنعلوحطغضلاّفخ
؟يحتنأله":لوقيًاصخشعمسنيحسمادمالظلحوسمشلانع
."؟يعامسكنكميله

.دانزبحس...ةيقدنبءازجأ.هنذأنمةبيرقةيذالوفةقطقطعمسمث
نمديزم.تلفسإلاىلعلزنيءيقتوصوًاقيمعًاهوأتعمس."...بت"

.ءيشلكيهتنيسٍناوثعضبدعب...نامألفقريرحت.ةيذالوفلاتاقطقطلا
ةحار؛ىسألاىتحالو-فوخلاسيل-سأيلاسيل.هبرعشامكلذناك
يكًاتقو؛هتقودفنتسيوبلآناك.هفلخهكرتيءيشكانهنكيمل.طقف
هيتئرألم.هفلخهكرتيناكًائيش،ةلصحملابًائيشكانهنأيراهكردي
.غامدلاىلإهتعفدونيجسكوألانييارشلاةكبشتصتما.ًءاوه

ةضبقتبرضنيحةأجففقوتهنكل،"...نآلا":لوقيتوصلاعرش
.ةرجنحلايراه

لواح.ةريبكةوقهيدلتيقبدقنكتمل.هيتبكرىلعيراهضهن
...ثالث،ناتيناث،ةيناثتّرم.ريخألاموجهلاراظتنابناكنيحًايحاصءاقبلا
قيرطلاتدبو،هقوفعراشلاحيباصمترهظ.هفنأءيقلاةحئارتألمدقو
اموةططخمءاقرزةرتسيدتريهبناجبيقلتسيلجرنمالإ،ًةرفقم،ةيلاخ
مل.ندعمىلعءوضلاعمل.رقرقي،قنعلانمزربتمونبوثةقاياهنأادب
هينرآنكيمللجرلانأطقفاهدنعيراهىأر.ةعالوامنإو،ةيقدنبنكت
.تيرغدنورتامنإو،وبلآ

ةلواطىلإ،هدييفًادجنخاسلاياشلانمًابوكلمحي،يراهسلج
هانيعو،رفصيوةبوعصبسفنتيلازيالناكيذلا،دنورتةلابقخبطملا
راودبرعشيناك،هيلإةبسنلاب.هتمجمجنمناظحجتناتروعذملاناتمروتملا
.قورحلثمضبنيهقنعيفملألاو،نايثغو



تالضعلارّدخيهنإ.هيفنوميللانمريثكدجوي.برشا":يراهلاق
."ربكأةلوهسبسفنتلاعيطتستىتحاهيخريو

دعبً.اعفنيدجيبارشلانأادب،مراعلايراهشاهدنال.دنورتعاطأ
.نيتبحاشلادنورتيتنجوىلإنوللاضعبداعلاعسيتبونوتافشرعضب

.ً"اعيزفودبت":رفص
.رخآلاخبطملايسركىلعيراهىخرتسا."ً؟اوفع"
.ً"اعيظفودبت"
تناك.هقنعلوحاهطبردقناكيتلاةفشنملاسّسحتويراهمستبا
."؟تأيقتببسلااذهلأ".كاذنآمدلابةللبم

.هينيعكّرح."...تلواح.مدلارظنملمحتأال":دنورتلاق
."توملانمينتذقنأ.أوسأرمألاحبصينأنكميناكً،انسح"
تسل.بسحفتخرص.كتيأرنيحًاديعبتنك":لاقوهسأردنورتّزه

مليننألفسآ.داعتبالابلكلانمبلطيهلعجامكلذناكنإًاقثاو
ابرهيذلايتلايكوريشلابيجلاتيأريننكل،ةحوللامقرىلعلصحأ
."هيف

."وهنمفرعأ":هديبحّولنأبكلذيراهىهنأ
."؟هوأ"
لعفتتنكاذامينربختنألضفألانمامبرنكل.هيفهبتشمهنإ"
."تيرغايانه

ىلإبهذتنأبجي":لاقوةيبصعبياشلابوكىلعدنورترقن
."حرجلاكلذةجلاعملديكأتلابىفشتسملا

."؟ةرمرخآانملكتذنمرمألايفريكفتلاتنعمأله.كلذيفرّكفأس"
.ءطببدنورتأموأ
."؟تلصوتةجيتنيأىلإو"
ناكنإددحينأيراهىلعًابعصناك."هتدعاسميرودقمبدعيمل"

.المأةريخألاةلمجلاسمهيدنورتلعجيذلاوهطقفةرجنحلاباهتلا
."؟كقيقشنيأً،اذإ"
."مهفيسوهو،كربخأنمانأيننإهللوقتنأكديرأ"
.ً"انسح"
."وروغيسوتروب"
."؟نيأ"
."ليزاربلايفةدلباهنإ"



."؟كانههدجنسفيك.سأبال":لاقويراهفنأنّضغت
ىفتكاوً،اناونعينيطعينأضفر.كانهًالزنمهيدلنأطقفينربخأ"

."فتاهمقرب
."ً؟ابولطمًالجرسيل؟اذامل"
يأب":عباتوىرخأةفشردنورتلوانت."حيحصكلذنأًاقثاوتسل"
."هناونعيدلنوكيالألضفألانمهنإلاق،لاح

."؟ةريبكةدلبيهله"
."فيلهلاقاملًاقفو،نويلموحن"
نوكيدقوهنوفرعينورخآصاخشأ؟رخآءيشكيدلسيلً.انسح"

."؟هناونعمهيدل
.هسأرّزهينألبقدنورتدّدرت
."اهلق":يراهلاق
نإلاق.ولسوأيفاهيفانيقتلاةرمرخآةوهقلالوانتلفيلوتبهذ"
ةيديلقتةوهق(وهنيزفاكلوانتىلعداتعاهنإو،داتعملانمأوسأاهقاذم
."؟يلحمىهقميف)ةيليزارب

."؟ةيبرعلاةوهقلانوستحيثيح؟ىهقم"
هنإفيللوقي.يوقلايليزاربلاوسربسإلانمعونوهنيزفاك.حيحص"

عمونيمودبعليو،ةليجرننّخديو،ةوهقبرشي.اٍّيمويكانهىلإبهذي
دمحم؛همساركذتأ.امًاعونهقيدصحبصأدقناكيذلايروسلاكلاملا
."مكالملامسالثم،يلع

."؟وهىهقميأكقيقشلاقله.رخآيبرعنويلمنوسمخو"
يفةريثكٍهاقمكانهنوكتنأنكميال.ركذتأاليننكل،حجرألاىلع"

."؟كلذكسيلأ،ةيليزاربةدلب
لمعلانكميسوملمءيشديكأتلابهنإ.ريكفتلايراهنعمأ."الامبر"
عفرينألواحامدنعنكل،هنيبجىلعًاديعضينأكشوىلعناك.هيلع
.هقنعهملآهدي

."؟اذهبينربختنأررقتكلعجيذلاام.تيرغايريخألاؤس"
يفانهناكهنأتفرع":لاقّمثةّدعتارمياشلابوكدنورترادأ

."ولسوأ
:لاقوهقنعلوحٍّفتلمليقثلبحلثمةفشنملانأيراهرعش

."؟فيك"
ذنمانملكتدقنكنمل":بيجينألبقًاليوطًاتقوهنقذدنورتّكح



ىهقميفانيقتلا.ةدلبلايفهنإلاقوةأجفيبلصتا.نيتنسنمرثكأ
."ةوهقلاركذءاجاذكه.ًالوطمانثدحتو

."؟كلذناكىتم"
."فرصملاةقرسنممايأةثالثلبق"
."؟هلوحامتثدحتيذلاام"
حبصت،انلثمًاليوطًاتقوًاصخشفرعتامدنع.ءيشالو،ءيشلك"

.ةريغصءايشأبقلعتياميفالإملكتتالوًاديجةفورعمةريبكلاءايشألا
."كلذريغو...زوجعلالجرلادورو...نع

."؟ةريبكلاءايشألاعونام"
نمناكتليقءايشأو،ثدحتالألضفألانمناكتثدحءايشأ"

."لاُقتالألضفألا
."؟كلذنمًالدبدورولانعامتّملكتً،اذإ"
ثيحكلذناك.لزنملايفنياتشعمتيقبنيحدورولابتينتعا"

عّمشملاىلعةتباثهترظنتناكو،ىلفسلاهتفشضع."فيلوانأانعرعرت
تيفوتنيحهذخأدقيراهناكيذلاديحولاءيشلاوهو،ضيبألاوينبلا
.هتدلاو

."؟ةقرسلانعًائيشلقيمل"
ً.ايفانهسأردنورتّزه
فرصمنأو،تقولاكلذيفاهلططُخدقةقرسلانأكردتتنأ"
."؟وطسللضرعتيسناككتجوز

تفرعتنكامبرل،لاحلايهكلتتناكول":لاقوقمعبدنورتدّهنت
،فراصمللهتاقرسنعيرابخإبعتمتسيفيلناك.ثدحامعنمتلواحو
يفاهبظفتحيناكيتلا،ويديفلامالفأنمخسنىلعلصح.فرعتامك
ىرألً؛اعماهدهاشننأىلعرخآلاونيحلانيبُّرصيو،ادنرغنزيديفةّيلعلا
ءالجبتحضوأ،لمعأتأدبونياتشتجوزتامدنع.ربكألايقيقشءاكذ
."بعصفقوميفكلذينعضودقو،هططخنمٍّيأىلإعمتسأنليننأ

."؟فرصملايفلمعتنياتشنأفرعينكيملً،اذإ"
نظأال.عرفلاسيلنكل،يدرونيفلمعتاهنأهتربخأدقتنك"
."كلذ

."؟امهضعبنافرعياناكامهنكل"
فيلنكيمل.ةيرسأتاعامتجاةعضب.معن،ةّدعتارمايقتلادقاناك"

.ً"اريثكتاءاقللاكلتبحي



."؟امهتقالعتناكفيك"
ةماستبادنورتمستبا،"ديرينيحًانتافنوكينأفيلعيطتسيً،انسح"
تنك.تاثروملانمةدحاوةعومجمرطاشتن،تلقامك":فاضأوةرخاس
؛روبحلابيهترعشو.اهلبيطلابناجلاراهظإبهسفنجعزأهنألً؛اديعس
.هنوبجعيالصاخشأعمفرصتينأنكميفيكاهتربخأدقتنكيننأل
نكامألالكاهارأوانيحيفةلوجيفانلزنمىلإتءاجةرملوأاهذخأ
."نيريغصانكنيحاهيفوهوانأتبعلدقتنكيتلا

."؟نظأامكةاشملارسجىلإسيلنكلو"
نلكنكل":عباتوامهيلإرظنوًابئتكمهيديدنورتعفر،"كلذسيل،ال"

نيحةمراعةداعسبرعشيفيلناك.هسفنلجأنمكلذلعفهنأقّدصت
اليننأفرعيناكهنكل،اهلعفوقبسيتلاةئيسلاءايشألالكنعملكتي
."هلثمًاقيقشيدلنأملعتنأاهديرأ

."؟قحتسياممًالبنرثكأكقيقشلةحولمسرتكنأنظتالأ.مم"
انلثم.قرشمرخآوملظمبناجدنورتىدل":لاقوهسأردنورتّزه

."مهبحينيذلاكئلوألجأنمتوميسً.اعيمج
."؟نجسلايفسيلنكل"
جلتخاكلذنمًالدبوٍةفشتنببسبنيملهنكل،همفدنورتحتف
لقتسأنأبجي":لاقّمث،ةبوعصبفقوويراهدّهنت.هنيعتحتهدلج
."يإدنآ.هيأرجتمىلإةرجأةرايس

."ةرايسيدل":دنورتلاق
***
ناّرمييتلاعراشلاحيباصمىلإقّدحييراهأدبو،ءودهبكرحملاراد

ألألتييذلايساملامتاخلاوةدايقلاةحولو،ةملظملاليللاءامستحتاهبناجب
.دوقملاكسميوهوىرغصلادنورتعبصإلوح

نأنمرغصأةساملا.هعضتيذلامتاخلانأشبتبذك":يراهسمه
نياتشلاهتيرتشاكنأوفالآةسمخوحنفلكتاهنأنظأً.افلأنيثالثفلكت
."؟قحمانأله.ولسوأيفانهتارهوجمرجاتنم

.دنورتأموأ
."هلجأنملاملاناك؟كلذكسيلأ،ولوابواسيففيلتيقتلا"
ً.اددجمدنورتأموأ
ةرئاطةركذتلٍفاك.هلمعيفرمتسيهلعجلٍفاكٌلام":يراهلاق
."رخآلمعبمايقللولسوأىلإةدوعلاررقينيح



.دنورتّدريمل
."يولخلاهفتاهمقرديرأ.ولسوأيفلازيالفيل":يراهسمه
ردنسكلأبناجبًانيميصرحبدنورتفطعنا،"...ً؟ارمأفرعتله"
مونلاةفرغىلإتءاجنياتشنأةيضاملاةليللاتملح":عباتوسالبزدناليك
يفاهيدترتيتلابايثلاعوننم،ةليمجسبالميدترتتناك.ّيلإثدحتتل
.فيليفترّكف،تظقيتساامدنعو.كانهسيلاهناكمنإتلاق.تالافتحالا
لفسألاىلإنايلدتتهاقاسوةسردملاحطسةفاحىلعسلجيهيفترّكف
تنكامركذتأيننكل،ةريغصةطقنناك.يلاتلاسردلاىلإانقيرطيفنحنو
."هيفرّكفأ
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شيشقب
فلخ،نوسرافيإ:نوسرافيإبتكميفنوسلجيصاخشأةثالثناك

ةعدخ.ًاليلقضفخنميسركىلعيراهويتبنمّلكو،ةّبترملاةلواطلا
اذإرذُعينأءرمللنكميوًاديجةفورعمةرطيسةينقتةضفخنملايساركلا
نأبديفتهتربختناكً.اعرابناكنوسرافيإنكل،مدختستدعتملاهنأّنظ
ً.ادبأةقيتعحبصتالةيساسألاتاينقتلا

ىلإرظنينأعيطتسيىتحفلخلاىلإهيسركعفددقيراهناك
قوفةيرئادمويغتفاط.ازالبقدنفىلعلطيرظنملاناك.ةذفانلاجراخ
،يراهمنيمل.رطميأاهنملطهينأنودنمةدلبلاويجاجزلاجربلا
يفاهاقلتيتلازازكلاةنقحدعبتانّكسملوانتدقهنأنممغرلاب
ًاعِنقُمدراشيشحوبلكنعهئالمزلهمّدقيذلاحيضوتلاناك.ىفشتسملا
ًامدقهبيضملاعيطتسييك؛ةقيقحلانمةيافكًابيرقوًاقوثومنوكيلةيافك
ناك.هدلجيفةّكحريثتذخفلاةدامضوًامّروتمهقنعناك.ةعانقلاضعبب
ناكيذلا،نوسرافيإوحنهرادأاذإهسأرهملؤيسمكًامامتفرعييراه
.ملأتينكيملاذإىتح،هسأرريديلنكيملهنأًاضيأفرعيو،ملكتي

ناديرتً،اذإ":ةماستبامتكبرهاظتيوةلواطلاحسميوهو،نوسرافيإلاق
ًادجلوغشمعّرسملانأنيحيف؟كانهثحبللليزاربلاىلإناريطيَتركذت
."؟ولسوأيفانهفراصمةقرسب

اننكل.ولسوأيفناكنإوأ،ولسوأيفوهنيأفرعنال":يتبتلاق
.وروغيسوتروبيفهيفنكسيهنإهقيقشلاقيذلالزنملادجننألمأن
انيدليتلاتامصبلاقباطتتناكاذإو.هتامصبًاضيأدجنسف،هيلعانرثعاذإ
ةلحرلاكلذلعجيس.عطاقليلدانيدلنوكيسف،الوكاكوكلاةروراقىلع
."ءانعلاقحتست

اهنعامكاوسرخآدحأفرعياليتلاكلتتامصبيأو؟ًً◌اقح"
."ً؟ائيش

ًارظن":تلاقواهقيرتعلتباو،يراههابتناتفلتنأًاثبعيتبتحفاك
ظافتحالانحنانرّرقً،اضعبانضعبنعنيلقتسملمعننأوهأدبملانأىلإ
."رخآراعشإىتح.انسفنألكلذب

تنأ.يتبيتزيزع":ىنميلاهنيعباهزمغيوهولوقينوسرافيإعرش
مازتلالابلوهمامتهارّدقأ.لوهيراهعمسأاليننكلنحننيلوقت
اننكمييتلاجئاتنلاقيرطيففقتئدابملاعدنالأبجينكل،يبولسأب



."؟تامصبيأ:رّركأاذهلً.اعماهقيقحت
.ةسئايةرظنبيراهيتبتقمر
."؟لوه":نوسرافيإلاق
."رخآراعشإىتح،ةيلمعلاانترادإةقيرطيهكلت":يراهلاق
ىلإثّدحتتنأبجي.ةلحرلاَسنانكل.بحتامك":نوسرافيإلاق

."تامصبلاىلعلوصحلاىلعكتدعاسمبلطتوةيليزاربلاةطرشلا
ًابلطلسرننأبجي.رمألانمتقثوتدقل":تلاقويتبتحنحنت
ةعطاقملايماحمنمبلطنوايهابميلقإيفةطرشلادئاقربعًابوتكم
ةركذمرادصإةياهنلايفاذهنعمجنيسو،ةيضقلايفثحبلاةيليزاربلا
كلذنأتتبثأةبرجتلانإهيلإتثّدحتيذلاصخشلالاق.شيتفت
."نيتنسونيرهشنيب،ةيليزاربلاةرادإلاعمتاقالعنودنم،قرغتسيس

نتمىلعنيدعقمانزجح":رفظىلإرظنلانعميوهويراهلاق
."؟رارقلاام.دغلاءاسمرداغتيتلاةرئاطلا

يَتركذتنمثًالامينمبلطتتئج؟نظتاذام":ًالئاقنوسرافيإكحض
كسفنجعزتنأنودنمةيضرألاةركلانمرخآلافصنلاىلإناريط
.ةّركذمنودنملزنمشيتفتلططخت.ةلحرلاهذهلثمبابسأحاضيإب
ىلعةمغرمحجرألاىلعةمكحملانوكتسفً،ايعرشًاليلدتدجواذإىتح
."هيلعلوصحلايفةينوناقريغبيلاسأتمدختساكنأل؛هضفر

."ةميدقلارجآلاةعدخ":ءودهبيراهلاق
."ً؟اوفع"
ةفداصملابةطرشلانوكت.ةذفانربعرجآةعطقيمريلوهجمصخش"
اناوجيرامةحئاركانهنأنونظي.لوخدللةّركذمىلإجاتحتالوراوجلايف
عفرت.يروفشيتفتءارجإلرّربمببسهنكل،ةيتاذةردابم.ةشيعملاةفرغيف
.ً"ادجينوناق.ناكملانم،تامصبلالثمً،ايعرشًاليلد

ىلعانرثعاذإ.هلوقتاميفانرّكفدقل،راصتخاب":لوقلابيتبتعرسأ
."ةينوناقلئاسوبتامصبلاىلعلصحنسف،لزنملا

."؟معن،هآ"
."لمأنامكرجآلانودنم"
ًةيلاعالباوجلا.ةيافكًاديجسيل":لاقوهسأرنوسرافيإّزه

ةماستبابفاضأو،ىهتنادقعامتجالانأىلإريشيلهتعاسىلإرظن."ًةيّودمو
."رخآراعشإىتح":ةتهابةرخاس

نكيملأ":قاورلايفيشمتونوسرافيإبتكمرداغتيهو،يتبتلاق



."؟ةمظعهحنمكرودقمب
.ً"افلسهرمأمزحدقل؟اذاملثم":صرحبهقنعريديوهويراهلاق
."نيتركذتلاانيطعينأةصرفىتحهحنمتمل"
."هتطلسضّوُقتالأةصرفهتحنم"
.دعصملامامأافقوت."؟ينعتاذام"
."ةيرحلانمةنيعمةحاسمبةيضقلاهذهيفعتمتن.كتربخأاذام"
.مهفأيننأنظأ":ءودهبتلاقّمثهيلإتقّدحوهوحنيتبترادتسا

."؟نآلاثدحيساذامً،اذإ
.دعصملاّالقتسا."يخرصتالأيسنتال.قوفنمرمأهيتأيس"
ّلبقتنوسرافيإنأمويلاكلذقحالتقويفيراهرلومينرايبربخأ
فيلاكتديقو،ليزاربلاىلإباهذلايتبويراهلحامسلاماعلافرشملارارق
ً.ادجئيسوحنىلعتاقرسلاةدحوباسحىلعةماقإلاورفسلا

."؟نآلاكسفنبديعس":لزنملاىلإابهذينألبقيراهليتبتلاق
ىلعرعشيملً،اريخأرطملارمهناوازالبيراهزواجتامدنع،لاحيأب

ّةلقوملألانمقاهرإو،طقفجارحإ؛قالطإلاىلعحايترايأببيرغوحن
.مونلا

***
."؟كيلعهللابشيشقبلاام؟شيشقب":فتاهلاربعيراهخرص
نودنمدلبلااذهيفًاعبصإعفريدحأال.ةوشر":نتسيوألاق

."ةوشر
تّدُشوةلواطلانعفتاهلاقلزنا.ةآرملامامأةلواطلايراهلكر."ً!ابت"

.هدينمةعاّمسلا
رعش.ضرألاىلعفتاهلاشخشخ."؟يراهايكانهتنألهً؟ابحرم"
اكيلاتيمةناوطسأليغشتوأً،اديعبباهذلاووهثيحهكرتهيلعنأيراه
.ةميدقلاتاليجستلادحأ.توصىلعأب)ةيكريمأةقرف(

."!يراهاينآلاَعادتتال":توصلاّزأ
ايفسآ":ةعاّمسلاطقتلاودودشمهقنعولفسألاىلإيراهىنحنا

."؟نوديريمهنإتلقمك.نتسيوأ
نوبزلابىظحأسمث.ةيجيورنًافلأنيعبرأ.يرصمهينجفلأنيرشع"
."اولاقامك،ةضفنمقبطىلع

."نتسيوأاياننوزتبيمهنإ"
."؟المأنوبزلاديرتله.كلذنولعفيعبطلاب"



."؟انقفتا،مالتسالصوىلعكلوصحنمقثوت.قيرطلايفلاملا"
أدبينأهراظتناءانثأيففقسلاىلإقّدحيريرسلاىلعيراهىقلتسا
هّفلغينألبقهآرءيشرخآناك.تانّكسملانمةيثالثلاةعرجلالوعفم
.هيلإلفسألاوحنرظنيوهيقاسّيلدي،ٍلاعٍناكميفسلجيىتفوهمالظلا



عبارلامسقلا



26
ادوجاد
ةيداحلايفٌلجر.بارشلايفطارفإلاراثآيناعيداتسغوبديرفناك

هتفصب.يبدروفتاتسطفنةصنمىلعلمعيو،قلطمو،هرمعنمنيثالثلاو
تقويفبارشلاءاستحاحومسملاريغنموً،اقاشًالمعناك.رفحلماع
لضفألاو،يهشماعطلاو،هتفرغيفزافلتهيدلو،ديجدودرملانكل،لمعلا
ىلإمهضعبدوعي.ةحارعيباسأةعبرأو،لمععيباسأةثالث:كلذلكنم
تارايسمهضعبدوقيو،ناردجلاىلإةهالببنوقّدحيومهتاجوزومهلزانم
مهضعبلعفيو،للملانماوّنجيالىتحلزانمءانبيفنولمعيوأةرجأ
.ةلامثلاىتحاوبرشينأنولواحيوراحدلبىلإنوبهذي:ديرفهلعفيام
،اهوعديامكةلفطلاوأهتنبايومراكىلإةيديربةقاطببتكيً،انايحأ
،لاحيأب؟ةرشعةيداحلاوأ،اهرمعنمةرشاعلاتغلباهنأنممغرلاب
يهو،سيئرلاةراقلاّربعمةمئاقلازتاليتلاةديحولاةقالعلاكلتتناك
لاقتعانماهيفهيلإثّدحتدقناكةرمرخآيفهدلاوىكتشا.ةيفاك
:لاقدقهدلاوناكً.اددجميميررجتمنمًاتيوكسباهتقرسل؛ديرفةدلاو
يجيورنسدقمباتكديرفىدلناكنإلءاستو،"اهلجأنمتعفد"
لثمباتكلانعءانغتسالانكميال":باجأدقديرفناك.دجويثيح
نيحءادغلالبقطقلكأيملديرفنألً؛احيحصكلذناك.ً"امامتراطفإلا
عضومكلذحبصأً.اماعطساهنيريبياكُّدعتتنكاذإالإ،ادوجاديفناك
.ليتكوكلكيفلقألاىلعركسلانمقعالمعبرأبكسداتعاهنأل؛لؤاست
،لاحيأىلعً.ادجةئيساهنأل؛ساهنيريبياكبرشيداتسغوبديرفناك
ديرفيّدجالكناك.اهّقحتسيالةنسحةعمسبابوروأيفبارشلاعتمتي
هنأَّنظتاثروملاطيلخنمعونلاكلذلثمعمو،بارشلاىلعنينمدم
الىتحًادجًائيسًائيشبرشيونمآلاقيرطلاىلعّلضينألضفألانم
.هيلعدّوعتي

ةيناثلادنعيلعدمحمىهقمىلإمويلاكلذيفهسفنّرجدقناك
ىلعديدشلاّرحلايفءطببدوعينألبقبارشلاووسربسإلالوانتو،ةرشع
ءاضيبلاةضفخنملاةريغصلالزانملانيبىصحلابشورفملاقيضلابردلالوط
ً:اضايبلقألاتويبلادحأرجورعمهرجأتسايذلالزنملاناك.امًاعون
اهلمحتيتلاةبوطرلااهرخنتلخادلايفةيدامرلاناردجلاو،ّرشقتمصجلا
ّدمبةعذاللارادجلاةحئارزييمتكرودقمبىحضأىتح،يسلطألانمحيرلا
ًاديجلزنملاناك.لوقينأديرفلولحيامككلذلعفتاذامل،نكل.كناسل



ىلإةفاضإ.دحاونرفو،ةدحاوةجالثو،ناتشرفو،مونفرغثالث؛ةيافك
ةفرغاهناّدعييتلاةرجحلايفنييبشخنيقودنصقوفةدئامءاطغوةكيرأ
امهيلعنأحيحص.ةذفاناهناوعديًابيرقتةّعبرمةحتفاهيفنأل؛ةشيعم
عيطتسييذلارقشألارانلالمنبًاءوبومخبطملاناك-رثكأةفاظنلابةيانعلا
نأدعبًاريثكناكملالخديدعيملديرفنكل-عيظفوحنىلعضعينأ
هلعفيسامططخيةكيرألاىلعيقلتسيناك.ةشيعملاةفرغىلإةجالثلالقن
.رجورلخدنيحمويلايفًاقحال

."؟تنكنيأ":ديرفلأس
دنع":روثبلابئلتمملاضيرعلاههجوّتطغةماستبابرجورلاق

كنكمي.كانهدضنلاىلعهنوعيبيامًادبأقّدصتنل.وتروبيفينالديصلا
يفاهلةيبطةفصوبىتحاهبىظحتنأعيطتستالءايشأىلعلوصحلا
تامارغيللمةثالث".ٍلاعٍتوصبأرقيأدبوسيكلاتايوتحمغرفأ."جيورنلا
نعًايلمعملكتنً،ابت.مابزارتينولفنمنامارغيللم.نيبزايدوزنبنم
."!لونبيهور

.ديرفدريمل
."؟دعبهلكأنًائيشبلجتملأ؟ئيس":ًالعفنمرجورلاق
كانهناك،ةبسانملاب.يلعدمحمىهقميفطقفةوهقلاتلوانت.ال"
."فيلنعدمحملأسيلوهجمصخش

فيك؟فيلنع":لأسوةينالديصلاداوملانعةعرسبرجورسأرعفترا
."؟ودبيناك

.ً"ايجيورنودبي.ناواقرزهانيع.َرقشأ.ًاليوط"
.هتءارقرجورعبات."ديرفايوحنلااذهىلعينفختال،يلًابت"
."؟ينعتاذام"
،ةرشبلانكادو،ًاليوطناكهنأول:يتآلاوحنلاىلعكلذلوقأينعد"
ً.اضيأيبرغلاةركلافصنو.ادوجادةرداغملناحدقتقولاناكلً،اعيفرو
."؟يطرشلثمودبيناكله

."؟ةطرشلاودبتفيك"
."طفنلالجرايرمألاَسنا...مهنإ"
."نودبيفيكفرعأ.ريّكسلثمادب"
."؟هدعاسنله.فيلقيدصامبر.سأبال"
..ً.امامت..ً.ارتتسمانهشيعيهنإفيللاق":لاقوهسأرديرفّزه

.فيلبطقعمسيملهنأدمحمرهاظت.يرسينعتةينيتالةملكمدختسا



."كلذفيلدارأاذإفيلىلعلجرلارثعيس
."عيباسأةعضبذنمهرأمل؟فيلنيأ،ةبسانملاب.حزمأتنك"
بهذيسناكهنأتعمسامرخآ":ءطببهسأرعفريوهو،ديرفلاق

."جيورنلاىلإ
؛ةركفلانممستباو،"هيلعضبقلايقُلأوًافرصمقرسامبر":رجورلاق
فراصمةقرسةركفنألامنإو،فيلىلعضبقلاىقُلينأدارأهنألال
هلعجدقو،تارمثالثاهلعفدقهسفنوهناكً.امئادمستبيهلعجتتناك
،نيترملوأيفاولُقتعامهنأحيحص.ةرملكيفةريبكةعتمبرعشيكلذ
ةبرضلافصوامدنع.ةثلاثلاةرملايفهجولمكأىلعلمعلاباوماقمهنكل
تالآّلطعتبةّلثمتملاةيتاوملاةصرفلاركذفذح،ةعقوتملاريغةقفوملا
هلحمسدقدودرملاناككلذنممغرلابنكلً،اتقؤمةبقارملاريوصت
.ادوجاديفانه-رخآلاونيحلانيبتاعونممو-هتايحبعاتمتسالاب

دقو،وروغيسوتروبنمبونجلاىلإةليمجلاةريغصلاةيرقلاعقت
ةراقلايفنيبولطملادارفألانمةعومجمربكأبيرقتقوىتحتنضتحا
ةطقنادوجادتحبصأنيحتاينيعبسلايفأدبدقكلذناك.اتوغوبيبونج
ةيلزنمتارهوجمعيبو،ناهرلاىلعاوشاعنيذلانيرفاسملاو،نييبيهللعّمجت
ناك.فيصلاروهشءانثأيفابوروأيفدسجلاىلعلاكشأمسرو،عنصلا
ً،امومعًادحأاوجعزيملو،ادوجاديفهبًابحرمًايفاضإًالخدنوبلجيءالؤه
ةراجتلالكأدبملاثيحنمناكلتمتناتللاناتيليزاربلاناترسألاتلصوتاذهل
فرطلاتّضغيتلا،ةيلحملاةطرشلادئاقعممهافتىلإةيرقلايفةعانصلاو
ديازتملاددعلاو،يهاقملايفو،ئطاشلاىلعاناوجيراملانيخدتنعكلذةجيتن
.رخآناكملكوعراوشلايف،تقولارورمبو؛براشملانم

يرجييتلاتامارغلاّلثمت:لاحيأب،ةدحاوةلكشمكانهتناك
،ةفورعمريغىرخأنيناوققرخواناوجيراملامهنيخدتلحاّيسلانماهليصحت
اهيطعتةلودلاتناكيتلا،ةطرشللٍّمهمٍلخدَردصم،ىرخأنكامأيفامك
،ماجسنايفةطرشلاوحبرملاةحايسلالمعشياعتعمو.اهنمةريغصةصح
عمكلذأدب.ةليدبةنمآتابستكمةطرشللامدقتنأنيترسألاىلعناك
نعنيلوؤسماناكنيذللا،ينيتنجرألاهقيدصوعامتجالاملعبيكريمأصصختم
ةطرشلادئاقىلإةلومععفدىلعامغُرأوً،ايلحماهعيبواناوجيراملاجاتنإ
نوسفانملُقتعا،ىرخأةرابعب:َةداملاامهراكتحانامضوامهتيامحفدهب
.ةداتعملاتاءارجإلاومسارملالكبيداحتانجسىلإاولُقنوًاروفنولمتحم
ءيشّلكيقبولئالقلانييلحملاةطرشلالاجربويجىلإلاومألاتقفدت



دحأمويحابصيفو.ىلعأةلومععفدنييكيسكمةثالثضرعنأىلإً،اعئار
تاءارجإلاومسارملالكبةيداحتالاةطرشلاىلإينيتنجرألاويكريمألاّملُس
ماظنرمتسا،كلذنممغرلاب.ديربلابتكممامأقوسلاةحاسيفةداتعملا
تحبصأامناعرسو،اهعيبوراهدزالابةيامحلاءارشيفلعافلاقوسلاطبض
قثوتلامهنكمينيذلاملاعلاعاقصألكنمنيبولطمنيمرجمبةئلتممادوجاد
يفهوعفدينأبجيامعًاريثكلقينمثلباقمًايبسنةنمآةايحشيعنم
ةرهوجتاينينامثلايفتفُشتكا،لاحيأب.ىرخأةّدعنكامأوأاياتاب
،ةليوطلااهئطاوشبتقولاكلذىتحًابيرقتّسمتمليتلاةليمجلاةعيبطلا
؛ةحايسلاروسنلبقنمةزاتمملااناوجيراملاوءارمحلاسمشلابورغرظانم
ىلعنيممصم،ةريبكدادعأبادوجادىلإاورطاقت.رهظلابئاقحةلمح
ميوقتةداعإىلإةدلبلايفنيترسألادارفأرارطضاينعيناكامم،كالهتسالا
لّوحتعم.نوناقلانمنيبراهللذالماهنأىلعادوجادلةيداصتقالاىودجلا
يهاقملامايقو،صوغلاتاّدعمريجأتلرجاتمىلإةمتعملاةقينألابراشملا
ءايحإبةميدقلاةقيرطلابادابماللااهيفنوصقرينويلحملاناكسلاناكيتلا
لزانملاىلعةئجافمتاراغميظنتةطرشلاىلعناك،ةبخاصةيليلتالفح
نكل.ةحاسلاىلإنيجتحملانيلقتعملادايتقاوديازتمرتاوتبةريغصلاءاضيبلا
،ملاعلايفةديدعىرخأنكامأنمًانمأرثكأتيقبادوجاديفمرجمةماقإ
.طقفرجورىلعال،عيمجلاىلعرطيسدقبايترالانأنممغرلاب

ةلسلسيفيلعدمحملثملجرلًاضيأناكمكانهناك،ببسلاكلذل
اٍّيجيتارتساةبقارمَعقومهيدلنأهدوجولسيئرلاغّوسملاناك.ادوجادءاذغ
عيطتسي.وروغيسوتروبنمةلفاحللةريخألافقوتلاةطحمثيحةحاسلايف
ةحاسلايفثدحياملكةيؤرفوشكملاهاهقميفدضنلافلخنمدمحم
لصتامدنع.ادوجاديفسمشلااهحفلتيتلاةراجحلابةفوصرملاةديحولا
ئيسليدب-يليزاربغبتعضووةوهقلاميدقتنعفقوتيةديدجتالفاح
ددجلانيدفاولانمقثوتييك؛ةليجرنلايف-هنطويفجتُنييذلالّسعملل
اليذلاهفنأعضواذإ.تآفاكميدايصوأنيلمتحمةطرشلاجرفشتكيو
ًاعونراذنإلاناكً.اروفراذنإلاقلطي،ىلوألاةناخلايفصخشيأئطخي
نوعفدينيذلاكئلوأبًايفتاهلاصتالااهبجومبيرجيكارتشاةيقافتانم
ىلعسوبدبةلاسرتيبثتبعيرسلاريغصلالوبمايقوأيرهشلاغلبملا
امدنع.ةمداقلاتالفاحلاةبقارملًاضيأيصخشببسدمحمىدلناك.مهباب
امهرظتنياّمعكشىندأهيدلنكيمل،ويرواهجوزنماتيلازورعمبره
مئارجذفنيًاصخشلعجتنأنكمي.امهناكمىلعرخآلافرطلارثعاذإ



ةنيدم(ساليفافىلإتبهذاذإتارالودلانمتائمعضبلباقمةطيسب
رثكأذخأيالريبخفرتحملتاقىتح،نكل،ولوابواسوأويريف)حيفصلا
ثحبةمهمذيفنتلتاقفنلاىلإةفاضإرالودفالآةثالثىلإنيفلأنم
ىلإةفاضإلاب.ةريخألارشعلاتاونسلايفةضفخنمراعسألاتناكدقو،لتقو
ً.اعمنيصخشلتقىلعريبكمصخكانهناك،كلذلك

تآفاكميداّيصمهفصوبدمحممهيلإفّرعتيصاخشأناكًانايحأ
ةظحللايفو،رهاظملالجأنمةوهقنوبلطياوناك.هاهقمًاروفنولخدي
فرعتله:ّمتحملالاؤسلانوحرطيوً،ابناجةوهقلاناجنفنوعضيةبسانملا
؟ةروصلاهذهيفلجرلافرعتلهوأ؟ينالفلانالفيقيدصشيعينيأ
اذإًايفاضإًارجأدمحمىقلتي،تالاحلاكلتلثميف.لاملاضعببهلنيدأ
لمحيوروغيسوتروبىلإةلفاحلالقتسيهتيأر"(زهاجلاهباوجنعجتن
لوأنتمىلعتآفاكملاداّيصةرداغم)"روينساينيمويلبقةريبكةبيقح
.ةلفاح

،ةدّعجمةيناتكةّزبيدترييذلا،ليوطلارقشألالجرلاعضوامدنع
نشيتسيالبةمالعلمحيًاسيكوةبيقح،هقنعلوحءاضيبةدامضفليو
دمحمعاطتسا،ةيزيلكنإلابةوهقبلطوهنيبجنعقرعلاحسم،دضنلاىلع
غلبملاىلإةفاضإةيفاضإ)ةيليزاربلاةلمعلا(تالايرةعضبةحئارمشينأ
ناك.هعميتلاةأرملاامنإو،هكوكشراثأيذلالجرلانكيمل.تباثلا
.اهنيبجىلعةطرشًاضيأبتكتنأاهرودقمب

ةفاضإىهقملايفصاخشأةثالثكانهناك.ناكملاءاجرأيفيراهرظن
نمحئاسورهظلابئاقحةلمحنمنانثا.دضنلافلخيبرعلاويتبو،هيلإ
قنعناك.بارشلايفطارفإلاَراثآ،حضاووهامك،يناعيًالاذتبارثكألاعونلا
ذنمةعاسنورشعتضقنادقتناكو،هتعاسىلإرظنً.اريثكهملؤييراه
عاطتساوسرتيتلالجسىلعبلغتدقهنأهربخأو،غيلوألصتا.ولسوأارداغ
ورثيهيفبوساحلاباعلأرجتمنم45نوك.يجدوكمانءارشيراه
دقاناك.)ةيليزاربةنيدم(يفيسيرىلإامهترئاطعلقتنألبق)ندنلراطم(
ادبامنأشبراطملاجراخضوافتو،وروغيسوتروبىلإةيحورمةرئاطالقتسا
ةيّدعمىلإامّهلقأيذلا،ةرجألاةرايسقئاسعمًاينونجًارعسحجرألاىلع
يفةلفاحامهتّزهثيحهيلعادوجاددجوتيذلافرطلاىلإامهتلقن
.ةريخألاةليلقلاتارتموليكلا

ةفرغيفسلجيناكذنمةعاسنورشعوٌعبرأتضقنادقتناك
ناك.نييرصمللىرخأنورك40.000ىلإجاتحيهنألوكسارلحرشيراّوزلا



يفامنإووروغيسوتروبيفسيليلعدمحمىهقمنأهلحرشدقلوكسار
.اهنمةبيرقةيرق

لاجرلاضعبفرعأ.ادوجاد":ةريبكةماستبابلأسدقلوكسارناك
."كانهنوشيعينيذلا

ةوهقلاناجنفعضتنألبقاهسأرتّزهيتلا،يتبىلإيبرعلارظن
.ةّرموةيوقتناك.يراهمامأ

،دمحمتنأ".دّمجتيدضنلافلخلجرلاىأرو،"دمحم":يراهلاق
."؟حيحص

."؟لأسينم":لاقوهقيريبرعلاعلتبا
هجولاىلعرعذلاىأروهترتسلخادىنميلاهدييراهعضو."قيدص"

ىدحإيراهبحس."هناكمةفرعمرغصألافيلقيقشلواحي":لاقورمسألا
.دضنلاىلعاهعضوودنورتلزنميفاهيلعترثعدقيتبتناكيتلاروصلا

ً.اتماصًاركشنامتمتتهيتفشنأادبو،ًةهربهينيعدمحمضمغأ
،ةططخمءارمحةرتسيدتريامهلوطأ،نيريغصنيدلوةروصلاترهظأ

ةلآللجخبمستبييذلارخآلالوحفطلبهاعارذعضودقوكحضي
.ريوصتلا

همسا.رغصألاهقيقشركذدقفيلناكنإفرعأال":يراهلاق
."دنورت

.اهيفرظنلانعمأوةروصلادمحمكسمأ
صخشبطقعمسأملو.طقامهنمًايأَرأمل":هتيحلكحيوهولاق

."انهسانلامظعمفرعأً.اضيأفيلىعدي
يقابعّرجتويلخادلاهبيجىلإاهداعأيذلا،يراهىلإةروصلاىطعأ

ًاليلقرّكف.دوعنسمث،دمحمايهيفميقنناكمىلعرثعنس":لاقوةوهقلا
."يلاحلاتقولايف

دقيراهناكيتلاًارالودنيرشعلاةقروبحسو،هسأردمحمّزه
ةيدقنًاقاروألبقأال":ًالئاقهيلإاهداعأوةوهقلاناجنفتحتاهعضو
."ةريبك

."دمحمايلاحيأبدوعنس":لاقوهيفتكيراهّزه
***
؛ايروتيفىّمسملاريغصلاقدنفلايفةريبكةفرغىلعامهنملكلصح

مغرلاب،69مقرحاتفملاىلعيراهلصح.دوكرلامسوميفالصوامهنأل
جردبحسامدنع.طقفةفرغنيرشعونيقباطنمفلؤمقدنفلانأنم



عمنييقاودجووبلقلكشىلعرمحألاريرسلابناجبةريغصلاةلواطلا
بابناك.لسعلارهشحانجىلعلصحدقهنأضرتفا،قدنفلاتايحت
يفدجو.ريرسلانماهيفكسفنىرتنأنكميةآرمباٍّوسكمّهلكماّمحلا
ءانثتسابةفرغلايفةديحولاثاثألاةعطقيهوً،ادجةضيرعوةريبكةنازخ
امهيرهظىلعو،ًاليلقنّيثروذخفلاىلإنالصينيّقلعمماّمحيبوث،ريرسلا
.ةيقرششوقن

.تيرغفيلروصتأرنيحاهسأرتّزهولابقتسالاةفظومتمستبا
يفًاليلقدعبألاتنرتنإلاىهقميفورواجممعطميفهسفنءيشلاثدح
نم،ةيديلقتلاةقيرطلاب،دتميناك.بيرغوحنىلعئداهلاسيئرلاعراشلا
ةلاقبلارجتميف.ياودوربً:اديدجًامسالمحيهنكل،ةربقملاىلإةدابعلاراد
قوفةريبكقوسبوتكملاو،داليملاةرجشةنيزوًءامايرتشاثيح،ريغصلا
املكىلع"معن"تباجأ.دوقنلاقودنصفلخةأرماىلعًاريخأارثع،هباب
يفادهاش.ارداغواملستساىتحنيتيواخنينيعبامهتبقارو،هنعاهالأس
قوفهاعارذ،بيجىلإدنتسيًاباشًايطرش،هدرفمبًاصخشامهتدوعقيرط
.بؤاثتبامهتاكرحبقاري،هيكروىلعىلدتيزراببارقوامهضعب

رّرقدقريدملانأدمحمىهقميفدضنلافلخليحنلاىتفلاحرش
نكل،دوعيسىتميتبتلأس.ةهزنيفبهذوةزاجإمويلاكلذذخأةأجف
."وسوكنارت":ًالئاقسمشلاىلإراشأوً،اكبترمهسأرّزهىتفلا

رشعةثالثةغلابلاةفاسملانإقدنفلايفلابقتسالاةفظومتلاق
يهوسوكنارتىلإضيبألالمرلانملصاوتملادادتمالالوطىلعًارتموليك
ناكملاكلذيفةدابعراديأكانهنكتمل.ادوجادملاعمعورأدحأ
.ةحاسلايفةيكيلوثاكلاةدابعلارادءانثتساب

ايءاجرألاهذهيفسانلانمريبكددعدجويالاذامل":يراهلأس
."؟ةروينس

.رحبلاىلإتراشأوتمستبا
***
عذاللانخاسلالمرلاىلع.هيفنودجاوتييذلاناكملاوهكلذناك

كانهناك.ةرارحلاميدسيفرظنلادادتماىلعنيهاجتالاالكيفدتمييذلا
ةعابو،سمشللمهماسجأنوضّرعيكارحنودنمنوقلتسيصاخشأ
لقثتحتنونئي،معانلالمرلاىلعنيدهجمنوشميئطاشلاىلعنولوجتم
حدصتثيحةتقؤمبراشمنمنومستبيةاقسو،ةهكافلاسايكأوتادّربملا
بوثبجاومأوبكارو،شقنمفوقستحتابماسلاىقيسومبتوصتاّربكم



،كنزلاديسكأنمضيبألانوللابةطاحممههافشو،رفصألاينطولاةحابسلا
ًاريصقًالاورسيدتريامهدحأ؛امهيدييفامهالعنوًابونجنايشميناصخشو
هتّزبيفسأرلايراعلازيالرخآلاو،شقلانمةعبقرمتعيوًاقيقرًاصيمقو
.ةدّعجملاةيناتكلا

:هفنأةبنرأىلعتفقويتلاقرعلاةرطقىلعخفنيوهو،يراهلاق
."ً؟ارتموليكرشعةثالثتلاقله"

نملك،رظنا.دوعننألبقمالظلالحيس":ريشتيهويتبتلاق
."هجاردأدوعياناوس

ىلعيهتنتالةلفاقنّوكي،ئطاشلالوطىلعدوسأطيرشكانهناك
.مهفلخليصألاُسمشومهلزانمىلإمهقيرطيفسانلانمودبيام

نمفص.ديدحتلابهانبلطام":ةيسمشلاهتراظنًالدعميراهلاق
امبرفً،ادمحمَرنملاذإ.ةحوتفماننويعيقُبننأبجي.اهتّمربادوجاد
."هسفنفيلفداصنوظحلاانفلاحي

."هبىظحننلاننأةئمبكنهارأ".يتبتمستبا
،ةعفاي،ءاضيب،ءادوسهوجو؛ةرارحلاجهويفجّومتتامهبهوجوتّرم
تناك.ةسباع،ةمستبم،ةشوشب،ةمهجتم،ةعشب،ةليمج،نسلايفةنعاط
اعاطتسااملك.تفتخادقجاومألابوكرحاولأريجأتكاشكأوبراشملا
انه.نيميلاىلإةفيثكةيتابنةقبطو،راسيلاىلإرحبلاولمرلاناكهتيؤر
اليتلاءاوشلاةحئاراهنمحوفتتاعامجنوسلجيصاخشأناك،كانهو
.فنألااهئطخي

ةميمحلاةفاسملانعانتيرظننأشيفرثكأركفأتنك":يراهلاق
نافرعياناكتيرغنياتشوفيلنأنينظتله.لخادلانمصخشلاو
."؟قيقشةجوزوقيقشنمرثكأًاضعبامهضعب

يفخيلاهيلعرانلاقلطأمث،طيطختلايفةطروتمتناكاهنأينعت"
."؟الَِملً،انسح":تلاقّمثسمشلاىلإيتبترظن،"؟هراثآ

دقنكتملةرارحلانأالإ،ةعبارلاتزواجتةعاسلانأنممغرلاب
ىلعو،روخصلاضعباربعيلامهيءاذحاعزن.ظوحلموحنىلعتضفخنا
ىلعهظفلدقرحبلاناكًافاجوًاكيمسًانصغيراهدجورخآلافرطلا
هترتسنمهرفسزاوجوهتظفحمجرخأولمرلايفنصغلاّتبث.ئطاشلا
.تقؤملابجشملاىلعاهّقلعينألبق

وتللازواجتامهنإيتبتلاقو،كاذنآديعبنموسوكنارتةيؤراعاطتسا
ًالثممينعتاهنأةيادبلايفيراهنظ.ويديفمليفيفهتأردقتناكًالجر



مهتىلإةفاضإهنإو،نوسريبرجورىعديهنإتلاقنأىلإًاليلقًاروهشم
يفديربلابتكمهتقرسلنجسلايفًاتقوىضمأدقناك،ةّدعتاعونمم
.لافلوأيفديربلابتكمةقرسيفًاضيأهيفًاهبتشمناكو،تيفتيفونيابلماغ

يفئطاشلاىلعمعطميفساهنيريبياكةثالثعّرجتدقديرفناك
ريسينأةديدسريغةركفاهنأكلذنممغرلابُّنظييقبنكل،وسوكنارت
نّفعتلابأدبينألبقامهدلجةيوهتل:رجورلاقامكً،ارتموليكرشعةثالث
ً.اضيأ

هيمدقعباصأىلعهمامأبثيناكيذلا،هقيدصنمديرفرّمذت
كلتببسبًانكاسسولجلاعيطتستالكنأكتلكشم":ناتعوفرمهاتبكرو
."ةديدجلابوبحلا

ىلإدوعتنألبقةيرارحتارعسعضبقرحتنأبجي؟اذامً،اذإ"
فتاهلاربعدمحملاقاذامينربخأ.لامشلارحبيفيفانيدنكسالاماعطلا
."نييطرشلانأشب

ملكت":لاقودمألاةريصقهتركاذيفضضمىلعثحبورجوردّهنت
ً،ابيرقتةفاّفشتدباهنأةجردىلإًادجةبحاشومجحلاةريغصةأرمانع
."ريّكسومخضيناملأنعو

."؟يناملأ"
."...وأاكنإيدنهوأً،ايسورنوكيدق.نّمخيدمحمناك"
."؟نايطرشامهنأًاقثاوناكلهً.ادجبيرغ"
.هبمدطصيديرفداكورجورفقوت."؟ينعتاذام"
قرسيمل،هفرعأاملًاقفو.كلذبحأاليننإطقفلوقأ":رجورلاق

لقتعتلليزاربلاىلإيتأتالةيجيورنلاةطرشلاو.جيورنلاجراخفراصمفيل
،امهلسرأنمفرعنً.ابت.حجرألاىلعّةيسورةطرشً.ادحاوفراصمَقراس
."فيلفلخنايعسيالامهو

."كوجرأً،اددجميرجغلاءارهلاكلذلكأدبتال":لاقوديرفهوأت
ىلعيضقينألبقنيترمرّكفيال.ّيقشهنكل،بايتراهنأنظت"

تذخأ.رمألافشتكيسهنأطقنظأملً.ادحاوًانوركهنماوذخأصاخشأ
،أدبملاهنكل؟كلذكسيلأ،سايكألادحأنمبيجفورصمفالآعضبطقف
."...الإومارتحالابىظحتنأبجي،ةعومجملادئاقتنكاذإ.فرعتامك

راجئتسايننكمي،ايفاملانعءارهلااذهلكعامستدرأاذإ!رجور"
."ويديف

.رجوردريمل



."؟رجورً؟ابحرم"
."ريسلاعباتوفلخلاىلإرِدتستال.سرخا":رجورسمه
."ًالهم"
ةأرماوتللانزواجتاننأتيأردقتنكلً،ادجًالوغشمنكتملول"
."ريّكسفنأوةبحاش

."...رجور".هقنعديرفّدم."؟ةقيقحكلتله"
."؟معن"
.امهيسفنلوحارادتسا.ً"اقحمكنظأ"
."ً!ابت":لاقوفلخلاىلإرظنينأنودنمريسلارجورعبات
."؟لعفناذام"
رجورنأفشتكاوفلخلاىلإديرفرظن،ةباجإىلعلصحيملامدنع

رجورناكيتلاةقيمعلاتاوطخلاراثآ-ًالهاذلامرلاىلإرظن.ىفتخادق
ىأرً،اديعب.راسيلاىلإةأجفتفطعنايتلاراثآلاهرصبقحلو-اهكرتدق
ةيتابنلاةقبطلاوحنيرجيديرفأدبمث.ةعرسبناكّرحتيرجوريبقع
ً.اضيأةفيثكلاءارضخلا

ً.ابيرقتةرشابميراهملستسا
.تفقوتواهتعرستفّفخف،"ةدئافال":يتبىلعخرص
امهنأكوادبنكل،ئطاشلانعراتمأةعضبالإدعبتةفاسملانكتمل
تحتسمادلامالظلايفراجشألاعوذجنيبنكاسديدشٌّرح.رخآملاعيف
ناّرفينيلجرنعردصتيتلاتاوصألانكتًايأو.قاروألابوسكملافقسلا
.امهفلخرحبلاريدهورويطلاتاخرصاهيلعتغطدقفناكملانم

.ً"اديجًءاّدعسيلفلخلايفصخشلانأودبي":يتبتلاق
نكل،ةحلسأيأانيدلتسيل.انملضفأبوردلانافرعي":يراهلاق

."امهيدلامبر
اذامً،اذإ.نآلافرعيسهنإفً،اقباسرّذُحدقفيلنكيملاذإ"

."؟لعفن
دقضوعبلاناكثيح،ءامدلابةخطلملاهقنعةدامضيراهّكح

."ةليدبلاةطخلاىلإلوحتن":لاقوتاعسلعضبباهيلإللستلاكاذنآعاطتسا
."؟يهو؟هوأ"
ةرطقةيؤرعيطتسيالهنألقعيفيكلءاستويتبىلإيراهرظن
.نتنبارزملثمهنمقرعلاليسينيحيف،اهنيبجىلعةدحاوقرع

."كامسألاديصلبهذنس"



.رمحألانوللانمفيطلالالظلكلٌضرعهنكلًاريصقبورغلاناك
تناكيتلاسمشلاىلإريشي،نيرخآصاخشأةعضبىلإةفاضإ،دمحمناك
.ةنخاسةالقمىلعةدبزةعطقلثمقفألافلختباذدق

دقناك.لاحيأب،بورغلابًامتهمدضنلامامأفقاولايناملألانكيمل
روثعلاىلعهدعاسينأنكميصخشيأىلإرالودفلأحنميسهنإلاق
نكمي؟ضرعلارشنيفدمحمعناميله.نوسريبرجوروأتيرغفيلىلع
يناملألالاقامك،ايروتيفقدنفيف69ةفرغلابلاصتالانيمتهملانيربخملل
.ةبحاشلاةأرملاعمىهقملارداغينألبق

ةيئاسملااهتصقريدؤتلتارشحلاتجرخنيحةروعسمونونسلاتعفدنا
حطسىلعةلئاسءارمحةديصعىلإتلوحتدقسمشلاتناك.ةريصقلا
.قئاقدرشعدعبمالظلاّلحوءاملا

ً.ادجًابحاشناك،مئاتشلاقلطي،ةعاسدعبرجوررهظامدنع
يفةمسدلاةأفاكملابعمسدقهنإلاقو،"ٍرغمغلبم":دمحملمتمت

ىلعهسأربلطأدقناكهقيرطيف.روفلاىلعهرداغفوديرفبرشم
.نيترمناكملاارازدقءارقشلاةأرملاويناملألانأارتبهتربخأثيح،قوسلا
.ةلئسأيأاحرطدقانوكيملو،كامسأديصةرانصطيخةرمرخآايرتشا

ادارأاذامل":ةوهقلابكسيدمحموهلوحةرباعتارظنيقليوهولأس
."؟امبرديصلل؟كلذ

."بايتراللديفم.اذهكيلإ":ناجنفلاوحنًاريشمدمحملاق
انهسانلانوكيس!رالودفلأ.ديجلّقعتاذه؟بايترا":رجورخرص

."غلبملاكلذرشُعلباقممهتاهمأعيببءادعس
."؟لعفتساذامً،اذإ"
."يناملألاقبسأ.لعفأنأبجياذام"
."؟فيكً؟اقح"
-ءارمحٍةهوفبدوسأًاسدسمبحسيناكنيحةوهقلارجورقوذت

."ولوابواسنم.يس92.يت.يبسوروتببِّحر".همازحنمةريصقةينب
له.نونجمتنأ.ًالاحءيشلااذهدعبأ.كلًاركش،ال":دمحملاق

."؟كدحويناملألاىلعءاضقلاكرودقمبنأنظت
.همازحىلإسدسملاداعأوهيفتكرجورّزه
."رهدلادبأًالمثىقبيسهنإلاق.شعتريلزنملايفديرف"
."رجورايفرتحملجرلااذه"
لهو.فراصمةعضبتقرسدقل؟انأو":لاقوءاوهلارجورقّشنت



غرفأ،"ءيشلكينعيهنإ.ةأجافملارصنع؟دمحمايءيشمهأامفرعت
يفلوجتيناكاذإًافرتحمنوكينأيفكشأو":فاضأوهتوهقناجنفرجور
."ميقيةفرغيأيفّبدوّبهنملكربخيناكملاءاجرأ

.ضهنو،"دمحمايكاريهللا":رجورمتمت
عمسلجتتناك.لابقتسالاةقطنملخدنيحءارقشلاةأرملارجورىأر

.دضنلاقوفزافلتلاىلعمدقةركةارابمنودهاشيلاجرلانمةعومجم
وغنيمالفنيبةيديلقتلاةيلحملاةسفانملايهو،ةليللاكلتماقتسولفالفتناك
.ببسلاكلذلًادجًاظتكموديرفناكدقل.ويريفزنيمولفو

ىلعدوعصلابعرسأ.هآردقدحأنوكيالألمأىلع،ةعرسبمهزواجت
ًاديجفرعيناك.قاورلالوطىلعهريسعباتوداجسلابةاطغملاملالسلا
رجورزجحي،هلامعأضعبلةدلبلانمارتبجوزجرخيامدنع.ةفرغلاناكم
.69ةفرغلا

بقثربعرظنً.ائيشعمسيملهنكل،بابلاىلعهنذأرجورعضو
هنأوأجرخدقيناملألانأامإ.لخادلايفًاكلاحناكمالظلانكل،حاتفملا
يتلاطّشنملاراقعلاةعرجنكل،قفخيهبلقناك.هقيررجورعلتبا.مئان
عوفرمنامألاجاتروّوشحمسدسملانأقّقحتً.ائداههتقبأاهلوانتدقناك
ىلإرجورّلسنا!بابلاحُتف.لفسألاىلإقفرببابلاضبقمطغضينألبق
َريملو،هسافنأسبحيمالظلايففقو.هفلخءودهببابلاقلغأوةفرغلا
ةئداهلافقسلاةحورمتارودامنإو؛سافنأوأ،تاكرحالً:ادحأعمسيوأ
سدسملاهّجو.بلقرهظنعةفرغلافرعيرجورناك،ظحلانسحل.طقف
نافلأتهانيعتأدبو،دوجومبلقلكشىلعريرسلانأفرعيثيحىلإ
ثيحريرسلاىلعًاتفاخًاناعملرمقلاءوضنمقيضطيرشىقلأ.مالظلا
نوكينألقعيله:ةعرسبرّكف.غرافهنإً.ابناجًايوطمفاحللاناك
عيطتسي،كلذكرمألاناكاذإ؟بابلادصوينأيسنوجرخدقيناملألا
لكادب.لخدملايفًافدهحبصيويناملألادوعيىتحراظتنالاوسولجلارجور
اوسندقهوفظومناكفرصملثمً،ايقيقحنوكينأنملضفأءيش
.فقسلاةحورم.ًالوقعمكلذنكيمل.ينمزلالفقلاليغشت

ناك.ماّمحلانمهايملاقفدتلئجافملاتوصلاعمسنيحرجورزفق
هبّوصوهيدياتلكبسدسملارجوركسمأ!ضاحرملاّيسركىلعسلجيلجرلا
سمختضقنا.دوجومماّمحلابابنأفرعيثيحىلإنيتدودمملاهيعارذب
ناكيذلاام.لوطأًاتقوهسافنأسبحرجورعطتسيمل.ةينامث.ٍناوث
امبر.ةيناثةرشعاتنثا.قفدتيءاملالعجدقل؟هيلعهللابهرظتنيلجرلا



كانهنأرجورركذتذإ،برهلالواحيناكامبرً؛ائيشعمسدقناك
عيطتسينكيملو،هتصرفكلتتناكً!ابت.ناردجلادحأيفةريغصةذفان
يوتحتيتلاسبالملاةنازخًازواجتمءطببرجورمدقت.برهيلجرلاكرت
مامحلابابمامأفقو،ارتبىلعًادجًاليمجادبيذلامامحتسالابوثىلع
طغضينأكشوىلعناكً.اقيمعًاسفنذخأّمث،ضبقملاىلعهديعضوو
؛ةحوتفمةذفانوأةحورملانمسيل،ةليلعةمسنبرعشنيحلفسألاىلإ
.رخآًائيشناك

ىلإرظنوهسأرعفرنأدعبو."!كناكم":ةرشابمهفلخمهدحألاق
هناكميفدّمجت.هبرُِمأامرجورلعف،ةآرملاىلعسكعنملاماّمحلاباب
نأعاطتساوحُتفدقسبالملاةنازخبابناك.كطصتهنانسأتلعجةوقب
نكل.ةينبلايوقًاصخش-ءاضيبلامامحتسالاباوثأنيب-اهلخادنيبتي
نمةحلسألابكتفرعمففختال.ةئجافملادّمجتلاةبونببسنكيملكلذ
ًاريثكربكأكوحنهددسيًاحالسلمحيًاصخشنأفاشتكاليسفنلاريثأتلا
تاصاصركتفتفيكفرعت،سكعلاىلع.تنأهلمحتيذلاحالسلانم
عميذلا.يس92.يت.يبناك.ناسنإدسجلضفأةيلعافوريبكرايعنم
ءوضيفهحمليذلاريبكلادوسألاشحولابةنراقمًارغصمًاسدسمرجور
طيخهنأادبامعمل.ىلعألاىلإرظنيرجورٌريرصلعج.هفلخرمقلا
ةنازخىلإماّمحلابابقوفقشلانمدتميناك.كامسأديصةرانص
.سبالملا

.)ريخلاءاسم(."دنبأنتغ":رجورسمه
،اياتابيفبرشمىلإةفداصملابرجورلخدامدنع،تاونستسدعب

كانهفقووًاريثكةيادبلايفأجافت،هتيحلوهبراشقلطأدقوديرفدجيل
.هلًايسركديرفبحسىتحكارحنودنم

،لامشلارحبيفلمعيدعيملهنأهربخأوبارشَيسأكديرفبلط
يفضوخلانودنم،حرشوًاددرتمرجورسلج.ةقاعإلدبىضاقتيهنأو
حايسلاةقفارملًالمعريديةقباسلاتسلاتاونسلالاوطناكهنأ،ليصافتلا
ثدحدقناكاّمعلأسوديرفحنحنتسوؤكعضبدعب.يارغناشتنم
.ادوجادنمةأجفاهيفبرهيتلاةيسمألايفًالعف

هيدلنكيملهنإلاقوًاقيمعًاسفنذخأّمث،هسأكىلإرجورقّدح
كشوىلعوهعدخدقً،ايناملأةبسانملابنكيمليذلا،يناملألاناك.رايخ
ةظحللايفهعمًاقافتادقعدقرجورناك،لاحيأب.لوهجملاىلإهلاسرإ
هربخينألباقم،ادوجادنمجورخللةقيقدنيثالثبرجوريظح.ةريخألا



.تيرغفيلشيعينيأ
."؟هلمحيناكلجرلانإتلقيذلاحالسلاعونام":ديرفلأس
يأبً،افورعمًاحالسنكيمل.ةيؤرلانمينعنمدقكلاحلامالظلاناك"
."وديرفىتحءالشألارثنويسأرفسنعيطتسيناكهنإلوقلايننكمي.لاح
.بابلاهاجتابةفطاخةرظنرجورىقلأ

."؟هيفميقتناكمكيدلله.انهةقشتدجودقل":ديرفلاق
كرفّمثةدحاوةظحلكلذيفركفيملهنأكديرفىلإرجوررظن
ميقأناكميدلسيل،عقاولايف":درينألبقًاليوطًاتقوهنقذرعش
."هيف
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غيرغدراودإ
لثمو،)ةدودسمقيرط(كاس-ود-لوكةياهنيففيللزنمناك

ًاجاجزكانهنأديحولافالتخالاوً،اطيسبًءانب،راوجلايفتويبلامظعم
نمرفصأًاطورخميقليدحاوةرانإدومعناك.لزنملاكلذذفاونيفًالعف
تاحاسمىلعلتاقتتةقطنملاتاناويحنمةعونتمةعومجمىلعءوضلا
.هنمجرختومالظلايفضقنتةهرشلاشيفافخلاو،شيعلا

."لزنملايفًادحأنأودبيال":يتبتسمه
."ءابرهكلاّرفويامبر":يراهلاق
.ةئدصوةضفخنمةيديدحةباوبمامأافقو
."؟بابلاعرقنوكانهىلإبهذن؟اذهلعفنفيكً،اذإ":يتبتلأس
تحبصأيننأنيرتامدنع.انهنيرظتنتويولخلاكفتاهنيلّغشت.ال"

.تاظوحلمرتفدنمةقزممةقرواهاطعأ."مقرلااذهبيلصتا،ةذفانلاتحت
."؟اذامل"
فيلنأضرتفننأنكمي،لزنملالخادُّنريًايولخًافتاهُتعمساذإ"
."تيبلايف

ءيشلاىلإتراشأ."؟كلذب؟هيلعضبقلاءاقلإيفرّكفتفيكو.حيحص"
.ىنميلاهدييفيراههلمحييذلادوسألامخضلا

."نوسريبرجورعمحجن؟المل":يراهلاق
."يراهايطقفةريبكةآرميفهآروةمتعمةفرغيفناك"
نأبجي،ليزاربلايفةحلسألمحعيطتسنالاننأىلإًارظنً،انسح"

."انيدلاممدختسن
."؟ةيمدوضاحرملابطوبرمكمسديصةرانصطيخلثم"
َّسم."45نوك.يجدوكماناهنإ.يتبايةيمديأتسيلهذه"

.مجحلامخضيكيتسالبلاسدسملا
."لقألاىلعنشيتسيالبةقاصلعزنا":اهسأرزهتيهويتبتلاق
ةقّقشتملاةفاجلاضرألاىلعًاينحنمىرجوهئاذحطيرشيراهّلح

تحترادجلاىلإهرهظوسلجمث،لصوً.اجرمًاقباسُّدُعتتناكيتلا
دنعهارتاهنأفرعهنكل،اهتيؤرعطتسيمل.يتبىلإهديبراشأوةذفانلا
،ٍناوثدعب.نايعللرهاظنوكلاثيحءامسلاىلإرظن.ضيبألاطئاحلا
يف:لزنملايفةزيممنكلةتفاخيولخفتاهنينرةمغنءادصأتدّدرت
.ةباعدحوربعتمتيلجرلاناك.تنيغرييب.لابجلاكلمرصق



هنهذنمراكفألالكداعبتسالواحوموجنلاىدحإىلعيراهّزكر
اذاملةرملأسدقنوأناك.كلذعطتسيملهنكلو،هبموقيسامءانثتساب
يفًاسومشكانهنأفرعننحنو،يجراخلاءاضفلايفةايحدوجوبرغتسن
لأسننأبجي؟يداعئطاشىلعلامرلاتاّبحنمرثكأاهدحوانتّرجم
ناكاذإاممّوقنمث،مالسيبحماونوكينألامتحاكانهناكنإانسفنأ
ناكو،سدسملاضبقمىلعيراهطغض.مهبلاصتالاةفزاجمقحتسيرمألا
.كاذنآهسفنلاؤسلاهسفنىلعحرطي

ىشموًاسفنذخأمث،يراهرظتناف،نينرلانعفقوتدقفتاهلاناك
وههعامسعاطتسااملكنكل،ىغصأ.بابلاىلإهعباصأسوؤرىلع
ً؛ادصومنوكينأًاعقوتم،بابلاضبقملوحهديعضو.ريصارصتاوصأ
.اذكهلعفلابناكو

ناكاذإهنأًافلسمزعلادقعدقناك.هسفنةرارقيفًةميتشقلطأ
ضعبنايرتشيويلاتلامويلاىتحنارظتنيس،ةأجافملارصنعادقفوًادصوم
يفنييقيقحنيسدسمءارشنأًاقثاوناك.ادوعينألبقةيديدحلاتاودألا
فيلنأًاضيأروعشهباتنانكل.ةلكشمنوكينلناكملاكلذلثم
.تقولانمعستمامهيدلدعيملهنأومويلاثادحأًابيرقفرعيس

همدقًايئاقلتبحسف،ىنميلاهمدقيفملأبرعشنيحيراهزفق
طخزييمتعاطتساموجنلانمتفاخلاءوضلايف.لفسألاىلإرظنوًاديعب
ثيحملالسلاربع،بابلانمدتمي،سلكلاءامبيلطملارادجلالفسأدوسأ
نعهبيجيفثحب.راظنألانعيفتخيثيحةجردلاتحتو،همدقتناك
؛نيّفصنّوكيفافشهبشو،رقشأو،ريبكلمن.هلمعتساوريغصيوديحابصم
عوننمديكأتلابلمنلاناك.بابلاتحترخآلاوتاجردلالفسأامهدحأ
يراهنكل،هلقنيامةيؤرليحتسيو،نطولايفدوسألالمنلانعفلتخم
كانهنأفرعيل-المأرقشأ-لمنلانعةيفاوتامولعمكلتميناك
.امًائيش

ّمث،ًاليلقرمألايفرّكفو،لمعلانعّيوديلاحابصملايراهفقوأ
ّمث،قيرطلافصتنميففقوت.ةباوبلاوحنتاجردلاىلعًالوزنناكملارداغ
الكنمراطإلانعكلاهتملاطيسبلايبشخلابابلاعلُخ.يرجيأدبورادتسا
،هبًامارغوليكنيعستوةسمخغلابلاهنزوبلوهيراهمطترانيحنيبناجلا
نيحهتحتهيقفرمدحأيُوط.ةعاسلايفًارتموليكنيثالثنملقأةعرسب
هعارذيفملألاعفدناوةيرجحلاضرألاىلعةوقبعولخملابابلابمطترا
.ةتفاخدانزةقطقطرظتنا،مالظلايفضرألاىلعًايقلتسم.هقنعىلإًالوصو



ءوضلاطيرشعقو.يوديلاحابصملاليغشتداعأوفقو،اهعمسيملامدنع
رعشينأيراهعاطتسا.رادجلالوطىلعلمنلانمٍّفصىلعقيضلا
نمةئلألتملاداسجألاعبتً.اددجمفزنيناكهنأةدامضلاتحتةرارحلانم
ىلإةّدحبلترلافطعنا،كانه.ةيلاتلاةفرغلاىلإةرذقةداجسىلعلمنلا
ارتوساماكةروصىلعءوضلاعقو.رادجلاىلعًادوعصهقيرطعباتوراسيلا
.فقسلاربعاهقيرطتعباتولمنلاةلفاقتبّعشت.ىلعألاىلإهقيرطيف
لمنلاناك.لبقنملعفيملامكهقنعهملآف،فلخلاىلإيراهلام
رثعىتحءاجرألايفءوضلالّقن.ريدتسينأهيلعناكوً،امامتهقوفكاذنآ
رخآكلتتناك؟اهلقيرطرصقأًاقحكلذناكلهً.اددجملمنلاىلع
قوففيلّةثجّتلدت.تيرغفيلهجوىلإقّدحينألبقيراهراكفأ
دقهغامدناكامبر.فلخلاىلإعجارتويوديلاحابصملاىقلأيذلا،يراه
ةمدصلانمجيزمبناثحبتهاديتأدب،نكل،تافدقتقولانأهيلإراشأ
.هبثبشتيل45نوك.يجدوكماننعءابغلاو
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يبافال
تعفدناوقئاقدعضبنمرثكأةهيركلاةحئارلالّمحتيتبعطتستمل

ىلعسلجوًالهمتميراهجرخنيحًاريثكينحنتتناك.جراخلاىلإ
.غبتةفافلنخديلتاجردلا

مشتالأ":اهفنأنمطاخملاواهمفنمليسيباعللاو،يتبتهوأت
."؟ةحئارلا

نادقف":عباتوهغبتةفافلجهوىلإرظنلايراهنعمأ،"مشللخ"
.نآلادعباهّمشيننكمياليتلاءايشألاضعبكانه.مشلاةساحليئزج
ةمدص.ثثجلانمًاريثكتممشدقيننأوهببسلانإنوألوقي
."كلذىلإاموةيفطاع

ً.اددجميتبتأشجت
كلتىلعناكاذامل،ينعأ.لمنلاناك.رذتعأ":تلاقوتهوأت

."؟نيراسمبقيرطكنيرخنملامدختستنأزازئمشاللةريثملاتاقولخملا
ىلعروثعلانكمينيأكللوقأنأعيطتسأ،نيّرصتتنكاذإً،انسح"

."ناسنإلامسجيفنيتوربلارداصمىنغأ
."!كلًاركش،ال"
ِتّربدت":لاقّمثةفاجلاضرألاىلإغبتلاةفافليراهرقن."فسآ"

داعوفقو."ويديفلايفهنيرتامهبشيالاذه.نولايكانهًاديجِكرمأ
.لخادلاىلإ

فّاطخىلإةطوبرمةريغصلبحةعطقنمىلدتيتيرغفيلناك
ضرألانعرتمفصنوحنعافتراىلعحجرأتيو،فقسلايفحابصملا
لبقةثجلاراكتحابعتمتسادقبابذلاناك،ببسلااذهلو،بولقملايسركلاو
.لبحلاىلعًاطوبهوًادوعصهريسعباتيذلا،رقشألالمنلا

بناجبضرألاىلعنحاشلاعميولخلافتاهلاتدجودقيتبتناك
بهذ.اهارجأةثداحمرخآتيقوتةفرعماهرودقمبنإتلاقو،ةكيرألا
.هيأسايقةقروىلععمالقرزأرارصفقو.ناكملارانأوخبطملاىلإيراه
يراهعفر.ردِقلاىلإةعرسبعجارتمث،هوحنهراعشتساينرقُّزهي،4
اهنمليلقو،راحتنالالئاسرعاونألكأرقدقناك.ديلاطخبتناك؛ةقرولا
وأ،شّوشمنايذهلثمةريخألاةعئاشلاتاملكلاتدبً.اعيفرًابدأُّدعي
ةصمحمثرينأبجينّمعةلممتاميلعتوأ،ةدعاسمللةسئايتاخرص
يراهاهآريتلالئاسرلايناعملضفأدحأناك.بشعلاّزجةادأوزبخلا



دقل:ةريظحلارادجىلعريشابطلابنلاديرامنمعرازماهبتكيتلاكلت
تناك،كلذءوضيف.رذتعأ.ءاجرةطرشلابلصتا.انههسفنلجرقنش
:ةديرفنكتملنإ،لقألاىلعةيئانثتساتيرغفيلةلاسر

دنورتيزيزع
نمةاشملارسجيفتخينيحءرملاروعشنوكيفيكتلءاستامًاريثك

ىنعميأنمًامامتًايلاخًائيشنأفرعيوةيواهلاحتُفتامدنع.ةأجفهتحت
هيدللازتالتناكامبر.فدهنودنمتوميس،ثدحينأكشوىلع
امبر.حابصلاكلذهرظتنيوسلجيامصخشناكامبر.اهلعفديريءايشأ
نأشبًاقحمناك،امةقيرطب.ديدجءيشةيادبنوكيسمويلاكلذنأنظ
...كلذ

دورولانمةريبكةقابتذخأ.ىفشتسملايفهترزيننأطقكربخأمل
فاعسإلابتلصتا،يتقشةذفاننمثدحامتيأردقيننأهتربخأويعم
،ريرسلاىلعكانهيقلتسيناك.هتجاردوىتفلافاصوأبةطرشلاتدّوزو
:ٍفيخسٍّيضايرٍّقلعمَلاؤسهيلعتحرطمث.ينركشوً،ادجًابحاشوًافيعض
."؟كروعشناكفيك"

مث.ينبقاريو،نقاحملاوبيبانألالكعمكانهيقلتسيناك.دريمل
.رداغأنأبجييننإةضرممتلاقوً،اددجمينركش

ةيواهلاتحُتفىتح،روعشلاكلذنوكيفيكطقفرعأملََّمثنم
اتاغيرتسودنإيفيرجأتنكنيحكلذثدحيملً.اضيأانأيتحتامًاموي
.رابخألادهاشأتنكنيحوأ،ذئدعبلاملاُّدعأتنكنيحوأ.ةقرسلادعب
ًاديعسيشمأتنك.زوجعلالجرللتثدحيتلااهسفنةقيرطلابكلذثدح
تدعدقو،ةقرشمسمشلاتناك.رطخيأنعًالفاغ،مايألادحأحابصيف
نمتذخأدقل.ريكفتلاأدبأويخرتسأنأيننكميو،ادوجادىلإنامأب
،امهبشيعأنوركانويلميدل.هيدلامّزعأًامجًابحهتببحأيذلاصخشلا
.حابصلااذهكلذناك.هلجأنمشيعأءيشالنكل

تفّرعتاهنأتفرعً،افرصمتقرس.دنورتاياذهمهفتنأعقوتأال
يفناكماهنمٍّيألسيل،ةصاخلااهدعاوقاهلةبعليفًاقلاعتنكو،ّيلإ
نأنكميهنأمهفتدقنكل،نآلاهلعفأاممهفتنأعقوتأال.كملاع
.شيعلانمً؛اضيأاذهنمبعتت

فيل
مستبيملزوجعلالجرلانأتقولاكلذيفيلاببرطخيمل:ةظوحلم
وأءيشهيدلنكيملامبر.دنورتايمويلاكلذيفترّكف.ينركشنيح



هنأّنظوةيواهلاتحُتفنيحةحارلابرعشامبر.ةلصحملابهرظتنيصخش
.هسفنبكلذلعفىلإًارطضمسيل

تناك.يراهلخدنيحفيلةثجبناجبيسركىلعفقتيتبتناك
ةبلعلخاداهفرططغضعيطتستىتحفيلعباصأىدحإحتفتلحفاكت
.ةعمالةريغصةيندعم

دقوقدنفلايفسمشلاتحتربحلاةبلعتناكدقلً!ابت":تلاق
."تّفج

مادختساىلإرطضنسف،ةديجةمصبىلعلوصحلانمينّكمتتملاذإ"
."يئافطإلابولسأ

."؟وهامو"
ىقبيدقً.ايئاقلتمهيديأٍقيرحيفنوقلعينيذلاُسانلامدختسي"

ةدافتسالاكنكميو،ةمّحفتمداسجأيفىتحًاميلسلمانألافارطأىلعدلجلا
لاجرعطقي،ةيلمعبابسألً،انايحأ.ثثجلاةيوهديدحتلتامصبلانم
."يعرشلابيبطلاىلإاهنوذخأيوًاعبصإءافطإلا

."ةثجلًاسيندتىعديكلذ"
رقتفيهنأنيرتسف،ىرخألاهديىلإترظناذإ":لاقوهيفتكيراهّزه

.ً"افلسهعباصأدحأىلإ
."؟كلذينعياذام،تُرتبدقاهنأودبي.كلذةيؤريننكمي":تلاق
نمليوطتقودعبتُرتبدقعبصإلانأينعي":لاقويراهبرتقا
لمعلابماقدقهنأىأروانهىلإصخشءاجامبر.هسفنقنشبهمايق
."مهنعةباين

."؟نم"
رتببَصوصللا،لودلاضعبيف،رجغلابقاعيً،انسح":يراهلاق

."رجغلانماوقرساذإينعأ.مهعباصأ
تلصحدقيننأنظأ":اهنيبجنعقرعلاحسمتيهو،يتبتلاق
."؟هلزننولبحلاعطقننأبجيله.ةديجةمصبىلع

انفلخءيشلكّبترنس،راوجلايفةرظنيقلننأدعب.ال":يراهلاق
كانهنملصتأس.سيئرلاعراشلايففتاهكشكتيأر.انهنمجرخنو
نكمي،ولسوأىلإلصنامدنع.ةافولانعّغلبأولوهجميننأًايعّدمةطرشلاب
ال.انيلإيبطلاريرقتلالاسرإمهنميبلطتوةيليزاربلاةطرشلابيلصتتنأ
."ةافولاتقوديرأيننكلً،اقنشتامهنأيفكشأ

."؟بابلانعاذام"



."نأشلااذهبريثكلالعفانعسيال"
."ءارمحاهلكةدامضلا؟كقنعو"
."بابلاتعلخنيحاهيلعتعقو.رثكأينملؤتيعارذ.اهيسنا"
."؟ةلاحلاءوسىدمام"
اليننأاملاط،ريخباهنإ".ّرشكوديدشرذحبهعارذيراهعفر

."اهكّرحأ
."لادستسشاعترابًاباصمتسلكنألً؛اظوظحمكسفنربتعا"
.ةعرسبىشالتكحّضلانكل،ةفرغلايفةثالثلانمنانثاكحض
***
هلككلذناكنإيراهيتبتلأس،قدنفلاىلإامهتدوعقيرطيف

.هلًايقطنمودبي
ودبيراحتنالانأنظأال،كلذفالخب.معن،ةينقترظنةهجونم"
."قالطإلاىلعًايقطنم

ليللايفًاجهوتمًايسوقًاراسمتمسرثيحً،اديعبهغبتةفافلرقن
."انأاذه،نكل":عباتوًابيرقتملظملا
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316ةفرغلا
.فنعبةذفانلاتحُتف
ضيبألااهرعشنأًاحضاوناك."رفاسيسدنورت":شعتريٍتوصبتلاق

اهسأرةورفو،ةريخألاامهترايزذنمةيئايميكّداومنمىرخأةعرجىقلتدق
."؟بونجلايفامتنكله":تلاقمثتهابلارعشلاربععملت

.اهيلإرظنوسمشلاهتحفليذلاههجويراهعفر
."؟وهنيأنيفرعتله.امًاعون"
يفةعتمألاعضيهنإ":لزانملانمرخآلافرطلاىلإريشتيهو،تلاق
."نيكسملالجرلاكلذ،رفاسيسهنأنظأ.هترايس

."مم"
دقل":ةأرملالأسوهناكميقبيراهنكل،ناكملارداغتنأيتبتدارأ
."؟كلذكسيلأ،ًاليوطًاتقوانهتشع

."ةنسنيثالثونيتنثاذنمانهشيعأ.معن،هوأ"
،نيريغصاناكذنمدنورتوفيليركذتتنأحجرألاىلعكنكمي"
."؟حيحص

راطإىلعتأكتاوتمستبا،"ادنرغنزيدىلعامهتمصباكرتً.اعبط"
نوكيسهنأًامئادفرعنانك.يقيقحنتافهنإ.فيلةصاخ":تلاقوةذفانلا
."تاديسلاىلعًارطخ

."؟ةاشملارسجنعطقسيذلالجرلاةصقنيفرعتامبر.معنً،ارطخ"
تعمس.عّورملمع.معن،هوأ":يواسأمتوصبتسمهواههجورّهفكا

.نيكسملالجرلاكلذً،اددجميعيبطوحنىلعيشملاطقعطتسيملهنأ
ةعدخلاكلتلثميفرّكفيًاريغصًادلوّليختتنأنكميله.هاتبكرتسّبيت
."؟ةريرشلا

.ً"اقحًايقشاٍّيبصناكهنأنمّدبال.مم"
كلذلوقأنل":تفاضأوسمشلانعاهانيعتبجح،"ً؟ايقشاٍّيبص"

."ةريبكةمدصكلذراثأو،ةيبرتلانسحًابذهمىتفناك.ديدحتلاب
."؟كلذلعفدقهنأانهصخشلكفرعو"
ناك.ةجاّردىلعقلطنتءارمحةرتس.ةذفانلانمهتيأردقل.عيمجلا"

ًابحاشىتفلاهجوىحضأ.داعنيحامًابطخكانهنأفرعأنأبجي
.قيرطلاربعتراشأمث،ةدرابحيرةفصعيفتشعترا.ً"امامت

رثكأفرثكأأطبأ.هيبناجىلإناتيلدتمهاعارذوامهوحنيشميدنورتناك



.ةياهنلايفةبوعصبكرحتيحبصأىتح
."؟كلذكسيلأ،فيلهنإ"ً:اريخأامهيلإلصونيحلاق
."معن":يراهلاق
."؟تامله"
:لاقوةذفانلادنعهمفرغفيذلاهجولاهنيعفرطبيراهىأر

."تامدقل،معن"
.هيدينيبههجوىفخأوىنحنامث،"ديج":دنورتلاق
ىلعرهظدقمّهجتمريبعتو،ةذفانلاربعقّدحيرلومينرايبفقو

.قلغملافصنبابلاربعيراهرظننيحههجو
.ً"ابحرم،هوأ":ًالئاقههجوقرشأورلومرادتسا،بابلايراهقرطنيح
ىلعنوللارضخأّفلغملايراهفذق."ريدملااهيأريرقتلاكيلإ"
.هتلواط

ًادجنيتليوطلاهيقاسعفددهجدعبعاطتساو،هيسركىلعرلومىواهت
.هتراظنعضووةلواطلاتحت

تناك."اهآ":قئاثولابةحئالهيلعبوتكملاّفلغملاحتفنيحمتمت
.لخادلايف4.هيأسايقةديحوةقروكانه

."ليصافتلالكةفرعمديرتكنأنظأمل":يراهلاق
،كلذلوقتتنكاذإ":ةدعابتملاروطسلاىلإنارظنتهانيعورلوملاق

."قحمكنأقثاوانأف
ءيشكانهنكيمل.ةذفانلاجراخهريدمفتكقوفنميراهرظن
ةلمعتسمشامقةعطقلثمدتميفيثكبطربابضءانثتساب،هتيؤرنكمي
.ةقرولارلومعضو.ةدلبلاقوف

تدجوو،لجرلاشيعينيأصخشكربخأ،كانهىلإتبهذً،اذإ"
."؟لبحنمًايلدتمعّرسملا

."معن،ديدشراصتخاب"
هيفسبلالًاليلدانيدلنأاملاطينبسانيكلذ":لاقوهيفتكرلومّزه

."هنعثحبنانكيذلالجرلاهنأ
."حابصلااذهتامصبلانمربيوقثوت"
."؟و"
.يسركلاىلعيراهسلج
ناكيتلاالوكالوكلاةروراقىلعاهيلعانرثعيتلاكلتعمقباطتت"

."هلمعيفعرشينألبقاهلمحيقراسلا



."؟...اهسفنةروراقلااهنأّقثوتننأاننكميله"
تأرق.ويديفلايفلجرلاوةروراقلاىلعانرثعدقل.ريدملااهيأِخرتسا"
فيلاهيففرتعيديلاطخبةبوتكمراحتناةلاسرانيدلنأريرقتلايف
انملعأوحابصلااذهادنرغنزيدىلإانبهذ؟كلذكسيلأ،هلعفامبتيرغ
ةيسردملافيلبتكضعبةراعتساانرودقمبناكنإانلأس.تيرغدنورت
الهنإلوقي.يعرشلاطوطخلاريبخىلإيتباهتذخأو،ةّيلعلانمةميدقلا
."هسفنصخشلااهبتكراحتنالاةلاسرنأيفكشدجوي

اذهنلعننألبقًامامتًاقثاونوكأنأطقفتدرأ،معن،معن،معن"
."فرعتامك،ىلوألاةحفصلارابخأاهنإ.يراهاي

هيمدقىلعيراهضهن،"ريدملااهيأًةداعسرثكأنوكتنألواح"
ناكملاّنيزننأبجي.ريصقتقويفىربكلاانتيضقانللحدقل":عباتو
."تانولابوةنّولمةطرشأب

:لأسينألبقًاليلقتكس،"قحمكنأقثاوانأ":ًالئاقرلومدّهنت
."؟ةداعسرثكأودبتالاذاملً،اذإ"

بهذ،"...فرعتامك،ىرخألاةيضقلالحنىتحةداعسلابرعشأنل"
أدبنسو،مويلاانيتلواطفيظنتبنسروفلاهوموقأ":فاضأوبابلاوحنيراه
.ً"ادغنتليغنيليإةيضقىلعلمعلا

."؟ريدملااهيأمعن":حنحنتيرلومعمسنيحلخدملادنعيراهفقوت
."عّرسملاوهتيرغفيلنأتفشتكافيكلءاستأتنك"
دوتله.ويديفلايفهيلإتفّرعتيتبنأةيمسرلاةخسنلاً،انسح"
."؟ةيمسرلاريغةخسنلاعامس

ىلإمهجتملاريبعتلاداعدقو،ةسبيتمةبكرّكلديوهورلوملاق
."حجرألاىلع،ال":ههجو

."مم":ملألارادلخدمدنعًافقاويراهلاق
رهظتيتلاروصلاىلإرظنتواهيسركىلعريدتستيهو،يتبتلاق
."مم":ةشاشلاىلع

."عئارلاقيرفلالمعىلعِكركشأنأبجييننأضرتفأ"
."كلهسفنركشلا"
نأنظأال،لاحيأب":لاقوهحيتافمةعومجمبثبعييراهفقو

اهنأكدجملاضعببعتمتسا،ةلصحملاب.ًاليوطًاتقوًاجعزنمىقبيسنوسرافيإ
.ً"اقيرفانلعجينأهتركفتناك

."ًاليوطكلذمُديمل":تلاقوةتهابةماستبايتبتمستبا



."نَمنيفرعتنعهتلقاميسنتال"
.اهانيعتضمو."ال"
اذإريمضميدعنوكأس.دغوهنإ":لاقومامألاىلإهيفتكيراهعفد

."كربخأمل
."يراهايكيلإفرعتلابتررس"
.هفلخقلُغيبابلاًاكراتيراهجرخ
طسويفنشيتسيالبلاسيكوهتبيقحعضو،هتقشبابيراهحتف

نودنممونتاعاسثالثدعبظقيتسا.ريرسلاىلإبهذوةهدرلاةيضرأ
هيقاسجرخأ.19:03اهنإ؛ةعاسلاىلإرظنورادتسا.فتاهلانينرىلعمالحأ
ًابحرم":ًالئاقةعاّمسلاعفرو،ةهدرلاىلإًالقاثتمىشمّمث،ريرسلانم
.هسفننعفيرعتلانمىتحرخآلاصخشلانكمتينألبق"نتسيوأ

اننإانلق.ةرهاقلاراطميفانأو،ولسوأيفتنأً،ابحرم":نتسيوألاق
."؟كلذكسيلأ،نآلاملكتنس

."لمثو،كديعاوميفقيقدصخشتنأ"ً:ابئاثتميراهلاق
بارشنمسوؤكعضبتلوانت.ال،ًالمثتسل"ً:اطخاسنتسيوأمثعلت

يفاصانأ.فرعتامك،ءارحصلايفكلئاوسبقارتنأبجي.طقفريعشلا
."يراهايٍحاصونهذلا

."ةديجلارابخألانمديزمكيدلنوكينألمآ.ديجرمأكلذعامس"
رابخألاكللوقأس.ةئيسىرخأوةديجرابخأكانه،ءابطألالوقيامك"

."...ًالوأةديجلا
.ً"انسح"
ةقطقطتوصعامسهئانثأيفيراهعاطتسا،ليوطتمصكلذعبت
.ةليقثسافنأاهنأادبامىلعتلع

."؟نتسيوأ"
."؟معن"
."داليملايفلفطلثمةراثإبرعشأو،انهفقأانأ"
."؟اذام"
."؟ةديجلارابخألا"
،ةلكشمال.يراهاينوبزلامقرىلعتلصحً،انسح،مم.معن،هوأ"
."يجيورنيولخفتاهمقرهنإ.انهنولوقيامك

."؟نكممكلذله؟يولخ"
طقفموقت.ملاعلاءاحنألكىلإيكلسالينورتكلإديربلاسرإكنكمي"



ةميدقرابخأكلت.مّدخملابهرودبلصتييولخفتاهىلإكبوساحلاصيإب
."يراهاي

."؟مسانوبزلااذهلله،نكل،سأبال"
ىلإةروتافطقفنولسري.روطلايفلاجرلاىدلسيلهنكلً،اعبط...هآ"
ريتاوفلباقملابردصييذلا،لاحلاهذهيفرونيليت،يجيورنلافتاهلالّغشم
."مسالاىلعتلصحوجيورنلايفتامالعتسالابتلصتا،اذهل.يئاهنلانوبزلل

.كاذنآًامامتًاظقيتسميراهناك."؟معن"
.ً"امامتةديجتسيليتلارابخألاىلإنآلاانلصودقل"
."؟سأبال"
."؟يراهايًارّخؤمكفتاهةروتافتدّقفتله"
له.يولخلايفتاه":لاقومهفينألبقٍناوثعضبرمألاّبلطت

."؟يولخلايفتاهدغولامدختسي
."ضرتفأامك،كيدلدعيمل"
."ً!ابت.انآعم...ةيسمألاكلتيفهتعضأ،ال"
."؟ةديدسةركفنوكيامبركارتشالاءاغلإنأطقكلرطخيملو"
رمألااذهأدبذنملوقعمءيشيلرطخيمل؟يلرطخي":يراههوأت

اذهلً.ادجحضاووطيسبرمألاً.ابضغطيشتسأانأ،فسآ.نتسيوأايرذقلا
."كحضياذهلو،انآةقشيفيفتاهىلعرثعأملببسلا

."كموييداسفإلرذتعأ"
اذإ.ةظحلرظتنا":ةأجفةيونعملاهحورتعفترادقو،يراهلاق

انآةقشيفناكهنأًاضيأتبثننأاننكمي،يفتاههيدلنأتابثإانعطتسا
."!انأاهترداغنأدعب

ناكً،اذإ":ربكأرذحبمث."!ىحرم":فتاهلاةعامسربعتوصقعز
."؟يراهً؟ابحرم؟لاحيأبديعسكنأينعياذه

."رّكفأانأ.انهلازأال"
ديعاومً،انسح.اليتسعمدعوميدل.ريكفتلاعبات.ركفتنأديج"
."...ولسوأةلحربقحلأستنكاذإو.عقاولايفةّدع

."نتسيوأاييتايحت"
ةوقباهيمرينأبجيناكنإرّكفي،هدييفةعاّمسلاويراهفقو

دقنوكينأىّنمت،يلاتلامويلاحابصظقيتساامدنع.المأةآرملاىلع
خسنعبسوأتس.ثدحاماذه،عقاولايف.نتسيوأىلإثيدحلابملح
.هنم



.يراهملكتنيحهيديىلإهدنسيوهوسأرلائطأطملوكسارسلج
فيلىلعارثعدقاناكفيكفصونيحهثيدحعطاقيوأكرحتيمل
دضليلدىلعمهلوصحمدعيفببسلاناكيولخلاهفتاهنأو،تيرغ
ءطببهسأرعفروهيعارذلوكسارطسب،همالكيراهىهنأامدنع.انآلتاق
."لُحتمليتيضقنكل،كتيضقتللحدقلً،اذإ":ًالئاق

."...يتيلوؤسم.لوكسارايكتيضقويتيضقامهارأال"
ةمظنمريدأانأ.ينويبسلااهيأكلذكامهارأانأ":لوكسارهعطاق
."ةيركسع

."؟ديدحتلابهينعتيذلاام.مم"
اعديذلاتقولانعًاقباسكتربخأله":لاقوهينيعلوكسارضمغأ
."؟ينويبسلااهيأبرحلانونفطالبلاتاديسّملعيلوزتنصووكلملاهيف

."الً،انسح"
ةيجهنموةقدبحرشيأدبوً،افقثموزتنصناك":لاقولوكسارمستبا
نهقهقامنإو،نرسيمل،لوبطلاتعُرقامدنع.ءاسنللريسملاتاميلعت
،تاميلعتلامَهُفتملاذإدئاقلاأطخهنإ:وزتنصلاق.بسحفنكحضو
هنإ:لاق.ريسلارمأردصأنيحثدحهسفنءيشلانكل.ىرخأةرمحرشو
ءاقتنابهلاجرنمنينثارمأو،ذّفُنيملهنكلرمألامُهفاذإطباضلاأطخ
تايرخألاءاسنلامامأامهيسأراوعطقوامهوفقوأ.ءاسنلانمنيتنثا
،اتمِدُعأدقتالضفملاهتاليلخنمنيتنثانأكلملاعمسامدنع.تاروعذملا
ًادئاقوزتنصنّيعً،اددجمضهنامدنعو.ةّدعًامايأهريرسمزلوضرم
اهيأةصقلاهذهكّملعتاذام":عباتوهينيعلوكسارحتف."ةحلسملاهتاوقل
."؟ينويبسلا

.يراهدريمل
ًالماكقطنملانوكينأبجييركسعميظنتيفهنأانّملعتً،انسح"
طالبءاسنعمكسفندجتسف،كرماوأيفتنواهتاذإً.امامتًاخسارو
تقّدصيننأل؛اهيلعتلصح،نورك40.000بلطتتئجامدنع.نهقهقي
كرتن،رجغلانحنرفاسنامدنع.ةيرجغانآنأل؛انآءاذحيفةروصلاةصق
،مظعةعطق،نصغلوحًاطوبرمرمحأًاحاشو؛تاقرطلاقرافمدنعتامالع
.توميسوأ،تامدقًاصخشنأينعتةروصلا.فلتخمىنعماهنملكلو
ىلعهيديلوكسارعضو."هتلقامبتقثواذهل،كلذفرعتنكتمل
ةنبالتقيذلالجرلانكل":لاقوىلعألاىلإهيّفكيتحارًالعاج،ةلواطلا
خوسر.ينويبسلااهيأهقهقتةيناغىرأنآلاكيلإرظنأامدنعو،رحيقيقش



."ينويبسلااهيأهمساينربخأ.مات
،وبلآمسافشكاذإ.ةيتوصعطاقمةعبرأ.ناتملكً.اسفنيراهذخأ
.ةريغلاعفادبرارصإلاقبسعملتقةميرج؟وبلآهلانيسيذلامكحلاامف
قيقحتلافشكيس؟يراهىلعبقاوعلاو؟تسدعبجرخيو،تاونسعست
هيجوتعنملةقيقحلاىفخأدقً،ايطرشهتفصب،هنأةمولعمكشنودنم
.ةيتوصعطاقمةعبرأ،ناتملك.جرحفقوميفناك.هيلإماهتالاعبصإ
ةبقاعلاهجاوييذلاصخشلاوبلآنوكيس.يراهتالكشملكُّلُحتس
.ةريخألا

ً.ادحاوًاعطقميراهباوجناك
نأىشخأتنك":لاقونيتنيزحنينيعبيراهىلإرظنولوكسارأموأ

هبكتبجأامركذتتله.ينويبسلااهيأرايخيأينحنمتالً،اذإ.كلذلوقت
."؟كبيتقثببسنعينتلأسنيح

.يراهأموأ
اهيأًاحيحصكلذسيلأ.هلجأنمنوشيعيءيشمهيدلعيمجلا"

يأ316ةفرغلايفنرتلهً،انسح.هنممهنامرحنكميءيش؟ينويبسلا
."؟سارجأ

.يراهدريمل
يفلانويشانرتنإقدنفيفةفرغمقروه316.كربخأينعدً،اذإ"
ةيضمتدوتسوًابيرقدعاقتتس.قباطلاكلذيفةباقرللغيلوأعضخي.وكسوم
ىلإدعصموملالسةثالثكانه.دوسألارحبلابناجبةليوطةفيطلةلطع
."جودزمريرسةفرغلايفدجويامك.نيفظوملادعصمىلإةفاضإ.راسيلا

.يراهّصغ
."ةذفانلابرقمانيريغصلا":نيتحوتفملاهيديىلعهنيبجلوكسارعضو
ىدصلاعامسعاطتسا.ةوقبهبرضوبابلاىلإبهذّمث،يراهضهن

يفحاتفملاعمسىتحبابلاىلعقديرمتسا.جراخلايفقاورلايفدّدرتي
.لفقلا
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زازتهالاعضو
راملإرجتمجراخفيصرلابناجبةرجألاةرايسنكريوهو،نتسيوألاق

."نكممتقوعرسأيفتئجيننكل،فسآ":غبتلاوةهكافلل
دقنيميلانمةمداقلاةلفاحلاقئاسناكنإًالئاستم،يراهلاق

."كتدوعبًالهأ":فقوتلايونيالنتسيوأنأكردأ
تاوصأنتسيوألهاجت."؟كلذكسيلأ،لادملسىلإنابهاذنحن"

.ةلفاحلانمةبخاصلاقوبلا
."؟انهقيرطلاحاسفإكيلعنأفرعت.تكارتنرويب"
."كلذلعفأالأترّرق"
نيّقشلافلخنيتنقتحمنينيعّزيمينأعاطتساو،هقيدصىلإيراهرظن

.نيقيضلا
."؟بعتم"
."رفسلاءاثعو"
."نتسيوأايةدحاوةعاسرصموانهنيبتيقوتلاقرف"
."لقألاىلع"
لمعتدعتملهدعقميفضباونلاوتامدصلاصتممنأىلإًارظن

مهقالطناءانثأيفعراشلاىوتسميفريغتورجحلكبيراهرعش،كاذنآ
كلذلمتهيملهنكل،وبلآلزنمىلإًادوعصمهقيرطيفتافطعنملاربع
لانويشانرتنإقدنفبلصتا،يولخلانتسيوأفتاهراعتسا.كاذنآًاقالطإ
ةداعسلاعامسيراهعاطتساثيح،فتاهلاىلعغيلوأباجأف،316ةفرغلاو
.هناكمنعغيلوأهلأسنيحهتوصيف

."؟كمأنيأ.ةرايسلايف"
."جراخلايف"
."دغلاىتحةمكحملاىلإباهذلااهيلعنأنظأنكأمل"
دوعتس.تسوميكستنزوكيفنوماحملالكعمتجي":دشارتوصبلاق

."ةعاسدعب
رّيغتنأاهربخأ؟كمأىلإةلاسرلقنكنكميله،غيلوأايعمسا"

.ً"اروف،قدنفلا
."؟اذامل"
.ً"اقحالًاددجملصتأس؟انقفتا،بسحفاهربخأ.كلذتلق...يننأل"
.ً"انسح"



."نآلاةملاكملايهنأنأبجي.عيطمىتف"
."...تنأ"
."؟اذام"
."ءيشال"
."كلهتلقامكمأربختنأَسنتال.سأبال"
.فيصرلابناجبفقوتوحباكملاىلعنتسيوأطغض
،ةقيقدنيرشعدعبدعأملاذإ.انهرظتنا":جرخيوهويراهلاق

."...مهربخأ.هبكتدّوزيذلامقرلاب،تايلمعلاةفرغبلصتاف
نييطرشعمةيرودةرايسديريةميرجلاةبعشنملوهشتفملا"
."يراهايتمهفً.اروفانهنيحلسم

."ً؟اروفلصتاف،رانقالطإتعمساذإ.ديج"
."ً؟اددجممليفلااذهامً.انسح"
.فأ.مأ.يبامهتزواجتً.احابنعمسيملهنكل،لزنملاىلإيراهرظن
لكناككلذفالخب.عراشلايفامهنعًاديعبتفقوتو،ءطببةنكادءاقرز
ً.ائداهءيش

."اهمظعم":يراهسّفنت
عضولا":لاقوهينيعنيبمامتهانّضغترهظمث."!عئار".نتسيوأّرشك

."؟ينونجوحنىلعًارطخسيل؟كلذكسيلأ،لوبقم
***
ةريصقةرّونتوءاضيبةزنكيدترتتناك.بابلاوبلآسيدغيفتحتف

نموتللتجرخدقاهنأنيتشّوشملااهينيعبتدبنكلً،اثيدحنيتيوكم
.ريرسلا

."مويلالزنملايفهنأينوربخأ.كجوزبتكمبتلصتا":يراهلاق
نمتنأتنك.شتفملااهيأنآلاانهشيعيدعيمل.امبر":تلاق

،ةبسانملاةملكلانعثحبتاهنأكتأموأ."...ـب...ـبةقالعلاهذهلكتفشك
:ىرخأةملكلدوجوالهنأعانتقالاىلعةرتافةماستباباهسفنتمغرأاهنكل
."ةطقاسلا..."

."؟وبلآةديسايلوخدلاعيطتسأله"
:تلاقّمثاهزازئمشانعّربعتلتشعتراو،مامألاىلإاهيفتكتعفد

."كلذسيلنكل،ءيشيأوأسيدغيفينعدا"
."؟نآلالوخدلايننكميله":لاقّمثيراهتكس،"سيدغيف"
."؟الَِمل":اهديتّدممث،تدّدرت.نابّذشملاناعيفرلانابجاحلاسّوقت



كلذناكامبرنكل،ةفيفخبارشةحئارزييمتهرودقمبنأيراهّنظ
ً،افيظنناك؛داتعمريغرمأيأبيحويلزنملايفءيشنكيمل.اهرطع
ىلعّةيرهزيفةرضندوروكانهتناكً.اّبترمو،اذشةحئارهنمحوفت
شامقلابةنراقمًاعصانضيبأحبصأةكيرألاءاطغنأيراهظحال.ةدئاملا
ردصتةتفاخةيكيسالكىقيسومعمسو،ةرمرخآهيلعسلجيذلاّرفصملا
.هريملتوصّربكمنم

.")يناملأيقيسوم:فاتسوغ(؟رلهام":يراهلأس
.ةلماكتاعومجمالإهينرآيرتشيال.لامعألالضفأ":سيدغيفتلاق

."ءانعلاقحتسياللضفألاءانثتسابءيشيأنإًامئادلوقيناك
."؟ةبسانملابوهنيأ.هعمتاعومجملاذخأيملهنأديج"
فرعأنأيفبغرأوأفرعأالو.انههارتاممًائيشكلتميال،ًالوأ"

."؟شتفملااهيأغبتةفافلكيدلله.وهنيأ
نمةعونصمةعالولاعشإلواحتاهدهاشنيحو،اهلةبلعلايراهرّرم

.ةيداعلاهتّعالوبةلواطلاربعىنحنا،ةّضفلاوبشخلا
سيلهنأىشخأ.راحامناكميف.نّمخأامك،جراخلايفهنإً.اركش"
."نوكينأّدوأامكًاقراح

."؟انهًائيشكلميالهنأبنينعتاذام.مم"
ناخدلاتخفن،"يلاهلك...ةرايسلاو،ثاثألاو،لزنملاً.امامتهتلقام"

."َّيماحملأسا":تعباتوةوقب
."...لاملاكلتميكجوزنأتننظ"
يفغبتلالككالهتسالواحتسيدغيفنأادب."!اذكههعدتال"

،ثاثألاو،لزنملااذهءارشليفكيامهيدل.ًالامكلتميهينرآ،معن".ةفافللا
رخافتيلطقفاهايإينادهأيتلاتارهوجملاو،هيلاشلاو،تاّزبلاو،تارايسلاو
.هبنيرخآلايأروههينرآمهييذلاديحولاءيشلا.نيموعزملاهئاقدصأمامأ
ًايساقاهتوصبضغلالعج."ةساردلاءاقدصأ،ناريجلا،ءالمزلا،يترسأ،هترسأ
وبلآهينرآةايحدهاشيعيمجلاناك".ٍتوصّربكمربعملكتتاهنأكشجأو
نأول.ماريامىلعرومألانوكتنيحاوقّفصينأضرتُفيناك.ةعئارلا
لينلاهدفنتسايتلااهسفنةقاطلاةكرشلاةرادإيفرمثتسادقناكهينرآ
امكتروهدتدقوبلآةسسؤملامعأنكتملامبرل،نيرخآلاناسحتسا
."ثدح

.ً"احجانًاعورشموبلآةسسؤمتناك،فيلسغنيرينزنجادلًاقفو"
نأبجيمهسألاقوسيفةلّجسمةكرشال،ةيرسأةسسؤموبلآتناك"



تقحس،"اهلوصأعيبلةحبارودبتهينرآاهلعج.اهتاباسحنعليصافترشنت
تناع":تعباتو،رئاجسلانحصيفدعباهنّخدتمليتلاغبتلاةفافلفصن
ًايصخشًالوؤسمناكهينرآنألو.ةداحةلويسَةمزأنينسعضبلبقةكرشلا
."دالوأللويلًاكلمىرخألاانتاكلتمملكولزنملالعج،نيَّدلانع

يفِركُذامكً،انويلمنيثالثً؛اريبكًاغلبماوعفدنيراشلانكل،معن"
."ةفيحصلا

لامعألالجرةصقتقّدصً،اذإ":تلاقوةريرمةديهنتيتبتقلطأ
هينرآ؟كلذكسيلأ،هترسأعمتقولانمديزمةيضمتلدعاقتيذلاحجانلا
:ةيلاتلاةقيرطلابرمألاكلفصأينعد.كلذبّرقأ،ةماعلاتاقالعلايفعراب
."لوألاراتخاًاعبطو.سالفإلاوأةكرشلاةراسخامإرايخهينرآىدلناك

."ً؟انويلمنوثالثلاو"
نوقّدصيسانلاو؛كلذيفبغرينيحًانتافودبينأهينرآعيطتسي"
اذه.ةطغاضفقاوميفةصاخ،تاضوافملايفًاعرابببسلااذهلُّدعي.كلذ
.ةنكممةدملوطألمعلارارمتساىلعناظفاحيدروملاوفرصملالعجام
نوكينأبجياميفدّروملاعمدقعلايفنيدنبىلعهينرآضواف
،هكلملازيالناكيذلا،هيلاشلابظافتحالاهلحمُس.طورشمريغًامالستسا
ينعيكلذنكيملً.انويلمنيثالثبةقفصلاغلبملّجسينأيراشلاعنقأو
.وبلآةسسؤمنيَدلباقمهلكغلبملابطشناعيطتسيامهنأل؛امهلريثكلا
سيلأً،ائيسًالمعسيل.ةحجانتاعيبمةقفصلثمودبيًاسالفإلعج
."؟كلذك

ةريغصلاةبدنلاةيؤريراهعاطتساو،تكحضوفلخلاىلإاهسأرتداعأ
.هجولاّدشاهّفلخيتلانقذلاتحت

."؟نسثيبانآنعاذام":لأس
اهعبصإباههجونعاهرعشتدعبأو،قاسىلعًاقاستعضو،"؟هتليلخ"
هتطلغو،ةيمددرجمتناك":تلاقمث،ةالابمنودنمءاوخلاىلإتقّدحو
مل.ةيرجغلاهتبوبحمىلإبابشلاراظنأتفليفةدقتملاهتبغريهةعينشلا
ينعسيامك،صاخءالويأهلنوّنكيءاقدصأهينرآمهّدعينملكنكي
."يعماسمىلإرمألالصو،راصتخاب.لوقلا

."؟و"
ىلإترظن،"ةلقاعةأرماانأ.دالوألالجأنم،ىرخأةصرفهتحنم"
."اّهلغتسيملهنكل":تعباتونيليقثنينفجربعيراه

."؟ةيمددرجمنمرثكأاهنأفشتكاامبر"



.ةقررثكأاتحبصأنيتقيقرلانيتفشلانكل،درتمل
."؟ليبقلااذهنمءيشوأبتكمهيدلناكله":يراهلأس
.وبلآسيدغيفتأموأ
سلجيوهسفنىلعبابلادصويناك".ملالسلاىلعقيرطلاتمدقت
حوطسىلعّلطتةّيلعلايفةفرغىلإبابلاتحتف."ليللافصنانه
.ناريجلا

."؟لمعي"
هللانكل،تارايسدهاشيهنإلاقً.امامتًانمدمناك.تنرتنإلاحّفصتي"
."لعفيناكاذامملعيهدحو

."؟اهغرفأ".جاردألادحأحتفوةلواطلاىلإيراهبهذ
.ً"ادحاوًاسيكألم.هعمانههيدلاملكذخأ"
."ً؟اضيأبوساحلا"
."ًالومحمًابوساحناك"
."؟يولخفتاهىلإهلصيناك"
."كلذنعًائيشفرعأال":تلاقوًابجاحتعفر
."بسحفلءاستأتنك"
بابلاراطإىلإدنتستسيدغيفتناك.هسفنلوحيراهرادتسا
رظنمكلذنأبروعشلاناك.اهرجحىلعىرخألاواهسأرلوحًاعارذًةعضاو
ً.ارماغفولأم

."سيدغيف...ةديسايريخأدحاولاؤسّيدل"
."؟شتفملااهيأكرمأنمةلجعىلعتنأله،هوأ"
نينظتله.طيسبلاؤسلا.جراخلايفةرجألاةرايسيفيضقنيتقولا"

."؟اهلتقدقهنأ
بعكبرقنتتناكنيحيف،ًاليوطًاتقويراهىلإرظنلاتنعمأ
.اهّدررظتنييراهوبابلاةبتعىلعقفرباهئاذح

نلكنأينيدع؟هتليلخنعهتربخأنيحهلاقءيشلوأفرعتله"
،هينرآىلإةبسنلابً!ادحأربخأنأبجيناكام.سيدغيفايًادحأيربخت
كلذكانكاذإاممةيمهأرثكأنيديعساننوّدعينيرخآلانأةيرظنتناك
فرعأال.هلعفعيطتسياّمعةركفيدلتسيلهنأشتفملااهيأيباوجً.اقح
."لجرلا

اذإيبلاصتالاكنمدوأ":لاقويلخادلاهبيجنمةقاطبيراهجرخأ
."روفلاىلع.هناكمتفشتكاوأكبلصتا



اهيتفشىلعبعلتةريغصةماستباوهتقاطبىلإسيدغيفترظن
."؟شتفملااهيأاهدنعطقف":تلاقونيتبحاشلانيتيرهزلا

.يراهدريمل
."ً؟ادحأِتربخأله":اهلأسوجراخلايفتاجردلاىلعاهيلإرادتسا
."؟نظتاذام؟صلخمريغيجوزنأ"
."ةيلمعةأرماكنأنظأ"
.ةضيرعةماستباتمستبا
***
."ةوقبقفخيأدبدقيبلقناكً،ابت.ةقيقدةرشعينامث":نتسيوألاق
."؟كانهتنكنيحميدقلايولخلايفتاهبتلصتاله"
.ً"اراركتوًارارمتلصتادقلً،اعبط"
."نآلاكانهدعيملً.ائيشعمسأمل"
."؟زازتهالابتعمسلهنكل،فسآ"
."؟اذام"
فتاه.زازتهالاعضو.كلتلثم":لاقوعرصةبوننتسيوأىكاح
."تماص

.نتسيوأايهعمهذخأدقل.طقفّنريوًادحاوًانوركّفلكييفتاه"
."؟عراشلارخآيفءاقرزلا.فأ.مأ.يبلاةرايسلثدحاذام

."؟اذام"
."انهنمبهذنل":لاقويراهدّهنت



31
تيالغام
ملكنأل؛انقحاليًاهوتعمنإيللوقتله":فتاهلاربعليكارتخرص

."؟هترسأدارفأدحألتقيذلاصخشلاىلعروثعلاعطتست
دحأالوراملإرجتمىلإبهذدقنسروفلاهناك؛هينيعيراهضمغأ
هبناجذّفنو،هعمًاقافتاتدقعدقل.معن،راصتخاب":لاقوبتكملايفهاوس
."هنم

،ينباعمقدنفلارداغأنأبجياذهل؟نادراطُمنحنببسلااذهلو"
مأهتدلاوعمءاقبلابهلحمسُيسناكنإمايأةعضبدعبفشتكيسيذلا
اهكرت.ةّعطقتموةبضاغوةيلاعاهتوصةربنتحبصأ."...كلذ...كلذ؟ال
."؟يراهاياذامل":اهعطاقينأنودنملسرتست

."رأثلا.مدلاماقتنا.ملاعلايفببسمدقأ":لاق
."؟انبكلذةقالعام"
ىري.طقفةليسولاامنإ،ةياغلاامتسلغيلوأوِتنأ.ءيشال:تلقامك"
."لتقلانمرأثلاهبجاونمنألجرلااذه

كلتدحأوهرأثلا".يراهنذأةلبطبقثتاهتخرصتداك."؟هبجاو"
عفادهنإً،ابجاوسيلاذهً.اريثكلاجرلامتنأاهنوبحتيتلاةصاخلالامعألا
."ميدقلاناسنإلا

يننكميالنكل،اذهنأشبفسآ":لاقواهمالكتهنأىتحرظتنا
."نآلاءيشلعف

.درتمل
."؟ليكار"
."معن"
."؟ِتنأنيأ"
انأف،ةلوهسلاىهتنميفانيلعرثعهنأوً،احيحصهلوقتامناكاذإ"

."فتاهلاربعكرابخإبرطاخأسيننأةقثاوتسل
."؟نمآناكميفِتنأله.سأبال"
."كلذنظأ"
."ديج"
ىلعثبتةيعاذإةطحميفثدحيامك،ىفتخاّمثيسورتوصردص

.ةريصقةجوم
هنأينربخأ؟يراهايرطخيفانسلاننأيننئمطتنأكنكميالاذامل"



يأ..."،ةياهنلادنعًاكهنمحبصأدقاهتوصناك،"...نوعداخيمهنأ،كلايخ
."...ءيش

نأبجي":حضاووئداهتوصبلاقمث،درييكًاتقويراهقرغتسا
."حيحصلاءيشلايلعفتلةيافكيرعذتنأ،ليكاراييفاخت

."؟وهو"
."رومألابّوصأس.ِكدعأ.رومألاححصأس":لاقوًاقيمعًاسفنيراهذخأ
ّةنرلادعبتباجأو،ةملاكملاليكارتهنأامدنعسيدغيفبيراهلصتا

.ىلوألا
ةديسايامصخشراظتنابفتاهلابناجبنيسلجتله.لوهانأ"

."؟وبلآ
عضبتلوانتدقاهنأمثعلتملاثيدحلانميراهفرع."؟نظتاذام"
.اهلزنمرداغذنملقألاىلعسوؤك

."كجوزءافتخانعىوكشبيمدقتتنأكنمُّدوأيننكل،ةركفّيدل"
.ةنيزحوةريصقةكحضتقلطأ."هيلإقاتشأال؟اذامل"
:يراتختنأكنكمي.هنعثحبلاةيلمعقالطإلٍببسىلإجاتحأً،انسح"

يفقيقحتلعضخيهنأانأنلعأوأ،هئافتخانعىوكشبيمدقتتنأامإ
."لتقةميرج

."يطرشلااهيأمهفأال":تلاقّمثليوطتمصكلذعبت
دقكنإلوقلايننكميله.وبلآةديسايهمهفلريثككانهسيل"

."؟هئافتخانعِتّغلب
ام"،رخآلافرطلاىلعّمطُحيًاسأكيراهعمس،"!رظتنا":تخرص

.ً"افلسقيقحتلعضاخهينرآ؟هنعملكتتيذلا
."دعبًادحأغلبأمليننكل،معن،يلبقنم"
نأدعبانهىلإاوءاجنيذلاةثالثلاةطرشلادارفأنعاذامو؟هوأ"
."؟تنأترداغ

دارفأةثالث":لاقويرقفلاهدومعىلعرمتةدرابًاعبصإنأيراهرعش
."؟ةطرشلانم

ترعش.اولحرينأيفاوبغريمل؟ةطرشلاكلسيفنولصاوتتالأ"
.ً"ابيرقتفوخلاب

.يبةرايسيفاولصوله":يبتكملاهيسركنعضهنيوهويراهلاق
."؟وبلآةديسايءاقرز.فأ.مأ

."؟يراهايةديسلانأشبكلهتلقامركذتتله"



."؟مهتربخأاذام"
ىلعةرظناوقلأ.نظأامىلع،هبكربخأملءيشال.ريثكلاسيل"

."...نكلً،امامتنيبذهماونوكيملً،انسح...وروصلاضعب
."؟اورداغىتحمهتيطعأاذام"
."؟اورداغ"
ايينيقدص.هنعنوثحبياوناكاماودجيملولاورداغيلاونوكيمل"
."وبلآةديس

."...كريكذتنمنآلاتبعتدقل،يراه"
."مهماذه!يرّكف"
ةلاسرتلّغش،معن...انأً.ائيشمهربخأمليننإكللوقأ،هللااي"
."اورداغمث.نيمويلبقيلآلابيجملاىلعهينرآاهكرتةلجسم

."هعميملكتتملكنإتلق"
تعطتساً.احيحصكلذناكو،روغيرغذخأيسهنإطقفلاق.لعفأمل"
."حبنيروغيرغعامس

."؟لصتيناكنيأنم"
."؟فرعأنأيلفيك"
يفرّكفينأيراهلواح،"...ةلأسمهذه.لاحيأبكلذكراّوزفرع"
."توموأةايح...":لاقّمث،كلذلوقلىرخأةقيرط

نكيمل.تالاصتالاوتاقرطلانعيراههفرعيالاممريثككانهناك
تاقرطلاعيسوتووربرتنيفيفنيقفنءانبنأترهظأدقتاباسحلانأفرعي
نكيمل.ولسوأبونج6يإىلعقناخلاريسلاماحدزاففختسةماعلا
نكيملنوركرايلمغلبمبرامثتسالااذهةحلصمللصفلالوقلانأفرعي
.رورملاةكرحةمالسلامنإو،كابوردوسومنيبنولقتنينيذلانيبخانلل
ىلعًءانب،ةيعامتجالادئاوفلاباسحلًةغيصتاقرطلاتاطلستمدختسا
،فاعسإتارايسنمضتتو،نوركنويلم20.4غلبمبدحاوناسنإةايحميوقت
نكيمل.لخدلاةبيرضنمةيلبقتسملارئاسخلاو،ريسلاةكرحهاجتارييغتو
يف،سديسرملانتسيوأةرايسيف6يإىلعًً◌ابونجًاهجتم-فرعييراه
فرعينكيمل.وبلآةايحلاهعضينأنكمييتلاَةميقلا-ديدشماحدزا
الهنأوههفرعيناكاملك.هذاقنإنمهبسكينأنكميامديكأتلاب
ملاذهل.فورظيأتحتسيل.هتراسخىلعكشويامرسخينأعيطتسي
.هيفريكفتلاناعمإبلطتيرمألانكي

دقفتاهلاربعهلوبلآسيدغيفاهتلّغشيتلاةلجسملاةلاسرلاتناك



تناكاهنكلو،طقفةدحاوةّميقةمولعمتوتحاو،ٍناوثسمخترمتسا
وبلآهينرآاهلاقيتلاةريصقلاينامثلاتاملكلايفءيشكانهنكيمل.ةيفاك
.يفرعتيكطقفاذهلوقأ.يعمروغيرغتذخأ:ةملاكملايهنينألبق

ً.اروعسمحبنييذلاوهروغيرغنكيمل
.سرونلارويطتاخرص:ةدرابتاخرصكلتتناك
.نلوكرالفطعنمةتفالترهظنيحّميخدقليللاناك
ىلإهقيرطعباتيراهنكل،هيلاشلاجراخيكوريشلابيجلاناك

ةاذاحمباهنكروةرايسلاداق.فأ.مأ.يبةرايسكانهنكتمل.ةحاسلا
دقناكو،هيلإللستلاةلواحمنمةدئافكانهنكتمل.ةرشابمهيلاشلا
.ناكملاىلإهقيرطيفةذفانلالزنأنيححابنلاكاذنآعمس

كانهنكيملذإ،هعمًاحالسلمحينأبجيناكهنأيراهكردأ
ناكنإفرعينكيملو،حلسموبلآهينرآنأضارتفالببسيأًاعبط
انوكيملامهنكل.هتوم،ةقدرثكأنوكيلوأ،هتايحبلطدقامصخش
.تقولاكلذيفةيحرسملاهذهيفنيديحولانيلثمملا

امبر؛كاذنآسرونرويطيأعمسيوأَريملو،ةرايسلانميراهجرخ
.رّكفامك،راهنلاحضويفالإًاتاوصأردصتال

.ةيمامألاتاجردلابناجبنيزباردلاىلإةلسلسبًاديقمروغيرغناك
يراهقنعيفيرستةدرابتاشعرلعجامم،رمقلاءوضيفهباينأتعمل
حبنييذلابلكلانمبارتقالاىلعهسفنمغرأهنكل،هملؤيلازياليذلا
.لصاوتملكشبوٍءطبب

بلكلاسافنأّسمعيطتسيثيحًادجًابيرقحبصأنيحيراهسمه
مثجو،روغيرغفلخةدودشملاةلسلسلاتزتها."؟ينركذتتله":ةيدامرلا
حبنيناكهنأنشخلاتوصلاىحوأ.حابنلاّفخهشاهدنالوً،اضرأيراه
هسأرضفخ،مامألاىلإنيتيمامألاهيتمئاقروغيرغعفد.تقولاضعبذنم
لهً.ادصومناكيذلابابلاضبقميراهكسمأ.حابنلانعًامامتفقوتو
.ةشيعملاةفرغيفءوضكانهناك؟لخادلايفتوصعامسهنكمي

."!وبلآهينرآ"
.باوجال
ً.اددجملواحويراهرظتنا
قوفزفق،بسانمريبكرجحىلعرثع.حابصملايفحاتفملانكيمل

ّدممث،ةفرشلابابيفةريغصلاةيبشخلاحاولألادحأّمطح،ةفرشلانيزبارد
.بابلاحتفوةحتفلاربعهدي



دجو.ئجافمليحرامنإو،ةفرغلايفعازنىلعةراشإكانهنكتمل
دحأناك.ريبسكشثبكام:هبكسمأف،ةلواطلاىلعًاحوتفمًاباتكيراه
هرصببلاج.يفيسيفيتوص،يتاملكتدفن.قرزأطخبًاطاحمصنلاروطس
.ناكميأيفًاملقَريملهنكلةفرغلاءاحنأيف

ةخسنكانهو،مدُختسادقناكمونلافرغرغصأيفريرسلاهدحو
.ريرسلابناجبةلواطىلعلاجرللةلجمنم

يفءودهبرثرثي،ةيرابخإلا4يبةطحمثبطقتلي،ريغصعايذمناك
باذمحلةحيرشخبطملادضنىلعناك.لمعلانعيراههفقوأفخبطملا
محللاةعطقيراهكسمأ.نوليانلابًاّفلغملازيالطيبّنقوجلثلااهنع
انيعتقّدح.هحتفف،بابلاهبلاخمبشدخيبلكلاناك.قاورلاىلإبهذو
نإاميتلامحللاةحيرشىلإ،ّةقدرثكأنوكيلوأ،هيلإناّتينبٍبلك
.ةريغصعطقىلإتقّزُمىتحةجردلابتمطترا

اذإ؛هلعفيساميفًايلمرّكفيناكنيحيف،رتوتملابلكلايراهبقار
.ديكأتلكب،ريبسكشوبلآهينرآأرقيمل.هلعفينأنكميءيشكانهناك

ةيويحبحبنيروغيرغأدب،محللانمةعطقرخآتفتخاامدنع
ةبوعصدجووةلسلسلاّكف،نيزباردلاىلإيراهىشم.قيرطلاوحنةددجتم
هّرج.روغيرغقلطنانيحةبطرلاةيضرألاىلعهيمدقىلعًافقاوءاقبلايف
يراهعاطتساثيحردحنملاىلعًالوزنوقيرطلاربع،بردلاىلعبلكلا
.لالهلاءوضيفءاضيبعملتةلوقصمروخصىلعّرسكتتءادوسجاومأةيؤر
نأديرتالاهنأكيراهيقاسبتقلعةبطروةليوطباشعأربعاضاخ
.يراهءاذحتحتلمرلاوىصحلاّرصىتحفقوتيملروغيرغنكل،هقرافت
رحبلا،ئطاشلاىلعنافقياناك.ىلعألاىلإعوفرمهليذوًاكبترمروغيرغراد
كانهنأكروفتوةسبايلاباشعألاىلإًابيرقتلصتجاومألاو،دمةلاحيف
.هايملاعجارتتنيحلمرلاىلعىقبييذلادبزلايفنوبركلاديسكوأيناث
ً.اددجمحبنيروغيرغأدبو

لهً؟ابراقلقتساله":هتاذتقولايفهسفنوروغيرغ،يراهلأس
."؟نيرخآةبحصبمأًاديحوناك

ناك،كلذنممغرلاب.نيلاؤسلانمٍّيأنعٍباوجىلعلصحيمل
رليوتورلاضفر،قوطلايراهّدشامدنع.كانهيهتنيرثألانأًاحضاو
هعاعشهّجووريغصلايوديلاحابصملايراهلّغش،اذهل.حزحزتينأمخضلا
طوطخلثم،ءاضيبجاومأنمًافوفصهتيؤرعاطتسااملكناك.رحبلاىلإ
ّدش.ءاملاتحتريغصردحنمدوجوًاحضاوناك.ءادوسةآرمىلعتاعونمم



.هتحتلامرلارفحيأدبوًاسئايحبنبلكلانكلً،اددجمقوطلايراه
.هيلاشلاىلإًادئاعىشمويوديلاحابصملالمعفقوأ،يراهدّهنت
نأدعب.ديعبلاحابنلاىلإعمتساوخبطملايفةوهقناجنفهسفنلّرضح
اهيفسلجيروخصلانيبةرغثدجووئطاشلاىلإداع،ناجنفلالسغ
هفطعمّدشمث،رّكفينألواحوغبتةفافللعشأ.حيرلانميمتحيو
.هينيعضمغأوةوقبهلوح

***
نأنمّدبالً.ائيشانآتلاقدقواهريرسيفيلايللاىدحإيفاناك

نمرثكأًايحاصناكهنأنمّدبالو،ةتسلاعيباسألاةياهنبرقناككلذ
يراهواهنأو،ةنيفساهريرسنإتلاقدقتناك.كلذركذتيهنأل؛داتعملا
يفنابغريوناروعذم،رحبلاامهفرجيناديحوناصخش،قرغلانمنييجان
ركذتيمل؟ةسبايلاادهاشلهً؟اقحالثدحامكلذناكله.ةسبايلاةيؤر
تناكامبر.رحبلاىلإ،ةنيفسلانمزفقدقهنأرعش.لاحلاكلتىلعرمألا
.هعدختهتركاذ

يذلاتقولانمسيل.اهلةروصديعتسينألواحوهينيعضمغأ
دقاناك.اهآردقناكةرمرخآنمنكل،هيفامهفذاقتتجاومألاتناك
ً؟ايسنرفًابارشناكله؛هسأكءلمبتماق.ودبيامىلعً،اعمماعطلاالوانت
مامزىلعةرطيسلادقفدقناكً.اددجمهسأكتألم.ودبيامك؟هقوذتله
اهتاملكتسمه.هلتصقرّمثهتّلبق.هيلعتكحضوهسأكعقوأ.رومألا
كلذناكله.ريرسلايفارّوكتدقاناك.هنذأيفةداتعملاةبذعلاةبيرغلا
؟هلوأً؟اقحاهلًادجًالهس

.كلذكرمألاسيل،ال
ةقثبلوقينأهرودقمبنكيملً.اقحكلذفرعينكيمليراهنكل

ىلعةداعسةماستباواتاغيرفنجروسيفريرسلايفًايقلتسمنكيملهنإةمات
يقلتستليكارنأنيحيف،ةقباسةبيبحبًاددجمىقتلادقناك.هيتفش
.اهنبانادقفنمًافوخمونلااهيفاجي،وكسوميفقدنففقسىلإقّدحت

اهنأكةرشابمهتربعةيساقةدرابحيرّتبه.هسفنىلعيراهرّوكت
اذإ:هدضنآلادشتحتاهنكل،هنعاهداعبإعاطتساًاراكفأكلتتناك.حبش
فيكفً،امجًابحاهّبحأيتلاةأرملاةنايخعاطتساناكنإفرعينكيمل
تاعونمملاوبارشلانإنوألاق؟كلذريغهلعفدقامفرعينأنكمي
اذامديكأتلابفرعينمنكل.طقفاهفعضتوأانيفةنماكتاردقيّوقت
نَم.تقولارورمبريغتتغامدلاءايميكو،نييلآاوسيلرشبلا؟هلخاددجوي



ةبسانملافورظلانابسحلايفذخألاعم-ءايشألالكبةلماكةحئالهيدل
؟اهلعفاننكمييتلا-أطخلاةجلاعملاو

بجُوييذلاببسلاكاذنآفرعيناك.مئاتشلاقلطأويراهشعترا
.نورخآهتكُسينألبقفارتعاىلعلوصحلاووبلآهينرآىلعروثعلاهيلع
ةلأسمحبصأدقنوناقلانأوأهقورعيفيرجتهتنهمنأل؛كلذنكيمل
يذلاديحولاصخشلاوبلآهينرآناكو.فرعينأبجيهنألامنإو؛ةيصخش
.كلذبهرابخإعيطتسي

تفاخلاحيرلاريفصعامسنمنّكمتوً،اددجمهينيعيراهضمغأ
ً.ايسيطانغمهمّونييذلالصاوتملاجاومألاريدهىلعولعي

تقاسدقحيرلاتناكً.اكلاحمالظلانكيمل،هينيعحتفامدنع
يراهىقلأ.كّرحتدقرمقلاو،هقوفضموتةتفاخلاموجنلاوً،اديعبباحسلا
ً.ابيرقتةعاسوحنكانهًاسلاجيقبدقهسفندجوو،هتعاسىلعةرظن
ىشموهيمدقىلعفقوً،اسبيتم.رحبلاىلعنونجبحبنيروغيرغناك
دقءاملاىوتسمو،ترّيغتدقرمقلابذجةطقنتناك.بلكلاوحنًالقاثتم
ً.اضيرعًايلمرًائطاشحبصأامىلعءطببيراهىشمف،ضفخنا

."انهءيشىلعرثعننل.روغيرغايَلاعت"
ًايئاقلتيراهزفقو،هقوطبكاسمإلادارأنيحههجوببلكلاحبن
رحبلاحطسىلعرمقلاءوضعملثيحءاملاربعرظن.ءارولاىلإةوطخ
ةلاحيفرحبلاناكنيحهريملًائيشنيبتينأكاذنآعاطتساهنكل،نكادلا
بهذ.ًاليلقرحبلاحطسىوتسمقوفىسرميدومعيفرطلثمادب.ٍّدم
.يوديلاحابصملامدختساوهايملافرطىلإيراه

."!هللااي":سمه
ةرشعةفاسملاتناك.بلكلافلخيراهضاخو،ءاملاىلإروغيرغزفق

ىلإيراهقّدح.هيتبكرىلإىتحلصيملءاملانكل،رحبلايفراتمأ
نيقاسنعسكعناوءاملاىلإءوضلاهّجوو،يلاطيإوًايوديعونصم؛ءاذحلا
.نيتهابنيدومعلثمنازربت،ةقرزلاىلإنيتبراضنيواضيبنيتيراع

ىلعجاومألاّرسكتريدهةرشابماهقرغأويراهتاخرصحيرلاتلقن
ىلعىقبيو،ءاملاهعلتبيل،طقسدقناكيوديلاحابصملانكل.ئطاشلا
ّيبصلاهدجوامدنع.ةعاسنيرشعوٍعبرأوحنءيضيوةيلمرلاةيضرألا
فالغلادسفأدقحلاملاءاملاناك،هدلاوىلإهلقنويلاتلافيصلايفريغصلا
كلذتلقانت.ةثجلبيرغلافاشتكالابتيالغاملاامهنميأطبريملودوسألا
.اٍّدجًاديعبفيصلاسمشيفادبكلذنكل،ةقباسلاةنسلافحصلالك



سماخلامسقلا
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فوهلساهديفيد
هرونىقلأو،ءامسلايفقشربعضيبأدومعلثمحابصلاءوضغزب
يفناردجلاىلعًاّقلعمةهباشتملاروصلانمددعناك.يرحبلادرويفلاىلع
كئلوألوقيس.ةميرجلاحرسمبطيحييذلازجاحلاطيرشلاّىطخت.لزنملا
نأال،زجاوحلاقوفنمزفقينأهتعيبطاهنإهنوفرعيمهنأنونظينيذلا
ًادحأنأرلاوموتّكش.لوألارمألانأشبنيقحماوناك.اهتحتينحني
.لاحلاكلتىلعىقبينأىلعمزعلاوهدقعو،هفرعي

،سيلوبةراظنلةنكادلاءاقرزلاتاسدعلاىلإةيمقرريوصتةلآعفر
امك،ركاشنوبزنمنافرعةيده.لزنملايفاهنمةنيزدهيدلناكيتلا
.هبناجبةثجلاوضرألايفبقثلاةروصلاترهظأً.اضيأريوصتلاةلآيه
نمًاّينبكاذنآناكهنكلً،اقباسَضيبأًاصيمقودوسأًالاورسيدترتتناك
.لمرلاونيطلا

.ربيولاق،"؟ةصاخلاكتعومجملجأنمىرخأةروص"
ةلتقلاينبجعي.ديدجاذه":هيلإرظنينأنودنمرلاولاق

."؟لجرلاىلإتفّرعتله.نوعدبملا
هنأودبي.دالوأةثالثهيدل.جوزتمً.اماعنوعبرأونانثا.وبلآهينرآ"
."انهنمبرقلابهيلاشهيدل.رسوم

."ً؟ائيشعمسوأدحأىأرله"
ىرتنأكنكمينكل.نآلالاؤسللرخآىلإبابنمنولقتنيمهنإ"

."انهرفقمناكملانأكسفنب
رفصأيبشخىنبموحنرلاوراشأ."؟كانهقدنفلايفصخشامبر"
.ئطاشلاةياهندنعريبك

نمتقولااذهيفدحأكانهنوكينل.كلذيفكشأ":ربيولاق
."ةنسلا

."؟ةثجلادجونم"
."سومةطرشبسوميففتاهكشكنملوهجملصتا"
."؟لتاقلا"
يفهبلكبحطصيناكنيحنيتزرابنيقاسىأرهنإلاق.كلذنظأال"

."ةهزن
."؟طيرشىلعةثداحملااولّجسله"
."ئراوطلامقربلصتيمل":لاقوهسأرربيوّزه



.ةثجلاىلإرلاوراشأ."؟اذهنممهفتاذام"
ً.ايحنفُددقهنأيلودبينكل،مهريرقتلاسرإءابطألاىلعبجي"
قزمتومفلاوفنألايفمدلانكل،فنعلامادختساىلعةيجراختامالعال
يفءامدلانمةريبكةيمكعّمجتىلإريشينينيعلايفةيومدلاةيعوألا
ناكهنأينعياذهو،هترجنحيفًالمراندجو،كلذىلإةفاضإ.غامدلا
."نفُدنيحسفنتي

."؟رخآءيشيأ.تمهف"
عشبرليوتور.كانههيلاشلاجراخنيزباردلاىلإًاطوبرمبلكلاناك"
الً.ادصومبابلانكيمل.ةشهدلاريثيوحنىلعةديجلاحيف،مخضو
.ً"اضيأ،هيلاشلالخادعازنىلعتامالع

اورفح،بلكلااوطبر،ةحلسأبهودّده،ناكملااولخد،ىرخأتاملكب"
."اهيفهسفنيمرينأهنماوبلطوهلةرفح

."ةّدعصاخشأكانهناكً،اذإ"
دعننأانرودقمبنأنظأ.فصنورتماهقمعةرفح،مخضرليوتور"
."ربيوايًاحضاوًارمأكلذ

يفطقةلكشمهجاودقنكيمل.لعفّدريأربيوىلعرهظيمل
؛هلاجميفلئالقلادحأوً،ابوهومًاققحملجرلاناك.رلاوعملمعلا
،هبحينأبجيربيونأينعينكيملكلذنكل.كلذنهربتهجئاتنو
،رخآًائيشناك.ةبسانملاةملكلانكتملامبرةيهاركةملكنأنممغرلاب
ةيهامةقدبدّدحتنأكنكميال.قرفلافرعاروصيفرّكفتكلعجيًائيش
.ةملكلايهكلت،جعزم.كجعزيًائيشكانهّنكل،رمألا

ملكلذنكل،ربيولقوريالهنأفرعيناك.ةثجلابناجبرلاومثج
هعسيال،يعرشلابطلايفلمعيًاميدقةطرشلجرربيوناك.هقّرؤينكي
،نكيمل.ةقيرطيأبهتايحوأرلاوةنهميفريثأتلاهنكميالو،ءيشلعف
.هبحينأهنمديريًاصخش،راصتخاب

."؟هيلإفّرعتنم"
رجتمبحاصهيلإفّرعت.نييلحملاناكسلاضعبءاج":ربيوباجأ

."وبلآهينرآهنأتّدكأف،انهىلإاهانرضحأوولسوأيفهتجوزبانلصتا.ةلاقبلا
."؟نآلايهنيأو"
."هيلاشلايف"
.هيفتكربيوّزه
بحأ":هجوللةبيرقةروصطقتليومامألاىلإينحنيوهو،رلاولاق



."عقوملاىلإلصينملوأنوكأنأ
."طقفةدعاسمللانيعُدتسادقل.سومةعطاقمةطرشصاصتخاةيضقلا"
ءايبغألبيذهتبكلذدحأحرشله.ةربخلابعتمتن":رلاولاق

."؟فيرلا
.ً"اقباسمئارجيفًالعفاوقّقحدقاّنمٌضعبناك":هفلخمهدحألاق

نملكناك.ءادوسةيدلجةيطرشةرتسًايدترممستبيلجرىلإرلاورظن
.ةبّهذماهفاوحوةمجنلمحتةرتسلايفتك

كنأنمّدبال.نسنروسلوبانأ.ةءاسإاهّدعأمل":شتفملاكحض
."رلاوشتفملا

بحينكيمل.هتحفاصملنسنروستاكرحلهاجتوةهربهيلإرلاورظن
اميف،مهفرعيلاجرعمّىتحالو،مهفرعياللاجرعميدسجلالصاوتلا
يأبًارطيسمناكاملاط،ءاسنلاعمةفلتخمةلأسملاتناك.رمألاكلذبقلعتي
.كلذكوهو،لاح

نمءارمحةلقمنعفشكيوةثجلاينفجدحأحتفيوهو،رلاولاق
تسيلهذه.نسنروسايًاقباساذهلثمءيشيأيفقّقحتمل":ءامدلا
."؟حيحص،انتيعدتسااذهل.ظحلائيسريّكسوأبرشميفنعطةثداح

."ال،يلحمءيشيألثماذهودبيال":نسنروسلاق
ثدحتألبهذأسو،ناكملااوسرحتوانهبابشلاعمىقبتنأحرتقأ"

."ديقفلاةجوزىلإ
ىأرنيحفقوتهنكل،ةديجةباعدىقلأرلاونأكنسنروسكحض

طيرشلاوحنيشميأدبورلاوموتضهن.هتراظنقوفهيبجاحعفريرلاو
ةرايسكّرحو":ريدتسينأنودنمخرصمث،ةثالثىلإءطببّدع.زجاحلا
وصتخمثحبيس.نسنروسايةحاسلايفاهتفقوأدقكنأىرأ.ةطرشلا
."كلًاركش.لتاقلاةرايستالجعراثآنعيعرشلابطلا

نعتفتخادقةماستبالانأفرعييكريدتسينأىلإجاتحينكيمل
حرسمىلعاهديتعضودقولسوأةطرشنأو،شوشبلانسنروسهجو
.ةميرجلا

نأرّرقدقناك."؟وبلآةديسلا":ةشيعملاةفرغلخدنيحرلاولأس
ةباشعمءادغدعومهيدلناك.نكممتقوعرسأيفكلذنميهتني
.هبمازتلالايونيو،ةدعاو

ّبلقتتناكيذلاروصلاموبلأنعاهرصبوبلآسيدغيفتعفر
."؟معن".هتاحفص



سفنلابةقثاولاةقيرطلاو،قيشرلاقوشمملادسجلا؛هآرامرلاوبجعأ
تاطحملاىلعتارواحملاةداعاهيدترتيتلاةقينألاسبالملاو،اهبسلجتيتلا
توصلاً؛اضيأهعمسامهبجعأ.اهتزنكيفحوتفملاثلاثلارزلاو،ةيزافلتلا
هبجعأو.هؤاسناهلوقتنأبحييتلاةصاخلاتاملكلاقطنييذلاقيقرلا
.هنمجرختتاملكلاعمسينألمأيناكيذلامفلا

نمتناككلتنأمهفأ.رلاوموتشتفملا":اهتلابقسلجيوهولاق
نوكينأيفكشأو،ةرركتمةرابععبطلاباهنإ.كلةريبكةمدصكشنود
.كعميفطاعتنعربعأنأّدوأيننكل،تقولااذهيفكلىنعميأاهل
."ينمًادجًابّرقمًاصخشًاضيأتدقفدقل

ىلإرظنينأعاطتساىتح،هيلإرظنتنأىلإترطضاىتح،رظتنا
مل.عومدلابناتقرورغمامهنأةيادبلايفرلاوّنظو،نيتشّوشماتناك.اهينيع
."؟شتفملااهيأغبتةفافلكيدلله":تباجأىتحةلمثاهنأكردي

."فسآ.نّخدأال.موتينيعدا"
."؟موتايانهىقبأسىتمىلإ"
نأطقفديرأ.نكممتقوعرسأيفنيرداغتثيحرمألابترأس"

."؟انقفتا،ةلئسأةعضبحرطأ
."انقفتا"
."؟كجوزلتقيفبغريدقنّمعةركفيأكيدلله.ديج"
ةذفانلاجراخىلإتقّدحواهديىلعاهنقذوبلآسيدغيفتعضو

."؟موتايرخآلايطرشلانيأ":تلاقو
."ً؟اوفع"
."؟انهنوكينأبجيالأ"
."؟وبلآةديساييطرشيأ"
."؟كلذكسيلأ،ةيضقلاىلعلمعيهنإ.يراه"
عرسأفوفصلاربعمدقتيرلاوموتلعجيذلاسيئرلاببسلاناك

النأّقثوتيناكهنأوهاهسفنةنسلايجيرخنمرخآصخشيأنم
يتلاّةلدألاىلعلصحيفيكفرعي،عافدلايماحمىتحسيل،هريغدحأ
راعشتساينرقبهفصونكميامهيدلنأيناثلاببسلاناك.مهتملانيدت
كلذنوكينيحًانايحأةلاّعفةساحلاهذهنكتمل،عبطلاب.نيساسح
.كاذنآلمعتتناكدقو.لمعتالأبجينيحطقلمعتالاهنكلً.ايرورض

."؟وبلآةديسايلوهيراهىلإنيريشتله"
."انهفقوتتنأنكمي"



ىلإىنحنا،فيصرلادنعفقوت.توصلابًابجعملازيالرلاوموتناك
ىلعحابصلاسمشتألألت.ةلتلاقوفلواطتييدرولزنمىلإرظنومامألا
.ةقيدحلايفناويحلاهبشيءيش

،رداغأنأنسنروسعانقإ.كنمًافطلكلذناك":وبلآسيدغيفتلاق
."لزنملاىلإيّنلقتنأو

صاخشأناك.ةئفاداهنأفرعيناكو،اهلةئفادةماستبارلاومستبا
لسلسميففوهلساهديفيديكريمألالثمملاهبشيهنإاولاقدقرُثك
دهاشدقناك.اهسفنةماستبالاودسجلاونقذلاهيدلنإو،ريهشلاشتووياب
.نودصقياذامفرعيوشتووياب

."ِتنأكركشأنأبجي":لاق
ةّدعءايشأنلوكرالنمةدايقلاءانثأيففرعدقفً،احيحصكلذناك

دقاهجوزنأليلدىلعروثعلالواحلوهيراهنألثم،مامتهاللةريثم
يفترحتنايتلاةأرملا-هركذتياملًاقفو-تناكيتلانسثيبانآلتق
هسفنوهجتنتساو.تقلُغأدقةيضقلاتناك.ريصقتقولبقاتاغيرفنجروس
؟هيلإىعسيلوههوتعملاكلذناكيذلاامً،اذإ.ريرقتلابتكوراحتناهنأ
لواحيلوهناكله؟ةميدقتاعازننمهسفنلرأثينألواحيناكله
؟رلاوموت...هجرحيليمارجإلمعةيحضتناكنسثيبانآنأتبثينأ
ملنكل،ةلثاممءايشأنعثحبينأنونجملانمدملاكلذميشنمنوكيس
ةيضقىلعطاشنلاكلذلكبيراهلمعينأرلاولًايقطنمودبينكي
يفلجعتسادقناكرلاونأتابثإىلإ،ويرانيسأوسأيف،يدؤتستناك
تاسبالمحيضوتةطاسببيراهعفادنوكينأةركفًامامتذبن.هتاجاتنتسا
مايقلايفمهغارفتقونوضميمالفألايفةطرشلاطابضمهدحو.ةيضقلا
.ءايشألانمعونلاكلذب

وحنىلعينعتكاذنآتيميراهلًاقفوهيفهبتشملانأةقيقحتناك
اٍّيأًاقثاورلاونكيمل.ةنكمملاةليدبلالولحلانمًاددعكانهنأيعيبط
ناك،طروتملوهيراهنأاٍّيرطفرعشهنألنكل؛ليدبلانوكيساهنم
ُّدويناكنإرلاووبلآسيدغيفتلأسامدنع،اذهل.كلذفشتكينأًامتهم
ًاثيدحةلمرأىلإفّرعتلاةركفنكتمل،ةوهقلانمناجنفلوانتللوخدلا
لجرلانمصلختللةصرفلايهكلتنوكتدق.قفاويهتلعجاميهطقف
؟ةنسنمرثكأ؟كلذىلعىضممك؛ّهلظلثمهقحالييذلا

-نتليغنيليإتناكذنمةنسنمرثكأ.لعفلاب،معن،ةنسنمرثكأ
وهرلاوموتنأتفشتكادق-ةحدافلانسلوأريفسءاطخأدحألضفب



ىلإرمألاردصأامدنع.ولسوأيفحالسلابيرهتميظنتءاروسيئرلالجرلا
نللوهنأًامامتكرديناك،هفرعتامرشنتنألبقاهلتقينأنسلوأ
مهدحأدجينأىلعًاصيرحناك،اذهل.اهلتقنمدجيىتحطقملستسي
هيفهبتشملاىلعرانلاقالطإعيطتسيىتح،ةميرجلاحرسميفنسلوأةعبق
الإ،همّرجيءيشكانهنكيمل.هلاقتعاءانثأيفسفنلانعًاعافدةميرجلاب
قانخلاّقيضيلوهنأبيرغوحنىلعضيغبروعشهباتنيناكرلاونأ
ً.ارطخحبصينأنكميهنأو؛هيلع

نوكينيحًادجغرافلزنملا":بابلاحتفتيهووبلآسيدغيفتلاق
."نيديعبعيمجلا

ىتمذنم":ةشيعملاةفرغىلإتاجردلاىلعاهعبتيوهو،رلاولأس
.هآرامبًابجعملازيالناك."؟كدحو...مم...تنأ

ىتحكانهاوقبينأةركفلاتناك.يابدرونيفّيدلاوعمدالوألا"
ةحيرملايساركلادحأىلعاهسفنبتقلأوتدّهنت،"اهيراجمىلإهايملادوعت
."مهبلصتأسمثً،ابارشلوانتأنأبجي":تفاضأو

دعيمل.كاذنآهتلاقامبءيشلكتدسفأدقل.اهبقاريرلاوموتفقو
بارشلاريثأتنألامبرً؛انسربكأةأجفتدب.فيفخلاةراثإلازخوبرعشي
كاذنآحبصأيذلا،اهمفنّيلوتانّضغتلاىفخأدقناكيذلا،لوزيأدب
.ٍوتلميرهزٍعدصلثمًايساق

."انلةوهقلاضعبّرضحأس.موتايسلجا"
دعاب.خبطملايفسيدغيفتفتخانيحيف،ةكيرألاىلعهسفنبىقلأ

،هتكيرأىلعةعقبلابهتّركذ.شامقلاىلعةتهابلاةعقبلاظحالوهيقاسنيب
.ثمطمداهّفلخيتلا

.ةركفلاكلتنممستبا
.نوليتبيفريكفتلا
لباقملافرطلاىلإتسلجدقتناكيتلا،ةئيربلاةولحلانوليتب
ناجنفيفركسعطقاهنأكاهلاقةملكلكتعلتباوةريغصلاةلواطلانم
ةعاجشلابءرملاّىلحتينأيرورضهنأنظأ.ةعفايلاةباشلابارش،اهتوهق
؟كلذنينظتالأ،قدصلاوهةقالعّيأيفءيشمهأ.هتيجسىلعنوكيل
ءاسنعمةفئازةرّركمةيركفتارابعنمهراتخيامفرعينأًابعصناك
هتعبتدقتناك.يتبعمفدهلاباصأهنأًاحضاوناكنكل،تاعفاي
.ةعفايةاتفهلّمحتتنأنكميالًابارشاهلجزمنأدعبلزنملاىلإةيعاوط

نأتّنظدقنوليتبتناك،يلاتلامويلايفىتح.كحضيكلذهلعج



.هيلعتداتعااممىوقأناكبارشلانأةقيقحلاو،بعتلابطبترماهءامغإ
.ةبسانملاةعرجلاىلعلوصحلايفرسلاناك

اهدجووحابصلايفةشيعملاةفرغىلإبهذنيحءزجلضفأناك
دق،ةقباسلاةيسمألايف،اناكثيحةكيرألاىلعةبطرشامقةعطقكرفت
.ةيقيقحلاةعتملاأدبتواهيلعىمُغينألبقةيساسألاءايشألاالعف

ملً.ادججرحماذه.وتللاهتيأردقل.ةفسآ":يكبتداكتيهوتلاق
."مداقلاعوبسألاىتحاهارأسيننأنظأنكأ

ىراصقنيلذبتكنأاملاط،مهيال":اهتنجوبعاديوهوباجأدقناك
."اهنمصلختللكدهج

بابكّرحيوروبنصلاحتفي،خبطملاىلإكلذدعبعفدنينأهيلعناك
.ادنيلاهتّفلخيتلامدلاةعقبكرفتنوليتبتناك.هتكحضءافخإلةجالثلا
؟نيراكتناكمأ

."؟موتايكتوهقيفبيلحلابحتله":خبطملانمسيدغيفتدان
دقناك،لاحيأب.ولسوأنميبرغلافرطلاةربنهيفوً،ايساقاهتوصادب
.هديريامفشتكا

اهآرورادتسا."ةنيدملايفًاعامتجاّيدلنأنآلاتركذتدقل":لاق
ناتريبكلااهانيعتعستادقو،ةوهقيناجنفًةلماحخبطملابابدنعفقت
.كلذيفريكفتلانعمأدقو.اهعفصدقهنأكً؛اشهد

ُتدقفدقل.فرعأ.كدرفمبهنيضمتتقوىلإنيجاتحت":ضهنيوهولاق
."تلقامك،ةميمحةقيدصًاريخأ

."تناكنمىتحلأسأمل.كلذعامسلةفسآ":ةكبترمسيدغيفتلاق
ىلإهسأررلاوموتلامأ.ً"اريثكاهبحأتنك.ةليمز.نيليإاهمساناك"

.ةددرتمةماستبابتّدريتلا،سيدغيفبقاروبناجلا
."؟هيفركفتيذلاام":تلأس
ةئفادةماستبااهيلعقدغأ."نيلبتفيكىرأومايألادحأيفجّرعأدق"
اذإًايوضوفملاعلانوكيسمكرّكفو،ّىتحفوهلساهديفيدنملضفأً،ادج
ً.اضعبمهضعبناهذأةءارقنمسانلانّكمت
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مشلاللخ
لاّمعزواجتتريلسدنالنورغيفو،أدبدقليصألاريسةكرحماحدزاناك

)طّوحتمٍّنغم(جاّيسّطح.ةطرشلاةدايقرقمتارايسيفنيلومحمنوحداك
ةفرغةذفانًازواجتمفرفروراط،طقستةقرورخآدهاشونصغىلع
.سماخلاقباطلايفتاعامتجالا

دقاوناكنيذلاكئلوأأموأو،ً"احيصفًابيطختسل":رلومينرايبعرش
.نيقفاومةقباسلاهتاباطخاوعمس

ً،انوركنوعبسوةعستاهنمثراّوفلااربوأبارشنمةروراقترظتنا
كراشنملكو-ةدحاوةمزريفلازتال-ةيكيتسالبًاسأكرشععبرأو
.همالكنمرلوميهتنينأعّرسملاةيضقيف

ةدمعلاو،ولسوأةنيدمسلجمنمةراحتايحتلقنأنأُّدوأ،ًالوأ"
امك،انك.يغبنيامكلمعلازاجنإىلعًاعيمجمكركشأو،ماعلافرشملاو
فراصمقراسعملماعتناننأانكردأنيحديدشطغضتحت،نوفرعت
."...لسلستم

ةجومبلبوقو،"!رخآًاعونكانهنأفرعأنكأمل":نوسرافيإخرص
ةيؤرهنكميثيحبابلابناجبةفرغلارخآيفسلجدقناك.كحضلانم
.نيعمتجملاةطرشلالاجر

...مم...وههلوقتدرأام.اذهلوقكرودقمبنأضرتفأ":رلوممستبا
،بارشسأكلوانتننألبق.ىهتنادقرمألانأءادعسنحن...نوفرعتامك
."...لضفلامظعمهيلإىزُعييذلاصخشلاىلإصاخركشبمدقتأنأُّدوأ

نمعونلااذههركيناك.هيلإنورظنينيرخآلانأيراهرعش
حرسمو،نيجرهملاركشو،ريدملاعمثيداحألاو،ريدملاباطخ؛تابسانملا
.لاذتبالا

."نورايانيناهت.قيقحتلاداقيذلا،نوسرافيإنور"
.ءارطإلانمةجوم
."؟نورايتاملكعضبلوقُّدوتله"
."ال":كطصتيتلاهنانسأنيبيراهمتمت
مهسوؤرنوعمتجملاةطرشلالاجرّدم."كلذُّدوأ،معن":نوسرافيإلاق

ايتلعفامك،لوقألقحلاّيدلسيل،ظحلاءوسل":لاقوحنحنت،هوحن
نمو"،كحضلانمديزم،"كلذكيننألً؛احيصفًابيطختسليننإ،ينرايب
بجيهنأفرعأ،اهيفانحجنىرخأاياضقءاهتنادنعًاثّدحتميتفصبيتربخ



ً،اعيمجنوفرعتامك،ةطرشلالمع.ءانثتسانودنمعيمجلاركشأنأ
ماققيرفلانكل،فدهلاليجستفرشبيراهويتبتيظح.يعامج
."هبجاوب

.نيقفاومنوئِمُويعيمجلا،قّدصمريغ،يراهدهاش
،ةطرشلالاجرنيبهرصبنوسرافيإلّقن.ً"اعيمجمكلًاركش،اذهل"

.ركشومامتهاّطحمهنأبرعشيمهنمٍدرفلكلعجينأحوضولكبيوني
."!انبايهً،اروفبارشلاةروراقحتفنل":ربكأةجهببخرصمث

ةدادسعزنيأدبًاديجاهّزهنأدعبو،هلةروراقلامهدحأرّرم
.نيلفلا

هتقمر."ناكملارداغأس.اذهبيسفنجعزأنل":يتبليراهسمه
.ةبنؤمةرظنب

مكنملكلمحيل".فقسلاىلإتراطوةوقبةدادسلاتعفدنا."!رذحا"
."ً!اسأك

.ً"ادغِكارأ،فسآ":يراهلاق
أكتا،لفسألاىلإهقيرطيفدعصملالخاد.هترتسىدتراوبتكملالخد

ةليللاوبلآهيلاشيفطقفتاعاسعضبالإماندقنكيمل.رادجلاىلع
يفةيديدحلاةكسلاةطحمىلإبهذدقناكً،احابصةسداسلادنع.ةيضاملا
يفةثجلانعّغلبوسومةطرشمقروفتاهكشكىلعرثعثيح،سوم
لصوامدنع.ولسوأةطرشنمةدعاسملانوبلطيسمهنأفرعيناك.رحبلا
وسربسإلابرشونيفسلافلوأيفتيرنربفاكيفسلج،ةنماثلادنعولسوأىلإ
باهذلاهنكميو،نيرخآصاخشأيديأيفتحبصأةيضقلانأّقثوتىتح
.نامأبهبتكمىلإ

ولسوأفيرخءاوهىلإ،راّودلابابلانميراهجرخودعصملاحُِتف
يفلاق.كوكنابيفءاوهلانمًاثولترثكأهنإلاقييذلا،يقنلاودرابلا
نكيمل.ءطببريسلاىلعهسفنمغرأو،ةلجعلليعادالهنإهسفنةرارق
.ملحيالألمأيومانينأامنإو،مويلاكلذءيشيأيفرّكفينأديري
.يلاتلامويلايفتقلُغأدقهفلخباوبألالكنوكتنألمأي

نأهديرياليذلاو،طققلُغيمليذلابابلا.دحاوءانثتساباهلك
عميشميساهدنع.يلاتلامويلاىتحكلذيفرّكفيسنكيمل.قلُغي
.اهيلعارثعثيحةرجشلابناجبنافقوتي،افلسركأرهنلوطىلعنسروفلاه
اديعتسيلنكلً،ائيشايسندقامهنألسيل؛ةئملاةّرمللثدحامنالثمي
ً.افلسكلذىشخيناك.ةحئارلاو،روعشلا



ىلإرظنيملو-ةرصتخملاقيرطلا-جرملاربعقيضلابردلاكلس
امىلعبّضودقلوكسارناكثيح،راسيلاىلإيدامرلانجسلاىنبم
وأنلوكراليفًائيشًادبأاودجينل.تقولاكلذيفجنرطشلاةعقرودبي
يراهّىلوتاذإىتح،هعابتأنمٍّيأوأيرجغلاىلإريشيرخآناكميأ
ناكً.ايرورضكلذماداملاحلاكلتىلعىقبيسرمألاناك.هسفنبةيضقلا
دجت؛ءاملالثمةلادعلا:ةرمنيليإتلاق.كلذكوبلآهينرآوً،اتيمعّرسملا
ةبذكتناكلقألاىلعنكلً،احيحصسيلكلذنأنافرعياناكً.امئادًاقيرط
.رخآلاونيحلانيبناولسلااهيفادجينأنكمي

.تقولاضعبذنماهعمسدقناك.راذنإلاتاراّفصيراهعمس
يفتفتخاوةراّودءاقرزءاوضألمحتيتلاءاضيبلاتارايسلاهتزواجت
كلذلنكيملذإ،اهئاعدتساببسيفركفيالألواحيتلاو،تريلسدنالنورغ
مويلاىتح؛رظتنينأبجيف،كلذكرمألاناكاذإ.حجرألاىلعهبةقالع
.يلاتلا

***
تهابلارفصألاىنبملاناكسلعفيً.ادجًاركابءاجهنأرلاوموتكردأ

كاذنآطغضدقناك.راهنلاءانثأيفلزنملايفسولجلاريغىرخأءايشأ
توصلاعمسنيحًادعتبميشميلرادتساّمث،ةحوللايفيلفسلارزلاىلع
."ً؟ابحرم":نّانرلا

بناجبةيمسالاةحوللاىلإرظن."؟...ِتنألهً،ابحرم".رلاورادتسا
."؟نسنومديرتسأ".رزلا

روعذمشّمنمهجوىلإرظنيقاورلايفةيناثنيرشعدعبحبصأ
.نامأةلسلسفلخنمهيلإقّدحي

:ةصاخلافوهلساهديفيدلثمملاةقيرطبهنانسأنعفشكيوهو،لأس
."؟نسنومةسنآايلوخدلايننكميله"

.حجرألاىلعشتوويابتأردقنكتمل."لعفتالألّضفأ"
بجيءيشكانهناكنإلأسألتئجدقل":لاقوهّتيوهرهظأانهو

نأتمهفً.اراحتناناكهنأنيقثاودعنمل.نسثيبانآتومنعهفرعننأ
."هيلإتثّدحتدقتنكنإتلءاستو،صاخقيقحتبموقيناكيلًاليمز

نأنكمي،يراوضلاةصاخ،تاناويحلانأعمسدقرلاوموتناك
نأنكميصخشلكسيلهنأهشهدأام.كلذهئجافيمل.رطخلارعشتست
ردصتيتلااهسفنةتقؤملاةعذاللاةحئارلافوخلانمحوفت.رطخلابرعشي
.راقبألالوبنع



."؟نسنومةسنآايهنمنيفاختيذلاام"
.كاذنآاهلمعةورذيفرلاوةساحتناك.رثكأاهاؤبؤبعستا
ةطرشلانيبةقالعلايفةمسمهأ.انيدعاستنأًادجمهم":رلاولاق
."؟كلذىلعيننيقفاوتالأ،قدصلايهةماعلاو

يفًاطروتمنوكيدقيليمزنأّنظأ":لوقلابفزاجو،اهانيعتدرش
."امةقيرطبةيضقلا

!ديج.ةسئايةرظنبهتقمروةلسلسلاتعجارت
رلاونّمخ.لافطأروصبةاطغمةينبلاناردجلاتناك.خبطملايفاسلج

نيحتاظوحلملاليجستبأدبو.دالوألانمريبكددعلةلاختناكاهنأ
.تملكت

ىلعًايثاجًالجرتدجوتجرخامدنعو،قاورلايفًاداحًاتوصتعمس"
هتلأساذهل،عقودقهنأًاحضاوناك.يبابجراخةحسفلايفهيتبكروهيدي
باوجىلعلعفلابلصحأمليننكل،ةدعاسميأىلإجاتحيناكنإ
بجيملنكل،نسثيبانآسرجرزتطغضوىلعألاىلإتدعص.بسانم
لكتناك.فوقولاىلعهتدعاسلفسألاىلإتدعامدنعً.اضيأكانهدحأ
،هناونعوهمساعمهتظفحمتدجو.ناكملايفةرثانتمهبويجنمءايشألا
تدّوزوةرغاشةرجأةرايستفقوأ،عراشلاىلإلوصولاىلعهتدعاسمث
."هفرعأاملكاذه.ناونعلابقئاسلا

سيلأ،لوهيراهً؟اقحالكرازيذلاهسفنصخشلاهنأةقثاوتنأو"
."؟كلذك

.تأموأو،تّصغ
."؟انآةقشيفناكهنأتفرعفيك.ديرتسأايكلذبسأبال"
."لصيهتعمس"
."؟انآةقشىلإبهذيهتعمسولصيهتعمس"
اذه.كانهيرجياملكعامسيننكمي.ةرشابمقاورلابناجبيبتكم"

."انهريثكلاثدحيالو،ئداهىنبملا
."؟انآةقشبرقىرخأتاكرحيأتعمسله"
دعبانآةقشىلإللستيًاصخشتعمسيننأنظأ":تلاقّمثتدّدرت

،ٍلاعبعكاذًءاذحلعتنتتناك.ةأرمااهنأادبنكل.يطرشلااهرداغنأ
يفنسردنغةديسلاتناكاهنأنظأنكلً.افلتخمًاتوصرِدُصي،فرعتامك
."ةثلاثلاةرملا

."؟هوأ"



."برشملايفسوؤكعضبلوانتتنيحةداعللستت"
."؟ةيرانتاقلطيأِتعمسله"
.ً"امامتةلزاعققشلانيبناردجلا":تلاقواهسأرديرتسأتّزه
."؟ةرجألاةرايسمقرنيركذتتله"
."ال"
."؟قاورلايفطوقسلاهيفتعمسيذلاتقولاام"
."عبرلاوةرشعةيداحلا"
."؟ديرتسأايًامامتةقثاوِتنأله"
ً.اقيمعًاسفنتذخأّمثتأموأ
."اهلتق":تلاقنيحاهتوصيفةئجافملاةمزاحلاةربنلانمرلاوشهُد
اياذهنيلوقتكلعجييذلاام":لاقوًاليلقعراستيهضبنبرعش

."؟ديرتسأ
كلتترحتنادقانآنأتعمسنيحامًابطخكانهنأتفرع"

ىلعةلامثلانمهيعوًادقافيقلتسيصخشلاكلذكانهناك.ةليللا
ءاجهنكل،ةطرشلابلاصتالايفترّكف.هتقرطنيحبابلاحتفتملو،ملالسلا
ناك":تعباتوذاقنإلماعوهوقرغتاهنأكرلاوموتىلإترظن،"...انهىلإ
فرعأعبطلابو.كلذلبقهتيأروأهفرعأتنكاذإهنعينلأسءيشلوأ
."كلذبهينعيناكام

."؟ديرتسأايكلذبهينعيناكيذلاام"
اذام،هيلإتفّرعتاذإةديحولاةدهاشلالأسي":تلاقواهتوصعفترا
هتربخأ.هدارأامتلعف.هنعتملكتاذإعقيساممينرّذحيلءاج؟نظت
."طقهرأمليننأ

."؟وبلآهينرآنعكلأسيلًاقحالءاجهنإِتلقكنكل"
مكمهفتنأبجي.رخآصخشىلعموللاءاقلإينمدارأ،معن"
عاطتسا."...هلوقيامىلعتقفاووهفرعأمليننأترهاظت.ةفئاختنك
.نييتوصلااهيرتوىلعهتضبقماكحإأدبيجيشنعامس

تحتو،ةمكحميف؟كلذنعانيربختلنآلاةدعتسمِتنألهنكل"
."ً؟اضيأمسقلا

."نامأبيتايحنأتفرعاذإ...اذإ،معن"
نمرلاوقثوت.ىرخأةفرغنمةينورتكلإةلاسرلوصوتوصاعمس

ً.انكممكلذناكاذإءاسملااذهو،ةعرسبكرحتينأبجي.4:30:هتعاس
همايقيسنهنأًاروفكردأوهتقشبابيراهحتف،4:35ةعاسلادنع



ةفرغىلإبهذ،هءاذحعلخ.ةيضايرلاةعاقلايفنيتجاردزجحبنسروفلاهو
.ليكارتناك.ضموييذلايلآلابيجملاليغشتّرزىلعطغضوةشيعملا

نوكنس.سيمخلانيتركذتتزجحدقل.ءاعبرألااهرارقةمكحملاردصت"
ءيجملاكرودقمبناكنإغيلوألأس.ةرشعةيداحلادنعنومدراغيف
."انباحطصال

،ارسخاذإ.روفلاىلعذيفنتلازيحلخديسرارقلانإتلاقدقتناك
.ءيشلكدقفًادحاوًاصخشّلُقيسامنإو،امهيلكَّلُقينلف

ىهتنادقءيشلكنأاهربخيل،هبلصتيًامقرهلتكرتدقنكتمل
يذرضخألايسركلاىلعسلجودّهنت.كلذدعبرذحلاوةطيحلليعادالو
ةديدشتناكيتلاءاضيبلاةءالملا.ليكار.كانهاهآروهينيعضمغأ.نيعارذلا
تحمسو،ةحوتفملاةذفانلامامأكرحتتدكتمليتلارئاتسلاو،ةدوربلا
هلمانأفارطأرّرم.ةيراعلااهعارذىلعطقسرمقلاءوضنمطيرشلوخدب
.ليوطلاليحنلااهقنعو،نيتريغصلااهيفتكو،اهيديو،اهينيعىلعريبكقفرب
دسجلانمسّفنتلاعاقيإعمس،هقنعىلعةئفادلاةئداهلااهسافنأبرعش
.اهرهظفطلبلّبقنيحيدارإالوحنىلعريغتيمئانلا

سارتسوأيفهلزنميففتاهلاةعاّمسنوسرافيإنورعفر،ةسماخلادنع
تابجولاتناك.ماعطلالوانتلوتللتسلجدقهترسأنألصتملاربخيل
؟قحالتقويفلاصتالانوعناميلهف،مهلزنميفةلّجبم

."رلاوموتانأ.نوسرافيإايجاعزإلانعرذتعأ"
."...عمسا.موتًابحرم":همفيفاطاطبةعطقكوليوهو،نوسرافيإلاق
عم،هتقششيتفتلةّركذمىلإةفاضإ.لوهيراهلاقتعالةّركذمديرأ"
ةميرجيفطروتملوهنأنظللببسيدل.كلذبمايقلللاجرةسمخ
."ةفسؤمةقيرطبلتق

.أطخلاكلسملايفاطاطبلاةعطقتقلزنا
."ليلدلافلُتينأرطخكانه.لجاعرمألا":رلاولاق
."رلومينرايب":لاعسلاتابوننيبهقطنينأنوسرافيإعاطتسااملك
نظأيننكل،رلومةيلوؤسمهذهنأًامامتملعأ،حيحص":رلاولاق

رشعةّدميراهعملمعدقناك.هلّزيحتمهنأيأرلاينقفاوتكنأ
."تاونس

يلاجر،اذهل،مويلااهزجننىرخأةمهمانيدلنكل.رظنةهجوكيدل"
.ً"ادجنولوغشم

دقف،اهباضغإيفبغرينكيمل.نوسرافيإةجوزكلتتناك."...نور"



راذنإلاقلطنامث،بارشلاةلفحدعبةقيقدنيرشعًارخأتملزنملاىلإلصو
.نسنرغيفكسرونندفرصمعرفيف

."هلعفيننكميامىرأوةطرشلايماحمبلصتأس.رلاوايكيلإدوعأس"
انلوانتدقنوكننأدعب":هتجوزهعمستلةيافكٍلاعتوصبفاضأوحنحنت
."انماعط

هغامدجتنتسا.بابلاىلعةديدشتابرضعامسىلعيراهظقيتسا
يفيراهنأقثاوهنأوتقولاضعبذنمعرقيناكصخشلانأةرشابم
.يسركلانعضهنوّىطمت.ليكاربملحيناك.5:55:هتعاسىلإرظن.لزنملا

.ةوقبعرقلالصاوت
لكشةيؤرعاطتسا.ً"انسحً،انسح":بابلاىلإيشميوهويراهخرص

امك-ناريجلادحأهنأنمّدبال.بابلايفجومتملاجاجزلاربعناسنإ
.ينيبلالاصتالازاهجمدختسيملهنأل-يراهرّكف

،فقوتيهنأرعشنيحبابلاضبقمىلعهديكاذنآعضودقناك
.ءاره.هضبنعراستف،هينيعمامأًاعقبىأرو،هقنعيفةزخوبرعشدقو
.بابلاحتف

ً.اسوبعهابجاحّبطقتدقو،يلعناك
."مويلالولحبوبقلايفكتفرغنمءيشلكليزتنأتدعو":لاق
.هديبهنيبجيراهعفص
."ءيشلحلصأاللمهمانأ.يلعايفسآً!ابت"
اذهتقوكيدلناكاذإكدعاسأنأنكمي.يراهايكلذبسأبال"

."ءاسملا
يفيدلاملقنيننكمي؟يندعاست":لاقوًاشهدنمهيلإيراهرظن
،لفسألايفكانهًائيشتعضويننأركذتأالً،اقداصنوكأل.ٍناوثرشع
."كلذبسأبالنكل

يكنونجمتنأ":عباتمثهسأريلعَّزه،"يراهايةنيمثءايشأاهنإ"
."وبقلايفكلتلثمءايشأبظفتحت

.لكآلتقولاضعبردورشىلإبهذأس.ملكتتاّمعًائيشفرعأال"
."يلعايذئدعبكلذىرأس

نعمكحتلازاهجطغضويسركلاىلعىخرتسا،بابلايراهقلغأ
ةّدعصاخشأاهيفبلُجةيضقىلعيراهلمع.ةراشإلاةغلبرابخألا.دُعب
عيذملاتاءاميإةقباطملواح.تاراشإعضبّملعتدقوباوجتساللّمص
قرشلاةهبجىلعئداهءيشلك.زافلتلاىلعترهظيتلاروطسلاب



.نابلاطعملتاقهنأل؛ةيركسعةمكحملعضخيسيكريمأةمثناك.طسوألا
،ةوهق،مويلاكلذردورشماعطةحئاليفرّكفو،ةعباتملانعيراهفقوت
مكحتلازاهجكسمأ.ريرسلاىلإةرشابميوأيمثوبقلاىلإلزني.غبتةفافل
عيذملاىأرنيحلمعلانعزافلتلافقوينأكشوىلعناكودُعبنع
ضرعت.اهركذتيةراشإكلتتناك.هلًاماهبإعفريوةدودممعباصأبريشي
ً.اقانتخاتامهنكل،وبلآهينرآيفًايئاقلتيراهرّكف.رانقالطإىلإصخش
طغضيأدبو،هيسركيفدّمجت.نيوانعلاىلإلفسألاوحنهرصبكّرحت
نكتملً.ادجئيسربخامبرً؛ائيسكلذناك.مكحتلازاهجىلعًاروعسم
:نيوانعلانمرثكألقنتتامولعملاثبةمدخ

رانلاقراسلاقلطأ.وطسةيلمعيففرصمةفظومىلعرانلاقالطإ
.ليصألااذهنسنرغيفكسرونندفرصمعرفيفقودنصةنيمأىلع
.ةجرحفرصملاةفظومةلاح

فرصملاةقرستناك.بوساحلالّغشوهمونةفرغىلإيراهبهذ
:نيترمرقن.ةسيئرلاهتحفصىلعسيئرلاناونعلا

عّنقمصخشلخدنيحمويلاهباوبأقالغإكشوىلععرفلاناك
ملامدنع.يلآلافاّرصلازاهجغارفإبعرفلاةريدمرمأوةيقدنبلمحي
غلبييتلافرصملاةفظومىلعرانلاقلطأ،ددحملاتقولايفكلذثدحي
ةدحوريدملوقيامك،ةجرحةباصملاةأرملاةلاحنإلاُقيً.اماع34اهرمع
نلو،نهارلاتقولايفّةلدأاهيدلسيلةطرشلانإنوسرافيإنورتاقرسلا
تايلمعهبشتةقيرطبتمتوطسلاةيلمعنأىلإريشتءارآىلعّقلعت
دقهنأعوبسألااذهةطرشلاانتغلبأ.عّرسملاببّقلملالجرلااهذّفنىرخأ
.ليزاربلا،ادوجاديفًاتيمدجُو

.ليحتسماذه،كلذكتسيلاهنكل،نوكتدقًاعبط.ةفداصميهامبر
قرسدقل.تقولالاوطهاشخيامكلذناك.ههجوىلعهدييراهرّرم
صخش،ةيلاتلاةقرسلارخآصخشذّفن.طقفًادحاوًافرصمتيرغفيل
هنكميومارياملضفأىلعكلذلعف.كاذنآهجولمكأىلعهلمعزجنأ
.ةريثملاليصافتلاقدأيفيلصألاعّرسملاديلقتبىهابتينأ

ناعمإديرينكيمل.هتّكسنعهراكفأراطقجارخإيراهلواح
،رانقالطإلتضرعتفرصمةفظوموأ،كاذنآفرصمتاقرسيأيفريكفتلا
رطضينأرطخىلعيوطنيكلذناك.نيعّرسمدوجوفاشتكابقاوعوأ
ً.اددجمنيليإةيضقليجأتونوسرافيإةرادإتحتلمعلاىلإ

ً.ادغ.مويلاريكفتلانمديزمال.فقوت



هعباصأتطغضثيحةهدرلاىلإكلذنممغرلابهاتلمحهيمدقّنكل
."؟ظحلامكفلاحله.يراهانأ".اهسفنءاقلتنمربيوفتاهمقرىلع

لاجرلاظحلافلاحي"،ئجافموحنىلعًاجهتبمربيوادب،"ديكأتلاب"
."ةياهنلايفنيبيطلاءاسنلاو

."كيدلاميللقً،اذإ.ّيلإةبسنلابديدجربخ":يراهلاق
دقتناك.فرصملايفانكنيحملألارادنميبنوليتبتلصتا"

لجرلاناك.مامتهاللًاريثمًائيشتأروويديفلاةطرشأىلإرظنتكاذنآتأدب
تحرتقا.ملكتيناكنيحدضنلاقوففافشكيتسالبحولنمًابيرقفقي
دعبطقفةعاسفصنتضقنادقتناك.قاصبدوجونمّقثوتننأ
."امءيشىلعروثعللةيقيقحةصرفكانهلازتالاذهلو،ةقرسلا

."؟و":ربصلادفانيراهلأس
."جاجزلاىلعقاصبال"
.يراههوأت
."ّفثكمسََفننمةيرهجمةطقننكل"
."ً؟اقح"
."لعفلاب،معن"
ايانيناهتً.اثيدحةيئاسملاهتاعّرضتولتيناكمهدحأنأنمّدبال"
."ربيو

.مايأةثالثدعبيبيرلايوونلاضمحلاةغيصىلعلصحنساننأنظأ"
."عوبسألاةياهنلبقهفرعنساننأنّمخأ.ةقباطملاةيلمعبءدبلااننكميمث

.ً"اقحمنوكتنألمآ"
."كلذكانأ"
."يتيهشكذاقنإلًاركشً،انسح"
ركذتنيحرداغينأكشوىلعناك.هترتسىدتراوةملاكملايراهىهنأ

ىلعكشوأامدنع.مونلاةفرغىلإداعولمعلانعبوساحلافقويملهنأ
يفمدلاّفثكتوهبلقتاقدتأطابت.اهآر،ليغشتلافاقيإرزطغض
نعبوساحلافاقيإهرودقمبناكعبطلابً.اينورتكلإًاديربىقلتدقل.هقورع
دق.ةئراطةلاحكانهتسيلف،كلذلعفعيطتسيناك.لاحيأبلمعلا
ناك.هنميتأينأنكميالدحاوصخشكانهناك.صخشيأنمنوكي
يفهتيشمبىداهتيً؛اروفردورشىلإهقيرطيفنوكينأبحيسيراه
،ضرألاوءامسلانيبنيّقلعملانيميدقلانيلعنلانعلءاستيو،اتاغرفود
ناوألاناك.ءايشألانمعونلاكلذ.ليكارعمهملحنمروصلابعتمتسيو



يفةيلخادلاءازجألاتّنطً.اددجمهعباصأتكّرحتدقف،كاذنآتافدق
.ةليوطتناكو،ةينورتكلإلاةلاسرلاترهظ.زاهجلا

،يراهًابحرم
ً،انسحً.اددجمينمعمستنلكنأتننظامبر؟مهجتمتنأاذامل

يفهفشتكادقوبلآهينرآنوكيسءيش.يراهايتآجافملابةءولممةايحلا
قاُطتالةايحلاانلعجدقل،انأوتنأ.ديربلااذههيفأرقتيذلاتقولا
تذخأدقهتجوزنأنهارأً،ائطخمنكأملاذإ؟كلذكسيلأ،هيلإةبسنلاب
نيحةصاخ،هنعلجرةرسأداعبإ؟كلذكسيلأ،ةوسق.هترجهودالوألا
ال.هسفنمولالإهنكميالنكل.صخشةايحيفءيشمهأهنأفرعت
يأب؟يراهاييأرلاينقفاوتالأ،ةيفاكةوسقبةيجوزلاةنايخلاباقعنكمي
.انهفقوتيريغصلايرأث،لاح

كلنيدأامبر،ءيربصخشتنأواذهيفكطروتىلإًارظننكل
اموهيلعتناكامً.اقح.انآتببحأانأً.ايبسنطيسبحرشلا.ريسفتب
.هايإينتحنم

.ةديجلاةقالعلا.مخضلا.شتيإ.هايإاهتحنمامَّبحتمل،ظحلاءوسل
.تآجافملابةءولمم،تلقامك،ةايحلا؟بسنةنمدماهنأفرعتتنكله
ةينفلااهضراعم-ةحارصبثدحتنل-ىدحإدعبتاعونمماهلتمّدق
.ةنعطلوأنمامهضعبابحأوً،اضعبامهضعبلنيبسانمنانثالاناكو.ةلشافلا
لصفًاليحتسمناك.تاونسعبرألاوطةيرسلايتبيبحويتنوبزانآتناك
.لوقلازاجاذإ،نيئيشلا

،اهبايثتعزننيحٍنَقِحتامالعيأَرتملكنأل؟يراهايراتحم
مل.مالكلايفًابولسأةنعطلوأنمّبحلاناكً،انسح،معن؟كلذكسيلأ
ةيضفلاةقرولانعانتاعونممانقّشنت.فرعتامك،نقحلالمحتتانآنكت
ةيحاننم.اهبانسفنأنقحننأنمًانمثىلغأاهنإ.ةيبوكلاالوكوشلل
؟ةملكلاام-انك.يعمتناكاملاطةلمجلارعسباهيلعانآتلصح،ىرخأ
.تاقوألاكلتيفركفأنيحًاعومدنافرذتيانيعلازتال؟نيمزالتم-
،ةقالعيعمتماقأ:لجرلهلعفتنأةأرماعيطتستاملكتلعف
ءيشلاناكً،اساسأ.يلإتلّسوتو.ينتساوو،ينتعتمأو،ينتقسأو،ينتمعطأو
؟يراهايًابعصكلذنوكيدقمك.ينبحتنأوههلعفتمليذلاديحولا
.اهلًائيشلعفتملوكّتبحأ،ةلصحملاب

هنأيفرّكفأكانهانأتنكو.وبلآهينرآبحتنأىتحتعاطتسا
ينعداعتبالاو،قوسلاراعسأباهتايافننمثعفديلهلغتستريقحصخشدرجم



.تقولاضعب
ةثالثتيضمأدقتنك.رايأتايسمأىدحإيفاهبتلصتايننكل
.ليوطتقوذنمانملكتدقانآوانأنكنملو،اهنمًادجًاجعزنمروهش
ملاعلايفبارشىقنأىلعتلصحدقتنك.لفتحننأبجياننإتلق
.امًابطخكانهنأاهتوصنمةرشابمتفرع.يارغناشتيفلمعملانم
اهنأتّدرو،انأمأ.شتيإينعتتناكنإتلأس.ىهتنارمألانإتلاق
ّدلخيسيذلاينفلالمعلاكلذتأدبدقتناك،ىرتامك.امهيلكينعت
ًةيقشانآتناك،فرعتامك.ٍفاصٍنهذىلإجاتحتو،تلاقامك،اهاركذ
ءيشيأدجتملكنأنهارأساذهل،امءيشىلعاهركفّزكرتنيحةدينع
؟حيحص،اهمديف

امهضعبنادعاوياناك.وبلآهينرآ،لجرلاكلذنعاهدنعينتربخأ
تعمس.هتجوزعمرومألاّبترينأهيلعناك،ًالوأً.اعمشيعللناططخيو
ً.اضيأانأً،انسح؟يراهايلبقنمءيشلاكلذب

؟كلوحنمملاعلاراهنينيحكنهذّزكرينأنكميفيكًابيرغسيلأ
ً.اقالطإ،ال؟اٍّيئادبً،اماقتنا:ةعامسلاعضأنألبقرمألاهبلطتيامتفرع
الةرباثملاولمعلانمدّقعمجيزمو،رّكفملاناسنإلالعفدروهماقتنالا
ةبسانمب.نآلاىتحرّوطتلايفتحجنتاناويحلانمىرخأعاونأيأهكلمت
رثكألانأوً،ادجلعافماقتنالالعفنأنيبتدقناك،رّوطتلانعثيدحلا
،يئامنيسمليفناونعلثمودبي.توموأماقتنا.اوجننيذلامهاننيبًارأث
دعولا.ةيروتسدلاةلودلاأشنأيذلاوهرأثلاقطنمنأركذتنكل،حيحص
نمّىلدتيلقألاىلعوأمنهجيفقرتحيمثآلاو،نيعلابنيعلانألّجبملا
.يراهايةراضحلاساسأماقتنالا.ةقنشملا

.ةطخطبنتسأاهسفنةيسمألاكلتتسلجاذهل
.ةطيسباهتلعج
دعب-فيككربخأنل-غنيفويرتنمانآةقشحاتفمىلعتلصح

راد.ريرسلاىلإكاذنآتدلخدقانآتناك.انأتلخد،اهتقشترداغنأ
ًائيشدجتنأاهنمتبلط.ليوطيريونتثيدح92اتيربنيبواهنيبوينيب
تناك.ءيشّيأ،لمعةقاطب،ةلاسر،ةقاطب:هايإاهاطعأدقوبلآهينرآناك
املكنكل،هبةميرجلاطبرىلعكدعاسأل؛اهدسجىلعهكرتأنأةطخلا
نماهتذخأدقتناكيتلا،هيلاشلايفهترسأدارفألةروصوهاهيدلناك
نمديزمىلإجاتحتدقكنأوًادجًاضماغناكامبركلذنأتننظ.هموبلأ
لخدأفيكينربختنأ92اتيرباهعنقأ.ةركفيلترطخاذكهو.نوعلا



.يجراخلاحابصملايفحاتفملاناك.وبلآهيلاش
ةبيختناككلتنأل؛ليصافتلايفضوخأنل-ةليتقاهتيدرأنأدعب

اهئاذحيفةروصلاتعضو-)فسأوأفوخىلعةمالعال(ةريرملمأ
-نآلاكلذتكردأدقكنأقثأ-تعضو.نلوكرالىلإةرشابمترداغو
يفءاملاناّزخلخادهقصليفترّكف.هيلاشلايفيفاضإلاانآحاتفم
ثحبتللايخلاكيدلنكيملامبرنكل.لّضفملايناكموهكلذ،ضاحرملا
ةلواطلاجرديفهتعضواذهل.لاحيأبكلذنمىجرتةدئافالوكانه
؟كلذكسيلأ،لهس.ريرسلابناجب

.ناكملايفروهظلاىرخألاىمدلاعمكنكميو،َّدُعأدقحرسملاناك
اهتهجويتلاةريغصلاتازخولانمتجعزنادقنوكتالأ،ةبسانملاب،لمآ
ينعأً.امامتًارهبمسيلةطرشلالاجرليركفلاىوتسملا.قيرطلاىلعكيلإ
.باجعإلاريثيوحنىلعًايلاعسيل

يعاودنمناك.ةدعاسملاوةبحصلاىلعًاركش.انهيلمعىهتنا
يراهايكعملمعلايرورس
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يرصمقازقز
ىرخأتّدسو،ينكسلايراهىنبمباببناجبةطرشةرايستفقو

.يفوصةباوبىلإاتاغرفودلخدم
وأراذنإتاراّفصمادختسامدعبتاميلعتردصأدقرلاوموتناك

.ءاقرزءاوضأ
ًً◌اديكأتىقلتوهناكميفصخشلكنأّقثوت،ريغصلايكلساللاربع
ةقرولانأنوسرافيإنمةملكلاتناك.لباقملابشخشخيتوصبًادجًاعيرس
تلصودقةطرشلايماحمنم-شيتفتلاةرّكذمولاقتعالاةقيثو-ءاقرزلا
ديريالهنإماتحوضوبلاقدقرلاوناك.ديدحتلابةقيقدنيعبرألبق
نيذلاصاخشألاًافلسهيدلو،هسفنبةيلمعلادوقيسهنإو،اتلدةعومجم
ىلعضرتعادقنوسرافيإنكيمل.كلذبمايقللنيدعتسممهيلإجاتحي
.ءيش

يتلاجلثلالثمةدرابلاحيرلاببسباٍّيرهاظ،هيديرلاوموتكرف
امبًاحرفبلغألاىلعًاينطابنكل،تلسيبداتساةيحاننمعراشلابفصعت
هنأكاذنآّركذت.لمعلايفءزجلضفألاقتعاتايلمعذيفنتناك.لصحيس
يفامهيدلاوناتسبيفميكاويعميقلتسينأداتعاً،اريغصناكامدنع
ءاجو.حافتلاةقرسلهيلإنوللستيصوصلنمهناسرحيفيرخلاتايسمأ
مهددعنكيمل.ةداعصاخشأةرشعىلإةينامثنمتاعومجميفءالؤه
امهيحابصمميكاويورينينيحةمراعحبصتىضوفلانأل؛لاحيأبًاقرفّلثمي
اهسفنئدابمللًاقفونالمعياناك.عنصلايلزنمتوصلاّربكمربعناخرصيو
نكل.فعضألاورغصألاناراتخي:نالزغلادايطصايفبائذلااهعّبتتيتلا
نتفيناكيذلاوه-ةيوازلايفةسيرفلاىلعقانخلاقييضت-لاقتعالا
اذهيفهعادبإناكيذلا،ميكاويصاصتخاباقعلاناكنيحيف،موت
؛رخآلاونيحلانيبهفاقيإىلإرطضيموتناكثيحً،اريثكمدقتدقلاجملا
ميكاويفالخبوهنألنكل،صوصللاعمفطاعتيأبرعشيموتنألسيل
امنأموتَّنظامًاريثك.بقاوعلاميوقتوهشأجةطابربظافتحالاعيطتسي
ريخألاناك.اهدحوةفداصملانكيملقيرطلاكلتىلعميكاويوهعمج
.عمالينهملبقتسمهرظتنيوولسوأةمكحميفٍضاقبئانكاذنآلمعي

ىلإهبذجامناك،ةطرشلاكلسىلإمامضنابلطبموتمدقتامدنع
وأ،بطلاسردينأهنمديريموتدلاوناك.تالاقتعالاةركفوهكلذ
َِملف،هتسارديفتاجردلالضفأموتققح.وهلعفدقناكامكتوهاللا



ميلعتبىظحتنأتاذلامارتحالًامهمناكً؟ايطرشحبصينأيفبغريال
رجاتلمعيذلاًانسربكألاهقيقشنعهربخأو،هدلاولاقامك،ديج
.مهلثمًاديجسيلهنأبرعشيهنأل؛عيمجلاهركيوتاّكفمعيبيتاودرخ

ًانواهتهّدخًاليمم(ةرّعصمةماستبابحئاصنلاىلإىغصأدقموتناك
مارتحانأشبقلقيهدلاونكيمل.اهنمزئمشيهدلاونأفرعيناكً)اّربكتو
.يطرشدرجمهنباحبصينيحءابرقألاوناريجلاهنظيسامامنإو،هتاذلرلاو
كنأل؛مهنملضفأتنكنإىتحسانلاهركتدقكنأطقهدلاومهفيمل
.لضفأ

رارزألادحأىلعطغض.ةقيقدةرشعثالثوةسداسلااهنإ،هتعاسدّقفت
.يضرألاقباطلايف

.ً"ابحرم":ةأرماتلاق
."؟انلبابلايحتفتنأنكميله.ةطرشلانحن":رلاولاق
."؟ةطرشلانممكنأفرعأفيك"
ىلإةذفانلانمرظنتنأاهنمبلطوةيناتسكاباهنأرلاونّمخ

.بابلاحُتفّمث.ةطرشلاتارايس
."كلزنملخاديقباو":ينيبلالاصتالازاهجربعلاق
ىلإرظننأدعب.قيرحلاملسبناجبىنبملارخآيفًالجررلاوعضو

نيأبلقرهظنعظفحدقناك،تنرتنإلاىلعينكسلاىنبملاتاططخم
.اهنأشبقلقيةيفلخملالسدجوتالهنأفشتكاو،يراهةقشعقت

رلاودعصو،هفتكىلع5.يب.مأةيقدنبلمحيمهنمٌّلكناك
فقوت،يناثلاقباطلايف.ةيلابلاةيبشخلاملالسلاىلعءودهبنارخآنالجرو
ةحول-ىلإةجاحبنكيملو-هيلعنكيمليذلابابلاىلإراشأورلاو
ًافوخ؛امهيتّزبتحتناكّرحتيامهاردصناكنيذللا،نيَرخآلاىلإرظن.ةيمسا
.ملالسلاببسبسيلو

،ةيلعافلاو،ةعرسلايهةسيئرلاتاملكلاتناكً.اعانقمهنمٌّلكعضو
اذإلتقلاو،ةوسقلامادختساىلعميمصتلاعقاولايفةريخألاينعت.مزعلاو
ةاتعنومرجمحبصيً،امومعً.ايرورضكلذناكاّملقً.ايرورضكلذناك
قباسنودنممهيلعنوعّنقمونوّحلسملاجرلخدينيحًامامتنيلولشم
.فراصملاوقراساهيلإأجلييتلااهسفنتاكيتكتلانومدختسي،راصتخاب.راذنإ

ّسميذلا،نيرخآلانيصخشلادحأىلإأموأوهعورنمرلاوأّده
دقمهنأريرقتلايفبتكينألجأنمكلذناك.نيلصفمببابلاءودهب
حتفوهديّدمّمث،هحالسصمخأبيجاجزلاحوللارلاومطح.ًالوأاوعرق



نمفرحلوأوأعطقم.ةقشلااومحتقانيحخرص.ةدحاوةكرحيفبابلا
خرصيناكيذلاهسفنءيشلاهنأطقففرعيناكً.اقثاونكيمل،ةملك
.ءزجلضفأكلذناك.امهيحابصمميكاويورينينيحهب

ةبجو":ةبنؤمةرظنبيراهقمرتوقبطلاذخأتيهو،اجامتلاق
."اهّسمتمل.اطاطبلا

اهنأهيربخأويهاطلاىلإيتايحتيلقنا.يلةيهشال.فسآ":يراهلاق
."ةرملاهذه؛هتطلغنكتمل

.خبطملاوحنتهجتاوٍلاعٍتوصباجامتكحض
."...اجام"
امبرذنتيتلاهتربن؛يراهتوصيفءيشكانهناك.ءطببترادتسا
.يتأيس

."؟نيلعفتله،ريعشبارشيليرضحأ"
.ينأشنمسيلكلذنإ:اهسفنيفتلاقو.خبطملاوحناهقيرطتعبات

.كلذبيلةقالعالو،بسحفنئابزلامدخأ
.ةلسغملايفقبطلاتغرفأنيحيهاطلالأس."؟اجامايرمألاام"
."قمحألاكلذ،هتايحاهنإ.يتايحتسيلهذه":تلاق
.ةعامسلاتعفرفٍتفاخوٍريصقٍتوصبيتببتكميففتاهلاّنر
:توصلاردصمث،سوؤكنينرو،ٍتاكحضوً،اتاوصأتعمس

."؟ِكجعزأله"
نكلً.ابيرغهتوصادبذإ،ةدحاوةيناثتوصلابحاصىلإفّرعتتمل

."؟يراه":تلاقفرخآًاصخشنوكينأنكميال
."؟هنيلعفتيذلاام"
."...يراه.ّةلدأنعًاثحبتنرتنإلاِةكبشىلعلمعأانأ...انأ"
."؟تنرتنإلاىلعنسنرغفرصمةقرسويديفِتعضودقفً،اذإ"
."...تنأنكل،معن"
."...وبلآهينرآ.يتباياهبكربخأنأبجيءايشأةعضبكانه"
."نآلاّيلإِغصأنكل،سأبال"
."يتبايًاليلقةدهجمنيدبت"
نوعسيمهنإ":ءودهب...مث.فتاهلاربعاهتوصشخشخ."!كلذكانأ"
دريملنكل،اورداغنأدعبكريذحتوكبلاصتالاتلواح.يراهايكفلخ
."لزنملايفدحأ

."؟هنعنيملكتتيذلاام"



."كقحبلاقتعاةركذمردصأ.رلاوموت"
."؟يلاقتعايرجيسله؟اذام"
.برشيناكدقل.يراهتوصيففلتخملاامكاذنآفرعتيتبتناك

كنإلوقلااننكميمث،كبحطصأليتآسو،يراهايتنأنيأينربخأ":تلاق
.كدعأ.يراهايكدعاسأسيننكل،يرجييذلاامفرعأال.كسفنتّملس
."ً؟ابحرم؟موهفم،يبغءيشيألعفتال؟يراه

عقومث،سوؤكلانينرو،تاكحضلاو،تاوصألاىلإعمتستتسلج
."ردورشنماجامهذه":شجأةأرماتوصوتاوطخ

."؟...نيأ"
."ناكملارداغ"
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ةثاغتسا
رطملاناك.جراخلايفروغيرغحابنىلعوبلآسيدغيفتظقيتسا
ّدبال.فصنلاوةعباسلااهنإ:اهتعاسىلإترظن.فقسلاىلعًاريزغرمهني
ً.ايواخءيشلكوً،ايلاخلزنملاوً،اغرافاهمامأسأكلاناك.تفغدقاهنأنم
.لاحلاكلتىلإرومألالوؤتلتططخدقنكتمل

ةباوبلاهجاويناك.روغيرغتبقاروةحابلابابىلإتبهذّمث،تضهن
؟مانيهلعجت؟هقلطت؟لعفتنأبجياذام.ىلعألاىلإعفترتهليذوهانذأو
يبصعلاقولخملااذههاجتةيوقرعاشميأنونكيدالوألاىتحنكيمل
ةغراففصنلابارشلاةروراقىلعةرظنتقلأ.معن،ةطخلا.طاشنلاطرفم
.ةديدجةطخطابنتساتقوناح.ةيجاجزلاةلواطلاىلع

دجيهنإلاقدقهينرآناك!حابن،حابن.نوكسلاروغيرغحابنقّزم
ةبهأىلعًادحأنأًامهبمًاروعشكحنميهنإوً،انئمطمجعزملاتوصلا
نمحوفتاهنأل؛ءادعألاةحئارمشتنأنكميبالكلانإلاق.دادعتسالا
لصتتنأترّرق.ءاقدصألانمحوفتيتلاكلتنعفلتختةحئاررارشألا
املكحبنيبلكةقفنعفدنمتمئسدقف،يلاتلامويلايفيرطيببيبطب
.ةفرغلاتلخد

مغرلابعمستنأتعاطتسا.عمسلاتفهرأوًاليلقةحابلابابتحتف
اهرعشيفًاطشمترّرم.ّرصتىصحلارطملالوطهوبلكلاحابننم
.بابلاسرجّنرينألبقىرسيلااهنيعتحتاراكسامطيرشتحسمو
ً.ابيرقت،ةقحمتناكو،نوكينمًابيرقتتفرع

."ةراسةأجافمهذه؟يطرشلاةرضح"ً:اقحةشوهدمتلاق
.هيبجاحنمليستءامتارطقوً،امامتًاللبمةجردلاىلعلجرلاناك

تحتف.درينأنودنماهيلإرظنوبابلاراطإىلعهيديىدحإعضو
:تلاقويئزجلكشباهينيعتضمغأوهيعارصمىلعبابلاوبلآسيدغيف
."؟لخدتنلأ"

.هآرامبحأهنأتفرع.اهفلخضخيهءاذحتعمسوهمامأتشم
نأتظحال.هفطعمعلخينأنودنمنيعارذيذيسركىلعسلج
.هيلإءاملابرستعمًانكادحبصيشامقلا

."؟يطرشلااهيأبارش"
."؟ميبميجيأكيدلله"
."ال"



."سأبال"
تبكسو-ءابرقأنمفافزةيده-لاتسيركلانمنيسأكتبلج

نيتعمالنيوارمحنينيعباهيلإرظنو،"ّيزاعت":يطرشلالاقً.ابارشامهيلكل
.مويلاكلذلوألابارشلاسيلهنأاهيلإاتحوأ

."كبخن.كلًاركش":تلاق
ذخأوهسأكتايوتحمفصنبرشدقهنأتأراهسأكتعضوامدنع

."هتلتقانأ":ةأجفلاقّمثةيبصعباهكّرحي
.حابصلاةيده.اهقنعلوحةدالقلاىلعًايئاقلتاهديسيدغيفتعضو
ًايبغتنكيننكل،وحنلاكلذىلعرمألايهتنينأيفبغرأمل":لاق
."هيلإةرشابمةلتقلاتدق.ٍلابمريغو

نأكشوىلعاهنأىريالىتحاهمفىلعسأكلاسيدغيفتعضو
ً.اكحضرجفنت

."نآلانيفرعتِتنأً،اذإ":لاق
يفةأجافمناعملتأراهنأتّنظ."يراهاينآلافرعأ":تسمه

.هينيع
.ًالاؤسهنمرثكأًاحيرصتكلذادب."رلاوموتىلإنيثّدحتتتنك"
هتربخأ.هيلإتثّدحت.ممه.ٍلامجكلمهنأنظييذلاققحملاينعت"
."؟يراهايلعفأّالأيليغبنيناكله.عبطلابفرعأاملك

.هيفتكّزه
اهتحتاهيقاستوطدقتناك."؟يراهايكيلاةناخيفكتعضوله"
.اهسأكفلخنممامتهاريبعتبهيلإرظنتوةكيرألاىلع

.دريمل
."؟رخآبارش"
اهيديىلإرظن،"كلديجربخيدل،لقألاىلع":لاقوًاقفاومأموأ

نمءاسملااذهةينورتكلإةلاسرتيقلت":عباتوهسأكتألمنيحناعمإب
وههينرآنأنظأينعملاصخشلاينلعج.نسثيبانآلتقبفرتعيصخش
."لعافلا

هنإ،هللااي".ةلواطلاىلعبارشلاضعبتقصب."عئاركلذ":تلاق
.ً"ادجيوق

نسثيبانآنأليلدنآلايدل.ِكيلعال":لاقوهقنعيراهكرف
،ءاسملااذهلزنملارداغأنألبقيلةليمزىلإفارتعالاتلسرأ.تلُتق
يننأينعيكلذ.اهتيقلتيتلاىرخألاةينورتكلإلالئاسرلالكىلإةفاضإ



يتبيبحانآتناك.يرودبقلعتياميفةلواطلاىلعيقاروألكتعضو
ناك.اهيفاهفتحتيقليتلاةيسمألايفاهعمتنكيننأيتلكشم.ةقباسلا
نأتننظو،ٍلابمريغوًايبغتنكيننكل،ةرشابماهتوعدّدرأنأبجي
طروتلامدعنمّقثوتلاهسفنتقولايفويدحوةيضقلالحيرودقمب
."...تنك.اهيف

نيحاهراكفأيفةقرغتسمهتبقار،"كلذتلقدقل.ٍلابمريغوًايبغ"
كلذّرسفي،عبطلاب":اهمالكتعباتّمثهبناجبةكيرألاةداسوىلعهديرّرم
بحتةأرماعمتقوُةيضمتّدُعتاذاملنآلاىتحمهفأال،لاحيأب.ريثكلا
."يراهايكيدلامتحضوأدقل.ةميرجاهعمًاتقويضمت...نأ

ملويلاتلامويلايفتظقيتسا":لاقويفاصلالئاسلاعّرجت،"..ً.انسح"
.ً"ائيشّركذتأ

فرعتله"،هبناجبتفقووهيلإتبهذ،ةكيرألانعتضهن،"تمهف"
."؟وهنم

."؟وههنإلاقنم":ًالئاقاهيلإرظنوةكيرألارهظىلعهسأرعضو
.ًاليلقةمثعلتمهتاملكتناك

.ةرخاسةرظنباهقمرو،ةليحنًاديتّدم
.نخاسٍءامبلستغاوماّمحلاىلإةرشابمبهذامث،فطعملا":تلاق
هنأنظأال.كلذءانثأيفكلةفاجلاسبالملاضعبدجأوةوهقلاّرضحأس
."ةديدعقئارطبًايقطنمًالجرناك.عناميس

."...انأ"
."نآلا.َلاعت"
.ةداعسشعتريءاملاوهدسجنيبلصحيذلاراحلاقانعلالعج

،هوأت.ةريرعشقبرعشيهلعجوهيتفشىلإًادوعصهدسجغدغديءاملارمتسا
.فلخلاىلإىخرتساونخاسلاءاملايفهدسجيقابّسطغمث

،وبلآسيدغيفتاكرحعمسيلىغصأوجراخلايفرطملاعامسعاطتسا
ىلعلامعألالضفأ.)كورةقرف(سيلوبةناوطسأتلّغشدقتناكاهنكل
.هينيعضمغأّمث.قالطإلا

.سأ.وأ.سأةينغأبحدصي)يزيلكنإٍّنغم:ساموتندروغ(غنتسناك
ينورتكلإلاديربلاتأرقدقيتبنأرّدق،كلذنعثيدحلاب.)ةثاغتسا(
فاقيإىلإىّدأاممديربلاترّرمدقاهنأنمّدبالو،تقولاكلذلولحب
ناكاملكنكل،نيليقثهينفجلعجدقبارشلاناك.بلعثلاديصةيلمع
ءامنمنازربيًايودينيعونصمنييلاطيإنيلعنونيقاسىريهينيعضمغي



نعًاثحبهسأرفلخسسحت.هنمراخبلادعاصتييذلانخاسلامامحلا
نميتببلصتاامدنع.ضوحلاةفاحىلعاهعضودقناكيتلاسأكلا
كلذنكيملو،نيتريبكريعشبارشيسأكالإلوانتدقنكيملردورش
لءاست؟سأكلاتناكنيأنكلً.اردخهلعجييذلارادقملانمًاقالطإًابيرق
هنأفرعييراهناك.لاحيأبهنملينللهدراطيسرلاوموتناكنإ
ىتحهسفنّملسيلنكيمليراهنكل.لاقتعالااذهبمايقلاىلإقّوشتم
قثينأهنكميالً،ادعاصفنآلانم.حيحصلااهباصنيفرومألالكعضي
،رخآبارش.ًالوأتقولاضعبىلإجاتحيهنكل،ءيشلكفشكيس.دحأب
ً.ادغ.ٍفاصٌنهذ،ةليللاانهةكيرألاىلعماني

تّمطحتوةيضرألاىلعتطقسفةليقثلالاتسيركلاسأكهديتبرض
.موتكمٍتوصب

رخآيفرادجلابكسمأهنكلعقيداك.فقووةميتشيراهقلطأ
.ةشيعملاةفرغىلإبهذوهرصخلوحةكيمسةيلمخمةفشنمطبر.ةظحل
اهتنازخيفًاسأكدجو.ةريغصلاةلواطلاىلعلازتالبارشلاةروراقتناك
نمسيدغيفتوصو،ةوهقلاريضحتةلآعامسعاطتسا.ةفاحلاىتحاهألمو
تناكيتلاسبالملابناجبصرحبسأكلاعضووماّمحلاىلإداع.ةهدرلا
حتافلاقرزألانينوللابةلماكغروبنرويبةّزب؛هلاهتجرخأدقسيدغيف
.ةبوطرلانميلاخلاناكملايفهينيعهجاووةفشنملابةآرملاّفظن.دوسألاو

."هلبألااهيأ":سمه
رجآنيببساورلاقوف)ليزهىرجم(ٌلَشوَلاس.ضرألاىلعسلج

تناكثيحىنميلاهمدقىلإًادئاعلشولاعبت.هايملافرصمىلإةيضرألا
يذلا،روسكملاجاجزلاطسويففقو.هعباصأنيبنمرطقتةديدجءامد
ةآرملاىلإرظنو-ًائيشظحالدقنكيمل-ًاقباسهظحالدقنكيمل
.كحضوًاددجم

مغرلاب،لاجترالاىلعتمغُرأدقل.اهناكمىلإةعاّمسلاسيدغيفتداعأ
ريستالنيحكعوتماهدسجنأرعشتاهلعجيوهفكلذهركتاهنأنم
ءيشالنأاهرافظأةموعنذنمتكردأدقتناك.ةطخللًاقفورومألا
نأاهرودقمبلازيالناك.ءيشلكطيطختلانأو،هسفنءاقلتنمثدحي
.ثلاثلافصلايفتناكنيحنياكسنملادملسىلإاهترسألاقتناركذتت
اوناكنيحيف،اهسفنبتفّرعوتفقودقتناك،ديدجلااهفصمامأ
يتلاةبيرغلاةيكيتسالبلاةبيقحلاواهسبالمىلإ،اهيلإنوقّدحيونوسلجي
دقتناك،سردرخآيف.اهيلإنرشأونهقهقدقتايتفلاضعبتناك



،اهتاقيدصَّنكيسيتاوللافصلايفتايتفلااهيففصتةليوطةحئالتبتك
،اهبحيفنوعقيسنيذلانايتفلاو،ةيّدوريغةلماعمنيقلتيسيتاوللاكئلوأو
قوفةحئاللاتّقلعدقتناك.ةلّضفملامهتبلاطاهنوراتخيسنيذلانيسّردملاو
كلذلولحبو،داليملاىتحاهتلازإبمقتملولزنملاىلإتداعنيحاهريرس
.مسالكبناجبةمالعكانهتناكتقولا

نأتدارأاذإنيرخآةمحرتحتيهف،كاذنآًافلتخمناكرمألانكل
.يعيبطلااهارجمىلإاهتايحدوعت

مهنإرلاوموتلاق.ةقيقدنيرشعالإةرشاعلااهنإ:اهتعاسىلإترظن
لبقراذنإلاتاراّفصفاقيإبدعودقناك.ةقيقدةرشعيتنثادعبنولصيس
تركذدقنكتمل.ناريجلانأشبقلقتنلاذكهو،لادملسىلإمهلوصو
.كلذ

يفمانيلبهذدقلوهنوكينأتّنمت.رظتنتةهدرلايفتسلج
تناك،ظحلانسحل.ىقيسوملاىلإتعمتسا.اهتعاسىلإىرخأةرظن.مامحلا
هموبلأنمٍناغأبكاذنآحدصيغنتسوتهتنادقةبخاصلاسيلوبيناغأ
كلذناك.ءامسلانمعومدلثم...رطملانع.ئداهلاعئارلاهتوصبدرفنملا
.يكبتنأتدارأاهنإىتحًادجًاليمج

ً.اريخأ.شجألاروغيرغحابنتعمسمث
ربعيرجيًالكشتأر.قافتاللًاقفوةجردلاىلإتجرخوبابلاتحتف

يدتريناعّنقمنالجرفقوت.لزنملافلخىلإرخآوةحابلاوحنةقيدحلا
.اهمامأًاريغصًاسدسملمحيوءادوسةّزبامهنملك

ىلإ؟مامحلايفلازيالأ":دوسألاعانقلافلخنمامهدحأسمه
."؟ملالسلادعبراسيلا

."...مكئيجملًاركشو.موتايمعن":تسمه
.لخادلايفاحبصأدقاناكامهنكل
،ملالسلاىلعًايرجدعصتمادقأ؛عمسلاتفهرأواهينيعتضمغأ
بابميطحتتوصو،غنتسةينغأو،ةحابلانمةيوقلاروغيرغتارجمزو
.هلكردعبمامحلا

ىلإةجاحب؛خارصلاوحن،ملالسلاتدعص،لزنملاتلخدوترادتسا
ًامّهجتمادبههجونكل،عانقلاعزندقوملالسلاىلعأيفموتتأر.بارش
.ةداجسلاىلع،امءيشىلإريشيناك.ةلوهسبهفرعتملاهنأةجردلًادج
ىلإةشيعملاةفرغربعاهانيعاهتعبت.ءامدراثآوحن،لفسألاىلإترظن
دوسألايزلايفقمحألاناكامعامسعطتستمل.حوتفملاةحابلاباب



يهكلتنكتمل.هيفريكفتلاتعاطتسااملكةطخلاتناك.هبخرصي
.ةطخلا
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ادليتامعمسلاف
يفةبضاغتاعاقيإلثمّعطقتملاروغيرغحابنناكو،يراهىرج

ىلعناتيفاحلاهامدقتقلزناً.ائداهءيشلكيقبكلذفالخبو،ةيفلخلا
نمزجاح(عيشووحنعفدنانيحهمامأهيعارذّدم.بطرلابشعلا
نرويبةّزبوهيّفكيتحاربقثتكاوشألابرعشيدكيملو،رخآ)تاريجش
دقنوكيامبرهنأّنظو،هئاذحوهسبالمىلعرثعدقنكيمل.غروب
رخآٍجوزنعهثحبءانثأيف.رظتنتوسلجتتناكثيحلفسألاىلإاهذخأ
يفرارفلابذولينأىلإرطضاو،يوعيروغيرغعمسدقناك،ةيذحألانم
راجشأو،لزانملاو،هينيعىلعرطملالطه.صيمقلاولاورسلاب؛كلتهلاح
نمىرخأةقيدحترهظ.هينيعمامأةشوشمتدبيتلاةّمجألاو،حافتلا
يرجلا.هنزاوتدقفهنكل،ضفخنملاجايسلاقوفنمزفقوفزاج.مالظلا
فهُريً،اضرأيقب.ههجويفهبرضوبّذشمجرمرهظ.كمديفبارشو
.عمسلا

لصوله.كاذنآحبنتبالكلانمددععامسهرودقمبنأّنظ
ضهن.نوبهأتيمهلعجرلاونأنمّدبال؟ةعرسلاكلتب؟كانهىلإروتكيف
هجتاةلتةمقىلعناك.ناكملاءاجرأيفهرصببلاجوهيمدقىلعيراه
ًابيرقةطرشلااهيلعرّيستسيتلاةءاضملاتاقرطلانعًادمعتمدعتبا.اهيلإ
لفسألايفوبلآلزنمىرينأعاطتسا.ةلوهسبهتيؤرنكميثيحوتايرود
ناتنثا،ةيمامألاةباوبلابناجبتارايسعضبكانهتناك.تكارتنرويببناجب
نمرخآلافرطلاىلإلفسألاوحنرظن.ةراّودءاقرزءاوضأنالمحتاهنم
ثيح-ليبقلاكلذنمءيش؟نينابسرغمأ،نملوهىعدتنكتملأ-ةلتلا
اهؤاوضأوتاقرطلاعطاقتبناجبفيصرلاىلعةفقوتمةيندمةرايستناك
ةطرشلالاجرمهدحو.عرسأناكرلاونكلً،اعيرسيراهناك.لمعت
.لاحلاكلتىلعمهتارايسنونكري

هيلإقاتشادقناكيذلاردخلانمّصلختلاًالواحمةوقبههجوكرف
يفعقودقناك.نيفسنوجساتسيفراجشألانيبقرزأءوضضموً.اريخأ
ملهنكلً؛اعرابرلاوناك.برهينل.كاذنآهيلعقيضيقانخلاوةكبشلا
َّرقأدقمهدحأنأنمّدبالً.ادرفنمًاضرعكلذنكيملً.امامتمهفي
َقلتتملأ؟ثدحاذام.دحاولجرلاقتعالةمخضلادراوملاكلتمادختسا
؟اهيلإهلسرأيذلاينورتكلإلاديربلايتب

،ءاجرألايفرظن.ديكأتلاب،بالكلانمديزمكانهتناك.عمسلافهرأ



يفرّكف.مالظلايفةقراغلاةلتلاىلعةرثعبملاوةءاضملاةلصفنملالزانملاىلإ
نوئفطيالو،ءوضلانويجيورنلابحي.ذفاونلافلخةئفادلاةحيرملافرغلا
هرصبلّقنيذخأو.بونجلايفنيعوبسألاةلطعيفنونوكينيحالإراونألا
.رخآىلإلزنمنم

لثمضرألاّنيزتيتلاةلصفنملالزانملاىلإىلعألاوحنرلاوموتقّدح
ةحولىلعهيمدقعضوّمث،ةفرخز،ةريبكءادوسقئادح:داليملاءاوضأ
تاّدعملضفأمهيدلناك.تايلمعلابةصاخلاروتكيفةنحاشيفةدايقلا
ًايكلسالًالصتمناك.كانهىلإةيلمعلاةرادإلقناذهل،ةرفاوتمتالاصتا
تناك.هتعاسىلإرظن.ةقطنملالوحًاقوطبرضتيتلاتادحولالكب
عممالظلاىلإّتلسناذنمقئاقدرشعًابيرقيضقنتسو،تقلُطأدقبالكلا
.قئادحلاربعكرحتت،اهيبّردم

انهةرايسانيدل.دحاوروتكيفىلإنيفسنوجساتس":يكلساللاشخشخ
نمدئاعهنإلوقي.نفيهفير17ىلإهقيرطيفنسنوطنأغيتساّهلقتسي
."؟...له.لمعلا

هسفنرمألا.روبعلابهلحمساو،هناونعو،هتيوهنمّقثوت":رلاولاق
."مكلوقعاومدختسا؟موهفم،كانهنيرخآلاىلعقبطني

تاوصأ.لّغشملايفهعضوويولعلاهبيجنمًاجمدمًاصرقرلاوجرخأ
هبناجبقئاسلادعقميفلجرلاعفر.)دعر(ردنثريمألاىنغ.ةيلاعةّدع
،ةمزال،رعشتيب.توصلاعفروظحاليملهنأرهاظترلاونكل،هبجاح
هتعاسرلاودّقفت.)بوباباب(يدادبوب:ةيلاتلاةينغألا.ةمزال،رعشتيب
،ةدايقلاةحولبرض.بالكلاهقرغتستليوطتقونمهلايً،ابتً.اددجم
.هبناجىلإسلجينّممىرخأةرظنهبسكأام

."؟كلذةبوعصىدمام.اهنوقحليةديدجءامدراثآمهيدل":رلاولاق
.ً"ابيرقهنودجيس،ِخرتسا.تالآتسيلو،بالكاهنإ":لجرلالاق
دنآزدنوميادةينغأفصتنميفريمألابدبألاىلإفورعملانانفلاناك

نظأ.دحاوروتكيفىلإةثالثروتكيف":ريرقتلاءاجنيح)ئلآلوساملأ(زلريب
،قيرطلامسافاشتكاكيريإلواحي،...ضيبألزنمجراخنحن.هنمانلناننأ
."لاحيأب،رادجلاىلع16مقركانهنكل

.انورظتناوكلذنماوقثوت.سأبال":لاقوىقيسوملاتوصرلاوضفخ
."؟هعمسأيذلااذهنينرلاتوصام

."لزنملانميتأيهنإ"
ةعطاقمللفسآ.دحاوروتكيفىلإنيفسنوجساتس":يكلساللاشخشخ



لّجس.نبالراهىلإنوبهاذمهنإنولوقي.انهةينمأةنحاشكانهنكل
."؟...بجيله.كانهةقرسلادضراذنإزاهجقالطناسيئرلامهمسقم

."16نبالراه.اوكّرحت.تادحولالكىلإدحاوروتكيف":رلاوخرص
دجو!لّضفملايزافلتلاهجمانربطسويفً.ائيسرلومينرايبجازمناك

ىلإلصووةباوبلاربعلخد،جراخلايفهترايسنكر،16مقر،ضيبألالزنملا
لأس.يسازلأبلكقوطًاكسممفقييطرشناكثيحيمامألابابلا
،بابلاىلإيطرشلاراشأ."لخادلايفرلومله":ةميرجلاةبعشسيئر
ةهدرلايفرلاوفقو.ّمطحمةهدرلاةذفانيفجاجزلانأرلومظحالو
.رخآًايطرشًابضاغشقاني

."؟كيلعهللابانهيرجييذلاام":لالهتسانودنمرلوملأس
."؟رلومايانهىلإكبءاجيذلاامً.انسح":لاقورلاورادتسا
."؟ةقامحلاهذهّرقأنم.نوليتبنميفتاهلاصتا"
."ةطرشلايماحم"
ةيملاعلابرحلاءدببنذإلاحنمنّمعلأسأ.لاقتعالانعملكتأال"

ىلإةجاحبءايشأةعضبهيدلنوكي-!دق-دقانئالمزدحأنألةثلاثلا
."ريسفت

سيئر":لاقورلومىلإقّدحيناكنيحيفهيبعكىلعرلاوزتها
هلعجتيراهلزنميفءايشأةعضبىلعانرثع.نوسرافيإتاقرسلاةدحو
له.ةميرجيفهيفهبتشمهنإ.هيلإثّدحتلاُّدونصخشدرجمنمرثكأ
."؟رلومايهنعلءاستترخآءيشنم

كلتتناكً.ادجٌجعزنمرلاونأجتنتساوًاشهدنمهبجاحرلومعفر
كلتبهنمةبترىلعأصخشىلإثّدحتياهيفهعمسيقالطإلاىلعةرملوأ
."؟يراهنيأ.معن":لاقوةيزازفتسالاةقيرطلا

:باجأّمثةيبشخلاةيضرألاىلعءارمحلاتاوطخلاراثآىلإرلاوراشأ
ىلإجاتحياممريثكلاكانهنأودبي.ىرتامك،ناكملامحتقا.انهناك"
."؟كلذكسيلأ،ريسفت

."؟نآلاوهنيأتلأس"
عقوتنكميالهنأحضاو":ّدرّمثتارظنرخآلايطرشلاورلاولدابت

."انلصونيحراطدقروفصعلاناك.ةلوهسبيراهتافّرصت
."اهلكةقطنملاتقّوطدقكنأعابطنايدلناك؟هوأ"
."كلذانلعف":رلاولاق
."؟برهفيكً،اذإ"



ةعاّمسلاتناك.ةلواطلاىلعفتاهلاىلإرلاوراشأ."اذهمادختساب"
.مدهنأادبامبةّخطلم

ذخألاعم-ةيقطنمريغةبغربرلومرعش."؟فتاهلامادختساببره"
.ماستبالايف-فقوملاةيّدجوئيسلاهجازمنابسحلايف

فوهلساهديفيدكفلةيوقلاتالضعلابقاريرلومناكنيحرلاولاق
."ةرجأةرايسبلطهنأنظللببسكانه":رتوتت

ةرئادلافصنىلإةرجألاةرايسهّجووءطببقاقزلايفنتسيوأداق
ىحضأف،نيترايسنيبفلخلاىلإعجارت.ولسوأنجسمامأةراجحلابةفوصرملا
حاتفملارادأ.تريلسدنالنورغويلاخلاهزنتملاهجاويهترايسنميفلخلاءزجلا
ةكرحلايفاترمتسايمامألاجاجزلايتحاّسمّنكل،لمعلانعكرحملافاقيإل
رظن.هزنتملايفالوةحاسلايفال،دحأكانهنكيمل.رظتنا.ةئيجوًاباهذ
كانهتناك.دوقملاتحتحاتفملابحسينألبقةطرشلاةدايقرقمىلإ
.ىلعألاىلإةعرسبقودنصلاءاطغعفتراوةقطقط

."!جرخا":ةآرملايفرظنيوهوخرص
حُتفمث،ةوقبقلُغأوهرخآنعقودنصلاءاطغحُتف،ةرايسلاتزتها

ىلإرظنلانتسيوأنعمأ.لخادلاىلإةعرسبلجربثوويفلخلابابلا
.ةآرملايفشعترملاللبملابكارلا

."يراهايًاعئارودبت"
.ً"اركش"
.ً"اضيأةليمجسبالم"
."كءاذحينطعأ.غروبنرويباهنكل،يساقمىلعتسيل"
."؟اذام"
يفباهذلايننكميال.ةهدرلايفداّبللانمٍّفخىلعالإرثعأمل"
.ً"اضيأكترتسو.هلعتنأانأونجسلاىلإةرايز

.ةريصقلاةيدلجلاهترتسةبوعصبعزنوهينيعنتسيوأكّرح
."؟تاقرطلازجاوحزايتجايفةبوعصيأتهجاوله":يراهلأس
صخشلامسايدلنأاوّقثوتينأمهيلعناك.طقفباهذلاقيرطيف"

."هناونعوهيلإقودنصلالقنأيذلا
."بابلاىلعمسالاتدجو"
عباتأنأيلاوحّولوطقفةرايسلالخادىلإاورظن،يتدوعقيرطيف"
ءاعدتسا.يكلساللاربعةريبكةبلجتعمسمثةيناثنوثالثتضقنا.يقيرط
."هيه،هيه.كلذىلإاموتادحولالك



ةجومثبطاقتلانأفرعت.فلخلانمًائيشتعمسيننأتننظ"
."؟نتسيوأايكلذكسيلأ،ينوناقريغةطرشلايكلسال

ةجوملامادختسانكل،نوناقللًافلاخمسيلثبلاطاقتلاً،انسح"
.ً"ابيرقتًاقلطماهمدختسأملانأو.فلاخم

نتسيوأىلإدعقملاقوفنمّفخلاىمروءاذحلاطيرشيراهدقع
اوماقوةرجألاةرايسمقراوذخأاذإ.كلمعىلعًاريخىزاجتس":لاقو
يولخفتاهربعًابلطتيقلت.ثدحاممهللوقتنأبجي،كترايزب
."قودنصلايفءاقلتسالاىلعبكارلاّرصأو

."ةقيقحلايهكلتو،ديكأتلاب"
."ليوطتقوذنمهتعمسدقتنكءيشقدصأ"
ةلحرملايفةريبكةفزاجملانكتمل.سرجلاَّنروًاقيمعًاسفنيراهذخأ

.بولطملجرهنأربخراشتناةعرسةفرعمبعصلانمناكنكل،ىلوألا
لاوطهنمنوجرخيونجسلااذهنولخديةطرشلالاجرناك،ةلصحملاب
.تقولا

."معن":ينيبلالاصتالازاهجربعمهدحألاق
ةلآىلإرظنوديدشحوضوبكلذيراهقطن،"لوهيراهشتفملا"

لوكسارلجأنم"،شأجةطابرنوكينأىّنمتامبلخدملاقوفريوصتلا
."تسكاب

."يتحئالىلعتسل"
يمساجاردإومكبلاصتالانوليتبنمتبلطً؟اقح":يراهلاق
."بسحفلوكسارلأسا.ةعساتلاةعاسلا،ةيضاملاةليللا؛ةحئاللاىلع

ًاجردمكمسانوكينأبجي،ةرايزلاتاقوأجراخلوخدلاتدرأاذإ"
.ً"ادغلمعلاتاعاسءانثأيفلصتتنأبجي.شتفملااهيأةحئاللاىلع

."؟كمساام".ىرخألاىلإمدقنمهلقثيراهلقن
."...عيطتسأاليننأىشخأ.تسغيوب"
ةيضقنعتامولعمىلعلوصحللةرايزلاهذه.تسغيوبايعمسا"
تاراّفصتعمسدقكنأليختأ.دغلاىتحراظتنالااهنكميالةطرشللةمهم
."؟كلذكسيلأ،ءاسملااذهةطرشلاةدايقرقملوحقلطنتراذنإلا

."...نكل،معن"
نأشبًادغفحصلاةلئسأىلعدرلايفبغرتنكتملاذإً،انسح"
.فيصحلايأرلارزطغضتويلآلالجرلاعضونمجرختنأحرتقأ،كتحئال
."تسغيوبايةرشابمكمامأدوجوملاكلذ



دحاووفلأ.ةايحلانمةيلاخلاريوصتلاةلآنيعىلإيراهقّدح
.بابلاحُِتف.نانثاوفلأو

.يراهلخدنيحهتنازنزيفيسركىلعًاسلاجلوكسارناك
:نارتموراتمأةعبرأاهادُعبةنازنزءاجرأيفرظنيوهو،يراهلاق

وأ،عايذمال.بتكةعضب،ناتنازخ،ةلواط،ريرس."ةرايزلاديكأتلًاركش"
.ءيشيأنمةيلاخناردجو،ةيصخشءايشأوأ،تالجم

ينلعجت.وحنلااذهىلعاهلّضفأ":يراهراكفأىلعًادرلوكسارلاق
."يريكفتّزكرأ

اذهّزكريفيكرّدقً،اذإ":ريرسلاةفاحىلعمثجيوهويراهلاق
كانه.أطخلالجرلانمتلن.ةلصحملابانآوبلآهينرآلتقيمل.نهذلا
."لوكسارايكيديىلعةئيربءامد

عانقيفًادجةقيقدتافالتخاظحالهنأادبنكلً،اقثاويراهنكيمل
هيدييتحارعضووهسأرلوكسارضفخ.درابلاودماجلاوقيقرلايرجغلا
.هيغدصىلع

بعالتيناكهنأنيبت.لتاقلانماٍّينورتكلإًاديربتيقلت":يراهلاق
فاحللةعطاقتملاطوطخلاىلعةئيجوًاباهذهديرّرم."مويلوأذنميب
نمتافطتقمبكلذعبتأو.ينورتكلإلاديربلايفدروامصّخليناكنيح
.مويلاثادحأ

يراهىهنأىتحعمسلافهُري،كارحنودنمًانكاسلوكسارسلج
ةئيربءامدكانهنأينعيكلذ":لاقوكلذدعبهسأرعفرّمث،همالك
."ينويبسلااهيأًاضيأكيديىلع

ً.اقفاوميراهأموأ
نيدأاذهلو.كيديّخطليذلاصخشلايننأينربختلنآلاانهتنأ"

."كل
.يراهدريمل
."هبكلنيدأيذلاامينربخأ.قفاوأ":لوكسارلاق
ىلإجاتحأ،ًالوأ.ءايشأةثالث":لاقوفاحللاّسمنعيراهفقوت
."رمألااذهراوغأربسأىتحهيفئبتخأناكم

.لوكسارأموأ
."ءايشأِةعضبنمققحتألانآةقشحاتفمديرأً،ايناث"
.ً"افلسهتدعأدقل"
الو،يتقشيفٍجرديفوهف،.هيأ.هيأيفرحلمحييذلاحاتفملاسيل"



."..ً.اثلاثو.نآلاكانهىلإباهذلايننكمي
.لوضفبههجوىلإرظنلالوكسارنعمأويراهتكس
،يسفنّملسأسفً،ارزشامهيلإرظنًادحأنإلوقتليكارتعمساذإ"
هينرآلتقمءاروتنكتنأكنأىلإريشأوةلواطلاىلعقاروألالكعضأو
."وبلآ

،يراهنعةباين،هنأك؛ةحماستمةدودوةماستباهللوكسارمستبا
حجنيسدحأالنأةقيقحً:امامتهنافرعيامهالكناكدحاوءيشلفسأي
يعادال":لاقّمث.ةميرجلاولوكسارنيبنكتًً◌ايأٍةقالعداجيإيفطق
هتمهمءاغلإبتاميلعتيلجرىقلت.ينويبسلااهيأغيلوأوليكارنأشبقلقلل
تالامتحالانإيلجرلوقي.وبلآعماهيفانلماعتدقانكيتلاةظحللايف
."؟ةنيعمتالاصتااهيدلدلاولاةرسأنأتمهفً.امامتةيدروودبتال

.مامألاىلإهيفتكيراهعفد
هايإيراهىطعأوعماللاحاتفملاجرخأو،ةلواطلاجردلوكساربحس

لوأىلعلزنا.دنالنورغيفقافنألاراطقةطحمىلإبهذا":لاقّمث
.ضيحارملابناجبةذفانفلخسلجتةأرماىرتسوملالسلانمةعومجم
،لصودقيراهنأاهربخأ.كانهىلإلخدتلتانوركةسمخىلإجاتحت
.تاريجحلاىدحإيفكسفنىلعبابلادصوأوتاماّمحلاةقطنملخدا
كلقنةليسونوكتس،ادليتامعمسلافندنديوبرتقيًاصخشعمستامدنع
."ينويبسلااهيأًابيطًاظح.ةزهاج

ًادحأنأولو،تلفسإلانعدتريءامذاذروًاريزغلطهيرطملاناك
لفسأعراشلاءاوضأيفةريغصحزقساوقأىأردقناكل،ًاليلقفقوت
ينرايبىدلنكيمل،لاحيأب.زبيفةباوبدنعهاجتالاديحوقيضلامسقلا
عراشلاربعىرجوهسأرقوفهفطعمعفر،ةرايسلانمجرخ.تقورلوم
نمهنأًاحضاوادب،لجروربيوونوسرافيإناكثيحيمامألابابلاىلإ
.هراظتنابنوفقي،ةيناتسكابلوصأ

،يزاينيلعهنأبهسفننعةرشبلانكادلجرلافّرعورلوممهحفاص
.يراهراج

رداغدقف،نكممتقوعرسأيفانهرلاونوكيس":رلوملاق
."؟متدجواذام.لادملس

نآلاءيشمهأ.ىشخأامك،مامتهاللًادجةريثمءايشأ":نوسرافيإلاق
."...انتطرشطابضدحأنأةفاحصلاربخنسفيكةفرعموه

."تامولعملابٍزاجيإنعاذام.ةعرسلاهذهبسيل،ًالهم":رلومرمذت



."يعمَلاعت":لاقوةتهابةماستبانوسرافيإمستبا
ىلعًالوزنضفخنمبابربعنيرخآلاةثالثلاتاقرسلاةدحوسيئرداق
هتعاطتساردقليحنلاوليوطلاهدسجرلومىنحأ.وبقلاىلإةجّرعتمملالس
.ةيبقألابحينكيمل.ناردجلاوأفقسلاّسمىدافتيل

نيحةيرجآلاناردجلانيبددرتيًاموتكمىدصنوسرافيإتوصناك
داعملاةينورتكلإلالئاسرلانمًاددعنوليتبتقلت،فرعتامك":لاق
لتقبفرتعايذلاصخشلانمهيلإتلسُرأاهنأيعّدي.لوهنماههيجوت
ةينورتكلإلالئاسرلاتأرقوةطرشلاةدايقرقمىلإتبهذدقل.نسثيبانآ
اهنكل.ةموهفمريغةمهبمةرثرثًامومعاهنإةظاظفلكبلوقأس.ةعاسلبق
ةقيمعةفرعمنودنماهكلتميلاهبتاكنكيملتامولعمىلعًالعفيوتحت
يفلوهعضتتامولعملانأنممغرلابو.نسثيبانآتومةليلثدحامب
."ةءاربّكصًاضيأودبيامىلعهحنمتاهنأالإ،ةيسمألاكلتةقشلا

ناك،لخادلايف.رخآبابراطإتحترلومىنحنا،"؟ودبيامىلع"
ةعبرأدوجويفريكفتلامدعلواحيًاينحنمىشموً،اضافخنارثكأفقسلا
مث،نورقهرمعنيطونابضقبًاعمةكسامتمءانبداومنمهقوفقباوط
يوتحتةينورتكلإلالئاسرلانإلقتملأ؟نوسرافيإايينعتاذام":ًالئاقعبات
."؟ٍفارتعاىلع

قودنصانحتفوهبوساحانلّغش.لوهةقشانّشتف،ًالوأ":نوسرافيإلاق
اهلسرأامكًامامت،اهاقلتدقناكيتلاةينورتكلإلالئاسرلالكاندجوودراولا
.ً"احضاوةءاربَّكصاندجو:رخآىنعمب.نوليتبىلإ

تيبةفرعماننكميله.كلذتعمس":حضاوجاعزنابرلوملاق
."؟ةعرسبديصقلا

ةينورتكلإلالئاسرلاكلتثعبيذلاصخشلا،عبطلاب،وهديصقلاتيب"
."يراهبوساحىلإ

ً.اتاوصأرلومعمس
كلتدنعهنإ":يراهراجهنأبهسفننعفّرعيذلالجرلالاق

."ةيوازلا
،يندعملاكابشلافلخنامثجينالجرناكثيحنزخممامأاوفقوت

ىأر.لجسيرخآلاوً،اددعأرقيولومحمبوساحىلإًاحابصمهّجويامهدحأ
بوساحلاىلإامهدحأ،رادجلايفسبقمنمنادتمينييئابرهكنيكلسرلوم
هرودبًالصتمناكيذلا،شخشخييولخايكونفتاهىلإرخآلاولومحملا
.بوساحلاب



."؟كلذتبثياذامو":لاقوهتعاطتساردقهتماقرلومّدش
هنإيلعلوقي":لاقويراهراجفتكىلعهدينوسرافيإعضو

ةرملوأكلتتناكو،نسثيبانآلتقمنممايأةعضبدعبوبقلايفهدجو
نزخميفهبلصتملايولخلافتاهلاعملومحملابوساحلااذهاهيفىري
."فتاهلانمًافلسانّقثوتدقل.يراه

."؟و"
دقل.لومحملابوساحلاىرتشانمفاشتكانآلالواحن.لوهلهنإ"

."لاحيأبةرداصلالئاسرلانمانققحت
.كاذنآهملؤيهرهظناكذإهينيعرلومضمغأ
ةينورتكلإلالئاسرلالك":عباتوًاتابثإهسأرنوسرافيإّزه،"يههذهو"

."هيلإاهلسرأدقًالوهجمًالتاقنأقّدصنانلعجيراهلواحييتلا
.ً"اديجاذهودبيال.ممه":رلوملاق
."ةقشلايفيقيقحلاليلدلاربيودجو"
ًافافشًاسيكعفرو،ههجومهجتيذلاربيوىلإًارسفتسمرلومرظن
ً.اريغص

.".هيأ.هيأنيفرحلالمحي؟حاتفم":رلوملاق
."انآةقشحاتفمقباطي.فتاهلاةلواطجرديفدجُو":ربيولاق
نميوقلاءوضلالعج.ربيوىلإلاعفنايأنودنمرلومقّدح

باتناو،سلكلاءامبةيلطملاناردجلالثمًادجةبحاشمههوجوحابصملا
."جرخأنأبجي":متمتّمث،ربقيفهنأروعشرلوم



37
نامريجينويبس
لوأبرعشورغثلاةمستبمةاتفهجوىلإرظنوهينيعيراهحتف

.برضتةليقثةقرطم
.عادصلاوأةاتفلاةماستباِفتختملنكلً،اددجمهينيعضمغأ
.ةليللاثادحأبيترتديعينألواح
يدتريةماقلاعوبرملجر،قافنألاراطقةطحميفضاحرملا،لوكسار

دوسأرعش،ةيبهذمتاوخاهعباصألوحةدودممدي،ندنديّةثرينامرأةّزب
خراصضقانتيفو."نوميسكقيدصانأ،يراهًابحرم".ليوطببدمرفظو
وهو،نوميسقيقشهنأادبقئاسعمةعمالةديدجسديسرم:ةيلابلاةّزبلل
.بهذلابةنيزمرعشلاةفيثكديو،هيخأينيعكنيتحرمنيتينبنينيعوذ

نمجيزمباثّدحتدقةرايسلايفنييمامألانيدعقملاىلعنالجرلاناك
،نيكاكسلاةعابو،كريسلالاّمعبةصاخةبيرغةربنوةيديوسوةيجيورن
ايكلاحفيك".ريثكلاالوقيملامهنكل.صقرلاقرفيّنغمو،نيظعاولاو
له.يقيدصايةقينأسبالم"."؟كلذكسيلأ،ئيسسقط"،"؟يقيدص
؟يراهاينّخدتله".غبتفئافلةعالوةقطقطوةيّدوةكحض."؟لدابتن
،ءيشلاضعبةيوقنوكتدق،كلضفنمةدحاوذخ.ةيسورغبتفئافل
ركذدقدحأنكيمل.كحضلانمديزم."فرعتامك،اهتقيرطبةديجاهنكل
.هنودصقييذلاناكملاوأليكارمسا

ً.ادجًاديعبنكيملهنأنيبت
قوفتزتهاو)نونفلافحتم(شنومفحتمدعبةرايسلاتفطعنا
ٍلحوممدقةركبعلممامأتارايسلانكرلةحاسىلإةيعانطصاتاّبطم
ناتريبكناتديدجناتنثا؛تاروطقمثالثةحاسلاةياهنيفتناك.ٍلاخو
.اكيلقيدانصىلعفقت،تالجعنودنمةريغصةميدقةدحاوو

ّلطأدقوةأرمالظيراهىأرونيتريبكلانيتروطقملاىدحإبابحُتف
.ةسمخمهنإ:يراهّدع.اهفلخنممهسوؤربدالوأ

رغصأتمّدق.نولكأيمهبقاريةيوازلايفسلجوًاعئاجسيلهنإلاق
دالوألاقّدح.ةسايكنودنموةعرسبهولوانتو،ماعطلاةروطقملايفنيتأرملا
نألواحويراهمهزمغً.اضعبمهضعبنوعفديونوهقهقيمهويراهىلإ
كلذناك.ءطببسبيتملاهدسجىلإللستيردخلابرعشنأدعبمستبي
رتميتنسلكيفملألابرعشيوهوهنمنيرتمدوجوىلإًارظنًاديجًاربخ
،هفتكىلعٍّدوبّتبرونيتيفوصنيتيناطبهاطعأدقنوميسناكذئدعب.هنم



ايانهنامأبكنكل،نوتليهسيلهنإ":ةريغصلاةروطقملاوحنأموأو
."يقيدص

ىلعداّربلاهلوخدروفيراهدسجيفيقبدقناكءفديأىفتخا
هساقمناكيذلانتسيوأءاذحعلخدقناك.ةروطقمىّمسملاةضيبلكش
يفنيتليوطلاهيقاسلةحاسمداجيإلواحوامهكرف،هيمدقساقمنملقأ
.بطرلاهلاورسعزنةلواحموههلعفركذتيءيشرخآناك.ريصقلاريرسلا

."هيه...هيه...هيه"
نمردصتةكحضلاوىفتخادقريغصلاينبلاهجولاناكو،هينيعحتف

ةعشأنمطيرشهنملخدييذلا،حوتفملابابلاربع،كاذنآجراخلا
هسفنيراهعفد.كانهةّتبثملاروصلاوهفلخرادجلاىلععمليوسمشلا
ناعفاينايبصكانهناك.جراخلايفنَمىلإرظنو،هيقفرمىلعدنتسيل
اهيفيقلتسييتلاةروطقملامامأًاضعبامهضعبلوحامهيعارذناعضي
ببسلااذهلامبر.نيَحرف؛كلذنمرثكأ،ال.نيرورسمناودبياناك.كاذنآ
.ريغصلوكسارىلإةبوعصبيراهفّرعت

عضبسلج.عادصلالهاجتينأرّرقوريرسلاجراخهيقاسيراهعفد
اممًاريثكأوسأنحمبّرمدقناك.ماريامىلعهتدعمنأّقثوتيلٍناوث
ىلعناكةقباسلاةيسمألايفةبجولاءانثأيف.ءوسلايفةياغ،سمأثدح
همفءاقبإيفحجنهنكل،هبرشييوقءيشمهيدلناكنإلأسينأكشو
يقبنأدعبنآلالضفأوحنىلعبارشلاهدسجلّمحتيسامبرً.اقلغم
؟ةليوطةدملادتعاببرشي

.جراخلاىلإاطخنيحهلاؤسنعبيُجأ
أيقتونيتضراعلاىلعهسفنيراهدنسأنيحنيشهدنمدالوألاقّدح

.هديرهاظبهمفحسممثةّدعتارمقصبولعس.ينبلابشعلاىلع
نأك؛هيتفشىلعمسترتةضيرعةماستباوفقينوميسناك،رادتساامدنع
."؟يقيدصايماعط".مويللًادجةيعيبطلاةيادبلاوهةدعملاغارفإ

.أموأوهقيريراهعلتبا
ةراظنوةضيرعةقايبًافيظنًاصيمقو،ةدّعجمةّزبيراهنوميسراعأ
ةيئوضلاةراشإلادنع.اتاغكرامنيفىلإاقلطناوسديسرملاابكر.ةريبكةيسمش
فقيلجرىلعخرصوةذفانلاجاجزنوميسلزنأسالبزرنربلراكيف
لجرلاىأردقهنأمهبمروعشيراهباتناً.اراجيسنّخديكشكجراخ
ًالجسلجرللنأًامئادينعيروعشلااذهنأهتربخنمفرع.لبقنم
.يراههعمسيملًائيشخرصولجرلاكحضً.ايمارجإ



."؟كفراعمدحأ":لأس
."لصوةلص":نوميسلاق
ىلعرضخألاءوضلادنعرظتنتةطرشةرايسبقاريوهو،يراهرّرك

."لصوةلص":عطاقتلانمرخآلافرطلا
.لافلوأىفشتسموحنًابرغنوميسفطعنا
وكسوميفلوكساراهكلتمييتلاتالصلاعونام،ينربخأ":يراهلاق
لثمصخشنويلمنورشعاهنكسيةنيدميفصخشىلعروثعلااهنكميو
."؟ةيسورلاايفاملايهله":عباتوهعباصأيراهقطقط،"؟كلت

ىلعروثعلايفلضفأًادحأدجتملاذإ.امبر":لاقونوميسكحض
."صاخشأ

."؟)ةيتايفوسلاتارابختسالا(.يب.يجد.هيك"
،"ةدوجومدعتملاهنإف،يقيدصايحيحصوحنىلعركذتأتنكاذإ"

.ىلعأٍتوصبكحضواذهنوميسلاق
.يب.يجد.هيكلاجرنأةيرسلاتارابختسالايفةيسورةريبخينتربخأ"

."ضرعلانوريدينولازيالنيقباسلا
،رمألاوهكلذ.ةلباقمتامدخو،تامدخ":لاقوهيفتكنوميسّزه

."فرعتامك
.ةقلغمةنحاشامهتزواجتثيحعراشلاىلعةعيرسةرظنيراهىقلأ
-هتظقيأدقتناكيتلانيتينبلانينيعلاتاذةاتفلا-ستلعجدقناك
زندريفوتيدالبجادةفيحصنمةخسنيرتشتونايوتىلإةعرسمبهذت
مل.امهنمٍّيأيفبولطمةطرشلجرنعءيشكانهنكيملنكل،غناغ
ملنإ،فرعيهنألناكميأيفههجوراهظإهرودقمبنأينعيكلذنكي
.ةطرشةرايسلكيفةدوجومنوكتسهلةروصنأً،امامتًائطخمنكي

لوكسارهايإهاطعأيذلاحاتفملاعضو،بابلاىلإةعرسبيراهىشم
ةفيحصكانهتناك.قاورلايفةبلجيأثدُحيالألواح.هرادأولفقلايف
بابلاقلغأ،انآةقشلخادحبصأامدنعو.نسنومديرتسأبابجراخ
.ءادعصلاسّفنتوهفلخءودهب

.هنعثحبتاميفرّكفتال
دقءيشنكيمل.ةفرغدعبأىلإبهذً.اقناخةقشلايفءاوهلاناك

يذلاسمشلاءوضيفرابغلاتارذتصقارت.كانهةرمرخآناكذنمَّسُم
ناك.اهيلإرظنيفقويتلاثالثلاتاحوللاءيضيوةذفانلانملخدي
روصلانمبرتقا.ةهّوشملاسوؤرلايفبيرغوحنىلعفولأمءيشكانه



نكيمل،هيلإثّدحتتاهنأول.يتيزلاءالطلالتكقوفهعباصأفارطأرّرمو
.هلوقتاممهفيل

.خبطملاىلإبهذ
ّشتفوةذفانلاحتف.هنمحوفتدسافلانهدلاوتايافنلاةحئارتناك

ملاهنكلتفطُشدقتناك.خبطملاةلسغميفةدئاملاتاودأوقابطألا
نمةريغصءارمحةعطقجرخأو،ةكوشبةّبلصتملاماعطلااياقبسخن.لسُغت
.راحلفلف.همفيفاهعضوو،ةصلصلا

بسارامهادحإيفو،ةمخضردقفلخنيتريبكبارشيسأكدجو
ملهنكل،اهنمهفنأيراهبّرق.ّسمُتملىرخألانأتدبنيحيف،رمحأ
.ناتيداعءاماسأكبارشلايسأكبناجبتناك.ئفادجاجزةحئارالإمشي
نمءوضلاىلإنيسأكلاعفرلاهلمعتسافنوحصلالسغلشامقةعطقدجو
.ةجزلةقبطىرخألاىلعو،ًةفيظنامهادحإتناك.تامصبكرتينأنود
ضمغأ؟الوكاكوك.ةوهقةهكنعم،ركس.هعبصإّصموهرفظبةقبطلاّكح
الوك.دحاوصخشليسنرفبارشوءام.ال؟الوكويسنرفبارش.هينيعيراه
اهعضووشامقلاةعطقيفسأكلافل.رخآلاصخشلااهمدختسيملسأكو
سّسحتوءاملانازخءاطغحتف،ماّمحلاىلإبهذ،ةأجف.هترتسبيجيف
.ءيشال؛هلخاد

،برغلانمتبرتقادقبحسلانأىأرو،عراشلاىلإيراهداع
ذختادقناكذإ،ىلفسلاهتفشيراهَّضع.ءاوهلايفدربةعسلكانهو
.زبيفةباوبوحنيشميأدبوًارارق

.لافقألاعناصلحميفدضنلافلخباشلاىلإًاروفيراهفّرعت
يفتناكيتلا،هتيوهنعىتفلالأسيالألمأيوهو،يراهلاق
."ةطرشلانمانأ،ريخلاحابص":لادملسيفوبلآسيدغيفلزنميفهترتس

."فرعأ":لاقوًابناجهتفيحصىتفلاعضو
.ةظحللاكلتيراهىلعرعذلارطيس
ةضيرعةماستباىتفلامستبا،ً"احاتفمذخأتلانهىلإتئجكنأركذتأ"
."ينئابزلكركذتأ":عباتو

."عقاولايفًانوبزتسلانأً،انسح":لاقويراهحنحنت
."؟هوأ"
."...ببسوهاذهسيلنكل.يلحاتفملانكيمل،ال"
."؟كلذكسيلأً،اسيئرًاحاتفمناك.كلنوكينأبجي":ىتفلاهعطاق
ناكملايفرمتةيرودةرايسهنيعفرطبىرينأعاطتسا.يراهأموأ



فيكلءاستأ.هنعملكتلاتدرأاموهسيئرلاحاتفملاناك":لاقوءطبب
حاتفم.اذهلثمسيئرحاتفمنمةخسنىلعلصحينأليخدلنكمي
."ًالثم،غنيفويرت

ريغكلذ":ةرّوصمةيملعتالجمأرقيصخشلةلماكةعانقبىتفلالاق
نإف،اذهل.لمعتةقباطمةخسنعنصتنأنكميغنيفويرتاهدحو.نكمم
.ءانبلاةنجلنمبوتكمرّوزمضيوفتىلعلوصحلايهةديحولاةقيرطلا
ةيؤربلطنساننأل؛حاتفملامالتساليتأتنيحهفاشتكانكميكلذىتحنكل
."ىنبملايفققشلايكلامةحئاليفلجسمكنأنمّقثوتنوكتيوه

صخشحاتفمناكو،ةسيئرلاحيتافملاكلتدحأىلعتلصحيننكل"
."رخآ

تّقثوتوكتيوهترهظأكنأماتحوضوبركذتأ،ال":لاقوىتفلاسبع
."؟هتملتساكنأنظتيذلانمحاتفم.مسالانمانأ

ةرايسدضنلافلخيجاجزلابابلاىلعساكعنالايفيراهىأر
.سكاعملاهاجتالايفّرمتاهسفنةطرشلا

."؟ةخسنىلعلوصحللىرخأةقيرطيأكانهله.رمألاَسنا"
ةعابنمٍتابلط،حيتافملاهذهعنصتيتلا،غنيفويرتىقلتت.ال"
حيتافملاةيانعببقارنوقئاثولانمّتبثتن،تلقامكو.طقفانلثمنيدمتعم
ماظنلانوكينأبجي.ةينبألاقفارموةكرتشملاتاراقعلالكلبلُطتيتلا
.ً"ادجًانمآ

تلصتا".:فاضأوًاجعزنمهديبههجويراهكرف،"معن،كلذكودبي"
تملتسادقاتاغيرفنجروسيفشيعتةأرمانإيلليقوتقولاضعبلبق
يئابرهكىلإيناثلاتطعأو،اهتقشيفاهدحأىلعانرثع.اهتقشلحيتافمةثالث
يننأوهمهملا.رخآناكميفثلاثلااندجووً،ائيشحلصينأضرتُفيناك
نمكلذنمقثوتلاكنكميله.ثلاثلاحاتفملاتبلطاهنأقّدصأال
."؟يلجأ

."؟كسفنباهلأستالاذاملنكل،ديكأتلابيننكمي":لاقوهيفتكىتفلاّزه
."اهسأرىلعرانلامهدحأقلطأ"
."!هاي":نفجهلفرينأنودنمىتفلالاق
؛طيسبشاعترا؛امءيشبرعشّمث،كارحنودنمًانكاسيراهفقو

دقنكيمل.تفاخٍحنحنتتوصعمس...ّمث؟امبربابلانمءاوهةحفن
،صخشلاوهنمىرينألواح،ريدتسينأنودنمو.لخديًادحأعمس
.ةيوازلاكلتنمًاليحتسمناكرمألانكل



يراهعلتبا،انهو،"ةطرشلا":هفلخٍلاعوٍّداحٍتوصبصخشلالاق
.ةبوعصبهقير

."؟معن":يراهفتكقوفنمرظنيوهو،ىتفلالاق
زوجعلاةديسلاةقشمحتقامهدحأنإنولوقي.جراخلايفمهنإ":لاق

انرودقمبناكنإنولءاستياذهلً،اروفديدجلفقىلإجاتحت.14مقر
."ةعرسبدحألاسرإ

."ىرتامكلوغشمانأ.فلآايمهعمباهذلاكنكميً،انسح"
هسفنعمسً.اديعبتاوطخلاعقوىحضأىتحعمسلايراهىغصأ

لكاهسفنبتملتسااذإقّقحتتنأنكميله.نسثيبانآ":سمهي
."؟حيتافملا

."اهتملتسااهنأنمّدبال.كلذليعادال"
يأبكلذنمقثوتلاكنكميله":لاقودضنلاقوفيراهىنحنا
."؟لاح

داعّمثنمو،ةيفلخةفرغيفىفتخاوةقيمعةديهنتىتفلاقلطأ
."هذهو،هذهو،هذه.كسفنبرظنا":لاقوهتاحفصّبلقيًافلملمحي

يتلاجذامنلاعمةقباطتمتناك.ميلستلاجذامنىلإيراهفّرعت
عيقوتبتناكجذامنلالك،نكل.انآحاتفممالتسالءاجنيحهسفنباهّعقو
عقونيحهعيقوتلمحييذلاجذومنلانيألأسينأكشوىلعناك.انآ
.خيراوتلاىلعهرظن

لبقناككلذنكل،بآيفّملُسحيتافملارخآنأانهلّجُس":لاق
."...وانهىلإيئيجمنمليوطتقو

."؟معن"
تنكامتدجودقل.كلًاركش":لاقمثءاوخلايفيراهقّدح

."هيلإةجاحب
دحأنميراهلصتا.تدادزادقحيرلاةعرستناك،جراخلايف

."؟يتب".سالبيريكلافيففتاهلاكاشكأ
ناك.كانهاّقلحوةراّحبلاةسردمجربقوفحيرلايفناسرونراط

براضدوسأنولبغبطصايذلا،يرحبلاولسوأدرويفسرونلايرئاطتحت
دعقمىلعناسلجيناصخشناكثيحغربكإو،ءوسلابرذنيةرضخلاىلإ
.نيتريغصنيتطقنلثماَودبدقويبشخ

،امهئاقلتقونع:نسثيبانآنعثيدحلانمىهتنادقيراهناك
دقيتبتناك.لوكسار،اهيفثدحامضعبركذييتلاةريخألاةيسمألاو



عيبدقناك.لومحملابوساحلابّقعتاوعاطتسامهنأهرابخإنمتهتنا
تناك.موسولوكضرعرادبناجبتربسكإرجتميفروهشةثالثلبق
يراهىعّدايذلاوههبلصتملايولخلافتاهلاو،نسثيبانآمسابةلافكلا
.هدقفدقهنأ

."سرونلارويطتاخرصهركأ":يراهلاق
."؟هلوقتلكيدلاملككلذله"
."معن...تاذلابةظحللاهذهيف"
ناكام.يراهايانهنوكأالأبجي":تلاقودعقملانعيتبتضهن

."يبلصتتنأبجي
حيرلايفغبتةفافللاعشإةلواحمنعيراهىلخت،"انهكنكل"
."؟كلذكسيلأ،يننيقدصتِكنأينعياذه":عباتو

.ةبضاغاهيعارذتّدمنأيتبتدر
مليننإىتحًاقثاوتسل.هنيفرعتاممرثكأفرعأال":يراهلاق

."انآلتقأ
.حيرلابهميفًاقيشرًاقيلحتاذّفنوسرونلاارئاطقرتفا
."ىرخأةرمهفرعتامينربخأ":يتبتلاق
،انآةقشحيتافمىلعامةقيرطبلصحدقلجرلااذهنأفرعأ"
بوساحذخأ،رداغامدنع.اهلتقمةليليفجرخيولخدينأهلحمسامم
."هعميولخلايفتاهولومحملاانآ

."؟انآةقشيفلعفييولخلاكفتاهناكاذام"
تنك.ةيسمألاكلتءانثأيفيترتسبيجنمعقودقهنأنمّدبال"
."كتربخأامكةيويحلابًامعفم

."؟اهدعبو"
عرزوةميرجلادعبنلوكرالىلإةدايقلا.ةطيسبةيلصألاهتطختناك"

يتلاةيمسالاةحوللابًالصتم،وبلآهينرآهيلاشيفهمدختسايذلاحاتفملا
يفتاهدجوامدنع.كشيأدحأباتنيالىتح؛.هيأ.هيأيفرحلمحت
دقيننأودبتاهلعج.ًاليلقةطخلاليدعتهرودقمبنأةأجفكردأ،يولخلا
مدختسامث.وبلآىلعموللاعقيىتحرومألاتّبترمثًالوأانآتلتق
ةقيرطبةينورتكلإلئاسرثعبيأدبو،رصميفمّدخمبلاصتالليولخلايفتاه
."لسرملابّقعتاهعمليحتسي

."...ىلإهدوقيس،هرثأدحأىفتقااذإو"
امًابطخكانهنأفشتكأنأبجيناكام،كلذىلإةفاضإ.ّيلإ"



ً؛اضيأكاذنآسيلحجرألاىلعو.رونيليتنمةيلاتلاةروتافلاىقلتأىتح
."ةيانعباهعجارأاليننأل

."كفتاهدقفتنيحككارتشافقوتوأ"
:لاقمثً،ابايإوًاباهذناكملاعرذيأدبودعقملانميراهزفق."مم"

اورثعتمل.وبقلايفيتفرغىلإلخدفيكوهمهفلاىلعُّيصعلاءيشلا"
.لفطتملوخدبانانبميفدحأحمسينلو،ماحتقانعتامالعيأىلع
ناكاملك،عقاولايفً.احاتفمكلتميناكهنأنمّدبال،ىرخأتاملكب
ةباوبلاحتفيًاسيئرًاحاتفممدختسناننأل؛دحاوحاتفموههيلإجاتحي
اذكهىلعلوصحلاًالهسسيلنكل،ةقشلاو،وبقلاو،ةّيلعلاو،ةيمامألا
."..ً.اضيأحتفيانآةقشحاتفمناكو.حاتفم

ناتريبكناتعفاراهيلعءارضخةلقانتناكً.ابونجرظنويراهتكس
.يرحبلادرويفلاةياهنىلإاهقيرطقشت

."؟هيفركفتيذلاام":يتبتلأس
."يلجأنمءامسألاِضعبنمقّقحتلاكنمبلطأستنكنإلءاستأ"
."تلقامك،ًالصأانهنوكأّالأبجي.يراهايكلذلعفأالألّضفأ"
."تامدكلاهذهبتبُصأفيكلءاستأو"
نمله.ودوج.بيردتلا":تلاقواهترجنحىلإةرشابماهديتعفترا
."؟هنعلءاستترخآءيش

جرخأ."ربيوىلإهذهءاطعإكرودقمبناكنإلءاستأتنك،معن"
نأهنميبلطا":لاقوهترتسبيجنمشامقةعطقبةفوفلملاسأكلايراه
."يتامصبباهتنراقموتامصبدوجونمّتبثتي

."؟كتامصبهيدلله"
يبلطاو.ةميرجلاةبعشيفظوملكتامصبيعرشلابطلامسقكلتمي"
."سأكلايفًادوجومناكامليلحتهنم

."...يراه":باتعةربنبلوقتتعرش
."؟كوجرأ"
.سأكلاتذخأويتبتدّهنت
."ندمسيسالةكرش":يراهلاق
."؟كلذبينعتاذامو"
ةحئاليفثحبلاكنكمي،ءامسألانمقّقحتلانأشبكيأرتريغاذإ"
."لافقألاعنصلةريغصةكرشاهنإ:ندمسيساليفظوم

.ةناكتساريبعتاههجوىلعرهظ



.ً"ادجًاديعسنوكأسف،سأكلاربيوتيطعأاذإ":ًالئاقهيفتكيراهّزه
."؟جئاتنلاىلعربيولصحينيحكبلصتأفيك"
."ً؟اقحيفرعتنأيفنيبغرتله"ً:امستبميراهلاق
."؟انقفتا،تنأيبلصتا.نكمياملقأفرعأنأديرأ"
."؟بهذنله":لاقوماكحإبهلوحهترتسيراهَّدش
هبجاحعفرنأالإيراهنمناكامف،كرحتتملاهنكل،يتبتأموأ

ً.ابارغتسا
هنأنظتله.نوجنيًاماقتنادشألانأصاخلاءزجلا.هبتكام":تلاق
."؟يراهايحيحص

تارايسلاجيجضّركذ.ةروطقملايفريصقلاريرسلايفهيقاسيراهّدم
ىلإءاغصإلاوريرسلايفءاقلتسالا؛لاسبوأيفهتلوفطبيراهاتاغكرامنيفيف
،فيصلايفةعداولازنسلادنأيفهّدجىلإنوبهذياوناكامدنع.ريسلاةكرح
تارايسلاجيجضىلإةدوعلا:هيلإّنحييذلاديحولاءيشلاوهكلذناك
وأً،اجيجضردصيمداعوأ،ةيرانةجاردالإهرّكعياليذلا،مّونملاداتعملا
.ةديعبةطرشةراّفص

ستّدوت":لخديوهولاقيذلا،نوميس.بابلاىلععرقكانهناك
فيكاهربخأدقيراهناك.ً"اضيأًادغمونلالبقةياكحاهيلعّصقتنأ
.دالوألالكنممونلالبقامقانعبئفوكو،زفقلارغنكلاّملعت

رادجلاىلعةقلعملاةروصلاىلإيراهراشأّمث،تمصبنالجرلانّخد
."انآدلاو،نافيتس؟كلذكسيلأ،هقيقشولوكساركلذ":لاقو

.نوميسأموأ
."؟نآلانافيتسنيأ"
عونممعوضوملانأيراهفرعوً،اقحمتهمريغ،هيفتكنوميسّزه

.هلوحثيدحلا
."ةروصلايفنيديجنيقيدصلثمناودبي":يراهلاق
لوكسارىضمأ.ناقيدصامهنإ.فرعتامك،يمايسمأوتلثماناك"
دقكنأىرأ":فاضأونوميسكحض،"نافيتسنمًالدبنجسلابنيمكُح
ةبوقعيضمتنأفرشهنإ؟مهفتله.فرعلاهنإ.يقيدصايتشهُد
."فرعتامك،كدلاووأكقيقشنعنجس

.ً"امامتهسفنروعشلاةطرشلاباتنيال"
كلذسيل.نايرجغناقيقش.نافيتسولوكسارنيبزييمتلااهنكميال"
:لاقويراهىلعغبتةفافلضرعوّرشك."ةيجيورنلاةطرشلاىلعًالهس



."نيعانقناعضياناكنيحةصاخ"
لأسمث،ءاوهلايفًامهسقلطأوغبتلاةفافلنمًاسفنيراهذخأ
."؟امهنيبثدحاذام":نوميس

:لاقوةريثمةراشإيفامهعسوىلعهينيعنوميسحتف."؟نظتاذام"
."عبطلابةأرما"

."؟انآ"
،اذل،امءيشةفرعمنمبرتقيهنأفرعيراهنكل،نوميسدريمل

اهنألانآبةقالعيأدريملنافيتسنأببسلاناكله"ً:ادّدجمهلأس
."؟وجداغتقتلا

اهلانآنكل،انآنكتمل":لاقمث،فقووغبتلاةفافلنوميسأفطأ
."ينويبسلااهيأًءاسمتمع.مأ

."؟ريخأدحاولاؤس.مم"
.نوميسفقوت
."؟ينويبسةملكينعتاذام"
.يناملأسوساج؛نامريجينويبس":لاقوٍتفاخٍتوصبنوميسكحض

ضعبيفيبصمساهنإ.ةءاسإيأهبدصُقيالف،يقيدصايِخرتسا،نكل
."نكامألا

.بهذوبابلاقلغأمث
نينطوهكاذنآهعامسنكمياملكو،تّفخدقحيرلاةعرستناك
ىلإدلخينأيراهعطتسيمل،كلذنممغرلاب.اتاغكرامنيفيفريسلاةكرح
.مونلا

يف.جراخلايفتارايسلاىلإعمسلافهُرتريرسلاىلعيتبتقلتسا
اهلاهدرسييتلاصصقلانكتمل.هتوصىلعًابلاغمانتتناكاهتلوفط
ىلعاهسفننكتمل.همالكءانثأيفاهركتبيامنإو،باتكيأيفةدوجوم
:مهتاذصاخشألاتنمضتواهسفنةقيرطلابًانايحأتأدباذإىتح،قالطإلا
نيصللاعضوبًامئاديهتنتتناكو.ةعاجشلاهتنباوًايكذًابأ،نيريرشنيّصل
.نابضقلافلخ

نأتكردأ،تربكامدنع.أرقياهدلاوتأراهنأطقيتبركذتتمل
حبصيسناك،كلذنممغرلابنكل.ةءارقلارسعىعديًائيشىناعاهدلاو
.اهتدلاوتلاقامكً،ايماحم

."يحبصتنأكديرنامكًامامت"
تلُبقدقاهنأيتباهتربخأامدنعو،نيماحملانعنكتملصصقلانكل



.اهتدلاوتكب،ةطرشلاةيلكيف
اهيمدقتعفدوتهوأت.سرجلاّنردقمهدحأناك.ةعزفيتبتقافأ
.ريرسلاجراخ

."انأاذه":ينيبلالاصتالازاهجربعمهدحألاق
.نآلادعبكتيؤرديرأاليننأكتربخأ":شعترتيهو،يتبتلاق

."انهنمبهذا
...دقل.كلذكتسلانأ.يتيجسىلعنكأمل.رذتعأنأدعببهذأس"

."طقفقئاقدسمخ.يتبايكوجرأ.بسحفةرطيسلاتدقف
.تامدكلايراهظحالدقوًاسبيتملازيالاهقنعناكو،تدّدرت
."يعمةيدهلمحأ":لاق
نمف،ثدحامهمامتقويفهبيقتلتساهنأتّرقأدقوتدّهنت

اهبوثتّدشّمث،رزلاتطغض.لمعلايفالانهرومألاحيضوتلضفألا
.ملالسلاىلعتاوطخلاعقوىلإعمسلافهرتبابلادنعترظتناواهلوح

ءاضيبلافوهلساهديفيدةماستبا؛مستباو،ً"ابحرم":اهآرنيحلاق
.ةضيرعلا
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ةيغامدفيفالت
رعشتسانأدعباهّسميالأًادجًاصيرحناكو،ةيدهلارلاوموتاهاطعأ
.اهّمشتنأيراوضلاعيطتستةسيرفاهنأكاهدسجةغللالخنماهفوخ
هتعبتف،ةكيرألاىلعسلجو،ةشيعملاةفرغىلإاهزواجت،كلذنمًالدب
يفتاعفايءاسنققشيفهسفندجيناكذإ؛هلوحرظن.ةفقاوتيقبو
،ةيداعنكلةيصخش؛اهسفنةقيرطلابًابيرقتةثثؤماهلكوةمظتنمتاقوأ
.ةبيئكنكلةقينأ

.هبلطامتلعف."؟اهيحتفتنلأ":لأس
."جمدمصرق":ةراتحمتلاق
.)ةيقيسومةقرف:يناوجرأرطم(نيرلبريب.جمدمصرقيأسيل":لاق
."نيمهفتسوهيلّغش

نكتمل.ويريتساهوعدتةسئابةلجسمتلّغشنيحاهيلإرظنلانعمأ
ً؛اريثمدسجلانكيمل.اهتقيرطبةولحنكلً،امامتايحملاةليمجنولةسنآلا
امتبحأدقتناك.قيشروليحنهنكل،اهزييمتنكميةريثكتاءانحناال
ناكنيحتارمعضبلوألقألاىلع.ًةلوقعمةسامحتدبأواهعمهلعف
.ةدحاوةرمنمرثكأترمتسادقةقالعلاتناكعقاولايف،معن.اهعمًاقيقر
.قالطإلاىلعلّضفملاهعوننمنكتملاهنألً؛اقحةشهدللريثم

لثم-يهنكتملو،رخآلاهجولااهارأدقتايسمألاىدحإيفناك
هلكرمألالعجامم،اهسفنةجوملاىلع-نهبىقتلايتاوللاءاسنلامظعم
عمسييتلاةريخألاةرملااهنأًامومعينعيناككلذنكل،هلةراثإرثكأ
يتبرعشتنأبجيناكً.اقالطإهجعزينكيملاموهو؛نهنماهيف
قباسنودنم،ٍلايلعضبلبقً.اريثكأوسأنوكيدقرمألانأل؛ةداعسلاب
.ةرملوأهتأرنيأهتربخأدقتناك،راذنإ

ةرايسيفسلجتوًءاسمتقولاناك.اكولرنورغيف":تلاقدقتناك
،ًءاتشتقولاناك.ةحوتفمكتذفانوسانلابّجعتعراوشلاتناك.ءارمح
."ةيضاملاةنسلا

بهذهنأركذتييتلاةديحولاةيسمألانأةصاخ،ريبكلوهذببيُصأ
اهيفالسرأدقيتلا،تبسلاةليلتناكيضاملاءاتشلااكولرنورغىلإاهيف
.رخآلاملاعلاىلإنتليغنيليإ

.هوجولاركذتأ":هلعفدرتأرنيحةجهتبمةماستبابتلاقدقتناك
،هوجولالاكشأىلإفّرعتييذلاكغامدنمءزجلااهنإ.ةيغامدفيفالت



."ضرعيفتارقفمدقأنأبجي.يدايتعاريغيدنعوهو
."؟كلذريغنيركذتتاذام.تمهف":لاق
."امصخشىلإثّدحتتتنك"
اهترجنحبعادواهقوفىنحنا،هيقفرمىلعهسفندانسإبكاذنآماق

هضبنكاذناكمأ،عزفٍبنرألثمتحضأو،اهضبنناقفخبرعش.هماهبإب
؟هبرعشيذلا

نيركذتتِكنأضرتفأ":كاذنآٍمومحمطاشنلاحيفهغامدواهلأس
كلتكانهاهنأفرعيدحأناكله."؟كلذكسيلأً،اضيأرخآلاهجولا
له؟اهنمبلطدقناكامك،امهتقالعنأشبًاقلغماهمفتقبأله؟ةليللا
."؟ةلسغملاتحتةمامقسايكأيأهيدلتناك

."؟ينعتاذام":ةكبترمةماستبابهوحنترادتسادقتناك
."؟ةروصتيأراذإرخآلاصخشلاىلإنيفّرعتتسله"
.رذحبهتلّبقو،ةليوطةرظنبهتقمر
."ً؟انسح":فاحللاتحتنمىرخألاهديعفريوهو،لاقدقناك
."يلهرهظريديناك.ال،مم.مم"
بُلطاذإينعأ؟اهيدتريناكيتلاسبالملايركذتتنأنكمينكل"
."؟كلذَلوقكنم

.طقفهوجولاةيغامدلافيفالتلاّزيمت":ًةلئاقاهسأرتّزهدقتناك
.ً"امامتيعيبطيغامديقاب

."؟اهيفتنكيتلاةرايسلانولنيركذتتِكنكل"
امتببحأيننأينعيكلذنأنمّدبال":ًةلئاقهتّمضوتكحض

."؟كلذكسيلأ،تيأر
.اهقنعنعءودهبهديعفر
،هتيؤرىلعتمغُرأامبحتملو،نيتيسمأدعبّهلكرمألاربتختاهلعج

.هبروعشلاوأ،هعامسوأ
يكبتامدنع(زياركزفودنيوةينغأنمةيحاتتفالاروطسلاتحدص

.توصلاتاّربكمربع)ريمأللمامحلا
.توصلاتضفخ
."؟ديرتاذام":نيعارذلايذيسركلاىلعسلجتيهو،تلأس
."رذتعأنأ،تلقامك"
ترهاظت،"؟نكمم،كلذلًادحعضنانعدً،اذإ.نآلاكلذتلعفدقل"

."موتايريرسلاىلإدلخأستنك":تلاقوبؤاثتلاب



ةيؤرلاهّوشييذلارمحألاميدسلاسيل.دعاصتيهبضغنأبرعش
:لاقو،ةقاطلاوءافصلابلجتوجهوتتيتلاةديدشلاةرارحلاامنإو،اهبجحيو
."؟لوهيراهنيأ.لمعلاىلإلقتننل،سأبال"

.ةيلاعةخرصريمألاقلطأامنيب،يتبتكحض
يذلابضغلانمىوقأفىوقأحبصيهنأرعشذإ،هينيعموتضمغأ

ةليلكبيراهلصتا":لاقمث،مراعيديلجءاملثمهقورعربعرشتني
ديحولاصخشلاو،هردصمتنأ.كيلإةينورتكلإلالئاسرلاهيجوتداعأ.هئافتخا
."؟وهنيأ.تقولااذهيفهبقثينأنكمييذلا

ةلئسأيأكيدلناكاذإ":اهمالكتعباتوتفقو،"موتايةقهرمانأ"
.ً"ادغاهعملماعتننأحرتقأ،اهنعةباجإلايننكميالىرخأ

عممامتهاللًاريثمًاثيدحتيرجأ":نلعأامدنعرلاوموتكرحتيمل
مامأ،ةيضاملاةليللاكانهيراهناك.مويلانستوبنجسنعلوؤسملا
جراخلايفيمسرلامّهيزبمسقلادارفأفصنوانكنيحيف،ةرشابماننيعأ
."؟لوكسارعمًافلاحتمناكيراهنأنيفرعتِتنكله.هنعثحبن

."ةيضقلابهتقالعنعوأهنعملكتتاّمعةركفيدلتسيل"
ةريصقلاةصقلاىلإيعمتساو.يتباييسلجتنأحرتقأيننكل،انأالو"

."هئاقدصأويراهبكيأررّيغتساهنأنظأيتلا
."جرخا.موتايالوهباوجلا"
."؟ةصقلايفكدلاوناكنإىتحسيل"
.فدهلاباصأدقهنأفرعواهمفجالتخاحمل
،نييداعةطرشلاجرلةرفاوتمريغ-؟اذهلوقأفيك-رداصميدل"
.نيريفتقولاكلذيفبيُصأنيحكدلاولثدحامفرعأيننأينعأو
."هيلعرانلاقلطأنمفرعأو

.مفلاةرغافتقّدح
."؟حيحص،كلذلةدعتسمينوكتمل":لاقورلاوكحض
."بذكتتنأ"
ًاقفو.ردصلايفتاصاصرتس،يزوعةيقدنبنارينبكدلاوبيُصأ"

َّمثنمو،لزعأوًاديحوناكهنأنممغرلاب،ضوافتللفرصملالخد،ريرقتلل
نيَّيبصعنَيقراسلالعجوههقيقحتلمأيناكاملك.هيلعمواسيءيشال
يفةروطسأناككدلاونأةصاخ،موهفمريغ...ميسجأطخ.نيَّيئادعو
،ريثكلاهنمعقوُتيدعاوباشّيطرش،ليمزهعمناك،عقاولايف.هفارتحا
نمةيقيقحفرصمةقرسعملماعتدقنكيملهنكل.عقوتمدعاصمجنو



."نيتيوقنيّتيقدنبنالمحينيقراسعمسيلديكأتلابو،لبق
مويلاكلذهبضرتُفيو،هئاسؤربةيّدوةقالعىلعظافحلابًامتهمناك"

ٍةرايسيفنيرىلإكدلاولصواذهل.لمعلادعبلزنملاىلإكدلاوّلُقينأ
لزنملايف،بأرملايفتناكاهنأل؛هترايستسيلاهنأركذيفريرقتلالشف
."؟كلذكسيلأ،ربخلاامتيقلتنيح،كتدلاوعمويتبايِكعم

."موتايكلًابت"
نآلاانهىلإيلاعت":هبناجبةكيرألاةداسوىلعتبريوهو،لاق
نظأوًادجتفاختوصبملكتأسيننأل؛ةريصقلاابابةصقىلإيعمتساو
."اذهيعمستنأبجيِكنأًاقح

.رثكأسيلنكل،مامألاىلإةوطختمدقت،دّدرتب
."؟يتبايكلذناكىتم...مويلاكلذيف.سأبال":موتلاق
."ناريزح":تلاقوتسّفنت
اهجتا،بيرقفرصملا،عايذملاربعريرقتلااوعمس.معن،ناريزح"

باشلايطرشلا.نيحلسم،جراخلايفنيعقوماذختاوكانهىلإةرايسلاب
نمنَيقراسلاجورخوأتازيزعتلاارظتنا،دعاوقلابامزتلا.ريبخلاشتفملاو
ةباوبلادنعنيلجرلادحأرهظىتح،فرصملالوخدباملحيمل.فرصملا
دقلجرلاناك.كدلاومساىدان.فرصمةفظومسأرىلإةيقدنبددسي
هنكل،ةأرملايذؤينلهنأخرص.نولشتفملاىلإفّرعتوجراخلايفامهآر
يلختلاهيلعناكنكل.اهناكمنولّلحينأعناميالو،ةنيهرىلإجاتحي
.رّكفي؟لعفياذام،كدلاوو.لدابتلازاجنإلهدحوفرصملالوخدوهحالسنع
.ةمدصلانمنوتوميسانلا.ةمدصةلاحيفةأرملا.ةعرسبرّكفينأبجي
.ةيعوبسألاةلطعلالبق،ةعمج،ناريزحيفموي.كتدلاو،هتجوزيفرّكفي
."؟يتبايةقرشمسمشلاتناكله...سمشلاو

.تأموأ
.هرمأمسحيمث.سأيلا.رتوتلا.فرصملالخادراحوجلامكرّكفي"
."؟يتبايررقياذام؟ررقياذام

.فطاوعلابةلقثمةسمهلاتناك."لخدي"
يطرشلارظتنيونولشتفملالخدي":هتوصرلاوضفخ."لخدي"

اممهدحأهربخينأرظتني.ةأرملاجورخرظتني.تازيزعتلارظتني.باشلا
؛لزنملاىلإباهذلاهنكميو،بيردتوأملحدرجمهنأوأ،هلعفينأبجي
ةعقعقرلاوّدلق،"...عمسيكلذنمًالدب.ةقرشمسمشلاوةعمجلامويهنأل
،يمامألابابلاىلعكدلاوطقس"،هقلحفقسىلعهناسلكيرحتبةيقدنبلا



تس.جراخلايفهفصنو،لخادلايفهفصن،ضرألاىلعددمتو،حُتفيذلا
."هردصيفتاصاصر

.يسركىلعيتبتراهنا
سيلهنأنآلافرعيوكانهًايقلتسمشتفملاباشلايطرشلاىري"

ًالعفرانلانوقلطيوةيلآةحلسأًاقحًامومعنيقراسلاىدلً.املحوأً،ابيردت
.لبقنمهتايحيفهربتخيملفوخبرعشي.درابمدبةطرشلالاجرىلع
ًائيشنكل،سفنلاملعيفةديجةمالعىلعلصحدقف،كلذنعأرق
هترايسّلقتسي.ناحتمالايفًاديجهنعبتكيذلارعذلاهّكلمتي.ّمطحت
هئاقللةباشلاهتجوزيتأتو،هلزنمىلإلصينأىلإاهدوقي.اهبقلطنيو
ىتفلثم،بينأتلاًالّمحتمفقي.ءاشعلاةبجوىلعرخأتهنأل؛ةبضاغ
،ماعطلالوانتدعب.نالكأيوً،اددجمًادبأثدحينلكلذنأدعيو،ةسردم
ىلعوطسءانثأيفًاليتقيدُرأدقًايطرشنإلسارملوقي.زافلتلانادهاشي
."تامكدلاو.فرصم

ةرظن.هتّمربمويلا.كاذنآاهيلإءيشلكداع.اهيديباهسأريتبتفخأ
يأنمةيلاخلاءاقرزلاءامسلايفةيرئادلاسمشلاىلإيلوضفشاهدنا
ً.اضيأ،ملحدرجمكلذنأتنظدقتناك.ىنعم

،هلكفرصملاعقومو،كدلاومسافرعينم؟فرصملااقراسامهنم"
يفنيفقاولاةطرشلايلجرنيبنمًارطخّلثمييذلاوهنولشتفملانأو
كدلاوعضوهرودقمبنأنظييذلاًادجدرابلاصخشلاوهنم؟جراخلا
هيلعرانلاقالطإعيطتسيىتح؟هذختيسيذلارايخلافرعيوةلضعميف
."؟يتب؟وهنم؟فئاخلاباشلايطرشلاعمهلولحياملعفيو

."...سار":تقّشنت.اهعباصأنيبنمليستعومدلاتناك
."يتبايعمسأمل"
."لوكسار"
اسيلو،ناقراسامهنإلاقو،هقيدصبضغ.هدحووهو.معن،لوكسار"

،هظحنسحل.لوكساربةياشولاوهسفنميلستبدّدهيلةيافكًايبغناك.نيلتاق
."لوكسارهكسمينألبقجيورنلارداغينأعاطتسا

.همالكلمكيلرلاورظتناكلذل،جشنتيتبتناك
كعدخينأكسفنلتحمسِكنأ؟هلكاذهيفريثملاامنيفرعتله"

."ً؟امامتكدلاولثم؟كدلاولتاق
."؟ينعتاذام...اذام".اهسأريتبتعفر
هنإ.لتاقلاددحينألوكسارنمامتبلط":لاقوهيفتكرلاوّزه



يذلااماذهل.ةيئانجةمكحميفهدضدهشينأدّدهصخشفلخىعسي
."صخشلاكلذدّدح،عبطلاب؟هلعف

.اهعومدتفّفج."؟تيرغفيل"
امتدجوامكنأتأرق.هيلعروثعلاىلعهتدعاسماعيطتستىتح؟المل"
أجافتأنلو.كلذىلعنهارأنل.رحتنادقهنأو،لبحنمىلدتيتيرغ
."امكلبقكانهىلإدحألصواذإ

ىلعانرثع،ًالوأ.ليصافتلاضعبىسنتتنأ":تلاقويتبتحنحنت
يذلا،هقيقشىلإتثّدحتيننكل،ةريثكتاباتكفيلكرتيمل.راحتناةلاسر
يفةّيلعلانمةميدقلاةيسردملافيلتابيردتبتكنمًاضعبجرخأ
نأدّكأيذلا،سوبيركيفطوطخلاريبخ،ويهناجىلإاهتذخأ.ادنرغنزيد
.همحلوهمحشب،ًالصأنجسلايفلوكسارً،ايناث.ةلاسرلابتكنموهفيل
."باقعلايدافتللتقلاةينعمًامامتكلذقفتيال

ىلإنيرقتفتكدلاولثمِكنكل،ةيكذةاتفتنأ":ًالئاقهسأررلاوّزه
يفسيللوكسار.نيمرجملالوقعلمعتفيكنيمهفتال.يسفنّرصبت
لكلتقةميرجبةنادإريغتس.نستوبيفتقؤملالاقتعالانهرامنإو،نجسلا
."لوهيراههقيدصو،هنيمحتتنأءانثألاهذهيف.كلذ

كلذناكاذإرذتعأ":لاقواهعارذىلعهديعضوومامألاىلإىنحنا
لجرلاعملمعييراهو.كدلاولشفيمل.يتباينآلانيفرعتِكنكلً،املؤم
."ً؟اعميراهنعثحبنله؟نيلوقتاذامً،اذإ.هلتقيذلا

ً.اددجمامهتحتفمث،نيتعمدرخآامهنمتلزنأ،اهينيعيتبتضمغأ
.هنمهتذخأف،ليدنمبهديرلاوّدم

."كلًائيشحرشأنأبجي،موت":تلاق
عازنكانه.مهفأ":عباتواهديىلعرلاوتبر،"كلذىلإةجاحال"
."؟كلذكسيلأً،افارتحاىعدياماذه.هلعفيسكدلاوناكامّيليخت.تاءالو

ً،اقيمعًاسفنتذخأ.ءطبباهسأربتأموأمث،هيلإرظنلايتبتنعمأ
.فتاهلاّنر،ةظحللاكلتيفو

."؟نيّدرتسله":تّانرثالثدعبرلاولاق
."ةيناثنيثالثدعباهبلاصتالادواعأس.يتدلاواهنإ":يتبتلاق
."؟ةيناثنيثالثدعب"
ناكمفرعأتنكاذإيننأكربخألهقرغتسأسيذلاتقولاوهكلذ"
يكو":تفاضأوهيلإليدنملاتداعأ،"ملعيصخشرخآنوكتسف،يراه
."انهنمجرختوكءاذحلعتنتنأعيطتست



.هقورعيفيرجيًانخاسًءامنأكوديدشلابضغلابرلاوموترعش
هتحتاهعضيوهيعارذىدحإباهكسمينألبقروعشلابعتمتسيلةظحلرظتنا
نيتفشلانأوهبرعشتاهنأفرعيناكهنكل،هتمواقوتثهل.اهنعًامغر
ً.ابيرقناحتُفتسديدشماكحإبنيتقلغملا

فتاهلاكشكرداغوتّانرتسدعباهناكمةعاّمسلايراهعضو
غبتةفافللعشأ،حيرلاواتاغربلويكلهرهظرادأ.لوخدلابهفلخٍةاتفلحمسيل
نأً؛اقحًابيرغكلذناك.تاروطقملاوتارايسلافقوموحنناخدلاخفنو
يفيعرشلابطلامسقنمرجحةيمردعبىلعناكملاكلذيفدجوي
ةّزبيدتري،ثلاثلايفةروطقملاو،رخآهاجتايفةطرشلاةدايقرقمو،هاجتا
.كحضلانمتومتنأنكمي.بولطملجر.يرجغ

يفةطرشةرايستّرمنيحًاليلقرادتساوً،ادربيراهنانسأتكطصا
يراهنكيمل.ةراملانميلاخلانكلتارايسلابمحدزملاماعلاقيرطلا
غبتلاةفافلبقعقحس.رميتقولاوًالومخحبصيوأ،مونلاعيطتسي
رغاشفتاهلاكشكنأىأرنيحرداغينأكشوىلعناكو،هئاذحب
.لزنملايفتسيلاهنأبيرغً،ابيرقتليللافصتنمهنإ:هتعاسدّقفتً.اددجم
مقرلابلصتا؟بسانملاتقولايففتاهلاىلإلصتملوةمئانتناكامبر
."يتب":تلاقوًاروفتباجأً.اددجم

."؟كتظقيأله.يراهانأ"
."معن...انأ"
."ً؟ادغلصتأله.فسآ"
."نآلابسانمتقولا،ال"
."؟كدحوِتنأله"
."؟لأستاذامل":تلأسوًةهينهتتمص
."ً؟ائيشِتفشتكاله.رمألايسنا،ال...نيدبت"
.اهسافنأطقتلتنألواحتاهنأكاهتصغعمس
ليلحتيهتنيس.كتامصباهمظعم.سأكلاىلعتامصبلانمربيوقثوت"

."نيمويدعبسأكلايفبسارلا
."عئار"
ًاجمانربكانهنأنيبت،كنزخميفلومحملابوساحلاصخياميف"
رخآثدح.هتقووينورتكلإديربلاسرإخيراتديدحتبكلحمسيًاصاخ
."نسثيبانآهيفتتاميذلامويلايفةينورتكلإلالئاسرلايفرييغت

.ديلجلاكةدرابلاحيرلابرعشييراهدعيمل



رظتنتوةزهاجاهتيقلتيتلاةينورتكلإلالئاسرلاتناكاذهل":يتبتلاق
يناتسكابلاكراجاهآرفيككلذّرسفي.جمربملكشبوًايئاقلتلسُرتىتح
."ليوطتقولبقكنزخمةفرغيف

."؟تقولالاوطهسفنءاقلتنملمعيناكهنأنيدصقتله"
نالصتمامهوكلذبيولخلافتاهلاولومحملابوساحلاصتخي"

."ءابرهكلاب
يذلالجرلانأديكأتلابينعيكلذنكل"،هنيبجيراهعفص،"ً!ابت"

نحنو،ىمدضرعءيشلكناك.هلكثادحألاراسمّعقوتبوساحلاجمرب
."ىمدلاانك

."؟يراه.كلذكودبي"
رمألاىسنأنألضفألانمً،انسح.كلذباعيتساطقفلواحأ.انهانأ"

كتدّوزيتلاةكرشلامسانأشباذام.ةدحاوةعفدريثكاذهف،تقولاضعب
."؟اهب

."؟اهنأشبًائيشتلعفدقيننأنظتكلعجييذلاام.معن،ةكرشلا"
."هِتلقامتلقىتح.ءيشال"
.ً"ائيشلقأمل"
.ً"ادجةحرفمتناكاهبتثدحتيتلاةقيرطلانكل،ال"
."؟معن،هوأ"
."؟كلذكسيلأً،ائيشتدجو"
.ً"ائيشتدجو"
."!ايه"
نأةديسنمتبلطولافقألاعناصمهعمدقاعتملانيبساحملابتلصتا"

ماودبمهنمةعبرألمعي.كانهنيلماعللينطولانيمأتلاماقرأّيلإلسرت
نمألاويئانجلالجسلايفماقرألانمتّقثوت.يئزجماودبنانثاولماك
."...مهنمًادحاونكل.ةبئاشاهبوشتالمهنمةسمختالجس.يعامتجالا

."؟معن"
.تاعونمماهمظعم.ءيشلكىلعلصحألصنلاكيرحتىلإتررطضا"

نمةريغصةيمكءانتقابالإنَُديملهنكل،نيفرومونيوريهعيببمهُّتا
."نيتفوصومنيتقرسفارتقاولزنمماحتقالنجسلابًامكحىضمأ.شيشحلا

."؟فنع"
ناكهنكل،هنمرانلاقلطيمل.نيتقرسلاىدحإيفًاحالسمدختسا"
.ً"ارّخذم



."؟همساام.ةيرقبعتنأ.انلجرهنإ.زاتمم"
هنأودبي.زنسلوأروثةباوب9.بزعأوً،اماعنوثالثهرمع.دورنغفلآ"

."هدحوشيعي
."ناونعلاومسالايرّرك"
.كلذيتبتلعف
رمألثامملجسبلافقأعناصىدللمعىلعدورنغلوصحنإ.مم"
."قّدُصيال

."كلاملاوهدورنغرجريب"
."؟ماريامىلعءيشلكنأةقثاو.تمهفً.انسح"
.يتببُجتمل
."؟يتب"
."؟لعفتساذام.يراهايريخبءيشلك"
ءيشىلعروثعلاعيطتسأتنكنإىرأس.هتقشةرايزيفركفأتنك"
ةرايسيلسرتىتحهتقشنمكبلصتأسف،كلذتلعفاذإ.مامتهاللريثم
."نوناقللًاقفوليلدلايرداصتو

."؟بهذتسىتم"
."؟اذامل"
."لصتتنيحيدوجونمّقثوتأل":تباجأّمثًةهينهتتكس
."كاذنآلمعلايفنوكينألمآً.ادغةرشعةيداحلا"
ةّدبلملاليللاءامسىلإقّدحيفقو،لاصتالايراهىهنأامدنع

ناككلذنكل؛هفلخىقيسوملاعمسدقناكداكلاب.ةنيدملاقوفمويغلاب
.ريمألليناوجرألارطملاً.ايفاك

.1881مقربلصتاوقشلايفةيدقنةعطقعفد
."...دورنغفلآمقرديرأ"
***
تزواجتو،ليللايفةتماصءادوسةكمسلثمةرجألاةرايستداهت

.ةنيدملازكرمىلإريشتيتلاةتفاللاوةيقرطلاءاوضألاتحت،ةيئوضلاتاراشإلا
ةآرملاىلإرظن."رارمتساباذكهيقتلننأنكميال":نتسيوألاق
.لزنملانمهلاهرضحأدقناكءادوسةزنكيدترييراهدهاشو

."؟ةلتعلاترضحأ":يراهلأس
."؟لزنملايفلجرلاناكنإاذام.قودنصلايفاهنإ"
."مهلزانميفاوناكاذإفتاهلاىلعةداعنوبيجيسانلا"



."؟هتقشيفتنأوداعنإاذامنكل"
."نيترمقوبلاقلطأ:هتلقاملعفااهدنع"
."لجرلارهظمفرعأاليننكلً،انسحً،انسح"
رمعلاكلذلثميفًاصخشتيأراذإ.تلقامك،هرمعنمنيثالثلايف"

."قوبلاقلطأف،9مقرىنبملالخدي
يففوقولاعونمماهيلعَبِتكةتفالبناجبةرايسلانتسيوأنكر

ةحفصلايفهيلإراُشييذلا،ريسلاةكرحبمحدزملاثولملاجّرعتملاعراشلا
ةبتكملايفعبارلادلجملا؛ةنيدملاءابآىعديرابغلاهولعيباتكنم265
ةباوبمسالمحييذلاًاءودهرثكألاوعشبألاعراشلا"هنأ،ةرواجملاةماعلا
،ءاضوضلاهلّرفوتس.ةليللاكلتًامامتيراهبسانيناكهنكل؛"زنسلوأروث
ىلإةفاضإ،راظنألاتفلمدعويماحلاءاطغلامالظلاو،ةّراملاتارايسلاو
.هرظتنتيتلاةرجألاةرايس

ىأر.ةعرسبعراشلاربعوةيدلجلاهترتسندرتحتةلتعلايراهعضو
كلذناك.9مقرىنبملاجراخلقألاىلعًاسرجنيرشعكانهنأهحايترال
فلآمساناك.رمألائدابهتعدخحجنتملاذإةريثكةديجلئادبهحنميس
مل؛ىنبملانمنميألابناجلاىلإرظن.نيميلاىلإلفسألانميناثلادورنغ
قباطلاسرجيراهّنر.عبارلاقباطلاذفاوننمرهظيءوضكانهنكي
.سعانتوصبةأرماتباجأو،يضرألا

حدصتىقيسوملانكل،فلآىلإثدحتلالواحأً،ابحرم":يراهلاق
عناص،دورنغفلآدنعينعأ.سرجلاعامسمهنكميالوٍلاعٍتوصبمهدنع
."؟كلذكسيلأ،يليحتفتنأِكنكميال.عبارلاقباطلايفلافقألا

."ليللافصتنمتقولازواجت"
."ىقيسوملاتوصفلآضفخينأّقثوتأس.رذتعأ"
.بابلاهلتحتفّمث،ًاليلقيراهرظتنا
فقووعبارلاقباطلاىلإلصو.ةوطخلكيفتاجردثالثدعص

كانهناك.هبلقناقفخالإعمسيملهنكل؛عمسلافهُريًانكاسكانه
نمةيدامرةعطقامهدحأىلعٌقصلم،امهنمًادحاوراتخينأهيلعناباب
ً.امسالمحيرخآلانكيملو،ربحملقبنسردنأاهيلعبوتكمىّوقمٍقرو

لفقحتفحجرألاىلعنكميهنأل؛ةطخلايفمهألاءزجلاكلذناك
ّتبثدقفلآناكاذإنكل،مهلكىنبملاناكسظاقيإنودنمدحاو
ىلإرظن.ةلكشميراههجاويسف،ندمسيسالةكرشنملافقأةعومجم
.يزكرممسقموأةينمأةكرشنمتاقصلال.لفسألاىلإىلعألانمبابلا



لفق.نيرامسمبّتبثمةقرسلادضزاهجال.بقاثمللةداضمةينمألافقأال
.ةلوهسلاىهتنميف.طقفميدقليي

عفدينألبقدّدرت.هنمتجرخنيحةلتعلاكسمأوهترتسندرعفر
تقوالً.ادجًالهسرمألاناك.لفقلاتحتبابلالخادّقََدتُسملافرطلا
تالصفملاوحنهعفدامنإو،هحتفيلبابلامطحيمل.رخآرايخالو،ريكفتلل
ةعطقلاعفدو،جاترلالخادةيفرصملانتسيوأةقاطبلاخدإعيطتسيىتح
،جراخلاىلإًاليلقبابلاعفديل،طغض.بابلاراطإىلإةبلعلايفةكرحتملا
ةلتعلاطغضنيحبابلاقطقط.ةيلفسلاةفاحلادنعهئاذحلعنعضوو
تناك.هفلخبابلاقلغأولخادلاىلإّلسنا.لفقلايفةقاطبلاعفدو
.ٍناوثينامثتقرغتسادقاهلكةيلمعلا

لواح.راجلازافلتنمةرداصةيلزهةكحضوةجالثكّرحمتوصعمس
.كلاحلامالظلايفعمسلاىغصأنيحماظتناوقمعبسفنتينأيراه
نأىلعلديامم،درابٍرايتبرعشوجراخلايفتارايسعامسعاطتسا
يفًادحأنأىلإريشتءاضوضال:مهألانكل.ةميدقةقشلايفذفاونلا
.لزنملا

ةشيعملاةفرغو،ميمرتىلإةجاحبةهدرلاتناك.ءوضلاحاتفمدجو
تحضوأ.خبطملاديدجتبجيناك.ديكأتلابصجلانمةقبطىلإةجاحب
:ةقدرثكأمالكبوأ،ةينمألاتاءارجإلافعضببسةّقشللةيلخادلاةلاحلا
ىتحالوً،ائيشكلتميدورنغفلآنكيمل.ةيلخادةفرخزىلإراقتفالا
نأىلعليلدلاناك.هتوصضفخهنميراهبلطينأنكميويريتس
سبالمو،ءارضخةريغصةلواطو،مييختيَّيسركدوجوكانهشيعيًاصخش
.ءاطغنودنمفاحلعمريرسو،ناكملكيفةرثعبم

لمحو،هلهرضحأدقنتسيوأناكيذلاليسغلازاّفقيراهلمعتسا
عفترتيتلاةيرادجلانئازخلافصمامأهعضو.ةهدرلاىلإنييسركلادحأ
صرحبعضووةقباسلاراكفألاهنهذنعدعبأو،فقسلاىلإراتمأةثالث
،ةيبناجةوطخيراهكرحت.فتاهلاّنر،ةظحللاكلتيف.عارذلاىلعًامدق
ً.ايوقًاتوصًاثدحمضرألاىلععقووةوقبمييختلايسركقلُغأ

ةحضاولاةينبلاىلإرقتفيفقوملاناك.ئيسروعشرلاوموتباتنا
ةينهملاهتريستالامتحانأىلإًارظن.تقولالاوطاهلجأنمحفاكيتلا
ناك،مهعمفلاحتنيذلاكئلوأيديأيفامنإو،هيدينيبنكتملهلبقتسمو
روعشلاعبن.نابسحلايفهذخأينأبجيًارطخًامئادّلثمييرشبلالماعلا
،نوليتبىلعدامتعالاهرودقمبناكنإفرعيملهنأةقيقحنمئيسلا



رداصممهأناكيذلالجرلا-ًامساحكلذناكو-وأنوسرافيإنوروأ
.فينك:هلخد

ىلعطغضيأدبدقةنيدملاسلجمنأموتعماسمىلإلصوامدنع
،تريلسدنالنورغفرصمةقرسدعبعّرسملاىلعضبقلاءاقلإلماعلافرشملا
هفرعيناكمىلعاقفتادقاناك.راظنألانعىراوتينأفينكرمأدقناك
نيبولطملانييبرغلانيمرجملانمةعومجمربكأايناتابمضت.يضاملانمفينك
بوذيس.كوكنابنعةرايسلابطقفنيتعاسدعبتو،يقرشلاةركلافصنيف
مودسايناتابىّمسدقو،كانهدوشحلانيبضيبأحئاسهنأىلعفينك
ًالئاق،ولسوأيفةأجفرهظاذاملرلاومهفيمل،اذهل.ةميدقةنيدميأايسآ
.كلذنمرثكأناكملاكلذقيطيدعيملهنإ

ةراشإلالّغشوزدنالوأةباوبدنعةيئوضلاةراشإلادنعرلاوفقوت
نأنودنمةريخألافرصملاةقرسذّفندقفينكناك.ئيسروعش.ىرسيلا
لعفينأبجيناك.دعاوقللرطخقرخكلذو،ًالوأهعمرمألاشقاني
.كلذنأشبًائيش

يأكلذينعيامبرً.ادرَّقلتيملهنكل،فينكبلاصتالالواحدقناك
لمعينافيرتيفهيلاشلايفناكهنأ،ًالثم،ينعيدق.قالطإلاىلعءيش
صّحفتيوأ؛اهنعثّدحتدقناكيتلاةينمألاةنحاشلاةقرسليصافتىلع
ًاضيأينعيدقنكل.تاموسرلا،ةطرشلايكلسال،ةحلسألا،سبالملا:تاّدعملا
.هعارذنمّىلدتتةنقحو،ئمويةيوازلايفسلجيوسكتنادقهنأ

ثيحملظملاخستملاريغصلاعراشلالوطىلعءطببهترايسرلاوداق
ذفاونىلإرلاورظن.هانبمةلابقةفقوتمةرجأةرايستناك.فينكشيعي
تاعونمملاىلإداعدقفينكناكاذإ.ةءاضمةقشلاتناك،بيرغ.هتقش
ىهتنميفهتقشىلإلوخدلانوكيس.باذعلاباوبأكلذحتفيسفً،اددجم
تناك.هتعاسىلإرظن.هبابىلعميدقلفقالإدجويالهنأل؛ةلوهسلا
هيلعنوكيسً.ابيرقمونلاعيطتسينلهنأفرعو،هتراثأدقيتبىلإةرايزلا
.ثدحامىريوتالاصتالاضعبيرجي،تقولاضعبهترايسبلوجتينأ

.نيفسلافلوأىلإهجتاوةعرسلادازً،ايلاعريمألاتوصرلاوعفر
ليلدالوهملؤتهكرو،هيدينيبهسأرومييختلايسركىلعيراهسلج

يفةليلقلاتاينتقملاشيتفتناك.دوشنملالجرلاوهدورنغفلآنأىلع
يفشيعيهنأيفكشلاراثأامم،طقفقئاقدرشعقرغتسادقهتقش
بوبنأو،ماّمحلايفنانسأةاشرفىلعرثعدقيراهناك.رخآناكم
ةفاضإ؛يفزخنحصبةقصتلمةبئاذهبشنوباصةعطقوً،ابيرقتغرافنوجعم



.هتصرف؛ءيشلككلذناكً.اقباسءاضيبتناكامبرةفشنمىلإ
ميطحتيف،رادجلابهسأربرضيفو،كحضلايفةبغربيراهرعش

ناك.جاجزلاعطقعميدنلتكسالابارشلابرشوميبميجةروراققنع
،ةيمرجلاّةلدألالكنيبنم.دورنغ-نوكينأيغبني-نوكينأبجي
تخرص.ةقباستانادإوتاماهتا؛ةيمهأىرخألاقوفياهدحأناكً،ايئاصحإ
،هلجسيفةحلسأوتاعونممكانهتناك.دورنغمساةطاسببةيضقلا
،اهديرييتلاةسيئرلاحيتافملابلطعيطتسيو،لافقأعناصدنعلمعيو
.يراهةقشوأ،انآةقشحاتفملثم

صنعبتيةغرفمةقلحيفروديناكفيكلءاستو،ةذفانلاوحنهجتا
تاميلعتلانمديزمكانهدعيملنكل.فرحرخآىتحنونجملجر
ىتحنكل،مويغلانيبةرغثربعرمقلارهظ.راوحلايفروطسوأ،كاذنآ
.هتركاذشعنيملكلذ

هحنمينأنكميوةقشلايفهآردقناكيذلاام.ّزكروهينيعضمغأ
،هنهذيفةقشلايفلوجت؟هنعلفغدقناكيذلاام؟يلاتلارطسلا
.ةوطخبةوطخ

.ءيشكانهنكيمل.ىهتنادقرمألاناك.قئاقدثالثدعبملستسا
ءوضلاحاتفمىلعطغضولصونيحهلاحىلعءيشلكنأقّقحت
.رارزألاّكفوّيسركلامامأفقو،ضاحرملاىلإبهذ.ةشيعملاةفرغّمتعو
قلطأوهءاعمأغرفأمث.كلذلعفىتحهرودقمبدعيمل،هللااي.رظتنا
ملأ.ةظحللاكلتيفدّمجتوهايملاتقفدتو،ضبقملاطغض.ةبعتمةديهنت
بهذ؟قفدتملاءاملاىلعولعيهتوصعمسيذلاةرايسلاقوبكلذنكي
قوبتوصناك.لضفأوحنىلععمسيلضاحرملابابقلغأوةهدرلاىلإ
كاذنآفقييراهناك!هيلإهقيرطيفدورنغ.عراشلانمتباثوريصق
،هلابىلعكلذرطخينأبجي،عبطلاب.كلذهلرطخامدنعبابلادنع
.لّضفملايناكموهكلذ.سدسملا...قفدتملاءاملا.ناوألاتافنأدعب

."ً!ابتً،ابتً،ابت"
أدبوهايملاناّزخىلعأضبقملاكسمأ،ضاحرملاىلإًادئاعيراهىرج

."عرسأ":سمه.رصبلاىمرمىلإةئدصلاءارمحلاةلوماصلاتجرخ.هّكفي
روديورودينيعللابيضقلاو،ضبقملاريديوهوهبلقتاقدتعراست
.جردلاوهبيففنعبقلُغيًابابعمس.جرخينأضفريهنكلًاريرصًاثدحم
يففزخلليوقلاتوصلادّدرت.ناّزخلاءاطغعفروةلوماصلاتجرخمث
تسّسحتولخادلاىلإهدييراهعفد.عافترالايفءاملارمتساوةمتعلا



نازخلاءاطغبلق؟ءيشال؟هللاقحباذام.جزللاناّزخلاحطسهعباصأ
لكناكً.اقيمعًاسفنذخأ.لخادلايفقصالطيرشبًاّتبثم.كانههدجوو
ًاقيدصعماللاطيرشلاتحتحاتفملايفةزّزحمةفاحلك،ةوجفلك،ملث
اهبناجبةروصلاتناك.هتقشوهوبقو،يراهىنبمةباوببسانيوً،اميدق
يراهومستبتهتقيقشتناك.ةآرملايفةدوقفملاةروصلاً.اضيأًامامتةفورعم
نكيمل،لاحيأبً.ادجديعسلهاجوفيصةرمُسً.ابلصودبينألواحي
عطقثالثهبتلصتايذلاسيكلايفضيبألاقوحسملافرعييراه
يناثهنأىلعريبكغلبمبناهرللًادعتسمناكنكل،دوسأطيرشنمةضيرع
تاونستس.نيوريهلانمريثك.نيوريهلامسابفورعملا،نيفروملاليتسأ
هّتبثيأدبوهناكمىلإءاطغلاداعأوً،ائيشيراهّسميمل.لقألاىلع،ةلماك
يواسينل،يتبتراشأامك.تاوطخلاعقوىلإهسفنتقولايفيغصيو
.ةّركذمنودنمةقشلايفناكيراهنأمهدحأفشتكااذإًائيشليلدلا
بابلاحتف،رايخهيدلنكيمل.بابلاىلإىرجوهناكمىلإضبقملاداع
،ءودهببابلاقلغأ.ملالسلادعصتةلقاثتمتاوطختناك.قاورلاىلإجرخو
دعبيراهىريس.ةنكادوةفيثكرعشةلتكىأرونيزباردلاقوفنمرظنو
داعبإلةيفاكسماخلاقباطلاىلإةعساوتاوطخثالثتناك.ٍناوثسمخ
.هراظنأنعيراه

.همامأسلجييراهىأرنيحةأجفلجرلافقوت
."كرظتنأتنكدقل.فلآايًابحرم":هتعاسىلإرظنيوهويراهلاق
ًاطاحموًاشمنمًابحاشههجوناك.نيتريبكنينيعبهيلإلجرلاقّدح

يقيسوم(رهالاغمايلةقيرطىلعبّذشمونيفتكلاىلإلصيينهدرعشب
فاخيعفايباشبامنإوسّرمتملتاقبيراهّركذيمل.هينذألوح)يزيلكنإ
.برضللضرعتلا

."؟ديرتاذام":ٍلاعوٍّداحٍتوصبلجرلالأس
."ةطرشلاةدايقرقمىلإينقفارتنأكنمديرأ"
ىلإزفقونيزباردلاكسمأ،هسفنلوحرادً.ايئاقلتلجرلافرصت

ىفتخادقناكلجرلانكل،"ً!الهم":يراهخرص.لفسألاقباطلايفقاورلا
سمخزفقيوهوةليقثلاتاوطخلاعقوىدصدّدرت.راظنألانعكاذنآ
ً.اعمًاتسوأتاجرد

."!دورنغ"
.هخارصىلعًادرفنعبقلُغييلفسلاقباطلابابيراهعمس
ناك.غبتفئافليألمحيالهنأكردأوهترتسبيجلخادهديّدم



.ناحدقناسرفلارود
***
نمّنطييذلايولخلاهفتاهجرخأ،ىقيسوملاتوصرلاوموتضفخ

.هنذأىلعفتاهلاعضوورضخألارزلاطغض،هبيج
ً.اروعذمادبو،فينكناك."؟تنأاذهلهً؟ابحرم":لّصتملالاق
."؟فينكايرمألاام"
."ةعرسب.يندعاستنأبجي.تنأاذه،هللاايهوأ"
."لاؤسلانعبجأ.ءيشلعفىلإًارطضمتسل"
ىلإيتدوعرظتنيملالسلاىلعيطرشكانهناك.انيلعاورثعدقل"

."لزنملا
كرحتيزوجعلجرناك.نيفغنيرمامأةاشملارممىلعيراهفقوت

.رهدلادبأًالهاذادبدقو،قيرطلاربعيةبيرغةريصقتاوطخب
."؟دارأاذام":رلاولأس
."ضرتفأامكينلقتعينأ؟تنأكيأرام"
."؟كلقتعيملاذاملو"
دقل.يننوقحاليمهنكلً.اروفًابراهرابدألاتّيلو.نونجملثمتضكر"
."؟...ملنإيننولقتعيس؟عمستله.كانهنمةطرشتارايسثالثتّرم

."؟نورخآلاةطرشلادارفأناكنيأ.فتاهلاربعخرصتال"
."بسحفتبرهدقل.رخآًادحأَرأمل"
."؟يطرشلجرلانأقثاوتنأله؟ةلوهسلاكلتبتبرهو"
."!ديكأتلاب،وهناك،معن"
."؟نم"
.ً"ارّخؤمرجتملاىلإءاج.ضرتفأامكلوهيراه"
."كلذيللقتمل"
."!تقولالاوطكانهةطرشلا.لافقأعنصرجتمهنإ"
ال":لاقوهمامأةرايسللقوبلارلاوقلطأ.رضخألاىلإءوضلاريغت

."؟نآلاتنأنيأً.اقحالكلذنعملكتنل،سأب
:فاضأوةيبصعبكحض،"ءاضقلاراد...مممامأفتاهلاكشكيفانأ"

."ناكملااذهبحأالو"
."؟اهيفنوكيالأبجيكتقشيفءيشكانهله"
."هيلاشلايفتاّدعملالك.ةفيظناهنإ"
."؟فيظنتنأله؟كنعاذامو"



؟اذاممأيتأتسله.ةداعلاكلتنعتعلقأدقيننأًاديجفرعت"
."شعتريهلكيدسج،يلًابت

هقرغتسيسيذلاتقولارلاوبسح."فينكايكعورنمئّده"
يفرّكف":لاقوةنيدملازكرمىلإ؛ةطرشلاةدايقرقمىلإ؛كانهىلإلوصولل
."كانهىلإلصأنيحًاصرقكيطعأس.فرصمةقرسهنأىلعرمألا

نكأمل":لاقّمثًاليلقدّدرت،"كلذنعتفقوتيننأكتربخأدقل"
."ريمألااهيأكعمصارقألالمحتكنأفرعأ

.ً"امئاد"
."؟كيدلاذام"
."؟هايإكتيطعأيذلاوكيريجسّدسملمحتله.لونبيهور.زمرآرذم"
.ً"امئاد"
.تايواحلاةطحميقرشىسرملاىلعانئاقلناكمً.اديجنآلاِغصأ.ديج"

."ةقيقدنيعبرألبقلصأنلاذهل،ديعبانأ
."!نآلا!هللابًابح،انهىلإيتأتنأبجي؟هنعملكتتيذلاام"
.درينأنودنمفتاهلاربعةّعطقتملاسافنألاىلإرلاوعمتسا
.ريمألااهيأكلذمهفتكنألمآ.يعمطروتتسف،يلعاوضبقاذإ"
."...تنكاذإكنعةيلوؤسملالمحتأنل.تعقواذإءيشلكحضفأس

ملكنأيتنامضام.نآلافاخنالأبجيو،فينكايًافوخكلذودبي"
كدحوَلاعت؟نآلامهفتله؟يبعاقيإللةديكمتسيلهذهوًافلسلقتُعت
."لصأنيححوضوبكتيؤرعيطتسأىتحعراشحابصمتحتفقو

."ً!ابت!ابتً!ابت":فينكهوأت
."ً؟انسح"
."ً!ابت.صارقألارضحأ.سأبالً.انسح"
."عراشحابصمتحت.ةقيقدنيعبرأدعبتايواحلاةطحم"
."رخأتتال"
.كنعًاديعبقيرطلايفيترايسنكرأس.ديزملاكانه،ةملاكملاِهنتال"
."حوضوبهتيؤرعيطتسأىتحءاوهلايفسدسملاعفرا،كيدانأامدنع

."؟اذاممأ،ءيشيفباترتله؟اذامل"
نليننأوةظحللاهذهيفًاليلقمهبمفقوملانإبسحفلقنل"

."كلهلوقأاملعفا.فزاجأ
توصلابمكحتلاحاتفمرقن.هتعاسىلإرظنورمحألارزلارلاوطغض

.ليمجمراعبضغ.ليمجٍفاصٌتوص.نيميلاىلإ



ريبعتههجوىلعوناكملايفهرصببلاجوةقشلارلومينرايبلخد
.ناجهتسا

."؟كلذكسيلأ،حيرمناكم":ربيولاق
."؟تمهفامك،ةميدقةفرعم"
بجي.انهةريثكتامصبكانه.همسابةقشلالقألاىلع.دورنغفلآ"

ىلعةقيقرةاشرفحسميباشىلإراشأ،"سالغ.هلتناكنإّقثوتأنأ
.ً"امئادجاجزلاىلعتامصبلالضفأنوكت":هللاقوةذفانلا

ءايشأىلعترثعدقكنأضرتفأ،نآلاتامصبلاذخأتكنأىلإًارظن"
."؟انهىرخأ

.ىرخألاءايشألانمٍددععمطاسبىلععوضومسيكىلإربيوراشأ
لثمودبي.ممه":لاقوسيكلايفٍّقشربعًاعبصإعفدورلوممثج
."؟اذهاموً.ابيرقتمارغوليكفصن.نيوريه

سيلغنيفويرتحاتفمو.امهنمنآلاىتحفرعنال.نيدلولةروص"
."ديكأتلابةقشلاهذهل

.هكلامنعروفلاىلعانغالبإغنيفويرتلنكميً،اسيئرًاحاتفمناكاذإ"
."ةروصلايفىتفلانأشبفولأمءيشكانه

.ً"اضيأكلذتننظ"
."ةيغامدفيفالت":هفلخةأرماتلاق
."؟انهتاقرسلاةدحولعفتاذام.نولةسنآ"ً:اشهدرلوملاق
ينمبُلط.انهنيوريهدوجونأشبةمولعملاىقلتنمانأتنك"

."كبلاصتالا
."ً؟اضيأنينمدملاةرسأيفنوربخممكيدلً،اذإ"
امك،ةديعسوةريبكةدحاوةرسأمهنإ،نونمدمو،فراصموقراس"

."فرعت
."؟ربخملاناكنم"
ركذيمل.ريرسلاىلإتيوأنأدعبلزنملايفيبلصتا.يدلةركفال"

ةقيقدتناكةمولعملانكل.ةطرشلانميننأفرعفيكلوقيوأهمسا
."ةطرشلايماحمدحأتظقيأولمعلاترشاباذهلو،ةيليصفتو

.سوململيلدنادقفةصرف.ةقباسةنادإ.تاعونمم.ممه":رلوملاق
."ليختأامكًاروفرضخألاءوضلاىلعتلصح

."معن"
."؟يبتلصتااذامل،ةثجىرأال"



."رخآًائيشربخملاينغلبأ"
."؟معن،هوأ"
اهبيبحناكً.اديجنسثيبانآفرعيناكدورنغفلآنأضرتُفي"
ناكنيحرخآصخشلجأنمهنعّتلختىتح،تاعونمملاباهدّوزيو
."؟رلومريدملااهيأاذهبكيأرامً.انوجسم

انأ":لعفّدريأهيلعرهظينأنودنملاقواهيلإرلومرظن
."يليختتنأكنكمياممدعسأ.رورسم

ًاديعبهرصببحيشينأىلإرطضاةياهنلايفو،اهيلإرظنلايفرمتسا
.اهنع

لكءاعدتساوةقشلاهذهلوحقاطنبرضكنمديرأ.ربيو":لاق
."هزاجنإبجيلمعانيدل.كترمإتحتنولمعينيذلاصاخشألا
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كولغ
هتاينمأمظعأتناكً.ايداعًايطرشنيتنسلاوطلمعينسموتنيتشَّلظ

هيدل،ةددحمتاعاسلمعيةطرشريبخنوكينأملحيوً،اققحمحبصينأ
نّكمتيىتحكلذلك.شتفمنملضفأبتارىلعلصحيوصاخلاهبتكم
ناكمامتهاللةريثمةلكشمنعاهربخيولزنملايفنيارتىلإةدوعلانم
ةدّقعموةيصعتسماهدجتسيتلا،ةميرجلاةبعشنمصتخمعماهشقاني
،ديهزرجألباقمتابوانميفكاذنآلمعيناك.هّليختنكميالوحنىلع
نلاهنإنيارتتلاقامدنعو،تاعاسرشعموندعبىتحًاكهنمظقيتسي
نأهينعياذاماهلحرشينألواح،اهتايحيقابوحنلاكلذىلعشيعت
دنآ.هيأىلإةدئازتاعرجاوطاعتنيقهارملقنيهلمعتاعاسءرملايضمي
لكعامسو،مهتدلاوبرضيهنألمهدلاولاقتعاهيلعنأًادالوأربخي،يإ
دقف،اهينيعنيارتتكّرح.اهيدترييتلاةّزبلانوهركيصاخشأنمءارهلا
.لبقنمكلذلكتعمس

ةبوانملاةفرغىلإةميرجلاةبعشنمرلاوموتشتفملالخدامدنع
،بولطملجربلجلهعمباهذلاهرودقمبناكنإنسموتنيتشلأسو
يتلاتامولعملاضعببهدّوزيسرلاونأنسموتلترطخةركفلوأتناك
ً.اققحمحبصينأىلعهدعاست

ةقطنملاىلإنيفسدناليننمامهقيرطيفةرايسلايفرلاولكلذركذ
لكنإلاقو،ةقروىلعتاملكعضبةعرسببتك،ريخألامستبافةيراجتلا
.هيّكزينأ-رلاو-هرودقمبناك.ماريامىلعنوكيسءيش

ًاركشلوقينأبجيناكنإنسموتلءاست.ً"اعئار...كلذنوكيس"
هيلعهركشيءيشكانهنكيمل،ةلصحملابً.اّفلزتودبيسكلذنإمأ،كل
المث."تاّسجم":اهمدختسيسيتلاةملكلاديدحتلابكلتتناك،معن.دعب
ً.ائيشعمسيىتح،رسلامتكي،ءيش

."؟هلقتعنسيذلالجرلاعونام":لأس
اوفشتكادقمهنأيكلساللاربعتعمسوةيدّقفتةلوجبموقأتنك"
."دورنغفلآ.زنسلوأروثةباوبيفنيوريهلانمةيمك

.ً"ابيرقتٍمارغوليكفصن.كلذتعمس،معن"
."تايواحلاةطحميفدورنغدهاشدقهنأصخشينغلبأمث"
تناك.ءاسملااذهدادعتسالاةبهأىلعنيربخملانأنمّدبال"
نوكتدقً.اضيأنيوريهلازئاحىلإتداقيتلايهلوهجمنمةمولعم



."...نينثانيلوهجمنأبيرغلانم،نكل،ةفداصم
،دورنغعمطّروتصخشامبر.هسفنربخملانوكيدق":رلاوهعطاق

."؟ليبقلااذهنمءيشوأىذأللضّرعت
."...امبر"
ةربنظحالهنأنسموتّنظو،ً"اققحمحبصتنأديرتً،اذإ":رلاولاق

لاقوةيرحبلاةفصرألاةقطنموحنريسلاةكرحنعادعتبا.هتوصيفجاعزنا
يفترّكفله؟كلذكسيلأ،رييغتهنإ.كلذةيؤريننكمي،معن":رلاو
."؟مسِقلا

تاءادتعالاسيل.تاقرسلاةدحووأ،ةميرجلاةبعش":نسموتلاق
."كلذنظأال،ةيسنجلا

."انلصودقل.العبطلاب،ال"
ًاضعباهضعبقوفةسّدكمتايواحاهيفةملظمةفوشكمةحاساربع

.ريبكيدروىنبماهتياهنيفو
هيلعقبطنيعراشلاحابصمتحتفقيصخشكانه":رلاولاق

."فصولا
."؟نيأ":مالظلايفرظنيوهونسموتلاق
."كانهىنبملابناجب"
."بقاثكرصب!لوهللاي"
."؟حلسمتنأله":ةعرسلاففخيوهورلاولأس
."...نعًائيشلقتمل"ً.اشوهدمرلاوىلإنسموترظن
ءاعدتساعيطتستىتحةرايسلايفَقبا.حلسمانأ،كلذبسأبال"

."؟انقفتا،ةلكشميأّببساذإمعدلا
."؟...ءاعدتساىلإةجاحبانسلاننأقثاوتنأله.انقفتا"
رّدق.اهفقوأوةيوقلاةرايسلاحيباصمرلاوءاضأ."كلذلتقوال"

تاسايقنكلً،ارتمنيسمخوحنبحابصملاتحتلظلاىلإةفاسملانسموت
ً.ارتمنيثالثوًةعبرأتناكةقيقدلاةفاسملانأرهظتسةقحال

ىلعلصحوبلطبمّدقتدقناك-20كولغهسدسمرلاورّخذ
نيدعقملانيبنمدوسأًاريبكاٍّيوديًاحابصمكسمأ-هلمحلةصاخةصخر
نيبتيس.لجرلاوحنيشميأدبنيحخرص.ةرايسلانمجرخو،نييمامألا
يف.نيَّيطرشلايريرقتيفًاديدحتةطقنلاهذهنأشبريبكضقانتدوجو
قوفكيديعض":ينعي؛"!امهارأينعد!ةطرش":خرصدقناك،رلاوريرقت
لُقتعاًاقباسًانادمنأضارتفاًايقطنمناكهنأماعلايعّدملاقفاو."كسأر



نمهنأءالجبحضوأدقرلاوشتفملانأو،ةغللاكلتفرعيسةّدعتارم
.يطرشلاكقيدصاذهً،ابحرم":رلاوخرص،يلصألانسموتريرقتيف.ةطرشلا
نإريخألالاق،لاحيأب،نسموتورلاونيبتارواشملاضعبدعب."امهرنل
.ةقيقحلاىلإحجرألاىلعبرقأثادحأللرلاوةخسن

تحتفقاولالجرلاماقً.اقحالثدحامنأشبفالتخاكانهنكيمل
هنأدعباميفحضتاً؛اسدسمجرخأوهفطعملخادهديعضوبحابصملا
،رلاوخرصً.ابعصهرثأءافتقالعجياّمملسلستملاهمقريحُم23كولغ
يفةامرلالضفأدحأ،ةطرشلالمعةبقارملةلقتسملاةئيهللًاقفوناكيذلا
ةدحاو؛دورنغفلآناتنثاتباصأ.يلاوتلاىلعتاصاصرثالثقلطأو،كلسلا
تعقوأاهنكل،ةلتاقامهنميأنكتمل.كرولايفةيناثلاوىرسيلافتكلايف
عوفرمهسدسمودورنغوحنرلاوىرج.ضرألاىلعيقبيذلادورنغ
امكسدسملاّسمتال!رانلاقلطأسالإوسدسملاّسمتال!ةطرش":خرصيو
."!تلق

يففضيملكلذلنسموتهعمسامرخآيهةرابعلاهذهتناك
ةفاضإوً؛اكلاحمالظلاناكً،ارتمنيثالثوةعبرأًاديعبناكهنأل؛ريثكلاهريرقت
كانهنكيمل،ىرخأةيحاننم.هتيؤرلاجميففقيرلاوناك،كلذىلإ
عمضقانتي-ةثداحلاعقوميفّةلدألايفوأ-نسموتريرقتيفءيش
نممغرلابههاجتابهبّوص،سدسملادورنغكسمأ:رلاواهفصوامكثادحألا
ةثالثنيبنينثالانيبةفاسملاتناك.ًالوأهيلعرانلارلاوقلطأف،تاريذحتلا
.راتمأةسمخو

.اهنمناخددعاصتيةروسامىلإقّدحأً.ايقطنمرمألاودبيالو،تومأس
قيرطلاهذهكلسأتنكامبر.لاحيأبيتطختسيل،ةطخلاكلتنكتمل
طغض.ةيقطنمو،لضفأيتطختناك.يتطخنكتملاهنكل،تقولالاوط
.لخادلانميّنذأيتلبطىلعطغضتةيئرمريغةوقوضفخنيةرجحلا
.نآلاطبهننحنً.ازهاجتنكنإينلأسويوحنصخشىنحنا

.طقًادحألتقأمليننكلً،ايزاهتناوً،ابذاكوً،اصلتنكيننأتسمه
موجنلاعملت.صاخشألاكئلوأنيبنماهتيذأيتلانسنرغيفةأرملاتناك
.ةرئاطلالكيهربعيتحت

نكميله.تببحأيتلاةأرملاقحب...ةعينشةطلغاهنإ":تسمه
طوبهلاءاوضأوكاذنآتدعتبادقتناكةفيضملانكل."ً؟اضيأاهنعحفصلا
.نيبناجلاالكىلعجهوتت

:انأتلقوةرملوأ"ال":اهيفانآتلاقيتلاةيسمألايفكلذناك



ّيديعضأملتاعونممىقنأكلتتناك.هتحتففبابلاتعفدو،"معن"
اهنإتلقيننكلتّجتحا.اهنيخدتبةعتملادسفنسنكنملو،لبقنماهيلع
،لبقنمنيوريهباهسفنتنقحدقنكتمل.ةنقحلاتددعأيننإو،ّةيده
نيتلواحمدعب.نيرخآعمبعصأكلذبمايقلاناك.يسفنباهتنقحاذهلو
ةثالثةّدمتاعونمملانمًايلاخيمديقب":تمتمتويلإترظننيتلشاف
."كلتقأس":تلاقوتكحض."كتدوعبًالهأ":تلق."تيفُشدقتنك.روهش
نيتدرولثمءطبباهاؤبؤبعستا.ةثلاثلاةرملايفديرولاىلعترثع
تاديهنتتقلطأوةداجسلاىلعاهعارذنممدتارطقتطقس.نيوادوس
.ديزملاتبلطومويدعبيبتلصتا.فلخلاىلإاهسأرلاممث.ةتفاخ
.تلفسإلاىلعُّرصتتالجعلا

يهكلتتناك.انأوتنأ،ةرمثمانتايحلعجننأانرودقمبناك
.كلذىنعمنعةركفىندأّيدلتسيل.ةيقطنمودبتيتلا،ةطخلا

مظعرتميللم10رايعنمةصاصرتباصأ،ةثجلاصحفريرقتلًاقفو
ربعفوذقملافلخمظعلانماياظشتعفدنا.هتشمهودورنغفلآفنأ
يفيرصبلاداهملامظعلاوصاصرلابّرخو،غامدلابطيحملاقيقرلاجيسنلا
فحقلاةصاصرلاقرتختنألبق،خيخملاو،فارطألابمّكحتلازكرمو،غامدلا
نأدعبًايماسملازيالناكيذلاتلفسإلايفًابقثتثدحأً،اريخأ.يفلخلا
.نيمويلبقتارايسلافقومةنايصلاولماعحلصأ
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رلياتينوب
مويغتعفدناً.امومعةيدايتعاريغهثادحأوًاريصقوًابيئكًامويناك

،ةدحاوةرطقيقلتنأنودنمةنيدملاقوفراطمألابةلّمحمةيدامر
راملإكشكجراخةصنملاىلعفحصلابرخآلاونيحلانيبحيرلاتفصعو
نومأسياوأدبدقسانلانأىلإفحصلايفنيوانعلاتراشأ.غبتلاوةهكافلل
ةغليفةضيغبةلالدكاذنآاهلناكيتلا،باهرإلاىلعبرحلاىعديامم
نكيملًادحأنأل؛بولطملامخزلاببسلاكلذلتدقفدقو،تاباختنالا
تأدباذكهو.تامهنأمهضعبّنظدقو،سيئرلابنذملاةيوهفرعي
بناجألاريهاشملا،عقاولازافلتموجنلاهتالاقمنمًاديزمصصختفحصلا
باحصأةلطعططخونييجيورنلانعىنسحلاباوثّدحتدقاوناكنيذلا
قالطإةثداحيهةباترلاترسكيتلاةديحولااماردلاتناك.يكلملاومسلا
ًاحالسبولطمتاعونممرجاتولتاقعفرثيح،تايواحلاةطحميفرانلا
سيئرمّدق.ةدحاوةصاصرقلطينألبقهفتحيقلويطرشهجويف
ةقشيفنيوريهلانمةريبكةيمكفاشتكانعًاريرقتتارّدخملاةدحو
يفًامئاقلازيالقيقحتلانأةميرجلاةبعشسيئرّقلعنيحيف،ليتقلا
.اهفرتقادقةنسنيثالثرمعلانمغلابلاصخشلانأمعُزييتلاةميرجلا
يأب،تفاضأدقريرحتلاسيئرلةرخأتمةيحاتتفاترشنيتلاةفيحصلاتناك
ً.اعنقمناكيبنجألصأنمنكيمليذلالجرلادضليلدلانأ،لاح
يذلاهسفنصخشلاناكهيلعرانلاقلطأيذلايطرشلانأًادجبيرغلاو
فقُوأ.ةنسلبقةلثاممةيضقيفهلزنميفنسلوأريفسيزانلالتق
ةطرشلالمعةبقارملةلقتسملاةئيهلايهتنتىتحلمعلانعكاذنآيطرشلا
ءارجإكلذنإلاقيذلا،ماعلافرشملاغالبإو،ريرقتلاةباتكو،اهقيقحتنم
.نسلوأريفسةيضقبًاقالطإهلةقالعالوتالاحلاكلتلثميفّينيتور

يفًاضيأةحاسمدجودقنافيرتيفهيلاشيفّبشدقٌقيرحناك
قرتحملالزنملاعقومبرقةريغصدوقوةبلعىلعرثُعهنأل؛ةريغصةرقف
ملام.دّمعتملاقرحلالامتحانمقثّوتلاةطرشلاعطتستملاذهلوً،امامت
نعهلاؤسلدورنغرجريببلاصتالانييفحصلاتالواحمناكفحصلايفرهظي
.اهسفنةليللايفهيلاشلاوهنبانادقفنأشبهرعاشم

.عراوشلاحيباصمترينأةثلاثلاةعاسلالولحبوً،اركابمالظلاّلح
ملألاراديفةشاشلاىلعزتهينسنرغةقرسمليفنمٌدهشمناك
.يراهلخدنيح



ىلإتلصوتله":عّرسملارهُظتيتلاةروصلاىلإئمويوهو،لأس
."؟ءيش

."رظتنننحن":تلاقواهسأريتبتّزه
."ً؟اددجمبرضينأ"
نأرّدقأ.نآلاىرخأوطسةيلمعلططخيوامناكميفسلجيهنإ"
."مداقلاعوبسألاامتقويفنوكيسكلذ

."ةقثاونيدبت"
."ةربخلا":ةلئاقاهيفتكتّزه
."؟كتربخ"
.درتملاهنكلتمستبا
هتلقاملعفأمليننأركذىلعيتأتملِكنألمآ":لاقويراهسلج

."فتاهلاربع
."؟ينعتاذام".تسبع
."مويلاىتحهتقشّشتفأنليننإتلق"
نكيملً،انسحً.اقحًامامتةراتحمتدبدقواهيلإرظنلايراهنعمأ
.هيأررّيغهنكل،ملكتينأكشوىلعناك.ةيرسلاتارابختسالللمعييراه
."يراهايهنعكلأسأنأبجيءيشكانه":يتبتلاقكلذنمًالدب

."يلضفت"
."؟يدلاوولوكسارنعفرعتتنكله"
."؟امهنعاذام"
."يدلاوىلعرانلاقلطأو،تقولاكلذفرصملايف...ناكلوكسارنأ"
نكأمل،ال":لاقّمث،هيديىلإرظنلانعمأو،هرصببيراهحاشأ

."فرعأ
."كلذتنّمخكنكل"
لككلذ.يلةركفلاترطخ":لاقويتبينيعىلإرظنوهسأرعفر
."ءيش

."؟كلذيفركفتكلعجيذلاام"
."ةراّفك"
."؟ةراّفك"
ىلإًادجةعشبةميرجلانوكتًانايحأ":لاقّمثًاقيمعًاسفنيراهذخأ
.ً"ايلخادوأًايجراخ؛كتيؤرشّوشتاهنأةجرد

."؟ينعتاذام"



هللاملعيً.اضيأتنأو.يتبايمهبونذنعريفكتلاىلإةجاحبعيمجلا"
قلعتتو،لاستغالالثم،ةيساسأةجاحاهنإ.كلذكلوكسارو،كلذلعفأيننأ
."قالخألاهوعدنيذلانزاوتلاهنإ.يساسألايلخادلانزاوتلاوماجسنالاب

...اهمفتحتفو،دّروتتمث،بحشتيتبيراهىأر
نأعنتقمانأ.هسفنلوكسارّملساذاملفرعيدحأال":يراهلاق

نأةديحولاهتيرحصخشىلإةبسنلاب.بنذلانعهريفكتبةقالعكلذل
نعفلتخيلتقلا.بعصألايتاذلاباقعلاوهنجسلانإف،ةيرحبلوجتي
راتخااذهل.هنزاوترسخيهتلعجةميرجفرتقادقناكهنأضرتفا.ةقرسلا
."هسفنلجأنمً،ارسكلذنعرّفكينأ

."؟ةديمحقالخأب...عتمتي...لتاق"ً:اريخأتاملكلابيتبتمثعلت
ً.اكيشوناكءيشالنكل،يراهرظتنا
لبقييذلاوهةديمحقالخأبعتمتييذلاصخشلا":فطلبلاق
."نيرخآلاتافرصتال،هتافرصتبقاوع

:سدسمبارقجرُختواهمامأجردلاحتفتيهو،ةرارمبيتبتلاق
يفيسفنلعبابلاتدصوأنإاذام؟يفتكىلعاذهتعضونإاذامو"
رانلاتقلطأوينمجاههنإذئدعبتلقولوكسارعمراّوزلافرغىدحإ
عماهيفلماعتتيتلااهسفنةقيرطلابيدلاولمقتنأنأ؟سفنلانعًاعافد
ىلعةوقبسدسملابارقتقلأ."؟كلةيافكيقالخأكلذله.ّيليَُفط
.ةلواطلا

اهسافنأعمسىتحهينيعضمغأوفلخلاىلإهرهظيراهعجرأ
؟يتبايكلةيافكيقالخأكلذلهوهلاؤسلا":لاقّمثأدهتةعراستملا
ءيشيأبمايقلانمكعنميونأالو،كعمكسدسمنيلمحتاذاملفرعأال
."هيلعفتنأنيديرت

."يتبايكبًاروخفكدلاويلعجا":همالكعباتوضهن
.اهوحنرادتساوجشنتيتبعمسبابلاضبقمكسمأامدنع
ةيفصت...نمعونهنأنظأ...يننأنظأتنك!مهفتالتنأ":تجشن

."باسحلا
سلج،اهنمبرقلابًايسركعفدمث،كارحنودنمًافقاويراهيقب
نيحةنشخلاهديىلعتلاسوةراحاهعومدتناك.اهّدخىلعهديعضوو
،هقيبطتبجيماظننعةركفهيدلنأل؛ةطرشلاىلإءرملامضني":تملكت
كلتلكوةلادعلاوباسحلا؟كلذكسيلأ،ةنزاوتمىقبتنأيغبنيءايشأ
،باسحلاةيفصتلً،اريثكاهبتملحيتلاةصرفلابىظحتامًامويمث.رومألا



تلاق":تعباتّمثتقّشنت،"كلذفلخىعستنكتملكنأطقففشتكتل
وهو،ةبغرعابشإمدعنمأوسأطقفًادحاوًائيشكانهنإةرميتدلاو
ترسخدقنوكتنأدعبىقبياملكاهنإ...ةيهارك.ةبغريأبرعشتالأ
.ً"اضيألوزتمث،ءيشلك

ًاتوصًاثدحمرادجلابمطتراف،اهعارذباهتلواطنعسدسملابارقتفذق
ً.اموتكم

بيجيفثحبييفوصةباوبدنعيراهفقونيحًاكلاحمالظلاناك
كلذاهبماقيتلارومألالوأدحأناك.هحيتافمنعهيلعداتعافطعم
دعب،كسينكتميركنمهسبالمةداعتساوهةطرشلاةدايقرقميفحابصلا
ناكقالطإلاىلعءيشلوأنكل.وبلآسيدغيفلزنمنمكانهىلإاهلقن
اميفهنإلاقدقةميرجلاةبعشسيئرناك.رلومينرايببتكمةرايز
اوريلاورظتنينأبجينكلً،اعئارودبيًابيرقتءيشلكنإف،يراهبقلعتي
ءانثأيفرظُنيس.نبالراه16يفةقشلاماحتقانعّغلبيسدحأناكنإ
قلعتتتامولعميأبءالدإلانعيراهعانتمالءارجإذاختاةيناكمإيفمويلا
يفقيقحتلاءانثأيفهنأيراهّدر.اهلتقمةليلنسثيبانآةقشيفهدوجوب
ماعلافرشملاناكيتلافرصتلاةيرحركذىلعًامغرمنوكيسةيضقلا
ىلإةلحررارقإىلإةفاضإ،عّرسملانعثحبللاهايإهاحنمدقرلومو
.ةيليزاربلاةطرشلاغالبإنودنمليزاربلا

نأنوجتنتسيسمهنأضرتفيهنإلاقوًارخاسّرشكدقرلومينرايبناك
.هنمباوجيأىلعلوصحلاوأ،قيقحتءارجإليعادال

هعضويذلازجاحلاطيرشلايراهقزم.ةئداهلخدملاةهدرتناك
حوللاقوفتعضُودقبشخةعطقتناك.هتقشبابمامأةطرشلالاجر
.روسكملا

ًاروصاوطقتلادقمهنأربيوحرش.ةشيعملاةفرغيفهرصببلوجيفقو
.هناكمىلإءيشلكةداعإاوعيطتسيىتحشيتفتلااوأدبينألبقةقشلل
ًانويعوَيدايأنأةقيقحنعيضاغتلاهرودقمبنكيمل،كلذنممغرلاب
لئاسرضعب:اهيفخيةريثكءايشأهيدلنكيمل.لبقنمكانهتناكةبيرغ
،اهتيحالصةدمتهتناةحوتفمتايقاوةبلعو،ةميدقلانكلةيفطاعلابحلا
اهدوجوَّدُعينألمتحملانمناك.نتليغنيليإةثجلًاروصمضيّفلغمو
ةدحاوةناوطسأو،ةدحاوةيحابإةلجم:كلذفالخبً.اشئاطًالعفلزنملايف
.ناملوأنيلةيجيورنلاةبتاكللباتكو،رلياتينوبيّنغملل

ًاليوطًاتقويلآلابيجملاىلعّعطقتملارمحألاءوضلاىلإيراهرظن



تبلطاذهل،يكبتيمأ.مويلااورّرق.انأاذهً،ابحرم".رزلاطغضينألبق
."...لوقأنأينم

ً.اسفنذخأوهسفنيراهّتبث
.ً"ادغرداغنسنحن"
؟رداغنسنحنحيحصوحنىلععمسله.هسافنأسبح
اننأاوّنظعيمجلانإيمأتلاق.مههوجوىرتنأبجيناك.انزف"
دلانودكمىلإنآلابهذنس.يكبتاهنإ،ال...نيديرتله،يمأ.رسخنس
."ءاقللاىلإ؟اّنلقتليتأتستنكنإلءاستتيمأ.لفتحنل

هفنأّفظنيامصخشتوصو،فتاهلاربعسفنتيغيلوأعمس
نأًاعئارنوكيس":ربكأءودهبً،اددجمغيلوأتوصمث،ةيفلخلايفكحضيو
."يراهايكلذلعفت

عومدلاتضافوهترجنحيفلقثبرعشويسركلاىلعيراهىخرتسا
.هينيعنم
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امهيترتسيتقاياعفردقنوأويراهناكً.اريثكًائفديطعتالةبحاشلا
تناكيتلا،الوتبلاراجشأهبطيحتٍعراشيفًاضعبامهضعببناجبنايشميو
.ءاتشللًادادعتسااهقاروأنمكاذنآتّصلخت

ليكارنأينتربخأنيحًاديعسودبتتنكمكيتجوزلتلق":نوألاق
ةثالثلامتنأمكنأينعيكلذناكنإتلأس.نطولاىلإنيدئاعغيلوأو
.ً"ابيرقًاعمنوشيعتس

.ةماستبابيراهباجأ
."كاذاهلزنميفةيفاكةحاسماهيدللقألاىلع":نوأّهثح
نيلوراكىلإيتايحتلقنا.لزنملايفةيفاكةحاسمكانه":يراهلاق
."روابالوأبدهشتساو

."؟لابلاةحارعراشىلإتلقتنا"
.ً"اضيأًاريثكعفنيملكلذنكل"
.امهالككحض
."تقولااذهيفةيضقلاىلعًامامتزكريينهذ،لاحيأب":يراهلاق
،بيرغ.تبلطامك،ريراقتلالكتأرقدقل.معن،ةيضقلا":نوألاق
يفًاقلاعكسفنتدجووً،اطيشنوًائيشركذتتال،كتقشيفتظقيتساً.اقح
يسفنصيخشتءارجإًاليلقًابعصنوكينأيعيبط.كاذدورنغفلآةبعل
يكذلجرهنإ.مامتهاللًاقحةريثمةيضقّلثميهنكل،ةافولادعبصخشل
ءايشألاضعبكانه.اهعضويتلاكلتةنقتمةطخً.ابيرقتنانف.عدبموًادج
راشأدقل؛اهتلسرأيتلاةينورتكلإلالئاسرلاخسنتأرق؛اهنعلءاستأيتلا
ةقشلارداغتكآرهنأديكأتلابكلذينعي.كيعوتدقفدقكنأةقيقحىلإ
."؟يلاتلامويلايفًائيشركذتتنلكنأنّمخوةلامثةلاحيف

.ةرجأةرايسبوكرىلعًالجرمهدحأدعاسينيحلاحلايهكلت"
بتكامكًامامت،يلعسسجتيجراخلايفعراشلايفًافقاوناكهنأنّمخأس
امىلعانآبلاصتاىلعناك.لعفيناكوبلآهينرآنأينورتكلإلاهديربيف
ًالمثلزنملايترداغمنأنمّدبال.ءاسملاكلذيتآسيننأفرعوودبي
."ةعقوتمريغةأفاكمتناك

ةكرشربععّنصملانمهيلعلصححاتفمبكلذدعبةقشلالخدً،اذإ"
."؟صاخلاهسدسمًامدختسم،اهيلعرانلاقلطأو.ندمسيسال



مقرعمثدحامكًامامت.لسلستملامقرلايحُمدقل.حجرألاىلع"
صخشهنأودبي.تايواحلاةطحميفدورنغدييفهاندجويذلاسدسملا
كولغىلعناك.عساوقاطنىلعةينوناقريغةحلسأبيرهتةيلمعريدي
مقرلايحمتامالع-نيليإلتاق-نسلوأريفسةقشيفهيلعانرثعيذلا
."ديدحتلاباهسفن

."ءارسعتناكاهنأنممغرلاب،ىنميلااهدييفسدسملاعضوً،اذإ"
،امةلحرميفةيضقلايفطروتأسيننأفرعيناك.خف":يراهلاق
مدعنمضأىتحكلذلعفأسيننإف،رخآببسكانهنكيملاذإهنأو
ةطرشلاجرفالخب،كردأسيننأفرعيناكو.رطخلليعقومضيرعت
."أطخلاديلااهنأ،نيرخآ

."اهدالوأووبلآةديسلاةروصكانهتناكمث"
."اهلبيبحرخآ،وبلآهينرآىلإيندوقتيك"
يذلايولخلافتاهلاولومحملاانآبوساحذخأ،رداغينألبقو"

."ةيسمألاكلتةقشلايفهتعقوأ
."ةعقوتمريغىرخأةأفاكم"
بقاعيسيتلاةقيرطللةمكحموةدّقعمةطخغامدلااذهطبنتساً،اذإ"

اهقيدصو،نجسلايفناكنيحهعمهتناخيذلالجرلاو،ةنئاخلاهتبيبحاهب
.لجتريأدب،كلذىلإةفاضإ.رعشلارقشأيطرشلا؛هيلإةدوعلايونتيذلا
.كنزخموكتقشلخديلندمسيسالةكرشيفهلمعنمىرخأةرمدافتسا
ديربباسحأشنأمث،يولخلاكفتاهبهلصوو،كانهانآبوساحعرز
."هبّقعتنكميالمّدخمربعينورتكلإ

.ً"ابيرقتهبّقعتنكميال"
ملامنكل.كلذضماغلابوساحلاريبخكقيدصهفشتكا،معن،هآ"

ًاقباسةبوتكمتناكاهتيقلتيتلاةينورتكلإلالئاسرلانأوههفشتكي
،ىرخأةرابعب.كنزخميفبوساحلانمًافلسةزهاجتانايبربعتلسُرأو
كلذيفلومحملابوساحلاعضولبقءيشلكثعبدقلسرملاناك
."؟حيحص.ناكملا

."؟ةينورتكلإلالئاسرلاتأرقله.مم"
ًانيعمًاقايسدرستاهنأىرت،كلذيفرّكفتامدنع.لعفلاب":نوأأموأ

صخشللوحنلاكلذىلعودبتنلاهنكلً.اضيأةمهبماهنأالإ،ثادحألل
.ةكبشلابًالصتموءيشلكىلعًاعّلطُملسرملاودبيسو،ثادحألاشيعييذلا
."هلكضرعلاريديةديدعقئارطبناكهنأل؛كلذلعفهرودقمبنكل



.وبلآهينرآلتقلّططخنمدورنغناكنإدعبفرعنالً،انسح"
روجيملماغيفدورنغعمناكهنإلافقألاعناصلحميفليمزلوقي
."ةميرجلاعوقوتقوبارشلانايستحي

هنألوأدربلاببسبكلذناكنإًاقثاويراهنكيمل.هيدينوأكرف
ةيحانلانمةنكممريغوأةنكممةّدعجئاتندوجوةركفبعتمتسي
ريصملاام،وبلآهينرآلتقيملدورنغنأضرتفنل":سفنلاملاعلاق.ةيقطنملا
كنكل؟ناُديسوبلآنأ؟ههاجتايفكعفدبهلهططخدقناكيذلا
فارتقابنيلجرةنادإنكميال.حيحصسكعلاو،لاحلاكلتيفًً◌ارحنوكتس
."اهسفنةميرجلا

يفءيشمهأناكاذامكسفنلأستنأبجي.حيحص":يراهلاق
."؟وبلآةايح

نعً،اهركوأ،ةيعاوطىلختءانبأةثالثلٌبأ.زاتمم":نوألاق
."ضرتفأامكةرسألا.ةينهملاهتاحومط

،فاشتكابيلحامسلاوأ،فشكنمهققحدقدورنغناكيذلاامو"
."؟انآبيقتليلازيالوبلآهينرآنأ

."هترجهودالوألاهتجوزتذخأ"
وهءيشأوسأ.كلثدحينأنكميءيشأوسأتسيلكتايحةراسخ"
."شيعلاببسةراسخ

."؟كلذلاقنم":لأسوكلذبًارارقإنوأأموأ،"ديجسابتقا"
."تيسن":يراهلاق
ذخأينأدارأاذاموههحرطتنأبجييذلايلاتلالاؤسلانكل"
."؟شيعلاقحتستكتايحلعجييذلاام؟يراهايكنم

يراهسّسحت.هيفشيعتانآتناكيذلالزنملاىلإالصودقاناك
.ًاليوطًاتقوحيتافملا

."ً؟انسح":نوألاق
.هبانآهتربخأاموهحجرألاىلعينعهفرعيدورنغناكاملك"
."يلمعنمرثكأ...هيفّيدلنكيمليذلاتقولايفينفرعتتناكو

."؟لمعلا"
."كلسلانمدرُطأنأًاساسأنكل،نابضقلافلخيندارأ"
.ملالسلاامهدوعصءانثأيفاملكت
ناك.يعرشلاصحفلانماوهتنادقهلاجروربيوناك،ةقشلالخاد

اهنمو،ةّدعنكامأيفدورنغتامصبىلعاورثعمهنإلاقوًاديعسربيو



.ريرسلاّةيفلخ
.ً"امامتًاصيرحنكيمل":ربيولاق
هدوجوتارمددعبٍتامصبدجتسوً،اريثكانهىلإءاج":يراهلاق
.ً"ادبأٍّكشعضومنوكينلهنأًاعنتقمناك،كلذىلإةفاضإ.انه

حابصموتاحوللاةفرغىلإقلزنملابابلايراهحتفنيح،نوألاق
ًاسأرنفُد.مامتهاللةريثمهفتحوبلآاهبيقليتلاةقيرطلاتناك":رميرغ
انرابخإلواحيناكلتاقلانأك؛ةريعشلثمرمألاادب.ئطاشيف.بقعىلع
."؟كلذيفترّكفله.هسفننعًائيش

."يتيضقتسيل"
."هنعتلأسامكلذنكيمل"
."ةيحضلانعًائيشلوقينألتاقلادارأامبر.سأبال"
."؟ينعتاذام"
:لاقوثالثلاتاحوللاءوضلارمغويوديلارميرغحابصميراهرانأ
.1100ماعميدقلاغنثالوغنوناق:ةينوناقلايتاسارديفءيشبكلذينّركذي"
ءانثتسابةلجبمضرأيفتومينملكنفدبجي:يليامىلعّصنذإ
ثيحءالؤهنفدبجي.ةلتقلاو،نينئاخلاو،مهسفنأىلإراعلااوبلجلاجر
عفادبةميرجىلإوبلآهيفنفُديذلاناكملاريشيال.ربلابرحبلايقتلي
مهدحأدارأ.هلتقدقناكدورنغنأوللاحلاهيلعنوكتسامك،ةريغلا
."مرجموبلآنأراهظإ

تاحوللاهذهىلإرظنننأبجياذامل.مامتهاللريثم":نوألاق
."ةعيرماهنإً؟اددجم

."؟اهيفءيشةيؤرعيطتستالكنأًامامتقثاوتنأله"
ًاغلابمًاساسحإكلتمتةيعّدمةباشةنانفىرأ.ديكأتلابكلذيننكمي"

.ً"امامتينفلاساسحإلاىلإرقتفتاهنكل،اماردلابهيف
يقلتاهنأل؛مويلاءيجملاعطتستمل.نوليتبىعدتةليمزيدل"
نيمرجملاىلإفّرعتلاةيناكمإنأشبايناملأيفةطرشلارمتؤميفًاباطخ
ّعتمتت.ةيغامدلافيفالتلاوروصللةيبوساحتاحيحصتةدعاسمبنيعّنقملا
يفاهتأردقتناكيتلاهوجولاىلإفّرعتلااهنكمي:ةصاخةيرطفةبهومب
."اهتايحلك

."ةرهاظلاهذهنعفرعأ":نوأأموأ
."صاخشألاىلإتفّرعتتاحوللاهذهاهتيرأامدنع"
."ديزملاينربخأ":لاقوًابجاحنوأعفر،"؟هوأ"



،انأطسولايفو،وبلآهينرآوهراسيلاىلإصخشلا":يراهراشأ
."دورنغفلآوهريخألاو

نماهيلإرظنينألواحوهتراظنلّدع،تاحوللاىلإنوأقّدح
الإةيؤريننكميالً.ادجعتمم.مامتهاللريثم":متمت.ةفلتخمتافاسم
."سوؤرلاكشأ

اذهنأُّرقتً،اريبخًادهاشكتفصب،تنكاذإطقففرعأنأتدرأ"
نيبىرخأطباورداجيإىلعكلذاندعاسيس.نكممفّرعتلانمعونلا
."انآودورنغ

ً،احيحصنولةسنآلانعهلوقتامناكاذإ":لاقوهديبنوأحّول
."تامولعملانمىندألادحلابهجولاىلإفّرعتلااهنكمي

عامتجايفنوليتبءاقلبًادجمتهمهنإنوألاقً،اددجمجراخلايف
."؟كلذكسيلأ،ةققحماهنإ":ينهم

."عّرسملاةيضقىلعاهعمتلمع.تاقرسلاةدحويف"
."؟رومألاريستفيك.معن،هوأ"
ًاددجمبرضينأنوعقوتياوناكدقل.ةريثكّةلدأكانهتسيلً.انسح"

."عقاولايفبيرغرمأ.ءيشثدحيملنكلً،ابيرق
.حيرلايفرودتجلثلاقئاقرىلوأيراهظحال،نيفداتسغوبيف
لاق."!ءاتشلا":ءامسلاىلإريشيوهويراهىلإعراشلاربعيلعخرص

ىلإةهكافلاقيدانصلقنةمهمًاروفّىلوتيذلا،هقيقشلةيدرألابًائيش
ًاعئارسيلأ":لاقويراهوحنًاهجتمعراشلايلععطقمث.رجتملالخاد
."؟ىهتناهنأ

."حيحصاذه،معن":يراهلاق
."جلثلانمليلقًاريخأً.ادجضيغبفيرخلا"
."ةيضقلاينعتكنأتننظ.معن،هوأ"
."؟تهتناله؟كنزخميفلومحملابوساحلانع"
."كانههعضويذلالجرلااودجودقل؟دحأكربخيملأ"
رفخمىلإيباهذليعادالهنأيتجوزينتربخأببسلااذهل.اهآ"

."؟لاحيأبعوضوملاناكاذام.مويلاباوجتساللةطرشلا
ةميرجيفطروتميننأقيفلتلواحيلجرناك،ةليوطةياكحرصتخأل"
."ليصافتلاّلكبكربخأسوامًامويةبجوىلإينعدا.ةرطخ

."!يراهايًافلسكتوعددقل"
."ىتملقتمل"



ؤرجتنألبقتقووخيراتىلإجاتحتاذامل":لاقوهينيعيلعكّرح
."ذيذلماعطًامئادانيدل.كلهحتفأسوبابلاعرقا؟انترايزىلع

."ةوقبعرقأس.يلعايًاركش"
."؟هتدعاسمتناكله؟ةديسلايهنممتفشتكاله"
."؟ينعتاذام"
وأ،موتتربخأ.مويلاكلذوبقلابابمامأاهتيأريتلاةضماغلاةأرملا"

."اهنع،همساناكاٍّيأ
هلهتلقيذلاام":لاقوبابلاضبقمىلعهديعضييراهفقو

."؟يلعايديدحتلاب
مث،هلوحوأوبقلايفداتعمريغًائيشتيأردقتنكنإلأس"

نيحوبقلاباببناجباهيلإفّرعتأملةديسرهظتدهاشيننأتركذت
،اهتيوهنعاهلأسأنأكشوىلعتنكيننأل؛كلذتركذت.ىنبملاتلخد
الف،حاتفماهيدلناكاذإهنأتضرتفااذهلولفقةقطقطتعمسيننكل
."كلذبسأب

."؟ودبتفيكوكلذناكىتم"
الإحملأملوًالوغشمتنك":باجأوًارذتعمهيفكيتحاريلعحتف
ال؟نكادرعش؟رقشأرعش؟عيباسأةسمخ؟عيباسأةثالثلبق.اهرهظ
."ةركف

."؟ةأرماتناكاهنأقثاوتنأنكل"
."لاحيأب،ةأرماتناكاهنأتننظيننأنمّدبال"
ًانكادناكهرعشو،نيفتكلاليزه،لوطلاطسوتمدورنغفلآناك"

."؟ةأرماتناكاهنأركفتكلعجامكلذله.هيفتكىلإلصي
ةنباتناكامبرو.زئاجاذه،معن":لاقورمألايفريكفتلايلعنعمأ

."ًالثم،اهتدلاوروزتنسريكلمةديسلا
."يلعايءاقللاىلإ"
ليكارةيؤرلبهذيوهبايثرّيغينألبقًاعيرسمامحتسالايراهرّرق
امهتدوعىدل.سرتيتةبعلوةالحمةريطفىلإهاوَعددقاناكنيذللا،غيلوأو
عمةليمججنرطشةعومجماهعمترضحأدقليكارتناك،وكسومنم
مل،ظحلاءوسل.ؤلؤللاقرعوٍبشخنمةعونصمةعقروةفرخزمةراجح
هارتشادقيراهناكيذلا45نوك.يجدوكمانسدسمليكاربحت
ريغهنأةّدعتارمغيلوأتربخأدقاهنأتحرش.ةرشابمهترداصو،غيلوأل
ناك.لقألاىلع،ةرشعةيناثلاغلبيىتحةيرانةحلسأببعللاهلحومسم



نأافرعامهنكل،شاقنيأنودنمولجخبكلذالبقدقغيلوأويراه
سمهو،غيلوأبيراهينتعينيحيفيرجللجرختلةصرفلازهتنتسليكار
وكمانسدسمتأبخدقهتدلاوتناكنيأفرعيهنأيراهىلإغيلوأ
.45نوك.يجد

ناكنيحيفيراهدسجنمدربلانخاسلاءاملاتاقفدتجرخأ
يفكوكشللعستمًامئادكانهنوكيس.هايإيلعهربخأامىسنينألواحي
ةلحرميف.هعبطبًاباترميراهناكو.ةحضاوودبتتناكامهم،ةيضقيأ
يأةايحللنوكينأيفبغرتتنكاذإ،ةقثلاضعببىلحتتنأبجي،ام
.قطنموألكش

هسفننمّقثوتً.افيظنًاصيمقىدتراوهنقذقلحً،امامتهسفنفّفج
ليكارتكحضو،ءارفصهنانسأنإلاقدقغيلوأناك.ّرشكوةآرملايف
ةينورتكلإةلاسرلوأاهيلععوبطملاةقرولاةآرملايفدهاش.ًاليلقٍلاعٍتوصب
ةروصلااهناكمعضيوًادغاهعزنيس.لباقملارادجلاىلعةتبثمS2MNنم
ةسكعنملاةينورتكلإلاةلاسرلاىلإرظنلانعمأً.ادغ.هتقيقشعمهعمجتيتلا
اهيففقويتلاةيسمألايفكلذكردأدقنكيملهنأبيرغ.ةآرملاىلع
ّدبال.ةريغصلاهتقيقشويراهً.ادوقفمًائيشكانهنأبرعشوةآرملامامأ
كيدلروطتيلصاوتموحنىلعًائيشىرتامدنعكنأل؛ثدحيكلذنأنم
ةلاسرلاىلإرظنلانعمأ.هيلإهبتنتالو،هنعرصبلاضغنمٌعون
.رظتناوهءاذحلعتنا،ةرجأةرايسبلطمث،ةآرملاىلعةسكعنملاةينورتكلإلا
ّدبالو،ةظحللاكلتيفةرجألاةرايسلصتنأضرتفيناك.هتعاسىلإرظن
ً.امقربلطيوًاددجمةعاّمسلاكسمأدقهنأكردأ.بهذينأنم

."نوأ"
تنكنإينربختوىرخأةرمةينورتكلإلالئاسرلاأرقتنأكنمديرأ"

."ةأرماوألجراهبتكنمنأنظت



42
بابك
ىنبملانموتللتجرخدقنسنومديرتسأتناك.ليللايفجلثلاباذ

نيحنيفداتسغوبوحنبطرلادوسألاتلفسإلاىلعاهقيرطقشتينكسلا
،اهتاوطخلثم،اهضبنعراست.لباقملافيصرلاىلعرقشألايطرشلاتأر
فلآلةروصكانهتناك.اهاريّالألمأىلع،مهجتبمامألاىلإتقّدحو
ملالسلانوطبهيونودعصيمايألاوطنوققحملايقبو،فحصلايفدورنغ
ةرارقيفتلاقامك،كاذنآىهتنارمألانكل.ئداهلااهلمعنيتورنوجعزيو
.اهسفن

ىلإتلصواذإ.نزناهزبخمىلإ،ةاشملارمموحنىطخلاّتثح
فلخةلواطلاىلإةالحمةكعكوياشلانمبوك.نامأبنوكتسف،كانه
10:30ةعاسلادنعمويلك.قيضلاوليوطلاىهقملاةياهنيف،دضنلا
.ديدحتلاب

."لّضفت".ً"انورك38نمثلا"."كلضفنم،معن"."؟ةالحمةكعكوياش"
.ً"اركش"

.مايألامظعمصخشيأعماهيرجتةثداحملوطأكلتتناك
،اهلوصودنعاهتلواطىلإسلجيزوجعلجرناك،ةريخألاعيباسألايف

ةديحولاةلواطلاتناكاهنأالإ،ةرغاشةّدعتالواطدوجونممغرلابو
كلتيفرّكفتنأيفبغرتنكتمل،ال...ببسباهيلإسولجلااهنكمييتلا
نمةعاسعبرلبقلوصولاىلعكلذاهمغرأ،لاحيأب.كاذنآءايشألا
اهنأل؛مويلاكلذًازاتممرمألاناك.ًالوأةلواطلاىلعلصحتلداتعملادعوملا
حتفتنأىلإرطضتسو،سرجلاّنرينيحلزنملايفنوكتسكلذفالخب
سرجوأفتاهلاىلعدرلاضفرتيهو،اهتدلاوتدعودقتناك.بابلا
.ةعيطقلاباهمأاهتدّدهوةطرشلاتءاجةياهنلايفو،نيرهشذنمبابلا

.اهتدلاوىلعبذكتنكتمل
ىلعفتاهلاربع؛تقولالاوطمهيلعتبذك.معن،نيرخآلاىلع

كلتىلعةصاخ؛ةينورتكلإلاةشدردلاعقاومىلعورجاتملايفو،نيرشانلا
بتكلايفتايصخشلاىدحإ،رخآصخشاهنأبرهاظتتتناكذإ؛عقاوملا
تناكامك،ةعاجشلانكلةشّوشملاةئيسلاةأرملاانوماروأ،اهمجرتتيتلا
،ةصقاريهو،اهرغصيفانومارتفشتكادقديرتسأتناك.اهتايحعلطم
مسرتنأديرتسأتداتعا.لكشلااتيزولناتينباهانيعوليوطدوسأاهرعش
تماقاهتدلاونأل؛ةيفخكلذلعفتتناكاهنكل،اهينيعةصاخ،انومار



تاحقوتايتفىرتنأيفبغرتملوةريغصعطقىلإتاحوللاقيزمتب
دقوتداعاهنكل،ةليوطتاونستفتخادقانومارتناك.لزنملايفاهلثم
ًابّاتكلسارتنيحةصاخ،اهيلعرطيستانومارتأدبفيكديرتسأتظحال
ةباتكبحتتناك،ةيفاقثلاعجارملاوةغللانأشبلالهتسالادعب.مهلمجرتت
بّاتكلاسمتلياهنمًاددعثعبتنأدعبو،ةيمسرريغةينورتكلإلئاسر
،كلذىلإةفاضإ.باتكلاقالطإلولسوأىلإنوتأينيحاهءاقلنويسنرفلا
نممغرلابضفرلابًامئادّدرتاهنكل،ةلحرلابمايقللًايفاكًاببساهدحوتناك
كلذنّوك.سكعلاىلعامنإو،لاجرلاءالؤهةميزعطبثينكيملكلذنأ
لبقةصاخلااهبتكرشنملحنمظاقيتسالادعب،كاذنآةيبدألااهتاطاشن
ملهنأَّسهوفتاهلاربعًاريخأخرصدقرشنراشتسمناك.ةّدعتاونس
ًالامعفديسئراقدجويالهنأو،يريتسهلااهجاعزإىلعًاربصقيطيدعي
.لاملاضعباهحنميدقسفنملاعنكل،اهراكفأاهرطاشيل

."!نسنومديرتسأ"
باصتنأديرتنكتمل.ةظحلترعذوقيضتاهترجنحبترعش

ريغتنيحقيرطلاربعتنأتكشوأ.عراشلايفكانهةيسفنتتالكشمب
ًادبأربعتنلاهنكل،كلذلعفتنأاهرودقمبناك.رمحألاىلإءوضلا
.ءارمحةيئوضلاةراشإلاو

لازيالناك.اهبلوهيراهقحل."كتيؤرليقيرطيفتنكً،ابحرم"
نأًالوأيليحمسا".امهسفننيوارمحلانينيعلاو،مهجتملاريبعتلابعتمتي
تمهف.كعمهارجأيذلاثيدحلانعرلاوشتفملاريرقتتأرقيننإلوقأ
."ةفئاختنككنأل؛يلعتبذككنأ

ً.ابيرقةوقبءاوهلاقاشنتساأدبتساهنأترعش
رمألايفيرودنعكربخأالأينمةريبكةقامحتناك":يطرشلالاق

."ةرشابمهلك
ً.اقحًافسآادبذإةشهدنمهيلإترظن
بنذملاصخشلانأةفيحصلايفتأرقدقو":لوقتاهسفنتعمس

."لُقتعا
ً.اضعبامهضعبىلإنارظنيافقو
."تامهنأينعأ":تفاختوصبتفاضأ
نعةباجإلابيتدعاسمنيعنامتالامبرً،انسح":ةددرتمةماستبابلاق

."؟لاحيأبةلئسأةعضب
زبخميفاهتلواطىلإةديحواهيفسلجتالةرملوأكلتتناك



لجرلانأك؛ةقادصلاةماستبانمعونبدضنلافلخةاتفلااهتقمر.نزناه
نموتللجرخدقهنأىحوأهرهظمنأىلإًارظن.اهلقفارماهعمليوطلا
.كاذنآكلذيفريكفتلاديرتنكتمل،ال..ً.اضيأةاتفلاتّنظامبرف،ريرسلا

ديريةّدعةينورتكلإلئاسرنمةيقروًاخسناهاطعأواسلجدقاناك
ناكنإفشتكتنأ،ةبتاكاهتفصب،عيطتستله.ناعمإباهأرقتنأاهنم
امك،ةبتاكاهتفصب؛اهيفرظنلاتنعمأدقتناك؟ةأرمامأًالجراهبتكيذلا
ةيؤرعيطتسيالىتحياشلابوكتعفر؟ةقيقحلاهربختله.لاق
.بذكتس،العبطلاب.ةركفلاكلتنماهتماستبا

."؟بدأاذهله.كلذديدحتبعص":تلاق
."اهبتكنسثيبانآلتقيذلاصخشلانأنظن.الومعن":يراهلاق
."ًالجرنوكينأنمّدبالً،اذإ"
هيفّنكلً،اميسونكيمل.ةعيرسةرظنبهتقمروةلواطلاىلإيراهرظن
-ًاديعبًالامتحاادبهنأنممغرلاب-كلذتظحالدقتناكً.اببحمًائيش
ةدحاوًاسأكتلوانتاهنألامبر.اهبابجراخةهدرلايفًايقلتسمهتأرنيح
ًاميسوً،املاسمودبيهنأتّنظدقتناكاهنكل،داتعملانمرثكأبارشلانم
تناك.اهبابمامأمهدحأهعضومئانريمألثمكانهًايقلتسم،امًاعون
دقتناك.ضرألانعاهتطقتلادقوملالسلاقوفةرثعبمهبويجتايوتحم
.هناونعوهمساتدجووهتظفحمىلإرظنلاتسلتخا

؟اهبجعأله.ةعرسبًاديعباهرصببتحاشأامنيباهيلإيراهرظن
ساسأالفواخم.يريتسهجاعزإ.هبجعتملاهنأةلكشملاتناك.ديكأتلاب
.انوماروأ،نسثيبانآلثمًءاسندارأ.كلذبحيلنكيمل.اهل

."؟اهبتكنمزييمتنيعيطتستالكنأةقثاوتنأله":ءطببلأس
ناك.ةروصعفريناكهنأطقفاهنيحتظحالو،ةعّورمةرظنبهتقمر

.ئطاشلاىلعدالوأوةأرما.لبقنمةروصلاكلتاهارأدق
."ً◌ًالثم،ةميرجلاةليل"
."اهلكيتايحيفطقاهرأمل":مزحبنسنومديرتسأتلاق
ةيدامرتحبصأ،ةبطرةريبكٌفسكً.اددجمطقاستيأدبدقجلثلاناك

ةطرشلاةدايقرقمنيبةينبلاضرألاىلعاهلاحرطحتنألبقةخستمو
يراهكوكشتّدكأو،بتكملايفهرظتنتربيونمةلاسرتناك.نستوبو
.ةفلتخمرظنةهجونمةينورتكلإلالئاسرلاىريهتلعجدقتناكيتلا
.عقوتملاعونلانم؛ةمدصةرصتخملاربيوةلاسرتراثأ،كلذنممغرلاب

سكافلاىلإيرجلاطاوشأنيب،راهنلايقابفتاهلاربعيراهملكت



ىرخأقوفرجآةعطقعضو،رمألايفريكفتلانعمأ،تاحارتسالايف.هنمو
نكميً.احضاوناكءيشلكنكل.هنعثحبياّمعهريكفتداعبإلواحو
،ىولتتو،ضفخنتو،عفترتنأ)ٍهالمةنيدميفةيوتلمديدحةكس(ةيناوعفألل
.تأدبثيحيهتنت...ىرخألاتايناوعفألالكلثماهنكل،بحتامكريدتستو

ىخرتسا،ةحضاوةروصلامظعمتحضأوريكفتلانميراهىهتناامدنع
.بسحفغارفبامنإو،ةجهبيأبرعشيمل.هبتكميسركىلع

دعص.هرظتنتّالأاهنمبلطيللصتانيحةلئسأيأليكارحرطتمل
ضعبناكثيحةفرشلاحطسىلإمثيلخادلامعطملاىلإملالسلاكلذدعب
لوأةمتعيفمهتحتةنيدملاءاوضأتألألت.نوشعتريونوفقينينّخدملا
ةركنّوكورادجلالوطىلعهديرّرم،غبتةفافليراهلعشأ.ليصألا
لاسىتحاهرصع،هيّفكيتحارباهبرض،ىسقأفىسقأاهلعجو،اهرّوك.ةيجلث
ةركلاعبت.ةنيدملاوحنلفسألاىلإاهامرمث؛هعباصأنيببئاذلاديلجلا
يفتفتخاىتح،عرسأفعرسأ،اهطوقسءانثأيفهيرظانبةعماللاةيجلثلا
.ةيدامرلاوءاضيبلاةيفلخلا

غيفدولىعديفصلايفىتفكانهناك":ٍلاعٍتوصبيراهلاق
."ردنسكلأ

.شتفملاىلإاورظنوضرألابمهمادقأنونخّدملابرض
ًايبغناكهنأل؛بابكمسابنورخآلاهوعديوةيوغلةلكشمهيدلتناك"
ظفلينأبحيهنإسّردملللوقيلةيزيلكنإلاةغللاسورددحأيفةيافك
،طقاستيجلثلاناكامدنع.كلذدعبًابابكحبصتساهنأل؛...شءاوشةملك
بابكنكيمل.ةحارتسالكيففوفصلانيبجلثلاتاركبلاتقبشني
ديحولاءيشلاكلذناك.كلذىلعهمغرناّنكاننكل،هيفكارتشالايفبغري
رخآلافصلاىدلناك.لوأعافدطخك؛هيفكارتشالابهلحمسنيذلا
هسأربىدصتيناك.لاسبوأقيرفيفديلاةركبعلينيدبىتفوهو،رور
.هيطبإتحتةعجومتابرضهيلإهجويوةعتملالجأنمبابكجلثتاركل
عافتراىلعأىلإاهامروةيجلثةركيفًاريبكًارجحامًامويبابكعضو
برضيرجحلثمتوصلاناك.هسأرباهبرضوًامستبمرورزفق.نكمم
ةرملاكلتتناك.هسفنتقولايفًاقيقروًايساق،لحضءاميفًارجح
."ةسردملاةحابيففاعسإةرايساهيفىرأيتلاةديحولا

.هغبتةفافلنمًاسفنةوقبيراهبحس
نكيمل،ةلصحملاب.بابكباقعنأشبًامايأنيسّردملاةفرغيفاولداجت"

ةبقاعمبجيله:لاؤسلاناكاذهل،دحأىلعةيجلثلاةركلاىمردق



."؟قمحألثمفرصتيَقمحأنابسحلايفذخأيالصخش
.ىنبملالخدوغبتلاةفافليراهأفطأ
يفةدرابلاحيرلاةعرستدادزادقو،فصنلاوةعبارلاةعاسلاتناك

ناك.فروتدنالنورغيفقافنألاراطقةطحموافلسركأنيبةفوشكملاةحاسملا
نوعضيوةمهجتممههوجولاجروءاسنلًالاجمنوحسفينودعاقتموذيمالت
يراهمدطصا.مهبتاكمنممهلزانمىلإةدوعلابنوعرسيقنعتاطبر
ىدصددرتو،ضرألاتحتقباطلاىلإًاعرسمملالسلاهلوزنءانثأيفمهدحأب
ةديسلاتناك.ضيحارملانيبةذفانلامامأفقوت.هفلخناردجلانيبةميتش
.ةرمرخآكانهسلجتاهدهاشيتلااهسفنزوجعلا

.ً"اروفنوميسىلإملكتأنأبجي"
.هيلإنيتئداهلانيتينبلااهينيعبترظن
."عيمجلارداغدقل.نيوتيفسيلهنإ":يراهلاق
.ةكبترم،اهيفتكةأرملاتّزه
."يراههنإيلوق"
.دعتبينأهلتحّولواهسأرتّزه
."نامريجينويبسهنإيلوق".امهلصفييذلاجاجزلاىلعيراهىنحنا
.ليوطلاغربكإقفنكولسنمًالدبنيفكابنإلفسأةرايسلانوميسداق
ماحدزاةعاسيفنوزلحلاةعرسبلبجلاحفسامهدوعصءانثأيفحرش

."قافنألابحأال":ليصألا
يفًاعماعرعرتوجيورنلانمابرهناذللاناقيقشلاً،اذإ":يراهلاق

."؟اهسفنةاتفلاابحأامهنألافلتخاةروطقم
ديوسلايفنوشيعيمهنإً.ادجةمرتحمارافولةرسأنمايرامردحنت"
يفتناكنيحولسوأىلإتلقتناونافيتستجوزتً.اميعزاهدلاوناكثيح
اهّبحينافيتسناك.ةرشعةنماثلايفوهواهرمعنمطقفةرشعةثلاثلا
،تقولاكلذيف.كلذرمألاّبلطتاذإاهلجأنمتوميهلعجيًامجًابح
نمامنإو،ةطرشلانمسيل؛فرعتامكايسوريفئبتخيلوكسارناك
."املمعيفمهّشغدقهنأاوّنظنيذلاايناملأيفوفوسوكنابلأضعب

."؟لمع"
."غروبماهبرقةحاسبناجبةغرافةروطقمىلعاورثع"
."؟داعلوكسارنكل"
ايراموىأر.نيوتىلإةسمشملارايأرهشمايأنمموييفداع"

فيك،هللااي":عباتّمثنوميسكحض،"كاذنآةرملوأًاضعبامهضعب



دعرلاناكنإىرألءامسلاىلإرظنأنأبجيناك.امهضعبىلإاقّدح
."رتوتلاديدشناكوجلانأل؛فصقيس

."؟امهضعببابجُعأدقفً،اذإ"
."جارحإلابءاسنلاضعبترعش.امهنودهاشيعيمجلاناكنيح،ٍناوثيف"
سيلأ،اولّخدتءابرقألانأنمّدبالفً،ادجًاحضاوكلذناكاذإنكل"
."؟كلذك

نسيفجوزتناننأىسنتّالأبجيً.ادجرطخرمألانأاونظيمل"
ثالث.بحلايفنوعقيمهنإ.نابشلافاقيإاننكميال.نولعفتاممرغصأ
."...ليختتنأكنكمي،ةنسةرشع

.هقنعيراهكرف."يننكمي"
تبحأونافيتسنمةجوزتمتناك.ملعتامك،رطخرمأكلذنكل"
يفاشاعنافيتسواهنأنممغرلابو.هيفهتأرمويلوأنملوكسار
.تقولالاوطكانهناكيذلا،لوكسارتقتلااهنأالإ،ةصاخلاامهتروطقم
،انآتدلوامدنع.اهكلستنأبجييتلاقيرطلاثادحألاتكلساذكهو
."بألاوهريخألانأافرعيمللوكسارونافيتسامهدحو

."ةنيكسمةاتف"
.نافيتسناكةداعسبرعشيذلاديحولاصخشلا.نيكسملوكسارو"

نينيعبنوميسمستبا،"اهدلاولثمةليمجانآنإلاقً.اريثككلذبىهابت
نافيتسررقيملوللاحلاكلتىلعىقبيسرمألاناكامبر":لاقونيتنيزح
."فرصمةقرسلوكسارو

."؟نفسلايهتشتامبحايرلاِرجتملو"
.نيرعطاقتوحنتارايسلافصكرحت
لوأوهَّمثنموً،انسربكألاوهنافيتسو،مهنمةثالثكانهناك"
ةرايسبلجللاملاعمنارخآلاضكرامدنع.جرخيسنمرخآولخديسنم
نماونّكمتيالىتحهسدسمًاعفارفرصملالخادنافيتسيقب،بورهلا
يفنأاوفرعيملمهنإّىتح،ةربخلاىلإنورقتفياوناك.راذنإلازاهجقالطإ
،نافيتسباحطصالةرايسلابنانثالاداعامدنع.تماصراذنإماظنفرصملا
.هيدييفًالالغأيطرشعضودقو،ةطرشةرايسكرحمءاطغىلعًادممناك
عم.طقفًاماعرشعةعبسرمعلانمغلبيو،دوقملافلخلوكسارناك
ةطرشلاةرايسبناجىلإءطببةرايسلاداق،يفلخلادعقملاىلعفالآةثالث
ىلإيطرشلاولوكساررظنمث.كرحملاءاطغىلعمواقيهقيقشناكثيح
ىقتلانيحثدحامكًادجًارتوتموجلاناك،هللاايً.اضعبامهضعبينيع



خرصينأًافئاختنك.ًاليوطًاتقوامهضعبىلإنارظنيارمتسا.ايرام
لوأكلتتناك.ةرايسلايفهقيرطعبات.ةفشتنببسبنيملهنكل،لوكسار
."امهضعبنايريةرم

."؟نولنغرويولوكسار"
.نيرىلإفطعنملاالخدوةيوتلملاقيرطلانماجرخ.نوميسأموأ
.دوقوةطحمبناجبحباكملاىلعطغضمثةيبناجلاةراشإلانوميسلّغش
ندفرصمراعشضموً.اقباطرشعينثانمفلؤمىنبممامأافقوت
.بيرقلالخدملاقوفءاقرزنوينحيباصملعفبكسرون

دقناكهنأل؛تاونسعبرأنجسلابنافيتسىلعمكُح":نوميسلاق
.ةمكاحملادعببيرغءيشثدحنكل.ءاوهلايفهسدسمنمرانلاقلطأ
نظيهنإيلاتلامويلايفساّرحلادحألاقونستوبيفنافيتسلوكسارراز
يفيعيبطكلذنإهيلعفرشملالاق.ريغتدقديدجلانيجسلارهظمنأ
يفنهجاوزأىلإنفّرعتيالتاجوزنعهربخأ.ةرملوأءانجسلابقلعتيام
.مايأةعضبدعبنجسلابتلصتاةأرمانكل،سراحلانأمطا.ةرايزلوأ
دقريغصلاتسكابنافيتسقيقشناك.أطخلاصخشلانوزجتحيمهنإتلاق
."نيجسلاحارساوقلطينأبجيوهناكمذخأ

له":غبتةفافلةياهندنعاهعضيوهتعالوجرُخيوهو،يراهلأس
نيبًامامتيعيبطءيش.كلذكهنإ،معن":نوميسلاق."ً؟العفيقيقحكلذ
ًامكح،نبالاوأً،انسرغصأبيرقيضقينأابوروأبونجيفرجغلا
لاحتناكامك،اهليعيةرسأهيدلتناكاذإنادمصخشنعنجسلاب
."فرشةيضقهذه،انيلإةبسنلاب.نافيتس

."؟كلذكسيلأً،اعيرسأطخلافشتكتستاطلسلانكل"
.يرجغَّيرجغلانإف،مكيلإةبسنلاب":لاقوهيعارذنوميسحتف،"!اه"

."رخآءيشيفبنذمهنأنمّدبالف،هفرتقيملبنذلنجسلايفناكاذإ
."؟مهبلصتانم"
اهوريملو،هسفنمويلايفتفتخاايرامنكل،طقكلذاوفشتكيمل"
جرُخأوليللافصتنميفنيوتىلإلوكسارةطرشلاتلقن.طقًاددجم
انآرمعناك.مئاتشلاقلطيوبرضللضّرعتيوهوةروطقملانمنافيتس
لجرال،دحأعطتسيملواهمأبلطتوخرصتريرسلاىلعتقلتساونيتنس
."اهلمحولوكسارلخدىتح؛اهليوعفاقيإ،ةأرماالو

مل؛هتعاسىلعةعيرسةرظنيراهىقلأّمث،فرصملالخدمىلإاقّدح
."؟اهدعبثدحاذام":لأسمث،هباوبأقلغيىتحقئاقدعضبالإَقبت



ربعهيلإتثدحتً.اروفدالبلارداغ،نجسلاةدمنافيتسىهنأامدنع"
.ً"اريثكرفاس.رخآلاونيحلانيبفتاهلا

."؟انآو"
حبصأ.ةسردملاىلإلوكساراهلسرأ.فرعتامك،ةروطقملايفتربك"

تدارأو،انعمشيعتنأيفبغرتمل.وجداغتاداعو،وجداغءاقدصأاهيدل
كلتمتواهلامبسكت،اهدحواهتارارقذختت:اهؤاقدصأهلعفياملعفتنأ
مل،اتاغيرفنجروسىلإتلقتناواهتّدجةقشتثروذنم.هيفشيعتًاناكم
صخشلاناك.لقتنتنأتراتخاً،انسح...اهنإً.اقالطإاهبةقالعانلدعي
."لوكساروههعملصاوتىلعتيقبيذلاديحولا

."؟اهدلاوهنأفرعتتناكاهنأنظتله"
يننكلً،ائيشدحألقيمل،هفرعأاملًاقفو":لاقوهيفتكنوميسّزه

."فرعتتناكاهنأقثاو
.نيتماصاسلج
."كلذهيفثدحيذلاناكملاوهاذه":نوميسلاق
."نآلالثم.ًاليلققالغإلادعوملبق":يراهلاق
.كلذىلإرطضيملولنولىلعرانلاقلطيلنكيمل":نوميسلاق

."فرعتامك،براحمهنإ.هبمايقلاهيلعبجياملعفهنكل
."نهقهقيتايظحمال"
."؟اذام"
."؟نوميساينافيتسنيأ.ءيشال"
."فرعأال"
،لخادلانمبابلادصويفرصمفظومادهاشّمث،يراهرظتنا
.رظتنييراهيقبو

يفةدلبنملصتيناك،اهيفهيلإتثّدحتةرمرخآيف":نوميسلاق
."هبكدعاسأنأيننكمياملكاذه.غربنتوغ.ديوسلا

."انأيندعاستالتنأ"
."فرعأ،فرعأ":نوميسدّهنت
الكيفءاوضألاتناك.نيفسدنالتيفيفرفصألالزنملايراهدجو

راطقةطحمىلإرظنيفقوواهنمجرخ،ةرايسلافقوأ.لمعتنيقباطلا
لوصحللةمتعملافيرخلاتايسمأىلوأيفكانهاوقتلادقاوناك.قافنألا
ناكمكلذناك.يراه،نتسيوأ،دليكروت،نيتسيرك،روت،جيس:حافتىلع
ىلإةيئاوهتاجاّردنتمىلعنوقلطنياوناك.مئادلاةعومجملاءاقل



ّقلست.لقأمهءابآٌدحأفرعينأصرفوكانهربكأحافتلانأل؛دنارتسدرون
لوصولاهنكميولوطألايراهناك.بقارينتسيوأيقبوًالوأجايسلاجيس
يفةبغرب،لاحيأب،تايسمألاىدحإيفاورعشيمل.تاحافتلاربكأىلإ
.يلحملامهّيحيفةلوجيفاوجرخومهتاجاردىلعًاديعبباهذلا

.قيرطلانمرخآلافرطلاىلعةقيدحلاىلإيراهرظن
نممهيلإقّدحيهجولااوفشتكانيحكاذنآمهبويجاوألمدقاوناك

.بابكناك.ةملكلوقينأنودنم؛لوألاقباطلايفةءاضملاةذفانلا
نيرهاظنتسيركونغرويامساناك.بابلاىلإىشموةباوبلايراهحتف
.ىلعألايفسرجلايراهّنر.نيسرجلاقوفةيفزخلاةتفاللاىلع

.نيترمطغضىتحيتبدرتمل
نيحيفخبطملاىلإتبهذوهسأرّزههنكلً،اياشديريناكنإتلأس

.ةهدرلايفهءاذحعلخيناك
مسالازيالاذامل"ً:ابوكلمحتسولجلاةفرغىلإتءاجنيحلأس

."؟لزنملايفشيعيًالجركانهنأءابرغلانظيىتح؟ةتفاللاىلعكدلاو
لعفنعًاقلطمثدحتنمل".حيرميسركىلعتسلجواهيفتكتّزه
ليوطتقوذنمحجرألاىلعكانهًادوجومهمساناك.كلذنأشبءيش
."هارندعنملىتح

تدرأامديدحتلابكلذ":لاقوًاعمهيّفكيتحاريراهطغض."مم"
."هنعكّملكأنأ

."؟بابلاةتفال"
."ثثجلاةحئارمشىلعةردقلامدع.مشلاللخ.ال"
."؟ينعتاذام"
اهتيقلتةينورتكلإةلاسرلوأىلإرظنأسمألابةهدرلايففقأتنك"
نكل،ساوحلااهطقتلت.كبابةتفالعمهسفنرمألاثدح.انآلتاقنم
ةدوجومةعوبطملاةقرولاتناك.مشلاللخوهاذه.اهّرسفيالغامدلا
يتلاةروصلالثم،اهارأدعأمليننإىتح،ليوطتقوذنمكانه
ً،افلتخمًائيشكانهنأطقفتظحال،تقُرسامدنع.يتقيقشوينعمجت
."؟ببسلانيملعتله.وهامفرعأمليننكل

.اهسأريتبتّزه
وحنىلعرومألاىرأينلعجييلءيشثدحدقنكيملهنأل"
لاق.سمألابءيشثدح.كانهدوجومهنأتضرتفاامطقفتيأر.فلتخم
تنكيننأةأجفيلرطخ.وبقلاباببناجبةأرمارهظىأرهنإيلع



امدنع.رمألاكردأنأنودنم،لجرانآلتاقنأتقولالاوطضرتفأ
ىرخألاءايشألانيرتالف،هنعنيثحبتِكنأنينظتامّليختأطخنيفرتقت
."نيتديدجنينيعبةينورتكلإلاةلاسرلاىرأكلذينلعج.اهنيدجتيتلا

فلآنإلوقلادصقتله":تلأسوماهفتسايتمالعيتبابجاحلّكش
."؟نسثيبانآلتقيملدورنغ

."؟كلذكسيلأ،سانجلاامنيفرعت":يراهلاق
."...فورحةبعل"
تناك.ةآرملاةحفصىلعاهتدهاشةمالعيلنيرتابانآلتاقكرت"

ديربلاتلسرأاذهل.سكاعملكشب.ةأرمامسابةعقومةينورتكلإلاةلاسرلا
عاطتسا.ةغللاويفرعملاسفنلاملعبصتخمبلصتايذلا،نوأىلإينورتكلإلا
لصأورمعلاوسنجلاديدحتلوهجمنمديدهتةلاسريفةدحاوةلمجنم
نمتبُتكةينورتكلإلالئاسرلانإلوقلاعاطتسا،ةيضقلاهذهيف.صخشلا
يأنمنوكيدقو،نيعبسلاونيرشعلانيبنيسنجلادحأنمصخشلبق
اهنأّنظهنأءانثتسابً.اعفانكلذنكيمل،ىرخأتاملكب.ملاعلايفناكم
متنأ"ال"ةطرشلالاجرمتنأ"لوقت.ةدحاوةملكببسب،ةأرمانوكتامبر
كلتتراتخانوكتدقةلسرملانإلوقي.ددحمريغعمجمساوأ"ةطرشلا
."لسرملاويقلتملايسنجنيبّزيمتاهنألً؛ايروعشالةملكلا

.يسركلاىلعفلخلاىلإيراهىخرتسا
ًامامتةعنتقميننإلوقلايننكميال":تلاقوًابناجاهبوكيتبتعضو

ةأرمامسااهنأنيبتيةرفيشو،ملالسلاىلعةفورعمريغةأرما.يراهاي
نعريبعتللةيوثنأةملكراتخادورنغفلآنأنظيسفنملاعو،سوكعم
."هسفن

يذلاببسلانعكربخأنأديرأ،ًالوأ.انقفتا":يراهأموأ،"مم"
نأدوأ،انآلتقنمكربخأنألبقنكل.قيرطلاهذهكلسأينلعج
."دوقفمصخشىلعروثعلاىلعينيدعاستنأكنمبلطأ

."...اوسيلنودوقفملاصاخشألا؟ينمبلطتاذاملنكلً.اعبط"
مهنودوقفملاصاخشألا":لاقوًانيزحيراهمستبا،"كلذكمه،ىلب"

."كصاصتخا
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ةرخصلاىلعسلجتتناك،ئطاشلاىلعوبلآسيدغيفيراهدجو

ىلإقّدحيهيتبكرلوحهاديواهيلعافغدقناكيتلااهسفنةلوقصملا
حابصلابابضيفاهسفننعًاتهابًارثأهبشتسمشلاتناك.يرحبلادرويفلا
هنمحوفتوًارزَجرحبلاناك.هليذّزهييراهىلإروغيرغىرج.قيقرلا
ةفافلجرخأواهفلخةريغصةرخصىلعيراهسلج.طفنوٍباشعأةحئار
.غبت

ذنميراهلءاست."؟هيلعترثعله":ريدتستنأنودنمتلأس
.هرظتنتتناكىتم

."مهنمًادحاوانأتنك.وبلآهينرآنوريثكصاخشأدجو":باجأ
:تلاقوحيرلايفاههجومامأصقارتتتناكرعشةلصخاهديبتدعبأ
يننكل،ينقّدصتالدقً.ادجليوطتقوذنمناككلذنكلً.اضيأانأ"
."ىضماميفهتببحأ

."؟كقّدصأالاذامل":لاقوةعالولابيراهقطقط
-نحن.بحينأصخشيأعيطتسيال.ءاشتامقّدصتنأنكمي"
نوّملعتيمهنإ.لاحلاكلتىلعرمألانكل،كلذقّدصندق-مهو
ثيحنيعرابمهضعبنوكي.ءيشلككلذو،تاوطخلاودودحلاوتاكرحلا
مهنأامنإو،نوحجنيمهنأينئجافيال.تقولاضعبانعادخنوعيطتسي
نأنكميالًاروعشكلدابيلدهجلاكلذلكصخشلذبياذامل.نومتهي
."؟يطرشلااهيأمهفتله؟همهفت

.يراهدريمل
مهسفنأاورينأ؛بسحفنوفئاخمهامبر":هيلإريدتستيهوتلاق
."نودعقممهنأاوفشتكيوةآرملايف

."؟وبلآةديسايهنعنيملكتتيذلانم"
؟انأ؟هينرآ؟نسثيبانآ؟ملعينم".ءاملاهجاوتلًاددجمترادتسا

."؟هيلعتحبصأيذلاصخشلا
.يراهديروغيرغقعل
،اهرهظىلإرظنلانعمأ،"اهفتحانآتيقلفيكفرعأ":يراهلاق

:لاق.ةيناثلاةلواحملايفغبتلاةفافلتلعتشا.لعفّدريأزيميملهنكل
عبرأىلعكسينكتميركهارجأليلحتجئاتنىلعسمألاليصأيفتلصح"
،يتامصبكلتتناك.نسثيبانآةقشيفيلجلاضوحيفتناكسوؤك



عماهبرشبطقملحألنكأمل.الوكاكوكلابرشأتنكيننأحضاوو
،مامتهاللريثملاءيشلا.مدختُستملبارشلايسأكىدحإ.يسنرفلابارشلا
اكوكلابساريفنيفروملاديرولكورديهراثآىلعروثعلاوه،لاحلكىلع
ايكلذكسيلأ،ةريبكتاعرجريثأتنيفرعت.نيفروم،ىرخأةرابعب.الوك
."؟وبلآةديس

.ءطبباهسأرتّزهو،ههجوىلإترظن
اهيفنيلوانتتيتلاةظحللانمةركاذنادقفورايهنا؟ال":يراهلاق

لوانتتاريثأتًاريثكهبشي.نيقيفتستنيحداحعادصونايثغهعبتيرّدخملا
انضرعتنحنو.لونبيهورلالثملعافباصتغارّدخمهنإ.بارشةروراق
."؟وبلآةديسايكلذكسيلأ.انعيمج.باصتغال

.امهقوفةكحضبسرونرئاطخرص
تحمسو،ً"اددجمتنأ":ةرتوتمةريصقةكحضبنسنومديرتسأتلاق

ضعبتّدعأو،ناكملايفتكرحتثيح،خبطملايفاسلج.لوخدلابهل
ةرايزلًابسحتنزناهزبخمنماهترتشادقتناكةكعكتجرخأمث،ياشلا
يذلاملاعلانأفيكوسمألاجلثنعةيداعءايشأيراهمتمت.مهدحأ
رّيغتدقنكيمل،زافلتلاىلعمأوتلانيجربلاعم،راهنيسهنأًاعيمجاوّنظ
.انآيفاهيأرنعاهلأس،تسلجوياشلاتبكسامدنعً.اريثك

.اهمفترغف
."؟كلذكسيلأ،اهنيهركتتنك"
.ىرخأةفرغيفًاينورتكلإًازيزأاعمس،كلذعبتيذلاتمصلايف
ياشلانمٍمخضٍبوكبةوقبديرتسأتكسمأ،"...اههركأنكأمل.ال"

."بسحفةفلتخم...تناك":تعباتورضخألا
."؟ةقيرطيأبةفلتخم"
كلتىلع...تناكاهنأل؛ةظوظحمتناك.اهبولسأ.اهتشاعيتلاةايحلا"

."لاحلا
."؟كلذيبحتملو"
."لعفأملامبر،ال.فرعأال...انأ"
."؟الَِمل"
اهينيعيفةماستبالاترهظ.ًاليوطًاتقوهيلإنسنومديرتسأترظن
.ةبرطضمةشارفلثمامهنمتفتخاو

مايأتّرم.اهبةبجعمو،انآدسحأتنك.نظتامكرمألاسيل":تلاق
لخادلايفسلجأانأً.امامتينمضيقنلاىلعتناك.اهلثمنوكأنأتينمت



."...نيحيف
ىلإجرختوةريثمسبالميدترتتناك":تلاقوةذفانلاىلإترظن

لوصحلاعيطتستالاهنأفرعتتناكو،اوبهذولاجرءاج.انآدصقأ،ةايحلا
اهتاحولتضرعاهنكل،مسرلاديجتنكتمل.لاحيأبمهّتبحأاهنكل،مهيلع
اماهيدلنأك؛عيمجلاىلإتثّدحت.هسفنباهتيؤرملاعلايقابعيطتسيىتح
دقانآنأاهيفُترعشمايأتّرمً.اضيأيعمو.اهنوبحيمهنأاهداقتعارربي
نأو،نيتنثالانحنانلٍفاكزيحدجويالهنأو،ةيقيقحلايتيصخشتقرس
تفشتكاو،تتاماهنكل"،اهسفنةيبصعلاةكحضلاتمتك،"يرودراظتناّيلع
.عيطتسيدحأال.يهنوكأنأنكميال.لاحلاكلتىلعنكيملرمألانأ
."اهتببحأدقل.اههركأمل،ال":تعباتويراهىلإترظن،"ً؟انزحمكلذسيلأ

ثدحاميرابخإكنكميله":لاقمث،هقنعيفملألابيراهرعش
."؟قاورلايفاهيفينتدجويتلاةيسمألاكلت

ًاديعسًاصخشنأك؛ّلطعمنوينءوضلثمتفتخاوةماستبالاترهظ
ًادسنأروعشيراهباتنا.ىرخألاوةنيفلانيبيفتخيواهينيعيفرهظي
.رجفنينأكشوىلع

."ةباّذجةقيرطبنكلً،اعشبتنك":تسمه
له،ضوهنلاىلعينتدعاسامدنع.مم":لأسوهبجاحيراهعفر
."؟بارشةحئارينمحوفتتناكنإتظحال

،ال":تلاقولبقنمكلذيفترّكفدقنكتملاهنأك؛ةلهاذتدب
."ءيشال...كتحئارتناكً.امامتسيل

."؟ءيشال"
."صوصخلاهجوىلع...ءيشال":تلاقوًالجخاهاتنجوتدّروت
."؟ملالسلاىلعًائيشتدقفله"
."؟اذاملثم"
."؟حيتافمً،ايولخًافتاه"
."؟حيتافميأ"
."ِتنأينيبيجتنأكليغبني"
اذامل.كبيجىلإحيتافملاتدعأو.يولخفتاهال":تلاقواهسأرتّزه

."؟اذهلكنعلأست
."ًالوأليصافتلانمّقثوتلاطقفتدرأ.انآلتقنمفرعأيننأل"
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نيرتاب
مويلايفتفتخادقنيمويذنمطقاستيذلاجلثلااياقبرخآتناك

اذإمهنإنوسرافيإلاق،تاقرسلاةدحويفيحابصلاعامتجالايف.يلاتلا
عوقووهمهللمألضفأنإف،عّرسملاةيضقيفمدقتيأزارحإاودارأ
ًالجاعبرضيسعّرسملانأيتبّعقوتنأفاضأهنكل،ىرخأفرصمةقرس
كلذبترثأتيتبنأُدبيمل،عيمجلاةشهدلً.احيحصنكيملًالجآال
لبقطقفتقوةلأسماهنأةقثبترّركواهيفتكتّزه.رشابملاريغداقتنالا
.هتبرضعّرسملاهجوينأ

شنومفحتممامأةحاسلاةطرشةرايستلخداهسفنةيسمألايف
ىلإةفاضإ،نيتيمسرنيتّزبنايدترينايطرش،اهنملاجرةعبرأجرخ.تفقوتو
.ديبًادينايشميامهنأديعبنمادبةيداعسبالمبنيلجر

تاءارجإلانعرذتعأ":دافصألاوحنهسأربريشيوهويراهلاق
."اذهبمايقللنذإىلعلصحألةديحولاةقيرطلايهكلتتناك.ةينمألا

كجعزيًاعماندييقتنأنظأ":لاقومامألاىلإهيفتكلوكسارعفد
."يراهايينمرثكأ

.تاروطقملاومدقلاةركبعلموحنتارايسلافقومةعومجملاتربع
لوكسارولخدنيحيفجراخلايفارظتنينأةطرشلايلجرىلإيراهراشأ
.ةريغصلاةروطقملا

.سوؤكثالثوٍبارشةروراقجرخأدقو،لخادلايفرظتنينوميسناك
.ةكيرألاىلعسلجودافصألاكفّمث،هسأريراهّزه

."؟ةليمجةدوعلا":يراهلأس
.َةروطقملاناّتينبلاهانيعتصّحفتنيحيراههرظتناو،لوكساردريمل

ظحالدقهنأّنظ.ريرسلاقوفنيقيقشلاةروصدنعنافقوتتيراهامهآر
.قيقرلامفلايفًاطيسبًاجالتخا

،ةرشعةيناثلالولحبنستوبىلإدوعنساننأتدعودقل":يراهلاق
انآدورنغفلآلتقيمل.ةيساسألاقئاقحلايفرظنلانعمننأبجياذهل
."نسثيب

.يراهىلإقّدحيناكيذلا،لوكسارىلإنوميسرظن
.ً"اضيأوبلآهينرآلعفيملو"
ناكله.دادزياتاغكرامنيفيفريسلاةكرحريدهنأادب،تمصلايف

ناكلهً؟اليلهتنازنزيفيقلتسينيحريسلاءاضوضىلإدقتفيلوكسار



هقيقشسافنأتوصو،ةحئارلاو،رخآلاريرسلانمتوصلاىلإقاتشي
."؟اندحوانكرتتنأعنامتله":لاقونوميسىلإيراهرادتسا؟ةمظتنملا

جرخف،ةريغصةءاميإبهيلإراشأيذلا،لوكساربوصنوميسرادتسا
؛نيتعماللالوكسارينيعىلإرظنوهيدييراهىوط.هفلخبابلاقلغأو
.ًةرارحيناعيهنأك

سيلأ،تقولاضعبذنمتفرعدقل":تفاختوصبيراهلاق
."؟كلذك

،ةيلخادةنيكسةمالعههجوىلعوً،اعمهيفكيتحارلوكسارطغض
.ةفلتخمةصقترهظأءاضيبلالمانألافارطأنكل

ةدعاقلانأتفرعو،وزتنصتأرقدقانآتناكامبر":يراهلاق
عطتسأمل.لحلابينتدّوز،كلذنممغرلاب.ةعدخلايهبرحلايفىلوألا
نيعلاةيكبشنإتلاقوً،اضيأليلدبينتدّوز.S2MN؛بسحفةرفيشلاكف
."اهتقيقحىلعاهارألةآرملاىلإرظنأنأبجياذهل،ءايشألاسكعت

سمهّمث،عّرضتيهنأكوادبهنإّىتحهينيعضمغأدقلوكسارناك
."نيتفصلااتلكانآتثرو.ةنونجموةليمجاهتدلاوتناك":َ◌ًالئاق

اهعيقوتناك.فرعأ،ليوطتقوذنمةرفيشلاتللح":يراهلاق
S2MN.حبصيةآرملايفنكل،ٍناث.سأفرحىلإنينثامقرزمريNMSS،

تناك.ينتربخأيه.ماقتنالاةديس؛NeMeSiSحبصيةيفاضإفورحعموأ
."اهاركذّدلختنأتدارأيتلا،ةينفلااهتفحتكلت

ادب.ةقيقحكلتتناك،هتوصيفٍحرفلٍرثأنودنمكلذيراهلاق
.امهلوحنمرغصتةقيضلاةروطقملانأ

."يقابلاينربخأ":لوكسارسّفنت
."هجاتنتساكرودقمبنأضرتفأ"
."!ينربخأ":ّسه
ءاملاّفثكتيتلا،ةلواطلاقوفةريغصلاةيرئادلاةذفانلاىلإيراهرظن
نافشتكيساهنعةبوطرلااحسماذإامهنأّليختدقو-ةّوك-ًاليلقاهيلع
سأرميدسيفناديحوءاضفادئارامهنأو،يجراخلاءاضفلايفامهنأ
نأكشوىلعناكاممًالايخرثكأكلذنوكينل.ةرئاطنتمىلعناصحلا
.كاذنآهبهربخي



45
برحلانف
:لوقييراهعرشوهتماقلوكسارّدش
هنأمعزيصخشنمةلاسريزاينيلعيراجىقلت،فيصلااذه"
روثعلايلععطتسيمل.ةّدعتاونسلبقهيفشاعذنمىنبمللٍلامبنيدم
ناك.رمألاىسنينأهربخيهلبتكاذهل،نيرجأتسملاةحئاليفهمساىلع
يتلاةلاسرلاىلعروثعلاهنمتبلطوسمألابيلعبتلصتا.نسكيرإمسالا
ديرتسأينتربخأ.اتاغيرفنجروس17وهناونعلانأنيبتو،اهاقلتدقناك
تيقبرخآصخشمسابةقاصلانآديربقودنصىلعناكهنأسنوم
تلصتا؟ةلاسرلافدهناكاذام.نسكيرإمسا.فيصلااذهمايأةعضب
تبلط.يتقشلحاتفمعنصلًابلط،عقاولايف،ىقلتدقناك.لافقألاعناصب
بلطلانأهتظحالءيشلوأناك.ّيلإسكافلاربعقاروألالاسرإمهنم
ءانبلاةنجلسيئريلعنمّعقومو،انآتومقبسيذلاعوبسألايفخرؤم
هبتماقو،ًالوبقمبلطلاىلعرّوزملاعيقوتلاناك.حيتافملانعلوؤسملاو
ةيافكًاديجناكهنكل.ًالثمً،افلساهتّقلتدقةلاسرىلعةيداعةماّسر
.غنيفويرتنملوهيراهةقشحاتفمًاروفبلطيذلا،لافقألاعناصل
لوصحلالجأنمهتيوهةقاطبرهظأ،هسفنبكانهىلإلوهيراهبهذو
تومتنأنكمي.انآليفاضإحاتفممالتساىلععقويهنأَّنظو،حاتفملاىلع
."؟كلذكسيلأ،كحضلانم

.هشأجةطابربظافتحالايفةلكشميأيناعيلوكسارنأودبينكيمل
ديربباسحتأشنأ.ةيئاسملاةبجولاوانعامتجانيبكلذلكتّدعأ"

بوساحلاىلعةينورتكلإلالئاسرلاتبتكورصميفمّدخمربعينورتكلإ
ىلإبابلاتحتف،راهنلاءانثأيف.لاسرإلاخيراوتًافلستجمربو،لومحملا
ثحبلليتقشىلإلوخدللهسفنحاتفملاتمدختسا.ينزخمتدجووانوبق
فلآةقشيفهعرزعيطتستوةلوهسبهيلإفّرعتلانكمييصخشءيشنع
ىلعيلاتلادنبلاناك.يتقيقشوينعمجتيتلاةروصلاتراتخاف،دورنغ
ال.تاعونممباهدّوزييذلارجاتلاوقباسلااهبيبحىلإةرايزبمايقلالودجلا
ءارش؟ديرتتناكاذامً.اددجماهتيؤرلًاليلقشهُددورنغفلآنأنمّدب
يتلاتاسدسملادحأهيدلنأفرعتتناكاهنأل؟امبرهضارتقاوأسدسم
جرخأ.اهنعلسلستملامقرلايحُميتلاو،نآلااهبةئلتممولسوأنأودبي
اهنأّنظ.ضاحرملاىلإتبهذنيحيف،فأ92.مأاتيربً،اسدسماهل
نمةلجعىلعتحبصأً،اريخأتجرخامدنعو.ًاليوطًاتقوكانهتيقب



امكلذنألقألاىلعليختننأاننكمي.ناكملاةرداغمىلإترطضاواهرمأ
."ثدح

هيتفشةيؤريراهعاطتساىتحةريبكةوقبلوكساراّكفكطصا
ماحتقاةيلاتلاةمهملاتناك":هثيدحعباتوفلخلاىلإيراهىنحنا.ناقيضت
يهف،ةلوهسلاىهتنميفكلذناك.هيفاهتقشحاتفمعضوووبلآهيلاش
تعزنكانهتناكامدنع.يجراخلاحابصملايفهيلاشلاحاتفمنأفرعت
ءيشلكحبصأاذكهو.اهعماهتذخأوموبلألانمدالوألاوسيدغيفةروص
.ةبجولالوانتليراهيتأينأ؛راظتنالاوههلعفاهيلعاملكوً،ازهاج
الوكاكوكو،راحلفلفعمةيهشةبجونمةفلؤمةحئاللاتناك
راقعهنأىلعصاخوحنىلععئاشريخألارصنعلا.نيفروملاديرولكورديهو
.لعافهريثأتوةطيسبهتعرجوً،ابيرقتهلقاذمالولئاسهنأل؛باصتغا
؛بارشلاببسبكلذنأنظتو،اهتركاذيفةريبكةرغثبةيحضلاظقيتستس
ةديدعقئارطبلوقلاكنكميو.بارشلايفطارفإلاضارعأَّلكيناعتاهنأل
جارخإيفةلكشمِناُعتملوً،ادجًاشوشمتنك.باصتغالتضرعتيننأ
نأدعب.بابلاجراخينعفدتنألبقيترتسبيجنميولخلايفتاه
تطبرثيح،وبقلايفيتفرغىلإتبهذوًاضيأناكملاترداغ،تجرخ
.ملالسلاىلعتللست،لزنملاىلإتداعامدنع.لومحملابوساحلاىلإفتاهلا
قباطلانمنسردنغةديسلااهنأتّنظاهنكل،نسنومديرتسأاهتعمس
يرجتثادحألايقابكرتتنألبقريخألاءادأللاهسفنتّدعأمث.ثلاثلا
وأًايمسر،ةيضقلايفققحأسيننأًاعبطفرعتتناك.اهسفنءاقلتنم
اهنأل؛ىنميلااهدييفسدسملاتكسمأ:نيليلديلتكرتاذهل،كلذفالخب
."ءاذحلايفةروصلاتعضوو،ءارسعاهنأملعأيننأفرعت

.امهنيبنمتوصجرخيملنكل،لوكساراتفشتكرحت
يفةاشرفةبرضرخآتناك":فاضأوههجوىلعهدييراهرّرم

."سدسمدانزطغضوهينفلالمعلا
."؟اذاملنكل":لوكسارسمه
نأتدارأ.ةفرطتملالاعفألاّلثمتانآتناك":لاقمثهيفتكيراهّزه

شيعتاماهنماوذخأدقمهنأتّنظنيذلاصاخشألانماهسفنلمقتنت
تزاف:راصتخاب.كترسأو؛انأو،دورنغو،هينرآنوبنذملاناك.بحلا؛هلجأل
."ةيهاركلا

."!ءاره":لوكسارلاق
اهعضومث،رادجلانعنافيتسولوكسارةروصلزنأويراهرادتسا



."؟لوكسارايكترسأيفًامئادةيهاركلازوفتالأ":لأسوامهنيبةلواطلاىلع
ةماستبامستبامث،سأكلاغرفأوفلخلاىلإهسأرلوكسارعجرأ
.ةضيرع

امدنع.ةعرسبضرُعيويديفطيرشاهنأكذئدعبيناوثلايراهّركذت
ريثأتو،هتبقرنمهبكسمملوكسارو،ضرألاىلعيقلتسيناك،رمألاىهتنا
ةزّزحملاةروسكملاةروراقلاةفاحو،هسافنأةحئارو،هينيعيفرهاظبارشلا
.هتبقرىلع

طغضعافترانمةروطخرثكأطقفدحاوءيشكانه":لوكسارسمه
."كرحتتالاذهل.ديدشلاهضافخناوهو،ينويبسلااهيأداحلامدلا

لوحتف،ةوقبطغضلوكسارنكل،ملكتينألواحوهقيريراهعلتبا
.هوأتىلإكلذ

زوفي.ينويبسلااهيأةيهاركلاوبحلانأشبًامامتًاحضاووزتنصناك"
.يمايسمأوتلثمنامزالتمامهنإ.بورحلايفةيهاركلاوبحلانملك
."نارساخلاامهةقفشلاوبضغلا

."رسخننأكشوىلعنانثالانحنً،اذإ":يراههوأت
،"..ً.ادبأتوملاراتختلانآنكتمل":لاقوًاددجمهتضبقلوكسارّدش

."ةايحلابحتتناك"،هتوصشعترا
."؟ةيرحلا...تنأ...بحت...امك":تاملكلايراهرفص
هيتئرىلإةوقبءاوهلايراهقشنتساوً،ارمذتمهتضبقلوكسارفّفخ

جراخلايفريسلاةكرحءاضوضنكل،هردصيفةوقبهبلققفخ.نيتملأتملا
.تداع

ريغرمأ.كبنذنعًاريفكتكسفنتّملس.كرارقتذختا":يراهلاق
."هسفنءيشلاانآتلعف.كرارقناكهنكل،نيرخآللموهفم

:لاقوكرحتينألواحنيحيراهقنعىلعةروراقلالوكسارطغض
."يبابسأّيدلتناك"

رأثلابذخألاةوقلثمةرطفبنذلانعريفكتلا.فرعأ":يراهلاق
.ً"ابيرقت

.لوكساردريمل
ءيشالنأتكردأً؟اضيأًارارقتذختانوليتبنأفرعتتنكله"
اهتايحتلقنأنأينمتبلط.بضغلابرعشتدعتمل.اهيلإاهدلاوديعيس
تدب.هقنعىلعةببدمجاجزةعطقتكّرحت."كتحماساهنإلوقأوكيلإ
ةملكلادّدرتبمسرتو،ةنشخةقروىلعبتكتلئاسربحملقةشيرلثم



تقولاناح":لاقوهقيريراهعلتبا.ةطقنلاالإًادوقفمنكيمل؛ةريخألا
."لوكسارايتنأراتختيكنآلا

."؟تومتمأشيعتستنكنإ؟ينويبسلااهيأاذامراتخأ"
رّرحتستنكنإ":لاقوهنعرعذلاداعبإلواحوً،اسفنيراهذخأ

هيفتقلطأيذلامويلايفثدحاماهربختستنكنإ.المأنوليتب
."كسفنرّرحتستنكنإ.اهدلاوىلعرانلا

.ةتفاخلاهتكحضلوكسارقلطأ."؟انأ"
."هتدجونوليتبنأينعأ.هتدجودقل":يراهلاق
."؟نمتدجو"
."غربنتوغيفشيعي"
.ةأجفكحضلانعلوكسارّفقوت
كنأفشتكاذنم.ةنسةرشععستذنمكانهشيعيهنإ":يراهعبات
."يقيقحلاانآدلاو

.هسأرقوفةروراقلاعفرو،"بذكتتنأ":لوكسارخرص
ينيعىأر،امهحتفامدنع.هينيعضمغأوفجيهمفنأبيراهرعش

ً.اعماضفخناوامهاردصعفتراو،قسانتباسّفنت.نيتعماللالوكسار
."؟ايرام...و":لوكسارسمه
:لاقّمث،ةملكيأبظّفلتينألبقنيترملواحينأيراهىلعناك

دقمهنأنافيتسصخشربخأً.ائيشاهنموأاهنععمسدقدحأنكيمل"
."تاونسعضبلبقيدنامرونيفةعومجمعماهوأر

."؟هيلإتثّدحتله؟نافيتس"
.يراهأموأ
."؟كلثمينويبسىلإثيدحلايفبغريساذامل"
."...كسفنبهلأسا"ً.اكارحعطتسيملهنكل،هيفتكزهينأيراهلواح
.قّدصمريغيراهىلإلوكسارقّدح."...لأسأ"
ىدل.ةرواجملاةروطقملايفسلجيهنإ.سمألابهراضحإلنوميسبهذ"

ديري.هوّسميالأةطرشلادارفأنمبُلطنكل،ةقلاعلاءايشألاضعبةطرشلا
."كبطونميقابلاو.كيلإثدحتينأ

نيحهعنملوكسارلواحيمل.هقنعوةروراقلانيبهدييراهعضو
."؟ينويبسلااهيأكلذتلعفاذامل":طقفلأسو،فقو

وكسوميفةاضقلاحامسنمتنأَتّقثوت":لاقوهيفتكيراهّزه
يذلاديحولاصخشلاعملصاوتلاةصرفكحنمأ.غيلوأبظافتحالاليكارل



ًايأ":عباتوةلواطلاىلعاهعضووهترتسبيجنمدافصألاجرخأ."كليقب
."نآلانالداعتماننأنظأ،كرارقنكي

."؟نالداعتم"
."كلهسفنءيشلاتلعفدقو،ّيلإىتفلادوعينأَتيعس"
."؟كلذينعياذامنكل،يراهايهتلقامتعمس"
كقحالنسو.وبلآهينرآةميرجنعهفرعأاملكلوقأسيننأينعي"

."كلمناملكب
رميرمألاتكرتاذإكيلعلهسأنوكيس":لاقوًابجاحلوكسارعفر

."؟لواحتاذامل،اذهل،يدضءيشىلعلصحتنلكنأفرعت.ينويبسلااهيأ
."نهقهقيتايظحمانسلو،ةطرشلااننأل":يراهلاق
.ًاليلقىنحنامث،لوكسارانيعهقرافتمل
قوفًاينحنمسلجيليحنلالجرلاناكامنيببابلادنعيراهرادتسا

.ههجويطغتلالظلاوةيكيتسالبلاةلواطلا
."نايطرشلاكديعيسمث،لوكسارايليللافصتنمىتحكيدل"
،اتاغكرامنيفيفريسلاةكرحءاضوضيففاعسإةرايسةراّفصتحدص

.ةيفاصةمغناهنأكتتفخوتدتشاو
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)2(ايديم
نكل،اهرطعمشهرودقمبنأّنظ.هحتفوءودهببابلايراهعفد

.هتركاذنممأةفرغلانميتأيناكنإقثوتيملوًادجًافيفخناكاذشلا
سلج.ةينامورةيعارشةنيفسلثمةفرغلافصتنميفمخضلاريرسلارهظ
هينيعضمغأمث،ةدرابلاءاضيبلاةءالملاىلعهعباصأعضوو،شارفلاىلع
ىلع-هترظتنادقانآتناكله.ءيطبوقيمعءيشبرعش.اهسّسحتو
اهنإ:هتعاسىلإيراهرظن.لصاوتمزيزأ؟ءاسملاكلذ-لاحلاكلت
تناكوقئاقدعضبدعبسرجلانوأّنر.يتبتلصودقلً؛امامتةعباسلا
،يتبىلعةدهجمسافنأبّةيحتلاىقلأ.ملالسلاهدوعصدعبنيتدّروتمهاتنجو
.ةشيعملاةفرغىلإةثالثلابهذو

."؟ثالثلاروصلاهذهّلثمتنمديدحتِكنكميً،اذإ":نوألاق
يفيراه.وبلآهينرآ":راسيلانمةروصلاىلإريشتيهو،يتبتلاق

."نيميلاىلإدورنغفلآوطسولا
."رهبم":نوألاق
لمنلاهوجونييالمنيبزييمتلاةلمنعيطتستً.انسح":يتبتلاق

ًاريثكربكأةيغامدفيفالتاهيدل،مسجلانزوبةنراقم.لمنبيثكيفىرخألا
."يدلامم

ةيؤركنكميلهً.اقالطإةروطتمريغيفيفالتنأىشخأً،اذإ":نوألاق
."؟يراهايءيش

نآلافرعأ.تقولاكلذانآهايإينترأاممًاليلقرثكأديكأتلابىرأ"
وحنيراهراشأ."اهلبقنم،نيمهتُماوناكنيذلامهةثالثلاءالؤهنأ
لدعلاةديس،سيسمن":ةثالثلاحيباصملالمحييذلايوثنألالكشلا
."ماقتنالاو

،نازيملاىلعاوقبأ.قيرغإلانمنامورلااهذخأيتلا":نوألاق
ىلإهجتا،"ايتيتسجاهوَمسأو،اهينيعاوبصعو،فيسبطوسلااولدبتساو
نأيفريكفتلا،داليملالبق600ةنسيف،اوأدبامدنع":فاضأوحابصملا
صخشلانمماقتنالاعازتنااورّرقولعافريغمهيدلمدلاصاصقماظن
ًازمرتحبصأيتلايهديدحتلابةأرملاهذهتناك،ةماعةيضقهلعجو
ةلادع":فاضأوةدرابلاةيزنوربلاةأرملاىلعتبر،"ةثيدحلاةيروتسدلاةلودلل
."؟ةليمجتسيلأ.اهيدينيبرقتستانتراضح.درابٍمدبماقتنا.ءايمع

ٍدرابٍمدبانآماقتنانكيمل.يئابرهكيسركلثمةليمج":يراهلاق



."ديدحتلاب
ًايِّورتمناك.هسفنتقولايفٍنخاسوٍدرابٍمدبناك":نوألاق
ًايسفنةيذأتمً.ادجةساسحتناكاهنأنمّدبالً.اعمٍنآيفًايلاعفناو
ّرثأتلاورّرضتلاةجردةلأسماهنإً،اساسأ.كلذكًاعيمجاننكل،عبطلاب
."بسحف

."؟ةررضتمانآتناكفيكو"
."نيمختضحماذهنوكيساذهل،طقاهبِقتلأمل"
."لقً،اذإ":يراهلاق
سوسيكرانّديسلابامتعمسامكنأضرتفأ،ءامدقلادايسألابقلعتياميف"

ملثيحهتروصساكعنابًادجًاميتمحبصأيذلايقيرغإلاّديسلا،)سجرن(
يواسمنلاسفنلاُِملاعلخدأ؟اهيلإرظنلاةلصاومنعفقوتلاعطتسي
رعشيصخشىلإريشيو،سفنلاملعىلإةيسجرنلاموهفمدنومغيسديورف
ىلإةبسنلاب.هلدودحالحاجنملحبسووهمو،دّرفتلابهيفغلابمساسحإب
ربكأاهوناهأوأهوناهأنيذلاكئلوأنمماقتنالاىلإةجاحلانإف،يسجرن
سفنلاملاعناك.يسجرنلابضغىعدياذه.ىرخألاتاجاحلالكنمًاريثك
صخشلاكلذلثماهكلسيسيتلاقيرطلافصودقتهوكزنياهيكريمألا
لئاسولالكب-انلهفاتءيشدرجمودبتدقيتلا-ةناهإلانمرأثلل
عفدىلإيدؤيدقًايداعًاضفرحطسلاىلعودبيسام،ًالثم.اهكلتمييتلا
حالصإىلع؛ةريبكةميزعوميمصتب،للموأللكنودنملمعلليسجرنلا
.ً"انايحأتوملاىلإيضفيدقامم،نزاوتلاللخ

."؟نمتوم":يراهلأس
."عيمجلا"
."نونجكلذ":يتبتخرص
."هلوقأامكلذ،عقاولايف":ءافجبنوألاق
ةاذاحمبةدوجوملايساركلادحأنوأّسم.ماعطلاةفرغىلإاوبهذ
اذكهاهنوعنصياودوعيمل":لاقوةضيرعلاريغوةليوطلانايدنسلاةلواط
."نآلا

ً؟الداعتققحتلطقف...اهتايحىلعيضقتاذاملنكل":ًةلئاقيتبتهوأت
."ىرخأقئارطكانهنأنمّدبال

نيديرت.هتاذّدحبماقتنالمعًابلاغراحتنالانكل،عبطلاب":نوألاق
ىلإةفاضإ.ًاليلقفقسلاانآتعفر.بنذلابكولذخنيذلاكئلوأرعشينأ
تناك.شيعلاديرتدعتملاهنأيفكشللةديدعبابسأكانهتناك،كلذ



ىلإتأجلوًةنانفاتهفصبتلشفدقتناك.اهترسأواهؤابحأاهضفر،ةديحو
ًادجًاسيعتوًاطبحمًاصخش،راصتخاب،تناك.عفنيملكلذنكل،تاعونمملا
.ً"اضيأمقتنتنأو.اهتدارإءلمبرحتنتنأتراتخا

."؟ةيقالخأكوكشيأنودنم":يراهلأس
عباتوهيعارذنوأكبش،"...عبطلابمامتهاللريثميقالخألابناجلا"
نأَّمثنمو،شيعننأًايقالخأًابجاوانيلعانعمتجمضرفي":ًالئاقهثيدح
تناكامبر،ةقيتعلاءايشألابحضاولااهباجعإعم،لاحيأب.راحتنالانيدن
صخشلكنأاوّنظنيذلا،قيرغإلاةفسالفلايفاهتلاضتدجودقانآ
.هتومةقيرطهسفنبراتخينأبجي

."؟بسحفةيهاركلاتناكامبر"
نأكً؛افوخامهيلإترظنيتلايتبوحننوأويراهنملكرادتسا

نكل،بحلا،ةايحلابح،قالخألا":تسمهّمث،أطختجرخدقتاملكلا
."ىوقألايهةيهاركلا

.اهناخيذلااهجوزنمتمقتناةينانويلاريطاسألايفةرويغةأرما2
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يروفسوفلاضيمولا
ةرايسةراّفصىلإعمسلافهريةحوتفملاةذفانلابناجبيراهفقو

عقي.ةنيدملالجرمنمةرداصلاءاضوضلايفءطببىشالتتةديعبلافاعسإلا
ثدحياملكقوفًايلاعاهدلاونعهتثرودقليكارتناكيذلالزنملا
يفةقسابلاربونصلاراجشأنيبهتيؤرعاطتسايذلاءوضلاطاسبيف
كانهاوناكىتمذنمًالئاستم؛راجشألاىلإَرظنلاوفوقولابحأ.ةقيدحلا
هبشتيتلاةنيدملانمءاوضألاىلإرظنيو،أدهيهلعجتةركفلانأبرعشو
يف،طقفةدحاوةرمالإهآردقنكيملً.ايرحبًايروفسوفًاضيموًاريثك
ىلعءوضلاطيلستلبكرمنتمىلعهّدجهبحطصاامدنعيلايللاىدحإ
نلهنكل،طقفةدحاوةليلتناك.نملوهترافسبناجبرحبلاتاناطرس
عمةيعقاووًاقارشإرثكأتحبصأيتلاءايشألاكلتدحأتناكً.ادبأاهاسني
ىضمأدقناكةليلمك.لاحلاكلتىلعءيشلكسيل.ةنسلكءاضقنا
ثيحىلإارحبأويكرامنادبكرميفاقلطنادقاناكةرممك؟انآعم
اذهأً.اضيأيقابلالكىسنيسامناعرس.ركذتيال؟امهتبغرامهذخأت
.يرورضونزحم،معن؟نزحم

نلامهنأًامامتفرعيانآعمناتظحلكانهتناك،كلذنممغرلاب
فيثكلااهرعشنانّمضتتامهاتلكوً،ابيرقتناتقباطتمناتروصً.ادبأايحمُت
ةدحاوًاديو،نيتحوتفملااهينيعو،ءادوسةحورملثمةداسولاىلعًاروثنم
ىدحإيف.ىرخألاديلاوهقرفلاناك.ضايبلاةعصانةءالملاكسمت
ً.اسدسمكسمتىرخألايفو،هعباصأعمةكباشتماهعباصأتناك،نيتروصلا

ىلعسلجتتناك."؟ةذفانلاقالغإكنكميله":هفلخليكارتلاق
ناك.اهدييفيسنرفلابارشلانمسأكو،اهتحتناتيوطماهاقاس،ةكيرألا
يفيراهىلعبلغتلادعبً،اديعسريرسلاىلإكاذنآبهذدقغيلوأ
.ةعجرنودنمّتلودقتناكةبقحنأل،يراهفاخو،ةرملوأسرتيت

ةيركسعلاةلمحلا:ةميدقلاةمزاللا.لاقيًاديدجلمحترابخألانكتمل
لمعلانعزافلتلاافقوأدقاناك.برغلادضماقتناتايلمعو،قرشلادض
نمضهتحرفويراهةشهدلتناكيتلا،ةيرجحدوروةناوطسأالّغشو
رثكأهيفءيشهدعسيملًاتقوكلذناك.بابش.ليكارتاناوطسأةعومجم
بحيناك.نوفزعيوراتيغةزهجأنولمحينيسرطغتمزيلكنإنايتفةيؤرنم
مهنأل؛)ةيجيورنةيئانثةقرف:ةحارلاكولم(سينيفنوكفوأغنيككاذنآ
ٍّنغم:ستيلسبيليف(نافونودنمًءابغلقأنودبيوفغشبنونغي



امبرو،يقيقحنكلنيزح.تفاختوصبةيرجحلادورولاو،)يدنلتكسا
غيلوأذخأينأهسفندعووةذفانلاقلغأ.تاقلحيفرومألاتراد.يرورض
هلحنستامدنعرحبلاتاناطرسةيؤرلاٍّيوديًاحابصممدختسيوةريزجىلإ
.ةبسانمةصرف

."لفسأ،لفسأ،لفسأ":توصلاربكمربعةيرجحلادورولاتمتمت
اهنإ":تسمه.يسنرفلابارشلانمةفشرتلوانتومامألاىلإليكارتنحنا
ةفورعمةفصويهو،اهسفنةأرملانابحيناقيقش.لالتلامدقةميدقةصق
."ةاسأملل

ً.اضعبامهضعبسافنأىلإايغصأوامهعباصأاكبش،امهيلعتمصلاقبطأ
."؟اهتببحأله":تلأس
كلذناك.ركذتأال":بيجينألبقناعمإبلاؤسلايفيراهرّكف
.ً"ادجًاشوشم...يتايحيفًاتقو

؟ةبيرغةركفاهنأنظأامفرعتله":تلاقوهنقذىلعتتبر
اهيفتلوجت،كتقشىلإطقاهبيقتلأوأاهرأمليتلاةأرملاهذهتلخد
دسفتساهنأتفرع.كتآرمىلعنرتسرنغورفيفغيلوأعمانلةروصتأرو
."ةلصحملابامكضعبامتببحأامبرنانثالاامتنأو.ءيشلك

اهتفرعمنمليوطتقولبقليصافتلالكلتططخدقتناك.مم"
."فيصلااذهيلععيقوتىلعتلصح.غيلوأوكنأشب

اهنأل؛هعيقوتريوزتيفاهتهجاواهنأنمّدباليتلاةلكشملاليخت"
."ءارسع

ملكتنله":ًالئاقاهيلإرظنواهنضحيفهسأررادأ."كلذيفركفأمل"
مدختسننأهنمتبلطويدلاوبتلصتااذإنيلوقتساذام؟رخآءيشنع
لزنمكانه،نكل،داتعملاسقطلاءاره؟لبقملافيصلازنسلادنأيفلزنملا
."يّدجىلإدوعيفيذجتبراقوبكرمىلع

هنأول،اهتكحضبحيناك.هينيعيراهضمغأو،ليكارتكحض
كلتىلإعمتسييقبناكامبرل،رّكفامك،ئطخيالأصرحلاىّخوت
.ًاليوطًاتقوةكحضلا

دقل.ءاوهللًابلطقهشوسولجلاةيعضوىلإعفدناً.اعزفيراهقافأ
له.مخضلبطلثمقفخيهبلقناكً.ائيشركذتيملهنكل،ملحيناك
يفلتاقلاهجاويمأً؟اددجمكوكنابيفةحابسلاضوحيفءاملاتحتناك
.هسأريفملأبرعشف؟ساسقدنفيفحانجلا

."؟رمألاام":مالظلايفليكارتمتمت



."مونلاىلإيدوع.ءيشال":يراهسمه
بعتملاهجولارظن.ءاملانمًابوكبرشّمثمامحلاىلإبهذو،ضهن

يفبهتةفصاعكانهتناك.هيلإةآرملاىلعهتروصةسكعنملابحاشلا
هتزكو.رادجلابةقيدحلايفةمخضلانايدنسلاةرجشناصغأتّكتحا.جراخلا
ًاددجمبوكلايراهألم.فقيهرعشتلعجوهقنعتغدغد،هفتكىلع
،ةسردمحطسىلعسلجيىتف.هبملحيناكامكاذنآركذت.ءطبببرشو
رغصألاهقيقشناكنم؟فصلاىلإلوخدلاضفريناكنَم.هيقاسّيلدي
يتلانكامألالكيفديدجلاهقيقشبحعملّوجتنم؟هتالاقمبتكي
.ةاسأملاةفصوبملحدقيراهناك؟نيعفاياناكنيحاهيفابعل

قّدحً.ادّدجمتفغدقليكارتناك،فاحللاتحتًادئاعللستامدنع
.ءوضلوأرظتنيأدبوفقسلاىلإ

دعيملنيح05:03ىلإريرسلابناجبةلواطلاىلعةعاسلاتراشأ
ويهناجفتاهمقربتكوفتاهلاتامالعتسابلصتا،ضهنفً،اربصقيطي
.صاخلا



48
رميرششيرنياه
.ةثلاثلاةرملابابلاسرجّنرنيحيتبتظقيتسا
ةلئاستمتقلتسا.عبرلاوةسماخلااهنإ؛ةعاسلاىلإترظنوترادتسا
مأاههجونعبرغينأهنمبلطت؛اهلعفتسيتلاةميكحلاةوطخلانع
هنأءالجبحضوأيذلاعونلانم،ىرخأّةنر.لزنملايفتسيلاهنأبرهاظتت
.ملستسينل

.فتاهلاوحنًةهّجتمتضهنّمث،تدّهنت
."؟معن":تلاقوينيبلالاصتالافتاهةعامستكسمأ
.ً"ادجركابلاوأ،يتبايرخأتملاتقولااذهيفتجّرعيننألفسآ"
."موتاييهجونعبرغا"
."يراهامنإوموتتسلانأ":لاق
.حتفلارزتطغضوٍتفاخٍتوصبةميتشيتبتقلطأ
.كلذنمرثكأًاظقيتسمءاقلتسالاعطتسأمل":لخدنيحيراهلاق

."عّرسملابقلعتيرمألا
.مونلاةفرغىلإيتبّتلسنانيحيفةكيرألاىلعهسفنبىمر
موتعمهنيلعفتام،تلقامك":حوتفملامونلاةفرغبابوحنخرص

."...ينأشنمسيل
،كلذىلإةفاضإو.كنأشنمسيلهنإ،تلقامك":لباقملابتخرص

."فقُوأدقف
ةطرشلالمعةبقارملةلقتسملاةئيهلامامألوثمللتيعُدتسا.فرعأ"

."دورنغفلآبيئاقلنعثيدحلل
ًازنيجوضيبأًاصيمقيدترتًاددجمترهظدقواهيلإيراهرظن
.هتلابقتفقوو

."؟هبيتقالعتعطقيننأتينع":تلاق
."؟هوأ"
."ءاشتنملبحتاملوقكرودقمبنأينعيالكلذ.دغوهنإ"
.ةدحاوًانيعحتفوهسأريراهلامأ
."؟رّركأله":تلأس
ّيأنكيملنإاذام.نآلاةلاسرلاتمهفدقيننأنظأ،ال":لاق
."ً؟اقيدصناكامنإو،صخش

اهاّدخدّروتنيحخبطملاىلإتلصودقنكتمليتبنكل."؟ةوهق"



بناجبطقفدحاويسرككانهناك.اهعبتوهيمدقىلعيراهضهن.ًالجخ
اهيلعتبُِتكنوللاةيدروةيبشخةحولرادجلاىلعو،ةريغصلاةلواطلا
:ةميدقلامافاهةديصق

بابلكدنع
ءرملالخدينألبق
هلوحرظنينأبجي
هلوحقّدحينأهليغبني
ّقثوتيهلعجيكشلانأل
سلجيودعالنأ
ضرألاىلعهمامأ،لخادلايف
ليكارامهتلاقنارمأكانهناك":ةلسغملاىلإدنتسيوهويراهلاق

؛ةاسأمةفصواهسفنةأرملانابحيناقيقشنألوألا:رّكفأينالعجسمأةليل
؛يلععيقوتديلقتيفةريبكًةبوعصكشنودنمتناعانآنأيناثلاو
."ءارسعاهنأل

.ةلآلايفةوهقلانمةريبكةقعلمءلمتعضو."؟معن،هوأ"
ةلاسريفطخلاةنراقملتيرغدنورتنمهتذخأ.يسردملافيلباتك"

."؟هعوضومنيركذتتله.راحتنالا
ءاملاتبكس."هلهنأتّقثوتيننأطقفركذتأً،ايلمكلذىلإرظنأمل"
.ةوهقلاريضحتةادأيف

."ةيجيورنلاةغللاتناك":يراهلاق
."كلذكنوكيدق":ههجاوتيهوتلاق
نم،ويهناجدنعنموتللتئجدقل.كلذكناك":يراهلاق

."سوبيرك
."؟ليللافصتنميف،نآلا؟طوطخلاريبخ"
تاظوحلملارتفدنراقً.اريبكًامهفتىدبأوهلزنميفبتكمهيدل"
حولىلعاهعضيوةقروحتفيوهويراهلاق،"هذهبراحتنالاةلاسرو
."؟ةوهقلاعمرمألالوطيسله":فيفجتلا

."؟لجاعلارمألاام":ةقرولاقوفينحنتيهويتبتلأس
ًاددجمّقثوتلاوههيلعفتنأبجيءيشلوأ.ءيشلك":يراهلاق

."ةيفرصملاتاباسحلالكنم
ىدحإوروتساربرفسلاةلاكويفبتكملاةريدم،دنولزلإىقلتت
يفنوبزنمليللافصتنميفةيفتاهتاملاكمةداع،نيتنثانيتّفظوم



لصتيو،هتركذتوهرفسزاوجدقفرخآوأ،ةقرسللضرعتدقناكليزاربلا
تناكَّمثنمو.تيقوتلاقرفيفرّكفينأنودنميولخلااهفتاهبًاسئاي
نيحبضغلابببسلااذهلترعش.شارفلاىلإدلختنيحلمعلانعهفقوت
رخآلافرطلاىلعمهدحأاهلأسو،فصنلاوةسماخلادنعيضرألااهفتاهّنر
لقأتناك.نكممتقوعرسأيفبتكملاىلإءيجملااهرودقمبناكنإ
.ةطرشلانممهنأفاضأنيحطقفًاقنح

."توموأةايحةلأسماهنألمآ":دنولزلإتلاق
."بلغألاىلعتومةلأسماهنإ":لاق
ىلإقّدح.لمعلاىلإلصينملوأ،داتعملاك،نوسرافيإنورناك
،هاوسهلكقباطلايفدحأنوكيّالأوةنيكسلابحيناك.ةذفانلاجراخ
دقنوسرافيإنوكي،نورخآلالصيامدنع.ببسلاوهكلذنكيملنكل
ةيلضفألابيظحو،فحصلالكوةدراولاريراقتلاوسكافلالئاسرلكأرق
ءاشنإ:ةوطخبعيمجلاقبستنأبجي،ريدملاتنكاذإ.اهيلإجاتحييتلا
مسقلايفهترمإتحتنولماعلاّربعامدنع.ًالماشًارظنمكحنميرسجسأر
؛كلذناك،تامولعممهنعبجحتةرادإلانأل؛رخآلاونيحلانيبطابحإنع
عتمتينأبجييرادإقيرفّيأنأو،ةوقةفرعملانأنومهفيالمهنأل
،لعفلاب.ةرمثمجئاتنلاةياهنلايفلعجيسيذلاراسملامسردارأاذإةوقلاب
لكهّجوامدنع.عسوأةفرعمةرادإلاكلتمتنأةطاسببمهتحلصمنمناك
كلذلناك،هيلإةرشابمهريراقتميدقتىلإعّرسملاةيضقىلعلمعينم
ةعاضإنمًالدبنوكتنأبجيثيحتامولعملاءاقبإيأ؛ديدحتلابببسلا
مهنأبًاروعشنيسوؤرملاحنماهنمفدهلا،يهتنتالتاشقانميفتقولا
،ةدحوللًاسيئرهتفصب،وهمكُحينأكاذنآمهألاناك.ةيلمعلايفءاكرش
هنأنممغرلابو.اهلًاقفوفرصتيوتاردابممدقي؛لمعلاريسىلعهتضبق
نمتيرغفيلنأشبتافاشتكالانأودبيرمألالعجلهدهجىراصقلذب
دقكلذاهبثدحيتلاةقيرطلانأفرعيناكهنأالإ،هيديعنص
امنإو،ةيصخشةبيهةلأسمةدحوسيئرةطلسنكتمل.هتطلستفعضأ
.هسفنةرارقيفلاقامك،هتّمربةطرشلاكلسّصختةيضق

.بابلاىلععرقكانهناك
صخشكنأفرعأنكأمل":بابلادنعبحاشلاهجوللنوسرافيإلاق
تافطتقملاضعبهيدلناك.همامأسكافلاةءارقعباتو،"لوهاييحابص
ةقحالمنأشبةلباقمهعمترجأةيمويةفيحصنمهيلإتلسُرأيتلا
،هسابتقاءُيسأدقنكيملهمالكنأديجلا.ةلباقملابحيملهنإ؛عّرسملا



،ظحلانسحلً.اسئابوًاغوارمودبيهلعجاوعاطتساكلذنممغرلابمهنكل
."؟لوهايديرتاذام":لاقةديجروصلاتناك

تننظ.سداسلاقباطلايفعامتجاىلإتيعديننإطقفلوقأنأ"
يفةموعزملافرصملاةقرسنأشبهنإ.هروضحبًامتهمنوكتدقكنأ
."أدبننأكشوىلعنحن.نيفداتسغوب

ىلإتوعددقفً،اذإ":ًالئاقهيلإرظنوةءارقلانعنوسرافيإفقوت
."؟لوهايعامتجالااذهّرقأنملأسأنأيلله.مامتهاللريثم؟عامتجا

."دحأال"
نألضفألاً،اذإ":عباتوةريصقةكحضنوسرافيإمتك،"...!دحأال"

،ىرتامك.ءادغلادعبامىلإلُّجأعامتجالانإلوقتوكانهىلإدعصت
."؟تمهف.نآلااهيلعلمعأريراقتلانمةموكيدل

اذه.تمهف":لاقّمث،رمألايفريكفتلانعميهنأك؛ءطببيراهأموأ
."ريراقتلاعمًابيطًاظحً.اروفأدبنسو،ةميرجلاةبعشلمع

.ةوقبةلواطلانوسرافيإةضبقتبرضةظحللاكلتيفو،رادتسا
اذهيفتاعامتجالاىلإوعدينمانأ!اذكهيلكرهظردتال!لوه"

ءارمحةيلفسةفشتشعترا."؟موهفم.ةقرسةيضقنوكتنيحةصاخ،مسقلا
.تاقرسلاةدحوسيئرهجوطسويفةبطر

."نوسرافيإاينيفداتسغوبيفةموعزملاةقرسلاتلق،تعمسامك"
.كاذنآًاليوعتوصلاناك."؟كلذبكيلعهللابينعتاذامو"
تناك.طقةقرسنكتملنيفداتسغوبيفةقرسلانإ":يراهلاق
."ةقدباهلًاططخمًةميرج

يضميمويلاناك.نستوبنجسىلإرظنوةذفانلابناجبيراهفقو
يفءادوستالظموغربكإقوفةرطاممويغ.ةكلاهتمةبرعلثمً،ائيطب
ىلعٍخرتسموبءاثتي،رلومينرايب:هفلخنيعمتجماوناك.تريلسدنالنورغ
قوفًاعارذعضيربيوو؛نوسرافيإىلإثدحتيمستبملاةطرشلادئاقو؛يسركلا
نوليتبوً؛ازهاجهتاظوحلمرتفدعمنسروفلاهو؛ربصلادفانوًاتماص،ىرخأ
.ةيبصعبمهنيباهرصبلقتنييتلا
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ةيرجحدورو
يفسمشلاتقثبنا.مويلاكلذقحالتقويفرطملاذاذرفقوت

لصفلايفحتُفتةراتسلثمبحسلاتقّرفتمث،ةنكادلاةيدامرلاءامسلا
ةنيدمعضتنألبقءاقرزلاءامسلاتاعاسرخآكلتنأنيبتيس.ريخألا
ةعشأبعتمتستادنرغنزيدتناك.اهسأرقوفيدامرلاءاتشلاءاطغولسوأ
.ةثلاثةرمسرجلايراهطغضنيحسمشلا

.فقسلالئاملزنملانميلفسلاقباطلايفةمدمدلثمسرجلاعمس
.فنعبةراجلاةذفانتحُتف

ًانولبستكادقاههجوناك."انهسيلدنورت":شعترمتوصبتلاق
يراهلعجامم،يبهذلاىلإلئاملاينبلانمًاعون،كاذنآًافلتخمًاينب
."نيكسملجر":تفاضأ.نيتوكينلابخطلمدلجيفرّكفي

."؟وهنيأ":يراهلأس
بعلم":ةلئاقاهفتكقوفنماهماهبإبتراشأوهيلعًادراهينيعتكّرح

."برضملاةرك
.هناكميفيقبيراهنكل،كرحتتنأكشوىلعيتبتناك
نع،ةيضاملاةرملاهانشقانامنأشيفرّكفأتنكدقل":يراهلاق
.ً"ابدؤموًائداهىتفناكهنأل؛أجافتعيمجلانإتلق.ةاشملارسج

."؟كلذتلق"
."كلذلعفهنأنوفرعيادنرغيفانهعيمجلانكل"
."حابصلايفةيئاوهلاهتجاّردىلعقلطنيهانيأر"
."؟ءارمحلاةرتسلايدتري"
."معن"
."؟فيل"
ًاريثكلعف.فيلنعملكتأال":ًةلئاقاهسأرتّزهوتكحض،"؟فيل"
."طقًادحأِذؤيملهنكل،ةبيرغلاءايشألانم

."؟ناكنمً،اذإ"
نيحًامامتًابحاشناكهنإتلق.تقولالاوطهنعملكتأتنك.دنورت"
."مدلارظنملّمحتيالهنإذإ،داع

عّمجتتةريثكءادوسبحستأدب،برغلايف.دادزتحيرلاةعرستناك
بعلملايفةريغصلاكربلاحيرلاتاّبهتلعجدقو،ءاقرزلاءامسلايف
فذقيذلا،تيرغدنورترهظمتشّوشوتاءوتنلثمودبترمحألاينيطلا



ً.اددجماهبرضلواحيلًً◌ايلاعةركلا
تعفترا.ً"ابحرم":ءاوهلايفءودهبترادةركبرضيوهو،دنورتلاق
نيحةرشابمتفتخاو،لاسرإلاةقطنمدنعءاضيبريشابطنمةريغصةباحس
.ةكبشلانمرخآلابناجلاىلعضرتفمسفانمفلخًايلاعةركلاتعفترا

يدتريناك.كالسألاجايسجراخنيفقاولايتبويراهدنورتهجاو
ًءاذحلعتنيو،ضيبأًابروجو،َضيبأًاريصقًالاورسو،ضيبأبرضمةركصيمق
ً.اضيأضيبأ

."؟كلذكسيلأ،زاتمم":مستبا
.ً"ابيرقت":يراهلاق
:ًالئاقءامسلاىلإرظنوهديبهينيعّللظ،رثكأدنورتةماستباتعستا
."؟امكتدعاسميننكميفيك.مويغلابةّدبلمءامسلانأودبي"

."ةطرشلاةدايقّرقمىلإانعميتأتنأنكمي":يراهلاق
ودبينألواحيناك:يأً.اشهدنمامهيلإرظن."؟ةطرشلاةدايقرقم"
ءيشكانهو،يحرسملثممينيعكناودبتناتعستملاهانيعتناكً.اشهدنم
ًادجةضفخنمةربنلاتناك.هابوجتسانيحهاعمسيملهتوصيفّفلكتم
رعشنأبيراهرعش؟ةطرشلاةدايقرقم:ةلمجلاةياهندنعًاليلقعفترتو
.فقيهقنع

."نآلا":يتبتلاق
هناكميفعضُوءيشنعتردصةّقطنأك؛دنورتأموأ.ً"انسح"
براضملانمجوززربيثيحدعقمىلإبهذ.ً"اعبط":ًالئاقًاددجممستباو
.)3(لاَفَّطلايفقيرطلالوطىلعهيمدقّرج.يدامرفطعمتحتنم

."دافصألابهديقأس.ّمطحمهنإ":يتبتسمه
دقتناكاهنكل،"...يلعفتال":اهديكسميوهولوقييراهعرش

يئاوهسيكلثمخفتناو،تقولادّدمت.بعلملاىلإتلخدوبابلاتعفد
عمس.اهمازحىلعاهعضتتناكيتلادافصألاىلإاهديدمتيتبىأرنيح
تكرحت.ءاضفدئارلثم؛ةريغصتاوطخ.لاَفَّطلاىلعدنورتءاذحتوص
.هترتستحتهفتكبارقيفسدسملاوحنًايئاقلتيراهدي

عضيودعقملاىلإدنورتلصينألبقهلوقيتبتعاطتسااملك
،كاذنآكّرحتيأدبدقتقولاناك."...ةفسآانأ،تيرغ":فطعملاتحتهدي
صمخألوحفتلتهديبيراهرعش.ةدحاوةكرحيفدّدمتوّصلقتو
،هريخذتو،حالسلاجارخإوةيناثلاكلتنيبًارهدكانهنأفرعو،سدسملا
نمًاضيموةعوفرملايتبعارذتحتحمل.ديدستلاو،نامألارامسمريرحتو



.سمشلاعاعش
ةيتيزءارضخوةنكادةيدامر3.يج.هيأةيقدنبعفريوهودنورتلاق

.ءارولاىلإةوطخيتبتعجارت،اهنيح،"كلذكانأو":هفتكىلإ
اذإًامامتةنكاس،كارحنودنميفق.يتزيزعاي":ءودهبدنورتلاق

."ةيفاضإٍناوثعضبشيعلاتدرأ
:نيققحملاةعومجمىلإملكتيوةذفانلانعدعتبيوهو،يراهلاق

ديىلعامنإوفيلديىلعاهفتحتيرغنياتشَقلتملً.أطخانفرتقادقل"
."تيرغدنورت؛اهجوز

يسنو،هتماقرلومّدشو،نوسرافيإوماعلافرشملانيبثيدحلافقوت
.ةالابملامدعريبعتربيوهجودقفو،تاظوحلملاليجستنسروفلاه

."؟بساحملالجرلا":لاقنيحًاريخأتمصلارسكيذلارلومناك
.ةقّدصملاريغهوجولاىلإيراهأموأ
،نفيليإنفسرجتمنمويديفلاانيدل.نكممريغاذه":ربيولاق
تيرغفيلنأيفكشكانهسيل.الوكالوكلاةروراقىلعةمصبلاانيدلو
."لتاقلاوه

."راحتنالاةلاسرىلعطخلاانيدل":نوسرافيإلاق
نأهسفنلوكساردّدحً،ائطخمنكأملنإو":ماعلافرشملالاق

."تيرغفيلوهقراسلا
."ةيهتنمةيضقلاودبت":رلوملاق
."حرشأينوعد":يراهلاق
."؟كلضفنم،معن":ماعلافرشملالاق
ركأىفشتسمقوفوفطتوكاذنآتدادزادقبحسلاةعرستناك

.دوسأميظعلوطسألثم
ةيقدنبلاةهوفتناك."يراهايًايبغًائيشلعفتال":دنورتلاق

."هلمحتكنأفرعأيذلاسدسملاِقلأ".يتبنيبجىلعطغضت
."؟اذامالإو":هسدسمرهشيوهويراهلأس
."كتليمزىلعرانلاقلطأس،ًةيادب".تفاخٍتوصبدنورتكحض
."؟كتجوزىلعرانلاتقلطأامك"
."كلذقحتست"
."؟كنمرثكأفيلتبحأاهنأل؟هوأ"
."!انأيتجوزتناكاهنأل"
،يراهىلإاهرهظنكل،دنورتنيبوهنيبيتبتفقوو،يراهسّفنت



ةّدعتارايخكانهتناك.اههجوتاريبعتنمٍّيأةءارقعطتسيملاذهل
يدجينألمأيو،شئاطويبغهنأدنورتربخينألوألارايخلا:ةنكمم
بعلمىلإهعمةرّخذم3.يج.هيأذخأيلجر:كلذلباقمً.اعفنكلذ
نأيناثلارايخلا.اهمادختسالًادعتسمنوكيهنأنمّدبال،برضملاةرك
نأثلاثلارايخلا.توملارظتنيوًابناجهسدسمعضي؛دنورتهلاقاملعفي
روثيوأ؛هططخريغيهلعجيًائيش،ثدحيًائيشلعجيل؛دنورتىلعطغضي
،ةنكممةجيتنأوسأيناثلاوً،اسئابلوألارايخلاناك.دانزلاىلعطغضيو
يراهناك،نيليإلثدحيذلاهسفنءيشلايتبلثدحاذإً،انسح،ثلاثلاو
.اجناذإ...طقهسفنعمشيعلاعيطتسينلهنأفرعي

كلذله.لوطأًاتقوكتَجوزنوكتنأديرتدعتملامبر":يراهلاق
."؟ثدحام

قوفنميراهينيعبهانيعتقتلاودانزلاىلعدنورتعبصإتدتشا
فلأ،دحاووفلأ":يرطفوحنىلعّدعييراهأدبً،ايلخاد.يتبفتك
."...نانثاو

...انأ.ةطاسببينرجهتنأاهرودقمبنأتّنظ":تفاختوصبدنورتلاق
لجرلجأنم":همالكعباتمث،كحض،"ءيشلكاهتيطعأدقتنكيذلا
مل.هلايادهلالكوداليمةلفحةايحلانأّنظو،دحألطقًائيشلعفيمل
حيرلاتلمح."ىلإونمرجلايفرحنيبراتحيناكً.ائيشفيلقرسي
.لمرلاتابيبحلثمًاديعبدنورتةكحض

."دنورتىلإنياتشنم:لاثملاليبسىلع":يراهلاق
.هبحتتناك.هتّبحأاهنإتلاق":لاقوةبوعصبدنورتينيعاتلكتفرط

؛يبةمرغمتناك.تلاقامك،ةمرغم.انجاوزمويتاملكلاهذهمدختستمل
حطسنعهيقاسّىلديذلاىتفلاّتبحأاهنكل.اهعمًابيطتنكيننأل
."ءارطإلا.هرظتنيناكامكلذ.ناسحتسالارظتناو

لصافمةيؤريراهعاطتساو،راتمأةتسنملقأامهنيبةفاسملاتناك
.ةيقدنبلاةهوفعفرنيحّضيبتىرسيلادنورتدي

؟كلذكسيلأ،ءارطإىلإةجاحبنكتمل.دنورتايكلسيلنكل"
."رسجلادنعًاقباسثدحامك.كدحو.تمصبكتاراصتنابَتعتمتسا

،ينتقّدصدقل،كلذبفرتعا":لاقومامألاىلإىلفسلاهتفشدنورتعفد
."؟حيحص

."اهتلقةملكلكانقّدص.دنورتايكانقّدص،معن"
."؟تأطخأنيأً،اذإ"



ةيفرصملاتيرغنياتشتاباسحنمتّقثوتدقيتبتناك":يراهلاق
."نيريخألانيعبرلايف

امهالكلّوحدقل":تلاقوةفرغلايفنيرخآللقاروأةموكيتبتعفر
يفتزجحتيرغنياتشنأةلاكولاتّدكأ.رفسلاةلاكو،روتساربىلإًالام
تيرغدنورتاهعبتو،ناريزحيفولوابواسىلإةلحرماعلااذهنمراذآ
."عوبسأدعب

.هبتيرغدنورتانربخأامعماذهقباطتي،نآلاىتح":يراهلاق
تناكاهنأ،عرفلاريدم،نستنميلكتربخأنياتشنأوهبيرغلاءيشلا
اهئارشوهتركذتزجحبًاضيأتيرغدنورتماقو.نانويلاىلإةلحريفةبهاذ
لافتحاللًاعمةلطعيفنابهذيساناكاذإًادجئيسطيطخت.هرفسموييف
."؟كلذكسيلأ،جاوزلانمتاونسرشعب

ىلعةجالثلاكرحمتوصعامساوعاطتساوةفرغلاىلعتمصلاقبطأ
.لمعلاأدبدقوقاورلانمرخآلافرطلا

يذلاناكملانأشبعيمجلاىلعتبذكدقتناكةجوزلهوبشملعف"
دجيملوةيفرصملااهتاباسحنمّقثوتدقناككشلاهباتنيجوزو،هدصقتس
روتسارببلصتا.نانويلاىلإاهلةلحرميظنتبروتساربمايقبقلعتيًائيش
."هيلإاهديعيلاهعبتوهتجوزهيفميقتيذلاقدنفلامسافرعو

."؟دوسأعماهدجوله؟اذامً،اذإ":نوسرافيإلاق
."طقاهدجوهنأنظأال".هسأريراهّزه
تزجحيذلاقدنفلايفلزنتملو،رمألانمانقثوتدقل":يتبتلاق

."ركبأةلحرنتمىلعدنورتداع.هيف
ةيفرصملاهتقاطبنمنوركفلأنيثالثدنورتبحس،كلذىلإةفاضإ"
فيلبىقتلاهنإمثً،ايسامًامتاخىرتشاهنإلاق،ًةيادب.ولوابواسيف
نكيملكلذنمًايأنأًامامتقثاوانأً.اسلفمناكهنأل؛لاملاهاطعأو
نمرثكأولوابواساهبرهتشتةمدخلناكلاملانأنظأً.احيحص
."تارهوجملا

:قاطيالحبصأيذلاتمصلانمحوضوبجعزنملا،نوسرافيإلأس
."؟يهامو"

."ةروجأمةميرج"
نمةرظننكل،كلذنمرثكأرمألاةلاطإيفبغريهنأبيراهرعش

داعامدنع":ًالئاقعبات،اذل،كاذنآًاليلقغلابدقهنأفرعيهتلعجيتب
مل.هلامىلعلوصحلالجأنمكلذناك،فيرخلااذهولسوأىلإفيل



ذخأيلداعدقناك.فرصميأةقرسلهيدلةينالوًاقالطإًاسلفمنكي
."ليزاربلاىلإهعمنياتش

."؟هقيقشةجوز؟نياتش":رلومبرغتسا
.تارظننورضاحلانوققحملالدابتنيحيفً،اباجيإيراهأموأ
نأنودنمليزاربلاىلإنياتشلقتنتنأضرتفيناكو":رلومعبات

ريدمّغلُبتنأىتحنودنم؟اهَءاقدصأالو،اهيدلاوالً؛ادحأربخت
."؟اهلمع

بولطمفراصمصلعمكتايحةيضمتررقتامدنعً،انسح":يراهلاق
ناك.ديدجلاكناونعكرتتوكططخنعنلعتال،كئالمزوةطرشلانم
."دنورتوهو،كلذبهتربخأطقفدحاوصخشكانه

."هغالبإاهيلعبجيناكصخشرخآ":يتبتفاضأ
ةرشعثالثهعمتضمأنأدعب،هفرعتاهنأحجرألاىلعتّنظ"
فيطللانكل،ساّسحلابساحملا":عباتوةذفانلاىلإيراهىشم،"...ةنس
."ذئدعبثدحامنأشبًاليلقلمأتأينوعدً.امجًابحاهبحأيذلاملاسملاو

."؟نآلاىتحهلعفتتنكاموعدتاذامو":لاقوءاوهلانوسرافيإقّشنت
نادشارامهنإلاق.هبدنورتلصتا،ولسوأىلإفيلءاجامدنع"
ً،اديعسوًاحاترمفيلناك.ةدعءايشأنعاملكتينأبجياذهل،ناقيقشو
اقفتا،اذهل،ةريبكةفزاجمىلعيوطنيكلذنأل؛ةدلبلايفرهظينلهنكل
يقلوفيلبهذ.لمعلايفنياتشنوكتنيحادنرغنزيديفءاقللاىلع
ىطختهنكل،ًالوأنزحلابرعشهنإلاقيذلا،دنورتنمًانسحًالابقتسا
ابرشوامهنملكلالوكاكوكةروراقحتف.امهلجأنمديعسوكاذنآرمألا
ادوجاديفيرسلافيلناونعىلعدنورتلصح.ةيلمعليصافتنعاثدحتو
ىلإاموةرخأتمتاعفدلاسرإو،ينورتكلإلاديربلاربعهتلسارمعيطتسيىتح
يتلاةريخألاليصافتلابدنورتدّوزدقهنأفيلكرديمل.نياتشىلإكلذ
يفهدوجوءانثأيفاهطبنتسادقريخألاناكةطخذيفنتلاهيلإجاتحي
."ليزاربلا

.ءطببهسأربئمويربيويراهىأر
نتمىلعرداغتسنياتشتناكرهظلادعب.ةقرسلاموي،ةعمجلاحابص"
.يلاتلامويلاحابصيفليزاربلاىلإكانهنموفيلعمندنلىلإةرئاط
اهنكل،لزنملايفةزهاجوتّدُعأبئاقحلاو،روتساربربعةلحرلاتزجُح
ىلإبهذولمعلادنورترداغ،ةيناثلادنع.داتعملاكلمعلاىلإابهذدنورتو
ناكيذلاشتاوكسلابعلملعفد،كانهىلإلصو.اتاغزيفروبسيفسكوف



ةعفد:بايغةجحلوأكلتتناكً.اكيرشدجيملهنإلاقنكل،هزجحدق
يضايرلايدانلايفنيرامتلاضعبيرجيسهنإلاقمث.14:34دنعةلّجسم
نوريثكصاخشأكانهناك.سبالملارييغتةفرغىلإبهذو،كلذنمًالدب
عمهسفنىلعضاحرملابابدصوأ.تقولاكلذيفنوجرخيونولخدي
ىلعةليوطةطق-امًامسرلمحييذلالمعلابوثىدترا،ةبيقحلا
،اوبهذدقضاحرملايفهوأرنيذلاسانلانأّقثوتىتحرظتناو-حجرألا
هظحالينأنودنمةعرسبجرخوةبيقحلالمح،ةيسمشلاهتراظنعضو
وحنىشمهنأنّمخأ.لابقتسالاةقطنمربعسبالملارييغتةفرغنمدحأ
دنعهنملامعجرخيذلاءانبلاعقومبناجبتدرتسليبىلإمثكرابسنتس
دعصمث.هتعبقتحتعانقلاعضوّمث،هفطعمقّزم،ىنبملالخد.ةثلاثلا
نيفداتسغوبقيرطعطاقتدنع.اتاغيرتسودنإىلإًالوزنًاراسيرادتساوةلتلا
اياوزنمّقثوتيلنيعوبسألبقكانهناك.نفيليإنفسرجتمىلإبهذ
َّدُعأدقحرسملاناك.اهناكميفاهبلطيتلاةيواحلانأو،ريوصتلاةلآ
لكنمنوّقثوتيسمهنأًامامتفرعيناكنيذلانيدهتجملاةطرشلالاجرل
كلذبماقاذهل.ةقطنملايفدوقولاتاطحمورجاتملايفويديفلاةطرشأ
ةروراقماتحوضوبًالعفانيأراننكلههجوَرنمل:انلجأنمريغصلاضرعلا
ًاعيمجانكو،سيكيفاهعضو.اهنمبرشيوةيراعلاهديباهلمحيالوكاكوكلا
يتلاءارضخلاةيواحلايفاهامرو،تامصبلاَوحمينلرطملانأنيعنتقم
ًاعنتقمناكهنأنمّدبال.تقولاضعبلاهناكمنمكرحتتنلاهنأفرعي
تداق..ً.ادجًاظوظحمناكهنكل،ليلدلادقفناندكو،ةيلاعلاانتءافكبًامامت
دنورتحنماماذهو؛اهيلعلوصحلاانعطتساوةنونجملثمةرايسلايتب
لبقياليذلاريخألاليلدلاىلعلوصحلابةمكحمبايغةجحتيرغ
."فيلدضلدجلا

.ةريحلاتارامأهمامأهوجولاىلعترهظدقويراهتكس
يففيلاهنمبرشيتلاكلتيهالوكالوكلاةروراقتناك":لاقّمث
.ً"اديدحتببسلااذهلاهيلعلصحدقدنورتناك.رخآناكموأ،ادنرغنزيد

كسفنبتيأر.لوهايًائيشتيسنكنأىشخأ"ً:ارمذتمنوسرافيإلاق
،تيرغدنورتناكاذإ.نيتيراعلاهيديبةروراقلالمحيناكفرصملاصلنأ
."ةروراقلاىلعهتامصبنوكتنأنمّدبالف

.ربيووحنيراهراشأ
."ءارغ":ريبخلاققحملالاق
."ً؟اوفع":ربيوىلإماعلافرشملارادتسا



ىلعءارغلاضعبعضت.فراصملاصوصلاهمدختسيةميدقةعدخ"
."تامصبال:كدارمىلعلصحتو،فجيهكرتت،كعباصأ

امك،بساحملااذهناكنيأنكل":ًالئاقهسأرماعلافرشملاّزه
."؟عدخلاكلتملعتدق،هنوعدت

نيذلافراصملاصوصلرهمأدحألرغصألاقيقشلاناك":يتبتلاق
ءايشأنمض.لماكوحنىلعهبولسأوفيلقئارطفرع.جيورنلامهتَوَح
ناك.ادنرغنزيديفهلزنميفهتاقرسلويديفتاليجستبفيلظفتحا،ىرخأ
نيحعدُخلوكسارنإىتحً،اديجهقيقشتاينقتهسفنّملعدقدنورت
يندبهباشتكانه،كلذلكىلإةفاضإلاب.تيرغفيلىلإفّرعتهنأّنظ
نأرهظأويديفلاروصعميبوساحلالماعتلانأينعيام،نيقيقشلانيب
."فيلنوكيدققراسلا

فوخةرظنىقلأوهسأرضفخّمث،"ً!ابت"ً:ايئاقلتنوسرافيإخرص
ىلإقّدحي،مفلارغافسلجيناكرلومنكل،رلومينرايبوحنةفطاخ
.هسأرربعتّرمدقةصاصرنأكهمامأغارفلا

."؟ببسلاحرشتنأكنكميله.يراهايًابناجسدسملاعضتمل"
ناك.ةوقبقفخيهبلقنأنممغرلابماظتنابسفنتينأيراهلواح

يتلايتبنعهرظنداعبإلواحً.ايرورضغامدلاىلإنيجسكوألالوصو
ةبقرلايفتالضعتناك.اهرعشنمءارقشةريغصتالصخبحيرلاتبعالت
.ناشعترتاهافتكتأدبدقورتوتتةقيقرلا

كلذنملضفأًاقافتاينحنمتنأبجي.انيلكلتقتس،ًالوأ":يراهلاق
."دنورتاي

كيأرام".ةيقدنبللرضخألاصمخألاىلعهتنجوعضوودنورتكحض
عضتولئادبلايفرّكفتلةيناثنورشعوسمخكيدل؟يراهايقافتالااذهب
.ً"ابناجحالسلا

."؟ةداتعملاةيناثنورشعلاوسمخلا"
ايةعرسبرّكفً.اعيرستقولايضقنيمكركذتتكنأضرتفأ.حيحص"
."يراه

تفرعتنياتشنأيفرّكفأينلعجيذلاامفرعتله":يراهخرص
يتبوكنمًابرقرثكأً.اضعبامهضعبنمًادجًابيرقنافقياناك؟قراسلاىلإ
نيرخآلاّزيحسانلامرتحي،ةايحلاوتوملافقاوميفىتح،بيرغاذه.نآلا
."ً؟ابيرغكلذسيلأ.كلذمهرودقمبناكاذإصاخلا

ّاله،يتب":ًالئاقاهسأرعفرويتبنقذتحتةهوفلادنورتعضو



نم"-ًاددجمةّفلكتملاةربنلامدختسيناك-"؟انلجأنمّدعلابنيلضفتت
."ديدشءطبوأةريبكةعرسنودنم.نيرشعوةسمخىلإدحاو

قلطتنألبقتلاقاذام.امءيشنعلءاستأتنك":يراهلاق
."؟اهيلعرانلا

."؟يراهايفرعتنأًاقحّدوتله"
."كلذّدوأ،معن"
."...دحاو.دعلاأدبتلناتيناثيتبىدل"
."!يتباييّدع"
."نانثا"،حوحبملاسمهلاكجرخياهتوصناك،"دحاو"
."فيلواهسفنقحبريخألامادعإلامكحنياتشتقطن":دنورتلاق
."ةثالث"
."هنعحفصأنأبجييننكل،اهيلعرانلاقالطإيرودقمبنإتلاق"
.فعضتهسدسمىلعهتضبقوقيضتهترجنحبيراهرعش
."ةعبرأ"
ضغبنياتشىلعرانلاقلطيسناك،ىرخأةرابعب":نوسرافيإلأس

."؟ةبيقحلايفلاملاعضولعرفلاريدمهقرغتسيسيذلاتقولانعرظنلا
ً.ابئتكميراهأموأ
فرعتكنأنظأ،ودبيامكءيشلكفرعتكنألو":نوسرافيإلاق

نكل،ةعتمموةيمّكهتنوكتنأةربنلانمدصقلاناك."هبورهقيرطًاضيأ
.اهيفًامامتًاحضاوادبجاعزنالا

ىلإًادوعص؛ةدوعلايفاهسفنقيرطلاكلسهنأضرتفأيننكل،ال"
عانقلاعلخثيحءانبلاعقومىلإمث،تدرتسليبوحنًالوزنو،اتاغيرتسودنإ
،سكوفىلإداعامدنع.لمعلابوثرهظىلع)ةطرشلا(يتيلوبراعشّتبثو
يفظومهابتناةراثإيفلشفو،ةيسمشةراظنعضيوةعبقرمتعيناك
ىدتراوسبالملارييغتةفرغىلإبهذ.هروصىلإاوفّرعتيملمهنأل؛زكرملا
جرهلاىلإمضنامث،لمعلانملصونيحاهسبليناكيتلاةيضايرلاهبايث
،ةيئاوهلاةجاّردلاىلعتارودلاضعبزجنأ،ّيضايرلايدانلايفداتعملاجرملاو
نعغلبأولابقتسالابتكمىلإبهذو،محتسامث.لاقثألاضعبعفرامبرو
تقولاليصافتلاتّقلتيتلاةاتفلاتلّجس.شتاوكسلابرضمنادقف
عمس،عراشلاىلإجرخوةيوقبايغلاةجحتناك.16:02دنعديدحتلاب
."لمتحماذه.هلزنمىلإًادئاعهترايسداقوتاراّفصلا

.ةطرشلاراعشنمفدهلامهفأتنكاذإفرعأال":نيشتفملاريبكلاق



."كلسلايفلمعباوثأانيدلسيل
ً:ابجاحعفريماعلافرشملاتأرنيحاهاتنجوتدّروتيتلا،يتبتلاق

."حضاو،مم...هنأىنعمبًايئادتباسيل...ينعأ.يلوأسفنملع"
."يعبات":ماعلافرشملالاق
بوثيدتريصخشنعشتفتسةطرشلانأً،اعبط،تيرغدنورتفرع"
هبوثىلعًائيشعضينأ،ببسلااذهل،هيلعناك.ةقطنملايفدجُولمع
صخشلااذهىلعزيكرتلافيفختل؛هنعنودعتبيةطرشلادارفألكلعجي
."ةطرشلانعًامئادةماعلادعتبي.سكوفيفلوهجملا

ةيرظن":هنقذتحتهيعبصإافرطوةضيغبةماستبابنوسرافيإلاق
."مامتهاللةريثم

."يعبات.ةطلسلانمنوفاخيعيمجلا.ةقحماهنإ":ماعلافرشملالاق
تامولعمبءالدإللعّوطتودِهاَشهنأرهاظتً،امامتًاقثاونوكيل،نكل"
بوثيدترييضايرلايدانلاجراخقاورلايفيشميهآردقناكلجرنع
."يتيلوبراعشهيلعلمع

كلذتيرغانربخأ.اهتاذّدحبيرقبعةبرضكلتتناك":يراهلاق
زّزع،عبطلاب.انتاباسحنملجرلاجرُخيةطرشلاراعشنأكرديالهنأك
-امبرتامولعمبءالدإللعّوطتهنأل؛اننيعأيفتيرغدنورتةيقادصمكلذ
."لتاقلابورهقيرطيفهعضتستناك-هرظنةهجونمىأرامك

."ءطبب،يراهايىرخأةرمكلذرّرك؟اذام":رلوملاق
ً.اقيمعًاسفنيراهذخأ
."عادصبرعشأ.كيلعال،هوأ":رلوملاق
."ةعبس"
ةايحىلعقُبتمل.كنمهتبلطاملعفتملكنكل":يراهلاق
."كقيقش

."العبطلاب":دنورتلاق
."؟اهتلتقكنأفرعله"
راطميفرظتنيناك.يولخلافتاهلاربع،يسفنبهغالبإيندعسأ"
.ً"اضيأهفلخىعسأسيننإف،ةرئاطلاكلتدعصيملاذإهنأهتربخأ.نومدراغ

."؟نياتشتلتقدقكنإتلقنيحكقّدصو"
امدنع.ةيناثكلذيفّكشيمل.ينفرعيفيلناك":ًالئاقدنورتكحض

ةعاقيفزافلتلاةشاشىلعةقرسلانعأرقيناك،ليصافتلابهدّوزأتنك
عمهتلحر.هتلحرىلعنودانيمهتعمسنيحهفتاهقلغأ.لامعألالاجر



.يتبسأرىلعحالسلاعضو."!تنأ،ًالهم.نياتش
."ةينامث"
فرعينكيملً.انمآهلزنمىلإدوعيسهنأديكأتلابَّنظ":يراهلاق

."؟كلذكسيلأ،ولوابواسيفروجأملالتاقلانأشب
هناونعبطقيندّوزينأبجينكيمل.جذاسهنكلوً،اصلفيلناك"

."ادوجاديفيرسلا
."ةعست"
تلسرأاهدنع":لاقوةبيترلاةيلآلايتبةربنلهاجتيراهلواح

طخلابولسأباهتبتكيتلا،راحتنالاةلاسرو،روجأملالتاقلاىلإتاميلعت
."فيلضورفزاجنإلهمدختستتنكيذلاهسفن

اهتلسرأيننأةقيقحءانثتساب.يراهايديجلمع.تنسحأ":دنورتلاق
."فرصملاةيلمعلبق

."ةرشع"
فيلنأادبً.اضيأديجلمعبروجأملالتاقلاماقً،انسح":يراهلاق

ناكلهً.اريحمناكةبابسلاءافتخانأنممغرلابً،اقحهسفنقنشدق
."؟مالتسالالصوكلذ

يفاهعضولٌةبسانمٌةريغصٌعبصإ.ةيلاتلاةقيرطلابرمألاحضونانعد"
."يداعّفلغم

."؟دنورتايمدلارظنملّمحتكرودقمبنأنظتمل"
."رشعدحأ"
ناك.ةفصاعلاحيرلاتوصنممغرلابديعبدعرفصقيراهعمس

نمنمآناكمىلإاوأجلدقعيمجلاناك.ةرفقممهلوحتارمملاولقحلا
.ةمداقلاةفصاعلا

."رشعانثا"
سوؤيمعضولانأفرعت؟بسحفكسفنّملستالاذامل":يراهلاق

."هنم
تيبوهاذه.هنمسوؤيمعبطلاب":لاقوتفاختوصبدنورتكحض

."هرسخأءيشال.لمأال؟حيحص،ديصقلا
."رشعةثالث"
."؟دنورتايةطخلاامً،اذإ"
-ةليوطةايحلططخأوفرصملاةيلمعنمنوركانويلميدل؟ةطخلا"

تقولبقرفسلاططخعضوبجيناك.جراخلايف-ةديعسنكتملنإ



ةزهاجيهوةرايسلايفيتعتمأتعضو.كلذلًادعتسمتنكيننكل،ليوط
ىلإدافصأبليبكتلاوأيرانقلطلضرعتلانيبراتختنأنكمي.ةقرسلاذنم
."جايسلا

."رشعةعبرأ"
.ً"اعفنيدجينلكلذنأفرعت":يراهلاق
جاتحأاملكً.ائيشفيللعفيمل.ءافتخالانعريثكلافرعأ،ينقّدص"

ةقاطبولقنلاةليسوترّيغدقنوكأس.ةقيقدنيرشعبامكقبسأنأوههيلإ
تاقالعو،قيرطلاىلعرفستازاوجةعبرأوتارايسعبرأيدل.نيترمةيوهلا
ثحبلاأدبتنأنكمي.ةمسننويلمنورشع.ًالثمولوابواسيف؛ةديج
."كانه

."رشعةسمخ"
."؟ثدحيساذام.يراهايًابيرقكتليمزتومتس"
."لاحيأبانلتقتس.ريثكلاتلقدقل":يراهلاق
."؟كيدليتلاتارايخلاام.كرظتنيامفشتكتورطاختنأبجي"
."يلبقتومتنأ":هسدسمرّخذيوهويراهلاق
."رشعةتس":يتبتسمه
***
.همالكىهنأدقيراهناك
لتاقلابقلعتتيتلاكلتةصاخ،لوهايةعتممةيرظن":نوسرافيإلاق

ةرخاسةماستبابةريغصلاهنانسأنعفشك،"...بيرغ.ليزاربلايفروجأملا
."ً؟الثم،تابثإ؟ديزملاكانهسيل.اٍّدج":ًالئاقعباتو

."راحتنالاةلاسر.طخلا":يراهلاق
."تيرغدنورتطخقباطيالهنإوتللتلقدقل"
."...تالاقملانكل.ال،داتعملاهطخسيل"
."؟اهبتكهنأمسقيدهاشكيدلله"
."ال":يراهلاق
ةيضقيفدحاوغمادليلدكيدلسيل،ىرخأةرابعب":نوسرافيإهوأت

."هذهةقرسلا
."لتقلاةيضق":نوسرافيإينيعىلإرظنيوهو،ءودهبيراهلاق

كرفتيتبو،ًالجخ،ضرألاىلإقّدحيرلومةيؤرهنيعفرطنمعاطتسا
.ماعلافرشملاحنحنتدقوً،اسأياهيدي

.نامألارامسميراهرّرح



سأرىلعةيقدنبلاةهوفعفدويراهىلإدنورترظن."؟لعفتاذام"
.فلخلاىلإعجارتلاىلعاهتمغرأةوقبيتب

."نورشعودحاو":تهوأت
كيدلءيشالنأًاريخأكردتنيحً؟اررحماذهسيلأ":يراهلاق

."تارارقلالكذاختالّهسيكلذنإف،هرسخت
."عداختتنأ"
تناك.رانلاقلطأورسيألاهدعاسىلعسدسملايراهعضو."؟انأ"

دوعينألبقةيناثلانمراشعأةعضبتضقنا.ةّداحوةيلاعةعقرفلا
بقثلالوحةزّزحمةفاحترهظ.دنورتقّدح.ةقهاشلاينابملانمىدصلا
يفةيفوصلاةناطبلانمةريغصةلتكتراطوةيدلجلايطرشلاةرتسيف
موتكمتوصبضرألاىلإتلزنءارمحةليقثتارطق.اهنممدلالاس.حيرلا
.ةبرتلاهصتمتلةنّفعتملاباشعألاجيزميفىفتخاو،ةعاسلاتوصهبشي
."نورشعونانثا"

طبضزاهجلثماهتوصادبو،عرسأفعرسأتحبصأوتارطقلاتربك
جايسيفةرغثربعةهوفلالخدأ،هسدسميراهعفر.عراستمتيقوت
هيلعودبياماذه":ةبوعصبعمُسيًادجتفاختوصبلاق.دّدسوكالسألا
."؟كمدىلعةرظنيقلنله.دنورتاييمد

.ةظحللاكلتيفسمشلامويغلاّتطغ
."نورشعوةثالث"
ىلعمث،لوقحلاىلعًالوأ،برغلانمرادجلثمنكادلظّميخ

تطبه.ةثالثلاصاخشألاو،رمحألالاَفَّطلاو،ةينبألاو،فوقسلاةلئاملزانملا
ةرارحلابجحيملءوضلامامأقئاعلانأك؛رجحلثمً.اضيأ،ةرارحلاةجرد
هبرعشاملكناك.ظحاليملدنورتنكلً.اضيأةدوربَّعشامنإوبسحف
بحاشلااههجوو،ءاوهللًابلطعراستملاريصقلايطرشلاثاهلوههآرو
ءادوسنيعلثمهيلإقّدحتيطرشلاسدسمةهوفو،ريبعتيأنميلاخلا
.ناعمإبهصّحفتتوهيلإرظنتتذخأف،هنعثحبتتناكامًاريخأتدجو
دسجناك.مدلاتوصوههعمساملكنكل،ديعبنمدعرلافصق
،يلخادلاهلئاسو،مدلاطقس.جراخلاىلإليستتايوتحملاوًاحوتفميطرشلا
،هتحتامددبيامنإو،ددبتينكيمل.بشعلاىلعٍلاعٍتوصبهتايحو
ّىطغوهينيعضمغأاذإىتحهنأدنورتفرع.ضرألايفهقيرطقرحيو
ةوقبضبنيوخرصي،هينذأىلإعفدنيهمدكلذنممغرلابعمسيس،هينذأ
.جورخلاديري



نمدلويسنينجك،لدتعملادهجلاملأنمعونلثمنايثغلابرعش
هءاضعأقرغي،هددغلكنميرجيناكءاملانكل،هقيرعلتبا.همف
.رودتبرضملاةركبعلمو،ةينبألاو،لقحلاأدبً.ادعتسمهلعجيو،ةيلخادلا
ةريصقتناكاهنكل،ةيطرشلافلخءابتخالالواح،هسفنتاتشعمجتسا
كسمأ.ةفصاعلايفشعتريقيقرةايحرامخلثمً،ادجةفافشوً،ادج
،دانزلاىلعهعبصإّدشو،سكعلاالهلمحتيتلايهاهنأك؛ةوقبةيقدنبلا
دوعتنأ؟هتضبقتالفإنمًافوخ؟اذامل.رظتنينأبجيناك.رظتنامث
ىتحرقتستنلوهلوحرودتامنإو،لعفتنلاهنكل؟اهباصنىلإرومألا
اهيفتلاقيتلاةظحللاذنمًارحًاطوقسءيشلكناك.عاقلاىلعمطحتت
نأًالصاوتمًاريكذتهينذأىلإعفدنييذلامدلايقبو،هكرتتساهنإنياتش
طوقسلاىلعداتعادقهنأيفركفيحابصلكظقيتسيناك.دادزتةعرسلا
.ملألازجاحزواجتو،رصبلاىمرميفةياهنلاو،لازدقبعرلانأو،كاذنآ
،يرخصعاقبمادطصالاىلإقوتيأدبدقناكً.احيحصنكيملكلذنكل
ناكيذلاعاقلاةيؤرنآلاعيطتسيو.فوخلابهيفرعشينليذلامويلايف
.هوحنكالسألاجايسنمرخآلافرطلاىلعضرألاتعفدنا.هنمًادجًافئاخ

."نورشعوعبرأ"
،يتبينيعيفسمشلاتعطس.ءاهتنالاىلعفراشدقّدعلاناك

لعجيو،رصبلارهبيجراخلايفءوضلاونيريففرصملخادفقتتناكو
اهتدلاوتناك.داتعملاكتماص،اهفلخاهدلاوفقوً.اجعزموضيبأءيشلك
،روصلايتبتّدعً.امئادتناكامكً،ادجةديعباهنكل،امناكمنمخرصت
نمتأجافتو،اهنمريثككانهناك.مئازهلاو،تالبقلاو،فيصلالوصفو
ةيشاحتحتنمةماستبا،غارب،سيرابً،اهوجوتركذت.ريبكلااهددع
عطتستملًامعطمو؟ملؤيلهً:افوخً،اثاهل،بحلانعَقرخأًانالعإ،ءادوس
امبر.لاحيأبهيفةلواطتزجحاهنكل،نايتسابيسناسيفهتفلكلمحت
؟ةلصحملابةركاشنوكتنأبجي

.اهنيبجةيقدنبلاتبرضنيحراكفألاكلتنمتظقيتسادقتناك
ىلعشخشختءاضيبةيجلثةفصاعالإكانهدعيملوروصلاتفتخا
ً؟ائيشينلأسيملاذامل؟يبناجبفوقولابيدلاوىفتكااذامل:تلءاست.ةشاشلا
ديحولاءيشلاهنأفرعينكيملأ.كلذلجألهتهركو.طقكلذلعفيمل
دقتناك؟قالطإلاىلعءيشيأ،هلًائيشلعفتنأ،هيفبغرتيذلا
،فرصملاصلتدجوامدنعنكل،هكلسيذلاهسفنبردلاىلعتشم
مهلماقتنالا،اهدلاولماقتنالاتدارأو،ةلمرأةأرمالعجيذلاو،لتاقلاو



.ضفروً،امئادهتداعكًاتماص،اهبناجبفقوً،اعيمج
يفمهتدهاشنيذلاصاخشألالك.فقوثيحكاذنآفقتتناك

لءاستت،ملألاراديفليللايفملاعلاءاحنألكنمفراصمويديفةطرشأ
ملكلذنممغرلابوكاذنآناحدقاهرودناك.نوركفياوناكاميف
.فرعت

دقتناك.دربلااهرمغوسمشلاتفتخا،ناكملايفةمتعلاترشتنامث
ملحنمطقفًاءزجناكلوألاظاقيتسالانأك؛دربلايفًاددجمتقافتسا
مليتلانكامألاكاذنآدعتتناكاهنكل.ديدجنمّدعتتأدبو.ديدج
مليتلاعومدلاو،طقمهبِقتلتملنيذلاصاخشألاو،طقاهيلإبهذت
.دعبلاقتاهعمستمليتلاتاملكلاو،طقاهفرذت

ىلعاهعضووةقروضرع."ليلدلااذهّيدل.يدل،ىلب":يراهلاق
.ةليوطلاةلواطلا

.امهاسأرمدطصافً،اعممامألاىلإرلومونوسرافيإىنحنا
."؟عئارموي؟اذهام":نوسرافيإخرص
ىفشتسميفتاظوحلمرتفدىلعةبوتكم.تاشبرخ":يراهلاق
بتاكلانأةداهشبءالدإلااننكميونيرضاح،انأونول،نادهاشناك.داتسوغ
."تيرغدنورتوه

."ً؟اذإ"
:لاقوةذفانلاىلإءطببىشمومهلهرهظرادأمث،مهيلإيراهرظن

؟رخآءيشيفرّكفتكنأليختتنيحكتاشبرخىلإرظنلاتنعمأله"
ناكنإىرأل؛يعمةقرولاتذخأببسلااذهل.ريثكلافشكتنأنكمي
دقكتجوزنوكتامدنعينعأ.كلذكرمألانكيمل،ةيادبلايفً.ايقطنمكلذ
مويةرابعبتكتقلغميسفنحانجيفتنأسلجتووتللاهفتحتيقل
بتكتكنأوأنونجةثولبًاباصمنوكتنأامإاهدنعً،اراركتوًارارمعئار
.ً"ائيشتفشتكامث.هيفركفتامسكع

لجرهجولثم،ةبحاشةيدامرولسوأتناك.هتالمأتيفيراهقرغتسا
لثمسمشلايفمويلاكلذعملتلازتالةليلقلاناولألانكل،بعتمزوجع
ً.اعادولوقتنألبقةريخأةماستبا

اهنإً.اديكأتوأً،اقيلعتوأ،ةركفتسيلاهنإ.عئارموي":يراهلاق
."ةيئادتبالاةسردملايفءرملاهبتكييذلالاقملاعوننم،ناونع

امك،ةيلآةقيرطبطقفشبرخيامنإو،ركفيتيرغدنورتنكيمل"
طخلابولسأىلعبردتيسلجنيحةساردلامايأيفلعفدقناك



صخشلانأّدكأدق،سوبيركيفطوطخلاريبخ،ويهناجناك.ديدجلا
."ةسردملاتالاقموراحتنالاةلاسربتكهسفن

طقف،ةملكال،ةكرحال،ةروصلاتدمجت،فقوتدقمليفلانأادب
.قاورلايفجراخلايفرركتملاخسنلاةلآلمع

ماعلايأرلانأودبي":ًالئاقتمصلارادجّمطحويراهرادتساً،اريخأ
."ًاليلقهباوجتسالانهىلإتيرغدنورتراضحإبيتبوموقأنأ

ناكملألانكل،تابثبسدسملاكسمينأيراهلواحً!ابتً!ابتً!ابت
لعفّدرناك.فخيوهدسجىلعدتشيحيرلاُفصعو،راودبرعشيهلعجي
.رانلاقالطإلةبسانمةصرفبةظحليظحو،يراهىّنمتامكمدلاىلعدنورت
دعيملاذهل؛همامأيتبودنورتكاذنآحبصأودّدرتدقناكيراهنكل
ةيؤرهرودقمبو،ةهباشمتناك.هفتكوهسأرنمءزجالإةيؤريراهرودقمب
ىلعناّزكرتامهلعجلةوقبهينيعيراهفرط.ةلثاممتناك!ّهللااي،كلذ
دعقملاىلعيدامرلافطعملابتبعالتوةريبكةوقبحيرلاتفصع.هاريام
يفيرجيًافطعمالإيدتريالًايفخًالجرنأكادبةظحليفو،يبشخلا
يهكلتنأو،رمهنيسرطملانأفرعييراهناك.برضملاةركبعلم
مالظلاحبصأمث.يئاهنريذحتكمامألاىلإرطملااهعفدييتلاءاوهلاةلتك
رمهناو،سوؤرلاقوفرطملالزنوهمامأنادسجلاجمدناو،ليللالثمًاكلاح
.ةليقثةريبكتارطقب

ً.احضاووًايلاعةأجفيتبتوصحبصأ."نورشعوسمخ"
ىلعنيلظنايقليامهيدسجةيؤريراهعاطتسا،قربلاضيمويف

اهسفنتقصلأوًادجةيلاعكلذتعبتيتلاةعقرفلاتناك.رمحألالاَفَّطلا
.ضرألاىلإرخآلانعًاديعبنيدسجلادحأقلزنا.ةناطبلثمامهناذآب

."!نيليإ":رأجيهتوصعمسوهيتبكرىلعيراهمثج
لمحي،هوحنيشملاأدبيوريدتسيًافقاولازياليذلالكشلاىأر
ههجوىلعًاريزغرمهنيناكرطملانكل،يراهدّدس.هدييفًاحالس
ال،دربلاوأملألابال،ءيشيأبرعشيدعيمل.دّدسوهينيعبفرط.هيمعيو
ودبترومألانكتمل.ريبكغارفبرعشيحبصأامنإو،ةجهبلابوأفسألاب
،ةايح:اهسفنباهسفنّرسفتةيدبأةمزاليفاهسفنترّركدقف،ةيقطنم
.دّدسّمث،ًاليلقدانزلاىلعطغض.توم،ةايح،ديدجنمدولوم،توم

."؟يتب":سمه
.3.يج.هيألاةيقدنبيراهتطعأواهمدقنمةلكرببابلاتحتف
."؟ثدح...اذام"



."لادستسشاعترا":تلاق
."؟لادستسشاعترا"
لسغ.ىنميلااهديهترأ،"نيكسملالجرلاكلذ،رجآةموكلثمطقس"

طقفرظتنأتنك":تعباتوامهلسغواهلصافمىلعنيحرجلانممدلارطملا
امكًاضيأتنأكفاخأً.اريثكدعرلافصقهفاخأو.ههابتناتتشيًائيش
."ودبي

.ىرسيلالاسرإلاةقطنميفكارحنودنمنكاسلادسجلاىلإرظن
ًاقصتلمرقشألااهرعشناك."؟يراهايدافصألايفيندعاستله"

.تمستبا.كلذظحالتاهنأُدبيملنكل،اههجوب
ىظحينل،هللااي":متمت.هينيعضمغأورطملاىلإهسأريراهعفر
."كتمحربهرمغا.2022زومت12ىتحةيرحلابنيكسملالجرلااذه

."؟يراه"
."؟معن":لاقوهينيعحتف
رقمىلإهذخأننأبجي،2022لبقهتيرحىلعلصحيالأاندرأاذإ"

."نآلاةطرشلاةدايق
."يدعاقتتقووهكلذ.انأ.وهسيل":ضهنيوهويراهلاق
."...تنأ،لادستسشاعترا":ًالئاقمستباواهيفتكلوحهعارذعضو
.سبايلانيطلا:لاَفَّطلا3
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مكارت.ةرملاكلتًاريزغ،لوألانوناكيفًاددجمطقاستيجلثلاأدب

ءاج.هنمديزملاطقاستىلإتاعقوتلاتراشأو،لزانملاناردجىلعجلثلا
فيك،هيماحمعمةراشتسالاب،تيرغدنورتربخأ.ءاعبرألارهظدعبفارتعالا
ً.اقحالاهذّفنوهتجوزلتقةميرجططخدقناك

ءاروناكهنأًاضيأفرتعايلاتلامويلايفو،ليللالاوطجلثلاطقاست
،وجوألأىعديكلذزاجنإلهلعفديذلالجرلاناك.هقيقشلتقةميرج
لكيولخلاهفتاهمقروينهملاهمساريغي.هلمئادةماقإرقمالو،نيعلا
واسيفتارايسفقوميف،طقفةدحاوةرمالإهبدنورتِقتليمل.عوبسأ
رالود1500وجوألأىقلت.ليصافتلاىلعاقفتادقاناكثيح،ولواب
راطميفتانامأةنازخلخاديقروٍّفلغميفيقابلادنورتعضووً،افلس
سوبماكيفديرببتكمىلإراحتنالاةلاسرثعبينأقافتالاناك.يتيت
.فيلةبابسىقلتينيححاتفملاو،ةنيدملابونجةيحاض،سولب

ةليوطلاباوجتسالاتاعاسءانثأيفًاعتممادبيذلاديحولاءيشلاناك
نأّدر.روجأملتاقبلاصتالا،حئاسك،عاطتسافيكدنورتلئُسنيحوه
هيبشتلانكيمل.يجيورنءاّنببلاصتالاةلواحمنمًاريثكلهسأناككلذ
.ةفداصملاضحمب

مهسفنأنعنونلعي.ةرمكلذنعفيلينربخأ":دنورتلاق
واسيداهلوفةفيحصيفةشدردلاطوطختانالعإبناجىلإسوريمولبك
."ولواب

."؟اذاممولب"
."نوكاّبس:سوريمولب"
،ةيليزاربلاةرافسلاىلإسكافلاربعةفيعضلاتامولعملانسروفلاهلسرأ

.ةيضقلاةعباتمبتدعوواهيلعقيلعتلانعتمجحأيتلا
وطسلاةيلمعيفدنورتاهمدختسايتلا3.يج.هيأةيقدنبتناك

بّقعتحبصأ.ةّدعتاونسادنرغنزيديفةيلعلايفتيقبو،فيلصخت
.اهنعليُزأدقلسلستملامقرلانأل؛ًاليحتسمةيقدنبلا

ىلعرثُعهنأل؛ايفانيدنكسايفنيمأتلاتاكرشداحتالًاركابداليملاّلح
اهنمصقنينأنودنمدنورتةرايسقودنصيفنيفداتسغوبةقرسلاومأ
.دحاونورك

مويةريهظدعب.باوجتسالالصاوتوجلثلاطقاست،مايألاتضقنا



هئُّيقتمدعببسنعدنورتيراهلأس،نيقهرمعيمجلاناكامدنع،ةعمج
.مدلارظنمقيطينكيمل،ةلصحملاب...هتجوزسأرىلعرانلاقلطأنيح
،ةيوازلايفويديفلاريوصتةلآىلإدنورتقّدحو،ةفرغلاىلعتمصلاقبطأ
.بسحفهسأرّزهمث

ىلإنيدئاعترفلوكربعنوشمياوناكوباوجتسالااوهنأنأدعبنكل
صخشلاىلعاذهدمتعي":يراهىلإةأجفرادتسادقناك،زاجتحالاةنازنز
."هنممدلاليسييذلا

بقاريةذفانلابناجبيسركىلعيراهسلج،ةيعوبسألاةلطعلايف
.يبشخلالزنملاجراخةقيدحلايفةيجلثًاعالقنونبينييلحمًانايتفوغيلوأ
حرتقا،كلذنمًالدب.همفنمجرخيمالكلاداكوركفياميفليكارهتلأس
ازواجت.نيزافقونيتعبقترضحأوحارتقالاىلعتقفاوف،ةريصقةهزنبمايقلا
دلاواَوعدينأبجيناكنإليكارتلأسونلوكنملوهيفجلزتلاكلسم
.داليملاةليلاهلزنمىلإهتقيقشويراه

.هديىلعتطغضو،"ةيقابلاةديحولاةرسألانحن":تلاق
***
.رفصلانم،نيليإةيضقىلعلمعلانوسرافيإويراهأدب،نينثالاموي

ةلدأوتامولعماعجاروةميدقريراقتاأرق،لبقنماوعُدتساًادوهشابوجتسا
.نيبتامكةدرابةلدأ؛اهنمقثوتلاِرجيمل

ريفسىأرهنإلاقيذلالجرلاناونعىلعتلصحله":يراهلأس
."؟اكولرنورغيفءارمحةرايسيفلجرعمنسلوأ

هدجنساننأيفكشأيننكل،هيدلاولزنمناونعباندّوز.تسنفك"
."كانه

لأسيتربرهازتيبمعطمىلإلخدنيحًاريبكًانواعتيراهعقوتيمل
راعشهصيمقلمحيباشلبارشءارشدعبنكل.تسنفكيورنع
؛تمصلادعوىلعظافحلابًامزلمدعيمليورنأفرع،ينطولافلاحتلا
.نيقباسلاهئاقدصأبًاريخأهتاقالععطقهنأل

عراوشلاربعًابايإوًاباهذحيرلاهتلقنو،ةريبكلتكيفجلثلامكارت
.ولسوأةنيدمطسو

يفكسرونندفرصمعرفيفرانقالطإلتضرعتيتلاةأرملاتناك
تراشأدقتناك،تيدالبجادةفيحصيف.ىفشتسملانمتجرخدقنسنرغ
اهبلقةباصإنعدعبتنكتملاهنأو،ةصاصرلالوخدناكمىلإاهعبصإب
اهدالوأواهجوزبةيانعللكاذنآلزنملاىلإبهذتستناك.نيعبصإنمرثكأب



.ةفيحصلايفِركُذامك،داليملايف
يراهبرض،هسفنعوبسألايفءاعبرألاحابصنمةرشاعلاةعاسلادنع
لبقةطرشلاةدايقرقميف3ةفرغلاجراخهنعجلثلاةلازإلضرألابهءاذح
.بابلاعرقينأ

سأريناك."لوهايلخدا":يوقلاغوهردلافيضاقلاتوصءاج
يفرانلاقالطإةثداحيفةطرشلالامعأةبقارملةلقتسملاةئيهلاقيقحت
ةسمخنمةفلؤمةمكحممامأيسركىلإيراهبُحطصا.تايواحلاةطحم
،لجرو،ةققحمو،ماعلايعدملاكانهناك،غوهردلافبناجىلإ.صاخشأ
ٌؤفكنكلٍساقهنأفرعييراهناكيذلادنولالوأعافدلايماحمو
.يرقبعو

نألبقًاعمانقيقحتجئاتنطبرّدون":لوقلايفغوهردلافعرش
يفكرودنععاطتسملاردقزاجيإبانرابخإكنكميله.داليملاةلطعلفقوتن
."؟ةيضقلاهذه

نعيراهملكت،ققحملابوساححيتافمةحولةقطقطعقوىلع
ثحبوغوهردلافهركش،همالكىهنأامدنع.دورنغفلآعمريصقلاهئاقل
يراهىلإرظن.هنعثحبيناكامدجينألبقتقولاضعبهقاروأنيب
.هتراظنقوفنم

تشهُددق،دورنغعمريصقلاكئاقلدعب،تنكاذإفرعننأدون"
."يطرشىلعًاسدسمرهشهنأتعمسنيح

باش.ملالسلاىلعدورنغىأرنيحهيفرّكفدقناكاميراهركذت
ينيعىلإيراهرظنً.اسرمتمًالتاقسيلو،برضللضّرعتلانمفئاخ
."ال":لاقويضاقلا

نأراتخا،كبدورنغىقتلاامدنعنكل":لاقوهتراظنغوهردلافعزن
."رلاوىقتلانيحكيتكتلايفرييغتلااذهاذامللءاستأ.رابدألايلوي

."كانهنكأمل.فرعأال":يراهلاق
."؟بيرغرمأهنأنظتالأنكل"
."كلذنظأ،معن"
."شهُدتملكنأوتللتبجأكنكل"
ايليوطتقوذنميطرشانأ":لاقوفلخلاىلإهيسركيراهلامأ
ىتحالو،ةبيرغءايشألعفبصاخشأموقينأينشهديدعيمل.يديس
."ةلتقلا

مفلاىلعصقارتتةماستباحملهنأيراهّنظوهتراظنغوهردلافعضو



.نّضغتملاهجولايف
ضعبلرلاوموتشتفملافقُوأ،فرعتامك":لاقودنوبالوأحنحنت

يزانلاقتعاءانثأيفةيضاملاةنسلاةهباشمةثداحبقلعتياميفتقولا
."باشديدج

."نسلوأريفس":يراهلاق
موقيلٍفاكساسأدجويالهنأةئيهلاتجتنتسا،تقولاكلذيف"

."ماهتاةحئالميدقتبماعلايعدملا
."طقفًاعوبسألمعلانعهومتفقوأ":يراهلاق
نممغرلاب":دنولعبات.أموأيذلاغوهردلافىلإهبجاحدنولالوأعفر

فرعن.ىرخأةرمهسفنفقوملايفهسفنصخشلاهنأًامامتحضاو،كلذ
يفنوددرتيةطرشلالاجرو،ةطرشلاكلسيفنماضتلابًايوقًاروعشكانهنأ
."...ـببعصعقوميفمهلليمزعضو

."هنعغالبإلا":يراهلاق
."ً؟اوفع"
."هنعغالبإلاوههنعثحبتامنأنظأ"
اننكل،هينعتامفرعأ":لاقوًاددجمغوهردلافعمتارظندنوللدابت

.نيناوقلاذيفنتنامضل؛ةلصتاذتامولعمميدقتكلذوعدننألّضفن
."؟لوهايقفاوتله

،معن":لاقوًاجيجضًاثدحمنيتيمامألاهيتمئاقىلعيراهيسركرقتسا
."كلثمتاملكلايفًاعرابتسلانأ.كعمقفتأ،عقاولايف

.لوطأًاتقوهتماستباءافخإعيطتسيغوهردلافدعيمل
.لوهايكلذنأشبًاقثاوتسل":هسفنبمستبيأدبيذلادنوللاق
دون،ةديدعتاونسلًاعمامتلمعدقرلاووكنأىلإًارظنو،قفتناننأديج
اوحملأانهنيرخآةطرشلاجرانلبقتسادقلً.ادهاشكتفصبكنمةدافتسالا
له.نيمرجملاريغًانايحأونيمرجملاعملماعتلايفّبلصتملارلاوبولسأىلإ
يفدورنغفلآىلعرانلاقلطأنوكيدقرلاوموتنأليختتنأنكمي
."؟رّوهتةظحل

ةبوعصبىرينأعاطتساو،ةذفانلاجراخىلإةليوطتارظنيراهىقلأ
.كانهدوجومهنأفرعيناكهنكل.جلثلاطقاستربعغربكإلبجلكش
ًاريثكو،ةطرشلاةدايقرقميفهتلواطفلخسلجدقناكىرخأدعبةنس
يفضيبأودوسأ،فيصلايفرضخأً،امئادىقبيسو،كانهغربكإناكام
قئاقحلايفعئارلاءيشلا.ةتباثةقيقحيهفكلذرييغتنكميال،ءاتشلا



.المأةبوغرمتناكاذإاميفريكفتلاىلإرطضتالكنأيه
ىلعرانلاقلطأدقرلاوموتنأّليختيننكميال.ال":يراهلاق

."؟رّوهتةظحليفدورنغفلآ
دقةطرشلالامعأةبقارملةلقتسملاةئيهلاةنجلءاضعأدحأناكامبر
لقيملمهنمًايأنأالإ،رّوهتةملكىلعًاليلقيراهدّدشفيكظحال
ً.ائيش

.يراهجرخنيحربيوضهن،ةعاقلاجراخقاورلايف
."؟كيدلاذام.ًءاجريلاتلا":يراهلاق
نميهتنأوبهذأنأبجي.دورنغسدسم":لاقوًاسيكربيوعفر
."اذه

."يئانثتساسدسم":لاقوهبيجنمغبتةفافليراهجرخأ."مم"
."941وكيريج.يليئارسإ":ربيولاق
ءاجىتح،ربيوفلخةوقبقلُغأنيحبابلاىلإقّدحييراهفقو

.همفيفةلعتشملاريغغبتلاةفافلىلإههابتناتفلورلوم
دقنوققحملاناك،ةيادبلايف.تاقرسلاةدحويفًابيرغءودهلاناك

اوحبصأمهنكل،يوتشتابسيفلخدعّرسملانأبديُفتتاباعداولدابت
؛يرسناكميفنفُدورانقالطإلضرعتيهسفنكرتهنإكاذنآنولوقي
،ةنيدملاءاجرأيفحوطسلاىلعجلثلارقتسا.ةدلاخةيروطسأةلاحققحيل
نمءودهبناخدعفترانيحيف،ديدججلثهناكمّلحولفسألاىلإقلزناو
.نخادملا

معطملايفداليمةلفحةطرشلاةدايقرقميفثالثلاتادحولاتّدعأ
،نوليتبو،رلومينرايبنملكبرمألاىهتناوًامظنمسولجلاناك.يلخادلا
لمحتةقاطبهيلعرغاشيسركمهنيبناكً.اضعبمهضعببناجبنسروفلاهو
.يراهمسا

."؟وهنيأ":يتبليسنرفلابارشلابكسيوهو،رلوملأس
ثحبي،جراخلايف":ةعالوببارشةروراقحتفلًاحفاكمنسروفلاهلاق
ةليلرخآًالجرونسلوأىأرهنإلاقيذلانسلوأريفسءاقدصأدحأنع
."ةميرجلا

ءاشع.توملاىتحلمعيّالأهربخأ.لامآللبيخمكلذ":رلوملاق
."ةلصحملابًاليوطًاتقوقرغتسيالداليملا

."تنأهربخأ":نسروفلاهلاق
."انهنوكينأطقفديريالامبر":يتبتلاق



.امستباواهيلإنالجرلارظن
."ً؟اديجيراهفرعأيننأنانظتالأ":تلاقمث،تكحض،"؟رمألاام"
اهيلإرظن.ماستبالانعفقوتدقنسروفلاهنكيمل.باخنألااولدابت
-ًامامتهيلعهعبصإعضوعطتسيمل-فلتخمءيشكانهناك.طقف
كانهنكتملنكل،تاعامتجالاةعاقيفاهيفاهآرةرمرخآتناك.اهنأشب
.قوشمملاماوقلاو،ةفقولا.اهيتفشيفمدلا.اهينيعيفةيويحلاكلت

،"هذهلثمتالفحىلعنجسلاىلإباهذلايراهلّضفي":رلوملاق
ةيرسلاتارابختسالايفلابقتسالانمادنيلتناكيتلاةرملانعامهربخأو
نمعومدلاتحسمىتحًاريثكيتبتكحض.صقرلاىلعاهيفهتمغرأدق
كانهسلجتسله":ةلئاقاهسأرتلامأونسروفلاهىلإترادتسامث.اهينيع
."؟نسروفلاهايليللالكقلمحت

"قالطإلاىلعال":ئتأتينأعاطتساوناقرتحتهيتنجوبنسروفلاهرعش
ً.اددجمكحضلابيتبورلومرجفنينألبقًاكبترم

راودبرعشتتناكنإاهلأسيلةيسمألاكلتهتعاجشعمجتساً،اقحال
ىلعسلجوهيلإنوسرافيإءاجىتحًاديحورلومسلج.صقرلاةبلحىلع
هيفسلجيذلاتقولانعثّدحتو،همالكيفئتأتي،ًالمثناك.يتبيسرك
.نيريففرصممامأًادجًافئاخ

تيهنأدقتنك.نورايكلذىلعليوطتقوىضم":رلوملاق
."لاحيأبءيشلعفكعسويفنكيمل.ةيلكلانموتللكجّرخت

.رداغوفقومث،رلومىلإرظنلانعمأوفلخلاىلإنوسرافيإىنحنا
.هسفنبكلذىتحفرعيالديحوصخشنوسرافيإنأرلومنّمخ

يتبتمدطصايجسفنبرطمَفزعيلويليناغألااقّسنمفقوأامدنع
يتبدسجّسبيتفيكنسروفلاهظحالو،صقريرخآيئانثبنسروفلاهو
.رخآلايئانثلاىلإرظنللهعفدامةأجف

ديفيدهجويفةيوقلاءاضيبلانانسألاتعمل."فسآ":قيمعتوصلاق
.ةمتعلايففوهلساه

ضرعو،ةرجأةرايسفاقيإًاليحتسمناك،ةيسمألاتهتناامدنع
رمألاقرغتساوجلثلايفًاقرشءودهبايشم.لزنملاىلإيتبةقفارمنسروفلاه
.لاسبوأيفبابلاجراخافقينألبقةعاسنمرثكأامهنم

،كلذيفبغرتتنكاذإ":تلاق.نسروفلاهتهجاوويتبتمستبا
."بيحرتعضومتنأف

.ً"اركش.كلذبحأس":لاق



.ً"ادغيتدلاوربخأس.قافتاهنإً،اذإ":تلاق
ًابرغةيبطقلاةلحرلاأدبمث،اهتنجوىلعاهلبقو،"ًءاسمِتمع":لاق

ً.اددجم
جلثلاطقاستليسايقلامقرلانأيجيورنلاةيوجلاداصرألادهعمنلعأ
.ّمطُحينأكشوىلعةنسنيرشعذنممئاقلالوألانوناكيف

اهمكحةطرشلالمعةبقارملةلقتسملاةئيهلاتردصأ،هسفنمويلايف
.ةمظنأللًافلاخمًائيشفشتكتملاهنأةنجللاتجتنتسا.رلاوموتةيضقيف
ظفاحوحيحصوحنىلعفرصتهنألً؛احيدمرلاوىقلتً،امامتسكعلاىلع
دئاقبماعلافرشملالصتا.رتوتلاديدشفقوميفهشأجةطابرىلع
يأب.رلاوىلإةزئاجامدقينأبجيامهنأنظيناكنإهلأسيلةطرشلا
-ولسوأيفًاذوفندشألانيبتناكدورنغفلآةرسأنأىلإًارظنو،لاح
ً.ابسانمنوكينلكلذنأارعش-ةنيدملاسلجميفهمعناك

ً،انسح،ملاعلاىلعةبيطلاةدارإلاوداليملامالسّميخوداليملاةليلّتلح
.ةريغصلاجيورنلاىلعلقألاىلع

.داليملاءادغتّدعأولزنملانميراهوغيلوأتجرخأدقليكارتناك
،لوهفالوألصو.هلكلزنملانمحوفتعالضألاةحئارتناك،اداعامدنع
.ةرجأةرايسيفهتقيقشو،يراهدلاو

ءانثأيف.ءيشلكو،غيلوأو،ماعطلاو،لزنملابةديعسهتقيقشتناك
،نيتبّرقمنيتقيدصلثمليكارعمثيدحلافارطأتلدابتدقتناك،ةبجولا
الدابتوًاضعبامهضعبةلابقريغصلاغيلوأوزوجعلافالوأسلجنيحيف
تقوناحنيحظّفحتلانعاّيلختامهنكل.تقولامظعمةبضتقمتاملك
-"غيلوأىلإفالوأنم"اهيلعبوتكملاةريبكلاةمزحلاغيلوأحتفوايادهلا
غيلوأأدبو،مفلارغاف-ةلماكلانريفزلوجيسنرفلاّفلؤملالامعأتناك
ً.احِرفبتكلادحأتاحفصّبلقي

هأرقيذلارمقلاخوراصنعبتكيذلاصخشلاناك":ليكارتلاق
."كليراه

وميننتباكلاةروصىلإراشأو،"ةيلصألاروصلايهكلت":يراهلاق
أدبتً.اعادو":ٍلاعٍتوصبأرقو،يبونجلابطقلايفةيارلابناجبفقييذلا
."مالظلانمروهشةتسبةديدجلايتيروطاربمإ

."يدلاوةبتكميفبتكلاهذهتناك":غيلوألثمًاسمحتمفالوألاق
."!مهيالكلذ":غيلوأخرص
.ةئفادنكلةلوجخةماستباعمركشقانعغيلوأىقلت



.ةذفانلاىلإبهذويراهضهن،ليكارتمانوشارفلاىلإاوَوأامدنع
ةدلاواتيغريبو،هتدلاو:نيدوجوماودوعيملنيذلاصاخشألالكيفرّكف
يراهناكيذلا،لاسبوأيفنتسيوأ:نيدوجوملاكئلوأو.انآو،نيليإو،ليكار
نيتأرملاو،نستوبيفلوكسارو،داليملايفةيذحألانمًاديدجًاجوزهادهأدق
هنأل؛داليملاءاشعىلإنسروفلاهاَوعدتلًادجنيتفيطلاتناكنيتللالاسبوأيف
.ةنسلاهذهريكنيتسىلإبهذينلوًابوانمناك

ًائيشنكلً،امامتهنمًاقثوتمنكيمل،ءاسملاكلذثدحدقءيشناك
جلثلاطقاستنأكردينألبقةدلبلايفءاوضألابقاريفقو.ريغتدق
ةليللاافلسركألوطىلعنوشميسنيذلاكئلوأكرتيس.راثآ.فقوتدق
ً.اراثآ

."؟كتينمأتققحتله":ريرسلاىلإداعنيحليكارتسمه
.اهلوحهعارذعضو."؟ةينمأ"
."؟تناكاذام.ةذفانلابناجبًائيشىنمتتكنأادب"
.اهنيبجىلعاهلّبقو،"هانمتأاملكيدل":يراهلاق
ايكتينمأينربخأ.ينربخأ"ً:اديجهارتلفلخلاىلإليمتيهوتسمه

."يراه
."ً؟اقحيفرعتنأنيديرتله"
.رثكأهوحناهسفنتعفد."معن"
لكةيؤرعاطتساىتح،ديدشءطببضرُعيمليفلاأدبوهينيعضمغأ
.جلثلايفراثآ.ةنكاساهنأكةروص

."مالسلا":بذك
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لابلايلاخ
،نييوقلانيكفلاو،ةئفادلاءاضيبلاةماستبالاىلإ:ةروصلاىلإيراهرظن
.ةلواطلاربعةروصلاعفدمث.رلاوموت؛نيتنكادلانيواقرزلانينيعلاو

."رظنلانعمأو،كتقوذخ":لاق
هبتكميسركىلعفلخلاىلإيراهىنحناً.ارتوتمتسنفكيورادب
ةنازخقوفرادجلاىلعًاميوقتّقلعدقنسروفلاهناك.هلوحرظنو
ءيشلضفأكلذناكً.ابيرقتهتمربقباطلايراهىدلناك.داليملا.تافلملا
رثعنيحلعفيناكامكرثرثيتسنفكعمسينأيفَّكش.تالطعلايف
ىلعشيعيءرملانكل،ايفلداليفةدابعراديفيمامألافصلايفهيلع
.لمألا

.هتماقيراهّدشوتسنفكحنحنت
.ةيلاخلاعراوشلاىلعءودهبجلثلاطقاست،ةذفانلاجراخ




