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جلثلالجر
ةعاسلادنعجلثلافدنترهظدقف.جلثلاطقاستمويكلذناك

كياريمورةقطنمتزغو،نوللاةميدعءامسلانمًاحابصةرشعةيداحلا
تافارجتأدب،ةيناثلاةعاسلادنعو.يئاضفوزغلوطسأكاهجورمواهقئادحو
عوننماهترايسدنالسنيفكةراستكّرحامدنعو.مورتسليليفلمعلابجلثلا
تويبلانيبةيناثلاةعاسلادنعرذحوءطبب5رآسأالوروكاتويوت
نمةداسوكعساشلافيرلايفرشتنيربمفونجلثناكنيفولوكيفةدعابتملا
.شيرلا

،فطعنملازاتجتتناكامنيبو،ةفلتخمتويبلاودبتمكةراسترّكف
دعقملانمًانينأتعمسف،حباكملاىلعاهطغضدنعةرايسلاتقلزـنا
.ءاتسملااهنباهجوتدهاشةيفلخلاةيؤرلاةآرمربعترظنامدنعو،يفلخلا

:تلاق
.يـبيبحايتقولانمريثكلارمألاقرغتسينل-
تكردأف،بأرملامامأضايبلالكطسوتلفسمريبكرممكانهناك

.ترخأتدقنوكتنأنمًافوختصغف،كانهتناكةنحاشلانأ
:يفلخلادعقملانمتوصءاج
؟انهشيعينم-
:ةآرملايفاهرعشدقفتتيهوةيئاقلتبةراستباجأ
كرتأس،يـبيبحايقئاقدرشعنوضغيفدوعأس...هفرعأصخش-

.عايذمللعامتسالانمنكمتتللاعشإلاةحتفيفحاتفملا
تارمهتربعيذلابابلاوحنتشمو،هدرراظتنانودنمتجرخ

ناريجلانويعتارظنتحتو،راهنلاحضويفطقهربعتملاهنأالإ،ةدع
حنجنأهيفكشالاممنكل،ةئيربةيليللااهتارايزنكتمل.نييلوضفلا
.تارايزلاكلتلثملةمءالمرثكأودبيمالظلا

ةنانطةلحنتوصكفقتثيحجراخلانمسرجلانينرتوصادب
لزانملاذفاونىلعةرظنتقلأ،دفنياهربصأدبّاملو،ىبرمنابطرميفةقلاع
حافتلاراجشأتالايختسكعامنإو،ءيشنعاهلفشكتملاهنكل،ةرواجملا
توصتعمس،ةياهنلايفو.نوللاةيبيلحيضارألاوةيدامرلاءامسلاوءادرجلا
.ءادعصلاتسفنتف،بابلافلختاوطخ

.هيعارذنيبلزـنملالخادتناكوالإةظحلرمتمل



:اهتاملكقنختتاربعلاوتلاق
.يزيزعايبهذتال-
:ةباترباهباجأ
.كلذّيلعبجوتي-
:هنذأيفتسمه
.كلذديرتكنكل،كلذلعفكيلعبجوتيال،ال-
.كبوأيـبةقالعرمأللتسيل-
هديتسدناامنيب،هتوصلالخنماهبرعشييتلاةراثإلابتسحأ

نيذللانيفرتحملانيصقارلانمجوزكاناك،اهرهظلفسأةفيطللاوةيوقلا
كانهناك،ةيادبلايفف.امهسافنأوامهعاقيإوًاضعبامهضعبتاكرحنافرعي
.ملألابجوزمملادوسألابحلاهالتمث،ديجلاضيبألابحلا

:مراصبارطضاباهلأس
؟بأرملامامأةرايسلاتنكرله-
.رورسلانمةجومكاهسأرىلإعفدنيملألابترعشو،اهسأرتزه
ً.ائيشفرعيالهنإ.ةرايسلايفينرظتنيينبا-
؟نآلاوهنيأ؟كجوزنعاذامو-
.عبطلابلمعلايف؟هنظتنيأ-
بعصلانمو،ثيدحلايفاهجوزمحقأهنألةجعزـنمتدب،اهدنع

.هيلإةجاحبتناك،جعزـنتنأنودنمهنعءيشيألوقتنأاهيلع
...ال-
اهيلإرظن.اهديبةوقبهتمطلف،اهرصخنماهدشيوهومالكلابأدب

هرعشبتكسمأوتمستباف،هدخىلعرمحأدروترشتناامنيب،لوهذب
:سمهتواهسأرىوتسمىلإهسأرلزـنتلدوسألا

؟موهفماذهله....نأًالوأكيلعنكلو،باهذلاكنكمي-
.ةبوعصبثهليناكثيحاههجوحفليهسفنبترعش
،ددبترتوتلاو،ىشالترحسلانأالإ،اهنعدعتباامدنعةردخمتناك

...هرسختسيهف؛سأيلاىوسَقبيملو
،ةيادبلايف.هردصىلإتقّدحامنيب،ناتضمغمهانيعوًافقاوناك

يتلاءاضيبلاهترشبرظنمبحتتأدبةهربدعباهنكلً،ابيرغرمألاتسحأ
ولختتناكيتلاةميدقلاليثامتلابرمألااهركذدقف،هردصتالضعيطغت
.ةماعلاةمشحلاىلعًاصرحيدثلاتاملحنم

.فقوتةأجف



:ةئجافتمهتلأس
؟لصحيذلاام-
.رورسلانمسيلنكلو،ةفلتخمهحمالمتناك
:سمه
.هجو-
:تلفجأ
؟نيأ-
.ةذفانلاجراخ-
.ةرشابماهسأرقوفةذفانلاتناك
تناكدقف،جراخلايفدجويامىرتلاهدسجتعفروترادتسا

ةعفترمتناكامك،هدنعيقلتستتناكيذلاىوتسملانمىلعأةذفانلا
ءوضببسبو،صصلتلاوجراخلايففوقولانمصخشيأنكمتييكًادج
.فقسلاحابصملساكعناالإةيؤرنمنكمتتمللئاضتملاراهنلا

:جاجتحابتلاق
.كسفنتيأردقل-
:ةذفانلاىلإقدحيوهولاق
.ةيادبلايفهتننظاماذه-
تقلطأاهنأالإً،اهجوتأرلعفلابو،ةقيدحلاىلإترظنوةراستفقو

ىصحلانمةعونصممفونينيععمضيبأهجولاناك.حايتراتكحض
راجشأناصغأنمنيتعونصمنيعارذو،رمملانمتبلجامبريتلاءادوسلا
.حافتلا

:تثهل
.جلثلجردرجمهنإ-
هيعارذبترعشىتحسأيبتجشنو،عومدىلإاهتكحضتلوحتمث

.اهلوح
:تجشن
.نآلاباهذلاّيلع-
.ًاليلقيقبا-
.ًاليلقتيقبف

دقًابيرقتةقيقدنيعبرأنأتفشتكابأرملانمةراستبرتقانيح
.تضم



ًاعرابناكاملاطهنكلو،رخآلاونيحلانيباهبلاصتالاباهدعودقل
تأر،ةرايسلالقتستنألبقو،ةداعسلابترعشنمزلانمةظحلل.بذكلاب
بابلاضبقمتبذج،يفلخلادعقملانماهيلإقدحيبحاشلااهنباهجو
ملهنكلراخبلابةاطغملاذفاونلالالخنمهيلإتقدح.لفقمهنأتأجافتف
.جاجزلاىلعترقننيحالإهحتفي

ًادرابوجلاناكامكًاتماصعايذملاناكو،قئاسلادعقمىلعتسلج
ًابحاشهتدجوفهيلإتتفتلا.يمامألادعقملاىلعحاتفملاناكو،لخادلايف
.فجترتىلفسلاهتفشو

:هتلأس
؟بطخلاام-
.هتيأردقل-
اهتعمساهنأركذتتمل،هتوصيفبعرلابةئيلمةداحةربنكانهتناك

هاديوزافلتلامامأةبنكلاىلعامهنيبًاروشحمًاريغصًالفطناكنأذنم
أدبو،مونلالبقاهقانعنعفقوتامك،ريغتيهتوصأدب،نآلاو.هينيعىلع
ةدحاوعمةرايسبكريسامًامويو،تانبلاوتارايسلاتاكرحمبمامتهالاب
ً.اضيأاهكرتيونهنم

:هريدتولاعشإلاةحتفيفحاتفملالخدتيهوتلاق
؟هينعتيذلاام-
...جلثلالجر-
نمرعذلااهيلعرطيسامنيب،كرحملانمةباجتسايأكانهنكتمل

جاجزلاربعتقدح.هفرعتالاماذه؟ىشختتناكمم...راذنإقباسنود
؟ةيراطبلاتغرفلهً.اددجمحاتفملاترادأو،يمامألا

حاتفملاريدتوّدحىصقأىلإنيزـنبلاةساودىلعطغضتيهوتلأس
:هرسكتساهنأترعشاهنأةجردلةوقوسأيب

؟جلثلالجرلكشناكفيك-
.هتباجإىلعىغطكرحملاتوصنأالإ،اهباجأ
جلثلايفتالجعلاتلزغف،ضبقملاتتلفأو،ةكرحلالّدبمةراستكرح

ترادامنيبً،ابناجتقلزـناةرايسلاةرخؤمنأالإةعرسلانمتداز.معانلا
.تلفسإلاىلإتلصوىتحتاراطإلا

.عارسإلاانيلع...انرظتنيكدلاو-
ةرملللوقيرابخأعيذمكانهناك،توصلاتعفرو،عايذملاتلّغش

ةليللارتراكيميجىلعبلغتدقناغيردلانورنإمويلاكلذيفةئاملا



.ةيكيرمألاتاباختنالايفةيضاملا
توصبتلاقوةآرملاىلإترظنف،ىرخأةرمرخآًائيشيـبصلالاق

:عفترم
؟هتلقيذلاام-
عايذملاتوصتضفخأاهدنعً،اضيأهعمستملاهنكلهلاقامداعأ

نيطيرشكفيرلاربعناودبينيذللارهنلاوسيئرلاقيرطلاوحنهجتتيهو
نيدعقملانيبمامألاىلإئكتمهنأتكردأنيحتلفجأ.نينيزحنيدوسأ
النأمهملانمناكولامكاهنذأيففاجسمهكهتوصادب،نييمامألا
.دحأامهعمسي

.تومنس-



ىصحلانمنانيع
.امهعاستاىلعهينيعحتفو،لوهيراهلفجأ
نلعيهببسبظقيتسايذلاعايذملاتوصناكنيحيفً،ادرابوجلاناك

هتقثشوبجروجحنميسناكنإهرايخمويلاددحيسيكيرمألابعشلانأ
نوهجتيمهنأيفرّكفييراهناك...ىرخأتاونسعبرألسيئرلانوكيل
،ضرألاىلعهيمدقعضووً،ابناجهتداسوىمر...ةبيصعتاقوأوحنديكأتلاب
تناك،ةآرملايفهسفنىلإرظنو،مامحلاىلإبهذ.اهتدوربنملفجأف
لفسأخافتنالاامأ،ءادوسوةريبكهفنأىلعماسملاو،ةداعلاكنيوارمحهانيع
ءاملابههجولسغنأدعبيفتخينأداكفنيتحتافلانيواقرزلاهينيع
يراهنكيمل...هضرتفاامكلذ؛روطفلالوانتوليدنملابهففجوئفادلا
نمنيعبرألاغلبنأدعبنآلاراهنلالالخههجولكشنمًامامتًادكأتم
امدنعةنينأمطلاحمالمههجوىلعىغطتوديعاجتلايفتختسلهف.رمعلا
ةبوحصمهيلايلمظعمتناكثيح؟سيباوكلابةئيلمٍلايلدعبظقيتسي
ريفوصةباوبيفةريغصلاهتقشرداغنأدعبةآرملارجهدقل،سيباوكلاب
أدبمث،ولسوأةطرشيفمئارجلاةحفاكمةقرفيفلوهققحملاحبصيل
مهعفاودومهسيباوكومهفعضطاقنومهملأىريلنيرخآلاهوجوىلإقدحي
دجينألواحيو،قهرملامهبذكىلإعمتسيلو،مهتاوذلمهعادخبابسأو
دقف،مهتاوذيفًاقبسمنينوجسملاصاخشألانجسبلثمتملاوهلعفياملىنعم
ةصوصقملالصخلاىلعهديررم.تاذلاءاردزاوةيهاركلانوجسًاديجزيم
هيمدقنمطبضلابًارتميتنس192عافتراىلعتمنيتلارقشألارعشلانم
ةقالعكهدلجتحتةوقرتلاةمظعتزربامنيب،دربلاةدشنمنيتدمجتملا
أدبةجاردلابوكرىلإةفاضإلابف،ةيضقرخآذنمًاريثكنرمتدقل.سبالم
ملألابحأدقل.ةطرشلازكرميفةيندبلاةقايللاةفرغيفلاقثألاعفرب
تفتخادقف،بسحفًالازهرثكأحبصأهنأالإ،ةتوبكملاراكفألاوقراحلا
.ماظعلاودلجلانيبهتالضعتدقرامنيبنوهدلا

أدبًايعيبطًايضايرليكارهوعديامكو،نيبكنملاضيرعحبصينألبق
لوتفمسرتفم:دلجلابىطغميـبطقبدلًاقبسماهآرةروصهبشي
نكيمل.ىشالتيناكةطاسببهنإيأ،عورملكشبليزههنكلتالضعلا
.ربمفونهنإ.يراهدهنت.عقاولايفًامهمكلذ

نمفيفختللءاودّةبحعمءاملانمًاسأكلوانتو،خبطملاىلإبهذ



فرطلايفىنبملافقسناكدقف،ةشهدبةذفانلاربعقدحو،هعادص
تعملقرشملاوسوكعملاضايبلاهتيؤردنعو،ضيبأريفوصةباوبنمرخآلا
يفرّكف.ليللالالخةنسلاهذهىلوألاةرمللجلثلاطقاستدقل.هانيع
هذهنأالإ،ىرخألاوةنيفلانيباهلثمهيقلتنممغرلاىلعف،ةلاسرلا
.ابمووتةقيدحتركذدقف،ةزيممتناكةلاسرلا

ملكتيسمحتملاتوصلاناكو،ةعيبطلانعجمانربأدبعايذملاىلع
:ةمقفلانع

غنريبقيضميفعامتجالابسواهريبتامقفموقت،فيصلك-
نوكيثانإلاىلعسفانتلانإفةيبلغألالكشتروكذلانأامبو،جوازتلل

لاوطاهمزالتىثنأىلعلوصحلانمنكمتتيتلاروكذلانإثيحً؛اسرش
نمديلولانكمتيودلتىتحهاثنأبءانتعالابركذلاموقيو،جوازتلاةرتف
.ديلوللبحلانمامنإوىثنأللبحلانمعبنيالرمأوهو،هدحوشيعلا

.ةراثإلافلكتيناكعيذملاتوصنأيفيراهركف
يفماعطلانعثحبللغنريبقيضمتامقفلارداغتنألبق،نكل-

؟اذامل،ثانإلالتقاهنمروكذلالواحتعساشلارحبلا
ةبسنلابف!هتاذركذلاعمنيترمجوازتتالسواهريبةمقفىثنأنأل

يفلاحلايهامكةيثارولاةيجولويبلارطاخملارشنيفمهسيكلذ،اهيلإ
ركذلاوً،اشوشميجولويبلاروعشلالعجيكلذنأىرتيهو.مهسألاقوس
راغصفاقيإلىعسيوهفاهتايحىلعهئاضقباذلً.اديجكلذفرعي
.هتاذماعطلاىلعهتيرذعمسفانتلانعىرخألاتامقفلا

:رخآتوصلاق
؟ةمقفلالثمرشبلاركفيالاذاملف،ةيرظنعملماعتننآلانحن-
جاوزلايداحأسيلانعمتجمف؟كلذكسيلأ...اذكهركفناننكل-

ًارخؤمةيديوسةساردترهظأذإ.كلذكًاموينكيملهنأامك،ودبيامك
نيدولوملالافطألاعيمجنمةئاملابنيرشعورشعةسمخنيبامنأ
.مهيلإنيبستنممهسفنأنونظينيذلاءابآلانعنيفلتخمءابآلنوبستني

نونمضيو،ةبذكنوشيعيلافطألاَسمُخنأينعتةئاملابنورشع
.يجولويبلاعونتلا

فقوتو،ةديجلاىقيسوملاضعبنعًاثحبددرتلاصرقبيراهثبع
.شاكينوجلوداريبسيدةينغأنمةميدقةخسندنع

.ةوقببابلاعُِرق
حتفوداعمث،زـنيجلاهلاطنبىدتراو،همونةفرغىلإيراههجوت



.بابلا
؟لوهيراه-
قدحيو،ءاقرزةيلامعةلذبيدتريجراخلايففقييذلالجرلاناك

ينيعكنيتيفاصهانيعتناك...نيتسدعلاةكيمسةراظنءارونميراهىلإ
.لفط

.هسأريراهزه
؟روطفيأكيدلله-
ةلصخكانهتناك.ريباعتلانمٍلاخهجوبلاؤسلااذهلجرلالأس

ًايكيتسالبًاحولهدييفلمحيناكو،هتهبجىلعةقصتلمرعشلانمةليوط
.تاباتكلابةءولممةقروهيلع

دّرجمبهّوفتلب...ةفشتنببسبنيملهنكل،رثكأحرشيليراههرظتنا
.رشابملاوحضاولاريبعتلااذه

ً.ايلكصاخرمأاذه-
نممئسيتلاةباعدلاىلعًادرلجرلاهجوىلعةماستباتحال

:اهعامس
.ةقشلاناردجيفروطف-
.كلذبداقتعاللينوعديببسنمكانهسيل-
داقتعاللببسيأكحنمتامًاردانيهف،روطفلايهاذكه-

.اهدوجوب
.هيمدقيـبعكىلعحجرأتو،هنانسأىلعهناسللجرلارّرم
:يراهلاقًاريخأ
؟نكل-
.ةدوجوماهنكل-
؟كلذبداقتعاللكعفدييذلاام-
.كراجتيبيفةدوجوماهنإ-
؟ترشتنااهنأدقتعتله-
.فاجلانفعلارشتنيامنإو،رشتنتالاهنإ-
ً؟اذإ-
وهو،يحلااذهيفناردجلاةيوهتيفيرامعمأطخكانه-

؟كخبطمىلعةرظنءاقلإيننكميأ.راشتنالابفاجلانفعللحمسي
؛خبطملالخديللجرلللاجملاحسفيللخادلاىلإةوطخيراهاطخ

.رادجلاىلعيلاقتربرعشففجمبهيبشزاهجعضوبةرشابمماقثيح



.نيترمًاريرصزاهجلاردصأ
:رشؤمهنأكوادبًائيشصحفتيوهولجرلالاق
نمدكأتمتنأله.لعفلابتننظامك...ةبوطرلافاشكماذه-

؟ةبيرغةحئاريأمشتوأَرتملكنأ
.كلذنوكينأنكميامعةحضاوةركفيأيراهىدلنكتمل
:لجرلالاق
؟نفعلازبخلاىلعدجوتيتلاكةنفعةحئارتاذةقبط-
ً.ايفانهسأريراهزه
:لجرلالأس
؟عادصلانميناعتله؟بعتلابرعشتله؟كانيعكملؤتله-
:هيفتكيراهزه
.ركذأامبسح،عبطلاب-
؟انهكتماقإةرتفلاوطينعتأ-
...ينعمسا...امبر-
عجارت.همازحنمًانيكسجرخأدقف،هيلإعمتسينكيمللجرلانكل

ةوقبزرغنتوعفترتيهونيكسلابةكسمملاديلادهاشيلءارولاىلإيراه
قروفلخصجلاحولنيكسلالوخدعمنينألاتوصكتوصردص.ةريبك
نمةتتفمةعطقجرخيلًاددجماهزرغونيكسلالجرلابحس.ناردجلا
هرونطلسوًاريغصًاحابصمجرخأمث،رادجلايفةريبكةوجفًافلخمو،صجلا
هفنأقصلف،ةريبكلاهتراظنفلخديدشسوبعرهظيلفيوجتلاىلع
.قشنتوفيوجتلاب

.كبًالهأ...هاههآ-
ً:ابرتقميراهلأس
؟نمبًالهأ-
عونةئامعبرأىلإةئامثالثكانه.نفعلانمعون...ةيشاشرلا-

قيقرلكشبومنيهنألعونلااذهديدحتبعصلانمو،اهنيبنمراتخنل
.اهبأطخلانكميالةحئارلانكل،يئرمريغوهو،ةبلصلاحوطسلاىلعًادج

؟كلذكسيلأبعاتملاينعياذه-
هباسحيفيقبتملاغلبملاركذتينألواحيوهوهلاؤسيراهحرط

يتلاسيسةريغصلاهتخأةلحرفيلاكتبهدلاوعملفكتنأدعبيفرصملا
.اينابسإىلإنوادةمزالتمنمعوننميناعت

تنأنكلو،راهنينلىنبملاف.يداعلافاجلانفعلاكسيلاذه-



.راهنيدقنم
!؟انأ-
سفنتءاّرجنمنوضرميسانلاضعبف.كلذلةضرعتنكنإ-

ةباصإلابمهماهتامتيعبطلابو،تاونسلنوضرميمهو،نفعلاعمءاوهلا
نوكيامك،مهيدلةلكشميأداجيإنمدحأنكمتيالذإ،ضرملاساوسوب
.صجلاحاولأوناردجلاقروءابولامهتليمث،ريخبنورخآلاناكسلا

؟حرتقتاذامو-
.عبطلابهيلعيضقأنأ-
.كلمعبيلاومأىلعيضقتو-
ًانوركرمألاكفلكينلاذل،فيلاكتلايطغيىنبملاىلعنيمأتلا-

.ةلبقملاةليلقلامايألالالخةقشلالوخدوههيلإجاتحأاملكً.ادحاو
.اهايإهملسوخبطملاجرديفةيطايتحالاحيتافملانعيراهثحب
:لجرلالاق
ءايشألانمريثكلاكانه.كلذركذأنأيغبني...يدرفمبنوكأس-

.جراخلايفةبيرغلا
:ةذفانلانمقدحيوهونزحبيراهمستبا
ً؟اقح-
؟اذام-
.جراخانأ...انهةقرسللءيشدجويال،لاحلكىلع...ءيشال-

نيثالثذنمضبارلاولسوأةطرشزكرمجاجزىلعحابصلاسمشتألألت
،ةقطنملاكلتنمو.تريلسدنالنورغسيئرلاعراشلايفلتلاةمقىلعًاماع
قرشيفمئارجلاقطانمنمةبيرق-دوصقمريغلكشب-ةطرشلاتناك
ةرواجملاةينبألابرقأيفميدقلاعنصملايفعقينجسلاناكامنيب،ولسوأ
نوفزيزلاوبقيقلاراجشأو،ةتيمهباشعأجرمبًاطاحمةطرشلازكرمناك.هل
هلعجامم؛ليللالالخطقاستملاضيبألاجلثلانمةقيقرةقبطبةاطغمهيف
.نفكلابىطغمتيمكودبي

،سيئرلالخدملاىلإتلفسإلانمدوسألاطيرشلاربعيراهىشم
زه.نيسنيتسيركيراكميمصتنمفزخلابةنيزملاةسيئرلاةعاقلالخدو
رهشأةتسرورمنممغرلاىلعو.سداسلاقباطلاىلإدعصو،سراحللهسأر
ناكامًابلاغهنأّالإ،ءارمحلاةقطنملايفديدجلاهبتكمىلعهلوصحذنم
طباضعمهكراشتيذلاذفاونلانميلاخلاوقيضلابتكملاىلإبهذي



كاجناكمراكسسونغاملحدقفنآلاامأ.نسروفلاهكاجةطرشلا
هنفدهادلاودارأ،ةيادبلايف.ركآرتسيفةربقميفرقتسييذلانسروفلاه
ةقيدصنوليتبنأاملعامدنعامهنأالإ،رجكنيتسهسأرطقسميف
ىلعاقفاوفيصلايفًادولومهنمرظتنتهعمميقتنكتمليتلاامهدلو
.ولسوأيفكاجنفُدينأ

مسالااذهبًافورعمىقبيسهنأفرعيذلاديدجلاهبتكميراهلخد
ذنمديشيذلامدقلاةركلةنولشربيدانبعلمفرُعيامك،دبألاىلإ
،هيسركىلعسلج.ديدجلابعلملاينعييذلاونبماكمسابًاماعنيسمخ
ةئكتملاو،ةبتكملاىلعةمثاجلاروصلاًاييحمهسأرزهيوهوعايذملالّغشو
.طئاحللريماسميرتشينأًامويركذتنإرادجلاىلعاهقلعيس.رادجلاىلع
بيترتبكانهتفطصارلومينرايبونسروفلاهكاجونتليغنيليإروص
.ةطرشلادارفأنماوناكدقو،نوفوتمًاعيمجمهنإ...ينمز

نودبيعامتجاءاملعونويجورننويسايسكانهناك،عايذملاىلع
.ةيكيرمألاةيسائرلاتاباختنالالوحمهءارآ

لاريبيلةحجانلاةلجملاكلامبوتسفرآتوصزييمتنميراهنكمت
.عالطالايعساوونيفرجعتملايأرلاعانصرثكأنمًادحاوهنوكبريهشلاو،
بحسمث،بوطلاناردجنيبتاوصألاتددرتىتحتوصلايراهعفر
دافصألاعضوىلعنرمتيأدبو،ديدجلاهبتكمىلعنمةديرفلاهدافصأ
اهملعتيتلاةئيسلاةداعلاهذهةجيتنةققشتملاةلواطلاةمئاقىلعةعرسب
لالخاهنقتأو،وغاكيشيفيلارديفلاتاقيقحتلابتكماهماقأةرودنم
هناريجخارصعمسيوهونيرغينيرباكيفًاديحواهاضمأيتلاتايسمألا
دافصألاماكحإهنيرمتنمفدهلاناك.ميبميجبارشةبحصبونيرجاشتملا
مصعملالوحضبانبةدوزملاعارذلاقلغتثيح،لقتعملامصعمىلع
ةقدلاوةوقلانمحيحصلارادقملابف،رخآلابناجلاىلعلفقلاقبطنيو
ةصرفلاهلحنستنألبقةدحاوةطيسبةكرحبلقتعمبكسفندييقتكنكمي
مدختسيملو،هلمعيفكلذنمًايأمدختسيمليراهنأالإ.فرصتيل
لتاقىلعضبقيفيك:ةدحاوةرملو؛كانههملعتاممدحاورمأىوس
.عايذملايفتاوصألاتندندوةلواطلاةمئاقلوحدافصألاتقطقط.لسلستم

جروجلايحةجردلاهذهلنوككشتمنييجورنلانأدقتعتاذامل-
؟بوتسفرآايشوب

دقل.طقبرحيأيفلتاقتملو،ةيامحلايفةطرفمةمأاننأل-
يتييفوسلاداحتالاوارتلكنإك؛انلجألكلذبنوموقينيرخآلاكرتبءادعسانك



انتوخإروهظفلخنوئبتخمنحنونويلبانبورحذنمف،معن.اكيرمأو
نيحةيلوؤسملانولمحتينيذلانيرخآلاىلعاهنمأيفدمتعتجورنلاف،رابكلا
اندقفاننأةجردل؛ةليوطةرتفلةبعصترمتسادقلو.ةبعصرومألاحبصت
بوعشبيساسأوحنىلعةنوكسمضرألانأقثنانأدبو،عقاولابانروعش
ءارقشةاتفجورنلاف.ريخلالك-ملاعلايفىنغألالودلانحن-انلىنمتت
نألةطخاسنآلايهو،سكنوربيفيفلخعراشيفهوتت،ةيبغوةراثرث
.صوصللاعمًادجًايساقناكيصخشلااهسراح

ديحولامقرلاوهليكارمقرناك.ليكارفتاهمقربيراهلصتا
ناكنيح.سيسهتخأمقربناجىلإبلقرهظنعيراههظفحييذلا
،ققحملاهجويفةبقعةئيسلاةركاذلانأدقتعيناك،ةربخلاليلقوًاباش
.رثكأملعيوهفنآلاامأ

:فيضملالأس
؟ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاوشوبوهيصخشلاسراحلاو-
رتختملةدحتملاتايالولانإنوسنوج.بنودنيللاقدقف،معن-

ً؛اقحمناكدقو،هيلوتلرخآدحأنمامهنأكردأهنكل،رودلااذه
لكاشموهيبأنمةدقعهيدلو،ديدجنمدولومينارصنيصخشلاانسراحف
ةمدخلايدؤيلةيافكًابلصسيلهنأامك،يركفروصقوبرشلايف
هباختنامتيسهنمدعسننأيغبنيًاصخشنإ،راصتخابو.فرشبةيركسعلا
.مويلاةيروهمجللًاسيئرًاددجم

؟مكهتبكلذينعتكنأضرتفأ-
عمتسياذهكفيعضسيئردوجوعمف.قالطإلاىلع...ال-

نوكيسجورنلانمأنإف-نيراشتسملالضفأضيبألاتيبلاىدلو-هيراشتسمل
.ةنيمألايديألانيب

.كعمةقالعتماقأةبيبحلاةقيدص-
:يراهلاق
!ً؟اقح-
:ليكارتدر
.بوتسرخآلاباشلاعمملكتأيننإ.تنأسيل-
:عايذملاتوصضفخيوهويراهلاق
.فسآ-
،ةمتهمتناكو،هتفرغىلإاهاعدمياهدنورتيفةرضاحمدعب-

يفركفيسهنأاهربخأف،اهيدثلاصئتسابتماقاهنأىلإههابتناتتفلاهنكل



.هعماهذخأوًادئاعلفقمث،برشملاىلإهجوتو،عوضوملا
.هلامآققحدقنوكينأىنمتأ-
.لامآلاققحيءيشال-
:ناثدحتياّمعلءاستيوهويراهلاق
.ال-
:ليكارتلأس
؟ءاسملااذهكانهاذام-
لوحءارهلااذهام،نكل.زاتممةنماثلاةعاسلادنعليرغسالاب-

ً؟اقبسمتالواطزجحةيناكمإمدع
.ضرتفأامبسحةزيممةفصناكملاحنميكلذ-
سلجةملاكملاايهنأنأدعبو،ًالوأرواجملابرشملايفءاقللاىلعاقفتا

ةفرعملواح.ةحرموةجهتبم؛ةجهتبموأةديعسودبتتناك.ركفييراه
نألةداعسلابروعشلا...اهلجأنمةداعسلابروعشلايفحجندقناكنإام
ًاتقوليكارعمىضمأدقف.رخآلجرعمةديعسةدشباهبحييتلاةأرملا
ًاديعسنوكيالملاذل،اهعاضأيتلاصرفلانمديدعلاهلتحنسو،ًاليوط
نوكينأنكمملانمناكهنأيفريكفتلانعفقوتيالملو؟ريخباهنوكل
.رثكألواحينأًادعوعطقدقل؟هتايحيفيضميوًافلتخمعضولا

ماق،ةميرجلاةحفاكمةقرفلسيئركو،ةعرسبيحابصلاعامتجالاىهتنا
؛ةريثكنكتمليتلاو،اهيلعنولمعييتلااياضقلاىلععالطالابنغاهرانوغ
،قيقحتلاديقةثيدحلتقمئارجيأيلاحلاتقولايفكانهنكتملثيح
رضح.ةدحولاةسامحبىظحتيتلاةديحولايهلتقلامئارجنأامك
ةطرشلايفنيدوقفملاةدحونمطباضوهو-عامتجالاليهساموت
كانهنكتملثيح؛ةنسذنمةدوقفمةأرمانعًاريرقتمّدقو-ةيمسرلا
تمتو،لزـنمةديستناك.ةميرجعوقوىلعوأفنعلاىلعلئالديأ
تناكو،حابصلايفاهتنباواهنباتلصوأثيح؛ةناضحلايفةرمرخآاهتيؤر
ىلعاوقفتاو؛مهتئربتتمتو،بايغةجحاهنمنيبرقملاعيمجواهجوزىدل
.قيقحتلابعسوتلابمئارجلاةحفاكمةقرفموقتنأ

صاخلايسفنلاملاعلا-نوألاتشتايحتلقنبراكسسونغامماق
بينأتبيراهسحأ.لافيلوأىفشتسميفهرازيذلا-ةميرجلاةحفاكمةقرفب
،مئارجلااياضقلوحراشتسمدرجمنكيملنوأف،هرزيملهنألريمضلا
صخشرثكأو،لوحكلاىلعنامدإلانمصلختلايفيصخشلاهدعاسمامنإو



ذنمةبيرغضارعأبىفشتسملاىلإنوألوخدنممغرلاىلعو.هبقثي
لوخدنمهروفنىلعدعببلغتيمليراهنأّالإ،عوبسأنمرثكأ
:هترايزهيفهيلعبجييذلامويلايفيراهرّكف.تايفشتسملا

.سيمخلاوأًادغ-
:نغاهرانوغنلعأ
.تاربنيرتاك.ةديدجةطباضانيدل-
يأنودنمواهسفنءاقلتنملوألافصلايفةباشةأرماتفقو

ةباذجودبتلاهنمةلواحميأنودنمةباذج..ً.ادجةباذجتناك.ةماستبا
توحنملااههجويـبناجىلعًايلدتممعانلااهرعشناكو.يراهدقتعاامبسح
يتلااهسفنةبيئكلاوةداجلاحمالملاهيلعمسترتيذلاو،بحاشلاو،ةعورب
نحبصأيتاوللاتايرخألاتالهذملاءاسنلاهوجوىلعاهآردقيراهناك
نهركيوأنببحيندعيملنهنأةجردل؛نهيلإَرظُنينأىلعتاداتعم
اهءاذحنأالإ،اهتثونأرهظتءاقرزةلذبيدترتتاربنيرتاكتناك.كلذ
نيحو.اهتثونأراهظإباهمامتهالوحةنكممكوكشيألطبأيلمعلايوتشلا
مهارتلتفقواهنأولامكنيرضاحلاىلعنالوجتاهانيعتأدب،تفقو
.سكعلاسيلو

رهظملااذهبودبتيكلوةلذبلاهذهءادترالتططخاهنأيراهنمخ
.ةطرشلازكرميفلوألااهموييف

عمتلماعتو،نغريبةطرشزكرميفتاونسعبرألنيرتاكتلمع-
ةقرفيفدودحملمعبًاضيأتماقاهنأالإ،ةماعلابادآلاىلإةءاسإلااياضق
.ةميرجلاةحفاكم

:ةيتاذلااهتريساهنأيراهضرتفاةقروىلإرظنيوهونغاهعبات
،ةطرشلاةيلكيف1999ماعنغريبةعماجنمقوقحلايفةزاجإ-

.دعبلافطأاهيدلسيلنكلو،ةجوزتماهنإ.انعمةطباضيهنآلاو
دقنغاهنأامإو.ًاليلقنيقيقرلاتاربنيرتاكيـبجاحدحأعفترا

:فاضأفةيرورضريغةريخألاةمولعملاهذهنأنظوأ،كلذىأر
...مكنمنيمتهمللةبسنلاب-
أدبنغاهنأادب،كلذالتيذلاةأطولاليقثويوقلافقوتلالالخ

.ةوقبنيترملعسفًاءوسعضولادازهنأيفركفي
نمًاتوصعمسرمملاىلإيراهلصونيحو،كرحتلابيساركلاتأدب

:هفلخ
.كيلإيمتنأيننأحضاولانم-



مك:هّرسيفًالئاستمتاربنيرتاكهجوىلإرظنويراهتفتلا
؟دهجلاضعبتلذباهنأولةباذجنوكتس

لصتنأنودنمنكلو،ةماتلانانسألانمًافصةرهظمتلاق
:اهينيعىلإةماستبالا

.رمألاىلإهبرظنتلكشيأب...يليمتنتتنأ-
؛ًاليلقءارلافرحراركتعمنغريبةجهلبةيجيورنةغلبثدحتتتناك

ةقبطللىرخأةقطنميأوأتيرافلاكوأانافنماهنأيراهلىحوأامم
.ىطسولا

.هبقاحلليهتعرسأامنيبهقيرطلمكأ
متهتوينملعتنأكيلعيغبنينكل،كمالعإيسنرانوغنأودبي-

دقتعتلهف،ةياردوعالطاىلعحبصأىتحةلبقملاةليلقلامايألالالخيـب
؟كلذبمايقلاكناكمإبنأ

دعتسمعبطلابهنكل.نآلاىتحاهفطلتسادقف؛ًاليلقيراهمستبا
نممهوحميلةيناثةصرفسانلاحنملًامئادًادعتسمناكدقف،هيأررييغتل
.ءادوسلاهتحئال

:ةوهقلاةلآدنعفقوتيوهواهللاق
.هذهبأدبنانيعد.فرعأال-
.ةوهقلابرشأالانأ-
ءايشألالككًامامتةحضاواهمادختساةقيرطف،رمألانكيًايأ-

؟ةدوقفملاةأرملاةيضقبكيأرام.انهىرخألا
.ةيكيرمألاةوهقلاةلآرزىلعيراهطغض
؟اهبام-
؟ةيحاهنأنيدقتعتله-
.اهربتخيهنأكردتالئلرباعبولسأبلأسييراهناك
يفتلمعيننإلاقنيحرانوغعمستملأ؟ةيبغيننظتله-

؟تاونسعبرأليسنجلاءادتعالاةدحو
يفدوسأًائيشقصبتيهوةلآلاٍّيلجزازئمشابدهاشتيهوتثدحت

:يراهلاقف.ضيبأيكيتسالببوك
؟ةتيميهً،اذإ-
.ديكأتلاب-
لصحدقنوكينألامتحايفركفيوهوضيبألابوكلايراهلمح

.ريدقتلاقحتستةليمزىلع



جلثلانأيراهىأر،ءاسملايفتيبلاىلإةدوعلاقيرطيفهريسءانثأ
ءاضيبلافدنلاصتميللبملاتلفسإلانأو،عراوشلاوةفصرألانمىفتخادق
ىقيسوملارجتمىلإهجوت.ضرأللاهتسمالمدرجمبءاوهلايفةرياطتملاةقيقرلا
يفهكشنممغرلابغنويلينتارادصإثدحأىرتشاو،هيلعداتعايذلا
.ةئيدراهنأ

امبروأتوصلايففالتخالاناكً.افالتخاظحالهتقشبابحتفنيح
ناردجلادحأناكثيحخبطملاىلإًاهجتمةعرسبةبتعلاربعف،ةحئارلايف
نيزموجيهبناردجقروكانهناك،ركابلاحابصلايفف.لماكلابًايفتخم
تاماعدلاويدامرلاطالملاورمحألابوطلاىوسَريملف،نآلاامأ.دورولاب
ضرألاىلعناكامك،ريماسملارفحبةشوقنملاةيدامرلاوءارفصلاةيبشخلا
.دغلايفدوعيسهنإلوقتةقروةلواطلاىلعو،بلاوقلالجرةدعقودنص

دعبمهجتباهليزيلغنويلينةناوطسألغشو،سولجلاةفرغىلإهجوت
لوانتةركفهلاببترطخمث.زمدآنايرلةناوطسأعضيو،ةعاسعبر
.ابمووت...جلثلوأ..ً.اددجمةلاسرلاركذت،ةأجف.هينيعضمغأفبارشلا

ثنياننوأنوادكيشةينغأعامسيفهقارغتسافتاهلانينرعطاق
.زمدآنايرلتيرتس

لصتتاهنإتلاقو،ادوأاهنأىلعاهسفننعتفرعةأرماكانهتناك
نميراهنكمتيملً.اددجمهعمملكتتاهنألةرورسماهنإو،سوبنم
ةلتقلانعملكتينأهنماودارأثيح؛يزافلتلاجمانربلاركذتهنكل،اهركذت
ةلاكوعمبردتيذلاديحولايجورنلاةطرشلاطباضهنوكلنيلسلستملا
يراهناك.يقيقحلسلستملتاقةقحالمبماقامكةيلارديفلاتاقيقحتلا
ًارمألوقيلكلذبموقيسهنإهسفنللاقدقف،قفاوييكليفكيامبًايبغ
يفسانلاهاريلسيلو،لتقلابنوموقينيذلاسانللامًاعونًابسانموًاماه
دكأتلاهنكميالنآلاهتايركذديعتسينيح.دالبلايفيراوحجمانربرهشأ
ىستحاهنأأوسألاف؛أوسألابناجلانكيملكلذنأالإ،اهنيحهعفاودنأشب
سأكىوسبرشيملهنأنظييراهناك.ءاوهلاىلعروهظلالبقبارشلا
دقل.سوؤكسمخبرشهنأولامكرمألاادبجمانربلالالخنكل،ةدحاو
هليلحتنكيملو،نيتئلألتماتناكهينيعنأالإ،ةداعلاكحضاوبولسأبملكت
لابقتسالفيضملارطضا،اذل.جئاتنيأىلإلصوتلانمنكمتيملوً،انرم
،ةفشتنببيراهسبنيمل.راهزألاقيسنتيفابوروألطبوهورخآفيض
لوحشاقنلاصوصخبهدقتعيامحوضوبترهظأهدسجةغلنأالإ



يفققحمنيبةقالعلانعةيفخةماستبابجمانربلامدقملأسنيحو.راهزألا
زئانجلايفروهزلاليلاكأنإيراهلاق،راهزألاقيسنتولتقلامئارج
يراهبولسأناكامبر.ةيلودلاريياعملاىلعأبديكأتلابةمزتلمةيجورنلا
دعبراثأو،ويدتسالايفروهمجلانيبكحضلاراثأاموهكبترملاويلابماللا
ىدأهنإنولوقياوناكنيذلاةطحملايفظومنمباجعإلاتاقيلعتجمانربلا
نونفلازكرميفمهنمةريغصةعومجمىلإمضنادقفاذكهو،هتمهم
رعشيوهويلاتلاحابصلايفظقيتسيل،مهعمعتمتساو،ساهسينرينتسناك
اذل،ةعمجلامويكلذناك.ديزملابلطيوهنمةيلخلكبثيغتسيهدسجب
خرصو،ردورشيفسلجثيح؛عوبسألاةياهنةلطعلاوطعاتمتسالابرمتسا
اتيرتهجوتف،ةرداغمللنئابزلاعفدلءاوضألاءافطإباوأدبنيحديزملاًابلاط
رداغيملاملبقتسملايفلوخدلانمعنميسهنأهتربخأويراهىلإةلدانلا
يراههجوت،نينثالامويحابصيفو.هريرسىلإرداغينألضفألانمو،نآلا
ثيح،زكرمللمهمءيشيأبمهسيملو،ةنماثلاةعاسلامامتيفلمعلاىلإ
برشيوهوهبتكميسركمزالو،يحابصلاعامتجالادعبةلسغملايفأيقت
رخآكلتتناك.ضاحرملايفةرملاهذهنكلوً؛اددجمأيقتيونخديوةوهقلا
.ةرطقيأفشتريملمويلاكلذذنمف؛بارشللاهيفملستسيةرم

.ةطحملايفًاددجمهنوديرينآلاو
امو،طسوألاقرشلايفباهرإلابقلعتيعوضوملانأةأرملاهلتحضوأ

لبقيراهاهعطاق.لتقةلآىلإىطسولاةقبطلانمًافقثمًاصخشلوحي
:يهتنتنأ

.ال-
.ةياغللعتممتنأف،كتفاضتساببغرناننكل-
نمنكمتهنكل،اهقدصىدمنمدكأتيملفةسامحبكحضتتناك

ناك.ةليللاكلتيفساهسينرينتسناكيفمهعمتناك.نآلااهتوصزييمت
.لمميـبابشبولسأبتملكتوً،اديجاهرهظم

.يريغًاصخشيـبرج-
زمدآنايرعمسو،هينيعضمغأمث،ةملاكملاىهنأو،كلذيراهلاق

؟لكشلااذهبكدقتفأاذامل،يتبيبحايهآ:لءاستي

ءوضلاناكو،خبطملافربرقهبناجبفقاولالجرلاىلإيـبصلارظن
رعشلانمةيلاخلاةرشبلاىلععمليجلثلابةاطغملاةقيدحلانمثعبنملا
لثمهيبأىدلنإتلاقدقهمأتناك.ريبكلاهيبأسأريفةدودشملاو



ملوغامدهنإاهلوقببسنعاهلأسف،ركفمغامدهنألريبكلاسأرلااذه
امكلذنإتلاقوهتهبجىلعتتبرو،تكحضاهنيح.ًالقعهيدلنإلقت
تحتاطاطبلالسغبغامدلااذهموقينآلا.ءايزيفلاةذتاسأنعلاقي
.ةالقملايفاهعضيوهايملاروبنص

...ةداعلايفامام؟اباباياطاطبلارشقتنلأ-
ًاقفوكلذبمايقلاانيلع،اذل.سانوجايانهتسيلكمأ-

.يتقيرطل
سانوجلعجهتوصيفرهظًاجايتهانأالإ،هتوصدلاولاعفريمل

نأىلإً؛ابضاغناكنإوأ،هيبأبضغببسّطقفرعينكيمل.شمكني
رثكأهابألعجتيتلاواهمفلوحةقلقلاريباعتلاعمهمأهجوىري
.ةعرسبدوعتنألمأيناكً.اجاعزـنا

.ابابايقابطألااذهمدختسنالنحن-
امنيب،ىلفسلاهتفشىلعسانوجّضعف،ةنازخلاباببألاقفص

.ناتقيقرلاوناتعبرملاهتراظناتسدععملتلهيلإهسأرهدلاوضفخأ
كلذراركتّيلعةرممك.قابطألااذهسيلوقابطألاهذهلوقن-

؟سانوجاي
...لوقتامامنكل-
ناكمنمردحنتامام؟مهفتله.حيحصلكشبثدحتتالامام-

.ةغللابنومتهيالثيحةلئاعو
.ةحلاملاوةنفعلابلاحطلاةحئاركةهيركهيبأسفنةحئارتناك
.ةوقبيمامألابابلاَقِفُص
ً.ابحرم-
.ةهدرلانمينغتتناك
نمهكسمأهابأنأالإ،اههاجتابضكرلاكشوىلعسانوجناك

.ةبترملاريغةدئاملاىلإراشأو،هفتك
ً!ادجعرابتنأ-
يففقتيهوثهاللااهتوصيفحرفلاعامسسانوجناكمإبناك

.هنكميامعرسأبقابطألاوسوؤكلاعضيناكامنيبهفلخخبطملارمم
ً!اريبكجلثلجرَتعنصدقل-
تناك.اهفطعمرارزأكفتتناكيتلاهمأىلإةشهدبسانوجتفتلا

مل.ةياغللنيتليمجنينيععم،طبضلابهلثمنكادرعشوةنكادةرشببةباذج
نأظحالهنكل،هدلاوبتجوزتنيحةروصلايفتناكامكةليحننكت



:سانوجلاق.ةدلبلايفامهضعبعمايشماملكاهيلإنورظنياوناكلاجرلا
.جلثلجرعنصنمل-
!ً؟اقح-
يفهّايإاهادهأيذلاريبكلايدرولاحاشولاكفتيهوهمأتسبع

.ديعلا
:لاقوةذفانلاىلإبألاهجوت
.هوعنصنيذلامهناريجلادالوأنوكيدق-
كانهناك.جراخلاىلإرظنوخبطملايساركدحأىلعسانوجفقو

همفوهانيعتناك.هتدلاوتلاقامكلزـنملامامأجرملاىلعريبكجلثلجر
وأةعبقجلثلالجرىدلنكتمل.رزجلانمفنألاناكامنيب،ىصحلانم
نمذوخأمهنأسانوجنظقيقرنصغنمةدحاوعارذامنإو،حاشو
مل.جلثلالجريفبيرغءيشكانهناك،نكل.جايسلابةطيحملاراجشألا
ءاضفلاوحنقيرطلاىلإرظنينأضرتفملانمناكنكل،اذاملفرعي
.حوتفملا

؟...اذامل-
.هعطاقهدلاونكلمالكلابسانوجأدب
.مهعمملكتأس-
اهءاذحعلختيهوسانوجاهعمسثيح،ةهدرلانمهمأتثدحت

:يلاعلادوسألايدلجلا
.مهيالاذه؟اذامل-
نيحمهعمملكتأس.يكالمأيفاولوجتينأسانلاءالؤهلديرأال-

.دوعأ
:سانوجلأس
.جراخلاىلإرظنيالاذامل-
:ةهدرلايفهمأتدهنت
؟يـبيبحايدوعتسىتم-
ً.ادغامتقويف-
؟تقويأيف-
؟دعومكيدلله؟اذامل-
.شعتريهلعجامم؛ةقزـنهيبأتوصةربنتناك
ً.ازهاجءاشعلادجأسيننأدقتعأتنك-
ةالقملاىرتلدقوملاىلإهجوتتوخبطملالخدتيهوكلذمألاتلاق



.اهتحتةرارحلاعفرتو
:فرلاىلعفحصلانمةموكىلإتفتليوهوبألالاق
.امتقويفلزـنملاىلإدوعأسو،زهاجهنإ-
:هلوحاهيعارذتعضووبألارهظءارومألاتفقو
؟ةليللانغريبىلإبهذتنأًاقحكيلعبجوتيلهنكلوً،انسح-
ةعماجلاىلإلوصولاقرغتسيوً،احابصةنماثلادنعًادغيترضاحم-

ددحملاتقولايفلوصولانمنكمتأنل،اذل.ةرئاطلاطوبهدعبةعاس
ً.احابصةلحرلوأيفتبكرولىتح

نأكردأو،يخرتستيهوهيبأةبقرتالضعىرينأسانوجعاطتسا
:سانوجلأسف،ةبسانملاتاملكلاىلعروثعلانمًاددجمتنكمتهمأ

.انلزـنمىلإجلثلالجررظنياذامل-
:مألاتدر
.كيديلسغاوبهذا-
،ةسردملالوحهمأةلئسأىوسهعطقتالتمصبماعطلااولوانت

تاباجإلانأفرعيسانوجناكدقف؛ةمهبملاوةبضتقملاسانوجتاباجإو
الوأ-هنوملعتياملوحهيبأنمةببحمريغةلئسأريثتدقةلصفملا
سانوجركذيامصخشلوحةداحتاراسفتساوأ،ةسردملايف-هنوملعتي
هذهلثم.ردحنيناكميأنموهيدلاولمعلوحو،هعمبعليناكهنأ
.هابأيضريلكشباهنعةباجإلاسانوجناكمإبنكيملةلئسألا

عدوييلفسلاقباطلايفهدلاوعمس،ريرسلايفسانوجناكنيح
همأتماقثيحً،اددجمامهدرفمباناك.قلطنتةرايسلاو،قلغيبابلاو،همأ
سانوجدعيملاذامل...هنعهمأهتلأسءيشيفركفيأدبف،زافلتلاليغشتب
الوهف؛اهبيجياذامبفرعيملً؟اعماوبعليلتيبلاىلإهءاقدصأرضحي
.اهنمًالدبًانيزححبصأهنكل،نزحتاهلعجببغري

بيبانألايفقدحو،هينذأىلإدتميملألابرعشيلهدخلخادّضعبماق
ىلإهجوتوريرسلانمضهنمث،فقسلانمةيلدتملاسارجأللةيندعملا
.ةذفانلا

ناك.جراخلايفجلثلالجرىريلًايفاكًاءوضةقيدحلايفجلثلاسكع
.اهكسميلةسنكماصعامبروًاحاشووةعبقهحنميغبنيناكوً،اديحوودبي
فصةيؤرنمهنكمامم،ةميغءارونمرمقلارهظ،ةظحللاكلتيف
دقفنيتوطخعجارتوً،ايئاقلتهسافنأسانوجسبح.نينيعلاوءادوسلانانسألا
ىلإنارظنتنانيعلانكتمل.ناعملتىصحلانمناتعونصملانانيعلاتناك



.هريرسىلإًادئاعلفقورئاتسلاسانوجلدسأف،هيلإىلعألاىلإامنإولزـنملا



يزمرق
ىلعتاتفاللاأرقيليرغسالابيفدعقمىلعًاسلاجيراهناك

النأمهبضرتفيهنأو،عونممنيدلانأبنئابزلاركذتيتلا،ناردجلا
يفةيسمألاتناك.اولحريوأقئاللكشباوفرصتينأو،ونايبلافزاعاوذؤي
،ةلواطىلإناسلجتنيتاتفىوسنيرخآنئابزةلاصلامضتملو،اهتيادب
يمرةبعلنابعلينييبصو،نيلومحملاامهيفتاهرارزأىلعجايتهابناطغضتو
يلودامأ.ةئيستناكامهجئاتننكلو،بيوصتلاوتابثلايفةراهمبماهسلا
نماهوداعأيـبرغقوذيوذنييفيرءاطسونأيراهفرعيتلا-نوتراب
رظن.ةداحلاةيبونجلااهتجهلبتوصلاتاربكممامأنئتتناكدقف-دربلا
بابلادنعنوكتسكوفليكارنأهسفننهاروً،اددجمهتعاسىلإيراه
ًامئادهبرعشيناكيذلاهسفنرتوتلابرعشف،قئاقدعبسوةنماثلامامتيف
ةيطرشةباجتسادرجمهبرعشيامنإهسفنللاقوً،اددجماهتيؤردنع
عامسدنعناليسلابفولفابةبرجتيفبالكلاباعلأدبينيحلصحيامك
ماعطلانالوانتيسامهف.ماعطيأكانهنوكيالنيحىتح؛ماعطلاسرج
لوحرثكأةقدبوأً،ايلاحامهيتايحلوحةشدردلاضعبىلإةفاضإلابطقف
يفلمعتتناكنيح،قباسلايسورلااهجوزنماهنبا؛غيلوألوحواهتايح
نأالإ،ةرذحوةقلغنمةعيبطاذيـبصلاناك.وكسوميفةيجورنلاةرافسلا
نمريثكيفتناكطباورهعمماقأًايجيردتو،هيلإلوصولانمنكمتيراه
لامتحالاليكارناكمإبدعيملنيحو.هيبأعمهطباورنمىوقألاكشألا
،فرعينآلاهنكل.رثكأقاتشاامهنميأىلإفرعيمل،ترداغورثكأ
اهماوقببابلادنعفقتتناكو،قئاقدعبسوةنماثلانآلاةعاسلاف
ً.ادجةديعسوًادجةديجودبتالنألمأيناك.بصتنملا

.اهلبقدعتبينأىلعصرحو،امهاتنجوتسمالتوههاجتابتشم
:اهفطعمرارزأكفتيهوهتلأس
؟قدحتمالإ-
.نيفرعتتنأ-
.لعسينأهيلعناكهنأكردأمث،كلذيراهلاق
ةعرجلوأكهيفهسفنرثألااهتكحضلناكو،ضفخنمتوصبتكحض

.ءاخرتسالاوءفدلابرعشدقف،ميبميجنم
.ال-



لعفننلفجارحإلاببستالوأدبتاليأ؛البهدصقتامًامامتفرع
هبرعشهنكلً،ايلمععومسمريغكلذناكو،ةقربكلذتلاق.كلذ
.ةعفصك

.ًاليحنتحبصأ-
.هنولوقياماذه-
...ةلواطلا-
.اهيلإانذخأيولدانلايتأيس-
عوننمةيهشللًاحتافًابارشتبلطو،هللباقملادعقملاىلعتسلج

ةغبصلاةفاضإدعبيزمرقلاهتيمستىلعيراهداتعايذلايرابماك
تناكاهنألو.زيمملاهنولعذاللاولحلابارشلاتحنميتلا؛هيلإةيعيبطلا
امك؛ريذحتكهمدختستاهنأتعدادقفجهوتملارمحألانوللاءادترابحت
.نيديعباوقبينأنيرخآلاربختلةيوقلاناولألاتاناويحلامدختست

.الوكلانمىرخأًاسأكيراهبلط
؟اذكهليحنتنأمل-
.روطفلاببسب-
؟اذام-
يزيكرتوّيتئروّينيعويغامدمهتلتيهف...ينمهتلتاهنأودبي-

حبصأانأوانأحبصتاهنإ.ىشالتأانأوربكتروطفلا.تايركذلاوناولألاصتمتو
.يه

؟رثرثتمع-
ةماستبالاىأريراهنكل،اهزازئمشارهظتلةريشكتعملأستتناك

درجمهلوقيامناكنإىتح؛ملكتيوهوهعمستنأبحتاهنإ.اهينيعيف
:اهلأسمث،هتقشيفروطفلانعاهربخأف،قمنممالك

؟كلاحفيك-
.كلقاتشمهنكلريخبغيلوأو،ريخب-
؟كلذلاقله-
.رثكأهنمًابيرقىقبتنأيغبني.كلذملعتتنأ-
ً:اقوعصميراهاهيلإرظن
.يرارقكلذنكيمل!؟انأ-
:تلاقوسأكلاتلوانت
كنيبةيوقةقالعدجوتالهنأينعيالًاعماننوكمدعدرجم-

عممازتلالايفةبوعصنادجتنانثالاامتنأف،امكيلكلةماهيه.غيلوأنيبو



.امكيدليتلاةقالعلاةيذغتامكيلعاذل؛سانلا
:الوكلايراهفشر
؟كبيبطعمغيلوأملقأتيله-
:ةديهنتبليكارتلاق
سايثام.نافلتخم...امهنإ.كلذىلعنالمعيامهو،سايثامهمسا-

.هيلعرومألالهسيالغيلوأنكل،هدهجىراصقلذبي
.اضرلابيراهرعش
ً.اضيأةليوطتاعاسللمعيسايثام-
.كلاجرلمعينأنيبحتالكنظأتنك-
،بضغتملليكارنكلوً.اروفمدنلابرعشكلذيراهلاقنأدعب

.نزحبتدهنتامنإو
.يراهايسووهمتنأف،ينجعزيامةليوطلاتاعاسلانكتمل-

،ةيلوؤسملابروعشلاوأبحلاسيلكعفديامو،نالصفنتالكلمعوتنأ
سيلاذهو.ماقتنالابةبغرلاوبضغلاامنإويصخشلاحومطلاىتحالو
.ثدحامملعتتنأ.كلذكرمألانوكينأيغبنيالذإ،يراهايًاحيحص

ً.اضيأكلزـنملوخدبضرمللتحمسدقل...يراهركف...معن
:لاقولعس
؟ةحيحصلارومألا...ـبعوفدمكبيبطلهو-
،ي.أزكرميفةيعوطتلاةيليللاهتابوانمبموقيسايثاملازيال-

.حيرشتلامسقيفلماكماودبتارضاحميقليهسفنتقولايفو
.ةيلودلاوفعلاةمظنميفوضعو،مدلابعربتموهو-
:تدهنت
ةمظنممعدتًاضيأتنأو،يراهايةردانمدةرمزيـباجيإب-

.كلذفرعأانأ.وفعلا
رادو،اهالعأيفناصحدجويةيلاقتربةيكيتسالبةصاصمباهسأكتكرح

.يزمرق.جلثلاتابعكملوحرمحألاجيزملا
؟يراه-

.رتوتيهلعجاهتوصيفامءيش
.يعمشيعللسايثاملقتنيس-
ً؟اركبمتقولالازام-
:عباتمثهبيطرتلةلواحمبهمفيفهناسليراهررم
.دعبًاديجامكضعبافرعتملامتنأ-



.فيصلايفجاوزللططخننحنو.ةيافكلاهيفامبانضعبانفرع-

يفيفتخملاوهيديىلعقفدتملانخاسلاءاملاراكسسونغامصحف
سانلاكئلوأك؛رخآناكمىلإبهذيامنإو،يفتخيءيشال...ال.ةعولابلا
يراهنألمهنعتامولعملاعمجيوهوةيضاملاةليلقلاعيباسألاىضمأنيذلا
بطخكانهنوكينأنكمملانمهنإيراهلاقدقف.كلذهنمبلط
ىلعنأينعيامم؛عوبسألاةياهنلبقسونغامريرقتبلطاذل،ام
مهنمبلطييراهنأهتفرعمنممغرلاىلعً،ايفاضإًاتقولمعلاسونغام
ةدحوتضفردقف.دوكرلاتاقوأيفنيلوغشممهئاقبإلهذهكًالامعأ
نأةطرشلامسقيفصاخشأةثالثنمةنوكملاةريغصلانيدوقفملاصاخشألا
.ةديدجلااياضقلاىلعلمعلانميفكياماهيدلذإ،ةميدقاياضقسردت

نأسونغامظحال،هبتكمىلإهتدوعقيرطيفشحوملارمملايف
تزواجتدقةعاسلاتناكو،هقلغأهنأنمًادكأتمناك.ًاليلقحوتفمبابلا
ذنم.نمزذنممهلمعاوهنأدقفيظنتلالامعنأينعيامم؛ةعساتلا
سونغامبحسف،بتاكملانمةقرسلابقلعتتلكاشمكانهتناك،نيتنس
.رذحببابلاراكس

نيبجاحبهيلإترظنو،ةفرغلاطسويفةفقاوتاربنيرتاكتناك
.هيلإاهرهظترادأمث،اهبتكممحتقانموههنأولامكنيبطقم

.بسحفىرأنأتدرأ-
.ناردجلاىلعاهينيعبلوجتيهوكلذتلاق
؟اذامنيرت-
.ذفاونلانمٍلاخهنأءانثتساب؛بتاكملالككهبتكمف،هلوحراكسرظن
؟كلذكسيلأ،هبتكماذهناك-
:راكسسبع
؟هنينعتيذلاام-
ققحيناكنيحىتح؛نينسلاكلتلاوطهبتكماذهناك.لوه-

؟ايلارتسأيفنيلسلستملاةلتقلاةيضقيف
:هيفتكراكسزه
؟اذامل.كلذدقتعأ-
:بتكملاحطسىلعاهديتاربنيرتاكتررم
؟هبتكمََّريغَِمل-
:راودلايسركلاىلعىمتراواهلوحسونغامىشم



.ذفاونهيفدجوتال-
كاجعممثنمونتليغنيليإعمةيادبلايفبتكملاكراشتدقو-

.التقامهالكو،نسروفلاه
تاذةديدجلاةطباضلاهذهف،هسأرءاروهيديراكسسونغامعضو

نأنهار.نيتنثاوأةبتربًايعامتجاهنمىلعأيهف؛ةصاخةيعامتجاةلزـنم
نيح،نكلو.نمثلاةظهابودبتاهتلذبف؛لاملاكلميوامءيشريدماهجوز
نكمتيملريغصبيع...امأطخدوجوبسحأرثكأبرقنعاهيلإرظن
.هديدحتنم

؟لقتناكلذلوامهيتوصعمسهنأدقتعتله-
عضوثيح،رادجلاىلعجورنلاةطيرخصحفتيهوتاربتلأس

قرشودنالتسوأيفنيدوقفملاصاخشألاتادلبعيمجىلعتامالعراكس
.1980ماعلاذنمجورنلا

ً.اقوشمماهماوقوًاليحناهرصخناك.بيجينأنودنمراكسكحض
.فغشباهقمريهنأفرعتاهنأفرع

:هتلأس
؟لعفلابوهفيك-
؟نيلأستاذامل-
؟كلذكسيلأ.لأسيديدجسيئرهيدلصخشلكنأدقتعأ-
.سيئركلوهيراهيفطقركفيملهنأةلكشملانكل.ةقحمتناك

نكيملهنكلو،تاقيقحتلادوقيواهباوموقيلتامهممهيطعيناك،معن
.هنعنيديعباوقبينأىوسكلذلةفاضإبلطي

:راكسلاق
.ةعمسلائيس-امبرنيفرعتامك-هنإ-
:اهيفتكتزه
ءاسؤرلاعيمجنأو،هئالمزبيشيناكهنأو،هنامدإنعتعمس-

.هيمحيناكقباسلالوؤسملانأالإهدرطاودارأ
.رلومينرايبهمساناك-
كانه.ةطيرخلايفنغريبىلعةمالعلاىلإرظنيوهوكلذراكسلاق

.يفتخينألبقةرمرخآرلومةيؤرتمت
هلوحتنأنوبحيالةطرشلازكرميفنيلماعلانأتعمسو-

.مجنىلإمالعإلالئاسو
:ىلفسلاهتفشراكسضع



.ّيلإةبسنلابٍفاكاذهو.ةياغللرهامققحمهنإ-
:تاربهتلأس
؟هبحتله-
.ةرشابماهينيعىلإرظنوتفتلامث،راكسرشك
.امهنيبرايتخالايناكمإبنأدقتعأال.ههركأوأهبحأ-
ً.ابئاثتمددمتوبتكملاقوفهمدقعضوو،ءارولاىلإهيسركعفد
؟ليللانمرخأتملاتقولااذهىتحهيلعنيلمعتيذلاام-
درجميه؛ءيشيألبقف،فقوملابلقلهنمةلواحمكلتتناك

.ةبترلاةيندتمةديدجةققحم
ًاكحضمًارمألاقهنأولامكبسحفتمستباتاربنيرتاكنأالإ

.ترداغو
ىلعلمعللداعوهيسركىلعماقتسامثراكسمتش،تفتخانأدعب

.هبساح

نممكل.فقسلاىلإًاقدحمهرهظىلعىقلتساويراهظقيتسا
،هريرسلةرواجملاةلواطلاىلعةعاسلاىلإرظنوتفتلاً؟امئانيقبتقولا
ثيحً،ايثراكءاشعلاناك.ةقيقدنيعبرأوسمخوةثلاثلاىلإريشتتناكو
اهتاططخمنعهربختيهومحللاغضميوبرشيوملكتيليكارمفدهاش
ةديجةأشنمةموكحلاىدلثيحنيتنسلاناوستوبىلإباهذللسايثامو
نإهتلأسو،ءابطألاصقننميناعتاهنكلبستكملايعانملاصقنلاةحفاكمل
نيتسيوأهتلوفطيَقيدصىقتلاهنأاهباجأفامًادحأىقتلادقناك
رخآلاناكامنيب،بساحلابًاسووهمةرجأةرايسقئاسلوألاناك.وكسيرتو
ناكولهيفملاعلالطبنوكينأنكمملانمناكهنأةجردلرسيمنمدم
هوجوريباعتةءارقيفهتراهمكبعللاءانثأههجوريباعتءافخإيفًارهام
ساليفملاعلاةلوطبيفةيضاقلاوكسيرتةميزهنعاهرابخإبأدبو.نيرخآلا
ّصخياميفبذكيناكً.اقباسكلذباهربخأدقهنأكردينألبقساغيف
.امهبهءاقل

،ةرواجملاةلواطلاىلعسأكيفبارشلابكسيلدانلاىأردقناك
هنكل،همفىلعاهعضووهدينمةجاجزلاعازتناكشوىلعناكةظحللو
ىلإلسوتدقناكةيقيسومةلفحىلإغيلوأذخأىلعقفاوكلذنمًالدب
تناكيتلاةقرفلاعوننعيراهاهربخيمل.اهروضحبهلحمستلليكار
ىلعف.تونبيلسةيؤرببغريناكهسفنوههنألاهتدهاشمباهنبالحمستس



كحضيهلعجتةعيرسوةريبكًالوبطمدختستيتلاقرفلانأنممغرلا
.عقاولايفةعتممتناكتونبيلسةقرفنأالإ،ةداع

ءاملاقفدتيلروبنصلاحتفو،خبطملاىلإهجوتوةداسولايراهىمر
ءاملاقاذمنأدقتعااملاطل.امهنمبرشوءاملاتحتهيديعضومث،درابلا
قدحوً،اددجمةعولابلايفقفدتيءاملاكرت،ةأجفو.ةقيرطلاهذهبةذلرثكأ
اهنإ.ءيشال.ال؟كرحتيءيشكانهلهً؟ائيشىأرله.دوسألارادجلاىلإ
،ةيرحبلاباشعألابعادتيتلاءاملاتحتةيفخلاجاومألاكةكرحدرجم
ومنتتاريذبو،اهتيؤرنكميالًادجةقيقرعباصأكانهةتيملافايلألاىلعف
لّغش.ءاذغلاولكألابأدبتو،ةديدجنكامأيفرقتستو،ءاوهللةكرحلقأنم
ةيالوبشوبجروجزوفنالعإمتثيحسولجلاةفرغيفعايذملايراه
.ضيبألاتيبلايفةديدج

.هسأرقوفةداسولاعضوو،ريرسلاىلإًادئاعيراهلفق

،لقألاىلع.ههجونعةداسولاعفروامتوصىلعسانوجظقيتسا
نيبقبطملاتمصلايفمادقألاتحتجلثقحستوصهنأنظيناك
ىتحدعيملمونلانكل،ملحيناكهنأدبال.دحألامويحابصيفتويبلا
البًافقاوهوبأناك:ملحلانمءازجأهيلإتداعامنإو،هينيعضمغأنيح
اهلعجامم؛هتراظنيتسدعىلعهتروصساكعناعم،همامأتمصبوكارح
.ديلجلاكهقرخنكميالًاحطس

ً،اددجمهينيعحتف،اذلً.افئاخناكسانوجنأل؛سوباكهنأدبال
،ريرسلانمزفق،اهدنع.كرحتتفقسلانمةيلدتملاسارجألانأىأرف
أطبأيضرألاقباطلاىلإيدؤملاملسلادنعو.رمملاربعضكرو،بابلاحتفو
هيدلاومونةفرغبابىلإلصوىتحفقوتيملمث،مالظلايفرظنيلًاليلق
هنأو،بئاغهابأنأركذتمث.ديدشرذحببابلاضبقمىلعطغضو
رمقلاءوضنمضيبأعبرمكانهناك.لخدفلعفامهمهمأظقويس
ةعاسىلعماقرألاتناكو.بترملاجودزملاريرسلاىتحضرألاىلعدتمم
كانهسانوجفقو،نمزلانمةظحللو.01:11ىلإريشتةيمقرلاهبنملا
ً.اكبترم

كانهمالظلاناكثيحملسلاوحنىشمو،رمملاىلإجرخمث
.لفسألانمتوصيأعمسيملو،عساشحوتفمغارفكهراظتناب

؟امام-
ريصقلاىدصلايفددرتيبعترملاهتوصعمساملاحهخارصىلعمدن



ً.اضيأهبعرفرعمالظلاف،يساقلا
!باوجنمام
.هعباصأفارطأىلعملسلالوزـنبأدبمث،هباعلسانوجعلب
ىلعكلذكو؛هيمدقتحتللبمءيشبسحأ،ةثلاثلاةجردلاىلع

مدقوأللبمءاذحبىشمدقناكامًادحأنأولامك؛ةنماثلاوةسداسلا
.ةللبم

ىلإهجوتف،كانهنكتملهمأنكلو،ةءاضمسولجلاةفرغتناك
كانهىلإبهذتهمأتناكثيحزـنيسكيدنيبتيبىلإرظنيلةذفانلا
.ةملظمتناكذفاونلاعيمجنأالإ،ابيإةيؤرلًانايحأ

الئلهريكفتديمجتيفحجننأدعبفتاهلاكسمأوخبطملاىلإهجوت
هعامسلجهتباو،لومحملاهمأفتاهمقربلصتاو.لوخدلابمالظللحمسي
هلىنمتتوهمساكرتهنمبلطتةلاسردرجمتناكاهنكل،قيقرلااهتوص
ً.اديعسًاموي

.ًاليلناكامنإوً،اموينكيملهنكل
ةكيمسةرتسىدتراو،ريبكلاهدلاوءاذحيفهيمدقلخدأ،قاورلايف

لولحبيفتخيسجلثلانإتلاقدقهمأتناك.جرخومونلابايثقوف
تمتمتوتسمهةفيفخًاحايرنأامكً،ادرابلازيالوجلانكلدغلاحابص
نمرثكأدعبيزـنيسكيدنيبتيبنكيمل.ةباوبلادنعربونصلاراجشأنيب
نوكتنأيغبني.قيرطلاىلعناحابصمكانهناك،ظحلانسحلو،رتمةئام
ىأرمث،هفقويدحأدوجومدعنمدكأتيلراسيلاونيميلاىلإرظن...كانه
تيبلاًاهجاوموكارحالب،لبقنمناكامككانهفقيناك.جلثلالجر
ءيش...هيففلتخمءيشكانهناك،نكل.درابلارمقلاءوضبًاطاحمو
،ضكرينأررقوزـنيسكيدنيبتيبىلإسانوجرظن.فولأمءيش...يرشب
رمتةيهانتماللاةيديلجلاحايرلابرعشيوهوفقوامنإو،كلذلعفيملهنكل
لجرلعجامنآلافرعدقلف.جلثلالجرىلإءطببتفتلامث،همامأنم
هادهأيذلاحاشولا..ً.ايدروًاحاشو..ً.احاشوعضيهنإ..ً.افولأمودبيجلثلا
.همألسانوج



ءافتخالا
امأ،ولسوأةنيدمزكرميفباذدقجلثلاناك،راهنلافصتنملولحب

ناكامنيبقيرطلايـبناجىلعقئادحلايفعقبكانهلازتالففوهيف
حدصيبياتسلكيامتوصناكو.ةرايسلانادوقيتاربنيرتاكولوهيراه
ملامًارمأنأةفرعملوحو،هببسيامورايهنالابروعشلالوحعايذملاربع
عراشيفةئداهةبزعفصتنميفو.رئبلايفيـبصلانعو،يغبنيامكمتي
ةنوكرمةقرشمةيضفالوروكاتويوتةرايسىلإيراهراشأً،اءودهرثكأ
.جايسلابناجب

.اهفلخينكرا.راكسةرايس-
،رمملاّربعيوهويراهرّكفامبسحلب.نوللارفصأوًاريبكتيبلاناك

رطقيمهلوحءيشلكناك.صاخشأةثالثنمةلئاعىلعًادجًاريبكناك
.نابوذلاكشوىلعوهوجلثلالجربصتناف،ةقيدحلايفامأ.ءام

.لفقلاصحفتويراهىنحناامنيب،بابلاراكسحتف
:راكسلاق
.ماحتقاثودحىلعةلدأيأدجوتال-
ضرألاىلعسلاجيـبصكانهناكثيحسولجلاةفرغىلإمهداق

ةأرماتضهنو.زافلتلاىلعةكرحتملاموسرلادهاشيوهومهلهرهظًاريدم
ابيإةراجلااهنأباهسفننعةفرعميراهتحفاصوةكيرألانع
.زـنيسكيدنيب

.اهبيتفرعمةرتفلاوطلبقنملعفلااذهلثمبتريبمقتمل-
؟اهنيفرعتىتمذنمو-
،زافلتلاراوجب.طيحملايفهيرظانبلوجيوهولاؤسلااذهيراهلأس

ةوهقةلواطو،ةليقثلاةيدلجلاتاشورفملانمةريبكعطقكانهتناك
ةيذالوفلايساركلاتناكنيحيف،نوللانكادجاجزلانمعالضأةينامثب
تناكو.ليكارهبحتيذلاعونلانمةقينأوةفيفخماعطلاةلواطلوح
نوقدحيفراصملايريدمكًالاجرناروصترادجلاىلعناتقلعمناتحولكانه
نمةرصاعمةيديرجتةينفلامعأكانهتناكامهراوجبو،راقووةقثبهيلإ
.ىرخأةرمًادجًارصاعمورصاعمريغحبصينأيفحجنيذلاعونلا

:زـنيسكيدنيبابيإتلاق
كلذناكو.رواجملالزـنملايفنكسللانلقتناتاونسرشعذنم-



.سانوجةدالوموي
ىلإًاقدحمو،كارحالبًاسلاجيقبيذلايـبصلاىلإتأموأمث

.ةكرحتملاموسرلا
؟ةيضاملاةليللاةطرشلابتلصتايتلاتنأكنأدقتعأ-
.حيحصاذه.معن-
:هتاظحالمرتفدىلإرظنيوهوراكسلاق
متامنيب،عبرلاوةدحاولاةعاسلاةبارقسرجلايـبصلانر-

.فصنلاوةدحاولايفةطرشلابلاصتالا
.ًالوأتيبلاانشتفوسانوجعميجوزوانأتدع-
:يراهاهلأس
؟تثحبنيأ-
نأبيرغلانم.ناكملكيفوبأرملاوتامامحلاووبقلايف-

.ةقيرطلاهذهبامدحأبرهي
؟برهي-
ربعهيلإتثدحتيذلايطرشلاينلأسدقل.يفتخي...ىشالتي-

صخشيأبلصتأنأينمبلطو،سانوجبءانتعالايناكمإبناكنإفتاهلا
ركابلاحابصلاىتحرظتنأمث،هدنعنوكتنأنكمملانموتريبهفرعت
نمتالاحينامثيفهنأينربخأدقو.اهلمعىلإتبهذدقتناكنإةفرعمل
عضبدعبروهظلليفتخملاصخشلادوعيءافتخاتالاحرشعلكنيب
...بيليفبلاصتالاانلواحو.تاعاس

:راكساهعطاق
.امةداميفذاتسأهنإ.نغريبيفةرضاحمهيدلتناك.جوزلا-
:زـنيسكيدنيبابيإتمستبا
فرعنملو،ًالفقملومحملاهفتاهناك،لاحيأىلع.ءايزيفلا-

.هيفلزـنييذلاقدنفلامسا
انهىلإلصينأيغبنيو،حابصلااذهنغريبيفهبلاصتالامت-

ً.ابيرق
:ابيإتلاق
اذهتريبلمعناكمبانلصتانيح،اذكهو.هللدمحلا،معن-

ً.اددجممكبانلصتاداتعملاتقولايفتلصودقنكتملوحابصلا
ابيإعمهثيدحبرمتسينأيراههلراشأفً،اقفاومهسأرراكسزه

ىلعو.يـبصلابناجبضرألاىلعسلجوزافلتلاىلإهجوتاميف،زـنيسكيدنيب



.تيمانيدعبصإليتفلعشيبئذكانهناك،ةشاشلا
نأرخآلايطرشلاكربخأله.يراهيمسا...سانوجايًابحرم-

نورهظيمثنوفتخيسانلاف؟ةداعديجوحنىلعيهتنتءايشألاهذهلثم
.مهدرفمب

.هسأريـبصلازه
نكمملانمنيأرزحتنأكناكمإبله،نآلاو.ثدحياماذه-

؟كمأنوكتنأ
:هيفتكيـبصلازه
.فرعأال-
ام،نكل.نآلاملعيانمدحأالف،سانوجايفرعتالكنأملعأ-

نإركفتال؟لمعلايفوأانهنكتملنإكلاببرطخيناكملوأوه
.الوأًالمتحمكلذناك

يمرةتامتسابلواحيوهوبئذلايفقدحامنإو،يـبصلابجيمل
ً.اديعبهديبةقصتلملاتيمانيدلاعبصإ

؟هيلإنابهذتصاخناكميأوأخوككانهله-
.هسأرسانوجزه
؟اهدرفمبىقبتلهيلإباهذلاببغرتزيممناكمكانهله-
.يعمءاقبلاديرتامنإو،اهدرفمبءاقبلاديرتاليه-
؟كعمطقف-
ينيعكنيتينبسانوجانيعتناك.يراهىلإرظنويـبصلاتفتلا

يذلابضغلاوهعقوتييذلابعرلاينبلانوللااذهيفيراهىأرف،غيلوأ
.هعقوتيمل

:يـبصلالأس
؟ةدوعلانودوينيذلاصاخشألابهذياذامل-
.ةماهلاةلئسألا...اهسفنةلئسألا...اهسفننويعلا...يراهرّكف
امنيب،عايضللةدعقرطكانهف؛نوعيضيمهضعب.ةريثكبابسأل-

.مالسلاباورعشيلةحارةرتفىلإرخآلاضعبلاجاتحي
.لفجييـبصلايراهىأرو،يمامألابابلاقفُص
.بئذلادييفتيمانيدلارجفنا،ةظحللاكلتيف
:هسفنتقولايفطوبضموداحتوصلاق
؟رابخألارخآام..ً.ابحرم-
يدتريًابيرقتهرمعنمنيسمخلايفًالجرىريلًاروفيراهتفتلا



ةظحللايف.مكحتلازاهجبكسميوةوهقلاةلواطوحنةعرسبيشميوةلذب
.ةشاشلاىلعدوسألانوللاىغط،ةيلاتلا

راهنلالالخزافلتلاةدهاشمنعكلهتلقامفرعتتنأ-
.سانوجاي

ةفرغلايفنيرخآلارابخإديريهنأولامك،ةنيكتسمةربنبكلذلاق
.مايألاهذهيفلافطألاةيبرتةبوعصىدمنع

تاربنيرتاكوراكسسونغامنعوهسفننعفّرعو،يراهفقو
.بسحفدهاشتبابلادنعةفقاولازتالتناكيتلا

.ركيببيليف-
اهنوكنممغرلاىلع؛ىلعألاىلإهتراظنعفديوهوكلذلجرلالاق

لصحيلةرشابمهينيعىلإرظنينأيراهلواح.هفنأىلعأىتحةعفترم
نيتيفتخماتناكهينيعنأالإ،لمتحمهبهبتشملماهلالوألاعابطنالاىلع
.هتراظنءارو

لصاوتىلعاونوكينأنكمينمعيمجبلصتأانأويتقوتيضمأ-
؟متنأهومتفرعيذلاامً.ائيشفرعيدحأالْنكل،اهعم

:يراههباجأ
نإةفرعموهانتدعاسملهلعفكنكمياملوأنكل.ءيشال-

ءانبنمنكمتنلةدوقفمبايثوأةريبكسايكأوأبئاقحكانهتناك
.ةيرظن

:هلوقبرمتسينألبقركيبيراهصحفت
ً.اربدموأًايوفعءافتخالااذهناكاذإاملوح-
دعصيوهسأرزهينألبقةصحافلاتارظنلايراهعمركيبلدابت

.لوألاقباطلاىلإ
زافلتلاةشاشىلإقدحيلازيالناكيذلاسانوجوحنيراهىنحنا

:هلأسوءادوسلا
؟كلذكسيلأ،رنردوربحتتنأً،اذإ-
.تمصبهسأريـبصلازه
؟المل-
ً:اعومسمداكلابسانوجسمهناك
.يتوياك.يإلياوىلعىسألابرعشأ-
ال-دوقفمءيشنمامهنإلاقو،ركيبلزـنقئاقدسمخدعب

ىلإةفاضإلابرداغنيحهيدترتتناكامءانثتساب-سبالمالورفسبئاقح



.اهحاشوواهئاذحواهفطعم
:ًالئاقزـنيسكيدنيبابيإىلإرظنو،قيلحلاريغهنقذيراهكح
.ركيبديسخبطملاىلإكايإوبهذأنأنكمملانمله-
مضنتيكنيرتاكىلإيراهراشأامنيب،ًالوأخبطملاىلإركيبهجوت

امنيب،ةلآلايفءاملاوةوهقلاعضوبةرشابمذاتسألاأدب،خبطملايفو.امهيلإ
وحنرظنوةذفانلاىلإيراههجوتنيحيف،بابلابناجبنيرتاكتفقو
.نيفتكلانيبةقطنملايفباذدقجلثلالجرناك.جراخلا

؟نغريبىلإتللقتساةلحريأو؟ةيضاملاةليللايفترداغىتم-
:ددرتنودنمركيبباجأ
ةرئاطلاتعلقأنيحيف،فصنلاوةعساتلاةعاسلاةبارقترداغ-

.قئاقدسمخوةرشعةيداحلاةعاسلادنع
؟تيبلاكترداغمدعبتريببتلصتاله-
.ال-
؟لصحهنأدقتعتاذام-
ً.ادبأفرعأال.ققحملااهيأةركفىندأيدلتسيل-
ً.انسح-
اذه.رمتةرايسيأعمسيملاولصونأذنمف،عراشلاىلإيراهرظن

يفنويلمفصنةبارقامهتفلكغلبتدقمالسلاوءودهلاوً،ادجئداهيحلا
:لأسمث.ةدلبلانمةقطنملاهذه

؟كتجوزوتنأامكجاوزلاحفيك-
:فاضأفهلعفيامعفقوتيركيببيليفيراهعمس
.نولحريوةطاسببنورداغيجاوزألانأللأسأنأيلع-
:لاقوركيببيليفلعس
.زاتممجاوزبعتمتنيتجوزويننأكلدكؤأ-
ةبسنلابةفورعمريغةقالعاهيدلنوكتدقهنأيفتركفله-

؟كيلإ
.ليحتسماذه-
جاوزلاجراختاقالعلانأامك،ركيبديسةيوقةباجإليحتسم-

.امًاعونةعئاش
:لاقوًاليلقركيببيليفمستبا
ينمرغصأوةباذجةأرماتريبف؛ققحملااهيأًاجذاستسلانأ-

اذهنمتسيلاهنكل،امًاعونةررحتمةلئاعنمةردحتميهو،ريثكب



ريبعتلانكمملانمناكنإ؛اهتطشنأىلعامًاعونعلطميننأامك.عونلا
.بولسألااذهبرمألانع

ّالإ،عوضوملاعباتيلهمفيراهحتفامدنعةرذنمةوهقلاةلآتقبقب
:هيأررّيغهنأ

؟كتجوزجازميفتاريغتيأتظحالله-
ملديكأتلابيهو،ققحملااهيأبائتكايأنميناعتالتريب-

ناكميفاهنإ.ةريحبلايفاهسفنيمرتوأاهسفنقنشتلةباغلاىلإبهذت
مثتقولاةليطنوفتخيًاصاخشأكانهنأتأرقدقل.ةيحيهوام
؟كلذكسيلأ،امًاعونهفاتويعيبطريسفتبًاددجمنودوعي

:ءطببهسأريراهزه
؟لزـنملاىلعةرظنيقلأنأعنامتله-
؟اذامل-
يفركفييراهلعجامم؛ركيببيليفلاؤسيفةفالجكانهتناك

نأنمهتجوزعنمىلعوً،اعلطموًارطيسمنوكينأىلعداتعملجرهنأ
تاميلسلاءاسنلانأةركفدعبتسييراهلعجاماذهو؛يأريأاهلنوكي
ّنهو.ليللافصتنميفتاونسرشعرمعبنهءانبأنرجهيالتاملقأتملاو
امءافتخالاةلاحنمةركبملالحارملايفةطيسبدراومنمدختسيةداعلايف
.يماردوأيمارجإءيشيأىلإريشتتالالدكانهنكتمل

.ةيجهنملااهنإ...هدجتىتحهنعثحبتامفرعتالًانايحأ-
،هنباينيعسكعباتناك.ةراظنلاءارونمركيبينيعهانيعتقتلا

.داحوٍفاصضيموبناعشتونيتحتافنيواقرز
.لضفت...ديكأتلاب-

ريرسلاىلعناكو،حئاورلانمةيلاخوةبترموةدرابمونلاةفرغتناك
ةأرماةروصريرسللنيترواجملانيتلواطلاىدحإىلعو،زرطمفاحلجودزملا
وهريرسلانمبناجلااذهنأضرتفييكليراههبشلاعفد.ةنسم
.سانوجلةروصكانهتناكفرخآلابناجلاىلعامأ،ركيببيليفبناج
رطعةحئاركانهتناكةيئاسنلاسبالملاىلعيوتحتيتلاةنازخلايفو
ةيواستمتافاسمبةقلعملاسبالملاتاقالعاياوزعيمجيراهصحفت.ةفيفخ
،ءادوسنيتاسفكانهتناك.ةرتفذنمةكورتماهنأولامكاهضعبنعدعبلا
ناك،ةنازخلالفسأيفو.قاربلايدرولانوللاباهيلعبوتكمةريصقتازـنكو
ةيلخادلابايثلاهيفدجيليولعلاجردلابحسف،جاردأللمسقكانه



دجوثلاثلايفو،ةمزحأوبراوجكانهفيناثلايفامأ،ءارمحلاوءادوسلا
ًاجرهبموًاريبكًامتاخظحالو.رمحألادابللانمرفحيفةعوضومتارهوجم
امك؛امًاعونًامخفانهءيشلكناك.عملتوألألتتةميركراجحأبًانيزمو
.دابللايفةغرافتاوجفيأكانهنكتمل

ً.اثيدحهديدجتمتمامحىلإيدؤيًابابمضتمونلاةفرغتناك
ةلواطبناجبريغصيسركىلعيراهسلجف،سانوجةفرغيفامأ

ةيضايرلافئاظولانمةلسلسبةبساحةلآةلواطلاىلعتناكو.ةريغص
كانهتناك،ةلواطلاقوفو.ةيداعريغوةديدجتدبثيحو،ةمدقتملا
ةدعىلعتامالعكانهتناكو،هلماكبماعللميوقتونيفالدةعبسةروص
نمبرقلابةراشإيراهظحال.ريغصطخبةبوتكمتاظحالمعمخيراوت
،ًاحابص10ةعاسلانانسألابيبط:ةرابعأرقو،كرامندلايفةلطعلاموي
مدقةركتايرابملةراشإيأيراهَريمل.بيبطلاعمويلوييفنيدعومو
وهو،ريرسلاىلعًايدروًاحاشوحملمث.تالفحوأامنيسلاىلإتارايزوأ
يراهعفرف،هئادترابلبقينأسانوجرمعبيـبصيألنكميالنول
رعشوةرشبلةزيمملاةحئارلازييمتنمنكمتامكً،ابطرهدجووحاشولا
.ةنازخلايفدوجوملاهسفنرطعلاهنإ.يوثنأرطعو

وهوراكسىلإًاعمتسمخبطملاجراخفقووً،اددجملفسألاىلإلزـن
ةعقرقعمسامك،نيدوقفملاصاخشألاتالاحصوصخبتاءارجإلابتري
ببسبامبرةمخضسولجلاةفرغيفةكيرألاتدب.لخادلايفةوهقلاباوكأ
،رثكأسانوجنميراهبرتقاً.اباتكأرقيكانهسلاجلاليئضلادسجلا
بناجبيراهسلجمث،لماكلاصاخلاهسابلبنلباشيلراشةروصىأرو
:هلأسوسانوج

.نلباشيلراشريسلا؟ريسناكنلباشيلراشنأملعتله-
:هسأرسانوجزه
.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاجراخهومرمهنكل-
.باتكلاىلعهعبصإبسانوجرقن
؟سانوجايفيصلااذهًاضيرمتنكله-
.ال-
.بيبطلاىلإتبهذكنكل-
...امام.ينصحفتنأتدارأامام-
:لاقوهفتكىلعهديبيراهتبرف،هتوصهناخةأجف
سيلأ.اهعماهحاشوذخأتمليهف،ىرتس...بيرقامعدوعتس-



.كريرسىلعيدرولاحاشولا؟كلذك
.هترضحأانأو،جلثلالجرةبقرىلعهعضوامدحأ-
.جلثلالجردمجتينأديرتالكمأً،اذإ-
ً.اقلطمجلثلالجرللضفملااهحاشويطعتلتناكام-
.كلذلعفنمكوبأنوكيدقً،اذإ-
هنإ.ةيضاملاةليللايـبأرداغنأدعبكلذلعفامدحأ.ال-

.يمأذخأيذلاصخشلا
:ءطببهسأريراهزه
؟سانوجايجلثلالجرعنصيذلانم-
.فرعأال-
نأادبو،ىتأدقببسلااذهلف،ةقيدحلاىلإةذفانلاربعيراهرظن

.ةفرغلاوناردجلاتربعجلثلاكةدرابةباحس

هاجتابنيفسلاديكروسربعيراهةقفربةرايسلانيرتاكتداق
.نيتسروجام

؟تلخدنيحكرظنتفلاملوأام-
مدختستنأنودنمرمملاربعةرايسلادوقتيهونيرتاكتباجأ

:حباكملا
نوكيدقوً،امامتحورمأوتاسيلكانهناشيعيناذللاناجوزلا-

.رثكأتناعيتلايه،لاحلاكلتيفو.ًالشافامهجاوز
؟كلذنينظتكلعجييذلاام-
:ةآرملاىلإرظنتيهونيرتاكتمستبا
.قاوذألابراضت.حضاواذه-
.يرسف-
يفيديلقتلازارطلاهنإ؟ةوهقلاةلواطوةعيرملاةكيرألارتملأ-

ةلواطيهتراتخاامنيب،تانيعستلايفلاجرلاهيرتشييذلاتانينامثلا
مئاوقتاذويتيزلاىلإلئاملاضيبألاطولبلابشخنمةعونصملاماعطلا
.ارتيفوموينملألانم

!؟ارتيف-
نمثلاةظهاب...نمثلاةظهابوةيرسيوس...سولجلاةفرغيسارك-

ةلوقعمراعسأبةدلقمخسنءارشبريفوتلااهناكمإبناكثيح؛ةريبكةجردل
.اهنمثبةنيعللاتاشورفملاعيمجرييغتاهناكمإبناك.رثكأ



نيرتاكمفيفةيداعةميتشكُدبتمل"ةنيعل"ةملكنأيراهظحال
.ةيقبطلااهتاطابتراىلإريشيًايوغلًازمرتدبامنإو،تارب

؟ىنعملا-
لاملانأينعيولسوأيفناونعلاكلذيفريبكلالزـنملاكلذ-

موقينيحو.هتلواطوهتكيرأرييغتلةلوخمنكتمليهامنإو.ةلكشملاسيل
شرفب-روكيدلاميمصتبحضاومامتهايأنودنموأ-قوذلاميدعلجر
.رطيسملافرطلاىلإريشيكلذنإفلكشلاكلذبهتيب

نيرتاكً.ائطاخنكيمللوألاهعابطناف؛هسفنلةراشإكهسأريراهزه
.ةرهامتارب

.انهملعتتنأيغبنينمانأف.هيفركفتامبينربخأ-
بيهملاريغوميدقلايديلقتلاىهقملاىلإةذفانلانميراهرظن

:لاقمث،كيفسبيلًاقالطإ
.اهتدارإبلزـنملاترداغدقركيبتريبنأدقتعأال-
.فنعلاىلعلئالديأكانهنكتمل؟المل-
ً.اديجهلًاططخمناككلذنأل-
؟كلذكسيلأ،جوزلانوكيًامئاد؟جوزلاوهأ؟بنذملافرطلانمو-
.جوزلانوكيًامئاد.معن-
.نغريبيفناكلجرلااذهنأءانثتساب-
.معن.رمألاودبياذكه-
تناكامنيبنيتسروجامعطاقتربعتقلطناو،ةعرسلانيرتاكتداز

:تلاقونوللاةيلاقتربرورملاةراشإ
امك،ةدوعلاهناكمإبنكيملكلذبو،ةلحررخآيفرفاسهنأامك-

لوانتهيلعفًابنذمركيببيليفناكلاحيفو.ةرضاحملوأءاقلإنمنكمت
.لاوحألالكبهلهعضتيذلامعطلا

!معط-
كشتكنأركيبلترشأدقف،ةيجازملااهتابلقتلوحمعطلا،معن-

.راحتنالاب
؟اذإ-
:تكحض
الةطرشلانأنوفرعيركيبمهيفنمبعيمجلا.يراهايكافك-

ةيرظنديؤيلةصرفلاهتحنمدقل،راصتخابً.اراحتناودبتةيضقلدراوملامدقت
ةياغيفتناكاهنأباجأهنكلً،ابنذمناكلاحيفهلكاشممظعملحتس



.ةداعسلا
ً؟ارابتخاناكلاؤسلانأنيدقتعتتنأً،اذإ-
.انأمهيفنمب؛يراهايتقولالاوطسانلاربتختتنأ-
.نيفداتسغوبىلإالصوىتحيراهبجيمل-
.نظناممىكذأةداعسانلا-
زكرمتارايسبأرمىلإالصوىتحًاتماصيقبمث،كلذيراهلاق

.ةطرشلا
.مويلاةيقبيدحولمعلاّيلع-
ناك.جاتنتساىلإلصوتويدرولاحاشولايفركفيناكهنألكلذلاق

ديكأتونيدوقفملاصاخشألالوحراكسريرقتىلععالطاللةسامةجاحب
نغاهرانوغىلإمدقيسف،ىشخيامكرمألاناكلاحيفو.ديازتملاهكش
.ةيبغلاةلاسرلا...ةلاسرلا



يمطوطلالاثمتلا
19يفايندلاهذهىلإثلاثلاثيالبنوسرفيجمايليوءاجامدنع

ةثالثترمدقتناك،ساسنكرأيفةريغصلابوهةدلبيف1946سطسغأ
تجوزتتاونسعبرأدعبو.رورمثداحيفهدلاوةافوىلعًامامترهشأ
نمةليليفو.همأجوزةلئاعمسامايليوذخأيلىرخأةرممايليوةدلاو
تاصاصقتطقاست،1992ماعيفةنسنيعبرأوتسدعب،ربمفونرهش
مهتدلبنباوديدجلامهلمأبًالافتحابوهعراوشىلعجلثلاكنولملاقرولا
نيعبرألاويناثلاسيئرلانوكيلهباختنامتنأدعب-نوتنيلكليبوأ-مايليو
ةليللاكلتيفنغريبىلعطقاستملاجلثلاامأ.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولل
رمهنيرطمىلإلوحتيل،ةداعلاكءاوهلايفباذلبضرألاىلإلصيملف
رجفجالبناعمو.ربمتبسرهشفصتنمذنملاحلايهامك؛ةدلبلاىلع
ناك.نكيرلوأةمق...ممقلاىلعأىلإوتفارتريغققحملالصو،يلاتلامويلا
ً،افوشكمههجوادبو،هيفتكىنحأدقو،فجتريوهويلبجلاءاوهلاقشنتي
.ةدعجمههجوةرشبو

نمةثالثعمهتلصوأيتلاكالسألابةقلعملاءارفصلاةبرعلاتناك
قوفًارتم642عافتراىلإنغريبةطرشزكرميفةميرجلاحرسميلوؤسم
فاقيإمتثيح؛ةرظتنمةنيتملاةيذالوفلاكالسألانمءطببحجرأتتةدلبلا
حابصلاكلذيفريهشلالبجلاةمقنملزـنحئاسلوأقداملاحةمدخلا
.راذنإلاسرج

:ًالئاقةميرجلاحرسميققحمدحأناسللز
.جراخلايفحرملا-
ةجردل؛نغريبلةرخاسةاكاحمحبصأدقةدلبلليحايسلاراعشلاناك

اهيفدوسييتلاتالاحلايف،نكلو.همادختسانعاوفقوتنغريبناكسنأ
.ةيلخادلاكتادرفمكيلعرطيستفوخلا

.جراخلايفحرملا.معن-
ههجوةحفصءارونمهانيعتألألتامنيب،ةيرخسبةرابعلاوتفارددر

.ةدعجملا
الولهنأةجردل؛عطقةدعىلإةعطقمجلثلاىلعةاقلملاةثجلاتناك

وتفارركذدقفىقبتامامأ،سنجلاديدحتنماونكمتامليراعلايدثلا
فطعنتةنحاشتناكنيحةيضاملاةنسلايفتيسينغافزديإيفرورمثداحب



،تارايسلاىدحإىلعموينملألاحئافصنماهتلومحتعقوأفةريبكةعرسب
.ةملكلاىنعملكباهتعطقاهنأةجيتنلاتناكو

:ةميرجلاحرسميققحمدحألاق
.ىلعألايفانهاهعطقمث،لتقلاةميرجباكترابلتاقلاماق-
طيحملاجلثلاناكذإ؛وتفارلامًاعونةيرورضريغةمولعملاتدب

نأىلإتراشأبناجلاىلعةنيخثلاطوطخلانأامك،مدلابًاخطلمةثجلاب
ركفف،ضبنيلازيالبلقلاناكامنيبهعطقمتلقألاىلعنييارشلادحأ
تناك.ةيضاملاةليللايفجلثلاطقاستفقوتتقونعلأسينأهيلعنأ
نكمملانمناكعبطلابو،ًءاسمةسماخلاةعاسلادنعترداغدقةبرعرخآ
وأةقلعملاتابرعلاقيرطتحتةيوتلملاقيرطلااكلسينألتاقلاوةيحضلل
يشملاوةرواجملاليجفةمقىلإةقلعملاةيديدحلانيولفةكستابرعالقتسي
ادعصامهنأهسدحهربخأامنيب،يشملابلطتيكلذنأالإ.كانهنم
.ةقلعملاتابرعلاةطساوب

هيفكشالاممو،جلثلاىلعمادقألاراثآنمناتعومجمكانهتناك
ىلعلئالديأدوجومدعنممغرلاىلع؛ةأرمللدوعتةريغصلاراثآلانأ
.قيرطلاىلإيدؤتثيح؛لتاقللىرخألاراثآلادوعتامنيب،اهئاذح

:ارتوسنملجروهوباشلاينقتلالاق
ًاعونمخضلجرلانأدبال.لقألاىلع48سايقبريبكءاذح-

.ام
:ءاوهلاقشنتيوهووتفارباجأ
؛ةحطسمضرألانأنيحيف،ةيواستمريغراثآلاف،ةرورضلابسيل-

.انعادخلواحيناكامبر.هئاذحنمرغصألجرلامدقنأىلإريشيامم
،هيفنوركفياوناكامفرعيذلاوتفاربةقلعماهلكراظنألاتيقب

ةفاحصلالجرناكنيحةرباغلامايألامجندوعيلقلأتلاًالواحمرمتساف
لتحيلجرراصتخابيأ؛ةزفحمةقاطومراصهجووملكتممف:رقوملا
...مهلكمهيلع...مهيلعًادجًاريبكحبصأامةطقنيف،نكلو.رابخألانيوانع
تريغنأوهو؛رشتنيرشابمريغءازهتساأدبف،هئالمزونييفاحصلاىلع
هرورغبهنأةجردل،ءاوضألاتحتهتناكموهسفنبىوسركفينكيملوتفار
ملهنكل،ثثجلانمريثكلاومادقألانمريثكلاىلعسودلابأدباذه
دقف،ريثكلامهيدلنكيملوأ،هدضءيشيأمهيدلنكيملو.كلذظحالي
تارهوجمةعطقكةميرجلاحرسمنميفتختةبيرغلاةريغصلاءايشألاتناك
؛اهدقتفينلًادحأنأضرتفتءايشأيهو؛ةلوتقملاةيحضللدوعتةعاسوأ



وأ-هبتكمجاردأدحأحتففملقنعثحبلابوتفارءالمزدحأماقىتح
ىلإوتفارءاعدتسامت،اهنيح.متاوخةثالثدجيل-هلاقاماذهلقألاىلع
لجكلذناكو.تمصلامزتلينأهوربخأمهنكل،هفقومحيضوتبماقثيح
ملاذل،ةصقلامالعإلالئاسوتلغتساو،تأدبتاعئاشلانأالإ.رمألايفام
يفةطرشلالاجرةيشحولوحتاماهتالاهيجوتدايدزائجافملانمنكي
كاذناكو،سوململيلدهدضدجويصخشىلعروثعلامتدقف،زكرملا
.رابخألانيوانعلتحيلجرلا

ققحملانأاوفرععيمجلانكل،تاماهتالاكلتبًابنذموتفارتريغناك
درجملكلذو؛تاونسةدعلنغريبةطرشتداسةفاقثلءادفشبكناك
راجتولافطألابنوشرحتممهمظعم-ءانجسلابريراقتةدعىلعهعيقوت
تانازـنزلاىلإةميدقلاةيديدحلاملالسلانعمهسفنأاوعقوأنيذلا-تاردخم
.ةقرفتمءاحنأيفتامدكبمهسفنألاوببستيلقيقحتلاديقءانجسللةصصخملا

ًالدب"نوريآ"وهوهبهتقصلأيذلابقللاف،ةيشحوفحصلانكتملو
ديدعلاةلباقمبيفحصماقدقف.بسانمهنكلوًاحيحصنكيملتريغنم
عبطلابةصرفلااوزهتنانيذلانوناقلايـبناجالكنمءامدقلاهئادعأنم
ىلإوتفارةنباتداعنيح،كلذل.ةميدقلامهتافالخببسبهنمماقتنالل
اذهنإهتجوزتلاق،اهتقياضمتمتهنإتلاقوةيكابةسردملانمتيبلا
هتلئاعرجيوهوهدهاشتوسلجتنأاهنمعقوتيالنأيغبنيو،يفكي
تذخأف،هباصعأدقف،قباسلايفةرملكيفثدحامكو.لحولايفاهلماكب
.كلذدعبعجرتملواهعماهتنبا

.وتفارنوريآوهف؛ناكنمطقسنيملهنكلً،ابيصعًاتقوكلذناك
،هرسخامعضيوعتللًاراهنوًاليللمعفً،اسلفمناكرجحلاةدمءاهتنادنعو
ةمواقملاظحالامك.ةقيمعحورجلافةحماسمللًادعتسمنكيملًادحأنأالإ
ًاددجمحجنينأهنوديريالعبطلابمهف؛هحاجننودلوحتيتلاةيلخادلا
داسجأروص...ةدشبهنايسننولواحياوناكامبمالعإلالئاسوومهركذيو
سيلوتفارتريغنأمهيريس...مهيريسهنكل،لالغألابةلبكموةباصم
ال،هلدوعتةدلبلانأو،هناوألبقهنفدمتينأحمسييذلاصخشلاب
يفنيسلاجلالوسعملامالكلايوذنيثدحتملاونينيزملاونييعامتجالانيفظوملل
نييفحصلاونييلحملانييسايسلاىقمحةيذحأقعلتةليوطلامهتنسلأومهبتاكم
.نيددشتملا

:اريماكلالمحييذلاينقتللوتفارلاق
.اهتيوهىلعفرعتوروصلاضعبطقتلا-



؟اهتيوهديدحتنمنكمتيسنمو-
:هتربنلثرتكينأنودنموتفارباجأ
كيلع.ةأرملاهذهءافتخانعغلبيسوأغلبأامًادحأنأدبال-

.باشلااهيأبسحفكلذلهابتنالا
نغريبناكسهوعديامربعفلخلاىلإرظنو،ةمقلاىلإوتفاردعص

امولتىلعهتارظنفقوتتل،فيرلاىلعةلماشةرظنًايقلم؛نديفةبضه
ًاماكرناكامبر...كرحتياللاحلاهذهيفهنكل.ةمقلاىلعصخشهنأادب
عمىشمتو،تارملاتائمانهىلإىتأدقل.هينيعوتفاركرف؟رجحلانم
،ةقلعملاةبرعلاىلإلزـنف،ماكريأهتيؤرركذيالهنكلهتنباوهتجوز
اهنأفشتكاةيناثةرشعسمخدعبو،هراظنمريعتسيلقئاسلاعمثدحتو
قوفامدحأاهسدكجلثلانمةريبكتاركثالثامنإوًاماكرنكتمل
.اهضعب

مسابةفورعملانغريبيفتاردحنملاةقطنمبحيوتفارنكيمل
اهتيبقأواهجاردأبو،ةلوزعملاريغوةينحنملاوةعئارلاةيبشخلااهتويببنديسليجف
نومتهملاناكوً.ادبأسمشلاقرشتالثيح؛ةقيضةقزأيفةعقاولا
ىلعليصألزـنمكالتمالنييالملاةداعنوعفديءايرثألاءانبأنمرهاظملاب
الانهو.ةيلصأةعطقيأهنمىقبتالىتحهنوثدحيمث،نغريبزارط
،ةفوصرملاةراجحلاىلعنوضكريمهولافطألامادقأتاوصأعامسكنكمي
رخآلابناجلاىلعيحاوضلاىلإهجوتللةباشلاتالئاعلاراعسألاتعفددقف
نمفصكًالوزعموًائداهناكملاناك،اذل.ديعبنمزذنملبجلانم
ملسلاىلعفقاووهوهكلمتبقارمهنأبروعشلانأالإ،ةروجهملارجاتملا
.سرجلانرييرجحلا

،ةروعذموةبحاشوةقلقةأرماهجوهيلإرظنو،بابلاحتف،ليلقدعب
:ةيصخشلاهتقاطبرهظيوهووتفاررسفتساف

.نسآىليلكتقيدصبقلعتيرمألا؟دنالتيهينوأ-
خبطملاءارومامحلاناكدقفً.اكبرمميمصتلاوةريغصةقشلاتناك

ةفرغيفموسرلابءيلملاناردجلاقروعمو.سولجلاةفرغومونلاةفرغنيبو
ةحاسملاىلعو.رضخأوًايلاقتربًايسركوةكيرأدنالتيهينوأترشح،سولجلا
نمةموكوةيعوبسألاتالجملانمةموكتسدكتضرألانمةيقبتملاةريغصلا
ةطقوضرألاىلعبولقمقبطقوفوتفاررم.ةطوغضملاصارقألاوبتكلا
ثبعتيهويسركلاىلعدنالتيهينوأتسلجامنيب،ةكيرألاىلإلصوىتح



ناكامبر...ةدالقلايفرضخألارجحلايفدوسأقشكانهناكو،اهتدالقب
.كلذكةممصمتناكامبروأًابيعكلذ

كلذنمركابتقويفاهتقيدصةافوبتملعدقدنالتيهينوأتناك
تاريغتلانمديدعلااههجورهظأ،كلذعمو.ىليلجوزنايتسابنمحابصلا
.ةقفشيأنودنمليصافتلابوتفاراهربخأنيحةئجافملا

:دنالتيهينوأتسمه
.كلذنمءيشيأبنايتسابينربخيمل.عيرماذه-
تنككنأينربخأنايتسابنكل.ربخلارشندرنملاننألكلذو-

.ةبرقملاىليلةقيدص
.اهسأرينوأتزه
ىدلتسيل؟نكيرلوأيفهلعفتىليلتناكامنيملعتله-

.ورولفيفهمأدنعلافطألاعمةحرابلاناكدقف،ةركفىندأاهجوز
نكتمل.كشلللاجميأكرتياللكشب،ةمارصباهسأرينوأتزه

تناكدقو،اهتقبسيتلاددرتلانمةئاملايناوثلاامنإو،ةلكشملايهةزهلا
.وتفارتريغهيلإجاتحياملكيهكلتةئاملايناوثلا

ءافخإةروطخيردقتنألمآ.دنالتيهةسنآايلتقةيضقهذه-
.ينعهنيفرعتام

.دينعلااههجونمةرئاحةرظنبيطرشلاتقمر
رومألاهذهف،ةئطخمتنأفاهتلئاعنيعارتكنأنينظتتنكنإ-

.لاوحألالكبرهظتس
،بابلاتحتفنأذنمةفئاخودبتتناك...ةفئاختدبواهقيرتعلب

لكشبرثؤيلازياليذلاطيسبلاهديدهتبةيضاقلاةبرضلااهبرضاذل
.نيبنذملاوءايربألانملكيفلهذم

ةطرشلازكرمىلإيعميتأتنأوأ،نآلاينيربختنأكنكمي-
.باوجتسالل

لفسأنمتفاخلااهتوصءاجامنيب،اهينيعيفعومدلاتقرقرت
:اهترجنح

.كانهامًادحأيقتلتتناك-
؟نم-
:شعترتيهودنالتيهينوأتسفنت
،رسرمألانإتلاقو.هتنهمولوألاهمسابىوسىليلينربختمل-

.نايتسابةصاخو؛دحأهبملعيالنأيغبنيو



:هلاعفنايفخيلهتاظحالمرتفدىلإوتفاررظن
؟هتنهمامو؟لوألاهمساامو-
ً،ايبسنًاعئاشمسالاناك.هرتفدىلإقدحيوهوينوأهتلاقامنّود

دقفًايبسنةريغصةدلبنغريبنأامب،نكلوً.اضيأةعئاشةنهملاتناكامك
؛حيحصلاقيرطلاىلعناكهنأهنايكلماكبملعدقل.ٍفاككلذنأنظ
يفلمعلانمًاماعنيثالثهنايكلماكبةرابعبوتفارتريغدصقثيح
ً.امومعيرشبلاسنجلاةيهاركىلإًادانتساةيناسنإلابةفرعملاوةطرشلا

:وتفارلاق
يفدحأال.هبينتربخأامبًادحأيربختالأ؛دحاوءيشبينيدع-

تمهفله.كعمملكتيدقرخآةطرشلجريأوأةفاحصلاوأةلئاعلا
؟كلذ

ً؟اضيأةطرشلالاجرو-
تامولعملاىلعرطيسأنأبجيو،تاقيقحتلادوقأانأ.الديكأتلاب-

.سكعلاكللوقأىتحءيشيأنيفرعتالتنأ،اذل.لماكلاب
امنيبً،اددجمملسلاىلعجراخلايففقيوهووتفارركف..ً.اريخأو

.بقارمهنأبروعشلاهدواعو،رمملاىلعةذفانتحتفامنيحجاجزلاعمل
نأنودنمهفطعمرارزأوتفارتريغمكحأ.ماقتنالا؟نآلااذام،نكلو
ًادصاققلزـنملاعراشلاىلإًارفاظوًاتماصلزـنامنيب،طقاستملارطملاظحالي
.نغريبةدلبزكرم

نمنغريبىلعطقاستلابرطملاأدبنيحًءاسمةسماخلاةعاسلاتناك
يتلاءامسألابةحئالوتفارتريغمامأبتكملاىلعتناكو.ةفصاعلاءامسلا
،هسفنمسالابمهبهبتشمنعثحبلاأدبثيح،ةيفرحلاةمظنملانماهبلط
ىلعنيتعاسىوستضمدقنكتمل.نآلاىتحةثالثىوسدجيملهنكل
لتقنمفرعيهنأةقثلالكًاقثاوناكوتفارنأالإ،دنالتيهينوأبهئاقل
نوكينلو،ةعاسةرشعيتنثانملقألالخرمألالحمتيس.نسآىليل
ربخيسناكهنألو.هدحوهلدوعيسفرشلاف...كلذهبلسينأدحأرودقمب
زكرمرصاحتلدالبلايفةسيئرلامالعإلالئاسوتقفدتدقفً،ايصخشةفاحصلا
ليصافتيأنعحاصفإلامدعبرماوأىطعأدقةطرشلاسيئرناك.ةطرشلا
.مدمامحدوجوباوسحأدقاوناكنييفاحصلانكل،ةثجلابقلعتت

.تابيرستكانهنأدبال-
ىتحرهظيملو،بجيمليذلاوتفارىلإرظنيوهوكلذسيئرلالاق



ةبهأىلعمهوجراخلايفكانهنيسلاجاوناكذإ.اهلقاتيتلاهتريشكت
زكرمكلمحبصيلًابيرقوتفارتريغدوعيسو،مهريراقتميدقتلدادعتسالا

.نغريبةطرش
لاوطدكؤينتسويهينتيوتوصناكثيح،عايذملاتوصضّفخ

ناكيذلافتاهلاةعامسعفرينألبقكلذوً،امئادكبحتساهنأفيرخلا
.نري

:ربصدافنبوجايتهابلاق
.وتفار-
.هنعثحبتنمانأ-
امنأروفلاىلعةعمسلاهوشمققحملاربخأاموهتوصلاناك

بولسأبًاطوبضموًائداهناكدقف،ةحزموأةديكمدرجمسيللصحي
يفرخآءيشكانهناك،نكل.نيسووهملادعبتسيهلعجامم؛يدجوحضاو
.هديدحتنمنكمتيملًاضيأتوصلا

ملهنأرهظيلتقولاضعبقرغتساو،نيترمعفترمتوصبوتفارلعس
:شهدني

؟ثدحتأنمعم-
.فرعتتنأ-
ملسيسً.ابت.ً.ابت.ً.ابت...رارمتسابوتمصبمتشوهينيعوتفارضمغأ

.يناجلاىلعضبقلاوتفارءاقلإلًاهباشمكلذريثأتنوكينلو،هسفنلتاقلا
:ةقبطمنانسأبيطرشلالأس
؟كنعثحبأيننأعقوتتكلعجييذلاام-
يـبولسأبكلذبمايقلايناكمإبناكاذإو.بسحفملعأانأ-

.هديرتامىلعلصحتسف
؟هديرأيذلاامو-
له.كدحوكلذنمنكمتتسو،ّيلعضبقلايقلتنأديرت-

؟وتفاراينآلاينعمست
.معنلوقيلهاوقعامجتسانمنكمتينألبقهسأريطرشلازه
نوضغيفسندرونهزتنميفيمطوطلالاثمتلادنعينقالً،اذإ-

.قئاقدرشع
،يئاملاضوحلابناجبعقيسندرونهزتنمف،ركفينأوتفارلواح

نمكانهنايقتلياذامل،نكل.قئاقدرشعنملقألالخلوصولاهناكمإبو
!؟يرحبلاسأرلاةياهنيفهزتنميف؟نكامألالكنيب



:هريكفتىلعهبيجيهنأولامكتوصلالاق
يأتيأراذإ.كدرفمبتيتأكنأنمدكأتلانمنكمتأيكل-

.دبألاىلإلحرأسفترخأتنإوأ،رخآيطرش
نلوهف؛ةجيتنىلإلصيلهتاباسحىرجأو،ةعرسبوتفارنهذلمع

يفرسفينأهيلعاذل،تقولااذهيفلاقتعاقيرفميظنتنمنكمتي
.زاتمماذه؛هدرفمبلاقتعالابهمايقببسبوتكملاهريرقت

؟نآلالصحيسيذلاامً.انسح-
يمالستساطورشنمضتيًادقعكيطعأسو،ءيشلكبكربخأس-

.هيلععقوتل
؟طورشلاهذهعونام-
حامسلامتينلامك،ةمكاحملالالخدافصأيأعضوديرأال-

الثيحامناكميفيمكحةدميضقأنأديرأو،لخدتلابةفاحصلل
.نيرخآلاءانجسلابطلتخأ

:هديةعاسىلإرظنيوهولاقو،امًاعونقانتخالابوتفارسحأ
ً.انسح-
بتكلاعيمجويتفرغيفًازافلتديرأ.ىرخأطورشكانه،ةظحل-

.اهبلطأدقيتلا
.كلذلبترنس-
.كعميتآسيطورشىلعدقعلاعقوتنيح-
؟...نعاذام-
نأهربختلةعراستمةرافصترهظنيحمالكلابأدبدقوتفارناك

.ةملاكملاىهنأدقرخآلاصخشلا

رصقأدصقدقنكيملو.نفسلاضوحبناجبهترايسوتفارفقوأ
ناك.لخدينيحسندرونللضفأةيؤرهحنميقيرطلااذهنكل،قرطلا
رفصألابشعلابةاطغمٍباوروتارممبةجومتمضرأىلععقيريبكلاهزتنملا
مويغلاىلإدقعلابةئيلملاةنكادلااهعباصأبراجشألاتراشأامنيب،لباذلا
عرسيلجركانهناك.يوكسأةريزجفلخرحبلانمةمداقلاةرهفكملا
ثيمسعوننمهسدسموتفارسسحتف،بارطضابهدوقيجئاهبلكفلخ
ضيبألاضوحلاادب.سندرونةكربربعيناكامنيبهفطعمبيجيفنوسيوو
.ءاملاةفاحىلعريبكمامحتساضوحكغرافلا

،راتمأةرشعلعفترملايمطوطلالاثمتلاةيؤرنمنكمت،فطعنملاءارو



.نغريبسيسأتلةئامعستلاىركذلاةبسانمبلتايسنمنينطةنزبةيدهوهو
.هئاذحتحتةللبملارجشلاقاروأقحسوهسافنأتوصعامسنمنكمتو
.ههجوىلعةريغصتارطقتطقاست،لوطهلابرطملاأدبنيحو

ًاهجاوميمطوطلالاثمتلابناجىلإفقيديحوصخشكانهناك
نمسيلوهاجتالاكلذنميتأيسوتفارنأفرعيناكهنأولامك؛وتفار
.ىرخألاةهجلا

ىلعفقوتيلتاوطخةدعرخآيشميوهوسدسملاىلعوتفارطغض
.رمألاقدصيملذإ؛رطملانمهينيعكرفو،نيرتمدعب

:هديدحتنمنآلاىوسنكمتيمليذلاتوصلالاق
؟تأجافتله-
ً.اددجملمعلابهنهذأدبدقف،وتفاربجيمل
:توصلالاق
تفرعدقف.كفرعينمانأتنكيننكلينفرعتكنأتدقتعا-

.كدرفمبكلذبمايقلالواحتسكنأ
:توصلالاقف،وتفارقدح
.ةبعلاهنإ-
:لاقووتفارلعس
!؟ةبعل-
.بعللابحتتنأ.معن-
هنأنمضتةقيرطبهكسمأو،سدسملانزخمىلعهتضبقوتفارمكحأ

:لأسمث،ةعرسبهبحسلرطضالاحيفهبيجيفقلعينل
؟تاذلابانأاذامل-
.لضفألادضالإبعلأالانأو،لضفألاتنككنأل-
.نونجمتنأ-
:ةريغصةماستبابرخآلاباجأف،ةرشابممدنمثكلذبوتفارسمه
انلكنحن...نونجمًاضيأتنأكنكل،كلذيفكشكانهسيل-

.اهنطومىلإاهقيرطىلعروثعلااهنكميالةبرطضمحاورأنحنف،نيناجم
؟هذهدونهلاعنصاذاململعتله.كلذكرمألاناكاملاطل

امنيب،ةرجشلاىلعهتبابسةمجرببوتفارمامأفقاولاصخشلارقن
نويعبيرحبلاقيضملاربعاهضعبقوفةمثاجلاةتوحنملالاكشألاتقدح
.ءايمعةريبكءادوس

:صخشلالمكأ



عمىلبييمطوطلالاثمتلانأالإ،هوتتاليكحاورألابقارتل-
.ىلبيالنأيغبنيهنأ

.يئاملاضوحلايفقيرطبلاةقطنمنمشجأخارصتاوصأتردص
؟اهتلتقَِملينربختسله-
ً.اضيأشجأحبصأهتوصنأظحالكلذوتفارلاقنأدعب
.ةيلسمتناكدقل.وتفارايةبعللاتهتنادقل!راعللاي-
؟كقحالأيننأتفرعفيكو-
ناك.ءارولاىلإةوطخًايئاقلتوتفارعجارتف،هديرخآلاصخشلاعفر

ىلعرضخأرجحكانهناك،اهلفسأيفو...ةدالق...اهنمىلدتيامءيشكانه
.ةوقبقفخيهبلقبوتفارسحأف،دوسأقشعمةعمدلكش

اهنكل.ةيادبلايفًائيشلوقتنأدنالتيهينوألبقتمل،عقاولايف-
.عنتقتنأباهسفنلتحمس؟كلذلوقأفيك...اهسفنلتحمس

:ركفيوأسفنتينأنودنموتفارباجأ
.بذكتتنأ-
لبقتسكنأتفرعاذكهو،كءالمزربختالنأاهترمأكنإتلاق-

كتصرفّيلعضبقلاكءاقلإنأنظتكنألكدحوانهىلإيتأتسو،يضرع
؟كلذكسيلأ.ديدجنمقلأتلل

دقناكيذلاوتفارهجوىلعقرعلاكدرابلافيفخلارطملالاس
.طابضناوءطببثيدحلاىلعزكروهسدسمدانزىلعهعبصإعضو

كانهو،رحبللكرهظًايلومفقتتنأف،أطخلاناكملاترتخادقل-
.برهينأدحألنكميال.كانهقرطلالكىلعةطرشتارايس

:ًالئاققمعبءاوهلاهلهجاوملاصخشلاقشنت
؟تريغايهمشكناكمإبله-
؟وهام-
دكأتمانأ.كلذلكفرعتكنكل؛ةزيممةحئارنيلانيردألل.فوخلا-

ىليلةحئارتناك.مهبرضتتنكنيذلاءانجسلاىدلاهتممشكنأنم
كنألامبرً.اضيأينوأو،اهمدختسأسيتلاتاودألاتأرنيحةصاخو،كلذك
دقتعتالأ.ةزفحمةحئاراهنإ.اهلثدحيسامتفرعدقفىليلنعاهتربخأ
روثعللةحئارلاهذهمدختستةمحاللاتاناويحلاضعبنأتأرقدقل؟كلذ
نأفرعتاهنكل،ءابتخالالواحتيهوةشعترملاةيحضلاليخت.اهتسيرفىلع
.اهلتقتساهفوخةحئار

نايلدتتنيزافقنيتيدترملاهتلابقفقييذلاصخشلايديوتفارىأر



.جورنلايفةنيدمربكأيناثزكرمنمبرقلابو،راهنلاحضويفاناك.نيتغراف
،ديجيدسجماوقىلعظفاحيناكهنإف،نسلايفهمدقتنممغرلاىلعو
جارخإو.امًاعونةميلسلاتقلايفهتاينقتوةعيرسهتاسكعنمتناكو
ًادجًافئاخناكاذاملف،ةيناثلانمءزجنمرثكأقرغتسينلسدسملا
؟همفيفكطصتتناكهنانسأنأةجردل



لومحملافتاهلا
ًاضمغمراودلاهيسركىلعءارولاىلإراكسسونغاميطرشلاىنحنا

هجتتوةلذباهيفيدترتةروصهلتءارتيتلاروصلالوأتناكو،هينيع
تناك...هديةعاسىلإرظنو،ةعرسبًاددجمهينيعحتفف،رخآلافرطلاوحن
ةيرايعملاتاءارجإلابماقهنأامبةحارتساقحتسيهنإ.ةسداسلاىلإريشت
نإدكأتيلتايفشتسملاعيمجبلصتاثيح؛نيدوقفملاصاخشألاىلعروثعلل
ةرجألاتارايسيتكرشبلصتاامك،ركيبتريباولبقتسادقاوناك
اهتارايساهبتماقيتلاتالحرلانمققحتويسكاتولسوأويسكاتسجرون
ىلعًاديكأتىقلتيلاهفرصمىلإثدحتمث،ةيضاملاةليللافوهنمبرقلاب
بحسمتيملامك،ءافتخالالبقاهباسحنمةريبكغلابمبحستملاهنأ
يفةطرشلالاجرلحيرصتلامتو.ةقباسلاةيسمألاوأمويلالالخغلبميأ
ملمهنكل،ةيضاملاةليللالالخنيرفاسملامئاوقةعجارمبنيومردراغراطم
ةرئاطلالقتسايذلابيليفاهجوزىوسركيبمسابرفاسميأاودجي
ىلإرحبتيتلاتارابعلاتاكرشعمراكسثدحتو.نغريبىلإةهجتملا
نإثيح،ارتلكنإىلإاهباهذلامتحامدعنممغرلاىلعارتلكنإوكرامنادلا
حومطلايطرشلالسرأو.مهلهرهظأدقو،اهرفسزاوجبظفتحياهجوز
عيمجربخأمث،ساشريكأوولسوأيفقدانفلاعيمجلداتعملاينمألاسكافلا
.ةحوتفممهنيعأءاقبإةرورضبولسوأيفتايرودلاتارايساهيفامبتادحولا

.لومحملافتاهلاةيضقىوسقبتملو
عوطقمناكققحملانكل،عضولابهملعأويراهبسونغاملصتادقف

ةلئسأةدعيراههلأسوً،اعومسمريفاصعلاةقزقزتوصناكامك،سافنألا
رمملاىلإهجوتوراكسضهن.ةملاكملايهنينألبقلومحملافتاهلالوح
امنكل،ناكملامعيرونلاوً،احوتفمتاربنيرتاكبتكمبابناكثيح
.ىلعألاقباطلايففصقملاىلإملسلادعصف،لخادلايفدحأنم

ظفاحءاعويفةنخاسةوهقىوسبرشيولكؤيامكانهنكيمل
يفنكيملو.بابلابناجبةينيصىلعىبرمو،حلامتيوكسبو،ةرارحلل
تسلجيتلاتاربنيرتاكمهنيبنم،نيسلاجصاخشأةعبرأىوسةفرغلا
سأكاهمامأتناكو.فنصميفًافلمأرقتيهورادجلابناجبةلواطىلإ
تاذةراظنتعضوامنيب،نيتريطشيوتحتةحوتفمءادغةبلعو،ءاملانم
.ىرتداكلابنيتقيقرنيتسدعوقيقرراطإ



وهواهلأسيلاهتلواطىلإهجوتو،ةوهقلاضعبهسفنلراكسبكس
:سلجي

؟كلذكسيلأ،يفاضإتقوللمعللنيططختِتنأ-
،فلملانعاهرظنعفرتنألبقةديهنتعمسهنأراكسسونغامنظ

:ًالئاقمستباف
يكرتتنألبقتفرعدقل.عنصلاةيلزـنمرئاطش؟تنمخفيك-

ىتحنيلمعتسكنأوةسماخلاةعاسلادنعقلغيانهفصقملانأتيبلا
.ةققحمنيلمعتامدنعنينوكتاذكهنكلو،فسآ.ةرخأتمةعاس

ً؟اقح-
ةدوعلالواحتتناكثيح؛هيلإاهينيععفرتنأنودنمكلذتلاق

.اهفلمتاحفصىلإ
ةلوطمةرظنيقليلةصرفلالغتسيوهتوهقفشتريوهوراكسباجأ

مرخملافرطلاةيؤرهناكمإبناكو،مامألاىلإةينحنمتناكدقف؛اهيلع
:اهصيمقتحتاهردصةلامحل

يأيدلتسيلذإ،مويلاةدوقفملاةأرملاةيضقىلإيرظنا.معن-
دقاهنأيفركفأانأو،انهسلاجيننكل،يريغاهيلعلصحيملتامولعم
يفرجشلاقاروأوأجلثلاتحتدقرتيهامبر.فوهيفلازتالنوكت
.انهةريثكلاةريغصلاتاريحبلاوألوادجلادحأيفامبروأ،امناكم

.تاربنيرتاكهبجتمل
؟كلذنظأَِملنيملعتله-
:فلملانعاهينيععفرتنأنودنموةباتربهتباجأ
.ال-
تعفرف،ةرشابماهمامأًالومحمًافتاهعضوو،ةلواطلاربعراكسددمت

:اهللوقيلمالستساباههجونيرتاك
،امًاعونديدجعارتخاهنأنينظتكنأضرتفأ.لومحمفتاهاذه-

لوأءارجإبربوكنيتراملومحملافتاهلاعرتخمماق1973ماعيفنكل
اذهنأنعةركفىندأهيدلنكتملعبطلابو،لزـنملايفهتجوزعمةملاكم
صاخشألاىلعةطرشلااهيفرثعتيتلاقرطلامهأنمحبصيسعارتخالا
يعمتستنأكيلعفةديجةققحمينوكتنأنيديرتتنكاذإ.نيدوقفملا
.تاربايءايشألاهذهيملعتتو

ةماستبااهيتفشتلعدقوراكسىلإترظنو،اهتراظننيرتاكتلازأ
:اهريسفتنمنكمتيملهنكلاهبحأةريغص



.ةيغاصناذآيلك-
لومحملافتاهلاو،ًالومحمًافتاهكلمتركيبتريبنأل،زاتمم-

اهيفدجاوتييتلاةقطنملايفتاطحملااهطقتلتنأنكميتاراشإلسري
اذهلً.اضيأكعمفتاهلانيلمحتنيحامنإو،نيلصتتنيحطقفسيل؛فتاهلا
نمهتيطغتمتتهنأل؛ةيادبلاذنميولخلافتاهلابنويكيرمألاهامسأببسلا
،رونيليتنمتققحتدقو.ايالخيأ،ةريغصتاحاسميفتاطحملبق
فتاهنمتاراشإىقلتتتلازامفوهيطغتيتلاةطحملانأتدجوو
نألمتحملاريغنمو،فتاهلادجنملوهلماكبلزـنملاانشتفاننكل.تريب
.ةبيرغةفداصمنوكيسكلذنأللزـنملانمبرقلابهتعاضأدقنوكت
...اذكهو

:لاقوةليحهميدقتدعبةفخبعاللعفيامكهديراكسعفر
.ثحبقيرفلاسرإلئراوطلامسقبلصتأسيتوهقيهنأنأدعب-
:ةحفصلاريدتوفتاهلاهلررمتيهونيرتاكتدر
ً.اقفومًاظح-
؟كلذكسيلأ.ةقباسلالوهاياضقىدحإهذه-
.حيحصاذه.معن-
.جايتهاةلاحيفًالسلستمًالتاقكانهنأنظي-
.فرعأ-
،ىلوألاةرملاتسيلهذهو.ئطخمهنأًاضيأنيفرعتامبرً،اذإً؟اقح-

ةدحتملاتايالولايفاننأدقتعيلوهف.نيلسلستملاةلتقلابةياغللسووهموهف
يفلسلستملتاقيأىلعروثعلانمنآلاىتحنكمتيملهنكل،ةيكيرمألا
.دالبلاهذه

كيوكساموت:ديوسلايفنيلسلستملاةلتقلانمديدعلاكانه-
...نيديهروتوسوينوسأنوجو

:ًالئاقراكسسونغامكحض
ءايشألاضعبملعتبنيبغرتتنكنإ،نكل.كبجاوتزجنأدقل-

ً.اعمجرخننأحرتقأيننإفمئارجلايفديجلاقيقحتلانع
...الانأً.اركش-
.ماعطلاضعبلوانتنو-
اهترظنلناكثيح؛نايقتلتامهتارظنلعجنمراكسنكمتً،اريخأ

لثمىأردقنكيمل.اهلخادمرطضتًانارينكانهنأولامك،بيرغقيرب
نكمتورانلامرضأدقف؛هبببستنمهنأنظو،لبقنمجهوتلااذه



.امهثيدحلالخنماهيلإءاقترالانم
...هنأىلعرمألاىلإرظنلاكنكمي-
:ةبسانملاةملكلانعثحبيهنأرهاظتو
.بيردت-
هدسجوعراستيهضبنبراكسسحأامنيب،ةضيرعةماستباتمستباف

.لعتشي
.لوهذلابراكسسونغامرعش
دعتبا.ةينبيطنعحئاصنلاضعبكيطعأينعد.راكسايًانسح-

يففصقملايفةوهقلابرشىلعكتقوردهتالو،لمعلايفءاسنلانع
نأينربختنألواحتالو.مهمليلدىلإتلصوتدقكنأدقتعتتنكلاح
وهو،لوهققحملابلاصتالاكيلعنإذإ،ئراوطلامسقبلاصتالاكناكمإب
لاصتالابهسفنبموقيسمث،ثحبقيرفليكشتمتيسناكنإررقيسنم
سيلو،كلذبمايقللًاديجنوؤّيهمصاخشأدجويثيحتايلمعلازكرمب
.انهنمقيرفدرجم

ةرارحللمواقملاىوقملاقرولانمعونصملابوكلانيرتاكتقحس
ملعيلفافتلاللةجاحبنكيمليذلاراكسفلخةمامقلاةلسوحنهتمرو
راكسناك،نيحلاكلذيف.تفقوواهفلمتقلغأمث،فدهلائطختملاهنأ
.امةجردلهسفنىلعرطيسدق

.تاربايهنيليختتيذلاامفرعأال-
.تاملكلاىلعروثعلاهنكميال..ً.ابت.تاملكلاىلعروثعلاعطتسيمل
.بسحفرومألاضعبكملعأنأكيلعضرعأيننإ-
ةيؤربهلحمستلتحازـناةراتسنأولامكاههجويفامءيشريغت

تملكتنيحو،ثدحيملًائيشنأالإ.هبرضتساهنأةظحللدكأتف،بهللا
كرحتمليهف،طقفاهينيعيفثدحيناككلذلكنأكردأًاددجم
ً.امامتًائداهاهتوصيقبامكً،اعبصإ

.كمهفتأسأنإًارذعكحيمتسأ-
كلذربتعتاهنأتحوأاههجوريباعتنأنممغرلاىلعكلذتلاق

:تعباتمث،لمتحمريغ
لغنإليوجهسفانمبامنإوهتجوزبلصتيملربوكنيترام،ةبسانملاب-

وأ؟رومألاضعبهميلعتلىعسيناكهنأدقتعتله.ليبتاربتخميف
؟حجبتيل

ةأرملاهذه..ً.ابت.فصقملابابهاجتابرداغتيهوراكساهدهاش



هنأنمًادكأتمناكهنكلامءيشباهيمروضوهنلابةبغربسحأ!ةنونجم
.اهبيصينل

،مظتنتهسافنأتأدبامنيب،هعالضأىلعناطغضتهيتئربيراهسحأ
تناك.هردصيفودعيًابنرأنأولامكةعرسبضبنيهبلقيقبنيحيف
ةباغلاةفاحىلعفقوامنيب،قرعلابةلقثماهيدترييتلابيردتلاسبالم
نيبرحلانيبينبملايلمعلامعطملااذهناكثيح؛غريبيكإمعطمبناجب
قوفعفتريذإ،ولسوألحرفورخفردصمتاقوألانمتقويفنيتيملاعلا
نعاوفقوتنئابزلانأالإ.قرشلايفةردحنملالابجلاةلسلسىلعةدلبلا
،حبارريغناكملاحبصأف،ةباغلاىلإةنيدملازكرمنمةليوطةلحربمايقلا
يطسوتمنينمدملاونسلارابكنمصقرلايسووهملًاناكمحبصيلروهدتو
يفو.نيرخآنيديحوصاخشأنعنيثحابلانيديحولاصاخشألاورمعلا
قوفانهىلإهترايسدوقينأيراهبحأاملاطل.معطملاقالغإمت،ةياهنلا
ضرألاىلعتارمملايفضكريلةنيدملابةطيحملارفصألاناخدلاةقبط
ناكو.هتالضعيفنبللاضمحقارتحابببستتوً،ايدحتلكشتيتلاةقهاشلا
ةريبكلاةفرشلاىلعسلجيو،معطملليعادتملالامجلامامأفوقولابحي
املكىضمتقويفتناكيتلاةدلبلاىلعةلطملاورطملاهايمبةللبملا
ًاقباسًاقشاعحبصيلهكالمألكرسخوًايفطاعًاسلفمحبصأنآلاهنكلهكلمي
.ةلوحتمفطاوعب

نمةيلبجلاتاعفترملابطاحمٍداويف،لفسألايفدقرتةدلبلاتناك
نإنويجولويجلالاقذإ؛يرحبلاسأرلاىلإديحوذفنمعم،بناوجلالك
يراهلنكمي،تايسمألاهذهلثميفو.ةدماخةيناكربةهوفتناكولسوأ
اهلالخنمعشتضرألاحطسيفبوقثدرجمةدلبلاءاوضأنأليختينأ
ةرينمءاضيبةلصافكضبارلاجلزتللنلوكنيملوهردحنمنمو.ةجهوتملاممحلا
ددحينأيراهلواح،ةدلبلانمرخآلافرطلاىلعةيلبجلاةفاحلاىلع
.ليكارلزـنمناكم

راكسنموتللهاقلتيذلايفتاهلالاصتالايفو،ةلاسرلايفركفو
أطابتيأدبدقهبلقناكو.دوقفملاتريبفتاهنمةثعبنملاةراشإلالوح
لازيالهنأهملعتغامدللةئداهوةمظنمتاراشإلوحيو،مدلاخضيلنآلا
ركف...بلقلا.ةطحمللتاراشإلالومحملافتاهلالوحيامكًامامتً؛ايح
ىتحهنمصلختيململفً،اميقسًاريكفتكلذناك.ةلاسرلا...ةراشإلا...يراه
ةرايسلاىلإضكرلايفاهقرغتسيسيتلاةدملابسحيلازيالملو؟نآلا



؟فوهىلإةدايقلاو

ربونصلاراجشأىلإاهتيكلمربعرظنت،خبطملاةذفانمامأليكارتفقو
عطقناكسللعامتجاءانثأتحرتقادقتناكو،ناريجللاهتيؤرقيعتيتلا
ةسامحلابايغنأالإ،ءوضلانمديزملالوخدبحامسللراجشألاضعب
تعنمدقل.حارتقالاىلعتيوصتلابلطتملكلذلً،احضاوناكهتقاليذلا
ردحنمىلعاهوبحأكلذلو،لخادلاىلإرظنلانمسانلاربونصلاراجشأ
تناكثيح،ةدلبلاقوفضرألاشرتفيلازيالجلثلاناكو.نلوكنيملوه
يهوتاينحنملاربعًادوعصاهقيرطقشتوفلوفوويلبدمأيـبتارايس
يذلاءاشعلاو،ةيئابرهكلابأرملاباوبأثيح؛مهلزانمىلإاهباكربةدئاع
نيظحيوةيضايرلايداونلاندصقييتاوللاتاليحنلاتويبلاتابرهرضحت
.لافطألاتايبرمنمةدعاسملاضعبب

،اهيبأنعهتثرويذلايـبشخلالزـنمللةبلصلاةيضرألالالخنمو
قباطلايفغيلوأةفرغنمةثعبنملاىقيسوملاتوصليكارعمسىلإىهانت
مل،رمعلانمةرشعةيداحلايفتناكنيح.وهةقرفونيلبزدل...لوألا
غيلوأنكل،اهيدلاوليجنمىقيسوملاهعامتساليختتنأنكمملانمنكي
.يقيقحفغشباهلعمتسادقو،يراهنمتاناوطسألاهذهىلعلصح

.هعماهتايركذلحمضتامكهلالحمضاىدمو،يراهلوحنىدمبترّكف
،ةميمحةقالعىلعهعمتناكصخشيفتخيوىشالتينأفيخموهمك
ةجردلًاريثكامهضعبنمنيبّرقماناكدقف:ببسلاوهكلذناكامبروأ
ملحك؛يقيقحريغرمألاادب-كلذكادوعيملامدنع-دعباميفهنأ
نمناكببسلااذهلامبر.اهسأريفىوسثدحيملهنألةعرسبهتيسن
ربعسيلهتوصعامسو،هتحئارقشنتو،هقانعو،ةيناثهبءاقللائجافملا
مراصلاههجويفنيتمعانلانيتفشلايذهمفنمةرشابمامنإوفتاهلا
امكملكتيوهوةوقبناضموتنيتللانيواقرزلاهينيعيفرظنلاو،دعجملاو
.لبقنملعفيناك

نألو،اهرهظءاروهتمروىهتناكلذنألةديعستناك،كلذعمو
هعقاوبلجينلو،هعماهلبقتسمكراشتتنلًاصخشحبصأدقلجرلااذه
.امهتايحىلإعيضولا

ً،ابيرقلصيس...اهتعاسىلإترظن.ريثكبلضفألب...لضفأنآلايهف
ً.امئادتقولاىلعلصييراهلًافالخوهف

ناكسةيعمجةياعربةلفحيف...امًامويةأجفكانهسايثامفقو



لبقنمًاوعدمناكامنإو،ىتحيحلايفشيعينكيمل.نلوكنيملوه
امهثيدحمظعمناك.ةيسمألالاوطاثدحتوليكارعمسلجدقو،هئاقدصأ
نإاهلأسمث،ءابطألالعفيامكهابتناباهلىغصأثيح،عقاولايفاهنع
،ندوكيفوهيفينفلاداتسنوأينيهزكرميفضرعمةيؤرببغرتتناك
سقطلاناكً.اضيألافطأللًاضرعمكانهنإذإ؛امهلغيلوأمامضناببحرو
نكلً،ادكنغيلوأو،ةدوجلاةطسوتمةينفلالامعألاتناكامك،اهنيحًائيس
لوحةعذاللاهتاقيلعتويهاكفلاهسحبوجلانيسحتنمنكمتسايثام
امهدعوو،هتركفنعرذتعاو،امهتيبىلإةرايسلابامهلصوأمث.نانفلاةبهوم
هنمابلطيملامدعباميفرخآناكميأىلإامهذخأيالنأةماستباب
اهبلصتامث،عوبسألاناوستوبىلإسايثامبهذكلذدعبو.عبطلابكلذ
ً.اددجمايقتلينأنكمملانمناكنإاهلأسيلهتدوعءاسم

ةرايسدوقيناك.قلزـنملارمملايففطعنتةرايستوصتعمس
نكر.ةركفلاتبحأاهنكلاذاملطقفرعتمل.زارطلاةميدقدروكأادنوه
هنأتبحأامكً،اضيأكلذبحتتناكو؛هلخادسيلوبأرملامامأةرايسلا
مث،ةيشامقةبيقحيفمامحةبيقحوةفيظنةيلخادسبالمهعمرضحي
ديرتىتماهلأسينيحًاضيأتبحأدقو.يلاتلاحابصلايفهعماهذخأي
،عبطلابنآلااذهريغتيس...تاملسمكرومألاعمهلماعتمدعوًاددجمهتيؤر
.كلذلةدعتسماهنكل

ةذفانلمستباوً،ابيرقتيراهلوطب؛ًاليوطناك.ةرايسلانملجرت
ةليوطلاهتبوانمدعبديدشلاهقاهرإنممغرلاىلعينايبصلاههجوبخبطملا
تعمس.اهّبحيلجرل..ً.ارضاحنوكيلجرل...اذهلةدعتسماهنإ،معنً.ادج
عوبسألاهايإهتطعأيذلاحاتفملا...يمامألابابلالفقيفروديحاتفملا
ةركذتوتللىقلتلفطك؛ةيادبلايفًادجًابرغتسمسايثامادب.تئافلا
.الوكوشعنصمل

يفوصلاهفطعمىتحهنأتركف.هيعارذنيباهمضيللخدوبابلاحتف
.اهدخىلعةبطروةمعانهتشامقتناك.ةيكزةحئارهنمحوفت

:كحض
؟رمألاام-
:تسمهف
.ليوطتقوذنمةظحللاهذهرظتنأتنك-
.نمزلانمةهربلاذكهافقوو،اهينيعتضمغأ
نملضفأ..ً.اديجهلكشناك.مسابلاههجوىلإترظنوهنعتدعتبا



.يراه
ثيحةلسغملاىلإهجوتمثهقلعو،هفطعمرارزأكفو،هسفنررح

نولماعتيثيح؛حيرشتلامسقنمداعاملككلذبموقيناك.هيديلسغ
نيحديكأتلابلعفييراهناكامك؛تارضاحملالالخةيقيقحثثجعم
،ةلسغملاتحتةنازخلاسايثامحتف.لتقةميرجيفقيقحتلانمدوعي
.روبنصلاحتفوخبطملاضوحيفاهعضوو،اطاطبلانمتابحعضبجرخأو

؟يتزيزعايكمويناكفيك-
ملعيهنأامك.ةقباسلاةليللانعنولأسيلاجرلامظعمنأتركف

يهوتملكتفً.اضيأكلذلهتبحأدقو،هجاعزـناِدبيملويراهتقتلااهنأ
يفةدلبلاىلإربونصلاراجشأربعاهتارظنتهجتاامنيب،ةذفانلانمرظنت
ةدراطميف،لفسألايفكانهيراهناك.ألألتتءاوضألاتأدبثيحلفسألا
ذإ،هلايحىسألابرعشتتناك.هدجينلوهدجيملءيشءارواهنملمأال
يفةظحلكانهتناك،عقاولايف.هعمفطاعتلاىوسههاجتاهيدلقبيمل
نأنودنماهضعببةقلعمامهنويعونيتماصاناكنيح،ةيضاملاةليللا
لماكلابتهتنااهنكل،ةيئابرهكةمدصكتناك.امهيسفنريرحتنمانكمتي
،سايثامءاروتفقو.اهرارقتذختادقفرحسيأقبيملو،ةظحللالخ
.عساولاهرهظىلعاهسأرةدنسمهلوحاهيعارذتعضوو

ناكاميفهصيمقتحتكرحتتيهوهراتوأوهتالضعسسحتتعاطتسا
:لاقف،ةالقملايفاهعضيواطاطبلارشقي

.نايرخأناتنثاانمزلت-
رظنيًافقاوغيلوأناك.تتفتلافخبطملابابدنعةكرحبتسحأ

.امهيلإ
؟وبقلانماطاطبلانمديزملاراضحإكنكميله-
.نارهفكتنيتنكادلاغيلوأينيعتأركلذتلاقنيح
.هناكميفغيلوأيقبامنيب،سايثامتفتلا
.انأبهذأنأيننكمي-
هألميلةلسغملاتحتنمغرافلاولدلاذخأيوهوكلذسايثاملاق

:مامأللوطخيوهوغيلوأباجأف،اطاطبلاب
.انأبهذأس.ال-
.بابلانمجرخمث،سايثامنمولدلاذخأ
؟اذهلكمل-
:ليكارتدهنت



.مالظلانمفئاخهنإ-
؟لاوحألالكببهذمل،نكل.كلذتننظ-
.كلذهيلعيغبنيهنإلاقيراهنأل-
؟اذامهيلعيغبني-
:اهسأرليكارتزه
فاخينأديريالواهنمفاخييتلاءايشألاةهجاومهيلعيغبني-

.تقولالاوطوبقلاىلإغيلوألاسرإىلعداتعاانهيراهناكنيح.اهنم
.سايثامسبع
:نزحبليكارتمستبا
ىدبأنإيلإيغصيالغيلوأو،لافطأللًايسفنًاجلاعمسيليراه-

.لفسألايفشوحويأكانهسيل،لاوحألالكبو.ًالوأهيأريراه
:ضفخنمتوصبًالئاقدقوملاسايثامرادأ
؟كلذنمةدكأتمكلعجييذلاام-
:ليكارتكحض
؟مالظلانمفاختتنكله،سايثام-
:سايثامرشك
؟يضاملانعملكتينم-
دقل...معن...هتبحأ...لضفأةايح...لضفأاذه...هّتبحأدقل،معن

.هتبحأدقل...تلعف

ىلإًاقدحمةرايسلايفسلجو،ركيبلزـنممامأهترايسيراهنكر
لءاضتدقجلثلالجرناك.ةقيدحلاىلإذفاونلانمثعبنملارفصألاءوضلا
جايسلاوراجشألاىلإًادتمملازيالهلظنأالإ،مزقىلإلّوحتوهمجح
.داتوأنمنوكملا

ناك.ةيديدحلاةباوبلاريرصنملفجأو،ةرايسلانميراهلجرت
،تيبلاكًامامتةصاخةيكلمةقيدحلاف؛ًالوأسرجلانرهيلعيغبنيهنأملعي
.ركيبذاتسألاعمءيشيأةشقانملليملاوأربصلاكلتميملهنكل

جلثلالجرنعءوضلاسكعناو،ىنحنافةبطرةللبملاةيضرألاتناك
عطقلعجدقراهنلالالخنابوذلاناكً.ادماكًاجاجزناكولامك
،نآلاامأ.ربكألاتسيركعطقحبصتلكسامتتةريغصلاةيجلثلالاتسيركلا
لاتسيركعطقًادّمجمءاملاراخبفثكتوً،اددجمةرارحلاتاجردتضفخناف
حابصلااذهحبصأقرشملاوضيبألاومعانلاجلثلانأةجيتنلانوكتل،ىرخأ



ً.اطوغضموًايدامروًايساق
.مكلوهتضبقمكحأوىنميلاهدييراهعفر
.ينبلابشعلاىلإهيفتكنعتتفملاجلثلالجرسأرجرحدتف
هعباصأتلكشثيح،ةبقرلاىتحوىلعألانمًاددجميراهمكل

.هنعثحبيناكامدجووجلثلاربعهقيرطمحتقابلخملكش
يريليلسوربلعفامك؛جلثلالجرمامأرفظباهعفروهديبحس

.قزمملاهردصنموتللهجرخأيذلابلقلاهموصخ
ً.احوتفملازياللومحميضفورمحأايكونفتاه
يفًامدقتلكشينلكلذنأملعذإ؛ىشالترصنلابساسحإلانأالإ

ثيح،ةكرحتملاىمدللضرعيفيوناثدهشمدرجموهامنإو،تاقيقحتلا
دصقلافً،ادجًاطيسبرمألاناك.ةيفخلاطويخلاكيرحتبرخآصخشموقي
.هيلعروثعلامتينأوه

.بابلاركيببيليفحتفف،سرجلانرويمامألابابلاوحنيراهىشم
ولامكتارمةدعهينيعبشمرامك،ةلئامهقنعةطبرو،ثعشأهرعشناك
ً.امئانناك

.اهفتاهعونوهاذه.معن-
؟اهمقربلاصتالاكناكمإبأ-
هجوزرب،ةأجفو.يراهرظتناامنيبلزـنملايفركيببيليفىفتخا

أدبنيحهيلعةيحتلاءاقلإكشوىلعيراهناك.قاورلانمسانوج
يراهركذتو،"نيمنيكوبنامالبنامالب":ةيلوفطةمغنفزعبرمحألافتاهلا
ركف..."نيدنتوغلسيفابكنيت":ةيسردملاهيناغأباتكنميلاتلارطسلا
.ريغصلاكنباب

نهذيفريكفتللةبلصتملاةيلمعلاىأرامك،قرشيسانوجهجوىأر
همأفتاهةنرهعامسىدلهحرفلّوحتمث،رشابملاهجايتهاو،يـبصلا
اذهفرعيناكذإ؛هباعليراهعلبف،درجمديدشفوخىلإىشالتت
ً.اديجفوخلا

،بشخلاةراشنوصجلاةحئارمشينأعاطتساهتقشيراهلخدنيح
،ضرألاىلعةسدكموةعوزـنمرمملاناردجلكشتيتلاصجلاحاولأتناكو
ررم.فلخلايفيرجحلارادجلاىلعةتهابلاعقبلاضعبكانهتناكامك
عضومث،ةيبشخلاضرألاىلعةمكارتملاءاضيبلاةقبطلاىلعهعبصإيراه
هنإوأ؟اذكهصجلاقاذملهً.احلامهقاذمناك.همفيفهعبصإسأر



وحنىنحناوةعالويراهلعشأ؟ءانبلاقرعتنعجتانحلمتدرجمناك
.هاريوأهمشيءيشكانهنكيمل.رادجلا

رّكف،ةفرغلابميخملامالظلاىلإًاقدحمىقلتساو،هشارفىلإىوأنيحو
ضايبيفءطببيشالتملااههجووضرملاةحئاربوهمأيفركفو،سانوجيف
ً،ائداههوبأيقبامنيب،سيسعمبعليناكتضمعيباسأومايأل.ةداسولا
عامسهناكمإبنأنظ.لصحيملًائيشنأولامكفرصتلاعيمجلالواحو
فعاضتتةكرحتملاىمدلاطويختناكولامك،ةلاصلايفليئضفيفح
زتهيًاتهابًاضماوًاءوضلكشتومالظلامهتلتامنيبللستتولواطتتو
.شعتريو



ةيفخمتايئاصحإ
فلغيلنغاهبتكميفرئاتسلاربعليئضلاحابصلاءوضبرست

ترهظدقو،زيكرتبيراهلعمتسينغاهناك.يدامرلانوللابنيلجرلايهجو
تناكو.طسولايفنايقتلينيذللانيفيثكلانيدوسألاهيبجاحقوفديعاجت
ًاقفو-دوعتءاضيبةمجربةمظعلمحتةريغصةدعاقمخضلابتكملاىلع
ةيميداكألايفهتاونسلالخف.ادوسايوتيشويينابايلاةبيتكلادئاقل-شوقنلل
اهعطقيتلاةريغصلاعبصإلالوحتارضاحمىقلأدقنغاهناك،ةيركسعلا
ماعدعبو.1944ماعامروبنمباحسنالالالخهلاجرمامأسأيبادوساي
ةحفاكمةقرفلسيئركةطرشلايفميدقلاهلمعىلإنغاهةدوعنم
وهوكنحملاققحمللربصبعمتسا،مئادلكشبعاضوألاريغتعمو،ةميرجلا
."نيدوقفملاصاخشألا"ةركفلوحملكتي

دوقفمصخشةئامتسنمرثكأنعغالبإلامتاهدحوولسوأيف-
الامك،مهبلغأىلعروثعلامتي،كلذنمتاعاسعضبدعبو.ماعلك
.مايأةدعنمرثكألًادوقفمدحأىقبي

هيبجاحلصييذلاهفنأىلعأيفرعشلاىلعهعبصإبنغاهتبر
ناك...ةطرشلاسيئربتكميفةينازيملاعامتجالرضحينأهيلع.امهضعبب
.اهضيفختلوحعوضوملا

:يراهلاق
نموأ،ةيلقعلاتاحصملانمنورافنيدوقفملاصاخشألامظعم-

اوبرهنيذلالقعلايميلسنإىتح.فرخلانمنوناعينيذلانسلارابك
مهؤامسأترهظثيحً.اضيأمهيلعروثعلاّمتاورحتناوأنغاهنبوكىلإ
مهتفرجوأ،يلآلافارصلاةزهجأنمدوقنلااوبحسوأ،نيرفاسملاحئاولىلع
.ئطاشلاىلإجاومألا

:هتعاسىلإرظنيوهونغاهرانوغلاق
؟كتركفيهام-
.هذه-
.نغاهبتكمىلعنوللارفصأًافلميقليوهوكلذيراهلاق
.فلملاقاروأىلعهعبصإبلاجو،مامألاىلإنغاهىنحنا
يفريراقتلابتكييذلاعونلانمتسل!يراهايلوهللاي-

.ةداعلا



نآلااهبكربخأسو،ةمتاخلابتكنمانأنكل،راكسلمعاذه-
ً.ايهفش

.كلضفنمراصتخاب-
ناتليوطلاهاقاستناكو.هنضحيفنيتعوضوملاهيديىلإيراهقدح

لوقينإامهنأملعيناكذإً،اقيمعًاسفنذخأ.يسركلامامأنيتدودمم
:عجارتيأكانهنوكينلىتحعفترمتوصبكلذ

.صاخشألانمريثكلاىفتخادقل-
:نغاهبجاحنميمامألافصنلاعفترا
.حرشا-
تادوقفمءاسنءامسأبةحئالدجتس.6ةحفصلايفكلذدجتس-

ماعلاذنمنيفتخادقو،نيسمخلاونيرشعلاوةسماخلانيبنهرامعأحوارتت
رشعلاتاونسلالالخنهيلعروثعلامتيملءاسن.مويلاىتحو1994

...كلذىلعينوقفاوو،نيدوقفملاصاخشألاةدحوعمتملكتدقو.ةيضاملا
.ريبكددعلا،ةطاسبب

؟اذامىلإةبسنلابريبك-
ىلإةبسنلابو،ديوسلاوكرامندلاىلإةبسنلابو،يضاملاىلإةبسنلاب-

متينيرخآلاجرعمنشعيوأتاجوزتمءاسن...ةيناكسلاتاعومجملا
.ريبكلكشبنهليثمت

نهضعبلنكميو،لبقيذنمةيلالقتسارثكأءاسنلاتحبصأ-
رثؤينأكلذلنكمي.املجرعمرفسلاونهتالئاعنعلاصفنالاوباهذلا
ً؟اذإ.تايئاصحإلايف

نهنودجيمهنكلً،اضيأديوسلاوكرامندلايفةيلالقتسارثكأنحبصأ-
.دعباميفكانه

:نغاهدهنت
ململف،يعدتامكرايعملانعةدشبةفرحنمماقرألاتناكنإ-

؟لبقنمكلذدحأفشتكي
زكارمرظنتالةداعو،اهلمكأبدالبلالمشتراكسماقرأنأل-

ينطولجسكانهو.طقفاهتقطنميفنيدوقفملاصاخشألاىلإىوسةطرشلا
تاونسلالالخمسا1800ركذيسوبيركيفنيدوقفملاصاخشألابصاخ
طفنةصنمكثراوكلاونفسلاقرغتالاحاهيفامب؛ةيضاملانيسمخلا
ربعطامنأىلعثحبدحأالنأوهانهديصقلاتيب.دنالييكردنسكلأ
.نآلاىتحدالبلا



ةقطنمنعامنإو،يراهايدالبلانعلوؤسمريغيننكل.ديج-
.ولسوأةطرش

.ءاغصإلانمىهتناهنأىلإريشيلهيدييتحاربنغاهبرضو
:هنقذكرفيوهويراهلاقف
.ولسوأىلإتلصواهنأيهةلكشملا-
؟يهنم-
.جلثلجرلخادلومحملاركيبتريبفتاهتدجوةيضاملاةليللا-

انيلعنأدقتعأيننكليهاموأ،سيئرلااهيأيهنمديدحتلابفرعأال
.ةعرسبوكلذةفرعم

طغضيوادوسايةبيتكلادئاقعبصإكسميوهودورشبنغاهلاق
:هماهبإباهيلع

ءافتخالااذهنأردقأانأو.مامتهاللةريثمتايئاصحإلاهذه-
يذلاام،ينربخأاذل.ٍفاكريغكلذنكل،مامتهاللًاساسأنوكيسريخألا
؟ريرقتلااذهةباتكراكسنمبلطتكلعج

هاطعأويلخادلاهبيجنمًافلغمبحسمث،نغاهىلإيراهرظن
:هايإ

ةلباقملايئارجإدعبيـبصاخلاديربلاقودنصيفاذهتدجو-
صخشلمعهنأنظأانأونيحلاكلذذنمو.ربمتبسةيادبيفةينويزفلتلا
.نونجم

:يراهلهسأرزهتسلالمجلاهتءارقدعبو،ةلاسرلانغاهجرخأ
؟يروملايه/وهامو؟جلثلالجر-
.ولسوألتلصونماهنأىشخأ.ديصقلاتيبوهاذه-
:يراهلاقف،ةراتحمةرظنبنغاههجدح
.ءادوسمايأانيلعرمتسهنأدقتعأيننكلً،ائطخمنوكأنألمآ-
:نغاهدهنت
؟يراهايهديرتيذلاام-
.قيقحتقيرفديرأ-
زكرميفنيرخآلاطابضلامظعملاحكو،يراهىلإنغاهقدح

هنكل،رقتسمريغوًايلدجوًاسرطغتموهيأربًاثبشتميراهربتعيناك،ةطرشلا
.هدراطينللجرلااذهنألو،هسفنبناجلاىلعامهنوكلًاديعسناك

:ةياهنلايفلأسف
؟نمزلانممكلو؟ددعلامك-



.نيرهشلنيققحمةرشع-

:راكسسونغاملاق
ًاقيقحتاذهنوكينأضرتفملانمله!نيققحمةعبرأو!ناعوبسأ-

؟لتقةميرجب
:يراهبتكميفنيروشحملانيرخآلاةثالثلاىلإءايتسابهلوحرظن

.ةيلدجلاةدحولاكسينكيتميركنمملوهنرويبو،لوهيراهو،تاربنيرتاك
:هيسركىلعدنتسيوهويراهباجأ
ًاقيقحتسيلهبموقنسامنأامك.نغاههايإينحنماماذه-

.يلاحلاتقولايفلتقةميرجب
:تاربنيرتاكتلأسف
؟يلاحلاتقولايفوهامً،اذإ-
ةثيدحاياضقعمامًاعونهباشتتاهنكل،نيدوقفمصاخشأاياضق-

.ىرخأ
؟ةيفيرخلامايألادحأيفنبرهيتاوللالزانملاتاديس-
ىلإاهفاضأنتوتنمةيفيرةنكلاياقبعملاؤسلاملوهنرويبحرط

يليبليهوسيفلإلةليوطتاناوطسأةعومجمىلإةفاضإلاب،ةديجلاايازملا
ةيوديةطايخبتالذبثالثو،زرشتوركساذدنآنوسيجوزلوتسيبسكسو
ماعطةفرغثاثأو،ريرسىلإاهليوحتنكميةريغصةكيرأو،ليفشاننم
رخآبةمصاعلاىلإاهرطقو،ةبرعيفاهعيمجاهسدكلايجأةثالثللمعتسا
دقملوهنرويبناكو.1970زارطنموفلوفلاةرايسرجتلنوزامأةبرع
ملتقولااذهىتح،نكل.رنورك1200غلبملباقمنوزامألاةبرعىرتشا
نمرثكأللصيالدادعلانأل؛اهتعطقيتلاةفاسملاامملعيدحأنكي

نرويبهيلعناكاملكنعةرايسلاتربع،لاوحألالكيفو.مك100000
يهو؛هفرعءيشيأنملضفأاهتحئارتناكدقف.هدقتعياملكوملوه
يفلختامدصففخموتاكرحملاتيزوندعملاويعانصلادلجلانمجيزم
يذلايصخشلاقرعلاتبرشتدعاقمووفلوفكرحموهنولسمشلاتتهبأ
لكأتاداعنمةعومجمامنإومسجللًاقرعتسيلهنإرلومنروجبلوقي
ةآرملانميلدتملايورفلادرنلاناكو.نيقباسلانيكلاملاعيمجةايحبولسأو
رخاسلادعبلاو،ةيقيقحلاةفطاعللحيحصلاجيزملانعربعيً؛ايلصأًابغزًادرن
عرازملانباعمتبسانتيتلاةيلامجلاوةرباغلاةيكيرمألاةفاقثلانع
هنذأبزـنومارلاوىلوألاهنذأبزفيرميجلتصنيوهوعرعرتيذلايجورنلا



ًارمتعميراهبتكميفسلجيوهاه،نآلاو.امهيلكبحأدقوىرخألا
ةعبقلاتحتنمقثبناو.ركنتميطرشكودبيهتلعجاتسارزارطىلعةعبق
،ئلتمملاوريدتسملاملوهنرويبهجوبناطيحينايراننارمحأناريبكنافلاس
ناكو.رمتسملاشاهدنالاريباعتهاتحنمنيتللاًاليلقنيتزرابلاهينيعنازربيو
ريغصلاقيقحتلاقيرفلهمامضناىلعيراهرصأيذلاديحولاصخشلاوه
.هبصاخلا

.رخآرمأكانه-
ماوكأنيبطاقسإلازاهجليغشترزنعثحبيوهوكلذيراهلاق

ةباتكترهظنيحهينيعىطغو،راكسسونغاممتش.هبتكمىلعقرولا
نميراهتوصىتأامنيب،هناكمنملقتنامث،ههجوىلعةأجفةشوشم
:طاقسإلازاهجءارو

نيرهشلبقيـبصاخلاديربلاقودنصىلإةلاسرلاهذهتلصو-
اهتعابطتمتو،ولسوأيفيديربزكرمنمو،ناونعيأنودنمو،طبضلاب
.ةيداعةعباطب

حاتفمىلعتاربنيرتاكتطغض،لاؤسلانميراهنكمتينألبقو
نمعبرمىوسقبيملو،مالظلايفةفرغلاقرغتلبابلابناجبءوضلا
.ضيبألارادجلاىلعحوليءوضلا

.تمصبةءارقلااوأدبو

لجرًاددجمرهظيسو،ماعلااذهةرملوألجلثلاطقاستيسبيرقامع
لأستنأّالإكيلعام.رخآًاصخشهعمذخأيسجلثلايفتخينيحو.جلثلا
يذلانم؟جلثلالاجرعنصييذلانم؟جلثلالجرعنصيذلانم:كسفن
.فرعيالجلثلالجرنأل؟يروملادلو

:ملوهنرويبمتمت
.يرعاش-
:راكسلأسو
؟يروملايه/وهام-
.طاقسإلازاهجةحورملبيترلازيزألاىوسهبجيملو
:تاربنيرتاكتلاق
؟جلثلالجروهنم:وهمهألالاؤسلا-
:ملوهنرويبلاقف



.هسأرلصحفلجاتحيصخشهنأحضاولانم-
:مالظلابلقنميراهلاقنيحتعطقناراكسةكحضنكل
نمنويلصألاناكسلامهيروملاف.نآلاتيمصخشبقليروملا-

ءاحنأنمءاسنلتقبماقً،ايحيروملااذهناكنيح.ايلارتسأيفدنالسنيوك
ناكيقيقحلاهمسانكل،نهددعدكؤملكشبفرعيدحأال.ةفاكايلارتسأ
.ابمووتنبور

.تنطوةحورملاتزأ
:ملوهنرويبلاق
.هتلتقيذلالتاقلا...لسلستملتاق-
.هسأريراهزه
.نآلامهدحأعملماعتناننأكلذينعيله-
.لامتحالااذهداعبتسااننكميال،ةلاسرلاهذهلةجيتن-
:هديةحارراكسعفر
نأذنملسلستملتاقنمانترذحةرممك.ةظحلكدنعفق-

؟يراهايةيلارتسألاةيضقلاببسبترهتشا
.لقألاىلعتارمثالث-
:ةتصنماهنأدكأتيلتاربىلعةرظنةلجعبيقليوهوراكسباجأ
دوعيله.جورنلايفلسلستملتاقيأىلعرثعنمل،كلذعمو-

ةلتقلالوحيلارديفلاتاقيقحتلابتكمنماهتملعتيتلاةرودللكلذببس
؟ناكملكيفمهارتكلعجياماذهله؟نيلسلستملا

.امبر-
نينسملاضعبتنقحيتلاةضرمملاءانثتسابهنأكركذأينعد-

لسلستملتاقيأانيدلنكيمللاوحألالكبتوملاةفاحىلعاوناكنيذلا
ةدحتملاتايالولايفىوسنيدوجومريغصاخشألاءالؤهً.اقلطم.جورنلايف
.مالفألايفىوسنيدوجومريغمهكانهىتحو؛ةيكيرمألا

:تاربنيرتاكتلاق
.أطخاذه-
.بؤاثتلابيهترهاظتامنيباهتهجاوملنورخآلاتفتلا
كرامندلاوهدنلوهوايلاطيإوايناطيربواكيجلبواسنرفوديوسلايف-

سبنيمل،نكلو.ةلولحماياضقنعىوسملكتنالنحن،هدنلنفوايسورو
.ةيفخملاتايئاصحإلانعةفشتنببدحأ

درجمامنإو،مالظلايفجهوتملاراكسهجوةيؤريراهعطتسيمل



.تاربهاجتابةيناودعبمامألاىلإزربيوهوهنقذ
لئاسرلابًائيلمًاجردكيرأنأيننكميو!ىتحةثجانيدلتسيل-

لجر...نم...نمريثكبًانونجرثكأصاخشأاهلسرأ،ةلاسرلاهذهلةهباشملا
.اذهجلثلا

:ةذفانلاوحنهجتيوضهنيوهويراهلاق
يفهركذمتيمليروممساف؛ةمكحمةيضقلاهذهنأقرفلا-

ناكنيحابمووتنبورهمدختسايذلابقللاوهو.نآلاىتحقاروألا
.لاوجكريسعمًامكالم

يراهرظن.مويغلايفقشلالخنمراهنلاءوضةعشأرخآتللست
ً.اضيأريلسةقرفروضحلًاركابباهذلاىلعغيلوأرصأدقف،هتعاسىلإ

:ملوهنرويبمتمت
؟أدبنسنيأنمً،اذإ-
:راكسلأس
!؟اذام-
:هبغلابمبولسأبملوهررك
؟أدبنسنيأنمً،اذإ-
.هبتكمءاروىلإيراهداع
حرسماناكولامكمهتقيدحوركيبلآلزـنمىلإملوهايدع-

تنأو.صوصخلاهجوىلعحاشولاو،لومحملافتاهلاصحفتو،ةميرج
...يفمهبهبتشملاونيبصتغملاونيقباسلاةلتقلابةحئالدادعإكيلع،راكساي

:راكسلمكأ
.ةقيلطلاىرخألاةلاثحلاو،ةهباشماياضق...-
ناكنإىرنلنيدوقفملاصاخشألاريرقتةعجارمتاربايكيلعو-

.امطمنديدحتكناكمإب
دقف،ِتأيملهنكل؟طمنلاعونام:موتحملالاؤسلايراهرظتنا

:يراهلاقف.اهسأربةءاميإبتاربنيرتاكتفتكا
.اوقلطنا..ً.انسح-
:تاربتلأسف
؟تنأو-
.ركفأس-
نيتملكلاىلإ...هتاظحالمرتفدىلإرظن،بتكملانورخآلارداغنيح

.ةيفخمتايئاصحإ:امهبتكنيتللانيتديحولا



مالظلايفةفيثكلاراجشألاهاجتاباهنكميامعرسأبايفليستضكر
.اهتايحذاقنإلضكرتتناك.ديازتملا

سأفلاكسمتتناكو،جلثلابألتمايذلااهءاذحتطبردقنكتمل
،ةضفخنملاوةيراعلاناصغألاتاقبطربعتعفدناامنيب،اهمامأةريغصلا
.مدلابةاطغموءارمحاهديةضبقتناكو

،نكل.ةدلبلايفباذدقسمألابطقاستيذلاجلثلانأفرعتتناك
جلثلاف،ةرايسلابفصنوةعاسنمرثكأدعبتالادغوهيلوسنأنممغرلاب
ولىنمتتتأدبو.عفترملاناكملااذهيفعيبرلاىتحضرألاىلعىقبيدق
ىلعضكرتتناكولتنمت.لزعنملاناكملااذهىلإّطقاولقتنيملمهنأ
ثيح؛برهلاتاوصأىلعجيجضلااهيفىغطيةنيدميفدوسألاتلفسإلا
.لماكلابةديحوانهاهنكل.رشبلانمةنمآةعومجمنيبءابتخالااهنكمي

.ال
.لماكلابسيل



ةزوإلاةبقر
يفهركتتناك.ميخيمالظلاأدبامنيبةباغلاىلإايفليستضكر

لحينأيفبغرتمويلااهنكلً،ادجًاركابربمفونتايسمألولحةداعلا
مالظلا...ةباغلاقمعمالظيفئبتختتناكدقف،نكميامعرسأبليللا
ً؛اديجاهقيرطفرعتتناك.اهيفخيوجلثلاىلعاهتاوطخراثآوحميدقيذلا
وأةعرزملاىلإةدئاعضكرتملثيحباهرثأىلعروثعلااهناكمإبثيح
دهشملاريغجلثلانأيفنمكتةلكشملانأالإ.اهيعارذىلإ...ىلإةرشابم
ملاعملاعيمجىّوسو،ةفولأملاروخصلاوتارمملاىطغو،ةتئافلاةليللالالخ
.اهرعذءارووداوسلايفٍفتخموهوشمءيشلكف...قسغلاىلإةفاضإلاب

؛ءودهلارادجتقرتخايتلاةعطقتملااهسافنأواهثاهللعمتستلتفقوت
لوحفوفلملانوهدللمواقملاقرولاقزمتتناكولامكتوصلاادبثيح
عطتستملو،اهسافنأىلعةرطيسلانمتنكمت،ةياهنلايفو.اهيتنباءادغ
اوناك!لودجلا.لودجريرخواهنذأيفاهمدضبنىوسءيشيأعامس
نوثحبيوأ،كارشألانوبصنيو،توتلانوفطقينيحلودجلانوعبتيةداع
ناكو.اهقرسدقبلعثلانأمهميمصيفنوملعياوناكيتلاتاجاجدلانع
.ًالجآوأًالجاعةرايسرمتسثيح،يوصحقيرطىلإيدؤيلودجلا

.جلثلاقحسوأناصغأرسكتوأتاوطخيأتوصعمستدعتمل
هاجتابةقاشربتكرحتو،مامألاىلإاهدسجتنحأ؟رارفلانمتنكمتامبر
.ريرخلاتوص

ضفخنميفءاضيبريرسةءالمىلعقفدتيناكولامكلودجلاادب
.ةباغلاضرأيف

قرتخيواهيلحاكفصتنمىلإءاملالصيل،ةرشابمايفليسهيفتضاخ
تأدبمث.اهيقاستالضعدمجهنأةجردلً،ادجًادرابءاملاناكو.اهءاذح
ةيلاعًاتاوصأةردصمهايملاهيلإقفدتتيذلاهسفنهاجتالابًاددجمضكرت
دحأال...راصتنالابرعشتيهوتركف.ةليوطتاوطخيفاهيقاسعفرتيهو
.ضكرتتناكاهنأنممغرلاىلعاهضبنأطابتو،ينبقعتي

يفيشملازاهجىلعاهيضقتتناكيتلاتاعاسللةجيتنكلذناك
نمتامارغوليكةتستدقفثيح؛ةيضاملاةنسلالالخةيندبلاةقايللازكرم
ءاسنلامظعمنملضفألاحباهدسجىلعظافحلاتعاطتساو،اهنزو
يذلايفغنيهلاقامكلذناك.رمعلانمنيثالثلاوةسماخلانغلبيتاوللا



ً.اريثكاهتمهلأيتلاةيناحورلاةرضاحملايفةيضاملاةنسلايفةرملوألهتقتلا
ةريثكيهمك.طقفتاونسرشعءاروللةعاسلابراقعةداعإعيطتستاهتيل
وأفلورجوزتتلنكتمل!فلتخموحنىلعاهبتماقولدوتيتلارومألا
يتأيدقمأوتلانأركفتنأاهنيحليحتسملانمناك،معن.ضاهجإلابموقت
رمألاناكاغلوأواميإىرتنألبقوامهتدالولبق،نكل.ملاعلااذهىلإ
.اهسفنلوحهتديشيذلانجسلااذهلخدتستناكامذإً؛انكمم

ًاناويح..ً.ائيشاهنيعفرطبىرتللودجلاقوفةيلدتملاناصغألاتدعبأ
.ةباغلاةملظيفيفتخيوةئجافمةكرحببيجتسي

مل.سأفلاباهقاسبرضتالئلهابتناباهعارذكيرحتاهيلعنأاهلرطخ
نأذنمتاونستناكولامكاهتسحأاهنكل،قئاقدىوستضمدقنكت
ىلعونيسأرتعطقدقتناك.تاجاجدلاحبذتوةريظحلايففقتتناك
،عبطلابو.اهفلخرصيةريظحلابابتعمسنيحثلاثلاسأرلاعطقكشو
.ةحابلايفةرايسوأتاوطختاوصأيألهبتنتملوةديحوتناكذإتلفج
ةقيقرةيندعمةقلحوهو؛بيرغلازاهجلاوههتظحالاملوأناكو
نيحو.اهتطساوببلاعثلانوداطصياوناكيتلاخاخفلاهبشيضبقمبةلوصوم
...ةسيرفلاتناكاهنأروفلاىلعاهلحضتامالكلابةادألاهذهلماحأدب
.تومتسيتلايهف

.ببسلانعاهرابخإمتو
ولامكاهقورعيفمدلاأطابتامنيبحضاولاوضيرملاقطنمللتعمتسا

جهوتلابةقلحلاتأدبو،ليصفتلابوةقيرطلانعاهرابخإمتمث،رثختيناك
تسحأو،بعرباهعارذتحجرأ،اهدنع.ضيبألامثًالوأرمحألانوللاب
ةزـنكلاتأرو،ةعفترملاعارذلاتحتعطقتًاثيدحةذوحشملاسأفلاةرفشب
ثدُحيذالوفلاتأرمث،باحسلاحتفبتماقاهنأولامكناحتفنتةرتسلاو
ىلععقووءارولاىلإصخشلاحنرتامنيبو.ةيراعلاةرشبلاىلعرمحأًاطخ
رخؤميفبابلاىلإتعرسأ،جاجدلامدببسبةجزللاةيضرألاحاولألا
.مالظلاىلإ...ةباغلاىلإيدؤملابابلا...ةريظحلا

تناكاهنكل،اهترصىتحءاملايفتصاغو،اهيتبكريفردخلارشتنا
لالخةعرزمبرقأىلإلصتسثيحيوصحلاقيرطلانمتبرتقااهنأملعت
ءيشبىرسيلااهمدقتمطتراو،لودجلافتلاً.اضكرةعاسعبرنملقأ
امًادحأنأولامكترعشو،ةقطقطتوصردصمث،هايملانمزراب
ثيح؛لماكلابنوسرتوأايفليستطقس،ةيلاتلاةظحللايفو.اهمدقبكسمأ
عفترتودعباميفاهسفنعفدتل،ةنسآًاهايمتعلتباو،اهنطبىلعتعقو



ىتحلوألااهرعذىضقناوةديحولازتالاهنأتفرعنإامو.ةعكار
دجتنأةعقوتمءاملاتحتاهديبتسسحتف،ةقلاعاهمدقنأتفشتكا
معانءيشبتسحأاهعباصأنأالإ.اهمدقلوحةروفضمةرجشروذج
،هبتمطتراامعًاثحباهلوحايفليستقدح.ةيندعمةقلح...ندعم.ٍساقو
كيدفرعوشيرونانيعهلتناك.جلثلابةاطغملاةفضلاىلعكانههارتل
..ً.اعوطقمكيدسأرناكدقفًاددجمدادزياهبعربتسحأف،تهابرمحأ
اهمدختسايتلاسوؤرلادحأامنإو،وتللاهتعطقيتلاسوؤرلانمسيل
ةرشعتسلتقًابلعثنأيلحملاسلجمللبتكنأدعبف.خفكفلور
خاخفلانمدودحمددعبصنلنذإلاهوحنم،ةيضاملاةنسلايفةجاجد
ًاديعبو،ةعرزملالوحددحمطيحمب-زوإلاتابقراهنومسيامكيأ-بلاعثلل
خاخفلاءافخإلناكملضفأناكو.ةداعسانلااهكلسييتلابردلانع
خفلاقبطي،معطلابلعثلامهتلينأدعبو،معطلاعفتريامنيبءاملاتحت
نيحذإ؛خفلااهديبتسسحت.لقألاىلعًايرظن؛ةرشابمهلتقيوهقنعىلع
ً،ادجةيوقضباونلانإامهلليقنمارديفتيتوبيدتكاجنمخاخفلاايرتشا
يفملأيأبرعشتملاهنكل؛غلابصخشقاسرسكيدقكفلانإثيح
ةبقربلصتملاعيفرلايذالوفلاكلسلااهعباصأتدجوو.ةدمجتملااهمدق
يتلاةعفارلانودخفلاحتفنمنكمتتنأضرتفملانمناكام.ةزوإلا
ةبقرنوطبريةداعلايفمهنأامك،ةعرزملايفتاودألاقودنصيفتناك
ءيشيأوأتيمهبشبلعثنكمتيالئليذالوفكلسعمةرجشبةزوإلا
ىتحءاملاربعكلسلااهديتعبتت.نمثلاةظهابةادألاببرهلانمرخآ
صوصنموهامكامهيمسالمحتيتلاةيندعملاةمالعلاتدجوثيح،ةفضلا
.نوناقلايف

؟ديعبنمرسكنينصغتوصكلذنكيملأ.اهناكميفتسبيت
.فيثكلابابضلايفتقدحامنيبً،اددجمزفقياهبلقبتسحأ

ةفضىلإفحزتتناكاميف،جلثلاربعكلسلاةردخلااهعباصأتعبت
تثحب.ةبلصوةيتفةرجشعذجلوحًادودشمكلسلاناكثيح،لودجلا
ىلإًادمجتمندعملاناكثيح،جلثلاتحتةطوشنألاتدجونأىلإًاديج
.دعتبتوهحتفتنأاهيلعناك.ةبلصوةيساقةعطق

.ةرملاهذهبرقأناكمنمرخآنصغقطقط
اهنمتعمسيتلاةهجلللباقملابناجلايفعذجلاىلعتأكتا

دعبلحنتسةطوشنألانأو،فاختالنأاهسفنعنقتنأةلواحم،توصلا
اهعمستيتلاتاوصألانأو،ةميلسلازتالاهقاسنأو،ًاليلقاهتعزتنانأ



رعشتملو،ةطوشنألايفرطدحأبحستلواح.لازغنعةرداصبرتقت
تنحناف.ىودجالبنكل؛طسولانماهرفاظأدحأترسكنيحملألاب
ىلعةئداهوةفيفختاوطخعامساهنكميً!ابت.ذالوفلااهنانسأبتقحسو
رخآلابناجلاىلعامناكميفتاوطخلاتفقوت.اهسافنأتسبحف،جلثلا
هعامساهناكمإبنأتدقتعااهنكل،ءايشأليختتتناكامبر...ةرجشلانم
كرحتيأدبمث،كارحالبةنكاستسلجاذل،ةحئارلاقشنتيوءاوهلامشي
.دعتبيهنإ...فخأتاوصألاتحبصأوً،اددجم

دقف،اهسفنررحتنأنآلااهيلعذإً؛اشعترمًاقيمعًاسفنتذخأ
اهدجيملامليللالالختوملاىتحدمجتتسو،لماكلابةللبماهبايثتناك
كلسلاناكدقف.سأفلاتيسندقل...سأفلاتركذت،ةظحللاكلتيفو.دحأ
دبال.ررحتتنأنيتيوقنيتبرضباهناكمإبفةرخصىلعهتعضواذإوً،اعيفر
تلزـنأو،ةنكادلاهايملاىلإةدئاعتفحزف،لودجلايفتعقودقسأفلانأ
.يرخصلاعاقلايفًاثحباهيدي

.ءيشال
حملتلنيتفضلااتلكىلعجلثلاصحفتيهوسأيباهيتبكرىلعتصاغ

نألبقًاقبسمفرعتتناكو.اهنمنيرتمدعبىلعهايملانمةزرابةرفشلا
اهقوفبئاذلاجلثلارخامنيبهايملايفعقتنألبقو،زتهيكلسلابرعشت
بلطيسئابذاحشكدتمتيهوفقوتيساهبلقنأنظتاهتلعجةدوربب
تفتلا.اهيلإلصتىتحرتمفصنلةجاحباهنأًاقبسمفرعتتناك...سأفلا
يفعومدلاتقرقرتو،ضبقملانمًارتميتنس50دعبىلعءاوهلايفاهعباصأ
.نآلاءاكبلااهنكميالذإ؛اهتسبحاهنكلاهينيع

؟هنعنيثحبتاماذهله-
ايفليستعجارت.اهمامأمثجامًاصخشنكلً.ائيشىرتوأعمستمل

.اههاجتابسأفلادميوهواهعبتصخشلانكل،ءارولاىلإ
.اهيذخ-
:توصلااهلأسف،سأفلابتكسمأواهيتبكرىلعايفليستأكتا
؟اهبنيلعفتساذام-
فوخلاقفارييذلابضغلا...اهلخاديفروميبضغلابايفليستسحأ

اهتحجرأو،سأفلاةعفارمامألاىلإتعفدناف؛ةيراضةجيتنلانوكتلًامئاد
.بسحفمالظلاسأفلاعطقتلفلخلاوحناهبحسكلسلانكل،ةدتممعارذب
ً.اددجمهايملايفةيقلتسمتناك،ةيلاتلاةظحللايفو

.ةتوبكمةكحضتوصلاكحض



:ىصحلاقصبتيهوتهوأتو،اهبناجىلعايفليسترادتساف
.ينعدعتبا-
.جلثلايلكأتنأكديرأ-
ةرتسلافرطةعرسبكسمأوصخشلاضهناميف،كلذتوصلالاق

:دصقنودنمايفليستحاصف،قوقشملا
؟اذام-
وهوهسأرلامأو،ًاليلقيذالوفلاكلسلاطيحمجراخصخشلافقو

:ايفليسبقاري
نكمتتالوئلتمتوكتدعمدمجتتىتحجلثلايلكأتنأكديرأ-

يحبصتىتح...ديلجلاككلخادحبصيىتح...كلذدعبجلثلاةباذإنم
.سحينأهنكميالًائيش...ةيقيقحلاكسفنك

:تخرصف،ىنعملابعوتسيملاهنهذّنكل،تاملكلاايفليسانذأتعمس
!ليحتسم-
:لودجلاريرخعمجزتميلصخشلانمتوصردصف
ً.ادبأدحأكعمسينلذإ،ايفليسيتزيزعاييخرصتلتقولاناح-
ءارمحرطمةرطقلكشىلعةطوشنأ...ًءاضمًائيشعفريايفليسهتأر

حطسسمالنيحًاناخدوًاسيسهءيشلاكلذردصأ.مالظلايفةجهوتم
.لودجلا

.ينيقدص.جلثلالكأنيراتختس-
ىوسقبتيملهنأو،تناحدقاهتعاسنأقعاصدكأتبايفليستكردأ

،ةيضاملارشعلاقئاقدلالالخةعرسبمالظلاطبهدقف.ةاجنللدحاولامتحا
سأفلاكسمتيهوراجشألانيبصخشلاىلعاهترظنزيكرتتلواحاهنكل
اهنأفرعتتناكثيح،ءاروللاهبحستيهواهعباصأيفمدلاردخت.اهديب
،ةريظحلارادجىلعمأوتلاعمكلذىلعتبردتاملاطل.ةريخألااهتصرف
اتناكبلعثلكشىلعموسرملافدهلانمنهادحإاهبحستلاهتمراملكو
تعضو!شحولاتلتقدقل!امامايشحولاتلتقدقل:جاهتبابنافتهت
ةقيرطلايهكلتتناك...ةدحاوةوطخزفقتلىرخألامامأًامدقايفليس
.نيتبولطملاةوقلاوةقدلاىلإلوصوللىلثملا

:تسمه
.نونجمتنأ-
:ةفيفخةماستبايدبيوهوصخشلالاقف
.كلذيفكشنمام-



امنيبً،اضفخنمًانينطةردصمسوململاوميخملامالظلاربعسأفلاتراد
دهاشتو،مامألاىلإىنميلااهعارذدمتيهولماكلابةنزاوتمايفليستفقو
ً،اقيقرًانصغعطقيهعمستو،راجشألانيبرفصيهدهاشت...لتاقلاحالسلا
تطقسامنيبةليلكلاةموتكملاةبرضلاعمستو،مالظلايفيفتخيهدهاشتو
.ةباغلاقمعيفامناكميف،جلثلاىلعسأفلا

عومدلابرعشتوضرألاىلعءطببطقستلةرجشلاعذجىلعتأكتا
هنأتفرعاهنأل؛ةرملاهذهاهفاقيإلواحتنأنودنماهينيعنمطقاستت
.قحالتقويأكانهنوكينل

:ءودهبتوصلالاق
؟ءدبلااننكميله-



كرشلا
؟اذاممأًاميظعكلذناكأ-
رجتميفبوذييذلانهدلاتوصىلعسمحتملاغيلوأتوصىغط

،مورتكيبسولسوأجردميفلفحلادعبهيلإنيمداقلاسانلابمحدزملابابكلا
لوحرثرثيوهوًاصقارتموًاقرعتمفقيناكيذلاغيلوألهسأريراهزهف
نأامبىتحيراهاهفرعيملءامسأ...مهءامسأركذيو،تونبيلسةقرفءاضعأ
ةيقيسوملاتالجملاو،ةيصخشلاتامولعملانمةيلاختناكتونبيلستاناوطسأ
رظنوةريطشيراهبلط.قرفلاهذهلثمنعبتكتالتوكنأووجومك
مث،ةرشاعلامامتيفجراخلايففقتساهنإليكارتلاقدقف،هتعاسىلإ
؟كلذثدحىتم.فقوتالبثدحتيناكثيحًاددجمغيلوأىلإرظن
ملكتتيتلاىقيسوملابحينأررقوةرشعةيداحلانسيـبصلاغلبىتم
يغبنيامبر؟ماعلاكالهلاودمجتلاوةبرغلاوتومللةددعتملالحارملانع
ةيادبةطقنكلتتناكدقف،قلقيملهنكلكلذنمقلقينأيراهىلع
نإىريلاهتبرجتيفيـبصلابغريسبالمك؛هؤاضرإيغبنيلوضفدرجمو
.أوسأولضفأىرخأرومأاهعميتأتسو،هبسانتتناك

؟يراهايكلذكسيلأً.اضيأاهتببحأدقل-
تناكةلفحلانأهرابخإلةأرجلاهيدلنكتملذإ،هسأريراهزه

هذهنكتملامبر...رمألاديدحتعطتسيمل.هلةبسنلابةئيسةمتاخدرجم
هنكل،بايترالابرعشىتحمورتكيبسيفدوشحللامضنانإامذإ.هتليل
أدبجامدنالانمًالدبوً.ايحاصنوكينيحرهظيأدبةريخألاةنسلالالخ
طيحملاهوجولاطئاحصحفتيوروهمجلابقارييكفقو.بقارمهنأرعشي
.هب

:غيلوألاق
ةصاخو،ةعئارنمرثكأتناكةعنقألاو.ىلضفلايهتونبيلس-

..ً.ابيرقت...لثمادبدقل.عيفرلاوليوطلافنألااذعانقلاكلذ
ً.ابيرقليكاريتأتنأًاينمتمً؛ابيرقتةدحاونذأبعمتسييراهناك

نمةقيقرةواشغكًاقناخوًاليقثةأجفبابكلارجتملخادءاوهلاادبدقف
تناكاهنكل،ةيلاتلاهتركفبركفيالنألواح.كمفوكترشبىلعنهدلا
.بارشلابريكفتلا...لوصولاكشوىلعو،هنهذىلإاهقيرطيف

:امهئارونمةأرماتوصءاج



.تونبيلسنملضفأريلسناكدقو.يدنهلاتوملاعانقهنإ-
:تلمكأفً،ائجافتميراهتفتلا
نمريثكلاو،تونبيلسعمةفلكتملاتايعضولانمريثكلاكانه-

.ةغرافلاتاءاميإلاوةرركملاراكفألا
،ةبقرلاىتحًاقلغموًاقلأتموًاقيضوًاليوطدوسأًافطعميدترتتناك

ناكامنيب.ءادوسلاةيذحألانمجوزىوسفطعملاتحتنمُدبيملثيح
.اهينيعىلعليمجتلاتارضحتسمضعبتعضودقوً،ابحاشاههجو

:يراهلاق
اذهلثمنيبحتأ.ّينيعبكرأملولًاقلطماذهقدصألنكأمل-

؟!ىقيسوملانمعونلا
:ةريغصةماستباتاربنيرتاكترهظأ
.سكعلالوقيننكمي-
اهنأةدضنملاءارولجرلاىلإتراشأامنإو،رثكأريسفتيأمدقتمل

.سيرافعوننمةيندعمًاهايمديرت
:سماهتوصبغيلوأمدمد
.لممريلس-
:نيرتاكهيلإتتفتلاف
.غيلوأكنأدبال-
ملوبحأهنأولامكودبيو،هلاورسعفريوهوسوبعبغيلوأاهباجأف

:ةجضانةأرمانممامتهالااذه-هسفنتقولايف-بحي
؟فرعفيك.معن-
:نيرتاكتمستبا
يغبنيالأ،اذل.جديرنيلوكنيملوهيفشيعتتنأ!؟فرعفيك-

؟ةئيسلاتاداعلايراهكملعيله؟تفرعفيك:لوقتنأكيلع
فتكىلعةتبرمءودهبنيرتاكتكحضو،غيلوأيدخيفمدلارشتنا

:غيلوأ
.بسحفةيلوضفانأ.ةفسآ-
ً.اقاربهينيعضايبحبصأثيحً،ادجرمحأيـبصلاهجوحبصأ
:غيلوألرغربلاقبطمدقيوهويراهلاق
امبكنمهتبلطيذلاطمنلاتدجوكنأضرتفأ.يلوضفًاضيأانأو-

.لفحىلإيتأتلتقولاتدجوكنأ
."يـبصلايجعزتال"هريذحتبقطنتةقيرطبيراهاهيلإرظن



:سيرافةروراقليكيتسالبلاسأرلاينثتيهونيرتاكتلاقف
ً.ادغهتشقانماننكمياذللوغشمكنكلً،ائيشتدجو-
ً.ادجًالوغشمتسل-
.قانتخالابروعشلاونهدلاةقبطيسندقناككلذيراهلاقنيح
سمهأنأيننكمي،نكل.انهسانلانمريثكلاكانهو،يرسرمألا-

.كنذأيفةماهلاتاملكلاضعبب
ىلعئفادلااهسفنبرعشيورطعلامشينأعاطتساو،هنمتبرتقا

:هنذأ
رمملايفوتللتفقوتدقةيضفتاسابنجافسكوفةرايسكانه-

...غيلوأةدلاواهنأنظأ.كهابتناتفللواحتةأرماكانهو.جراخلايف
ثيحةرايسلاوحن؛ةريبكلاةذفانلاجراخىلإرظنوةأجفيراهماقتسا

.مهبقّدحتوةذفانلاتحتفدقليكارتناك

.ىضوفلارثتال-
رغربلاًالماحيفلخلادعقملاىلإغيلوأزفقنيحكلذليكارتلاق

.هديب
ءاقرزةزـنكيدترتتناك.ةحوتفملاةذفانلابناجىلإيراهفقوو

:هتلأس.هدخوهديةحارىلعاهسملمواهتحئارفرعيوًاديجاهفرعيةحتاف
؟ةديجةلفحتناكله-
.غيلوأيلأسا-
:ةآرملايفغيلوأىلإترظن
سبالمنودتريجراخلايفسانلاءالؤه؟ةقرفلاهذهعونام-

.امًاعونةبيرغ
نعنيتديعباهانيعتناكامنيبةعرسبيراهزمغيوهوغيلوألاقف

:ةآرملا
.هباشاموبحلانعةئداهٍناغأاهنإ-
.يراهًاركش-
.رذحبيدوق.ةعسلاوبحرلاىلع-
؟لخادلايفةأرملاكلتنم-
.لمعلايفةديدجةليمز-
.لبقنمًاديجامكضعبنافرعتامكنأولامكناودبت!ً؟اقح-
؟كلذفيك-



...تنأ-
ةكحضتكحضو،ءطبباهسأرتزهمث،ةلمجلافصتنميفتفقوت

.هسفنتقولايفةالابمالوةقثباهقلحفوجنمتءاجةحرموةقيمع
.ريخىلعحبصت.يراهايةفسآ-
.رمملايفةيضفلاةرايسلاتقلزـناامنيب،ةذفانلاتقلغأ
ىقيسوملاتحدصامنيب،اتاغوربةقطنمهاجتابرمملاربعيراهىشم

،يديتىهقميفةوهقلانمبوكءاستحايفركف.ةحوتفملاباوبألانم
.يشملابرمتسينأررقاذلةئيسةركفاهنأفرعهنكل

!ةوهق-
.كشببرشملافلخباشلاررك
عضوف،شاكينوجةينغأفزعييديتىهقميفىقيسوملاقودنصناك

:ايلعلاهتفشىلعهعبصإيراه
؟لضفأتاحارتقاكيدلله-
فولأمريغوًافولأمناكثيح،همفنمرداصلاتوصلايراهعمس

.هسفنتقولايف
:عماللانهدملاهرعشربعهديررميوهوباشلالاق
؟جزاطلابارشلاضعببكيأرام،اذل.ةجزاطتسيلةوهقلاً.انسح-
.ينغيشاكينوجناك
ً.انسح-
.ةضيرعةماستبابرشملافلخلجرلامستبا
هجرخأف،هبيجيفزتهيلومحملافتاهلابيراهسحأ،ةظحللاكلتيف

.ةملاكملاهذهرظتنيناكولامكمهنوةعرسب
.راكسناك
.ةيضقلاعمبسانتتةدوقفمةأرمانعةملاكموتللانيقلتدقل-

لبقناتنبلاوجوزلاداعنيحتيبلايفنكتملناتنبااهيدلوةجوزتمةأرما
نميأاهريملو.ادغوهيلوسيفةباغلايفنوشيعيمهنإ.تاعاسعضب
تناكاهنألةرايسلابترداغدقنوكتنأنكمملاريغنمهنأامك،ناريجلا
.قيرطلاىلعمادقأراثآيأدجوتالو،اهجوزعم

؟مادقأراثآ-
.كانهًادماصجلثلالازيال-
.يراهلبارشلاميدقتمت



؟يراه-
.ركفأانأ...انهانأ.معن-
؟ميف-
؟جلثلجركانهله-
؟اذام-
.جلثلجر-
؟فرعأنأيلفيك-
يـباحطصاللاعتو،كترايسىلإزفقا.فرعنلبهذنانعدً.انسح-

.اتاغروتسيفقوستللسويرينوغزكرمجراخنم
لامعألاضعبيدلف؟يراهايدغلاىلإكلذليجأتاننكميالأ-

.ةلجعللةرورضنماماذل،بسحفةدوقفمةأرملاهذهو،ةليللاةسدكملا
:ىعفألاكسأكلافرطىلعةباسنملاةوغرلايراهبقار
.ةلجعللةحلمةرورضكانه...عقاولايف-
نوركنيسمخلاةقروو،سوململاريغبارشلاىلإلوهذبلدانلارظن

توصىشالتامنيببابلانمنيجراخلانيضيرعلانيبكنملاو،ةدضنملاىلع
.شاكينوج

:نوسرتوأفلورلاق
.ةطاسبلاهذهبرداغتلايفليستناكام-
ناكوً.ايمظعًالكيهناكرثكأةقدبوأ،ًاليحننوسرتوأفلورناك

يراهركذسأروةليحنةبقرهنمزربتولماكلابًاقلغميفوصلاهصيمق
ةليوطعباصأبناتليحنناديهصيمقيمكنمتزربامك.ضوخملارئاطلاب
ةداحوةليوطىنميلاهديرفاظأتناكو.رارمتسابرودتوينثنتوفتلت
ةكيمسةراظنءارونميعيبطريغلكشبنيتريبكهانيعو،بلاخملاك
.تاينيعبسلايفنييروثلانيبعئاشلاعونلانميذالوفراطإتاذونيتسدعلا
.ادنوكانأىعفأنولمحيًادونهروصيرفصألارادجلاىلعقصلمكانهناكو
ىلإو،جيأنوتسةقرفنملشتيمينوجلةناوطسأفالغيراهظحالو
...يراهركف...تناعةأرما...ولهاكاديرفلريهشمسرلةيديلقتةحولهبناج
،جلاعملاريغربونصلابشخنمةيضرألاتناكو.ةأرمااهتراتخاةحول
حيباصملاو،ميدقلازارطلانمةيتيزلاحيباصملانمةعومجمبةءاضمةفرغلاو
ىلعأكتا،ةيوازلايفو.عنصلاةيتيبتناكولامكتدبيتلاةينبلاةيراخفلا
فلوررفاظألًاريسفتيراههربتعانوليانلانمطويخبراتيغرادجلا



.ةداحلانوسرتوأ
:يراهلأس
؟رداغتلتناكاماهنإكلوقبهينعتيذلاام-
عمنوسرتوأفلورةجوزلةروصسولجلاةفرغةلواطىلعهمامأناك

نوسرتوأايفليسلتناك.تاونسرشعناغلبتنيتللااميإواغلوأمأوتلاامهيتنبا
مثاهتايحلاوطةراظنعضتتناكاهنأولامك؛ناتسعانناتريبكنانيع
مأوتللتناكو،اهينيعلرزيلةيلمعترجأوأةقصالتاسدععضوبتأدب
.امهمأانيع

:نوسرتوأفلورلاق
.ثدحدقامًارمأنأدبال.ةلاسركرتتوأينربختستناك-
فلوربحسمثً.ائداهوًاضفخنمهتوصناكهسأينممغرلاىلع

ةبسنلابًادجًاريبكهفنأادبف،ههجوىلعهعضووهبيجنمًاليدنمنوسرتوأ
ً.ايوقًاتوصًاردصمهفنأحسمو،بحاشلاليحنلاههجوىلإ

:بابلانمراكسهجوزرب
.ثثجلابلكمهعماورضحأدقو.انهبالكلاةيرود-
؟ناريجلاعيمجعمتثدحتله.اومدقتً،اذإ-
.ةجيتنالبومعن-
ربكأاتحبصأدقونوسرتوأينيعيراهىأر،بابلاراكسقلغأنيح

.ةراظنلاءارونم
:نوسرتوأسمه
!؟ثثجبلك-
.ماعحلطصمدرجمهنإ-
ضعبميدقتهيلعهنأبهريكذتلةظحالمنّوديوهوكلذيراهلاق

.هسفننعريبعتلاةيفيكلوحراكسلحئاصنلا
ً؟اضيأءايحألاصاخشألانعثحبللاهنومدختستمتنأً،اذإ-
.هدشانيهنأولامكجوزلاادبهتربننم
.عبطلابمعن-
مشتثثجلابالكنأيهو؛ةقيقحلالوقيالوبذكييراهناك

نعثحبللمدختستاليهف.طقفثثجلااهيفدجوتيتلانكامألا
روثعللمدختستامنإو،ءايحألاصاخشألاوأةدوقفملاءايشألاوأتاردخملا
.طقفتاومألاىلع

:هتاظحالمىلإرظنيوهويراهلأس



نألبق؛ةعبارلاةعاسلادنعمويلاةرمرخآاهتيأردقلً،اذإ-
؟كانههتلعفيذلاام.ةدلبلاىلإكيتنباعمبهذت

.نامكلاىلعفزعلاسردناتاتفلاترضحامنيبرجتملابتممتها-
؟رجتملا-
ةيوديةيقيرفألاعئاضبلاعيبينيتسروجاميفريغصرجتمانيدل-

عاونأعيمجو،بايثلاو،تاجوسنملاو،ثاثألاعطقو،ةينفلالامعألاك...عنصلا
لكشبمهلعفدلامتيو،نيعناصلانمةرشابماهداريتسامتييتلاءايشألا
ىتحسيمخلامايأحتفناننكل،تقولامظعمكانهايفليسىقبت.ديج
ثيح؛نيتاتفلاعمانأبهذأل،ةرايسلابلزـنملاىلإدوعتاذل،رخأتمتقو
ىقيسومللودتارابدهعميفنامكلاسردنارضحتامنيب،رجتملايفىقبأ
ىلإانلصودقل.تيبلاىلإدوعنوامهذخآمث،ةعباسلاىلإةسماخلانم
.ليلقبفصنلاوةعباسلادعبتيبلا

ً؟اضيأرجتملايفلمعينمو-
.دحأال-
ً؟ابيرقتةعاسةدملسيمخلامايأنوقلغتمكنأينعياذه-
:مكهتبنوستروأفلورمستبا
.نئابزلانمريثكلاانيتأيالوًادجريغصرجتمهنإ-
؟...فيك-
لعفيكلذكو،رجتملامعدتاهنإ...يومنتلانواعتللةيجورنلاةلاكولا-

نإ.ثلاثلاملاعلالودعميموكحلايراجتلاجمانربلانمءزجكانودوزم
سيلأ.ىدملاةريصقحابرألاولاملانمريثكبمهأاهنولسرييتلاةلاسرلا
؟كلذك

ةيومنتلاتادعاسملايفركفينكيملهنأنممغرلابهسأريراهزه
ولسوأيفةدايقلاتقووةعاسلابامنإو،ايقيرفأيفةلداعلاةراجتلاو
حدصةفيفخةبجونالوانتتناتاتفلاتناكثيحخبطملانمو.اهيحاوضو
.لزـنملايفزافلتيأىأردقنكيملو.عايذمتوص

ً.اددجمثدحتنسً،اركش-
.جرخويراهضهنمث
نرويبلنوزامأوفلوفةرايساهادحإ.ةحابلايفتارايسثالثتفقو

.قودنصلاوحطسلاىلعتاعبرملانمطيرشعمدوسألانوللابةيلطمملوه
يفةريغصلاةعرزملاقوفموجنلابةئلألتملاةيفاصلاءامسلاىلإيراهرظن
ناخدوربونصلاراجشأةحئاربعبشملاءاوهلا...ءاوهلاقشنتمث،ةباغلا



.يطرشلانمعيجشتلاتاحيصوبلكثاهلعمس،ةباغلافرطنمو.ةباغلا
النأاوررقثيح؛سوقلكشىلعىشمةريظحلاىلإيراهلصيل

نمةثعبنمتاوصأكانهتناكو.كانهاهمادختسامهنكميةلدأةيأاودسفي
حابصملاءوضلظيفجلثلاىلعمادقألاراثآصحفومثجف،يمامألابابلا
:ًالئاقهرئاجسةبلعجرخيلراطإلاىلعأكتاوفقومث،يجراخلا

.ةبولقمتاشورفموثثجوءامد.ةميرجحرسمكودبي-
تناك.يراهةرظناعبتيلاتفتلاوراكسسونغاموملوهنرويبتمص

لوحفوفلمكلسنمىلدتيدحاوحابصمبةءاضمةحوتفملاةريبكلاةفرغلا
اهءارووةطرخمكانهتناك،ةريظحلافارطأدحأيفو.تاماعدلاىدحإ
يأنودنمتارافحوتاشامكوريشانموقراطم:ةقلعمتادعمعمحول
هءاروتمثجيكلسجايسكانهف،رخآلافرطلايفامأ.ةيئابرهكتاودأ
ىلعةسبيتملجرأبءاجرألايفترثعبتوأرادجلايففوفرلاىلعتاجاجد
،ءامدلابخطلموجلاعمريغيدامرحولىلع،ةفرغلافصتنميفو.شقلا
هيتفشنيبةراجيسيراهعضوف.سأرلاةعوطقمتاجاجدثالثكانهتناك
سلجمث،مدلاىلعسوديالئلًاهبتنملخدو،اهلعشينأنودنم
ءوضناكثيحجاجدلاسوؤرصحفو،عيطقتلاحولبناجىلإءاصفرقلا
فصنةشيربكسمأ،ةيادبلايف.ةتهابلاءادوسلانويعلاىلععمليهحابصم
تابقرلداحلاعطقلاصحفمث،اهفرطيفةقورحماهنأولامكتدبءاضيب
ةرتفلالخمتيكلذنأفرعيناكو،دوسأوًارثختممدلاناك.تاجاجدلا
.ةعاسلافصنزواجتتالةريصق

:ملوهنرويبهلأس
؟مامتهاللًاريثمًائيشتدجوأ-
.جاجدلاثثجللحأنآلاانأف،ملوهايينهذيتنهمتدسفأدقل-
:ءاوهلايفًايفحصًاناونعمسروراكسكحض
.لوهيراهاهالوتيتاجاجدثالثقحبةيشحوةميرج-
:يراهلاق
.ةيمهأرثكألاوههارأالام-
رظنف،ءطببهسأرزهيوهوهلوحرظنوهبجاحملوهنرويبعفر

:لاقوكشبامهيلإراكس
؟وهامو-
:يراهلاق
.ةميرجلاحالس-



:ملوهلاق
.تاجاجدلاحبذلةديحولاةقيرطلااهنإ...سأفلا-
سأفلاتداعأدقاهنأدبالفحبذلابماقنمةأرملاتناكنإ-

.تابترمتاعرازملاءالؤهف.اهناكمىلإ
:تاهاجتالالكنمرداصلاتاجاجدلاحايصلعمتسيوهويراهلاق
بولقمعيطقتلاحولنأمامتهاللريثملانم،اذهل.يأرلاكقفاوأ-

.اهناكميفتسيلسأفلاو،ءاجرألايفةرثعبمتاجاجدلاو،بقعىلعًاسأر
:هينيعىلإقدحوملوهراكسهجاو
!اهناكم-
:ةكرحبيتأينأنودنميراهلاق
؟راكسايةرظنءاقلإكنكميله-
ءاروحوللاهاجتابهسأرزهيذلاملوهىلإرظنيلازيالراكسناك

.ةطرخملا
ً.ابت-
؛ئدصراشنموةقرطمنيبةغرافلاةحاسملاظحالنيحكلذراكسلاق

.ةريغصسأفلةحاسمكانهتناكذإ
يطرشلاحايصردصمث،جشنيوحبنيبلكتوصءاج،جراخلانمو

.ّطقًايعيجشتنكيمليذلاعفترملا
:هنقذيراهكرف
نأودبي،يلاحلاتقولايف،اذل.اهلمكأبةريظحلاانشتفدقل-

تذخأوتاجاجدلاحبذتتناكنيحناكملاترداغدقنوسرتوأايفليس
تقولاريدقتوتاجاجدلاهذهةرارحذخأملوهايكنكميله.اهعمسأفلا
؟حبذلاةيلمعهيفتمتيذلا

.معن-
:راكسلاق
؟اذام-
لالخنمءيشيأىلإمتلصوتله.تبرهىتمفرعأنأديرأ-

.ملوهايجراخلايفمادقألاراثآ
:هسأريئانجلايعرشلابطلاةدحويفيطرشلازه
تدجو.ءوضلانمديزمللةجاحبانأو،تاوطخلانمريثكلاكانه-

هجتتىرخأراثآةدعىلإةفاضإلاب،نوسرتوأفلورتاوطخراثآنمديدعلا
اهلمحمتامبر.ةريظحلانمجرختمادقأراثآدجوتالنكلو،ةريظحلاىلإ



؟ةريظحلانم
سديمل،فسألل.قمعألماحلايمدقراثآنوكتساهدنع.ممم-

.مدلاىلعدحأ
ةحابلانمو،حابصملاقاطنجراخةنكادلاناردجلاىلإيراهرظن

.بضاغيطرشمئاتشوةقفشللًاريثمبلكحابناوعمس
.راكسايتادجتسملارخآفرعاوبهذا-
رادجلاوحنىشموً،اددجمحابصملايراهلعشأامنيب،راكسبهذ

.ةيلطملاريغحاولألاىلعهديررمثيح
؟...يذلاام-
رادجلايراهءاذحبرضنيحتمصهنكل،مالكلابأدبدقملوهناك

.موجنلابةئلألتملاءامسلارهظتلموتكمتوصب
.يفلخباب-
ربونصلاراجشألالظوءادوسلاةباغلاىلإقدحيوهوكلذيراهلاق

هجو.ةديعبلاةدلبلانمثعبنملاتهابلارفصألاءوضلانمةبقلباقم
.ةرشابمراثآلادجوفجلثلاىلإحابصملا

:يراهلاق
.ناصخش-
:هتدوعدنعراكسلاق
.حزحزتينأضفري.بلكلاهنإ-
!؟حزحزتينأضفري-
نكل،ءوضلاجلثلاسكعيلمادقألاراثآىلعءوضلايراهّطلس

.راجشألاتحتمالظلاعمتشالتتاوطخلا
ًارجحتمودبيّهنإلوقيوهف،هبلكفّرصتمهفيالبلكلادئاق-

.لكشيأبةباغلالوخدضفريو
:ملوهلاق
.ةباغلايفبلاعثلانمريثكلاكانهف،بلعثةحئارمشامبر-
:راكسلاق
.بلاعثلانمريبكلابلكلااذهفاخينألقعيال؟بلعث-
ةحئارمشهنكميهنأفرعيهنكل،هتايحيفًابلعثريملامبر-

اليذلابلكلاف،هفرعتالاممفاختنأيقطنملانم.سرتفمناويح
.ًاليوطشيعينلفاخي

عون...مالظلا...ةباغلا:ببسلافرعوعراستتهبلقتاضبنبيراهسحأ



.هيلعبلغتلايغبنييذلاعونلا...يقطنملاريغبعرلا
:يراهلاق
.رخآراعشإىتحةميرجحرسمكةريظحلاهذهعملماعتلامتيس-

.تاوطخلاهذهيدؤتنيأىلإىرأسو،لمعلااوأدبا
ً.انسح-
رثكأترمدقل.يفلخلابابلاجراخوطخينألبقهباعليراهعلب

.هدسجبلصتكلذعمو،ةنسنيثالثنم
تناكو،فيرخلاةلطعلالخسنسلادنأيفهدجلزـنميفميقيناك

اهنيحيراهناك.ةقهاشلالادزمورلابجبةطاحمو،لبجحفسىلعةعرزملا
اهدقفيتلاةرقبلانعثحبللةباغلاىلإبهذنيحهرمعنمةرشاعلايف
نونجملاكضكروعرسأ،اذل.رخآدحأيألبقاهدجينأدارأدقف،هدج
ةفوقعملاةمزقلانابضقلاراجشأو،ةمعانلايربلاتوتلاتاريجشلالتىلع
يذلاسرجلاتوصوحنميقتسمطخبضكريوهوقرطلاتلاط.ةكحضملاو
تحتفحزو،لودجقوفزفق.راجشألانيبنمردصيهعمسهنأنظ
امنيب،عقنتسمربعضكريوهوقحستوصهؤاذحردصأامنيب،ةرجش
تحترطملاذاذرنمءاشغةيؤرنمنكمتو،هقوفةرطاملامويغلاتميخ
.قهاشلالبجلاحفسىلعلطهيمويغلا

،عقنتسملانمللست.مالظلاطوبهظحليملوً،ادجًافيفخرطملاناك
يفعمجتدوسأءالطكتدبيتلالبجلالالظربعرجشلانيبفحزو
عافتراىلعىلعألايفروديريبكرئاطىلإ،ىلعألاىلإرظن.يداولالفسأ
ههجوىلععقووهؤاذحقلعمث.هءارولبجلاةيؤرنمنكمتو،قهاش
لكىلعمالظلاقبطأاهدنع.ءيشيأبكاسمإلانمنكمتينأنودنم

قوذتدقل.مالظلاوكالهلاوتوملاوعقنتسملامعطبهفنأوهمفألتماو،ءيش
ًايفتخم؛لماكلابىشالتدقءوضلانأفشتكيلضهنمث،ٍناوثعضبلمالظلا
.نمزذنمفرعيملووهنيأفرعينكيمل.تماصلاقهاشلالبجلاءارو
ىرينأدبالف،ضكرلابأدبوفقوهءاذحدقفهنأكردينأنودنمو
سوؤرىلإروخصلاتلوحتدقفً،ابيرغادبدهشملانكل.هفرعيًائيش
شدختعباصأتاريجشلاناصغأتحبصأامنيب،ضرألانمجرختتاقولخم
نرشينهوتاكحاضنينحنيءاسنتراصةمزقلانابضقلاراجشأو،هيقاس
قيرطلا...كالهلاىلإوأتيبلاىلإقيرطلا...كانهوأانهىلإ...قيرطلاىلإ
وهو؛خفلانعهوربخأرابكلانأل؛خفلاىلإقيرطلاوأ،هتدجلزـنمىلإ
.ةدوعالبتابرعلاوناعطقلاوسانلااهيفيفتخييتلاةقيمعلاةخبسلا



هتقناعف،خبطملالخديوهويراهحنرتنيحطبهدقليللاناك
ةرواجملاةعرزملانمنيغلابلاصاخشألاعيمجوهدجوهابأنإةلئاقهتدج
؟ناكنيأ.هنعنوثحبي

.ةباغلايف
مهومهتعمسدقف،يراهنودانياوناك؟مهتاءادنعمسيملأ،نكل

.تقولالاوطيراهنوداني
نأدعبهنأتارمةدعهوربخأمهنكلً،اقحاللصحامركذتيمل

ىلإقدحيوهودربلانمفجتريدقوملامامأيـبشخلاقودنصلاىلعسلج
:باجأههجوىلعةالابماللاريباعتوءاضفلا

.نودانياوناكنممهمهنأدقتعأمل-
؟تدقتعانمً،اذإ-
؟يتدجايًامعطمالظللنأنيفرعتله.نورخآلا-

أجافتنيحةباغلايفراتمأةعضبىوسىشمدقيراهنكيمل
املكهنأل،همامأضرألاىلعحابصملاّطلس.يعيبطلاريغوقدحملاتمصلاب
امككلاحلاداوسلايفراجشألانيبضكرلابلالظلاتأدبةباغلاىلعهطلس
هحنميملءوضلانمةعاقفيفمالظلانعهسفنهلزعنكل.ةروعذماهنأول
يئرمءيشرثكأناكهنأبنيقيلاهحنمدقف؛سكعلاامنإونامألابروعشيأ
تشدخ.رطاخمللةضرعهنأويرعلابرعشيهلعجامم؛ةباغلاربعكرحتم
.بيرغصخشىلعفرعتلالواحيفيفكلجرعباصأكههجوناصغألا

هسافنأتاوصأىلعهريرخىغطلودجىلإمادقألاراثآتدأو
لودجلاىرخألاراثآلاتعبتامنيب،صاخشألادحأراثآتفتخاو.ةعراستملا
ً.اضافخنارثكأناكمنم

نمقلقيملهنكل،رثكأفرثكألودجلاىوتلاثيحريسلايفرمتسا
.هتاوطخعبتتوههلعفهيلعناكاملكنإذإ،ههاجتاةعاضإ

نوللابهديةعاسءوضجهوتامنيبً،ايريذحتًابيعنةبيرقةموبتبعن
تقولاناح.ةقيقدةرشعسمخنمرثكأليشميناكهنأرهظيلرضخألا
فاخيالبلكوتادعمعمةبسانمةيذحألعتنيًاقيرفلسريودوعيل
.بلاعثلا

.يراهبلقفقوت
هنكلًائيشريملثيح؛ةعرسوءودهبههجومامأةموبتعفدناةأجف

هلىثريًاريرصو،جلثلانابرضيةموبلايحانجيراهعمس.ءاوهلارايتبرعش



.ةسيرفحبصأريغصضراقنمثعبنا
ةرمللهمامأةباغلاىلعحابصملاطلسو،هيتئرنمءطببءاوهلارفز

ىلإةجاحبناك.فقوتمثةدحاوةوطخاطخف،دوعيلتفتلامث،ةريخألا
ءوضلاّطلسذإ،هبمايقلاهيلعامبماقهنكل،جرخيلنيتوطخوطخينأ
،ءادوسلاةباغلاطسويفءوضساكعناوأًاضيموىأر..ً.اددجمهاريلهءارو
دعبىلعتناك.هنهذيفةعقبلاديدحتًالواحمًاددجمرظنوبرتقاف
هنكل،ذالوفلاىوساهنمُدبيمل.مثجثيحلودجلانمًارتمرشعةسمخ
يأكانهناكنإ.سأفلااهنإ...يهامىريلاهنعجلثلاداعبإلجتحيمل
راثآيأكانهنكتملو،نآلاىفتخادقفتاجاجدلاحبذدعباهيلعمد
ًانصغىأرو،همامأناكملاىلعحابصملايراهّطلس.سأفلالوحمادقأ
ىمردقامًادحأنأدبال.راتمأةعضبدعبىلعجلثلاىلعًاعوطقم
.ةلئاهةوقبانهىلإسأفلا

يذلاهسفنروعشلاهنإ..ً.اددجمكلذبيراهرعش،ةظحللاكلتيف
ىلعحابصملاأفطأف،بقارمهنأبروعشلا...ءاسملااذهمورتكيبسيفهدوار
حمستال...ال.عمتساوهسافنأسبح.ءاطغكهيلعمالظلاطبهيليرطفوحن
،سكعلاىلع.كيلعةرطيسلاهنكميالوً،ائيشسيلرشلا.ثودحلابكلذل
وهانههنمفاختنأكيلعيذلاديحولاءيشلاو،ريخللبايغوغارفهنإ
.كسفن

.راجشألانمةيلاخلاضرألاىلعهّطلسوحابصملايراهلعشأ
نمهيلإرظنتيهو،راجشألانيبنوكسوباصتنابتفقو...يهتناك

املوأ.ةروصلايفامكامهيسفننيتسعانلانيتريبكلااهينيعبشمرتنأنود
ةفقاواهنأو،سورعكضيبألانوللايدترتتناكاهنأوهيراههيفركف
يراهقشنت.ألألتتءوضلااهلعجامنيبةباغلافصتنميفانهحبذملاىلع
نرويبهبيجيلهترتسبيجنملومحملاهفتاهجرخأمث،شاعترابءاوهلا
.ةيناثلاةنرلادعبملوه

ً:انشخوًافاجهقلحبسحأيراهملكتنيح
.ةطرشلاقرفيعدتسأس.اهلماكبةقطنملالوحًاطيرشعض-
؟لصحيذلاام-
.انهجلثلجركانه-
ً؟اذإ-

:ملوهخرصف،يراههلحرش
...انهةئيسةيطغتلا.ةريخألاةطقنلامهفأمل-



:يراهددر
.نوسرتوأايفليسلهنإ؛سأرلا-
.طخلانمرخآلافرطلايفتمصلاداس
.ةملاكملاىهنأوتاوطخلاراثآعبتينأملوهنميراهبلط
ىلعظفاحيلحابصملاأفطأو،هفطعمرارزأقلغأو،ةرجشىلعأكتامث

.مالظلا...همعطيسندقهنأيفركفيناك.رظتنيوهوةيراطبلا





روشبطلا
يراهناكو،ليللافصتنمدعبنمفصنلاوةثلاثلاةعاسلاتناك

ىلإةرشابمهجتاو،هسبالمعلخ.هتقشبابحتفيوهوقاهرإلانميناعي
،هترشبردخيهايمللقراحلاقفدلاكرتيوهوركفيالنأًالواحممامحلا
فلورىلإاوثدحتدقاوناك.دمجتملاهدسجيرطيو،ةبلصلاهتالضعكلديو
اوهنأادغوهيلوسيف.حابصلاىتحلّجأتيمسرلاباوجتسالانكل،نوسرتوأ
الةميرجلاحرسمطابضنكل.نيليلقلاناريجلانمتاراسفتسالاةعرسب
تناكدقف؛ةبّردملابالكلاكلذكوليللالاوطنولمعيسونولمعينولازي
وأبوذيوأةميرجلاحرسمثولتينألبقتقولانمةريصقةرتفمهيدل
حسمنيحو،راخبلانمًايبابضوجلاناكو،هايملاروبنصقلغأ.جلثلاهوسكي
هدسجخطلتوههجوهوشتلةرشابمفثكتلانمةديدجةقبطترهظةآرملا
.يراعلا

:فتاهلانرنيحهنانسأفظنييراهناك
.يراه-
.بلاوقلالجرنامروتس-
:بارغتسابيراهباجأ
.رخأتمتقوىتحظقيتسمتنأ-
.لمعتتنككنأدقتعأ-
ً؟اقح-
كتيأرو...ادغوهيلوسيفةأرما...ةرخأتملارابخألاةرشنيفكلذدرو-

.جئاتنلاىلعتلصحدقل.ةيفلخلايف
ً؟انسح-
.نوللاعونتمسوليغريبسأً.اضيأهرشيليفطوروطفكيدل-
؟ينعيامم-
هنإفكلذادعاموً،ايئرمناكلاحيفنوليأبنوكيدقهنأ-

.كرادجنمديزملاذخأّيلعنأينعي
نمديزملاوأمامتهالانمديزملارهظينأهيلعنأيراهسحأ

ًادعتسمنكيملهنكل،ةلئسألانمديزملالأسينألقألاىلعوأ،قلقلا
.تقولاكلذيفكلذل

.ءاشتامكً،انسح-



حابشألاًارظتنمهينيعقبطأو،ةعامسلاداعأو،لاصتالايراهىهنأ
امبر...حابشأللهفرعيذلاديحولاءاودلانعًاديعبلظاملاطموتحملاو
يشمتيهوةباغلانمجرختلاهرظتنا...ةرملاهذهةديدجةفرعمنوكتس
سأربةهوشمغنيلوبةركك؛نيقاسنودنممخضضيبأدسجبهوحن
دعبةيراعنانسأواهينيعنمىقبتامرقنتنابرغعم،ءادوسفيواجتو
يراهماننيحاذل؛سوباكلاعقوتنكميال...اهتثلبلاعثلاتمهتلانأ
عمتسيوهو،ءاملاتحتهسأرومامحتساضوحيفًايقلتسمناكهنأملح
ضيبألاءالطلاىلعبلاحطلاتتبنامنيب،ءاسنلاكحضوةقيمعةقبقبل
.هدينعثحبتءاضيبديىلعءارضخعباصأكهيلإدتمتل

ىلعةدوجوملافحصلاىلعءوضلانمتاعبرمحابصلاءوضىقلأ
ىلعنيوانعلاونوسرتوأايفليسةماستباتءاضأثيح؛نغاهرانوغدعقم
.ىلوألاتاحفصلا

رصقألاناونعلاو"ةباغلايفسأرلاةعوطقم"و"سأرلاةعوطقموةلوتقم"
."سأرلاةعوطقم"لضفألاامبرو

وهوديدشرذحبهكسمأاذل،ظقيتسانأذنمهملؤييراهسأرناك
ناكامذإ؛ةيضاملاةليللاًابارشلوانتينأنكمملانمناكهنأيفركفي
هيلإقدحيناكنغاهنكل،هينيعضمغينأدارأ.رثكأملألانمديزيل
ناكهنإيأ؛قلغيويوتليوحتفيلظنغاهمفنأيراهظحالو.ةرشابم
.ةئيسددرتةجومنماهاقلتييراهناكتاملكغيصي

...ماتخلايفو-
هينذأحتفيلناحدقتقولانأيراهفرعكلذنغاهلاقنيح

ً.اديج
عبطلابينعياذهوً.ادعاصفنآلاذنمةيولوألاةيضقلاهذهل...-

...وروفلاىلعقيقحتلاقيرفمجحديزـنساننأ
.ضرتعأ-
.رجفنيسهسأرنأولامكرعش،طقفةملكلاهذهيراهظفلنيح
تقولايف،نكل.ةجاحلادنعصاخشألانمديزملابلطاننكمي-

.نوفكيةعبرأ.تاعامتجالايفرخآًادحأديرأاليلاحلا
اهنمةطيسبلاىتحولتقلامئارجيفف،ًالوهذمنغاهرانوغادب

.لقألاىلعنيققحملانمةنيزدنمًامئادقيقحتلاقيرفنوكتي
:يراهفاضأ



.ةريغصلاتاعومجملايفلضفألكشبلمعيرحلاريكفتلا-
:نغاهرجفنا
ةيلدجلاةلدألاةعباتم!؟داتعملاةطرشلالمعنعاذام!!ريكفتلا-

...اهعيمج؟تامولعملاقيسنتنعاذامو؟ةلدألانمققحتلاوباوجتسالاو
:تاملكلاقفدفقويلهدييراهعفر
.اذهلكيفقرغأنأديرأال.رمألايفاماذه-
:قدصمريغيراهىلإنغاهقدح
.ةحابسلافرعيدحألةيضقلاملسأنألضفألانمً،اذإ؟قرغت-
دجويالهنأيراهونغاهنملكفرعدقف،هيغدصيراهكلد

ىوسهذهكلتقةميرجةيضقةدايقهنكمينممئارجلاةحفاكمةقرفيف
يزكرملاقيقحتلابتكملةيضقلاءاطعإنأيراهفرعامك.لوهققحملا
هعارذبةيحضتلالضفيسهنأةجردل؛نغاهةبيهلةريبكةراسخنوكيس
.كلذىلعرعشلاةريزغ

:يراهدهنت
كلذو؛تامولعملارايتعميشامتللىعستةيداعلاقيقحتلاقرف-

ىلوألاتاحفصلاىلعسأرلاعطقةرابععمامأ.ةيداعةيضقلانوكتنيح
دعبلاصتاةئامنمرثكأانيقلتدقل...سانلانونجنجدقففحصلايف
،نيداتعملانيلوبخملانمو،نيلمثصاخشأنمةيضاملاةليللايفربخلارودص
ىتحرظتننلو،لاصتايتئامنآلاىتحمويلاانيقلتدقل.مهريغىلإةفاضإلاب
نيرشعنييعتانيلعنإلقنل.ىرخألاثثجلانمديدعلاكانهنأنيبتي
لقنلو،ريراقتلانوبتكيواهنمنوققحتيسمهف،تالاصتالابمامتهاللًاصخش
،ةدراولاتامولعملاىلععلطيلًايموينيتعاسءاضققيرفلادئاقىلعنإ
رخآىلعمهعلطيوقيرفلاءاضعأعيمجبعمتجيلنيتعاسو،اهقيسنتلنيتعاسو
نكمييتلاتامولعملاررحيلةعاسفصنو،مهتلئسأنعبيجيوتادجتسملا
امأ.ةعاسلاعابرأةثالثقرغتسيسيذلايفحصلارمتؤملايفاهنعفشكلا
...وهفأوسألاءزجلا

:رشكوهملؤتيتلاهكفتالضعىلعهتبابسيراهعضو
-دقتعأامبسح-اذهنوكيةيداعلالتقلامئارجيفهنأ...-

وأعمسوأًائيشفرعينمكانهنوكيًامئادهنأل،دراومللًاديجًامادختسا
لحنماننكمتسو،اهعيمجتلاندهجلذباننكميتامولعميأ..ً.ائيشىأر
.عيرسوحنىلعةيضقلا

:نغاهلاقف



...اذهل.طبضلاب-
:يراههعطاق
لتاقلاف.عونلااذهنمتسيلةيضقلاهذهنأيهةلكشملا-

ههجورهظيوأقيدصبقثيملصخشلاكلذف،عونلااذهنمسيل
نإ،اذلً.ائيشفرعيجراخلايفدحأال.ةميرجلاحرسمنمبرقلاب
ةيلدجةلدأةيأنأامك،انرخؤتسامنإواندعاستنلةدراولاتالاصتالا
عوننمةبعللاهذهراصتخاب...انريحتلكانهاهكرتمتدقاهدجنس
.فلتخم

ىلعهعباصأسوؤربطغضو،هيسركىلعفلخلاىلإنغاهأكتا
ءوضبأفدتتةيلحسكشمرمث،يراهبقاريوهوريكفتلابًاقراغاهضعب
:لأسوسمشلا

؟ةبعلكعوضوملاىرتلهً،اذإ-
.لصينأنغاهديرينيأىلإلءاستيوهوهسأريراهزه
؟جنرطشلا؟ةبعللاعونام-
.امبرةضمغمنويعبجنرطشلاً.انسح-
:هسأرنغاهزه
درابمدبهمئارجبكتريًايديلقتًالسلستمًالتاقىرتتنأً،اذإ-

؟حرموتايدحتوةبعلرمألانأولامكةئيسلويموقراخءاكذبعتمتيو
.لصينأنغاهديرينيأىلإنآلايراهفرع
هيلعتنرمتيذلاعونلانملسلستملالتقلابكتريًاصخشهارتأ-

يفايلارتسأيفهتيقتلايذلاعونلانم؟ةيلاردفلاتاقيقحتلابتكمةروديف
.كتيفلخبعتمتيصخشبريدجسفانموه؟نيحلاكلذ

:يراهدهنت
.سيئرلااهيأاذكهركفأالانأ-
اذامب.ةيركسعلاةيميداكألايفتسرديننأيراهايركذت!ً؟اقح-

تايجيتارتسالاتريغفيكمهربخأنيحنوملحينيحومطلاطابضلانأنظت
،ءودهبسولجلابنوملحيمهنظتله؟يملاعلاخيراتلاىرجمةيركسعلا
نلامًادحأنأو،بسحفاوشاعدقمهنأمهدافحأرابخإومالسلانونمتيو
مهنكلمالسلانوديريمهنإنولوقيدق؟هلعفىلعنيرداقاوناكامبملعي
طابضموقياذهل.امةصرفىلعلوصحلابيراهاينوملحيمهلخاديف
يفةيرانتاعقرفميأقلطنتنإامًارشتاهويرانيسلارثكأمسربنوغاتنبلا
.يراهايةزيممةيضقلاهذهنوكتنأديرتكنأدقتعأ.ملاعلايفناكميأ



.تالامتحالاأوسأىرتكنأةجردلةدشباهديرتتنأ
؟اهايإكتيرأيتلاةلاسرلاركذتتله.سيئرلااهيأجلثلالجر-
:نغاهدهنت
.يراهايًانونجمركذتأ-
هدعأيذلالزانتلاحارتقاميدقتو،نآلامالستسالاهيلعنأيراهفرع

:هيفتكزهكلذنمًالدبهنكل،رصنلاضعبنغاهحنميلًاقبسم
.سيئرلااهيأيهامكيتعومجمديرأ-
:نغاههجوبلصت
.يراهايكلذبحامسلايننكميال-
؟كنكميال-
هانيعترادونغاهشمر.رمألالصحمثيراهىلإنغاهقدح

:ةيفاكتناكاهنكلةيناثلانمءزجل
.ىرخأتارابتعاكانه-
:نيكسلايوليوهوةئيربريباعتىلعظافحلايراهلواح
؟سيئرلااهيأعونيأنمتارابتعا-
.لفسألايفهيديىلإنغاهرظن
يف.نويسايسلاوةفاحصلاوىوتسملاوعيفرطابضلا؟هنظتيذلاام-

نعةباجإلاهيلعنأدقتعتنمفرهشأةثالثلالخةيضقلالحنمللاح
صاخشأةعبرأنييعتببسريسفتهيلعنمو؟ةدحولاتايولوألوحةلئسألا
...ـلرثكأةبسانمةريغصلاتاعومجملانألةيضقلاهذهلحل

:نفعتمسديرقكتاملكلايقلينغاهناك
؟يراهايكلذيفتركفله؟جنرطشلابعلورحلاريكفتلل...-
ةيفيكبسيلو،صخشلااذهىلعضبقلاةيفيكيفتركف.ال-

.هيلعضبقلامدعريربت
؛اهادصتقالتاملكلانكل،ةصيخرةلواحماهنأملعييراهناك

يزخلابيراهرعشيلًاددجمهقلغأمثهمفحتفو،نيترمنغاهشمردقف
ةميدعوةجعزملاةيلوفطلاتاقياضملاهذهلثمبموقينأًامئادهيلعَِملً.اروف
هلتلاقدقليكارتناك؟رمألاناكامهمامدحأجاعزإدرجملىزغملا
.مئادلكشبةعفترمةيفاضإىطسوعبصإبدلوهنأولىنمتيهنإةرم

:يراهلاق
ديجكيفسبيلنبسإىعدييزكرملاقيقحتلابتكميفلجركانه-

ةعومجمليكشتهنمبلطأو،هملكأنأيننكمي.ةريبكلاتاقيقحتلاةدايقيف



تنأامأ.ٍزاومولقتسملكشبةعومجملالمعتسثيح؛ريراقتلايلمدقت
اهيأكلذكلودبيفيك.ةيفحصلاتارمتؤملارمأيلوتامكنكميفسيئرلاو
؟سيئرلا

ينيعيفنانتمالاىأردقف،ةباجإراظتنالةجاحبيراهنكيمل
.جاعزإلافالخيفحبرهنأملعامك،نغاه

.ملوهنرويببَلاصتالاهبتكمىلإهتدوعىدليراههلعفاملوأناك
يفعامتجاكانهو،كلتلقامكىقبنس،نغاهقفاودقل-

؟تاربوراكسبلاصتالاكنكميله.ةعاسفصندعبيـبتكم
ءاودنعًاثحبجردلاحتفمث،نغاههلاقاميفركفو،لاصتالاىهنأ

.نكسم

:راكسسونغاملاق
هنأضرتفناميفيناجللرثأيأدجنملمادقألاراثآءانثتساب-

سأرعطقدقف؛ةثجللرثأيأدجنملاّننأوهرثكأريحملاو.ةميرجلاحرسم
نإىتحو...ةكورتملاةلدألانمريثكلاكانهنوكينأيغبنياذل،ةأرملا
.ريحمرمألا...بجتستملبالكلا

:نيرتاكتلاق
اهمادقأراثآتهتنادقف،لودجلايفاهسأرعطقوةأرملالتقدقل-

هنكل،راثآيأكرتتالئلهايملايفتضكردقل؟كلذكسيلألودجلايف
.اهبكسمأ

:يراهلأس
؟مدختسااذام-
؟رخآءيشنملهً.اراشنموأًاسأفمدختسا-
؟عطقلامتثيحةرشبلالوحقرحلاتامالعنعاذام-
:يراهلاقف،امهفاتكأامهالكزهمثراكسىلإنيرتاكترظن
؟كلذدعبو.كلذنمققحتيملوهً،انسح-
هتزـنكيدتريناكو،نيتعاسىوسماندقنكيمليذلاراكسلاق

:هرابخإىلعؤرجيملًادحأنكلبولقملاب
لوقأ.قيرطلاىتحلودجلاربعاهلمحدقنوكيامبركلذدعب-

عذجىلعمدطخدجننأيغبنيثيح؛كانهًائيشدجنملاننألامبر
هيمدقراثآاندجواننكل...شامقةعطقوأ،نصغىلعمحلةلتكوأ،ةرجش
يفتامالعقيرطلابناجىلإتناكو.قيرطلاىتحلودجلاقفدتيثيح



بلكىتحالو،اهطقتلتملبالكلانكل.ةثجنوكينأنكمياملجلثلا
...هنإ.نيعللاثثجلا

:هنقذكرفيوهويراهددر
يففقيوهواهسأرعطقينأيلمعلاريغنمسيلأ.زغل-

ةيفاكةحاسمكانهنوكتنلثيحةقيضةانقدرجموهف،لودجلا
؟اذامل.نيعوكلل

:راكسلاق
.ءاملاعمليلدلافرجنيس.حضاورمألا-
:يراهررك
كرتنمقلقريغوهاذل،اهسأركرتدقفً.احضاوسيل،ال-

؟قيرطلاىتحكانهنمةثجللراثآيأدجوتالمل.راثآ
:نيرتاكتلاق
لكاهلمحنمهنكمتةيفيكنعلءاستأتنك!ثثجلاةبيقح-

.ةقطنملاكلتيفوةفاسملاكلت
:يراهلاق
ىلعةحئاريأثثجلابلكطاقتلامدعببسرسفياذه-

.قيرطلا
:نيرتاكتلاق
.كانهاهعضوبهترطاخمببسو-
:تباجأف،راكسرسفتسا
راضحإلبهذامنيبكانهاهعضودقل.جلثلاىلعةثجراثآ-

؟ينقفاوتالأ.ةعاسفصنكلذقرغتسيس...هترايس
:ظيغبراكسمتمت
ً.ابيرقت-
قودنصلكشىلعسبالمبئاقحكودبتو،ءادوسثثجلابئاقح-

.هترايسبرمينملكل
:بءاثتيوهوةرارمبراكسلاق
ةباغلاكلتيفنوميقينمعيمجعمانملكتدقل.دحأرميمل-

.ةنيعللا
:هسأريراهزه
نيبهرجتميفهنوكلوحنوسرتوأفلورةياوربمكيأرام-

؟ةعباسلاوةسماخلا



:راكسلاق
.نئابزيأكانهنكيمللاحيفةيمهأيأالببايغلاةجح-
:نيرتاكتلاق
.نامكلاسرديفمأوتلاناكامنيبًابايإوًاباهذةدايقلاهنكمي-
:هتمولعمززعيلهسأرزهيويسركلاىلعهرهظدنُسيوهوراكسلاق
.عونلااذهنمسيلهنكل-
ةطرشلالاجرلماعلاكاردإلالوحةماعةملكيقلينأيراهداك

لوقينأبلطتتةلحرملاهذهنكل،هنورينيحمرجملاةفرعمىلعمهتاردقل
نمفشتكادقف؛ةضراعملانمفوخيأنودنمنوركفيامعيمجلا
جضانلاريغنيمختلاوحماجلالايخلانعأشنتراكفألالضفأنأهتربخ
.ةئطاخلاماكحألاو

.بابلاحتف

:ملوهنرويبفته
عوضومعباتأتنكيننكل،ترخأتيننألرذتعأ؟مكلاحفيك-

.ةميرجلاحالس
يراهفطعمبجشمىلعهقلعو،رطملانميقاولاهفطعمعلخ

رهظلاىلعةباتكورفصأزيرطتبًايدروًاصيمقهتحتيدتريناكو.لئاملا
ةرداصلاةافولاةداهشنممغرلاىلعًايحلازيالزمايليوكناهنأيعدت
هوجوىلإرظنو،غرافيسركرخآىلعهسفنىمرمث،1953ءاتشيف
.ةبرطضملانيرخآلا

؟كانهاذام-
:رخأتتمليتلاةلضفملاملوهةرابعهعامسرظتنيوهويراهمستبا
؟دحأتامله-
.ثدحت...ةميرجلاحالس-
:امهضعببهيديكرفوملوهرشك
ايفليسةبقرىلعقورحلاتامالعردصمنععبطلابلءاستأتنك-

لقتملذإ،ةركفىندأاهيدلنكتملضارمألاملعةيئاصخأنكل،نوسرتوأ
فيزـنفاقيإلةداعءابطألالعفيامكةيوكمةريغصلانييارشلانأىوس
عطقلانعتملكتنيحو.راشنملابقاسلاعطقمتينألبقلاصئتسالا
...ةعرزميفتعرعرت-نوملعتامك-انأف،امءيشبركفأينتلعجراشنملاب

كشويٍبأبيراهركذيلهانيعتضموو،مامألاىلإملوهنرويبىنحنا



.ريغصلاهنبالهارتشاريبكراطقكةيدهحتفىلع
نمنوكيسفًاقبسمًاتيملجعلاناكودلتةرقبلاتناكاذإ-

ناكاذإو.ةدعاسمنودنمتيملالجعلاجرختنأةرقبلاىلعبعصلا
ءاذيإبةرطاخملانودهجارخإاننكميالفًايوتلمكلذلكلةفاضإلابلجعلا
.راشنممادختساانيلع،ةلاحلاكلتيف.ةرقبلا

ً.ازازئمشاراكسرشك
لوحةرقبلالخاداهعضوكنكميًادجةقيقروةنرمةرفشهنإ-

ىلإلجعلاعطقتلجراخلاولخادلاىلإاهيولتواهبحستمثةطوشنأكلجعلا
لحنتاذكهو.ةدحىلعهنمةعطقلكجارخإنمنكمتتثيح؛نيتعطق
لخدتامنيبًاضيأمألاحرجتًانايحأةرفشلانأل..ً.ابلاغ..ً.ابلاغةلكشملا
نييسنرفلانيعرازملاضعبركتبا،نيماعذنمو.توملاىتحمألافزـنتلجرختو
قرحهنكميةطوشنألكشىلعًايئابرهكًاكلس...ةلكشملاتلحةيلمعةادأ
ًادجيوقوقيقريندعمكلسعميكيتسالبضبقمنمنوكتيو،محللا
مث،هعطقديرتاملوحاهعضتةطوشنألكشياممضبقملايفرطبلصتم
مث،ةيناثةرشعسمخلالخًادجًانخاسكلسلاحبصيلةرارحلالغشت
.مسجلاعطقواٍّيجيردتقيضتلابةطوشنألاأدبتلضبقملايفرزىلعطغضت
.لقأمألاحرجلامتحانوكيسكلذبو،ةيبناجتاكرحيأكانهنوكتنل
...نايرخأناتزيمكانهفاهحرجلتررطضالاحيفو

؟اذاموأةادألاهذهانعيبلواحتله-
ةدرفرعيليراهينيعىلإرظنيوهو،ةريشكتبكلذراكسلأس

:لمكأملوهنكل،هلعف
لاقتنابحمسيالفًادجًاميقعكلسلانوكيةرارحلاةجردببسب-

ةرارحلايوكتامك،ةرقبلاىلإتيملالجعلانمممسملامدلاوأايريتكابلا
.فيزـنلانمدحتوةريغصلانييارشلا

:يراهلاق
؟هذهكةادأمدختساهنأنمدكأتمتنألهً.انسح-
بيبطلانكل،اهيلعتلصحلاحيفاهرابتخايناكمإبناك.ال-

ىلعدعبقفاوتملةيجورنلاةعارزلاةرازونأينربخأهتملكيذلايرطيبلا
.ةيئابرهكلاعطقلاةطوشنأ

.قيمعوقداصفسأبيراهىلإملوهرظنمث
:يراهلاقف



ىلعاهنإفةميرجلاحالسيهةطوشنألاهذهنكتملنإً.انسح-
يذلاام.لودجلايففقاووهواهسأرعطقنمنكمتفيكرسفتلقألا
؟هنودقتعت

:تاربنيرتاكتباجأ
.هذهنآلاوةلصقملاًالوأ...اسنرف-
:هسأرزهوهيتفشراكسمز
؟ةطوشنألاهذهبىتأنيأنملاوحألالكبنكلً،ادجةبيرغودبت-

.اهيلعةقفاوملامتتملهنأامبدصقأ
:يراهلاق
كلذيلوتكنكميله.ةطقنلاهذهنملمعلابءدبلااننكمي-

؟راكساي
.ةصقلاهذهلكقدصأاليننإمكلتلق-
نمله.راكسايكلذىلوتينعأتنكً.احضاونكأملنإفسآ-

؟ملوهايرخآءيش
يفمدلانمريثكلاكانهنوكينأضرتفملانمناكنكل،ال-

حبذببسبةريظحلايفناكهاندجويذلاديحولامدلانكل،ةميرجلاحرسم
ةجردواهترارحةجردترهظأ،تاجاجدلانعثيدحلاةبسانمبو.جاجدلا
ًادكأتمتسليننكل؛فصنلاوةسداسلادنعاهحبذمتهنأةفرغلاةرارح
.نييرخألانيتجاجدلانمأفدأتناكتاجاجدلاىدحإنأل

:راكسكحض
.ىمحلابةباصمتناكاهنأدبال-
:يراهلأس
؟جلثلالجرو-
ةريغتملاجلثلاتارولبماوكأىلعتامصبىلعروثعلااننكميال-

،ةداحتارولبلانأامبدلجعطقدجنةداعلايفاننكل،ىرخألةعاسنم
دجنملاننكلاهيدتريلتاقلاناكلاحيفتازافقلانمةجسنأامبروأ
ً.ائيش

:نيرتاكتلاق
.نايطاطمنازافق-
.ءيشالكلذنعادع-
؟نانسألانمتققحتله.سأرانيدللقألاىلعً،انسح-
:ًالئاقجاعزـنابفقونيحيراهمالكملوهعطاق



؟اهتبقرىلعتامصبلانم؟اهرعشنم؟اهنانسأىلعراثآلانم-
يعرشلابطلاةدحويفنويطرشلااهيفركفيالىرخأءايشأنمله
؟يئانجلا

:هتعاسىلإرظنمثًارذتعمهسأريراهزه
اذهنمنوسرتوأفلورنأدقتعتالراكسايتنكولىتح-

يذلاتقولايفهلعفيناكاممو،هيفناكيذلاناكملانمققحتف،عونلا
تنأو.ركيببيليفىلإثدحتأوبهذأسفانأامأ.ركيبتريبهيفتفتخا
ناتاهاهيفامب؛نيدوقفملاصاخشألااياضقعيمجنميققحتنيرتاكاي
.اهنيبةلصنعانليثحباو،ناتنثالا

ً.انسح-
ناكامو،رمقلاةلاحو،ةافولاتقوك؛ءيشلكةنراقمكيلع-

باتكلااوراعتسادقاوناكنإو،اياحضلارعشنولو،زافلتلاىلعًاضورعم
.مهفتاوهماقرأعومجمو،اهسفنةرضاحملااورضحوأ،ةبتكملانمهسفن
.مهراتخيفيكفرعننأانيلع،راصتخاب

:راكسلاق
نأيغبنيالأ؟مهنيبطباردوجونممتدكأتله.ةظحلرظتنا-

؟تالامتحالاعيمجىلعنيحتفنمىقبن
:هبيجيفهترايسحيتافمدوجونمققحتيوضهنيوهويراهباجأ
.كسيئركنمهبلطيامبموقتكنأاملاطءاشتامكحاتفنالاكنكمي-

.ءوضلائفطينأجرخيصخشرخآىلعبجي
توصفقوتو،مداقدحأتوصعمسنيحدعصملارظتنييراهناك

.ةرشابمهءاروتاوطخلا
.حابصلااذهةسردملاةحارتسالالخمأوتلانمةدحاوعمتملكت-
:ًالئاقتاربنيرتاكىلإيراهتفتلا
ً؟انسح،هآ-
.ءاثالثلامويهولعفامعاهتلأس-
؟ءاثالثلا-
.ركيبتريبءافتخاموي-
.طبضلاب-
نبهذنهنألكلذتركذتدقل.ةدلبلايفاهمأواهتخأعمتناك-

يفليللامأوتلاتضقمث،بيبطللنهترايزدعبيكيتنوكفحتمىلإ
تيبلايفيقبفبألاامأ.اهتقيدصروزتامهمأتناكامنيبامهتمعلزـنم



.هدحوهبمتهيل
ةحئارمشنمنكمتيراهنأةجردلً؛اريثكهنمبرقلابفقتتناك

ًادجةداحتناكدقف.لبقنماهفرعةحئاريأكنكتمليتلااهرطع
.ةوالحيأنمةيلاخو

؟تملكتمأوتلانميأعم-
:هتارظنبتاربنيرتاكتارظنتقتلا
؟مهماذهله.ةركفىندأيدلتسيل-
.مهقباطىلإهلوصوًانلعمدعصملاسرجنر

نوكيلينغيومستبيهلعجلواحيوجلثلجرمسريسانوجناك
قدحييقبذإ؛حيحصوحنىلعكلذبمايقلانمنكمتيملهنكلً،اديعس
هلوحريبكلاجردملايفنكيملو،ةريبكلاءاضيبلاةقرولانمريباعتالبهيلإ
ىلعةبرضو،بسحفهدلاوهلمحييذلاروشبطلاتوصامنإو،توصيأ
بحينكيمل.قرولاىلعبالطلامالقأريرصوىرخألاوةنيفلانيبحوللا
وأهمسرياموحمنمنكمتينلفربحملقمدختسانإهنألربحلامالقأ
اذهظقيتسادقل.تقولالاوطكانهىقبيهمسريامف؛ءيشيأرييغت
اهمونةفرغىلإضكرف،ريخبءيشلكنأوتداعدقهمأنأًاناظحابصلا
هنألًاضيأهسبالميدترينأهربخيوهسبالميدتريهيبأىوسدجيملهنكل
...مويلاةعماجلاىلإهعمبهذيس

مل.هدلاوفقوثيحىلإةردحنمحرسملكشىلعةفرغلاتناك
امنإو،سانوجعملخدنيحىتحالو،بالطللةفشتنببهدلاوسبني
سولجلاسانوجىلعثيحدعقمىلإةراشإلامثمهلهسأرزهبىفتكا
بالطلانأحضاولانمو.ةباتكلابأدبيوحوللاىلإةرشابماهدعبهجتيل
نيودتباوأدبو،نيدعتسمنيسلاجاوناكمهنأل،كلذىلعنيداتعماوناك
موسرلاضعبوةريغصلافرحألاوماقرألابًائيلمحوللاراصو.ةرشابمتاظحالملا
اميفهدلاوهربخأدقل.اهيلعفرعتلانمسانوجنكمتيمليتلاةبيرغلا
نيحو.صصقلاةياورلاهمدختسيناكيتلاةصاخلااهتغلءايزيفللنأىضم
الءايزيفلانأهربخأوهدلاوكحض،تارماغمصصقتناكنإسانوجهلأس
لاحيفبذكتنأنكميالةغلاهنأو،ةيقيقحلارومألاريسفتلالإمدختست
.اهتبرجت

.ةقينأوًادجةكحضمموسرلاضعبتناك
ىلعةقيقرءاضيبةقبطلكشيلهدلاويفتكىلعروشبطلارابغرثانت



لجرنكيملكلذنكل،همسرًالواحمهدلاورهظىلإسانوجرظن.هترتس
تفقوتذإلماكلابةنكاستارضاحملاةعاقتحبصأ،ةأجفوً.اديعسجلث
تفقوثيح؛تفقوتدقروشبطلاةعطقنألةباتكلانعمالقألاعيمج
لصيلهسأرقوفهعارذدملرطضاهابأنأةجردل،حوللاىلعأيفةنكاس
ٍلدتمهابأنأو،تقلعدقروشبطلاةعطقنأولامكهلادب،نآلاو.اهيلإ
ةفاحىلعأيفريغصنصغنميتوياك.يإلياوىلدتيامكحوللانم
ريرحتلواحيهنأسانوجنظف،زازتهالابهدلاوافتكتأدبمث،ةقهاش
جردملايفسمهلارشتناو.بيجتستالاهنكلًاددجماهكرحيوروشبطلاةعطق
،اهسفنةظحللايفمهسافنأنوقشنتيومههاوفأنوحتفيعيمجلاناكولامك
تفتلينأنودنمجرخملاىلإىشمو،ةياهنلايفروشبطلاهدلاوررحمث
نينطديازتو.روشبطلانمديزملاراضحإلبهاذهنأسانوجنظف،جرخو
رظنف،"ةدوقفم"و"ةجوز"نيتملكزيميلًايجيردتهلوحنمبالطلاتاسمه
اهنأةباتكلواحيناكهدلاونأدبالً.ابيرقتلماكلابىطغملاحوللاىلإ
لواح.قلعفةقيقحلاىوسلوقينأهنكميالروشبطلانكلةتيمتناك
؛مهضارغأنوبضويصاخشأهلوحناكامنيب،جلثلالجروحمينأسانوج
.نورداغيونوفقيمهوًاتاوصأدعاقملاتردصأثيح

ىلإسانوجرظنف،قرولاىلعجلثلالجرمسرىلعلظعقو،ةأجف
.ىلعألا

.نيتفيطللانينيعلاوحيبقلاهجولايذليوطلايطرشلاّلظناك
؟كدلاوداجيإانناكمإبناكنإىرنليعمءيجملاببغرتله-

:اهيلعبتكةتفالكانهثيحبتكملابابىلعفطلبيراهقرط
.ركيببيليفذاتسألا

.بابلاحتفدريأهتأيملنيحو
:هيديىلعنمهسأربتكملاءاروسلاجلالجرلاعفر
؟لوخدلاكناكمإبهنإكلتلقله-
.هراوجبفقاولايـبصلاىلإهرظنلوحمث،يراهىأرنيحتمصو
:بينأتلاوةشهدلانيبحوارتتةربنبركيببيليفلاقمث
؟ءودهبسولجلاكيلعنإكللقأملأ،سانوج-
.يعمهترضحأانأ-
!هآ-
.فقووهتعاسىلإركيبرظنمث



.كبالطرداغدقل-
:هيسركىلإركيبداع
.بسحفةحارتسامهتحنمدقلً؟اقح-
.كانهتنك-
؟اذامل!ً؟اقح-
؟ثيدحلااننكميأ.امتقويفةحارتسالةجاحبانعيمج-
:لاقكانهءاقبلابهرمأوىهقملاىلإسانوجركيبلسرأنأدعب
مل...راكفألاوةلئسألاعيمجلضرعتيلةسردملاىلإهلاسرإببغرأمل-

.كلذمهفتكنأنمدكأتمانأً،انسحً.اقلطمكلذببغرأ
،ماهفتساةرظنبركيبىلعاهضرعو،هبيجنمرئاجسةبلعيراهجرخأ

:ةمارصبهسأرذاتسألازهنيحاهداعأمث
.حوللاىلعًابوتكمناكاممهفنمريثكبلهسأاذه.معن-
.ةيمكلاءايزيفلا-
.ةبيرغودبت-
.بيرغةرذلاملاع-
؟ةيحانيأنم-
لوحنوناقلاك؛ةيساسألاةيئايزيفلااننيناوقرثكأنوضراعيمهنإ-

لاقدقل.هسفنتقولايفنيفلتخمنيناكميفءيشلانوكةيناكمإمدع
ملكنأدبالفةيمكلاءايزيفلابمدصنتملنإكنإىضماميفروبسلين
.اهمهفت

؟تنأاهمهفتلهو-
ىلعىضوفلاكلتلضفأيننكل.ىضوفدرجماهنإ؟تننجله.ال-

.ىضوفلاهذه
؟ىضوفيأ-
:ركيبدهنت
نأىشخأو،مهلافطألماّدخىلإمهسفنأانليجءانبألوحدقل-

ةلضفملاةمعطألاوديعاوملانمريثكلاكانهفً،اضيأتريبىلعقبطنياذه
ةدايعنمامدحألصتا،مويلا.نونجللينعفديامممدقلاةركتاسلجو
ءاسملااذههيدلو،هدعومىلإتأيملسانوجنأليودغيبيفبيبط
.صابلابوكرةيناكمإبعمسيملمهليجنأامك.نيأفرعأالبيردت

؟سانوجةلكشمام-
بتكيمليذلاهتاظحالمرتفدجرخألاؤسلااذهيراهحرطنيح



.زيكرتلاىلعسانلادعاسيهنأهتربخنمملعتهنكل،طقهيلع
ببسلانهكنأدقتعأو،يداعصحفدرجمهنأدقتعأ.ءيشال-

؟فلتخم
.ًءاسمورهظلادعبةحرابلاتنكنيأفرعأنأديرأ.معن-
؟اذام-
.ركيبايةينيتورةلئسأدرجم-
؟...ـب...ـبةقالعاذهلله-
.فحصلانمةموكىلعأىلعةاقلملاةفيحصلاوحنهسأرركيبزه
.كلضفنمبسحفيلاؤسنعبجأ.فرعنال-
؟مكعيمجمتننجله،ينربخأ-
.بيجينأنودنمهتعاسىلإيراهرظن
:ركيبهوأت
ىلعلمعأانهتسلجةيضاملاةليللايف.كدعاسأنأديرأً،انسح-

.نيجورديهلاتاجوملوطلوحهرشنلىعسأٍلاقم
؟كلذلوحمهتداهشبءالدإلامهنكميءالمزيأكانهله-
الهنأوهملاعلايفًاريثكةيجورنلاثوحبلاماهسإمدعببس-

تنك.مهلسكىوسنييجورنلانييميداكألانيبتاذلانعاضرلاىلعىغطي
.يدرفمبةداعلاك

؟سانوجو-
ىلإتدعىتحزافلتلادهاشيسلجو،ماعطلاضعبهسفنلدعأ-

.لزـنملا
؟ةعاسيأيف-
.دقتعأامبسحةعساتلادعب-
؟تريبضارغأتشتفله-
.معن-
ً؟ائيشتدجوله-
هيلإقدحامنيب،هسأرزهمث،هعبصإبهمففرطركيببيليفحسم

ً.ايئاهنتمصدقناكركيبنكل،تمصلاًالغتسميراه
:ضهنيوهترتسبيجيفهتاظحالمرتفدرشحيوهويراهلاق
.انهىلإمودقلاهناكمإبنأسانوجربخأس.كنواعتىلعًاركش-
.كلضفنمةظحلرظتنا-
فرطىلدتامنيبمسريًاسلاجسانوجناكثيحىهقملايراهدجو



تناكيتلاةقرولاىلإًاقدحميـبصلابناجىلإفقوف،همفنمهناسل
.نيتيواستمريغناترئاداهيلع

.جلثلجر-
؟كلذتفرعفيك.معن-
؟سانوجايبيبطلاىلإكذخأتكمأتناكاذامل-
.فرعأال-
.جلثلالجرلًاسأرسانوجمسر
؟بيبطلامساام-
.فرعأال-
؟هناكمنيأ-
.ابابىتحالو،دحأرابخإيلًاحومسمسيل-
.جلثلالجرسأرىلعًارعشمسروةقرولاىلعسانوجىنحنا
.كمأىلعروثعلالواحأانأو،سانوجاييطرشانأ-
ً.اداوسرثكأرعشلاحبصيلربكأفربكأةوقبملقلاشبرخ
.ناكملامسافرعأال-
؟هنمبرقلابءيشيأركذتله-
.كلملاةرقب-
؟كلملاةرقب-
.هسأرسانوجزه
ينيطعتتناك.دليهغروبىعدتةذفانلافلخسلجتيتلاةأرملا-

.ةربإلاةطساوبينممدلابحسباهلحمسأيننألةصاصم
ً؟اددحمًائيشمسرتله-
:شومرلاىلعزكريوهوسانوجباجأ
.ال-

ربعيوهولوهيراهدهاشو،ةذفانلابناجىلإركيببيليففقو
دوسألاتاظحالملارتفدبرضف،ريكفتلايفًاقراغناك...تارايسلابأرم
ىعدانيحهقدصدقلوهناكنإلءاستيناكثيح؛هديةحاربريغصلا
ناكهنإلاقنيحوأ،هترضاحمرضحدقةطرشلالجرنأفرعيالهنأ
ضارغأنيبءيشيأدجيملهنإوأ،ةقباسلاةيسمألايفٍلاقمىلعلمعي
هئافخإءانعدبكتتمل...اهبتكمجرديفدوسألاتاظحالملارتفدناك.تريب
؟هيفناكاذامو...ىتح



.هعادخاهنكميهنأةجذاسلاتنظدقف،كحضينأداك



توملاعانق
هسأريراهدمنيحاهبساحزاهجىلعةينحنمتاربنيرتاكتناك

:ًالئاق
؟طباوريأتدجوله-
كلذادعامو،ءاقرزنهنويعو،ءاسناياحضلا.ريثكلاسيل-

.لافطأنهيدلوتاجوزتمًاعيمجّنهنأامك،لكشلابتافلتخمنهعيمجف
ىلإسانوجتذخأركيبتريب.اهنمءدبلااننكميةطقنيدنع-

ندراغزغنوكةعرزميفكلذنأضرتفأو،كلملاةرقبنمبيرقبيبط
دعبيكيتنوكفحتمىلإاتبهذمأوتلانإتلقتنأو،يودغيبيفةيكلملا
ءيشيأبةفرعمىلعركيببيليفنكيملً.اضيأيودغيبيفبيبطلاةرايز
.ةياردىلعنوكيدقنوسرتوأفلورنكل،بيبطلالوح

.هبلصتأس-
.يهتنتنأدعبيـبتكمىلإيلاعت-
لوحىلوألاةقلحلاعضوثيح،دافصألايراهذخأ،هبتكميف

؛يتوصلاهديربلعمتسيوهوةلواطلاةمئاقلوحىرخألاعضوامنيب،همصعم
.نيفوهلافبعلمىلإهعمهقيدصرضحيسغيلوأنإليكارتلاقثيح
مل.ةيفخمةركذتاهنأفرعاذل،ةلاسرلاهذهلةجاحيأكانهنكتمل
لبقتهنكل،غيلوأعمدعوميأمويلااذهىتحيسندقيراهنكي
،ةقثلامدعنععبنتيتلاونورخآلااهبموقيدقيتلاةطيسبلاتازكولا
تفخأاهنألو،يهتاهمألانمعونيأنعهربختاهنألاهبحأهنأامك
.هجعزتالئلةركذتلا

:بابلاقرطتنأنودنمنيرتاكتلخد
.اهبحأيننكلةيوتلم-
.اهيلإًاديقميراهناكيتلاةلواطلاةمئاقىلإئموتيهوكلذتلاق
:يراهمستبا
تايالولايفهتملعتامضعب...ةدحاوديبعيرسلادافصألادييقت-

.ةدحتملا
سيل.ديدجلاتايهعوننمدافصأبعيرسلادييقتلاةبرجتكيلع-

دافصألاف؛نيميلاوأراسيلانمهديقتستنكنإىتحركفتنأكيلع
بردتلاكنكميو،ةوقببرضلادرجمبلاوحألالكيفكمصعملوحقلغتس



.نيترمةلواحملاكلىنستتل؛دافصأيتعومجمب
:دافصألايراهحتف
؟كعمىرجاذام-
يفبيبطيأوأبيبطدعوميأبنوسرتوأفلورعمسيمل-

نإمأوتلالاؤسيننكمي.موريبيفصاخلامهبيبطمهيدلنإذإ؛يودغيب
يودغيبيفتادايعلابلاصتالااننكميوأ،بيبطلاركذتامهادحإتناك
.تادايععبرأىوسكانهتسيلف،انسفنأبققحتلاو

.هبتكمىلعءارفصةقاصلتعضو
.مهاضرمءامسأنعحاصفإلامهلحومسملاريغنم-
.ةسردملانمنادوعتنيحمأوتلاعمملكتأس-
.يرظتنا-
هباجأف،لوألامقرلابلصتيلفتاهلاةعامسعفرمثكلذيراهلاق

.ةدايعلامسابقطنداحتوص
؟انهدليهغروبله-
.دليهغروبىعديدحأكانهنكيمل
الةدايعلانأّركذيل،داحتوصبيلآبيجمّدر،يناثلامقرلايف

.نمزذنمكلذرمدقونيتددحمنيتعاسلالخىوستاملاكملاىقلتت
:هانمتيناكامكحاضتوصهحنمةعبارلاةلواحملايفوً،اريخأ
.دليهغروبانأ،معن-
.ولسوأةطرشنملوهيراهققحملاانأ.دليهغروبايًالهأ-
؟داليملاخيرات-
ةميرجصخياميفرسفتسأللصتأانأ.عيبرلانمامتقويف-

دقتنكنإوههتفرعمديرأام.مويلافحصلاتأرقكنأنظأ.لتق
؟يضاملاعوبسألايفنوسرتوأايفليستيأر

.طخلانمرخآلافرطلاىلعتمصلاداس
.ةدحاوةظحل-
.اهتدوعرظتناف،ضهنتيراهاهعمس
نأدقتعأ.ةيرسىضرملالوحتامولعملاف،لوهديسايةفسآانأ-

.كلذفرعتةطرشلا
سيلوناتضيرملاامهناتنبالافًائطخمنكأملنإنكل،معن-

.ايفليس
رشابمريغلكشبحصفتدقتامولعمبلطتتنأف،نكيامهم-



.اناضرمةيوهنع
.لتقةميرجبقيقحتاذهنأكركذأ-
رثكأنوكندق.شيتفتةركذمعمانيلإمودقلاكنكميهنأكركذأ-

ةعيبطهذهنكل؛نيرخآلامظعمنمرثكأىضرملاتامولعملوحًارذح
.انلمع

!؟مكلمعةعيبط-
.انتربخلاجم-
؟وهو-
انعقومةعجارمكنكمي.ةيصصختلاتايلمعلاوةيليمجتلاةحارجلا-

.www.kirklinikk.noينورتكلإلا
تقوللةيافكلاهيفامتفرعيننأنظأيننكل،كلًاركش-

.رضاحلا
.بغرتامك-
:نيرتاكتلأسو،ةملاكملاتهنأ
ً؟اذإ-
قيرطلاىلعاننأينعيامم،هسفنبيبطلامأوتلاوسانوجراز-

.حيحصلا
نيحهبرعشييذلاهسفنشاعترالاونيلانيردألاعافدنابيراهسحأ

لكناكيذلاريبكلاسوهلايتأيعافدنالادعبو،شحولاحئاورىلوأمشي
ناك.نونجلاوىنعملاوةيؤرلاحوضووىمعلاوبحلا:ةدحاوةعفدءيش
ًافلتخمًارمأناكاذهنكل،ةراثإلالوحىرخألاوةنيفلانيبنوملكتيءالمزلا
ىلعؤرجيملذإ؛هليلحتلواحيوأسوهلابطقًادحأربخيملوهفً،اصاخو
ملو،اهالوتيتلاةفيظولامعديوهعفديوهدعاسيهنأهفرعاملكف.كلذ
.قالطإلاىلعديزملاةفرعملةجاحبنكي

؟نآلاو-
:هدعقمنعزفقوهينيعيراهحتف
.قوستللبهذنسنآلاو-

يفًاماحدزاعراوشلارثكأنمًابيرقيقيرفألاقوذلارجتمناك
عراشيفًارتمرشعةعبرأدعبىلعهعقومنكل،نيفداتسغوبيفنيتسروجام
.شماهلاىلعلازيالهنأظحلاءوسلينعيامم،يـبناج

-وأةتهابلاةءاضإلايفىأرو،سرجنرنيرتاكويراهلخدنيح



لوحفلتةسبلأو،ةقرشمناولأبًانشخًاداجس-ةءاضإلامادعناربكأةقدب
ةريغصةوهقتالواطو،ةيقيرفأبرغلاكشأاهيلعةريبكدئاسوو،مسجلا
ةليحنةيبشخًالاكشأو،ةيرطملاةباغلانمةرشابمةتوحنماهنأولامكتدب
ادب.انافاسلاتاناويحرهشأنمةعومجموياسامةليبقلاجرلثمتةليوطو
تلّمكامك،ةرهاظتاريعستيأكانهنكتمل:ةيانعبًامظنمءيشلك
ناكملاادب،راصتخابيأ.جاوزأبةعوضومتاجتنملاتناكو،اهضعبناولألا
اذهززعتدقو.امًاعونربغمضرعم..ً.ارجتمهنوكنمرثكأضرعمك
امهءاروبابلااقلغأنأدعبداسيذلايعيبطلاريغنوكسلابعابطنالا
.نينرلانعسرجلافقوتو

:رجتملالخادنمتوصىدان
ً؟الهأ-
ةفارزفلخةفرغلاةملظيفىأرثيح،توصلاردصميراهعبت

قلعتويسركىلعفقتتناكةأرمارهظريغصرونبةءاضمةمخضةيبشخ
.رادجلاىلعًامستبمدوسأًايبشخًاعانق

:تفتلتنأنودنمتلاق
؟رمألاام-
نئابزلاسيلوعقوتملاريغعقوتلةدعتسمتناكاهنأبعابطنالاامهتطعأ

.بسحف
.ةطرشلانمنحن-
.معن-
نأولامكيراهرعشو،اههجوىلعءوضلاّطلستفةأرملاتتفتلا

ايفليستناك...ءاروللةيئاقلتةوطخاطخف،ناقفخلانعفقوتدقهبلق
.نوسرتوأ

:اهتراظنيتسدعفلخادبسوبعبتلأس
؟بطخنمله-
؟تنأ...نم-
:ةكبترملايراهريباعتلحضاولاببسلاةرشابمتمهف
.مأوتلاايفليستخأانأ.نيسرديبنآ-
:هفلخنملوقتنيرتاكعمسو،لاعسلابيراهأدب
دجننألمأنانك.تاربنيرتاكانأو،لوهيراهققحملااذه-

.انهفلور
.زئانجلاراديفهنإ-



اماوفرعمهتثالثمهنأادب،ةظحللاكلتيفو.نيسرديبنآتتمص
؟طقفسأرنفدنكميفيك...نارخآلاهبركفي

:نيرتاكتفنأتسا
؟هبايغنعنيضوعتتنأو-
:باضتقابنيسرديبنآتمستبا
.معن-
.يـبشخلاعانقلابكسمتيهوٍّورتبيسركلانعتلزـنمث
:نيرتاكتلأس
؟يرئاعشعانقوهأ-
.وغنوكلاقرشيفوتوهلانميرئاعش-
:هديةعاسىلإيراهرظن
؟دوعيسىتم-
.فرعأال-
؟نيمختلاكنكميالأ-
...التلقامك-
:نيرتاكاهتعطاق
،كسفنبهتيرتشاووغنوكلاىلإتبهذدقلً.ادجليمجعانقلااذه-

؟كلذكسيلأ
:شاهدنابنآاهيلإترظن
؟تفرعفيك-
التنأف،اهبهنيكسمتيتلاةقيرطلانمكلذةفرعميننكمي-

.حاورألانيمرتحتكنإ...همفوأهينيعنيطغت
؟ةعنقألابةمتهمتنأله-
.امًاعون-
نيتريغصنيعارذعمدوسأعانقىلإتراشأمث،كلذنيرتاكتلاق

فصنويرشبفصنهجولاناك.هتحتنمنايلدتتنيقاسونيبناجلاىلع
:يناويح

؟كلذكسيلأ.يليبكعوننمعانقاذه-
.وفونيسةليبقنمجاعلالحاسنم،معن-
؟ةطلسلاعانقوهأ-
زوجةرشقنميلدتملانشخلانهدملارعشلاىلعاهدينيرتاكتررم

.عانقلاىلعأيفدنهلا



.ريثكلانيفرعت.واو-
:يراهلأس
؟ةطلسلاعانقوهام-
:نآتباجأ
،ةغرافزومردرجمتسيلةعنقألاهذه،ايقيرفأيفف.همساكهنإ-

لصحيسولةليبقعمتجميفةعنقألانمعونلااذهعضيصخشيأف
نكميالو،هلةحونمملاةيذيفنتلاوةيئاضقلاتاطلسلاعيمجىلعًايئاقلت
.ةطلسلاهحنميعانقلانألهتطلسبكيكشتلادحأل

:نيرتاكتلاق
ً.ادجناليمجامهنإ...بابلابناجىلإنايلدتيتوميعانقتيأر-
:ةماستبابنآتباجأ
.وتوسيلنماهنإ.اهنمديدعلايدل-
؟ةرظنءاقلإيننكميأ-
.ةظحليرظتنا.عبطلاب-
ريغهلاؤسىلعًادرتلاقف،نيرتاكىلإيراهرظن،تبهذنيح

:قوطنملا
تناكنإفرعألًاليلقاهعمثداحتننأديفملانمهنأدقتعأ-

؟ينمهفتأ.ةيلئاعرارسأيأكانه
.كدرفمبهجولضفأىلعكلذبمايقلاكناكمإبهنأدقتعأو.كمهفأ-
؟هبموقتلمعكيدلأ-
يركذتفنوسرتوأفلورداعلاحيفو.يـبتكمىلإدوعأس-

.هيتنبابقلعتياميفةيرسلالوحهنميطخحيرصتىلعَلوصحلا
هوجولاةعنقأىلعةرظنيراهىقلأ،رداغيناكاميفو،بابلادنع

ضرتفاو،خرصتاهنأولامكةدمجملاوةصلقتملاةيدلجلاتاعونصملاوةيرشبلا
.ةاكاحمدرجماهنأ

ىلإعقييذلااكيآرجتمفوفرنيبقوستلاةبرعلافكيليإتعفد
رجاتملانمليلقبىلغأهراعسأوً،امخضرجتملاناك.لافيلوأبعلمبناج
طقفامنإوً،ايمويانهىلإيتأتنكتمل.لضفأتارايخمدقيهنكل،ىرخألا
ةدحتملاتايالولانمفغيرتاهنبايتأيسةليللاو.ديجءيشعنصديرتنيح
مل،نكل.اناتنومةعماجيفداصتقالاةيلكيفةثلاثلاهتنسيفناكثيح
رهشىتحتيبلايفسرديساذلفيرخلااذهتاناحتماةيأهيدلنكت



راطميفهلابقتسالبتكملانمةرشابمةرايسلاةدايقبهيردنأموقيسو.رياني
املكتدقنانوكيستيبلاىلإنالصيسنيحامهنأملعتتناكو.نيومردراغ
.فيذجتلاتالحروكمسلاديصلوحقمعب

نمو.املظاهزواجتامنيبعفترتةدوربلابرعشتلةجالثلاىلعتأكتا
يذلاهسفنلظلا...هسفنلظلاهنأملعتتناك،اهينيععفرتنأنود
تارايسلابأرميفو،ةجزاطلاةمعطألامسقيفةفقاوتناكنيحاهزواجت
رومألاامنإو،اهلءيشيأينعيكلذنكيمل.اهترايسلفقتتناكنيح
اهعدتنلاهفواخمنأيهو،ةجيتنىلإتلصوتدقتناكو.بسحفةميدقلا
،قودنصلادنع.ةيناسنإفصناهتايحتناكولىتح؛قالطإلاىلعاهنأشو
هيردنأدقتعااملاطل...اهتربخلًاقفوةداععرسألاوهفروباطلوطأتراتخا
نمديزملاكانهً،اذإ...اهئارونمروباطلاىلإامدحأمضنا.ةئطخماهنأ
ريثكلالمحيصخشلانأتركفامنإو،ءارولاىلإتفتلتمل.نيئطخملاسانلا
.اهرهظيفةدوربلابترعشثيح،ةدمجملاعئاضبلانم

الوجتنأاهانيعتدارأ.دحأكانهنكيملتتفتلانيحاهنكل
ً.اددجميئدبتال...يئدبتال...تركفاهنكل،ىرخألاريباوطلانيتصحفتم

وحنءطببيشملاىلعاهسفنتمغرأىتحرجتملانمتجرخنإام
تايرتشملاعضتوةرايسلاحتفتتناكاميفاهلوحرظنتنأنودنم؛ةرايسلا
لالتلانيبءطبباتويوتلاتفحزامنيبو.دوقتمثسلجتوقودنصلايف
ءاشعلاوفغيرتلغش،غريبدرونيفنيقباطنمةفلؤملاةقشلاىلإةليوطلا
لكبابلانمهيردنأوفغيرتلوخدةظحلًازهاجنوكينأيغبنييذلا
.اهريكفت

روصيفقدحيوهوفتاهلاربعكيفسبيلنبسإلعمتسييراهناك
لوصحلايراهنمبلطيو،هتعومجمعمجدقكيفسبيلناك.ىتوملاهئالمز
.ةلصلاتاذتامولعملاعيمجىلع

:يراهلاق
،انيدلتامولعملاايجولونكتسيئرنمرورمةملكىلعلصحتس-

ةقرفةكبشيف"جلثلالجر"ىمسملافلملاىلإلوخدلااهدعبكنكميو
.مئارجلاةحفاكم

!؟جلثلالجر-
.اممسابهتيمستيغبني-
لصحتنأديرتيتلاةدملايهام،نكل.لوهايًاركشً،انسح-



؟ينمريراقتىلعاهلالخ
؟كيفسبيل.مهمءيشكانهنوكينيحطقف-
؟معن-
.انلاجمنعدعتبا-
؟ديدحتلابمكلاجموهامو-
نمنيذلانيقباسلانيمرجملاودوهشلاوةلدألاىلعزيكرتلاكيلع-

.مكلمعنمكيكلانه...نيلسلستمةلتقاونوكينأنكمملا
قيقحتلابتكميففرتحملاققحملاهيفركفيامفرعييراهناك

.فرقملالمعلا:يزكرملا
:كيفسبيللعس
؟ءافتخالاتالاحنيبةلصكانهنأىلعنوقفتمنحنً،اذإ-
.كسدحعبتا.قفتننأانيلعسيل-
.ديج-
لخددقناكثيح،همامأةشاشلاىلإرظنو،لاصتالايراهىهنأ

تاليمجتايتفروصدهاشيأدبو،دليهغروبهبهتحصنيذلاعقوملا
يتلانكامألاىلإريشتمهماسجأومههوجوىلعطاقنعمروكذنيضراعو
نيسيلتيفراديإناك.كلذباوبغرلاحيفلماكلامهرهظمليدعتاهيفنكمي
.روكذلانيضراعلانعاهيفهزييمترذعتيةروصنمهلمستبي

تارودلاوتاداهشلابةحئالكانهتناكنيسيلتيفراديإةروصتحتو
-نيرهشلالخاهؤاهنإنكمملانمةيزيلكنإلاوةيسنرفلابةليوطءامسأب
ةداهشلةينيتالتاراصتخاةفاضإبقحلاكحنمتاهنكل-يراههفرعامبسح
ةحئالىلإلصوتف،ثحبلاكرحميفنيسيلتيفراديإنعثحب.هاروتكدلا
نمينورتكلإعقومىلإةفاضإلاب،غنلركتاقباسماهنأنيبتيتلاجئاتنلانم
رواجملامسالاىأرنيحو.تسيلنيرامةدايعيفنيقباسلاهلمعباحصأدحأ
نأوهو؛حيحصسانلاهلوقيامنأيفركفيأدبنيسيلتيفراديإمسال
ةفرعمنعًادحاوًاصخشدعبيصخشيأنأةجردلريغصدلبجيورنلا
.سانلايقاب

مث،يراهللباقملايسركلاىلعتمتراو،ةفرغلاتاربنيرتاكتلخد
:يراهاهلأسف.ىرخأىلعًاقاستفل

سانلانمرثكألامجلابنومتهي"نيليمجلا"سانلانأحيحصله-
؟مهرهظمىلعنسحلارهظملاووذزكريببسلااذهلأ؟نيحيبقلا

،نظأامبسحكلذيفقطنملانمًائيشكانهنكل.فرعأال-



يداوناوسسأمهنأةجردل؛مهئاكذىلعةدشبنوزكريءاكذلاوديدشسانلاف
ًالثمتنأف،هكلميامىلعزكريءرملانأنظأ؟كلذكسيلأ.مهبةصاخ
.قيقحتلايفكتبهومبًادجروخف

ديدحتىلعةيرطفلاةردقلا؟رأفلاةقحالمتاثرومنينعتأ-
يفضافخناوأنامدإلكاشموأةيلقعضارمأمهيدلنيذلاصاخشألا
؟دئازيلوفطنامرحوأءاكذلاىوتسم

!؟نارئفيدئاصدرجمنحنً،اذإ-
ةردانتالاحيفانيتأتنيحةرماغةداعسبرعشناذهلو.معن-

قحالننأك،ةريبكديصةيلمعبمايقللةصرفلاانلرفويامم؛هذهكةيضق
ً.اروصانيدوأًاليفوأًادسأ

.ةيدجباهسأرتزهسكعلاىلعلب،نيرتاككحضتمل
؟مأوتلاايفليستخأهتلاقيذلاام-
:نيبروجلابنيتوسكملااهيتبكرىلعاهيديينثتيهونيرتاكتدهنت
.ةلضفملااهتقيدصحبصأتدك-
.ينيربخأ-
ً.انسح-
.هساسحإلهباشملااهروعشبيراهسحأ،تأدبنيح
وهفلورنأنانظياناكفلوروايفليسنمًالكنأنآينتربخأ-

دقناكفلورف.سكعلانوقابلانظامنيب،امهجاوزيفظوظحملاصخشلا
ولسوأىلإلقتنامث،ةينقتلانغريبةعماجيفةسدنهلاةساردهوتلىهنأ
عونلانمايفليستناكامنيب،ةيسدنهلارنرافكةكرشيفةفيظولغشثيح
ثيح؛اهتايحيقابيفهلعفتسامعةديدجةركفبحابصلكظقيتسييذلا
رمتستملو،ةعماجلايفةفلتخملاةيسيسأتلاتارودلانمريثكلاترضح
بضغلاةعيرسوةدينعتناكامك.رهشأةتسنمرثكألاهسفنةفيظولاب
دقو،تاذلاىلعءاضقلابدعتيتلابهاذملابةمتهموةيعامتجاوةللدمو
مهيلعتفرعتنيذلالاجرلاعيمجنأامك،تاليلقلااهتاقيدصىلعتنميه
نأاهتخأدقتعتو.اهلامتحانماونكمتيملمهنألةريصقةرتفدعباهوكرت
عبتاوهف؛قلطملاهضيقنلثمتتناكاهنألةدشباهبحيفًاعقاوناكفلور
ةيريخلابنمؤتةلئاعنمرّدحتمهنأامكً،اسدنهمحبصأوهدلاوىطخ
ملاعلايفاننأايفليستنمآامنيب،ىطسولاةقبطلاةداعسوةيلامسأرللةيفخلا
ةيقيقحلاانتيوهعملاصتالااندقفاننأو،رشبكنودسافونويداميـبرغلا
.انتداعسردصمو



ىلعىرسيلااهقاستفلثيح،يسركلاىلعاهتيعضونيرتاكتريغ
.امناكملهترظنيراههجوامنيب،ىنميلا

ربعارفاسو،ةزاجإةنساذخأايفليسوفلور،لاوحألالكب.امبر-
فشتكاثيح؛امهيتايحيفلوحتةطقنتحبصأةلحريفايقيرفأبرغ
امأ.اهيمدقىلعفوقوللةدوعلاىلعايقيرفأةدعاسمهتمهمنأفلور
نأتفشتكاف،اهرهظىلعايبويثأملعلًاريبكًامشوتمسريتلاايفليس
قوذلارجتماحتتفااذكهو،ايقيرفأيفىتحمهسفنأنعنوثحبيعيمجلا
وهايفليسعفادامنيب،ةريقفلاةراقلاةدعاسمفلورعفادناك.يقيرفألا
ناكو.ًالهسقزربابتلكشيموكحلامعدلاونمثلاةصيخرتادراولانأ
ةئيلمةبيقحلمحتيهواهيلعضبقلامتنيحهسفنعفادلااهيدل
.سوغالنمةدئاعيهوكرامجلايفةعونمملاشئاشحلاب

.اذنحناه-
نمتنكمتاهنألففخميطَرشمكحبايفليسىلعمكحلامت-

،ةبيقحلايفدجويامبملعتنكتملاهنإتلاقثيح؛ةبيرلاروذبعرز
.جيورنلايفشيعييريجينصخشلاهيدؤتةيلئاعةمدخكاهعماهترضحأدقف

ً؟اضيأاذامو-
البنيتاتفلابحيوريكفتلاقيمعوفيطلوهف؛فلوربحتنآ-

دقف.ايفليسبةقلعتملاىرخألارومألاعيمجيفىمعأهنأودبينكلو،دودح
نمنيتنبلاوفلورتكرتو،نيرخآنيلجرنمنيترمبحلايفتعقو
.نيترملايفاهتدوعبًاديعسفلورناكنالجرلااهكرتنيحنكل،امهلجأ

؟كيأرباهبًاقلعتمهلعجيناكيذلاام-
يفتقدحو،نزحلانمةحسمبةجوزممةماستباتاربنيرتاكترهظأ

:اهترونتفرطاهديتبعادامنيبءاوهلا
هتقالعبعتمتسيًاصخشكرتيدحأال...نظأامبسحداتعملاك-

؟كلذكسيلأةطيسبحاورأنحنفً،امئادنودوعيمهنكل،نولواحيدق...هعم
:ءطببهسأريراهزه
؟اودوعيملواهوكرتنيذلالاجرلانعاذامو-
.فوخلانممهضعبيناعيتقولارورمعمف،نوفلتخملاجرلا-
.عوضوملااذهيفرمتسيالنأررقويراهاهيلإرظن
؟نوسرتوأفلورتيأرله-
عمسدقنكيملو،كليحرنمقئاقدرشعدعبلصودقل.معن-

قرخىلعهتقفاومىلععقوهنكل،يودغيبيفةيليمجتلاةحارجلاةدايعب



.ضيرملاوبيبطلانيبةيرسلا
.هبتكمىلعةيوطملاةقرولاتعضوو

سلجثيح،نيفوهلافبعلملضفخنملاجردملاىلعحيرتبه
تناك.ةبلحلالوحنوقلزـنيمهوديلجلاىلعنيجلزتملادهاشييراه
لكيفف،ةيضاملاةنسلالالخةيلاعفوةنويلرثكأتحبصأدقغيلوأتاينقت
،ربكأةوقبنصحتيو،غيلوأضفخنيهزواجتيلهقيدصاهيفعرسيةرم
.ءودهبقلزـنيو

نأيراهفشتكيل،تامولعملاالدابتوكيفسبيلنبسإبيراهلصتا
ةليللانمرخأتمتقويفنيفسفوهةقطنمتلخددقنوللاةنكادةرايس
.ةزيجوةرتفدعبهسفنقيرطلانمدوعتلتريباهيفتفتخايتلا

:ةمهجتمةشعربيراهددر
.ليللانمرخأتمتقويف...نوللاةنكاد-
:كيفسبيلدهنت
.ةيفاكريغتامولعملانأفرعأ.معن-
دوجوبسحأنيحهترتسبيجيفلومحملافتاهلارشحييراهناك

.ةفشاكلاءاوضألادحأبجحيامصخش
.ًاليلقترخأتدقل،فسآ-
سلجامنيبحرملاومستبملانيسغلهدنولسايثامهجوىلإرظن

:هيسركىلعليكارثوعبم
؟يراهايةيوتشلاتاضايرلايـبحمنمتنأله-
ريباعتبصخشلاىلإرظنلايفًارشابمًابولسأسايثاملنأيراهظحال

.ملكتيناكنإىتح؛عمتسيهنأبروعشلاكحنميامم؛ةداح
؟تنأو.جلزتلانمليلقلا..ً.امامتسيل-
:هسأرسايثامزه
ةينهملايتايحهيفيهتنتسيذلامويلايفيننأتررقيننكل،ال-

يفجربلاىلإةبرعلابكرأسفشيعلاباهدعببغرأنليننأةجردلضرمأو
.لتلاكلذيفجلزتلاردحنمةمق

...فافتلالاىلإةجاحبنكيمليراهنكل،هفتكقوفنمهماهبإزه
نمهتيؤرنكميجلزتللردحنمأوسأو،ولسوأيفبصنلضفأ..نيلوكنيملوه
.ةدلبلاءاحنأعيمج

.جربلانمامنإوردحنملاىلعسيل...زفقأسمث-



.ريثماذه-
:سايثاممستبا
.ٍناوثلالخيهتنألًارتمنيعبرأعافتراىلعنمرحطوقس-
ً.ابيرقنوكينلاذهنأنظأ-
:ةدحبسايثامكحض
.كلذةفرعمكنكمياليمديف70لأيسداضمدوجوعم-
؟70لأيسداضم-
نيحًامئادرذحلاكيلعنكلةديجةداضمماسجأيه،معن-

.ببسلالإرهظتالاهنأل؛رهظت
.ءابطأللةبسنلابةضوفرمةركفراحتنالانأنظأتنك.ممم-
نيحنونيزقفاوأانأو.ضرملاهينعيامءابطألاكفرعيدحأال-

ناكنيحف.ةايحلانملضفأتوملانوكينيحةميقاذًالعفراحتنالاربتعا
داعفًاريثكهجعزأاممهمدقعبصإتعلخنارمعلانمنيعستلاوةنماثلايف
.هسفنقنشولزـنملاىلإ

ردحنمةمقىلإقلستلانمًالدبكسفنقنشتالملً،اذإ-
؟جلزتللنيلوكنيملوه

نأامك،ةايحلللالجإلانمعونكتوملانوكينأيغبنيً،انسح-
يثاحبأنأدقتعأو.اهنعجتنتسيتلاةرهشلاةركفبحأيننأفارتعالايلع
.مامتهالانمريثكلابذجتال

،نيتعيرسلانيتجلزملايترفشتوصبةحرملاسايثامةكحضتعطقت
:لاقف

نيتديدجلانيتعيرسلانيتجلزملاتيرتشايننألرذتعأ،ةبسانملاب-
.هلجوزءارشلططختتنككنأًالبقينربختملليكارف،غيلوأل

.ةلكشمال-
.ملعتامككنمامهيلعلوصحلالضفيسناك-
.يراهبجيمل
ةفيحصلاةءارقوانهسولجلاكنكميذإ،يراهايكدسحأانأ-

نمهلةبسنلابف؛نيرخآلاسانلاعمثيدحلاولومحملاكفتاهبلاصتالاو
هركذياملكبموقأوهعجشأوفتهأنيحفانأامأ.بسحفانهكنأزاتمملا
له.جعزـنيهنإفهلعفديجلادلاولاىلعبجياملوحتاميلعتلاباتك
هنأامك؟كلذبموقتتنككنأفرعيهنألًايمويهيتجلزمعمليهنأملعت
ذالوفنإةرمهلتلقكنألجراخلايفجردلاىلعهيتجلزمكرتىلعرصأ



هتودقتنأ.اهلاخدإبهتدلاوهترمأىتحً؛امئادًادرابىقبينأيغبنيةجلزملا
.يراهاي

ةداعسلابسحأهقامعأيفهنكل،ةركفلاهذهنميراهشعترا
تالواحمىلعةفيفخةنعللازـنإببغريوً،ارويغناكهنألكلذهعامسل
.غيلوأةلامتسالسايثام

:هفطعمرزبثبعيوهوسايثاململمت
كرديثيح-قالطلابءيلملارصعلااذهيفهنأبيرغلانم-

بألالحملحينأديدجلابأللنكميالفيك-قمعبمهلوصألافطألا
.يقيقحلا

.ايسوريفيقيقحلاغيلوأدلاو-
.يراهايعقاولايفسيلنكل،معنقرولاىلع-
:سايثامهلحولفامهيلكلًاحولمامهراوجبغيلوأقلزـنا
.نيسيلتيفراديإىعديبيبطعملمعتتنك-
:ةشهدبسايثامهيلإرظن
؟راديإفرعتله...تسيلنيرامةدايعيف،معن...راديإ-
ًاعقومتدجوف،ثحبلاكرحميفهمسانعثحبأتنك،ال-

ناكو،ةدايعلايفاولمعنيذلاءابطألاءامسأبةحئالعضيًاميدقًاينورتكلإ
.ةحئاللانمضكمسا

،تسيلنيراميفًاريثكانعتمتسااننكل.تاونسعضبلبقكلذناك-
تاسسؤملانأةدشبنودقتعيعيمجلاناكنيحةدايعلاءاشنإمتدقف
نأانفشتكانيحتقلغأاهنكل؛لاملانمريثكلاينجتسةصاخلاةيحصلا
.قالطإلاىلعكلذكتسيلرومألا

؟تسلفأله-
ىدلضيرمتنأله.تلءاضتوهمدختسملاحلطصملانأنظأ-

؟راديإ
يأيرابخإكنكميله.امةيضقبًاطبترمناكهمسانكل،ال-

؟وهسانلانمعون
ً،اعمانسرددقف،هنعليلقلالوقيننكمي،معن؟نيسيلتيفراديإ-

.تاونسةدعلمهسفنأسانلاعمًاعمانجرخو
؟لاصتاىلعادوعتملامكنأكلذينعيله-
:هيفتكسايثامزه
بطلاىلإنورظنياوناكانقافرمظعمف.نيفلتخمانكاننأدقتعأ-



ناكامنإو،كلذلهبأيملوهفراديإءانثتساب،بجاوةيبلتلةوعد...هنأىلع
انأ،لاوحألالكيفو.ربكأًامارتحايعدتستةنهملاهذهنألبطلاسردي
.هتحارصببجعم

؟مارتحالاىلعلوصحلابًامتهمناكنيسيلتيفراديإً،اذإ-
ىلإراديإهجوتنيحدحأأجافتيمل.عبطلابلاملاىلإةفاضإلاب-

ءايرثألانئابزلانمةبخنلةدايعيفلمعنيحوأ،ةيليمجتلاةحارجلا
حبصينأدارأدقل.سانلانمعونلااذهبًامتهمناكاملاطلذإ؛ريهاشملاو
ريثكلالذبيراديإنأيهةلكشملانكل،مهرئاوديفكرحتينأو،مهلثم
هنوعديمهنكل،ههجويفنومستبيريهاشملاكئلوأنأدقتعأو،دهجلانم
.قصتلملاويعدملالفغملابهرهظءارونم

رمألاهبلطتياملكلعفييذلاعونلانمهنإلوقتله-
؟هفدهقيقحتل

:كلذيفًايلمسايثامركف
راديإةلكشمف،ةرهشلاهلبلجيءيشنعراديإثحباملاطل-

ةرمرخآيفو.ةايحلايفهتمهمبهتفرعممدعاهنكل،طيشنريغهنأتسيل
ً.ابئتكموًاجعزـنمادب،اهيفهعمتملكت

ًائيش؟ةرهشلاهلبلجتةمهمدجوهنأليختتنأكنكميله-
؟امبربطلانعًاديعبام

.ةرطفلابًابيبطسيلوهف...امبر،نكل.كلذيفركفأمل-
؟ةيحانيأنم-
تقميونيحجانلاراديإاهيفلجبييتلااهسفنةيحانلانم-

لوقييذلاديحولاهنكل،اذكهديحولابيبطلاسيلوهو.ىضرملاوءافعضلا
امتقويفانحبصأو،نييلاثمصاخشأكانأدبانتعومجميفف.ةحارصكلذ
نكل.يفاضإلاماودلاروجأوديدجلابأرمللعفدلاوتاراشتسالابًامامتهارثكأ
.لقألاىلعلثميأنعلختيملراديإ

:نيسيلتيفراديإكحض
؟لثميأنعَّلختأمليننأ؟ً!اقحكلذسايثاملاقله-
يفكشتدقكنأةجردلنيقيضنيبجاحبليمجيوثنأهجوهيدلناك

تسيلاهنأيفكشتدقكنأةجردل؛ةمظتنموءاضيبنانسأو،امهبذشيهنأ
ً.اجومتموًافيثكهرعشناكامنيب،ةيرطوةمعانهترشبتدبامك.هنانسأ
.ةنسنيثالثوعبسنمتاونسةدعبرغصأادب،راصتخاب



:يراهبذك
.كلذبهدصقيناكامفرعأال-
ضيبألالزـنملايفةبتكملاةفرغيفنييرطنييسركىلعناسلجياناك

راديإلاقامكهتلوفطلزـنم...ميدقلايودغيبزارطىلعينبملاعساولا
ةفرغلاىلإنيتملظملانيتعساولانيتهدرلاربعيراهدشريوهونيسيلتيف
ريدمباتكو،تسركوألجكو،ساهنوفلجكيم؛بتكلاباهناردجةاطغملا
ريسلاوةريهشلاةيبدألالامعألانمةريبكةعومجمو،نسدراهريجرانيإلرجتملا
ءارفصتارادصإلانملماكفرىلإةفاضإلاب،ةيسايستايصخشلةيتاذلا
اهلةخسنيأىأردقيراهنكيمليتلاتسجيادرديراذةلجملنوللا
.1970ماعذنمةروشنم

:راديإكحض
.هينعيناكيذلاامفرعأ-
ثدحتنيحسايثامهيلإحملأاملوحةضماغةركفيراهلترطخ

نميفاسفانتامبر:تسيلنيرامةدايعيفامهضعبعمامهعاتمتسانع
.رثكأكحضيس

.ظوظحملاهفاتلا...عرولاهفاتلاسايثام-
؟كلذكتسلأ-
امنيب،مامتهابيراهقمرو،ةيانعبنيموسرملاهيبجاحدحأراديإعفر

ضيبأسنتصيمقوً،ازـنيجو،ةوخرطئارشاذًامعانقرزأًافخلعتنيناك
،ةيراجتلااهتمالعديدحتنميراهنكمتيمل.ةركبعالةروصهرهظىلع
.بدلانيبواهنيبطبرامببسلهنكل

ةرايسقئاسناكيـبأف.شتفملااهيأةيلمعةلئاعنمرّدحتأانأ-
.هارنامبقثننحن...ةرجأ

.ةرجأةرايسقئاسلةبسنلابليمجلزـنمهنإ.ممم-
انهنكل.تاداهشثالثهيدلو،ةرجألاتارايسلةكرشكلتميناك-

.كلذكىقبيسوًايماعًالجرةرجألاةرايسقئاسربتعي،يودغيبيف
ناكو،الوأًافلاخمناكنإفرعينأًالواحمبيبطلاىلإيراهرظن

ىلعصيرحهنأولامك؛اهبغلابمةقيرطبهيسركىلعسلجينيسيلتيف
نيحهسفنرمألايفركفدقيراهناكو.قلقلاوأةراثإلانمةلاحءافخإ
نيسيلتيفماقفةلئسألاضعبنعتاباجإديرتةطرشلانأهربخيلهبلصتا
.هلزـنمىلإةفطاعلايفةفرسملاهتوعدب

:يراهلاق



سانلالعج...تدرأامنإو،ةرجأةرايسةدايقببغرتملكنكل-
؟كلذكسيلأ،لضفأنودبي

:نيسيلتيفمستبا
يننإوأ،ليمجتلاقوسيفيتامدخضرعأيننإلوقلاكنكمي-

.هبآالانأفتئشامرتخا.مهلخادملألافيفختلسانلالاكشأحلصأ
.كحضاذلةمدصلايراهلعفةدرنوكتنأعقوتينيسيلتيفناك

:ةيدجرثكأنيسيلتيفريباعتتحبصأكلذثدحيملنيح،نكلو
بحأيننكلةنيعمةمهميدلتسيلذإ؛تاحنكيسفنىرأانأ-

،كلذيفرهامانأ.كلذتببحأاملاطل...هوجولاليكشتورهاظملارييغت
.ءيشلكاذه...يلنوعفديسانلاو

.ممم-
بيبطلانيبةيرسلاو...ئدابمالبيننأينعيالكلذنكل-

.ئدابملاهذهدحأضيرملاو
.يراهبجيمل
انأو.ققحملااهيأهديرتامفرعأو،دليهغروبعمتثدحتدقل-

مزتلمانأف؛كتدعاسميننكميالنكل،ريطخعوضوملااذهنأمهفأ
.يمسقب

.نآلادعبسيل-
ةلواطلاىلعاهعضوويلخادلاهبيجنمةيوطملاةقرولايراهجرخأ

:امهنيب
.مأوتلادلاونمعقومكئافعإبحيرصتاذه-
:هسأرراديإزه
.قرفيأعنصيالاذه-
:بارغتسابيراهسبع
!ً؟اقح-
نكل،هولاقاموأيترايزلاوءاجنمءامسألوقأنأيننكميال-

نونوكيمهلافطأعمبيبطلانودصقينمنإًامومعكللوقأنأيننكمي
،كلذباوبغرلاحيفمهتاجوزىلإةبسنلابىتح؛ةيرسلامسقبنييمحم
ً.اضيأءاسنلاىلإةبسنلابكلذكرمألاو

عمكترازاهنأاهجوزنعيفختنوسرتوأايفليسلعجييذلاام-
؟مأوتلا

نمانئالمعنمريثكلانأركذتنكلً،امراصانكولسودبيدق-



بهذا.هببوغرملاريغيمالعإلامامتهالاولاقلاوليقللنيضرعملاريهاشملا
مهنممكليختتنل...كلوحرظناوةعمجلاءاسمساهسينرينتسناكىلإ
درجملمهيلعىمغيسو،كانهوانهتاليدعتءارجإليتدايعىلإءاجدق
ىلعةينبمانتعمسنإ.ةماعللةفورعمحبصتدقانهىلإمهتارايزنأةركف
ىضرملاتامولعمصخياميفنولهاستماننأنيبتلاحيفو،ةيرسلا
.ينمهفتتكنأنمدكأتمانأ.ةيثراكةدايعلاىلعبقاوعلانوكتسف

.كتدايعاترازنيتيحضلااتلك.ةدحاوةفداصمولتقاتميرجانيدل-
امهنأًالدجضرتفأينعدنكل،هيفنوأكلذديكأتيننكميال-

نمًادجليلقلامضتو،ناكسلاةليلقةلودجورنلاً؟اذإاذام.ةدايعلااتراز
هسفنبيبطلااترازامهنأةفداصم؟اننيبطبريًاصخشمكملعتله.ءابطألا
له.هسفنتقولايفوهسفنراطقلايفانوكتنألامتحانممهأتسيل
؟راطقلايفءاقدصأًامويتيقتلا

راطقلابكرينكيملوهف،ةدحاوةفداصمبريكفتلايراهعطتسيمل
ً.اريثك

ً.ائيشيللوقتنلكنأينربختلةليوطةفاسمتعطقدقل-
زكرموهليدبلانأتضرتفايننألانهىلإكتوعددقل.رذتعأ-

فرعأانأعبطلاب،معن...ثادحألاتايرجمةفاحصلابقارتثيحةطرشلا
.سانلاكئلوأ

كمسقيغلتشيتفتةركذمىلعلوصحلايناكمإبنأكردتله-
؟ةيرسلاب

اهنأىلعةدايعلارهظتسةلاحلاكلتيفف،يلةبسنلابزاتمماذه-
...نيحلاكلذىتحنكل.ريخلابناجىلإفقت

.همفلوحًايضارتفاًاباحسقلغأو
ةمكحملاعفدنأملعيراديإنأفرعيناك...هتسلجيراهلدع

حضاوليلدىلإجاتحي-لتقةميرجيفىتح-بيبطللةيرسلامسقءاغلإل
لاقامك؟مهيدليذلاام.ةيمهأتاذنوكتسبيبطلاتامولعمنأىلع
مايقللةحلمةجاحبيراهسحأ.راطقلايفءاقلةصرفدرجم؛نيسيلتيف
.ءاوهلاقشنتوأ...لاقثألاعفرلوأ...برشلل...امءيشب

نمعبارلاويناثلايتليلتنكنيأ:كلاؤسلًارطضمتلزام-
؟ربمفون

.يهاهو،معن.انهتنكدقل.رمألايفتركفاذل،كلذتعقوت-
اههجولوحرئاتسكىلدتييدامررعشتاذزوجعةأرماتلخد



زتهتةوهقابوكاهيلعةيضفةينيصلمحتيهو،ةرذحتاوطخبةفرغلا
.اهنمةينيصلاذخأورصبةحملبزفقيذلااهنباىلعةرظنتقلأ.ةرذنم

.يمأايًاركش-
.كئاذحطابرطبرا-
:ةلئاقيراهىلإتتفتلامث
؟يلزـنمنمبهذيويتأينمبدحأينربخيسله-
ةحرابلاتنكنيأةفرعمببغريهنإ.يمأايلوهققحملااذه-

.مايأةثالثذنمو
.هديًاداميراهفقو
عقبلابةاطغملااهديدمتيهوةعيرسةرظنبيراهزوجعلاتقمر

:ةينبلا
كقيدصلبقتسايذلاشاقنلاجمانرباندهاشدقل.عبطلابركذتأ-

؟همساناكاذام.ةكلاملاةلئاعلانعهلاقامبحأملو،غنلركلابعال
:راديإدهنت
.بوتسفرآ-
:ةلئاقيراهوحنزوجعلاتنحنا
ىدمليختكنكميأ.ةكلاملاةلئاعلانمصلختلاببغريهنإلاق-

ةلئاعلاالولبرحلالالخنوكننأنكمملانمناكنيأ؟رمألاةعاظف
؟ةكلاملا

:راديإلاق
اذهلثملذببةلودسيئرموقيامًاردان.نآلانحنامثيح-

ةكلاملاةلئاعللعساولامعدلانإلاقهنأامك،برحلالالخليئضلادهجلا
.ةيلايخلاصصقلابدقتعيلازيالبعشلانأىلعًاريخأًاليلدناك

ً.ابيهركلذسيلأ-
.يمأايلعفلاب-
هديةعاسىلعةرظنيقليواهفتكىلعهديعضيوهوراديإمستبا

همصعملوحةيلمعريغوةريبكتدبغنيلتيربةعاس...هسفنتقولايف
.ليحنلا

.ةعرسبةوهقلاهذهبرشانيلع.لوهاينآلاباهذلاّيلع-
:نيسيلتيفةديسللًامستبمهسأريراهزه
.رخآمويلاهكرتيلعنكل،ةيهشاهنأنمدكأتمانأ-
جرختلةينيصلاتذخأو،عومسمريغءيشبتمتمتو،قمعبتدهنت



ً.اددجم
:ًالئاقراديإوحنيراهتفتلاةلاصلاىلإيراهوراديإلصونيح
؟ظوظحمةملكبهتينعيذلاام-
ً؟ارذع-
لبعروهفاتدرجمنكيملنيسغلهدنولسايثامنإتلقدقل-

ً.اضيأًاظوظحمناك
نأيغبنينكل،رمألااذهيفهلةليحالسايثامًامومع!هآ-

هللافاخيصخشىلإجاتحتىتحاهتايحيفنيئيسلاجرعمةأرملانوكت
.هتركذىتحوأكلذتلقيننأسايثامربختالً،انسح.هلثم

؟70لأيسداضموهامفرعتله،ةبسانملاب-
له.دلجلاببلصتدوجوىلإريشيدقمدلايفداضممسجهنإ-

؟ةلكشملاهذههيدلًادحأفرعت
.دلجلابلصتوهامىتحفرعأال-
عوضوملالهاجتينأدارأو،عوضوملالهاجتهيلعنأيراهسحأ

:كلذلعفعطتسيملهنكل
؟كلذكسيلأنيئيسنيلجرعمتناكاهنإلاقسايثامً،اذإ-
ًاصخشحبصيلتاناكمإلاهيدلناسنإلك،هرظنيفف.يليوأتاذه-

.لضفأ
.ةملظملافرغلايفنيسيلتيفراديإةكحضتددرت
،جردلاىلعفقيلجرخو،هءاذحلعتناركشلابيراهمدقتنأدعب

.هئاذحطابرطبريٍنحنموهوراديإدهاشوتفتلامث

ةروصعبطينأهنمبلطوراكسبيراهلصتا،هتدوعقيرطيف
تاردخملاةدحوىلإهجوتينأو،ينورتكلإلاةدايعلاعقومنمنيسيلتيف
ً.ائيشيرتشيوهوهآردقنييرسلانيربخملادحأناكنإامةفرعمل

:راكسلأس
نئازخيفرومألاهذهلثمءابطألاعيمجكلميالأ؟عراشلايف-

؟مهتيودأ
ةمراصتحبصأتاردخملابديوزتلامكحتيتلادعاوقلانكل،ىلب-

رجاتنمنيماتفمألايرتشيدقبيبطلانأةجردل،يلاحلاتقولايفًادج
.اتاغربيكسيفتاردخم

.بتكملايفنيرتاكبيراهلصتا،ةملاكملاايهنأنيحو



كقيرطيفتنأله...نآلارداغأس.ةظحللاهذهىتحءيشال-
؟تيبلاىلإ

:يراهددرت
ةيرسلامسقةمكحملايغلتنألامتحاوهام،كيأرب.معن-

؟نيسيلتيفلقفانملا
.رمألانايسنانيلعنأدقتعأ-
ً.انسح-
.ةيراعتحبصأيتلاهتقشيفركفيوهوتيلسيبىلإيراههجوت

.ةطرشلازكرموحنًاهجتمتيديرتسليابىلإداعو،هيأرريغوهتعاسىلإرظن
يراهعمسنيحليللافصتنمدعبنمةيناثلايهةعاسلاتناك

.فتاهلاربعمئانلانيرتاكتوص
؟نآلاكانهاذام-
نإتلقدقل.هتدجوامىلعةرظنتيقلأدقو،بتكملايفانأ-

نأنكمملانمهنأدقتعأ.لافطأنهيدلوتاجوزتمتادوقفملاءاسنلاعيمج
.كلذيفامءيشكانهنوكي

؟اذام-
لوقأانأويتوصعمسأنأتدرأدقل.ةركفىندأيدلتسيل-

ً.ايبغكلذناكنإفرعألبسحفامدحألكلذ
؟كلذادبفيكو-
.ريخىلعنيحبصتً.ايبغ-

اهبناجبسفنتيهيردنأناكامنيب،نينيعلاةحوتفملافكيليإتقلتسا
نيبنمرمقلاعاعشنمطيخللست.ملاعلابمامتهايأنودنمولقثب
ناك؟ظقيتساله؟فغيرتوهله؟اهظقيأيذلاام.رادجلاىلعرئاتسلا
يفنيقرشمونيديعسنيهجوتأردقف،لمأتتناكامكةيسمألاوءاشعلا
ريثكلامهيدلناكذإ،هسفنتقولايفًاعيمجاوملكتثيح؛عومشلاءاوضأ
هئاقدصأوهتساردنعواناتنومنعملكتنيحو.فغيرتةصاخو؛هولوقيل
ًاصخشحبصيلجضنييذلاباشلا...يـبصلاىلإرظنتةتماصتلظكانه
رثكأاهلعجاماذه.ةصاخلاهتايحينبيو،نوكينأبغريامكًاغلاب
.ةيفخوًارساهلثمسيلو،ةينالعوةيرحبرايتخالاهناكمإبنأ:ةداعس

.اهضعبعمملكتتناردجلاتعمسو،رصيلزـنملاتعمس
.جراخلانمتوص...ليخدتوص...فلتخمتوصكانهناك،نكل



ًاليلقرئاتسلاتحتفو،ةذفانلاىلإتهجوتو،ريرسلانمتضهن
رمقلاءوضو،جلثلابةاطغمحافتلاراجشأناصغأتناك.جلثلادهاشتل
.ةقيدحلاليصافتلكًارهظم؛قيقرلاضيبألاضرألاءاطغىلعًاسكعنم
مث،ثحبتاّمعفرعتنأنودنمبأرملاىلإةباوبلانماهتارظنتلقتنا
هنأدبال.ًاددجمسيل:اهسفنللوقتلبعروبارغتسابتثهل...تفقوت
.جرخفمونلانمنكمتيملةليوطلاةلحرلاببسبهنأدبال...فغيرت
فقتتناكثيح،اهتذفانلفسأىلإةباوبلانمةهجتممادقألاراثآتناك
.صنلايفئجافمفقوت.قيقرلاجلثلاءاطغىلعءادوسلاطاقنلانمطخك

.ةدئاعمادقأراثآيأكانهنكتمل



ةثداحم
،نيسيلتيفةروصهتيرأنيح.هيلعفرعتلانيربخملادحأعاطتسا-

.اتاغوبلوتواتاغربيكسنيبقرطلاعطاقتدنعتارمةدعهآرهنإققحملالاق
يحابصلانينثالاءاقلىلإمامضنالاىلعرصأيذلانغاهرانوغلأس

:يراهبتكميف
؟قرطلاعطاقتدنعدجوياذام-
:حزميالهنأدكأتيلةريحبنغاهىلإراكسرظن
نأدعبديدجلامهناكمهنإ.رسيموبعالوىوهتاعئابوراجت-

.اتالبنممهاندرط
:هنقذزربيوهونغاهلأس
.يلاحلاتقولايفًاراشتنارثكأمهنأتملع؟طقفكانه-
:راكسلاق
قوسهاجتابعبطلابمهدجتسكنكل،مهلزكرمككانهناكملانإ-

ةعاقو،نونفلليلنريفبورتسأفحتملوحو،جورنلاكنبوةيلاملامهسألا
...نشيمشريشتىهقمو،تالفحللنغوللماغ

.عفترمتوصبيراهبءاثتنيحفقوت
:يراهرذتعا
.لمكأ.ةبعصعوبسأةياهنةلطعتناك.فسآ-
نيسيلتيفنأنظيهنكل،نويفألايرتشيهآرهنأققحملاركذيال-

.رركتمركشبنويلقدنفروزيناك
ةبحاشودبتتناكو،بابلاربعتاربنيرتاكتلخد،ةظحللاكلتيف

بولسأبةحرمةيحتبتفتهاهنكل.ثعشماهرعشونيتضمغمهبشاهانيعو
حولوهيسركنعملوهنرويبزفق.ةفرغلايفيسركنعثحبتيهونغريب
.رخآيسركنعثحبيلبهذمث،هديب

:نغاهلءاست
؟كانهتاردخملانوعيبيله؟اتاغربيكسيفنويل-
:راكسلاق
ً،اضيأهيلإنلخديتاوادوسلانمريثكلاتيأريننكل.نكممكلذ-

.كيلدتللًاناكمنوكيدقهنأضرتفأاذل
.بعصاذه-



قلعتو،مهلاهرهظةريدمفقتيهوكلذتاربنيرتاكتلاق
:بجشملاىلعاهفطعم

هيلعلصحدقو،ةيلخادلاقوسلانمءزجكيلدتلاءانف-
،ةئداهةينكسقطانميفيحاوضلايفنوقبيمهو.نآلانويمانتيفلا
ةيقيرفألاقوسلاةقطنمنعنيديعبنوقبيو،تايويسآءاسننومدختسيو
.ةيجراخلا

:يراهلاق
.جراخلايفةقلعمةصيخرفرغنعتانالعإتيأريننأدقتعأ-

.ةليللايفرنوركةئامعبرأ
،يمويلكشبًايمسراهريجأتمتيةريغصفرغمهيدل.حيحصاذه-

،تالاصيإنوبلطيالنئابزو،ءادوسلاومأ.تاعاسلاهريجأتمتيًايلعفاهنكل
.ضيبألجرحابرألانمربكألاءزجلاينجييذلاقدنفلاكلامنكل

:نغاهىلإرظنيوهوراكسرشك
يفتاشرحتلاةدحونأبيرغلانم.اهتامولعميفةقيقدةديسلا-

.ولسوأيفةراعدلاتويبىلعلكشلااذهبةعلطمنغاه
:نيرتاكتلاق
؟هتلقامميأىلعناهرلاديرتأ.ناكملكيفاهسفناهنإ-
:راكسلاق
.رنوركيتئاملباقميناتسكابكلاملا-
.ةقفاوم-
.هيديبقفصيوهويراهلاق
؟انههلعفنيذلاامً،انسح-

ةرشباذقرشلايفرولوسنمنسناهروبنويلقدنفكلامناك
ىلعىقبيناكو.هقدنفءالزـنةيذحأىلعنوكييذلاجلثلاكةعصانءاضيب
"لابقيتسالا"ةملكاهيلعةبوتكملاةتفاللاتحتةدضنملادنعةيبشخلاةيضرألا
تيقبدقف،ةئجهتلابنيمتهماونوكيملروبونئابزلانأامبو.ءادوسفرحأب
عبرأ:قدنفللروبةيكلمةرتفلاوطرييغتنودنماهناكميفةتفاللا
ًاجيزمتدبةجهلبستكاوديوسلاربعرفاسدقناك،كلذلبق.تاونس
ةصقاريهو،اشاتانىقتلادناسنيافسيفو.ظعاووصقاريقيسومنيب
اشاتانتلصحثيح؛يسورلااهريدمنمبرهلانمانكمتداكلابو،ةيسور
نويلقدنفىرتشاو.ولسوأيفروبعمشيعتنآلايهو،ديدجمساىلع



،دالبلايفءاقبلاىلعبابسأةدعلنيرداقاودوعيملنييبرصةثالثنم
جذومنرييغتلببسكانهنكيملذإ،اوفقوتدقاوناكثيحنمرمتساو
تناكوً.ادجةريصقتارتفًابلاغو؛ةريصقتارتفلفرغلاريجأت:لمعلا
ريياعملابقلعتياميفنيبلطتمريغفويضلاوً،ابلاغةيدقنتادئاعلا
قلعتياملكهركيلاتلابو،هنادقفيفبغريملًاديجًالمعناك...ةمدخلاو
.امهيتيوهيتقاطبةصاخو،همامأنيفقاولانيصخشلاب

:لأسوةدضنملاىلعةروصريصقلارعشلاوذليوطلالجرلاعضو
؟لجرلااذهتيأرله-
امهنألءيشلكنممغرلابةحارلابرعشثيح؛هسأرنسناهروبزه

.هنعناثحبيانوكيمل
:مامألاىلإينحنيوةدضنملاىلعهعارذعضيوهولجرلالاق
؟دكأتمتنأله-
ةقاطبصحفهيلعناكهنأركفيوهوًاددجمةروصلاىلإروبرظن

يفنوعكستينيذلاكئلوأك؛نمدمكصخشلااذهادبدقف،رثكأةيوهلا
ً،اضيأةيطرشكدبتملهءاروةاتفلانأامكً.ايطرشهنوكنمرثكأعراوشلا
يفو،ةيقيقحةديسبولسأبعتمتتاهنأّالإةيساقلااهترظننممغرلاىلعف
اهبترمفاعضأةسمخبسكتسفاهقرسيالداوقىلعاهسفنلتلصحلاح
.لقألاىلع

:يطرشلالاق
.انهءاغبرادريدتكنأفرعننحن-
له.ةيماظنيقاروأعيمجوةصخريدلوً،ايعرشًاقدنفريدأانأ-

؟ىرتنأديرت
.ةرشابملابقتسالاةقطنمءاروريغصلابتكملاىلإروبراشأو
:ًالئاقهسأرةطرشلالجرزه
.نوناقللفلاخماذهو،نهنئابزوءاسنللفرغلارجؤتتنأ-
:هلاقوهفاخييذلاىحنملاةثداحملاتذخأدقف،هباعلروبعلب
.مهريتاوفنوعفديمهنأاملاطينئابزهلعفيامينمهيال،ينعمسا-
:ضفخنمتوصبةطرشلالجرلاق
.ربكأةقدبةروصلاىلإرظنا.ينمهيهنكل-
ادبهنألتاونسةدعذنمتطقتلادقةروصلانأدبال...روبرظن

وأسأيلاىلعةلالديأنودنمو...مومهلانمًايلاخوًاباش..ً.ادجًاباش
.ىسألا



:نسناهروبلاق
ريغجورنلايفةنهملاهذهنكتملاهنمتدكأتةرمرخآيف-

.ةينوناق
:يطرشلالاق
.ينوناقريغةنهملاهذهلناكمةرادإنكل.ال-
.ةيلابمريغريباعترهظيلهدهجنسناهروبلذب
:يطرشلالاق
مازتلانمدكأتتنأةعطقتمتارتفيفةطرشلارطضت،ملعتامك-

.قيرحثودحلاحيففرغلاعيمجلئراوطلاجراخمك؛ةمظنألابقدانفلا
:ةيطرشلاتفاضأ
.بناجألافويضللليجستلاتارامتساميلست-
.فويضلالوحةطرشلاتاراسفتسالجأنمسكافةلآ-
.ةفاضملاةميقلاةبيرضلباسح-
:ةيضاقلاةبرضلايطرشلاددسف،حنرتينسناهناك
يتلاتاباسحلانمققحتللسالتخالاةقرفراضحإيفركفننحن-

نوجرخيونولخديمهنأةيرسلاةطرشلاتظحالنيذلانئابزلاضعبلاهتمدق
.ةريخألاعيباسألالالخ

يلوأرعذبسحأامك...نهرلا...اشاتان...نايثغلابنسناهروبسحأ
.ةفولأملاملالسلاىلعةملظملاوةدرابلاءاتشلاتايسمأةركفنم

:يطرشلالاق
ةيفيكوتايولوألابةقلعتمةيضقلاف...كلذنعءانغتسالااننكميوأ-

؟تاربايكلذكسيلأ.ةدودحملاةطرشلادراوممادختسا
.اهسأرةيطرشلاتزه
ىقبيواهسفنةفرغلاًامئاد...عوبسألايفنيترمةفرغرجأتسيهنإ-

.ءاسملالاوطكانه
؟ءاسملالاوط-
.ءاسنلانمديدعلاهروزت-
:ةأرملاتلأس
؟تاوادوسمأةرشبلاتاواضيب-
.كلذكنهلك...ةرشبلاتاوادوس-
؟نهددعام-
.ةرشعيتنثاوءاسنينامثنيبحوارتيهنإ.ملعأال-



:ةيطرشلاترسفتسا
؟هسفنتقولايف-
ةداعّنكيّنهفً.اعمنيتنثالكنيتأينهضعب.نلدابتينهنإ.ال-

.عبطلابًاعمنيتنثالكعراشلايف
:يطرشلالاق
؟لوقعماذهأ-
.هسأرنسناهروبزه
؟هبلجسييذلامسالاام-
.ركذأال-
؟تاباسحلايفو؟كلذكسيلأءالزـنلالجسيفهدجنساننكل-
:ةقرشملاهتلذبةرتستحتقرعلابنسناهروبصيمقلتبا
لكاذه.هنعنلأسييتاوللاءاسنلا،دصقأ...تياوروتكدلاهنوعدي-

.ءيش
؟روتكد-
...وهف،رمألابةقالعيلتسيل-
وهامعيفاضإءيشلوقببغرينكيملذإ،نسناهروبددرت

دقو،نواعتللهدادعتساراهظإدارأهسفنتقولايفهنكل،هلوقلرطضم
.لاوحألالكيفنوبزلااذهرسخ

فشانم...بلطيًامئادو،هعمةريبكبيبطةبيقحلمحيوه-
.ةيفاضإ

:ةأرملاتلاق
؟فرغلافيظنتءانثأمديأتيأرله.ًالاتحمودبي...هوأ-
.روببجيمل
:يطرشلااهلححص
ً؟انسح.فرغلانوفظنتمتنكنإ-
:روبدهنت
...نمرثكأسيل..ً.اريثكسيل-
:ةيرخسبةأرملاتلأسف،تمصمث
؟داتعملانم-
.نهيذؤيهنأدقتعأال-
.ةرشابمكلذهلوقىلعمدنمث،ةعرسبكلذنسناهروبلاق
:يطرشلالأس



؟المل-
.هيفتكروبزه
.نهاذآولًاددجمندعيلنكامنهنأضرتفأ-
؟ءاسندرجمنهو-
تالضعيفًايبصعًارتوت؛امًائيشظحاليطرشلانكل،هسأرروبزه

:هلأسف،هينيعيفًاطيسبًاشاعتراو،هتبقر
؟لاجر-
.يفنلابهسأرروبزه
:اهليمزهآرامحوضوبتظحاليتلاةيطرشلاتلأس
؟ناّبش-
نيحرهظيحضاوريغوطيسبلهمتبنكلوً،اددجمهسأرروبزهف

.لئادبلانيبرايتخالاغامدلاىلعنوكي
هيجوتكشوىلعناكولامك،هتهبجضفخيوهويطرشلالاق

:ةمهت
؟انهىلإًالافطأرضحيناكله!؟لافطأ-

:هلكهدسجربعقفدتيقرعلابرعشيوهوروبخرص
كنيتىوسكانهنكتمل...يلةبسنلابرمحأطخاذهً!ادبأ!ال-

!عراشلاىلإمهتيمردقف،لوخدلابمهلحمسأملو...نيترملا
:لجرلالأس
؟ةقرافأمهأ-
.معن-
؟تانبوأةيبصمهله-
.نيسنجلانم-
:ةأرملاتلأس
؟مهدرفمباوءاجله-
تلقامك،نكل.دقتعأامبسحمهتاهمأعماوءاج...ءاسنعم،ال-

.هتفرغىلإدوعصلابمهلحمسأمل
؟ةتباثتاقوأهيدلله.عوبسألايفنيترمانهىلإيتأيهنإتلق-
يفقيقدوهو،ليللافصتنمىتحةنماثلانمسيمخلاونينثالا-

.هديعاوم
:هتليمزىلإرظنيوهولجرلالاق
.كتدعاسمىلعًاركش..ً.انسحً؟اضيأةليللا-



فقيناكدقف،هناملؤتاتناكهيقاسنأفشتكاو،ءادعصلاروبسفنت
.تقولالاوطهعباصأفارطأىلع

.ةعسلاوبحرلاىلع-
همفءاقبإهيلعنأفرعيروبناكو،بابلاوحننايطرشلاىشم

.ةنأمطىلعلصحيملاممونلانمنكمتينلهنكلً،اقلغم
:نارداغيامهولاقف
؟كلذكسيلأ.اننيبقافتاكانه...نكل-
:بارغتسابهيبجاحدحأًاعفارهيلإيطرشلاتفتلا
؟اذاملوح-
:هباعلروبعلب
؟شيتفتلا...اذهلوح-
:هنقذيطرشلاكرف
ً؟ائيشيفختكنأىلإحملتله-
:ترجفنانيحةداحلاهتكحضعمسمث،نيترمروبشمر
.يماظنانهءيشلك...هههه!العبطلاب،الال-
.يتيلوؤسمسيلشيتفتلاف،نوتأينيحًائيشىشختنلًاذإ.زاتمم-
نكيملءيشلوقوضارتعالاكشوىلعو،همفًاحتافروبنيكراتارداغ

.وهامملعي
.هبتكمىلإهتدوعىدليراهبفتاهلانينربحر
.هنمهتراعتسايذلاطوغضملاصرقلاةداعإديرتليكارتناك-
ً:ابرغتسميراهددر
؟هتذخأله؟"باذجنالادعاوق"-
مليتلاةثيدحلامالفألارثكألكتمئاقىلعناكهنإتلقدقل-

.مييقتلايفاهقحىلعلصحت
.مالفألانمعونلااذهنيبحتالكنكل،معن-
ً.احيحصسيلاذه-
."بكوكلاناسرف"يـبحتمل-
.هفاتوفينعمليفهنأل-
.رخاسهنإ-
؟اذاملوح-
.يكيرمألاعمتجملايفةيرطفلاةيشافلا-
؟ديعببكوكىلعةمخضتارشحدضبرح...يراهايكافك-



.ءابرغلانمفوخلا-
...جاعزإلوحتاينيعبسللكمليفتببحأدقل،لاوحألالكب-
.الوبوكللضفألاهنإ."ةثداحملا"-
.هقحتسييذلامييقتلاىلعلصحيملهنأدقتعأ...وهاذه-
:يراهدهنت
متامنإوهقحتسييذلامييقتلاىلعلصحيملهنأرمألانكيمل-

.مليفلضفأكراكسوألاةزئاجلهحيشرتمتدقف،هنايسن
لاصيإيننكميو،ءاسملااذهءاقدصألاضعبعمءاشعلالوانتأس-

؟ليللافصتنمىلاوحًاظقيتسمنوكتسله.تيبلاىلإيتدوعءانثأمليفلا
؟كلذنمًالدبًاباهذكقيرطيفنيرمتالمل.امبر-
.عبطلابكلذلعفأسيننكلًاليلقةرتوتمنوكأس-
،يراههظحاليالئلةيافكلاهيفامبسيلنكلًاعيرساهباوجءاج

:لاقف
الوروطفلاقشنتأانأف.لاوحألالكبمونلانمنكمتأنل.ممم-

.يسافنأسبحيننكمي
رطضتالئللفسألايفديربلاقودنصيفهعضأس؟اذامملعتأ-

؟انقفتا.ظاقيتسالل
ً.انسح-
يهو؛ةجيتنىلإلصوتو،فجترتهدينأيراهظحالو،لاصتالاايهنأ

.دعصملاوحنهجوتفنيتوكينلاىلإهمسجةجاحىلإدوعيكلذنأ
يفوطخينموههنأملعتتناكولامكاهبتكمنمنيرتاكتجرخ

:ءاجرألا
لمعللهلاجردحأمادختسااننكميو،كيفسبيلنبسإعمتثدحت-

.ةليللا
.ميظع-
؟ةديجرابخأكانه-
؟اذام-
.مستبمتنأ-
؟ديعسيننأدبالً،اذإً؟اقح-
؟اذامب-
:لاقوهبيجىلعتبر
.رئاجسلا-



يهو،ياشلانمبوكعمخبطملاةلواطىلإةسلاجلافكيليإتناك
.قابطألالسغةادأنعرداصلاحيرملاريدهللعمتستوةقيدحلاىلإرظنت
اهدييفةنخاسةعامسلاتحبصأامنيب،فرلاىلعدوسألافتاهلاناك
فغيرتعتمتسادقلً.ائطاخناكمقرلانكل،ةوقباهيلعطغضتيهو
،ءايشألامظعمنعكلذلاقهنكل؛لضفملاهقبطهنإلاقثيح،كمسلاب
كانهنكتملوً،اتيموًاينببشعلاناك،جراخلايفً.احلاصًايبصناكدقف
لكبتملحدقنوكتامبر؟ملعينم.طقاستيذلاجلثلاىلعراثآيأ

؟ءيش
يفىقبيسفغيرتنأتملعدقتناك.فدهالبةلجمتحفصت

ًاعماثدحتيلتقولاضعبامهيدلنوكيساذل،ىلوألامايألالالخلزـنملا
امنالعفيو،سولجلاةفرغيفهيردنأعمسلجينآلاهنكل.امهدحو
اناكدقف،هنعاملكتيلريثكلاكانهفً،اديجكلذناك.لاجملاهلتحسفأ
نأل؛عقاولانمرثكأثيدحلاةركفتبحأًامئاداهنأامكً.اريثكنيهباشتم
.بلاغلايفهزواجتنكميالزجاحدنعامةطقنيفًامئادفقوتتةثداحملا

ىلع...هيردنأدلاومساىلعيـبصلاةيمستىلعتقفاودقلعبطلاب
فشككشوىلعتناكدقف،هيردنأفرطنمًامسايـبصلاحنمتللقألا
تارايسلابأرميفلصحامبفارتعالاكشوىلعو،اهتدالودعوملبقرمألا
نيكسلاوجلثلايفءادوسلاراثآلاومالظلانعهرابخإكشوىلعو،غرافلا
.اهدخىلعلوهجملاسفنلاواهتبقرىلعةعوضوملا

نكيملولثدحيسناكاّمعلءاستتامًاريثكتناك،دعباميف
ةنابجنكتملولوأ،قالطإلاىلعضاهجإلابلبقيالونيدلجرهيردنأ
نمزتهيالزجاح...زجاحلارهظمث...فغيرتدلويملول...ةجردلاهذهل
.تمصلا

.لمألانمليلقلابعشيو،ديجرمأنيهباشتمهيردنأوفغيرتنوك
تناكنيترعشمهتطعأو،دحأاهفرعيالثيحبيبطةدايعىلإتبهذ،اذل
ناتيفاكامهنأتأرقدقتناكثيح؛امهيتداسوىلعنمامهتذخأدق
.ةيثارولاةمصبلانمعونوهويوونلاضمحلاىعديءيشزمرةفرعمل
يذلاتلاتيبوشكيريفيعرشلابطلادهعمىلإنيترعشلاةدايعلاتلسرأ
تشالت،نيرهشدعبو.ةوبألااياضقيفةديدجلاةقيرطلاهذهمدختسيناك
،ءادوسلاراثآلاو،تارايسلابأرم:ملحدرجمكلذنكيملف،كوكشلاعيمج
.ملألاو،ثاهللاو



يذلاسفنتلاناك.أطخمقرلاناكعبطلاب..ً.اددجمفتاهلاىلإترظن
،عقوتمريغتوصعامسلكبترملعفدردرجمرخآلافرطلاىلعهتعمس
.رمألايفاملكاذه.الوأةعامسلاقالغإنيبةريحللةجيتنو

.لخدملاةعامسعفروةلاصلاىلإيراههجوت
؟ولأ-

لجسمنمحدصييذلادنانيدريفزـنارفتوصىلعهتوصًاعفارخرص
ةباوبيفردهتةرايستوصعمسامنإو،باوجيأهتأيمل.سولجلاةفرغ
.زيفوص

؟ولأ-
ً؟امئانتنكله...ليكارانأ.ًالهأ-
؟ةديجةيسمأتيضقله.ال-
.معن-
.طقفةرشعةيداحلايهةعاسلا-
ً.ادغلمعانيدلذإ،ةركبمةيسمأتايتفلاتدارأ-
.ممم-
.اهينيعيفقيربلاوةرخاسلااهترظنبيراهاهليخت
ديربلاقودنصيفهعضونمنكمتألو،مليفلاكلترضحأدقل-

.يلحتفتنأكيلعبجيكبصاخلا
ً.انسح-
ثيح،ًاليلقرظتناهنأريغ،اهلخديلسرجلاىلعطغضيلهعبصإعفر

كلتيف...ناتيناثامهيدلتناك...تقولاضعبهحنميكلذنأفرعيناك
كلذلديريالهنأًاديجملعيناكو؛عجارتللناتيناثامهيدلتناك،ةظحللا
ولامكدهنتيناكملً،اذإً.ادجملؤموًادجدقعمرمألانإذإ؛ثدحينأ
ءانبلانمجرختولخدتلرزلاىلعةرشابمطغضيملَِمل؟نابلقهيدلناك
يكيتسالبلارزلاىلعهعبصإسأرعضوو،كلذلعفيسنآلا؟هسأرنمو
.يساقلا

.هايإكئاطعإلدوعصلايننكميوأ-
ً.ابيرغودبيسهتوصنأملكتينألبقفرعييراهناك
دجوياليذلاوهيـبصاخلاديربلاقودنص.كلذكيلعسيل-

.ريخىلعنيحبصت.مساهيلع
.ريخىلعحبصت-



دنانيدريفزـنارفتوصعفرو،سولجلاةفرغىلإداعو،رزلاىلعطغض
طقفتوصلاصتميامنيبيـبغلاهباصعأرتوتنايسنوهراكفأةيفصتًالواحم
ةلسلسلمضنارخآًاتوصنكل،ةقيقدلاريغوةبضاغلاراتيغلاتامجهو
.ةمومحملاتاوصألا

توصلاعفركشوىلعناك.عمتساوىقيسوملاتوصيراهضفخأ
ءاذحلاكاكتحاكوأبشخلاىلعجاجزلاقروكًاتوصعمسنيحًاددجم
.بابللجومملاجاجزلافلخفقيًاصخشىأرفةلاصلاىلإهجوت.ضرألاب

.بابلاحتف
:ةرذتعمهلليكارتلاق
.سرجلاتننردقل-
ً؟اقح-
:ةطوغضمةناوطسأبتحول
.بقثلايفلخدتمل-
دمهنكل،امءيشلوقدارأثيحامءيشلوقكشوىلعناك

اهمفىريوهيلإاهدشيوهواهثاهلعمسيلهيلإاهبحسواهكسمأوهيعارذ
.هنالوقيءيشكانهنكيملو،حتفني

.ةئفادوةمعانهلتناكتسا
:تسمه
.يهلإاي-
.اهنيبجنماهلبق
.امهضعببامهتقصلأوامهتلصفةقيقرةقبطقرعلاناك
رتوتلانودنمنكل...ىلوألاةرملاك...نوكيسهنأفرعامكرمألاناك

نزحلانودنمنكل؛ةريخألاةرملاكناك.ةحورطملاريغةلئسألاوكابترالاو
نكل.هعمةديجةقالعميقتامدحأكرتكنكمي.دعباميفاهئاكبو
فلتخماذهنأملعييراهنكلً.امئاددوعتتنأف،ةقحمتناكنيرتاك
لوقحللةيرورضوةريخأةرايزةرايزلاهذهتناكليكارلةبسنلابفً،اضيأ
ةبقحلخدتنألبقامهيتايحيفميظعلابحلاهايمسأاملًاعادوو،ةميدقلا
.مئادبحهنكل،امبر؟لقأبحىلإ...ةديدج

.لفجتاهبسحأاهلأسنيح
.كلذنعملكتأنأديرأال-
،نوكسبيقلتسينأدارأثيحً،اضيأكلذنعملكتينأدريمل

،هلعفاهيلعامملعهنكل...هنطبىلعاهديبرعشيو،اهسفنىلإعمتسيو



.ليجأتيأببغرينكيملو
.ليكارايكراظتنابهنإ-
حابصحيرشتلامسقيفةرضاحملةثجنارضحيينقتلاووه.ال-

.هتيبيفمانيس،اذل.ةثجسملدعبينمبرتقينلهنأهتربخأدقو،دغلا
هنأتفرعواذهلتططخاهنأركفيوهومالظلايفيراهمستبا

:لصحيس
؟ةثجسملأمليننأنيفرعتفيك؟ينعاذام-
؟تلعفله-
:ريرسللرواجملاجردلايفرئاجسلاةبلعيفركفيوهويراهلاق
.ثثجيأانيدلسيل.ال-
:تامدقميأنودنملاق
.بقارميننأبروعشيدل-
؟هينعتيذلاام-
لاوطينبقاريامًادحأنأبروعشدرجمهنإً.امامتفرعأال-

له.امدحأةطخنمءزجيننإ...نآلاينبقاريصخشلااذهنأو،تقولا
؟يننيمهفت

:تلاقوهيلإتناكتسا
.ال-
طروتمًايصخشيننأولامكاهنإ.اهيلعلمعأيتلاةيضقلااهنإ-

...يف
:هنذأتضع
.ِخرتسا...كتلكشميههذهو،يراهايطروتمًامئادتنأ-
حابصمءوضيفاهرهظىأرفريرسلانمتضهن،ةثلاثلاةعاسلادنع

يفركفيأدبو،يرقفلااهدومعلظوسوقتملارهظلا...ةذفانلاربععراشلا
يـبويثألاملعلامشواهيدلنوسرتوأايفليسنأوهو،نيرتاكهتلاقءيش
ليكارنأامك.ريرقتلايفكلذركذينأركذتينأهيلع...اهرهظىلع
.اهيلعلمعييتلااياضقلايفريكفتلانعفقوتيالوهف،ةقحم

...ملسلاىلعتعفدناوهمفىلعةعرسبهتلبقثيح،بابلاىلإاهقفار
مادقأراثآىأرنيحبابلاقالغإكشوىلعناك.لاقيءيشكانهنكيمل
اهنأدبال.ملسلامالظيفتفتخاثيحىلإاهعبتف،بابلاجراخةللبم
يهتنتيتلاثانإلايفو،سواهريبتامقفيفركفو.هيلإتدعصنيحليكارل
ركذلاعمجوازتلابلبقتالمث،جوازتلاةرتفيفروكذلاعمجوازتلانم



نأدبالً.ايجولويبيقطنمريغكلذنأل؛ةيلاتلاجوازتلاةرتفيفهسفن
.ةيكذتاقولخمسواهريبتامقف



قرو
ةديحوةرايسىلعةقرشمسمشلاو،فصنلاوةنماثلاةعاسلاتناك

ىلإفطعنتمث،عيرسلاقيرطلاقوفتسيلوجسربعمءاجرأيفلوجت
قئاقدسمخدعبتيتلاةيفيرلاةريزجلاهبشىلإةيدؤملانيفيودغيب
يأكانهنكتملوً،ائداهطيحملاناك.لوهيتيسةحاسنعةرايسلاب
تناكامك،ندراغزغنوكةعرزميفةنصحأالوتارقبالوً،ابيرقتتارايس
.ةروجهمفيصلايفئطاوشلاىلإلوصوللسانلااهربعييتلاةقيضلاتارمملا

ًاعمتسمةيوتلملاضرألايفتافطعنملالوحةرايسلابيراهفل
.نيرتاكل

.جلث-
!؟جلث-
نهيدليتاوللاتاجوزتملاءاسنلاىلعتزكر...يلتلقامكتلعف-

تالاحلاهذهمظعمناكف،خيراوتلاىلإرظنلابتأدبمث،نيفتخاولافطأ
ناكفيفارغجلاراشتنالايفتثحبكلذدعبو.ربمسيدوربمفونيفلصحي
،دالبلانمىرخأءازجأيفتالاحلاضعبكانهناك.ولسوأيفاهمظعم
لجربقلعتملاءزجلاًاديدحتو؛اَهتيقلتيتلاةلاسرلاوهينلهذأامنكل
يفهيفانكيذلامويلايفف.جلثللطقاستلوأعمرهظييذلاجلثلا
.ولسوأيفةرملوألطقاستدقجلثلاناكنيفسفوه

ً؟اقح-
،ةينعملانكامألاوخيراوتلالوحةيوجلاداصرألادهعمنمتققحت-

؟اذامملعتلهو
كردينأهيلعناكهنأملعيو،هيلإتلصوتامملعييراهناك

.دمأذنمكلذ
.ةرملوألجلثلاطقاستموييفنهلتقيهنإ.جلثللطقاستلوأ-
.طبضلاب-

:ةلجعلاىلعيراهبرض
؟تادوقفملاءاسنلاددعمك.رمألاانلحضتادقل...يهلإاي-
.ةنسلكةدحاو.ةرشعىدحإ-
.هطمنريغدقل.ةنسلاهذهناتنثاو-
لوألجلثلاطقاستنيحءافتخااتلاحولتقةميرجكانهتناك-



.كانهنمءدبلاانيلعنأدقتعأ.1992ماعنغريبيفةرم
؟اذامل-
ةيفتخملاةأرملاو،لفطاهيدلوةجوزتمةأرماتناكةيحضلانأل-

تافلمو،دحاوةميرجحرسموةدحاوةثجانيدلاذل.ةلضفملااهتقيدص
.نيحلاكلذذنمرهظيملوىفتخاهبهبتشمىلإةفاضإلاب،ةيضق

؟وهنم-
.وتفارتريغهنإ...يطرش-
:لاقوةظحلليراهاهيلإرظن
نمءايشألاقرسيناكيذلايطرشلاوهسيلأ.ةيضقلاكلت،هآ-

؟ةميرجلاحرسم
ىدحإةقشىلإهجتيوتفاردوهشلاىأردقل.لاقياماذه-

،ةجيتنيألفثكملاثحبلالصوتيملو،اهئافتخالبقدنالتيهينوأنيتأرملا
.رثأالبايفتخادقف

يدؤملاينيفأكاهقيرطلوطىلعةيراعلاراجشألاىلإيراهقدح
يفةلحر:ةمألاتازاجنإمظعأنويجورنلاهربتعاام؛فحاتملاورحبلاىلإ
.يلامشلابطقلاىلإلوصوللةلشافةلواحمو،ئداهلاطيحملاربعفوط

امّبرهنأو؟فتخيملهنأحجرملانمهنأنيدقتعتتنأ،نآلاو-
؟جلثللروهظلوأدنعةنسلكروهظلادواعي

:اهيفتكنيرتاكتعفر
ثدحامةفرعملتقولاضعببةيحضتلاقحتسيرمألانأدقتعأ-

.كانه
.نغريبنمةدعاسملابلطبءدبلاانيلع-
.كلذلعفألتنكام-
ً؟اقح-
دقف،نغريبيفةطرشللًادجةساسحةيضقلازتالوتفارةيضق-

اوناكدقل.اهيفقيقحتللسيلواهنفدلةيضقلاكلتيفةلئاهدراوماوعضو
ءاقلتنمىفتخالجرلانأامبو.هوفشتكينأنكمملانمناكاممنيبعترم
...هسفن

.ءاوهلايفةريبكبرضةراشإتمسرمث
؟هنيحرتقتيذلاام،نكل...تمهف-
دقف؛انسفنأبتاقيقحتلاضعببموقنونغريبىلإبهذننأ-

.ولسوأيفلتقةميرجةيضقنمًاءزجنآلاةيضقلاتحبصأ



ىلإقباوطةعبرأنميرجحءانب...ناونعلامامأهترايسيراهنكر
ًاسلاجيقبهنكلكرحملالمعفقوأ.نفسللفيصربطاحمو،ءاملابناج
.داتسبيليفأفرمىلإنلياكرنغورفجيلخربعرظني،هدعقمىلع

نمزلايفةديعبيه،ًالوأ.كتحئالىلإوتفارةيضقتلصوفيك-
اياضقتسيلاهنأدقتعأً،ايناثو.اهيفثحبلاكنمتبلطيتلاةرتفلانع
.لتقةميرجامنإونيدوقفمصاخشأ

.شمرتنأنودنمامهنويعتقتلافنيرتاكىلإتفتلا
.ةروصكانهتناكامك،نغريبيفامًاعونةروهشموتفارةيضق-
؟ةروص-
ةطرشزكرميفددجلانيبردتملاعيمجىلعاهضرعمتي.معن-

نأدقتعأ.نكيرلوألبجىلعأيفةميرجلاحرسملةروصلاتناك.نغريب
الاوناكمهنأةجردلةمدقملايفليصافتلانمنوبعترياوناكةيبلاغلا
،لاحيأىلع.نكيرلوأىلإلبقنماودعصيملوأ،ةيفلخلاىلإنورظني
ةروصلاربكتنيحو...فلخلايفةيبار...همهفنكميالءيشكانهناك
.يهامةفرعمكنكمي

!هوأ-
.جلثلجر-
.ءطببهسأريراهزه
.روصلانعثيدحلاةبسانمب-
يفهتمروA4مجحبًاّفلغماهتبيقحنمتجرخأوكلذنيرتاكتلاق

.يراهنضح

فيلاكتبةممصمراظتناةفرغمضتو،يناثلاقباطلايفةدايعلاتناك
ةيجاجزتاتوحنموةوهقةلواطوةيلاطيإتاشورفمىلعيوتحتو،ةظهاب
هنمدعاصتيًاسدسمرهظتنياتشنتشياليورلةيلصأةروصوغريبردياووكينل
.ناخدلا

كانهتناك،يجاجزلازجاحلاتاذةيمازلإلالابقتسالاةحاسمنمًالدب
ًافطعمةيدترم،ةفرغلافصتنميفليمجوميدقدعقمءاروةسلاجةأرما
سبيتتملةماستبا...بيحرتبمستبتوءاقرزلمعةلذبقوفًاحوتفمضيبأ
.دليهغروباهنأضرتفاو،امهترايزفدهركذوهسفنيراهمّدقنيح

؟ةظحللراظتنالاكنكميله-
ةيوجةفيضمكاهيلعبردتمةقانأبكئارألاىلإريشتيهوكلذتلاق



امنيبءاملاوأياشلاوأةوهقلاضرعيراهضفر.ئراوطلاجراخمىلإريشت
.هناكميفسلج

ةخسنحتفف،ةثيدحتناكًابناجةعوضوملاتالجملانأيراهظحال
دادعتساهببوتسفرآىعدايذلادئاقلاههابتناتفليللاريبيلةلجمنم
جرهملارودءادأنأو،مهسفنأبيهابتللهيفرتلاجماربيفروهظللنييسايسلا
نوكيلشرعلاىلعةماعلاسلجيثيح،ةموكحللقلطملارصنلاوه
.طالبلايجرهمنويسايسلا

تطخو،نيسيلتيفراديإةتفالهيلعتقلعيذلابابلاحتفنامث
دليهغروبىلعةعرسبعادولاةيحتيقلتلراظتنالاةفرغربعةعرسبةأرما
.ىرسيوأةنميتافتلالانودنمجرختو

:اهيفنيرتاكتقدح
؟ةيناثلاةانقلارابخأةرشننمةأرملاكلتنكتملأ-
،امهلابقتسالدعتسمنيسيلتيفنأدليهغروبتنلعأ،ةظحللاكلتيف

.امهلهحتفتلبابلاوحنتهجوتو
جيلخىلعةلالطإبماعريدمبتكممجحبنيسيلتيفراديإبتكمناك

.بتكملاةلواطفلخرادجلاىلعرطأيفةقلعمتاداهشلاتناكو،ولسوأ
.ةدحاوةظحل-
ةشاشنعهرظنلّوحينأنودنمبتكيوهوكلذنيسيلتيفلاق

هيسركيفرادو،رزرخآىلعطغضلابماقرصنلاريباعتبومث،بساحلا
.هتراظنًاليزم

؟نوهدطفشمألوهايهجودش-
بلطلًاددجمانئجدقل.تاربةيطرشلاهذه.ضرعلاىلعًاركش-

.ركيبونوسرتوألوحتامولعملابكتدعاسم
.ليدنمبهتراظنيتسدعفيظنتبأدبونيسيلتيفراديإدهنت
ىتح؟لوهاياهمهفتةقيرطبكلكلذحرشيننكميفيك-

الةطرشلاةدعاسمبةحلموةيقيقحةبغرهيدليلثمصخشىلإةبسنلاب
مقأملبيبطكاهيفتلمعيتلاتاونسلالاوط.ئدابملالهاجتيننكمي
.نآلاكلذبمايقلايونأالانأو،مسقلابثنحلابّطق

اضرلابرعشيوهوامهيلإنيسيلتيفهيفرظنليوطتمصكلذالت
.هفلخيذلاريثأتلاىلع

:يراهلعس
نحنف،نيسيلتيفايةدعاسملابةحلملاكتبغرقيقحتاننكميامبر-



ةليللايف.نويلىعديولسوأيفقدنفيفلافطألالالغتساةيضقيفققحن
روصلاناطقتليةرايسيفجراخلايفانطابضنمناطباضكانهناك،ةيضاملا
.نيجراخلاونيلخادلاصاخشألل

مامألاىلإىنحناو،نيرتاكهايإهتطعأيذلاينبلافلغملايراهحتف
.بيبطلامامأروصلاعضيل

؟كلذكسيلأ.تنأاذه-
تظحجدقف،هترجنحدسدقامًائيشنأولامكنيسيلتيفادب

.هتبقرقورعتزربوهانيع
:مثعلت
.عونمموأئطاخءيشبمقأمل...انأ...انأ-
كنكميو،دهاشكطقفكئاعدتسابركفننحن.قالطإلاىلع.ال-

ىوهلاتاعئابلزكرمنويلقدنفنأفورعملانم.كانهثدحياملوق
فالخبو.كانهروهظلاباوأدبلافطألانأرمألايفديدجلانكل،نهنئابزو
نعفشكننألبقكمالعإبتركفاذل،لافطأللًالالغتساكانهنإ،كلذ
.مالعإللةيضقلا

.ةوقبههجوكرفيوهوروصلاىلإنيسيلتيفقدح
نمجرختةيناثلاةانقلارابخأةعيذموتللانيأردقل،ةبسانملاب-

؟اهمساناكام.كدنع
؛امهنويعمامأىوذدقمعانلاهبابشلكنأكادبو،نيسيلتيفبجيمل

.نمزلانمةيناثلالخمرهدقههجونأولامك
.مسقلايفةرغثتدجولاحيفانبلصتا-
.نيسيلتيفامهفقوأنيحبابلاىلإامهقيرطيفنيرتاكويراهناك
.رمألايفاملكاذه.صحفللعوضخللانهاتناك-
؟صحفلاعونام-
.ضرم-
؟ضرملاوهام-
.مهمريغهنإ-
:بابلاىلإهجتيوهويراهلاق
اذهنمرمأللرظنلاكنكميدهاشككؤاعدتسامتينيحً.انسح-

.ينوناقريغءيشيأدجنملنحنلاوحألالكيفف،مهمريغهنإ.روظنملا
!رظتنا-
:هيديىلإهسأرًادنسمنيسيلتيفىأرفيراهتفتلا



.رهافةمزالتم-
؟رتافةمزالتم-
روهدتتثيح؛رمياهزلاكردانيثاروضرموهو،ر.ـه.ا.ف.رهاف-

ضعبكانهحبصيامك،ةيكاردإلاتالاجملايفةصاخوةيكرحلاتاراهملا
نكل،نيثالثلارمعدعبتالاحلامظعميفضرملارهظي.ةكرحلايفجنشتلا
.ةلوفطلاةلحرميفهروهظنكمملانم

نوناعيامهلافطأنأنافرعتايفليسوتريبتناكلهً،اذإ.ممم-
؟ضرملااذهنم

صيخشتبعصلانمذإ،اتءاجنيحرمألايفناكشتاتناك-
،ءابطألانمديدعلانوسرتوأايفليسوركيبتريبترازدقو،رهافةمزالتم
نأركذأو.امهلافطأعمةمساحةجيتنىلإلصوتلامدعنممغرلاىلع
ًابسانمناكيذلارهافاتفشتكاو،ضارعألااتبتكو،تنرتنإلايفاتثحبامهيتلك
ً.امامت

!؟يليمجتحارج!؟كيلإاتءاجاذل-
.رهافضرمبيصاصتخايننأفدصي-
؟فدصي-
ددعفرعتلهو.جورنلايفبيبطفلأرشعةينامثكانه-

فدص.تاداهشلارادجىلإهسأربنيسيلتيفراشأ؟ملاعلايفةفورعملاضارمألا
تاونقلالوحارسيوسيفاهترضحةرودنمًاءزجتناكرهافةمزالتمنأ
.جورنلايفًايصاصتخانوكأليفكيهتملعتيذلاليلقلانإو.ةيبصعلا

؟نوسرتوأايفليسوركيبتريبنعهبانرابخإكنكمييذلاام-
:هيفتكنيسيلتيفزه
،مهصحفبتمقو،ةنسلايفةرمامهلافطأعمانهىلإاتءاج-

فرعأال،كلذءانثتسابو.مهتلاحيفروهدتيأديدحتنمنكمتأمليننكل
.امهتوموأامهيتايحنعءيشيأ

:ةيلاخلالوقحلاربعدوقيوهويراهلأس
؟هنيقدصتله-
ً.امامتسيل-
نغريبرمأنايسنورمألااذهىلعزيكرتلاانيلعنأدقتعأ.انأالو-

.يلاحلاتقولايف
.ال-



؟ال-
.كانهامناكميفةلصكانه-
؟يهو-
ةلصكانهنوكتنأنكمملانمنكلً،ايبغرمألاودبي.فرعأال-

كلتلاوطءابتخالانموتفارنكمتاذكهامبر.نيسيلتيفووتفارنيب
.تاونسلا

؟هنينعتيذلاام-
دش...يقيقحعانق...عانقىلعهسفنللصحةطاسببهنأينعأ-

.هجو
؟نيسيلتيفنم-
.دحاوبيبطىدلنيتيحضدوجوةفداصمرسفينأكلذلنكمي-

انوكتلامهراتخاوةدايعلايفايفليسوتريبىأردقوتفارنوكيامبر
.هيّتيحض

.نيعرستتتنأ-
؟عرستأ-
يف...ةيجحألابهيبشلتقلامئارجيفقيقحتلانمعونلااذه-

نآلاتنأهنيلعفتامامأ.ربصباهبنيبعلتوعطقلانيعمجت،ىلوألاةلحرملا
.كلذىلعًاركابتقولالازيال...اهنكامأيفعطقلاعضونيلواحتكنأوهف

ودبتراكفألاتناكنإىرألبسحفعفترمتوصبملكتأانأ-
.ةيبغ

.ةيبغودبتاهنإ-
.ةطرشلازكرمىلإقيرطلاسيلاذه-
.ريباعتيأدبيملاههجونكل،اهقمرفاهتوصيفلوضفلابيراهسحأ
نمنيسيلتيفاهنعانربخأيتلاءايشألاضعبنمققحتلاببغرأ-

.نيسيلتيففرعيوهفرعأصخش

يراهلبقتسانيحنيرفصأنيزافقوضيبأًافطعميدتريسايثامناك
يفينبلاءانبللداتعملامسالاوهو؛لاكينيلكيربتحتبأرملايفنيرتاكو
.عيرسلا3غنيرقيرطلهجاوملاداتسوغىفشمنمءزج

.هبةصاخلانكرلاةحاسماهنأنيبتاملامهترايسدشرأ
ىلإبأرملانميدؤملابابلاحتفلهتقاطبمدختسيوهوسايثاملاق

:حيرشتلامسقيفوبقرمم



يلمعلخادملانمعونلااذه.ناكمإلاردقةجاردلابوكرلواحأ-
نميوتلتيهتنايننكل،امكلةوهقلاميدقتببغرأتنك.ثثجلالقنل
.ليلقدعبةيناثلاةعومجملالصتسوبالطلانمةعومجمعملمعلا

.مويلابعتمكنأدبال.جاعزإلاىلعفسآ-
.ةيلوضفةرظنبسايثامهقمر
تلمعكنإتلاقدقو،فتاهلاربعليكارعمملكتأتنك-

.رخأتمتقوىتحةحرابلا
ملههجوريباعتنأًاينمتمهسفنمتشبأدبكلذيراهلاقنيح

ً.ائيشرهظت
:هسأرسايثامزه
عمرخأتمتقوىتحًاضيأيهتجرخدقل.معن...ليكار-

اهبتلصتانيح،نكل.مويلالمعلانمةزاجإذخألاهرطضاامم؛اهتاقيدص
؟كيأرام!ءاسنللاي...لزـنملايفةريبكفيظنتةيلمعفصتنميفتناك

.لاؤسلااذهلددحمدركانهناكنإركفو،ًاليلقيراهمستبا
هاجتابةيندعمةلواطرجيوهوءارضخىفشمسبالميدتريلجررم

.بأرملاباب
:سايثاملأس
؟وسمورتةعماجلىرخأةليصوتيهأ-
طارقألانمًافصعضيوءارضخلاسبالملايدترييذلالجرلامستبا

ءانثتساب؛ياساملاءاسناهعضتيتلاةبقرلاتاقلحكهينذأىدحإيفةريغصلا
:لاقو،جعزمقسانتمدعههجوتحنمطارقألاهذهنأ

.نيسدليجكلًاعادولق-
:سايثاملأس
ً؟اقح؟نيسدليجك-
وسمورتةعماجرودنآلاناح،ةمدخلانمةنسنيثالثدعب-

.هحرشتل
ةمجمجلاقوفةرشبلاتناك.ةثجلايراهحمليلءاطغلاسايثامعفر

ديدحتنكميالهجوىلإزوجعلالجرلاديعاجتتدشثيح،ةدودشم
ىلإدوعيكلذببسنأملعييراهناك.قصاللانمعانقكضيبأوهسنج
نيلامروفلانمطيلخبةءولممنييارشلانأيأ؛ةظوفحمتناكةثجلانأ
طبرمتامك،لخادلانمةثجلاللحتمدعنامضللوحكلاونيرسيلغلاو
دهاشيسايثامفقو.هينذأىدحإبماقرأةثالثاهيلعةروفحمةيندعمةحول



قافتساهنأولامكادبمث،بأرملابابوحننيسدليجكعفديوهودعاسملا
:ديدجنم

ًاذاتسأناكدقل.ليوطدمأذنمانعمنيسدليجكناكدقل.فسآ-
تالضعبعمالحيرشتملاعهنإ.ةنيدملازكرميفناكنيححيرشتلامسقيف
.هدقتفنس...ةحضاو

:يراهلاق
نعًائيشانرابخإكناكمإبناكنإلءاستنانكً.اريثككرخؤننل-

.نهلافطأوءاسنلانمهتاضيرمبراديإةقالع
ىلإمثنيرتاكىلإمثيراهىلإةشهدبرظنو،هسأرسايثامعفر

ً.اددجميراه
؟هنعينلأستكنأدقتعأامينلأستله-
.هسأريراهزه
ةيندعمتالواطينامثاهيفةفرغاولخدثيح،بابربعسايثامامهداق

لكىلعناكو،لساغموحيباصمبةزهجمتالواطلاتناك.اهتياهنيفحولو
ءيشلااذهلكشلهريدقتنمو.ءاضيبفشانمبفوفلمليطتسمءيشةلواط
.مدقلاوكرولانيبامناكميفعقيمويلاعوضومنأيراهنمخهمجحو
يذلاردقلابةيوقتسيلاهنكل،ضييبتلاقوحسملةفيفخةحئاركانهتناك
سايثامسلج.يعرشلابطلادهعميفحيرشتلاةفرغيفيراههيلعداتعا
تهجوتو،رضاحملاةلواطةفاحىلعيراهسلجامنيب،دعاقملادحأىلع
ةفرعمليحتسملانمناك:ةغمدأةثالثصحفتلتالواطلاىدحإىلإنيرتاك
.ةيقيقحوأجذامنتناكنإ

:بيجينألبقًالوطمسايثامركف
نيبءيشيأدوجوىلإريشيًادحأعمسأوأظحالأملً،ايصخش-

.هاضرمنميأوراديإ
:لأسييكليراهعفدهاضرمةملكىلعهديدشتيفامءيش
؟ىضرملاريغنعاذام-
لضفألًاديجهفرعأيننكل.اذهىلعقلعألًاديجراديإفرعأال-

ً؟ابسانمكلذناكنإقيلعتلامدع
.ةفيفخةماستبامستباو
له...رهافةمزالتم.هنعكلاؤسديرأرخآرمأكانه.عبطلاب-

؟يهامفرعت
...يثاروظحلاءوسلو...عيظفضرمهنإ...يحطسلكشب-



؟ضرملااذهبصتخميجورنبيبطيأفرعتله-
:سايثامركف
ً.ايلاحًادحأركذأال-
.هتبقريراهكح
.سايثامايكتدعاسملًاركشً.انسح-
ةمزالتمنعديزملاةفرعمديرتتنكنإ.ةعسلاوبحرلاىلع-

برقلاببتكلاضعبكانهنوكتنيحًاليليـبلاصتالاكناكمإبف،رهاف
.ينم

دحأءاطغتعفردقتناكيتلانيرتاكوحنىشمويراهفقو
...هناسلهزخو.اهفتكقوفنمقدحو،رادجللةرواجملاةعبرألاقيدانصلا
محللانمعطقكودبتيتلاو،لوحكلابةعوقنملامسجلاءاضعأببسبسيل
.ةئاملابنوعبرأ...لوحكلاةحئارببسبامنإو،رازجلاىدل

:سايثاملاق
.دحاووضعلجاتحننيحاهعطقنمث،ةدحاوةعطقكاهبأدبن-
حتفمث،قالطإلاىلعةرثأتمريغتدبيتلانيرتاكهجويراهظحال

تازافقوءاقرزفطاعمءادتراباوأدبيوبالطلالخديلمهئارونمبابلا
.ءاضيبةيطاطم

يراهعارذبسايثامكسمأ،بابلادنعو.بأرملاىلإسايثامامهعبت
.ءارولاىلإهعجرأو

...هركذأالنأوأ،يراهايهركذأنأيغبنيريغصرمأكانه-
ً.ادكأتمتسل

.هلق-
لصحامبملعدقسايثامنأيفركفيناككلذيراهلاقنيح

.ليكارنيبوهنيب
.راديإبقلعتمرمألا...انهطيسبيقالخأقزأميفانأ-
ً؟انسحهوأ-
.حايترالاسيلولمألاةبيخبرعشييراهناك
سيلهنأيلاببرطخنكلً،ائيشينعيالرمألانأنمدكأتمانأ-

لثميفىغطينأءالوللحامسلايننكميالهنأو،ررقأنأيتايحالصنم
لمعأتنكنيح،ةيضاملاةنسلايف.رمألاناكامهمةعيظفلاةلاحلاهذه
نيفاكتسوبىلإًاضيأراديإنوفرعينيذلايئالمزدحأعمتهجوتي.أيف
مدقيورجفلاغوزبدنعحتفيىهقمهنإ.ةيليلةبوانمدعبروطفلالوانتل



،كانهنوعمتجيًاركابنوظقيتسينيذلاسانلانمريثكلا،اذل.بارشلا
.نيكاسملاضعبىلإةفاضإلاب

.ناكملافرعأ-
ةلواطلاىلإسلجيناك.كانهراديإاندجواننأانتشهدراثأام-

ً،امودصمراديإزفق،انتيؤردنع.ءاسحلافشتريخستمريغصيـبصعم
يلتلقىتحكلذدعبعوضوملايفركفأملو.امرذعبًاديعبانفرصو
.ملعتتنأ...امبرهنأوهو؛نيحلاكلذيفهيفتركفامتركذتف،اذه

.ملعأ-
:فاضأفهثدحمهجوىلعمدنلاريباعتىأر،كلذيراهلاقنيح
.بئاصلارمألاتلعفدقل-
:سايثاممستبا
.نئاخيننأولامكرعشأيننكلً،اركش-
دموههلعفعاطتسااملكنكل،يقطنمءيشلوقيراهلواح

:ةمتمتوهدي
ً.اركش-
.درابلاسايثامزافقىلعطغضيوهوشعترامث

:لاقويراهرّكفنيفسلادميلسربعنيدئاعاناكامنيب
.ةدايعلابيلصتا-
هتلوانمث،ةريغصلانينطلاتاوصأوةعيرسلانيرتاكعباصأتوصعمس

.لومحملافتاهلا
.ةءافكلاوفطللانمجيزمبدليهغروبتباجأ
يناعأتنكنإلباقأنأيغبنينم،ينيربخأ.لوهيراهكعم-

؟رهافةمزالتمنم
.تمص
:ةلجعبدليهغروبتلاق
...ىلعفقوتيرمألا-
؟اذامىلع-
.دقتعأامبسحكدلاوىدليتلاةمزالتملاىلع-
؟انهنيسيلتيفراديإلهً.انسح-
.مويلالحردقل-
ً؟اقح-



ً.ادغًاددجملواح.غنلركةارابمهيدل-
كشوىلعتناكاهنأضرتفييراهلعجامم،اهربصدافنترهظأ

.ةرداغملا
؟غنلركلليودغيبيدانيف-
.لميغيفصاخلايدانلا.ال-
.كتيسمأبيعتمتسا..ً.اركش-
.نيرتاكلفتاهلايراهداعأ
.هرضحنس-
؟وهنم-
صتخملاضرملابلبقنمعمستملةدعاسمهيدليذلايصاصتخالا-

.هب

تناكةمخفةيكلميهو؛دنارغاليفادجوقيرطلانعلاؤسلادعب
راحبفالخب-همساناكيذلايجورنللةيناثلاةيملاعلابرحلالالخدوعت
.نئاخلاغنيلسيك:جورنلاجراخًافورعم-يلامشلابطقلافشكتسموفوطلا

يـبشخلزـنمكانهناك،ىنبملابونجىلإ،ردحنملالفسأيف
رعشتىتحىنبملالخدتنإامو.ةميدقةيركسعةنكثهبشيليطتسم
.يلاتلابابلاربعتامدنعرثكأةرارحلاطبهتل،كعفصيدربلاب

ناردجلاىلعنممهتاخرصدترتديلجلاىلعلاجرةعبرأكانهناك
نوخرصياوناكثيح،نيرتاكويراهلوخدمهنميأظحاليملو،ةيبشخلا
.جلزتلاةبلحربعقلزـنيًاعمالًارجحنوقحاليمهو

:نيرتاكتسمه
.مهيلإرظنا...نيربكتملاةضاير-
دهاشتنيحيلمأتلالماعلاوغنلركلابحيناكدقف،يراهبجيمل

ةدحاوككاكتحالانمٍلاخلاجميفروديوهورجحللءيطبلاقالزـنالا
بوحصمريغكيرباكجرخمللةسيدوألامليفيفةيئاضفلانفسلانم
.يصعللمومحملاعافدنالاورجحللةئداهلاةعقعقلابامنإو،سورتسب

...مالعإلانمنيهجوىلعفرعتلايراهعاطتساو،لاجرلاامهآر،اهدنع
.بوتسفرآامهدحأناك

.امههاجتابنيسيلتيفراديإجلزت
؟لوهايةبعللايفانيلإمضنتسله-

نيرخآلالاجرلاعامسإدصقيناكولامك؛دعبىلعنمكلذبخرص



ةبعللايفهتلذخهكفتالضعنكل،حرمكحضهخارصعبتيل،يراهسيلو
.همفنمسفنلاجرخامنيبامهمامأفقوت.اهبعلييتلا

:يراهلاق
.ةبعللاتهتنا-
:راديإمستبا
.كلذنظأال-
.هيقاسىلإدعصتلهئاذحلفسأربعفحزتديلجلاةدورببيراهسحأ
.نآلاةطرشلازكرمىلإانعميتأتنأكديرن-
:نيسيلتيفراديإةماستباتشالت
؟اذامل-
،اهيفتبذكيتلارومألانمريثكلاكانه...انيلعبذكتكنأل-

.رهافةمزالتمبًايصاصتخاتسلكنأاهنيبنمو
مهنأنمدكأتيلنيرخآلاغنلركلايـبعالىلإرظنيوهوراديإلأس

:اوعمسيالئلةيافكلاهيفامبنوديعب
؟كلذلاقنم-
.اهتايحةليطضرملااذهبعمستملاهنإذإ؛كتدعاسم-
:هتوصىلإسأيلاللستامنيبراديإلاق
...انهسيل...يلاقتعاوةطاسببانهىلإمودقلاكنكميال،ينعمسا-

...مامأسيل
؟كاضرم-
ةيؤرعاطتساثيحراديإفتكقوفنمرظنمث،هلاؤسيراهحرط

عمسمث،نيرتاكصحفتيوهورجحلفسأنعديلجلاحسميبوتسفرآ
:لوقيراديإ

،كعمنواعتأنأيندعسي.هيلإلوصولاديرتيذلااميردأال-
.يئاقدصألضفأءالؤه.يريمدتويلالذإدمعتتتنكنإسيلنكل

...نيسيلتيفايرمتسنس-
.بوتسفرآتوصناك...قيمعوحداصتوصلاق
لضفأهلوقبهينعيامعلءاستو،سعتلاحارجلاىلإيراهرظن

ءيشيأبسكلةصرفلقأدوجولاحيفهنأيفركفمث،هئاقدصأ
.ءانعلاقحتسيرمألانإفنيسيلتيفةبغرقيقحتب

دنالنورغيفةطرشلازكرمىلإمودقلاكيلعنكل...بهذنسً،انسح-
عمكيلعضبقللنحنيتأنسفِتأتمللاحيفو.طبضلابةعاسلالخ



؟كلذكسيلأيودغيبيفتاوصألاهذهعامسلهسلانم.بخصوتارافص
.ةداعلامكحبكحضيسهنأولامكادبةظحللو،هسأرنيسيلتيفزه

يولعلاقباطلاىلإضكرمث،هءاذحعلخو،ةوقببابلاغيلوأقلغأ
تنرفهتفرغلخد.لزـنملاءاحنأيفنوباصلاونوميللاةحئارتغطثيح
ةلذبىدتراوزـنيجلاهلاطنبعلخامنيب،فقسلانمةيلدتملاسارجألا
لزـنيلملسلادومعبكسمأنيحهنكل.ديدجنمًاجراخضكرمث،بيردتلا
.حوتفملاهمأمونةفرغبابءارونمهمساعمسنيتريبكنيتوطخب

لمحتيهوريرسلامامأاهيتبكرىلعةعكارليكاردجيلةفرغلالخد
.ةليوطاصعبةاشرف

؟عوبسألاةياهنةلطعيففيظنتلابتمقكنأتننظ-
.ةيافكلاهيفامبًاديجنكيملهنكل،معن-
:اهديباهنيبجحسمتوضهنتيهوكلذهمأتلاق
؟بهاذتنأنيأىلإ-
دوعأس...جراخلايفينرظتنينيتسراك.جلزتللبهذأس...بعلملاىلإ-

.ياشلاتقويف
؛نيبروجلابنيتوسكملاهيمدقبضرألاىلعقلزـناو،بابلانمعفدنا

لافيفجلزتلاءاربخدحأوهو؛يفكيرإاهايإهملعيتلااهسفنةقيرطلاب
.نيفوه

...تاجلزملانعثيدحلاةبسانمب.باشلااهيأةظحلرظتنا-
.تاجلزملاتدجودقل...الهوأ...غيلوأفقوت
:هبتقدحواهسأرةليممبابلادنعتفقو
؟ةيسردملاكتابجاونعاذام-
:لاقوةحاربمستبا
.ءاشعلادعباهزجنأس...ريثكلايدنعسيل-
ً:اعرسمفاضأفددرتتاهآر
.امامايبوثلااذهبةليمجنيدبت-
مغرلاىلعو.ءاضيبراهزأهيلعتعُبطيذلاميدقلابوثلاىلإترظن

:اهمفىلعتحالةماستبانأّالإ،ريذحتبهتقمراهنأنم
.كدلاوكحبصتتأدب...غيلوأايهبتنا-
.ةيسورلاةغللاىوسملكتيالهنأنظأتنك!ً؟اقح-
امكهمألثدحامًائيشنكل،قيلعتلاكلذبءيشيأدصقينكيمل



.تمدصاهنأول
:لأسوهعباصأفارطأىلعفقو
؟نآلاباهذلايناكمإبله-

!باهذلاكنكميمعن-
زكرموبقيفةيندبلاةقايللاةفرغيفتاربنيرتاكتوصىود

.ةطرشلا
؟بهذينأنيسيلتيفراديإتربخألهً؟اقحكلذتلقله-
هيلعًايقلتسمناكيذلادعقملاقوفينحنملااههجويفيراهقدح

،هسأرلوحةئيضمءارفصةلاهةبقلكشىلعفقسلاءوضلّكشامنيب
ىلعناك.هردصىلعًاعوضومناكًايندعمًابيضقنألثهليناكثيح
عفريناكوً،امارغوليكنيعستوةسمخنزوبطغضلانيرامتبمايقلاكشو
.هتلواحمتدسفأونيرتاكتلخدنيحةدعاقلانعبيضقلا

ىلعحبصيلًاليلقىلعألاىلإبيضقلاعفدلواحيوهويراهلاق
:هردصمظع

.نهوركناهوج...هعمهيماحمناك-
ً؟اذإ-
اهانمدختسايتلابيلاسألاعوننعانلاؤسبنهوركأدبً،انسح-

،ينوناقرمأجورنلايفةيسنجلاتامدخلاميدقتنإلاقمث،هلكومزازتبال
قحتستيطارقبألاهمسقبثنحلاىلعمرتحمبيبطرابجإلانبيلاسأنإو
.رابخألانيوانعيفروهظلا

:قنحلانمفجتريتوصبنيرتاكتخرص
.لتقةميرجهذه...ةنعللا،نكل-
باجأف،لبقنماهسفنىلعةرطيسلادقفتاهآردقيراهنكيمل

:فيطلتوصب
لعجننأىتحوأ،ضرملاومئارجلانيبطبرلااننكميال،يعمسا-

.هبظافتحالايننكميال،اذل...كلذفرعينهوركو؛ًالامتحاودبتةلصلا
.ءيشيألعفنودنم...انهءاقلتسالا...كنكميالنكل،ال-
ً.امامتةقحمتناكاهنأهلهذأامنيب،هملؤتهردصماظعبيراهسحأ
:اههجوىلعاهيدياتلكتعضو
ً.ابيرغًامويناكدقل...ركفأتنك.ةفسآ...انأ...انأ...انأ-
:يراهّنأ



...داكأ؟بيضقلااذهعفرىلعيتدعاسمكنكميلهً،انسح-
:اههجونعاهيديدعبتيهوتلاق
.نغريبيفىرخألاةياهنلانمءدبلاانيلع!ىرخألاةياهنلا-
:هيتئريفنيجسكوألانمسفنرخآبيراهسمه
؟...كناكمإبله.ةياهنلاتسيلنغريب،ال-
.عومدلابنيتقرورغمنيتنكادلااهينيعىأرو،اهيلإرظن
:تسمه
.يرودهنإ-
عم،هسأرقوففقينمرخآًاصخشّنأولامكةعرسبتمستبامث

:لماكلابةرطيسلاتحتتوصواهينيعيفبيرغقيرب
.بسحفتوملاكنكميفتنأامأ-
تأدبو،قطقطتهماظععمسو،ىشالتتاهتاوطختوصعمس،لوهذب

يندعملابيضقلالوحهيديفلمثمتشف،هينيعمامأصقرلابءارمحطاقن
.كرحتيملبيضقلانكلرأزيوهوهعفدو

هناكمإبناك...اذكهتومينأعقاولايفنكمملانمذإ،ةقحمتناك
.يقيقحهنكلكحضماذهنإ..رايتخالا

ةردصمقلزـنتلاقثألاعمسىتحهيفرطدحأىلإبيضقلابلق
.رخآلابناجلانمضرألاببيضقلامطترامث،ناذآلامصتةعقعق

ثيحسداسلاقباطلاىلإدعصمث،هسبالمىدتراويراهمحتسا
هلعجامم؛هتالضعيفولحلاملألابرعشيوهوراودلاهيسركىلعسلج
.يلاتلاحابصلايفةبلصتمنوكتسهتالضعنأكردي

اهيفهنمبلطيملوهنرويبنميتوصلاهديربيفةلاسركانهتناك
.نكممتقوعرسأبهبلصتينأ

تامغنبناجىلإبلقلابيذيدهنتتوصردصيلةعامسلاملوهعفر
.يذالوفراتيغ

:يراهلأس
؟كانهاذام-
؟كلذكسيلأعئارريقح.ماكويتياود-
؟يـبكلاصتاببسام،دصقأ-
.جلثلالجرةلاسرىلإةبسنلابجئاتنلاىلعانلصح-
ً؟اذإ-
.ةيداعرزيلةعباط...ةباتكللةبسنلابزيممءيشال-



.امًائيشملوهىدلنأملعيناكدقف،يراهرظتنا
لثمىأردقانهربخملايفدحأالف.مدختسملاقرولاوهزيمملا-

نمعونصمهنإ.تقولاضعبرمألاقرغتسااذهل،لبقنمعونلااذه
ةفرعمكنكمي.فيللاةجسنأكينابايلايدربلاقرووهو؛اتاموستيملا
هذهوً،ايوديقاروألاعنصلءاحللامدختسيثيح،اهتحئارنماتاموستيملا
.ونوكىعدتاهنإً.ادجةصاخةقرولا

؟ونوك-
؛قاروألانمعونلااذهءارشلةصاخرجاتمىلإباهذلاكيلع-

ةظهابَرباحمورنوركفالآةرشعبربحمالقأاهنميرتشتيتلانكامألاك
...ملعتتنأ.ةيدلجتاظحالمرتافدونمثلا

.عقاولايفملعأال،ال-
:ملوهرقأ
.ونوكقاروأعيبينيفسنماردلماغيفرجتمكانه.انأالو-

ً،ايلاحءايشألاهذهلثمنوعيبيامًاردانمهنأينربخأو،عئابلاعمتثدحت
دعيملسانلانأنوريمهنإ.ديدجبلطباوموقينألمتحملاريغنماذل
.لبقنماوناكامكةدوجلابساسحإيأمهيدل

؟...كلذينعيله-
عابةرمرخآتناكىتمركذيالهنأدصقيهنأىشخأ.معن-

.ونوكقرواهيف
؟ديحولاعئابلاوهلهو-
ذنمعيبلانعفقوتهنكلنغريبيفرخآدحاوكانهناك.معن-

.تاونسعضب
ضفخنمتوصبماكويتياودىنغامنيبًالاؤسوأًاباوجملوهرظتنا

.لاؤسيأهتأيملنكل،اهربقلخدتيهوهتايحبحل
؟يراه-
.ركفأانأ،معن-
.زاتمم-
اميفًالوطمكحضييراهلعجياموهءيطبلاحازملااذهناك

:يراهلعس.نيحلاكلذيفسيلنكل؛ببسلافرعينأنودنمدعب
يدينيباذهكقروعضومتينأدصقأ؛بيرغرمألانأدقتعأ-

ةجاحبسيلذإ.هيلإلوصوللهعبتتمتينأببغريملام،مئارجققحم
.هنمققحتنساننأفرعيلمئارجلاجماربنمريثكلاةدهاشمل



؟هرتشيملامبرو؟ردانهنأملعينكيملامبر-
نلجلثلالجرنأينربخيامًائيشنكل،نكمماذهعبطلاب-

.اذكهئطخي
.أطخأهنكل-
.ةوفهاهنأنظأاليننأينعأ-
...ينعتأ-
.هبقعتننأانديريهنأنظأ.معن-
؟اذامل-
اهيفيدؤيةبعلبموقييسجرنلالسلستملالتاقلا.يديلقترمأهنإ-

.ةياهنلايفرصتنيورهقياليذلايوقلاصخشلارودوهو،يساسألارودلا
؟نمىلعرصتني-
:عفترمتوصبةرملوألويراهلاق
ً.ايسجرنودبأنأبةفزاجملاىلع..ً.انسح-
؟اذامل!؟تنأ-
يفديحولايطرشلايننأملعيهنألامبر...ةركفىندأيدلتسيل-

ىلإةلاسرلاريشتو.ٍدحتكيناريهنإ.لسلستملتاقىلعضبقيذلاجورنلا
مساكيدللهةبسانملاب.ملوهايملعأال...ابمووتىلإراشأدقف،كلذ
؟نغريبيفرجتملا

!وخرمالك
مالبيأ،نغريبةنكلبكسالفةملكظفلنيحكلذكرمألاادبوأ

رتيب.موتكمنيسفرحوفصتنملايفرادحناعمةدودممفلأوةققرم
ً؛ابخاصوسفنلاعوطقمناكلكشلااذهبًاعوطهمساظفليذلاشيلف
ةريغصلافحتلاعاونأعيمجعيبيناكدقف،ةشدردلابًاديعسناكثيح
ةيساطرقلاوةيدلجلابئاقحلاومالقألاوتاعالولاونويلغلابصتخمهنكل
هرمعيزاويرمعبو،نيمظتنمهنئابزمظعمناكو،ةلمعتسملاوةديدجلا
ً.ابيرقت

هتوصيفًاحضاوادبفسأبباجأ،ونوكقاروأنعيراههلأسنيحو
.تاونسةدعذنمهنمصلختدقف،قرولااذهنماٍّيأرضحيدعيملهنأ

:يراهلاق
كنئابزمظعمنأامبنكلً،ابعصلاؤسلااذهنوكيدق-

نورتشياوناكنيذلاضعبءامسأركذتتكنأنكمملانملهفنومظتنم



؟ونوكقرو
النحن.نيرالومنمزوجعلاناسوكيكو...رلوم...امبرمهضعب-

.ةيوقةركاذاهيدليتجوزنكل،تالجسيأبظفتحن
يتلانيوانعلاويـبيرقتلارمعلاوةلماكءامسألاةباتككنكميامبر-

...ينورتكلإلاديربلاباهلسرتواهركذت
:جعزـنمتوصبيراهلجرلاعطاق
لضفألانم.دحاوىلعلصحأنلو،ينورتكلإديربيأانيدلسيل-

.سكافمقرينيطعتنأ
نكلً،ائجافمًاماهلإناك.ددرتمثةطرشلازكرممقريراههاطعأ

.ببسنودنميتأيالماهلإلا
تريغهمسانوبزتاونسةدعذنمامًامويكيدلناكله-

؟وتفار
:شيلفرتيبكحض
؟وتفارنوريآ-
؟همسابتعمسله-
.انيدلًانوبزنكيمل...ال.وتفاروهنمفرعتاهلماكبةدلبلا-
صلختلاكيلعفنكمموهاممصلختتيكلهنإًامئادلوقيرلومناك

نأامنإو،سأييالنأققحملاىلعنإ،اذهلو.ليحتسموهاملكنم
تناككلتنأامك؛لحلاىلإيدؤيالًاليلدمسحاملكةداعسلابرعشي
.ةركفدرجم

ً.اديعسًامويكلىنمتأ.لاوحألالكيفكلًاركشً،انسح-
.كلذكتنكانأيننكل،ّيدلًانوبزنكيمل-
!؟اذام-
،ةيبهذمالقأو،ةيضفتاعالوكةريغصًاعطقيلرضحيناك،معن-

نمكردأنألبقهنماهيرتشأًانايحأتنك...ءايشألانمعونلااذهلثمو
...اهبيتأيناكنيأ

؟اهبيتأيناكنيأنم-
.اهيفلمعيناكيتلامئارجلاحراسمنماهقرسيناك؟ملعتالأ-
ً؟ائيشكنمرتشيملهنكل-
.انيدلتناكيتلاءايشألاىلإةجاحبوتفارنكيمل-
؟كلذكسيلأقرولاىلإجاتحيعيمجلا؟قرولانكل-
.يتجوزعمملكتألةظحلرظتنا.ممم-



،خارصلاعامسنمنكمتيراهنكل،ةعامسلاىلعهديشيلفعضو
شيلفلاقو،ديلاتدعتباكلذدعب.ضفخنمتوصبةثداحمعمسمث
ً:اجهتبمنغريبةنكلب

اهعيبنعانفقوتنيحقاروألاةيقبذخأوتفارنأنظتاهنإ-
.ةزيمميتجوزةركاذف؛هنظتاماذه.ةروسكمةيضفمالقأةلماحلباقم

ىلإدوعيس...نغريبىلإهقيرطيفهنأملعيوهوةملاكملايراهىهنأ
.نغريب

يفةءاضمةيليللاراونألاتناك،ءاسملاكلذنمةعساتلاةعاسلادنع
فلؤملاءانبلاادب،جراخلانمو.ولسوأيف6نيلاسنيربنملوألاقباطلا
ةيديمرقلاوةيدامرلاةيذالوفلاهتهجاوبيراجتعمجميأكقباوطةتسنم
نولمعيرثكأوأفظومةئامعبرأناكً،اضيألخادلايفو.ةيرصعلاءارمحلا
رباخميينقتونييعامتجاءاملعوتامولعملاايجولونكتييصاصتخاونيسدنهمك
ةميرجلاىلعءاضقللةينطولاةدحولايهكلتتناك...كلذريغونيروصمو
مسالابوأنيلارتنيسيتيلوبلانيميركميدقلامسالابًامومعاهيلإراشملاةمظنملا
.سوبيركرصتخملا

يفتاروطتلاةعجارمدعبوتللهلاجرفرصدقكيفسبيلنبسإناك
ءادرجلاتاعامتجالاةفرغيفنيصخشىوسقبيملو،ةميرجلابقيقحتلا
.ّئيسلكشبةرانملاو

:لوهيراهلاق
.امًاعونًاقيقركلذناك-
.ءيشاللوقلفيطلبولسأهنإ-
:هتبابسوهماهبإبهينيعكرفيوهوكلذكيفسبيلنبسإلاق
؟هتفشتكاامبينربختامنيبامءيشلوانتوباهذلابكيأرام-
ةنيدملازكرمىلإهترايسدوقيكيفسبيلنبسإناكامنيبيراههربخأ

ةلواطلاىلإاسلج.امهيتيبىلإامهيقيرطىلعناكيذلانيسيتساجىهقمو
نيبغارلابالطلانمًاءدب؛عيمجلاهروزييذلامحدزملاىهقملارخؤميف
.نيئمظلانيماحملاوةطرشلالاجرىلإًالوصوو،بارشلالوانتب

.نغريبىلإراكسنمًالدبتاربنيرتاكباحطصايفركفأ-
:ءاملاةجاجزنمفشتريوهوكلذيراهلاق
ناكو،انهىلإاهمودقلبقيفيظولااهلجسنمتققحتدقل-

،نغريبيفلتقيتميرجىلعتلمعاهنإلوقياهلجسنكلً.امامتًافيظن



.امهدوقتلكانهىلإكلاسرإمتهنأركذأو
.اهركذأ...معن...تارب-
.بارشلانمةيناثًاسأكًابلاطهتبابسعفروكيفسبيلنبسإمستبا
؟اهنعًايضارتنكله-
.ةياغللً.ادجًايضارتنك-
ةرظنلالكشدقرخآلالجرلانأىأريذلايراهكيفسبيلزمغمث

:هفوجيفسوؤكثالثعمبعتمققحملةدماكلا
.ةدشباهبتقلعتدقتنكلنيجوزتمانالكنكنملولو-
.هبارشىستحا
:يراهلاق
.ةنزتماهنظتتنكنإلءاستأتنك-
!؟ةنزتم-
ءيش...هرسفأفيكًامامتفرعأال...اهيفبيرغءيشكانه.معن-

.داح
هجوىلعزيكرتلاهانيعتلواحامنيبءطببهسأركيفسبيلنبسإزه

:يراه
دحأتعمسيننكل،هيلعرابغالاهلجس.هينعتامفرعأ-

.اهجوزنعواهنعامًائيشلوقيكانهبابشلا
يأدجيملنيحو.يراههجوىلععيجشتلاضعبنعكيفسبيلثحب

:لاوحألالكبعباتءيش
ًاعونةفرطتماهنإ.عونلااذهنماهنأودبي.ةيداسلا...ملعتامك-

.ام
.ينمهيالاذه-
ً:اعافدهديعفريوهوكيفسبيللاق
؟اذامملعتلهو...ةعئاشدرجماهنإً.اضيأينمهيالو.ال،ال،ال-
هسفنيراهّمشف،مامأللينحنيوهوةتوبكمةكحضكيفسبيلكحض

:بارشلاةحئارهنمحوفتيذلا
.موييأيفّيلعةرطيسلااهنكمي-
ادبكيفسبيلنأل،هينيعيفادبامًائيشكانهنأيراهكردأ

:يلمعبولسأبلمكيلءارولاىلإةعرسبعجارتو،هتحارصىلعًامدانةرشابم
نمليلقلاعمةممصموةمزتلموةداحوةيكذوةينهماهنإ-

.ركذأامبسحةطيسباياضقةدعيفاهتدعاسملتررطضايننأةجردل،داقتالا



.قلغنملاويدجلاعونلانماهنإ...سكعلاىلعلب،ةنزتمريغتسيلاهنكل
.يلاثمقيرفليكشتامكناكمإبنأدقتعأ،معن.اهلثمتاريثكلاكانهنكل

:فقوورخاسلاكيفسبيلمالكهعامسىدليراهمستبا
.كيفسبيلايةحيصنلاىلعًاركش-
؟اهنيبوكنيب...ءيشكانهله؟يلةحيصننعاذام-
:ةلواطلاىلعرنورك100يمريوهويراهلاق
.انهكترايسكرتتنأكليتحيصن-



نغريب
للبملاتلفسألا604يدةرئاطتالجعتسمال08:26ةعاسلامامتيف

.ةأجفيراهتظقيأو،ةوقبنغريبيفدنالسيلفراطميف
:نيرتاكهتلأس
ً؟اديجتمنله-
.رطملابلقثملارجفلاءوضىلإقدحمث،هينيعكرفوهسأريراهزه
:تمستبا
.كمونيفملكتتتنك-
!لوقعم-
ناكامةعرسبركذتهنكل،ملكتيناكامعاهلأسينأيراهبغريمل

...اهدعبأدقل...ٍلايلذنماهبملحدقنكيمل!ليكارنكتمل.هبملحي
متونغريبباضهلخديذلاقباسلاهريدموهفرشمرلومبملحيناكهنكل
هذختادقًارارقكلذناك.نيعوبسأدعبنريجترفيرةريحبيفهيلعروثعلا
تريغلصوتله.رثكأشيعلاقحتستةايحلانأدقتعينكيملهنألرلوم
؟كانهامناكميفلازيالهنإوأ؟اهسفنةجيتنلاىلإوتفار

:نيمداقلاةلاصربعيشمتيهونيرتاكتلاق
اهتنباوأيهبغرتملاهنكل،ةقباسلاوتفارةجوزبتلصتادقل-

ال...ةميدقلاحورجلاحتفناديرتالامهنإ..ً.اددجمةطرشلاعمثيدحلاب
.ةيفاكنمرثكأنيحلاكلذذنمريراقتلاف،كلذيفسأب

.راطملاباببرقنمةرجأةرايسالقتسا
فيفحورطملالوطهتوصىلعىغطعفترمتوصبيراهاهلأس

:يمامألاجاجزلايتحاسم
ً؟اليمجًارمأنطولاىلإةدوعلاتسيلأ-
:ةالابمالباهيفتكنيرتاكتزه
الاهنأنودكؤينيذلانغريبناكسهركأامك،رطملاهركأانأ-

.نويقرشلانويجورنلالوقيامكانهرطمت
ةاطغملانكيرلوأةمقىلعأىلإيراهرظنو،سالبسكرامنادةحاساربع

لكشربعارممث،كرحتتيهوةقلعملاتابرعلاةيؤرعاطتساثيح،جلثلاب
ىلإالصيلنافسدراغيغنالروتسجيلخبناجبةيوتلملاقرطلانميناوعفأ
قيرطلادعبراوزلاىلإةبسنلابةيبيحرتةأجافمًامئادناكيذلازكرملا



.بيئكلا
تناكنإيراهاهلأسو،أفرملاةهجاويفنغريبيفساسقدنفالخد

رتوتلانمريثكلاينعيكلذنأتباجأنيرتاكنكل،اهيدلاوعمىقبتس
امهربختملاهنأامك،بعاتملانمريثكلابامهلرمألاببستيسو،ةدحاوةليلل
.انهاهنأ

ىلإنيرتاكترظنثيح،نيتماصايقبدعصملايفو.نيحاتفملاامهوطعأ
رظنامنيب،ةيفخةباعددعصملايفامهتمصناكولامكتمستباويراه
ةفئازتاراشإيألسريهدسجنوكيالنألمأيوهولفسألاىلإيراه
.ةيقيقحوأ

.رمملايفتليامتوةياهنلايفدعصملابابحتف
:يراهلاق
.قئاقدسمخدعبيقتلنس-

؟ديعاوملالودجوهام-
.قئاقدتسدعبةهدرلايفنيسلاجاناكنيحاهلأس
اهتركفميفتثحبو،حيرملايسركلاىلعمامألاىلإنيرتاكتنحنا

اهنأىنعامم؛ةقينأةيدامرةلذبتدتراواهبايثتريغدقتناك.ةيدلجلا
.لامعألالاجرنمقدنفلاءالزـنعمروفلاىلعتطلتخا

صاخشألاوةفينعلامئارجلاةدحوسيئرنسلينرلومتونيقتلتس-
.نيدوقفملا

؟يعميتأتنلأ-
؛مهعمةشدردلاوعيمجلاىلعةيحتلاءاقلإاهدنعّيلعبجوتيس-

يمساركذتالنألضفألانمنوكيس،عقاولايف.هلمكأبمويلاردهيسامم
ىلإهجوتأسفانأامأ.مهيلعجرعأملنإنوقياضتيسمهف،قالطإلاىلع
.وتفارىأردهاشرخآعمملكتألنيفسدروجيوأ

؟نيأ-
وحنيشميوهترايسنملجرتيوهودهاشلاهآردقل.أفرملادنع-

نمةقدبةقطنملاطيشمتمتامك،ةرايسلاىلإدحأدعيملو،سندرونهزتنم
.ءيشللصوتلانود

؟لعفنساذاممث-
يغبنيناكهنأركفو،هكفىلعىطسولاهعبصإوهماهبإيراهررم

.ةدلبلاجراخىلإةلحربمايقلالبقةقالحلاهيلع



ةيضقلاىلعاولمعنيذلانيققحملاعمةميدقلاريراقتلاعجارتس-
ةيوازنمرومألاىرتنألواحوةعرسبضهنا.زكرملايفنولازيالو
.ةفلتخم

:يراهلاق
.ال-
.هيلإترظنواهتركفمنعاهسأرنيرتاكتعفر
نولواحيسومهتاجاتنتساىلإنيحلاكلذيفنوققحملالصوتدقل-

يتقويضقأسفانهامأ،ولسوأيفءودهبريراقتلاةءارقلِّضُفأ.اهنععافدلا
؟امناكميفهتاكلتممةيؤريننكميله.رثكأوتفارتريغةفرعميف

.يفنلاباهسأرنيرتاكتزه
..ً.اريثكنكيملهنأحضاولانمو؛هكلمياملكبهتلئاعتعربت-

.سبالملاوتاشورفملاضعب
؟هتماقإناكمنعاذام-
متنكل،نكيفدناسيفةقشيفهقالطدعبًاديحوشيعيناك-

.نمزذنماهعيب
ةلئاعلالازتالخوكوأيفيرخوكوأةلوفطلزـنمدجويالأ-

؟هبظفتحت
:نيرتاكتددرت
يفةطرشللةيفيصلاتويبلايحيفًاريغصًاخوكريراقتلاتركذ-

اذل،ةلاحلاهذهلثميفةلئاعللًاكلمخاوكألاىقبت.جديفيفيونيفةريزج
.اهبلصتأس...وتفارةجوزفتاهمقريعم...هارننأنكمملانم

.ةطرشلاىلإثدحتلاديرتالاهنأنظأتنك-
.ركمبنيرتاكهتزمغ
اهنكل،قدنفلايفلابقتسالامسقنمةلظمةراعتسانميراهنكمت

دنعكمسلاقوس-تيغروتيكسيفىلإلصينألبقحايرلالعفبتبلقنا
زكرملخدمىلإهجوتلاوودعلابأدبنيحكباشتمشافخكتدبو-أفرملا
.ةطرشلا

نسلينرلومتونًارظتنملابقتسالاةعاقيفًافقاويراهناكنيح
.وتفارةلئاعلًاكلملازياليونيفيفخوكلانأهربختلنيرتاكهبتلصتا

.نظتامبسحاهتنباالو،ةثداحلاذنماهمدقبهأطتملهتجوزنكل-
.ةعاسلالخانهنميهتنأس...كانهىلإبهذنس-
.سايراشازفيصردنعينقالً.ابراقنمؤأسًانسح-



نيديونيتمسابنينيعبكحاضبدةبعلكودبينسلينرلومتونناك
نمةصارتملاةليوطلافوفرلاهتلعجدقو،سنتلابراضممجحبنيتمخض
مامأهيديىوطامنيب،هبتكميفطقاستجلثلانأولامكودبيقرولا
.هسأر

لوقيامكنغريبيفرطمتالاهنأركذنأدعبنسلينرلوملاق
:نويقرشلانويجورنلا

...وتفار-
ريراقتلاعمتتأيتلاوتفارتريغةروصكسميوهويراهلاق

:هنضحيفةدوجوملا
.كعباصأربعنوقلزـنيةداعةطرشلالاجرنأودبي-
يفًاراودًايسركدجويذلايراهىلإرظنيوهونسلينرلوملءاست

:بتكملايفقرولانمةيلاخلاةديحولاةيوازلا
ً؟اذإ-
.رلومينرايب-
:نسلينرلوملاق
.حيحص-
.نيولفنمىفتخايذلايطرشلا-
:هتهبجنسلينرلومعفص
ملاذل،ةزيجوةرتفلىوسانهقبيمل.ةيواسأمةيضق...ديكأتلاب-

؟كلذكسيلأ،عاضدقناكهنأضارتفالا...نمنكمتأ
.ثدحاماذه-
رلومينرايبقيرطبركفيأدبو،ةذفانلانمرظنكلذيراهلاقنيح

ناكاميتلاةيواسأملاهئاطخأوةبيطلاهاياونبو،داسفلاىلإةيلاثملانم
.اهباوملعيلنورخآلا

؟وتفارتريغنعينربختنأكنكمياذام-
فصوعامسدعبيراههبرّكفاماذه...نغريبيفيحورقيقش

،قوثومريغو،ديحوو،سارملابعصجازمو،يحصريغنامدإ:نسلينرلوم
.بئاوشلابءيلملجسواهبكوكشمتايقالخأوذو

:نسلينرلوملاق
ةدارإو،سدحلاو،ليلحتلايفةيئانثتساتاردقهيدلتناك،نكل-

ً،امامتكلذفصأفيكفرعأال.امءيش...ـبًاعوفدمودبيناك.نيلتال
اننإلوقننأنودنمرمألاوهاذهً،انسح..ً.افرطتموتفارناكدقف



.ثدحامفرعن
:قرولاماوكأنيبرئاجسةضفنمحمليوهويراهلأس
؟ثدحيذلاامو-
لبقدنالتيهينوأةقشيفناكهنأملعننحنوً.افينعوتفارناك-

فشكتدقتامولعمدنالتيهينوأىدلنوكتدقهنأو،ةرشابماهئافتخا
لمتحملاريغنم...ةرشابمكلذدعبىفتخادقو،نسآىليللتاقةيوهنع
عساوقيقحتءارجإلببسيأدجنمل،لاوحألالكيف.هسفنقرغأهنأ
.قاطنلا

؟دالبلاجراخبورهلاهناكمإبنكيملأ-
.يفنلابهسأرزهونسلينرلوممستبا
؟الَِمل-
هبتشملاةفرعمةزيمانيدلةيضقلاهذهيفاننإكللوقأينعد-

ملهنكل،نغريبةرداغمهناكمإبناكًايرظنهنأنممغرلاىلعوً.اديجهب
.ةطاسبلاهذهب...عونلااذهنمنكي

؟هتايحىلعلئالددوجونعبيرقوأقيدصيأغلبيملأ-
:يفنلابهسأرنسلينرلومزه
تناكدقو.ءاقدصألانمريثكلاهيدلنكيملو،ناتيمهادلاو-

.لاحيأبًاددجماهبلصتيلناكاماذل،ةئيسةقباسلاهتجوزبهتقالع
؟هتنبانعاذام-
ةيبرتلاًاديجيعارتيهو...ةيكذوةفيطلةاتفاهنإ...نيبرقماناك-

.عبطلاباهتقلتيتلا
ةيديلقتلاتارابعلامدختسيذإ؛اهبحململاةفرعملايراهظحال

فرعتنأكنمعقوتملانمثيح،ةريغصلاةطرشلازكارميفةمدختسملا
.رومألامظعمنعرومألامظعم

:يراهلأس
؟كلذكسيلأيونيفيفخوكوتفارىدلناك-
...مثًايلمريكفتللهيلإأجلينأيعيبطلانمناكموهو،معن-
ًانيكسررميهنأولامكهقنعىلإنيتمخضلاهيديىدحإبرلومراشأ

:عباتو
انحسمامك،بالكلاةطساوبةريزجلايفانثحبوخوكلاانشتفدقل-

ً.ائيشدجنملوهايملا
.كانهةرظنءاقلإيناكمإبنوكينألمآتنك-



،وتفارنوريآخوكللباقمخوكانيدل.هارتلريثكلاكانهسيل-
مليهف؛هنعلختتملهتجوزنأنئاشلانم.ةيرزمةلاحبفسأللوهو
.قالطإلاىلعكانهىلإبهذت

:هتعاسىلعةرظننسلينرلومىقلأ
نأةيضقلانعنيلوؤسملاطابضلادحألنكمينكل،عامتجايدل-

.كعمريراقتلاعجاري
.كلذىلإةجاحنمام-
هجولاادب،ةأجف.هنضحيفةروصلاىلإرظنيوهوكلذيراهلاق

رمدحأ؟ركنتمدحأ.ريصقدمأذنمهآرهنأولامكبيرغلكشبًافولأم
ةطرشلاجردحأ؟هظحاليلناكامًايوناثًاروديدؤيدحأ؟عراشلايفهب
.يراهملستسا؟لوبونومنيفيفدعاسموأزيفوصةباوبيفرورملا

؟تريغسيلً،اذإ-
:نسلينرلوملاق
ً؟ارذع-
؟اهنيحتريغمسابهعدتملووتفارنوريآتلق-
ىفتكاهنكل،كحضلاًالواحمبايترابيراهىلإنسلينرلومرظن

:ةرخاسةماستباب
.قالطإلاىلعانلرطخدقكلذنأنظأال-
.ةدعاسملاىلعكلًاركشً،انسح-
رلومناك.تفتلافهيدانينسلينرلوميراهعمس،جورخللهقيرطيف

نيبًاريصقىدصتاملكلايقلتلرمملاةياهنيفهبتكمبابدنعفقي
:ناردجلا

ً.اضيأكلذبحيسناكوتفارنأنظأال-
نوقشيمهونينحنملاسانلاًالمأتميراهفقو،ةطرشلازكرمجراخ

امًادحأنأبناسحإلا...ساسحإلافتخيمل...حيرلاورطملاتحتمهقيرط
هناكمإبناكولطقف...يئرم...لخادلايف...هنمبرقلابكانهامًائيشوأ
.حيحصلاءوضلايفوحيحصوحنىلعرومألاةيؤر

.اقفتاامكفيصرلاىلعنميراهنيرتاكتلقأ
.قيدصنماذهترعتسادقل-
نمًامدقنيرشعوىدحإلوطببيجلابراقكرحتيهوكلذتلاق

جيجضردص،سندرونةريزجهبشلوحافتلاامنيبو،قيضلاأفرملاةباوب



هيلعخرصتةيبشخلاهوجولاتناكً.ايمطوطًالاثمتحمليلتفتلييراهلعج
.براقلاربعحايرلاترمامك،ةحوتفمهاوفأبوشجأتوصب

:نيرتاكتلاق
.يئاملاضوحلايفتامقفلااهنإ-
.ةدشبهلوحهفطعميراهدش
تاتابنيأكانهنكتمل،جورملاءانثتسابو.ةريغصةريزجيونيفتناك

ءانيمفيصرمضتتناكاهنكلرطملاهايمبةلوسغملاةسبايلاةعطقىلع
نيتسنمنوكتتةينكسلاةقطنملاتناك.ةربخباهبراقنيرتاكتنكرثيح
يفاهآريتلامجانملالامعخاوكأبيراهركذاممً؛اريغصاٍّيبشخًاخوك
.وتيوس

ىلإتهجوتمث،خاوكألانيبيوصحلاقيرطلاربعيراهنيرتاكتداق
ذفاونلاىدحإوًاروشقمناكناردجلاىلعءالطلانألًازرابناك.اهدحأ
.ةققشتم

:بابلايفحاتفملالخدتيهونيرتاكتلاق
.ةقباسلاةجوزلاينتبحأدقل-
يراهقدحامنيب،لخادلانمبطرلابشخلاونفعلاةحئارتحاف

.ناكملاءوضلارمغمثرزتوصعمسو،يئزجلامالظلايف
:لاق
ً!امدختسمخوكلانكيملولىتحءابرهكدجوت-
:ءاجرألايفةلهمتمةرظنيقلتيهونيرتاكتلاق
.عفدينمةطرشلا-
سولجةفرغنمنوكتيوً،ارتمنيرشعوةسمخةحاسمبخوكلاناك

ىلعةنيزالو،ناردجلاىلعقلعمءيشكانهنكيمل...مونةفرغوخبطمو
.فوفرلاىلعبتكوأذفاونلاتابتع

:ضرألايفبابىلإريشتيهونيرتاكتلاق
.نآلاهلعفنسيذلاام...كتقطنمهذه..ً.اضيأوبقكانه-
.ثحبنس-
؟ّمع-
.هيفركفنسامرخآاذه-
؟اذامل-
ءيشنعنيثحبتتنكنإًاماهًائيشيتوفتنألهسلانمهنأل-

.هنيرتنيحنيثحبتاّمعنيفرعتسو،كنهذيفص.رخآ



:هبغلابمءطببنيرتاكتلاق
ً.انسح-
.انهنميئدبا-
يندعملاراطإلابحسيووبقلابابىلإهجتيوهوكلذيراهلاق

.هددرتتأردقنوكتالنألمأيناك...مالظلاىلإقيضملسهدوقيل
امنيبههجوبنمزذنمتتامبكانعلةفاجبكانعتاكبشتمطترا

...ةنفعتملاحاولألاوبارتلاحئاورهنمتحافيذلابطرلامالظلاىلإلزـن
نكلوهطغضفًارزدجو،ملسلاةياهنيفو.ضرألاتحتوبقلالماكناك
ىلإةجالثلاىلعأيفءارمحةطقنديحولاءوضلاناكدقف،ثدحيملًائيش
ةفرغبابىلعءوضلاعقوفهرانأوهبيجحابصمنعثحب.رادجلابناج
.نيزخت

ةئيلمةراجنةشروةفرغلاتناك.بابلاحتفنيحتالصفملاتخرص
نيمرجملاىلعضبقلابناجىلإماهءيشبمايقللحمطيصخشلتاودألاب
.يراهركفامبسح

كردأامبراذلً،اريثكةمدختسمتناكولامكدبتملتاودألانكل
عونلانمسيلوهف،رخآءيشيأيفًاعرابنكيملهنأةياهنلايفوتفار
،ةأجفو.دعباميفبيترتلابموقييذلاعونلانمامنإوءايشألاعنصييذلا
مظنمنأىأرنيحءادعصلاسفنتمث،ريدتسييراهلعجتوصردص
ثيح،ةيناثلانيزختلاةفرغيراهلخد.ةحورملالغشدقةجالثلاةرارح
ةبوطرلاةحئارتحافواهبحسف،ءيشلكقوفةدودممةداجسكانهتناك
نمةموكوةيكيتسالبةلواطوةلكآتمةلظمحابصملارهظأامنيب،نفعلاو
ءيشكانهنكيملو،اهنولتدقفةيكيتسالبيساركوةجالثلابةصاخلاجاردألا
ىلعناكو،ىلعألايفةقدبشتفتيهونيرتاكتوصعمس.وبقلايفرخآ
رمملاىلإقلزـنادقناكجاردألادحأنكل،نيزختلاةفرغبابقالغإكشو
،هيلإرظنوفقوتنيحهمدقبهلكركشوىلعناكو.ةداجسلالازأنيح
...بناجلاىلعةزرابلافورحلاةيؤرنمنكمتهحابصمءوضيفف
...ردهتلازتالةجالثلاةحورمتناكثيحرادجلاوحنىشم...سكولورتكلإ
ظحال.حزحزتيملبابلانكل،هبحسوضبقملابكسمأ.سكولورتكلإاهنإ
هجوت.ةطاسببةلفقمتناكةجالثلانأكردأف،ضبقملاتحتلفقدوجو
ىلإتلزـندقنيرتاكتناكداعنيحو،ةعفارراضحإلتاودألانزخموحن
.لفسألا

ام.بسحفباهذلاانيلعنأنظأ...ىلعألايفءيشدجويال-



؟هلعفتيذلا
:يراهلاق
.بابلارسكأ-
هلقثلكببحسو،لفقلاقوفةجالثلابابيفةعفارلافرطلخدأو

ىلعهيمدقىدحإعضووهتضبقنملدعف،حزحزتيملهنكلةيناثلاةهجلل
.عفدوملسلا

ً.ابت-
عمسو،ههجوىلعيراهأفكناامنيب،بابلاحتفناةداحةقطبو

أدب.يديلجرهنكهبرضيدربلابرعشو،ةيرجحلاةيضرألابمطتريحابصملا
هباصأ...نيرتاكعمسنيحهفلخنمحابصملانعًاثحبضرألاسملتي
ادبيريتسيهجيشنىلإلوحتًاقيمعًاخارصتردصأثيح؛ةريرعشقباهتوص
أدبتنألبقاهسافنأعمجتستتناكولامكنيتيناثلتتمصمث،كحضلاك
يف،نكل...ضاخملايفةأرماكاهسفنةقيمعلاوةليوطلاتاخرصلابًاددجم
هنألخرصتتناك.ببسلافرعوءيشلكىأردقيراهناكنيحلاكلذ
ءوضلارهظأدقو،زاتمملكشبلمعتةجالثلالازتالًاماعرشعينثادعب
سأرلاو،نيتينثمهاتبكرو،مامأللهاعارذتناك...اهلخادًاروشحمًائيشيلخادلا
نأولامكضيبألاديلجلابةاطغمةثجلاتناك.نيبناجلادحأىلإًايوتلم
ًايئرمًاليثمتهوشملالكشلاناكامك،هيلعتاتقتتناكروطفلانمةقبط
دعبذإ،ضبقنتيراهةدعملعجامنكيملكلذنكل.نيرتاكتاخرصل
اممبابلاةفاحبةهبجلاتمطتراوةثجلاتعقوةجالثلاحتفنمتاظحل
.وبقلاةيضرأىلعاهطقاستوهجولانعةيديلجلاتارولبلارسكتبببست
نكل،امهلمستبيوهووتفارتريغىلعفرعتلانميراهنكمت،اذكهو
لكشىلعنشخطيخبًاطاخمناكيذلامفلانمنكتملةماستبالا
نيتنجولاىلإدعصتلنقذلاةماستبالاتزواجتامنإو،نيتفشلالوحجرعتم
ىلإتلصودقنوكتنأنكمياليتلاءادوسلاريماسملانمطخبمسترتلو
وهيراههابتناتفلامنكل.ةقرطملاباهتيبثتلالخنمىوسكانه
اليزأدقنييفنألاةمظعلاوفورضغلانأدبال...ءارفصلاةداملالازأف،فنألا
.جلثلالجرلمتكيلةرزجلانمنوللالكدربلاصتماامنيبةيادبلايف





ةينامثمقرلا
دنالنورغنمنورمينيذلاسانلانأالإ،ءاسمةنماثلاةعاسلاتناك

نمسداسلاقباطلالماكيفةئيضمتناكراونألانأةيؤرمهنكميتريلس
.ةطرشلازكرم

نغاهرانوغوكيفسبيلنبسإوراكسوملوهناك1كةعاقلايف
ةعاسلافصنوتاعاستستضمدقتناك.يراهمامأنوسلجيسيئرلاو
نميراهلاصتاذنمتاعاسعبرأو،يونيفيفوتفارىلعروثعلاىلع
.راطمللقلطنينألبقعامتجالةوعدللنغريب

رعشسيئرلاىتحو،ةثجلافاشتكاليصافتنعثيدحلابيراهماق
نغريبةطرشاهتلسرأيتلاةميرجلاحرسمروصيراهرهظأنيحنبجلاب
.ينورتكلإلاديربلاب

:يراهلاق
ًاعونحضاوتوملاببسنكل،دعبًازهاجنكيملحيرشتلاريرقت-

.سأرلارخؤمنمتجرخغدصلاربعةصاصرو،مفلايفةيرانتاعقرفم...ام
يفةصاصرلانغريبلاجردجودقف،ةميرجلاحرسميفكلذلصحدقل
.نيزختلاةفرغرادج

:راكسلأس
؟ةيغامدداومومد-
.ال-
:كيفسبيللاق
...تارشحوناذرج...تاونسلاهذهلكدعبسيل-
:يراهلاق
ملعيصاصتخاعمتملكتيننكل،ةيقبتمراثآكانهنوكتدق-

.ىضوفلانمريثكلاثدحيالئلوتفارهدعاسامبر...انقفتاوضارمألا
:راكسلاق
؟اذام-
:ىسأبكيفسبيللاق
.فوأ-
ههجونضغتامنيبراكسىلعتطبهدقةقيقحلانأولامكادب

ً:ابعر



!لوهللاي...هوأ-
:نغاهلاق
؟هنعنوثدحتتاميلرسفينأدحألنكميله..ً.اوفع-
قشنتيثيح،راحتنالاتالاحيفًانايحأهفداصنءيشاذه-

هسفنىلعرانلاقلطينألبقةيقدنبلاةروسامنمءاوهلاصخشلا
...نمردقلقأبكانهغارفلاببستيف

:ةبسانملاةملكلانعثحبلالواح
قشنتبرماوألاىقلتوتفارنأوهامبرانهثدحام.خيطلتلا...-

.ءاوهلا
:ًالئاقهسأركيفسبيلزه
.ببسلاملعيناكوتفارنأدبال،ةطرشلجرلةبسنلابو-
:نغاهبحش
؟...قشنتيصخشلعجكنكميفيك...فيكنكل-
:يراهحرتقا
ىلعصاصرلاقالطإنمتومللأوسأقرطكانه.هرييختمتامبر-

.كسفن
نألبقٍناوثعضبلغارفلاألميليراههكرتمهيلعليقثتمصلح

:لمكي
نمناكنكلً،اضيأًايفخمناكوتفار...نآلاىتحثثجلادجنمل-

اذه.خوكلااوبنجتيملهبراقأنأولربكأةعرسبهيلعروثعلانكمملا
.لتاقلاةطخنمًاءزجنكيملوتفارنأداقتعاللينعفدي

؟لسلستملتاقهنأنظتتنأو-
ىلعلوصحلابةبغرامنإو،سيئرلاةربنيفةضراعميأكانهنكتمل

.ديكأت
.هسأريراهزه
؟عفادلاوهامفةطخلاهذهنمًاءزجوتفارنكيملنإ-
هنأداقتعالايعيبطلانمفققحملتقمتينيح،نكل...فرعأال-

.لتاقللًاديدهتلكشيناك
:كيفسبيلنبسإلعس
نأثثجلاعملماعتلاهيفمتييذلابولسأللنكميًانايحأ-

لادبتسامت،لاثملاليبسىلعةلاحلاهذهيف.عفادلانعًائيشانربخي
.انيلإهفنأبريشيهنإيأ،ةرزجبفنألا



:نغاهلأس
؟انمأزهيأ-
ً:ايئدبمملوهحرتقا
؟ةيضقلايفانفونأرشحنالنأانرابخإديريامبر-
:نغاهلاق
.نيديعبءاقبلابنيرخآللريذحت...طبضلاب-
:هنيعفرطبيراهىلإرظنوهسأرسيئرلاضفخ
؟طاُخملامفلانعاذام-
:راكسقعز
.ةلفقمانهاوفأءاقبإلةلاسر-
:نغاهلاق
عمًانواعتمناكهنأدبالفةنفعةحافتوتفارناكنإً.انسح-

.هحضفبددهيوتفارناكدقو...ىرخأبوأةقيرطبلتاقلا
.تاحارتقالانميألبجتسيمليذلايراهىلإعيمجلارظن
:سيئرلالاق
ً؟اذإ-
:يراهلاق
يتلاةديحولاةلاسرلانأنظأيننكل،عبطلابًاقحمنوكتدق-

ةطقن...جلثلالاجربحيوهوكانهناكجلثلالجرنأيهاهلاسرإديرأ
.ىهتنا

.ضرتعيملمهنمًادحأنكلةعيرستارظننوققحملالدابت
:يراهلاق
متهنأديفيًانايبنغريبةطرشتردصأدقل...ىرخأةلكشمانيدل-

ليصافتلاءافخإمهنمتبلطدقو.طقفيونيفيفتيمصخشىلعروثعلا
نأنودنمةلدأنعثحبللنامويانلحاتيليلاحلاتقولايفىرخألا
ةرتفنيموينإ،ظحلاءوسلو.ةثجلاىلعروثعلامتهنأجلثلالجرفرعي
.ةجردلاهذهلعينمةطرشزكرمكانهسيلذإ،ةيعقاوريغ

:كيفسبيلنبسإلاق
اذهنمركابتقويفوتفارمساىلعةفاحصلاتلصحدقل-

.نيفازـنغريبودنيديتزـنغريبيتفيحصيفسانلافرعأانأ...حابصلا
:مهئارونمتوصءاج
..ةليللاةيناثلاةانقلارابخأةرشنيفكلذرهظيس...أطخاذه-



.جلثلالجرعمةلصلاوةميرجلاحرسمليصافتامنإوبسحفمسالاسيل
التناك.بابلادنعتاربنيرتاكتفقوثيحىلإعيمجلاتفتلا

تناكامدنعيراهاهآرنيحامكهسفنبوحشلابسيلنكل،ةبحاشلازت
.ةطرشلارظتنيهكرتتليونيفنمبراقلادوقت

:ةركامةماستبابكيفسبيلنبسإلأس
؟كلذكسيلأةيناثلاةانقلايفسانلانيفرعتتنأً،اذإ-
:سلجتيهونيرتاكتلاق
.نغريبةطرشزكرمفرعأانأ،ال-
:نغاهلأس
.تاعاسةدعلتيفتخادقل؟تاربايتنكنيأ-
ًاليلقاهلهسأرزهيذلايراهىلعةعيرسةرظننيرتاكتقلأ

:لعسو
.اهباهتلكوأيتلاماهملاضعببموقتنيرتاكتناك-
.تاربايانيعمسأ...ةماهاهنأدبال-
:يراهلاق
.نآلاكلذلٍعادنمام-
:نغاهلاق
.بسحفلوضفلابرعشأيننإ-
...قيقدلاديسلااهيأ...عيفرلابصنملابحاصديسلااهيأ...يراهركف

ةاتفلانأىرتالأ؟اهنأشواهكرتكنكميالأ...تامولعملاصلختسمديسلااهيأ
يهامأ...روصلاتيأرنيحكنولبحشدقل؟ةمدصةلاحيفلازتال
كيلع.نآلاتداعدقلً؟اذإاذام...ءيشلكنمًابرهاهتيبلتداعف
يراهلاببرطخاماذه...اهئالمزمامأاهلالذإسيلواهفتكىلعتيبرتلا
.مهفيهلعجونغاهينيعىلإرظنلالواحيوهوةعفترموةحضاوةربنب

:نغاهلاق
؟تاربايًانسح-
:اهنقذعفرتيهونيرتاكتلاق
.رومألاضعبنمققحتأتنك-
؟اذاملثم...تمهف-
نسآىليلتلتقنيحبطلاسرديناكنيسيلتيفراديإنألثم-

.وتفارودنالتيهينوأنملكىفتخاو
:سيئرلالأس



؟ةقالعيأاذهلله-
.نغريبةعماجيفسردهنأل،معن-
.1كةعاقلايفءودهلاداس
:يراهىلإسيئرلارظن
!؟بطبلاط-
:يراهلاق
يللاقدقو،ةيليمجتلاةحارجلابدعباميفصصختدقل؟الَِمل-

.هوجولاليكشتبحيهنإ
:نيرتاكتلاق
مل.لمعمثميقمبيبطكبردتثيحنكامألانمتققحتدقل-

دقجلثلالجرنأدقتعنيتاوللاءاسنلاءافتخاعمةفداصميأدجأ
لغشوتارمتؤملاروضحلًاريثكرفاسيناك،باشبيبطك،نكل...نهلتق
.ةطيسبوةتقؤمفئاظو

:راكسلاق
.هعمملكتنانعدينلنهوركنأبيعملانمً.ابت-
:يراهلاق
.نيسيلتيفلقتعنس...رمألااوسنا-
؟نغريبيفسردهنأل؟ةمهتيأب-
.نيرصاقلالالغتساوتامدخءارشلواحهنأل-
:سيئرلالأس
؟ساسأيأىلع-
نيسيلتيفنيبطبرتروصانيدلو،نويلقدنفكلام...دهاشانيدل-

.ناكملاو
:كيفسبيلنبسإلاق
دهشينلوهو،نويلقدنفكلامفرعأيننكل،كلذلوقهركأ-

حارسقالطإمكيلعنوكيس.ةيضقلاتبثتنليلاتلابو؛قالطإلاىلع
.كشالب...ةعاسنيرشعوعبرألالخنيسيلتيف

يفهقرغتسيسيذلاتقولابسحيوهتعاسىلإرظنيوهويراهلاق
:يودغيبىلإةدايقلا

ةرتفلاكلتيفاهيلإلصتدقيتلاتامولعملاةيمكنكل،ملعأ-
.ةلوقعمريغ



نيحفيصلالطعركذتيوهوىرخأةرمسرجلاىلعيراهطغض
ناك.لاسبوأيفديحولايـبصلاىقبيلنورداغيعيمجلاناكوًاريغصناك
ملحيوهونيرخآلانمدحاويأوأنيتسيوأتيبسرجنريوكانهفقي
يفخوكيفوأنلداهيفهتدجدنعسيلوتيبلايفمهدحأنوكينأ
نمدكأتىتحةثلاثوةيناثةرمسرجلانر.كرامندلايفميخميفوأنوس
صخشلاوهوكسيرت...وكسيرت...دحاولامتحاىوسكانهدعيملهنأ
امهقحاليلظهنكل،هعمبعللابنيتسيوأوأوهطقبغريمليذلا
راتخادقامبرلً.اتقؤمدربلانمهالخديوامهيأراريغينأًارظتنمامهلظك
هنأربتعادقفاذل،ةيبعشدالوألارثكأنمانوكيملامهنأليراهونيتسيوأ
ترهظنآلاو.كانهنوكتسهلامآمظعأنإفامٍدانيفًالوبقمنوكييكل
ناكوكسيرتنأفرعييراهناكو،يقابلاديحولاناكهنألةديحولاهتصرف
هنأامك،ةلحريأفيراصملمحتاهنكميالهتلئاعنألتيبلايفًامئاد
.هعمبعليلقيدصيأهيدلسيل

ءاضأو،ًاليلقبابلاحتفنامث،لخادلايففختاوصأيراهعمس
مل.يراهىرتتناكنيحوكسيرتمأهجوءاُضيامكةأرملاهجوءوض
هترتسهسبلتوةوسقبهخبوتووكسيرتيدانتتناكامنإو،طقلوخدللهعدت
يفًامهجتمفقيناكثيحملسلاىلإجراخلاىلإهعفدتوةحيبقلاةيضايرلا
رعشيناكو...فرعيوكسيرتنأفرعييراهناكدقو.يراههجو
دقف،كلذيفسأبال،نكل...كشكلاوحننايشميامهوةتماصلاهتيهاركب
.تقولارورميفدعاس

:نيسيلتيفةديسلاتلاق
جراخهنإلاق؟رظتنتولخدتنلأ.انهسيلراديإنأىشخأ-

.ًاليلقهترايسةدايقل
ءاقرزلاءاوضألاةيؤراهناكمإبناكنإلءاستيوهوهسأريراهزه

نأدبال.هئارونمعراشلايفيودغيبيفءاسملامالظيفعملتيتلا
.قمحألا...اهلغشنموهراكس

؟رداغىتم-
.ليلقبةسماخلالبق-
:يراهلاق
؟بهذيسنيأىلإكللاقله.تاعاسةدعذنمكلذنكل-
:يفنلاباهسأرتزه
همأىتحديريال؟كلذبكيأرام.قالطإلاىلعءيشبينربخيال-



.هلعفيامفرعتنأ
قيرطلايفىشممث،دعباميفدوعيسهنإلاقويراهاهركش

يفراديإىلعروثعلااوعيطتسيمل.ةريغصلاةباوبلاىلإملسلاًالزانيوصحلا
يراهقلغأ.ملظموقلغمغنلركلايداننأامك،نويلقدنفيفوأهتدايع
.ةذفانلاةطرشلاطباضحتفيلةرايسلاوحنىشموهئارونمةباوبلا

:يفلخلادعقملاىلعراكسلتفتليوهويراهلاق
لوقتامبر...لزـنملايفسيلهنإلوقتاهنإ.ءاقرزلاءاوضألائفطأ-

بلطاوماهملاطباضبلصتا.دوعيسناكنإىرتلراظتنالاكيلع.ةقيقحلا
؟موهفماذهله.ةطرشلاويدارربعءيشال...هنعثحبلاهنم

متثيحرونيليتةكرشبيراهلصتا،ةدلبلاىلإةدوعلاقيرطيف
لوحتاراسفتسالاعيمجنأو،مويلاهتيبىلإداعدقنسدليكروتنأهرابخإ
ةيمسرلاتاونقلاربعمتتنأيغبنيلومحملانيسيلتيفراديإفتاهعقوم
ةقرفلنويليمريفةينغأتوصعفرو،لاصتالاىهنأ.يلاتلامويلاحابصيف
ليغةناوطسأبةناوطسألالدبتسافديججازمبسيلهنأسحأهنكل،تونبيلس
تناكو.تازافقلاةنازخرخؤميفديدجنماهدوجوفشتكايتلازـنافيإ
.ةناوطسألاءاطغحتفلواحيناكامنيبعاذترابخألاةرشن

يفميقمرمعلانمتانيثالثلايفركذبيبطنعثحبتةطرشلا
.جلثلالجرمئارجبطبترمهنأهبتشيويودغيب

ً.ابت-
عطقبةرايسلاألميوةذفانلاىلعزـنافيإليغيمريوهويراهخرص

ةساودىلعيراهساد.نيمدقلاناكمىلإةناوطسألاتجرحدت.كيتسالبلا
رمألاقرغتسيمل...ةقيقدنورشع...هراسيىلعتناكةنحاشزواجتوةعرسلا
ةطرشلازكرميفتوصتاربكمنوعضيالمل.ةقيقدنيرشعىوس
؟رشابمويحثببنوموقيو

اهدجيمليراهنكل،ءاسملالالخًايواخوًاقلغمةطرشلافصقمناك
يسركلاىلعيراهسلج.نيصخشلةلواطىلعاهرئاطشويه...كانهالإ
.يناثلا

:ةقربتلاق
.يونيفيفةرطيسلاينادقفبدحأرابخإمدعىلعكلًاركش-
:هسأريراهزه
؟تلعفاذام-



.بسحفداعتبالاديرأتنك...ةثلاثلاةعاسلاةلحرتللقتسا-
:تلاقوياشلابوكىلإترظنمث
.ةفسآ...انأ-
عوفرملااهرعشوةينحنملاةليحنلااهتبقرىلإرظنيوهويراهباجأ

:نآلاةفلتخمودبتاهنإ...ةلواطلاىلعةعوضوملاةريغصلااهديو
.ةدشبراهنيهنإفيساقلاصخشلاراهنينيح.سأبال-
؟اذامل-
.ةرطيسلانادقفىلعداتعمريغهنألامبر-
راعشلمحييذلاياشلابوكيفقدحتيهواهسأرنيرتاكتزه

:يضايرلاةطرشلاقيرف
ً؟ادبأاهدقفتالأ.يراهايًاضيأةرطيسلابسووهمكنإ-
اهيتيحزقيفداحلاءوضلانأيفيراهركفامنيب،هوحناهينيعتعفر

:هتراجيسنعًاثحبهيديبسملت.قرزأًاقيرباهينيعضايبحنماموه
ىوسرخآءيشيأىلعبردتأمل...كلذىلعًاريثكتبردتدقل-

.ةرطيسلانادقفيفدوسألامازحلاىلعًالصاحتنكثيح؛رايهنالا
:لاقف،درلانمعونكةفيفخةماستباتمستبا
نيملعتله.نيفرتحملانيمكالملاىدلغامدلاطاشناوساقدقل-

ءزجوانهةيناثلانمءزجل؟ةهجاوملالالختارمةدعيعولانودقفيمهنأ
نأولامكمهمادقأىلعنيفقاونوقبيكلذعممهنكل،كانهةيناثلانم
اوديعتسيىتحمهدعاسيوةرطيسلاىلوتيوتقؤمكلذنأملعيمسجلا
.يعولا

:ةراجيسيراهجرخأ
دعبيننأوهقرفلانكل،خوكلايفًاضيأةرطيسلاتدقفدقل-

.دوعتسةرطيسلانأملعييمسجحبصأنينسلاهذهلك
:اههجونعرعشةلصخدعبتيهونيرتاكتلاق
؟ىلوألاةبرضلانمطقستاليكلعفتاذامنكل-
نإ...يمواقتال...تامكللاعمحجرأتأ...نومكالملاهلعفياملعفأ-

نلتنأف،هيعدفلمعلايفتثدحيتلاءايشألانميأكيلإلصو
ً،ايجيردترمألايلبقت.لاوحألالكبديعبلاىدملاىلعهدرطيعيطتست
.رادجلاققشتيىتحعمجتيهيعدتالو،ءطببهنميصلختو

:هيتفشنيبةراجيسلاعضو
كلذلكةطرشلايفيسفنلايصاصتخالاكربخأدقل.ملعأمعن-



نيقلطتنيحىتح:ةيلاتلايهيرظنةهجونكل،ةديدجةدنجمتنكنيح
يرعشتنأوكلرمألاهلعفيامبيرعشتنأكيلعفةيعقاولاةايحلايفرمألا
.كرمديناكنإ

:نيرتاكتلاق
؟كرمديهنأترعشنإلعفتاذاموً.انسح-
.ىرخأةفيظونعكسفنلنيثحبت-
.ًالوطمهبتقدح
؟كرمديهنأترعشنيحتلعفاذام؟يراهايتلعفاذامو-
كتحتةمعانلاوةفاجلااهتجسنأبرعشيلةراجيسلاىلعًاليلقيراهضع

امهف،هتنباوأهتخأنوكتنأنكمملانمناكهنأركفيوهوهنانسأب
ةنواعتمريغوةبلصوةليقثءانبةدام...اهسفنةيساقلاةداملانمناعونصم
.قوقشلابةئيلمو

.ىرخأةفيظونعثحبأنأتيسن-
:تسمه
؟اذامملعتأ-
؟اذام-
:ةلواطلاربعتنحناوهمفنمةراجيسلاتبحسواهيديتدم
...دقتعأ-
.ملوهناك...فصقملابابحتف-
نيسيلتيفووتفارامسا...نآلارابخألاىلعهنإ...ةيناثلاةانقلا-

.امهروصو

ةرشعةيداحلاتناكةعاسلانأنممغرلاىلع...ىضوفلاتلحهعمو
.نيروصملاونييفحصلابةعاسفصنلالخألتماةلاصلازكرموهبنكلًاليل
ةقرفسيئرنغاهوأكيفسبيلنبسإوأسوبيركسيئرنورظتنيمهلكاوناك
مهوًائيشلوقيولزـنيلدحأيأوأةطرشلاسيئروأمئارجلاةحفاكم
نعةماعلامالعإباهتيلوؤسمبفارتعالاةطرشلاىلعنأمهنيباميفنومتمتي
.ديازتملاوماهلاوريطخلارمألااذهلثم

.مهيلإرظنيوهوزيلهدلايفملسلادومعبناجىلإيراهفقو
ىلعنولياحتيو،مهضعبعمنوملكتيو،ةقلقشرقكامسأكنولوجتياوناك
له.اهيلإلوصولانولواحيوأرابخألانورشنيو،مهضعبنودعاسيو،مهضعب
لقألاىلعوأ؟مويلايفحصرمتؤمكانهنوكيسلهً؟ائيشامدحأعمس



يئاهنلادعوملاناك؟هدنلياتىلإهقيرطيفنيسيلتيفله؟لجترمزجوم
.امءيشثدحينأدبال..ً.اكيشو

تاحاسىلإاهلصأدوعييئاهنلادعوملاةرابعنأأرقدقيراهناك
يفًاطخنومسريوًاعمنوعمتجياوناكنيحةيكيرمألاةيلهألابرحلاكراعم
،هيفىرسألاسبحلسوملمءيشيأدوجومدعلىرسألالوحلحولا
ىلعرانلاقالطإمتيثيح،ةياهنلاطخمسابًافورعمطخلااذهحبصأو
:ةهدرلايفرابخألاولتاقم...هيلعمهامًامامتكلذناك.هادعتينملك
.ةياهنلاطخءارونوزوجحمبرحىرسأمهنإ

نرنيحنيرخآلاعمتاعامتجالاةفرغىلإهقيرطيفيراهناك
.سايثامناك...لومحملاهفتاه

؟كلهتكرتيذلايتوصلاديربلاتعمسله-
اننكميله.انهمومحمعراستيفرومألاف،ةصرفلايلحنستمل-

؟دعباميفثيدحلا
هنأرابخألايفتيأردقل...راديإبقلعتيرمألانكل،عبطلاب-

.بولطم
:ىرخألاهديىلإفتاهلايراهلقن
ً.اذإنآلاينربخأ-
ةدامبلطيناك...مويلاركابتقويفراديإيـبلصتا-

تسيلةلديصلاف،ةيودألانعيلاؤسلةداعيـبلصتيهنإ.ديسكويردانراك
نآلاكبلصتأ.نيحلاكلذيفرمألايفركفأملاذل؛راديإةوقطاقننم
.كلذةفرعميفبغرتكنأنظأ...ةياغللةرطخةدامديسكويردانراكنأل

.ديكأتلاب...ديكأتلاب-
ًاريغصصاصرملقدجوىتحهبيجيفثحبيوهوكلذيراهلاق

:راطقةقاطبو
؟...انراك-
ةيطورخملايعافألانممسىلعيوتحيهنإ.ديسكويردانراك-

نمتارملافالآبىوقأوهو،زديإلاوناطرسلاىضرملمالآنكسمكمدختسيو
ثيح؛ةرشابمتاريثأتبتالضعلالشتسهنمةدئازلاةعرجلانأامك.نيفروملا
.ةرشابملاةافولاىلإيدؤيساممةيسفنتلاءاضعألاوبلقلافقوتيس

:تاظحالملايراهنَّود
ً؟اضيألاقاذامً.انسح-
.لاصتالاىهنأمثينركشوًارتوتمادب...ءيشال-



؟هناكمنعةركفيأكيدلله-
نملصتيملهنأدبال...توصلايفًابيرغًائيشكانهنكل،ال-

؟هينعأاممهفتأ.وبقنمملكتيناكولامكتوصلاادبدقفهتدايع
نمديزملانجتحالاحيفكبلصتنس.سايثامايكلًاركش.مهفأ-

.تامولعملا
...يندعسي-
.ةملاكملاءاهنإرزىلعطغضدقفةمتتلايراهعمسيمل
،ةوهقلاباوكأعمسلجيقيقحتلاقيرفلماكناك1كةعاقلالخاد

ءارونمرتسلاتلدتامكةجزاطلاةوهقلابءيلمقيربإكانهناكامنيب
يتلاةثداحملاركذثيحيودغيبنمهوتلداعدقراكسناك.دعاقملا
يأملعتنكتملاهنأتددريتلانيسيلتيفراديإةدلاونيبوهنيبترج
.لئاهمهفءوسدرجمهلمكأبرمألانوكينأدبالهنأو،ءيش

رعاشملانعتربعيتلانيومدليهغروبهتدعاسمبنيرتاكتلصتا
.اهسفن

:يراهلاق
انيدلفنآلاامأ،كلذىلإةجاحلاتعدلاحيفًادغامهبوجتسنس-

ً.احاحلإرثكأرومأ
عمةثداحملانعًازجومركذيوهويراهىلإنورخآلاةثالثلارظن

.ديسكويردانراكءاودلامساراطقلاةركذتىلعنمأرقيوهوسايثام
:ملوهلأس
؟لشيءاودب؟مهلتقهنأنظتله-
:راكسهعطاق
حيرشتلافشكيالئلثثجلاءافخإهيلعناككلذل.اذنحناه-

.هيلإهعبتتمتيوءاودلادوجونع
:يراهلاق
لاحيفو.ةرطيسلادقفدقنيسيلتيفراديإنأوههفرعناملك-

.هطمنرسكيهنإفجلثلالجروهناك
:نيرتاكتلاق
توميسامًادحأنأدبال.نآلاىعسينمءارووهلاؤسلا-

.بيرقامعةداملاهذهنم
:هتبقريراهكرف
؟نيرتاكايةيفتاهلانيسيلتيفتاملاكمنمةخسنىلعتلصحله-



دليهغروبعماهتعجاروماقرألاباحصأءامسأىلعتلصحو،معن-
ىرخألاو،هيماحمنهوركعمنيتملاكمبماقامك.ىضرملانممهمظعمناكف
مقركانهناك،كلذىلإةفاضإلاب.نيسغليهدنالعموتللاهتركذيتلا
.رشنللربوبرادمسابلجسم

:يراهلاق
ءاستحاوانهسولجلااننكمي...هيلعلمعنلريثكلاانيدلسيل-

ًادغةدوعلاوانتويبىلإعوجرلااننكميوأ،ةيبغلاانسوؤركحوةوهقلا
.ةجردلاهذهلةقهرملاريغنكلاهسفنةيبغلاسوؤرلاب

.هيفنورخآلاقدح
.مكتويبىلإاودوع.حزمأالانأ-

ةيلامعلااكولرنارغةقطنمىلإاهلقينأنيرتاكىلعيراهضرع
يفتاقبطعبرأنمميدقءانبجراخاهتاداشرإلًاقفوفقوتثيحةقباسلا
.اتاغسكودليس

:مامأللينحنيوهواهلأس
؟ةقشيأيف-
.نيميلاىلعيناثلاقباطلا-
:رئاتسيأريملفةملظمتناكذفاونلاعيمجنكل،ىلعألاىلإقدح
.هشارفىلإىوأدقامبروأ،لزـنملايفكجوزنأودبيال-
:كرحتتنأنودنمتلاق
؟يراه.امبر-
:ماهفتساباهيلإرظن
لهفنآلاهءاروجلثلالجرىعسينّمعلاؤسلاتحرطنيح-

؟دصقأتنكنمتفرع
.امبر-
قحبتبكتراةيئاوشعةميرجنكيمليونيفيفهاندجوام-

.نمزلبقاهلطيطختلامتدقل...ريثكلافرعصخش
؟هنينعتيذلاام-
كلذنإفهرثأىلعًاقحرثعدقوتفارناكلاحيفهنأينعأ-

ً.اضيأهلًاططخمناك
...نيرتاك-
.ولسوأيفلضفألاتنأونغريبيفققحملضفأناكوتفار.ةظحل-



كلذلويراهايمئارجلاهذهيفققحيسنمتنأكنأعقوتهناكمإبنإ
.رذحلايخوتكيلعنأوههلوقأاملك...ةلاسرلاتيقلت

؟يتفاخإنيلواحتله-
:اهيفتكتزه
؟كلذهينعيامملعتلهفًافئاختنكنإ-
؟ال-
:ةرايسلابابنيرتاكتحتف
.ةديدجةفيظونعكسفنلثحبتنأكيلع-

ةفرغةبتعدنعفقومث،هءاذحعلخوهتقشبابيراهحتف
ءوضطقسامنيب،بولقمءانبكنآلالماكلابةدرجمةفرغلاتناك.سولجلا
ةينامثمقرلاهدجيللخد.درجألارمحألارادجلاىلعضيبأءيشىلعرمقلا
،همسرنمبلاوقلالجرنأدبال...هسملوهديدم.روشبطلابًاموسرم
نأهيلعلئاوسلانمعونيأهربخيلزمروهامبر؟هينعييذلاامنكل
.كانهمدختسي

دقف،ىرسيوةنميبلقتيليراهدسجسيباوكلاتدهجأ،ليللالالخ
توميالئلةحتفربعسفنتللرطضاوهمفيفمحقأدقامًائيشنأملح
مل،ةياهنلايفو.دورابلاوندعملاوتيزلاقاذمهمفيفناكو،قانتخالانم
ءيشلاقصبف،غارفدرجمامنإولخادلايفءاوهلانمديزملاكانهدعي
ةينامثمقرلاربعامنإو،ةيقدنبةروسامربعسفنتينكيملهنأفشتكاو
مقرلابستكاً،ايجيردت.ىلعألايفرغصأةرئادولفسألايفةريبكةرئادب
.نوسرتوأايفليسسأرناكةمقلايفو،ىلعألايفرغصأةثلاثةرئادةينامث
اهاتفشتناكدقف،عطتستملاهنكللصحامبهرابخإوخارصلالواحتتناك
.نيتطاخم

ةفاضإلاب،عادصلانميناعيناكو،نيتخفتنمهانيعتناكظقيتسانيح
.ةرارملاوروشبطلاقاذماهنمردصيهيتفشىلعةقبطدوجوىلإ



غنلرك
غنلركلايداننسناهوجاتسآتحتفنيحيودغيبيفًادرابًاحابصناك

فظنتًاماعنيعبسلاتاذزوجعلاةلمرألاتناك.داتعملاكةنماثلاةعاسلادنع
ملةريغصلاةصاخلاةلاصلافٍفاكنمرثكأوهو،عوبسألايفنيترميدانلا
تءاضأ.شديأمضتالاهنأامك،لاجرةعضبنمرثكأاهمدختسينكي
تاداهشلاوسوؤكلابةئيلمتاننسمبةلوصوملاةيبشخلاناردجلاتدبفرونلا
ىحلبلاجرلدوسألاوضيبألابةميدقروصوةينيتالتارابعبةنيزملامالعألاو
نودبيمهنأنظتاتسآتناك.ريدقتلاقحتستريباعتعمتالذبنودتري
نعيزيلكنإلاينويزفلتلالسلسملاكلذيفبلاعثلايدايصكنيكحضم
يفةدوربلانمتفرعثيحغنلركلاةلاصىلإتلخد.ةيقارلاتاقبطلا
ةداعهنولعفياموهو،ديلجللةرارحلامظنمعفراوسندقمهنألخادلا
تعضوراونألاتضموامنيبو،ةءاضإلارزىلعاتسآترقن.ءابرهكلاريفوتل
.هتعفرفًادجضفخنمديربتلاتالباكلةرارحلامظنمنأتأرواهتراظن

تحملاهتءارقةراظنلالخنمو،ديلجلليدامرلاحطسلارونلاءاضأ
!صخش.ءطببءايشألااهلحضتتلاهتلازأف،ةلاصلانمرخآلافرطلايفًائيش
نمنسناهوجاتسآنكتمل.تددرتاهنكلديلجلاربعيشمتنأتدارأ
ديلجلاىلعامًاموياهضوحرسكتنأنمفاختتناكاهنكلنابجلاعونلا
ةلئاملايصعلاىدحإتذخأ.بلاعثلاودئاصاهدجيىتحكانهىقبتو
حجرأتتوةئيطبىطخبيشمتيهوزاكعكاهتمدختساو،رادجلاىلعةئكتملاو
.ديلجلاىلع

هسأرناكامنيب،ديلجلاةحاسمةياهنيفًايقلتسمدماهلالجرلاناك
هجولاىلعءاوضأللقرزألاوضيبألاعاعشلاطقسثيحةبلحلازكرميف
نمناكله...ههجويففولأمءيشكانهناك.رشكيوهوبلصتملا
امءيشنعناثحبتامهنأولامكناودبتناتئلألتملانانيعلاتناك؟ريهاشملا
ةجنشتملاىنميلاديلاتكسمأامنيب،انهدوجوموهامءارو...اهءارو
.رمحأىوتحماياقبىلعيوتحتةيكيتسالبةنقح

،هلهلعفاهنكميءيشنمامهنأىلإءودهبنسناهوجاتسآتلصوت
.فتاهبرقأىلإديلجلاىلعاهتدوعقيرطىلعتزكرف

اهتوهقتبرشواهلزـنمىلإتبهذاولصووةطرشلابتلصتانأدعبو
.ةيحابصلا



ةفيحصبتكسمأىتحهتدجويذلاصخشلاوهنمكردتملو
.نتسوبنتفآ

.نيسيلتيفراديإءاذحصحفيًامثاجيراهناك
؟ةافولاتقولوحضارمألاملعيصاصتخاهلاقيذلاام-
ًايدترمهبناجىلإفقيناكيذلاملوهنرويبلًاهجومهلاؤسناك

ردصيالىعفألادلجنمءاذحًالعتنموضيبأورفاهيلعزـنيجلانمةرتس
نأذنمةعاسترمدقنكتمل.ديلجلاىلعهبسوديوهوتوصيأ
رمحألاةطرشلاطيرشجراخاوعمتجانييفحصلانكل،نسناهوجاتسآتلصتا
.غنلركلايدانلوح

:ملوهلاق
ةعرسىدمنيمختطقفهنكمي.كلذةفرعمبعصلانمهنإلاق-

ً.ائفدرثكأةفرغيفديلجلاىلعدسجةرارحطوبه
؟نمخلهو-
.سمألاءاسمنمةعباسلاوةسماخلانيبامتقويف-
تصحفله.هلوحةينويزفلتلارابخألاةرشنةعاذإلبقيأ-

؟لفقلا
:هسأريراهزه
.فيظنتلاةلوؤسمتلصونيحًالفقمناك.يداعلالييعوننم-

اهنأنمدكأتميننإ.راثآلانمتققحتدقلءاذحلاىلإرظنتكتيأر
.ادغوهيلوسنماهيلعانلصحيتلاراثآلاعمةقباطتم

:مدقلاىلعطمنلايراهصحف
.بولطملاانلجروهاذهنأنظتتنأً،اذإ-
.معن...كلذنظأ-
:قمعبركفيوهوهسأريراهزه
.رسعأنيسيلتيفناكنإملعتله-
.ىنميلاهديبةنقحلاكسميهنإىرتامكف،كلذيفكشأ-
:هسأريراهزه
.كلذنمققحتلاوحألالكبو.معن-

يتلااياضقلالصتنيحةداعسلابروعشلابّرجدقيراهنكيمل
ديقةيضقلانأاملاطف،يهتنتواهلحمتيوامًامويةياهنللاهيلعلمعي



ملهنأفرعيىتحهققحينإامهنكل،هفدهنوكيكلذنإفقيقحتلا
تلدبتاهنأوأ،اهليختيتلاةياهنلانكتملاهنأوأ،هتلحرةياهنىلإلصي
ملحاجنلاقاذمفغارفلابرعشيناكدقل.اذامملعأهللاوأريغتوهوأ
اذام:لاؤسلابًاطبترميتأيًامئادنيبنذملانعضبقلاف،عقوتموهامكنكي
؟نآلا

ةلدألاعمجودوهشلاباوجتسامتنيحءاسمةعباسلاةعاسلاتناك
كانهناكمئارجلاةحفاكمةقرفرمميفو،يفحصرمتؤمدقعوةيلدجلا
كيفسبيليقيرفءاضعأىعدتساو،كعكلانغاهبلطثيح،يلافتحاوج
.1كةعاقلايفمهئنهيليراهو

ناككعكلانمةريبكةعطقيفقدحيوهويسركىلعيراهسلج
عمثدحتيوهونغاهلعمتسادقناك.هنضحيفاهعضودقامدحأ
نيحيف،نورميمهوهرهظيفهنوزكنيضعبلاناكامنيب،قيفصتلاوكحضلا
.هلوحنموجلاألميةثداحملاجيجضناكو.مالسبنورخآلاهكرت

.هرمأانفشكاننأفرعنيحنبجدقل..ً.ارساخريقحلاناك-
.انعدخدقل-
؟...كنأكيفسبيلايينعتله!؟انعدخ-
...ونونجمهنأةمكحملاتنلعألًايحهيلعانضبقول-
ةمساحةلدأيأانيدلسيل،ةياهنلايف.ءادعسنوكننأيغبني-

.ةيفرظةلدأدرجمامنإو
:ةفرغلانمرخآلابناجلانمكيفسبيلنبسإتوصرده
يفسيرنيفيفءاقللاىلعانقفتادقل!اوتمصا...بابشايًانسح-

؟متمهفله...رمأاذه.ةنماثلامامت
.جاهتبالاتاوصأتلاعت
ةفيفخديبسحأنيحفوقولاىلعكشوأوً،ابناجةكعكلايراهعضو

.ملوهناك...هفتكىلع
هديمدختسينيسيلتيفكلتلقامك.رمألانمتققحتدقل-

.ىنميلا
عضومث،اهحتفمتيتلاةجاجزلانمنوبركلاديسكوأيناثراف

.ملوهفتكىلعهديحنرتملاراكس
مهيديأنومدختسينيذلاصاخشأللةايحلاطسوتمنإنولوقي-

الاذه.ىرسيلامهيديأنومدختسينيذلاصاخشألاىدلهنمىلعأىنميلا
...ههههههه؟كلذكسيلأنيسيلتيفىلعقبطني



:يراهملوهلأسف،نيرخآلاعمهتمكحكراشتيلراكسدعتبا
؟بهذتسله-
.سيرنيفيفكارأدق.ًاليلقيشمأنأديرأ-
لاقو،هعارذبنغاهكسمأىتحبابلاىلإلصييراهدكيمل

:ءودهب
يتأيسهنإةطرشلاسيئرلاقدقل.دحأرداغيالنأفيطللانم-

.تاملكعضبلوقيو
نغاهنألهينيعيفادبًائيشكانهنأكردأو،نغاهىلإيراهرظن

.قرتحاهنأولامكهعارذكرت
:يراهلاق
.بسحفمامحلاىلإبهاذانأ-
.هسأرزهوةبضتقمةماستبانغاهمستبا
نمجرخيلءطببملسلالزـنو،هترتسىدتراو،هبتكمىلإيراههجوت

امنيب،ءاوهلايفرياطتتجلثلافدنتناك.تريلسدنالنورغىلإةطرشلازكرم
ةينغأكىفتخامثةرافصتوصعفتراوغريبيكإةفاحىلعءاوضألاتألألت
جلثلارقتساامنيبةداعسبناشقانتينايناتسكابكانهناك.توحلةديعب
قوسيفةيرحبةينغأينغيحنرتمصخشكانهناكنيحيف،امهيلع
نإلءاستتوءاوهلاقشنتتةيليللاتاقولخملابسحييراهناك.سدنالنورغ
.ةدلبلاهذهبحأمك..ً.انمآجورخلاناك

؟انهتنأله-
ىلإًاسلاجناكيذلافغيرتاهنباىلإبارغتسابلافكيليإترظن

.زئيعايذملاامنيبةلجمأرقيخبطملاةلواط
عمسولجلاةفرغيفهسولجمدعببسنعهلاؤسكشوىلعتناك

...اهعمثيدحلاببغرينأًاضيأيعيبطلانمهنأاهلاببرطخنكل،هيبأ
هدهاشتتسلجوياشلانمًابوكاهسفنلتبصً.ايعيبطنكيملكلذنكل
اهنكلًاحيبقهدجتساهنأًامئادنظتتناكامنيبً،ادجًاميسوناك.تمصب
.ةئطخمتناك

ءاسنلاةردقمدعببساودوعيمللاجرلانإعايذملايفتوصلالاق
لصتليناعتتناكتاكرشلاف؛جورنلايفةيرادإلابصانملاىلإلوصولاىلع
ثيحبصانملانتقمينهتيبلاغنأل؛ءاسنلانمًاينوناقةددحملاةبسنلاىلإ
دوجونودنمةينهمتايدحتنهجاوينهسفنأندجيوداقتناللنضرعتي



.هءارونئبتخيلدحأ
:توصلالاق
مهنكل،قتسفلاىلعلوصحللنوكبيونوكبيلافطأكنهنإ-

لمحتتسىتم...جعزمرمأنمهلاي.ةياهنلايفهيلعنولصحينيحهنوقصبي
.ةعاجشلاضعبنرهظيوةيلوؤسملاءاسنلا

.تقولابقلعتمرمألافحيحصاذهنأيليإتركف
:فغيرتلاق
.مويلاةرصاعملانونفلادهعميفامدحأيلإءاجدق-
:اهبلقزفقامنيبيليإتلاق
؟ديرياذامو،معنهوأ-
.ابابنباوكنبا...كنباتنكنإينلأسدقل-
:راودلابرعشتيهوءودهبيليإتلاق
؟تبجأاذامبوً.انسح-
:لاقوهتلجمنعهرظنفغيرتعفر
.عبطلابمعنبتبجأ؟تبجأَمب-
؟لأسييذلالجرلاوهنمو-
؟يمأايرمألاام-
؟ينعتاذام-
ً.ادجبحاشكهجو-
؟ناكنم.يـبيبحايءيشال-
:هتلجمىلإفغيرتداع
؟كلذتلقله.ًالجرناكهنإلقأمل-
توصناكامنيبعايذملاتوصتضفخأو،اهيمدقىلعيليإتفقو

مالظلايفتقدحو،راوحلاىلعبوتسفرآوةعانصلاريزوركشيةأرما
البوةيبذاجلابرثأتالبوفدهالبكانهوانهجلثلافدنترياطتامنيب
اميفيفتختوبوذتلةفدصلااهيلعيلمتثيحطحتسذإ؛اهنمةدارإ
.ةحارلاضعبكلذيفناك...دعب

.تلعس
:فغيرتلاق
؟اذام-
.ماكزلابباصأسيننأدقتعأ.ءيشال-



ناكنيأىلإكرديملو،ولسوأعراوشربعفدهالبيراهىشم
يفىوهلاتاعئابوراجتلاثيح؛نويلقدنفجراخفقوىتحًاهجتم
نولضفينئابزلانإثيح،ةورذلاتقوتقولاناك.ةرواجملاعراوشلا
.ليللافصتنملبقتامدخلانمةدافتسالا

نسناهروبريباعتنمىأرو،لابقتسالاةدضنمىلإيراهىشم
.هيلعفرعتدقهنأةروعذملا

:هنيبجنعقرحلاحسميوهوقدنفلاكلامىكتشا
!انقفتادقل-
نمنوشاتعينيذلاسانلاعيمجّفلغتببسنعيراهلءاست

فئازلاراعللعداخرهظمكقرعلانمةقيقرلاةقبطلاهذهبنيرخآلاتاجاح
.يقالخألامهلالحناببسب

:يراهلاق
.ةليللايتأينلوهف،بيبطلاةفرغحيتافمينطعأ-
نمناردجقروبةاطغمةفرغلايفناردجةثالثكانهتناك

مامحلارادجناكنيحيف،يلاقتربلاوينبلانينوللابموسربتاينيعبسلا
دقصجلاناكثيحةيدامرلاقوقشلاوخطللابًائيلمودوسألابًايلطمسيئرلا
ةفشنملازأ.ةيساقةداجسلاوفصتنملايفناكفجودزملاريرسلاامأ.طقاست
ةمدمدلعمتسيوهوسلجوريرسلالفسأيفيسركلانعةيلابلاديلا
تشهنثيحىلإتداعدقبالكلانأسحأو،ةدلبلايفةعقوتملاةراثإلا
كحضلابهلحمسيجازمبيراهنكيمل.ةيديدحلالسالسلاتدشوتحبنو
ىلإلصوىتحناخدلاىولتفةراجيسلعشأ.لاوحألالكيفكحضهنكل
.زرألاقرونمعونصملاحابصملا

له؟اهعمعراصتينيسيلتيفراديإناكيتلاتيرافعلايهام
فشتكادقنوكيامبر؟ذالملاوأجلملاناكاذهنإوأ؟انهىلإاهرضحأ
رشلاونونجلاناكنإلثمقالطإلاىلعاهلكسيلنكلو،تاباجإلاضعب
لكبهيمسنيذلارامدلافدهمهفندعنملاننإوأ،نيفلتخمنينايك
ةيرذةلبنقيمرهيلعامًادحأنأمهفىلعنورداقنحن.نونجلاةطاسب
نرشنيىوهلاتاعئابنأمهفنالاننكل،ءايربألانييندملابةئيلمةنيدمىلع
ةيعقاولابىلوألاةلاحلاوعدنف،ندنلءايحأيفيقالخألالالحنالاوضارمألا
.نونجلابةيناثلاو

اذهيفملألاةدحنمففخيلةدحاوسأك...بارشللةجاحبهنإ
.ةليللاهذهومويلا



:بابلاقد
.معن-
.هتوصيفيدابلابضغلانمأجافتيراهخرصنيح
ةبقرلاوسأرلاتحت.يراهاهيلإرظنف،دوسأهجورهظيلبابلاحتف

ةسدكملانوهدلانأةجردلًادجةريصقةرتسيدترتتناكنيليمجلانييوقلا
.ةرهاظتناكقيضلااهلاطنبىلعأيف

نميناثلاعطقملاىلعديدشتلااهحنمامنيب،ةيزيلكنإلاةغللابتلأس
:ةيسنرفةنكلةملكلا

؟روتكد-
تناك.بابلاىلإهجتيوهيسركنعيراهموقينألبقناتيناثترم

.رمملاةياهنىلإتلصودقةأرملا
:ةيزيلكنإلابيراهخرص
.كلضفنميدوع.تحمسول-
.رذحبهيلإترظنوتفقوت
:عطقمرخآىلعددشتيهوتلاق
.رنوركيتئام-
.هسأريراهزه
لجرلا...بيبطلالوحةكبترمهتلئسألتعمتساوريرسلاىلعتسلج

متينيذلالافطألالوحو...ءاسنلانمديدعلاعمةدبرعلالوحو...ئيسلا
.مهفلامدعىلعةلالدللاهسأرزهتتناك،ديدجلاؤسلكعمو.مهلالغتسا
.ةطرشلانمناكنإهتلأس،ةياهنلايفو

.هسأريراهزه
:تلاقواهابجاحنضغت
؟بيبطلانيأ؟ةلئسألاهذهلكلأستمل-
ً.اسانألتقبيبطلا-
:ةياهنلايفلوقتلبايترابهتلمأت
.حيحصريغاذه-
؟اذامل-
.اندعاسيهنإ...فيطلصخشبيبطلانأل-
هتربخأامنيبعمتسيوسلجيلهرودناحانهو؟فيكيراهاهلأس

عمةفرغلاهذهيفبيبطلاسلجيسيمخونينثالكيفهنأءادوسلاةأرملا
نمتانيعىلعلوصحللضاحرملاىلإنهلسريونهعمملكتيوهتبيقح



نهتباصإمدعنمدكأتللاهصحفيونهمدنمتانيعذخأيمث،نهلوب
ضارمألانميأبتاباصمنكلاحيفًاجالعوةيودأنهيطعيناك.ضارمألاب
يف.ةيئابولا...ىرخألاضارمألابتاباصمنكنإىفشملاناونعو،ةداتعملا
نودنمًاضيأبوبحلانهيطعيناك،نهيدلىرخأةلكشميأدوجولاح
مدعبهندعينأوههبلطييذلاديحولاءيشلاناك.لباقميأذخأينأ
نيحنهلافطأنرضحأتايتفلاضعب.عراشلايفنهتاليمزىوسدحأرابخإ
.لوخدلانممهعنمقدنفلاكلامنكلىضرماوناك

؟نيسيلتيفةعتمهذهتناكله.عمسيوهوةراجيسيراهنخد
؟هحيريورشلازربيكلذنإوأ؟يرورضلانزاوتلاىلعلوصحللرشلاريظن

ً.ابارشلوانتيملامقنتخيسهنأدبال...همفيفمروتلابهناسلرمتسا
مث،رنوركيتئاملاةقروسملتتتناكامنيبمالكلانعةأرملاتفقوت

:ةياهنلايفتلأس
؟بيبطلايتأيسله-
هفتاهنرامنيب،قيرطلاضرتعاهناسلنكلاهبيجيلهمفيراهحتف

:ةملاكملاىلعدرفلومحملا
.ثدحتيلوه-
؟ينركذتله.نسلوبادوأانأ؟يراه-
ً.ادجةباشتدباهنكلاهركذتيمل
ةرملايفسوبىلإكتوعددقل.يموكحلايجورنلازافلتلانم-

.ةيضاملا
.لسعلاخف...ةثحابلا
.دغمويًاددجمانيلإمامضنالاببغرتتنكنإلءاستناننإ-

،تامدقهنأملعن...معن...جلثلالجرىلعمكراصتناةصقعامسببغرن
ناكنإصخشلاكلذسأريفروديناكامةفرعمدونلقألاىلعنكل
...هتيمستانناكمإب

.ال-
؟اذام-
.مكيلإمامضنالاديرأال-
:اهتوصيفةشهدبنسلوبادوأتلاق
.يموكحلايجورنلازافلتلايفسوباهنإ-
.ال-
؟...ملكتننأعتمملانمنوكينلأ.يراهايينعمسا-



نمةعطقتطقسفدوسألارادجلاىلعلومحملافتاهلايراهىمر
.صجلا

هيلعناك...رجفنيالئلهبكاسمإلاًالواحمهيدينيبهسأريراهعضو
.ةفرغلايفهدرفمبناكةيناثىلعألاىلإرظننيح.ءيشيأ...امءيشبرش

نأولو،بارشلامدقتالسيرنيفنأولعامتجالابنجتيسناكامبر
:وفعلاوريدختلالوحشجألاهتوصبخرصينكيمليقاسلا

كلتلوحيلاوخلامايألاركذتسنانعدوانهىلإلاعت!يراه-
.اهيفمونلانمانكمتيتلايلايللالوحو،اهاندرطيتلاةبيهرلاحابشألا

.كلذكنوكيالامبر،ىرخأةهجنم
نيحهلاوهبتنيملمهنأامك،ةبوعصبىوسهءالمزيراهظحليمل

.رمحأيكرامندبكرملكشىلعهلخدمودبييذلاجرهبملاناكملالخد
مهومهضعبفاتكأىلعنيئكتماوناكثيحً،اقبسماولصودقاوناك
هنإلوقيللصتاهنأيعديناكيذلاردنويفيتسعمنونغيونوخرصي
ردنويفيتسمتخامنيبو،سأكلاحبرمدقةركقيرفكنودبياوناك.كبحأ
يراهسأكتناك،هبلقميمصنمعبندقبحلاهنالعإنأركذبهتينغأ
.ةلواطلاىلعهمامأةعوضومةثلاثلا

ًارداقدعيملثيحءيشلكتردخدقىلوألابارشلاسأكتناك
نعمجانلاهسفنروعشلاوهاذهنأيهو،ةركفهتدوارف،سفنتلاىلع
نكل،بلقنتهتدعمتلعجفةيناثلاامأ.ديسكويردانراكنمةنقحذخأ
هبلطيناكامىقلتدقهنأفرعوىلوألاةمدصلازواجتدقناكهدسج
دقهلخادبةرارحلانأوريخبهنأةمدمدبةباجتسالابأدبنآلاو،نمزذنم
.حورلاىقيسومهذهف...تلسغ

؟برشتأ-
.هبناجبةفقاونيرتاكتناك
.سأكرخآهذه-
..ً.انيلوًامعانراصامنإوًاليقثهناسلدعيملامنيبكلذيراهلاق

.هتفيظوىلعًاظفاحملازيالاذهل
:نيرتاكتلاق
.ىلوألاامنإوةريخألاتسيلاهنإ-
:اهيلإهرظنيراهعفر
.نامدإلائدابملّوأاذه-



اهنإ،هللااي...نيتئلتمملانيتفشلاوعيفرلافنألاونيواقرزلانينيعللاي
!ةعئارودبت

؟تاربنيرتاكايةنمدمتنأله-
ً.انمدميدلاوناك-
؟نغريبيفمهترايزبيـبغرتملكلذلأ-
؟ىضرماوناكنإسانلاةرايزبنجتتله-
.هباشاموأهببسبةسيعتةلوفطتيضقامبر.يردأال-
.اذكهتدلودقف،ةسيعتيلعجهناكمإبنكيمل-
؟ةسيعت-
؟كنعاذام...امبر-
:هيفتكيراهزه
.حضاورمألا-
.اهبارشنيرتاكتستحا
؟يراهايسيعتتنأملو-
:ركفيلتقولاهلحنسينألبقهمفنمتاملكلاتجرخ
.ينبحيالصخشبحأ-
:نيرتاكتكحض
مثحرمجازموةمجسنمةايحةيادبكيدلتناكله.نيكسماي-

؟كلًاموسرمناككقيرطنإوأ؟ءيشلكرمدت
:هسأكيفيراهقدح
.ىرخأرومأيفريكفتلالواحأ..ً.اريثكسيلنكلو،لءاستأًانايحأ-
؟اذاملثم-
.ىرخأرومأ-
ً؟انايحأّيفركفتله-
.بارشلاةحئارباهرطعجزتماثيح،هنمتبرتقافاهبمهدحأمطترا
:اهتايوتحمعرجتيوهسأكبكسميوهولاق
ً.ادبأ-
تاربنيرتاكىأرثيحتاجاجزلاءاروةآرملاىلإمامألايفقدحمث

:مامألليهتنحنامث،امهضعبنمًادجنيبيرقنافقيلوهيراهو
.يراهايبذكتتنأ-
يفةفشاكلاءاوضألاكنيتشوشمونيتدماخاهانيعتناك،اهيلإتفتلا

.ةبوعصبسفنتتيهوناعستتاهفنأاتحتفتناكامنيب،برتقتةرايس



...يراهاينآلاهلعفببغرتيذلاامليصفتلابوطبضلابينربخأ-
.ةرملاهذهبذكتالو...ءيشلك

تاربنيرتاكلوحكيفسبيلنبسإاهركذيتلاةعئاشلاىلإهنهذداع
يفًادجًامدقتمناكامنإو،ءاروللدعيملهنهذف...ءاره...اهجوزلويمو
.تقولالاوطرمألااذه

:دهنت
.ةطيسبيتاجاحو،طيسبلجرانأ،نيرتاكايًانسح-
راهظإلتاناويحلاعاونأضعبلعفتامكءارولاىلإاهسأرتعجرأ

:ًالئاقهسأكعفرف،اهعوضخ
.برشلاببغرأ-
،فلخلانماهئالمزدحأاهبمطترانيحيراهوحننيرتاكتحنرت

نيحيف،ةيلاخلاهديبرسيألااهبناجبكسمأنيحاهطوقسيراهىدافتف
.اههجوىلعملألاتامالعترهظ

:لاق
؟تيذأتله.فسآ-
:اهعولضىلعاهيديتعضو
.ةفسآ...ءيشال،ال...روسلا-
بابشةدعىأرف،اهئالمزربعاهقيرطتقشو،هلاهرهظترادأ

ىلعةلماشةرظنيراهىقلأو،مامحلاوحنتهجوت.مهنيعأباهنوعباتي
ءاقبلاعطتسيمل.امهتارظنتقتلانيحًاديعبهرظنبكيفسبيلحاشأف،ةفرغلا
ىلعناكوعفدف،بارشلاعمةشدردلااهيفهنكميىرخأنكامأكانهف،رثكأ
كيفسبيلنكل،هسأكيفيقبتملابارشلاضعبكانهناك.ةرداغملاكشو
عوضوملاناكو،برشملانمرخآلابناجلانمهنوبقارياوناكنيرخآنيليمزو
اتناكامهنكلهيقاسكيرحتيراهدارأ.تاذلاىلعةرطيسلابًاقلعتم
ًاعرجتمهيتفشىلعاهعضووسأكلاذخأف،غمصلاكضرألابنيتقصتلم
.اهتايوتحم

.ةبهتلملاهترشبىلعًاعئاردرابلاليللاءاوهناك
نميلدتملاميوقتلاىلإرظنو،أيقتلزـنملاىلإيراهلصونيح

ةيدهكليكارهايإهتطعأيذلاميوقتلاكاذ؛ةيولعلاةنازخلاىلعرامسملا
يف.رهشلكلةروص...ةثالثلامهمهروصمضيناك.تاونسةدعلبق
قاروأنمةيفلخامهئارونموهيلعناكحضيغيلوأوليكارناكربمفون



روهزلايذبوثلانولكةتهابءاقرزءامسوةيفيرخلاءارفصلارجشلا
ةليللاهذهيفهنأررقف،ةرملوأيفهيدترتليكارتناكيذلاءاضيبلا
الوكلاتاوبعجرخأوفرلاتحتةنازخلاحتفمث،ءامسلاكلتبملحيس
ناكهنألو.فلخلايفكانهاهدجيل،ةبلجةثدحمتطقاستيتلاةغرافلا
ىلعهديررمموتحملارخؤييكلو،ةداملاىلعلصحيلهلعفيسناكامملعي
النيسيلتيفاهمدختسايتلاةنقحلاتناك.ةجاجزلاحتفمثةيراجتلاةمالعلا
رمحأ...ةئلتممتناكاهنأرهظيامم،مسلانمرمحألانوللابةاطغملازت
.يزمرق

هدسجبرعشيلهمفىلعاهعضومثةجاجزلاعفرو،ءاوهلاقشنت
ديريهنأولامكسأيومهنببرشمث،ةمدصللًادادعتسابلصتيورتوتي
.جيشنلاكًاتوصتاعرجلانيبردصتهترجنحتناك.اهنمءاهتنالا



ةراسرابخأ
.ةعرسبرمملايفنغاهرانوغىشم
ال...جلثلالجرةيضقلحنممايأةعبرأدعبنينثالامويكلذناك

تاقيلعتلاو،يناهتلانمريثكلابةئيلموةديعسمايأةعبرأتناكاهنأدب
نإاميفةيبنجألافحصلانمتاراسفتسالاىتحو،ةفاحصلايفةيباجيإلا
ىتحةيادبلانمقيقحتلاوةصقلاةيفلخلماكىلعلوصحلامهناكمإبناك
ناكيذلاصخشلا:ةلكشملاتأدبانهو.نيمستبمءاسؤرلاناكامك،ةياهنلا
ترمدقفً،ادوجومنكيملحاجنلاةصقنعليصافتنغاهءاطعإهناكمإب
دقل...حضاوببسللوهيراهنعًائيشعمسيوأدحأريملومايأةعبرأ
نكل،ةمولعملاهذهىلعمتكتلانغاهلواح.سيرنيفيفهؤالمزهآر
.حابصلااذههبتكمىلإنغاهىعدتسايذلاةطرشلاسيئرلتلصوةعئاشلا

.نغاهايقالطإلاىلععفنينلاذه-
،ىرخأبابسأكانهنوكتنأنكمملانمهنإنغاهرانوغلاق

؛بتكملاجراخلمعيناكنإًامئادمهملعييذلاعونلانمنكيمليراهف
لجرةيضقيفاهزاجنإيغبنييتلاتاقيقحتلانمريثكلاكانهتلازامذإ
.لتاقلاىلعروثعلانممغرلاىلعجلثلا

:هرارقذختادقناكةطرشلاسيئرنكل
.نغاهايلوهعمقيرطلارخآىلإانلصودقل-
.فيلروتايانيققحملضفأهنإ-
لاجرهبيذتحيلةودقهلثمديرتله.ةطرشلللثممأوسأو-

ناكهنأفرعيزكرملايفنملكو،نمدملجرلا؟رانوغاينوعفايلاةطرشلا
نعانيضاغتلاحيفو.نيحلاكلذذنملمعلاىلإتأيملهنأوسيرنيفيف
.اهحالصإرذعتيرارضأىلإيدؤياممً؛ادجةضفخنمريياعمعضناننإف،كلذ

...اننكميالأ!درطلا،نكل-
ةحضاونييندملالامعلابةقلعتملاةمظنألا...تاريذحتلانمديزمال-

.ةيافكلاهيفامب
بتكمبابقرطيوهوهسأريفددرتتلازتالةثداحملاهذهتناك

ً.اددجمةطرشلاسيئر
:نغاهلاق
.هاندجودقل-



؟متدجونم-
.لوه-
:هيمدقىلعفقيوهوةطرشلاسيئرلاق
.ةرشابمهعمملكتنوبهذنانعدً،اذإ.ديج-
ءارمحلاةقطنملايفمئارجلاةحفاكمةقرفبتاكمقاورربعايشمنيح

دوجوباوسحأنيذلانوفظوملاأدب،ةطرشلازكرمنمسداسلاقباطلايف
نيلجرلاةدهاشمو،مهسوؤردمو،مهبتاكمباوبأدنعفوقولابامءيش
.نيمهجتمنيهجوببنجىلإًابنجنايشمي

ًاسفننغاهذخأيلافقوت616مقرلالمحييذلابابلاىلإالصونيح
ً.اقيمع

...فيلروت-
.هحتفوبابلاضبقمبكسمأدقناكةطرشلاسيئرنكل،مالكلابأدب
.لوهذبامهنويعتعستاامنيب،بابلادنعافقو
:ةطرشلاسيئرسمه
!يهلإاي-
دوجوعمهبتكمءاروسلجيوةينطقةزـنكيدتريلوهيراهناك

ةيلدتمةنقحكانهتناك.مامأللٍنحنمهسأرو،هعارذلوحةيطاطمةدامض
ثيحنمو،اهتايوتحمرهظتةيطاطملاةدامضلاتحتةرشابمدلجلانم
ىلعةربإلازخونمءارمحطاقنةدعةيؤرنمانكمتبابلادنعنافقي
.ةعصانلاءاضيبلاعارذلا

:هفلخبابلاقفصيوهمامأنغاهعفديوهوةطرشلاسيئرسمه
؟لجرايلعفتاذام-
ظحالو،لايمأدعبىلعاناكولامكامهيلإرظنوهسأريراهعفر

رظنوةنقحلايراهبحس،ةأجف.تيقوتةعاسلمحيناكيراهنأنغاه
ةقروىلعتاظحالملاضعبنّودوةنقحلاىمرمث،يقبتملاىوتحملاىلإ
.ةريغص

:ةطرشلاسيئرمثعلت
.ةئيسرابخأانيدلنأللوهايعقاولايفرومألالهسيساذه...ـه-
:هعارذاهبحسميوسيكنمنطقلانمةعطققزميوهويراهلاق
راديإنوكينأنكمملاريغنم...ةداسلااهيأةئيسرابخأيدل-

.كلذهينعيامنافرعتامكنأضرتفأانأو،رحتنادقنيسيلتيف
ً؛افيخسهلماكبعضولاادبذإ،كحضلابةحلمةبغربنغاهرانوغرعش



هجوىلعىرينأعاطتساو،ٍضرُملعفدريأبمقيملهنهذنإثيح
.هلعفهيلعامًاضيأملعيالهنأةطرشلاسيئر

:فقووهديةعاسىلإيراهرظن
امأ.ببسلاافرعتلطبضلابةعاسدعبتاعامتجالاةفرغىلإايلاعت-

.قيسنتلاىلإجاتحتيتلاىرخألاءايشألاضعبيدلفنآلا
رمملايفيفتخيلبابلاحتفو،نيلوهذملاهيسيئرشتفملازواجت

.ةليوطةيبصعتاوطخب

عمةئداهلا1كةعاقلاىلإنغاهرانوغلخدقئاقدعبرأوةعاسدعب
يقيرفنمطابضببابلاىتحةئيلمةفرغلاتناك...ريدملاوةطرشلاسيئر
.عومسملاديحولاتوصلاوهيراهتوصناكو،يراهوكيفسبيلقيقحت
ةضورعمنيسيلتيفراديإروصتناكامنيب،فلخلايففوقوللةحاسمادجو
.غنلركلاةلاصيفهيلعروثعلامتفيكرهظتوةشاشلاىلع

رمأوهوىنميلاهديبةنقحلالمحينيسيلتيف،انهنورتامك-
.يلوضفراثأاموهءاذحلانكل...ىنميلاهديمدختسيهنأامبيعيبط
.انهاورظنا

.برقنعءاذحللىرخأةروصترهظ
نألٍفاكهنكل،ديحولايقيقحلايئانجلاليلدلاوهءاذحلااذه-

لاوحألالكب.ادغوهيلوسيفجلثلايفاهاندجويتلاراثآلاعمقباطتتهراثآ
.طابرلاىلإاورظنا

:رشؤملابلوهراشأ
ةدقعلاودبتيكل...يئاذحىلعتارابتخالاضعبةحرابلاتيرجأ-

يديمدختسأتنكولامكمامأللفلخلانمطابرلاطبرّيلعاذكه
رمألابموقأتنكولامكءاذحلامامأفقأنأوهديحولاليدبلاو،ىرسيلا
.رخآصخشل

.ةفرغلايفحايترالامدعنمروعشداس
:كيفسبيلنبسإلاق
.لكشلااذهبيئاذحطبرأوىنميلايديمدختسأانأ-
ءايشألانمعونلااذهنكل،ةذاشةلاحكلذودبيدق..ً.انسح-

...ضعبريثياموه
:اهرايتخالبقةملكلاقوذتيناكولامكيراهادب
ًاقحاذهله.ىرخأةلئسأحرطلكعفدييذلاقلقلا.قلقلا...-



،ةحرابلانيسيلتيفةدلاوترزدقلً.ادجصيخرءاذحلااذه؟نيسيلتيفءاذح
نودنمنمثلاةظهاباهعيمج.هتيذحأةعومجمةيؤرلاهنذإىلعتلصحو
علخدقف،هئاذحطيرشطبريفانعفلتخيالهنإ،تركفامكو.ءانثتسا
نمدكأتميننإلوقلايننكمياذهلو؛طابرلالحنودنمهتيذحأضعب
.لكشلااذهبهءاذحطبريملنيسيلتيفراديإنأ

.ديعاجتلابةنضغمهتهبجتناكيذلاةطرشلاسيئرىلإنغاهرظن
:لوهلاق
امدحأناكمإبناكنإوهنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلا-

؟ادغوهيلوسيفامدحأهلعتنايذلاهسفنءاذحلا؛ءاذحلانيسيلتيفسابلإ
جلثلالجروهنيسيلتيفنأولامكرمألاودبينأوهكلذنمعفادلا
.عبطلاب

:كيفسبيلقيرفنمققحمخرص
لالغتسادارأضيرمصخشانيدل.صيخرءاذحوءاذحطابر-

حرسميفهعضواننكميوولسوأيفانهنيتيحضلااتلكفرعيولافطألا
.تاعقوتدرجمكيدلاملك...ةميرجلا

:قيلحلاهسأرليوطلاةطرشلالجرىنحأ
يفف.ةبعصلاقئاقحلاىلإلصأسيننكل،نآلاىتححيحصاذه-

ديسكويردانراكمادختسابهتايحىهنأدقنيسيلتيفراديإنأودبي،ةهجاولا
ةافولادعبامحيرشتلًاقفوو،هقورعيفقيقدسأرتاذةنقحلاخدإب
نقحدقنوكينأدبالهنأةجردلً،ادجًاريبكديسكويردانراكلازيكرتناك
رهظتيتلاةنقحلايفاياقبلاعممكارتيكلذو،هعارذيفًارتميليمنيرشع
نكميو،للشلاببستةدامديسكويردانراكلانإ،انفرعامكو.ةئيلمتناكاهنأ
ءاضعألاوبلقلايفزجعثدحيثيح،لتقتنأاهنمةليلقلاتاعرجلل
ثالثقرغتسيسكلذنإ،ضارمألاملعيصاصتخالًاقفوو.لاحلايفةيسفنتلا
يفةعرجلانقحمتلاحيفغلابلاصخشلاتوميلىصقأدحكٍناوث
ريغةطاسبباذهو...نيسيلتيفراديإعملاحلاتناكامكةرشابمقورعلا
.لوقعم

ماقرألااهيلعبتكدقهنأىرينأنمنغاهنكمتةقروبلوهحول
.صاصرملقب

نمهسفنعونلابيسفنىلعتارابتخالاضعبءارجإبتمقدقل-
يوتحيلولحمبيسفنتنقحدقل.نيسيلتيفاهمدختسايتلاةربإلاوةنقحلا
ليلاحملاعيمجنأيفديسكويردانراكلاعمقباطتتيتلاةميقعلاهايملاىلع



.ماقرألانمتققحتوةئاملابنيعستوسمخةبسنبءاملانمنوكتتةهباشملا
يننكميالهنأينعتةقيضلاةربإلانإفربكأةوقبيسفنتنقحامهمو
...اذكهو.ٍناوثينامثنملقأيفًارتليليمنيرشعنقح

:لمكينألبقناهذألايفةموتحملاةجيتنلاخسرتتىتحققحملارظتنا
ثلثنقحينألبقللشلابنيسيلتيفباصينأضرتفملانم-

نودنمءيشلكنقحدقنوكينأنكمملاريغنم،ةطاسبب...ةيمكلا
.ةدعاسم

.عقوتاممريثكبأوسأنوكيسمويلااذهف،هباعلنغاهعلب

سيئرنذأيفامءيشبسمهيريدملانغاهىأر،عامتجالاىهتنانيح
:ًالئاقنغاهىلعةطرشلاسيئرىنحنامث،ةطرشلا

بلطاو،نآلايـبتكميفاوعمتجينأهقيرفولوهنمبلطا-
مالكلااذهنميألديرنال...رمألاىلعاومتكتينأهلاجروكيفسبيلنم
؟موهفماذهله.رهظينأ

بتكميفنيعمتجماوناك،قئاقدسمخدعبو...مهفدقنغاهناك
.متاقلاوريبكلاةطرشلاسيئر

يراهقلزـناامنيب،سلجنمرخآتناكوبابلاتاربنيرتاكتقلغأ
.ةطرشلاسيئربتكممامأةرشابمهيقاسدموهيسركىلعلوه

اموحميناكولامكههجوىلعهديررميوهوةطرشلاسيئرلاق
:رفصلاةطقنىلإدوعيقيقحتلاقيرفوهاهف...هآر

؟لوهايةراسرابخأيأكيدلله...زاجيإبملكتأنأيلاوحمسا-
لجرنأةفاحصلاانربخأدقضماغلاكبايغءانثأاننأةقيقحةرارمفيفختل
.ةلصاوتملااندوهجلضفبتامدقجلثلا

ناكامًائيشفرعيناكنيسيلتيفراديإنأضارتفالااننكميً،انسح-
دقفيلاتلابو،هباقعأيفانكاننأفشتكادقلتاقلانأو،هفرعينأضرتفي
ينعياذهفً،احيحصكلذناكلاحيفو.هحضفمتينألامتحانمصلخت
.ةلصاوتملااندوهجلةجيتنتامدقنيسيلتيفنأ

:رتوتلاةدشنمةطرشلاسيئراتنجوترمحا
.لوهايةراسرابخأةرابعبهينعأاماذهسيل-
ماقامالإو،ةءافكرثكأانحبصأاننأيهةراسلارابخألا...ال-

صخشلاوهنيسيلتيفنأولامكرمألاودبيلءانعلااذهدبكتبجلثلالجر
.ةيضقلاانللحاننأنظنوقيقحتلافقوننأانديريهنإ.هبقعتنيذلا



باكترابجلثلالجركةلتقلاأدبيانهو،طوغضللضرعتيهنإ،ةطاسبب
فانئتساىلعؤرجيالهنأىلإريشياذهنإ،كلذىلإةفاضإلاب.ءاطخألا
.مدلامامح

.ريكفتلايفةطرشلاسيئرقرغتسا
هانمتتامهنإوأ؟كلذكسيلأ،لوهايهنظتاماذهً،اذإ-

؟بسحف
.هلاطنبيفقشلالالخنمهتبكركحيوهولوهيراهلاق
.سيئرلااهيأةراسلارابخألابلطنمتنأ-
متامك،مويغلابةدبلمءامسلاتناك...ةذفانلانمرظنونغاههوأت

.جلثلاطقاستعقوت

سولجلاةفرغةيضرأىلعسلجيوهوسانوجىلإركيببيليفقدح
تريبءافتخانعغالبإلامتنأذنم.زافلتلاةشاشبناتقلعمهانيعو
ىلإةذفانزافلتلاناكولامك؛ءاسملكتاعاسلاذكهسلجييـبصلاو
.ةيافكلاهيفامبثحبنإاهدجينأهيفهنكميلضفأملاع

.سانوج-
ههجوبلصتمث،مامتهانودنمنكلوناعذإبهيلإيـبصلارظن

:نيكسلاىأرنيحبعرب
؟ينحبذتسله-
بيليفنأةجردلً،ادجةعتممنهاولاهتوصوههجوريباعتتناك

ناك...ذالوفلاىلعةوهقلاةلواطقوفحابصملاءوضعملً.اكحاضرجفناركيب
راديإبلصتانأدعبقوستللوروتسزكرميفدادحنمنيكسلاىرتشادق
.ةرشابمنيسيلتيف

ً.ادجًاليلق..ً.ادجًاليلق-
.ريغصقشبماقمث



ةلالطإ
تيبلاىلإاهترايسدوقتسويسولاليماكتناك،ةيناثلاةعاسلامامتيف

برغىلإةدلبلاربعداتعملاكاهترايستداقدقتناك.يضايرلايدانلانم
مهيدلنأكلذببسسيلو،ةيندبلاةقايللكرابمويسولوكزكرموولسوأ
سانلانألامنإو،اتيفتيفاهلزـنمنمبيرقلازكرملانعةفلتخمتازيهجت
ناك.يـبرغلابناجلانماوناكدقف،رثكأاهبنيهيبشاوناكمويسولوكيف
.هلوبقلترطضافكيرإعمجاوزلاقافتانمًاءزجاتيفتىلإلاقتنالا
ناريجلاذفاوننمثعبنيءوضلاتأرو،ميقتثيحعراشلاىلإتفطعنا
موقاوناك...لعفلابمهعمملكتتملاهنكلةيحتلامهيلعيقلتتناكنيذلا
جودزمبأرممهيدلنيذلانيديحولااونوكيمل...حباكملاىلعتساد.كيرإ
كيرإناك.ةيئابرهكباوبأبديحولاناكهنكل،اتيفتيفعراشلااذهيف
زاهجىلعتطغض.كلذلهبأتنكتملفيهامأ،ءايشألاهذهبًاسووهم
امكو.تلخدوضبقملانعاهديتدعبأف،بابلاعفترافدعبنعمكحتلا
دعقملاىلعتنحنا.لمعلايفناكدقفكانهكيرإةرايسنكتمل،تعقوت
يآتكرامربوسنمقوستلاةبيقحوةيضايرلااهتبيقحبتكسمأويـبناجلا

نملزـنتنألبقةآرملايفاهسفنىلعةعيرسةرظنتقلأمث،هيأيس
ملاهنإذإ،ةديجلاحبودبتاهنإاهلاولاقدقاهؤاقدصأناك.ةرايسلا
يفيرلزـنموةيناثةرايسولصفنملزـنماهيدلورمعلانمنيثالثلاغلبت
،يقرشلابناجلايفةايحلاتناكفيكاهنولأسياوناكو.سيننمبرقلاب
نيبمهلوقعطبرتفيكبيرغلانم...سالفإلادعباهيدلاوعضونعو
ً.ايئاقلتنيلاؤسلا

ودبتتناكدقف؛نيقحماوناكدقل...ةيناثةآرملايفاليماكترظن
هنإ،ال...ةآرملافرطيفةكرحك؛رخآًائيشتأراهنأتنظ.ةديجلاحب
نعثحبلابتأدبو،ةرايسلانمتلجرتً.اددجمهناكمىلإطبهيبابلا
يفهتدعاقىلعلازياللومحملااهفتاهنأتركذتنيحلزـنملاحيتافم
.ةرايسلا

.ةريصقةخرصتخرصواليماكتتفتلا
عضتيهوءارولاىلإةوطخبعربتعجارتف،اهفلخًافقاولجرلاناك

امكانهنألسيل،ةماستباعمراذتعالاكشوىلعتناك.اهمفىلعاهدي
تحملاهنيحنكل.قالطإلاىلعٍذؤمريغادبهنألامنإو،راذتعالاىلإجاتحي



ودبيهنأوههيفتركفاملوأناكو،هدييفاهيلإهجوملاسدسملا
.ةبعلك

:لاق
دحأكانهنكيملنكل،سرجلاتننردقل...ركيببيليفيمسا-

.لزـنملايف
اهربخأدقف؛اهتوصيفشاعترالاىلعةرطيسلالواحتيهوهتلأس

:اهفوخءافخإاهيلعنأاهسدح
؟اذهلكَِمل؟هديرتيذلاام-
:لاقوةبضتقمةماستبافلكت
.تامدخ-

بتكميفقيرفلاعامتجاعطاقيوهونغاهيراهدهاش،تمصب
تحتنيسيلتيفلتقمةيرظنبيرستمدعبةطرشلاسيئررماوأرركيليراه
يراهنويعتقتلا،ةياهنلايف.مهريغوجاوزألاوءالمزللىتحالو،فرظيأ
.نغاهو

:ةعرسبهمالكمتخف
.هلوقتدرأاملكاذه..ً.انسح-
.ةفرغلارداغمث
حرسميفهودجوامعًاريرقتمدقيناكيذلاملوهنرويبليراهلاق

:هودجيملامعربكأةقدبوأ،غنلركلاةلاصيفةميرجلا
.لمكأ-
،ةيئانجةلدأيأدجنمل...راحتناهنأررقتىتحلمعلاأدبنمل-

نكيملنكل،حابصلااذهةرظنتيقلأدقل.نآلاةميرجلاحرسمثولتدقو
.هتيؤرلريثكلاكانه

:يراهلاق
.نيرتاكً،انسح-
:اهتاظحالمىلإنيرتاكترظن
يفايقتلالتاقلاونيسيلتيفنأىلعموقتكتيرظن..ً.انسح...معن-

يتلاةحضاولاةجيتنلاً.اقبسمكلذلطيطختلامتدقهنأو،غنلركلايدان
ينمتبلطدقوً،ايفتاهالصاوتدقاناكامهنأيهًاذإاهيلإلصوتلايغبني
.تاملاكملاةحئالنمققحتلا

:هبؤاثتتبكيوهويراهلاق



.معن-
:قاروألاتبلق
نيسيلتيففتاهتاملاكملرونيليتنمحئاولىلعتلصحدقل-

.دليهغروبلزـنمىلإاهتذخأمث،هتدايعفتاهولومحملا
:راكسرسفتسا
؟اهلزـنم-
دقل.نآلادعبهيلإبهذتللمعاهيدلدعيملذإ،عبطلاب-

لالخىضرملاءانثتسابراوزيألبقتسيملنيسيلتيفراديإنأينتربخأ
.مهئامسأبةمئاقهذهو.نييضاملانيمويلا

.مهنيبةلواطلاىلعاهتعضووفلملانمةقروتجرخأ
نييعامتجالانيسيلتيففراعمىلعةعلطمدليهغروب،تضرتفاامكو-

مث،لاصتالاةحئالىلعصاخشألاعيمجديدحتيفينتدعاسدقو،نيينهملاو
مامأرهظيو.نييعامتجالافراعملاو،نيينهملافراعملا:نيمسقىلإمهانمسق
وأةدراوتناكنإو،اهخيراتوةملاكملاتقوو،فتاهلامقرمهنملكمسا
.اهتدموةرداص

ديتسمل،ءامسألااوصحفتومهسوؤرنورخآلاةثالثلاىنحأنيح
ناكامبر.اهيدلجارحإلاىلعلئالديأظحليملهنكل،يراهدينيرتاك
نأيهةلكشملا.سيرنيفيفهتمدقيذلاحارتقالاب...كلذلكبملحدق
نيحهنكل.ىزغملاوهاذهو،ةلاحلاكلتىلعنوكينيحملحياليراه
ناكميفهآرامًادحأنأةركفهيلعرطيستتناكيلاتلامويلايفظقيتسا
يزمرقلانوللاةركف...هظاقيتساةظحلوبارشلاةجاجزهغارفإنيبام
ىلإةدوعلانمهتمحيتلاةركفلايهكلتتناك.ةئلتمملانيسيلتيفةنقحو
لدبنامدإ...لمعلاىلإةدوعللهتعفدامنإو،ازيريتةباوبيفلوبونومنيف
.رخآلا

:يراهلأس
؟نممقراذه-
:مامأللينحنتيهونيرتاكتلأس
؟دحاويأ-
.نييعامتجالافراعملاةمئاقىلعمقرىلإيراهراشأ
:لوضفبهيلإقدحتيهونيرتاكتلأس
؟تاذلابمقرلااذهنعلأستكلعجييذلاام-
هبلصتايذلاوهنييعامتجالافراعملانمصخشلااذهنأل-



نموهيلاتلابو،انهرومألامظنينموهلتاقلانأنظن.سكعلاسيلو
.لصتا

:ءامسألاةحئاللباقممقرلانمنيرتاكتققحت
ضيرمهنإ.نيتمئاقلااتلكىلعدوجومصخشلااذهنكل،ةفسآ-

ً.اضيأ
وألجروهأ؟وهنم.امناكمنمءدبلاانيلعنكلً،انسح-

؟ةأرما
:ءازهتسابنيرتاكتمستبا
.عبطلابلجر-
؟هنيدصقتيذلاام-
.بوتسفرآهنإ...يلوجر-
:ملوهرجفنا
؟بوتسفرآوهأ!بوتسفرآ-
:يراهلاق
.مهروزـنسنيذلاصاخشألاةحئالىلعأيفهيعض-
،اهنعيرحتلايغبنيتاملاكمعبسنمةحئالمهيدلتناك،اوهتنانيح

مقرءانثتساباهلكةعبسلاماقرألاعمقباطتتيتلاءامسألاىلإاولصوتدقو
لتقمحابصقوستللوروتسزكرميفًاقبسمعوفدمفتاهوهو،دحاو
.راديإ

:يراهلاق
.فتاهلانمبرقلابةبقارماريماككانهله.ددحملاتقولاانيدل-
:راكسلاق
.لخدملكدنعاريماككانهنأملعأيننكل.كلذنظأال-

.تاليجستةيأمهيدلتناكنإنمألاةكرشنمققحتلايننكمي
:يراهلاق
.ةعاسفصندعبولبقهوجولاعيمجبقار-
:راكسلاق
.مخضلمعاذه-
:يراهلاق
.ةدعاسملاهنمبلطتنأكنكمينمرزحا-
:ملوهلاق
.نوليتب-



.تنسحأ...حيحص-
راكسفتاهنر.ريمضلازخوبيراهسحأامنيب،هسأرملوهزه

.الةقرفلزوغيشريذةينغأب
لاصتالاهلهاجتةيفيكيفيراهركفامنيب،عمتسيوهوراكسادهاش

دعبفيصلايفاهلةديحولاهترايزذنماهريملذإ،تقولااذهلكتيبب
،هبجاوهتيدأتلالخنسروفلاهلتقمىلعهمولتالاهنأملعيناك.ةدالولا
نكمتيمليذلالفطلا...نسروفلاهلفطةيؤر:هيلعًاريثكناككلذنكل
لبهناكمإبناك؛ةئطخمتناكيتبنأةفرعموهتيؤرنمباشلايطرشلا
.نسروفلاهذقنينأهيلعناك

.ةملاكملاراكسىهنأ
اليماك.اهجوزلبقنماتيفتيفةأرماءافتخانعغالبإلامت-

نودنمنكلوةجوزتمً،اماعنيرشعوةعسترمعلانمغلبتسويسول
وعدتيتلاليصافتلاضعبكانهنكل،نيتعاسذنمغالبلالصودقل.لافطأ
يفاهيفاممًائيشعضتملاهنكل،فرلاىلعقوستللةبيقحكانهف،قلقلل
الاهنإ،جوزللًاقفوو.ةرايسلايفلومحملافتاهلاتكرتاهنأامك،ةجالثلا
تأراهنإجوزللتاراجلاىدحإتلاقدقو.هنودنمناكميألبهذت
عطتسيمل.امًادحأرظتنيناكولامكبأرملاولزـنملالوحعكستيًالجر
وأليمجتلاتارضحتسمىتحالودوقفمءيشكانهناكنإديدحتجوزلا
ريثكلاوسيننمبرقلاباليفمهيدلنيذلاصاخشألانمامهنإ.رفسةبيقح
له.امءيشنادقفلاحيفنوظحاليالمهنأةجردلتاكلتمملانم
؟هينعأامنومهفت

:يراهلاق
؟نيدوقفملاصاخشألاةدحويأرامً.انسح-
.بسحفعالطاىلعانئاقبإباوبغرمهنكل،رهظتساهنأنودقتعي-
:يراهلاق
ً.اذإلمكنلً،انسح-
هبسحأيراهنكل،عامتجالاةياهنىتحريرقتلاىلعدحأقلعيمل

دعبو.برتقيالوأبرتقيدقيذلاديعبلادعرلايودكوجلاىلعميخي
.يراهبتكمنمةعومجملاتقرفت،لاصتالاةحئاليفءامسألامهديدحت

ميخيءاسملاناكثيحهزتنملاىلإقدحو،ةذفانلاىلإيراهداع
مأبركف.مايألاترمامنيبًاسوملمكلذناكدقف،رثكأفرثكأركبمتقوب
اهمدقيناكيتلاةيناجملاةيبطلاتادعاسملاباهربخأنيحنيسيلتيفراديإ



ًانزحسيل؛اهعانقتطقسأةرملوألو،ءاسملايفتايقيرفألاىوهلاتاعئابل
سيئرلهلاقاميفيراهركفمث.بذككلذلكنأتخرصوً،اقنحامنإو
.يلاحلاتقوللفقوتدقيومدلامامحلانأوهو،قباسلامويلايفةطرشلا
...هنمبيرقوهامةيؤرىوسعطتسيمللفسألايفميخملامالظلايفو
امكجلثلاطقاستلاحيفةصاخوًابلاغكانهنوبعليةضورلابالطناك
هقيرطيفهآرنيحهدقتعاامكلذلقألاىلعوأ،ةيضاملاةليللايفلصح
ً.اريبكضيبأجلثلجرناك.حابصلااذهلمعلاىلإ

يولعلاقباطلايفغيربريكأيفلاريبيلةلجمريرحتبتاكمقوف
ناعقتنغناتدوسينةيرقوساشريكأةعلقتناك،ولسوأجيلخىلعلطملا
ةيكُلملاتناك.ولسوأيفنمثلاةظهابةصاخلاتاحاسملارثكأنمبرقلاب
وهامكبسحففرآوأبوتسفرآاهررحمولاريبيلةلجمكلاملدوعت
بولسأبًانيزمملسلاناك.سرجلايراهنرثيحبابلاىلعبوتكم
نمبابلايـبناجالكىلعًايودييلطمقيربإكانهناكامك،يلمع
.امهدحأببرهولهينجيساميفركفييراهأدبو،ربونصلابشخ

ناك...لخادلانمنيتوصةياهنلايفعمسيلىرخأةرمسرجلانر
ةكحضلجلجتلبابلاحتفً.ائداهوًاقيمعرخآلاامنيبً،اقرشمًاديرغتامهدحأ
-يعانصهنأيراهضرتفا-ضيبألاورفلانمةعبقرمتعتةأرمانمةيئاسن
.ليوطرقشأرعشاهتحتنمىلدت

:يراهتحملمث،تفتلتيهوتلاق
!كلذىلإعلطتأانأ-
:ةدياحمةربنبتلاق
ً.ابحرم-
:ةسامحباهتربنتريغهيلعتفرعتنيحاهنكل
.ًالهسوًالهأ-
:يراهلاق
.ًالهأ-
:هتلأس
؟كلاحفيك-
...وتللةريخألاامهتثداحمتركذتدقاهنأىرينأيراهعاطتسا

.نويلقدنفيفدوسألارادجلاىلعتهتنايتلاةثداحملا
.امكضعبنافرعتادوأوتنأً،اذإ-



،نيمدقلايفاحناك.هيديكبشدقورمملايفبوتسفرآفقو
نمرضخأًالاطنبوىريداكلابنوتيوفسيولراعشاهيلعةزـنكيدتريو
لوطبناكبوتسفرآنكل،رخآلجريأىلعًايئاسنودبيسناكناتكلا
لوصحلليكيرمأيسائرحشرميأحمطيهجوهيدلوً،ابيرقتهضرعويراه
ناتطاحمناتينايبصناواقرزنانيعو،ميمصتلاهيلعودبينقذ:هلثمىلع
.فيثكيدامررعشو،ديعاجتلاب

:يراهلاق
يراوحلامهجمانربيفترهظدقل.بسحفتايحتلاانلدابتدقل-

.ةرمتاذ
.ناباشلااهيأعارسإلاّيلع-
ىلعاهتاوطختعراستامنيب،تالبقلابوجلاألمتيهوكلذادوأتلاق

.توموأةايحةلأسماهنأولامكملسلا
:هديبكسميولوخدلابيراهلريشيوهوبوتسلاق
ىشخأ..ً.اضيأنيعللايراوحلاجمانربلاكلذلوحكلذناك،معن-

لأسأملةرملاهذهف،ةقفشللوعدتةجردىلإتلصودقروهظلابيتبغرنأ
...اهثحببموقتانهتناك.ةكراشملاىلعقفاوأنألبقعوضوملانعىتح
.نولمعيفيكفرعتكنأينعيامم؛مهعمتلمعدقل..ً.انسح

:هترشبىلإلقتنتبوتسدينمةرارحلابرعشيوهويراهلاق
ً.ايفتاهيـبلاصتالاباوفتكايتلاحيف-
نكميفيك.لوهايفتاهلاىلعًادجًاداجودبتتنكدقل-

؟كدعاسينأسئابيفحصل
.نيسيلتيفراديإغنلركلاةبعليفكليمزوكبيبطبقلعتمرمألا-
.لوخدلابلضفت...عبطلاب...نيسيلتيف...هآ-
ىلإرمملايفبوتسعبتمث،هئاذحنماهجرخيلهمدقيراهىول

ةيفاكةدحاوةرظنتناك.ةقشلايقابنعنيتجردبضفخنتسولجةفرغ
ءوضقرشأامنيب،سولجلاةفرغميمصتراديإىحوتسانيأنمةفرعمل
.ةذفانلاجراخجيلخلاىلعرمقلا

يكيتسالبيسرك...ثاثألانمةعطقرغصأىلعيمتريوهوبوتسلاق
:ريغص

ً.اقباسًاقيقحتيرجتكنأنظأ-
:ةكيرألاىلعسلجيوهويراهلاق
ً؟ارذع-



.كلذلصحفيكةفرعملءاروللعجرتمث،لحلابأدبتتنأ-
؟قباسةملكهينعتاماذهله-
.ةبيرغلاتاملكلامادختسابحأانأ.ملعأهللا-
؟هقدصتله؟انلحبكيأرام-
:بوتسكحض
ءيشأدبينإامذإ،يتنهمهذهف،ءيشيأقدصأالانأ؟انأ-

يههذه...هتشقانمبيلمعأدبيىتحةتباثةقيقحعمهباشتلابام
.ةيلاربيللا

؟ةيضقلاهذهيفكيأرامو-
ًانونجمناكامبروأ،نيسيلتيفليقطنمعفاديأرأمل.فووأ-

.ريياعملاىدحتتةقيرطب
؟لتاقلاوهنيسيلتيفنأدقتعتالتنأً،اذإ-
اهنأبداقتعالانعفلتختةيوركضرألانأبداقتعالاةشقانمنإ-

؟ةوهقلابرشتله.ةلدأمكيدلنأضرتفأ.ةحطسم
.تحمسولمعن-
:بوتسمستبا
يدلف،بذكأانأال...بارشلاوءاملاىوسيدلسيل...حزمأتنك-

كلذتدرأءاوسهقوذتتس...نغنيديبأةعرزمنمولحلاحافتلاريصعضعب
.درتملوأ

:طيحملاصحفتيليراهفقوامنيب،خبطملاىلإبوتسادع
.بوتسايةعئارةقشكيدل-

:خبطملانمبوتسخرص
ةنيفسكلاماهكلميناكسلجتثيحىلوألا.ققشثالثتناك-

يفراسمساهكلميناكفقأثيحةيناثلاو،للملاببسبًاقنشرحتناحجان
عربتويلهتقشعابمثنجسلالخدو،ةيلخادةراجتيفسلفأةصروبلا
ةيلخادلاةراجتلانمًاعونلمشيرمألااذهنكل؛ةيريشبتةمهمللاملالكب
؟الملف،نآلاةداعسرثكألجرلانأتعمسدقو.ملعتامك

رفصأًالئاسنايوحتنيسأكلمحيوهوسولجلاةفرغىلإبوتسءاج
.يراهلامهادحإمدقو،نوللاتهاب

ررقدقو،وجسنتسوأنميركمساهكلميناكفةثلاثلاةقشلاامأ-
نمعونكانهشيعيسهنأغيربريكأءانفةحاسمنوممصياوناكنيح
ءادوسلاقوسلايفلمعلاوريفوتلاوداصتقالادعبو.ىرخأةقبطىلإلاقتنالا



،ةلئاطغلابمهفلكرمألانكل؛اهئارشنمنكمتتاونسرشعلهرجأعفرو
نينثاعمهسفنبلقنلابماقفلقنلاةكرشفيلاكتعفدهناكمإبدعيملو
اهجاتحيهنأدبالمارغوليكةئامعبرأنزتةنزخهيدلتناك.هئاقدصأنم
دعبىلعريخألاملسللمهلوصودنعو،ءادوسلاقوسلانمهحابرأعاديإل
هرهظرسكناواهتحتيركمسلاعقووةنزخلاتقلزـنا،ةوطخةرشعينامث
عم،اهنمءاجيتلاةقطنملايفةحصميفنآلاشيعيهنإ.للشلاببيصأو
هنكل،ةريحبدرجماهنأنممغرلاىلعو.نافوسنيتسوأةريحبىلعةلالطإ
.لقألاىلعةلالطإبعتمتي

قدحيوهسأكنمبرشيوهو،ةذفانلابناجىلإًافقاوبوتسناك
.جيلخلاىلإ

.نيسيلتيفراديإعمكتلصنعلءاستناننإ-
باشكةقيشرهتكرحتناك.ةيحرسمركشةكرحىّدأوبوتسرادتسا

.نيرشعلاوةيداحلايف
انكاننأفدصيامك،يـبيبطناكدقل...ةيوقةملكاهنإ؟ةلص-

هلعفيناكامف...غنلركلابعلنانك...ءيشلكاذهً.اعمغنلركلابعلن
،معن.ديلجلافظنيوًارجحعفديناكهنأنمرثكأبهفصونكميالراديإ
.رمألاهيلعناكاماذهنكل،تيمهنأملعأ

:هسمينأنودنمةلواطلاىلعحافتلاريصعسأكيراهعضو
؟ناملكتتامتنكمع-
.سيئرلكشبيمسجنع-
ً؟اقح-
!يـبيبطناكدقل-
؟كمسجيفءايشألاضعبرييغتتدرأتنأو-
:ةسامحببوتسفرآكحض
نأملعأ،عبطلاب.كلذنمّيأبمايقللةجاحيأبطقرعشأمل-

ىلإامونوهدلاطفشكةفيخسلاةيليمجتلاتايلمعلاهذهلثمبموقيراديإ
الأ.ققحملااهيأةضايرلاسرامأانأف؛جالعلاىلعةياقولالضفأيننكل،كلذ
؟حافتلاريصعبحت

:يراهلاق
.لوحكلاىلعيوتحيهنإ-
:هسأكلمأتيوهوبوتسلاق
.كلذليختأال!ً؟اقح-



؟اهلوحنوشقانتتمتنكيتلامسجلاءازجأيهامًاذإ-
ينجعزتيهو،سنتلابعلببسبيقفرميفةباصإيدل.قفرملا-

نيرمتلالبقملأللنكسملوانتبقمحألايناصوأدقل.غنلركلابعلأنيح
دقتعأال.ةرملكيفيتالضعدهجأتنكيلاتلابوً،اضيأباهتلالاحبكيهنأل
يغبنيالنكل،تيمبيبطنعملكتناننألهيلعىوعدعفريلعنأ
شيعنلانكامذإ؛ديجرمأملألانأل،ملألانيكستلبوبحلالوانتكيلع
.ملأللنينتممنوكننأيغبني...هنودب

ً؟اقح-
:توصللمتاكلاكيمسلاةذفانلاجاجزىلعهتبابسببوتسرقن
ةبذعهايمىلعةلالطإلاكتسيلةلالطإلاهذهفلءاستتتنكنإ-

؟لوهايكلذكسيلأ
.ةلالطإيأيدلتسيل-
ً.اروظنمكحنمتةلالطإلاف.ةدحاوىلعلصحتنأيغبني!ً؟اقح-
تاملاكمرخآبةحئالرونيليتةكرشانتطعأ.روظنملانعثيدحلاب-

؟هتافولقباسلامويلايفناثدحتتامتنكمع.ةيفتاهلانيسيلتيف
سأكيهنيوءارولاىلإينحنيوهوبارغتسابيراهىلإبوتسرظن

ً:اقيمعًاسفنذخأمث،حافتلاريصع
.قفرملانعناككلذنأضرتفأيننكل،انملكتاننأىسنأتدك-
ىلعهتبعلبدمتعييذلارسيملابعالنأةرمركذدقوكسيرتناك

لماعتناننأنممغرلاىلعف،ةراسخللضرعمعادخلابساسحإلاىلعهتردق
امديجلاعداخملازييمتىلعنيرداقريغاننكل،بذكننيحيحطسبولسأب
هدرفمبصخشلكلبيلاسألاهذهعيمجفينصتبقدصوةدورببمقنمل
يفدمتعيملاذل،قحموكسيرتنأنظييراهناك.وكسيرتيأرلًاقفو
.هدسجةغلوأهتوصوألجرلاريباعتىلعبذكيبوتسنأبهتعانق

:يراهلأس
؟نيسيلتيفلتقممويةنماثلاوةعبارلاةعاسلانيبتنكنيأ-
:هبجاحبوتسعفر
دحأيأوأانأهفرعأنأيغبنيامةيضقلاهذهيفلهً؟اقح-

؟يئارقنم
؟تنكنيأ-
؟كلذكسيلأ...جلثلالجرىلعاوضبقتملمكنأحضاولانم-
.بوتسايةلئسألاحرطبيلتحمسكنأولًانتممنوكأس-



...عمتنكدقلً.انسح-
.ةينايبصةماستبابةأجفههجوقرشأامنيبفرآتمص
.نيسيلتيفتومبةقالعيلنأىلإحملتكنإ.ةظحلرظتنا،ال-

.ضارتفالااذهبلبقأيننأينعياذهفبيجأستنكنإو
لاؤسلانعةباجإلاتضفركنألجسأنأةطاسببيننكمي-

.بوتساي
:هسأكبوتسعفر
سانلاعفدنةكرحاهنإ.لوهايةفورعمةسكاعمةكرحهذه-

اليننأىلإهبتناكوجرأ،نكل.سانلا...ةفاحصلا...مويلكاهمادختسال
يفركفأيننإيأ،ةظحللاهذهيفةباجإلانعمجحأامنإو،ةباجإلاضفرأ
.ًاليلقرمألا

:هسأرزهيكانهيقبثيحةذفانلاوحنىشممث
اذاموأبيجأستنكنإدعبررقأملامنإو،ضفرأالانأ-

.راظتنالاكيلعءانثألاهذهيفو؛لوقأس
.تقولانمعستميدل-
:بوتسرادتسا
ىضماميفتنلعأدقيننكل،لوهايهردهأنأيونأالانأو-

نألمآ.ةيصخشلايتهازـنيهاهجاتنإلئاسوولاريبيلةلجملامسأرنأ
.عضولااذهلالغتسابمزتلميفحصكيننأردقت

؟لالغتسا-
،انهيفحصقبسلةريغصةيرذةلبنقىلعسلجأيننأملعأ-

يفئطاخءيشدوجونعةركفىندأاهيدلةفيحصنمامهنأضرتفأو
نعيندعبيسكلذفنآلاتاباجإةيأكتيطعألاحيفو.نيسيلتيفلتقم
تسلأ.ةلصلاتاذتامولعملانعلاؤسلانمنكمتأنليلاتلابو،تاهبشلا
؟لوهايًاقحم

بوتسنأو،كلذهيلإيدؤيسامعةضماغةركفيراهىدلتناك
.عقوتيناكاممىكذألذن

:يراهلاق
كتقحالمنكميهنأةفرعملامنإو،تامولعملاىلإةجاحبتسلتنأ-

.اهتابجاوءادأنعةطرشلاكتقاعإببسبًايئاضق
:ةسامحببوتسكحض
،اهبريكفتلايلعئدابميدليلاربيلويفحصكيننكلو،تنسحأ-



ىوقلطورشنودنميتامدخميدقتيلعناكنإيهانهةيضقلاف
.ةمكاحلانوناقلاوماظنلا

.هتيرخسءافخإنودنمتاملكلاقصبيناك
؟ةقبسملاكطورشيهامو-
.ديكأتلابتامولعملليرصحلالقانلانوكأنأ-
لقننمكعنمىلإةفاضإلاب،يرصحلالقنلاقحكحنميننكمي-

.صخشيأىلإتامولعملا
:هلاورسيـبيجيفهيديبوتسرشح
تامولعميدلنكل،فسأللناكميأىلإانلصوينلاذهً،انسح-

صخشلالوحكوكشىلإتلصوتدقةطرشلاتناكنإامةفرعملةيفاك
.حيحصلا

.كرذحأيننإ-
:بوتسدهنت
لماعتتنميفريكفتلاكيلعنكلً.اقبسمينترذحدقلً،اركش-

رضحيسثيح،ازالبلايفىربكةلفحميقنستبسلاموي.لوهايهعم
لاريبيلةلجمةدالوىلعًاماعنيرشعوةسمخرورمبلافتحاللفيضةئامتس
نعريبعتلاةيرحقئاوعهباجتتناكاملاطلةلجملةبسنلابًائيسسيلاذه.
له.اهدوجونممويلكيفًاينوناقةثولملاهايملايفترهظيتلايأرلا
ً؟اماعنيرشعوةسمخرورمدعبةمكحملايفةيضقرسخننأنكمي
هفرعتةطرشلانأدقتعأ.نهوركناهوجانيماحمعمعوضوملاشقانأس
؟لوهاي

امببابلاىلإةيفخةكرحببوتسراشأامنيب،ةبآكبهسأريراهزه
.تهتنادقةرايزلانأربتعيهنأهانعم

:بابلابناجىلإةلاصلايفافقوامنيببوتسلاق
تماقلاحيفةنكممةقيرطيأبةدعاسملاميدقتبمكدعأ-

.انتدعاسمبةطرشلا
لثمدقعننأانلةبسنلابليحتسملانمهنأًامامتملعتتنأ-

.قافتالااذه
:بابلاحتفيوهوبوتسمستبا
...وتللهيلإانلصوتيذلاقافتالانعةركفىندأكيدلتسيل-

.بيرقامعًاددجمكتيؤرعقوتأ.نوفرعتالمكنإ



:بابلاحتفيوهويراهلاق
.بيرقامعًاددجمكتيؤرعقوتأمل-
يهوتلاقو،هتقشىلإتاجردلارخآدعصتيهوليكارتلورهف

:هيعارذنيبامىلإللستت
.تعقوتدقل،ىلب-
كلذدعبو،اهئاذحبعكبهقلغتلبابلاتلكرو،لخادللهتعفدمث

:تلاقو،مهنبهتلبقواهيديبهسأربتكسمأ
ريغانأيننكلزاتمموديجهنإ.سايثامعمريخبتسيلرومألا-

.ةديجلا
؟ةلكشملاام-
مث،يمالحألجراذهنأركفأوسايثامىلإرظنأ.فرعأينتيل-

ضعبديرأيننألهمجاهأف،هرانمرضأنألواحأفيرانمرضيهنأركفأ
اليننكلًادجًاديجرمألانوكينأنكمملانمناك؟ينمهفتله.ةعتملا
...عيطتسأ

.هنيلوقتامعمسأيننكل،كلذليختيفةبوعصدجأ.ممم-
:ةوقبهنذأةمحشتدش
ةرورضلابينعتالانضعبىلإنيقاتشمًامئادانكاننأةقيقحنإ-

.يراهايةديجتناكانتقالعنأ
لكشتلاهنمربكألاةقلحلابلصتتةريغصناخدةقلحيراهبقار

.هبركفاماذه...ىلب...معن...ةينامثمقرلا
:تلاق
ةفصلاهذهىلإرظنا،لاثملاليبسىلع.راذعأنعثحبلابتأدب-

.هيبأنعسايثاماهثرويتلاةكحضملاةيدسجلا
؟ةدحاويأ-
.اهببسبًاليلقجرحلابرعشيهنكلزيممءيشال-
.ينيربخأايه-
نأةيادبلايفنظأتنكدقو،ةيمهأيأرمأللسيل.الال-

لواحأيننأولامك؛جعزمهنأرعشأانأفنآلاامأً،ادجفيرظهجرح
...ـل...ـلرذعكهفاتلارمألااذهيفبيعداجيإ

.تتمصمث
:يراهلمكأف
.انهىلإكئيجمل-



.تضهنوةوقبهتقناع
:مهجتبتلاق
.دوعأنل-
لطهامنيب،يراهةقشليكارترداغنيحليللافصتنمتقولاناك

حابصمتحتًاعمالهلعجيلتلفسألاىلعتماصلاوفيفخلارطملاذاذر
اهتبكرمث،اهترايستنكردقتناكثيحاتاغريبسنيتسىلإتفطعنا.عراشلا
ًايوديةبوتكمةقرودوجوتظحالنيحكرحملاليغشتىلعتكشوأو
ةءارقةلواحماهتطقتلاوًاليلقبابلاتحتف.جاجزلاةحسامتحتةعوضومو
ً.ابيرقترطملااهلسغيتلاةباتكلا

ةرهاعلااهتيأتومنس
عراشلايفَرتملو،ةديحوتناكاهنكل،اهلوحترظنوليكارتلفجأ

يأرتملً؟اضيأاهيلعقاروأكانهله.ةنوكرمىرخأتارايسىوس
تناكنيأةفرعمدحأناكمإبناكامذإ،ةفدصهذهنأدبال.ةدحاو
تلغشمث،اهتمرواهيعبصإنيبةقرولاتكسمأو،ةذفانلاتحتف.اهترايس
.قيرطلايفتقلطناوكرحملا

ًادحأكانهنأبروعشةأجفاهدوار،نيفسلافيلوأعراشةياهنلبق
سيل...يـبصهجوتأروتتفتلاف،اهيلإقدحيويفلخلادعقملاىلعسلجي
ىودامنيب،حباكملاىلعتطغض.فولأمريغرخآيـبصهجوامنإوغيلوأ
ةرايسقوبلبضاغتوصردصمث،تلفسألابتاراطإلاكاكتحاتوص
باشلاهجوتأرو،ثهلتتناكامنيبةآرملايفتقدح.تارمثالثىرخأ
يهوًاددجمةرايسلابتقلطناف،ةرشابماهءارويتلاةرايسلايفبوعرملا
.شعترت

تناكامنيب،ضرألابةقصتلمتناكولامكرمملايفلافكيليإتفقو
.قالطإلاىلعءايشألاليختتنكتمل...فتاهلاةعامساهديبكسمت

.نيترماهمسابهيردنأاهادانىتحهبتنتمل
:لاق
؟لصتملانم-
.أطخمقرلا.دحأال-
عطتستمل...عطتستملاهنكلاهيلإهمضتنأتدارأ،شارفللايوأنيح

.ةسندميهفكلذبمايقللاهسفنعفد
:لاقدقفتاهلاىلعتوصلاناك
.ةرهاعلااهتيأتومنس...تومنس-



زافلت
نماوققحتدقاوناكيلاتلاحابصلايفقيقحتلاقيرفعمتجانيح

.دحاوىوسَقبتيملو،تاربنيرتاكةحئالىلعةعبسلصأنمءامسأةتس
:اهسفنةظحللايفراكسسونغاموملوهنرويبلءاست
؟بوتسفرآ-
ً.ائيشنيرتاكلقتمل
:يراهلاق
نأيلحضوأدقو،فتاهلاربعنهوركعمتملكتدقلً،انسح-

الوأبايغةجحهيدلتناكنإهليلاؤسنعةباجإلاببغريالبوتس
مدعبلماكلاقحلابعتمتيهنكل،بوتسلاقتعااننكمي.رخآلاؤسيأوأ
نلعننأوهكلذنمهققحنسيذلاديحولاءيشلا.حيرصتيأبءالدإلا
لوقيبوتسناكنإوهنآلالاؤسلاً.اقيلطلازيالجلثلالجرنأملاعلل
.ليثمتدرجمكلذناكنإوأةقيقحلا

:مهجتبراكسلاق
؟لبقنماذهبعمسنم!مرجمريهاشملارابكنمًاصخشنكل-
:ملوهلاق
.ياغنيفرامدلاووروتكيبسليفونوسبميس.ج.وأ-
؟روتكيبسليفاذهنمو-
:يراهلاق
ةسالسبمكيأراممكعيمجيلاولوقتنألضفألانمنوكيس-

؟ملوهايهيفخيامبوتسىدلله.ةيادبلانمو
:هيفلاسملوهنرويبكرف
ناكملثمحضاولاؤسنعةباجإلاديريالهنأةبيرللريثملانم-

.نيسيلتيفتامنيحهدجاوت
؟تارب-
اميفو.ٍلسمرمأةهبشطحمهنوكنأدجيبوتسنأدقتعأ-

اهتروصززعتيهف،عقاولايفسكعلالبً،ائيشينعيالاذهفهتلجمبقلعتي
يأرلارايتهجويفتابثبفقيميظعلاديهشلا...نوناقلانعةجراخلا
.ماعلا

:ملوهلاق



امنإوً،ابنذمناكولرطاخيلناكام.ييأرريغأانأ.يأرلاكقفاوأ-
.يفحصقبسبموقيسناك

؟راكس-
رومألالعفلابمكدحأمهفله.ءارهدرجماذه...عداخيهنإ-

؟ئدابملاوةفاحصلابةقلعتملا
.نيرخآلانميأبجيمل
:يراهلاق
انيلعنإفةقيقحلالوقيهنأونوقحمةيبلغألانأضارتفابً،انسح-

ىلعهبريكفتلااننكميدحأنملهً.امدقيضملاونكميامعرسأبهداعبتسا
؟نيسيلتيفلتقمتقويفهعمنوكيدقهنأ

:نيرتاكتلاق
نإيلتلاقولاريبيلةلجميفاهفرعأةاتفبتلصتادقل.ال-

يفًاديحوىقبيبلاغلايفوهف؛لمعلاتاعاسجراخًايعامتجاسيلبوتس
.رمألايفاملكاذه...تاديسلاضعبهروزتامك،غيربريكأيفهتقش

ناكيذلاسمحتملابلاطلابهركذتتناك...نيرتاكىلإيراهرظن
.لماكيساردلصفبتارضاحملاقبسي

:راكسلاق
؟عمجلاب!تاديس-
نمبرقلابهئاقببروهشمبوتسنإ،يتقيدصهتلاقاملًاقفو-

ىقرتالاهنإةرشابماهللاقهضورعدحأتضفرنأدعبف.لسعلا
.رخآلاجمبلمعلايفركفتنأاهيلعنإو،ةيفحصكهتاعقوتل

:راكسسمه
.نيهجوبلذن-
:نيرتاكتلاق
.ةئيسةيفاحصعقاولايفاهنكل؛يهوتنأاهكراشتتةصالخاهنإ-
.كحضلابملوهويراهرجفنا
:ضهنيوهويراهلاق
،تابيبحلاضعبءامسأكؤاطعإاهناكمإبناكنإكتقيدصيلأسا-

هديرأ.اهسفنةلئسألامهيلعيحرطاوةلجملايفظوميقاببيلصتااهدعبو
.انبايه...هعبتتناننأرعشينأ

:كرحتتمليتلانيرتاكتلاق
؟كنعاذامو-



؟ينعاذام-
.عداخيبوتسنأنظتتنكنإانربختمل-
:يراهمستبا
.ةلماكةقيقحلالوقيالديكأتلابهنإً،انسح-
.هيلإنورخآلاةثالثلارظن
لالخنيسيلتيفووههنعثدحتيناكامركذتيالهنإلاقدقل-

.امهنيبةيفتاهةملاكمرخآ
؟و-
مويلايفهعمملكتتتنكيذلاصخشلانأتفشتكالاحيف-

يفققدتوةرشابمةثداحملاركذتتنلأ،رحتناًالسلستمًالتاقناكقباسلا
؟امءيشنيمختكيلعناكنإكسفنلأستواهليصافت

.ءطبباهسأرنيرتاكتزه
:يراهلاق
يـبجلثلالجرلصتيدقاذامل:وههيفركفأيذلارخآلاءيشلا-

لواحيوسأيلابرعشيعقوتامكهنمبرتقأنيحو،هنعثحبأنأينربخيل
؟جلثلالجروهنيسيلتيفنأولامكرمألالعج

:نيرتاكتلاق
عفادهيدلناكامبر.ةيادبلاذنمةركفلايههذهتناكامبر-

كداقدقو...امهنيبقباسفالخةيوستلنيسيلتيفىلإماهتالاعباصأهيجوتل
.ةيادبلاذنمقيرطلااذهىلإ

:ملوهحرتقا
مث،ءاطخألاباكترالكعفديس...كتميزهيفهبولسأاذهنإوأ-

.ءودهبكيلعرصتنيس
:راكسقعز
يراهنيبيصخشهنأولامكودبيرمألالعجتكنإ،رظتنا-

.جلثلالجرو
.تمصبققحملاىلإنورخآلاةثالثلارظن
:راكسسبع
؟كلذكوهله-
:بجشملاىلعنمهترتسيراهذخأ
نإاهليلوقتنأوً،اددجمدليهغروبيروزتنأنيرتاكايكديرأ-

لمحتأسانأ.ىضرمللةيبطلاتالجسلاىلإرظنلاانلوخيًاحيرصتكيدل



يأ.بوتسفرآنعهفشككنكميامةفرعميلواحو...يسفنبكلذةيلوؤسم
.هقحالأنألبقرخآءيش

:ملوهلاق
.ةيفتخملازتالسويسولاليماك...اتيفتيفةأرملاكلت-
.ةرظنقلأوملوهايبهذا-
:راكسلأس
؟تنأهلعفتسيذلاامو-
:ًاليلقيراهمستبا
.رسيملابعلملعتأس-

ققشلاعمجمنمسداسلاقباطلايفوكسيرتةقشجراخهفوقودنع
نيحهدواريناكيذلاهسفنروعشلايراهدوار،رنغورفةحاسيفديحولا
اذهناك.لاسبوأيفتازاجإيفمهلكنورخآلاناكوًاريغصًايبصناك
عيمجباوبأسارجأنرينأدعبريخألاسئايلاهفرصتوريخألاهأجلم
،بابلا-يقيقحلاهمساوهو-وشيرتنروجبسأوأوكسيرتحتف.تويبلا
هنألبقنمفرعيناكامكنآلافرعهنأل؛يراهىلإمهجتبقدحو
.ريخألاأجلملا

ًارتمنيثالثنمسولجةحاسمىلإةرشابميدؤييمامألابابلاناك
تناك.مونوسولجةفرغوأحوتفمخبطمعم،ةهدراهتيمستنكميًاعبرم
،نتنلاءاوهلاومادقألاحئاورىلعشاتعتايريتكبةحئار...ةقناخةنتنلاةحئارلا
وكسيرتناك.سيفاتقيقدلانكليماعلايجورنلاحلطصملاهوعديامكوأ
ناك.وكسيرتبقلثروامكهدلاونمقرعتلاةريثكهمدقثرودق
.ةحئارلاصتميبشخلانأهداقتعال؛مئادوحنىلعًاباقبقلعتني

مدقةحئارنعهلوقنكمملانميذلاديحولايـباجيإلاءيشلاناكو
،ضوحلايفةسدكملاقابطألاةحئارىلعىغطتاهنأوهنبالاوكسيرت
ىلعاهعضويتلاقرعللةبرشتملاناصمقلاو،ةئلتمملارئاجسلاةضفنمو
يهةقرعتملاوكسيرتمدقنأحجرملانمهنأيراهلرطخ.فجتليساركلا
يفملاعلاةلوطبتايئاهنفصنلالخنونجلادحىلإهموصختعفديتلا
.ساغيفسال

:وكسيرتلاق
.ةليوطةدمتضم-
.يلتقولاضعبكيدلنأعئارلانم.معن-



يذلا-يراهلخدف،ةتكنلاقدقيراهنأولامكوكسيرتكحض
-ةفرغلاهذهيفيرورضوهاّممرثكأتقويأءاضقببغرينكيمل
:عوضوملابلصيفةرشابم

كسفانمنأةيؤرىلعكتردقلوحطقفروديرسيملاملً،اذإ-
؟بذكي

.ةيعامتجالاتالماجملالهاجتعناميناكوكسيرتنأُدبيمل
ةيلضفألاوتايئاصحإلابةقلعتمرسيملاةبعلنأسانلانظي-

نيبعاللاعيمجفةيلاعتايوتسمىلإتلصووتبعلنإكنكل،تالامتحالاو
ام.كانهرودتالةكرعملااذل،بلقرهظنعتايلضفألانوفرعياهدنع
ىلإبهذأنألبق.نيرخآلاةءارقىلعمهتردقوهنيقابلانعةبخنلاّزيمُي
نوبعليمهوةبخنلاةيؤريناكمإبناكو،ةبخنلاهجاوأسيننأتفرعساغيف
مهنمدحاولكةساردوتاقلحلاليجستبتمق.ةيئاضفلازرلبماغةانقىلع
-مههوجوريباعتتبقارو،ءطببضرعلاةداعإبتمقمث.نوعداخيمهو
دعبو.رركمفرصتلكوهنولعفيوهنولوقياوناكامو-ليصافتلاطسبأىتح
بولسأكامءيشًامئادكانهناك،ةليوطةرتفلكلذىلعتلمعنأ
نيحو...هقاروأىلعتبريرخآلاو،هفنأيتحتفعّسويناكمهدحأ...رركتم
يدلنأفسأللنيبتنكل،حبرأسيننأنمًادكأتمتنك،جورنلاترداغ
.رثكأةحضافريباعت

ريغهدسجلعجامم؛جيشنلانمعونكوكسيرتكحضتوصادب
.فجتريمظتنملا

ناكنإةفرعمكنكميلهفباوجتساللًاصخشترضحأنإً،اذإ-
؟الوأبذكي

:يفنلابهسأروكسيرتزه
ىلعلصحأنأيغبني،ةيادبلايف.ةطاسبلاهذهبسيلرمألا-

ةداعإيننكمياهدعبو،عداخيىتمفرعألقرولاةيؤريلعمث،ليجست
ةلآللثاممرمألا.فلتخملكشبهلعفيامليلحتو،هتيادبىلإطيرشلا
لوقيصخشلالعجت،رابتخالايرجتنألبقف؟كلذكسيلأ،بذكلافشك
ىلعلصحتلتاجرخملاأرقتكلذدعبوً،ابذاكًائيشمث،همساكًاحيحصًائيش
.ةيعجرمطاقن

:يراهمتمت
.مليفىلعةحضاوةبذكوةحضاوةقيقح-
.ءيشنامضيننكميال،فتاهلاىلعكلتلقامك،نكل-



دقتناكيتلاةفرغلايهو؛ملألاتيبيفنوليتبيراهدجو
تيبناك.تاقرسلاةدحويفلمعتتناكنيحاهيفاهتقومظعمتضق
ةبقارملاتاريماكريرحتوةبقارملاتادعمبًائيلمو،ذفاوننودنمًابتكمملألا
ليجستيفتاوصألاوأةشوشملاتاطقللايفصاخشألاديدحتوروصلاريبكتو
يفيعرشلابطلامسق؛كسينكيتميركةسيئرنآلااهنكل،شوشميفتاه
.ةمومأةزاجإيفاهنأامك،نيلاسنيرب

اهيتنجوىلعًادوروةفاجلاةرارحلاتعضوامنيبنطتتالآلاتناك
.نيتفافشلاونيتبحاشلا

:هئارونميديدحلابابلاقلغيوهويراهلاق
ً.ابحرم-
.جارحإلابنارعشيامهواقناعتوةقيشرلاوةريغصلاةأرملاتضهن
:تلاق
.ًاليحنتحبصأ-
:هيفتكيراهزه
؟لاحلا...فيك-
،يكبيامًاردانو،ءاشيىتملكأيو،ديرينيحمانيرغيرغ-

ً.ايلاحءيشلكاذهيلةبسنلابو
نكل،سنيملهنأرهظيلنسروفلاهلوحامءيشلوقهيلعنأركف

.هلاحنعهتلأسكلذنمًالدبو،ِتأتملةبسانملاتاملكلا
:يسركىلعيوهيوهولاقف
تقوىلعرمألادمتعي...عيظفعبطلاب..ً.ائيستسل...ريخب-

.لاؤسلا
ةشاشلاىلعسانلاأدبفرزىلعتطغضوزافلتلاةشاشىلإتتفتلا

:قوستللوروتسزكرمىلإءارولاىلإضكرلاب
؟مويلاو-
ًاصخشدراطأيننأبروعشيدل.بايترالانونجبباصمانأ-

هديرياملعفلينعفديهنأو،ىضوفلابءيلمءيشلكنأو،يـببعالتي
؟روعشلااذهنيفرعتله.ديدحتلاب

.رغيرغهتيمسأدقل.معن-
:تلاقوطيرشلاتفقوأ
؟هيلإتلصوتامةيؤرديرتله-



عتمتتنوليتبنأبيرغلانمنكيمل...برتقيلهيسركيراهعفد
لوؤسملاغامدلانمءزجلايهو-ةيلزغملااهنهذفيفالتنأو،ةصاخةبهومب
تناكاهنأةجردل؛ةساسحوةروطتم-اهديدحتوةيرشبلاهوجولانيزختنع
.نيمرجمللسرهفمفلمك

:تلاق
؛ةيضقلايفنيطروتملاصاخشأللمكيدليتلاروصلاتصحفتدقل-

انؤاقدصأودبيفيكفرعأانأو...مهريغودوهشلاولافطألاوجاوزألاك
.عبطلابىمادقلا

:فقتيهوتلاقمث،ىرخألاولتةظحلروصلاتكرح
.انه-
صاخشألانمةعومجمرهظتلةشاشلاألمتوةدمجمةروصلاتناك

.دوسألاوضيبألانوللاب
يتبعمروصلاصحفتاملكاهرهظييتلااهسفنةقامحلابيراهلاق

:نول
؟نيأ-
.ةروصلاهذهيفهسفنصخشلاهنإ.انه-
.اهفلمنمروصلاىدحإتجرخأمث
كبقعتييذلاصخشلاوهاذهنوكينأنكمملانمله-

؟يراهاي
ةعامسعفروءطببهسأرزهمث،لوهذبةروصلاىلإيراهقدح

.نيتيناثدعبتاربنيرتاكبيجتلفتاهلا
.ةلحريفبهذنس...بأرملايفينيقالوكفطعميدترا-

بنجتلنيفوتسروجامونيفغروبنيناروأيعراشربعهترايسيراهداق
.نيفداتسغوبيفرورملاتاراشإ

:نيرتاكتلاق
...ةبقارملاتاريماكروصةدوجف؟وههنأنمةدكأتمتناكله-
.وههنأينعياذهفوههنإنوليتبتلاقاذإ...ينيقدص-

.هفتاهمقرىلعيلصحاو،ةرشابمتامالعتسالابيلصتا
:نيرتاكتلاق
.لومحملايفتاهىلعهتظّفحدقل-
:اهبيراهقدح



؟مهنيلباقتنملكعماذهنيلعفتله!؟هتظّفح-
يهتنتنيحةعومجملافذحأمثةعومجميفمهعضأ.معن-

...فذحلارزىلعطغضتنيحعئارروعشهنإ...كلذةبرجتكيلع.ةيضقلا
ً.اقح

.فوهيفرفصألالزـنملالباقميراهفقو
.ةملظمذفاونلاعيمجتناك
:نيرتاكتلاق
؟كلذليختتأ...ركيببيليف-
هيدلنوكتدقف،هعمةثداحمءارجإبطقفبغرناننأيركذت-

.نيسيلتيفبلاصتاللةحضاوبابسأ
؟قوستللوروتسزكرميفًاقبسمعوفدمفتاهنم-
اهتبقرىلعةقيقرلاةرشبلاتحتضبنلاناك...نيرتاكىلإيراهرظن

.تيبلايفسولجلاةفرغةذفانىلإًاديعبهرظنبحاشأمثً،ايئرم
.انبايه-
:لومحملاهفتاهنرةرايسلاباباهبكسمأيتلاةظحللايفو
.معن-
ةريصقلمجبملكتييقبهنكلً،اجاتهمرخآلافرطلاىلعتوصلاادب

بارغتساب؟اذامةملكوةمهمهلاضعببمالكلايراهعطاقامنيب،ةحضاوو
؟نيأو

.رخآلافرطلاتمص،ةياهنلايفو
:يراهلاق
ةيروديترايسبرقألاسرإمهنمبلطاو،ثداوحلامسقبلصتا-

عمجملايـبناجدنعاوفقوتينأمهربخأو،تارافصيأنودنمنيفسفوهل
ركيبحبصينأديرنالو،لخادلايفهبًاهبتشمكانهنأل...؟اذام...ينكسلا
؟موهفم،ةيبصعرثكأ

ً.اموهفمناككلذنأحضاولانم
جرخأمثثحبوتازافقلاةنازخحتفونيرتاكمامأيراهىنحنا

:دافصألا
يفةرايسلاىلعتامصبلاضعبهلاجردجودقل.ملوهكلذناك-

.ةيضقلايفىرخألاتامصبلاباهونراقوسويسولبأرم
ريثكلاّمضتةقلحيفًاعوضومناكيذلا-ةرايسلاحاتفميراهجرخأ

نمًايندعمًاقودنصجرخأومامأللىنحناو،لاعشإلاةحتفنم-حيتافملانم



سدسمجرخأو،قودنصلاحتفولفقلايفًاحاتفملخدأمث،دعقملاتحت
:ةريصقةروساماذدوسأنوسيووثيمس

.ةيمامألاةذفانلاىلعةدحاوعمًاقباطتاندجودقو-
نإاهسأرنمةزهبترسفتساو،ةرئادلكشىلعاهمفنيرتاكتلعج

.رفصألالزـنملاناك
.ركيببيليفذاتسألا.معن-
نمناكامكًائداهيقباهتوصنكل،ناعستتتاربنيرتاكينيعىأر

:لبق
.بيرقامعفذحلارزىلعطغضأسيننأرعشأ-
تاصاصردوجونمققحتيوسدسملاةناوطسأحتفيوهويراهلاق

:تارجحلاعيمجيف
.امبر-
ةارابملءامحإلابموقتتناكولامكرخآلبناجنماهسأرتزه

:ةمكالم
.لكشلااذهبءاسنلانافطخينالجركانهنوكينأنكميال-
.يقطنمضارتفا-
،اهتسامحيفاهلهتكراشممدعببسنعلءاستيوهويراهاهبقار

اذهلكنألكلذناكله.لاقتعالابةوشنلاوةداعسلللصحامعو
ءافطإلجركنوكوًارخأتملوصولابغرافلاروعشلاببيرقامعلدبتسيس
رخآءيشكانهناكامنإو،ءيشلكسيلاذهنكل،معن؟ماكرلاقشنتي
نمتاليجستلاوتامصبلاف،رمتسمكشهيدلناك.نآلاهبساسحإلاهنكمي
ً.ادجةلهساهنكلةمكحملايفًاليوطًاتقوقرغتستدققوستللوروتسزكرم
سيلاذه.ةلذتبملاءاطخألاكلتلثمبكتريملوهف،اذكهنكيمللتاقلاو
دمجوجلثلالجرىلعأيفنوسرتوأايفليسسأرعضويذلاهسفنصخشلا
:لوقتةلاسريراهللسرأوهتجالثيفةطرشلجر

؟جلثلالجرعنصيذلانم:كسفنلأستنأّالإكيلعام
:نيرتاكتلأس
؟اندرفمبهلقتعنسله؟لعفنساذام-
وأًالاؤساذهناكنإاهتوصةربننمفرعينأيراهعطتسيمل

.عقاولابًارارقإ
نرنسمث،عقوملاىلإمعدلالصيىتح،رظتننسيلاحلاتقولايف-

.سرجلا



؟لزـنملايفنكيملنإو-
.لزـنملايفهنإ-
؟...فيكً؟اقح-
.زيكرتبسولجلاةفرغةذفانىلإيرظنا-
ةريبكلاةذفانلافلخضيبألاءوضلاريغتنيحو،ةذفانلاىلإترظن

.زافلتنعًارداصءوضلاناك...تمهفاهنأىرينأعاطتسا
كلذدعبو،بارغقعزمث،تاوصأيأعامسنودنمتمصبارظتنا

.يراهفتاهنراهدعبو،ديدجنمءودهلاّمع
.معدلالصودقل
ىتحتالذبيأةيؤرديريالوهف،ةبضتقمتاميلعتيراهمهاطعأ

.ًالثمرانقالطإوأخارصتاوصأاوعمسنإءانثتساب؛مهؤاعدتسامتي
:ةملاكملاىهنأنأدعبنيرتاكتلاق
.تماصعضوبهعض-
اههجوبركفواهيلإرظنلاقرتسامث،هنمهتبلطاملعفوًاليلقمستبا

امنإورتوتوأفوخيأرهظيالنآلااههجونكل،ةجالثلابابحتفنيح
.هسدسمبمطتريهعمسو،هترتسبيجيففتاهلاعضو.بسحفزيكرتلا

بطرلاىصحلاللبف،ةباوبلااحتفمثعراشلااربعوةرايسلانمالزـن
نعثحبيوهوةريبكلاةذفانلاىلعنيتتباثهينيعيراهىقبأ.امهيءاذح
.ضيبألارادجلاىلعةكرحولالظ

،هسأرزهيذلايراهىلإنيرتاكترظن،بابلاةبتعدنعافقونيحو
.ددرتموقيمعنينرتوصلخادلانمردصيلسرجلارزىلعتطغضف

ةطيسبةقيرطيهو؛جاجزلاىلعهنذأعضوو،مامألاىلإيراهكرحت
ىتحالوتوصيأعامسعطتسيملهنكل،لزـنمةبقارميفًادجةلاعفو
ةمدقمقوفنمزرابلازيرفإلابكسمأو،ءاروللتاوطخثالثعجرف،زافلتلا
ةفرغىريليفكيامبهسفنعفرو،هيدياتلكببارزملاىلإعفتراو،ملسلا
ينثمسلجيصخشضرألاىلعناك.ةذفانلالالخنملماكلابسولجلا
ةمخضةعامسعضيوً،ايدامرًافطعميدتريو،امهلهرهظًاريدمونيقاسلا
.زافلتلاىلإةعامسلانمكلسدتميامنيب،ءادوسةلاهكهسأربطيحت

:بابلاضبقمبكسمتيهونيرتاكىريللزـنيوهويراهلاق
.ةعامسعضيهنألانعامسهنكميال-
.ريرصتوصًاردصمبابلانعراطإلالوحيطاطملافالغلادعتبا
:لخدتيهوفيطلتوصبنيرتاكتلاق



.انبًالهسوًالهأ-
ىلإتلصودقنيرتاكتناك.هرسيفمتشيوهويراهاهبقحل

تعجارتمث،اهيلإيراهلصوىتحكانهتفقوو،اهتحتفوسولجلاةفرغ
تررقىتحديدهتبةيرهزلاتحجرأتثيح؛ةدعاقبتمدطصاوفلخلل
.ىلعألايفءاقبلا

وهوسلاجلاصخشلانيبوامهنيبلقألاىلعراتمأةتسكانهتناك
.امهلهرهظريدي

عبصإبكسميوهويشملالواحيعيضرلفطكانهناك،ةشاشلاىلع
تحتعمليةطوغضملاصارقألالغشملقرزألاءوضلاناكو،ةمستبمةأرما
:اذهكًامامترركتتسةاسأملانأساسحإبويضاملاتايركذبيراهرعش.زافلتلا
نيبواهنيبنيابتلاوةلئاعلاعمةديعسلاتاقوألانعةيلزـنممالفأوتمص
.ةمتاخلىوسجاتحتالواهضرعمتيتلاةاسأملا...نآلا

.هآردقناكهنكلنيرتاكتراشأ
ةبعلوةيهتنمهبشةيجحأةبعلنيبصخشلاءاروسدسملاناك

،21كولغعوننمهنأيراهنمخ.لافطأةبعلكودبيناكو،ةينورتكلإ
.همديفزرفأدقنيلانيردألانمًاديزمنأونايثغلابرعشمث

همسابركيبةادانموبابلادنعءاقبلاامإ:نارايخامهيدلناك
نألبقهحالسنمهديرجتوأ،حلسملجرةهجاومتاعبتبةرطاخملاو
ركفيوهوهئاروىلإاهعفدونيرتاكفتكىلعهدييراهعضو.امهاري
...رانلاقلطيوامهوحنهبوصيوسدسملابكسميوتفتليلركيبقرغتسيسمك
يراهفلخءوضيأكانهنكيمل.ةيفاكنوكتسةليوطتاوطخعبرأ
.كانهسكعنيلةشاشلانمءوضلانمريثكلاو،لالظيأسكعيل

ناكمإلاردقءودهبهمدقعضوثيحقلطناوً،اقيمعًاسفنيراهذخأ
ةوطخلافصتنميفناكنيحو،صخشلاكرحتيمل.ةيبشخلاضرألاىلع
.ةيرهزلاتناكاهنأهسدحبفرعو،هئارونمماطتراتوصعمسةيناثلا
يفيراهدمجتف،ةملأتملاركيببيليفريباعتىأرمث،تفتليصخشلاىأر
ءارونمزافلتلاةشاشتحبصأامنيبرخآلاىلإامهنملكقدحو،هناكم
ًارمحمهينيعضايبناكامنيبً،ائيشلوقيلهمفركيبحتفو،ءادوسركيب
.يكبيناكولامكنيتخفتنمهاتنجوو،ةدشب

!سدسملا-
اهتروصساكعناىأروً،ايئاقلتهينيعيراهعفرف،خرصتنيرتاكتناك

اهيقاسنيبتدعابدقوبابلادنعفقتتناك.ءادوسلاةشاشلاىلع



.سدسملالوحاهيديبتطغضومامأللاهيعارذتدمو
ىوساهيفلمعيمللكشالبةنيخثةدامكً؛ائيطبتقولاادب

.هساسحإ
ضرألاىلعةرشابمهسفنيمرينأيراهكبردميطرشىلعناك

لمعهنكلهسدحنمأطبأرخآءيشكانهناكنكل،هسدسمرهشيو
هنأركفةيادبلايفهنكل،دعباميفهيأرريغيسيراهناك.ربكأةوقب
ضرألاىلعتيملجرةيؤر...يضاملانمىرخأةبرجتببسباذكهفرصت
ةياهنىلإلصوهنأفرعهنأل؛هيلعةصاصرةطرشلالاجرقلطأنأدعب
.ىرخأحابشأيأعمعراصتيلةوقلاهيدلدعتملهنأو،قيرطلا

.ةرشابمنيرتاكسدسملرانلاطخىلإ،نيميلاىلإيراهاطخ
،سدسمللنامألامامصتيبثتتوص...هئارونمةفيفخةقطقطعمس

.دانزلاىلععبصإلاطغضفيفختو
هعباصأتناكو،سدسملانمبرقلابضرألاىلعهديبركيبطغض

ىلعهدسجلقثلماكبدنتسيناكركيبنأينعيامم،ءاضيباهنيبدلجلاو
نأولو،دعبنعمكحتلازاهجبكسمتتناكفىنميلاىرخألاديلاامأ.هدي
دقفلةيلاحلاهتيعضويفىنميلاهديبهسدسمىلإلوصولالواحركيب
.هنزاوت

:يراهخرص
.كرحتتال-
ولامكنيترمشمرلايهركيباهبىتأيتلاةديحولاةكرحلاتناك

ءودهبمامألاىلإيراهمدقت.نيرتاكويراهةروصحسمىنمتيناك
نمناكهنأةجردلًادجًافيفخادبيذلاسدسملاطقتليلىنحناو،ةيلاعفو
.نزخملايفتاقلطيأاودجينأليحتسملا

.ضرألاىلعمثجوهسدسمعمهترتسبيجيفسدسملايراهعضو
اهلقثلقنتيهوامهيلإًابوصمنيرتاكسدسمةيؤرعاطتسا،ةشاشلاىلعو
ةعامسلالازأوفيلأناويحكعجارتيذلاركيبلهديدم.ىرخألمدقنم
.هينذأنع

:يراهلأس
؟سانوجنيأ-
.ةغللاوأعضولامهفيملهنأولامكيراهركيبصحفت
:يراهددر
؟سانوج-



:خرصمث
؟انهتنألهسانوج!سانوج-
:ركيبلاق
.مئانهنإ-
:ةئدهمًابوبحلوانتدقناكولامكًاضفخنمهتوصناك
:لاقوةعامسلاىلإركيبراشأ
.ظقيتسيالنأيغبني-
:هباعليراهعلب
؟وهنيأ-
:وتللهيلعفرعتدقهنأولامكيراهىلإرظنوهسأرركيبعفر
.مهترسأيفنومانيةيبصلاعيمج.عبطلابريرسلايف؟نيأ-
.ةينغأددريناكولامكضفخنيوعفتريهتوصناك
:دافصألاجرخأوىرخألاهترتسبيجيفهدييراهلخدأ
.كيديدم-
.ةيناثركيبشمر
:يراهلاق
.كتمالسلاذه-
لكشبفدهتيهو،ةطرشلاةيلكيفاهملعتتةديجةرابعتناك

روفلاىلعفرعاهلوقيهسفنيراهعمسنيح،نكل.لقتعملاةحارإليساسأ
.حابشألاببسبسيلكلذنأو،رانلاطخىلإاطخَِمل

لوحذالوفلاريخألااذهقلغأامنيب،مالستسابيراهلهيديركيبعفر
.رعشلابنيئيلملانيقيضلاهيمصعم

.كبمتهتس...كناكميفقبا-
دقتناك.فقتنيرتاكتناكثيحرمملاوحنهجوتويراهماقتسا

رمجلانأكو؛اهينيعيفيلوضفجهوتبهلتمستباواهسدسمتضفخأ
.قرتحياهلخاد

:ةضفخنمةربنبيراهاهلأس
.نيرتاكايريخبتنأله-
:تكحض
.عبطلاب-
سانوجمونةفرغناكمركذتدقناك.ملالسلادعصمثيراهددرت

ىلعو.اهبهرييتلاةظحللاريخأتًالواحمًالوأىرخألاباوبألاحتفهنكل



ريرسلاةيؤرعاطتساهنكلأفطمركيبمونةفرغيفرونلانأنممغرلا
ناكولامكنيبناجلادحأنعدئاسولاىدحإلازأدقناكثيحجودزملا
.قالطإلاىلعدوعتنلاهنأفرعي

راكفألانمهنهذغرفأثيحسانوجةفرغجراخيراهفقومث
تامغنلانمةمظتنمريغةعومجمتردص.بابلاحتفينألبقروصلاو
فرعدقفءيشةيؤرىلعهتردقمدعنممغرلاىلعو،مالظلايفةمعانلا
نألةقيقرلاةيندعملابيبانألانمةريغصةعومجمقلطأدقبابلاحتفنأ
ًادحأحملويراهلخد.هتفرغفقسنمىلدتيهسفنسرجلاهدنعغيلوأ
هنكمأاملكنكلسافنأتوصعامسلواح.ةداسولاتحتامًائيشوأام
ىلعهديعضو.ىشالتتنأنودنمنينطلابةرمتسملاتامغنلاوههعامس
ءيشدوجومدعنممغرلاىلعف،هردخيبعرلابسحأةظحللو،ةداسولا
قباسلاهسيئر-رخآًادحأنألًافئاخناكدقفةفرغلاهذهيفًارطخلثمي
.هتيناسنإنمفئاخهنأىلعرمألاهلغاصدق-رلومينرايب

يفسانوجناك...كانهيقلتسملادسجلانعرذحبةداسولابحس
يفناقدحتونيتحوتفماتناكنيتللاهينيعءانثتسابً،اقحًامئانودبيمالظلا
يـبصلامفقوفىنحناف،هعارذىلعةدامضدوجويراهظحال.فقسلا
ءاوهلارايتوةئفادلاةرشبلابسحأنيحلفجأو،هتهبجسملوحوتفملافصن
:لوقيًامئانًاتوصعمسمث،هنذأىلع

؟امام-
وأ،غيلوأيفركفيناكهنألامبر؛اذهلًادبأدعتسمريغيراهناك

لازتالاهنأًادقتعمةرمظقيتساوًايبصناكنيحهسفنيفركفيناكهنأل
ريرسلاىأرولاسبوأيفهيدلاومونةفرغىلإقلطناف،ةايحلاديقىلع
.دئاسولاىدحإهنعتليزأدقوجودزملا

يفةأجفتقرقرتيتلاعومدلاقفدحبكىلعرداقريغيراهناك
ةفلخمهيدخىلعتلاسو،همامأسانوجهجوةروصتشوشتىتحهينيع
يراهرعشيوهمففارطألاهلصوتديداخأدجتنألبقةنخاسًاقرط
.حلاملااهمعطب





ةيسمشةراظن
يف23ةنازـنزلابابيراهحتفنيحًاحابصةعباسلاةعاسلاتناك

رظنيوهونجسلاريرسىلعةلماكلاهبايثبًاسلاجركيبناك.لاقتعالامسق
نمهعمهرضحأدقناكيذلايسركلايراهعضو.ةغرافريباعتبهيلإ
صصخملاو،ةعبرمراتمأةسمخهتحاسمغلبتيذلازكرملايفةسارحلاةفرغ
سلجوةطرشلازكرميفيطايتحالانجسلايفءانجسلاونييليللافويضلل
.ةدعجملارئاجسلاةبلعنمةراجيسركيبىلعضرعمث،يسركلاىلع

:ركيبلاق
؟كلذكسيلأ،انهنيخدتلاينوناقلاريغنم-
.فزاجأسيننأدقتعأفدبؤممكحراظتنابانهسلجأتنكنإ-
.هيلإركيبقدح
:يراهلاقف
ً.ارسهبنخدتللضفأًاناكمدجتنل،ايه-
:يراهاهايإهلوانيتلاةراجيسلاذخأو،ماستبالاذاتسألافلكت
مهعمهئاقبإىلعاوقفاودقو،زـنيسكيدنيبلآعمتملكتدقل-

مهنكلًاليلقةيعامتجالاتامدخلايفظومعملدجلايلعناك.مايأةدعل
.نآلاىتحةفاحصللكلاقتعانعقيلعتيأبِلدنملو،ةياهنلايفاوملستسا

:رذحبةراجيسلانمناخدلاقشنتيوهوركيبلأس
؟المل-
نواعتتملنإكنأمهفتكنأنمدكأتميننكل،اذهشقانأس-

.رثكأرابخألاىلعمتكتلانمنكمتأنلفانعم
وهفةحرابلاينبوجتسايذلاامأ،بيطلايطرشلاتنأً،اذإ-

؟كلذكسيلأئيسلايطرشلا
ضعبكلأسأنأبغرأو،بيطلايطرشلاانأ.ركيبايحيحصاذه-

.كدضمدختسينأنكميالونليلهلوقتساملكو،ةيمسرلاريغةلئسألا
؟كلذىلعينقفاوتله

.هيفتكركيبزه
يفناخدلاساسحىلعهتراجيسناخدثفنيوهويراهلاق

:فقسلا
.بذكتكنأنظيةحرابلاكبوجتسايذلاكيفسبيلنبسإ-



؟اذاملوح-
مثبسحفبأرملايفسويسولاليماكعمتثدحتكنإتلقنيح-

.ترداغ
؟وههنظييذلاام.ةقيقحلايههذه-
.اهتيفخأمثاهتلتقواهتفطخكنأيأ؛ةيضاملاةليللاكلهلاقام-
:ركيبرجفنا
.ةقيقحلايههذه...بسحفانملكتدقل...نونجاذه-
؟امتملكتاّمعانرابخإًاذإضفرتَِمل-
.صاخرمأهنإمكلتلق-
ً،اتيمهيلعانرثعموينيسيلتيفراديإبتلصتاكنأفرتعتتنأو-

؟كلذكسيلأًاضيأًاصاخًارمأةملاكملاربتعتكنكل
كانهنوكتنأيغبنيهنأيفركفيناكولامكهلوحركيبرظن

:امناكميفرئاجسةضفنم
يأنعةباجإلاديرأاليننكل،ينوناقريغًائيشلعفأمل،عمسا-

.مويلارخأتمتقوىتحيتأينلوهو؛يماحملاروضحنودنمةلئسأ
روضحلاىلعًارداقناكًايماحمةيضاملاةليللاكيلعانضرعدقل-

.ةرشابم
نييموكحلانيفظوملا...كئلوأنمًادحاوسيلوًامرتحمًايماحمديرأ-

ةجوزلًائيشتلعفيننأنونظتَِملينوربختلدعبتقولانحيملأ.نييلحملا
؟سويسول

ةجوزاهنأىلعاليماكىلإةراشإلابربكأةقدبوأ،ةرابعلابيراهأجافت
.سويسول

:ركيبلمكأ
نموهجوزلاسيلأ.سويسولكيرإلاقتعامكيلعفتفتخانإ-

ً؟امئادكلذلعفي
.اهئافتخاتقويفلمعيناكدقف،بايغةجحهيدلّنكل،معن-

.جلثلالجركنأنظناننألانهسلاجفتنأاّمأ
يفنيفسفوهيفسولجلاةفرغيفلعفامكشمروهمفركيبحتف

:هيعبصإنيبنمدعاصتملاةراجيسلاناخدىلإيراهراشأو،ةيضاملاةليللا
.ناخدلاساسحلّغشنالئلًاليلقهابتنالاكيلع-
:ركيبلاق
؟كلذكسيلأ،نيسيلتيفناكدقل!؟جلثلالجر-



.جلثلالجرنكيملهنأملعننحن...ال-
:لاعسلاكتدبةفاجةكحضبرجفنينألبقنيترمركيبشمر
مكنأاوفرعيالنأبجي...ةفاحصللتامولعميأاوبرستملاذهل-

صخشلاوأيقيقحلاصخشلاةفرعملنوسئايمتنأ،يلاحلاتقولايفو.متلشف
.لمتحملايقيقحلا

:هتراجيسصميوهويراهلاق
.تنأوهصخشلااذهيلاحلاتقولايفو.حيحص-
نوفرعتمكنأبيعانقإمكرودنأنظأتنك!؟يلاحلاتقولايف-

.ةرشابمفرتعألءيشلك
.ءيشلكفرعأاليننكل-
:هينيعىدحإركيبضمغأ
؟ةعدخهذهله-
:هيفتكيراهزه
ةريصقلاةلباقملاف؛ءيربكنأينعنقتنأكديرأو،سدحدرجمهنإ-

.هيفخيلريثكلاهيدللجركنأبّيدلعابطنالاتززع
ىرأالانأو.هيفخأاميدلسيلينعأ...هيفخأاميدلنكيمل-

.أطخءيشيألعفأملتمدامءيشيأبمكرابخإلًاببس
تلتقكنأوأجلثلالجركنأنظأالانأ.ركيبايًاديجينعمسا-

لقأنوكيسررضلانأردقييقطنمصخشكنأنظأامك.سويسولاليماك
يفأرقتنأنمًالدبةصاخلاكرومأنعنآلاوانهيلتفشكلاحيف
لتاقأوسأهنوكةمهتبهلاقتعامتدقركيببيليفذاتسألانأدغلافحص
دغدعبكحارسقالطإوكتئربتتمتولىتحهنأملعتكنأل؛جورنلايف
.هذهرابخألانيوانعبدبألاىلإنيطبترمكنبامساوكمساىقبيسف

ريغهنقذظحالامك،ضفخنتوعفترتيهوركيبةرجنحيراهدهاش
ءاجمث،ةطيسبلاوةيقطنملاجئاتنلللصوتيوهوهنهذدهاشو،ةقيلحلا
هدايتعامدعببسبكلذنأةيادبلايفنظيراهنأةجردلًاملأتمهتوص
.ناخدلاىلع

.ةطقاسيتجوزتريب-
:هتشهدءافخإيراهلواح
؟اذام-
دوسأًارتفدبحسومامأللىنحناو،ضرألاىلعهتراجيسركيبطقسأ

:يفلخلاهبيجنم



ىتح،اهبتكمجرديفناك...اهئافتخاليلاتلامويلايفاذهتدجو-
،اهسفنلاهتبتكةيداعةركذميأكًائيربودبيناك،ةيادبلايف.هفختملاهنإ
نمفتاوهلاماقرأنمتققحتنيحو.فتاوهماقرأهنمضتىلإةفاضإلاب
يفةعرابنكتمليتجوزنكل،ةرفيشتناكدقف؛اهدجأملتامالعتسالا
.لماكلاباهكفلموينمرثكأرمألاقرغتسيملذإ،ةرفيشلاةباتك

لقنةكرشيهو،تيلفدنآديرةكرشكلتميسويسولكيرإناك
راعسألاضفخلالخنمحبارنملقأقوسيفاهلةمئالمةئيبتدجو
تبلاطيتلادوقعلاو،ةصيخرلاةيبنجألاةلامعلاو،يناودعلاقيوستلاو،ةداتعملا
ىلإرداغتنألبقنكلوةنحاشلاليمحتمتينإاميدقنلاعفدلاب
تناك،رومأةدعنيبنمهنأل؛لاومأيأطقرسخدقنكيمل.اهتهجو
يغبنيةقرسلاوأررضلابقلعتياميفىواكشيأنأركذتةريغصلاةباتكلا
ةديدعلاىواكشلانمةئاملاب90ىلاوحنأينعيامم؛نيمويلالخاهميدقت
نولكشينيذلانيقابللةبسنلابامأ.اهضفرمتييلاتلابوةرخأتميتأتتناك
وأهيلإلوصولانمسانلاعنملًانيتورسويسولكيرإركتبادقف،ةئاملاب10
ًازافلتنودقفينمىتحهنأةجردلةفزـنتسملاةداتعملاتاءارجإلاءاطبإل
.ةياهنلايفنوملستسيلقنلالالخمهبصاخلاونايبلاررضتوأًاثيدح

قباسلاكلاملاعمركبمرمعبهلمعأدبدقسويسولكيرإناك
هدلاوهللصحدقو،كيرإدلاولًاقيدصناكيذلاتيلفدنآديرةكرشل
.ةفيظولاىلع

:بألالاقدقف
نأهتعاطتسابوًادجيكذوهو،ةسردملانمًادجرجضينبانإ-

؟هفيظوتكنكميلهف،ًالاتحمنوكي
هتءافكوهرحسبزيمتلانمًاروفكيرإنكمت،ضيوفتبلمعيعئابكو

ةينبو،دعجملاهيبأرعشو،نيتينبلاهمأينيعثرودقناك.هتيجمهو
لقنلاتاكرشنرشتسيالئلديدحتلاهجوىلعءاسنلاعفدامم؛ةيضاير
يفًاعدخمدقيوًاقنأتموًايكذناكدقو.ةرشابمدقعلاىلعنعقويوىرخألا
دقف،ربكألامعأىلعةديازملااهيفةكرشلاىلعناكيتلاةليلقلاتابسانملا
،تاونسسمخدعبو.عايضلاوأررضلادحعفريورعسلاضفخيناك
يفكلامللىنميلاديلاكيرإحبصأو،ةلئاطًاحابرأبسكتةكرشلاتحبصأ
لقنءانثأامًاعونةلهسلقنةيلمعلالخونكل.لمعلاتالاجممظعم
يفريدملابتكمبناجىلإعقييذلاديدجلاكيرإبتكمىلإةلواط



،تلتيتلامايألايفوً.اتيمطقسوةيبلقةبونبكلاملابيصأ،لوألاقباطلا
،ةزانجلانمعوبسأدعبو.عاطتسملاردقكلاملاةجوزنعيراهففخ
قوسيفريغصلمع"هنأىلعكيرإدكأامسكعييزمرغلبمىلعاقفتا
نأىلعدكأهنكل،"ةمودعمحبرشماوهوةيلاعرطاخمبةحبارنملقأ
لالخاهجوزلمعلامكإبامدحأموقينأوههلةبسنلابءيشمهأ
ًاديتعضوف،كلذلوقيوهونيتينبلاهينيعيفعومدلاتألألتمث،هتايح
.عالطاىلعاهئاقبإلًايصخشاهترايزهيلعنإهلتلاقو،هديىلعةشعترم
ىمرنأهلعفاملوأناكو،تيلفدنآديركلامسويسولحبصأاذكهو
ريشانملسرأو،دوقعلاةغايصداعأو،ةمامقلايفىواكشلالئاسرعيمج
ًاريثكناكسلالقتنيثيحةيرثلاولسوأبرغةقطنميفلزانملاعيمجل
.راعسألابًاريثكنومتهيو

نميفكيامهعمناك،رمعلانمنيثالثلاسويسولكيرإغلبنيحو
لصفنملزـنمو،ناكلامشيفيصتيبو،ويلبدمإيـبيترايسءارشللاملا
يتلاةعفترملاققشلابجحتالثيحاتيفتيفعبرمرتمةئامسمخةحاسمب
.نيدناساليماكتاقفنلمحتىلعًارداقناك،راصتخابو.سمشلااهيفأشن

يفةيبرغلاةقطنملايفةسلفمةليبنةلئاعنماليماكتردحنا
يذلابارشلاكلماعلالجرلانبالةبسنلابةبيرغةقطنميهو،ملوهنمولب
لخدنيحهنكل.اتيفتيفهلزـنموبقيفرتمعافتراىلعًايلاحهسدكي
هكلميالامفشتكااهلقنيغبنييتلاءايشألاعيمجىأروريبكلالزـنملا
هززعتيذلايعيبطلاقوفتلاوقباسلادجملاوةقانألاويقرلا:هكلمينأهيلعو
ةسلاجتناكيتلااليماكيفًادسجمكلذلكناكو.بدألاوتاماستبالا
كيرإفرعةريبكةيسمشةراظنلالخنمولسوأجيلخبقارتةفرشلاىلع
تحبصأاههجوىلعاهنكلةيلحملالورتبلاةطحمنماهؤارشنكميهنأ
.ىرخأةكراميأوأاناباغدنآشلودوأيشوغ

.ىرخألاتاكراملاعيمجءامسأفرعنآلاو
لقأناونعبرغصألزـنمىلإنيتحولءانثتسابضارغألاعيمجلقن

نمهقرسيذلاديحولاءيشلانادقفنعريرقتيأقلتيملو،ةبيه
فقوامنيبسورعكفقتسويسولاليماكتناكنيحىتحو.ةلومحلا
امهنأةرظنبىتحالواهادلاورهظيمل،نيتماصنيدهاشكناعفترملاناجربلا
نالمكياليماكوكيرإنأايأرامهنألامبر؛امهتنبارايخىلعناقفاويال
.لاملااهصقنييهوةثامدلاهصقنتوهف،رخآبوألكشبامهضعب

ناكذإ؛كلذبهلحمستتناكو،ةريمأكاليماكلماعيكيرإناك



ملو،كلذتدارأاملكمونلاةفرغحانجيفمالسباهكرتيوهديرتاماهحنمي
نمًايئانثناوعدينيحوأًاعمناجرخينيحقنأتتنأبىوساهبلاطي
نيحلانيبلءاستتتناكو،ءاشعلاىلإ-هتلوفطءاقدصأيأ-امهئاقدصأ
حومطلاباشللةقيمعةفطاعراهظإبتأدبمث،اهبحيناكنإرخآلاو
.ولسوأقرشنمطيشنلاو

نأةيادبلاذنمفرعيناكدقف،ةياغللًاديعسكيرإناكهبناجنم
يتلاءايشألادحأكلذناكو،راحلامدلايذعونلانمتسيلاليماك
.نهيلعًاداتعمناكيتاوللاتايتفلاقوفهينيعيفاهتعفر

تناكو،زـنتكمدسجونكادرعشتاذو،ةقيقرنسلوأتريبتناك
ًالماحتناك.رثكأرغصأودبتاهتغلوعفترملااهتوصاهلعجامك،هنمرغصأ
عمنيفسفوهىلإاتيفتيفهيحنمةدلبلاىلإلقتنتو،يناثلااهرهشيف
ً.ابيرقهجوزتتسيـبرغلابناجلانملجروهو،رظتنملالفطلادلاو
.هتنيرقلباقدقسويسولكيرإناك،راصتخاب

اهنأرهاظتتمليهولجرلاركفيامكاهبركفهنأل،عبطلابمعن
هنأادبٍزاومعقاويفةيزاوتمةايحناشيعياناك.فلتخمءيشيأديرت
اهتدالوىوسهعطقيمليذلاءاقللابارمتسااذكهو.اهبسانيامكهبساني
كيرإمامأناك،تاونسرشعرورمدعبو،نآلاو.ةيرصيقةيلمعبتمتيتلا
ىوقملاقرولانمقودنصىلعسلجيقيلحسأروذليوطلجرسويسول
.ركيبتريبفرعيناكنإهلأسيو،ةغرافهبشةقشيف

.هباعلسويسولكيرإعلب
يفققحملا،لوهيراههنأىلعهسفننعفَّرعدقلجرلاناك

هنوكنمرثكأهيدللقنلالامعدحأكادبهنكل،مئارجلاةحفاكمةقرف
نأدعبكيرإمهعمملكتنيذلاةطرشلالاجرناك.ءيشيأيفًاققحم
اذهزربأنيحنكل.نيدوقفملاصاخشألاةقرفنماليماكءافتخانعغلبأ
ًارابخأىقلتيسهنأوهكيرإلاببرطخاملوأنإفهتيوهةقاطبققحملا
دقفانهىلإهعبتامنإولصتيملهمامأفقاولاققحملانأامبو.ًاليماكنع
،جراخلاىلإهيدللقنلامقاطلسرأيلاتلابو،ةئيسرابخألانوكتنأيشخ
املهسفنريضحتلواحوةراجيسدجوامنيبسولجلاققحملانمبلطو
.يتأيس

:ققحملالاق
ً؟اذإ-
.ةعرسبركفيوهتراجيسلاعشإلواحيوهوسويسولكيرإررك



؟ركيبتريب-
:رئاجسةبلعجرخيوهوققحملالاق
.كتقوذخ...كاوقعمجتستنأكيلعنأردقأ-
.ةعالولاهلوانيلينحنيوةراجيسلعشيوهوققحملاكيرإدهاش
غبتلانأةجردلةراجيسلانمًايوقًاسفنبحسيوهوكيرإمتمت

:قطقط
ً.اركش-
ليزيلهمديفهنقحمتينيتوكينلانأولامكهيتئرناخدلاألم

نأو،ًالجآوأًالجاعلصحيساذهنأًامئادركفيناك.قئاوعلاعيمج
يفنكل.ةلئسألاحرطليتأتسو،تريبنيبوهنيبةلصفشتكتسةطرشلا
،اليماكنعرمألايفخيسفيكوههيفركفياملكناك،يلاحلاتقولا
دقنكيملةظحللاهذهىتحهنألًادعاصفنآلانمفلتخاءيشلكف
.ءافتخالايتلاحنيبةلصكانهنأركفتدقةطرشلانأكردأ

هيلعتبتكتاركذمرتفددجودقركيببيليفتريبجوزناك-
خيراوتوفتاوهماقرأكانهتناكو،كفلاةلهسةرفيشلانمًاعونتريب
عمماظتنابلصاوتتتناكتريبنأيفكشللًالاجمكرتتالةريغصلئاسرو
.نيرخآلاجر

:كيرإناسللز
!؟لاجر-
:يراهفاضأ
تناكيذلاصخشلاكنأنظيركيبف،ءازعيأكلذيفناكنإ-

.نظأامبسحنيوانعلانمةمخضةعومجميفًابلاغهلباقت
ةيدمةجومدهاشيو،براقيفًايمرمهسفنبرعشو،كيرإبجيمل

.قفألايفعفترت
وهوهعمةبعللاهنباسدسمذخأو،كناونعركيبدجواذكهو-

.لزـنملاىلإكتدوعرظتناواتيفتىلإقلطناو،21كولغسدسملزاتممديلقت
املكبهربختلكددهينأو،هلوقبسحكينيعيففوخلاةيؤرديريناك
نكل،بأرملاىلإةرايسلاعبتدقو،انلكمساميدقتنمنكمتيلهفرعت
.دوقتتناكيتلايهكتجوزنأهلنيبت

...وه...و-
.معن...ءيشلكباهربخأ-
تناك.ةذفانلاوحنىشموىوقملاقرولاقودنصنعكيرإضهن



حابصلاسمشيفةقراغلاولسوأةنيدموفوشروتهزتنمىلعةلطمةقشلا
ينعتيهفةلالطإلاتاذةميدقلاققشلاينابمبحينكيمل.ةتهابلا
ققشلاتناكاملكو،ىلعأملالسلاتناكلضفأةلالطإلاتناكاملكو،ملالسلا
ىدلضرملامايأوىلعأرارضألاتاضيوعتونمثأعئاضبلاتناكلضفأ
ظافحلارطاخملكسفنضرعتنيحرومألاتناكاذكه،نكل.رثكأهيفظوم
،لامعألاأوسأىلعةسفانملاحبرتًامئادتنأف،ةتباثلاةضفخنملاراعسألاىلع
عمسوً،اقيمعًاسفنكيرإذخأ.رطاخملاعيمجلرعسكانهناكتقولاعمو
نكميالققحملااذهف،فرعوةيبشخلاضرألاىلعهمدقببرضيققحملا
هنكميالررضريرقتاذهناكدقو،هذهريخأتلابيلاسأبهيلعبلغتلا
رسخيسةليمعلوأنوكتس-ركيبنآلا-نسلوأتريبف،ةمامقلايفهيمر
.اهعم

:يراهلاق
،تاونسرشعذنمركيبتريبعمةقالعىلعناكهنأينربخأمث-

.اهجوزبًالماحتناكةرملوألايقتلانيحامهنأو
:لضفألكشبهارتلةداسولاىلعتبرتيهوليكارهلتححص
.كجوزنملماحوأتنبوأيـبصبلماحتنأ-
رئاجسلاةبلعلوانتيلددمتيو،هعارذىلعهسفنعفريوهويراهلاق

:ريرسللةرواجملاةلواطلانع
.تارملانمةئاملابنينامثنمرثكأسيل،ممم-
؟اذام-
ةئاملابنيرشعورشعةسمخنيبامكانهنإعايذملاربعاولاق-

ريغنويقيقحلامهؤابآنوكيةيفاندنكسإلالودلايفلافطألاعيمجنم
.مهنوفرعينيذلامهئابآ

نمبرستملاءاسملاءوضيفاهعفرو،ةبلعلانماهجرخيلةراجيسزه
.رئاتسلاتحت

؟ةدحاونيديرتأ-
اناكامهنكل،نخدتنكتمل...ملكتتنأنودنماهسأرليكارتزه

لوأ.ةدحاوةراجيسناكراشتيذإ؛امهضعبعمنانوكينيحكلذنالعفي
تدارأاهنإلوقلابكلذترربهتراجيسهكراشتنأليكاراهيفتبلطةرم
.عاطتسملاردقهنمبرتقتوهلثمزفحتتنأو،هسفنهروعشبرعشتنأ
نهلةعرجلوأنلوانتيتاوللاونهاقتلايتاوللاتانمدملاعيمجركذت،اهدنع



رمألاحبصأتقولارورمعمو،هتعنقأاهنكل،ضفرفهسفنيـبغلاببسلل
ً.ايرئاعش

:يراهلاق
.تريباهيفتفتخايتلاةيسمألالاوطبايغةجحهيدلنكل-

لاوطرمتساوةسداسلاةعاسلادنعأدباتيفتيفبابشلليليلعامتجا
؛تقولامظعمبارشلاىلعنوشيعيدوهشةرشعلقألاىلعكانهو،ليللا
ً.احابصةسداسلالبقتيبلاىلإةدوعلانممهنمدحأنكمتيملو

؟جلثلالجرنكيملنيسيلتيفنأربخىلعنومتكتتَِمل-
ىلعانرثعاننأنظناننأدقتعييقيقحلاجلثلالجرنأاملاط-

نإًايئادعحبصينلو،مئارجلانمديزملابكترينلوً،انكاسىقبيسفلتاقلا
...ءودهبهعبتتاننكمييلاحلاتقولايف.تهتنادقةدراطملانأنظ

؟ةيرخسلانمًاعونعمسأله-
:ةراجيساهلوانيوهويراهلاق
.امبر-
؟كلذبقثتالتنأً،اذإ-
نأةقيقحءافخإلبابسألانمريثكلامهيدلانءاسؤرنأدقتعأ-

نيحيفحصلارمتؤملاادقعنغاهوةطرشلاسيئرف؛انلجرنكيملنيسيلتيف
...ةيضقلاّلحىلعامهيسفننائنهياناك

.ممم-
:ةراجيسلاليكارتصحفت
؟يراهايصلخمريغتنكنأكلقبسله-
.معن-
.يعمتنكنيحدصقأ-
ً.امامتًادكأتمنوكأنأيننكميالهنأنيملعتتنأ-
؟كلذركذتلهًاذإً،انسح-
ً.ادبأ،ال-
؟انهىلإيتآنيحركفتاذامبً،اذإ-
؟عداخلاؤساذهله-
.يراهايةداجانأ-
.هنعةباجإلاببغرأتنكنإفرعأاليننكل،ملعأ-
.ةراجيسلانمديزملاىلعلصحتنلً،اذإ-
تنكولنينمتتكنكليننيديرتكنأنينظتكنأدقتعأً.انسح-



.هنيديرت
.مالظلايفةعوبطمتناكولامكامهقوفتاملكلاتميخ
:اهيعارذكبشتوةراجيسلايراهلوانتيهوليكارترجفنا
ً.ادج...لصفنمتنأ-
:يراهحرتقا
.اذهنعملكتنالنأانيلعامبر-
دقل.يلقعدقفأسفالإو؟ىرتالأ،اذهنعملكتأنأّيلع،نكل-

...نآلاانهىلإتيتأنيحيلقعتدقف
تضمغأدقتناكاهسملينألبقو،اهوحنقلزـناويراهرادتسا

عامسنمنكمتنيتدعابتملااهيتفشنيبنمو،ءاروللاهسأرتعجرأواهينيع
:ركفف،عراستياهسفن

؟كلذلعفتفيك
نمطابحإوةشهدبفقسلايفقدحتواهينيعحتفتاهآرنيحو

:لاقرولبتتمليتلاةفطالملا
سيلنيصلخمريغاننأو؟يناعنانلعجيريمضلانأ...نيدقتعتله-

؟هببسبامنإويزخلانممغرلاىلع
.تارمةدعتشمر
:تلاقًاريخأو
.نآلاسيل...ءيشلكسيلاذهنكل،اذهنمءيشكانه-
؟نآلا-
.معن-
...تلقاهنيحوةرمكتلأس-
.لبقنمةصلخمريغنكأمل.بذكأتنك-
.ممم-
ةعاسيفديعبلاتارايسلاريدهلناعمتسيامهوتمصبايقلتسا

لمعلانمهتقشىلإتءاجدقتناك.تيديرتسليبيفةيئاسملاماحدزالا
ً.اروفليحرلااهيلعنأفرعيو،غيلوأوليكارنيتورفرعيناكو،ةرشابم

:هنذأصرقتيهوتلاق
ةجردل،كسفنبًادجروخفودينعتنأ؟كيفههركأامفرعتأ-

.كلةصلخمريغتنكنإىتحلأستالكنأ
:ةراجيسلافصنذخأيوهويراهلاق
؟فرعأنأديرأملوً،انسح-



حضفوةبذكلافشكل...تريبجوزىدلناكيذلاهسفنببسلل-
.ةقيقحلا

؟ةساعتلقأركيببيليفلعجتسةقيقحلانأنيدقتعتله-
نعفشكلاهلمعصخشلةبسنلاب؟لوهديساياذامملعتأ-

.ديكأتلابةبذكشيعتتنأ،ةراسلاريغقئاقحلا
:رئاجسلاةضفنميفةراجيسلاقحسيوهويراهلاق
؟يهاموً،انسح-
يفقحلمكانهناكو،رودوجفعمتنكنيحوكسوميفتنك-

.بحلايفانعقودقو،هعمبردتأتنكةرافسلا
؟و-
انيتقالعءاهنإكشوىلعانكامنيبو،ىرخأةقالعيفًاضيأناك-

يفديجقوذبعتمتأيننأامبو.لماحاهنأهتربخأويهينتقبس،انيكيرشب
...لاجرلاليحربقلعتيام

بلطبمدقتاذكهو،هتايلوؤسمنعىلختينلًاصخشعبطلابترتخا
.رودوجفتجوزتمث،نيحلاكلذذنمانضعبرنملو،ولسوأىلإةدوعلل

؟ةرشابمتلمحلهو-
لصحدقكلذناكنإىرخألاوةنيفلانيبلءاستأيننإ.معن-

؟كيأرام.بحلانمللملاوأبحلاجاتنغيلوأناكنإو،هيلعبلغتلل
.ميظعجاتنهنأوههفرعأاملكف،ةركفىندأيدلتسيل-
:هتهبجىلعهلبقتلتنحنامثً،انانتماهلتمستبا
.لوهاينآلادعبانضعبىرننل-
:لزعألارادجلايفقدحيوريرسلاىلعهتسلجبيوتسيوهولاق
.عبطلاب-
ىشمف،ةلوسكةبرضباهفلخقلغيوهوةقشلابابتوصعمسمث

ناكامنيبو.ةيولعلاةنازخلانمًاسأكذخأو،روبنصلاحتفو،خبطملاىلإ
غيلوأةروصلمحييذلاميوقتلاىلعهرظنعقو،ةدرابلزـنتلهايملارظتني
ءاذحراثآكانهتناك.ضرألاىلعمث،يوامسلاقرزألاناتسفلابليكارو
.ليكارءاذحهنأدبال.عمشملاىلعللبم

رضحأوتفتلامث،ةرداغملاكشوىلعناكوهءاذحوهفطعمىدترا
.هفطعمبيجيفهرشحو،ةنازخلاىلعأنمنوسيووثيمسهسدسم

تفتليهلعجةقطقطتوصردص،يجراخلابابلاىلإلصونيح
.عراشلايفهيلعوهاممةكلحدشأمالظلاناكثيحةحاسلايفقدحيو



هجوتاذل.عمشملاىلعمادقألاراثآ...راثآلاالولهقيرطيفيضملايونيناك
راثآىلعسكعنتهقوفذفاونلانمءارفصلاءاوضألاتناكثيحةحاسلاىلإ
بناجبفقيناك.سمشلاةعشألصتالثيحدقرتلازتاليتلاجلثلا
ةريشكتوىصحلانمنينيعولئامسأروذنحنملكشوبقلانزخملخدم
جزتمتلةيرجحلاناردجلانيبددرتتةتماصتاكحض...هلكحضتةجعزم
جلثلاةفرجمبكسميوهوهنعةرداصاهنأكردأيتلاةيريتسيهلاتاخرصلاب
ةداحلاةيندعملاةفاحلامطترتلقنحوبضغباهحجرؤيووبقلاملسبناجب
للبملاجلثلارياطتلىدأامم؛دسجلانعهعفرتو،سأرلالفسأبةفرجملل
،نيفصنىلإجلثلالجرعذجتعطقفةيلاتلاةيوقلاةبرضلاامأ.رادجلاىلع
فصتنميفدوسألاتلفسألاىلعاياقبلاةثلاثلاةبرضلاترثعبنيحيف
تدبهئارونمىرخأةقطقطعمسنيحثهليكانهيراهفقو.ةحاسلا
رهشوةفرجملاىمرورادتساةدحاوةعيرسةكرحبو،سدسمةقرطمتوصك
.دوسألاهسدسم

ةرجشتحتيـبشخلاروسلابناجىلإنافقيىملسودمحمناك
لكناكو،ةفئاخةيلوفطنويعبامهراجبتمصبناقدحيو،ةميدقلانابضقلا
رسكتملامجلثلجرلنيتقينأنيعارذكودبياٍّفاجًانصغلمحيامهنم
.ديدشلااهبعرببسباهنصغىملس

:دمحممثعلت
.يجلثلا...انلجر-
متشيوهوهينيعضمغأو،هفطعمبيجىلإسدسملايراهداعأ

ةيناثهينيعحتفنيحو،سدسملاةصقىسنينأررقوهباعلعلبمث،هسفن
.نيتينبلاىملسينيعيفقرقرتتعومدلاىأر

:سمه
.رخآدحاوعنصيفامكدعاسأس،فسآانأ-
:شجأتوصبىملستسمه
.تيبللدوعأنأديرأ-
قمريوهوتيبلاىلإاهقفارواهدينمةريغصلاهتخأدمحمذخأ

.بضغبيراه
توصاهنأنظدقل...ةقطقطلا...سدسملاىلعهتضبقبيراهسحأ

تاءارجإنمةلحرملاهذهف،عبطلابًائطخمناكهنكلعفترتسدسمةقرطم
ةقلطلاتوصو،لزـنتةقرطمتوصوههعمستام.ةتماصرانلاقالطإ
ىلإههجووً،اددجمةمدخلاسدسمجرخأً.ايحكنوكتوصو،قلطتمليتلا



دانزلاىلعطغضىتحكرحتتملةقرطملانكل،دانزلاىلعطغضوضرألا
ةظحليأيفرانلاقلطيسسدسملانأركفيناكو.ءاروللهقيرطثلثيف
ىلإءاروللةقرطملاتعجرفدانزلانعهديدعبأ.عافترالابةقرطملااهيفأدبت
نمنأكرديوً،اددجمتوصلاعمسيلةيندعمةقطقطةردصماهعقوم
.رانلاقالطإيونيناكءارولاىلإةقرطملاعجريلدانزلاىلعطغض

تناكيتلايناثلاقباطلايفهتقشذفاونىلإ،ىلعألاىلإيراهرظن
اهءارويرجيامعةركفىندأهيدلنكتمل:امةركفهلاببرطختلةملظم
.دوجومريغناكنيح

،هبتكميفةذفانلاىلإقدحيوهولملمتبسويسولكيرإسلج
تريبينيعءارواهفرعييتلاتامولعملاةلآضىدميفريكفتلايفقرغتسيو
نيرخآلاجرعمتناكاهنأهتفرعمىدلهروعشءوسىدميفو،نيتينبلا
نوكتامبروتفتخااهنأفرعنيحهباتنايذلائيسلاروعشلانمرثكأ
رمألالصحينأنمًالدبلتاقلايديىلعاليماكدقفولىنمتيناك.ةتيم
بحأدقهنأوههيفركفيسويسولكيرإناكاممهأنكل.لكشلااذهب
رابخأةيأاعمسدقانوكيملامهنكلاهيدلاوبلصتا.اهبحيلازيالواليماك
فرعياليتاوللاولسوأبرغيفاهتاقيدصىدحإعمنوكتامبرً.اضيأاهنع
.نهئامسأىوسنهنع

دتشيوهونيلادارورغىلعءطببطبهييذلاءاسملامالظيفقدح
ىلإةدوعلاديريالهنكل،مويلاهلعفيامكانهنكيمل.ليصافتلاوحميو
نمقودنصكانهناك.دعبسيل...يلاخلاوريبكلالزـنملاىلإ؛تيبلا
لقنيفهلمعنماهبسكيتلاةنازخلايهو،هءاروةنازخلايفتابورشملا
نمنكمتو،هتوهقناجنفيفبارشلابكس.تابورشملابلعنمديدعلا
ىلعفرعتثيح،بتكملاىلعفتاهلانرينألبقةريغصةفشرفشر
ىلعدراذلىواكشلاةحئالىلعمقرلانكيملو،يسنرفلايلودلازمرلا
.لاصتالا

.ةفشتنببسبنتنألبقىتح؛هتجوزاهنأاهسفنتنمفرع
:اهلأس
؟تنأنيأ-
ً:اديعباهتوصادب
؟نظتنيأ-
؟نيلصتتنيأنمو-



.ربساكنم-
.يفيرلاامهلزـنمنمتارتموليكةثالثدعبىلعىهقملاكلذناك
.اليماكايكنعثحبتةطرشلا-
!ً؟اقح-
ولامكوأ،للمبسمشلاتحتةمئانتناكاهنأولامكاهتوصادب

لكهبحأيذلاديعبلاوبدؤملاثارتكالامدعتالاحنمةلاحبرمتاهنأ
.ملوهنمولبيفةفرشلاىلعةيضاملاتاونسلاكلت

:أدب
...انأ-
؟لوقيهاسعاذامف،تمصمث
.انيماحمكبلصتينألبقكبلصتأنألضفألانمهنأتركف-
؟انيماحم-
لصوتلالواحيس.لضفألانيبنمدحاوهنإ.يتلئاعيماحم-

مغرلاىلعهيلعلصحنسولزـنملابلطنس.تاكلتممللمساقتعملاصفنال
.هعيبيونأيننأكيلعيفخأنليننأنم

.هنمغورفمرمأاذهنأيفركف
كنأضرتفأنيحلاكلذيفو،مايأةسمخلالختيبللدوعأس-

.تلقتنادقنوكتس
.ةريصقةرتفهذه-
عرسألمعيدحأنمامهنأتعمسدقف،كلذبمايقلاكنكمي-

.تيلفدنآديرنمصخرأو
عمهتثداحمءانثألفجامك،لفجيهلعجروفنبةريخألااهترابعتظفل

ًاريغصحبصأدقوً،ادجةعفترمةرارحبةلوسغمةيناطبكناك،لوهققحملا
يفنآلاهبفرعيذلاهسفننيقيلابو.مادختسالللباقريغواهيلعًادج
ً،ايئاهناهدقفدقهنأفرع،لبقيذنمرثكأاهبحأهنأةظحللاهذه
ىلإرظنتاهليخت،لاصتالاتهنأنيحو.ةحلاصميأكانهنوكتنلهنأو
اهترتشاةيسمشةراظنلالخنمةيسنرفلاارييفيرلاىلعسمشلابورغ
نمفالآةثالثيواستتناكولامكاهيلعودبتاهنكل،وروينيرشعب
.ىرخألاتاكراملايسندقل...وأاناباغدنآشلودوأيشوغةكرام

نميـبرغلابناجلايفجديرنلوكنيملوهىلعأىلإهترايسيراهداق
روجهملاتارايسلابأرميفيضايرلازكرملايفهترايسنكردقناكو،ةدلبلا



ةلالطإلايذيجيلخلاءوتنلاىلعكانهفقو.نلوكنيملوهىلإىشموريبكلا
جردملاىلإنوقدحيحايسلاضعبووهناكثيح،جلزتلاردحنمبناجىلإ
لفسألايفةكربلاعقتثيح،جلزتلاردحنميـبناجىلعغرافلافوقسملا
يأمهيدلنكيملو،ةعئارةلالطإلاتناك.ءاتشلايفىشالتتتناكيتلا
هبمايقلامهيلعاملكنأولامكًابيرقناكجلثلالجرف،سوململيلد
مكالمكًاددجممهتضبقنمتلفيناكاهنيحهنكل،هلاقتعاوثحبلاوه
حايسلادحأناكو...قرخأوليقثوزوجعهنأققحملاسحأ.غوارموفرتحم
...ثثجلا.نميألابناجلاىلإهفطعمهسدسملقثبحسامنيبهيلإرظني
؟ضمحلامدختسيله.دعباميفرهظتةنوفدملاثثجلاىتح؟ثثجلانيأ

تاقيقحتلابتكمةروديفف!ملستسينل،ال...مالستسالابيراهسحأ
اونكمتىتحتاونسرشعنمرثكأتقرغتسااياضقةساردباوماقيلارديفلا
لحييذلاوهًايئاوشعوًاطيسبًاليصفتنإً،امومع.لتاقلاىلعضبقلانم
.قالطإلاىلعسأيلامدعوهلعفلاباهلحيامنكل.ةيضقلا

هبةطيحملاءاوضألاتأدبو،لفسألايفةدلبلانمءاسملامالظللست
.ءطببراُنت

ةدعاقهذهتناك...ءوضلانكامأنعثحبلابءدبلامهيلعناك
ناك،ةبسانملاهذهيف.ليلدكيدلثيحنمأدبا...ةيرورضاهنكلوةلذتبم
يتلاهراكفأأوسأو،هليختيدقلمتحمصخشرخآنمأدبينأينعيكلذ
ً.انونجاهرثكأوهلترطخ

مل...تاملاكملاةحئالربعثحبولومحملاهفتاهجرخأويراهدهنت
يتلاةريصقلاةملاكملاكلت...كانهلازيالمقرلاناكاذل،ريثكلاكانهنكي
.قفاومرزىلعطغضف.نويلقدنفيفناكنيحاهاقلت

يويحوديعستوصبةرشابمنسلوبادوأسوبةانقةثحابتباجأ
ةقحمتناكدقو،ةراثإلابةئيلمةديدجةصرفكةدراولاتاملاكملاعيمجىري
.ةرملاهذهامًاعون



راظتنالاةفرغ
سانلاضعبناكببسلاكلذلامبرو.قلقلاورتوتلاةفرغتناك

نأولامكوأنانسألابيبطدنعتنكولامك،راظتنالاةفرغاهنوعدي
يفنكل.مهمءيشىلإيدؤي1ويدتسالايتهدرنيبليقثلابابلا
تسيلنيرامةقطنميفةيمسرلاةانقلاةينبأيف،يموكحلايجورنلانويزفلتلا
فرغلارثكأتناكدقو،1ويدتسالاةهدرةطاسببىعدتتناك،ولسأيف
.ةراثإنسلوبادوأاهتفرعيتلا

.اولصودقسوبنممويلاةقلحيفنيكراشملافويضلامظعمناك
رصقأتارتفلةشاشلاىلعنورهظينيذلاوةرهشلقألافويضلانإ،ةداعلاكو
نأدعبكئارألاىدحإىلعنيسلاجنآلااوناكو.ًالوأنورهظينيذلامه
،ياشلانوستحيونورثرثيمهورتوتلانممهتانجوجهوتتو،مهتئيهتتمت
يفويدتساللةلماكةروصضرعتيتلاةشاشلابرارمتسابمهنويعقلعتتامنيب
نمتاميلعتلااوقلتيلفويضلالاخدإمتيثيح،بابلانمرخآلافرطلا
امك.اوجهتبيواوكحضيواهباوقفصينأيغبنييتلاةقيرطلانعجرخملا
سانلاراظتنابةغراففويضةعبرأدعاقمو،فيضملادعقمةشاشلاترهظأ
.ةيلستلاوىضرلاو

ىلعروهظلالبقةرتوتملاوةيلاعفنالاقئاقدلاهذهبحتادوأتناك
ةطقنبرقأهذهتناك،ةقيقدنيعبرأةدملو،ةعمجمويلكيفف؛ءاوهلا
حوارتيامنإذإ.جورنلايفرخآناكميأنمرثكأ؛ضرألازكرمنماهل
ةبسنيهو؛جمانربلانودهاشياوناكدالبلاناكسنمةئاملاب25و20نيب
ناكميفانهنولماعلانكيمل.يراوحجمانربلةبسنلابًادجةيلاعةعباتم
يـبونجلابطقلاناكدقو،هتاذدحبثدحلااوناكامنإو،بسحفثدحلا
هاجتاكانهو،نامدإلابببستتةرهشلانأامبوً.اعيمجمهبذجيريهاشملل
نيكسمتمعيمجلاناكدقف-لفسألاوحنًابونج-يـبونجلابطقللدحاو
قيرفلايفىقبتلدجبلمعلاادوأكةلقتسمةفظومىلعناكاذل،مهلمعب
تقويفةملاكملااهيقلتدنعاهتداعسببسكلذناكو.يلاتلامسوملايف
اهلمستبادقف،ةرشابمريرحتلاعامتجالبققباسلامويلاءاسمنمرخأتم
.يفحصلااهقبس..ً.ايفحصًاقبسناككلذنإاهللاقو،هسفنبنيغإسوب

جمانربليديلقتعوضوموهو.رابكلاباعلأوهةيسمألاعوضومناك
مهنكميفويضلاعيمجف،لقثيأنودنمامًاعونداجهنإذإ،سوب



تبتكدقتناكسفنةملاعفويضلانيبناكو.فرتحمهبشيأرميدقت
يذلابوتسفرآوهسيئرلافيضلانكل،عوضوملااذهنعاهتحورطأ
.يلاتلامويلايفلاريبيلةلجملنيرشعلاوةسماخلاةيونسلاىركذلابلفتحيس
ادوأهتقتلانيحبوعللاغلابلاصخشلاةركفىلعبوتسضرتعيمل
ويهلوحًالاثمتبرضنيحبسحفكحضامنإو،هتقشيفةقلحللريضحتلل
.هرصقيفةيبوزعةلفحيفًانويلغنخديوًابوثيدتريوهوزوجعلارنفيه
ناكنإهتلأسىتحلوضفباهناصحفتتواهيلإناقدحتهينيعبترعشدقل
.هتكلمملثيرولفطباجنإمدعىلعمدني

:اهلأسف
؟لافطأيأكيدلله-
،ثيدحلابواهبمامتهالادقفهنأكوةأجفادب،يفنلابتباجأنيحو

،لوصولاتقو:ةداتعملاتامولعملاميدقتبةعرسبعوضوملاتريغيلاتلابو
لبقمهرييغتمتيدقفويضلانأامك،ةفشاكبايثءادترامدعو،ليمجتلاو
.رومألانمكلذريغو...ماعجمانرباذهنأامبةريصقةرتف

ةرشابمهجورخدعب1ويدتسالاةهدريفنآلابوتسفرآوهاهو
فيثكلايدامرلاهرعشو،نيتداحلانيواقرزلاهينيعبليمجتلاةفرغنم
لفسألاوىلعأللليامتتنأفارطأللنكميالثيحً؛ادجليوطلاوففصملا
يواستاهنأنوفرعيعيمجلاناكةيدامرةلذبيدتريناكو.يروثبولسأب
،فرعفيكلوقعطتسيملمهنمًادحأنأنممغرلاىلعةلئاطغلابم
ةكيرأىلعسلجتتناكيتلاةيسفنلاةملاعلاةيحتلءارمسلاهديدمدقو
.امًائيشبرشتوينادوسلالوفلالوانتتو

تصنينأىنمتأ...لامجلااذهبسفنلاتاملاعنأملعأنكأمل-
ً.اضيأهنيلوقتاملسانلا

نأنممغرلاىلعو.قلأتتنألبقددرتتسفنلاةملاعادوأتدهاش
نمادوأتأردقف،ةباعددرجمبوتسءارطإنأحوضوبتأرةأرملا
.هادصىقالدقءارطإلانأاهينيعيفادبيذلاضيمولا

:ةفرغلاىلإنيغإسوبعفدنا
.روضحلاىلعمكركشأ..ً.اعيمجمكبًابحرم-
نلعيو،مهنيعأىلإرظنيوهوراسيلانمًاءدبفويضلاةحفاصمبأدبو

ةلئسأحرطلةعطاقملامهناكمإبنأمهربخيو،مهتفاضتسابهتداعسىدمنع
.ةثداحملايفةيويحلاثعبيساذهفقيلعتلاوأنيرخآلافويضلاىلع

ةيبناجةفرغىلإباحسنالاسوبوبوتسىلعهنأجتنملاباغراشأ



ادوأتققحتامنيب،جمانربلاةمدقموةيساسألاةلباقملاةينبلوحةشقانملل
روهظلانيحلةقيقدلافصنوقئاقدينامثىوسَقبتتملذإ؛اهتعاسنم
لابقتسالابلاصتالااهيلعناكنإركفتو،قلقلابرعشتتأدبف،ءاوهلاىلع
.يفحصلاقبسلا...يقيقحلاسيئرلافيضلا:كانهرظتنيناكنإةفرعمل
ادوأترعشف،نيدعاسملادحأعماهمامأهتدجواهينيعتعفرنيحاهنكل
الاهنكل-ًاحيبقناكامبرلب-رهظملاميسونكيمل.فقوتيداكياهبلقب
اذهلتناكدقو،هلبذجنتاهنأباهسفنلفارتعالانملجخلابرعشت
ةينويزفلتلاتاونقلاعيمجتدارأيذلاصخشلاهنأبةقالعباذجنالا
ربكأيفجلثلالجرىلعضبقيذلالجرلاهنأل؛هتفاضتساةيفاندنكسإلا
.نينسذنمجورنلايفةميرجةصق

:ةملكيأقطننمنكمتتنألبقلوهيراهلاق
.رخأتأسيننإكلتلق-
ًاحنرتمناكجمانربلايفاهيفرهظةرمرخآيفف،هسفنتقشنت

25و20نيباملقألاىلعوأ،هلماكببعشلاجعزأو،ظوحلملكشب
.بعشلانمةئاملاب

لالخءاوهلاىلعرهظتس...انهىلإكروضحبةياغللءادعسنحن-
مهتقونوذخأيسنيرخآلانأنيحيف،جمانربلاةياهنىتحىقبتسمث،ٍناوث
.بسحف

.زاتمم-
:دعاسمللادوأتلاق
.يروغبنعتساوليمجتلاةفرغىلإهذخ-
ًاهجولعجتفيكفرعتتناكامنإو،بسحفةرهاميروغنكتمل

ً.ادجةطيسبلاليحلاضعببزافلتلاىلعروهظللًابسانمًاقهرم
ةريخألاقئاقدلابحتتناكدقف،ءادعصلاادوأتسفنتاجرخنيحو

وهامبسحمتيةياهنلايفهنكلً،ايوضوفودبيءيشلكثيح،ةجرحلا
.ططخم

ةراشإبسوبلاهعبصإعفرتل،ةيبناجلاةفرغلانمسوبوبوتسداع
قلغأامنيبقفصيروهمجلاتعمسمث،ماريامىلعءيشلكنأاهانعم
نأتفرعو،هدعقمىلعسلجيسوبةشاشلاىلعتأرو.ويدتسالاباب
ءاوهلاىلعاورهظيوةيادبلاةمغنأدبتليلزانتلادعلابأدبدقجرخملا
.ةرشابم



ريسيجمانربلاف،حيحصلاهناكمريغيفامًائيشكانهنأادوأتكردأ
فرآلاقدقو،كلذبعتمتسمسوبو،قلأتمبوتسفرآو،نآلاىتحةقدب
هاركذنأو،ةبخنلانمهنألةبخنلانمهنأىلعهيلإرظنلامتيهنإبوتس
.رثكأوأًايقيقحًالشفناعيملامةيحىقبتنل

نعامنإو،تاحاجنلانمةلسلسنعتسيلةديجلاصصقلا-
ىلإقابسلابزافدقنسدنامأدلورنأنممغرلاىلعف.ةعئارلاتاقافخإلا
ركذتيالو.توكستربورركذتيجورنلاجراخملاعلانإف،يـبونجلابطقلا
امك.ولرتاوةكرعميفهتميزهنوركذتيامكنويلبانتاراصتنانمًايأملاعلا
ماعوفوسوكيفكارتألاعمةكرعملاىلعدمتعيايريبيسلينطولارخفلانأ

.ءاركنةميزهبرصلااهيفمزهةكرعميهو؛1389
ًاعضاوتموًابوبحمًابناجعقوتمريغوحنىلعرهظأدقبوتسناك

بزعألجركناكنإسوبهلأسف،ةريهشلاهتسرطغنمًالدبهتيصخشنم
،باجيإلاببوتسباجأنيحو.هبناجبةأرمادوجوىنمتيرمعلابمدقتم
يفجاوزلاضورعنمةمخضةعومجمكانهنوكتسهنأادوأتفرع
،اهدنع.ةليوطةرتفلراحلاقيفصتلابروهمجلاباجتساامنيب،هيلإاهقيرط
:يحرسملكشبسوبنلعأ

يراهققحملا...ولسوأةطرشيفديحولابئذلا...ةدراطميفًامئاد-
.لوه

.ةيناثلبوتسىلعاريماكلاتزكرنيحةشهدلاريباعتادوأظحالتل
ةأرملاةيضقىلعهاقلتيذلادرلابعتمتسادقسوبنأحضاولانم

ناكهنأامب-يراهلاؤسبعوضوملااذهىلعظافحلالواحهنأل،ةمئادلا
يراهفلكتف؟هعمةأرمادوجوىنمتيناكنإ-ًاضيأبزعأهنأفرعي
نإهلأسامنإو،عوضوملاريغيملسوبنكل،يفنلابهسأرزهوماستبالا
.اهرظتنيةزيممةأرماكانهتناك

:فطلوباضتقابيراهباجأ
.ال-
هنكل،رثكأطغضللسوبعفديضفرلانمعونلااذهلثمناك،ةداع

لأس،اذل.جلثلالجرعوضومكانهف...عضولادسفيالنأهيلعنأفرع
اهلماكبجورنلاتناكيتلاةيضقلانعمهرابخإهناكمإبناكنإيراه
؛هدعقمىلعيراهىولت.جورنلايفلسلستملتاقلوأنع...اهنعملكتت
ثادحألاةلسلسصخليوهو،ليوطلاهدسجىلعًادجًاريغصناكولامك
صاخشأاياضقكانهتناك،ةيضاملاتاونسلالالخف.ةبضتقمةريصقلمجب



يفتادوقفملاءاسنلاعيمجتناكو،حضاووحنىلعةهباشتمنيدوقفم
.ثثجللراثآيأكانهنكتملو،لافطأنهيدلو،ةقالع

اذهيفقذاحتلللاجمالهنأىلإريشتريباعتبةيدجلابسوبرهاظت
.عوضوملا

يفانهفوهيفاهلزـنمنمركيبتريبتفتخاةنسلاهذهيف-
ايفليسىلعروثعلامت،ةريصقةرتفدعبو.ةهباشمفورظنمضولسوأ
دجنةرملوأهذهتناك.ولسوأنمبرقلابادغوهيلوسيفةتيمنوسرتوأ
.ةثجلانمًاءزجلقألاىلعوأ،ةثجاهيف

:سوبهعطاق
؟كلذكسيلأاهسأرمتدجومكنأل،معن-
دقو،ملعينملوضفريثيو،ملعيالنمرابخإرذحبلواحيناك

.ةرشابمىضرباهباعلتعلبادوأنأةجردلًادجًافرتحمناك
:يراهلمكأ
ةرشعيتنثاذنمًادوقفمناكيطرشةثجنغريبجراخاندجومث-

.ةنس
.وتفارنوريآ-
:يراههلححص
يفنيسيلتيفراديإةثجاندجو،مايأةدعذنمو.وتفارتريغ-

.انيدليتلاةديحولاثثجلايههذه.يودغيب
؟كيأربةيضقلاهذهيفأوسألابناجلاوهامو-
لوانتيمليراهنألامبر،سوبتوصيفربصلادافنبادوأتسحأ

ناكيتلاةيومدلاليصافتلابمئارجلاروصيملو،هلهعضويذلامعطلا
.اهرظتني

نيبةلصكانهنأكردننألبقنينسلانمديدعلارورم-
.ءافتخالاتالاح

ةلصيفريكفتلابءدبلاهيلعنأسوبلجرخملاراشأف،رخآرتافباوج
.يلاتلاعوضوملاعم

:اهضعبىلعهعباصأسوؤربسوبطغض
؟كروعشوهام.يراهايًامجنتحبصأو،ةيضقلالحمت،نآلاو-

؟نيبجعمللينورتكلإديربكيدلله
يفقذاحتلللاجملاحتفدقهنأًارهظمةينايبصلاهتماستبامستبامث

.عوضوملااذه



باوجلاةغايصنأولامكزيكرتبهيتفشللبو،ءطببهسأرققحملازه
:ةيمهألاةياغيف

يننكل،فيرخلااذهةيادبيفةلاسرىلعتلصحدقلً،انسح-
.اهنعديزملاانرابخإبوتسناكمإبنأنمدكأتم

يفنيتيناثةدملتمصلاداسامنيب،لوضفبيراهىلإبوتسرظن
لخدتف؟يراههينعييذلاام...ىلفسلااهتفشىلعادوأتضع.ويدتسالا
:عضولاحلصأوسوب

...نيبجعملانملئاسرلانمريثكلاىقلتيبوتسنإذإ،عبطلاب-
نمتاعومجمكانهلهً؟اضيأنوبجعمكيدلله؟لوهايكنعاذام
؟ةطرشلابنيبجعملا

.رذحبروهمجلاكحض
.يفنلابهسأرلوهيراهزه
:سوبلاق
كنمنبلطيوًانايحأكيلإنيتأيتادنجملاضعبنأدبال...ايه-

.ثثجلانعثحبلالوحيفاضإلابيردتلاضعب
.ةداعسبسوبمستباامنيب،كحضلابويدتسالاجض
.جرخملاىلعةرظنىقلأوً،املستسمادبامنإولوهيراهمستبيمل

بوتسىلإتفتلاهنكل...رداغيوضهنيوهوادوأهتليخت،ةينونجةيناثلو
.رواجملايسركلاىلعسلاجلا

ناكسوبنأادوأتظحالامنيب،نوبعلينيذلارابكلانعاوثدحت
اليذلايطرشلانأىأرهنأدبال...لوهيراهنعًاديعبراوحلاريدي
-بوتسفرآنإ،يلاتلابو.مويلاهتالاحنسحأبسيلهتافرصتعقوتنكمي
ىلعتقولانمديزملاىلعلصحيس-مويلاهتالاحنسحأبناكيذلا
.ءاوهلا

:ءيربريغنومضمىلعدكؤتةئيربريباعتبسوبلأس
؟بوتسايوهلتفيك-
.لاؤسلااذهتبتكيتلايهف،ادوأتجهتبا
وحنلوهيراهىنحنا،ةباجإلانمبوتسنكمتينألبق،نكل

:ةعفترموةحضاوةربنبهلأسو،مامألا
؟جلثلاجرعنصتله-
ةبضاغلالوهةربن...ماريامىلعتسيلرومألانأادوأتسحأانه

امنيبًائجافتمهقفرمعفريذلابوتسو،ةيناودعلاهدسجةغلو،ةمساحلاو



،ثدحييذلاامادوأفرعتملو،سوبتمصً.ارتوتموًاضبقنمههجوادب
ةياغللةليوطةرتفٍناوثعبرأتماديتلاتمصلاةرتفتربتعااهنكل
.هلعفيامفرعيناكسوبنأتكردأمث،رشابملاينويزفلتلاثبللةبسنلاب
نيبدودووجثادحإهبجاونمنأىريسوبنأنممغرلاىلعف
وهىمسألاهبجاونأوءيشمهأنأعبطلابفرعيهنكل،نيرواحتملا
نودقفينيذلانيبضاغلاصاخشألانملضفأةيلستكانهتسيلو،ةيلستلا
مامأرخآبوألكشبمهرعاشمنورهظيوأنوراهنيونوكبيوةرطيسلا
سلجو،ةطاسببلاجملاامهلحسفأ،يلاتلابو.ةرشابمءاوهلاىلعريبكروهمج
.بسحفبوتسىلإرظني

:عبرألايناوثلاتهتنانأدعب
ةحابسلاةكربلةرواجملاةفرشلاىلعجلثلاجرعنصأانأ،عبطلاب-

نيحاذكهو،ةكلاملاةلئاعلايفوضعكودبيلدحاولكعنصأ...يـبةصاخلا
.يفتخيوبوذيوهوهناوأريغيفجلثلاىلإرظنلايننكميعيبرلايتأي

،قيفصتلاالوكحضلاىلعبوتسلصحيملءاسملااذهةرملوأل
ةلئاعللةضهانملاتاقيلعتلانأةفرعمبوتسىلعناكهنأادوأتركفو
.ىدصيأيقالتنلةكلاملا

نعملكتيسيذلايئانغلامجنلاميدقتبتمصلازجاحسوبرسك
مويردصتسيتلاهتينغأءانغبةقلحلامتخيسمث،ةصنملاىلعريخألاهرايهنا
.نينثالا

:ةرشابمادوأءارونمجتنملاباغلأس
؟اذهام-
.قالطإلاىلعنزتمريغنوكيامبر-
.بيرغةطرشلجرهنإ-
اهقبسهنأو،هترضحأيتلايهاهنأادوأتركذت،ةظحللاكلتيف

:يفحصلا
؟يلامآققحينلأ...نكل-
.جتنملابجيمل
امنيب،ةيثارواهنأحرشيو،ةيسفنلالكاشملانعملكتيينغملاناك

ًادجًالفاحكلذناك.ةيناثنوعبرأتيقب...اهديةعاسىلإادوأترظن
:ًالئاقينغملاسوبعطاقدقو...ةعمجلاةليللةبسنلاب

؟فرآايكنعاذام-
:ثبلاةياهندنعلوألاهمسابسيئرلافيضلايدانيةداعسوبناك



؟ريطخيثاروضرملوأنونجللتضرعتله-
:بوتسمستبا
يف..ً.اضرمةقلطملاةيرحلابةبغرلاربتعتتنكنإالإ،سوبايال-

.انتلئاعيففعضلاةطقناهنإ،عقاولا
فويضلاعيدوتلتقولاناحو،ةياهنلاةطقنللصودقسوبناك

لوحسفنلاةملاعنمةليلقتاملكعضب...ةينغألاميدقتلبقنيرخآلا
:مثةايحلايفبعللا

ضعبيضمتسكنأضرتفأانأف،انعمدعيملجلثلالجرنأامبو-
؟يراهايمايأةدعلوهللابتقولا

اتداكنيتليوطلاهيقاسنأةجردل،هيسركىلعيخرتسيوهويراهلاق
:ينغملاىلإنالصت

.جلثلالجرىلعضبقلامتيمل،ال-
امنيب،ةمتاخلاًارظتنمو،همالكعباتينأهايإًارظتنممستباوسوبسبع

.ةيحاتتفالاهترابعنملضفأنوكتنأىنمتتادوأتناك
:يراهلاق
ىلعلب...جلثلالجروهنيسيلتيفراديإنإطقلقأمل-

ً.اقيلطلازيالجلثلالجرنأىلإريشيءيشلكف،سكعلا
اهقالطإىلعداتعايتلاةكحضلاتناك...ةتفاخةكحضسوبكحض

ً.احرمنوكييكلةسوحنملافيضلاتالواحمىلع
:سأيبسوبلاق
.مونلانميتجوزنكمتتلحزمتكنألمآ-
.حزمأالانأ،ال-
اريماكلافلخفقيناكجرخملانأتفرعو،اهتعاسىلإادوأترظن

نأسوبلرهظتلاهتبقرىلعاهعبصإتررمامنيب،ةيبصعبلقنتيونآلا
عطقملاضرعبنوبغرياوناكنإةينغألابءدبلاهيلعنأو،دفنيداكيتقولا
اذهنأملعيناكدقف،لضفألاناكسوبنكل.تقولاءاهتنالبقلوألا
مامأللىنحناو،ةراشإلالهاجتاذل،ايندلايفيناغألاعيمجنمةيمهأرثكأ
نالعإلا...يفحصلاقبسلا...رمألااذهنعكوكشيأمهيدلنيذللرهظيل
.امًاعونًايقيقحهتوصيفجدهتلاناكو.جمانربلااذهيف...انه...ريثملا

لجرنإو؟لوهايبذكتتناكةطرشلانإانهانللوقتله-
؟حاورألانمديزملادصحهناكمإبوقيلطجلثلا

.ءوضلايفةديدجتايطعمترهظامنإو،بذكننكنمل...ال-



ينقتلاجرخملاعمستاهنأادوأتنظامنيب،هيسركيفسوبراد
.امهبهانيعتقدحامنيبسوبهجورهظمث،1اريماكلالجألخرصي

رابخأةرشنيفليصافتلاهذهعيمجنععمسنساننأنظأ-
.مكتعباتمىلعًاركش...ةلبقملاةعمجلامكاقلن...ةليللا

.ىقيسوملافزعبةقرفلاتأدبامنيب،اهينيعادوأتضمغأ
:اهئارونمرأزيجتنملاتعمس
؟اذهام؟!اذهام-
بطقلايفانههنأتركف...ةداعسلاةّدشنمخارصلابادوأتبغر

.ثدحلانحنامنإوثدحلاناكميفانسلنحن...يـبونجلا



ةارابم
نأدعبةفرغلاصحفتيردورشيفبابلادنعًافقاونغاهرانوغناك

ثالثىرجأنأدعبو،ةقيقدنيثالثونيتنثالبقهلزـنمنمقلطنادقناك
يراهىلعرثعيمل.سوبجمانربيفربخلارشتنانأذنمةيفتاهتاملاكم
نأملوهنرويبهحصنف،هبتكميفالو،ساهسينرينتسناكيفالو،هتقشيف
ًابيرقتنيريهشلاونابشلانئابزلانيبنيابتلاناكو.ردورشيفهداجيإلواحي
يف،فلخلايفو.ًالهذمردورشيفنيعيلخلانينمدملاوساهسينرينتسناكيف
ًاسأكبرشيةلواطىلإهدرفمبًاسلاجيراهناك،ةذفانلابناجىلإةيواز
.ةريبك

.ةلواطلاىلإهقيرطنغاهقش
؟لومحملاكفتاهتأفطأله.يراهايكبلاصتالالواحأتنك-
:نيتدهجملاهينيعبرظنوهسأرققحملاعفر
اوأدبءايبغألانييفحصلاتائمف،بعاتملانمريثكلاكانهناك-

.ةأجفيتقحالمب
جمانربمقاطنإيموكحلايجورنلازافلتلايفنولماعلاانللاق-

.جمانربلادعبساهسينرينتسناكىلإةداعنوبهذيهفويضوسوب
ام.تلحراذل...يراظتنابجراخلايفنيفقاوةفاحصلالاجرناك-

؟ريدملااهيأهديرتيذلا
لئاسلاوهيتفشىلإسأكلاعفرييراهدهاشو،يسركىلعنغاهىوه

.همفىلإقفدتييـبهذلا
:نغاهلاق
نأكبيرستف،يراهايريطخرمألا...ماعلاريدملاعمملكتأتنك-

.هرماوألرشابمقرخًاقيلطلازيالجلثلالجر
ً:اددجمبارشلافشتريوهويراهلاق
.حيحصاذه-
؟اذامل؟!هلوقتليراهايكيدلاملكاذهأ!حيحص-
اهيأحاتفنالاىلعةينبمانتيطارقميدف،اوفرعينأةماعلاقحنم-

.ريدملا
نمةيعيجشتتارظنعضبىقلتو،ةلواطلاىلعهتضبقبنغاهبرض

يهوامهراوجبتربعيتلاةلدانلانمةيريذحتةرظنو،ةرواجملاتالواطلا



.رتيلفصنمجحبسوؤكلانمةعومجملمحت
نأمهانربخأو،ةماعلامامأانرهظدقل.يراهاييعمثبعتال-

؟اذهكردتأً.ادجئيسلكشبةطرشلاترهظأدقل.ّتلُحدقةيضقلا
.ديجلكشبرهظأنأسيلوداغوألاىلعضبقلايهيتفيظو-
ىلعدمتعتانلمعفورظف!يراهايةدحاوةلمعلناهجوامهنإ-

.يساسأرمأمالعإلا...انيلإةماعلارظنةيفيك
:هسأريراهزه
يساسأوهف.ةيضقيألحيفيندعاسيوأمالعإلاينقعيمل-

متهتنيذلاصاخشألانإ.ءاوضألايفروهظلابنوبغرينيذلاصاخشأللطقف
نيديجنودبيمهلعجتةسوملمجئاتنىلعلوصحلابطقفنومتهممهرمأل
...جلثلالجرىلعضبقلاديرأ.مالعإلايفئيسرهظمبمهروهظعنمتوأ
.ىهتناةطقن

؟كلذكردتأ...كئالمزىلعرطختنأ-
امعّرجتوءطببهسأرزهمث،ةرابعلايفركفييراهنأولامكادب

.ىرخأسأكببغريهنأةلدانللراشأمث،هسأكيفيقب
ابلطدقو،ماعلاريدملاوةطرشلاسيئرعمليلقذنمملكتأتنك-

؟موهفماذهله.ةظحللاهذهذنمكتكسألةرشابمكيلعرثعأنأينم
.ريدملااهيأزاتمم-
ً.ائيشرهظيمليراههجونكل،لوهذبنغاهشمر
:لاق
ديرأ...تقولالاوطفرشملاانأنوكأس،ةظحللاهذهنمًاءدب-

تاربنيرتاكعمتملكتاذل،كلذبموقتنلكنأفرعأ.ةمظتنمريراقت
؟تاضارتعايأكيدلله.ةمهملاباهتفلكو

.قالطإلاىلع-
.ودبياممرثكأحنرتميراهنأدبالهنأيفركفينغاهناك
راديإةدعاسمةلباقماهنمتبلطكنأتاربينتربخأدقل-

.ماعلايعدمللعوجرلانودنمبوتسفرآتافلمنمققحتللنيسيلتيف
؟بوتسانفشكلاحيفههجاونسيذلاامنافرعتأ؟هنالعفتيذلاام..ً.ابت

:رذحناويحكهسأريراهعفر
؟انفشكلاحيفكلوقبهينعتيذلاام-
تلاقدقف،بوتسلتافلميأكانهنكتمل،ظحلانسحل-

.هلفلميأًامويمهيدلنكيملهنإنيسيلتيفةريتركس



؟الملوً؟اقح-
ديرنالنحنف.بسحفحاترميننإ؟يراهايفرعأياسعفيك-

ًادعاصفنآلانم،رمألانكيامهم...بوتسفرآ...لكاشملانمديزملا
.ريرقتلايفاهركذتلاهبموقتةوطخلكىلعتاربعلطتس

:ىرخأًاسأكهمامأتعضويتلاةلدانللهسأرزهيوهويراهلاق
؟اهمالعإمتيملأ-
؟هينعتيذلاام-
...نوكأسيننأاهتربخألمعلاتأدبنيح-
.مالكلانعيراهفقوت
؟اذامنوكتس-
.هسأريراهزه
؟امبطخكانهله؟كانهاذام-
:يراهباجأ
.ءيشال-
ةئفنمةيدقنةقروعضيوهوةدحاوةعفدسأكلافصنبرشمث

:ةلواطلاىلعرنوركةئام
.ريدملااهيأًاديعسًاموي-
مدعلهبتنااهدنعو،معطملايراهرداغىتحةلواطلاىلإنغاهسلج

قرتسا.ةغرافلاهبشهسأكنمدعاصتتنوبركلاديسكوأيئانثتاعاقفدوجو
..ً.اعذالاهقاذمناك.رذحبهيتفشىلعسأكلاعضومث،ةيبناجتارظنعضب
.حافتريصع

ينابملاذفاونتءاضأامنيب،ةتماصلاعراوشلاربعهلزـنمىلإيراهىشم
وكسيرتىلإثيدحلابةبغربسحأ.ليللايفةططقنويعكةضفخنملاةميدقلا
فطعنا.اقفتاامكةليللاهعدينأررقهنكل،رومألايرجتفيكةفرعمل
هبتنانيحهانبموحنًاهجتمناك.ةروجهملازيفوصةباوبهاجتابةيوازلادنع
فصدنعفقيصخشةراظننعسكعنمءوضكطيسبضيمووةكرحل
ناك.ةرايسلابابحتفلواحيوهوفيصرلالوطىلعةنوكرملاتارايسلا
،عراشلانمفرطلااذهيفًامومعاهنكرمتييتلاتارايسلافرعييراه
.اهنيبنمنكتمل70يسزارطوفلوفعوننمءاقرزلاةرايسلاهذهنكل

هنكل،حوضوبهجولاةيؤرنميراهنكمتيملفًاكلاحمالظلاناك
رظننعًاديعبءاقبلاببغريناكهنأهسأرلهضفخةقيرطنمفرع



حملةيبناجلاةآرملانمو،ةرايسلاراوجبيراهربع؟يفحصوهأ...يراه
نودنمهبيجيفهدييراهلخدأف،هءاروامدحأبسحأو،ةعيرسةكرح
عمسنأثبلامو،برتقتتاوطختوصعمسمث.ةطرفمةلجعيأ
يذلاصخشلادمجتيلرادتساوةثالثمقرللدعنأدعبف.بضاغلاهتوص
:يراهقعز،هءارو

؟ينعبتتأ-
ىتحًابناجهرجولجرلابكسمأو،سدسملاعفريوهومامأللاطخمث

طغض.ةرايسءاطغىلعامهالكعقوفهمجاهكلذدعبو،هنزاوتهدقفأ
ىلعسدسملاةروسامعضوو،لجرلاةرجنحىلعةيمامألاهعارذبيراه
.هتراظنيتسدعىدحإ

:يراهسمه
؟ينقحالتأ-
عراشلاتوصلاألمذإ؛لجرلاباوجىلعةرايسلاراذنإتوصىغط

،قانخلاهيلعًامكحمناكيراهنكل،هسفنريرحتلجرلالواح.هلماكب
ً.امعانوًاموتكمًاتوصًاردصمةرايسلاقودنصبهسأربرضامنيبملستساف
لجرلاماقتساف،يراههتلفأ،لجرلاهجوعراشلاحابصمرونءاضأنيحو
.لعسيوهو

:يراههبخرص
.لاعت-
ىنبملابابحتفمث،قيرطلاىلعهرجو،هعارذنملجرلابكسمأمث

.لخادلاىلإهعفدو
؟يلزـنمناونعتفرعفيكو؟انهلعفتاذام-
يفو،ءاسملالاوطهايإينتيطعأيذلامقرلابلاصتالالواحأتنك-

.كناونعىلعتلصحوتامالعتسالابتلصتاةياهنلا
يفىتحف،لجرلاحبشبقارقدأىنعمبوأ،لجرلايراهبقار

.ركيببيليفذاتسألابهبشأناكلاقتعالاةنازـنز
.لومحملايفتاهقالغإلتررطضا-
لكرمث،بابلاحتفو،هتقشىلإلصوىتحركيبمامأيراهىشم

.ءاملاةالغملعشأوخبطملالخدوهءاذح
لعتنيوهفطعميدتريلازيالوهوخبطملاىلإهقحليذلاركيبلاق

:هيفةايحالوبحاشههجووهءاذح
تركفاذلً،اعاجشتنكدقل.ءاسملااذهسوبجمانربيفكتيأر-



.كلذبكلنيدميننإً.اضيأةعاجشلابيلحتلايلعهنأيف
!؟يلنيدم-
يزخلانمينتذقنأامك،نورخآلاينبذكنيحينتقدصدقل-

.ينلعلا
.مممم-
ً.اضفارهسأرزهيذلاذاتسأللًايسركيراهبحس
يأهفرعيالنأبجيًائيشكربخأسيننكل،ةقيقددعبلحرأس-

قلعتمهنكل،ةيضقلابةقالعيأرمأللناكنإًادكأتمتسل.رخآصخش
.سانوجب

ً؟اذإ-
.سويسولاليماكليترايزةليلهمدنمةنيعتذخأدقل-
.سانوجعارذىلعةدامضلايراهركذت
دهعميفةوبألامسقىلإامهتلسرأوهباعلنمةنيعىلإةفاضإلاب-

.يوونلاضمحلارابتخاءارجإليعرشلابطلا
.كلذبمايقللٍماحمىلإعوجرلاكيلعنأنظأتنكدقل،هآ-
رابتخالاءارجإصخشيأعيطتسينآلانكل،قباسلايفاذهناك-

ةجيتنديرتتنكنإليلقبرثكأوأ،صخشللرنوركةئامنامثونيفلألباقم
...سانوج.مويلاةجيتنلاينيتأتلهتلعفاماذهو،ةعيرس

ً:اقيمعًاسفنذخأوركيبفقوت
.ينباسيلسانوج-
.ءطببهسأريراهزه
.ضكرلاكشوىلعناكولامكهيمدقيـبعكىلعركيبحجرأت
كنبيفتانايبلاعيمجنيبوهنيباوطبرينأمهنمتبلطدقل-

.ًالماكًاقفاوتاودجودقو،تانايبلا
ً؟ارابتخاىرجأنأهلقبسسانوجًاذإ!لماك-
.معن-
.هلحضتترومألاتأدبدقف،يراهرّكف
ضمحنمةنيعلسرأنأهلقبسامدحأكانه،ىرخأةرابعب-

.تاونسعبسلبقتناكةقباسلاةنيعلانأينوربخأدقو،يوونلاسانوج
؟سانوجهنأاودكألهو-
بلطيذلاليمعلامسامهيدلنكل.لوهجمصخشلتناك،ال-

.رابتخالا



؟وهو-
..ً.ادوجومدعيمليـبطزكرم-
:ركيبهلوقينألبقباوجلايراهفرع
.تسيلنيرامةدايع-
:يراهلاق
.نيسيلتيفراديإ-
لكشبةقلعمتناكنإىريلةروصصحفتيهنأكوهسأرىنحأمث

.ميقتسم
:نهوبمستبيوهيديبقفصيوهوركيبلاق
.نبايدلسيل...هنأوههلوقتدرأام...وهاذه.حيحص-
.فسآ-
.نمزذنمكلذبسحأتنك،عقاولايف-
؟يرابخإويلإمودقلاوةلجعلاَِملو-
.يردأال-
.يراهرظتنا
تنكاملعفأملولو...ةليللااذهكءيشلعفّيلعناك...ناك-

...انأ.لعفأستنكاذامفرعأ
:عباتينألبقلجرلاددرت
سدسملاناكول.ىنعميأيتايحلدعيملو،نآلاديحوانأ-

..ً.ايقيقح
تركفاملكءاوغإرثكأحبصتسةركفلاف،كلذبىتحركفتال،ال-

ىنعمالبكتايحتناكولىتحف؛اٍّماهًائيشتيسنكنأامك.رثكأاهيف
ليبسىلعسانوجك...نيرخآلاىلإةبسنلابىنعماهلنإفكيلإةبسنلاب
.لاثملا

:ةرارمبركيبكحض
يفهايإكنوملعياماذهأ.رمألايفركفتال؟قمحألا؟سانوج-

؟ةطرشلاةيلك
.ال-
.تارظنلاالدابت
.فرعتنآلاتحبصأ...نكيامهم-
ً.اركش-
امديدحتلواحيوهوهناكميفًاسلاجيراهيقب،ركيبرداغنيح



دقءاملانأظحالينأنودنم،ميقتسملكشبةقلعمةروصلاتناكنإ
ليغشتلارزتحتريغصلارمحألاءوضلانأوتئفطأدقةالغملانأوىلغ
.ءطببىشالتي



ءاسفيسف
رمملايراهلخدنيحرجفلاءوضيفختةبغزلاةفيثكلامويغلاتناك

دقوكسيرتناك.رنغورفيفةعفترملاققشلاىنبمنمسداسلاقباطلايف
ًاعفاروكسيرتدجويراهلخدنيحوً،ابراومةريغصلاهتقشبابكرت
يفدعبنعمكحتلازاهجو،ةكيرألاىلعهافدروةوهقلاةلواطىلعهيمدق
ىشالتتةشاشلاىلعةعرسبءاروللضرعتيتلاروصلاتناك.ىرسيلاهدي
.ةيمقرءاسفيسفك

:ةغرافلاهبشهتجاجزعفريوهووكسيرتررك
.تبسلامويهنإ؟بارشلانمًاسأكديرتالأ-
تناكنيحيف،وجلايفايريتكبلابةئيلمتازاغكانهنأيراهسحأ

.رئاجسلاباقعأبًايلكنيتئيلمرئاجسلااتضفنم
:سلجيوهويراهلاق
؟تلصوتَمالإً،اذإ..ً.اركش،ال-
:ةطوغضملاصارقألالّغشمفقويوهووكسيرتلاق
ةدعرمألاقرغتسيةداع...هيلعةدحاوةليللتلمعدقلً.انسح-

.مايأ
ً.افرتحمرسيمبعالسيلصخشلااذه-
:ةجاجزلانمفشريوهووكسيرتلاق
.قرولايـبعالمظعمنمرثكأعداخمهنإ..ً.ادجًاقثاونكتال-

سيلأ.ةبذكبهنعبيجيسهنأتننظيذلالاؤسلاهتلأسةلحرملاهذهيف
؟كلذك

.ويدتسالايفهسفنيراهىأرامنيب،ليغشتلارزىلعوكسيرتطغض
،ًاليلقهيلعةقيضةيديوسةكرامنمةططخمةلذبةرتسيدتريناك
نمءاذحلعتنيو،لزيدنمزـنيجلاطنبوليكارهايإهتدهأدوسأًاصيمقو
نأولامك،قالطإلاىلعةحيرمريغةيعضوبسلجيناكو.زـنيترامروتكد
توصلاربكملالخنمفوجألاؤسلاادب.يسركلارهظيفريماسمكانه
:زافلتلايف

؟قدنفلايفكتفرغيفيفاضإلاميلعتلاضعبلاهتوعدله-
:بوتسباجأ
.اذهتلعفيننأنظأال...ال-



.فاقيإلارزىلعوكسيرتطغضنيحةروصلاتدمجمث
:وكسيرتهلأس
؟كلذكسيلأ،بذكيهنأملعتتنكةظحللاهذهيف-
يهف؛كلذبليكارينتربخأدقو،اهعمةقالعماقأدقف،معن-

؟تيأراذام.اهتقيدص
،نينيعلاريبكتنمنكمتأسفبساحلازاهجىلإهذهتلخدأاذإ-

.تعستادقنيعلاةقدحنأةيؤركنكميذإ؛كلذىلإةجاحبتسليننكل
:ةشاشلاىلإاهرفظضرقيتلاهتبابسبوكسيرتراشأو
...فنألايتحتفىلإرظناو.رتوتللةيديلقتلاةلالدلايههذه-

جاتحيورتوتلابرعشننيحاذهلعفنً؟اليلقاتعستاامهنأةيؤركنكميأ
ضرعتيذإ.بذكيهنأينعيالاذهنكل،نيجسكوألانمديزمللغامدلا
نيحنورتوتيالًانايحأو،ةقيقحلانولوقينيحىتحرتوتللسانلانمريثكلا
.ناتتباثهيدينأةيؤرلاثملاليبسىلعكنكمي.نوبذكي

حبصأوىفتخافجترملاتوصلاف،ريغتيوكسيرتتوصنأيراهظحال
يفنيتنكاسلابوتسيديىلإ...ةشاشلاىلإيراهرظنً.افيطلوًامعان
.ىنميلاقوفىرسيلاديلا...هنضح

:وكسيرتلمكأ
،نوفلتخمرسيملايـبعالعيمجف،ةتباثتالالدنمامهنأىشخأ-

فلتخموهامىلعرثعا.تافالتخالاديدحتوههلعفكيلعاملكاذل
.ةقيقحلالوقينيحوبذكينيحصخشلاىدل

.ًالهسرمألاودبي...حيرصباوجوةبذك-
نيحةقيقحلالوقيهنأانضرتفالاحيفو.ةحيحصةملكودبي-

.ىرخأةطقنانيدلنإفنييسايسللهتيهاركببسوهتلجمسيسأتنعملكتي
:هلغشوءارولاىلإطيرشلاوكسيرتداعأ
.رظنا-
زهف،هيلإرظنينأضرتفييذلاناكملاريغىلإنكل،يراهرظن

.هسأر
:وكسيرتلاق
.هيديىلإرظنا...ناديلا-
.يسركلايعارذىلعنيوارمسلابوتسيديىلإيراهرظن
:يراهلاق
.ناكرحتتالامهنإ-



رسيملابعالىلعةيديلقتلالئالدلانم.امهيفخيالهنكل،معن-
نيحو.هيديءارواهئافخإلًادهجلذبيهنأةئيسًاقاروألمحييذلائيسلا
ءافخإلكلذو؛ركفيهنأولامكهمفقوفًاديعضيًابلاغهنإف،عداخي
،عادخلابنوغلابيفنورخآلاامأ.نيفخملامهيمسنءالؤه...ههجوريباعت
نممخضأاورهظيلفلخللنودنتسيوأ،يسركلاىلعةماقتسابنوسلجيو
ً.اعداخمسيلويفخمبوتس.نوعداخملامهءالؤه...يعيبطلامهمجح

:مامألاىلإيراهىنحنا
؟...له-
نعهيديدعبيهنإ.هلماكبطيرشلاىلعقبطنيرمألا.معن-

هديمدختسيهنأنظأ...بذكينيحىنميلاديلايفخيويسركلايعارذ
.ىنميلا

:هتفهلءافخإلواحينأنودنميراهلأس
؟جلثلاجرعنصيناكنإهتلأسنيحلعفاذام-
.بذكيناك-
قلعتملاوأ؟جلثلالاجرعنصبقلعتملامسقلايف؟مسقيأيف-

؟هتفرشىلعمهعنصب
.هتكحضيفخيهنأيراههنمكردأفيفختوصوكسيرتنعردص
ً،ائيسقروبعالسيلهنإ،كلتلقامكوً.اقيقدًاملعسيلاذه-

يسركلايعارذىلعهيديعضيناكلاؤسللكحرطدعبىلوألايناوثلايفف
امكهفنأاتحتفتعستاهسفنتقولايفو،ةقيقحلالوقبركفيناكولامك
.بذكوىنميلاهديىفخأوهيأرريغمث،رتوتمهنأول

؟كلذكسيلأ،هيفخيامهيدلنأينعياذهو.طبضلاب-
:كئاشلاؤسهنأرهظيلامهضعبىلعهيتفشوكسيرتقبطأ
ققحتلامتيسهنأملعيةبذكلوقراتخاهنأًاضيأينعيدق-

.ةطاسببةقيقحلالوقهناكمإبناكهنأةقيقحيفخيلاهنم
؟دصقتاذام-
ًانايحأمهنإف،ةديجقاروأنيفرتحملارسيملايـبعالىدلنوكتنيح-

؛نوعداخيمهنأىلعلئالدنورهظيو،ةيادبلايفةيلاعًاضورعنومدقي
نوكراشياهدنعو،امةعدخاوزيممهنأةربخلاوميدعنوبعاللانظيلمعطك
.ةعداخمةعدخ...يساسألكشبرمألاودبياذكه.ضرعلايف

:هسأريراهزه
؟هيفخيًائيشهيدلنأنظأنأينديريهنأدصقتأ-



ماقو،ةجالثلاىلإرظنمث،ةغرافلابارشلاةجاجزىلإوكسيرترظن
:دهنتمث،ةكيرألانعمخضلاهدسجعفرلةطيسبةلواحمب

؟...كنكميأً.اقيقدًاملعسيلاذه،كلتلقامك-
يفادوأبلصتانيح.اهلخادًاثحابةجالثلاىلإهجوتويراهضهن

ناكامك،جمانربلايفروهظللهضرعنولبقيسمهنأملعيناكسوبجمانرب
هذه...قئاوعنودنمةرشابمةلئسأبوتسلاؤسنمنكمتيسهنأملعي
ةلئسألانعبيجييذلاصخشلاروصتساريماكلانأو...جمانربلاةعيبطيه
كلذلكناك.دسجلانميولعلاءزجلايأ،ةطسوتموةبيرقتاطقلب
عاعشرخآاذهناك.الشفدقفكلذعمو،وكسيرتليلحتلةبسنلابًازاتمم
هدوسييقابلاامنيب،ءوضلاضعبدجويثيحهيفثحبيناكمرخآو،لمأ
فاشتكالاوظحلاىلعلوصحللءاعدلاورثعتلانمتاونسرشعامبرو،مالظلا
.ءاطخألاباكتراوةفدصلاب

يتلاو،ةجالثلايفبيترتبةسدكملاتاجاجزلافوفصيفيراهقدح
جرخأمثددرت.ةقشلايفةدئاسلاىضوفلاعمًاكحضمًانيابتلكشت
ةجالثلابابعفدمث،هديةحاراتعسلامهنأةجردلً،ادجنيتدرابنيتجاجز
.قلغيل

:ةكيرألاىلعسلجيثيحنموكسيرتلاق
ةباجإلايفبذكبوتسنأدكؤأنأيننكمييذلاديحولالاؤسلا-

.هتلئاعيفةيثاروضارمأوأنونجنمامهنإلاقنيحوههنع
قشلانمءوضلاسكعناف،همدقبةجالثلاباببكسمينأيراهلواح

.رئاتسلانمةيلاخلاءادوسلاةذفانلاىلع
.ررك-
.وكسيرترركف
،ملسلاًالزانهقيرطفصتنميفيراهناك،ةيناثنيرشعوسمخدعب

.يراههلاهرضحأيتلابارشلاةجاجزفصنىستحادقوكسيرتناكامنيب
:هسفنلوكسيرتمتمت
صخشكانهناكنإسوبكلأسدقل...رخآرمأكانه،معن-

.يراهايرسيملابعلتال...البتبجأدقوهرظتنتزيمم
.هترايسنميراهلصتا
:هسفننعفيرعتلانمنكمتينألبقدرلاعمس
.يراهايًالهأ-
ظَّفحوأهمقرىلعفرعتدقنيسغلهدنولسايثامنأةركفدرجم



...ديعبنمغيلوأوليكارتاوصأعمسامك،شعتريهتلعجهفتاهىلعهمقر
.ةلئاعلا...عوبسألاةياهنةلطع

ىضرمللتالجسدجوتلازتالأ.تسيلنيرامةدايعنعلاؤسيدل-
؟كانه

نمعونلااذهنأىلعصنينوناقلانأنظأ.كلذيفكشأ-
ققحتلايننكمي،نكل.دحأةدايعلاملتسيمللاحيفهفالتإيغبنيقئاثولا
ً.ايرورضكلذناكنإرمألانم

ً.اركش-
تاطقلهلرهظتلمارتللنيريدنيففقومزواجتيلهترايسيراهداق

نأاهدافمةعئاش...تيمليمز...مادطصا...ةرايسلابةدراطم...تايركذلانم
.ًالمثناكنإفاشتكالهسافنألصحفءارجإيغبنيهنأودوقيناكيراه
خطل...ةرشبلاتحتبودن...رسجلاتحتهايم...ديعبنمزذنمكلذناك
.حورلاىلع

.ةعاسعبردعبسايثاملصتا
ءيشلكفذحمتدقل.تسيلنيرامريدمنوسرغيرغعمتملكت-

تانايباوذخأراديإمهيفنمبصاخشألاضعبنأنظأيننكل،هفالتإو
.مهعممهاضرم

؟تنأو-
ً.ائيشذخآملاذلصاخلاعاطقلابلمعأنليننأملعأتنك-
؟راديإىضرمءامسأنميأركذتكنكميأ-
.يراهايليوطتقورمدقل.ريثكلاسيل...ضعبلاامبر-
.لاوحألالكبكلًاركش...ملعأ-
تطغامنيب،تلاتيبوشكيرىلإةتفاللاعبتو،ةملاكملايراهىهنأ

.ضفخنملارسجلاهمامأيتلاةينبألاةعومجم

،رمعلانمعبارلادقعلافصتنميفةقيقرةديسكيفلينادريجتناك
يفيعرشلابطلادهعميفةوبألامسقيفدوجوملاديحولاصخشلاتناكو
كانهنكيمل.هتلخدأويراهبتبحرثيح؛كاذتبسلامويتلاتيبوشكير
ذإ؛عمتجملايفنيمرجملاأوسأةدراطمناكملااذهيفمتتهنأىلإريشيام
مقاطنأىلعًادهاش-يلزـنمبولسأبةممصملا-ةقرشملافرغلاتناك
.لماكلابءاسنلانمنّوكتينيفظوملا

رابتخاءارجإنيتورفرعو،لبقنمانهىلإىتأدقيراهناك



ربتخملاذفاونءارونمىريو،عوبسألالالخيتأيناكثيح؛يوونلاضمحلا
نينحنيو،ةيبطتاعبقنرمتعيوءاضيبةيربخمةيدرأوتازافقنيدتريءاسن
رعشلادادعإاهنيمسيةضماغتايلمعبتالغشنمنهو،تالآلاوليلاحملاىلع
ةصالخعمريصقريرقتىلإةياهنلايفلوحتتسيتلاميخضتلاومدلادادعإو
ً.افلتخمًارشؤمرشعةسمخلةيمقرميقلكشىلع

اهيلعةوشحمةينبةفلغأاهيلعفوفربةئيلمةفرغمامأنماربع
ىلعيوتحتاهنأملعييراهناكو.دالبلاءاحنأيفةطرشلازكارمءامسأ
اهميلستمتىرخأةيوضعداومومدوتاشورفمةيطغأورعشلصخوةسبلأ
ءيشلاكلذىلعةنيعمًاطاقنلثمييذلايمقرلازمرلاصالختسالليلحتلل
ًاعستغلبينيقيبهكلامددحيو،يوونلاضمحلاىعدييذلاضماغلا
.ةئاملابتاعستةدعةلصافنيعستو

لمحتفوفرلعستيناكهنأريغً،اريبككيفلينادريجبتكمنكيمل
نييبصلةريبكةروصو،قرولانمماوكأو،بساحزاهجعمبتكمو،تافلم
ً.ايجلثًاحولامهنملكلمحينيمستبم

:سلجيوهويراهاهلأس
؟كانباامهأ-
.كلذنظأ-
!؟اذام-
صخشنعًائيشتركذدقل...زكرملايفةلوادتمةباعددرجماهنإ-

؟تارابتخابلطبمدقتي
اهمدقيتلايوونلاضمحلاتارابتخاعيمجةفرعمببغرأ.معن-

.تارابتخالاهذهدوعتنملو،نآلاىتحوةنسةرشعيتنثاذنمددحمزكرم
؟زكرميأ.تمهف-
.تسيلنيرامةدايع-
؟دكأتمتنأله؟تسيلنيرامةدايع-
؟اذامل-
:اهيفتكتزه
بلطلاميدقتبةداعيماحملاوأةمكحملاموقتةوبألااياضقيف-

.ةرشابمدارفألاىتحوأ
طباورلانمدكأتللتارابتخاامنإو،ةوبأاياضقتسيلهذه-

.يثارولايـبطلاعضولاةروطخببسبةيلئاعلا
.تانايبلاةدعاقيفنودوجوممهنأدبالً،اذإ!هآ-



؟ةرشابمكلذنمققحتلاكنكميأ-
...راظتناللتقولاكيدلناكنإىلعفقوتماذه-
:اهديةعاسىلإادريجترظن
.ةيناثنيثالث-
.هسأريراهزه
:اهسفنىلعيلمتيهوحيتافملاةحولىلعادريجترقن
.تسيلنيرامةدايع-
.ثحبتةلآلاتكرتواهيسركىلعفلخللتأكتا
؟كلذكسيلأ،ئيسيفيرخلاوجلااذه-
امكبلصلاصرقلانينطلعمتسيوريكفتلابقراغوهويراهاهباجأ

.هانمتياموهباوجلاناكنإتوصلانمفرعينأهناكمإبناكول
بيرقامعجلثلاطقاستينأىنمتأ.انلخادىلإللستيمالظلا-

.لقألاىلعوجلاءيضيل
.ممم-
.نينطلاتوصفقوت
:ةشاشلاىلإرظنتيهوتلاق
.يهاه-
.ءادعصلايراهسفنت
ناككلذنكل،انعملماعتتتسيلنيرامةدايعتناكدقل.معن-

.ةليوطةرتفذنم
هلمعنيسيلتيفراديإىهنأىتم...ءاروللهريكفتبعوجرلايراهلواح

؟كانه
:اهيبجاحادريجتبطق
.ىرأامبسحتالماعتلانمريثكلاكانهتناككلذلبق،نكل-
:تلاقفكلذلوقتليراهاهرظتناامنيب،تددرت
.يـبطزكرملةبسنلابفولأمريغوحنىلععفترممقرهنإ-
،هكولسمهيلعيغبنييذلاقيرطلاوهاذه...امروعشبيراهسحأ

...ةهاتملاىلإمهلخديسربكأةقدبوأ؛ةهاتملاهذهنممهجرخيساماذهف
.مالظلابلقىلإ

ءارجإمتينيذلانعةيصخشليصافتوأءامسأيأكيدلأ-
؟مهلرابتخالا

:يفنلاباهسأرادريجتزه



دارأ،ةلاحلاهذهيفنكل.تامولعملاهذهانيدلنوكتةداع-
.ةلوهجمءامسألاىقبتنأزكرملا

ً!ابت-
ً:ايلمركفوهينيعيراهضمغأ
ءابآدارفألاناكنإدصقأ؟تارابتخالاجئاتنمكيدللازتال،نكل-

.الوأ
.ديكأتلاب،معن-
؟لوقتاذامو-
ىلعرابتخالكةعجارمّيلع.ةرشابمةباجإكؤاطعإيننكميال-

.تقولانمديزملااذهقرغتسيسو،ةدح
مهلتيرجأنيذلليوونلاضمحلاتافلمتظفحكنكلً.انسح-

؟رابتخالا
.معن-
؟ةيئانجلااياضقلايفامكلماشرابتخالاو-
بلطنكوكشيأنودنمةوبألانمدكأتللف...ًالومشرثكأ-

.مألانميتأتتانيجلافصننأامبتارشؤملانمديزملا
صخشنمةنيعىلعلوصحلايناكمإبهنأوهًاذإهنيلوقتام-

اهتيرجأيتلاتارابتخالاعمهباشتيأنميققحتتلكلاهلاسرإوددحم
؟تسيلنيرامةدايعل

:ريسفتىلعاهلوصحردقتساهنأىلإريشتةربنبادريجتباجأ
.معنوهباوجلا-
مهو؛صاخشألانمددعلتانيعلاضعبيئالمزكللسريس.ديج-

دقاوناكاذإاّممققحتللنهلافطأوةريخألاتاونسلايفنيفتخاءاسنجاوزأ
اذهلنوكتيكلضيوفتىلعلوصحلانمدكأتأس...لبقنممهميدقتمت
.ةيولوأرمألا

:ناعشتادريجينيعنأولامكادب
؟...قلعتماذهله...سوبيف!كتيأرنيأتركذتنآلا-
امكاهتوصتضفخاهنكل،كانهامهدرفمبامهدوجونممغرلاىلع

مدعيغبنيةذيوعت...ةراذق...ةنعلحبصأشحوللَحِنُميذلامسالانأول
.عفترمتوصباهركذ

تناسيفافاجىهقميفهءاقلاهنمبلطونيرتاكبيراهلصتا



ةتفالهلخدمىلعدجوتميدقققشىنبممامأهترايسنكرمث،نغوشناه
لخدملاضرعنأنممغرلاىلعاهزجحمتيسةنوكرملاتارايسلانأرذنت
نيذلانيعرسملاسانلابًائيلمنيفسلافيلوأناك.بشعةزازجضرعزواجتيمل
نمةدرابةيلامشحايرتبهامنيب،تبسلامويليرورضلاقوستلابنوموقي
نعءادوسلاتاعبقلاريطتلزريسليرفرافةربقمىتحنغوشناهتناس
.ةزانجلايفةينحنملاسوؤرلا

نيبوكيفبيلحلاعمريضحتلاةعيرسةوهقيـبوكنمثيراهعفد
ىلعةكربلايفو.رمملايفيساركلادحأىلعسلجو،ىوقملاقرولانم
ءودهبحبستةديحوءاضيبةزوإكانهتناك،قيرطلانمرخآلابناجلا
مساركذتيراهاهدهاشنيح.ماهفتساةراشإلكشىلعاهتبقرتنحأدقو
.ءاملاحطسىلعةزوإلاشيرحايرلاتكرحو،بلعثلاكرش

؟ةنخاسةوهقلالازتالأ-
.نيتدودممنيعارذبهمامأةفقاونيرتاكتناك
.ةرايسلاوحنايشمو،بوكلايراهاهلوان
.تبسلاحابصلمعلاكناكمإب،ميظع-
امأ.يلاثمألةبسنلابةميقيأتبسلاحابصلسيلو،بزعأانأ-

.كتايحشيعكيلعفتنأ
.الصونيحامهيترايسىلإًاقّدحمفقيزوجعلجركانهناك
.تارايسلارطقةنحاشتبلطدقل-
:ةرايسلاحتفيوهويراهلاق
ىلعروثعلايهةديحولاةلكشملا...ةجئاراهنأتعمس،معن-

.اهنكرلناكم
يراهلزـنأفجاجزلاىلعهعبصإبرقنلجرلانكل،ةرايسلاابكر

:ةذفانلا
.راظتنالاوانهءاقبلاكيلع.انهىلإاهقيرطيفةنحاشلا-
:هتقاطبعفريوهويراههباجأ
ً؟اقح-
.هديةعاسىلإقدحوةقاطبلالجرلالهاجت
:يراهلاق
رورملامسقنمًالجرلسرأس...ًالخدمهتيمستلًادجقيضناكملا-

.ةريبكةمارغكانهنوكتسهنأعقوتأامك،ةينوناقلاريغكتتفالةلازإل
؟اذام-



.ةطرشلانمنحن-
،ةبيربهيلإرظنو،يراهدينمفيرعتلاةقاطبزوجعلالجرلاعزتنا

ً.اددجميراهىلإمث،ةقاطبلاىلإمث
:ةقاطبلاهلديعيوهوةرارمبلجرلامتمت
.باهذلاكنكميةرملاهذهً،انسح-
.نآلارورملامسقبلصتأسً.انسحسيل،ال-
.قنحبهينيعىلإلجرلاقدح
لجرلاىلإيراهتفتلاف،كرحملارأزو،ليغشتلاحاتفميراهرادأ

:زوجعلا
.انهءاقبلاكيلعتنأ-
امهوةيفلخلاةآرملايفلوهذلاةدشنمحوتفملاهمفةيؤراعاطتسا

.نادعتبي
:نيرتاكتكحض
.زوجعلجرهنإ!ئيستنأ-
نأولامكةبيرغاههجوريباعتتناك.ةيبناجةرظنبيراهاهقمر

ةحاررثكأاهلعجسيرنيفيفلصحامنأبيرغلانم.اهملآكحضلا
بلطتيضفرلاف؛تاباذجلاءاسنلاهكراشتتاماذهامبر...هعملماعتلاب
.رثكأكبنقثينهلعجيونهمارتحا

.يراهمستبا
:هتلأس
؟ركفتاذامب-
.رثاكتلا-
ً؟اقح-
اهيلعتبُتكقروةعطقهالعأيفدجتلهتحتففً،ادرطيراهاهلوان

."يوونلاضمحلاةحسممادختساتاميلعت":ةيلاتلاةرابعلا
فيكدعبفرعأاليننكل؛ةوبألابامًاعونهلماكبرمألاطبتري-

.اذاملوأ
:ةريغصةبلعلمحتيهونيرتاكهتلأس
؟...ىلإناهجتمنحنو-
.مأوتلانمةحسمىلعلوصحللادغوهيلوس-
ًابطرناك...ةعرزملابةطيحملالوقحلايفنابوذلابأدبدقجلثلاناك

.ةيفيرلايضارألاىلعمثجيوهوًايدامرو



اناكامنيبو.ةوهقلاامهلمدقو،ملسلادنعنوسرتوأفلورامهلبقتسا
نعفلورلأسيمل.هناديريامبيراههربخأةيجراخلاامهبايثناعلخي
.بسحفهسأرزهامنإو،ببسلا

.ناكيحتسولجلاةفرغيفنيتسلاجنامأوتلاناتاتفلاتناك
:نيرتاكتلأس
؟ناعنصتاذام-
ً:اعمناتاتفلاتلاق
.انملعتيتلاخ..ً.احاشوعنصن-
يهوزازهلايسركلاىلعسلجتتناكيتلانيسرديبنآىلإاراشأمث

.نيرتاكبةبحرممستبتوكيحت
:ةينطقةعطقعفرتيهوجاهتبابنيرتاكتلاق
ً.اديجكمفيحتفا...امهنمطاخملاوقاصبلانمليلقلاطقفديرأ-
ً.ابناجامهتكايحاتعضووناتاتفلاتكحض
ةريبكةالغمكانهتناكثيحخبطملاىلإنوسرتوأفلوريراهعبت

.ةنخاسلاةوهقلاةحئارترشتناامنيب،ءاملانم
.بيبطلاىلإةبسنلابنيئطخممتنكدقلً،اذإ-
نكمملانمله.لاوحألالكيفةيضقلابةقالعهلامبروأ،امبر-

ً؟اددجمةريظحلاىلعةرظنيقلأنأ
:يراهبًابحرمهديبنوسرتوأفلورراشأ
.هارتلريثكلاكانهدعيملو،رومألاعيمجتبترنآنكل-
ىلعنكادلاوجزللاجاجدلامديراهركذت.ديكأتلابًابترمناكملاناك

تناك.نآلاهحسممتدقل،نكل.تانيعلاذخأيملوهناكنيحضرألا
.بشخلاىلإمدلابرستنأدعبنوللاةيدروضرألاىلعةيبشخلاحاولألا
ايفليسليختًالواحمبابلاىلإرظنوعيطقتلاحولبناجىلإيراهفقو
دقل؟تأجافتله.جلثلالجرلخدنيحجاجدلاحبذتوكانهةفقاو
دئازناتنثا؟ناتنثاامهنأنظاذامل.تاجاجدثالث...ال...نيتجاجدتحبذ
.هينيعضمغأ؟ةدحاودئازمل.ةدحاو

ىلعامهمدقفدتامنيب،عيطقتلاحولىلعناتجاجدكانهتناك
تناكفةثلاثلاةجاجدلاامأ.جاجدلاحبذيغبنياذكه...بشخلاةراشن
ثيحمدلارثختدقو.فرتحمريغلمع...حاولألاتخطلدقوًاديعبةاقلم
رسففيكركذت.ايفليسةبقربلصحامكةثلاثلاةجاجدلاةبقرعطقمت
عيمجعمكانهتناكدقل...ةديدجتسيلةركفلانأفرعو،كلذملوه



متدقل.ةسوردملافصنوةموضهملافصنوةملاحلافصنىرخألاراكفألا
مادختسابيأ؛ايفليساهبتلتقيتلااهسفنةقيرطلابةثلاثلاةجاجدلاحبذ
.ةيئابرهكلاعيطقتلاةطوشنأ

.مثجومدلاةيضرألاحاولألاهيفتصتمايذلاناكملاىلإهجوت
مدختساملفةريخألاةجاجدلالتقيذلاوهجلثلالجرنأول

امناكميفتفتخادقسأفلانأل...طيسبرمألا؟سأفلاسيلوةطوشنألا
ىلإداعدقل.ةميرجلادعبلصحدقاذهنأدبال،اذل...ةباغلاقمعيف
،ال؟ئجافمماهلإمأسوقطلانمعونك؟اذاملنكل.ةجاجدحبذوانه
.هسفنطمنلاعبتتو،ةطخلابةمزتلمهذهلتقلاةلآف

ً.اببسكانهنأدبال
؟اذامل-
:نيرتاكهتلأس
؟اذامل-
امنيب،ةريظحلابابدنعفقتتناك...تتأنيحيراهاهعمسيمل

ًاعطقنايوحينيسيككسمتيهواههجوىلعديحولاحابصملاءوضّطلست
ريشتو،بابلادنع..ً.اددجماذكهفقتاهآرنيحيراهشعترا.ةينطق
رخآكاردإ...رخآرمأكانهناك،نكل...ركيبلزـنميفامكههاجتاباهيديب
ً.اضيأ

:ةيدرولااياقبلاصحفيوهويراهمتمت
ىلعةيطغتلاوةيلئاعلاطباورلابقلعتماذهنأنظأ.تلقامك-

.رومألا
:ةيبشخلاةيضرألاىلعاهئاذحبعكرقنامنيبهنمبرتقتيهوهتلأس
؟ركفتنمب-
ةئفادلااهترشبنماهرطعةحئارتثعبناامنيب،هراوجبتمثج

.درابلاوجلايفترشتناو
.ةركفىندأيدلتسيل-
:بشخلاةراشنىلعىنميلااهتبابسررمتيهوةطاسببتلاق
...كلترطخةركفدرجمامنإو،ةيعوضومةجلاعمتسيلهذه-

.ةيرظنكيدلتنأ
:يراهباجأ
.ىتحةيرظنتسيل-
.اهنعينربخأ...ايه-



ً:اقيمعًاسفنيراهذخأ
.بوتسفرآ-
؟هبام-
راديإنمةيبطلاةدعاسملابلطيناك،بوتسفرآلًاقفو-

ًاقفو،نكل.سنتلابعلءانثأباصملاهقفرمبقلعتياميفنيسيلتيف
رمألانأيفركفأتأدب،اذل.تافلملانيبمسايأهلسيلدليهغروبل
.قيقدلاصحفلالمتحيالرمأ...فلتخم

؟اذاملثم-
وأنونجنمامهنإلاقدقل.سوبىلعبذكيبوتسناك-

.هتلئاعيفةيثاروضارمأ
؟هتلئاعيفةيثاروضارمأكانهلهو-
.ةيرظندرجم...ةيثاروًاضارمأكانهنأضرتفنانيعد-
؟ىتحةيرظنتسيليتلاةيرظنلا-
:هسأريراهزه
،جورنلايفرهافةمزالتمبةربخصاخشألارثكأنيسيلتيفراديإناك-

نكتمل-هتدعاسم-دليهغروبنإىتح؛كلذبقلعتياميفًامتكتمناكو
نأركيبتريبونوسرتوأايفليسلنكميفيكف.عوضوملانعًائيشملعت
؟هيلإالصت

؟فيك-
دقو،متكتلاامنإوًايثاروًاضرمسيلنيسيلتيفصاصتخانأضرتفنل-

دققيدصلاوضيرملانإ،اذهل.هلمعهيلعموقياماذهنإهسفنبلاق
يفيقيقحيصاصتخاماقنأدعبرهافةمزالتمنميناعيهنأهربخأوهاتأ
يفنيسيلتيفةربخبعتمتياليصاصتخالاكاذنكل،صيخشتلابامناكم
ىلعضيرملارصأدقوً.ارسرمألااذهىلعظافحلايغبنيامنيب،متكتلا
.عفدلاىلعرداقهنألديزملاعفدامبرو،كلذ

؟بوتسفرآ-
.معن-
برستيسفًاقبسمضرملاهلصخشدقرخآدحأناكنإ،نكل-

.رمألا
هنأحضفلامتحانمىشخيامنإو،بوتسهاشخياماذهسيل-

دقاوناكنإفرعيلمهصحفينأدارأنيذلاهئانبأعمكانهىلإبهذي
النأل؛ةيرسلاتالاحىصقأبرمألااذهعملماعتلايغبنيو.ضرملااوثرو



مهؤانبأمهنأنونظينيذلاسانلاضعبكانهامنإو،هؤانبأمهنأفرعيدحأ
...وسانوجدلاوهنأنظيركيببيليفناكامك

.لزـنملاوحنهسأريراهزه
:ةعطقتمسافنأبنيرتاكتسمه
؟...نظتله؟مأوتلا؟نوسرتوأفلور-
:سايكألاتعفر
؟بوتسفرآتاثروممهيدلنأ-
.امبر-
:نيرتاكهيلإترظن
...نيرخآلالافطألا...تادوقفملاءاسنلا-
سانوجدلاووهبوتسنأيوونلاضمحلارابتخارهظألاحيف-

.نينثالامويتايرخألاتادوقفملاءاسنلالافطأىلعرابتخالايرجنسفمأوتلاو
لمحتل؟جورنلاربعهقيرطقشيناكبوتسفرآنأ...ينعتأ-

؟نهتدالونمتاونسدعبنهلتقيمثءاسنلانمةعومجمهنم
.هيفتكيراهزه
:هتلأسف
؟اذامل-
اذهو...عبطلابنونجلانمةلاحنعملكتننحنفًاقحمتنكنإ-

لبقنمتعمسله.نونجلاءاروحضاوقطنمًابلاغكانه.عقوتدرجم
؟سواهريبتامقفنع

.يفنلاباهسأرنيرتاكتزه
ىثنألادلتنأدعبو.يقطنمودرابتامقفلانمعونلااذهدلاو-

ملعيهنألمألالتقبألالواحيىلوألاةجرحلاةرتفلانموجنتواهراغص
نأىرخألاةريغصلاتامقفللديريالوهوً،اددجمهعمجوازتتنلاهنأ
.هءانبأسفانت

.كلذمهفيفةبوعصدجتنيرتاكنأولامكادب
ريكفتلاً:انونجرثكألاوهاممهفأاليننكل...نونجاذه.معن-

.ةمقفكركفيامًاصخشنأريكفتلاوأ،ةمقفك
:هتبكرنمريرصتوصردصامنيب،يراهفقو
.ةيرظنتسيلىتحاهنإ...تلقامك-
:هيلإقدحتيهوتباجأ
.بألاوهبوتسفرآنأنمدكأتمتنأ.بذكتتنأ-



.ةيوتلمةماستبابيراهدر
:تلاقف
.يلثمنونجمتنأ-
:نعمتبيراهاهيلإقدح
.ةينطقلاكعطقرظتنييعرشلابطلازكرمف،بهذنانيعد-
اهتعنصيتلاموسرلاليزتلبشخلاةراشنىلعاهدينيرتاكتررم

:تفقومث
؟ةايحمهيدلتسيلأ؟تبسلاموي-

ءاسملاكلذيفهلاهلاسرإمتيسهنأدعويقلتوسايكألاميلستدعب
ىلإنيرتاكلصويلهترايسيراهداق،يلاتلاحابصلانمركبمتقويفوأ
.اتاغسكودليسيفاهتيب

؟كدرفمبتنأله.ذفاونلانمردصتءاوضأنمام-
:بابلاضبقمبكسمتيهوتمستبا
.قالطإلاىلعاهدرفمبىقبتاليلثمةليمجةاتف-
؟كانهكنأنغريبةطرشزكرميفكئالمزرابخإيديرتملاذامل-
؟اذام-
ةريبكلتقةيضقىلعنيلمعتكنأاوفرعنإنورسيسمهنأتننظ-

.ةمصاعلايف
:بابلاتحتفواهيفتكتزه
ىلعحبصت.ةمصاعلااهنأىلعولسوأىلإنورظنيالنغريبلهأ-

.ريخ
.ريخىلعنيحبصت-
.اتاغرناسىلإهترايسيراهداقمث

يذلاام،نكل.جنشتتنيرتاكىأرهنأنظهنكلً،ادكأتمنكيمل
نيبتيمثسدسمتوصاهنظتيتلاةقطقطلاىتحالو؟هنمدكأتلاكنكمي
مل،كلذعمو.فوخلاببسبًافاجًانصغرسكتةاتفنعةرداصاهنأ
نيرتاكتبوصدقل.فرعيالهنأرهاظتلاعطتسيمل...رثكأرهاظتلاعطتسي
ىلإيراهاطخنيحو،ءاسملاكلذيفركيببيليفرهظىلإاهتمدخسدسم
ىملسترسكنيحهعمسهنأنظيذلاتوصلا...توصلاعمسرانلاطخ
اهنأينعياممسدسمةقرطمقالزـناةقطقطناكدقل...ةحاسلايفًانصغ



ناكوقيرطلايثلثنمرثكألدانزلاىلعنيرتاكتطغضدقل.ةعفترمتناك
ديرتتناكدقل.تقويأيفصاصرلاسدسملاقلطينأنكمملانم
.ركيبىلعرانلاقالطإ

ةريظحلارمميفاههجوىلعطلستءوضلانألرهاظتلاعطتسيمل،ال
.ةيلئاعلاطباورلابقلعتمهلكرمألانإ:اهللاقامكو،اهزيمدقو

ؤرجيملهنأةجردلًاريثكيتسيركيلوجبحينسلينرلومتونناك
اهتقالعبهكشنممغرلاىلعوهنكل،ةلماكةقيقحلاهتجوزرابخإىلعًاموي
سلجيوهوبنذلابرعشيملهنإف،فيرشلارمععمجاوزلاراطإجراخ
هذههيلعصغنينكيملو.هينيعبيتسيركيلوجًامهتلمهتجوزراوجب
.فغشبفيرشلارمعقناعتةظحللاكلتيفتناكيلوجنأىوسةظحللا
ىلعهتجوزتطغض،باجأوسولجلاةفرغةلواطىلعفتاهلانرنيحو
مليفلانمةلمتحملاريغوةعئارلاةظحللاهذهامهمامأدمجتلفاقيإلارز
.وغافيهزروتكدامهيدللضفملا

:هسفننعققحملافَّرعنأدعبنسلينرلوملاق
كيقبيليفكيامكيدلنأنظأ،معن.لوهايريخلاءاسم-

.يلاحلاتقولايفًالغشنم
:رخآلافرطلانمشجألاتوصلاهلأس
؟تقوكيدلأ-
اهينيعونيتشعترملانيوارمحلايلوجيتفشىلإنسلينرلومقدح

:ىلعأللنارظنتنيتللانيتيبابضلا
.لوهايهديرتيذلاتقولاذخ-
ءيشكانه.كبتكميفتنكنيحوتفارتريغلةروصينتيرأدقل-

.هتركذتاهيف
ً؟اذإ-
عبطلابًاموهفمكلذناك..ً.ادجةديجاهنإهتنبانعتلقمث-

.لبقنمتامولعملاهذهفرعأيننأولامك
؟كلذكسيلأةديجاهنكل،معن-
.هيلإرظنلاةيفيكىلعفقوتمرمألا-



ابمووت
قدنفيفينيهاجنوسةعاقيفتايرثلاتحتعقوتمنينطكانهناك

هملآامنيب،فويضلالبقتسيثيحبابلادنعًافقاوبوتسفرآناكو،ازالب
نمةباشةأرماتقلزـنا.ةداعهقفرمهملؤيامكةلماجملاوماستبالانمهكف
ىتحتمستباو،هراوجبينفلابناجلانعةلوؤسملاتابسانملاميظنتةسسؤم
سأرلاةعامسوءادوسلااهتلذبىلإرظننيحو.ةلواطلالوحفويضلاسلج
.لبيسوبمإنشيممليفيفةليمعيفركفيفخملاهبشتوصلاربكمعم

:ةقيقرهبشةدودوةكرحبهقنعةطبرهللدعتيهوتلاق
.لخدنس-
دلوله.ةفرغلاوحنهمامأاهكروتليامتامك،جاوزمتاخعضتتناك

؟كرولاهذهنملفط
ريثكلايعدتسيساممً؛ادجةفرتحمتدباهنكلاهنمبرقتلايفرّكف

ةريبكلاةآرملالالخنماهينيعهانيعتقتلا.عانقإلانمريثكلاوشاقنلانم
امنيبهلتكحضفً،ارذتعممستبافهفشكمتهنأفرعو،بابلابناجىلإ
نكل،امبر؟ةليحتسمةمهم...امًاعونةيفارتحاريغةقيرطباهاتنجوترمحا
.ةليللاسيل

.يرورضهنكللممرايخ...ةررحملايهءاشعلاىلعهتكيرشتناك
ةرشعيتنثانملمعلاببسبكهنماههجوو،لافطأاهيدلوةجوزتمتناك
موينيكسمنمهلايوأ!نيكاسملالافطأللاي..ً.ايمويةعاسةرشععبرأىتح
ىلإنوسلاجلافقو.لاريبيلةلجمنمرثكأنمنوكتتةايحلانأفشتكا
ةرثرثلاترشتناثيحةفرغلاءاجرأيفبوتسرظنامنيب،هلّةفاكةلواطلا
الب...نيتاسفلا...تايرثلاتحتءيضتيهوةمستبملانويعلاوتارهوجملاو
.لجخالب...مامكأالب...تالامح

تاربكمنمارتسوثارازشاربسوسلأةمغنتّودو،ىقيسوملاتحدصمث
ملاهنأىلإبوتسفرآراشأ،ةبسانملايمظنمعمءاقللالالخ.توصلا
.ةركفلايههذهنأوةمخفتناكامنإوً،امامتةيلصألاةمدقملانكت

ناخدلابةطاحملاةريبكلاةصنملاىلإزافلتلاريهاشمدحأاطخمث
،لفحلاسيئرنوكيلنييالملابًاريبكًاغلبمبلطدقناكنأدعبءاوضألاو
.هيلعلصحو

:ريبكيكلسالتوصربكميفخرص



!مكبًالهأ...يتداسيتاديس-
:دوسألاتوصلاربكماسمالتنأريهشلاصخشلااتفشتداك
!ةياغللةزيممةليلنوكتساهنأمكدعأاميفمكبًالهأ-
.اهئاهتنالنيحلاكلذذنمعلطتيبوتسفرآناكو

ةطرشلالاجرةيعمجيفهبتكميففرلاىلعروصلايفيراهقدح
ىلعردقينأنودنمروديناكهنهذنكل،ركفينألواحونيفوتملا
كانهنأتقولالاوطرعشيناكدقل.ةلماكةروص...مدقئطومداجيإ
سيلنكل؛تقولالاوطهلعفيسامفرعيناكًاصخش...لخادلانمًاصخش
هسفنتقولايفو،اهروصتنكميالةجردلًالهسرمألاناك...لكشلااذهب
.موهفمريغلكشبًادقعم

رثكأنمةدحاوتناكنيرتاكنأنسلينرلومتونهربخأدقل
تناك...نغريبةطرشزكرميفمئارجلاةحفاكمةقرفيفنيدعاولانيققحملا
تدأيتلاةثداحلاعبطلابكانه،معن...لكاشميأنودنم..ً.اعطاسًامجن
نمدهاشلصتاثيح،يسنجلاشرحتلاةدحوىلإلقنلابلطباهمدقتىلإ
ملو،ةديدجةلئسأبهقحالتلازتالتاربنيرتاكنأيكتشيلةيهتنمةيضق
نأنيبتدقو.ةطرشللًاحيرصتمدقدقهنأحضوأنيحىتحفقوتت
مالعإنودنم،رهشأذنمةيضقلاهذهيفاهدرفمبققحتتناكنيرتاك
لكشيالاذهنإف،اهغارفتقويفكلذلعفتتناكاهنأامبو.اهئاسؤر
.تاذلابةيضقلاهذهشبنببغرتنكتملةطرشلانكل،ةلكشميأةداع
يفتاوفهةدعىلإتراشأاهنأاهلعفةدرتناكف،كلذباهمالعإمتدقل
ةبضاغيهوتماقف،ةيغاصناذآيأدجتملاهنكل،يلصألاقيقحتلا
.لقنلابلطبمدقتلاب

:نسلينرلومهلاقامرخآناكو
اهرجه،ركذأامبسحف.ةيضقلاهذهبةسووهمتناكاهنأدبال-

.ةرتفلاكلتيفاهجوز
ًالفقمناكيذلانيرتاكبتكمبابوحنرمملايفهجوتويراهضهن

نمبحسثيح،خسنلاةفرغوحنرمملايفهقيرطلمكأف،نيناوقللًاقفو
ةدعاقيهو؛ةلصقملاةباتكلاقروماوكأبناجىلإيلفسلافرلاىلع
دقًادحأنأركذينكيمل.ةعفترمةرفشاهيلعةريبكوةليقثةيندعم
لفقورمملاىلإهيدياتلكبنآلااهلمحهنكل،ةمخضلاةلآلاهذهمدختسا
.تاربنيرتاكبتكمبابىلإًادئاع



.ةوقبهيعارذلزـنأمث،بوصوهسأرقوفقرولاةعاطقعفر
ًاردصمرسكنايذلالفقلاتمدصو،بابلاضبقمةلصقملاتبرض

ً.ايلاعًاتوص
نينأبضرألاىلعةلآلاطبهتنألبقهمدقلقننميراهنكمت

عفر...ىلوألاةلكرلانمحتفناوبشخلااياظشبابلاظفلامنيب،توبكم
.هعماهلخدأوةلصقملا

يطرشلاعمهكراشتيذلابتكمللًاهباشمتاربنيرتاكبتكمناك
وأروصنودنمولزعأوبترموهف...يلاوخلامايألايفنسروفلاهكاج
عيمجلفقيبتكمللريغصلفقكانهناك.ىرخأةيصخشتاكلتمميأ
يراهثحب.لفقلاويولعلاجردلامطحتةلصقملابنيتبرضدعبو.جاردألا
اهريغوقرولاتاباقثوتافلملاربعشتفيوبناجلاىلإقاروألاعفديوهو
اهتفاحنأدجوودمغلالازأفً،انيكسدجوىتحةيبتكملاتازيهجتلانم
ةموكىلعلصنلابيراهطغض.ةفاشكنيكستسيلًاعطق...ةننسمةيولعلا
.ةمواقمىندأنودنمقرولايفنيكسلاتصاغفقاروألانم

صاصرلانمناموتخمناقودنصكانهناكف،لفسألاجردلايفامأ
ىوسةيصخشتاكلتمميأيراهدجيملو،اهتزوحبيذلاةمدخلاسدسمل
...بتكملاحابصمءوضيفةدشبتألألتيتلارهاوجلابعصرملوألا...نيمتاخ
يذلاناكملاركذتًالواحمهينيعيراهضمغأ.لبقنمهآردقيراهناك
سالزارطىلعرهاوجلاعاونألكبىطغمجرهبموريبكمتاخ...هيفهآر
دقناكنيأركذتمث،متاخلااذهلثميدترتلنيرتاكتناكام.ساغيف
يف...مونةفرغيفهآردقل...تابثبنكلةوقب؛عراستيهضبنبسحأفهآر
.ركيبمونةفرغ

فرآفقو.تالواطلاءالخإمتو،ينيهاجنوسةعاقيفءاشعلاىهتنا
دشتحاثيحةصنملاىلإقدحيوهويفلخلارادجلاىلعًادنتسمبوتس
تابسانملاميظنتةسسؤمنكل،هكوكشبوتسفرآىدلتناك.روهمجلا
ءالوءارشلةديجةقيرطةربخلابرامثتسالانأهعانقإنمةياهنلايفتنكمت
هنإفيلودلاحاجنلاضعبهئارشبو.مهلمعهاجتمهتسامحومهرخفوهيفظوم
جتنموهو؛لاريبيلةكرامسسؤيو،ةلجملابصاخلاحاجنلاىلعدكؤي
.هبطابترالابتانالعإلاباحصأبغريس

اهبققحةينغأرهشأيدؤيوهوهتعامسىلعهعبصإينغملاعضو
.تاينينامثلايفًايلودًاحاجن



:بوتسنمبيرقتوصلاق
.تكراهنتروماهباهيدؤييتلاةعورلابةينغأيدؤيدحأال-
لبقنماهآردقهنأروفلاىلعفرعو،توصلاردصموحنتفتلا

نم:وهرثكأفرثكأهاسنيأدبدقناكام.ةليمجةأرماًادبأىسنيالهنأل
دحأبهركذقشعمًاطيسبدوسأًابوثيدترتوةليحنتناك؟ىتمونيأو
.هباشمناتسفتريبىدلناك...تريبب...ام

.نئاشهنإ-
:ينغملانعاهينيعدعبتنأنودنمتباجأ
.اهؤادأبعصلانمةينغأاهنإ-
انيقتلااننأركذأطقف...كمساركذتأاليننأوهنئاشلارمألا-

.لبقنم
ً.اعيرسينتصحفتامنإو...قتلنمل-
ةباذجتناك.اههجونعًاديعبءاروللدوسألااهرعشتعجرأمث

ةيبذاجكةباذجتريبتناكامك؛سومتيكةيبذاجكمراصيكيسالكبولسأب
.نوسردنأاليماب

.كلذىلعيننيرذعتديكأتلابكنأدقتعأ-
ربعقفدتلابأدبهمدنأو،ظقيتسيهنأبروعشهدواركلذلاقنيح

.هسعنتنأنمًالدبهحيرتهغامدنمءازجأىلإبارشلالصويلهدسج
؟تنأنم-
.تاربنيرتاك-
لهوأ؟نيرتاكايتانالعإلاباحصأنمةدحاوتنأله.معن-

؟ةلقتسمةروصموأ؟ةرجؤمكنإمأ؟فرصملانمكفرعأ
.ةيفاناهسأرنمةزهبلاؤسلكنعبيجتتاربنيرتاكتناك
،يلةقيدصكيدلنلمعييتاوللاتايفحصلاىدحإ...ةلفطتمانأ-

ناتسفءادترايناكمإبنإيسفنلتلقف،ءاشعلادعبوهلينمبينتربخأدقو
ً؟اجراخييمرببغرتأ.مامضنالاو

بحيامكنيتئلتممانوكتملنيتللااهيتفشىلإبارشلاسأكتعفر
نمنكمتيلةصنملاىلإقدحتلازتالتناك.ناوارمحوناتبطرامهنكل
.لماكلابهتحارباهصحفت

؟يعانقإليتشقانمبنيبغرتله.تارايخلايفركفأيننإ-
ً؟اعفنديدهتلايدجيله-
.امبر-



كفويضجورخراظتنابجراخلايفحئاضفلاتالجميرّوصمتيأر-
نأاهرابخإمتهنأو؟ةيفحصلايتقيدصنعمهتربخأولاذام.ريهاشملانم
؟كضورعتضفرنأدعبئيسلاريبيلةلجميفاهلبقتسم

امهنأظحالو،هبلقميمصنمعفترمتوصببوتسفرآكحض
نأظحالو،اهوحنىنحناف،نيرخآلافويضلانمةبرغتسملاراظنألاناتفلي
.همدختسييذلارطعلانعفلتختالاهرطعةحئار

يئالمزنيبلقألاىلعوأ؛ةئيسلاةعمسلاىشخأالانأ،ًالوأ-
كنكميو،بذكتيهً،اثلاثو.ةئيسةيفحصكتقيدصً،ايناثو.ةرثرثلايـبحم
؟ةجوزتمتنأله.كلذبنيروصملارابخإ

.معن-
هلكاهلقثتلقنو،ةصنملاىلإتتفتلاكلذةلوهجملاةأرملاتلاقنيح

همفببوتسفرآسحأ.ناتسفلاقشنمةمرخمةلامحفرطرهظييكل
وهوةصنملاةمدقميفءاسنلادهاشو،بارشلانمةفشرذخأفً،افاج
.فقيثيحنمةيوثنألااهتحئارمشهناكمإبناك.هفنأنمسفنتي

؟نيرتاكايلافطأيأكيدلأ-
؟لافطأيدلنوكينأديرتأ-
.معن-
؟مل-
،ةعيبطللنعضخينأءاسنلاتملعتةايحلاقلخلالخنمهنأل-

.نيرخآلالاجرلاوتايرخألاءاسنلانمةايحللًاقمعرثكأةيؤرنهحنميامم
.ءاره-
...لمتحمبأةدراطميفًاسأيلقأءاسنلااهتيأنكلعجياذه.ال-

.بسحفةبعللابعاتمتسالابنبغرتس
:تكحض
؟اهبعلببغرتيتلاباعلألاام.لافطأيدل..ً.انسح-
:هديةعاسىلإرظنيوهوبوتسفرآباجأ
.تقولاانمهاددقل!واو-
؟اهبعلببغرتيتلاباعلألاام-
.اهلكباعلألا-
.ميظع-
هتوصعفرو،هيدياتلكبتوصلاربكمبكسمأو،هينيعينغملاضمغأ

.ةينغألاةمغنعافتراعم



:همامأةينيصىلعةغرافلاهسأكبوتسعضو
ريكأيفشيعأانأ.تيبلاىلإبهذأسانأو،ةلممةلفحهذه-

.ىلعألاسرجلا...ريخألاقباطلايفلاريبيلةلجملخدم...نغريب
:ةقربهلتمستبا
؟يتآنألبقديرتتقولانممك.كناونعفرعأ-
لبقدحأيأعميملكتتالنأبًادعوو،ةقيقدنيرشعينيحنما-

؟تاربنيرتاكايانقفتاله.كتقيدصعمىتحالويرداغتنأ
.حيحصلامسالالاقدقنوكينألمأيوهواهيلإرظن
يفةباغلارانجهوتكاهينيعيفًابيرغًاجهوتظحالتملكتنيح

:ءامسلا
ً.ارسرمألاءاقبإىلعكنمرثكأةصيرحانأ...يـبقث-
توصناكامنيببابلاوحنهجوتينألبقةريخأةرظنببوتسعتمت

.تايرثلاتحتعومسمريغلكشبفجتريلازيالينغملا

يفةسمحتمتاوصأتحدصامنيب،عفترمتوصببابقفص
يفيهاقملادحأىلإةلفحنممهقيرطيفبابشةعبرأنماتاغسكودليس
ةظحالمنودنمقيرطلاةفاحدنعةنوكرملاةرايسلابناجباورم.اكولرنارغ
عراشلاءودهلامعيلةيوازلادنعاوفطعنامث،اهلخادبسلاجلالجرلا
ةقشذفاونىلإ؛ىلعألاىلإرظنويمامألاجاجزلاوحنيراهىنحناً.اددجم
.تاربنيرتاك

هعمراكسذخأوراذنإلاسرجنرونغاهبلاصتالاهناكمإبناك
يفدكأتينأيغبنيوً،ائطخمنوكيدقهنكل،ةيرودةرايسبباهذلاو
.اهلوهلةبسنلابةلمتحملارئاسخلانمريثكلاكانهنإذإ؛ةيادبلا

يذلايناثلاقباطلاسرجنرو،بابلاوحنهجوتو،ةرايسلانملجرت
ىلإداع،اهدعب.ةيناثةرمسرجلانرمث،ًاليلقرظتناو،مسايألمحيال
سرجنروً،اددجمبابلادصقمث،قودنصلانمةعفارلارضحأوهترايس
.ديعبنمزافلتلاتوصندندامنيب،مئانتوصبلجرهبيجيللوألاقباطلا
ةقاطبيراههارأفبابلاحتفولجرلالزـن،ةيناثةرشعسمخدعبو
.ةطرشلا

؟كبلصتايذلانم.راجشيأتوصعمسأمل-
.ةدعاسملاىلعًاركش...يدرفمبيقيرطدجأس-
يراهقرطفً،اضيأمسايأيناثلاقباطلايفبابلاىلعنكيمل



ةفاحمحقأكلذدعبً،ايغصمدرابلابشخلاىلعهنذأعضومث،بابلا
يفققشلاينابمنأامبو.لفقلاقوفةرشابم؛راطإلاوبابلانيبةعفارلا
متيلاتلابو-افليسريكأرهندنععناصملالامعلاهؤاشنإّمتاكولرنارغ
يفةدحاوةعاسلالخيناثلايراهماحتقاناكدقف-داوملاصخرألامعتسا
.ةلوهسلاةياغ

رظنيورونلاءيضينألبقً،ايغصمرمملامالظيفناوثعضبلفقو
نكيمل.ةيذحألانمجاوزأةتسدجوتثيح،همامأةيذحألاةلامحىلإ
هلعتنتنيرتاكتناكةيذحألانمًاجوزعفرف،لجرلريبكءاذحيأكانه
ً.ابطرلازيالهلعنناكثيح،هسفنمويلايف

ءوضنمًالدبيوديلاحابصملالعشأو،سولجلاةفرغىلإهَّجوت
ً.اراّوزاهيدلنأعراشلانمىرتالئلفقسلا

،حاولألانيبةريبكريماسمو،ةئرتهمةيبشخةيضرأىلعءوضلادتما
ناكامك.نيلماظنبصاختوصربكمو،ةضفخنمةبتكمو،ءاضيبةكيرأو
دقومعمريغصخبطمو،بترموقيضريرسعمرادجلايففيوجتكانه
ىلعءوضلاطقسمث،هتقشكًابترموًافشقتموًاطيسبطيحملاناك.ةجالثو
ةيبشخةعنقأ؛رخآمث،رخآهجوىلعهدعبو،ةوسقبهبقدحيهجو
.شوقنوموسرعمءادوس

.ءاجرألايفحابصملابلاجو.ةرشعةيداحلا...هديةعاسىلإرظن
،ةفرغلايفةديحولاةلواطلابرقةتبثمفحصتاصاصقكانهتناك

وهوهانيعاهتصحفتو،اهنمبرتقاف،فقسلاىلإضرألانمرادجلايطغتو
.رغيغدادعكعراستلابأدبيهضبنبرعشي

.لتقاياضقهذهتناك
ميدقاهضعب...ةرشعيتنثاوأاياضقرشع...لتقلااياضقنمريثكلا

اهركذتنمنكمتيراهنكل،ترفصادقةفيحصلاقاروأنأةجردلًادج
.قيقحتلاداقدقل:دحاوءيشبكرتشتاهنألاهركذت.حوضوباهلك

تافلملانمةموكةعباطلاوبساحلازاهجبناجبةلواطلاىلعتناك
نعامنإو،هاياضقنعريراقتيأدجيملهنكل،اهدحأحتف.اياضقلاريراقتو
دنالتيهينوأءافتخانعىرخأو،نكيرلوألبجىلعنسآىليللتقةميرج
فنعللةطرشلامادختساةيضقنعناكفثلاثلافلملاامأ.نديسليجفيف
ةروصدجيلهيفيراهثحب.وتفارتريغدضىواكشلالوحو،نغريبيف
نأركفاهيلإرظننيحو.نسلينرلومبتكميفاهآريتلااهسفنوتفار
.حضاورمألا



ىلوألاةقرولاىلعتمسُردقو،قرولانمةموكةعباطلاراوجبتناك
...ةيافكلاهيفامبةحضاوةركفلانكل،صاصرملقبةيواهةعيرسةمسر
ناوادوسلانانيعلاو،بوذيهنأولامكًاليوطهجولاناك.جلثلجر
نيبيراهثحب.لفسألاوحنةهجتموةعيفروةليوطةرزجلاو،نيتدماخ
اهمظعمو،جلثلاجرلاهعيمج؛تاموسرلانمديدعلادجوثيحقاروألا
هوجولادحألتناك.تومةعنقأ...ةعنقأ...يراهركف.بسحفهجولل
رخآلو،لفسألايفروفصعلجرو،نيبناجلاىلعناتريغصناتيرشبناعارذ
.ةليوطةعبقوريزـنخفنأ

هلاقامهسفنللاقو،ةفرغلانمرخآلافرطلايفثحبلابيراهأدب
.يثحبتال...يرظناوتاعقوتلانمكنهذيلخأ:يونيفةريزجىلعنيرتاكل
،سبالملاوتادعملاوخبطملاتاودأنيبشتفو،جاردألاونئازخلاعيمجحتف
يفاهرطعةحئارتحافثيحمامحلايفةبيرغلاتاميركلاووبماشلابلعو
ةخطلمةينطقةعطقةلسغملاىلعدجوتو،ةللبمشدلاةيضرأتناك.وجلا
فرعيامنإو،هنعثحبيامفرعينكيملهنكلمامحلانمجرخ.اراكساملاب
.هلوحرظنوماقتسا.بسحفانهسيلهنأ

.أطخ
.دعبهدجيملهنكلانههنإ
كانهتناكنإققحتو،ءاملانازخحتفو،فوفرلانعبتكلالازأ

.ريرسلانعشارفلابلقمث،ناردجلاوأضرألاىلعةكوكفمحاولأيأ
يقطنملاضارتفالاعمنكل،حاجنالبناكملكيفثحبدقل...رمألاىهتنا
دقو،هدجتامعةيمهألقيالهدجتملام:وهوثحبيأيفمهألا
.بيترتلابأدبوهديةعاسىلإيراهرظن.هدجيملامنآلافرع

،ةعباطلانمققحتيملهنأهلرطختاموسرلابتريناكنيح
ةعباطلاقرونمةكامسرثكأوةرفصمةيولعلاةقرولادجيلةينيصلابحسف
وأراهببةعوقنمتناكولامك،ةزيممةحئاراهنمتحاففاهعفر.يداعلا
نعثحبيناكولامكهيلإةقرولاعفرو،بتكملاحابصملعشأ.ةقورحم
نمعونةيلفسلاىنميلاةيوازلايفلفسألايفناكذإ؛اهدجوو،ةمالع
ءوضطيلستمتلاحيفةيئرمةقيقرلاقرولاةجسنأنيبةيئامةمالع
مدلاو،عستتهقلحيفةيومدلاةيعوألانأولامكهلادب.اهيلعيئابرهك
.نيجسكوألانمديزملاىلعلوصحللخرصيهنهذو،قفدتي

،ىغصأمثًاددجمهديةعاسىلإرظنو،بساحلازاهجيراهلغش
هجوت.جماربلاوليغشتلاماظنلمعىتحًاليوطًاتقوبساحلاقرغتساامنيب



ثحبةملكىلعةرأفلابرقنمث،ةدحاوةملكبتكو،ثحبلاةذفانىلإ
توصالبحبنيوهولفسألاوىلعأللزفقيةيويحلابمعفمبلكهلرهظيل
حسممتيامنيبصنلاىلإيراهقدح.راظتنالاتقوريصقتلةلواحمك
قفاوتتداوميأدجوتال"لوقتيتلاةرابعلاىلإهرظنلقنمث،تافلملا
عمسو،هينيعضمغأمث،ابمووت...ثحبلاةملكةباتكنمدكأت."كثحبعم
يراهحتفف،فقوتىتحةنونحةطقءاومكادبيذلاةلآللقيمعلازيزألا
."كثحبعمقفاوتتةدحاوةدام"...هينيع

خيرات"...رفصأليطتسمهلرهظيلةملكلاةنوقيأىلعرشؤملاعضو
ةيفلخلاءيضتلنيترمرقنيوهوفجترتهعبصإبسحأ."ربمتبس9:ليدعتلا
تاملكلاف،كشىندأكانهنكيمل...ةفرغلايفريصقلاصنللءاضيبلا
.جلثلالجرنماهاقلتيتلاةلاسرلاتاملكعمةقباطتم



يئاهندعوم
يفنئابزلابلطلًاقفوعنصمريرسىلعًايقلتسمبوتسفرآناك

يفيانيشيفةغبدمىلإهعيمجتدعبنوحشمو،اكاسوأيفوكوسيمعنصم
لثملرشابملاريدصتلابحمستالودانليماتةيالويفنيناوقلانأل؛دنهلا
اهمالتساىتحوةعاضبلابلطذنمةرتفلانأعمو.دولجلانمعونلااذه
لكشعملماكلابفيكتدقف،راظتنالاقحتستاهنكلرهشأةتسقرغتست
وأىوتسميأبسحهليدعتبهلحمسو،مزاللامعدلاهلمدقو،هدسج
.هاجتا

.ءطببرودتفقسلاةحورملةيبشخلاتارفشلادهاش
زاهجربعاهلحرشدقناكذإ،هيلإاهقيرطيفدعصملايفتناك

ً.ابراومبابلااهلكرتدقو،مونلاةفرغيفاهرظتنيهنأيلخادلالاصتالا
تقفدتامنيب،ئفادلاهدسجسمالييلخادلاهلاورسلدرابلاريرحلاناك
تاربكمعمزوبتوصماظنيفرامليدهيفاكةناوطسأنمىقيسوملا
.ةقشلاءاحنأعيمجيفةيفخمةريغصتوص

...سولجلاةفرغلةيبشخلاةيضرألاىلعناقطقطياهئاذحيـبعكعمس
امملعتتناكولطقف...هراثأتوصلادرجم.ةقثاووةئيطبتاوطخ
...اهرظتني

.هنعثحبتامهعباصأدجتلريرسلاتحتهديتثحب
ىلعسكعنملارمقلاءوضيفاهلظرهظيل،بابلاىلإتلصومث

،ريرسلاىلإتهجوت.ةطيسبةماستباةمستبمهيلإرظنتيهوجيلخلا
.يدروناويحعانق...عانقهنإ..ً.ايطاطمًائيشهتلوانو

:دياحمويلمعتوصبهلتلاق
.اذهدترا-
!؟اذام-
.كلهلوقأاملعفا-
ً.اددجمبيرغلكشباهانيعتجهوتمث
.يتديسايًانسح-
ةحئارهنمتحافو،ههجولماكىطغفعانقلابوتسفرآعضو

.نينيعلايـبقثلالخنمىوساهتيؤرهناكمإبدعيملو،ليسغلاتازافق
...نأكديرأو-



ةطقنىلإلصونيحوً.ابيرغوًافلغمهتوصعمسمالكلابأدبنيح
.ىرسيلاهنيعقوفديدشملأبسحأ،ةنيعم

:تخرص
.سرخا-
كحضلاهيلعيغبنيالهنأفرعيناكو،هتبرضدقاهنأءطببكردأ

!ناويحعانق..ً.اكحضمرمألاناكدقف...عطتسيملهنكل؛اهرودبرخيسوهف
ةوقبهتدعمىلعةيناثلاةبرضلاهيتأتلهقهق!بطريدرويطاطمءيش
ىتحسفنتيالهنأكرديمل.ريرسلاىلعطقسو،نئيوهوىولتف،ةلئاه
عانقلالخادنمءاوهلاىلعلوصحللسأيبعراصف،ءيشلكمالظلامع
ًاريخأنيجسكوألالصومث،هرهظءاروهيعارذيولتاهبسحيوهو،قيضلا
اهسفننظتاذام...ةنيعللاةرقبلا...بضغلاوملألاهعملصيل،هنهذىلإ
نيتللاهيديكيرحتعطتسيملهنكل،اهكسميوهسفنررحيلىولت؟لعفت
...هيمصعمىلعدشيساقءيشبسحأفمواق.هرهظءارونيتدودشماتناك
.ةفرحنملاةطقاسلا!؟دافصأ

.سولجلاةيعضوىلإهتعفد
:اهسمهعمس
؟اذهةيؤركنكميأ-
يأةيؤرىلعًارداقدعيملو،بناجلاىلإفرحنادقناكهعانقنكل

.ءيش
.مشأنأيننكمي.كلذلةجاحبتسل-
داعتسانيحو.ريطتةطوغضمةناوطسأكغدصلاىلعةبرضهتءاج

نيبليسيءيشبسحأو،ريرسلاىلعةماقتسابًاسلاجلازيالناك،هدشر
.عانقلاوهدخ

.ةنونجملااهتيأفزـنأيننإ؟يننيبرضتاذامب-
.اذهب-
.همفوهفنأبقصتليبلصءيشببوتسفرآسحأ
:تلاقمث
.نوسيووثيمس...محشلاوذالوفلانمهنإً؟اديجسيلأ...هّمش-

ريثكبلضفأةرجفتملاداوملاودورابلاةحئارنكل؟كلذكسيلأةحضاوهتحئار
.امًاموياهتممشنإ

كانهناك،نكل...ةيحرسم...ةفينعةبعلدرجماهنأبوتسفرآنظ
املكعضوءيش...هلماكبعضولالوحتوص...اهتوصيفءيش...رخآءيش



ةجردل،هتلوفطبركفليوطنمزذنمةرملوألو.ديدجءوضتحتلصح
ً.افئاخناكهنأبوتسفرآظحال.هرعاشمزيميملةيادبلايفهنأ

:ماكحإبهلوحةيدلجلاةرتسلادشيوهوملوهنرويبشعترا
؟اهليغشتانيلعيغبنيالهنأنمدكأتمأ-
اناك.فصنلاوةدحاولا...هديةعاسىلإرظنو،يفنلابهسأريراهزه

...ةعاسنمرثكأذنمنيرتاكةقشبرقملوهنرويبةرايسيفناسلجي
.ةغرافعراوشلاويـبابضليللاو

:ملوهنرويبلمكأ
نكل،وفلوفعوننم42مقرنوللا...ءاضيبعقاولايفتناك-

اهتبيرضفلكتالو،ةقيرعةرايساهنإ.دوسألانوللاباهالطقباسلاكلاملا
..ً.ايمويرنوركيأً؛ايونسرنوركفلأ365ىوس

ةينغألَّغشوتمصةيريذحتلايراهةرظنملوهنرويبىأرنيح
يتلاةديحولاوةثيدحلاىقيسوملايهو،شليونايليجوزغنيلوارديفيدل
سيل؛طيرشىلعةطوغضمةناوطسأنماهلجسدقناك.اهلامتحاهنكمي
،بسحفةرايسلايفةطرشألالغشمىلعاهليغشتنمنكمتينأببسلا
نيذلاىقيسوملايـبحمنمةدينعلاوًادجةريغصلاةئفلاكلتنمهنألامنإو
يتلااهسفنةديرفلاوةئفادلاتوصلاةدوجيطعتالتاناوطسألانأنوري
.طيرشلااهيطعي

دقيراهنكيملذإ.رتوتمهنألًاريثكملكتيهنأملوهنرويبفرع
نرويبلمعنأو،تاقيقحتلاضعبنعنيرتاكداعبإيغبنيهنأىوسهربخأ
.ليصافتلافرعيملنإلهسأنوكيسةلبقملاعيباسألالالخيمويلاملوه
يأبببستلاملوهنرويبلواحيملًايكذوًاعيدووًاملاسمًاصخشهنوكلو
.هديةعاسىلإرظن.عضولابحأهنأينعيالكلذنأعم؛لكاشم

.امصخشلزـنمىلإتبهذدقل-
؟اذهنظتكلعجييذلاام-
لثمتابزاعلاءاسنلا؟هتلقاماذهسيلأ.ةجوزتمريغاهنإ-

.مايألاهذهنيبزاعلالاجرلا
؟ينعتاذام-
مثىلضفلاةسيرفلارتخاوعيطقلابقاروجرخا.تاوطخعبرأ-

.مجاه
؟تاوطخعبرألجاتحتأ-



:رمحألاهرعشّبتريوةآرملالدعيوهوملوهنرويبلاق
...ىلوألاثالثلاتاوطخلا-
ً.ادجبيرغهنأىلإلصوتهنكل،رعشلاتيزبركفيملوهنرويبناك

.هيلإجاتحيامكلذناكامبر،ىرخأةهجنمو
:يراهرجفنا
ً.ابتًابتًابت..ً.ابت-
؟كانهاذام-
.قحمتنأ.اراكسامورطعوةللبمشدةرجح-
ًاباوجىقلتيلنونجبرارزألاىلعطغضو،لومحملاهفتاهققحملاجرخأ

ً.ارشابم
ىلعنيلمعتتلزامأ.لوهيراهكعم؟كيفلينادريج-

؟ةيلوأجئاتننملهً.انسح...؟تارابتخالا
ثالث"حيحص"لوقيو،نيترممتمتيوهويراهملوهنرويبدهاش

.تارم
اذهلاصتالابرخآيطرشيأماقنإًاضيألءاستأتنكً.اركش-

يهتنتنيحيـبيلصتا.معن..ً.انسح...؟اذام...هسفنلاؤسلاكلاؤسوءاسملا
.تارابتخالا

:ةملاكملايراهىهنأ
.نآلاكرحملاليغشتكنكمي-
:ليغشتلاةحتفيفحاتفملاملوهنرويبرادأ
؟رمألاام-
بطلازكرمبتاربنيرتاكتلصتادقل.ازالبقدنفىلإهجتنس-

.ةوبألانعمالعتساللءاسملااذهقباستقويفيعرشلا
؟ءاسملااذه-
.سوشةحاسوحننيميلاىلإتفتلاو،همدقبملوهنرويبطغض
سمخةبسنبةوبألانمدكأتللةيلوأتارابتخانورجيمهنإ-

.ةئاملابنيعستوعستىلإنيقيلاةدايزنولواحيسمث،ةئاملابنيعستو
؟و-
نوسرتوأمأوتدلاونأةئاملابنيعستوسمخةبسنبققحملانم-

.بوتسفرآوهركيبسانوجو
؟!لوقعم-
...تبسلاءاسمةيضمتلكتايصوتتعبتادقنيرتاكنأدقتعأو-



.بوتسفرآةسيرفلاو
ربعكرحملارأزامنيب،ةدعاسملابلطوئراوطلامسقبيراهلصتا

طخىلعاقلزـناوي.أافليسريكأنمارمنيحو.اكولرنارغيفةنكاسلاعراوشلا
.امهيلعًانخاسءاوهةئفدتلازاهجردصأاتاغروتسيفمارتلا

ىلعًادمجتمًافقاوغناغسندريفةفيحصلسارمنكاننيدوأناك
هلمعبوًامومعسانلاب...ملاعلابركفيوهو،ازالبقدنفجراخفيصرلا
نأو،نيرداغملارخآمهلاريبيلةلجملفحفويضنأدقتعيناكً.اصوصخ
نكل.يلاتلامويلايفرابخألانيوانعردصتدقمهنعف؛مهألامهمهرخآ
ىلإهجوتلاوقئاقدسمخلالخةرداغملاهيلعو،برتقادقيئاهنلادعوملا
ررحمللةباتكلا...ةباتكلاوراتمألاتائمعضبدعبىلعاتاغسريكأيفهبتكم
طغضيقهارمكتالفحلاجراخفوقولانمىفتكاو،نسلابمدقتدقهنأب
نمهربخيوامدحأجرخينأًاينمتمقدحيو،ةرايسلاجاجزىلعهفنأب
بتكيو،نمبًاكسمتمناكنمو،نملبارشلاىرتشانمو،نمعمصقر
.هتاظحالمرتفدىلعكلذ

بعصيلكشبًادجةعئارتناكاهنكل،ةرشتنمتاعئاشكانهتناك
دعاوق...ةبوتكمريغدعاوقودودحكانهف...اهتباتكبعصتامكاهقيدصت
؟اذههقحتسييذلاام...هليجنمنويفحصلالقألاىلعاهبمزتلا

نيلسارملاضعبىوسكانهنكيمل...هلوحامنكاننيدوأصحفت
ريهاشملالوحةباتكللهسفنيئاهنلادعوملامهيدلنيذلاو،نيفقاولانيروصملاو
،مهوحنةعفدنمنوزامأوفلوفةرايستءاج،ًةأجف.ةفيحصلاهذهيف
.حباكملاترصامنيبفيصرلاةفاحدنعتنكرو

راشأو،ةرشابمنكاننيدوأهيلعفّرعتف،باكرلادعقمنعلجرزفق
.بابلاوحنعفدنملايطرشلاءاروًاعماضكرو،روصملاىلإ

:هيلإلصونيحنكاننيدوأثهل
؟انهةطرشلاهلعفتيذلاام.لوهيراه-
:نيترمحملانينيعلاوذيطرشلاهيلإتفتلا
؟يهنيأ.نكانايةلفحىلإبهذن-
.تهتنااهنأنظأيننكل،لوألاقباطلايفينيهاجنوسةعاق-
؟بوتسفرآتيأرله.ممم-
؟هنمهديرتيذلاام.ركابتقويفهلزـنمىلإبوتسبهذ-
؟هدرفمبناكله.ال-



.رمألاهيلعادباماذه-
:هيلإرظنوةأجفققحملافقوت
؟ينعتاذام-
،اذهلكببسنعةركفىندأهيدلنكتمل...هسأرنكاننيدوألامأ

.امًابطخكانهنأيفكشىندأهيدلنكيملنكل
ةليمجةديسعمضوافتيناكهنأيهو،ةعئاشترشتنادقل-

.ةلكشملانمكتانه...هبتكنامكانهسيلو.نيترحاسنينيعتاذةركام
:ققحملارسفتسا
ً؟اذإ-
دعبلفحلاترداغتافصاوملاهذهاهيلعقبطنتةأرماكانه-

.ةرجأةرايستبكرو،ةقيقدنيرشعببوتس
:لوههلأسف،نيدوأهقحلامنيبىتأثيحىلإةرشابملوهداع
؟نكاناياهعبتتملأ-
.نآلاهمهتاليهف،ةيرخسلانكاننيدوألهاجت
عمةقالعريهاشملادحأميقينيحو.لوهايريهاشملانمنكتمل-

نأةديسلاررقتملامً؛ايفحصًاربخرمألادوعيالريهاشملاريغنمدحأ
؟نمزذنمتبهذدقيهو.عبطلابملكتت

؟ودبتتناكفيك-
.ةليمجوةنكادوةليحن-
؟سبالملا-
.ليوطدوسأيدلجفطعم-
:نوزامألاةرايسيفيراهزفق
ً.اركش-

:نكانخرص
؟لباقملابهيلعلصحأسيذلاام-
انتنيدملعجيفتدعاسكنأكتفرعملليللالالخًاحيرمًامون-

ً.انامأرثكأًاناكم
ةطرشألابةنيزملاةميدقلاةرايسلاةسارشبرشكيوهونكاننيدوأدهاش

تقولاناحدقل.ةحوحبمةكحضريدهردصامنيب،عرستيهوةقصاللا
.ربكيلتقولاناح...هتظحالمملسيلتقولاناح...اذهنمصلختلل

:روصملالاق
.ةفاخسلاهذهنعةباتكلاوباهذلاانيلع.يئاهنلادعوملا-



.مالستسابنكاننيدوأدهنت

دقل.هلعفتتناكامعلءاستيوهوعانقلامالظيفبوتسفرآقدح
ىلعسدسمهنأيعدتتناكامبتطغضو،هدافصأنممامحلاىلإهتبحس
عمسو،هسافنأسبح؟يهنيأ.مامحتسالاضوحلوخدبهترمأوهعالضأ
لصو؟مامحلايفحيباصملادحأقرتحيسلهً.ايئابرهكًانينطوهبلقتاقد
.هناسلفرطبهقّوذتف،همففرطىلإهغدصنملئاسلامدلا

:ةلسغملاقوفنماهتوصهءاج
؟ركيبتريبءافتخاةليلتنكنيأ-
.يتقشيفانه-
نماهنإتلاقدقل.ريكفتلالواحيوهوبوتسباوجكلذناك

.غنلركلايدانيف:لبقنماهآرنيأركذتمث،ةطرشلا
؟كدرفمبتنكله-
.معن-
؟نوسرتوأايفليسلتقمةليلتنكنيأو-
.هسفنءيشلا-
؟دحأعمملكتتنأنودنمءاسملالاوطكدحو-
.معن-
؟بايغةجحنمامً،اذإ-
.انهتنكيننإكلتلق-
.ديج-
؟ديج-
ةجحهيدلتسيلهنأديجلانمناكَِمل...ريكفتلاببوتسفرآأدبو

نأهلودبياذاملو؟فارتعالاىلعهربجتنأديرتأ؟هتدارأيذلاام؟بايغ
؟برتقتنيحهتوصعفترييئابرهكلانينطلا

.ِقلتسا-
ةرشبعسليدرابلامامحتسالاضوحفزخبسحأو،اهرماوأللثتما

سفنتلاتلعجوهتللبوعانقلالخادهسافنأتفثكتامنيب،هيذخفوهرهظ
.برقنعًاددجمتوصلاءاجمث،هيلعًابعص

؟تومتنأديرتفيك-
هيلعنأركفمث!ً؟اقح.يذهتةهوتعم...ةلوبخم...ةنونجماهنإ!تومي

لوهيراهنوكينأنكميأ.بسحفهتفاخإلواحتيهفً،ايفاصهنهذءاقبإ



شعتريناكهدسجنكل؟يطرشلابفختساهنأنكمملانمله؟اذهءارو
روهغاتعوننمهتعاستوصعامسنمنكمتهنأةجردلنآلالماكلاب
كرف.هلقعهلبقتيملاملبقتهدسجنأولامك؛فزخلابقرطتيهو
نمةيؤرلانمنكمتيلعانقلاليدعتًالواحممامحتسالاضوحبهديرهاظ
.توميس...ةريغصلابوقثلالالخ

ىضوفلانمريثكلاثدحتاليكل،مامحتسالاضوحيفهتعضواذهل
...ةطرشلانميهوبوتسفرآتنأ!ءاره...راثآلاعيمجةلازإنمنكمتتو
ً.ائيشنوفرعيالمهنإ

.كسأرعفراً.انسح-
ناسملتاهيديبسحأو،هترمأامكلعف...عانقلاليزتسًاريخأو...عانقلا

ًاقيقرًائيشتمكحأامنإوعانقلالزتملاهنكل،فلخلانمهسأروهتهبج
!ةطوشنأ؟اذهام.هتبقرلوحًايوقو

:أدب
...ال-
،ةيئاوهلاهتبصقىلعةطوشنألاتطغضامنيبهناخهتوصنكل

.مامحتسالاضوحلفسأبكتحتيهودافصألاتعقعقو
:ًاليلقهقنعلوحةطوشنألامكحتيهوتلاق
.بوتسفرآايجلثلالجرتنأً.اعيمجمهتلتقدقل-
رعشيهلعجهغامديفمدلاصقن...عفترمتوصبتثدحتانه

.نونجبهسأرزهف،راودلاب
.تنأهنإ...معن-
.عطقنيداكيهسأربسحأاهتدشنيحو
.وتللكلذككنييعتمتدقل-
مطتراامنيبً،اددجميوهتاهكرتوًاقاسعفر...ةأجفمالظلالحمث

ً.اتوصًاردصممامحتسالاضوحبنهوبهمدقبعك
ربعهدسجيفيقبتملاليلقلاءاوهلاجارخإلواح...خارصلالواح

سحأمثً؟افارتعاديرتالأ.ليحتسمكلذنكل،ةطوشنأللةيديدحلاةضبقلا
اذكهأ.بارشلاتاعاقفتوصكهنهذيففيفخسيسهتوصعمس.كلذب
.ةلوهسلاهذهبرمألالصحينأديرينكيمل...ةلوهسب؟رمألاثدحي

:هسأرىلعنانحبديتتبرامنيبهنذألرواجملاتوصلالاق
عتمتستلجيلخلاوحنرظنتتنأوسولجلاةفرغيفكقنشأس-

.ةلالطإلاب



يتلابلقلاةبقارمةزهجأيفراذنإلاتوصكفيعضتوصردصمث
.ضبنلانعبلقلافقوتيوتاءانحنالايفتختنيح؛مالفألايفاهارت



تمصلا
ً.اددجمبوتسفرآبابسرجىلعيراهطغض
ةرايسبقدحيوةانقلاقوفرسجلاىلعيشميديحوصخشكانهناك

ريكأيفتارايسلانمةيلاخلاةحاسلافصتنميفةنوكرملاءادوسلانوزامألا
.غيرب

:راتمأةثالثعافترابيجاجزلابابلاىلإرظنيوهوملوهنرويبلاق
.هعمةأرماكانهتناكنإحتفينل-
.ىرخألاباوبألاسارجأيراهنر
:ملوهنرويبلاقف
قباطلايفهدحوشيعيبوتسنأتأرق.بتاكمدرجمهذه-

.يولعلا
:هبركفيامنمخيذلاملوهنرويبلاقف،هلوحيراهرظن
.رسكللمواقمبلصلاجاجزلانأامك،ةعفارلابحتفينل...ال-

...لصيىتحراظتنالاانيلع
هذهعطتسيململوهنكل،ةرايسلاىلإًادئاعهقيرطيفيراهناك

،قئاسلادعقمىلعيراهسلجىتح؛ققحملاهبركفيامةفرعمةرملا
.لاعشإلاةحتفيفلازيالحاتفملانأنرويبركذتو

!ال!يراهايال-
ىلعتالجعلاترادامنيبكرحملاريئزءاروةلمجلاةمتتتفتخا

قيرطلايفهديبحوليملوهنرويبفقو.ةقاطلاىلعلصحتلةقلزلاضرألا
امنيبقيرطلانعًادعتبمزفقفةدايقلاةلجعءاروققحملاينيعحملمث
بابلاجاجزلوحتيلةموتكمةمدصبابلانوزامألاةرايسةمدقمتمدص
.ضرألاىلعطقاستتنألبقتمصبءاوهلايفترياطتءاضيبتارولبىلإ
نميراهلجرتررضلاةجردباسحنمملوهنرويبنكمتينألبقو
.جاجزلانميلاخلالخدملاربعىشموةرايسلا

يوحيضوحبيراهكسمأامنيب،متشيوهوهءاروسأيبنرويبضكر
نيحو.رزلاىلعطغضودعصملاىتحهرجونيرتملوطبليخنةرجشىلع
ضيبأبابىلإراشأو،امهنيبضوحلارشحناعماللاموينملألانابابلالصفنا
.ءارضخجورخةتفالهيلع

ملسلاىلعانأتدعصوئراوطلاجرخمنمتنأتدعصاذإ-



.ملوهايسداسلاقباطلايفينقال.بورهلاقرطعيمجيطغنسفسيئرلا
ملسلاىلعيناثلاقباطلاىلإلصينألبققرعلابملوهنرويبللبت

هنإ..ً.ابت.اذهلنيدعتسمهلقعالوهدسجنكيملذإ؛قيضلايديدحلا
.اهذيفنتالةاسأملاريوصتةداعإهتمهمنإ!ةيئانجلاةدحولانميطرش

هتاوطختوصليشالتملاىدصلاوههعمساملكنكل،ةظحللفقوت
نأيراههنمبلطدقل؟امًادحأىقتلانإلعفينأهيلعاذام.هثاهلو
هنأىنعلهنكل،اتاغسكودليسىلإهعمهبصاخلاةمدخلاسدسمرضحي
لعفيسناكاذامً.اددجمضكريأدبوجايسلابنرويبكسمأ؟همدختسيس
.ودعيوهعبصإزربي؟ساشيفديس.هبارشيفهسأرنفدي؟زمايليوكناه
هعباصأملوهنرويبمكحأمث.حيحص...يلسيربسيفلإ...سيفلإ؟سيفلإ
.هسدسملوح

ًادنتسميراهرمملاةياهنيفكانهدجيلبابلاحتفو،ملسلاىهتنا
ديلاعضواميف،هيديىدحإبهسدسمًاكسمم؛ينبباببناجبرادجلاىلع
ناكيذلابابلاىلإًاريشم؛هيتفشىلعةبابسلاهعبصإو...همفىلعىرخألا
ً.ابراوم

:هبناجىلإنرويبلصونيحيراهسمه
امنيب،راسيلاىلعفرغلاىلإهَّجوت...ىرخألاولتةفرغشتفنس-

الو...انضعبلانيرهظنيريدم...هسفنقسنلابنيميلاىلعفرغلاىلإهجوتأس
.سفنتتنأسنت

؟كانهنيرتاكتناكولاذام!رظتنا-
ً.ارظتنميراههصحفت
:هلاقامةغايصًالواحمملوهنرويبلمكأ
...ىلعصاصرلاقالطإيلعله،تالامتحالاأوسأيف...دصقأ-

؟ةليمز
؟زهاجتنأله.رانلاةليمزلاكيلعقلطتستالامتحالاأوسأيف-
تراسنإهنأهسفندعوو،هسأرايركسنميئانجلايطرشلازه

.رعشلاتيزمدختسيسفديجوحنىلعرومألا
...ةرشابمءاوهلارايتبرعشمث،لخدوهمدقبهحتفيلبابلايراهعفد

ىرسيلاهديبضبقملابكسمأو،نيميلاىلعلوألابابلاىلإلصو.ءاوهلارايت
دجوتةغرافبتكمةفرغتناك.لخدمثبابلاحتفوسدسملاهجوامنيب
.اهيلعةتبثمسيبابدعمجورنللةريبكةطيرخبتكملاقوفاهيف

يقبيلملوهىلإراشأو،هراظتنابملوهناكثيحةلاصلاىلإيراهداع



.تقولالاوطًاعوفرمهسدسم
.ةسلخةقشلاربعالقتناو
ةفرغ...يجاجزلاتاتابنلاتيب...ةيندبلاةقايللاةفرغ...ةبتكملا...خبطملا

.ةغرافاهعيمج...فويضلا
فرعسولجلاةفرغىلإالصونيحو.طبهتةرارحلاةجردبيراهسحأ

امنيبً،احوتفمةحابسلاةكربوةفرشلاىلإيدؤملاقلزـنملابابلاناك.ببسلا
يفيرجتءاوهلاتارايتتناك.حيرلاعمةوقبءاضيبلارئاتسلاترياطت
نيميىلعفقييكلملوهىلإيراهراشأف،نيبابىلإنييدؤملاةفرغلايـبناج
.رخآلابابلامامأوهفقوامنيب،بابلا

.حتفوناكمإلاردقرغصأفدهلالعجلضبرمث،ءاوهلايراهقشنت
،ةثجنوكيدقءيشوءاضيبتاءالموريرسزييمتعاطتسا،مالظلايفو

.بابلادنعءوضلارزنعهديتثحبف
!يراه-
.ملوهناك
!يراهايانه-
مالظلايفزكرو،هلهاجتيراهنكلةراثإلابًائيلمملوهتوصناك

ةفرغلاتراص،ةيلاتلاةظحللايف.ءوضلارزىلعهاديترثعىتحهمامأ
نميراهققحتف،ةغرافتناك.فقسلايفءاوضألانمرونلابةقراغ
ىلإهسدسمًابوصمرخآلابابلاجراخفقيملوهناكو.رداغمثنئازخلا
.ةفرغلالخاد

:ملوهسمه
...هنإ...تيمهنإ...كرحتيالهنإ-
.حاحلإلااذهبينتيدانملً،اذإ-
عانقلالازأو،يراعلالجرلاقوفىنحناو،مامحلاوحنيراهىشم

ً،اخفتنموًابحاشههجوناكامنيب،هتبقرلوحليسيًاقيقررمحأًاطخدجيل
ً.امامتًافلتخمبوتسفرآناك.نافجألاتحتنمنيتزرابهانيعو

:ملوهلاق
.ةميرجلاحرسممسقبلصتأس-
.رظتنا-
ريرحتلاسيئرفتكبكسمأمث،بوتسمفمامأهدييراهعضو

.هزهو
؟لعفتاذام-



.ربكأةوقبيراههزه
:يراهفتكىلعهدينرويبعضو
؟...هنأىرتالأيراه،نكل-
ةقيمعلاهسافنأطاقتلابأدبو،هينيعبوتسحتفنيحملوهعجارت

حطسىلإدعصساطغهنأولامك؛هترجنحيفزيزأتوصعمةملؤملاو
.ءاملا

:يراههلأس
؟يهنيأ-
نمىوسنكمتيملف،هينيعتارظنزيكرتىلعًارداقبوتسنكيمل

.همفنمريصقثاهلرادصإ
.ملوهايانهرظتنا-
.مامحلارداغيهليمزدهاشيوهوهسأرملوهزه

ةانقلاهايمىأرثيح،بوتسفرآةفرشةفاحىلعيراهفقو
رمقلاءوضيفعاطتساو،هنمًارتمنيرشعوةسمختحتألألتتءادوسلا
...كانهو.يواخلارسجلاوءاملايفتاماعدىلعةعوضوملاةأرملاةتوحنمزييمت
يدلجفطعمرهظ...ةتيمةكمسنطبكءاملاحطسىلعليامتيعمالءيش
.سداسلاقباطلانمتزفقدقل...دوسأ

ةروصعملتل،ةغرافلاراهزألاقيدانصنيبسارتلاةفاحىلإيراهدعص
ةريحبىلإلبجلانمنيتسيوأسطغثيحاكرامتسوأ...هنهذيفيضاملانم
حيرطنيتسيوأيقب.ئطاشلاىلإوكسيرتويراههرجامنيبنريجتكوه
يراههملعتام.هتبقرلوحتاماعدًاعضاوتلاتيبوشكيرىفشميفشارفلا
،سطغلاسيلوةيلاعلاتاعافترالانمزفقلاكيلعهنأوهةبرجتلاكلتنم
مهألانكل.ةوقرتلامظعرسكتالئلكدسجلوحكيعارذيقبتنأركذتو
نألبقزفقتنأو،لفسأللرظنتنألبقكرارقذختتنأهلككلذنم
ضرأىلعيراهةرتستقلزـنا،اذهلو.ميلسلاككاردإىلعبعرلارطيسي
عمتسيوهوءاوهلايفزفقييراهناكامنيبً،امعانًاتوصةردصمسارتلا
.تلفسألاكداوسلاةحلاك...ههاجتابءادوسلاهايملاتعراست...هينذأيفريئزلل

ءاوهلانأولامكادبةيلاتلاةظحللايفو،امهضعبوحنهيمدقمض
،تاوصألاعيمجتفتخاوهسبالمقيزمتلواحتةريبكًاديو،هدسجنمدفن
ناكمددحيلهلوحتفتلاو،حطسلاىلإدعصولكر.سراقلادربلاءاجمث
يفساسحإلانادقفبأدبدقناك.ههاجتابةحابسلابأدبمثفطعملا



نعهمسجفقوتيىتحقئاقدعضبىوسهيدلدعتملهنأفرعو،هيمدق
تلمعلاحيفهنأًاضيأفرعهنكل،هذهةرارحلاةجرديفلمعلا
ةدوربلانإف،ءاملاعمتسمالتنيحتقلغأونيرتاكةرجنحتاسكعنم
تعضوو،ضيألاةيلمعتفقوأثيحاهذقنتسيتلايهةئجافملاةديدشلا
لمعلابةيويحلافئاظوللتحمسو،تابسلاعضوبهءاضعأودسجلاايالخ
.نيجسكوألانمىندألادحلاب

.عماللادلجلاوحنهايملاربعقلزـناويراهعفدنا
.اهبكسمأواهيلإلصومث
دجيملهنألءامسللتدعصدقاهنأةيعاولاريغهراكفأىلوأتناك

.اهفطعمىوس
ىتحةفاحلاعبتوسارتلاىلإقدحمث،هايملايفرادويراهمتش

نمرخآلابناجلاىلإةيدؤملاةردحنملاحوطسلاوةيندعملابيبانألا...زيرفإلا
ئراوطلاجراخمنمديدعلاوىرخأتافرش...ىرخألاةينبألاىلإوءانبلا
نيتللاهيقاسبهايملايفضاخ.غيربريكأيفتاهجاولاةهاتمربعقرطلاو
عقوامنإو،هبفختستملنيرتاكنأهسفنلدكؤيوهوامهبساسحإلادقف
توملابركفنونجلاتاظحلنمةظحللو.ةفورعملاةميدقلاعدخلاىدحإيف
.عتممهنأدبال..ً.اقرغ

سلجيراهراوجبريرسلاىلعوً،احابصةعبارلايهةعاسلاتناك
تفتخادقةرمسلانأولامكادبو،ءادريدتريوهوًاشعترمبوتسفرآ
امهمجحاتداعتساهينيعيتقدحنكل،زوجعلجرىلإلوحتوهترشبنم
.يعيبطلا

اهراعتساةزـنكًايدترميسركىلعسلجو،نخاسلاءاملابيراهمحتسا
نرويبعامساعاطتساو،بوتسنمهراعتساةيضايرةلذبلاورسوملوهنم
هفتاهربعتاربنيرتاكةدراطمميظنتلواحيوهوسولجلاةفرغيفملوه
،ماعراذنإرشنلثداوحلامسقبلاصتالاهنمبلطدقيراهناك.لومحملا
تالحرلاىدحإلقتستنأتلواحلاحيفنيومردراغراطميفةطرشلابو
مغرلاىلع؛اهتقشمجاهتلاتلدةصاخلاتاوقلاةدحوبو،ةركابلاةيحابصلا
.كانهاهودجينلمهنأنمًادكأتمناكيراهنأنم

:يراهلأس
نيرتاكتناكامنإو،ةبعلدرجمنكتملهذهنأنظتً،اذإ-

؟كلتقلواحت



:هنانسأتكطصاامنيببوتسباجأ
!يقنخلواحتتناك!؟نظأ-
مئارجباكتراتاقوأيفبايغةجحكيدلتناكنإكتلأسدقو-

؟لتقلا
!معنكللوقأةثلاثلاةرملل-
؟جلثلالجركنأنظتيهً،اذإ-
.اهباوصتدقفدقةأرملانأدبال...نظتاذامملعيهدحوهللا-
.ةقحمنوكتنأعنميالكلذنكل...امبر-
:هديةعاسىلإبوتسرظن
؟اذامبةقحم-
امهلكومتكسيسيماحملانأو،هقيرطيفنهوركنأيراهفرع

.لصينإ
:مامأللىنحناوهرارقذختا
.نوسرتوأايفليسمأوتوركيبسانوجدلاوكنأملعن-
:يراهلمكأامنيبهسأربوتسعفر
تنأف.كلذبملعييذلاديحولاصخشلاوهنيسيلتيفراديإناك-

سيلأ،رهافةمزالتمنعةرودرضحيلهلعفدو،ارسيوسىلإهلسرأنم
.تنأهتثرويذلاضرملا؟كلذك

اهبتراديتلاةقيرطلانمةقيقحلانعًاديعبسيلهنأيراهفرع
.بوتسفرآينيعاتقدح

:يراهلمكأ
امبرتفخفهيلعطغضناننأكربخأدقنيسيلتيفراديإنأنظأ-

؟ايازمىلعلوصحللعضولالغتسيدقنوكيامبروأ،فعضينأنم
.ًالثمدوقنلاك

.هسأرزهوقدصمريغيراهيفررحملاقدح
لاحيفهرسختلريثكلاكانهناك،بوتسايكلذنممغرلابو-

نملتقلعفادلاكيطعتلةيفاكبابسأاهنإ...ةوبألالوحقئاقحلاترشتنا
ً؟احيحصكلذسيلأ.نيسيلتيفراديإوتاهمألا:كوحضفينأنكمي

...انأ-
.هلوحاميفلوجتبوتستارظنتأدبو
؟تنأ-
:هيديىلإهسأرضفخأومامأللبوتسىنحنا



.نهوركعمملكت...هلوقأاميدلسيل-
ً.انسح-
ةريخأةقاطبهيدلنكل،تقولانمريثكلايراهىدلنكيمل

.ةديحوو
.اذهتلقكنأمهربخأس-
مث،كارحالبمامأللًاينحنملازيالبوتسناكامنيبيراهرظتنا

.ةياهنلايفهسأرعفر
؟مهنم-
ىلعاننوئفاكيسمهنأداقتعاللينعفديامكانه.عبطلابةفاحصلا-

.يفحصقبسنعثحبلابنوموقتمتنأببسلااذهل؟اذهنظتالأ...كلذ
؟كلذكسيلأ

.بوتسينيعيفءيشضمو
ً:اقبسمباوجلافرعيهنأتحوأهتربننكل،لأسف
؟هينعتيذلاام-
؛هلزـنمىلإاهوعديوةباشةأرمايوغيهنأنظيروهشمصخش-

ً.اسكاعمعضولانوكيامنيب
ةأرمالثمتتناك...بوتسءارورادجلاىلعةحوللايراهصحفتمث

:لبحىلعنزاوتت
هتدجواذكهو،ةبعلرمألانأولامكعانقلاءادترابهتعنقأدقل-

.مامحتسالاضوحيفيكبيوًايراعةطرشلا
:بوتسرجفنا
سيلأ...ةيرسلاأدبمقرخياذه...اذه.اذهبمهرابخإكنكميال-

؟كلذك
،بوتسايكسفنلوحاهتينبيتلاةروصلاقرخيدقو..ً.انسح-

.سكعلاامنإوتمصلابمازتلايأقرخيالهنكل
ىلإنوللاداعوكاكطصالانعهنانسأتفقوتامنيببوتسخرص

:هيتنجو
؟سكعلا-
:يراهلعس
.يتهازـنوهديحولايلامسأر-
:هتاملكقوذتيبوتساميفيراهرظتنامث
يقبأنأ-ءايشأةدعنيبنم-يطرشكيلةبسنلابينعيكلذو-



يف.قيقحتلابررضلاقحلأنأنودنمناكمإلاردقعالطاىلعةماعلا
.نكمماذهةلاحلاهذه

.اذهلعفكنكميال-
.لعفأسويننكمي-
.ينرمديساذه...اذه-
؟ىلوألااهتحفصيفعوبسألكامًادحألاريبيلةلجمرمدتامك-
.يئامضوحيفةكمسكهقلغأمثهمفبوتسحتف
:يراهراشأمث
.تالزانتبنوموقينيهيزـنلالاجرلانكل-
.ةوسقببوتسهصحفت
...ردقتنأىنمتأ-
:تاملكلاركذتيناكولامكيراهظملت
.عضولااذهلالغتسايـبجاونميطرشكيننأ-
.ءطببهسأربوتسزه
:يراهلاقف
؟اهتيقتلافيك.ركيبتريببأدبنانعد-
:توصءاج
.انهفقوتلاانيلعنأنظأ-
دجوهنأنهوركناهوجرهظمنمودبيناك...بابلاىلإاتفتلا

.هصيمقيكوةقالحلاومامحتسالليفاكلاتقولا
:هيفتكزهيوهويراهلاق
!ملوه..ً.انسح-
.نهوركءاروبابلادنعشمنلابءيلملاملوهنرويبهجورهظ
.غناغسندريفنمنكاننيدوأبلصتا-
:بوتسفرآىلإتفتلامث
؟مويلاقحالتقويفكسبالمكلديعأنأيننكميأ-
:بوتسباجأ
.رظتنا-
امهرهاظكرفو،هيدياتلكبوتسفرآعفرامنيب،ةفرغلاتمصلامع

.نارودلاىلعهمدثحلواحيناكولامكهتهبجب
.يسفنبيرمأربدتيننكمي.باهذلاكيلع...ناهوج-
:يماحملالاق



...كيلعنأنظأال.فرآ-
.قحالتقويفكبلصتأس...ناهوجايمنوكتيبىلإبهذا-
...نأّيلع،كيماحميننأامب-
؟مهفتأ.ناهوجايقالطنالاوًاقلغمكمفءاقبإكيلعيلٍماحمك-
ةحورجملاهتماركنمىقبتامةداعتسالواحو،نهوركناهوجماقتسا

رادتساوةعرسبهسأرزهفبوتسريباعتىأرنيحهيأرَّريغمث،ماحمك
.راسيلل

:بوتسلأس
؟انكنيأ-
:يراهباجأ
.ةيادبلايف-



ةيادبلا
يفدرابيوتشموييفىلوألاةرمللركيبتريببوتسفرآىأر

جردميفتابسانمميظنتةسسؤملاهيقليناكةرضاحملالخ،ولسوأ
نيكهنملااهيفظومتاكرشلاتلسرأذإ،ةيزيفحتةرضاحمتناك.مورتنيس
مهلعجلفدهتتارضاحمروضحليأ،صقنلانعضيوعتللةرضاحملاروضحل
كلتيفنيرضاحملامظعمناك،بوتسفرآةربخلًاقفوو.رثكأنولمعي
تسيلراكفأبحاجنلانمعونباوعتمتنيذلالامعألالاجرنمةودنلا
يفةسيئرتالوطبنمةيبهذتايلاديمىلعنيلصاحًالاطبأوً،ادجةليصأ
لابجلاقلستىلعمهلمعموقينيذلالابجلايقلستموأ،ةيوناثتاضاير
مهنأوههنوكراشتياوناكام.مهتبرجتنعنيرخآلارابخإلاهلوزـنمث
مهتدارإةوقوةيونعملامهحورلةجيتنناكمهحاجننأاوعداًاعيمج
.مهزفحيامكلذناكو...زفاحلامهيدلناك.نيتزيمملا

طرتشيًامئادناكذإ...جمانربلايفنيملكتملارخآبوتسفرآناك
مهنأبنيرخآلانيرضاحملاتعنبأدبيلروضحلاىلعقفاوينألبقكلذ
عضيوً،اقباسةروكذملاةثالثلاتافينصتلاىلإمهمسقيو،نوعماطنويسجرن
ردهمتدقلً.ادجةليصأةركفنودنمحاجن...لوألافينصتلايفهسفن
ً؛اريثكاومدقتينلةفرغلايفسانلامظعمف،زيفحتلامويىلعةقفنملادوقنلا
يذلازيمتلليعيبطلاريغعفادلامهيدلنوكيالئلةيافكنوظوظحممهنأل
ببسنإلاقدقو.هسفنوهمهيفنمبةصنملاىلعنيفقاولاكئلوأبذع
بحلاءارويعسللرطضااذل،هدلاوىدلفطاوعلاصقنوهكلذ
هنكلً،ايقيسوموأًالثممحبصينأهيلعناكيلاتلابو،نيرخآلانمباجعإلاو
.نيلاجملانيذهيفةبهوميأبعتمتينكيمل

كحضىلإروهمجلالوهذلوحت،ةرضاحملانمةطقنلاكلتيف
كانهفقوهنألباجعإىلإلوحتيسكلذنأبوتسفرعو،فطاعتو
كنكميالوً،احجانىقبيسلاقامهمهنأنوفرعيعيمجلانألًاقلأتم..ً.اقلأتم
يساسألالماعلاوهظحلانأدكأ.كسفنىتحالونيحجانلاةشقانم
مدعولسكلانأىلعًاددشم؛هتبهومةيمهأنمللقو،حاجنلاقيقحتل
يطسوتمحاجننمضيامامهيجورنلالامعألاعاطقيفةماعلاةءافكلا
.ةربخلا

.ةسامحبهلاوفقو،ةياهنلايف



سلجتيتلانكادلارعشلاتاذةليمجلاةأرملاىلإرظنيوهومستبا
نكيملبوتسنكل،هلوخدةظحلاهآردقل.تريبتناكو،لوألافصلايف
رافظألاءالطنيبقرفلاامف،ءاسنللةيليمجتلاتايلمعلايضراعمنم
،ةصنملانعةطاسببلزـن،هينذأيفقيفصتلاىلاعتامنيبو؟نوكيليسلاو
ةتفلكلتتناك.روهمجلاةحفاصمبأدبولوألافصلابناجىلإىشمو
ءيشنمامف،ثرتكيملهنكلاهلعفينأيكيرمأسيئرناكمإبناكءاهلب
يتلانكادلارعشلاتاذةأرملامامأفقو.نيرخآلاجاعزإنمرثكأهدعسي
ولامكتنحناهدياهلدمنيحو.نيوارمحنيتنجوبةجهتبمهبتقدح
وهوهديةحاربقصتلتهلمعةقاطبلةداحلااياوزلابرعشوً،اكلمناك
.فافزمتاخنعًاثحاباهديىلعاهبطغضي

اهنكلةبحاشوةقيضىنميلااهديو،قيربلانمًايلاخمتاخلاناك
ً.ادجةيوقةضبقبهديبتكسمأ

:ءاهلبةماستبابتلاق
.كتحفاصمبتبغراذل،كبتابجعملانمانأ.نوسرتوأايفليس-
موييفيقيرفألااهرجتميفةرملوألنوسرتوأايفليسىقتلااذكه

.ةجوزتماهنكلًايداعاهرهظمناك.ولسوأيفراحيفيص
لعجيالئلامءيشنعلأسو،ةيقيرفألاةعنقألاىلإبوتسفرآرظن

هنكل،هلةبسنلابًاجرحمعضولانكيمل.هيلعوهاممًاجارحإرثكأعضولا
اهمساناك.نوسرتوأايفليسهتحفاصنيحتجنشتهبناجبةأرملانأسحأ
ضعبهيرتلانهىلإهراضحإىلعترصأدقو...تييرام...ال...اتييرام
هيلعنأتييراموأاتييرامتنظيتلايشحولارامحلادلجنمدئاسولا
رقشألارعشلانملصخهيلعوةهربلبقهاكرتيذلاريرسللاهءانتقا
.اهتلازإهيلعنأيهو،ةظحالمهنهذيفنّوددقناكو.ليوطلا

امكيأرام،نكل.يشحولارامحلادئاسونميأانيدلدعيمل-
؟هذهب

،اهملاعمىلعراهنلاءوضعطسامنيب،ةهجاولابناجبفرىلإتهجتا
ًارثعبمناكلذتبملاينبلااهرعشنكل،قالطإلاىلعةئيسنكتملاهنأىأرف
.ةيويحلاًادقافو

:مفرحباهمساأدبيتلاةأرملااهتلأس
؟اذهام-
.يقيرفألالتيتلادلجلديلقتهنإ-



:اهيفتكىلعرقشألااهرعشعفدتيهومترخن
نمةعونصملادئاسولانمديزملايرضحتىتحرظتننس؟ديلقت-

.يشحولارامحلادلج
ً.اضيأّدلقميشحولارامحلادلج-
رمقلانأمهربختنيحلافطأللمستبتامكنوسرتوأايفليستمستباو

.نبجلانمًاعونصمسيل
لوحاهعارذفلتونيوارمحلااهيتفشبةرارمبمستبتيهومتلاق

:فرآعارذ
.لاحيأىلعًاركشً،انسح-
ملهنإىتح،سانلامامأضارعتسالاوجورخلابمةركفبحينكيمل

يفاناكنيحهجاعزـناتأرنوكتدق.هعارذبتطاحأيتلااهتضبقبحي
:هديةعاسبقدح.ثرتكتملكلذعموجراخلا

.عامتجايدل...هوأ-
:اهئايتساىدمءافخإىلعةرداقريغبارغتسابهيلإترظن
؟ىدغتننلأ-
.امبركبلصتأس-

ةصنمىلعًافقاوناكنأذنمطقفةقيقدنيثالثدعبهبتلصتا
ةفارجفلخريستةرجأةرايسيفًاسلاجناكةملاكملاىقلتنيحو.مورتنيس
.قيرطلايـبناجىلإرذقلاجلثلافرجتجلث

.ةرضاحملاىلعًاركش...ةرشابمكمامأةسلاجتنك-
:تلفسألاىلعديدحلاطشكتوصقوفهتوصًاعفارجاهتبابخرص
.ةحوضفميتارظننوكتالنأىنمتأ-
.ةتوبكمةكحضتكحض
:اهلأسف
؟ءاسمللططخيأكيدلأ-
...هرييغتنكميالءيشنمام..ً.انسح-
.ةليمجتاملك...ليمجتوص
ءزجلاوهراظتنالانأركفيناك.اهيفركفيوهوةيسمألايقابىضمأ

.لضفألا
عمسو،ةلاصلايفناك.لفسألايفسرجلانرةنماثلاةعاسلامامتيف

ةندندةمغن...هوشحمتيحالسكدعصمللةيكيناكيملاةقطقطلاىدص



.تعفترا
.هعفصدقامًادحأنأكوسحأف...ةفقاوكانهتناك
؟تنأنم-
:نيدبلامسابلااههجوىلعةشهدلاريباعتترهظامنيبتلاق
...تلصتادقل.نيتس-
.ةركفلاضفرو،اهيمدقصمخأىلإاهسأرىلعأنماهصحفت
يئاعدتسامتدقل.كبلاصتالانمنكمتأمليننكل،فسآ-

.عامتجال
:اهئايتساءافخإىلعةرداقريغيهوتلاق
!؟عامتجا-
.كبلصتأسامبر.ئراطعامتجاهنإ-
،قلغيمثحتفيجراخلايفدعصملابابتوصعمسو،رمملايففقو

تاذةليمجلاةأرملاىريالدقهنأكردأىتحكحض.كحضلابأدباهدعبو
ً.اددجملوألافصلايفنكادلارعشلا

،معطميفهدرفمبءادغلالوانتنأدعب...ةعاسدعبًاددجماهآر
رجتممامأنيترمىشمو،روفلاىلعاهادترازيكيماكدنعنمةلذبىرتشاو
ةرملايفو.ةقراحلاسمشلانعًاديعبلظلايفناكيذلايقيرفألاقوذلا
.لخدةثلاثلا

:نوسرتوأايفليستمستبا
ً؟اعيرستدعدقل-
.ملظملاودرابلارجتملايفةديحوتناك
.دئاسولاتببحأ-
:يقيرفألالتيتلادلجديلقتىلعتبرتيهوتلاق
.ةقينأاهنإ،معن-
؟هايإينيرتنأكنكميرخآءيشكيدلأ-
نأاهنكمي...فرعتاهنأركفف...اهسأرتلامأواهكروىلعاهديتعضو

.مشت
.هارتنأديرتامىلعدمتعياذه-
نيبةراثإلابهنرعشيباذجلاريغعونلانمتايداعلاءاسنلاتناك

.ىرخألاوةنيفلا
:رداغيوهوهلتلاق



مويبكيأرام...ءاعبرألاوءاثالثلامايأرجتملاىلإيجوزيتأي-
؟سيمخلا

:زيكيماكنمهتلذبنأرظنيوهوباجأ
.امبر-

غيربريكأيفبتاكملاينابمنيبةماودلكشىلعريطيجلثلاناك
.تريبتلصتانيح

.هبلصتتلهلمعةقاطباهاطعأهنأتضرتفااهنإتلاق
ءاسنلاكئلوأهئاقتلاببسنعًانايحأهسفنلأسيبوتسفرآناك

ةيرئاعشسوقطنمرثكأنكتمليتلارومألاكلتبهمايقببسنعو
مدقتلانمفوخلاوهأ؟هتايحيفتاعازـنلانمفتكيملأ.مالستسالل
ةلجعلاملو؟نهبابشنمًائيشقرسيسكلذبهنأدقتعيناكأ؟رمعلاب
هنأهتفرعملو،هلمحييذلاضرملانمهنقيتببسبامبر؟ةمومحملاةعرسلاو
هيدلنكتمل.هيلعناكيذلالجرلانوكينلةليوطلابتسيلةرتفدعب
؟لاوحألالكباهبهلعفيسناكيذلاامو...تاباجإلا

رجتمىلإهقيرطيفامًادحأنأيمامألابابلاقوفسرجلاامهرذح
فرآررح.ترشكنوسرتوأايفليسنكل،هسفنريرحتلواح.يقيرفألاقوذلا
عمسو،ةفرغللهرهظًاريدمفراخزلافوفرىلإعرسأو،ةوقبهسفنبوتس
هيلعبعصلانمناكدقف؛ريخأتلانعرذتعيلجرتوصهئارونم
هنإهللوقتيهوداحلاايفليستوصعمسمث،ةرايسلانكرلناكمداجيإ
دقواهتخأءاقلاهيلعوةيفيصلاةلطعلاتهتنادقف؛كلذةفرعمهيلعناك
.نوبزلابمامتهالاهيلعوترخأت

:هئارونملجرلاتوصبوتسفرآعمس
؟ةدعاسميألجاتحتأ-
ةراظنءاروًادجنيتريبكنينيعبًايمظعًالكيهىأرففلخلاوحنتفتلا

.قلقللابهتركذةبقروينطقصيمقونيتريبكنيتسدعتاذ
،عوفرماهترونتفرطوبابلانمجرختايفليسحملو،لجرلاىلإرظن

يتأيساهجوزنأيهو؛ةعزفملاةقيقحلاهذهفرعتتناكاهنأهلاببرطخف
.امهارينأهتدارأدقل...نآلا

.هلجأنمتئجامىلعتلصح..ً.اركش،ال-
.بابلاىلإهجوتو



ولهلعفةدرنوكتسفيكرخآلاونيحلانيبركفيبوتسفرآناك
ضاهجإلاىلعرصيسله...هنمتلمحدقءاسنلاىدحإنأمهدحأهربخأ
ًامامتهنمًادكأتمناكيذلاديحولاءيشلا.دلوينأيغبنيلفطلانأوأ
رارقلاكرتهعبطنمنكيملذإ؛نيرايخلادحأىلعرصيسهنأوه
.نيرخآلل

لمحلاعناوممادختساىلإةجاحباسيلامهنأركيبتريبهتربخأدقل
امهنيبتاءاقلةتسورهشأةثالثدعبهتءاجنيحاهنكل.بجنتالاهنأل
اهنأروفلاىلعفرعلمحلانمتنكمتاهنأجهتبمجهوتبهتملعأو
.ليدبلارايخلاىلعرارصإلاورعذلاهلعفةدرتناكف،لفطلابظفتحتس

.دحأملعينل...ارسيوسيفءابطألالضفأفرعأ-
اهنإبيبطلالوقي.فرآايًامأحبصألةديحولايتصرفيههذه-

ً.ادبأرركتتالدقةبوجعأ
؟يننيعمستأ.كلفطالوتنأالكارأنأديرأالً،اذإ-
.نمآتيبلوفرآايبأللفطلاجاتحي-
ًايثاروًاضرملمحأانأ...انهنيرمألانيذهنمًايأيدجتنلو-

؟نيمهفتأ..ً.اريطخ
ةهيدبلاةعيرسنكلوةطيسبةاتفتناكاهنأامبو.ركيبتريبتمهف

ىلعىلوألااهتاونسذنمةداتعمتناكدقفةيبصعمأوريكسبأاهيدل
ًابأاهلفطلتدجووهلعفاهيلعامبتماقاذل،اهسفنببعاصملاىلعبلغتلا
ً.انمآًاتيبو

املاطليتلاةليمجلاةأرملاهذهتماقنيحركيببيليفقدصيمل
ىلعةأجفاهبلقعانقإومالستسالابىودجنودنكلميمصتباهيلإددوت
يفو.روهظلابكشلاروذبتأدبدقفرمألاقدصيملهنأامبو.هلعوضخلا
ترذجت-هلاهمالستسانمدحاوعوبسأدعب-هنماهلمحاهنالعإةظحل
.رثكأروذبلا

،هنعةروصناكودلودقسانوجنإلوقتلفرآبتريبتلصتانيح
اهنمبلطمث،ءاوهلايفًاقدحموفتاهلاةعامسبهنذأًاقصلمفرآفقو
ىهقميفاقفتاامكةسلاجتناك،نيعوبسأدعبو.ديربلابهلاهتلسرأفةروص
فرآسلجامنيب،اهعبصإيفجاوزمتاخةيدترمو،اهنضحيفسانوجةلماح
.ةفيحصةءارقبرهاظتيىرخأةلواطىلعبوتس

.ضرملابركفيوهوقلقبهشارفيفبلقت،ةليللاكلتيف



همفءاقبإلهبةقثلاهنكميبيبطدنعرذحبهبمامتهالايغبني
نمعونخلاوفيعضلاقمحألابيبطلانوكينأيغبني،راصتخابً.اقلغم
.نيسيلتيفراديإ:غنلركلايدان

قمحألاقفاوفتسيلنيرامةدايعيفلمعيناكيذلاراديإبلصتا
عمتجيثيحفينجىلإبوتسةقفنىلعرفاسودوقنلاىلعولمعلاىلع
جئاتنلاثدحأركذو،ةرودروضحلملاعلايفرهافةمزالتمءاربخزربأ
.مهثاحبأنمةطبحملا

ىلع،نكل.ئطاخءيشيأسانوجهلعضخرابتخالوأرهظيمل
-غولبلالبقةداعءوضللرهظتالضارعألانأنيسيلتيفديكأتنممغرلا
نكل-نيعبرألانسىتحضارعأيأهيلعرهظتملبوتسفرآنأامك
ً.ايونسةرميـبصلاصحفةداعإىلعرصأبوتس

نمورجتملانمجرختيهونوسرتوأايفليسهتيؤرىلعناتنسترم
نيح.نآلاىتح...هبتلصتايهالوًاددجماهبلصتادقنكيملو،هتايح
تركذاهنكلئراطعامتجاىلإهقيرطيفهنإروفلاىلعاهللاق،تلصتا
مهنأو،هاتنباامهنأاهجوزنظيًامأوتاهيدلنأهتربخأدقف،راصتخابةلاسرلا
ً.احوتفمءاقبلاىلعيقيرفألاقوذلارجتمةدعاسملفيطلرمثتسملةجاحب

:لاقفتاكنلابةئيسلارابخأللبيجتسينأفرآةداعنمناك
.رجتملااذهيفيفكيامتنقحيننأدقتعأ-
يسةلجمىلإباهذلابلاملاعمجأنأىرخأةهجنميننكمي-

،ريهاشملانمّيتلفطدلاونأةصقنوبحيسديكأتلابمهف،روهوغ
؟كلذكسيلأ...اهريغو

.اذهلعفبهيرسختلريثكلاكيدل...ةئيسةعدخ-
يفاكلالاملايدلرفوتلاحيففلوركرتأس.عضولاريغتدقل-

ةلجمىلعطرتشأساذل،هعقوميهرجتملايفةلكشملا.رجتملانمهدرطل
ملعتأ.ةيبعشلاضعبىلعلوصحللناكمللًاروصرشنتنأروهوغيس
؟ةلجملانوأرقينيذلاسانلاددعمك

نكيمل.نييجورنلانيغلابلاصاخشألاسدس...فرعيبوتسفرآناك
غوارمصخشكودبينأنكل،ىرخألاوةنيفلانيبةرهابةحيضفضراعي
.رخآرمأنابجلابولسألااذهبةئيربةجوزتمةأرماعمهترهشلغتسي
ىلإرظنلامتيسو،عاجشلاوميقتسملابوتسفرآةروصخطلتتس،اهدنعف
تسيلاهنأامك،ةقفانماهنأىلعلاريبيلةلجملةمقانلاةيقالخألاتاجايتهالا



.قالطإلاىلعًاديجسيل..ً.اديجسيلاذه...ةباذج
؟هنيديرتيذلالاملاغلبموهام-
،تسيلنيرامةدايعيفنيسيلتيفراديإبلصتا،قافتالامهلوصودنع

هبناموقيامبمايقللابترو،ناتديدجناتضيرمهيدلنوكتسهنأهربخأو
بطلازكرمىلإهلاسرإومأوتلليوونلاضمحلارابتخاءارجإًالوأ...سانوجل
نكمياليذلاضرمللضارعأدوجونمققحتلامث،ةوبألاديكأتليعرشلا
.هركذ

ىأرو،يدلجلايسركلاىلعبوتسفرآىخرتسا،لاصتالاىهنأنأدعب
ايورانسةريزجهبشىلعويودغيبيفراجشألاممقىلعقرشتسمشلا
رعشامنإو،كلذبرعشيملهنكل.بائتكالابروعشلاهيلعنأملعيوهو
.ةداعسلاوةراثإلاب

رطخءيشلوأاهنيحاهبرعشيتلاةداعسللةديعبلاتايركذلاتناك
معزتفحصلانأهربخيلنيسيلتيفراديإهبلصتانيحبوتسفرآلابب
.نوسرتوأايفليسيهادغوهيلوسيفسأرلاةعوطقمةأرملانأ

:نيسيلتيفلاق
.ةلوتقممأوتلامأاودجونآلاو،ركيبسانوجمأتفتخا،ًالوأ-

.فرآايةطرشلاىلإباهذلاانيلعنكل،تالامتحالاباسحيفًاعرابتسل
.ةلصداجيإىلعنورداقمهنإ

،ريهاشملارهظمنيسحتىلعنيسيلتيفلمعةريخألاتاونسلالالخ
.عونخقمحأدرجمبوتسفرآينيعيفيقبهنكل

.ةطرشللبهذننل،ال-
ً.اعنقمًاببسينيطعتنأكيلعًاذإ!ً؟اقح-
؟هديرتيذلاغلبملاامً.انسح-
...يننكميالنكل،كزازتبالواحأالانأ،فرآ-
...ديرتمك-
؟الوأبايغةجحكيدلأ.فقوت-
مكينربخأ.لاملانمريثكلايدلنكل،بايغةجحيدلتسيل-

.رمألايفركفأسوديرتًارفص
...فرآايهيفختامكيدلنكيملنإ-
رهظأنأديرأيننأدقتعتأ!هوتعملااهيأهيفخأاميدلعبطلاب-

شقاننويقتلننأانيلع؟لتقةميرجبهبهبتشموتاجوزلاىلعٍدتعمك



.اذه

:لوهيراههلأس
؟امتيقتلالهو-
ةفرغةذفانجراخىرينأهناكمإبناك.يفنلابهسأربوتسفرآزه

.دوسألازيالجيلخلانكل،رجفلاغوزبمونلا
.تومينألبقتقولاانلَّنستيمل-
؟ةرملوأانهىلإتيتأنيحاذهنماٍّيأينربختململ-
اذاملفةطرشللةميقيذءيشيأفرعأالً؟احضاوكلذسيلأ-

لاملاسأروهيمساف،هبمامتهالايلعًامسايدلنأَسنتالو؟لخدتأ
.لاريبيلةلجملديحولا

.ةيصخشلاكتهازـنوهديحولاكلامسأرنإتلقكنأركذأ-
:ءايتسابهيفتكبوتسزه
.دحاوءيشامهنإ...مسالاوةهازـنلا-
؟ةهازـنوهفةهازـنكءيشادبنإً،اذإ-
:ظفحتبيراهىلإبوتسقدح
مهنأسانلاسحأنإ.لاريبيلةلجملتاعيبملاققحياماذه-

.اضرلابنورعشيمهنإفةقيقحلاىلعاولصح
:هديةعاسيفيراهقدح
؟نآلااضرلابرعشأيننأنظتلهوً.انسح-
.بوتسفرآبجيمل



ضرم
زكرمىلإغيربريكأنمهلصوأويراهبةرايسلاملوهنرويبداق

وهوًاتاوصأيعانصلادلجلاردصأوةللبملاهبايثققحملاىدتراامنيب،ةطرشلا
.كرحتي

:نرويبلاق
نكتملاهنكلةقيقدنيرشعذنماهتقشاتلدةقرفتمجاه-

.بابلادنعسارحةثالثاوكرتدقل.كانه
.دوعتنل-
ىلعةقلعملاةطرشلاةلذبيراهىدترا،سداسلاقباطلايفهبتكميف

هسفندهاش.نسروفلاهكاجةزانجذنماهيدتريمليتلافطاعملابجشم
.هيلعةرتسلاتلدتامنيبةآرملايف

ءاروسلجوً،اروفبتكملاىلإىتأف،لصحامبنغاهرانوغمالعإمت
رهظينأىسنيهتلعجيتلاثادحألابءيلملايراهصخلملعمتسيلهبتكم
.ةدعجملاققحملاةلذبنمهءايتسا

رثكأهلعجيعفترمتوصبكلذلوقنأولامكءطببنغاهررك
ً:احوضو

.جلثلالجريهتاربنيرتاك-
.هسأريراهزه
؟بوتسقدصتلهو-
:يراهلاق
.معن-
؟هتصقديؤينأدحألنكميأ-
نكمملانمناك.نيسيلتيفراديإو،ايفليسو،تريب...ىتوممهعيمج-

.هفرعتنأتاربنيرتاكتدارأاماذهو،جلثلالجرنوكينأ
؟...مل.جلثلالجراهنإلوقتكنكل؟نيرتاك-
نوكينأنكمملانمناكنإفرعتنأتدارأاهنإلوقأانأ-

اهللاقنيحهنإبوتسلاق.ءادفشبكدجتنأتدارأدقل.جلثلالجر
،"ديج"تلاقدقفمئارجلاباكتراتاقوأيفبايغةجحهيدلتسيلهنإ
نأىلإهقنخبتأدبمث،جلثلالجرهنأىلعهنييعتمتهنأهتربخأو
قيرطلاىلعاننأتكردأوةيمامألاةباوبلابةرايسلامادطصاتوصتعمس



ودبينأو،ةقشلايفًاتيمبوتسىلعرثعننأامبرةطخلاتناك.تبرهف
فرطلااندجواننأنظننحنوحاترناذكهو،هسفنقنشهنأولامكرمألا
صاصرلاقالطإتلواحنيحونيسيلتيفراديإتلتقنيحلصحامك؛بنذملا
.هلاقتعاءانثأركيببيليفىلع

؟...تلواحله؟اذام-
مث،ءاروللةقرطملاتبحسنأدعبهيلإاهسدسمةبوصمتناك-

.رانلاطخيفيسفنتعضونأدعبةقرطملاررحتاهتعمس
:هعباصأفارطأبهيغدصّكلدو،هينيعنغاهرانوغضمغأ
.يراهايتاعقوتاهلكهذهيلاحلاتقولايفنكل.كعمسأ-
ً.اضيأةلاسرلاكانهو-
؟ةلاسرلا-
لزـنملايفاهبساحزاهجىلعفلملاتدجو.جلثلالجرنم-

ةقروتدجوكلذكو،جلثلالجرنعءيشيأانميأةفرعمقبسيخيراتب
.ةعباطلايفةلثامم

:هيديبههجوىطغوبتكملاىلعهقفرمبنغاهبرض
؟يراهاياذههينعييذلاامملعتأ!انهةأرملاانفظودقل-
،ةطرشلالاجرلماكيفةقثلانادقفو،ةريبكةحيضفً،انسح-

.ةيلاعلابترلاباحصأىلعرمألارثؤيسو
:يراهىلإنغاهرظن
.كتحارصىلعًاركش-
.بجاوىلعركشال-
تنأكديرأ،يلاحلاتقولايف.ريدملاوةطرشلاسيئريعدتسأس-

يشفيسله؟بوتسفرآنعاذام.امكنيبرمألاايقبتنأملوهنرويبو
؟رسلا

.هنمتدفندقل.ريدملااهيأًادبأ-
؟هنمتدفنيتلاام-
.ةهازـنلا-

راهنلاءوضيراهدهاشهبتكمةذفاننمو،ةرشاعلايهةعاسلاتناك
موييفةئداهلادنالنورغةقطنميفحطسألاىلعرقتسيددرتملاوبحاشلا
نمتاربنيرتاكءافتخاىلعتاعاستسنمرثكأترمدقتناك.دحألا
الاهنأنكمملانمعبطلاب.نآلاىتحرمثيملثحبلانكل،بوتسةقش



دقنوكتامبرفيكيتكتباحسنالةدعتسمتناكنإاهنكل،ولسوأيفلازت
تماقاهنأيفكشىندأيراهىدلنكيمل.لالتلاءاروةديعبتحبصأ
.تاريضحتب

.جلثلالجراهنأيفنآلاكشيأهيدلنكيملامك
كلذلكدكأدقو؛لتقلاتالواحموةلاسرلا...ليلدلاكانه،ًالوأ

ىلإةفاضإلاب،هتايحمحتقادقامًادحأنأو،برقنعبقارمهنأهروعش
ًاديجهتفرعمديرتنيرتاكتناك.ريراقتلاورادجلاىلعفحصلاتاصاصق
،نآلا.اهتبعليفهمادختسانمنكمتتلو،ةيلاتلاهتاكرحعقوتنمنكمتتل
.هسأريفًاسوساج...همديفًاسوريفتحبصأ

.تفتليملهنكللخديدحأتوصعمس
:راكسلاق
.ديوسلايفاهنإ.لومحملااهفتاهانعبتتدقل-
!هآ-
ً،ابونجهجتتةراشلانإرونيليتةكرشيفتايلمعلازكرملوقي-

ولسوأةطحمنمرداغيذلانغاهنبوكراطقعمناقفاوتيةعرسلاوعقوملاو
،غروبنيسلهيفةطرشلاعمتملكت.قئاقدسمخوةعباسلامامتيفةيزكرملا
ىلإراطقلالصينأضرتفملانم...اهلاقتعاباوموقييكلًايمسرًابلطاوبلطو
؟لعفناذام.ةعاسفصنلالخكانه

وحنسرونقلح.هسفنلهزهيناكولامكءطببهسأريراهزه
ًائيشدجوامبر...هزتنملايفراجشألاىلإلزـنيوههاجتاريغينألبقىلعألا
ً.احابصةعباسلاةعاسلاولسوأةطحم.رشبلالعفيامكهيأرريغوأ...ام

...ملامكرامندلاىلإهجتتدق؟يراه-
بجشملاىلعةقلعملاهترتسكسميوهيسركبروديوهويراهلاق

:ةعيرسةكرحب
.غروبنيسلهعمملكتينأنغاهنمبلطا-
تاوطخبرمملايفةعرسبيشميوهوققحملالوهذبراكسدهاشو

.ةتباثوةليوط

سأرلايذققحملاىلإةطرشلازكرمنزاخميفوروأيطرشلارظن
:رركوحضاولوهذبقيلحلا

؟كلذكسيلأ،زاغ-
:يراهلاق



.سدسمللتاقلطقودنصوناتفيذقو-
نأنوملعيعيمجلا...مئاتشبظفلتيوهونزخملاهاجتابيطرشلاجرع

زكرملانمرخآدحأناكول!؟عومدللليسمزاغ،نكل.نونجماذهلوه
نأعمسهنكل.ءاقدصألاعمرمسةلفحةليللاهنأنظلكلذبلطنم
.ةطرشلايفلقألاىلع؛ءاقدصأيأهيدلسيللوه

:وروأداعنيحققحملالعس
ةحلسأيأمئارجلاةحفاكمةقرفنمتاربنيرتاكتبلطله-

؟انهنم
باتكيفاهيلعصوصنملاطقف؟نغريبةطرشزكرمنمةأرملا-

.دعاوقلا
؟دعاوقلاباتكهلوقييذلاامو-
ةطرشلازكرملةمدختسملاريغتاقلطلاوةحلسألاعيمجديعت-

نمتاقلطلانمنيقودنصوًاديدجًاسدسمبلطتو،هترداغمدنعميدقلا
.ديدجلازكرملا

؟سدسمنملقثأءيشاهعمدجويالً،اذإ-
ً.اكبترميفنلابهسأروروأزه
ً.اركش-
نيتيناوطسألانيتفيذقلابناجىلإءادوسةبيقحيفةريخذلالوهعضو

يذلاةذافنلاةحئارلايذعومدللليسملازاغلاىلعنيتيوتحملانيوارضخلا
.1928ماعنوتفاتسووسروكهركتبا

مالتسالاىلعلوهعيقوتملتسانيحىتحالو،يطرشلابجيمل
:متمتو

ً.ائداهدحأمويكلىنمتأ-

ةبيقحلاعضيولافيلوأىفشميفراظتنالاةفرغيفًاسلاجيراهناك
.ىفشملايفءيطبلاتوملاوزئاجعلاةحئارتحافامنيب،هراوجبءادوسلا
صخشبقدحتاهنأولامكهبقدحتوهلباقمسلجتةضيرمكانهتناك
.هيلعتفرعتاهنأتنظنبا...رولبتيملقشاع...هتفرعصخش...دوجومريغ

راطقلامجاهتةطرشلاليختيوهوهديةعاسىلإرظنويراهدهنت
رتموليكلبقراطقلافاقيإراطقلادئاقنمبلطلامتدقل.غربنيسلهيف
اوفقووةكسلايـبناجىلعنوحلسملاةطرشلالاجرعزوتامنيب،ةطحملانم
تاروصقملاوتابرعلا؛لماكلكشبراطقلاشيتفتيغبنيناك.بالكلاراوجب



وهو؛ةحلسملاةطرشلاةيؤرنمنوبوعرمنيرفاسملانأّدبال..تامامحلاو
ثحبتءاسنلايدايأامنيب...ةيفاندنكسالامالحألادالبيففولأمريغدهشم
لاجرلةبدحملافاتكألا...ةطرشلالاجراهبلطيتلانهفيرعتتاقاطبنع
مهلمأةبيخو...مهرتوت...مهكش...مهربصدافن...عقوتلاو...ةيبصعلا...ةطرشلا
اوناكنإةياهنلايفو.اهنعنوثحبينماودجيملمهنألمهسأيو،ةياهنلايف
فتاه-ةطحملااهتطقتلايتلاةراشإلاردصمنودجيسفنيئوفكونيظوظحم
.مئاتشلانوقلطيسو،مامحلايف-لومحملاتاربنيرتاك

:مسابهجوهمامأرهظ
.نآلاهتيؤركنكمي-
تحتفىتحطاشنلابةمعفملاةضرمملاو،ءاذحلاةقطقطيراهعبت

:بابلا
.ةحارلاىلإةجاحبوهفةرايزلالطتال،نكل-
ناكامنيب،ةصاخلاةفرغلايفريرسلاىلعًايقلتسمنوألاتشناك

نولبحبصيداكيوًابحاشوًارئاغءارمحلاقورعلابءيلملاوريدتسملاههجو
تّدكأيتلاهتهبجىلعلفطلارعشكقيقررعشكانهناكو.ةداسولاهجو
يراهنظلنيتحرملاونيتداحلانينيعلاالولوً.اماعنيتسرمعلانمغلبيهنأ
يصخشلاراشتسملاومئارجلاةحفاكمةقرفسفنملاعةثجىلإرظنيناكهنأ
.يراهل

؟ريخبتنأله.يمظعلكيهكودبت،يراه-
ً.ارشكمنوأسلجامنيبماستبالايراهىلعناك
:ريرسلابناجىلإًايسركرجيوهويراهلاق
ال.ىفشملانأرمألايفاملك.لبقنمكترايزمدعىلعرذتعأ-

.فرعأ
.ديجاذه..ً.ايبصتنكنيحكمأبكركذيىفشملا-
:هيديبقدحوهسأريراهزه
؟ديجلكشبكنولماعيله-
يفسيلويراهاينجسلايفًادحأروزتنيحهلأستلاؤسلااذه-

.ىفشملا
ً.اددجمهسأريراهزه
:نوألاتشدهنت
ملعأانأوً.اضيأًاديجكفرعأيننكل،يراهايّيلعقلقكنأملعأ-

.ينربخأ،ايه...ةلماجمةرايزتسيلهذهنأ



.ماريامىلعتسلكنإاولاقدقل.رظتنينأرمأللنكمي-
ماريامىلعانأً،ايبسنو.يـبسنرمأماريامىلعرمألانوك-

كيلعيغبنيالهنأينعأ.ةحرابلاهيلعتنكامعمةنراقمعئارلكشب
.ةحرابلاينارتنأ

.هيديىلإرظنيوهويراهمستبا
؟جلثلالجروهأ-
.هسأريراهزه
.ينربخأ،ايه...انهتللمدقلً،اريخأو-
،ةيضقلايفثدحاملكنعصخلمبهربخأمثقمعبيراهسفنت

ليصافتلاداعبتسانودنمةلصلاتاذريغ،ةلمملاتامولعملافذحًالواحم
ىقبتاميفيقبو،ةغيلبةلئسأببسحفتارمعضبنوأهعطاق.ةيساسألا
.ههجوىلعودبتةلوهذمهبشوةزكرمريباعتوتمصبعمتسيتقولانم
ثيح؛شعتنادقضيرملالجرلانأولامكادب،همالكيراهىهنأنيحو
.ريرسلاىلعًاميقتسمسلجوهيتنجولنوللاداع

َِمل،اذل.بنذملاصخشلانآلاملعتكنكل،مامتهاللريثماذه-
؟يلإتيتأ

؟كلذكسيلأ...ةنونجمةأرملاهذه-
نكل،ءانثتساالبنيناجممئارجلاهذهلثمنوبكترينيذلاسانلا-

.ةيمارجإلاةيحانلانمةرورضلابسيل
.اهنعامهمهفأالنينثاوأًائيشكانهنكل-
سفنملاعكنإف،اذكهو.سانلانعامهمهفأنانثاوأءيشكانه-

.ينملضفأ
،نغريبيفناتأرملاتلتقنيحرمعلانمةرشعةعساتلايفتناك-

زاتجينأةجردلاهذهلنونجمصخشلنكميفيك.وتفارتريغكلذكو
نمتاونسلاهذهلاوطلمعيوةطرشلاةيلكلوخدلةيسفنلاتارابتخالا
؟دحأهبكشينأنود

.ةطلتخمةلاحنوكتدق...ديجلاؤس-
!؟ةطلتخمةلاح-
يفكيامبةيماصفتناكامبر.ءيشلكنمليلقلاهيدلصخش-

تناكامبرو.اهلوحنّمعاهضرمءافخإىلعةرداقاهنكلً،اتاوصأعمستل
لوحماهوألاجتنييذلابايترالاضعبعمجوزمميرهقساوسوبةباصم
رظنييجراخلاملاعلانكل؛بورهللهلعفاهيلعامو،هشيعتيذلاعضولا



باكتراءانثأردصييذلايشحولابضغلاف.متكتلانمعونكةطاسببهيلإ
مكحتلاىلعةرداقاهنكلةتباثريغةيصخشعمقبطنياهفصتيتلامئارجلا
.اهبضغب

؟ةركفكيدلتسيلهنإيأ-
.لاعسةبونىلإًاقحالهتكحضلوحتتلنوأكحض
انعضوسفنلاملعيف.اذكهتالاحلامظعمف،يراهايفسآ-

تاقولخمدرجمسانلاضعبف.اهلوخدانعيطقضفرييتلارئاظحلانمًاددع
.مهلجألاهانيرجأيتلاثاحبألالكبركف.ةحقووةدحاجوًاينهذةبرطضم

ةفئاختناكوتفارتريغةثجىلعانرثعنيح.رخآءيشكانه-
تيقبثيح؛اهتفرعموةمدصلاةيؤريننكمي.لثمتنكتملاهنأينعأ..ً.ادج
.ةرشابماههجويفحابصملاتأضأنيحىتح؛نيتنكادونيتعستماهينيعاتقدح

:هسفننوأعفر
تنكله؟اههجويفحابصملاتأضأاذامل.مامتهاللريثماذه!هآ-

؟نيحلاكلذذنمءيشبكشت
.يراهدريمل
اذهو؛لتقلامئارجتتبكنوكتدقف،يراهايًاقحمنوكتدق-

قيقحتلايفةمجتادعاسمتمدقاهنأينتربخأدقل.بيرغلابسيلرمأ
ةيقيقحةبغرو،اهسفنلوحًاكوكشاهيدلنأيحويدقاذه!هبرختملو
؟مونلاءانثأيشملانعهفرعتيذلاام.ةقيقحلانعفشكلاب

يفثيدحلاومهمونيفيشملاسانلاضعبناكمإبهنأفرعأ-
ةدايقوتيبلانمجورخلاىتحوسبالملاءادتراوماعطلالوانتومهمون
.مهمونيفةرايسلا

تاينوفميسةدايقبلاثنزوريراهارتسكروألادئاقماق.حيحص-
ةئربتاهيفتمتلقألاىلعلتقمئارجسمختعقوامك،همونيفةلماك
يأ،مونلايفتابارطضاهيدللتاقلانأىلإتلصوتةمكحملانألةانجلا
تاونسةدعذنمماقادنكيفلجركانه.همونيفبارطضانميناعيهنإ
مثاهنكروً،ارتموليكنيرشعنمرثكألهترايسةدايقو،هشارفنمضوهنلاب
دلاوقنخيداكو،اهعمةزاتممةقالعىلعناكيتلاهتجوزةدلاولتق
.هتئربتتمتدقو،هريرسىلعمانوتيبلاىلإًادئاعةرايسلاداقمث،هتجوز

ةباصماهنأيأ؟اهمونلالخَتَلَتقنوكتدقاهنأينعتأ-
؟مونلابارطضاب

ىلعرميًاصخشليخت،نكل.لدجلانمريثكلاريثيصيخشتهنإ-



هلعفامركذتىلعرداقريغيلاتلابو،تابسلانمةلاحبمظتنموحن
.ملحاهنأولامكثادحأللةأزجموةشوشمروصهيدلًاصخش؛حوضوب

.ممم-
.هتلعفامكاردإبقيقحتلاءانثأتأدبةأرملاهذهنأضرتفاو-
:ءطببهسأريراهزه
.ءادفشبكدجتنأاهيلعوجنتيكلاهنأكردتو-
:نوألاتشلاق
ملكتناننأاملاطةلمتحمرومألالك،لاوحألالكيف.لمتحماذه-

يذلابارطضالاةيؤرعيطتسنالاننأيهةلكشملا.ةيرشبلاسفنلانع
.ضارعألاىلعءانبدوجومهنأضارتفالاانيلعو،هنعملكتن

.روطفلاك-
؟اذام-
؟ةجردلاهذهلًايسفنًاضيرمةأرملاهذهكًاصخشلعجييذلاام-
:نوأدهنت
.ةيبرتلاوةعيبطلا!ءيشالو!دوجولايفاملك-
ً؟الثمنمدمفينعبأ-
ةفاضإلابةجردنيعستىلعلصحتةركفلاهذه...معنمعنمعن-

ةلحرملالخنيتبرجتوأةيساقةبرجتويسفنضرمعمٍضامبمأىلإ
.ةئاملللصتسوةلوفطلا

فينعلااهدلاونمىوقأتحبصأنإاهنألمتحملانمودبيله-
؟هلتقوأ؟هءاذيإلواحتساهنإفنمدملا

...ـخشركذتأ.قالطإلاىلعدعبتسمريغاذه-
ىنحنامث،يراهيفقدحو،ةملكلافصتنميفنوألاتشتمص

:هينيعيفبيرغجهوتصقارتامنيبسمهومامألل
؟هلوقتكنأنظأاملوقتله-
:هرافظألوهيراهصحفت
،نغريبةطرشزكرميفلوتقملايطرشلاةروصىلعتلصحدقل-

،لبقنمهتلباقيننأولامكهيفًادجًافولأمًائيشكانهنأينأجافدقو
تاربنيرتاكجوزتتنألبقف؛يلئاعلاهبشلاناك...وتللببسلاتمهفدقو
.اهدلاووتفارتريغناك.وتفاراهبقلناك

دقل...راكسنمًالاصتايراهىقلتعيرسلاراطملاراطقىلإهقيرطيف



لماحقوفناكامنإو،مامحلايفلومحملااهفتاهاودجيملً.ائطخمناك
.تابرعلاىدحإيفةعتمألا

نعرايطلانلعأثيح؛يدامرلانوللابًاطاحمناك،ةقيقدنينامثدعب
يراهركف.ةمودعمةيؤرلاتناك...نغريبيفرطموةضفخنممويغدوجو
.بسحفتالآلاىلعنيدمتعمنوريطيمهنأ

صاخشألاةدحونمساموتطغضنمٍناوثدعبيمامألابابلاحتف
:ةيلاتلاءامسألااهيلعةبوتكملاةتفاللاقوفبابلاسرجىلعنيدوقفملا
.لافكفغيرتويليإوهيردنأ

.ةعرسلاهذهبمكلوصوىلعهللدمحلا-
:لاقوهفلخليهمامأفقاولالجرلارظنمث
؟نورخآلانيأ-
؟دعبكتجوزنعًائيشعمستملأ.يدحوتيتأ-
زكرمبلصتايذلاو،لافكهيردنأهنأليهضرتفايذلالجرلاقدح

:لوهذبهيفةطرشلا
.كتربخأدقل...تفتخادقل-
.ًةداعنودوعيمهنكل،ملعن-
؟مهنم-
:ليهساموتدهنت
...رطملااذه.لافكديسلوخدلايننكميأ-
...لضفت...فسآ،هآ-
حمليلًابناجهرمعنمسماخلادقعلايفناكيذلالجرلاىحنت

.رمعلانميناثلادقعلايفرعشلانكادًاباشهئارونممالظلايفليه
مهيدلنكيمل.رمملايففقاووهوهلمعبمايقلاليهساموتررق

،دحألاوهمويلاف،مويلاةيفتاهلاتالاصتالانعةباجإللنوفاكنوفظوم
ًاطاحمرمألاناك.تاربنيرتاكنعنوثحبينوبوانملاةطرشلالاجرو
ةيضقيفةطروتمنوكتدقاهنألوحترشتناتاعئاشلانكل،نامتكلاب
.جلثلالجر

:تاظحالملانيودتلدعتسيوهوليهلأس
؟اهءافتخاامتفشتكافيك-
انبغدقل.اكرامدرونيفمييختةلحرنموتللفغيرتوتدعدقل-

ملف،بسحفديصرينانصعمامنإوةلومحمفتاوهنودنمنيمويل



بابلانكيملفتاهلاربعكلتلقامكو،لئاسريأكرتتملو،انهاهدجن
امك.ةقلقةأرمايتجوزف،تيبلايفتناكولىتحًامئادهلفقتاهنإ.ًالفقم
!سقطلااذهيف...اهفخطقف...اهتيذحأالواهفطاعمنمًايأذخأتملاهنأ

؟ناريجلامهيفنمب،هفرعتنملكبامتلصتاله-
ً.ائيشاهنعدحأيأعمسيملنكل،عبطلاب-
مأوةجوز...كاردإلابروعشهدوارامنيب،تاظحالملاليهساموتنّود

.ةدوقفم
اذاملو؟بابلاحتفتاهاسعنملف...ةقلقةأرماكتجوزنإتلق-

؟هلخدتدق
.تارظنلانالدابتينبالاوبألاىأر
:ةقثببألالاق
.هفرعتًاصخشنوكينأدبال.سانلانمريثكللسيل-
.ةأرماوألفطكاهلديدهتيألكشيهنأرعشتملًاصخشوأ-
.هسأرلافكهيردنأزه
ءابرهكلاةكرشنمفظومكلوخدللعنقمببسهيدلًاصخشوأ-

.ًالثمدادعلاةءارقلءاج
:جوزلاددرت
.امبر-
؟تيبلالوحفولأمريغءيشيأتيأرأ-
؟هينعتيذلاام؟فولأمريغ-
:بهأتوىلفسلاهتفشليهضع
.جلثلجر...هبشيدقًائيش-
ً.ارجحتميفنلابهسأرزهيذلاهنباىلإلافكهيردنأرظن
.انتايرحتنمكلذداعبتسانمنكمتنلطقف-
.ضفخنمتوصبهيبألًائيشنبالامتمت
:ليهلأس
؟اذام-
.جلثيأكانهدعيملهنإلوقي-
:هبيجيفهتاظحالمرتفدليهرشح
رهظتمللاحيفو،تايرودلاتارايسبلصتأس.العبطلاب،ال-

صخشلادوعيتالاحلانمنيعستوعستيف.ثحبلافثكنسفءاسملالولحب
...يتقاطبهذه.ةرتفلاهذهنوضغيفهتيبىلإيفتخملا



.هعارذىلعأىلعهيردنأديبليهسحأ
.طباضلااهيأهايإكيرأنأديرأءيشكانه-
يدؤيًاملسالزـنو،ةلاصلاةياهنيفبابربعلافكليهساموتعبت

اهيفو،نوباصلاةحئاراهنمحوفتةفرغىلإيدؤيًابابحتفمث،وبقلاىلإ
بناجبةميدقسبالمةاوكمكانهتناك،ةيوازلايف.فجتلةقلعمسبالم
يفةعولابىلإةيرجحلاضرألاتردحناامنيب،ةميدقسكولورتكلإةلاسغ
ضرألانأولامك،رادجلاىلعءامكانهو،ةللبمضرألاتناك.طسولا
امكلذنكيمل.كانهيمرملارضخألاموطرخلانمتقفدتهايمبةلوسغم
تبثملاوليسغلالبحىلعقلعملابوثلاامنإو،ليهساموتمامتهاراثأ
ناكدقف.هنمىقبتام،ربكأةقدبوأ...فتكلكنمليسغطقلمب
.ةدعجمةينطقطويخعمءادوسوةينثمهفاوحوردصلاتحتنمًاصوصقم



عومدللليسمزاغ
قسغبتلستغايتلانغريبقوفًاطقاستمءامسلاربعرطملابرست

فيصرلابناجىلإًازهاجيراههرجأتسايذلابراقلاناك.قرزألاءاسملا
جراخيراهاهلقتسايتلاةرجألاةرايستفقوتنيحدروجفدوبرسجدنع
.براوقلاريجأتةكرش

ةلاحبودبيوًامدقنيرشعوعبسلوطبًايدنلنفًاقروزبراقلاناك
.ةديج

:ةيحالملاةطيرخلاىلإريشيوهويراهلاق
ءيشيأوأةرومغمهبشروخصيأكانهله.ديصللبهذأس-

؟كانهىلإهجتأنألبقهفرعأنأيغبني
:براوقلاريجأتفظوملاق
نكل.لزاغوةلاقثعمديصةرانصكعمذخ!؟يونيفةريزج-

.كانهئيسديصلا
؟ءيشلااذهلغشتفيك؟كلذكسيلأيدرفمبكلذفشتكأس-
ةيؤرنمنكمتمالظلايفسندرونسأرمامأنميراهرمنيح

تحتًاحطسمرحبلاناك.هزتنملايفةيراعلاراجشألانيبيمطوطلالاثمتلا
ةلجعللةرواجملاةعفارلايراهمحقأ.دبزيهلعجوحطسلابرضيذلارطملا
،نزاوتييكلءاروللةوطخعوجرللرطضاثيح؛سوقلاعفتراف،مامألاىلإ
.براقلاقلطنامث

هاجتابحجرأتو،فلخلاىلإةعفارلايراهبحس،ةعاسعبردعب
ىلإةبسنلابيفخمناكميفيونيفنمديعبلابناجلاىلعءانيمفيصر
مل.رطملاتوصىلإعمتساوديصلاةرانصذخأو،براقلاباسر.وتفارخوك
امنيبعاقلابفاطخلاقلعو،ًاليقثلزاغلاناكدقف،كمسلاديصنقتينكي
.بحسيناكاميفةرانصلالوحتفتلايتلاةيرحبلابلاحطلايراهبحس
يفًائيشنكلً.اددجمهايملايفلزاغلايمرلواحمث،هفظنوفاطخلاررح
ةفاحتحتًارتميتنسنيرشعدعبىلعلزاغلاىلدتامنيبلفقأةركبلا
ناكنإ...هديةعاسىلإيراهرظن.لوزـنلاوأدوعصلاىبأيوهوةرانصلا
هنأدبالف،براقلاكرحمريدههعامسىدلهرذحذخأدقدحأكانه
ةرانصلاعضو.مالظلالولحلبقهتمهمذيفنتهناكمإبراصو،نآلاىخرتسا
تاقلطلاقودنصحتفمث،سدسملاًاجرخمهتبيقححتفو،دعقملاىلع



ةظفاحبنيتهيبشلازاغلايتفيذقرشحكلذدعبو،ةرجحلايفاهلخدأو
.ةسبايلاىلإهجوتوهبيجيفةرارحلا

ىلإلزـنوةروجهملاةريزجلاةمقىلإلصوىتحقئاقدسمخقرغتسا
ناك.رخآلابناجلاىلعءاتشلارطمنماهتيامحلحاولأبةاطغملاخاوكألا
نيرشعدعبىلعةرخصىلعًاناكمدجوفً،اشحوموًاملظمهمامأوتفارخوك
أدبدقرطملاناك.ذفاونلاوباوبألاعيمجىلعةلالطإىلعاهنملصحًارتم
زاغلايتفيذقىدحإجرخأ.ةرتفذنمءارضخلاةيركسعلاهترتسربعللستي
ضبانبدوزملامامصلالوزيسناوثسمخلالخ...نامألارامسمعزـنو
ةدودمملاهديبةفيذقلاًالماحخوكلاوحنضكر.برستلابزاغلاأدبيسو
عجارتً.افيفخنينطتوصًاردصموجاجزلاًامطحمةذفانلاىلعاهامرو
رطملانممغرلابهناكمإبناكثيح،هسدسمعفروةرخصلاىلإيراه
نولللوحتيوهولخادلايفناكملاةيؤرو،زاغلابرستتوصعامس
.يدامرلا

.ٍناوثعضبنمرثكأللمحتلانمنكمتتنلفكانهتناكنإ
.خوكلاىلعهينيعتبثيوهورظتناوبوص
.ءيشثدحينأنودنمناتقيقدترم
.نيتّيفاضإنيتقيقديراهرظتنا
برجو،هسدسمًاعفارخوكلاهاجتابىشمو،ةيناثلاةفيذقلادعأمث

مثتاوطخعبرأءاروللاطخف،مكحمريغهنكل،ًالفقمناك...بابلاحتف
.ضكر

هفتكبناخدلابةئيلملاةفرغلايراهمحتقاو،تالصفملاوبابلاعلخنا
سسحتيوهوهسافنأيراهسبح.ةرشابمهينيعزاغلامجاهيل،ىنميلا
ةيناثلاةفيذقلانعنامألارامسمبحسمث،هعفريووبقلابابىلإهقيرط
هايمةكربدجوثيحً،اددجمجراخلاىلإضكر،اهدعب.طقستاهكرتو
عضومث،هانيعتعمدوهفنأنمطاخملالاسامنيب،هيتبكرىلعطقسف
بّرج.روخصلابهفنأمطتراىتحلفسأللهلزـنأو،هينيعًاحتافءاملايفهسأر
هترجنحوهفنأيقبكلذعمو،نيترمةلحضلاهايملايفهسأرسيطغت
.اتحاتراهينيعنكل،رانلاكهناقرحي

!ةنيعللااهتيأايه...ايه-
.جرخيملًادحأنكل
حوللايفةحتفلانمجورخلانعناخدلافقوت،ةعاسعبردعب

ةريخأةرظنىقلأمثلعسو،بابلاحتفو،خوكلاىلإيراهداعف،يجاجزلا



..ً.ابت..ً.ابت...تالآلاىلعدامتعالابناريطلا...بابضلابةللكمضرأ.لخادلايف
ً!ابت

هجاويسهنأفرعفً،اكلاحمالظلاناكبراقلاىلإًادئاعلفقنيح
ةعفاربكسمأوبراقلانتمىلعدعصوةاسرملالح.ةيؤرلايفلكاشم
ةعاسنيثالثوتسذنمماندقنكيمل...ةركفهلابيفرطختلليغشتلا
ىلإراطدقو،لماكلابًاللبمناكو،ركابلاحابصلاذنملكأيملوً،ابيرقت
ةلواحملانمكرحملااذهلمعيملنإ.ةجيتنيأنودنمةنيعللانغريب
يراهركففً،اريئزًاردصملمعكرحملانكل،ةسبايلاىتححبسيسفىلوألا
.اهآرنيحمامألاىلإةعفارلاعفدكشوىلعناكو.ٍزخمرمأهنأ

يهو،فيصرلاىلإةيدؤملاتاجردلاىلعةرشابمهمامأةفقاوتناك
.دوسأبوثقوفةيدامرةزـنكةيدترم،ثارتكاالببابلاراطإىلإدنتست

:هترمأ
.كيديعفرا-
بوصملادوسألاسدسملانكل،ةباعدناكولامكًايلوفطرمألاادب

:هعبتيذلاديدهتلاالو،كلذكنكيملهيلإ
امميراهايكنطبىلعرانلاقلطأسفهبكرمأاملعفتملنإ-

...كسأريفةصاصرقلطأسمث،للشلاكلببسيوكرهظباصعأرمديس
...نطبلايفكلتبأدبنانعدنكل

.سدسملاةروسامتضفخأ
.ىلعأللهيديعفروةعفارلاوةلجعلايراهكرت
.تحمسولءاروللعجرا-
.اهينيعيفجهوتلاىرينأيراهعاطتساطقفانهو،ملسلاتدعص

يفهآريذلاهسفنجهوتلا...ركيبالقتعانيحهآريذلاهسفنجهوتلاهنإ
ءارولاىلإيراهعجارت.اهيتيحزقنمرياطتيناكنآلاررشلانكل،سيرنيف
.هيقاسىلعطغضيبراقلانميفلخلاءزجلايفدعقملابرعشىتح

:كرحملالمعفقوتيهونيرتاكتلاق
.سلجا-
ىلعهايملابرعشيو،ديصلاةرانصىلعسلجيلفلخلاوحنيراهعجر

.هلاورسربعبرستتيكيتسالبلادعقملا
:هتلأس
؟ينتدجوفيك-
.هيفتكيراهزه



:سدسملاعفرتيهوتلاقف
.يراهاييلوضفِضرأ،ايه-
:يراهباجأ
ً.انسح-
ةأرملاهذههجوفً؛اضماغناكهنكل،بحاشلااههجوةءارقلواحيناك

عمسمث،اهفرعيهنأنظيناكوأاهفرعييتلاتاربنيرتاكهجوهبشيال
:لوقيهسفن

.بعلةطخ...يكولسطمنئرمالكل-
؟يطمنوهاموً،انسح-
.رخآلاهاجتالايفضكرلامثهاجتاىلإةراشإلا-
ً؟اقح-
،نميألاهبناجعفرف،ىنميلاهترتسبيجيفسدسملالقثبيراهسحأ

.دعقملاىلعىنميلاهديًاكراتديصلاةرانصلازأو
دعبمث،يلاهنيلسرتوجلثلالجرمساباهنيعقوتةلاسرنيبتكت-

نإيلتلقكنأهتلعفاملوأناك.ةطرشلازكرمىلإنيتأتعيباسأةعضب
.ّطقكلذلقيملنغاهنكل،كبمامتهالاّيلعنإلاقنغاه

؟رخآءيشكانهله.ةطقنلاهذهىتححيحصاذهلك-
هاجتالايفتبرهو،بوتسةقشمامأةانقلايفكفطعمتيمر-

لومحملاكفتاهنيعضتنيحطمنلانإ،يلاتلابو.حطسلاقوفنمسكاعملا
.برغللنيبرهتسكنأقرشللهجتمراطقيف

؟تبرهفيكو...تنسحأ-
نيومردراغراطمنأنيفرعتتنكدقف،عبطلابةرئاطلابسيل-

ةيزكرملاولسوأةطحميفكفتاهتعضوكنأنظأ.ةبقارملاتحتنوكيس
ةلفاحتبكرو،تالفاحلاةطحمىلإتربعو،ةرشابمراطقلارداغينألبق
،ةفلتخملحارملةلحرلاتمسقكنأنظأامك.ركابتقويفبرغلاىلإ
.تالفاحلارييغتبتررمتساو

يفتلزـناهدعبو،كانهنمنغريبةلفاحمث،نيدوتونراطق-
ةلفاحلااهدعبو،انرآرتيىلإةلفاحلاتللقتسامث،سبالمتيرتشاوسوف
.انهىلإينلصويلسايراشازيفدايصلتعفدو،نغريبىلإكانهنمةيلحملا
.يراهايهبسأبالنيمخت

.تنأوانأ...ناهباشتمنحنفً؛ادجًابعصنكيمل-
:اهسأرنيرتاكتلامأ



؟كدحوتيتأملفةجردلاهذهلًادكأتمتنكنإ-
.نآلابراقلابمهقيرطيفهلاجرونسلينرلوم.يدحوتسل-
.هترتسبيجنمهدييراهبرقامنيب،نيرتاكتكحض
رمألاقلعتينيح،نكل.يراهايناهباشتماننأيأرلاكقفاوأ-

.كنملضفأانأفبذكلاب
:لثتمتنأهعباصأىلعو،ةدرابهديتناك.هباعليراهعلب
.لتقلاك...كيلعلهسكلذنأنمدكأتمانأ،معن-
لكشببرتقتكدي.نآلايلتقكناكمإبنأولامكودبت!ً؟اقح-

.يلاهمراوءطببكترتسعلخاوفق.كترتسبيجنمرذنم
ىلعهترتستطقسثيح،اهرماوأللثتماهنكل،هرسيفيراهمتش

يراهنعاهينيعدعبتنأنودنموً.اتوصًةردصمنيرتاكمامأةيضرألا
.بكرملانماهتمرواهتكسمأ

.لاوحألالكبةديدجةرتسكسفنليرتشتلتقولاناح-
؟يهجوفصتنميفةرزجلاعمبسانتتةرتسنينعتأ-
.اهينيعيفكابتراهنأودبياميراهىأرامنيب،نيترمنيرتاكتشمر
ةجاحبتنأ.كتدعاسملانهىلإتيتأدقل،نيرتاكاييعمسا-

.لتقللكعفداموهضرملا.نيرتاكايةضيرمتنأف،ةدعاسملل
.ةسبايلاىلإتراشأامنيبءطبباهسأرزهبنيرتاكتأدب
يننأل،يراهايكراظتناب؛نيتعاسلبراوقلاأفرميفةسلاجتيقب-

اذهلوهنعثحبتامدجتًامئادتنأ...يراهايكتسرددقل.يتأتسكنأملعأ
.كترتخا

؟ينترتخا-
.ةلاسرلاكلتلسرأاذهلو،جلثلالجرىلعروثعللكترتخا-
كيلعنكيمل؟كسفنبجلثلالجرىلعروثعلانمينكمتتملأ-

ً.اديعبباهذلا
:اهسأرتزه
نكمتأنليننأتفرعىتح،ةدعتاونسليراهايتلواحدقل-

ديحولاصخشلاتنأف؛كلذبتنأموقتنأيغبني...يسفنبكلذبمايقلانم
.لوهيراهىلإةجاحبانأ...لسلستملتاقىلعضبقلايفحجنيذلا

:نزحبتمستبامث
؟كعدخأتنكيننأتكردأفيك...يراهايريخألاؤس-
مأ؟ةهبجلايفةصاصرب...كلذيهتنيسفيكلءاستييراهناك



هباعلعلبً؟اقرغتوملامثرحبلايفةلحرمأ؟ةيئابرهكلاعطقلاةطوشنأ
ًارداقدوعيالنأةجردلديدشلافوخلابرعشينأيغبنيناك...ةبوعصب
هكرتتلاهيلإلسوتيوجشنيوهوةصنملاىلععقينأةجردلو،ريكفتلاىلع
عمءايربكلاعرجتدقل؟ءايربكلايهأ؟اذكهرعشيالَِمل،نكل..ً.ايح
يذلايقطنملاهريكفتوهببسلانوكيدق...تارمةدعاهقصبمثبارشلا
...رثكأهتايحرصقيسسكعلاىلعلب،هدعاسينلفوخلانأملعيولمعي
لماشوديدشقاهرإ...بعتلاوهببسلانأىلإةياهنلايفلصوتمث
.رمألانمءاهتنالاديريهنأولامكرعشيهلعج

:دربلابرعشيدعيملهنأظحاليوهويراهلاق
.ليوطتقوذنمأدبدقاذهنأًامئاديلخاديففرعأتنك-

كلذلكءاروفقييذلاصخشلانأولامك؛ةقدبهلًاططخمًارمأناك
نيطيحملاسانلانمريثكلاكانهسيل.يراكفأىلإلوصولانمنكمتدق
تفرعكتقشيفقرولاتاصاصقتيأرنيحو،نيرتاكايمهنمراتخأليـب
.تنأهنأ

قطنملاوهراكفأوزغيكشلابسحأامنيب،كابترابشمرتيراهاهآر
ًامئادكشلانكيملأً؟احضاوناكلهوأ...حوضوبهآردقناكيذلا
.براقلاىلعطقاستتهايملاتأدبو،نافوطىلإفيفخلاذاذرلالوحت؟كانه
يتلاديصلاةرانصبكسمأف،دانزلالوحفتلتاهعباصأوحتفياهمفىأر
يفبراقيف؛رمألايهتنيساذكه...سدسملاةروسامىلإقدحوهبناجب
ةروص...هسأريفةروصتزفق،ةأجف.ةلدأوأدوهشنودنمو،برغلا
.هدحوغيلوأ

ةسئايةريخأةلواحمب،نيرتاكهاجتابهمامأديصلاةرانصىمر،اهدنع
لكشبنيرتاكدخيرطلافرطلاباصأ.نيزاوملابلقلةقفشللةريثمو
امأ.ةبرضلااهجعزتوأاهذؤتملو،هبترعشداكلاباهنأةجردل،فيفخ
،دوصقمهبشوأًادوصقمثدحامناكنإركذتنمنكمتيملفيراه
فافتلابلزاغللةعراستملاةكرحلاتببستدقف.ظحةبرضدرجمناكنإوأ
لزاغلاتلعجةقيرطب؛اهسأرلوحًارتميتنسنيرشعهلوطغلبييذلاطيخلا
يراهدشنيحو.حوتفملااهمفيفةيمامألانانسألابرضونارودلابرمتسي
ةيوازلابقلعومحللادجوثيح،هتمهمءادأبفاطخلافرطماق،ةرانصلا
ً،ادجةفينعةسئايلايراهةدشتناكو.تاربنيرتاكمفنمىنميلا
سحأثيح؛ةوقبنيميلاوءارولاىلإىوتلاتاربنيرتاكسأرنأةجردل
اهسأراهدسجعبت،طيسبؤكلتدعب.اهدسجنعاهسأركفيهنأولامك



ىلعتعقوويراههاجتابتعفدنامث،ةيادبلايفنيميلاىلإ؛هناروديف
.همامأةصنملا

...اهتوقرتيـبناجىلعاهاتبرضنيتللاهيتبكرىلعاهقوفيراهزفق
.اهيعارذتَّبثدقهنأفرعيناكو

ناك...اهينيعىدحإىلعهبوصو،ةلولشملااهدينمسدسملاذخأ
،ةيرطلااهنيعىلعطغضيوهوديدحلاةيؤرهناكمإبناكوً،افيفخحالسلا
ةيوازنمةضيرعةماستبامستبتتناك،سكعلاىلعلب...شمرتملاهنكل
.اهلسغلواحيرطملاناكيتلامدلابةخطلملااهنانسأوةقزمملااهمف



ءادفشبك
نيحدروجفدوبرسجتحتأفرملاىلعًافقاونسلينرلومتونناك

صاخلايسفنلابيبطلاونايطرشووههقحلف،براوقلاأفرمىلإيراهلصو
.دافصألابةديقموةيقلتسمتاربنيرتاكتناكثيحةصنملاىلإةطرشلاب
.ةرظتنمفقتتناكيتلاةرايسلاىلإاهولقنوًائدهماهوطعأ

.ةمكحبرمألاعملماعتلاىلعةقفاوملاىلعيراهنسلينرلومركش
:ةرطمملاءامسلاىلإىلعألاىلإرظنيوهويراهلاق
مالتسابلطتسولسوأنأل؛اننيبرمألايقبننألواحنانعد-

.رمألاعاشلاحيفةيضقلا
:هسأرنسلينرلومزه
.عبطلاب-
:نوتفتليمهلعجمهئارونمتوصءاج
.ةيسفنلاةبيبطلا...نيومزدوريتسريجك-
تاذ،رمعلانمعبارلادقعلايفيراهىلإقدحتيتلاةأرملاتناك

ةراجيسلمحتو،ةريبكةقرشمءارمحةرتسةيدترمو،ثعشأرقشأرعش
.اهتراجيسواهديللبييذلارطملانمتجعزـنااهنأاهيلعُدبيمل.اهديب

:هتلأس
ً.اريثمرمألاناكله-
:همازحتحتهترشبىلعنيرتاكسدسمسسحتيوهويراهباجأ
.ةمواقميأنودنمتملستسادقل،ال-
؟هتلاقيذلاام-
.ءيشال-
؟ءيشال-
؟كصيخشتام-
:ددرتنودنمنيومزدورتلاق
اهنأًاينمضينعيالاذهوً،ايسفنةضيرماهنأحضاولانم-

نكميالامريبدتيفلقعلاةقيرطاهنإ.لاكشألانملكشيأبةنونجم
يننكميً.اديدشملألانوكينيحةبوبيغلانهذلاراتخيامكًامامت؛هريبدت
اذهنوكينأنكميأ.ةليوطتارتفلوديدشرتوتلتضرعتاهنأنيمختلا
ً؟احيحص



:هسأريراهّزه
ً؟اددجممالكلانمنكمتتسله-
:ةقرتحملاوةللبملاةراجيسلاىلإقدحتيهونيومزدوريتسريجكتلاق
تقولايفةحارلاىلإةجاحباهنإ.ىتمفرعأال،نكل.معن-

.يلاحلا
:نسلينرلومقعز
.ةلسلستمةلتاقاهنإ!؟ةحارلا-
:نيومزدورتلاق
.ةيسفنةبيبطانأو-
تدبةريغصءارمحادنوهةرايسهاجتابترداغو،ةراجيسلاتمرمث

.رمهنملارطملاتحتىتحرابغلابةاطغم
:نسلينرلوملأس
؟لعفتساذام-
.تيبلاىلإدوعألةرئاطرخآبقحلأس-
اكيرقدنفوزكرملانيبقافتاكانه.يمظعلكيهكودبت..ً.ابت،ال-

،كلةفاجلاسبالملاضعبلاسرإو،كانهىلإةرايسلابكلاصيإاننكمي...لفارت
ً.اضيأًامعطممهيدلنأامك

ةفرغلايفمامحلاةآرممامأفقوو،هلوخدليجستبيراهماقنإام
لكيهكودبيهنوكلوحنسلينرلومهلاقاميفرّكفىتحةقيضلاةيدرفلا
لوانتومامحتسالادعب؟حيحصاذهأ...توملانمهبرقىدميفو،يمظع
،نكمتيملهنكل،مونلاًالواحمهتفرغىلإداع،غرافلامعطملايفماعطلا
ءانثتسابتاونقلاعيمجىلعتاهرتلاىوسدجيملهنأريغ،زافلتلالغشف
دهاشدقناك.وتنيميممليفضرعتتناكيتلاةيناثلاةيموكحلاةانقلا
هيدللجررظنةهجونمىورتةصقلاتناكثيح،لبقنممليفلا
دقو،ةلوتقمةأرماكانهتناك.ىدملاةريصقةركاذللنادقفوةينهذةلكشم
نكل.ىسنيسهنأفرعهنألةفافشةقروىلعلتاقلامساةباتكبلطبلاماق
.ةداسولايراهىمر.هبتكدقناكامبةقثلاهناكمإبناكنإوهلاؤسلا

.ولسوأىلإةهجتملاةرئاطلابقاحللاهيلع
.ةفرغلانمامناكميفلومحملاهفتاهنر،ريرسلانمهضوهنءانثأ

يهليكارتناك.يسركلاىلعقلعملاللبملالاورسلابيجيفهديعضو
ماعناكميفثيدحلاامهيلعنإهلتلاقو،هناكمنعهتلأسو،ةلصتملا
.هتقشيفسيلو



:هينيعًاضمغمريرسلاىلعيراهىوه
؟انتاءاقلبرارمتسالااننكميالهنأينيربختل-
دعأملانأف...انتاءاقلبرارمتسالااننكميالهنأكربخأل،لجأ-

.لمتحأ
.ليكارايفتاهلاربعكلذبينيربختنأيفكي-
.ةيافكلاهيفامبيذؤينلاذهف،يفكيال،ال-
.ةقحمتناكدقف،يراههوأت
يلاتلامويلاحابصنمةرشعةيداحلاةعاسلامامتيفءاقللاىلعاقفتا

ءافتخالاكنكميثيح،يحايسملعموهو.يودغيبيفةعرزملافحتميف
،اهربخأف،نغريبيفهلعفيناكامعهتلأس.نيينابايلاوناملألانمدوشحنيب
دعبفحصلايفعوضوملانعأرقتىتحامهنيبًارسرمألاءاقبإاهنمبلطو
.مايأةعضب

نيحيف،تابورشملاةجالثىلإًاقدحميراهدقرمث،لاصتالاايهنأ
بحف،لوتقمهنأسحأ.سوكعمينمزبيترتبوتنيميممليفةعباتمبرمتسا
مل.هتايحيفاهالوتةيضقأوسأىهنأهنأامك،هتيؤرببغرتدعتملهتايح
هنكل،هسفنبتاربةدراطمهرايتخاببسنعنسلينرلومهلأسنيحبجي
نوكتنلرومألانأبسئايلالمألا...لمألاوأكشلاهنإ...نآلافرعيحبصأ
هيلعءاضقلاهيلع،نكل..ً.ادوجوملازيالملألانكل...هيلعودبتامك
يفبالكلانمةعومجمو،ةيفاكبابسأةثالثهيدلتناك...ايه.هقارغإو
تابورشملاةجالثحتفيالَِملف...ةسوسممتناكولامكحبنتهتدعملفسأ
؟لاحيأبةريغصلا

برشوروبنصلاحتفمث،مامحلاىلإهجوتوهيمدقىلعيراهفقو
يفهتروصساكعناىلإرظنوماقتسا.ههجوىلعقفدتيءاملارايتًاكرات
باوجلابخرصمث؟يمظعلالكيهلابرشيالمل.يمظعلكيهك...ةآرملا
:عفترمتوصب

.ةيافكلاهيفامبيذؤينلكلذنأل-
فصتنمتقولاناك...هلوحرظننيحةياغللًابعتمنغاهرانوغناك

ثيح،ولسوأيفةينبألامهأىلعأيفتارمتؤملاةعاقيفًاسلاجناكو،ليللا
يتلاناردجلاوءاوضألاعمفقسلاوةيضرألاً:اقرشمًاينبءيشلكناك
ةيبشخلاةلواطلاوىنبملااوكلتمانيذلانيقباسلايدانلاءاسؤرلًاموسرلمحت
لاجرلانمدحاولكمامأةيدلجلاةدابللاوةعبرمراتمأةرشعمجحب
،ةعاسلبقةطرشلاسيئرنمًالاصتاىقلتدقنغاهناك.رشعينثالا



ةفرغلايفسانلاضعبفرعيناك.ناونعلااذهىلإهؤاعدتسامتثيح
نعةركفهيدلنكتملنكل،فحصلايفمهروصىأرمهضعبو،ريدملاك
لجرنأنيبتدقف،ثادحألاىلعةطرشلاسيئرمهعلطأ.مهمظعمةيوه
يفمئارجلاةحفاكمةقرفيفةرتفذنملمعتتناكنغريبنمةيطرشجلثلا
الونآلااهباوكسمأمهنكل،مهيمعتلمهنيعأيفبارتلاترذدقو،دنالنورغ
.بيرقامعةماعلانيبةحيضفلارشتنتنأدب

.راجيسلاناخدكليقثتمصناكملاّمعهمالكىهنأنيح
لجركانهناكثيح،ةلواطلاةياهننمىلعأللدعاصتيناخدلاناك

ردصةرملوأل.لظلايفيفخمههجووهيسركىلعدنتسمبيشأسأروذ
ملكتنملكنأنغاهرانوغكردأانهو،طيسبهوأتدرجم...توصهنم
.لجرلااذهىلإتفتلانآلاىتح

:ةعفترمةربنيذيوثنأتوصببيشألالجرلالاق
نحن...ماظنلايفةقثللقرخ...فيلروتايةياغللٍذؤمورجضماذه-

...ينعياذهو،ةمقلايف
لجرلاثفنامنيب،اهسافنأسبحتاهلماكبةفرغلانأولامكرمألاادب

:هراجيسناخد
؟نمسوؤروهلاؤسلانكل...طقاستتسًاسوؤركانهنأ-
:ريدملالعس
؟تاحارتقايأكيدلأ-
:بيشألالجرلالاق
اّيه...تاحارتقافيلروتوتنأكيدلنأنظأيننكل،دعبسيل-

.اهالوق
لحارميفاهباكترامتيتلاءاطخألاضعبكانهنأىرننحن-

لكشيالكلذاذلً،ايجهنمًاللختسيلوةيرشبتارثع...ةعباتملاونييعتلا
.بنذلاوةيلوؤسملانيبزييمتلابموقننأحرتقننحنيلاتلابو،ةيرادإةلكشم
...وةيلوؤسملالمحتتةرادإلا

:بيشألالجرلالاق
؟كئادفشبكنم...تايساسألاىطخت-
قياضتمهنأىرينأنغاهرانوغعاطتساو،هتقايةطرشلاسيئرلّدع

.ةياغلل
.لوهيراهققحملا-
ثيح؛ةراجيسبيشألالجرلالعشأامنيبً،اددجمتمصلاداس



ً.اددجمناخدلادعاصتولالظلانمقيهشتوصردصمث،ةعالولاتقطقط
:ةعفترملاةربنلاوذتوصلالاق
نإتلقللوهريغًادحأترتخاكنأول.ةئيسةركفتسيل-

هيفامبًانيدبسيلققحملاف،ىلعأةبتربءادفشبكنعثحبلاكيلع
نكل.فيلروتايكسفنيفركفتنأكلأسأدقامك،ءادفشبككةيافكلا
هنإ...يراوحلاجمانربلاكلذيفرهظثيح،ةفورعمةيصخشوذطباضلوه
ةبعلكلذرابتعانكمي،معن.ققحمكةددحمةعمسوذوةريهشةيصخش
ً؟انواعتمنوكيسله،نكل.ةلداع

:سيئرلالاق
؟رانوغايكيأرام.انلكلذعد-
ىوسءيشبركفيالهنهذناكامنيب،هباعلنغاهرانوغعلتبا

،اهتساردتفقوأاجوزتنيحف.هلمعبحجنيلاهتمدقيتلاتايحضتلابوهتجوزب
تناك.دعباميفةطرشلاوةصاخلاتاوقلاهتلسرأامثيحىلإهعمتلقتناو
،اهضعبيفهنملضفأو،تالاجملامظعميفهتريظن...ةميكحوةيكذةأرما
حئاصنًامئادهلمدقتلةيقالخألاوةينهملااياضقلانملكيفاهيلإأجليناكو
ناحمطياناكيتلاتيصلاةعئاذةنهملاقيقحتيفحجنيملهنكل.ةديج
ةقرفلسيئركهبصنمنأعقوتيوهو.رثكأةيدرورومألاتحبصأدقو،اهل
مدعبطقفقلعتتةيضقلاتناك.ىلعألاومامأللمدقتيسمئارجلاةحفاكم
.ةياغللًابعصكلذنوكيالنأيغبنيو...ئطاخلكشبهجوتلا

:ةطرشلاسيئرددر
؟رانوغاياذام-
اذه...كلجألاذه...ركف..ةياغللًابعتمهنوكبطقفًاقلعتمرمألاناك

.يتزيزعايهنيلعفتستنكام



يبونجلابطقلا
امهو،فحتملايفةيبشخلاةنيفسلاسوقدنعليكارويراهفقو

لابحللروصلانوطقتلينيذلانيينابايلاحايسلانمةعومجمنادهاشي
نأحرشييذلاليلدلامهسوؤرزهومهتاماستبابنولهاجتيمهو،يراوصلاو
هتلواحميفنسنانفوجتديرفنمًالكتلقندقةطيسبلاةنيفسلاهذه
نسدنامأدلورو،1893ماعيلامشلابطقلاىلإنيلصاولالوأنوكيلةلشافلا
.1911ماعيـبونجلابطقلاىلإتوكسقبسنيح

:ليكارتلاق
.اهيفكترزيتلاةريخألاةرملايفكتلواطىلعيتعاستكرتدقل-
.اهلجألنيدوعتسكنأينعتةميدقةعدخهذه-
:يفنلاباهسأرتزهو،جايسلاىلعةعوضوملاهديىلعاهديتعضو
.سايثاماهايإينادهأدقل-
:يراهرّكف
.هتيسنيذلا-
فرعتتنأو،اهعضأستنكنإينلأسيسو،ةليللاًاعمجرخنس-

؟...كنكميأ.بذكأنيحنوكأفيك
.ةعبارلاةعاسلالبقكلاهلصوأس-
ىلعروفصعلاصفقيفاهعضاذل،لمعلايفنوكأسً.اركش-

...كانه.بابلابناجىلإرادجلا
ًامئادلزـنملاحيتافمعضتتناككانهف،ديزملالوقىلإةجاحبنكتمل

.شارفلليوأتنأدعبلصيسناكنيح
:هديبجايسلايراهبرض
وهف،حجنهنأيهنسدنامأدلورةلكشمنإ،بوتسفرآلًاقفو-

.نيلشافلالوحرودتصصقلالضفأنأنظي
.ليكارهبجتمل
؟بهذنأ.ءازعلانمعوناذهنأنظأ-
.طقاستيجلثلاناك،جراخلايف
؟رمألاىهتناله-
سيلوجلثلالجرنعثدحتتاهنأنمدكأتيلةعيرسةرظناهيلإرظن

.امهنع



لبقحابصلااذهاهتنازـنزيفاهعمتنك.ثثجلانيأملعنال-
ًادحأنأولامكقدحتطقفتناك.ءيشيألقتملاهنكل،راطمللهجوتلا
.كانه

:ةأجفهتلأس
؟كدحونغريبىلإبهذتسكنأًادحأتربخأله-
.يفنلابهسأريراهزه
؟الَِمل-
نموءودهبةدوعلايناكمإبناكاذكهوً،ائطخمنوكأدقيننأل-

.جارحإيألضرعتلانود
.ببسلاسيلاذه-
.هنمًارجضرثكأودبتتناك..ً.اددجماهيلإيراهقدح
النأىنمتأتنكيننأضرتفأ.ةركفىندأيدلتسيل،ةحارصب-

.يهنوكت
؟تنأنوكتنأنكمملانمناكهنألمأ؟كلثماهنألأ-
.ناهباشتمامهنأاهربخأهنأيراهركذتيمل
:اهينيععسلتجلثلافدنتناكامنيبيراهلاق
.قفشلايفعئاضصخشكةفئاخوةديحوودبتتناك-
هتبصقيفاهقيرطقشتعومدلابرعشيوهوشمرً!ابتً،ابتً،ابت

.هتبقرىلعتيبرتلابليكارتأدبنيحدمجت؟راهنيسله...ةيئاوهلا
.فلتخمتنأ...يراهاييهتسلتنأ-
:اهديدعبيوهوةيهاوةماستبامستبا
ً؟اقح-
.يراهايءايربألالتقتالتنأ-
ىلإقدحيأدبمث،ةلفاحلابكروهليصوتبليكارضرعيراهضفر

تماقفيكركفيوهو،ةذفانلاءارونمجيلخلاوةطقاستملاجلثلافدن
.ةظحلرخآيفءايربأةملكةفاضإبليكار

هيفميقييذلاىنبملايفيمامألابابلاحتفكشوىلعيراهناك
نيسمخىشمف،ةيروفةوهقيأهيدلتسيلهنأركذتنيحزيفوصةباوبيف
.عراشلاةيصاندنعيزاينرجتموحنًارتم

:دوقنلالوانتيوهويلعلاق
.تقولااذهلثميفكتيؤرداتعملاريغنم-



.ةزاجإمويهنإ-
جلثلانمرتمفصنكانهنوكيسهنإنولوقي!وجلااذهلاي-

.ةلبقملانيرشعلاوعبرألاتاعاسلالالخ
:ةوهقلانابطرملمحيوهويراهلملمت
.مويلاكاذةحابلايف"دمحم"وىملستفخأدقل-
.كلذبتعمس.معن-
.رمألايفاملكاذه.ًاليلقًارتوتمتنكدقل.فسآ-
.برشللتدعدقنوكتنأتيشخدقل.سأبال-
رشابملابولسألابحيناك.نهوبمستباويفنلابهسأريراهزه

.يناتسكابلل
:ةكفلادعيوهويلعلاق
؟روكيدلاميمصتةداعإرومأيرجتفيك.ديج-
؟بلاوقلالجرينعتأ؟روكيدلاميمصتةداعإ-
!!بلاوقلالجر-
نامروتسهمسا...روطفلانعًاثحبوبقلاصحفييذلالجرلا،معن-

.اذهكءيشوأ
:بعرلابةئيلمةرظنيراهىلإيلعرظن
؟وبقلايفروطفتلقله-
ملكتهنأتننظ.ىنبملاناكسةيعمجسيئرتنأ؟ملعتالأ-

.ًالوأكعم
ً:ايفانءطببهسأريلعزه
.نرويبعمملكتدقنوكيامبر-
؟نرويبنم-
:بينأتبيراهىلإرظنيوهويلعباجأ
ةرشعثالثذنميضرألاقباطلايفميقييذلانيسنروجبسأنرويب-

.ةليوطةرتفذنمسيئرلابئانهنإ.ةنس
:مسالاركذتهنأرهاظتيوهويراهلاق
.نرويب،حيحصهآ-
.كلذنمققحتأس-
ذإ؛مانومونلاةفرغىلإةرشابمهجوتوهءاذحيراهعلخ،هتقشيف

ًافاجهمفناك،ظقيتسانيحو.نغريبيفقدنفلايفمونلانمنكمتيمل
.ةلاصلالخدنيحةأجففقومث،ءاملاضعببرشوضهنف،هملؤتهتدعمو



.تناكامكتداعناردجلانكل،لخدنيحكلذظحالدقنكيمل
؛زاتمملكشبرمألامتدقل.عئاررمأهنإ...ىرخألةفرغنمىشم

ريغريماسملارفحنإىتح...لصحامزييمتنكمملانمنكيملثيح
كلذنأنمدكأتيلسولجلاةفرغرادجسمل.ةفرحنمريغطوطخلاوةيئرم
.تاسولهدرجمنكيمل

قروةعطقكانهتناك،ريبكلايسركلامامأسولجلاةفرغةلواطىلع
:بيرغلكشبةباذجوةبترمةلاسراهيلعةبوتكمءارفص

.نامروتس...نآلادعبينارتنل.تفتخادقل
مدلالاسويسفنتحرجيننألناردجلادحأيلطلتررطضا:ةظحالم

.هلسغليحتسملانمفجلاعملاريغبشخلاىلعمدلاليسينيحو،هيلع
.رمحألانوللابرادجلايلطأنأليدبلالحلاناكدقو

.ءاسلملاناردجلاصحفتوريبكلايسركلاىلعيراهىوه
ميوقتلاف،خبطملالخدنيحالإلمتكتملةبوجعألانأفشتكيملو

توصبمتش.قرزألاناتسفلا...ىفتخادقغيلوأوليكارةروصلمحييذلا
ةمامقلاةيواحىتحومومحملكشبتالمهملاةلسشتفمث،عفترم
تحمنادقهتايحتاقوأدعسأنأفرعينألبق،ةحابلايفةيكيتسالبلا
.روطفلاعم

ةيسفنلاةبيبطلاىلإةبسنلابديكأتلابًافلتخماذهلمعلامويناك
ءامسيفترهظسمشلانأديكأتلابببسلاسيلو،نيومزدوريتسريجك
ربعةعرسبيشمتتناكثيحذفاونلاربعيلاحلاتقولايفعشتلنغريب
ناك.نكيفدناسيفدنالكوهىفشميفةيسفنلاضارمألامسقيفرمم
نغريبناكسنمليلقلانأةجردل؛تارمةدعهمساَّريغدقمسقلا
ًاحانجناكدقو.نكيفدناسىفشموهيلاحلايمسرلامسالانأنوفرعي
نأيعديلامًادحأنغريبةنيدمترظتناامنيب،رخآراعشإىتحًاقلغم
.ئيسوأللضممسالا

نمضةزوجحملاةضيرملاعمةلبقملاةسلجللةقوشتموةفئاختناك
دقاوناكو.مسقلايفاهركذتاهنكمييتلاةمارصةينمألاتاءارجإلارثكأ
نمكيفسبيلنبسإعمتاءارجإلاوةيقالخألادودحلالوحقافتاىلإاولصوت
،ةيسفنلكاشمنميناعتةضيرملا.نغريبةطرشنمنسلينرلوموسوبيرك



ةبيبطيتسريجكنأامبو،ةطرشلاباوجتسالعوضخلااهنكمياليلاتلابو
ةضيرملاةاعارماهيلعنكل،ةضيرملاعمثيدحللاهضيوفتمتدقفةيسفن
نأامك.نيمرجملاةطرشلاهببوجتستيذلاهسفنبولسألاباهتلماعممدعو
نأنيومزدوريتسريجكىلعذإ،بيبطلاوضيرملانيبةيرسلاةيضقكانه
ةماهاهرابتعانكميةثداحملايفتامولعملاتناكنإاهسفنبمييقتلابموقت
يفةيعرشيأاهلنوكتنلتامولعملاهذهو،اهبرارمتساللةطرشللًادج
اوناك،راصتخابً.ايسفنضيرمصخشنعةرداصاهنأللاحيأبةمكحملا
ىلإتالزلاطسبأيدؤتسثيح،يقالخأوينوناقماغلألقحيفنوكرحتي
.هلعفتاملكصحفبمالعإلاويئاضقلاماظنلاموقيسذإ؛ةيثراكبقاوع

ةفرغبابجراخنافقيةلذبيدترييطرشوضرممكانهناك
اهفطعمىلعةتبثملافيرعتلاةقاطبىلإيتسريجكتراشأف،تاراشتسالا
.بابلايطرشلاحتفامنيب،ضيبألايـبطلا

يفهبنملانريو،ةفرغلايفلصحيامضرمملابقارينأقافتالاناك
.كلذلةرورضلاتعدلاح

ناكيتلاةضيرملاتصحفتو،يسركىلعنيومزدوريتسريجكتسلج
ىلدتييتلاةليحنلاةأرملاهذه...رطخيألثمتاهنأليختبعصلانم
اهانيعاميف،حورجملااهمفىلعءادوسبطقدجوتو،اههجوىلعاهرعش
نمنيومزدوريتسريجكنكمتتملءيشىلإضماغبعربناقدحتناتعستملا
ثيح،لمعيأبمايقلاىلعةرداقريغةأرملاتدب،سكعلاىلع.هتيؤر
هذهنأةقيقحتدب،اذل...اهيلعتخفناذإعقتنأنكميهنأرعشت
.ةطاسببةموهفمريغدرابمدبًاسانأتلتقةأرملا

.يتسريجكانأً.ابحرم-
.باوجال
؟كتلكشميهام-
.نييسفنلاىضرملاعمتاثداحملالوحليلدلانمةرشابملاؤسلاءاج

."؟كيأربكتدعاسميننكميفيك":ليدبلاناك
.نآلاىتحباوجال
تنأ...كيذؤأنل...دحأكيذؤينل.ةفرغلاهذهيفنامأبتنأ-

.نامأب
،يسفنلاضيرملاةرابعلاهذهنئمطتنأضرتفملانمناك،ليلدللًاقفو

تسحأ.دودحالبفوخلاىلعيساسألكشبموقييسفنلاضرملانأل
لبقةمالسلاتاءارجإعجارتةيوجةفيضماهنأولامكنيومزدوريتسريجك



ًافافجىراحصلارثكأقوفقرطلاروبعدنعىتح.ةينيتور...ةينقت...عالقإلا
:هعامسديرتاميعدتةرابعلانألنامألاةرتسمادختساةيفيكحرشتكنإف
.كبمتهنساننكلفاختنأكلحومسملانم

:عقاوللاهكاردإنمققحتتلتقولاناح
؟مويلاوهامنيملعتأ-
.تمص
؟تقولابيرابخإكنكميأ.كانهرادجلاىلعةعاسلاىلإيرظنا-
.باوجلانمعونكةّربعمريغةرظنتقلت
قئاقدلابرقعكرحتامنيبترظتناو...نيومزدوريتسريجكترظتنا

.فاجتراب
.هنمًاسوؤيمرمألاناك
:يتسريجكتلاق
.نامأبتنأ.كذخأيوامدحأيتأيسو،نآلابهذأس-
.بابلاوحنتهجوت
ً:ايروكذوًاقيمعاهتوصناك
.يراهعمثيدحلاّيلع-
:تتفتلاويتسريجكتفقو
؟يراهنم-
.ئراطرمألا.لوهيراه-
ىلإقدحتتيقبةأرملانكل،امهتارظنيقتلتنأيتسريجكتلواح

.صاخلاديعبلااهملاع
.نيرتاكايلوهيراهوهنمينيربختنأكيلع-
كيلعناكاذإو.ولسوأيفمئارجلاةحفاكمةقرفيفققحملاهنإ-

.يتسريجكاييـبقليمدختسافيمساركذ
؟تارب-
.وتفار-
يكللوهيراهلهلوقنيديرتامبيرابخإكنكميالأ،نكلً.انسح-

...هلصوأ
.مهلكنوتوميس.نيمهفتالتنأ-
:يسركلاىلعيتسريجكتسلج
؟نيرتاكاينوتوميسمهنأنينظتَِمل.مهفألب-
ركفتاهلعجنيومزدوريتسريجكهتأرام...امهتارظنتقتلاً،اريخأ



:تازاجإلاخوكيفاهيدليتلايلوبونوملاةبعليفءارمحلاتاقاطبلاىدحإب
.كقدانفوكلزانمعيمجتقرتحادقل

:ضفخنملايروكذلاتوصلاباجأ
.انأتسل..ً.ائيشمكنمدحأمهفينل-

تحتيرجحلازجاحلادنعةرايسلايراهفقوأ،ةيناثلاةعاسلادنع
،طقاستلانعفقوتدقجلثلاناكو.نلوكنيملوهيفيـبشخلاليكارلزـنم
جلثلاناك.رمملاىلعتالجعراثآكرتةمكحلانمسيلهنأيفركفف
ىلعداحلاراهنلاءوضعملامنيب،هئاذحتحتةرمتسمتاخرصقلطي
.برتقيوهوةنكادلاذفاونلا

مث،روفصعلاصفقبابحتفو،يمامألابابلليدؤملاملسلادعص
.هئارونمبابلاحتفنيحرداغيلرادتسا.هقلغأوهلخادليكارةعاسعضو

!يراه-
ًالجرهمامأىأرنيحماستبالافلكتمث،هباعلعلبو،يراهرادتسا

.هرصخلوحةفشنمءانثتسابًايراع
:رخآلالجرلاردصىلإقدحيوهوًاكبترملاق
لثميفلمعلايفنوكتسكنأتننظ.سايثامايينتبعرأدقل-

.تقولااذه
:ةعرسبهردصىلعهيعارذكبشيوهوسايثامكحض
يفتنك.ةيضاملاةليللايفرخأتمتقوىتحلمعأتنك...فسآ-

نأتضرتفافبابلادنعتاوصألاضعبتعمسنيحمامحلاىلإيقيرط
.ًاليلققلعيهحاتفمف،ءاجدقغيلوأ

يذلاحاتفملاىلعلصحغيلوأنأينعياذه...يراهمستبا...قلعي
.ةأرملاريكفتهنإ...غيلوأحاتفمىلعلصحسايثامنأو،هيدلناك

؟يراهايكتدعاسميننكميأ-
اتناكهردصىلعامهكبشنيتللاسايثاميعارذنأيراهظحال

.امءيشءافخإلواحيناكولامك،يعيبطريغلكشبنيتعفترم
:يراهلاق
.غيلوألءيشيدلوراوجلايفيترايسدوقأتنكً.ادبأ-
؟بابلاقرطتملَِمل-
:هباعليراهعلب
.دعبةسردملانمدعيملهنأةأجفتكردأيننأل-



؟كلذتفرعفيكوً؟اقح-
مل.مئالملاؤسهنأىلعقفاويناكولامكسايثاملهسأريراهزه

ةيقيقحةبغردرجمامنإو،دودولاسايثامهجويفكشللرثأيأكانهنكي
.همهفهنكميالًائيشحضوتسيل

:يراهلاق
.جلثلا-
!؟جلثلا-
راثآيأكانهتسيلو،نيتعاسلبقجلثلارامهنافقوتدقل.معن-

.ملسلاىلع
:ةسامحبسايثامرجفنا
ىلعيلالدتسالاقطنملاقيبطتهوعدأاماذه.يراهايًابت...هآ-

.كلذيفكيكشتلااننكميال...ققحمتنأو،ةيمويلاكتايح
،انه.ًاليلقسايثاماعارذتضفخناامنيب،ةرتوتميراهةكحضتناك

سايثامةفصنعتثدحتامدنعليكارهتنعامةيؤرنميراهنكمت
البوءاضيبوءاسلمةرشبلاتناكيدثيتملحةيؤرعقوتتثيحف؛ةيدسجلا
.رثأيأ

:يراهتارظنعبتتهنأًاحضاوادبيذلاسايثاملاق
هنكلردانرمألا.تاملحيأهيدلنكتمليـبأىتح.يثاروهنإ-

؟لاوحألالكباهبهلعفينألجرلابضرتفييذلاامو.ٍذؤمريغ
:نادقوتتهينذأيتمحشبرعشيوهويراهباجأ
.عبطلابال-
؟غيلوألًائيشانئاطعإببغرتأ-
مثروفصعلاصفقىلعيدارإاللكشبتبثيذلاهرظنيراهلَّوح

:دعتبا
.مامحتسالاكيلع.رخآتقويفهلهرضحأس-
ً.انسح-
ً.اقحالكارأ-
اتلكبةلجعلابرضهنأةرايسلاىلإداعنيحيراههلعفاملوأناك

هرمعنمةرشعةيناثلايفقراسكفرصتدقل.عفترمتوصبمتشوهيدي
ادبوفحزوبذك...سايثامىلعبذكدقل...دوهشملامرجلابهكاسمإمت
.ئيسلكشب

ركفيلةيفاكلاةقاطلاهيدلنكتمل.ةرايسللباقعكةوقبكرحملالغش



دقف،نكمتيملهنكل.ىرخأءايشأىلعزيكرتلاهيلعامنإو،نآلارمألايف
ىلإًاهجتمناكامنيبتافداصملانمةيوضوفةلسلسيفعراستلابهنهذأدب
تدبيتلاءارمحلايدثلاتاملحبوبويعلايفرّكف.ولسوأةنيدمزكرم
،امببسلو.جلاعمريغبشخىلعمدخطلك...ةيراعةرشبىلعمدخطلك
يلطأنأليدبلالحلاناكدقو":هسأرىلإبلاوقلالجرتاملكتزفق
."رمحألانوللابرادجلا

دبال...حرجلاليختوهينيعيراهضمغأ.بلاوقلالجرفزـندقل
نأليدبلالحلا...نوكيثيحىضوفىلإيدؤيلًاقيمعًاحرجنوكينأ
.رمحألانوللابرادجلايلطي

ىأرو،ةآرملاىلإرظنف،بيعنتوصعمس.حباكملاىلعيراهساد
تالجعلاتفقوتىتحًاثيدحطقاستملاجلثلاىلعقلزـنتسايهةرايس
.هتزواجتمثهبناجبتقلزـناو

بناجىلإناكهنأىأروً،اجراخزفقو،ةرايسلابابيراهحتف
،عطقىلإهراكفأمطحوً،اقيمعًاسفنذخأف،نلوكنيملوهلفسأيفبعلملا
ةداعإبماقمث،ديدجنماهعيمجتهناكمإبناكنإىريلاهككفمث
.اهدحوًاعمتعمجتاهنألعطقلانميأىلعطغضلانودنماهتلكيه
ًاسأربولقمءيشلكنأينعياذهفًايقيقحاذهناكنإ...هضبنعراست
ةيفيكلططخدقجلثلالجرنألبسانم...بسانماذهلك...بقعىلع
...ثثجلاو...ةيرحبفرصتلاوةطاسببلوخدلانمنكمتدقو،هتايحماحتقا
أدبو،شعتريوهوةراجيسيراهلعشأ.ثثجلللصحامرسفيساذه
فاوحلاوذجاجدلاشير...نيعةضموبهآردقامءانبةداعإةلواحمب
.ةدوسملا

يذلاظحلاسيل...ظحلابقثيهنكلرطاختلابقثييراهنكيمل
داجلالمعلالالخنمهيلعلصحتيذلايجهنملاظحلانكلو،هبدلوت
حبصتسفدصلانأةجردل؛عئارلكشبةكباشتملاةكبشلاهذهلثمعنصو
درجمامنإوظحلانمعونلاكلذنمنكيملاذهنكل...كديلوانتميف
فشتكاو،لفسألاىلإيراهرظن.عبطلابًاقحمناكنإذاشعلاط...علاط
ً.ايفرحضرأللاتلصوهيمدقنأو،جلثلايفضوخيناكهنأ

.ملوهنرويبمقربلصتاو،لومحملاهفتاهجرخأو،ةرايسلاىلإداع
:هيلعفرعتيالنأداكمئانوداحتوصباجأ
؟يراهايمعن-
:هكوكشتدادزاامنيبيراهلاق



ً.اعتمتسمودبت-
رشتنمملألاو،نيءاطغتحتدمجتميننإ...ماكزلاهنإ.كلذىنمتأ-

...يف
:يراههعطاق
ةفرعملجاجدلاةرارحةجردسايقكنمتبلطنيحركذتأ،عمسا-

؟اهحبذتةريظحلايفايفليستناكىتمذنم
؟معن-
نيتنثالانمًائفدرثكأتناكاهنمةدحاونإاهدعبيلتلقدقو-

.نييرخألا
ةلوقعمةيرظنيهو،ىمحلابةباصماهنأراكسحرتقادقو،معن-

ً.امامت
ةعاسدعبيأ،ايفليسلتقدعبتلتقاهنألًائفدرثكأاهنأدقتعأ-

.لقألاىلع
؟اهلتقنموً؟اقح-
.جلثلالجر-
تازارفإبحسيملوهنأولامك،ًالوطموًايلاعًاريخشيراهعمس

:بيجينألبقهفنأ
...وتداعوايفليسسأفتذخأاهنأينعتأ-
يننكل،اهتيأرنيحهبتنأنأّيلعناك.ةباغلايفسأفلاتناك،ال-

ىلإرظننكانهانكنيحعطقلاةطوشنأبّطقتعمسدقنكأملعبطلاب
.جاجدلافيج

؟تيأراذامو-
ناكجلثلالجرنأدقتعأ...مهفتأ.ةدوسمةفاحبةعوطقمةشير-

.عيطقتلاةطوشنأمدختسي
؟ةجاجدتلتقَِمل،نكل...حيحص-
.رمحألانوللابهلماكبرادجلايلطتل-
؟اذام-
.ةركفيلاببترطخ-
:ملوهنرويبمتمت
.شارفلانمضوهنلاّيلعنأينعتةركفلاهذهنأنظأ..ً.ابت-
..ً.انسح-



ةثلاثلاةعاسلادنعهنأل،ةحارتساذخأيناكجلثملاسقطلانأدبال
ةبغزلاوةريبكلاجلثلافدنتطقاستثيح،ديدجنمطقاستيجلثلاأدب
16يإقيرطىلعديلجلانميدامرءاطغدتماامنيب،دنالتسوأىلع
.موريبنمىلعأىلإهجتملا

اقشوملوهويراهفطعناادغوهيلوسيفقيرطلانمةطقنىلعأيف
.ةباغلاوحنامهقيرط

،بابلادنعامهمامأفقينوسرتوأفلورناك،قئاقدسمخدعب
ةسلاجنيسرديبنآسولجلاةفرغيفهءاروىرينأيراهعاطتساامنيب
.ةكيرألاىلع

:يراهلاق
.ةريظحلاةيضرأىلعىرخأةرظنءاقلإببغرن-
ملوهنرويبلعسامنيب،هفنأىلعأىلإهتراظننوسرتوأفلورعفد

.جاعزـناب
.الضفت-
ليحنلالجرلانأيراهسحأ،ةريظحلاوحنملوهويراهىشمامنيب

.امهبقاريبابلادنعًافقاولازيال
يألراثآيأكانهنكتملنكل،هسفنناكملايفعيطقتلاحولناك

فرجلالضرألارفحلةبدحمةفاحبشفركانهناكو،تيموأيحجاجد
سأفلامسرهركذف،تاودألاحولىلإيراههجوت.رادجلاىلعدنسمجلثلا
حرسمنمثثجلاةلازإدعبروشبطلابمسرلابكانهًاقلعمناكيذلا
.ةميرجلا

ةثلاثلاةجاجدلاحبذوانهىلإءاجدقجلثلالجرنأدقتعأ-
،حاولألابلقنمجلثلالجرنكمتيملذإ.ضرألاحاولأىلعمدلارثنيل
.رمحألانوللاباهيلطينأليدبلالحلاناكف

ً.اهئاتلازأاليننكلًاضيأةرايسلابكلذينتربخأدقل-
لكءالطوأاهتلازإامإكيلعفءارمحةخطلءافخإتدرأاذإ-

...امءيشءافخإلواحيناكجلثلالجرنأدقتعأ.رمحألانوللابءيش
.ليلد

؟ليلدلاعونام-
.هصتميجلاعملاريغبشخلانألهتلازإليحتسترمحأءيشهنإ-
؟كتركفهذهأ؟مدلانمديزملابمدلاءافخإلواحتتناك؟مد-
حوللوحنمبشخلاةراشنسنكبأدبو،ةسنكميراهعزتنا



صحفت.همازحتحتهيلعطغضينيرتاكسدسمبسحأومثجمث،عيطقتلا
.يدروجهوتكانهلازيال...ضرألا

:يراهلأس
يتلانكامألانمققحتلابأدبا؟انهاهتطقتلايتلاروصلاكعمأ-

انه...عيطقتلاحولنعًاليلقةديعبتناك...مدلانمةيمكربكأيوحت
ً.ابيرقت

.هتبيقحنمروصلاملوهجرخأ
مدلوأنأليختنكل،ىلعألايفجاجدمدكانهنأملعن-

جزتميمليلاتلابو،هصتميوبشخلاهبرشتيليفاكلاتقولاهلىنستانهلاس
له:وههيفركفأام.ةرتفدعبىلعألايفبوكسملاديدجلامدلاعم
هصتمايذلامدلايأ؛لوألامدلانمتانيعىلعلوصحلاكناكمإب
؟بشخلا

:عزفبملوهنرويبشمر
؟اذهنعبيجأنأيـبضرتفياذام-
.باجيإلاوههلبقأسيذلاديحولاباوجلا..ً.انسح-
.لاعسلانمةليوطةبونبملوهباجأ
.نوسرتوأفلورجرخيلبابلاقرطو،لزـنملاىلإيراهىشم
ىرخألاوةنيفلانيبلخدينأعنامتأ.ةرتفلانهيليمزىقبيس-

؟ءفدلاىلعلصحيل
:روفنبنوسرتوألاق
؟نآلاناثحبتمع..ديج-
شفرلاىلعبارتدوجوتظحال.هسفنلاؤسلاكلأسأستنك-

.كانه
.جايسللتاماعد...كلذهآ-
ةملظملاةباغلاىلإةدتمملاوجلثلابةاطغملاضرألاىلإيراهرظن

؛هجراخوأروسلالخادفلورهلمشينأديريامعلءاستيوهو،ةفيثكلا
.نوسرتوأفلورينيعيففوخلا...هآردقناكهنأل

:سولجلاةفرغىلإيراهراشأ
...ةرئازكيدل-
.لومحملاهفتاهنينرهعطاقف
.راكسناك
.رخآًادحاواندجودقل-



هدخىلعبوذتةريبكلاجلثلافدنبرعشو،ةباغلاىلإيراهقدح
.هتهبجو

:راكسةربنيفباوجلاهعامسنممغرلاىلعًابيجممتمت
؟اذامرخآ-
.رخآجلثلجر-

امنيبنسلينرلومتونبنيومزدوريتسريجكةيسفنلاةبيبطلاتلصتا
.سوبيركنمكيفسبيلنبسإعمةطرشلازكرمرداغيناك

ىفشملاىلإمودقلاامكيلعنأنظأو،تاربنيرتاكتملكتدقل-
.هلوقتسامعامسل



ضاوحألا
امنيب،يراهمامأراجشألاىلإةيدؤملاجلثلايفراثآلاراكسبقعت

تالاصتاللنافيرتجربناك.قيرطلاىلعءاتشلانأىلإركبملامالظلاراشأ
نمةرشابمهترايسيراهداق.امهتحتولسوأتألألتامنيب،امهقوفضموي
بالطلاعمتجيثيحغرافلاريبكلاتارايسلابأرميفاهنكرو،ادغوهيلوس
سوقطليمازلإلانوناقلالجألعيبرلكناذرجلاكةسردملانمنوجرختملا
لماكسامغناعمرانلالوحزفقلا:عونلااذهنمنيغلابلاصاخشألا
ةنحاشلمشتالةسردملانمجرختلابيراهتالافتحاتناك.تاذلملاب
ديعةينغأونيتسغنيربسسورب...نيقفارمىوسهيدلنكيمل...بخصلا
ىلعيناملألانزخملاىلعأيفتوصلاتاربكمنمتحدصيتلالالقتسالا
.دنارتسدرونئطاش

.ةاشملادحأهدجو-
يفجلثلجرنعةطرشلاغالبإيرورضلانمنأربتعالهو-

؟ةباغلا
.كسفنبىرتس..ً.انسح...دقل...بلكهعم-
يراهوراكسهتيؤردنعباشلجرماقتساف،ةحوتفمضرأىلإالصو

.امهيلإهجوتو
كمودقبانررس...نيدوقفملاصاخشألاةدحونمليهساموت-

.لوهاي
.هلاقامىنعهنأىأرهنكل،بارغتسابباشلايطرشلاىلإيراهرظن
راكسىنحنا.لمعتةميرجلاحرسمةدحويراهىأر،همامأةلتىلع

قيرطكانهناك.هقوفنميراهاطخامنيبرمحألاةطرشلاطيرشتحت
اهبيرختمتيملةيئانجةلدأيأادسفياليكاريسينأبجينيأامهلريشي
ًابناجاوحنتراكسويراهدوجولةميرجلاحرسمطابضهبتنانيحو،دعب
ةصرف:كلذنورظتنياوناكولامك؛نيديدجلانيمداقلاةبقارملتمصب
.لاعفألادودرةنراقموروهظلل

ً.ابت-
.ءاروللةوطخراكساطخو
هغامدنمبحسنامدلالكنأولامكهسأريفةدورببيراهسحأ

.ءيشالبًاتيموًاردخًاساسحإفلخيل



ةأرملانأدبيملىلوألاةرظنلانمهنأل،ببسلايهليصافتلانكتمل
ًاقحهفاخأام.وتفارتريغوأنوسرتوأايفليسكةيشحوبةهوشمةيراعلا
ىلعأيفدسجلاسلجثيح،بيترتللةسوردملاةيشحولاةعيبطلا؛ةينبلاوه
ىرخألاقوفةدحاو...ةرجشعذجىلعنيتئكتمجلثلانمنيتريبكنيترك
يدافتمتنأدعبةرجشلاىلعدسجلاأكتاامنيب،لمتكمريغجلثلجرك
.اهسأرقوفنيخثلانصغلابلصتميذالوفكلسلامعتسابةيبناجةكرحيأ
سمتالثيح،ةفوقعماهتبقرلوحةيساقةطوشنأبًايهتنمكلسلاناك
انيعتناكو.اهرهظفلخنيتديقماهاعارذتناكامنيب،اهتبقرالواهيفتك
نكمملانمناكثيح،ةملاسمحمالمهجولاحنمامم،ةقلغماهمفوةأرملا
.ةمئاننوكتنأ

بطقلاترهظىتح؛فغشبةبترمةثجلانأقيدصتنكمملانمناك
ةيفخلاطويخلاتحتدلجلافاوحتناكدقف،ةبحاشلاةيراعلاةرشبلاىلع
طخكانهناكثيحدوسألامدلانمقيقرطخبطقفةلوصفمًابيرقت
لاخيرشبلمع...اهتبقرلوحرخآو،اهييدثتحتاهعذجىلعبطقلانم
.لئامطخوأةيئرمةبطقةحتفنمامذإ؛ءاطخألانم

:راكسلاق
؟همساام...يديرجتلانفلاتاهرتكودبت-
:هئارونمتوصلاق
.يـبيكرتلانفلا-
عابطناعمبراضتيًائيشكانهنكل،نيقحماناك...هسأريراهلامأ

.ةلماكلاةحارجلا
:هقنخيًادحأنأولامكادبتوصبلاق
.اهعيمجتداعأمثعطقىلإاهعطقدقل-
:راكسمهفتسا
؟وه-
:ليهلاق
نعاهجوزغلبأدقل.اهتيوهفرعأيننأنظأ.لقنلاليهستلامبر-

.نآلاانهىلإهقيرطيفهنإ...ةحرابلااهئافتخا
؟يهاهنأنظتاذامل-
:ةثجلاىلإليهراشأ
.بطقلاناكميفًابيرقت...قورحراثآهيلعًابوثاهجوزدجو-
جلثلالجرناك.بويعلاةيؤرنمنآلانكمت...هسفنتىلعيراهّزكر



تدبثيح،ةملثمهاياوزوفوقعملاكلسلادقعتناكامك،لمتكمريغ
ةدوسملا...ةبرجتوأءازهتسادرجماذهنأكةيئدبموةيئاوشعوةبرطضم
دقاهنأدبال؟اهرهظفلخاهيديطبرَِملو.لمتكمريغلمعلىلوألا
:لعس؟ةبرجتلانمًاءزجكلذناكأ.انهىلإاهمودقنمنمزلبقتتام

؟لبقنماذهبينوربختملاذامل-
املكناكف،ةطرشلاسيئرهرودبغلبأيذلايريدمتغلبأدقل-

قلعتيكلذنأضرتفأ.رخآراعشإىتحًارسرمألايقبننأوهانمبُلط
...ـب

:ةميرجلاحرسمطابضىلعةعيرسةرظنىقلأمث
.ةيوهلالوهجمبراهلاكلذب-
:راكسحرتقا
؟تاربنيرتاك-
:مهئارونمتوصلاق
.مسالااذهعمسأمل-
امنيب،هفطعميـبيجيفهاديوًافقاوةطرشلاسيئراوريلاورادتسا

:ةثجلاناواقرزلاهانيعصحفتت
.نونفللفيرخلاضرعميفاهعضويغبني-
ىلإتفتلالب،رثأتيمليذلاةطرشلاسيئرىلإبابشلاطابضلاقدح

:يراه
.ققحملااهيأدارفناىلعكملكأنأديرأ-
.ةطرشلاطيرشوحنايشم
.ةمراعىضوف-
وحناترظنهينيعنكل،يراههجاويوهوكلذةطرشلاسيئرلاق

:ءاوضألاىلإلفسألا
.دارفناىلعكعمثيدحلاديرأاذهلوً،اعامتجااندقعدقل-
؟عامتجالادقعيذلانم-
ً.ارارقانذختااننأوهمهملا.يراهايمهيالاذه-
ً؟اذإ-

نإتاظحلليراهركفامنيب،جلثلاىلعهمدقبةطرشلاسيئربرض
.ةميرجحرسمبرخيهنأنمهريذحتهيلعناك

رثكأطيحميفيراهايةليللاكعمرمألاةشقانميفركفأتنك-
ةثجلاهذهفاشتكاعمًاحاحلإرثكأرمألاحبصأنآلا،نكلً.اءوده



الاننأامبو.تاعاسعضبلالخىرجامىلعمالعإلاعلطيسذإ،ةديدجلا
مساركذوةرشابمءاوهلاىلعروهظلاانيلعفهيلإجاتحنيذلاتقولاكلمن
اهبصنمىلعلوصحلانمتاربنيرتاكتنكمتفيكريسفتوجلثلالجر
،عبطلابةيلوؤسملالمحتايلعلاةرادإلاىلع.انتفرعمنودنمهنملمعلاو
.عبطلابهلعفةرادإلاىلعيغبنياماذهف

؟ريدملااهيأرمألاام-
تخطلتىلعأبترنمرمألاأدباملك...ولسوأةطرشةيقادصم-

باكترامهنكميةيداعلابترلاووذدارفألاف،ربكأوحنىلعةطرشلاةينب
اهريديةطرشلانأبسانلاةقثاندقفنإاننكل.مهنعوفعلامتيوتارثعلا
.هوتنسفعضولاىلعنورطيسماننأوةءافكلايوذصاخشألانمةبخن
.يراهايكحملاىلعامكردتكنأضرتفأ

.ريدملااهيأةعرسبّرميتقولا-
:ققحملاىلإرظنوةنيدملانعهرظنةطرشلاسيئرلَّوح
؟زيكيماكةملكهينعتيذلاامفرعتأ-
:ىرخألمدقنمهلقثيراهلقن
تارئاطةلماحبكترئاطمدصتولوسغمغامدبًايناباينوكتنأ-

؟ةيكيرمأ
ملنيينابايلانإلوقينغاهرانوغنكلً،اضيأهنظأتنكاماذه-

تارفيشلاكفلماعماقامنإو،قالطإلاىلعمهسفنأبةملكلااومدختسي
يفنيينابايلاذقنأيئاوتساراصعإمساوهزيكيماك.اهريسفتةءاسإبيكيرمألا
.رشعثلاثلانرقلالالخنييلوغنملاعمةكرعم

؟كلذكسيلأ...امًاعونيريوصتاذه-
.يراهبجيمل
:ةطرشلاسيئرلاق
.نآلاةلثاممحيرىلإةجاحبنحن-
:مهفدقف،ءطببهسأريراهّزه
،اهفشكمدعوتاربنيرتاكنييعتىلعموللالمحتيًادحأديرت-

؟راصتخابةمراعلاىضوفلالماكل؟كلذكسيلأ
ودبياللكشلااذهبهسفنبيحضينأصخشنمبلطأنأ-

نأامك.نامأبكنأينعتتنأفيحضيلوقتنيحكنأةصاخوً،اديجًارمأ
اهلماكبةيلخلاهنإ...دارفألادرجمنمربكأاذهلكنأركذتتنأكيلع
يهةيلخلاً.انايحأقرخألاتاذلاناركن...صالخإلا...داجلالمعلا...يراهاي



.ءانعلاقحتسيرمألالعجتيتلا
لواح.نبجلا...رهظلايفنعطلا...ردغلا...ههجوىلعهدييراهررم

ةيحضتلانمدبال.قحمةطرشلاسيئرنأهسفنعانقإوهبضغتبك
ناك.لداعاذه...ناكمإلاردقةيداعبتارمىلعموللاعقينأو،امدحأب
.دمأذنمنيرتاكفشكعقاولايفهيلع

ليوطدمأذنم.هيلإةبسنلابءازعكودبيرمألاناك...يراهماقتسا
ةجردلًادجليوطدمأ...هيلإةبسنلاباذكهيهتنيسرمألانأرعشيوهو
نيحنيفوتملاةطرشلالاجرةيعمجيفهؤالمزلعفامكلبقنمهلبقتهنأ
ىوسءيشيأنودنمو،فرشةمسوأوأءاضوضيأنودنماوبحسنا
رمألانوفرعياوناكنيذلانيليلقلا...مهنوفرعينممارتحاوتاذلامارتحا
.ةيلخلا...هتمرب

.رمألااهبلصحيسيتلاةقيرطلابيمالعإكيلع.قفاوموتمهف-
ىتحتاعاسعضبيفحصلارمتؤملاريخأتانيلعنأنظألازأال،كلذعمو
.رثكأفرعن

:هسأرةطرشلاسيئرزه
.يراهايمهفتالتنأ-
.ةيضقلايفةديدجلماوعكانهنوكتدق-
.ةريصقلاةشقلاذخأيسيذلاصخشلانوكتنل-
؟ريدملااهيأوتللهتلقيذلاام...ىرنلققحتنس-
موللالمحتيسوهضفرنغاهرانوغنكل،يلصألاحارتقالااذهناك-

بسحفكمالعإتدرأ.هتلاقتسابلطبتكيهبتكميفنآلاهنإ.هسفنب
.رمتؤملادقعنينيحفرعتل

؟نغاه-
دنعيفحصلارمتؤملادقعنيس.نآلاقلطنأس.ديجيدنجهنإ-

ً؟انسح.ةريبكلاةعاقلايفةنماثلاةعاسلا
لومحملاهفتاهبسحأو،ديعبنمىشالتيةطرشلاسيئريراهدهاش

.بيجينأررقينألبقمسالاأرق.هترتسبيجيفزتهي
:ةيزيلكنإلابملوهنرويبلاق
.يعرشلابطلازكرميفانأ.فغشبينبحأ-
؟كيدلاذام-
نإانهربتخملاةفظوملوقت.يرشبمدةيضرألاحاولألاىلعمدلا-

يفكشتاهنإاذل،يوونلاضمحللًاردصمنوكينأنكميالفسأللمدلا



،مدلاةرمزنمتققحتاهنكل،يوونلاضمحلاةفرعملايالخيأىلعروثعلا
.تدجواذامرزحاو

نيمختلاببغرياليراهنأكردينألبقملوهنرويبتمص
:لمكأف

رمألاركذنانعد...سانلامظعمدعبتستةدحاومدةرمزكانه-
،ةرمزلاهذهامهيدلصخشةئاملكنيبنمناصخشكانه.لكشلااذهب
هذهمهيدلًامرجمنيرشعوةثالثوةئامىوسيوحيالهلماكبلجسلاو
زاتممرشؤماذهفهذهمدلاةرمزلمحتتاربنيرتاكتناكاذإ.ةرمزلا
.نوسرتوأةريظحيفتفزـناهنأىلع

لكمدةرمزبةحئالمهيدلنإذإ،ثداوحلامسقنمققحت-
.زكرملايفيطرش

.روفلاىلعمهنمققحتأسً؟اقح-
تسيلاهمدةرمزنأتدجونإلمأةبيخيأببصتال،نكل-

.يـبلسب
.رظتناوهليمزلوهذنعّربعييذلاتمصلاىلإيراهعمتسا
؟يـبلسباهنأتفرعفيك-
؟حيرشتلامسقيفينيفاوتلتقولانمكمزليمك-

تاقوأيفلمعمهيدلسيلنيذلانوفظوملاو،ةسداسلاةعاسلاتناك
نكل،ةرتفلبقمهلزانمىلإاوداعدقنكيفدناسىفشميفةيفاضإلالمعلا
ةبيبطلاتأرً.ائيضملازيالناكنيومزدوريتسريجكبتكميفرونلا
يرتفدنالمحياناككيفسبيلنبسإونسلينرلومتوننأةيسفنلا
:تأدبواهتاظحالمرتفدىلإترظنمث،امهتاظحالم

،رخآدحأيأنمرثكأاهدلاوتبحأاهنأوتفارنيرتاكينتربخأ-
حرجاممفينعلجركفحصلاهتحضفنيحةاتفدرجمتناكدقو
امببسباهنوجعزيبالطلاناك،ةسردملايف.اهكبرأواهفاخأواهرعاشم
يفنيرتاكتناكنيح.اهادلاولصفناةزيجوةرتفدعبو،فحصلاهبتكت
هيفتلتقيذلاهسفنتقولايفاهدلاوىفتخارمعلانمةرشعةعساتلا
يفعيمجلانكل،قيقحتلالهاجتّمتو،ىرخأتفتخاونغريبيفةأرما
رحتنامثنيتأرملالتقيذلاوهاهدلاونأنونظياوناكاهجراخوةطرشلا
نأنيرتاكتررق،اهدنع.عوضوملااذهنمصلمتلانمنكمتيملهنأل
.اهيبألمقتنتومئارجلانعفشكتوةطرشللمضنت



يأنودينينثالانميأنكيمل...اهرظننيومزدوريتسريجكتعفر
.بسحفاهنابقارياناك...تاظحالم

:نيومزدورتلمكأ
بلطبتمدقت،قوقحلايفةداهشىلعاهلوصحدعب،اذل-

ةحفاكمةقرفيفاهفيظوتمتاهتابيردتاهئاهنإدعبو،ةطرشلاةيلكبقاحتلالل
تاقوأيفاهدلاوةيضقةعجارمبةرشابمتأدبثيح،نغريبيفمئارجلا
لقنلابلطبنيرتاكتمدقتف،هفاقيإوكلذنعفشكلامتىتحاهغارف
؟حيحصاذهأ.تاشرحتلاةدحوىلإ

:نسلينرلوملاق
.حيحص-
قلعتيقيقحتيأنماهبارتقامدعىلعديدشتلامتدقو-

ريراقتعجارتتناكامنيبو.ةلصتاذاياضقةساردبتأدبكلذل،اهدلاوب
لالخهنأوهومامتهاللريثمفاشتكاىلإتلصوت،نيدوقفملاصاخشألا
نمضتادوقفمءاسننعغالبإلامت،اهدلاوءافتخاتلتيتلاتاونسلا
ىلإلصوتلل،نكل.دنالتيهينوأءافتخاعمهباشتطاقنةدعلمحتفورظ
نلاهنأملعتتناكدقو،ةدعاسملاىلإةجاحبنيرتاكتناكمدقتيأ
هيدلصخشكارشإتررق،يلاتلابو.نغريبيفةدعاسملاهذهىلعلصحت
ةنبايأ-اهنأدحأملعينأنودنمةيضقلايفنيلسلستملاةلتقلابةربخ
.رمألاءارو-وتفار

.يتسريجكتلمكأامنيبءطببهسأركيفسبيلنبسإسوبيركطباضزه
ةقرفيفلوهيراهققحملاىلعاهرايتخاعقو،بوؤدلمعدعب-

راعتسملامسالاباهتعقووةلاسرهلتبتكف،ولسوأيفمئارجلاةحفاكم
تاداهشةدعيفروكذمجلثلالجرنألو،هلوضفريثتلجلثلالجرضماغلا
تاظحالميفًاروكذمجلثلجركانهنأامك،ءافتخالااياضقبةقلعتم
ةحفاكمةقرفتنلعأنيح.نكيرلوألبجيفلتقلاةميرجلوحاهدلاو
تمدقتءاسنللةيلضفألاعمققحمىلإاهتجاحنعولسوأيفمئارجلا
ىلعتلصحدقتناكاهنإتلاقدقو،ةلباقمءارجإلاهتوعدتمتو،بلطب
.ىتحسلجتنألبقةفيظولا

ًائيشالوقيملنيرخآلانيلجرلانأامبنكل،ًاليلقنيومزدورتتمص
:تلمكأدقف

.هعملمعلاولوهيراهبكاكتحاللنيرتاكتعسلوألامويلانم-
نأاهيلعلهسلانمناكةيضقلاولوهنعهفرعتتناكاملكعمو



تنكمتلوهةدعاسمبو.اهدلاوءافتخاونغريبهاجتابهكرحتوهيلعرطيست
.يونيفيفةجالثيفًاضيأاهدلاوةثجىلعروثعلانم

.اهتراظنيتسريجكتلازأ
عونلااذهنمةبرجتنأمهفللايخلانمريثكلاامكمزليال-

ثالثتنظنيحدشأرتوتلاحبصأدقف،ةيسفنلعفةدرساسألكشت
...مثنيسيلتيفراديإ،ًالوأ.لتاقلاتفرعاهنأتارم

:اهتاظحالمرتفديفتثحب
مهنأدعباميففشتكتل؛بوتسفرآةياهنلايفو،ركيببيليف-

،اهسفنببوتسنمفارتعاىلعلوصحلاتلواح.أطخلاصاخشألااوناك
،هءاروىعستيذلالجرلاسيلهنأتكردأنيحةركفلانعتلختاهنكل
بغرتملاهنإتلاق.نوبرتقياهءالمزتعمسنيحناكملانمتبرهمث
ةطقنلاهذهىتح.يناجلاىلعفرعتلايهو؛اهتمهممتتىتحفقوتتنأب
ىلإتداعدقف،ةيسفنةلكشميأنميناعتالاهنإلوقننأاننكمي
يفةقحمتناكدقواهبقعتيسلوهنأنمةدكأتمتناكثيحيونيف
اميفهدشرتامنيباهلعمتسيهلعجلهحالسنمهتدرجرهظنيحو.عقاولا
.قيقحتلايفدعباميفهلعفهيلع

.كارعيأنودنمتملستسااهنأاننظ؟هحالسنمهتدرج-
.اهليراهةمجاهمهببساهمفيفحرجلانإتلاق-
ً؟ايسفنةضيرمقيدصتاننكميأ-
:ديكأتبنيومزدورتلاق
نيمويلةبقارملاتحتاهيقبننأيغبنيً.ايسفنةضيرمدعتمل-

ىلعنيرصمامتنكنإاهذخألدادعتسالاامكيلعكلذدعبنكل،نيرخآ
.اهبًاهبتشماهرابتعا

مامأللكيفسبيلنبسإىنحناىتحوجلايفةميخمةظحالمرخآتيقب
:ةلواطلاىلع

؟ةقيقحلالوقتتاربنيرتاكنأنينظتكنأكلذينعيأ-
.قيلعتلايننكميالو،يصاصتخانمضيوضنيالاذه-
؟ةصتخمريغككتلأساذإو-
:نيومزدوريتفشىلعةبضتقمةماستباتحال
.ققحملااهيأهنودقتعتامبداقتعالابرارمتسالامكيلعنأنظأ-

هراجىلإيعرشلابطلازكرمنمةريصقلاةفاسملاملوهنرويبىشم



.نافيرتنمةرايسلابيراهلصوىتحبأرملايفرظتناو،حيرشتلامسق
ةثجرجيناكيذلاطارقألاعمءارضخلاسبالملابينقتلاملوهراوجبناك
.انهيراهاهيفناكةرمرخآيفًاديعب

:ملوههملعأ
.مويلاانهسيلنيسغلهدنول-
:ينقتلليراهلاق
.ناكملاانيرتنأكنكميً،اذإ-
...يرننأانلحومسملاريغنم-
؟كمساام-
.لوبورياك-
:ةطرشلاةقاطبرهظيوهويراهلاق
.كلحمسأانأ...لوبورايًانسح-
:بابلاحتفوهيفتكلوبورزه
مسقلانوكيامًابلاغف.انهًادحأتدجوكنألظوظحمتنأ-

.ةسماخلاةعاسلادعبًاغراف
.ةرثكبةيفاضإًاتاقوأنولمعتمكنأعابطنايدل-
:يفنلابهسأرلوبورزه
يفلمعلاببغرنانه.لجرايثثجلالكعموبقلايفسيل-

؟ايرتنأناديرتاذام...راهنلاءوض
.ثثجلاثدحأ-
ضاوحأةينامثيوحتةفرغىلإامهربعامهداقونيبابينقتلاحتف

ضوحلكناك.اهنيبقيضرممعمبناجلكىلعةعبرأ...ةرومغم
.يندعمءاطغبىطغم

ةئيلمضاوحألاو،ضوحلكيفعبرأ...لفسألايفانهاهنإ-
.لوحكلاب

.بترم-
المأًادمعمهفلاءاسأدقينقتلاناكنإةفرعمليحتسملانمناك

:باجأهنكل
.طالخنودنمةئاملابنوعبرأ-
؟ءيشلكاذهأً.اذإةثجنوثالثوناتنثا-
انهثثجلاىقبتةداع.ثدحألااهنكلةثجنيعبرأوحنانيدل-

.اهمادختسابأدبننألبقةنسةدمل



؟اهنورضحتفيك-
.انسفنأباهرضحناهضعبو،ةحرشملاءانفنمةرايسلاب-
؟بأرملاربعاهنورضحتو-
.معن-
؟اهدنعثدحياذامو-
ةدامنقحنمث،ذخفلايفًاحرجثدحنو،اهظفحن؟ثدحياذام-

.ةيقرولاتالجسلايفدوجوممقراهيلعةيندعمةقاطبعضنوةتبثم
؟ةيقروتالجسيأ-
يفاهظفحمتييتلاوةثجلاعميتأتيتلاةيقرولاتالجسلا-

ةدحاوو،ديلاعبصإبةدحاوو،مدقلاعبصإبتاقاطبلاىدحإتبثن.بتكملا
متييكلاهعطقننيحىتحمسجلاءاضعأليجستلواحنو،نينذألاىدحإب
.تقولانيحينيحناكمإلاردقاهضعبعمةثجلالماكقرح

؟ماظتنابةيقرولاتالجسلاعمثثجلانونراقتأ-
متيثثجلامظعم.ثثجلالقننسانكلاحيفطقف؟نراقن-

نيحنغريبومياهدنورتووسمورتيفتاعماجلادوزـنلولسوأيفانهاهظفح
.يفكياماهيدلنوكيال

،هدوجويغبنيناكامًاصخشانهدجننألمتحملانمً،اذإ-
؟كلذكسيلأ

.مهتيصويفدهعمللمهثثجباوعربتانهعيمجلا.ال-
:ضاوحألادحأبناجىلإينحنيوهويراهلاق
.هيفركفأتنكاماذه-
؟اذام-
ركفتنأكديرأوًايضارتفاًالاؤسكلأسأس.لوبوراينآلاعمسا-

؟موهفم...بيجتنألبقًاديج
.ةعرسبهسأرينقتلازه
:يراهفقو
هذهلوخدةيحالصبعتمتيصخشموقينأنكمملانمله-

ةيندعمةقاطبعضيو،ليللايفبأرملاربعانهىلإثثجراضحإبفرغلا
نمةيلاعةجردبضرتفنوضاوحألادحأيفةثجلاعضيمث،فئازمقرعم
؟هفاشتكامتينلهنأتالامتحالا

.طارقألافصىلعهعبصإررموهسأركحمثلوبورياكددرت
ً.احوتفمملوهمفناكامنيبىرخألمدقنمهنزويراهلقن



.كلذلوصحعنمينأنكميءيشنمام-
؟كلذلوصحعنمينأنكميءيشنمام-
:ةعرسبكحضويفنلابهسأرلوبورزه
ً.امامتنكممهنإ...قالطإلاىلع،ال-
.نآلاثثجلاهذهةيؤرببغرأ،ةلاحلاهذهيف-
:ليوطلايطرشلاىلإهرظنلوبورعفر
؟نآلا؟انه-
.رسيألابناجلانمفلخلانمءدبلاكنكمي-
.حيرصتىلعلوصحللامدحأبلاصتالاّيلعنأنظأ-
نوكتسفلتقةميرجبقيقحتلاةيلمعليطعتديرتتنكنإ-

.انفيض
:هينيعىدحإلوبوركرف
؟لتقةميرج-
؟جلثلالجربتعمسأ-
ةركبلانمةقلعملالسالسلاوحنىشمورادتسامث،نيترملوبورشمر

لصوو،ةعفترمةعقعقًاردصمضاوحألاىلإاهبحسوفقسلايفةيلآلا
،طغضودعبنعمكحتلازاهجكسمأمثضوحللةيندعملاةفاحلابنيفاطخلا
عافترالابةفاحلاتأدبامنيب،فافتلالابلسالسلاتأدبوةركبلاتعقعقف
بناجلاىلعًاتبثمو.ملوهويراهتارظناهتعبتاميف،ضوحلانعءطبب
ىرخألاتحتةدحاو؛نيتيقفأنيتيندعمنيتعطقتيبثتمت،ةفاحلليلفسلا
ةثجكانهتناكيزكرملالصافلايـبناجىلعو.ةيدومعةعطقبنيتلوصفم
دوسألاحرجلاعابطنالااذهززعدقو،ةبحاشلاباعلألاهبشتةيراعءاضيب
ينقتلاطغضكرولاىوتسمىلإثثجلاتلصونيح.ذخفلاىلعليطتسملا
لوحكللقيمعلاتوصلاعامسنماونكمتتمصلايفو،فاقيإلارزىلع
.ءاضيبلاةيضرألاتاذةفرغلايفددرتييذلاةطقاستملا

:لوبورلاق
ً؟اذإ-
.ةيلاتلا.ال-
.رواجملاضوحلانمةديدجثثجعبرأرهظتلتاءارجإلاينقتلاررك
.يفنلابهسأريراهزه
مهفءاسأيذلالوبورامأ.يراهلفجأةثلاثلاةيعابرلاترهظنيح

:اضربمستبادقفيراهلعفةدر



؟اذهام-
.سأرنودنمةأرماىلإيراهراشأو
ةلماكانثثجنوكت.ىرخألاتاعماجلاىدحإنماهتداعإتمتامبر-

.ةداعلايف
ريغلكشبًابلصماوقلاوةدرابتناك.ةثجلاسملويراهىنحنا

اهدجوفةعوطقملاةفاحلاىلعًاعبصإررم.ةتبثملاةداملاببسبيعيبط
ً.ابحاشمحللاوةمعان

ً.امعانًاراشنممثيجراخلافرطللًاطرشممدختسن-
.ههجاوتلاهبحسوىنميلاةأرملاعارذبكسمأو،ةثجلاوحنيراهىنحنا

:لوبورخرص
؟لعفتاذام-
:رخآلابناجلاىلعفقيناكيذلاملوهيراهلأس
؟رهظلاىلعًائيشىرتأ-
:هسأرملوهزه
.ملعكودبي...مشو-
.ملعيأ-
ةيسامخةمجنعمرمحأورفصأورضخأ.ةركفىندأيدلتسيل-

.طسولايف
:اهعقوملتداعيتلاةأرملاكرتيوهويراهلاق
...اهبعربتامًادحأنكل،اهتثجبعربتتملةأرملاهذه...ايبويثأ-

.نوسرتوأايفليساهنإ
شمرنإامءيشءافتخاىنمتيناكولامكشمريلوبورياكيقب

.رثكأ
:هفتكىلعًادييراهعضو
ثثجللةيقرولاتالجسلاىلإلوصولاهنكميصخشنعثحبا-

.نآلايدرفمبىقبأنأديرأ.اهنيبثحباو
:ملوهلأس
.ةحارصباذهمهفيننكميال؟ثدحياذام-
.لواحوهفرعتكنأنظتتنكاملكسنا.لواح-
؟ثدحياذامنكلً،انسح-
.جلثلالجرنمبرتقناننأىلوألا:ناتباجإكانه-
؟ىرخألاةباجإلاو-



.يردأال-





جلثلالجر
تطقاستً،احابصةرشعةيداحلاةعاسلادنع،جلثلاطقاستموييف

كيارموريفجورملاولوقحلاتزغونوللاةميدعءامسلانمةريبكجلثفدن
.يجراخلاءاضفلانملوطسأك

يفلزـنممامأالوروكاتويوتلاهمأةرايسيفهدحوًاسلاجسايثامناك
،لزـنملالخادهمأهلعفتامعةركفىندأهيدلنوكتنأنودنمنيفولوك
ًاليوطًاتقوتقرغتسااهنكل،ًاليوطًاتقوقرغتسينلرمألانإتلاقدقف
ةرايسلاعايذمناكو،ليغشتلاةحتفيفحيتافملاتكرتدقتناكً.ادج
لزـنوةرايسلابابحتف.يلودتايتفلاةقرفل"ونساذردنأ"ةينغأبحدصي
نمةنفحبكسمأوىنحناف،جلثلاببسبلزانملانيبيعيبطريغًاتمصدجيل
.جلثةركاهنمعنصيلاهطغضوءاضيبلاةداملا

سايثام"هوعدو،ةسردملاةحابيفجلثتاركمويلاهيلعاومردقل
ةيوناثلاةسردملاهركيناك.أ7فصلايفهؤالمز..."يدثيتملحنودب
سردلوأدعبأدبدقرمألاناك.رمعلانمةرشعةثلاثلايفهنوكهركيو
ًاقفو.نييدثاتملحهيدلتسيلهنأاوفشتكانيح،ةيضايرلاةلاصلايفهل
همأنملكهربخأو،هصحفباوماقدقوً،ايثارونوكيدقرمألانإ،بيبطلل
ةملحيأهيدلنكتملةريغصهمأتناكنيحيفوتيذلااهدلاونأهيبأو
سايثامدجو،هتدجروصتاموبلأدحأدهاشيناكنيحهنكلً.اضيأيدث
تناكو،ٍراعهردصو،ًالاورساهيفيدتريداصحلامسوملالخهدجلةروص
.نييدثاتملحهيدل

اهيمرديريناك.هيدينيبربكأةوقبجلثلاةركىلعسايثامطغض
ررقف،همجاهيلدحأكانهنكيملنكل،هملؤتلةديدشةوقبامصخشىلع
بناجىلإجلثلايفجلثلاةركعضو.تاركلاهيلعيمريلصخشعنص
لوحهناروددعب.اهضعبعمجلثلاتارولبكسامتتلاهجرحديأدبوبأرملا
رمتسا.ينبلاجلثلانمًاراثآةفلخمهنطبىلإةركلاعافترالصوجرملا
ً،اضيأةريبكىرخأةركبأدبرثكأاهعفدهناكمإبدعيملنيحو،اهتجرحدب
ناك.ىلعألايفهعضيلقلستوسأرلاعنصوىلوألاةركلاقوفاهعفرمث
ردصتتناكثيح،لزـنملايفذفاونلاىدحإبناجىلإًافقاوجلثلالجر
لجريـبناجبامهقلعو،حافتلاةرجشنمنينصغرسكف،تاوصألاضعب
ًاددجمقلستويمامألاملسلادنعىصحلاضعبنعًاثحبرفحمث،جلثلا



سأرلوحهيذخفعضو،اهدعب.ةماستباللىصحلانمًاطخونينيععنصيل
.ةذفانلالالخنمرظنيلهيفتكىلعسلجوجلثلالجر

ولامككرحتيوهوهينيعًاضمغمٍراعلجرفقو،ةءاضملاةفرغلايف
ةدوجومةراسنأفرعهنكلةيؤرلانمسايثامنكمتيمل.صقريناك
.همأ...هعم

.هيقاسنيبدربلابرعشو،جلثلالجرسأرلوحهيذخفسايثاممكحأ
لوحدودشمذالوفلانمًاكلسنأولامك،سفنتلاىلعًارداقدعيمل
.هترجنح

.نييدثاتملحهيدلنكتمليذلالجرلاردصبسايثامقدح
.سايثامبناقدحتاتناكنيتللاهينيعحتفدقل...لجرلافقوت،ةأجف
ًاسلاجىنحناو،جلثلالجررهظنعقلزـناو،هتضبقسايثامىخرأ

هنوربخياوناكًامئاد..ً.ايكذًايبصناك...روديهنهذناك.رظتنيرأفلاكءودهب
هلاقاماذه...ةزاتممةيلقعتاردقعمنكل...بيرغهنإنولوقيو...كلذب
دمأذنماهبتريناكةيجحأعطقك...نآلاتمظتناهراكفألكً،اذإ...هتذتاسأ
ال...ةلمتحمريغوةموهفمريغلازتالترهظيتلاةروصلانكل.ليوط
.ةحيحصنوكتنأيغبني...ةحيحصنوكتنأنكمي

.هثاهللسايثامتصنأ
همأةدورب...مظتناءيشلك...وتللكلذفرعدقل...ةحيحصتناك

تاديدهت...اهعمسدقنوكينأنكميالهنأانظيتلاةثداحملا...هدلاوعم
لجألامنإو،بسحفهلجألىقبتيكلسيلهمألهتالسوتوةسئايلاهدلاو
موبلأيفهدج.ةرملاهمأةكحضو؟كلذكسيلأ...لفطامهيدل...سايثام
نإهفصنمنايتسلاقنيحسايثامقدصيملعبطلاب.همأبذكوروصلا
ناكنايتسنأل؛هتمعهتربخأامبسحةبضهلاىلعشيعيقشاعاهيدلهّمأ
هتطقنيمويدعبنايتسدجونيحىتحالوً،ائيشمهفيالو،نيرخآلاكًايبغ
.ةسردملاملعةيراسىلعأنمةقونشم

...سايثامنأنظيناكهابأّنأسايثامسحأ.فرعيهوبأنكيمل
لضفيس.هلتقيساذهف..ً.ادبأ...هنباسيلهنأًادبأفرعيالنأبجيو،هنبا
...تومينأديري...هديريامًامامتاذه،معن.كلذنمًالدبتوملاسايثام
.ءيشلك...ونايتسوةسردملاوهمأنعدعتبينأديري...لحرينأديري
.ةرايسلاىلإضكروجلثلالجرلكروضهن

.هعم...تومتس...هعماهذخأيس
اهلوخدنمًابيرقتةقيقدنيعبرأدعببابلااهلحتفو،همأتجرخ



.لزـنملا
:هتلأس
؟بطخلاام-
.هتيأردقل-
اهتعمساهنأركذتتمل،هتوصيفبعرلابةئيلمةداحةربنكانهتناك

مامأةبنكلاىلعاهجوزويهاهنيبًاروشحمًاريغصًالفطناكنأذنم
اهقانعنعفقوتدقف،ريغتيهتوصأدب،نآلاو.هينيعىلعهاديوزافلتلا
بكريسامًامويو،تانبلاوتارايسلاتاكرحمبمامتهالابأدبو،مونلالبق
ً.اضيأاهكرتيونهنمةدحاوعمةرايس

:هريدتولاعشإلاةحتفيفحاتفملالخدتيهوتلاق
؟هينعتيذلاام-
...جلثلالجر-
نمرعذلااهيلعرطيسامنيب،كرحملانمةباجتسايأكانهنكتمل

جاجزلاربعتقدح،هفرعتالاماذه؟ىشختتناكمم...راذنإقباسنود
؟ةيراطبلاتغرفلهً،اددجمحاتفملاترادأويمامألا

حاتفملاريدتو،ّدحىصقأىلإنيزـنبلاةساودىلعطغضتيهوتلأس
:هرسكتساهنأترعشاهنأةجردلةوقوسأيب

؟جلثلالجرلكشناكفيك-
.هتباجإىلعىغطكرحملاتوصنأالإ،اهباجأ
جلثلايفتالجعلاتلزغف،ضبقملاتتلفأو،ةكرحلالّدبمةراستكرح

ترادامنيبًابناجتقلزـناةرايسلانأالإ،ةعرسلانمتداز.معانلا
.تلفسألاىلإتلصوىتحتاراطإلا

.عارسإلاانيلع...انرظتنيكدلاو-
ةرملللوقيرابخأعيذمكانهناك،توصلاتعفرو،عايذملاتلّغش

ةليللارتراكيميجىلعبلغتدقناغيردلانورنإمويلاكلذيفةئاملا
.ةيكيرمألاتاباختنالايفةيضاملا

توصبتلاقوةآرملاىلإترظنفىرخأةرمرخآًائيشيـبصلالاق
:عفترم

؟هتلقيذلاام-
يهوعايذملاتوصتضفخأفً،اضيأهعمستملاهنكلهلاقامداعأ

نيطيرشكفيرلاربعناقفدتينيذللارهنلاوسيئرلاقيرطلاوحنهجتت
نيدعقملانيبمامألاىلإئكتمهنأتكردأنيحتلفجأ.نينيزحنيدوسأ



النأمهملانمناكولامكاهنذأيففاجسمهكهتوصادبو،نييمامألا
.دحأامهعمسي

.تومنس-
.اهبرضمث

ةدريأهمأىلعُدبتملامنيب،هقحستلاهسأررخؤمةعفارلاتبرض
تزفق.ةثلاثوةيناثةرماهبرضف،اهدعقميفامًاعونتسبيتامنإو،لعف
نعردصينأنودنمحباكملاةساودنعهمأمدقتقلزـناامنيب،ةرايسلا
ةعبارلاةبرضلادنع.اهغامديفمالكلازكرممطحتامبر...توصيأهمأ
ناكهنكل،اهتعرستدازومامألاىلإةرايسلاتردحناو،راهنياهسأربرعش
،سيئرلاقيرطلاالوروكاتويوتلاهمأةرايستربع.اهيعوتدقفاهنأملعي
؛ةرايسلاةعرسنمجلثلاأطبأ.رخآلابناجلاىلعلوقحلاربعتقلطناو
دوسألارهنلاىلإتقلزـناوءاملابتمطترامث،فقتليفكيامبسيلنكل
،رودتاهلعجيورايتلااهفذقينألبقةظحللتفقوتو،ةرايسلاتلام.عساولا
قفدتوذفاونلابناوجوضباقملاربعولكيهلاوباوبألاربعءاملابرستامنيب
نكل،سيئرلاقيرطلاىلعةرايسلحولو،ةذفانلانمسايثامرظن.ةقرب
متمتتهمأعمسةأجفو،اتويوتلايفعفتريءاملاناك.هوريملمهنأودبي
يفمدلابخطلملااهرعشتحتةغيلبلاحورجلاىأرو،اهيلإرظنف،امءيشب
عافترالابهايملاتأدبامنيب،نامألامازحتحتكرحتتتناك.اهسأررخؤم
ديرينكيمل...ديازتيهرعذبرعشيذلاسايثاميتبكرىلإلصتلةعرسب
ةعفارلابةيبناجلاةذفانلامطح.ةقيرطلاهذهبسيلو...نآلاسيل...توملا
هسفنرشحو،دعقملاىلعزفقمث،لخادللهايملاقفدتتوجاجزلامطحتيل
.لخادللةقفدتملاهايملاوةذفانلاىلعأنيبهقيرطقشيلةذفانلاةحتفيف
مثً،اديعبفرجنيءاذحلابسحأو،همدقىولف،ةذفانلاراطإبهؤاذحقلع
سيئرلاقيرطلاىلعفقوتتةرايسىأر.ةفضلاهاجتابةحابسلابأدبوررحت
.رهنلاهاجتابجلثلاربعامهقيرطناقشيواهنمنالزـنينيصخشو

ملاذل؛رومألانمريثكلايفًاديجناك..ً.اديجًاحابسسايثامناك
ةفضنمبرتقافةسبايلاىلإهرجوهايملايفلجرضاخ؟هنوبحياونوكي
امنإو،فوقولاىلعًارداقنكيملهنألسيل،جلثلاىلعسايثامطقس.رهنلا
هلأسيًاجاتهمًاتوصعمسو،هينيعضمغأ.هلعفيامىكذأاذهنأفرعهنأل
نمنونكمتيدقفدحأكانهناكنإ...ةرايسلايفرخآدحأكانهناكنإ
ً.ادكأتمناكنإتوصلاهلأسفً،ايفانءطببهسأرسايثامزهف،هذاقنإ

ةأرملاسأريفتايذألاو،ةقلزلاقرطلاةلاحلثداحلاةطرشلاوزعتس



مل،عقاولايف.ءاملاباهمادطصاوقيرطلانعةرايسلافارحناىلإةقراغلا
ةمدصلانأامك،لوقعملاديحولاريسفتلاهنكل،تررضتدقةرايسلانكت
ىلإنيلصاولالوأهلأسنيحيـبصلاباوجلديحولالوقعملاريسفتلايه
يفهللاقوةرايسلايفرخآدحأكانهناكنإتارمةدعثداحلاناكم
:ةياهنلا

.يدحوانأ...بسحفانأ،ال-

:تاونستسدعبسايثامررك
.يدحوانأ...بسحفانأ،ال-
يتلافصقملاةلواطىلعةينيصعضيوهراوجبفقاولايـبصلالاق

:ةظحللاكلتىتحهدرفمباهلغشيسايثامناك
ً.اركش-
ىتحًامظتنمًابيحرت...نغريبيفبطلابالطبًابحرملطهيرطملاناك

.عيبرلا
:يـبصلالأس
ً؟اضيأانهديدجتنأ-
.ةنيخثلالجعلامحلةعطقعطقيهنيكسسايثامدهاشو
.هسأرزه
؟ولسوأىلإبهذتملأ.دنالتسوأنمةنكلكيدل-
.ولسوأىلإباهذلاديرأال-
؟الَِمل-
.كانهًادحأفرعأال-
ً؟اذإانهفرعتنم-
.دحأال-
؟كمساام.انهًادحأفرعأالًاضيأانأ-
؟تنأو.نيسغلهدنولسايثام-
؟نكيرلوألبجىلإتدعصله.نيسيلتيفراديإ-
.ال-
،تيليجفسكيفدناسونيولفونكيرلوألبجىلإدعصدقسايثامناك

ةحاسلاونيغنينيملاغروتوتيغروتيكسيفىلإةيدؤملاةقيضلاتارمملالخدو
يفبرشو،كامسألاضوحيفرحبلادوسأوقيراطبلاىأرو،ةسيئرلا
يكسإقيرفىأرو،بأرمةعاقيفةديدجةقرفلعمتساو،نيوتسليسيو



تقولادجودقسايثامناك.نارببعلميفمدقةركةارابمرسخينارب
...بالطلانمءاقدصأعماهبموقينأيغبنييتلاءايشألاهذهلكبموقيل
.هدرفمب

.ىلوألاةرملااهنأًارهاظتمً،اددجمراديإعمةلوجلابماق
اذهنمهبرقتبوً،ادجيعامتجاصخشراديإنأسايثامفشتكامث

.رومألاعيمجبلقيفهسفنسايثامدجويعامتجالاصخشلا
يفنغريبةنيدملًايديلقتًامسالمحيبلاطةقشيفلفحيفاناك

نيتاتفراديإاعددقو،بطلابالطليونسلافيرخلالفحلةقباسلاةيسمألا
اتناكو.امهرعشناعفرتو،نيدوسأنيناتسفنايدترتنغريبنمنيتليمج
راديإلأس.سايثاموراديإنيبرودييذلاثيدحلااعمستلمامأللناينحنت
:سايثام

؟بطلاةساردترتخامل-
؟كنعاذام.لضفأًاناكمملاعلالعجل-
:نيتاتفلازمغيوهوراديإباجأ
.لاملاينجل-
:سايثامبناجىلإسلجتامهادحإتناك
؟كمدةرمزام.مدلابعربتةقاصلكيدل-
؟نيلعفتاذامً،اذإ.يـبلسب-
؟ةردانمدةرمزتسيلأ؟يـبلسب.اذهنعملكتنالانعد-
؟تفرعفيك.ىلب-
.ةضرممكبردتأانأ-
:سايثاملاق
؟ةنسيأيف.ديج-
.ةثلاثلا-
؟نيصتختساذامبتركفأ-
.اذهنعملكتنالانعد-
.هذخفىلعًاديتعضومث

.ريرسلاىلعةيقلتسميهوتاعاسسمخدعباهسفنةرابعلاتررك
.لبقنميلاذهثدحيمل-
:هدخىلعتتبروتمستبا
؟يـبتسيلةلكشملاً،اذإ-



:مثعلت
.ال؟اذام-
:تكحض
؟ةبسانملابهذهللصحاذام.هابتنالانسحوفيطلكنإ.عئارتنأ-
.هردصتصرقو
.عئارودوسأوفرقمءيش؛طبهيدوسأءيشبسايثامسحأ
.اذكهتدلودقل-
؟ضرموهأ-
.دلجلابلصتوونيرةرهاظعميتأتاهنإ-
؟اذام-
.بلصتتدسجلايفطبرلاةجسنألعجييثاروضرمهنإ-
؟ريطخوهأ-
.ءودهبهدسجىلعتتبرو
:سايثاممستبا
،ءاضيبحبصتوكيمدقوكيديعباصأدربتنأينعتونيرةرهاظ-

...أوسأفدلجلابلصتامأ
ً!اقح-
يفتختوةرشبلاسلمتفدلجلادشتةبلصتملاطبرلاةجسنأ-

.ديعاجتلا
ً؟اديجاذهسيلأ-
ً:اددجماهديبسحأ
نأولامكلقتيتلاهجولاريباعتةقاعإبةدودشملاةرشبلاأدبت-

.عانقيفبلصتيكهجو
ىلعةرداقيدوعتالوً،اضيأكاعارذتقولارورمعمو،كاديينحنتف

كقنخيامنيب،كارحلاىلعةرداقريغتنأوةفقاونيقبت،ةياهنلايفو.اهدرف
.كدلج

:تسمه
.عينشتومكرمألاودبي-
نيعنامتأ.نونجللملألاكعفدينألبقراحتنالايهةحيصنلضفأ-

؟ريرسلاةفاحدنعءاقلتسالا
ةليسوداجيإو،ديزملاةفرعمل؟كلذكسيلأ،بطلاسردتاذهل-

.شيعلل



.ريرسلاةفاحدنعفقيوضهنيوهولاق
.تومللبسانملاتقولافرعأنأوههديرأاملك-
مسقيفًاروهشمنيسغلهدنولسايثامًاثيدحلهؤملابيبطلاناك

هئالمزنملكهفصودقو،نغريبيفدنالكوهىفشميفةيبصعلاضارمألا
رخآتناكو.ديجعمتسموريكفتلانسحوؤفكصخشهنأىلعهاضرمو
ضارعأنمنوكتشيىضرملبقتسيناكثيحً،اريثكهدعاستتافصلاهذه
درجمكلذناكف،ءافشلابلمأيأنودنمًابلاغوً،امومعةثورومةعونتم
نمنوناعيىضرمنوريءابطألاناكنيح،ةردانتالاحيفو.مهنعفيفخت
أدبيذلادودولاباشلابيبطللمهنولوحيًامئادمهنإف،دلجلابلصت
نسآىليلهتءاج،فيرخلاةيادبيفو.ةعانملاملعيفصصختلابريكفتلاب
لوأناك.ملألانموكشتوةبلصتماهلصافمتناكيتلاامهتنباعماهجوزو
ىليلنكل،يـبلصتلاتارقفلاباهتلانميناعتاهنأسايثامهيفركفام
سايثامذخأ،اذل.امهيتلئاعيفمزيتامورضارمأكانهنأادكأاهجوزونسآ
.ةاتفلانموامهنممدتانيع

ثالثاهأرقدقو.هبتكميفًاسلاجسايثامناك،جئاتنلاتتأنيح
ةجيتنتناك.عئارلاودوسألاوهسفنفرقملاروعشلاهلدوعيلتارم
تارقفلاباهتلاداعبتسانكميثيح،ةيبطلاةيحانلانمةيبلستارابتخالا
ناكو.ةاتفللدلاوكنسآديسلاداعبتسانكميامك،ضرمللببسكيـبلصتلا
ىأردقناك.فرعتنسآىليل...فرعتاهنكلوفرعيالهنأملعيسايثام
لجرلاعملازتالأ.مهتثالثنممدتانيعبلطنيحضبقنياههجو
يهام؟همامأريبكجرمعملصفنملزـنميفشيعيأ؟ودبيفيك؟رخآلا
تناكاهنأةاتفلافشتكتسىتموفيكو؟هيدليتلاةيرسلابويعلا
؟ةبذاكلاةطقاسلاهذهباهتايحلاوطةعودخم

دقف،هبتكمىلعءاملاسأكعقوأهنأكردأو،قاروألاىلإسايثامرظن
ىلإدتميدربلابرعشو،هيقاسىلعرشتنتةريبكةللبمةعقبكانهتناك
.هسأرهاجتابعفتريوهتدعم

يهوهتركشف،ةيبطلاةجيتنلا...ةجيتنلاباهملعأونسآىليلبلصتا
...ةليوطةرتفلفتاهلاىلإسايثامقدح.ةملاكملاايهنأمث،حايترالابرعشت
هريرسلقيضلاشارفلاىلعًايقلتسميقب،ةليللاكلتيف.اههركيمك،هللااي
ملوهينيعمامأتصقارتفورحلانكل،ةءارقلالواحف،مونلاىلعرداقريغ
نملماكلابءاضيبتحبصأيتلاهمدقعبصإيفةربإزرغف،زيكرتلاعطتسي
ةداسولابههجوىطغ،ةياهنلايف.ساسحإيأهيدلناكنإىريلديدج



.يدامرلانوللابليللاءامسنوليلراهنلاءوضرهظىتحىكبو

اهادحإوً،اراشتنارثكألاةيبصعلااياضقلانعًاضيأًالوؤسمسايثامناك
يذلايطرشلافقو،صحفلادعب.نغريبةطرشزكرمنميطرشبقلعتت
ةحئارعمدسجلاةحئارعامتجانكل.هبايثىدتراورمعلافصتنميفناك
.ردخلابهباصأةرومخملاسافنألا

:هعابتأدحأسايثامناكولامكيطرشلارسفتسا
ً؟اذإ-
ةيذأتمكمدقلفسأيفباصعألا.باصعألاباهتلالحارمىلوأ-

.ساسحإلانمففخيامم
؟لمثيننأولامكيشملابتأدبيننأنظتاذهلأ-
؟وتفارايكلذكتنأله-
لصيوهدسجيفمدلارشتنيلهصيمقرارزأقالغإنعيطرشلافقوت

:ةرارحلانازيميفقبئزلاعفتريامك؛هتبقرىتح
؟ريقحلااهيأهتلقيذلاام-
تررمتسااذإ.باصعألالالتعابببستيبارشلانمريثكلاً،امومع-

فوكاسروكبتعمسأ.ةمئادلاغامدلاتايذأرطاخملضرعمتنأفبرشلاب
اهمساتعمسنإكنأل؛اهبعمستالنأىنمتنانعد؟عمستملأ؟وتفاراي
رظنتنيح.مسالااذهلمحتًادجةئيسةمزالتمبًاطبترمنوكيةداعاذهف
يننكل،بيجتسمبفرعأالانأفًانمدمتنكنإكسفنلأستوةآرملاىلإ
نآلاتوملاديرألهً:ايفاضإًالاؤسةلبقملاةرملايفكسفنلأستنأحرتقأ
؟تقولانمديزملاديرأوأ

جرخوهمتشمثبيبطلاءادريدترييذلاباشلاوتفارتريغصحفت
.هءاروبابلاقفصو

نأهناكمإبناكنإهلأسوسايثامبوتفارلصتا،عيباسأةعبرأدعب
.هاريويتأي

:سايثاملاق
ً.ادغ-
.ئراطرمألا.عيطتسأال-
.ي.أىلإهجوتً،اذإ-
نأنودنممايأةثالثلريرسلايفتيقب.نيسغلهدنولينعمسا-

يستحأتنكنإةحارصبينلأسيذلاديحولاتنأ...كارحلانمنكمتأ



سيل...تومأنأديرأال...الو...كلذلعفأانأ،معن.بارشلانمريثكلا
.دعب

ملنكل،هتحئاروةمامقلاةحئاراهنمحوفتوتفارتريغةقشتناك
.لزـنملايفماعطيأكانهنكيملذإ؛ماعطلاةحئارحفت

:ءوضلاوحنًايلاعةنقحعفريوهوسايثاملاق
ً.اددجمكيمدقىلعفوقولاىلعكدعاسيس.1بنيماتيفاذه-
:وتفارتريغلاق
ً.اركش-
.مونلايفطغيناكقئاقدسمخدعبو
تاذةاتفعموتفارلةروصبتكملاىلعدجيل،ةقشلايفسايثامىشمت

املروصكانهتناك،رادجلاىلعبتكملاقوفو.هيفتكىلعنكادرعش
،سايثاماهيلإقدح.روصلانمريثكلا...مئارجحراسمنوكتنأبجي
...ةلتقلا...نينقتمريغاوناكمك...يهلإاي...ليصافتلاصحفتو،اهضعببكسمأو
تاودأبحورجاهيدليتلاثثجلاىلعًاصوصخ؛ةظوحلممهؤاطخأتناك
ريراقتدجيل،روصلانمديزملانعثحبوجاردألاحتف.ةنشخوةداح
دئالقلاوةيئاسنلاتاعاسلاومتاوخلاكةميقلاءايشألاضعبوتاظحالمو
عمًابلاغاهيفًادوجوموتفارتريغناك.اهأرقيتلافحصلاتاصاصقو
ضبقفيكوةلتقلاءابغنعاهيفملكتةيفحصتارمتؤمنمتاسابتقا
ً.اعيمجمهيلعضبقهنأحضاولانمناكهنأل؛مهيلع

.كانهلازيالسايثامدجيلوتفارتريغظقيتساتاعاستسدعب
.هنضحيفمئارجيريرقتعضيوريرسلاراوجبسلجيناك

متيالنأببغرتتنكنإلتقةميرجبكترتفيك،ينربخأ-
؟كيلعضبقلا

:هبرشيءيشنعًاثحبهلوحرظنيوهووتفارلاق
ً.ادبألمأتتالفًاديجققحملاناكاذإ.يذوفنةقطنمبنجت-
؟ديجققحمدوجوبكلذبمايقلاتدرأاذإو-
هلتقأسةميرجلادعبو،ةميرجلاباكترالبقققحملانمبرقتأس-

ً.اضيأ
:سايثاملاق
.طبضلابهيفركفأتنكاماذه.كحضم-

وتفارتريغلزـنملتارايزعضببسايثامماق،تلتيتلاعيباسألالالخ



ةايحلابولسأو،ضرملانعلوطملكشبوًاريثكاملكتو،ةعرسبىفاعتيذلا
هتنبا:ايندلاهذهيفوتفارامهبحأنيذللانيديحولانيئيشلانعو،توملاو
يذلايونيفيفريغصلاخوكلاو،همهفياللكشبهبحتضفريتلانيرتاك
مئارجنعًاريثكاملكتامك.ةنيكسلاداجيإهنكميثيحديحولاناكملاناك
نأهربخأوسايثامهعجشدقو،هتاراصتنالوحووتفاراهلحيتلالتقلا
ىرخأتاراصتنابلافتحالاهنكميو،بارشلاعمهعارصيفراصتنالاهناكمإب
.بارشلانعًاديعبيقباملاط

ناكرثكأراطمأورصقأمايأعم،نغريبيففيرخلارخاوألولحعمو
.هتطخزهجدقسايثام

.لزـنملايفنسآىليلبلصتامايألادحأحابصيف
ترهظأدقف،هتملاكمببساهلحرشامنيبهلتتصنأو،همساباهربخأ

بألاسيلنسآنايتسابنأنآلافرعيوهو،ةديدججئاتنةاتفلامدةنيع
بألانممدةنيعىلعلصحينأيرورضلانمو،ةاتفلليجولويبلا
اهلأسو.رمألابناملعيسنايتسابوةاتفلانأةرورضلابينعياذهو.يقيقحلا
.ةقفاومتناكنإ

.حوضولابرمأللحمسيلسايثامرظتنا
رمألاىقبينأيرورضلانمهنأنظتتناكنإاهنإاهللاقمث

.يمسرريغلكشبلصحيسكلذنكل؛اهدعاسيسهنإفًايرس
:مودصمصخشكتددر
؟يمسرريغ-
ةحارصلابةقلعتملاةيقالخألادعاوقلابمازتلاللرطضمانأبيبطك-

متهمانأيلاتلابو،تامزالتملانعًاثحبيرجأيننكل.كتنبايأضيرملاعم
اذهينيقالتنأةماتةيرسبوكناكمإبناكنإ.اهتلاحةعباتمبًاصوصخ
...ءاسملا

:شعترمتوصبتسمه
.كلضفنممعن...معن-
نكيرلوألبجةمقىلإمويللةيكلسةبرعرخآيـبكراً،انسح-

رطاخأاميردقتنأىنمتأً.ايشملوزـنلااننكميو،دحأانجعزينلثيح
.قولخميألءاقللااذهنعءيشيأيركذتّالأو،هب

.يـبقث!عبطلاب-
هيتفشعضوف،ةملاكملاتهنأنأدعبةعامسلابًاكسمملازيالناك

:سمهواهيلع



؟ةريغصلاةرهاعلااهتيأدحأكبقثيدقملو-

ىتحهلباقتساهنأاهلةقيدصتربخأدقاهنأبنسآىليلفرتعتمل
دعوملصألايفامهيدلناكهنألاهترجنحىلعطرشملاوجلثلاىلعتقلتسا
.ءاقللاببسركذتملامك،لوألاهمساىوسركذتملاهنكل.ءاشعلاىلع

؟ءيشيأتلقاذامل-
:ىليلتخرص
ً.ادجةيلوضفيهف،اهجعزأل-
مسابىليلهتربخأف،اهترشبىلعربكأةوقبداحلاذالوفلابطغض

.ءيشيألقتملمث،اهناونعواهتقيدص
ينوأءافتخاونسآىليللتقةميرجنعنيمويدعبسايثامأرقنيح

ًاجعزـنمناك،ًالوأ.ةطلتخمرعاشمبّسحأةفيحصلايفوتفارتريغودنالتيه
ةرطيسلادقفثيح؛هلططخامكمتيملرمألانألنسآىليللتقنم
،ىضوفلانمريثكلاىلإىدأاممرعذلاوبضغلاتابوننمةبونلالخ
ليلقلاووتفارةقشيفروصلابهركذاممريثكلاو،هتلازإمزلتاممريثكلاو
.ةلادعلاقيقحتوماقتنالابعاتمتساللتقولانم

هتعاجشهتناخدقف،يثراكهبش...أوسأناكفدنالتيهينوألتقامأ
رخأتهنأكردأدقفةثلاثلاةرملايفامأ.اهبابسرجنرينألبقنيترم
،وتفارةرداغمدعب.وتفارتريغهنإ...سرجلانرهريغصخشكانهفً،اريثك
اهنإتلاقينوأنكل.لخدووتفاردعاسمكهسفننعفرعوسرجلانر
ًارسرمألاىقبينأوتفارتدعودقف،وتفارهبتربخأامبهربختنل
.طرشملاباهديحرجىتحملكتتملو،امهنيب

دقف،هسفنبةيضقلالحررقوتفارتريغنأهتلاقاممسايثاممهف
!قمحألا...هتعمسءانبةداعإدارأ

ينوأنمصلختلابقلعتياميفهداقتنانكميامكانهنكيمل
عيطقتمتدقو،مدلانمًادجليلقلا...ةجضلانمًادجليلقلا...دنالتيه
مث،سيكيفعطقلالكعضوو،ةءافكوةعرسبشدلاةرجحيفاهدسج
،وتفارلهتارايزلالخ.ضرغلااذهلهعماهرضحأةريبكرهظةبيقحيفهعضو
تارايسلاوهلتقلامئارجيفةطرشلاهنعثحبتاملوأنأسايثامفرع
ةرجألاتارايستالحروةميرجلاحرسمنمبرقلاباهتيؤرتمتيتلا
.مادقألاىلعًايشمهتقشىلإداعاذل؛ةلجسملا

باكترالوتفارتريغتاميلعتنمريخألاءزجلاوهنآلايقبام



.ققحملالتق:ةلماكلتقةميرج
هنإ...ثالثلامئارجلانيبلضفألاناكءزجلااذهنأبيرغلانم

ةيهاركلاكوتفارهاجتةيبلسرعاشميأهدوارتنكتملسايثامنألبيرغ
نمةرملوألبارتقالالوحرمألاناك.نسآىليلءازإاهبرعشيتلا
.لتقلاةميرجذيفنتةيفيكلوحهتركفنمو،اهليختيناكيتلاتايلامجلا
.نوكتنألمأيناكامكبلقلاقزمتوةعينشهتاذلعفللهتبرجتتناك
.ةروجهملاةريزجلاءاجرأيفددرتتوتفارتاخرصعامسهناكمإبلازيالو
دعتملهمدقعبصإنأفشتكاةدوعلاقيرطلالخهنألصحءيشبرغأو
تفقوتدقهفارطألةيجيردتلادمجتلاةيلمعنأولامك؛ةردخوءاضيب
.هدسجيفىرسيذلاءفدلاببسبتاظحلل

نأهكاردإوتايرخأءاسنعبرأسايثاملتقعمو،تاونسعبرأدعب
هنأجتنتساهمألتقةميرجليثمتةداعإلةلواحمتناكلتقلامئارجعيمج
.نونجم

دقف؛ةيصخشلايفريطخللخنميناعيهنأجتنتسا،ربكأةقدبوأ
...لتقلامئارجلةقفارملاسوقطلا...كلذىلإنيصتخملاتافلؤمعيمجتراشأ
نأةرورضو...ةنسلايفىلوألاةرمللجلثلاطقاستموييفمتتنأةرورضو
.ةديازتملاهتيداسو...جلثلجرعنصي

،قيضتقولانأل؛رارمتسالانملكشيأبهعنميملكاردإلااذهنكل
ضارعأةيادبنأنظيامك،ديازتتونيرةرهاظروهظضارعأتأدبدقو
يفهحنميسيذلاههجويفبلصتلاكً؛اضيأهيلعرهظتتأدبدلجلابلصت
.تالاحلاأوسأيفرهظييذلادودشملامفلاوززقملازوبملافنألاةياهنلا

ةيئاملاتاونقلاوةعانملاملعلهتساردمامتإلولسوأىلإلقتنادقناك
يفحيرشتلامسقوهضارمألاهذهثاحبأزكرمناكثيح،غامدلايف
ناكثيحتسيلنيرامةدايعيفلمعيناك،هثاحبأىلإةفاضإلابو.داتسوغ
امبي.أيفةيليلتابوانمبسايثامماقامك،هتيكزتبماقوًاضيألمعيراديإ
.لاوحألالكيفمونلاىلعرداقريغهنأ

ىلعدمتعيناك،ةيادبلايف.اياحضلاىلعروثعلابعصلانمنكيمل
،تالاحلانمريثكلايفةوبألادعبتستتناكيتلاو؛ىضرملانممدتانيع
زكرميفةوبألاةدحواهيرجتيتلايوونلاضمحلاتارابتخاىلإةفاضإلاب
ىلإةبسنلابىتحةدودحمهتاردقتناكيذلاراديإامأ.يعرشلابطلا
تامزالتمبةطبترملاتالاحلاعيمجيفةحيصنلابلطيناكف،ماعبيبط



نكتملهلسايثامةحيصننإفًالفطضيرملاناكاذإو،ةيثاروضارمأو
.ريغتت

ةحسمذخو،لوألاصحفلادنعروضحلانيدلاولاالكنمبلطا-
ةدحولتانيعلالسرأو،ايريتكبلانمققحتللاهنإلقو،عيمجلانممف
.ةحيحصةطقننمأدبناننألقألاىلعفرعنيكلةوبألا

دعبلصحسايثامنأينعيامم؛كلذذيفنتبقمحألاراديإماقدقو
.مهئابآريغلنوبوسنملافطأنهيدلءاسنلريغصفلمىلعةزيجوةرتف
ءاسنلاكئلوأنيبوهنيبةلصيأكانهنكتملهنأكلذلكنملضفألاو
.راديإمساباهميلستمتيناكمفلاتاحسمنأامب

اهمدختسايتلااهسفنةقيرطلايهكرشلايفنهعاقيإةقيرطتناكو
يرسعقوميفءاقللاىلعقافتاو،ةيفتاهةملاكم...نسآىليلعمحاجنب
ىلعةيحضلاتراهنا،تارملاىدحإيف.رخآدحأيألةبسنلابلوهجم
اهنأينعيامم؛امهلاصفناىلإىدأامم،ءيشلكباهجوزتربخأو،فتاهلا
.لاوحألالكباهباقعىلعتلصح

ةءافكبثثجلانمصلختلاةيفيكيفركفيسايثامناك،ليوطنمزل
نكتملدنالتيهينوأعماهمدختسايتلاةقيرطلانأحضاولانمذإ؛لضفأ
يفاهعضووةريغصعطقلاهعطقثيح؛ديعبلاىدملاىلعقيبطتللةلباق
ةرطخةيلمعتناك.هتقشيفمامحتسالاضوحيفديرولكورديهلاضمح
يلاتلابو،عيباسأةثالثبراقيامتقرغتسادقو،ةحصللةيذؤموةقهرمو
مسقيفثثجلانيزختضاوحأ...لحلاهلرطخنيحةميظعهتداعستناك
.عيطقتلاةطوشنأك...ةطيسبوةيكذةركف...حيرشتلا

يسنرفحيرشتملاعىصوأثيح،حيرشتةلجميفاهنعأرقدقناك
نألللحتلابتأدبيتلاثثجلاىلعةيرطيبلاةادألاهذهمادختساب
اهبعطقتيتلااهسفنةيلاعفلابةئرتهملاةيرطلاةجسنألاعطقتةطوشنألا
نودنمهسفنتقولايفثثجةدعىلعاهمادختسانكميهنألو،ماظعلا
ةطوشنألاهذهمادختسابهنأروفلاىلعكردأف.ايريتكبلالقنبةرطاخملا
،عنصملابلصتايلاتلابو،ريبكلكشبلقنلاةيلمعلهستساياحضلاعيطقتل
ةقيرطحرشلعمتسايتلاةادألاىلعلصحثيحنيورىلإةرئاطلابرفاسو
ةيلطمةريظحلخاديـبابضحابصيفةكيكرةيزيلكنإةغلباهمادختسا
ىلعطسبنمضبقمنمنوكتتةطوشنألاتناك.اسنرفلامشضيبألانوللاب
ناكامنيب،قورحلانمديلاةيامحليندعمرتاسعم،اهمجحبوةزوملكش



هدشنكميثيحضبقملايـبناجبًالوصوموديصلاةرانصطيخكًاقيقركلسلا
رصنعلالّعفيفاقيإلاوليغشتللحاتفمكانهناكامك.رزةطساوبهلحوأ
،سايثامجهتبا.ٍناوثلالخضيبألانوللابجهوتيكلسلالعجيو،يرارحلا
.بسحفثثجلاعيطقتيفسيلوءايشألانمريثكلايفهديفتسةادألاهذهف
نملقأفلكتةطوشنألاف؛كحضلانمرجفنيداكرعسلابعمسنيحو
.تايراطبلارعسكلذيفامب؛ةلحرلاةفلكت

ةيديوسلاةساردلارشنىدلةيصخشلاسايثامتاربختسكعنادقل
مهؤابآلافطألانمةئاملاب20و15نيبامنأىلإتلصوتيتلا
ً،اديحوسيلوهف؛مهيلإنوبستنينيذلاءابآلانعنوفلتخمنويجولويبلا
ىنزببسبةركبموةيشحوةقيرطبتومللهرارطضايفًاديحونوكينلو
ةيلمع:اذهيفًاديحونوكيسهنكل.ةهوشمتاثرومبحاصعمهمأ
وأهركشيسًادحأنأيفكشيناك.سورضبرح...ضرملاةحفاكم...ريهطتلا
هنألنمزبهتومدعبهنوركذتيسعيمجلانأنمًادكأتمناكهنكل،همركي
.ةريخألاةبرضلا...عئارلكشب...ةمداقلالايجألانيبةرهشًاريخأدجو

.رمألاةيادبىلإتدأةصرفهتءاجمث
عمةلباقمكانهتناك...لوهيراه...يطرشلا...زافلتلاىلعهآر

كلذهركذدقو،ايلارتسأيفلسلستملتاقىلعضبقهنأللوهيراه
مجنتيتلاةداعسلابهركذامك،"يذوفنةقطنمبنجت":وتفارتريغةحيصنب
نكميءيشالف...ذوفنلابساسحإلا...قوفتلابساسحإلا...هدراطملتقنع
؛امًاعونوتفارلًاهباشمريهشلالوهادبدقو.ةطرشلالجرلتقبهتنراقم
.اهسفنلاجترالاوبضغلاةلاحامهيدلامهالكذإ

وللماكلابلوهيراهىسنينأنكمملانمناك،كلذنممغرلابو
تسيلنيرامةدايعيفةيئاسنلاضارمألابنيصتخملاءابطألادحأمقيمل
ققحملااذهنأعمسهنإًالئاق؛يلاتلامويلايففصقملايفهنعثيدحلاب
ةبيبطالييرباغفيضتلً،انونجموًانمدمناكزافلتلاىلعرهظيذلابلصلا
.فيطليـبصوهواهيدلضيرمغيلوألوهةبيبحنبانألافطألا

:ةيئاسنلاضارمألابصتخملابيبطلالاق
.نوفرعتامكتاثروملاعملقتنياذهفً.انمدمنوكيسً،اذإ-
:الييرباغهتضراع
ذاتسأوهو-هدلاوهنأىلعلجسملالجرلانكل،هابأسيللوه-

ً.اضيأنمدم-وكسوميفيعماج
:مهتاكحضنيبنيسيلتيفراديإخرص



ضيرملاوبيبطلانيبةيرسلااوسنتال.ثيدحلااذهعمسأملانأ-
.بابشاي

هتلاقامىسنينأعطتسيملسايثامنكل،مهءادغعيمجلالمكأ
."هدلاوهنأىلعلجسملالجرلا":هبتملكتيذلابولسألاوأ،الييرباغ

،اهبتكمىلإلافطألاةبيبطبقاحللابءادغلادعبسايثامماق،يلاتلابو
.هءاروبابلاقلغأولخدو

؟الييرباغايءيشنعكلاؤسيننكميأ-
.ًالهأ...هآ-
دقو،هبحتاهنأفرعيسايثامناك...عقوتتيهواهاتنجوترمحاو

تبلطدقوً،ارهامًاتصنموًاحرموًادودووًاميسوهنظتتناكاهنأضرتفا
.ضفرهنكلرشابمريغلكشبًاعماجرخينأتارمةدعهنم

ةدايعلايفمدلاتانيعضعبمادختسابنذإيدل،نيملعتامك-
يـبصلايفمامتهاللةريثملاطاقنلاضعبعقاولايفتدجودقو،يثحبلجأل
.لوهةبيبحنبا...هنعنوملكتتمتنكيذلا

.تهتناامهتقالعنأنظأ-
تناكنإلءاستأينلعجامم؛مدلاةنيعيفءيشكانهً؟اقح-

...ةلئاعلايفضارمأيأكانه
اهيلإةبسنلابامأ،اههجويفطابحإلاضعبظحالهنأسايثامنظ

.هبهتربخأدقاممطابحإلانعنوكيامدعبأناكدقف
.كلًاركش-
هيمدقو،ةيويحوةسامحضبنيهبلقبرعشيناك.جرخوضهنمث

ةطوشنألاكجهوتيهلعجيرورسبو،ةقاطيأكالهتسانودنممامأللهنالقنت
.ةياهنلاةيادب...ةيادبلايههذهنأملعيناكهنأل

يفيصموييفةيفيصةلفحميقتنلوكنيملوهناكسةيعمجتناك
رابكلاناكثيح،ةيعمجلاءانفمامأجرملاىلعسطسغأرهشنمراح
نوضكريلافطألاو،بارشلانوستحيتالظملاتحتمييختيساركىلعنيسلاج
نممغرلاىلعو.يوصحلاردحنملاىلعمدقلاةركنوبعليوأتالواطلانيب
نمسايثاماهيلعفرعتدقفاههجوتفخأةمخضةيسمشةراظناهعضو
،اهدحوةفقاوتناك.ينورتكلإلااهلمععقومنماهليمحتبماقيتلاةروصلا
اهبناجىلإفوقولاهناكمإبناكنإةرخاسةماستباباهلأسواهيلإهجوتف
دعيملذإ،نآلاكلذبموقيفيكفرعيناكدقو.اهفرعيهنأرهاظتينأو



.نييدثلايتملحنودنمميدقلاسايثام
ةروصلانأيفركفيناكامنيب،ءازهتسابهتصحفتواهتراظنتضفخأ

ةئيلمأةطخلانأيفتاظحللركفهنأةجردلريثكبلمجأيهف؛ةبذاك
اهيدلليكاركةأرماف،هببغرتالنأًادجلمتحملانمف:فعضلاطاقنب
،اهسفنأةطخلاجئاتنبةطخلايطعتنأيغبنيو،تارايخلانمديدعلا
.هسفنلكشلابةيضرمنوكتنلاهنكل

:ةلوجخبيحرتةءاميإبةيكيتسالبًاسأكعفريوهولاق
ملهنكلراوجلايفنطقيقيدصيناعددقلً.ايعامتجالوجخانأ-

ةظحلباحسنالابكدعأ.انهمهضعبنوفرعيعيمجلانأودبيو،تأي
.هروهظ

تضقنادقةمهملاثالثلايناوثلانأفرعو،اهتكحضبحأفتكحض
.هتحلصمل

...كانهيوصحلاردحنملاىلعًاعئارًافدهلجسيًايبصتيأردقل-
.هتبيرقكنأىلعنهارأ

.ينباغيلوأنوكيدقً؟اقح-
عمةديدعلاهتاسلجنمفرعسايثامنكل،رمألاءافخإيفتحجن

.اهنباحدممواقتةأرمانمامهنأىضرملا
.ءافطلناريجلاو،ةليمجةلفحاهنإ-
؟نيرخآلاسانلاناريجتالفحبحتأ-
،يدرفمبتقولانمريثكلايئاضمإنمنوقلقيئاقدصأنأنظأ-

.ًالثمنيحجانلامهناريجبيداعسإنولواحياذل
:يكيتسالبلابوكلانمةفشرفشرمث
؟كمساام.ةياغللذيذللابارشلابو-
.كوفليكار-
.سايثامانأ.ليكارًالهأ-
.ةئفادلاةريغصلااهديحفاصو
ولحبارشيفنيبغرتأ.يليحمسا...هنيبرشتامكيدلسيل-

؟يلزـنم
ريباعتبهيلإرظنو،لاصتالازاهججرخأ،بوكلااهلوانوداعامدنع

.قلقلابةئيلم
،رثكأكيلإفرعتلاوءاقبلاببغرأتنك؟ليكاراياذامنيملعتأ-

يفاضإلجرلةجاحلاسمأبمهو،نيفظوملايفصقننميناعتي.أنكل



.مهيلإهجوتأومهذقنمنوكأساذل،نكممتقوعرسأب
.فسألل-
ةرتفلانهنيقبتسله.طقفتاعاسدرجماهنإ؟كلذنينظتأ-

؟ةليوط
.غيلوأىلعفقوتمرمألا.يردأال-
.كيلإفرعتلابتررسلاوحألالكبً.اذإىرنسً.انسح-
.ىلوألاةلوجلابسكهنأملعيوهورداغوً،اددجماهحفاصمث
لوحمامتهاللًاريثمًالاقمأرقو،فوشروتيفهتقشىلإةرايسلاداق

ةسلاجاهدجو،ةنماثلاةعاسلادنعداعنيحو.غامدلايفةيئاملاتاونقلا
سلجنيحتمستباو،ةريبكءاضيبةعبقرمتعتيهوتالظملاىدحإتحت
.اهراوجب

؟ةايحيأتذقنأله-
تناكةلاحبعصأ.ةيدودةدئاز...ةطيسبحورجوشودخاهبلغأ-

ريغصهنأهمأتربخأدقو،هفنأيفنوميللاريصعةجاجزتقلعيـبصل
الفسأللعاضوألاهذهلثميفسانلانكل،نيياكوكلاقشنتىلعامبر
...حازملانولمحتي

رمألاناكولىنمتيهتلعجيتلاةشعترملاةقبللااهتكحضتكحض
ً.ايقيقح

يفقطانملانمديدعلايفهترشبةكامسدايدزاظحالدقسايثامناك
ضرملانأىلعلئالدلالوأظحال2004ماعفيرخيفهنكل،هدسج
نأهتطختناك.اهشيعببغرياليتلاةلحرملا...ةيلاتلاهتلحرملخدي
نيتنسلايفنوسرتوأايفليسوركيبتريبمث،ماعلاةيحضلافكيليإنوكت
طبارلاداجيإىلعةطرشلاةردقيهمامتهاللةريثملاةطقنلاتناكو.نيتيلاتلا
ذيفنتبعارسإللرطضاهنكل،بوتسفرآرجافلاونيتيحضلانيتاهنيب
نودنمملألايتأينإامباحسنالابهسفندعيًامئادناكدقف،هتاططخم
ةمتاخلاىلإةفاضإلابثالثلالتقررق،اذل.تقولاناحدقو،راظتنايأ
.ةطرشلالجروليكار:ةميظعلا

لجأنمو.هتايحلمعضرعيلتقولاناحدقوً،ايفختملمع،اذكهو
.ربكأةروصمهحنمتو،تالصلامهلرهظتةحضاوةلدأكرتهيلعكلذقيقحت

اهلزـنميفسانوجةلكشملوحثيدحلاىلعاقفتاثيحتريببأدب
،ددحملاتقولايفسايثاملصو.ءاسملايفنغريبىلإاهجوزرداغينأدعب



امًاردانناك.ةنازخلايفهعضتلترادتساوةفرشلادنعهفطعمتذخأف
هفلوهبحسف،داتوألادحأىلعقلعميدروحاشوكانهناكنكل،لجتري
،ًاليلقةأرملاعفرمث،اهقنعلوحهعضيواهفلخدعصينألبقنيترم
.ءاملانمتجرخةكمسكنيتئتانلااهينيعىريلةآرملامامأاهعضوو

جلثلالجردجويثيحةقيدحلاىلإهجوت،ةرايسلايفاهعضونأدعب
ألممث،هردصيفلومحملافتاهلاطغضو،ةيضاملاةليللايفهعنصيذلا
نيحليللافصتنمدعبتقولاناك.هتبقرلوححاشولاطبروفيوجتلا
مث،تريبمسجيفةتبثملاةداملانقحوحيرشتلامسقبأرمىلإلصو
دحأيفغرافناكميفاهعضووةددحملانكامألايفةيندعملاتاقاطبلاعضو
.ضاوحألا

اقفتاو،داتعملاثيدحلارركواهبلصتاثيح،ايفليسرودءاجمث
دقناكناكموهو؛جلزتللنلوكنيملوهردحنمءاروةباغلايفءاقللاىلع
ملاذلنوبيرقصاخشأكانهناكةرملاهذه،نكل.لبقنمهمدختسا
نأو،رهافةمزالتمبصتخمريغهفالخبنيسيلتيفراديإنأاهلحرشو،رطاخي
ثيحةيلاتلاةيسمألايفاهبلصتينأتحرتقافً،اددجمءاقللاامهيلع
.اهدرفمبلزـنملايفنوكتس

ثيحةريظحلايفاهدجوو،اهلزـنمىلإةرايسلاداق،يلاتلاءاسملايف
.اهأجاف

.قفخينأداكهنكل
،هبناجنمهتبرضو،ههاجتاباهسأفبةنونجملاةأرملاتحولدقف

ىلعهمدقفدتلىدأامم؛هنييارشدحأتقزمو،هصيمقوهترتستقزمف
هذهمهيدلصخشةئاملكنيبنمناصخش.يـبلسب...ةريظحلاضرأ
داع،جلثلالجرىلعأيفاهسأركرتوةباغلايفاهلتقنأدعب،اذل.ةرمزلا
.همدةيطغتلضرألاىلعاهمدرثنمث،ةجاجدحبذو

يفبيرغلانكل،رتوتلابةئيلمةيلاتلانورشعلاوعبرألاتاعاسلاتناك
ةيضقلاعبات،ةيلاتلامايألالالخو.ةليللاكلتيفملأيأبرعشيملهنأرمألا
مسالاوهكلذناك.جلثلالجر...رصنلاةوشنبرعشيوهوفحصلايف
ضعبنألبقنمنظينكيمل.عيمجلاهركذتيسمسا؛هيلعهوقلطأيذلا
روعشلااذهلثمبهدوزتنأنكمملانمةفيحصيفةعوبطملاتاملكلا
.تاونسلاكلتلاوطءافخلايفهلمعىلعمدنهنأةجردل؛ذوفنلاوةوقلاب
وتفارتريغهلاقامنأيفركفيناك!ةلوهسلاةياغيفرمألاناكدقو



ىأرويراهىقتلانيحهنكلً.امئادمرجملادجيسديجلاققحملانأو،حيحص
ً.ائيشهقفيالهنأفرعكهنملايطرشلاهجوىلعرتوتلا

ثيح؛ةمدصكرمألاهءاج،ةريخألاهتاكرحتلرضحيسايثامناكامنيبو
فرآلوحةلئسأهلأسوهرازلوهنأهربخيلنيسيلتيفراديإهبلصتا
ريغنمف،ثدحيامعراديإلءاستمث،طبارلاداجيإلهيلعطغضوبوتس
ناكبوتسفرآوهئانثتسابوً،ايئاوشعاياحضلارايتخانوكينأحجرملا
ناكسايثامنأامب؛ةوبألالوحملعييذلاديحولاصخشلاوهسايثام
.داتعملاكصيخشتلابهدعاسي

نأهربخأو،هتئدهتنمنكمتسايثامنكل،عبطلابًاكبترمراديإناك
نأدحألنكميالثيحنمآناكميفهيقالينأو،دحألًائيشلوقيال
.امهاري

هذهتناكدقف،كلذلوقيوهوكحضلاكشوىلعسايثامناك
نأضرتفادقو،ءاسنلانمهاياحضعماهلمعتسييتلااهسفنيهتاملكلا
.رتوتلاهببسكلذ

.هتارايخيفرّكفوةملاكملاسايثامىهنأمث،غنلركلايدانراديإحرتقا
وهنيسيلتيفراديإنأولامكرمألارِهُظينأنكميهنأهلاببرطخ

.ةحارللتقولاضعببهسفنلىظحيهسفنتقولايفو،جلثلالجر
مغرلاىلعو.راديإراحتناليصافتيفركفيوهوةيلاتلاةعاسلاىضمأ

ةيزيفحتةيلمعتناككلتنكل،لاكشألانمريثكيفهقيدصلهريدقتنم
،ريخألاجلثلالجر...ميظعلاعورشمللطيطختلاىلإةبسنلابامأ.ةمهلمو
ىلعتاونسةدعذنمجلثلاطقاستلمويلوأيفلعفامكسولجلااهيلعف
...ةذفانلانمدهاشتواهيذخفىلعدربلابرعشتنأو،جلثلالجريفتك
،هينيعضمغأ.لوهيراه:اهتومببسنوكيسيذلالجرلا...ردغلادهاشت
.ةفئازةلاهكجهوتتوألألتتيهواهسأرلوحةدقعلاليختو



راذنإلاتارافص
ضمغأمثباوبألاقلغأو،حيرشتلامسقبأرميفةرايسلايراهنكر

.سايثامناكمةفرعموههلعفهيلعاملوأ.حوضوبريكفتلاًالواحمهينيع
،تامالعتسالابلصتاف،لومحملاهفتاهنمسايثاممقرفذحدقناك

هسافنأنأظحالو1881مقرلابلصتامث،ناونعلاومقرلاىلعلصحو
.هسفنةئدهتلواحفعراستت

:ةداعلاكًائجافتمادبهنكلًاضفخنمسايثامتوصناك
.يراهايًالهأ-
.كجاعزإىلعفسآ-
.قالطإلاىلع،ال-
؟نآلاتنأنيأً،انسح،هآ-
.غيلوأوليكارةيؤرلنآلالزـنأس.لزـنملايف-
.ينمًائيشغيلوأءاطعإكناكمإبناكنإلءاستأتنك.ميظع-
.هنانسأكاكطصاعنملهكنحىلعيراهطغضامنيب،تمصلاداس
...كنكمياذلنآلالزـنملايفغيلوأنكل.عبطلاب-
:يراههعطاق
ىلعجيرعتلايننكميأ.مويلااهئاقلببغرأال...نحن...ليكار-

؟ةظحللكلزـنم
ىغصأوهنذأىلعةعامسلايراهطغضامنيب،ىرخأةرمتمصلاداس

ىوسعامسعطتسيملهنكل،هثدحمراكفأطاقتلالواحيناكولامك
ءيشوأةينابايةيقيسومتالآنمةرداصةفيفخىقيسومعم،هسافنأ
نمو.ةبترماهنكلةنيزلانمةيلاخةريغصةقشيفسايثامليخت.هباشم
يدتريسايثامنأدبال...طيطختنودنمءيشيأكرتيملهنأحضاولا
ًافقاوناكنيحهنأل؛حرجلاىلعةديدجةدامضعضيوً،احتافقرزأًاصيمق
،هييدثيتملحرمأءافخإلهيعارذًاعفارنكيمليراهمامأملسلاىلع
.سأفلاحرجءافخإلامنإو

:سايثاملاق
.عبطلاب-
.ىقيسوملاتفقوتمثً،ايعيبطهتوصناكنإةفرعميراهعطتسيمل
.ينرظتنتنأيندعنكل،عرسأسً.اركش-



...يراهاينكل...كدعأ-
:قمعبيراهسفنت
؟اذام-
؟يناونعفرعتأ-
.ليكارهايإينتطعأ-
؟تامالعتسالانمهيلعلصحهنإلقيملَِمل...هرسيفيراهمتش

.ةبيرلاريثيلكلذيفناكام،اهدنع
!ً؟اقح-
.معن-
.لفقمريغبابلافةرشابملخداً.انسح-
ريسفتيأداجيإعطتسيمل...فتاهلاىلإقدحولاصتالايراهىهنأ

لولحلبقعارسإلاهيلعنأوريصقتقولانأيهوهسجاوهليقطنم
اذهنمصلختلاهيلعبجيهنأركفو،رومألاليختيهنأعقوت،اذل.مالظلا
ًارداقدوعتالنيحمالظلاطوبهعميتأييذلابعرلاوفوخلانمعونلا
.كتدجةعرزمةيؤرىلع

.رخآمقربلصتا
...ةلاقتسالاةباتكتوص...ةايحلاوةربنلانملاختوصبنغاهباجأ
:يراهلاق
ىلإةجاحبانأف،ريدملابلاصتالاكيلع.ةيقرولالامعألالكعد-

يفلتقةميرجيفهبهبتشملاقتعاليرانلاحالسلامادختسابضيوفت
.فوشروت12اتاغنيسأ

...يراه-
مسقيفضوحيفةدوجومنوسرتوأايفليسةثجاياقب.ينعمسا-

؟مهفتأ.جلثلالجرتسيلنيرتاك.حيرشتلا
.تمص
:نغاهفرتعامث
.ال-
.نيسغلهدنولسايثام...مسقلايفرضاحمجلثلالجر-
؟...صخشلاينعتأ..ً.ابتً،انسح؟نيسغلهدنول-
انمامتهازيكرتلتادعاسملانمريثكلاانلمدقيذلابيبطلا.معن-

.نيسيلتيفراديإىلع
:نغاهتوصىلإةايحلاتداع



.حلسملجرلانأحجرملانمناكنإريدملالأسيس-
نميأعمةيرانةحلسأيأمدختسيمل،انملعدحىلع-

.مهلتقنيذلاصاخشألا
:ةيرخسلانغاهبعوتسينألبقٍناوثعضبترم
.نآلاهبلصتأس-
راكسسونغامبلصتيوهوليغشتلاحاتفمرادأو،ةملاكملايراهىهنأ

:اهسفنةظحللايفكرحملابيجتسيوراكسبيجيلىرخألاهديب
:يراهخرص
؟نافيرتيفتلزامأ-
.معن-
اتاغنيسأقرطعطاقتدنعينفاووةرايسلقتساو،ءيشلككرتا-

.ئراطرمألا...ستغوفةباوبو
؟كلذكسيلأ.ةديدجلاقئاقحلانمريثكلاترهظدقل-
.معن-
.تلفسألابطاطملاكتحاو
.سانوجيفركفامببسل...سانوجيفركف

مسقنميراهاهبلطيتلاتسلاتايرودلاتارايسىدحإتناك
ستغوفةباوبربعيراهلصونيحقرطلاعطاقتىلإتلصودقثداوحلا
مهيلإهجوتمثاهنمزفقو،فيصرلاىتحهترايسيراهداق.وروتسنم
.هبلطيذلالاسرإلازاهجيراهاوطعأوةذفانلااولزـنأثيح

:راودلاقرزألاءوضلاىلإريشيوهويراهمهرمأ
.ةرافصلااوئفطأ-
اوئفطينأتايرودلاتارايسربخأو،مالكلارزىلعطغضمث

.ناكملاىلإاولصينألبقتارافصلا
ناك.عطاقتلادنعتايرودتارايستستعمتجاقئاقدعبرأدعب

مئارجلاةحفاكمةقرفنميلالوأوراكسنومضينيذلاةطرشلالاجر
.هنضحيفعراشلاةطيرخًاعضاوسلجثيح،يراهةرايسلوحنيعمجتم

انهوانه...ةلمتحمبورهقرطيأدسلتارايسثالثيلايذخ-
.انهو

.هسأرزهيوهوةطيرخلاىلعيلىنحنا
:راكسىلإيراهتفتلا



؟باوبلا-
.حيتافملاعمسيئرلابابلاىلإهقيرطيفهنإ...نآلاهعمملكتأ-
ىلعويفلخلاملسلاولخدملادنعاوزكرمتولاجرةتسذخً،انسح-

؟اتلدةرايستلصوله.نكمأنإحطسلا
.انه-
اتلدةرايسنادوقيامهنأجراخلانمنيرخآللناهباشمنايطرشراشأ

.تايلمعلانمعونلااذهلثملًاصيصخةبردملاةصاخلاتاوقلاةدحويأ
؟نوحلسممتنأله.نآلايمامألالخدملامامأمكديرأً،انسح-
نمةيلآتاسدسمبنيحلسممهضعبناك.مهسوؤرةطرشلالاجرزه

اوناكفنورخآلاامأ،ةرايسلاقودنصنماهوجرخأيتلا5يـبمأعون
.ةرمريدملالاقامبسحةيلامةلأسمتناك.ةمدختاسدسمنولمحي

:هترتسبيجيفلومحملاهفتاهعضيوهوراكسلاق
نإو،يناثلاقباطلايفشيعينيسغلهدنولنإباوبلالوقي-

ىلإةيدؤمجراخمنودنمو،قباطلكيفطقفةدحاوةقشكانه
ةيلعربعوثلاثلاىلإدوعصلاهيلعيفلخلاملسلاىلإلصييكلو.حطسلا
.ةلفقم

يفارظتنينأامهنمبلطاويفلخلاملسلاربعنيلجرلسرأ.ديج-
.ةيلعلا

ً.انسح-
يتلاةرايسلانمنيتلذبنايدترينيذللانييطرشلاهعميراهذخأ

دقاناكروثبلابءيلمههجوٍعدمباشو،ّنسلايفريبكيطرش.ًالوأتلصو
اولخدوعراشلااوربع،12اتاغنيسألوخدنمًالدبوً.اقبسمراكسعمالمع
.لباقملاىنبملا

يفنطقتيتلانوسغيتسةلئاعنمنيريغصلانييبصلاالكقدح
يراهلمهدلاوتصنأامنيب،تالذبنودترينيذلالاجرلاىلإيناثلاقباطلا
يراهلخد.ةزيجوةرتفلهتقشمادختساىلإمهتجاحببسهلرسفيوهو
ةرظنبرقنعىقلأمث،ةذفانلانعًاديعبةكيرألاعفدو،سولجلاةفرغ
.عراشلانمرخآلابناجلايفةقشلاىلإ

.سولجلاةفرغيفةءاضمراونألا-
:هءاروفقويذلاًانسربكألايطرشلالاق
.كانهسلاجامدحأ-
غلبتنأدعبةئاملابنيثالثةبسنبروهدتيكرظننأتعمس-



.رمعلانمنيسمخلا
هسأرىلعأةيؤركنكمي...ريبكلايسركلاىلعهنإ.ىمعأتسل-

.نيعارذلاىلعهيديو
ناكنإً،انسح؟ةراظنىلإجاتحيله..ً.ابت...هتارظنيراهّزكر

ً.ادحأىأرهنأدبالفًادحأىأرهنأنظيزوجعلا
؟موهفم...كرحتنإيكلساللاربعانربخأوانهقبا-
:زوجعلامستبا
.موهفم-
.هعميعدملايطرشلايراهذخأ
:ةعرسبملالسلانالزـنيامهوعفترمتوصبباشلايطرشلالاق
؟لخادلايفسلجينم-
؟جلثلالجربتعمسأ-
ً.ابتهوأ-
لاجرةسمخوراكسوباوبلاناكثيحرخآلاىنبملاىلإعراشلااربع

.يمامألابابلادنعنيدعتسمونيفقاوتالذبنودتري
:باوبلالاق
.بابلااذهلطقف...ةقشللحاتفميعمدجويال-
ةجضرادصإمدعلواحنسً؟اعيمجةزهاجمكتحلسأله.سأبال-

...يعمايقبا،اتلدً؟انسح.ناكمإلاردق
راشأو،نيرتاكنمهذخأيذلانوسيووثيمسسدسميراهجرخأ

.لفقلايفحاتفملارادأيذلاباوبلل
يأنودنم5يـبمأتاسدسمبناحلسملااتلدالجرويراهىشم

.ةوطخلكيفتاجردثالث...ملسلاىلعتوص
دحأعضووً،امسالمحيالقرزأبابجراخيناثلاقباطلايفاوفقو

،يفنلابهسأرزهويراهىلإتفتلامثبابلاىلعهنذأةطرشلالاجر
.همفىلإهعفروةجردىندأىلإلاسرإلازاهجتوصيراهضفخأف

...ىلإافلأنم-
مسالاركذتعطتسيملو،لصاوتللءامسأصصخدقيراهنكيمل

:لاقف
كرحتله...ةكيرألابناجىلإةذفانلادنعفقاولاصخشلا...-

.لِّوح؟فدهلا
:توصءاجمث،ةفيفخةقطقطردصتلرزلانعهعبصإدعبأ



.يسركلاىلعًاسلاجلازيال-
.لِّوح.لخدنس،رجور-
.نارخآلاعجارتامنيب،ةعفارجرخأوهسأريطرشلازه
بابلالجرحتفيذإ..ً.اقبسمةمدختسملاةينقتلاىأردقيراهناك

ريغمهنأكلذببسسيلو،ماحتقالانمرخآلانكمتيلةعفارمادختساب
ةعرسلاوةوقلاببسب...ةيلاعلاةبرضلاريثأتببسبنكلوهرسكىلعنيرداق
فدهلادمجتيتالاحرشعلكنمتالاحعستيفف؛فدهلاّنالشتنيتللا
.ريرسلاوأةكيرألاوأيسركلاىلع

.هعفدوبابلاضبقمىلعطغضو،امهّايإًافقومهديعفريراهنكل
.لفقمريغبابلاناكدقف،سايثامبذكيمل
هنأىلإًاريشمهردصىلإيراهأموأف،توصيأنودنمبابلاحتف

.ًالوألخديس
.يراهاهليختامكةنيزلانمةيلاخةقشلانكتمل
ةيذحأال...ءيشيأاهيفنكيملهنأىنعمبةنيزلانمةيلاختناك

قروىلإةجاحبءادرجناردجدرجمتناك...روصال...ثاثأال...ةلاصلايف
نمزذنمةروجهمتناكولامكتدب.ناهدةحسموأديدجناردج
.ليوط

ةيؤرنمةحتفلاربعيراهنكمتفً،ابراومسولجلاةفرغبابناك
نيتوطخاطخوهسافنأسبح.ةعاساهيلعةريغصدي...ديهيلعويسركلا
.همدقببابلاعفدوهيدياتلكبسدسملاىلعهتضبقمكحأمث،نيتليوط

.نابلصتيهتيؤرلاجمىلإالقتنانيذللانيرخآلانييطرشلابسحأ
:عمستالداكتةسمهعمسو
.يهلإاي-
سلاجلاصخشلارينتليسركلاقوفةءاضمةمخضايرثكانهتناك

،قنخلاببسبتامدكلابةئيلمةبقرلاتناك.ةرشابمهيلإًاقدحمكانه
ءاضيبراهزأعمًاحتافقرزأبوثلاو،دوسأرعشلاو،ًاليمجوًابحاشهجولاو
يفميوقتلاىلعةروصلايفهيدترتتناكيذلاهسفنناتسفلاهنإ...ةريغص
.هدسجيقاببلصتامنيبهردصيفرجفنيداكيهبلقبيراهسحأ.هخبطم
؛نيتعماللااهينيعنعهينيعداعبإنمنكمتيملهنكلكرحتينألواح
ًائيشملعينكيمل.فرصتلامدعبهنامهتتنيتللانيتمهتملانيتعماللانينيعلا
ناك...كلذلوصحعنمهيلعناك...فرصتينأهيلعناك،نكل...اذهنع
.اهذاقنإهيلع



.توملاشارفىلعهمأكءاضيبتناك
:هسدسمضفخيوهوظيلغتوصبيراهلاق
.ةقشلايقابنماققحت-
يلاخلاودرابلااهمصعمبكسمأو،ةثجلاهاجتابةتباثريغةوطخاطخ

ةفطاخةظحللو...فيعضضبن...ةكتكتبسحأهنكل،ماخرلاكةايحلانم
يتلايهةعاسلانأىأروهينيعضفخأمث،ةتيمودبتالاهنأنظ
.كتكتت

:لوقيهءارونييطرشلادحأعمس
.انهرخآدحأدجويال-
:لاعسمث
؟يهنمفرعتأ-
.معن-
ناكيتلااهسفنةعاسلااهنإ...ةعاسلاهجوىلعهعبصإيراهررم

يتلاو،همونةفرغيفتناكيتلاةعاسلا...تاعاسعضبذنمهيديباهكسمي
الفتحيلءاسملااذهاهبيبحعمجرختسليكارنألروفصعلاصفقيفاهعضو
ً.ادحاوًاصخشناحبصيسةظحللاكلتذنمامهنأل

.نيتمّهتملانينيعلاىلإًاددجميراهرظن
.لاوحألالكببنذميننإ...معن

ىلإهئارونمًاقّدحميراهفلخفقووةقشلالخددقراكسناك
.اتلدايطرشهراوجبفقوامنيب،يسركلاىلعةتيملاةأرملا

:لأس
؟ةقونخميهأ-
قرزألاناتسفلافتكيتلامحىدحإتناك.كرحتيوأيراهبجيمل

.تلزـندقيوامسلا
:ثيدحلاءدبضرغبراكسلاق
.ربمسيديفيفيصبوثءادتراداتعملاريغنم-
:ديعبناكمنمتآهنأولامكادبتوصبيراهلاق
.ةداعكلذلعفتيه-
:راكسلأس
؟يهنم-
.ليكار-



.نمزذنمةقباسلايراهةبيبحىأردقناك...يطرشلالفجأ
...نكل؟ليكارهذه...له...له-
ةسلاجلاةأرملانكل،ليكاربوثاهسبلأدقل.اهتعاسواهبوثهنإ-

.ركيبتريبيهانه
...اهآردقناكةثجيأكودبتنكتمل.تمصبةثجلاىلإراكسرظن

.روشبطلاكءاضيبوةخوفنمتناكامنإو
ىلإتفتلينألبقاتلدييطرشىلإهمامتهالِّوحيوهويراهلاق

:راكس
حرسمةدحوباولصتامث،ةقشلالوحًاطيرشاوعضوانهاوقبا-

.مهراظتنابرخآًالمعمهيدلنأمهوربخأونافيرتيفةميرجلا
؟لعفتساذام-
؟صقرأس-
نكلً،اضكرملسلاىلعةثالثلالاجرلالزـننأدعبةقشلاءودهلامع

تلفسأبكتحتتاراطإتوصو،لمعتةرايستوصراكسعمسٍناوثدعب
.ستغوفةباوب

دعقملاىلعيراهسلجامنيب،قيرطلاًائيضمقرزألاءوضلاراد
تناك.رخآلافرطلاىلعفتاهلانينرلًاعمتسمقئاسلابناجىلإيمامألا
ةآرملانمنيتقلعمو،ةحابسبوثنايدترتنيتأرمالكشىلعناتيمدكانه
ةرايستعرسأامنيبراذنإلاتارافصلسئايلاتوصلاىلعناصقارتتامهو
.3غنيرقيرطلاىلعتارايسلانيبةطرشلا

.ليكاراييـبيجأ...كوجرأ...لسوت
...امهلثمهنأركفيوهوةآرملاتحتنيتيندعملانيتصقارلاىلإرظن

ةيلزهةيحرسميفةيلزهةيصخش...نيرخآلاتامغنىلعزجعبصقريصخش
باوبألاربعضكريًامئاد...ثادحألانعنيتوطخاهيفًارخأتمًامئادناك
.روهمجلاكحضهيقاليلًاليلقًارخأتم

ً:اخراصيراهراهنا
ً.ابت..ً.ابت..ً.ابت-
طقسمثةحوللاىلعقلزـناف،يمامألاجاجزلاىلعفتاهلاىمرمث

رخآلايطرشلاعمتارظنلاةرايسلادوقييذلايطرشلالدابتو،ضرألاىلع
.ةآرملايف

:يراهلاق



.ةرافصلالمعفقوأ-
.ضرألانمتآتوصليراههبتنامث
:خرصوفتاهلاعفر
؟ليكارايلزـنملايفتنأله...ولأ...ولأ-
.يضرألافتاهلابلصتتتنأ.عبطلاب-
:ةئداهوةفيطلةكحضتكحضمث
؟امبطخكانهله-
ً؟اضيألزـنملايفغيلوأله-
راظتنابنحن...ماعطلالوانتيخبطملايفانهسلاجهنإ.معن-

؟يراهايكانهاذام...سايثام
؟يننيعمستأ.ليكارايهابتنابيلإيغصأ-
؟كانهاذام.يراهايينتفخأدقل-
.بابلاىلعنامألاةلسلسيعض-
...ولفقمهنإ؟اذامل-

:يراهخرص
.ليكاراينامألاةلسلسيعض-
ً!انسحً!انسح-
توصمث،كرحتييسركتوصعمسمث،غيلوألًائيشلوقتاهعمس

:فجتريناكتوصلاداعنيحو،ضكرتمادقأ
؟يراهايلصحياذامنآلاينربخأ-
ىلإسايثاميلخدتالنأينيدعتنأًالوأكيلعنكل.لعفأس-

.فرظيأتحتتيبلا
...قحيأكلسيل؟يراهايلمثتنأله؟سايثام-
نييطرشعمةطرشةرايسيفانهسلاجانأ.ليكارايرطخسايثام-

نأكديرأ،نآلا.دعباميفيقابلاكلحرشأسو،كيلإانقيرطيفنيرخآ
ً؟ائيشنيرتله.ةذفانلانميرظنت

فرعهنألبسحفرظتناامنإوً،ائيشلوقيدعيملمث،ددرتتاهعمس
نمنوبرتقياوناك.اذكهًامئادتناكاهنأو،هبقثتاهنأئجافمنيقيب
ضيبأفوصكقيرطلاةفاحىلعدقريجلثلاناكثيحنيلاديندنعقفنلا
.اهتوصداعمث،يدامر

.هنعثحبأيذلاامفرعأاليننكلءيشيأىرأال-
:ءودهبيراهاهلأس



؟جلثلجرنيرتالأ-
.لماكلاباهلحضوتدقرمألانأفرعينأتمصلانمعاطتسا
:تسمه
.ملحدرجمهنإيللق.يراهايلصحيالاذهنإيللق-
تريبىأرف،ةقحمنوكتنأنكمملانمناكنإركفوهينيعضمغأ

ً.املحناكعبطلاب...يسركلاىلعركيب
.روفصعلاصفقيفكتعاستعضو-
...دقل...كانهنكتملاهنكل-
:تَّنأوتفقوتمث
!يهلإاي-



شحو
يألنكمييتلاةفاكتاهاجتالاةيؤرليكارناكمإبناك،خبطملانم

يوصحردحنمكانهناكف،فلخلايفامأ.اهنملزـنملانمبارتقالاصخش
تبهذ.مكارتمجلثلانأةصاخو،هلوزـنبعصيثيحرادحنالاديدشوريصق
اهنأنمدكأتتلذفاونلاصحفتتو،جراخلاىلإقدحتيهوىرخألةذفاننم
،ناردجلايفذفاونلاعفر،برحلادعبلزـنملااهدلاوىنبنيحً.امامتةقلغم
يدنجوبرحلاببسبكلذنأفرعتتناك.ةيديدحنابضقباهطاحأو
هقافرعيمجباصأودارغنينيلنمبرقلابمهعدوتسمىلإللستيسور
ًاقهرمبابلاراوجبًامئانناكدقف...هئانثتسابعيمجلا...صاصرلابنيمئانلا
هءاطغنأفشتكاو،راذنإلاتوصىّودىتحظقيتسيملثيح،ةياغلل
مانيةليلرخآتناككلتنإلوقيًامئادناكو،ةغرافلاشيطارخلابءيلم
لازتالو،ةيديدحلانابضقلاهركتتناكًامئاداهنكل...ديجلكشباهيف
.نآلاىتحكلذك

:ةريبكلاخبطملاةلواطةمئاقلكريوهوغيلوألاق
؟يتفرغىلإدوعصلايننكميأ-
.انهءاقبلاكيلع...ال-
؟سايثاملعفاذام-
تعضوكنأنمدكأتمأ.يتأينيحءيشلكيراهانلحرشيس-

؟حيحصلكشبنامألاةلسلس
.انهناكابابنأولىنمتأ.امامايمعن-
؟اباب-
نكل؛يراهلاهلوقينيحالإ؛لبقنمةملكلاهذهمدختسيهعمستمل

.ةليوطتاونسذنمناككلذ
.ايسوريفكابأينعتأ-
.ابابسيلكلذ-
.شعترتاهلعجنيقيبكلذلاق

:تخرص
!وبقلاباب-
؟اذام-
؟لعفأياسعاذامً.اضيأوبقلاحاتفمهعمسايثام-



:ءاملاسأكبرشيوهوغيلوألاق
...بابلاضبقمتحتةقيدحلادعاقمدحأيعض...طيسبرمألا-

.لوخدلانمدحأنكمتينألامتحانمامو،زاتممهعافترا
:ةئجافتمهتلأس
؟كلذتبرجأ-
.بعلنانكنيحةرمكلذبيراهماق-
:وبقلابابوةلاصلاىلإهجتتيهوتلاق
.انهسلجا-
.يرظتنا-
.تفقوت
:هيمدقىلعفقويذلاغيلوألاق
.امامايانهيقبا...كلذلعفيفيكتيأردقل-
لوطأحبصيسبيرقامع...ةنسلاهذهلالخربكمك...هيلإترظن

تقولايفحبصأامللاجملاحسفتةلوفطلاتناكنيتنكادلاهينيعيفو.اهنم
حبصيسهنأىلعنآلاذنمهارتنأتعاطتساامو،بابشلايدحتيلاحلا
.رابكلاميمصت

.تددرت
.كلذبموقأينيعد-
ًايرورضناككلذنأتفرعدقو...هتربنيففاطعتساكانهناك

فواخملاعمحلاصتلالوح...ربكأرومأبًاقلعتمناك...هيلإةبسنلاب
ناكنممهيال...هيبأكحبصينألوح...رابكلاسوقطلوح...ةيلوفطلا
.هنظي

:تسمه
.عرسأ-
.غيلوأضكر
.قيرطلاىلعةرايستوصىلإتصنتوقدحتةذفانلابناجبتفقو

نكتمل..ً.ائداهطيحملاناكمكتركفو،ًالوأيراهلصينأوعدتتناك
ً.ائداهطيحملانوكيسمك:ةيلاتلاةركفلاتتأنيأنمةركفىندأاهيدل

،جراخلانمهنأتضرتفا،ةيادبلايف.ًاليئضًاتوص..ً.اتوصتعمسمث
ىوسَرتمل..ً.ائيشرتملاهنكلوترادتساف،اهئارونممداقهنأتنقيتمث
وأةعاسةكتكتكًاددجمتوصلاكلذردصمث،بسحفغرافلاخبطملا
...كانهنمًارداصتوصلاناك...تقدح...ةلواطلا...ةلواطىلعرقنتعبصإ



دجتلفقسلاىلإءطبباههجوتعفر.ةلواطلاىلعهايمةعقب...اهتأرمث
ىلعةئلألتمتارطقاهطسونمطقاستتةنكادةرئادحاولألاطسويف
تقلتاهنأولامكلفجتاهلعجاهطوقستوصنكلليكاراهتأر.ةلواطلا
.اهسأرىلعةعقوتمريغةعفص

قلغتنأًاقحتيسنله!مامحلانمكلذنأدبال...يهلإاي
ثيح،تيبلاىلإاهتدوعذنملوألاقباطلاىلإدعصتملً؟اددجمشدلا
.حابصلاذنمقفدتيهنأدبالاذل،ةرشابمخبطلابءدبلاوعارسإلااهيلعناك
؟اذهلكمضخيفنآلااذهلصحينأبجيله

مل.مامحلاوحنتهجوتمث،ملالسلاتدعصو،ةلاصلاىلإتهجتا
تقلغأ.قفدتتهايمال...ةفاجضرألا...بابلاتحتففشدلاتوصعمست
مونلاةفرغبابىلإتقدحمث،ٍناوثعضبلجراخلايفتفقوومامحلاباب
تتصنأ...تددرت...ضبقملاىلعاهديتعضو...ءطبباهيلإتهجتاوةرواجملا
.ةفرغلالخادىلإترظنوبابلاتحتفمث،تارايسلاتوصعمستلًاددجم
نوكتنأاهيلع...كلذاهيلعيغبنيالهنأتفرعاهنكلخرصتنأتدارأ
ً.امامتةئداه...ةئداه

:ةحوللاىلعهتضبقببرضويراهخرص
ً!ابت..ً.ابت..ً.ابت-
.نيتليوطنيتقيقدلكانهاولظثيحقفنلامامأًافقوتمرورملاناك
:ةيناثلاكلتيفةطرشلايكلسالربعببسلاءاج
قفننمجرخملادنع3غنيرقيرطلاىلعمادطصاكانه-

.قيرطلاىلعرطقلاةنحاش...تاباصإنمام.نساتيفدنوابتسيو
:توصلاربكميراهعزتنا،ةأجف
؟وهنمنوفرعتأ-
:زاجيإبعايذملانميفنألاتوصلاقدشت
.ةيفيصتاراطإبناتدوزمناترايسامهنأفرعن-
:فلخلايفيطرشلالاق
.ىضوفلاهعمبلجيًامئادربوتكأجلث-
.لئادبلايفركفيوهوةحوللاىلعهعبصإبرقنامنإو،يراهبجيمل

ءاوضألالكنأةجردلمهءاروومهمامأتارايسلانمروباطكانهناك
زفقلاهناكمإيفنأركف.مهجرختنأنكميالملاعلايفتارافصلاوءاقرزلا
كلذنكلكانههيقالتلةيرودةرايسبلاصتالامث،قفنلاةياهنىلإضكرلاو



.نيرتموليكبراقي
ةمهمهلاوههعامسهنكمياملكو،ةرايسلادوسيءودهلاناك

اهعبتيلًارتممهمامأةنحاشلاتمدقت.ةفقاولاتارايسلاتاكرحملةضيفخلا
اهليفلخلادصملاسمالينأداكىتحفقوتيملو،ةطرشلاةرايسقئاس
ببستلابةيناودعلاةدايقلاىوسءيشيأموقينأفاخيناكولامك
يتيمدصقارتلحباكمللئجافملامادختسالاىدأً.اددجمققحملاراجفناب
.ميخملاتمصلايفحرمبةحابسلابايثبنيتأرملا

سانوجيفركفيهلعجيذلاام؟اذاملً.اددجمسانوجيفيراهركف
.توصلابقلعتيءيشكانه؟فتاهلاربعسايثامملكيناكنيح

.هناكميفءيشلكمظتنيلةآرملاتحتنيتصقارلايراهصحفت
فرعو...توصلاكلذناكاذامفرعو...سانوجيفركفاذاملفرع

دعيمل-ةركفلاهذهتبكلواحو-وأ...ةيناثيأةعاضإمدعيغبنيهنأ
.ناوألاتافدقف...عارسإلاىلإةجاحنمكانه

،ةرسيوأةنميرظنينأنودنمملظملاوبقلارممربعغيلوأعرسأ
.ءاضيبحابشأكلكشتتةيرجحلاناردجلاىلعحلملااياقبنأفرعيوهو
هلاقاماذه.رخآءيشيأيفركفيالنأو،هلعفيسامىلعزيكرتلالواح
شوحولا...ةدوجوملاةديحولاشوحولاىلعةرطيسلانكمملانمناك.يراه
املكاهلاتقواهتهجاومكيلع...كلذىلعلمعلاكيلعنكل...انلخادب
كحارجديمضتوتيبللةدوعلامثاهحبركنكميةطيسبتاشوانم...تعطتسا
ناكدقف،تارمةدعوبقلاىلإلزـندقل...كلذلعفدقلً.اددجمةلواحملاو
.نيدرابهاجلزمىقبينأنمدكأتينأىلإعبطلابةجاحب

مث،تمصلاقرغيلةجضًاردصمهءاروهرجوةقيدحلايسرككسمأ
نلهنأنمدكأتو،ضبقملاتحتيسركلاعضوو،لفقموبقلابابنأدكأت
يفةريغصلاةذفانلاىلإىلعألاىلإرظن؟اذهام...فقوت...اهدنع.كرحتي
كانهناك...نآلاتقفدتدقف،رثكأراكفألاتبكهناكمإبدعيمل...بابلا
ءاقبلاىلعهسفنربجأهنكلًاديعبضكرلادارأ.جراخلايففقيصخش
امكانهنامأبانأ...لخادلايفانأ...ىرخأراكفأبراكفألاةحفاكموًادماص
مث،عراستملبطكضبنيهبلقبرعشيوهوسفنت.ىلعألايفتنكول
ًاضيأىأرهنكلههجوساكعناىريلةذفانلاربعقدحومامألاىلإىنحنا
شحويدي...نيديىأرمث...ههجوسيلهوشمهجو...رخآهجوساكعنا
ناطيحتنيديلابرعشيوامءيشبمطتريلًاروعذمغيلوأعجارت.ناعفترت
خارصلادارأ...خارصلادارأهنألخارصلاىلعًارداقنكيمل...همفوههجوب



ً.اعيمجنوتوميس...لخادلايفشحولا...شحولااذه...هنهذنماذهجرخيل

:يراهلاق
.تيبلايفهنإ-
يراهطغضامنيب،امهفينأنودنمهيلإنارخآلانايطرشلارظن

.فتاهلايفلاصتالاةداعإرزىلع
يتلاكةيندعمًاسارجأتناكاهنكلةينابايىقيسوماهنأتننظ-

لاوطكانهسايثامناكً.اضيأغيلوأىدليتلاوهتفرغيفسانوجىدل
؟كلذكسيلأهسفنبينربخأدقل.تقولا

:فلخلايفيطرشلاهلأس
؟ينعتاذام-
دقو.عبطلابنيفلوكنيملوهيفتيبلاوهو،تيبلايفهنإيللاق-

امك،كلذةفرعميليغبنيناك...غيلوأوليكارةيؤرللزـنيسهنإيللاق
يفلوألاقباطلايفناك.فوشروتىلإةبسنلابىلعألايفنيفلوكنيملوهنأ
يـبيجأ...نآلالزـنملانمامهجارخإانيلع...لفسأللهقيرطيفنيفلوكنيملوه
!هللابًابح

...نمبرقلابتسيلامبر-
...وتلللاصتالاعطقدقل.لزـنملايففتاهةزهجأةعبرأكانه-

.كانهىلإلوصولاّيلع
.ىرخأةيرودةرايسلاسرإاننكمي-
:يراهقعز
ةديحولاانتصرفو...امهيلإلصودقل...لاوحألالكبانرخأتدقل!ال-

.انأ...ريخألاقديبلايه
؟تنأ-
.هتطخنمءزجانأ،معن-
؟كلذكسيلأ...هتطخنمًاءزجتسلتنأكنأينعت-
.ينرظتنيهنإ...ءزجانأ،ال-
قشتةيرانةجاردتوصناعمسيامهوتارظنلانايطرشلالدابت

.مهفلخةفقاولاتارايسلانيبمامأللاهقيرط
؟هنأنظتأ-
:يراهلاق
.معن-



باوجلاوهاذهنأيفرّكفيوهوةيبناجلاةآرملايفةجاردلاحملو
.لمألاحنمييذلاديحولاباوجلاهنألهميدقتهنكمييذلاديحولا

شحولاةضبقةمواقمعطتسيملهنكل،هتوقلكبغيلوأدهاج
.هترجنحىلعدرابلاذالوفلابرعشنيحةيديدحلا

.غيلوأايطرشماذه-
.سايثامتوصشحوللناك
.همادختساةلوهسىدمقدصتنلو،سانلاحيرشتلهمدختسن-
يفةرذقشامقةعطقلخدأوً،اديجهمفحتفينأشحولاهرمأمث

نأامبو،هرهظفلخهيعارذعضيوهنطبىلعيقلتسينأهرمأمث،همف
راحلامدلابرعشيلهنذأتحتذالوفلاعضودقفًاروفهعطيملغيلوأ
ةيضرألاىلعهنطبىلعىقلتسا.هصيمقلخادىلإهفتكىلعقفدتي
بناجىلإرمحأقودنصعقوو،هقوفشحولاسلجامنيبةدرابلاةيتنمسإلا
كالسألالوحهارتيذلاقيقرلاعونلانم...تاطابر...ةقاصللاأرق.ههجو
نكميالواهلحنكميالو،طقفاهدشنكميهنألجعزملاوباعلألابلعو
هيمصعملوحدلجلاحرجيداحلاكيتسالبلابرعش.ةقيقرتناكامهماهلصف
.هيلحاكو

طحيوهوملألاراظتنالتقويأكانهنكيملو،عقووعفترامث
هرهظىلعًايقلتسمناكثيحىلعألاىلإقدح...قحستوصًاردصمءودهب
شحولافقوهقوفو،ههجووهيعارذقرحيرسكتملاجلثلابسحأ.ةجالثلايف
ً.ابناجهسأرًاليمم

.بيرقامعرخآلابناجلايفيقتلنس..ً.اعادو-
يفروديحاتفملاعامسغيلوأعاطتسا...مالظلامعوءاطغلاطبه

ءارونمهجارخإوهناسلعفرلواحً.اديعبىشالتتةعيرستاوطخو،لفقلا
.ءاوهلاىلعلوصحلاهيلع...سفنتلاهيلع...هجارخإهيلع...ةشامقلا

يهومونلاةفرغبابدنعتفقوامنيبسفنتلانعليكارتفقوت
حتفنياهمفورعشقياهدسجلعجنونج...نونجهتأرامنأفرعت
.ناقلحبتاهينيعو

ةاطغمةيضرألاو،ناردجلاوحنةعوفدمىرخألاتاشورفملاوريرسلاناك
ةرطقطقستنيحالإكرحتتاليتلاهايملانمةيئرمريغهبشةقبطب



وههتأريذلاديحولاءيشلاف...كلذظحالتملليكارنكل...اهيلعةديدج
.ةفرغلاطسولتحييذلامخضلاجلثلالجر

سملتداكتمستبملامفلايذسأرلاىلعةليوطلاةعبقلاتناك
.فقسلا

ةحئارتزيماهغامدىلإنيجسكوألاعفدناوًاريخأاهسافنأتداعتسانيح
دربلانمةجومعفدنتلطقاستيبئاذلاجلثلاتوصتعمسو،للبمفوص
لجرلادسجةرارحامنإورعشقتاهلعجامنكيملكلذنكل،اهوحن
.اهءاروفقاولا

:سايثاملاق
.كلًاصيصخهتعنصدقلً؟اليمجسيلأ-
...سايثام-
ً.اطرشمىرتللفسألاىلإترظنفاهترجنحلوحًاعارذعضو
.تقولانمليلقلاولمعلانمريثكلاانيدلف.يتبيبحاييملكتتال-
؟اذامل؟اذامل-
اذل،قدصياللكشبةريصقةايحلايقاب.ليكارايانموياذه-

فلخكيعارذيعضكوجرأ.ريسفتلابتقويأردهنالولفتحنانيعد
.كرهظ

...وبقلانمجرخيغيلوأتعمسدقنكتمل...هرماوألليكارتلثتما
ريخأتتعاطتسانإجورخلاهنكميامبر...وبقلايفلازيالنوكيامبر
.سايثام

:ةيتوصلااهلابحىلعطغضترعاشملاعمستيهوتلاق
.ببسلاةفرعمببغرأ-
.ةطقاسكنأل-
هسفنبتسحأو،اهيمصعملوحّدُشيساقوقيقرءيشبتسحأ

دقفتخرصنإاهنأفرعتاهنألاهنانسأترص...هاتفش...اهتبقرىلعئفادلا
.تقولاردهبرمتسينأهديرتيهو،فقوتي

:سمه
.ةجالثلايفكنباىنزلانباو-
:اهترطيسدقفتداكتيهوتلاق
؟غيلوأ-
.دربلانمتومينل...يتزيزعاييخرتسا-



ً؟اقح-
.قانتخالانمنزلانباتوميسةليوطةرتفبهدسجدربينألبق-

.ةطيسبةيضايرةيلمعاهنإ
...ـيضاير-
.بوسحمءيشلك...نمزذنمباسحلابتمقدقل-

،مالظلايفنلوكنيملوهلةيوتلملاقرطلايفةعرسمةيرانةجاردتقلزـنا
يغبني...جلثلااذهيفًانونجةراملاهربتعا.لزانملانيبريئزلاىودامنيب
.ًالصأةصخريأكلميالقئاسلانكل،قئاسلانمةدايقلاةصخربحس

هفاطعنالالخنكل،دوسألالزـنملاىلإهتدايقءانثأهتعرسيراهداز
نمًائيشدقفتةجاردلابسحأوثيدحلاجلثلاىلعتالجعلاترادداحلا

ىلعيوهتاهكرتوةجاردلانعزفقامنإو،ةحماكلاحيحصتلواحيمل.اهتعرس
ةرجشعذجبمدطصتنألبقةضفخنملاراجشألاناصغأبمدطصتلردحنملا
اهسافنأظفلتوةيفلخلاةلجعلانمجلثلافذقتواهفرطىلعليمتوفقتو
.ةريخألا

.ملالسلاًادعاصهقيرطفصتنميفيراهناكنيحلاكلذيف
.هيلإالولزـنملانمال...جلثلاىلعمادقأراثآيأكانهنكتمل

.بابلاىلإدعصامنيبهسدسمجرخأ
.هدعوامكلفقمريغناك
.حوتفملاوبقلابابوههآراملوأناكف،ةلاصلاىلإللست
نمامبر...رقنلاضعب...جيجضكانهناك..ً.اتصنميراهفقو

.وبقلاىلإهجوتمثيراهددرت...خبطملا
هانيعداتعتىتحفقوت،لفسألايف.ملسلالزـنوهمامأهسدسمعفر

يسركلهبتنا.اهسافنأسبحتاهلماكبةفرغلانأّسحأفتصنأو،مالظلاىلع
دوعصلاررقمث،رثكأهانيعتثحب...غيلوأ...بابلاضبقمتحتةقيدحلا
بناجىلإةيرجحلاةيضرألاىلعةنكادلاةعقبللهبتنااهدنعوً،اددجمىلعألل
حاتفملاناك...لفقم...ءاطغلابحسوهراكفأرييغتىلعهسفنربجأ.ةجالثلا
يفيونيفنمروصتزربمث،ةداعةجالثلالفقتالليكارنكل،لفقلايف
.ءاطغلاعفرولفقلارادأوعرسأفهنهذ

قراحملأهمجاهينألبقملظملاقمعلانمندعمقيربيراهحمل
نيبهرهظىلعطقسدقناك؟نيكس...فلخلاىلإيمتريهلعجيوههجويف
فقووةجالثلانمقيشروعيرسصخشجرخامنيب،نيترذقليسغيتلس



.هقوف
:ةعرسبهسدسمعفرويراهخرص
!كرحتتال!ةطرشلا-
:هسأرقوفهيديىدحإًاعفارصخشلافقوت
؟يراه...ـه-
؟غيلوأ-
.هجلزم...يـبصلاهكسميامىأرو،سدسملايراهضفخأ
:سمه
.داعدقسايثامنأتننظ...تننظ-
:هيمدقىلعيراهفقو
؟سايثامنيأ-
...تضرتفافبيرقامعيقتلنساننإلاقدقل.يردأال-
؟جلزملابتيتأنيأنم-
يفحرجلاهعباصأتدجوامنيب،همفيفمدلامعطبيراهسحأ

.ةرازغبفزـنيناكيذلاههجو
:ركمبغيلوأمستبا
،ملسلاىلعامهكرتأيننألًاريثكانرجاشتدقل.ةجالثلايفتناك-

امكءالزابلالكأنالنحنف،يمأامهارتنلثيحءالزابلاتحتامهتأبخاذل
.ملعت

.ىلعألاىلإهقيرطيفناكيذلايراهعبت
عطقنمتنكمتاذكهو،تارفشلاتذحشدقلظحلانسحل-

ضعبنعطنمتنكمتيننكل،لفقلاحتفليحتسملانمناك.طابرلا
تمطحامك،ءاوهلاضعبىلعلوصحلللفسألايفةحيفصلايفتاحتفلا
.ءاطغلاحتفينيحرونلاءيضياليكلحابصملا

.ةحتفلانملاسيذلاديلجلاكدسجةرارحتباذأدقو-
ً.اريشمهحتفويمامألابابلاىلإغيلوأيراهبحسو،ةلاصلاىلإاجرخ
له...كذخآليتآىتحكانهقباوضكرا؟ناريجلاءوضىرتأ-

؟موهفماذه
:ميمصتبغيلوألاق
...امام.ال-
دعتبتنأوهنآلااماملهلعفكنكمياملضفأ...نآلاينعمسا-

.اهنع



.اهدجأنأديرأ-
يفملألاعومدتعمجتىتحامهرصعوغيلوأيفتكبيراهكسمأ

.يـبصلاينيع
.يـبغلااهيأضكرا،ضكرالوقأنيح-
غيلوأنأةجردلتوبكمبضغبنكلو،ضفخنمتوصبكلذلاق

نمعفدناويـبصلارادتسامث،هدخىلعةعمدتردحناو،كابترابشمر
.جلثلاومالظلاهعلتبيلبابلا

:مالكلارزىلعطغضولاسرإلازاهجبيراهكسمأ
؟نوديعبمتنأله...انهيراه-
.لّوح.بعلملابناجىلإنحن-
.نغاهرانوغتوصيراهزيم
:يراهلاق
ىتحلخدتالنكل،لزـنملامامأىلإةرايسلادق.لخادلايفانأ-

.لّوح...كللوقأ
.رجور-
.ىهتنا...لّوح-
بابلادنعفقوثيح،خبطملانممداقلاتوصلاوحنيراههجوت

يدامرلانوللابةنولمتناك.فقسلانمةطقاستملاهايملاقفدتًادهاشم
.خبطملاةلواطىلعجايتهابرقنتو،بئاذلاصجلاببسب

سوؤرىلعةليوطتاوطخعبرأبلوألاقباطلاىلإملسلايراهدعص
...بابلاضبقمصحفتوهباعلعلب.مونلاةفرغبابىلإلصوىتحهعباصأ
طقاست...برتقتةديعبلاةطرشلاةرايستارافصعامسعاطتسا،ديعبنم
ً.افيفخًاتوصًاردصمةيبشخلاةيضرألاىلعهحرجنممدلا

كانهو...يهتنيسناكانه...هيغدصىلعطغضكنآلارمألابسحأ
دنعمونلاةفرغبابمامأاذكهفقوةرممك.كلذيفقطنملانمعون
ةرممك؟اهعمتيبلايفاهيفنوكينأاهدعوةليلدعبرجفلاغوزب
طغض؟لخادلايفةمئاناهنأفرعيوريمضلابينأتبرعشيوهوكانهفقو
اهنأو،قيرطلافصتنميفرصيسهنأملعيذلابابلاضبقمىلعرذحب
لزـنيىتحاهتقلمحبهتبقاعملواحتو،نيتمئاننينيعبهيلإرظنتوظقيتستس
رخنتمث،بوذتاهتمواقمبرعشيواهدسجىلإنيكتسيوفاحللاتحت
.هنعىضرتىتحاهلبقيف،ةداعسلانمريثكلاسيلنكل؛ةداعسب

حطسملالكشلاهديتزيمفيكظحالو،ضبقملالوحهتضبقمكحأ



.ِتأيملهنكلداتعملاريرصلاًارظتنمديدشرذحبطغضمث،اياوزلااذ
رذحبهكرت؟ضباونلامهدحأدشله...ةمواقمكانه...فلتخمءيشكانه
دسمهدحأ...دوسأ...صصلتلاًالواحمحاتفملابقثىلإىنحناو،ديدش
.ةحتفلا

:خرص
؟انهتنأله!ليكار-
ةشبرختوصعمسيهنأنظو،بابلاىلعهنذأعضو...باوجال

...هتلفأ...هيأرريغ...شعترا..ً.اددجمضبقملابكسمأً.ادكأتمنكيملهنكل
اهربعهدسججرخأ...ةريغصلاةذفانلاحتف...رواجملامامحلاىلإعرسأ
ءادوسلاةيندعملانابضقلانيبنمقفدتيءوضلاناك.ءارولاىلإىنحناو
هيقاستالضعدشو،راطإلالخاديفهيمدقمحقأف،مونلاةفرغةذفانل
ًاثحبىودجالبهعباصأسسحتتليجراخلارادجلاىلعمامحلانمددمتو
عمباذوههجوىلعجلثلارقتساامنيب،ةنشخلاتاننسملانيبةكسمنع
ىلعةذفانلاراطإطغضامنيبربكأًادهجلذب.هدخىلعلئاسلامدلا
ىلعهديتللستو،رسكنتسةمظعلانأولامكرعشهنأةجردلةوقبهقاس
الوًادجًاديعبناكهنكل.هتدعمتالضعهتملآو،مومحمتوبكنعكرادجلا
ًاتلفسأكانهنأفرعيوهوهتحتضرألاىلإقدح.هيلإلوصولاهنكمي
.جلثلانمةقيقرلاةقبطلاتحت

.هعباصأفارطأىلعدرابءيشبسحأ
.يديدحبيضق
ةملأتملاهقاسررحو،ىرخألاديلامثبيضقلالوحنيعبصإمكحأ

عاطتساًاريخأ.هعارذنعطغضلافيفختلمدقئطومةعرسبدجيوىلدتيل
،هاريامبعوتسيلهنهذدهاج...ىأردقو،مونلاةفرغلخادبامىرينأ
هآريذلاطمنلا...يهتنملاينفلالمعلا:هيلإرظنيامةرشابمفرعامنيب
ً.اقبسم

تناك..ً.ايزمرقًابوثيدترتيهونيتحوتفمونيوادوسليكارانيعتناك
بناجىلإةفقاوتناكولامكفقسلاوحنًادودشماهسأرناكو،ةيزمرق
ىلإقدحتتناكةيعضولاهذهنمو،هقوفنمىرتنألواحتوروس
،نيتيفخماهاعارذوفلخللنيتدودشماهافتكتناك.هيلإ...جراخلاولفسألا
ولامكنيخوفنماهادخناكو،اهرهظءاروناتديقماهيدينأيراهضرتفاف
جلثلجريفتكىلعتسلجو،اهمفيفشامقةعطقوأًابارجكانهنأ
دقو،جلثلالجرردصىلعنيتفوفلمناتيراعلااهاقاستناكامنيب،مخض



اهنكميال...طقستالنأبجي...شعترتةدودشملااهقاسةيؤرعاطتسا
يليإةبقرلوحناكيذلاكلذك؛اهتبقرلوحًايدامرًاكلسكانهنأل...كلذ
نوجعمنالعإليثبعديلقتكةجهوتمءاضيبةرئادلكشىلعهنكل،لافك
ةديعسةايحوبحلايفديجلاظحلاوةقثلانمةقلحبدعيميدقنانسأ
ىلإدودشمعيطقتلاةطوشنألدوسأضبقمعمكلسكانهناك.ةليوط
ةفرغلانمرخآلابناجلاىلإدتميو،ليكارسأرقوففقسلايففاطخ
ًاليوطنكيملهنكلً،انيخثكلسلانكيمل.بابلاضبقمىلإ...بابلاىتح
طغضولعبطلاب...بابلاحتفبيراهأدبنيحرثكأمواقيلةيافكلاهيفامب
اهنقذتحتاهترجنحضيبألاجهوتملاندعملاعطقلةرشابمضبقملاىلع
.ةرشابم

تناكامنيب،شمرتنأنودنميراهىلإقدحتليكارتناك
ةقيضةطوشنألاتناك...فوخلاوبضغلاببسبشعترتاههجوتالضع
سملتالئلاهسأرضفختتناكف،ىذأنودنماهسأردعبتلاهيلإةبسنلاب
.اهتبقرلوحًايدومعيلدتملالتاقلاجهوتلا

.يراهمهفف،يراهىلإمثضرألاىلإمثيراهىلإترظن
لجر...هايملابةاطغملاةيضرألاىلعجلثلانمةيدامرلتككانهتناك

.ةعرسببوذيجلثلا
ملاهنكلناكمإلاردقةوقبنابضقلازهوهمدقىلعيراهفقو

.بشخلابةوقبًالوصوموًاكيمسديدحلاناك...ىتحرصتملوكرحتت
.حجرأتيلخادلايفلكشلاناك

:يراهخرص
.ةعرسبدوعأس!يدمصا-
هيدلسيلو،ةيندعمةعفاربنابضقلاينثنمىتحنكمتينل...بذك

امنيب،هاعارذهتملآ!نونجملالفاسلا...اهدلاولًابت...اهرشنبءدبللتقولا
تناك.هلوحرظنف،قيرطلاىلإفطعنتةرايسلوأتارافصيودعمس
اهنمزفق،رفوردنالعوننمةريبكةعردمةبرعيهوةصاخلااتلدةبرع
مث،لاسرإزاهجبًاكسممةبرعلاءاروىمتحاوءارضخةرتسيدتريلجر
.يراهدييفلاسرإلازاهجقطقط

:يراهخرص
ً.ابحرم-
.ةرسيوةنميرظنولجرلاأجافت
.ريدملااهيأىلعألايفانأ-



مامأةيرودةرايستحنرتامنيبةبرعلاءارونغاهرانوغماقتسا
.اهقوفروديقرزأءوضناكاميف،لزـنملا

:نغاهخرص
؟لزـنملامحتقنأ-
...طقف...اهقلعدقل!ال-
؟طقف-
ردحنمىلإامنإوةنيدملاىلإسيل...قدحوهينيعيراهعفر

.ممقلانيبءاضملاجلزتللنلوكنيملوه
؟يراهاياذامطقف-
.اورظتناطقف-
؟رظتنن-
.ركفأنأّيلع-
ىنثف،هناملؤتهاعارذتناك.ةدرابلانابضقلاىلعهتهبجيراهدنسأ

رزكانهنوكينأدبال.هيقاسىلعهدسجلقثمظعمعضولهيتبكر
ميطحتمهنكمي.يكيتسالبلاضبقملاىلعامبر...عيطقتلاةطوشنأءافطإل
فيك،نكل...امبراونكمتيلةآرمعمليوطبيضقلاخدإو،ةذفانلا
...وءيشيأكرحتينأنودنمءافطإلارزىلعطغضلانمنونكمتيس
يذلامعانلاجيسنلاوةقيقرلادلجلاةقبطيفركفيالنأيراهلواح؟...و
يذلارعذلالهاجتيوءانبلكشبرّكفينألواح...يتابسلانايرشلايمحي
.عضولاىلعرطيسيولخدينأهرمأيوهينذأيفيودي

مهمزلي...حوللارشندرجم...هحتفنودنمبابلاربعلوخدلامهنكمي
مهنمدحاولكف،نلوكنيملوهناكسلماك؟دحاوهيدلنم،نكل...راشنم
.هتقيدحيفةيربونصةباغهيدل

:يراهخرص
.ناريجلاتيبنمًاراشنمرضحأ-
،مونلاةفرغلخادءاملارثانتتوصو،لفسألايفضكرتوصعمس

نمرسيألابناجلالماكناك.لخادلاىلإقدحامنيبيراهبلقفقوتف
ىأر.راهنيجلثلالجر...ءاملايفعقووراهناثيحىفتخادقجلثلالجر
نعةديعبءاقبللاهنزاوتىلعظافحللحفاكتيهوفجتريليكاردسج
تقولايفراشنملاعماولصينل...ةعمدلكشىلعضيبألاةقنشملالبح
.بابلاعطقنعكيهان...بسانملا

:لوقيوهوهتوصيفةديدشلاايريتسيهلايراهعمس



ردأوىلعأللهمرا.تايرودلاتارايسيفرطقلبحكانه!نغاه-
.رادجلاسكعرفوردناللاةرايس

قودنصوروديوهورفوردناللاكرحمو...تاوصأيوديراهعمس
.حتفيةرايس

!كسمأ-
ًامداقفتلملالبحلاىريلرادتساو،هيديىدحإببيضقلايراهكرت

ضرألاىلعيقابلاطقسامنيب،هفرطكسمأو،مالظلايفعفدناف،هوحن
ً.اموتكمًاتوصًاردصم

.رطقلاةرايسبهفرططبرا-
فاطخلاّقلعقربلاةعرسبو،لبحلافرطبلوصومفاطخكانهناك

.ةعرسبدييقتلا...لفقلاقلغأوةذفانلاطسويفنابضقلاعطاقتىلع
...يراهرظنيمل...مونلاةفرغلخادنمرخآهايمرثانتتوصعمس

.كلذنمةدئافنمامف
:خرص
!ايه-
عمسيلملسكنابضقلاًامدختسمهيدياتلكببارزملاةفاحبكسمأمث

ىلعهردصًادنسمفقسلانمحجرأتيناكاميف،ديازتيرفوردناللايود
ضفخنييودلاوقلطنيكرحملاعمسمث،هينيعًاضمغموفقسلاديمرق
ًاكردميراهناك!ايه...ديزملاو...نينألانمديزملا...نئتةيندعملانابضقلاو
ناكامنيبو،ٍفاكءطببسيلنكل،نظياممرثكأءطببرميتقولانأ
تاراطإنأيراهكردأً!ابت...ٍراضبيحنلةأجفيودلاعفترارايهنالارظتني
.زجعبرودترفوردناللا

،رايهنالاتوصردصمث،تلفسألاىلعةريبكلاةليقثلاتاراطإلاتراد
مادطصامث،قبطملاتمصلانمةظحلهعبتتلتفخمثيودلادادزاو
.لفسألايفةرايسلافقسنابضقلاتبرضنيحفوجأ

مث،بارزملاةفاحىلعةحابللهرهظًاريدمفقوو،هسفنيراهعفر
ةذفانلاىلإبارزملانمحجرأتيلهلكروهيدياتلكببارزملابكسمأوىنحنا
تحتناكيذلاةذفانلاحولطقس،ةظحللاكلتيف.صاقرلاكًاراسيوًانيمي
ناكملانعةركفىندأيراهىدلنكتملةيناثلانمءزجلو،يراهمدق
وأروسكملاةذفانلاجاجزىلعوألفسألايفةحابلايف:هيفرقتسيسيذلا
.مونلاةفرغيف



معوأفطنادقليتفلانأولامك،ةفينعةبرضتوصكانهناك
.ءيشلكمالظلا

ً.ائيشركذتيوأءيشبرعشيملومدعلانمةحاسمربعيراهلقتنا
،ناكملاكلذلةدوعلاديريهنأةديحولاهراكفأتناك،ءوضلاداعنيحو

هايمىلعهرهظىلعقلتسموهوةفاكهدسجءاحنأيفملألارشتنادقف
نوللايدتريكالمىلإنآلارظنيهنألتيمهنأدبال،نكل...جلثلاكةدراب
...ءطببتوصلاداعمث،مالظلايفجهوتتةئلألتملاةلاهلاىريورمحألا
ءارفصةركبءولمملامفلاوعلهلاوهوشملاهجولاىأرمث،سفنتلا...كاكتحالا
ةجض...بسحفهينيعضمغينأدارأ.جلثلاقوفنيتقلستملانيمدقلاو
.طقاستيلتبملاجلثلا...ضفخنملانينألاك

ىوسعيطتسيال...عيطتسيالهنإفلصحامركذتيراهلواحينيح
.محللاعطقلاةطوشنأتقرحامنيبةززقملاةحئارلاركذت

عفرف،مامألاىلإليكارطقستلفقو،جلثلالجررايهناةظحليف
فرع.اهعفرلاهيذخفلوحىرسيلاهعارذمكحأامنيب،ىنميلاهدييراه
ةحئاربهفنأألتماامنيب،محللازيزأتوصردصثيحً،اريثكرخأتهنأ
نيبىنميلاهديتناك...ىلعألاىلإرظن.ههجوىلعمدلالاسوةينهد
لوزـنلاىلعهدياهتبقرلقثربجأدقو،اهتبقروةطوشنأللضيبألاجهوتلا
ةضيبضيبةعاطقمهتلتامكهعباصأمحلشهنيذلايماحلاكلسلاىلع
ةقرطمكًاليلكوًارخأتمملألاءاج.اهترجنحعطقتساهعطقتنيحو،ةقولسم
اهعفر...ىرسيلاهديريرحتهيلع...ةممصممثةيادبلايفةمواقمةيذالوف
هعباصأسوؤرىلعاهترشببرعشيلهسأرقوفةرحلاهديدمو،هيفتكىلع
كيتسالبلاهديدجتنألبقهترشبقرحتةطوشنألابرعشيو،ريزغلااهرعشو
نإامفقوتهنكلنيميللهكرحوًارزهعباصأتدجو.ضبقملا...يساقلا
توصلايفتخيلهطغضف،رخآًارزدجومث،قيضتلابةطوشنألاتأدب
هيلعنأيفرّكفً.اددجمهيعونادقفكشوىلعهنأفرعو،ءوضلاتبخيو
...هغامدلجأنمنيجسكوألاىلعلصحينأوهءيشمهأف،سفنتينأ
مثرمحأللضيبألاجهوتلاريغت.لاوحألالكبناراهنتاتناكهيتبكرنكل
.دوسأللًايجيردت

.ةيذحألاتحتمطحتيجاجزتوصهرهظءاروعمس
:هئارونمتوصلاقمث
.اهبانكسمأ-
جلثلانملتكعممدلابةنولملاهايملايفهيتبكرىلعيراهراهنا



نأولامكًاغرافهنهذناك.هلوحةمدختسمريغةيكيتسالبتاطابرو
.تهتنادقهيفةقاطلا

:نئيوءاوهلاقشنتيوهنمءازجأطقتليلًائيشلاقهئارونمامدحأ
؟اذام-
:توصلاررك
.ةايحلاديقىلعاهنإ-
دوسألانوللانايدتريناذللانالجرلاناك.تفتلاوهرصبوهعمسرقتسا

يراهغرفأ.ةيكيتسالبلاتاطابرلااعطقنأدعبريرسلاىلعليكارناعضي
ىلإقدحمث،نيتعفدىلعراذنإقباسنودنماهتايوتحمنمهتدعم
هعبصإنألعفترمتوصبكحضلابةيريتسيهةبغربسحأو،ءاملايفءيقلا
ىلإرظنوىنميلاهديعفر.رخآءيشلكعماهأيقتدقهنأولامكتدب
.ءاملاقوفوفطتهعبصإتناك...ديكأتكةفزانلااياقبلا

:ليكارتوصهءاج
...غيلوأ-
امىوقأبهدشوىطسولاهعبصإاياقبلوحهفلوًاطابريراهطقتلا

مظعلاىتحةعوطقملاةبابسلاهعبصإعمهسفنرمألارركمث،عيطتسي
.هديبةلصتملازتالاهنكل

تقدح.اهبناجبسلجوليكارقوففاحللادمو،ريرسلاىلإهجتامث
عضاوملايفحورجلانممدلالاسامنيبناوادوسلاوناتريبكلااهانيعهيلإ
ريغىرسيلاهديباهديكسمأ.اهتبقريـبناجىلعةطوشنألااهتسماليتلا
.ةررضتملا

:تررك
.غيلوأ-
:اهديىلعطغضيوهويراهلاق
.رمألاىهتنادقل...ناريجلاعمهنإ...ريخبهنإ-
.اهينيعبزيكرتلالواحتاهآر
:عومسمريغنوكيداكيتوصبتسمه
؟يندعتله-
.كدعأ-
.هللدمحلا-
.ءاكبلابتأدبواهيديباههجوتطغمث،ةرمتجشن
وأ،فيزـنلاافقوأدقنيطابرلانأامإ...ةباصملاهديىلإيراهرظن



.ٍواخهنأ
:ءودهبلاق
؟سايثامنيأ-
:هبتقلمحواهسأرتعفر
...ـنأوتللينتدعودقل-
؟ليكارايبهذنيأ-
.فرعأال-
ً؟ائيشلاقأ-
:هديىلعاهديتطغض
رخآدحأناكمإبهنأنمةدكأتمانأ.يراهاينآلابهذتال-

...نأ
؟هلاقيذلاام-
.هتوصعفردقهنأنمخاهدسجصوكنةقيرطنم
ً:اددجمنيتنكادلااهينيعيفألألتتعومدلاوتلاقف
ةياهنلانإو،رمألايهنيسهنإو،نآلاىهتنادقرمألانإلاق-

.ةايحللًالالجإنوكتس
؟نيتملكلانيتاهمدختساله!؟ةايحلللالجإ-
ةذفانلاىلإًاهجتمفقوواهدينمهدييراهررحامنيباهسأرتزه

،ىلعألاىلإرظن.طقاستلانعجلثلافقوتدقل...ليللاءامسصحفتيوهو
...ولسوأيفًابيرقتناكملكنمهتيؤرنكمييذلاءاضملابصنلاىلإ
.ةطقنوأ...دوسألاردحنملالباقمءاضيبةلصافك...جلزتلاردحنم

.اهتهبجنماهايإًالبقمىنحناو،ريرسلابناجىلإيراهداع
:تسمه
؟بهذتسنيأىلإ-
:مستباوءامدلابةخطلملاهدييراهعفر
.بيبطةيؤرل-
يفدرابلاضيبألامالظلاىلإجرخمث،ملسلالزـنو،ةفرغلارداغ

.هاكرتيملراودلاونايثغلانكل،ةحابلا
فتاهربعملكتيرفوردناللاةرايسبناجىلإًافقاونغاهناك

.لومحم
نكمملانمناكنإيراههلأسنيحهسأرزهو،ةثداحملاعطق

.ةرايسلابهلاصيإ



نكتملف،هللاليكارتركشفيكرّكفيوهوفلخلايفيراهسلج
.اهركشقحتسيرخآًاصخشكانهنأعبطلابملعت

:قئاسلالأس
؟ةنيدملازكرمىلإ-
ةديحوةبابسلاهعبصإودبتلىلعألاىلإراشأويفنلابهسأريراهزه

.رصنبلاوماهبإلانيببيرغلكشب



جربلا
ردحنمىلإليكارلزـنمنمةرايسلابقئاقدثالثرمألاقرغتسا

ةحاسلادنعتفقووقفنلاربعةرايسلاتراسثيح،جلزتللنلوكنيملوه
دمجتمضيبألالشكردحنملاادبو.تاراكذتلارجاتمنيبةلالطإلاتاذ
.رتمةئامتحتةحطسمةحاسمىلإدتميوتاصنملانيبسطغي

:نغاهلأس
؟انههنأفرعتفيك-
نيحجلزتةبلحدنعنيسلاجانك.انهنوكيسهنأينربخأهنأل-

برتقيثيحضرميسوهتايحلمعهيفيهتنيسيذلامويلايفهنأينربخأ
.ةايحللًالالجإكانهجربلانمزفقيسفتوملانم

ءادوسلاءامسلاىلإةعفترملاةمقلاوءاضملاجلزتلاجربىلإيراهراشأو
:امهقوف

.ركذتأسيننأفرعيوهو-
مثاجلانكادلايجاجزلاصفقلاىلإقدحيوهونغاهرانوغسمه

.جربلاةمقيف
!لوبخمهنإ-
:قئاسلاوحنتفتليوهويراهلأس
؟كدافصأةراعتسايننكميأ-
.ةدحاوكيدل-
ىدحإعضوثيحنميألايراهمصعمىلإريشيوهوكلذنغاهلاق

.ةحوتفمىرخألاتيقبامنيب،هلوحتاقلحلا
:قئاسلانمةيدلجلاةبيقحلالوانتيوهويراهلاق
...انهناعبصإينصقنت؟يتدعاسمكنكميأ.نيجوزديرأ-
.رخآلايراهمصعملوحنيتقلحلاىدحإقبطيوهوهسأرنغاهزه
.ينفيخياذه...كدرفمبكباهذبًاديعستسل-
يعمنأامك...هعمثيدحلايننكميوكانهعستمكانهسيل-

.اذه
.نيرتاكسدسميراهجرخأو
.يراهايينفيخياماذه-
حتفيوريدتسينألبقةفطاخةرظنهريدمىلإلوهققحملارظن



.ةميلسلاهديبةرايسلاباب
هروبعهيلعيذلاجلزتلافحتملخدمىلإيراهيطرشلاقفار

نيحامهنكل،بابلاميطحتلةعفاراذخأدقاناك.جربلادعصمىلإلوصولل
بناجىلإضرألاىلعئلألتملاجاجزلااياظشىلعحابصملاءوضعقوابرتقا
امناكمنمردصيديعبراذنإتوصناكامنيب،ركاذتلاعطقبتكم
.فحتملالخاد

:همازحيفهسدسمنمققحتيوهويراهلاق
يفلخلاجرخملادنعنيلجرعض.انهانلجرنأانفرعًاذإ..ً.انسح-

.ةيلاتلاةيرودلاةرايسلصتنإام
بناجىلإربعثيحةملظملافرغلاىلإاطخوحابصملايراهذخأ

ءايلوأوكولملاوةيجورنلامالعألاونييجورنلاجلزتلالاطبأروصوتاقصلم
ةمأتناكجورنلانأيعدتةغيلبصوصنبًاعيمجنيبوحصملانييجورنلادهعلا
.فحتملااذهّلبقتنمطقنكمتيملاذامليراهركذتانهو،ةدحاو

وهودعصملابابيراهصحفتً.اقوطموًاقيضفلخلايفدعصملاناك
.هبناجبيذالوفملسكانه...هترشبىلعليسيدرابلاقرعلابرعشي

هيلإراودلاونايثغلاداعدقف،هرارقىلعمدنقباوطةينامثدعب
ىلعأىلإندعملاىلعتاوطخلاتوصددرت.ؤيقتلاتالواحمبأدبوً،اددجم
عمىقيسومهيمصعمنمةيلدتملادافصألاتفزعامنيبملسلالفسأو
هذهيففرصتللهدسجزّهجيونيلانيردألازرفيهبلقنأدبال.جايسلا
دقرمألانأفرعامبروأً،ادجًاكهنموًادجًافزـنتسمنوكيامبر.ةطقنلا
.ةحضاوةجيتنلاتحبصأوةبعللاتهتنادقف،ىهتنا

ظافحلالواحينأنودنمملسلابهيمدقبرضيوهويراهمدقت
.نمزذنمعومسمهتوصنأملعيناكدقف،ءودهلاىلع

سحأو،هحابصميراهأفطأف،ملظملاصفقلاىلإةرشابمملسلاىدأ
رمقلاءوضناك.ضرألاقوفهسأررهظنإامءاوهلانمدرابرايتب
جاجزلابةطاحملاو،راتمأةعبرأاهتحاسمتناكيتلاةفرغلايفعشيبحاشلا
مهوحرفلاوبعرلانمجيزمبحايسلاهبكسمتييذالوفجايسعم
نولزـنينيحرمألانوكيسفيكنوليختيوأولسوأىلعةلالطإلابنوعتمتسي
تويبلاوحنةرخصكنوطقسيوجربلانعنوعقيوأجلازمىلعردحنملا
.مهتحتيتلاراجشألانيباومطحتيل

لباقمةعوضوملاةلظملاىلإرادتساو،ايلعلاةجردلاىلإيراهقلست
جايسلاىلعًاسلاجصخشلاناك.هتحتةدلبلاعبقتيذلارونلاءاطغ



.قفدتيدرابلاءاوهلاناكثيحةحوتفملاةريبكلاةذفانلابًاطاحمو
ً:اجهتبموًافيفخسايثامتوصءاج
؟كلذكسيلأ...ةليمج-
.يأرلاكقفاوأ،معن؟ةلالطإلاينعتأ-
.يراهايةلالطإلادصقأمل-
ىلإيراهفقوامنيب،جراخلاىلإةيلدتمسايثاميمدقىدحإتناك

.ملسلابناج
؟جلثلالجرمأتنأ؟يراهاياهلتقيذلانم-
؟نظتنم-
دمتعأتنكدقويكذصخشتنأ،لاوحألالكيف.تنأكنظأ-

لامجلاةيؤرلهسلانمسيلعبطلاب؟كلذكسيلأبيهرروعشهنإ.كيلع
.رخآدحأيأنمرثكأهبحتيذلاصخشلالتقتنيح...اهنيح

:ةوطخبرتقيوهويراهلاق
؟كلذكسيلأ...كلذنعريثكلافرعتسكنأنظأالً.انسح-
؟فرعأنلأ-
:كحضوراطإلاىلعءاروللهسأرسايثامىنحأ
هذهيفرخآءيشيأنمرثكأاهتلتقةأرمالوأتببحأدقل-

.ايندلا
؟كلذتلعفَِملً،اذإ-
لوحوهرهظفلخىنميلاهديكرحيوهوملألاتانعطبيراهسحأ

.سدسملا
.ةطقاسوةبذاكتناكيمأنأل-
:سدسملاعفروهدييراهحجرأ
.ءاوهلايفكيديعفراوسايثامايكانهنملزـنا-
:لوضفبيراهىلإسايثامرظن
كلذككمأنأةئاملابنيرشعةبسنبًالامتحاكانهنأفرعتأ-

كيأرام.ةطقاسنباكنأةئاملابنيرشعةبسنبلامتحاكانه؟يراهاي
؟اذهب

.سايثامايينتعمسدقل-
ً،ايناثو.كعيطأنلانأ،ًالوأ...يراهايرمألاكيلعلهسأينعد-

..ً.احلسمنوكأنألمتحملانماذليديةيؤرعطتستملكنإلوقلاكنكمي
.يراهايرانلاقلطأايه



.لزـنا-
نأيغبني.ةطقاسنباغيلوأو،يراهايةطقاستناكليكار-

.اهلتقتكتكرتيننألينركشت
دافصألافارطأتمطتراامنيب،ىرسيلاهديىلإسدسملايراهلقن

.اهضعبب
ًايلقعًاضيرميننوربتعيسفينتلقتعانإ.يراهايرمألايفرِّكف-

.يحارسقالطإمتينألبقتاونسعضبلةيسفنةحصميفيننومريسو
.نآلاّيلعرانلاقلطأ

:برتقيوهويراهلاق
بلصتةجيتنًاقحالتومتسكنألنآلاتومتنأديرتتنأ-

.دلجلا
:ةذفانلاراطإبهديسايثامبرض
يفةداضملاماسجألالوحهتلقاممتققحتدقل.يراهايتنسحأ-

.يمد
ًاباصمتنكنإ.دلجلابلصتنعًاثحبتيرجأمث،راديإتلأس-

ةتيم،لاثملاليبسىلع...تومللىرخأةقيرطراتختنألهسلانمفضرملاب
.كتايحلمعجوتتاهنأكوودبتةيدهشم

.امًامويمهفتسكنكل،يراهايكتيرخسعامسيننكمي-
؟اذاممهفأ-
يتلاضارمألانكل،ضرملابراحنهسفنبكرملايفانكاننأ-

نإاذل،ةتقؤمتاراصتنالاعيمج.اهيلعءاضقلانكميالتنأوانأاهبراحن
قالطإديرتالأ.انهيتايحلمعىهتنادقو،انتايحلمعوهطقفلاتقلا
؟يراهايّيلعرانلا

هدييفسدسملايراهرادأمث،سايثاميَنيعيراهانيعتقتلا
:سايثامىلإههجوو

.لفاسلااهيأكسفنبكلذبمق-
ًايجيردتالوحتنيذللابايترالاوددرتلايراهىأرامنيب،سايثامسبع

.ةماستباىلإ
.بغرتامك-
.دوسألاذالوفلاىلعتبروحالسلاذخأوجايسلاربعسايثامددمت
.يقيدصايًاحدافأطختبكترادقل-
.يراهىلإهايإًاهجومسدسملاعفرو



.ىسنينليلمعنأىلعنامضكيراهايةعئارةمتاخنوكتس-
حيبقلااهسأرعفرتةقرطملادهاشيوهوءادوسلاةهوفلابيراهقدح

بَّوص...نارودلابةفرغلاأدبتو،ربكأءطببكرحتيءيشلكودبيلريغصلا
ًاضفخنمًاليوعدافصألاردصتلىنميلاهعارذحجرأو...يراهبَّوص...سايثام
ةفاجةبرضةفاجلاةكتلاعبتتلدانزلاىلعسايثامطغضامنيبءاوهلايف
.مصعملاةحوتفملادافصألاتبرضنيح

:يراهلاق
.نونجملالفاسلااهيأتنأتلشفوليكارتجندقل-
سدسملابناقدحتامهوناقيضتتمثناعستتسايثامينيعيراهىأر

.يراهبهديقييذلاهمصعملوحديدحلابو،صاصرلاقلطيمليذلا
.تاصاصرلاتلزأدقل...دقل-
:هسأريراهزه
ً.اقلطماهسدسميفتاصاصريأتاربنيرتاكعضتمل-
:ءارولاىلإىنحناويراهىلإسايثامرظن
.لاعت-
.زفقمث
ناكسايثامنكل،ةمواقملالواح...هنزاوتدقفومامألليراهحجرأت

خرصً.امدوًامحلدقفنأدعبلؤاضتلابأدبدقفيراهامأً،ادجًاليقث
ام.ةيواهلاوةذفانلاهتصتماويذالوفلاجايسلاقوفبحسناامنيبيطرشلا
وهو،يسركةمئاقوههفلخوهسأرقوفةرحلاىرسيلاهعارذىمرنيحهآر
،وغاكيشيفنيرغينيرباكيفذفاوننودنمةرذقةفرغيفًاديحوسلجي
طوقسيفليللاربعرثعتمث،ندعملابمطتريندعملاتوصيراهعمسو
.نآلااهتياهنيفةبعللاتناك...رح

ةرياطتملاجلثلافدننكل،جلزتلاردحنمجرببنغاهرانوغقدح
.هتيؤرتقاعأ

:لاسرإلازاهجربعددر
؟انهتنأله!يراه-
.نيداحلاةقطقطلاوغارفلاىوسنكيملباوجلانكلرزلاررح
ىلإحوتفملاتارايسلابأرميفتايرودتارايسعبرأكانهتناك

جربلانمتاخرصلااوعمسنيحماتلاكابترالاداسدقو،نآلاردحنملابناج
.ٍناوثعضبلبق



:هراوجبيذلايطرشلالاق
نمناطقسينيصخشتيأريننأنمدكأتمانأ...اطقسدقل-

.يجاجزلاصفقلا
اذاملوأفيكفرعينكيملف،مالستسابهسأرنغاهرانوغضفخأ

اذهبيهتنتيتلارومألايفًايثبعًاقطنمكانهنأتاظحللهلادبنكل
.ينوكلانزاوتلانمعونكانهناك...لكشلا

!ءارهلااذهلاي...ءاره
هنكل،فرجنملاجلثلايفةطرشلاتارايسةيؤرنغاهعطتسيمل

فرعدقو،مهقيرطيفاوناك...تاحئانءاسنكتارافصلاليوععامسعاطتسا
نيريدملاونييلوضفلاناريجلاوةفاحصلاروقص؛نيثحابلابذجيستوصلانأ
...ةثجلانمةلضفملامهتصحىلعلوصحللنوتأيسثيحمدللنيشطعتملا
يطرشلاوضيغبلاجلثلالجرنمةنوكممويلاةبجونوكتسو...ىولحلا
عوجلاامنإونزاوتوأقطنميأكانهنكيمل.اهنوبحيساذل؛هيركلا
.نغاهلاسرإزاهجقطقط...بسحفماعطلاو

.لّوح...امهداجيإاننكميال-
يراهلحمسهنأهءاسؤرربخيسفيكلءاستيوهونغاهرظتنا

يراهنمةبترىلعأىوسنكيملهنأرسفيسفيكو،هدرفمبباهذلاب
كلذاومهفنإهبأيالهنأوً،اضيأكلذيفًاقطنمكانهنأو،هسيئرسيلو
.الوأ

؟يرجييذلاام-
.راكسسونغامناك...نغاهرادتسا
:جربلاوحنهسأرزهيوهونغاهلاق
.نآلاةثجلانعنوثحبيمهنإ...يراهعقودقل-
.ليحتسماذه!يراه!؟ةثج-
؟ليحتسم-
:جربلاىلإقدحيناكيذلاراكسىلإنغاهرادتسا
.نغاهايلجرلافرعتتحبصأكنأتننظ-
ىلعباشلايطرشلادسحيءيشلكنممغرلاىلعهنأنغاهسحأ

.خسارلاهنيقي
ً:اددجملاسرإلازاهجقطقط
!انهدحأنمام-
امك:ىنعمبهيفتكراكسزهامنيب،امهنويعتقتلاو،هيلإراكستفتلا



.كلتلق
ىلعةفشاكلاءاوضألاىلإريشيوهورفوردناللاقئاسلنغاهخرص

:حطسلا
ً.اراظنميلرضحأويجاجزلاصفقلارّون!تنأ...هيه-
.ليللاربععاعشرشتناٍناوثعضبدعب
:راكسلأس
؟ءيشةيؤركنكميأ-
:هينيعىلعراظنملابطغضيوهونغاهلاق
!يهلإاي...رظتنا...فقوت...ًاليلقىلعأللهئضأ...جلثلا-
؟اذام-
!يهلإاي-
نغاهعمسو،لدسنتحرسمةراتسكجلثلاعجارت،ةظحللاكلتيف

نيديقمنيلجرنأولامكمهلادبدقف،نوخرصيةطرشلالاجرنمديدعلا
ًاضافخنارثكألاصخشلاناك.ةرايسللةيمامألاةآرملانمنايلدتيامهضعبب
اتلكرخآلادمينيحيف،راصتنالابوهزلانمعونبهسأرقوفًاديعفري
،نيدماجامهالكناك.بناجلانمًابولصمناكولامكًايدومعهيعارذ
.وجلايفءطببناروديامهوامهاسأرىلدتيو

يراهديديقتيهودافصألاراظنملالالخنمىرينأنغاهنكمت
.يجاجزلاصفقلالخادجايسلابىرسيلا

:نغاهددر
!يهلإاي-

صاخشألاةدحونمباشلايطرشلامثج،رادقألاتءاشامكو
هبذجنأدعبهيعوداعتسانيحلوهيراهبناجبليهساموتنيدوقفملا
دقو،يجاجزلاصفقلاىلإنيسغلهدنولسايثامعمةطرشلاجرةعبرأ
ىلوألاةعمسلائيسققحملالعفةدرةصقيوريتلتتاونسليقب
ً.اراركتوًارارمةبيرغلاو

ديقىلعلازيالنيسغلهدنولناكنإلأسوً،اجاتهمناك-
امأوسأاذهنأكو؛تامدقنوكييأنمبوعرمهنأولامك!ةايحلا
خرصفاعسإةرايسبهوذخأمهنإومعنهلتلقنيحو.لصحينأنكمي
نلهنأنمدكأتننأوهئاذحطابرونيسغلهدنولمازحةلازإانيلعنأ
دقيذلاصخشلابةجردلاهذهلمامتهالا؟اذهكءيشبمتعمسله.رحتني



؟ةقباسلاكتبيبحلتقوتلللواح



اباب
ملومونللداعهنكلنرتةيندعملاسارجألاعمسهنأسانوجنظ

...ةفرغلايفامدحأكانهناك.ةتوبكملاتاوصألاعمسىتحهينيعحتفي
.هريرسةفاحىلعسلاجوهو...ابابهنإ

.هئاكبتوصةتوبكملاتاوصألاتناكو
هدلاوفتكىلعهيديىدحإعضوامنيب،ريرسلاىلعسانوجسلج

نيتقيضنيفتكهيبألنألبقنمظحليمل..ً.ابيرغناك...زتهيهبسحأو
.اذكه

:جشن
...امام...اهودجودقل...دقل-
.كلذبتملحدقل...ملعأ-
نمللستملارمقلاءوضيفسانوجىأرثيح،ةشهدببألارادتسا

.هيدخىلعرمهنتعومدلاةراتسلالالخ
.اباباياناوسَقبيمل-
دممث،ءيشيأهنمردصيمل،نكل...نيترم...ةرم...همفهدلاوحتف

عضوامنيب،هيلإهدشكلذدعبو،هنمهبرقوسانوجلوحامهفلوهيعارذ
.هسأرةورفللبتةراحلاعومدلابسحأوهيبأةبقرىلعهسأرسانوج

:هعومدنيبنمسمه
...ينباتنأ...يدلامىلغأتنأ..ً.اريثككبحأ؟سانوجايملعتأ-

الأ؟كلذكسيلأ...انرمأربدتنس...اذكهًامئادىقبتسو...ينبا؟ينعمستأ
؟كلذنظت

:سانوجسمه
.تنأوانأ...انرمأربدتنس...ابابايمعن-



زوإلا
تحتءادرجوةينبىفشملاذفاونجراخلوقحلاتناك،لوألانوناكيف

تلفسألاةشوقنملاتاراطإلاتقحسعيرسلاقيرطلاىلع.ةيدامرلاءامسلا
.مهفطاعمتاقاينوعفريمهوةاشملارسجىلعةاشملاادعامنيب،فاجلا
يفةلواطلاىلعو،رثكأنيدشتحمسانلاناكىنبملاناردجلخاد،نكل
.دحأيمويرورمىلإناتعمشلاتراشأحانجلا

نمو،ريرسلاىلعًاسلاجنوألاتشناكثيحبابلانميراهلخد
تناكنوليتبكسينكيتميركةسيئرنألوتللةباعدىقلأدقهنأحضاولا
رظنينيوارمحنيتنجووذعيضراهنضحيفسلجامنيب،كحضتلازتال
.حوتفممفونيتريدتسمنيتريبكنينيعبيراهىلإ

:يطرشلاحملنيحلاتشرده
!يقيدص-
.نوألاتشًاحفاصمويتبًاقناعمىنحناويراهلخد
.اهيفكتيأرةرمرخآنملضفأودبت-
.ديعلالبقجرخأسيننإنولوقي-
:هديبيراهدينوأبلقمث
؟لصحاذام-
:ىنميلاهديصحفتبيراههلحمس
اوطاخمهنكل،اهذاقنإعطتسنملوىطسولاعبصإلاتعطقنا-

رهشلكًارتميلليمةيبصعلاتاياهنلاومنتسثيحةبابسلاعبصإلايفقورعلا
يفمئادللشبشيعأسيننإنولوقيءابطألانكل.اهضعببءاقللالواحتو
.اهفارطأدحأ

.ظهابنمثهنإ-
.ةهفاتةبيرض...ال-
.هسأرنوأزه
:ةبرعلايفلفطلاعضتلاهيمدقىلعتفقويتلايتبتلأس
؟ةيضقلاهيفرهظتسيذلادعوملانعرابخأنمله-
:ةلاعفلاةيطرشلاتاكرحتدهاشيوهويراهلاق
.ال-
:نوألاق



.نونجمنيسغلهدنولنأنالعإلاعافدلالواحيس-
ًابسانمًافصوهيأربنكيملهنأل"نونجم"يـبعشلاريبعتلالضفيناك

ً.اضيأيرعاشامنإوبسحف
.ينمأوسأيسفنبيبطلجاتحيسكلذللصوتلامدعو-
:عيضرلاءاطغدمتواهسأرليمتيهويتبتلاق
.لاوحألالكيفةايحلابمعنيس...معنهوأ-
:ريرسلاراوجبةلواطلاىلعبوكلاىلإهديدميوهونوألاق
تدكأتنسلابتمدقتاملك.ةايحتسيلةايحلانأيزخملانم-

نوضرعمًانعيمج.الوأيسفنضرمببسبناكأءاوسرشرشلانأنم
لكاشميناعنانعيمج...هللاقحب.انئربيالانجازمنكلةريرشتافرصتل
ًاعيمجاننإلوقننحن.انضرمىدمددحتيتلايهانتافرصتنكلةيسفن
لالخ.نيواستمريغاننألءارهدرجماذهنكل،نوناقلامامأنوواستم
نمةرشابمنولعسينيذلاةراحبلانومرياوناكدوسألانوعاطلاءابوراشتنا
انيدلاملكف؛مكحكوةفسلفكنيدحوذنيكسةلادعلانألةنيفسلا
.يئازعأايًاظحلقأوأةظوظحمةيبطتاحيجرت

:ةدمضملاهعبصإنمىقبتامىلإقدحيوهويراهلاق
.ةايحلالجألكلذنوكيسةلاحلاهذهيف،نكل-
؟اذام-
.ةظوظحملاريغةيبطلاتاحيجرتلا-
.ةفرغلاتمصلاألم
:ىنميلاهديبحوليوهويراهنلعأ
بحأيننكل؟ةيعانصعبصإعضويلعاوضرعمهنإمكلتلقأ-

.ةروصملالافطألامالفأيفيديألاكعباصأعبرأ...يهامكيدي
؟انهتناكيتلاعبصإلابتلعفاذام-
اذل،نيمتهماونوكيملمهنكلحيرشتلامسقلاهبعربتلاتلواح-

ينابايلاعبصإبنغاهلعفيامكيـبتكمىلعاهعضأواهطنحأنأتررق
.يلًابسانمًابيحرتنوكتسةبصتنمىطسوًاعبصإنأتيأردقف،ةريغصلا

.نارخآلاكحض
:يتبتلأس
؟غيلوأوليكارلاحفيك-
.نايوقامهنإ...ئجافملكشبناديج-
؟تاربنيرتاكو-



رياربفيفًاددجملمعلاأدبتس...يضاملاعوبسألااهترزدقل.لضفأ-
.نغريبيفةميدقلااهتدحولدوعتسثيح

؟اهتحرفنمدحأىلعرانلاقلطتملأً؟اقح-
اذهلوً،اغرافًاسدسمةلماحلوجتتتناكاهنأنيبت.ئطاخرمأ-

.كلذةفرعميلعناك...ةجردلاكلتلدانزلاىلعطغضلاىلعتأرجت
!ً؟اقح-
ةمدخلاسدسمنيملسترخآلةطرشزكرمنمنيلقتنتنيح-

ريغناقودنصكانهناك.تاقلطيقودنصعمديدجدحاوىلعيلصحتل
.اهبتكمجرديفنيحوتفم

.تمصلانمةظحلكلذتعبت
:لفطلارعشىلعتبرتيهويتبتلاق
ً.اددجمريخباهنأديجلانم-
:دورشبيراهلاق
.معن-
نيرتاكرازنيح.نسحتتاهنأادب..ً.احيحصناككلذنأهلرطخو

ةليوطةفاسملضكرلادعبوتللتمحتسادقتناكنغريبيفاهمأةقشيف
.نيوارمحاهاتنجووًاللبملازيالاهرعشناكثيحنكيفدناسلبجىلع
ًاسوهاهدلاوةيضقتحبصأفيكنيرتاكهتربخأامنيب،ياشلااهمأتمدق
يفمدنيأريملهنكل،ةيضقلاىلإهرجىلعترذتعامث،اهلةبسنلاب
.كلذنممغرلاباهينيع

:اهيفتكتزهوتكحض
ةجردبسانلامظعمنمًافرطترثكأيننإيسفنلايـبيبطلوقي-

.يتلوفطذنمرمألاينقحالدقف،كلذلكنمتيهتنايننكل،نيتنثاوأ
.يتايحبرارمتسالايننكميهتئربتتمتنأدعبو،نآلاو

؟ةيسنجلاتاشرحتلاةدحويفقاروألانيبترتسله-
نوموقيًاضيأرابكلانويسايسلاف...ىرنسمثكانهنمأدبنس-

.ءاروللتاوطخب
نيحو،امبريونيفوحن...جيلخلاىلإةذفانلاوحناهانيعتقلزـنامث

.كانهىقبيسوكانهلازيالررضلانأفرعيناكيراهرداغ
نإفةلماكةزجعملفطلكناكنإ..ً.اقحمنوأناك...هديىلإرظن

.لالحنالانمةيلمعةايحلا
:بابلادنعةضرممتلعس



.نوأايتازخولاضعبلتقولاناح-
.هاتخأايينيفعاكوجرأ...هوأ-
.انهىفعيدحأال-
:نوألاتشدهنت
عنموأةايحلاديريصخشةايحذخأ؟تخألااهتيأأوسألاام-

؟توملانمتوملاديريصخش
دعتريوهويراهظحاليملًادحأنكل،ةضرمملاويتبولاتشكحض

.هيسركىلع
ثيحنافسنغوسةريحبىلإىفشملانمةقهاشلالالتلايراهدعص

نيذلاصاخشألانمصلخملادشحلاامنإوسانلانمريثكلاكانهنكيمل
دنعهراظتنابليكارتناك.ةريحبلالوحنوفوطيثيحدحألاموينوشمي
.زجاحلا

تناكاميف،داحلاءاوهلايفتمصبلوجتلااأدبو،امهضعباقناع
خسفتتوقطقطتةسبايلاقاروألاو،ةتهابلاءاقرزلاءامسلايفةمتاقسمشلا
.امهمادقأتحت

:يراهلاق
.مونلالالخيشمأتنك-
ً؟اقح-
.ةرتفذنمكلذبموقأتنكامبرو...معن-
.تقولالاوطلماكلابًارضاحنوكتنألهسلانمسيل-
:هسأرزه
ةقشلايفتيشموتضهنيننأنظأ..ً.ايفرحكلذينعأ...ال...ال-

.هلعفأستنكيذلاامملعيهدحوهللا...ليللالالخ
؟كلذتفشتكافيك-
رظنأوخبطملايففقأتنكىفشملانميتدوعلةيلاتلاةليللايف-

...يطاطملايئاذحلعتنأيننأتكردأمث،ةللبممادقأراثآىلإضرألاىلإ
.يديبةقرطملمحأتنكوليللافصتنمتقولاناك

ً:اعمايشميلةوطختزفقمث،لفسأللترظنوليكارتمستبا
.ةرشابمتلمحنأدعبةرتفلمونلاءانثأيشملاتأدب-
تارتفلالخمونلاءانثأنوشمينيغلابلاصاخشألانأنوأينربخأ-

.رتوتلا
نوكسوءودهبوفطيزوإلانمًاجوزادهاشو،ءاملاةفاحدنعافقوت



.يدامرلاحطسلاىلع
مليننكل،غيلوأدلاووهنمىلوألاةظحللاذنمفرعأتنك-

.لماحولسوأيفهتبيبحنأملعنيحًالفطبجننساننأملعأنكأ
ءاتشلاقاذمناك...هعسليهبسحأوداحلاءاوهلابهيتئريراهألم

.تصنأوسمشللهينيعضمغأف،هألمي
ىلإوكسومرداغوهرارقذختادقناك،كلذتفشتكانيح-

هبحيوكسوميفًادلاولفطلاحنمأنأ:نارايخيمامأناكانهو.ولسوأ
لفطلاىقبينأوأ،هنباهنأنظيهنأاملاطهنباناكولامكهبينتعيو
ينربخأًادحأنأول...بذكلابييأرفرعتتنأف..ً.ايثبعرمألاناك.بأالب
نوكتنيح.مادتحابكلذتركنأتنكلةبذكبيتايحيقابشيعأسيننأ
تارارقلانعًائيشفرعتالكنألًاطيسبءيشلكنظتتنأفًاريغص
ناكليدحويسفنبركفأستنكيننأولو.كهجاوتدقيتلاةليحتسملا
اهذخأيغبنييتلارومألانمريثكلاكانهناكْنكلً،اضيأًالهسًارارقكلذ
نكلو،هتلئاعهجاوأورودوجفمطحأستنكنإطقفسيل...رابتعالانيعب
ناكامك،هتلئاععمولسوأىلإرداغيذلاصخشللءايشأمطحأستنكنإ
.رخآءيشيألبقىتأثيح؛رابتعالانيعبغيلوأذخأيلع

.ءيشلكمهفأ...مهفأ-
نكيملكعم.لبقنماذهبكربخأملاذاملمهفتالتنأ،ال-

روهظلاتلواحيننأنظتدقو،رابتعالانيعبهذخآلرخآدحأيأكانه
.هيلعانأامملضفأصخشك

.هيلعتنأامملضفأصخشكنأدقتعأالو...كلذنظأال-
.هفتكىلعاهسأرتعضو
ةصلخمرويطاهنأ؟حيحصزوإلانعهنولوقيامنأنظتأ-

؟توملااهقرفيىتحاهضعبل
.هتعطقيذلادعوللةصلخماهنأنظأ-
؟زوإلاهعطقييذلادعولاوهامو-
.ضرتفأامبسحءيشال-
كبحأتنكدقل،عقاولايف؟نآلاكسفننعملكتتتنأً،اذإ-

.اهبيفتالوًادوعوعطقتتنكنيحرثكأ
؟دوعولانمديزملابنيبغرتأ-
.يفنلاباهسأرتزه
.هعارذتحتاهعارذتعضوًاددجميشملااأدبنيح



:تدهنت
نأولامكرهاظتننأو،ديدجنمءدبلاانناكمإبناكولىنمتأ-

.ثدحيملًائيش
.ملعأ-
.ديفينلكلذنأًاضيأملعتكنكل-
يفيفختةرابعلاكلتنأاهتوصةربننمفرعينأيراهعاطتسا

.ةريغصماهفتساةراشإاهيفامناكم
.ليحرلايفركفأتنك-
؟نيأىلإً؟اقح،هآ-
.ايقيرفألامشيفةصاخو،ينعثحبلليتأتال...فرعأال-
؟ايقيرفألامش-
بغريثيحمالفألادحأيفنامدليفيتراماهلوقيةرابعاهنإ-

.هسفنتقولايفهيلعروثعلابوبورهلاب
.تمهف-
امهيسأراعفر...ةيدامرلاءارفصلاةباغلاضرأقوفوامهقوفلظراط

.تازوإلاىدحإتناك...ىلعألل
:ليكارتلأس
ً؟اددجمامهضعبادجوله.مليفلايفرمألاىهتنافيك-
.عبطلاب-
؟دوعتسىتم-
ً.ادبأدوعأنلً.ادبأ-

ةنجلنعناقلقنالثممفقو،نيوتيفعفترمىنبميفدرابوبقيف
نيتسدعبةراظنعضيو،ةيلامعةلذبيدتريلجرىلإنارظنيناكسلا
رابغكلجرلامفنمجرختسافنألاتناكً.ادجنيتكيمسنيتيرئادنيتيجاجز
.ملكتيوهوضيبألاصجلا

.كانهاهنأةيؤركنكميال...روطفللةبسنلابرمألاوهاذه-
.هتهبجبةقصتلملارعشلاةلصخىلعىطسولاهعبصإبطغضوفقوت
.ةدوجوماهنكل-

ىهتنا




