
 



 



 



 

 



 

 

 مقدمة

خبر في جريدة عن قتل القناص األمريكي كريس كايل قرأته ذات صباح هو ما قاانيي لكتاةاة ها ا 

، وأثااي ها ا الخبار فياولي وخاصاة أء وياي عملقاة القتال 3/2/2103يشر الخبر ةتاايي  . العمل

الشخصاقة، معرفة المزيد عن ه ه  إلىالكثقر من الغموض، فوجدت يفسي أةحث عما ويايه سعقًا 

خاصة أء المدعو كريس كايل هو أشارر قنااص أمريكاي فاي اارر العارار، ةال يةماا فاي تاايي  

 .الواليات المتحدة األمريكقة

شانق  ماا قااه ةاه  إلاىلنظر ةااخالل ةحثي قرأت السقرة ال اتقاة لرا ا القنااص، ألكتشا  أء الرجال، 

اد أيه كااء يصاور ساالاه ت ااه  إلى خالل الحرر في العرار، ال يمت للبشرية ةصلة، فرو قاس  

، كااء القتال ةالنسابة إلقاه اأو ما يبً  اأي أاد نوء أء يرف له جفن أو يحادن ماا إذا كااء الرادف ةري ًا

، كماا لال يازع  "واجب وطناي"من يوح ايتقامقة ولقس من االعتبايات التي يملقرا أناؤه ل اياةعً 

ل  أيظر للناس تاذين قتلتر  كبشار ولا   إيني: "ويرنن اتى كشفه لسايه أثناي افل تكريمه اقث قال

أتسايل اتى أو يعنقني ما إذا كايت لدير  أسر أو أةناي، لقد كاء كل همي هو القتال وإي ااا المرااه 

 ".إلىالموكولة 

جرااون "لقااد تاا  تكااري  كااريس كاياال ماان قباال ال ااقم األمريكااي لمااا قدمااه فااي ااارر العاارار ماان 

قتسل  المقادالقات والنقاشاقن وتا  االاتفااي ةاه لبراعتاه ؛ اقث وق  ذات يوه على المنصة ل"خايقة

في إاهار أيواح األةرياي، وألء ال زاي من جنس العمل، ايترت اقاة كريس ةانفس الررياا التاي 

 .كاء يحصد ةرا األيواح اقث ت  إيناؤه ةالرصاص

دفة، خبارا عملي ه ا، فبعد أء ايترقت منه وقدمته لداي النشر، قرأت مرة أخرى، ةالص إلىوعونة 

لمشاهدة الفاقل ،  ، وكما في المرة األولى، فقد اشتعلت فيواًل "القناص األمريكي"عن عرض فقل  

نيجاة أء  إلاىوكما هي العانة في السقنما األمريكقة، ت  تقدي  كريس كايال فاي شاكل ةرال قاومي، 

 .أه لالاتفاي ةبرل اول ما إذا كاء أُيتج ةداف  تبرئة م ره الفقل  يفسه يثقر لدة المشاهد تساؤاًل 

هاا ه الروايااة مسااتوااة ماان قصااة اقاااة هاا ا الرجاال الاا ي هااو فااي الواقاا  يتااا  العنصاارية، هاا ه 

يومناا ها ا،  إلاىالعنصرية ل  تخت  أو تنته يوما منا  الحارور الصالقبقة علاى العارر واوسااله و

ايقن ةاقن ماا وهو ما تعمل الرواية على تقديمه، من خالل اشتغالي فقرا على خرقن سارنيقن متاوا

... ادث في األيدلس على يد اوسباء وما ادث في العرار ععلى ياد األمريكااء، أو ةعبااية أخارى

وأةعانا أخارى، يةماا هاي  استمر واتخ  أشكااًل  ، ةلاما ادث في األيدلس من  قروء ل  يتوق  يومً 

 .لتتناسب م  العصر ولكن جوهر األمر ل  يتغقر" اداثة"أكثر 

 يشا عدلي
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اء يقاا  أمااه النافاا ة يرقاال النظار للخاااي ، كااء المشاارد جمااقال اقاا، الااثلج يكساو المكاااء وكاا ء كا

ولكن ما  ةارونة ال او والمشارد الا ي يقا  أماماه فيياه لا  يكان يقال . يض فرشت ةبساط أةقضاأل

ثلوجة عن أعماقه ذلك الصقق  ال ي يازنان يوماا ةعاد ،خار، فعلاى األقال الربقعاة ةيمكايراا أء تبادل 

را، فرناك نوية محكمة تساقر وفقاا لراا، أماا هاو فموسا  واااد يساكنه تماماا كالعصار ال لقادي يفس

اقث كل شيي قد اكتسى ةال لقد وةعض من العشاب الناةات ةاقن فواصال الاروح، ولكناه عشاب ال 

 .يكتمل النمو

طرر كعبرا العالي على خشب األيضقة، أخ  يقتارر مناه أكثار فا كثر اتاى توقفات ويايه تماماا، 

وقتاه مان الخلا  وهاي طثا   اوهبوطًا اايت على ةعد لفتة مناه، يةتات ةقاديرا علاى لراره صاعونً ك

 :تس له

 فيم تفكر؟ -

مان ال لقاد رقار قاةال للا وةاء وأياه ال  اأء ةداخلاه يكاًما ةماذا علقاه أء ي قبراا ه هال يخبرهاا ماثاًل 

 شمس تسر  لت يبهه

ن  ماتً أماه المدف ة على أييكاة مان الراراا األمريكاي  هنااك وساا العتماة وخلا  الساتائر المسادلة  اد ً

الخااي ، لا  تكان  إلاىوعلى ضوي الشمعة كايا يتحدثاء ةصوت خفقض اتاى ال يتنااهى صاوترما 

تعل  الكثقر عنه ول  يكن يعل  الكثقر عنرا، ولكنرما كايا ينتمقااء للعاال  ذاتاه، ولاقس هنااك مان نا   

ألخارى مان الصامت، ومحادقًا هنااك اقاث ال كعانتاه ال يتحادث ساوى لغتاه ا. لتحديد أي عال  هاو

عالمرا تقص علقه اكاياترا، تخبره عمن ذهب ومن لفلة تحاول أء تستديجه طشيي، وهي ةشغب 

تحكي له عن الفقل  ال ي شاهدته في السقنما في عرلة األسبو  وكق  أيرا كعانترا نائما أماه . جاي

تخبااره عاان . ي أفسادت مسااااقا ت مقلرااالمشااهد الديامقااة لا  تسااتر  أء توقا  سااقل نموعراا التاا

تواصل الحكي نوء توق ، تيحك تاية وتزم ر تاية، ويعلو صوترا في . قرترا الكسول والمملة

أخرى، وهو كما هو فاي كال ماا يسامعه لا  يساعه ساوى أء تنفار  شافتاه ةاباي عان اةتساامة رقار 

ة أوق  سقل الكلمات ةا ء قابض لما تقول، ث  ف   امكتملة أو يعقد ااجبقه فتيقا ادقة عقنقه ت ثرً 

 .على شفتقرا في قبلة طويلة

، وكعانته عناد اييقن المنبه ةراتفه المحمول ال يتوق ، كايت عقاير الساعة تشقر للسانسة صبااً 

كايات كالقراة عنادما تراقاب . ، ترتفا  يبياات قلباه وت حاظ عقنااهافزًعا ستققظي سما  أي صوت

را وةنص  عاقن رافقاة لمحتاه يرتادي مالةساه فنظارت صاابرا أثناي خروجه، وهي ةعد في يعاس

 .في المنبه الموجون ة وايها على الكومون

 !أليس الوقت مبكرا؟ إنها السادسة -

 .على أن أستقل طائرة الثامنة -

 :قرا ف لست في الفراش وهي تالاقه ةاألس لةعوقترا فقا كاء علقرا أء تكوء في كامل و



 

 خبرني أنك مسافر؟ولكن أي طائرة؟ وأي سفر؟ لم ت!طائرة -

اعتانت . من  متى كاء يخبرها عن خرره ومشاييعه، كاء يغقب كما يحلو له الغقار ث  ي تي ف  ة

هي علاى ذلاك، لا  تعاد تملاك قادية علاى السالال أو العتاار، يظار إلقراا يظارة ذات مغازى فرمتراا 

 :مباشرة، اقث أخ ترا هناك لبداية تعايفرما عندما أخبرها ذات مرة

 .ار إخبارك ما أريددعي لي خي -

في البدي اعتقادت أء ماا يحادث ةقنرماا عاايض طاايج وساقرج  ها ا الرجال مارة أخارى لرشاده، 

عندما ااولت أء تتمرن على أسلوةه معرا وتعاتبه علاى . ولكن م  الوقت ت كدت أيه في تماه يشده

ي لا  تعارف لاه تلك الرريقة الغريبة في التعامل راني وه رها، وقترا أيقنت كا  كايات مغفلاة، فرا

ال تسترق  أء تنكر أيه ةالرر  من  ، عدا أيقاه لروات  يقالة كايت تتغقر ةاستمراي وايًاأو عن امكايً 

كل شيي فقد كايت تلك الفترة أصعب ما مر ةرا من أياه عمرهاا، طاال رقاةاه عان المعتاان ورلبراا 

اء يتصل منرا، أيةعة أيقاه تت كر كق  جلست يومرا تحاول أء تتصل ةاأليقاه التي ك. انقنرا إلقه

رقار مسا ل فاي  اكايت في كل مرة ترى يقًما. لروات  يقالة في أقل من ستة أشرر عمر عالقترما

 :ذاكرة هاتفرا وي تقرا صوته تصقح فقه قائلة

 ما أمرك؟ كل يوم برقم جديد؟! يا أهلل -

 .هكذا تقتضي مهنتي -

 وما هي مهنتك؟ -

 .الصيد -

 .ولكن ال تبدو كصياد! الصيد -

 ف يبدو الصياد في نظرك؟وكي -

. أعتقدد أنددق أقددل أناقدة م ددا أنددت عليدقح ف ظهددرك يددودي برجدل أع ددا   ددديد الثددرا  -

 !ساعة معص ك وددها يتعدى ث نها اآلالف من الدوالرات.. انظر

 .هذا ألنني صياد ماهر ليس أكثر -

مارة أخارى،  أياه ساقعونفقراا إال علاى ققاد ايتظاايه، مت كادة  رار عنرا ثالثة أشرر كاملة لا  تحاي  

فت ةوجبة الحب الدسمة التي اعتا ي ةراا تمنعترا فراترا ةه من أء تلومه أو تعاتبه، اكوعندما عان 

 .وصمتت.. والتي عوضترا عن لقال طويلة من الحرماء والر ر

وهو يرتدي مالةسه أيه مسافر ةاالرر  مان قياائرا اللقال ةرولاه ةاقن يدياه، ف  ة  وها هو يخبرها 

أاك  ياةرة عنقه، وض  أصاةعه ةاقن خصاالت . اللحظات األخقرة لقخبرها فقرا ولكنه اختاي فقا

شعره الرماني يرتبرا لتبدو كما لو أيرا متشاةكة معا ث  طب  قبلة على جبرترا، وك ء كل ما اصل 

 :ت رأت وقترا لتس له. ةقنرما أمس ال يمت له ةصلة

 متى ستعود؟ -



 

 .إنها ردلة صيد أعتقد أنها ليست طويلة -

 !كيف يعقل ذلك؟.. ن ردلة صيدح وستقطعها بالطائرةولك -

 .سنستقل ال ركب من  واطئ ميالنو -

 :كايت ستبدأ في مالاقته ةاألس لة عندما وض  إصبعه على فمرا ةما يفقد

 .كفى ذلك -

 .ث  راني ول  يترك ويايه سوى ةقايا من عرره
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ةااييس كايات فاي . رة التي يستقلرا لت هب ةاه للمراايجلس يتاة  الماية من خل  ياف ة سقاية األج

الكاال . سااماؤها تمتلاال ةااالغقوه. تلااك الصاابااات الشااتوية تباادو نومااا كاا يثى ازينااة ممتل ااة ةااالرموه

ي هب في طريقه مسارعا، تتقااط  خراواتر ، تتشااةك يظاراتر ، تتخابا أكتاافر ، ،الف مان البشار 

ينو، وفااااي النرايااااة تاااا هب كاااال منرااااا تتصااااانه وتتياااااير ةعياااارا ةاااااألخرى ككاااارات البلقااااا

إء كال  ال يعبرهاا أااد؛ إذ ال حرهاوةمروي الزمن تلك الررقات التي ل  يتوق  علقرا المسقر يومً 

اآلء ها ه  يركيوء ةعزه . من عبروها ذهبوا، طرقات ةدوء ذاكرة؛ لتدوء خرى العاةرين فوقرا

 :ائالةات اه مصائره ، يون أء يفتح ياف ة السقاية ويصقح فقر  ق

فدي النهايدة سدنذهب ج يعدا فدي طريد، وادددح .. مه ا عجلنا ومه ا اختلفت الطرق -

 فلم العجلة إذن؟

 :أجار ةصوته الرانج ذي البحة الممقزة. تلقى اتصاال هاتفقا

 .نعم -

 نبسكلمات أرلا ةعدها هاتفه نوء أء يمن  ااء ةعيً كأيصت للررف اآلخر ال ي ل  يرل الحديث 

 .را الخاالتي فتح ة"يع "إال ر

كال ماا يحتاجاه ةعاد ذلاك ال ناعاي فققبة جراية ومعر  صوفي ال أكثار، ةمصاابة ا ايسافر نومً 

ا ةادأت مجلس في المقرى يحتسي قروتاه ويراال  جريادة الصاباح عناد. حمله ةداخلهقلحمله؛ أليه س

اي أكثار ولكناه ا الا  يازي ةارا  مسابقً ". ةارا "تناني على إقال  يالة  يقفة ةاوذاعة الداخلقةمال

جلاس فاي طبقاة الفرسات كاالس فلا  يكان . مدء العال ، ةقن مراي و،خر وطائرة وأخرى كاء قديه

يشابرر   إياه اتاى. إال ةرا لقتمت  ةما يتمتعوء ةه من يفاهقة فرو ال يقل عنر  في شيي اي لس يومً 

القاوه  لا  يمنعاه ف ء وجاونه ةاقن هالالي  ةالرر  من ذلك . في أياقتر  الفائقة وتلك األيفة والكبرياي

 إلاىالمشرد المترة  في واجرة الا اكرة عناد يكوةاه الراائرة للمارة األولاى مان مصار من استعانة 

 .العرار عندما تسل  أةوه منصبه ال ديد هناك

كاء مرندسا كقمقائقا ةايعا في عمله، اصل على الدكتوياه في هندسة المفاعالت، ايتدر م  ل نة 

 اراقي، فقد شرد التسلح العراقي في ثمايقنقاات القارء الماضاي تراويً عمل في البريامج النووي الع

فااي عرااد الاارئقس صااداه اسااقن الاا ي أماار ةيي اااا ةريااامج يااووي ةعاادما ضاارةت إساارائقل  اواسااعً 

عاض علمااي الاوطن العرةاي الا ين ةواستعاء ةخبارة العلمااي العاراقققن و 0890المفاعل في تموا 

اادث ذلاك . قب القويايقوه نوء أي تادخل أو مسااعدة أجنبقاةيشرد لر  ةالكفاية اتى يقوموا ةتخص

وكاء وقترا ال يزال صبقا صغقرا يغااني للمارة األولاى وطناه وأصادقايه وجدتاه ألماه  0891عاه 

لا ا كايات المراايات تخلا  عناده نوماا ذلاك الشاعوي ةالغرةاة . تلك الع وا التي كاء يحبراا كثقارا

 اجقدا أء أمه ل  تكن سعقدة لمغانية مصر وال ترى ساببً يت كر . الم رول إلىوالخوف من ال هار 

ل لك؛ فمستواه  المااني كااء مرتفعاا وال ينقصار  شايي، ولكان والاده كااء يارى أء مسااعدة  اجديً 

 .العرار في تصنق  مفاعلرا النووي واجب تحتمه علقه عروةته

 :له ةاوي لقزيةاقترةت منه الميقفة ةرائحة عرر صاخبة وةمالمح يوسقة اانة ال مال لتس 



 

 هاأه نجاجً  اماذا تفيل، لحمً  -

 .اكتفى ةاةتسامة وهو ال ي يقتات ةوجبات من ال كريات ل  يكن يملك شرقة لألكل فاعت ي لرا

فقد ترك لنفسه متعاة استكشااف . ل  يلتفت ل لك الكتقب الصغقر عن مدينة ةرا  الموجونة ةالرائرة

كل مدينة لرا الراة  والما ار الخااص ةراا مرماا ةار  ها ا تلك المدينة التاييخقة فرو يعل  تماما أء 

الكتقب في وص  المدينة وجمالرا وتاييخرا، فرناك شفرة خاصة ةكل مدينة إماا أء يساترق  فكراا 

 .والتمت  ةرا وإما أء يع ز عن ذلك ويصبح هناك اائل ةقنه وةقنرا

، لا لك فايء هنااك الكثقار مان المادء ل  يحب المدء فائقة األياقة، فائقة الترتقب، الخالقة مان الادفي

 .، وأخرى يون لو أء يبقى فقرا لألةداالتي ةم رن أء يصل إلقرا وين ز مرمته يغانيها مسرعً 

عن الكتقاب الصاغقر تنااول ةحارص مان اققباة ياده التاي ييا  فقراا أوياقاه الخاصاة ذلاك  اعوضً 

 اتات ةاقن يدياه فاشاترى لاه رالفًان تتفاالكتار ال ي كاء راية في القده لحاد أء أوياقاه الصافراي تكا

عثر على الكتار . لقحفظه فقه وعند تقلقب الصفحات كاء يحرص على أء يقلبرا ةرفا شديدا جلديً 

فقااه لوقاات طوياال، عناادما فكاار أء يااتخلص ماان محتويااات  اتااويي لاال موجااونً رفااي صااندور ك

قاه التاي يحملراا الصندور وق  يظره علقه وشيي ما أرراه ةقرايتاه، فقااه ةوضاعه فاي اققباة أويا

وجد أء ه ا الكتار سقكوء فرصة للقياي على الوقت ماا . معه، وقري قرايته أثناي يالته القانمة

 .ما ةقن ةلد و،خر ايقيي أكثر وقته محلقً  هناه أي

، أخ  يبحث تفاصاقل أكثار "شواطل الراقل"ةخا عرةي جمقل يقم عنوايه على صفحته األولى 

إذء ك  قريا مر على يشر ه ا الكتاره " ناي الحكمة"ربعة تسمى ةم 0011فوجد أيه قد طبعا عاه 

تاارى مااا الاا ي نوء فقااه ومااا الاا ي كاااء ةاارأس صاااابه فااي سااال  . أيةعااة قااروء ةالتماااه والكمااال

 !!األاماء لقكتبهه



 

 

 ولالفصل األ

 إذا ما ت  يقصاء يلكل شي

 فال يغر ةرقب العقم إيساء

 هي األموي كما شاهدترا نول 

 سايته أاماء من سره امن



 

 

 (يوء والقل  ما يسرروء)

ما ال دوى منراه هل هي إفرا  للا اكرة التاي ثقال : قبل أء أقوه ةسرر تلك الكلمات اتسايلت كثقرً 

املرا ة كريات صعب أء تنسى أو تمحىه أه توثقا ل لك ال ره ال ي ادث في اا أهلي واقايه 

ماا الات ! لرة العرش وسروة الكرسيهأه عبرة لمن سق توء ةعدي من ملوك عرر ة ال تغره  س

أليااس لا  يشاعروا  يلىمان   سابحايه وتعا رأومن ة ء كل ما ادث مان ساقوط ررياطاة هاو عقاا

ةنعمة ما يملكويه؛ فبعد أء أيع    على المسلمقن ةفتح األيدلس وةصناعة اياية وتايي  تعاقاب 

ر  يربااتر ، وتناااعوا قماا تملقاه علاالحكاه الوااد ةعد اآلخر وه روا شر    وكتاةه واكماوا ة

يادةر مكقادة  اوتباريوا وتنافروا ةقنر  واانت الخقايات والمكائد وأصبح مان السارل أء تارى اةنًا

نوياالت ينفارن  إلاىي مر ةقتل اةنه لقرن  ةاالحك ، اتاى قسامت األيادلس  األةقه لنز  الحك  منه، وأةً 

ا هاواه وتبعاا لمزاجاه، ثا  أخا ت تساقا الدويلاة ةحك  كل نويلة فقرا ااك  ة مره يي  القوايقن وف

ةعااد األخاارى اتااى ايتراات ةسااقوط ررياطااة، وةسااقوطرا سااقرت األياادلس كلرااا وأصاابح الحكاا  

 .اوسالمي م رن ماض ألياس ل  يسترقعوا الحفال على ما أيع    علقر  ةه

: ل موقعة القانسقةقب" يةعي اةن عامر"لرالما كاء يرج المسلمقن في فتح األيدلس تختصره مقولة 

سدعتها  إلدىعبادة هللا ومن ضي، الددنيا  إلىهللا بعثنا لنخرج من  ا  من عباده من عبادة العباد"

فلماذا ل  يتب  من خلفوه في الحك  ه ا النرج وذلك اويمااء "... عد  اإلسالم إلىومن جور األديان 

هدل : "اد نخولر  لأليادلس مساتغرةً تسايل عن(اامقة ) مدينة  ال ي كاء ينقر طريقر  اتى إء قائد 

 "..!هم دقا من أهل األرض أم من أهل الس ا ؟

ولكن في تلك األسرر لن أذكار ساوى ماا صاانفته مان ع ائاب الزمااء، إيراا   شت عمرا عتقً علقد 

سا ذكر فقاا . ةاالن المغارر إلاى اتلك الفترة من  ولدت في ررياطة اتى يكبت سفقنة الراقل ذاهبً 

 !ادر أيرا مرت فعال وعبرت الزمن اقً قرأها أاد فلن يص ألاداث التي إذا

أما كل ما مر ةي ةعدها فلقس من األهمقة ذكاره، إيراا نوية الحقااة التاي علقناا أء يحقاهاا كماا هاي 

 أين سن هبه إلىولن يسعنا اتى لنتسايل لماذا ج ناه و

غرناطة مدا لهدا "يض اسمي خالد، وعقت ألجد يفسي أعقم في مكاء جمقل، إيه جنة   على األ

 ".من نظيرح ما مصر؟ ما الشام؟ ما العراق؟ ما هي إال عروس تجلى وتلك من ج لة الصداق

كاء . ررياطة تعني ثمرة الرماء فتكوينرا ال غرافي يشبه ه ه الثمرة؛ ل لك أطلا علقرا ذلك االس 

لحمارايةقتناا وساا ةسااتقن تناتج أجمال أياوا  الفواكاه والزهاوي، علاى مقرةاة مان قصار ا
(1 )

الا ي 

فااه مان  اإياه المكااء الا ي يقا  الماري فااررً . يسترق  أء يي  أيةعقن ألا  يجال فاي وقات واااد

نهشة ويويعة ةنائه وال ي اختل  الكثقروء في سبب تسمقته، فمن يقاول إياه يسابة لبناي األامار 

عاوء مقالنياة، و،خاروء يرج 0982 إلى 0232وه  ةني يصر ال ين كايوا يحكموء ررياطة سنة 

يقشاات فااي اوايااا جديايااه ةخااا عرةااي . ساابب التساامقة للترةااة الحمااراي التااي شااقد علقرااا القصاار

وماا ) –" النصر والت كدين والفدتا ال بدين ل والندا أبدي عبدد هللا أميدر ال د منين"مزخرف جمقل 
                                                           

1
 من الثاني النصف خالل غرناطة مملكة في األحمر بن نصر بن يوسف بن محمد الملك شيده وحصن أثري قصر: الحمراء قصر 

 .بإسبانيا السياحية المعالم أهم ويعتبر الميالدي العاشر القرن



 

فراال كايات تلااك اآلياات البقنااات التاي تخااص ذكار النصاار ( النصار إال ماان عناد   العزيااز الحكاق 

 !ألمر ماهترمي 

هل هاي إشااية لماا ساوف ي لباه المساتقبل أه اكماة لانعل  ةراا أء النصار مان عناد   يمنحاه لمان 

يشايه ولكن لماذا ضن ةه على هلالي الحكاه اتى قاموا ةتسلق  مدينتر  لعادوه ه أهاو رياب مان 

   أه قدي تلك األيضه

وارفات تلاك الكلماة " ةاأليادلم" أول من سكن األيدس وكما أخبريا ةاه أجادانيا قاوه يرلاا علاقر 

 .يلىفقما ةعد لأليدلس ةعدما استبدل ةحرف الشقن ارف السقن لغرض ال يعلمه إال   تع

عاشوا فقرا وتناسلوا واكموهاا طاويال وكااء يقاال إيرا  قاوه فاي راياة الفساا والفساان ف خا ه    

لت م اعاة كبقارة، فارك أكثار ة يوةر  فامتن  المرر عن النزول وذةل النبات وجفات األيرااي واصا

 .سكايرا وهلك الباقي وتركت خالقة ألكثر من مائة عاه

أماه قصر الحمراي كااء هنااك اصان القصابة واألاقاة الياققة التاي تتلاوى فاي شاواي  ررياطاة 

وتتخللرا سااات ةنوافقر للمقاه، وةنقت البقوت ةرا على الرراا األيدلسي ال مقل ولكل ةقت اديقة 

ةراا جاادول يقارار وتاازي  فاي ادائقااه الحاوامض والرماااء والرياااقن، والمدينااة  خاصاة ةاه يماار

وكاااء اليتفااا  المدينااة ومحاذاترااا  امحاطااة ةسااوي عااال واثنتااي عشاارة ةواةااة وألاا  وثالثااقن ةرًجاا

 . صقفً  ايطبً و المكللة ةالثلو  أثر في جعل هوائرا ع ةا " سقر يقفانا"لمرتفعات 

الا ي يمتاد فاي أيحااي المكااء وتحقراه ال باال مان كال " الفقغا"رل ةقنما أجمل ما في المدينة هو س

الا ي قسامه العارر ةشاكل هندساي ةادي ، أماا ال باال فكايات " الشانقل"جايب ويتراقص فقراا يرار 

ملق ة ةالزهوي واألعنار وترل من ةقنرا فواكه الرمااء واللقماوء والبرتقاال وينتشار شا ر التاوت 

 .من أعلى المناال وأصوات البالةل والرقوي تصدح لقالفي كل مكاء وكرمات الكروه تتدلى 

. ررياطة ل  تكن تشبه فقاا ثمارة الرمااء فاي تكوينراا ولكان أيياا فاي لا ة ما اقرا وااالوة طعمراا

شااوايعرا وااياترااا ةقوترااا وهواؤهااا وكاا لك يساااؤها كاال مااا ةرااا يفتنااك ويحرضااك علااى المتعااة 

 .والعشا

ك الاابالن وكقاا  قاااموا ةفتحرااا وت سقساارا وقاارأت عاان كثقاارا مااا ساامعت عاان أم ااان أجااداني فااي تلاا

 .الثقافات ومختل  العلوه التي يشرت ةقن أهلرا اتى صايت تفور ةالن العال  علما وثقافة وفنويا

كل مدينة ةاأليدلس لرا عبقرا الخاص ف دي مثال كاء من وان يسمى واني إش وهاي مديناة جمقلاة 

ال مقلة للمدينة ذلك األثر على سكايرا ف ةدعوا ف كتاةة محاطة ةالبساتقن واألش اي وكاء للربقعة 

 :الشعر واألنر وامتااوا ةفصااة اللساء وفي التندي ة مال مدينتر  التي ققل فقرا

 ذكِّرُت ما قصدت ةه النعماي....... .واني اوشات يرقج وجدي كلما

 قد ةرنت لفحاته األيداي....... .هلل للك والر قر مسلا

 منه، فتررف طرفرا األفقاي....... .ء تفوا ةلحظةوالشمس تررب أ

 سل  ييته اقة يقشاي....... .والنرر يبس  ةالحبار ك يه



 

 أةدا على جنباته إيماي..... .فل اك تح يه الغصوء فمقلرا

إيرا لأليدلس ةمنزلة الرأس لل سد، قرطبة التي ققل عنرا أيرا ة يةعة قد فاقات األمصااي .. وقرطبة

.." واني وجامعرا، هاتاء اثنتااء والزهاراي ثالثاة والعلا  أعظا  شايي وهاو ياةعراامنرن قنررة ال"

تتوسا شرر األيدلس، ةراا شاواي  متساعة ومنااال و هي قبة اوساله وموطن العلماي والمفكرين 

 .ضخمة وهواي معتدل وكايت أكثر ةالن   كتبا

رار الكبقاار، إيراا عااروس ةااالن أماا إشاابقلقة فراي مدينااة اللراو التاارف والرارر وتقاا  علاى ضاافة الن

األيدلس ي ري ةرا يرر يياهي نجلة والفرات والنقل، تسقر فقه القاواير تحات األشا اي وتغرياد 

ر لسكايرا فكايوا مالح الوجه جمقلي المالماح الاوي . الرقوي وك ء جمال األيدلس وأياقترا قد سرِّ

البقيااي النظقفاة وفاور يأساه  يمشي الرجل ة يفة وعظماة مرتاديا عبايتاه. اللساء وطقبي المعشر

عمامته فتظن أيه عظق  أو تاجر كبقر وفي اقققة األمر هو ال يمتلاك قاوت يوماه ولكان هكا ا كااء 

 .اال فقراي ه ه المدينة

أتمنى لو كنت عشت خالل تلك الفترة التاي هاي مان أاهاى فتارات التاايي  أو اتاى وقات الحارر 

وملوك األيدلس، تلك الحارر التاي شابررا الابعض  سنوات ما ةقن ملك إسبايقا 01والتي استمرات 

ةحرور طروانة لشدة قتالرا؛ أليع  ةشرف مشايكتي فقرا ولكن لألس  ولدت ةعد ساقوط األيادلس 

وإذا ةي أعقم ضع  ه ا الزمن وه له في ه ه الفتارة البائساة مان التاايي  ةعاد أء أصابح شامو  

 !األيدلس م رن ذكرى تتناقلرا األلسن



 

 يالفصل الثاي

كاء أةي يجل نين يكن له ال مق  الحب واالاتراه يستشقره البعض فاي أماويه  الدينقاة والعائلقاة 

لما يتمت  ةه من سمعة طقبة واكمة، ولل على والئه لديناه وعلماه وكتباه التاي تحفال ةراا مكتبتاه 

دينة وهو من أشرر مساجد ررياطة، يق  وسا الم". ال ام  الكبقر"الكبقرة في المنزل وفي مس د 

وتتحول سااته الخلفقة لندوات للعل  أيااه ال معاة وقاعاات لدياساة الفقاه ةعاد أذاء العشااي مان كال 

يوه، وكاء أةي خرقب وإماه المس د، ي لاس ةعبايتاه البقيااي تفاوح مناه يوائاح الرقاب والمساك 

 ة المعرارة ةالصاندل، تتادلى ذقناه البقيااي الرويلاة علاىقوتقبض يده علاى اباات مسابحته الخشاب

 .ل  يويثني أةي سوى وسامة الوجه واسنه. صديه وعقناه تشعاء تقوى وإيمايا

يةماا هاي السانوات التاي . فقما عدا ذلك كنت عكسه تماما؛ عصبي المازا ، ال خلاا لاي وال صابر

تفصله عني، تلك السنوات التي جاي فقرا للعاال  وعااش أاهاى عصاوي ةلاده واساتقرايه، ةقنماا أياا 

أء يحمال أرراضانا ويراال والابعض مناا يقاده  -يحان أهال ررياطاة  -ا ج ت في وقات كااء علقنا

لمحاك  التفتقم لقع ر، ويز  ةنا في الس ن في اال إذا فكريا أء ي ةح خروفا أو عنازا، ها ا كااء 

 !الفرر

الملك عبد   الصغقر أو "وه ال ي سل  فقه  شتراكمت السنوات وهنا على وهن اتى ذلك القوه الم

 ..ررياطة ةعد عشر سنوات من القتال الدامي مفتاح" ةقبدول

 : ادثني جدي قائال

من أةوار ررياطة وهو " خواء نيفقرا"نخل الفايس اوسبايي  0949كاء ةدي األمر في أاد أياه 

جااي وساا موكاب مرقاب لقرالاب ةال زياة وخار  . مسلح ةالحدياد مان يأساه اتاى إخماص قدمقاه

في قصره ةقاعاة السافراي " أةو الحسن"استقبله موالي . سهال مق  لقشاهدوا ه ا الفايس المعتد ةنف

 :وهو يبتس  ةسخرية" أةو الحسن"وعندما ادثه ة مر ال زية أجاةه 

ةلغ ملكك أء ملك ررياطة ال ي كاء يرب ال زية لملك قشتالة"
(1 )

قد مات والقوه لقس لنا ما يمنحه 

أةاو الحسان ساقفا نمشاققا ذا  وخار  الفاايس ةعادما أهادى لاه". سوى ااد األسانة وييوس الرمااح

يصل قل  يظقره ةالعاال  وخاصاة أياه مرصا  ةاألا ااي الكريماة، ساحب نوء خاواء الساق  قاائال 

وكااء ". لقاد أهادايي الملاك ساقفا ساوف أعارف كقا  أساتخدمه ةحيارته"يصاله،  إلاىوهو ينظر 

 .جواةه كافقا لقعل  ال مق  ما ييمره ه ا الرجل فقي قلبه وعقله

ماا  موكبااه المحاااط ةااه ماان الفرساااء ةعاادما مااروا فااي شااواي  وأسااوار المدينااة  راااني نوء خااواء

وشاهد ةشغ  وطم  قصويها وعمرايرا وأساواقرا الملق اة ةاالحرير والفياة والا هب وهاو يمناي 

يفسه ة ء تصبح كل تلك األمالك ملكا لر  وفي طريقر  للخرو  من أةاوار المديناة شااهد األةارا  

ترا وناخلرا األسلحة والحرار، ةقنما كايت ترمقه العقوء السوناي تحات العالقة التي تسر  على قم

 .العمائ  الكبقرة ةنظرات من الكراهقة واالاتقاي

خاار  هاالالي الفرساااء وفااي قلااوةر  وعقااولر  فكاارة واااادة وهااي القتااال العنقاا  السااترنان عاارش 

 .أجدانه  اوسباء

                                                           
1
 .أيبريا جزيرة شبه من الوسطى القرون ممالك من واحدة هي: قشتالة مملكة 



 

وق  نوء خواء ةقن يدي الملك فريايدو
(1)
ماا اادث خاالل يالتاه لغرياطاة وكايات يحكي لاه كال  

تلك الشراية األولى في إشعال فتقال الحارر فاي يفاس الملاك لتحققاا طموااتاه ةرارن العارر مان 

ساوف : "إسبايقا فقري أء يراج  تلك األيض ويحتلرا قرعة ةعد أخرى ةح ي وصبر وقال في ذلاك

 "....ألتقا اب الرماية واادة ةعد األخرى

في يفسه ملك قشاتالة وةادأ فاي عاد العادة واصان خراوط نفاا  مملكتاه  عل  أةو الحسن ما ييمره

كاء جقشه ممتل ا ةفرساء من الخقالاة . واستعاء ةاومدانات من جقوش شمال إفريققا وقبائل البرةر

يقفوء ةديوعر ه الثققلة مستعدين لتلبقة النداي ةكل ش اعة وثقة، فقري مداهمتر  ةاليارةة األولاى 

ا الحصن المنقا  المشاروي فاي ةاالن األيادلس اتاى إء المارأة المنقعاة صاعبة من ةر  الزهراي، ه 

قاااه مااوالي ةر ومااه علااى الزهااراي  0990وفااي لقلااة ماان عاااه " الزهرايقااة"المنااال يرلااا علقرااا 

ةقنما العدو ال ي أخ  على ةغتة كاء ينشر  واقتحامرا سًرا ةوقت كاء السكاء فقه يقاًما ونخل قلعترا

ومان اساتققظ كااء يقتال قبال  ،ال نون النائموء قتلوا اتى قبل أء يساتققظوا ،الفوضي في كل مكاء

ايت   السكاء خوفًا من مصاقره  تحات صارخات ال ناون الباااثقن عان . أء يت هب لقمسك سقفه

الفايين ومعى النفقر ال ي ضارر فاي الررقاات اجتما  الساكاء فاي الساااة العاماة والتا  ااولر  

 .توسلوء ويصلوء ة ء يراموه وأخ وا ي ،ال نون المنتصروء

نخلاوا ررياطاة فاي  ،لغرياطة ك سرى ارر ةعدما يكاس خلفاه ياياة المديناة" أةو الحسن" أخ ه  

طااواةقر طويلااة وكاااء مظرااره  مثقااًرا للشاافقة وعلاا  أهاال ررياطااة وشااقوخرا واكماؤهااا أيراا  فااي 

 .طريقر  لحرر مااقة ال محالة ةر ا لفعل ال ريي

وةقنما كاء أةو الحسان ي لاس فاي قصار الحماراي يحتفال ةايتصاايه وساا  وفي لقلة كالحة ةال قمر

أيةار البلد وت ايها واكمائرا سم  من ةقن الحشد صوتًا لم  ور من الدياويم ةشعر يتدلى في 

جديلة طويلة وياي لرره وعباية تمللها البقا  والرقا  وتتادلى مان صاديه تماائ  كثقارة معلقاة فاي 

يساقر ةاباي ويتكال علاى عكاااه الخشابي . لرويلة كايت تصل لخصرهسالسل خشبقة ةقنما لحقته ا

سااتق  خرائااب مااا ااادث فااي . وقاات اوالكاا  قااد اااء... ياا ررياطااة.. يااا هااووو"وهاو يصااقح قااائال 

يلا  ويادوي فاي أيحااي " األيواح تخبرياا أء يراياة إمبراطوييتناا قاد أذيات...الزهراي علاى يأساك

مما أثااي الرعاب فاي قلاور أهاالي ررياطاة الا ين كاايوا  المدينة صائحا ة على صوته ةر ا الكاله؛

 .يثقوء في تنبلاته لحد أير  أخ وا في لوه ملكر  على ما فعله في أهالي الزهراي

كاء موالي أةو الحسن يريد أء يظرر ةمظرر الثقاة ولكان فاي قار اية يفساه ماديك تماماا لماا فعلاه 

لمغارر يادعوير  لمسااعدة اوسااله ةمسااعدة وعقوةته؛ل لك ةعث فقراي من مملكته كسافراي لابالن ا

 .مملكة ررياطة من الظل  اآلتي لرا وعلقرا

وك ء الديويم كاء على اا فمنا  سام  الملاك فريايادو ةا مر ساقوط الزهاراي تمكان مناه ال ناوء 

فاا مر جنااونه ةنقاال السااق  والبااايون للماادء العرةقااة، وأيساال الرهباااء الفرياار ةمختلاا  تنظقماااتر  

  في جمق  أيحاي العاال  لقساتعدوا لتلاك الحملاة الصالقبقة وكااء يكفاي أء يرلققاوا يسائل أليصايه

اي الادين المقادس، فلباى دوهدفرا هو ت نيب المسلمقن اتاى يرار  ال مقا  لتلبقاة يا" صلقبقة"علقرا 

كاء مرةاو  . ال ي أصبح ةرل تلك الحرر" يوء يونيق و"نعوة الملك أمرر فرساء العال  منر  
                                                           

1
 وضم تزوجا قشتالة، ملكة األولى إيزابيال وهي ونابولي، وصقلية أرجوان ملك الثاني فرناندو هو: إيزابيال الملكة فرناندو الملك 

 .األندلس ومسلمي غرناطة ضد مشتركة حربا وخاضا معا المملكتين



 

أامر وشعر يايي علاى وجراه ،ثااي ل اديي قادي ، طقباا وانوياا ما  جناونه وخصاما القامة ةوجه 

س يفسااه للحاارر مناا  صااغره وكاااء مركااز هاا ا المركقااز فااي أكثاار أياضااي  عنقاادا ماا  عاادوه، كاار 

األيدلس خصوةة ويمتلك القصوي والقال  ف قس  ة يه سقنتق  لتلك اليرةة الموجعة والمرقناة فا مر 

طاة وكشا  يقراة ضاع  لادكرا منراا فا خبروه أء أضاع  مكااء هاي جواسقسه ةتفقد أاوال رريا

فري مرملة ونوء اراسة وتق  في منتص  ررياطة وةاالستقالي علقرا سقستولوء " الحمى"مدينة 

قائااد فرقااة " أويتقغااا ني ةاارنوا"يساامى  اعلااى ررياطااة كلرااا، فبعااث للت كااد ماان هاا ا الكاااله فايًساا

في لقلة ةال قمار " الحمى" ي ةتسلا ال دياء، وصل السالل  المخصوصة لمراجمة القال  وهو ك

لقت كاد مان للحاراس  وأخ  في تسلا جدياء القلعة وهو ييا  أذيقاه علاى ال ادياء يساترر السام  

قاارةر  أو ةعااده  ويعلاا  عاادنه  ماان خرااواتر  وساا ل كاال ذلااك ويااال وةعاادها ةعاادة أياااه تحركاات 

 .الوعرة" لريفة"طرقات الحملة ةثالثة ،الف خقال وثالثة ،الف من المشاة عبر 

أاد وصلوا المدينة وتسلقوا اصنرا وقتلاوا   اتى ال يشعر ةر اويختب وء يرايً  أخ وا يسقروء لقاًل 

ة ت كر واستققا العارر علاى صاوت ال لباة لق ادوا أيفسار  فاي ماراسرا وه  يقاه ونوء أي مقاو

 .وجه عدو ال يقرر، وهك ا سقرت القلعة

ولة، ةالرر  مان أء جمقا  ساكاء المديناة مان الت ااي والباعاة فايير  يستسلموا ةسرولكن العرر ل  

السالح؛ ل لك وجروا أسلحتر  على ال نون ةالقلعة، اتى النساي واألطفال أخ وا  ءكايوا يتقنوء فنو

 .في يشا المكاء ةالرور والح اية وإلقائر  ةالزيت المغلي

طقلة القوه اتى تقرقر  قتال متواصاًل قاتل العرر ةش اعة في الشواي  واألسرح والبقوت ولل ال

العرر وتحصنوا ة اد مساجد المدينة ف شعل األعداي النقراء فقه وسرعاء ما وجدت طريقرا لكال 

مكاء وشاوت أجساان ووجاوه العارر فتققناوا أيرا  مقتاوء ال محالاة، أقاده الابعض مانر  علاى مقتاة 

نة ة يدير  فحملوا من خقرها ما املاوا ايتحايية والباقي استسل  لمصقره، وهك ا ةسرولة وق  المدي

 . معر  وقاموا ةتدمقر ما ال يسترقعوء امله

أشاعلوا النقااراء ةحوايقترااا وخلراوا العساال ةالزياات ومزقاوا فاارش البقااوت ونماروا الكتااب، وصاال 

األمر لغرياطة وخر  أهلرا في عويل ألء يبوية العراف قد تحققت وعلموا المستقبل المرل  الا ي 

مار ولان أيرا  م ارن عصااةة يسارل خروجراا مان نما لا  يلتفات الملاك كثقارا لرا ا األينتظره ، ةق

 .البالن والقياي علقرا، وقد خار لنه؛ فمن وقترا والصرا  الدموي ةقن القوتقن ل  ينته

ةعادها التقااى ال قشاااء فااي الحمااى وقااد خاار  الملاك فرياياادو ةنفسااه لمواجرااة عاادوه ولألساا  تكبااد 

ي موت ال نون وال خقرة، وضعت ياية الصلقب فور المدينة ويج  أةاو المسلموء خسائر كبقرة ف

ةالرمز واللمز واللوه علقه واترامه ة يه ال ي قد ساوى  ةالحسن أنياجه خائبا، فاستقبله أهل ررياط

  يازوي كاال مانرن اساب نويهاا، لكان قلباه يمقال يفنوء عشا النساي فكااء لدياه الكثقار مان الحار

ال ي تنبا  لاه الفلكقاوء " عبد  "ةعائشة الحرة والتي أي ب منرا اةنه الملك  عائشة الملقبة: الثنتقن

وأطلا علقاه . ةسوي طالعه وأثناي اكمه سقفنى عرش ررياطه ل ا كاء موالي الحسن ال يتفايل ةه

 .البعض شقكو ةمعنى الصغقر الحققر والزرقب أي قلقل الشعر

لعرر علقرا لقب الزوياي أي شاعا  الف ار لشادة أما المحظقة األخرى فكاء اسمرا فاطمة وأطلا ا

وعلمت هي ذلاك فباتات تادةر . جمالرا، أي ب منرا ولدين وكاء كلما كبر في العمر اانان تعلقه ةرا



 

لقصبح أاد اةنقرا وييثا للعرش ف خ ت ةحنكة النساي تدةر المكائد وتزي  الكراهقة في قلب الملاك 

العرد وشله الرال  وةالفعل ي حت فاي ذلاك اتاى وصال  ت اه اوجته األخرى واةنرا عبد   ولي

أء يحاقن الوقات ويا ذء للساقاف ةقرا   إلاىكرهه لرما ة ء أمر ةحبسرما في ةار  الت ااي ةاالحمرا 

فاادةرت خرااة لترريااب اةنرااا ماان . ةاا ء اوجرااا قااد تملااك منااه الخاارف" أه عبااد  "يقبتااه، ت كاادت 

للقل وجد لت هي الثقار وأررقة الفراش وتدلى البر ، ووق  خانه تحت أسواي الحمرا في عتمة ا

 .اةنرا اقث كاء الفرس ةايتظايه وة لك ي حت الخرة

ابوا اةناه ةعاده فاي الحكا  فاي . كره الشعب الملك ال ي عان خائبا مان اصااي الحماى وعزلاوه ويص 

البدي سل  موالي أةاو الحسان ةااألمر الواقا  لكان فقماا ةعاد تملاك مناه الغاقظ وخراا للرجاو  مارة 

أخرى لقصر الحمرا فدخلرا لقال م  عدن من يجاله، تسلا ساويه وقفاز ناخلاه، وةواشاقة االيتقااه 

أخ  في قر  يأس كل من يصانفه ف رت ةرك الدماي فاي كال مكااء، خار  ةعادها الملاك ويجالاه 

للمدينة ونايت ارر ةقن أيصاي األر واالةن كاء النصر فقرا لالةان الا ي أاباه الشاعب واااير 

ملقا ويعد ها ا القاوه هاو الساقوط الحقققاي  إلىعبد   أةاه ويجاله فتراج  الملك الكرل معه، طرن 

لغرياطة، فقد وقعت الفتنة ةقن أهال المديناة وايقساموا لراائفتقن مليادة ومعايضاة وايشاغلوا ةقتاال 

ل ةسقوطرا وهك ا قدموا ررياطة ألعدائر  على طبا مان ذهاب  ةعيرما عن قتال عدوه  مما ع  

 .تملك منر  طم  السلرة وأعمى أةصايه  ةعدما

وهااي أشااد المعااايك وأقساااها، ذهااب فقرااا خقاارة فرساااء وجنااون " لوسااقايا"اتااى وقعاات معركااة 

هنااك ةقات إال كااء فقاه قتقال أو اثنااء وقاد وصال عادن القتلاى واألسارى  نررياطة لحد أياه لا  يكا

كست العتمة المدينة واختفت . تلألكثر من خمسة ،الف وشاعت األقاويل وقترا أء الملك عبد   ق

لقالقرا السامرة المقمرة وأسدلت الستائر في قصر الحمراي ول  يسم  مان األكاوا  والبقاوت ساوى 

 . الصرا  والعويل

الشعب ال ي ازء لموت الملك عبد   في سااة المعركة وسرعاء ما تملك مناه الكاره والخا الء 

يفسه لقصبح أسقرا للفري ة ويحبس في اراسة مشدنة  له وخاصة عندما علموا أيه ل  يمت ةل سل 

 ".فاينا"ةقلعة 



 

 الفصل الثالث

ةعد وقو  عبد   في األسر عان الملك أةو الحسن مارة أخارى لاقحك  الابالن وتركتاه أماه لل ناور 

 .من عدن ال ة س ةه من الشعب متيامن م  اةنرا اوكويت ازةً 

ب من الملاك فريايادو والملكاة إيازاةقال أء يرلقاا سارااه وفي سبقل الملك ل  يخ ل عبد   أء يرل

في مقاةل تنااله عن ررياطة ومن جايب ،خر طلب موالي أةو الحسن منرماا أء يادف  الفدياة لرماا 

أصبح الملك فريايدو محتايا في أمار يفساه . ويخلص اةنه من األسر ث  يحبسه ويحك  قبيته علقه

ة، فقد أصبح من السرل علقرما عقد الصفقات م  العادو وفي أمرهما الغريب ورقر المشرف ةالمر

يعاا  هاياات علقرمااا أيضاارما وأيض أجاادانهما فااي ساابقل شااروة الحكاا  . فااي ساابقل اكاا  الاابالن

 .وسروته؛ ل لك فكل ما ادث ةعد ذلك كاء متوقعا

ت كد فريايدو من ذلك الخزي ال ي يتمت  ةاه كاال منرماا وأء مصالحترما الشخصاقة أها  ةكثقار مان 

ي البالن فعقد اجتماعا م  الملكة إلقزاةقث في قرطبة واير فرساء مان أقاوى فرسااء مملكتاه أمو

لققريوا مصقر ه ا الملك التعاقس الا ي تحات قبياتر ، وفاي ذلاك االجتماا  اجتمعاوا علاى شايي 

المملكاة المنقسامة علاى يفسارا ال يمكنراا "وااد، ه ا الشيي هو طريقر  لملك البالن وفي يخب أء 

كااء الملاك عباد   ةمثاةاة ويقاة ياةحاة لرا  فقاريوا أء يرلقاوا سارااه . طرقعوا ك وسار  "البقاي

على شرط أء يصبح عبدا لرما وأضااف الملاك المزياد مان الشاروط القاساقة علقاه كزياانة ال زياة 

وضروية الخدمة العسكرية للعرر ة قشه فما كاء من ه ا األخقر ساوى الخياو  لرا ه الشاروط 

ةل أء يساعدوه فاي اساتعانة كال المكاياة وقبال ذلاك كال األمااكن التاي فقادها خاالل ةدوء تفكقر مقا

 .أسره

وقفاوا فاي وناعاه اتاى . أصقال وفي صحبة م موعة من الفرساء المخلصقن راني اهق وا له فرسً 

نخل قرطبة وايتشر خبر خيوعه ووالئه أليصايه من الصلقبققن في البالن فزان ذلك من كراهقة 

 .شعبه له

وها  " البائساقن"ةواةاة  إلاىأء وصال  إلاىأساوايها كلاص ولاقس كملاك  امتسالقً  المديناة لاقاًل  نخل

ال ماعة الموالقة له وما االت تناصره، ومن قصر القصبة واعت علقر  األموال والوعون ةعاونة 

الملك عبد  ، فما إء اال الصاباح اتاى امال الرعاا  البائساقن الساالح لمناصارة الملاك عباد   

مثال ذلاك القاوه األساون  الك تحقا ما كاء يريو إلقه الملك فريايدو فل  تشرد ررياطة يوما مللمً وة 

عندما ااتشد المسلحوء في شوايعرا من أتبا  الملك عبد   فاي مواجراة أتباا  أةقاه وكاال منرماا 

أرلقاات المحااال الت اييااة وأقفلاات أةااوار األاقااة وياااات . كاااء ياادر يااواققس الحاارر ماان جرتااه

اعات ال عر تت ول في الشواي  ة سلحترا المشررة في وجه ال مقا  مان الماواطنقن األةبريااي، جم

 .تيرر من تيرر وتقتل ممن تقتل فتحولت الشواي  مسراا للقتال

كايت الف ة التي تناصر الملك عبد   رقر مديةة على فنوء القتال فاسترا  أةو الحسن مان خاالل 

ألاقة اليققة ول  تحصد المدينة من تلك المعايك سوى مزيد مان فرسايه أء يررنه  للحوايي وا

.. مآسااي الحاارور نوء ايتصاااي أو م ااد، تمامااا كمااا خرااا الملااك الصاالقبي، واسااتمر الحااال هكاا ا

قوتاء تتنااراء اتى ضع  موالي أةو الحسن وذهب ةصره وأصبح ال يغااني الابالن وأخا  أخاوه 

علاى الابالن، وياال لاه أهاالي ررياطاة وكبااي يجالراا يعد يفسه لتتوي ه ملكاا " الزرل"الملقب ر



 

قوة كبقرة " الزرل"وخاصة ةعدما شردته البالن من أاداث ناخلقة ملسفة ملخرا وسرعاء ما أعد 

. لقواجه ةرا اةن أخقه عبد   وكايت ا ته في ذلك إجما  الفقراي علقه ة يه خائن ومرتد عان نيناه

ف خ ها أسقرة له، ".. أيا ال أعرف خائنا سواك: "أجاةته" أين الخائنه"قصره وس ل أمه  إلىذهب 

ةمبايكتراا ةقنماا يجا   إلاىفال مق  كاء يعرف أيرا وياي كل ما يحدث وأء اةنرا ال يخراو خراوة 

الملك عبد   أنياجه لقرطبة وةررن الزرل للملك عبد   تو   ملكاا ةعادما اساتمرت الابالن لوقات 

 .ن ةالسن والقسوة واآلخر خائن وفايطويل ةقن ملكقن، أادهما طاع

كاء في اعتقان أهل ررياطة أيه ،ء األواء أء يصبح للبالن ملك قوي وش ا  ول  يكن هناك أصلح 

ماان الزراال لاا لك، هااو الاا ي يااال فااي وقاات قصااقر محبااة الناااس لشاا اعته فااي نفاعااه عاان المملكااة 

" ةان تمقاز"على مرتفعاات وشاعت األخباي عن إي اااته في وض  جقشه فور ال قوش الصلقبقة 

وإيقافااه اااا  النصااايى الماادمر علااى المدينااة وكاااء لراا ه األخباااي أثاار كبقاار فااي طم يقنااة أهاال 

تانفس جادي ةحسارة مان هاو . ررياطة وعونة الثقاة لرا  مارة أخارى إال أء نواه الحاال مان الحاال

 :شاهد على الوج 

الرماء، ردت مديرا سرلة الفرط رة ثمال أعرف ما أمر تلك المدينةه هل هي جغرافقترا التي تشبه 

كحبور تلك الثمارةه أه هاو ساوي طاال  مان اكموهاا يومااه فراي مان جباال االيتصاايات الشااهقة 

كااللص فاي  اورادا هايةًا اأصبح من العاني أء ترى ملكرا القاوه متوًجا! لكرات الق س المتدارجة

وها  أيفسار  لا  . يياب هاايرتراه يوما على يأس جقم قوي ث  تكسره الرزيمة فقغادو ك ! ال بال

واألررر أء أهل تلك المدينة كما لو أيرا  قاد اعتاانوا علاى الربقعاة ! يعرفوا يوما أين ذهب ملكر 

ك كااايوا قااد عزلااوه ويفااوه لااالمتقلبااة فقرتفااوء القااوه لملااك وفااي الغااد يرتفااوء ضااده ةاال وي ق ااوء ةم

 !رارريب أمر تلك المدينة ورريب أمر أهل .وينصبويه ملكا مرة أخرى

يش  جدي عدة يشفات من كور األعشار الدافل، كايت جدتي أعدته له لقردج مان ساعاله الا ي 

 :يالامه نوما ث  أكمل

وةقنمااا كاااء أهاال ررياطااة ينتظااروء أخباااي ايتصاااي ال ااقم ماان قرطبااة كتلااك التااي  -

اققرااا الزراال فااي مالقااة فاايذا ةرااا تتباادل ألخباااي ماان القاا س عناادما وجاادوا الفرساااء 

أخا  الفرسااء . الواني منكسي الاريوس، ت كادوا أء الرزيماة قاد وقعاتنوء عبر ويع

الفايوء يحكوء عن مراال الحرر وكق  أء كرات الناي كايت تحاصاره  مان كال 

مكاء وكق  أء المعايك كايت تدوي أماه الصخوي الصلبة في عتمة اللقل ةاوضاافة 

ى لا عر ال ناون لكثرة عدن عدوه  ال ي كاء يترةص ةر  في كال مكااء، كال ذلاك أن

ففاااروا خاااائفقن، وهكااا ا ةاااقن لقلاااة وضاااحاها تحاااول الزرااال وفرساااايه مااان شااا عاء 

ن لخائنقن وفايين مان المعركاة ووقتراا تعالات هتافاات أهال ررياطاة ةاسا  قومخلص

يحقا الملاك الشارعي "ملكر  المعزول مرة أخرى ةاعتبايه هو الملك الشرعي للبالن 

اء مخب ه يلقوء له مفتاح المدينة وكال القاال  وذهبوا إلقه في مك" والموت لكل خائن

الملحقة ةرا، ةال واملاوه لقياعوه علاى كرساي العارش فاي قصار الحماراي ةكال ماا 

 !يرافا ه ا ال لوس من طقوس ااتفالقة

 :ومن وسا يوةة سعال طويلة وجافة أخر  جدي كلماته



 

الازمن، وها ا لا  يتوقا  أااد وقتراا أياه لان يمار الكثقار مان . ويا لقاتر  ماا فعلاوا ذلاك -

المفتاح سقسلمه ه ا الرجل ألعدائه الا ين ساقحكموء إراالر متااييس ةاار ررياطاة 

ولكن كق  لنا أء ي تمن ملكا خائنا قده ألعدائه الوالي وسل  لرا  ملاك . في وجه أهلرا

 !هل كنا ةر ه الس اجة أه كنا كغريا يتشبث ةقشةه! أجدانه وتاييخر  الرويله

صة جدي أليه ةعد ذلك كاء متوقعا ماا ساوف يحادث؛ اارور خاضارا كاء يكفي ذلك ال زي من ق

فرساااء العاارر ضااد الصاالقبققن ة ااد ومثاااةرة وةااروح جرانيااة عالقااة ولكاان قيااى   أماارا كاااء 

 .سقرت البالن الواادة تلو األخرى اتى جاي القوه ال ي سلمت فقه مفاتقح ررياطة. مفعوال

قاه الملاك عباد   ةتوققا  وثققاة استسااله ررياطاة  0980نيسمبر  21في : "ادثني عنه أةي قائال

وةدأت االساتعدانات للتسالق  . والتي ةمقتياها يق  األعمال الحرةقة التي استمرت لسنوات طويلة

شااردت الاابالن . والتساال   فااي هاا ا القااوه المشاارون والاا ي كاااء ةمثاةااة خاتمااة لحكاا  اوساااله لألياادلس

أصاوات يحقاب وصارا  النساوة وهمرماات . حاي المديناةيصداها في المدى لقر  أ يلىأصواتا يتع

الرجال، أصواتا ةدأت تعلو وتعلو ةخارو  موكاب الملاك مان القصار وهاو مانكس الارأس وتغارر 

 .أمر تسلق  القصر" اةن الكماشة"لوايره  اخر  الملك المشلوه من البواةة تايك. الدمو  عقنقه

خاا  موقعااك فااي الحماارا عقاةًااا علااى خرايااا اذهااب أل"همااس اةاان كماشااة للقائااد العسااكري ل سااباء 

يتقاادمر   ،وفااي تلااك اللحظااة المعتمااة ماان التااايي  تاادفقت جحافاال ماان ال ااقم الصاالقبي". العاارر

الموكب الملكي الستاله البالن، وقد أصبحت ملًكا لر  لقرف  الملك العلا  الصالقبي، ويرتا  ال اقم 

فما كاء منرما إال أء يكعاا شاكرا للارر رناى  ،للملك فريايدو والملكة إيزاةقال –قشتالة  –قشتالة "

ال مق  يشقد النصر على اوساله على عزف الموسققى الملكقة لقر  الصاوت أيحااي المكااء وفاي 

هاا ه المفاااتقح هااي األخقاارة ماان "هاا ه األثناااي قااده الملااك عبااد   مفاااتقح للملااك فرياياادو قااائال لااه 

خنااا وشخصاانا وتلااك إيانة   فخاا ها ةرأفتااك إمبراطوييااة العاارر فااي إساابايقا فقرااا م ااديا وتايي

سل  الملك المفاتقح للملكة إلقزاةقث التي سلمترا ةدويها لحاك  المدينة الفايس المخلص ". المعرونة

وهك ا خر  الملك ال ي كتب علقه   أء يكاوء شاققا والا ي تنبا  لاه العرافاوء ةشاله " ني تنديال"

 ، تقح ررياطاة ك ياه يسال  لرا  مفااتقح ةقتاهاسال  لرا  مفا .عرده وأء ملك األيدلس ساق هب علاى ياده

كا  ! كا  مان يوح أاهقات ةساببه! يسي وقترا أيه ة لك يقيي على ماضي ومستقبل مملكة ةحالراا

 !!وك  من المدء ةاتت خالقة على عروشرا أييا ةسببه!! من ةقوت خرةت ةسببه

توشاحت النسااي ". تصانه كالرجاال اةك كالنساي على ملاك لا "فنررته أمه  ، وقد وق  ةعدها يبكي

اتى الزيتاوء  ،ةالسوان ول  تعد تسم  الموشحات األيدلسقة في البقوت الخرةة يعد أء كايت عامرة

 . ه ا الموس  هش رل  يررح على 
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 ،ايتبه على صوت اوذاعة الداخلقة ةالرائرة وهي تعلن أء الوقت اآلء هو الحانياة عشارة صابااا

وةحارص وضا   ،أرلا الكتار كمان يغلاا ةاار الازمن. تحت الصفر 01  نيجة الحراية ةالخاي

الادولي وعنادما ها  ةمغاانية " يوايناي"أيرى إجرايات الوصاول ةمرااي . كنزه الثمقن في اققبته

المكاء استقبلته يياح شديدة ةنت  من الثلج ف اك  ل  الشال الصوفي على يقبته وايتادى قفاااتاه 

 .من الفرو

 :تحدث الررف اآلخر ،فتح الخا ،بهاهتز الرات  في جق

المفتاااح أساافل مرفاا ة الحريااا  ،الراااةا الثااايي 29ةنايااة  8المدينااة القديمااة شاااي   -

 .ةالراةا ال ي تقرن ةه

 .أخبر سائا التاكسي ةوجرته. ايغلا الخا

على مرمى البصر كايت الثلو  تغري قم  البرو  في المدينة المحتشدة ةالكناائس واألةارا  اتاى 

 :ح من جمال المشردإيه صا

 وما كل تلك األةرا ه! ما أجمل المشرد ،يا   -

شعر ة يه ال يرققرا فخلا   ،أجاةه السائا ال ي كاء يفتح جراا التدف ة في السقاية على نيجة عالقة

 :معرفه وقفاااته وقلنسوة يأسه

 .إيرا مدينة المائة ةر  سقدي -

مراااةا  للمدينااة سااحر خاااص و. ي العمااايةقديمااة وةنقاات علااى الرااراا القااوطي فااكاياات  المبااايي 

واألها  مان ذلاك أيراا رقار فائقاة  ، فشعر أيرا متواط ة معاه في المدء القديمة والتاييخقة  لمزاجه 

 .الترتقب وه ه المزايا هزمت ضققه من الثلج ال ي ينرمر نوء توق 

عشار جسارا ةالتمااه ويرةا ةقن ضفتقه خمسة " فلتافا"تخترر ال سوي يرر كاء المنظر ةديًعا اقًا 

األشا اي  ،والكمال على مسافات متقايةة ومن تحترا كايت المقااه مت مادة والاثلج يكساو كال شايي

 .المقاعد الخشبقةو  ، أسواي ال سوي ،على جايبي الرريا

عر  ةه السائا في طريا ،خار لقا هب ةاه للمديناة القديماة وفاي ها ا الحاي القادي  كايات الشاويا  

معتا يا ة ياه ال يسامح . أشاي السائا لرريا يقاونه للمكااء الا ي يرياده. يجةالبقوت متد ومنحدية 

فشاوايعرا ضااققة لحااد أيرااا ال تسامح ةمااروي السااقايات ومبايقرااا " أولااد سااقتي"للساقايات ةاادخول 

القديمااة معرضااة للرااده فااي اااال مااروي سااقاية مساارعة فالبلاادة مديجااة تحاات منرقااة القويسااكو 

ايات ناخال قمات أهمرا هو عاده ماروي الساقظمة على ةعض التعللألعمال األثرية وقد شدنت المن

 .المدينة القديمة

النزول في منتص  الرريا ةالرر  من ال لقد ال ي يحقا ةه من كل  إلىل  يت مر إيان الضررايه 

شواي  المدينة القديمة اليققة والبقوت ةتصمقمرا المعمايي وأةواةرا الخشبقة . جايب وثقل اققبته

 .ةفعل الزمن كل ه ه األشقاي أررته ةالسقر على قدمقه لقكتش  المكاء ويتمت  ةهالمتشققة 



 

ةالطراا كماا لاو أياه منا  وضا  لا  يحادث أء رقار أو وكاء الردوي يع  الشواي  المبلرة ةالباالات 

كصمت الماوتى ال يقرعاه ساوى صاوت خرواتاه علاى  اتبدو المدينة مر وية والصمت كثقفً . جدن

. ةتبغه ال ي أشعله ورقر عاةل إء كاء يسقر في االت ااه الصاحقح أه ال استمتعً كاء يسقر م ،ال لقد

التقى سقدة ع واا ترتدي كل ما طالته يدها من خزاية مالةسرا تقوه ةكشا الثلج مان أمااه واجراة 

فاي البادي لا  تسامعه  ،راا الرجالقت ملته ةح ي ث  اقترر منرا يسا لرا عان البناياة التاي نلاه عل ،ةقترا

تحدثت ةالروسقة ةما يعناي أيراا ال تفرا   ، وال ي يغري أذيقرا الشال الصوفي قلقاًل   ف ااات اجقدً 

ياف ة اجاجقة ةالدوي العلوي وهي تفتح وترل سم  أايز  ، شكرها وعندما ه  ةالميي ، ما يقوله

را شااكرا لوح ل ، ةلغة اي لقزية وأشايت له ةات اه المكاءال ي يريده على العنواء نلته منرا امرأة 

 .فاةتسمت له
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ي تما  ااول  اصاغقرً  تا كر عنادما كااء طفااًل  ، التر  البقتزا على ع ال كعانتاه فاي تنااول الرعااه

القوه ل  يعد هناك أاد لقنبره أء . المائدة م  أسرته فترلب منه أمه أء يميغ الرعاه جقدا قبل ةلعه

 .يتوق  عن ه ه العانة السق ة

ترى ماذا ستكوء ينة فعلرا فقماا يفعلاه  ،ييايقرا م رن ةلعه الرعاه نوء أء يميغه جقدا أمه كاء

 ةحقاته اآلءه

كعانته نائما عندما يسافر في مرمة ينتظر أمر العمل ورالبا ما يعرف تفاصقله قبل الموعد المحدن 

ة يزويها للمرة ةقومقن على األكثر اتى يملك فرصة تدةر أمره وخاصة إذا كايت العملقة في مدين

شاوايعرا وأاقتراا ولا لك جاايت كراهقتاه للمادء الواساعة  ،األولاى ال يعارف ماداخلرا ومخايجراا

متعرجة متداخلة الأما المدء القديمة  ،واضح للعقاء ، األيققة وفائقة النظاه أليه يشعر ة يه مكشوف

 .االختفاي فقرا قهيصبح من السرل عل ، الررقاتمتقاطعة األاقة و

الشاي  وترك اوشاايات  إلىفي ساعة معصمه عندما ايتدى مالةسه ويزل  الساةعة صبااً اكايت 

ف خا  يتبعراا اتاى وجاد يفساه  ،المعلقة لمخاي  المدينة القديمة هي التي تقونه وتدله علاى الررياا

 . في الشاي  الرئقسي

وضا  العملاة  و هوياي ةاةراا  رلااأاكا   لققاوه ةاالتصاال ،  كاةقنة هاات  عمومقاة نخال ل نخل و

 :ضغا الرق  جايه صوت الرجل ال ي أعراه العنواءالنقدية و

 .ردا في الحانية عشرة لررا في المقرى الم اوي لمحرة المترو -

يفاا  ياقااة معرفااه وأاكاا  لاا  الشااال الصااوفي اااول عنقااه وقااري أء يتااريض ، أرلااا السااماعة 

م  لمقروعتااه المحببااة وضاا  سااماعات مشااغل الموسااققى ة ذيقااه واساات ، ويكتشاا  المكاااء اولااه

فقد كايت تخلا ةاه  ، ه ه المقروعة التي تصحبه أينما جاي أو ذهب ، لفالفقدي" الفصول األيةعة"

ال ي يارةا ماا " كايل"جسر  إلىوصل . االة من االيتقاح واالطم ناء كاء في ااجة إلقرما نوما

ويعد ال سار األشارر مان ةاقن  ، تحت قلعة ةرا " ةالماالسترايا"ةقن السااة القديمة واألولد سقتي 

اتاى تتااح لرا   االخمسة عشر جسرا في التشقك وفي العال  كله ويزويه الماليقن من السقاح سانويً 

القديساقن  االتماثقل التي تحقره من ال رتقن وتشكل ما يسمي ةرري ،يؤية ه ا المشرد البايويامي

مان فوقاه ف صابح كممشاى  خاصاة أياه يحظار علاى الساقايات الماروي ، جعلت منه متح  مفتوح

 .يائ  اتى وإء كاء في مثل ه ا الرقس ال لقدي

 يظر ألعلى وشعر ةمدى ضآلته ،قلعة ةرا  ةمواجرة ما ايترى من ال سر وجد يفسه يق  عند

 .امامرا 

كايت القلعة ة ةراجرا العالقة تمتلك مختل  أيوا  الفنوء المعمايياة والزخاايف المتنوعاة مشاردها 

ل  يسعفه اظاه ةادخولرا فقاد كااء موعاد ايايتراا قاد . قممرا كمشرد في فقل  مرعبوالثلو  تعتلي 



 

"للوينسقسالس سكوير"لل يتريض اتى وصل  ،ايترى
(1)
كاء مزناما وناف ا  ،نخل أاد المقاهي 

اختاي له طاولة ةعقدة عن فيول األعقن وطلاب مشاروةا مان الالتقاه السااخن اتاى نوء أء يرفا  

ةمتاةعااة أااداث العااال  مان جرااااه  كااء مشاغواًل  ، حساناي وهااي تادوء طلبااهيظاره لرؤياة النانلااة ال

 :وعندما جايته ةالمشرور اةتسمت له قائلة ةدالل مصرن  ، اللواي

 ل عن البناية التاسعة أمسه ألست أيت من كنت تس -

وفاي يفاس الوقات لا  يكان مان عاناتاه إقاماة عالقاات أثنااي  ، ساتراعته أء ينفاي أياه هاوةا ل  يكن 

لا لك ين . كايت ه ه العالقات اتى وإء كايات م ارن تحقاة الصاباح اأيً  التى توكل إلقه ،  مرماتال

 :علىرا ةاقتيار لعلرا تفر  أيه ال يريد الحديث

 !يةما -

 .مالمحك ولكنتك ممقزة ،أيا مت كدة من ذلك" أيت"هو ! كق  يةماه -

 هل أيت إيراليه-

رصات علاى اولمااه ةابعض مفرناتراا لتفقادها كايت تتحدث ةيي لقزي يكقكة ومن الواضح أيراا ا

وملكاد أء معظمرا  ال  ،ةعملرا كنانلة وفي ه ا المكاء ال ي يزويه السقاح من شتى ةلاداء األيض

 .يتقنوء اللغة الروسقة

الكثقاروء لا  يشاكوا فاي أياه عرةاي لقققانر  أء . لكثرة ما شك الابعض فاي أياه إيراالي؛ اعتاان ذلاك

ةبشارته . ما اال ال يرتدي سوى ال لبار ويمتري ياقته في الصاحرايالعرةي هو ه ا الرجل ال ي 

 .البرويزية وعقنقه العسلقتقن وقوامه الفاي  وك يه فايس يومايي قدي  كايوا يخمنوء أيه إيرالي

 . يع  -

 اةالرر  من كل جوااات السفر المزوية التي يمتلكرا وتعلان ايتماايه لبلاداء متعادنة فيياه كااء نوًما

يةما أليرا البلد التي يقق  فقرا ونيس وعااش ةراا وأيياا  ،له ائه لفريسا ويعتبرها وطنً يشعر ةايتما

أابرا كثقرا وإء كايت هناك مساقا للريوس فرناك أييا مساقا للقلور وكايت فريسا هي مساقا 

 .قلبه

وكايات علاى ثقاة ةا لك  ،كايت أيثى جمقلة ومثقرة ال يسترق  يجل أيا كاء أء يغض الررف عنرا

كاء يالاظرا وهي تاركض ةنشااط . منرا أيه سقغقر من يأيه وسقالاقرا   ا تركته وذهبت يققنً ولر

ةقوامرا الممشور وجويلترا القصقرة اليققة التاي  اتلبي طلبات الزةائن ال ين أرلبر  يعرفويرا جقدً 

 :أشاي ةقده لرلب الحسار ف ايت له ةه. تظرر يكبتقرا وترس  ملخرترا الممتل ة

 .اوقت مبكرً ما اال ال -

 .اتعونت النوه ةاكرً  -
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 .سياحية منطقة 



 

فالثلو  ال تغري السقاح ةالم يي في مثال ها ا الوقات مان  ،ملكد وجونك هنا للعمل -

 .العاه

عندما عانت ةباقي الحسار ل  ت ده . ايفرجت شفتاه عن اةتسامه يار ةرا عن إجاةة ل  يكن لق قبرا

تعاونت علاى ذلاك مان ةعاض . تقنيزيد على اسار ما ااتساه مار  ول  تصدر أيه ترك لرا ةقشقشً 

الزةائن كمحاولة إررائرا ةثرائر  الفاام وقامة عالقة معرا ولكن ه ا الرجل ما أمره اتى إيه لا  

 !يحاول أء ي قب عن سلالرا

ه فقاري االكتفااي ةرا ا القادي مان الت اول ويجا  قاعندما خر  كاء الرقس أشد ةارونة مماا كااء عل

أي شيي  ، ر في محرات التلقفزيوء يبحث عن شيي يشاهدهجلس يدي. أنياجه ةمصاابة موسققاه

ولكنااه تاا كر ف اااية أماار الكتااار فقاااه وفتحااه لعاال أاداثااه  ،لققيااي ةااه علااى ةاااي الوقاات ويتاةتااه

 .الساخنة تقيي على ملل الوقت وةرونة الرقس



 

 الفصل الراة 

 :ادثني جدي

 :وهو ييحك ةسخرية تتكل على الحزء

أذيااي ويفاا  البااور فااور ةاار  الحراسااة عنااد وضاا  مااا اال قاار  الربااول ياادوي فااي  -

اتى وقات تسالق  المفتااح كااء الكثقار مان . الفيي ويف  ياية القديس ياقب الصلقب

أهلنا يملله  األمل ةوصول اومدانات ومعرا يصر   من مصار والمغارر وتركقاا 

حكا  لمساعدة الملك عبد  ، ه ا ال ي تناارت األطراف علقه ماا ةاقن مان ايتخباه لل

من ايتخبه كاء يرى فقاه أياه شاار عاانل ويكفاي ماا أصاار الابالن مان . ومن يفيه

اك  أةقه ه ا الرجل الرره الغاير في مل اته، ولكنه هاا هاو اآلء يقا  ةخناو  لقسال  

 للقا مفتاح الكراي، هل كاء يعي وقترا ما يفعلهه

هاا، طرقاتراا وشاوايعرا، يائحة جوهاا، ساقر يرر. وةيعالي الصلقب الفيي تغقرت معال  المدينة

تحاول لما ار ،خار أكثار ماراية، اتاى مقااه يناةقعراا الع ةاة ةاتات ماساخة لا  تعاد سام  كل ماا ةراا 

"الزمباارا"صااوت الناااي فااي اللقااالي المقماارة، وال تشاااهد الفتقاااء وهاا  يرقصااوء يقصااة 
(1 )

تحاات 

ح مريار عنادما علمناا عرائم العنب، ل  يكن أل  التسلق  فقا هو ال ي يحر قلوةنا، فرناك أييا جر

ةاا  تاييخاا طاويال ةاثمن ةخاس ! أء أةا عبد   قد ةاعنا لملك إسبايقا، لقاد ةاا  ملكاه وملاك أجادانه

ثالثقن أل  جنقه قشتالي وضماء لحقه في القصوي والممتلكات ة ال يمسرا أاد، وقترا شعريا ة يناا 

صارا ورقارا اسامقرما ألساماي قرق  من الغن  تا  ةقعاه، ساعد ويصار ولادا السالراء أةاي الحسان تن

إفري قة الواير أةو كماشة ال ي سال  مفتااح المديناة وكااء شااهدا علاى ةقعراا تنصار أيياا ونخال 

 .سلك الرهبنة وكل ذلك ادث في وقت قصقر

مان  اث  كاء اصاي مالقة ةعاد ذلاك وساقوطرا ةعاد لقاال طويلاة مان اليارر المارو  األكثار يعبًا

شارد الصالباء التاي تا  وضاعرا أعلاى المسااجد وفاور المنااال صوت المداف  الا ي يصا  اآلذاء م

 .والقال 

كنت أيظر اولي فك ء ثمايقة قروء ةالتماه والكمال قد محقت تماما، وك ء شق ا ل  يكان هناا يوماا، 

اية هناا يوماا واوسااله لا  ترفا  يايتاه هناا ياوك ء طاير ةن ايان ما رزا يوماا، وكا ء لا  تقا  ا

 .يع  ك ينا ل  يكن يوما. م رن ال  يوما، وك ء كل ذلك كاء

وةالرر  من ذلك فر ه األيض التي امل ثراها يفات أجداني األول والثايي والثالث والعاشر هي 

 .ةاليروية أيضي التي أيسب إلقرا مرما ادث ومرما كاء
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 .هي رقصة أندلسية قديمة 



 

 الفصل الخامس

سارعة م هلاة، كنت في سنواتي األولى وكاء أةي يعاي تماماا المصاقر الا ي تساقر إلقاه الابالن فاي 

كاء يعقد القات الدين والعل  كال ياوه . ل لك أجرد يفسه ةتعلقمي اللغة العرةقة وافظ القر،ء الكري 

لعدة ساعات، الديس تلو اآلخر كمان يخشاى أء ينساى النااس لغاتر  ونيانر ، وةاالرر  مان أء كال 

ونينر ، فمن كاء متوق  تمسك العرر أكثر ةلغتر  بدل ةسرعة فائقة فييه على عكس الشيي كاء يت

يار   يحعلى صالته، ومن ل اال يقرأ القر،ء أصبح يقرؤه ومن كاء ال يقق  الصالة أصبح اريصً 

يحااولوء الحفاال علاى نيانر  واماياة أصاولر  العرةقاة كاايوا . م االس الادين أخا  يحيارها ايومً 

يصاارده ويخشااى أء يسااتققظ فااال ي ااده و جمااقاًل   ةشااتى الراارر كماان قيااى لقلتااه وهااو يحلاا  الًماا

ا ضايةقن ةالقواعد القشتالقة عرض الحائا  .ةمراية الواق ، وكل ذلك يحدث سر ً

قتناا لال نائماا ي ةوةرر  االاتالل وقسوته وتقش  الحقاة، فقاد كايات األماوي ةفيال   مقسارة فا

ةساتاء أةاي الا ي ويثاه . ةاألهل واألصدقاي وطلبة العل  وةما ل  وطار من الرعاه اوعامرً  امفتواً 

 .جدي من الكروه في عقن الدم  يدي علقنا كثقرا من الرار والمال الوفقرعن 

يقااة رناااي، ملحااا ةرااا ناي للقااوه لاا  أيااس ةقتنااا أو يوائحااه، كاااء يتكااوء ماان صااالة تفااتح علااى اد

وكاااء هناااك . لليااقوف ومرااب  واساا  واماااه أيدلسااي، وفااي الراااةا العلااوي كاياات راارف النااوه

 .كل ما اان عن ااجة البقت سرنار ةمسااة الداي تخزء أمي فقه

أجلس . تستقبل جدتي صباارا ةيشعال البخوي ث  ت لس لتخبز فقمتلل المنزل ةرائحة الخبز الشرقة

 .ة وايها في موس  اصان التقن والزيتوء

لعااه  اصان  مناه خزينًاث  ي لب ل دتي ماا تبقاى مناه لت ،ي م  أةي اصان ةستايه ويبق  منه ما يبق 

المبلرااة ةالرخاااه ت لااس تتااراص اولرااا أوايااي الاازي  ةقنمااا النااافوية ماان كاماال، وفااي الحديقااة 

الفسقفساي المزيكم تنثر مايها في أيحاي المكاء وةكل همة ويشاط تدر ابات الزيتوء ةالح ر ث  

تنقله لوعاي كبقر وتسكب الماي المغلي فوقه ثا  تع ناه وتنققاه مان البا وي وتررساه ةقاديرا وعنادما 

على وجه اوياي تفصله وتخزيه في ال راي، كنت ألمحرا وهي ساعقدة لققامراا  ايصبح الزيت عائمً 

تسااتمت  وقترااا ةقااص ذكرياترااا علااى تلااك ، ةراا ا العماال الاا ي يعااون ةرااا لساانوات طويلااة للااوياي 

طويلة نوء كلل أو ملل، تررس وتع ان فاي  اال كريات التي ت لب لرا السعانة وت علرا ت لس أيامً 

يته ث  تنتبه للتقن فتقوه ةسلقه وصان  المرةاى مناه والبااقي تقاوه ةت فقفاه الزيتوء اتى تستخلص ا

ول  تنس أييا أء تصن  منه الشرار المحلى المساكر وتحاتفظ لناا ةالقلقال مناه ةقنماا تاوا  البااقي 

 .على األهل وال قراء

ا وقد وضعت طعاه الفراوي ةالحديقاة يلمنا في الصبااات الداف ة أطل من شرفة ررفتي ألجد أمي

أةي للصالة ث  ي لس لنفرر وةعدها ينرلا كل منا في طريقاه،يعمل أخاي األكبار فاي محال أقمشاة 

مار فقاه جناون  اتاى جااي القاوه الا ي.واآلخر يساعد عمي في ت ايتاه ةالعرااية ةادكاكقن البقاااين

الزوجااء فريايادو الثاايي، "قشتالة في ااوايي ررياطاة وأاقتراا يعلناوء أء الملكاقن الكااثولقكققن 

أمرا ةالتنصقر اوجبايي لكافة األهالي وعلى مان يارفض التنصاقر تارك الابالن " وإيزاةقال األولى

 !اواأله  من ذلك يمن  الحديث ةاللغة العرةقة منعا ةاتً 

 !ما معنى ه ا الكالهه: س لتني جدتي ةصوت واهن



 

ر،ء، ال كتاةاة وال ال كااله ةلغاة القا. معناه أيه ل  تعد هناك أياة هوياة عرةقاة وأء مصاقرها لل حاق 

المالةااس العرةقااة سااوف تمحااى ماان الوجااون وتحاال محلرااا . قااراية ةرااا، ال إقامااة لشااعائر إسااالمقة

 .المسقحقة إلىالموالقد ال دن سوف يحولوء نيايتر  . المالةس اوفري قة

يصدر أةي ول  يصدر أاد، فتلك القوايقن لشدترا ورراةترا كايت أقرر ليرر في ةانج األمر ل  

لخقال منه للحقققة، وفي اللقل اجتم  أصدقاي أةي، كاء يظرار علاقر  الحازء الشاديد، ةعيار  من ا

قري ةقا  أمالكاه والراقال، والابعض اآلخار ومانر  أةاي قاريوا البقااي فلان يتركاوا ةلاده  إال جثثاا 

 :قال أةي ةيصراي. هامدة

ي ااري  ومرمااا أيرمنااا اكاااه الاابالن علااى تغققرهويتنااا فالااده الاا ي الاان يرااال أةاادً  -

 !ة جسانيا هو نه عرةي فرل ةاستراعتر  تغققر نمائنا

 نجاادتي ةساانواترا الساابعقن جلساات تحاات الكرمااة ترفاا  ياادها ةالاادعاي علااى ماان وضاا  تلااك القااوايق

 .الظالمة وعلى الملك الخائن ال ي سلمر  لر ا المصقر، وأمي أخ ت تبكي وأةي ل  يغانيه ذهوله

هي تلك القرايات وصرامترا تقيي علاى  ياطة وهايال جدي من  امن متحسرا على ضقا  رر

قلب جدتي اليعق  فمان وقتراا وهاي ياقادة طريحاة الفاراش، يفيات ةشادة الا هار للتعمقاد فاي 

قشتالقوء ولكن عندما طرر ةاةنا صباح ذلك القوه جنون . أموت وال أذهب للتنصر: الكنقسة وقالت

ساقويا كالعبقد للكنقسة لنتعماد، وقتراا لا  ةمالةسر  رريبة الشكل وةخوذات اديدية فور ييوسر  و

تكن تملك خقايا ة ء ترفض أليه فاي االاة يفيارا ساقتحت  علقراا أء تتارك الابالن وتركاب سافقنة 

ت خ ها لفاس أو وهراء أو اتاى ةاالن الاوار الاوار، وجادتي التاي لا  تغااني نايهاا إال فاي األعقاان 

مكايرا أةدا، ل لك ذهبات هاي وأماي ويسااي  ل  تكن لتبرح على قبوي الراالقن للوض  سع  النخق

لقعمادهن ةساكب ةعاض مان المااي المقاروي علقاه ،ياات مان الحاية للكنقسة، وقفان ةاقن يادي القاس 

اوي قل على ييوسرن وهو يتمت  ةكلمات رريبة على ،ذايرن كن يقفن ةاقن يدياه ال ااول لران وال 

للان ضافائرهن ووضاعن ييوسارن وعند عونترن للبقت ا. قوة والصمت وال هول ي ثماء علقرن

 .تحت صنبوي المقاه واالة ،ثاي الماي ال ي ت  تعمقدهن ةه، كن يفركن في شعويهن لتررقرها

مساي ذلك القوه يقدت جدتي على فراشرا، تملكترا امى شديدة فايقات ةراا الحقااة ةعاد ثاالث لقاال 

قن قمنا ةتغسقلرا وتكفقنرا من تنصقرها ماتت وهي تتمت  ةصوت واهن ةآيات من القر،ء وةالشرانت

ا ث  نفناها  .على الرريقة اوسالمقة وأقمنا علقرا صالة ال نااة سر ً

أت كر أيه في ذلك القوه البعقد ال ي ذهبنا فقه للكنقسة للتنصر يجعنا ة سمائنا ال ديدة الغريبة علقنا 

اا فقاد وه ا اسمرا وهي ما االت صبقة وعنادما أصابحت " رزالة"وعلى ،ذاينا، ف دتي  اوجاة وأم ً

تبادل . يسبة الةنرا البكر أامد كما هاي عاانات العارر منا  ال اهلقاة" أه أامد"تبدل لقرلقوا علقرا 

أت كر يومرا كقا  ! كق  ةاهلل علقر  يرلقوء على جدتي نوياه"! نويا"ل" أه أامد"اس  جدتي من 

ي جادتي وهاي تقاول من ةقن كل ه ا الحزء أطلت علقناا االةتساامة والياحكات عنادما ناعبات أما

ويظرياا كلناا لن اد نوياا امارأة فاي السابعقن يةقًعاا تتادثر ةكال ماا " هقا لتناول الرعاه يا نوياا: "لرا

استراعت يدها أء تتناوله من خزاية مالةسرا وأاكمات يةاا المناديل مان قمااش الادموي األةاقض 

ا االسا  الا ي ها  كل منا كاء يحااول يراا اسامه ال دياد وافظاه. فور يأسرا وتتكل على عكااها

أال تنرا ةغقره عند سلالك عنه، وهو ال ي سقدوء في أوياقاك الرسامقة، ك أصبح لك ويتحت  علق



 

أسماؤيا ترلا علقنا من  القوه األول لنا في ه ه الحقاة فنكبر وقد افظناهاا عان . إيه هويتك ال ديدة

الا ي نوء " أيرويقاو"عناى لرر قلب والقوه ها قد أصبحنا ة سماي جديدة ال تمت لنا ةصالة، فماا م

كااء كال ماا ! وكق  وأيا خالد وف  ة وقد أصابحت أيرويقاوه! لي في خاية االس  ةالوثققة ال ديدةه

كل الحروف العرةقة ومعايقرا التي أابرا؛ فقه خاي الخلون، واستقامة األلا  ولكان ها ا " خالد"في 

 !األيرويقو ماذا يعنيه

سمه كرفل صغقر تعل  الكاله للتو ويحااول يراا كلماة ماا كل منا في ذلك القوه كاء يحاول يرا ا

فكق  تكاوء فاطماة وةاقن ياوه ولقلاة تصابح " لويزة"أختي فاطمة أطلقوا علقرا . جديدة وقد سمعرا

لقنا ف مقعنا يعلا  أياه أمار صاويي م ارن كتاةاة علاى تبديل الدياية أمًرا أخ  وقًعا ع كاء! لويزةه

 تي معنااا، لاا لك أصاابح ماان المعتاان عناادما تساا ل أاااًدا ماان وير إيماا االساا  فرااو الاا ي سااق هب ويا

المتنصرين ال دن عن اسمه فييه في البدي يخبرك ةاسمه الحقققي ث  ةعد ذلك يعت ي ويخبرك ةاسمه 

 .إء ل  يكن يسوه فقد تناسوه. النصرايي هل هناك من أاد ينسى اسمهه يع  مسلمو األيدلس

عرةقًا كما يقول أةي فيء الحقاة ل  تعد ك لك، جمق  السنن  إء كاء الده. ث  م  الوقت تبدل كل شيي

النبوية التي عاش علقرا أجداني أصبحت جرًما يعاقب علقه لقست فقا إقاماة الفاروض اوساالمقة 

ولكن الرقوس التي اعتان المسلموء هنا في األيدلس ممايساترا، اساترال  هاالل يميااء وهاالل 

ختاء ال كوي، اتى الكفوف المخيبة ةالحناي كال ذلاك . الدف العقد، ااتفاالت العرائس على أيغاه

معاقبة فاعله والز  ةه في الس ن، فكق  الحال ة ةي الا ي لا  يتاواء   إلىأصبح جرًما كبقًرا يلني 

يعاا  لقااد ي حااوا فااي إرااالر . عاان ممايسااة نيوس الاادين والفقااه ةاال اانه ذلااك تصاامقًما وإصااراًيا

خشى أةي على األجقال القانمة وكاء . لمسلمقن من إقامة الصالةالمساجد ولكن ل  يفلحوا في من  ا

على يقاقن ةا ء تلاك القاوايقن الصاايمة امنًاا وياي ،خار ساترمس الادين اوساالمي وساتندثر اللغاة 

جعال أةاي مان سارنار ةمنزلناا قاعاة . العرةقة؛ ل لك فكر في أء يلني يسالته آلخر يوه في اقاته

ى ء لمنزلناا مخرجااء أاادهما يفاتح علاكاا. ين وإقامة صالة ال معةلتعلق  اللغة ونيوس العل  والد

أااد األاقاة الياققة ومان ها ا الباار كايات الرلباة مان  الشاي  الرئقسي واآلخر جايبي يفتح علاى

الرجال والشبار ةمختل  األعماي يتوافدوء لتحصاقل العلا  والادين والمكااء يتكادس ةرا  ويياقا 

 .علقر  لحد أيه ال موض  لقده

هاا قاد عاان نوء اساترال  . جاي يمياء على ع ل، جاي لقثقار ةناا مزياًدا مان الحازء واألساىث  

هالله ونوء تعلقا ايناته، نوء أء تمتلل الدكاكقن ةما لا  وطاار ولكان لا  يساتر  أااد منعناا مان 

كااء السارنار يعاج ةالمصالقن . صقامه وصالته ةل كنا أكثار ارًصاا علقرماا مان أي وقات مياى

تلو اآلخر ويدخلوء نوء أء يلمحر  أاد اتاى أماي كايات تساتقبل النساوة مان أهاالي ي توء الوااد 

الحي تعل  معلومات نينقة ال ة س ةراا، كافقاة لت قاب ةراا عان أسا لترن النساائقة المتعلقاة ةالررااية 

اقايًا كايت تسترسل في الحديث وتحكي لرن ماا سامعته مان أةاي عان اوجاات ويسااي أوالغسل، و

! فاي ها ا العااه أذكار أيناي لا  أخاقا جلباةًاا جدياًدا للعقاد، وماا يفعاهه".  علقه وسل صلي  "النبي 

فالعقد ال ي كنت أابه كثقًرا وأيتظره ألينن تكبقراته وأخرو ةزهو في جلباةي ال ديد وأساقر جنبًاا 

جنب م  والدي يسابقنا أخاواي ةخرواترماا الساريعة لا  يكان مان فائادة لاه؛ فالصاالة قاد منعات  إلى

عايًا في ال ل منعوا المالةس العرةقة أيًيا، اتى إيه كاء يز  في الس ن أي خقاط يحقكراا ةعاد وإم

 .أء يع ر ةشدة



 

لقد أطلا علقنا اس  المويسكققن ويعني المتنصرين ال دن، وتحت ه ا االس  عادة شاروط ال يمكان 

امله كالخناجر والسقوف  مخالفترا، منرا أيه ال يحا لنا ةق  ممتلكاتنا وال يحا لنا امتالك سالح أو

وال يحااا لنااا اويث علااى الرريقااة اوسااالمقة وال يحااا لنااا اقتناااي كتااب عرةقااة، وي ااب تساالق  مااا 

ةحواتنا منرا لر ، وال يحا لنا ةعد ترك البالن أء يعون لرا مرة أخرى وإال فسقكوء مصقريا البق  

 .علقنا تنفق ها قائمة طويلة من المحظويات والممنوعات وكاء. في األسوار كعبقد

إيرا ملكتنا المعتوهاة والتاي شاا  أمار جنويراا فاي " خوايا اللوكا"إيرا قوايقن الملكة  -

 .أيحاي البالن وقد ويثت العته عن جدترا أه الملكة إيزاةقال

 .هك ا كايوا يتحدثوء
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ااد يعلا  ةمكااء وجاونه كان هنااك ألا  يكان ينتظار أااًدا ةال لا  ي .جرس الباار علىكعانته ايتفض 

 اا ي لا لك فكار أال كاء نائًما علاى. ه التعلقمات ول  يتوق  ايايته قاالشخص ال ي يعري ل سوى

 :ح ةالخاي  قائاًل قيفتح البار ولكن إلحاح ال رس والصوت األيثوي ال ي يص

 .فتح يايجل أعرف أيك هناا -

اجقة لق د خقال المرأة التاي يظر من خل  الشراعة الزج ،يحدث ةالخاي  ما اضرر لق هب لقرى

، يةما ل  تتيح مالمحرا ولكنه صوترا كما يعرفاه لسكن والتي تعمل يانلة في المقرىت اويه في ا

اساتغرر مان مرويهاا علقاه فاي ها ا . مماو  والمنفاوش فاي جمقا  االت اهااتوشعرها األامار ال

أياه فاي مالمحراا ةعاض مان ، إال مثقاًرا التساتره مالةسارا الكاشافة التوققت، إء كايات تملاك جساًدا

 ىماااه إلحاارااا لاا  يكاان علقااه سااوأو. فتقااات اللقاال والنااانالت الرخقصااات الوقاااي، يفصاالرا عاان

 .الرضو  لرا

 .سفة واعاجك، -

يظرر صديه العريض ال ي يكسوه الشاعر  ء، كاتت مل جسده من تحت الرور المفتوحقالترا وهي 

 :ك ةقديرا ةعض األموال وتشقر له ةرا قائلةتمس .وعيالته المفتولة ولوء ةشرته المائل للسمرة

 .لقد ذهبت قبل أء ت خ  ةاقي المال -

 .ااتفظي ةرا لنفسك .ناعي لكل ذلك ال -

 .ثرا وهو يق  من خل  البار ال ي فتحه ةموايةةاد

 ألن تدعويي للدخوله -

ةاقن  اكاء يتاةعرا وهو م .فقد أااات البار ونخلت ،وفي الحقققة هي ل  تنتظر أء يدعوها للدخول

 .االستغرار وااليتقار من تصرفرا

خرجت علبة ةقارة وفتحتراا وأخا ت فاي أ. لتفتح الثالجة وتكتش  محتوياترا ذهبت مباشرة للمرب 

 .ااتسائرا وهي تت ول ةنظرها في أيحاي المنزل ث  خلعت معرفرا

 ..اء هو يت مل كل ما تفعله في صمتةقنما ك

 هل ستقيي اللقل ةروله وأيت تت ملنيه -

 .أستوعب تصرفاتك أء ييني أااول اع -

 هل تراها رريبة مثاًله! ةرا تصرفاتي  وما -



 

  .ةعض الشيي -

 .من أء أت اهلرا ايت أقوىوسامتك ك -

 !لديجة أء تقتحمي منزلي في منتص  اللقله -

 :صاات قائلة

 ه ا ال ي تقولهه ما! أقتح  منزلكه -

اك ةالخاااي  تلااك الرريقااة التااي طرقاات ةرااا البااار وصااقا إذء ماااذا ترلقااقن علااى -

 ء أنعوكهأونخولك نوء 

 :األييكة علىخلعت ا ايها وفرنت جسدها 

 هو اسمكه ، أيجوك أخبريي ماتزن من تعبي ال! ك  أيا متعبة ،يا أهلل -

 وفق  يعنقك اسميه -

 :وهي تقوه ةنص  جسدها وةسخرية

 .، أل  تسم  ةرا مسبقًاتلك الخروة األولى في التعايف تبانل األسماي -

 .للتعايف هناك طرر أخرى. مك أو أخبرك ةاسميأعرف اس يعنقني أء ال -

 شفتقرا في قبلاة قصاقرة ةقده وقبض على علقرا ويفعراقاه من مقعده وذهب لألييكة التي تتمدن  ث 

 :وك يما ت كر أء يخبرها شق ًا فترك شفتقرا قائاًل 

ي الا ي ةالقاد يعنقناي أء أعارف اسامرا في الواف  عندما يتعلا األمر ةامرأة جمقلة ال -

 .يعنقني أء أختبر طع  وعمر شفتقرا

كايات التازال . ا مثلماا قرةرماا ف ا ة أيًيااشفتقرا ثا  تركرما علىوف  ة اقترر منرا وقد أطبا فمه 

واقعة تحات ساروة قبلتاه م هولاة مان أمرهاا فلا  يحادث مسابقًا وفقماا مار ةراا مان يجاال أء قبلراا 

 : لته ةصوت مترد أاده  مثلما قبلرا وعندما أفاقت من وق  قبلته س

 أي شيي نلتك شفتايه وعلى -

تعااونا م اادًنا ثماارة  قاات اتاىاال لشاافتقك ةعااض الو لقبلتاك ماا ار الفاكرااة ال افااة ماا -

 .الش رة علىييرة 

نخال مًعا في قبلة طويلة ةعدما أخبرها أيرا تحتا  المزيد مان    تكن أفاقت ةعد من وق  قبلته اتىل

قبلة طويلة وساخنة أفيت ةرا لتحاول أء تخل  له الارور  كايت. تعون ييرة من جديد اتىالقبل 

 :ال ي يرتديه ولكنه توق 

 .يا في ااجة للنوهأأيجوك  -



 

 :ايقرعت ةرا ف جاةته ةق س إثر فولت عال   علىالكررةاي  هوتماما كمن تنقر  ة

 ! النا في البداية يحن ةعد يواصل القبالت ما! هايت طبقعي اق ً أهل  -

 .ةعد فعل منفرن ةنفسه لرا ةقبل أو نخل سقدتي القبلة ال -

 .طرقك للتعايف ىإيرا إذء إاد -

 .يةما -

 علاىووضاعت لاه األويار المالقاة  ايتادت اا ايها. من ال ي ةعثره فقراا وةراا بات أخ ت تلمل  ما

 .ء ةر ا القدي من اوثاية، يةما ستكتفي اآلقبلته فقراة ورانيت وهي سعقدة ةما فعلته، المنيد

 .المقرىي س يتظرك رًدا ف  -

وق  الموت رقر مت كد مما إذا كاء هناك شعا  لشمس رد جديادة ساوف  علىهو ال ي يعقم نوًما 

 :عمره ف جاةرا وهو يتمت  ةالعرةقة كما لوأيه يرشو القدي لمنحه يوًما إضافقًا في عمره علىتسر  

 .إء شاي   وإء كاء لنا عمر -

 ماذا قلته -

 .اللقاي إلى.. ترتمي ال .قكعل ال -
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جلاس كعانتاه فاي طاولاة . الا ي وصافه لاه الرجال المقراىوجاد  ،محراة المتارو إلىتوجه مباشرة 

لرار يجال خمساقني ةشاعر  اتاىل  يمر الكثقر من الوقت  .منزوية وطلب لنفسه فن ايًا من القروة

ةعادما يماني يرتدي معرفًا طوياًل من ال لد، تعرف الرجل علقه وذهب يااقتاه مباشارة ثا  جلاس 

 .انل معه تحقة الصباح ةلغة إي لقزية ولكن ةلكنته الروسقةبت

فعال شايي؛ فلا   علاىت ملراا لبرهاة تماًماا كمان تعاون  ،أخر  صوية من معرفة للردف وياولرا له

هل الشخص ال ي ةالصوية وسق  أه قبقحه طويل أمقصقره كل ما يعنقه أيه لقس إمرأة  :يكن يعنقه

 .أو طفاًل 

 .المكاء أسفل الساعة الفلكقة ،ألاد في الحانية عشرة لرًراالعملقة صباح ا -

 والماله -

 .خر ةعد االيتراي من العملقةوالنص  اآل ،كالعانة يص  المبلغ ست ده في اساةك -

 .الراولة وهو يغاني علىخر  من جقبه ت كرة للسفر وضعرا أث  

   .ستغاني للمراي ةعد العملقة مباشرة -

 :وهو يتمت  له ىث  مي

 .عقًدااظا س -

 جقاابماان  أخاارىأي اااظ سااعقد فااي اقتنااص األيواحه أخاار  الصااوية ماارة  .اةتسا  إيااان ةسااخرية

 مالمحاه ةراا.ياقاةنيجة عالقة من الوساامة واأل على ء يجاًل امعرفه الداخلي وأخ  يت مل الردف ك

 !موال لقتخلص منههلقدف  أاده  كل تلك األ ترى ماذا جنى. ةعض من القسوة

الداف  وياي الاتخلص مان الياحقةه فايذا  ما: يرت  ةنقة االيتقاه ال أكثر ل  يس ل أومن  أء ةدأ العمل 

سنصبح وجباة شارقة  أه أجاًل  ه عاجاًل يفسه فما اوث  في ذلككنا جمقعا في النراية سنالقي المصقر 

ا علاقر  وهاو يا تي  ًاعب ملكاد اقااتر  قاد أصابحتفما الماي  لو ع لنا قلقال ةموت هالاليه  للديداء

 !قزيح عنر  ه ا العبيل

ه كااء ىااد العما إلاىيوما الموت ولا  يفكار يوماا ةااليتحااي ولا  يكاره ها ه الحقااة ك من منا ل  يتمن

 .ويفكر هيمشي وهو يدخن تبغ

و ةعاد أيةما لو لا  أخلصاه مان اقاتاه القاوه فساقتوكل ةرا ه المرماة ملاك الماوت راًدا  -

إذء ! يواه في كل الحاالته ألقس ملك الموت هو ال ي يقبض .نقققة ىات ساعة أو

 .كل ما أفعله هو مكتور ومقدي سلفًا .ادأعمل  علىيا ل  أتعد أ



 

ذهاب مباشارة للسااعة الفلكقاة لقعااين الموقا  الا ي سقحصاد مناه يوح ذلاك الرجال الا ي جااي فااي 

يالة سقااقة، ولكن أمر الرالة السقااقة في ذلك التوققت مشكوك فقه يةما هو تمويه عن عملقاة 

له أء يرلاا  تعون أال يحاول أء يعرف الشخصقة التي يقوه ةصقدها كما يحلو .و عن صفقة ماما أ

عمله، ولكن في أاقاء كثقرة تشاي الصدف ويكتش  اقققة الشخصقة التاي تا  قنصارا عنادما  على

تفرن ال رائد صفحاترا لشخصقة القتقل والرريقاة التاي قتال ةراا لقكتشا  أء جمقا  ضاحاياه كاايوا 

 .نيجة عالقة من الفسان علىسقاسققن وت اي سالح ويجال أعمال من ةقن 

 :ينن وقترا في يفسه وةصوت مرتف  .ل لك كاء ضمقره نوًما اليزع ه وال ي ن علقه     

 أءالابعض مناا يساترق   ،البعض منا يملكوء اليمقر الغائب إيه لقس في النحو فقاا -

ةيمكايراا أء  واادها الحقااة ،يوايي ضمقره خل  الكثقر من متاعب الحقااة وقساوترا

واااده قااديك ومااا يرتبااه لااك ماان مصااانفات . تنااز  عنااك ضاامقرك وتتركااك ةدويااه

ل الا كي الا ي ينتظاره مساتقب ىيحولك من ذلاك الفتا أء علىقاني  ،ومفاج ت وف ائ 

ت عال  تلاك التاي ،عملقاات القانص والقتال مبرر لقناص م جوي متخصص في أعتاى

مراًيا وتكراًيا رقر مصدقة الحرفقة الشديدة التاي يفسرا  الشرطة تدوي ةرأسرا اول

ضاحقته مان  علاىفاه مرلقًاا، وفاي الغالاب يقياي يخرال هد يتبعرا القنااص الا ي ال

الرلقة تكوء ميبوطة تماًما، ت تي لترشا في القلب أو  أءمسافات ةعقدة، واألررر 

يعرفوء  الموت في الحال، ويتسايلوء عن أي ثبات أملكهه ه  ال إلىالرأس لتفيي 

 يوًما وللت تترنن في أذيي نوًماا األمر كاء ةالنسبة لي ه ه المقولة التي سمعترا أء

   ".في ثايقة واادةهي طلقة واادة لقتل يجل وااد "

والبنانر، ولقس ذلك فقا، ةل كاء  المسدسات يثقره في اللعب سوى من  كاء طفل الثامنة وهو ال

ي تمثقل نوي الشرطي ال ي يراين القاتل تاية والقاتل ال ي يحك  إرالر ةار ررفته علقه ث  يبدأ ف

صة الرعاه أو إيه كاء ي تي ة كقاس ةالستقكقة يمللها ةصل اتى ،ىيراين ضحقته في أخر

نوي  تمثل و أي شيي لويه أامر وييعرا تحت مالةس الدمقة التيالمقكروكروه الربي أ

وينسكب السائل ويمأل اللوء األامر  ت اه موض  الكقس فتثقبهث  يصور الرلقة ةا ،اليحقة

ولكن ةخالف ذلك كاء يملك مالمح طفولقة ! أي طفولة م رمة تلك التي كاء يتمت  ةراه. المكاء

 .ةري ة ت عل كل من يراه يتعلا ةه

عندما علمت أمه ةمقول طفلرا ألحقته ةناني الصقد المصري لقتعل  الرماية، وكاء من اظه وقتراا 

كااء يمتلاك خبارة  ،الفريا ضاةا ساةا في ساالح الرماياة ةاال قم المصاريأء من يقوه ةتدييب 

يقاقن أء ال اقم المصاري  علاىإياان كااء  علاىالحرور وأيض المعركاة، ومنا  أء وقعات عقنااه 

ياه يلهلاه لققاانة لاة خاصاة نويًاا عان يفاقاه، كماا لاو أل لك فقد عاملاه معام .سقكسب قناًصا ممتاًاا

تي  يا أءكااء يرلاب مناه  ،ال أكثار خار يصان  مناه ةرااًل ،تدييبًا ةعاد خر و،فكاء يوما ةعد  .معركة

كايات العملقاة كلراا  .للتمرين قبل ةاقي األوالن ةوقات طويال لقمنحاه وقتًاا أطاول وتادييبات خاصاة

ذلاك ويتقناه، فاي البادي  علاىخا  مان وقات لقتادير يت كر ك  أ عملقة سحب الزيان، ال علىمتوقفة 

اليرتز السالح أثناي سحب الزيان ثا   واتى لتثبقت السالح علقرا" بقةالس" هكاء يستخده مديةه مع

تلاك الرريقاة " سابقة"تديي قا ل  يعد يستخدمه فقد فاج ته نقة ومراية إيان في ساحب الزياان ةادوء 

الكثقر من الوقت، وفي النراية ل  يكان الكثقار  -لقتمريوا علقرا –طلبة كلقة الحرةقة  علىالتي يلزه 



 

ادس المدير في إياان، وخصوًصاا فاي  خر كاء يصدرةعد ، ايومً . لك الثبات والتحك ذ منر  يملك

مان مديةاه تلاك الثقاة  كاء يلخ  علقه كل مالردف من أول مرة وإجانة التصويب وطريقة إصاةة ا

ل  يكن يلمن ةروح الفريا، ففي القنص لاقس هنااك مان  ،امالئه علىاد تعالقه  إلىالزائدة ةنفسه 

 .اك فريسة واادة لصقان وااد وكايت تلك قناعتهفريا فقا، هن

 .تنياب أةاًدا ةمحااذاة ذكرياتاه التاي ال باح كاء يساقر فاي طريقاه واسا  الخراىهك ا في ذلك الص

انااماا فاي لفلكقاة، ذلاك األثار االكثار شاررة واذهاب ةاه للسااعة ا ،لموق  العملقة" تاكسي"استقل 

حدث ةه تلك ال ة ةات التي كثقرا ما شعر ةراا عناد ك ء المكاء ينبل عن وق  جره ماسق. ةرا  كلرا

ال هار للموق  لققوه ةمعاينته ولققري من أي جرة تحديًدا سوف يقتنص هدفه، ذلك اواساس ةوق  

 .الموت ويائحته التي تل  المكاء

ره  باوهاي تخ علاىالمرشدة، جمقعر  معلا عقنقه أل إلىكاء هناك م موعة من السقاح يستمعوء 

جازًيا فاي األقسااه الرئقساقة الثالثاة، القسا   311قده ساعة فلكقة في العاال  تتا ل  مان هي ثالث أ"

الفلكي والتقوي  الفلكي الدائري المحاط ةعدة تماثقال، ويافا تاء صاغقرتاء تحقررماا تماثقال خشابقة 

جزاي ةايتظاه ونوء توق  من  القرء الخامس عشر وتعمل كل تلك األ. صغقرة تمثل يسل المسقح

 ".يومنا ه ا واتى

. رالبًا سقحير الردف م  م موعة ساقااقة لقشااهد السااعة الفلكقاة وهاي تعلان ةادي سااعة جديادة

عانة يكوء الم ل للفو  السقااي قبل أء تلتح  عقاير السااعة وساقمنعه ايدهاشاه وقتراا ةالسااعة 

العاال   ىإلاوهاا هاو يساتعد ل ا ر الزياان لقرساله  الفلكقة مالاظاة أء أااده  يتارةص ةاه وينتظاره

 .خراآل

 :ادث يفسه قائاًل 

 ،جمقل أء تموت ةدهشتك ولكن لقس من الماوت الا ي ساقبارتك ةاه قنااص محتارف -

 .إيما من ساعة فلكقة

وجد أء أكثر جرة مالئمة ليرر الردف هو أاد تلك األةرا  ةمحاذاة السااعة، ساققوه ةالتصاويب 

وها  ي يلت  ال مق  فقرا اول الياحقة في تلك األثناي الت ث  يتخ  طريقة يكًيا ألسفل ،ىمن أعل

كااء علقاه إذء . سق هب في طريقه ةعد إتماه مرمته توققته ا ال في مشلولو التفكقر من ال هول، و

خالةًاا المنظار مان أعلاى . اعتالي البر  ةديجاته الحلزويقة الرويلة لق د يفسه أخقًرا فاور السارح

يااه ناخاال مشاارد ماان فااقل  سااقنمائي أتقاان أ كمااا لااو. التااايي  ماان كاال جايااب ةااه  يحااقا ، ةاادوء شااك

 .المخر  فقه اختقاي المكاء

وجلس يراقاب مان  ر ائهطلب ( الفرايدا )وةعدها ذهب للسااة، وفي مرع   ،ادن يقرة التصويب

 .هناك المشرد عن كثب، في تماه الواادة نقت الساعة وخرجت التماثقل من ا رة فقرا

المرالاة الثايقاة فاي الخراة وهاي وجاون طرياا الرارور من تناول طعامه وعلقاه أء يقاوه ة ىايتر

أخاا  يشااا طريقااه للخاارو  ماان ةااقن تلااك األماااكن اليااققة . الاا ي سقساالكه ةعااد ايتراااي العملقااة

فاي طرياا عونتاه قاةلاه مت ار و. والمزنامة وعقناه كعدسة كامقرا تلتقا كل شبر مر ةاه وتسا له



 

وأخ  الكثقر من الوقت في ت مل منحوتاتاه كبقر يعرض الكريستال السوايفسكي الفاخر، نخل إلقه 

هق ااة ةالقرينااا صااغقرة ماان الكريسااتال  علااىالكريسااتالقة ثاا  خاار  وهااو يحماال معااه نمقااة يحتاات 

كاااء عنااده اي اا ار مااا ةات اااه ياقصااات البالقااه ويشاااقة قااوامرن، اركااات أجسااانهن،  .الصااافي

 .شةوأصاة  أقدامرن التي ك يرا تحلا وادها وأييا يحو أا يترن المده
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الواااادة والنصاا  لرااًرا عناادما ماار ماان البواةااة اولكترويقااة لمكتااب البريااد، ذهااب مباشاارة كاياات 

وعنادما ت كاد مان  ،جاواا سافره علاىطلب منه المول  أء يرل   ،سمهاللكويتر وس ل عن طرن ة

تسا  لاه اة. لاة الكامن اة، البقايات سلمه الررن ال ي جايه فاي علباة موساقققة كتلاك التاي تحفاظ فقراا

 .له عزفا جمقاًل  االرجل وهو يسلمه العلبة متمنقً 

 .ولكن يةما تقصد عزفي في اصد األيواح! يجل يا لس اجتك يا -

لاه  ىيتسان اتاىالعلبة التي كاء قد شحنرا لنفسه قبل السافر ةقاومقن ا عندما وصل للبقت فتح سريعً 

لة ،هي  هتحتوي البته في أء ما العلبة من الخاي  لن يشك ىمن ير. أء يستلمرا في الوقت المناسب

" البندققاة" علاىتحتاوي إال  األلحاء، وهي فاي الحقققاة ال ىللكامن ة سقعزف علقرا صاابرا أش 

ماان  ،ه العلبااة عنااد أاااد المصاااي  الخاصااةصاام  ةنفساا. الخاصااة ةااه وملحقاترااا والرلقااات المختلفااة

لاة كامن اة أء ا كماا ي اب آلساتققمة مان أسافل تماًماوم الخاي  تواي لك أيراا مساتديرة مان أعلاى

 .ققاس وشكل السالح الخاص ةه علىتكوء، ومن الداخل صممت 

يشاحن يفساه  أءااول أء ينعس ولو لقلقل من الوقت، وكعانتاه فاي أياة لقلاة تسابا العملقاة يحااول 

الموشاحة  لقساوة والتبلاد فقساتدعي تلاك الا كرىةصوية الم ازية التاي اادثت ألهلاه لتتملاك مناه ا

تقه سم  صرخات أمه وتوسالت أةقه، ويرى الدماي تغسل المكاء، كل ه ا ي وي ال اكرة ةالدماي من

 .من خل  جداي اجاجي سمقك، جداي رقر قاةل للكسر

 ز ، وعنادما اساتعان ااضاره مارة أخارىكاء مستغرقا ة كرياته ف ايه جرس الباار، ف صااةه الفا

 علاىت كاد مان طريقاة ضاغررا  ،هكا ا ترنن في فتح البار ولكنرا ل  تكان تا هب. ت كد من أيرا هي

 .ميض قاه لقفتحه لرا علىل ا . جرس البار ةمالاقة وإصراي

صاوترا . ه ه اللقلة كايت أجمل من أء يرفيرا، وقري أء يلقنراا نيًساا قاساقا فاي فناوء الغاراه في

مان فعال ااب ال ااب  فل  يكن ةالنسبة لاه أقساى. يكاء المدينة الصامتة كصمت الموتىكاء يمأل أ

وأخا  يت ملراا مان  همنرا أشعل تبغا ىعندما ايتر .فقه؛ ل لك استعمل معرا كل فنوء القسوة والع ار

يمايس معرا الحب  أءل  تكن تتوق   ،كايت شبه مصدومة. وق  فعلته علقرا لقرى هنخايةقن راللة 

فقاا  ،باها لادوًنا ةكال تلاك القساوة واوهاياة، لا لك لا  تعاتككما لو أيه فاي أيض معركاة ينااال عادو

 :يمقته ةنظرة اققرة وهي ترتدي قرطرا ث  وهي في طريقرا لل هار أخبرته

 .ت هب لربقب يفسي أءعلقك  -

 .ألقنك نيًسا أءه ا ما أينت واصلت علقه يرًما عني؛ ل لك قريت  -



 

 !ولكنك ل  ترفض -

 .ادث مني كاء تعبقًرا عن الرفض ولكن ةرريقة مختلفة ما -

 .ث  رانيت وتركته. بقب يفسيأيه يلزمك اياية ط علىل لك أصر  -

معرفاه وعلاا العلباة الخاصاة ةساالاه  ايتادى .قبل الثامنة صباًاا ةقلقال جما  أشاقايه فاي الحققباة

فكااء يكفقاه  ىيتعثر ةرا مارة أخار ال اتىكتفقه واتخ  طريقًا مخالفًا لمنزل تلك المرأة  ىإاد على

را اققباة مالةساه الصاغقرة ثا  ذهاب ذهب لمحرة المترو وهناك قاه ةت جقر خزينة وض  فق. ةه ما

مباشرة للموق  كالم ات من السقاح ال ين يزويوء مدينة ةرا  ل  يشك أاد فقه أثناي صاعونه وهاو 

 يادس وساا م موعاة ساقااقة ثا  سارعاء مااا .لته الموساقققة،كتفه  علىيحمل كامقرته ةقد ويعلا 

خار  النظااية أ. لريح كاء يقا صفقر ا ىيوجد أاد سو شا طريقه ةات اه الدي ، وهناك اقث ال

كاء لديه ةعض الوقت ف لاس أيًضاا فاايًنا  ،المكبرة الخاصة ةه وناي ةرا في ات اه المكاء لقكتشفه

نخاء تبغه يرس  ةه صوًيا ألشخاص تظرر في وجاوه  مالماح أسارته القتقلاة،  علىساققه ومتك ا 

مان العدساة . عشارة أفارانث  ااء الوقت واستعد، جااي الرادف وساا م موعاة ساقااقة فاي اادون 

المكباارة الملحقااة ةسااالاه تعاارف علقااه، كاااء يرتاادي معرفًااا جلااديًا ويظااايات شمسااقة ةااالرر  ماان 

خا  ةحقااتر  كااء أمان شايي ماا، فكال مان  ىياه يتخفاأملكاد ! الرقس ال لقدي وعده وجاون شامس

 .ويايه  الكثقر من المصائب

أي اقباة امنقاة  إلاىوطريقة عملرا و عةاوق  الفو  ينصت للمرشدة وهي تشرح لر  تركقب الس

تبقي لر ا الرجل عشر نقاائا فقاا  اسنًا كل ما. نقائا في ساعة يده الحانية عشرة إال عشر. تعون

 .لقندي  تحت قائمة األموات

يكوء في أفيل االة من الثبات واالتازاء، فاي وقات إطاالر الساالح  اتىاتخ  الوض  المالئ  له 

عملقة ساحب الزياان وإطاالر الرصااص وسااعده فاي ذلاك  علىة يتوق  يعل  جقًدا أء ي اح العملق

 أءيحااول  ،ساالاه ةااتزاء وقاوة علاىتمر الدقائا سريعة، يقابض . لقوية المفاصل التي يتمت  ةرا

كا   علاىيتنفس ةصوية منتظمة وتلقائقة، وقبل أء تدر الساعة ةعدة ثواء كت  أيفاسه ةعاد اصاوله 

كثر أثواء تقريبًا لكي يكوء  9-9يته منه فقحت  علقه من  التنفس من وافر من األكس قن لقمنحه كفا

ةقنماا يأس  ىجمقا  ييوس الفاو  الساقااي كايات معلقاة ألعلا .ثباتًا في عملقة إطاالر الرصاصاة

 .مقرةة منر  ينظر ألسفل الصرقان هدفه علىوااد فقا 

 أء، لاا  يالاااظ أاااد ايرلقاات الرصاصااة ةااالتزامن ماا  نقااات الساااعة لتصااقب قلااب الرجاال مباشاارة

وض  سالاه  .أاده  قد خر صريًعا ووق  ةقنر ؛ فال مق  كاء يتاة  ة هول عرض الساعة الفلكقة

كااء ال مقا  ملتفاقن ااول جثاة يجال خمساقني  سريًعا في علبته وهبا الادي ، وفاي أثنااي هبوطاه

يات يجاال كاااء يقاا  مناا  قلقاال يراقااب عقاااير الساااعة وهااي تلااتح ، يجاال ةنظااا ،تناازف ةغاازاية

ااول أء يوقفه عنادما شاك  ،البر  السمقن وهو يركض شاهده اايس .شمسقة وياةرة عنا أيققة

 ماا ىالرجل يالاقه ةادأ ياركض ة قصا ء فقه ولكن إيان ل  يصغ له وواصل يكيه وعندما شعر ة

 إياه ال اتاىخر وجد يفسه في شاي  مشروي هنااك ةياققه وشاي  آل خرفي وسعه ومن طريا آل

شاخص واااد فقاا؛ لا لك وجاد إياان يفساه وقاد اشار فقاه؛ ف خا  يساقر ة اياب  ىويسمح ةمروي س



 

جسده وةباي شديد، وكايت ه ه فرصته لقتخلص من مالاقة الحايس السمقن ال ي ل  يكان ا ماه 

 .ء يمر في ه ا الشاي  اليقاة يسمح له 

محرااة  ذهااب ةعاادها مباشاارة لمحرااة المتاارو وأخاا  اققبتااه ثاا  ساال  مفتاااح الخزايااة للمولاا  وماان

خار إال ةكلماة استعمل هناك كاةقنة هاتفقة وطلب يقًماا ولا  يتفاوه للرارف اآل. المترو ات ه للمراي

 ".ت "

 

منتظًرا أء تادر السااعة  ىكاء اليحقة ينظر ألعل" ت "وأثناي وجونه ةالرائرة أخ  يفكر في ال ي 

ه فاي ات ااه قلباه عنادما كااء توققات تصاويب يصاصات. لتعلن توققت موته في تماه الحانية عشرة

تعس من المصاقر أأي اال ل  يكن  علىأي مصقر تعس كاء ينتظر ه ا الرجله  .لتخترقه مباشرة

الرصاصاات الرائشاة  همااأخر  ايت كر جقًدا صار" تهوأةوه وأمه وثالثة من إخ"أسرته  ىال ي الق

مان الفساان، ولكان  قدي كبقر علىلرالما كايت قائمة ارتقاالته لرجال . التي ارتالت ةراية طفولتر 

يائحة عرر مثقر للميقفة ال مقلة أفار مان ذكرياتاه  على! ال ي جنته أسرته الصغقرة لتغتاله ما

 :س لته

 قروة أه عصقًراه -

يريد  ال. هك ا اعتان ةعد االيتراي من مرامه. ل  ي برا إال ةقده يعني الرفض، فل  يكن يملك أية شرقة

ولقباري لنفساه أء الاروح التاي . فا  وطي أفعالاه وجرمرااإال أء ينزوي في جاياب مان ذاكرتاه لقخ

ل ما ةدأه من موجلس يستك" القناص األمريكي"يتقاه أليواح أهله التي ارتالرا ااصدها القوه هي 

 .قراية في ذلك الكتار



 

 الفصل السانس

لكتاب، ررياطة وقترا كايت تعد هي الثايقة ةعد قرطبة من ةقن مدء العاال  كلراا التاي يقتناي أهلراا ا

وكاء أةي يقتني عدًنا من الكتب في مختل  العلوه من فقه ونين وأنر ويخب را في صنانيا كبقرة 

واان علقرا كتب أصدقائه ومعايفه، كايوا يتركويرا عناده لقحفظراا لرا  فاي سارناةه  ،في السرنار

 اتاىيظان يحان ال ي كاء في اعتقان ال مق  أيه لن تر ه قده أو ترول مفتااه يد، وهك ا أيًيا كنا 

اقاتح  المنازل عادن مان ال ناون كاايوا عنادما  العشار األواخار للشارر ةلقلاة القاديفي ه ه اللقلة مان 

صاارخت فااقر  أمااي فزعااة وهااي ت لااس وسااا  .يياامروء أينمااا مااروا اقااًدا وكرهًااا ال مثقاال لااه

 :م موعة من النسوة

 ه ولماذا أيت  هناهماذا تريدوء -

يقااقن  علااىأااادهما توجااه مباشاارة للساارنار وكماان كاااء : فااريققن إلااىبرااا أاااد، ايقسااموا ولاا  ي 

 لىاتعا ،ثا  هبراوا نيجاتاه علاىأاااوا الس انة الع مقة التي كايت تخفقه ويفعوا ةاةه أل ،ةوجونه

خار ةقاي لقغتصاب النسااي، الفرياا اآل. صوت الرمرمات والصقاح ث  صوت قوي للرلقات النايية

 .فقد استسلمت لمصقرهايكيت منرن من أفلحت في ذلك والتي ل  تفلح 

الفراش متعبًا من صقاه ذلك القوه؛ فقد كااء طقساه شاديد الحاراية وكنات  علىياقًدا  علىكنت ةاأل

معادتي ةماا لا  وطاار مان طعااه واستسالمت ةعادها لناوه  لتمتل اتىيتظر المغرر ةفاي  الصبر أ

 أعرف كق ه طويل ال

تحادث ةادوء أء يكاوء ل يسااء نخال فقراا،  ك ء شق ًا ما قد ادث لي، شاق ًا مان تلاك األشاقاي التاي

 .ولوال أء كاء للعمر ةققة لكنت أشايك يومرا أةي م لسه

ايتااةني فاز  كبقار  ،الا ي يحادث تحدياًدا كن أعارف مااأصوت صرا  النسوة استققظت ول   على

فنزلات نيجتاقن  ،يادوي ةاألسافل طاول الادياةزين ألطال ةنظاري وأشااهد مااأ أءوكنت أقصر من 

يفسي كال رذ الم عوي؛ ألشاهد من ةقن القياباء الخشابقة للادي  منظاًرا لا  تنساه  علىوايكمشت 

ةقنما هناك . مي وأختي وعدن من النسوة وهن يتعرضن للتحرش واالرتصارأذاكرتي يوًما مشرد 

ترماا تستكمال المشرد؛ ف رلقترما وخب  عقناي يفيتا أء سفل،ةاأليرا معركة تحدث أصوت كما لو 

 اتاىصاوية الرجال الا ي ارتصاب أماي  علاىأرلقترما ةشادة . تريا ذلك ال اتىرتقن الصغقِّ ةكفي

 ،كايت يده تعباث ة يحااي جسادها الياعق  وهاي كايات تلكازه وترفياه. افرت صويته ة اكرتي

. يأسرا ضرةة أونت ةروارا، ث  ذهب ألختي التي قاومته في البدي ث  استسلمت لاه علىفيرةرا 

رو اقاة كل من كايوا ةه وأخ وا يتحادثوء ةلغاتر  التاي كايات رريباة صعدوا من السرنار ةعدما أي

الرجل ال ي كاء يتحرش ة ختي يفض أء يتركرا فل  يكن . ي اك ث  خرجوا جمقعر ،مسمعي  على

 .قد فر  منرا ةعد ف  ةرا من شعرها ويايه وخر  ةرا

عاد أااد هنااك، عنادما سامعت ثالثة منر  للدوي العلوي لقت كدوا أيه ل  يصعد  قبل مغانيتر  البقت 

 صندور خشبي كبقر جاي م  أمي وهي عروس وةقاي كماا ةسرعة وفي تخرواتر  تقترر يكي

هو من يومرا في أاد أيكااء الغرفاة كايات تيا  فقاه األشاقاي الغالقاة؛ أثواةراا الحريرياة وأررقاة 

قار، مار أااد فتحت الصندور وايزلقت ةداخله مختب ًا ةقن الث. يأسرا المرراة واجاجات عررها



 

مات مان الرصااص  كان قادأ ال نون ويف  الغراي ويظر ناخل الصندور ولكنه لا  يلمحناي وإء لا 

وقتراا كنات أماوت فقراا مان الا عر والخاوف، كايات نقاات قلباي تقار  ك فكل نقققة كايات تمار علاي

فتحه والخارو   ىال أعرف ك  من الوقت ةققت ابقس الصندور أخش .كربول إفريققة من الخوف

يه ل  يعاد هنالاك أااد، فقاد ماات مان ماات وياال مان ياال وةققات واقاًدا أةالرر  من ت كدي  منه

 ىوأخقًرا كنت قد قاريت الخارو  ف ااات ررااي الصاندور وأطللات ةرأساي، لا  يكان هنااك ساو

سكوء يهقب وصمت مربا، خرجات وهبرات الادي  الخشابي، كااء الظااله يعا  المكااء إال مان 

المفتااوح والفوضااي فااي كاال مكاااء فلاا  يعااد هنالااك شاايي فااي ضااوي خافاات ينبعااث ماان الساارنار 

وةبراية الرفولة ازيت ألء أمي سوف تغيب من كل ه ه الفوضي وهي فائقة الترتقب . موضعه

ولكان أيان هاي أمايه فلا  يباا ! ت ذلاكهأماذا سقكوء ين فعلرا إء هي ي ىتر: ه، وتسايلتوالنظا

ايترقت من الدي ، ه ا ال سد الا ي نافعات  اال ي تعثرت ةه أول م يد المس ذلك ال س ىمنرا سو

كنات أسامعرا تسابه وتلعناه وهاي تلكماه . يمساه ها ا ال نادي القشاتالي القباقح ال اتىعنه ةيراوة 

 علاىوتلكزه فايرال علقرا الرجل ةالرعن ةخن اره فاي جمقا  أيحااي جسادها، أيراهاا ةيارةة قوياة 

! فاي موتراا اتاىدة ولكنراا جمقلاة، هاي ترقاد جثاة هاما وهاا ،يأسرا ةعصا رلقظة أفاضت يوارا

 .ء ة ايبرا ةعد أء قتلن ردًياوعدن من النسوة يرقد

رري رةر مان البارن والخاوف تساري ة سادي  اعي كاء المكاء عبقًا ةرائحة الدماي والماوت، فشاعرت ةقُش 

يقاادت فااور جسااد أمااي أةكااي ةكاااي مريااًرا وأهزهااا وأيااا أصااقح . كلااه وايتاااةني إاساااس ةالغثقاااء

عان  يعا  لقاد ايفرجات شافتاها قلاقاًل  .ولوهلاة شاعرت أيراا تبتسا  لاي" ساتققظيا.. .قظياساتق":فقرا

 .اةتسامة أقس  أيي يأيترا تبتس 

أمارأة جمقلاة كايات . كاء جسدها ةايًنا كالثلج فسحبت رراي الكشمقر من فاور المقعاد ونثرتراا ةاه

ا تيحك يش  النوي من عندم، كايت يشققة القدو. وأختي وادها هي التي ويثت ه ا ال مال ،أمي

ترلاا شاعرها كشاالل وياي  ،وجررا ترتدي لباسرا الحريري المرارا ةفصاوص اللللال واأللمااس

أابرا أةي كثقًرا ونللرا ةالرر  من أيه كاء يجل نيان  ،لررها، تتمايل في خرواترا ةدالل ويعومة

 علاىتفراا، يملاس ك علاى، يرةات ،خارفييه عنادما كااء ي لاس معراا يصاقر إيساايًا  ،ويًعا واااًما

 .شعرها، ويداعبرا ةحناء

ال ثاث وقاد  .ء يصاقبك ةالا هول األةادي أطللت ةرأسي الصغقر في السرنار، كاء المشرد كافقًا ةا

ال  أفواه مفتواة وعقوء شاخصاة وطعناات ةالقلاب والظرار وعادن ،ىتراكمت الواادة فور األخر

لا  أساترق  أء أهابا الادي ؛ كااء . ةة س ةه من الريوس المفصولة يةما هاي للا ين قااوموا ةبساال

 علاىشاهدته أليزوي فاي يكان قصاي مان الصاالة وأنفان يأساي ةاقن يكبتاي وأةكاي هناا  يكفي ما

وأمي المتدثرة ةغرائرا  ،ال ين ترقد أجسانه  ة سفلك مقرةة من أجسان عائلتي جمقعرا؛ أةي وأخوي

يعاي  ا ما تساايلت ةعقال طفاولي الأين ذهبت وتركتني واقًداه كثقرً  إلىهنا، ةقنما أختي ال أعرف 

تحملناي وتردهاديي  أتا كر كقا  كايات! لماذا تركتني واقًدا وهي كايت أكثار طقباة وانايًااه: شق ًا

كتفقراا وتساقر ةاي وساا ةسااتقن ررياطاة يلقا  العناب  ىإااد علاىأياه وكق  كايات ترفعناي  اتى

 .والتوت المتدلققن من فور العروش

 !يا أختيه اآلءن أيت يتراك أ -



 

و ألااد يجاال أأليرا جمقلة يةما تكوء قد ذهبت هدية للباةاا : عد اختفائرا كنت أسم  البعض يقولة

تي ةاي لمصاقر ء الكثقار مان التسااؤالت يا هب ويا كاا. يةما قتلوهاا ةعاد أء فرراوا منراا البالط أو

 .ختي ال ي شاي القدي أال أعرفه أةداأ

فراش يظق  ومحاطًاا ةعادن  علىد يفسي ياقًدا ال ي ال ةي، فقد استققظت ألج ةعدها ال أعرف ما

وهلاة يحااي المكااء، لأأنيت عقناي فاي  ،أفقاا اتاىة س ةه من النسوة وك يرن كن في ايتظايي  ال

ت كرت الم ساة التي ادثت فادخلت فاي  ،يه ةقتي وةحثت عن وجه أمي ةقن النسوة فل  أجدهلننت أ

كايت أعقنرن ملق ة ةالشفقة " هلل، لقد استفارامدا : "يل، ث  صاات النساي وقت استققاليةكاي طو

 .أيي في ةقت عمي سلق  توةعدها علمك علي

ااالي ال أياا ةاالحي وال ةالمقات  علاىيي متسامًرا وعندما جاايه  خبار الحاانث ذهباوا للبقات فوجاد

تبادل كال شايي ةعادها فلا  أعاد وقتراا صابي . لديجة أء الكثقرين لنوا أياي مات مان أثار الصادمة

ااديث للحاي إال  فاي البادي كااء ال. رة؛ لقد أضافت تلك الم ساة لعمري عشارات السانقنالثالثة عش

في كل يوه كاء  ،عن تلك الحانثة البشعة وم  الوقت تناسوها؛ ف رائ  جنون قشتالة كثقرة ومتعدنة

ها ا الحادث كااء ةالنسابة لاي ساق  األلا   قسوة عن اانث عائلتي، ولكانل يق هناك اانث جديد ال

اانث يق ، يةما أاازء لابعض الوقات  وأعترف أيي ةعدها ل  أعد أت ثر ة ي خبر ازين أوالحزء 

 .ادث يع  كل شيي كاء هقنًا مقايية ةما. ينتري كل شيي ث  سرعاء ما

ياه لا  يعار القاوايقن اهتماًماا ولا  يباال اادث أل عدن من أهالي الحي الموا أةي واملوه مس ولقة ماا

مان معاه لتلاك الم ازية الواشاقة، فاي ااقن كااء ياراه الابعض ةظل  الحكاه ال دن وعرض يفسه و

 .نينه وققمه ونمائه العرةقة علىةراًل قاةًيا 

إمعايًااا فااي اوذالل وصاالت فرقااة خاصااة لحاارر وإتااالف الكتااب التااي كاياات تياامرا مكتبااة أةااي 

 إلاىوفاي طرياا عاونتر   ،خقاروأهالي اليحايا ال ثث لمثواهاا األ شق  عمي أءفبعد  ،ةالسرنار

تت علقه تماًماا لا  يتباا مناه شايي وةاات يرال أ اتىالمنزل وجدوا النقراء تشب من جمق  جراته 

ةعد ذلك الحانث لا  يدخلاه . جره ايتكب فقه علىةوجه أسون قبقح لق تر معه ذكريات ألقمة شاهدة 

ياجات الشاائعات ة ياه ساكن ةا يواح . الغرةاء والبوه والخفافقم ها  ساكايه ال ادن أاد، وأصبحت

قتلوا ناخله فكايت تسم  فقه أصوات صقاح وصرا  وأيواح تزم ز لحظة قبيرا، ةعادها لا   من

ولكان ازيًاا  ،لقس فزًعاا ىنير يأسي لل رة األخرأفي المروي ت اهه وإء ادث فكنت  اتىأفكر 

 .ما أصبح علقه على

 علاى  ةا ةي ونلرا ىعلمت فقما ةعد أء أاد جواسقس الحي وال ي كاء يعمل م  جناون قشاتالة وشا

ول مان ذهاب للكنقساة أن فاي الحاي، فرا  مان ال واساقس معاروفق كاء هناك عدن .وجون السرنار

ال هار للكنقسة ألناي الرقاوس المساقحقة وسارعاء  علىوسايعوا لتبديل أسمائر  ووالبوا  للتعمد

 .للرر علقر  الثراي المفاج ما

ن الصاغاي عماالي لرا  فق ا ةوير  هلالي ال واسقس كايوا يتخ وء لغرضر  الق ي ةعًيا من األوال

أساراي وأخبااي الحاي مان  علاىوالرادايا ويرلباوء مانر  أء يرلعاوه   ىةقر  من األموال والحلاو

أصاادقائر  الاا ين ياا هبوء وي ق ااوء معراا ، وةساا اجة الرفولااة كااايوا يخبااروء هاالالي ال واسااقس 



 

لاا ي يخفااي الكتااب؛ ياازال يمااايس طقوسااه فااي الخفاااي وا الاا ي ال علااىة سااراي ةقااوتر  فقرلعااوير  

وشاااهدة علاى عصار كاااء هناا يوماا، وهاا   يغتفار أليرااا ذاكارة شاعب فاالاتفاال ةراا كاااء جرًماا ال

ال لربا  كتاار إالت الرباعاة ،ومن وقترا ل  تعد المراة  تادير  ،ةممحاة يريدوء أء يمحوا كل ذلك

قساوساة الحاديث ما  لتعلاق  ال" ةقاديوني الكاا"القائمة العرةقة ةاالحروف القشاتالقة للراهاب  ىيسم

 .وعقائد نيايتر  ال ديدة جالعرر المتنصرين وتعلقمر  مبان
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أيعقال أء تتكاري ! أكثرأرلا الكتار وهو يتسايل أي تقاط  في األقداي ه ا وك يه يقرأ قديه هو ال 

طبعاة جديادة عاان إيتاا  ذات القصاة فاي أاد ةعد مروي كال ها ا الزمااء وكا ء الازمن أقصة اقاة 

 !يرا واادةألو  اتىوةكل تفاصقلرا المتشاةرة 

أي اال ةرونة طقسرا كايت أيا  ةكثقر من طقاس  وعلىاستقبلته ةاييس ة وها اليباةي الباين، 

لوااة المفااتقح وصاوت تكاة يفاتح  علاىنخل الكون السري أماه ةنايته ث  أتوق  ةه التاكسي . ةرا 

 على ىوةعدها استلق نقروة وذهب لقي  جسده تحت الماي الساخةعدها البار، أناي ماكقنة جراا ال

الخاااص ةااه، فااي مواقاا  البحااث " ي ةاااناآل"جراااا  علااىاألييكااة يتناااول قروتااه ويتاااة  األاااداث 

 .اولكترويقة كتب  يبحث عن اانث وق  القوه ةمدينة ةرا 

يض فااايًنا أساافر ةحثااه عاان الكثقاار ماان الاارواةا، وكلرااا تعاارض صااوية للرجاال وهااو يفتاارش األ

في  إي لقزي ال نسقة" جوي  ةرايد".خرت اه العال  اآلاذياعقه وساققه كرائر يشر  الرقراء في 

كاياات المراان  مرنتااه، كثقاارا مااا ىفااي كاال ذلااك لاا  يكاان يعنقااه سااو. الخامسااة والخمسااقن ماان عمااره

لناه  المثقرة للشبرات هي السبب لقدف  هلالي الناس كل تلك األماوال للاتخلص مانر ، ولكان خاار

. عندما عل  أء ضحقته ل  يكن يجل أعمال ايتراايًا أو سقاسقا فاسًدا أو تاجر سالح كعانة ضحاياه

 ىمن هلالي المتخصصقن في ت مقل الوجوه لترضي أصحاةرا فتار إيه طبقب ت مقل شرقر ةلندء

ا هال ماثال قصار وااداهن أيفرا! سبب أء يدف  أاده  أمواال طائلة للتخلص من جراح ت مقاله ما

 .جعلرا تبادو كمسا  ةشاريه ذهبات وجاايت ةاه األسا لة اتىشفتقرا  ىه يف  ألخرأأكثر مما تريد 

في العانة ل  يكن لقرت  ةالشخص ال ي قتله، ولكن ه ا الرجل أوجد فقه تلاك الرةكاة الداخلقاة وأثااي 

فما  ،أيه طبقب ياجح وشرقر ومخلص في عمله إلىالنتائج كلرا أشايت . فيوله لمعرفة سبب قتله

 مر إذءهال ي وياي األ

من عمالئاه مان ساقدات الم تما   ىجراح ت مقل ياجح وشرقر والنسبة الكبر مرأة فرواملكد هي 

كتشافرا افرةماا يكاوء أقااه عالقاة ما  إااداهن وعنادما . الراقي الالتي يبحثن عن الرشاقة وال مال

لقتخلص من عشقا اوجتهه  اوجرا يتب لقتلهه ولكن من ه ا الم نوء ال ي يدف  كل تلك األموال

 .و يدهسه ةسقايته أو أي شيي من ه ا القبقلأةيمكايه أء يشعل منزله أثناي يومه 

يشااعر ةت يقااب الياامقر  ال اتااىهاا ا القاادي ماان الفسااان والعفاان  علااىتكااوء ضااحاياه  أءنوًمااا يريااد 

ة فاي صافحته ويستمد من ذلك مبرًيا الئقا للقتل؛ ل لك أخ  يفتم عن كل ما يمت لر ا الرجل ةصال

كاااء يياا  صااوية لااه هااو وأساارته  .موقاا  التواصاال االجتماااعي الفااقس ةااوك علااىالشخصااقة 

نيجااة كبقاارة ماان ال مااال وماان الواضااح أء جمالرااا طبقعااي ولاا  تستساال   علااى اوجتااه ،الصااغقرة

ةقنمااا الشااار يظراار ك نتلماااء  ،ةااقن األر واأله اةنتااه تحماال مالمااح مشااتركة مااا ،لمشاارط اوجرااا

 هاا ه المواقاا   علااىكمثاال الكثقاار ماان الصااوي التااي يلتقررااا أصااحاةرا لقيااعوها  صااوية ،إي لقاازي

. يعلاا  أء وياي تلااك االةتسااامة يكماان الحاازء تشااي ةااالكثقر ماان السااعانة ولكنااه وااادهاالجتماعقااة ، 

يفكار فاي ين فعال أسارة . األييكة ةعدما طبعت تلاك الصاوية فاي مخقلتاه علىأرلا ال راا وتمدن 



 

وهااو يعنقاه أماار  ىأياة صادمة تلااك ساتق  علاقر ه لكاان منا  متا.   يبا  ارتقالااهها ا الرجال ةعاادما تعلا

أسارواية  علاىل لك وض  إةرة ال ايامفوء  يعنقه أء ينف  مرمته ةن اح، ضحاياهه فقا كاء كل ما

 .نيجة وأشعل تبغه أعلى علىالفصول األيةعة وشغل الصوت 

ةساااة الشاايزلقزيه وهاو يراال  جريادة  المقراى علىيتظاي أء يفتح البنك جلس يتناول قروته افي 

الصباح، في ااوية ةصفحة الحوانث كاء خبار عان ااانث أماس ومرتكباه الا ي لا  يتارك أي أثار 

ويايه أو أي نلقاال يقااون إلقااه، ويجااح خبااراي ال اارائ  أء وياي الحااانث القناااص يفسااه الاا ي يقااوه 

قرة من الموهبة، ومان خاالل نيجة كب علىةقتص ضحاياه من المرتفعات ةكل الدقة والثبات، فرو 

معايناة الرصااص المسااتعمل فاي القتال أثباات أياه مان يااو  الرصااص الا ي يتركااه خلفاه كال ماارة 

ال ريدة ووضعرا كما كايت وك يه ل  يقرأ شاق ا وكا ء  ىثن. يكن يستخده سواه  ة واي اليحقة، فل

أء المبلاغ المتفاا علقاه  الثقة وةخراوات ثاةتاة ات اه للبناك وت كاد ىالقناص ل  يكن هو، وةمنتره ا 

 .ُوض  ةحساةه

وهنااك  ،وصل لاداي األوةارا اتى، ف خ ته قدماه ىوأشقاي أخر يضال و صققعي يغري ةالتركاء 

وألء لديه ه ا الول  " البالقرينا الصغقرة"س  ايحمل  لمح إعاليًا عن عرض مسراي ةداي األوةرا

. ال ي ل  ترس  يوًما فرشاته رقارهن ( نيغا) ةر ا الفن وةالفراشات الالتي تلنينه كالرساه الفريسي

 .يق  علىأخر  تلقفويه المحمول وضغا 

 .صباح الخقر -

اهتاز الراات  ة قاب تنويتراا وشااهدت اسامه الا ي  .أثنااي شارارا الاديس لتالمقا هاهاتفاه  هاجاي

 ل  تستر  مقاومة اةتسامته المغرية التي تحبرا كثقرا فكسرت. شاشة هاتفرا علىيصااب صويته 

القواعااد الحاامااة التااي فرضااترا المديسااة فااي اسااتعمال الرواتاا  المحمولااة أثناااي القااوه الدياسااي 

 :وجايه صوترا فرًاا ةه

 ايرته ىهل أيت هناه مت -

هنالاك عارض مساراي .. أكلمك للت كاد مان أياك رقار مرتبراة ها ا المسااي .ةاألمس -

  .ت كرتقن لنشاهده مًعا علىةداي األوةرا واصلت 

 :جاةته ةلرفةأ

 .وإء كنت مرتبرة س لغي كل شيي -

 .شوقرا إلقه ىخرجت الكلمات مرة واادة لتشي ةمد

كوء ةايتظااايك فااي السااقاية أساافل منزلااك فااي  ساا ،العاارض يباادأ فااي الثامنااة ااساانً  -

 .اللقاي إلى. .الساةعة والنص 

مشااهدة عارض مساراي  ىأياه ررياب األطاواي، لا لك عوًضاا عان مناقشاته فاي جادو كايت تعل 

ةعد ايتراي العمال ذهبات لمت ار . التبي  لر ه الحفلة قيت يومرا في" البالقرينا الصغقرة"ةعنواء 

 ةسلساالة" ةرتفقااه"شارقر يقااده تخفقيااات كبقارة، وماان هناااك اختاايت ااا اي أسااون عاالي الكعااب و



 

خرجاا  ذهبقة والقة للشعر ةفصوص من األلماس كايت تريد أء تبدو في قمة أياقترا فرما يانًيا ماا

هاا ،عندما ي .أء تق  أماه المرأة أكثر من المعتان لتبدو أكثر جماال علىصت ه ا المساي مًعا وار

 :ضمرا له وهمست ة ذيه. إع اةًا ةرا اأطلا صفقرً 

 .اشتقت إلقك -

 .يا أيًياأو -

وسااعته ةفصاوص األلمااس " جاوي  أيماايي"ل  يكن يقل جماال وأياقة في ةدلتاه الزيقااي مايكاة 

 .نه عرر قوي وج ارالتي تبرر ةقده ويفوح م

كايت تراقبه وهو يقون السقاية ةمالمحه ال امدة وةحركة عقنقه التي تحبرا عندما ييققرما ويدخل 

 :هناك ة فكايه فس لته إلىيفلت منرا وي هب  أءخشقت . في تفكقر عمقا

ذهبنااا لمشاااهدة فااقل   ولكاان لماااذا هاا ا العاارض المسااراي ةالاا اته كناات أفياال لااو -

 .سقنمائي

تلك المنحوتة التي يحترا نيغا " البالقرينا الصغقرة"من قصة  عمل مستوااةأاداث ال -

لفات  أيةعاة عشارعاًما كثقاًرا ماا علاىيزياد عمرهاا  فتااة ال .ياقصات البالقاه ىواد

الفنااء صان  التمثاال  أءكنات أقا  إلقاه وأت ملاه وخاصاة  .يظري وشديي ذلك العمل

فراو صام  مالةاس البالقريناا مان  ،فقاا الفتاة تق  أمامك تماًما ولقس ذلاك أءكما لو 

قماش التل والشاش وصن  لرا شعًرا مستعاًيا من الشاعر الحقققاي ولا  يانس اا ايها 

السااتايي ويني اللااوء ف عاال المشاااهد يصااار ةدهشااة ماان شاادة محاكاااة هاا ه القرعااة 

علقرا  ىتقو مامك م ردة من شدة التمايين التي الأالفنقة م  الواق  وك ء الفتاة تق  

ال ي من شدة افتتايه ةر ا الناو  مان الفان وةرالالي الفتقاات  اإيه نيغ .راهقة صغقرةم

خقرااه وأعلقااه أأضاا  قلبااي فااي كااقس اريااري ويني و أءلااو أسااترق   ىأتمناا":قااال

قصاة العمال مساتوااه مان واقا   أءلا ا عنادما علمات ". معرن لقصبح مثل أاا يترن

 .ء تشوقت ألشاهدهااقاة ه ه الفتاة مايي ف

 .يك شوقتني أيًياأ أعتقد -

الكال فاي كامال أياقتاه التاي تفرضارا  ،كايت األوةرا مزنامة لكثرة العاروض ةمساايارا المختلفاة

كتفقااا ةتبااانل ا ،العاارض كاااء ممتًعااا لحااد أيرمااا طااوال الوقاات لاا  يتحاادثا مًعااا. ىعلقااه فخامااة المبناا

الفتااة الم سااوية عنادما تحكاي المساراقة قصاة اقااة . النظرات في المشاهد األكثار جماااًل وتا ثقًرا

ل  يكن من الالئاا وقتراا أء تنيا  إلقاه  ،كاء فريا يقص البالقه يتكوء من فتقات الربقات الفققرة

 ،فتقات األسر الفريسقة الراققة، وكايت ها ه الفتااة وااادة مان ةاقن ثاالث شاقققات ايياممن للفرقاة

وقترا كاء نيغا الفناء التشكقلي  .ولكن أمرن ةعد فترة سحبترن منرا لتز  ةرن في ممايسة الدعاية

المراووس ةرا ا الناو  مان الفان وةرالالي الراقصاات يا هب لقرسامرن فاي كاوالقس المسارح، علاا  

ةقصة الفتاة فقاه ةمنا  أمراا مان اجراا فاي ها ا الررياا وسااعدها لتعاون م ادًنا لاديوس الارقص، 

ويةماا . لفيال يرجا  لاديغاةاييس وا وفقما ةعد أصبحت من أشرر ياقصات البالقه في فرقة أوةرا



 

في العرض يقل المشااهد يأًساا لرا ه الفتارة الزمنقاة ةفيال لوااات نيغاا التاي كايات  أجمل ماكاء 

 .قًا اعتمد علقه مخر  العملسمرجًعا أسا

 

 ها ا  من كااء فاي اساتراعته أء يشاك فاي أء ها ا الرجال الوساق  الا ي يتااة  العارض الراقاي ةكال

 !ه،خر اً قنص يوًاا في ةلدةاألمس يال ي كاء  شغ  هو ال

ةدا  واده كاء قانًيا او ،والتاةلوهات الراقصة ىالموسققما فعله العرض ةه ،  هو يفسه ل  يصدر

إضاية تلك البلية المعتمة في الروح والتي تياي م دًنا عندما يالمسارا شايي جمقال مترفا   على

 :انة في طريا العونة وهو يس لرارقر الع علىعن تفاهات الحقاة وةلسرا؛ ل لك كاء وجره ةاسًما 

 هل أع بك العرضه -

 .يك سعقد اقاأالتي أشعر فقرا  ىوله ه المرة األ! جًدا ولكن رريبة -

يمكنك اومساك ةه  الش رة ال علىالسعانة كعصفوي . اساسيانيا ما ينتاةني ه ا او -

 .و الركض ويايهأ

 :عت ي قائالايفض نعوترا له لقياي اللقلة معرا و

ألمنحاك متعاة ي اب أء يكاوء ةاي شايي  .ينا سنقيي وقتا ممتعا وأياا ساعقدأ ال ألن -

أفرررما فقاك وأمنحاك  أءووقترا فقا يكوء في استراعتي  ،شيي من أل  ،من ازء

أاتفظ  أءأفر  منرا، أييد  أءأما عن السعانة فال أييد . ملك منرماأمن متعة ةقدي ما 

كال فراي تحفاز ةاي الققااه  وعلاى ألطول وقت ممكن أليرا لحظات هايةة ةرا ةداخلي

 .ة شقاي أخري

 مثل ماذاه -

 .كالرقص. .كالركض -

 .إذء نعنا يرقص -

ء  قون فامتثل ألمرها ففي النراية هو يشاعر ةاالم علىكفه المسنون  علىقالترا ةتوسل وهي تيغا 

 .طواي في طباعهذيب لرا في أء تتحمل يجال يحمل معه كل ذلك التيان ورراةة األ ال

 

 

 

 



 

 

8 -

جراااه  علاىهاا ةمقروعاة موساقققة  يت تبحث عن أسرواية لتديرها ويرقصاا علقراا عنادما فاجكا

ولكنرااا كاياات  ،أذيقرااا علااى ىيااو  رريااب ماان الموسااقق. ياارقص إال علقرااا أءيريااد  المحمااول ال

أصوله الصعقدية اقاث قاده أةاوه يوًماا  إلىالتي ترج  ةه  ىإيرا الموسقق ،قلبه ويواه إلىاألقرر 

والتاي كااء يزويهاا معاه فاي المناسابات واألعقاان " البادايي" ىقرية الصغقرة التي تسممن تلك ال

تلااك العباااية السااوناي ةثنقاترااا  ،"ملااس" ىيتاا كر جقااًدا جدتااه وعماتااه ةاازيرن الصااعقدي الاا ي يساام

يتاا كر أيًيااا الرااول  .إيراا تفتاارش األيض وتغرااي الماارأة ة كملراا اتااىواسااعة وطويلااة  ،الكثقارة

يتا كر الم نةاة التاي كايات تققمراا . ذقنراا علاىوذلاك الوشا  األخيار  ه ال اف ل دتاهالفاي  والقوا

ترااةًا ةر  والرواجن الفخايية من القخني واألنوسقة والخبز الشمسي ال ي تخبازه جدتاه وتتركاه 

ي ادء  يعا  يتا كر كال تلاك الما كوالت طقباة الرعا  التاي كايات جدتاه وعماتاه .ينيج فاي الشامس

قشاب  ويكفاي جمقا  األفاواه ل منتصا  الراولاةيوضا  ةالراجن الفخايي الكبقر  صنعرا وقتما كاء

 .واألياني الممتدة إلقه

 علاىلو أياه  األييكة وفك ياةرة عنقه ووق  مشرًعا ذياعقه االثنقن للريح كما علىةمعرفه  ىألق

لمزمااي ي لالصاوت الشا  علاى ،وةراي الرجولة الصعقدية ةيتمايل يمنة ويسرة ة يف .وشك التحلقا

أذيقراا ولكنراا  علاىكايات رريباة  ىالموساقق أءمد يده وسحبرا إلقه لتشاايكه الرقصاة ةاالرر  مان 

كاياات تشاابه يساااي قريتااه الصااغقرة  .يغامراااأ علااىووجاادت يفساارا تخرااو  ات قلماات معرااا سااريعً 

ةمنحنقات أجسانهن وةعقاويرن الواساعة الساوناي ويموشارن الناعساة عنادما كان يتماايلن وتتمايال 

وقاا  الاادف يتمااايلن ويتمااايلن وتسااري يشااوة  علااىراان شااعويهن الرويلااة وترتااز أجسااانهن خلف

شااعر أيااه يريااد أء يياامرا إلقااه ويياا  فقرااا جمقاا  يساااي  ،ىة جسااانهن وكاا يرن توااادء ةالموسااقق

تا كر ها ه الحلقاة . قريته، يش  فقرا يوائحرن ويشعر معرا ةالحناء والرقبة كماا كااء يشاعر معران

يخراو ةقانرن يرفا  يظاره إلاقرن ويلا  ويادوي معران، يتعثار  .يق  وسررن من النسوة وهو طفل

 .يترل  في يسوه الحناي المخيبة ةرا أيديرن وأقدامرن ،و يلفحه شعر تلكأة يل ثور ه ه 

ياه يلا  ويادوي وساررن، ةرياا خالخاقلرن الفياقة وأسااويهن ال هبقاة أأخ  يل  ويدوي كماا لاو 

 .لو في أذيه ويل  ويدوي ويل يشاكس عقنقه وصوت صلقلرما يعلو ويع

وقتراا  ،مان العشاا والحناقن واأللا  ىلعوال  أخر ىأيركرما الرقص وأخ ترما الموسقق اتىيقصا 

 .يمنحرا الحب أءفقا كاء ةاستراعته 

لقحتسي قروته الصبااقة عندما أتي  المقرىفي الصباح ونعرا أماه ةار المديسة ةقنما ذهب لنفس 

، صوية رالفرا لر ا العدن كايت لوجه "التاي "رائد كايت من ةقنرا م لة له النانل ةعدة م الت وج

ةقن الحقن واألخر ويبرر ف ا ة فاي ذاكارة معتماة تماًماا كماا لاو أيناا  وجه كاء يرفو ،ل  ينسه يوًما

صوت م ي  األخباي ذي النبرة  وأيدير ملشر يانيو ومن ةقن الوشقم يفاج نا صوت عزف ةقايو 

 .ويواصل البحث عن القنوات م دًنا ىل اكرة لعتمترا األولال افة ث  تعون ا

 !إيه هو -



 

 :الفوي علىصاح قائال عندما ت كره 

أء يمار  يحدث .هو أخقرا أمامه ةعدما ةحث عنه كثقرا وكل محاوالت ةحثه كايت تنتري ةالفشل ها

 لشايي مااوعندما يق س في العثوي علقه ويعزي أيفسنا ةاء ها ا ا ،وقت طويل يبحث فقه عن شيي

يفعلاهه ولكناه لا  يقا  فاي  أءعان يستحا فيذا ةه يظرر ف  ة أمامنا فت خ يا الحقرة وقترا مااذا علقناا 

 .ه ه الحقرة أليه يعل  تماما ما ال ي يريد أء يفعله

لقرت له وهو يق  محاطاا ةعادن مان يجاال . صوية لمالمح قاسقة لرجل أشقر في منتص  العمر

ةروالتاه التاي أاراهاا كقنااص فاي  علاىكاء يتسل  وساًما فياقا . .ةالسقاسة والعسكرية األمريكق

وفاي كلمتاه التاي وقا  يافًشاا  ،شخًصاا 201 علاىويا كر الخبار أياه قانص مايزياد  ،ارر العرار

أيا أفخر ةما قمات ةاه خاالل سانوات عملاي ةاال قم "المنصة لقلققرا  علىمغروي  سييشه كراوو

وال أتساايل  ،الناس الا ين قتلاتر  كبشار إلىأيني ل  أيظر أء ااتالل العرار كاء صائبا كما  ىوأي

 ".إلىأو يعنقني إذا كاء لدير  أسر أو أةناي، كل همي هو القتل وإي اا المراه الموكلة  اتى

 :تمت  م  يفسه

ولا  يعناك  ،ال ين تقاوه ةقاتلر  كبشار إلى اكاء من الواضح جدا أيك ل  تنظر يومً  ااقً  -

يات تقا  أدمه؛ أليك ت رنت مان إيساايقتك والقاوه هاا إء كاء لدير  أسر من ع اتى

 !اصدك أيواح األةرياي إيه الظل  ةعقنه علىةعلقاي لتتسل  جائزة 

، وعياو "ي إياه،ساي "ةسرعة فتح جرااه اللاواي وأيسال ةريادا إلكترويقاا لزمقال لاه يعمال فاي 

مه الحركاي وعناواء ساااقا لا  يعرفاه أو يلتقاه، وكال مايعرفاه عناه  ،ل ات المنظمة التي يعمل ةرا

. ةريد إلكترويي اونته ةه المنظمة؛ لقستفسر أكثر ةمعلومات وافرة عن أهداف مرمة علقاه قنصارا

 .أييد كل المعلومات عنه".. كريس كايل"تيمنت الرسالة عدة كلمات

شاررته هاي الشاقراء  0840ولاد ةتكسااس عااه : عناه مفصااًل  ةرياًدا إلكترويقاا أساتل نقائا قلقلة و

لاه والاده  ىاشاتر ،الكناائس ىتعمل معلماة فاي مادايس األااد وأر شاماس ةياادولد أله  الرماني،

القنص ويمايسه، في ةداية التسعقنات  ىومن يومرا وهو يرو ،وهو في عمر ثمايي سنواتا سالاً 

نيس فااي جامعااة تااايتلوء الوطنقااة إناية المواشااي، ثاا  ةعااد إتماااه نياسااته أصاابح ياكااب ةريااا 

وةعد شافاي ذياعاه ذهاب لقنيا  لمركاز  ،يترت ةسبب إصاةة شديدة ة ياعها لكن مسقرته ،امحترفً 

ييا  لمديساة ا ،وةعادها التحاا ةاالقوات البحرياة األمريكقاة ،ت نقد قوات مشاة البحرية األمريكقاة

خاالل ايتشااي القاوات األمريكقاة فاي . الماي وعقن فاي األسارول البحاري الثالاث التدمقر من تحت

نوالي  2111يته في القنص وسمي ةالشقراء الرماني، وضاعت مكافا ة اي الرماني اشترر ةمرا

أول تصااويب طوياال األمااد فااي ااارر العاارار كاااء  .91111اانت فقمااا ةعااد  ،أمريكااي لماان يقتلااه

نلاو مان المااي تخفقاه تحات  ىيرا تحمل قنبلة يدوية في يدها، ولا  تكان تلاك القنبلاة ساوألسقدة شك 

تصااويبة كاياات موجرااة لمقاومااة يحماال قاااذف صااوايي ،  ي ااح فااي مدينااة الصاادي ةاا طول .ثقاةرااا

رالباا ماا شاايك فاي كال المعاايك  .وخالل الحرر أصقب ةرلقتقن وستة ايف ايات لعباوات ياسافة

مريكقة ةعدن ملكد كثر القناصقن قتال في تايي  الواليات المتحدة األأعد يو ،الرئقسقة ةحر ةالعرار

 .قتقال 201عن  يقلوء ير  الأقتقال، ةقنما يدعي هو  001



 

جاي الخبر مفصال ومروال يحمل الكثقر عن ه ا الرجل وفي النراية كايت المعلومات التاي ينتظار 

الحقااة العانياة، ويكارس  إلاىء في مساعدة ال نون العائدين من الحارر يعمل اآل" :أء يعرفرا عنه

مركاز قااه ةييشاائه  من خالل" ةعد الصدمة ما" ىالكثقر من وقته لمساعدة امالئه في ةريامج يسم

 ".لت هقل وإعدان ال نور للحرر

 يةماا ال. .ت ااوا جارائمر  علاىيسااعد القتلاة  أءرياضة فاي  هك ا إذء وهو القاتل المحترف ال

اة اأماا هاو فقاد قالراا ةصار. يزال البعض منر  يحتفظ ةبعض من إيسايقته ويشعر ة ل  من جرائراا

 ،خارإذا فرةماا ها  جانس "! قمت ةقتلر  من البشارل  أشعر ة ء هلالي ال ين ":ووضوح وةكل فخر

 !يستحقوء العقم ال

ةشافرة معقناة رقار قاةلاة  اجراا خاص للمنظماة التاي يعمال ةراا، ويحمال ةريامً ا علىجايه ييقن 

ذلك الريقن إي اء ةمرمة جديدة وهاو الا ي لا  تازل  أءيعل   .خترار من قبل شركات االتصاالتلال

ولكن الريقن كاء متواصال ةيلحااح فاضارر أء  ،فكر أال ي قب ،ةضحق ،خريداه مخيبتقن ةدماي 

وجااي صاوته مان ةاقن الوشاقم  ،الكون السري لفتح الخا، فظرر وجه الرئقس على ضغا ،هي قب

  رات لاه منايراا التقألقخبره ةاس  اليحقة والمكاء والزمااء وعارض صاوية اديثاة للرادف يبراه 

اماساه  أءيشعر  ىولوللمرة األ ،يدقا في الصوية أءنه ل  يع .ث  ايقر  االتصال ،أيةعة أياه فقا

. خر ل  يعاد مزاجاه يغرياه إال لحصاد يوح شاخص محادن، ىوكلت إلقه أو ةمعنأقد فتر ت اه مرمة 

 ،عاان االتصاالأ؛ لا لك يقتال ساواه أءةحث عنه وةقن كل مان قاتلر  لا  يكان يرياد  شخص كثقرا ما

 :يدخل في تفكقر عمقا أو يتبدل مزاجه قالوةصوته ال ي تشوةه ةحة ممقزة وخاصة عندما 

 . ،خراةحثوا عن عمقل . .ع يا لن أسترق  الققاه ةتلك العملقة -

 :اعتلت مالمح اليقا وجه الرجل

 .ه ا القدي من الخروية على ايت أكثر من يناسب هدفً أ -

  !ولكن -

 :هنا كاء قد قر  الرجل كالمه قائاًل 

 .قمت ةراخر عملقة ،أل  نوالي إضافقة عن أجر  111 -

ولكان ةمااذا كااء علقاه أء  ،مر عالقة ةالمال ف يصدته البنكقة متخمة ةالعمالت األجنبقاةل  يكن لأل

وجد الردف ال ي كاء يبحث عنه، وأياه كااء يقتال الكثقار مان األيواح ةنقاة  اخقرً أيه أيخبر يئقسه 

 :شه اكتفي فقا ةقولهيناق أء  ةكالمهه ل  يش اتىو يقتن  أوهل كاء الرجل يصدقه . االيتقاه منه

 ".نعني أفكر" -

 ما المبلغ ال ي تريدهه. لقس هناك من وقت للتفكقر -

كباار قاادي ماان أ علااىفلماااذا اليالعااب الرجاال لقحصاال منااه  ،تعنقااه أع بتااه الفكاارة، هاا ه العملقااة ال

ح شق ا مقايية ةالروح التي تقده مقاةلرا، فاالرو موال التي مرما نف  منرا فال تعنيمواله تلك األاأل



 

 العملقاة مرماة والاتخلص مان يوح ها ا الرجال ةا قرر وقات أءوكاء مان الواضاح  ،تقدي ةثمن ال

 .ةد منه يي الش

 :، أشعل تبغه وةصوت تملله الثقةىخرأ علىوض  ساقا 

فقاا أرلاا المكالماة  ،لا  يناقشاه الرجال. عملقاة ،خارجر أ علىملقوء نوالي إضافقة  -

 :ةعدما قال له

- Ok 

ها ا األجار فلان يقال أجاره  علاىء اصال إيه أو ،ان أء يصقده البنكي سقزيدوةر ه األوكقه ت كد إي

ماوال ةاوضاافة أأهمقة الردف ةالنسبة للمنظمة ةدلقل أء الرجل لا  يناقشاه فاي  ىعنه، فرو يعل  مد

 .ولقس هناك أكثر منك مراية للقياي علقه ،"لك هو"أيه أخبره  إلى

لا  يازي  ،سااعة وااادة ةالراائرة لقكاوء هنااك ،ريسيةال نور الف" ةرونوه"كايت العملقة في ةلدة 

طلاب الخراوط  .هناك قبلرا ةقوه لمعاينة موق  العملقاة إلىل ؛ كاء علقه أء ي هب ه ه البلدة من قب

وفي الرائرة امتدت يده لكتقب صاغقر عان البلادة ومعالمراا  ،هناك إلىالفريسقة وقاه ةح ز ت كرة 

المديناة تاييخقاة وساقااقة . يرار جاايوء علاىور الغرةي تصفحه سريعا؛ تق  في ال ن ،وتاييخرا

وأقاموا  ،مويةكايت واقعة تحت الحك  اوسالمي في عرد الخالفة األ ،ةرا الكثقر من قصوي النبالي

ولكان أيياا  ،لرا شررة كبقرة لقس فقا في الكروه ال ي تزيعاه ،ةرا اكومة إسالمقة لفترة طويلة

اكتفاي  .المحقا األطلسي في يوات الشتاي علىة ال لقد التي تسقرر للسفن التي تقب  فقرا اتقاي لحال

 .وأخر  كتاةه لقواصل القراية، خر لقكتشفه ةنفسه، وسريعا ترك جايباةر ا القدي وترك القدي اآل



 

 الفصل الساة 

 أءلا  أسااتر   ،وك ياه تح ار فاي واجراة الا اكرة ،وااده مشارد القتال لا  يمار و ،األيااه كايات تمار

أةدأ فاي تنااول  ،يدوي كل شيي ةمخقلتي اتىالفراش  علىما إء أيقد  .يأسي الصغقر أخرجه من

يباارتني مشارد أختاي وهاي ت ار مان شاعرها  ،أذهب للعب ما  األوالن ،أياه  وه  يقونُ  ،طعامي

اةتساامة  ،خر كايت الكثقر من ال كريات تمارر ساريعا كوجاه جادتيلمصقر م رول، ومن اقن آل

 .الكروه ويوائح الخبقز أمي ومزاات أةي وش رة

تمارر فاي سارعة البارر واصالت اقااتي، مارت السانوات  ىومن ةقن ذكريات ثققلة جاثمة وأخار

ألحقني للعمل معه في محل العرااية  ،عمي كاء كريما معي، عاملني كاةنه ال ي ل  ين به ،سريعة

ة ةاوضااافة الاا ي يملكااه فااي البقااااين؛ وأليااي فشاالت فااي افااظ أسااماي وأيااوا  األعشااار المختلفاا

اساااةات  علااىفاااكتفي ةاا ء وكاال لااي مرمااة اوشااراف  ،وصاااةتي ةحساسااقة مفرطااة ماان يوائحرااا

اوجته وتيعه لنا فاي  يخر  أيا وهو لعملنا ةعد الف ر ةقلقل محملقن ةزان القوه ال ي تعده .الدكاء

أقيي ةققة وةعد العشاي ةقلقل يرج  إنياجنا، وما ةقن األل  والنوه الراير كنت  ، صحوء يحاسقة

كاء لعمي ثالث ةنات، ول  يكن من الالئا أء أعقم معرن  ،يومي في ررفة ملحقة ةحديقة المنزل

جملرن وأكثرهن قرةا لي كايت عائشة تستكقن جدائلرا الشقراي الرويلة ةرادوي أتحت سق  وااد، 

عشاي أالاظ أيراا أثناي تقديمرا وجبة ال .كتفقرا وتتزاا  يموشرا الكثقفة اول عقنقرا اللواتقن على

سااهرة ة اواي فراشاي ال  ترقل النظر لي وفي المرات القلقلة التي أمارض فقراا تعتناي ةاي وتظال

أياه ااال كنات أةا ل جرادي ألخفاي ولعاي  وعلاى ،طرر ابرا القلب هك ا ةقاوة ىأعرف تحديدا مت

أء ةقات الشاعر ةكل شيي كما لاو  خرةرا، يكتفي ةالنظرات التي يتبانلرا معا وفقرا يخبر كل منا اآل

 :قد يظ  فقنا

  إشاية  محزوء  ول  تتكل       أشايتي ةررفر العقنر خقفة  أهلررا

 هر كهاًل وسراًل ةالحبقبر المتيأو       قد قال  مرابًا يف  كالاك يقنيُت أء ف

 ،جاي القاوه الا ي ازمات فقاه مالةساي فاي صارة اتىه ه الحال مدة من الزمن  علىللت اقاتي 

 .ال هارك علي، وأيا أخبرهن أء ووقفت لوناعرن

 ها؛ لا لك تركات فاألي يعلوأخ ت تلح  ،"الث ي: "،خرفكرة واادة ةرأسي كايت تكبر يوًما ةعد     

خبريي عمي أيه ل  ين ب ذكوًيا وأء ت ايته وعائلتاه ساوف أكثقرا ما  ،ويكيت خلفرا كل شيي

قرما الحا، وةالرر  من فقنة تراعي ولن يقلا علقرما؛ أليرما ستبققاء في أيد أم ،ييعرما في يدي

لاا  أسااتر  أء أواصاال اقاااتي فااي ذلااك الاادكاء المعاات  واليااقا الماازنا  ةااالقوايير  ،ذلااك ميااقت

تسااا  الصااحراي وخااالي ال بااال، ااااول عمااي أء يثنقنااي عاان ات اقااث قمياا، وأجولااة األعشااار

 :قرايي ف خبرته

يرااا  وك ،قظتااي ومناااميتغااانييي لقاال يراااي فااي ي أخاا لر ، أطقااافر  ال أءأسااترق   ال -

 !أث ي لرا أءترلب مني 

 :ةنبرة يجاي قال



 

أخبرياي ماا الا ي ! ا لصاي أكثريا القوه في عدان األماواتةني لوفكريا ةر ا المنر يا -

تثا ي  أءه ألقسات هاي األجادي لهه تريد أء تث ي ألهلكه وماذا عن ةلادكتريد أء تث ي 

 !لراه

 :ةصوت يملله الحماس أخبرته

 .س ث ي لالثنقن -

استياافته لاي وكرماه معاي طقلاة ها ه السانوات، اوجاة  علاىوشاكرته  ،ونعت عمي ةعنار قوي

 :لرري وهي تقول علىويتبت  ،عمي أييا عايقتني

 .ايتبه لحالك -

اقترةاات منرااا،  ،وااادها كاياات عائشااة تبكااي فااي صاامت ،يحاادث وقفاات البنااات الااثالث يااراقبن مااا

 :وهمست في أذيرا

 .س عون -

ذلاااك القاااوه كااااء موكاااب التوةاااة يمااار، مااان ايتكاااب خرقاااة يرتااادي عنااادما خرجااات مااان المنااازل 

 ،"الكاويااس" ىوهي عباية العاي، وفاور ييوسار  قبعاات مخروطقاة طويلاة تسام" السايبتقول"

 يااهأفراا ا معناااه  ،ويياا  فااي ياده شاامعة، ةقنمااا مان يرتاادي عباااية ساوناي ،ويلا  اااول عنقااه ااباًل 

حاكماة، يخراوء فاي موكاب طويال ةاقن نر وساقكوء مصاقره الماوت ةادوء م ،يتكب إثماا كبقاًراا

المنصة يتوساا القاس ل ناة  على. الوصول للكنقسة اقث تعقد ال لسة اتى ،الربول ويف  األةوار

؛ كالتحاادث كاياات الاتر  تافرااة ،المترمااقن ثا  يصااديوء األاكااه علاىويبااديوء فاي النااداي  ،القيااة

ايتاداي ساقدة ع اوا ايراا  اتاى وقة أالرريقاة اوساالم علاىال نائزياة  ةالعرةقة أو إقاماة الشاعائر

والتاي ةساببرا لقاوا كال الويال فاي  ،إيرا تلك التر  البسقرة التاي توجاه لرالالي المسااكقن .األيدلسي

جسااانه  اليااعقفة ووجااوهر  أ علااىوتشااي الكاادمات  ،راارف التعاا يب قباال م قاا ر  هنااا لقحاااكموا

 .الواهنة ةالع ار ال ي القوه

خار كااء خر يفس فقنا، ةاقن الحاقن واآلة ينا ي ب أء يحايةر  آل ل لك ت كدت من كاله الشق  اسن

كايات ت ا ةني يحاوه؛ لدماثاه خلقاه،  عاطفاة ماا ،الادكاء شاق  كبقار تقاي وطقاب الخلاا علىيترنن 

اانياث الرويلاة اكقات لاه فقراا عان اقااتي وأخا تنا األ ،ووجره المبتسا  نائماا توطادت صالتي ةاه

 ،لاي عان شا اعة وةرولاة الم اهادين هنااك ىواكا ،أسايوم ساتي فا جج فكارة الثا ي وال راان ةر

تركوا كال  ،وأيضر  شباةا ويجاال من مختل  األعماي وكق  أير  يقدموء أيواار  فداي لبالنه 

 .منه االييماه للم اهدين الفوي طلبت وعلى ،وقدموا أعمايه  قرةايا لوطنر  ،شيي خلفر 

منااي  الاانفس األخقاار واتااىوأكتسااب الخباارة، اتعلاا  ماانر  فنااوء القتااال  أءعقاادت النقااة الخالصااة 

يراا أهناك معايك يعارف " :ه ه المعايك التي قال لي عنرا الشق  اسن .س خوض معر  المعايك

, ذلااك  علااىعقاادت العاازه ". ولكننااا ةااالرر  ماان ذلااك يخوضاارا لتقلقاال أذاهااا علقنااا قلااقاًل  ،خاساارة

جراة قاتال أهلاي سا يزل للمديناة مارة وقريت عندما أشعر أيي قد أصبحت أملك القاوة الكافقاة لموا

 .ىأخر



 

ويومرااا كاااء أاااده  فااي ايتظااايي عنااد ياصااقة الرريااا وأخاا يي لاادهالقز ال بااال، وةااقن طرقاترااا 

تعلمات . أيادي أفيال المقااتلقن علاىيساترق  أء يصال إلقراا جناون قشاتالة تاديةت  الوعرة التي ال

لمواجراة عادوي، تعلمات كال  وما أيسب لحظاة ،مسك السالح وأصوةه، وكق  ألقي يمحيأكق  

أصابحت  ،و ملالأنوء كلل  ذلك سريًعا فروح الث ي التي كايت تشتعل يايها ةداخلي جعلتني أجترد

 ،كثاار خرااوية؛ كالمرمااات القتالقااة ماا  فاادائقي البحاارأوأوكلاات لااي مرمااات  ،أكثاار خباارة وشاا اعة

و ةالسااق  أرمح ويبااارتر  ةالياارر ةساان الاا ،جنااون قشااتالة علااىوياانقض  ،لااقال ليراااج  الشااواط

يصاعدوا ما   اتاىياراقبر   ويساعد من يريد الفراي من أهال األيادلس للادول الم ااوية ،وةالبنانر

ا لرا ، ةاالن لا  تكان يوًما ،ىت اه ةالن أخاراالمقن للسفن التي سوف ت هب ةر  ةسأطفالر  ومتاعر  

 !نواه الحال من المحالهول  يعقدوا النقة لل هار إلقرا، ويةما ل  يسمعوا عنرا من قبل، لكن ألقس 

ول  يعرف من فقنا هو  ،اافة الموت ال ي يترةص ةنا في كل مكاء كل يوه يستققظ علىكنا يعقم 

 ،ولمن سوف يدعو ةالمغفرة ،يوح من سنقق  صالة ال نااة علىيعرف  ال ،ال ي سوف يق  شرقًدا

لكن يهبة الماوت كايات و ،قد ي ي نمايه ويواه لل ران جمق  من سلك ه ا الرريا أءةالرر  من 

الشاق   ىيتاول ،،خركنا يستقبل م اهدا جديدا ويون   ،خروخاصة أينا يوًما ةعد  ،ترل ةرأسرا ةقننا

الشارانة والقتاال فاي  علىويحثر   ،اسن ةث القوة ويوح ال ران والعزيمة ةقن صفوف الم اهدين

ترهباه فكارة الاونا  فاي ااقن  الموت، وال يخشى سبقل   والوطن، كاء يظرر أماه ال مق  أيه ال

ومان ةاقن نموعاه  ،جايباا ويظال ي رام ةالبكااي ىأيه عندما يعل  ةخبر موت أاد من الرفقاي يتنحا

تلااك األيض هااي األياادلس  ىيخاار  لااققص علقنااا سااقرة أةرااال ضااحوا ةحقاااتر  فااي ساابقل أء تبقاا

اةااة عاان قصااص يقاال رر والاا ي كاااء ياقلااه ال ،المساالمة؛ كقصااة البراال الاا ي لاان ينساااه أةااًدا أاااد

 .فايس وةرل من ررياطة يفض تسلقمرا وقاوه ةكل ةسالة"ةن رساء  موسي"ةروالته البرل 

ماارة ةم لاس عقااد فاي قصاار الحمااراي وأعلان فقااه وقتراا الملااك عباد  يقتااه فااي  ،خاروالا ي لراار 

 :االستساله فصاح فقر  قائاًل 

 ".ىيخش ء الموت أقل ماإ" -

ذهااب  ،ماان الخنااو  الاا ي أصااار ملكااه اويائًساا اس ازينًااوةراا ه الكلمااات راااني هاا ا البراال الم لاا

ومن فاور جاوانه  ،لباس الحرر كاملة واضعا فور يأسه خوذته المعديقة ىيتدا ،ةقته إلىمباشرة 

ااد مان ةعادها كااء ها ا أث  ل  يره  ،خر واقار من ةعد اقار،يمر في شواي  ررياطة شاي  ةعد 

لغااز اختفاااي هاا ا البراال، كاياات  علااىاانيااث لرااوي لااه فااي ررياطااة، تيااايةت األقااوال واأل ،خاار

قاةال سارية مان فرسااء " الشانقل"ضافاف يرار  علىإيه وهو في طريقه : أكثره  قرةا للحقققة هي

أُصاقب ة اارح يافا  ةقنماا طُعان جاوانه ةارمح مان تحتااه،  ،فاايقض علاقر  قاتال وضارةا ،النصاايي

وعند ت كده أيه لن يسترق  مواصلة  خر يفس فقه،وةالرر  من جرواه الناف ة ل  يستسل  ةل قاوه آل

هك ا أصبح موسي ةن  ،يق  أسقًرا في أيدي قشتالة أءالقتال فيل أء يلقي ةنفسه في النرر ةدال من 

نيةه ةالتياحقة  علىفسايوا  ،يح و ا وه الكثقر من الم اهدين أءرساء أيقوية البرل ال ي يريد 

فتثقار مان  ،ةرل يقص علقنا الشق  اسن قصته ستشرد وااد منر  كاء ةمثاةةافداي لوطنر ، وكلما 

 .ت اه السماواتاوتنقر لر  طريقر ، كشعا  يوي ة ،عزيمة الم اهدين ال دن



 

ها ا القشاتالي القباقح  في كل مان أقتلاه ىوأي ،ثالث منرا وأيا أقاتل ة داية ،مرت السنوات سريعة

كنات  ،يااي مساتعرة ةاداخلي ةكل ما أتقت من قوة ومان ال ي قتل أمي، وسحب أختي ويايه، ف قتله

ةشرتي من  علىخرت الت اعقد  ،في العشرين من عمري، ولكني كنت أةدو كما لو أيي ةالخمسقن

 لكان وجاوني فاي ها ا الكرا  ،وج  عوني وذةل من ثلوجة الرقس ةالشتاي ،ال بلقة سقظ الشمق

ولان  ،ياتأعاانيي مارة أخاري لادفي ةقات أةاي وأليااه م ة وف أاد ال بال وسا هلالي الرجال

إلقنااا، يقااق   ةحريااة يتحاادث ةالعرةقااة نوء خااوف ماان أء يسااترر أاااده  الساام  يعااقم كنااا ،تعااون

ة أو صقاانا أاده  يسمعنا عندما تعلو أصواتنا ةتكبقرات الصال أء ىل  يعد يخش ،فروضنا الدينقة

ي عبايتناا العقد يغتسل ويترقب ويلني صالته، واأله  من ذلك أيناا كناا يرتادل فرًاا ةرؤيتنا لرال

ل من ةارونة كةد ه ا الرةاط من الحب والمونة ،قلا وأكل ذلك كاء ي ري نوء خوف  البقياي يع 

مداي الزمن ل  أيقر  يوًما عن الكتاةة لعمي وإيسال ما أكتبه م   وعلىالكر  وللمته يوًيا ونف ا 

 .ةعض المراسلقن ال ين ه  القة الوصل ةقننا وةقن العال  ةالخاي 

لغرياطاة ؛ لت نياة الغارض الا ي ج ات هناا مان  ىألياه اسمت قرايي ةالعونة مرة أخروفي أاد ا

 ،طماواي وكال ماا يشاغل تفكقاري ىأجله، في البدي كايت فكارة االيتقااه مان قاتال أهلاي هاي أقصا

ه فعلاو تستعر ةداخلي يااي االيتقااه وأياا أتا كر ماا اتى ق ًاا قشتالى جندي ً إء أي وةعد ذلك أصبحت ما

مساافة  علاىمان  كثار الم اهادين ةراعاة فاي قانص الرادفألا لك كنات  ؛أيضي وأهلايفي ةلدي و

فرو محاير قدي  في جقوش الملك أةي الحسان، وخار   ،وقد علمني إياه الشق  اسن ةنفسه ،ةعقدة

وكقا   ،ي لس لققص علقنا البروالت التاي أاراهاا جناون اوسااله وكاء ،معه في فتواات كثقرة

 .ىتنس ا الأير  لقنوا عدوه  نيوسً 

 ،وونعته ةعنار عنقا  ونماو  رزيارة كايات تساقل نوء توقا  ،أخبرت الشق  اسن ة مر ذهاةي

أةاي وانااء  ىء يملاك تقاواكا ،فقادترا التاي فقاه عاائلتي ىكنات أي ،تعلقت ةر ا الرجل تعلقًاا كبقاًرا

ا وعنادم ،كتفاي يومراا علاىيةات  ،أجلس ةمحاذاته أتنصات لكال كلماة يقولراا ةاهتمااه وااب ،أمي

 :قال ةصوته الرقب. يتراي مرمتيافوي  ىخرأأخبرته أيني سوف أعون مرة 

 .ةل قل الونا  ،اللقاي إلىفال تقل  ،يلتقي م دنا ةني يةما ال إذا يا -

تااي نموعااه الحاااية عنااد معايقتااه لااي، ومثلمااا صااعدت ال باال يومرااا مساارًعا تملااليي لفحاات وجن

وةقلقال مان أماوال، وكثقار مان  ،ن المالةاسالحماسة مثلما هبرته أيًيا مسارعا متحمساا ةصارة ما

واةتساامترا  ،الا هبي ش اعة وتحد، وتالل من األشوار لعائشاة التاي لا  يغاانييي طقفراا، ووجرراا

يراا قاد أصابحت أه أه االت ت كريي هل تراها ما: كنت أتسايل وكثقرا ما ،الماضقة طقلة السنوات

 هقة م رن ذكرىي الحدياوجة وأما وصاي الصبي ال ي كاء يشغل ا رة ف



 

 الفصل الثامن

 ،اسااتقبلتني يساامة هااواي ةاااينة ويائحااة أعرفرااا جقااًدا ،وفااي خرياا  لقلااة مقماارة وصاالُت ررياطااة

يكفاي ماا سامعته  ،لحاا ةاه األذيأةقت عمي، فل  أش  أء  علىعر  أل   ،يائحة لرالما اشتقت إلقرا

 ،لبشااعترا ورراةتراا ؛وطالرا علىيصدقرا عقل  تلك األهوال التي ال ،هوال محاك  التفتقمأعن 

علقااه،  ىولكاان مماان ينتقمااوءه وماان الاا ي علقااه االيتقاااهه المعتاادي أه المعتااد ،إيااه االيتقاااه األسااون

 !ه الظال هأالمظلوه 

 :ادثني يوًما أاد الم اهدين عن تلك المحاك  قائاًل 

في ذلاك القاوه اساتوقفتني ساقدة قشاتالقة لكاي أسااعدها فاي امال صاندوقرا، وعنادما  -

ثققلاة يظارت لاي ةااتقااي  عت يت لرا؛ أليي أعايي مرًضا يمنعناي مان امال أشاقايا

 علاىفما كاء مني إال أء سببترا، ف خ ت تصاقح ةصاوت عاال  ،"عرةي كلب" :قائلة

 ،وأخبرتر  ك ةًا أيي قد تراولت علقراا ةاليارر والساب ،إثره ت م  جنون قشتالقوء

العارر  –إيناا يحان : وقلات لراا ، سببت ملكر  وملكتر ولقس ذلك فقا ةل انعت أيي

فوجدت يفساي أُقاان  ،.....و.... و... .ونيننا أقق  من نينر  و ،أشرف منر  -المسلمقن 

أعاد  يأيته ل  ويمكنني أء أقول إيني من هول ما ،ومنه لمحكمة التفتقم ،الس ن إلى

 !أصدر هل كاء اقققة أه إيه ضرر من الخقاله

 ،هبرنا نيًجا الزويقا ،ويحن مققدو القدين والقدمقن ،ةوي طويلسريا في طاو ،أخ ويا من محبسنا

ي ةماا يحادث ةاألسافل وةاال حق  الا ي يحان فاي طريقناا إلقاه، أول شاكل نيجة كنا يربررا كايات ت

وال  ،يبعاثرااامصادي  تاديي وال ،شيي استقبلنا يومرا كايات الاروائح الكريراة التاي تازك  األياوف

فملكاد أيات فااي  ،رفات ساوف تت كااد مان المصاقر الا ي ينتظاارك؛ أليااك إذا عتاديي أءترياد  اتاى

صارا  وأهاات  ىطريقك لتصبح جقفة كريرة الرائحة، ومن ةقن تلك الاروائح تتسالل ألذيقاك صاد

 ،الادي  ألجاد يفساي أمااه الحقققاة فاي أةشا  صاويها ىفقاد ايترا ،ل  ي خ يي التفكقر طوياًل  ،واهنة

 الابعض منراا توثاا فقاه أيادي وأيجال ،تعا يبررف ال علىوجدت يفسي ةممر طويل مريت فقه 

 ،ا ا  الغرفاة ةالكاان ا ا  أجساانه  ،أفققاة ىأخاروالنساي والرجال، ويقفاوء فاي رارف عمونياة 

تتحلال،  اتاىاالراا  علاىال ثث  ىالموت، وتبق اتىويتركوء واقفقن ةداخلرا ةال طعاه أو شرار 

 .ح الكريرةوتحديًدا كايت هي مصدي تلك الروائ ،وتصبح ولقمة للديداء

وةخاصاة مشااهد  ،كنا يتعثر يعبًا مان تلاك المشااهد ،مققدوء ةاألرالل كنا يسقر في طاةوي طويل

ا يترقناا مان ها ا الممار نخلناا ممار ً ا أءةعاد  .تزال مققدة في سالسالرا الرقاكل البشرية التي كايت ال

يتل ذوء ةما تخلفه تلك  ير أشعرت  الناس ال ين لل حق  يصحبنا إلقرا هلالي وك ينا في يالة ،،خر

 ياس يومراا مااأالمشاهد علقنا، وتسايلت وقترا ما أمره ه هل ه  اقاا يمتاوء ل يساايقة ةصالةه لا  

ةفصال العظا  عان  الت التعا يب التاي صاممت خصقًصاا لتقاوه،شاهدته في ه ا الممر المظلا  مان 

الت اآل ىإااد على ،أسفي البدي يقوموء ةكسر عظاه األيجل ث  عظاه الصدي فالقدين فالر ،اللح 

لة التي وضعت ةقن فكقه كايت تنتاز  فكقاه ةاباي وتفسا  عظماه ُوض  يجل ةمنتص  العمر واآل

نموي قاس، لوهلة شعرت وك ء أل  ه ا الرجل تسرر لاي فشاعرت ةا ل  لاقس  عن لحمه في مشرد

 .وإاساس ةغثقاء ويجفة تسري في كامل جسدي ،له مثقل



 

لقاد صامموا ررفاا لاتخلص ! إيرا  يملكاوء ةعاض الراماة أيًياا ،ه  لقساوا كماا تظان ولكن ايتظر

 هنالاك أيرا  يياعويه ناخال تااةوت تتصال ةاه خنااجر وساكاكقن كال ماا ،الم يب من اقاته ساريًعا

تلني تلك السكاكقن مرمترا، ترشا جمق  أيحاي ال ساد،  اتىوما إء يغلا التاةوت  ،ةنصول اانة

الت آةا يسااي تناز  أثاداؤهن ،اال وألوايا مان العا اركلما ت ولت يأيت أشك ،وتزها الروح سريًعا

وجدت يفسي أماه منصة  –وةعد ممر طويل من الع ار  –وأخقرا  ،ويجال تنز  خصقر  ،خاصة

كاايوا يقوماوء ةاسات واةي أه ةرماي الاتر   الحك  ي لاس علقراا ثالثاة مان القساوساة ال أعارف هال

 !هيعل

ما وتمايس طقوس نيناكه كا  تا هب للصاالة فاي الت مسل ه هل ماالكاثولقك هل اقا سببت ملوك

 إقامة الشعائر المسقحقة وووههه علىيت اريص أه هل الكنقسة

؛ لقققناي أياه لاو هفاوة خرجات ثباتي على اوةالرر  من محاوالتر  لنز  اعتراف مني، كنت قاةيً 

ه النااس؛ وعقاةرما الحرر أما ،فسوف يترمويني ةالرنة والررطقة ،مني وايتاةتر  ذية شك ةحديثي

ألرارت لرا   وأخبرتر  ةحزه وامااس ينفاي أي شاك ت ااهي ،ألوامر الراعة العمقاي ل لك امتثلت

 ،ال أفوت أياه القداس، وال أةالي إذا وقفت ةالسااعات أصالي وأةترال للعا ياي ،يي يصرايي متدينأ

ا أةشا  اكتفوا ةوضعي لشروي طويلة في ايزاية مظلمة خالقة من التروية، شاهدت فقر .وصدقويي

من الموت، وتعسرت ةه كثقًرا، وخرجت من الس ن  ىكنت قار قوسقن أو أني اتىأيوا  الع ار 

خار فاي ها ه الابالن، ووقتراا اختمارت ،الموت هو أقرر إلقناا مان أي شايي  أء: اقققة واادة على

أو فماا الياري فاي أء ترقار يقبتاي ! لماذا ال أقده اقااتي فاداي أليضانا المنروةاةه ،الفكرة ةرأسي

سا  لاقس اموت ةشرف ةاداًل مان ايتظااي الماوت وأياا متخا  ة األقل س على! يخترر يمح فلانيه

 .تمت لي ةصلة لي، وأنين ةدياية ال

ال اكرة مروي الكراه في ذلك القوه، جعلناي أةتعاد قادي المساترا   علىكاله ذلك الم اهد ال ي مر 

ل له ةراا؛ لا لك توجرات مباشارة نخ ال أاجه معي في مشاكل الاصر لرا وال اتىعن ةقت عمي 

وهناااك فرقااة تغنااي  ،أطااراف المكاااء كاااء ياازالؤه ي لسااوء فااي قاعااة ناف ااة علااىيقاا   خاااء إلااى

 ،يمات لناا ةصالة يحادث فاي الخااي  ال يغامرا، وك ء مااأ علىيدلسقة وياقصة ترقص أموشحات 

ر خااص لال يحادر ةاي وهاو يسا ل ةقايااتي فاي نفتار كبقا ،مااه المولا  ألسات جر ررفاةأوقفت 

 :وس لني ةريبة وتوجس ،ةالنزالي

 من أين أيته -

 .أيا من ةلنسقة -

 سوف تقق  هناه متى إلى -

 .ناي علىأاصل  أءوأسترق   ،عمل علىأعثر  اتىال أعرف  -

 :قرقه الرجل ةسخرية وهو يقول

 ه ا الحده  أل  تسم  عن أاوال المدينة اه أيك متفائل لمثل .عمل وناي -
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ه هل هلالي اقا ةشره أه معقول هل هناك ةشاعة أكثر من ذلك: فقما قرأهوهو يفكر  ،أرلا الكتار

ه  من عقنة كريسه فما ال ي ي علر  يتفننوء في طرر التع يبه ولماذا التغاضاي عان تلاك الاتر  

ويعاقااب علقرااا هاالالي القااوهه ولتتحماال قديمااة، تفااتح تلااك األويار ال ه لماااذا الالحقوايقااةواألفعااال 

 علاىو أقاوة  ااول لرا  وال ال ديدة جرما ايتكباه أجادانه  فاي ااا أةريااي ال الحكومات واألجقال

أو لقست ه ه ال رائ  أكثر ةشااعة مماا فعلاه  ،األقل هلالي المنروةوء يستعقدوء أموالر  وأصولر 

األلماء م  القرون في الحرر العالمقة الثايقةه المعسكرات النااية التي كايوا يقونوير  إلقرا ومنراا 

ه مان محااك  التفتاقم أل  تكن ها ه الرارر فاي التعا يب أياا  ةكثقار! الغاا لققتلوه  هناكهلغرف 

يفسارا  علاىوجمعقاات كثقارة أطلقات  خرجات أصاوات كثقارة ،وةالرر  من ذلك ل  يساكت القراون

يحاي العال ، ومن ألمايقا يفسارا؛ لتادين أمن مختل  ... و... ومعانين النااية، و ،أعداي الرولوكست

ترالاب ةحقاوقر  المغتصابة  وللات ،كاء له ذيب لما تعرض له القرون في ها ه المعساكرات كل ما

تنتج الكثقار مان األفااله ؛ لتوثاا  خر،وتناضل من أجل تعوييات لر ، والسقنما العالمقة يوًما ةعد 

 اتاى؛ لتادين ألمايقاا وأفعالراا وتصادي نوي النشار الكتاب ال ديادة ،تلك الم ااي في أةش  صاويها

ملقاوء نوالي؛ كتعاويض للقراون  01فريساا تادف   يه ها. تعوييات لر  علىعوا الحصول استرا

معسااكرات االعتقااال  إلااى ،الاا ين تاا  يقلراا  ماان قباال شااركة السااكك الحديديااة الفريسااقة ،األمريكاااء

 .اء الحرر العالمقة الثايقةةالنااية إ

عايااه  الا يك  عرةقاا يعلا  ماا  !تلك المحاك ه فيجدانه  ذا لماذا تراوء العرر عما ادث لر  وألإ

ء تلاك ال ارائ  ه ألأ هه ك  عرةقا سم  عماا اادث لرا محاك  التفتقم فييدلس هل األأجدانه  من أ

 و لقس ماأمرا عانيا مسلما ةهه أاا العرر والمسلمقن ول  تتوق  يوما فاصبحت  فيترتكب  يالت

 ،سارائقلققنات جساقمة مان اواا الفلسرقنققن من  سنوات طويلاة مان م اااي واعتاداي فييحدث 

جنباى وقبله ما ادث من ال ارائ  مان المحتال األ ،وةويما يفغايستاء ومالأالعرار و فيوما ادث 

 ...و ...مصر والشاه وال زائر والمغرر ولقبقا و في

 ه يا لكل ذلكلقس ه ا كله استمراأ

ه ضاع  أه خناو  أدي هاو قاأه يسمقه أءمكاينا يالحدوث ماذا ة فيادث ويحدث ومستمر  ال يذا إ

 ه أه جمقعرا معا

تاييخقااة  يفراا ،جااايت علااى هااواه يايحاااي المدينااة التاا فاايياخاا  جولااة  أءوقااري  ،اسااتعد للناازول

 التايقانته قدماه لسااة الكومقديا  .تفوح منرا يويوائح الماض ،شوايعرا مبلرة ةالباالت ،وقديمة

 اهااات عاادة منرااا لبقااوت المدينااة السااااة متشاابعة الت ،يوصاالته لشاااي  سااايت كاااترين الت ااايأ

ماه عرةة لباائ  أ ،ء المراع  تفرش طاوالترا على الرريايوةالرر  من ضقا الشواي  ف ،القديمة

 ينوماا يبادو كساائح فا .اولاه يويتاة  ةعقويه الثاقبة ماا ي ار ،الكستناي المشوية وق  يشترى منه

كامقرتاه الفوتوررافقاة متقناة  ينااه هاعق ،ولاىيخر  فقرا لمادء يزويهاا للمارة األ التيتلك المراه 

لبوه ال اكرة يفتحه وقات الحاجاة أ يوتخزيه ف ،من اوله يييعلقرا ةوجره لتلقا كل ش التيالصن  

  .لقهإ
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مال الموقا  لقاديس  وقا  يت ،ساااة الكومقاديا فاييقا   الا يوةارا كاء مسرح العملقة هو مبناى األ

ي زل ةرا  التييرا تمثل النع  أحكى ضال  يُ أةثالثة  منتص  السااة يافوية في ،مخايجه ومداخله

( أوجقنايمبراطاوية او)ويمثل كل ضل  منرا ملكة من الملكات  ،مبراطوي ياةلقوء على المدينةاو

والملكااة  ،ي لتااراإملكااة ( الملكااة فكتوييااا)و ،مبراطااوي ياااةلقوءواوجااة او ،مبراطااوية فريساااإ

يراا كايات تنشار أ: وسبب تسمقترا ةرا ا االسا  ،(،ةالمر)وية روتسمى الناف .سبايقاإملكة ( إيزاةقال)

تارى فقراا  أءيض لقصابح كالمراياا تساترق  ث  ينحسر المااي عان األ ،جمق  االت اهات فيمايها 

اللوااة النحاساقة المعلقاة علاى  اقترر مان ،ياقتهأنهشته سعة المبنى وأوةرا ةعدها توجه لأل .يفسك

قااه ةتصامقمرا المرنادس الفريساي  ،0419ةريال مان عااه إ 04ائرا يشاإالبواةة والمدوء ةرا تاايي  

 فايويكقساترا ةارون افلراا الموساققي أتقاده  االشرقر فقكتوي لويس وهي تتس  ألل  شخص تقريبً 

 اويوةااا كلرااا والراادف جاااي خصقًصااأ فااياألول ماان كاال شاارر وتعااد ماان أشاارر الفاارر الموسااقققة 

ذهاب  ،وةارا مباشارةمااه األأالواقا   "راياد أوتقالي قنات جذا ي"فنادر  فايلحيوي الحفل وساققق  

مااه البواةاة أوعنادها اشاتد المرار اقتارر مان الباااة فلماح لوااة معلقاة  ،لقلقي يظرة علقه ؛للفندر

ةااي الفنادر مان السااعة التاساعة مان مسااي  فييعزف  يجقوجوه يدييأعااف البقايو أء  تعلن عن

ويساتم   ،ض مان الادفيعيادخل لقانع  ةاب أءكار ف ،كل يوه اتاى الثايقاة عشار ةعاد منتصا  اللقال

يديياه أايار  ،من البقرة اااوية من المكاء وطلب من النانل كوةً  فيجلس  ،اويتناول شق ً  ،زفهعل

 "ساونأةااةقوء "ويعقاد  ،صف  شاعره للخلا ، يايشققً  ،اًل يكاء طو .ية  ساعة عن موعده امت خرً 

، ثا  وخاطفاة علاى المكااء ةساريع ةلقى يظرأما ماه البقايو ةعدأ ةجلس ة ياق ،ةقضعلى قمقصه األ

المقروعااة تلااو  فيعااز ،وضوضاااي الحاضاارين رقاار عاااةل ةصااخبر  بخصااوسااا  ةاادأ العاازف 

 أءيغاماه لان تساترق  أ أءألياه علاى يقاقن  اين زه ساريعً  أءيون  ايوتقنق ً  خرى كمن يلني عماًل األ

 ةن هاال تفياالوء مقروعااوقباال يرايااة الوقاات المحاادن ةقلقاال ساا ل الحاضااري ،ه يتختاارر ضوضااا

يغاااه ازينااة ايساااةت األ( هيلتقااي أءهاال لنااا ) .يعاا  اعاازف مقروعااة مااا  - .لاا  ي بااه سااواه هةعقنرااا

يحركاوء شافاهر   ياراه  ،تشوشات وجاوه مان اولاه ةوف ا  ،ك يرا تنبعث من ثنايا الروح ،وهانئة

العااااف  يرااىأ ،هاا ا المكاااء إلااىالظااروف التااي جااايت ةااه  يكمااا يساا ،ياان هااوي أيساا ،قتكلمااوال

ولكاان صاادى  ،توقاا  العااااف عاان العاازف ،يااان الواقااد الاا ي يصاافا لااه ةقااوةإوكاااء  ،المقروعااة

 .اوشكت عن التوق  تعان م دنً أموسققى ةعقدة كلما  ،الموسققى لل يترنن ناخله

اتااى وصاال للكتديائقااة القديمااة ةحااي ساااء مقشااقل الاا ي  وةمصاااابة هاا ه الموسااققى تااريض قلااقاًل 

تباا   االعرر وخاصة من نول المغرر العرةي ويقاه هناك سور شعبي يومقً  ينتشر فقه الكثقر من

يحاااي السااور أ فاايفقااه الكتااب النااانية والمخروطااات والتحاا  واألثاااث القاادي  وهكاا ا أخاا  يت ااول 

يفاه يوائاح مان ساكنرا ومار أه ه المدينة المعبقة ةالماضي والتايي  تازك   فيةكل خروة  امستمتعً 

ا ااز ررفااة وتحاادث ةاابعض  فاايساابايي ريااب واسااتعمل جااواا ساافره اوذهااب لفناادر ق اةرااا يوًماا

 .االكلمات اوسبايقة م  مول  الح ز لقصدر أيه إسبايي اق ً 
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كاء المشرد من شرفة ررفته أكثر من يائ  اقث يقاةله مباشارة كتديائقاة سااء مقشاقل التاي ةنقات 

 ةرجراا المرتفا  لاقاًل  ييما يياالعماية وخاصاة عناد فيالقرء السانس عشر وتعد كتحفة فنقة  في

ةشكل أو ةآخر أوصله مشرد البر  لرناك اقاث المسا د المقاةال لمساكنر   .السماي فيلقعايا الغق  

األعظمقة ةبغدان مس د اوماه األعظ  أةي انقفة وم  يته الكبقرة ةديعة الصن  وصوت ملذيرا  في

ى األيضااقة الخشاابقة لقاا هب ةقااه علااأخرااوات  الشاا ي عناادما ياالذء لصااالة الف اار وقترااا يساام 

أةقر  للصالة كايت صالة الف ر  ةهو فيخوته ال كوي الثالثة لمرافق اللوضوي ث  يستققظ البقت تباعً 

جااات ةيمكاير  أء يحصلوا على قسا أوفر مان الناوه او يةالنسبة لر  هي ةداية يومر  المبكر وف

ةاقن أصااةعه مسابحته ةفصوصارا الثمقناة جلباةه األةقض وتتدلى مان  امرتديً  ايسبقر  أةوه  مسرعً 

   عباد ةقنما، ةقه الواثبة وأخوه مرار وكري  يسقراء ةتكاسل من خلفهأيحاول هو اللحار ةخروة 

 .ةعقنقه ويسقر ةصحبة أاالمه التي ل  يستققظ منرا ةعد ايكوء النعاس عالقً 

يجااي أ فايالتاي كايات تفاوح  ف  ة هلت علقه يائحة البخوي من المسك والعنبر إيرا يفسرا الرائحة

يااه عنك تعبا مالةسك وتلتصا ةك لوقت طويل شاعر ةحازء عنادما تا كر تلاك األ االمس د ويرمً 

ه وأين اختفى هلالي ا،خر امن لبعده جعله يتسايل ترى هل ادثت اقً ال مقلة التي ك يرا من امن 

 ىلرواي ث  ل  يعد أى أثر لرا تمنا فيتالشوا كغمامة من الدخاء ةعثرت ! هاوك ير  ل  ي توا لرنا يومً 

علاى مواصالة  اةاييث مان الفقاد والحناقن ومررًما أء يعاقم اقاتاه ماثقاًل  لو كاء اختفى معر  ةاداًل 

 .الحقاة ةكل تفاصقلرا نوير 

كااء  افتح جرااه اللواي وةقنما كاء سقكتب اس  الردف وجد يفسه يكتب اس  شاخص ،خار شخًصا

المعلومااات المنشااوية عنااه إيرااا يفساارا يفااس  فاايماان جديااد لااقس هناااك  اآلءالساابب لمااا هااو فقااه 

المعلومات التي اصل علقرا من امقلاه يقران ةتكسااس لاه أسارة صاغقرة واوجاة جمقلاة يماايس 

 .سبوعقةالعرالت األ فيالرياضة ويخر  للصقد ويتناول عشايه الرومايسي ةالخاي  

الفنادر لتناولاه هنااك وللمارة األولاى ب الغداي ةغرفته فل  يملك يرباة ةاالنزل ةاالمرع  الملحاا ةلط

كاياات يوح واااادة هااي  االقتاال م اادنً  فااييشااعر ةاا ء اماسااه ألناي المرمااة قااد فتاار وال يربااة لااه 

 .ة واادة كل ما يريده ويتمناهقالمسقررة على تفكقرة هدف وااد ويوح واادة وطل

مغماوس ةصاوص مان قرا  اللحا  ال اتى له يانل خدماة الغارف ةصاقنقة الغاداي وضا  علقراا طبقًاأ

ك لرائحاة ناايفاه ويجعات ةاه لرأكزةارة يائحاة الحسااي اكمات الالمشروه ومعه صحن من اسااي 

مه ت قد صنعه يومرا ه ه الوجبة كايت تتصادي الراولاة عنادما أصحن رداي الملوخقة ال ي كايت 

 أءماه ألاقر  كااء يانقلر  لبلاده  مصار اعتاانت إالتفوا جمقعر  ااول ها ا الرباا الشاري والمحباب 

  رااعدتااه لأتكاااف ر  ةااه وخاصااة عناادما يحصاالوء علااى نيجااات جقاادة يعااونوء ماان المديسااة وقااد 

 اولكان ها ا القاوه لا  يمرلرا  القادي وقتًا ،وتفاج ر  يائحته الشرقة التاي كايات تفاوح ة يحااي المكااء

فنقة وضحاها سمعوا صوت نةاةة مديعاة تقاتح  ةاار الفاقال وةاالرر  مان الحراساة  لقت وقوه فبقن

 سسرته ولكن يومرا ل  تكن تحارأناية التي يعمل ةرا والده لحمايته هو ودنة التي وضعترا اوالمش



 

قنعاة ةعاض مانر  طاور تفي خلا  األخو مالمحر  التي كايت تأال يعرف ك  عدنه   ،سوى الخقبة

ايقلبات  شاييالفقال من الخاي  والباقي كاء يصور يصاصاته وهو في طريقه للداخل ةات اه كال 

 .مر أاين  فيطفال كل ات اه وتكوه األ فيلرعاه ةما علقرا وةعثرت المقاعد ا ةطاول

قر  الرصاصاات الرائشااة وتخترقراا هااي قاطفالرااا لتأه تحتيان أصاائحة و هفااواأو زعاةيظارات ف 

كااء ةغرفتاه يبادل  ،لحظات قلقلة مرت ث  ايتدوا جماقعر  قتلاى وااده الا ي ي اا مان ها ه الم ةحاة

 أءررفتاه لحظاات وسام  طلقااتر  النايياة فلا  يساعه ة حر  من خلا  يافا ثقاةه المديسقة عندما لم

جسادية فكااء  ةذلك ما يتمت  ةاه مان لقويا فيالمالةس وساعده  ةخزاي فيسوى االختباي  ايفعل شق ً 

 فاي هويايفاساه وال يتحارك لازمن طويال ها ا الازمن الا ي قأء يكات  أيثني جساده و أءمن السرل 

طاريقر   فايل شراساة وتادمقر كاايوا يلحقاوء الخارار ماا يقااةلر  تفتقم المنزل قرعاة قرعاة وةكا

وكا  مار علقاه مان وقات وهاو كاات   ههنااك يوك ير  يوقعوء على مرويه  علقه ال يعارف كا  ةقا

اا يتر  العساكرية الواااد تلاو اآلخار لال علاى أق  هدأ ةركاء ال نوء ورانيت و اوأخقرً  هيفاسهأ

البدي ل  يصدر الادماي الا ي لحاا ةغرفتاه  فيةباي  تسلاًل ه م ثباته مدة من الزمن ث  خر  من مخب

طفاال ولكان ال ةا س فاال ناعاي مان العثاوي علقاه ثناي ةحثر  عنه لقققنر  ة ء عدنه  خمسة من األأ

كقرعاة  اتماًما ،هداف فري تحصقل ااصلالردف الرئقسي فبالنسبة لبققة األوقتله فقد تخلصوا من 

 .وما يسبقه من فواتح الشرقة و كربا يئقسيأكررةائقة وملحقاترا 

ةعادما  ه ايخار  مان مخب أءيزل لقل ةغدان على ع ل كعانته ةالشتاي فاكتسى البقات ةاالظاله قاري 

وعلاى  اصاغقرً  اكررةائقًا اييل النوي استعمل كشافً  أء  شمر علقه من هناك الكثقر من الوقت ل  ي

ول ماا أعلاى قادي كبقار مان األلا  فاجعاة  ،خ  يربا الدي  ةفز  من ينتظره فاجعةأه الخافت ئضو

سفل الدي  مباشرة ثبت الكشاف فوقه وهاله ما يأى كاء ة سده عدن أةقه ملقى أثر فقه هو جسد عت

نت مرمتراا أة ايباه ةعادما  اةال ة س ةه مان الثقاور ةقنماا الرصاصاات الفايراة التاي اخترقتاه ملقا

لقراا فاي محاولاة إ ماتيامرايات ،كمه تحتيان سارقلة وعباد الارامن أعلى ال ايب اآلخر  ،ةن اح

خااه كاري  أيحااي المكااء لق اد أ فيوا  ضوي الكشاف ، كل الرصاصات يقاةة عنرما  امنرا لتلتق

هما ملعقة لقتناول ةراا رادايه المحباب وعلاى قراةاه مناه اادإوهو يحمل في  قنتاالثن هذياعق افاينً 

صامت الماوت يغلا  المكااء  ،ةقعاة كبقارة مان الادماي اواولرما ه،علاى وجرا ىكاء عبد   مسا 

القراا  رش االةااقض للراولااة وفااالم ، االثااات وفقااد صاابغ  شااييواللااوء االاماار يكتسااي ةااه كاال 

 أء يوعراا منا  اةتكااي را اي الملوخقاة ولى مان وفي واقعة تعد األالصغقرة من الس ان الحريري، 

ملوخقاة والادماي قدي رريب يماز  ةاقن صاحن ال يف ! خير ةلوء الدماي األامر يمتز  لويرا األ

 !هالبشرية

لراره  سنداف، يواجره  أءيصعب  اتعبا المكاء كاء قديً  ماوةرونة الموت ويائحتر يصخب الدما

تح ارت  ،ولا  يباك هلقاه وخبا  يأساه ةاقن ذياعقاإه قضا  سااقوأيكمم على يفساه ، على ال دياء 

  .لبه كاء ينزفقنموعه واده 

  تكان ملكادة فلا  يكان هنااك ةاراهقن ةا ء العارار لا  ولكنرا ل ريكا للعرارأميباي عن رزو أاعت ذ

مااااال هناااك الكثقاار ماان المفاوضااات والمناقشااات ول اااء التفتااقم لاا  ت اازه أساالحة يوويااة وتملااك 

ةاوه أالتوققات الا ي كااء  فايمريكاا العارار أي اي ةقن لقلاه وضاحاها ضارةت إوةدوء ساةا  ،ة لك

ااال الغازو  فايسارته أايتظاايه هاو و فاير الا ي المصق افرو يعل  تمامً  ،يرتب يفسه للرجو  لبلده



 

وأء الماوت  ،يمرله الكثقار نوأء القدي ل ،اسمه على يأس القائمة أءل  عولكنه ل  يكن ي ،ريكيماأل

 .مترةص ةه وةر 

لا لك وضاعت  ،ال علاى العلمااي والباااثقنإنولاة لان تقاوه وتانرض  أي أء امريكا كايت تعل  جقادً أ

وةدوء الل وي لتلفقا تر  لر  كااء مصاقره  ماا  ،العرار للتخلص منر قائمة طويلة ة سماي علماي 

ولاى يأس تلاك القائماة فلا  يمرلاه الوقات منا  اللحظاة األ ىلاعةوه أوكاء  ،ةقن الس ن واالرتقاالت

 .ةقهأجل التخلص من أال من إء رزو العرار ل  يق   وك ،لدخولر  ةغدان واقتح  مسكنر 

 .وايتدى مالةسه وذهب اطبار جمقعً ث  ةاألوف  ة طاح ةربا اساي الكزةرة 
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األمار يترلاب مناه أء يقراا  ، وةارا يفساه لقانص الرادف هاو ساارح مبناى األ أيساب مكااء أءوجاد 

مبناى تااييخي تتملكاك االاة مان الا هول والدهشاة ي ت كره لقدخل لقرى كق  الوصول لرناك وك 

فكااء يت اول ةداخلاه كماا لاو  ،لتشاكقلقة محتشد ةالقر  الفنقة واللواات ا يه أخاصة  ،عندما تدخله

 ،ةعاض القاعاات فاي ةالساكوء يعا  المكااء ةاالرر  مان الحفاالت المقاما ،أيه يت ول ناخال متحا 

وجد يفسه أماه ةار مغلا علقت علقه لواة للروايج أااح  ،للخاي  اولكن الموسققى ال تتسلل أةدً 

مااه ةاار مغلاا أصاعدها وجاد يفساه  نيجاات الزويقاة ضاققة إلاىيالني  اوجد ممر ً  ،البار ةردوي

العتمااة كاياات تغلاا   ،الفسااقح حالساار فاايعلقاات علقااه لواااة للرااوايج أاااااه ونخاال لق ااد يفسااه 

ةاار  ،الاظ عدة اةوار اخارى تقاون للسارح مان ماداخل مختلفاة ولكان جمقعراا موصاونة ،المكاء

 ييمكااء أوة ،ساوي السارح مانخفض .لاروف يأل اتحسابً  االحريا واده هاو الا ي يتارك مفتوًاا

 ،كان أء يتاوايى خلفاهيم شايي يالمكاء خاال تماماا مان أو ،شخص يرف  يظره ألعلى أء يكتشفه

يمكنه من خاللرا تصويب مناسبة  استرا  أء يختاي ااوية  اوأخقرً  ،أمره لبعض الوقت فيااتاي 

 .ذلك فيلقحسب الوقت ال ي يستغرقه  اث  ضبا ساعته وهبا الدي  مسرعً  ،فوهة سالاة للردف

هااي عاادة خرااوات ماان  ،وطريااا الراارور ،وضااغا الزيااان ،اختقاااي المكاااء أء اكاااء يعلاا  تماًماا

وإال مااا ققمااة ي اااح تسااديد ، وي اااح العملقااة اخرااوات كثقاارة ي ااب علااى القناااص أء يديساارا جقاادً 

كال الخراوات قبال  االرصاص وقتل الردف والقبض علقه ةعادهاه لا لك كااء يخراا وياديس جقادً 

 .وةعد العملقة

ة عالسااا فاايوتعاارض علقااه مشاارد مديةااه وهااو ينظاار  ،تداعبااهكاياات  يراابا الاادي  ذاكرتااه  وهااو

ال يتغقاار  اامنااه ثاةتًاا اماان مسااك السااالح لعملقااة التنشااقن كاااء نوًماا االاادقائا ةااديً  يالرقمقااة ويحصاا

عنادما ايتراى  ،طاالر الرصاصاةإيفااس وشاد الزياان ثا  كات  األ، نقققتاء ال أكثر من  تثبقت ال سد 

وةالنسابة لاه كااء ها ا  ،الرباوط ةخرواتاه الساريعة فايثايقاة  11يه استغرر أساعته لق د  فييظر 

 .تماه العملقة الركض أسر  من ذلكإفقري ةعد  ،االوقت كثقرً 

ويفكر أء كل ما يحتاجه من العال  هو ه ا الثقب ال ي يسمح له ةماروي فوهاة ةندققتاه  يضأخ  يتر

خارر ال ساد  فيد القتناص الردف اتى تن ح الرصاصة كل ما يشغل تفكقره هو اختقاي مكاء جق

ال الاادماي وال  اةاا ات الخرااوات الواثقااة ال يعنقااه ةعاادها شااق ً  اثاا  يااولي لرااره مغااانيً  وترنيااه قتااقاًل 

ااد ساوى ترتقاب خراا للقتال لمااذا أمفكارة اقااة  فاييكاوء  أءالخرار وال الدماي الناافة ويعقال 

ناخال ها ه يفساه  ازايراا وسا ن أاباطاترا مباه راا وإو ها أمالراويكل صخبرا وهدةترك الحقاة 

 !هالنفاذ منرا ا  يومً رة المغلقة ول  يسترالدائ

ه ولكان سارعاء ماا رقار يأياه فرا  كلاور يا هب لنايات أءفكار  ،يبدلاه أءمزاجه سق ا ويرياد  كاء

ةاه لوساا استقل المتارو الا ي ذهاب  ي هب لمشاهدة فقل ه لماذا ال .ماكن تزيد من ازيه وعزلتهاأل

كايات  همااذا يشااهد اوهنااك وجاد يفساه ااائرً  ،المدينة اقث المراكاز الت ايياة وصااالت العارض

استقر  ،فاله المتنوعة ما ةقن عن  ويعب وكومقديا وخقال علميألعاليات لعدن كبقر من اإهناك 

الخقااال  عاان اعلااى التفكقاار لقشاااهد فقلًماا ةو قااديأ افلاا  يكاان يملااك مزاًجاا ،علااى فااقل  كومقاادي ااخقاارً 

 .وةه ما يكفقه من ازء فلقس هناك من نا  لفقل  نيامي ،العلمي



 

 ،تبغاه ويراقاب النااس مان اولاه ثالزوايا ينفا ىاديوق  ة ،خمسة عشر نقققة ةاققة على العرض

و أماا ثنائقاات إفالحاضاروء  ،ةقد ال ي جاي لصالة العارض نوء صاحبيه هو الشخص الواأايتبه 

 ايااا نوًمااألماااذا  :ليتسااا ،فااال صااحبة لااه رقاار يفسااه ،اوضاا  مختلفًااةالنساابة لااه كاااء ال ،م موعااات

منتصا  العمار  فييجل  يك  اعقم اقاة سعقدة عانية وةسقرة تمامً ألماذا ال  همختل  عن الناس

ض ويتمادن ةقأجمقلة ومنزل صغقر ةحديقة يحقا ةرا سقا   ةسرأةعمله وعنده  اترقى لقصبح مديرً 

 على مدخله كلب للحراسةه

ه ا م ره وها ه  ،نواي المختلفةتوا  علقنا األ! هختايياته هي التي أ قدايياأال ين يختاي  هل يحن

الملال يتسالى القادي يصاقبه اتاى ال  ،وهنالك القوى واليعق  ،ه ا الظال  وه ا المظلوه ،اليحقة

 وأيلااوه القاادي  أءولكاان ماان منااا يمكنااه ، مراقبتنااا فااينواي علقنااا ةقنمااا عاان كثااب يظاال األ  ةتواياا

من خررك ةل كلناا يساقر ةات ااه مصاائريا  لماذا ه ا يصقبي: أاد يملك ال رأة لقصقحال  !هيعاتبه

 هقةةنفس ياض

اااله عانياة أيسااء عااني ةآماال وإياه  ة ااساًساإذهب لقبتاا  علباة مان الا ية المقلقاة لقمانح يفساه 

 ، ية المقلقاةمائي ةصاحبة علباة مان الايا هب لصاالة العارض الساقن أءمكاياه يومشاعر طبقعقاة وة

 ، أيتلاك الفتااة امسكقنة اقً  ،ءلو كايت ةصحبته اآل استكوء سعقدة جدً  املكدً ( عائشة)ت كر وقترا 

ذا عرفت اقققته ستدعه وت هب إترى  ،يواحاب شخص مثله مرمته اصد األ فيقدي جعلرا تق  

كات ال مراوي مان ها ه المشااهد التاي جعلات ضاح اوااادً  اخر  من الفقل  ولا  يتا كر مشاردً  همثاًل 

ترا مارة يواتاى عااونت إضاا ،ضاوايها لعارض الفاقل أ رلقت الصالةأفمن  أء  ،اتر  الصالة يجً 

عن ه ا التسااؤل الا ي  ةجاةإ فيمائي ل  يشغل ةاله سوى التفكقر وطوال مدة العرض السقنخرى أ

 .ذهب ةه لزمن ،خر امن صن  منه أء يكوء ذلك القناص

،لاة عقلاه  فايةشريا ،خار يادوي  كاء مشغواًل  ة،اآلل فيي كاء يدوي مائي ال ل  ينتبه للشريا السقن

 .ةقض واألسون وأثر الزمن على الصوت فغلب علقه الوشقمقديما صويه ةاأل اكاء شريرً 

 فعنادما ،لقرا وج ةرا يحوه فغلبرا الشور القه والتفكقار فقاهإالتفكقر ةرا تسلل  فيلو أء ايدماجه  كما

فااي الساالال الاا ي ياادوي ةخلاادها ذات  كاااء هااو!ةرباااعي الغريبااةه تسااايل ماا  يفسااه لماااذا ترضااى

 !لماذا أيا واقعة في ابه اتى الثمالة ةالرر  من كل طباعه الغريبةه: التوققت يفسه

ساارترا أجااااة قصااقرة قيااترا ماا  إخاارى لباااييس ةعااد أكاياات تسااافر ةالقراااي اللقلااي عائاادة ماارة  

 قة لقوء ةال نور الفريسي ااض فيالمغرةقة 

يقاا  إما   اجاات القااطرة كايات تتناار  تماًما، يهاا ومياات مان الا اكرةنناي يالترا كايت تراوثأ

 ا،وتراب وجاوه كثقارة تصاعد ،عمرها ةيصفأيصفة المواشة التي يمر ةرا القراي هي األ ،اقاترا

كثقا  يواصال يالتاه  ةقنماا لااله ،ياايةعمادة اوأةاهتاة تتسالل مان  ةضاايإ ،لواات ة ساماي مادء

أء ااب يجال لا  يحااول لمارة واااادة  فايساتمر أ أءمتاى علاي  إلاى- سالالرا ةه كظلمالاال ،معراا

 هأو ابيسمعني كلمة رزل 



 

 ،ولى التي يتصل ةرا خالل مرماة عمالوهي المرة األ ،ةقنة هات  عمومقة قاه ةاالتصال ةراامن ك

ولكان ها ه  ،مرمتاهال ةعاد ايترااي إثار وال يظرار أ أيخلفه  ايااعً  امن الحقاة يرائقً  يفرو عانة يختف

 .يسم  صوترا أءسوى  شييل يلقي ةااًل ،  فل  المرة شعوي رريب طغى علقه 

ساعانترا ةساما  صاوته  .ياه خااي  ةااييسألرر عندها مفتاح المدينة التاي يتحادث منراا وعلمات 

 يتهأين أتس له  أءشغلترا عن 

 .وةي  كلمات( كق  االكه)ل  يقل سوى 

 .الداف ة والكسولة التي تحبرا هوتايأعلى ابل  ةوارلا الخا ةقنما للت هي معلق

فري تقيي  ،ما تعرضت لسخرية ولوه صديقترا المقرةة على العالقة الغريبة التي ترةررما اكثقرً 

وفااي الحفااالت والمناساابات ال  ،جااااات الرويلااة هااي واقاادةاو يوفاا ،ساابوعقة ةدويااهترااا األعرال

وةمااذا علقاه ه ها ا الحاد إلاىال ي ي علك تتعلققن ةاه  خر تس لرا ماةقن الحقن واآل أةدا، يظرر معرا

 ت قبرا وهي يفسرا ل  تكن تدييه أء

ل ف  عشاا أشاخاص ويظال يتسااي فيةنا   يقااو ىفرو نوما يرو ،يةما هي خدعة الحب المحقرة

 اببنا ه ا الشخص نوء رقرههألماذا  :نوما

ولاى فاي لرقارة ذلاك القاوه عنادما ألاساس ال ي تملاك منراا عان يؤيتاه للمارة اكاء يكفقرا ه ا او

يتصافح ال ريادة في الصاالة كاء ي لس  ،وذهبت ةه للمغسلة ،املت رسقلرا ال ي ةحاجة للتنظق 

لاة اي التشاغقل ولكان اآل علاىت روضعت القر  النقدية وضاغ ،ايتظاي ايتراي اآللة من عملرا في

ماان يقاون معديقااة  يمااا يكفاجقااب ساترترا فلاا  ت اد معراا  فايماادت يادها  ،ساحبت النقاون ولاا  تعمال

 .ااجة لنقون معديقة فييرا ألقه وأخبرته إةخرى مترننة ذهبت  ،خرىأ لتشغقل ،لة

ةاباي يفا   ،ال ريادة فايخارى ومنرمكاا ةقاراية موضاو  أفاور  اكاء ي لس ةكبرياي واضاعا سااقً 

 ،اعتاا يً ة يااه هااز يأسااه م واكتفااى ،ةتلااك النظاارة الخاطفااة ،اينظاار تماًماا أءء ولقرااا نإويظاار  هعقنقاا

ومان خلا  ال ريادة كااء  ،جمقلاة ة شاقاي ايظرتاه وعادً  فيةالرر  من فتويه وعده اهتمامه لمحت 

 ،ج ةته يوح الشارر التاي ةراا ،خرى لتميي ةهأيراقبرا وهي ت م  ةعصبقة رسقلرا المتس  مرة 

 ،سااون الغزياار وجساادها الممتلاال وعقويرااا الواسااعة ةلااوء العساال تظللرااا يمااوش طويلااةشااعرها األ

وفاتح النافا ة اقتارر منراا  ،ندما رااني كايات ال تازال تقا  علاى ياصاقة الررياا تنتظار الحافلاةع

 :الكررةائقة لسقايته

 .  مساعدتكأسترأليني ل   ،عت يأ -

 .لة اللعقنةكل ذلك من ه ه اآل ،ال ناعي لالعت اي ال ذيب لك -

 ههل تقبلقن نعوتي على فن اء من القروة .عوضك عن ذلكأ أءييد أ -

شاقاي ارضات أ ،جمقلاة ولكان عقنااه كايات تعادها ة شاقاي ،عالقترا ما  الغرةااي فيريصة كايت ا

 ،عمار فن ااء مان القراوة فايتكوء ةصحبته اتاى لاو  أءفقكفقرا  ،فل  تستر  الرفض ،التروي فقرا

 .س لةاقن ل  تتوق  عن الحديث واأل في ،ه ا اللقاي هو ل  يتحدث سوى ةي  كلمات في



 

كاء يراقب  ،ف ر فقرا كل ه ه الراقاتفقه  و فيولقة ولكن هناك شق ا ماأرثاية ث ال  تكن يومً  اةدً أ

أليرما كايا على يقاقض  ؛ارريبً  ايرا تشكل معه ثنائقً أيقن أوم  الوقت  ،اقويترا وفيولرا ةايدهاش

كايات تعاوض ماا ةاه مان  واقويترا ،صخبرا كاء ةه الكثقر من االستفزاا لصمته ،خرةعيرما اآل

من البر ة على يواه ويخفا  ماا ةاه  افي شق ً ييحاي المكاء يأ فيه ثالمرح ال ي تب وه ا ،سكوء

ةدايااة  فااي ،تااهاء ذكويوة لعنفاايوثااة المحتشاادة ةرااا كاياات محرضااوتلااك األ ،وااازء ةماان يصاااي

محاولااة لفتحااة  أيو ،فكاااء يغلقااه ةقفاال محكاا  ،ولكنرااا فشاالت ،تتساالل لعالمااه أءااولاات  ماااعالقتر

يعاوض كال  أءعلاى  اوفى صمت اتفقا ،فقه كايت ستقون عالقترما للنراية و العبثأللتلصص علقه 

 .انهتيخر ةمنرما اآل
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متااي ومان ايتفاا  أالصوية التي يملكرا للردف ل  تكن كافقة لتدله علقه فالتصويب علاى ةعاد عادة 

يتعارف  أءنى لاه ساوضح اتاى يتأكثر من صوية ةشكل أترسل  أءل لك طلب من المنظمة  ،كبقر

 فاي  يرالعراا وهاو ي لاس أخ ،كثر من صوية للردفأةاستاله مل  يحمل  ا ايً إييء جرااه  ،قهعل

خل  يظاية شمسقة ساوناي تغراي يصا  مختفقًا  كاء ،قامة الرجلإةرو الفندر ال ي سقكوء محل 

لال يراقباه مان  ،ل مباشارةابالرادف المكااء وذهاب لمكتاب االساتق قل من ساعة نخالأةعد  ،جرهو

 .ث  راني ،خقر منهى الررف األشعر يأسه ات

ةقنماا كااء يعلا  واادة  ،لل مق  ىهك ا يتراي ،ذهب ةعدها لمكتب الشحن اتى يتسل  ،لته الموسقققة

 ،يحااي المكااءأ فاييةعاة تصادح صاول األفالمسااي كايات ساقمفويقة ال يوفا ،ماذا تخبل تلك العلباة

ه ا السالح  ،حاير قدي  سالاهكما ينظ  م اتمامً  ،ية وازءووعلى وقعرا كاء ينظ  سالاه ةر

 ،أساتبداله   فايو يفكار أيتخلاى عناه  أءة لا  يعاد ةاساتراعته ققاال ي ترةره ةاه عالقاة خاصاة ووث

الاا ي كااء كصاديقه العزياز  ؛م ارن ساالحةالنساابة لاه  لا  يكان  ،  خاصاة ت ما  ةقنرماا ةلفاأهنااك 

ه الزائاد ةاه سارر لاه عتنائاوا ةحرصاه . جقاًدا لقاهإوكااء الساالح ينصات  ،لمهألقه ةسره وإ ييفي

 .مرة خ له فييه أل لك ل  ي كر  ،ياهإنله االحب فب

خاصة ووضعرا  ةا ز خزين ،لمحرة القراي اشقايه وراني الفندر مت رً أصباح ضباةي جم   في

ال أيحارص علاى  ،يغااني المكااء ةاالغموض يفساه .كل ما يخاص عملاه في اونقققً  اكاء منظمً  .ةرا

 ،على الوسانة اسقرت منه سروً  ةاتى شعر ،يمان تبغه ،قصوصة من ويرأ ،ثر ويايهأ ييترك أ

هنااك  انوًما .لكفايتاه اضاافة طبًعاةاو ،ويراي المرماات الصاعبة اكثر طلبً العمقل األ ال لك كاء نومً 

كاء من المستحقل  ،وعقدة ه ه المرمة هي نخوله للمكاء ،لكل مرمة اتى وإء كايت سرلة اعقدة م

أليه كاء يحت  علقه المروي من األجرزة اولكترويقاة وملكاد كايات  ؛ار الرئقسقةالدخول من األةو

إذء لقس على سوى المروي من البواةاات الخلفقاة التاي تمار  .سوف تكش  سالاه وتصدي ييقنرا

،لتااه فااور كتفااه  اعلااى ال ااداي معلقًاا اااويااة مسااتندً  فاايأشااعل تبغااه ووقاا   ،منرااا الفاارر الموسااقققة

 .نقااائا قلقلااة واياارت اافلااة صااغقرة تحماال أعياااي األويكسااترا ،الفرقااة أء تحياار اومنتظاارً 

 فاييظراتر  وتسااؤالتر  تصان  أياه يتحادث  ىولكي يتفان ،تبغه ةح ائه وايدس ةقنر سريًعا نهس 

وةتلاك المكالماة  ،األهمقة ما ةقن قلاا واازء وعصابقة فيعلى وجرة تعاةقر راية  اواضعً   الرات

ةااة المخصصااة لاادخول العاااملقن وأعياااي الفاارر الموسااقققة اقااث ال الوهمقااة ماار معراا  ماان البوا

وهنااك اتخا   ،ث  ةح ي تسلل من ةقنر  وات اه مباشارة يحاو السارح ،وجون ل راا إلكترويي علقرا

 .وض  القنص من ااوية معتمة

أء يالترا السقااقة ما  مان  ابة امرأة جمقلة أيققة مسكقنة لن تنسى أةدً حجاي ةص.. ث  لرر الردف

تبقاى لراا ماا تاداعب خقالراا  صوية عشققرا وهو مرمي ايًضاا  حب تحولت ل ريمة قتل وستظلت

 يوفا تلك المرأة أااح الرادف مان ةالية العقال فيلوهلة شعر أيه مشتت التركقز تفكقره  .من عمر

مرة وااادة لتصاقب الرادف مان المارة  فيمرنته تلك ال م ال للتشتت أليرا يصاصة واادة ترلا 

 اعمققًا اخارى ثا  ساحب يفًساه المارة تلاو األاتنفس ةعما ويظ ،لمرة األولى ترت   يداهول .األولى

 .يياغا علاى الزياان أءورقار قااني  ثقاقاًل ، شعر أء  أصابعه ه ال أترنن يرلا الرصاصة  .وكتمه

. اةاادً أقرااا لو ال يرأء يرلااا الرصاصااة اآل أءمااا إولااقس هناااك ماان خقااايات  االوقاات يماار سااريعً 



 

 ؛يت ات مان أتلني عملراا الا ي  أء اخقرً أة يه قد سمح لرا  ةفرا،  ت الرصاصة ةصعوةة ايرلقو

تت وايتباك شوةالرر  من كل ما ةه من ت !وت خ  يواهه أاده ل  ترشا جسد  اذإجله فما ققمترا أ

لا لك علاى رقار  ،وثقتاه ةنفساه هها ه الحالاة اساتفزت كفايتا .مقتال فايةت الردف اصأالرصاصة ف

سااققه كماا لاو  فايكااء هنااك ثقال  ،ايًضاأةل جلاس  ،ه من مرمتهةعد ايترائ اهرةً  كضعانته ل  ير

كثاار أكال نقققاة تمار يصابح وضاعه  أء ايعلا  جقادً  ،تقويااء علاى املاه ايرماا مخاديتاء ولا  تعاونأ

 ،اساتقل المتارو لقا هب للمرااي افبصعوةة امل يفسه وهبا الدي  الحلزوياي وفار هايةًا ،خروية

 .وةعثرا على الرق  الكوني للمنظمة "ت "ا كلمة يسل يساله وض  فقرأ ومنه

سحاةة من ةخاي ماي ررت  ،سند يأسه على الناف ةأ ،عرةة المترو الباينة والمظلمة فيكاء واده 

 جعلتاه ال،ة  ه مات علقاه ف ا، ذكرياات القماة تارايت لاه لاالل وجاوه  رااومن خلفالزجا  تنفسه 

ترةة يملقة ينتظر ضارةة فا س مان  فيمدفوء  قنبو ، كايت كجرم ةرا  يقوى على كبح نموعه ف

 فااي .يواااه اورساالت العفاان الاا ي كساا هةللاات ناخلاا و وهااا هااي ايف اارت ،لتنف اار شااالالته أاااده 

وشاعر ة ياه ال  هطاالر الرصاصاة اساتققظ ضامقرإالثوايي التي مرت علقه ةاقن وضاعقة القانص و

هلاه ةكال تفاصاقله وصاوت أاستدعى مشرد قتال  أءفما كاء منه سوى  ،يقوى على قتل ه ا الرجل

كسرياء الناي  هفصايت شروة االيتقاه ةداخل ذيهأجسانه  يص  أالرصاصات وهي تنرلا لتخترر 

 :قائاًل  وهو يحدث يفسه هه ةح ائ، نهس تبغييغا على ايانه أءواسترا  وقترا  ،الرشق  في

 .لقد تمت العملقة ةن اح وه ا كل ما يرمني -

خار  ذلاك الكتاار ة وياقاه أ .لرائرة التي ساوف تقلاه اقاث قاديهايتظاي ا فيوهو  ...ةقن مرايين

 فيينتاةه شعوي ة يه يعرف ه ا الرجل وة يرما تقاةال  ةادى صفحاته المفتتإوكلما قلب  ،المصفرة

شقاي لقست واادها مفايقاات القادي التاي جعلات قصاترما الكثقر من األ في هوة يه يشبر ،امن ،خر

علااى  اصاارايهمإو ،واااادة اييااا كاياات مشاااعرهمأولكاان  ،اااادً وا اصاابحأيرمااا أاااد  إلااىتتشاااةه 

 .على تحقققه اااليتقاه وصمونهم



 

 التاس  لالفص

كالمرات  اوخائفً  ال  أكن مرتبكً  .عائلتي الصباح خرجت ألجم  معلومات عن الرجل ال ي قتل في

ناه ةثقاة ةحاث عأجرتاه فا هبت المو ةكثر قوة وشا اعأصبحت أ ،ةحث فقرا عنهأالساةقة التي كنت 

 لقنااينو"وذهبات لمنازل  ،خار اتاى وصالت لباار الرملاةمن شاي  آل نةال وا كضيأو .واماس

اصال تحادث ما  ها ا وذاك ألأو ،ياقب الغاني والا اهبأجلست  منزلهوعلى مقرةة من  "نالقماي

ولاه مان  ،القصار الملكاي فايله اوجاة جمقلاة تعمال وصاقفة  أءعلمت  ،كثرأمنر  على معلومات 

تاركر  لاه أقاوه ةرشاقر  جمقعاا وأنخال وأ أءمكاايي يوا جمقعر  ةاالمنزل وكااء ةيسة كاوالن خماأل

امان  فايساحب اةنتاه ويائاي كماا فعال هاو أ أء اةل ولقس ه ا فقاا مان الممكان ايًيا ،هامدة اجثثً 

ترفا  عان فعال تلاك التصارفات أولكناي  ،رته علقرااساماا تبقاى لاه مان عمار ةح انعه يحقاأساةا و

 أءوكقا  لاي  ،ةااه أطفاله وما ذيبر  لقكوء ها ا الاوام ةاال ياماة هاو أجناه  ما ال ي ،الحقوايقة

 فايياه ترقاى أومن المعلومات التي جمعتراا عرفات  .طفال البري ةصور سالاي ةات اه قلور األأ

اراسااة مشاادنة وسااا  فاايياا هب وياا تي  أء قااهعلوذلااك يحاات   ،للمنرقااة اصاابح ااكًمااأمنصاابه و

 ايامً أياقبته  ،خلفه كضواآلخر ير هالبعض يسبا طريق ،ةفرسهم موعة من ال نون يحقروء ةه و

ايفرن ةه  أءا يخر  ةدوء اراسة ووقترا يمكني مية هوخروج هنخول فيوايتظرته  ،لي طويلةاولق

فاران اراساته أمصقر ينتظره فل  يغانيه  أيعماله كاء يعل  أولكن الحققر من هول  ،وايقض علقه

 .ولو لررفة عقن

اتاى  ،تنقل فقرا من شاي  آلخار ومان اقاار لزقاارأخ ت أ ،ال وشواي  البقاايناوأتفقد أذهبت 

اكتفاوا  اولكان ةقاي علاى االاه لا  يغقاروا مناه شاق ً  ،شتالقن قد صانيوهقال أءعلمت  ،وصلت لبقتنا

 .أفقا ةوض  قفل اديدي على ةواةته قفل عاله الصد

 المنزل مسكوءه اهل اقً  -

  خرااوات ووقاا صااوات صاارا  ويحقاابأ يساامعوء لااقاًل  .ءهااالي الحااي وال قااراأهكاا ا كاااء ياارنن 

فكلماا اقتارر  همان االقتارار مناه اادً أال ين منعوا  هيواح ساكنقأهل ه ه  .يضقةمررولة على األ

عمااال الرااده الاا ين ةعثااتر   .ااااد يتعاارض لحااانث يمنعااه ماان االقتاارار منااه م اادنً أو نخلااه أمنااه 

لمكاء واستعدوا لرده جديايه اتى وقا  جازي كبقار ء نخلوا اإوما  ،الحكومة لرده المنزل وت ديده

امقال تقابس مكاياه خار ةا ء او،ويقس   ،وكسرت هخر ايزلقت ساق،اده  وعامل أمن ال داي فور 

االات تساكن المكااء تنتظار  ماا ايواح مان قتلاوا راديً أ افرةما هاي اقًا !يده فييتحرك  أءويفض 

 .الخالص

كثار مان سااعة كاملاة مان ةاقن أماماه أمرت ، تساامنزلنا ال كريات فاض ةي عند يؤيتاي شالل من

ريصااة علااى ي وهااي تسااقي النباتااات التااي كاياات امااأسااواي اديقتااه كاياات تتاارايى لااي صااوية أ

كثر واقترةت مان ةاار الحديقاة هاالني أعندما نققت النظر  .اه والقاسمقنزاياعترا كالريحاء والخ

اي التاي ترال ةرأسارا مان ةاقن الخارار سمقنات البقياتزال القاسمقنة تثمر وتررح الق ما يأيت ال

 فاييثقار  هاكااء مشارد .ةي وأميأتتسلا الدوي العلوي من المنزل وتلت  على شرفة يوه  يوالدما

وهاي التاي تحتاا  لترةاة خصابة  !!هتنماو أءيان لرا ه القاسامقنة أمان  ،االنفس الدهشة والخوف معً 

كثار أالقاسامقن يثمار  إءيقولاوء  !ر فعااًل مر محقامامي ةائرة وجافة األأوالترةة  ،والكثقر من الماي



 

ذا سققته ةالدماي هل اختلا نماي ال ين قتلوا م  ثرى الترةاة وطمقرااه لقصابح ها ا المكااء كساائر إ

جلاه أعنه فقاد قتلاوا ةالغادي مان  ال  يكويوا قتلوا نفاعً  ءإجدان اتى يض ررياطة مسققة ةدماي األأ

 .ااييً 

صااةته ياه لا  يعاد يا تي للادكاء وأخبرياي العامال أهنااك  جادهأت ةعدها على نكاء عماي فلا  جعر

يناي لا  أجله وقريت ال هار لمنزله ألطم ن علقاه ةاالرر  مان أمن  اازيت كثقرً  ،ةمرض عيال

ثاية أمن  اال بل منعً  فيعون انياجي أيتري من مرمتي وأ أءييد أكنت  ،المنرقة فيلرر أ أء أش 

ذهاب أوال  هعلا  ةا مر مرضاأ أء علاىمان الصاعب ولكان كااء  ي،الشكوك لي ولمن ها  مان ااول

فتحات لاي  ،خارىأةاةه ةالمررقة الخشبقة التي يقم علقرا ،ياة قراييقاة طرقاة ثا   قتر، طلزيايته

 هل عمي موجونه امرابً : طفلة صغقرة البار فس لترا

 :أتى صوت من ةعقد يس لرا

 كريستقناه من ةالبار يا -

فنااي الاداي تقاوه  فايي وجه اوجة عمي وهي ت لاس يرالعن اعقهفتحت كرستقنا البار على مصر

ى وهي تت ملني ث  عندما تعرفات خرأ في  اية وتوسعرما تعقنرا  فيخ ت تيقا أ ،ةغرةلة الرحقن

 :صاات قائلة ىعل

 .خالد -

 .ةباي يفعت جسدها الثققل لمصافحتي

 فعله الزمن ةكه  ال يما  ،ات كثقرً تغقر -

 . خالة ء يااآل صرت يجاًل  -

  .س لةةاأل يخ ت تالاقنأ

 . خبايكأ يه قص علكق  االك -

  .لل لوس ةعد ييرا ل  تدعنأوعندما ايتبرت 

 . نييةكتأ، فالمفاجاة ياع يي -

 ،ين ينبعث مقايية ةبارونة الرقاس ةالخااي أاصرحبتنى للداخل اقث نفي رامض ال تعرف من 

 التيشرور القرفة الشرقة ويائحة م يمزيج من يوائح الرر ،ل  تتبدل يكايت يائحة البقت كما ه

خارى قعاده المارض عان الحركاة وةدلاه مان ااال ألأفراشاه ةعادما  فايياقدا  يكاء عم .تفوح منه

وجدتاه وقاد اال شاحمه ولحماه وتحاول لعظااه  ،وجراي فعايقتاه فاياةتس   .ضاف سنوات لعمرهأو

ماا  يعارف هال كااء يعاأوال  ،خاالل تلاك السانوات الماضاقة يادث ل قصصت له كل ما، ياةسة 

ة عماى أتات امارأ .اادأالمدى البعقاد هنااك اقاث ال  فيولكنه اائغ العقنقن  يكاء ينصت ل! هولهأق

 :  لتراس ،مامىأةشرار القرفة ةالزي بقل ووضعته 



 

 ادث لهه  ال يما  -

الررياا ةقنماا كااء  فايياه الشله كايت يقالة تتحدث العرةقة م  صاديقترا اد األأ في -

لقراا ووكزهاا إطاراف الحاديث فا هب أفسام  على مقرةة منرماا  يلاقشت يهناك جند

لمتراا الاوكزة واساتفزترا ، .تتحادث القشاتالقة أءقلبراا ةكعاب ةندققتاه وطلاب منراا  في

يراا لان تتحادث ساوى أ خبرتاه عنقدة وعصابقة، ف هيوكما تعرف ك   ،طريقته معرا

يادلس لان ينساوا لغاتر  ونيانر ، العرةقة وال تعل  ساواها لغاة ومرماا فعلاوا فعارر األ

ت قاو تفكقر فاقتانها لمركز الشارطة وةقأ يهك ا خرجت الكلمات من فمرا ةدوء وع

محااك  التفتاقم ومان يومراا وها ا هاو ااال  فايالحبس اتى صدي قراي تع يبرا  في

 .عمك

 صدي جدترا  فيجايت الرفلة الصغقرة ويمت ةنفسرا 

وجات ةعاد تز .راسامراا منا  سانوات ابألالسا  لا  تار  !ايظر ك  تشابررا ،ه ه اةنترا -

 .ءاوجرا يجل طقب يدير نكاء عمك اآل .يلقه ال يالعاه  فيي بترا أذهاةك ةعاه و

ساالرا أ أءييد أمل كنت أصار ةخقبة أيرا ةه اتى ال أ أءخشى أ يعلى لساي ااس  وااد لل عالقً 

 :فقالت !أة سمعتنيء المر وك( هأيياعائشة هل تزوجت )

عل  تحديادا أمن تقده للزوا  منرا ال  ما عائشة فرفيت جمق أتزوجت يائلة واينب  -

 .سراأي فييدوي  ال يما 

 ءه اآل هيين أو -

 .ذهبت للتبي  من السور -

ة ةقوامراا الثققال ل ارء الادجا  تناولات عادة نجاجاات وقامات ةا ةحرا وجلسات تنتاا  أذهبات المار

ي كرسااتقنا وتفتحااه ة طاارر خافاات علااى البااار فت اار وف اا ي،ال تتوقاا  عاان الحكاا يييشاارا وهاا

 : حوتصق

 .عائشة التيخ ..عائشة التيخ -

 :أسراوترل عائشة ةر

 !جملكأوما  !جمل طلتكيا   ما أ -

لات اا يي ت عائشة وكبرت ل  تعد الفتاة الصغقرة ت اوات الثامنة عشرة من عمرها ولكنراا ماا

وتكحال عقنقراا فقزيادهما  ،جديلتقن تتدلقاء على كتفقرا وترةررما ةشريرة ةقياي فيتعقد شعرها 

ةقض وتنبعث منرا يائحة ياسمقن فكما لو أتنوية واسعة على قمقص  يترتد .ل جماال وسحراالكح

 . يرا ياسمقنة سقرت من ش رتراأ

 : أقرر منه للرمساقترةت لمصافحتى وةصوت 



 

 !خالد -

 !عائشة -

 : عقنقرا فيكلمة واادة كايت  .متى يجعت وك  ستمكث يلن ل  تس. ذلك القوه ل  يتحدث كثقرا

 .لقكإاشتقت  -

 أءياتكل  وتعايقناا نوء  أءيعا  تحادثنا نوء  .تعايقنا يومرا وقبلترا وتحادثنا ةكلماات الغازل والعشاا

 . لث  شفتقراأ أءوقبلترا نوء  يإلضمرا أ

 :أضافتتركترا و أءمن   هيكما  يقق  معر  فما االت ررفتأ أء ية عمأطلبت منى امر

و أالقاوه  يت يةما يا: وتقولررقة الفراش أعائشة تحرص يومقا على يظافترا وتبدل  -

 .اللقلة فق دها يظقفة

 .مراأخ ال من كاله  جد وجررا اامرك يظرت لعائشة أل

 .ينياجأيج  أيف ها و جل مرمة سأيا ج ت من  ف ،يس  اوجة عم، -

أخقاارا تنرااا  أءجبراهااا علااى أعناادما ساامعت عائشااة ذلااك كسااا وجررااا الحاازء والتساااؤل اللاا اء 

 : وتقول

 تنسى فما ادث قد ادثه  أء تسترق  ذا اله لماأي مرمة ه ه -

 !يك اقاهأهل ه ا ي -

هاال ! هاال سااقك  القشااتالقوء عاان قتاال العاارره! هسااوف تسااتفقده ماان ذلااك الاا يمااا  -

خالاد  يه قادي يااإ !!هل سقتركوء البالن وي هبوءه! للمر ه في يسقكفوء عن التمان

ةشار ضامن يرا  م ارن إ. رهااخ،ولاى ضاحاياه  وال أ هايل  تكن عائلتك  .وقد ادث

تعلا  لاو أةنفساك للترلكاة،  ييك ترماإ .عدان كبقرة من ال ين يع ةوء ويقتلوء كل يوهأ

محااك   فايساوف تتعارض لراا  التايالويالت  يه ما! مرك وقبيوا علقكه علموا ة

 !!التفتقمه

يتراا أولكان  ي  وخوفاا علا فاي  ابا  يعن قراي يتثنقن أءكايت تحاول . يراأه ا لقس ي أءكنت اعل  

 ...كثرأابك ةقدي ما تحبقننى وأينى أتعلمقن ألة ال مق

 يهلأو ييتق  لبلدأ أءةد  ال شييعقم كما لو ل  يحدث أو يواجه يفسأ أءسترق  أ ال -

 .قتلت رديا التييواح اري تلك األأل يرلقل يشفأو

 ،يتراجاا  عاان خررااأل يو طائاال ماان محاوالترااا معااأجاادوى  يااه الأو يعلماات ةماادى تصاامقم

 : ولكن عقنرا كايت تعاتبنى قائلة .الكاله س عن خرسرا الق ف



 

خقاارا ولكنااك ج اات لتزيااد ال اارح فتقااا أياات هنااا أوهااا  اًل يتظاارك طااويأيااا كناات هااا أ -

 . ملأ يه الأ يوتخبري

 :يلتن وعندما هممت ةالمغانية س

 خرىه أهل سنراك مرة  -

 .مر لوناعك  يع  س -

تركرا واقدة وةائسة أرانيها م دنا وأيا أيبض لرا القلب ها  التيوالصبقة الواقدة  يعائشة ابقبت

لراا  يعشاق أءلرااه خشاقت قء سانوات الفارار قاد اانت مان ابأابراا وأ يياأترى هل كايات تعلا  

 . ل ا ونعتر  وذهبت يعن الققاه ةمرمت ييثنقن



 

 الفصل العاشر

 .ضاق  ثققال لا  تعاد ترااب ةاه يي وك يه ه المدينة ل  تعد ل أءشعر أصبحت أ يطريا عونت في

 .اتى النرر ،ماكن، الشواي األ ،الناس: فقرا وةرا تبدل ييشكل 

يظر  جراس الكنائس فاأسم  ييقن أخرى، ألررقات  ية يتفي التيالررقات  في يهق  على يفسأ

مر اوية ةعادما  كثار مناالرااأصابحت أهادمت مسااجدها وعلات كنائسارا ووقاد  جد ه ه المديناة أل

يعلوهااا  التااياكاااه وجااديايرا  لاا  تغلااا ة التاايمترالكااة ةواةرااا الأ. هلرااا وذهبااوا ةااال يجعااةأتركرااا 

 أيهلرا تركوها على ع ل لق هبوا ةال عونة، فمان أء  ة يةاتت خرةة تش التيالعنكبوت وادائقرا 

فاك ها ا العادو  فايوقعرا  أه مان قادي رشاق  أمن عدو مترةص ةر  أتراه  هرةوا مسرعقنه  شيي

 !هوسلمر  له

ايحرفات ما  م ارى النرار اتاى . رنقاة ازيناةأعلاى لحان  يدهاديياه ير ال وان ةباي وك ييسقر ة

ذهاب أكنات  التايمااكن كال األ ،شاي  الساقرقن، سور الحرير، سكة الصانانققة، ساور الفخاايين

ترولاه مان الاوى  أءيمكان  لتقا ةرا كال مااأ ،خرىتشبث ةررف ثوةرا ةقد وةاألأ يمألقرا ةرفقة إ

امن كايت الشواي  فقاه لراا يائحاة خاصاة، يوائاح  .يصفة كاء ه ا من  امن جمقلألتبا  على ا

ةنغمااات ملحنااة  يتنااان يصااوات الباعااة وهااأالشاارةات المحلااى و فاايتقلااى وتغمااس  التاايالحلااوى 

القاوه ساكنت . ها ه الاديقا فاي يماأه  من ه ا كله كااء وجاون وكلمات مس عة على ةيائعرا، واأل

ةاقن العااةرين  يقلاب ةصارأ ،سواراألت الدكاكقن وهدمت الدوي وقرلأشوايعرا الواشة والغرةة 

صااي . ايتظاايه  فايو فاجعاة ماا أء واشا يتارةص ةرا   الخرا ةخوف وتوجس ك يياه  مسرعأ

من معاايفي عناد مفتارر  التقي ةعيً أكنت  ،اسمائر  عن مالمحر  أاقايً أالخوف ينور عنر ، عن 

 ههس ل اآلخر كق  هو االأء ي ال  يكل  أادً   لقاي عاةر وسري فيالررقات يصافح ةعينا اآلخر 

لا  يعاد هنااك و ،فاور ثقلاه اجديادً  مكاياه أء يياق  ثقااًل يل  يعد هناك أاد ة ه وماذا فعلت ةه الحقاة

 .م  ااد  في الشقاي والر  ، كاء يكفقر  ما ةر   قاس  تأاد يملك مقدية أء ي

ء ةبناانقر  الرويلاة جمق  أيحااي المكااء يمارو فيةحلول الظاله ينتشر العسكر وال نون القشتالققن 

ايحااي المديناة ةعلقااي وتكبار يتسالوء  فايعلى أجناةر  وخوذاتر  الحديدية تكلال يؤسار  يت ولاوء 

عونتاك  فايولمااذا لا  تبكار  هأيان تا هب إلاىمان أياته و: سلال ال اهب والقانه فيةتقيقة وقتر  

فقاا الاتر  لرا  هنااك تل يأمره يسحبويه معر  لمركاز الشارطة اقاث ي ار فيه ومن يشكوء للبقت

الشواي   فيامن ميى ل  يعد له وجون كاء الدياةقوء يت ولوء  في .الس ن فيوالز  ةاألةرياي 

 ،يدير  قنانيل الزيت كراقة من النوي يياق وء ةراا الررقاات ةعبااياتر  البقياايأ فييحملوء  لقاًل 

اعدة ويتحققاوء كمالئكة تحرس القانه وال اهب يدلوء من ضل طريقه ويساعدوء من يحتا  المسا

رالر األةوار إوعند ت كده  أء جمق  سكاء الحاية خلدوا للنوه يحكموء  ،الررقات فيمن األماء 

أيان  .رائر  الاوثقرغيومر  ة فيالخشبقة الكبقرة ةالمزالقج ك ه انوء تحرص على أء تدثر أةنايها 

وقنانيل الزيت التي كايات  ه  وعباياتر  الصوفقة البقياي ختفواالماذا ! وأين أيامر ه! هه  ذهبوا

اسااقة قل نااون ةمالمحراا  الهاالالي اماانر   طرقااات اقاتنااا ولراار ةااداًل لنااا تنقاار وومحبااة  اتشاا  أمايًاا

 !هشييولكن مرما تسايلت فرل ي دي التساؤل ة! وةمالةسر  الغريبة وةبنانقر  الرويلةه



 

عر ةحاراية أيفاسارا أشا،خلدت ه ه اللقلة للنوه ولا  يفاايقني طقا  عائشاة كنات أالا  أياي أضامرا 

اساتراعتي أء أضامرا  فيالمي طالما ل  يكن  فيأضمرا  نتك ،ويعومة ملمسرا وهشاشة عظامرا

 .صحوي في

البدي شاككت  فيأء ينتصر  س لني مول  الخاء لقخايديو أو أةو عامر قبل اأثناي خروجي صبااً 

علاى الا هار للقااداس ويحارص  اكااء يتحادث القشاتالقة نوًماا،  اأياه قشاتالي اقققاي ولاقس منتصاارً 

 .ويشعل الشمو  ويتدلى الصلقب الخشبي من يقبته

 هل اصلت على عمله -

 .ةوار مغلقة ةوجريكل األ .الت أةحث ما -

 لاب طلباات الزةاائن تلتنظا  الغارف و ه يحتاا  عماااًل الخاء فيما يأيك لو عملت  -

 من السور يظقر ياتب معقول وإقامة م ايقة ةملحا الخدهه

 .أقوى على ممايسة تلك المرنة لقخايديو ال اع يً  -

 .عامر يعليمكنك أء ترلا  -

ارصاك ما سامعتك تتحادث العرةقاة و اكنت أعتقد أيك قشتالي يانيً ! أيت عرةي ااقً  -

 .انائمً على ايتداي الصلقب 

 فايكلنا يعل  أء كل ما يقوه ةه يفار ويياي لنبعد عنا للا  وأذى القشاتالققن ولكان ماا  -

هل ستفرر األسماي ( خالد)أه أيانيك ( أيرويقو)يانيتك القلب فسواي  فيالقلب سقظل 

 وقتراه

 :اةتسمت له ةقنما واصل كالمه

عرف ما ال ي ادث لر  ه ه األيااهه يخار  المناانوء لقناانوا ةالشاواي  واألاقاة ال أ -

عااده إقامااة  –عااده اماال السااالح  – اعااده التحاادث ةالعرةقااة ةتاتًاا)ةااالقوايقن ال دياادة 

 اولكان ها ه المارة وكا ء ياايً ( العاماة إراالر الحماماات –نقة الشعائر والرقوس الدي

ة اقائراا وشاوايعرا الواااد  تستعر ةداخلر  ةاألمس ذهبوا لغرياطة وأخ وا يروفوء

عاان كتااب أو  ااألةااوار ةقسااوة وراال ثاا  يفتشااوء المناااال ةحثًاا تلااو اآلخاار، يررقااوء

 .مخروطات ةالعرةقة أو كتب نينقة

ةالخااء كااء يحاتفظ ةعادن مان  امسكقن كاء يعمل هنا منا  امان طباًخاه ا الع وا ال( محمون)الع  

تركاه هنااك ماا يزياد فراشاه و كقس من الخقم ووض  الكقس أسفل  فياألنعقة واألا بة صرها 

تاانوا قةااألمس أثنااي تفتقشار  لمنزلاه عثاروا علقاه وا ، أمار وجاونه ياتاى يسا اعلى الثالثقن عاًما

ول  يصدقوا كالماه ووااده    هيشف  له ع زه أو فقداء ةصر ل ،الرجل الع وا اليرير للمركز 

 .يعل  ما المصقر ال ي ينتظره
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أء يشاايك أااده  الحاديث ااول فن ااء مان القراوة منا  متاى لا   فايوملاح  يكاء ينتاةه شعوي قو

 فاي نائًماا  كا لك هاو،وجاه أااد  فايأكثر مان ثالثاة أيااه لا  يلاا ةتحقاة الصاباح ! يتحدث م  أاده

وجاد يفساه يساتقل تاكساي فعالمه لتمنحه شعوي الصحبة ال ي يحتاجه  فيول  ي د رقرها ، امه مر

ايتظايهاا اساتعمل  فايعملراا فقاري أء ي لاس  فايأيراا اآلء  اكااء مت كادً ، وي هب لعناواء عائشاة 

فاتح الباار علاى يائحاة  ، وقات أي فايمنحته له لقحير ، مفتاح الشقة ال ي يعلقه ةداليته الفيقة 

ةالنسابة لاه . ةرائحة الفايقلقاا االمنزل كايت تي  شموعً  اواية من اواياكل  فيايقلقا التي تحبرا الف

 .على أء أمه قد خبزت لر  الكعكه التي يحبويرا البقت نلقاًل  فيعندما تفوح  كايت يائحة الفايقلقا

 فايةاهتمااه  هلقاي يظارللمرة األولى كااء ي .مو  المشتعلة ال أكثرشأما هنا فكايت يائحة الفايقلقا لل

التاى تقبا  فاي واقادة البالقاه الكراقصاة ، فصااابته  ايشابررا كثقارً  ةسقا وأيقا  كاء.أيحاي المكاء

 .صندور الموسققى ما أء تفتح الغراي اتى تقده لك يقصترا  

أثنااي  .كال مكااء فايلمساات األيوثاة تكشا  عان يفسارا  و،هو كال عالمرااالصغقر ه ا كاء ةقترا  

ماكقناة  اعملت تلقائقًاوةعد ييقن طويل يء الرات   .ها لنفسكوةً  اكقنة صن  القروة لقصن م تشغقله 

ة عرلة يرايا فيس يتظرك ) را تخبرةصوت أيثوي ياع  أ يسالة  صديقترا  تركت لرا، لي الرن اآل

 اةادً أايتظاي ابقبك ها ا ررياب األطاواي الا ي ال يا تي  فياألسبو  أما إء أينت أء تقيقه واقدة 

 .يرت كالمرا ةيحكة ساخرةأث   (ي اال ال تلومي رقر يفسك ةعد ذلكأوعلى  كلقإر يرج  ماألف

ه ولكنرااا لقبتااه ب األطااواي عااداهفماان سااقكوء ررياا ؛يسااالة صااديقترا فااييااه هااو المقصااون أت كااد 

ةحقاارة عقلااه الراكاادة  فاايا اااية صااغقرة يماات ةرااا تلااك الماارأة ذات الصااوت الناااع   ،(ةحبقبرااا)

فلمااذا لا   اه وإء كايات تحباه اقًا، فرال أخبارت صاديقترا أيراا تحباهوائر من األسا لةلتصن  منرا ن

فرا  تلاك العالقاة التاي يةرات  فاي ةه ولماذا لا  يحااول هاو أء يتعماا ولاو مارتخبره ة لك من قبل

مااذا وه ايتظاايه علاى لرفاة وشاور فايسقفر  أء الحب واده هو الا ي ي علراا  اةقنرما وكاء ملكدً 

ل  يكن سوى الحاب يا تي   ه يع، وقياي وقته معراوذلك الحنقن لرؤيترا هت اهرا عن مشاعره هو

 .ايتظايها فيهنا لق لس  إلىةه 

وشاوكوال مان  اأرلاا الباار ويايه وذهاب لقبتاا  اهاويً  ،مرت ةرأسه وقري تنفقا ها ةفكرة سريع

ةمحاذاترا المزهرية و فيويكقد البقياي ألويص اهوي ا ايج  سريعً  ،محل على ياصقة الرريا

يحااي أ فايجو من الفرح والبر اة شاا   ،وض  علبة الشوكوال الحمراي التي يحتت على شكل قلب

إيراا أشاقاي ةساقرة ! هل هناك أجمال مان الزهاوي والشاوكواللقرما فرإالمكاء هو يفسه كاء ةحاجة 

 .مراية الواق  قلقاًل  ولكن ةيمكايرا أء تزيح ولو

فااي اللفتااة األولااى علقرااا، اتاااح ةالبااار، كاااء وقاا  المفاجاا ة قويً فااي الثالثااة وةياا  نقااائا أنايت المف

لمحت ةاقة الزهوي ث  علبة الشوكوال، فايتبكت قلقال ولكنرا ل  تتسايل من نخل في رقاةراا، أليراا 

: تساايلتعان ذلاك  اتعل  أيه واده ال ي يملك ت كرة الدخول لبقترا وقلبرا ولروارا أييا، وعوًضا

علاى األييكاة  اةخراوات ساريعة ذهبات للغرفاة المقاةلاة فوجدتاه جالًسا! هما الا ي نفعاه لفعال ذلاك

كاء هناك تصريح ةعنار ، ساققه على الراولة التي أمامه  اعقرا وفاينً اذياعقه على مصر امشرعً 



 

ات اهه وللمرة األولى كايات ضامته لراا تحمال كال ها ا  فيجلسته جعلرا تركض  فيقوي وطويل 

ل  يتحدثا اكتفقا ةتلك النظرة الرويلة التي جمعترا كماا لاو كااء كال ،د الحناء الممزو  ةااتقا  وفق

االيااه  فايمااذا فعلات  : تسا لهلا  هاي . عاقن اآلخار  ةاه لةالشاور الا ي تمتلا منرما يريد أء يتحم 

ه اكتفقا ة لك الزخ  العااطفي وتلاك ال ةا ةات المحقراة ماذا فعلت ةدويي: وهو ل  يس لراه الماضقة 

 .ةرما

ال يعرفاء لكن عقاير الساعة كايت تشقر للثامنة مساي ويعني ه ا أياه ! هن الوقت علقرماك  مر م

 .لقرما الكثقر من الوقتعقد مر 

 :ةصوت يملله النشوة والكسل

 .الخاي  فينعقنا ي هب للعشاي  -

 .يجوك يتناوله هنا أفيلأال  -

 فايشاقت مان صاخب الحقااة كايت تريد االاتفال ةتلك المشاعر الممتل ة ةرا ألطول فترة ممكناة خ

 .الخاي  أء يبعثرها ويقيي علقرا

 .اس صن  عشاي شرقً  -

إعادان الكساكس المغرةاي ةااللح  والتواةال الحايقاة للمارة األولاى كايات  فاينخلت للمرب  وةادأت 

رر  من عده لفظه ةرا ولكن الحب لاقس ةحاجاة للقاول هنااك م اات الرارر لةا ار أيه يحبرا اقً عتش

وهي تقر  الخيروات وتقلاب الحسااي وترراو لاه  ةسعقدكايت  .ا هي أصدرلتعبر عن ذلك ويةم

لكاااء اآلء ةمحاذاترااا يشااايكرا الررااي  اطبقعقًاا لااو كاااء يجاااًل  .علااى وقاا  يبيااات قلبرااا ال أكثاار

 !أيه رريب الربا ه اويتبانالء القبالت واليحكات ولكن هي تعل  تمامً 

معراا وتخلقاه عان جماونه وتكفاى الزهاوي  ائهعالقترماا وساخ فاييكفقرا ما ااراه مان تقاده القاوه 

أء تفاتح ةاار ةقتراا هاو كااء يكفقراا كال ماا الواقا   فاي، ووالشوكوال ويكفي ما منحه لرا من ااب 

 .ايتظايها فيلت ده ي لس 

ةقنما كايات تعاد العشااي كااء يتااة  علاى القناوات التلفزيويقاة أخبااي شاخص ماا سالمه القاوه للعاال  

 أثبتت صباح القوه وكالعانة الرانئة (ةوينو) مدينة فى  ي  الحانث ال ي وقاألخباي كلرا ت  ،اآلخر

يض وتشاقر علاى األ ىثار ساوى جساد مسا أ أي التحريات أيه القناص ذاتاه الا ي اليتارك ويايه

 ،مديناة ةارا  فايهناك عالقة ما ةقن ه ه العملقة وعملقة أخرى تمت من  عادة اسااةق   أءخباي  األ

 ترى ما نواف  الم ره وياي قتل الرجلقنه: البريامج ةتساؤل وأيرت م يعة االخباي

يرا أوامر يتلقاها من المنظمة وعلقاه تنفقا ها أمن الرجلقن رقر  يهو يفسه ل  يعرف نوافعه لقتل أ

 !هو نافعه للقتله اولكن هل كاء المال اقً  ،مقاةل مبالغ مالقة كبقرة يحصل علقرا في

  إرالر ةاةاه علقاه وأاك ايه تقوق  ناخل يفسه م دنً أطبار الاظت وهي تحير المائدة وتي  األ

اكتفى عند ايترائه منه ةالثناي على م ار  ،وأثناي تناوله الرعاه ل  ينبس ةبنت شفة ،ف صاةترا الخقبة



 

لتق  هي م هولة من أمرها وتيحك ةسخرية  ؛قبله فور وجنترا وراني على ع ل اطرقرا واضعً 

 :وهي تحدث يفسرا

 .معه اا تحدث األشقاي نائمً هك .. يع   -

وف ا ة  ،كسال وةغقار اهتمااهعلاى األييكاة يادير ملشار القناوات ةيساتلقي  كاء قبل النعاس ةقلقلو 

ايتفض وعدل من جلسته كايت إادى القنوات اوخبايية الفريسقة تعرض مشاهد تفصقلقة ل ريمة 

ه ا القناص الا ي ( د القرمزيالفر)ينسبرا البعض للقناص الملقب ر والتي االقتل التي تمت صبااً 

لاا  يخلاا  ويايه أى نلقاال نامااغ علااى أيااه هااو صااااب تلااك السلساالة ماان عملقااات القاانص طوقاات 

جم  رفقر مان يجاال الصاحافة والباولقس ااتشد الشرطة مسرح ال ريمة ةشريا أصفر الصا و

قنصت مناه لسرح األوةرا ال ي يجح خبراي ال ريمة أيه المكاء ال ي  اث  عرضت الكامقرا مشردً 

 .اليحقة

م  أهل القتقل يفت اوجته المكلومة عالقة ررامقة يةرت ةقن اوجرا  اةعدها عرضت القناة اديثً 

تريناا عناد وقاو  عالتي تكاوالمرأة التي كايت ةصاحبته ةقنماا لرارت علاى اةناه االاة مان الا هول 

رااى القناااص يفااس عمااره عناادما أي ااااوالي الخامسااة عشاارة ماان عمااره إيااه تقريبًاا فاايفتااى  .فاجعااة

 .األمريكي على كل أفران عائلته

 .لوجه م  ماضقه اوجرً  عهذهب ةه ه ا الفتى لسنوات طويلة للوياي ووض

يت كر أيه جلس مكايه لعدة ساعات ث  ةثقل الخرا يرض ويف  سماعة الراات  ةقاد ترت ا  اتصال 

 :ةالشرطة وةصوت ةالكان كاء يخر  من ان رته أخبره 

 لقد قتلت عائلتي  -

عااله يعاج ةرجاال الشارطة والصاحافة واو ،حلر كثقر من الوقت اتى تحول منزلر  لخلقة يل  يم

ةقنما  ةصدر اس  كاء المشرد م ساويً ألتتناور على وجوه  عدة تعاةقر ما ةقن الدهشة والحزء وا

ااد عادا نكتاوي خلقال ع مااء يئاقس الرق اة التاي أولا  ينتباه لوجاونه  ي،يكن قصا في ايزوى هو

ساى ألا هرمظاا ،سارية ولاقس فقاا عالقاة عمالألده وترةره ةرا صداقة قوياة وعالقاة يعمل ةرا وا

يه يعارف ولكن أل ،ةر ه الصوية البشعة لهحة علقه لقس فقا لموت صديا عزيز كايت تبدو واض

 .جله ادثت ه ه الم ةحةأالسبب ال ي من  اتمامً 

 اجنبقااة ضااايةً أية ةخباارات راققااة نوء االسااتعاعالمعاماال ال فااييقااوه اكاياات فكاارة اختاارا  القوي

 ،ال   واادهإومخاطرة ال يعل  عواقبراا  اكبقرً  اوتحديً  ،سرائقل عرض الحائاإمريكا وأةترديدات 

ها ا المشارو  لماا ساوف  فاييا اي للعااملقن إال إسرته ما هاو أل لك كاء اانث قتل نكتوي يشان و

 أءةمااذا كااء علقاه  .وضامه لاه اقترر منه نكتوي خلقل ويةت ةحناء على كتفاه هاتباعً   يحدث لر

ء يت يجال اآلأالبقاي هلل " على يده قائاًل  ةيشد ةقو أءمكايه يكاء ة اكبر عمرً أيان إفلو كاء  هيواسقه

لا لك  ،العمارةرا ا فرا  ذلاك وهاو ي أءصاغر مان أولكناه كااء  ".ما اادث ةشا اعة ةوعلقك مواجر

 .ينتظره هناك أءته وطلب منه اكتفى ةلمسات الحناء التي يةت ةه علقه وأخ ه معه لسقاي



 

 ،اسااس ةاالبلس والحازءإ  علاى يفساه ثف ا ،ياان يظارة للبقاتإمن خل  اجاا  يافا ة الساقاية ماد 

كقا  تبادل  .دئة واديقاة مر اويةةبواةة اديدية ص تسكنرا األشباح  وك يه تحول ف  ة لقلعة قديمة

ةلات الزهاوي الحماراي كل ه ا ما ةقن نقققة وأخرى كقا  تحاول صاخب الحقااة لساكوء الماوت وذ

 ! هةرصاء ياةسوالبقياي وردت األ

يلجلوا است وار الفتى اتى تسمح االته ة لك وأخباره   أءطلب نكتوي خلقل من يجال الشرطة 

 .ايه سوف يقق  عنده

جثث عائلته وهي تغااني  حعند مغانية نكتوي خلقل ةسقايته أناي إيان يظره ومن الناف ة الخلفقة لم

ح عاصفة ةاينة عند خارو  اهبت ف  ة يي ،جال اوسعاف على األسرة المحمولةالمنزل يحملرا ي

استرا  أء يخمن جثة ، ةبق  من الده  ةوياي اآلخر ة ررقة ةقياي مصبور لوااديخر  ا ، ثثال

أخوه فرو  يأما ه ا فعل ،وه ه جثة أمه األكثر سمنة ،، فملكد ه ه جثة اةوه طويل القامة  كل منر 

مار،ة الساقاية األمامقاة  فاينظار ف ،اظ نكتوي خلقل ايشغال الفتى ةالنظر للخل ال ،طويل ويحق 

 .وهو يرةت على كتفه  وأنايها لألماهيأس الصبي وعرف السبب فمد يده على 

 ،است واةات كثقرة ما  محققاي الشارطة عان كقفقاة وقاو  ال ريماة وتفاصاقلرا فييان إنخل ةعدها 

اادثت ةاقن  ،ي اار أو النفايفي ةالرن ةرز يأسه ةعالماات اوأرلب الوقت أو يكت ايظل صامتً  كاء 

مانر  أء يكتفاوا ةرا ا القادي مان  انكتوي خلقل ويجاال الشارطة الكثقار مان المناقشاات الحاانة طالبًا

لمشرد ةم ساته يتكري في يأسه الصغقر مرة وياي األخرى كلماا طلباوا مناه ويخبره  أء ااألس لة 

 . مزيًدا من التفاصقل

 :صاح فقر ةرستقريا 

كلنا ! هأي تفاصقل تلك التي تريدوء أء تحصلوا علقرا !.ما ادث للصبي ك  أال يكفق -

 .من هو ال ايي الحقققي اذهبوا واقبيوا علقه إذءعرف ي

ؤياة جثاامقن أهلاه، فقاد يافاا أجساانه  ةعادها ةعادة أيااه فاي طرياا رل  يكن ها ا المشارد األخقار ل

اء ي لاس فاي مقعاده ويعلا  أء الراائرة تحمال فاي جوفراا كا. العونة للوطن اتى يدفنوا فاي أيضاه

 .خمس جثث ألاب الناس إلقه

لتقيااقة العرلااة هناااك ماا  األهاال ماان كاال عاااه   ساانويةفااي العرلااة ال كاياات يالااة العااونة للااوطن  

واألقاير، هي أجمل ما تكوء، يالة يمللها الكثقر من األمل واللرفة، كال مانر  فاي يأساه أاااله 

هاا هاو . اآلء، ما ال ي ادث لقدير نفة القدي في ات ااه األلا . هل ووطن وأيضوأشوار وانقن أل

يعون مرة أخرى للوطن ولكن نوير ، ينظر اوله ف المقاعد لعله يلمحر ، يةما كاء كل ماا اادث 

اآلخر ككل جوايولكن في ه ه الرالة ل  يدعر  القدي يح زوء مقاعده  الوااد له م رن كاةوس، 

 اوف ةفي صانانيا خشابقة ه   هنا ةقنما يرقدوء  از األماكن لر  لقدعه واقدً تكفل هو ةح  ، مرة

 .الرائرة

خمسااة ماان التواةقاات وةصااندور جمعااه لااه الاادكتوي خلقاال وصاال لمراااي القاااهرة الاادولي ةصااحبة 

  وعدنا من الكتب من مكتبة أةقه وصندور ةه مصا  أمه وأخبره أء هامة   اوأخبره أء فقه أوياقً 



 

عدا ذلك فقاا تبار  ةكال ماا فاي البقات واادى . األكثر أهمقة التي جمعرا من منزلر  تلك األشقاي 

 .ال معقات الخقرية كصدقة على أيواح أهله

ةالساوان  اال مقا  جااي متشاحً  ، المرااي عادن كبقار مان أفاران العائلاةمان في استقبال ال ثامقن كاء 

ض علقاه نكتاوي خلقال أء يلحقاه ةعاد مراسا  العازاي عار. وةنظرة أسى وشفقة كايوا يروقوياه ةراا

ةمديسااة ناخلقااة فااي فريسااا السااتكمال تعلقمااه هناااك وةيمكايااه أييااا مواصاالة يشاااطه الرياضااي 

هاا ه المديسااة واااادة ماان أكباار وأعاارر ماادايس العااال  التااي تعااد الرالااب وأخبااره أء  وتدييباتااه 

 : ث  ونعه  قائال. اويياضقً انياسقً 

، ال أفيال وجاونك هناا؛ اعلقاك أء تفكار جقادً في األول واآلخر القراي يرج  إلقاك،  -

أليااه لاان يمنعااك ماان اجتااراي األااازاء والاا كريات المللمااة؛ أمااا هناااك فبيمكايااك أء 

 .تنخرط في اقاة جديدة وعال  جديد وه ا سوف يساعدك على النسقاء

 :قرقه ةسخرية متك ا على ألمه

 !واآلء وةعد كل ه ا الوقت ل  أيس يا نكتوي خلقل -

. ةالفكرة خاصة أء كال من عائلة أةقه وأمه ةالكان تساترقعاء تحمال يفقاتراا الخاصاة يابت عائلته

 هاةاه وم ق اه أمامراا يا كرها ةاةنتراا ةتخباره أياه ، و معراا يققايجدته ألمه طلبت مناه ةيلحااح أء 

الرويلااة  شةقنرمااا، خاصااة طاااة  الحساان الغااائر ةعمااا فااي الاا قن والرمااوالراالااة لشاادة الشاابه 

مسكقنة كاء يعل  مدى ازيرا واسارترا علاى اةنتراا وأافانهاا ويقادي إاساسارا ت اهاه المتشاةكة؛ 

جدتاه . وتمسكرا ةه، هي أييا كايت تحاول أء تمده ةحناء األمومة ال ي كاء يوما ةعد ،خار يفتقاده

كل ه ه األمراض المستوطنة في ةكايت ةصعوةة تسترق  أء تدنةر أمر يفسرا  اذات السبعقن يةقعً 

  !يعق ؛ فكق  لرا أء ترعاههجسدها ال

وعلى  .أصاةرا الحزء عندما أخبرها ةيروية ياقله لفريسا اقث المستقبل األفيل ينتظره هناك

. ونعرا ورانيوعد ة يه سوف يكتب إلقرا ةاستمراي ويراتفرا من اقن آلخر لقرم نرا على أخبايه 

وهو على يقاقن أياه لان  اون  أادً عقنقرا ويافقته ضمترا الداف ة والرويلة كمن ياررويقت الدمو  

 . ا يومً  تركهه القر،ء الكري  وطلبت منه أال يوضعت في اققبت ايلتقي ةه م دنً 

سافر ةصحبة صندور ةه ةعض مان الا كريات هاي كال ماا تبقاى لاه مان اقااة سااةقة، اقااة ذهبات 

 وأماًل  اللها يشاطً كق  لنا ةعد كل ه ه الحقاة التي يحقاها ويم: تسايل في استغرار. وك يرا ل  تكن

، ال يبقى منرا في النراية سوى عدن من صوي فوتوررافقة وةعض من أويار، كق  يتحول وعماًل 

عادة  ،هاا هاي يفاات اقااة أهلاه التاي جمعراا لاه نكتاوي خلقال! كل ه ا الصخب لكل ه ا الصمته

كتاب عقاد اوا  أماه مان أةقاه وقلقال مان الصاوي وةعاض مان ال ،شرانات للماقالن وأخارى للماوت

 .األيه نلقل على اقاة كايت قائمة يومً وةالرر  من كل شيي كاء ه ا الصندور أرلى ما يملك؛ 

ل لك ارص على أء يحفظه في مكاء أمقن ومن اقن آلخر عندما يشعر أيه ةحاجة لبعض الويس 

يقوه ةفتحه وينظر في محتوياتاه كماا لاو أياه يرياد التقااط يماوا جرااا ماويس
(1)
تبعثراا لاه أفاران  

                                                           
1
 .هو جهاز إلرسال واستقبال شفرات خاصة 



 

لقلتقررااا؛ هاا ه  اائلتااه ماان مكاااء قصااي وم ااول، يسااائل ةرمااوا مشوشااة ي ااب أء ينصاات جقاادً ع

وادها كايت قانية علاى خادش جاداي الصامت . الشفرات كايت الصلة ةقن عال  األاقاي واألموات

 . فقما ةقنرما

ةعد سفره ةعدة أساةق  اتصل ة دته لقرم ن علقرا جايه ييقن طويل ول  ي به أااد، اتصال ةياادى 

خاالته لقس لرا عنرا ف خبرتاه ةصاوت اازين أء قلبراا لا  يحتمال القساوة، فاالذ ةاالفراي لعاال  أكثار 

 ...يااةة ويامة ولحقت ةاةنترا وأافانها ةعد أساةق  قلقلة من ياقلر 



 

00 

ت قدمه تلك البالن أابراا كااء لراا وقا  خااص علاى يفساه ويوااه للتشااةه ةقنراا وةاقن ط من  أء و

سماعقلالخديوي إ. وطنه
(1) 

ال ي أساس القااهرة الخديوياةعلى الانما المعماايي الباييساي لا  يكان 

لقفوته أء ي عل يرر النقل يشا القاهرة كما يرر السقن في ةاييس، ل لك عندما كااء يتاريض علاى 

فتنتااه ةاااييس ةمتناقياااترا؛ صااخبرا وهاادوئرا، . ضاافة يراار السااقن ك يااه يتااريض علااى يراار النقاال

 .كل شيي ةرا قد أابه.  را وةرونتراتاييخرا واداثترا، نف

المديسة التي ألحا ةرا ةمثاةة قلعة من القروء الوسرى، من تلك المدايس التي تخر  منرا أجقال 

 ،فقاا علاى األساماي الرياياة لألسار الكبقارة وأصاحار المراكاز الراماة اوأجقال ولكنرا كايت اكرً 

فاته الدياساقة هاو وأخواتاه األيةعاة فاي لقس ألء مصروفاترا في العاه الوااد كايت تفاور مصارو

كل صفوفر  الدياسقة من  نخولر  للمديسة واتى تخارجر  فقراا ولكان لتشادنها فاي ايتقااي الرلباة 

يعل  تماما السبب ال ي جعل نكتوي خلقل يبعث ةاه لل راة األخارى مان . ةما يناسب اسمرا وصقترا

ةالمس ولقة واللوه ت اه ه ا الفتاى الفااي مان العال  ويتكبد عناي تلك المصروفات الكبقرة فرو يشعر 

الموت ة ع وةة فكل ما ادث له من مصائب كاء ةسبب عمل والده في الوكالة التي ضحى ةعمره 

 .من أجلرا

وفاي منتصا  عاماه  أيرى تعلقمه الثاايوي والتحاا ةال امعاة لدياساة األنار والحياايات القديماة

ف له يفسه ة يه المسا ول عان فرقاة الرماياة والقانص ال امعي الثايي طرر ةاةه يجل أيةعقني عر  

ةاألمن القومي في ال قم الفريسي ويريد منه االييماه للتدييب في فرقتر  الخاصة لما يتمتا  ةاه 

شعر  إيان في البادي ةابعض الشاكوك مان كااله الرجال ولكنراا االات ةعادما . من لقاقة وكفاية عالقة

طلاب . ه الرجل ةراقة عمله في ه ا ال راا الراه ةالدولاةطلب منه أء يثبت له صدر كالمه، فقده ل

الشخصاي فااي ياده وراااني فااي كاااينه وضا  الرجاال . مناه إيااان أء يمنحاه مرلااة ماان الوقات للتفكقاار

 .ايتظاي مكالمته

وهو المغره ةالقنص اتى النفس األخقر منه، ل  ي خا  مناه األمار الكثقار مان التفكقار، إيراا فرصاة 

وه واااد علاى ماروي الرجال وكااء قاد أخار  الكااين مان محفظتاه وقااه يا. عمره وقاد جاايت إلقاه

الختبايات كثقرة علقاه أء يخوضارا وي تااهاا  اةاالتصال ةه لقخبره ةقرايه، ادن له الرجل موعدً 

لخاصة التاي باي كاء إيان يثبت لر  مرايته اكلرا ةن اح اتى يتسنى له االلتحار معر  وفي كل اخت

كااء أساعد أيااه . من صدر ادساه فقاه ووثاا أء اختقاايه لاه كااء فاي محلاهت كد الرجل . يتمت  ةرا

عمره يوه تسلمه البراقة التي تعلن عن اييمامه للعمل م  ه ه الفرقة، ومن  ذلك الحقن أرلا ةار 

عمره على شق قن ال ثالث لرما، الدياسة والتادييبات، وكلماا اان تفوقاه فقرماا اان فشاله فاي إقاماة 

 .كاء واقدا أينما وجد وكقفما كاءعالقات اجتماعقة 

وةعااد أياااه طويلااة قياااها فااي تاادييبات مياانقة وخرقاارة، كاياات يقرااة التحااول فااي اقاتااه عناادما 

ي   عر تُدي ةاالخرو  ما  الفرقاة فاي مرماة خاصاة  افي مكتب قائد فرقة القنص ةال قم وأعراه أمارً  اسي

لا  يحااول أء يسا ل أو . يقنةصحراي مالي، اقث علقه أء يقوه ةقنص عادن ال ةا س ةاه مان ال راان
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مة التي وكل ةرا وشعر ةالفخر أليه سقخر  في مرمة يسمقة على قدي رةالم ايفر  أكثر، كاء سعقدً 

 .من األهمقة؛ فقد ااء الوقت أء يمايس أولى خرواته في عمله كقناص محترف يحصد األيواح

وأقلقاات مياا عه، هاا ه الاا كريات التااي كاياات تماار ةساارعة الباارر ناخاال يأسااه قياات علااى يومااه 

اساتقل ساقايته وأخا  ي اور شاواي  ةااييس . مالةسه على ع ل أو ةاألارى علاى هارر ىفايتد

 .نوء وجرة محدنة اوإياةً  اذهاةً 

وكقا  ذهاب معرا  ! ولماذا وافا علاى االيياماه لرا ه الفرقاةه!عقل طائم كاء يحكمه وقتراهأي 

إيراا ذات الح اج ! ا أمريكاا العارارهأولقست هاي يفسارا ال ييعاة التاي نخلات ةرا! في تلك المرمةه

من  األال كايت ا ة المستعمر هي أء ماا يقاوه . واألسبار الواهقة لدخول ةلد ،خر والقياي علقه

ةه ماا هاو إال املاة ت نيبقاة لرالالي الا ين يتشابثوء ةارأير  هنااك فاي ال اياب اآلخار للرجاو  عان 

 .طقشر 

القانص لصاقد ييوس مرماة مان أيصااي اركاة  قة هو وعدن من أفران فرقةمن  خروجه لر ه العمل

كااايوا  –ة يااه رريااب عاانر  ورقاار مراااب ةااه وساارر  وقااد شااعر  "صااالح الاادين"جرانيااة تساامى 

فاي  اأو م نادً  اأو ألياه لاقس ضااةرً  امعرا ، يةماا ألياه لاقس فريساقً  الويه وك يه لاقس موجاونً اريت 

فاي  يت اهال ماا يحادث، و ا كااء اً مايصوةوء علقه يظرات العداي واالاتقاي و كثقار كايوا.ال قم

إادى المرات تحولات مناقشاة كالمقاة لمشاانة لاه ما  أااد امالئاه فقاد علاى إثرهاا أعصااةه وأخا  

ث  ذهب للقائد ةخروات عصبقة وأخبره ة يه ال يساترق  مواصالة  ايصقح كالم نوء ةه وةر  جمقعً 

وهاو مشاغول اجاةاه  مااه ةادوء اهت وه الكثقار مان الحقااية والكراهقاة، العمل ما  أشاخاص تكان لا

 :ةبري الرصاصات ةسكقن اانة نوء اتى أء يرف  يظره إلقه

ه  فقا يشعروء ةايك م رن مرتزر مني  إلقر ، ولكان ةعاد أء ياروا ةروالتاك فاي  -

 .أيض المعركة سقنسوء كل ه ا ويكنوء لك االاتراه

وةخروات ةرق ة أخ  صدمته كلمات الرجل وك يه أيقظه على واق  كاء ي رله فترك الغرفة يومرا 

 :ويتسايل" مرتزر"يتريض في الممر الرويل الفاصل ةقن ررفته والعناةر وهو يرنن على يفسه 

ولكن كق  وه ه المرة األولى التي أخر  فقرا لمرمة والعملقة ! هل أيا فعال مرتزره -

 ه..فري تاةعة لل قم الفريسي اتتخ  شكال يسمقً 

 :لصفةيرز يأسه كما لو كاء ينفض عنه ه ه ا

اي التاادييبات، وفااي ناا، كاال مااا اقتنصااته هااو الحقوايااات أثاال، لاا  أكاان مرتزقًاا..ال   -

ياالت الصقد التي كنت أخر  فقرا م  أةي، فرل صاائد الحقواياات يمكان أء يكاوء 

 !ها مرتزقً 

عناد وصاوله لماالي ت كاد أيراا أقارر سق علر   يدويء اول أيفسر   رقظًا مان كف تاه،   وأقس  ة يه

ائقة ونولة للفقر والتخل  في كل ةوصة منرا تسترق  أء تلمح فقر أهلرا المدق ، وفاي كال لقرية ةد

صا  أصاوات ماداف  وقناةال تهناك ةقن الحقن واآلخر . مكاء ةيمكايك أء تش  يائحة الموت والقتل

ن وأجساأطفال ةوجوه متعبة . سحب نخايقة ويوائح ارياتوجد نائًما  اآلذاء، وعلى مرأى النظر 



 

. سقدات ة ثداي مردلة ووجوه ازينة ويجال يحملوء ه  العمر ويسقروء ةاه. ة ومالةس يثةضعقف

 ليظرات من الرل  والخوف والتساؤ وال مق  في أعقنر 
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امد   أيه ل  يمكث في ه ه المدينة المحتشدة ةالحزء والسوان سوى عدة ساعات، فاوي وصاولر  

قاسااقة اتااى و الغلقظااة ال راا مالمحةة المالقااة، اسااتقبلر  يجااال الحكومااة هناااك ذهباوا لمقاار الحكوماا

هنااك تواطال ماا ةاقن الحكاومتقن، إيراا  يعلا  أء ة التر  العسكرية ل  تمانحر  الرقباة الالاماة، كااء

 .المصالح المشتركة وعلى كل ل  يكن له أء يس ل

ه ويائحاة الرماال التاي تحاوه ذياتراا أايز المرواقة التي أقلتر  لصحراي مالي كاء يدوي في أذيق

اول المكاء كايت تزك  أيفه كماا لاو أياه يجا  ةاه الازمن إلاى هنااك، إيراا الت رةاة األولاى لاه فاي 

 .أةدا القنص التي ل  تُنيس  

فرل قنص يوح للمرة األولى االه مثل ه ه األشقاي التي يفعلرا ألول مارة وال تنساى يوماا كالقبلاة 

 األولى والحب األوله

وت أايز المرواقة يومرا كاء يرن في أذيه ويائحاة الرصااص والباايون تعبقااء ال او، وها ا ص

وأخا ت تنراال  ااقتارر مانر  جادً ،الفز  عندما فاج ه  عدوه  ةمرواقة أثناي تحلاققر  فاي الساماي 

علقر  الرصاصات من أسلحة الم اهدين اآللقة، استغرر يومرا ها ه الرريقاة التاي كاايوا يقااتلوء 

رقر مبالقن ةحقاتر ، كاء ارصر  علاى قتال عادوه  أها  ةكثقار مان أي شايي ،خار اتاى وإء ةرا 

مرماة ايتحايياة، وكااء علقاه أء يواجاه خرار جناوير   ةمثاةاة األمر ةالنسابة لرا كاء ! كاء اقاتر 

أصقب امقل له ةعادة يصاصاات اخترقات وااادة . ال ي يحقا ةه من كل جايب وخرر الرصاص

واايه وسقا من الرائرة، ااول أء يمسك ةه في اللحظة األخقرة ويلتقره مان قلبه مباشرة فاختل ت

أصاابح ةمفاارنه فااي . ياقااة ة لتااه ولكاان المااوت كاااء أقاارر إلقااه، وأصااقب ،خاار وأخاا  يناازف ةقااوة

أء ييااغا الزيااان وكاا ء سااباةته تح اارت،  ال يسااترق  يصااور سااالاه إلااقر  و،  امااواجرتر  تماًماا

ةكال مبارتاة وقساوة صانعت ةاه االاة مان الخاوف وااليتبااك  كايت ت رةتاه األولاى والتاي جاايت

ماان عمااره فااي ها جعاااله ال يعاارف كقاا  يتصاارف وينسااى كاال هاا ه الساانوات الماضااقة التااي قيااا

 :عندما صاح يئقسه ة على صوته وهو يقون الرائرةالتدييب على القنص، و

 .اقتله.. اقتله.. أطلا يصاصتك -

ألاقس مان . ييغا على الزيان ويصاقب هدفاه فاي مقتال أيقظه من سباته العمقا، وف  ة وجد يفسه

الغريااب اقااا أء أول يوح يزهقرااا وهااو ةااقن السااماي واأليض وماان طااائرة مرواقااة وهااو ةاادوء 

ايتكاا وةادوء تثبقات وتحات ضاغا عصابي شاديد يكفاي عنصار المفاجا ة وتلاك الرصاصاة التاي 

. فاي عادان األماواتة لكااء اآلء مت رة إلقه، ولاوال أياه أااح يفساه فاي اللحظاة األخقار اكايت اتمً 

اققه في مرمته األولاى يادل علاى ارفقتاه  وخاصاة أء هدفاه كااء مت يجًحاا  على أي اال كل ما 

ةااقن السااماي واأليض، وتصااقبه الرلقااة فااي مقتاال لقفقااد اقاتااه ومعرااا تواايااه ويسااقا ماان متريًحااا 

 .المرواقة



 

لريااح ةماا ال تشاتري السافن، لا  يتلاا كاء ينتظر من يئقسه أء يشكره أو يم د عمله، ولكن أتات ا

 : عندما قال له الرجل ةمالمح صايمة ولر ة اانة. منه سوى التعنق 

عند القنص لقس علقك سوى ارتناه الفرصة ةقتل الردف، ولقس التفكقر فقما لو تقتله  -

هاي يصاصاة وااادة ترلاا مارة وااادة  ،أه ال، كل ثايقة تمر تقلل من ي اح المرماة

 .ت كد من ذلك. لقنص يجل وااد

تادوي فاي " هي يصاصة وااادة، ترلاا مارة وااادة، لقانص يجال واااد"ل لك للت ه ه العباية 

 .أذيه كلما خر  في مرمة من  ذلك القوه اتى يومه ه ا

ةراقة تعريفاه  –الرائرة ايتز  الرئقس من ا اي ال ندي ال ي لل ينزف اتى الموت  قبل مغانية

ل منر  يخفويرا كما طلب منر  في عنا أا يتر  العساكرية الرويلاة كايت ةمثاةة هوية لك. المعديقة

ويحكموء شد الرةاط علقرا، اتى في اال إذا قتل أاده  ي خ ها من مخب راا لقتعارف علاى هويتاه 

 .ويحتفظ ةرا يةما لل كرى

ال يعل  أين قاد تا هب . ارت ةر  الرائرة في صحراي شاسعة، مترامقة األطراف وقائظة الحراية

وامات الرمال المتحركة إذا وقا  فقراا، ومان أي مكااء ساقخر  علقاه ذئاب مفتارس، ومان أي ةه ن

. يصاصات ال ماعاة اويهاةقاة التاي تختبال ةالصاحراي وتحفظراا عان لرار قلاب جرة ستصور

 .الموت لقس أكثر رومرا وك ير  في طريقر  صوي

ياا ال يراياة لاه، كال مانر  كايوا يسقروء في طاةوي يقاون خرااه  فقاه قائاد السارر، وةادا أء الرر

ب ساقه لقخرو في الرمال الثققلة، ةقنما أارقت الشامس وجاوهر  وارتسالوا يحاول ةمشقة أء يسح

 .ةعرقر  من اراية ال و

 :س ل قائده ةت ف 

علااى األقااداه وقااد كاااء ةيمكاينااا أء يواصاال  اعلقنااا قراا  كاال هاا ه المسااافة سااقرً لماااذا  -

 الرريا ةالمرواقةه

إلقه وةوجه متعب يتصبب عرقا وةنظرة كايت كافقة لتخباره ةا ء يخارس، ةقنماا أناي الرجل يأسه 

 :سخر أاده  قائال

كاء على الرائرة أء تربا ةنا أماه الردف مباشرة ويلقاي علقاه التحقاة ثا  يخباره  ااقً  -

لقتلاك فرال أيات علاى اساتعدان للماوت ياا ج ناا هاا قاد "وقترا ويحن يبتس  فاي وجراه 

 ."يجله

 :أضاف ،خر

 .ن  امقلك يونعك اآلء فسوف يت  تشققعك لعالمك اآلخرهقا  -

 .ول  ي اوةرما وتقبل سخريترما له ةصمت



 

عملقااة ةعااد و. فااي الفرقااة امرًماا اوأصاابح عيااوً  املحولًاا اايترات المرمااة ةن اااح وأااارا فقرااا تفوقًاا

 .أخرى كايت تظرر ةراعته وجديته وأةدى قانته وامالؤه ااترامر  له

ر فقرا ةاةه يجل خمساقني ذو قاواه ممشاور وشاعر يمااني، مظراره كماا األياه التي طراتى أاد 

يجااال عصااةات المافقاا فااي األفااله، ساق اي ثمااقن ةقاده ويرتادي معرفااا أساون ميااانا  مظرار هاو

من الحرير الناع ، وةكلمات ااسمة ومباشرة ترارر للموضاو   اللمرر، ويل  اول عنقه إيشايةً 

ة مقاةل مبلغ خقالي سوف يتقاضاه عن كل مرمة توكل وعرض علقه العمل في منظمة خاص ايأسً 

 .إلقه، مبلغ ل  يكن لقتوقعه أةدا

فراو فاي األول واآلخار يقتال ةنقاة . وأماه وهج المال وفتنة القتل لا  يكان يحتاا  األمار مناه لتفكقار

ولكان علاى القتل، لقس أكثر، اتى مرماته التي ينف ها م  ال قم ملكد أيرا ل  تكان ةاداف  وطناي، 

 .ي اال ال يسترق  أء ينكر أء تدييبه معر  قد منحه الكثقر من الكفاية والخبرةأ

واآلء ها هو الرجل يي  أمامه عرضا مغريا ال يسترق  يفيه، ل  يش  أء يظرر للرجال اماساه 

 .نعني أفكر: للعمل معر ، ف جاةه ةفتوي

ترلباه فاي مرماات، كااء  ةقنما كاء قد اتخ  قرايه وش عه على ذلك أء ال راة األخارى قلماا كايات

وشابا  شاروته للقتال التاي أخا ت  ايمر الكثقر من الوقات ةاقن عملقاة وأخارى، وها ا لا  يكان كافقًا

 .وفرت له تلك المنظمة الحماية الكاملة وأردقت علقه األموال واأليواح. تزنان يوما ةعد ،خر

روي ال ي ةدال من أء ينفقه كاء وقترا ال يزال في عنفواء شباةه وةه مس من تروي الشبار، ه ا الت

على العبث في مصاانقة الفتقاات أو شارر الخمار أو إنمااء المخاديات علاى عكاس ال مقا  كايات 

 .مقوله مختلفة تماما ةروى يوعا مختلفا من االيحرافات، يوعا أكثر نموية وجرما

ات قبال مرالاة لقس على فنوء القتل التي يتقنرا، ولكنه تدييب على سقر العملق اخاصً  اتلقى تدييبً 

هنااك ةعاض العملقاات . القنص التي تترلاب سارية تاماة وخراوات ثاةتاة ي اب اتباعراا ةحا افقرها

ي ب أء يبدو األمر فقرا كما لو أيه اانث أو قياي وقدي ولقس عملقة قنص مباشرة، فكاء يعتا ي 

يتاارةص لردفااه ويصااور ت اهااه . فنااوء القتاال سااوى القاانص وااادهماان  عاان ذلااك، فرااو ال ي قااد 

 .صاصته، ال يملك فن تدةقر الحوانث ووض  الخراي

عملقة ةعد أخرى م  ها ه المنظماة كايات أيصادته فاي البناك تازنان وإشاباعه لررباة القتال ةداخلاه 

فقاا يجاال " أطفاال أو ساقدات"تمتلل، ولكن كاء شارطه علاقر  ومنا  القاوه األول ال أهاداف مان 

 .أو أيثى سالاه طفاًل ةالغوء ومن  ممايسته تلك المرنة الدامقة ل  يصب 

 :قرقه ةسخرية عندما ت كر ذلك

 !!!يالك من يجل عروف ذي قلب -

 .توقفت الموسققى التي يستم  إلقرا، وايغلا معرا ةار ال اكرة



 

ت كر أيه من  عدة أياه ل  تمتد يده ل لك الكتار ال ي عثر علقه مصاانفة فاي الصاندور الا ي جمعاه 

كاء أةاوه يراوى جما  الكتاب . من كتب كايت ةمكتبة والده انكتوي خلقل وأخبره أيه وض  فقه عدنً 

. مان وقاات آلخاار ياا هب لشاااي  المتنباي اقااث أسااوار الكتااب القديمااة مختلاا  العلااوه، ماان القديماة

يرتدي يظايته الربقة، وةكل نقة يفتم من ةقن الكتب عن كتار ةعقنه، الكتاب فاي الساور تتازاا  

ل  تكن تمنعه من لكنرا  الفوضى  ةالرر  من ه ه ت ووفور الراوال امتكدسة أيضً ، ةدوء ترتقب 

أء ةقنرا شق ا ذا ققمة يحتا  أء ت رد يفسك للعثاوي علقاه؛ لديه شعوي  البحث، ةل على العكس تولكد

. ل لك ل  يكن يعنقه أء يميي الكثقر من الوقات وهاو يبحاث ويفاتم كعاال  ،ثااي ينقاب عان أثار ماا

ساس أوياقاه، يتشام  يائحتاه وةصابر ي خا  فاي تصافحه، ثا  ي  ر الكتار إلقه، يلمس رالفاه، يتح

هوايتاه هاي جما  وألء . أو اثنقن على األكثر أو يةما ال شيي اوفي النراية تكوء رنقمة القوه كتاةً 

تيا  الكثقار مان الكتاب، ةال كايات تيا  القادي  منراا، ويفخار ل  تكن  الكتب القديمة؛ ل لك مكتبته 

من كتار كلقلة ونمنة، وكتار أل  لقلاة ولقلاة طبعاة مربعاة ةاوالر  ة يه يملك الربعة األولى انائمً 

ةالقاهرة، وأجمل وأثرى ما كاء يملكه ذلك الكتار ال ي يحتوي على الكثقر من القصص، ومرفاا 

لا   ي هب ةك لعاال  الدهشاة والخقاال، وةرا منمنمات مزخرفة ةشكل جمقل ومرسومة ةدقة متناهقة 

هاو لا  يراو القاراية " شاواطل الراقال"كتاار  في الصندور ساوى  ي  ةه من ةقن ه ه الكتب التي

يوما وةالكان كااء يقارأ األخبااي الرئقساقة ة ريادة الصاباح، ولكان منا  البادي كايات ةقناه وةاقن ها ا 

 .الكتار ذة ةات تعده أيه ينتظره فقه أسراي وأشقاي مثقرة

ولكان هال مان . دساه فقاهويت كاد مان صادر ا وها هاو صافحة ةعاد أخارى تتملكاه اوثااية والمتعاة

 !متوشحة ةالسوانه اةدماي اآلخرين وأخبايً اوياقًا ملرخة  ر ةمتعة ويحن يقرأ عقسوة أء يشال

 .وعلى قدي شوقه لمعرفة النراية إال أيه كاء يت يى في القراية، كما لو أيه ال يريد أء يفر  منه أةدا



 

 الفصل الحانى عشر

ج ات مان أجلراا ةاتات ت اث  فاور  التايالمرماة  ،ختناارةعد اخر أصبحت أشعر ةاليقا واال ايومً  

ل يأيفاس مساااة  يوه ا الرجل ل  يسمح أء يتارك لا ،يحقد عنرا يأليف ها وال تد  تفكقر يوتلح ع 

اتاى كايات لرقارة ياوه أت اول فقراا  .مناه يوتخلصاني يصاصة من سالا هولو صغقرة لتنف  إلق

الملاك  يأخا" إساتوييا يخاواء ن"كبقر لقدوه األمقر قامة ااتفال وهناك استعدان و ،ة يحاي المكاء

قاه ةرا العرر ضد الظلا  ولاقحك  ساقررته  التيا لقرت  ةثوية البشرات جاي خصقصً  ال يو ،فقلقب

ت الساااة والمقاانين ةالياباط وال ناون يروقاوء ا يلقا ةه امتألا مرقبً أعدوا الستقباله موكبً  .علقرا

  .لمروي الموكب امداخل ومخاي  ةار الرملة ت مقنً 

 : اديث عن قدوه األمقر فيةلغة قشتالقة متقنة اقترةت من أاد ال نون ونخلت معه 

 ه ستعداناتلماذا كل تلك اال ،يولكن أخبري -

 كنت أيتظره طوياًل وأخرا لقتله ال يس  من اديثه سوى اال يطوياًل ول  يرمن يثرثر ال ند

وساتغلا ماداخل ومخااي  " نالقماايلقويااينو "مدير الشرطة  ،وسقرافا رًدا األمقر -

  .اال العرر أكثر جبنًا من اعتراض الموكب يعلى أ ،المدينة لت مقن األمقر

 .سا ييك مااذا ةيمكااء العارر أء يفعلاوا يولكنا" اقًا العرر أكثار جبنًاا"ي رانيته وأيا أادث يفس

خااا سااقر أخاا ت أيساا   ،ء األواء لتنفقاا ها، التااي يجلساات علااى اافااة النراار أفكاار وأضاا  خرتاا

ها قد اايات : "وقترا صحت قائاًل ،"ساء سلفانوي"ال ةد من مرويه من أماه كنقسة  كاء ،الموكب

 .هو أكثر األماكن ماليمة لرؤياة الموكاب ومراقباة الرادف وقنصاه يلافبر  الكنقسة الع" الفرصة

ماان  فسااحة يأمااام اإذً  ،سااعدت عناادما تاا كرت أيااه يااوه األاااد والقااداس يسااتمر فقااه للخامسااة مساااي

من الزيت وأخا ت قرعاة  للخاء وأخرجت البندققة من مخب را وسخنت قلقاًل  اذهبت مسرعً  .الوقت

ثا  قمات  ،جفت وعالها الصدأ التيمنرا اتى تلقن مواسقرها  اجزيً  امن القماش القدي  أمسح جزيً 

ة يه إذا خاةت الرصاصة األولى وضلت طريقرا  يةتزويدها ةعدن من الرصاصات ةالرر  من يققن

لسابب ةساقا أء القنااص يعقاد عزماه كلاه  ،الرصاصاات ررضارا يةااق يفال أمل ةعد ذلك أء تلن

عان هدفاه يصاار ةخقباة أمال كافقاة ةا ء تزاازح ثقتاه  اوعنادما تراقم ةعقادً  ،علاى أول يصاصاة

أعلا  أياه ال ققماة لحشاو البندققاة  لا لك كنات ،الثقة ةالنفس وثباتراا هيةنفسه وأساس عملقة القنص 

الساروال  فايخبا ت الساالح  .فالمرماة كلراا قاد فشالت ،ياة إذا خاةات األولاىة كثر من يصاصاة أل

فراو واسا  مان أعلاى ويياقا مان أسافل ثا  تادثرت فوقاه  ،اتصمقمه كثقارً  يساعدي ال ي اليالقشت

اشاتريت الشام  وذهبات عرجات علاى نكااء الخارناوات و ،ةالكثقر من الثقار اتى ال يلمحاه أااد

وأمااه تمثاال العا ياي  ،وايوي قداس األااد متدين ذهب ألناي فروضه الدينقة يللكنقسة ةثقة قبر

يعا  كايات الادمو   ،اي مريارً اأةكاى ةًكا يتحمل السقد المسقح وقفات متيارًعا ووجادت يفساى يوه

ةاال كناات  يناكاااء يراقب الا يلقساات خدعاة ألخااد  ةراا القااس  ،ساااخنة وملترباة يتغساال وجرا التاي

 : يوذهب ةعدما قال ل يتركن ال يعر  القس  يأثايت نموع. ةحاجة للبكاي فبكقت

ال تتع ال كلماا ايتحبات أكثار وتيارعت أكثار  .وطررها ةدموعك يرسل يفسك اةنا -

  .خفت ذيوةك وخفت امولك



 

 يذهاب القاس ةعاد أء أمار الشماساقن والراهباات ةالساماح لا .أال أتع ال ،وه ا تماه ما كنات أيياده

ةعد الكثقر من الوقت رافلتر  وخرجات  .يالنفس يوأستعقد سالم يمن صالت يةال لوس اتى ايتر

ةمكااء ضاقا أمااه  يلبر  الكنقسة وصعدت الاديجات الحلزويقاة ألجاد يفسا ييلن يمن ةار جايب

تلك اللقلة اتاى  رار طوياًل  ال يأاد األيكاء اتى الصباح  فييزويت ا .يياقوس الكنقسة النحاس

أتادثر ةمعرا  الا كريات المرلرال  .العاراي والبارن فاياللقلاة ها ه وةات  اأياه لان يظرار أةادً  شعرت

هاا  .ةحاا ولكناه مغلا  ةحازء كبقار جماقاًل المشارد  كاء  أيظر على المدينة من أعلى  والمخرور

ةقنما مناال أهل البلد أصبحت  ،اةقوت أسقان ررياطة ال دن عامرة ةاألهل والدفي وتش  يويً  هي

 يأصاحاةرا ةاال يجعاة يشاا يرار الشانقل المديناة فقبادو كخاقا فيا اة ومعتمة ةعدما تركرامر وي

تحت السماي ةقنما أش اي السرو والتقن والزيتوء تمتد ةقن الشواي  واألاقة ويترقرر الماي  أليتأل

 ."!يا ل مالك يا ررياطة"ي صحت ةداخل ،صوته كلحن ازين يالع ر من القناةق  فق ت

ي فراا ،منرااا هالصاابح فباادأت أنيس موضاا  القاانص والمسااافة المالئمااة ألقنصااأخقااًرا شقشااا   

أاد  يأيه ال يياهقن يأيا المعروف عن .اأةدً  لوااد وال ي وا أء أخر يصاصة واادة لقتل يجل

ايتظرتراا  التاييراا المرماة ه هال ألي مشااعر مان القلاا والتاوترلمااذا ايتااةتن ،ةاالقنص يةراعت في

  .من أجله طوال السنوات الماضقة يعدنت يفسأ  ياليه الرجل طوياًل وأل

يرا فرصة لان أه أل ،ييتقاه يستعر ةولرقب اال ،يوها هو أصبح قار قوسقن أو أنيى من يصاصت

ه قبل الظرقرة ةقلقل اافت األكواه ي ةفرصة أخرىاظ يتعوض وإذا أخر ت فقرا يةما ال يسعفن

لاات األعاااله وتاازاا  الكاال يريااد يؤيااة وقرعاات الربااول والمزامقاار وام مكاااءالبشاارية ماان كاال 

 يه ا ةسرولة أسترق  أء أيى األمقر وهو يمتر يفمن مكاي ،كنت أكثر اظًا من ال مق  ،الموكب

علاى مادى  هتادل مالمحا ،ال يظرار مناه ساوى وجراه ،فرًسا أسون جماقاًل ويتادي  ةب لتاه الحديدياة

ينينال وعن يسايه يئقس الشرطة وة وايه الوفد المصااب له عن يمقنه الكا ،رررسته وكبريائه

مسااافة الالموكااب يسااقر ةااباي يظااًرا للزااااه الشااديد وعنااد كاااء  .والكاال يرتاا  ةحقاااة الملااك وأخقااه

علاى  يوأخ ت وضاعقة القانص ثا  صاوةت ساالا اعمققً  اكتمت يفسً  ،ادنترا لقنصه التيمعقنة  ال

يراا تحمال كال ماا أو وقساوة لتخار  الرصاصاة كماا لا ضاغرت الزياان ةغال   .يأس الردف مباشارة

ات اهه مباشرة لترشا من ةاقن عقنقاه وتخار   فيةقوة وسرعة ذهبت  ،أملكه له من كراهقة واقد

فقراا وأيكاض  يكااء وقتًاا كافقًاا أللملا  يفسا .ثواء وتدلى يأساه فاور صاديه .من النااقة األخرى

أاااد أء لاا  يشااك  .ويساارة ةااادث الكثقاار ماان الراار  والماار  الكاال يصااقح ويااركض يمناا .هاًيةااا

من ه ه المسافة البعقدة لدقة تصاويبرا لا لك لا  يشاغل ايتبااه أااد أء ينظار  هالرصاصة أطلقت علق

قبراي التقرات ثقاار يجال نيان  .ةات اه البر  لقتحقا ما إذا كاء الرجال قاد قانص مان هنااك أه ال

مان ةاار وهانئاة خرجات  ةوةخراوات ثاةتا ،سلة ةرا أشقاي قديمة ومرملة وايتديترا فيكايت ملقاة 

 اً ي ً اةقنما ال مق  كما لو أء ج .أاد يأو يشك ة يه ة المالةس نوء أء يلتفت ل فيالكنقسة أسقر ةثقة 

  .فقركيوء ويقعوء ويصرخوء ،ر س  م

 ،المالةاس هها  فاي ية س لته الفيولقة أو يرايا" عامر"ي للخاء وتمنقت أال يستقبلن يأخ ت طريق

 ،تحققات يوامدت   ةا ء أمنقتا ،أاد ياتى ال يالاظنللخاء  يفقد خشقت أء أخلعرا قبل وصول

 .كاء قد خر  لقشاهد الموكب مثل ال مق  .ال  يكن موجونً 



 

لقاد قتلات  .يعبي ثققل ايزاح من فور قلب هوأخقًرا ةعد سنوات طويلة أشعر ةرااة وسعانة وك ي  

 يأقيا .ات وأيا أيتظركل ه ا الوقت وكل تلك السنو .للديداء ةالرجل إذء وةعد قلقل سقصبح ولقم

لحظااة ماان  يوأيااا أالاا  ةراا ا المشاارد فاايذا ةالحقاااة تختاازل كاال هاا ا الوقاات وفاا يوأةقاات لقلتاا ييراااي

 .خرفرصة أء أاقله للعال  اآل ياللحظات تمنحن

ر ال نون المكاء وأصبح من الصعب المروي منه للدخول أو للخرو  ووضعوا اراسة مشدنة طو  

ررياطااة  يلاأهاا ،الساا ن ةساابب وةاادوء ساابب فاايةااالكثقرين  علااى مااداخل ومخاااي  المدينااة وا 

المبايكاات  فيفرح وشى ةر  وة االمر  البسقرة العاجزة عن التحقا ف خ وا  ،فراوا فرًاا كبقًرا

ال مقا   .كماا تعاونوا نوًماا علاى إخفااي أفاراار  وأاازاير  اوتواي  الحلوى والعصائر ولكن سار ً 

الشارطة المشاروي عناه أياه ةاال ياماة أو قلاب ويكاره  قانص يئاقس الا ييتسايل عن ها ا البرال 

ترى هل هناك من أاد ايتاةه ةعض من الشك أء من فعال ذلاك هاو  .يساء للعمىالعرر كراهقة او

هلااه المتراصااة الواااادة فااور تكااوه علااى يفسااه ك اارذ خااائ  أماااه جثااث أ الاا يالصااغقر  يالصااب

مر علقه الكثقار مان الازمن  ال يالحانث من ةاستراعته م رن التخمقن أء ه ا  .ه ملكد الاألخرى

 يجااًل  ،خارأضحى يوًما ةعاد  ال ي يةعقل الصب اما اال موجوًنا ل  يبرت يوًما ول  يخ  أثره يومً 

مشاوير عمره اتى إياه لا  يعاد ةالنسابه لاه هنااك  فيكرى ول  يصرحب رقرها  ول  تفايقه ه ه ال

صااواتر  ولكاان ال يسااترق  أء أيسام  الاازمن صاااي شافافًا ياارى هاالالي الناااس و ،مااض أو ااضاار

تحادث عبار نهاالقز الازمن كمان يساتققظ مان يوماه ويظال  التايإيراا اللقاايات  ،يحدثر  أو يسمعوه

  .تظل معه أينما كاء هفظالل اله ساعة ةعد أخرى يخبو نوء أء يتالشى تمامً  االمه مالامً 

ة عند يراياة الزقاار التفات وتسللت خايجا ومن فور يةوة عالق يللف ر جمعت أشقائ م  أول خقا

 يتقتح  الخاء لتقوه ةتفتقشه رقر واثا هل كاايوا يبحثاوء عنا يلمحت فرقة من ال نون وه ،ياول

الرشاق   فايالناي  يحاي المدينة كسرياءأ فيسرت من  الحانث  التيأه ضمن املة التفتقم  هتحديًدا

  .إياه الشق  اسن يي علمنوذهبت لل بل عبر طريا ال يعرفه أاد سوى يجال األيدلس القدما

 يلاخلصاات أهاا يالم اهاادوء ةعناار وترن ااة أليا ياساتقبلن .ال بال قباال المغارر ةقلقاال إلااىوصالت 

ستشاارد الكثقااروء أثناااي افقااد  ،الاظاات أيااه لاا  يتبااا رقاار القلقاال ماانر  .ررياطااة ماان هاا ا الرارقااة

الخبار  يجاايي اوأيًيا" البشارات"مديناة  فايييماه للثاوية خروء ذهبوا لالواآل ،مرماتر  الفدائقة

أسال  وجراه للقبلاة ف سال  يوااه هلل وهاو  ،ةعادة أيااه ييال ةعد مغانيت ،ةموت الشق  اسن قلالس

أيض المعركاة ولكان   قاد  فايكثقاًرا ماا تمناى أء يماوت شارقًدا وساا جناد المسالمقن  ،ساجد لاه

 يفقرياااينو ن"اي البشاارات قااد اشااتعلت ةعااد أء جاا فاايأجماال وأيااا  كاياات الثااوية  انخاار لااه موتًااا

كااء مان أسارة  .ةدله لمحمد ةن أمقة ةعدما أشارر إساالمه هولكن ،سبايقةهك ا كاء اسمه ةاو" ةالوي

ساار الكنااائس وترلااا علااقر  األسااماي المسااقحقة كحااال كاال األ فاايمااد أطفالرااا رصاابًا موييسااكقة تُع

يفاس  يوفا افري قًاساما إايفاض أء يحمال  .ل  يستمر طوياًل تحت خدعة الدين هولكن .الموييسكقة

يفض ها ا اللابس وها ا  .خر،يفض إيمايه ةدين وممايسته طقوس نين  .يخر عرة،الوقت له اس  

جااي المنشاوي األخقار  .قويًاا وشا اًعا اه ا الياع  وك ياه خلاا لقكاوء قائاًدا أيدلساقً  االنفار وأييً 

تاا وال يتحادثوا أو اوكاء أكثر تشدًنا وقسوة فكاء ينص على أء يترك العرر المتنصروء لغاتر  ةتً 

تر  على الادين  شالكنائس لتن فيوي بره  على تسلق  أطفالر  لقساوسة  ،يكتبوا ةرا أةًدا مرما ادث

لقلاة  فايوتحات شا رة ايتاوء  .القلاور فاياشاتعلت  التيه ا المنشوي كاء ةمثاةة الناي  .يالمسقح



 

محماد ةان أمقاة ما  ممثلاقن كاء على يأسار   ،عدن من القانة العرر ارً ه ت م  س0109مقالن عاه 

 علاىوأشرر إسالمه وأطلا  ،سوف يقون الم موعة ال يه ا االجتما  أيه  فيأعلن  ،عن ررياطة

 ،سابقل عرضاه ووطناه فاييفسه اس  محمد ةن أمقة اليحدايه من سالسلة أموياة وأقسا  أء يماوت 

تخا ت الثاوية او يوةدأت الثوية واساتعاء محماد ةان أمقاة ةملاوك إفريققاة لقبعثاوا لاه ةمادن عساكر

تحمس شبار األيادلس  .جبال البشرات فيأقرر منه لحرر العصاةات ضد القوات القشتالقة  شكاًل 

 إلااىول وصاال عاادنه  العااه األ يففاا ،حقاقن ةراااتوماا  الوقات تياااع  عاادن المل ،ويجالراا للثااوية

 .جالتياع  العدن لقصبح أكثر مان خمساة وعشارين ألا  ي يلاالعاه التي وف ،ف يجلال،أيةعة 

 فاايأء المااوت ةعاازة وكرامااة  يوهاا ،فكاارة واااادة كاياات مسااقررة علااى عقااول الشاابار والرجااال

كااء يقاان لراا ةسابب وةادوء  التاياك  التفتاقم ها ه المحااك  حام فيالبشرات أهوء ةكثقر من القتل 

كناا  التاييتصاايات ساباء خاصاة االالبدي أقلقات الثاوية او فيةدوء شك  .سبب من هو عثر الحظ

يادلس مادء األ فايوكنا كلما ايتصريا علقر  هنا اانوا القسوة على أهالقنا  ،،خرةعد  ايومً يحصدها 

  .المختلفة

يرلااا االول ماان مدينااة اه أيساال الملااك فقلقااب الثااايى جقشااقن قااويقن 0180اتااى يناااير ماان عاااه 

من مدينة ةلم ول  يقال عادنه  يوايرلا الثاي ،ةمن المشا2111فايس و 911ررياطة ويتكوء من 

وكاياات هاا ه  ،ساابايققنعاان ال ااقم األول وساارعاء مااا نر الخااالف والصااداه ةااقن القائاادين او

فقاد أصابحت صافوفر  مرتبكاة  ،يتصاايات علاقر الخالفات ةمثاةة فرصة لنا لنحقا المزيد مان اال

أقلا ه ا الوض  قانة إسابايقا ولا  ي ادوا أماامر  مان وساقلة ساوى إيقاا  الفتناة ةاقن  ،ورقر منظمة

يض والتاايي  وةاقن الا ين سابقل األ فايققن ال ين يحملوء السالح وييحوء ةا يواار  الموييسك

محماد  يشر أخباي كاذةة عان إخفاقاات فيف خ وا  .خنو  تحت إماية القشتالققن فيختايوا العقم ا

وي اح مخرررا   ،الترلكاة عااًجال أو أجااًل  إلاىوا عقولر  ة ياه يقاونه  مل و ،ةن أمقة وسوي تدةقره

لاقر  األقاويل الكثقر من العرر وكويوا ازةًا لر  ضد أفعال محماد ةان أمقاة وأطلاا ع وصدر ه ه

  ."الموييسكقوء المدجنوء" لقب 

وة ياه ةا لك يقاون  ،سامر  لقخباره أء ماا يفعلاه ال أمال وال طائال فقاهاةعثوا لمحمد ةن أمقة متحدثًا ة

خاصاة أء  ،صافوف الثاواي فيةكة ه ا االيقساه ولد الر .ال مق  للموت وعلقه أء يرج  عما يفعله

فمن جااي مان تركقاا لمسااعدة الثاواي أصابح ال  ،كل م موعة منر  أصبحت ت تمر ةقائد خاص ةرا

وفصالت تلاك  ية مر قائده الخاص وك لك الحال أييا لمن جااي مان ةاالن المغارر العرةا ي تمر إال

وأصابحت المصاالح  ،ألوامارهالفرر يفسرا عن القائد العاه للثوية محمد ةن أمقاة ولا  تعاد تنصاا  

 ماا ال إلاىمن مصالحتر  أء يساتمر القتاال  تراك كاءفاأل .الشخصقة والدولقة أه  من الثوية يفسرا

ساواي ماوي لألوهكا ا تعقادت األ ،يعراى للثاواي الا يالسور الرائ ة للسالح  هيء تركقا أل ،يراية

علاى الاتخلص مان محماد  هقاا فقاواتف ت  ةقن األتراك وازر المدجنقن ال ياتى كاء ه ا التحال  

  .اول عنقه لقموت ردًيا وللًمااكً سمق ارتقاله ةقصره ةعدما ل  أاده  اباًل ةن أمقة وت  

ف ار  الا ي ا البرال قا  يمكان أء تادةر مكقادة الرتقاال هاك ،يتشر الخبر ف صااةنا الفاز  والحازءا

،ثماة يمكنراا ياد  يه أفقراا كااء يشاايك التايكال المعاايك  فايالثوية وكثقًرا ما أثبت ش اعة فائقة 

الصالة ويلتح  الكت  ةاألخرى لحد  فيصفوفنا  يه يسقنا أء يبقنا أمريا أء يسوايتكار ه ا ال ره

ه وتحديًا لرا  قريياا أء فعلناه ة يفسنا ال يه وما أل  ةنا ال يأال يد  فرصة للرواي أء يمر ةقننا فما 



 

" ةاان عبااوا"ققااانة الثااوية اةاان عمااه  فااي ساارعاء مااا خلفااه .ين تنتراالااالثااوية ةموتااه لاان تمااوت و

ما ةقن اقاة وموت وي س  ،ه ومرت السنوات ما ةقن ايتصاي وإخفار0140واستمرت الثوية لعاه 

  .وأمل

فرياا يرياد مواصالة القتاال : ايقسامنا فاريققن ،أطااات ةناا وقوتراا التايولكن أماه اا  ال قوش 

خار يارى أء الفرياا اآل .للحقااة نوء وطان ةا ء ال ققماة يوكنات أياا مناه العتقاان ،آلخر يفاس فقاه

 أء القشتالققن قد صراوا ةاالعفو إلىضافة مل أصبح ضعقفًا ةاواأل أءستساله أفيل لنا خاصة اال

ولكناه  ،يرا  أيا  ال مقا  لكان اةان عباو أصار علاى مواصالة القتاال .عن المستسلمقن مان الثاواي

ةااد ماان الص ماان القتااال والثااوية الوكاااء يأى الاابعض أيااه للخاا ،سااوى الراازائ  ساا  لاا  يااالرر لأل

 ررياطاة وأنخلاوه المديناة إلاىسباء ف خا وه فقاموا ةارتقاله وسل  الخوية جثمايه ل  ،الخالص منه

 فايسارى وتاراص األ يقفص ادياد فيوسا افل ضخ  واستعراض كبقر ةعدما وضعوا جثمايه 

المقصلة وساحبوا جثتاه   قاموا ةفصل يأسه عن جسده ةث ،طواةقر طويلة تسقر ةباي وياي القفص

شاعلوا النااي ة ساده وعلقاوا أوسحلوها ةشواي  وأاقة ررياطة وعنادما وصالوا ألكبار ساااة ةراا 

ااتشد  ال يكل ه ا وسا ترلقل وتصفقا ال مروي  ،يأسه على يةوة عالقة صور مدينة البشرات

  .ثة ةرل ل  يتراوء يوًما ت اه وطنه وأيضه لرؤية التمثقل ة

كناا يقاتال جقوًشاا أقاوى  ،ةمثاةاة اارر كاملاة هيل  تكن ثوية ةل  ،دما أخفقنا فقرايترت الثوية ةعا

ل  تكن ياي االيتقاه تستعر ناخلى أياا واادى  .كنا يواجرر  ةمنترى الش اعة والقوة ،منا عدًنا وعدة

البادي كايات الغلباة لناا وكناا يساعد ةايتصااييا علاى هاالالي  فاي .ولكان ناخال جمقا  مان شاايك ةراا

فكناا  .مسااك ةنااوخاصة عندما كايوا يحاولوء الوصاول إلقناا واو ،كنا ي هب ةر  للترلكة ،نورااأل

ال يحفااظ طرقاترااا المتعرجااة  التااييقااونه  خلفنااا عباار المماارات الساارية والاادهالقز الخفقااة لل بااال 

  فنسبقر ،يستديجر  اتى يلحقوا ةنا ث  يغلا علقر  كل طريا ممكن .فكايت كديعنا الثايقة ،سوايا

ونه ةعااد أء تملااك منااه وماانر  أاااد المماارات أخباار القائااد جناا فااي .المنافاا  ويتاارةص ةراا  هناااك إلااى

ويحن يفاتح ها ا الررياا ةقلوةناا ةعاد أء ع ازت ساقوفنا عان فتحاه لنتسالا ها ه  النمت إذً : "الق س

ا المرتفعاات وياااو إلاىث  لوى يأسه جاوانه " داية ةدل أء ي ةح هنا ذةح النعا ال بال فنموت ة 

الفرساء من الخقالة والمشاة ةعدما علماوا أء ماوتر   ييتسلقوء اوافرا الصخرية القاسقة وتبعه ةاق

وةم رن أء فعلوا ذلك ايرال علقر  سقل هائل مان  ،نهالقز ال بال فيصاي اتمقًا وأير  قد ضاعوا 

الح اية والصخوي وكايت ةعض ه ه الصخوي تيرةر  مباشرة فسقا مان فاور فرساه مان ساقا 

موض  أقدامرا على الصاخوي فكايات  لتعلا ة يول الخقل من تعلا والخقل يفسرا أصبحت تخرو

 فايمن استرا  الررر ملكد أيه قد مات تائرًاا ! مشرد ع قب اقًا فيتسقا ةمن فوقرا من فرساء 

أنى ذلااك لزيااانة انااا القشااتالققن علقنااا فقتلااوا  .أسااريا فاايشااعار ال بااال والكثقاار ماانر  قااد وقعااوا 

وتا  خرا  األطفاال وةاقعر   ،خرين ناخال السا ن نوء ترا آوا  ة ،سبب يت كاملة نوء أعائال

  .سور اتى يتوق  ثواي البشرات عما يفعلويهالا في

ولكاان سااتبقى ثااوية البشاارات  ،مااات ماان مااات وساا ن ماان ساا ن وايتصااروا هاا  ةالنرايااة ،يعاا    

خار يفاس فاقر  اتاى ،رة نمااي ور قراخاهل األيدلس قد قاموا ونافعوا عن أيضر  آلأأء  علىاًل نلق

  .وإء ل  يكن النصر القفنا



 

سااة خصصات لبقا   فيةار الرملة لقباعوا هناك  إلىطفال أقانوا األسرى وعائالتر  من يساي و

ال  يويجاال مققادوء مان األيجال واألياد ،يسااي ةاكقاات يائحاات تعرضان للفرجاة .البشر ةاالمزان

يبحثاوء عان الثاواي  ،لقز ال بال يمشرويرا شبًرا شابًراكل نها فيتورل ال نون  .اول لر  وال قوة

ل  يكن هناك من سابقل أمامناا ساوى الرجاو  مارة أخارى  .المختب قن ويقونوير  ةال يامة للموت

الحاظ فقاد  هومان لا  يحالفا ،اساالمً ن االفه الحظ منا وصال مو ،ل منا ةررياكتفرر  .ررياطة إلى

  .القى مصقًرا أسون
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 .مر مان جراات كثقارة علاى البلادآذلاك الظلا  الباقن والتا ،العارار فايات لما اادث خ ته تلك الكلمأ

سباء من  م ات السنقن هو يفسه ما فعله األمريكاء منا  فعله او ال يألقست طريقة التفكقر واادةه 

. الخفااي فايأيض المعركة ةل  فيال تداي  ،اا ارر أخرى مستمرة ل  تتوق  يومً إير .عدة سنوات

البالن وإقنا  طائفاة مان الشاعب ةا ء يئقسار  ال يساتحقر  وأياه ي اره   فيية المشاكل ثامخرا و

لا  ولان  التايإيراا تلاك العقلقاة  ،خاراآل فايمعه للراوية اتى تدر الفتناة ةاقن ال مقا  وال يثاا أااد 

وتقسا  الشاعب لعادة فارر إااداها تب ال  يشعل الفتناة يراية من الزمن فتقاًل  ما ال إلىستظل  ،تتغقر

  .نوي المتفر  يتلن اوأخقرً  ،وأخرى ال ه  لرا سوى إلراي مساوئه ،عظ  الحاك وت

فاألمريكااء " اةان عباو"ساباء وإء مثلاوا ة ثاة ه فاوساباءوهل كاء األمريكاء أكثر يأفة مان او  

موتاه ولكناه كااء أثنااي  فايالفارر أء التمثقال لا  يكان  .صاداه اساقن يمثلوا ةالرئقس العراق اأييً 

ت  عرضه لقشاهد ال مق  يئقس نولة عرةقة كاء على سانوات اكماه  ال يذلك المشرد  في ،اقاته

 ،ى الرق اةاير ، ي اده وقاد خار  علقناا مشاعث الشاعر واللحقاة  ةوف ا  ،هو األكثر قوة وثقاة وأياقاة

اهتماات الكااامقرات  اآلءولماااذا تحديااًدا  .يقااوه ةفاارك جوايةااه المتسااخة ،ي لااس أماااه طبااا للغسااقل

فعالاه وايتكاةاتاه أكمه الرويلاة ريات الرارف عان وخالل عقون ا ،لتقاط الصوي لهاألمريكقة ةا

 كايت ةوضح النراي وعلى مرأى من ال مق  ه  التي

جمقا  القناوات وتصاديت الصافحة األولاى مان  فايةثترا الكاامقرات  التيوإء ل  تكن ه ه الصوي 

 ه تكوء أءفماذا يمكن  ،الصح  القومقة ةتمثقل

أول أيااه عقااد األضاحى وةتوققاات األضاحقة لااتعلن أمريكااا  فاايجااي قتلااه  .ةاا لك ولا  تكتاا  أمريكاا

  .عصت أوامرها التيللعرر أيرا ذةحت النع ة 

 لنهاالقز المخااة فايه إيراا ا اة نخلات تفاتم عنراا العارار فايهال وجادت أمريكاا ساالًاا يوويًاا 

يااعوا يااده  فااور مااا هاادمترا يأًسااا علااى عقااب للعثااوي علااى مااا يرياادوء ولق التاايالساارية للاابالن 

  هعن كل ما تملكه كوييا وإسرائقل من السالح النووى يظرها  لماذا ريت أمريكا و .يرمعوء

لشااعبرا  ققاادهل يالعاارار والاابالن العرةقااة هااو مااا يحاادث مناا  اماان عنااد نخااول الغاااا فاايمااا ااادث 

ةقنمااا  ،الحريااة واألماااء ومسااتقبل ماادهم فاايمااال آالوعااون علااى أطبااار فيااقة مغلفااة ة المسااكقن 

يسااء فقراا ماا ناه قاد فرا  ياروء أيناا شاعور ال ققماة ل  ،وجباة الرباا الشارقة هايثروات الوطن 

المحتال ويوهماك ةالحرياة  يمان السارل وقتراا أء يا تو ،يحكمويه ةصمت كل ه ا الوقت على طغا

الررياا  يلا لك يالن ،وهو يخرا لبق  وطنك وثرواته من تحت الراولة ،تنتظرها وتحل  ةرا التي

  !، تتحسر الشعور على امن ولى وًما الت اه واادن

ضغاث أااله ذهبت أه ه اللقلة  فيايتاةه  .ة واي فراشه راولةرالبه النعاس فوض  الكتار على ال

 ايقرا  يأًسا ،يرقح ةسقفه يمنة ويسرة ،صروة جوانه ييمتر اأيدلسق ً  اةه لغرياطة فوجد يفسه فايسً 

سااتققظ اف ،قلبااه فااير منااه يجاال وااااول أء يغاارس سااقفه قتاارااتااى  ،ماان هناااك اًعاااماان هنااا وذي

تخلفراا  التايمفزوًعا يسم  وق  نةقب ال قان وصرقلرا وال يكان يارى المكااء مان الزواةا  التراةقاة 

  .ال قان ويايها



 

كااء  .شاعث وعقاوء متعباةأشاعقرات ةقيااي ياةتاة ة قناه وشاعر  ،ة الحمااه،وق  يت مال يفساه ةمار

ه   أيكوء .تخرى الخمسقن من عمره وهو ةعد على مشايف الثالثقن لمن يراه ة يه ييوا همظرر

أه أيراا تاداعقات مرنتاه كقاتال ما جوي  .هعلاى مالمحا هتراك  على الروح وتارك لاللا  يالعمر ال

يماء فمن  متاى لا  ترا  أما عن او ،وخائفًا ةعد أء رانيه األمن ومن قبله األماء ايحقا عمره مرتبكً 

 التاييق  مكبًرا إيا ايًا ةالصاالة ةا ات القاد  أءفكق  له  .ةالصالة ال يسترق  ه كلما ه ادً قدمه مس 

الزياان  يياغا ةراا علاى الا يأء يرفا  ذات األصاب   تاالوة التشارد ده كقا  لاه عناتزها األيواح

 فايخار يقارأ آلومان ااقن  ،ه وةالرر  من ذلك فراو ااريص علاى صاوه يميااءلققنص ضحقته

 فايماا وقوفاه أمااه   أ ،ياده واساتحلفته أال ير اره فايجدتاه وضاعته لاه  ال يالشري   المصح 

 .مواجرة يصعب علقه أء يفعلرا يالصالة فر

أمااا ماان الااداخل  ،ماان الخاااي  فقااا هيصاال لحااد الغلقاااء لقغساال الاا يأراارر جسااده الماااي الساااخن   

قحقا متاى سا إلىه ومتى سوف ينترى كل ذلك: هسلال وااد يلح علق .فالغباي عالا ة وايب الروح

ه كشاريا كال مان قاتلر  لا  يقتلاه فاية يه يفعل ذلك ةداف  االيتقاه من قاتل أهله ةقنماا  على ققد وه 

 مرت صوي ضحاياه جمقعر  ةشاشة عقله و وشقم في الصوت يخترقاه  قدي  يدوي ةباي يسقنمائ

وتظرار فقاا ةقا  الادماي  تدوي الصوي ةااألةقض واألساون  .صوت طلقة يصاص ،خرمن اقن آل

  .ية ةاالامر ملو

 .انة لتعون ةه الصوي مسرعة وتقا  عناد مشارد معاقنعة وك ء ال اكرة ضغرت على اي اوف    

ملقاة هنا وهناك ويحقا ةكل منرا ةركة من الدماي ةقنما يتكوه على يفسه  يمشرد أجسان أسرته وه

قن ويده ممادونة أةقه ال ااظت يعقن فيي كر ه ه النظرة  .ويستند ةظرره على الحائا وينظر إلقر 

  .هك ا ترايى له المشرد.. .ةات اهه وك يه يرلب منه االيتقاه له
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 فايكااء ياوه إجااتراا األسابوعقة ولا  تكان  .إلقراا ةادا مت يقًاا كماا لا  يكان مان قبال هطريق فيوهو 

ل وكعانته ل  يسبا ايويه اتصاال ولكان علاى كا ،أخرى علقرا أء تن زها ايتظايه، كايت خرا

 : أساييرها ةرؤيته ث  س لتهاألاوال ترللت 

 ه يأه تراك ةت لقلتك تحل  ة ،ه ا الوقت فييانًيا ما تغاني الفراش ! مبكًرا هك ا.. أيت -   

  .أكبر محرض على يؤيتك يالحزء سقدت -   

 : س لرافتفكقر عمقا  فية نخلت ف  

 ه أين ذهبت -   

  .أااول أء أفرمك. .أةًدا -   

  .يال تحاول .يناع ال -   

ألنفا  عناك  يلترايا يهال تا ت .ترةرنا ي اب أء أاااول التيولكن عندما يتعلا األمر ةالعالقة  -   

 أذى الحزءه 

 : فقرا العصبقة واللوه والحسرةالسلال ةنبرة تمتز   هفكريت علق ،ل  ي برا   

 ه هنا إلىةك  يي ت ال يهل الحزء واده هو  -   

  .ه مشغًوال ةيعدان فن اء قروته وةدا األمر كما لو أيه ال يعنقهكاء يدير لرا لرر   

  .يه علقك أء تسعدكذل فيوماذا  -   

 ه ي العثوي علقكه وأثناي سعانتك ال يمكننكق  -   

 : جره واقترر منرا وطوقرا من خصرهاوهنا أناي لرا و

ثر قرةًا لنا لنفار  ازيناا لرا  عانة يحتا  لمن ه  أك .يعلى العكس ه ا نلقل على ققمتك ةحقات -   

عناه ةشاتى  يشاعوي اائا  سارعاء ماا يازول وةيمكاياك وقتراا أء تعباري أما السعانة فرا ،ومعر 

 .ةالرقص، ةالركض ،ةالغناي .الررر

 : وهو يعبث ةخصالت شعرها 

 ه قاي أخرى جمقلة وممتعة ألقس ك لكهناك أش .فقا يازي ييكقناهنا لتش إلىتى ،ال  يكما أين - 

  .  قبلة اايقة على جبقنرا فسحبت يفسرا منه ةردويطب



 

  .يت اهشعويك  ولكن ةعد مروي كل ه ا الوقت على عالقتنا ما الت أجرل اقققة  -

 فاييراقب الحقاة ةالخاي  اركة السقايات وسقر الماية  .توق  أمامرا طوياًل ،راني مقعده للناف ة

معرفًاا أاير ويمساك  ييرتاد الا يالرجال  تمنى وقتراا أء يكاوء ذلاك ،الشاي  وكل ه ا الصخب

يمانياة اللاوء " ساتروين"يقاون ساقاية  الا يأو ه ا الشاار  ،ةمظلته ويسقر مسرًعا لقلحا ةموعده

طريقاه ةراا لعناواء  ييحمل ةاقة مان الزهاوي وفا ال يأو اتى كالفتى  ،ماله ققد التحقا،وما االت 

 ،ال عانيًاا لاه أاااله يساعى لتحقققرااجاتمناى لاو كااء ي .قصن  ةر ة علاى يرااي أااده ساقث  ،ما

تمنى لو ةمقديته أء يفرح اقًا ويرتبا ةمن خفا لرا القلب ويتزوجاا ويصابح لاديرما أطفاال وةقات 

  .كلبًا صغقًرا يةقض ويقتنأ شبيملثث ة ياقة ةحديقة يحقا ةرا سقا  خ

خلا   فاييسترلكرا  لتياوقت ما، وقت قلقل كر ه الدقائا القلقلة  فيوق  له  ال يولكن ذلك الحانث 

لا  يساتغرر نقاائا معادونات  ال يه ا الحانث  ،صف  البار وياييا فيمعر  أو ايتداي ا اي أو 

 ،هو يحب الناس ولكن ال يقق  عالقاات اجتماعقاة معرا  .يييبقى نوًما على الحافة من كل ش هلعج

  أء يكاوء لاه أسارة هاو يحاب األطفاال ولكان ال يساترق ،هو يحبرا ولكن ال يسترق  أء يرتبا ةرا

يمايس تلك  ،يفس الوقت يخشاها ويحقا على اافة وجونه فقرا فيالحقاة يفسرا يحبرا ولكن  .وةقت

ويقتاال أيًيااا يفعاال كاال ذلااك نوء أء  ،ي كاال ويشاارر ويناااه ،سااتمراييةيحتاجرااا لال التااياألفعااال 

  .تفاصقل الحقاة فييخوض 

  .نتظر إجاةتهتزال ت ال هيتفكقره العمقا ةقنما كايت  فينخل 

 ه اآلءه ا األمر  فيهل لنا أء يلجل الحديث  -

فكل إيم فقرا يحرض على الفارح  ،ه ه المدينة فيوهو يعشا يرايات السنة  ،كايت يراية السنة   

تبتس   ،تياي األيواي ،يكسوها الثلج التيتتزين واجرات المحالت ة ش اي أعقان المقالن  ،والسعانة

وتعلن المتاجر الكبرى عن موس  التخفقيات على الرادايا ةمناسابة  ،نما اللتلك نمقة ةاةا يويل أي

ويخار   ،هل واألصدقايتختاي الردايا لأل يتعون أء ي هب لتلك المتاجر يراقب الناس وه ،األعقان

فكااء يا هب لقلاتقا  ،كل منر  محًمال ةعدن ال ة س ةه من العلاب الملفوفاة ةاوير الرادايا المازيكم

ووقتراا ال  ،أيحااي المكااء فايتنشار ذةا ةاترا  التيفرح ويستمد ولو قلقاًل من ةر تر  منر  عدوى ال

فرنااك أيثاى جمقلاة تقران  ،القوه ما عان األمر مثل السااةا .هو أيًيا الردايا لنفسه ية س أء يشتر

 . وير الحب المزيكم فيقلبه واقاته ويسترق  أء يختاي لرا الردايا ويقدمرا لرا 

  .سن هب لشراي الردايا. .الةسكم يهقا ايتد -

 ه ي هداياولكن أ -

  .هدايا عقد المقالن -

  .الاظ عالمات االستغرار علقرا

  .نمنا يعقم هنا فلنشايك أهل المكاء سعانتر  وأعقانه  ما -



 

لقسا  الرجاال  هيوعلى العكس ذهبت  ،ةرواةقه المتعدنة يمت ر ةاييس جالقر فييومرا تبعثرا   

المشاتريات  فايال يملاك خبارة  هوأليا ،عناا أيققاة ةاختاايت لاه ياةرا .قس  النساايةقنما ذهب هو ل

ي يشا ،،خاري ييقتاه شا يوفا .اختقااي عرار يااع  يشابررا فاي هالنسائقة طلب من البائعة أء تساعد

اء سااعقًدا وهااو يمسااك ةكفرااا كاا .سااببه لرااا هااو والحقاااة الاا يياااه الحرماااء أسقعوضاارا ةااه عاان كاال 

  .والء مًعا وسا اااه المايةالصغقرة الداف ة ويرر

وسابب م راول يدفعاه نفًعاا لحمايتراا مان ها ا  ،ه كااء اي  اةاه مبرًماا ت اهرااهل كاء يحبرا فًعال  

ذهبت ضحقة لغدي وقسوة الحقاة ول  يساتر   التيكاء يرى فقرا أمه  .يحقا ةرا ال يي العال  القاس

 فايلمااذا قبعات : ي أفاران عائلتاه ويتساايلأاقايا يتملكه شاعوي ةالا يب ت ااه أماه نوء ةااق ،إيقاذها

 فايه يةما وقترا كاء ييد فيي يش يعلقر  أ يه لماذا ل  أخر  إلقر  وألقالخزاية كاألييب ال باء

نخلت اقاته ةعاد أماه  التيالمرأة الواقدة  هيكايت  .ى أء تفر منر  وتن و من الموتماستراعة أ

أيرا كايت ةواةته  إلىضافة ةاو ،ل عنه عقدة ال يبفكاء يشعر ة يه مس ول عنرا وعن امايترا لقزي

ترةا ةقنه وةقن الحقاة فمعرا يشعر ةمبااهج الحقااة ويشاعر  التيالصلة الواقدة  يه ،يللعال  الحققق

 هيرةراه مان جراة ةماضاق الا يفكايات كاالخقا الرفقا   ،قاني على الحب والعراي يأيه إيساء سو

  .ومن ال رة األخرى ةحاضره ومستقبله

ماارويه  ةةقاا  األلماااس يقاا  أماااه ةواةاا فاايأثناااي مرويهمااا صااانفرما مت اار عريااا متخصااص 

التى صممت ةما يلقا  كاء يت مل واجرة المت ر األيققة  .لكترويقة اايس أمن مفتول العيالتاو

قبلة  فينخال مًعا في ال رة االخرى  يجل وامرأة ةمتاةعة  اقن كايت مشغولة  في لماسةمحل لأل

كماا  ، ف  ة وجدتاه وقاد شاد كفراا للخلا  .صخب الرريا أو فيول الماية منرايمنعرما  طويلة ل 

ثا   ،أهتز جسمرا الياعق   هتز من ي لس ة وايهألو أيه كبح فرامل سقاية مسرعة وعلى إثرها 

 يةاديوه ضاغا علاى يقا  كاون الا يويتاه لرجال األمان هقاده ةراقاة  .ات ااه المت ار فايذهب ةرا 

  .الداخل فيوةعد تفتقم معقد وجدا أيفسرما أخقًرا  ،،خر يعن ةار خشب ديدية الح ففتحت البواةة

خار للاداليات ،قاراط وهنااك قسا  للخاوات  وقسا  لأل .كاء المت ر واسًعا ومخصًصاا كال قسا  ة اتاه

تاتفحص  يقسا  يرياداء وها يمنتصا  العمار وسا لترما عان أ فاياستقبلترما سقدة شاقراي  .وهك ا

مالةسارا  ةتادل ةسااط ،ة ء األلماس هو معديرا المفيال يال توا التيةوية ةنظرة سريعة هق ة الز

هق ترااا ةعقاادة كاال البعااد عاان هق ااة  يةنرلااوء ماان ال قنااز وسااترة جلديااة وااا اي يياضاا ،علااى ذلااك

ماان تصاامقمات  التاارف واألياقااة ةمالةساارن الكالسااقكقة فاايهاالالي النسااوة رايااة  ،اةويااات المت اار

لكعور العالقة ألا يترن على أااله اةتركين " يكوةايكو –ايقل ش –ةرانا "أشرر ةقوت األاياي 

ت العالماة صاحبته فالاظا فايجاايت  الا يوكمولفاة محنكاة ألقات يظارة علاى الرجال  ،البسراي

فت كادت مان  ،سااعته فايعلاى ساترة ة لتاه وةرياا األلمااس " ةقااي كاايناء"الت ايية لبقات أايااي 

  .ناه من سقدف  اافظته متخمة ةالقويوهات لمرأة مافحم ثرائه ووقترا فقا كاء ال ير  هق ة ا

 : أجاةرا

 .يريد قس  الخوات  -



 

 ،وهنااك اساتقبلرما يجال سامقن وقصاقر تتادلى مان عنقاه ةراقاة تعريفاه ،ذهبت ةرما لقس  الخوات 

 : يقول وةاةتسامة عريية أمسك ةالبراقة ومدها إلقرما وهو

  .خدمتكما فيمسقو نياء  -

ه تباادلت مالمحرااا مااا ةااقن الدهشااة أى يااو  ماان األلماااس تفياالقن: متسااائاًل ثاا  وجااه يظااره إلقرااا

 : يشرح لرا وهو يعرض علقرا األلماسفمأل الحماس الرجل وأخ   .والتساؤل

 ه يالوين –األسون  –هل تفيلقنه الشفاف  -

على ل  تكن  .متناول محفظترا فيكايت  التيفوادها  ،الفيقة يل  تقتن يوًما سوى الحل التي يوه

  .لماس لويًا رقر األةقضنياية ة ء لأل

 ه طا تريداء اتى أسترق  مساعدتكماك  ققرً  -

  .فسحب الرجل علبته وقدمه لهإلقه ف شاي  ،ةقنما علقت عقناه على خات  لفت يظره ،كاء يحدثرما

 يحت على شكل فراشة مرصاعة أجنحتراا ،كاء ةدعة فنقة ةحا ،أخ  وقتًا طوياًل وهو يت مل الخات 

  ."أسون، واألةقض ،أاير ،يوين"اء المختلفة من الفصوص الماسقة ةاأللو

  :قدمه لرا وهو يس لرا

 ه ه ا فيما يأيك  -   

 : ا ث  قالتق ً فت ملته مل  

   .يائ  -   

  .كاء على ققاسرا تماًما ،أمسك كفرا ووض  الخات  ةيصبعرا

ه يع  أياقته وساقايته ي الثمنلاالخات  الغ لماذا سقكل  يفسه شراي ه ا .عدة تساؤالت تدوي ةرأسرا

ولكن ما المبري أء يرديرا خاتًما من األلماس وهو ةعاد لا  يعتارف لراا  ،هةثرائ يوساعته كلرا توا

أثارى وأجمال مان كال  وااادةكايات كلماة ااب  ةالنسبة لراا  اال يعلى أوه ي كلمة اب واادةة 

  .األشقاي

سال  لاه الباائ  قساقمة  .ات  وكا ء تلاك األشاقاي ال تعنقاهالاظت أيه ل  يسا ل الرجال عان ثمان الخا  

توجاه مباشارة للخزيناة وأي از عملقاة الشاراي ةالبراقاة البنكقاة  .الشراي ول  يكل  يفسه النظر فقرا

  .الخاصة ةه

كايات  .جقباه وخرجاا مان المكااء فايوضاعرا  ،علباة مان القرقفاة الحماراي فايسلمه البائ  الخاات  

  .نتراسعقدة وكاء سعقدا لسعا

 ه إصبعرا فيلماذا ل  يي  الخات  : ولكنرا كايت تتسايل



 

ف  ة ايتاةترا مشاعر متيايةة ما ةقن اازء وقلاا عنادما فكارت أياه يةماا اشاترى الخاات  ألخارى 

! ولكان هال هنااك أيثاى ال تحاب األلمااس  ه كااء األلمااس معاديرا المفيال أه الفرو ل  يس لرا إء 

ولكنراا تعلا  رراةاة شخصاقته ومان المتوقا  أء يفعال ذلاك  ،ةنفساراوك لك ل  يادعرا تختااي الخاات  

  .وأكثر

 : كل ما تفوه ةه ،السقاية خق  الصمت علقرما في

  .يى أتيوي جوًعاإ -

استقبلرما المترنوتقل ة نر  ،ه ه المدينة األيققة فيوعر  مباشرة على مرع  مكسق  األكثر شررة 

كااء المكااء مزينًاا ة شا اي الكريساماس  .ولاة لفارنينالمكااء اقاث طا فاياائد وأوصلرما لزاوية 

أقارر لرق اة مادير عااه  هاي التايايار الناانل ةرق تاه األيققاة  .وتنبعث من أيكايه موسققى هانئة

 : ئمة الرعاه أمامرما وراني قائاًلوض  قا

 خمس نقائا وقت كافه  -

وأخار  هاو الخاات  مان جقباه  ايشاغلت ةقائماة الرعااه الختقااي طبقراا .اكتفى إيان ةييماية من يأسه

 : ا وهو يس لرا ةصوت قريب من الرمسوسحب يدها لقيعه فقر

 ه ي اوًجاهل تقبلقنن -

ضاااقت ااادقتا عقنقرااا ثاا  اتسااعتا ماارة أخاارى واماات شاافتقرا ثاا   .عقاادت الفراااة والدهشااة لسااايرا

 : وأخقًرا قالت ،يفعاالت ةردوي كبقرةقنما كاء يراقب تلك اال .اةتسمت

 ه ه ا الموضو  مسبقًا في يتحدثن ولكنك ل  -

 ه ي موضو أ -

  .الزوا  -

اكتفاى فقاا  ،الصباح ول  يلمح ةخصاوص ايتبااط أو اوا  فينايت ةقنرما  التيت كرت المناقشة 

ه ولكن شعوًيا رريبًاا اجتاااه ويرباة هو يفسه ال يديك لماذا فعل ذلك .صمته أكثر فية ء تورل 

  .هدوي ويمايس نويه كزو  وأر فيمر له من ع يأء يعقم ما ةق فيعايمة 

  .نوء أء يخرا لرا كالصدف مثاًل يأجمل األشقاي ت ت -

  .األجمل ييع  وأيت صدفت -

 : ت ملت الخات  ث  قالت .وض  قبلة على يديرا

  .ل  يكن هناك نا  لشراي مثل ه ا الخات  ةاهظ الثمن -



 

يراياة  فاي ة ياه عارر يتسااقا  يك معتقاد خرافاهناا ،إيه المعدء األكثر إثاية لآلقاويلأتعلمقن ،   -

  .اثر عالقة ما ةقن األيض وهي األيثى والسماي وهي ال كر  الرةق  من كل عاه

 : ضحكت ةسخرية

  .أمر فور مستوى تخقلر  .إير  البشر عندما ال يسترقعوء تفسقر أمر ما! يا له من خقال -

كاياات  .رثاار ولكنااه لاا  يكاان يساامعراتث يةشاارقة مفتواااة وهاا هاايوضاا  النااانل األطبااار وأكلاات 

تشوشات  ،مان ناخلاه يشاعر أيراا تا ت ،أيحااي المكااء ازيناة ورامياة فايتصادح  التيالموسققى 

 التايلا  يعاد ساوى تلاك الموساققى  .صله صاوترا ا ولكن ال يروجوه من اوله ويراها تحرك شفاه

 ! رة أةر  كلما أوشكت على االيترايتعون كل م

 : طريا العونة س لته في  

 ه ولكنك ل  ت بني -

 ه عن ماذا -

  .موعد الزفاف وت رقزات البقت وهك ا. .عنه من  قلقل ادثكعما كنت أ -

الخرو  للصاقد  يوال أيو ييالة العمر ةالنسبة ل يأء أي زها وه يعل ،هناك يالة صقد مرمة -

  .ةعدها

 : صمت ةرهة وأضاف

  .من ذلك يت كد .لًكا لك وادكس صبح م ،ييعندما أعون منرا ةيمكايك تدةقر كل ش -

 .ةتساهفل  تكن تملك سوى اال .اةتسمت وقترا
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ضوي خافت يتسلل  ،إادى اوايا منزله كاء ي لسفي أماه جراا الكمبقوتر الموضو  على مكتب 

ةاجوية ة اوايه واولاه عادن ال ةا س ةاه مان أويار مبعثارة وعادن مان الم االت أرلفتراا أمن  هإلق

إيه  .تعرض شاشة الكمبقوتر صويته ال يإيه يفسه ذات الرجل  ،رجل واادتحمل صوية واادة ل

لا  يكان يعارف يوًماا  .يختااي فقراا ضاحقته ةنفساه التايكايات المارة األولاى  .القنااص كاريس كايال

ولكان ها ه  ،خارين ومقاةال مباالغ مالقاة،يقتلر  ةناي على يربة أيااس  ،ضحاياه ول  يلتا ةر  مسبقًا

لان  التايه المعرفة والتقى ةه مسبقًا وايتظره طوياًل وستكوء العملقة األولاى المرة يعرف هدفه تما

" يتقااهاال"إيه  ،عائد اصل علقه ييتلقى مقاةلرا عائًدا، وةالرر  من ذلك سقكوء عائده أرلى من أ

في كل عملقاته الساةقة . قتل فقه ه ا الرجل أهله  ال يمن  القوه  هللت تشتعل ةداخل ةوإشبا  يرب

عال  ي لس لقي  خرا القتل  ،السوانتملله الكراهقة ويع  قلور ساكنقه  ينتق  من العال  ال ي كاء

كلماا  يذلاك الشاعوي ةالراااة والتشاف هيع  يعل  أء أكثر ضاحاياه ال ذياب لرا  ولكان يكفقا .والموت

 ارًالة كل منا ويظل عالقًا ةناا ومراةطفو فيي ما يحدث يهناك ش .ضغا على الزيان لقنص أاده 

  !طفولته وأوصله ل لك فيوما أقسى ما ادث  ،مصقريا فيلنا يتحك  

 ،أونى ةحقااة عائلتاه الا يمواقا  البحاث لقت كاد مان أياه اقًاا هاو الشاخص  فيأخ  يصول وي ول 

ولكن ه ا ل  يكن كافقًاا خاصاة أياه لمحاه يومراا لعادة ثاواء مان  ،هكاء يدله علق هةالرر  من أء قلب

أء يزيلاه  يافا ة الا اكرة وتوجاب علقاه فور ايالغب ااتشدذلك القوه البعقد الناف ة ومن   خل  اجا 

فاي ها ه  أياه قنااص ومركازه القتال مان مساافات ةعقادة فلمااذا تخلاى  إلاىضاافة ةاو ،لقت كد أيه هو

الصغقرة تنتفض كاألفرا   يال لقستمت  ةرؤية ه ه األطفال وهعن ةعده هل مثالمرمة عن القنص 

 ه ألخقرةقبل لفظ أيفاسرا ا

ايتادى مالةساه  .فقاه ساقرته ال اتقاة يصدي من  عاه ويحك ال يكتاةه ل عن افل توقق  خبر  قرأ   

كتااره  فايسقرة ذاتقة تساتحا أء يوثقراا  أي: ي طريقه كاء يتسايلوف ،على ع ل وذهب لشرائه

قاا ه فأي ازه ساوى اصاد األيواح ال يه وما اقاته لقوجزها ةقن ضفتي رالف فيققمة  وترى أي

  .جراه والخقبةاو فيعن ةروالتك  حات البقياي للحكيلقسوتك يا يجل عندما تحشد الصف

صان  لنفساه كوةًاا  ،اشترى الكتار من مكتبة قريبة من منزله وعان أنياجاه وهاو يحملاه ةحارص 

يحماال  يتصاافح كتاةًااا ولكاان كقاااض   جوعلااى ضااوي األةاااجوية جلااس لققاارأ لااقس كقاااي ،ماان القرااوة

كاتاب مرماا  يأ ،ف يقاوه ةدياساترا ةدقاة وتا ء لقتخا  قاراًيا ةاالحك  علاى الماتر أويار قيقة ساو

ومن ةقن السروي ةيمكاينا أء يكتش   ،ةه يااول أء يبتعد ةحقاته عن كتاةاته فرناك خقا يفق  يش

يحكااى السااقرة ال اتقااة  الاا يفمااا ةااال هاا ا الكتاار  .هسارايه ويتعثاار ةخراياااه ويعاارف عقاده وذيوةااأ

ها هاو يقاده لاه علاى طباا مان فياة  اآلء .هما ةحث عنه وعن اقققة واادة تقونه إلقلرجل كثقًرا 

  .ي عنهيكل ش

عناد  .وساعة وياي أخرى ول  يترك الكتار من يده إال وقد ايتراى مناه ،خرمن القروة وياي فن اء 

كال  يقتاقاًل وفا 211اعترف القناص ة يه قتل ما يزيد علاى  ،الصفحة يالمعلومات الرامة يقوه ةثن

ي علاى هال ساق ت: وصفحة وياي أخرى يتساايل ،من قتلر  ل  يكن يشغل ةال إيان سوى خمسة فقا

 ! ذكره ه



 

أول تصويب طويل األمد كاء عن طريا الخر  عندما قتل سقدة تحمل نلًوا ةه ماي تحت عبايتراا  

 وهاي عاه مان فاور أسارح أااد المنااال لقحماي قاوات الماايينزكاء يتخ  موق ،ولن هو أيرا قنبلة

نلًوا شك هو أياه  –العاشرة من عمره  في صبي –لمرأة وهي تناول اةنرا لمح ه ه ا ،تقتح  البقوت

 لحظااة ماا كاااء قااد قاري أء ينرااي اقاترماا فقتاال الصاابي فايقتلرااا ولكاان  فايالبادي تاارنن  فااي ،قنبلاة

كااء  وةعادها اكتشا  أء كال ماا ايتكبتاه ياداهما ،وعندما هرعت أمه ةات اهه صور إلقراا ةندققتاه

 أليواح وعملقااة ةعااد أخاارى أطلااا علقااهقاانص ا فاايكاااء يحاارا تفوقًااا كبقًاارا  .اماال نلااو ةااه ماااي

األسروية ويصدت مكاف ت كبقارة لقتلاه مان قبال القاوات العراققاة واااول أشارر قنااص ةاال قم 

أء يقتلاه ولكناه  جناديًا أمريكقًاا  091قااه ةقانص  الا يو" أةو صاالح"سالمي ةالعرار الملقب راو

  .أليه ال يخل  ويايه أثًرا وك يه لقس له وجون" لرمانيالشقراء ا"وصفه البعض ر .فشل

قاااه ةثنقرااا ، ثاا   وقرأهااا مااراًيا وتكااراًيا توقاا  أثناااي قااراية الكتااار عنااد إااادى الصاافحات طااوياًل

يصا  فقراا إاادى عملقاتاه كااء  .ةالرر  من أيه ل  يكن ةحاجة ل لك فقد افظ كل كلمة كتبات فقراا

للعرار ةساعات قلقلاة وكايات لمرنادس ةالراقاة ال يياة  يةرا ةعد اجتقاح ال قم األمريك كل  التي

مساكنه كايات اوجتاه  اقتحاامي دعنا"مباشرة ةرريقة  عملرا ةالقتل  يف شايك فقرا قوات المايينز

ت األه وصارا  األطفاال وأوالنه ينتظرويه على طاولة الغداي، قمت ةقتلر  جمقًعا ولا  أن  توساال

سام  الرادف صاوت طلقاات الرصااص هابا الادي  مسارًعا ف طلقات علقاة واةًاال ماان  .ييفايساتوق

ذلاك  فايالقتال  فاي يشابا  جرعتاالرصاصات وأخقًرا أررقت الدماي المكااء وها ا وااده كااف و

 يتركتراا خلفا التايمان أفاران العائلاة فكنات أشافا علقاه مان كال ها ه الفوضاى  يأما مان ةقا .القوه

ي وجثاث تكومات الوااادة فاور يةحاوي مان الادماي ررات كال شا ،كاياهةم شاييل  يعاد  .ميقتو

  ."ا لترتقب كل ما تركته له من فوضىاقًا سقحتا  جرًدا كبقرً  .األخرى

ه ا  إلىأيعقل أء يكوء هناك استخفاف  .عرور إيان أكثر وأكثر اتى كانت تنف ر فيرلت الدماي 

ااال  علاى أي. ياي ال اول لرا  وال قاوةةريتحدث عنرا وقد أاها أيواح أ التيفوضى  أي! الحده

تمناى أء يكاوء  .أرلا قبيتي يديه على ريابه ورقظاه .ةر ا االعتراف ت كد أيه هو ةعقنه الفاعل

كش  الكتار مدى هوس وول  ه ا الرجال ةالقتال ولا  يكان  .لقشبعه ضرةًا اتى الموت اآلءأمامه 

ولكان  ،ول أء يثبات فقراا أياه ةرالمرمة يسمقة ما  جاقم ةاالنه يحاا فيلألمر عالقة ةكويه خر  

سابتمبر  00األمر يرج  لمقوله العدائقاة وكراهقتاه للعارر كراهقاة كبقارة وخاصاة ةعاد تف قارات 

 لاا لك كاااء ين ااز عملقاتااه الواااادة ةعااد ،يال ااقم األمريكاا فاايكاياات سااببًا أساسااقًا لتروعااه  التاايو

 أء مااحات الكتاار  مالاظاة من ةقن صف كاء من السرلو .المفترسة  األخرى ةشراسة الحقوايات

يعترف ة ياه  .ه ا الرجل ةقن جنبات اليلو  لقس سوى قرعة من الصخر ويةما أشد قسوة هيحمل

سار  ماا  ةال علاى العكاس كااء يرياد الاتخلص مان هدفاه ة ،ل  يعتره يوًما شعوي ةال يب أو الحزء

  .يمكن

يتا  مان ثلاج كايات  ،نةشاواي  ةااييس البااي فايأشاعل تبغاه ومياى يتاريض  ،أرلا إيان الكتار

 الرادوي يعا  المكااء و ،على مقرةة من يرر الساقن جلس  .سونينتتساقا فتكسو شعره ومعرفه األ

تسااؤل واااد اشاتعل  ،إصبعه فيةوصة  الييمان سق ايته امتد اونخل في تفكقر عمقا اتى أء 

ةقنما  هلالي األةريايكل هو لماذا إذء قتل   ،قتل عائلته يعترف ةفعلته ال يها هو الرجل  –سه أةر

تسااتعر ةداخلااه  التااييتحاادث عنرااا الرجاال و التاايشااروة القتاال  هاايه أه كاااء علقااه أء يقتلااه هااو 



 

 ،كاا ء األيض تاادوي ةااهو .لمزيااد ماان الاادمايةحاجااة لنوًمااا  ،اأةاادً  يال تكتفااوكااالواوش اليااايية 

ااه تكاان تخار  من تحته ويو قيةالنرر ويعلو صرير المقعد الخشببواخر يمنة ويسرة تت يجح الو

ايت افااتر  قبال الماوت وساكوء أجساانه  ةعاده تمار  ،صوي مان اصاد أيواارا  .من ةقن جوايبه

  .أمامه ةباي

 يوها .ةصوت مترتك ادثرا .خرجه من كل ذلكيجاي صوترا عبر الرات  لققر  اشتعال سكويه و

عسكرما كاء صوته  إخفاي ما يدوي ةخلده فعلى فيإء كايت عقناه تفلحاء  ،حفظ صوته تماًمات التي

 ةازينا  تقرااتوأاقايًاا  ، تقراا يبراتاه ياقصاة علاى وقا  فرااهتأاقايًاا  ،ةفرااة وةحزياه ينوًما يشا

كل األاوال كايت  فيخافتًا ومتردًجا كرجل تملله الرربة أخرى  يوف ،حدانالي رتدتكمن  ةش قو

  .معه ية الوجه ال ت د،مقولة إء العقن مر

 ه ما ةك -

  .ييال ش - 

  .ه صوتك منرك وك يك خاي  للتو من مساةقة للعدو السري شييال  كق 

 التايسناء ةقياي والغمااة الساارة أتفتح على  التيأخرجه صوترا مما كاء فقه وت كر اةتسامترا 

  .األيسرخدها على جايب 

  .أييد أء أياك -

 ! هاآلء -

  .اآلءيع   -

  .اسنًا كنت أعد الرعاه تعال لن كل مًعا -
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ا يحاب  .ة لرؤيتراا والحاديث معرااطوال الرريا كاء يفكر فقرا ويفكر أيه أصابح نوًماا ةحاجاة ملحك

  .ال ملة الواادة اللر ة المغرةقة والمصرية وةعض من الفريسقة فيطريقة اديثرا عندما تتداخل 

 يقتوعنادما كايات تالااظ أياه قاد ةادأ يياقا مان ااد ،كايت تتحدث أًوال ةلر اة ةالنهاا المغرةقاة  

وأاقايًاا ال تساعفرا معرفتراا  ،محاولاة ةائساة لفرا  ماا تقولاه تبادل ااديثرا للر اة مصارية فيعقنقه 

، اللغاة .يشا ت وتعلمات ةراا التايالتعبقر عن ةعض الكلمات فتل ا  للغاة البلاد  فياليعقفة ةالعرةقة 

ةقن كل . لثقافاتاائرة ما ةقن تعدن األوطاء وا يوه ،يساء ونلقل على موطنه ويش تهإيرا ثقافة او

تانع  ةالحرياات  التايه ه البلدة  فية وةقن وجونها تصول وتقالقد وعانات متزم ما يمت للعرةقة ة

كل  ،ققون يرقر مرر  على العقم تحت أ ،يتب  فقرا الفرن ما يملقه علقه عقله وقلبه ال أكثر التيو

لا لك يشا ت  .ه فراو اار فقاهلاماا يفع يخر وةعاد ذلاك أالمرلور منه أء يحتره القوايقن وارية اآل

دها قاولكن أةاها ةعقلقته العرةقة الصمقمة كاء يصر علاى تقق ،مت يجحة ةقن عانات ترى أيرا ةالقة

عقلرا الصغقر مان  فيوكاء كل ما يحقا ةرا من ارية ضد ما يغرسه  ،ةرا كسواي اول معصمرا

فعاشت نوًماا . ن عن الحراهةتعاوالحرص على الحالل واال جواجب المحافظة على التقالقد والمبان

 .قن كل منرما يحمل ه ا التناقضوطن   .مشتت ةقن مسقا الرأس ومسقا الحل  يمغترر أوية يك 

 ،ل  تد  األيجواة ت نح ةرا ألقصى القمقن أو ألقصى الشمال ،ل ا ااولت المحافظة على تواايرا

 الا ييوًما وارياة الم تما  ل  تسكنه  ال ي يخلقت لنفسرا منرقة وسرى ةقن ققون م تمعرا الشرق

  .تسكن فقه

ةااالرر  ماان أء  .اتااى عالقترااا ةييااان كاياات تقاا  نوًمااا عنااد ااادون ال يسااترق  أء يتخراهااا معرااا  

تعقم فقه ل  يعد يرات  ةتلاك األماوي، ولكان شارققترا ونينراا اللا ين كايات تحااول أء  ال يالم تم  

  .وط الحمراي ال تسترق  أء تتخراهاتلتزه ةرما يقفاء ةرا نائًما عند ادون ةمثاةة الخر

ةعبايترااا المغرةقااة تتاادلى منرااا  هاايوكاياات  ،اسااتقبله البقاات ةاادفي رااامض ويائحااة طعاااه طقبااة  

مقرة  تفاوح منراا يائحاة عرار شارققة كا ،تركته ينسدل خلفرا يوةشعر ر ر ،قلنسوة على الظرر

 : الاوجمً ه ه المالةس أكثر أيوثة  فيأخبرها أيرا  .خرجت من كتب التايي 

 !أياك ترتدين فقرا ه ه المالةس التيولكن ه ه المرة األولى  .تبدين أجمل - 

أقاوه  يفت ادي ،يلا  أايهاا ساوى مارات معادونة مان عمار التاي يالحناقن لابالن يأاقايًا ي خا ي - 

ألتحول من ه ه الباينة . أتزين ةحلقرا ،أض  عرويها ،أتكل  ةلر ترا ،أيتدى ايرا ،ةرب  طعامرا

 يأاقايًاا أشاعر ةا ي ،أتعلا  ..ذات الاده الحااي ،عرةقة األصل ،تلك مغرةقة المولد إلىسقة النش ة فري

  !المنش  المغرر فريسا وأصل فيمنتج كتب على رالفه صن  

 : ل على األ ليتكةصوت 

إيراا  يعزيزتا .ةيمكاء ما يرتديه وما يت وقه أء يشعل الحناقن ةناا ولكان لاقس ةيمكايرماا إطفااؤه - 

  .ايت فت ةرًنا هكلما فتح أةواةه ليمك إلق ال يالبلد  هي ،رةةالغ



 

والحار  مان يفا  الكلفاة ما  الممكان  ،النظر للوياي ،للحنقن أعراض جايبقة منرا إنماء الخقال - 

لنصاان  اللقلااة ماضااقًا  يتعااال معاا. .الحااب فااياتااى  يتحوياال الحاضاار ماا  الماضاا فاايواألفااراط 

  .يقول نيويمإيرا أعراض الحنقن كما  ،مشترًكا

 ه يويم منن - 

 ! همعقول ال تعرفه ،الشاعر محمون نيويم - 

أنيارى قناوات التلفزياوء  ،فقما يحدث اولاك ييظرا! ولماذا تستغرةقنه وهل ه ا امن الشعره - 

  .قناة إخبايية عرةقة وأيت تعرفقن أيه ل  يعد ه ا الزمن للشعر يعلى أ

 : ما يقوله يهزت يأسرا ةشدة تنف  

 .يًيا كا لكأوالشعر  ،مع زة الحب أيه قاني على أء يحقا على مر العصوي. .لقس صحقًحا ،ال - 

  .ناه هناك اب فرناك شعر ما

جنونه فوجده  يقريوء الروايات  إلىمصر ذهب  إلىطريقه ةحملته  فيياةلقوء ةوياةرت وهو  - 

رجاال أال وعلاى ال ،ماات الغارفإيرا قاراية ال تلقاا إال ةخان: "لشعر فمن  ه ه الكتب عنر  قائاًلوا

 . ل لك أيا أطبا مقولة ياةلقوء وال أقرأ سوى كتب التايي " يقريوا سوى كتب التايي 

 ضرةته على كتفه ماااة 

ن ةاالرر  مان ت كاده مان كاء ي هب للبكاي تحت قده جاوافق ال يفرو  ،على ياةلقوء أء يصمت -  

  !خقايترا له

 ه ماذا يقول أيًيا شاعرك ه ا ينإذء نعقنا من ياةلقوء وأخبري -  

 الحنقن أيقن الحا العاجز عن األتقاء ةالبرهاء عن قوة الحا أماه القوة المتمانية: يقول -  

 أيقن الغائب للغائب    

 والحاضر للغائب   

 م  قررة الحلقب األولى    

 المراجر والمخقمات  في   

 الحنقن صوت الحرير الصاعد من التوت   

أيقن متبانل في هيحن إلقمن  إلى  
(1)
  

  ."يويثه الغائب للغائب والحاضر للغائب" :ةصوت أقرر منه للرمس كري ويايها

                                                           
1
 .للشاعر محمود درويش بعنوان الحنين في حضرة الغياب 



 

أثارت فقاه  يةماا كايات ها ه الكلماات ،شعرت أء ةاه شاق ًا ماا .ويفسه فقا يه يحدث يفسه، قالرا وك

 اياساا وضااعت قااريت أء تباادل لااه مزاجااه ةرريقترااا الخاصااة، كهلاا لك لاا  تشاا  أء تساا له مااا ةاا

ثا  ةعاد الرعااه  ،أكاال ةشارقة جقادة ،مغرةقةي ةاللح  وأنايت أراي" الكسكس"وطن رة " الحريرة"

ترةا  يوجايته وه ،راةت لدقائا .وأكوار من الفية المنقوشة يوضعت صقنقة علقرا إةريا شا

 يوالقاايوء وصاوت المغنا وعلى وق  الدف ،ال هبقة يعلى وسررا ازاًما عريًيا تتدلى منه الحل

 .تشوةه ةحة من الش ن يقصت ال ي لالداف

يتمايال معراا علاى وقا   يمكايراا ةقنماا شاعرها الغ ار فايةعاد  يتتمايل ة سدها ةخفة ويشاقة وه

ت المساتخدمة كايات مزيً اا مان الاتاى اآل ،تتداخل فقه األلحاء والمقامات األيدلساقة يرناي مغرة

فتمتاز  الموساققى ةصاوت  هل  سحاةة نخاياكاء يتاةعرا من خ .البندير والدف والرةار والكمن ة

ةالرر  من عده فرماه للكلماات . لتصن  ةرا تلك لحالة من الخدي الل ي م  يقصرا  يالمررر الش 

ال من تيمقد ال راح ةالموسققى وةد ،ما شييكايت كندر على  التيفييه كاء منس ًما م  األرنقة 

ترا فقااد جااايت الموسااققى مراةقااة لمزاجااه قاااه لقشااايكرا يقصاا .تزيااد ال اارح فتقًااا ويزفًااا هاايهااا 

كال  ،يقصا مًعا اتى التعب وما إء ايترقا اتاى تكاويا مًعاا علاى األييكاة .ومفتاًاا ألةوار أازايه

 : وللمرة األولى يس لرا .خراآل فيمنرما يدفن ازيه 

 ! عن عائلتك مسبقًا يأيت ل  تحدثقن -

 : كت ةسخريةضح

  .ال يعنقك يكنت أعتقد أء أمر ياتى إي ،مت خر جدا ه ا السلال -  

ل  أس ل من قبل فر ا نلقل على أء وجونك هو كل  يكوي ،على العكس! هيكق  أمرك ال يعنقن -  

  .،خر شيي يال ألاة يوال ألق يما يشغلن

  .نوًما ت قد طرقك المفتواة للررر -  

  .يع  أجقدها اتى من أصعب الررر والممرات اليققة: سهاةتس  وهو يرمس لنف 

وكقا   ،واةتس  أكثر عنادما تا كر واقعاة هروةاه مان أضاقا الشاواي  ةالعاال  أثنااي عملقتاه ةبارا 

  .يركض خلفه فقه ول  يستر  المروي ال ياشر الرجل السمقن 

 : قل وقًعا من المعتانأث  تحدثت ةنبرة 

لرنا من ةلدته المغرةقة مكناس يجاي أة -
(1)

طلاب ةنايهاا  وقاد ،إساماعقلي ةلادة ةناهاا ماوال يوه ،

أء ي عل من تلك المدينة كالعواص  األويةقاة،  فيوكاء له طموح  ،العاصمة ال ديدة لبالنه ءلتكو

ةناه لويس  ال يو ،الموجون هنا ييسبة لقصر فرسا" الشرر يفرسا"ذلك وأطلا علقرا  فيوي ح 

للحكاا   المغاارر عنااد خيااو و ف صاابحت ت ماا  مااا ةااقن المدينااة القديمااة وال دياادة، ،الراةاا  عشاار

  .وجعلوا منرا مدينة أويةقة يستراتق اهت  الفريسقوء ةرا ةسبب موقعرا اال يالفريس

                                                           
1
 .مكناس هي إحدى مدن دولة المغرب 



 

 فايكايات الصاوية األولاى . اللاوء يث  تركته لبرهة وجاايت ومعراا ألباوه للصاوي ةغاالف وين  

كايت صغقرة ةعقاوء واساعة ذكقاة وجادائل شاقراي طويلاة تقا  ةاقن  .وعائلترا هياأللبوه ت معرا 

يغلا  الصاوية  الا ي يأاااات الغاالف السالوفاي .خاوة ة عمااي متديجاةوعدن كبقار مان اوأةويرا 

 : شقر ةقدها على فتاة ة دائل شقرايت يوسحبترا وه

  .يالخامسة من عمر فيللمغرر وأيا ةعد  يأول اياية ل هيه ه الصوية  - 

 :خلفقة الصوية فيتق   يسالمايت لبواةة ضخمة على الرراا اوأشث  

  .ةار المنصوي اليخ  المشروي ةالنقوش العرةقة إيه -

خاار وأخبرتااه ماااذا صاانعت ةراا  الحقاااة وكقاا  ثاا  عرفتااه ة هلرااا وساارنت أساامايه  الوااااد تلااو اآل

  .أيحاي العال  فيةعثرتر  

 : أخرى لقرت لرا ةعدها ةعدة سنوات صوية في

 .عشرةكنت أةلغ من العمر الثايقة  ،يأما ه ه فكايت الزياية الثايقة ل - 

فستايًا قرنقًا أةقض اللوء ةقنما شاعرها الفااا  الساوان  يش اي الزيتوء ترتدأوسا  فيكايت تق   

تكشا  أيراا ماا االات علاى أعتاار  ،منحنقاات جسادها لا  تكان اكتملات .كل مكاء فيمبعثر خلفرا 

  .األيوثة ول  تصعد نيجرا ةعد

عقنقرااا كرفلااة صااغقرة  فاايوةلمعااة تساارن علقااه تااايي  ماادينترا ةحمااس وشااور  يكااء يت ملرااا وهاا

 : تلعب ةرا التيتفرجك على الدمى 

كلماا ت ولات  ،مكناس مشروية ةزياعة الكاروه والزيتاوء ،ييملكه جد ال يه ا ةستاء الزيتوء  -

وقاد اادثرا  يجادت يكثقاًرا ماا اادثتن .المدينة شممت يائحة الكاروه وتماد يادك لتقرا  عنقاونه في

ساباء عنادما ااتلاوا نلس أير  قدموا لرنا ةعد أء تا  طارنه  مان اوأجدانها ممن ترج  أصولر  لأل

ولكاان النساابة األكباار شااغلت ال زائاار والمغاارر  ،الساافن ل مقاا  أيحاااي العااال  فاايتبعثااروا  ، الاابالن

نااة ررياطااة ةرقساارا ويوائحرااا يدا أخاارى وخاصااة مًسااوجاادوا فقرااا أيدل التاايوخاصااة هاا ه البلاادة 

نوا ةرااا وتزوجااوا لتمتااز  المالمااح والعااانات والثقافااة وةمااروي اسااتوط .وةساااتقن عنبرااا وايتويرااا

  .تفصل ةقنرما أءالوقت أصبح من الصعب 

لة الزمن ةالنسبة له ماا إء يفتحاه ،فقد كاء ةمثاةة  ،نما ذهبأييحمله معه  ال يأخ ه كالمرا لكتاةه   

كثقاار ماان  فااييشاابره  الاا ي يعاان هاا ا األيدلساا ،لرااا عنااه يكاااء سااقحك .اتااى يسااافر عباار القااروء

لااه تااايي  اقاتااه  يعاااش قاادًيا مراةقًااا لقااديه تماًمااا وقااد عثاار علقااه صاادفة لقحكاا الاا يو ،األشااقاي

  لاويكتش  أيُيا أيه ةالرر  من مروي كل تلك القاروء  ،تتراةا أءلقكتش  كق  ةيمكاء األقداي 

" إيسااء اقاور –ارياات  –ايفتااح  –تكنولوجقاا  –عولماة "فكل العنااوين المراطاة  ،شيييتغقر 

 طقاترا سوى عقائد ياسخة متزمتة وقلاور ساوناي اايقاة لان تتغقار فيالوه  ةعقنه وال تحمل  هي

  .أةًدا



 

 يفماا فائادة أء يحكا ،تركرا تلرو ة لبوه ذكرياترا ول  يش  أء يخرجرا من ه ه الحالة الواقعة فقراا  

 !لرا عن م ساة وقعت من قروء ميته

تقاا  محاطااة  ،نخلاات مرالااة األيوثااة ةكاماال توه راااماادت ياادها لااه ةصااوية أخاارى كاياات قااد 

يرتادين العباايات المغرةقاة  .يةما ل  تكن أجملرن ولكنرا كايت أكثرهن سًحرا وجاذةقة ،ةصديقاترا

  .ةعقوء واسعة سوناي وتلفرن شعويهن ةلوء عتمة اللقل

 : تخبره يا وهف خ ت تت ملر ،للزماء يفسه والمكاء يفسه ،يقلترا الصوية لرناك

شاامخة نوًماا ك باال األطلاس وجباال  ،ما ةرا ي خ ك ألعمار التايي  لكةيرا مدينة إ -

 شاوايعرا اكات لاك مبايقراا، فايكلماا سارت  ،تحقا ةرا من كال جراة التيايهوء 

 .مساجدها وم ذيرا اواياها وأاقترا وعانات وتقالقد أهلرا عن األصالة والعراقة

 :را فرةت على يديرا يرم نراقرأ في عقنقرا ولمح في صوترا انقنرا لمدينت

سنشاترى ةقتًاا  ،سان هب أليضانا وأيض أجادانيا ،عندما يتزو  سنحمل متاعناا لرنااك. .أعدك -  

  .قاهرة وسنعقم ما ةقن هنا وهناكخر ةال،ةمكناس و

  .ل  ت د تعبقًرا عن سعانترا سوى ترويقه ة ياعقرا  

تسااتكقن ةرأساارا فااور صااديه  التاايلماارأة تلااك ا ،ه يعاا  كاااء يعقنااهمااا يقااول اقًااا يولكاان هاال يعناا  

  .هوتداعب أيامله خصالت شعرها الرايةة منرا إلق

وهاو  ههل سرةت ابرا إلق، "أابك"يشعر ةدفي أيفاسرا ويسم  يبض قلبرا يقول له في كل يبية 

ابراا كيعصااي  ةلمااذا ف ا ! واح ولا  تعناه أةاًدا ها ه المشااعرهحصاد األيةل  يشاغل ةالاه إال  ال ي

 .ترتقباته ،معتقداته ،ه خررهيأًسا على عقب ويقلبه هطريقة كل ما يصانف يفي رف 

ن ماذا لو أخبرهاا أياه قنااص اتى إيه فكر أء ي م  متاعه ويصحبرا معه ويراال ةال يجعة ولك  

ذلاك أه أء ابراا لاه ساقتحول  فايه هل ستظل تحبه وتساتمر ترى ماذا ستكوء ينة فعلرا محترفه

ماازيج ماان الكراهقااة  ،ي ااب أء تكااوء ت اااه قاتاال محتاارف التااياعر لمشاااعر أخاارى كتلااك المشاا

فعلمات أء يوةاة  ،ف  ة توق  عن العبث ةخصالت شعرها وشرن ةتفكقاره لبعقاد عنراا! هاتقايواال

أااارااا ةرفااا ماان فااور صااديه فغااانيت وهااو صااامت كمدينااة مر ااوية  .اةته م اادًناأصااالتقوقاا  

وكا ء  ،معرفه مان فاور الحامال ة اواي الباار  تناول .ةتململ كقرة تغاني م برة اين صاابرا

 : قرعت الصمت قائلة .كل ما ادث ةقنرما من  قلقل ل  يحدث

 ه ستغاني هك ا ف  ة هل -  

 .أاتا  ةعض الرواي -  

  .وأاير معك يايتظر س ةدل ثقاة ،اسنًا -  

  .يأييد أء أكوء ةمفرن ،ال أيجوك -  



 

 .ةت ةحناء على يأسرا ورانيترر منرا وطب  قبلة فور جبرترا وياقث  

يوةاات جنوياه عااونت  هيولكن ها  ،قبل يكايت تعتقد أيه قد تبدل عن ذ ،وقفت م هولة من أمره

  .ايايته م دًنا

تفكر، هال اقًاا إذا  يةعد أء رانيها للت تحمل األطبار المتسخة للمرب  وتعقد ترتقب المائدة وه

سعدها مارة أكلما  .يلة المت خرة من التقلب المزاجالحا ه ه يايتبرا فستكوء سعقدة معه وهو يعاي

واال  فايأيجوااة الساعانة ثا  ف ا ة ت اده هابا ةراا  فايا يرفعراا عالقًا ،مقاةلراا مارات فايأازيرا 

  .الحزء

  .ملكد ويايه سر - 

األطبار واألكوار المتساخة وترصارا ةعصابقة  يةشدة وت ل يتبك يهك ا كايت تحدث يفسرا وه  

  .الماعوء ةخزاي في

لاة األيسرماشاقن لتتارك لراا يساالة فركيات للاداخل ويفعات ،جايها صاوت أمراا تتحادث عبار   

 : عة الرات  قبل أء تغلا أمرا الخاسما

 ه كق  االك يأم -  

 ه وأيت .ةخقر -  

  .يةخقر أم -  

  .اوةحدس األمرات علمت أء اةنترا لقست ةخقر أةدً    

 ه يث أخبرينماذا اد ،عكس ذلك يولكن صوتك يخبري -  

  ..البكاي فيث  أخ ت    
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مناال مترالكة  ،أاقته المتشعبة فيالقدي  يسقر  يالفريس ي، ه ا الح

تعلااا علااى شاارفاترا أصااص للزهااوي، يوائااح التااايي  تاازك  أيفااه وةالطااات الباالاات كلمااا طرقرااا 

الفناايقن واألنةااي كاايوا قاد ساكنوه يوًماا  يه ااإيا ،ةقدمقه شعر ةخرى مشاهقر قد طرقترا مان قبلاه

  .نيقا الفن فيأثناي تسكعر  األول 

ترفعاه معراا  ،ها ه الشاواي  والررقاات الياققة والمنحادية فايكاء يسقر وتسقر التساؤالت معه  

  .كايت طرقاترا تشبه ما ةداخله ،س لمرتفعات األمل وف  ة تحت  علقه أء يربا لمنحديات الق

يةماا  ،مياايةكايات  ياف ة واقادة  ،المعتمة مبايي لى مرمى البصر سوى كتلة من الك علقس هنا

الخمسااقن ماان عمااره ي لااس مرتااديًا يوةااه  فااييةمااا هااو يجاال  ،اهااو شااخص يقاارأ أو ينتظاار أااادً 

موساققى  ،الدوشمبر، ويةما أيًيا تنبعث من جوايب ةقته موسققى هانئة من جراا جرامافوء قدي 

  .مكاءجواي الأخافتة تالئ  

موساققى رامياة  هإلقا" تتسالل"ه معلقًا يظره على ها ه النافا ة جلس على اافة سوي وأشعل تبغ  

 : وأخ  يفكر

ه ةيمكاياه أء يرلعراا يتقاه لقس أكثرهل يخبرها عن اقققتهه وهل ستصدر أيه كاء يقتل ةنقة اال - 

كااء  شايي فايتكان تعنقاه يحصل علقرا مقاةل عمله لا   التيلتعل  أء األموال  يعلى يصقده البنك

 يل  يكن يصرف ةب   كاء ةيمكايه أء يقتنا ،يسحب منرا فقا لرعامه وشراةه وااتقاجاته الخاصة

نا يختًاا خاًصاا يتحادث المايي فييقس أو الريفقرا ويي   فيزال صقفقًا أادث أيوا  السقايات ومن

ساقخبرها  .يس  يوًماا لراا ولكن ه ه األموي ل  تكن تعنقه ول  ،عن فحم ثراي صاابه كل من يراه

أيًيا عن اانث قتل أهله وكق  تراصات ال ثاث ةعيارا فاور ةعاض وكقا  أصابح ها ا الحاانث 

الرماياة منا  صاغره وكقا  أيراا كايات سابًبا  فايسقخبرها عن تفوقاه ! يتقاههو نافعه لال يالم ساو

تحامل علقه ويتب  لرا كق  أء القدي ييع  سقخبرها ةكل ه ا وسقحك .يئقسقًا لممايسة تلك المرنة

في ةلدترا المغرةقة ةقن أهلرا  كايت تتمنى أء تعقم هيلقست أو! له اقاة ل  يكن يوًما يسعى إلقراه

إياه القادي ! هقراةاه أو صالة يساب ةوسا أياس ال تمت لر  ةصل ما ال ي جاي ةرا إلى هنا! وياسراه

وجاديا أيفسانا ماررمقن علاى  ييال يريدها وةدوء أء ياد التيي بريا على الكثقر من األشقاي  ال ي

  .العقم فقرا

يعتاارف فقااه هاا ا  الاا يوسااق خ  لرااا هاا ا الكتااار  ،وعلقرااا أء تختاااي ،شااييسااقخبرها ةكاال  ،يعاا   

خاار لتقااوى علااى ازيرااا ياا هب إلقرااا ةااقن الحااقن واآل ،صاافحة قاااه ةثنقرااا فاايالم ااره ةقتاال عائلتااه 

  .عزيمته للنقل منه

قن وال اوائز مقاةال شايحصاد النقا ،يقياى علاى مساتقبل ، ارهيعا  إياه م :وف  ة عال صوته قاائاًل

 فايهاو  ،ةقنما ل  أاصل على يقشاء أو مقدالقاة وااادة مقاةال مان قتلاتر  ،قتل األةرياي فيجرائمه 

 ،ةرياي ال اول لر  وال قوةأةالرر  من أء كال منا يقتل  ،يظره  م ره فييظر الم تم  ةرل وأيا 
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ولا  يكان  ،نايه  لققاوه ةقنصار  نوء وجاه ااا ونوء شابرة ماا عقر فيذهب للعراقققن  ال يهو 

 ! المقدالقات والنقاشقن وأيا اله لماذا إذء هو يعلا ،قنصر  للدفا  عن أيضه ووطنه

األسبو   فيأخر  هاتفه المحمول من جقب معرفه واتصل ةشركة الرقراء وا ز لرالة أمريكا 

  المقبل

يالاة  فايكالعانة سقدعرا تحقا على وه  أيه  .عملقته األخقرةقري أال يخبرها إال ةعد ايترائه من   

 . سترسو عنده سفقنة ايتقامه ،خراقث ال مقناي  ،وه ه المرة صقده سقكوء ثمقنًا .للصقد

يقًماا يحفظاه تماًماا، يقًماا  ،هات  وضغا يقًماا ةوكعانته عندما يمسه الحزء والحنقن نخل كاةقن 

يستمر الريقن وال من م قب يتخلل صوت  ،مفكرة أاد فين يوجد قديًما ما عان أاد يت كره وما عا

الريقن وشقم وصرير وأصوات متداخلة كما لو أيرا أصوات تائرة ألشخاص يبحث ةعير  عان 

 يمن وياي القبوي، وهناك نوًما صوت امرأة يا ت يأصوات ت ت ،أصوات ما عان لرا وجون ،ةعض

 ،لا  يكان يساترق  أةاًدا تمققاز ماا تقاول هولكنا ،داي يفساهتعقاد النا ،صداه من ةعقد، تعقد الكاله يفسه

 ...ومن ه ا المنزل المر وي ،،خرومن اماء  ،،خرما يخبره أيرا أمه تحدثه من عال   يشي



 

 الفصل الثايى عشر

فقاريت أء أعاون مارة  ،مر الكثقر من الوقت على ايتراي الثوية والوض  أصبح هانئًا عن ذى قبل

تازال المديناة تغاا  كايات ال ،قلقل من لقلة كالحة ةال قمار نخلات ررياطاةأخرى وكاء قبل الف ر ة

للمارة  .يذة ةات من الحزء العمقا يع  أيحااي المكااء وشاعوي ةاالفز  ينتااةن ،يعاسرا وسكويرا في

ةرا  شييكل  ،ةد ول  تعد ملًكا لناطريقرا لل هار لأل في هياألولى أشعر ة ء ررياطة قد ذهبت أو 

األف ادة واألمكناة تورال فقراا ف صابحت كاامرأة تتوشاح الساوان ويغلفراا  ييعتر  يالتبدل والحزء 

 .أسى على امن ولى وأسى من امن قانه .األسى

لا  يكان ساواه أااد يمكنناى المكاوث عناده،  ،يم  الخقوط األولى للصاباح كنات أطارر ةاار عما  

  .يياه اتى أتدةر أمرأفقريت أء أقق  هناك لعدة 

 .وكا ء لا  يكاان هنااك أااد لقرات  ةرااا ةوكاياات خرةا ،اء ةاار الحديقاة مفتوًاااعلاى رقار العاانة كاا  

الباار  يلا  يمار وقات طويال اتاى فاتح لا .قلبى ة ء مكروهًا قاد اادث يقشعريرة وادثن يأصاةتن

 : جمقل س لته يصب

 ه سلق  موجون يهل عم - 

نزلناا ةعاد الف ار يرارر م الا يتبدلت مالمح الصبى ما ةقن الخوف والشك وهو يتسايل من ه ا   

 ه من  ما يزيد على السنوات الثالث ةقلقل ويس ل عن يجل واييناه الثرى

  همن أيت - 

  .أيا خالد - 

 يوأااح الباار وأذء لا ،يقبال ذلاك فقاد اال شاكه ةم ارن أء ذكارت اسام يوك ء الصبى سم  عن

ها ه  ونهشات كقا  فرشات .وعلاى ةسااط مان الحصاقر جلسات متعبًاا ومشاعث المظرار .ةالادخول

 ! وأةسرة اريريةه يكايت تفرش ةس ان ع م التي ياأليض ةالحصقر وه

عن يائحترا وعن جدائلرا الشقراي ولكن ماا مان  ،أيجاي المنزل تبحث عن عائشة في ينايت عقن

 ه أتراها تزوجت وذهبت لبقت اوجرا: وتسايلت .أثر لرا

 : يدها فس لت الصبجأ ستققال م  خقوط الف ر ل اعتانت اال التي ياتى امرأة عم  

 ه ولكن أين ه  أصحار الداي - 

 : ازء فياةتس  

 هااياهاارة وسااافرت  يجاادى ساالق  مناا  مااا يزيااد علااى ثااالث ساانوات وتزوجاات عمتاا يلقااد تااوف - 

فمان هاول األااداث  ،يمن الس ن ولكنرا ل  تعد أم يخرجت أم .نمشا لقعقشا هناك إلىواوجرا 

تقوه ةاللقل فزعة تصاقح وتصار ، ويقاول  يك الحقن وهومن  ذل ،يأترا تبدلت المرأة أخرى التي

نخلوا مسكننا  ،قبيوا علقه أثناي ثوية البشرات فقد يأما أة ،صاةرا مس من ال نوءأالبعض يةما 



 

يفتشاوء عناه فقاد كاايوا يلقاوء القابض علاى  الا يوااده  ييفتشوء عنه كالم اذيب لا  يكان أةا لقاًل 

يعاد العادة الساترجا  ررياطاة مارة  ةةا ء اةان أمقا معظ  يجاال ررياطاة ةعادما ايتشارت شاائعات

فما كاء من ارس الس ن سوى االيقياض  ،س قوة من الم اهدينأأخرى وسقدخل للبالن على ي

 وقترا ت  قتل ما ال يقال عان ،على الس ناي ضرةًا اتى الموت أو ذةًحا ةفصل يقاةر  عن أجسانه 

المديناة وكلماتر  تسام   فايثقال وواء  يًجال جماقعر  مان ت ااي وأعقااء ررياطاة ممان لرا  011

الزياااين كرهاائن لقياغروا ةرا  علاى الثاواي والم اهادين  فيوتنف ، ت  االاتفال ةرلالي الرجال 

يكتفاوا ةا لك فبعاد قاتلر  صاانيوا ممتلكااتر  وأماوالر   ولا  ،مان ةقانر  يلقكفوا عن القتال وكاء أةا

  .يكاء يديره أة ال ي يومنرا نكاء جد

القلب جعلت صوته يخر  مان ةاقن أابالاه الصاوتقة متحشارًجا وال  فيتحدث ةغصة ي يكاء الصب

  .منًكسا يظره ألسفل وك ء عقنقه ترفض مواجرة ما ادث .يكان يسم 

 هايأء تستققظ مبًكرا تع ان خبزهاا وتساويه ثا  تحملاه  ياعتانت جدت. ضاقت ةعدها الديقا علقنا  

لترعمنا  يال تكف يسكافوعند ا يل علقرا مقاةل عملأاص التيفالدياه   ،وأمى وت هباء ةه للسور

  .ةدقائا معدونة يلو أيك ةكرت قلقاًل كاء يمكنك أء تلحقرما فقد خرجتا قبل أء ت ت ،"خبز ااف"

 :  ت ة كر عائشة فس لته ةصوت مبحوحأخبريى الولد ة مر المصائب المتالاقة ولكنه ل  ي  

 ه ولكن أين عمتك عائشة - 

 يالالتا ياعتانت أء تغزل الحرير وتصن  منه أقمشة جمقلة وتبقعراا لنسااي الحا ،ةعد ل  تستققظ - 

وها ا العمال ي خا   ،سوار للحرير مثل السااةاأفبعد سقوط ملقة ل  تعد هناك  هيتوافدء علقرا لشرائ

 .  منرا ساعات طويلة اتى تن زه

  .القدي ومصائبهفلتت من مكائد أشعرت ةرااة وطم يقنة عندما ت كدت أء عائشة قد   

    هولكنك ل  تخبريى ةاسمك - 

    هأى اس  منرما - 

    .ةالرب  ياسمك العرة - 

لا   التاياأليدلس لن يتخلوا عن عروةتر  يوًما وأء األجقال ال ديدة  يلاأه أءسعدت عندما علمت  

  .االت تلمن ةرويترا العرةقة تشرد رقر الصراعات والرزائ  ما

   .س عائشة ه ا اال يعمت ي  طلقت علأ .و اسمكاسمى خالد كما ه - 

 : يا أخ  يلح علال وااداوسعدت ةر ا الكاله ولكن سل ياةتسمت من قلب  

كاياات  التاايي وهاا ،خاا لترا وتركترااا وذهباات يه ةااالرر  ماان أياايهاال تراهااا ةاققااة علااى ابرااا لاا - 

 يال مان أجال الثا ي أليضالا  أتركراا إ يفييراا عاقلاة لاتفر  أيا ،اتى النفس األخقر فقراا يمتشبثة ة

 .  يتباط ةرامن اال ييمنعن شييوالقوه اققت ما أييده ولقس هناك من  ،يوكرامت



 

 يةدأ الفتاى ي راز لا .منشفة ألرتسل ييلحا ةعمله فرلبت منه أء يناولن يلك يالصب ياست ذء من  

سارل  فايالمااي  وساكبالموقاد تتوساا الفنااي وأوقاد  التاينلاًوا ةالمااي مان الب ار  الحماه ةرمة فمأل

 : يمنشفة يظقفة وعباية وراني مسرًعا وهو يخبري يوياولن ييحاس

 يةالخصا  مان ياتبا ييعااقبن ،أعمال عناده ال يارا  الا ي يلاالقشات ،اآلءع ًيا ي اب أء أذهاب  - 

    .اللقاي إلى ،عندما أتاخر عن العمل

أااًدا علاى  يال تبقا تايالوفكارت ةالاديقا  ،قدمه ويركض يكًياا فيكنت أياقبه وهو يي  الخ   

  .ينع  ةحقاة مترفة وسا أهله وياسه اآلءمرت ةه لكاء  التيلوال تلك الظروف  يه ا الصب ،االه

كنات  يك ي .من وس  يويوا يأالت كل ما علا ة سد .أيعمت ةحماه ل  أيع  ةه من  وقت طويل

إلقرا وكل ال ثاث  يصوةت يمح التيوكل األف دة  ياخترقترا ةندققت التيكل الريوس  يأيفض عن

أخ  ثقاًل ايتديت  يشعرت ة ين يةعدما ايترقت من امام ،وأذهب يكنت أخلفرا ويائ التيالرامدة 

لا   .تماًماا يوجرا فايخرجات ألتعثار ةعائشاة  .يالصب ييةما كايت ألة العباية كايت ياصعة اللوء

  .ويكيت للخل  يتكن تعل  أء أاًدا رقرها ةالمنزل فصاات عند يؤيت

   .أيا خالد يائشة ال تخافع - 

   هخالد من - 

   !عائشة أيسقته ،خالد اةن عمك - 

   هكق  تكوء هو وقد جاييا يب  قتله - 

  .قرقرت ةسخرية   

 ه قد أخبرك  ة لك ه ولكن منيا إذءه شبحهأومن  - 

   .كنت تقق  فقه ال ييجل يعمل ةالخاء  - 

  .يارأو يةرا وأيا أمامك ا ينع  علكثقًرا ما تمنقت الشرانة ولكن   ل  ي - 

وأيفاار  فمرااا علااى اةتسااامة واسااعة ماان فاارط  الااال خوفرااا وتباادلت مالمحرااا ألكثاار يقااة وجًماا

   .سعانترا ةه 

كنت طاوال ها ه  ولكن أين! امًدا هلل على سالمتك .هللأأامدك وأشكرك يا ! يهلل اقًا أيت اأيا  -  

 ه السنوات

 .  اآلءالحديث سوف يرول وأيا أتيوي جوًعا  .شيياسنًا س خبرك ةكل  -  

 : هرولت للمرب 

 . س عد الفروي -  



 

  . س عده معك يايتظر -  

لكنراا  .ال واانترا الحسرة ازيًاا وةًكاايااانها الزمن ييً ا وجمً  ،كنت أترل  إلقرا ةشور وانقن  

فتحات جارء  .ينفرااطالات  التايتخراو فترتاز خلفراا جادائلرا  ،فولقاةرال تزال تحتفظ ةيحكترا ال

لقرا الكثقر من السمن ثا  المقالة وضعت ع فيالدجا  ةالفناي وجمعت منه خمس ةقيات وضعترا 

كوةًاا فخاييًاا مملاوًيا  يال ارة علاى ال ابن وقادمت لا فيا من ايت الزيتوء المخزوء يً سكبت ةع

وه اتااى مناا  ونعااتر  ذلااك القاا ياكقاات لرااا كاال مااا ااادث معاا .ةالحلقااب جلساانا مًعااا ي كاال ويتحاادث

وةعادما  ،يقادي فايأخارى وسارات كثقاًرا  فايةكات أاقايًاا واةتسامت  .ه ه اللحظة معراا يوجون

 : رر للرمسقأايترقت من قص كل ما الققته من ع ار ةصوت 

ها ا المخباول  يأخبريا ،عنادما ذهبات للخااء وسا لت عناك ياادث لا ال يال يمكنك تصوي ما  -  

 فايوملكاد أياك قاد قتلات أو ا  ةاك  ،خلفاك يشايلروف رامياة وتركات كال  فية يك اختفقت 

    .ايتديت ادانك ول  أخلعه من يومرا .الس ن

 : ت خ  الصحوء الفايرة للمرب  يتحولت يبرة صوترا للعتار وه  

اقاول األمنقاات  فايأضارمت النقاراء  .يوًما نوء أء توصد ةار األشوار من خلفك يلقد تركتن - 

 .  ى ققد طرقاتك على البارألعقم من يومرا عل ،ويايك ث  ذهبت

عنار ةشور  .عنار عنق  في ياقترةت منرا وللمرة األولى اققت الًما طالما تمنقته وضممترا ل  

فاتح ها ا  .،خاروامان ةعاد  ،خرالسنوات الملجلة وةحنقن لل مشتًعال ةقن جنبات الروح يوًما ةعد 

 يةراا وها شاييكال  يأجتااح ةقبالتا يفوجادت يفسا ،العنار ةاةًا مغلقًا للرربات المكبوتة والملجلاة

وكما على اقن ررة تق  ةك  ،ل  يسعرا أء تفعل شق ًا سوى أء تق  مستسلمة يأماه عاصفة عشق

أثناااي يكياارا  يأوقفاات عرةااة يربااات .طريقرااا ةااك لمشااواي جمقاال فااي يعرةاة ت رهااا ال قااان وهاا

 : راونعترا ةعدما أخبرت .مسرعة أمسكت ةل اه خقلرا فصرل ةصوت محموه وتوق 

    .ةحث عن عملأس ذهب ألتفقد أاوال المدينة و - 

   :قائلة يتترجاي ياةتسمت وه  

 .س يتظرك - 
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 ،مسراقة الحقاة فيأياه قلقلة ويسدل الستاي على نويه  .أياه قلقلة تفصل ةقنه وةقن عملقته األخقرة

ساقرج  ةعادها إياان منصاوي  .دةالقدي لقلعب فقه نوي القاتل ةحرفقة شادي هأوكله إلق ال يه ا الدوي 

ااء للحقااة  .يأسه أااله أو أمال البسراي فييشبه الرجال العانيقن يحمل  ال ي يه ا الرجل العان

أء تعقد معه هدية تتركه ينعس ةدوء كواةقس ويستققظ ةادوء خاوف ويخراو علاى طرقاات العمار 

  .نوء توجس

ه هل من الممكن إلغاي كل ذلك كما لو تماما يالماض يلكن هل اقًا ةيمكايه أء يعقم اقاته ويلغ   

لدفنه م  تلك األشاقاي  يالماض يأء يرو هه وهل ةيمكايصفحة يمكننا إاالترا ةممحاة فيكاء كلمة 

 ه قري أء يتخلص منرا التي

ااال  يو ماا علاا ةاه مان أوساا  فيياه علاى أولو أيه من الصعب يز  صفحات مان العمار أو محا

المساراقة  فايكممثال أيراى تعاقاده ا مً اتمقري أء يتخلص من كل شيي  .سقحاول أء يبدأ من جديد

األوشاحة  ،المعاط  الرويلة السوناي .كاء يختايها وفقًا لدويه فقرا التيه ه المالةس  .يلعبرا التي

خرا ةرا مشاويره لتشقق  ضحاياه  التيالنظايات الشمسقة السوناي واألا ية  ،يلفرا على عنقه التي

لقعااون ماان  كاال هاا ا  سااقتخلص ماان .ر واألهاا  ماان كاال ذلااك أساالحته وأنوات قنصااهلمثااواه  األخقاا

ايتاداي المالةاس ة لوايراا الزاهقاة وينتعال  فايسقبدأ  سقكوء شخًصا اخر ،  .يالته كمن ولدته أمه

 .ه ال مق  وهو يركض على اصى العمروج فياألا ية الرياضقة الخفقفة ويبتس  

ه كق  له اصدها والمحتشدة ةداخلهه كق  له أء يتخلص منرا التيلكن ماذا عن كل ه ه األيواح 

 ! مكاءه يأ فيصره ويدفنرا  فيأء ي معرا 

 يفتح خزينة صغقرة من المعدء المصفح موجونة ناخل خزاياة الثقاار وضاغا علاى الكاون السار

ا وك ياه ماأخا  يفاتح كاال منر .وأخر  منراا عادًنا ال ةا س ةاه مان جاوااات السافر وةراقاات الروياة

ومن تراه هو مان  .كتشفرا للمرة األولى أسماي مختلفة وجنسقات مختلفة وأعماي وعناوين مختلفةي

 ال ي يلاه أه يينالدو األيرذيل اصاء فييرةا شعره  ال ي يسباياو ييريكإه أهو ةقن كل هلالي

ياادعى جااوء و ماان خلفااهه أه هاا ا ذو الشاااير الخفقاا  والنظاااية الربقااة  ييتناااثر شااعره الفوضااو

 ه ال نسقة يلقزإي 

 ،لقد عاش عمره كله متخفقًا ناخل شخصقات ل  تكن تشبره يوًماا وياتكل  ةلغاة لا  تكان لغتاه يوًماا  

 هن عاان اساامعلاامتااى يكااوء ةيمكايااه أء ي! خاارين ةرويتااه الحققققااةهفمتااى يمكنااه أء يتعاماال ماا  اآل

  .سلة المرمالتأمسك ة وااات السفر جمقعرا وأوقد فقرا الناي ث  ألقاها ة! ويتحدث ةلغتهه

سوف يادخل ةراا ألمريكاا ويناتق  ةراا  التيهو هويته الحققققة و ،ياتفظ فقا ة واا سفره المصرا

  .له ةروية مزيفةهمن عدوه فمن العاي أء ينتق  أل



 

كايات  ،ةراا نوء هادف ةعاض الراواي اساتقل ساقايته وأخا  يت اول ااجاة الستنشاار فايشعر أيه  

كااء المرار يررال  .شبه خالقة من المااية والساقاياتة من اللقل في ه ه الساعة المت خر الشواي  

يرنن معه اسمرا " عايشة. .عايشة"ا كاء يستم  ألرنقة الشار خالد ففتح الناف ة لقداعب وجره ةقنم

 ،الحب للمرة األولى وينبض قلبه ةاه كااء يشاعر فيةسعانة من يق   .من قلبه ال أكثر ه يخرجهو و

 .نمقتاه وت كاد أياه كمثال البشار يحاب ويعشاا ويحانآلحقااة وجعلاه يشاعر ةأعاانه ل الا يأيه السبب 

وااده ابراا  .علاى هوياة وااادة يواده ابرا كاء سببًا لقتخلص من هوياتاه المزيفاة جمقعراا ويبقا

على أثر  هأاالم ةوف  ة توقفت ةه عرة ،ثاي الماضى ةيسفن ة ويبدأ من جديد،جعله يريد أء يمحو 

ولل يحاصره ةاألس لة هل ستخد  تلك الفتااة البري اة  ،المة الوينيةضغا ضمقرة على مكاةح أا

 ه يجراملرا عن ماضقك او يأررمت ةك ولن تحك التي

 : ل كاء ي قباوةصوت ع  

   !وعلقرا أء تقري شييمستحقل س قص لرا كل  .ال لن أخدعرا -

ايات نوافعاه وياي مرماا ك! امارأة تارتبا ةقاتال ما جوياب ه ا مرما كايت قوته ي عال  يأولكن  

  .أةًدا ال يوجد مبري لقتل األةرياي ،هو يفسه يشك فقرا التيالقتل تلك الدواف  

األيض فك يما قتل النااس  فيمن قتل يفسا ةغقر يفس أو فسان )يلمن ةه يقول  ال يأو لقس كتاةه   

ر لل حاق  مصاق يوأ! فكا  مان يفاس قتلراا ةغقار ااا (أاقاها فك يما أاقا الناس جمقعاا جمقعا ومن

  هاها ترتبا ةه وهو القاتل الم جويومن عس هينتظر

ولكان  ،ستفرامقة وما من إجاةات لراوجره وتراكمت األس لة ةعالماترا اال فيف  ة أللمت الحقاة   

كاء هناك ةصاقص مان ياوي ياداعب يظاره مان خلا  للماات األسا لة فتمساك ةاه ةشادة ولا  يدعاه 

ت كاد أياه هاو مان ساققون خرااه لررقاات  ،يفاا مظلا يراياة  فايةصقص ليوي خافات  ،يررر منه

  .جديدة ةالحقاة

  :س  اةتس جقبه فتناوله وعندما قرأ اال فيهتز هاتفه ا

  . أهاًل -  

  :خر  صوته ةصعوةة منه وك يه ينزعه يزًعا من صراعه م  يفسه ف ايها صوتًا متحشرًجا   

 ه يائًما هل كنت -   

 اةًدا كنت مستغرر ةالتفكقر  -

  همشكلة ما يأه. .خقر -   

أقارر منراا  هايلاو أيراا مشاكلة كااء علقاه أء ي اد لراا الكثقار مان الحلاول  همشاكلة اقًاا هيهل   

  :لمعيلة ااول أء يبدل الموضو 

  هلآلء يلماذا ل  تنعس -   



 

  .اتى إيرا منعتنى النوهشققة كنت أقرأ يواية وأاداثرا  -   

  هيعن ماذا تحك -   

وةاالرر  مان أء الفتااة عاشات  يشااةة مغرةقاة ةشاار فريسا تدوي أاداثرا عان ايتبااط يواية -    

ومان هناا يحادث صاداه  يفريساا فييراا كايات متمساكة ةعاانات وتقالقاد م تمعراا الشارق فاياقاتراا 

  .فقفترقاء يوعقد يفكر

 ! هألقس ك لك شييالحب قاني على أء يرزه كل  .ملكد ل  يكن ابًا -    

  .اجز ال يسترق  الحب اختراقراهناك او -    

العققادة  فايعنادما يتعلاا األمار ةاختالفاات  .شاييأء الحاب قااني علاى هزيماة كال  يتنفا هيها   

 ! ههل يمكنرا وقترا أء تغفر هفما ةالك عندما يتعلا األمر ةالقتل ،والثقافة

  :أناي ضفة الحديث لوجرة أخرى      

  ."الةلكوء" يستوياء  فيظرك رًدا ةعد ايترائك من عملك س يت -     

  .اسنًا عند الثالثة والنص  لرًرا -     

  .اللقاي إلى -     

 اللقاي  إلى -     
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لالي ال ين يمكنك أء تتعثر ةرا  كلماا ياات أو وااد من ه .ةاييس يكاء يتاةعه متسول من متسول

من يالاقك طالبًا  ،التسول فيمتسولوء فريسقوء ومن جنسقات مختلفة ولكل منر  طريقته  ،ج ت

كل ما علقه أء ي لس مكايه واضًعا صندوقًا أمامه وكثقًرا ماا  اصدقة ومن يتب  طرقًا أكثر تحيرً 

موسقققة ويةما فرقة كاملة تقده عروضرا وأمامرا صندور ل م   ،لةتصانف مغنقًا أو عاافا على 

  .للتسول فنويه أيًيا .وتعد تلك الررر لممايسة التسول أكثر متعة وأياقة ،التبرعات

فرو ي لس وسا كومة من القاذويات والنفايات ةمالةس  ،ولكن ه ا المتسول ل  يكن يتب  أيا منرا  

  .يثة وذقن من  الدهر ل  يحاول تش يبه

   !هناك فقا وه  يسمى الحب .لقس هناك من اب -  

  .ًدا أء يكوء مخموًيافمن ال ائز ج ،اًل ايان ةتدخل الرجل السافر ول  يلا له ةإيدهم ا 

  :ث  أعان الرجل عبايته ولكن ه ه المرة ةصوت أكثر صقاًاا  

    !هناك وه  يسمى الحب. .لقس هناك من اب ،يجل يا -  

فراو لا   هلمااذا لا  يثاره ترفال ها ا الرجال ،خرين علقهل  يكن يثقره أكثر من ترفل اآل ال يوهو   

هنااك  .لقس هناك من اب"كلماته  فيأخ  يفكر  .الحك قول  فييكت  ةالتنصت لحديثه ولكنه أخ  

واتى إء كاء الحب خدعة كما يازع  ها ا الرجال فحسانًا  ههل اقًا ال يوجد اب ."فقا وه  الحب

  .وهمه فينعنا يعم 

مشرن من ال ين يمكنك  يوجره كايت مالمحة تدل على أيه عرة إلىقترر منه أكثر ويظر طوياًل ا

يحات  يي لاس متادثًرا ةغرااي صاوف .المتارو أو علاى جنباات الررياا اترامح فايأء ترتر  ةر  

مناه  إياانل  يرت  الرجل ةااقترار  .وةلحقة طويلة مشعثة ،جديلة سمقكة فييعقد شعره  .وةره الزمن

الااثلج   ف اا ة اشااتدت الرياااح الباااينة وتحولاات يتاا .ال رااة األخاارى إلااىشاااح ةوجرااه أكتفااى ة يااه ا

  .هلقغرى ةه وجره ويأس يررايه الصوفلكرات صغقرة منه فرف  الرجل 

    .يمكنك أء ت لس ةالسقاية لتنع  ةبعض من الدفي -

يتصب فظرر قواماه ايف  الرجل يظره ةباي وت مل إياًنا طوياًل ولبى الدعوة ك يه كاء ينتظرها ف  

  .الفاي  النحق 

من يانياو  .يان اوي ويفض قاذوياته عنه وهنده مالةسه المرلرلة وةاستحقاي جلس على المقعد الم

  .السقاية أعلن م ي  النشرة ال وية أء الثلج لن يتوق  طوال ه ه اللقلة

قاية ملكاادة أء جسااده لاا  يالمااس الماااي مناا  اماان ففااتح إيااان جمقاا  سااال فاايفاااات يائحااة الرجاال   

  :نواف  ول  يبال ةثلوجة الرقس وعندما تحركت السقاية س له ةنبرة صوت خشنةال

   هأين إلى -  



 

  .  يةقت إلى -  

  .ه مسبقًا،امن ما وأء ه ا الوجه قد ي فيمن  وق  يظره على ه ا الرجل شعر أيه تعرف علقه   

ال راا لتفتح ذيا  إلكترويقة وتسمح له ةالدخول لمقص  الساقايات  فيوض  إيان ةراقة ممغنرة 

يتاةعاه نوء يقااش أو ااديث  كل ه ا والرجال ،سفل البناية ث  استقل المصعد للراةا التاس أالواق  

هق اة إياان األيققاة وساقايته الحديثاة لا  تثقارا شاكوكه ولكنرماا  .وكمن ينتظر مصقره ةنفس ياضقة

اصال علقراا  التيالقويهات  فيهل يرم  مثاًل  هماذا يريد يجل مثله من متسول .أثايتا تساؤالته

 فايساقغريه  الا يولكان ماا  ،هيةماا هاو مان الشاواذ جنساقًا ويرياد إقاماة عالقاة معا هيتق ة تساوله

  .الخاصة ةر  يالنوان فيإقامترا م  الشواذ المنتشرين  همتسول ةرائحة عفنة ويمكن

منظفاات و اعراى لاه اصارحب إياان الرجال مباشارة للحمااه وهنااك فاتح صانبوي المااي السااخن   

قاه جمقا  ف يومرررات خاصة ةال س  وطلب منه استعمالرا ثا  ياولاه كاقس قماماة وأخباره أء يلقا

مالةااس ناخلقااة جدياادة ال تاازال مغلفااة وةنرلويًااا وقمقًصااا ومعرفًااا ماان ياولااه  مالةسااه وةااًدال منرااا 

  .فتح الرجل فمه مندهًشا ولكنه ل  ينبس ةبنت شفة .الصوف

إيااي مان  فيسكب أكقاس البونية الم ففة  ،أعد الحساي ال اهز الصن  .تركه إيان وذهب للمرب   

ضاااف لااه الخيااروات أماان الثالجااة شااريحتقن ماان اللحاا  يصاا  المررااو وأخاار   يالماااي المغلاا

سام  صاوت ماكقناة االقتاه الكررةائقاة تعمال  .الرااجة ث  وضاعه ةاالمقكرووي  لقكتمال ييا ه

 التاياال سريًعا فرو يملك منرا الكثقر وقري أء يمنحاه الماكقناة  هفشعر ةبعض من الميض ولكن

يظار إيااان  هرتسااالاال فايوكا  أخا  ماان الوقات  هقاة ذقنااهاال اآلءلماااذا قاري  –اساتعملرا وتساايل 

لقاد يياج الرعااه ولا  ينظا  هاو  :اةتس  وهاو يقاول ،للساعة فوجد أيه قد مر أكثر من ستقن نقققة

 ! ةعد

أخاا   ه"قاتاال" هفماااذا لااو كاااء لًصااا أو قاااتاًل! هيترااوي هاا ا ألصاارحب متسااًوال لمنزلاا يأ ،ولكاان  

  .ييحك ةسخرية

وك ء مالةساه  .  يق  أمامهايقن ةقلقل ةوسامة شرققة وقواه فستًجال ت اوا الف  ة وجد أمامه ي  

  :اةتس  له قائاًل .وقد صنعت خصقًصا له

يظار كال ماا كااء ا .كنتاه قبال سااعة الا يصعب أء يصدر أيه أيت ها ا الرجال  اآلءمن يراك  - 

  .  ينقصك ةعض من الماي والصاةوء لتعون إلقك مرة أخرى إيسايقتك

  :ه للمنزللويرا الرجل للمرة األولى من  نخ هنا  

يساايقة أعماا او هيسايقة م رن وجه يظقا  ومالةاس أيققاةهل او هيسايقةوكق  تحك  على او -  

ومثقلاة ال قااوة لرااا أء تقاا   ةإيرااا الااروح النققااة الخفقفاة والااروح متعباا ..يساايقةاو .مان ذلااك ةكثقاار

  .تتعرروأياقترا  يلتغتسل وترتد

  :أكثر همًساةنبرة و



 

  .  ييا ةن ةالروح تعب -  

ينرقرااا  التاايةاال كاااء يتاارج  الكلمااات  ،كاااء يتحاادث الكثقاار ماان العرةقااة والقلقاال ماان الفريسااقة  

  .كايت لر ته العرةقة يعرفرا إيان فكثقًرا ما سمعرا .العرةقة لقلكد على عروةته إلىةالفريسقة 

    هيهل أيت عراق -  

 .   لعراريع  أيا من أكران ا -  

   :مقاةلة إيان فيضاف وهو ي لس على مائدة الرعاه ةالمرب  أث   

    .أكان أجزه ة لك ،يوأيت مصر -   

   همن نول المغرر مثاًل يلماذا ل  تعتقد أي! هكق  عرفت !رريبة -   

    .ف من البشر،الوق  من السرل أء تتعرف إلقه من وسا  .للمصريقن وق  على الروح مختل  -  

  :اةتس  إيان  

     .إذء هقا ي كل قبل أء يبرن الرعاه -   

ل  يستعمل الرجل ملعقة لقتناول ةراا الحسااي ةال ااتيان الصاحن ةاقن يدياه وتنااول مناه مباشارة  

قنا  يفساه أياه لان يصارحبه لقعلماه أأثاايت تلاك الرريقاة ضاقا إياان و .وهو يصدي صوتًا مزعً ا

  : يه عرف ما يدوي ةخلده فقالوك ،تقكقت فلق كل كما شايفنوء او

منا  امان طويال ت ارنت مان عاانات فرضات علقناا  يلكنا .سترق  استعمال الشوكة والسكقنأ -  

 ،خارجلاس الابعض سانة وياي أخارى وامنًاا وياي  التيتلك القوالب  .وقريت أاقا ةفررة الربقعة

رااالر ماان الممكاان النرايااة الاانفس البشاارية ناخاال أيبااور محكاا  او فاايي ااروء ت ااايةر  لقيااعوا 

ةراا ه القواعااد والقااوايقن هاا  يرياادوء أء يسااروا علااى عفويتنااا  .ئااائااا ورقاار الالوالمسااموح والال

  .ل لك ارمت ه ا األيبور وخرجت منه ،وي رنويا من ةساطتنا لقس أكثر

  :او ً وةنبرة أكثر عل  

  .  ييعوء لك أسلوةًا متحًيرا ويخرروء لقتلك ة ةش  الررر الحقوايقة -

وكااء  ،يتمت  ةرا وتققن أء يظرته له ل  تكان مخقباة قاا التيكالمه والحكمة  فياظ يبرة األل  ال  

لكناه لا  يكان ةحاجاة لمعرفاة ساره ةقادي متعتاه ةرا ه القناعاة الخاصاة  ارً من الواضاح أء ويايه سا

المشاوى ويقيا  منراا ةمالي فماه فتا كر وقتراا   اللحا ل كااء يمساك ةيا .يالمن ةراا التيوالغريبة 

وك ياه يرياد أء يرجا   .كااء يعاقم ويحقاا علاى فرارة الربقعاة الا يإيسااء الغاار  .يساء األولاو

  !لقعقم ةفررة إيساء الغار شييةعقاير الزمن ويتحدى كل 

 فايمن جلس لقروء طويلة يبتكر لنا ما يرتديه وما ي كله ويختار  لناا وساائل مواصاالت راياة  - 

كل ذلك أء يختر  للعال  الساله ويي  لاه أساس  في ييس هالرااة والرفاهقة ووسائل تسلقة وترفق



 

الوقاات يفسااه  يرعااوء وسااائل الرااااة والترفقااه وفااتالحااب والااون علااى العكااس كااايوا يخ جومبااان

يفاوضااويك علااى أسااعاي أااادث مااا اخترعااوه ماان قناةاال عنقونيااة وايشاارايية وصااوايي  عاااةرة 

قوء لاك الموضاة واألياقاة ومان تحتراا من فور الراولة يسو .للقايات وطائرات مفخخة ةدوء قائد

  .لا فرما أيًيا على أادث صقحات الموضةقولكن ال ت ،يبقعوء لك الدماي والخرار

  :س له الرجل .كاء يسم  له نوء أء يقاطعه أو يناقشه   

وفيولك هو  ،ةاييس أه كاتب فيولكن هل أيت صحفى تغرى موضوًعا عن التسول العرةى  -  

    ههنا يةما أكوء إادى شخصقات يواياتك القانمة إلى جعلك تصرحبنى ال ي

ن يااو  مااشااعل تبغااه أةاااألارى كاااله هاا ا الرجاال جعلااه يفقااد شاارقته و أوايترااى إيااان ماان طعامااه   

  :عتان أء يدخنها ال يالسق اي الرفق  

   .ااول مساعدة إيساء أيا م رن إيساء ،ال ه ا وال ذاك -  

  :قرقه الرجل ةسخرية

ها ا معنااه أياك لاو اصارحبت كال ياوه مشارًنا لبقتاك  .يس مشارنوء ةعادن شاعر يأساكةااي في -  

  .ووفرت له اماًما ومالةس يظقفة ووجبة عشاي شرقة ستنفا عمرك كله نوء أء تفر  منر 

    .ةشكل ما فيك ملكد لقس ه ا ةاليبا يةما أليك أثرت . .ال -  

  :الرجل أعد إيان فن ايقن من القروة وأثناي يشفاترما س ل 

    همن أى مكاء ةالعرار أيت -   

 .   أشك أيك سمعت عنرا ."الب ة"أيا من  -   

كريت تلك الكلمة يفسرا ناخل يفس إيان وأوصلته هناك لنقرة ةعقدة مان الازمن عنادما سام  تلاك  

  .الكلمة من أةقه ذات امن

 . اس  رريب اقًا -  

لقًااا علاى الاب ثاا  ولاى علاى مدينااة العثماايققن وا كااء أاااد الاوالة" الاب " إياه تصاغقر لكلمااة  -  

أء الب اة كلماة فايساقة  ،خرأع ب ةرا وأسماها الب ة وهناك قول  التيتلك المدينة " شرراوي"

ومعناها مكاء لفت النظر أطلقراا علقراا أااد قاوان الفارس عنادما خرات " جا –ع ب "ذات شققن 

   .قدماه فور المدينة للمرة األولى

  :الث  أكمل قائً   

كايات قرياة هانئاة  0899ل  يسم  عنرا قبل الساة  عشر من ماايس لعااه  تلك البلدة الصغقرة -   

عند  يذاء الف ر وينترأ نيبدأ يومر  م ،على أهلرا ال ين ال ه  لر  سوى العمل لكسب قوت يومر 

ها ه البلادة أااد شاي القدي أء ي عال جغرافقاة  .العشاي وما ةقن الف ر والعشاي ال د والعمل ال أكثر



 

ياراء والعارار إارر الخلقج األولى نخلات كموقا  للنازا  ةاقن  يفف ،سبار هالكرا وهالك أهلراأ

 1111لققتل على الفاوي أكثار مان  ييوه ال شمس له ضرةت البلدة الصغقرة ةالر وه الكقمقائ يوف

ة ومان لا  يمات لقاد تمات إةاانة جماعقاة لتلاك البلاد .صااةة واأللا شخص ويعقم الباقوء ما ةاقن او

ثره ة مراض مزمناة علاى  تلترا من ت التيالسنوات  فييومرا عاش اقاته ةمرض عيال أو مات 

  . يأسرا سرطاء الرئة

ف  ة أشاح الرجل ةوجره لبعقد وهو يقص على إيان تلك ال كرى وك يه يرفض أء يواجره فقارى   

  .عقنقه فياألل  الكامن 

يازا  ولكنناا كناا  فيى أشدها ول  تكن ةلدتنا الصغقرة طرفًا كايت الحرر ةقن إيراء والعرار عل -

اتاى وضاعت  .الصاح  وال رائاد عماا يادوي علاى مقرةاة مناا فاييستم  لدوى الصوايي  ويقرأ 

كنت أعمل  يعتقانشكلرا اال فيإيراء يدها على قريتنا الصغقرة وةالرر  من ذلك استمرت الحقاة 

منزل جمقل تحقا ةاه  ياليسكنرا سوى األكران ول التيبلدة إادى مدايس ال فيمعلًما للغة العرةقة 

 .الملاوء يوساررا فسقفسااي للمقااه مان الققشااي ياديقة صغقرة ةرا ش ر الزيزيفوء والقاسمقن وف

ومان يافا ة المراب  كايات  ،يركيوء اولرا ويرشوء ةعير  ةالماي يلااألياه الحاية كاء أطف في

 . الحقاة مشرقة وجمقلةكايت  .تعد الرعاه يأمر  تراقبر  وه

ألياه أيان العرار وض  يده والسقررة على المدينة الرانئاة فلا  الرقرة أاد  فيونوء ساةا إي اي  

ال و يائحاة الشاواي واستنشاقرا األطفاال  فيايتشرت  .يي د أمامه طريقة إال أء ييرةرا ةالكقماو

ادث تحديًدا  ال ييعرف أاد ما  البلد قد خروا صرعى نوء أء يلاوالكباي ثواء معدونة وأكثر أه

يحمر ل يوةة طويلة من السعا فييدخل ال مق  نوء استثناي  ،ال و فيتنتشر  التيوما ه ه الرائحة 

يكيات كاالم نوء ألطما ن علاى  .الحقااة يفقادواو  سادالويتقابس  اء  ثاو ،ةاختنار واوجه ويصاةال

يوه الققامة قد قاه اتى ذهبت  طريقى كنت أجد ال ثث تق  من كل صور وجرة وك ء يوف يعائلت

ياة الكريماة كاء المشارد ك ااد مشااهد أفااله الرعاب وكا ء اآل .واوجتى قتلى يلاللمنزل ألجد أطف

وتحسبر  أيقالاا وها  يقاون ويقلابر  ذات القماقن وذات )أهل الكر  قد تمثلت وقترا  فيققلت  التي

( ت مانر  يعبًاا المانر  فارايا ولمطلعات علاقر  لولقات اوصقد لاو ةال هالشمال وكلبر  ةاسا ذياعق

ى إلاذهبات  .الشاريا فايقد توقا  عناد لقراة معقناة لخرا  ماا  يف  ة ت مدت الحقاة كمشرد سقنمائ

 ياةنا ،تمساك الساكقن ةقاد وةالقاد األخارى جازية وقاد تقبسات تماًماا يوها يالمرب  ألفاج  ةزوجتا

 يلاالبركااة كاااء ةققااة أطفاا لوك ةاا يل فسااتايرا كعانتااه نائًمااا واااالصاغقر يرقااد ة وايهااا وهااو يمساا

وال أعارف  يي اا مان أسارت الا يأيا الواقد  .ا هامدة وه  يمسكوء ةمسدساتر  المائقةثالخمسة جث

 ! هأه من تعاسته يهل ه ا من اسن اظ

   هف ى كلمات أخرى ممكن أء تقال ،صمت الرجل ف  ة  

راق  علاى وجراه ةالشاواي  متشارن ي ،لق هب ةالرجال لماا هاو فقاه ،ت كد إيان أء ه ا الحديث كاف  

الررياا  فاييةما هو أيًيا كاء مان الممكان أء يواجاه مثال ها ا المصاقر لاو لا  يسار  ،والررقات

ي قاد تفيا التايكت ار ستساله للحزء يصل ةنا ألقصى ااالت ال نوء واالاال .قانه إلقة قديه ال ي

  هألقس ما يفعله ه ا الرجل ةنفسه هو ايتحاي ،يتحاي ولو ةعد اقنلال



 

كال مناا هاائ  علاى وجراه  ،ء هاا يحانواآل ،شاهد عائلته جثثًاا هامادة .كل منا القى يفس المصقر  

  .  ،خريدف  ثمن إجراه ايتكبه م ره 

   على األل  لأخر  الرجل إياًنا من أفكايه مستكًمال اديثه ةنبرة تتك  

تشاقح ةالترماة ةعقاًدا وكال منرماا كايات  هتيايةت األقوال فقمن وياي الحانث العرار أه إيراء -  

جاااء ةاسااكال "رح نكتااوي عنرااا وتاادف  ةرااا لآلخاار وأخقااًرا وةعااد الكثقاار ماان ال رااد والبحااث صاا

يئقس مشرو  الحرر البقولوجقة ة ء العرار هو وياي ما ادث ةالرر  مان وجاون أنلاة " اايديا

  .يأء إيراء متويطة أيًيا ولكن تويطرا كاء ةشكل جزئ إلىتشقر 

وأشاعله ثا  أخا   امد يده لعلباة الساق اي الموضاوعة علاى الراولاة وساحب وااادً نوء أء يست ذء   

فخرجات الكلماات متحشارجة  ،يفًسا عمققًا وأخ  يسعل ةشدة ول  يمنعه سعاله من استكمال الحاديث

  :ورقر واضحة

أاد يجال صداه والمشروي ةحسن "اسن  يلقس هو صداه أو عل يالحققق يأيا ال اي يييأ في -  

كايت تناصر العرار وإيراء  التيهو الدول  يالحققق يال اي" العملقة  هوالمس ول عن ه يالكقماو

كال عقال مادةر وكال عاال  وقا  وياي  ،وسمحت لرما ةاقتناي أسلحة الدماي الشامل ولقس ذلك فقا

   .ذلك ال ره فيإيتا  ه ه المبقدات لقتل البشر هو شريك 

 ،هده العبااية أخا ت تتارنن علاى مساامعه "..ال ره ذلك فيكل عقل مدةر وكل عال  هو شريك "  

  . وتتمدن ةصدى صوت الرجل

 ،ألا  يا هب هنااك هالعارار فاييفعلاه أةاوه  الا ييع  الرجل على اا ولكن إذا كاء على اا فما   

ضاارر تلااك القريااة  فااييااد  هتاارى هاال أةااوه لاا هلقنياا  لصااناعة تلااك األساالحة ماان الاادماي الشااامل

 ،ذهار أطفال الرجل لنعوشر  ث  المصقر المحتوه لاه فيل ناة المتسببقن وهل كاء أاد ا هالكرنية

  !هاساء لهاو يأاد شواي  ةاييس سكنًا اقت تمتد أيد فيلقتخ  من إادى الزوايا 

 ه ألقس   ةممرل ولقس ةمرمل ،فرل نةر   له جزاًي مماثاًل ،ذلك اقًا فيوإء كاء أةوه له يد 

لمااذا  .ت اهاات جااي ةراا ها ا الرجال معاهشاتى اال فايي ةه يت هب وت أس لة وتساؤالت أخ ت    

أل  يعل  مسابقًا أء أةااه عاال   ههل لقستققظ على اقققة كاء يغفلرا أه كاء يريد إرفالرا هأتى ةه عنده

ولمااذا لا  يشاغل يفساه ةاالتفكقر ولاو  ،مصاي  صاداه اساقن فيايي  لصناعة القويايقوه  يكقمقائ

  هوجه ه ه األسلحةلمرة واادة لمن ست

لقاد  ،أيحااي المكااء فلا  ي اده فيذهب يبحث عنه  .فكايه ويظر اوله فل  ي د الرجلأستققظ من ا  

يتبااه منعاه اتاى مان اال ،تفكقار عمقاا فايمنا  أء سامعرا نخال  التايذهب ةعدما ألقى لاه ةالحقققاة 

  :للرجل عندما أخبره وهو ير  ةالخرو 

  .  رعاهس راني أشكرك على اليقافة وال -



 

ولقعارف  ،سااة مواقا  البحاث عان تلاك الم فايلقبحاث  ،عندما جلس مساي أمااه جرااا الكمبقاوتر  

عن قارايه مرماا كايات  شييأكثر المزيد من الحقققة وجد يفسه يغلا ال راا ل  يكن يريد أء يثنقه 

وساوف يناتق   ،خارالوااد تلو اآل ،لقد وجد أهله يقتلوء أمامه ،سقحصل علقرا التيتلك المعلومات 

  .أصبح له وجرة وعنواء ال ي يلر  من ال اي
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 .،خارإيااًنا  ،اتخا ه عناد عونتاه مان مرمتاه ساقكوء إيااًنا جدياًدا الا يكاء يخرو قدًما ةات اه قرايه 

 هاققباة ياد فايجم  أوياقاه الراماة  ،اققبه كبقرة فيوض  مالةسه  ،ل لك أيرى عقد إي ايه للمنزل

ناوه على استعمالرا على مداي سنوات عمره م   التيو ،األشكال واأللواءمختلفة  ةث  وض  أسلح

للفناااء  يكاياات تاازين ال ااداي وهاا التاايسااحب اللواااة الواقاادة  ،اققبااة أخاارى فاايهوياتااه المزيفااة 

جقاب  فيوض  تمثال البالقرينا الصغقرة و  ،مشرد لراقصات البالقة أثناي تدييبرن( نيغا) يالفريس

 شاييورااني نوء اصارحار  ،يونعه فقراا ةنظاره ،يعة على أيحاي المكاءسترته وألقى يظرة سر

األفااله  فايا شااهده مالطا الا يالمصعد ت كر أيه ل  يق  ة لك المشارد  في .كاء يكفقه ما جمعه ،خر

ماان فااور  ةسااحب صاوية فااو توررافقااة ت معاه ماا  أفااران أسارتهاثنااي ياقلااه  عنادما يقااوه البراال 

  .ةرا يا للمرة األولى ث  ي خ ها ويميويت ملرا ك يه يراهالراولة 

ساوى  شاييالت ةه ل  يغااني يومراا وةصاحبته  التيةغدان إثر تلك الم ساة  فيعندما ترك منزلر  

كايت  التيوال يعرف اتى ما مصقر تلك الصوي  ،الحزء وذكرى ألقمة للت نوًما مت ةرة ذياعه

 ،  تترك مسااة ولاو صاغقرة إال خيابت ةرااالدماي يومرا ل .متناثرة هنا وهناك له وألفران عائلته

كا لك لاا   .امان ساااةا كايات التقرات لرا  فاي التايفملكاد تلاك الصاوي صابغت ةاادماي األشاخاص 

جم  مالةس عائلته وأشقائر  الخاصة وتكفال ةرا ه المرماة نكتاوي  فييسعفه وقته وال عمره وقترا 

 فاايويار الرامااة والكتااب ااادى ال معقااات الخقريااة وجماا  ةعااض األفتصاادر ةااالمالةس و ،يعماااء

لصااابرا كمفكارة  الأهمقاة إ يال تعنا التايصندور وأعراه لاه ولكان ها ه األشاقاي الخاصاة جاًدا و

مصاقر  يفتارى أ ،والده الخاصة ونفتر ذكريات أمه والرسائل العائلقة وكاروت المعايادة والترن اة

  !هكاء لرا

ااال ماا  يعلاى أ ،يحاتفظ ةراا معاهوقترا كاء عمره أصغر مان أء يكتارث ة ما  تلاك األشاقاي و  

مان الصاوي وهاو المثقال ةوجاوهر  وأصاواتر  وكال ماا يخصار   اأء يحمل معه ةعًيا فيالحاجة 

 . أينما كاء وأينما ذهب وك يه امل ي ةى أء يغاني

 –شارانة ماقالنه "يحملراا علاى ماداي عماره  التيتوجه للبنك ووض  األويار الخاصة والمرمة    

ذهاب  .خزينته الخاصاة هنااك في "وةراقات مصرفقة مختلفة –نات تقدير شرا – هشرانات تخرج

 ةراا التايتناول الحققباة  ،ي لس فقرا ه ا الرجل وسا كومة من القاذويات التيةعدها لر ه الزاوية 

ساا له عاان  .ماان ايااو  إفريققااا ي لااس مكايااه ،خاارقتاارر منااه اكتشاا  أء مشاارًنا امالةسااه وعناادما 

  هالمكاء أمس كاء يفترش ذلك ال يالرجل 

  .عندما ج ت ل  أجد أاًدا هنا رقر القاذويات وه ه الكتب .ال أعرف فرةما ذهب -  

ادها كاء ةاللغة الكرنية فت كد أء ه ا ما املاه معاه مان أعدن من الكتب مرصوصة أيًضا تناول  

  :ت كر عندما قال له ه ا الرجل .ةقايا اقاة ساةقة

  ."ت  الحقاةكل م فيسوى الزهد  يأعقم كديويم متصوف ال يرج ل"   



 

تعلن عان أيراا مان أيقاى وأرلاى ةقاوت  التيالحققبة وعالماترا الت ايية  فيوهل كايت المالةس   

تشاا  أياقااة وإضاااية وتتعثاار ةفخامترااا أينمااا  التااياألاياااي الباييسااقة واأليرالقااة ماان هاا ه المحااالت 

وهالالي الا ين يحرصاوء  .قا وما فقرااهد الدي ال يوهو  شيي فيأيحاي ةاييس ستعنقه  فيذهبت 

هال فكار أااده   ،على ايتداي ه ه المالةس الباهظة ويكفقر  فًخرا وقترا أيرا تحمل عالماة المت ار

تتاادثر ةرااا مت لقااة ومتعراارة ستتالشااى يوًمااا  التاايف جسااانه   !همااا هااو أثماان منااه ييوًمااا أيااه يرتااد

الخزاياة مراباة  فايستظل معلقة ة ياقة  هي ةقنما ،وستكوء وجبة تتقاسمرا ةشرقة الديداء وال ةار

إذا ادث ووض  ياده ة قبراا ستصارده  ،ةالزةوء ال ديد ال رياضة ةالنسبة لرا أء تمنح يفسرا له

قرعرا ااده  في امان سااةا ، امان صانعت  كاء قد  يةت كرة لزياية متح  مثاًل أو لفقل  سقنمائ

ةاساتخفاف ساقترل  فقراا يةماا  ،معرا  ال دياداةاوء ال فقه ه ه الت كرة فراته وملكد لن يرت  ةرا

مالةاس ال تقال  يتحاو التايمنح إيان الحققبة ال راية األيققاة  .طريقه في يويدهسرا ةح ائه ويمي

  :خر قائاًلآلعنرا أياقة للمتشرن ا

 .   ه ه الحققبة مالةس يمكنك استعمالرا في -

  .ال فتحراالحققبة محاوً  فيوترك الرجل م هًوال من أمره وهو يعبث   

تشغل مساااة مان  التياألشقاي األخرر و يتحو التيسقايته وةصحبته الحققبة  فيكاء ال يزال    

إيراا اققباة  .ةراا أو يمنحراا ألااد ياساتراعته أء يلقا فايه المساااة لاقس  س  هاال اكرة ولكن لأل

  هصرا ةراقن التيفكق  سقتخلص من األيواح  ،التخلص منرا فياألسلحة وال خقرة وإء أفلح 

سرياء ه ا النرر ةات اه مصابه  فيأماه يرر السقن جلس يفكر  يةصحبة الحققبة على مقعد خشب   

تخا وا مان ها ا اةاييس الا ين  يب جوفه األسماك والكثقر من مكت فييحمل  ،من  قروء من الزماء

ا األكثار أمايًاا يتحااي ولكنرااال فيالنرر وسقلة للتخلص من اقاتر  لقس فقا أليرا الرريقة األسرل 

الرارر ها   يأااد أل يوء أء ياديخار نآللحفظ سر هلالي ال ين يفيلوء الا هار صاور العاال  ا

تنشاار  !هعالمنااا هاا ا أه رااانيوه فااياالااوا  تااراه  مااا ،ويظلااوء يبحثااوء عاانر  ويتسااايلوء ،ذهبااوا

 ،هال واألصادقاي فحسابصويه  تحت عنواء خار  ولا  يعاد يثقار اختفااؤه  التسااؤالت لاقس لأل

يةما أصار ه ه الفتاة مكاروه ويةماا تارك ها ا الشاار  ،ال ريدة فيولكن لكل من يترل  للصوية 

وهال تارى ها ه المارأة نةارت خراة للرارور  ،المزا  يالمنزل وهرر من أه متسلرة وأر عصب

  هم  عشققرا

تقن أااد فصاوله ااانث فيذكر الكاتب  ،قرأ كتار عن األيراي والحوانث والكوايث المرتبرة ةرا  

مااؤه  ييرار النقال ي ار ،والنرراء جمعرما قديه ةرماا ،يررين على قدي كبقر من التشاةه فيوقعتا 

  .وطن يسكنه ولقس منه في يي ر ال يوطن جاي منه ول  يسكن فقه ويرر السقن  في

والحكا   يااتالل البريراايكايت مصار وقتراا واقعاة تحات اال 0890وق  الحانث يرر النقل عاه   

وكاااء علااقر   ،ر  طااالر جامعااة القاااهرة لقتظاااهروا أماااه مقاار الحاااك  ةقصاار عاةاادينخاا ،يالملكاا

خرجاوا للمرالباة ةالحرياة وينادنوء  ،طلباة جاامعقوء وشابار ثويياوء ،المروي على جسر عباس

وللتخلص من تلك  ،الت اهقنافخرجت علقر  قوات األمن وااصرتر  فور ال سر من  ،اتاللةاال

األمان  محافظ ال قزة وقتراا أًمارا لقاوات" فقتز ةاتريك"ة ةالحرية أصدي تصر  مناني التياألفواه 



 

هااوة  فايوف ا ة يسااقا هالالي الرلبااة  ،كاااء تصامقمه يساامح ةقسامه لنصاافقن الا يأء تفاتح ال ساار 

  .سحققة لنرر عمقا

مات منر  من مات وعاش متدثًرا ة ل  الظل  والرغقاء من  ،هك ا ةمنترى القسوة ت  التخلص منر   

  .على ققد الحقاة يةق

ينادنوء ةماا ترتكباه فريساا  ال ين يعقشاوء هنااك ، ةاييس فقد خر  الم ات من ال زائريقن فيأما 

وأثناي ماروي المظااهرة مان فاور  يال زائر الواقعة وقترا تحت االاتالل الفريس فيمن ايتراكات 

جساانه  وألقاوا خترر أاجسر مقراةاو خرجات علاقر  قاوات األمان الفريساقة لتقاتلر  ةالرصااص فا

مشرد هو القرر ةعقنه ولكن هل كايوا على ه ا القدي من التفاؤل لقعلناوا  فيعما النرر  فية ثثر  

  !همن فور أيض المحتل يفسه يالعصقاء ويقفوا للمرالبة ةالحرية والتنديد ةاالستعماي الفريس

 فاي يحملراا الرلباة أمااًل كااء  التايةعد اانث يرر النقل طفت على سرح المقاه الدفاتر واألويار   

يرر السقن فقد طفت أا ية الموتى وررت صفحة الماي لتقوه قوات األمن  فيمستقبل مشرر ةقنما 

تحاد ساافر ممان قتال  فايوجه مان تخلاص مانر  وك يراا  فيكايت مقلوةة  ،صرقانهاةمد الشباك ال

رالاب ةالحرياة والعادل ت التايتكماق  األفاواه  :الغرض منرماا واااد ،إيرما ذات الحانثتقن .صاابرا

وةقاايوء  ،ال اقاور لاه ياعتقاانه نائًماا أء العرةا فاي الا ي يوالماتر  فقرماا هاو األجنبا ،والمساواة

  .الغار يحا له أء يستبقح أيضه وعرضه

شااهده الاتقا الحققباة مان ةاقن سااققه واقتارر يف  ة نوء أء ينظر اوله لقرى إء كاء هناك أاد   

 ،يطريقاه واةتسا  عنادما سام  وقا  ايترامراا القاو فايةثباات مياى و ،من سوي النرر وألقى ةراا

  .كايت تثقل كاهله ويواه التيشقاي األةالنرر أخقًرا شعر ةخفة ال مثقل لرا ةعدما تخلص من 

الشواي  ةال م وى وةال ثقاار ونوء هوياات شخصاقة متعادنة أو ةراقاات ةنكقاة  فيهو يسقر  ها  

 هايأيااه قلقلاة  .ة يفسه ال أكثر وتداعبه صوي المستقبل ال ديديسقر ةصحب ،تثقل محفظته ال لدية 

تا كر كااله ها ا  ،يعتريه ال يه ا الشعوي الغريب  فيولكن ما السر  .تفصله ما ةقن قبل وةعد التي

أء تعاقم هائًماا  فايعندما أخبره ة ء هنااك ساعانة  هاصرحبه لمنزل ال يالحقاة  فيالرجل الزاهد 

 فيسعانة  ،ايتظايك فينوء أء تنتظر أاًدا أو أء يكوء أاد  ،يتباطاتعلى وجرك نوء ققون أو ا

  .أء تستسل  تماًما لقديك وتترك له مقون الحقاة

خر نوء أء ينتظر شاق ًا ونوء أء خر ومن شاي  آلكاء يسقر على طول األيصفة من طريا آل  

 ،اي أخرى ومدء أخرىيخل  ويايه شق ًا ةوسعه أء يقر  يرر السقن وأء ييل طريقه ةات اه أاق

  .ذلك تكمن سعانته ييعقشرا وف التياللحظة  هيكل همه وقترا 

نفاتره  يةما قبال شاررين مان الموعاد المحادن هال  فيتع ب من هلالي ال ين يدويوء المواعقد   

وهلالي الا ين يشاتروء شارانات ةنكقاة يكاوء  ،اتى يصقر ياكًدا ،اقًا ال يديكوء أء الزمن يتمدن

أو ققمترا إال ةعد عشرات السانقن ووقتراا يحاا لرا  الحصاول  الحصول على أيةااراشرطرا عده 

لفر  من ال ائز جًدا أء لحظة ما ةعد رلا البار خ فيعلى مياعفات المبلغ فرل ي رلوء مثاًل أيه 

  !هايتظاي الغد فيما ققمة أء تحقا عمرك  !لر  من أربقاي يا !هعدان األموات فييصبحوا 



 

لبقات  يات ااه عكسا فايف ناي مقون السقاية  ،تمتلكرا اقتنصرا وقري اقتناص اللحظة التيفاللحظة  

 .عائشة
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عناد  .أااد المرااع  فايفساقمر علقراا ويا هباء للعشااي  ،ادثرا هاتفقًا وطلب منرا أء ت راز يفسارا

 ،لقانمة من المرأة األمامقة للسقاية كايت تخراو ةادال يلمحرا وه ،ياصقة الرريا وق  ينتظرها

مان الصاوف ااول يقبتراا  اًل اقا على سترة امراي جلدية وتل  شايال من ال قنز الاترتدى سروً 

هلات معراا يائحاة عرار مثقارة وعناد مصاافحته لراا شاعر  .ةقنما ترلا لشعرها العناء مان اولراا

  .ةقدها كقرعة من الثلج

   .كفك تكان أء تت مد !هللأيا  -  

    .القفااات ييسقت أء أيتد -  

  :يقول يهناك مثل مصر :نفي يده لقمنحرا ةعًيا منه واةتس  وهو يقول فيين يدها الباينة ا

  ."القلب لناف ،ةاين القد" 

  :أااات خصلة شعرها عن وجررا واةتسمت قائلة 

     .اقلبه يشتعل اب ً  :يمكنك أء تقول ،القلب فقا للقس ناف -  

واضااًعا عاادة قاابالت سااريعة خاطفااة الواااادة تلااو تقبقلرااا فاااقترر منرااا  فاايبااة رف اا ة تولاادت ةااه ي

  :األخرى وس لرا

   هيين تحبقن أء ت هبأ إلى -  

الساقاية واكتفقناا  فايةقى معك اتى إذا ةققنا هناا أأء  هي يمتعت .خر،معك ال فرر ةقن مكاء و -  

 .   ةتناول السندوتشات

لاه إء أخبرهاا اقققتاه ثا  هاز يلكاد لاه أيراا تعشاقه ة ناوء وملكاد ساتغفر  ال يكالمرا  فيسرح   

  .يأسه ةقوة وك يه يريد أء يخر  منرا ه ه الفكرة

 يةرا ا العمال م ادًنا كماا أيا يةعاده ققاام اتخا ت قارايً ا .ال ال لن أخبرها وما ال ادوى مان ذلاك"  

ولكان مان اقراا أء تعارف ماضاقك "يأساه  في ،خرث  يعلو صوت " ةه ييرةرن شييس قر  كل 

  .تفكقر عمقا فيأيه نخل  هيالاظت .. ."اذا تريدأء تحدن م هيوعلقرا 

   .إيان -  

   .يع  -  

   هين ذهبتأ -  

   .مستقبلنا فيأةًدا كنت أفكر  -  



 

  هسرتك ةش ء افافناأهل تحدثت م   ينعنا يفكر مًعا ولكن أخبري -  

   !!يسرتأ -  

  :ينن متسائاًل

  .أمك وأةوك إخوتك وهك ا. .يع  أسرتك -  

  :أكثر خفوتًا ةنبرة

   !عائلة يلقست ل -  

أء أقتن  أياه لاقس لاك معاايف أو أصادقاي إيماا عائلاة ها ا  ييمكنن !هأيوجد أاد لقست له عائلة -  

  !هأمر صعب تصديقه

    .اانث من  امن ةعقد فيولكن جمقعر  قتلوا  يملكد كاء ل -  

 فايفاى ةرا ا القادي نوء الخاوض ولكناه كالعاانة اكت يفوج ت ةكالمه وايتظرت أء يواصل الحكا  

  عانية ملكد كايات ساتعرف عان اقاتاه كال ابط ييجل ذ ،،خرتفاصقل لو كايت مرتبرة ةرجل 

  !يخفى شييا وهل ه ا رهو وعن طريا المصانفة يخبرها أء أسرته قتلت جمقع ولكن ها شيي

اقاته إء لا  يكان  في وما ققمترا إذء هللفيفية معرا عن ه ه الم ساة أل  يشعر يوًما ة يه ةحاجة  

ت كادت أء  ،الحزء واأللا  والتسااؤل ،مزيج من مشاعر خقمت علقرما! هيشايكرا أفرااه وأازايه

  .باعه الغريبةطه ا الحانث وياي 

  ..تهايشرقر ص  سق يأماه مرع  صقن  

  هأه ال يإذا كنت أاب الرعاه الصقن يولكنك ل  تس لن -

  :مااارا قائاًل

  :خر المر  أء يكوء مًعا اةتسمت قائلة،أيه ال فرر ةقن مكاء و يخبرتقنمن وقت قصقر أ -  

  !خر،قل ةقن طعاه وأل   يخر ولكن،يع  قلت ال فرر ةقن مكاء و -  

ااال إء كنات ال تشاترقنه  يوعلاى أ يكنت أعتقد أيه لقس هناك من أاد ال يحب الرعااه الصاقن - 

  .،خرفلن هب لمكاء 

    .ل لك هقا ةنا يالناع -  

ضاافة لرائحاة المكاء ةالداخل كاء يبعث على الدفي، تنبعث من أيجائاه الموساققى الصاقنقة ةاو  

  .يصعب مقاومترا شرقة

  :س لته 



 

   هيالرعاه الصقن ياعتقانك أء كل الناس تشتر فيولماذا  -  

ف ا ة  ،الحلاوهاو مازيج ماا ةاقن الحاانر و .يعقشارا التيلو تنتبرقن لم اقه فست دينه يشبه الحقاة  -  

يلسعك الحانر ث  تستمتعقن ةرع  مت خر للا ة الحلاو فقزيال ماا علاا ةلساايك مناه وم ادًنا يراجماك 

   .مثلما الحقاة تتنو  ةقن الحانر والحلو .الحانر مرة أخرى وهك ا

  .  يًياأفلسفة  -  

   :واصل كالمه  

وخًرا فل  تكن من البالن الرائدة  -   إيرالقاا  –فناوء المراب  كفريساا  يفاالصقن اكتشفت مربخرا مر

لاا لك صاانعت طعامرااا علااى مراال وعلااى انكااة وفلساافة خاصااة فقمااا ياادوي اولرااا ماان  ،إي لتاارا –

قيامة  فايأاوال العال  ومن أهواله أيًيا فقدمت لاك طبقًاا مشااةرًا للحقااة ةاه الحلاو والحاانر مًعاا 

  .واادة

 فاايتقولاه وأاقايًاا أخارى ال أتعاب يفساى  كال ماا فايالرعااه ال أفكار  يالحقققاة عناد تنااول فاي -   

    .ال أكثر ييداي ال و  ناخل يأء ألب يكل ما يرمن .معرفة مكويات الربا

  :اير النانل فرلب لرما  

    .يد ساوي،وطبققن من اللح  ةصوص السويت  ،لفائ  من سبريج يولز المحشوة -  

  . ترا ستفر  ما يعنقهث  أخبرها أء علقرا أء تتناول الرعاه ةردوي وةباي ووق

  :تخبره ياةتسمت وه  

تتحدث عناه لا   ال يفر ا الحلو  ،يلما له من م ار اانر نائًما يشبه اقات يأفيل الرعاه الرند -  

   .أعرفه من قبل

 فايتساكنقن  ،ف يات امارأة جمقلاة وياجحاة ةعملاك شاييكنت أعتقاد أء اقاتاك ال ينقصارا  !اقًا -  

 . العال  وتملكقن الحرية الكافقةأجمل مدء  فيمنزل أيقا 

لقاد  .س  عانة ماا يحكا  النااس علاى المظااهر وال يرمرا  أء يعرفاوا أكثار مماا تاراه العاقنلأل -   

من  امن لفريسا جايت محكومة ةعانات وتقالقد ةالقاة لاقس لراا وجاون هناا وةاالرر   يسرتأجايت 

ايتااداي مالةااس كاشاافة ومناا   خااتالط ةالناااس وعاادهكعااده اال .ماان ذلااك فقااد للاات اريصااة علقرااا

كلما شعر ةمدى الحرية من اولاه كااء يحااول أء يحبسانا  يأة .أوقات مت خرة فيالرجو  للمنزل 

 هكقاا  لااك أء تعااقم وسااا م تماا  متحااري وال تمااايس اريتااك .اجاجااة محكمااة الغلااا فاايأكثاار 

لاك أء تفعال ققاًدا ال يحاا معوال  من الحرية وت د يفسك  فيتراه  من اولك يصولوء وي ولوء 

مااا تشاااجرت معااه وطلباات منااه العااونة لوطنااه لقعااقم هناااك ةعاناتااه وتقالقااده  اكثقاارً  !هاا ا أو ذاك

  ."هلى هنا إذءإجاي ةك  ال يما " :يش  علقرا وأس له التيالمتزمتة 



 

يشاعر  التاييشفت من كور الماي عدة يشفات وتاةعات ااديثرا ويةماا كايات ها ه المارة األولاى   

 . ألسىة يرا يعتريرا ا

الثاايوى ةتفاور وكااء علاى أء أتارك مديناة لقاوء وأايار لبااييس أللتحاا  ياتى أيرقت تعلقما -

 وافااا علااى يوعنااان يولكاان أماااه إصااراي يفكاارة العااقم ةمفاارن يةااأالباادي يفااض  فاايةال امعااة 

أء ألتقاى  يمنزل تسكنه طالباات مغترةاات وهنااك كااء علا فيال امعة ررفة  يوفرت ل ،ميض

ل  يمنعرن تحريهن أء يصرحبن أصادقايهن الا كوي للبقات  .  األشكال واأللواءفتقات من مختل

 يوةالرر  من كال ماا كااء يادوي ااول ،شكالراأعر  وتدخقن المخديات ةمختل  موإقامة العالقات 

  .كنت ثاةته على ما ترةقت علقه

فشالت  فاي ةعاد أء   صااات. وضعت النانلة الصقنقة األطبار واةتسمت فيااقت عقناهاا أكثار    

  .الخشبقة يةالعصتناول الرعاه 

   .سترق  استعمال تلك األناةألن  يولكن -  

     .ييظرااألمر ةسقا  -  

تشاقر ةقادها ةماا  يوهنا ضحكت ةمالي فمراا وها ،كاء يحاول أء يشرح لرا كق  يمكنرا استعمالرا

   .يالنف ييعن

   .سترق أال  ،ال تحاول -  

   .يفسك يال تزع  ،السكقنإذء تناولقه ةالشوكة و -  

  .أشاي للنانلة وطلبرما منرا

  .اديثك يهقا أكمل. .ث  -  

ةقنما يقظت مالمحه ايتباهًاا لماا  ،يانا لمواصلة الحكا عمققًا وعدلت من جلسترا استعدأخ ت يفسً   

الابعض يخار  لقادخن أو  ،يسترااة أثناي العرض السقنمائاألمر كاء أشبه ةتلك اال .سوف يسمعه

ثاا  علااى ال مقاا  العااونة م اادًنا  ،خاار ياا هب لشااراي الاا ية والحلااوىال هاتفقًااا واآلاتصااا يق اارل

  .مرت ل  تمر التيالستكمال الفقل  وك ء تلك الدقائا 

 جوإذا ةاالقق  والمباان يلا  تكان هنااك عاقن سااهرة لمراقبتا .وقترا كنت أملك من الحرية ما أشاي -

وقتراا أيقنات أء الحرياة لقسات أء تكاوء  .يكل ما يحقا ةا من يةمثاةة الحماية ل يأاملرا مع التي

 يألثبات لنفسا كايات ةمثاةاة تحاد ً  يتلاك الفتارة ةحقاات !هيمكنك أء تفعله ةحريتك ال يا ولكن ما اًر  

فتااة ةري اة ال تمتلاك ساوى قاوت يومراا ومناه راا  ،يقوية وقانية علاى مواجراة العاال  وااد يأين

يراية القوه أتكق  م  أمزجة فتقات على قدي كبقر من  يمل وفأء أنيس وأع يفكاء عل ،الدياسقة

ال تحتااا  يااوه عماال كاااًمال أو  التاايو ،تلااك المراان المناساابة للرلبااة فاايشااتغلت ا ،ال نااوء والترااوي

أااد  فايتنقلات مان العمال كنانلاة  .لى ذلكإتققده  وتحكمر  ةمواعقد أو تترلب شرانات خبرة وما 

 اأكلقار شاكوال ونائًما –كرواساء "   يةائن المصاابة لكور الشاطلبات الز يألب يصالويات الشا



 

خاصاة أء صاالة الشااى نائًماا مكتظاة  ،كااء الشاغل مرهقًاا" يساة،كايت عباية المزياد مان الساكر 

ولائ  خالقاة كتاب ماا ةاقن  صفحة فيعلى إعالء صغقر  يةعدها ةعدة أشرر وق  يظر ،ةالزةائن

كنت أسم  عن مرافقاة لمسان أو  ،يعالء سخريتثاي اوأ البدي في" مرلور مرافقة لكلب"قوسقن 

وةااداف  فيااول ال أكثاار اتصاالت علااى الاارق  ةرفقااة  ،كاااء األماار مثقًاارا اقًااا! ع ااوا ولكاان لكلااب

 .كايت سقدة ع وًاا مان طبقاة ايساتقراطقة ولكنراا ياقماة .عالء وذهبت ألقاةل صاابة الكلباو

ه والا هار لراا ثاالث مارات خاالل القا يِّ كااء علا ،ةالعمال كمرةقاة لكلبراا يوألحقتن يتفرمت أموي

كااء  .يالصباح ومرة عناد العصار وأخارى مساا فيألصرحب كلبرا للتريض وقياي ااجته مرة 

وألرار كا  أياا  يتنخلا  منا يالكلب من يو  البوكسر اليخ  عندما اساحبه مان طوقاه تكاان ذياعا

أاببتاه وأاببات ها ه الساقدة  يلكناو ،ويايه ولسات أياا ييساحبن الا يضعقفة ويبدو كما لو أيه هو 

وأاببتراا أليراا  ،ييظرتاه ةمادى اباه وااجتاه لا فيشعر أكنت  يأاببته ألي ،يياأ يوأاببت عمل

كاااء ياادي علااى  هألياا يافقاادترا أو اةنترااا وأابباات عملاا يةلراا  وون كمااا لااو أياا يكاياات تعاااملن

أةاقض وتكتاب  ظاروفم فايكايت تحرص السقدة على وضعرا  .كل أسبو  ،خريويوهات كثقرة 

كاياات  التاايجااااات الصااقفقة والعرااالت الساابوعقة وا فااياتااى " ماا  الشااكر"علقااه ةخااا يشااقا 

كايات أياًماا جمقلاة اقًاا عنادما يادير الساائا  .معراا يتقيقرا ما ةاقن ةااييس وياقس كايات تصاحبن

ثا   ،يمعرا وتبكا يتغن هيإنيث ةقاف القديمة والحزينة وكايت  يالرانيو طوال الرريا على أراي

قياقت معراا عاامقن  ،البققة الباققة من اقاتراا ما  اةنتراا هنااك يف  ة قريت السفر ألمريكا لتقي

هكا ا ها  نائماا يختفاوء مان  ،ةراا وةالكلاب يولكان لتعلقا يلقس لكرمرا مع ،اقًا ياقلرا يوأوجعن

 . اقاتك

الزوجاة  ،ظرارةعدها التحقت ةالعمل كمرةقة لرفل عند اوجقن، أيعاى لرماا طفلرماا فتارة ةعاد ال  

فقاا كايات  ،يأو تنظار لا يعن اسم يل  تحاول اتى أء تس لن .كايت مدللة لديجة تثقر األعصار

والزو  متعال ولديه تقلبات وأهواي طفل مدلل يح ز ملعب الكرة طاوال القاوه  ،األوامر يتوجه ل

ينة وال يحاب أء ةالمد يأشرر يان لقل فيأليه ال يحب أء يلعب أاد فقه وطاولة ةاسمه تح ز يومقًا 

كاء من صفوة الم تما  ثريًاا وينحادي  ،خروء اتى لو ل  يكن سق هب للسرر هناك،يشغلرا اةائن 

ل لك كاء يعتقد أيه فور القوايقن وفور كل االاتماالت وطفلرما لا  يكان يختلا   ،من أسرة عريقة

ى أيرقاات أء أتحماال تقلبااات ماازاجر  وأوامااره  اتاا يال ااامعى األخقاار وعلااي كاااء عااام ،عنرمااا

المغرةقاة ةتفور واصلت علاى ولقفاة معلماة فاي مديساة ومترجماة فاي السافاية سنوات الدياسة 

 يعائاد ماان يالقاوه أصابح لاد .وخالل سنوات قلقلة استرعت أء أاقا ما تمنقته ،ةدواه رقر كامل

 ،خارينولقس على ذور اآل يومنزل جمقل ألول مرة يلسس على ذوق يجمق  ااتقاجات يكبقر يلب

 يواأله  من ذلاك لا  أعاد ألبا ،الخاص يرت لوء جديايه ونيكويه وأررقة فراشه وفقًا لمزاجاخت

   .طلبات أاد

  :س لرا تكاء ينصت لرا ةيمعاء وعندما ايتر  

   هسرتكأو -

التمساك  فايوتزمتاه  يساتقاي شاديد ت ااه أةااشعر ةأورانيت لباييس كنت  يعندما املت اققبت -

لكان ما  الوقات ت كادت  ،يالعتمان علاى يفسااانات وتقالقد وقريت لى ماضقه من عإةكل ما يمت 

 .علقاه القاوه هييش  وترةى علقرا لما أصبحت ةما  التيأيه لوال ارصه على ترةقتنا على العانات 



 

 الاا ي يفوااادها كاياات اويقاا ،يلاا لك ةعااد فتاارة ذهباات إلقااه وقبلتااه وشااكرته علااى اساان ترةقتااه لاا

    .ئج األموا لشا األماء من وسا ةحر ها يأوصلن

ه ه المرمة رقر ميموية  .عتار مرمته القانمة وخرويتراأأوصله هناك عند  ال يال يعرف ما   

أياه كااء  ييكفا ،العاال  يإياه مان أشارر قناصا ،ن كال مارةعافخصمه ه ه المرة مختلا   ،العواقب

شعر ةحزء  .ةقتله فسقكوء هو القتقل ال محال فيفيء أخفا  ،يرلا علقه األسروية من هول أفعاله

إيراا  .ياقاتراا ةماا يكفا فايعمقا من أجلرا ومن أجل ما قاد يساببه رقاةاه لراا وخاصاة أيراا عايات 

ملكاد  ،فماا ةالاه إذا لا  يسانح لاه قاديه ةفرصاة للرجاو  ،ت لمت من سفر السقدة الع وا ةال يجعاة

هاا اتاى ااتااي هال يخبر ،"ا يختفاوء مان اقاتاكمً هك ا ه  نائ" ةستظل ترنن ةحزء واسرة عباي

  هاالة عده عونته أيه ل  يتخل عنرا فيتعل  

ايتاةتااه خلفاات علااى مالمحااه شااعًويا ةالحااب تاااية والخااوف تاااية  التاايهاا ه األفكاااي والرااواجس   

 : كل ذلك فس لته هيوالاظت  ،ه ةرريقة عصبقةنصح فيكاء يخرةم ةالعصا الخشبقة  .أخرى

   هما ةك -  

إذا لا   .رمة عمل على قدي كبقر من األهمقة والخروية أيًيام فيعائشة اسمعى جقًدا س سافر  -  

   .ل  أتخل عنك أةًدا يوأي يأء مكروهًا ما قد ادث ل يالحظ وأيج  مرة أخرى فت كد ييحالفن

  :تبتس  ةسخرية واستنكاي قائلة يهزت يأسرا وه

   !ملكد أيك تمزح -  

  .أيا ال أمزح. .عائشة ال يا -  

  :قائلة هنا تخلت عن هدوئرا 

أء تتخلى عن رموضك  –ولو لمرة  –يمكنك  هل .أيا اتى ال أعرف ماذا تعمل !مرمة تلك يوأ -

  هيوتخبري

لا  يكاد  .شعله ةاالرر  مان تعلقماات المرعا  ةعاده التادخقنأل لك  ،ااجة ملحة لتبغه فيشعر ة يه   

رف راا فاوًيا أو من سق ايته عده أيفاس اتاى ايار مادير المرعا  مسارًعا وطلاب مناه أء ي ثينف

  .ي هب لقدخنرا ةالخاي 

ااقن  فايل  يكترث إيان لنبرته الحانة وأطف ها ةال مبااالة ةعاد أء يفاث منراا عادة مارات متالاقاة   

ساتقاي لرارت علاى مالماح معال  اال ،للرجل معللة ة يه ل  يالاظ أيه ممنو  التدخقن هياعت يت 

  .قتنا  ةح تراالرجل فغاني نوء اال

سان هب ةعقاًدا  .يو  ياني الوجون ويصعب صقده .لرالة صقد يو  معقن من األسماكس خر   -  

  .ه ا النو  من األسماك  مكاء خرر اقث يوجد فيررر البحر األسون 

  همايسة كروايةتولكن هل الصقد مرنتك أه  -  



 

    ....ثناء مًعااال -  

تبا  للمصااي  وتصان   التيأليشوجة وسماك التوية اأفكرت أيه يصران تلك األيوا  الغالقة من    

 . ويةما ه ا سبب ثروايه المتاجر فيمنرا معلبات تسور 

  هسبقل صقد سمكة فيولماذا تعرض يفسك للخرر  -  

 يةت على يديرا لقرم نرا 

 . أعدك ة لك ،س ااول أء أعون سالًما ،يا عائشة يال تقلق -  

كا   هطرياا العاونة لا  تتارك ياد فاي .كلماتاه االة من ال هول من فيطلب الحسار ةقنما للت    

فادفنت  ،ونعراا ةحيان عمقاا شاعرت وقتراا اقًاا أياه يةماا يكاوء الاونا  األخقار ،الصاغقرةيدها 

  :تس له ييفسرا ناخله ألطول ما يمكن من الوقت وسحبت يفسرا وه

   همتى موعد يالتك -  

    .خرس هاتفك ةقن الحقن واآل .قترةتا -  

 فييترنن صداها  –تونعه ةنبرة ازينة ومخنوقة  يقالترا وه التي –ترس لنفسك ااوللت كلمة   

 .  مسامعه

 فاييزل فقه ةعاد تركاه للشاقة وطاوى ةعًياا مان األمتعاة  ال يالفندر  فيقامة أيرى إجرايات او  

اققبة هايد ةاا  صاغقرة وتخلاى عان أياقتاه ها ه المارة وساافر مرتاديًا ةنرلويًاا مان ال قناز واا اي 

  .ضقًاييا

اكتشافرا  التايالسفر لتلك القااية  فييسافر فقرا ألمريكا ول  يفكر مسبقًا  التيألولى اكايت المرة    

سبايقا عارض علاى ملكتاه وملكاه كناوا القااية كولومبس لنًا منه أيه اكتش  الرند وعند عونته و

ة فتقات وفتقاء مان ااتشدت ةالرقوي والحقوايات الغريب التيكاء من ضمن السالل  ،اكتشفرا التي

ر سكاء القاية األصلققن ةمالةس رريبة ولوء ةشرتر  الداكناة ولغاة كايات ةمثاةاة لغاز مالرنون الح

  .عثر علقه كريستوفر كولومبس ال يالبلد لقشاهدوا المخلور الع قب  يلاخر  جمق  أه .لر 

س الناس لال نوًماا يعتقاد أء وعك يراه فقرا ال مق  ال يله كلمة أمريكا يوًما ذلك البريا  ل  تعنر   

أمريكااا ةلااد ةااال تاااييح وقاااية ةااال أصااول يسااكنرا مواطنااوء مختلرااو األجناااس متعاادنو الرويااات 

ةلااد تاالمن ةحقااور المواطنااة والحريااات  ،ةلااد قاماات علااى صاارا  الحيااايات واأللااواء واألشااكال

وتراا فقماا تملكاه ةلاد ق .اقن تسفك نماي وتكم  أفواه وتكبت اريات نول أخارى في ،والديمقراطقة

  .من أسلحة أكثر فتًكا

لحظاات  فايصانعوه  ال يكل ه ا الخرار  ،للعرار يلقد يأى ةنفسه عند اجتقاح ال قم األمريك  

 ،شاواي  ةغادان فايايتشارت  التايالادةاةات  .ة قاد قامات هنااكماقلقلة من نخولر  الابالن وكا ء الققا

تعااملر  ما   فاي يلاالعن رقاة والتعا ،الغلقظاةال نون األمريكااء ةازير  المققات ومالمحرا  القاساقة 

مواطنًاا عانيًاا أو م رًماا عتقاًدا والادماي ويائحاة ال ثاث  .ايًادةري ًاا أو ما ،ا أو مظلوًماماللال مق  



 

وقااط  كال  يوةقن كل ما هاو أمريكا هأصبح هناك ااجز ةقن.. .كل مكاء فيخلفوها ويايه   التي

  .تقدمرا لنا التيالحياية 

 فيالرائرة فوض  سماعات األذء  فيالة طويلة ول  يكن أةًدا من هلالي ال ين ينعسوء كايت الر  

سافرياته  فايلا  يفايقاه  الا ييأسه لقستم  لسقمفويقة الفصول األيةعة وكالعانة امتدت يده للكتار 

 ...من  عثويه علقه لقنرل من عسل أاداثه ويةما من مرها



 

 الفصل الثالث عشر

ةقاوت خرةاة وشاواي  مقفارة خاوياة مان سااكنقرا الا ين تركوهاا . ينابقااذهبت أت ول فاي ااي ال

توقفت أماه أاده  كايت رصوء الزيتوء مثمرة في اديقته ولكن لاقس هنااك ياد لتنالراا؛ . ويالوا

 :فالقد التي كايت قد وضعت ة يترا ل  تعد هناك اآلء لت ني ثماي ما ايعته، فتسايلت ةحسرة

 سكايكه من صاابك يا ناي وأين ذهب -

ول  ي بني ساوى ةكااي ال اداي وشاحقبرا، فتركات المنازل وعرجات علاى نايياا فاي ها ه المارة لا  

أشعر ةحزء كبقر عند يؤيترا، فقد ج ت يسبقني فراي وفاي يقتاي أء أخبار األيواح السااكنة فقراا 

فقعاة ي االقفل الحديدي للبار أكله الزمن وصدج، ماا إء مادنت فقاه عًصا. قد ث يت لر  اأيني أخقرً 

مناا  متااى وهااي مغلقااة علااى . أاااات البواةااة الحديديااة فاازأيت كماان ترلااا ارايياادها. اتااى فااتح

 ى ألصحار البقتهازيراه من  متى وهي تنتظر وق  خر

الحديقة كايت خرةة، مكسوة ةا ويار الشا ر القاةساة وةعاض مان العشاب الناةات يماا ةاقن فواصال 

ولاات لمرتاا  للقاااذويات حالفسقفساااي ت. تراال ماان ةااقن الخاارار االاات القاساامقنة الصااخوي ومااا

ارااه، ولكان منا  نخلتاه  ايااقيى الحريا علاى كال شايي، وأصابح المنازل ةق. وفيالت الرقوي

 .وك ء الحقاة ةتفاصقلرا قد عانت إلقه

يمكننا أء ينثار ةخقالناا الحقااة فاي أيحااي المكااء، هاا هاي قرا  السا ان الع ماي تفارش فاي أيحائاه 

رة المبرنة ةخقوط من القرقفاة المشاغولة تاوا  فاي أيجااي الصاالة، ومان والمقاعد األيدلسقة الوثق

أختي ةقوامرا الممشور تق  لتعد المائدة، ةقنما . المرب  تنبعث يوائح الرعاه والحلوى الرميايقة

يتسالل مان السارنار صاوت تراتقال . را في وضا  الزيات وشاعال السارا  أمي تنرر الخانمة لتلك  

 ،من الرجال يرتدوء البقاض، ي لسوء في القة يتوسرر  أةاي األجد جمعً وتواشقح نينقة، يظرت 

كعانتااه، ةااقن أصاااةعه مساابحته الخشاابقة التااي لاا   امبتساامً  اوإيمايًاا اةوجرااه األةااقض الاا ي يشاا  يااويً 

 .، وأخواي ي لساء ةمحاذاة ةعيرما ينشداءاتغانيه يومً 

 .اآلء ةيمكايك  أء ترقدوا ةساله لقد ث يت لك  -

أخ تني ةعدها قدماي لنرار . أيا أرلا ويائي البار وتصفر في وناعي يياح خريفقة ةاينةيرقترا و

 :شنقل وجلست في مقاةلته أتحدث معه

ةعاد ،خار تنسال منراا عروةتراا، خلعات ينايهاا  ايوًما. ما ال ي ادثه ل  تعد تلاك المديناة مادينتنا -

 .وايتدت يناي ،خر ال يلقا ةرا أةًدا

من رش  اكامرا ال دن وللمر ه أه أيرا تتور لخل  ينائرا القدي  واساتبدال  الماذا فعلت ذلكه أخوفً 

أيات هناا منا  ،الف السانقن، تاركض فاي . أه هو ايتقاه ممن ل  يصنراه جاوةني يا يرار! ال ديد ةهه

تعلا  مان ذهاب ومان . ات اه مصبك، وملكد تعرفرا أكثر مني، ف يت شاهد علاى كال ماا اادث هناا

 .أء ي اوةني ىولكن النرر أة. ن المفترى علقهجاي، ومن الظال  وم



 

أااوالر  التعساة، وكقا  تبادل  يعلاستقبلتني اوجته ةفراة رامرة ث  جلست تقص  يفي ةقت عم

 .االر  من اال آلخر ةقن عشقة وضحاها

نخلااوا كااالكالر . يائلااة للساا ن ةاادوء ترمااة تاا كر وةعاادها ةعاادة أياااه ااادثت الم ةحااة  اقتااانوا او

وء جمق  الس ناي ومنر  يجال ال اول لر  وال قوة وال نخل لر  ةالسقاسة، كل ماا المسعوية ي ةح

إير  يريدوء . هنالك أير  علقة القوه وت اي لر  واء وثقل وكالمر  له ت ثقر كبقر على أهل المدينة

ولقس ه ا فقا، ةعد قتلر  صانيوا أمالكر ، ااولت أء أخبره  . أء يقيوا على ماضقنا ومستقبلنا

 .إيه الموت وخرار الدياي مًعا. لكنر  ل  يسمعوينيواء العراية هو ملك لوالد اوجته، نكأء 

قتل او  يائلة والخرار ال ي ادث لر  أضاف لرا سنوات فور عمرهاا، وكسااها الحازء صامتًا، 

 :أعدت عائشة مائدة شرقة لر ا القوه ترااةًا ةي وأخبرتني. هي التي ل  تكن تتوق  عن الكاله

 رزت لك ا رتك الملحقة ةالحديقة أه أيك ست هب ه ه المرة أيًياهلقد ج -

 .ه ه المرة ج ت وال أيوي ال هار. ال -

. في تلك اللقلة قريت أء أتزو  ةعائشة، يكفي ما مر من امان علاى فراقناا. ه ا اقًا ما كنت أيويه

ولكان هال تقبال  طاواًل  يفوقاويي لو أيني كنات تزوجات ةراا قبال ذهااةي لل راان كااء لاي أوالن اآلء

االيتباط ةرجل ال ةقت وال عمل له وال أويار اتاى تيامن لاه ااا البقااي فاي المديناةه أعلا  أيراا 

 .يةما ه ا يمنعرا أء ترت  ةر ه األشقاي اتحبني كثقرً 

لاو تزوجتراا وارمتراا مان اقااة كريماة سات دها ما  يجال ،خاره لا  أيعاس ها ه  اوهل أكوء أيايقًا

ايتظارت اتاى الح . وذات القمقن والفراش ك ياه يااي مساتعرة مان تحتاي اللقلة، أتقلب ذات الشمال

الف ر ولمحت اوجة عمي ويائلة وهما يخرجاء ويحمالء معرما سلة من الخوص ممتل اة ةاالخبز 

والكعك فااات يائحترماا الشارقة ةالمكااء أثنااي خبقزهماا، لا  يمار الكثقار مان الوقات وخار  خالاد 

اآلء لا  يعاد ساوايا فاي المنازل يفصالني عنراا ةعاض خراوات لق هب لعملاه فاي نكااء اوساكافي و

 :وطرقات ةار، كايت جمقلة عندما فتحته لي، وهي للتو مستققظة من النوه، ةارترا ةالسلال

 هل تقبلقن الزوا  منيه. .عائشة -

اوجاة عماي كايات كريماة لا  تسا لني عان مرار أو ةقات، . اةتسامترا كايت عالمة الرضاا والقباول

ضعت يدها فور فمرا وأطلقت الزراييد، اتى وهي تزررن كايت تحااول أء تخفاض اكتفت ة ء و

من فرارا اتى ال يسمعرا أاد، فرقوس االاتفاالت يعاقاب علقراا ةاالموت، أهنااك أكثار مان ذلاك 

 .للًما

ذهبت لصديا قدي  ألةي يملك نكايًا لبق  األقمشة في سور الققصرية المشاروي ةبقا  الحريار الا ي 

مان ارياره ومان الزةاائن، لا  تكان ساوى  اة والبشرات، ولألس  أصبح الساور خاويًاي تي من ملق

عدة نكاكقن صاامدة فاي وجاه الازمن ومصاائبه وطلبات مناه أء يسااعديي فاي إي اان عمال، اةتسا  

 :قائاًل 



 

لقد أيركني العمار وأصابحت رقار قااني علاى مواصالة العمال والوقاوف طقلاة القاوه ألباي . .أتعل  -

فاي ةقا  الادكاء ولكان  اكلما استعنت ة اد اكتشفت أيه رقر أمقن وكنت أفكار جاديً طلبات الزةائن و

، الان أجاد أكثار مناك أماياة وخلقًا امًدا هلل، أسترق  اآلء االعتماان علقاك فاي إناية الادكاء، وملكاد

 .يكفي أيك اةن صديا رال، وملكد ويثت منه تقواه وإيمايه

األولى في الحصول على عمل، أما عن شراي مساكن  ًرا في ذلك القوه، فقد االت العقبةقسعدت كث

أخقاًرا . للزوجقة فقد أخبرتني اوجة عمي أيه ال ناعاي لاه، فالبقات كبقار وةيمكايناا مشاايكتر  إيااه

فاات يائحة الفرح في أيجاي المكاء ال ي سانه الحزء لسنوات طويلاة وكا ء اوجاة عماي كايات 

خبازت الفراائر والحلاوى وصانعت شاراةًا مان . قا ةهتنتظر أء يررر الفرح ةاةرا لتعد له مائدة تل

الفواكه والويون وأخ ت تواعه على ما تبقى من جقرايرا، وةقن وقت و،خر تزفر ةحسارة وتقاول 

 :الةنترا

في امن ،خر كنا ذهبنا ةك للحماه م  يساي الحي وساا قار  الادف وارايياد النساوة، ولكان اتاى 

ها ه المديناة أماروا ةيرالقراا فرا  يريادوينا أء يعاقم فاي الحمامات الشعبقة المتنفس الواقد لنسااي 

 .كمد وازء

مان طقاوس الفارح التاي وعات وييا ت علقراا  اوةالرر  من ذلك يفيت ه ه المرأة أء تفوت أي ًا

 افيرةت ةالقوايقن عرض الحائا ونعت النسوة واقاي طقوس الحمااه فاي ةقتراا، ف ايارت لوفًا

المسااك ووضااعترا فااي ساارل يحاسااي كبقاار لقكفااي جمقاا  وع ناات الحناااي ةزياات اللااوا و اوصااةويً 

ذةحت نيوكرا الرومقة ووضعترا في القدوي الكبقرة، وأشعلت المواقد وجايت يسااي الحاي . النسوة

 .ةما ل  وطار من صن  أيديرن وةعض من الردايا

وقفت عائشة عايية كريشة فاي مراب الاريح ةاقن يادي البالياة التاي أخا ت فاي فاك جادائل شاعرها 

ها هو للمارة األولاى ينحال مان عقاده . شعرها الكستنائي ال ي تخرى ينفقرا. ادة ةعد األخرىالوا

ةدأت المرأة في يز  شاعر جسامرا صااات . وااء أء يعلن عن فراه. ويرور لررها وخصرها

نماا يعلاو قةالتاى أخا ت تساكب المااي السااخن  يأسارا لقد المارأة استسلمت  اعائشة مت لمة ث  سريعً 

نلكاات لرااا أمرااا جساادها ةزياات اللااوا وعررترااا ةالمسااك والعنباار فكاياات . ايي الفاارحة راا  راصااوت

ايتدت ثور افافرا الحريري ال ي رزلات  اكالمالك كلما مرت فاات منرا الروائح الرقبة، وأخقرً 

وعقناهاا تبرقااء  اكاء وجرراا مبتسامً . خقوطه ةنفسرا وطراته ةفصوص من اللللل وخر  الن  

ساعانة لرالماا قيات وقتراا فاي ايتظايهاا منا  أء كايات طفلاة . لمقبلاة علقرااةومقض من الساعانة ا

كايت هي من ترات  ةاه، . سعة التي تعلقت ةصبي يتق  يشغل ا رة ةسقرة ملحقة ةحديقة منزلر االت

 .تنظ  له ا رته وتغسل له مالةسه وتنتظره كل لقلة لتقده له وجبة العشاي الساخنة

شة لزفافرا وذهبت للمزين اتى أقاص شاعري وأها ر مان ذقناي، تركت النسوة ةالداي ي رزء عائ

 امخفقًا االزويقًا اأخبرته أيرا لقلة افافي فاةترج وأرلا ةار نكايه علقنا وطلب أء أهابا معاه نيًجا

هبرناا عادة نيجاات ثا  مشاقنا فاي ممار . أيرا ةار يفاتح ويغلاا اوياي جداي، من يراها ال يشك أةدً 

لمقاه يوض  تحترا أهزيج كبقر لتسخقنه، ةقنما هنااك ررفتااء فقاا ضقا وطويل، قانيا لبركة من ا

 .لالستعمال وأرلقت ةققة الغرف



 

 :ل ل  أس لهؤأجار المزين عن تسا

عان جاد، ةعاد أء جااي أمار إراالر الحماماات، يفاض أةاي إرالقاه  اه ا اماه أةي الا ي ويثاه أةًا -

هنا  إلىن الزةائن ال ين يثا ةر ، ي توء م أخبريا عدنا قلقاًل . أء يقوه ةتلك الخدعة إلىواضررييا 

ةح اة أيرا  يريادوء الااا شاعويه  ويتساللوء للااداخل، لاو لا  تخبرياي أء عرسااك القاوه لماا كناات 

 .  اماه العمرمأء يكوء القوه هو افافك وال تتح علىأطلعتك على ه ا السر، يعز 

قن القشاتالققن عارض ةقاواي ااةتسمت فاي وجاه الشاار الا ي ااافظ علاى إيث أةقاه وأجادانه ضاايةً 

 .الحائا

 .القوه افاف ه ا الرجل ال ي من الواضح أيه لقس له أهل وال سند، نعويا يحتفل ةه -

صاح يخبر الرجال ال ين يشغلوء المكاء، كايوا ة عمااي متفاوتاة، هنااك مان كااء يساتح ، وهنااك 

ا سمعوا خبر افاافي ، ولكن عندمامحسويً  امن سل  يفسه لقد المدلك، ومنر  من كاء ي لس مرمومً 

 .ل  يتوايوا عن المبايكة لي وترن تي

 قااه أواًل . استسلمت لقد الرجل ال ي يقوه ة مق  أعمال الحماه من يظافته، لتكققس وتادلقك الزةاائن

قااه ةتادلقكي ألشاعر  اةفرك جسدي ةلوفاة خشانة ةقاوة ثا  طلاب مناي أء أرتسال فاي البركاة وأخقارً 

جلب الرجل الدف ال ي كاء يستعمل في وقت سااةا فاي إقاماة  .ةعدها ة يي استعدت قوتي وشباةي

الحفالت وقاه ةالدر علقه ةنظاه وارفقة، ث  رنى أاد الرجال ةصوت ش ي ةقنما اآلخروء أخا وا 

شرعت ذياعي، . في التصفقا ةييقا  منتظ ، سحبني المزين من يدي ألشايكه الرقص فقمت معه

فاي الادوياء مارات ومارات وأياا أنر األيض شدنت قاامتي ويفعات قادمي عان األيض وأخا ت 

أعلو وأهبا، أل  وأنوي وأيقص وأيقص على أيغاه الدف ورناي الرجل وإيقا  تصفققر  . ةقدمي

 .القوي، ويدوي الزمن ةي وتدوي الوجوه معي وأةكي وأةكي وأيتحب

*** 
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فاي . ألقصاى نيجاة االمرمة ل  يخرا لشيي مقايية ةمراممه الساةقة التي كاء كل شيي ةرا منظًما

ك ل  كل شيي للقدي  .ه ه المرة أ وي

ل   ارنن في البدي عندما س له السائا ألينه فرو تحديدً ت. "تاكسي"أيرى إجرايات الوصول واستقل 

 .طلب منه أء ي خ ه لفندر في وسا المدينة. يكن يعرف وجرته

ت فناااانر أخاارى أقااال تكلفاااة ولكنرااا تبعاااد ةعااادة  شاااهناااك إء . فنااانر تلاااك المنرقااة ةااااهظ الاااثمن

 .كقلومترات

 .نعنا في الفندر ةاهظ الثمن. ال ة س -

. اف ة السقاية ةدت له المنالر كما شاهدها في أفاله يعاة البقر األمريكقةوهو يراقب الرريا من ي

تخقل مراينة ما في ها ا الحقال الفساقح ماا ةاقن . مسااات شاسعة من الحقول على جايبي الرريا

م موعااات ماان الكاااوةوي ي لسااوء فااور لرااوي الخقاال ةسااتراتر  ال لديااة وأااا يتر  ذات الرقبااة 

ل  يصانف كااوةوي ةعاد، ولكان . لشرقرة ويرفعوء مسدساتر  في الروايالعالقة وييعوء قبعاتر  ا

وخاصاة تلاك اوعالياات والملصاقات التاي تازنا  ةراا الشاواي  . كل شيي ةر ه المدينة يشاي ةرا 

 .لرا اوالررقات ةمنت ات ومتاجر وعالمات ت ايية تحمل اس  الكاوةوي وتتخ ه شعايً 

نااي عتعبة، وق  ة سده تحات المااي الادافل لقانفض عناه قد وصل الفندر ةعد يالة شاقة وم اأخقرً 

لقكوء ه ا الفندر رالي الثمن فكل شيي ةه  اااول أء ي د مبريً . على الفراش االسفر ث  يقد منركً 

، وقاد اساترا  أء يكاوء اذةاةات من السعانة تحلا في أيحاي يواه أخقرً . ورقر متكل  اكاء عانيً 

قتل عائلته، وهاو الا ي لال يناتق  مناه فاي كال األيواح التاي  قار فوسقن أو أنيى من الرجل ال ي

أخ  في اهقرا، والقوه ها هو ةشحمه ولحماه واألها  منرماا كايات يوااه علاى ةعاد خراوات قلقلاة 

كمن فاته موعد امتحايه أو موعد هاه سققري مصقره  ااستسل  لغفوة سريعة استققظ منرا فزعً . منه

طلااب ماان إناية الفناادر أء تااوفر سااقاية . لااى ع اال وذهاابايتاادى مالةسااه ع. اقااث ال وقاات للنااوه

 .خاصة له فوعده المول  أيرا ستكوء جاهزة ةعد عدة ساعات

 :ث  س له المول 

 اآلء يمكنكك استخداه لقمواين الفندره -

 .اهز يأسه يافقً 

 .ال، أفيل التريض -

ااراية . ا فاي ققلولترااالمدينة منظمة وهانئة كما لو أيرا تغا. االساعة قايةت على الخامسة عصرً 

نخال أول كشاك للراات  صاانفه، . ال و مرتفعة والرطوةة عالقة فزان ذلك مان إاساساه ةاالختناار



 

لحظات قلقلة والرق  والعنواء نويا في . واتصل ةالدلقل وطلب منه يق  هات  وعنواء كريس كايل

 .اصل علقه وطلب منه أء ي خ ه للعنواء ال ي "تاكسي"استقل ةعدها . مفكرته الصغقرة

يقاا  المناازل علااى أطااراف المدينااة فااي ت ماا  سااكني خاااص محاااط ةسااقا  عااال  ولااه ةواةااة نخااول 

 .خاصة، ومن الواضح أء أثرياي المدينة يقرنوء فقه لما يتمت  ةه من خصوصقة ويفاهقة

كاء يتخفى تحت يظايات شمسقة وكاار مان ال قناز، ييا  فاي أذيقاه ساماعات مشاغل الموساققى 

، مظرره ل  يكن يواي ساوى ال ي كاء يرتديه  كاوتمالح اي وساعده في ذلك ال وينرلا ةسرعة،

 .أيه أاد المتسكعقن

يستم  لسقمفويقة الفصول األيةعة التي يحتفظ ةرا علاى جراااه المحماول للموساققاي  كاء كعانتهو

 ،0423ألا  فقفالادي تلاك الساقمفويقة عااه . لاه فاي كال مراماه ااويرالي فقفالادي، فقاد كايات ويًسا

وتحااكي تلاك المقروعاة عوامال الربقعاة المختلفاة . وتنقس  أليةعة مقاط  كل مقر  لفصال معاقن

مان عشاار الموساققى الكالساقكقة ولا   يكانلا  . مثل يسامات الراواي والريااح الشاديدة والعواصا 

 ايرويقاو فقفالادي، مصاانفة لا  ينسارا يوًماا ، ولكان مصاانفة قانتاه لالساتما  لموساققىايحبرا يوًما

ساافر للبندققاة اقاث   .ه ه ال كرى الكامن ات الحزينة هلت علقهةصوت وكلما اشتغلت الموسققي 

قاري وقتراا أء يبادل يالتاه . وكلته المنظمة ةمرمة هناك، وفي يوه تنفق ها أةلغته أء المرمة ألغقات

من يالة عمل ألخرى سقااقة يت ول في أيحاي المديناة القديماة اتاى صاانف فاي طريقاه متحا  

شيي ما ج ةاه . فقزي للفنوء التشكقلقة، كايت م موعات السقاح تحتشد في طواةقر طويلة أمامهأو

ل  تستروه اللواات الفنقة؛ ل لك لا  يكان يرقال النظار إلقراا، يمار مان أمامراا . لقق  ةنراية الراةوي

من أمااه ينتقل من لواة ألخرى كما ينتقل . مروي الكراه، ول  يحاول أء ي رد يفسه ةت مل أو ةفر 

اتاى كايات ااويااة . واجراة محال ألخارى، ويحان يتسااك  فاي الشاواي  الت ايياة نوء يقااة للشاراي

ةاللواااات  امنسااقة فااي يرايااة الرنهااة وتحاات إضاااية خافتااة وضااعت لواااة صااغقرة الح اا  ققاًساا

ألوايرا ةاهتة وتحتا  للكثقر مان التارمق ، ومان الواضاح أء إناية المعارض . المعروضة ةالمتح 

أمامراا، يةماا لحالتراا الرني اة أو  اتعني ةرا كما أيرا عكس لواات المتح  ل  تستوق  أادً ل  تكن 

في البدي ألقى يظارة . لعده شررة الفناء ال ي وق  أول اروف اسمه في ذيل اللواة ةخا يكان يقرأ

فاي وك ياه ايتباه لشايي ماا لمحاه  الق اد يفساه يلتفات إلقراا م ادنً  اسريعة علقرا وأناي لرره مغاانيً 

للدهشااة وال يمكاان التقاااط تفاصااقله ماان  اومثقاارً  ااقًاا اموضااو  اللواااة كاااء رريبًاا. الثايقاة األخقاارة

 .اللمحة األولى

كاء مشرد اللواه لقاعة موسقققة تعج ة مروي ي لس في الصفوف ويصغي ةايتباه للموسققى التي 

النوتة الموساقققة ةقنماا  المسرح يتصدي المشرد األمامي، يق  المايسترو أماه. تعزفرا األويكسترا

األويكسترا تتكوء من ااوالي عشار فتقاات ال يظرار مانرن ساوى ذياول ثقااةرن البقيااي المتدلقاة 

وأا يترن من قماش الستاء الالم  المررا ةالفصوص البراقة ومعقوفة من األماه على طراا تلك 

علااى ماان الفتقااات ن تنساادل السااتاية الحمااراي للمساارح وتخفااي ال اازي األقالحقبااة الزمنقااة فااي ااا

األلاواء . اللواة ةشكل عاه يسونها إاساس ةالحزء وتخاق  علقراا الكآةاة. وتح ب يؤية مالمحرن

نقاا النظار فاي . مظلمة وةاهتة وك ء من يسمرا قد سارر كال شاحنات الكاوء الساالبة لرا ا العمال

وتااايي  الالفتااة الموضااوعة أعلااى اللواااة ماادوء الحاارف األول ماان اساا  الفناااء وعنااواء اللواااة 

خت اللواة لعاه . يسمرا  .واختاي لرا صاابرا عنواء فتقات الرامة 0414أي 



 

مر على يس  تلك اللواة أكثر من أيةعة قروء وه ا يفسر االتراا المزيياة، فمان الواضاح أياه  اً إذ

ل  ي ر علقرا أي ت ديد أو ترمق  من  يسمرا، ولكن ما المقصون ةرس  ه ا المشارد الغريابه ومان 

فاي امان سااةاه أه اللوااة مان وااي خقاال الفنااءه  االرامةه وهل كاء لرن وجون اقًا هن فتقات

ذهبت وجايت ةه األس لة واستغرر أء م رن لواة قد أثاايت ايتباهاه لرا ا الحاد وف ارت فقاه كال 

استقبله المول  السامقن ةاةتساامة . ذهب لمكتب االستقبال الواق  في ةرو المتح . ه ه التساؤالت

أخبره إيان ة ء هناك لوااة يرياد االستفسااي عنراا، ونوء أء يسا له عان . لمصافحتهواسعة ووق  

 :أي تفاصقل يف  سماعة الرات  واتصل ةرق  وةعدما أيرى مكالمته أخبره

 .أمقنة المتح  ستكوء هنا خالل نقائا لت قب لك على كل تساؤالتك -

الرمااني ألعلاى وتيا  علاى في اقن كاء ي لس فاي ايتظااي ساقدة فاي أيذل العمار تعقاد شاعرها 

عقنقرا يظايات ةعدسات مقعرة وةرق اة كالساقكقة قديماة خاةات توقعاتاه عنادما اقترةات مناه امارأة 

ةاةتسااامة ساااارة صااافحته  اشاارقً  اجمقلااة مفعمااة ةالحقاااة والحقويااة، تمتلااك جاذةقااة إيرالقااة وقواًماا

 :وعرفته ةنفسرا

كقاا  يمكننااي . كلقااة فلوييسااا للفنااوء ال مقلااةفرايشقسااكا، أمقنااة المتحاا  وأسااتاذة تااايي  الفاان ة -

 مساعدتكه

الاظات هاي ذلاك فاةتسامت . ة أخرسته وأل مت تفكقره اتى أيه يساي ماا الا ي كااء يرياده المفاج

 :قائلة

 هي التي شدت ايتباهكه اأي لواة تحديدً  -

اي الواساعة لمعت عقناها الساون. ةدوء أء ي قبرا قان خراها لرناك وأماه لواة فتقات الرامة توقفا

 :ةبريا الدهشة وهي تخبره

من  عملي هنا ل  تستوق  سوى القلقل . يحن يتراةا في المزا  فري من أاب اللواات لي ارالبً  -

من الناس ال يتعدى عدنه  أصاة  القد الواادة ةالرر  من جمالرا اتى أيي أعتبرها أجمل مقتنقات 

 .المتح 

 اأكانيمقًا اا للمرة األولى، في البدي أخ ت تشرح له شاراً ث  أخ ت تت مل في اللواة وك يرا تشاهده

 .ذلك إلىعن األلواء وضرةات الفرشاة والمتقفات وما 

 .اةتس  هو

، ولكن كل ما يرمني هو أء أعرف لماذا يسدل الستاي عن النص  العلوي للفتقاات ويخفاي اع يً  -

 !وجوهرن

 :أشايت ةقدها على المايسترو وس لته

 أتعرف من هوه -



 

 ..ةتس ا

 .ملكد ال -

 .ه ا الموسققاي اويرالي أيرويقو فقفالدي ااسنً  -

في الغالب كايت تنتظر منه أء يندهم عند سما  االس  ولكنه ل  يباد أي ايدهاشاة وك ياه لا  يسام  

 .كاء ذلك اه ا االس  من قبل واقً 

الفصاول )ي ايرالي وعااف كماء شرقر أل  اوالي ايةعمائة ساقمفويقة واشاررها ها إيه ملل  -

 (األيةعة

 .ث  أشايت ةقدها في الرواي على صوت الموسققى ال ي ينبعث في أيحاي المكاء

إيرا هي ذات المقروعة، ال ي ال يعرفاه الكثقاروء عان فقفالادي أياه ةادأ اقاتاه كراهاب . .أيصت -

ولكنه م  الوقت شعر ةالي ر من ذلك فترك الرهبنة وعمل في مشفى الرامة وهاو مركاز يانظ  

كلا  ةتعلاق  الفتقاات وتلققانرن  0411في عاه . آللة الكماءمعل  قات موسقققة لألطفال القتامى كال

وهااي فرقااة ماان الفتقااات  "فتقااات الرامااة"كااوء فرقااة تساامى . أصااول عاازف وأناي الكويشاارتو

ولكن  شفقن منه الموهوةات ولكن لألس  أصبن في طفولترن ةال ديي اليتشايه في البالن وقترا، 

المرض على وجوهرن التي أصبحت مشاوهة ةشادة؛ لا لك لا  ي اد الموساققاي وساقلة  كلألس  تر

 .أخرى لققده ةرا هلالي الفتقات الموهوةات لل مروي إال من خل  الستاي

 !يا  ، وأي لل  ه ا -

 !لل  -

سالبت  اتحقة على ه ه الموهبة وأيًيا نيكفي أيرن ل  يشاهدء ال مروي وهو يصفا لر. يع  لل  -

 .متعة التفاعل ما ةقن الفناء وال مروي منرن

 اهالالي الفتقااات كان مشاوهات ةشاكل كبقاار وملكاد ساقخل  ها ا شااعويً . ال أوافقاك الارأي اعا يً  -

أء ال مراوي  اةاالستقاي لدى ال مروي ووقترا لن يحادث ت ااور مان أي ياو ، ةال مان ال اائز جادً 

 .يغاني القاعة

 !وأي خواي ه ا -

ا النو  من الموسققى في ه ه الفترة الزمنقة، ه  علقة القوه من األمراي جمروي ه  اال تنس أييً  -

 .اوالنبالي وه ه الربقة األيستقراطقة ال تتقبل القبح يرائقً 

 !ال مال إلىولكن موهبتر  كايت قانية أء تحول القبح  -

 :عندما ي ست منه

 !أء تركب ،لة الزمن وت هب لتقنعر  ة لك، يةما تفلح اعلقك إذً  -



 

 أء ه ا كاء يأي الفناء ال ي يس  اللواةه امن الواضح أييً  -

. للقوه ل  يعرف خبراي الفن من الفناء ال ي يس  اللواة، وقد كاء أمر اكتشاافرا راياة فاي الغراةاة

كاء منزل الموسققاي فقفالدي قاد تحاول لمتحا  ييا  . اكتشفت صدفة أثناي الحرر العالمقة الثايقة

ها ه منه، لقكتشفوا أثناي عملقاة ترمقماه  اكبقرً  اارمت جزيً أثناي الحرر   أصاةته ق يفةو مقتنقاته 

الكثقروء من مليخي الفن أء تكاوء اللوااة  حعلى أي اال يرج. اللواة ةقبو المنزل مخب ة هناك

في تواي  اوضااية وضارةات  االموهبة وه ا واضح جدً  إلىمن يس  الموسققاي يفسه، فري تفتقر 

كماا أء الحاروف . يخلاده للازمنوماا  امرا ل  يكن يعنقه إال أء يوثاا ةراا اادثً الفرشاة وك ء من يس

علااى أي اااال، لااوال . التااي اكتفااى الفناااء أء يوقاا  ةرااا همااا الحرفاااء األوالء ماان اساا  الموسااققاي

اكتشاف تلك اللواة لظلت م موعة فتقاات الراماة فاي طاي الكتمااء فقاد عاايى خباراي الموساققى 

 .رفة هوية هلالي الفتقاتوالفن اتى توصلوا لمع

 :قالترا واةتسمت وهي تس له

 هل هناك لواة أخرى تريد أء تستفسر عنراه -

 .اال، شكرً  -

 :عندما همت ةالمغانية استوقفرا قائاًل 

 هل تشايكقنني االاتفال ةفتقات الرامةه -

 .ف ضاف اتسعت عقناها نهشة

 .الك وس في يخبرن نعقنا يحتفل ةموهبترن ويرن لرن جمقل إةداعرن ويررق  -

 .ه ه اللقلة التي قياها ةصحبة فرايشقسكا اول  ينس أةدً  .تاةتسم

ومن يومرا كايت موسققى فقفالدي هي يفققة نيةه في لحظات صحوه ويومه وفي لحظات سكويه 

 .في لحظات قتله اوأييً . .وجنويه

 هامحترفً  ولكن هل يعقل أء النو  من الموسققى الراققة ي  ر قاتاًل  -

 :هس تبغه ةح ائه الكاوتم وهو يتسايل وي قب على يفسهن

والابعض اآلخار كااء  اكثار الفناوء يققًاول  اله أكثر يجال الحرور واشقة كاء يمقل ةعير  أل -

ياةلقوء ةوياةرت أثناي اجتماعه م  قانة ال قم لترتقب الخرا الحرةقة كايات ياده تنابم . يمايسرا

وةعاد موتاه جمعات تلاك الرساائل ويشارت فاي كتاار يعاد  ةكلمات الغزل والغراه لزوجته جوافقن

الرجاال الا ين أشاعلوا العاال  ةاالحرر العالمقاة الثايقاة ها  . األكثر شاررة لرساائل الحاب فاي العاال 

يقروء كاء . "يوافلت –تشرشل  –ثقونوي "ةاأللواء المائقة   أيفسر  كايوا ي لسوء لقرف وا يايه

فسقكوء مغناي أوةارا  الغناي لقققنه أيه لو ل  يكن إمبراطويً يت ول في أيحاي قصره ويعلو صوته ةا

هتلر وصل له خبر وجون الحلفاي على أةوار ألمايقا، ةقنماا كااء فاي مناقشاة اامقاة ااول . امحترفً 



 

الرس  والموسققى، وتعج الخزائن األمريكقة السارية ةلوااات مان توققعاه تارفض أمريكاا تسالقمرا 

، وفااي سااقرته ال اتقااة التااي نويرااا ةكتااار اأو يسااامً  امباادعً  ايوًماالويثتااه، اتااى تنفااي عنااه أيااه كاااء 

 ا، ولاوال الحارر القتالقاة التاي خاضارا لرةماا كااء القاوه أنيبًااكااء أسالوةه األنةاي ممقازً  "كفااي"

وأجان تفاصاقلرا  "اةقبة والملك"وفي عالمنا العرةي أل  صداه اسقن يوايته الرومايسقة . اشرقرً 

ماا أةكاى العاال  وأضاحكه، ألا  يللا   اوالقا افي الا ي كثقارً . ابك خراا القتالكما كاء ي قد  اتمامً 

. في الفلسفة أطلا علقه الكتار األخير لقتناور علقه تاية لقب الرئقس وتاية لقب الفقلسوف اكتاةً 

وك ء هناك صلة خفقة ما ةقن الشر واوةدا  عند هالالي، فكلماا تورلاوا أكثار فاي شارويه  تفاايوا 

أياه إيسااء  اراا ولاو كا ةً عر  اوةداعي لقصن  ه ا التاوااء ناخال يفساه البشارية ويقنفي إلراي اس

 .من الحس والشعوي ايملك ةعيً 

 :قرقه قائاًل 

 !وة لك ال يير أء تقتل وأء تستم  لموسققى فقفالدي -

*** 



 

29 – 

ساقا  لل يبحث في أيقاه المناال اتى وجد الرق  المدوء في مفكرته منزل من طاةققن يحقا ةاه 

أش اي الحديقاة المتالاماة األرصااء منه  ويغري الدوي األيضي ، اديدي عال يمن  يؤية الفناي 

البناااي الرندسااي للمكاااء يشااي ة مااون صاااابه . فااي الاادوي العلااوي كاياات النوافاا  جمقعرااا مغلقااةو 

 اوراللة طباعه، ل  يكن ةه أي اس فني ةقدي ما كاء قرعة صلبة من األسمنت شكلت لتكاوء ةقتًا

 اتشبه أصحاةراه ف  ة فتح ةار ال ارا  إلكترويقًا اة ضال  واوايا اانة، وتسايل هل البقوت أييً 

وخرجات منااه عرةااة سااوناي مايكااة شااقفرولقه يةاعقاة الاادف ، تقونهااا اماارأة فااي منتصاا  عمرهااا 

 ا، لقنغلا مرة أخرى البار ةعد مروي السقاية مسرعة، في ه ه األثناي كااء إياان يقا  متخلقًااتقريبً 

اتاى ال أماه منزل الرجل ال ي طالما ةحث عنه فايتبك عناد ماروي الساقاية و اعن ا يه ومتسمرً 

يفا  ةصاره لقشااهد امارأة جمقلاة، مالمحراا لقسات  وةحا ي. ائاهايحنى يعقاد يةااط ا يالاظه ااد 

أمريكقة، ذهبقة البشرة وةشعر أسون ر ري وطويال، كايات تشابه ةراالت المسلساالت المكساقكقة 

والتااى كاياات امااه ترااوى  ياات تعاارض علااى شاشااة التلفزيااوء مدةل ااة ةالعرةقااة الفصااحىالتااي كا

 .مشاهدترا 

الغاةااة . أخا  يساقر علااى طاول األيصاافة فاي ذلااك المكااء المنعازل، يسااونه شاعوي ةااالقلا و الكآةاة

ال ناعي للقلا، علقك فقاا أء "ادث يفسه . المحاط ةرا المكاء، الشواي  المقفرة، البنايات المعتمة

ف ا ة سااويه شاعوي ةالتعاب، كماا أياه كااء . "ختبل فاي ها ا الحاي لتكاوء علاى مقرةاة مان هادفكت

 .فعان أنياجه مرة أخرى ايتيوي جوعً 

جمقا  مان ةالبقات ويارنه  قتلاى نخل يتناول البقتزا وأفكايه مشتتة ما ةقن أء يدخل ويانقض علاى 

ل ل  يساتر  أء يمساك ةفكارة فعل كريس في امن ساةا وةقن االكتفاي ةه واده، وعلى أي ااكما 

 .واادة

في القوه التالي أخبره المول  أء إناية الفندر وفرت له سقاية ةتقنقاة ال اي ةاي إس اتاى يتسانى 

علاى صوت يااع  لساقدة و رلعه يكل ما علقه أء ينرا ةاس  الرريا اتى . له أء يعرف الررقات

لال شا رة وافارة األويار تخفقاه، كاء يقا  ةاالقرر مان المنازل تحات  اتماه الثالثة لررً . وجرته

 .وةيمكايه من ه ا المكاء أء يكش  المنزل ةوضوح

ل  يشعر ةملل وخاصة أء ه ه المرة الرادف لاقس فعلى الصمون فترات طويلة يراقب هدفه،  اعتان

اا ألصدقائرما ناخال األتاوةقس، ثا  ضاغا . ك ي هدف توق  أتوةقس مديسة ويزل منه طفالء لوك

أء الردف يستعقن ة راا أمني  املكدً . على شاشة إلكترويقة وةعد ثواء فتح البار اسريً  االولد كونً 

فاي الظااهر هاو يعمال فاي ال اقم . اعالي ال ونة وفائا التقنقة فرو مان أكبار قناصاي العاال  صاقتً 

، ها ه األعماال التاي يل ا  أصاحاةرا لرجاال علاى ااألمريكي وملكد هناك أعمال أخرى أكثر تسترً 

ء أء خاص محاادنة وماان أجاال هاا ا ال يتاارننوالحنكااة والمراااية لقخلصااوه  ماان أشاا قاادي كبقاار ماان

 .يدفعوا مبالغ كبقرة م رن ذكر أيقامرا كاف ألء يوق  قلب أاد

نه وأيوا  السقايات المتراصة في جرا  المنزل، كل ذلك يشي ةثراي فاام، ثراي كالحي ال ي يس

ف  ة لرارت عرةاة ساوناي ! األمريكي صعب أء يكوء قد اصل علقه فقا من ولقفته في ال قم



 

إياه هاو ة ساده مفتاول . ةم ارن أء ي،ه عرفاهويةاعقة ويزل سائقرا منرا لقيغا كون فتح البواةاة 

ةشعر . العيالت وخروته المنفرجة والثققلة ولك يما صاابرا في طريقة لاليقياض على فريسته

ماا الا ي  وقتراا ال يعارف. رايأشقر مائل لألامر وةشرة ةقياي يكسوها النمم وشاير ولحقة شق

ةاالغقظ الشاديد  شاعويرةات قلباه وشاعر ةياقا فاي التانفس وماا إء ي،ه اتاى اانت ضافادث له، 

ثاواء معادونة . اتمنى أء يرر  يحوه ويظل يصور له اللكمات اتى يقيي علقه ضارةً . تملك منه

التاي اصال علقراا  معلومااتاكتفاى ةرا ه ال. أخارى ةوةل  مدخل ال را  السقاية لقوصد البار مار

 .وقري أء يرج  أنياجه من مراقبته  القوه

كاء يتوجب علقه أء يعبر الرريا لليفة األخرى اقث ةواةة الخارو ، وأثنااي ذلاك مارت ساقاية 

. كابح ساائقرا المكااةح فاي الوقات المناساب كايت على وشك أء تصارده ةاه، لاوال ةسرعة مفرطة 

كايات هاي المارأة التاي شااهدها . وتوقفت السقاية على األسفلت شدةنوى صوت ااتكاك المكاةح ة

 :ةاألمس، ترجلت ةعصبقة من السقاية وات رت إلقه وصاات ةه قائلة

تحدث لو ل  أيتبه لاك وف ة التي كايت سثأل  تتخقل مدى الكاي! أال يمكنك اتى النزول لالعت اي -

 ! في الثايقة األخقرةه

ياباةي ذاتااه الا ي ياا تي ويا هب ةااه، ولكان تلااك يراقااب ضاحقته ويقااوه ةمرمتاه ةااالغموض ال انوًما

 .السقدة ل  تكن لتسكت ويةما تقوه ةاالتصال ةالشرطة؛ ل لك راني سقايته ةباي وثقة

 .على أي اال ل  يحدث مكروه. أعت ي لك -

 :ةقنما واصلت هي الحديث ةصوت اان

 .ولكن كاء سوف يحدث -

 أجاةرا ةردوي

 !ولكنه ل  يحدث -

 :يأسه فنظرت له ةريبةوالكار يغري النظاية الشمسقة كاء يخفي وجره تحت 

 هل أيت في اياية ألاده. ولكن من أيته ه ه المرة األولى التي أياك في الحي -

 !وهل يعقل أيك تعرفقن كل سكاء الحي وأقرةائر  وأصدقائر ه -

ويسارة ، وشاعرها المماو  يترااير يمناة عقوء كبقرة ةلوء العسل تتكاث  اولرا الرماوشكاء لرا 

 ةنبرة تسونها الثقة والدالل اجاةته 

 .ارالبً  -

 اأيات علاى ااا تلاك المارة األولاى التاي أاوي فقراا ها ا المكااء، لقاد ايتقلات للمديناة قريبًا. ااسنً  -

 !وكنت أةحث عن شقة ل ي اي وأع بني ه ا الحي الرانج، أيكفقك ه اه



 

 :وقترا تبدلت مالمحرا واةتسمت وهي تخبره

 .وسراًل  أهاًل . ااقً  -

 :واقترةت تصافحه وهي تعرف ه ةنفسرا قائلة

 .السقدة مويقكا كايل -

 .أيرويقو ةالنينو -

 إيراليه. .يةما أيت إسبايي. ومن أي ةلد أيته ايتظر نعني أخمن -

 .، أيا إيراليأصبت  -

يتحدثوء ما، هك ا اويرالقوء عندما  الكنتك اوي لقزية رريبة يوعً . ةسرولة يمكنني اكتشاف ذلك -

على أي اال أملك شركة عقايات يمكنك أء تقول هي األشارر فاي المديناة، وأساترق  . اوي لقزية

 .أء أوفر لك طلبك، علقك فقا أء تخبريي ةه

 :السقاية وأايرت ةراقة شخصقة من اققبترا وياولترا له وهي تقول إلىث  ذهبت 

 . ك على الفويفال تترنن، اتصل ةي، وس لبي لك طلبمنزاًل إذا اات ت  -

 :سحب البراقة من يديرا واةتس  وهو يخبرها

 .سوف أفعل -

 .اللقاي إلى -

 .اللقاي إلى -

جلس ينفث من تبغه في أاد المقاهي التي ترل على سااة واسعة، وهو يتاة  الرقوي التي تحتشاد 

علقاهه أه  كر، ترى هل خقبت تلك السقدة خرره ةظرويها ف  ة وتعرفرافعند النافوية ةالمقداء وي

أيرا قد سرلت علقه المرمةه فمن خاللرا يمكنه معرفة الكثقر عن هدفه، ولكن من  متى وهاو يظرار 

هدفه مختل ، إيرا محرته و كل عملقاته الساةقة،  نر ه العملقة مختلفة عف علقه تقبل االمر! ألاده

حراات التاي سااقه كال الم. األخقرة ةالرر  من أيه كاء من المفروض أء يكوء هو محرته األولى

يسااويه شاعوي كماا أياه يترقاب  الل نومً . قديه إلقرا كايت في يالة الوصول لر ا الرجل ال أكثر

وياي  اوصول شخص ما ةمحرة القراي يق  يرال  الوجوه التي تمر أمامه، يتناقص عدنه  واادً 

األخقاارة ماان ، وهااا هااو ف اا ة يراال علقااه ماان المقرااوية ااآلخاار فقنتاةااه شااعوي ة يااه لاا  يحياار أةاادً 

تشبه ها ه المارأة فاي ساحرها  سقستغل تلك الفرصة التي جايت له على ةساط سحري  اإذً . القراي

كمان تصاور يصاصاترا الوااادة  الغامض ، ه ه المرأة التى صوةت  كلماتراا ةسارعة وعصابقة 

 :تلو األخرى وسرعاء ما تبدل كل ذلك ليحكة ممتل ة ةاأليوثة والدالل وهي تقول

 .ااقً   -



 

جمالرا يكمن في أيرا تبدو ممكنة وطقبة، وماا هاي ! ا لرا من امرأة تتقن جمق  األنواي مرة واادةي

هنااك علاى فاراش ي معراا ما  اوجرااه وفكار  إلاىال يعرف لمااذا قاانه تخقلاه . إال صعبة ومغرية

مارة ال يلزمراا قنااص تعاون أء يانقض ضاحقته مان مساافة وعلاى نسبرا، مثل تلك الاكق  أيه ال ين

 .ث  يقوه ةقنصرا ةباي وترو   ال، هي تحتا  لصقان ماهر ي قد فن الترويض فقروضرا مسبقً ع 

قارأ ماا نوء علقراا مان . أخر  ةراقترا من محفظته وما إء أمسكرا اتى هل عررها علقاه فاةتسا 

اس  يشبررا في موسققاه ومن الواضاح أء شاركترا كماا قالات مان أكبار شاركات  "مويقكا"ةقايات، 

في المدينة، فقاا نوء علاى البراقاة خمساة عنااوين مختلفاة للفارو  المنتشارة فاي جمقا   العقايات

 .نف  الحسار ووض  البراقة في جقبه وميى. أيحائرا

ت يا في ه ا الصباح وقاه ةاالتصال ةرا، أخبرته مديرة مكتبرا أيرا في اجتما  سوف ينتري خاالل 

 .يص  الساعة، وستعاون االتصال ةه اقنرا

 .المدلل راايه صوتجه المحمول ويء هاتف

 من المتحدثه -

 .أيا الشخص ال ي كاء سوف يتسبب ةاألمس في كايثة ال تحمد عقباها. مسز مويقكا أهاًل  -

 .ييت ضحكترا في أذيه

 كق  االكه. .أهاًل  -

 .أييد مقاةلتك لنتحدث ة مر المنزل -

أنلااك علااى أكفاا  مولاا   مسااتر أيرويقااو، ولكاان هاا ا األماار لااقس ماان اختصاصااي، سااوف ااساانً  -

 .ةالشركة، وأعدك أيه سوف يقوه ةالالاه

 .ولكن اسمحي لي ةالمروي على مكتبك ولقاي التحقة واالعت اي عما ةدي مني أمس -

ةك، أما إء كاء لالعت اي فال تشاغل ةالاك، فقاد يساقت  وسراًل  إء كاء مرويك ولقاي التحقة ف هاًل  -

 .ما ادث

 .ي التحقةلن عل مرويي ولقا ااسنً  -

 .ك  يلزمك من وقت لت تيه ف دولي القوه مزنا . وأيا في ايتظايك -

 في الحقققة أيا ال أعرف المسافة من الفندر ال ي أقق  فقه لشركتك اتى أيي أجرل أين تق ه -

شااي  واااد ساتقرعه يمكناك أء تصال فاي رياوء يةا  سااعة علاى . ال تقلا ف يت في ال اواي -

 .أقصى تقدير

*** 
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كاء يتحايال علاى يفساه وعلقراا وعلاى الظاروف لمقاةلتراا، ويةماا تلاك كايات الخراوة األولاى فاي 

فكر أء يصارحب معاه ةاقاة مان الزهاوي، ولكان هال لنمارة شرساة مثلراا أء . ترويض تلك النمرة

. تتسالى ةمراينتراا لاه اصاغقرً  تع برا ةاقة من الزهويه سقكوء من الالئا أكثر أء يراديرا رازااًل 

ركز ذهب لم. ء الوقت والمكاء لن يسعفاه ل لب ذلك الغزال فسقختاي لرا ةاقة من الزهويواقث إ

ت ايي كاء قد تناول طعامه فاي أااد مراعماه ةااألمس وأثنااي ت ولاه لفات يظاره مت ار للزهاوي، 

صااابة المكااء علاى نياياة كبقارة . امن الزهوي الغريبة ل  يكن قد يأى مثلراا مسابقً  ايعرض يوعً 

. مرأة مختلفاة الرباا لققدمه ال امختلفً  ازهوي المختلفة ول  تستغرر عندما طلب منرا يوعً ة يوا  ال

اةتسامت الساقدة . تملك ما يكفي من األيوثة واورراي؛ في المقاةل هي على قدي كبقر مان الشراساة

 ه ه الزهرة الواشاقة والناانية، تنتجا ه قن من اهوي متنافرة روقدمت له اهرة ةرية وأخبرته أي

 .وملكد سوف ترور لر ه الشخصقة التي وصفرا لرا

 المكااء مازنا  ويعاج ةاالمولفقن والزةاائن كاء.اةقراووصل لناطحة سحار تشغل شركترا أاد ط

 .والحركة فقه ال تتوق 

أخا ت فاي ت ملاه مان . استقبلته ماديرة مكتبراا الزي قاة ةدهشاة، وأطالات النظار لباقاة الزهاوي ةقاده

يننتاه ةعادها ةاباي وك يراا . ه عان اسامهسا لهاي تت سماعة الراات  وشعره ألخمص قدمه ث  يفع

أخبارت يئقساترا علاى . تنرا كل ارف فقه على اادة وتظرار عالماات االساتغرار علاى وجرراا

تقاون تسابقه ةخرواتراا العساكرية  الرات  أء مساتر أيرويقاو يرياد مقاةلتراا، ولحظاات قلقلاة كايات 

 .وهي ترتز خلفرا في جويلترا الواسعة ، فالاظ أينافرا الممتل ةخراه لمكتبرا

فااي المالةااس  اكاياات جمقلااة وتباادو أكثاار وقااايً . اسااتقبله ةريااا عقنقرااا الاا ي ومااض ةم اارن يؤيتااه

 االكالسقكقة التي ترتديرا وأكثر إرراي وهي ترف  شعرها وتعقده في شكل ذيل اصااء تنثار ةعًيا

قاده لراا ةاقاة . قراا فقزياد مان فتنتراامن خصالته على جبرتراا، ةقنماا يتادلى قرطراا الماساي مان أذي

 :ايدهشت وس لته. الزهوي

 .ولكن ما يو  تلك الزهرةه للمرة األولى أشاهدها! ما أجملرا -

هي ه قن من م موعاة مان األاهااي المتناافرة ياتج عناه ها ا الناو  النااني، وأيى أيراا الزهارة  -

 .ااأليسب لك؛ أليرا تشبرك كثقرً 

 .لرالما المت أء أيتبا ةييرالي. .تعرف! رالييا لرومايسقة الرجل اوي -

طاولااة  إلااىتركاات مكتبرااا وذهباات ةباقااة الزهااوي . مغريااة اثاا  ضااحكت فظراارت كاا  تملااك شاافاهً 

جلست على األييكة وايشغلت ةرص . ةمنتص  الغرفة اولرا أييكة على طراا أمريكي ومقعداء

 :الزهوي في المزهرية ث  قالت، وك يرا ايتبرت لوجونه

 .لن لس هنا تعال -



 

وتبرا مقدماة صاديها مان . .تنويترا القصقرة تظرر جمال ساققرا. يت ملرا اجلس في مقاةلترا تمامً 

ثاا  وةحركااة سااريعة فكاات يةرااة شااعرها  افتحااة قمقصاارا األةااقض الاا ي تركاات ايه األول موايةًاا

ء تادعي ه ه األيوثة التي تفارض يفسارا علقاك مرماا ااولات أ. وأيوثة ويثرته اولرا لتي  جمااًل 

تس  أو تبحث عنرا في عقانات وصاالويات   أيوثة رقر متكلفة خلقت م  األيثى ول. أيك رقر مبال

وكاء أليوثترا عرار فاواح وهاا هاو يرغاى . الت مقل، إيرا الفررة األيثوية في الحركات والسكنات

 .على كل العروي ةالغرفة ويتسلل ةباي إلقه ويتمكن منه

 !أقوى عررك سقدتي ما -

 :يثرت شعرها ةدالل من على كتفرا وأجاةته ةثقة. فر  ما يقصدل  ت

- Very Sexy by Victoria Secret. 

يشبررا في اسامه، ذهاب تفكقاره فاي ات ااه عائشاة  ااةتس ، اتى في اختقايها العرر اختايت عررً 

ات األكثر يقة وةراية والتي تحرص على وض  العروي ةروائح الربقعة، يت كر أيه في أاد اللقاي

 :األسون فس لرا ياألولى من تعايفرما كايت ت لس على مقرةة منه وتزك  أيفه يائحة الشا

 هل تعدين الشايه -

نخلت وقترا في يوةة من اليحك وأخبرته أء يائحة عررها مستخلصة من اهرة الشااي األساون 

 اوفاي وقات الااا كايات تياا  عرار جقارالء لرائحاة األيض ةعاد المراار، كال مناا يختااي عراارً 

 .يشبره

ةرشاااقة ذهباات لراولااة فااي ااويااة الغرفااة وضاا  علقرااا جراااا صاان  القرااوة، صاابت لرمااا كااوةقن 

 :وس لته

 .القب -

 .أفيلرا سانة ،ال -

 ولكن أخبريي، ماذا تعمل هناه -

جرزة قوه ة ولة اول العال  لتسويا األأجرزة الربقة، واأل فيلعالمة ت ايية كبقرة  أملك توكقاًل  -

 .لمراكز الربقةللمستشفقات وا

 وك  من الوقت ستقيي هناه -

 .، ولكن إقامتى لن ترولاال أعل  تحديدً  -

 إذا كايت إقامتك لن تروله ر منزاًل  جولماذا تريد أء تست -

 .أيوى فتح مقر للشركة هنا ةالوالية، وسوف أاوي البلد على فترات -



 

 أيت هنا ةمفرنك أه م  عائلتكه -

 .لقس لى عائلة -

 :هتلغنج س اةتسمت وة

 ةوسامتك يفلت من تحت أيديرنه يرالقات يجاًل كق  تركت او -

عان يربتراا فقاه ةصارااة ونوء موايةاة ويةماا سارةت لاه  نعقنراا تفياحرا وتعلا. كايت تغاالاه

 .من تلك الرربة اةعيً 

 .أيرويقو ال تقلا ستحصل على المسكن ال ي تحل  ةه ااسنً  -

 :مولفة عرفترا ةه وأمرترا قائلةال ايرتمن ثواء  أقلوفي ، اتوجرت لمكتبرا وطلبت يقمً 

 .اهتمي ةه ووفري له ما يريده -

 :خرجت المولفة ث  س لته اتىايتظرت 

 ما يأيك لو تناولنا العشاي القوه أه لديك مواعقده -

 .كل المواعقد يمكنرا أء تلغي -

 .تمستاة

أال  ىأتمنا. اوصاول إلقاه مشاقً فنادقك ةيمكاياك ال قريب مان" رايوي يوج"مرع   فيالثامنة  في -

 ".االستقك البقري"إعدان طبا  فييه من أشرر مراع  المدينة أل اتكوء يباتقً 

 .عال تضحك ةصو

 .تماه الثامنة فيس كوء هناك . اللحوه شراهة على وجه االيض يال تقلقي أيا من أكثر ،كل -

 .عقنقه فبانلته االةتساه ىيغمز لرا ةياد اةتس  وهو

طلباات منااه أء يمنحرااا مرلااة  .يرياادها التاايللمولفااة مواصاافات الشااقة  ىةعاادما أعراا راااني المكاااء

فاي طرياا الرجاو  كااء مشاتتًا فاي كال االت اهاات، لراوي  .يومقن وسوف توفر له منزاًل مناسبًا

 .ه ه المرأة في اقاته وعالقترما والمرمة التي علقه إي ااها لقعون أنياجه ثايقة

ياه، ث  يختاي أسر  وقت، كل ما يترلبه األمر هو مراقبة الردف عدة أ فيةيمكايه أء ين ز المرمة 

شاعوي ةا ء يقتلاه . ةد، ولكن ثماة شاعوي مختلا  كااء ياراونهتخلص منه لألوي ةدقة مكاء القنص، 

ةالرر  من ماروي كال وهله منه اتى يث ي أل الوجره وهو يخبره أيه جايه خصقصً  اعن كثب وجرً 

يةماا ها ا األمريكاي ال . ةريااي الا ين أاهاا أيواارا لرا  ولكال األ تلك السانوات لا  يانس أء يثا ي



 

    نالاقس هنااك أي   لك لاو. يعرف ماذا يعني الث ي عناد الصاعايدة، ولكان ملكاد وقتراا ساقعل  ها ا

 .لقشعر ةالقلا من عالقته ةمويقكا، فري سوف تصل ةه لما يرمح له

المكااء مان اولاه صام  علاى . نلتاه علقاهالمرع  الا ي  فيتماه الثامنة كاء ي لس على طاولة  في

. كاال مكاااء فاايالمكسااقكقة تصاادح فقااه، صااوي يعاااة البقاار معلقااة  ىالموسااقق" الكاااوةوي"طااراا 

 .كل ما ةالمكاء يحرض على جنوء اقاة البرية. قبعاتر  وأا يتر  تزين الحوائا

جلاد النمار، ةلاوء  اقصاقرً  اترتادي فساتايً . فاح عرر أيوثترا لقرغاي علاى صاخب المكااء. ث  طلت

مادت . لمحتاه فسابقت خرواتراا الناانل الا ي كااء يقونهاا لراولتاه. ويايهاا اوترلا شعرها مبعثارً 

شاديد الوساامة ها ا المسااي  فاي ة لتاه الكتايقاة ةلاوء   اكااء هاو أيًيا .يقبلرا ىيدها لتصافحه فايحن

 .ترك أايايه مفتواة لقظرر عشب صديه الغزيرالسماي وقمقص أةقض 

 .قائمة الرعاه واةتس  ورانيوض  ال رسوء 

 عنكه شييشور ألعرف كل  يادثقني عن يفسك وعن أسرتك، مويقكا ل -

ع اار، يرياد أء ديد الوساامة تكان لاه الكثقار مان اوا هاو يجال شارافارح، فاللمعت عقناها ةبريا 

 .شيييعرف عنرا كل 

. وامااالي الدياسااةالكثقاار عاان طفولترااا وعالقترااا ة ةقرااا وأمرااا وأخواترااا ومقاعااد المديسااة  تاكاا

ما ةقن جمالرا ال ي كاء أكثر  ايظرر أيه ينصت ةيصغاي، ولكنه ل  ينتبه لكلمة مما قالت، لل مشتتً 

ةرماا عناه  فكااء مشاغواًل . من اديثرا ومن عرر أيوثترا الصااخب الا ي كااء يتحارش ةاه اض ق ً 

 :عندما قالتأيتبه جقًدا  هولكن

 ىإااد فايمريكاي، تعرفات إلقاه اةا ةاال قم األةعد تخرجي في ال امعة تزوجت من كريس ض -

 .التاسعة فيالحانية عشرة وجوء  فيخر وأي بت طفلقن، نويا الحفالت واي  ر كل منا لآل

ث  صمتت فحاول أء يغريرا ةالحكي لقحصل منرا على المزيد من المعلوماات، مثلماا يجال األمان 

 . معك اةقنما يظرر متواط ً  ايحاول أء ينز  منك اعترافً 

 !ولكن ال أتخقل امرأة مثلك اوجة لرجل عسكري -

 .ضحكت ةسخرية قائلة

اارر العارار ألا   فيأكبر قناص أمريكي " الشقراء الرماني"رك أيه ستندهم أكثر عندما أخب -

 تسم  عنهه

 .ال في الحققا ل  أسم  عنه -

قااه ةقنصارا،  التاي يحكاي الساقرة ال اتقاة لحقاتاه ويوثاا فقاه عادن األيواح امالخرً  القد يشر كتاةًا -

 .وخاصة أء ال قم األمريكي منحه الكثقر من األوسمة والقالنات العسكرية



 

في الحقققة ال أسترق  أء أقتن  ة ء امرأة مثلاك تملاك كال ها ا القادي مان الرقاة والنعوماة تعاشار  -

 .امحترفً  اًل تقا

 ترا أكثرذكريا فيوك يه أااح تلك القشرة ال لقدية من فور اافة ال اكرة لتتعما 

عندما التققنا كاء شخصاقة مرااة وج اةاة وال أخفاي علقاك أثاايتني فقاه شا اعته وقوتاه وةرياا  -

 فاياألموي كايت تسقر ةقننا على ما يراه اتى سافر للعارار وشاايك هنااك . اة لته العسكرية أييً 

ت القاانص اتااى أء ال ااقم العراقااي وجماعااا فاايشااترر هناااك ةمرايتااه او ،كاال المعااايك الرئقسااقة

نوالي لمن يمسك ةه أو يقتله، تياعفت ةعد ذلاك ما   21111ال ران هناك عرضت مكاف ة قديها 

 .من الدواليات ولكنه كاء أمرر أء يمسك ةه أاد األفً  91 إلىتياع  قتاله اتى وصلت 

 :أضافت ةعد يفس عمقا وهى تر  كور البقرة ةقدها

ااان الرباا   اشخصً .. ،خر هناك اةه شخصً ةعد ايتراي الحرر ويجوعه للمنزل وك ير  استبدلوا  -

مان يوااهه أه  اناال أعرف هل القتل والخارار تمكك . ما ييحك اقلما يتحدث ويانيً . قاسي المالمح

 هو ذيب األةرياي ال ين قتلر ، وقد سلرت أيواار  علقه لتنتق  منهه

 .تساعدها على ةل  ألمراشرار جرعة كبقرة لمن الأخ ت  ث  

 ذلكهوكق  تتحملقن  -

 اخاًصا ترك العسكرية وأيش  عمااًل  ما يلتقي، وخاصة ةعد أء أصبحنا قلقاًل . لقد اانت ةقننا الروة -

توفر لروانهاا تاديةقات علاى الرماياة وإطاالر النااي، ، هي ملسسة خاصة " كرافت"ملسسة . ةه

فراو إضاافة لا لك . وتقده خدمات أمنقة واماية خاصاة لألفاران والشاركات علاى أعلاى المساتويات

لتوفقر لقاقة " األةرال" ىيسم ارية أسست مشروعً قوهي جمعقة خ" فقتكو"جمعقة  فيعيو يشا 

الا ين  ن ومصااةي الحارر، وخاصاة ةقالمحااي ىداممسااعدة قاتعمل على و. ةديقة منزلقة ةالم اء

اااداث القاسااقة يعايقرااا ةساابب األيفساارا التااي  وهااي العقاادة " فوةقااا مااا ةعااد الصاادمة"يعااايوء ماان 

 !ه ا إذا االفه الحظ وياه تعرض لرا هناك، فالكواةقس ل  تغانيه لقاًل  التيشاهد العنقفة والم

هاي ةنااي علاى معرفتراا السااةقة ةماا يعاده ها ا المرعا  مان طلبتراا  التايوض  ال رسوء األطباار 

وهاي تفارن  –والا ية المسالوقة، وةرااطس مرروساة، وأضاافت  امشويً  افرلبت لرما ستقكً . أكالت

 :لراولة وتستعد لألكلمنشفة ا

. تخقل عندما قرأت كتاةه ال ي يحكي فقه سقرته ال اتقة وك يي كنت أقرأ قصة اقاة شاخص ،خار -

 االيساء ال ي أاببته وتزوجتهه اهل هو اقً : وأتسايل. اشخص ل  اعرفه أو التققت ةه يومً 

 ألر ه الديجةه -

 :ىيننت ة س

 .يع  وأكثر -



 

 .لك وتتباهي ة يك اوجة ةرل يال أعلى األسمةيمكنك أء تغيي ةصرك عن كل ذ -

مااذا . ،خار اال يرمني، ةالعكس من  عونته من ارر العارار وقاد أصابح شخًصا شييه ا ال. اأةدً  -

 اشاد ةالشاك والتاوجس، لا  يعاد إيساايً تصنعت له ةروالتهه إيه مصار ةفوةقا ما ةعد الصدمة، ومح

 التايال يساترق  عقلاه أء يغفال مشااهد القتال  ااساقً وق ايسااء قويًامرما كااء او. طالرعلى او اسويً 

 .طريقه فيايتكبرا وال هوالي المساكقن ال ين وضعر  القدي 

 :صمت عمقا، اةتس  هو فينخلت 

 .ه ا المساي الحزين أخ ت ء األمسقة، ألاع يً  -

 سوف تمكث هناه ىمت إلىخبريي ألكن . ال ذيب لك، فالحديث هو ال ي ذهب ةنا لرناك -

 .لكن من الواضح أء أقامتي سترول ةعض الوقت. اآلءتى اال أعرف  ااقً  -

 .فتبانال االةتساه ،واضح، فرمته هي ىقالرا ةمغز

 وهل أع بتك المدينةه -

تلاك  ررامراا، وخاصاة فايء ل  أت ول فقرا، ولكنني من الواضح أيي قاد وقعات تى اآلالالس   -

وهاي  اأكثار اماًسا ىصاوترا الحزيناة ألخار تبادلت يبارة. تساكنرا وتساكنك التايالروح المكساكقة 

 :تخبره

وتعرف  ،كوء ثروة ال ة س ةرا اتىأعمال كثقرة  فياشتغل . أةي مكسقكي، وجاي هنا من  صباه -

ال أسترق  أء . وأابرا وتزوجا، ألاير أء لر ا العال  يص  مكسقكقة ويص  أمريكقة يعلى أم

 .عن خبز التويتقا وصوص التشقلي الحاي ىأتخل

 .تشي ة لك حكوقعت عقني علقك وقد خمنت أيك مكسقكقة، مالم أءمن   -

سارر لاى أةاي عشاا . اوإذا تعرفت على أكثر فستت كد أء لقس مالمحي فقا ولكن طباعي أيًيا -

 .، أراء، عانات وتقالقد وملكد المقزكالىطعاه، موسقق.. كل ما هو مكسقكي

 :ث  ف  ة تحدثت ةالمكسكقة وقالت

 .اواللغة أييً  -

 ه هه.... ولكن ما هي المقزا -

 .تعلمه إياها ويايه ةباي وك يرا وكريت الكلمة تضحك

ةعاد ذلاك  رإيرا يو  من التكقال المكسقكقة تصن  من عصاقر اهارة الصاباي، وتخما" المقزكال" -

ويلة ومتعبة، وال ي قدها إال عدن قلقل من ططريقة صنعرا . يض لفترات طويلةء تدفن تحت األ ة

النراياة  يكسقك األصلققن، فري طريقة متوايثة أةا عن جد لعائلاة تشاترر ةصاناعترا، وفاسكاء الم



 

التقاه والالعقال فراو مشارور قاوي عاوال  جرعة صغقرة منه يمكنرا أء ت هب ةاك لبعقاد وتادخلك 

 . جدا

في ه ا المساي أناي مقروعة الشتاي من سقمفويقة الفصول األيةعة، ي تي صوت عزف الكامن ات 

ا هو األيقن، وال يعارف لمااذا ايتاةتاه مشااعر اشاتقار جايفاة لعائشاةه طقفراا تلاك اللقلاة لا  فقرا كم

ول ًااد عنااده شااعوًيا ةالاا يب  ماان أجلرااا ، ولكاان هااو يعلاا  أء اي  اةااه اةااه ت اااه مويقكااا  اي . يغااانيه

 مان  ء ها ا الناو ررائزي ةحت، ف ينما الت يمكنرا أء تشعل فتقل شروته، طم ء يفساه ةالمويقكا 

فراي لا  تتارك . عدا ذلك فحبه لعائشة ال يسترق  أاد أء يتقاسمه معاه. ار ال يلبث أء يزول  االي

 .اد أء يتسلل منرايواه وقلبه يمكن أل فيأى مسااة شاررة 

، لقرتاب عملقاة قتلاه، شاييعمله ومواعقاده، ال ينقصاه  مكاءأين يقق  الردف و اتمامً   ء هو يعلاآل

 .، تعلو فقشدن اماسه وتخفت فقسرح لرناكىوسققف لس يرتب لرا على وق  الم

لكتروياي مان عائشاة، ماا إء سام  يياقن جراااه استقبل صبااه ةرسالة وصلت لاه علاى البرياد او

ت له كما ل  تشاتا مان قبال قاشعر ةرذاذ من الفرح يغل  يواه، كتبت له إيرا اشت اتىيخبره ةرا 

رقار متكلا  أو مصارن ، لقاد كااء  اشاوقً . اشاوقً كااء ينه علقراا أشاد . يرا تحقا على ققد ايتظايهأو

 .يشعر ةكل كلمة يكتبرا

لمواصافاته  امن الشقا مراةقً  اأخبرته مولفة المكتب ة يرا وفرت له عدنً  االحانية عشرة لررً  في

 .لق هب ويلقي يظرة علقرا اوادنت له موعدً 

بقااة علقااه وتكشاا  شاارفاترا ال اي ىاختاااي منرااا واااادة علااى مقرةااة ماان مسااكن الراادف، تراال إاااد

" أيرويناو" وق  عقدها م  المولفة ةرويتاه اويرالقاة. اختقايها فيالمدخل والفناي، ل لك ل  يترنن 

 .الفندر وايتقل للمكاء ال ديد فيإقامته  ىوأير

كاياات الشااقة تشااغل الاادوي العلااوي لبنايااة ماان نويياان تحااقا ةرااا اديقااة، فرشاات علااى الرااراا 

فاال نفي فقاه أو امقمقاة وخاصاة اللوااات التكعقبقااة . يمقال إلقاه األمريكاي، ها ا الراراا الا ي ال

 هايأء يرسا  فنااء لوااة  الا  يفرا  يوًما. ، ذلك الناو  مان الفان الا ي يكرهاهءالمعلقة على ال داي

 التاياللغز ةعقنقه، ال نخل لرا ةفكرة الفناء، فراي تتااح لكال مشااهد أء يفرمراا ويفسارها ةالرريقاة 

على يو  من الفنوء، وجد يتق ة لحرر عالمقاة عنقفاة أيخات لاللراا  ايبً ل  يكن ذلك رر. تحلو له

أو امارأة جمقلاة  اطبقعقًا اعلى شعور العال ، ول  يكن ةوس  فناء ه ا الفترة أء ي لس لقرس  مشردً 

إيشااي المديساة  إلاىوسا كل ه ا الخرار ال ي يسون الروح، ل لك ات رت م موعاة مان الفناايقن 

 االحارر، وعمال ةعادها معالً ا فايه المديسة هو جوي  ةراك فناء شاايك التكعقبقة، وملسس ه 

ا لصدمات عصبقة عنقفة، وذهبوا على إثرها للمصاحة النفساقة فااةتكر وضلل نون ال ين تعر ايفسقً 

وويقاة ويرلاب مناه أء يرسا  ماا  ايمنح المريض قلمً . طريقة للعال  لتناسب تلك المرالة الصعبة

يكفي أء يرس  ما يشعر أياه . شرط، ولقس ةاليرويي أء يتقن ما يرسمه يدوي ةمخلقته ةال ققد أو

صااةة، ومان يدوي ةعقله، وةعدها يقوه ةتحلقل تلك الرسومات أو الشخبرات، ومنرا يصل لنو  او

هنا جايت فكرة ه ا الفن، فرو ما يلقي ةاه العقال مان أفكاايه المنركاة علاى الاوير ويختلا  تفساقر 

 .خرتلك األفكاي من متلا آل



 

صادمة تلاك  يا عقدة ما ةعد الصدمة، ولكان أريعاينرا اوج التيذكره ه ا ةكاله مويقكا عن العقدة 

ةاالرر  مان شاعويه ال اايف ةاالتخلص مناه . لرجل مقت القلب يقتل ث  يقتل ةدوء شافقة أو ياماة

تخلاص  التاي يه كاء يريد أء يس له إء كاء يت كر تلاك العائلاةيالقوه قبل الغد واآلء قبل ةعد قلقل، ف

مااا الاا ي  ىةرياااي الاا ين ال اااول لراا  وال قااوةه وتاارألخاار، واألطفااال اماان أفرانهااا الوااااد تلااو اآل

نظاااية المكباارة ل الوايتكبااوه لققااوه ةاارمقر  ةواةاال ماان الرصاااصه ةقبيااة يااده صااف  ال ااداي وتنااا

أمتااي  هاا هاو علاى ةعاد: "يفساه امن االيتقااح محادثً  القمنح يفسه ةعيً  ريسوسلررا على منزل ك

له ةقادك وتشافي رلقلاك مناه عدان األموات ةعدما تقت فيأو ةعد رد سقصبح  االقوه أو ردً . قلقلة منك

 ."!قظ إذءهفل  الغ
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 فايأثناي مراقبته المنزل فتح ةار ال ارا  وخرجات الساقاية الفاوين الساوناي، مان الواضاح أيرماا 

فكارة . ة لتاه فايدو هو مفتول العيالت مويقكا ترتدي فستاء سررة أسون، ويب .طريقرما لحفلة ما

ء ويقااوه ةقتاال طفلقااه وتركرمااا لااه جثتااقن هاماادتقن ماااذا لااو ياادخل المناازل اآل. سااريعة ماارت ةااه

ةعد أء ي عله يعاقم  اله أء يحرر قلبه علقرما ث  يتخلص منه الاقً  ىنمائرماه لقتسن فيبتقن يمخ

ل أطفاال ال ذياب لرا ه هاز يأساه ةقاوة وهاو يقاوه ةقتا ىلكن من  متا. اازاء والحسرة معً مراية األ

ياا " :قاائاًل  هيحدث يفسا ىخرأث  مرة  ،"أسترق  أء أفعل ذلك ال ..ال ال"وك يه ينفض الفكرة عنرا 

فااتح الثالجااة . اإيااه صااراعه ماا  الاانفس الاا ي لاا  يشاا  منااه يوًماا "قاتاال وتتصاا  الشاارامة! للع اب

أخا   .مالةساه وذهاب ىل وايتادايتشافرا علاى ع ا ،وسحب منرا علبة مثل ة من مشرور الراقاة

لاواء، ولكان تغلاب علاقر  شاكال واألايجاي المكاء وساا جماو  مان البشار مختلفاي األ فييت ول 

هنااا أعاادان كبقاارة ماان سااكاء المكسااقك تزوجااوا وتناساالوا  إلااىفقااد هاااجرت  ،المالمااح المكسااقكة

المح المكسقكقة، وتكاثروا، ايدم ت ال قنات فنت ت عنرا مالمح مختلرة وتغلب على معظمرا الم

أةحار ةاثالث  الرنون الحمار الساكاء األصالققن لرا ه القااية التاي اكتشافرا كولومباوس ةعادما مالمح

اي للرنااد، لقحصاال ماان هناااك علااى ةحاال  –وقترااا  - ساافن ةعااد اصااوله علااى موافقااه ملكااة إساابايقا

لان أياه  مريكاايادلس، وعنادما وصال ألارةراا ضاد مسالمي األ فايال هب الاالاه لتمويال إسابايقا 

صلقن ةبشرتر  السمراي المائلة للحمارة وصل للرند عن طريا الغرر، وقترا يأى سكاء القاية األ

 .ف طلا علقر  الرنون الحمر

الصباح اتصلت ةه مويقكا على هاتفه المحمول لترن ه علاى مساكنه ال دياد وتادعوه لحفال عقاد  في

 .مقالنها

 .من الحيوي اال أعرف أادً  يخاصة أي .ولكن مويقكا أعفقني من تلك الدعوة -

 ييكفي أياك تعرفناي وأياا صااابة الادعوة وصااابة عقاد الماقالن، أه هاي ذييعاة اتاى ال تقاده لا -

 الرديةه

 :أيرت المحانثة ةعدما أكدت علقه. للكاله ىأذيه ول  تد  له فرصة أخر فيييت ضحكترا العالقة 

 .س يتظرك الساةعة مسايً  في اردً  -

ةاالزهويه فمنا  أء وط ات  اومفروًشا اهه ولماذا ي تي طريقه لرا ا الرجال ممرادً ما ال ي يفعل ،تحقر

لاا لك قااري  ،تكفاال القاادي ةتنظقمااه وتقديمااه لااه علااى طبااا ماان فيااة شاايييض وكاال قدمااه هاا ه األ

لوجه، ولكن هل سقسترق   اقي ةر ا الرجل وجرً تساعات معدونة وسقل. اقتناص تلك الردايا القديية

وهاو  هوجرا فايء يانقض علاى يقبتاه لقنتاز  مناه يوااهه كقا  لاه أء يبتسا  أء يقاةلاه نوء أ ااقً 

 يصافحه ويعرفه ةنفسهه

البالوياات . صااابترا هاياينت ة ياقة مترفة كماا  التيكايت يوائح الشواي تنبعث من اديقة الفقال 

 فاييسااي مت يقاات . أيحااي المكااء فايالراوس ةرتمراا االعتقااني تصادح  ىش اي، موسققتزين األ

ن ه ا الرجل من ةواةتاه الرئقساقة كسفرا هو يدخل لم! يا للع ب: رائر متدثروء ةث رير  ويجالع



 

ال رائاد والم االت ضاخ   فايكماا شااهده  اكااء تماًما! اساتقباله ما  اوجتاه فايويكوء هو ةنفساه 

لقرات خاطفة ت خ ك  فيال ثة، أامر الوجه والشعر ةمالمح اانة وةاينة، وكمن تمر ةك ال اكرة 

وجد يفسه ةحديقة منازلر  ةاالعرار وقاد . ت وتتوق  ةك هناكلة ميا للوياي عند سنوات طويمعر

لصوت طلقات من الرصاص، وجوه المدعوين مل ت ةالوجوه والفاز ، وطاور  ىتحولت الموسقق

سعاف، اتى البالوياات سعاف ال ثث لسقاية اوالمكاء ةالشريا االصفر الالصا، وينقل يجال او

هلااة شااعر ةاا ء المكاااء كلااه ياادوي ةااه وال يسااترق  أء يصاالب لو. لبقاا  ماان الاادمايتحولاات الحمااراي 

محانثاة  فينخل م  الرجل . طوله، ولكنه كاء علقه أء يتماسك اتى ال ينفيح االه، ف اهد يفسه

 فايسا له كاريس وكا س الفونكاا . امات االقتصاانية العالمقاةطويلة عن أاوال العال  وأاداثه واأل

 .جقب سرواله فيكايت  ىخراأليديه، ةقنما القد 

 أوقات فراركه فيولكن ماذا تفعل  -

 .أيحاي المكاء أو أخلد للنوه فيأت ول .. شييال  -

 لماذا ال تحيره أه أيك ال تروى ذلكه. للرماية والتدييب على إطالر الناي ااسنا أملك معسكرً  -

 .الوقت ل  يحدثولكن ليقا على العكس كثقرا ما تمنقت أء أتدير على الرماية،  -

 .ايتظر -

 .رار نقائا وعان م دنا وةقده ةراقته الشخصقة

  .امن العاشرة صبااً  اهنا عنواء المعسكر يمكنك أء ت ديي هناك يومقً  -

 لصاوحال فايكايت مويقكا توا  اةتسامترا على ال مق  ومن الواضح أيرا ضرةت العادن الققاساي 

وضاعترا علاى مادخل الحديقاة لقتارك  التايلرويلاة على الردايا، لرر ذلاك ةوضاوح مان الراولاة ا

 .راققة وملحا ةرا ةراقة ةاس  صاابعلبة أي فيالمدعووء هداياه  علقرا، كل هدية مغلفة 

. ةمحاذاتراا ىأء الخانمة قامت ةمساعدة الساائا ةوضا  طاولاة أخار اانامت الراولة ةالردايا لحد

 .ستقبال أصدقائه ف سرعت إلقهةعدما اعت ي كريس له وذهب ال اواقدً  المحته واقفً 

 لماذا ال تني  لبققة المدعوينه -

 !من الصعب أء أتحدث م  أاد ال أعرفه اع يً  -

إطاالر مشااييعك ويلزماك أء توسا   فايةرا، وتبدأ  اولكنك لست من ه ه المدينة وال تعرف أادً  -

معرفتاك ةرا  ساتفقدك المديناة، و فايعماال نائرة عالقاتك، وأرلبر  هنا من أكبر يجاال الماال واأل

 .اكثقرً 

 :ث  وةدوء تفكقر سحبته من يده وهي تقول

 .ء ه ا الع وا ةسق ايه الثمقنوس عرفك على مستر جقمس ةرا -



 

 :من العصبقة قائاًل  شييولكنه توق  ف اة وسحب يده من يدها ة

 النا موعدً يةما علقك أء تدةري . ةالتحدث م  أاد اآلء ياال ال تسمح ل فيأيجوك أيا .. مويقكا -

 .يوه ،خر في

 :استغرةت من تصرفه وتبدلت مالمحرا

 .فقا أييد أمنحك صحبة اتى ال تشعر ةالوادة. كما تحب -

لمااس كااء قاد جلباه ةمناسابة عقاد جقباه وأخار  علباة مان القرقفاة ةراا خاات  مان األ فايوض  ياده 

عنادما  اي أهاداها لاه مسابقً الاثمن ولكنراا ال تغلاو علاى القادي، فراو الا  ةكايت الردية رالقا. مقالنها

أياه عرفراا ةنفساه  إلاىضاافة طريقه ذلك القاوه، فالردياة كايات للقادي ولاقس أكثار، ةاو فيوضعرا 

 .هئعلى أيه يجل أعمال شديد الثراي ومن رقر الالئا أء ي لب هدية ال تكوء على ققاس ثرا

 .فتح العلبة ث  صاات عند يؤيترا الخات  فيايشغلت 

 !لههلل ما أجمأيا  -

شاعرها المنساار كشاالل  ىقن عقنقاه، لفحاه عررهاا الصااي  وررااقترةت مناه ووضاعت قبلاة ةا

طالما أرارت الرجاال وتعلا  ساحرها علاقر   ىوةمكر أيث. ثاية ت تااهوجره، فشعر ةموجة من او

 .الاظت ذلك فاةتسمت ةخبث

 .ء ف يا اقا أشعر ةالتعبال هار اآل يلعل عل -

 .قليه ف ل سإأيجوك  ،شمعة عقد المقالنه ال لفكق  يمكنك ال هار نوء أط -

 .ااع ييني، ف يا متعب اقً  -

 .ءإذء تعال معي س قوه ةيطفائرا اآل -

توسرت المكاء وةرا الكعكة المكوية  التيالراولة  إلى  تنتظر أء ي قبرا، سحبته من يده وسايت ل

 .لقرا ال مق إمن عدة أنواي متديجة، ةقنما قامت ةالتصفقا فنظر 

 .ااء موعد إطفاي الشم  -

يق  اوجرا ةمحاذاترا من ال رة القمني وأوالنها من ال رة القسري،  .اقترر ال مق  وأااطوا ةرا

 :ال مق  من رناي ىاتى ايتر اةعقدً  يزوى هوفا

 .عقد مقالن سعقد -

اسااتعراض جمقاال صاانعته لرااا  فايلااواء لتنقاار السااماي شاكال واألثا  ايرلقاات الصااوايي  ة مقاا  األ

 .ىوقبل يدها ومي اتمني لرا عقد مقالن سعقدً . استعراضات السماي النايية فيكة متخصصة شر



 

*** 
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يفساد  شايي فايوخشاي أء يتاويط ما  ها ه المارأة . أيحااي المديناة فايل  يكن يريد أء يظرر أكثار 

 اوقت كااء مت كادً  فيالصباح الباكر  فيمعسكر لذهب ل. خرته، فقري أء ينري مرمته ة سر  وقت

 .أء كريس ل  ي ت ةعد

أخبره أيه صديا لمستر كريس، فقاه المول  . من عن اسمه وسبب وجونهعندما س له مول  األ

 .خبره ة ء أاده  يس ل عنه ف خبره كريس أء يسمح له ةالمرويأةاالتصال ةالرجل و

ت ول . هالمكاء وكعانة عقنقه تعمالء ككامقرا فوتوررافقة تلتقا وتس ل كل ما يرا فيأخ  يت ول 

ما ةاقن الممارات والادهالقز وذهاب لساااة التادييب علاى إطاالر النااي وعار  علاى رارف تباديل 

 .الثقار

 .االمساي جلس يي  خرته وقري أء ينف ها صبااً  في

 :من مويقكا وأابررا عندما أخبرها اهاتفقً  اتصااًل  ىأثناي ذلك تلق

 .مرمة عمل عاجلة فيي لترا س سافر و -

 ك  ستمكثه -

 .أو أكثر اء، يةما أسبوعً  أعرف اتى اآلال -

 هاما يأيك لو مريت علقك مساي القوه لنقيي ةعض الوقت معً . س شتار إلقك -

 ! ،س  مويقكا ال أاب طقوس الونا -

 .سنقيي ةعض الوقت فقا! ونا  يولكن أ -

ه متعة ةقدي ، يعل  أييا أيرا قانية على أء ترب"سنقيي ةعض الوقت"ـماذا تعني ة ايعل  تمامً  كاء

، ولكنه اسقنال من شرف الرجل أييً  هلثواء معدونة ذهب وجاي ةه تفكقره خاصة أي. اي  اةرا إلقه

يريدها، وفى الوقت يفسه مان  التييفض الفكرة ةالرر  من أء إقامة عالقة معرا من أكثر االشقاي 

، فماا ققماة مواتدان األع فيسقكوء  - أه ،جاًل  عاجاًل  - يرفيرا، كما أء كريس التيشقاي أكثر األ

 !أء ينال من شرفه إذء

 هل ما الت على الخاه.. ألو -

 .من الرااة اوافرً  اوأاتا  قسرً  االساةعة صبااً  في ييالت -

 .كما تريد ااسنً  -

 فاييعادها لراا وساتكوء  التايها ا أمااه المفاجا ة  يأس ي، ولكن أىسصوترا ةعيا من األ فيوجد 

 !هايتظايها



 

ذهب لفندر قريب وقاه ةح ز . المنزل ةعدما ت كد أيه ل  يترك أى خقا ويايه جم  مالةسه وراني

أخبرتااه المولفااة أء أول يالااة . ةااالخروط الفريسااقة لقح ااز تاا كرة اهاتفقًاا اتصااااًل  ىررفاة وأجاار

 .الثامنة من مساي القوه فوافا على الفوي فيلفريسا ستقل  

اةتسامة عريية على عكاس اساتقباله لاه من ةاستقبله مول  األ. امل سالاه معه وذهب للمركز

ء وقاد تصرفاته معه، ولكان اآل فيمس، كاء هناك ةعض الشك والريبة ت اهه ترجمت لعدائقة ةاأل

 .التدييبفي سااة ا هو يستقبله ةتراار ويخبره أء مستر كريس هاال كل ه ا 

يعاد ةالنسابة لاه  مانوي مان يجاال األرالما انوًما. أضفي ذلك الكثقار مان الراااة واالطم نااء علقاه

يه ةفشلرا قد تفشل إي اا مرامه، وعلقه أء يخرا لرا ةالكثقر من الدقة، أل فيخروة مرمة وصعبة 

 .ي اح مرمته في اكبقرً  اوةن اارا يكوء قد قر  شوطً  االمرمة كلرا أو ال تنف  مرلقً 

أياه  اكادً  كااء مت. سااة إطالر الناي ةل ذهب مباشرة لغرفة تبديل الثقار فيل  يت ه لمكاء كريس 

ايازوي . رقاس الحاايالها ا  فيةاين ةعد تمرين عنق  اماه لقحصل على  أه ،جاًل  سقدخلرا عاجاًل 

ةعاد الكثقار مناه الوقات سام  جلباة . يراقاب قدوماه اااوية ما، ال يكشفه أاد منرا ولال منتظارً  في

وعلاى  ةصاحبة يجال ،خار الماح كاريس قانًما. ات اهاه فايوثرثرة وضحكات ةصوت عاال قانماة 

ايتاةتااه مشاااعر محبرااة عناادما فكاار أء قدومااه ةرفقااة صااديقه . الفااوي نخاال كاال منرمااا لقغتساال

صديقه ارتساله على ع ل  ىعندما أير اوخروجرما معا سقفشل خرته، ولكن األمل يج  له م دنً 

 :وهو يصقح قائاًل  اوةدل ثقاةه وخر  مسرعً 

ف يات تعارف أء أكثار ماا يثقرهاا . ا ةراالحاء ألي ب أء أراني اآل. كريس لقد ت خرت على لويا -

 .االلقاي ويلتقي ردً  إلى. هو عده ااتراه المواعقد

 :أجاةه كريس ةصوت تتداخل معه ذيات الماي المنسار على جسده

 .الغد إذء إلى. إهمال المواعقد فيمسكقنة فري ل  تكتش  ةعد قديتك الفائقة  -

وعلقاك أء  ،يا يجل فلن يكوء هنالاك مان راد ايتظر" :اةتس  إيان ةسخرية عندما سم  ذلك وهمس

ياان إأاكا  . البااينة هتحات نش يانع  ةالمقاا اوةقنما كاء كريس واقفً !" خقراألتون  صديقك الونا  

إرالر ةار المكاء ال ي خال من ال مق  وضرر ةار الحماه ةقدمقه فما إء ي،ه كريس اتى صاح 

 :قائاًل 

 !أيت -

 .تك،س  إء كنت قرعت خلو. يع  أيا -

 أال يمكنك أء تنتظر ةالخاي  اتى أيتريه ولكن ماذا تريده -

 !كما ولدتك أمك اولكنى أييدك هك ا عاييً  -

 :ضاقت عقنا كريس وقال له



 

 ه أه ماذاهاولك  هل أيت شاذ جنسقً  -

 :قرقه إيان ةسخرية

 واقاي مان هك ا أيت، ال. أكثر من ذلك فيأطم  ال فرمي، أيا هنا ألقتلك فقا، و  لأيجوك ال تس -

أييادك هكا ا . الرصاص تتدثر ةه، وال ةندققة تصوةرا ةات اه أاد وال يصاص تداف  ةه عن يفسك

ةرياااي العاازل الاا ين الفااز  الاا ي شااعر ةااه األ ىإال ماان خوفااك، لتشااعر ولااو لماارة واااادة ماد اعاييًا

 .صوةت يصاصاتك إلقر 

 هل تمزح معيه أه ماذاه -

 :قرقه إيان ةصوت عال

 .لتستمت  ةدشك كمزح معك واآلء س تركيع  ةالرب  أ -

أناي لرره تمويرا له ث  استداي ةقوة وةارته ةرلقتقن من سالاه كاات  الصاوت، كال منرماا وجادت 

سار فاايزلا علاى أيضاقة الحمااه لتخاتلا نمااؤه ما  المااي وتصابغ ةالطاتاه البقيااي  إلىطريقرا 

 :ق  ولكنه فشل فس له ةت وهوأسند لرره على ال داي يحاول أء ي. ةلوء الدماي الحمراي

 ولكن لماذاه -

نخلت ةقتر  ذات يوه لتقيي علاى كال  التيأت كر تلك العائلة الصغقرة . إيه ث ي قدي  ةقني وةقنك -

 من ةه نوء شفقه أو يامةه

اةتسااا  ةااا ل  وعن رقاااة معراااونة عناااه، ويةماااا عااارف أياااه مقااات ال محالاااة فلااا  يكااان هنااااك ونا  

 :لالستعراف

 ..قتلت الكثقر عائلةه لقد يأ -

ةريااي الا ين الي األله. كتاةك ويات تفتخر ةصنقعك الال ،نمي فيتحدثت عنرا  التيتلك العائلة  -

 .ال  يكن لر  اول وال قوة وقمت ةقتلر  جمقعً 

جمق  من قتلتر  قمت ةقتلر  من صامق  عملاي وةنااي علاى . ال أت كر وال أييد أء أت كر يأين وول -

مان جاقم  إلاىكلراا مرااه وكلات . مراووس ماثاًل  لقاتا ييا  ةداف  سرقة أو ألل  أقتلر. أوامر محدنة

 .ةالني

ارصت أء تنف ها ة داية، ل  تحاول ولو لمرة أء تس ل يفساك ماا  التيولكن من ةقن تلك المراه  -

 ة ال اول لرا وال قوةه من قتل طفل صغقر ال ذيب له أو امرأة ةري ىال دو

 :عر ةهل  ال ي ةدأ يشةصوت ي ن من األ

 .اقاتي في ااال ل  يكن وجونه  يشكل فرقً  يل  أس ل، فر ا لقس من ش يي وعلى أ. ال -



 

 ."اقاتي في ال  يكن وجونه  يشكل فرقً " عرور إيان عند سماعه فيرلت الدماي 

 .ك  يده في ىل  ث  أخرفصور إيان طلقه ةات اه ذياعه جعلته يصر  من األ

 .ة لك إء كنت تريد أء تقتلني فرقا ع ل -

صافعت ةراا  التايي ن ويتوج  تلاك الساار . لقس قبل أء أذيقك الع ار وأجعل كل عيو ةك يت ل  -

 .جثث هامدة إلى اصوةت ةرا يصاصك إلقر  لتحقلر  جمقعً  التيالبار يومرا وتلك القد 

 هىةر ا الشكل سقعقده  للحقاة مرة أخر يوهل ايتقامك من -

ضحقت من أجلرااه وماا الا ي أصابحت علقاه  شيي يلحظةه وة أتعل  من  متى وأيا أيتظر تلك ال -

 .فدعني إذء أستمت  ةرا. ةسببكه لقد نمرت اقاتي للوصول لر ه اللحظة

 .ث  طلقة اخترقت عقنه

 .طالما ت ملت وياقبت ةرا ضحقتك لت قد قنصقرا التيوها هي العقن  -

 .يضقة لبركة من الدماي وأخ ت تزا  لخاي  المكاءتحولت األ

ه ا ال ازي الصاغقر مان العاال ، وإذا خارر ةقتاك فملكاد ساوف  فيت ةقتي ةتعل  كريس لقد خرأ -

 .ومن  ذلك الحقن وأيا يالاقني الخرار ينما اللتأو ايالاقك الخرار نومً 

هكا ا، ولكان  امتالًما ىيبقا أءكااء يرياده . لأللا  اكاء يكفي ه ا القدي من المتعة ولكنه ل  يكن كافقًا 

 .الاظت أاد رقار كريس أو نخل أاده  لقتفقد المكاء الوقت يمر ويةما

سقكوء  التيجرن   إلىالونا  كريس . أتعل  ال أييد أء أخلصك من ع اةك، ولكن ينبغي أء أفعل -

 .ةالويون اطريقك إلقرا مفروشً 

 التيكا اتماًما ةوات ثاةتاراقبله وترك المكااء وخار  ةخ في ىث  صور يصاصة ةقن عقنقه وأخر

لراا ه  اةسااالاه الاا ي اشااتراه خصقًصاا ىأول ساالة للمرمااالت صااانفرا ةرريقااه ألقاا يوفاا. نخاال ةرااا

 .أثر لبصماته علقه ياتى يمحو أ اأء ينظفه جقدً  المرمة، ول  ينس  

ولكاان مااا هاا ا . ساااعات قلقلااة ةاققااة علااى موعااد طائرتااه ىتوجااه للمراااي مباشاارة فلااقس هناااك سااو

خ  املرا ةعدما  اخقرً أخفة وك ء يواه المثقلة الشعوي الغريب ةالفرا  ال ي ايتاةهه أصبح أكثر 

 .تخلص من ه  العمر

كاء علقرا ةعدما تخلاص  التيالكتار عندما وص  خالد الحالة  فياساس للمقر  ذهب ةه ذلك او

 .من الرجل ال ي قتل عائلته

 :ولل يحدث يفسه



 

وما  ذلاك كنات  وء،أى قدي ه ا ال ي تراةا م  قادي يجال سابقني للحقااة ةا كثر مان أيةعاة قار  -

ااول  اكما لو أينا جمعتناا طاولاة وااادة وثرثرياا يومراا كثقارً . اتمامً  يأياه أمام يأشعر كما لو أين

تقاسمنا يرقفناا وسامقنا ةاسا    قبلراا وامادياه . اكما لو أينا تناولنا طعامنا معً . فن ايقن من القروة

عاال  ة يةعاة مان القاروء، إياه يوح ال إلاىال ل  يكن خالد م رن شاخص سابقني . على يعمته ةعدها

قرأه وأيا ال ي أةغض القراية، ولماذا وض  القدي على كتاةه أل يةي وتوجرني فمن نلن كايت تحقا

تبق  الكتب القدي ه ومن جعل الادكتوي  التيسوار ةي لقشتريه من أاد األأيد  في اذلك الكتار مسبقً 

شقايه يع  كال الرارر نوء كل األ يمسكن أهلذلك القوه من  فيويار المرمة يعماء ي معه م  األ

يراا اقااة خااي  اادون إ.. مار يتعلاا ةالماضايكاال لا  يكان األ. وكايت تقونيي إلقاه يكايت تقونه ل

 . من الرواي واليوي امنحرا ةعيً زعرا صفحة ةعد صفحة أليتأاقاة كنت . الزمن

قب ياف ة مياية لمدة طويلاة، ه ه الصفحات من الكتار كايت ةمثاةة إشايات كما لو أيك تق  لترا

خل  الناف ة تبدو الغرفة خالقة، ولكن من اقن آلخر من خل  الستاي يظرر خقال لشخص ما يمار 

 .فقنتناةك مزيج ما ةقن الغقار والحيوي امسرعً 

 :سبرسو وتسايلمن او اصالة االيتظاي، طلب لنفسه فن ايً  إلىجرايات سفره وذهب إ ىأير

ةوار كل األ! مقسرة وةسقرة اوخررت لرا كثقرً  ايتظرترا طوياًل  التيمة اد جايت المر يأ إلى -

 .معي علقه تاداث اتحدكايت تفيي إلقه وكل األ

مشاعر وقترا ستنتاةراه الحزء على موت اوجرا أه  يت كر وقترا مويقكا عندما ي تقرا خبر قتله، أ

تتحادث عناه تبادلت  يلقااي وهاذلاك ال فايء أاده  قاد خلصارا مناهه أو لقسات الشعوي ةالسعانة، أل

ةاه  ةعدما يج  مان اارر العارار وكا ير  اساتبدلوا: مالمحرا وتوشح صوترا ةالحزء وهي تخبره

 .شخًصا اخر 

 !هو يعد هناك  فلتسعدي فل  يعد هناك ،خر كما ل ء مويقكااآل -

 فايت الراائرة الق. لقلحا ةرا اةاييس فقاه مسرعً  إلىذاعة الداخلقة ققاه الرالة المت رة وأعلنت ا

شاد تيظر من اجاا  النافا ة، كايات الساماي ممتل اة ةغقاوه تح. ال و، تنفس الصعداي وشعر ةالرااة

فاي ها ه الادقائا . طاائرة فايأء يغفو  ارفوة سريعة وهو ال ي ل  يتعون يومً  فينخل . كتالل قرنقة

لوااوء لاه ولا  يعارف السماي وترل وجوهر  من ةقن الغق  وي فيةعائلته محلقة  نه ال  وايالقلقلة 

عمااره لا  يكاان هناااك  ىةالنسابة لااه طاوال تلااك السانوات وعلااى ماد. أه اقققااة اأء كااء مااا ي،ه الًما

كماا لاو أياه يرياد التقااط يماوا جرااا ماويس يبعاث ةراا  اكاء الكال يتاداخل مًعا ،ااضر أو ماض

 .ااال كاء ي ب أء ي لس لقفك شفرتر يإلقه مشوشة، وعلى أ يمراسل من مكاء قصي ت ت

المرة  في ىتناول وجبته ةشرقة مفتواة وامتدت يده للكتار ف خرجه من الحققبة وةدأ من اقث ايتر

  ..الماضقة

*** 



 

 الفصل الراة  عشر

يدلساقة، امتادت اللقل رنت النساي وعلات اراييادهن وايرلقات أصاوات الرجاال ةالمواويال األ في

لسانة    االشاق  قراياي علاى عائشاة وفقًا كوالت الشرقة وةعاد العشااي عقاد مائدة العشاي تحمل الم

هل وال قراء لنعقد اواجنا هنااك كماا يفعال ويوسوله، ث  ةعدها ذهبنا للكنسقة م  م موعة من األ

 .الموييسكقوء واتى ال يكوء مدعاة للشك

اساتراعتي أء أرلااا علقنااا الباار، جلساانا علااى طاارف  فاايصاابحت عائشااة اوجتاي وةااات أ اأخقارً 

تغقمرماا  ىخارأكايات عقناهاا تااية توميااء ةبرياا الفارح وفاى . خرمقاةل اآل فيالفراش كل منا 

ةحنااء وعنا ، ترقرقات الادمو   يضاممترا لا. شعرها يتدلي ةدالل على جسدها الصغقر. الدمو 

 :من عقنقرا، ويزلت ساخنة فلسعت وجنتي، س لترا

 ل  تبكقنه -

 :أخ ت تزيح نموعرا ة طراف أصاةعرا وةصوت يكان يسم 

عقنااي إال ةادمو   ل، فلا  تمتلااما سمعت عنراا، ولكان لا  أصاانفرا يوًما ارا نمو  الفرح، كثقرً إي -

ترار  ياتى ةعدما جاي خبر قتلك، كنت على يققن أيك ا يأء تكوء ل اتمنقت كثقرً . هالحزء واأل

 .يوسوف ت ت

ةات وأخا ت أي يعاالمقن مان العشاا والررباة شادنترا أكثار لا فايعصفت ةي كلماترا واجت ةاي 

ن كل ما عايته مان ألا  واازء وأمنحراا مان الفارح ععلى جسدها ةحناء واب، أييد أء أعوضرا 

تحاات ياادي الخشاانتقن القااويتقن  اوياعًماا اكاااء جساامرا لقنًاا. ماااء مااا يكفقرااا ساانوات عمرهااا كلااهواأل

 .ت وهت فخ  ثقلي علقرا خشقت أء أار  عظامرا

ل على طرقات أمرا على الباار وهاي تقاده لناا وللمرة األولى أيعس ةعما وأستققظ قبل الظرر ةقلق

ةالزةقاب، وكا ء الحقااة قاد خلعات  ىمان الكساكس المرشاوش ةالساكر والمحلا اكبقارً  ايحاسقً  اصحنً 

 يني عائشاة ف شاعر ةحنااء أماي، وتخلا  لاميت. شعر ةرع  الفرح الحقققيأادانها، للمرة األولى 

، وااول الراولاة يف شاعر ةعرا  أختا لدافيعلي ،خر القوه، وتقوه ةشر  قدمي المتعبة ةالمااي الا

حكاي اوجاة عماي عان يفاان كعكراا تالعشااي ويتحادث عان أخبااي يومناا،  فايالمستديرة كناا يلتا  

المساماي  هجراات أثنااي نقا التايصبعه إأقل من ساعة ه ا الصباح، ويقص خالد عن  فيوخبزها 

تلاك  يووقترا كايت تا هب ةايعمل،  المتغررس ال ي كاء يراقبه وهو يلاكعب ا اي ه ا القشت في

سرتي اول مائدة الغداي وكل منا يقص ماا أالحكايات لسنوات طويلة ميت عندما كنا ي تم  أيا و

 .يومه فيادث له 

السعانة، إيرا ذلك العصفوي المعلا على الش رة ال تسترق  اومساك ةه وال تسترق  أء تعلا  متاى 

ةعاد شاروي . ىشا رة ولان يحاا علقراا مارة أخارني الأء يغاا اسوف يحا علقرا، ها هو قري أخقرً 

قاماة لترتادي الحقااة ةاو اقلقلة مرت ةرع  الساعانة صادي أمار التراقال لكال مان ال يملاك تصاريحً 

 . ولكن ه ه المرة كايت قد قريت أال تخلعه اوشاارا االسون م دنً 



 

فيال مان أ يلاولعائشاة ولكنناي فشالت، لا  يكان اا يل االررر أء أستخر  تصريحً  ىااولت ةشت

 ياتاى ال يشاملنى القاراي، وال صالة لا االف ممن اضارروا للراقال، لا  أكان أعمال خباااً اال اآل

 .ةد منه ةاستخداه التصريح ةعده الراقل فكاء ال يذي مكاية أو من النبالي اتى يتوسا ل يلاةقشت

املرا  الساور لعارض ماا اان علاى  إلاىالا ين شاملر  القاراي  يلاهاقبل الراقل ةعدة أياه خر  األ

مرما كايت ققمته وأصالته فاانامت السور ةصنانيا األجدان، مشكاوات وقنانيل يحاساقة، أيائاك 

تحولاات السااااة لاا اكرة . وخاازائن خشاابقة، سااالل وقاادوي وأواء اتااى القمااح والزياات والرحااقن

ثمان أو ايتظااي  فاياألجقال المتوايثاة معروضاة للبقا  ةساعر ةخاس، لا  يكان هنالاك وقات النقااش 

أماوال أو لقاتخلص  فاي اشاقاي لاقس طمًعاكثر، الكل يريد أء يتخلص مان ها ه األأخر لقدف  اةوء ،

اقاث ال  إلاىسات هب ةاه  التايعلى السفقنة  امن عبي ال اكرة ولكن لقخ  امله اتى ي د له مكايً 

 .يعل 

خا وا مان المتاا  ماا يساترعوء  علاى الاراالقن أء ي" :تايكل مكااء يشامل اآل فيالمنشوي المعلا 

، وعلااى ال مقاا  أء يلتزمااوا ة ماااكنر  اتااى يحااقن نويهاا ، وماان يقاااوه أو يعتاارض يعاقااب املااه

 شاييولكن هل كاء ةعد ذلك موته ألقس ذلك هو الموت ةعقنقهه أء ت بر على ترك كل " ةالموت

 خلفك وتميي من موطنك ةال متا  وةال ذكريات وةال عونةه

سواها  يل  يكن ل التيالمدينة  فيل إيم خر، أون  كخر ومن اقار آلأخ تني قدماي من شاي  آل

ةرا ال اام  الكبقار الا ي كااء أةاي شاقخه  التيذهبت للشاي  الكبقر ث  عرجت على السااة . وطن

وقاات ساااةا تعااج  فاايء قااد تحااول لكاتديائقااة، وعلااى يساااي المساا د مديسااة كاياات وخربقااه، واآل

ةي الزقار اليقا لبار  ىأفي ة طفال أهل المدينة، القوه أصبحت مر وية وخاوية على عروشرا

مان  نخنة، وترسا  أشاكااًل تحرر ةفنائه وتتصاعد منرا األ يت وقترا مشرد الكتب وهرالرملة وت كك 

يراار ااادية أساافل الحمااراي  ةساارت ةعااد ذلااك ةمحاااذا. ااارف والكلمااات وتاا هب لتعااايا السااماياأل

 فايالبقاااين، أعار  خار لكنساقة، ومناه لحاي وتوقفت عناد مسا د الماراةرقن الا ي تحاول هاو اآل

طرقاته المتعرجة وأاقته الملتوية اليققة، أاوي ةقتنا أالقي يظارة ونا  أخقارة علقاه، وتفار نمعاة 

 هاسكنته يومً  التيمن سقسكنه ةعديا سقعل  القدي الحزين للعائلة  ىتر: اامقة من عقني وأيا أتسايل

الحااك  . خرا لآلاين كل منرما يق  يد ً البقا يمقاةلة ا فيه ي ا أماه قصر الحمراي ال ي يق   اأخقرً 

ناي  وجدت يفسي أماه. والقوه ل  تعد هناك سلرة ول  يعد هناك شعب. والمحكوه، السلرة والشعب

مان  نايهاا أفيال ااااًل  الحرة والدة الملك عبد   ال ي لواله لما كااء ها ا االناا، ولا  تكان عائشة

ل والخااالء، جلساات عنااد ضاافة يراار شاانقل هاااألالمدينااة مظلمااة وخرةااة ةعااد أء ه رهااا  فاايالاادوي 

ة وايه اديقاة صاغقرة يصاب فقراا تمثاال للملاك عباد   أيااه اكماه، ذهبات ألقا  أماماه مباشارة 

 :وأس له

هل ررياطة يررنوء منراه ما يف  طمعك وطمواك اللا ين قااناك للخياو  أء وما شعويك اآل -

اكا  ذلاك  يالحكا ه وأ فاي ىسابقل أء تبقا فيسبايقا على أء تمنحرا ررياطة إلشروط ملك وملكة 

ةحقاتاه ةعاد فتحراا  ىوك  ةرل ضح يدلسهسبقل فتح األ فيةحقاته  ىال ي ةققت فقهه ك  ةرل ضح

وهكا ا أياات ةكال ةسااطة تقاا  أمامرماا تغرااي نموعاك وجرااك ! اارور طويلااة للحفاال علقرااا فاي

قن الرويلاة، سالمت لرا  كال ا مفتاح الحمراي وتسل  لرما معه ملك أجدانك ةحياية السنموتسل  لر



 

هاا يحان " وك يك يا طاير يا أةاو اياد ماا رزيات" .ماضقنا ومستقبلنا ول  يعد هناك ااضر: شيي

مديناة  فايزلاوء أوالنياا وأافانياا ساقظلوء يتغ. اأةناي البلد يلفظ منه وك ينا ل  ي ت مان ياماه يوًما

سون ال ي سررت ةاه اسامك واقاتاك لك اللوء األ افرنق ً ! ايحكي أجدانه  لر  عنرا ول  يروها يومً 

 .صفحة التايي  في

يساتعد أصاحاةرا للراقال وقاد أطف ات أيوايهاا ويزعات  التيطريا العونة كنت أشاهد البقوت  في

أو ةعد رد تلول ملكقترا لنبقال  اردً . ثاثرا وما اان عنرا على عتبات أةواةراأأسالك أفراارا وتكوه 

 .قراعيإأو 

طقوسار  ساتكوء  اأياس ،خروء ةمالمح مختلفاة ولغاة مختلفاة وأيًيا يع  سوف يسكن ه ه البقوت

ه أء يمنعاوا امختلفة ولكن هل سقفلحوء أء يلغاوا ذاكرتراا ويزيلاوا عنراا يوائاح مان ساكنوها يوًما

لقنتظروا إذء وسقروء أء كل ها ا  .ه ةالت كقد اللبقت أيحاي ا فيضحكاتر  وثرثرة أطقافر   ىصد

 .المكاء  فيل  كاف لقشق  الحزء واأل

فنااي الاداي تنتحابن وتنادةن، قالات اوجاة  فايهال وال قاراء جلست اوجة عمي م  النساوة مان األ

 :عمي ةصوت مبحوح

ه ه المدينة، ل  أذهب ولا  أجايي وإء رانيتراا كقا  لاي أء  ال  أةرح يومً . لن أيال، س لل هنا -

 ةعد عن قبوي ويفات من أاببتهأ

 :ىيننت أخر

 .مكنر  أء يفعلوه ةناه القتل، لققتلويا لعل الموت يخلصنا من ع اةناما ال ي ي. ىيع  سنبق -

 : ىأجاةت أخر

 .املكقً  اة ةح ة أينا خرقنا منشويً قالمحر إلى انيوسققون -

 فاايلراارت علقرااا ةااواني الحماال وتحاارك ال نااقن . فلاا  تعااد تتحاادث اعائشااة كساااها الحاازء صاامتً 

الصاري وتحكا   فيكايت ت م  مالةسنا وتيعرا أاشائرا، وةدال من ت رقز مالةس الرفل ال ديدة 

 .من االستعدان لحقاة قانمة كايت تعد يفسرا للراقل ةداًل . يةررا

لاو  ىالحديقاة تحات شا رة الزيتاوء، وتتمنا فايعلى اازء ت لاس  ااوجة عمي اانها القراي ازيً 

 يها يشارد وضعت ة يترا من  اواجرا وها هو ج إيرا ،ةيمكايرا املرا معرا، ل  تكن م رن ش رة

افااان، تااوايي  مااقالنه  واواجراا ، ذاكاارة كاملااة يحملرااا جاا ي شاا رة ةناااي واألةنحاات أسااماي األ

ساماي أو تلاك التاوايي ه جمعات هل ستستوقفه ه ه األ امن سكن البقت يومً  ىالزيتوء الع وا، تر

 :كقس من الخقم واملته معرا وعندما س لترا عائشة فيووضعته  ىوالحص ىمن الثر اةعيً 

 أين أمتعتك أميه -

 :أشايت على الكقس وقالت



 

 .،ةائي وأجداني اه ا هو كل ما أييده لقكوء معي، ه ا ما كاء يمكله يومً  -

 :استغرار للكقس ف جاةترا فيترلعت عائشة 

 .إيه ثري ررياطة -

 :حت فقراكنت أتمنى لو ص

ها ا الا ي  ىثار يأ. ء يخر  مررونين من أيضناأفققي يا امرأة يحن اآل. ررياطة ىثر" كاء" -

 !ه وترتدين أء تحملقه معكنتقولقن إيك تملكق

قافلاة  فايت معناا . يوه شاتائي قاايس البارونة ويياح تعصا  ةناا يمناة ويسارة فيرانييا ررياطة 

اراساة مشادنة  فايمان ساكاء ررياطاة يمشاي  ارفقارً  اكنا جمًعا كبقرة أطلا علقرا قافلة الراالقن،

يعا  ال مقا  ذهاول الصامت . ولر  اتاى وصالنا لشامال الحاييروقنا جنون مسلحوء يحقروينا ةخقا

اتاى وصالنا لبواةاة . ىخارخل  األ اةرق ة يمشي وك ينا ي ر ساقً  ىموكب للموت ةخر فيوك ينا 

 هاي مق  فرا الالصقاح ويشقج  ىتعالقترا  سنخر  منرا ةال يجعة و التيفحص اللوا إيرا البواةة 

تركناها مررمقن لن هب إلى  ،ىوذكر ارا أصبح ماضقً ررياطة أصبحت وياييا، وكل ما عشناه فق

يفيوا الخرو ، الابعض مانر  تشابث ةالبواةاة أو  يلاهعدن من كباي السن من األ، اقث ال يديي

وامر ال نون وخر  ومنر  من فااتشد اوله ال نون ي لدويه ةالسوط منر  من امتثل أل اه أيضً وتك

 .شعلوا فقه النقراء يفض ف

وء ي لسوء على طاوالت خشبقة طويلاة فةعد يالة شاقة متعبة، وهناك كاء المولوصلنا للمقناي 

وماا ققماة ذلاك فانحن : وأمامر  نفاتره  الكبقرة يدويوء فقرا أسماي الراالقن، كنت أييد أء أس لر 

 ياالوء ةال يجعةه

ن، ومن طفال والشقو ، من يظرر علقه الوهةالرجال والنساي واأل طواةقر طويلة مكتظة فيوقفنا 

 التاي هاياوجاة عماي فقاا . سى، والكل يحمل صاريه معاهألل ومن يظرر علقه اليظرر علقه الم

خاقا  فايومفتااح البقات الا ي وضاعته  ىالكقس ال ي ةه الثار ىسو شيي يكايت تق  خالقة من أ

 لماذا فعلت ذلكه:   أء يس لرايقبترا ول  يستر فيمتقن وعلقته 

وةعااد وقاات طوياال . ولكاان تركناهااا تحقااا ة وهامرااا. ن ذلااكلااقس هنالااك ماان عااونة وكلنااا مت كااد ماا

. الراقال لوإجرايات يوتقنقة منركة، أاالوا الساوي الخشابي وسامحوا لناا ةالمياي ةات ااه شاواط

ترلاا السافن ةوقراا الحازين . ىساوف تحملناا لمادء أخار التايماوا  ومكاتظ ةالسافن األ يلاةحر ع

لا  تكان تخار  إال مان اشاتعال القلاب الحازين،  سون من ماداخنرا وك يرااوتخر  سحاةة الدخاء األ

تحوه طقوي النويس فور السفن تيرر جنااقرا ةقوة مونعة ال مقا  ويعلاو صاقاارا وقشاعريرة 

ولاى منا  أء وكبار ةرنراا أكثار، وللمارة األ عائشة، ةدت أشد يحاواًل  إلىيظرت . الروح تسري في

. لا  تكتمال التايكال خصالة أفرااراا  فايوعقادت معراا  ارا أجدها وقد عقدت جادائلرا م ادنً تتزوج

كناا يتادثر ةراا  التايررقة الصوفقة مرت اللقالي على لرر السفقنة طويلة وةاينة، وةالرر  من األ

األوصاال وثماة مان يقاد مكاياه ولا  يقا   فايفييرا ل  تستر  أء تزيل يجفة ال سد وةرونة تساري 

 :ديدةش ىتمكنت منرا ام التيس لتني يومرا اوجة عمي . ىمرة أخر



 

 أخبرويا أينا سن هب إلقراه التيخالد هل تعرف المدينة  -

 .من ررياطة شييإيرا ةلد جمقل ةه : إيرا أاد ةالن المغرر تسمي مكناس، يقولوء -

 :هزت يأسرا ةقوة يافقة

 .كد من ذلك ال لقس هناك ةمثل جمال ررياطة ت -

 التاي يك م يوكايت ل اينتني صغقرً اات التيفي تلك اللقلة اشتد المرض على تلك المرأة الحنوء 

 ال  أي ب صبقً : المعاملة ةقننا وكايت نائمة القول فييةتني ةقن ةناترا ول  تكن تفرر . افقدترا مبكرً 

 .ولكن   أكرمني ةك

كنات " جاون -فاطماة -ايناب -سالق " تر ي طوال اللقل وترنن أسماي أيااس يالاوا منا  امان للت

جلست يائلة ة وايهاا تقارأ . سماي ل  أكن سمعت ةرا قباًل ألوةققة ا وجون أةي يأعل  فاطمة فري أم

الصاباح أسالمت  ي،يات من القر،ء ةقنما تكومات عائشاة علاى ازيراا ورقمات عقناهاا ةالادم ، وفا

اجتمعات . ر معاال فايالمرأة يواراا، فعلمات أء أيواح مان سابقوها ةالراقال جاايت لترااب ةراا 

األةقض ث  ل  يكن أمامنا ساوى أء وكفنرا ةشال من الكشمقر  النسوة وجلبن الماي النظق  ورسلنرا

، أخبرترااا النسااوة أء الرريااا طوياال أمامنااا اوةكاات ةكاااي مرياارً يقاا فرا فااي الماااي، يفياات عائشااة 

 ىناا ساومتعفن جسدها، وإكراه المقت نفنه ولقس هنااك تارار لنادفنرا تحتاه وال اال أماقوملكد س

 .الماي فيق فرا 

ملتفااة ةشااالرا األةااقض ماان الكشاامقر وقباال أء تقاا فرا ةااالبحر صاااات  يوهاا النساااي ىاملترااا إاااد

را مان فاور جباقن الماوت الشاااب قيسار التايايتظري، ث  اقترر منرا وطبعت تلك القبلة : عائشة

 .الونا  أمي: وهمست

، صاقاح مبحاوح االصقاح عالقًا فيث  أخفت وجررا ةقدها وعند صوت ايتراه ال سد ةالماي أخ ت 

أعماار البحار هاي ومفتااراا الا ي لال  فايراصات المارأة  .البحار البعقد عبار ىللمد يصل صداه

ةقنماا جسادها  اكماا هاو لان يفاتح ةاار ةقات يوًما ىيقبترا كما طلبت أء يدفن معراا وساقبق يف امعلقً 

 ...ستفتته المقاه ااتمً 

اي، لا  كاء من ةقن مقت ومقت هناك ،خر، أطفاال وشاقو ، ويجاال ويسا. خق  الحزء على ال مق 

و امارأة، مان عصافت ةاه أازاياه ولا  يساتر  أء يصامد أيفرر الموت ةاقن كبقار وصاغقر، يجال 

 اكااء اازء عائشاة كبقارً . ، ومن ل  يسترق  جساده الياعق  أء يتحمال البارن ومشاقة السافراكثقرً 

سارقترا  التايوأء تلك القبلة  ااولت أء أخففه عنرا وأضمرا إلي وأخبرها أء الموت قانه ال محالة

.. ةدعنار يدوه لألفرويسرقرا من على وجه الديقا، ةقنما الموت  التيمرا مثل اقاتنا أمن على وجه 

 .أء ازيرا على ق ف جسد أمرا ةالبحر يفور ازيرا على ياقلرا اعل  تمامً أكنت 

لتي  فوقرا سع  النخقل وترلاب الراماة لرا   اكايت تحرص على اياية قبوي موتاه التي هي -

إذء لمااذا ! اقااتر  فايأكثار أهمقاة ةالنسابة لراا مان أجساانه    هلرا في ماوترأيفات  .طقلة اقاترا

ياضي ال ديادة تلك األ فيةخل علقرا القدي أء تدفن ةمحاذاة أمرا وعلى مقرةة من اوجرا أو اتى 



 

لناا أء يازوي قبرهاا وييا  فوقاه ساع  النخقاله ألا  يساتر  ملاك  ىيحن ذاهبوء إلقراا لقتسان التي

 لقمنحنا فرصة نفنراه ع ل أو يلجل قبض يوارا ولو قلقاًل الموت أء ي

ةعااد ياقاال أمراا ة ياااه قلقلااة  .لا  ملااك إجاةااة لراا فالتزماات الصاامت واكتفقات ةالترةقاات علااى كتفقراا

وضعت وهي ةشررها الساة ، ازيرا الشديد ع ل ة لك، يزفت قبلرا ةقاوه فتفيالت امارأة محنكاة 

لقلاة كااء  يخبرترا أياه ةعاد سااعات قلقلاة ساوف تن اب، وفاأالمسائل النسائقة ةالكش  علقرا و في

وللمارة " عائشاة"صبقة كالقمر، أطلقناا علقراا اسا  ي للمة أيامنا أي بت يفيقة تي الرالل كحلقة

 ولااى مناا  قااراي التراقاال أجااد عائشااة يساامت االةتسااامة علااى وجررااا، عناادما لفاات يائلااة الرفلااةاأل

 .ارا إلقرةشالرا الصوفي وأعرترا لرا لتيم

لراا ا المكااء الاا ي ال عنااواء لااه وال اساتقراي أء يشاارد المااوت والحقاااة، المااقالن  اوك ياه كاااء مقااديً 

 ىعارض البحار اهقات أيواح ومنحات أيواح أخار فايوالراقل، هنا على ماتن سافقنة تساقر ةناا 

سااايير علااى قااانمقن ومااا ةااقن اررويقاات العقااوء ةالاادمو  علااى ياالااقن وايبساارت األ. المااقالن

 .الراقل قدي علقنا أء يحقاه ة ازايه وأفرااهالم يي و

البعقد سماي تعايا البحر والشمس رايقة  ىأيظر هناك للمد ،يدي على سوي السفقنة اوقفت واضعً 

وةاال يةعاقن، يجال ةاال اسا  وال عناواء ةاال اان ازيرا تون  سمايها وه ي ا على مشاايف األ في

ر س سقر، وما ال ي ينتظريي هناك علاى تلاك الرر يأ إلىسفقنة ةعرض البحر، ال أعل   فيعمل 

 التايرريااطي مان تلاك المديناة البعقادة ال مقلاة، تلاك المديناة  ياليفة من النرر، كل ماا أعلماه أيا

، وسااتظل عالقااة ةرااا يوائحنااا شاايي، ولكنرااا سااتظل ةاققااة ةااالرر  ماان كاال اجسااامً  اشااردت أاااداثً 

ماا يملاك وهاو  ىال ي املناه معنا هو أرلا أيضرا ىيوه الدين، وسقظل ثر إلىازاينا أفراانا وأو

 .كل ما يملك

 ،خقارطريقاي للراقال األ فايأو يزيد علمت أيه ل  يبا من العمار الكثقار، وأياي  اةعد عشرين عامً 

ةي، اتفقت م  افقدتي عائشاة، هكا ا قريياا أء  ف لست أكتب على ضوي شمعة ترت   كل ما مر

ساكنت القلاب  التايعائشاة إياه اسا  المارأة . خرن آلخر ومن اممن افقد آل ايظل اس  عائشة خالدً 

ة فلقرلاا ى تخلقد اسمرا فمن ين ب منر  اةناعاهدت أافاني من ةعدي أء يحرصوا عل التيو ايومً 

ةعقويرا  هيل دترا، ولك يرا  اكثر شبرً أعائشة، وكايت افديتي عائشة تملك ال كاي والفرنة وعلقرا 

يظرترااا وجاادائل طويلااة  فاايطفااال الرمااوش، ونهشااة األ الواسااعة ةلااوء ابااة اللااوا تتاازاا  اولرااا

، ازيراا ااوجتي الحبقبة عائشة سبقتني ةالراقال اخترفراا الماوت مبكارً . شقراي وف  كثمرة الكرا

ةاالرر  مان جماال المديناة . كال وقات وأواء، وك يراا تساتدعقه للم ايي فايع ل ةه، للت تتمنااه 

، اصالت علاى عمال وةقات إال أء ارتقب أمويياا ساريعً سكنا فقرا، وةفيل   قمنا ةت التيال ديدة 

قل  ما  عالمراا  صلي، عاشت محتشدة ةال كريات، لا  تساتر  أء تتاالحنقن كاء يدفعرا لموطنرا األ

يدلسقة وال تحكي إال ةكالمرا وال تسم  إال موشحاترا، اتاى ال ديد، فكايت ال تلبس إال عبايترا األ

 .أثناي ياقلرا كايت تناني على ررياطة فيرر أيرا طعامرا ل  تصن  رقره، ل لك ل  يستغ

نفتر أسون وأخبرترا أء تحتفظ ةرا وتقوه ةنشارها فراو نلقال  فينويترا  التيسلمت لرا المخروطة 

 . ***اغ على اقاة وجدت يومً مان
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اد جايت كلمات ذلك الرجل موجعةه  يأ إلى. أرلا إيان الكتار وك يه أرلا معه ةار الزمن 

علقهه كق  استرا  أء  اوازيً  ايبعد عنه ةقروء ميت أء يبكي ت ثرً  ة لحد ي عل يجاًل موجع

فق  يياح ماضقة اسرر لداخله كلما فتح الكتار كاء عالمه وتتغلغل تلك األ إلىيصحبه معه 

يته أعلى قدي كتب علقنا أتبكي يا  شييولكن على أى . تعبث ة ويار الكتار وتنقله معرا لرناك

يحن ال ين تدك ةالنه  فور ييوسر  . المغترةقن عن أيواانا. عن أيفسنا انومً  نقيحن الراال

ما إيه يتكري ةشكل نويي، ية ايدلس من  م ات السنقن ل  يتوق  يومً األ فيما ادث . ةح ج واهقة

م   اوتمشقً  اأشد يققً  ىسماي أخرمن الحرور الصلقبقة أل ه ه الحرور قد تبدل اسمرا ةداًل 

فريققة، ألقس فلسرقن وأفغايستاء وةويما والدول او فيالعرار ويحدث  فيث ما اد. العصر

الالئا أء أصبح من رقر . ادث في األيدلسه إيرا الرريقة ذاترا ل  تختل  كثقراهو ال ي  اتمامً 

 .أكثر ماليمة واداثة ىيستعملوا كلمة رزوة أو ااتالل فسعوا للبحث عن أسماي أخر

قيااقة  فاايالتحققااا  فاايساابايقا فتحاات ملفااا إة ذات يااوه أء ديااة رتاا كر هاا ا الخباار الاا ي يشاار 

سابايي مشارو  قاايوء يانص علاى ين االعتبااي لرا ، لا  البرلمااء او فيالموييسكققن وقد عرض 

 أيولكان عان " ين االعتبااي" ء اةتسا  ةساخرية وهاو يكاريأماه ه ا الخبر ولكان اآل ايتوق  كثقرً 

تنصاقر القساري أه عان الرارن ال مااعي والقتال والغارر لرا  اعتباايه  عان ال ساترن اتحديدً  شيي

والحرر والسخرة والتنكقل واالرتصاره هل ستعوضر  عان ماضاقر  الا ي ذهاب وعان أيضار  

 يربته التيسرقت أه عن اقاتر   التي

يحمال  يدلس تعج ة كريات أهلرا مان العارر كال إيام فقراااالت األ ما شييولكن ةالرر  من كل 

أء  ااألاقة اليققة المغلفة ةوجوه ك قب يمكناك لاو أيصات جقادً  في. مالمحر  ،تاييخر ، يوائحر 

إلقك على اقن ررة، وجوه كايت هناا  ىتتناه هتسم  ثرثرات، مواويل، ونمو  من سكنوها، وجو

الحقققاة  يمن المفترض أء تصن  الفرح لمان يشااهدها، وفا التيتى الفالمنكو تلك الرقصة ا ايومً 

يرااا يقصااة وضاا  إيقاعرااا وخرواترااا الفالاااوء الاا ين صااونيت ، ألالحاازء ىال تساارر سااو يهاا

تظرر ةمالمح جانة وةحركات عصبقة تتماو  على يغا  ققثااية هاي  التيأيضقر ، وه ه الراقصة 

، كل ضرةة لح ائرا علاى س نال فيتحكي لك عن اانث مقتل جدها واسترقار أمرا وع ار أةقرا 

ايات لراا وعان البقات الا ي كااء لراا وعان كال ها ه ك التاييض هي اكاية عن شا رة اللقماوء األ

، ةل اد ألرا، ل لك ياقصة الفالمنكو وهي تلني يقصترا ال تترل  ةوجه  اكايت يومً  التييض األ

يا تي   اتترقاب فايًساتحدر في ذلك الياوي الخافات المتسالل مان يوافا  الماضاي المشارعة ،   هي

 .يدلسلأل قعقدها معه عبر التايي لةقض على صروة جوانه األ

وةعاد أء كتبتراا سالمترا لحفقادتي "ر عادة مارات خقافعااون قاراية ال ازي األ اة وك يه تا كر شاق ً  ف 

إياه  ،خار، عائشاةخار ومان امان آلمن افقد آل انهرً  اعائشة فرك ا قرييا أء يظل اس  عائشة خالدً 

تخلقد اسامرا  عاهدت أافاني من ةعدي أء يحرصوا على التيو اسكنت القلب يومً  التياس  المرأة 

 ".فمن ين ب منر  اةنة فلقرلا علقرا عائشة



 

كلمااا . أول لقاااي لرمااا أء اساا  عائشااة تتوايثااه األجقااال فاايتاا كر يومرااا عناادما أخبرتااه عاان اساامرا 

. ترلا علقرا عائشة وعائشة ه ه عندما تن ب ترلا على اةنترا عائشاة وهكا ا أي بت إاداهن فتاة

 :ث  ضحكت ملي شدققرا

ةناات العائلاة  ىي أء ه ا االس  كما لو أيه قدي ال يمكن الفكاك منه كلما أي بات إاادجدتي أخبرتن"

وةانفس ياضاقة تسامقرا أمراا عائشاة، ك ياه مقثاار أو عراد ال تساترق   ىول لرا أيثاجاي المولون األ

، أه اتحمال العاروس جنقنراا يرلاا علقراا مزاًاا إاداهن أء تخالفه اتى أصبح من المعتاان أول ماا

 ".اب الظن أةدً يخل  عائشة و

 :فاةتس  يومرا ومااارا

 ".أه عائشة" ستكويقن أجمل -

 :وس لرا  إجرايات الوصول قاه ةاالتصال ةرا ىةم رن أء أير

 يدلس فرل ه ا صحقحهأء ج ويك تمتد لأل اأخبرتني ساةقً  -

 :فاج ها سلاله

ن العرر منرا ولكن يزح من ررياطة عندما قاموا ةرراالكبر  جدي سمعت أء ااد . يع  صحقح -

 لماذاه

 .سلال فقا م رن  -

ةرااو الفناادر الباييسااي وهااو يتناااول قروتااه ويتصاافح جرياادة  فاايوفااى ذلااك الصااباح كاااء ي لااس 

مريكاي المشاروي قتال كاريس كايال القنااص األ" صافحاتإاادي ال فايوجد ها ا الخبار . لوفق ايو

عاادان للحاارر الاا ي كاااء او ررفااه تبااديل المالةااس ةمعسااكر فاايةالفرااد الرماااني، عثاار علااى جثتااه 

 فااييفاا ها القاتاال  التااييره، وتاارجح الشاارطة أء القتاال كاااء ةراادف االيتقاااه للرريقااة الواشااقة دياا

 ".أثر خلفه يأ ايااعً  ىاختف جريمته، وتواصل الشرطة ةحثرا عن مرتكب ال ريمة ال ي

فااس سااتكوء ي اجقااب معرفااه ولاال يتااريض وهااو يفكاار ة يرااا نوًماا فاايأرلااا ال رياادة ووضااعرا 

خباي ويفس الثرثرة الفايرة كما أيرا ستكوء يفس المدء ويفس الررقات ويفس اداث ويفس األاأل

 .شيياوال وعلى مر الزمن لن يتبدل شخاص في كل األاأل
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