


 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

    

 
 



 

 
 

 الطبعة األولى

 م 2022 - ـه 1443

   
 

 5-4549-02-614-978ردمك 
 

 جميع الحقوق محفوظة

 
 

 

 
 

 
 شارع محمد دوزي برج الكيفان 9

 الجزائر العاصمة

 0776616609هاتف 

e-mail: editions.elikhtilef@gmail.com 
 
 

وتـلةة صوـويةية وو البمةونيـة وو  ةل وي جـء  مـه هـاا البمـ ي   ي ـيمنع نسـ  وو اتـمعم 
 ةميك نيكية  م  فيه المسجلل الفوصوغةافي والمسجلل عةى وشةطة وو وقـةا  مقـةو أ وو وي ـ

 واتمةج عه  مه دون إذن خطي مه الن شة. ، وتلةة نشة وخةى  م  فله  حفظ المعةوم ت
 
 
 

 تعرب ابلضرورة عن رأي  إن اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال



5 

 رايا

 

 



6 

I 

لم يكن لباب  رفتياق ل.الم لام يكان تكمابأ نّاب ن،انا كنتأ  اب ن ا  

نحفص علكه آنذكك سوى كلكيبأ تدخلْ  ركيب يف ركببق ذكت ياو.م رفناْ  

 طوياة  على طبولة نيببيق  ع ثالث حبابت تفكولاة  ة  صغكف ة ورقلق لصبص

وت نت يالحظمااب لفيبامااب و ااااك.مب خفجااْ   ثاام  ميف طبااأ نبااكي صااغكف

 وشفيكق ببلشقة: نبدولم

ااه كبيُااب ياها كلدبلو بسااكة حيااى  ال نباادول رجاال نذردي باادين  ّ رغااب ر ت

لد تممأ لبل كلكثكفين  ان حولاه  ونبت يطكقكم ال حكن رشق لك عك به بأنه

يف رلك كأليب.أ نت كالنيّبء إلى كلحز  كلشاكوعق كلُاوتككيق ساوص يصاب  

 اان صاا.وته ونعلاان  بنُااحبكلعبجاال عب ااى علااى  ُاايقبلهأ تيف كلقفيااب 

د يف إحدى ن ابئ   وساكوم  ّا بكن  ن نصدلبئه ننه لد رع اه نرك أ للّقفا ولعلا

ااف نُاابكى لّااب نبناا  ساايدول إلكااه كألحاادكث ااد أ نت بحدسااه كلّبكا  علااىيدنا

كه جدكرره  ُا ييحادثمب شامفياى يف  نابت لاد بادنببلدلبئأ كلّعدو ة كلياق ورّ

عن نخببر كلُك ّب يف  وسكوم نابتأ يف رلاك كل.ا ةأ لاد  ذربكجبتنرل.زيوت 

م ننثاف ال   ذ باعة شموررخفج  ن لُم كل قد كلُك ّبئق يف  عمد كلُك ّب 

ن  ان ك للّ وعابتأ  ج  رلاك كلادلبئأ كلثّك اةأ يف خياب. بفناب  نيازك ولد رّكا

 ب.ال كرصبل  هبر.ق  ن زوج ركياب بّاديف كليل.زياوت يف بابنوأ نّاب ساأعلم

م  بعدئذ 



7 

نبن  لطك.ة حقاى إلاى  رجاة نن اق ن ا   أ زوجة نبدولأركف نت سبرك

ي ااق  ماابنشااعف بغب  بعااي ربّااب نلّااب رنييمّااب  عااىم وناابت يباادو لااقأ ويعزا

ن اب. يُايّك ا نابت كلشقءأ نهناب نبنا  ربلباى  اب رااجف   اه خبصاة  حاكن 

ب عبِاع ااب  عيقدكراه كلُاببقة كلياق نابت يا عان كلّ.ابج   رربيف رخلاكهيف  زكئفيه

م ونبت  وزا  شاقي ب بّثبباة  طابم   شا كأ لبل ذلك بّ بسبة و وت   بسبة

تكبن  سبرك رلجأ إلكه يف بعي كألحكبت ليُي شاأ هاوكء  خبلكاى  ان نن.اب  

رم ونابت  ان عاب  أ  نبدول و ن صوره كلعبلقأ نّب نبت يحلو لق نت نرصوا

  ال حكن
 
 ضا ق يف نياب  رعجديادة  بتنلّا بنىعلاى  عا نعثف يف لب وساق

أ إ ب نت نبحث ع مب يف كلكو. كليبلق يف كلقوك ك  كلّيبحاة يف نلفؤه ببلفوسكة

نت نخفج  ن كلشقة ألسيولف نحد كلجكفكت ونسأله ع مابم  كبت عّلقأ نو 

غبطاة حاكن ن ا  نصاب ص سابرك يف  اوز  كلشاقة يف بلركف نن ق ن   نشعف ب

جملق كلّطبأ ببلكلّبت  بُفور  نبكفأنأنّب  هذك كليولك أ تأعفض علكمبأ

ا شاقءن  ان هاذه كلكلّابتأكلجديدةم ثم صافت
ننيظاف  أ إذك كسيعصاى علاق

مب إلى كلّوزا أ تأ،مف بعاد ،مورهاب  ن نبدول ثم خفوج   كلدوردا  هبضجف  

بلحظااابت للكلاااة نّاااب لاااو بّحاااي كلّصاااب تةم نبنااا  رُااايطف  ببلشاااف  

اد  وع اد ب أبإخالِص  ن يد اد رسبلة سب كة بصوت   يعبطف  خ.كي ريأنا

كبيُاب ة ط.ك.اة  ان باب  كلّجب لاةم وربّاب  ان  ن تمّق نبن  ربيُم لاق 

بب  كليأنكد على نن ق لن نزعجماب إذك كسي.ُافتا   ماب عان  عابا نلّابت 

نبناا  ونحكبنااب نخاافى يّكاان نت رع ضاا ق يف كلّاافكت كلقب  ااة نياااىم 

بةأ أ  قيامّر ة   مذا  جب ا
ي اب كلّشا نة ببل ّل كلذد يظمف نحكبنى يف خزكنب ربة 

د  ال أبفنيمبيف كلّوزا  ألن قأ   ان إراالق علاب كلُاكف وكلّفباى ربّاب نرأنا

يق  ن ر ظكف كلشقةم  وكلبُكوي  بشكل جكد ع د ب نلو. بحصا
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أ نياببيق يف لصبصيمب كألولىأ كليق رفنْيمب ركياب يف ركاببق علاى طبولاة

بلق إلاى كلياكلكاو. طلبْ    ق نت نحاف يف كلُبعة كلحب ية عشفة  ن صبب  

نول  قعد يف كلدر  كلاكأ كلذد يخ ق كلغببة كلقفيبة  ن حكا ابم لام ننيباهأ 

لاة بابلغكو. وال ساّع ا ناذيف  ّا يف ذلك كلصبب أ إلاى كلُاّبء كلدكن اة كلّح

ااق لاام نلي.ااْ   يف كلوكسااعة  بتااذة كلعاارب  نصااال  إلكمااب رعو هااب كلبعكاادةم ولعلا

يااق وال رفتيااق لباال نت كخاافج إلااى  وعاادد يف كلغببااةأ تّااب ك حيطاا ا بّظلا

م  كرردي ا  عط.ق كلّطفدا

نبُ ق  طف صك.ق  كت   يقطع خ.كف يف   يصف كلطفيأم لك هأ  ع 

 خولق كلغببةأ سفعبت  ب نصب  رزيفك  لوياى  يوكصال  جعل نشاجبر كلبياوال 

كلعّاللااة  اان حااولق نشاادا كخااافكرك  ونثبتااة  ورهبااة م ناابت كلاادر  كلاااكأ 

كلغببةأ  ق.فك  رّب ى لوال ركيبم وحدهب الحْ  كلطويل كلُّيقكمأ كلذد يشأ 

 لق وكل.ة  إلى جبنب نول  قعد نخافم

نبن  ر ظف ببرجبهقأ ولد وصوصْ  عك كمبأ رّب ى نّب ن   نتعالأ 

ن  ن كلفؤية رحا  رازكرة كلّابء كلّ تولماب  وت رولافم نبنا   يادتاألييّكا

اافك  رلكقااى كليصااأ بجُااّمب كنتأ تباادت ن  نثااف نحااوال م رفراادد تُاايبنى  زها

   ماابأ نبنااا  شاا.يبهب رفرعشااابت نأنّااب  ااان كلاارب أ وعلاااى   ااع كل كباااقو

ْحال  ساب يمب كألبكااكن كلّغُاولكن نبنا  ر ّحاق آثابرن نخكافةن لكا   ان  لخدا

 عك كمبم

اْكن ى  ان  ال جّادنب وكل.  نجاد  اب نقولاهأ وال نعافص باأدا شاقء نياذرا

بت  .مو اىأ لكلك اب كلّطف كلمبطل بكن سوق كلغبباة كلُّايقكّة كلعبلكاةم ونا

نن اق  ناوتا   مابأ  إالعلى كألرلبأ نت علك اب نت نعاو  ن ركج اب يف كلحابلأ 

 رالصاق ب كألولنت  وت نت ننب  بكلّةأ وول.  بّحبذكهتب رّب اىم ثام بادك 
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 .فا   هأ نّب لو نبت كلشقء كلوحكد كلذد يّكان نت ي.علاه رجال وك افنة  ال

 شاديدم وناذك نابت ببرا      طاف   يوكعدكتأ للّافة كألولاىأ يف ربباة  رحا

اة كللذياذة  .فا  ال أ نأنّبأ  ان رشاببك نيادي ب كألول ولبلي اب كلّ.بج اة كلّبللا

صاابعقة  لااد لصاا.ْ  رهكاابأ خكااال إلك ااب نت  دن تول ااب رعاا .  د  ْ ااكألولااىم وإذ    

عّاللااة يف  كاابت لفياابأ تبنقطعااْ  لبلي ااب تجااأة  وكنح ك ااب  عااىأ  شااجفة  

ّة  رّكالا نحونابأ نو  ان رصان  رلاكت   بياور  ل حيّق نأنّب  ان سابق  ضاخ

ااك بسااكمود تااوق  ْكن  ااب ن ك  اابأ  كنتم ثاام  ااب لبث ااب نت كنطلق ااب رنس   ُاافع 

ْكن أ  يّبسك   تال يزلأ نحدنب  ن كنخف يف طفيأ كلعو ةم يدك  بكد 

يه  ال حفص ب طبعى على نت نصل إلى كلشقة  عىأ إال نت نبدولأ بحبسا

م ي خد  ببلادلبئأ كلخّا  كلّزي.اة كلياق تصال  باكن كليل.زيونكة كل ب كةأ ل

أ تاوق ذلاكأ نت ي.مامأ كنت تقا أ كسايطب وصول ركياب ووصاولقم ولعلاه 

 ع ى نت راعكد ركيب رُل لّكصق كلذد نسقطْيهأ نأنّب  وت لصدأ  ن حبال 

كلغُكل على بالط كلّوزا  صابب  كلببرحاةأ ثام نت رغ ااق يف كلعشاكاة نر كيماب 

كلياق وصالي ق حيّاى عارب كلحابئ أ ونت راباددأ لبال ذلاك  ة كلحزي ة  كألذريا 

بأيب.أ إعجباب كلببلغ ببلطفيقة كلُاورياة يف لافا كلكاربق علاى شاكل نصاببعأ 

ع ااد ب شاافحيامب لمااب تكّااب نبناا  وزوجيااه ساابرك يف كلّااوزا  رحشااوكت ورق 

جم وال  ان كلقلكال أ ركاف تاوق ذلاكرخكاالأ لاد نناه  بدا  كلع ب على شكل باق 

نوال  أ حدث  بك ق وبكن ركيبأ نبت علكاه نت يالحظماب  قلقة كّةر.بصكل حّ

دك  نبدك أ نّاب تكافتا بأول  لبل ذلك كلصبب  كلّبطفم و ن ثم لم يكن  ُيبع 

أ نت ركوت كلحّكاة لد نخذْرهأ يف ذلك كلكاو.أ علاى كلقفكباة 
وكلصادكلة بعدئذ 

إلاى نلاف  بزوج ركيبأ تيُلا  بّظلاة زوجياه كلحّافكء ونازل  بنهرفبط نليكلك

عن للقاهأ علاى كأللالأ  ان عاد. تكمب عباف له  -نرسل بفلكة  إلكهو بفيد فنز 
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اه رّ ااى علكاه نيااىأ بلمجاة صاديأ   كليحبله بزوجيه نال هاذه كل.ا ةم ولعلا

  خلص  ركورأ نت يحجز يف نول طبئفة لب  ة إلى  وسكو  وت إبطبءم

ْ  إلاى ثم بادك نت كأل اف لاد جافى تعاال  علاى هاذك كل حاوأ تقاد وصال

 ن زوج ركيبأ نعلن له تكماب نناه سكااطف إلاى  نبدولأ يف كلكو. كليبلقأ بفلكةن 

رأجكاال  ااب ن ك ااه  اان نشااغبله كلااافورية كلكثكاافة يف باابنو لكااق يااأ  إلااى 

  وسكوأ يف راوت نيب. للكلةأ إذك نبن  ركيب سييأخف تكمب ننثف  ن ذلكم

صاورة  ليوياةأ عبافْت سبركأ زوجة نبدولأ عان كسايكبئمب تاورك أ وإت ب

اف طعاب. كلغادكء يف كلّاوزا   أ ن لدو. زوج ركيب ااذه كلُافعةم نبنا  رحاا

ب. كلّ.يو  ييك  لق نت ّا اف  ّغُالة فآة كل يفنركهب ن ب ق  ونبت بب  كلح رقشا

د ذل ق ببلّبء كلُبخن و عجوت كلحاللةم  كلبطبطبأ وننب نطفا

لكاة ووضاعمب ك  بعد نت لفن كلربنبدول يقف  زهوك  إلى جبنب كلربا نبت

حكّااةم  ّا اادأ يف جكااب لّكصااه  ثاال بفهاابت علااى نجااب  خطيااه كل لاام نرقصا

أ رجبهل وجو ه ن ب ق بي.ُكف  كنشغل ا  بكد نن قكلّفآةأ  هو نياى يف ع دئذ 

أ وننب نركلب زحف  ش.فة كلحاللة  كسيكبء زوجيه  ن لدو. زوج ركيبم ،   ا

د ببنيببه شديدأ نت سبركأ ببسيكبئمب هذكأ إنّا ب نرك ت نت ربادد لاق على خدا

ولفكيب ر.مّى  بط ى لّب يّكن نت يكوت لد حدث تعال أ و ب يازكل يحادثأ 

 مبك ق وبك مب

لم يكن بوسعق رؤية ركيب أللفن يف  ال حمب  ب نبت يجول يف خبطفهب 

اب.أ يف  لفكءة كلربلكةنبن  طكلة  -يف رلك كللحظبت ّا رقفأ خبرج  افآة كلح

لغزن بعد رعبكاف سابرك عان تجوة بب  كلشقةم لك مبأ ولد س ب  صّ ن طويلن  ا

  عدو ة لم رّكا اق  ان كليقابط ندا كنطباب    ان كسيكبئمبأ 
،مفْت تجأة  لثوكت 

 معلى كألرلببب  كلغفتة  بفوتكلمبأ وهق ريجه  ُفعة  نحو
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ا
ااف  وه ااب كلي.اا  نباادول إلااق ااب. حكااث ن اا ا كنت نج.ا ّا يف  اافآة كلح

باابر ةم كلكلّعمااو ة دبلو بسااكة كليه وجمااقم ناابت يّاا ا علااى شاا.يكه كبيُااب 

 
ا
ونبناا  كلّ شاا.ةأ كليااق رغّااف وجمااقأ رّ عااه بإصاافكر  اان كل ظااف يف عك ااق

ن  ن ر ظكف  أ  ب بوسعقأ نت نببلغ بيج.كف وجمق ألرّكا م حبول ا  ببشفة 

ِفئا  يف كلّاوزا  لبال للكالم   ال حق رّب ى  ن ندا كهيّاب.  ببلربلكاة كلياق لا

. ببرجا ان  لاق ع اد باب  لكنا نبادول نابت لاد رقادا  ّ بهق يف هاذه كألث ابءأ ون 

ب. رّب ىم ونبت  ن ركف كلّعقول طبعى نت نسايّف يف رج.كاف وجماق  ّا كلح

ننثف  ن ذلكأ تف ك  ببلّ ش.ة على ني.ق وكلي. ا نحاوه نّاب لاو نن اق لام 

اب. بّحابذكة نفشاه  ّا نالحظه حيى كنتم ثم بدك لقأ وننب ننزلأ  ن باب  كلح

ة ال بابال  باه لاوال ياده كلثقكلاة كلياق رّب ىأ نن ق نسيطكع  ف  ن شادا نت نص.ا

فب اكم  حطا  تجأة  توق ني.ق وبدنْت رفب ا علكمبم رفياث ا يف  كابا  ثال  ا

جااى  اان ذنااوبق كل.ظكعااة كليااق  ال ون اا  يحفا ناابت نريااد نت ن،مااف ن ب ااه  ا

ب إذك نبت لاد حااف تاكلم  ّا كلاذد يعفضاونه يف  "كلّقببلاة"ييخكالمبأ تُأليه ع

هزا رنسه بطفيقاة تمّا ا   ماب  أ إنّبّب نوسّو  كلّجبورةم لم يجب قسك 

ك اق كلجديادم ولُابب   اب  نت  ب يشغله يف هذه كللحظة شقءن  نهم  ن تكلم تلا

خكال لقأ وننب ننظف كنت  ببشفة  يف عك كه كلفكندركن نعك اق ساّكة  كياةأ نناه 

ْبيِااِه كلبطااقء علااى ني.ااقأ نت يعاادا بأحاادكث  ذك ت طبكعااة  خبصااة نرك أ بِف 

 سأشمدهب حيّى يف يو. لفيبأ وننهأ إلى ذلكأ يربائ ن.ُه   مب   ذ كنتم

يف كأليب. كليبلكة بدنْت سح بت نذرية نثكفةأ لام نرهاب  ان لبالأ را  ا  

يف وكلع كأل فأ لك  ق لام نالحظمام ااذه  إلى كلشقةم ولفبّب نبنوك ي   وت

وك يفط اوت بّازيج  ان كللغياكن كلوتفة إال بعد وصول بفلكاة زوج ركيابم نابن

حّافكء صاغكفة  أ نلامابأكلفوسكة وكألذرياة ويفوزون ق بعكوت  نبن  ربدو لق
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رة نلّب صب توا خبرجاى  ان رفتياق نو وكل.اى علاى باب  كلشاقة نو و دوا 

ثام  اب لبثا ا نت تمّا ا  بشكى ببرجبهمب يف نوريادور كلطاببأ كلفكباع عشافم 

و حشورين يف نل  كبت هم عدوكنككن نن ق كلشخص كلوحكد كلذد نبت يفك

ب. ونوريدور كلطببأ و صعد كلب بية ويف كلشبر  كلّد اد  ّا  ن كلّوزا  وكلح

ركيب  ثال  لام ركان راشاعفا نبادك  بأهناب نبنا  رشاعف بوجاو همم إلكمب نياىم 

باابخ ك  كل.فكراابت كن  ااة كلّّك ااة يف كلشااقة لكااق  نبناا  رُاايّفا نبلعااب ة

رحا  باببق  ورق جديدة   طكبة  نو لي ك لصبصة   فيعة  هتّ  يف نذا نلّة  س

نو على طبولة نيببيقم ولد ،لاا  لصبصابهتب كلّييبلكاة رأخاذا إلاى  قبعاد 

لصكاة يف نعّبق رببة كلبيوال كلقفيبةأ ونحكبنى إلى ،ال. صابلة   ان صابالت 

نو إلاى نبادولأ يخطاف علاى بابل  ال كلُك ّبأ نو إلى طبولة   زوية يف  طعم

اة يف حديقاة   قعد     از حم بُّابتفين رفبابء يف بعكادةأ نو إلاى رصاكفعب ا

  ُابء  نخاذر ق إلاىوذكت  مرُبتف إلى ببنو وال رأ    مب ال  حطة لطبركت

ت ق ب ا  جبور ليعفا
 صديقيمب كألر  كة نناوشمشقة يف حق

نأ ولاد  ثم سفعبت  ب نصب  وكضحى للجّكاع نت زوج ركياب لام يايّكا

ن  ال أ  ن ل.ل.ة نشغبله كلافورية يف ببنو نّب نبت لّ ظوريف كلقفيب كييّكا

ُة عشاف يو اى علاى بفلكياه  وت ندا إشابرة ّ يولعىم لقد  اى ننثف  ن خ

 يف  وسكوم وشككجديدة إلى كحيّبل ،موره كل

أ ة كليق نرسلمب إلكه يف ذلك كلكو. كلّابطفكلعبجل بفلكيه لعلا نبدولأ يف

م لد بلاغه بافورة لدو ه إلى  وسكو  و فتا ت ندا رلّك   إلى كألسبب أ تكا

اب نابت يادور بك اق وباكن ركياب ّا  تلو نابت بلاغاه ببساي يبجبره كلخبصاة  اثال أ ع

لكاابت نجااربه حيّااى علااى  أيفلااى إلكمااب كلشااكا  ال ببعيببرهااب حقاابئأ  ك غااة

  غب رة ببنو ببلُفعة كليق ن لمب وخطا  لمبم
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إذك  ااحكىأ  لكْن  بذك نابت يُايطكع نبادول نت يقاولأ  وت نت يبادو

ه نحادا يف كلادنكب إلاى نت يحادا أ بدلاة و وت  وكرباةأ كلحكثكابت كلياق  كضطفا

 ؟حول عالليق بفكيب "كلخطكفة"نسا  علكمب كسي يبجبره 

 ن حبل كلغُاكل ونعاب ت رُاله  "ببلخطأ"إت لّكصق كلذد نسقطْيه 

 ل  مب كألذرية كلحزي ة كليق ر ْيماب لاق عارب كلحابئ أ وكلبلاذكت صبب أ ونر كي  

كلذد ،مفنب به يف كلشقة ع د ب عدنب  ن كلغببة ب.ابرق خّا   لابئأ  زي.اةأ 

 ج اوت  نبكابتكلكربق كلُورية كليق شفحيامب لمب ولزوجيه سابركأ و ونصببع  

كلّ جّة إلى كلفوساكة كلياق نلقْيماب ركياب حاكن تيحا ا ذكت ياو. باب   لكلى

أ ثاام طلب مااب   ااا ك  ببلعفبكااةأ قأ يف يااو. آخاافأ نت نلقااق شااعفكلشااقة و خلاا ا

 اان  ماابرفناّاا ا بإلقبئكلياق بكاابت أ  وسااكقب كأل ببشافة   مبأ بعااد ذلااكو اديح  

هااب ببلكلّاابت كألذريااة كلكثكاافة كليااق رعااو  أ وكتيخبر   علاقااة لبكااد باان ربكعااة

ركبثف خفوجق و خاولق  ان وإلاى رفتياق  تاال  عننصولمب إلى كلعفبكةأ 

ت نت نرلاأ وركئاق باب  ذل ق كليق نصبح ا نحلقماب  وويف كل. ة كألخكفةأ 

ب.أ ببإلضبتة إلى آلة كلبزق كليق كسيعفرا  ّا مب  ن جبرنب كل ناق يف كلطاببأ كلح

 اان ولاا  إلااى آخاافأ ونااذلك  كا كلخااب   عشااف ألعاازص علكمااب بشااكل ساا

كلكلّبت كلفوسكة كليق بدنتا نجملمب بكلا لوكد يف كلصبب  وكلُّبء وآخاف 

باادال   اان ساابركأ إنّااب  زا كللكاالأ وكليااق نصاابح  ركيااب رشاافحمب لااق يف كلّااو

إت نالا رلاك كلي.بصاكل كلياق حادث أ نو نابت  ممبّببرنيمب ورح  كشافكتمب

يّكن نت رحدث تعال  يف كلشقة ن ب. نعاكن كلجّكاعأ  اب نبنا  ليثبا أ ألدا 

نتعلماب  اع ركياب ييخكال اق نبدول  نبتكليق  "كل.ظكعة"شخص عبللأ كألشكبء  

ف لادو. زوجمابأ لام يعاد نأنّاب ر خصوصى بعدركف ننهأ  ن وركء ،مفهم  أخا

م  بأعصببه وال بّخكليه كل.بجفةم ال لب رك  على كليحكا
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اي   لاه  أيف  بضكه كألذردا  أهل نبت نبدول يكنا رفك ى  تك ى بفكيب لام را

 تفصة كليعبكف ع ه؟

ااى  أال ن رد ببل ُاابة لااق تكّااب بعااد نباادك  ولاام يكاان هااذك كلُاادكل حكويا

 ألطفحه على ركيبم

أ ونلّبرااه كلببهياة كلقلكلاة كلياق باطفيقياه  لقد نصبحْ  
ا
نابت بل ظف إلاق

كلياق رادْت  أكلخفلابءكلدبلو بساكة ه ييبب لمب  عق ع د كلافورةأ وكبيُب برا 

ااة كليااق   كمفبااة   ااه كلغبضاابة ببللغااة كألذريا صاابرت ولصااكفةأ ونااذلك بفبفرا

با ة رصل ق نحكبنى عرب كلحابئ  يف ركاب  ركيابأ و الحظبرااه كلجديادةأ كلّمذا

نحشافهب يف  حول رزكياد كألشاكبء كلياقكليق صبر يبديمب لق بصعوبة شديدةأ 

ك نااب كلّشاا كأ وحااول لك.يااق كليااق وجاادهب يف للااب كلباابنكوأ وحااول  بفا

ااد  اان خفوجااق نحكبنااى يف ولاا   يااأخف  اان كللكاال  وت نت ن ل.اال بااب  رأنا

أ وحول كلكثكف جدك   ان  ُابوئق كألخافى كلياق ن ا  نل تماب نأنّاب كلشقة

ه  كئّاى إلاى كنيشابتمبأ نو كخ كعمابأ نوال  باأول   وت علّقأ  ب نبت ياطفا

د لق ور بكمق إلكمب  وت نللمم لاد نناه  أ يو ى بعاد ياو.أنصب  نلا ذلك يدنا

 مزوج ركيب ننثاف  ان ذلاك طكأ  عه كنيظبروصل إلى حدٍّ  ن كلاكأ بق لن ي

ل ساوص يباب ر  كياف كلكدين ريثّب يأ   ن بابنوأ باحيّى لن يبقى   ن ثمو

ة بذي ااهااو ن.ُااهأ يف ندا لحظااةأ إلااى رخلااكص ن.ُااه  اان جحااكم  خكاليااه كل

 ولو بصورة جزئكة على كألللمكلخصبة 

 موهذك  ب حصل ببل.عل
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II 

ذكت  ُاابء عاادت  اان عّلااقأ يف كل ُااخة كلعفبكااة  اان جفياادة ننباابء 

 وسكوأ يف ول    يأخف  نُبكىم وإذ كنعط. ا  ن تُحة  صاعد كلب بياة إلاى 

أ  ن بعكدأ نبدول وصديقه سبشاب يادخ بت نوري دور كلطببأ كلطويل لّح ا

ع د بب  كلشقةم و ع ولع خطاوك  كلحثكثاة ببرجبهمّاب الحظا ا نهنّاب لاد 

لطعب حديثى خبتيى نبنب ييبب النه لبل كل كبقم ونبت طبكعكى نت نلقق علكمّب 

م وجمكمّاب وكصافكرهركف كليحكة لبل نت ن خل إلى كلشقةأ  ّب علاى نت رجما

اد  اب  كخل اق  رجبهل وصولق إلى كلبب    عبا  ن كلّبب رة ببليحكةم ثم ننا

ّا  أ نن ق كنيبم ا كلّظلم بِاةأ بعد  خولق إلى  وزا  كلشقةقْ  ن كلموكج  كل

ّا  بة  ن رحا  باب  رفتياق كل أأ تبل با ا   اه و تعا  طب اإلى إضبءة  يُفا

ي ها بحذر  وخوص  رب ي  وتاول  شديدم ك  ُْ    

 ركيب رجل  إلى طبولة نيببيق رقفن يف نيب منبن  

اب حادث ّا  موال وجادتا  اب نلاول لماب نصاال   ألم نجفؤ على سدكلمب ع

ن   يف رلك كللحظبت  صدو ى رّب ى  ن تكفة نت ننوت  عماب يف رفتياق 

م علاااى باااب  كلشاااقةم طباااوّكل بوركء ببااا ن نبااادول كلّااايجما  ق بك ّاااب يااادخا

إلااى جبنااب  كبااة ساا.ف  فنونااة  ثاام ضاابعف  اان صااد يق نن ااق الحظاا ا حق

 ركااوت لفكياابأ  ااع نت كحيّاابل نت ركااوت  ال و  ت بكاال لااوكد نت -كلّكيبااة

حااى يف كنت هااق صاابحبيمب ناابت  ج  ف   ق إلااى  رجااة  فعبااةم  ااب نر ت ن.ُاا ا
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 نت نرحقاأ  ّااب إذك نبناا  لماابأ وال ن اا  لاب رك  يف رلااك كللحظااة علااى تعاال 

 صاادر كلغفتااةأ تبل باا   ذلااك علااى ندا حاابلم نبناا  كل بتااذة  .يوحااة يف

ثام ول.ا  نسي شاأ كلماوكء كلطابزج  تيح ا  رتيمب إلى كنخفو   مب رلقبئكى

 
ا
جعلا ا تيف نعابلق ساّبء  وساكوأ  صاغكفةن  طبئفةن  .ي  نظفدل مبّلء رئي ق

 
ا
يف ،لّااة نول شااديد ب ء  باانرببعمااب  وت هاادص  وهااق رّاااق ن ااب. عك ااق

 كلُّبءم

يف كلطاببأ كلثبلاث وسبشاب  نبدول وسابرك كنايقال إلاى رفتاة سبشاب -

 كنيقل إلى ه بم

 لبل  ركيبأ بعد صّ  طويلأ بصوت خ.كيم

 ثم كسيدرنْ  ب ربة  نخ.ي:

 لم ننيقل  عمّبم -

 لم نلي.  إلكمبم

تمّ ا كنت سبب كليجمم كلصفي  كلذد كسيقبل ق به نبدول وصديقه 

أ  وت لب أ نت حقكبة كلُا.ف لفكيابأ دتا ونت  سبشب ع د بب  كلشقةم نّب رأنا

لماب وحادهب  ُادولكة  ّا نبدولأ ببنيقبله إلى كلطببأ كلثبلثأ إنّاب نرك  نت ياح

أ رف ا هب إلى كلشقة كليق نسكن تكمب ريثّب يأ  زوجمبم لك اه لم ييولع حيّى

ااعأ نت راافتي كنيقبلمااب  عااه ونت رحّاالأ تااوق  وال نابت بوسااع نحااد  نت ييولا

ك تم الباادا نت وجو هااب ذلااكأ حقكبااة ساا.فهب وراادخل اااب إلااى رفتيااق ببلااذا

كلّعلن يف رفتيق كنت نبت يع ق ببُبطة نهنب لد ر   يف وجمهأ ن اب. نعاكن 

اكف ونقفياب   ّا اة   وصاديأ   كلجّكعأ وصبيي ه علكمب ن لزوجماب بصاورة تجا

مك ةم وال شكا نت إحُبسه ببإلهبنة لد راابعف يف هاذه كللحظابت بعاد  و ا

  ن  خولمبميّلك كلحأ يف   عق  ال عو   إلى رفتيق كليق
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 ب ن   ألرخكل طبعىأ ع اد ب خفجا ا إلاى عّلاق يف كلصابب أ نن اق 

سااوص نجاادا ع ااد عااو   يف كلُّاابء  يورطااىأ  وت إرك   وِعلّااقأ يف 

 وكجمة  ن   على يقكن  ن نهنب لن ر يمق على خكفم لم رعد عاللة ركياب باق 

ثبيمب ل .ُه كنت رخّك ى لدى نبدولأ وال عب  يحيبج إلى  خكليه كلخصبة لك

باااأتجف كلصاااورأ توجاااو  ركياااب وحقكبيماااب كنت يف رفتياااق حقكقاااة جبرحاااةن 

يصل بزوجماب  تعه إلى نت يلد  إحُبسه كلعبر. ببإلهبنة صبرخةم وال بدا نت

 قاال إلكااه هااذه كلحقكقااة كلّوجعااة تااور  حاادوثمب حفتااى بحاافصأ ييف باابنو و

ق ب .ُاه وباق وبفكياب وبزوجماب نيااىم وإذك نابت لاد  وبشقء ربّب  ن كليش.ا

نول  قعاد   حابال  نت زوج ركياب لاد حجاز  تعل ذلك حقى يف كلصابب أ تالبادا 

إلى  وساكوم ولعلاهأ إذك   ن ببنو شبرف  يف نلف  رحلة   يبحة  لطبئفة  لب  ة  

دأ سككوت ه ب يف راوت يو. وكحد تقا  نو ياو كن علاى  حبل.ه كلحت ضدا

م فتا  نبعد رقديفأ تكا

ف ببل.ز  كلشاديد يف  ثال هاذك كلّولافأ إذ نبت  .مو ى طبعى نت نشع

لم ننن ن لكأ حيى ذلك كلحكنأ ندا خربة يف إ كرة ندا صفك   كشوص  اع 

ندا رجل  يف كلدنكب  ن نجل ك افنة نو  ان نجال ند شاقء آخافم  كئّاى ن ا  

ننُااحب يف كلولاا  كلّ بسااب  اان ند خطااوة يّكاان نت رااد د بعااد عشااف 

شااقء   اان كألشااكبءم  لااى ندا  علاان  ااع نحاادهم عتااتا خطااوكت إلااى صاافك  

أ شاعور .ا ةأ نبت يّلداأ يف رلاك كلبشكل  لبطع ربلبى ركف  ربار   أولُبب  

ف  وربّاابرفيااب باابلوتفةأ  ااخا ببلاااعف وهااذك كألرجاا أ جعل ااق  كئّااى ناس 

ي ْحلكِه عك قمكلع كف تكفة  كلي بت   ُْ   ع كنخفين على ند شقء ر 

ادك  . كل بتاذةأ أ ونناب  اب نزكل وكل.اى ن ابلكنا  ب حكاافا نن اق ن ا   يأنا

رّب ى  ن نت رغكافك  جوهفياى لان يطافن علاى عاللياق بفكياب لاو نهناب طبوعا  



18 

نبدول وكنيقل   عه إلى كلطببأ كلثبلثم ن ب س ُيطكعأ يف نل كألحاوكلأ نت 

نليقاااقأ نّاااب يف كلُاااببأأ يف كلغبباااة وكلُاااك ّب وكلحااادكئأ كلعب اااة كلبعكااادة 

 حطاابت يف وكمااب كألذريااوت كلّوسااكوتكوت ياا  ا  إل ال وكلّطاابعم كليااق

كلقطبركت وزوكيب كلشوكر  كلقصكاة وع د صديقيمب نناوش يف بعي كألحكبتم 

النيشابص  و الئّاة   نّب ن ب س ج   حيّى ن بنن جديدة ننثف بعدك  وركحة  

ررببر ب كلدتك ة كليق لم نيعافص علكماب بعادا بشاكل  جكادم لام ركان كلموكراف 

رلك كأليب.أ لكنا نناوش  ثال  نبن  رُيطكع نت ركاوت كلّحّولة  عفوتة يف 

كلّوكعكااد نولاابت  فساابل ب  باادئكىأ ريثّااب نخاا   وساابئل نخاافىأ لياادلكأ 

ون بن مبم والبدا نت ركيب نبن  رعفص جكادك  نالا رلاك كالحيّابالت كلعّلكاة 

وكن  ة ل وكصل رعفعة  شبعفنب كلجديدة  وت   غاصبت  ن نحادم لك مابأ 

ااة ااع ذلااكأ كخيااب ننثااف  يف خطوكهتااب كلّيعثااافة كألولااىأ رت لعاللي ااب كلغاا

كلطفق وعورة وخطفك  حكن رتا  كالنيقابل  اع نبادولأ ثام حاكن حّلا  

 حقكبيمب و خل  اب إلى رفتيق على  فنى  ن كلجّكعم

تفصااة  أ هاال وجاادْت ركياابأ يف عالليمااب ركااف كلّيولعااة بااق يف  وسااكو

ق   ااذ ولاا  طوياالأربّااب نبناا  ر يظفهااب  ساابنحة   أليصاا.ا  أ  تعااة  وكحاادة 

 لديّة  ع زوجمب؟  كنّة حُبببت 

. ةأ تقاد ن ا  ال ن ردأ وال نعيقد نن ق ن   ألهيما بذلك يف رلك كل

نرباق  عماب  شابعف طبزجاة تفيادة لام نخيربهاب  ان لبال بافرم كلُّابتبتأ 

كلطويلة نحكبنىأ كليق ن   نلطعمب يو كى نحكبنى بعفببت كلّا و وكل وللاق 

لاد  م لك  اق نذناف نهناب نبنا ك. لكق نصل إلى ن بنن  وكعكدنب كلبعكدةوكل 

لبل  لقأ ذكت يو.أ جّلة عببفة  .ب هب نهنب جابءت إلاى  وساكو ألهناب لام 

 رعد رطكأ كلبقبء يف بابنوم لام نرولاف وليماب ع اد رلاك كلجّلاةم ربّاب لكاق
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ال  على ر.بصكل  ن حكبهتب لم ركن جبهزة بعادا ل بشامب  ال ن اب ق نبدو  يط.ا

 ن رلقبء ن.ُامبم نو ألت تي اة لقبءكر اب كلّي ب كاة لام را ك لاق  جابال  آناذكك 

 ألهيم بحكبهتب كلشخصكة كلُببقةم

نرااببع زحااف كلطاابئفة كلبعكاادة يف ،لّااة نول كلُّاابء يف سااّبء  ،للاا ا 

خويف كلشديد ب ليب ينبت  ى لحا  ك  شعورولد نل.ك ا كنت يف ن.ُق   وسكوم

جمب كلشجب  كلُبتف علاى وصابية نبادولأ سايكوت وهو نت ركيبأ بفرم خفو

ساوص ونابت ذلاك يع اقأ نول  اب يع اقأ نهناب  مكنت وحكدة رّب ى  ن  وا

رحيبج حيّىأ عبجال  نو آجاال أ إلاى  ان يحّكماب ويادكتع ع مابم ونابت  ان 

الأ نناب لبال ندا  ّا كلطبكعقأ وكلحبل هاذهأ نت نهكاا  ن.ُاقأ سال.ىأ ألت نرح

لفيبااة   رب علااى وجو هااب يف رفتيااق بوصاا.مب شااخص  آخاافأ  ااب ناابت سااك

ن كنت على باب  كلشاقة وبصا.يمبأ وهاذك كألهامأ  نبدول كلّمبت كلذين يدخا

 خدو   يوشك نت يصل إلاى  وساكوم وبّاب نن اق لام ربضب  رجل   زوجة  

نناان خبكاافك  علااى كإلطااالق يف كلاادتب  عاان ندا شااقء  نو نحاادأ نّااب ساابأ 

أ تقد  أ  وت ع ابء نبونشفتا حا ا نت نتشال تشاال  ذريعاى يف كلادتب  كافأ رجا

د إحُبسق كلُّبأ ب.دكحة تشلق ع مبأ وعن ن.ُق طبعىم و كلّ يظاف  ب ننا

فتا  نن ق دة كألذريكن ذود كلعكوت على كل.ور رذنا كلصاغكفة كلحّافكء كلّوحا

رةأ كلذين صفتا نالحات أ وحاددأ يف نال  كابت يف كل.ا ة همركابثف كلّدوا

إذك  زوج ركيابنحادك  لان يلاو. نت  جدك  ببل ُبة لاقلد نبت  .مو ى وكألخكفةم 

ت  كساايعبت ااام يف كساا  ك  ك اافنة   ااب راازكل رحّاال ن كيااه رسااّكى يف سااجالا

عااوك هاام ااةم باال لاام نساايبعد نت ييطوا أ  اان رلقاابء كإل كركت كلّدنكاااة كلّخيصا

 ن بب  رّلاقاه وكليقافا  إلكاهأ  ببلولوص إلى جبنبهأ ص.ى وكحدك أنن.ُممأ 

غل   صبى  مّى يف كرحب  نقبببت عّو. نذربكجبتأ نّب تمّا  تقد نبت يش
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يف رخكال ص وص كلع ف كلّحيّلاة كلياق  كنت  ا نجفتك وهكذك تقد ن ركيبم 

 وعلى ركيب
ا
ّا  نبنوك يُيطكعوت رطبكقمب علق  عب ة  ببلشفص ى تبعى عن  ب يُ

كف كلّح  اة وكليعاببنو بغكف ذلك  ن كلكلّبت  نو بقدسكاة كل.فكش كلزوجق

 يف  ثل هذه كلظفوصمرا ب شأ رلقبئكىأ كليق  كلصبر ة ةّبدئككل

مأ هكااذك ببُاابطةأ لك  ااقأ باافرم ناال شااقءأ لاام نشااأ نأنّااب نت نساالا 

تافكر  ال ببلبشبعة كليق نبنا  ر يظفنابأ نناب وركيابأ نّاب لاو نهناب هنبياة طبكعكاة

أ وننابحبولا  مبم ولعلااق   عان كلطابئفة كلزكح.اة يف ساّبء ال  ا
ا
 نشاكل عك اق

ُا  ل .ُاق  اب حصال حياى كنت ببعيبابره ساوء  تمام  يّكان   وسكوأ نت نب

ا   عاق م ردكرنه يف كل مبية بقلكل   ن كلحكّة وكلصرب ُا ركف نت شاك ى لام ييب

لألسافم ربّااب بُاابب كلخااوص كلّفيااع كلااذد ناابت ييلباُاا قم وربّااب ألن ااق 

خزيةأ نن ق لُ  وكثقى رّب ى  ن نت   ا
أ يف لحظة  و ركياب  شبعفد نح ،   ا

و اب ن ا  إلاى ك افنة جّكلاةم  كلقاودا   رجاة  كالنجاذك  تعاال   لد رجابوزت

 -ألطكاأ هاذك كلظانا كلّفياب بطبكعاة كلحابلأ تلجّياه يف ن.ُاق  وت إبطابء

د  ن ننه نابت ساكدتع قأ لاو سابين   شبه  ي إلاى كليشاككك بّاب إذك ْفراهأ أنا

عه  ان نبن   شابعفد نحاو ركياب رُايحأ تعاال  كلاثّن كلبابهت كلاذد ساأ ت

نجلمب لفيبى وربّب لفيبى جدك م ثم لم نعافص نكاف نرخلااص  ان إحُبساق 

ق نت يخطااف بباابلقأ ولااو  اان بااب  كلظاانا  نكايااقمبُااوء  وراادكعق  لاام نصاادا

 نت نهكا   ركياب ك بّشابعفد نحاوأ نت نشكا كلخوكطف
ا
كنت ع اد ب نابت علاق

 أ ونلاالا ت تاا ة رعبرت ااب نبناا  نلصاافنعاام إن.ُااق لحّبييمااب وكلاادتب  ع ماابم 

إحُبسق  نا لك مببلّشبعف كلجبرتة كلعّكبء نحوهب  ن نت نشعف عّقى ربّبأ

ك  نأنّاب بّشبعفد كلفكه ة رجبهمب  تكفة كليشككك ن  ببلعبر جعل ق  ُايعدا

قأ يف رلك كللحظة كلّشك ة على كألللأ نن ق نعبادهب وال نسايطكع  ألت نصدا
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يف سابكلمبم ثام كلحكبة  ن  وهناب ولان نراف ا  بادتع ن.ُاق ربّاب إلاى كلماالك 

إلى كلمالك تعال   ن نجلمابأ  وت نت  وكنيمك ا لد  تع  ن.ُق نن ق   ا خكالر

 باد ع  تاورك   بدعك  تبرفورل نين رما ذلك ونكفأ ببلاب  نعفص 
ا
حقكقاق

ة حباق لمب   ن شدا
افا  ال نشاعف بأساف   ن ا  ويف كللحظة ن.ُمبم لذيذ  يوص 

 على ن.ُقم

 كلي. ُّ إلكمب نخكفك  بصعوبةم

رُّك ببلكيب  كلذد نبن  إلى طبولة نيببيقأ  جبلُة   ب رزكل  نبن 

 بعك اكن جّكلياكن  ُايطلعيكن وبافي يكن رقفؤه
ا
نأنّاب  ان نالا  اب  ور ظف إلق

 م ن كلّشبعف وكلموكج  يف ن.ُقنبت ياطاف. 

  بذك ن   رقفئكن؟ -

أ لفيب   ن كلمّ أ لكق  يُّعه نبدولم ال لل ا بصوت  حذر 

 نلكُ در بلوكم -

 اب رازكل نبنا   .عّة  بّشبعف رهك.ةأ نّب لو نهنب  ة  وكضحب ربة  لبل 

عل ن يف رفتيق  ّا  .يونة  حيى كنتأ وربّب تخورة  نياىأ بجُبرة وجو هب كل

م لام يكان  أكلاذد يادخن علاى باب  كلشاقة أألول  فةم نأت نبدول كلّيجما

ى نثاف يع ق لمب شك ى على كإلطالقم لك مب  ب لبثْ  نت نقزْت  عق تجاأة  علا

  اادوٍّ 
ة  يف رلااك كللحظااة نحدثااه تك ااب بااب  كلشااقة كلااذد كنطبااأ  صااوت  بقااوا

دةم ّا   يع

ادة لبال نت  يوعق ّا البدا نت نبدول هو  ن صا.أ كلباب  بيلاك كلفعوناة كل

فتا  م ون ا  علاى يقاكن  ان نناه لان يياأخفأ يف هاذه كللكلاةأ باف ٍّ يذهبأ تكا

اه نابت م عّكاأ   بسب لإلهبنة كلياق لحقا  باهأ إنّاب بعاد ر.ككاف ساب.ٍّ  ولعلا

ة تعلاه كلّببشافة  يُيطكع كبيال  هذه كإلهبنة وكلُكوت علكمبأ نو رأجكل ر ا
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ْ   علكمبأ لو نهنب حدث   وت شمو م ن ب ولد أ عرب نسالك كلمبرف كنت ر.شا

كلاخّة  ي بيف ب بيكلذين يعكشوت وشمو  كلعكبتأ بكن نلا نصدلبئه و عبرته 

كلعبصاّة نحكابء  وساكو كألخافى ويف  كلّي ابثفين يف كألذرياكنبكن  عظم و

أ وهااذك كألنثااف إيال ااى رل.زيوهنااب بصااورة خبصااةيف نااوكلك  باابنو حيّااى و

رهاب ببُابطة يّكان  ال كلُّاألة كنتم ببل ُبة إلكهأ تّب نبت ي بغق له نت يّفا

راا  ببلوحاال ألهناابأ يف وكلااع كأل اافأ لااد تقاا  كخيزكلمااب  بُااّعيه كليااق  فا

 يف باابنو  وضااع  يف كلّكاازكت ناال حُاابببره
ا
كلدلكقااة حااول  ُاايقبله كلّم ااق

و وسكو  عىم إت كلادلبئأ كليل.زيونكاة كلّعادو ة كلياق ،.اف ااب يف بفناب ج 

كلّ وعبت لم ركنأ على كالرلبأ سوى  وط  لد.  على نول سلام كلّجد 

 وسااعى إلكااهم لكاانا نحاادك  لاان ياااّن لااه كنت نت حلاام بااهكلااذد طبلّااب 

سبب م تزوج ركيبأ حجف نساب  ،ماوره يخُفهب ألدا سبب  ربته  ن كأل ال

رى ألت يحّق  ال على كلشبشة كلببرحة وكلكو. وردك أ لد يجد بعد كنت  ُوا

ْقاد.أ  ال ،مفه  ن   بتُكه على هذه كلدلبئأ كلعزيزةم و ن ثم بدا له  ن نت يا

كتأ على عّل  حبسم   حدا   يّكا ه   ن ربككي وجماه ن اب. زوج كللكلة  ببلذا

 صل إلى  وسكومركيب لبل نت ي

 أ رحاا  وطااأة كضااطفكبق كلشااديدأنت نتاا ض ولااد ناابت يف  قاادورد

نسبببى نثكفة نخفى ألبدولأ كلّمبت كلّيطالع إلى  ُايقبله كلّشافقأ لكاق 

 لادويف ندا لحظاةم نبت علك ب نت نيولاع حادوثمب  نشكبء رهكبة  يفركب بحقا ب 

أن ق با يف ن.ُاقأبب   كلشقة كلذد ،لا يا  ا   هِ بدنتا نشعفأ  ع صدى صْ.ق

م ون ا  لاببال أ علاى ساكطف  علاى ركابثف هاذه كليمكادكت يف رنساق تا تقد

شعفْتأ نأنّب يف  -لالنجفكر كألعّى وركءهب إلى كل مبية لوال ركيب كألرلبأ

رْت بصااّ أ كللحظااة كلّثبلكااة كلّ بساابةأ بكاال  ااب ناابت ي.يااك بااق  نت  ولاافا



23 

 بااافكوة  أ  اان نوهااب ق كلّيكبلباابدركيااة  وعطااف  وحااز. أر يشاال ق
ا
 ة علااق

هناْ   ن على كلكفسق وركء طبولة نيببيقأ ولد كحّفا وجمماب  -رطبق ال

لام ر قاز  عاق نحاودأ نأناماب كلُابتفة ة عذباوكز ك  نلأ عك كمب بّشابعفهب كل

ع د ب ص.أ نبدول بب  كلشقة لبل للكلم ثام كبيُاّ  لاق وتاف ْت نصاببع 

 مب نحود ردعوا إلكمبمكن.ا 

 .مكل ب ا   مب  ثل  ا و  

حشفت ن.ُقأ بفتأ  وإصافكرأ يف كلُّابتة كلااكاقة بك ماب وباكن كلّكيباة 

كلّ صوبة وركءهب بّحبذكة كلحبئ م س دتا ،مفد إلى كلكيبأ نّب نسي د إلى 

كماب  ثام ن ُاك ا  مجدكر  جف    ياكن أ ولاد بادنتا كأل ك ياكن بك.ا ْ
باكن ركحي اق

أ نت نباادول كلدبلو بسااق كألخااف قأ نّااب عفتيااه نساايوعب كنتأ بصااعوبة  نلاالا

ف ل ب ندا  .بجأةربّب  كئّى يف كلّبضقأ نجبنا  سابعة  م و اب  ك ا  ن نت يحاا

 ربّاب حبجة بقتال كلّوكجمة  ع زوج ركيب لن رحكن عّلكى لبل يو. نو يو كنأ 

إلااى نت نسيُاالم لموكجُااق كلّفعبااة   ااذ كنتم الباادا نن ااق لااد ببلغاا  اااذه 

 ع كااف كلّببشااف  ااع كنخاافينكلمااوكج  نيكجااة جملااق كلّطبااأ ببلصاادك. كل

يف ننثفم ثم رنييا ق نلبال نصببع ركيب لبال  صغكفة  خبتيةأ وننب نشعف بأت ن ب  بأ  ال

أ وليى طويال  جدك  يُيحأ نت نعكشه  عىأ بعكدك  عن ند  ُابءلة نو ربلب كلظنا 

ثبلث اب يف كلشاقةأ تلان كنت  دكخذة نو حُب   عُكفم ن ب سبشابأ كلاذد نصاب  

رك أ يف ناال كألحاوكلأ علااى  االء كل.اافكا كلكبكاف كلااذد رفنااه صااديقه يكاوت لااب 

ىأ  أ كلجديادة أ نقال  نخببرنابربّابنبدولم نلا  ب نبت  يولاعى   ه كنت لن ييعادا

نوال  بأولأ إلاى صاديقه يف كلطاببأ كلثبلاثم ثام حبولا  جبهادك أ ونناب نليصاأ 

أ  ان نال رّب ى بفكيبأ نت نخ.اف  ن عبء كالنشغبل بجبرنب كلجديادأ تا و  تا

 للبقأ لو نبت كنت لد  خل إلى رفتيه ونرلأ بباب علكه ونب.م
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 ن   نحب رجال  آخف يف ببنو لبل نت نرزوجم -

أ هُّْ  لق ركيبأ نّب راد ا  ق علاى سافا ثّاكنم ون ا ا لاد نصابح ا 

  ُيعدك  رقفيبى ألت نحي.ق  عمبأ بألل لْدر   ّكان   ب.ال حفكرة لفاب   قأ

ْب  وال رطبءم  ن كلخوصأ بحاو و  تا لاو ثام رهب كلصفي  ع دد  وت لا

نعثفأ بكن نرفكضاق يف كلغفتاةأ علاى شاقء ر ازد يلكاأ لادر كإل كابت ااذك 

كلحدث كلّ.بج  كلشجب  كلذد كج حيه وحدهب  وت علّقم زجبجة نبكاذ 

لن نجدهب  أ خباأة يف  كبت   ب  ثال  نبت يّكن نت ر.ق ببلغفضم نو ببلة ور   

رفكضااقم نو  جّوعااة نركنااب نفيُاايبلكة صااغكفة جاادك  ناابليق بااكن ن أطبعااى

لن نجدهب ع دد  -لّحيامب ذكت يو. يف تك ي ة  خزت هدكيب يف شبر  نرببت

رُيطكع نت راعمب يف جز كت نقو هاب كلصاغكف نبن  ركيب  لكنا  مهق كألخفى

م وناابت نفيُاايبلمب يُاايطكعأ  اان ورعبااث اااب باافؤو  نصااببعمب اافتا أ تكا

خُّااة نوبككاابت ليُاايقل  نلّااب نخفجااْ    اان نجلماابْفطِااأ ياط  نبحكيااهأ نت 

 نو كل ك.م ببصكلّ و نو كل

خصافهب كلفهكاف  ناتلا  ال خفج ب  عى  ن وركء طبولة نياببيقأ ونناب

 ذركعقأ تكّب شفعْ  رحدث قأ بُاعب ة بب ياةأ عان كلفجال كلاذد نحبياه ن 

 لبل كت ريزوجم يف ببنو

 نبت  م دسى  عّبريىم -

 ألبل 

اد نرافكض رفتياق  أ وننابخطبهاب حابذدطبد كلوئكادة رونبن  خ نر.قا

طفبكازة  م يوكناة م قعدكت -كلّألوتة  ون لاأ ابأ نّب لو نن ق نركهب ألول  فة

 طبولة طعب. وكط ة علاى ساطحمب  جلاة زنب كاب م غلألديم علكمب بكك آ  

توزنكُك ُااكق نندريااه ن اا  لااد كشاا ييمب لباال يااو كن لكااق نلاافن لصااكدة 



25 

ي.ت ااابم و اان سااقف  عاابل  يياادلاى تااوق كلطبولااة  صاابب  ذو كلجدياادة ونحاا

ثالث لّببت صغكفةم سبعة   باه توق طفبكزة  جبورة لُفيف  فرابم خزكنة 

نلبُة يف  كخلمب ركابركت  كخلكاة  طوياةأ و جّوعاة ب طلونابت ولّصابت 

 عطاف  طافد وربطبت ع أ  علقةأ وجبنكيب سبورأ وباذليبت رساّكيبتأ و

كوبااه علبااة  حاابر. ورلكااة  خيو ااة وللاام رصاابص شاايود يف نحااد جوآخااف 

ويف كلجكااب كنخااف خّاا  نوبككاابت وبطبلااة  ُاايعّلة لُّاافحكة  ألصااكف

 ميف  ُف   بلق "حلم كلعم"

يموى كلذهب  نثكفك  إلى كلُك ّبأ لك اه نابت يأخاذا إلاى  ال نبت -

 وننب نر.فج على كل.كلمم
ا
ج علق  ه بك ألنه نبت يحب نت يي.فا

عن حبكبماب كلُاببأ بح ابت  بابلغأ تكّاب ن ا  نلاف رببع  ركيب نال مب 

 
ا
ون فا بأصببع يدد على ،مف كلخزكنة ألعفص  اب إذك نابت  على نصببع لد ق

علاى رؤو   خ.كف شقء ه بكم نثف رببر ال ثّة شقء   بسب لمذه كللكلةم

شاقء وركء سايبرة  ُادلة رغطاق جازءك  صاغكفك   ان  ال ننثفم ثم ال نصببعق

شاقء ساوى زجابج  ال إحدكهّب  .يوحة إلى كنخافأنبتذة وكسعة بدرتيكن 

نب كاة كلجبناب كلّقببال سّبء نصف  عيّة وعلاى نضاوكء نظكف  طلا على 

ر  ال  ن كلشبر م شقء التيى نياى على طول حفص كل بتذةم بعد ذلك ريكافا

يُايّفا حياى بدكياة  زهور صغكفة ب .ُجكة تبرحة  فسو ة على ورق جادكر  

يبلكااةأ  بوبااة حُااب  وضااوعبهتبأ تااوق رتااوص كلّكيبااةم ثاام رّاافا نيااب  ي

بابلعفضأ  جّوعاة  ىيربز  ن بك مب نيابلوا ني.بزوتُاكق  فنونا - يوكزية

سطوكنبتأ رك ياو روساق  طابول يحجاب وركءه لُاّى  ان نعّابل كأل ن 

نككوالد لكُكوص كلكب لة لف كدياة كللوتم لم ننن لاد ساّع  بلكُاكوص 

ياب كلُّايعّلة لبال رلاك كللكلاة ع د ب ل.ياْ  نظافد نعّبلاه يف  خازت كلك
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بسنتين. ولعّل ما دفعني إلى شرائها آنذاك ثمنها الرخيص جدًا، وربما لون  

ممصووا  الصووي يو مجّلوودا ا المرميوودذ الووذذ ألحذوو  لجحذيووو الجلديووو وال

، ةوراّ  ألّذ منهوا إلوى ا خور.  وربطات العنق. غير ألننوي لوأ ألطوتطب، بعدئوذر

كنت ألشعر بغصو يف حلمي كلما ةرألت بضب ص حات منها. برغأ ذلك لوأ 

ةود  كوا  تخّلص منهوا حتوى ا  ، ربموا م  ممسويأ غونركيجرؤ علوى الوأل

 ذات ينم. نيمنالذ ليسمنف امتدح

كانوت متيموو بالمهنود   ألهنوا امثناّ، كيف كانت رايا تشرح لي، يف هذه

الشونار   -المعمارذ إلى درجو ألهنا ةّسمت شونار  مدينوو بواكن إلوى ةسومين

التي طارا فيها معًا والشنار  التي لأ يسيرا فيها معوًا، فمانوت، بعود فراةهموا، 

تسير وحدها يف الشونار  امولوى لتتوذّكر ألهنموا موّرا مون هنواك معوًا، ثوأ تسوير 

 ضًا يف الشنار  الثانيو لتتذّكر ألهنما لأ يمّرا من هناك ألبدًا معًا.وحدها ألي

ألجوود بووين  ال بوودأل يتشووّمل لوودّذ انطذووا  واًاووأ تمريذووًا بوو نني ةوودثووأ 

. وكْدُت، يف واةوب اممور، أل  يف هذه الليلو ألغراًاي شيئًا يليق بشجاعو رايا

منطومن ألي   من ذلك تمامًا لنال ألنني لمحُت، يف اللحظو امخيور ، بور   

يف ألفق النافذ  الذعيود. كوا ، حميموًو، ألجمول امشوياّ المنجوند  يف غرفتوي. 

أل  ألّدعي  لن سي، فمد كا  منجندًا حتمًا يف كل ننافذ الطنابوق  وما كا  لي

التي ُيشرف عليها، بما فيها نافذ  غرفو ألبودو   الشنار  العليا يف كل بنايات

 نّيت ةذل ةليل.السابمو حيث ينام ا   صديم  طاشا كما تم

 كثيرًا ألنني حاولت
ّ
أل  ألجد شيئًا الئمًا خاصوًا  ،ولأ ألطتطب ،ثأ عّز علي

 بي لمي نحت ل، رايا وألنا، بحضنرها ال
ّ
 امو  يف غرفتي.الرهيب  علني

كانت مالمحها ا   ةود ألصوذحت حزينوو جودًا مون شوّد  التو ثر، فمود 

المهنووود  وصووولْت، يف كالمهوووا الوووذذ لوووأ ينمطوووب، إلوووى هنايوووو عالةتهوووا ب
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م نبن  هنبياة ن كباة ساوى نهناب نو ت أ كنت أنذناف شاك ى   ماب ال كلّعّبردا

 دس.ى لصكفك  لبل نت رخرباأ بأسى  ،بهفأ نهناب  بحكبرهم ثم صّي  صّيى

رزوجاا  بعااد  ااوت كلّم ااد  كلّعّاابرد بُااية نشاامفم ونرك ت نأنّااب نت 

راكف شك ى آخفأ لكن بصاكص ن ال  راب ي  ال  لاق تجاأة  حاكن كنيبما ا 

كاة نحاو كألسا.ل ركاب  رال ا   -إلى رطبء سافيفد نبنا  شفكشاكبه كلّيدلا

أ ُكْ  عن كلكال.أ وكل ب ا تذركعقأ  نرض كلغفتةم نتل ا خصف ركيب  ن

وحدد  ن كلُفيفم لفتص ا ورتع ا كلغطابء كلّ ُادل بكاددأ ثام جعلا ا 

ة ن ب ق رح  كلُفيفم ا كلكقظيكن نسرباأ  يلم.ىأ كلظلّة  كلُّيقفا
 بعك ق

. علاى ن.ُاهم ول.ا ا علاى  أ شقء رب ي شابه  كاوا رفكءى لقأ تجأة 

أ ثاام كنح كاا  حيااى طبليااه يااددأ تأخ
ا
 ناابت   كااة   اان لّاابش -فجيااهرنبيااق

نذنف نن ق رنييمب  ن لبال يف رفتياقم نابت شاعفهب نشاقف لصاكفك  وعك بهاب  ال

 زرلبوين وتّمب صغكفك   شغوال  بخكوط حّفكءم

 هذه هق! -

هي.  ركيب تجأة  بحفكرةأ ولد ر بولْ  كلد كة  ن يدد بفتأأ نّب لو نبن  

أ ثم جعلْ  ر .ي ع مب رببر  ك  عبلقى اب بح بت  وحذرمرعفتمب جكدك   ن لبلا

 يمب كلببرحة يف   ب قمرنيهذه هقأ لقد  -

 لبل م

 إهنب هق! -

رْت ب ربة  نعلى  رُيدرج ق نفا
ا
د لمب إلى أ ثم نظفْت إلق نهنب لاد نت نؤنا

ماززتا لماب رنساق أ ترنهتب تعال  يف   ب ماب نّاب لاو ن ا  شابهدك  علاى ذلاك

د بادنْت رّافا علاى  ال ا  ونبنا  بافؤو  نصاببعمب لا م وت راف ا  وكتقى 

يفياد إيقب،اهم ثام  ال كلد كة بحذِر وعطِف  ن يدكعب شخصى عزيزك  نبئّاى
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أ لديّاة  نأنّابأ رفبط اق إلاى كلد كاة  نل.كيا قأ ننب كنخفأ نشعف بصلة  رب اة 

 وت نت نتممأ وال نبت يع ك ق نت نتمم يف رلك كللحظبتأ نكف و يى ونين 

لقاد ن ا أ ببُابطةأ ساعكدك  جادك  ول  فةم نشأت رلك كلصلة بك ق وبك مب أل

اا ق ويلكااأ  اافركنم  اافة  ألن ااق عثاافتا يف رفتيااق نخكاافك  علااى شااقء    يخصا

رحا  سافيفد   ب عثفتا علكاه نخفى ألت أ و فة  يف هذه كللكلة بشجبعة ركيب

كت   مب لكلة كلببرحةم  بيف ركيب ب رنهت ة كليقد ككل نبت ببلذا

 تي ب رّب ىموه ب سعل سبشب تجأة  وركء بب  رف

ّا  ركيب كلد كاة إلاى صادرهب  كنخط.  نعك  بأ  عىأ ببرجبههأ ولد ض

نثكفك أ تكّاب بادنْت هوكجُاق  نبن  خبئ.ة  علكمبيف كلحبلم بدت لق نّب لو 

  ن جديدم ن.ُقكلع كدة كلُو كء ريّلّل يف 

م فتا  لم يكن لبب  رفتي ب ل.لأ رذنا

أ ولد شعفْت نأنّاب بعاو ة كضا
ا
أ تأ ُاكْ  نظفْت ركيب إلق

ا
طفكبق إلاق

أ وبكدهب كلثبنكة ن ُكي ق  ن ذركعقم  نأهنب و ات لو ننفا عان ثم   كي مب بكد 

نّااب ن اا  نرخكااال  أكليحااديأ ببلبااب  كلااذد يّكاان نت ي .ااي  يف ند لحظااة

وننيظفأ تُحبي ق بعكدك  ع ه ببرجبه كل بتذة كلّ.يوحةم نبن  عك بهب نظك.يكن 

عي قأ اّابأ نتنأنّب  ن ندا نثف لُعبل سبشبم ول ه كضاطفكبق  ال د شجا ن اوا

ن ب مبأ تأ،مفراه لمبأ ول .ُقأ بجالء نب ل نّب لو نبت جزءك   عكبى حقكقكى 

 نحابول كالعيكاب أ بال نت شغل ببل ب باه نثكافك  نت ن نأنّبي بغق  ال م ونبت  ق

بجاالء  ننارب حاكن كل ب اب  ان كل بتاذة  هعدتا ون،مفرا وهكذكم ننثف ال علكه

نطاالا بااهأ نأنّااب بشااجبعةأ علااى كلشاابر  كلّااابءأ علااى كلّاابرة وجعلاا ا 

وكلُكبركت وكلدركجبت وعفبة كل ك. كلياق نبنا  رخ لاهم بادوتا ل .ُاقأ 

نخابص  ّاب يعيقاده  ال علاى ذركعاقأ ناأن ق وننب  ب نزكل نشاعف بقبااة ركياب
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كألذرياااوت كلّقكّاااوت يف  وساااكو ويف نذربكجااابتأ ويف ب بيي اااب علاااى وجاااه 

ب يحدث يف رفتي ب كنتم ن    يكق ى رقفيباى  ان نت  اب كلخصوصأ حول  

راغي.ف رحصل كنت بك ق وبكن ركياب إنّاب رظ ااه ركيابأ وناذلك  ال يظ اونه آثب ى

ر ااى ع مااب يف هااذه كللكلااةم ون اا  نساايطكعأ يف نرلااب  ال نناابأ آال ااى عااببفة

لاام كلااذد لااوال سبشااب  يمبكلظاانأ نت نشااعف ببلّزيااد  اان كلجاافنة رحاا  لبااا

 مسعل  فة  ثبنكة نأنّب يف خشب كلبب  تقد ق طويال أ يّمل

 نقزتا  فة  نخفىأ ونذلك تعلْ  ركيبم

ة نن ااق كبيعاادت عاان ركيااب يف كلحاابل  لكاانا  ااب تبجااأا بااق هااذه كلّاافا

بخطى  يمكابة بطك ةأ نّب لو نن ق لد لافرت نت  وحدد إلى كلبب وروجم  

 نتعل شك ى بفرم نل شقءم

ة كلبااب  ول.اا  ن ااب. ااك  ُْ رلباثاا ا جب اادك  يف  كاابا ربّااب و أ ببشاافة     

  اا كة  نب لة
 ملدلكقة 

 اب كلاذد جعل اق نبيعاد عان  أ يف كلحقكقاةأنعافص ال ثم ن رن  نن اق

رلكاأ ن اب. باب   أ وحاددأنت نتعله حقى  ب كلذد نبت بوسعقلباة ركيبأ و

 مسبشبركف  ق.ول ي.صل ق عن 

ة   قم كل ب ا   مب تأل.ك ا طبولة نيببيق على  قفب أرل.ا ا  ن حولق

رلقبئكااى نّااب نلاا   نخكاافك   اان خشاابة ن ك ااة طبتكااة علااى وجااه  اابء عّكااأم 

شاغلأ كنت تقا أ  كابا ننن اق  أ ونناب ن،انجلُ ا على نفسكاق كلخكزركت

ا كالعيكب دا كلصحك  كلّطلو م شعفتا 
كت نسايطكع كلّثبلق أ بأن ق ه ب ببلذا

ّلكاى جدك أ ولاد نلاو. تعاال  نت ننوت شخصى  .كدك أ وربّب ع على كألرلبأ

بأشااكبء  .بج ااة جّكلااة ضاافورية يّكاان كساايخدك مب بُاامولة يف كألولاابت 

كلحفجةم  د ت ياددأ بيلقبئكاة شاديدةأ إلاى نياب  نلكُا در بلاوك كلاذد 
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علاى كليعكاكنأ وجعلا ا  ال نبن  ركيب لد رفنْيه على سط  كلطبولاةم تيحيااه

 نلفن   ه بصوت  ُّو م

وجادهتب ن اب ق لكالن جلكادد وشابر  و صابب   نبت يف كلقصاكدة كلياق

أ  وصكدلكةم ونبت تكمب نياى ننك لو عش   ربع لفت آخافأ نو حياى لاو  ا  

تإنك لن رجاد ه بلاك  خفجاى ولان يكاوت ن ب اك ساوى كللكال كلجلكادد 

 ن.ُه وكلشبر  ن.ُه وكلّصبب  ن.ُه وكلصكدلكة ن.ُمبم

ت رقااف ن ااب. لاابطعي ق ركيااب تجااأة  بصااوت  علاّااة رؤو.أ ونبناا  كن

طاابوليق وهااق رحااان   كيماابم نبامي ااقأ هااق كالخيصبصااكة بيعلااكم كل طااأ 

لألط.بل ذود كالحيكبجبت كلخبصةأ إلى كليغكفكت كليق رطافن علاى كلُلكم 

نطااأ بعااي كلحاافوص ببللغااة كلفوسااكة ع ااد ب رجبورهااب حاافوص  حاادا ة 

بْ  هذه كليغكافكت  ان عقلاقأ تشافحْ  لاق  اثال   ياى را طا أ نخفىم ثم لفا

قاة  وت نت رحيابج إلاى عال اة رخ.كااف  اال.  فلا كلُاكن زكياى و ياى رال.ات كلا

و يى رخفج كلدكل  زيجى  ن كليبء وكلازكدم ثام صابرت رااف  لاق ن ثلاة  

أ بعد جمد  طويلأ نن ق لاد 
ا
هبم وع د ب بدك علق  ن كلقصكدة كليق ن   نلفؤا

ن جدياادأ تمّاا ا  الحظبهتاابأ طاابلبي ق بااأت نعكااد علكمااب لاافكءة  كلقصااكدة  اا

د م ونبنا  يف هاذه كألث ابء لاد جلُا أ  اع   كيمابأ ن اب ق  ن تمّاق لييأنا

م وإذ 
ا
اامب كلّشاادو ة إلااق علااى كلطبولااةأ وجعلااْ  كنت رصااغق بكاالا حوكسا

أ يف لفكء  كلجديدة نياىأ  عظم  كألخطبء كلصوركة كليق كرركبيامب يف  رتا نفا

فم ثام  طويلة   كبيُب ة   ْ  لفكء  كألولىأ لم ريابيأم كبيُّ صبتكةأ وهق ر.كا

وجدْت نن ق لن نشعفأ بوضو أ بأصوكت كلقصاكدة نّاب نرك هاب نلكُا در 

ظ ااق إيبهااب ركبااى نّااب ي.عاال رال كااذ كلّاادكر م  يجااب نت بلااوك  ااب لاام رح.ا

ره يف نل  فة على هتج ة كلكلّبت ألناه يصافص  ب ذا ر  ن كلجمد كلذد نا نرحفا
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ثاام نأهنااب نخااذت بكاادد كنيباابهق يف ناال  اافة عاان رنااكن نصااوكهتبأ لبلااْ م 

ية يعفتماب  ال وصبرت رقو ا إلاى للاب كلقصاكدة عْباف  ّافكت صاوركة سافا

نن اق بادنتا نساّعأ  اع رادتاأ  بكادنحدن سوكهبأ تلم نشاعف بّافور كلولا م 

رصويببهتب كلفشكقةأ رنك ى  خيل.ى رّب اى صابر ي بعاث رادريجكى  ان تّاقم 

 ُاحورك  بأصاوكهتب  لصاكدة نخافىأ تجعلا ا نر ا هاب نأن ق نصابح  نلافن

ي برّة بصوت عبلم ثام الحظا ا كبيُاب ة ركيابأ ولاد ك ايألت  ّا كلّيعدا ة كل

ى  أ تكّاب ،للا ا ننشاد وننشاد وننشادأ باأعلى صاو أ  اعشديد  كنت بِِفض  ا
ق

نجفكسى جديدة   ي وعة  رفتا يف كللكل كلجلكددا ن.ُاه ويف كلشابر  ن.ُاه ويف 

 كلحكابة ن.ُامب بعاد رباع لافت  آخاف كلّصبب  ن.ُه ويف كلصكدلكة ن.ُامب ويف

ويف كلّوت ن.ُه ويف كلعجز ن.ُه عن كلعثور على ندا  خفجم نعم لقد نبت 

كل اور شاحكحى جادك  يف كلقصاكدةأ باافرم وجاو  كلّصابب  يف كلشابر أ نّااب 

ركااف نت جولااة نجفكساامبأ كليااق ،لااا  ريوكصاال يف  م ا كنت  وت ع اابءن رناا

أ نذهلي ق إ لى  رجاة نن اق هناا ا تجاأة   ان علاى ببلق حيى بعد نت سك ُّ

 نفسكاق كلخكزركتأ وروجم  نحو بب  كلغفتة وتيحيه إلى كنخفم

 نبت سبشب يف كلّوزا  ي.ق  بكايكن يف  قالة توق عكن كلغبز كلقوياةم

 ر ك ا علكه كلُال. بصوت  طلكأم

م
ا
 لم يف ا علق

كعيقاادتا  ببشاافة  نت صااو  ناابت ضااعك.ى جاادك  ونت نشااكش كلزياا  يف 

ثام سافعبت  لّقالة لودي جدك  تلم ييّكن  ن سّب  سال ق لكق يف ا علكهمك

ة كلاذد بفوتكله كلعكف كلّ كع إلى  ا  ب كنيبم يصافص بأسا بنه نأنّاب  ان شادا

م نبت ييجبهل ق بعدوكنكاة  جابهزة  وإصافكر   حُاو  بافرم  كن.عبل   كبوت 

كُا در نجافك  نلونبنا  نن ق ن   وكل.اى يف باببق كلّ.ياو  إلاى كنخافم 
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لْ  لد بلوك  نّب لاو نن اق  اب كنيشا.يامب  كنت يف ذه ق تبدوتا  رّب ى كضّحا

 جفسى جفسى وال ننشدرامب بأعلى صو  لبل للكلم

نت ،مورد يف كلّوزا  يف رلاك كللحظاة كلّحيد اة نت تمّ ا  ا ثم  ب لبث

ن تقد نبت  ن كلّّكن جدك  نت يعيربه سبشب نوعى  م نبت حّبلة  يف ركف  حلامب

د نو كالسيخ.بص بّب نبت يبكايه ل ب هو وصديقه نبدول على كألللم  كليحدا

  ةغفت كخل كلكنُحب ا إلى 
ا
 معلى رؤو  نصببع لد ق

نرلق ا كلبب  وركئق بكلا  ب نبت بوسعق  ن كلفتأ وكلحذرأ وو  تا 

نت ي.يحه  أ نبئ ى  ن نبتألو نرفسه بكلا نثبث كلغفتةأ تال يكوت بوسع نحد  

  يى نرك م

! أركيب وننب أل كنْ   يف ح.ظك نيمب كلف ا

 !يف ح.ظك نيمب كلف ا  أركيب وننب أل كنْ 

! أركيب وننب أل كنْ   يف ح.ظك نيمب كلف ا

ر ا تا يف ن.ُقأ ويف ذه ق نصب  ييوكصلأ بع فأ نشاكشا كلزيا  يف 

  قالة سبشبم

م نأنّاب يّك  اق  ال  ا إلى  كبا كأل كن وركء طبولة نيببيقم نبتروجا

إلاى ندا  كابت آخاف يف هااذه كللحظابتم نرجعا  نياب  نلكُاا در  جاهرا نت ن

بلوك إلى كلّكيبةأ تل.  نظفد نن ق لم نضعه يف  كبنه على رصا كلشاعفكءأ 

باال علااى رصا كل اابثفين كلكالسااككككن كلاافو م حشاافرهأ وننااب نررعااش  اان 

رك  لهأ  ن  كلخوصأ إلى جوكر لكبلق  وسيوي.ُكق كلبكابءأ نّب لو نبت  قدا

عاللة لمب بقأ نت يقاق هذه كللكلاة كلعصاكبة ه اب إلاى جبناب  ال فىلوة نخ

كتم  هذه كللكبلق ببلذا
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III 

لاام نناان وكثقااى طبعااى بّااب إذك نبناا  لكاابلق  وسيوي.ُااكق كلبكااابء 

رُيطكع نت ر.عل شك ى ل شكش زي  كلّقالة كلذد ،لا ييوكصل يف نعصببق 

علاى كلافصا وننكابا  بال رحّةم و ب نبت ثّة ندا ضفورة ألليقطمب كنت  ان

أ نناب   على لفكءهتب ألسيخلص   مب شك ى عّلكى  .كادك أ تقاد ن ا أ ع دئاذ 

ف عن ،ماف للاب نحادكث لكبلكماب كألرباع بي.بصاكلمبم ولكاق ري.ابلم  ال نرذنا

نوهب ق حولمب  ن رلقبء ذكهتبأ ،   ا نن ق ن   نسيطكع نت نحشف نلكُ در 

نيظاف  ان ذلاك ند إشابرة بلوك إلى جبنب لصص ربرشان نيااى  وت نت ن

فتا نن اق لام ننان نعيارب لكابلق   .بج ة إلى ندا  ع ى وكعد   حادا م ثام راذنا

 وسيوي.ُااكق كلبكااابءأ  ااع  دل.برااه كألخاافى كليااق ننجزهااب حيااى  طلااع 

سيك كبت كلقفت كليبسع عشفأ سوى رّمكد طويل ألجّل  اب نيباه يف كلُا  

نوركق  اان رحاا  " اان  م ورحدياادك  كإلبدكعكااة حكبرااه يف عشاافة ساا ة كألخكاافة

أ 1880يف  "كألخااوة نفك اابزوص"إلااى  1864يف  "كألرض م الأ لاام ن كاااز ع دئااذ 

وال سعك ا إلى نت ن كاازأ ندا سابب   ق اع يّكان نت ياربار كهيّاب ق ببللكابلق 

كلبكابء  وت ركفهاب يف رلاك كللحظابت كلحفجاة ببل ُابة لاق ولفكيابم حياى 

رلااك كل.ا ةم نابت وكحادك   اان  بطلماب لام يكان  اان  ازكج لافكءك  كأل بكاة يف

ر ويعبت كلبطل كلحبلم يف نعّبل  وسيوي.ُكق وركفه  ن كأل بابء كلافو  

يف نربعك كاابت كلقاافت كليبسااع عشاافم وباافرم نت بعااي كلدكرسااكن كلاافو  
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يعكاادوت جااذوره إلااى حاابلّكن رو بنُااككن سااببقكن يف كأل بااكن كالنكلكاازد 

نو سااّبت كلبطاال كلحاابلم وكأللّاابااأ تااإت بعااامم كنخااف يعياارب كلحلّكاااةأ 

ييجزن  ن هوية كلفو  كلفوسكةم و ب ن   ألنشاغل طبعاى  ال عّو ىأ جزءك  

بعاللااة كلاافو  كلفوسااكة ببلفو بنُااككن كالنكلكااز وكأللّاابت ع ااد ب حشاافت 

افتنلكُ در بلوك إلاى جاوكر حابلم  وسيوي.ُاكقم نالا  اب  أ علاى هبا تكا

كلبطال شخصاكة ركاب  كلّيوكصل يف ببلقأ هاو نت هاذك   خل.كة نشكش كلزي

نجد شاك ى  ان خصابله باكن كل اب  كلاذين  ال ركوت ن بكة  حاةأ ونن ق لد

نو يف  طااوكبكف كلطويلااة كليااق نلااف تكمااب نحكبنااىنليقااكمم يف عّلااق نو يف كل

 حطبت كلّ و نو يف شبر  ربلوشككن حكث رقع كلب بية كليق نعاكش تكمابم 

و ذكك  ان  ثق.اق روساكب يف لعله نبت بطال   ّك اى يف كلوكلاع بصاورة هاذك ن

كلقفت كليبسع عشفم لك  ق لم نسيثِنأ يف كلول  ن.ُاهأ نناه ذلك كلول   ن 

وإت ناابت لااد ال اا  بعااي  أناابت شخصااكاة نيبكاااة حيااى يف رلااك كل.اا ة

كلموكج  وكألس لة كلفو بنُكة كلّأزو اة كلياق نبنا  رخطاف ببابل ت اة  ان 

أ ع دئذأ يف كلّي ورين كلفو م وربّب نبت  جف  رعبكف عن  زك   كرج 
ا
ج ن بق

ي ايقص  ان نهّكياه طبعاىأ تكال نبطابل  ال ننثفم وهاذك ال نبطبل كلفوكيبت

كلفوكيبت نيبكااوت يف كل مبياة  اب ك وك  حكاو كن بشافطكة كلكيبباة ولوكنك ماب 

ونه باابلوكلعم لكاانا ننثااف  ااب ناابت يُاايول. قأ يف ناال  ّا ولااك  بّ طااأ  ااب يُاا

كااابءأ هااو  .مو ااه ركااف كلّااألوص عاان لاافكءك  كلُااببقة لحاابلم كللكاابلق كلب

كلصدكلةم نبت يعيقاد نناه صاديأ لكال  دي اة بك باورا  وت نت يكاوت لدياه 

صديأ شخصق وكحد  ن سكبهنب بفرم ننه يعكش تكمب   اذ ثّابا سا وكتم 

وهااق كل.كاافة كليااق سااكطورهب  وسيوي.ُااكقأ بعااد  ااب يقااف   اان كث يااكن 

ل نحاد نبطبلماب  اب  ع ابه ع د ب ساكق "كألخوة نفك بزوص"وثالثكن س ةأ يف وق
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يُايطكع نت يحاب إنُابنى بعك اهم البادا نت  ال ننه يحب كإلنُبنكة نلماب لك اه

ي يظاف ندا  ال إحُبسه كلفكسام ببلوحشاة وكلغفباة كلخبلصايكن لاد علاّاه نت

أ كليااق يك امااب لبك بااورا   قبباال   لّااو  إزكء  شاابعف كلصاادكلةأ وكلحاابا

ادك  ألنه نابت  ي م ذلكولإلنُبنكة جّعبء  ان نت بك باوا  أ علاى كألرلابأأنا

يّكاان نت يعبااافك عاان ندا شااقء ببلّشاابعف  ال نّدي ااة وكإلنُاابنكة نّ.مااو.

م وحدهم كألشخبص كلوكلعكوتأ كلذين يّلكوت نسّبء  فتا وكلكلّبتأ تكا

 حااد ة ورااوكريم  ااكال   حااد ة وطببعااى  حااد ةأ لااب روت علااى كليعبكااف 

نت ذلاك نابت ببل ُابة لحابلم بألُ يمم عن  شبعف كلحاب وكلصادكلةم ركاف 

كأ ويُيخفا بك ه وبكن  لكبلق  وسيوي.ُكق  عالة حقكقكةأ تقد نبت يشكا

 ياااّن عوكلااب ال م ناابت نأنّاابن.ُااهأ بّصااب لة كألشااخبص كلّحاادا ين

نسااّبئمم وطباابعمم ورااوكريم  ااكال هم وطاللااة نلُاا يمم باابليعبكف عاان 

رككلّشبعفم ربّب ألنه نبت يجملأ نو يخابصأ   و ان ثام نابت مهتم ع اهرصاوا

علااى  شاابعف كلحااب وكلصاادكلة كليااق  أر و  نتعاابلممنت ركااوت ياااّن  ال

أ   بِسبة  لفوحه كلقببلاة للكُاف  ان  جافا  ساوء ر.ابهم يّكن نت يك امب لمم

م لذلك وجد ن.ُاه يعقاد صادكلبت  يك اة وآ  اة لاك   اع نشاخبص صغكف

كلصدكلة  اع   حدا ين يف  دي ة ب بورا بل  ع ب بيبت  حدا ة تكمبم البدا نت

اف ع ماب وييخكاال  كلب بيبت  أ ونة كلعوكلب  كئّى ببل ُبة إلكهأ تقاد نابت ي.كا

نناه نابت  ببلاب   ب كلذد نبت يّكن نت يدور يف نذهبهنب ب بية  ب بية م ونعيقادا 

وهو  طّ نا رّب ى إلى نهنب لان ر.بج اه باأدا كلطويلة ييبب ل  عمب كألحب يث 

رفكعااق  شاابعفهأ تمااو ن.ُااه  اان ييخكااال  ال ساادكل  حاافج نو بإجببااة تظاااة

ه به نلّاة  نلّاة م نابت نحكبناى يعيقاد نهناب تفحاةأ تك.اف   نال مب كلذد رخصا

ل.فحمبم ونحكبناى نابت يعيقاد نهناب حزي اةأ تكحازت لحزهنابم ونابت  ان باكن 
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ة  ألهنااب نبناا  حزي ااصااديقبره كلب بياابت ب بيااةن كعيقااد  ذكت يااو. نهنااب نبناا  

ّعّبريكنم صبر يّافا ااب نالا ياو.أ تقاد خشاق  ان نت سياعبلج لفيبى ع د كل

يعبثوك اب وي.ُدوهبم البدا ننه لم ي.مم ببلاب  نكف يّكنأ ولّبذك ي بغاقأ 

نت راعبلج ب بيةن على لادر نبكاف  ان كلجّابل وكالنُاجب. وكليّبساكم إت ندا 

ل يف صكبريمب كلقبئّةأ بحجة إصالحمب وإعب ة رأهكلمبأ  اب نابت لكبادو  ردخا

فهأ على كألرلبأ سوى نو   ن كلع ف كلغبشم كلّبكاا  كلاذد يّكان يف نظ

ة للقاه علكمابأ  ض له صاديقيه كلعزيازة يف ند لحظاةم لك اهأ  اع شادا نت ريعفا

  لّاو  يحاول  وت 
ا
نبت يبدو عابجزك  رّب اى عان كلقكاب. باأدا تعال  وكلعاق

 ذلكم لم يكن يّلكأ نحبلم  نصكلأ سوى نت يف ا  يف ن.ُه نلاّب  فا اب:

 ليكْن يف ح.ت كلف !

 ليكْن يف ح.ت كلف !

 ليكْن يف ح.ت كلف !
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IV 

كل ب  ركيب   ق ع اد ب ن ا  نحشاف نياب  نلكُا در بلاوك إلاى جاوكر 

م نظفتا إلكمب وتمّ ا يف كلحبل نن ق لاد نصابيمب كلبكابء كقُ وسيوي. لكبلق

نخكفك  بعدوى هوكجُق كلّفعبة كليق عاب ت ر.ياك باق بقاوة بعاد نت تيحا ا 

لغفتة ور ك  ببلُال. على سبشبم لعلمب الحظا  هاق كألخافى نكاف بب  ك

ااأ بااق نباادك أ  يصاافص بأساا بنهم نو لعلاماابأ لُاابب  الكلعكااف ناابت بفوتكلااه  ييعلا

ن رناْ أ كنت تقاا أ نت كليحب مااب كلشاجب  لغفتيااق لاان يّافا يف ناال كألحااوكل 

كت  وت عوكلااب وخكّااة وربّااب نبناا  رحااد أ بقااوة  ميف هااذه كللكلااة ببلااذا

ب كلقديّة بزوجمب ثم بأبدولأ نت شاك ى تظكعاى يوشاك نت يحادث  ع اب خربهت

ت ذركعماب كلّفرعشاة حاول خصافد بقاوةم   ن نلا بدأ تبليصق  باقأ وشادا

نبت كلبب أ ركف كلّق.لأ يقع إلى يّك  ب على بعد     وكحد   ن هنبية كلّكيباةم 

فين ن ا ّا ب. كلّكيباة لم نجفؤ على كاللي.بت إلكهأ وال هاق كلي.يا م ،لل اب  ُا

ن ظفأ  ن  ُبتة لفيباة جادك أ إلاى ع ابوين كلكياب كلّفصوصاة كلياق لام رعاد 

 ألجدا يف  كبت آخفأ تا كءت 
ا
رع ق لق شك ى على كإلطالقم نرّا ا عك ق

 كلب بياةا كلجّكلاة كلياق ساكمبجّمب كلّعّابريوتأ يف لكاابلق لاق يف عيّاة ج.اوا

 بلقوةمة بلكجّكلبكابءأ ليغككف  ال حمب كل  وسيوي.ُكق

!  ل كْن يف ح.ظك نيمب كلف ا

 ل كْن يف ح.ظك نيمب كلف !
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 ل كْن يف ح.ظك نيمب كلف !

خبتا    ُاّو   صفتا نهيف يف ن.ُقأ ولعلاق ن ا  نهياف بصاوت 

جاادك م ثاام شااعفتا نت ركيااب نبناا  هتيااف  عااقم ناابت كلولاا  كنت يجاافد يف 

 ا بعكادك  ون اب نخشىأ نأنّب  عىأ  ان نت يكاوت كلاف محوكسا ب بُفعة رهكبة

 إلكه تكّب نحن يف ن  ا كلحبجة إلى ح.ظه 
ا
ل ب كلخ.ق جدك  ع ب تال يُّع روسا

أ وربّب ، ا  ركيب نيااىأ نت كلّكيباةأ كلياق نقاف  كألنكد كلعبجلم ثم ،   ا

أ لااد ركااوت كلجمااة كأللااف  وكألنُااب لّخبطبااة  ال يف  وكجميمااب  ببشاافة 

ئّاى يف صا.حبت كلكيابأ يفضى ع ه كلف ا  ك ال بدا نت ه بلك  ب ال كلف م

م وناابت كلولاا  نضااكأ  اان  اافتا نحاازر ندا كلجماابت يف رفتيااق نبناا  نت تكا

  رضابكأل ثل وكأللف  إلاى 
ا
ال بأ ت.ياحا  عك اق اه إلكاه روسا كلاف ا لكاق نوجا

وكلي. ا وركيب إلى كلجماة كلّعبنُاةم نبنا  كل بتاذة كلوكساعة  ُادو ة كنت 

ركيب وكندتع ب  عاى صاو   ببلظال. كلدك   يف صدر كلغفتةم ن ُك ا بذرك 

 رتة كل بتذة كلّ.يوحة  ثال وكثقاكن بأهناب كألنُاب وكألشادا لفباى إلاى كنيبابه 

كلف م نخفج ب رنسك ب إلى كل.فكا كألسو  كلعبلقم ولُبب  لم ندرنه رشباث  

عكون ب تورك  باوء نحّف صغكف  علاأ على رن  بافج  وساكو كلبعكادم نابت 

نطلا علكه  ن نبتاذر ب يف  ذدكل ربلوشككنشبر  كلصّ  كلعّكأ كنت يغّف 

ة إلاى ح.ات  كلطببأ كلفكبع عشفم ونبت بوسع بأ  ع حبجي ب كلّي.بلّة كلّلحا

رأ ونُّع بوضو  راب.أ نكاف نبنا  كل أ نت نيصوا يف كلشاوكر   ب بيابتكلف ا

نشاااجبر وو قبعااادهب كلشااابرفة وكلحااادكئأ   وكلاااف كلببصااابتكألخااافى و

كلّغلقاااة و ور كلُاااك ّب ر  كل.برراااة وكلقفيباااة وكلُّااابغببااابت كلبعكااادة كل

كلّ يظاافة كنطااالق كلقطاابركت كلّاا و كلّيول.ااة عاان كلعّاال وو حطاابت 

: أ نلامبأرف ا رحالهتب كلببنفة كألولى  ا كلحبرا
  ع ب هيبت ب كلخ.ق
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 ل كن يف ح.ظك نيمب كلف !

 ل كن يف ح.ظك نيمب كلف !

 ل كن يف ح.ظك نيمب كلف !

نّب لاو نناه يقاف يف كلظال. وكلُكوت يبدو ل ب يف كلخبرج  نبت نل شقء

بت بحااز.  صاافي   إلااى جبنب ااب م لكاانا ذلااك لاام يطّاا ن للبك اابأ تقااد ،ااالا ياااجا

أ يف كلحقكقاةأ لام يُاّع   ننرب وإصافكر نع اف نّاب لاو نت كلاف ا
ببلميبص بقوة 

اة لكاق  مهيبت ب حيى كنت نو ننه لم يعفص بعدا  اب هاق طلببر اب علاى وجاه كلدلا

م ولُبب  ن ب نكاب  هنجا  ببشابعيه كلّوشاكة لام نكان ورك  ت رلبكيمبيبب ر إلى 

ر ل ين ألت ن يصوا ر بأد حبلنبدك أ وال ن ب  ُيعدا أ نت يكوت كلف  لد ن كر يصوا

ي ب نجكل ببل ظف يف نعبلق كلُّبء كلّظلّةم لام  ،مفه ل ب يف هذه كللحظبتم رل.ا

ك  اب نيعلااأ لحظة  وكحدةم لم يكن ه بل طّ  بتنجد ه بلك  ب يق ع للبك ب ببال

ْك ب نيشب ث  ان جدياد ببلااوء كألحّاف  .فكابه يف كل  ُ كألسو  كلبعكدأ تأل.ك ب ن.

كلصغكف كلّعلاأ على رن  بفج  وسكوم ن اب كنتأ بحوكس ب نلمابأ  ُايعدين 

ى ندا عال ة راشعفنبأ  وت  وكربةأ باأت كلاف ا  ع اب ونناه يعكفناب تعاال   ألت نيلقا

رطكاف نت طكافن نباكي علاى حبتاة نبتاذر بأ نو ة  تجاأكنيببهه كلشديد: نأت يحا ا 

ري ابهى إلك اب  نت  ان كلظاال. يف كلخابرجأ نو ى رفتي ابورلةن شجفة خاافكء إلا

اال وجوه ااب وزجاابج نبتااذر ب نت نر كااة ج ااد  بعكاادأ نو  ي اازل  طاافن لااودا يبلا

كلوكسعأ  طف  ن ذلك كلّطف كلّبضق كلقفيبأ كلّطاف كلادكت  كلغزياف كلعزياز 

لم يحا ا ندا طكاف وال عبثىم كت يو. يف رببة كلبيوالم لكْن عبثىم كلذد نرفل  ب ذ

وال ناازل ندا  ج ااد ند  ى إلااى آذكن ااب صااوتا ندا ورلااة وال ر اابهإلك ااب طاابرت 

يف  طفم  ب حدث يف رلك كللحظة كلفهكبة لم يأت  ن كل بتذة وال نبت يّكانأ 

:كلأ نت يكوت عال ة  على كنيببه نل كألحوكل  ف ا
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ةأ تقاد نابت  اب لم يكن  ب سّع  به تجأة  طفلى ع ك.اى علاى باب  كلشاقا

يشبه حشدك   ن نلدك. ولبابت كنقاا  علاى كلباب  بإلحاب   وثبابت  و وت 

اافم ،لل ااب جب ااد   ْينيْ رولا باابلقف   اان كل بتااذة  أ نحاادنب باابنخفأن  ياِحااد 

نأن ااب ن ااب  -كلاااوء كألحّااف كلبعكااد علااى رن  باافج  وسااكونشااخص إلااى 

عابجال  ّة كألخكفة ألت ي.علأ هو علاى كأللالأ شاك ى كل.فصة كلقبص نّ حه

 ان باق نت نخافج علاى كإلطاالق خطاف  شاك ى لام ي.عال وإذ ب  ان نجل ابم 

ونت ن.عل نلا  ب بوسع ب لكق نّ ع سبشب  ن تاي  باب  كلشاقةم كلغفتة تورك  

بب  رفتي اب كلّ.ياو م  ن ب. كنطلق ب حبال  بخطى سفيعة وخفج بأ ثم جّدنب

ااب. وساابق ب إلااى كلّااوزا  ناابت سبشااب لااد  ّا يُااي د كنت إلااى  اادخل بااب  كلح

نم نظفنبأ  ثل نسكف   نأ إلكه ولك  إلى بب  كلشقة كلذد نبت  اب يازكل يْ ويدخا

ييحطام رح  كلقف  كلع كاف كلّيوكصالم ر بها  إلاى ساّع ب بفبافة نبادول 

ا كلُّيّفا 
على شكل تحك   شيا  يم د أ  ن بعكدأ كالنقابض  كلوحشق

م لك ااه لاام علك ااب فنااب كنت  اان سبشااب نت ي.ااي  كلبااب  ويااادخلممعلك اابم كنيظ

ن  ثبايى عك كه على نقطة  حد ة عبلكاة يف كلجادكر كلّقببال  كأ ،لا يدخا ييحفا

يفكنب وال يُاّع ضافكوهتم علاى خشاب كلباب م لّابذك نساك ه  ال نّب لو ننه

ّابذك نبدول يف شقي ب إذك نبت لن ي.اي  لاه ولزببنكياه كألذرياكن كلباب  كنت؟ ل

ء يف رن  صاديقه يف كللحظاة كألخكافة؟ هال ُاو كيُحب يده  ن كل وكياب كل

خشقأ إت تاي  كلباب أ نت يجاد ن.ُاه شافيكى  اع هادالء كلج اوبككن ذود 

كلد. كلحبر يف ورطة لد ريجبوز كلحدو  كليق رسّمب نبدول؟ ن. نت كلُّاألة 

تياقأ تكابت لم ركن هتدص نصال  إلى ركف رفهكب ب يف لكلاة ركياب كألولاى يف رف

ننثفم نبن  يد ركيب  ال   وطى بُبشب نت يحبتت كنت على بب  كلشقة  غلقى

أ ورااما ببلكاد كألخافى   كاة كلقّابش إلاى يابئ    بقاوةِ إلكماب خصفد  اما ر
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صدرهبم ونبت كنت على سبشاب نت ي.اي  باب  كلشاقةأ نو علاى كليخباك  نت 

خكفك أ نباوك ن نخافى يف ييولافأ تّب  فا  ن كلول  نصب  نبتكى ألت را.ي أ ن

إلاى كل.ااكحة علاى كأللالم  كل.ااولإشابب   نجالكلطببأ كلفكبع عشاف  ان 

م لام ي.اي  بأد حبل سّعة نبدول كليل.زيونكة ي بغق نت رُّ  به ال وهذك  ب

سبشبم وبك ّب رولاف كليخبك  على كلبب  وكبيعادت نحذياة نثكافة عان باب  

رافرعص إلاى جابنبق يف كلشقة بُفعةأ نبن  ركيب لد ساقط  علاى كألرض 

ب. و ثبايى عك كاه علاى  ّا نوبة صف م ،لا سبشب يدخن  ُي دك  إلى  دخل كلح

كنيطافتا حياى خّادت نطافكص ركياب كل قطة إيابهب نّب لو نتا شك ى لم ييغكاافم 

  ع  ا كلّيش اجة ثم كنح ك
ا
إلاى  وحّليمّب   كيمبتولمبم عكّيمب بكن ذركعق

وعادت  لقا  كلباب  علك اب  ان جديادنرثام وضاعيمّب يف سافيفد  مكلغفتة

راق حذكئمبأ ثم سحب  بطبنكة  ن  رج كلخزكنة ورطاكيماب م إلكمبم خلع  تف ا

كل ب   ن كل بتذة كلّ.يوحة وول.  ننظف إلاى ربادا  ،لّاة كللكال بعد ذلك 

خبتيااى كنتأ وربّااب ناابت كألخكاافةم ناابت كلاااوء كألحّااف علااى رن  كلااربج 

نخكافك  ث  وكل.ى ه بكأ ركاف نن اق شاعفت لب ن كلول  نعفص نم  ال  ط.أ م

فت نت نسايلقق علاى كلديوكناةم ببليعب وبفربة شديدة ببل و. نابت  أ تقادتكا

 
ا
كلثب  اة صاببحىم ثام شاغل ق تجاأة   اب  كلُابعة ننطلأ إلى عّلاق يفنت علق

نعافصأ  ان خارب  كلطويلاة بّافض  ن   يّكن نت يحدث لفكيب يف ركببقم

كألصغفأ نت كل وباة لاد نهنكا  جُادهب رّب اى نخق  هكلصف  كلذد يعبا   

لبال نت رُايعكد بعاي لوكهابم  نت ر ب. نو ى عّكقاىونهنب سيحيبج كنت إلى 

أ ونناب نسيُالم ل عبساق ورعباقم كسيلقك  على كلديوكنة وجعل  ننظف إلكمب

فت زوجمااب يف  كل ااو.إلااى  تعااال   ننزلااأ وناادت لااوال نن ااقأ لُاابب   اابأ رااذنا

أ على باب  كلشاقة وركء  ب حدث أ هوأنت يكوت ّل ا كللحظة كألخكفةم كحي
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إنّب بأصببع نبدولم وه ب رتعْ  ركياب رنسامب عان كلّخادة وكلي.يا  نحاود 

  ذعورركنمحّفكوين بعك كن 

 ا نهني!سبعدْ  -

لبل  بصاوت ضاعكفأ ثام نخ.قاْ  يف رجلاك  ن.ُامب علاى كلُافيف 

خ.. ا إلكمبم هنا ا  ن على كلديوكنة وتبسيُلّْ  إلى وضعكايمب كألولىم 

 سبعدرامب يف  حبوليمب كل موض  افة  نخافىأ تأنزلاْ  لاد كمب إلاى كألرضأ

 نحبط  ع قق بذركعكمب وول.ْ  بصعوبة وهق رفرعدأ نأنّبأ  ن كلرب مثم 

 ال رخفج  عق! -

لبل  ولد نسبل  يديمبأ نأنّب ليربهن لق على  قدرهتب على كلحفناة 

   كلغفتةأ تيبعيمب وننب نس دهبم ن  وام كرجمْ    ناحة ر كجف إلى بب

 ال رخفج  عق! -

رْت بحز. وهاق رخايلج نلامابأ  نهناب لان رُايطكع نأنّاب تمّاْ   ثامنفا

 كلخفوج  ن  وام

 نوصْل ق إلى بب  كلّصعد تق م -

 هُّ  لقم

 تيح ا بب  كلغفتة وخفج بم

 نبت  هلكز كلشقة كنت شبرفك   ن سبشبم

 سأخفج لبلكم -

كنادتعْ  بغياة  إلاى نوريادور ثام  مباب  كلشاقةب ن ب مالبل  حكن تيح ا 

 نت نساابر  إلااى رثبكيمااب علااى لااد كمب يف كللحظااة 
ا
كلطااببأ كلطوياالأ تكاابت علااق

نحادم  ال نحاد يف كلكوريادور نيااىم ال كلّ بسبة لبال نت هتاود إلاى كألرضم

 نبن  ركيب  بمورة كألن.ب  رُي د إلى ني.ق بكدأ وببلكد كألخفى إلى كلجدكرم
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 نسفْ ! -

ك  ن  كبهنبم  لبل   وت نت ريحفا

 نسفْ ! -

رْتأ وهق . إلاى كأل اب. خطاوة وكحادةم نابت  ال نفا رعفص نكاف ريقادا

هااب كلّليمبااة كليااقنأنيّ عماابأ  ااعا نن.بساامبأ وربّااب نتكبرا مااب ورقطا  ّاابأ كررجبتا

 نركهبم ال

 كحّل ق! -

 بعك كن نُكفركنم
ا
 كسيُلّْ  نخكفك أ وهق ر ظف إلق

فعى حيى إذك وصل  اب إلاى باب  كلّصاعد حّليمب وكنطلق  اب  ُ

 شمقْ :

 مةد ككل! نريد كلد كة -

ننزليمااب بفتااأ شااديد علااى كألرضم ساا دهتب إلااى كلحاابئ  لااف  بااب  

ة  كلّصااعدم نظاافتا إلكمااب نطّاا نا إلااى روكزهنااب  اان  واأ تبساايعجلي ق ااازا

نطكاف حابال  إلاى رفتياق ونجلاب لماب كلد كاةأ  لكقعصبكاة ع ك.ة  ن رنسمب 

 متطفتا 

حااكن عاادتا ببلد كااة وجاادتا ركيااب  كوا ااة  ن ااب. بااب  كلّصااعد كلااذد 

 علكمابكنكبااوك  ورجاالت لام نرهّاب  ان لبالمكن.ي  تجأة  وخفج   اه نبادول 

كنيشاالوهب  اان كألرض ون خلوهااب إلااى حجاافة كلّصااعدأ توجاادر ق  أتااورك  

م  ن خل  عمم وكلد كة بكن يددا

ه لاق ويحجاب يديف  نحد كلفجلكنول. ا يف زكوية كلّصعدم نبت  ،مف 

قابي علكماب  ان ركيبم ونابت نبادول كلبادين ي ءك   نجزوخف كن كلفجلع ق 

 كلطفص كنخفم
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ز  ثقكلم ن  ف    ا
 نزل كلّصعد ب ب يف صّ  

تم ركياب جب ادن علاى كبيُاب ة   مكاة خ.ك.اة وهاق رشاف  باد كيمب باكن 

ة ثبنكة  ن هنفم أيددا   نّب لو نبن  رالحأ نثفهب كلّبيعد على ض.ا

 وال يفكا نبدول
ا
 نبت ي كفام -ي ظف إلق

نسيوعب شعور  ركحة  عّكقى بادن يغّافا كنت ألول  افة   اذ  ال وننب

 ن   ننكف ركيبم -لصبصة ركيب كألولى على طبوليق

 رولاف كلّصعد يف كلطببأ كلثبلثأ تخفجوك جّكعىم

أ ألن ق لم ن خل إلى كلّصعد لكاق نعاو  
ا
رببع ا إلى كلطببأ كألرضق

م خفج   ان كلّب اى إلاى كلماوكءم كلماوكءم به إلى  فتا رفتيق  ن جديدأ تكا

كلموكءم نبت كلماوكء للاكال  يف كلشابر  نيااىأ تفنيي اقأ بعاد للكالأ ن شاق يف 

م نبنا  لاد بدأ رحا  خكاوط كلشاّ  كألولاى طفيأ رببة كلبياوال كلقفيباة

ااة وكس ساابلأ رأخااذكا إلااى ه اابك حكااث سااوق كألشااجبر كلُّاايقكّة  بخ.ا

ه اابك حكااث ناابت كليصاابل ب كألول ورشااببك نياادي ب كألول ولبلي ااب  كلعبلكااةم

كألولى ع د نول  قعد نخافم ه بك وجدتا كلماوكء نثكافك  جادك  إلاى  رجاة 

ةأ  أ تجااأة  وبقااوا كليااق تقاادرامب يف  أصاالة كلقفبااى كلغب اااةنن ااق كساايعدتا

أ تاّّيمب إلى صادرد  ركيب   كة ع كلّصعدأ  كليق نبن   ب رزكل بكن يددا

  موبكك
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V 

بعااد ساابعبت للكلااة  اان كل ااو. نيقظ ااق كلّ باااه ألذهااب إلااى عّلااقم 

أ  ب إت تياح  عك  قأ  ن نت ننوت لد نحجّا ا بابأل   عان كلقكاب.  خشك ا

  ن سفيفد ب شبط  .ابج   ا هناثم بأتال  ب نبت بوسعق  ن نجل ركيبم 

ة إلى  زياد  ان كل ال م ناأن ق ن.افتا  ان  او.يي بسب نبدك   ع حبجيق كلّلحا

ف ونر تا ركذيبه يف ن.ُق  وت إبطبءم ولعلاق ن   سأخب ن طفد كلّبكا رّكا

ياق  ن رربئاة نبنا  كنت جبلُاة أ يف زكوياة كلديوكناةأ  مةد كاكللاوال  تعاال   ذ ا

 بعك كمااب 
ا
ز يف بفيبااة  وكضااحة  كلزرلاابوين كلّفسااو يكنر ظااف إلااق ق ن.ُااورعاازا

ى ببليقصكف رجبه ركيب تعاال  يف لكلاة  مبأ نّب لو نن اق لاد خاذليا إحُبسى  ّاا

 ن   بصورة  ن كلصورم

 نوعاى خابذللاق ببلي كلصافي  نت نعيرب كهتب. كلد كة ق طبعىبوسعنبت 

يف  ماقننثافأ ت ال كإلنُابت  علكمب بعييّكن نت ييمكادكت كلخبصة كليق كل ن 

ة ببلقطنلكُ  سوى هنبية كأل ف  نّب يّكان نت يفكهاب  أ  كة لّبشكة  حشوا

 
ا
 أنناب نيااى أنن اقأ إذك كعيربراماب ناذلك ركافم حصاكفوندا شخص   طقاق

ف إنّبت قأ عّو اىأ نت نعكاف كهيّب اى شكّ لك   نإذ أ طبكعيقل عّلكى نر كا

م إت نالا شاقء يادكولنبكفك  للّ طأ وكلحصبتة بّع بهّب كلجبصا كلّّالا كلّ

عاللة لماب بابليمكادكتأ  ال رقع علكه عك ق يّلكأ ببل ُبة لقأ سكفة  شخصكة  

نسايطكعأ بُامولةأ نت دث تعال  يف  كخلق بكلا ر.بصاكلمب كلحكااةأ وتمق رح
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اامب علااى ن.ُااق وليّااب نشاابءم ولااد جعاال ذلااك   ر اابي حكااب  كلدكخلكااةنلصا

 كل ببربت وكلحكوكنبت وكل ب  كلذين نليقكممو كألشكبء وِسك فِ  بحكوكِت   كئّى

ادك أ وننابم ام يف ند  كبت نشغلون  ان  أكراجاه إلاى كلحّاب. ولاد ن ا   يأنا

كلمب ااة  وكألحاادكث   كلكبئ اابتكألشااكبء و ِسااك ف أ اان حكااب  أنن ااق إذك حااذت ا 

قأ تااإن ق سااوص ننااوت شخصااى آخااف  كخلااعااب ة  يف  نلااو. ااابكلكثكاافة كليااق 

 أ  ان وجماة نظافدتاإت   كاة ركياب لاذلكيو ى نت نليقكهم و رّب ى  ب و  تا 

 يّكان نت أ والأ لم ركنكلدكرجكننفجل يفرب  ربلبى ببلّ طأ وكلحصبتة 

ة بابلقطنم  ركوت يف يو.  ن كأليب.أ وإذك نابت لام  جفا    كة لّبشكة  حشاوا

علكماب  عثاورديّي على  عفتيق اب ننثاف  ان بااع سابعبت تاإت حقكقاة 

ياْلز  اق طبعاى بيقباال  ال كلكثكفم لكنا ذلكلق رح  سفيفد يجب نت رع ق 

ركهتب كلّحيّلة عان  اب رافكنل  ه ورعكشاه نّاب لاو كنطببعبهتب و وكل.مب ورصوا

لااب  وكلاا  ا  وكلحكاافة  ال نبناا  نحكب ااى هنبئكااة جاادكل تكماابم ذلااك ألت كلا

ّة  و لكقةأ ال وسوء كل.مم ْحك  لك  تقا   ر جو   مب ند تكفةأ  مّب بدت  ا

كتم  يف ذهن كلد كة بل ويف ذه ق ننب ببلذا

نشااف  ت جبنااى ساافيعى  اان ثاام وننااب  أحبولاا أ وننااب نرراااب ساافيفد

ص ن ب مب نّب لو نت وجو هبأ حيى بفيبيمب كلّيوكصلة بقأ كلقموةأ نت  نرصفا

ا  ألوص  ن حكب  كلكو كة يف كلغفتةم نبت يحزا يف ن.ُاق طبعاى نت 
جزء نهلق

ياغي.ف بحأا ركيابم إال نن اق  ال نبدو يف نظفهب نأن ق لد كرركب ا ببأل   ذنبى

حيااى كنتم بك ااق وبك مااب   حُااو ة لاام نعياارب كهتب مااب لااق ببليخاابذل  ُااألة

رّ ك أ وننب نرُل ت جبت كلقموة ونعكاده إلاى  كبناه يف خزكناة كألوكاأ لاو 

نهنب ردرك نت تشلق بحّبية ركيبأ إذك نبت تعال  تشال  ذريعى نّاب يبادو جلكاى 

يع ااقأ وال ي بغااق نت يع ااق نباادك أ نن ااق لااد  ال يف عك كمااب كلزرلاابوينأ تإنااه
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ليق نلاماب  ان نجال رحبشاكهم ثام طابروكنك أ ولو لِل حظة  وكحدةأ عان باذل 

أ وننااب نرراادد ثكااب  خفوجااقأ نت ل علااى ن.ُااق شااكونمب  ال نر تا نهااوا

م  وت رولف ونت نصفتمب  ن ذه ق لدر كإل كبت كلّوجعة كليق راف مب بق

نلا  ب ربكءة ركف نن ق لم نسيطع لألسفم نأن ق ن  أ ننب ن.ُقأ ركف وكثأ  ب

ن ا   -على كليُلكم ااذك كالحيّابل بدر   اق لكلة كلببرحةأ لك  ق لم نجفؤ

دك   ن ننه سوص يا.ُد يو ق نلاه إذك خفج ا  ان كلبكا   وت ر. كاده يف   يأنا

أ طبعااىن.ُااق علااى كأللاالم ونبناا  كلد كااة لااب رة  علااى  ُاابعد  يف ذلااك 

تأ لاا ا بكاالا لااوكد بأهنااب لاان ر ن ااق تفيُااة  لوسبوسااق باافرم ناال شااقء 

اان ، امااب بااقرفكجااع ن.ُاامب وولُااوص  ُا أ لباال نت  رح بعااد للكاالم رشاابرل ا

نخاافجأ بأشااكبء ركااف ضاافورية نباادك أ يف كلغفتااة ويف كلحّااب. ويف كلّااوزا أ 

ا ق شخصاكى  ان  أل  حمب وليى إضبتكى نبتكى إلعب ة كلي.ككف بكلا  اب يخصا

علكااه  اان نحاادكث كأل اا م ثاام كخيلُاا ا إلكماابأ بفجاابِء  اان ي يظااف حكّااى 

للحظااة كألخكاافة لباال نت نرااب ر أ نظاافة  ساافيعة  يف كشااخص  عزيااز    صااف

حبِطى جدك  يف كلول  ن.ُاهأ نن اق لام  كلغفتةم ولد نبت نأنّب  ببِريى لقأ و ا

 لّاو  يف  ندا رغككاف  نلحتأ يف عك كمب كلزرلابوين علاى وجاه كلخصاوصأ 

 يشدا    اقم ول.مب كلّ

ة  إلى رربياف ن.ُاق كلّذنباة علاى    بسا
ثقال  بحبجة  خفج ا  ن كلبك   ا

  وت نت نلصدمحأ ركيب بكألرلب 

يف كلّ و ،مفت عك ب كلد كة كلزرلبوكت يف بابلقأ  اب إت جلُا  علاى 

باة ن.ُامبم لام   ببلفيباة كلّعذق
ا
بت  ان جدياد بابل ظف إلاق كلّقعدأ وجعليب رلحا

نعفص نكف نبدا  إحُبسق اّب حيى ولع نظافد علاى رجال  وكلاف  لاف  

ذد نن.قااه يو كااى يف بااب  كلعفبااةم وناابت  اان عااب  أ يف كلولاا  كلطوياال كلاا
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لطبركت كلّ وأ نت نشغل ن.ُق بُكفة نحد كل ب  كلّز حّكن  ن حولقم 

ناابت كلفجاال يفتااعأ بإحاادى يديااهأ نيببااى  .يوحااى يقاافؤهأ وببلكااد كألخاافى 

نناه  حبساب يف  عّال علاى كل.اور  تكعيقاديُّك بُّ د  قعد   جابورم 

ب .ُاه  لصغكفةأ وننه لد نوصل كب يه ك  ذ خّ  س وكت  يزوج هورقأ ونن

إلى روضيمب لبل نت يُيقلا كلّا و إلاى عّلاهأ ونناه لاد ناب. وحاده يف لكلاة 

يف وكحد   ن لطبركت كللكال كلذكهباة  ة  شكلببرحة ألت زوجيهأ كليق رعّل  .يا 

أ ة ن ا ه يف كلُبعة كلحب ية عشفة لبل   يصف لكلاأ لد رب ررْ لك ك غفك إلى 

ف  كلّفء  ن ولا  إلاى آخافم وألهناب بحُ بِت نت رغكب زوجة كنت وننه ي.كا

إلى كلّ زل لبل كلثبنكة عشفة لكال  تقد كر.أ  ع نخيمب ربنكبأ يف  كلكو. لن رعو 

أ علاى نت رُايلم كب ياه  ان روضاة  ان كلبكا  كرصبل هبر.ق لبال نت يخافج

ثم رُبقه اب إلى كلّ زل ور يظفه ريثّاب يعاو   ان ح.لاة يف كلُّبء كألط.بل 

نال  اب يف  مم لم يكن ه بلاك ندا عكاد  اكال  طبعاىهنندريعكد  كال  صديقه 

سابعبت  ان سابعيكن نو ثاالث  أ بعاد هنبياة كلادوك.أكأل ف ننه نبت سكقااق

إحدى كلحبنبت  ع نصدلبء نرك  لممأ هام نيااىأ كإلتاالت  ان يف كلحفية 

زكل را ب نبن  ألهنب  بطكبة خبطف م ولد وكتق  ربنكببذركئع  خيل.ة زوجبهتم

ث صديقه رأ ل بأت زوج ن ع مب وساوص  كلعبز  نندريهخيمب كلطكب سكحدا

ته اب يف سمفة   زلكة يف يو. لفيبم ثم  ة ساكف رولا.ا ا تجاأة  عان إنّابليعفا

باكن ساطورهأ  بر ك  عان كلكياب  كلاذد نابت شا كنتأ رتع رنسه ع د ب هحكبر

كت وجعل ي ظفو  ببلذا
ا
م بادك  كلي.  إلق ا  ببشافة 

 لاد نّاب لاو نناهلاق يف عك اق

 يلباُااى بي.بصااكل حكبرااه كلشخصااكة كليااق ن اا  نسااف هب ل .ُااقم  ضاابط ق

ال أ صبرخى ربّابأ اف نت  ال ولعلاه كعيرب ذلك رط.ا يلكاأ باق نشاخص  يحاا

أ تلام بصورة  دلّة إلى نت عك كه نبنيب زرلبوينتجأة  ناْلد. علكهم ثم كنيبم ا 
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تاورك   ان ةأ ت ماا ا ثبلبكل كلطويلةكلزرلبء كلّفرببة نسيطع  قبو ة نظفهتّب 

م ونابت  ان حُان حظاق نت كلّا و لاد وصال يف رلاك كللحظاة إلاى  كبا

ل  ن خ ا كلّ و كلربرقابلق  أ حطة بلوشكد نورك ب ا نت نرحوا
حكث نبت علق

يف كلحااابل  يوجمااا  إلاااى كلباااب إلاااى لطااابر آخاااف يف كلخااا  كألرجاااوكاأ ت

 وخفج ا بُفعةم

كلاوكل.كن يف  كل اب باكن  ول.ا  يف كلعفبة كلجديدة كلياق كنيقلا  إلكماب

ف  إلاى جابنبق   كابت   اب لبثا  نت جلُا  يف كلّّف بكن كلّقبعدم ثام  اغ  يف ش 

ك افنة ر ظاف  أ يف نول كلّقعد كلطويل كلّقببلأكلّحطة كليبلكةم نبن  رجل 

رتا  طالء إلىل  بِبسيحُبت  ذكب نت ن،بتف يديمب كلُّ خكيكن يف حجفهبم لدا

مابأ يف عقادهب كلفكباعم لك ا لاق دو نهنب عزبابء  اع نهناب نبنا  رباكسّمب لو ك و

 بنكاب نخاذت كساّمب  بنكابم ولاد يف كلُببعة  ن عّفهب  ب ة  ال ذلكأ ن.ا  بفرم

 ُااق  رنسااه يف  كلااذد ساابتف إلااى  يكغااو لااوت عك كمااب كلُااو كوين  اان نبكمااب

لبل وال هتب ولم يعد حياى كنتم وألناه لام ييازوج  ان ن ماب لبال نت  رشكلق

هب كلّوس ُبتفي يعطاق كساّه  نتإلاى   يّ د بابتلكيش كويفتقد كضطفا جدا

نت  لد الحظْ أ يف كلشمور كألخكافةأنبن  لو ك ون كيه لح.كدره كلجّكلةم و

رعفتاهأ يف  ال أ كلاذد يكغاو كب يمب كلصغكفة بدنت ر ِعد صديقبهتب بفؤياة نبكماب

اة يف  ال عكد  كال هب كلقب .م ونبن  رفيد نت رحاف. كب يماب  ان رربيماب كلّلحا

هتب نت لمبأ هق نياىأ نباى يفعبهابأ لك ماب لام رعافص حياى صديقبنت رثب  ل

أ كنت نكف رجعلمب رحلم بّجقء نبكمب  وت نت ريأثف نثكفك  إذك خلف بوعاده

ن نحدك   ن رؤييه يف عكد  كال هب كلقاب .ولم  كلذد رخكالْيهأ كا  ّ ولام يكان م يا

 
ا
نن ااق  ب ل  ااقركااف نت  ااب بلْ ك  نت نجااد حااالذ لمااذه كلّشااكلةأ نباادصااعبى علااق

نبناا  لااد  -أ هااق كألخاافىأ عك ااكن زرلاابوينت لاادى لااو ككنيشاا. ا تجااأة  ن
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للكال  وجعل  ر ظاف  بفنسمب إلى كلكّكن ْ  وكنحفت يديمب ن،بتفن عرتعيمّب 

 باكن كل بتاذة وكلباب  ة حطبت كلّ و كلّلصول خفيطةببهيّب. وكض  إلى 

لان رالحظ اق إذك  ب ياّن لق طبعاى نهناب كنت م ولم يكن ثّة كلّحبذد لق

بعك كماب كلزرلابوين  اب ن ا   ابش ب لان رونهنا كلي.يْ  إلى كلكُبر بعاد للكالأ

ل   هن م يف ن.ُق  وت جدوى   ذ هنا ا  ن سفيفد يف كلصبب  كلببنف ر صا

 نت نتعل شاك ى لبال
ا
مك اأ نت رلي.ا  إلاى جمياق ونبت علق  أ  ولاد نصابح ا  ا

بعكاوت صابر ة   فربباة   نل كلفنب   ن حاولق يحّلقاوت باق كنت ألت نرى

 يف كلحبلأ ورببع  سف  لصزرلبءأ 
ا
وحدد يف ،اال.  ة لو كتأرّا ا عك ق

ل  ْطب قةم لم يكن يزعج قأ يف هذه كألث بءأ صوت كلفجل كلُّاج  ّا ج.وا كل

ةم ّييبلكي باه كلفنب أ عرب  كباف كلصوتأ إلى نسّبء كلّحطبت كلنبت كلذد 

 وضااجكج كلعجااالت كلحد
ا
يديااة وكصااط.بق كألبااوك  ،اال صااوره كنلااق

أحدكث كلحكبة كلّخيل.اة كلياق ،لاا  رعكشامب لاو ك رخيل أ بُال. وحكب أ ب

أ  ااع وصااولق إلااى يف  كخلااق وكب يمااب 
ا
طااوكل كلطفيااأم وحااكن تياحاا ا عك ااق

أ ونناب نعيقاد  ان كلعفباة ُفعى  خفج ا  حطيقأ لم نجد لو ك يف  كبهنبأ ت

خص   ان كألشاخبص يف ننه لك   ن كلافورد نبدك أ لكق رجافد حكابةا شا

 كخلكأ نت يكوت هذك كلشخص  وجاو ك  نو  ّكان كلوجاو  يف ندا  كابتم 

ثم رنيا  نت كسايّفكر حكابة لاو ك وكب يماب يف  كخلاق لان يعكق اق حيّاى عان 

ا علاى ندا حابلأ تغبلباى  ّبرسة عّلق يف كلجفيدة
م وهذك لك  بغفيب علق

كب  كلكو كاةأ نعّابلن  ب رجفد يف  كخلقأ على خل.كة نشغبلق كلظبهفة يف ح

م يشاعف ااب نحاد ساوكد ال ركف  فئكة نثكافةأ هب اة جادك   ان وجماة نظافدأ

نلااو.  ال نن ااقكلّحكطااكن بااق نّااب لااو  ولااذلك نركا نباادو يف عكااوت كل ااب 

كلبك  ورحاكف كلطعب. ورصلك  بعي  ي ظكفحكن نهنّك ببأعّبل نخفى 
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. ونشابهد كألتاال. كألشكبء كلّ زلكاة كلّعطالاة وحاكن ن شاق ونرباب ل كلكاال

ولد نعجب ق  وكلُّفحكبت وكللوحبت ونذلك حكن نلفن وننيب ونرفجمم

اة يفى كنخفوت  ال  كئّى نت ك ف كلياق رحادث يف  كخلاق بحفيا
ُِ كألعّبل وكل

ة وبدن  وصرب و مبرة حياى حاكن نناب. نو نر ابو.م ولاد ن ا   ُايعدك أ  رب ا

 تأ ألببلاذكتقأ كلكاو. وننب نخفج  ن بوكبة كلّ وأ ألت نتعل نل  اب بوساع

نعااكش يف  كخلااق  ااع لااو ك و بنكااب و يكغااو تقاا أ تااال يظمااف   ااق ل خاافين 

رابرق  يف عّلاه كلفورك اق سوى هك يق كلخبرجكة شبه كلّاّحلاة لّو،ااف 

إلى  رجة  يصعب  عمب رّككزه جبلُى إلى  كيباهم وع اد ب ساك يمق كلادوك. 

أ يف  كخسوص نخفج  لاقأ نرناب لطابركت  وت نت يالحظ ق نحدأ ثم ن،لا

نعو  كلكو. إلى كلبك أ هُّ   ال م لكي قنبدك  كلّ و  وت نت نصل إلى بكيق 

ل .ُقأ وننب ننيظف كشايعبل كللاوت كألخااف يف إشابرة كلّافورم ثام كع تا  

عن كألشكبء كلكثكفة كلزكئدة ركف كلّيولاعة كليق رحدث  كن.صل بأن قأ  مّب 

ق م لقد رعلاّا أ بحكام خارب   ن حولقأ لن نسيطكع كلعكش يف  كخلق ت

صاابت  ع كاادة   ال كلطويلااة باابلعكش يف  كخلااقأ نن ااق ننجااو  كئّااى  اان   غا

  ن كلخبرج ررّى ع ق نو  ان رحا  رناب. كلحاوك ث وكألياب. 
ا
ريُفا  إلق

م بكل كألتكابر وكالنطببعابت  ال يف ذكنف  ن.ُمبم يدس. ق حقى نن ق نرحكا

ك ة وِسك ف كلحكوكنابت وكل ببرابت وكلذنفيبت وسك بريوهبت كألحدكث كلّّ

 وكألشااخبص كلّيخكالااكن كليااق رجاافد عااب ة  بك ااق وبااكن ن.ُااقم لااذلك

أ يف بعااي كألحكاابتأ نشااكبءن  دلّااة ال
ا
اامب علااق  ُ  نساايغف  نت ر.اافض ن.

نرخكالاه ونخشاى  كئّاى ساك   نشاقء   منعفص نكف نرخلاص   مب بابلمكان ال

را ُى و  تا  كئّى لو  ال  ن حصوله يف ند لحظةم نو نحب ثة  لديّة ع كدة

   كاة ركياب كلزرلابوين 
ا
 كللياكننهنب لم رحصل  عق ذكت يو.م نو حياى نعك  اق
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 يف هذك كلصابب أ رببعا  ر.ككافد ونناب نلطاع ّنهف    م
ا
ب   ذ تياح  عك ق

كلشاابر م ثاام ل.اا  نظاافد نت ك اافنة رفراادد لّكصااى صااك.كى نزرق نبناا  

ة خطوكتم نبن  رُيطكع طبعى  نت رفردد لّكصى آخف لبال نت رُبق ق بعدا

رخفج  ن بكيمبم نّب نبن  رُيطكع نت ردخف ،مورهبأ نو رقدا هأ  اب يك.اق 

اافت ببساايحبلة نت   اان كلولاا  ألت نلطااع كلشاابر   وت نت نالحظماابم ثاام تكا

أ ولد  ل  صب تيمم يف طفيقهم لك  ق ن ل ا يخيبر كلّفءا كلعببفين كلذين ي.اا

مااى إلااى بااب  كنعط.اا ا إلااى كلكّااكن  ااب إت بلغاا ا  حبتااة كلفصااكف  يوجا

راحكجمّب  ال كلجفيدةأ بأت ريببع لو ك وكب يمب  بنكب حكبهتّب يف  كخلق بصورة  

نبدك  إلى ندا شقء  نزرق يف هذك كلكو.م ويف كلادرجبت كألولاى  ان صاعو د 

 كساّه  يكغاوأ 
ا
كلدرج خطف بق نت لو ك لم رليأ يف كلحقكقة بأد رجل  رشاكلق

ْت إلى كخ  كعه  ن نجل كب يمب  بنكب حكن سأليمب عن نبكمب للّافة إنّب كضطفا

إلااى نبركاابأ شااقكقة لااو ك  رةكألولااى تكّااب نبنيااب عبئاادركن ببلقطاابر  اان زيااب

وهاذك ببلّ بسابة رجال طكاب  -كلّيزوجة  ن سبئأ رفوللاق يف  دي اة ريغاب

يُكطف على ن.ُه بعد ثاالث نادو   ان كل.و نابم هال  ال وشمم وإت نبت

كخا ك   يكغاوأ كلاذد نابت يّكان نت ر.صالمب ع اه يف  نبن  لو ك رقصد  ن

كلوكلع آالص كلككلو  كتأ نت رّحاو هنبئكاى ند كحيّابل  لاِذْنف وكلاد كب يماب 

 يف بكيمب؟ ربّبم وال نسيث 
ا
نت يكوت هذك كألخكف  ن جّلاة كل اب   قكلحقكقق

كلذين رصب تمم يف حكبهتب كلكو كة بّوسكوم لكانا ساببى  وجعاى جادك  علاى 

رلب جعلمب رحبول كليالعه  ان حكبهتاب إلاى كألباد وال رفياد نت رفبااق يف كأل

 ع اه وال ندا ن ال  بلقبئاه يف كلُّايقبلأ تبخيلقا  لماب 
كب يمب ند تكفة  وكلعكة 

لصيمب  ع  يكغو شبه كلُّيحكلم ن ب إذك نبت  يكغو شخصاى  وجاو ك  تعاال  

لاى كأللالأ رجاال  يف رشكلقأ تّن كلوكر  جدك  نت يكوتأ  ن باب  كإلثابرة ع



53 

طبع ى ببلُنم ولد ربطْيه بلو ك لصة حب ركاف  طفولاة لام راحْجاه إلاى ندا 

م إت لاو ك لام رايم  بعادا لقبء  عمب لكق يقع يف رفك مب نّب ي.عل كلعشبق عب ة 

بعاد شامفين عب مب كلثب ن وكلثالثكن بك ّب سكبلغ  يكغو كلُابعكن  ان عّافه 

افص ع اه نناه لام يف كليبسع  ن شمف ننياوعشفة نيب.أ ند  وبف كلقاب .م ولاد عا

يف رشكلق طكلة حكبرهم  بلدره كلصغكفة نليو  يل نبر ن يف إللكم نربنب ب يغب ر

وه بك  ن ياعكد سبب ذلك إلى ِرْجله كلكّ ى كليق رول.  رّب ى عان كل ّاو 

ع د ب نبت يف كلُب سة  ن عّفهم ركف نت كلكثكفينأ  ن كلذين يعفتوناه عان 

كلُبب كلحقكقق كلذد   عه  ن كلخفوج  ن كلبلادة نابت نثبأ يعيقدوت نت 

خوص وكلده كإلسكبيف علكاهم ويقابل إناهأ بعاد نت الحات ذكت ياو. كلُافعة 

  يكغاو ييُاببأ  اع كلصابكبت كنخافين بابلجفد يف 
ا
كلعجكبة كليق نبت كلصبق

كلشوكر  ل.زك  على لد. وكحدةأ للاأ علكاه نثكافك م ثام ربطاهأ يف  ُابء كلكاو. 

ا  ورشاة  ليصالك  ن.ُهأ بج ز يف طويل  ن رجله كلُلكّة إلاى عّاو  ييوسا

اه   ماب حياى بلاغ  ْينأ ولام ي.كا كألحذية نبناب يعكشابت ويعّاالت تكماب وحكاد 

كلعشفين  ن كلعّفم لك ه جعل   هأ يف هاذه كل.ا ةأ إساكبتكى  ابهفك  وصال 

افة كلاذين يعكشاوت يف ضاوكحق  ّق ع ّا صكيه إلاى  عظام نصاحب  كألحذياة كل

ّحكطة ببلّدت كلكربى كلّجبورةم ثم ر بزل له عن كلورشةأ لبال كلص.ك  كل

نت يّوت بأسبوعكنأ  ش طى علكه نت يدت ه يف كلّكبت كلذد شغله سافيفه 

تكمب طوكل حكبرهم ولد كضطف  يكغوأ بعد وتبة نبكاه  ببشافةأ إلاى نت ياجافد 

يف كلورشااة رعااديال  ط.ك.ااى ليوسااكع  ُاابحيمبأ تبااب  ساافيفه وساافيف نبكااه 

خشااابككن كلقاااديّكنم وصااابر ي اااب. ويجلااا  ويي ااابول طعب اااه ويُااايقبل كل

ه وتفشاه بّالبا  لديّاة  م ئاة  اد ساطح  نصدلبءه توق لرب نبكه بعد نت  ما

وبّااب راافكنم يف كلورشااةأ عاارب كلُاا كنأ  اان كل عاابل كليبل.ااة و فكيكاال كلعّاال 
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 تبئدة   مبم ن ب  يى ونكاف رُا اى لاه ال كلببلكة ورلع كلجلد كلُّيعّلة كليق

هنبية لمب بكن  وسكو ونليو  يل  ال نت يقع يف رفك. لو كأ بفرم كلُّبتة كليق

نبر نأ تكبت ذلكأ على وجاه كليقاديفأ لبال ثّبنكاة عشاف عب اىم وربّاب يف 

ع د ب شبهد صورهتب ألول  1971يو. ببر  و شّ   ن شمف تربكيف  ن عب. 

ذه م ولاد نبنا  ها"باال  كلُاوتكك " فة على ص.حة  ان صا.حبت  جلاة 

كلّجلةأ يف رلك كأليب.أ ر جم إلى  عظام كللغابت كلعبلّكاة وراوزا   جبناى 

رقفيبى على شعواب كلّحبة للُاال.م نذنافأ يف ط.اوليق ببلفلاةأ نهناب نبنا  

ربب  يف  كيبة بور سعكد بعشفة لفوش سورية ورافتاأ ربلباى بكياب  جبنكاة 

ج كل.كااف كالشاا كنق وكلّ جاازكت كليااق رحققاا  يف كالرحااب   سااّككة راافوا

كلُوتككيق بعد ثورة ننيوبف كلعظّىم ولد وصل  كلّجلة إلى يد  يكغو بعد 

نت نُااكمب يف ورشااة كألحذيااة زبااوت شااكوعقأ  اان ذود كألحذيااة كلخبلاادة 

ب.ال  مبرة  يكغاوأ نابت يوك،اب علاى لفكءهتاب وربّاب علاى شافكئمب تقا م 

ِقطا  لماب ونبن  لو ك ع دئذ  عب لة نُكج يف كلعشفين  ن عّفهابأ ولاد كليا 

كلصورة كلّ شورة يف كلّجلة تكّب نبن  رفكلب حفنة كلخكوط كلّ يظّاة يف 

 آلة نُكج ضخّة نبن  رقف ن ب مبم

 نكككيب  كخبلكوصمم -

  اان بااب   .يااو  يف 
ا
هيااف بااذلك تجااأة صااوت ك اافنة  ر اابهى إلااق

ماى إلاى  كيباقأ  وت نت نتمام طبعاى  نوريدور كلجفيدةأ بك ّاب ن ا   يوجا

 شمكفم لام كلُكبق كلذد ك
ا
ضطفهب إلى كلميبص ببسم  ّثل و خفج سك ّبئق

اال  علاى نال حابلأ كع تا ا  يكن نكككيب  كخبلكوص ببل ُبة لق  ّثال   .اا

وننب نركه يف  كخلق بوضو  يقافأ لبااع لحظابت تقا أ إلاى جبناب لاو ك 

ال  ّا و بنكب و يكغو وصوت كلّفنة كليق هي.  ببسّهم وإذك ن   نحكبنى نرح
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اة  جديادة   شبهدة تكلم  جديد له إلى كنخاف تإنّاب لكاق ن  حاه تفصاة   وريا

لكغكاف وجمة نظفد باهم ولكاْن عبثاىأ ت.اق نال  اب شابهدره  ان نتال اه ،الا 

عكمبم  ال يشكل لددا كنطببعى لويى بأنه يلعب كلشخصكة كليق يّثالمبأ بل يادا

 يف كلحكبة لد عفلل  كئّى ر
ا
ر ربّب ألت إيّبنه كلقودا بحاوره كلشخصق طاوا

 
ا
كلشخصكبت كليق يقو. بأ كئمب على كلشبشةأ  ب نبت يجعلمب ربادوأ يف عك اق

على كألللأ نّب لو نهنب شخصكبت  ُي ُخة عن شخصاكة  زيا.اة وكحادةم 

رة  اع كل اب أ  "كلع.وياة"حيى يف  قببالره كليل.زيونكةأ نو يف لقبءكره  كلّصاوا

  ُاب
ٍّ
أأ كل ُاخة  كألصالكة نبت يبدو لق نّب لو ننه يخ.قأ بإصفكر  ساك ّبئق

  ن نكككيب  كخبلكوص ب ُخة  ركئجة  ركف حقكقكة   ن نكككيب  كخبلكوصم

ب اربة   علاى ز الئاق "صابب  كلخكاف" ع د ب وصل ا إلى كلغفتة نلقك ا با

جبتاة  ركع أ بفرم نلا شقءأ كلحدا كأل ناى  ان كللببلاةأ لك ماب نبنا  نبتكاةأ 

ع نيى   مم على ت نّب ،   أ ألت ال ي  ندا حاديث  عاقم وإذ جلُا  رشجا

إلى  كيبق ل.ي  نظفدأ نّب لم ر.عل ل ا اذك كلوضو أ لطعاةن طوالنكااة  ان 

بكااا أ كل بتااذة  كلّ.يوحااة علااى  سااّبء صاابتكة زرلاابء رّااألأ نأنّااب بإصاافكر   ا

لاا  وجمااق  ببشاافة  إلااى سااط   كيبااق والحظاا   قاابال    صاافكعكمبم حوا

كلحكاابة يف "نت ن اادا ياادد إلكااه:   ُاايلقكى ن ااب ق لاافنت ع وكنااه  اان بعكااد  وت

كألشاجبر  م رّلّلْ  يف ذكناف   علو ابت عشاوكئكة تقكافة عان"ربببت كليبيغب

وكلُّاااي قعبت وكلطحبلاااب وكلثعبلاااب وكلاااذئب  وكلدبباااة كلياااق وكلثلاااوج 

بادا نت رئاك  كليحفياف لاد وضاعه  سأصب تمب ربّب بكن ساطوره بعاد للكالم ال

فتا  أ  ن عد  صا.حبره كلكثكافةأ نت م ثم لدا على  كيبق لبل وصولقأ تكا رتا

رفجّيه سيحيبج   اق ولياى طاويال أ تبنكببا ا علكاه  ببشافة   وت نت نلافنه يف 

ن تكه نّب نتعل عب ة  حكن نرفجم نصى ن بكى نو  قبال  نقديىم  كلبدكية ونرّعا
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لاد هناي  ان  أةجفيادخطابط كل الحظ  بعد للكل نت صديقق سبلمأ

اث للاكال  ن اب ق   يظافك  نأنّاب وركء  كيبهأ ثم كلا    ان    نتكيباق ورّكا

ّا و نرتع رنسق إلكه م ثام سافعبت  اب   ااقشاك ى  يفيادإذك نبت ب نسي.ُف   ه ع

لان نلطاع كنشاغبلق بغببابت علاى كألرلابأ نن اق  ان كالسايكبء  بشقء  تممأ 

أ والأ بطبكعاة كلحابلأ ببألحادكث كلّيوكصالة يف  كليبيغب كليق يفكهب بكن ياددا

م يعفتمم وال يشاعف بوجاو هم ال ة لو ك و بنكب و يكغو كلذين كخلق  ن حكب

وإْت  ان نت ياااكا. قأ  هأ ع اد ب عاب  خبئباى إلاى  كيباهأذلك لام يّ عا لكنا 

ه  نبكفة  ن كلشابدحبرة أ نأسى ببر     ّْ وص تبرف  بيربا.   ببل ع اب  كلاذد يعادا

بت نمفببئق صغكف كلحجمم  ب .ُه عب ة  توق سخا

ت نهنااق رفجّااة كلّقاابل يف كلكااو. كلياابلقأ تاافئك  ن اا  نساايطكع طبعااى ن

ندا نت  وجادتا كليحفيف لم يفتقه بأدا لصبصة رشكف إلى ننه عبجلم ركاف نن اق 

يف هاذك كلكاو. رحديادك  نابت ساكجعل ق نشاعف بّانأ  إحُب   ب.ابئي كلولا 

حياى يف و بأ حولق بصورة  نوض  ربّب  ن طبليق على كلمام وكالحيّبلم 

أ نّاب كعيادتا نت نتعال نناب لجفيادةبول طعب ق يف  طعم كتُحة كلغدكء لم نر 

 أكني.ك  بص دويشة جب ة صعدت ااب إلاى  كيباقم وسبلم إلى طبولة وكحدة

أ  ان أ الم كأل ف كلذد زك ننليمب على عجل ورببع  عّلق ح اأ صاديقق  بدا

كلخطبط بصورة خبصةم رولع  نت يكوت لديه حصب  جديد  ن كألخببر عان 

سكبساكة  تاابئ  ورببرشوص وكررببطبره كلخبرجكاة نو عانر كخبئكل   ُبوئ

 نقلْيمااب إلكااهيف رخفيااب كالرحااب  كلُااوتككيق روسااكب  ور يمااو   حااول طبزجااة

يف كلصابب أ  رقاو. بي ظكاف كلّكبرابزي بئكدك ب وت ابم وهاق ك افنة خُّاك كة 

ة حّبسايمب لثاورة نونياوبفأ نهناب رشابرك يو كاى اجاو.  وربدو  كئّىأ  ن شدا

 م1917يف عب.  كلذد حدثألحّف على كلقصف كلشيود كلحف  ك
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ثم لم ننيبهأ يف رّفة كنشغبلقأ إلى  فور كلول أ لك  اق حاكن نوشاك  

على كالنيمبء  ن رفجّة كلّقابل نظافت إلاى سابعة كلجادكر كلّعلاقاة يف صادر 

كلغفتةأ رّب ى توق لطعة كلُّبء كلطوالنكاة كليق نبن   ب رزكل زرلبء يف كل بتاذة 

فأ باربو  تأ وشعفت تورك  بّب يشبه كإلحببطم نبن  كلُابعة كنت رشاكحيى كن

نت كلدوك. لد كنيمى عّلكى   ذ خّ  عشافة  لكقاةم ونابت   عداا بغكيأ إلى

 نت نهني حبال  ونرب ر  ب ى كلجفيدةم ولد ن   
ا
ذلك يع ق  وت لب  نت علق

دة لام يكان نأنّب ركف  ُيعدا بعدا ألت نرحفك  ن  كباأ تخفوجق  ن كلجفيا

نااأن ق ن اا   -يع ااق لااق يف رلااك كللحظاابت سااوى عااو   إلااى كلبكاا  حصاافك  

 لن رُّ  لق بأت نذهب إلى ندا  كبت آخافم ونبنا  لاد 
 حكو ى بقوة  لبهفة 

ت يف  كخلقأ طكلة كلُبعبت كليق نن.قيمب على ربببت كليبيغبأ نحادكث  كسيجدا

ء كلّببرا  للادوك. وإحُبساق يف حكبة لو ك و بنكب و يكغوم إالا نت كالنيمبنثكفة 

كبعو   كإلجببرية كنت إلى كلبك  ل و  يف ذه ق تجأة  نالا رلاك كألحادكث  د  ح 

تّب عب  بوسعق نت نرذنف  ن ناي.مب كلّاّحلاة يف رنسق شك ى  .كدك  وكحدك م ثم 

حكاوكت زك   ن إحببطق نن ق حبول  نت نجعل لاو ك و بنكاب و يكغاو يعكشاوت 

 كليق عبشاوهب يف  كخلاق   اذ كلصابب أ ولام نسايطعم جديدة  خيل.ة عن رلك

بدوت نّب لو نن ق لم ننشغل ام لا م نابت يياُاع كنت يف  كخلاق تافكا نزرق 

ثقكل ،   ا نن ق لن نسيطكع  عه نت نسف  على ن.ُقأ يف هذك كلُّبء ببلاذكتأ 

 سكفة ند حكوكت نو إنُبت نو نببت  مّب كحيج ا إلى ذلكم

 كيبق  جفا ك  نأنّب  ن حكب  كلحقكقكاة كلياق  هنا   يثبلال   ن وركء

نا ا ببرجابه باب  كلغفتاةأ نّاب لاو ن ا   نلاكمب ربلباى يف  كخلاقم ثام رحفا

 ركفدم الحظ ا بطفص عك ق نت صديقق سبلم نابت  اب يازكل جبلُاى رجال  

بااث وركء  كيباهأ هاذه كلادلبئأ  يف  كبنهم ل  ولد ن   على يقكن  ن نناه لاد ر 
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م رولاعاا  نت يُاايول. ق نت ي .ااف  بااق تكةأ  اان نجاالكلخّاا  عشاافة كإلضااب

ت  كلّايح.ا
ا
 عاه و اع  كنتأ لبل نت نخفجأ لكُأل ق عان سالونق كالنطاوكئق

ادك   ان نن اق لان نعافص  ركفه  ن ز الئ ب يف كلغفتة طكلة كلدوك.م ون    يأنا

ح  له بكددأ كل بش.ة نأنّب  ان ند  ااّوت  نكف سأجكبه عن سدكلهأ تلوا

 كلغفتة بُفعة لبل نت ي رب رتا ونو إحُب أ 
ا
 مطف  نتكبره وهوكجُه علق

أ بُافعة   ي ب كاة   اع نالا  ولكق نللال نثكافك   ان كحيّابل لحبلاه باق لطعا ا

د كلطويااال كلاااذد ي.ااااق إلاااى  رج  خطاااوةأ كلكوريااادور  كلااااكأ كلّيلاااوا

أ وننب ننزل كلدرج ببرجبه بب  كلّب ىأ نن اق  كلّدخلم بكد نن ق ن رن  تجأة 

جُكّى ببلمفو   ن صديقق سبلمأ تيّ اك  يف كلحبل لو  لد كرركب  خطأ  

ننه يلحأ بقم ولكق ن كا ه  ن ذلك صفت نرببع نزولق كلدرج بب ء شديدم 

لقااد ناابت كلشااخص كلوحكااد كلقااب رأ بّااوكتقيق كليب ااةأ علااى  حااي ناالا 

كلذركئع كلقوية كليق نبت يّك  ق كخ كعمب لكق نعو  إلى كلبك  يف  ثل هذك 

 ق ن   نسيطكعأ يف هنبية كأل افأ نت نعياذر عان عاد. كإلجبباة ثم إن مكلول 

تمو صديقق وعلكه نت ي ك لق  عن ندا سدكل  يعلاأ ببنطوكئق طكلة كلدوك.أ

ثااه عاان  ااب يجاافد يف حكااب   ر  ااب إذك ن اا  نرراابأ كنتأ بااأت نحدا نت نلاافا

 طويلة  جادك  لكلة   أ  ثال أنت يفرجلأ  ن نبحكيهأ يُيطكع ّب نبتنكلشخصكةم 

 منحد  عبرته كلكثكفين نقاكمب  عى يف ببر  نو يف  طعم  نو يف   زل

 رفياث أ يف كنيظبرهأ ع د بب  كلّب ى ربّب لدلبئأمم

 لم يلحأ بقم

 لم نيأ م

ن ااال  جدياادك  بااأت ياافكا وي ااب ي ق  اان بعكاادأ تقطعاا   ن.ُااق   حاا 

كى على  ملق  م ولكاق ن،الا  فئكاىببرجابه  ا و بوشكك ُاككب كلشبر   يّشا
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لااهأ ع ااد ب سااكخفج  اان بااب  كلجفياادةأ حفصاا ا علااى رج اااب كألشااجبر 

ة إلى يّك قم ون   نرفياث يف  كباأ  ن ولا  إلاى آخافأ ونتاياش  كلّصط.ا

 نت نأنّب عن شاقء   جكوبق
ا
ننُابه علاى ساط   كيباق لبال نت  ال نابت علاق

نرب رم ثم يف كللحظبت كألخكفةأ لبال نت ننعطاف ببرجابه  ادخل كلّحطاةأ 

ادك  خب فر ق  رربة لوية بأت نلي.  إلاى كلاوركء ألركهم لام نلي.ا م ن ا   يأنا

 نلُاى لاو كلي.ا ا ولام نجاده وركئاقم كنعط.ا  
 ن نن ق ن   سأشعف بُوء 

ااة  وت نت نسااّع كسااّق بصااوره  طفيقااق إلااى يّك ااق ورببعاا  نحااو كلّحطا

كلبعكدم وتكّب بدنت كألشجبر رحجب ق رّب ى عن ند شخص  لب .   ن جمة 

اة  نأنّابأ  أن قب  ت  ل .ُقكلجفيدة كع أ  بسا
 شيا  و اطف  ويف حبجة 

إلى نت نسيجّع ن.ُق لبل نت نعو  إلى كلبك م للا ا ساوص نجلا  للاكال  

م ثاام للاا  كألتااال نت نحيُااق كلقفياابجاادك  تقاا  علااى  قعااد يف كلبول.اابر 

يف  كبت   بم ثم رساوتا نخكافك  علاى نت نذهاب  ن كل بكذ وكحدة تق   نأسى

 لفيب يقد. وجببت  سبخ ة  ن كلبلّك كةمإلى  طعم ش
ا
 عبق

باب   ّيّدا  على كلفصكف ن ب.لم يزعج قأ هذه كلّفةأ طول كلطببور كل

ف على ركف كلعب ةأ  ون    ُيعدك  ألت نلاق وليى كلّطعمم كنيظفتأ  وت رذ ا

نطول بكثكف  ان كلولا  كلاذد كنيظفراه حياى جابء  وردم طلبا أ  ان كلّافنة 

كلّحبسبةأ وجبة   ز وجة كسيلّيمب بعاد كنيظابر لصاكف  كلجبلُة وركء ص دوق

صاةأ عان  كابت شابرف باكن  جدك م رل. ا  ن حولق نبحثأ ب ظفة طويلاة  ي.حا

كلّيحلاقكن ولوتى حول طبوالهتمم لم نجدم ثم لّح ا  كبناى لاق باكن ،ماور 

ة تاوق رصٍّ   رجبل ونُبء  يحبذين علاى نُاأ وكحاد ن اب. صاحوهنم كلّصاط.ا

 
ا
بااا  يف كلجاادكرم كل باا   اا مم ووضااع  صااح ق بّحاابذكة  ثطوياال خشاابق

أ ولد ل.  نظفد نن ق لام نشاعف ببلااكأ نبادك   ان لاف   صحوهنم على كلفصا
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اف بغكاف نافكت  ال كلجدكر كلشديد  ن وجمقم بادنت آنالأ ونناب نشاعف وال نتكا

مب باافن   ّا ة باابللحم كليااق نركهااب يف صااح ق ونضاا كلعجااكن كلصااغكفة كلّحشااوا

توج   بأت وجبياق كلّز وجاة كنيما  بُافعةأ  اع نن اق  كلشونة يف تّقم ثم

،    طكلة كلول  نن ق ن   آنل بب ء   قصو م كعيقدت نن ق لم نشبع ونن ق 

سوص نلف يف كلطببور كلطويل  ن جديد ننل وجبة   ز وجة  نخافىأ لك  اق 

يف طفياأ عاو   إلاى  حطاة حكن خفج   ن بب  كلّطعامأ نل.كيا اق ن ااق 

لام  على كلدرج كنلاق كلمابب  باق إلاى رصاكف كلقطابرأ . وحكن ول مّ وكل

كلّشاياية يف ّب إذك ن   لد كسيجّع  شك ى  حدا ك   ان ن.ُاق بى نبدك  ننن وكثق

هااو نن ااق ننلاا ا بكاالا جااوكرحقأ تقااد  عّلكااى ه اابكم ناالا  ااب تعليااه كلّطعاام

أ  ع ركئحة كلخل وكلكفيّة كلّيصبعدة  ن صح ق كلحبرأ نن ق ن   كنيش. 

 ى جدك  ونت كلبلّك كة طبأ عظكم بفرم نلا شقءمجبئع

إلاى  أ بُافعة  عجكباةأكلّا وباق لطابر وصال لم نعفص بعدئذ  نكاف 

نشاعف ولام نحدك   ن حولق  يف كلعفبة ن كازلم   حطة تِِدْنخب كلقفيبة  ن بكيقم

لعلاق ر.وت تورك   ب إت جلُ  على كلّقعدأ ثم هنا أ بعد ثبنكة  وبأحدم 

كال لقأ ألجدا خبرج كل نّبتق  وكحدة   علاى  رج كلّحطاة كنلاق  قطبرخا

لاا ا لباال ذلااكأ وننااب ناابئم نو  كلصاابعد بااق ببرجاابه كلّخاافجم ن ااب نكااف رحوا

أ 
ا
نصف نابئمأ  ان لطابر يف كلخا  كألرجاوكاا إلاى آخاف يف كلخا  كلربرقابلق

ر نو ر.ُكفم  تذلك  ب لم ننن ن لك ع ه ندا رصوا

كألزرق كلثقكااال .ااافكا لنااابت ك حاااكن كنعط.ااا  يف شااابر  ربلوشاااككن

 ساوى نت نرجابوز  ب يزكل يّأل ركسق رّب ىأ بك ّوحش كل
ا
ّاب لام يباأ علاق

عدة  دكخل إلى يُبرد ألصل إلى  دخل كلب بياة كلياق ن ا  نساكن تكمابم 

وباأدا وجاه ساأنظف إلاى  لم نتمم نكف سأتي  باب  رفتياق علاى   كاة ركياب



61 

أ م كلبماكوننب نحّل نل هذك كل.فكا  عك كمب كلزرلبوينأ
ا
يف  كخلاقم نابت علاق

كة ن ب قأ نت نشغل ن.ُقأ  ب ن ك  قأ ب.كفة   يف كلخطوكت كلّعدو ة كلّيبقا

ن  ن ،نا كلد كةأ  ُا  باقم تكافة بُاكطةو، ااقأ عّلكة وكحدة على كأللل رح

بلاا وكضااحة اار   نو رااف ا  وت كل.ااوردا ة ولببلااة للي .كااذ تعا ُُّ م يف كلصاابب  بح 

 نّب ر ظف 
ا
شخص  يخبذل  لم يقم بّب نبت ي بغق  إلىنبن  كلد كة ر ظف إلق

 علكه نت يقو. به  ن نجل ك فنة يحبمب ورحباهم 
ا
ولد آلّ ق ذلك نثكفك أ وعلاق

كنت نت نثباا  لماابأ ولااقأ نن ااق لُاا  نااذلكم ولكااق نثباا  ذلااك رولعاا ا 

أ وننب ن خل  صعد كلب بيةأ نت نجد ركيب كنت يف رفتياق  ان جديادم  ورّ ك ا

تفصاة ثّك اة ألت نرج ااب نياى هذك كلُّبء د ع دسوص يّ ح ق وجو هب 

طفيقيق كل.بشالة كلياق كرابعيماب للح.ابي علكماب يف لكلاة ن ا م حياى لاو جابء 

ا نت نجدأ هذه كللكلةأ حاالذ ننثاف نجبعاة   ان نبدول بكلا نذريا 
ق  وسكو علق

كالنيظبر وكلخوص وركء بب  كلشقة كلّق.لم سوص نتي  كلبب  لمام ب .ُاق 

كبرهاب هذه كلّفةأ تأنب  نت ن كتع عان خ 
ا
حياى  أنحب ركيب يف هنبية كأل ف وعلق

راغي.ف بفتامب كلبقابء يف رفتياه  ال لو كعيقد كلُكد نبدول نهنب كرركب  خطك ة

كلجديدة يف كلطببأ كلثبلث ثم بلجوئمب كلّعلن كلكو. نياى إلاى رفتياقم الأ 

يقأ نّب تعل ا لكلاة ن ا أ ببلعوكلاب كلّحيّلاة كلوخ ّا كّاةأ بال لن نثبا  ه

لمااب بشااجبعة لاادر كإل كاابت  مّااب نبناا  بشااعة  نوت  ُاايعدك  سااأ ّا ألت نرح

الولبسكة و ّا أ كلببسال م ولاد   ح اق هاذك كالسايعدك توق لدر  علاى كليح

ل .ُاق أ شعورك  بف ا كالعيبابر وننب نخفج  ن كلّصعد يف كلطببأ كلفكبع عشف

 يف كلصبب م لحظة كسيكقب،قبحبجة  إلكه   ذ نأنّب ن   

بب  بق رربة شديدة ببلوصول إلى و أ.  يف كلكوريدور كلطويلكنعط

رتا نن ااق سااوص  شااقيق أ بعااد نتااي  بااب  رفتيااقبأسااف   ااب يّكاانم رصااوا



62 

نياب  رياببع لفكءهتاب يف جبلُة  إلى  كيبق وسأجد ركيب لحظبت للكلة تق أ 

ثم  ب لبث ا نت شعفت بّب  ن.ُه كلذد نبن  رقفؤه ببأل  م نلكُ در بلوك

أ نبادول وسبشاب نت نرى أ نّاب و  تا ط.ك.ة  حكن لم نر   ن بعكاديشبه خكبة  

ّكن يدخ بت ويرببافكت ن اب. باب  كلشاقة نّاب نبناب ي.عاالت يف  ُابء  كلّيجما

 ن اا م ن اا  نساايطكع كلكااو. نت نلقااق علكمّااب رحكااة كلُّاابءأ نّااب لااو نن ااق

ة يمّ ق نبدك   ننالحتأ ول ال وربّاب نت نالحتأ نهنّب ييجابهالن ق هذه كلّفا

 بإصفكرمز ريبت بق ي

 أ كنتأتيح  بب  كلشقةأ ونلااق حّبساة ولم.اة ألت نضاما ركياب كنت

 لوكدم إلى صدرد بكلا 

 ان رحا   يُفا     كسيول. ق يف كلّوزا  كلّظلم نن ق لم ن كاز ندا نور  

 بب  رفتيقم

مبدا نهنب نبئّة ال نبئّة ل ا  أ ن ل ا وصدا

يكان نأنّاب  اب  م لامنولظماب ال بب  رفتياق بفتاأ شاديد لكاق  تع 

يف كل بتااذة نبتكااىأ تأشااعل  كل ااورأ بعااد نت  ربقااى  اان ضااوء نول كلُّاابء

أ د  ن وجو هبم  خل ا  ألرأنا

 لم ركن يف كلغفتةم

الحظ  كخي.بء حقكبة س.فهب كليق نبن   فنوناة  إلاى جاوكر كلّكيباة 

 ع د ب رب رتا يف كلصبب م

  ب رزكل جبلُة  يف زكوية كلديوكنةمنبن   لكنا   كيمب

يف  ببشافة  كل ب    مب وجلُ  ن ب مب على كلّقعد كلّقببلم نظفت 

باأدا ن ب مّب أ ولم نشعف كنت كلليكن طبر ربا طكلة كل مبرعك كمب كلزرلبوين 

  ر يظافا لعلاماب نبنابعاو   وجادك  ساعكدة نبنا  حفجم بل خكال لاق نهناب 
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ف  بصرب  نبتد ياب  ب ك ا  لام  عى بّب يّك  اب نت ن.علاه  ان نجال رككنت ل .كا

ز  رعد إلك ب حيى كنتم نرضبا نثكفك  كسيعدك هب كلوكض  لليعبوت  عقأ تيعزا

لدد إحُبساق بقادر  علاى حّبياة ركياب هاذك كلُّابءم ون ا  نتمام جكادك  

طبعى نن ق لن نسايطكع حّبييماب  اب لام نعثاف علكماب يف كلبدكياةأ ولكاق نعثاف 

 بدا  ن  قببلة نبدولم ال علكمب نبت

طافق باب  تيولاعا ا نت ييعفص  وعد عو    ان كلعّالأ  نبت نبدول

 صااديقه سبشااب لكااق ياازور ال كلشااقةأ يف راااوت كلاادلبئأ كلقلكلااة كلقب  ااةأ

راأ   ااثال ملكااق يشااّ  بااق  طبعااىأ باال أ  اان  غباااة  وت  وكربااةنو لكحااذا

نو لك صااح قأ ب ااربة شااخص   اافة  نخاافىم مبكاللاا ك   اان ركيااب إذك صااب تيا 

ض  ال يل.زيااواأ نت نبيعاد عاان طفيقمااب لكااقحافيص علااى  ُاايقبله كل نعاافا

 ن.ُق ليبعبت  لن ننوت لب رك  على  وكجميمب حيّىم

تيح  بب  رفتيق إلى كنخفأ ثام نشاعل  كل اور يف كلّاوزا  لكعافص 

م ولد نابت  .كادك  نيااى نن ق يف كنيظبره أ  ب إت سكا.ي  له بب  كلشقةأنبدول

ت لديه هو كنخف  ب يقولاه لاقأ تقد يكوسبشبأ جبرد كلجديد  نت يالحظ ق

 منبدول نو نت يكوت  كلا.ى نصال  بإيصبل رسبلة ش.مكاة لق  ن صديقه

اب.أ نّاب بادنت نساعل صفتا نانْ  ّا ثِف  ان خفوجاق إلاى كلّاوزا  وكلح

دنحكبنى  أ ثام ساّع  معو    ن كلعّل ن  سبشب سعبال   .يعال  لويى لكيأنا

 تجأ خفرشة   وربّب رخكال أ
ا
فت يف ر به  إلق ّا ة   ن جمة بببه كلّطبأأ تيُ

كلّوزا  وهتكاأت للقبئاهم تمّا  بعدئاذ  نناه لان يخافجم البادا نناه ن ركأ  ان 

دهبأ  قدكر حبجيق إلى  ب يّكن نت يقوله لق نو إلى  ّا كلجلبة كليق ن   نرع

ه  ر نتلق  ب يّكن نت ر ْفش    ال حا  ان باب   يخافج ال  ن نخببر ركيبأ تقافا

اابالق  أذلااك لاام ياشااعفا ببلخااذالتم ركااف نت كل كبيااة نااأن ق ن اا  ن لااك سا



64 

كلخبصةأ كليق لم نتص  ع مب بعدا وكلياق ن ا  نجملماب يف وكلاع  كالحيكبطكة

نن اق لان نر ابزل عان ركياب يف  جّكعاى كأل فأ ألبفهن لاه وألبادول وألذريكاه

 يعلاقااى اااب ننثااف كنت أن ق نصاابح  باا  .يونااىنأنّااب هنبيااة كلّطاابصم ن اا  

 ب شولى عبص.ى  هذه كل.ي ةا بق  رعلاقق اب لكلة كلببرحةم ولد بعثْ   بكثكف  ن

خاافج اااب  ُاافعى  اان نن ُااك تجااأة  بااد كيمب و أ تفنيي ااقبإلكماا عمدرااه لاا ا 

 كلشقةم

 تورك  إلى نبدول يف كلطببأ كلثبلثمب .ُق لقد لفرت نت نذهب 

أ وننب نضم كلد كة إلى صدردأ بأن ق نلوى  ّب لو ن   بدوهنب  مشعفتا

لم ننن نعفص رلم كلشقة كليق كنيقال إلكماب نبادول يف كلطاببأ كلثبلاثأ 

تبدنت نبحث عن إسّه بكن كألسّبء كلّكيوبة إلى جبناب نجافك  نباوك  

كلشقأ على جابنب ق كلكوريادورم تبجاأاأ بعاد  افورد بعادة نباوك أ نن اق 

آخافم وهاق ك افنة شاببة شاخص  عثفت على كسم يلك ب لك.ك ُاككب  اع كسام 

ت   بوجادهت ةبفيديا رسابلةعلى كسّمبأ ذكت ياو.أ  كيوباى علاى ،ماف  رعفا

ماا أ تبليقطيامااب وتكّااب ن اا  خبرجااى  اان كلّصااعد إلااى لوحااة  اااب روجا

كإلعالنبتم وبك ّب ن   نحبول رثبكيمب يف  كبت ،بهف رح  زجبج كللوحاة 

رول.ْ  ك فنة ببلقف    ق ولبل  لق إت هذه كلفسبلة لد ساقط    ماب لبال 

ثم شاكفر ق ورببعا    اقأ  بمبسيلّيْ تإلكمب  ب د تا يدد ا يبهم للكل  وت ر

نا  ا أ نلاّاب كليقك اب  ال و  ذ ذلك كلكاو. نصابح بطفيقمب إلى خبرج كلب بيةم 

ببلّصب تة يف  دخل كلب بية نو يف اوهب نو يف كلّصعدأ يف نت نيباب ل كليحكاة 

ي.صكل كللطكافأ  ع كبيُب ة  جب لة خ.ك.ة يف ربلب كألحكبتم لكنا ذلك كل

نبتكاى ألحاد    ااب بعدئاذ  لكاق  نأنّاب كلذد حدث بك  ب ذكت صبب أ لم يكان

يبب ر ببرجبه كنخف بأدا إضبتة و و ة نو لكعفص يف ندا شقة يعكش ببلاب م 
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رى  .مو اى وكحادك  وجادرا   ق رولا. ا كنت ع د ببابأ ثم  وت نت ن لك  ُوا

 نضغ  على جفسمب  وت رف ا م

   بعد للكلمكلبب تيحْ  

 ! فحبى -

لبلاا   بيُااّة أ وهااق رغبلااب كساايغفكاب  اان لكااب ق بزيبرهتاابم وباافرم 

ثقيق كألنكدة بأهنب لم ركان رعافص شاك ى عان عاللياق  اع ركيابأ تقاد رلباثا ا 

نو  ممب ببأل  آ لأ  وت ندا نسب  طبعىأ بأهنب لد كليقيْ  أ وننبن ب مبصب يى 

ب يف كلصبب  كلببنف  حّولة  إلى شاقة  سّع  شك ى عن ك فنة جقء الد نهنب 

 يف كلطببأ كلثبلثأ تبنيظفتا نت ربب را كنت بخرب  ع مبم

ل! -  ر.اا

عْ  بعد لحظبت نر تْ    تفجة كلبب  لكق ن خلم أ ولد وسا

 لم ن خلم

 ،لل ا ننظف إلكمب صب يى و  يظفك م

ص ق وكلد كة كليق ن ا   اب نز كل جعلْ  كنتأ بعك كمب كلذنكايكنأ ري.حا

نضّمب إلى صدردم ثم بدك لاق نّاب لاو نهناب بادنتأ لُابب   ان كألسابب أ 

 نو علاى كلد كاة
ا
رت ت أنو علاى نلك اب  عاى رشعف بقلاأ   اب علاق نت نأنّاب قافا

يااق كل ةكلّحيّلاا نااو  كلُّاابعدةب ساال.ى  وت نت رعاافص شااك ى عاان ُاابعدنر

 من يظفهب   مب

 نن  يف  شكلة؟ -

 سألي ق ب ربة و ال   صديأ لفيبم

 نعمم -

م  كع ت ا
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 ؟تعل شك ى  ن نجلكنسيطكع نت نهل  -

 رعفتكن ركيب؟ -

 نعفتمبم ال الأ -

 وال نبدول؟ -

 صااديقة لااقكلطااببأ سااوى هااذك نعاافص نحاادك  يف  ال مموال نباادول -

 م بروسكبكسّمب 

 كنيقل كلببرحة إلى طببقكمم نبدول رجل نذردا  -

 ة نياى؟وركيب نذريا  -

 نعم؟ -

فْت للكال أ وه ة وللأأ  ظفق رتكا  وإلى كلد كةأ بّو ا
ا
 مإلق

 نلن ردخل؟ -

 لم نجْبم

 هل سيذهب إلى نبدول كنت؟ -

 لم نجبم

 هل رعفص رلم كلشقة كليق كنيقل إلكمب كلببرحة؟ -

 لم نجبم

 يف ندا شقة رعكش؟ -

 م1414يف  -

ت يادهب و ُاح ت نجب أ بافؤو  نصاببعمب شاعف كلد كاة بفتاأ   ّدا

 شديد ولبل :

 رُيطكع كنت نت رصعد إلى شقيكمطكبمم هل  -

 نعم نسيطكعم -
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 إلى كللقبءم -

مب لبل  وهق ربيُم للد كة ورلو   منياى أ وربّب لقلمب بفكحة ن.ا

 إلى كللقبءم -

أ ثاام صااعدتا إلااى رفتيااقأ وننااب نشااعف شااعورك  ربئّااىأ لكااْن  للاا ا

 م ن نجل ركيب لّ  على كألرلب بشقء   .كدلد  فيحىأ بأن ق 

 ن نصاف سابعة لفعا  يلك اب جاف  شاقيقأ و وت نت  بعد  ب يقف 

 ردخل لبل  لق على كلبب :

 ركيب كنت يف كلطفيأ إلى ببنوم -

 ثم رب رْتم
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VI 

نكلاو  أ نصابحْ  ر.صال تجاأة   2500إت حقكقة وجو   ب يقف   ان 

.كة بك ق يف  وسكو وبكن ركيب يف ببنوأ  تعي ق  وت إرك   إلى  ُا وبصورة رع

ل  نت نشعف نحوهب بحبا  طبهف ع.كف ألول  افةم ولاد سابعدا هاذك كليحاوا

كلجديد ركف كلّيولاع يف عالليق اب ألت ننوت عبط.كى جدك  إلاى  رجاة نن اق 

صفتا نرأثف نثكفك   ن  جفا  رؤية لط   صاغكفة  نبئّاة   عفوضاة  للبكاع علاى 

نحد كألرص.ةم نّب نسلّ ق ذلك إلى كلظنا بأن ق نصبح  ن لك  ن رهبتة 

ل ق حياى لكيبباة شاعف  وجادكاٍّ رلكاأكلح ا ول لام  -وة كلخكبل  ب نبت يدها

نحبول نيببيه على ندا حبلأ ربّاب ألن اق لام ننان لاب رك  علاى نيببياه ببللغاة 

أ بك ّب خشك أ إت نيبيه ببللغاة كلعفبكاةأ نت راولع ق خارب  كلقلكلاة كلفوسكة

نن ااق  دبكاام لّشاابعفبكيببااة كلشااعف يف تااما ح كيمااب كلجاابهزة باابليعبكف عاان ك

أ بدال   ن نثكافك   رخيلاف ال رحاالت   ان ذلاكأ لُلُالة  ربوياة   كسيُلّ ا

  اع ر اب ق شاعورد ببلحبجاة عن نيببة كلشعف صفت نلو. اابأ يف  كخلاقأ

كلياق لام  فحالتأهاذه كلا ولد نبنا م إلى كلّعبنبة وكلياحكة يف سبكل ركيب

أ نلاماب علّا  تكاه بّغب رهتاب  وساكوأ ر يماق باقكلُّبء كلاذد ر قطع   ذ 

كت بابنوم  دي ة إلى  على كإلطالقأ ونابت يحادث نت نسابتف إلاى ه ابك  افا

علااى ساابعبت  وك ااق يف  ال عدياادة يف كلكااو. كلوكحاادأ  وت نت ياادثف ساا.فد

كألعّابل كلياق ن ا  نانل اف اابأ وال علاى   ُيوى ن كئقكلجفيدة وال على 
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ف ا  يف نرالام ننان   ّبرسيق حكب  كالعيكب ياة عّو اى يف  وساكوم ولاذلك

حيى حكن ننوت جبلُى  اع رئاك  رحفياف كلجفيادة لُابب  كلُ.ف إلى ببنو 

 غاب فكت سابلم نو حكن نسيّعأ يف نث بء ر ابول كلغادكءأ إلاى م  ن كألسبب 

وآركئاااه كلّبدئكاااة بجّااابل كلّااافنة وببلبكفيُااا ويكب وببلصااافك  كلعفباااق 

كادك  يف يكاوت كلطقا  ج ع اد ب ركجياق كلموكئكاة  كإلسفكئكلقم نو حكن نلو 

يف  وكل وللاق عفبابت كلّا وكلببصابت و حاكن نسايقلا و أبعي كأل ُكبت

 شبويفد كلّخيل.ةم ولد الحظ أ يف رحال  كألولىأ نن اق ن ا  نحابول 

نّاب يّكان نت ي.عال ندا إنُابت حافيص علاى عاد. رباذيف  أببلطابئفةكلُ.ف 

اف نثكافك   ان وعثابء كم هولي لُا.ف لك  ق ن رن  بعدئاذ  نت كلطابئفةأ إذ رخ.ا

إلى ركيبأ إنّب رقلال عّلكى  ن نهّكة كلغبية كل بكلة كليق نسعى إلكمابم وهكاذك 

ْل ا تورك  عن كلطبئفكت ونصاب  كلحصاولأ يف  كخلاقأ علاى بطبلاة  د  تقد ع 

كت  إلاى  أ بكالا سافورأعُاكفك  جادك أ  اب نابت يااطفاطبئفة إلى ببنو ببلاذا

كلّحطاابت كلياق رخطاف نال   انو يف نل كألولبتلق كلُ.ف ببلقطبر كلّيب  

 اب أ يف كلوكلاعأ رُايغفق أ بكن  وساكو وبابنوأم نبن  كلفحلة ببلقطبربببلق

لك  قأ رحا  وطاأة كلحبجاة إلاى كسايعب ة  يقف   ن يو كن ونصف كلكو.م

 كلّزيد  ان كلفضاب عان ن.ُاق كلّذنباة بحاأ ركيابأ ن ا  نساعى  كئّاى إلاى 

ة بق إلاى بابنو ريعطاالأ إطبلة رحال  إلكمبم ولذلك نبن  كلقطبركت كلذكهب

ااف يف للااب ،ااال.  ك اا   يف ساامب  اان نأنّااب  اان رلقاابء ن.ُاامبأ وريولا

نو توق جُف شبهأ  علاأ بكن رؤو  كلجببل نو يف   يصف ن.اأ   كلُمو 

ى ورُلكم ناب لكنأ سابعبت إضابتكة طويلاة  ان  طويلم ون   نلاقأ بِِفض 

طابر آخافأ  اع كالنيظبر كلّاا قأ ريثّاب يصالحوت كلقطابر نو يُايبدلونه بق

يعفتوت طبعى نن اق كلُابب كألسبساق لعطال  ال كلُّبتفين كنخفين كلذين
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نّب ن   ربلبىأ  ن نجل  ابع.ة إحُبسق ببليااحكة يف م كلقطبر كلطبرئ

ساابكل ركياابأ نساابتف إلكمااب يف لطاابركت نثكاافة ر طلااأ بااق يف ولاا  وكحااد  اان 

نلّآراب  وسكو ولك ك غفك  وريغاب وتكل او  ونككاف وخابرنوص وطشاق د و

نعفتماب عّلكاى إال علاى كلخفيطاةم ون ا  نصال  ال و ن  دت نثكفة نخفى

إلى ببنو يف ول  وكحد  نياىأ ونحكبنى يف نولابت  خيل.اة تأصال ببلقطابر 

ثالثاة كلقب .  ن  وسكو يف   يصاف كللكالأ ثام بعاد عشافين  لكقاة نصال ب

كحاادة لطاابركت لب  ااة  اان ناابلك كن و اان راابلكن و اان لك ك غاافك أ ثاام يف كلو

وكل صف صببحى نصل  ن ربلكُق ويفي.بتم ويف بعي كللكابلق ن ا  ن،الا 

نصاال إلااى باابنوأ ناال نصااف ساابعة رقفيبااىأ حيااى يباادن كل ااب  باابلظمور يف 

شوكر  كلّدي ة  ع بدء كنقشب  كلظال.م ونبت يُعداأ ونناب نرعادا  يف حشاد  

بق   ذنبكن يزح.وت  ن نل جمبت كلخفيطة إلى ببنو  ن نجل  ركيبأ  ن عشا

رطابق يف نال لطابر  ان  ال نت نخ   ل .ُق  ب ن ك  اق  ان كلّيبعاب كلياق

ادأ يف نال رحاال أ نت ننُاى  ّا رحااكف كلقطبركت كليق نرنبمابم ون ا  نرع

علاى أ بت كلقطبركت حط بعي كلص دويشبت يف كلبك  لبل نت نروجه إلى

 كلذين ييزوا وت عب ة  بكال نصا بص كلطعاب.ن يكلُّبتفلُم نبكف  ن  عك 

إ اب للياوتكف نو ليج اب  كتعم كلقطابربلكُيغ وك عن خد بت  طاوكلشفك  

نكاافكت وكلشااديدة ناابت ياشااعفا ببلفكحااة وكلطعااب.م  كتكلزحااب. يف  قطااور

نت نناوت يف كلولا  حيى حكن نر بول عشابئق نبلعاب ة يف  وساكوأ أ كلذكت

ييولاف  ال تكّاب يف نال كلقطابركت كلذكهباة باق إلاى بابنوأن.ُه جبئعى جدك  

تعن  كلُّبتفوت  عقكفكا ج ّا كلطفياأم نابنوك  وكلطاكللذياذ بلطعاب. ب كلايل

 طبعىأ  ن ول  إلى آخفأ نت نلبل   مم ص دويشة 
ا
وت علق نو   فردياليلحا

تطكفة  ل.وص نو ل ك ة بكفة على كألللم لك  ق  ب  فة  لبل    مم شاك ى  ان 
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ى بابنو نتُاد علاى ن.ُاق إحُبساق بّيعاة نت نصال إلا ال هذك كلقبكل لكق

نااأت لاادر كإل كاابتم يف ننصاابص لكاابلق كلشاايبء كلباابر ة  ياااورك   اان كلجااو  

كلجو  وكلرب أ يف رحال أ نبنب يجعالن ق ننثف إخالصاى لحاب ركياب وننثاف 

جدكرة  بهم وحكن نبن  كلقطبركت رصل باق إلاى  حطيماب كألخكافة يف بابنو 

اوت ثامي زلاوت  عاق  كلّيخّوت ببلطعب. وكلشافك أ أنبت كلُّبتفوت  ي .اا

ونابت ي.ي  اق ع دئاذ  نت  م كلّخيل.اةمهتب ن حولقأ  ع  ُيقبلكممأ إلى ربي

علاى وكلجو  يف ول   يأخف  ن كللكل  نررجف  ن كلرب  نجد ن.ُق وحكدك  

ااى ناادص كلااثلج رصااكف كلّحطااة م ن اا  ننظااف إلااى كلُااّبء كلّظلّااة ونرلقا

 ص لكاقنشعف ببإلجحاب ال كلّيُبلطة على وجمق  حبوال  لدر كإل كبت نت

ر طلقابت باقأ يف  كلحبئفرابت ننخفط ببلبكبء على ن.ُاقم ونبنا  لاد بد ال

نبنا  لاد م وبابنو كلياق لام نزرهاب يف حكاب شوكر   دي اة  هذه كألث بءأ إلى

رحصل  عاق ساك بريوهبت  خيل.اة ريثّاب نعافص ع اوكت ركياب ونصال إلاى 

نحكبناى  مو يعاة   ننثاف لُاوة  ورعقكادك   ى  زلمب ليبدن ه بك سك بريوهبت نخف

 نال ن   نرعفض لُافلة 
ا
 اب ع ادد  ان كلّابلم ونحكبناى نابت يشا.أ علاق

يف للااب تكاافكا نلااف وحكاادك   أرجاال عجااوز ي.ااي  شاابابك   زلااه ببلّصااب تة

برقكلعبص.ة   . اف  البُاق وننابل بعاي إلى  تكدعوا أع د نربعة    نت نج.ا

كااأ كلاادصء وكلشاابد كلُاابخن وكلكعااك  رشاافق ريثّااب و فبااى رااوت كلعلا

م ونحكبنى ن   نلجأ إلى ببر  يوشك على كإلراالقأ تاأرعفص ه ابك  كلشّ

 نت نكّال كلُامفة يف  ُاكن 
ا
على طبلب  يف كلّعمد كلّوسكقق يقا   علاق

ناابت شااعورد كلطلبااة حكااث يعااكش  ااع طاابلبكن آخاافين يف رفتااة وكحاادةم و

ب ا رحاال ياز ك  بُعب ة نت يكاوت كلّافء عبشاقى و  باوذك     إلاى نلاّاب صاعا

ض لماب بعاد وصاولقم وننببنو  ثفت  ن كلّوكلف كلّدلّة كليق ن ا  نرعافا
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ونحكبنى ن   نسي.كد  ّب رسب يف ذكنف   ان كلقُاوة كلياق ر.ا ان كلكيااب  

بيصااّكّمب للعشاابق يف نياابمم وبااف  بيبمكفهااب كل ااب ا يف حكبياابت كلحااب 

 فكباعأ ربّاب يف كلكاو. كلكلوكلعكة كلّفوية لُبنى عن لُبتم ثم نصبح  ن كال

يف  وساكو حكاب  كلوكلعكاة كلكو كاة  ان   اج ر.بصاكل  إلىكب  ركيبأ بعد ر

ااه  باافحال  كلّيوكصاالة يف رنسااق طكلااة كل ماابرم تعلااى خل.كااة كلشاابد كلّ كا

أ كلجفيادة ببل ع ب   ثال أ كلاذد يقد اه لاق عاب ة  صاديقق سابلم يف أ كنيبما ا

 كتلطاابرنحااد ذكت  اافةأ إلااى نت ركئحااة كل ع ااب  نبناا  رياااو  يف نااببكن 

إلاى كل بتاذة ورنيا  ع دئاذ  كلي.ا ا  منيااىبب  كلّ طلقاة باق إلاى بابنو كلص

كل ع اب م ون ا  نسايطكع نت نرى بلشبد وب ةحقوال  على  دى كل ظف  زروع

صااديقق ساابلم تبرحااى نشااكى ليقااديم كلشاابد ببل ع ااب  للُّاابتفين ع ااد ب 

طبكعة  أ ركف نن ق  ب  فة  جعليه ي.عل ذلكم إت ثال   ييعطال كلقطبر ن ب. حقله

ريوكتااأ  كئّااى  ااع طبكعااة خكاابلقأ ولااذلك لاام نناان نباابلغ  ال خكاابل ساابلم

إلى ببنوم نبت يُيطكع ببُابطةأ بذريعاة حفصاه  كلدكئمبحاوره يف س.فد 

أ خبصاة  بعاد نت الحات 
ا
وعاد. وكنطاوكئق شاحو  وجماق شافو د وعلق

ييدخل بيولك  رحال  تكجعلمب رجفد يف كلصاكف إلببلق على كلطعب.أ نت 

 ن كلشيبء كلقبر م نّب نبت لب رك  على إررب. لطبركهتاب علاى كلاذهب   بدال  

 نت نرعااذا  تكمااب  اان نجاال ركياابأ نبلشاابلكمبت 
ا
إلااى ن اابنن يُاايحكل علااق

وكلّ يجعابت كلّ يشافة حاول ي اببكع  كلشمكفة على شوكطىء كلبحف كألساو 

كلّكبه كلّعدنكاة يف جبابل كلق.قاب  حكاث يّك  اق كسايعب ة عابتكيق وحباق 

م تااال  عان نت ة يف راوت نسبو  نّب يّكن نت يعيقد سبلم بُامولةللحكب

ا ورفن اق نذهاب إلاى بابنو يف عازا وجو ه إلى جابنبق
. علاق أ حياى لاو ركافا

نسااعى إلكمااب ألنااه سااوص يجعل ااق نخُااف نثكاافك   اان كألعباابء كليااق  كلصااقكعأ
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خأ  ب نبت سكش   ن. نبك  بحّلمب ع قحيّى سكيرب   أ ويا.قدهب رحليق بوا

أ كلحفكرة وكلجدوى وكلّ بسبةميف ع
ا
و ب نبت ياحكافا به  كئّى ننهأ حيى  ك ق

يف حكبر ب كلعب يةأ نبت يشعفأ لُبب  لم نتمّه ل أ بأنه  ُدول ع ق نّب لو 

يكافا  ال ن   نخبه كلصغكف  ع نن ق ننربه يف كلوكلاع بُا يكنم ولاذلك رافكه

عوببت كلحكابة يف نعفصأ  ن  ونهأ نكف نوكجه ص ال عن كالعيقب  بأن ق لد

اال نباادك  نت  ال ولمااذه كألسابب  نلمااب ن اا  دي اة نبكاافة  ثاال  وسااكوم  نتاا

ن   نجد كلغفببءأ كلاذين نليقاكمم ببلّصاب تة م يفكتق ق يف رحال  إلى ببنو

ْلك ن على تكفد  ة  و شعفية   وننثف  ه ه ب وه بكأ ن  نرخكالاه لّاب  كسايجببة  وخ.ا

م ولد ن ا  يق ر.فضمب علق صدكليق  عهكلثقكلة كلشفوط كل بعكدك  عن نركهو

أننحكبنى  ّا يف كلُاكبق كلاذد ن ذهلاةيابئج  نأ كلغفبابء أ  عحقا ّه ونرّ اابه صا

 اق نو يف كالس كحبت نو يف ببنو ن.ُمبم  ان ذلاك  اثال  نن كت كخل كلقطبر

ذكت صابب  يف عفباة كلّا و تكّاب ن ا   ن اب ق نبئّاة   بدي ة   عجوزك   وجدتا 

مى إلاى عّلاقأ  افةيافكتقتبخ هتاب لّ يوجا م ق يف وكحادة  ان رحاال  كلّبكا

ل إلى  شبعف جديدة  اب خربراماب لا ا  م لام ولد كسيطع أ ب.المبأ نت نروصا

 أ ه ابأرفرادد ولد جعليامب كلّ طلأ ب ب إلى ببنوأيف كلقطبر طبعى ركن نبئّة 

.ا ا لام ركان رفراديمّب يف كلّا وأ جّكلاة ولبعاة ننكقاة ة طبكنظبرة  نّاب خ.ا

ونّااب لااو نت هااذه ه اابكم  ماابه ااب نصااغف ساا اى    اان باادكنيمب تباادت  نثكاافك  

رْرمب رّب ى  ن ربريخماب  كليغككفكت كلط.ك.ة كليق نجفييامب على شكلمب لد حفا

صأ يف كلقطابر نّاب  ا لبل لقبئق اب ذلك كلصبب أ تأصبح  ريصافا
كلشخصق

يف  اب  لو نبن  ك فنة نخفىم وكألهما نهنب لم رعاد نأنّاب  حكو اة  بّخكالياق

أل ،ا تعلْيه  عق بعد ذلكم 
ا
بيقاديف  بادك  أطويلاة   تا ة   أ يف كلبدكيةأ ر ظف إلاق

يف  ببعي كلحفج ن ب. كلُّبتفين كنخفين لق  ببل غى تكهأ حيى لقد شعفتا 
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م ثم زك   ن حفجق نهنب بادنت تجاأة  رحكاق للُّابتفين ع اق نببكن كلقطبر

صاوهتب  م نابتجادك    ان طويالن   اذ زكْ ن  كي اكْ وعن ركياب نّاب لاو ن اب عبشاق  

ك  يعلو توق ضجكج عجاالت كلقطابر   وت كسايعجبل وب اربة كلّعباف كلجذا

ونبنا أ  ان ولا  إلاى آخافأ  لصاة حبا اب كلّادثافةم كلعبرص أل قا ر.بصاكل

اة    نثفيا
ْقك اة  ا نّاب رلي.ا   لكلاةن ساكبحكة إلاى لا

رقادر باثّن رقاف  ال رلي.  إلق

ريولااف عاان رزويااد  ال كّاابن ب مااب بخشااو  يف  يحااف  اان كلّياابحفأ ت

و ان وركء كلُّبتفين كل.اولككن بّعلو بت ربريخكاة ضفورية  يعلاقة  باقم 

  أضكلّ.  كل ظكف كلزجبج 
ا
ك  كلذد يحبتت علق   ن كلفطوبة ولّ  كلُاوا

أ رن  بحاذر  ،ابهف إلاى  نبنا  نحكبناى رشاكف بُاباببيمب  ثل ند رح.اة  نثفياة 

اد صاحة  اب راذهب نّب رشكف إلى لفكئن نرنكو ثال   نن.ق لوجكة سابطعة ردنا

كلعلّكة لبعي كلي.بصكل كلغب اة  ن لصاة حباق كلخبلادة عارب إلكه رآويلمب 

ولد نبت نال مابأ يف رحلاة ذلاك كلصابب أ  ادثفك  باق إلاى  رجاة م كلعصور

ك   نن ق كضطفرت  عمب إلى ذرص بعي كلاد و  كللذياذة ن اب.  هشاة كلُاوا

 ّ طلأ ب ب إلى عبصّة نذربكجبتمكلّيحف كل -كلُّبتفين  عق يف كلكببكن

االأ يف رحااال  إلااى باابنوأ  اان  نعاامأ لقااد ناابت يّيع ااق نثكاافك  نت نرحلا

كلفلببة كلصابر ة كلياق ر.فضامب عاب ة  لاوكنكن كلوكلاع كلجلاف علاى نحادكث 

رُااّ  لمااب ببلحاادوثم ولااد   ح ااق ركااب ا ركيااب كلشااجبعة   لباال نتكلحكاابة 

 ببلصااور كلفهك.ااة كلمشااة كليااقوكلحفيااة  كليب ااة يف نت نصااوا هااذه كلاافحالت 

ااك ببلكاادم رلااك كليااق يّكاان نت رصااب  ص ال  ُ يف كلقصاابئد وكللوحاابت  راّ

ااااأ كألذوكق كلدركجااااة لاااادى كلقاااافكء  ال وكألتااااال. وكلفوكياااابت كليااااق ريّلا

 وكلّشبهدينم ولد ن    ُيعدك  ألت نرببع هذه كلفحالت يف  كخلق إلى  اب

حبق لفكيب شك ى ننثف سحفك   ن  هنبيةأ نأن ق يف كلحقكقة لم ننن ننيظف  ن ال
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يف صابب  كلكاو. كلُاب   بعاد  غب رهتاب  وساكوأ كالسيّفكر ابم إال نن اقأ 

 :رولا. ا لألسف عن كلقكب. بأد رحلة جديدة إلى ببنو

تيحاا  صاا دوق بفياادد يف  اادخل كلب بيااةأ نّااب نتعاال عااب ة  لباال نت 

ه إلى عّلقأ وعثفت على بفلكة   ن ركيبم  نروجا

 لفكءهتبم لم نجفؤ على

نبت نول  ب خطف بق نن ق سأبل غ كنت بخرب وكلعق تات ساوص ي ُاف 

ماب كليق رباكيكنسفة  وكلصور وكلّوكلف وكلّشبهدكلّشبعف  نل  وت هوك ة

كلقطاابركت كليااق تي   ْي ااق طكلااة ركااب  ركيااب لاان يعااو  يف رحااال أ ونت ناال 

رراب باأدا لام ننان ن بّقدورهبأ بعد كنتأ نت ر طلأ يف  كخلاق إلاى بابنوم

أ ونياى نبن  كلذريعةأ ب
فا لافكءةا حبل  ُا كلّذهلاة ربلكاة صاورة  ركياب كلأت راخ 

نياماااب يف  كلُّااايحكلة وكلّحباااة  خكااابلنسااا.برد إلكماااب ببلجماااد وكلكلياااق نوا

 مكلخبلصة

طوياا  كلربلكااةأ بكاادد كلّفرعشااة  اان شاادة كالن.عاابلأ ووضااعيمب يف 

ويف يف كلشابر   أب نت كل اخكال لاقأ بعاد ذلاكأ جكبق ثم رببعا  طفيقاقم 

د كلطوياال كلااذد  كلّاا و ثاام علااى  رج كلجفياادة ويف نورياادورهب كلّيلااوا

  نبنوكي.اق إلى كلغفتة كليق نعّل تكمبأ 
ا
ن ا  رجاال  نّاب لاو  ي ظافوت إلاق

 م حّو ى شديد كلشحو 

نلقك  بيحكاة  قيابة على ز الئق يف كلغفتاةم ثام كل با   ان  كيباق 

أ بعد للكالأ وسقط  توق  قعددأ نّب لو ن    ُ ا ُا يف ربية كإلهنبكم رح

بفلكااة ركيااب باافؤو  نصااببعق  اان تااوق جاابنكيق كلخ.كاافأ ت.بجااأا نأنّااب 

م ركااف نن ااق  "سااوص نلفؤهااب يف كلبكاا "ه اابكم حيااى كنت وجو هااب  لاافرتا

بفيدياة إلى نت  ب كسيلّيه هذك كلصبب   ن ركيب لم يكان رسابلة تجأة   ا كنيبم
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ل كليأجكل إلى كلُّبءأ بل ّا كنت ركياب م و ن ثام لاد ركاوت عبجلة بفلكة ريح

  حادا  يف ببنو على نحفا  ن كلجّف 
كتأ بشاقء  يف كنيظبر نت نلو.أ كنت ببلذا

 يف  وسكو هق يف ن   كلحبجة إلكهم

  د ت يدد إلى جكبقأ نخفج  كلربلكة ولفنت:

يف شاابر  إذهااب راادك  يف كلُاابعة كلفكبعااة  ُاابء إلااى  فنااز كلماابرف "

 " ب ى كلجفيدة وكنيظف   ق  كبلّة هبر.كةمم ركيبكلقفيب  ن رورنق 
ئ للبق كلذد نصبح  نشاعف بوجكباه كلعابلق  حبول ا تورك أ لكق نهدا

أ نت نتمام  ان كلربلكاة نت ركياب بخكاف ونهناب  شايبلة لاق 
ا
ق كلّيُبر  يف صادر 

رعافصأ  ثلاق رّب اىأ نكاف سي قااق سابعبت  ال على كألرلب ونهنب ربّب

ة  ان  ُابء كلغادم ثام  اب فكبع ة حيى رحكن كلُبعة كلكالنيظبر كلطويلة كلقب 

أ  وت إرك  أ نت ركيب إنّب رفيدأ يف  أ نت رعياذر رادك   مب كبلّيلبث ا نْت ،   ا

ررامب عبثاى  ان نجلماب خاالل كألساببكع كلّبضاكةم    ق عن كلّشبعف كليق باذا

ن  ن كليغلاب علاى  شابعفهب  أ خالل وجو هب يف ببنوألعلا زوجمب لد رّكا

علاى  ألسبب  عبللة وجكمة ريعلاأ بحّبية  ور كألسافة يف كلّجيّاع ودنح

عن  ب ب .ُمب أ نت رخربا ّشبعفدآثفْتأ كح ك ى لسبكل كلّثبلم و ن ثما 

كلفزي اة  وكلعوكطافكلُّادولة كلّيوكزناة جدا يف للبمب وعقلماب  ان كألتكابر 

نبادك  ر اد.  ال م سايقول لاق  اثال  إهنابوكلزوكياب كلّدروسة  ن نبتة كلجوكنب

اكْ   ُ  ب على كأليب. كليق لايمب  عق يف  وسكوأ لكنا كلطفيأ كلاذد وضاع ب ن.

 ك فنة  يزوجة يف هنبياة كلّطابص حياى وإت ن ا  أنبأ تعزيزد يب تكه  ُدو ن 

  سااككوتم و اان جميااق قحاابا زوجاان ال
ا
نت نحاا .  أ نفجاال  عبصاافأعلااق

جماابأ  ااب ونحيّاال ونلباال نت يكااوتأ يف حكبهتااب كلّشاا نة كلطويلااة  ااع زو

جعلمب رعيربأ بعد ر.ككف جبصا وسلكمأ نت  ب جفى بك  اب لام يكان يف حقكقاة 
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أ حكابل ولو لِل حظابتكأل ف سوى نزوة عببفةم ثم حبول  نت نبدو   طقكىأ 

نراوكزت وركء  كيباق كاق نرا .  ور.ككف ركيب كلّحيّلأ كلجبص وكلُلكمأ ل

 ان وركء تجاأة  ي نت سابلم هنا أيف هاذه كألث ابء ل.ي اقألدر كإل كبتم ولاد 

ال كليغكاافكت كلّ.بج اة كلّقلقاة كلياق  كيبه ثام كلا     اق ّا م لعلاه لام ييح

فتم ونبن  كلربلكة  ب رازكل  طفنت ربّب على شكلق بعد لفكء  كلربلكةأ تكا

أ تطوييماابأ لباال نت يصاال إلااقأ و سُاايمب بااب ء   .يعاال يف جكااب  بااكن يااددا

و اع ولوتاه ن اب ق م ننثاف ال جبنكيق كلدكخلق نّب لو نبن  تبرورة نمفبابء

أ نّب لو نت نشكبء نثكفة  ببشفة جعل
ا
تب أي ظف إلق لاد  أ يف  ال حق ورصافا

أ  شغليه
ا
أ ويف هذك كلصبب  بصورة خبصاة أليب. كلقفيبة كلّبضكةنل كيف علق

ر ل نخكاافك  يف شاادوا كلخبصااة كليااق نخ.كيمااب ع ااه حيااى  نأنّااب تقاافا نت يياادخا

 كنتم

 رذهب  عقمبعد كنيمبء كلدوك. سوص  -

 أألدا جادكل  نو كعا كض ركف لببال   حبز.   آ ف  صوِت نخ  نبكف بلق لبل 

 ثم عب  إلى  كبنهم
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I 

كلخطوط كلعفبكة على يد خطابط حلبق نابت يا  ا  إلكاه تنا رعلام سبلم 

نبت لد لد. إلى بك  خبله يف حلب وع د ب نبت طبلبى يف كلّفحلة كلثبنويةم 

كلقفيباة  ان كلحاادو  كلُاورية  اع رفنكابأ بعاد نت نخااذ  ان بلادة جافكبل أ 

كلشمب ة كإلعدك يةم نبت خبله  م دسى زركعكى يشغل  ولعى هب ى يف كلمك اة 

اا ص إلااى كباان كلخطا يف كأليااب. كلحلبااق بط كلعب ااة ليُااويأ كأللطاابتم ولااد رعاافا

كألولى  ن  وك ه يف كلصف كلعبشف يف ثبنوية عبد كلفحّن كلكاوكنبق حكاث 

درساابت  عااىم و  ااذ زيبررااه كألولااى لبكاا  صااديقه كلجديااد سااحفره نبنااب ي

نت  أبعدئاذ   كسايطب أ إذلوحبت كلخطوط كلّعلاقة على جدركت كلصابلوتم و

ساّ  لاه بزيابرة  شاغلهم  أكنطببعى حُ ى لدى وكلد صديقه كلخطاابطي ك 

ثم لم يبخل علكهأ حكن لّ  شغ.ه ببلخطوطأ بيدريبه علكمب  ن ول  إلى 

د  ن  وهبيه و ثببفراهأ بعاد  اب يقاف   ان عاب كنأ كعياربه آخف حيى  إذك رأنا

رال كذه وصابر يكلا.اه بكيبباة بعاي كألعّابل صاغكفة كلحجام لزبابئن  نحد  

اف نناه لان يغاب ر  افة حياى تكا كلّشغلم نبت سابلم ساعكدك  بثقاة  علّاه كلّبكا

 شغله لوال ننه نبل كلشمب ة كلثبنوية وحظقأ بجماو  خبلاهأ بّ حاة   ركساكة 

نت   وسكوم ونابت نال  اب يطّا  إلكاه يف رلاك كألياب.السيكّبل رعلكّه يف 

 ميف حلاب شاغال  خبصاى باه  ذكت ياو. يّلاك ح تاى ونت خطابطى  صب ي

اال كلُاا.ف إلااى بااال  يعفتماابأ  ال لكاانا هنّااه كل.طاافدا إلااى كلحكاابة جعلااه ي.اا
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أ يُاايطكع نت يياا
ا
ببع  عيقاادك  ننااهأ بّااب كنيُاابه حيااى كنت  اان  علاّااه كلحلبااق

كهيّب ه ببلخطوط كلعفبكة يف ندا  كبتم وهكذك جبء إلاى  وساكو وكنيُاب 

ألنه نبت يفى يف ن.ُه  شفو  ن كن  كيبة نابج  يف  ال كلّكيببتأإلى نلكة 

كلُّيقبلأ بل ألنه كعيقدأ لُبب   بأ نت هذك كالخيصابص لان يشاغله نثكافك  

قاد. ن.ُاه م ونابت طكلاة نياب.  ركسايه يعن  ّبرسة شغ.ه كألول بابلخطوط

كن بشدوت كلثقبتاة كلعفبكاة نذلك بكن نخطابط بكن كلطال  كلعف  و ّا كلّمي

 يا  ا  ببلّشابرنة بلوحابت خطوطاه يف كلّعابرض ال م نّب نبتيف  وسكو

اع عقادك   اع كل ُاخة كلعفبكاة  ان  كل. كة  كخل كلكلكة وخبرجمابأ إلاى نت ولا

 لكلةمبشمور ل ن نلكة كلّكيببت جفيدة ننببء  وسكو لبل رخفجه 

حكن بدنتا كلعّل يف كلجفيدة نبت لاد  ااى علاى وجاو  سابلم تكماب 

اانأ بُاامولة و ماابرةأ  اان ر.ككااك  عاادة ساا وكتم وخااالل تاا ة لصااكفة رّكا

عاب ة  بك اق وباكن كنخافينأ تأصاب  صاديققم  حابتت علكمابكلُّبتة كلياق ن

اه  ببشافة  ويف بعاي كألحكابت ن اب ننصبح ب نيبب ل كلزيابركت كلّ زلكاةأ   يوجا

ن ب يف نيب. كلصكف تك اب  ببرمإلى إلى  طعم نو   ب يف كلجفيدة وك  كنيمبء بعد

 عى يف  شفو  شوكء يف كلماوكء كلطلاأ  كألسبوعكة نقاق نحكبنى نيب. كلعطل

ويف إجبزكر اب  ميف بك  صك.ق ألحد نصدلبئه نو إلحدى صديقبره كلكثكفكت

كألسااو    عااى لالصااطكبص علااى شاابط  كلبحاافربلبااى ن ااب نااذهب  كلُاا وية

وكلعشافين  ان  ُاببعبصورة خبصةم نبت رجاال  وساكّى وساب ة  التياة يف كل

م ُ يكنأ نّب نشفتا إلى ذلك  ان لبالكلعّف يف ذلك كلول أ ون   ننربه ب

وكلّحكطكن به عّو ىأ ننه كنخفين ونبت وكضحىأ ببل ُبة لق وألصدلبئه 

نحكبناى بعاي يُاباب ذلاك  نابتربلبى  ب نبت يحظى بإعجب  كل ُبءم ولد 

ين إلااى بعااي كلفجاابل كلّاااطفا  لاادى كلحُبسااكبت كلّاااّفة وكلّعل ااة
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 خبلطيااه لمااذك كلُاابب نو ذككم ولاام يكاان ساابلم صاادك كى باابلعّو. وال 

ر  ااب يأخااذه علكااه كنخاافوت إلااى عاادكوكت  عاادوكنكى بطبعااهأ تّااب ناابت يطااوا

ف  اان كلااذين يف نااب ر كألحكاابتم ركااف ننااه ناابت يُاايطكعأ شخصااكة أ نت ييااذ ا

روهنبأ يباا طااهأ  ااعبلغوت بُّاابوئه كليااق ييصااوا يااه   ااب ناابت يورا سااال ة طويا

 نكف يخفج   مب بُال.م نحكبنى يعفص ال يف  آزق أكلزكئدة يهحّبسو

يو ى نت سبلم زيف نُبءأ نّب نابت يشاكع ع اه  نعيقدذلك لم  نل بفرم

يعفتوت نكف يّكان نت راادعى ك افنة  ال بعي سكا ق كل كاة  ن كلفجبل كلذين

ت جبت لموة نو إلى تكلم سك ّبم بل ن  ا نسايطكعأ بقلكال  ان كليُاب    إلى

رجاال  ع.ك.اىأ إنّاب علاى طفيقياه  نحكبناى ونثكف  ن كإلعجب أ نت نرى تكاه

كلخبصااةم ولااد ن اا  شاابهدك أ يف   بسااببت نثكاافةأ علااى ننااهأ باافرم ناال  ااب 

 ولاب رأ 
ا
يوحق به  ن كألن.ة وكلجفنةأ رجالن خجاول وصابحب ضاّكف حاق

للحظة كلّ بسبةأ على كليأثاف إلى حدا كلبكبء وعلى كالعيذكر كلصاب ق إذك يف ك

عق كالساايقب ة  ااهأ علااى عكاا  كلكثكاافين  اان  اادا ّا نخطااأ نو إذك ناسااقء تم

 لاودا باأد 
وكلُلوك كلحُنم ولعلاه لم يكن ي.عل ذلاك رحا  راأثكف إيّابت 

ن  اثال   ان رحد ال تكفة نو عقكدةأ تإذك ن     ياد رعفته عان لاف  لان رايّكا

 يبنيهم نبت  ُلّىأ ون   نعفص نناه يصاو. شامف ر اابت تقا  ألناه نابت 

يّي ع عن رحاكف كلشبد ببل ع ب  يف نولبت كلادوك. وال يي ابول  عاق وجباة 

كلغدكء يف  طعم كلجفيدة ررم ننه نبت يفكتق ق إلى ه بكم لم ننن نعافص  اب 

ب ق نو إذك نبت يصلق ن. الأ تلم يحدث ل  نت كسيعفض صالره ورقاوكه ن ا

ضااىأ يف سااكبق حديثااه عاان ذناافن ااب. كنخاافينم  اافة   ف  حب ثااة رفيبااة  لااق ع 

صالة عكد كل.طاف كل.بئا   نبت خبرجىأ يف ذلك كلكو.أ  نأ ننه حصل   عه

يف  ُجد  وسكوم لك ه نبتأ يف كلول  ن.ُهأ يّبر أ بحفية ركف  بيذلاةأ 
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نت رجاذ  نل  ب يخطف بببلاك  ان كألشاكبء كلطبكعكاة كلّّيعاة كلياق يّكان 

ت وسااب يه نعاامأ إرجااال أ  اان عّاافهأ يعااكش يف  دي ااة نبكاافة  ثاال  وسااكوم 

كلالتيااة ولب يااه كل.برعااة وصااوره كلباابرييوت كلوكثااأ كلّياادتاأ بلغيااه كلفوسااكة 

أ ال أكلجكادة نبن  ن   رجعله هدتى لغكف كلقلكل  ن كل ُبءم ركف نن ق  شكا

ص  عى يف  ال ب لدانعفص نت عالليه  ع كلّفنة كليق ييعفا ى نحكبناى رُاكا ريعدا

نو  ر شة على وجباة عشابء يف  طعامم و اب  يف حديقة عب ةشبر  هب ئ نو 

ن   أل،نا نبدك  ننه نبت يقكم عاللة حّكّة  ع نال ك افنة رحظاى بإعجبباهم 

دك أ ببلقوة ن.ُمبأ  ن نت نلا ك فنة حظاق بإعجباابأ ولاد ن ا   ولُ   يأنا

ه كلعاللااةم لكانا  ااب نابت ي.ي ااه نعافص بعااامنأ لاد وكتقاا  علاى إلب ااة هاذ

 ويحكااافهأ نّااب صاافا  لااق ركااف  اافةأ نت ندا ك اافنةأ لحُاان كلحاات وسااوئهأ

 رشاابه ندا ك اافنة نخاافىأ تلكاالا  اا من سااّبهتب كلخبصااة كل.فياادة كليااق ال

ريكفرم وبفنيه نت  ن كلغببء وللة كلاّكف وكلحكلاة نت را.بِضال باكن ك افنة  ال

نُابء بلعاللابت كلّي وعاة  اع بكى بونخفىم و ع رفكنم خربراه كلطويلاة نُا

 خيل.بت لم يعادأ نأنّابأ بّقادور ك افنة وكحادة نت رخيازل يف ن.ُامب نالا 

 وكص.بت كلّفنة كلجّكلة كلياق يُاعى إلكماب باال نلالأ  اب ك. يا.بجاأ  كئّاى 

 بم ناابت نأنّاابااابّوكصاا.بت ساابحفة جدياادة يف ناال ك اافنة جدياادة ييعاافص 

باأت ناالذ  ا منأ إنّاب ركّالأ نقطعاة ييولف عان كلشاعورأ يف نالا  افةأ  ال

بديل لمب وال  ثكلأ صورة  كلّافنة كلجّكلاة كلياق يبحاث ع مابأ  ال تُك.ُبء

ك  كئّى بأنه سكليقكمب  كيّلة  يف يو.  ن كأليب.م  وكليق نبت يشكا

ل نبدك  علاى  أ   ذ كأليب. كألولى ليعبرت بأ ننه لم يكن يعوا ولد الحظ ا

ااد نت كل ُاابءأ   عاابيكف جّاابل كلّاافنة كلدكرجااة بااكن كل ااب م ونساايطكع نت نؤنا

كلّيعبرص علكمن  ن لبل كلجّكع ن ُبء جّكالتأ ناب رك   اب نانا يُابهّن 
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 يف كساايكّبل صااورة رلااك كلّاافنة كلجّكلااة كلّ.قااو ة كليااق ناابت ييخكالماابم 

اا ببلخكبااةلاام يكاان يصااب   ِّ ع كنخاافوت علااى طبعااى  اان لقاابء ندا ك اافنة ياج

أ جّبلمبأ تقد نبت يعثفأ حيى يعثاف ربّاب علكاه  ال تكمابأ علاى ناو    خيلاف 

كنخفوتأ  ن كلُّبت كل.فيدة  ب  ك ا  ك افنة  يف هنبياة كأل اف بغاي كل ظاف 

وجو  لمب إال يف نذهابت  ال عن ندا كعيببر  آخفم نبت يعيقد نت كلّفنة كلقبكحة

كلفجاابل كلّحاادو ين بّعاابيكف كلجّاابل كلاادكرجم تبل ُاابءأ عّو ااىأ إنّااب 

جن بفنياا أ بااكن ك اافنة ذكت جّاابل خاابلص  كرج  ال هأ يف ر ااوا يياادرا
ا
هناابئق

نه يف كلغبلب م ولد لبل لق ذكت  ُبء إوك فنة ذكت جّبل خبلص ركف  كرج

 إلكماابكلُاابتف بااه كنجذكيّكاال إلااى كلّاافنة ذكت كلجّاابل ركااف كلاادكرجأ لكاانا 

يف شابر  تفعاق نابت ذلاك كلادكرجم  ذكت كلجّبل ّفنة ن كل يع ق ن.وره ال

ة نبلك كن لبل نت رُّى بجب ة نويف نرببتم ونابت يفتاع صاوره  ن نول جب 

ة  د  ن نن ق ن   نسّعه نظفك  لشدا لكيغلب نأنّب على إحُبسه ببلرب  ولكيأنا

ااك بكلفيااب  كليااق نبناا  رعصااف تول ااب وهتكاال كلااثلج كلغزيااف تااوق  وألت  رنس 

نبن أ نقبعيه رّب ىأ رغطق رنساق ونذاا بإحكاب.م ن اب نقافأ لبعيق كل.فو 

ااكنأ  ثاال بطاابريأ لطبكااة رحاا   حك ااذككأ يف حشااد نبكااف  اان نااب    كصا

أ نيلااة   يطبولااة   وكحاادة   اان  عاابطف سااّككة  ولبعاابت تاافكء  عبصاا.ة  ثلجكااة 

ول.حاابت  صااوتكة  ونبااوكط جلديااة   يالصااقة   طّوسااة  باابلثلجأ يف طااببور 

. بب ء شديد ببرجبه بب   شف  كلبكفة  ك  "جكغولق"طويل ييقدا م نبت كلباوا

يادخل وكحدك   ب لم يخفج وكحدن  ان  كخال كلّشاف  كلّّيلا أ  ال بر.كلص

مكا كن دين يف كلخبرج  ا ّا نأنّاب لإلنيظابر كلطويالم  سل.ى تكبت جّكع كلّيج

ولد خ.اف نثكفك   ن إحُبسق ببلرب  وكالنيظبرأ يف ذلاك كلُّابءأ نت سابلم 

ااجّاابل كلّاافنة ذكت كلكلحاابرا عاان رااببع نال ااه  ف ركااف كلاادكرجأ ولااد رولا
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خصوصااى ع ااد كلغاابن كلااذد يلحااأ اااب لّجاافا  نت ربلبكااة كل ااب   قكاادوت 

ة بعاامب  ان بعايم لقاد تعلاوك نال  بعب كهتم ونذوكلمم كلشبئعة كلُّي ُخ 

نهنب نقكي كلّفنة كلجّكلة كليق شقء لكق ر.مم هذه كلّفنة   ذ وع  كلدنكب 

إلاى رلاك ،لااوك يادتعوهنب بظمفهاب  ولدى يف رفك مبأ جّكعيقعوتأ ببلعب ةأ 

م ورقباال يف كل مبيااة نهنااب ك اافنة كل.كاافة  ق ورااي.ما حيااى وجاادت ن.ُاامب رصاادا

لكاق رعياب  علاى كأللام كلاذد يُابابونه  ولعلمب تعل أ ور.علأ ذلكلبكحةم 

ت إحُبساك ااب  اع كألياب.أ  وت كنقطب  لمب م ع د ب رعيب  على آال ك ييقافا

ف رحا   اب يبادو  ثال كلجّا تككلك ك رعفص نهنب رياقد  أتال رعو  رشعف اب

كلاذد  "لبحماب" انت رُيُلم لا ى هذه كلّفنةنبت عللقد جلدك  سّككى  كايىم 

ل نت يكت ضه كنخفوتأ نو لجّبلمب ركف كلدكرج نّب  كهأ نبت سبلم ي.اا ّا ُا

اال ربعبرااه يف ناال  كاابتم لاام يكاان  ّا نّااب لااو ناابت شااك ى  عكبااى علكمااب نت ريح

ي نوك لماب ندا خكابر آخافم ولكاق لم  أهم أن ب مب خكبر آخفم وكألص ا نهنم

 رااطفا تكماب إلاى كل ظافشكلمب علكمابأ يف كلّافكت كلياق  "عبء"رخ.اف  ن 

رحباه نحكبنىم ونحكبناى رُاخف   اه ن اب. كألخفيابتأ باكن  نبن إلى كلّفآةأ 

رشااعف بأهنااب وحكاادةأ تعكااوت كلجّكااع ونلُاا يمم  ال كلجااد وكللعاابأ لكااق

درساايمب كالبيدكئكااة وكإلعدك يااة يف بكاا  نهلمااب ويف   أو ال اا  وجااوهمم

راو    ان بعكادأ  أوكلثبنوية ويف  كبت عّلمب ويف كلشبر  ويف وسبئل كل قال

 نو رشكف  ن لفيابأ إلاى لبحماب كلّزعاو. بّ بسابة و وت   بسابةم ونحكبناى

أ إلى صدكلة ك افنة 
ا
رلجأأ نّب ي.عل كلالج  كل.برا  ن جحكم  كبنه كألصلق

باة ليحيّاق ااب  ان كلعكاوت ذكت جّبل  كرجأ تيلعاب  ور وصا ك.يمب كلّقفا

ركيم نسافكرهبأ ريجُا  لحُاباب علاى كلجّاكالت  -وكأللُ ة وكألصببع

وإلااى  اان كلفجاابل كلاادكرجبت كألخفياابتأ روصاال رساابئلمب إلااى عشاابلمب 
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كهتب م  ن كل ُبء عدوا ّا ماب لأ ر بلش  عمب نوكيب كلفجابل كلّغافو كن ااب ورصا

لّحيّلاكن نو بّ بتُابهتب  ان كلجّاكالت كلّكبئد كلّيق ة لإليقب  بعشبلمب ك

يكفا لُبهنبأ يف نث بء ذلك نلاهأ عن نكل كلّادي  لكال  ال كلدكرجبتأ بك ّب

ر مبم  ن نعابء جُّعاو   لم يكن بوسعمب نت رايعلامأ راببع سابلم ولاد زرا

صاى نأنّاب نلّبراه كلياق نطاأ اابأ ركان كألرجا  نهناب لام  عك كه تجاأة   ي.حا

ك فنة نخفىأ  مّب كعيربهب كنخفوت تبئقة كلجّبلأ  رجفؤ نت ريعلمأ نت ندا 

ننثاف  ال لكُ  يف كلوكلع نجّل   مب وال نلب    مبأ إنّب هاق  خيل.اة ع ماب

  ن ذلك وال نللم

نيجُكد   ويف  ُبء آخف عباف لق عن حبه كلكبكف لبطلة رشكخوص سونكب

 للّفنة ذكت كلجّبل ركف كلدكرج بصورهتب كلشجبعةم
ا
 ن بق

ب   ااق نت ننصااحه بُّاافحكة رعجب ااق لكشاابهدهب  عااقأ ناابت لااد طلاا

كلخابل "تدعوره بعد نياب. إلاى  ُاف   وساكو كل. اق حكاث نبنا  راعافض 

م لم ي يظف حيى نخفج  ان  ب اى كلُّاف  يف هنبياة كلعافضأ تقاد بادن "تبنكب

ث ق عن سونكبأ كب ة نخ   تبنكبأ تكّب ن ب ن يظف  ورنبأ ن اب. كلخبل تجأة يحدا

ك   ان  شل  كلُّف أ ل ُ ْك ب ولباعي ْك ب كلشيويكنم نبت وجمه  حّافا   ا  عط. 

ّا  لكق م بصوره كلّيح يل.  كنيبابه  ال كالن.عبل ويحبولأ عبثىأ نت ييحكا

 كلّ يظفين كنخفين  ن حول بم

ثْ  ع ااه  - هاال الحظاا  نت سااونكب لاام رُاالام بقبحمااب كلااذد رحاادا

  جّوعة نُبء خبرجبت  ن كلك كُة؟

 جب  ب .ُهمبب را ببلُدكل ثم ن

ت رأ لأ نّب نبن  ر.عل  كئّىأ بأهنب لاد ركاوت  - لم رُلامأ كسيّفا

كلّمازوز  كلشاجب  ك فنة جّكلاة بصاورة  ان كلصاورم هاذك كأل ال
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هب رظن نهنبأ  ثل ند ك فنة نخفىأ رُايطكع نت رقاع يف  وحده خالا

حااب  اان رشاابءأ تولعاا  يف حااب كلطبكااب نساا وصم لاام ركاان 

يف نال  عفص ورشعف ورلّ  ورفىريف كلحقكقة رعفصأ بل نبن  

أ نت كلطبكب نس وص نبت وكلعى يف رفك. زوجة نبكماب يلك اب لحظة

نندري. بم يلك ب نندري. ب كليق يُمل علكماب  كئّاى كصاطكب  كلفجابل 

  ن حولمب بجّبلمب كل.برن كلّفرو  كلدكرجم

ون اابأ يف هااذه كألث اابءأ لااد خفج ااب  اان  ب ااى كلُّااف  وكرجم ااب نحااو 

   س.كف لوتب نّب نبن  رُّى يف رلك كأليب.م حطة بلوشب

ااال يلك اااب  كلخبساااف ال شاااك نت نسااا وص نااابت - كألنااارب حاااكن تاا

ألت  ال ببلحّبسة ن.ُامبأنال ه أ رببع سبلم نندريك. ب على سونكب

يلك ب نندري. ب ركف جديفة بأت يطّا  كلّافء يف حبماب حياى نذنكاهأ 

بى ع ل جّبال  بديمكى  جف  لى جّبل  بكف  رب ي  نبدك أ بل ألنه تاا

اادك   اان نت يلك ااب نناادري. ب يحياابج إلااى كنيشاابص ن ااوزهم  ناابت  يأنا

خبكفة جدك  بجّبلمب وسوص رأخذهأ  ان نلصاف كلطافق كلّيولعاة 

بااة وكلّ.اافوزة بدلااة  بوا ّا هب رشاابلةأ إلااى ن وزهااب كألنكاادة كل ونشاادا

ربعااى الساايعّبالهتب كلّخيل.ااة يف كللكاال وكل ماابر وربعااى للّاازكج 

لم ركن سونكب ونو  كلطق  و كبت كللقبءم بك ّب  كلحفكرة رجة و

دة نصال   ن وجو  ن وزهبم ل  ّاب رّب اى وكثقة   م ركنن.ُمب  يأنا

إذك نبن  رّلك حقى  ب ر.ين باه للاب رجالم لكاْن لاو كسايجب  

ة جديدة  اب نابت لكعكشامب  اع ربنس وص لقلبمب لعبش خكلطبكب 

ل ق نو  اااع ند ك اااف نة نخااافى ذكت جّااابل  يلك اااب ننااادري. ب صااادا

د و بصو. علكه بكلا كألصاببع م كلّّك اة  .حوص  اّوت  دنا
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ال نبكام لام   ّ م نبت سكعكش  ع سونكب خربة تفيدة بجّابل خاب.  ا

ااْ   أ جّاابل لاام ي عااف  يف كلّفكيااب وكلُّاابحكأأ لاام ياح  ياّاا ا

االاطْ  علكااه كألضااوكء وكلعكااوت وال  بصااكحبت كإلعجااب  وال سا

ّة وكلحُد وكلّكبئادم نبنا  ساونكب  وضوعى لل ّكيو ىأ  أنبت

ن.ُاامب سااي.بجأ بّ.بر مااب كليااق نبناا  سيصااب  وكلعكااة ألول  اافة 

ْد كلطبكب نس وص رّب ى نّب نبت سك.بجأ هو ن.ُه ابم  على ي د 

نبنب  عى سككيش.بت ن.بئُمب كلّطّاورة رحا  كلفهباة وكإلهّابل 

ة كلّحبوسة يف كلحلاأ وركاب   وكأل ل كلّيمبت  كلفنكك وكلغصا

كلثقة ببل . م نبن   يعة نحدهّب ببنخف سيكوت  ابع.ة وركف 

إلماق نكاف نشاف  لاك! هال  ياب  ُبولة  ع نلا كنيشبص جديدم

 رُيطكع كليّككز بكن كلخطوط كلعفبكة؟

 من كاز بعامب -

م  نجب ا

د ننك رُيطكع رّككز كلخ  كلكويفم -   دنا

 بلىأ نسيطكع رّككزهم -

 كلكويفمركئعأ يلك ب نندري. ب هق كلخ ا  -

 لم نتممم -

 سأشف  لكم -

 ون ب  خل ب إلى  حطة كلّ و وول. ب على كلفصكف ن يظف كلقطبرم

إذك نيب   جّلة  حدا ة وكحادة بكالا كلخطاوط كلعفبكاة كلّيبحاةأ  -

ثم وضع   هذه كلخطوط كلّخيل.ة ج بى إلى ج ابأ تاإت كلخا  

كلياق كلكويف نول   ب سكل.  كنيببهك  ع ننه يكفر كلجّلاة ن.ُامب 
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ركفرهب كلخطوط كألخفىأ ويلك ب نندري. ب ناذلكم لّابذك؟!! ألت 

غكاب  ع اى كلكاال. كلاذد يلك ب نندري. بأ نع ق ألت كلخ  كلكويف يا 

له إلى زخفتة صبتكةأ إلى لعاب   يمادص إلاى ركاف  ال يحّله ويحوا

لكق ر.مم   اه شاك ىأ بال لكاق رُايّيع  ال كللعبأ تيُيغفق تكه

كرهأ نّب هاو  وت نت يحيابج إلاى عابء ندا بّيبهبرهأ رشعف بهأ بذ

  ع ىم

لطع نال ه  اع وصاول كلقطابرأ ثام  اب لباث نت كسايأن.ه بعاد نت  وه ب

  خل ب كلعفبة وول. ب ببلقف   ن كلبب م

نن.ااق نن ااقأ يف بعااي كألحكاابتأ نسيُاالم بُاامولة  ال ننااب ن.ُااق -

ألالعكب كلخ  كلكويف كلّّيعةم ركاف نت  اب ي يشال ق  ان ساحفه 

ابهع ادلكه شك ى  ان إق كلعبر ة بأت نضكف هو رربي أ د لكاق نرلقا

ةأ  وت ركافدأ ثام يلجّ اق إحُبساق ننب نّب يحلو لق  يف نل  فا

ة خربراه كلطويلاة بابلظمور خ ي بأنه  ا على كإلضبتة  ان شادا
عصق

بأنّال صاورةم  كئّااى نابت يبادو لااق نت جّبلاه  حكام إحكب ااى 

ااى  غلقااى إلااى  رجااة نن ااق نشااعف شااك ى ت شااك ى ببالخي اابق إذك رب ا

وكنت خاْذ خاا   م رّب اى نكلك اب ننادريك.بمنطلا  كلولاوص ن ب اهم

 كلثالاثأ هل رذنف خ  كلثُّلاث؟

 مبلىأ نذنفه -

م  لل ا

 مسونكب هق نلف  كلكبئ بت إلى خ ا كلثالث -

ك  نأنّب بُونكب وبخ ا كلثالث  عاى  ألبل  بيُّى كبيُب ة عفياة  و زهوا

 ثم رببع نال هم
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لهأ نّب يبدو  ال ياغكاب كلّع ى لك ه ال كلثلثخ   - يخاع لهأ يحوا

لق نحكبنىأ إلى ن كة رعبكف عن  ع اى آخاف إضابيف ركاف  وجاو  يف 

كل ص كلّكيو م نأنه يحكلاك إلاى  اب وركء حفوتاهم نأناه يادرك 

كلخطف كلذد يشكلاه كلّع ى كلّكشوص على جّبله تكقكادهأ نع ق 

 يشيايه بدلة  كزكنه 
ا
يكاوت  ال حياى نقطة   ّحُو  نقطة  كلكلدكخلق

بوسااعك رّككاازه إال نااوكو   اان وكوكرااه وهاابء   اان هبءكرااه وركء   اان 

أ نو  ركءكرهم ويف بعي كألحكبت يبدو لق خ ا كلثلث يف حبلة صفك  

أ  كئم   ع  عابنى كل صاوص كلّكيوباة باهم ييّافا  علكماب وال  لعب 

ركاوت يلغكمبأ ثم ي ك لاك ننا أ كلقابرئ كلشابهد كلّشابهدأ نت 

م نعم خ  كلثلثأ كلّعبا كليق يحّلمب شفيكى بلعبه كلّ.يو   ع

  ثل سونكبأ يقول لك رعبل كنيشاف نقابطق كلّيق اة كلخ.كااة كلياق

فْ  ال ُا ا لاق ولاكأ رفكهب كلعكوت بُمولةأ رعبل ز ا  عفتة  بقأ ت

ممإننّل ق يف عك كك على طفيقيكأ ونضْف 
ا
 لق

 كعذرا سوص ننزل كنتم -

أة  وننب ن ادا لاه يادد ألصابتحه لبال نت نخافج  ان كلعفباةم لبطعيه تج

ون ب لد وصل ب إلى  حطة نكفوتُككبم ونبت كلولا   ياأخفك  علاى  فكتقياه 

ريثّب ي يمق  ن نال ه عن ساونكب وخا  كلثلاث وكلّافنة ذكت كلجّابل ركاف 

 نت ننزل بُفعة وننيقل عرب ن.أ  إلى  حطة روررك .ُاككب 
ا
كلدكرجم نبت علق

ه ي ك  نسيطكع نت نرنب لطبرحكث ن    إلى  حطة تِِدْنخب كلقفيبة  ن بق يوجا

 بكيقم
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II 

شعفتا بفكحة  .بج ة بعد نت نبلغ ق سبلم بأن ق سوص نذهب  عاه يف 

هنبية كلدوك.م ولد نحبب ا نثكفك  نناه بادك لاقأ يف رلاك كللحظاةأ نّاب لاو نابت 

إت   اق دك  جا نناه ساوص ي ازعجيع ق رّب ى  ب لبلهم ثام حاال لاق نت نعيقاد 

ع ا بأدا سبب  يع.ك ق  ن كلذهب   ب جعل ق نسي يجأ بكل سفورأ ننه أ رذرا

ااف بااذلك  جاافا  ر.ككاافسااككوت  اان ركااف كلالئااأ نباادن  ااقم نت نتكا ن اا   ولعلا

ذلك كلكاو.م  عدت إلى كلبك  بعد هنبية  وك.سأرركب ببل.عل خطأ نبكفك  لو 

بفلكاة ركياب باكن نربعاة  ب كلذد نبت بوسعق نت نتعله حقى ه ابك وحكادك   اع 

وكخا ك   هبجدركت؟ ن   لن ننفا طبعى عن لفكءهتب ور.ُكف  ب بكن سطور

 طوكل كللكلم ياحصى  ن  عبنكمب كلّاّفةأ  ب نبت سك مك نعصببق ال  ب

نظفتا نظفة  سفيعة إلى سبلمأ كلذد عب  كنت إلى  يببعاة عّلاهأ ونناب 

لااه كلُاابشااعف بب ي اابت عّكااأ لاان تف وكلحاابز. بشاادوا ه علااى رولكاا  ردخا

 نهنّاكنسيعكد  ب يشابه طّأنك اة نبنا  نبتكاة ألت نأنّب بدنت  ثمم كلخبصة

ز  ن طّأنك يق وركء  كيبق نن ق ن   آ ال باأت ننب كنخف عّلقب م ونبت يعزا

كلّشوكرأ كلذد س قاكه  عى ننب وسبلمأ لن ن يماق   اه لبال كلُابعة كلثبنكاة 

أ حكن سأعو  إلاى بعد   يصف كللكلأ وربّب كلثبلثةم وبذ لك لن يكوت لددا

كالساايلقبء رغككااف  البُااق علااى عجاال وكلبكاا أ  اان كلطبلااة  ااب يك.ااق لغكااف 

  ببشفة  وكلغفق يف نو. عّكأ حيى صبب  كلغدم
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 نت ننيظااف يف هنبيااة كلاادوك.
ا
ريثّااب ي يمااق  اان رخطااك   ساابلم ناابت علااق

  قبلكن نلا.ه اّب رئك  كليحفيف يف آخاف لحظاةم 
ْ
نبادوأ يف  ال ولكاقع وكن ق

أ  ان علباة  خيو اة  .ى جدك  إلى ذهببق  عه سحب ا نظفد على كألللأ  يلما

نلال. رصبص جديدة لم ننن نحيبج إلكمبأ لك  ق  عد ك   نيف  رج  كيبقأ 

ل ْل ا نبفيمب علاى  ملاقأ وكحادك  رلاو آخافأ حياى تافا سابلم  ان رخطاك    ،

 كلع وكنكن كلعبجل كنم

اْكن يف كلكوريادور ن اب حكن خفج اب  ان كلغفتاة نخكافك  و اا ل  ك ب  يّما

ن ب سوص ن كتأ حيى باب  كلّب اى ثام ن.ا ق نيعفت بأ نّب لو  ال نبدوأ لّن

اادك  طبعاى  اان ننااه لاام ياا   لاافكره  نّاب ن.عاال يف ربلااب كألحكاابتم ن اا   يأنا

ل بشدوا كلخبصةأ وكلصبئب  ن   نراببع ساكفد إلاى جاوكره لذلك ببليدخا

لكة  عن ربدياد كلصاّ  كلثقكال كلاذد نابت  طّ  ى  وت نت نشعف بأدا  ُدو

ها  ع  يف كلكوريدور نبت خطبنب عا ولْ  يفكتق بم وْحد   ّ   اعوكضاحى و  يظّاى ياُ

 ان إلك اب ي ابهى يبك ّب نابت  صفيف كألرضكاة كلخشبكة كلقديّة رح  نلدك  بأ

نصااوكت نااب رة لّااو،.كن  يااأخفين لغاا ا بعااي كلغاافص علااى كلجاابنبكن 

وت للّغب رةم  يلي.   ال كال لقأ لُبب   بأ ننه نبت يصفا على نتثم خيُيعدا

ناابت ي ظاافأ ببنشااغبل  -نحااودأ تبساا ل  نظاافة  خبط.ااة  إلكااه بطاافص عك ااق

ء كإلنابرة كلاذد يّاأل كلكوريادور وكض أ 
ا
إلى كل.فكا كلاكاأ كلّيطبول ساق

رت ننهن ب  بم  ف بّب نبت يّكن نت يبدن نال ه  عقأ نو لعلاه نبت  لدا نبت ي.كا

ة ن ااا ي.بضااالأ يف ن اااب نُااايطكع نت نقااااق يف نحااادهب  بننن.ُاااهأ باااكن عااادا

،  ا ا علاى كل.اور  طاأ  ن إيقب   شكيه تجاأة  ب   وإذكلُبعبت كلقفيبة كلقب  ةم 

 كنت ويبااب را باابلكال.
ا
أ صااورى ننثويااىركااف نت  مننااه سااوص يلي.اا ا إلااق

  ن وركئ ب يف رلك كللحظةم رعبلىأ بحبيه جكدك  نن ق نعفص ص حبال  كعيقدتا 
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 سبلم! -

 م عى كلي.ي ب

رق.بت لف  بب   .يو أ إحادكهّب نبنا  نبربلكاب كلياق  تيبربتنبت ثّة 

 ةملجفيدرعّل يف كل ُخة كلفوسكة  ن ك

  ُبء كلخكف! -

 ةمّو ا ر ا سبلم ب

افك  للعاو ة بشب وننب  - إلاى كلّ ازلأ  نعيقاد باأت كلولا   اب زكل  بكا

ء كلشابد علاى وسوص نقبل  عورك تورك  إذك  عور ب كنت الحيُب

 سبكل كلّثبلم

اة وكضاحة علاى  لبل  نبربلكبأ بكن كلجد وكلّزك أ ب ربِة صديقة  لمب  كلا

 سبلمم

كت أ لااد حكاكيمااب بكااددراااوت ذلااكون اا أ يف   أ ورببعاا ا هااق ببلااذا

أ  وت نت نلي.  إلاى كلاوركءأ باأت  طفيقق وحدد يف كلكوريدورم ثم شعفتا

 بعد رفياث  لصكفم سبلم لد الحت كنُحببق لبل نت يجكب نبربلكب

بكاال ساافور نبربلكااب كلغبلكااةأ سااوص ن يظفنّااب يف كألساا.ل ع ااد  -

 كلبب م

 ولع خطوكره وركئقم ن بعكد لبلأ ثم سّع  

وكل.ااى ع ااد بااب  كلّب ااىأ تولااف ن ااب قأ وجعاال ي ظااف إلااق ن رن ااق 

يكن رُاي طقبت  ال حاق بإلحاب أ ولاد كررُاّ  علاى للقبعك كن و و ركن 

 تّه كبيُب ة  يورافةم

 ننثفم ال نر ت نت نقاق  عى وليى  ّيعى -

 لبل بصوت   .عل  خ.كيم
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 لم نعلاأ بشقءم

نّاب يحاب  "نخابه كلصاغكف"نبت  .مو ى لق طبعىأ بوص.ق صاديقه و

نت يعب ل ق  كئّى   ذ نيب. صدكلي ب كألولىأ نت يكوت  ميّى جدك  ببليغكفكت 

 وعلاى سالونق يف كألياب. كل
ا
عصاكبة كألخكافة كلياق كلّقلقة كليق طافنت علاق

أ م  فرت اب  وت نت نشف  له شك ى على كإلطالق
ا
ولفبّب نبت  ن حقه علق

 ن وجمة نظفه على كألللأ نت نضعه بصورة  ب حصال  عاق   اذ لصبصاة 

 ركيب كألولى كليق نخذر ق ذكت صبب  إلى رببة كلبيوال رح  كلّطاف كلغزيافم

اد لا ا نت نخ.ا لك  قأ يف حقكقة كأل فأ ّا كتأ شاك ى لم نرع ق علكاهأ هاو ببلاذا

ى  ّب حدث نو يحدث  عقم تقد كعيدت علاى نت ّا نخارب نحادك أ نياى  ال  م

نبن  عاللياه وثكقاة باقأ بقصصاق كلشخصاكة كلّيعلاقاة بابلّفنة نو بابعي 

كل ب  كلذين نهيما بحكوكهتم  وت سبب  .مو. وناذلك بابعي كلحكوكنابت 

حكوكناابت نو حيااى باابعي كليااق نحبمااب ونوك،ااب علااى زيبرهتااب يف حديقااة كل

كليق نر.قدهب يف ن بنن وجو هاب نو نركهاب ببلّصاب تة  ان  كبء كلّخيل.ةكألش

نثاأ ببل اب  كلقافيبكن   اقأ  ال يعو  طبعى إلى نن اق ال ول  إلى آخفم هذك

يّكان نت  ال ر.بصكل هذه كلقصصأ كلوكلعكة ببل ُبة لاقأ ربلبكاةبل إلى نت 

هنااب ببُاابطة رحاادث يف  كخلااقم و اان ركااوت وكلعكااة  ببل ُاابة ل خاافينأ أل

خرب  كلطويلة نُبكى اذك كل او   ان كلعاللابت كالجيّبعكاة كلحّكّاة كلياق 

نعكشمبأ  اع كل اب  وكلحكوكنابت وكألشاكبء  ان حاولقأ ن ا  ن رك سال.ى 

ة  و نّاب هاقأ إلاى نب لاة  صعوبةأ وربّب كسايحبلةأ نت ننقال  جفيبهتابأ حابرا

 
ا
الرا  ال هق يف هنبياة كأل اف لصاص مشخص آخف  مّب نبت عزيزك  علق وال   ق 

قأ بل راعبش بكالا ر.بصاكلمب كلوكلعكاة وركاف كلوكلعكاة  ان  ص وال راصدا رالخا

 لبل شخص وكحد تق  هو ننب بطبكعة كلحبلم
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نبت سبلم كنتأ بكلا هدوئه كلّيوراف كلذد يبديه لقأ ي يظفأ نأنّاب بصارب  

  بغاق علكاه ب نابت ي لكعفص أعكدةب نبتدأ نت نلول له شك ىأ نلّة  نو حيى إشبرة  

 م  ن نجلقنت ي.عله 
ا
ون   نشعف بب ي بت نبكف له على إخالصه لق وخوته علق

ه  ّا  إلى  رجة نن ق ندت نل     ه ونض
ا
 نبربلكب بكن ذركعق

ا
لوال طقطقة حذكئ ق

 و بشب كليق ر به  إلك بأ عرب بب  كلجفيدةأ  ن نعلى كلدرجم

نن ق ن    ميّى  أ  ن نبربلكبأعفصلد لم ننن نعفص  ب إذك نبت سبلم 

ااع نهنااب  شاابه وكثااأيف كلّبضااق كلقفياابم لك  ااق ن اا   بااا  اان ننااه ناابت ييولا

أ  كرجالتاا  ك اافنة ذكت جّاابل   رُاايطكع نت رعجب ااق بُاامولةأ تقااد نبناا

أ على كألرلبأ نن ق ن كل إلى هذك كل و   ن كلجّابلم لام نشاعف  ونبت يظنا

 افورة رصاويب ، ااه باذولقأ ألن اق ببلعاب ةطبعىأ يف ندا يو.  ن كأليب.أ ب

دك  رّب ى  ن آركئاق بجّابل كلّافنةأ تأناب نسايطكعأ نحكبناىأ نت  ال ننوت  يأنا

نعجب بكلا ك فنة نصب تمب لّجفا  نهناب لكُا  رجاال م وربّاب لماذك كلُابب 

ييعلاأ اب بل باقأ نع اق  ال ن   نعيقدأ يف بعي كألحكبتأ نت جّبل كلّفنة

نرباكاه بحاذر  شاديد  يف ن.ُاقم  و يقلااب جادك   رهكاف جادك   نت جّبلمب شقء

ان كنحكابز سابلم لجّابل كلّافنة ركاف  ّا لك  قأ ببلّقببلأ ن  أ و ب نزكلأ نث

 اع صاديقيمب  ة نبربلكابعلاى  عاو كنت نناه ع اد ب وكتاأ نسيثنِ ولم م كلدكرج

ف باق  أ ببلدرجة كألولىأ بشبأ كلجّكلة جّبال   كرجى هق كألخفىأ إنّب تكا

ره لك  ب .ُهم البدا ننه كعيقاد تاورك  ننو  اقأ يف ولياق كلعصاكب كلاذد رصاوا

 هاذهيف  على طفيقيهأ لد نجد كهيّب بت  جّكلة  شا نة  اع وكحادة    مّاب

 كللكلةم

أ لااد  اااى علااى كهيّااب ق ب بربلكااب ننثااف  اان باااعة  لاام يكاانأ ع دئااذ 

و اافة   شاامورم نذنااف نن ااق  عوهتااب  اافركن نو ثااالث  اافكت إلااى كلُّااف 
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صطحبيمب  عاق إلاى حديقاة كلحكوكنابت  وت نت ننشاف لمابأ طبعاىأ عان ك

يف نحااد  عااى ر بول ااب كلعشاابء ذكت  ُاابء م وكلحكوكناابت كليااق نحبمااب ه اابك

افره   ُبءكلّطبعمأ نّب عز يمب إلى بكيقأ يف  آخفأ على طعاب. ساوردا حاا

ةأ نوصالمب إلاى   زلماب بعاد  ن نجلمبم  خصكصى ب .ُق ون  أ يف نالا  افا

 شابعفد كلعّكقاة كلّقكاادة إلاى جبنبماب يف ولا  تكاد  ان ة لقبئ ب لكاق نهنبي

ثام يا .قاه كل اب  عاب ة   وت جادوى يف كلشاوكر  ويف وسابئل كل قالم  إضبيف

أ  أ نهناب نبنا  رفحاب تعاال  بصادكليق نفجال  ماذا  بعد ذلاك نلااهتمّ ا

نلّاب  ميم ببأل   وكلُّف  نبن  رُيطكع نت رقااق  عاه نولبراى  ّيعاة 

ْين حقى  ال أ لكنْ كل.فصة س ح  ننثف  ن ذلكم وبدك كأل ف نّب لو ن ب لب ر 

لاوال جماو د كلدلكقاة  كلّحا . على كالسيّفكر بصدكلي ب على ذلك كل حو

أ طكلة شمفين رقفيبى ليطويف هاذه وإصفكركليق ن   نبذلمبأ بفتأ  كلُّي ة

لك كلجمو  بدا نت نبربلكب لد الحظ  ر الوم حبة لصكلصدكلة كلفصك ة إلى 

يف سلونق نلاه حيى ع د ب ن   نرحدث  عماب عان  يق ن   نبثامبكل بعّة كل

كلااذين جاافة كأل كتسااكبر ساابئققكلطقاا  نو عاان  ُااف   كفخولااد نو عاان 

لام م يبكعوت ل با كل.و نب بأسعبر  ابع.ة يف كلُبعبت كلّيأخفة  ان كللكال

   ان ندا شاقء  ننن نطّ  طبعى إلى كلكثكف   مبم  كئّاى نابت كلكثكاف كلّياب

أ تّب نبت يلز  ق وال سعك  إلكه ل م ن اب كألشاكبء كلياق 
ا
 فيبى جدك  يف عك ق

أ بكل لوكدأ نت نسبعدهب يف رأخكف ناجمبأ عب ة   نحبمب ونرعلاأ اب تأحبول

ة  ّك ةأ لكاق   ان رلقابء ن.ُامب بُامولة يف نال  ال نطول  دا
ا
ريُابل  علاق

ظافه  ان نبربلكاب نابت يف كلحقكقاة ول  ويف نل  كبتم لذلك تإتا  ب ن   نني

باذور  -ننثفأ ر اوزك  رُايطكع بعدئاذ  نت ر ّاو يف  كخلاق نبلباذور ال ر وزك  

وكلعكاااة  ااان  .ف كهتاااب كلخبصاااةأ باااذور  ااان طفيقيماااب بااابلكال. وكلي.ككاااف 
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بذور  ان وكالنيشبص وكلّشق وكالسيلقبء ور بول كلطعب. وروكية كألحال.أ 

ى كلياااق رّاااأل كلكياااب وشبشااابت آركئماااب و وكل.ماااب  ااان كلقاااابيب كلكااارب

كليل.زيونبت وكإلذكعبت ونعّدة كلصحفأ بذور  ن ال ببالهتب بأد شاقءأ 

بااذور  اان خوكطفهااب كألخكاافة لباال نت ر ااب.أ بااذور  اان ساالوك نعااابئمب يف 

كل.فكشأ بذور  ن كنح بءكت جُدهب وركبويفه وذركه و  حدركره و غبئفهأ 

نببهيمب وخ.ة   مبأ بذور  ن  بذور  ن نذببهتب كلبكابء وكلُو كءأ بذور  ن

ننثاف  ال رال،يمب ورببئمبأ بذور  ن رليمب وشفكسايمبأ باذورأ باذورأ باذور

 ن باذور  قصاو ة ونصاف  قصاو ة ورباع  قصاو ة وركاف  قصاو ة نبادك  

كمبأ يف  كخلاقأ علاى  ملاق حياى  ّا نبن  نبتكة ببل ُبة لق ألت نسي بيمب ونن

دم ركاف نت إصافكرهب راافوى وال ال يف لصاة حاب  عماب نجدا نعاكش  راشابه 

كاة كل بعّاة  ال على نت ربدد  اب ياوحق لاق باأدا كسايجببة لجماو د كلّيخ.ا

نأنّاب لام نعاد على  دى شمفين جعل كسيّفكرد ببذلمب عب ى على روحق 

له ننثف  ن ذلاك ّا ر.صال بك  اب بادا  ان  ُابتة  آ  اة   ال تكابت ملب رك  على رح

بِْل ب بسفعبت  ب  م ،لاا  رؤييماب يادنب علكماب شاك ى تشاك ىوكع هاب  عاىوجو ل 

ب نيباااب ل كلكلّااابت كلطكباااة كلّيدكولاااة ون ااارُاااعدا طبعاااى يف ند لحظاااةأ 

 
ا
كلصااحة وكلّاازكج نلّااب كليقك ااب كلحاابل وعاان كلخبلااد وكلُاادكل كلفورك ااق

ببلّصب تة كلّحاة يف نوريدوركت كلصاحك.ةم بعاد ذلاك نصابح ب نكي.اق 

 در كإل كبتمبيبب ل كليحكة وكالبيُب بت كلربي ة ل

 وصاديقيمب  بشاببعد نت ،مافْت  إلكمب هذك كلُّبءأحكن لدا  ق سبلم 

بدك لقأ  ن نربة صاورهأ نناه لام يكان يعلام  اب نابت  أ ب ى كلجفيدة  ن بب 

أ  حدث بك ق وبك مب لبل سبعة شمور نو ننثف بقلكلم لكنا  ب صد  قأ ع دئذ 

ف  بطفيقة  بدت  عمب نأهنب نبن  ريذنا
ا
 ما بصعوبةنهنب نظفت إلق
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 ةمجفيدع دنب يف كل  فة نو  فركننعيقد نن ق صب تيك  -

 لبل م

رشاق لماب باأد  ع اىم  ال هززت رنساق بصاورة  أ إنّب بكلّة علاألم ن

وذنف للُبئأ كسم شبر  لم نسّع به  ن  كسيولف سبلم سكبرة نجفةوحكن 

قم نجل  إلى جبنبمب وصديقيمب يف كلّقعد كلخل. ال على نتحفص ا أ لبل

كلّقعااد كأل ااب ق وحاادد إلااى جبنااب كلُاابئأم  رع ا إلااى كلجلااو  يفسااب

ع أت سبلم سكجد  اب يقولاه لمّاب يف كلطفياأ  اب ك. صاديأ ب يف ن.ُق  ا رذرا

أ يف نت  ااب  تع ااق إال متااوق ذلااك نبربلكااب كلّكشااوص وصاابحب كلاادعوة

رربياق باأت نخيلاق يف كلّقعد كأل ب ق نابت وحدد إلى كلجلو   كلحقكقةأ

أهناب لام رلياأ بصد ة كليق شعفت اب ع د ب ك اعا  نبربلكاب كلب .ُق ألهام 

حبول أ  اب  م"ةلجفيدع دنب يف ك فة  نو  فركن "بق يف كلُببأ إال ببلّصب تة 

ازك   ن ك  قأ نت ننقطع عّب نبت يحدث وركء ،مافد يف كلّقعاد كلخل.اق  فنا

 م لام ننان ن كاازأ طبعاىأ شاك ى  حادا ك  يفتقا  نظفد على كلزجبج كأل اب ق

تكلشوكر  كليق نبن  كلُاكبرة رخ لمابأ  ّا اق نأنّاب نت نناوا ندا  وال نابت يم

ر عن كلجمة كليق نّاق إلكمبم ن   نحصف ذه ق يف شقء وكحد تقا   رصوا

هو نت نتمم إنكبر نبربلكب للقبءكر ب كلُببقة بّعزل عن رأثكف صادكليق بُابلمأ 

ك كللقابءكتأ وبّعزل  نياى عان راأثكف خكبياق كلخبصاة كلياق آلا  إلكماب رلا

وإذ كللكلاة بّادة طويلاةم  هاذهنن ق ن   لاد رجبوزراماب لبال  وكليق كعيقدتا 

حبولاا أ  ااب أ نبكاافة ب ااب بُاافعة كليااق كنعط.اا كلُااكبرة  تجااأة   ااع  ِلاا ا 

أ كنت  بربلكب يف ن.ُقم تّاب نابت يقلق اق ل كإلسبءةإلى  ننزلأ ال نت كسيطع ا

كلُببأ  عمبأ بل تماما  خبصكل لم يكنأ بأدا حبلأ كالنيقب.ا   مب على تشلق

ننكافت  عفتياق  بنهنا ثام ،  ا  وكتعمب يف  ب لبليه لق على بب  كلجفيادةم 



99 

كت لكاق رحّكاه  ان ندا حُبساكة يّكان نت رعفلال  كلُببقة ن ب. سبلم ببلذا

اة باه نفجال يف هاذه كللكلاةم  ّا لام نسايبعد  شبعفه نحوهب يف حبل نبن   مي

اة باه شاأت نُابء ركاف طبعى ّا للاكالت يف  ب اى كلجفيادةأ تماو  نت ركاوت  مي

و اكبصأ ووكض ن بفرم  يبهة عاللبره  اع كلجا   كللطكافم  رجل وسكم

نهنب نبن  رعفص نياىأ نّب رعفص كألخفيابتأ نناه يّكال نثكافك  إلاى  بدا  وال

كل ُبء ذوكت كلجّبل ركف كلدكرجم وهاذك  اب نابت يزياد  ان وعاورة طفيقماب 

آتأ  ن رربيمب باه  ب ك ا  ك افنة ذكت كللكلة ويابعفأ يف  هذهإلى للبه يف 

م كلّببشاافة هبرااكهيّب   فناازن عاايبعاادهبأ نظفيااى علااى كأللاالأ  جّابل  كرج  

أ  ااب ناابت يّكاان نت ياااكف سااببى وكلحاابل هااذهماابأ لز و اان ثاام لاام يكاان ي  

عوكط.ااه نحوهااب توجاادت ن.ُاامب ر كاافأ رلقبئكااىأ  عفتيمااب  .يكاافك  ليجديااد

كإلساابءة  أ يف كلحقكقااةأم ركاان رقصاادتإهنااب لاا هكااذككل بتلااة بااقم وكلُااببقة 

لّشبعفد كلّبضكة نحوهب بقدر  اب نرك ت إزكلياق سال.ىأ نعقباة  حيّلاةأ 

ماابم ثاام إهنااب لاام ر كاافا يف كنت يف سااعكمب إلااى رجاال آخااف رفيااده أ وهااذك حقا

 علكمبم ال لمب أ يف رقديفدأركببق بل يف حاوردأ كأل ف كلذد نبت ياحُب

ال ا إلكاهكلّع ي.ُاكفهذك كل ن  أكنيظفتا   أ نت وت ع ابء قاول كلاذد روصا

صد يق  ن نلّبت نبربلكبأ ركاف نناه لام ياِزْلماب لألسافم  على كل.ور آثبريزيل 

ثم خشك   ن نت لجوئق إلى هذك كلي.ُكف نبت  ن باب  صاْفِص كنيبابهق عان 

 ابذك لاو نت نبربلكاب  ننثف كحيّبال  ونشدا لفبى  ن كلحقكقاة: لد يكوت ر.ُكف آخف

 ان باب  كلحافص علاى إبقابء  اب حادث بك  اب كلُببقة بق  مبفتيلد ننكفت  ع

وه ااب كنيبماا  إلااى نت كلُاابئأ ناابت ياادخن إلااى  كنخاافينم نصااببع بعكاادك  عاان

كعيقادت تاورك  نت ناربة  ثامجبنبقأ تعبافت له عن ضكقق كلشاديد  ان  خبناهم 

نال ق يف  خبطبيه نبن  عصبكاة بعي كلشقءأ تبعيذرت   ه يف كلحابل لبال 
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أ ركف كلقلكل  ن سبئقق ساكبركت نت يكشف  أ عب ة  ما
ُِ لق عن كلخشونة كليق ر 

كألجفةم بعد ذلاك كلي.ا ا إلاى كلاوركء ربّاب ألعافص  اب إذك نابنوكأ يف كلّقعاد 

ت  به  اع كلُابئأم نبنا   بشاب رقاول  أ لد الحظوك كلُوء كلذد رصفا ا
كلخل.ق

 لُبلم شك ى لم نسّعهأ 
ا
 نبربلكاب وخكال لكن عك ق

ا
لاق تاورك  نهناب  ولعيب يف عك  ق

ااد لااق عك بهااب خ.اانبناا  ر ظااف إلااى لااذكلق لباال نت نلي.اا م ثاام   ا  اان نت ردنا

كلجّكليبت كلّعبافربت كنت صحة  اب كت ضاياه لبال للكالم ون ا  ن رك رّب اى 

علااى إبقاابء  ااب حاادث بك  ااب بعكاادك  عاان نصااببع  نت  جاافا  كتاا كض حفصاامب

ياكن إذك رااع خطااكن إنّب نبت يع قأ ببُبطةأ نهنب كنخفينأ  ركاف  افئكاكنأ سافا

كل. ة كليق عش بهب  عى لبال شامورم وباذلك تإهناب ص ا كليعبكفأ رح  نهّكة 

د ْين يف  ردنا  صافٍّ على نت شك ى ثّك ى  ش نى  ب يزكل يجّع ب وياع ب وحكد 

هاذك  ونبت يّكان قببلم  صفٍّ بك ّب ياع كنخفين نلامم يف  حيى كنت وكحد

إنكبرهاب  ي.اق بقأ رلقبئكىأ إلى كعيبابرنت  أى كل مبيةإل أ لو سبيفرهكالت كض

بعث عاللي ب  ن جديدم  ب نبت ل ب  إلى كسيعدك     حُوبة  بدلة  عفتيق إشبرة  

كتم نشاح ا تاورك  عان عك اق  سكثقل علاى روحاق حيّاى يف هاذه كللكلاة ببلاذا

نت نبربلكب كلجّكليكن كلّعبافركن وعدت ننظف إلى زجبج كلُاكبرة كأل اب ق لبال 

دك لق ندا تكافة نو هابج  نو إحُاب  م حبولا  جبهادك  نت نبادو هب ئاى ردنا

وال نبت ي بغق لاق نت ننا ث نصاال  يف ،افيف رّب ىأ نّب لو نن ق لم نن ثأ 

ىأ لبال لحظابت حياى ولاو نابت صاحكحى ض  ف  ركاف  مكلفكهنأ بّب كت ضياهأ ع 

وياةأ تقاد ،الا نن ق لام نعافصأ يف كلحقكقاةأ نكاف نرخلااص  ان نحببكلاه كلغب

 حيى رول.  كلُكبرة ب ب تجأةميحو. يف رنسق 

لنبن  كلجب ة كلعفيااة كلياق  أ ولعال رطوباةرفجا
ا
  اب تكماب رفيباة علاق

 نبن  ردلا على لفاب  ن هنف  وسكوميف هذه كلّ طقة كلّلّوسة  كلطق 
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شّبلمب بك ّب نبت سبلم  إلىيّكن نبربلكب وال  إلى ال نلع ال حبول  نت

و اع وصاول ب إلاى نبصكة شبر   تفعاق هاب ئم   ن طعم لفيب يقو نب إلى 

ث ب لِلحظبتأ سبلم وننبأ ل ُّ  ل بربلكب و بشب ببلدخول لبل ابم ولاد  بببه رفيا

أ نت ننظف إلى وجماهأ ت.وج ا  بأناه نابت  رُ اى لقأ لبل نت نيبعمّب  ببشفة 

 حبجبكه  ثل ج بحكن صاغكفينم لام
ا
ق بق ولد ضكاأ عك كه ورتع طفت ق  يحدا

نتمم طبعاى  اب نابت يع كاه ببلااب م ركاف نناه رافك لاددا كنطببعاى لويااى باأت 

 نت نقااق ولياى  ّيعاى "وجو نب  عى يف هذه كللكلة لن يكوت تق   ن نجل

نّب لبل لق ن ب.  ب ى كلجفيدةم لقد نبت كنت نلف   اب يكاوت إلاى  "ننثف ال

ى كإلحجاب. ع ماب بخطوة  لم يعاد لاب رك  علاع د ب يوشك على كلقكب.  شكله

 ننثف  ن ذلكم

بدت كأل بنن يف صبلة كلّطعام كلوكساعة  شاغولة نلمابأ ربّاب بُابب 

أ بيادوزنوهن يصدروتأ بآالهتم كلياق كإلنبرة كلخبتيةم نبت بعي كلّوسكقككن

كلجّبعكاة تاوق كلمّمّاة  .مو ى  شك ى اكفر ال  يقبطعة ة  بيور ى نصوكر

باثا ا  م ،لل ابكلّطعام كليق نبت يحدثمب زببئن كن ع اد  ادخل كلصابلة حياى ي ل 

ي ب نب لة  ن بعكدأ تبل ب    ابم نشبرت ل ب نت نيبعماب و شا  ن ب  اب يف  لّح 

ج بكن كلطبوالت كلّشغولة حياى وصال  ب اب إلاى طبولاة شابرفة  خ ا  يعفا

 حلبة كلفلصمعن بعكدة جدك  عن كل.فلة كلّوسكقكة و

 مجلُ  نبربلكب وصديقيمب  بشب  يقببليكن

نبت نلاف    اق كلذد  أسبلم إال نتنت نجل  إلى جبنب  بشب  نر ت

 إلى جوكر نبربلكبم كهأ  ب كضطفا إلى كلجلو سبق ق إلإلى كلّكبتأ لد 

زك  بص.وص   يظّة  ن ثّبر كل.فكولةم  نبت رطبء كلطبولة كألبكي  طفا

ص سابلم بّاب  سألي ب كل ب لة عن طلببر بأ توكتأ كلجّكع علاى نت ييصافا
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أ  باادئ ااأ يخااصا كىأ كلّقاابالت كلباابر ة كليااق يحُاان كنيقبءهاابم ن ااب  ااب ييعلا

ببلّشاافوببت تقااد كل حاا   بشااب نت نشااف  كل.و ناابأ  شاافو  ساابلم 

 يُايّزج 
ا
كلّ.الم وكتق  نبربلكاب علاى كلا ك  صاديقيمب ونظاف سابلم إلاق

لك  اق  أيف نال كل.صاول  بكاذ كألحّاف كلّازا ل كلرنيقم نبت يعفص نن ق نتاا 

ادنياى ونسيّيع به دا  شفو  آخفنشف  نسيطكع نت ن  ان نن اق  م وإذ رأنا

زجبجة    مب وبعي كلعصابئف إلاى الئحاة  أ نضبصنع ض على كل.و نبلم 

 مكلّقبالت كليق طلبمب

ناابت يغبلااب ن.ُااه  ساابلمشااعفت بااأت بعااد كنصاافكص كل ب لااة  ببشاافة 

يخافج عان نكبسايه كلّعماو ة  عاقم نأناه لام يعاد يحيابج  ال بصعوبة لكق

له بق بغي كل ظف  كنت إلى أ   ق لكق ي بلش  عق  ب يدرا ندا إشبرة أ نو إذت 

 عن وجو  تيبركن رجبلُابن ب  عاى ألول  افةم نابت يادرك جكادك  طبعاى نن اق

بىأ ولو  ن لِب لهأ بشف  ندا شقء  خبص  بق  ب  ال طبل  ل نت نجد ن.ُق  ا نتاا

ر نأنّاب  يظالا  ال نت    ك ي عا ا عان كلّباب رة إلاى ذلاكم ركاف نناه لاد لافا

 كيف كلكدين ن ب. كلّصبئب كل.ظكعة كليق نابت ييخكال اق نوكجمماب وحادد 

وكليق لن ننجو   مبأ نّب نبت يّكن نت يعيقدأ  وت يد كلُّابعدة  أ  ذ نيب.

هب ببلشاكل  ا كنت ش  ا ن. نبك م لكْن نبت علكهأ لكق يّدا
هب إلق كليق سكّدا

كل.ظابئعم ونابت هاذه طبكعاة  كأل ثلأ نت يعفص   اقأ لبل ذلكأ شك ى  ب عن

أ يف رلااك م ثاام إن ااق ن اا   ليبثااىيدساا. ق نن ااق لاان نحدثااه عاان ندا شااقء  

أ طكلااة كلولاا أ عاان  فكلبااِة  ال أ بجااوكرد ل بربلكاابم ن اا كللحظاابت نناافا

ااة نبتكااةأ  وت نت نر.اال لحظااة  وكحاادة عاان   شاابعفد نحوهااب وضاابطِمب بدلا

لحظابت  سابحفة  لديّاة  ن ا  لاد  قبو ة  اب نصاب  ييادكعى يف ن.ُاق  ان 

عشاايمب  عمااب لباال شاامورم نّااب ن اا  ناباادد ركااف  للكاال   اان كلشااجبعة يف نت 
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هاب كلّيااوا  كلاذد نحببياه  كئّاىم و اب  لأ  وت ربعابت خطكافةأ عطف  ّا نرح

عان نأنّاب نرولااف  ال ن ا ن   ألسيمكنأ يف كلول  ن.ُهأ بأن.بسمب كلياق 

ة إحُبسق  ُمب  ن شدا  مق   ببقفاكلّفيب ر .ا

ث عن نت  طفك  شديدك  سكمطل يف ول   ياأخف  كنتنبن   بشب  ريحدا

نجاد ساكبرة نجافة رقل اب إلاى بكور ابأ ونن ابأ لاو ن اب  لان ن هذه كللكلاة ونن اب 

 ن كلّطعم   بخفجلأ نصب  ببلرب  ال نتعبللكن جدك  وحفيصكن جدك  على 

علاى حادا   ب لان نكاوت عابللكن جادك  لحُان كلحاتأ ا م لكلبل هطول كلّطف

أ وساوص كلُامفة ويشجع على كلبقبء حيى هنبياة ه ب لطكف بلجوترعبكفهبأ 

يصب  ننثف لطبتة بعد لدحكن  ان كل.و ناب وجولاة  ان كلافلص وكلّوساكقب 

 مموكلصخب

ثفثافة رصاغق إلاى و أسكجبرة  نخفجيمب  ن حقكبيمب نبن  نبربلكب ردخن

ألث اابءأ نت ن اا  نحاابولأ يف هااذه كوعاان كلطقاا  وكلاافلص وكل.و ناابم  بشااب 

نلي.  إلى يّك ق حكث نبن  رجل م لم ننان نجافؤ علاى ذلاك يف وكلاع  ال

 
ا
يف  نضاّنأ إت ولعياب ن   نأنّب ال -كأل فم نأن ق لم ننن وكثقى رّب ى بعك ق

ةأ نت ال رشكب لمب بّب لُ  نعلّاه وال نلافا باه وال نلصاده  ان  عك كمب هذه كلّفا

رلاببيق كلصابر ة علاى ن.ُاق كنتم كلّشبعف وكألتكبر وكألخكلاة كل.بلياة  ان 

ن ا  نهتكاابأ ونشاجب ربّابأ نت ركاوت نبربلكاب  اب رازكلأ ببل ُابة لاقأ نأن ق 

يلز  اقأ  ك فنة  نسيطكع نت نحلم اب ونعبا  ن نجلماب يف ندا لحظاةم ونابت ال

 بت يمّ ااقبااأدا حاابلأ نت نرحقااأ  ّااب إذك نبناا  نااذلك تعااال أ تكاال  ااب ناا

ااك بااه بكاالا لااوكد كلعقلكاا ُا نااةأ يف هااذه كللكلااة خصوصااىأ ونرّ در  ّا  نتة كل

 كلُّبتة كن  ة كلفكسخة كليق تصلي ق ع مب   ذ شمورميف ن.ُق خلخل ري ال

ّب.م -  سوص نذهب إلى كلحا
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أ  نط.أت سكجبرهتب يف كلّ .اة وهنا م وبك ّاب ثم لبل  نبربلكب تجأة 

ّال عفبة  عدنكة رحكليقط  حقكبة يدهب وكبيعدتأ نبن  كل ب لة لد عب ت ب

 طلببر بم

 هل رفربوت بشقء  آخف؟ -

 كل ب لة بعد نت كنيم   ن تفش كلطبولةم رُبءلْ  

 الأ شكفك ! -

ر ات  بشبأ وهق ر ظفأ بّزكج ركئأ وكض أ إلى كلصحوت وكأللادك  

نت ساأل  سابلم  ثام  اب لبثاْ  م وكلزجبجبت كلّي وعة كلّفرابة على كلطبولاة

ب سك.عل ب .ُه يف آخف كل ّا يحّال  ظلاة  عاهم وإذ هازا لماب  ال  اب ك. ُامفةع

رنسهأ يف إشبرة  نأنّب إلى ننه ساوص يُيُالم للّطاف كلشاديد كلاذد نبنا  

 ريخكاله يف رلك كللحظةأ ن،مفْت يف كلحبل  ب يشبه كبيمبجى خبصى ووعدْراه

م نلّبهتاب وراادلاعمبأ نت  ادت لاقأ وهاق را غا بأهنب سيشابرنه بّظلايمابم ثام ننا

ولن رحّك ب  ن كلبلل يف نال كألحاوكلأ كلقوية كلّظالت سيلعب اب كلفيب  

 ملبل نت نصل إلى نلف   حطة   ومجدك  ألن ب س ّشق  ُبتة طويلة 

نبت سبلمأ يف هاذه كألث ابءأ لاد شاف  يّاألأ باب ء  وصاّ أ كأللادك  

كلصغكفة ببل.و نب وكلكدو  كلكبكفة ببلعصبئفم ونبتأ  ن ول  إلاى آخافأ 

ة رن   خ.ك.اةم ركاف نت  ياشعف  بشب بإصغبئه إلى نال مب  نو اازا
ب ظفة  سفيعة 

 ال حهأ نّب بدت لقأ نبن  ر ما عن ننه نبت  ب يازكل يوكصال كلي.ككاف بكاد 

 يف هاذه كللكلاةم و اع كنيمبئاه  ان  الء 
ا
هب إلاق كلُّبعدة كليق يصفا علاى  ادا

كأللدك  وكلكدو  وإعاب ة رفركاب بعاي صاحوت كلّقابالت علاى ساط  

 جلُ  إلى جبنبق  ن جديدمكلطبولةأ عب ت نبربلكب و

ق نلامبم  سب  صّ  لصكف عب  يف نث بئه عطفا نبربلكب يياوا  يف حوكسا
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أ و عبناابأ 
ا
ثاام رتااع ساابلم لدحااهأ وهااو يصااوا  عك كااه كلقلقيااكن علااق

بصوره كلببرييوت كلجّكلأ إلى نت نشف  نخاب لقبئ اب كلاذد راما كلكاو.  وت 

 رحاكف  ُبأم

 رتع ب نلدكح ب جّكعى وشفب بم

دك لق نت لدى  بشاب كلّبيمجاة  اب نبنا  رفياد لولاه كنتأ ركاف نت ثم ب

 سبلمأ كلذد نبت يّأل نلدكح ب  ن جديدأ لد سبقمب إلى كلكال.م

 لّكصك  جّكل! -

م  لبل لق تجأة 

بقّكصق ب.اول ،بهفأ ونبت طبكعكاى ببل ُابة لاق نت تورك  رّعا ْ   بشب 

 جافا  لّاكص باوبلكن  يظمف على وجممب بعد للكل شقء  ن كلخكبةأ تقاد نابت

ثم رربْ  نأنّب بأت رعفص  ب إذك نبن  نبربلكب رفى تكه  ب م  كننب اق عب د بلوت  

افركنم ولاد وجادرا ق  ُِ يدعو إلى كإلعجب  حقىأ تبلي.يا  إلكماب بعك اكن  اُي.

ر لكق نسّع رنيمب بقّكصاق  عمب إلكمب رلقبئكى ال نلي. ا  أ بال ربّاب لكاق نرحافا

شعفهب كلقصاكف   ُادال  علاى  لم يعدننثفم   ن رهبة كل ظف إلى عك كمب ال نخكفك  

 وجممب نّب نبت علكه لبل  خول ب كلّطعمأ تقد نبت كنت  شاكوال  إلاى 
ا
جبنباق

 كألعلى  ن كلجمة كلقفيبة   قأ  ب ن،مف لاق  ال حماب بصاورة  نوضا م نبنا 

ف به بصاوت  ُاّو م نأهناب  كنت  شدو ة  نحو سبلم ر يظف   ه نت ييببع  ب ي.كا

اات جّلااة رب اااة  فكوِ نبناا  رعلاامأ  ُاابقىأ عب ر اا رااة حااكن يفيااد ه يف رل.ا

أ ببلكال.م ولعلامب نبن  روشك نت رُي.ُاف   اهأ  ان باب   كالسي.بضةأ بعدئذ 

كسيدركجهأ عن  ب نعجبه يف لّكصق على وجه كليحدياد لاوال نناه راببع نال اه 

ياة ورلكقاة نصاببع يدياه  نبنا يف آتأ تكّاب   ن رلقبء ن.ُهم نبن   ال حاه جدا

 على كن.عبل   عيدل   ابوطمردلا ة كلقلقة وعك به كلّيولادربت ببلذنبء وكلّو ا 
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عاان ذولااق  طااويال أ نّااب لااو ناابت يح.ظ ااق عاان ،مااف للاابأ رحااداث

ولاد وكهيّب ب  ونسلوبق ببلحكبة وطفيقيق ببل ظف إلى ن.ُق وإلى كنخافينم 

.ا ض نت نبربلكاب و بشاب  ان كل اب  كلاذين ينابت كنت ننهأ لُبب   بأ  خكال لق

رباايّكاان نت ياُااك وك تمّااق يف لقاابئمم كألول  نت يصااوا  وجمااة  نأنّااب قأ تقاافا

ّا   نظفهّب بق سل.ىم ولعلاه نرك أ يف كلول  ن.ُهأ نت يُيعكدأ بكال ه كلّيح

لة كليق رزعزع  يف عك كه  ونابت يادلال  يف كأليب. كألخكافةمع قأ صور  كلّ.اا

ن ب  ابأ بحاوك ث و وكلاف نابت  نابت يفساّمبأ كلياق خصابلقلكاة على  صادك

ن اك  عدة ن   لد شبهدك  علكمب   ذ وصولق إلى روسكبأ  ع نن ق يف كلوكلع 

 نتجفيادةم لاذلك كلس وكت لبل نت نرعفص إلكه يف 
ا
ذنف ران نابت  ُايحكال  علاق

 إنابت ي ُاب  ثام إناهنل كألحدكث كليق جعل ق نعكشمب يف حديثاهأ 
ا
 ىنحكبنا لاق

ىأ ببل ُابة لاق  .مو اكسايث بئكة لام ن افا ااب علاى كإلطاالقم نابت شابه  وكلف 

ق اق ن ا  نحيبجاه يف هاذه كللكلاةنت جمله كلياب. بّاب طبعىأ  كنت  لاد جعلاه يل.ا

م للقه  ة ن شدا  بأحُن صورة لببلة لليصديأ
ا
ولد نبت نأنّب يعفص جكادك  علق

يف  أسااكف  كلشخصااكة  اابن ب  يااديفنكااف ييحبشااى كلولااو  يف كالبيااذكلأ وهااو 

ص اااب بِ  أسااورية وروسااكب ااة  وييصاافا  لاام يكاان ياا   م وذوق  التاا  وطاللااة   دكلا

 ان  ةصكل لديّبعلى ر.جديدة أ  دروسة  نأنّب بع بية   ُبقةأ ضع لُّبت بو

بعاي  ي ياز  ونحكبناى نابت ملاه ذكت ياو. بن   لد روييم ط.وليق نو  فكهقيق

  ب ن سكبلمهذه كلي.بصكل 
ا
أب بأياعموكألصلق يف  دلاِة صابئغ  وِحاْفِص صاديأ 

ا باعدك  ننثف  فحى وشغ.ى ببلحكبةم ونابت 
سكبق  آخف  ن حكب  لكق را.ق علق

ااه كنت لااك  كإلخااالص للحقاابئأ كليااق جاافت يف  ّا وكضااحى رّب ااى نت  ااب يم

حكب أ بل نت يق ع بأ ننب ونبربلكب و بشبأ بصور  كلحكوية كليق نابت يُايعكدهبأ 

 يهأ ويفيد   ق نت نعو  إلكمب يف هذه كللكلةممعلى طفيق
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،لا  نبربلكب ريببع نال. سبلم ببهيّب.أ بك ّب نبن   بشب لد بدنت رعباف 

 
ا
عاان شااعورهب ببلاااجفأ تقااد صاابرت رحااكا بظ.ااف سااباببيمبأ بشااكل آلااق

أ 
ا
زكل إحدى ثّبر كل.فكولاةوعصبق علاى رطابء كلطبولاةم لام رُايطعأ  ةّطافا

كليق نبت يفسّمب سبلم وبكن صاور   ةّشفل  كلنأنّبأ نت رطببأ بكن صور

ّا  لباكة كلكب دة كليق نبن  رفكهب ن ب مب على كلطفص كلّقببل  ن كلطبولاةم كل

علاى كلحكابةأ رُايطكع يف ندا  ونبن أ  ع رلقبئكيمب و زكجمب كلّف  وإلببلمب

أ لحظااةأ  رتا أ نو حقكقااقأ  صااط ع   نت رقاابطع نااال. ساابلم بثاابؤ   نّااب لاادا

بااة  ُااّو م ون اا  ة تعلااهأ حيااى ولااو نبناا   مذا أ نبلعااب ة نعاافص نت ر ا

ر اذ علكاه  زكج شببة لم رذنب عّلكاى بشاقء أ ولو للكال أتُوص ركدا م رادكخ 

م  وكتااع ساابلم حقااىناابت  اان كلغاابن لقااد  رعفتمااب  ال أ كليااقنت رطبلبمااب بااي.ما

د طويل  حديث لالسيغفكق يف  نصال أ  جدا
ا
يف ول  نبن  ريمكاأ تكه ألت ع ق

ببُابطةأ ناأد  بّقادورهب و ان ثام نابتسمفة   ّيعة  يف هذه كللكلةم  رقاق

إذك شاعفت باه إنُبت يجل  بكن نصدلبئه يف  طعمأ نت رعبااف عان ضاجفهب 

رصغقأ إلى  اب ياقابل  ال وليّب رشبء وريكلم بّب رفيد  يى رشبء ورصغقأ نو

أ لبال ندا شاخص آخافولاد  حول كلطبولة  يى رشبءم ا
أ نت طبعاى نابت علاق

لبال نت  أطفيقاة لبقاة لادر كإل كابت ر تورك  إلى إسكبت صديقق سبلمأ بنبب

 يفرب به نحدم ال ن زلأأ  وت نت نقصدأ إلى سوء تمم  حيّل

 ااد ت ياادد تجااأة  إلااى لاادحق ورتعيااهم ثاام  عااوت كلجّكااع إلااى نت 

 كلجبلُيكن إلى كلطبولةم .يبركن كلجّكليكننشف  نخب كل

 شفب بم

أ بك ّب بدنت كل.فلة كلّوساكقكة بعازص ثم  أل سبلم نلدكح ب  ن جديد

 منر كة ركلصة
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هني نثكف  ن كل ُبء وكلفجبل يف كلصابلة  ان ن ابن مم وكرجماوك إلاى 

ى نأنّااب نت ر اااما إلااكمم  بشاابأ ت مااا   اان يولعااوناابت  م حلبااة كلاافلص

 كبهناب ببل.عاالأ ولااد نزكلاا  كلّوسااكقب  اان وجممااب نثااف سااكف  كلّاااجفةأ 

م ،لاا  ر ظاف إلك اب بعك اكن ط.ولكاة  شبنُاةورسّ  على شا.يكمب كبيُاب ة 

 بيمجيكن ور يظف نأنّب نت ن مي  عمب ل  طلأ حّكعى إلاى حلباة كلافلصم 

ب تمّ  نت نحادك    اب لان ييحافك  ان  كبناه ر بولا  ّا  ان علاى  لادحمب ول

 أ شاافبيه وحاادهب كلطبولااة
ا
ذ  كحي.اابلق ثاام  منخبااى علك ااب وت نت رقاا   بيلااذا

 بلمجة  ُفحكة  فحة:كلي.ي  إلى سبلم وخبطبيه 

أ لك  ااق رراام نت كلفجاابل ياادعوت كلُااكدكت إلااى كلاافلص عااب ة   -

 سبلم كلعزيز إلى  فكلصيق! يب ن عوك

 هني سبلم  أخوذك  نأنّب بّزكجمب كلطكبأ وركتقمب إلى حلبة كلفلصم

نأهنّاب و ع كبيعب هّب هبل ق تاورك  نن اق لام نعاد نشاعف اّاب  طلقاىأ 

نااال كلجبلُاااكن  نيكّاااة رّااافْت ة هال كااااة يف خل.كاااابلّحاااة بصاااف كنااادرّب 

كلطابوالتأ  نكلحبئّبت يف كلّّفكت بك كل ب التو وكلجبلُبت يف كلصبلةأ

 متوق حلبة كلفلص وكلفكلصكن وكلفكلصبت وكلّوسكقككن

يف  رّب ااىنشااعف إال بااق وب بربلكااب  يجاابورين وحكاادين  ال  ا نصاابح

 مكلوكسعة نلامب كلصبلة

   كليحفيفم  ذ يو كن ذهب  إلى  كيب رئك -

كلدكت اة كلياق نحبمابأ كلُّاّوعة بب رر ق نبربلكب ببلكال. بيلاك كلطبقاة 

 ليشجع ق نأنّب على كإلصغبء إلكمب إلى كل مبيةم

نهنام لطعاوك  تاورك   بادك لاقأ ولاد نبت ع د رئك  كليحفيف ضاكوص -

 يببعياااه  لبااال ،ماااورد يف كلغفتاااة وال ياااو اوت  بااادوءك  حاااديثى 
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  م لكاانْ بحاااورد
ا
رئااك  كليحفيااف  عااد نت ساالاّ أ بناابت علااق

ننيظاف ريثّاب يقلنبماب ويا ك علكماب  أ نتكألوركق كليق ن   نحّلمب

ولكااق نرخلاااص  اان إحُبسااق بثقلااق م رولكعااه نّااب ي.عاال عااب ة  

نبنا   لقابة علاى ساط   جلاة كلوكض  علاى ضاكوتهأ كليقطا ا 

حمبأ وننب وكل.ةم ثم لبال نت نخافج  ببشافة    كيبه أ وصفتا نرص.ا

اع كلورلاة كألخكافةأع د ب نابت رئا علاى  لّحا  ك  كليحفياف يولا

 فساو ى يف لوحاة  نابت -رجال  يشبمك نثكافك   إحدى كلص.حبت

م رفياثا  " يجاول تاوق بحاف كلاابب "نيب رحيمب بخا  صاغكف 

لاالكااق نوليااى إضاابتكى للااكال  جاادك   نعاادتا ه علااى عجاالم ثاام رأ ا

 خفجااا وحّلااا  كألوركق  ااان جدياااد وكلّجلاااة إلاااى  كبهناااب 

 ممبُفعة

 لدحمبم فتعصّي  نبربلكب باع ثوكت  لبل نت ر مث

 هل رشف   عق؟ -

 سألي قأ تفتع  لدحقم

 بصحيِك! -

م  لل ا

 بصحيك! -

 لبل أ وشفب بم

للّشبهد  ع ننه  يشبمك نثكفك  يديف ،مفهكللوحة كلذد نبت رجل  -

م بدك لقأ  ان هك ياه كلعب اةأ نناه نبت يشغل كلّكبت كلّفنزدا تكمب

ع عشف وربّب كلثاب ن عشافم لام يكان ،مافه رجل  ن كلقفت كليبس

يشبه ،مفك وال رنساه  ان كلاوركء يشابه رنساك وال نلبُايه رشابه 
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نلبُيكم  ب نبت يشابمك تكاه هاو نناك رُايطكع نت راديف ،مافكأ 

نن  نياىأ ورقف يف  كبنه نّب نابت ي.عال ببلااب م نابت يقاف 

علاى رن  صاخفة عبلكاة رّب ى يف تابء كللوحة كلشبساع وحكدك  

  ن ب. عك كه ذرى جافوص صاخفية شابهقة رظماف تاوق بحاف ربُ

أ بعد خفوجاق ن ضبب  نثكفم و فتا  ان  كياب رئاك   لد تكا

ننه نبت يديف ،مفهأ بإصفكرأ لكل كل ب  كلذين ي ظفوت  أكليحفيف

نابت يبادو  شاغوال  عا مم جّكعاى  مإلكه  ن خابرج إطابر كللوحاة

ك  شكبءبأ ب اى نّاب ن ا  يفكهب نحد ساوكهم رّ ال ة يف كلابب يخ.ا

 لاقر.عل نن  ع د ب ننوت  عكم ن   نشعف بأناك راديف ،مافك 

 وربحث ع ق يف نتأ بعكاد لام ننان نركهأ  اع نناك لاو كلي.ا ا إلاى

ال نت رافكا يف خكبلاك  جبنبك لوجدر ق  ليصقة  بكم ن ا  ر.اا

على نت رفكا بكن يديكم يف كلّفكت كلثالث كليق نخذر ق اب إلاى 

 ا  ربحاث ع اق طكلاة كلعافض باكن كلُّف  ن   نشاعف نناك ن

كلّّثلااكن وبااكن نتكاابر كلّخاافج وكلّدلااف ولطااع كلااديكورأ  ااع 

نن ق ن   نجلا  إلاى جاوكرك يف كلّافكت كلاثالثم وع اد ب ن اب 

اّيك كلطويالأنخفج  ن كلُّف  ن   ريصفص  عق  أ حياى بِص 

علااى كلخشاابة ثاام  ماابعثاافت  علك بطلااة   ُاافحكة  نّااب لااو ن اا ا 

م  كئّى ن    زهة  لكلكة  يف شوكر   وسكونخفجي مب  عك ليقو ب ب 

 
ا
بصااعوبةم نأنااكأ إذك وجاادر ق لفبااك هكااذك  رفيااد نت رصاال إلااق

ق  ببُبطةأ رشعف بأنك لد نسأت  إلقم  كئّاى ن ا   رظانأ ورصادا

  ب ننب علكه يف كلوكلاعم  كئّاى ن ا    خيل.ة عن ، ك  كئّىأ نن ق 

و رعااكش  عااق يف  كخلااكأ وحااكن ن اا  راافكا خبرجااكأ نّااب لاا
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. بقم وننبأ لو رعفصأ نحب ن.ُق نثكافك  نّاب  ببلخطأأ ن    راْصد 

هقأ نعي ق اب نّب هقأ نلب لمب  كئّى نّب هق حياى حاكن رخطا  

وريعثف نو حكن رااع ق يف  وكلاف  حفجاة ن اب. كنخافينم نابت 

 جاادك  نت نعاكش  عاك يف  كخلااك
ا
م ننااب يف عزيازد ياب صاعبى علاق

 
ا
ك افنة نخافى لام ننفهماب ولام  أرّب اى  كخلك ك فنة رفيباة علاق

م نناب نحاب ن.ُاق  ثلماب نحبمبأ لك  ق  ب نحببا  يو اى نت نناوت

لاام أ ن.ُااق كليااق نجاادا إال تكمااب ال ماابأ ن.ُااق كليااقتنعفق كلياا

أ وجدهتب ن ب ق ألول  فة حكن وعك  كلادنكبنخ هبأ ن.ُق كليق 

 ممن.ُق كليق

ونحبول نت نتمم  ب ببنيببه شديدى نبربلكن  أ يف هذه كألث بءأ نصغق إل

أ يف كلبدكيةأ نن اق ن ا  نسايوعب ب ع نى نلّبهتب بكل طبليقم ولد كعيقدتا

تعال   ب نبن  رقولاه لاق ببلااب م ثام سافعبت  اب نصابح ا ناللاق صاعوبة  

ل إلى  ب نبن  رفيد إيصبله لقم نصبح ا  بكن  عابا  نرشيا ا نبكفة يف كليوصا

نبناا  رياادتأ  اان تّمااب كلّي برّااة كليااق  كلحاافوصنصااوكت  وبااكننلّبهتااب 

ونبت يزيد  ن رشيكيق نن ق لم ننن لب رك  على كل.صل بكن  ب  بربكعة  ذهلةم

شا.يكمب كلزهافيايكن ونسا بهنب كل ظك.اة كلبكاابء ورن  ه لاق وباكن قولنبن  ر

 لُاابهنبأ كلااذد ناابت يطاالا 
ا
يُاايقكم  ال نحكبنااى  اان نجاال صااوا حاافص  علااق

ااق ندا م  ااب لبثاا ا نت نصاابح  عاابم ثاا اان  ونااهكلّع ااى  جزك  رّب ااى عاان رلقا

ل نال مب نلاه إلى نصوكت أ تقد ع ى ق ن.ُاخبلصة صابرت ري ابثف يف  رحوا

عمب نأنّب  ن حولق كلصبلةا  كلوكساعة كل.برراةم ع اد ذلاك ن رنا  نت  ورفجا

بادنت ر مابرم كلُّبتة كلفكسخة كن  ة كلياق تصالي ق ع ماب طكلاة شامور لاد 

 نت و
ا
علاى رن  لُاباأ لبال نت ر.لا   نلبطعماب تاورك أ باأدا هافكء  نبت علاق
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ة كتيياابا بكال مااب  ن.ُااق  اان لبااايق رّب ااىم إالا  كلّحااي نن ااقأ  اان شاادا

  ثل عال بت  وسكقكةكلصبيف 
ا
راقبو.أ لم ننن لب رك  علاى  ال كلّيُبل  علق

م ثم نبت نأنّب  ببريىأ حياى لاقأ نت نلبطعماب نطأ نلّة وكحدة نلبطعمب اب

أ تبا نعافص  اب كلاذد  ال دوتأ للحظابتأ ناأن قبكدد كليق كرر.عا  تجاأة 

  ااه نخفجا ا و ساأتعله اابم لك  اق  ااد رامب إلاى جكاب جاابنكيق كلادكخلقأ

 بأعلى صو : أيف ن.ُق أوصفت نلفؤهب م تيحيمبأبفلكة ركيب

إذهب ردك  يف كلُبعة كلفكبعاة  ُابء إلاى  فناز كلمابرف يف شابر   -

هبر.كاةمم  رورنق كلقفيب  ن  ب ى كلجفيدة وكنيظف   اق  كبلّاة

ركيبم إذهاب رادك  يف كلُابعة كلفكبعاة  ُابء إلاى  فناز كلمابرف يف 

شبر  راورنق كلقفياب  ان  ب اى كلجفيادة وكنيظاف   اق  كبلّاة 

هبر.كااةمم ركياابم إذهااب راادك  يف كلُاابعة كلفكبعااة  ُاابء إلااى  فنااز 

كلمبرف يف شبر  رورنق كلقفيب  ن  ب ى كلجفيادة وكنيظاف   اق 

هاب رادك  يف كلُابعة كلفكبعاة  ُابء إلاى  كبلّة هبر.كاةمم ركيابم إذ

 فنز كلمبرف يف شبر  رورنق كلقفيب  ن  ب ى كلجفيدة وكنيظاف 

  ق  كبلّة هبر.كاةمم ركيابم إذهاب رادك  يف كلُابعة كلفكبعاة  ُابء 

  نممم إلى  فنز كلمبرف يف شبر  رورنق كلقفيب

  بذك رقفن؟ -

 منبربلكب سألي ق

 مشعفك   -

م ثم رببع ا  يف ن.ُاق باأعلى صاو  حياى ،مافت  ربلكةة كللفكء نجب ا

اق كألن.اب أ تظماف  عماب   بماورة    فعوباة   أنأنّب  ن كلعد. أ بشب يف حوكسا

 مكلّطعم صبلة يف ع نلا صخبمم  كل ب  نلتجأة  
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 سبلم! -

  ب به سبلم؟! -

م  سأل ا

ا  اان بااكن يديااصااب ت  ب صااديقق كلُااببأ  -  هناافلص  عااىأ تشاادا

 مشبجفكر  و

ل  ن افا  افورك  سافيعى  يعثافك  باكن طابوالت هنا   ن  كباأ وجع

 حلبة كلفلصم يفبدنتا نسّع لغ  نصوكت ربضبة ريعبلى  تكّبكلزببئنأ 

ى علاى نرض كلحلباة  ن يفتُابنه يف ن ابنن كرجلاباكن نبت سابلم ييلاوا

.ة  ن جُدهم كل ب    مّابأ  وت نت نعافص ببلااب  نكاف يّك  اق ل خي

ظماف نحادهّب وشاد ره إلاى كلاوركء نلدك مّبم ن ُك  ببكن نت نخلاصه  ن 

جكن  بقوةأ ثم لّحا ا نب لاة طبولي اب رشاأ طفيقماب إلك اب باكن كل اب  كلّي.افا

إلى كلوركءأ شعفتا تاورك   شد رهعلك بم وع د ب كلي.   نحود كلفجلأ كلذد 

بشااقء  لااب   جاادك  صااد. رنسااق ونسااقط ق  اان طااولق علااى كألرضم الباادا 

أ نو نن ق رب  عن وعكاق تّاألا نن قأ  ن لوة كلصد ةأ لد نرّا  عك ق

ظبتأ   ن جديد لِل ح 
ا
أ بصعوبةأ نب لة تا  كاز م،ال. نثكف لبل نت نتي  عك ق

سبعدر ق على كل ماوضأ ثم كلطبولة وهق ربعد كلفجل ع ق بصوت حبز.م 

رجلكنأ  ن طبلم كلخد ة يف كلّطعمأ يُحالت سبلم  ن ني.كه  ننب نالحتو

ل ب لاةأ  وت كت ر.لي اق  ان ياديمبأ نحاو ه يف بب   .يو م لاب ر ق كنويدخال

م س در ق بعد ذلاك إلاى حابئ   غطاى باألوك  وركءه كلبب  ن.ُه ون خلي ق

  ببشافةم ثام نتليْي اق  ان لباايكمب وهاق 
ا
بورسالت نبكيأ ونظفْت يف عك ق

 رفكلب  ب إذك ن   سأسيطكع كلولوص  وت  ُبعدهتبم

 هل نن  بخكف؟ -
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 سألي قم

 ن،نا نعم بخكفأ شكفك م -

ت يدهب إلى جكبمب ونخفج  لق تبرورة كلحُب م  ع دئذ   دا

ك تع حُب  كلطبولة وكسحب صديقك إلى خابرج كلّطعام  ان  -

 ه بكأ  ن كلبب  كلخل.قم

 لبل  بحز.م

  بمكيجب نت نعو  إلى كلطبولة ألخرب صديقي -

 لل أ وننب نتي   ح.ظة نقو د ونحبسبمبم

 رب رربم -

د  ن كلّبلغ كل  ذد كسيلّْيهأ ثم نر تْ :لبل أ وهق ريأنا

 كلبب   ن ه بكم -

 نشبرت لقأ بل.ية لصكفة  ن رنسمبأ للّفة كلثبنكة وكبيعدْتم

نبخفة ريصبعد  ان رل.ا ا  ن حولقأ وعفت  نن ق يف  طبم كلّطعمم 

نتافكتأ ط ابجف  خيل.اة كلحجاو.أ نشكبء راقلى وراشوى وراطمى ه ب وه ابكأ 

بركتأ  قبل   علاقة ونخفى توق عكوت ربز  يو هجةأ  غبرصأ سكبنكنأ بشا

بلابت يدوياةأ بافك كت ضاخّة يف  كخلماب نصا بص  خيل.اة  ان   صبيفأ خ.ا

رجابل نو  نربعاةكألجببت وكللحو. وكألسّبك وكلّفرديالم ولد نبت ه بلاك 

دأ   مّككن بيحااكف طلبابت كلزبابئن بوجاوه  خُّ  حبيادة  ةأ بلبب   وحا

أ نأت شك ى خبرج ك ونيد  
ا
ك بشكل آلق  لّألوص لم يحدث لبل للكلمريحفا

ن  ن كلجلو أ وبادن كنت  ُاي دك  إلاى باب  تافت  أنبت سبلم لد رّكا

صأ  ذهوال أ على كلّكبت كلذد وجد ن.ُه تكهم نبت تّه  ورا ى   ط.أأ ييعفا

ي زص   ىأ ولد كني.م خده كأليّن وكنيُى بجلاد لف ازد  ُالامم كنيبما  
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عاان كل.ااف ة كلثبنكااة ووجاادهتب إلااى ننااه يفراادد تااف ة حااذكء وكحاادةأ ت.ياشاا  

ااب  شلوحة رح  طبولة  عدنكة نبكفة ريوس  كلّطبمم كليقطيمابأ وعادت 

إلكهم ضّّ  لد اه تكماب ثام نهناايه بصاعوبة نبكافة  ان علاى كألرضم لام 

أ لك هأ بعد خفوج اب  ان  ُبعد يكن لب رك أ يف كلبدكيةأ على كلّشق  وت 

يّشاق إلاى جابنبق باب ء  بب  كلّطعم كلخل.قأ كسيعب  بعاي لاوكه وصابر

ساكبرة نجافة  رقلا اب لبال نت نبصكة كلشابر م ثم ول. ب باع  لبئأ ع د وحذر

 مكلقفيبة  ن   و  ي ب و شقيه ببرجبه

لم نيباب ل يف كلطفياأ نلّاة وكحادةم ،لل اب صابت كنأ نالا يف خاوكطفه 

افكلخبصةأ حيى رول.  ب ب كلُكبرة ن ب. بب  كلب بية كليق يُكن تكمبم   تا تكا

 مخب  أ ت زل   عهنت نوصله ب .ُق إلى شقيه يف كلطببأ كل دئذ  ع 

ع د بب  شقيه رفياث للكال  على ركف كلعب ةم ثم لم يخفج  .يبحهأ بال 

لف  كلجف  نّب لم نشبهده ي.عل ذلك يف كلُاببأم بعاد للكال كلا   نحاد 

لام ثام  بأ يف كلدكخلأ  ن كلبب  ورطاى بصكص كل اور يف كلعاكن كلُاحفيةأ 

كلبااب  نخكاافك  كن.ااي  وحااكن أ باال كبيعااد وعااب  بعااد ولاا  لصااكفم ل اابه ي.يحاا

بة ،مفت ن ب  ب لام نرهاب   ن عّفهب نو ننثف بقلكالأيف كلعشفين  أتيبة  حجا

اد نخذراه باكن ذركعكماب  أيف بكيه ل م هجّ  علكه بوجه  فعاو  وهاق ري.قا

.م  بعك كمب كلقلقيكن وجمه كلّكد 

 حبكبق! -

أ بشااكل إلااى كلصاابلوت تيبعيامّااب ُااحبه إلااى كلاادكخلألبلاا أ وهااق ر

أ 
ٍّ
ساابعدْره يف خلااع جبنكيااهأ وعك بهااب  وركئااق كلبااب م بعااد إراللااقرلقاابئق

صاابت كالني.بخاابت كلقف زيااة كلُّاالاخة علااى  كلّاااطفبيبت  ااب راازكالت ري.حا

وجمهم وإذ نعبرت نخكفك  بعاي كنيببهماب إلاى وجاو د لادا  ق إلكماب سابلم 
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 ولبل: ببعيببرد صديقى لديّى لهأ ثم كلي.   
ا
 إلق

 زوجيق سّكفةم -

ك  يف  ال حبول أ  ب ن ك  اقأ نت ننادهش ونت نعيارب زوكجاه خاربك  سابرا

 نل كألحوكلم

بن م - ُا ج ب على كل  رزوا

رببع  يولعى نأنّب نت نسأل ن.ُق على كأللل عن سابب عاد.  عاو  

 إلى ح.ل زتبتمّبم

  ربوك! -

ة   بئلاة  نشا.ْ  لل ا تكّب نصب  يبيُمأ بصعوبة ونلام ،ابهفأ كبيُاب 

 عن نس بنه كلّلطخة ببلد.م

 سوص نذهب كنتأ هل رحيبج إلى شقء   ق؟ -

م  نر ت ا

 الأ شكفك م -

 نجب أ تو اعيمّب وخفج م
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 نوّنا
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I 

نبناا   أ نت كلد كااةع ااد ب كساايكقظ ا يف كلصابب نول  اب ل.اا  نظافدأ 

 ب نكاا قعااد  لفيااب  اان كلُاافيفنول  ُاا ِد علااى  ة   يك اا
ا
ز  م نبناا  ر ظااف إلااق

دا  عق  ان  وهناب خابرج  وكض  ورحبول نأنّب نت رقفنأ  ن  ال حقأ  ب ج 

خكل لق يف كلبدكيةأ وننب نرببع رعببكفهب نوال  بأولأ م كلببرحةكلبك  طوكل يو. 

نهنب نبدت كسيغفكاب  ن كألخببر كلياق نبنا  رُاي يجمب  ان وجماقم ثام  اب 

ة  بّب رفكهأ نت ع بافت عن  ب يشبه كألساف لبثْ أ نأنّب بعد رّحكص  ننثف  لا

وكالسيكبء يف ول  وكحادم ناأت شاك ى يف ربياة كألهّكاة ببل ُابة لمابأ وربّاب 

ببل ُبة لق نياىأ لد تبر ق نت نركعكه خالل وجو د خبرج كلبك أ و ب عب  

 أ راليف  ب حدثمربّب كنت  ّك ىأ وال  جديى

لشااقء لاام نساايطعأ وننااب نربلااب رربيااق باابلعو ة إلااى كل ااو.أ رحديااد  ك

  فكعبره  ان باكن كألشاكبء كلكثكافة كلياق حادث   عاق 
ا
كلّمم كلذد نبت علق

ببأل  م لك  اقأ حاكن هناا   ان كل.افكش وذهبا  إلاى كلحّاب. ألحلاأ 

ذل قأ عفت  نت كلد كة نبن  على حأأ تّب رنيياه ن اب ق يف  افآة كلحاللاة 

  عّب نبن خيل.ة  جدك   نبن   ال   وجمقنبت ركف لببل لإلصال  حقىم 

أ تيحة عك اق كلكُافى لم ركنم علكه ع د ب رب رت كلبك  يف صبب  كلببرحة

 طّاورة رقفيباى باور.  نبنا م حجّمب كلطبكعق كلاذد كعيادت علكاهب كنتأ

ا ببرز حلا  حالا ج. كماب ورّادا  
 محياى رجابوز حبجبمابإلاى كألعلاى نحلق
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ن ا  وكلظابهف  ان بكبضامبم كلكُاكف غطاق كلجازء ي .  نبت  نثفببإلضبتة إلى 

نرولااف نثكاافك  ع ااد هااذك كالخاايالص كلااذد  ال نساايطكعأ يف ،اافص  آخاافأ نت

ض له كلبشف  ن كللحظبت كلعصاكبة كلياق  حدث يف وجمقأ تّب ننثف  ب ييعفا

 ب  لكنا ر ك نحكبنى على نشكبلمم ون.وسمم آثبرك  وكضحة  دلية نو  كئّةم 

ت يّك  ق لم نعفص نكف نبجعل ق نرولف كنت ع د هذك كلي.صكل هو نن ق 

إلى  فنز كلمبرف السايقببل  كبلّاة  نحلكاة كللوتنذهب بعكن   .وخة و نت

لم يكن يع ك ق طبعاى م  ُبء هذك كلكو. ن رل.ونكة  ن ركيب يف كلُبعة كلفكبعة 

 اب نابت يقلق اق  معلى وجمق كإلضبتة ركف كلّألوتة كلظبهفةنت يفى كل ب  

لّ .وخة لم ركان رادلا علاى ككلكحلكة عك ق   ق ن   نشعف نتنن يف كلحقكقة

على نبربلكب ولقبئق اب بعاد  أ بللكلة كلببرحة يف كلّطعم كلفجل كلذد لكّ ق

أ وننااب نرُاال وجمااق رتا  اان بقبيااب ررااوة  عجااوت  ركااب  طوياالم ثاام لاادا

 اب إت سيُاّع صاو   كحلكااة حيّاىأ نت ركيب سوص رشعف بعك اق كلكلحاللة

بعة كليل.وتم صاو  نصادق   اق ّا  أكحلكااةبعك اق كللماب  وساوص يشاق أبُ

أ  ن كلكلّة كألولى ال ف أبدا ك كلبنا يف رنوة كلقماوة يف  اوزا  تكا تا وننب نحفا

يف  سابتفتأ ب بأن ق لد كشيق ا إلكمب نثكفك  ونن اقمكلشقةم حيى كذك كع ت ا ل

كت إلى ببنو أ  ن نجلمب ق كخل يو كى ونن ق ننيظف كنتأ علاى عشفكت كلّفا

ّمبأ على طفيقياه نحفا  ن كلجّفأ كلكو.  كلذد سأركهب تكهأ تإت صو  سكا.ما

  .وخاة نحلكااة و  .وخة ونت عك اق نحلكاة وكلُّيقكّة كلخبصةأ نت عك ق 

اام كنخاافين نحاابولأ لاادر نحلكاااة وونت عك ااق    .وخااةم  كئّااى حااكن ننلا

ب ق  ال نخافى لكاق ك    رحيماب نشاكبءرخباا ال ك  كإل كبتأ نت نلاول نشاكبء يكاذا

 ك  ك  قأ يف بعي كألحكبتأ نضطف لألسف ألت نخبا  نشاكبءصو  ن ب ممم ل

ضا ق حيّاىكلياق نلولماب لمامأ  كلّابتنخفى رح  كل  لحافج    اب نابت يعفا
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م و ان حُان كلحات نت  عظام كألشاكبء كل.ااكحة -يُببه لق صاو   وردا 

ألت نخباا  رحيمااب ند شااقء إال يف نحكاابت   قراحكج اا ال كليااق نلولمااب ل .ُااق

 كلاذدولذلك ت منب رة  جدك  
ا
 إت صو أ يف هذه كلحبلأ يف ا أ بِِجْفسه كلخ.اق

يُّعه نحد سوكدأ  ب نلوله ننب ببلاب أ وهذك شقء  في  وجكادم لكاْن  ال

نكف سأسيطكع نت نعباف لفكيبأ يف رل.وت كلُّابءأ عان نال  اب نحا ا باه  ان 

كلّ .وخاة كلياق كلكحلكااة كلشوق وكلّحباة وكالنيظابر  وت نت رشاعف بعك اق 

فتا وننب نرُل ت جبت كلقموة كلاذد شافبيهم ثام ،للا ا ردلا على ن بربلكبأ تكا

طكلااة كلولاا  كلااذد كساايغفله رفركبااق ساافيفد  نسااأل ن.ُااق كلُاادكل ن.ُااه

اال إلااى ندا إجببااة  شاابتكةأ حااكن  وكرراادكئق  الباا  خفوجااقم وإذ لاام نروصا

اه إلاى عّلاقأ لام نسايطع  غاب رة كلغفتاةم  سُا   نصبح  جبهزك  لليوجا

وكل.اى يف تيحاة كلباب   ثال  دت  .ياب  كلشاقةأ وبقكا يدد يف جكبق ور.قا

  حادا   
صا ا  ان  كاباأ بعك اكن  ال  قكاد إلى شقء  نعفتاه يف كلادكخلم ر.حا

يقظيااكن وصاارب  نبتاادأ كلّكيبااة وطبولااة كلكيببااة وخزكنااة كأللبُااة وكلديوكنااة 

كلّطلة على كلشابر  وكلزهاور كلّكشوتة وكلُفيف وكلُيبرة ونصف كل بتذة 

ة على ورق كلجدركتم ثم حاكن ولعا  عك ابدأ كفركلصغكفة كلّكلب .ُجكة 

  كة ركيبأ كلجبلُة  ب زكل  على كلّقعد كلّجبور للُفيفأ  على ن جديدأ 

باثاق  ل  عفت ا تورك   ب ن  ا نخشى نت ننُابه لبال نت نخافجأ تلام يعاد عبثاى ر 

حكاف كلطويل يف تيحة كلبب  ّا  نت آخاذ  عاق   كاة ركياب إلا -كل
ا
ى لقد نبت علق

 فنز كلمبرفم سوص رشعف ركيب ببلُعب ة حيّى حاكن سايعفص نن اق نحّال 

بعة كليل.اوتم ثام إت إحُبساق  ّا  بك ّاب ن ُاك ببلكاد كألخافى سا
  كيمب بكاد 

بحفكرة كلد كة كلّليصاقة باق يف ناببكن كلمابرفأ ساوص يجعل اق نعبااف بثقاة 

ةربّاب ننرب عن  شبعفدأ وسوص يلطاف   نثكافك أ يف كلولا  ن.ُاهأ  ان حادا
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ة بكن  ب سألوله نناب وباكن  اب يّكان نت يقولاه صاو  لفكيابأ يولاعكل.فوق كلّ

م  هاذه كل.افوق إلاى  ب.ال كليصبلمب باقأ رقلاكص   ولعلاق سأسيطكعأتكفتا

ان ركياب  ان كلشاعور ااب بيبراى ال حدٍّ  ببل مبياة لان نناذ  علكمابأ  إن اق مياّكا

ولمب لمااب كليااق سااألكلفلكقااة وسااوص نع ااقأ بكاالا جااوكرحقأ ناالا كلكلّاابت 

و ب رف ز إلكه يف ن.ُاقم كلكحلكاة كلّ .وخة  ببليل.وتأ بغي كل ظف عن عك ق

تقا  نت يازيالأ علاى  كلولا لاك  بكادد نبادك أ بال بكاد  ال لك  بكدد كنتأ

علاى وجماق وال يف صاو   ال  ملهأ نثف  نبربلكب كلذد لن ياخلاد يف هنبية كأل ف

م نع ق نت نبربلكابأ   اذ نحلكاىو وال يف ن.ُق  مّب نبت كنت ببرزك  و  .وخى

اة   طويلةأ لم رعد يف كلحقكقة جفحى  .يوحى ببل ُبة لقأ بل  جافا  حكا
 دة 

عببفة لذياذة تاوق جاف  لاديم   اد لأ رببعا ا لاولق ل .ُاقم ثام ر بولا ا 

نحّلمب إال نب رك أ وضع ا كلد كة تكمب بفتأأ وخفج   ال حقكبة يددأ كليق

  ُفعى  ن كلغفتةماب 

أ  كلشبر  شعفت تورك  بأهّكة نت رافكتأ كإلنُبت    كةا كلّفنة كلياق يحبمابيف

م ن ا  خبصة  إذك نبن  إحدى عك كه رف زأ  دليى وررّى ع هأ إلى ك فنة نخفى

ة إلى  رجة نن ق لم ننن نشعف بخطبد على كألرضأ وننثف ثقة ب .ُاق  ننثف خ.ا

ة كلدبقاة كلُّاي.مّة إلى  رجة نن ق ن   نرجبهل ببُابطة شاديدة عكاوت كل ّابرا

كلّيمبتية على وجماق  وت رولافم لام يكان يع ك اق نهنام نابنوك يالحظاوتأ نو 

كلّورا ةم ن  أ بكال نعاابئق كلخ.ك.اة كلّيدتقاة كلكحلكة يالحظوتأ عك ق  ال

إلى كأل ب.أ  شغوال  بإحُبسق ب .ُق كلفشكقة كلّحبة للحكبة وبأت شك ىأ  مّب 

 نت ياعكب ق  ب  ك. جزءك  ركف  زيف  ن حكب م يّكن بدك شبكمى ببلعبرأ ال

يادثف شاقء  ان  حبول  يف نث بء وجو د يف كلجفيادة ذلاك كلكاو. نت ال

هب  اان إحُبسااق بوجااو  كلد كااة يف  حااولق علااى كلخ.ااة كليااق ،للاا  نساايّدا
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 الحظااة وتماام ورحلكاال كألصااوكت حقكبيااقم ك ي عاا أ بكاال طاابليقأ عاان 

 ة يف  كبراااب ونوريااادوركت وكلحفنااابت و ال ااا  كلوجاااوه كلّيدكولاااة عاااب

لاد رعب لا   اع ز الئاق يف م وة طاوكل كلكاو.جفيدو طعم وحّب بت  ب ى كل

وت  ييكافر  نّب لو نبنوك شخصاى وكحادك  كلغفتةأ  ب إت جلُ  وركء  كيبقأ 

حيى سبلم لم نساّ  لاه  ننثفم ال على عدة  قبعد وركء عدة طبوالت ال   

 كلاذ
ا
د ننانا لاه عاب ة   او ة  خبصاة  بأت يل.  كنيبابهق إلاى وجاو ه كلشخصاق

 رّكازه يف ن.ُق عن كنخفينم ولد رعب ك أ   اذ لحظاة  خاولق كلغفتاةأ عان

ه وصدره نذلك لام يعاِن لاق ّ .اخكن بشكل نب ل رقفيبىأ وكل كلكحلككن خدا

ااشااك ى  مّااى نباادك   ّا . كلّبئاال ها ت وحااكن وضااع  كلّياادلاق إلااى كألساا.لم كلّااورا

قدت ببُبطة نن اق ساوص نتقاد خ.ياق رّب اى ن ب ق نأ  كلشبد ببل ع ب  كعي

كلّدساف كلشاقء إذك شفب    ه جفعة  وكحدةأ تلم نجفؤ على  دا يدد إلكاهم 

اان  اان رج ابااه أ لباال نت نخاافج إلااى  وعاادد يف  فنااز كلوحكااد كلااذد لاام نرّكا

أ إلاى حادا  سابلم نبت نال. كلمبرفأ كلطويال يف تا ة كلغادكءم لك  اق نجحا ا

 عاان طفيااأ رنبكاافأ يف ر.فيااغ نخباابره وآ
ا
.يكاا  ركئااه ونّبئّااه  اان رأثكفهااب علااق

م تباوري  كلّبعثافة حطاب. عبثاق  ان كلّعاباإلى ورحويلمب يف رنسق  سكبلمب

م على زوجة رورببرشوص ورورببرشوص ي.صال كلكمفبابء عان  يليُكن ييمجا

 ككفوتااوت كألنااب يّق نندريااه ساابخبروص وكألنااب يّق نندريااه ساابخبروص 

كلخبصااة باابلحز  كلقبئااد  اان كلدساايور يطبلااب بحااذص كل.قاافة كلُب سااة 

لة ببلّصبحف إلى كالرحب  كلُوتككيق وكلكماو   ّا وكلعف  يفسلوت ببخفة  ح

يبدؤوت بيّويل صحف روسكة يف  وسكو ونونكابك ناببلكوت كألصالق كلاذد 

نرساااليه تفنُاااب نُّااابعدكت إنُااابنكة إلاااى كلشاااعب كلفوساااق يباااب  كنت يف 

ق ونبئااب  كألنشاابك بأسااعبر رخكصااة ال رئااك   اادرّف نااوك  كلشااعب راصاادا
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ولا  ثاورة نونياوبف كالشا كنكة  يكيب كلشعف ويُايحق  ان نشافه ونلّبنكاب  ا

كلعظّى ونندريه رفنوتُكق كلذد نب. سابلم يف نحاد نتال اه يقاول  ان علاى 

تفكش  وره يف تفنُب إت كلول  نصب   ياأخفك  جادك  علاى كلعاو ة إلاى روساكب 

شاابكمة بأرجاال   بااوش كلوكلوالياابت كلّيحاادة رفساال نرجاال  جاابج كلاافئك

عبا ااة  باابلكفكركن  كلااديوك كلفو كااة ااب جّوعااة  اان وإلااى روسااكب  ا ن ككلّيعصا

كلّغ اق كلعجاوز باوالت نرو جبتاب ون الا رطبكاِأ و كلشابعف كلفو  ياافبوت

قا  338و 242كلقاافكرين  سكاااّحلا حيّااى إذك كهناابر كالرحااب  كلُااوتككيق ور.ااوا

نيوركه كلُااوريكن بيصاافيف طااال  كلاادنيوركه كل.كي ااب ككن علااى طااال  كلااد

قا طاال  كلادنيوركه كلُاوريكن علااى وبكاع كأل وكت كلكمفببئكاة كلعّلاة  ور.اوا

طال  كلدنيوركه كل.كي ب ككن ببكع كلغكبركت كلدكخلكة كل ُابئكة ونلاال. كلحّافة 

ل إلاى ساوق  عابرة بعاد  وكلُّكفة وعلب كلّككبج وكلُبحة كلحّفكء ريحاوا

ْكن كلُبعة كليبسعة لكال  على  افنى  ْين  ثال رّثابل  اْكن كلجب اد  و ُاّع كلحبرس 

  زيا.كن ن ب. ضفي  كلقبئد كلّح ا  تال يّكف إيليش لك كنم

وهكذك تقد حبتظ  على  زكجق كلطلكأ كلذد خفج  به  ان كلبكا  

ساالكّى رّب ااى رقفيبااى حيااى  وعااد خفوجااق إلااى  فنااز كلماابرف يف شاابر  

 نت نخفج  رورنقم ولد
ا
 لبل هنبية كلادوك. لكاق نناوت ن كلجفيدة نبت علق

ولكق نحدا  ة  ُبء بعشف  لبئأ  ن بب  كالحيكبطم فكبعلبل كلُبعة كله بك 

رت  كلطفيأ ببلاب  لحظة خفوجق نبت ي بغق علق حُب   ُبتة كليق لدا

ثام  مكلعاب د خّا  عشافة  لكقاة  ان كلّشاق عشف إلاى ُيغفق  ننهنب سي

كليحفيافأ نخربراه  حّل  نخكفك  حقكباة يادد وروجما  إلاى  كياب رئاك 

رّاب. أ وراب رت  ب اى كلجفيادة يف وجو د كنت يف  فنز كلمابرف بافورة

 ة وكل صف وخّ   لبئأمثبلثكلكلُبعة 
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II 

ع د ب نطقْ  ببسّق  و،.ة  فنز كلمابرف بّكبااف كلصاوت وحادا ت 

اه إلكاهأ لبااا ا علاى حقكباة ياددأ وهناا   اان  3لاق كلكاببكن رلام  ألروجا

 ثام كنادتع  نلطاع كلخطاوكت كلّعادو ة كألخكافة  كبا يف صبلة كالنيظبرأ

 كليق نبن  ر.صل ق عن صوت ركيبم

شاابه  عاايمم  أناابت كلكااببكنأ كلااذد  خلاا  إلكااه ونرلقاا  بببااه وكرئااق

كسة صغكفة لفيبة  ن رنسقأ وجمبز هبرف  ثباا  تاوق رص صاغكف يكاب   نوا

يليصأ بقأ وهوكء للكل ركند و شابع بفكئحاة ع.وناة خشاب رطاب لاديمم 

 ور كلكلكل لد زك   ن شعورد بااكأ كلّكابت إلاى  رجاة نن اق لام ولعل كل

تي  حقكبيقأ ألخفج كلد كةأ إال بصعوبة شديدةم  ع ذلك لام رادثف  سيطعن

ة كل ااور يف رااوهج رربيااق  كلفطوبااة وال كلع.ونااة وال ضااكأ كلّكاابت وال شااحا

بعة كليل.ااوت ّا أ ونسااّع صااوت ركيااب علااى كل.ااور كلعبر ااة يف نت نرتااع ساا

ياادد ساال.ى علكمااب يف كنيظاابر كلاافنكن كلّوشااك بااكن لحظااة توضااع  ركحااة 

ونخفىم نبن  يدد كألخفى رام   كيمب إلى صدرد بقوةأ تكّب كنحشفْت 

ا على نرضكاة كلكببكنم 
لبال نت كألخكافة يف كلثوكا كلقلكلة وحقكبيق بكن لد ق

  يفت
ا
ب  أجاف  كليل.اوت  افا ن اب. عك اق نّاب لاو يف تاكلم ساك ّبئقأ لصبصايما

لبلي ب كألولى رح  كلّطاف كلغزياف يف ربباة كلبياوال وحبساة نبادول كألولى و

 ربيادكليل.زيونكة كل ب كة ونزولهأ رح   ظلة زوجياه كلحّافكءأ إلاى  فناز كل
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وبفلكة زوج ركيب وكنيقبل نبدول إلى كلطببأ كلثبلث ولجوء ركياب إلاى رفتياق 

بء وكللكل كلجلكدد يف لصكدة نلكُ در بلاوك ولكابلق  وسيوي.ُاكق كلبكاا

ونشكش كلزي  يف  قاالة سبشاب وكلااوء كألحّاف علاى رن  بافج  وساكو 

ل ب إلكاه وباب   كلذد لم ي.عل شك ى  ن نجل ب وكلف  كلذد لم يُيجب ليوسا

رة  كلشقة كلذد كنقيا علكه نبادول و وكط اوه كألذرياوت ذوو كلعكاوت كلّادوا

فهب إلااى باابنو كُاا.ركلحّاافكء ونوبااة صااف  ركيااب وركوا مااب ن ااب. كلّصااعد و

 كلكحلكاااة كليااق لاام ريولااف إلااى ه اابك وبفلكيمااب وعك ااق كلكو كااةورحااال  

كلّورا ة كليق رف ز إلاى نبربلكاب ثام كنيظابرد كنت يف كلكاببكن رحا  كل وكساة 

 كلصغكفة كلقفيبة  ن رنسقم

 أفتع  كلُّبعة تاورك  تبفنكن كليل.وت رح  ركحة يدد  نخكفك   شعفت

زة السيقبب ق نلامب  يح.ا  ل صوت ركيبمولد نصبح  حوكسا

 آلومم ركيب! -

م  هي. ا

 !عزيزد يب  فحبى -

 صوت رفيب  ب ن   ألصدق نناه صاوهتب لاوال كلي.بصاكل 
ا
ر بهى إلق

ادك   ثخ اى  جم  كليق ذنفْرمب يف نال مب بعد رفحكبمب بق  ببشفةم نابت صاورى  ا

راحيّااالأ و .عّاااىأ يف كلولااا  ن.ُاااهأ بع .اااوكت   ال نأنّاااب بّعبنااابة  فيااافة

 ال افنة  رفياد إيصابل   يوكصل  نابت
ا
بعة إلاى صاوت بطاولق ّا لاه يف كلُا يحوا

نلّبهتب كلحبرة لحبكبماب لبال نت رجا    ان نجلاه  أثفهتاب كألخكافةم ولكاق 

 نبناا  ريحب اال علااى ن.ُاامب ور ثااف يف 
ا
ااف نأنّااب  اان ولااع آال مااب علااق رخ.ا

 ب نبت يدناد لاقأ  منال مب ه ب وه بك ضحكبت  .يعلة لصكفة  وت   بسبة

  زيا.ةأ  قدكر كلياحكبت كليق نبن  راْقاد. علكماب  ان  ع نلا ضحك
ة  لطك.ة 
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نجلق طكلة وجو هب يف ببنوم ثم  تع ق رعبلكمب كلبطاولق علاى  عبنبهتاب إلاى 

نببلغأ يف ن.ُاقأ بُاوء كلّعب لاة كلياق نبنا  راللكماب يف بابنو حياى  ان نت 

 رطب ساكا  رصوا  نلف  كل ب  إلكمبم
كليموياة رهتب كنت  حجوزة  يف لبو  ببر  

كساة كلصاغكفة كلّليصاقة  ر دء كإلنبرةم ولعل ع.ونة كلخشاب كلقاديم وكل وا

  اابع.ة 
ا
لْ  علاق بفنسق وكلموكء كلفكند يف نببكن كلمابرف كلااكأ لاد ساما

  ازل زوجماب تاور وصاولمب إلاى  لام راذهبإحُبسق بّعبنبهتبم لبل  إهنب 

كليااق  إلااى بكاا  نهلمااب وسااج   ن.ُاامب يف رفتيمااب كلقديّااة أ باالإلااى باابنو

 ببلقبو كلخبنأ كلذد كت ضياه لبال ساطورم نرلقاْ   حبال  رّبه أ يف ذه قأ 

على ن.ُمب كلبب  ببلّ.يب  ورتا  نت رشاف  شاك ى ألحادم لام راف ا علاى 

ث نخبهب ضابب  كلبحفياة كلاذد منس لة ن مب  ن وركء كلبب   لم رخفج ليحدا

م   ماب  اب أ عدة  فكتأ خصكصى  ن  دي ة  ور بنُك لك.مطلبمب ببليل.وت

لخاافوج  اان كلغفتااة إلااى كوع ااد ب نبناا  راااطف حاادث  عمااب يف  وسااكوم 

لُبب  ن كألسبب  نبنا  رحابتت علاى صاّيمب كلّطباأ تاال راعلااأ بشاقء  

بماب إلاى كلّطابم ور يظفهاب ع اد باب   م ن مبعلى نال. ن مب كليق نبنا  ريعقا

ركفا عن نخف رنسمب بُكفة زوجمب كلاذد لان رجاد نتاال  ال كلحّب. وهق

  ه يف كلدنكب نلمبم ونحكبنب نبن  رصب ص زوجمب وكل.ى يف بب   .ياو   ان 

نو جبلُى يف كلصبلوت وهاو ي ظاف بعاكن كلفضاب إلاى  كلدكخلكةم نبوك  كلشقة

عن لاو. كب يماب   ن نجلهريعب  ن رتع رنسمب بهأ وال ركفا  ال حّبرهأ كليق

فرم نال شاقءم كليق لن ييخلاى ع ماب باكلجّكلة كلوحكدة كلعبصكة كلجبحدة 

ولد جعل ق ذلك نله نشعف تجاأة  بّشابعف جديادة لام نرولعمابأ تقاد ن ا  

أ طكلة نال مبأ نّب لو نن ق
ا
نسيحأ عّلكى نلا  ب الليه  ال نرابءلأ يف عك ق

نطكاأ طبعاى نت نبادوأ يف نظافدأ عب اى نابتال   ال وراللكه  ن نجلاقم ون ا 
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تا بفربااة شااديدة بااأت شااعفم علااى روحمااب كل بكلااة كلّيّااف ة  وت نت راادرد

نلبطع راحكبهتب كلّيوكصلةأ ونبفهن لماب علاى جادكر  تعاال  بابنال. كلياق 

 أ يف كلُّيقبل نياىمعلى كألرلبسبابيامب لمب وبيلك كليق سوص نسببمبأ 

  ورا ةمنحلكاة ووننب نياى عك ق  -

لبطعيمب نأنّب ببُبلة  لم نلصادهب نبادك أ ثام ،  ا  يف كلحابل نن اق لام 

ركف نن ق رببعا  نال اق نّاب لاو ن ا  ننقال إلكماب  مبّب  ب نر ت لولهنلل ر

ق  اان كلّحبااة كلعّكقااة وكالشاايكبق كلشااديد ن.ُااحقكقااة   ااب ناابت يعيّاال يف 

 لفؤييمب يف نلف  ول   ّكنم

و  .اخااة   ااذ  ُاابء كلببرحااة وال نعاافص ببلاااب  إلااى  يااى  نحلكاااة -

عف باأت عك اق سأ،لا نشعف بأن ق  لطام ابم نع ق نن اق لاد ن،الا نشا

كلااذد  خااة حيااى بعااد نت رعااو  إلااى شااكلمب كلطبكعااق  .ا نحلكاااة و

م ب م ننب الرعفتك ه كنت علاى نال حابلأ ألهناب  عك قنسيطكع نت نرحكا

علااى نشااكبء حقكقكااة حصاالْ   عااق يف بوضااو  راادلا نصاابح  

اليّك  ق  كلّبضق ال كت نت نع ص لاك ااب وال نت نر صا  كنت ببلذا

نت عزيز  ركياب  نت رعفيف يب م لكْن نريدكِ  مّب حبول ا لألسف   مب 

أت وجو ك كلقودا يف للبق هو كلشقء كلوحكد كلذد يجعل ق نشعف با

ر  ِمبنشعف كنت بِ  م نلصد نن ق العك ق نحلكاة و ورا ة وال بزركلماب  و 

 ور.قد نبت بوسعق نت نعيربهأ لوالِكأ  جافا  ل مإال  ن نجلك ننِ  

 
ا
كيمب  ن رجال ال،مف على وجمق بعد ل كّ طبكعق نعفتاه  ة لوياة رلقا

 عممبكلّط نحد كلببرحة يف  ُبء كليقك  به

اد لاق علاى نت ن ماب ونخبهاب وحياى  ونبن  ركيبأ يف هاذه كألث ابءأ ردنا

أ ونهنب ساوص راخااعمم جّكعاى يف هنبية كأل ف زوجمب سوص يفضخوت لمب
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مب تقدكهنب لشامكي أ بال رحّةأبخوتمم كلشديد علكمبم ولذلك سوص روكصل

أ وساوص رظالا  مّاب تعلاوك على كلطعب. ولن ريولف عن نحولمب وشحواب

حاادليبهب كلُااو كوكت جب اادركن يف  حجفيمّااب نعك ااق ك اافنة روشااك علااى 

وإذك كلياى كأل ف تُوص راُّعمم ننك ى خبتياى يف ننصابص كللكابلق  مكلمالك

ت  مّاب نابألهنامأ م ويف رفتيمب كلّق.لاة  ن نعّبق عزليمب وصّيمب كلّطبأ

ادة  ان نهناب لان يغاب فوك ب.قادهب إلاى كألباد تأ رابمم   مب شديدك   ماق  يأنا

سوص رعو  لفيباى إلاى  وساكو بعلّمام و اوكتقيمم جّكعاىم وع دئاذ  لان 

رعكش ع د نبدول طبعىأ بل سوص رُيأجف رفتة يف ند شقة  شا نة لفيباة 

دورة باا ليحاأ ان كلّب اى كلاذد نعااكش تكاهم ثام إهناب ساوص رلادر كإل كابت 

اكانأ بعاد هنبياة كلادورةأ يف رأهكل  يقدا ةأ  وسوص ر.عل كلُّيحكل لكاق راع 

ألط.ااابل ذود كالحيكبجااابت كلخبصاااة يف  وساااكوم ثااام  فناااز  لفعبياااة ك

كسيدرنْ  تجأة  بأهنب لن رُيطكع نت رطكال  كبلّيماب  عاق ننثاف  ان ذلاكأ 

أ  لكو كة بُمولةأ كلدلة  كلشديدة  كليق حُبْ  اب حفنة ن مب كتورك  وتيخكال ا

ادْت  ان نهناب سايكوت خابرج كلّ ازل خاالل كلّكبلّاة  كالعيكب ية حياى رأنا

كلقصكفة كليق رجفيمب  عق كنتم ولعل نخبهب لاد نخاذ إجابزة  ان عّلاه يف 

 ور بنُااك وهااو يف طفيقااهأ يف هااذه كللحظاابت نياااىأ إلااى كلّ اازل  اان 

لاد  وربّب نبت زوجمب كلّطبر وعلكمب نت ر مق  كبلّيمب  عق لبل نت يصلم

كرصل ببلمبرف بأ مب لبل خفوجماب  ببشافة ونحبطماب علّاى بوصاولهأ هاو 

كنخفأ ع د عو هتاب  ان  شاوكرهب كلقصاكفم ولام نسايبعد نت يكاوت ه بلاك 

نياى بشف نثكفوت آخفوت  ن كلذين يخ قوهنب بّحبيمم كلصب لة وبصربهم 

 نت يُاّعوك همرفياد ال ي .دأ على شابنلة ن ماب ونخكماب وزوجمابأ ال كلذد

بأهناب ساوص رخافج عان  م ألهنمأ إذك ساّعوك صاوهتبأ ساوص ياأ لوتصوهتب
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ون ا  نسايطكع طبعاى نت نخا   ل .ُاق نسابببى م صّيمب يف يو.  ن كألياب.

ركاف  أ كبلّيمب  عاق يف هاذه كللحظابت نت ر مقنثكفة نخفى حياّْ  علكمب 

 :نهنب  ب لبث  نت سألي ق تجأة

 ؟عّب  كلدين نُكّقعفص شبعفك  نذريى لديّى كسّه هل ر -

أ يف حكبهتاابأ لاام رُااّع شااك ى عاان هااذك بأهنااب ثاام كع تااْ  لااق  ببشاافة  

يف  كلشبعف بفرم حبمب للشعف وكلشعفكءأ لك مب عفت  ع ه نشاكبء هب اة جادك  

كلطبئفة كألخكفة كليق جبءت اب  ن  وسكوم نبن  رجل  إلى جاوكر ك افنة 

أ ع اد ب نصابح  كلطابئفة مبيف يدهب طوكل كلطفياأأ تُاأليْ  ى،ل  رقفن نيبب

رحو. توق بابنوأ عان كلكياب  كلاذد رقافؤهم وتكّاب بادنت كلطابئفة رُايعدا 

كنقلاب  ثام  مب نت كلكيب  عن حكبة عّاب  كلادين نُاكّقم  للمبوطأ تمّْ  

 يااجا ركيب تجأة  صوتا 
أ كلّثخن بابنال. وكلّ.عام بابلع .وكتأ إلاى صاوت 

نصبح  كلطبئفة ركافج علاى ببلبمجة وكل.خفأ تقد عفتْ   ن كلّفنةأ تكّب 

جمب يف نرض  ّطبرأ نت كلشبعف نُكّق عابش كلُا وكت كألخكافة  ان كل درا

 ثامكلُاوريكن ه ابك لاد نحباوه نثكافك أ  نجادك د حكبره يف  دي ة حلبأ ونت

 حيى كنتم ه كل ب يزور ىله ضفيحوشكادوك تكمب  وهو ت  لخوهس

ت  فورك  سعكد أ نت ركيب  فا
ك  بُالم عّاب  كلادين  ب ل.ي ق تورك أ ع دئذ 

يك اوت له  ان كلقد بء أ رّب ى نُعب هتب بّب نبت كلُوريوت نُكّق يف حلب

،  اا  يف كلبدكيااة نهناابأ رحاا  وطااأة نشااوكلمب كلّحباااة كلكبكاافة وكليبجكاالم 

 
ا
ااف اجي مااب  ال لاام ريولااف ع ااد تظبعااة ساالخه لكااق أكلّحّو ااة إلااق رعكا

أنّاب  ا ي ظ افك    اقأ يف رلاك ببنيشبتمب  بضكى  ش نى ألجدك نبم ولد نابت ن

يف لاديم  حلاببكلياق اللبهاب نُاكّق  كلُورية أ نت ننظف إلى كلّحباةةكللحظ

بادك نّاب م و اثال  نعلاى ياحياذى باه أ نّب لو نبن  نربكسى لقصة حب بكلز بت
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ل قأ بُفور  نبن  رأ نهنب يف كللحظة ذكهتبأ لق ّا أ شاك ى  ان  حُو  ببلغ   ح

 بعد نل هذه كلُ كنمنأنّب  لم يجفا   ه كألذرد كلحبكب كلذد 

يُعدا نبدك  بطبكعة كلحبل نت نرث عن نجدك د ولاو إصابعى  لم يكن

نياى نابت و نيى نبت  ن نتياى لمام باذلك صغكفك  وكحدك  شبرك بُلم نُكّق

ام  اب حادث حياى حجم كلّحبة كليق نبنوك ياّفوهنب لاهم  و اب ن ا  ألر.ما

وه بااهأ وسااعكدك  ربّااب ببلياااحكة ولااو ناابت نُااكّق ن.ُااه  ي.مّااى لّااب تعلاا

كليق نخذراه  "كلحفوتكة"يف سبكل عقكدره بحكبرهأ حيى اذه كلطفيقة كلبشعةأ 

اه   بتكاى لقد نبت بعكدك  جدك  عن كلّعيقدكت كلُبئدة يف رلك كأليب.م  ذلك نلا

رّب ى لطبكعيقأ تقد رحبشاك ا  كئّاى كالسايخ.بص ببلحكابة وننكافتا بكال 

 
ا
أ ع مااب يف ساابكل نشااكبء زلقااة   يقلبااة  لااوكد كلي اابزل كلطااوعق أ نو كإلجباابردا

ببلعقبئااد نو بّااب يُااّونه نحكبنااى ببلشاافص نو ببألوطاابت نو ربلبااى  يعلاقااة  

ن اقأ إال ننخافىم  رب ااة   بأدا رُّكبت  رنابنة  ببلقابيب كلّصكفية كلعب لة نو 

نتُاد علاى ركياب ساعب هتب  ال علاى نت نأنّب حفيصى كنت بفرم ذلكأ ن  

يمااب يف خلاا  نجاادك  كلوحشااكة بياابريم نب كلّشاا كأ تلاام نعاا ض علااى خ.ا

لُالطة  خاوكطفد خااعْ  تاورك أ  ان رلقابء ذكهتابأ ناأتة ببلّأثفةم جفيّكل

أ  ن نجل إرضبئمبأ نت نُكّق نبت ب سعب هت كلطبركة إلى  رجة نن ق رخكال ا

 ونت  ن سلخه يف كلقفت كليبسع كلمجفد نبت جدد كلاذد 
ا
هب كلشخصق جدا

د يف حكاب أ تقاد راوتاق لبال نت  م1953ت بحلب يف عب.  ب ون   لم نر جدا

كعي اقأ فت نولد باثالث سا وكتم لك  اق نحببياه  كئّاى ألت نباق نابت يحباهأ

لياااه وننااب  حشااور يف نااببكن هاابرف  ب يف  كخلااقأااا كنتأ كلُاامولةا كليااق حوا

خ رجاال  بّوسااكو ة لاافوتم ثاام حبولاا أ ولاام أ إلااى سااالا عاابش لبلااه بعاادا

كلوحكدة كليق نابت  كلصغكفة صورره طعأ كسيحابر  ال حه كلعزيزة  ننسي



131 

ة  حلاه كليجبردا يف كلفلة فتا عّياق كلياق نبنا  أ نبق يح.ظمب يف نبصا تيذنا

دم وه بب شبمق كلكبكف رصفا  كئّى على ألول  شاعفتا  آلّ ق جادك  نن اق جدا

دأ بشديد   ن شبمق  .بج    فة يف حكب  بغثكبت   .اق زناما ولاد زنام ننجادا

  يف كلحبل أ رن ا تلحم  و .أ 
ا
ر تورك   ن روكية إرضبء ركيبنت علق م نت نرحفا

نن اقأ إذك رببعا ا إرضابءهب ننثاف  ان ذلاكأ  ن ا  كنت شابه وكثاأ   انولد 

دأ  ب     نشبمه نثكافك  تُوص نرخكال ق  اابأ يف  نتعالولُاوص  أ حلا جدا

نابت  ة  ن.ُامب كلياقظكعا.كألشكبء  كل  ن شدة حبق لمب وشولق إلكمبأ كخلقأ 

هب عّب  كلدين نُكّق يف كلقفت كليبسع كلمجفدتعلمب لد   مبجدا

 نعفص كلشبعف عّب  كلدين نُكّقم ال الأ -

ونبت شعورد ببلغثكبت كنت لاد نجب  نخكفك  على سدكلمب وننب نررعدأ 

ب ُاعب هتلاب رك  علاى رخكاال ن.ُاق شافيكى ب تعاد ب ر.بلم إلى  رجة نن ق 

 ببراا  بعاافق  باابر  وإرهاابق شااديد  ثاام شااعفتم ف  اان ذلااكننثاا كلفهكبااة

عان  أ ربّاب للحظابت نو  لابئأأم ربا ا رّب اىنو. عّكاأنأنّب يف  نسقط ق

م كلي.ا ا  ا تجاأة 
كإلحُب  بوجو د يف كلكببكن كلخبنأ حيى تاي  كلبب  علق

أ تأل.ك ا ك فنة لم ريولاع ق نأنّاب تجّادْت نّذنب  لابي علكه كنتبفنسق 

ة كلااذهولم لعلامااب نبناا  إحاادى  و،.اابت  فناازن ااب ق يف    كبهنااب  اان شاادا

نو  جااف  ك اافنة نبناا  هتااما ببلاادخول إلااى كلكااببكن لُاابب  اان  كلماابرف

 نت نتعلاه نو نلولاه لمابأ توجادر ق 
ا
كألسبب م لم نعفص  اب كلاذد نابت علاق

 نساالاّمب سااّبعة كلماابرف كليااق نبناا   ااب راازكل يف ياادد  ثاال ن كة  لجفيّااة  

بة  لبل للك ا  أ وخفج   ن كلكببكن فرك 
ا
ق لم ثم كليقط ا حقكبيق  ن بكن لد  

  ثل هبر م
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III 

يف كلشبر  ببلّبرة وال ببلّحالت على جبنبكاهأ وال ساّع  لم نشعف 

م نال وال الحظيماب نصاال   ضجكج كلُكبركت وكلببصبت وحبتالت كل ولاق

 ب ن   نعكه ونشعف به هو نن ق ن   ن شق على كلفصكف بُفعة ونعبا  ب 

م وبفرم نت سفعيق لم ركن هتدص إلى ن ك
ا
  ق  ن كلموكء كلوتكف بّلء رئي ق

لام ربية  حدا ةأ تقد وجدت ن.ُق تجاأة  ن اب.  ب اى كلجفيادة  ان جديادم 

لم يكن يف ذه ق ندا رصور عن  ب يّكن نت نتعله يف كلدكخل يف  ثل م ن خل

د م ن رت ،مافيف كلشابر  اب نر ت نت نخُاف كلماوكء هذك كلول م ثم إن اق 

لبب  كلّب ى ولّح أ  ن بكن كألشجبر كلقفيبةأ رن  رّثبل بوشاككنم ثام 

شبرة كلّافورأ نّاب لاو خصكصاى إكشيعل ن ب ق كلاوء كألخاف للّشبة يف 

كسيجب  له تورك  ولطعا ا كلشابر أ  وت راف  أ ببرجابه كل.ُاحة  م ن نجلق

 كلّحكطة بيّثبل كلشبعف حكث نبت بوسعق نت نجل  على نحد كلّقبعدم

ن  كلّقبعاد شابه تبرراةم عجاوزكت  يجبوررابت صاب ييبتأ وكحادة نب

كماب  رص.ن يف  كبت   ب يقع باكن نرصابت شاجفة لفيباةأ ونخافى رشاف  يف ن.ا

عبت ن ب ه بك ّب  ّا كلّشبونيكن يف حجفهبم ط.ل ي.يا  خبزة  لحّب بت  يج

لفيبأ وريكلام  عه بصاوت خ.اكيم ويف كلجماة  آخف رفكلبه ن هأ  ن  قعد

شبرفةأ ك افنة شاببة كلّقبعد نخفى  ن كلكث رصطف  جّوعة كألخفىأ ح

  ن ولا  إلاى آخاف حبااة  بأصببعمب رليق   م نبن رجل  على طفص نحدهب
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ذ  تفكولةأ  ن نك  ورلق صغكف يف ركحة يدهب كألخفىأ ورأنلمب بب ء ورلاذا

ْينم  ،بهف 

نأن ق  ب نر تا نت نن.ف  وحدد بأحد كلّقبعادأ تبل با   ان كلّافنة 

وجلُ  إلى جوكرهب على كلّقعد ن.ُهم نبن    كة ركيب  ب رازكل يف  كلشبباة

يددأ تأجلُيمب بك ق وبكن كلّفنةأ ثم رن   حقكبة يدد يف كلجبنب كنخفم 

ى ذرق كلحّاب. رنساه وني.كاهم جعل ا ننظف إلى رّثابل بوشاككنأ ولاد رطاا

ذرق كلحّب. جزء طبكعق  ألوص  ن حكبة كليّبثكل وكل صب كليذنبرية كليق 

أ كالنطببعابِت كلفهك.اة  رأ عاب ة  رزيان كلُبحبت كلعب اة وكلحادكئأأ وال يكادا

م  افتا لمب هاذه كألعّابل كل. كاة لادى كل اب،فين إلكمابأ تكا كليق يّكن نت رشكا

 رّثاابل شاابعف عظااكم  ثاال 
ْ
ااق لكاانا ذرق كلحّااب. كلااذد يغطاااق رن  وني. 

لاكال  بدا سكخيلف يف كنطببعبركأ ولاو ل ال نلكُ در سكفركك.كيش بوشككنأ

إذك ش  أ عن ذرق كلحّب. كلذد يغطق رن  وني.ق رّثبل رجال   جماول  

اابتم إنااكأ ن ااب. بوشااككنأ رُاايطكع نت ريّياااع  ال ناابت  جاافا   و ياال  لل حا

بجّاابل رّثبلااهأ كلُّاافبل بااذرق كلحّااب.أ بّعاازل  عاان كلصااور وكلّشاابهد 

 وكلّوكلف وكلقصبئد كليق رعفتمب  ن حكبره و ن شعفهم و ن ثم لد ر زلاأأ

تفيدة يق ت تكمب ذرق كلحّاب. بيلاك كلصاور   وت نت رقصدأ إلى كنطببعبت

 -وكلّشبهد وكلّوكلف وكلقصابئدأ نّاب لاو نابت جازءك  طبكعكاى   ماب نيااى

  ذرق كلحّب. جزء
ا
 ن  ببرزة بوشككن  ع كل.فنُق  كنيك   ن نجل طبكعق

  نبربلكب  ثال م ذرق كلحّب. جزءزوجيه 
ا
 در  ن رااب كلقكصاف كلكُاطبكعق

  كألول علااى بوشااككنم ذرق كلحّااب. جاازء
ا
 اان   .ااى بوشااككن يف  طبكعااق

   كخبيلوتُااكودم ذرق كلحّااب. جاازء
ا
 اان رااأثاف بوشااككن باابللور  طبكعااق

  ببيفوتم ذرق كلحّب. جزء
ا
 1880 ن خطاب   وسيوي.ُاكق يف عاب. طبكعق
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م ذرق كلحّاب. كلذد نجلا  ن ب اه كنتكلُيبر عن رّثبل بوشككن  رتع بعد

 جزء 
ا
 ن رند روررك كاف ببوشاككن حاكن لام يعياربه شابعفك  عبلّكاى  طبكعق

 ان كلشاعفكء كلافو  يف شابعف ناب ال  وحكن كعيربهأ يف كلول  ن.ُهأ جاكال  

  وكحاادم ذرق كلحّااب. جاازء
ا
 "ب اا  كلبُاايوا"و "كب ااة كلااابب " اان طبكعااق

  م ذرق كلحّب. جزء"بوري  رو ونوص"و
ا
 ن كلطوكبكف كلطويلة كلياق طبكعق

أ  ان نجال نالا طبعاة لك ك غافك .  خابزت كلكياب يف  وساكو ورصطفأ ن ب

  جديدة  ن نعّبله كلكب لة حيى كنتم ذرق كلحّب. جزء
ا
 ن لصبئده طبكعق

 كلثالث كلقصكفة كليق نح.ظمب عن ،مف للبم ذرق كلحّب.مم

 بونت ن شااق علكماا بننااب نحااب نت آناال كل.فكولااة ونت نجلاا  تولماا -

 نحكبنى بقد كن حبتكيكنم

ردكعكب  تجأة كلّفنةا كلشببة كلياق ن ا  نجلا  إلاى جوكرهاب لبطعْ  

ن ب. رّثبل بوشككنأ ثم رببعاْ  نال مابأ وهاق رلي.ا  إلاق  ان ولا  إلاى 

 آخفم

ه بك نشكبء نثكفة ربدو ركف  وجو ة  ن للة كالنيبابه إلكمابأ لك ماب  -

ننا   اثال   وجاو  ببل ُبة لق  وجو ة  مّاب نهّلماب كنخافوتم 

 قء  وجااو  ببل ُاابة لااق حيااى كألشااكبء كليااقناال شااببل ُاابة لااقم 

غ.ال رنركهب بُمولةم  ن ركف كلّعقول نت ركوت كألشاكبء كلياق  ال

ع مب ركف  وجو ة نلك  نذلك؟ هق  وجو ة باك و ان  وناكأ 

نمب ويجعلمب  لحو،اةأإلكمب لكنا كالنيببه  كإلهّابل يكبالماب و يحفا

 ظااللمطبقابت نثكافة  ان كلويطّفهبأ  ع  افور كلولا أ رحا  

لك  ببلافورة نت يكوت كلشقء نلبى  ُ اى  فيااى يف جحافأ نو 

ااال م ه اابك   ّ صاا دولى  حطّااى يف ت اابء  مجااورأ لكااق يكااوت  م
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لة    ّ حكن رعياب  علكماب نو حاكن ريولعماب  كئّاى يف  نشكبء رصب   م

 كبهنب تال رعو   ميّى بّالحظيمبم ننا  ن.ُاك ر يباه كنت  اثال  

رشاعف نبادك  بابلربونز كلاذد يّلادهم  ال رّثبل بوشاككنأ بك ّابإلى 

وكألشجبر  ن حول ب  ن نثافة  اب ييولعماب كل اب   ان حاولمم يف 

أ إال إذك كصااطد وك اااب يالحظوهنااب وال يشااعفوت اااب ال كلشااوكر 

نبلزوجاابت كلجّااكالت كلببئياابت وكألزوكج كلوسااكّكن كلباابئيكن 

د كلصّديبت كلثّك ة كلقديّة يف صبلونبهتمم حيى كلّقبعنذلك و

ي يبماوت إلكماب وال حياى إلاى  ال كليق يجلُوت علكمب يف كلحادكئأ

كل ب  كلذين يشبرنوهنم ببلجلو  علكمابم ننا   اثال  هال رشاعف 

  اع نناك رافكا ألول  افةم  رشاعف باق ال بق؟ ربّاب
ا
وال ر يباه إلاق

إلاى نع ق نت  ن ركف كلّعقول نت ركوت لد كعيدت  على وجو ك 

ل رُاايطكعأ نناا  نياااى إذك علااى ناال حااب جاابنبق اااذه كلُاافعةم

أ نت ر يبه إلى كألشكبء كلّمّلاة لكاق ربادو باال تبئادة وال  ال ش   

اال  ّ ااةم نحكبنااى نشااعفأ نلّااب  اافرتا بشااقء  م ننااه  أ ور وال حصا

 وي يظف   ق نت نتعل شك ى  ن نجلهم وكألشاكبء كلّمّلاة 
ا
ي ظف إلق

 ن لاك ركاف ال نّاب رافىأ أراحصى نّب رعافصأ ونناب ال يف حكبر ب

ياادين كث يااكن وعك ااكن كث يااكن ولُاابنى وكحاادك  وللبااى وكحاادك  تقاا م 

اف طبعاى  ال لك  قأ حاكن ننيباه إلكماب بكال عقلاق ونال للباقأ نتكا

نحااب كألعّاابل كلخكفيااة عّو ااى  ال بااأن ق نلااو. بعّاال خكاافدم

ونررب  ببلذين ياْكثافوت   مابم تعالا كلخكاف بحادا ذكراه ياابيق قأ 

حاه وعجفتياهم ثام  ربّب ألنه وكجابن علاى كإلنُابت و جابلن ليبجا

اا ة باال جببنااة يف حقكقااة كأل اافأ هاال  ُِ ْح إن ااقأ بطبعااقأ لُاا ا  ا
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تمّ ؟ نر ت نت نلول إن ق نخبص  ن ن.ُق نثكفك م ن.ُق رقُو 

  ع نهنب ح ونة 
ا
على ركفدم ننب طبلباة تلُا.ة تبشالة   اذ جدك  علق

س وكت طويلاة ونخابص  ان كأللام ونالبِال علكاهم لاو ن ا   جببناى 

كقكااى  ثلااق لشااعفت  ربّااب باابل.طفة بحبجااة كألشااكبء كلّمّلااة حق

كلّوجو ة يف نل  كبت إلاى كنيببهاكم لان يكاوت بوساعكأ علاى 

نل حبلأ  مّاب ن ا  جببناى و مّاب شاعفت  ببليقصاكفأ نت ر يباه 

رُيطكع كألشكبء كلّمّلاة نت رجيّاع نلاماب  ال إلكمب نلامب لألسفم

 تعاة وكحادةم  كئّاى   ن نجلك يف  كبت وكحد ليعكفهاب كنيببهاك

سااوص ي.ورااك كلكثكااف   ماابم وإذك كجيّعااْ  نلاماابأ يف نحال ااك 

رعفص نكف رجيّع بُال.أ ألهنب سوص ردرك تاورك   ال  ثال أ تإهنب

نهنب لكُ  يف ن بن مب كلطبكعكة يف كلحكبة ليياببع ركبااب كلكلااق عان 

كلّالحظااةم ن لامااب كلّ.اابج  ببلّالحظااة سااوص يجعلمااب رياادكتع 

ن ب. عك ككأ ولن رعفص ع دئذ  نكف ر يباه إلكماب بشاكل  وريزكحم

ة  ة كل.وضااى وكلزعكااأم كألشااكبء كلّكبالااة  اان شاادا جكااد  اان شاادا

 أ تاإذك شاعفْت باهكنخافين إلكماب رّلاك خاربة  ببنيبابه ال كإلهّبل

ااف  ال ُا رعاافص لألسااف نكااف ريحبشااى كلولااو  ببلخطااأأ وببليع

ببإلهّاابل  رباادو  حكو ااة ك  نحكبنااىم ويحاادث نت راصااب ص نشااكبء

 ك  نّااب يحاادث نت رصااب ص نشااكبء مرشااعف بااذلك ال كلاادكئم لك مااب

 أ لك ماابأ هااق كألخاافىأكلاادكئم نخاافى رباادو  حكو ااة ببالنيباابه

رشعف بذلكم ولد رجدأ يف نحكبت نب رةأ شك ى يدرك جكادك  نناه  ال

يجفؤأ  ن شدة يأسهأ على  ال يف ن  ا كلحبجة إلى كالنيببهأ لك ه

 كلص ف كألخكفأ وننب ننيبه إلكك كنتمرولعهم نعيقد ننك  ن 
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 نشكفك! -

 وننيبه إلى   كيك نياىم -

 لكُ    كيقأ   كة ركيبم -

 ركيب؟! -

 ك فنة  يزوجة نحبمب سبتفت   ذ نسبو  رقفيبى إلى ببنوم -

 هل لكّك زوجمب على عك ك تأصبح  زرلبء؟ -

 الأ عك ق زرلبء بُابب ك افنة نخافى كساّمب نبربلكاب سامفتا  عماب -

 لكلة كلببرحةم

 ضفبيك؟ -

 ضفب قم ُببأ بشب كلصديأ  -

  ن هق  بشب؟! -

 صديقة نبربلكبم -

 هل نبن   عكّب؟ -

 نعمأ وصديقق سبلم نبت  ع ب نياىم -

جاد أ ونرياد نت بكا  سوص نرفنك بعد للكل لكاق نذهاب إلاى  -

نلااول لااك إنااك و  كااة حبكبيااك ركيااب لااد نعجبيّاابا نثكاافك مم هاال 

 مب للكال  لبل نت نذهب؟نسيطكع نت نحّل

 طبعىم -

 نرى نهنب   كة جّكلة وذنكةم -

مم هال نسايطكع  فكتقياِك أ هاق ناذلك حقاىنشكفك على لط.ك -

 إلى بك  جدرك؟

 رُيطكع  فكتقيق إلى  حطة كلقطبر كلكمفببئق تق م -
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 جكدمم ع د ب ركونكن  ُيعدة لولق لق! -

 ان تاالك ناك   إحّاْل  هكبأ إذك ش    يّك  ب نت نيحفك كنتمم -

كل.فكولة هذك وكساّ  لاق نت نابِقاق كلد كاة  عاق حياى نصال إلاى 

  حطة كلقطبرم

روجم بأ نحاو  حطاة  ا و بوشكك ُاككب كلقفيباةم ونابت علك ابأ ربعاى 

إلرشب كهتبأ نت نغكف كلخ ا بعد  حطيكنأ ثم نقطع ثالث  حطابتأ بابلخ  

كلّا و  نخافج  ان بعاد ذلاككلجديدأ ل صل إلى  حطة نو ُو ولُاككبأ 

ونقطااع جااب ة عفياااة ببرجاابه  حطااة كلقطاابر كلكمفباابئقم لاام نيبااب ل نلّااة 

مب  ّا وكحدة طكلة رلك كلُّبتةم نبن  نحكبنى ر ظف إلى كلد كةأ ونحكبناى راا

نو إلاى ن.ُامب إلكمب بفتأأ وهق ر ظف إلق نو إلى شخص آخف وكلف وركئاق 

دا نو إلاى جافو  يّادا رنساه  ان  ح.يف زجبج بب  عفبة كلّا و  ظاة باكن ياد 

 شابرة  افور نوإسكدة يف كلشبر  نو إلى نبتذة  غلقة يف نحد كلطوكبأ نو إلاى 

إلى جبنب عّاو  نمفبابء نو إلاى عشاب لصاكف نّاب  يول.ةإلى نفة صغكفة  

ث ق  مبكن بالطبت كلفصكف ةأ نت رحادا لم ننن ننيظف   مبأ طوكل رلاك كلّادا

ثمب بهم نبن  ذكهباة  جادهتب ببُابطة بكا  إلاى بشقءأ وال نبت ع دد  ب نحدا

ننثفم ونبت ذلكأ لُبب لام  ال ون   نركتقمب إلى  حطة كلقطبر كلكمفببئق

نتمّهأ شك ى  مّى ببل ُبة لقأ وربّب ببل ُبة لمب نياىم ولعال كل اب،ف إلك اب 

يعفص نحدهّب كنخفم ولد ن ب  ال  ب نبت لكظ ا ب سوى شخصكن  يجبورين

م قء كلخ.كف كلذد نبت يّكان لكلّاة نذلك حقى لوال صّي ب كلّش ك كل

وكحدةأ  مّب نبن  لطك.ةأ نت رثقل علكهم نأن اب ن ابأ  عاىأ حفيصاكن علاى 

ة  ّك ةم ولد ن   نخشىأ وربّب نبن  رخشى هق  ص.بء صّي ب نطول  دا

نياااىأ   ااذ رحفن ااب  اان ساابحة بوشااككنأ نت نصاال إلااى  حطااة كلقطاابر 
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نبنا  ريببطاأ بابطافك أ وربادوأ كلكمفببئق بأسف   ّب ي بغقم ولعل خطوكر ب 

اىأ إلاى جادك   يف كلول  ن.ُهأ نّب لو نهنب  ب رزكل سفيعة ض  ف  أ ع  م وإذ كلي.ا ُّ

 حطة نبزكت كلقفيبةأ تكّب ن ب نقطع كلجب ة كلعفيااة ببرجابه  حطاة كلقطابر 

ي  ق يف نعبلكمب  ب يشبه إتف  . ك   ن ثّبر تفكولة ضخّة  ح.ورة يزكلكمفببئقأ ل 

جادركهنب نلمابم رؤو  ة على شاكل شافي  طويال يكلاال ببلحجف و صط.ا 

 ون  أ لبل ذلك كلكو.أ لد زرت رلك كلّ طقاة  ان  وساكو ركاف  افة أ وال

أ يف نلا  افة أ إلاى  حطاة نابزكت  ان بعكاد ركاف نن اق لام  مبدا نن ق لد نظفتا

 كنتأ علاى ةنذنف نن ق لّح ا شك ى  ن لبكل كل.فكولة كلّح.ور
ا
أ ن ب. عك ق

أ ونناب  اب نزكل نلطاع كلجاب ة كلعفيااة بلعبلكةم ،   ا نن ق نرخكالماجدركهنب ك

على كألرلبم ويف وكلع كأل ف لام  بيفكه ال أ ونت نحدك  ركفدركيب إلى جبنب

على جادركت كلّحطاة ننن  ميّى نبدك  بّب إذك نبت شفي  كل.فكولة كلّح.ور 

نعابلق  ه يف  وجو ك  حقى يف كلوكلعأ تقد نبت يك.ك ق ويّيع اق نثكافك  وجاو

  حطة نبزكت كلخبصة بق يف 
ا
م ثم كعيقادتا نن اقأ إذك ويف نعّبق ن.ُق عك ق

أ نسيطكع نت نرى ثّبر تفكولة نخافى  ح.اورة يف ن ك اة  نيااى  نثكافةش  ا

هتبم  نصب  يدكخل ق سافور عاذ   ان نن اق  ثملبل نت نصل إلى  حطة جدا

ف به نحد ساوكدأ يشع ال صفتا نرعىأ وننب ن شق بّحبذكهتبأ خكطى خ.كىأ

ة كليق نبن  رّاغ اب حبابت كل.فكولة يف سبحة بوشاككن بشافي   يفب  كللذا

كل.فكولة كلحجفدا كلذد يزيان كنت جدركت  حطة نبزكت وبإحُبسق كلّثكاف 

 كلُّيّفا بكك  كل.فكولة كلذد ن   نحّلهأ  ن نجلمبأ بفكحة يددم

طاابر كلكمفباابئق وناابت الباادا يف هنبيااة كأل ااف  اان كلوصااول إلااى  حطااة كلق

بز كلّزياد  ان  حطابت كلّا و كابغي كل ظف عن رربيقأ ورربيماب ربّابأ ببجي

لبال نت  و شق كلّزيد  ن كألرص.ة ولطع كلّزيد  ن كلشوكر  وكلجب اكت  عى
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م ركتقيمب إلى  كيب لطع كليذكنفأ ثم إلى رصكف كلقطبر كلذد سكأخذهب نصل

لّيبقكاة علاى  غاب رة كلقطابرم جدهتبم كنيظفت  عمب كلادلبئأ كلُا ا كبك  إلى 

اة  ة إلاى  قطورهتاب التياويف كلدلكقة كألخكفة تق  صعدْتأ  اع   كاة ركيابأ بخ.ا

وربب  تكمابم وبعاد ثاوكت   عادو كت ،مافت  ان جدياد  ان إحادى كل وكتاذم 

ت رنسمب وني.كمب إلى كلخبرجأ ثم نخفج  يدهب كليق   ب رزكل رحّل نبن   دا

م وحااكن نعاادت إلكمااب نااك   حقكبااة يااددكلد كااةم نعب هتااب إلااقأ توضااعيمب يف

ت يدهب إلى  كخله وكليقطْ  حباة  لدا ْيمب لق  مكل.فكولة  دا

 هذه لك! -

 نشكفك! -

 هل سيأ   ع كلد كة إذك  عوركّب إلى بك  جد ؟ -

 طبعى س أ م -

 ء نلك  نذلك؟ثالثبكلكو. هو كل -

 بءمثالثكل -

 ؟ُب يو. كل ّبهل يالئّك -

 مبيالئّ  -

 مفكتق ا نبتذهتب بخطى   .يوحة   يُبرعةك كلقطبر بب ءأ تثم رحف

ة  ن  ُبء خب ُه ب إذك  على هذك كلفصكف يف كلُبعة كل ّبننيظفن -

 مُب كل

 لبل أ وهق رلوا  لق بكدهبم ثم سألي ق يف كللحظة كألخكفة عن كسّقم

ب بتذهتب كلّبيعدةأ تعابجلي قأ  حبول عبثى كللحبقهي. ا ببسّق وننب ن

 مخفىأ ببسّمب بصوت  كرر.ع توق ضجكج كلقطبرهق كأل

 إسّق نوووونابكككككككككككككمم -
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 زوج رايا
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I 

قلقاى بعد  فور يو كن تق  على  كبلّيق  اع ركياب  بادك لاق نت شاك ى  ا

 مجدك  لد كسيجدا  ع
ا
ب يف ببنوم تقد كسيلّ ا بفلكة جديادة   ماب نعاب ت إلاق

  وكط كاه حكن كنقيا نبادولأ  اعتورك  هوكجُق كلّحبِطة كليق عبنك ا   مب 

م لقاد نذربكجابتكألذريكنأ على بب  كلشقة عشكة إررب مب على كلعاو ة إلاى 

يقأ ونهنّب سكصاالت  قببلنخربْر قأ بكلّبت ببر ة وللكلةأ نت زوجمب يفيد 

م جّعاةكل - عى إلى  وسكو حوكلق كلُبعة كلوكحدة  ن بعد ،ماف ياو. راد  

أ رول. ا ثم نهن  بفلكيمب  نهناب رأ ال باأت ع دهب طويال  جادك أ  .ب هاب  بجّلة 

ة  ان  ُابء كلكاو. ُب ساننوت  ُيعدك  بشكل جكد السيقببلمّب يف كلُبعة كل

 ن.ُه يف رفتيقم

ّْ ِ اى  ط  لم نسيطع طبعىأ بفرم ثقيق كلكبكفة بفكيابأ نت نساي يج شاك ى  ا

يعفتااهأ لك ااه يعاافص رّااب.  ال وكحاادك   اان نت يطلااب رجاالن لقاابء  رجاال  آخااف

ّعفتة ننه يفرب  بعاللة حب  ع زوجيهم ولد زك  نثكفك   ن للقاق نن اق لام كل

بد تابنسيوعب ببلاب   ب ع   ْيها ركياب  ان ن لماب يف نت نناوت  ً بشكتٍ ج مستعدا

ال إلاى رحدياد كألشاكبء كلاافورية كلياق  السيقببلمّبم نلصد نن ق لام نروصا

 نت نحيبط اب لكق ننوت  ُيعدك  بشكل  جكد 
ا
السيقببلمب  ع نبت ي بغق علق

زوجمااب يف رفتيااقم ناابت بوسااعق طبعااى نت نذهااب إلااى صااديقيمب نناااوش 

أ عان كلّع اى 
ا
ونطلب إلكمب نت رُيوض    مبأ ببرصبل   ن رل.وهنب كلّ زلاق
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كلحاافيف كلّببشااف الساايعدك د كلجكااد كلااذد نشاابرت إلكااه ونااذلك عاان 

كت كلّفيبة كليق جعليمب روصك ق اذك كل و  كلعبجال   ان ب كلّفياكلُّيجدا

أ إت ذهبا ا إلاى ننااوشأ نت رعيارب ركياب  كالسيعدك م ثام  اب لبثا ا نت خشاك ا

ْفض  بفلكيمب على طفص ثبلث نوعى  ن سوء كأل بنةأ  أ ولو نبت صديقيمبأع 

اااصأ وحاااددأ كلّعااابا كلّحيّلاااةأ  ّا اااص ونح تلااام نذهااابم ،للااا  ن حا

 م كلّيكبثفة بكن يددا سبعة بعد سبعةأ السايعدك د كلجكاد كأل ثال كلّ شاو

حبولاا  يف كلبدكيااة نت نعيّااد علااى حُاان كل كااةأ لاادر كإل كاابتأ يف رحديااد 

ا عّكاأأ نت نسايعدا فنيا كلّع ى كلاذد لصادره ركيابأ ت
أ بعاد ر.ككاف  إيجاببق

افكتأ  ُا بشكل  جكد ببلي.ب  وكلّاوز وكلّشاّش كلّج.اف وكلزبكاب وكلّك

 ببإلضبتة طبعى إلاى كلقماوةأ نو كلشابد إذك نابت زوجماب  ان هاوكة شافبه يف

نحبااذ  ال كلُّبءم وال بأ  نياى  ن بعي كلبُكوي  وكلشونوال بّب نن ق

نت نباكاي وجمماب ن اب. زوجماب  أ توق ذلكأإذك نر توكلّفبكبت كلجبهزةم 

كسايبعدتا إال نن اق  بقبلاب نكاك تابخفمتّن كلاوكر  جادك  نت نسايعدا نيااى 

ة رّب ى نت نضع على كلطبولاة ندا صا ف  ان صا وص كلّشافوببت كلفوحكا

اد علاى  نظفك  للحّبوة كلعبلكاة نُابكى كلياق يّكان نت يياُام ااب لقبؤناب كلّعقا

يااّنأ  ال كألرلبأ تلم يكان ثّاة ضافورة ليأجكجاه بابلكحولم إت نحادك  

يخافج كلجّكاع عان نطاوكرهم  وت نت  ال بعد كلكاأ  كلثبنكاة نو كلثبلثاةأ نت

ض نابت علاكمم كلح.ابي عل ال يقصدوكأ تكخُفوك نشكبء ثّك ة كماب باأد رعوا

وسكلةم و ن بب  كإلرك ة كلطكبة وكح ك. ثقبتة كنخف وجدتا  ن كلّ بسب 

ل نياى نت ن كإلساطوكنة  كلياق  أ لبل وصولمّب بلحظبتأعلى كلبكك آ شغا

لّطاف  شامكف  إلاى رفتياقأ وهاق نياب.  ان لجوئماب لبال نهدر ق إيبهب ركيب

 ة كلقديّةميا ذر خيصا ببلّقب بت كأل
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زت كلثب  ة  ن ذلك كلُّابء حاكن بادك لاق هاذك نبن  كلُبعة لد رجبو

ر عان كسايعدك د كلجكاد  قباوال  و يبحاىم و اب نعجب اق تكاه بصاورة  كليصوا

ن نثكفك   ن ، اوا كلُك ة كألولى حول كللقبء كلّ يظف إلى  ُا خبصة هو ننه ح

رت زوج ركيب أ   رجة نن ق رصوا
ا
 جافا  ضاكف نذرد و ياعم ولاد نابت علاق

أ نت نرولاف لكق نبعد شكونق كلّعي ر كلغايا  عان حابال  ب ة عن هذك كليصوا

 لافرتا و ن نجل ذلك ندا رّحكص  جديد ألد كحيّبالت  فرجلة نخفىم 

حياى  وعاد نت نشغل ن.ُاق بعّال  جماد و ّياع يُايملك ولياق بُاال. 

كجياق كلموكئكاةم ننزليمابأ  وت إبطابءأ إلاى ةكللكل رلكيف نو ق  فت  را أ تياذنا

 كلشبر  وببشفت بقكب هتبم

كجياقأ نن اق نرا .  بب  ا ت ة  طويلة أ وننب نحلاأ ،   ء على سفج  را

جأ خاابلق كلباابلأ علااى نرراابل نشااجبر  عبلكااة رّاافا بااق  هااوكء   عشااى ونر.اافا

وعببفين للكلكن على نرص.ة شوكر  عفيااة ي ادر تكماب ضاجكجا كلُاكبركت 

قأ إلاى حادا نبكافأ إحُبساق  وكلببصبت وعفببت كل ك.م ثم وجدر ق نصادا

كجياق إلااى  رجاة نن اق باادنت ببلّيعا أ بصااوت  ن نادتة كلياق وتفْرمااب لاق  را

م  قطعى نحبه نثكافك   ان نر كاة للشاكم بكافد كلكاف دجفش  شبه  ُّو أ 

و ب ن  ا ألرولاع ع دئاذ  نت  زكجاق كلجكادأ كلاذد حققياه نخكافك  بصاعوبةأ 

كجيق كلاذد تافا تجاأة   ان    ن كألشكبء لوال  وال   را
ر بشقء  سوص ييكدا

تاورك  ونزلا   ان علاى   نادنيقء وصبر يّشاق علاى كلجا  م لطعا ا كلموك

كلُفج وعفت  نت كلدوال   ثقو م ثم حبول  لدر كإل كبتأ وننب ن شاق 

إلى جبنب كلدركجة يف طفيأ كلعو ة إلى كلبك أ نت نرعب ل  ع تشال نزهياق 

لام  م و ان ثامنشقء  نبت يّكان نت يحادث نيااى لبال بفلكاة ركياب كألخكافة

على سبكل كلّثبلم لقاد  جّعةيو. كل ُبء كحدث يف س سكا ى لّب نعيربه تأال  
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بااكن كلّاافء ب  ياافناابت  اان كلصااعب تعااال أ باال  اان كلُّاايحكل رقفيبااىأ نت 

أ نو هكلّثقو  وباكن كألحادكث كلياق يّكان نت رحادث  عا ه وال   ركجي

خكال لق نت إيّبا ااذه  ثمأ يف ندا يو.  ن نيب. كألسبو م ه  ن كلبشف ع ركف

 أ بّطافرقفيباىق بعة كلبُكطة ركسمن إلى  رجة نبتكاة بادلكل نناه لام يياأثفأ كل

 
ا
 ببر  رزيف صبر يمطل تاولق وتاوق  ركجياق  ادة  طويلاة  لبال نت  صك.ق

ل ا ل م وبفرم نن ق بب  كلب بية كليق نسكن تكمبنصل إلى   نت ن شاق  ب تاا

أ وننب ن طود  ركجياق بفن   بلل وثكب  يزر    مب كلّبءأ إال نن ق رّكا  ا

ّصعدأ  ن نت نعيرب كلّطف كلذد نرفل ق شك ى  وضوعكى كلون خل اب إلى 

  ُيقال  نياى عن بفلكة ركيب رّب ى ندوالبق كلّثقو م

يف نوريدور كلطببأ كلفكبع عشفأ وننب نرجه إلى كلشقة حب ال   ركجيقأ 

أ ربّاب  ان طفيقياه  رتا لّح  جبرد سبشب خبرجاى   مابم ولُابب   اب لادا

أ  مببلّشقأ نت نبدول لد وضعه بصورة  ب جدا  ن كألخببر يف بابنو حبولا ا

اْ  إلكاه   ّ رلقبئكباأ نت نوحق إلكه بكل طبليق بأت كلّعلو بت كلطبزجة كلياق ن 

أ ونت نزهياق كل.بشالةأ بكال كلّابء كلاذد يافكه لم ياحط ق علّى اب نحدن بعدا 

عاه نيااى يف يزر    اق و ان  ركجياق كلّعطوباةأ نابت يّكان نت ر.شال  

 كليولك  ن.ُهم

ن  ْ ا  ركجيق يف  كبهنب يف كلّاوزا  بعاد  خاولق كلشاقةم ثام نخاذت  ر 

أ بربنُقأ إلاى طابوليق  نّاب لاو نن اق م بادوت وشى حبرك  سفيعى وجلُ ا

ة بعد حّب ق ونن قأ إلى ذلكأ نسيطكع نت نخفج  ال نشعف بغكف كلفكحة كليب ا

ة  ااع نااو   اان كلشاابدم لاام إلااى كلّااوزا  ألعّاال ل .ُااق ص دويشااة جب اا

نرحفك  ن  كباأ تقد شغل ق  ُ دا نفسق كلخكازركت كلاذد ن ا  نجلا  

لاام يكاانأ بفنيااق يف رلااك كللحظااةأ يُاا د ،ماافد بشااكل جكاادم ثاام  -علكااه
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ادك   ان نناه نابت يف كلُاببأ يُا د  سفعبت  ب رب  عن ذه ق إذ لم ننان  يأنا

يك توق كلكو و ي و ،مفد بشكل  نتالم ونبت كلّ باهأ يف هذه كألث بءأ ييك

كلّجاابور للُاافيف بصااوت نوضاا   اان كلّعيااب أ ويشااكفأ بحكااب    عااداٍّ 

أ إلاى كلُابعة كليبساعة وكل صاف رقفيباىم شاعفت بّاب يشابه بابر  ونورواٍّ 

خكباة صاغكفة جاادك  لام نسااّ  لمابأ طبعاىأ بااأت رادثف علااى شاعورد كلع كااد 

اب.م ناأن ق رّ  ّا أ  جاف  ن  كاةببلفكحة كليب اة كلياق خفجا ا ااب  ان كلح  كا ا

 إلاى كلُابعة كلحب ياة عشافة كنت نهّكة نبكفة لمابأ لاو نابت كلّ بااه يشاكف ال

ت تكفة كل او. بابنفك  بافرم ببسيحُلم نرف ا  بم إال نن ق على كأللل وكل صف

ننااب. عااب ة لباال   يصااف كللكاالم  ااب نر تأ نأنّاابأ نت راا كنم لااددا  ال نن ااق

أ لد نصب تمب ه ب نو ه بك يف كلغفتة نياىنهّكة لمب  ال خكببت صغكفة جدك أ

عة ركااف  يولعااة وركااف  نو يف  ااب يّكاان نت يخطااف بفنسااق  اان نتكاابر  يُاافا

م هنا   ن على كلكفسق وكرجما ا إلاى كلخزكناة بحاذر  لحاوي  ُدولة

نااأن ق ن اا ا  -إلااى حاادٍّ جعل ااق ن،اانا نن ااق  شااك ا علااى رؤو  نصااببعق

ق يف ندا لحظةم نخفج  ن.ُ ى شديد كلمشبشة لد ي مبر يفهب ا ن كرد شك ى 

بكجااب يق ولبُاايمب ببلحااذر ن.ُااهم ثاام نط.ااأت كل ااور و سُاا  ن.ُااق يف 

أ 
ا
سفيفد  ثل رجل  يأود إلى تفكشه يف  وعد نو ه كلّعيب م نرّا  عك ق

اة  إلاى شاقء   تبشيدا كلظال. وكلُكوت  ن حولقم شعفتا تجاأة  بحبجاة  بسا

قاق كلادك   كلطويالأ إلاى آ ن  و حباب  إلى للبق يأخذا  ن يددأ يف طفي

فتا نلبى  بلطكاى صغكف كلحجم نصب ته عب ة يف  صاعد كلب بياة  مكل عب  رذنا

يبعاث يف ن.ُاق هاذك كلكلاب حكن ييولف يف كلطببأ كلخاب  م  كئّاى نابت 

يف نت نضاّه إلاى صادرد بقاوة ونصاعد باه  أ  ب حققيامب يو اىأرربة شديدة

اف بأحاد  نو بشاقء   ال ماب بأناهإلى رفتيقم نبت ي ظف إلق بطفيقة نشعف  ع ي.كا
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بِد رربي ها ببلخفوج  ن كلّ ازلأ للّافنة كلياق  أ رفكتقاه  كئّاىسوكد وننه لم يا

إال لكق يصب ت ق يف كلّصعدم نبت يجعل قأ بعك كه كلُاو كوين كلُاعكدركن 

أ  اان كلّحباااة كلصاابتكة وكالنيباابه  ا
بااقأ نشااعف بااأن ق جااديف بّااب يغدلااه علااق

  كلقصاكف كلاذد ن كتاأ لالكقة كلخبتيةأ طاوكل كلوكلخبلص وكلمفرّبت كلف

 نو كلعكا م ولاد ،الا كنتأ 
ا
تكه  ن كلطببأ كلخاب   إلاى كلطاببأ كألرضاق

 يف ،ال. رفتيقأ يقو ا بح كِة 
ا
بعك كه كأل ك يكن كأل و كايكن كلُبهفركن علق

ِحبٍّ عبرص  بألصف كلطفق ونسلُمب إلى كل و. كلعّكأ حيى نسالّ ق   لكل   ا

 كفك  بُال.مإلكه نخ
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II 

لام نهناي  ببشافة  يف كلصبب   د ت يدد إلى كلّ به ونول. ا رنك اهم 

نّب نتعل عب ة  يف  ثل هذك كلول م ،لل ا  ّدا ك  يف كلُفيف ننظاف إلاى باب  

كلغفتة ركف كلّق.ول ونسيعكد على  ملقأ بعد سبعبت نبتكة  ان كل او.أ  اب 

حاةم نول  اب ل.ا  نظافد   ذ كسيال ق بفلكة ركيب يف  ُابء كلببر  عقحدث 

ان كل كاة يف تمام  ال نبت  ببلغيقأ كليق ُْ ق يف كلوكلعأ ببالعيّب  على ح راصد 

كالسيعدك  كلجكد كلذد نشبرت إلكه ركياب يف بفلكيمابم لقاد نابت وكضاحى لاق 

ربت  يك اة جادك أ كللقابء  كلاذد ساكجفد بك اق  أ  وت  ُاوا لا ا كنت نن ق حوا

بء  يّلاك  ان كلّوجبابت  اب يك.اق ألت وبكن زوجمب يف  ُبء كلكو.أ  ان لقا

يكوت لقبء  عبص.ى إلى  جفا  سمفة عبئلكة يشواب بعي كلخالتبت كلط.ك.ة 

ف وطاول كلبابلم ركاف نن اقأ  ان نبحكاة  كليق يّكن رجبوزهب بقلكل  ن كليبصا

أت رلك كلّببلغةأ بافرم رنبنيماب وكتيقبرهاب كلشاديد بثبنكةأ كع ت ا ل .ُق 

أ نبن  وسيظلا نلاف  إلاى حقكقياق وطبعاق ولادرك  إلى كلوكلعكة كلشبئعة

ر آخااف عاان لقاابئق باازوج ركياابم وإذك ن اا   وطفيقيااق ببلحكاابة  اان ند رصااوا

 
ا
ك ااب علاى كألرلابأ تاألت ندا رصاور وكلعاق ُا ك ابأ وسوص نرّ ُا سأرّ

ااب سااكحدث يف رفتيااق يف كلُّاابء سااوص ياظماافا حيّااى نشاادا  ّا عبصااف ع

أ ولد بدك لق خفكلة  ونلل لدرة  على كإلل ب م  لن ننوت شخصى ركفدأ لل ا

ْقلِأ نن قأ بافرم نال شاقءأ لان نسايعدا كلكاو. بغكاف حبسم  و ا كنت بوضو  
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كل.وكناااه كلطبزجاااة وكلّج..اااة وكلّكُااافكت وكلككاااك وكلشاااونوال كلياااق 

أ وننب نهناي نخكافك   ان سافيفدأ  روصل ا إلكمب يف  ُبء كلببرحةم ثم لفرتا

نت نحيبط بّب يك.ق  ن كلول  لكق  يجبم نن ق لن نذهب كلكو. إلى عّلق

ن  ن  م ُب سلبل بلوا كلُبعة كل ًالسعداًدبشكٍ بد انرّكا فتا أ تكا ة  ُبء 

عد. كلكقكنأ نت نرركاب كلقلأ ولم يكن ي قص ق طبعىأ توق  ب ننب علكه  ن 

 خطأ أ ولو صغكفك  جدك أ بُبب ضكأ كلول م

اافتا ب لشاابد كااو   اان كبعااد حالليااق ذل ااق شااعفت باابلجو أ ت.كا

ة  ن سفيع  ع زي  كلزييوت صغكف وصحن لب ة و كل ع اب  كلكابب م ثام ورشا

االأ ي ااقأ نّااب لااو  وت إرك  أ رني وجبااة تطااور يف إعاادك  نهنّااكأ  وت رعجا

.ةأ على ركف كلعب ةأ  ن نطببق صغكفة نثكافة  ي وعاة  ان نالا  اب يياوتاف   دل 

 كل.فكولاة ان  فباى  ببقبيا أ فراديال يأباك أزبدةأ لب ةأ جب ة ملددا يف كلرباك 

 أ فطببناى صاغكفك     اه كلذد ص عْيه ذكت يو. سابرك زوجاة نبادول ونهادر ق

ناأ  نبكافة  ان كلشابدم ونّاب لاو نت ببإلضابتة إلاى  سلطة ب ادورة وخكابر

ى آخف  يشغل ق وال ي يظفا نبدك  ننل  بب ء شديد وشامكاة  ال نبتشك ى  لحا

 سببأم نذنف نن ق تعل  يف ندا صبب  ال عبلكة نّب

أ بعد كنيمبئق  ن تطوردأ نت كلدلكقة كليق رّااق باب ء نطاول  ،   ا

تأ ونناب نهناي  ان وركء كعيقاد ثامبكثكف  ن كلدلكقة كليق رّااق بُافعةم 

طبولة كلطعب.أ نت كلب ء يقبو. ال بابالة كلولا  يف رقدا اه كلجلكاددا كلادلكأ 

إلااى  .مب كلااب ءا كليااق ياااككلّيخك لااة ويجعلااه ننثااف  ت ااىم باابلثوكا كإلضاابتكة 

كلياق يااك.مب إلاى كلّيخك لة كلدلبئأ ع د كلحبجة إلكمبأ وببلدلبئأ كإلضبتكة 

 م وحاادهأ كلااب ء كلاافحكمأكلُاابعبتأ يصااب  كلولاا  ننثااف رتقااى بّشاابعفك

 ان كلّشابنل يجعل كلُّبتة طويلاة جادك  بك اك وباكن  اب ساوص يوكجماك 
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، اوام ثام هناا ا  بعد  لكقة نو بعد سابعة نو بعاد ياو.أ رببعا ا كلّحيّلة 

شاديدم وباب ء  شاديد   ورُل ا كألطببق بب ء  شديدأ وررابا  كلغفتاة باب ء  

ول.  ن ب. كلخزكنة ألخيبر كلثكب  كليق سأررديمب يف كلُّبءم ناب رك  جادك   اب 

ن   نرردد بذلة رسّكةأ لكنا خكبرد ولعأ بعد ر.ككف  شيا  طويلأ على 

فياة كللوت كج تبر م ثم رحكاافت باكن ربطاة ولّكص ب بذلة صك.كة رسّكة سكا

ونخاافى بكااابء لباال نت نرخكااال ربطااة ع ااأ ثبلثااةأ لاام نناان   كن ااة ع ااأ ب اكااة

 نب اد بادت لاق ننثاف  الئّاة  ان نلكمّابم 
ا
سأشا يمب "ن لكمبأ بلوت ذهباق

م ثام نخفجا ا ب طلاوت جك از ساورد ولّاكص بصوت   ُّو  لل ا  "كلكو.

ن كلبك  بإحُابِ  رجال  بوبلكن نبكي كرردييمّبأ على هك يقأ وخفج   

  اطفٍّ إلى كلُ.فأ لك ه ييّ ى  ن نلا للبه لو ي.وره كلقطبرم

 ن نول نببكن هابرف للعّاو. صاب تيه يف كلشابر  كرصال  ببلجفيادة 

ونبلغيمم بأن ق لن ن كو. كلكو. ألسبب  طبرئةم ثم رببع  طفيقق إلاى رن  

للكلاة تقا أ كلشبر م ول. ا ه بك على  ولف كلببص كلذد جبء بعد  لابئأ 

 تلاام نصااعد إلكااهم تااوتُّ كلببصااكن كلياابلككن نياااىم رنباا  يف كلباابص كلفكبااع

  ان نبتاذة يف كلب بياة كلّقببلاة  ال
ا
لشقء إال ألن ق كنيش.  رجاال  يطال  علاق

خكااال لااق ننااه الحاات نن ااق نلااف علااى كلّولااف وال نصااعد إلااى ندا باابصم 

لا  تا ة طويلاة نزل أ بعد  حطيكنأ ن ب. سوق كليعبونكابت كلزركعكاةم ،ل

نرجااول بااكن بُااطبت ببعااة كلخااابر وكل.وكنااه وكأللباابت وكللحااو.  وت نت 

نش د شك ىم ثم ول.  ن ب. صفا طويل  ن ببعة كلعُال كلاذين يغُّاوت 

يقااد وهنب ولطعااى صااغكفة  اان ورق كلزباادة بصاا وص  خيل.ااة  اان كلعُاال 

كا عُال للّ ياثكن ن ب.  فطببنبهتم كلّ.يوحة لكق يياذولوهبم نعجب اق نثكاف

ولوناه كألصا.ف ولوك اه كلُاّكك كلزيزتوتأ بطعّه كل.فيد وركئحياه كلعطافة 
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 فطببناى   اه كل.بر أ ورولعا  نت يعجاب ركياب وزوجماب نيااىأ تبشا ي  

له ونل ا علاى ذلاكأ للا ا  م ولاو نابت ع ادد صغكفك م سوص ننصحمّب بيذوا

خبز على شطبئف  ن كل طحك ة سورية لك   سأ زجه  عمب ثم ن هن كلّزيج

لمّب  اع كلشابدم ولاد نطلاق كلشاطبئف لبال ذلاك بطبقاة رلكقاة  ان  هلد نو

ن م  كعق لشفكء  زيد   ن كلزبادةأ تّاب رازكل  ال كلزبدة كلبقفية ليصب  نلذا ون ْ ف 

م ثم ل.ي  نظفد  ِ   دخا ة لعجل صغكف  لةن يْ يف كلربك  نّكة نبتكة   مبأ لفرتا

ل.و نااب نو كلكونكاابكم رصاال  نّقاابالت باابر ة  ااع كلّشاافوببت كلقويااة نب

رااف ا ت بشاافكئمب يف كلبدكيااةأ بُاابب لاافكرد كلُّاابأ بيج ااب كلّشاافوببت 

رتا نت كلولا  لاد -كلكحولكة هذك كلُّبءم ثم لفرت شفكءهب  اع ذلاك  لادا

يُّ  لفكيب وزوجمب نت يي بوال شك ى بعاد وصاولمّب  ان بابنوأ وساوص  ال

ااكِيب جوعمّاابأ ع ااددأ ب ُْ شاافكئ   اان  يلااة يكااوت  اان كلّ بسااب جاادك  نت يا

كلعجل  ع بكافكت خكابر  قشاف ونوركق نع اب  نخااف نو عافوق بقادون  

شاطبئف كلكبتكابر  اع كلزبادة  خطافت ببابلقتوق شطبئف خبز  نو بادوهنبم ثام 

نياااى وننصاابص كلبااكي كلُّاالوق وكعيقاادتا نهنااب ساايكوت  الئّااةأ هااق 

ْكنأ ركف نت كسيحبلة كلعثور علاى علباة ن ْين جبئع  بتكابرأ يف كألخفىأ لُّبتف 

أ جعلي ق نعدل عن كل.كفةم ز  على ذلك نت يف رلك كأليب.  خبزت كألرذية

 اان نت  طبخااى نذريااى وكحاادك  يخلااو   ااهأ و ،اانباابنو  ااوطن كلكبتكاابر وال ن

رق   ركيب وزوجمب  ن شاطبئفه لاو عثافتا علكاه بعاد  ال نت كلّحيّل جدك  

جابن كلقشاقوكتأ  طول ع بءم ولعلامّب سك.االت علكه شطبئف كلّفرديال  ع

أ نت يف كلااربك   ااب يك.ااق نياااى  اان كلّفرااديال وجاابن  م ثاام كعيقاادتا رتا لاادا

أ بعد ذلكأ  ن بُطة توكنه ألش د نفزك  ريحبويى نّب  كلقشقوكتم رقدا  ا

أ ثم رذنفت  فبى كلكافز كلاذد رصا عه ن اق وحلب وإ لب نُّكه يف كلفلة
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كلببئع عن نفز كلوشا ةأ  ن نفز كلوش ةأ تلم نش ِ كلكفز كلفيحبودم سأل  

تقبل لق نب رك   ب رفكه يف سول بم رفنيهأ وصفت نبحاث باكن بُاطبت كلببعاة 

ث ركياب وزوجماب يف كلُّابء عان نافز كلوشا ة  عن نفز كلوش ةم ساوص نحادا

اص  كلذد رطبخه ن اق نيااى  اع نافكت كللحام كلّ.افو. وكلصا وبف ّا كلّح

ف وكلقفتة وكل.ل.ل كألبكيم و لم نجد نافز كلوشا ة  حكنوكلبقدون  وكلُكا

شاعفتا باابعي كلاااكأأ لك  اق رببعاا  رجااوكلق يف كلُاوق حيااى ناابل   ااق 

كليعب ون رن  نت ثّة نشاكبء ضافورية نثكافة البادا  ان كليازو  اابأ يف نال 

كألحوكلأ لبل نت نعاو  إلاى كلبكا م كشا ي  ننوكعاى  خيل.اة  ان كل.وكناه 

فكت وكلحشبئشأ ونصبح  نحّل نكُكن ب ُا السايككككن وكلخابر وكلّك

ين باابألرفكض م ثاام صااب ت  نشااك زهااور يف خااالل ولاا  لصااكف  حشااوا

نجد  ثل جو هتب يف  كابت آخافم  ال طفيقق إلى بب  كلخفوجأ وخشك  نت

اف نثكافك  علاى ركياب  ان  كعيقدتا نت ببلاة  ان كليولكاب كلاذهبق ساوص رخ.ا

أ نناب وزوجماب  وطأة كلوحشة كلذنورية كلّاجفة كليق سوص نشاكلمبأ البادا

لغفتةم كبيع  ببلة نبكافةأ ولاد ذنفر اق بفبطاة كلع اأ كلذهبكاة كلياق نابت يف ك

ا نت نش يمب نياىأ  ع لبلب نكك  ّكازأ لبل كلُبعة كل
سةم  ادا تا ُب علق

ببلة كليولكبأ بفتأأ توق تم كلكك  كلبالسيككق كلاذد ن ا  نحّلاه بكادد 

كلكّ ااىأ ثاام رببعاا  طفيقااق  يثاابلال  حيااى وصاال ا إلااى  ولااف كلباابصم 

ااة وضااع  نحّاابلق نلمااب علااى كألرض وجلُاا  علااى   قعااد  رحاا   ظلا

م توتا عدة ببصبت لبل نت نهناي نخكافك  ببلككُاكن كلبالسايككككن كلّولف

وه اب  ن جديد ونلف ببلقف   ن حبتة كلفصكف يف كنيظبر كلبابص كلقاب .م 

 حاادث  عااق  ااب ن اا  لااب رك أ يف ،اافص  آخاافأ علااى كعيباابره حاادثى عبرضااى

 ك ه لم يكن نذلك نبدك  ببل ُبة لق يف ذلك كل مبر:نهّكة لهأ ل ال
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م كل     ق رجل عجوز ساكفكت وولاف علاى  ُابتة لفيباة جادك    اق

نبت لصكف كلقب ةأ شديد كل حبتةأ بوجه   ّصوص  ركف حلكأ   اذ نياب.أ يا نا  

 اان  ةم  ااب نثاابر كنيباابهقوكضااحيف  كبنااه ويّ ااع ن.ُااه  اان كلُااقوط بصااعوبة 

بفرم ولوتاه كلّااطف أ نابت يعبااف لاقأ بغااوت وجماه ننهأ  كللحظة كألولى

ركنأ عان كز ركء صافي  باقم ثام الحظا ا نت يف تّاه نلّابت  وعك كه كلّحّافا

ربضبة  نياى حبولأ ركف  فةأ نت يل.ظمب يف وجمق ولم رُبعده ثّبلاة لاوكه يف 

نطقمبم كبيُّ  له كبيُب ة صغكفة ربّب  ن بب  كلش.قةأ وربّب لكق ننقل إلكاه 

آخذ كحيقبره لق على  حّل كلجدم ثم بدك لق نت كبيُب يق كلصغكفة لد  ال نن ق

أ ن كلقوةبعث  يف جُّه كلّ ن  كل حكل   ب نابت نبتكاى ألت  أ وربّب  ن كلغلا

 ييوكزت يف  كبنه تجأة أ نّب لو ننه لد رلقى   ق كنت إهبنة  جبرحةم

 لن راخط ك  رصبصيق ذكت يو.! -

كلّعدو ة كليق رولاف جُّه تكمب عن كلقلكلة  لبل لق نخكفك أ يف كلثوكا

ل تكمّب كالز ركء إلى حقد  رفيبم ثم  اب  ا بعك كن رحوا
كل نا أ وهو ي ظف إلق

ة  عبلكة  نزكلْ  رّب ى  ال حه كلحبلدة ونخلاْ  بيوكزناه قمقملبث نت كن.جف ب

تأسقطْيه إلى جبنبق على كلفصكفم وضاع  كلككُاكن كلبالسايككككن علاى 

ثم كنح ك  توله وسابعدره علاى كل ماوض  ان جديادأ بك ّاب ،ال كألرضأ 

ى نأنّب ببلمفكء كلذد لبله لق كنت نّب لو ننه  ياحك وهو ي ظف إلق  ُيخ.ا

يعفتاهم ونابت كلبابص لاد وصال يف هاذه كألث ابءأ  ال خفآصدر عن شخص 

ادأ ورفنياه ييّبيال ُبرع  إلى كلت  كلبالسايككككنأ  وت رلكا
ا
صاعو  بككُاق

 تة كلفصكفموحده على حب

بإلحاب   قن.ُايف كلببص ،لا  ب لبلاه لاق كلعجاوز كلُاكفكت يا    يف 

م ن   نعق رّب ى طبعى نت ندا رصبصة يف كلدنكب لن ركوت يف  ي بول رفيب
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يده ذكت ياو.أ نبهكاك عان كلُّاد  كلاذد ساكبب له تاورك أ لاو راوتاف لدياهأ 

ت يصاكب قأ تو نب وسّكة  ج..ةم و ن ثم لن ييُ اى لاه ن ثالث زجبجبتب

نو يصكب ركفدأ بفصبصيه كلُّيحكلة كليق رخكالمب ع د ب نابت يا ن  إلاى 

كألول هاو  مجبنبق ع د  ولف كلببصم  ب شغل ق نثكفك  يف وكلع كأل ف شك آت

  دثقف حكن عباف لق عن كز ركئه باق وحقاده 
نت  ال حه نبن  ر ما عن صدق 

ا إلى  رجة نن اق كعيقادتا نناه لاو نابت لاب رك  
علاى كسايخدك. ياده عاال  تعلق

 ثام 
ا
كلّفرعشة شديدة كل حاول يف حّال  ُاد    يخك ال   اب ورصاويبه علاق

كلاغ  على زنب ه ل.عل ذلك  وت رف ا م ن ب كلشقء كلثابا تماو نت  ال حاه 

ن.ُمب نبن  ر ما عن كلصدق كلّدثقف ن.ُه حاكن كن.جاف ببلااحك  ُاي كفك  

ى بااهأ وربّااب نب  أ طكلااة نأنّااب  ااب لبلااه لااق و ُاايخ.ا  ااى علكااهم ولااد حبولاا ا

 كلذد ضافبه ال رنوبق كلببصأ نت
ا
ث ل كلغفيب كلحق  ّ أ نسيُلمأ ببُبطةأ لل

ق نرياد ال ن اب ق كلعجاوز كلُاكفكتم ن ا  ب .ُهأ بادنت أ وربّاب نت نصادا

نخبصأ نت يكوت يف  قدور ندا شخص  آخفأ لمذك كلُابب نو ذككأ نت يقيال 

ت ياااحك بعااد ذلااك  ببشاافة  أ ثاام ننياااىنو ي ااود كلقياال بصاادق   اادثف 

ببلدرجااة ن.ُاامب  اان كلصاادق كلّاادثفم لقااد  كماابنو نب  ااى علتعليااه  ُااي كفك  

نرعبي ق هذه كلُمولة كلعبثكاة ببالنيقابل كلصاب ق  ان كلقيال إلاى كلااحكم 

هذك كالنيقبل ركف كلّعقول إلى نلادك  كل.و ناب كلياق نفعماب  ر ا حبول  نت ن

أ  وت جادوىولاف كلبابصم لكاْن كلعجوز لبل نت يظمف إلى جبنبق علاى  

رزر  كلّكول يف كل .  إنّب ثدثف على  ال تبل.و نبأ  ثل ند عب ل  خبرجقأ

نّوهب ورُبعدأ إلى جبنب نسبب   نخفىأ يف رظمكفهب يف لحظة  عكا اةم ثام 

ةن نخفىأ ننثف إيال ى وعبثىأ وهاق نت كلعادكوةأ  الحظ ق  ب لبثْ  نت شغليْ 

رحيابج ببلاافورة  ال ببلقيال نو كلشافو  باهأ كليق رصل إلى  رجاة كلي.ككاف
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نّب لو نبن  إرضبءك   مإلى  اّوت  رُي د إلكهأ تقد ر شأ تجأة   ن كلالشقء

كة رحا  طبقابت نثكافة  ان كلااحك كلحقكقاق  رفيزيى لطبكعة عّكبء  يخ.ا

 وكلصاادكلة كلحقكقكااة 
ا
وكل ااد. كلحقكقااق وكل باال كلحقكقااق وكلوتاابء كلحقكقااق

كقكةم لم يكن بك ق وبكن كلعجاوز  اثال أ لبال  صاب تة ورهبتة كلّشبعف كلحق

 ور.ككافه كلبابص لقبئ ب على  ولف
ا
أ  اب يُايدعق كز ركءه باق وحقاده علاق

رتا يف  م ثم هبل ق نن ق  فا فتا ق كحيّابل  نت نناوت ذكت ياو. ن.ُابقيلقأ تكا

ن لاكأ يف حقكقاة  ال يف  كبت كلعجوزم ولد بدك لقأ يف رلاك كللحظاةأ نن اق

ل ق ألت ننوت نتال   هأ بفرم نلا  ب نشاعف باه ونكأل فأ  ب ي لكاه ساعى إخوا

وكلحكوكناابت  كئّااى بكاال لااوكد  اان كلفربااة باابلعكش بُااال.  ااع كل ااب  

 أ  ثل ندا شاخص آخاف يف كلادنكبأكنت  ن حولقم نأن ق وجدرا قوكألشكبء 

ننزلأأ ننب نيااىأ يف لحظاة  .بج اة إلاى كلي.ككاف ببلقيال نو  ال نضّن نت ال

  بهأ رّب ى نّب تعل كلعجوزأ رح  رأثكف ندا سبب  طبرئ  سخكفم بلشفوب

ى بّظمف رجل و يع  ُبلم لام يجاد حياى  ولعلاق ن  أ طكلة حكب أ نرخ.ا

ف عان شاخص آخاف وخطكافم ثام  شاف    كنت كل.فصة كلُبنحة لكق ييكشا

حزا باق نثكافك  نن اق حبولا ا ولام ناتلا  ببسايث بء ن.ُاق  ان هاذك كالحيّابل 

شاك ى   زوياى يف  كخلاقأ كلفهكبم نأ ن ق كنيش. أ كنت تقا أ كسايعدك ك   ا

از ناب نأ ركاف  جا ثل ع كلي. كادم ،للا ا نب ادك أ يف  لببال للا قي نو ل   يح.ا

تافكر   اهأ وخبئ.اى  ّاب لاد رادتع ق  ال  كبا يف كلببصأ  ثل  حكو. بعبر  

أ  ان وركء زجابج بعجال إلكه ن.ُقأ كلّلغو ة أ يف ند لحظاةم ثام الحظا ا

كلب بية  يّاق بق كنت يف ن بنن لكُ  لفيبة نبدك   ن نبت  بتذةأ نت كلببصكل

 نت ننازل تكاه ع اد كليق نسكن تكمب
ا
أ تأ رن  نت كلّولافأ كلاذد نابت علاق

  .فق شبر  ربلوشككنأ لد تبر ق   ذ ول   طويلم
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 كلبالسايككككن كلثقكلاكنأ يف  ولاف لام 
ا
نزل   ان كلبابصأ  اع نكُاق

ن لبلم لطع  كلشبر  وول.ا  علاى حبتاة كلفصاكف نذنف نن ق نزل  تكه  

رح   ظلة كلّولف كلّقببل ألعو  ن ركجقم وإذ وصل كلبابص بعاد للكال 

 ن بب  كل زولم ن   كنت بّازكج  جلُ  على  قعد لفيبصعدتا إلكه و

شبئك  خيلف رّب ى عن كلّزكج كل.ا.بض كلّشي  كلذد خفج   يوراف 

   ن رنسق نتكبرد كلجديادة كلع ك.اةأ به  ن كلبك م حبول أ عبثىأ نت نطف

وننب ننيبهأ عرب كلزجبجأ إلى راوكلق كلّوكلاف كلياق ن ا  لاد رجبوزهتاب  وت 

 هدصأ حيى رولف كلببص ع د  .فق ربلوشككن  ن جديدأ ت زل م

لطعاا  كلشاابر   اافة  نخاافى إلااى كلفصااكف كلّقبباالأ وباادنت ن شااق 

 كلبالسيككككن ببرجبه كلبك م ل.  نظفدأ كنت
ا
أ نن ق لام نعاد نأنّاب بككُق

ولاد ن ا  لاب رك  علاى  منشعف ببليعب كلذد نابل   اق يف ساوق كليعبونكابت

ص حقكقااق باادن يخااب فا  اان نت رجاابوز هااذه كلّالحظااة كلعااببفة لااوال  رخااوا

ر نت يكشاف عان ن.ُاه يف  ق بق لاد لافا يكوت كلفجل كلقود كلخطكف كلّيخ.ا

كت ك   ان نت  ظمافد كنتأ م لم نعد نأنّب وكثقى جدهذك كلكو. كلعصكب ببلذا

وننب عبئد إلى كلبك أ  ب يازكل ياوحقأ نعب راهأ بابح ك. كنخافين وببلقادرة 

أ باادكتع  ننكااد   اان  علااى  ُاابيفهتم نيااى ناابنوك و مّااب تعلااوكم ثاام خشااك ا

نناوت يف  نت  علو ب  كلجديدة كلّدس.ة عن ن.ُق كلّلك ة ببلّ.بجآتأ  ن

ندا إشابرة نو نلّااة نو حيااى  هاذه كللحظاابت لااببال  ببُابطة ألت نسااقء تماام

بفطّة يّكن نت ربدر عان ند شاخص نصاب ته يف كلشابر م ولعلااق صافت 

ادك  نأنّاب ساببى ربتماى لي.فياغ  ن لاأ كل ظف بوجوه كلعببفين  ان حاولق   صا

رة كليق حُب ا نن ق لد ك يلكيمب تعال  بعد نزولق  ان  شقء  ن كلقوة كلّيموا

ين بابألرفكض ،  ا  م حيى كلككُكن كلبالسايككككن كلببص  تجاأة  كلّحشاوا
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إلااى ورك  نهنّااب نخاافا   مّااب ع ااد ب خفجاا ا اّااب  اان كلُااوقأ تفتعيمّااب تاا

د نأنّب  ن ، اقم ثم كألعلى   نبن   .بجأ  نبكافة تعاال  حاكن شاعفتألرأنا

ونبن  ببلة كليولكب لاد ساقط  م بأهنّب نبنب خ.ك.كن إلى  رجة  فيبة حقى

أ زل  كلككُكن وكليقطيمب يف كلحبلم إلى كألرض يف هذه كألث بءأ تأن شاف تا

شف   بحّفة  خ.ك.ة ع د نصول  ّا ربّب لِل حظبتأ بأص.ف كليولكب كلذهبق كل

شااة وكضااحى راافكءى لااقبيالرااهأ ولااد  أ بااكن صااور ساافيعة وكنطببعاابت  شوا

ونحدكث  يدكخلة يف ذه قأ وجها ركيب كلّغُول بابلّطف كلغزياف كلاذد بلال اب 

اال وآثاابر  عااى يف رببااة كلبيااوال  أ نأنّااب بوجااه ركيااب كلّبلا ذكت يااو.م كساايعدتا

ة كليااق  أ شااك ى  اان صااور  كالعيكب يااة كلُااببقةباابلّطف نحليمااب كلّّحااوا

م ثم  ب لبث ا نت خُفتا  ب كسيعدره   مب خُفتا نأنّب نثكفك    مب يف كلببص

يياجااه نحااود   اان جديااد حااكن خطااف بباابلق زوج ركيااب  ثاال ساامم   ُااّو.  

 ي وسوص
ا
م نعادتا  ان  ُابء هاذك كلكاو.يف كلُبعة كلُب ساة ّى حيصل إلق

ببلااة كليولكااب كلااذهبق إلااى  كبهنااب بحكاافة  ،اابهفةم ثاام حّلاا  كلككُااكن 

م يشابم ق نثكافك   ال  ا  ا  كلبالسيككككن ورببعا ا طفيقاق بخطاى رجال  تاتا 

كنعط. ا يف  ّشى حجفد ضكأ يخا ق كلعشاب ببرجابه باب  كلب بياة كلياق 

فتا نونسكن تكمبأ  ن اق يف كلشايبء كلّبضاق ساقط ا علاى ،مافد تاوق رذنا

ن   ساعكدك  آناذكك حاكن  م ولدكلجلكد كلزلأ كلذد نبت يغطق هذك كلّّشى

اب بكُاف نابت ساكقعدا يف كل أ ونناب نهنايأ نن اق لام ناص  ة   بكا ن رن ا  ادا

طويلةم رفياث ا كنتأ لِثوكت   عدو ةأ توق كلّكابت كلاذد ساقط  تكاهأ ونناب 

ظبت كلقلكلة كليق رّفر ق ببلُعب ة ه ب لبل عاب.م نسيحاف إحُبسق ببللح

كليق لطبلّاب خربراماب  وت نت نعكمابأ يف باب  كلب بياة ويف  ثم سبعدر ق كألل.ة

 ن صب تيمم  ان  ص ب يأ كلربيد كلّص.وتة على جبنبق  دخلمب ويف وجوه
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ويف لوحة إعالنبهتب ويف  قعديكن خشبككن لم نعفص لا ا كلغبياة   ان لبط كمب 

يف كلصافيف كلّعادا و كئّى ببلقف   ن نحد كألعّدة يف اوهب  وجو هّب

يف هاذه كألل.اة كلذد يحدثه  صعدهب عب ة  ع د تي  بببه وإراللهأ سبعدر ق 

اال يف  كخلااقم ونّااب لااو نن ااق كنت لااد رخ.كااف إحُبسااق ببلعِ  ِّ ْل  ّ ي  ّا جاال كل

رتقدت تعال  كلكثكف  ن كلقوة كل أ رّكا كلياق رّلاكي اق لبال للكالأ ة ّيماوا  ا ا

 ان نت نبيُام يف  افآة كلّصاعد  ان تكافة نت يصاعدأ ب.ال كألل.ة ن.ُامبأ 

بدال    قأ عجلن هبئج إلى رفتيه يف كلطببأ كلفكبع عشفم لام يكان ن اب ق يف 

كلّفآة سوكد نّب عفتيا اق  كئّاى رقفيباىأ ولاد   ح اق ذلاك بعاي سافور 

 كلّاألوصأ حاكن خفجا   ان
ا
اد شاعورد بااع.ق كلطبكعاق  خجولم ثم ننا

كلّصعدأ ولعا خطوك  كلّعمو  يف نوريدور طببقق كلطويل وناو ا كلصافيف 

ااة يف كألرضااكة رحاا  وطء  أ نلااوك  كلخشااب كلّ كصا كلااذد رصاادرهأ عااب ة 

ا ونااذلك كلجاادركتا كلببهيااةأ كليااق نح.ظمااب عاان ،مااف للاابأ ونبااوك ا 
 لااد ق

نصحباب كلّكيوبة إلاى جبناب نبُابت كألجافك   كلشقأ كلّييبلكة ونسّبءا 

رةأ ببنيظاب.  ّالأ علاى طاول على  كلجبنبكنأ وكلّصببك ا كلصاغكفة كلّيكافا

فك  جدك  ثم م حيى آخف كلكوريدور كلُقف كلاكأ نبت  خولق إلى شقيق  دثا

على ركف كلعب ةأ تقد كنيبم أ نأنّب ألول  فةأ إلاى كلطّأنك اة كألهلكااة كلياق 

سايككككنأ كليق رشغل كلّوزا م وضع  كلككُاكن كلبال نحبطي ق اب كألشكبءا 

جيق كلموكئكة كلّعطوبةأ ثام رُال  ياددا ووجماق ككلثقكلكن كنتأ لف   ر

 يف كلحّب. و خل  إلى رفتيقم

ن اا  كنت نلااف   ااب ننااوت إلااى إحُبسااق بااق ع ااد ب كساايكقظ  يف 

فا بخصبلق وعب ك  كليق  ب عفتا   كلصبب م نبت نل شقء  ن حولق يذنا

بعاادأ خزكنااة كلثكااب أ كلُاايبرةأ كلُاافيفأ كلديوكنااةأ كلّق -ركفهااب لباال كلكااو.
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كل بتاذةأ باافج  وسااكوأ طبولااة كلطعااب.أ طبولااة كلكيببااةأ نفسااق كلخكاازركتأ 

رتاااوص كلكيااابأ جمااابز كلفك ياااوأ  كااازكت كلحااافكرةأ كلّ بااااهأ كلبكاااك آ أ 

رحصااى  اان كألشااكبل كلّخيل.ااة كليااق  ال كألسااطوكنبتأ ونشااكبء نخاافى

رُابعدا يف لجام إلاى جابنبقأ  كنترقاف  م نبنا أ نلمابأرشبرن ق رفتيق

كلذد نبشه كلفجل كلُكفكت يف  كخلاقأ ويف إعب راه إلاى حظكفراه يف  كلعجل

اِفِه  ّْ بكالا كلكياب كلياق لفنهتاب وبكالا  ه ابكنعّبق ن.ُاق كلّشاك ة ثام يف ط

كألرااباا كليااق سااّعيمب وبكاالا ح.ااالت كألورنُاا ك كليااق حااافهتب وبكاالا 

ليااق سااحفر ق يف كلُّاافحكبت وكألتااال. كليااق شاابهدهتب وبكاالا كللوحاابت ك

كإلر كياابج وكلّيحااف كلفوسااق و يحااف رفييككااوص و يحااف بوشااككن 

 لل. وت كلجّكلةم

افأ بألصاى   كنت نت نتكا
ا
جلُ  إلى طبولة نيببيق نخكافك م ونابت علاق

سفعة  ّك ةأ باّبنبت  ن ك ة  حدا ة رّ ع اق  ان كالنازالقأ  افة نخافىأ 

اادتا  اان وجو هااب هااذك كل صاابب م ناابت  اان إلااى هوكجُااق كلع ك.ااة كليااق رأنا

اف بابليال  هاذه كلماوكج   ان  كلعبث طبعىأ بعد كلذد حصل  عقأ نت نتكا

ن.ُق كليالعى هنبئكى وإلى كألبادم تّاب نابت  طلوباى   اقأ نفجال   اب لصاد 

أ نت نعاافصأ علااى كأللاالأ نكااف نرعب اال  ااع ياادذد نحاادك  يو ااى إلااى نت 

ق كلّطّورم كنخفينأ بألل كلخُبئف كلّّك ةأ حكن ييّلّل يف ن.ُق عجل

ن لااك ندا خااربة وكلعكاة يف كلصاافك  كلّ.يااو  كلّببشااف  ااع  ال صاحك  نن ااق

كنخفينأ لك  قأ  ع هوكجُق كلبشعة كلّكيشا.ة حاديثىأ لام نعاد نضاّن 

هب نذكلة  لإليقب   ال نت نلجأأ يف كللحظة كلحبسّةأ إلى نرخص كلِحك ل ونشدا

امأ ع ا  ببُابطة نت نعافص نكاف نرحكا
ا
د كلاافورةأ بخصّقم لقد نبت علق

شك ة كلغبوية ّا  نتعل ذلك رنيا  نت  ال ببسيعدك ك  كل
ا
نت نسيُلم لمبم ولكق
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نبااذلأ كعيباابرك   اان رلااك كللحظااة وصاابعدك أ ناال  ااب بوسااعق  اان كلجمااد 

نعباثأ نو يعباث نحاد ركافدأ باأدا عاشا زناببكف   ال وكلحفص وكالنيببه نق

ا ببُبطة نت نرج اب نلا  ب يّك
ن نت يوصل ق إلاى نصب ته يف حكب م إت علق

ااق كلُا  وبخارب  كلطويلاة يف لاافكءة ِشا  ر.قادا صاوكبقم بحوكسا
ة   ببرياة  دا

 نت ننااوت 
ا
كلوجااوه وكإلشاابركت وكألصااوكت ون قا حفناابت كلجُاادأ علااق

 ُاايعدك  يف ندا لحظااة ألت نلاايق  كلعال اابت كلوكهكااة كألولااى ألدا خااالص  

أ بك ق وبكن ند إنُبت  آخفأ ونت نعّال علاى إخّاب  ه يف  ماده  وت  حيّل 

فهوك ةأ  تم ثم هنا   ن على نفسق كلخكزركتأ ولد بدك لاق تجاأة  نت تكا

 لقبئق كلّوشك  ع ركيب وزوجمب سوص ي طود حيّى على  خبطفة نبكفةم

اااق  ال نناااب ااادك   ااان نت كلُاااال. كلكلا نعااافص زوج ركيااابأ ولُااا   يأنا

 وكالح ك. كلّيبب ل وكلّجب الت كلّدروسة بشكل جكد ساوص رُاو  نالا 

لحظبت لقبئ ب كالسيث بئق كلّ يظفم لُ  وكثقاى نبادك   ان نناه لان يلجاأ إلاى 

اة كلياق يُايدرج تكماب كلفجابل بعاامم بعااى إلاى  كأللعب  كلّيدكولة كل.جا

حلا  شبنلمم كلعبلقة عن طفيأ رأزيّمبم وال نعيقدأ إذك جفت كأل ور على 

 كل.تا كلغشكم سوص يبقى  طّا
ا
 إلاى كألباد ورك  هذك كل حوأ نت عجلق كلبدكئق

يف نعّاابلق كلّشااك ةأ رحاا  كلكيااب وكألتااال. وكلُّاافحكبت وكللوحاابتم 

أ بعّل تظكع سوص نند. علكاه طكلاة  ط قأ ش  ا ن. نبك ا البد ننه سوص يورا

هب  عى بااأوهى كألساابب  ونشاادا حكااب  لك  ااق لاان نرااورا  عاان كرركببااه  يااذرا

عن بشابعيق بأحلاك ر.بهةم سككوت ربّب نبتكى جدك  ببل ُبة لقأ لكق نعباف 

اا  زوج ركيااب  ااثال أ  جااف  رلّااك  بعكاادأ صااورةأ نت يا  ّا بة إلااى ل إساابءة  شااذا

. علاى ذلاكأ تماذكأ دِ ْقا وجمة لق نو لفكيبم ولك   ن كلُّيبعد طبعاى نت يا 

 ن وجمة نظف  وكلعكاة   حاةأ نلل  ب يّكن كنيظبره  ن زوج يفكتاأ زوجياه 
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باادك  يف هااذه كلحاابل إلااى كل ااو.أ  كعااق ن ال  كعااق إذك أ ال إلااى بكاا  حبكبماابم

فتا وننب نذر  كلغفتة  وت رولافم  طوكعكة  وعن سببأ عّدأ بكن كلقبورأ تكا

اب كعق نصال  ل.كفة لقبئق بهأ تمو يف كل مبية لاك  نبكاى لك ال وجاو د ب فحا

 حشورك  بك ه وبكن زوجيهم و ن ثام لان نناوت ساوى نحّاأ وساكا  نكاة إذك 

أ شاقء ساكّ عه حيّاى ال ساعكدك  بلقابئقم نناه ساككوت وكحدة   ،    لحظة  

ااْيها  ص  ْصف  نت يعباااف ن ااب ق عاان رااابه   اانركيااب لباال نت ياادخل بكيااقأ   مّااب ر 

اه كلّشافو  كلاذد لان يادكخاذه علكاه  أنو كلّابطان ُبتفكلُّي.زا كل وهاذك حقا

 نحدن عبلل يف كلدنكب نلامبم

نظاافت إلااى كلّ بااه كلااذد ناابت يشااكف إلااى كلُاابعة كلوكحاادةم البااد نت 

 م ثم وجادت نت للطبئفهتّب هتب  كنت يف  طبر  و و يدوص يف  وسكوأ 

نسف  إلى نناوشأ صديقة ركيبأ ونطلب إلكمب نت رعثف علكماب باأد وساكلة ثام 

رخربهااب بااأن قأ ألساابب   لاابهفةأ لاان ننااوت  وجااو ك  يف رفتيااق يف كلُاابعة 

 ة وال نعفص  يى سأعو  إلكمب ببلاب مُب سكل

نبت يدورأ و ب يزكل يدورأ يف رن  ركيب حاول لم ننن نعفص طبعى  ب 

يف ببنوم ونبت  ن ركاف  بّوكتقيمب على كألرلب كللقبء كلّفرقب كلذد رفراب

فت جكادك  ب يابئج هاذه  ك بّب إذك نبن  لد تكا كلّقبولأ  ن نبحكيقأ نت نشكا

علكماابم ولعاال كل جااب  كلباابهف ناابت سااكحبل.مب تعااال   وكتااأكلخطااوة لباال نت ر

كليق هدتْ  إلكمب وخططْ  لمب لو نت هاذك كللقابء حادث لبال بيحقكأ كلغبية 

كلّصااب تة كليااق جّعي ااق كلكااو. ببلفجاال كلعجااوز كلُااكفكت ع ااد  ولااف 

كلباابصم تأناابأ بكاالا إ كبنااب  كلع ك.ااة كليااق كنيشاا.يمب بعااد رلااك كلّصااب تة 

أ نصبح  لألسف شخصى  خيل.ىأ نأنّب إلى حدا بعكدأ عّب ن     ببشفة 

اة كلااّكف نت علكه  ن لبلم ون ر وللا رعاب ى عان ذلاك يف نعيقد نت  ن كليماوا
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  اان  كنت ند حاابل   اان كألحااوكلم وإذك نبناا  ركيااب رجماال
ا
 ااب طاافن علااق

م إلغابئق لقبءناب  كلُّيجدكت كلخطكفةأ تإن ق نرولاع نهنب سوص ر.مام وراي.ما

ة ع اد ب سأشاف  لماب  وكتعاق يف ولا    بساب الحاأأ ُب سايف كلُبعة كل

فتا ولاد نصابح  جابهزك  لالنطاالق إلاى بكا  ننااوشم ثامأ يف كللحظاة  تكا

كألخكفة لبل نت نتي  كلبب  ونخفجأ ثابا  هّياق يف كلاذهب  إلكماب نن اق لام 

على ركيابم نّاب كحيّلا ا نت نال يكاوت  عثفننن وكثقى رّب ى  ن نهنب سوص ر

ع دهب كنت كلول  كلكبيف ألت ربحاث عان صاديقيمبأ تّان كلاوكر  جادك  نت 

رُاايطكع إلغبءهااب نو  ال لة  ااثال  نو  فربطااة بّوكعكااد ضاافوريةنركهااب  شااغو

ماب هنبريااة يف   بوبينجادهب كنت يف بكيماب إذك نبنا   ال لاد  اقرأجكلمابم ثام إن

 ان ركيابم  كلّش.ى كلذد نصبح  رعّال تكاه   اذ  ادة لصاكفة نّاب تمّا ا 

وبااذلك تااإت  غااب فة كلااذهب  إلكمااب لاان ركااوتأ يف كل مبيااةأ سااوى  اااكعة 

 ننثفم ال للول 

نعاو   ال لم يكن بوسعق طبعى نت نتي  بب  كلشقة ونخفج هكذكأ ثام

 نثكاافك  نت نخااذل ركيااب ن ااب. 
ا
إلكمااب لباال   يصااف كللكاالأ تقااد ناابت يعاازا علااق

زوجمبم ركف نت كلول  نصب  يجفد بُفعة نبكفة يف  كخلاقأ ون رنا  نتا 

 نت نجاادأ علااى وجااه كلُاافعةأ  خفجااى آخاافأ للعوكلااب كلوخكّااة 
ا
علااق

ن اا   ندا بصااكص  ن اابلق كلكبذبااة  ال يّلااةأ ركااف إلغاابء كللقاابءم ولكااقكلّح

 نت نرولاعأ سل.ىأ نسون كالحيّبالت كلياق يّكان نت يقاد. نبت  ببل جبة
ا
علق

ف  لكاى يف كلول  ن.ُه بّب يّكن نت يّ ع ق ع دئذ   علكمب زوج ركيبأ ونت نتكا

ثم رني أ بعاد  ن كرركب  ند تظبعة سكدتع ق إلكمب حيّى عجلق كلمبئجم 

أ نت كلُابكل كلوحكاد كلاذد ساكّ ع ق  ان ر .كاذ كلبشابعة كلياق طويلر.ككف 

سياطف. يف  كخلق هو نت نرلى إلى كلحبل كليق نبت علكمب كلفجل كلعجاوز 
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كلُكفكت ع د  ولف كلببصم لقاد كز رى باق بكالا  فكرراه كلصا.فكء وحقاد 

ا بكل رجبعكد وجمهأ ثم هدا ا ببلقيل بصدق  عّكأ   
دثفأ لك هأ وهذك علق

كألهمأ لم يكن يّلاكأ يف رلاك كللحظاة كلحبساّةأ كأل كة كلياق رّكا اه  ان 

ا زوج ركيابم و ان نجال  ليلقم نذلك رّب ى يجب نت ننوت ع د ب سكُي.زا

 نت نحيابط   اذ كنت بكال شاقء لكاق
ا
نجاد  ال نت ننوت ناذلك حقاىأ علاق

ل يف كلغفتة وال يف  وز  كلشقة وال يف كلحّب ال آنذككأ .أ  اب يّكان نت يُاما

 كلشاافو  بي .كااذ  ااب ساايدتع ق إلكااه كل.ظبعااة كلصااب لة 
ا
كليااق كلّاادثفة علااق

 سيعصف بقم

خفج   ن كلغفتة تجأة إلى كلّوزا أ تولع بصفد تاورك  علاى ساكبنكن 

ياماب نلمابم ثام  ّْ  ّ كلّطبم كلحب ة كلّص.وتة على نُأ  فعب توق كلّجلاىم ل

بت وسااكبنكن رقشااكف كل.وكنااه وكليقطاا  كلشااون ب.تيحاا   رج ن وكت كلطعاا

برة كلبطبطب و ل ْول ب لّ.يب  كلكلّثلاّة ولشا ّا زجبجابت كل بكاذ وتيابحاة كلعلاب كل

 
ا
لاا ا بعك ااق ذكت كلّخلااب كلّعاادا كلّعقااوصم ثاام  خلاا  إلااى كلحّااب.م ر قا

صيكن يف كلّكبت ولم نجاد  اب يّكان نت يثكاف كلوسابو  كلشا كعة ركاف  مكلّي.حا

كفة عثفت على  قص صاغكف وعلاى  جّوعاة نن ق حكن تيح  كلخزكنة كلصغ

 ن ش.فكت حاللة لم نسيخد مب بعدأ تبليقطيمب جّكعى ثم عدت إلى كلغفتاةم 

ا   ان حاولق   تاوق طبولاة كلكيبباةأ وجعلا  نرل.ا
ا
نوا  ا  ب جّعيه بكن ن.اق

بحثى عان نشاكبء حاب ة لبساكة و دباباة  مّلاة ه اب نو ه ابك باكن لطاع كألثابثم 

أ على حبتة نحد ر  رصابص  ربيااكن بوجدتا
ا
ق  ّ اة   .فطاة  توص كلّكيبةأ لل  دلا

شااعف كلباادت ت قليمّااب  إلااى نو ااة كأل وكت كلحااب ة علااى سااط    وت رااف ا راق 

أ ب ظفة شب لةأ  ن نظبتة كلغفتة رّب ى  ن كألشكبء كليق  دت بعدئذ  كلطبولةم رأنا

 رُبعد كإلنُبت على كرركب  كل.ظبعة ع د ب يخفج عن طورهم
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ب أ بعاد ذلاكأ وساحب  لّكصاى  كخلكاى نباكيم تيح  خزكنة كلثكا

بب  كلخزكنة كنيبم  إلى ربطبت ع قق كلّيدلكاة  ان  هّّ  بإرالقوبك ّب 

 بالسيككة  ثبية على ،ماف كلباب أ تُاحبيمب هاق كألخافىأ  عيقادك  نهناب لاد

م ثام ل..ا  بابلقّكص يف كللحظاة كلحبساّة رقل خطورة عان كلُاكبنكن ال

ن ن وكت كلع فأ وخفج   ن كلشقة ببرجابه كألبكي نل  ب على كلطبولة  

  ور كلدرجم لم ننن نذنف نن ق شبهدت نحدك   ن سكبت كلب بية يصعد علاى 

لد كه إلى كلطببأ كلفكبع عشفم  ع ذلك تقد رلباث  للاكال  يف  كاباأ بعاد نت 

د  ن نن ق نسّع ولع خطوكت شخص  ال نرلق  بب  كلّ ور وركئقأ ألرأنا

رجم ثام كل با   ان نبتاذة طوالنكاة عبلكاة راادخل صبعد نو نابزل علاى كلاد

كلموكء وضوء كل مبر إلى كلّ ورم رتع  يدد على طولمابأ و تعا  ل.ابتيق 

ْليامب  ن حفص كل بتذةأ ثم خفج ا بُفعةم  كلبكابء إلى نعّأ نقطة طا

ااى  ّا شااعفتأ وننااب عبئااد إلااى كلشااقةأ بااأن ق نزلاا ا  اان علااى ناابهلق ه

ا بّب شبء  ان كإلسابءكت كلصافيحة  ثقكال م يُيطكع كنت زوج ركيب نت يُي.زا

نّااب يُاايطكع عجلااق  أوكلّبط ااة  اان نول لحظااة يف كللقاابء إلااى آخااف لحظااة

كلغبااق نت يعفبااد يف  كخلااقأ  وت جاادوىأ طكلااة كلولاا م نعاام سااوص نتقااد 

صوكبقأ لك  ق ساوص نناوت عابجزك  رّب اى عان كلقكاب. باأد شاقء ج اوام 

ك تورك  نن ق لن نجد رحا  يادد سوص نرل.  عبثى  ن حولقأ وسوص ن ر

نت نساايعكد ل.اابتيق  أ يف ذروة هكاابجقأ باوسااى صااغكفك م ن ااب إذك خطااف بااق

كلبكابء  ن نبتذة كلّ اور تُاوص يكاوت  ان ركاف كلّعقاول طبعاىأ بال  ان 

كلّاااحك جاادك أ نت ي يظاافا زوج ركيااب يف كلغفتااة ريثّااب نخاافج  اان كلشااقة 

لّ اااور ونلااايق  ن وك  ونلطاااع كلكوريااادور بطولاااه كلّّااال ونتاااي  باااب  ك

ااذ تكااه  ااب يافضااق بشاابعيق كلدتك ااة  كلوحشااكةأ ثاام نعااو  اااب إلكااه لكااق نن.ا
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ّ  نا  ان باب  كلشاقة خشاك  تجاأة   ان نت كلُّيكقظة م و ع كل كبق نابلّْط

فتا يف  كابا وساأل  ن.ُاق  ابذك  ّا يكوت زوج ركيب ننثف ج ونااب   اقأ تيُا

جى بكب ااال عياااب دأأتعل إذك عااادتسااا غفتاااة ووجدراااه يف إلاااى كل أ  ااادجا

 كنيظبرد؟

رجع  ن ركجق إلى كلّ ورم كسايعدت ل.ابتيق كلبكاابء كلبغكااةأ ثام 

أ  روجماا ا اااب إلااى تيحااة كلقّب ااة يف كلطااببأأ تيحاا  رطبءهااب كلحديااددا

ثاام ر كاا  بااه ن ُااك  بقّكصااق كلاادكخلق ون.ااا   حيويبرااه يف كل.يحااة 

م نصاااغك أ لثاااوكت   عااادو ةأ نكاااف نصااابح  ن وكت جفيّياااق وركءهاااب

كلطويل  ان كلطاببأ كلفكباع عشاف إلاى  كلّعداا حيّلة رطفطأ يف طفيقمبكلّ

ع تكمب لّب ة كلب بية نلامبأ ثم نرجع  كلغطبء وعدت إلى  ّا كلحبوية كليق ريج

 كلشقةم

ع د ب  خل  كلغفتاة شاعفت بيعاب شاديد إلاى  رجاة نن اق كرجما  

لأ تورك  إلى كلُفيف وكنكبب  على وجمق  وت حفككم ولعلاق نّ  يف كلحاب

أ تبلي.  إلى كلّ باه نبت يشكف إلاى  -ركف نت شك ى  ب كنيشل ق  ن نو ق تجأة 

 ةمخب ُكلُبعة كل

جلُ  على حفص كلُفيف بصعوبةم لم نرحفك  ن  كبا ربّاب لعادة 

أ ونناب نشاف  يف 
ا
 لبئأم نبن  ركحيب يددا  ليصاقيكن و دلادليكن باكن رنبياق

   ذ نيب.م سط  طبولة كلطعب. ب رزكل  ُيلقكة على نبن   جلة زنب كب كليق 

 لم نلفن لصكدة توزنكُك ُكق كلجديدة حيى كنتم -

فلل  بصاوت خبتا   ُاّو  كلكلاب كلّابلطق كلصاغكف  أ ونناب نراذنا

اة   كلذد يعكش وصبحبيه يف كلطببأ كلخب  م  نأنّاب  لحا
ثم شعفتا بحبجاة 

 
ا
 مإلى هفرّبره كلفلكقة كلخبتية و حبايه كلصبتكة وكنيببهه كلخبلص إلق
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.أ تيحيااه وخفجاا م  هنااا  وكرجماا  إلااى بااب  كلشااقة  ثاال  ا ااوا

كنيظفت ن ب. بب  كلّصعد حيى إذك وصل تبررى  خل  ونبُا  علاى زرا 

كلطااببأ كلخااب  م كن.ااي  بااب  كلّصااعد ن ااب قأ بعااد للكاالأ ع ااد كلطااببأ 

م لم يكان ثّاة  ان ي يظاف كلّصاعدأ تلام نخافجم ،للا  وكل.اى يف خب  كل

 ان رلقابء ن.ُاه ونازل باق كلّصاعد إلاى كلطاببأ   كبا حياى كنطباأ كلباب 

كألرضقم خفج  وجلُ  على نحد كلّقعدين كلخشبككن كلّفنونكن إلاى 

جبنب نحد نعّدة ااو كلب بياةأ نّاب لام نتعال لا م ن ا  كنت نسايطكع  ان 

 كبا نت نركلب كلخبرجكن  ن كلّصعد وكلدكخلكن إلكهم بصرب  نبتد  ،للا  

كلّصاعدم ثام خكال لاقأ بعاد  افور ولا   نشكل عك ق عان باب  ال جبلُى

طويل  ن كإلنيظبرأ نت  لبئأ للكلاة جادك  تقا  نصابح  ر.صال ق كنت عان 

مم  ال ةأ تكبتُب سكلُبعة كل افر  بدا  ن كلعو ة إلاى رفتياقم هناا   ثال  ا

 لم ننب  علاى زرا كلطاببأ كلفكباع عشاف بالحكن  خل  كلّصعدأ   قأننإال 

وحاكن كن.اي  كلباب   ان نجلاق بعاد  على زرا كلطاببأ كلخاب    ان جديادم

 اع  للكلأ لم يكن ثّة  ن ي يظف كلّصعد هذه كلّفة نياىأ لك  ق خفجا 

إال  اان ط.اال  يف كلفكبعااة نو رّب ااى  تبررااى كلطوياال كورياادورذلااكم ناابت كل

نحُُ  بفربة شديدة بأت ن شاقأ كلخب ُة  ن عّفه يلعب بكفة صغكفةم 

شاقيق إلاى ثام نعاو  ن ركجاق  ولو بخطوكت سفيعةأ إلاى آخاف كلكوريادور

ي ظف نحاود  صبريولف تجأة عن لعبه وت  ن بعكدأ كنيبه إلق لوال نت كلط.ل

أ نت يخابص   ااقأ تفجعا م إت رقدا  ا إلى كأل اب.قم خشك أ بنبلّفرب  

 باادا نت ال بوسااع كلط.اال نت ياافكا كنتم ّااب عااب كلّصااعدأ ت ّ عطاافلااذتا ب

م ثاام نصاابح   خك.ااة  يف كلُاابعبت كلقلااد  ال حااق  اافتا لكلااة كلّبضااكةأ تكا

لاذوة للاكال م للاكال  جادك م  صافتا نصاغقأ ببنيبابه لل  سوص ننيظف ه ب يف كلا
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شديدأ إلى طبطبة كلكفة كلصغكفة وولع خطاى كلط.ال كلاذد عاب  يلعاب يف 

نت  كلكوريدورأ  وت نت ن كاز ندا نثف  لح ٍّ نو وه   آخفم ون   ن رك كنت

ألت نصال  يكاوت نبتكاى ال ة لدُب سة كلكلول  كلزهكد كلّيبقق على كلُبع

وجادر ق نراب ف   اقأ  اع ذلاكأإلى كلشاقة لبال وصاول ركياب وزوجمابم لك ا 

ادك  بول   إضبيفا  ن كالنيظبر حيى نصابح    ان نت كلُابعة لاد رّب اى  يأنا

 محيّى ربّب بعدة  لبئأ نو ننثفسة ُب كل كنت رجبوزت

أكرجم ا  غط  علاى نبُايهأ بُفعة نبكفة نحو كلّصاعدم ضا أ ع دئذ 

بوجكب للبق كلّيُبر  يف جُّق نلاهم ثم الحظ أ  ان كنت نشعف  ن  و

لوحاة نرلااب. كلطوكباأ تااوق باب  كلّصااعدأ نناه عاابلأأ كلااوء كلّشاايعل يف 

لُاابب  اان كألساابب أ يف كلطااببأ كألرضااقم كنطلقاا  تااورك  نحااو كلّ ااورأ 

يف  وجعلاا  نرناااي صااابعدك  كلااادرج بألصاااى سااافعيق حياااى إذك ،مااافتا 

دور كلطببأ كلفكبع عشف لم نعد ن لك  ن كلطبلاة  اب يك.اق ألت نخطاو نوري

خطوة إضبتكة وكحدةم ندت نت نسق   ان طاولق علاى كألرض لاوال نن اق 

 ل ا نحو كلجدكر كلقفيب وكسي دت إلكهأ وننب نشمأ ونزتف نن.بساى سافيعة 

مياف ببساّق  ان ي بمورة  بكل لوكدم ثم  ب لبث ا نت ساّع  صاوت ركياب 

تع  رنسق ببرجبه صوهتب ورنييمب  ع رجال  إلاى جوكرهاب ييقاد بت بعكدأ تف

 نحودأ بخطى سفيعةأ  ن آخف كلكوريدورم
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III 

لقد   ح ق لمابثق كلشاديد وكهيّاب.ا ركياب بّاب إذك ن ا  علاى  اب يافك.أ 

ااع هب شاا  ال اا  ألت نخاايل  كل ظااف إلااى  اان كلولاا  ى إضاابتكى ركااف  يولا

افهب سال.ى  أزوجمب  اب نابت يادور يف سيشافا   ماب نأ و ان نجلاقكليق حاا

 اان كلّبااب رة  لماابثق رنسااه يف كللحظاابت كألولااى  اان لقبئ اابم نّااب نع.اابا

يشااق صااو أ باابنفك أ بّشاابعف نو  ال باابلكال.أ تقااد ن اا  حفيصااى علااى نت

ل رأخكف كليعبكف ع مب لدر كإل كابتم ثام بادك لاق نت إ ُابك  بأتكبر ن   ناتاا

جابه كلشاقةأ نابت للُابب ن.ُاهأ تقاد زوج ركيب عن كلكال.أ طكلة رقدا  ب ببر

اك قأ ب اربة صاورهأ إحُبساى  ال نبت نبلحفيصأ هو كنخافأ علاى نت ُق  ّ يا

 ُبقى نسيطكع كسثّبره لصبلحق تكّب بعادم وهكاذك كسايّفا صاّ   لغاو. 

بمّااةأ رشاابرن ب بيألك.ااه ننااب وهااوأ يف كلكورياادور كلطوياال ويف  ّا ببلّشاابعف كل

 قعادين  يجابورين علاى  يف رفتياق وركيب وبعد جلوسه نث بء  خول ب كلشقة

 كلّقعد كلّوكجه لفتوص كلكيبم بّحبذكة طبولة كلكيببةأ وجلوسق على

 وت نت  أ لكانْ بثقل كلصّ  علك ب نحن كلثالثة طبعى رشعفركيب نبن  

رحبول رقطكعهأ  ن ول  إلى آخفأ بببيُب بت عذبة رُيُلم لهأ تقد نبن  

كبنب نبن  ربيُم لل بتذة نو لطبولة نيببيق ونح  عىأ خ.ك.ة نبن  رخصا ب اب

نبنا  رادرك رّب اى صاعوبة كلكلّابت كألولاى   بدا نهنابنو لبب  كلغفتةم وال

اْكمّب  ي ابزعكن علاى ك افنة وكحادةأ تبل حاْ   بكن رجلكن  ُ علك اب  وجدك ن.
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إلاى كلّاوزا   وت نت رغلاأ  وخفجاْ   هنااْ  م ثام تجأة نت نشاف  كلقماوة

مب ب ظفدم سألي ق  ن ه بكأ بصوت  فر.عأ عن ببعيا وركءهب بب  كلغفتةأ تي

رعاافص جكاادك  نياان نضااعمّب ببلعااب ةأ نبناا   كاابت كلفنااوة وكلاابنأ  ااع نهنااب 

رتا نهنب رفيد نت رخ.ف ع كلصاّ   زوجمب نياىأ عابء   نأ وربّب ع قتقدا

ة  كلذد  لم نجب عان سادكلمب لك  ق خفوجمب  ن كلغفتةم عد بك  ب ب كز ك  حدا

 ر بولاا ا و وت نت ننااب  بحاافص  قاا  اااب إلااى كلّااوزا م اان  كااباأ باال لح

كلفنااوة  اان علااى جبنااب رص رج.كااف كلصااحوت كلّثبااا  ن ب مااب تااوق 

كلّغُلةأ  ألهتب ببلّبءأ ثم نشعل  عاكن كلغابز كلصاغكفة ووضاعيمب تولمابم 

ئ كلخاوكطف و أ ورحبول نأنّبأ بعك كمب كلّبيُّيكنأ نت هتادا ا
نبن أ ر ظف إلق

 كلّيالطّة يف رنسقم

 وكلبن؟ -

سألي ق بصوت  نخ.يأ ت.يح ا إحدى كلخزكئن كلصغكفة كلّيجبورة 

خشااك  نت يُاايثقل زوجمااب ثاام ونخفجاا  علبااة كلاابنأ ولااد يمب إلكماابم 

عادتا  ببشاافة  إلااى  قعاادد يف توجاو د  عمااب يف كلّااوزا  ننثاف  اان ذلااكأ 

 كلغفتةم

 لم ي قطع كلّطف يف كألسبو  كلّبضق يف ببنوم -

بك اق وباكن كلقبرساة كلّمكّ اة  بادا  كلوحشاة  عب ت ركيبأ  ان جديادأ ر

كلقاب .  ان كلّاوزا أ وهاق رااع كلابنا يف كلادكت  يف كلغفتاة بصاوهتب زوجمب 

 كلفنوةم

 وكلب ف   نحكبنىم -

يعافص نابت م ولد بدك لق ننهأ علاى عكُاقأ أ نّب لم نرولعر ا زوجمب

م ب ااربة صااوره تااال رااوحق   م ولاادبّااب يفيااد إال ل خاافينجكاادك  نكااف ياايحكا
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يف بابنوأ نناه ي يظاف   اق  "نحكبناى"كلذد نبت يُق   "كلب ف  "عْبفنوصل إلقأ 

 ألنااهكنت 
ا
يّلااك وساابئل نخاافى نسااف   ال نت نتماام جكاادك  ننااه لاام يااأِت إلااق

اافأ جاابء إلااى ه ااب ألنااه  وننجااع لبلااوا  ااب يماادص إلكااهأ لك ااهأ نفجاال  يحاا

حاوه يفيد تقا  كلح.ابي علاى زوجياهأ بال وعلاى  شابعفهب كإليجببكاة ن ال

نرولف نثكفك  ع د وسبئله كل بجعة  ال نياىم ولد حبول أ لدر كإل كبتأ نت

نسيملك نعصاببق   اذ كلادلبئأ كألولاى  ان  ال كألخفى كليق يّلكمبأ لكق

نت خفوجاه  ان صاّيهأ بكلّيكاه كلوحكادركن كلّعباافركن  كللقبءم ثم كعيربتا 

أ ننابأ ن
ا
ت نباب ر لبلاه بكُاف عن كلب ف  أ نابت ر ابزال   ان نبحكياهأ إذ نابت علاق

اكفم ن بب  كللببلة صّيق  ّا  ن

 ننيم  حظو،وت! -

تفنااا  ضااحكة ركياابأ كلّشااغولة بيحفيااك كلقمااوة يف للاا ا نخكاافك أ 

ك نأنّاب ب ُاكم  كلّوزا أ  ب جعل كلماوكء كلفكناد  ان حول اب يف كلغفتاة ييحافا

 عببف    عشم

يف هااذك كلولاا   اان كلُاا ة يكثااف كلعجاابج يف كلّدي ااة كليااق عشاا   -

 مبمتك

م  رببع ا

 و ب كسم هذد كلّدي ة؟ -

 سألي ق ركيبأ  ن كلّوزا أ  ع نهنب نبن  رعفص كسم  دي يق كألولىم

 كلفلةم -

نجبيامب نّب لو نن ق نخربهاب ببساّمب ألول  افةم ثام الحظا ا نت زوج 

  ن كل.اولأ تأل.كا ا يف ن.ُاق ررباة  ىركيب بدن ي ظف إل
ا  ببشفة  بشقء 

عك ق

 ه ركيبمديث كن ن عن كلطق  كلذد تيحيْ شديدة يف  يببعة كلح
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نبت كلعجبج يُيّفا نحكبنى لُبعبت طويلةم وبُبب نثبتة كلغبابر  -

يّك ك نت رافى  ال يف كل.ابءأ كلذد يصب  بفرقبلكى  عيّىأ نبت

رياب  وال  ال ن ب ك ننثف  ن   ين نو ثالثاة ن يابر يف عازا كل مابرم

ء بفرقابلق  كنان نثكاف رنو  رب.ا خبنأ وبالبل حيى نُّة هوكءأ 

ر خله كلُّبء  وت صوت و وت رولف توق كلشاوكر  ونساطحة 

فرم نت كل وكتااذ وكألبااوك  بااكلبكااوت وكلشاافتبت ونت كااة كلاادورم و

أ  ااع  اافور ييُاالل ناابت عجاابجنبناا  رغلااأ بإحكااب.أ إال نت كل

 ن كلغببر كل ابعم طبقة رلكقة إلى  كخل كلغفص ويغطاقأ بكلول أ 

ااناابلطحكنأ  اادة ش وكلا فا كل.ا اا  لحااف كلّ اا ُا كحاابت وكلبا وكلطفا

كتكلو وكللحااااى وكلحوكجااااب  كلاااافؤو و وكألنياااابص ّخاااادا

 ور وش كلعكوتموكلشوكر  

 ونكف ن يم ري .ُوت؟ -

خبطبي ق ركيبأ وهق رعو  إلى كلغفتة بصك كة علكماب ثالثاة ت ابجكن  ان 

عيمب على كلطبولة ثم نعب ت كلصك كة إلاى كلّاوزا  ورجعا  إلاى  كلقموة وزا

 ميف كلغفتة  كبهنب

ع د ب ن ب صغبرك  نبنا  ن اق رقو ناب جّكعاى إلاى كلحّاب.أ وهاو  -

بعاادك  عاان نرض نثااف كلّكاابت كألنثااف ضااكقى يف كلّ اازلأ لك ااه كأل

للُااّبء كلربرقبلكااة كلّعيّااةم ناابت حّب  ااب يف  ةكلحااوش كلّ.يوحاا

 كخل كلّطبمأ ونبت على كلغببر نت يخ ق بب  كلّطبم كلّطبأ 

كم لكق يصل إلك بم ه بك ن ب نجل أ ج بى ثم بب  كلحّب. كلّح

إلى ج بأ علاى نفكساق كلحّاب. كلخشابكة كلّشابعة ببلّابء ذكت 

كلقوكئم كلقصكفة وعلى ،ماور كلطُاوت كلّقلوباةم ونبنا  ن اق 
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لكق ل   ب يل لط كة ورطبلب ب بأت نلصقمب على ننوت ب ونتوكه ب ربلا 

 ني .ا   ن خاللمبم

 نحن  حظو،وت تعال مم -

وج ركيااب  يعبط.ااىأ نأنّااب  وت  وكربااةأ  عااق و ااع ن ااق لاابل لااق ز

ونخو  ونخوك أ وربّب  اع نهال كلفلاة نلمام كلاذين نابنوك يخي قاوت  ع اب 

 كلفبكااع وكلخفياافم ولعاال 
ا
ببلعجاابج يف رلااك كأليااب.أ خصوصااى يف تصاالق

صورة ن ق كلياق كسيحاافرامب كنتأ وهاق راوز  علك اب كلّ ب يال كلّبللاة يف 

نت زوج ركياب  أ تظ   ا كلطكابة ق نكايمبن.ُكأأ لد بعثْ  يف حّب  ب كلقديم كلا

 ب نابت لكيعابطف  عاق لاوال كسايعدك ه كلع.اود ألت يكاوت شخصاى جكادك  

ببل ُبة لقم ثم لم نسيثِنأ وننب ننظف إلى عك كه كلّ يظفركن  يببعة نال قأ نت 

 يصب أ ربّب يف يو. لفيبأ نحد نصدلبئق بفرم نلا شقءم

من ب إذك جبء ك -
ا
 لعجبج يف كلصكف تجحكم حقكقق

أ زوج ركياب خصكصاى  ان نجال ّب لو ن   نرغ ااى ببلعجابجرببع أ ن

أأ سل.ىأ  ّا  فكه ىأ يف نرلب كلظنأ على نت عجبج كلفلة كلصك.ق سوص يع

إحُبسااق ببلصاادكلة كلّحيّلااة بك ااق وبك ااه ننثااف بكثكااف  ّااب تعاال كلعجاابج 

 كلفبكعق وكلخفي.ق حيى كنتم

ذه كألث اابءأ رشااف  كلقمااوة ورفصاادأ ببنيباابه ،اابهفأ نبناا  ركياابأ يف هاا

أ بصورة نوكيب حُا ة يف طاور كليق بدنت رظمفكلصغكفة كليطوركت كلجديدة 

لأ  منياى  ال   زوجمبأ وربّب على على  ال حق كليشكا

ننااب رطاابقم ن ااب نحكبنااىأ  ال يف رّااوز وآ  نبناا  رّاافا نيااب. لبئظااة -

اال لكااق نُاايطكع نت نغ.ااو ونخااو  ونخااوك أ   ثكبب اابيف كللكاالأ نبلا

 ببلّبء ونُيلقق على تفش ب 
ا
 عابئلق

ا
 وت رطبء توق سفيف خشابق
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يف نرض كلحوشم وإذك صب صأ يف رلك كللكبلقأ ضخم   صو   

نت جبءنب كلعجبج ن ب نُيكقت يف عيّاة  ك ُاة  ُادو د كألناوص 

ف  ن  ماب  ب لد جعليْ ثكببوطعم كلغببر يف حلول ب وبقبيب كلّبء كلّيبخا

 ممشبه جبصطكن  طبقة  رلكقة  ن ب  طلكة  

ة   لا أ بكعب ت جابت لموهتاب كلاذد  ُّوعة خ.ك.ة   وه ب لبطعي ق ركيب بِد 

نعب رااه إلااى كلطبولااةأ تُااب  صااّ   .اابج   شااحوت ببن.عاابالت عّكقااة 

 كبورة نأنّب لدى كلجّكعم ولد شعفتا ببألسف تورك  ألن ق نعيقادتا نهناب 

ت كلول  لد حابت كنت لالنيقابل إلاى إ  بل نت رقول ألاة ت جبهنب ن     أنرك ت

كلّوضو  كلذد عقدنب  ن نجلاه هاذك كللقابءم ون ا أ يف رلاك كللحظاةأ  اب 

نزكل نشعف ببلفربة يف رّيكن كلصدكلةأ كلّحيّلة بك ق وبكن زوجمابأ بأشاكبء 

بأت نشف  له  اثال  لّابذك لام نرعلاام كلُاببحة  اع نن اق  -نخفى ركف كلعجبج

يف  هنفك  عظكّاى ن ماف كل.افكتأ ونكاف ن ا  ننحشافنشأت يف  دي ة رجبور 

اد يف ط.وليق قع  أ  ع نط.ابل نثكافين آخافينأ يف رفتاة صاغكفة لادى شاكم  ا

كلعطل كلصاك.كة لايعلام لافكءة كلقافآتأ و ابذك ن ا  نتعال ع اد ب ن ا  نحالا 

 م حاالا نبااق يف خبنِااِه ريثّااب يااذهب إلااى كلبكاا  لك ااب. لكلولااة  ااب بعااد كلغاادكء

ُاّبء تاوق  دي اة كلللغبية كل بكلة ن.ُمبأ شكونق بوجو   أله ولفبّب روي ا 

فهب يف نث ابء  رو  كلحُاب أ كلياق  قيُّماب ع اد ب نخبصة  حلب   ا  نراذنا

بلفلااةم ولااد ن اا  شاابه  يأنااد  اان ننااه ناابت بيف  درساايق كالبيدكئكااة   كئّااىأ

 إلى كنخف ببنيببه شديد بدلكل كسايّيبعه كلوكضا  كنت باأنوك  
ا
سكصغق إلق

 سيظمفهتب ن ب همككليق كلفلاق  عجبجكل

زوجق يعفص جكدك  ونناب نعافص جكادك  نت  شافو  كن.صابل ب لابئم  -

 كمببك  ب لبل نت نرعفص 
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كلاذد ساب  يف كلغفتاة بعاد  لاة ت جبهناب  شابئكلطعْ  ركيب كلصاّ  كل

أ بصوت ببشفة   على سط  كلطبولة
ا
ه نال مب إلق  يوكزناة  ك افنة   أ وهق روجا

 مببلاب   بذك رفيدبذك جبءت ولّرعفص نأنّب جكدك  

نّاب  أ ولد ربطان وجماه بغااب   .ابج أنظفتا إلى زوجمبأ تبدك لق

عان   وكصالة حاديثقعلاى  ي كف نال مب ويحاا ق بعك كاهأ بإلحاب أ نبتلو 

ا طبعاى نت نلباكاه لاوال نن اق عجبج كلفلة نو عن ند شاقء آخاف م ونابت يُافا

ى سابكل إساكبهتب بصاو م ن رن ا على كل.ور نت ركيب سوص ر.مم ذلاك علا

تأ كنتأ نول  ّة على  يببعة نال مبأ ونهنب لن ر.اوا ّا ونبت وكضحى نهنب  ص

بيّككعمااب وال بكُااف  ال  كبشاا.ة  ااع زوجمااب بحاااورد ولاان رقباال نأنّااب

ة طويلةم هتب  فكعبة  لّشبعف وعمو   نصبح  ببئدة  ببل ُبة إلكمب   ذ  دا  حدا

ك لو رفني ق تُوص يعفص كأ ننبلك ه نصب  يظنأ   ذ رعفتا   -

 منكف يجعل ق نحبه  ن جديد

اد علااى  خاابرج حفوتماب  وت نت يباادو علكمااب  رببعاْ  ركياابأ وهااق ردنا

كالن.عاابل كلزكئاادم لك ماابأ باافرم نربهتااب كلّيّبسااكةأ باادت نأهنااب ركااف وكثقااة 

رّب ى  ن  رجة كأل بت يف ر ا تعال زوجماب كلّحيّال يف ندا لحظاةم وربّاب 

رلي.ا  إلكاه لايالحت نثاف نال ماب علكاهم لعلماب نبنا  لمذك كلُبب لام ركان 

ا   .مااو.  طبعااىأ علااى نت وجااو د إلااى جبنبمااب سااوص  راافكهنأ  وت  ُااوا

م نوكيبه كلعدوكنكة ويجعله ننثف حذرك  يف  ب ساكقد. علكاهم نأهناب نبنا   جا ياح 

ونبت كلغااب يف وجاه  رُيّدا   ق جُبرة  لم ننن نرّياع اب يف وكلع كأل فم

بدن يي.بلم ويّيزج بخكبة ن ال  نبكافةم نأناه نابت  ي.بج اى رّب اى زوجمب لد 

ببخيزكلمب عالليمّاب ن اب ق بطفيقاة  نابت يّكان كعيببرهابأ بقلكال   ان ساوء 

 كل كاةأ طفيقة   مك ةم
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ق نت كلولا  نصاب   ياأخفك  جادك  ألت نشاعف نحاوه  - ال يفيد نت يصدا

 مّب تعل بقمبأد شقءأ حيى كلكفكهكة لن يجعل ق نشعف اب نحوه  

رببعاا  ببالن.عاابل كلّااابوط ن.ُااه وببليجبهاال ن.ُااه حكاابل  ااب ناابت 

يعيّل يف  كخل زوجمب  ن كلغااب كلاذد نصاب  سابتفك م بادك لاق كنت نناه 

نبت يبذل جمدك   حُوسى لكُاكطف علاى لباايكه كلّفرعشايكن باكن رنبيكاهأ 

أ نظاافكت يّياازج تكمااب كالحيجاابج وكأل
ا
لاام وهااو ي ظااف إلكماابأ ونحكبنااى إلااق

ااد وكالز ركء نااأت ركيااب لااد نتُاادتأ بكال ماابأ كلغبيااة كليااق نرك   -وكليوعا

رحقكقمب  ن هذك كللقبءم نو نهنب رجبوزت خطوطى حّفكء نبنب لد كر.قب علاى 

كالليزك. اب  عى يف ببنوأ تبدك كنت  ُيعدك  نأنّب ألت ييجبوزهب هاو كنخافأ 

م ثام نيق ا ا نت ندا إنّب على طفيقياه كل.ظااة كلياق لان ييولعماب نحادأ لا رتا دا

أ بااأت ي يمااق لقبؤنااب علااى خكاافأ لااد كضااّحلا كنت رّب ااىأ ونت لحظااة  ن اال 

 كلّوكجمة بك ق وبك ه لم رعد لببلة  لليأجكل بأد حبلم

هو كنت زوجق بحكم نوركق رسّكة رحيبج إلى ول  للايخلاص  -

ة طويلةأ لك ه  اب نرك  ال   مب  ننثفم نبت علكه نت ي.مم هذك   ذ  دا

وال يفيد نت ي.مّهم هل رعفص لّبذك جبء  ان بابنو إلاى ه اب؟ لان 

ادتا لاه  ريولاع! لقد جبء لكق يطلب   ك نت ر ن قأ  ع نن اق ننا

 فكرك  ننك لن رّ حه هذه كل.فصةأ لك اه يفياد نت يُاّع جوكباك 

   كمم

 ثم رفيثْ  لحظبت  للكلة لبل نت رُيدرك:

 نن  لن ر ن ق نلك  نذلك؟؟ -

و نبنا  وكثقاة  ثقاة  نب لاة  ان نت ه بلاك إجبباة  وكحادة  سألي ق نّب لا

ا كل طأ اب كنت  وت رف ا م و ب ن ا  ألراف ا  بابل طأ 
 .فورى   مب نبت علق
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اب تعال  لوال زوجمب كلذد تقاد تجاأة  كلُاكطفة علاى ن.ُاهأ نّاب بادك لاق يف 

رلك كللحظةأ تبنعقد لُبا  ان كلخاوصم ن ا  نأنّاب علاى يقاكن  ان نناهأ 

قاى لام ننان لاب رك   كنت كنتأ سوص يالِحأ بق نو ابأ نو ب اب  عاىأ نذى   حقا

على رحديد طبكعيهأ تبدوت نبلُّيُلم له سل.ى لبل نت يحادثم ونادت 

ا ع د ب  بل تجأة  بجذعه كلّيش اج تجاأة  إلاى كأل اب.أ لكا مي 
نرّي عك ق

ك ى نأنّب  ن  قعدهم لك  قأ يف رلاك كللحظاة كأللكّاة كل.بصالةأ لّحا  شا

 دسوسى بكن نيبق عفت ا تكه تاورك   قابي  ساككن لطاع كألوركقأ تُابقياه 

إلى كل موض  ن  قعدد يف كلحبلم ولعلاه توج  ببلطفيقة كلياق تاززتا ااب 

 نّاب 
ا
ب د  يف  كبنه  ن جديد وجعل ييببع كز ركءه بقأ وهو ي ظاف إلاق ل  لبلهأ ت 

أ  ان  ميشبم ق ال لو نن ق نصبح ا كنت رجال   ة كالن.عابل كلاذد ون ا ا شادا

رلباُ ق وننب نهنيأ نشعف تعال  بأن ق لم نعد ن.ُاق كلياق ن يماب لبال كليّاب  

م ناأن قأ بافرم خاويف كلشاديد  ان  اب 
ا
 قبي سككن لطع كألوركق يف عك اق

رك   سكجفد يف كللحظبت كلقلكلة كلقب  ةأ صفت تجاأة  شخصاى جل.اى  يماوا

.  ان كألياب. ااذك كلوضاو م و اب نذنف نن ق ن يه يف يو ال نحّأ  لصكف كل ظف

ضبعف  ن خويف نن ق ن   نأنّب عابجزك  رّب اى عان لجّاقم نظافت إلاى 

أن عوهاابركيااب 
ا
أ ونت ر.عاال يف ه كنت بااكن كلكياابنركإلااى نت راافى  ااب  أ بعك ااق

د راب  ِّ ِرد  عاى نوأ علاى كأللالأ نت  زوجمبكلحبل  ب يّكن نت ياخ وهتوا

يف  كبا  ن جديدم بكد نن ق لام  ر مي  ن  كبهنب ورفرّ ق على كلجلو 

أ  ناْ ِملمب لكق ر.عل شك ى  ن هذك كلقبكلأ تقد كبيعدتا عن  قعدد وكرجم ا

اادة ثقكلااة خفلاابءأ ببرجاابه كلّكيبااةم ول.اا  وجمااى لوجااه ن ااب.  بخطااى   يوعا

كلكيبأ ونبت نل  ب يف ذه ق كنت نت نرتع يدد تاورك  ونلايق  ساككن لطاع 

اه يقشاعفا  ان تكافة  كألوركقأ ركف نن اق لام نتعالم لام نسايطعم بادن بادا نلا
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كإل ُبك اب  ن  قبامبأ ولد نصبح  وكثقاى نأنّاب  ان نن اق إذك كليقطيماب 

كنت تُوص نر ق اب حيّى  ن كل بتذةم وندتا نلو. بذلك تعال أ لوال نن ق 

كحيّل ا تجأة  نت يكوت لدى زوج ركيب حديدةن  بأ  خ.كةن بكن  البُهأ نشدا 

عة    مبم رفنيماب يف  كبهنابأ ونناب نشاعف ببلعابر  ان وجو هاب باكن تيكى وسف

نيبق و ن نن ق نرُاياف علكماب تاوق ذلاكم ثام نرهبْي اق تكافةا نت نببرا  ااب 

لااة يف كللحظااة كلحبسااّةأ  ّا حي ّا زوج ركيااب حااكن سكاشاامف حديدرااه كل.يابنااة كل

 مبمتبز ك  ن.ورد   مب وبدت لق  هفك  كلربهةا كليق كسيغفلمب ولويف ن ب 

 نن  لن ر ن ق نلك  نذلك؟؟ -

كنيشلي ق ركيب  ن خوكطفد بيكفكر سدكلمب بصوت  نعلاىأ تُابعدر ق 

 
ا
نأنّب يف نت ن يف ،مفدأ نخكفك أ لُككن لطع كألوركقم نبن  كنت ر ظف إلق

رفيد نت  ال وركب  نأنّب كن.عبال   فيفك  يكب  ي.ل   ن سكطفهتبم نأهنب نبن 

ق نت كإلجببة كلوحكد ننطاأ ااب يف  ال ة كليق ر يظفهب   ق بصرب  نبتد  لادرصدا

هنبية كأل فم ولد حزا يف ن.ُاق نثكافك  نن اق ن ا  كنتأ يف عك كماب كلجّكلياكن 

كلّيألّيكنأ نسيطكع خذالهنب تعال أ توجادر ق نن.صال بظمافد عان  قابي 

ساككن لطااع كألوركق بصاعوبة  نلاال بكثكااف  ّاب ن اا  نرولاع لباال لحظاابتم 

 ء وإصفكرم حبولا  نت نثاأ بكالا لاوكد بأهناب لكُا أ وال كبيعدت ع مب بب

ننثافأ  ال ي بغق نت ركوت ببل ُابة لاقأ ساوى حديادة  ثلاّاة لقطاع كألوركق

ونت  ب سكجفد يف كلغفتة كنت لن ييعلاأ اب يف نل كألحوكل  مّب تعل زوج 

 ركيبم

كرجم  إلى  قعدد وجلُ م ثم كلي. ا إلى ركيبأ وننب نسيُالم كنت 

 د لفعبق كلصفي  كلّكشوص  ن زوجمبم ن جدي

 لن نرفنِك! -
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نجبيامااب نخكاافك  بصااوت خ.ااكيأ تاابحّفا وجممااب ورُاابرع  نن.بساامب 

 حيى نصبح   ُّوعة أ وهق رغبلب   وعمب بصعوبةم

 نعيقد نت ر.ككفك  كلطويل لم يقْدك إلى كلصوك م -

 لبل لق زوج ركيب ببن.عبل  وكض م

ْل ق   ه! ننب لُ  نعكة  -  نحدمال ريُوا

 صفخ  ركيب ربضبة  يف وجه زوجمبأ ولد كن.جفت ببلبكبءم

أ ننا  ه اب لكاق  -
ا
نن  لم رفكتق ق إلى ه ب لكاق ريُابو.  عاه علاق

 ممرُّع   ه تق  ننه لن ي ن قأ وهب لد سّعي مب كنت

 رببع  صفكخمب وبكبءهبم

فنبأ  عىأ لبل عب. تق  بإنجب  ط.لم -  نر ت نت ناخربه بأن ب تكا

أ ت ما  ركيب  ن  كبهنب يف كلحبلأ ولاد تقادت نعصاباب لبل زوجمب

 رّب ىأ وصبرت رصفخ بأعلى صوهتبم

وننب لل  لك يف بابنوأ كلببرحاة ونول كلببرحاةأ ونلاول لاك كنت  -

 إنك لن ركوت وكلد ط.لقمم لن ركوتمم لن ركوتمم

ثم سقط  تجأة  علاى كألرضأ وهاق رافرعصأ بأطفكتماب كلّيشا اجةأ 

 كمة بيلك كليق نصببيمب يف رفتيق لبل نت رغب ر إلى ببنوميف نوبة صف   شب

نبعْدنبأ زوجمب وننبأ كألرافكض  كلياق نابت يّكان نت رصاطد. بفنسامب 

ْكن ن ظف إلكمب حيى هّد بك  ب جُدهب كلغبئاب عان  وبأطفكتمبم ثم ،لل ب وكل. 

كلوعقم نخفج  زوجمب  ان جكاب جبنكياه   اديال   ُا  باه كلزباد عان تّماب 

ْدنب يف كلّاافرعش بك اابع   ُ  ّااب كل باا ا  اان ساافيفد ونشاا.  ع ااه كلغطاابءم ر 

حّلمب إلى كلُفيفم جعل بهب رُيلقق على ،مفهب يف كل.افكشم ثام ناز  نالا 

   ب تف ة  ن حذكئمب لبل نت نر ا علكمب كلغطبءم
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ونّب لاو نت شاك ى آخاف  اب نابت بوساع ب نت نقاو. باه  عاى  ان نجلمابأ 

أ نناابأ إلااى  قعااددأ بك ّااب رلبااا ثأ هااوأ وكل.ااى لااف  كلُاافيف لباااع عاادتا

لحظبت إضبتكة ثم عب  إلى  قعدهم وضع  فتقكه على رنبيكاه وسا د رنساه 

إلى سبعديهأ تظ    ننه سك ب. وهو جبل م لك ه كن.جف تجأة  ب حكب لاود 

 ك. ربّب عدة  لبئأم بعد ذلك نخفج كلّ ديل كلذد  ُا  باه زباد ركياب عان 

طويال أ ي ظف ببرجبه كل بتذةأ تشاعفت  تّمبأ ج.ف   وعه بهأ ثم ،لأ وليى

م
ا
 بأنه نبت ييحبشى كل ظف إلق

 هل رفيد نت رعفص لّبذك لم نرعلم كلُببحة يف هنف كل.فكت؟ -

 لل  له تجأة  بصوت  حذر  خ.كيم

 نريد نت نعفصم ال الأ -

م
ا
 بج.بء  وت نت يلي.  إلق

ا
 ر ا علق

و ان ن.ُاقم  هنا  ع دئذ   ن  كباأ وننب ن كرد خجال  شاديدك    اه

 روجم  على  ملق إلى بب  كلشقةأ تيحيه وخفج م

يف كلشبر  لم يخطف بق  كبت نذهب إلكاهأ لك  اق  شاك أ  اع ذلاكأ 

 ببرجبه  حطة كلّ وم

الأ  وت هادصأ  ان لطابر  بقك أ حيى سبعة  ياأخفة  ان كللكالأ نر قا

إلى آخف يف  يبهة كألن.بق كلّح.ورة رحا   دي اة  وساكوم ولاد ،الا نثكاف 

ل ب أ كلذين صب تيمم ن ب ق على  قبعد كلعفببتأ يعكشوت يف  كخلق  ن ك

بة  طكلااة كلولاا م وحااكن وجاادر ق يف  حطااة  نحاادكثى نثكاافة   يعبلبااة  و يشااعا

 تِِدْنخب  ن جديد خفج   ن عفبة كلقطبرأ وعدت إلى بكيقم

 لم نجد نحدك  حكن وصل م

 نبن  ركيب وزوجمب لد رب ركأ ربّب   ذ  دة طويلةم
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I 

لاام نخاافج  اان كلبكاا  يف صاابب  يااو. كلُااب م رولعاا  نت رفساال ركيااب 

بعااد لقاابئق بزوجمااب يف  ُاابء  لااق  ااب حاادث  عماابإصااديقيمب نناااوش لي قاال 

كنيظفت حيى كل ب  كلُبعة  ن بلوا كلفكبعة  ُبءك   وت نت يظماف كأل  م 

أ نت نهك  ن.ُق للقبء ننحدن يف بببق أ ع دئذ 
ا
وناب يف  حطة كلقطبر م ونبت علق

كلكمفباابئق يف كلُاابعة كلخب ُااةم نظا.اا  حااذكئق وحلقاا  ذل ااق وكرراادي  

اب  عقأ تقاد ن اب ب البُقأ ثم رل. ا  ن حولق نبحث عن كلد كة ألصطح

ة نوناابم لام يُايغفق بحثاق ع ماب ولياى طاويال م  يكن  عى إلى بك  جادا  دعوا

فت نهنب ركتقي ق إلاى  فناز كلمابرف ياو. كلثال أ ثابءأ ونن اق لام نخفجمابرذنا

  ن حقكبة يدد ع د ب عدنب إلى كلبك م على كألرلبأ

اد  ان وجاو   ر بول  كلحقكبة  ن رح  طبولة نياببيق وتيحيماب ألرأنا

كلد كةم نبنا   اب رازكل  حشاورة  ه ابك تعاال أ ركاف نن اق لام نرلاأ كلحقكباة 

 علكمب  ن جديدم بدت لقأ  ن شعفهب كألشعث كلّلباد و ن  ال   وجممب

كلّاغوطة ونطفكتمب كلّليويةأ نّب لو نهنب ركف ركضكة نبدك  عن حشفهب اذه 

يف  كبت ضكأ و ظلم   ذ يو. كلثالثابء  بدا ببل ُبة إلكمبأ ال كلّمك ة كلطفيقةأ

حيى يو. كلُب م لم ننن وكثقى طبعاى  ّاب إذك نبنا  علاى  ركياة   اب بحكابة 

ن   نسايطكع نت نسايبعدأ لاو كلد ى كالعيكب ية يف بكوت كنخفينأ إال نن ق 

ن    كبهنابأ نت راحاب    كاة لّبشاكة رلكقاة  ثلماب يف حقكباةأ لّادة نربعاة 
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ضاامب لّثاال هااذه  نيااب.أ  وت نت رشااعف باابلغبنم لاام نناان نلصااد طبعااى نت نعفا

نتمام كنت حقاى  ولم يف حقكبيقميو. كلثالثبء كليجفبة كلقبسكة حكن وضعيمب 

رب  يف نت رفكتق ق إلاى  فناز كلمابرفم  ب كلذد  تع ق إلى إخ.بئمب حكن ر

عق نهناب   كياه ونناه عابش  ْن يُايطكع نت يادا هل خشك ا  ن نت يفكهب  عق   

؟ ربّااب خشااك  ذلااك  وت نت ذكت يااو.  عمااب وليااى طااويال  لباال نت ي.قاادهب

نعفص حقى نكف وصل  كلد كة إلاى رفتياقأ ونجمال رّب اى  ال نعكهأ تأنب

ن اا  نساايطكع  ثااف علكمااب رحاا  ساافيفدمسااكفة حكبهتااب كلُااببقة لباال نت نع

بُاامولة طبعااى نت نجعلمااب رعااكشأ يف  كخلااقأ  بضااكى زكخاافك  ببألحاادكث 

وكلّغااب فكت كلشااكاقة كلّالئّااة لد كااة لطك.ااة وجّكلااة  ثلماابم لك  ااق لاان 

عق نهناب   كياهأ ألناه  نسيطكع ببليأنكد روكية هذه كألحدكث لّن يّكن نت يدا

أ ن ب ه كألنبذيب أل  عه  ن كس  ك هب ببُبطة سوص يعيقد حيّى نن ق نل.ا 

يُيطكع يف نال كألحاوكل نت ييجبهال حقكقاة  ال   قم لكنا نحدك أ ببلّقببلأ

نن ق لم نسلبمب  ن نحد وال عثفت علكمب على لبرعاة كلطفياأأ بال وجادهتب 

كتم وإذك ن   لم نالحظمب لا أ يف نالا كلّافكت كلياق نزلا ا  يف رفتيق ببلذا

يع اق ببلاافورة نت  ال خل أ عب ة  رح  سفيفدأ تاذلككلذد يا  أتكمب كلغببر

حكبهتب كلوكلعكة كلُببقة لد عبشيمب يف  كبت آخفم نع اق نت عاد. رؤيياق لماب 

ي بغااق نت يع ااق ببلااافورة عااد. وجو هااب  ال رحاا  ساافيفدأ يف كلّبضااقأ

ه بكم تاال  عن نت نحدك  لم يطافق باببق لا  لكطابلب ق ااب حياى كنتأ  اع 

 أ يف كلغبلاابأفتيااق   ااذ ثااالث ساا وكتم وهااق  اادة نبتكااةنن ااق نعااكش يف ر

 وت نت نبادو نبذباى يف  ةليُويغ ك عبئق ن ب. كنخفين بأهنب شفيكيق ببلغفتا

م ثم إت ركيب لد رنهتب يف   ب مب عشاكاة عثاورد علكمابأ  اب نابت يّكان عكوهنم

 كعيببرهأ ببل ُبة لق على كألللأ نوعى  ن صلة  إضبتكة  نخفى رفبط ق إلكماب
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لبل ند شخص  آخفم ز  على ذلك كألل.ة كلشخصكة كلّيبب لاة كلياق ر ب ا  

افتا ونناب نخفجماب  ان للاب كلحقكباةم  بك  ب بُفعة التية يف ركاب  ركيابأ تكا

دتا  ن سال ة يديمب ورجلكمب ونصلح  ر ورهتب كلّشّورة عن سبلكمب  رأنا

دتا بلوزهتب كلّجعلكةم ثم رراب ا شعفهب بأصببع ُا رت كلقط كايكن و  ق و افا

سباببيق على  ال   وجممب بلطف  حبوال  نأنّب نت نزيال ع ماب  اب بادك لاق 

م رح  ضاوء كل مابر كلُابطع كلّيُالل  ان كل بتاذةم ونبنا أ يف   ن كليجما

ريولف عن كليحديأ بقأ بعك كمب كلّفساو يكن كلزرلابوينأ يف  ال نث بء ذلكأ

فهتب يف كللحظااة رعبكاف  ربّااب عاان رقاديفهب لااقأ باافرم ناال شاقءأ ألن ااق رااذنا 

كلافورية كلّ بسبة لبل نت ننطلأ إلى  حطة كلقطبر كلكمفببئقم و ب ن ا أ 

بادا  ال يف كلحقكقةأ ألذهب  ن  وهنب بأدا حبلأ إذ ن    اب نزكل نذنافأ نّاب

نهنب نبن   ب رزكل رذنف على كألرلبأ نت نوناب لد  عي ب  عى إلى بك  جدهتب 

بدك لقأ ونحن خبرجبت  ان كلشاقةأ نهناب ببلحفكرة ن.ُمب  وت ندا رّككزم ثم 

لااد ر.اافت لااق حبُاامب كلطوياال يف حقكبيااقم نبناا  كنت سااعكدة  جاادك  بأهنااب 

أ نأنّاب ببلقاْدر ن.ُاهأ باأت عاللياق  عماب  سيليقق نوناب  ن جديادأ وتخاورة 

نصاابح  وثكقااة  إلااى  رجااة نن ااق نصاابح  نركتقمااب  وت نت نحياابج إلااى 

بءهاب كألول ب ونااب لاد رافك تكماب كنطببعاى إخ.بئمب ن ب. كنخافينم البادا نت لق

ااى م ثاام نظاافتا إلااى وجمماابأ ونحاان ناابزالت  ال لويا اافتا ياّحااى بُاامولةأ تكا

ة خااوكطفدم نبناا  نّااب رولاعاا  رّب ااى لااوال  ااد  اان صااحا ببلّصااعدأ ألرأنا

أ نابت يلاو  لاق  ان بعكاد ف   ّ اا أ نما نأنّب عن للاأ   ا
يف  إحُب  جديد وكه 

بخكوط حّفكءم ،    يف كلبدكية نت ذلاك يعاو  إطببلة ش.يكمب كلّفسو يكن 

إلااى وجااو  رجاال  ناابت يااوبام زوجيااه ن ب  ااب يف كلّصااعدم ركااف نت للقمااب 

كلّاّف ،الا يلاو  لاقأ  ان بعكاد نيااىأ حاكن خفج اب  ان كلب بياة وحاكن 
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كرجم ب إلى  حطة كلّ وأ وحيى حكن كش ي  ببلاة ور  جاوردا ل ونااب  ان 

اف طبعاىنشك  صب ت به يف طفيق ب إلى ه ساعب هتب  ال  بكم لم يكن للقمب يعكا

بلقبئمب كلقفيب ب ونابأ وال كعيادك هب بعالنكاة  فكتقياق لمابأ بكاد نن اق ،للا  

ولاد  نهج  به طكلة كلّحطبت كلّيعبلبة كليق ن ب نقطعمب يف لطابر كلّا وم

نبت طبكعكىأ ببل ُبة لقأ نت يكاوت للقماب  يعلاقاى حصافك  بوكحاد   ان ثالثاة 

رفبطمااب إلااى ركفناابأ حُااب  ال بااق نو بفكيااب نو ب ونااابأ  ااب  ك اا نشااخبصأ 

علّقأ ندا عاللة  ان ند ناو م  اب ن ا  طبعاى أل اعاق  عفتاة نالا  اب نابت 

ال أ ب بء  على لفبق كلشديد   مابأ  يدور يف خلدهب ببلاب  بقدر  ب ن    دها

ألت نسيشافا نتكبرهااب ركااف كلّعل ااة  اان ساالونمب كلعااب. و اان ر و  نتعبلمااب 

وعلكه تقد ن رن ا بعد للكل نت  ن ركف كلّّكن  ى  ب يجفد  ن حولمبمعل

عّلكى نت يكوت للقمب  يعلاقى ب وناب ألت نحدك    ب لم يكن يعفص ع ماب شاك ى 

نبدك    ذ يو. كلثالثبءم ن اب ببل ُابة لاقأ تلام يكان ه بلاك  اب نابت يّكان نت 

 إالا إذك نبن  لد نبشْ أ بطفيقيمب
ا
كلخبصاةأ نشاكبء ركاف  يُيدعق للقمب علق

ّْ ِ ااة حاادث  يف ن.ُااقأ  وت علّااقأ خااالل تاا ة وجو هااب يف حقكبيااقم  ط   ا

ا نو رأنكدا نشكبء  ن هذك كلقبكل  ب  ا  نجملماب 
ا ن ْ.ق

ر علق و ن ثم نبت ييعذا

رّب ىم لكْن إذك نبن  لد رّكا   حقىأ وهق  كخل كلحقكبةأ  ن  عفتاة  اب 

جه كلخصوصأ تّن كلوكر  نت يكوت  كر يف رفتيقأ يف  ُبء كأل   على و

للقمب  يعلاقى بفكيبم حزا يف ن.ُمب ربّب نت ركيب لم ر.يش ع ماب حابل وصاولمب 

إلااى كلغفتااة وال نراا  علااى ذنفهااب وال حيااى سااألي ق عاان نخببرهااب لباال نت 

رصكبمب نوبة كلصف م ركف نت هاذك كالحيّابل لام يصاّد طاويال  ن اب. رربياق 

ة بّعفتة  ب نبت يقلقما ب ببل.عالم ذلاك ألت خاربة عكشاق  عمابأ  مّاب كلجب ا

باادت لغكاافد لصااكفة  جاادك أ لااد جعلي ااق نو اانأ   ااذ ساابعبر ب كلّشاا نة 
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كألولااىأ بأهنااب لكُاا   جااف    كااة لّبشااكة طكبااة وح ونااة و  .يحااة علااى 

كنخفين تق أ بل ويف ربية كلذنبء لبال ند شاقء آخافم و ان ثام تاإت ساعة 

بسكاة كللقبء كلّصكفدأ كلذد جّع اب نتقمب البدا لد جعليمب رُيوعب نت حُ

ننب وركيب وزوجمب ببأل  أ  ب نبن  ليُّ  لفكيب بابليعبكف عان شاولمب إلكماب 

فتا تكّب ن ب نخفج  ن لطبر كلّ و ل جيبز  حطة وكحادة  أ تكا ا
وال حيى إلق

تق  يف لطبر آخف على كلخ  كلدكئفدم ول.  يف عفبة كلقطبر كلجديد لاف  

لُّبتةأ ثم جعل ا ننظف  لكااى إلاى وجاه كلد كاة بب  كلخفوج بُبب لف  ك

عّو ى وإلى إطببلاة تّماب كلّفساو. بخكاوط حّافكء بشاكل  خابصم و اع 

وصول ب إلى  حطة نو ُو ولُاككب نصابح ا  قي عاىأ نأنّاب بقاوة نبتكاةأ 

 بخُابرة  
ا
بأت  ب نبت يقلأ كلد كة يف كلوكلع إنّب هوأ حصفك أ شعور شخصق

ننن لاب رك  علاى رحدياد هاذك كلشاقء لألسافأ إال  وشكة  لشقء  ثّكنم لم 

نن ق ن   نشاعفأ بوضاو  راب.أ بأناه عزياز جادك  علكمابأ ونت حكبهتاب ساوص 

أ على سابكل كليخّاكن رتا ننثافأ نت يكاوت  ال ري غاص نثكفك   ن  ونهم ثم لدا

هذك كلشقء لد لعب  ورك   مّى يف نحدكث حكبهتب كلُببقة كليق جفت رح  

علكااه  وت نت نشااعفم لكااْن  اابذك يّكاان نت رخُااف   كااة كلُاافيف كلااذد ننااب. 

لّبشكة  ثلمب يف ،ال. شبه  ك   رح  سفيف    صو   يف شقة رقع يف ب بياة 

ضخّة يف شبر  ربلوشككن؟ ن   نسيطكع طبعى نت نرخكل ونلي ع بُمولة 

نهنب لم ركن رعكش وحدهب رح  سافيفدأ ونت تااولمب وحبماب للحكابة لاد 

وال بادا نت  كف  وكسع   ان كلكبئ ابت كلّخيل.اة ه ابكم تعبهب إلى  خبلطة ط

أ  ال صاافوص كلاادهف لااد علاّيمااب نت كلحكاابة رُاايقكم  وت خاادين   خلااص 

ةأ نناه  توثاق  عفى كلصدكلة وكلّحباة  ع نابئن   اب نثبا  لمابأ يف نياب. كلشادا

ربّاب  -كلُ د كلّحب كأل كنأ تّب عب ت رطكأ كالبيعاب  ع اه لحظاة  وكحادة



187 

ة ثبنكة لد نجدهبأ هق كألخافى بّحاي كلّصاب تةأ رحا  نبت   كة لّبشك

نة  سفيفد ذكت يو.م وربّب نبت نلبى بالسيكككى صغكفك أ نو بقفة   عدنكة  لوا

بحجم كلكفأ نو تأرك  حقكقكاة أ  ان لحام و .أ رعاكش يف رفتياق   اذ ز ان 

بعكد  وت نت ي يبه إلكمب نحدم وال بد نت كلد كة لام ريولاع نت رُافلمب حكبهتاب 

لجديدة يف كل ور إلى هذه كلدرجةم ولعلمب بدنت رخشىأ   ذ لقبئماب كألول ك

ب ونابأ  ن نت رأخذهب كلُاعب ة كلجديادة بعكادك  جادك  عان شافنبئمب يف حكبهتاب 

كلّظلّااة كلُااببقة رحاا  ساافيفدأ تظمااف إحُبساامب ببلخُاابرةأ بصااورة 

بادا نهناب نبنا   ال نوض أ علاى  ال حماب   اذ نت خفج اب  عاى  ان كلبكا م

ض لماب خُابرة رون ماب كلد كاة  ردرك جكدك  إذك  نت سعب هتب بلقبء نوناب لن رعاوا

ناةأ نو تأرهاب كلحقكقكاة   ثال أ نو نلبمب كلبالسيككقأ نو بقفهتب كلّعدنكة كلّلوا

 كليق لم يالحظمب نحد نو ركف ذلك  ن كلكبئ ابت كلعزيازة كلياق رعلاقا  اابم

أ ونحان خبرجابت  ان كلّحطاةأ نهناب لا م ركان رفياد نت رعا ص ثم كعيقدتا

بخُبرهتب كل.ب حة كلّحيّلةأ تقد نبن  ر كفهب ورُيبعدهب ورقبو ماب بكال 

ااكمب بُااعب ة لقبئمااب ب ونااابأ طكلااة  ُا لوكهاابم ولاام نساايغف  نباادك  نت يكااوت رّ

 كلطفيااأأ وسااكلة   ثبلكااة  لاادحي إحُبساامب كلّاادلم كلع كااد ببلخُاابرةم هااذك

 إلحُبسمب ببلخُابرةأ يع ق طبعى نت سعب هتب نبن   جفا  ل ب ال
ا
  سطحق

نبدك أ تقد ن   نرى ونلّا  حافكرة  شابعفهب بلقابء نوناابأ وهاق رقاف باكن 

نصببعق إلى جبنب ببلة كلور  كلجوردم ثم بدك لق نن ق لم نننأ ننب ن.ُاقأ 

أ ونحاان نجياابز كلشاابر   بفي ااى رّب ااى  اان هااذه كلّشاابعفأ تقااد الحظاا ا

 بطفيقاة  كلعفيي ببرجبه  حطة كلقطبر كلكمفببئقأ 
ا
نت كلد كة نبن  ر ظف إلق

ا  يلباُاى ببلُاعب ة ن.ُامب كلياق 
لغزة  بدْت  عمب نّب لو نهنب لد لباْ  علق  ا

 نبن  رشعف ابم
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ع ااد ب وصاال ب إلااى رصااكف كلّحطااةأ كلااذد رفنْي ااب علكااه نوناااب يااو. 

كلثالثبءأ نبت علك ب نت ن يظف  ب يقف   ن خّ   لبئأ لبل نت رشكف كلُابعة 

ُةم ثم ربكان ل بأ بعد للكلأ نت نوناب لد وصال أ هاق كألخافىأ يف إلى كلخب 

افأ تقاد الحا  ل اب خبرجاة   ان  ب اى كلّحطاة ببرجابه كلفصاكف  ول    بكا

كباة بشاعفهب كألشاقف كلّفسال  كلذد ن ب نقف علكاهم بادت لاق  ان بعكاد جذا

علااى ني.كمااب وثواااب كألصاا.ف كلااذهبق كلقصااكف كلااذد ياظمااف بكاابض ساابلكمب 

ْ   ان ني.ماب حقكباة ياد حّافكءم وذركعكمب كل عبرييكن  ن كألنّب.أ ولاد رادلا

وحكن كل بْ    اب لد ْ  لق رذنفة رنو  ن   نسيطكع كلعو ة ااب نيااىأ 

 تكّب كحي.ظ  ل .ُمب بيذنفة  نخفىم

. ببلة كلاور  لمابأ ركاف نهناب باب رر ق  فت ن.ُق ألت نلدا ون   لد حاا

قاق ببلاة كلاور  ع ادد ريثّاب نصال تورك  بأت نسّ  لمب بحّل كلد كة ونت ناب

هتبم  إلى بك  جدا

حكن صعدنب كلقطبر جلُ ب  يقببلكنم ولد ،ل  صاب يةأ  ادة  طويلاة أ 

صّيى  .عّى ببالحي.بء ببلد كة وبق ببلدرجة ن.ُامبم ولعلماب كنيبما  إلاى 

ا كلد كةا  يلباُى ااب لبال للكالأ تّاب نرك ت نأنّابأ 
كلُعب ة كليق لباْ  علق

أ دهب لمب ببلكلّبتم ن   وكثقى  ن نن ق ن   سألول لمب  وال نر تا نت ناؤنا

نلصدهبم لك مب نبنا  راشاعفنبأ  ان ولا  إلاى آخافأ بأهناب لكُا   ال نشكبء

بألل إحُبسى ببلُعب ة كليق رغّفنب نناب وكلد كاة كلجبلُاة كنت يف حاا مبم 

ونحكبنااى نبناا  رّ ح ااب كبيُااب بت  لصااكفة راا كءى  اان بعكااد علااى شاا.يكمب 

كلزهاافيايكن ويف عك كمااب كلعُاالكيكنم ويف بعااي كألحكاابت نبناا  رُااف أ عاارب 

قااة يف عكاا  كرجاابه  كل بتااذةأ يف ،ااالل كلغبباابت وكلبكااوت كلّي اابثفة كلّيدتا

 كلقطبر كلذد نبت يجيبزهب يف ضوكحق  وسكوم
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 كلكو. عكد  كال د! -

 لِل حظابتأ 
ا
ةأ ولد كلي.يْ  إلق لبل   بيُّة كبيُب ة خجولة هذه كلّفا

 م عب ت ر ظف إلى كل بتذةمث

 عكد  كال  سعكد! -

لل ا بعد صّ  لصكفأ ولد نحببا ا نثكافك  لاو نابت  عاق شاقء  ّكااز 

 و  بسب نلد ه هدية  لمب اذه كلّ بسبةم

 نشكفك! -

لبل أ وهق راما كلد كة إلى صدرهب بقوةأ تشاعفتا نّاب لاو نهناب لاد 

ب ا شعوردأ وخشك ا  ي ق يف كللحظة ن.ُمبم ثم نذا ّا  ن نت ركاوت كنت ض

ر يظف   قأ بصرب  نبتد  ربّبأ نت نلد. لمب كلد كة هدية  يف عكد  كال هبم نبن  

 بعك كماب كلُاعكدركنأ ولاد ال  تكمّابأ 
ا
ة نونااب ور ظاف إلاق ّا كلد كة  .يونة  با

بوضو  نناربأ شاعورهب كلّادلم بخُابرهتب كلّوشاكة كألنكادةم ن ا  علاى 

اة  لمابأ نّاب لاو  ن لك كلحأ ال يقكن رقفيبى  ن نن ق كلكب ل يف رقاديّمب هديا

نت ن فهاابأ يف كلحقكقااةأ لاام يكاان  يعلاقااى بااق تقاا م ولعاال كلد كااةأ بُاابب 

هب  ان حاان نوناابأ لام ر يباه إلاى نت  اب  كلحفكرة كللذيذة كليق نبن  رُايّدا

نبت يعيّل يف ن.ُقأ ويف ن.  نوناب على كألرلابأ إنّاب نابت ييعلااأ بيقفياف 

  سيوكتأ على نت رصب    كة نوناب  وت راف ا  لاو نابت ولفبّب نبن  صكفهبم

ب ا  ان نت نناوت  ُا كتم ثم رح كأل ف   ونى لمب تق  يف هذه كللحظبت ببلذا

أ بصورة   ن كلصورأ يف  تعمب إلى كلّوكتقة علاى ذلاك  وت نت  لد سبهّ ا

نلصدم ونبت  ن ركف كلّعقول طبعى نت نسحبمب  ن حان نوناب ألثبا  لماب 

ر ااب  صاكفك  جديادك   بفكء   ن ند خطوة نحب ياة  ان طفتماب يّكان نت رقافا

لحكبهتااب يف كلُّاايقبلم لاام نناانأ يف كلحقكقااةأ جاابهزك  لّثاال هااذه كلخطااوة 
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رة كليق نبنا  سيشاعفا حيّاى باألم  شاديدم ثام عثافتا علاى خاك   كلّيموا

 .بج   رتكع يفب  نأنّب بكن هذه كلخطوة وبكن خُابرة كلد كاة كلياق ،لاا  

ننثف تأنثفأ يف إطببلة تّمب كلّفسو. بخكوط حّفكءم لقد خكال لاق رو يأ 

تجأة  نت خُبرهتب كلّوجعة كلياق نبنا  ريولعماب ساييحقأ تاورك  إذك لادا يامب 

رْتأ هقأ  صكفهب ب .ُمب ورضك ْ  ببلعكش  عمب  وت  هدية  ل ونابأ نو إذك لفا

فؤ علاى  وكتقيقم ثام سافعبت  اب رباكن لاق نهنابأ يف كلحقكقاةأ لام ركان ليجا

كلقكب. بيلك كلّغب فة بأدا حبلم تقاد نصابحْ  كنت رشاخص إلاق بعك كمابأ 

نأنّب بافكعة  وإصفكرأ لكاق نرى نكاف نبنا  ساعب هتب ب ونااب وإحُبسامب 

ببأللم كلشديد  ن كلخُبرة كلّوشكة ي ّوكت  عى يف روحمب إلاى  رجاة  لام 

 ن شدة كأللام رعد رطكقمبم ثم بدك لقأ بعد ذلك بلحظبتأ نهنب ركب  رصفخ 

اا قأ يف كلولاا  ن.ُااهأ علااى نت نتعاال شااك ى  اان نجلماابم  وكلُااعب ة ورحاا

ر كنت  صاكفهب علاى وجاه  نبن أ نأنّب بكلا إرك هتبأ ر ك لقأ ننابأ نت نلافا

ل عجزهب عن كالخيكبر ننثف  ن  ّا كلُفعةأ نّب لو نهنب لم رعد لب رة على رح

 ذلكم

 د  كال كمنسيطكع نت نهديك كلد كة يف عك ال لألسف -

 لل  نخكفك  ل وناب بصوت   .عل  ذنب خ.كيم

 نعفصم -

نجببي قأ وهق ربيُام كبيُاب ة و و ةأ ثام عاب ت ر ظاف إلاى كلغببابت 

 وكلبكوت كلّي بثفة وكلّحطبت كلّيعبلبة يف كل بتذةم

يكهم -  كلقطبر  حكو. بُكا

 لبل  نأنّب ل .ُمب بعد للكلأ ثم نر تْ :

 ةمنرّ ى لو ن  ا  ركجة هوكئك -
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نظفتا كنت إلى وجه كلد كةأ تأل.كيامب  ب رزكل رشاعف بُاعب ة وجو هاب 

يف حااان نونااابأ ركااف نت حزنااى رهك.ااى لااد حاالا  حاالا إحُبساامب كلُااببأ 

اف بحزهنابأ تقاد هناا  نونااب تجاأة  ان  ببلخُبرةم و ب نابت بوساعق نت نتكا

 على  قعدهبم

 سوص ن زل بعد للكلم -

 لبل أ

 ت ما ا وربعيامبم
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II 

أ يف  ااد
ا
خل كلب بيااةأ حكااث يقااع بكاا  جاادهتبأ ر ات نوناااب كلد كااة  إلااق

 ونخذت   ق ببلة كلور  كلجوردم

 نشكفكمم ببلة جّكلة جدك م -

ة كليأثافم ثم سبقي ق إلى بب   غلاأ يف  لبل  ولد كحّفا وجممب  ن شدا

 كلطببأ كألرضقأ تيحْيه ونو أت لق بأت نلحأ ابم

 أ كلثباملن نُيخد. كلّصعدأ كلبك  يف كلطبب -

لبل أ وهق رصعد كلدرج ن ب قم ثم نبلغي ق بأن بأ كلد كة وننبأ سوص 

ص كنت إلى نصدلبئمبم  نيعفا

ول. ااب بعااد للكاال ن ااب. نحااد كألبااوك  يف كلطااببأ كلثاابام لفعااْ  نوناااب 

كلجف أ ثم نخفج أ  ن حقكبة يدهب كلحّافكء كلصاغكفةأ  .يبحاى تيحاْ  

 به بب  كلشقةأ و عي ق إلى كلدخولم

. ن.ُه لق ببعيببره تولو يبأ ثم  نبت يف كسيقببل بأ يف كلّوزا أ شب  لدا

م  بأ بإشبرة  لطك.ة   ن يدهأ إلى بب   .ياو  إلاى يّك اهأ ولاد ن كر ،مافه  وجا

ل نأنّب نت نياجه إلكمّب كنتم ال لبببكن  غلقكن نبت  ي.اا

باة نبت يف كلغفتة ك فنة ثالثك كة رولا. أ  اع  خول اب كلغفتاةأ عان  دكع

نوربر ركيبر بكن ياديمبأ ثام هناا   ان  كبهناب  اع ركيبرهابأ كل با    ااقأ 

 صبتحي ق ولدا ْ  ن.ُمبم
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 ربالم -

اابرة طبكااة ذكت   خاال كلغفتااة بعدئااذ  رجاال خُّااك ق نصاالع ياااع نظا

 عدسيكن سّككيكنأ كل     قأ صبتح ق ولبل:

  علام  درسة ثبنوية   ذ ثالثكن عب ىم كنب  كُكم تب يّكيش! -

  ا ن.ُق للجّكعأ ولد بادك لاقأ  ان  ال ا  وجاوهممأ نهنام نابنوك لدا 

بدا نت نوناب نبن  لد نقلا  إلاكمم ر.بصاكل  ال يعفتوتأ بشكل  جكدأ  ن ننوتم

م ثاام  اافتا كنطببعبهتااب عاان لقبئمااب كألول بااق وببلد كااة يف ساابحة بوشااككنأ تكا

بّااب كعيقاادتا نهناام ناابنوك ياظماافوت سااعب هتم ب ااب اااذك كلُااخبء نف ااى لماابأ ور

 بيوصكة    مب لبل نت رخفج إلحابرنب  ن  حطة كلقطبر كلكمفببئقم

 هذه   كة ركيبم -

 لل  بعد نت كرجمْ  إلكمب عكوهنم كلّ.عّة ببل.اولم

ثاام باادك لااق نهناام ناابنوك يعفتااوتأ بشااكل  جكااد  نياااىأ  اان ركااوت ركيااب 

 ببل ُبة لقأ تلم يكن نأنّب ضفوريى ألدا   مم نت يُأل ق ع مبم

أ  كلكو. - عكد  كال  نونابأ نّب البد نهنب لد نخربرك يف كلطفيأأ ونو ا

لباال نت نباادن كحي.بل ااب اااذه كلّ بساابةأ نت نرحااب بااك صااديقى 

 للجّكعم

 لبل تولو يبم

 وبد كة ركيب نياى -

 نضبت  نونابم

 وبد كة ركيب بكل رأنكدم -

فكجاع نر ص تولو يبأ  ي بوال  ببلة كلور   ن يد نوناب بفشبلة ركلاصأ ثام ر

ُب قةأ لبل نت ييببع نال ه:  ببرجبه كلبب  خطوركنأ  حُوبيكن نأنّب بدلة  ا
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لبل نت نيوجه إلى كلطبولاة نرجاو نت ن يااث ه اب بعاي كلولا مم  -

 عزيز  نوناب تأرجو   ك نت رخلعق حذكءكم يب ن ب نن 

 بامي ب ننب ونوناب تق م

 نخلع حذكئق؟!! -

 جبنبقم لبل  نونابأ وهق رق     ق ورقف إلى

 نعمأ  ن تالك! -

أ   نأنّاب بشاقء سابرا
د لمب تولو يب  بيُّىم ثم كسيأذت بغّزة  وكعدة  ننا

ولد علاأ سباببيه كلّ يصبة يف كلموكء  اللة  نناه لان يياأخف طاويال م ثام خافجأ 

 بّال   كحي.بلكاة كسيعفكضكةأ ربرنى وركءه بب  كلغفتة  .يوحىم

 نت ر.عااالأ ولاااد ،ماااف شاااقء كسااايجبب  نونااااب إلاااى  اااب طالِاااب   ماااب 

  ااان كالسااايغفك  كلّحبااااب علاااى وجمماااب إزكء كلطفيقاااة كلياااق خااافج ااااب 

تولو يااب  اان كلغفتااةأ بك ّااب باادك  كُااكم تااب يّكيش وراابال  ثاال  يااوكط  ْكن 

ْكنم   كشوت 

نظفتا إلى نونابأ ولد تمّ ا نت نصادلبءهب كلثالثاة لاد حابنوك لمابأ يف 

ةم ونبنا أ يف هاذه ا بطفيقاة شاعفتا  ركبابأ  .بجأة  سابرا
كألث ابءأ ر ظاف إلاق

 عمب بأن ب لد نكوت  ع كاكنأ ننب وكلد كة نياىأ بّب ساكحدث بعاد للكالم ثام 

لم نعفص نكف ن .أ كلول  يف كنيظبر  ب سكحدثأ لوال رابال كلياق عاب تأ 

 ن جديادأ رادكعب نورابر ركيبرهاب كلّعلااأ بفلبيمابم ،لل ابأ نونااب و كُاكم 

ن ظف إلى حفنة نصببعمب  وت نت نصاغق إلاى رناكن تب يّكيش وننب وكلد كةأ 

ق إلاى عاو ة تولو يابم وحاكن ،ماف علك اب نابتأ بثقاةِ   نوربرهبأ تقد ن ب نيشوا

 ورّوِض سبحف  يف سكفكأ يحّل طُيى نحّف وضعه ن ب. نونابم

 كخلعق كنت جوربككأ  ن تالكأ ول.ق حبتكة   كخل كلطُ م -
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 بضجة   ظا.ة  ن كألوركقمنبت كلطُ   ّلوءك  إلى نص.ه ب.فكولة ن

بدت نوناب كنت  أخوذة نأنّب بُعب ة لم ر يظفهبأ ولد كنيُى وجمماب 

ريولاف عان  ا   تولو ياب نظافكت ك ي ابت   ال بحّفة كن.عبل  .ابج أ وهاق

و حباةم وتكّب صبرت رخلع تف ة جورابأ بدنتا ننشاغلأ نكالا كنخافينأ 

بة بلوت زهافدا نبصاع تاوق ببلظمور كلبطك  لقد مب كلصغكفة كلبكابء كلّشفا 

نعبمب كلطفدا وعلى نقبء نخّصمب حيى هنبيبت نصاببعمب كلّ ّ ّاةم وحاكن 

نزلْ  اب إلى نعّبق كل.فكولة يف كلطُ  كألحّاف ن ُاكْ  تجاأة  باذركعقأ 

 لكق ريوكزتأ لبل نت رفتع لد مب كلثبنكة ورخلع تف ة جوراب كألخفىم

ااْن يقطااف  كنح ااى تولو يااب وكلاايق  جوربكمااب  اان كألرضأ بع بيااِة   

يكن  ن شدة كالسايوكءأ ووضاعمّبأ بفتاأأ تاوق  قعاد  ثّفركن شمكايكن هشا

لفيبم ون بأ ننب وكلد كاة ورابال و كُاكم تاب يّكيشأ نصاوا  كنت عكون اب 

لأ هاق كألخافىأ يف  إلى لد مب كلثبنكة ونُيّيع نأنّب جّكعى بغكباب كلّيّما

 للب كل.فكولةم

ع نبكذ كل.فكولةأ ولد كعا ص لاقأ ذكت رعلاّ   ن نبق نكف ياص  -

ه بقاد ق ك افنة  اْ  ثّابرا فس   فةأ بأت كل بكذ يكوت لذيذك  جادك  إذك ها

 رحبُّمب يف عكد  كال هبم

لبل تولو يب  .يوناى بقاد ق نونااب كللياكن بادنرب ااف  كل.فكولاة  كخال 

 كلطُ م

ا نوناااب جاابهزك  يف عكااد  ااكال دأ ند بعااد  -
ق سااوص يكااوت نبكااذ لااد  

 ة شمور ويو كن ببلاب مثالث

د وكحدة   ن  حبسن كلّصب تبتم  رببع تولو يب  بيمجىأ نّن يدنا

 ننيمأ ببلّ بسبةأ  دعووت جّكعى طبعى إلى عكد  كال د   ذ كنتم -
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ا نونابم ال نر صأ وهو
ق  يشكل عك كه عن لد  

بيبت كنت ببلحّفة كل اافةأ رصادركت ح.ك.اى  ونبن  لد بهبأ كلّخاا

ى يف ر بواّب على كلدخول يف نعّبق كل.فكولة وكلخفوج   مبأ خ.ك.ى خبص

ة  بك ّب نبن  عك بهب ركيُكبت بشابكِة شاعكفكت   وياة وكهكاةأ نأنّاب  ان لاذا

إحُبسااامب بّلّااا  كلطااافكوة كلحكااااة كلّيمياكاااة كلحّااافكء رحااا  لاااد كمب 

كلحبتكيكنم ثم بدك لق نت ش.يكمب كررعشيب تجأةأ وهق ر ظف إلاى وجاه كلد كاة 

دد كألخفىم وندتا ن،نأ يف رلك كللحظةأ نهناب تقادت روكزهناب ع اد ب يف ي

رشباثْ أ بقوة  .بج ةأ بكادد كلياق نبنا   اب رازكل رُّاك اابم نظافتا إلاى 

حكث نبن  ر ظفأ تأ هش ق نت سعب ة كلد كاة ب ونااب نبنا   اب رازكل  شاوبة  

اف باهم تقا د بحزت  رب ي  عّكأ لم رُ   لق كل.فصاةأ كنت نيااىأ ألت نتكا

رتا نهنب البادا  عدت نسيّيع بّيعة نوناب بقد كمب وهّب هتفسبت كل.فكولةأ ولدا

ياقب  لو رُ اى لمبأ كنتأ نت رغط  حياى ع قماب  ال سيشعف بّيعة ننرب بّب

 يف ببنكو  ّلوء ببل.فكولة كل بضجة كلعبرية  ن كألوركقم

يعااو  راابريم كل.فكولااة إلااى كلفو اابتأ لكااْن ه اابك  اان يعكااده إلااى  -

ن لك  الئل لبطعة حياى كنت  ال رفيأأ وإت ن  أ شخصكىأكإل

على ِذنف كل.فكولة يف  ب وصل ب  ن نعّبلمم كلّكيوبةم ون   لاد 

لفنتأ يف  جلة ركاف كخيصبصاكةأ خاربك  ركاف  وثاأ نيااى  .اب ه 

نهنم عثفوكأ خالل نعّبل ر قكب يف سويُفكأ على حببت تفكولاة 

أ بشااكل  جكاادأ نت ر يّااق إلااى كلعصااف كلحجاافدم كلااذد نعفتااه

ر كألط.ابلأ ع اد  تفجكل كعيرب كل.فكولة  ن  حبسن كلحقلأ وحذا

لط.مبأ  ن كألتبعق كليق رخيب  يف كلعشبم نّب ذنفهاب نوتكاد يف 

 م"كليحوالت"نيببه 
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ا نوناااب 
ق لاابل كلّاادرا   كُااكم تااب يّكيش وهااو ييااببعأ بعك كااهأ لااد  

تظى على ول.بِت كلّشغوليكن اف  كل.فكولةأ  ظمفك   خبرج حفوته و حب

ت بكن نلّبرهم ال صّ   لصكفة ركب   راالح 

ونبت تولو يب لد رب ر كلغفتةأ لبل نت يبدن  كُكم تاب يّكيش نال اهأ 

ولد عب  كنت يحّل طُيى آخف  ّلوءك  ببلّبء ورروة كلصببوتأ و ان ني.اه 

 ردلا    ش.ة بفرقبلكةم

فيف وكحاد يف ال ننُى لكلاة صاك.كة نّ اب تكمابأ نونااب وننابأ علاى سا -

رفتيااق   ااذ ساا وكتم ناابت سااط  كلُاافيف يحاابذد حبتااة نبتااذ  

كلوكسااعة كلّ.يوحااة علااى  صاافكعكمبأ ون ااب لااد نط.أنااب  صاابب  

ييُلل إلك ب كلبعوضم ن ب نُي د إلاى ،ماف كلُافيف  ال كلغفتة لكق

ونطاالأ عاارب نبتااذر ب كلعبلكااةأ علااى حاافش  ظلاام  اان نشااجبر 

ُيقكّى طويال   ان  صاببك  كلص وبفم ونحكبنى ن ب نفكلب خطى  

شاابر  بعكااد نبناا  رّاااق تكااه نحكبنااى سااكبركت باادت ل ااب طكلااة 

كلولاا  صااغكفة جاادك  إلااى  رجااة نن ااب لاام نكاان نُااّع ضااجكج 

 حفنبهتبم ناب رك  جادك   اب ربب ل اب كلكاال. يف رلاك كللكلاةم ن اب  ان 

ول  إلى آخف نليق  بفؤو  نصببع ب حببت تفكولة  ن إنبء نابت 

فيفأ نأنلمب بب ء وهنم وال ن ك   مبأ يف كلعيّةأ إال بك  ب على كلُ

  ب ي جو ببلّصب تة  ن نوركلمب كلغاة كلصغكفةم

لبل  ربالأ بصوت  ن ييذنف حلّىأ وهاق ر ظاف إلاى نبتاذة  .يوحاة 

 رطل على ب بية يف كلطفص كلّقببل  ن كلشبر م

ع ااد ب سااأذهب لزيبررااِك يف كلّاافة كلقب  ااة سااوص ننااب. ع اادِك  -

 منياى
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ا   لبل  نوناب ببل ربة كلّيدكعكة كلحبلّة كليق رحدث  اب ربالأ ولد ن.ا

كنت عن هف  كل.فكولة وجعل  ر ظف إلى رروة كلصببوت يف كلطُ  كلذد 

 وضعه تولو يب إلى جوكر كلطُ  كلذد نبن  رقف تكهم

 عزيز  نت ر يقلق إلى كلطُ  كلّجبورم يب رُيطكعكن كنت -

 نابملبل تولو يب  خبطبى نو

وإذ كنيقلااْ  إلااى كلطُاا  كلجدياادأ حّاال تولو يااب طُاا  كل.فكولااة 

 كلّمفوسة وخفج به  ن كلغفتة ببحي.بء ،بهفم

زه  - اال ناابت كلّ ااديل كلااذد طاافا ركااف نت  ااب  عاابا  كئّااى إلااى كليأ ا

شكُبكف ببل.فكولاة ثام جعال بطلاه كلّغفباق عطكال يقد اه هدياة  

لاذد  تاع  دل.اى لزوجيه  يد ونةم  كئّى ن   نساأل ن.ُاق  اب ك

 ُاافحكى عظكّااى  ثلااه ألت يخياابر كل.فكولااة ببلااذكتم ونحكبنااى 

هاذه كلثّابر  يخطف بق نت بطليه كلُّكك ة  يد وناة نبنا  ضاحكة

زة يف هدية زوجمب عطكالأ  وت نت نعافص  كلحّفكء كلشمكاة كلّطفا

 نكف نثب  ذلكم

أ تخكااال لااق ننااه ناابت  ا تجااأة 
لاابل  كُااكم تااب يّكيشأ ولااد كلي.اا  إلااق

باة بشاأت هنبياة  يد وناة  ف لاه كنت خاوكطفه كلّعذق ُا ييولع   ق ببلذكت نت نت

.جعةم ّا  كل

لألسفأ لم ننن نعفص لبل كنت نت   ديل  يد وناة نابت  طافزك   -

 ببل.فكولةم

لل ا لّكُاكم تاب يّكيشأ ونناب ن،انا نت كلُاكد خلكال  طافكتأ كلاذد 

ى لل.فكولاةأ  اب ب جّياهأ لاد كسايخد. إساّى لب وساكى  كيا "عطكال"لفنت 

 جعل ق نعيقد آنذكك نت كلّقصو  شقء آخفم
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عزيز  كلجلو  على كلّقعد كلذد يقع وركءك  يب هل رُيطكعكن -

  ببشفة؟

لبل تلو يب  خبطبى نونابأ ونبت لد عب   ن جديد إلى كلغفتة ولافتص 

 ن ب. طُ  كلّبء ورروة كلصببوت كلذد نبن  رقف تكهم

 بلىأ نسيطكعم -

 أ ثم جلُ منجبب  نوناب

ز   ديل  يد ونة بابلكفز نو  - نبت شكُبكف يُيطكع ببُبطة نت يطفا

باادا إذك   اان ساابب  وجكااه  عاابه إلااى  ال ببلع اابأ لك ااه لاام ي.عاالم

م ال رطفيزه ببل.فكولةأ  بدا

د  كُكم تب يّكيشم  ننا

 ااب ياازكل ساافيفد بّحاابذكة كل بتااذة يطاالا يف لكاابلق كلصااكف علااى  -

غكفة كلخفسابء  اب رازكل رّافا يف حفش كلص وبفأ وكلُاكبركت كلصا

 كلشبر  كلبعكد حيى كنتمم

 لبل  ربالم

كاه رحاا  كلّاابء وررااوة كلصااببوتأ  ونابت تولو يااب كنت لااد راابص بك.ا

حكث كن.ف  بقد ق نونابم نبن  نصببعه ر كءى لق باكن كل.قبعابت كلّشايايةأ 

ْكن وعلاى كألخّصاكن وباكن  وهو يّفا اابأ بفتاأ وبا ءأ علاى ،ابهف كلقاد  

ة و يعاةأ ثاام ي زلاأ إلاى كلكعبااكنأ كأل صاببعأ يادلاكمب إصابعى إصاابعى بّاو ا

ر حولمّب ركحيكه ويثكف حولمّب زوكبع صغكفة  ن كلفروةأ  افة  وكث ياكن  يدوا

وثالثأ ثم يزحف إلى كلكبحلكن حيى إذك رجبوزأ توق سط  كلّبءأ كلحادا 

ركجاه كلذد نبن  لد وصل  إلكه كل.فكولة كلّمفوساة علاى سابلكمبأ عاب  ن 

  زلقى على لد كمب إلى للب كلّبء كلذد بدن يصب  زهفدا كللوتم ثام حاكن 
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د نخكفك   ان إزكلاة  اب علاأ  ان آثابر كل.فكولاة علاى لاد كمب كنيشال تجاأة   رأنا

 إحدكهّب  ن كلّبءم

و ن كلّعفوصأ ربعى لفوكية شكُبكفأ نت سابحفة  صافية نبنا   -

ه  غفو اى ااب لد نعط  ذلك كلّ ديل أل. عطكل لكاق يبقاى نباو

تااال يخوهناابأ ونوصااْيمب بااأت رحاابتت علكااه ألت زوجمااب سااوص 

ي صفص ع مب إلى ك فنة نخفى إذك تقدت كلّ ديلم ولّب حافْرمب 

كلوتااابة نعطياااه الب ماااب عطكااال لكاااق يّ حاااه لزوجياااه تكااااّن 

 إخالصمبأ وهكذك تعلم

 رببع  كُكم تب يّكيش نال هم

 تولو يب على  .بجأركممم يب نشكفك -

ونابأ ونبت تولو يب لد نهناى رج.كاف لاد مب كألولاىأ ببلّ شا.ة لبل  ن

كة  ن ني.هأ ثم بدن يادِخلمبأ بح بت ورتأأ يف تف ة جورابم  كلربرقبلكة كلّيدلا

نبن  ربالأ يف هذه كألث بءأ لد كنُحب   اع ركيبرهاب  ان كلغفتاةأ ثام 

حياى كنتم ولام ننان   يد وناةلحأ اب  كُكم تب يّكيش كلغابرق بّ اديل 

ا نت نلحأ اّبأ ت ياثا ا يف  كابا ننيظاف إشابرة   ان 
دك   ّب إذك نبت علق  يأنا

أ  ن بفوتكل تولو يبأ كلذد نبت لد بادن  نونابم ثم زك   ن حفجق نن ق تمّ ا

ال لاو نن اق لحقا ا بغابال و كُاكم  بيج.كف لد. نوناب كلثبنكاةأ نناه نابت ي.اا

اد طبعا ّا ى نت نثقال بوجاو د تب يّكيش يف كلول  كلّ بسبم و ب ن   ألرع

 نن ااق لااد لاافرت كنت نت نلحااأ بغاابال 
ا
علااى كن.اافك ه ب وناابم تباادك نأنّااب علااق

و كُكم تب يّكيشأ وإت  يأخفك أ  ع نن ق لم ننان وكثقاى  ان كلباب  كلاذد 

ه إلكه بعد خفوجق  ن كلغفتةم ا كليوجا
 سككوت علق

 كنيظف! -
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بأ بك ّاب هناي لبل  لق نونابأ وهق ردخل لد مب كلثبنكة يف تف ة حاذكئم

 تولو يب بطُ  كلّبءم

 سوص نيببع كحي.بل ب يف كلّطبمم -

لبل لق تولو يب لبل نت يخفج  ن كلغفتةم ولد نشعفر ق نربره كليلقبئكة 

كلااو و ةأ ونااذلك  ال حااه كل ظك.ااة رّب ااى  اان ندا ضااكأ    ااقأ بااأن ق لااد 

فتا بفوتكله لبل للكل بشكل  خبط م ُا  ت

 ؟هل نّ  كلببرحة بشكل  جكد -

سألي ق نوناابأ ونحان نخافج  ان كلغفتاةأ نّاب لاو نهناب الحظا أ كنت 

 تق أ شك ى  ن كإلرهبق على  ال حقم

 ربّب لم ننم بشكل  جكدم -

 نجب  بعد صّ م

ثم  خل ب  عى إلاى  طابم نظكاف وكساع جكاد كإلنابرة يف صادره نبتاذربت 

كاة علاى كل جادركت  ان نبكفربت بُيبرركن  خفا يكن بكابوينم نببربت زي اة  يدلا

نصص   ثبية يف كألعلىأ على شكل جدكئل طويلاة  ان كألوركق ركاب  رال ا  

كألرضم ويف كلزكوييكن إلى جبنب نل نبتذة يوجد نصكص ضخم ذهبق كللوت 

ل باابت جلااد كل ّااف بأوكركلااه كلّ يصاابة  ثاال ننصاابل سااكوص عفياااة خااافكء 

رحاااكف  بحاوكصا تُايقكاة تبرحاةم وعلاى طبولااة نبكافةأ يف كل.ُاحة باكن  كابت

ضع كلاور  كلجاوردأ  اع زهاور  ي وعاة نخافىأ يف  كلطعب. وصدر كلّطبمأ وا

فا حولمب زجبجيب تو نبأ وزجبجة شّببنكب  اع  جّوعاة صاحوت   زهفية صا

  ن كلّقبالت كلببر ة وكل.وكنهأ ونطببق  لخُّة نشخبصم

نبت تولو ياب يقاف ن اب. كلّولاد يعابين ط جافة راُايخد. عاب ة لطابم 

ي شف  ن حوله ركئحة كلفز كلّطباوخ  اع كللحام وكلجازر  كلبلوص كلذد نبت



202 

فك أ على نحد  وكلبصل وكليوكبلم وتكّب نبت  كُكم تب يّكيش يجل أ  ي.كا

كلكفكسق كلّيحلقة حول كلطبولة نبن  ربال رقف ع اد كل بتاذة ور ظاف إلاى 

 كلشبر   ن وركء خفو. كلُيبرة كلبكابء كلُّدلةم

برت لق نت نجلا  إلاى يّك مابأ جلُ  نوناب على رن  كلطبولةأ ونش

ّا  إلك اب رابال بعاد لحظابتأ  تجلُ أ ونجلُ ا كلد كة يف حجفدم كناا

  جابورم وبك ّاب  وجلُ  إلى يّك ق
ا
بعد نت وضع  ركيبرهاب تاوق نفساق

كبيعد تولو يب عن كلّولد وولف وركء كلكفسق كلشابرف باكن نونااب و كُاكم 

إناه يُايطكع نت يقد اه ل اب تب يّكيشأ لبل إنه لد نط.أ كل بر رح  كلبلاوص و

وليّب نشبءأ لكْن لك  لبل نت نشاف  بعاي كألنخاب م ثام ر ابول زجبحاة 

عمب علك بأ ثم ر ابول كلكاأ  كألخكافة  شّببنكبأ تيحمب و أل   مب ندوسى وزا

 ل .ُه  وت نت يجل م

 كسّحوك لق نت ننوت نول كلّيكلّكن يف عكد  كال  ك فنة نحبمبم -

 ورببع نال هملبل تولو يبأ ثم كلي.  إ
ا
 لق

ال بدا ننك  لد الحظ   عق كنتأ نن ق لد كع تا ا ببلحاب ل ونااب  -

 فركن   ذ وصولك إلى ه بم نب رك  جادك   اب نتعال ذلاك يف حكبر اب 

ادت نت نتعلاه ن ب اكأ ولك اهأ نّاب  ّا كلكو كةأ وال نعيقد نن اق رع

رفىأ لد حدثمم ربّب ألن ق نشاعف بابلقلأ  ان كهيّاب. نونااب باك 

ي يابب ق ند  ال كة ركياب   اذ ياو. كلثالثابءم نابت كلّ.افوض نتوبد 

للأ  ن نبحكيكأ تأن  يف كل مبية رجل رحبا ك فنة  نخافى ر يظاف 

لدو مب  ن ببنو بصرب نبتدأ نّب تمّ ا  ن نونابأ ورحّل   كيماب 

 عك  ثل بفهبت سبطع على حبك لمابم وتاوق ذلاك تاإن ق نرى 

نخاافينأ لك اااكأ ننااك رجاال  مااذا  وخجااول ورقاادر  شاابعف ك
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ببلّقببلأ روحق لقأ شخصكىأ بأنك  ان كل اب  كلاذين يّكا مم 

نريد نت نلعب  عك  ال كلقكب. بخطوكت ركف  يولاعةم لمذك كلُبب

يكوت لديك ندا  بنع  ان نت ركاوت كإلنابرة  ال يف كلظال.م آ ل نت

 جكاادة يف  حااك  كلعاللااة كلطكبااة كليااق سااي ّو حيّااى يف  ااب بك  ااب

يكوت ه بلك كحيّبل للخطأ نو كالليبب  نو ساوء  عزيزدأ تال يب

كل.ممم  كئّى سعك  إلى نت نناوت وكضاحى ونت يكاوت  اب يادور 

ط ق  حولق وكضحى نياى ببلدرجة ن.ُمبأ كأل ف كلاذد نابت ياورا

د علكمب نبدك م نعمأ إن اق  ان ذلاك كل او   ال نحكبنى بّوكلف  ُ ناح

ّ.بجآت  مّب نبن  يحب كلّقب فة وال كلّغب فة وال كل ال كلذد

سااعكدةم ثاام إن ااق نجااد صااعوبة نبكاافة يف نت نر.ااف ل .ُااق حااكن 

 خدوعى ررام نال كحيكبطاب  كلياق تاطافتا علكمابم وألت  نجدا

شخصى  ثلق لببلن ألت ييحاول إلاى  وساو  ،  ااوت وساكا  نكااة 

بكن إلكااهأ  قاافا ّا إلااى  رجااة رجعلااه ثقااكال  جاادك  علااى كألشااخبص كل

هم حولقأ نوال  بأولأ بكل كألشكبء كلياق تإن ق نتبر  ن.ُق و ن 

ل ن ب. عك ق إلى نحجكبت صغكفة يف عاللب   عمامم وهاذك  ريحوا

هم تكماب إلاى   ب ياشعفا  كئّى بأن ق  دين لمم يف نل  افة نضاطفا

روضك  نشكبء ربدو ربلبى بديمكة جادك  ببل ُابة إلاكممم وال باد لاق 

ل  كلجزء كأل ّا نرب  ان هاذك كلعابء  ن كالع كص بأت نوناب لد رح

ف   ه حيى كنتم لكيك عزيزد رُايطكع نت ريصاور  اب  يب ولم ريذ ا

كلذد رع كاه ك افنة  ثلماب ببل ُابة لاقم لقاد ولعا  يف رفك ماب  ان 

كل ظفة كألولاىم جابءت إلاى  كيباة كن ك  كألج بكاة كلياق نعّال 

اااطة كلّخصصاااة  ُا تكمااابم كسااايعبرت روكياااة   ااان كلفوكيااابت كلّب



204 

ّااوت كإلنكلكزيااةأ وذهباا  إلااى لبعااة كلقاافكء للطااال  كلااذين ييعلا 

ر.ااكا نلغبزهااب بُّاابعدة لااب و  كليقطيااه  اان بااكن كلقااوك ك  

كلّيبحة توق إحدى كلطابوالتأ ثام بعاد  اب يقاف   ان سابعيكن 

م ولبااال نت رغاااب ر
ا
نبامي اااق إلاااى نت كلّونُااايكفكأ يف  نعب هتاااب إلاااق

أ    اذ ننثاف ُْ  ان  كألصص كلثالثة كلّوجو ة يف لبعة كلقفكءأ لم را

ب  جدك أ بفرم ضخب يهأ ويحبا  ُا نسبوعكنأ ونت هذك كل ببت ح

ا ال نثكفك  نت ياُقى ببنيظب. وبكّكاة لأ رزياد وال را قصأ نّاب ي.اق

إذك نبت ذلك  ّك ىأ نت ياا ك كلّابء يف إبفيقاه يف كلخابرج طاوكل 

ب يف نصكصااه  كللكاالأ علااى سااط  كلّكيبااة  ااثال أ لباال نت ياُااك 

نريااد نت نسااف  علكااك كنت  اابذك حاادث  ال صاابب  كلكااو. كلياابلقم

بعدئذ  ونكف نصبح  نعكش  عمبأ ه ب يف بك  جدهتبأ   ذ ننثاف 

 ن س يكنم نر ت تق  نت نع ص ن ب كأ ون ب. كلجّكعأ ببعي 

ل لاددا  كألحجكبتأ كلُابذجة علاى كألرلابأ كلياق بادنت ريشاكا

وجدْت يفا  ب  وهب ننب نرتع كنت نخبمبأ نخب ك فنة بخصوصكم

طع نت نجااده ب .ُااقم  كئّااى ن اا  ن،اان نن ااق شااخص لاام نسااي

لااه لّاادة طويلااة يف عاللبرااه كلحّكّااةأ باادلكل ناال  ّا يصااعب رح

لصص كلحب كل.بشلة كليق عشايمب لبال نت رظماف نونااب يف حكاب م 

ت ا على كحيّبالت جديدةأ  دهشة ربلباى   ن  وهنب  ب ن   رعفا

كااةأ و دلّااة نحكبنااىأ للحااب وكلصاادكلة وكلعاللاابت ركااف كلّفئ

نااة بشااكل جكاادأ بااكن كل ااب  يف ناال  كاابت  وربلبااى ركااف كلّدر 

ييوكجااادوت تكاااه نأصااادلبء وعشااابق وز اااالء عّااال ورفبااابء يف 

كلشااااوكر  ويف كلّطاااابعم ويف  حطاااابت كلقطاااابركت و وكلااااف 
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كلببصبتم وإذك ن    ب نزكل نخكاب ن لماب نحكبناى بعاد. هااّق 

ألن اق لكل رلك كالحيّبالت وبّعبنب    مب يف نحكابت  نخافىأ ت

 ب نزكل نشعف يف ن.ُق بقكو  رب ااة ع كادة ولادْت نأنّاب  عاقأ 

وال نعفص  ب إذك نبن  يدك نوناب سيصل إلكمب ذكت ياو. ليخلاصا ق 

  مبممم ن عونم جّكعى نصادلبئق كألعازكء إلاى نت رشافبوك  عاق 

 نخب هذه كلّفنة كلجّكلة يف عكد  كال هبم

 شفب بأ

ونعاب   الء ناأ  نوناابم ولبال نت ثم ر بول تولو يب زجبجة كلشاّببنكب 

عن  ب إذك ن   سأرببع شاف  كلشاّببنكب ن.  يعكد كلزجبجة إلى  كبهنب سأل ق

نن ااق نتااال كنت شااف  كل.و ناابم وإذ لاام نعاا ض علااى كل.و ناابأ ر اابول 

زجبجاة تو نابأ تيحماب و ااأل   ماب نربعاة نلادك  صااغكفة لادا مب لغابال ولااق 

 ولّكُكم تب يّكيش ورفك كألخكف ل .ُهم

ر بول  ربال ركيبرهاب  ان كلكفساق كلّجابور وكنيظافت ريثّاب كسايقف 

تولو يب يف نفسكاه إلى يُبر نونابأ ثم ر ا  نر كة عن ك فنة رفيبة رظمف تجاأة  

 يف بب  رجل يعكش يف  كبت  عيم  وحش رح  ساقف يازر    اه كلّابءم

ق كلفجل نت ك افنة جّكلاة  ثلماب يّكان نت راأ  إلكاهأ ونّاب لاو ننا ال ه يصدا

ك خلاق  ان  -رظال وكل.اة يف كلعيباة ال يشعف باآليه ن ب مبأ يطلب   ماب نت

تالك!  ن نن ؟  ان نيان ج اِ ؟ إن اق رجال  ااحكأ وال بادا نناِك لاد 

 نخطأِت ببلبب  وببلشبر  وببلّدي ة وببلقفتم

 بعد هنبية كألر كة كلي.ي  ربال إلى نوناب ولبل م

بر شخص رفيب يطفق ريعب  ن كنيظ ال نشعف نحكبنى نن ق ك فنة -

 بباب ببلخطأم
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  كئّى نرعلاأ بأشكبء ركف  يولعة لم نالحظمب  ن لبلم -

لبل  نونابأ وهق ر ظف إلى نأسمبأ ثام كلي.يا  إلاى تولو يابأ ورببعا  

 نال مبم

نناب ساعكدة  عاك حقاى يبتولو يابمم وإذك كعيقادت  يو اى نن اق لاد  -

 ااق لاامأ خاادعيكأ نو نن ااق سااوص نخاادعك ذكت يااو.أ تاابعلم نن

 ولنأ نخط  لذلكم

ت  نبن  نونابأ يف هذه كألث بءأ ربيُم كبيُب ة عذبة  ل.ولو يابأ ولاد  ادا

ه كلُّ و ة إلى حفص كلطبولةأ وضغط  علكمب ضغطة رلكقاةم  يدهب إلى ن.ا

وتكّب عب ت نصببع ربال ردكعب نورابر كلغكيابر بفتاأ شاديدأ بادت نصاببع 

توق جبك هأ نّب لاو نهناب رجلاو   كُكم تب يّكيشأ بحفنبهتب كلحذرة كل.برفة

 كلظالل كألخكفة كليق  ب رزكل  ي بثفة  ه ب وه بك بكن نتكبرهم

وه ااب شااعفتا بااأت كلد كااة نبناا  راافرعش يف حااا قأ ت ظاافتا إلكماابم 

نبن  رصوا  عك كمب على يد نوناب كليق ،لا   ُيلقكة  توق يد تولو يبم وبدك 

نت نعل ا ا ل ونااب يف كلقطابر  لق نت حزهنب كلفهكفأ كلذد بدنت رشعف به بعاد

ل كنت إلى ضاكأ   شاديد  ونلام   كلكمفببئق نن ق لن نلد مب هدية لمبأ لد رحوا

نبت وكضحى ببل ُبة لق نهنب لم ر.مم  ب كلذد جعل نوناب رابقاق يادهب  ،بهفم

تااوق يااد تولو يااب حيااى كنتم ولعلامااب ، ااا  نت نونااب نبناا  رعاافص نت ذلااك 

اذه كلطفيقةأ إلى كلّبب رة بابليعبكف كلصافي   سكدلّمبأ تأرك ت نت ردتعمبأ

 نأنّب نت نرافك 
ا
عن حقكقة  شبعفهب نحوهب كنت ن ب. كلجّكعم ولد عزا علق

كلد كة وحدهب يف هذه كللحظبت كأللكّةأ تقفرتا نت نتص  يف كلحبل بباع 

  عبافة أ  وت  وكربة وال  كببفةأ عن  شبعفهب كلحابرة نحاو نونااب يف 
نلّبت 

عه كنت  ببشفة  بعد كل خاب كلاذد رتعاه تولو يابم ساوص نعا ص نخب  نرت
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ل ونابأ  وت لب أ بأن ق كنيش. ا يف هذك كلصبب  تقا  نت لقبءناب كألول  عماب 

 يف سبحة بوشككن لد رافك  ان كالنطببعابت كلقوياة لادى كلد كاة  اب جعلماب

 عزياز    اذ ياو. كلثالثابءم ولعالا  عبنبهتابأ  ان يب ركفا عن كلي.ككف بك ال

كلظال. كلخبنأ يف حقكبيق كلّق.لة علكمب طكلة رلاك كل.ا ةأ لاد ضابع.  يف 

ااف  ااف بااِك نّااب ر.كا ن.ُاامب رلااك كالنطببعاابت كلّاااك ة و تعيمااب إلااى نت ر.كا

لاد نجحاِ  اازا  بِب صكص نور ننكد يف آخف ن.أم ونو ا ه ب نت نشكف إلى نناِك 

لة حكبهتابم ولاد ل بعبت  ونولويبت  نبن  رعيربهبأ على  ب يبدوأ ركسخة  طك

أ على  وكزنبت  دلّاة باكن  نررّمب ذلكأ بعد خفوجمب  ن كلحقكبة  ببشفة 

رلااك كلق بعاابت وكألولوياابت يف ضااوء  ااب راافكنم يف ن.ُاامب  اان كألتكاابر 

كلجديدة وكالن.عبالت كلعّكقة   ذ لقبئ ب كألول حياى كنتم وهاق إذ هت  اِك 

رل.  نظفك نيااى إلاى  عق كنت بعكد  كال ك ورفتع نخبِك بكددأ رو ا نت 

نت شك ى لم ولن ييغكاف عّلكى يف  شبعفهب نحوك بعد نت كعيذرتا عان عاد. 

 رقديّمب هدية  لك يف هذك كلكو. كلّّكازم

ف ببل خب كلاذد ساأخبطب باه نونابأ نت كلد كاة  ون   نشعفأ وننب نتكا

نبن  رف ا  وركئق يف ن.ُمب نل كلكلّبت كليق نبن  راِف  ببابلقأ حياى لقاد 

ة كالن.عابل وكلخجالم ثام خك ل لق نهنب نبن  كنت رلمث يف حا ق  ن شادا

افتا باه ل ونااب يف  أ لُبب   ن كألسابب أ نت نرفكجاع عان لاول  اب تكا خشك ا

كللحظااة كألخكاافةأ تقاافرتا نت نرتااعأ يف كلحاابلأ كل خااب كلجاابهز كلااذد 

اافره يف ذه ااقم ن ُااك ا بقاادحق وهنااا ا تااورك   اان علااى كلكفسااقأ  حاا

 ك
ا
 لجّكع  ا ِصيكنمتبلي.  إلق

 كلببرحة زكرر ق ركيب وزوجمبم -

 لل أ
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 ثم نر ت :

بدك لاق زوجماب شخصاى لطك.اىأ يف كلبدكياةأ إلاى  رجاة نن اق لام  -

نساايبعد نت يصااب  صااديقق لااو نن ااق كليقكيااه يف ،اافص  آخاافم ولااد 

جبءت به ركيب إلى بكيق لكاق رُاأل ق ن ب اه عّاب إذك ن ا  ساوص 

علمب رحبه  ن جدياد إذك رفنيامابم نرفنمبم نبت يعيقد ننه سوص يج

افكت  فهب ببلط.ل كلذد نبناب ي.كا وع د ب نجب  بأن ق لن نرفنمب ذنا

 عى بإنجببه لبل عب.أ تأصاكب  ركياب ب وباة صاف  لوياةم وبعاد نت 

نقل بهبأ ننب وزوجمبأ إلى سافيفد بكاى بكال لاوكهم ثام كل حا ا 

يف هناف  نرعلام كلُببحة ال علكه نت نحدثه عن كلُبب كلذد جعل ق

أ  كل.فكتأ لك ه رتي كل كحق بج.ابص وكضا م هناا أ ع دئاذ 

ة خجلق   ه و ن ن.ُقأ وخفجا   ان كلشاقة ولام نعاد   ن شدا

 إلكمب لبل   يصف كللكلم

نهنك  نال قأ وننب نعيقد نن ق لل أ ببلاب أ نل  اب نر ت نت نلولاه 

 ل وناب يف عكد  كال هبم ثم كسيدرن  يف كللحظة كألخكفة:

زياااز  نوناااابأ نرّ اااى لاااك يف عكاااد  اااكال ك كلصاااحة بصاااحيك ع -

 وكلُعب ة وكلحب!

 ثم شفب  لدحق وكل.ى وجلُ م

 ولّبذك لم ريعلام كلُببحة يف هنف كل.فكت؟ -

سأل ق تولو يب  ببشفة  بعد نت شف  كل خب كلذد رتعيهأ  يببهكاى نأنّاب 

 بإحُب  يده كألخفى كليق نبن   ب رزكل  طّ  ة رّب ى رح  يد نونابم

لم نعفص  اب إذك نابت  ان كلّ بساب حقاى يف رلاك كللحظاة نت نشاف  

كت سبب إحجب ق عن رعلام كلُببحة يف هنف كل.فكتأ ت ظافتا  ل.ولو يب ببلذا
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اهم ثام  إلى كلد كةم بدك لق نهنبأ هاق نيااىأ نبنا  رعيارب سادكله يف ركاف  حلا

أ  ن عك كماب كلّفساو يكن بخكاوط زرلابءأ نهناب باهأ رفيادا نت نجك ال تمّ ا

 تظلل ا ننظف إلكه وننب  حفج جدك   ن إ ُبنق عن كلف ا عن سدكلهم

 يب لمب  ن   كة! -

مِقمة أ وهق ر ظف إلى كلد كة بإعجب   و حباة  شاديدينم  ق  لبل  نوناب  ا

ثاام  ااب لبثااْ  نت لّلّااْ  لمقميمااب كليااق هكّ اا  علااى كلطبولااة لِل حظاابتم 

ب لبال للكالأ تفتعْيماب ولعلمب شاعفْت باأت تولو ياب لاد نسابء كسايخدك. ياده

نخكفك   ن تاوق يادهأ  اب جعال كلد كاة ريا .ا  كلصاعدكء يف حجافدم لك  اق 

،لل ا نشعف بُدكل تولو يب  علاقى  وت جدوى توق رنسق حيى كضاّحلا 

 تجأة  يف كلموكء حكن شفع  ربال ببلغ بء  ن جديد:

  ب ك   كألرض ردورأ -

 و ب ك. كل ور سبطعىأ

 بت   ب يحيبج إلكهأإلمق نل  إنُ يب نع ِ 

 نعِ  رنسى للحككمأ

 نعِ  حصبنى للجببتأ

 نعِ  نقو ك  للُعكدأ

ُ  ق!  وال ر 

 إلمق كلقب ر! يب  ب ك   كألرض ردورأ

 نعِ  كلطب   إلى كلُلطة  ب يفضكه   مبأ

 نعِ  كلكفيم تفصة لكليق  نن.بسه حيى هنبية كلكو.أ

 ولقبيكن نعِ  كل د.أ

ُ  ق!  وال ر 



210 

 رُيطكع نت ر.عل نل شقءأننب نعفص ننك 

 ننااب نو اان بحكّيااك نّااب يااد ن كلج اادد كلّقيااول بأنااه سااكعكش يف 

 كلج ةأ

 نّب رد ن نلا ناذت بكلّبرك كلخبتيةأ

 ونّب ند ن نحن نن.ُ ب  وت نت نعفص  بذك ن.علأ

 نزرق كلعك كن! يب يب  والد إلمق

  ب ك   كألرض ردورأ وهذك  ب رُيغفبه هق ن.ُمبأ

 ّلك  ب يك.ق  ن كلول  وكلاوءأرزكل ر ال  ب ك  

 إلمقأ يب نعِ  كلجّكع حصصمم

ُ  ق!  وال ر 

ت  ثم صّي  ربال باع لحظبت  غّاة كلعك اكنأ ثام تياحيمّاب و ادا

يدهب إلى لدحمب ورتعيهم ونبت  .مو ىأ  ن كررعابش ذل ماب وشا.يكمبأ نهناب 

فياد نت نبن   ب رزكل رعكش يف كألر كة كليق كنيم    مب كنتأ ونت لديمب  ب ر

 رقوله ل ونب بصورة  خبصة:

ايق  ان كلعابلمأ كلياق لام نسايلّمب حياى  - ربلبى  ب نشاعف باأت حصا

 نت 
ا
كنتأ حصااةن ع كاادة لاان رااأ  إلااق  اان رلقاابء ن.ُاامبأ باال علااق

أ بعااد  اااق ولاا  طوياال يف  نذهااب إلكمااب ب .ُااقم ولااد ن رناا ا

نرق مابأ وإلاى  ال طفيقق إلكمابأ نهناب رحيابج إلاى  مابركت خبصاة

يايب  لاقم ركاف نن اق لام  ال نحيّلهأ وإلى ول  طويل لد ال صرب

اادة  اان نن ااق لاان  نيااأ    مااب حيااى كنتأ  ااع نن ااق نصاابح ا  يأنا

نصل إلكمب  وت رُمكالت كسايث بئكة يقاد مب لاق ر ي  اب  يُاب   

نسايطكع كلعاكش  ان  وهنابم نرتاع  ال  ع نخطابئق كلصاغكفة كلياق
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ن نناوت  عاك نشاعف عزياز  نونااب يف عكاد  اكال ك! حاك يب نخبك

بااأن ق نلاا   خطااوة جدياادة  اان حصاايق  اان هااذك كلعاابلمم نناا  

رجعلك  ق يف بعي كألحكبت نو ان باأت حصايق لكُا   ُايحكلة 

 عزيز  على وجو ك يف حكب ! يب نبدك م نشكفك

هنا  نونابأ بعد شفاب كل خب كلّفتو أ كل ب   ن ،مف ربال كلجبلُة 

 سمب للحظبتأ ثم عب ت إلى  كبهنبمإلى جبنبقأ كنح   تولمبأ وحا   رن

  أل تولو يب نلدكح ب  ن جديدم

 لّن كلقصكدة كليق ر اكيِمب؟ -

 سأل ا ربالم

ويغ ااق  لبااوالت نرو جبتاابمم يف لصاابئد نثكاافة نشااعف بأنااه يكيااب -

 ع قم

 نجبب  ربالم

عزيز  نوناب نت نعو   فة  نخفى إلاى ساكفة كل.فكولاةم  كسّحق لق يب -

نخفجاِك  ان كلّشابعف كلفهك.اة كلياق  ت نت السأحبول لدر كإل كاب

عبافْت ع مب رابال كلفلكقاة ببلقصاكدة كلياق ر ايمابم ولعلااق سأسايطكع 

كنت نت نصل إلى  ُيوى نبل وعذوبة رلاك كلّشابعف ن.ُامبأ إنّاب 

عن طفيأ كل.فكولاةم هاقأ يف نال كألحاوكلأ  حبولاة  جيمادة   ااق 

 تعه بعكد  كال كمللي.ككف اذه كلثّبر كلجّكلة على شكل نخب نر

د  ن ننه يجل  على نفساكاه بشاكل   لبل  كُكم تب يّكيشأ وهو ييأنا

  في م

أ يف كلحقكقةأ نت نعو  رحديدك  إلى كلدور كلماب. كلاذد لعباه يف  - نو ا

 يد وناةم ولكاق ن.مام هاذك كلادور بشاكل ربريم كل.فكولة   ديلا 
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حول سكفة كلّع ى كلاذد حّلياه  بدا  ن نلّيكن سفيعيكن جكد ال

كل.فكولااة لباال نت يكيااب شكُاابكف  ُاافحكة عطكاالم يف كلقاافوت 

كلوسطى نبت يا ظف إلى هاذه كلثّافة كللذياذة علاى كعيببرهاب ر ازك  

اات   ثااورة   ااة وكلصااال أ تكبناا  راالح  للكّاابل وكالساايقب ة وكلع.ا

على خل.كابت لوحابت كلُاكدة كلعاذركء نو ع اد نلادك مب نو علاى 

رة على ثوابأ ونحكبنى نبن  نبييمب ر كءى يف شكل رزي ك بت  كفا

اات يف بعااي  ح  يااد كلط.اال كلّقاادا  يف حااا مبم نّااب نبناا  رالا

كلّ ّ ّاابت وعلااى هااوك ش بعااي كلكيااب كلدي كااةم ولاام ياا  ا  

كلّعّاابريوتأ يف رلااك كأليااب.أ ب حاا  رصاابويفهب علااى كلّااذكب  

ونابنوك وحول لّم كألعّدة يف بعاي كلك ابئ  وكلكبرادركئكبتم 

يااافوت عال اااة كلثااابلوث كلّقااادا  يف ورلاااة كل.فكولاااة كلثالثكاااةأ 

وجفو   كلُاكد كلُّاك  يف بايالت زهفهتاب كلخّا م ثام كساييبا 

 ع ى كل.فكولة على هذه كلصورة كلُب كةأ على حدا علّاقأ حياى 

 طلاااع كلقااافت كلُاااب   عشاااف ع اااد ب نهناااى كلفساااب. كلمول ااادد 

ك"هكفونكّااو  بااوش ثالثكايااه  م و  ااذ "ت كألرضااكةحديقااة كلّلااذا

ذلك كلحكن بدنت كل.فكولاة ريخاذ  ع اى إضابتكى  خيل.اى رّب اى 

عن  عبنكماب كل.بضالة كلُاببقةأ تقاد جعلماب باوش ر ازك  صافيحى 

كت كلجُدية بأشكبلمب كلّخيل.ة يّبرسمب  لإلروكء وكللمو وكلّلذا

نعيقاد  ننب  عفكة وحكوكنابت يف كلجازء كألوسا   ان ثالثكياهم ال

ع ااى كلجُااور كلااذد   حااه بااوش لل.فكولااة ناابتأ يف طبعااى نت كلّ

جبنااب   ااهأ بّثببااة ر ا بفورُاايبنيق علااى  ع اابه كلقااديم كلااذد 

دره بعي كأليقونابت كلكبثولكككاةم إت ت بناى عظكّاىأ يّلاك  ُا ج
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يّكاان نت   خكلااة خبرلااة وركااف  ُاابولة ببلمجاابء ببلصااورأ ال

يااافهتنأ ببُااابطةأ باااأد  اااذهب جااابهز  مّاااب بااادك  د  اااى باااهم 

لّ بساابة تااإت نككااوالد رورااول ناابت نول  اان نعطااى نلّااة وبب

كل.فكولةأ يف كللغاة كلفوساكةأ  ع بهاب كلخلكاعأ وذلاك علاى لُابت 

ث عان "كل .او  كلّكياة"بطله نوز ريفأ يف روكييه  أ ع اد ب رحادا

صااديقه نوتشااك كوص نزيااف نُاابءم ثاام ربعااه إي.اابت روررك كااف يف 

شبرة سفيعة إلى حكن كسيخد. كلّع ى ن.ُه يف إ "كلدخبت"روكييه 

كليق رصب   ب ة كلحديث  اب إت يجيّاع عشافة رجابل  "كل.فكولة"

تفنُااككن علااى حاادا لولااهم لكاانا  ااب يمّ ااب كنت نت هااذه كلخل.كااة 

ركنأ نف ااز للكّاابل وكالساايقب ة نو  ا كل.فكولااة كلّياااب ا
لااداللي ق

دْت للداللة كلثبلثة كليق جابء ااب  كتأ لد  ما نف ز لألهوكء وكلّلذا

  ديل بطليه  يد ونة بعد  فور  ب يقف   ن   ة عاب.  شكُبكف يف

علااى ،مااور ثالثكااة بااوشم إت شكُاابكفأ كلّيّاافا  علااى لوكعااد 

كلُّااف  كلكالسااكككة وكلفكئااد كلّلِماام للحفنااة كلفو بنُااكة لباال 

أ يف ن   وتاانا كلقاابرة كلعجااوزأ  ااب ناابت 
ة  طويلااة  ،مورهاابأ بّاادا

ة ببألسافكر يف لكُيُلمأ ببُبطةأ لحاب  ثّافة كل.فكولاة كلّكي از

ندا  اان كلّقاابربيكن كلّياااب ركن كلُااببقيكنم إت كنحكاابزه كلُاابتف 

لصاااافك  كألتكاااابر وكلّشاااابعف ورّوضاااامب وصااااعوبة ضاااابطمب 

ببل وك ك  وكألعفكص كلجبهزة لد ج اب كل.فكولةأ يف  قبربيهأ  ن 

زهاب  رقككدهب بّع ى وكحدم وهكذك تإت ثّفكت كل.فكولاةأ كلياق طفا

اااة يف   اااديل بطلياااهأ نصااابح   رصااال  ألت ركاااوت ر ااازك  للع.ا

وكإلخالص  ب ك. كلّ ديل يف حاوزة  يد وناةأ نّاب رصال أ هاق 
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ن.ُاامبأ ألت ركااوت ر اازك  للغوكيااة وكلخكبنااة  ااب إت يصاال ذلااك 

كلّ ااديل إلااى يااددا نبسااكوم وبااذلك تااإت شكُاابكفأ بيحفياافه 

كل.فكولااة  اان لُاافهب علااى  ع ااى وكحاادأ إنّااب تااي  كلبااب  علااى 

جة بكن يح  صفكعكه ن ب.  ب ال صى  ن كلّعبا وكلّشبعف كلّيدرا

كل قكاكنم وبكلّاة  نخافى تاإت كلّقابربيكن كللياكن سابقيب   اديل 

نبنياب ناب ليكن هنابئكيكنأ نال وكحادة   مّاب  غلقاة علاى   يد ونة

لااب  تكااهم ن اب شكُاابكف تّااب نرك  نت يفسااو علااى   ع اى وكحااد ال

نبلصاة    اللة  شبتكة  وكحادة  لل.فكولاةأ بال علاى  الالت   .يوحاة  

ركف هنبئكة  رشواب ،الل كلحكافة وكلشاكا وكلوسابو  وكالليباب  

ر وسوء كل.مام ربعاى لألحاوكل كلّخيل.اةأ  وكلوهم وكل  ا  وكليموا

 وت نت رُيغ قأ يف نلا رقلاببهتبأ عان جّاو  كلخكابلم وإن اقأ إذ 

عزيز  نونابأ إنّاب نرتاع نخاب كل.فكولاة ااذك  نرتع نخبِك كنت يب

صاه شكُابكف يف   اديل كلطلكأكلّع ى   كلّحكقاف كل.ابرن كلاذد لخا

ا كالحيّابالت  يد ونة أ وكلذد  ب يازكلأ حياى يو  اب هاذكأ ياُاوا

 هنبية لمب للعاللة بكن كلفجل وكلّفنةم كليق ال

ل.  نظفدأ يف نث بء شفب ب كل خب كلذد رتعه  كُاكم تاب يّكيشأ نت 

كرجااه إلااى  تولو يااب نظااف إلااى ساابعة يااده لباال نت يشااف  لدحااهم ثاام هناايأ

ط جفة كلبلوصأ رتع رطبءهبأ و أل   مب صح ى زجبجكى نبكفك  وضعه على 

بادك نت كلبخابر كلّيصابعد  ان كلصاحن و كلطبولة يف  كابت يطبلاه كلجّكاعم

شب ع بفكئحة كلبلوص كلقوية لد تي  شمكة كلجّكع علاى كإللبابل علكاه يف  ّا وكل

 ؤوك يأنلوتمكلحبلأ تببشفوك بّلء نطببلممأ نلا حُب حبجيهأ وبد

 هل رأخفت؟ -
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 وجم  نوناب سدكلمب إلى تولو يب كلذد نبت يأنل بُفعة  لحو،ةم

  ب يزكل ع دد كلول  كلكبيف ألت آنلم -

 ر ا تولو يبم

ه إلى كلّطبر بعد للكلمم -  تولو يب  اطف جدك  إلى كليوجا

 شفحْ  نوناب لقم

 نت ننوت يف ربلكُاق إلاى جبنبماب ها -
ا
ذه ن ق يف وضع حفجأ وعلق

 كل. ةم

 رببع تولو يب شف  نونابم

 هل سيبقى طويال  ه بك؟ -

 كهيما  كُكم تب يّكيشم

 نبقى طويال مم ال آ ل نت -

نجب  تولو يبأ ولد هني حب ال  صح ه إلى كلّغُلةأ نظا.ه وج..اهأ 

ووضعه يف وكحدة  ن كلخزكنبت كلصاغكفة كلّثباياة علاى كلحابئ م ثام خافج 

نناه لام يا   شاك ى  ان كألشاكبء كلياق نابت علكاه  ن كلغفتة لكيأند نأنّب  ن 

 كصطحباب  عه إلى ربلكُقم

رفتع عك كمب عن  نبن  نوناب كنت ريببع نأنّب تكفة بعكدة يف ذه مبأ وهق ال

   كة ركيب كلجبلُة  ب رزكل يف حا قأ تكّب عب ت ربال ردكعب نوربر ركيبرهبم

كلّطاابمم  رجااع تولو يااب بعااد للكاال  ااع حقكبااة ساا.ف رفنمااب ع ااد بااب 

كل    ن كلطبولةأ ننّل ناأ  نونااب ببلشاّببنكبأ ثام تاي  زجبجاة كل.و ناب 

 كلثبنكة و أل نلدكح بم

سوص نخ   حيّىأ نوناب وننابأ   بساببت نثكافة لكاق نليقاق  ان  -

 جديد بعد عو    ن ربلكُقمم
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 لبل لقأ

 ثم نر ص:

 بصحيكم جّكعىم -

 ربدو كنت   كة ركيب تفحة جدك م -

ناااب بعااد نت نخااذت رشاا.ة صااغكفة  اان نأساامبأ ت ظاافتا إلااى لبلاا  نو

كلد كااة وشااعفتا ببلخجاال ن ااب. تولو يااب كلااذد ناابت يبيلااع  الحظااة ركيااب 

بصعوبة  وكضحةم لم نجد كنت يف  ال حمب  ب يادلا علاى ند نثاف للحازت نو 

للاكأأ تقد نبن  ربدو تفحاة حقاى بُا.ف تولو يابأ  اب جعلاه يشاعف نأنّاب 

أ يف بقلااأ  شااديد  لاام يعاا فص نكااف يدكريااه ع ااابم ونّااب ي.عاال كلاافو  عااب ة 

كللحظة كألخكفة لبل كلُ.فأ جل  تجأة  على نفسكاهم ن.ا  ربال تاورك  عان 

 دكعبااة ركيبرهااب وصااّي ب جّكعااىأ  ااب يقااف   اان نصااف  لكقااةأ  اان نجاال 

سال ة طفيقه كلطويل إلى عبصّة جورجكابم ثام هناا ب جّكعاى نيااى بعاد 

م صبتح ب ه تف ك  تف ك أ بك ّب نابت يماامأ نأنّاب عبثاىأ كلقلاأ  هنوضه  ببشفة 

كلذد نبت  ب يزكل يُبابه له تاف  كلد كاة كلّيوكصالم ثام كبيعاد ع ابأ نّاب لاو 

نبت  فرّىأ ببرجبه بب  كلّطبمم ولبل نت يليق  حقكبة س.فه  ن كألرضأ 

اد لاهأ لبال نت يخافج م كنيظف نأنّب نت نؤنا
ا
أ رلباث يف  كبنه تجأة  وكلي.  كلق

ثاة إلاى جاوكره  ال نت تف  كلد كة عاللة له بُا.فه نبادك م ونبنا  نوناابأ كلّ يا

ع ااد بااب  كلّطاابمأ رعاافصأ نأنّااب جكاادك أ نن ااق لاان ننااذا  ن ب ااه ون ب مااب 

 شبعف  كلد كةم ،لل ا صب يىأ وننب نشعف بّب يشبه كألساف علكاهم و اب نابت 

اال صااّيق ننثااف  اان عاادة ثااوكت ثقكلااة ّا   لكُاايطكع طبعااى نت ييح
ا
علكااه وعلااق

وربّب على نوناب نياىأ تقد خفج تجأة   ن كلّطبمأ بك ّاب نبنا  نوناب رشادا 

   حْيمب إلكهأ وهق رشكاعه إلى بب  كلشقةم
  ن نزره بببيُب ة  حلوة   كت ة 
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عدنب إلى ن بنن جلوس ب إلى كلطبولةأ رابال و كُاكم تاب يّكيش ونناب 

ه نحادنب ل خافأ نأن اب نصاب ب وكلد كةم لم يكن لدي ب نأنّب  ب يّكن نت يقولا

بّااب علااأ بجااوا كلّطاابم  اان للااأ تولو يااب لباال نت يخاافجم ثاام باادن  كُااكم 

تب يّكيش ييل.ا   ن حوله نّب لو نبت ييمكأأ هو كنخفأ للّغب رةم ونبن  

ربالأ لُبب   ابأ رحابول نت ريحبشاى كل ظاف يف عك  اق كلد كاة كل.فحاة حياى 

ة   فيبةأ نهنب سوص رجد بعد للكال كنت يف حا قأ  ب جعل ق كعيقدأ بُمول

أ يف   ب ريذرا  به لكق رغب ر هق نياىم ثم خشك ا  ن نت ننوت لد كخ عا ا

ر ل .ُاق ررباة  ن.ُقأ رربة  رابال و كُاكم تاب يّكيش ببلّغاب رة لكاق نبافا

كلد كة كلعبر ة يف نت نبقى يف كلشقة وحدنب  ع نونابم ويف  حبولة ليربئة ذ يق 

افكت نبادك    ن  غب رهتّاب نر تأ بكال لاوكدأ نت نلي اع بأهنّاب لام يكوناب ي.كا

رتا نت نشاااجعمّب علاااى كلبقااابء بااابعي  ببلفحكااالأ ولااام نسااايطعم ثااام لااافا

 لمّاابأ تباادوتا نّااب لااو ن اا  
كلكلّاابتأ ولاام يُااع. ق لُاابا بقااول شااقء 

ناأن ق ن ا ا كنت   كيمابم ثام سابءا  -  قب ك أ تعال أ لفربة كلد كة كلجب حة

عف بّااب يشاابه  ااااى  خاابرال   اان وجااو   كُااكم تجااأة  نن ااق باادنت نشاا

ادكت كلّّبطلاة  ّا تب يّكيش وربال يف كلّطبمأ حيى لقد ،    نهنّب نبنب ييع

ببلّغااب رة نكبيااة  ببلد كااةم ولااد زك   اان إحُبسااق بُااوئق نن ااق نصاابح  

 ُيعدك  نأنّب ألت نسايخفا كنت بكال كألتكابر كلياق ساف هب علك اب  كُاكم 

ل شكُابكف يف رابريم كل.فكولاة بافرم نن اق ن ا  تب يّكيش عن نهّكة   ادي

 عجبى جدك  اب لبل سا.ف تولو يابأ وناذلك بإحُاب  رابال كلعابلقأ كلاذد 

أ نت  أ ع دئاذ  سحفا نثكافك أ حاكن ر اا  نشاعبر باوالت ننو جبتابم ن رنا ا

 نصب  يي ب ى بإيقب   سفيع  لن ننوت لب رك  ربّب على إيقبته 
ا
ن.وذ كلد كة علق

عو ة نوناب إلى كلّطبم شفع  كلد كاة رُايّدا  ان وجو هاب  بعد للكلم و ع
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أ تأصابحْ  نأنّاب
ا
اد لاق  ال كلّزيد  ن سلطيمب كلغبوية علاق رقابو.م و اب ننا

ا كنت ك افنة  نجّال ونشامى بّاب
 ذلك نت نونااب ن.ُامب صابرت ربادو يف عك اق

  ال
ا
ياقب   ّب نبن  علكه لبل نت رخفج  ن كلّطبمم ونبت  ااق كلخ.اق

د  ل إلاى  ن رلكا ربال و كُكم تب يّكيش عن كلّغاب رة حياى كنت لاد رحاوا

 نت نبب ر تورك  إلى كلقكب. بشقء  سافيع  يح.ات 
ا
ضكأ  شديد    مّبأ تكبت علق

ادك   لق  بء وجمق لبل نت نتقد كلُكطفة رّب ى على ن.ُقم نأن ق ن ا   يأنا

نال   ن نن ق لد نصبح   ُيعدك أ كسيعدك ك  نعّىأ ألت نتعالأ  وت راف ا أ

ة بق يف هذه كللحظبتم نّب نصاب  وكضاحى  ا كلد كة كلُّيبدا
 ب سيّلكه علق

لق كنكت نت ببلمب لن يمدن لبل نت نخطو ونونااب يف هاذه كللكلاة خطاوة  تبصالة  

لن رُّ  ألحد    ب ببلعو ة إلى كلوركءأ حيى وإت ن   ساأند. علكماب طكلاة 

كتأ وجدرا ق نهني تجأة     ن  كبا بصعوبة  ببلغةمحكب م وه بأ ه ب ببلذا

 ننب  اطف إلى كلّغب رة كنت لألسفم -

 لل أ تبنبم  كلجّكعم

ثم بدك لق نن ق نطق ا بيلك كلكلّبت بطفيقة جعلْيممأ بعد لحظابتأ 

يُيُاالّوت لااافورة خفوجااقأ ت ماااوكأ  ااع كبيُااب بهتم كلّفب كااة كلعبلقااة 

 على وجوهمم نأنّب  وت سببأ لكق يصبتحوا لبل نت نخفجم

تح  راابالأ ونث كاا  علااى إحُبساامب كلعاابلق يف ر بئمااب كلاادكت  صااب

كلجّكاال وعزتمااب كلّّكااز علااى كلغكياابرم نّااب صاابتح   كُااكم تااب يّكيش 

وشكفره على كألتكبر كلّمّة كليق زوا نب اب عن نسفكر   ديل شكُبكفم ثم 

روجماا  إلااى بااب  كلّطاابم حكااث نبناا  ر يظاافا نوناابم رقاادا ي ق باااع 

 يح  لق بب  كلشقةأ ثم خفجْ  وركئقمخطوكت يف كلّوزا أ ت

 هل نن   صب  ببإليدز؟ -
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 سألي ق بّال   جدية وبصوت خ.كي على لفص كلدرجم

 الم -

 نجب  بثقةم

 وال بأدا  فض عابل؟ -

 نبدك مم لّبذك رُألكن؟ -

 ن   نسيطكع نت ننيبه إلكك ننثف  ّب تعل  حيى كنتم -

 لبل أ وهق رصبتح قم

برجبه كلدرج سألي ق عّاب إذك ن ا  نسايطكع نت ثم لبل نت كبيعد ع مب ب

ه  عمبأ  ُبء يو. كألربعبءأ يف حديقة كل ببربتم  نر زا

 بلى نسيطكعم -

 هل ي بسبك نت نليقق يف كلُبعة كلُببعة  ُبءك  ع د بباب؟ -

 ي بسب قأ نعمم -

 هل رعفص نين رقع؟ -

 ربعد عن بكيق  حطة وكحدة تق  ببلّ وم -

ً بإلىبمساء -  ًألرشداء.بحسنبإذ

 إلىبمساءبًألرشداء.ب-

 يفبًلساعةبًلساشدة.ب-

 يفبًلساعةبًلساشدة.ب-
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 يف بيت سامل
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I 

  ا إلى كلبك  حوكلق كلُبعة كلعبشفة لكال موصل

رولع  وننب نتي  باب  كلغفتاة نت نجاد علاى ساط  كلطبولاةأ نو علاى 

يف  نو يف لصبصاة ورق جابءت ااب ننااوش رسابلةكألرضأ خربك   ان ركياب يف 

 ركببقم

 لم نجد شك بام

ا نت ننيظف حيى حلاول  ُابء كألحاد ليظماف ننااوشم نخربر اق نت 
نبت علق

ركيب رفيد نت رفكا ورطلب   ق نت نحدا  لمب كنت  كبنى آخف ركاف رفتياق للقبئ اب 

أ  ب  ك   لد رفنْ  لق رحديد كلّكبتأ نهنب لم ركان  يف كلُبعة كلثب  ةم كعيقدتا

بت عاب.م راذنفتا ع دئاذ  شاقة سابلمأ ورجاوت نن اوش نت رفيد نت نليقق يف  كا

ا ع د  .فق شبر  ربلوشككنم كرصل ا  ان 
رفكتق ق إلى نببكن كلمبرف كلعّو ق

ب إذك ن   نسيطكع زيبررهأ بصحبة ك فنة ال ّا يعفتمابأ بعاد  ه بك بُبلم وسأليه ع

د لق ننهأ وزوجيه سّكفةأ سككونبت  ُفورين بذلكأ ونهن ّاب كلُبعة كلثب  ةم ننا

سك شااغالت كنت بيحاااكف كلعشاابء ريثّااب نصاالم خفجاا   اان نااببكن كلماابرف 

 ونبلغ  نناوش نن ق سأنيظف ركيب ع د  خفج   و  ي ب و يف كلُبعة كلثب  ةم

ة  لبئأم  ن   ه بك لبل كلثب  ة بعدا

اف بّاب يّكان نت  ول.  ن لاأ بوجوه كلخبرجكن  ن كلّحطةأ ونناب نتكا

ركياب وزوجماب بعااد كللقابء كلاذد حاادث يف بااكن  ركاوت كأل اور لااد آلا  إلكاه
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ال   عاه إلاى روكطادأ  رفتيق  ُبء كلجّعةم ثم خطف بق نت ركوت لاد روصا

تافكرأ  ال ركف  علن يف كلغبلب لح.ت  بء وجمهأ يجعل  ان لقبئماب باق ن افك  

بدا  ان رج ااب ندا  ال  بدئكىأ  ن كلُكوت ع ه بصورة   ن كلصورم و ن ثم

  ولف جذردا حبسام يّكان نت ي
ا
ُايدرج ب إلكاه جّكعاى كسيُاال ا ب كلغباق

نليقق يف رفتياق هاذك  ال لالن.عبالت كلطبئشةم وإذك نبن  لد طلب    ق نت

ي بغاق كليخلااق ع ماب يف ندا حابلأ  ال كلُّبء تال شكا  ن بب  كللببلةأ كليق

كتم تّااب ك.  وجاو ك  يف  وسااكو تُاوص ياا  ا   حكابل  شابعف زوجمااب ببلاذا

ل يف كلطببأ كلثبلثأ و ن ثام نابت يُايطكع  صاب تيمب حيّى إلى رفتة نبدو

 إ ب يف او كلب بية نو يف  صعدهبم ن ب بعد عو ره إلى ببنو تلن 
ا
يف طفيقمب إلق

ا وكحااد ألت رحُااب حُااب  نباادولأ نو ند شااخص  يكااوت ه بلااك  ُااوا

آخفأ حكن سيأ  إلى رفتيق بشكل   كشوصم نبدول ن.ُه لن يجادأ ربّابأ 

ل يف شدوت حكبهتب كلخبصةأ ولد ييبب ل  عماب كليحكاة  ربارك  بعد كنت ل ليدخا

وكلُدكل عن كلحبل نلّب صب تمب صبعدة  إلى رفتيق نو نبزلة    مبم بال لاد 

ياااذهب إلاااى حااادا كالسي.ُااابر   ماااب عااان صاااحيق ورحّكلماااب كلُاااال بت 

ةأ بوص.ق جبره كلُببأم  كلدبلو بسكة إلقأ يف نل  فا

ت كليوكطد ركف كلّعلنأ باكن ركياب ركف نن ق كعيقدتأ يف كلول  ن.ُهأ ن

وزوجمبأ سوص ياشعفهب حيّى بخكبة ن ل ركف  يولعة بفرم  ب سكيكحه لمبأ 

ولق طبعىأ  ن حفية كلحفنة وكلظمور  عى  وت ندا ربعبتم ولام نسايغف  

نت نالحت علكمب عال بت هذه كلخكبة بعد للكلأ ون ا  نأنّاب  ُايعدك  ألت 

ّمب بصدر رحب أ نّب لو نبن  نيكجاة طبكعكاةأ بال ضافوريةأ نرقبالمب ونر.ما

ألدا هدنة  نو روكطد بك مب وبكن زوجمبم نّاب لام نسايبعد نبادك  نت نعيارب هاذه 

كلخكبااة رعبكاافك  عاان كالنحكاابز إلااى كلغّااوض وكلّغااب فة وجّااو  كلخكاابل 
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وسااحف كلّعبناابة يف لصااة حب اابم و اان ثاام سااأعيربهب روجُااى  ُاابقى  اان 

ب ب اااب ركااب ا كلفلباابء وإزكلااةا كلعقباابت ن ااب. كلّشاابعف كلباابر ة كليااق سكصااك

لقبءكر بأ  ب سكجعل ب نج ا ررببر ب كلحّكّة كليق سيصب   ّك ة  كئّى  وت 

م ولفبّب رّكا ْ  هذه كلخكبةا   مب يف كلكاو كن   و وت ندا إحُب   ببلحدا
ع بء 

 كلّبضككن إلى حدٍّ جعل مب ر ز  ع ق هبلة كل.فك ة كللذيذة كلياق ،لاا  رحاك 

بق ع د ب نبت كلجّكع يابيقوهنب وييكبلبوت علكمب بُببقم و ن ثم ساككوت 

 .مو ى جدك  ببل ُبة لق نت نبدو يف عك كمبأ  ن كنت تصبعدك أ  جفا  نُاخِة 

  يب   ع د كلطلب يف ندا  كابت ويف ند ولا م كأل اف كلاذد لان 
رجل  لطكف 

قكيماب يف حكاب م وإذك يعجب ق طبعى وال سعك ا إلكه لا  يف نظاف ندا ك افنة  كلي

نبن  ركيبأ كليق نحلم ابأ لد بدنت تعال  رشعف ببألساف علاى شاقء  ثّاكن  

تقدْرااه يف هااذين كلكااو كن  وت نت رقصاادأ تااال باادا علااى شااغ.مب كألعّااى 

 
ا
كلّح.وص ببلّخبطفأ كلوكلعكة وكلّيخكلةأ نحاود ولاك  ببلاافورة علاق

كتم ولن يكوت كألسفا كلذد سوص نشعف باهأ ننا أ إت لام ببلذا ب نيااىأ بألالا

يكن ننثفأ  ن  قادكر نسا.مب علاى كلخُابركت كلفو بنُاكة كلجّكلاة ن.ُامب 

كليق س يكبادهب  عى بطبكعة كلحبلم وهكذك تإت طلبمب رؤييق كلكو. لم يكانأ 

أ تّن كلّحيّل جدك  نهنب هتادصأ ببلدرجاة كألولاىأ 
ا
ربّبأ بدكتع شولمب إلق

كُا ب ع اد ب سا يبب لمب يف هاذه كللكلاة إلى نت ريحقأ ب .ُامب  ان ربلااد نحبس

ةأ نّب لم ن.عل نبدك  يف كلّبضقم  بحفية رب ا

رفكءت لق نخكفك   ال   ركيب  ن بعكد بكن وجوه كلخبرجكن  ن  حطة 

كلّاا وأ وننااب نحاابول نت نالحااتأ  ااب ن ك  ااقأ كليمبتاا   كلااذد طاافن علااى 

بهق لااام صاااور  يف عك كماااب كنتم إال نن اااقأ  اااع رقاااد مب كلّيُااابر  ببراجااا

نسيوعب بشكل جكدأ ربّب بُبب كلّ.بجأةأ كالنطباب   كألول كلاذد نصاب  
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ااب   اقم لقاد نبنا  ركاذا أ بجاالء د لاددا  اع نال خطاوة نبنا  رقفا  ييأنا

لب  تكهأ نالا كليولعابت كلّااجفة كلياق خطافت ببابلق بُابب كلحفياة  ال

أ لبل للكلأ نن ب نصبح ب نيّيع ابم بادْت نأهنا ب  اب رازكل كليب ة كليق كعيقدتا

رعكش لبل ثالثة نيب. على كألللأ تّال حمب كلجّكلة نبنا   اب رازكل رشاقأ 

راطاابق وبأهنااب لاان  ال  وت  وكربااةأ بإحُااب  ك اافنة  زهااوة بّعبنبهتااب كليااق

ةأ كنت نيااىأ  رُبو. نحدك  على  شبعفهبأ وإذك كلياى كأل اف تإهناب  ُايعدا

  ان  للياحكة يف سبكلمب يف ندا لحظةم ونبن أ يف رااوت
ا
ذلاكأ ر ظاف إلاق

بعكد نّب لو ن ا   اب نزكل جاديفك  بكالا  اب نرُاباب لماب  ان كنال. كلياق لام 

امب كلشاب م  أ رنسا ا
ريولف حيى كنتم ولد زك   ان هك يماب كلبطولكاةأ يف عك اق

كلّيطلاع إلى كأل ب. وخصاالت شاعفهب كلطلكقاة كلُاو كء كلياق نابت كلماوكء 

 كة طويلة لم نرهب علكمب  ن لبلمي ُ.مب إلى كلوركء  ع نذيبل ر ورة صك.

أ ر.ُكفك  آخف للع .وكت 
ا
لم نجدأ يف كللحظبت كلقلكلة لبل وصولمب إلق

. به نحود سوى نت زوجمب لد رفكجع عن روكط اه  كلُبحف كلذد نبن  ريقدا

ال نصال  إلاى ندا روكطادم و ان  ركف كلّعلن  عمبأ نو نهنّب لم يكونب لد روصا

أ ند كحيّابل ليحفيفناب  ان كلقكاو  كلياق ثم لام يعاد ه بلاكأ لحُان كلحات

سكوكصل تفضمب علك بأ هو وونكله نبدول ونلا نذريق  وسكوأ  وت هوك ة 

 
ا
يف كلُّيقبل نياىم ولعلاه لد تقد نعصاببهأ يف لحظاة ربضابةأ تأرسال إلاق

 عمااب كنت هتدياادك  صاافيحى جعلمااب ريخااذ رلقبئكااى هااذه كلُااكّبء كلبطولكااة 

لحظابت رعاب تفيادة  ق هذك كليمديد كلّحيّلكلّدهشةم ولد بعث يف ن.ُ

ن ب لد عش بهب  عى يف رفتيق عشكة رُ.كفهب إلاى بابنوأ ثام عشايمب وحادد 

 نت 
ا
ع ااد ب نخربر ااقأ يف بفلكيمااب كلثبنكااةأ بااأت زوجمااب يفيااد لقاابئق ونت علااق

بد ا لمذك كللقبءم لك  قأ بفرم ذلكأ ،لل ا  .يونىأ وهق  اب  أسعدّابشكٍ ج
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كنتأ بجّاابل رعبلكمااب كلشااجب  علااى كألذى كألنكااد راازكل ريقااد. نحااود 

كلّيوكصاال كلااذد سااكلحقونه ااابأ وبااق طبعااىم وإذ لاام يعااد ي.صاال ق ع مااب 

أ ولد كع ر ق نشوةن عّكقةأ إلى كألل.اكن  سوى باع خطوكتأ نل.كيا ق نحنا

وكلخُّّ ة نكلاو  ا  كلياق نبنا  ر.صال ق ع ماب ع اد ب ن ا  نسايقلا  ان 

أ  ن نل بقب  كألرضأ إلى ببنو عشفكت كلّفكت نجلمب كلقطبركت كلّيجمة

يكاوت ه بلاك وساكلة نخافى  ال يف كلكو. كلوكحدم ثام عجبا ا تجاأة   ان نت

إلنقاااابذ  شاااابعفنب كلعبصاااا.ة  اااان كل.يااااور سااااوى نت ر.صاااال بك  ااااب آالص 

كلككلااو  كت ونت نشااعفأ نلّااب كليقك اابأ باابلخطف كلّحاادق ب ااب وباابألرالل 

ماب طكلاة كلولا أ ونحان خبئ.ابت حياى نكفا عن رحطكّ ال كلّيجدا ة كليق

 كلعظم  ن نت ي.قد نحدنب كنخف يف ندا لحظةم

أ نن ااق  ِْلااك ياادهب كليااق علاقْيمااب علااى 
ا
أ  ااب إت وصاالْ  إلااق شااعفتا

أ إلاى كلجماة كليااق  سابعددم كنطلقاْ  باق رقاو اأ بخطااوكت  وكثقاة  سافيعة 

أ نوال أ نت ربيعد بقأ بألصف ول      ّكنأ عن نو أتا إلكمبم نبن  نأنّب رو ا

شااوت علكمااب  زحّااة كلخاابرجكن  عمااب  اان  حطااة كلّاا وم نااأهنم ناابنوك يشوا

ص.بء إحُبسمب بقأ ون ا  ننظاف إلاى بفوتكلماب كلّ.عام ببلّشابعف كلحابرة 

م لم رلي. أ ،لاا  عك بهاب 
ا
وكألخببرأ وننيظف كللحظة كليق سيلي.  تكمب إلق

بيكن على نول كلُاّبء يف هنبياة كلشابر م ركاف نت شاك  ى  ابأ لام نسايطع  صو 

رحديده يف كلبدكيةأ  ب لبث نت جعل  شكيق نبطأ  ن  شكيمب بعد ول  لصكف 

م ثم بدك لق نهنب شعفت ببط اق ولام 
ا
 ن شفوعمب ب قل نخببرهب كلجديدة إلق

ر شااغل بااهأ تقااد ،لااا  رّاااق بااق بإيقبعمااب كلُاافيع ن.ُااهأ  ااب كضااطفهبأ 

دك  إضابتكى  ي ب كاى لكاق رلقبئكىأ ألت ربذلأ بذركعمب كلّعلااأ باذركعقأ جما

ل عب ااى علكماابأ تحبولاا ا  ربقك ااق إلااى جبنبماابم و ااب نحبباا ا طبعااى نت نشااكا
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جبهاادك  نت نساابعدهب يف رعككااف خطاابد علااى ساافعة خطبهاابأ لكااْن  وت ندا 

ْفِضكة لألسفم  ع ذلك تإت رقصكفد لم يّ عمب لحظاة  وكحادة   ان  نيكجة  ا

يف كلكاو كن كلّبضاككنم ثام كسيّفكرهب بيزويادد بي.بصاكل  اب حصال  عماب 

خكال لق نن ق ن   نسيطكع  جبركهتب ببلّشاق كلُافيع لاو نهناب رولا.اْ  عان 

كلكااال.م نااأن قأ ببط ااق كلّيوكصاال إلااى جبنبماابأ نر ت نت ننااب  ساافعة 

نخببرهب كلجديدة كليق نبن  هتد.أ بحُِن نكاة  على كألرلبأ نال  رصاورك  

حب ااب حيااى كنتم وناابت  اان  كلعزياازة كليااق رباكيامااب يف  كخلااق عاان لصااة

كلُّيحكل طبعى نت نطبلبمبأ ولو بأنثف كلصكغ لببلاة أ بابليولف عان كلكاال. 

ادك  نصاال   ان نهناب ساوص ر.مام  يق  ن جديدم لم ننان  يأنا لكق نسيعكد خ.ا

م نياى علاى سابكل  هذك كلطلب بحفتكايه كليق نع كمبأ تقد نبت لببال  ألت يا.م 

علماب رخافج ببساي يبجبت بعكادة رّب اى عّاب كلّجبزأ  اب نابت يّكان نت يج

نهدص إلكهم وهكذك تقد كسيُلّ ا لثقلق كلع كاد إلاى جبنبماب نّاب نسيُالم 

سلطة لق علكه وال طبلة لق على  قبو يهم وه ب رول.ْ  تجأة  عان  ال لشقء  

ق باقأ بعك اكن ذنكاياكن  ُاي.مّيكنأ   يببعة كلّشق وكلكال.أ وجعلْ  رحادا

ا ُا ف لماب  اب نابت يحادث  عاقم ثام بادك لاق نهناب ن رنا    يظفة  نأنّاب نت نت

بُفعةأ ربّب بُابب إربابنق كلظابهفأ نن اق لام ننان لاب رك  يف رلاك كللحظاة 

مااب ببإليقااب  ن.ُااه وببلمك ااة  علااى ر.ُااكف ندا شااقءأ تيببعااْ   شااك مب ونال  

كلبطولكة ن.ُمبم و ب نبت ي.بلم  ن ثقلق وإحببطقأ طكلة كلول أ نت  عظام 

أ إت لم يكن نلاه على كإلطالقأ نبت يبدو لق بعكدك  جادك  عان  ب نبن  رقوله

رو  كلبطولة وكلّغب فة وكلّعبنبة كليق نبت يوحق ابأ نأنّب ببلخطاأأ بفياأا 

عك كمب كلّعلاقيكن ببألتأ وشاّوخا جبك ماب وبُابلةا صاوهتب وحاز.ا كنادتبعيمب 

جا شاعفهب يف كلماوكءم و اب ن ا  لاب رك  يف رلاك ك للحظابت إلى كأل اب. ورّاوا
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على كالع كص لمب بإحببطق كلّي.بلم  ن نخببرهابأ ونابت ساكدلّمب حيّاى 

لو الحظْيه يف  ال   وجمقم حبول ا  ب ن ك  ق نت ن كريه ع ماب إذ لام ننان 

وكثقى  ن نهنب لد ر بول أ لبل نت رأ أ حباة كلادوكء كلياق رحّكماب عاب ة   ان 

هناب رُايطكع نت ر ُاى نوبة كلصف م ونبن  لد نشبرت لقأ ذكت ياو.أ إلاى ن

هذه كلحبة نو ري بسبهب يف كأليب. كلعصكبةأ  ب نبت نأنّب يايك  لمب نت رحيّاقأ 

ببل وبة كلفهكبة كلّيولاعةأ  ن لحظبت كلكأ  وكأللم كلشديد نّب حدث لماب 

ركنم و ب ن   ألر.ف ل .ُقأ يف نلا كألحاوكلأ نت ن تعماب كنت  يف رفتيق  فا

 ذريعاة إحُبساق ببإلحبابط  ان نال مابم نابت تعى بكددا إلى نوباة صاف  ب

باادا  اان نت نهااام  ااب يّكاان هاااّه  اان نخببرهااب كلجدياادة علااى وجااه  ال

كلُاافعةأ نت نل.ااز تولمااب علااى كأللاالأ نت نجعلمااب ر.ااور ق بااأدا شااكل   اان 

ربتأ  كألشكبلم نو نت نرخكال لمابأ إذك كليااى كأل افأ  اب يك.اق  ان كلُّاوا

بهب كلحب ة يف  كخلق بطفيقة رجعلمب لببلة كلّق عة لدر كإل كبتأ ليلككن زوكي

 للبلع نو كليجبوز نو كإلهّبل على نلل رقديفم

ولد عفت ا   مبأ يف هذه كألث بءأ نهنب رعكش كنت ع اد ننااوش وساوص 

راطف إلى كلبقبء ع دهب بعي كلول  نياى ريثّاب ر يقال إلاى  ب اى ساك ق 

شكقم ذلك ألهناب سايليحأ رببع ألنب يّكة كلعلو. كل بوية يف نويف رشكفيو ك

بدورة رأهكل  يقدا ة سي.يي  يف كألنب يّكة بعد نسبو أ وسيبقى ه بك حيى 

هنبية كلدورة بعد شمفينم ولاد وعادهب زوجمابأ كلاذد ساكعو  إلاى بابنو يف 

صبب  يو. كألربعبءأ بأنه سوص يُعى لادى  عبرتاه لكاق راعاكانأ بعاد هنبياة 

رطبلااب  ال   وسااكوأ علااى نتكلاادورةأ يف نحااد  فكنااز رعبيااة كألط.اابل يف

بإجفكءكت كلطالق يف كلقفياب كلّ ظاور علاى كأللالم وع اد هاذه كلّعلو اة 

رول.ْ  ركيب عن كلكاال.أ لِل حظابت للكلاةأ  عيقادة  علاى كألرلاب نت يكاوت 
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لددا كنت  ب نعقاب علكهم وإذ رببع ا صّيق وثقلاق إلاى جبنبمابأ نخربر اق 

أ ونهنااب لاان رحياابجأ ربّاابأ إلااى بأهنااب لاام رِعااد زوجمااب بشااقء علااى ند حاابل

 عبرته ليعكك مب يف  وساكوم ثام إت ز كلاة  ركساة لمابأ رعّال كنت يف وكحاد  

لاى   ن هذه كلّفكنزأ لد نخربهتب بأت رعكك مب ه ب  ّكن يف حابل ن،مافت ر.وا

دت لقأ   لحو،ى على ز الئمب يف كلدورةم وسوص ركوت  ي.ولة حيّىأ ننا

لذين يعبنوت  ن  شكالت بابل طأأ ورحابأ ألهنب رحب  ُبعدة كألط.بل ك

يبعد نثكافك  ع اق يف  وساكوم بعاد ذلاك  ال ببلقدر ن.ُهأ نت رعكش يف  كبت

د كلاذد نبادكه نبادول ألت  ه أ اذك كلخصوص نياىأ ببإلسيعدك  كلجدا نوا

ا   ّا ن لمب رفتة رُكن تكمب  ب إت ريعكن يف  فنز رعبياة كألط.ابلم ولاد ل يد ا

و يغّز بعك ه رّزة  وكعدةأ ببحيّبل نت ركاوت كلغفتاة يف لمبأ بك ه وبك مبأ وه

كتأ ونناال  شبر  ربلوشككنم ونبن  لد زكرره وزوجمب  ُبء كلببرحة ببلاذا

بركت صغكفة روضع على نبر  هب ئة  جدك  طكلاة سا   ك  ب.خا ع ده لحّى  طموا

سبعبتم وهق ننلة رقلكدية نذرياة ربادوأ للوهلاة كألولاىأ ساملة كليحااكفأ 

هنااب يف كلوكلااع ريطلاااب  ُاايوى عبلكااى  اان كلّماابرة يف طفيقااة حشااو إال ن

اابركت ويف ر بسااب  قااب يف كلماارب وكلاادهن وشاافكئ  كلبصاال ونّكااة  كل.خا

كلعص.ف وكل.ل.ل كألسو  وكلّل أ نّب شفحْ  لق ركيب ببلي.صكلم ويف نث بء 

ر بولمّب كلطعب. كللذيذ نخربْرمّب سبركأ زوجة نبدولأ باأت  ورهتاب كلشامفية 

فت نثكافك أ و ان كلّحيّال جادك  نت ركاوت يف كألساببكع كألولاى  ان ل د رأخا

حّلمب كألولم ولد رفك هذك كلخرب كلُعكد نثافك  سابحفك  يف ن.ُامب ويف ن.ا  

زوجماابأ تببرنااب  عااى لُاابرك ونباادول بج ك مّااب كلّحيّاالم ثاام نضااحكمم 

زكناوص كلاذد ،ماف تجاأة يف رل.زياوت نبادول  طويال  كلكو كديبت رك اب د خ 

ااد لماام كأل ااكن كلعااب. كلُااببأ للحااز  كلشااكوعق  14 اكلاا بوصااة وصاابر يقلا
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كلُوتككيق لكونكاد بفيج كاف ع اد ب نابت يقفلاع بطقام نسا بنه كالصاط بعكة 

 ويربطم ببلكلّبت ركف كلّ.مو ة يف كلُ يكن كألخكفركن  ن ت ة حكّهم

ن ببل.عل  ن هاام نالا  ون   ن،نأ يف نث بء نال مبأ نن ق ن   نرّكا

خببر رقفيبىأ ببإلضبتة إلاى نشاكبء نخافى نثكافة را ما ببلّجّال عان هذه كأل

رو  كلوتبق وكلي.بهم كليق سيُو  كلعاللة بك ق وبك مب وبكن زوجمبأ تااال  

كلذد سكشفص على إ كرة كإلرك ة كلطكبة لادى جّكاع كألطافكصم  عن نبدول

ولااد ساابعدا هاااّق كلعُااكف كلّيوكصاالأ لكاال رلااك كلي.بصااكلأ يف نت 

أ شك ى تشك ىأ بعي لكابليق ببلّشاق كلُافيع إلاى جبنبماب تلام نعاد نسيعكد

نعيّااد كعيّااب ك  نااب ال  علااى ذركعماابم نّااب نصاابح ا شاابه  طّاا ن إلااى نت 

وجمق لم يعاد ياوحق لماب بعال ابت كإلحبابط بشاكل   لّاو م حياى لقاد 

رحيبج إلى نجوبة  حدا ةأ وذلك  ن  ال طفح ا علكمب بعي كألس لةأ كليق

 على كند بجق كإليجببق بحديثمبم بب  كليأنكد

 إلى نين نذهب كنت؟ -

 لطعْ  تجأة سلُلة نخببرهبأ وسألي قم

 إلى بك  صديقق سبلم وزوجيه سّكفةم -

 نجب م

 يجب نت نأخذ شك ى لمّبم -

 عالليق  ع سبلم ركف رسّكة على كإلطالقم -

 ال بدا  ع ذلك  ن ببلة زهف على كأللل نقد مب لُّكفةم -

رجي اق نت نعاو  ن ركج اب إلاى  حطاة  ي اب و ألهناب لّحا  لبل أ ثم 

 ك فنة ربكع كلقفن.ل يف  دخل كلّ وأ تعدنبأ كش ي ب كلببلة ورببع ب طفيق بم

اب إذك نابت وزوجياه  ّا يف  صعد كلب بية كليق يُكن تكمب سبلم ساألي ق ع
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سّكفة سورياكنم وحكن نجب  بأهنّب نذلك كنيُاى وجمماب بّال ا  ك افنة 

 نظافة زوجاة  رقو. وزوج
ا
مب بزيبرة عبئلكة إلى بك  نخكهم صابرت ر ظاف إلاق

ارب عان شاعورد  ِحباة رؤو. ور يظف نأنّب نت نبب رهب بكلّاةأ نو حفناةأ رعا  ا

ةأ نّاب    ثلمبم كبيُّ  لماب بّاو ا
بب يكبز نت ننوت  يزوجى  ن ك فنة   حبوبة 

 م ولاد لو ن   ننظف إلك بأ عْبف  ونونل صغكفأ  ن  قصورة عبلكة يف  ُاف

نعجب ق نأنّب نت ننوت زوجمب كلجكد ريثّب ييولف كلّصعدم نأت إحُبسى 

أ  ثل إضابءة  دروساة علاى   يق ى  ن كلُفور كلعبئلق لد سق  علكمب تجأة 

ة رّثكلأ وصبر يا.ق على  ال حمب  ُحة ط.ولكة لفيبة  ن كلقلابم    صا

ّاذباليكنأ نبن    د جة بادور كلزوجاة ورُايعجل قأ بعك كماب كلجّكلياكن كل

ألت نند ج بادور كلازوج بشاكل  نتاالم وبادك لاق نن اق لاد نويا  تعاال  نت 

نسيجكب لمبم بل نْدتا ن ُك بكدهب ونلبالمب لبلة  زوجكااة   ُافحكة  صاغكفة  

لوال كلّصعد كلذد نهنى كلّشمدأ بيولا.ه كلّ.ابج  ع اد كلطاببأ كلخاب  أ 

 ة سبلممولد تي  ن ب  ب كلبب  على  صفكعكه لكق نخفج إلى شق
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II 

ن بوجااه ركيااب  تااي  ساابلم كلبااب   بيُااّى كبيُااب ة عفياااةأ وهااو ياايّعا

بصورة خبصةم بدك نّب لو ننه يكيشف تكمب كنت كلُببأ كلذد نخ.كيه ع اهأ 

 يف كل.اا ة كألخكاافةم 
ا
لكاال كالضااطفك  كلغااب ي كلااذد باادن يالحظااه علااق

تا  يف ونبن  ركيب  ب رازكل رعاكش إحُاب  كلزوجاة كلاذد لعبْياه بإرقابت ال

كلّصعدأ و ب نرك ت نأنّب نت رخافج   اه كنتم عباافْت كبيُاب يامب كألهلكاةأ 

كليااق ر ات اااب علااى كبيُااب ة ساابلم كلعفياااةأ عاان رلقبئكااة كلك اااة كليااق 

ااة  جاابهزةأ لِل طبتااة  يبااديمب شااقكأ زوجماابم ثاام لاام ركيااِف  رُاايجكبأ بأخويا

بلم ب ااربة بببيُااب يمبأ كليااق روكصاال  للحظاابتأ تّااب لبثااْ  نت بااب رْت ساا

ااب إذك ن اا ا لااد ببلغاا ا بأوصاابتمب  ّا صااوهتب حااكن يكااوت  ِفحااىأ  يُاابئلة  ع

اد  ثيااه ع مابم ضاحك سابلم نّاب يااحك عاب ة  حاكن يّما كلحُ ة حاكن حدا

ثيااه ع ماابأ جعلياااه  كت كليااق حدا ااد لمااب نن ااقأ يف ناالا كلّاافا لكذبااة بكااابءأ وننا

كه كنتم ثام لمقماب ييخكالمب ك فنة جّكلة  ولكْن لك  إلى هذك كلحادا كلاذد ياف

 عااىأ ولااد باادت ركيااب سااعكدة جاادك  بأهنااب نجحاا أ  اان كللحظاابت كألولااىأ 

بيحقكأ كنطبب  جكد ع مب يف عك كه نوكحادة   حيّلاة   ان نهال كلبكا  نظفياى 

ااد كنيّبءهااب إلااى كلّكاابت بعك كمااب كلليااكن لب يااب  علااى كأللاالم ثاام جعلاا  ردنا

كت كليااق طاافنتأ بعااد بجولااة ساافيعة يف كلّااوزا  ليكيشااف نأنّااب كليغككااف

زيبرهتب كألخكفة كليق لم رقم اب ل أ على بب   شال  كلّعابطف وكلقبعابت 
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وعلى نو و ي و كليل.وت وعلى بب  رفتاة كل او. وباب  كلصابلوت كلّ.ياو  

اة   ونذلك علاى باب  كلحّاب. ونوريادور كلّطابمم ولاد تعلا  ذلاكأ بخ.ا

ساابلمم ونكبسااةأ وهااق رقاا    اان سااّكفة كليااق نبناا  رقااف إلااى جبنااب 

عبنقْيمب بحّكّكة  ،بهفةأ نّب لو نبن  رعفتمب   ذ س وكتأ ثم لدا   إلكماب 

ببلة كلقفن.لأ وهق  ب رزكل رياببع بقبياب لمقميماب كلّيخبتياة كلياق بادنْرمب  اع 

اهأ رادتع ق يف ،مافد  سبلم لبل للكلم ولم ركن  ال حمبأ يف نث بء ذلاك نلا

صابله إلاق ببلدرجاة كألولاىم  تعى  بيذال  ببرجبه كإلحُب  كلذد نرك ت إي

نّب لم نجدأ  ن نبحكيقأ ندا ضفر  وكض   يف نت رفرجالأ بع.وياة   قصاو ة 

  دروسةأ نوكصاف  لفباى لديّاة بك ماب وباكن سابلم وزوجياهأ ليثبا  
ورشبلة 

ل .ُمب ولق طبعى نن ب لببالتأ إذك ش  ب  عى ذكت يو. لفيب جدك أ ألت نكوت 

ذلك كإلحُب  حلاوك أ  جاف  ك  نأنّاب  ان  جّكعى  ن طك ة وكحدةم ولد بدك

أ حياى ببل ُابة لاقم ركاف نن اق لام نعافصأ لألسافأ نكاف 
ا
ند عبء  فئاق

 يف 
ا
نشاابرنمب بحالورااه ونكااف نساابعدهب يف ر ّكيااه يف ن.ُااق كلّليبُااة علااق

رلك كللحظبتأ بك ّب نبن أ وحادهبأ رصاقله وردكرياه وريادرا  علكاه  ان 

 يخصا ق نبدك م ال  وا نّب لو نبت

نبن  سّكفة رغبلب شعورك  وكضحى ببلخجال ورحابولأ  اب ن ك مابأ 

نت رظمف ن ب  ب بوجه بشاوش الئاأم ولعلاماب نبنا   اأخوذة  بطاللاة ركياب يف 

رجبوز كلحوكجز كليق يشعف ااب  عظام كل اب  عاب ة  يف كللقابء كألولم نبنا  

رفراادد ثوبااى طااويال  وراااع إيشاابربى علااى رنساامب ياظمااف كساايدكرة وجممااب 

عي ع قمب كلطويلة وشك ى  ن شعفهب كلُب  كلُّدل علاى ني.كماب علاى وب

اام كلااذد رنييااه علكمااب يف كلّاافة كلُااببقةم  ْحك  ّا ا كل
خااالص كلحجااب  كلشاافعق

مْ  بببلة كلقفن.ل إلى كلّطبم لب نب سبلمأ بصورة كحي.بلكةأ إلاى  وتكّب روجا
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ت طبولاة بّخيلاف نناوك  كلّابزوكت كلُاورية كلياق  دا لام كلصبلوت حكث  ا

ننن نالحظمب يف كلُببأ اذك كلي و  وكإلرقبت على س.فرهم صحوت وزوكرق 

اافة  ّا  خيل.ااة كألحجااب.  اان كلُّااباحة وكلّيبااال وكليباولااة وكل.ياااوش وكلّح

اش  وكلّكدو  وكلش كلكش وكلببذنجبت كلّخلال وكلزييوت كألخااف كلّ.قا

  ااع  باا  كلف اابت وكلزياا  وكلكّااوت وكلكبااة كل كاااةأ وجاابط ألوركق كلخاا 

وشاافكئ  كلب اادورة وكلخكاابر وكللكّااوتأ ببإلضاابتة إلااى زجبجااة نبكااذ نحّااف 

 خيو ااةم ثاام لاام ياا ك لااق ساابلم تفصااة نبتكااة ألت ن يااد  هااذه كألصاا بص 

ة طويلاة جادك أ تقاد نرك  نت يبابري قأ  ق  عظّمب   ذ  دا كلشمكة كليق لم نرذوا

 توق ذلك نلاهأ بشقء آخفم كنح ى وسحبأ  ن وركء نحاد كلّقبعادأ نكلاو

ة  اابتأ رتعااه إلااى كألعلااىأ وهااو ي ظااف إلكااهأ بإعجااب  و ااو ا  اان عاافق كلفيا

ق  بكن يديه كنتم ثم بحذِر وع بياِة  لديّكنأ نّب ي ظف إلى ن  كة عزيزة رحقا

ْن يُّك شك ى ثّك ى شديد كلفهبتة وضعه بكن كلزوكرق وكلصاحوتأ نّاب    

نت رحصال  لو يف كلّكبت كألوجه كلذد يلكاأ باهم ولاد نابت  ان كل اب ر جادك  

على زجبجة عفق سورد يف  وسكو رلك كأليب.أ حيى لقاد نُاك  رّب اىأ 

 وننب نتبجأ به على  بئدة سبلمأ  يى شفبيه آخف  فةم

عاب ت ساّكفة  ان كلّطابم بببلااة كلقفن.الأ ولاد وضاعيمب يف  زهفيااة 

زجبجكةأ رن ْيمب علاى حبتاة كل بتاذةأ تازك   ان بفياأ نلوكهناب كلحكااة كلُايبرةا 

فية  كلُّدلة وركءهبم كلُكا

كل   سبلمأ وهو يقفا  كلّقبعد  ن حبتة كلطبولةأ نت نيجبوز كلّلل 

و جب الهتابأ ونت  "نهاال وسامال"كليقلكدد كلذد يّكن نت رُابابه ل اب لماوة 

نجل   ببشفة إلى كلّبئدة كلعب فة لكق نّاأل ولي ابأ  وت راأخكفأ ببألشاكبء 

بنا  ساّكفة لاد خفجا   ان كلّ.كدة وكلّّيعاة وكلّيبحاة ن اب. نعك  ابم ون
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تبررااة  جديااد وجاابءتأ يف هااذه كألث اابءأ بصااك كة  علكمااب  جّوعااة ناادو 

ببت كلثلج وضعيمب توق طفبكزة لفيبة  وإبفيأ  بء وسطل صغكف  لقء بّكعا

  ن كلطبولةم

نشبر ل ب سبلم بكده إلى كلديوكنةأ تجلُا ب علكمابأ ركياب وننابأ بك ّاب جلا  

خكاف ركيب بكن نت رشف  كل بكذ نو نت رجافا  وسّكفة على  قعدين  قببلكنم ثم 

لكاق نللاال  ان شاأت  ال كلعفقأ ونر ت ه ب نت نسابأ ركياب تأخيابر لماب كل بكاذأ

اد لماب ربّابأ ن اب. سابلم  كلعفق يف عك كمب تأصفص كنيببهمب ع ه طبعىأ بال ألؤنا

المبم ولعلااقأ يف حقكقاة كأل افأ  ُاب قة ببألشاكبء كلياق ر.اا ّا وزوجيهأ  عفتيق كل

دتا نت نلاو. نخكافك  بّحبولاةأ يبئُاة علاى كألرلابأ لّشابرنيمب بحاالوة لص

إحُبسمب بأوكصف كلقفبى كلّفرجلة كليق نبن   ب رزكل رغزلمب ن ب  بأ وحادهبأ 

بّمبرة  وبدكهة  وذنبءم ركف نهنب  ب لبث  نت سبقي ق ببإلجببة على رخككف سابلمأ 

 صديقِة ط.ولةأ
ا
 وسألْيمب: تقد نظفت تورك  إلى سّكفةأ بعك  ق

 ونن   بذك سيشفبكن؟ -

 ننب سأشف  كلشبدم -

 وعلى 
ا
نجبب  سّكفةأ  يولاعة نأنّب نت يكوت ولع إجببيمب رفيبى علق

 ركيبم

 وننب نياى سأشف  كلشبدم -

لبل  ركيبأ نّب لو نت سّكفة لد حزرت ببلاب   ب رفرب به كنتأ ثم 

 عمااب إلااى  كل حاا  علكماابأ وهااق راا مي  اان علااى كلديوكنااةأ نت رااذهب

 كلّطبم ليُبعدهب بإعدك  كلشبدم

مااب كرركبحااى وكضااحى للطفيقااة  هنااا  سااّكفةأ ولااد ن،ماافت  ال حا

ى  ن كلكل.ة بك مّبم  كللطك.ة كليق نبن  ركيب رصفا اب على رتع  ب ربقا
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و ع خفوج ركيب وسّكفة  ن كلغفتة ر بول سبلم نكلاو كلعافقأ بدركياة  

أ وْلاع  حفنابت يدياه علاى ورتأ  وعطفأ ركصادك أ بعك كاه كلّازرا  ا
رركن علاق

أ لثوكت   عدو ةأ يفب  بأصاببعه علاى ساط  كلزجبجاة لبال نت  وجمقم ،لا

ي.يحماابم صااب   ماابأ علااى  ملااهأ يف نأسااكن كليقطمّااب  اان علااى كلطفبكاازة 

  ابء   ان كإلبفياأ ربرناىأ يف نالا 
ا
فكق بخكط اق ّا كلّجبورةم ثم نُف كلعفق كل

ااه ذكرااهأ نااأ أ  قاادكر خ صااف   عمااو    اان كل.اا فكا  ااب لبااث نت  ااألهأ ببلي.كا

ببت كلثلجم  بّكعا

 ثم رتع نأسهم

لااان يشااابرن ق ااااذك كلعااافق ناااديم نتاااال   اااك يف  وساااكومم  -

 بصحيك!

 لبلم

 بصحيك! -

 نجبيهم

وبعد نخِذِه رش.ة   ن نأسه ر بول لطعة  ان كلكباة كل كااة بافن  شاونة  

ّا  مب يف تّاهأ ولد مب إلقم ثم بافن  شاونة نخافى ر ابول لطعاة  شاباة ضا

اةأ لاد شاغل  ذه اه يف كلّطابمأ وهاو  ّا أ لاد ركاوت  م وهو يقول إت تكافة 

افكت كلعشابء  يُّع نشفة كألخببر  ن إذكعة  بيابك بك ّاب نابت وساّكفة يحاا

هذك كلُّبءم ثم عاب  إلاى نأساه ورشاف رشا.ة جديادة نربعماب بقااّة   ان 

شاكوعكى وال  ببذنجبنة صغكفة  خلالةأ وهو يقول إنهأ يف حكبره نلمب لم يكن

 ان  ال نحبا يو ى نت يكونهأ وال رعبطف  ع كلشكوعكة وال  اع كلشاكوعككن

كلكاو. وال رادك أ  ال يفرابأ ال لفيب وال  ن بعكدأ لك هأ بافرم ذلاك نلااهأ

 ياورد 
ا
ببهنكبر كالرحب  كلُوتككيقم وننب على يقكنأ رببع نال هأ لاو نت نِْلكياق
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ليااابه ثاااالث سااا وكت إضااابتكة  ّا تقااا  لّاااب شااابهدنب ساااح ة ننااادروبوص رح

كلكحولق بوري  يليُكن على شبشابت كليل.زياوت وال ن اب ساّع ب نخبابره 

يع اق طبعاى نن اق  ال  ن إذكعة  بيبك بوص.ه  خلاص روساكب كلجديادم هاذك

 غف. بكورد نندروبوصأ ولك  ق نح . تكه نثكفك  ننه نبت يعفص نت  اب نابت 

لة  ز  ة ضاخّة بحجام كالرحاب   كلُاوتككيقم ولاد نابت يحكّه إنّب هو   ا

يعفص ذلك ننثف بكثكف  ن كنخفين ألناه هاو ن.ُاه شابرك لُا وكت طويلاة 

لة وروزيّمبم وللُابب ذكراه نابت يادركأ ننثاف  ان كلجّكاع  بص ع هذه كلد ا

 نياىأ خطورة كن.جبرهب بشكل  عشوكئق نّب بدن يحدث ن ب. نعك  ب كنتم

ماف للاب نال آركء ون  أ   ذ نيب. رعبرت ب كألولىأ لد ح.ظا  عان ،

سبلم رقفيبى حول  ب نبت يجفد يف رلك كل. ة يف كالرحب  كلُاوتككيقأ تقاد 

أ بصكبربت  خيل.ةأ نلّاب نراب  لاه ذلاك ساكبقا كلحاديث 
ا
رهب علق نبت يكفا

بك ق وبك هم ويف بعي كألحكبت نابت يزخفتماب بابعي كليحُاك بت كلجديادة 

نكابت الذعاة علاى  على شكل إشبعبت  كرجة حديثى نو نّابئم طبزجاة نو

هااذه كلشخصااكة كلُكبسااكة نو علااى ذلااك كل.فيااأ كلُكبسااق نو علااى ذكك 

 كلحدثم

وربلبى  ب نبن  رقلقهأ  ع ريب  كليغككاف كلياق بادنت رعصاف بأوروباب 

كلشاافلكة نلاماابأ تكاافةا كهنكاابر كالرحااب  كلُااوتككيقم وناابت ياافب أ  وت لاافكئن 

ة باافرم نت كالرحااب  نبتكااةأ بااكن كهنكاابره وبااكن  صاالحة إساافكئكل كلّببشااف

كلُوتككيق ببل ُبة للعف  لم يكن ل  نأ فيكب ببل ُبة إلسفكئكلأ نّاب نابت 

يقولم تبالرحاب  كلُاوتككيق لان يقبرال بادال  عان كلعاف  ليحفياف نركضاكمم 

يى  اافوك يو ااى بيحفيفهااب جاادا كلّحيلااةأ لكاانا وجااو ه ضاافورد جاادك  إذك تكا

إذك كهنااابر كالرحاااب   يااااّنأ ال بااابلحف  نو ببلّ.بوضااابتم ثااام إت نحااادك  
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ر ماابر روسااكب ن.ُاامبم وال ي بغااق لفوسااكب نت ر ماابرأ ناابت  ال كلُااوتككيقأ نت

يقااولأ ألت لاادى روسااكب  ااب رقولااه ورقد ااه للعاابلم بغااي كل ظااف عاان  اان 

يحكّمابم ثام إت  ان كلغاابن وضاكأ كألتاأ وساوء كل كااة نيااى نت ر ظاف إلااى 

  وسايظل نهام روسكب  ن خالل  ب يجفد يف كلكاف لكن تقا م روساكب نبنا

  ن كلكف لكن و ن نل كلطغبة كلذين حكّوهب عرب كليبريمم

أ يف بدكيااة حديثااه بصااورة خبصااةأ علااى نت نباادو  ن اا  نحاافص عااب ة 

ن ب ه نّب لو ن   نصغق إلكه ونسيّيع بكال هم لم ننن نشاعف طبعاى باأن ق 

ن   نلد. له ر بزال   ن ند نو  حكن ن   نرك  لاه تفصاة نت يكاوت ركضاكى 

كإل كبت عن آركئه كلُكبسكة ن ب قأ تقد نبت نحد نلاف  كل اب  إلاق يف لدر 

 وسكو إت لم يكن نلافام علاى كإلطاالقم ثام إن اق كعيادت نت نعاكشأ يف 

 كخلقأ نحدكثى نخفى رأخذا بعكدك  ع ه نلّاب كساي.بض بعافض رحلكالراه 

رة بإل ابعق  كلُكبسكة كليق نعفتمبم و اب نابت يجعل اق نحا . رربياه كلّيكافا

ه  ادك   ان صاحيمبأ  اب نابت يااطفا بآركئه نناه نابت يبادو لاق ربلباى لاك   يأنا

نأنّبأ يف نلا  فةأ إلاى كلعثاور علاى نقطاة كنطاالق جديادة لكعكاد صاكبريمب 

ننثافم ولاد  ال ن ب ق بطفيقة  خيل.ة  ن نجل نت يايخلاص  ان شاكونه ااب

لة كلّز  ة كلاخّة ك ليق نبن  صورة يورد نندروبوصأ كلجبل  توق كلد ا

نبت يحكّمبأ نقطة  كنطالله كلجديدة يف هذه كللكلة إلى إعاب ة رشاككل آركئاه 

 كلّعمو ةم

ااف طبعااىأ طكلااة حديثااه كلُكبسااقأ عاان كالساايّيب  بي اابول  لاام نرولا

تأ  ال كألطبيب كلُورية كل ب رة كلّّدو ة ن ب ق علاى كلطبولاةم ونابت ي.اوا

أ باإتفكا نأساق نلّاب يف نث بء نال هأ نت يطبلب قأ  ن ول  لصاكف  إلاى آخاف

نتفا نأساه  ان كلعافق لكاق يّألهّاب  عاى  ان جديادم نّاب ن ا  ننيباه يف 
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كلبدكيةأ على خل.كة آركئه كلّيوكصالةأ إلاى ضاحك ركياب وساّكفة كلّشا  ك 

كلذد نبت يي بهى إلك ب نحكبناى  ان كلّطابم  اع ركئحاة زنكااة لطعاب. سابخن  

فكنه ه بكم ركاف نهنّاب سافعبت  اب رببيا ا رحاا
ب عان بابلق رّب اى ع اد ب شمق

كنغُّاا ا ببألحاادكث كليااق باادنت رجاافدأ يف  كخلااقأ  ااع رياابلق ناادو  

كلعاافق كليااق صاافت نصاابامب ب .ُااقأ تّااب عاادت نالحاات حيااى ساابلم إال يف 

 لحظبت  يقطاعة  وت نت نعق طبعى  ب كلذد نبت يقوله لق ببلاب م

أ نأنّاب بّحاي  ثم لام نعافص نام  ااى  ان كلولا  ع اد ب كنيبما ا

ب تةأ إلى نت سبلم صاب  م نابت يُا د  فتقكاه باكن صاحوت كلطبولاة كلّص

رة ولاد كسايقف رنساه بشاكل   بئال  باكن ركحيكاهأ وهاو يوصاوص  .ف  ّا شبه كل

عك كه ببرجبهق لكفكا نأنّب بشاكل  جكادم ن ا  نبادو ن ب اه صاب يى نيااىأ 

 في اب باككم "ركف نن ق ن   يف رلك كللحظة نر اقأ يف  كخلقأ بأعلى صو  

ك ب ريحااة هكاالحّاا ّا م ن اا  "د وكح ااب بقطاابر كللكاال وكسااّع ب  قا ْلمااوة وشاا

جبلُى يف  طعم ح اب نعادة بحلابأ ونابت  ان حاولق نصادلبء لادك ى لام 

نرهم   اذ سا وكتم لام يكان سابلم يعافتمم وال نابنوك يعفتوناهأ تلام يكان 

نأنّااب   بساابى ألحااد نت نجعلااه جبلُااى  ع اابم ويف نث اابء كهنّبنااه كلطوياال 

آركءه كلُكبسكة يف  وسكوأ ن بأ ننب ونصدلبئق يف حلبأ لد شفب ب بيُّكعق 

كلكثكااف  اان كلعاافق وثفثفنااب نثكاافك  باابأل   وكل.اان وكلُكبسااة وربب ل ااب آخااف 

كل كبت وكريب ب نصدلبءنب كلغبئبكنأ ثم رشبرن ب ب.فوج   شاودا علاى كل.حام 

وبكثكااف  اان زوكرق كلّقاابالت كلّجبنكااة كلصااغكفة كليااق ناابت ياادعّ ب اااب 

اام ح اااب نعاادة حكاااى ياافزق وركء  كلغفسااوت عزيااز طكلااة كلولاا م وناابت كلّعلا

طبولة كلحُب أ بفرم وتبره كلياق حادث أ يف كلوكلاعأ   اذ ثاالث سا وكت 

نّب نبت لد نخربا نحد نصدلبئق يف رسبلةم نبت كنت جبلُاىأ يف  كخلاقأ 
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بئق على نفسكاه كلخكزركتأ   ح كى بحدبيه نبلعب ة توق طبولياهأ يُاّع ر ا

 ن بعكد  وت نت يلي.  إلك بم نابت نأنّاب حفيصاى علاى نت ياشاعفنب بأن اب  اب 

ت ساابعة  طعّااه كلجدكريااةأ باادلبهتب  ناازكل يف نول كلُّاابءم حيااى ع ااد ب  وا

ماب كلثبنكاة بعاد  دة كلحبز ةأ  عل ة أ ل اب علاى وجاه كلخصاوصأ بلور  كلّيوعا

ااايكن رشااف كت يف لطاا  ّ غ ّا ه كألبااكي   يصااف كللكاالأ ،لااا  عك اابه شاابه كل

 كلااخم كل ابئم تاوق طبوليااه إلاى جاوكر رل.وناه كألسااو  كلقاديمم نأناه ناابت

اى  ان  ال يفيد كسيعجبل ب بإهنابء ندوسا ب كألخكافة  اع نن اب ن اب آخاف  ان ربقا

 زببئ ه يف صبلة كلّطعمم

ع ااد ب كنيبماا  إلااى صااّ  ساابلم باادك لااق نأنااه ناابت ييااببعأ ب.اااول 

 ببنيبابِه  ان وكض أ  ب ن   نعكشه بعكدك  ع ه يف  كخل
ا
قأ تقد نابت ي ظاف إلاق

يشاابهد ن ب ااه شاافيطى سااك ّبئكى شااكاقىم ون اا  نساايطكع نت نبقااى جبلُااى 

صااب يى حيااى كلصاابب أ وننااب ننّاال ن ااب. عك كااه ساامف  كليااق كررجليامااب  ااع 

نصدلبئق كلقدك ى يف حلبأ لوال نن ق لّح  ركيب تجأة رقف ن ب. كلطبولاة 

بّعكا بت سابخ ة  ان نبااة كلصاك كةم نبنا   وهق رحّل زورلى نبكفك   عفا ى

ا ب.خف  الت أ ور يظفأ نأنّب بصارب  نبتادأ نت نعبااف 
 يملالة كألسبريف ر ظف إلق

لمب عن كحي.بئق كلكبكاف ببألنلاة كلُاورية كللذياذة كلياق نبنا  رحّلماب باكن 

يديمبم بكد نن قأ وهذك  اب ن هشا ق تعاال أ ،للا  ننظاف إلكماب  وت نت نناب  

دةم وال نعيقد نت  ال حاق آناذكك نبنا  رشاق لماب باأد كهيّاب. بكلّة وكح

بّ.بجأهتب كلُورية كلعزيزة كل ب رة يف  دي ة  ثل  وسكوم ن ا  نعاق طبعاى 

 قدكر كل د. كلذد سوص نند ه بعدئذ  على بافو د كلّخازد كنتأ إال نن اق 

ص آخافم ناأن ق  دك أ ببلقدر ن.ُهأ  ن عجزد عن كلقكب. بأدا رصافا ن    يأنا

   نارضق كنتأ  وت إرك ة    قأ إحُبساى  تك اى بإحبابطق  ان نخببرهاب ن
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كلجديدة كليق كعيقدتا نن ق لد هاّيمب يف نول كلُّبءم ثم نر ت نأنّاب نت 

ااق نرخلاااص  اان عطاابليق  نعاا ص لمااب اااذك كإلحباابط كنت  وت  وكربااةأ لعلا

 لاادكلّشااك ةأ لك  ااق خشااك ا يف كللحظااة كألخكاافة  اان نت نلااول لمااب شااك ى 

بة يف ن.ُاق بادت لاقأ  ال نع كه نبدك  بعد  لبئأم تبألتكبر وكلّشبعف كلّيشاعا

ااة   ال   اان نت نصااورمب لمااب بدلا يف رلااك كللحظااةأ ننثااف رعقكاادك  وراادكخال  ورباادا

أ يف هاااذه كألث ااابءأ  نبتكاااةم و اااب زك   ااان شاااعورد بااابلخزد نت سااابلم ،ااالا

ركياب حياى  يوصوص عك كه لكق يفكا بشكل  جكدأ تلم يالحت نأنّب وجو 

كنتم ثم آلّ ق نتا ضكقى صفيحى لم ر.ل  يف  دكركره ع اق بادن يظماف علاى 

ااعأ علااى كأللاالأ  كبنااىأ علااى سااط  كلطبولااة  اافتا نت نوسا وجمماابم تكا

كلّز حمأ للزورق كلثقكل كلذد نبن   ب رزكل رحّله حيى كنتأ لك  ق لام 

كبال  بقكو   ركف  فئكة يف نببو أ نلاوى نأنّاب علاى  ال نسيطعم ن  أ  ثل  ا

م وع د ب الحت سبلم نخكافك  وجاو   رحفيك سبنن   ن نجلمب  مّب حبول ا

ركيااب  ااع زورق كلكبااة كلكبكاافأ ساابر  تااورك  إلااى لااما كلصااحوتأ كليااق ن ااب 

نتفر بهبأ  ن على كلطبولةأ طباقمب بكن يديه على عجلأ وحابول نت يا مي 

  له ببليوكزت بّثال ابم ثم بدك نت ندو  كلعفقأ كليق نفعمب  عقأ لم رُّ

كلُفعة كليق تزا اب  ن  كبنهأ تّبل نحو كألرض وردكعىم ونبن  ركيب هتاما 

بااإنزكل زورق كلكبااةأ يف كلّكاابت كلااذد شااغف كنت علااى كلطبولااةأ لك مااب 

توج ْ  بُابلم يماود  اع كألطبابق ببرجبهمابأ ت قازْت خطاوة  سافيعة  إلاى 

ضم ثاام  ااب لبثاا  نت كلااوركء ونسااقط  زورق كلكباااة  اان يااديمب علااى كألر

كن.جفت ببلبكبء وكنُحب   ُفعة  ن كلغفتةأ بك ّب نبت سبلم يقمقهأ وهو 

اف كلزجابج وبقبياب   ُ
 ُدو  على ،مفهأ بكن  ب ر بثف حوله  ن كلصحوت ونِ

 كلطعب. و عكا بت نباة كلصك كةم
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،مفت سّكفة بعد للكل بوجه  اطف أ كل ب    قأ نّب لو نهنب لم 

كلغفتااةأ ورجي ااق بصااوت   مااذا  خ.ااكي نت  رالحاات  ااب حاادث يف نرض

 نذهب كنت إلى كلّطبم لكق ننلام ركيبم

أ تور هنوضق  ن  كباأ بأن ق نروكزت بع بء شديد ونت نلا  اب  شعفتا

ناابت يف رنسااق  اان كلصااور وكلخااوكطف وكألحبسااك  لااد كز ك  ربعثاافك أ تّااب 

  ن شقءم و ب إت بادنتا ن كاد يف
 طفيقاق عدت تجأة  لب رك  على رّككز شقء 

إلااى بااب  كلغفتااة حيااى كنيقلااْ  كل.وضااى كل بشاابة يف رنسااق إلااى كلخاابرج 

تصاابرت لطااع كألثاابث وكلجاادركت ر زلااأ  اان حااولق ببرجبهاابت  خيل.ااةم 

ولعلاق ن   نسيطكع إعب ة  بعي كل ظب. إلى رنسق ورثبكا    اب ن ك  اق  ان 

كألشكبء كليق صبرت رحو. حولقأ لاو رجعا ا إلاى  قعادد وجلُا م إال 

ن    ب نزكل نذنافأ بافرم كل.وضاى كلعبر اة يف نال  كابتأ نت ه بلاك نن ق 

أ علاى  اب يبادوأ نت ننّال 
ا
ربية   مّة  جعلي اق نهناي  ان  كابا ونت علاق

د  ه ب نو ه بكم  طفيقق  ن نجلمب إلى كلّطبم  وت رلكا

لاام يكاان  .يوحااى ن ااب ق يف كلّااوز  سااوى بااب  كلّطاابم كلااذد ،االا 

ّبلأ حيااى رّكا اا   اان  خولااه باافرم ناال يفكور ااقأ ذكت كلكّااكن وذكت كلشاا

شقءم ثم خكال لق بعد للكل نن ق لّح أ يف بفهة خبط.ة تق أ  اب يشابه ،ماف 

ركيب يدور  ن حولق  ع سيبرة كل بتذة وكلربك  وكلغُبلة وتافت كلغابز وكلّجلاى 

ه وريدكخل طكلة كلول  نّب لو  وخزكئن كلصحوت ونرفكض نخفى نبن  ريشوا

بةم ببإلضبتة إلى إنُُوكركت صغكفة كلحجم نبنا  نبن  ردور يف  فكيب  ح دا

ص علكمابم ثام  نأنّب رُب  يف  دكركت لفيبة جدك   ن وجمقأ تلم نسيطع كليعافا

اد  ّاب إذك نابت  أ لبل نت نشاأ طفيقاق إلاى ،ماف ركيابأ نت نرأنا
ا
كعيقدتا نت علق

د  ن ذلاك نابت علاى  كلشقء كلذد لّحيه كنت نبت ،مفهب ببل.علم ولكق نرأنا
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كبء كليق رارب.  ان حاولق نت رثبا  يف ن ك يماب تاورك أ لكياب  لاق نت نتفزهاب كألش

بعامب عن بعي وألعافصأ إذك وجادتا ركيابأ نكاف نصال إلكماب  ان نوضا  

كلطفقم ولد ن   عبجزك  رّب ى عن رثبكيمب ب .ُقأ تقد بدك لق نهنب نبن  رادور 

ذلاكأ  اب نر ت  عاللة لمب بق على كإلطالقم لك  اقأ  اع ال بيأثكف لوة  خبرلة  

حا ا نت ركاوت  خة كليق نبن  رحك  بقأ تفجا دوق ّا نأنّب نت نسيُلم للزوبعة كل

رتا نت  اب ي.صال ق ع ماب  ال ركيب  وجو ة يف كلّطبم حيى وإت ن   نركهبم لادا

كنت لك  ننثف ربّب  ن   ين نو ثالثة ن يبرأ لكنا  ب تبجاأا نن اق لام نسايطع 

فة  ن حاولقأ  اع نن اق ن ا  لاب رك أ لبال نياب. رخكال  وجممب بكن كألشكبء كلطبئ

تقااا أ علاااى رخكاااال  ال حماااب بوضاااو  ع اااد ب نااابت ي.صااال ق ع ماااب آالص 

نسايطكع رخكاال وجممابأ باأدا حابل   ان  ال كلككلو  كتم ثم خطف بق نن ق لاد

كألحوكلأ  ب لم ر.صل ق ع مب كنت آالص كلككلو  كتم لو نبت ي.صال ق ع ماب 

ّااب نبناا  ربّااب راارب.  اان حااولق وركااب  راافرطم بااق كنت آالص كلككلااو  كت ل

ورُااقط ق نرضااى  وت نت ن كازهااب عاان كل.اافت نو كلغُاابلة نو كلاارباك م بعااد ذلااك 

ر.صااال ق ع ماااب كنت آالص  ال إلماااق ياااب وجااادرا ق نهياااف يف  كخلاااق لّااابذك

 ر.صال ق ع ماب كنت آالص كلككلاو  كت لّابذك ال إلماق ياب كلككلو  كت لّبذك

ق ع مااب كنت آالص كلككلااو  كت حيااى شااعفت ببلغثكاابتأ ر.صاال  ال إلمااق يااب

أ لِل حظابت تقا أ نت نالا شاقء  لاد   يف كلحبلم بادك لاق ع دئاذ 
ا
تأرّا  عك ق

سكن  ن حاولقأ ثام سافعبت  اب شاعفت باأن ق بادنت نهاود يف تافكا   ظلام  

ابا لبال نت نررطام ببلقاب أ  شبسع  عّكأم رّ ك  لو نت شاك ى ن ك اى وثببياى ييلقا

اابا شااقءم ،للاا  نهااود ونرقلااابأ  اادة  طويلااة أ يف ،ااال.   ك اا   لكااْن   ااب رلقا

لافكر لاه حياى ،ماف تجاأة وجاه سابلم ن اب قم نابت يج.اف رنساق  ال ساّكك  

ووجمق  ن  بء ببر  ببشككف نزرق ون   جبلُى ن ب ه على نفساقم ن رنا  
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بعااد لحظاابت نن ااق يف كلحّااب. ونن ااق لااد كسااي.فر  لباال للكاال ناال كألطبيااب 

 كليق ننليمب ونل ندو  كلعفق كليق شفبيمب طوكل كللكلم كلُورية

 سوص نشف  كلقموةم -

 لبل لق سبلم وهو يخفج  ن كلحّب.م

هنااا أ وول.اا  ن ااب.  اافآة كلّغُاالةم ناابت وجمااق ياا ما عاان إجمااب   

 شديدأ لك ا ق ن   نشعف بص.بء رفيب  ب شعفت به   ذ  دة طويلةم

 خفج   ن كلحّب. وكرجم  إلى كلغفتةم

بلم وركياب جبلُاكن حاول كلطبولاةأ كل ظك.اة كنت  ان كألطبابق نبت سا

 وكلكدو أ تأخذت  كبا إلى جبنب ركيب على كلديوكنةم

افة   خل  سّكفة بعد لحظبت رحّلأ على صك كةأ رنوة لماوة  حاا

عا  علك اب  وت بجكنم وضعْ  كلصك كة على كلطبولاة وصابا  كلقماوة ثام وزا

 كل. بجكنم

 فتة نو  بمسوص ر ب. نن  وركيب يف ر -

 لبل سبلمم

 لم نعلاأ على نال هأ نظفت إلكه وكبيُّ  له كبيُب ة ك ي بت صغكفةم

نهنك  شف  لمو  صب يىأ وكنيظفت ريثّب نهن  ركيب شف  ت جبهناب 

م  ثم هنا ا

 سوص نغب رم -

 لل م

يعّل يف كلُبعة كلثبنكة  ال صديقق تبلّ و يب لن رغب ر إلى  كبت -

رّف بابلمكان يف  ال علمأ وسكبركت كألجفةبعد   يصف كللكل نّب ر

 هذك كلول م
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 لبل سبلمأ ولد هني وسّكفةم

اب بشاقء آخافأ ثام  كبيُّ  له كبيُب ة  صغكفة   ن جديد  وت نت نعقا

 كرجم  إلى كلّوزا   ع ركيبأ تيبعبنبم

ع د بب  كلشقة شكفهتّب على كسيقببلمّبأ وكعيذرت عّب سببيه لمّب 

ثم تيح  كلباب  ن اب. ركيابأ تخفجاْ  وخفجا ا  ن كلقلأ يف آخف كلُمفةأ 

 وركءهبم

ركتق ب سبلم وسّكفة إلى نوريدور كلطاببأأ و،اال وكل.اكن  ع اب حياى 

 لحظة نزول ب يف كلّصعدم

حكن نصبح ب وحكدينأ يف كلّصعد ثم يف كلشبر  كلّق.ف بعد خفوج ب 

  ن كلب بية وولوت ب على كلفصاكف يف كنيظابر ساكبرة نجافةأ لام نيباب ل نلّاة

ال ببل ُابة  ال وكحدةم كعيقدتا بأن ق نصبح  على كألرلب شخصاى  ّ ياحي

ّمب لو نهنب سحب  ذركعمب  ن رح  ذركعاق كنت  لمبم ون    ُيعدك  ألر.ما

 ورنا  بألصى سفعيمب بعكدك  ع قم

 ننب آسفم -

 لل ا تجأة  بصوت خ.كيأ وننب ننظف إلى كألرضم

 رعلاّ  نشكبء نثكفة  ن سّكفة يف كلّطبمم -

لبل أ تبلي. ُّ نحوهب  بديى رربيق ببإلصغبء إلكمابم وإذ لام رُايأنف 

نال مب بيعدك  كألشكبء كلكثكفة كلياق رعلاّيماب  ان ساّكفة يف كلّطابم و  تا 

نت نسألمب ع مبم لك  ق لّح أ يف رلك كللحظةأ سكبرة نجفة باوء نخااف 

 فمصغكف لب  ة  ن بعكدأ تُبرع  بفتع ذركعق  شكفك  للُبئأ نت ييولا 

رببطأت كلُكبرة حيى رول.  ن ب  ب بّحبذكة كلفصكفأ ت.يحا ا باب  

م
ا
 ليجل  ركيبأ ثم جلُ ا يف كلّقعد كأل ب ق

ا
 كلّقعد كلخل.ق
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لقا  ا كلُبئأ ع وكت بك  ننوشأ وننب نسيُلم لفكحة  .بج ة رّفر اق 

اب طفكوة كلّقعدأ ثام لام رّاي ساوى ثاوكت   عادو ةأ نّاب بادك لاقأ حياى 

نبن  ياد ركيابأ ونبنا  كلُاكبرة رقاف  -ظ ق بفتأ  ن ني.قشعفت بكد  رول

 ن ب.  دخل كلب بية كليق رُكن تكمب ننوشم

نخفج   ح.ظة نقو د وحبسب  كلُبئأأ ثم نزل  تكّب نبنا  ركياب 

 رقف كنت على كلفصكفم

ف  ُبء كألربعبءأ نناب وننااوشأ  حشاق ورق ع ابمم  - سوص نحاا

ه على كلطفيقة كألذرياة بل على شكل نصاببع نّاب ي.علاوت  لن نل.ا

مم سا كوت  يف سوريةأ وسككوت جابهزك  يف كلُابعة كلُاببعة  ُابء 

 يف كنيظبركمم هل سييأخف؟

 لن نرأخفم -

ً بإلىبمساءبًألرشداء. -  حسنبإذ

 إلىبمساءبًألرشداء.ب-

 يفبًلساعةبًلساشدة.ب-

 يفبًلساعةبًلساشدة.ب-

ب
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 يوم األربع  

ل  ع يف كلُبعة كلُببعة  ن  ُبء يو. كألرب عبء ن  أ يف  كخلقأ نرجوا

نونااب يف حديقااة كل ببراابتأ وآناال  ااع ركيااب  حشااق ورق كلع ااب يف شااقة 

ه  صديقيمب ننوشأ ف بيصلك   ركجيق كلّعطوباة يف كلّاوزا  لكاق ني ازا ونتكا

 علكمب ننب وكلد كةأ تقد نبت كلطق  جّكال  جدك  يف ذلك كلُّبءم

 

بًنعهت

 

  



 

 

 

 

 


