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،نيزحلارجفلاكلذنمىلوألاتاعاسلايفةدشبرمهنيرطملاناك
فجترتتناكيوارحصءاوح.ندنلةنيدمءامسيفافيثكهمالظناكيذلا

تذخأ.اهترايسيفةئفدتلازاهجتحتفدقاهنأنممغرلاب،دربلانم
اهنكسييتلاةقشلاتلخدامنيحليلقلبقهبترميذلادهشملاديعتست
افيإةلثمملااهتقيدصهلاهتصصخيتلاةقشلايهو،هئاتلامدآبتاكلا
هتدهاشثيح،عيباسأةثالثلبقايناملأنمًامداقندنللصوامدنعجنسيل
.لوتقموهوهيسركىلإًادودشم

امنيحباصعألاةدرابتناكاهنأىلإ،اهترايسيفيهو،نآلاتهبتنا
طسوًالوتقمهتدجووتلخدامنيحىتحولبً،احوتفمةقشلابابتأر
.باصعألاةدرابتناكاهنكلةمودصموةشهدنمتناكاهنأركذت،ةقشلا
،رطخلابساسحإلاكلذو،اهدواريذلاضماغلاروعشلاكلذديعتستتذخأ

نأباهربخيل،ةأجفمالكلانعفقوتّامل،اينوفيلتهعمثدحتتتناكامنيح
دعوىلعفتاهلاةعامسقبطأمث،يجراخلابابلاسرجعرقينمكانه
.لصتيملهنكل.ليلقدعباهبلصتيسهنأبهنم

امبرةقشلابابقراطنأيهاهتدوارةركفلوأنأبنآلاركذتت
ركذتتولب،هعماهتليليضقتلتءاجيتلا،جنسيلافيإاهتقيدصتناك
ةأجفنكل،ةيعاولاريغةريغلانملعتشتيهوتاظحللتلظفيك
مدآعمثدحيسامبرف،ةبعرمةركفاهنهذيفتقربذإ،اهبلقضبقنا
،قباسلااهجوزهلتقيذلا،يرسايلاليباهاهبيبحعمثدحاملثمهئاتلا
صخشيألتقنعددرتياليذلاويضرملكشبرويغلا،ىسوملاليباق
.!!..اهعمةقالعهيدلنأبكشي

تذخأذإ،قلقنماهقفاراموةركفلااذهدعبتستنأاهنيحْتلواح
ملو،طقدارفناىلعهئاتلامدآبتاكلابقتلتملاهنأباهعورنمئّدهت
لكشبهتقتلااهنأامك..امهعمجنسيلافيإتناكامدنعالإهتقشلتأت
فتاهلاربعهعمثدحتتاهنأحيحص!..ينيصلامعطملايفةدحاوةرمينلع
حيحصو؟كلذفرعينأقباسلااهجوزلنكمينيأنمنكل،تاعاسلًايليل
اهلةبسنلابنيلوهجملانييرسلانيربخملافلكيواهتاكرحعبتتيهنأبًاضيأ
نمامهنيبرادامنمخينأهلفيكنكل،كلذيفكشتاليهف،اهعبتتل
تأشنامةقالعدوجونمخينأهنكميىتح،فتاهلاربعثيداحأ
ءيجملاىلإاهعفدامم..اهبلقيفضابقنإبتسحأكلذمغرو..؟..امهنيب



افيإاهتقيدصةرايستأرولاهنأباهسفنعمتركفاهنيح.كلذنمدكأتتل
نأفالإو..اهتيبىلإاهجاردأدوعتسفاهبآرميفوأةيانبلالخدمدنعجنسيل
نآلاليصافتلاكلتلكركذتستاهنإ..معن..هلامءيشثودحينعيكلذ
ىنبملانعاماعونديعبعراشةيوازيفاهتفقوأيتلااهترايسيفيهو
.هئاتلامدآهنكسييذلا

***
نعًاليلقتدعتباو،اهترايسبناكملايوارحصءاوحترداغنأدعب

ًاليلقتفقوت،ةميرجلااهيفتثدحيتلاو،اهيفةقشلاعقتيتلاةقطنملا
ةطوطخملاحفصتتْتذخأو،يلخادلاةرايسلاءوضتلعشأو،امفطعنمدنع
.هئاتلامدآةباتكةلواطنماهتذخأيتلاةبيرغلا

لكشبهئاتلامدآليتقلاةيوهفرعيمل،ناكًايأ،لتاقلانأبْتكردأ
ىلعتناكيتلاهتطوطخمسميملوهف،بتاكهنألهلتقيملو،يقيقح
يفءيشيأبثبعيملهنألً،اصلنكيملهنأامك،ةبيرقلاةباتكلاةلواط
لتاقلانأب،ْتدقتعأامك،ينعياذهو،اهناكميفءايشألاتناكثيح،ةقشلا
امك،ةميرجلانوكتنأىلإبرقأوهو،هصخشلهئاتلامدآىلعءاضقلادارأ

.!!لتاقلافرعتيهو..ةريغلاعفادب،ْتنمخ
ةرئاديفاهنأتكردأذإ،يفخفوخبجوزمملابضغلابتسحأ

،نييئرمريغحابشأنمةرصاحميهف،اهلذفنمالةهاتميف،ةيناطيش
.سوسحموأيئرمريغلكشباهنودصري،اهقيلطباسحلنولمعيحابشأ
.تلحوتهجتاىنأ،اهبقارتةيفخمتاريماكةمثنأكوتسحأ

.رواجملادعقملاىلعاهبناجىلإتناكيتلاةطوطخملاىلإترظن
توصو،حضاولكشبعمُسيرمهنملارطملاتوصناك.فطعنمدنعتفقوت
،ةدوجومو،ةيحاهنأبًاروعشاهحنميبيترلايفلخلاويمامألاجاجزلاتاحسام
ً.اسوباكوأًاملحسيلوةقيقحوهيرجيامناو

تذخأف،اهمامأرمحأرزىلعتطغضو،ةئيضمةرايسلاءاوضأتكرت
نمترمةظحللاكلتيف.ةرايسلابناوجعيمجنمءيضتهيبنتلاتاراشإ
ىرخألاو،ناتمتعمامهنمناتنثإ،ةعرسمتارايسثالثاهلةسكاعملاةهجلا

ثالثلاتارايسلاترادتسا.ميسارملايفثثجلالمحتارايسبهبشأةرايس
تناكدقفً،ادبأكلذظحلتملاهنأالإ،اهنميهتلبقأيتلاةهجلاوحن
ىلإبهذتوأنآلااهحفصتتنأيفةددرتمتناك.ةطوطخملاىلإرظنت
اهتبغرمواقتنأعطتستملاهنكل،ةلاحلاهذهىلعتاظحللتلظ.اهتيب
:ناونعلاْتأرقكابترابو،ةطوطخملاىلإاهديتدم.اهيفامةفرعمبةديدشلا



:أرقتتأدبو،ىلوألااهتاحفصبلقتتذخأمث،حابشألاةهاتم



هئاتلامدآبتاكللةياور
ًاـشَهَدوىوآتاـنبىوأـموًاـموُكُلبابُنوكتو
.نـكاـسالِبًاريفـصو
37–51حاحصإلا–اـيـمْرإرِفـس



ةمجنلايتقيدصلةميمحةقيدصيه،ةيبرعةقيدصينتعد،مايألبق
بتكلانمةعومجماهتبتكميفتدجوف،)ثيمسافيإ(ةلثمملاةيملاعلا
يجولوكياسارابلاو،سفنلاملعوةفسلفلايفبتكوتاياور.ةديدجلاةيبرعلا

.ندنليفةيبرعلابتكلاعيبلةبتكمنمًارخؤماهترتشادقتناك،رحسلاو
هيلعتفرعتدقتنكيقارعبتاكلةياوريهابتناتراثأبتكلاهذهنيب
.ةءارقللاهايإينريعتنأبيتفيضمتوجرف،ايناملأيفًابيرقتنيتنسلبق

ذإ،بتاكلااذهفرعأينأوهلوألا،ناببسكلذىلإينعفدام
جالعلاضرغلءاجامنيح،ايناملأبنزواهكنلكريتنيدميفهتيقتلادقُتنك
..!اهتايفشتسمىدحإيفمدلاناطرسنم

هناونعناكيذلاباتكلاحفصتأانأوةراثإلابترعشينأوهً،ايناثو
،ةياورلانومضمنعًازجوميجراخلاهفالغىلعتأرقينأذإ،)مدآةهاتم(
اهلطبمسادروذإ،ينعثدحتتةياورلانأبهلالخنمتسسحأيذلاو
نمؤملاءاوحةقباسلايتجوزمساركذبناجىلإ،يمساوهو،هئاتلامدآ
دق)يودبلاءاوح(يتفيضمتناكو،بابسأللحيضوتامنوداهترعتساف..اضيأ
اهباجعإتدبأو،ةدحاوةليللالخقوشباهتأرقاهنأذإ،اهيلعتنثأ
.اهبديدشلا

يننكل،ينعةياورلاثّدحتتامّبرو،اهبتاكفرعأينأباهللقأملًاعبط
،يفورظويتايحةصقاهلتيكحو،اهبيتقالعتدطوتامنيحو،مايأدعب
ينيبهباشتلانمريثكلايهْتكردأ،ندنلمثايناملأىلإيئيجمببسو
هفرعأال،يدادغبلامدآبتاكلانأباهلُتحضوأف..ةياورلاثادحأنيبو
يتنيدميفىربكلاراطقلاةطحميفةفدصنيتنسلبقهتيقتلاينكلً،اديج
..مدلاناطرسضرمنمجالعلاضرغلدادغبنمءاجدقناكو..ايناملأب

ملةيزيلكنإلاهتغلوةيناملألاثدحتيالوهف،ةدعاسمنعثحبيناكاهنيح
..مهتغلريغبثيدحلانولضفيالناملألانألوأ،ديجلاىوتسملابنكت
ضعبحيضوتيفهتدعاسفةطحملايفتامالعتسالابتكمدنعهتيأر..مهملا
دالبلانعامهيفانثدحت.ً.ايبسننيليوطنيءاقل،نيترمهتيقتلامث،رومألا

نعهتثدحو،هسفننعينثدح..رباعلكشبةيصخشلاانتايحنعو..بدألاو
ليصافتلالكمدختساهنأفرعأنكأملو..رمألايفاملكاذه..يسفن
.هتياوريفهلاهتيوريتلا

وأ،اهلكيتايحنعليصافتاهيفتدجودقف،فغشبةياورلاُتأرق



لصولب،طقفرشابملكشبينعبتكيمل..ال..ال...انأهنأكو،اهمظعم
لخدتهنكلً،اقحانأاهتبتكةياورنعهتياوريفبتكثيحبهتليخمبرمألا

..!!هتبتكامليصافتيف
نمتيهتناينأبهتربخأف،بتكأامعهتيقتلاامنيحينلأسهنأركذتأ

ةقيرطو،اهليصافتنعهلتثدحتو)ةلوهجملاةأرملا(اهتيمسأةياورةباتك
لخدت،ينعهتياورلهتباتكدنعهنأالإ،اهتايصخشلسانتو،اهدرسلخادت

عم!!..اهبتاكوههنأكو،)ةلوهجملاةأرملا(اهتزجنأيتلايتياورليصافتيف
ً،اضيأبتاكهنكليرامعمسدنهميتياورلطبف.ً.اعبطفالتخإلاضعب
يهو،غياصلاءاوحاهمسالامجلاةرهابةأرماقشع،دورطملامدآهمسا
امهضعببايقتلادقو،ناهلولامدآهمساًادجيرثلجرنمةجوزتمةأرما

ققحمهاعدتسإنأىلإ،دادغبيفامهتاءاقلتلصاوتمث،ايكرتيفةفدص
،غياصلاءاوحةديسلالتقةميرجيفهعمقيقحتلليتيركتلامدآهمسا

ىلإ،ةيجمهبهبيذعتمتو،ماظنلاوةلودلاةنايخبماهتإلاىلإقيقحتلاروطتو
عمهمادعإب،بيئكيدادغبرجفتاذ،ةايحلاهذهيفهتلحرتهتنانأ
.ةيساقةيثبعةقيرطبهئاقدصأ

يتلايتياوردرسيففالتخاةمثناك،يدادغبلامدآةياوريفنكل
ًالوصفاهيلإفاضأهنأتدجوذإ،)ةلوهجملاةأرملا(ةياوردصقأو،اهتبتك
اذإف،دورطملامدآبتاكلاوسدنهملامادعإدنعيتياوريهتنتامنيبف،ةديدج
ملوانأاهنودأمل،ةديدجليصافتفشكيفرمتسييدادغبلامدآبتاكلاب
..!!اقحالاهيورأسيننكل،طقاهيفركفأ

***
تفرعتدقتنكانأفً،ادجةبيرغةلاحشيعأندنلىلإيلوصوذنم

.ايناملأيف)ثيمسافيإ(ةفورعملاةيزيلكنإلاةلثمملاةيملاعلاةمجنلاىلع
انبرتقاو،راطقلايفخنويمىلإقيرطلالاوطانبحاصتو،راطملايفاهتيقتلا
تبلطف،اهجوزعمتابوعصلاضعبتهجاونأىلإً،ادجيميمحلكشب
سيل..ال..اهتقشيفشيعأنآلاانأو،ندنلىلإتئجف،اهتدعاسمينم
ةديسلااهتقيدصبُتيقتلاندنليفانهو،اهكلمتىرخأةقشيفامنإو..اهعم
ةأرمايهو،ايناملأيفًاقباساهنعينتثدحدقتناكيتلا،يودبلاءاوح
تحضوأامكيدادغبلامدآبتاكلاةياورينتراعأيتلايه..لامجلاةلئاه
.ًاقباس

،)يودبلاءاوح(ةديسلابيئاقلذنمو..ندنليفانهيدوجوةرتفلالخ
يرودبانأنودأنأتررقيدادغبلامدآبتاكلاةياورليتءارقدعبمث



انأُتددو..ينعوهبتكاملثمف..هبءاقللاءانثأهنماهتعمسيتلاهتصق
.)ةلوهجملاةأرملا(يتياورىلإهفاضأاممكليورأولب،هنعبتكأنأاضيأ

نوفشتكتسانه..هتبتكامنودجتسانهنكل،أدبأفيكيردأال
بحلاو..ةلزعلاو..دوجولاةهاتم..اهيفيسفنتدجويتلاةهاتملابورد
يهف)ةلوهجملاةأرملا(يتياورليصافتلكمكيلإديعأنلديكأتلاب..ليحتسملا

مدآاهفاضأةديدجليصافتدنعفقوتأسينكل،لصفنمباتكيفةنودم
..!لماكلابىرخأةياكحنودجتسامنكل،يتياورىلإيدادغبلا

***
.جنسيلافيإاهتقيدصىلإواهيلإةراشإلايوارحصءاوحتأرقامنيح

ةءارقلالصاوتنألوضفبرعشتتناك.اهلاصوأيفيرستةشعربتسحأ
ةبهرلابرعشتتناكهسفنتقولايفاهنكل،امهنعبتكاذامفرعتيك
،امهنيبناكاميئاورلاهسدحبلوانتامبرف،ةءارقلالصاوتنأنمفوخلاو
.امهتقالعلوحتاعئاشنمرشناموأ

اهسفنتلأسةيئاورلاةطوطخملالوصفةءارقلصاوتنألبقاهنكل
ىلإ)يوارحص(نماهبقلريغينأىلإهئاتلامدآعفديذلاببسلانع
؟..)ثيمس(ىلإ)جنسيل(نمةيزيلكنإلاةلثمملااهتقيدصبقلو،)يودبلا(
؟..امهيلعدحأفرعتيالنألجأنمكلذلعفله

ةفرعملةفهلتمتناكامنإو،ةباجإلانعثحبلاباريثكاهسفنلغشتمل
اماذكو،يودبلاءاوحبهبةدوصقملااهنأبنآلافرعتيهف،بتكام
)حابـشألاةهاتم(ةياوريفةءارقلاتلصاواذل،جنسيلافيإاهتقيدصصخي
.هئاتلامدآل

حابشألاةهاتم
1

ةريسلاقاروأنم..يدادغبلامدآ
يف،ةباتكلاةلواطلوحنآلاسلجأ..يدادغبلايبقل..مدآيمسا

بناجىلع،ةلجدىلعلطيعادتمهبشميدقتيبيف،ةعضاوتملايتقش
مامأسلجأ.يلفروألاةقطنميفقاقزىلعفتليساؤنيبأعراشنم
يقلأو،سفنلايفةشحولاونزحلاثعبييذلاةلجدرهنىلإرظنأ،يتذفان
يمامأىرأ،ةيروهمجلارسجنميلودبيامىلإةرظنىرخأوةرتفنيب

َتنأَكيلإ..َكيلإةباتكلابًاكمهنمسلجأ.ميرمةداركةقطنمنمًاريبكًابناج
.نآلاتاحفصلاوروطسلاهذهئراقاي..يئراقاي



ريثتوأ،كبضغتوأ،كئجافتامبر،ةريثكءايشأيسفننعكليورأس
املكيفًاقداصنوكأسينكل،طبضلابفرعأال..كبجعتسامبرو..كءايتسا

كلعفدودرنعرظنلاضغب،ةحارلاضعبينحنميساماذهامبرو،هيورأس
.

كفرعأالينأل،كيضرأيكًائيشبتكأالو،كيباحأالو،كقلمتأنل
وأزوجعتنأله؟ةأرماوألجرتنأله؟تنأنمفرعأال..ًالصأ

ريبكيسايسكنأدقتعأالو..بلاطوأذاتسأوأفظومتنأله؟باش
تنأله!..ادبأنوؤرقيالءالؤهف،ناملربوضعوأةلودلايفلوؤسموأ
اماذإفرعأالولب..كلذفرعأال؟..يداعءيراقوأٌدقانوأٌبيدأ
وأةفظوم،تيبةبروأةذاتسأ،ةملعموأةبلاطتنألهف،ةأرماتنك
رسفياذهف،هبتكأامأرقتنأتيضردقكنأامب،لاحةيأىلع؟..ةيمالعإ

كملاعنمبرهتنأديرتامبرف..تاياورلاةءارقوبدألابحتكنأيل
امكيودعكيمسأال!..ةيرحوةباحررثكأملاعىلإةسئابلاكتايحويرزملا
..ً!اريثكرثرثأينأدقتعأ..هئراقريلدوبيسنرفلارعاشلاىدان

ليحرلافراشمىلعينأكورعشأينأب،كللوقأنأدوأءيشلكلبق
رعشأداكأالانأ،ةقدوًاحوضورثكأنكألوأ،ةبيئكلاةايحلاهذهنم
،مايألا،نمزلاف،اهيفشيعلاوةايحلاةذلبالو،يونعملاويدسجلايدوجوب
..ءاملالثم..ةحئارالو،نولالو،معطالبرمت،نونسلاوروهشلاو،عيباسألاو
!.اضيأزغلوهيندوارييذلاساسحإلانكل..يقنو،ليمجزغلءاملا..ال..ال

نمقيمعلاعاقلايف،كانهعبقي،ضماغ،مهبمساسحإيندواري
،اهعاقةيؤرنكميالةقيمعرئبلثم،حوضوبهنيبتيننكميال،سفنلا
تيأرله..ءيشلك،ءيشلكيفةبغرلاينادقفلالخنمهنيبتأساسحإ
،تابغرةيأالب،ءيشالنوكتنأتبرجلهوأ؟يلثمًاصخشيئراقاي
!..كشالبينمهفتسةلاحلاهذهبتررموأ،كلذكتنكاذإ؟..فوجأًاناسنإ

وأ،ةيعامتجإوأ،ةيفيظوةناكمءاقترإلحومطال،يدلحومطال
لكف،دجملاو،ةرهشلاو،هاجلاو،لاملاىلعلوصحللالو،ةيبدأوأ،ةيسايس
جهبيحرفال.ةلوزعمةراغميفةيسنموةبئاذعومشلثم،ةأفطميلامآ
يتلااهدحوىقيسوملاامبر..ال.اهفعضيواهزهينزحوأملأالو،يحور
.بتكلاكلذكو،دوجوميننأبساسحإلانمتاظحلينحنمتويحورسمالت
رثكأبتكلاملاعبيتقالعف،يئاقدصأيهبتكلاف.ةيقيقحلايتايحيهف

هنوشيعييذلاعقاولانيرخآللةبسنلابيهيتلاةايحلانمةيعقاووةيقيقح
.



يمرهوينسربكنمتأتمساسحإلااذهنأبنظلاكببهذيال
املب،نسلايفًانعاطًازوجعُتسلانأف،يضرموأيزجعوأيتخوخيشو
،ينكل،ديجيحصلايعضوو،يرمعنمسماخلادقعلافصتنميفتلز
.ملاعلااذهعدوأسينأكوسحأ،تلقامك

،يبيلحلاضيبألارونلايفىشالتأنأ،لوحتأنأيفةمراعةبغرينرمغت
ىلإدوعأ..اذوبديسلااهنعثدحتيتلاانافرينلايف،قلطملانوكسلايف
ُتسلينأنممغرلابكلذلوقأ..هللاحورىلإدوعأمعن.هللاحور
ميقأالو،ةينيدماكحأةيأبًامزتلمُتسل.ً.اضيأًادحلمُتسلينكلً،انيدتم
نيدللةفلاخمءايشأبموقأينأب،نظلاكببهذيالنكل،رابتعإيأاهل
ُتسلانأفيلاتلابوً،اقحهلفلاخمءيشيأبموقأالانأفً،اضيأهماكحأو
،تلقامكً،اساسأينأل،هضئارفوهدويقلالو،هيهاونلالو،هتاميرحتلةجاحيف
هيمسييذلااذهبيتقالعو،ةيلخادلايتلزعشيعأانأ.ءيشيأبموقأال
يذلالوهجملاوهف،ةيدرفو،ةيصخشةقالع..ةصاخةقالعيه)هللا(سانلا

ةقالعتسيلاهنكل،هدحوهبيتقالعفيلاتلابو،ميظعلانوكلااذهقلخ
.ًادبأةينيد

،بيطً!اليصفتوًاحوضورثكألكشبيسفنمدقأنأينمرظتنتامبر
:يمالكزجوأسينكل،كعمانيمأنوكأس،نكيل

،ينأنممغرلابو.يدادغبلامدآمدآمدآ،تلقامك،لماكلايمسا
،بأومأنم،امةلئاعل،قارعلاىمسيدلبيفتدلوً،ادجيعيبطاذهو
البايندلاتئجينأكو،ةلئاعةيألالو،دلبيألءامتنايأبسحأالينأالإ
..ملاعلااذهيفًادوجوميسفنتدجو..ةطاسببتئجاذكه..بأالومأ

تتامدقف.ً.ادبأ..الً،اميتيتشعوأ،ّيدلاوفرعأالينأينعيالاذه
يداحلانرقلاىلإانلوخدماعيفيأ،يرمعنمنيعبرألايفانأويمأ
ةنسباهتافودعبتاميبأنأامك،تاونسعستيلاوحلبقيأ،نيرشعلاو
!..امههاجتسيساحألادرابتنكينكل.فصنو

ًاعنقمًاريسفتدجأملو،امهوحنةدرابلايسيساحأرسنعاليوطتركف
ةيأكانهدجأملينكل،ةيديورفلاةقيرطلابرمألارسفأنأتلواح..كلذل
وهيذلالجرلانمراغأالانأف..ًالثمبيدوأةدقعىلعزكعتللتاموقم
امبر،تركف.يمأبيلوفطقلعتىتحوأةصاخرعاشميأىدلسيلو،يبأ
ً،امئادقافوىلعانوكيملامهنألدوعيامههاجتيرعاشمةدوربببسنأ
يتلاةأرملاعمهلماعتيفًاملاظً،اتومصً،ارابج،ةيغاطناكيبأنألوأ
دقفاذل،اهيلعقفشأًانايحأتنكيتلاوً،اعبطيمأيهيتلاو،ينتدلو



ً،امئادهيقتلأنأوأهارأالنأتددو،يبأنمابيرقنوكأنأتبنجت
يسيساحأصنتقأتنكينأبكلتلقاماذإيئراقايكبجعيالامبرو
هوحنرعشأملو،هبحأمللاوحألانسحأيفوأ،ههركأينأبسحأف،انايحأ
ةدومبهوحنتسسحأوهيلعتقفشأثيحهتومةليلالإةبيطرعاشمةيأب

امبراهوحنةدرابلايسيساحأفيمأصخياميفامأً،اقباساهفرعأمل
هتاناهإنممغرلابو،اهبيبأهلعفيامممغرلاب،تناكيمأنأباهردصم
نأعيطتستالضرألاتناكذإ..هدبعتتناك،اهلهلامهإو،اهلةرمتسملا
ةظحللرظنيوهوً،اضرعمستبااماذإ،ةيماعلابلاقيامكاهتحرفملت
ةظحلراكذتسإلوأ،ةوشنةجيتناهلالخهتماستباناكامبرةظحل،اهيلإ
!!اهلمستبيهنأاهنيحيهنظتف،لزنملاجراخةديدعلاهتاظحلنمةجيهب

فقاوملاضعببةقالعهلاهوحناذهيساسحإرسنأدقتعأكلذك
يهو،يبأعممونلاءانثأقبشلااهثاهلتعمسامنيح..يتلوفطلالخ
.!!هاضروهبحةلسوتم،ةيحضتلاو،ةبحملاوقوشلاتاملكقلطتو،هلسوتت
اهذذلتلواهتيصخشةلآضواهفعضنمبضغلاو،اهنمظيغلاباهنيحتسسحأ
.ةيدوبعلاب

يفامهعممانأتنكو،يرمعنمةسداسلايفًاريغصاهنيحتنك
يتلادهاشملاضعبىرأتنكو،امهتفرغيفامهعممانأتنك..معن.امهتفرغ
يفيدحومانأتذخأيرمعنمةعباسلاذنموينكل،دعباميفاهتكردأ

.مامتهإلانمءيشبىظحأتنككلذل،ديحولاامهنباُتنك.ةلزعنمةفرغ
،يوثنأروضحيأاهيدلسيل،حمالملاةمعان،مجحلاةلئيضيمأتناك

ءيذب،عابطلاسرش،ةماقلاليوط،ةثجلامخضلجرعمشيعتاهنألو
نملقأ،ةيصخشالبةجوز،همامأةدوجومريغاهنأكوْتناكدقف،ناسللا

فرعتالةأرماتناكاهنألو،ىُريالهنكلذؤمريغًاحبش،ةعيطمةمداخ
اهعجارأويسوردأرقأتنكامنيحيلإرظنتتناكدقف،ةباتكلاوةءارقلا
تراصلقأملاذإ،ينباهتتراصلب،راختفإلابةئيلمةرظن،لاعتوصب
.ينمفاخت

ايكلحيرمريغّيدلاووحنيسيساحأةدوربنعيثيدحودبيدق
ركذضرتفيتاومألانعثيدحلاوً،اتومعبشوتامدقاميسال،يئراق
ناكًاعبط..ةديدشةحارصبثدحتأنأبكتدعوينكل،طقفمهنساحم
ملنكل.ً.اضيأتاهمألامادقأتحتيتلاةنجلانعثدحتأنأيناكمإب
ديرأالءايشأبتكأنلينأبانهكلدكؤأنأيدوب..كلذبًامويرعشأ
ناكنأينمهتال..كباجعإريثأنألجأنمءايشأةيألوقأنلو،اهتباتك



يذلاتيبلاناك..مهملا!..ماعلايأرللوأ،ةدئاسلاقالخأللًايفانمهبتكأسام
ىوسهنمقبيملوهنارينتدمخوأ،أفطمميحجبهبشأهيفتعرعرت

.ةقناخلاناخدلامومس
،اهتباتكديرأالءايشأبتكأنلينأبيئراقايكللوقأنأيدوب

يسفندجأويقيقحهنأدقتعأامبتكأس.كبجعأيكلءايشألوقأنلو
.يئراقايكيلإهبحوبللًاذوخأم

انأ.ةحماجةيزيرغتابغروشئاطىمعأردقىوستسيليتايح
تاعجاضملاكلتنمةدحاويف،ةفدصلابملاعلااذهىلإتئجينأدكأتم
ةظحليفينفذقف،يبأوهيذلالجرلاترصاحيتلاةيناويحلاةيزيرغلا

،اهرظتنتتناكيتلااهتذلبةراتحماهتظحلتناكةأرمامحريفجوهأقبش
.راقتحإلاوفنعلااذهوتاناهإلاهذهلكاهيلعلوصحلالجأنملمحتتو
اهو..يريكفتتكبرأيتلا،ةحماجلاتابغرلانمةلتكىوسُتسلانأاهو
نكيملو.ةحراجلاةيديدحلاهبقعتحتاهقحسيويتابغربفصعيردقلاوه
،يربصويلمحتويدومصةوقبرجيلالوةياكنيتابغرقحسيردقلااذه
نعهمامأءيشلكقحسي،ىمعأردقوهامنإو،بويأبرلاربتخاامك
!..هيفٍةالابمالبريسييذلاقيرطلابلهجوٍىمع

***
ال.رخآبكوكنمانطبهاننأكو،براقأانيدلنكيملهنأبيرغلا

.بيرغالوبيرقال،امصخشانرازالو.امناكمىلإترفاسيننأركذتأ
ةقطنميفنكسناننأنممغرلاب،ةديدعتاونسلالخدحأانيلعلخديمل
ةيعامتجالاتاقبطلاطلتختثيح،شاشولاىمست،خركلابناجيفةيبعش
لثملاحلاةروسيملالئاوعلابناجىلإنومدعملاشيعيف،ابيجعالخادت
يبأببسبامبر،ةلئاعكاهشيعنانكيتلاةلزعلاهذهرسفرعأال.يتلئاع
ىوسدحأانرزيملمهملا..يردأال.تيبلانمجورخلانميمأعنميذلا
َ.امئادلب،انايحأيمأةرايزليتأتتناكيتلاانتاراجىدحإ

يفيبأنوكيالامنيحيتأتتناك،يمأاهيمستاذكه،يبارتلاءاوح
.ًاعمنايكبتامهارأتنكاماريثكو،اهمومهيمألوكشتل،تيبلا

اهنأنممغرلابو.ةديدعتاونسبيمأنمرغصأةباشهذهانتراج
،ءارقشتناكاهنأالإ،ةرمسلاباهناكسمظعممستييتلاةرصبلاةنيدمنم
اهجوزناك.ةيبروألاامنيسلاتامجنىدحإاهنأكو،ةماقلاةليوط،ةليحن

ً،اميئل،تارظنلادراب،هجولايرجح،نوللارمسأ،تالضعلالوتفمً،ايطرش
.ناريجلاعيمجنمًاهوركموً،اثيبخ



نأيفرصحنتيتلا،اهتاسأمتفرعف،امهثيداحألعمسلاقرتسأتنك
هتنوشخوةلوتفملاهتالضعمغربهنإولب،لافطألاباجنإنعزجاعاهجوز
ظفتحييكلوً،اضيأةيجوزلاهتابجاوبمايقلانعًازجاعناكهنأالإ،ةحضاولا

ةروطخلكشتيتلاوةساسحلاوةجرحلانكامألاىلإلسُرينأنودهبصنمب
.طابضلانمهيلوؤسمىلإاهمدقيذخأ،هتمالسىلع

اهنأثيحب،رحتنتنأتدارألب،ةيادبلايفرمألاركنتستيهتناك
ىلعتمدقأو،اهدسجيفرانلالعشتلاهبايثواهدسجىلعطفنلاتبكس
ىلإةعرسمتضكرف،اهبوثيفرانلاتبشامنيحْتبعترااهنكل،العفكلذ
دعبً.ادجةطيسبقورحلالإاهدسجضرعتيملثيحب،هتعزنو،مامحلا

تراصلب،اهجوزملعبنيرخآلاجرعمنوكتنأةلأسمتلبقتكلذ
ىلعألاجرعمهسرامتو،ايسنجيوترتتراصلقألاىلعف،كلذبذعتست
يفمهو،عيطممداخنمرثكأسيلمهمامأوهلب،ريثكباهجوزنمةبتر
ةرطعممهداسجأومهسبالمنأامك،هنمفظنأو،هنملمجألاوحألالك
،اهبقلعتدقطابضلاضعبنأفرعيهنأل،اهنمفاخيراصاهجوزً.امود
نأ،امفرصتوأةملكباهيلإءاسأوأ،اهقياضاماذإهتجوزلنكميو
.اهنمةراشإبريصملاسئبومنهجىلإهلسرت

يمألوكشتانتيبىلإيتأتامنيح،كلذنممغرلابيبارتلاءاوحنكل
يهفلافطأللديدشلااهبحمغربيهو،اهشيعتيتلاةقسافلاةايحلاهذه
ىلعوأ،اهيلإمهباهجوزيتأينيذلاةانزلاءالؤهدحأنملبحتنأفاخت
نأديرتالامك.ًامارحًالفطديرتاليهو،مهيلإاهببهذيحصألا
يتلوفطةرتفترماذكهوً.انايحأهيلعقفشتيهف،اهجوزنممقتنت
.يتقهارمةيادبيفتنكو،ةطسوتملاةسردملاُتلخدنأىلإ.يابصو

***
تادارطتسإلاهذهىلإيعمكتررجنأدعب،يئراقايكيلإدوعأ

يفراصتخإلااولواحامهم،بّاتكلاعئابطنماذهنكل،يتلوفطنعةلمملا
هجوتأملانأةقيقحلا؟.ً.ابتاكُترصفيكلأستسامبر..ةبسانملاب.هنوبتكيام
ىرجفيكفرعأال!.ً.اضيأةيعاوطّيلإةباتكلاتأتملو،ةيعاوطةباتكلل
.!..طبضلابكلذ

هنأدقتعأً.ايصخشً،ايردقًارمأناكً،ازغلناكرمألانأسحأانايحأ
،يسفنلاهجازمعمبسانتتةنهم،اهسراميةنهمةايحلاهذهيفناسنإلكل
.!!اهلهتئيهتتمتو،اهلقلُخهنأوأ،هلتردقدقهنأكو،يدسجلاهنيوكتو

،اهتسراماملعوجلانمتمولينأسحأو،نهملاضعببانايحأركفأ



نأفيلاتلابو!..اهسرامأانأويسفنليختىتحعيطتسأالنهمكانهلب
ًالهسنكيمل،يدوجولةيوهكلقألوأ،ةيساسأةنهمكةباتكلاىلعيزيكرت
،فظومكيلمعلالخنمشيعأساسألابينألً،اموتحمًاردقناكهنكل
،دالبلايفةمهملاتائيهلاىدحإةرادإيف،ةدراولاوةرداصلاةبعشلوؤسم
.بادآلاةيلكجيرخينأنممغرلاىلع

يذلاببسلانعو،ةباتكلابيقلعترسنعيسفنتلأسامًاريثك
ُتدجوفً،ادبأاهلالخنمشيعأالانأواميسالً،ابتاكريصأيكلينعفد
ةءارقلاةيلمعلالخةباتكلاىلإتهجوتينأامبر،اهنم،ةديدعًابابسأ
نوكأنأيعواللايفتدرأف،أرقأُتنكامبيباجعإببسبامبريأ!..اهسفن
،أرقأامليلبقتمدعلةجيتنوأ،مهلأرقأنيذلابّاتكلاءالؤهلثمًابتاك
،ديرأامةباتكلتهجوتفأرقأامبيتبغرمدعويضارتعانعربعأنأتدرأف
يأ،نايسنلاملاعماحتقإلينمةلواحميهامنإو،كاذالواذهالامبرو
هذهسيلوأ..ىسنأاليكعيطتسأامليجستونايسنلاىلعموجهلا
..حبشىلإمعن..حبشىلإلوحتلاو،تاذلانمبرهللامنإواهلكبابسألا
نأب)حابشألا(اهمساهلةياوريف)رتسوألوب(يكريمألابتاكلالاقامكف
ىلعيلوتسييلازعنالمعةباتكلانإو.انلوحنمناكملكيف)حابشألا(

امنيحىتحو،هبةصاخةايحبتاكللسيلهنأفيناعملانمىنعمبو.كتايح
!..طبضلابفرعأال!.ً.اقحكانهسيلهنأفكانهنوكي

الامبروأ؟..ةيصخشلايتايحو،يتفيظوو،يتساردنعلأستسامبر
نكل..ةيركفلاوةيبدألايتبرجتةفرعمدوتكنألً،ادبأكلذنمءيشكمهي

فيكو،عقاولايفيرجيامعكثدحأس..ءيشلكنعكثدحأس..لجعتستال
برغتستس!..يئاورلمعيفهليتباتكدنعديدجنمعقاولااذهلكشتي
اهيورأنأيننكميةنيعمةثداحنأبكلتبثأسو..نفلاوعقاولانيبةفاسملا
.ةفلتخملاكشأب

وأ،اهنعةباتكلادوأنكأملءايشأةباتكبتأدبينأسحأ..ًالهم
الينكلةقيمعءايشأاهنأبرعشأاهتباتكةظحليفتنك،ربكأةقدب،لقأل
ال،ةباتكلايفيتسامحتدقفدقينأبنآلارعشأ.؟..كلذكنآلااهدجأ
فقوتلاقحتستالءايشأدنعريبكرثأتبوأسامحبفقوتأانايحأف،فرعأ

نمنكل..اهنعتثدحتولةمهمنوكتسامبرءايشألمهأامنيب،اهدنع
ال..ئراقيأ..ئراقلانإ..لاحةيأىلع؟..اهمدعنمءايشألاةيمهأررقي
،اهنوديملهنكل،ةباتكلاةظحلبتاكلانهذيفتناكيتلاءايشألافرعي



نأنكميناكامهينعيالوطقفبوتكموهامعملماعتيئراقلاف
ً.اقالطإاهتيمهأىلعمكحينأعيطتسيالئراقلافيلاتلابو،بتُكي

لاطبأنعةباتكلاىلإنوهجوتينيذلابّاتكلاءالؤهبركفأانايحأ
نيعرتملاطبأ،أطخلانعنيموصعم،ءالبنلاطبأ،نييعقاوريغ،نييمهو
نيذقنممهرابتعانكميلاطبأنع،ةلامثلادحىلإةريبكةيناسنإمالحأب
لاطبألاءالؤهلاثمأنأببّاتكلاءالؤهدقتعيو،ضرألايفنيبذعملل
نوموقيمهبينأكو،سانللهمدقينأبدأللنكميامريخمهنييباجيإلا
،يسنامورلا،ذقنملالطبلانويفأوهديدجنويفأبئراقلارعاشمريدختب
بتاكلالوحتيولب..زئارغلاوءاطخألاوتاوزنلانعهّزُنملا،يحضملا،يروثلا
ةيلوؤسموعمتجملاةمدخراعشتحتكلذلكو..فيزم..ظعاوىلإنانفلا
..بتاكلامازتلإنعوةملكلاةيلوؤسمنعنوثدحتي..معن!..مازتلإلاو..بتاكلا
سلجأامنيحًاتاتبسانلاوعمتجملابركفأالانأ..مزتلمريغانأامنيب
ىلإلوحتأ..بتاكلاةايحنعهلوقيفاقيقدرتسوألوبناكامبرو..ةباتكلل

!..كانهنوكأالتقولاسفنيفوكانهنوكأيأ..حبش
ىلعلقثأالو،سيساحألادرابينأبيئراقايكلتلقامك،ايصخش

ءالؤهللوقأنأيدوبو..اهسفنيتلزعلقثنمرثكأنازحأومومهبيسفن
اورظنا:يسنامورو،ليبنلطبنعنوثحبينيذلاءارقلاىتحولب،باتكلا
!!اهيفمكارتيلحولانممكاورتل،مكسفنأقامعأىلإ

***
موكحمينكل،ةيرحلاينحنمتةلزعلاو،لزعأبتاكو،لزعأناسنإانأ

،ةرتتسملاسئاسدلاو،بيذاكألاو،لحولايفطبختأو،دئاكملاطسوشيعأنأب
طسو،يتفيظولالخنم،شيعأانأف..ةقناخلاةنوفعلاو،ةنلعملاوةيفخلا

ةربقم..نفعريبكعقنتسميهامنإوًادالبتسيلهذه..نتنلاعقنتسملااذه
ريبكلبطسا..ةلوهجملاثثجلابةئيلمةريبكةحرشم..فارطألاةيمارتمةريبك
.ءايمعلادايجلاومئاهبلابمحدزي

ماظنللًايداعمُتسلامك..كلذبيئراقايركفتالً،امئاشتمُتسل
ةهجىلإيمتنأالو،ةسايسلابمتهأالانأف..يسايسوأيركففقومةجيتن

عيمجعم،مويلامكحتيتلابازحألاعمًاقباسفطاعتأُتنكولب،ةيسايس
لالخنموينكل..ناكريمألاهطقسأيذلاماظنلاضراعتتناكيتلا،بازحألا
ءالؤهنمبجعلاتيأر،ةدراولاوةرداصلاةبعشلًالوؤسميلمعتايموي
هذهيلوؤسملرغصمجذومنمهو،ةسسؤملاهذهةرادإىلعددجلانيلوؤسملا
.ريثكبمهفلسنمأوسأمهنأعقاولاو..دالبلا



يقحنمو..قباسلاماظنلاعمفطاعتأالانأفأطخينمهفتال..ال
ةالاومبمهتيراصيلاحلاعضولادقتنينملكنأثيحنمكلذرربأنأ
داحلامهداقتنادرجملباهرإلاباومهتاسانلانمريثكو،قباسلاماظنلا
دقلف.ً.ادبأًادبأقباسلاماظنلاعمفطاعتأالانأ..ال..ال..ديدجلاماظنلل
ً،ايلاحنيدوجوملاةهافتنكل،تاونسلاكلتيفً،اروعذم،رأفلاكشيعأتنك
ةغيصفلأاهلنودجييتلامهتيصوصلو،يقالخألامهطاطحنإو،مهتاءاندو
هذه..ءالؤهنمروفنلاىلإينتعفد،ةرذقلامهسئاسدو،ةيمسرةينوناق
؟..فيكينلأـستس؟..فيك..ةريبكٍغابمامنإوةلودتاسسؤمتسيل

،اهيفلمعأيتلاةسسؤملاهذهنودوقيصاخشأنعكليورأسامبر
نعفشكتةيقالخأالتاسراممو،سئاسدنمهباوماقامعكلفشكأو
ةيناملربوةينمأوةيسايستايصخشلبقنمنيموعدم،مهطاطحنإىدم
ماظنلاتاسراممنيبومهنيبنراقأتذخأثيحب،دالبلايفةذفنتموةفورعم
ً،ايومدً،ادجًافينعناكقباسلاماظنلانأ،لاقيقحللوتدجوف،قباسلا

لكشلااذهبنكيملنكل،داسفلاويرادإلالالحنإلانميناعتتناكةلودلاو
،مويلاامأ..كاذنآًابوعرمعيمجلاناك..مويلايهامكةجردلاهذهبوأ
نألً،ادحأنوباهيال،مهبازحأوبستنمو،مهعابتأو،ددجلاةداقلاءالؤهف
!..رخآلانعتكسيفحضُفينأفاخيلكو،نودسافعيمجلا

،اههركأيتلاةسايسلايفًاريثكتثدحتدقف،يدعوبمزتلأملينأودبي
نموأ،يلاحلاماظنلااذهنمنيعفتنملانميئراقايتنأامبرف،يردأالو
يفثيدحلاكرتنلًاذإ..!!هبازحأدحألنيمتنملانموأ،هعمنيفطاعتملا
ثيدحللدوعأاليك،راصتخإبلوقأينكل!..كلويللضفأاذهف،ةسايسلا

نعال،ةنومدزيدهتجوزوهتبيبحلتقيذلاليطعلثمينأب،ةسايسلايف
..عقنتسملايفىلعألاهلثمطوقسىأرهنألامنإو،ضعبلارسفيامك،ةريغ
اهبتنمآيتلاةيقالخألاميقلالكطوقستيأرانأ..معن..ةنايخلاعقنتسم
..نتنعقنتسميفشيعأيسفنتدجوامك..عقنتسملايفطقستًاقباس
رطخأ،جزل،فحازناويح..ءيندناويحناسنإلاف..معن..سانلاُتهركف
!..ةطلسلاىلإهرشناويح،ةنتنلافحاوزلاعاونأ

،ءاضيبهسفنضعبلافً،اناولأةيرشبلاسوفنللنأبدقتعأً،ايصخش
ةريبكعومجةمثو،ءارضخهسفنثلاثضعبو،ةيدروهسفنرخآلاضعبلاو
!..ءالؤهرثكأامو،ةملظم،ةمتعم،دوس،اهسوفن

***
،اهيفلمعأيتلاةسسؤملانوريدينيذلاداغوألانعثيدحلاديرأال



تاعاسيهتنتفيكيردأالايمويينأل،ينبعتيثيدحلااذهلثمنأل
..سئاسدلاوتارماؤملابءيلملا،قناخلاناكملاكلذنمبرهأيك،ماودلا

ىلعةلئاهةردقهيدلرشبلاضعبكانهنأةلكشملاو..ةرذقلاتاعارصلاو
ناسنإدوجوراصىتح،اهبذعتسيمهضعبلب،ةناتنلاوةنوفعلالمحت
يقالخألاىنعملابانهةفاظنلاتسيل،ةيبصعلاىلإهبعفديو،هقياضيفيظن
..لقعيمعن؟؟..كلذلقعيأ.ً.اضيأسبالملاولكشلاةيحاننمامنإو،طقف
يسفنانأتنكينكل..يئراقاييلوقيفكشتامبر.يسفنبكلذتيأردقل
نيقيلاىلإلوصولالبقكشلاو..نيقيلاىلإتلصوينكل،كلثمكشأ
!..همامأدمصيالمث،كشلاقبسييذلانيقيلانعفلتخي

ينأبيئراقايكدعأينكل..ىرخأةرمكانهوانهدرطتسأانأاه
ةلاحشيعأىرخأةرمينكل..اهتبتكيتلايتاياورويتاباتكنعكلثدحتأس
..)مدآةهاتم(اهتيّمسةياورتبتكدقتنكدقف!..نيقيلادعبكشلا
لالخهبُتيقتلادقتنك،هئاتلامدآهمساصخشنعاهيفتثدحت

هسفننعةريثكليصافتيلىورف،جالعلاضرغلايناملأىلإةميتيلايترفس
عم،ايناملأىلإهلوصوةيفيكو،هتايحةصقتيورف،يلئاعلاهعضونعو
يلطبناكو،امهضعبنعالصفنامث،امهلراجعمهتناخيتلا،هتجوز
ينعي،)ةلوهجملاةأرملا(اهمساةياورَبتكدقناكوً،ايئاورًابتاك،اذهيئاورلا
هذهلثمتيأرله!ً!اضيأةياوربتكبتاكنعةياورتبتكانأ
.؟..ةبارغلا

،يبنتملاعراشيفةيضاملاةعمجمويتاذتنكةفدصيننابيرغلا
يذلابتاكلاسفنمسالمحت،توريبيفًاثيدحتردصدقةياورتدجوف
باتكلاتيرتشاف،يتياورهنعتبتكو،ايناملأيفنيتنسنمرثكألبقهتيقتلا

نأبيرغلابيجعلاو،اهتءارقلجأنمًاعرسمتيبلاىلإتعجرو،ةرشابم
دقتنكيذلاتقولايفيننأينعياذهو،ينعثدحتتةياورلاهذه
اهيفضرعتساو،ينعةياورةباتكبأدبدقاضيأوهناك،ةياورهنعبتكأ
!!يتايحنعليصافتهبشيام

؟؟هنعتبتكاذاموأينعبتكاذامفرعتنأديرتكنأدكؤملانم
..دعباميفكلذلككللصفأس

ةبيرقيه،هذهيتياوريفيدادـغبلامدآيلطبةيصخش:هـئاتلامدآ
،اهبناوجضعبيف)يوبقيف(هتصقيفيكسفيوتسدلطبةيصخشنم
مدقينأدارأيكسفيوتسدنكل..كلذدقتعأ..يردأال..اهدرسبولسأو



نرقلايفسورلابّاتكلانمهريغلامعأوهلامعأيفداسلطبلًاجذومنأ
،نيكسملا،زوزهملا،ريغصلا،ليئضلاناسنإلاةيصخشيهوالأرشععساتلا
ةريهشلاهتصقيفلوغوغيالوقينيسورلابتاكلاهحمالمزربأمسريذلا
بدألانعةريهشلاهتلمجيكسفويوتسودرودويفقلطأانهنمو..)فطعملا(
ديب...لوغوغفطعمنمانجرخانلك:لاقامنيحيسورلاباتكلاويسورلا
يتاءوبننعفشكأسامبرهلالخنمو..بتاكيدادغبلامدآيلطبنأ
لاطبأاهيفيتلاةجردلاىلإاليئضوائيمقسيلوهف،يسيباوكوةيواسأملا

!..فوخيشتويكسفيوتسدولوغوغ
***

مدآنأتسحأ،لصفلااذهةءارقنميوارحصءاوحتهتنانيح
الإيكسفيوتسدتايصخشنمًابيرقسيلانهوهف،قاروألاطلخيهئاتلا

ىلإرظنينأباهياليذلا،يدادغبلامدآهتياورلطبتافارتعالالخنم
،1984هتياوربتكامنيحليروأجروجنمبيرقهنأّالإ،ةنسآلاهقامعأ
امكوأ،دوقعدعبارتلكنإو،ملاعلايفيرجيسامباهيفأبنتينادارأيتلاو
نميتيفوسلاداحتالايفنييعويشلاداقتنادارأهنأبداقنلاضعباهرسف

،1984ماعلايفديدحتلابو،لبقتسملايفارتلكنإنعثدحتتةياورلالخ
يفيلاحلاماظنلادقتنينأديريناكامإهئاتلامدآنأتمهفدقفاذل
هنكلكلذددحيملوهف،هدالبيفلبقتسملايفلصحيسامامإو،قارعلا
هتيصخشللطبلادرسةقيرطاهتبجعأ.دالبلانومكحيسنييمالسإنعثدحتي
:ةءارقلاتلصاواذل،يلخادلاهملاعو

حابشألاةهاتم
2

يدادغبلالزعألانعةصقانلاةياورلا
دّعأانأو،تاياورلابّاتكاميسال،بّاتكلاضعبنمشهدنأًانايحأ

نوريلب،عقاولانمًادجةبيرقءايشأنوليختيمهف،مهنمادحاويسفن
ىتح،عقاولايفمهعميرجياموسانلاةايحعمقباطتتداكتءايشأًانايحأ
ضعبيفيرجيوىرجامعمقباطتتداكتليصافتلاوتاراوحلاضعبدجت
ةياوريفهتيأراماذهو..فقوملاكلذءانثأنيرضاحاوناكمهنأكو،عئاقولا
هلطبلبابشلاوابصلاةرتفنعثدحتيًاعبطوهف،ينعهئاتلامدآبتاكلا
عم،لعفلابيعمترج،ةحيحصءايشأيوريف،انأوهيذلا،يدادغبلامدآ
ملهعميئاقليفانأف،اهفرعفيكبرغتسأينكل،ليصافتلايفرييغتلاضعب



عمةقباطتمءايشأهنعتبتكينأعمو؟..طقليصافتلاهذههلركذأ
دقُتنكنإًادكأتمُتسلينأالإ،يلهاورامىلعًادمتعمً،اضيأهتايح
عمقباطتتنأةياورلاثادحأىلعلهنكل؟.ً.اقحهملاعنمتبرتقا
اماذإ،ةيصخشللةيعقاولاةريسلاعمقباطتتلطبلاةريسو..لماكلابعقاولا
تفلتخاولوىتحاهبصاخلااهقطنمكلمتةياورلانأوأ،ةيقيقحتناك
كجعزأنأديرأالةيدقنوةيلامجةيضقهذهًامومع؟..ةيعقاوريغتدبو
..يقيدصو..يئراقاياهب

هنأنممغرلابً،ادبأةناهإلابرعشأملتاحفصلاكلتتأرقامنيح
رعشأًانايحأينأاملع،ةقهارملاةرتفيفةيسنجلايتايحليصافتنعثدحتي
تاناهإًانايحأزواجتأامنيب،اهدنعفقوتلاقحتستالةهفاتبابسألةناهإلاب

نعدصقأ،ينعهتياوريفهئاتلامدآهبتكاملثم،نكتملاهنأكوةحيرص
..انأوهيذلا،يدادغبلامدآهلطب

يفًايبصُتنكامنيحينعهبتكيذلادهشملااذهأرقنليعماولاعت
يف(..انناريجةنباعميبراجتىدحإهيفيوري،يرمعنمةرشعةيناثلا

مهرادحطسىلإيدادغبلامدآىتفلادعص.ةبهتلملازومتمايأدحأةريهظ
ةملظملاةفرغلاكلتيفنيرشحنمةلوليقلااومانهلهأنأنمدكأتنأدعب
مهلهحنمتيذلادرابلاءاوهلااهنمبرهياليكبابلانيقلاغةبطرلا
.عنصلاةينابايلاءارضخلاةريغصلاةيئاوهلاةحورملا

مل.ةئيطولاةرواجملاحوطسلاةيقبىلإرظنرادلاحطسىلعراصنيح
ىدحإةبيرقلاحوطسلادحأىلعحمل،ةأجف،هنكل،ناسنإلًارثأدجي
نيوارمسنيقاسنعةفشاكمهرادحطسجايسلظيفةسلاجتاراجلا

.ةجزلةدامةطساوباهيقاسنعفيفخلابغزلافتنبةلغشنم،نيتئيلم
هبلق،هسافنأيفقانتخالابرعش.هارتنأنوداهيلعصصلتيمدآذخأ

لب.وجلاةرارحبرعشيدعيمل.هيقاسنيبظاعتنإلابوعيرسلاناقفخلاب
طيخكهرهظنملزنيذخأدرابقرعوهيقاسيفيرستةرابةبوطربسحأ
..اذام،اديجقدح.هنعةلفاغلاءارمسلاةأرملاىلإةفهلبقدحيذخأ.عيفر
نيبءادوسلاةعقبلاهذهبقيدحتلانعميذخأ.يلخادلاورسالباهنإ
.يلخادلاهلاورسيفهفكلخدأوهتشادشدعفرةيوفعةكرحبو،اهيذخف

ةأرملاهتحتسلجتيذلاجايسلاىلعرقتستلةمامحتطبه،ةتغب
،ةعرسملزنتلةفقاوتبهمث،اهيذخفهبرتستلبوثلاتّرج.ةلجوتزفف
يقبدقفوهامأ،ةأرملاةكرحنمةلجواضيأتراطةمامحلانأديب
.همديفيرسيبيهلبالعتشم



ةصرفلاهذهترماذامل،يبغنمهلاي،هسفنادقتنمةظحلركف
،ججحلافلتخمباججحتماهيلإزفقيملاذامل.ائيشلعفيملوهمامأنم
،هلمستبتساهنأفيك،روصلانمتالالشهيلعترمهنا.هبتضرامبرف
يهموقتسفيكو،اهيذخفنيبهسلجتسو،هبعادتسو،هيدينمهذخأتسو
رميملهنأذإ،اذهيفخلاةأرملاملاعنعائيشفرعيالوهف،ءيشلكب
.)....دعبةبرجتلاهذهب

نمةرتفلاكلتنعءيشيأهلورأملينأئراقلااهيأكلمسقأ
هتبرجتقباطتتلهنكل،ةيصخشلاهتبرجتنماهدمتساوهامبر.يرمع
العفانأ؟..دحلااذهىلإسانلابراجتقباطتتله؟..اقحيلىرجامعم
..!طقفةريهظلادنعسيلو،ةرمنمرثكأةبرجتلاهذهلثمتشع

اهنأيفلسرتساملينكل،ًاليلقيبارتلاءاوحانتراجنعتثدحتدقل
يتلاةديحولااهنأبيئراقايكتربخأدقو،سنجلاىنعمينملعنملوأ
وعدملابتاكلااذهنكل..انمومهنعيمأعمثدحتتل،انرادلخدتتناك
،اننيبىرجامعمقباطتيداكيهتياوريفًادهشمليختهئاتلامدآ
:يلاتلابتكيوهف،ليصافتلاضعبيففالتخالاو

هبراجتىلوأشاع،هرمعنمةرشعةعبارلايفمدآناكامنيح(
ىلعرادلاحطسقوفًايقلتسمناك،يفيصءاسمتاذف،ةيقيقحلاةيسنجلا

ةحابنمهيدانتهمأتوصعمسنارزيخلاصافقأنمعونصملاهريرس
:رادلا

..مدآ..مدآ–
:ابيجمةحابلاىلعهسأربلطأف
؟نيديرتاذام–
..ةرصبلايفاهلهأىلإةلاسراهلبتكتنأديرتءاوحانتراج–

،ائطابتملزن،هنيبجىلعقرعلابسحأ،هناسلةأجافملاتلش،بجيمل
امبر،يبارتلاءاوحةيؤرلةقراحلاهتفهلمغرب،لوزنلايفأطبأاذامليرديال
اهنأظحالهنكل،ءادوسلااهتءابعيفاهآرلزنامنيحو.هسفنبهتقثمدعل
ءارغإلابةئيلمةماستباهلتمستبا.فافشلاقرزألابوثلاسفنبتلازام
:تلاقو

فرعأالويلهأىلإةلاسرثعبأديرأ،كيلخيهللا،مدآينيع–
تيبلايفناكولىتحو..ريفخوهةليللا..لوغشميجوز...يلاهبتكينم
..ةباتكلاوةءارقلافرعيالوهف



ةطيسب–
:فدرأمث،كابترابضرألاىلإهرصبضفخيوهوكلذلاق
؟ملقوةقروكدنع...ةلاسرلاةباتكنيديرتنآلا–
ال..لهأنحن،اندنعلضفت،تيبلايفنكل،ءيشلكيدنع–

.ِحتست
:هلةلئاقةجاذسبهمأتلخدتف
..ةلاسرلااهلبتكأو،مدآاياهعمبهذا–

تجرخو،بابلانماعرسمجرخدقف،اهمالكيهنتيكهمأرظتنيمل
.همأتركشنأدعبهفلخيبارتلاءاوح

.تلخدوبابلاهلتحتفدقف؟..لايخوأةقيقحهعميرجيامله
:ةءابعلاعزنتيهولالدبهلتلاقفً،اكبترماهفلخلخد

.نوحتسياللاجرلاو..لاجرترصتنأ..ِحتستال–
دحلوهف،ةلوجرلابمهدحأاهيفهفصييتلاىلوألاةرملايههذه

:اكبترماهباجأ..ايلعلاهتفشولعييذلابغزلاضعبىوسهيدلسيلنآلا
..مكراداهيفلخدأةرملوأهذه–
:ركامحرمبلوقتيهوبابلاتقلغأوهدينمهتبحسف
..دوعتتس..مهيال–
،مونلاةفرغاهنأفرعاهلخدنيح.ةءاضمةفرغىلإهتذخأةرشابمو

.ةريبكلاةآرملامامأةنيزلاتاودأانهونيصخشلضيرعلاريرسلااذهف
..سلجا–
هسفننعل.هلمأتتتذخأ..هبنجتسلجو،ئطاولاريرسلاىلعهتسلجأ

..ردابف،لبكمهنأبسحأهنكل،امنيسلالاطبألثمكرحتيلف،ديدشلاهكابترال
:الئاق

؟ملقلاوةقرولانيأ–
:هتالاعفناوهكابترابترعشوةمستبمهيلإترظنف
..ةلاسرلابتكنمثنآلاَشعتنل..كيلعال–
..اركش..تيشعتدقل–
..يسبيبلابرشنس..بيط–

ىلعهسفنانعال،هسافنأدرتساوةصرفلاوهزهتنا.ةفرغلانمتجرخ
يفوهناك.يسبيبلانمناتنينقاهديبواهدعبتداع،اليلقترخأت.هكابترا

:مستبتيهوهتلأس،هكابتراهنعلازائيشفائيشو،قباسلانمأدهأعضو
؟..بهذتسنيأفةطسوتملاةساردلاتيهنأاذإ–



:هكابتراايسانتمةرارحباهباجأف
..ةليمجلانونفلادهعمىلإلخدأس–
؟سردتساذامو–
..امنيسلاوأحرسملاامبر..يردأال–
:يلوفطحرفبتفتهف
؟..فسوينسحوروباكيماشلثمًالثممريصتسينعي–
..معن–
يهوةعيرسةكرحباهذخفىلعاهتدنسأواهيدينيبهفكتذخأف

:حرمبلوقت
؟..امنيسلايفرهظتسو–

هفكنطابيفقرعلابسحأف،هفكسمتاهذخفةرارحبرعش
..معن–
يفنينطبو،هدسجيفبدتتأدبةرارحبوهسفنتيفكابترابسحأ

:هفكىلعاهفكةعضاوترمتساامنيب،هينذأ
؟..كلذكسيلأ.ً.ادجاروهشمحبصتس–
ءوضتأفطأوريرسلانمةبيرقةبملتءاضأو،ةأجفتزفقمث

بعادتتذخأ،ةرشابمهمامأتفقو،ىرخأةرمهيلإتعجر.يوقلاحابصملا
.اهبوثتحتاهتلخدأوهفكتذخأ،ةأجفو،ضرألاىلإضفخنملاههجووهرعش
ةجزلةدامبسحأ..ةوارطلاهذهام،بوثلاتحتائيشيدترتالاهنأسحأ
نألواح..ابيرغاثاهلقلطتو..فجترتاهنأ؟..اهباذام..ءاوحو..هعباصأنيب
ىلعىقلتسافهرهظىلعهتعفد..ةأجفو..ةدشباهيلعتضبقف..هديبحسي
ىلعألاىلإهتشادشدتعفر..انكاسلظو..لعفياذاميرديالشارفلا

يهوردخلابسحأ..همقلتاهيتفشبسحأ..لعفتاذام..هلاورسهنعتعزنو
:نينأبتخرصمث..ءيشلكهنععزنت

..رظنا؟..لبقنمهرتملأ.لفسألاىلإرظنا..ينرصعأ..لاعت–
:هوأتتيهوةلئاقهمفيفاهتملحتلخدأمث،ةوقباهيعارذبهتطاحأو
...صم..يردصصم..عضرأ–
:فوخبالئاقفقوتةأجفهنكلو،همفيفاهتملحذخأ
؟..كجوزو–
..هيفهتيأريذلامويلاىلعوهيلعناطيشلاوهللاةنعل..تكسا–
،اهيفهتجلوأوهلفسأىلإاهديتدممث،ثهلتيهوةرارحبهتمضو

نيكاربكانهنأو..هيلعىمغيكشويهنأسحأ..ةذللاوةواشغلابسحأو



..ءيشلكأدهمث..اهيفلفسألايفرجفتتءامنويعو
هلتلاقواهفكبقرعلاهنيبجنعتحسمف،امهللبدققرعلاناك

:نانحب
ادغو..بهذاو..كبوثِدترأنآلا..الجرترصكنأكللقأملأ–

..ناريجلاكشيالىتحاحوتفمبابلاكرتأس..لاعتارهظ
لثمريرسلاىلعةيراعيهتناكامنيب،لجعىلعهسبالمىدترا

:هتدانجورخلابمهاملو..همسأفرعيالماسرلاهآرةينفةحول
؟سولفكدنع..مدآ–
..اهبجيملف
..دحأللقتالوهذخ..رانيدعبرةلواطلاىلع–
..ديرأال–
:ةرمآةجهلبهلتلاقف
..اهذخكلتلق–
،ةعرسبجرخولجخبرعشيوهوءارضخلاةيقرولادقنلاةعطقذخأ

لثمفيفخهنأبو،اليلدعيملليللانأبسحأعراشلايفراصامنيحو
ىلإنكلو،قاقزلايفضكرينأدارأ،ايندلايفناسنإدعسأهنأو،ةشير
:اهلمعلصاوتقباسلااهناكميفيهوهمأهتلأسرادلالخدامنيحو؟..نيأ

؟..ينبايةلاسرلااهلتبتكله–
..معن–
ريرسلاىلعناوشنرئاطكهسفنايقلمحطسلاىلإدوعصلابعرسأو

ةرمتسمتناكيتلاةلئاعلانمدحأهارياليكةتماصلبقبةداسولاارماغ
.)..ةقيشلااهثيداحأيف

رييغتعم،ةيرصبلاةراجلاكلتعماقحيعمىرجاماذهنأمسقأ
،يروفسفرضخأبوثيفيبارتلاءاوحتناكدقف..ليصافتلايفطيسب

عبرسيلوسلفةئامينتطعأاهنأامك..قرزأًابوثسيلوً،ادجفيفش
ينكل..راوحلااذهسيلواننيبتناكىرخأتاراوحكانهنأو..رانيد
لب..فسوينسحوروباكيماشبحتاهنأفرعفيكنآلادحلبرغتسا

..ً!اضيأهظابأيدشرامهلتفاضأيه

امنيحينأاملعً،اقحينفرعيهنأكوىرخأليصافتينعبتكيمث
امأرقأانأوينأىتح!..هلاهتبسنينكلاهتاذليصافتلاتركذ،هنعتبتك



وأ،هنعاهتلقنامبرامنإوً،اضيأهنعكلذتبتكدقينأبكشأتأدبهبتك
..ةباتكلايفهبولسأوهاذه..ال؟..نّمعبتكيىُرتنم..ينعاهلقنوه
مايأةثالثترمدقو..ةنسلافصنتاناحتماتأدب(:هبتكامكلأرقأس
ذاتسألاةسردملانواعملخدعبارلامويلايفو..ةيبرعلاةغللاناحتماىلع
ةبلطلاءامسألجسيلوتاناحتمالاريسادقفتمتاناحتمالاةعاقىلإليباق
:عفترمتوصبلاقىتحهآرنأامو،ناحتمالانعنيبئاغلا

؟ةيبرعلاةغللاناحتمايفتششغاذامل..يدادغباي..مدآاي–
،هيلإذيمالتلاتفتلا.هبلقتاضبنتدعاصتوههجورفصاومدآكبترا

هيلإرظنفوصلاوبأليباهذاتسألاةعاقلاىلعفرشملاسردملانإلب
ىلعنواعملاذاتسألاهآرنأامو..لوقيامدجيملف..مدآراتحا.لؤاستب

هنأكوفقوملاايرادملاقو،هيلعقفشأىتحكابترالانملاحلاهذه
:ةليقثلاةحزملاهذهنعرذتعي

..تنسحأ...مدآايكعمحزمأ–
:مستبيوهواحضومفرشملاسردملاىلإتفتلامث
ديدحتلابءاشنإلاةداميفو،ةيبرعلاةغللاناحتمايفبتكدقل–

..اهبتكيتلاةداملاىلعةجردىلعأهتيطعأيننأروصت،اعئارًائيش
نواعملابرتقا.ذيمالتلانيبةمهمهترس.هنولنمائيشمدآدرتسا

:فرشملاسردمللاتفتلم،اعجشمقفربهسأرىلعهديررموهنمليباق
..يطولفنملاوناربجليلخناربجتركذتمدآهبتكامأرقأانأو–

اذهو...ةايحلايفحاجنلاساسألمعلاوهءاشنإلاعوضومناكروصت
اهلماكبالمجظفحيهنأ..فوسليفبتكيامكبتككمامأسلاجلاليحنلا

؟ليباهذاتسأناربجلتأرقلهةبسانملاب..ناربجل)يبنلا(باتكنم
لاؤسلااذهنمةعاقلاىلعفوصلاوبأليباهفرشملاذاتسألاكبترا

:ائيشركذتسيامنأكولاقف،عقوتملاريغعوضوملاوئجافملا
..تارظنلاباتكهلتأرقمعن؟..ناربج–
:ةيفخةيرخسوةنازربليباقنواعملالاقف
..ناربجلسيلويطولفنمللباتكلااذه–
:الجخهاريوأسردملاكبرياليكالئاقمدآىلإتفتلامث
؟مدآايكلذكسيلأ–
..ءازجأةثالثيفوهويطولفنمللتارظنلاباتك..ذاتسأمعن–

..تاربعلااضيأهيدلو
اوذخأفذيمالتلاامأ،الجخرمحاورثكأفوصلاوبأليباهذاتسألاكبترا



:لاقفةيفخلاتاماستبالاوتارظنلانولدابتي
..ةرسكتملاةحنجألاامنإوتارظنلاباتكدصقأمل..اوفع–
:كابترالااذهنمهذاقنإالواحمنواعملاهعطاقف
تقولادجيالءايميكلاسردم،ليباهذاتسألاحلكىلع–

...بدألاةءارقل
...رارمتساببدألاأرقأانأ..ليباقذاتسأسكعلاىلع–

اذهيفثيدحلابرمتسينأاهنيحليباقذاتسألانواعملادريمل
لبقتاباجإلااوملسيالنأذيمالتلاحصننأدعبفصلارداغفعوضوملا
...)اهتحصنماودكأتيواهتءارقاوديعينأ

يهو..ةطسوتملاةلحرملايفتنكامنيحًالعفيعمىرجاماذه
،ةباتكلاملاعةبتعىلع،ينمةدارإنودينتعضويتلا،امبر،ىلوألاةوطخلا

،ةسردملاريدملانواعمناكيذلا،ليباقذاتسألافارتعابو،تفشتكاامنيح
مهلراتخادقل..مهءامسأهذهنكتملنكل!..اضيأةيبرعلاةغللاذاتسأو
عارصلاروصينأدارأامنأكو..ليباهوليباق..ةيروطسأءامسأهئاتلامدآ
...بيجع..رمألااذهلثمىلإليمأاضيأانأاملع!..امهلالخنميروطسألا
قباطتلادودحىلإانايحألصييذلاهباشتلافشتكأةءارقلايفلغوتأاملك

ًالواحم..يتياوريفهنعانأتبتكدقل..هئاتلامدآبتاكلانيبوينيباميف
:يليامينعبتكهنأتفشتكاينكل،يسايسلاهيعوريكاوبريوصت

يدؤملارمملاعطقو،ةسردملاةيانبنميناثلاقباطلاىلإمدآدعص(
صرفلادنعنيخدتللذيمالتلاعمجتيثيحرمملاةيوازيفةحسفلاكلتىلإ
مهبهطبرتالنيذلاذيمالتلانمةعومجمىأركانهو.سوردلانيبةريصقلا

اطعلاليباهحملةأجفو،ةسردملاسفنيفهعمنوسرديمهنوكىوسةقالع
يتأينأاطعلاليباهةعيبطنمناكو،هلعنبةراجيسلابقعقحسيوهو
لبقنمباقعلاهلببسيامم،ةيذحألاهركيوهف،لاعنلابةسردملا
وهامنأك،ةرطمملامايألايفىتحلاعنلابةسردملاىلإيتأيهنإلب،نيسردملا
.ادبأمهباهيالناكنيذلانيسردملابوةساردلابهفافختسانعربعيكلذب

اطعليباه.ةدشبهباطعلاليباهبحرو،احفاصمهنممدآبرتقا
هتصرفيههذهو،تاونسةدعلبسر.هرمعنمةرشعةنماثلايفىتف
ةلصاومهيلعوةسردملانملصفيسفماعلااذهحجنيملاذإف،ةريخألا
بزحلاىلإاهدارفأضعبيمتنيةلئاعليمتنيوهو،يئاسملاميلعتلا
هسفندعيناكهنأالإ،ةمظنميأليمتنيالليباهنأمغرب.يعويشلا



الوًايثعبسيلمدآنأفرعيهنوكلو،ةلئاعلاةعمسيهامكًايعويش
البهمامأثدحتيوهفكلذلةطلسللةعباتلاةيبالطلاةمظنملاىلإيمتني

مكحبيهمدآلبقنمهراكفأوهرعاشمهتكراشمةلأسمامنأكوفوخ
:ةبلطلاةيقبنعاديعبمدآبحسيوهواطعلاليباهلاق.ةيهتنملا

؟انيلعماعلااذهرميسفيكيردتأ–
..ال–
.ً.احيرمًاماعنوكيس–
؟..فيكً؟احيرم–
..ةرغاشسوردةثالثاندنعنوكتس–
؟اذامل–
اهفرعيالةريطخرارسأنعهلفشكيهنأكواطعلاليباههباجأف

:ةيصخشلاهتيمهأنعاهيففشكيةجهلب،هاوس
متخيشلامدآو،يشيجوبأمدآو،يبيبشلاليباقةذتاسألانأل–

ايفارغجلاسوردينعياذهو،ةماعلانمألاةرئاديفنآلامهو،مهلاقتعا
.ةرغاشلظتسةيبرعلاةغللاوةضايرلاو

:لأسفةبهرلابمدآرعش
؟مهلاقتعامتىتم؟حيحصاذهله–
عامسنمهرثأتظحالنأدعب،عافدنابهلحرشياطعلاليباهذخأف

:ربخلا
ىلإنمألاةرايستحاراحابصةيناثلاةعاسلايف،عوبسألبق–

ريشانمدوجوةجحب،مونلانمهتجوزوهوظقيأويبيبشلاليباقذاتسألاتيب
شيتفتباوذخأمث..اهعيمجتيبلااياوزاوشتفو،يعويشلابزحلادئارجو
ىلعمهيدايأنوررمياوذخأو،مونلاسبالميفامهوهتجوزوليباقذاتسألا

مهدحأتبرضاهنإلاقيو،ريشانملانعشيتفتلاةجحبهمامأهتجوزدسج
هوذخأدقفيشيجوبأمدآذاتسألاامأ،هتجشفهسأرىلعرئاجسلاةضفنمب
لاقيو،يدانلاةقيدحيفنيسردملاضعبعمناكثيحنيملعملايداننم
مهنميأعطتسيملنكلو،مهحضفيوعيمجلامامأمهنمرخسيذخأهنإ
مهدحأهسماذإويضايروهفمدآذاتسأفرعتتنأ،يدانلايفهسمينأ
يفهولقتعادقفخيشلامدآذاتسألاامأ.ةقيدحلايفايحهنفديسهنأف
ةيلمعنورجياوناكذإ،تايلمعلاةفرغمامأهيبأعمناكثيحىفشتسملا
خيشوهمدآذاتسألاابأنأفرعتتنأ.همألةيدودلاةدئازلالاصئتسا

مهنأو،ةجضةيأةراثإمدعهنماوبلطوهنمنمألالاجربرتقااذلممعم



ذاتسألاامأ،ةيلكشلاتاراسفتسالاضعبءارجإلمهعممدآذاتسألانوذخأيس
هنأو،هيبألبعرلاةراثإنودىفشتسملانمجورخلامهنمبلطدقفمدآ

..اذكهو..مهعميتأيس
ضبقتةبهربرعشامك،اضيأةيصخشلاهتيمهأبيدادغبلامدآرعش

نمهلتفشكتامرثكأامو،همامأفشكتتءايشألاتأدبدقل،هسفنىلع
ليباههاجتريبكبحبرعشفقئاقدلاهذهلالخايافخورومأورارسأ
:هللاقففرعيامباطعدوزينأاضيأهرودبوهدارأو،اطعلا

؟..ريطمنبليباهفرعتأ–
:ثيدحلاةلصاومهيلعاداساطعلاليباهباجأف
...بيرهتلاةمهتبةرتفذنمهولقتعادقل..هفرعأمعن–

نبليباهرابخألاطعلاليباهةفرعمنمةبيخبيدادغبلامدآرعش
:ثيدحلاةلصاومبهذهةبيخلارعاشمهيلععطقهنكلو،ريطم

ماعلاةبلطلاداحتانمبيرغلامدآويواليجلامدآاولقتعادقل–
...اضيأ

فرعيوهفماعلاةبلطلاداحتإبدصقياذاميدادغبلامدآمهفيمل
:راسكنابلاقفكلذنلعينأنملجخهنكل،طقفيعويشلابزحلا

؟حيحص–
:سمهبالئاقاطعلاليباههزكلةأجف
...شويرمليباقءاجعوضوملانعةحفصبلقا–
امو،امستبمامهنمبرتقيشويرمليباقىأرفيدادغبلامدآتفتلا

:ةيرصملاةجهللابالئاقمدآنضتحاىتحامهيلإلصونأ
...صالخ..صالخ–
اطعلاليباهلظامنيب،ماستبالاهكراشيوهوبجعتبمدآهللاقف

:ةالابمالباتماص
..ملكت؟..كانهاذام–
دجبلاقوهكرتمثهبيجينألبقهبروديشويرمليباقذخأ

:ئجافم
يجيرخنمطابضلاباونلةرودحتفمتدقل،ةساردلاكرتأس–

اعادو..اهيلإمدقتأسو،اهنميهتنملافصلايفنموأةطسوتملاةساردلا
ةايحلااهتيأاعادو..ةيمويلاتابجاولاوتاريضحتلاوبتكلاوةسردملااهتيأ
.ةيبالطلا

مغرلابامامتهاعوضوملارعيملوثيدحلايفاطعلاليباهكراشيمل



ببسلادبأشويرمليباقبحياطعلاليباهنكيملو،ربخللهتاصنإنم
هنأهيلإةبسنلابينعياذهو،ةعباسةجردطباضبئانهابأنأوهطيسب
اذامرديملو،شويرمليباقىلعيفخدقحبرعش..ةطلسلالاجرنم
لوخدلاسرجنلعينألبقلوبتللباهذلابارذتعمةعرسببحسنافلعفي
لاقىتحتاوطخعضبدعتباواطعلاليباهرادتسانأامو.سردلاتاعاقل
:شويرمليباقهل

مدآايكحصنأو..ههركأيننإ..ربخللحرفيملهنأفيكتيأرأ–
تنأ..لكاشملاكلببسيسو،يعويشنبايعويشوهف..هعميشمتالنأ
.؟..لكاشملاهذهوكلام..ةبيطةلئاعنم

،شويرمليباقمالكنمهردصيفةعجومةزخوبيدادغبلامدآسحأ
نأنممغرلابو،هثداحييذلاصخشلااذهنعادجديعبهنأبرعشو
يفةسردملانمهعمبرهيناكذإ،نيبرقملاهئاقدصأنمشويرمليباق
اطعلاليباهلههركنأالإ،رهنلاعراشيفًاعمنالوجتيويضاملاماعلا
:امتمتمهللاقفشويرمليباقهبدريامدجينأعطتسيمل،هنعهدعبأ

هذهلثمهدنعدقتعأالو..بيطباش..اطعلاليباهنكل–
..رومألا

:ةضماغنوؤشةفرعمبريبخلاوهامنأكهديشويرمليباقزهف
ملسيصخشلك..سمشلايفكالجرومئانلاتنأ..بيطلاتنأ–

هنأ..اطعلاليباهفرعتالتنأ..كلاقيدصهربتعتكعمكحضيوكيلع
...كبسكينأديري

ليباقنأنظهنكل،اهبعمسيملوهف،كبسكيةملكنممدآلهذ
وهوليباقلمدآهبتنا..ويدارلانماهعمسيتاملكهتداعكددريشويرم
:هعمثدحتي

تعفادوعوضوملااذهنعاوثدحتةيداحتالاةنجللاعامتجايف–
نعراسفتساللةيداحتإلاةنجللاةفرغىلإكوعدتسينأاودارأوةدشبكنع
كدعبأوعوضوملابكثدحأسيسفنبوينأبمهتدعووتضفريننكل،هبكتقالع
.هنع

لوألرعشدقلف،هدسجيفيرسيشاعترالابرعشومدآهجوبحش
نعتيمتسملاعافدللردابف..هذهكةمهتب،مهادلارشابملارطخلابةرم
:اطعلاليباهبهتقالعلتاظحللامدان،هسفن

ام؟..ةقيقحلوقتامله..ليباقايلوقعمريغ!!..لوقتاذام–
هذهلثمبطقينثدحيملاطعلاليباهنأمث..رومألاهذهلثمويل



مث...ليباقايالفطُتسلانأ..لبقأالايصخشانأفدارأولىتحو..رومألا
..رومألاهذهلثمنعديعبانأينفرعتتنأ

:ادكؤمليباقهعطاقف
ليباهفرعتالكنكلو،هنمدكأتموكلذفرعأانأمدآيخأ–

..بحسنيولكاشملايفكطروي..هسأريفخيوغدليةيحلالثمهنأ..اطعلا
.هبكتقالععطقتنألضفأو..هرذحا

ليباهنعدعتبينأديريالوهف،رصوحهنأيدادغبلامدآسحأ
هعضونكلو،تاذلابشويرمليباقنعدعتبينأسكعلاىلعلباطعلا

:ءاكذبلاقف..نآلاةروطخلاديدش
مث..ءادعأيسفنلقلخأنأديرأاليننأفرعتليباقايتنأ–

فصيفاننأفرعتتنأف؟..روصتيساذام،ةأجفاطعلاليباهتكرتاذإينأ
..قيرطلايفوةسردملايفايموييقتلنودحاو

شويرمليباقلاقف،فوفصلاىلإلوخدللةبلطلاانذؤمسرجلاقد
:باحسنالابمهيوهو

كثدحاذإنكلو..كعمانأ..مدآايمتهتال..لاحةيأىلع–
ةنجللاعممهافتأسانأو..فختالويللقةبيرغرومأباطعلاليباه
.ةيداحتإلا

افقاوتاظحلليدادغبلامدآلظف،جردلاهاجتابضكروكلذلاق
لخديوهواطعلاليباهحملنأىلإ،لعفياذامفرعيال،هجولابحاش
.اضيأفصلاىلإلوخدلابعرسأففصلا

امو،عيمجلاروضحمدعنممغرلابنيسلاجفصلايفنملكناك
ههجوىلإقدحيناكهرودبيذلااطعلاليباهىلإرظنىتحلخدنأ
ةئفادةماستبايدادغبلامدآحمل..ىرجامأرقينألواحيامنأكزيكرتب
ارعاشهرودبمستباف،اطعلاليباههجوىلعمسترتةعجشموةضيرع
:حرمباطعلاليباههردابفهتيمهأب

؟..كلذكسيلأ..يعملصاوتلانمكّرذحدقل..اه–
:هلأسويدادغبلامدآتهب
؟..تفرعفيك–
..اضيأنيرخآعمكلذرركدقل..ةطيسب..اه–
:بابلادنعفقييذلابقارملاذيملتلاحاصانهو
..مايقلكلا–
اقدحمبابلادنعفقوو،ناربجأرقيمليذلاءايميكلاسردملخدو



:تاظحلدعبلاقمثعيمجلاب
..سولج–
.)..ةقاشةمهماوهنأامنأكوءادعصلانوسفنتيمهوعيمجلاسلجف

***
يفترج،ةيقيقحليصافتلاهذهنأبيئراقايقدصتله..بيرغ

؟..هئاتلامدآوعدملااذهاهبءاجنيأنمنكل،ةياوريفسيلو،عقاولا
ةبهوملاومنو،ءاقدصألاةيقبنعثيدحللهفعستملهتليخمنأدقتعأ
يدلناكدقل..يئاقدصأىدلويدليئادبلايسايسلايعولالكشتو،ةيبدألا

رضخأ،رعشلارقشأناكدقفً،اقحايبهذناكو،يبهذلامدآهمسأقيدص
لمحيناكو،اهتباتكبأدبدقناكيتلاىلوألاهصصقيلأرقيناكو،نينيعلا

رثكألكشبةيبدألايتامامتهاتلكشتهعم..لزغلابفورعمرعاشنيواوديل
أشيملامبر.ً.امومع.ةمتعملااهتقزأىلإانتذخأةايحلابوردنكل..احوضو
يفلقتنإهنأل،يرمعنمةلحرملاهذهدنعاليوطفقوتينأهئاتلامدآ
امنيح،ةيعماجلايتايحةرتفىلإ..كلذنمتاونسدعبامىلإقحاللصف
يف،يبنتملاعراشسأريفعقييذلا)ناوضر(قدنفيفةفرغترجأتسا
،دادغبةنكسنمينأنممغرلاىلع،ديشرلاعراشىلعفتلتيتلاةيوازلا

،ةعماجلاتيهنأنأدعبويننكل،شاشولاةقطنميفتفلسأامكانتيبو
ترجأكلذلً،اقحالاهيورأسةفصاعثادحأيبترمو،لمعالبةرتفتشع
يفانتيبىلإدوعألمايألاضعباهنكسأتنكيتلاقدنفلايفةفرغلاكلت
.يقدنفىلإدوعأمثمايأةعضبلشاشولا

ةريسبتكأنأمويتاذتركفدقل؟..رمألاّرسفأفيكفرعأال
!!هنيودتبايصخشانأتركفدقتنكهتياوريفهئاتلامدآهبتكامو..يتايح
يعادتهبشيامبيناسلنعبتكيهنأروصت!؟اننيبيرجييذلاام
:يلاتلا،ةيئاورلاةريسلاهبشياموأ،تاركذملاوأ،تايركذلا

هتيصوأدقل،نيتقرطيبابقرطامنيحاحابصيورقلاىتفلاينظقيأ(
نأليسندقودبيامكوهنكل،ةعباسلاةعاسلايفينظقوينأةحرابلا
تدرأيننكل،ةعمجلاوهمويلافمهيال.ةعساتلايهنآلاةعاسلا
.دالبلايفةرتوتمءاوجألا.اركبمظاقيتسالا

ةليمجلاانمالحأققحتتىتم،يسفنعمنزحوةيرعاشبركفأانايحأ
ةايحلاامنإو،نامرحلاورقفلاهيفدجناليذلايناسنإلاعمتجملاوةايحلانع
مث..ئداهلا..قيمعلاقرزألارحبلاب..رحبلابملحأانايحأ..جيهبلااهقفدتلكب
ىوس..رهنلاىوسيتايحيفرأملانأ..ضيبلاةعرشألاتاذنفسلابملحأ



ىلعءايشأمسرأو،ةغرافلاعقاوقلاملأيسفنليختأينكل..تارفلاو..ةلجد
داوجةوهصىلعيننأبملحأانايحأو..قزنباهوحميلجوملايتأي،لمرلا
رعشأانايحأو..ءامسلاىلإهبريطأمثرحبلالحاسىلعهبقلطنأبهشأ
،ةموعنوقفربجاومألاهمطلتفيلمرفرجدنعوفغيناركسبراقينأكو
يفونمألاةيريدميفيسفنليختأف،اضيأسيباوكلاينرصاحتامًاريثكنكلو
يندجأف،اهوشتفويتفرغلاوءاجوينوفرعمهنأبانايحأليختأو..قيقحتةسلج
ينأاملع،ةفرغلااياوزلكىلإةباترموةصحافتارظنيقلأينمةدارإنود
.سيباوكالإتسيلهذهنأفرعأ

تحبصأيتلايتطيحويرذحالولقزأميفعقأتدكسمأءاسم
امو،اليلةعساتلاةعاسلاقدنفلاىلإُتدعدقف؛يمويلايكولسنمًاءزج
ةثالثبتئجوفىتحقدنفلاةحابتلخدوملظملاملسلاتاجردُتدعصنأ
ىتفلاوقدنفلابحاصوةرشعةنماثلايفىتفوةءابعلابةأرماوءابرغلاجر
.مهفرعأنيذلاءالزنلاضعبو،يورقلا

نيلغشنماوناكمهنألدحأىلعملسأملىتحلب،مهنمبرتقأمل
نمراتمأدعبىلععقتيتلايتفرغىلإتفلدف،ةأرملاعمثيدحلاب
تصنأتفقووءودهببابلاتقلغأمث،ةحابلاراسيىلعلابقتسإلابتكم
.احضاوينلصيناكيذلاثيدحلل

تاداعنمهذهفنيرخآلاثيداحألتاصنإلانوبحينممُتسل
دحأتوصيعمسقرطدقلف،رذحلاوهابتنالاّيلعنكلو،نيربخملاوةطرشلا
ىلعةلئسألاضعبحرطبأدبمثنموهسفننعراختفابثدحتيءالزنلا
تلخادتمث،همساركذصخشباهتاقالعواهلهأواهنكسنعارسفتسمةأرملا
تيقلتساف،ائيشزيمأدعأمل،لصحدقاراجشتروصتفةلئسألاوتاوصألا

نمقدنفلانكسوتاوصألاتّفخنأىلإاذكهتيقبو،يريرسىلع
،ءابرغلالاجرلاباهذنمتدكأتنأدعباجراختللسنافجيجضلا
نمياشلاّرضحييورقلاىتفلاوةليجرنلانخديقدنفلابحاصتدجوف
:قدنفلابحاصلتلقفتيأرامعراسفتسالاُتدرأف،ميدققيربإ

؟..جاحايهللاءاشنأريخ–
:ناخدلانمةفشربحسنأدعبلاقف
،يحتستالةرهاعايندلانكلو،مدآايريخلاالإكانهسيل–

اهدنعواماعنيعبرأوةسمخاهرمعةأرماروصت..اهنمأوسأاوراصسانلاو
برهت،ايركمسلمعيجوزوةرشعةسماخلايفةنباوةعماجلايفسردينبا

لكاهفلخةكراتةنيدمىلإةنيدمنماماعةرشعةينامثهرمعيبصعم



.ىتحتوملاوراعلاوةحيضفلاةلمحتمءيش
نأُتددويننكلو،ءيشلكيلحضتادقلفةيلخادةحاربتسسحأ

:هتلأسفرثكأرسفتسا
...يتلاةأرملادصقتتنأ..ديجلكشبمهفأمل–
:همفنمناخدلاثفنيوهديكرحيوهوينعطاقف
اذهيفانهةعاسلبقةفقاوتناكيتلاةأرملا..معن..معن–

اهرشنمواهنمانذقنأيذلاهللدمحلانكل..تنأتلخدامنيحناكملا
نمألالاجربهلاصتاالولف،يواسيعلامدآانبحاصلعجريلضفلاو،اهتيلبو
.ةطرويفانعقودقانكامبرفامهعماوققحيلاوءاجنيذلا

ءابرغلالاجرلافاذإ،يبلقشمكناو،رومألاّيلعتطلتخاىرخأةرم
..مهبلصتادققدنفلاليزنيواسيعلامدآنأمث،نمألالاجرنماوناك
:ةيلابمريغةقيرطبهتحرطلاؤسبهتردابف..مهبهتقالعام

؟اهنعكلذلكمتفرعفيكو–
خفنمث،هدسجلماكبّيلإهجتاوهتسلجيفقدنفلابحاصلدعتسإ

:لاقو،بهللابجهوتفةليجرنلاىلعأيفءافطنالاىلعكشوملارمجلا
حضتايواسيعلامدآانبحاصنأوه،اهيفاموةصقلا..يديساي–

ابتاكوأاشارفهنظأتنك.هبيردنالنحنوتارابختسالايففيرعهنأ
ةأرملاتءاجاحابصمويلا،مهملا،ةيموكحلارئاودلاىدحإيفظفحلايف
هنماوبلطو،ميشغلاانبحاصطقف،قدنفلايفنكأملانأ.باشلااهبحاصو
ءانثأو،ضيرعريرساهيفيتلاكلت،كتفرغلةرواجملاةفرغلامهاطعأفةفرغ
نكسيهنأل،امهرمأيفكشفامهآرفهتفرغنميواسيعلامدآلزنكلذ
،قدانفلاىلعنددرتيالءاسنلانأفرعيوهوةليوطةرتفذنماندنع
ةرمنوكيداكيكلذىتحو،ةلئاعنوكتامةداعو،اردانالإانقدنفةصاخ
نمنامداقامهنأفرعفتالجسلاأرقةرتفبكلذدعب،مهملا،ةنسلايف
يبصلانمرسفتسامث،ةهباشتمريغباقلألاوءامسألانأو،توكلاةنيدم
ملو،امهفلخبابلااقلغأىتحةفرغلاالخدنأامامهنأفرعف،امهنع
المحمداعونمزلانمةعاسلباشلابهذامدنعارهظالإاهاحتفي
ءاسمالإاجرخيملوىرخأةرمبابلااقلغأو،يشرطلاوتاورضخلاوبابكلاب

يتلامايألاددعنعامهنمراسفتسالليبصلاتلسرأو،انأتئجامنيح
نألنايقبيسمكطبضلابنافرعيالامهنأبالاقواراتحاف،اهيفءاقبلانابغري
ةفدصلابو..كلذقرغتسيسمكنافرعيالورئاودلاىدحإيفةلماعمامهيدل
وأةعاسبتنأيتأتنألبقو،قدنفلاىلإدعصدقيواسيعلامدآناك



،باحرتلابيواسيعلامدآمهلبقتسا،ءابرغلاجرةثالثلوخدبانئجوفرثكأ
نمبلطباوءاجمهنأو،نمألانممهنأبنيلئاقمهتايوهاوزربأامناعرسو
ايينباايةقيقحلاو..قيقحتلاضرغليواسيعلامدآتارابختسالافيرع
،حيرمريغنآلاعضولانأفرعتتنأ،يقدنفويسفنىلعتفخانأ،مدآ
لك،بئاجعلاقودنصلثمايندلاهذهو،اهلكدالبلايفنامأكانهسيلو

ةصاخيقدنفيفلكاشملابحأالانأفرعتتنأو،ثدحينأنكممءيش
كيلعليطأنأديرأال..مهملا،قدنفلااذهىلعيقزر،ةموكحلاعم
ةفرغارجأتسانيذللاباشلاوةأرملاعماوققحيلاوءاجمهنأاولاق،ةصقلا

يبصلاتلسرأامنيحو،اضيأةفرغلامقرمهتيطعأو،ركنأملف،يدنع
تصنتيةقيقدنمرثكأليقبو،هناكمببهذومهدحأهفقوتسا،امهئاعدتسال
بابلاباشلاهلحتفف،فنعببابلاقرطينألبقةفرغلايفيرجيامل
قدنفلاةرادإىلإةأرملاعميتأينأةرمآةجهلبهنمبلطف،اشهدنم
،ةقيقدلالخف،ةعرسلاهذهبامهالكراهنافيكيردأال..مهعمقيقحتلل

تيأرتنكولهآ،ةعرسبافرتعاو،ذفنقلالثماشمكنا،ةقيقدلالخينقدص
اهجوزنوعدتسيسمهنأباهوربخأنأدعبةصاخ،يكبتتناكفيكةأرملا

اوربخيالنأبتلسوتاهنكل،دادغببةعماجلايفانهسردييذلااهنباو
امباهلاوراشأكنيبوينيب)سمهوينمجاحلابرتقامث(.و.و..اهنبا

،قدنفلايفايقبينأتضفرايصخشانأ،مهملا،كذقننوكعمماننهانعم
..ايندايهيإ..ةيريدملايفقيقحتلااولصاويلمهعمامهوذخأنمألالاجرو
..انفشوانشع

يبصلااهقيشعوةأرملاكلتنأبفرعأنكأمل.هثيدحىلعقلعأمل
اهتشعينأوأً،اديجةصقلاهذهفرعأيننأكويلادبرمألانأل،قهارملا
يطساولامدآيقيدصةصقاهنإ..معن..معن..ىضمنمزيفاهبتعمسوأ
.!!..دعباميفيئراقايهنعكلثدحتأنأودباليذلا

ةحيضفلاهذهنعثيدحلايفةكراشملانمةقبلةروصبُتبحسنا
.ةيرقلايفهتايمارغنعيبصلاتحزامو،ياشلانماسأكتبرشنأدعب
دقلف،يلوحروديامفرعألهنمرثكأبرقتأنأّيلعنأبتهبتناينكل

دريملهنأب،هتيبىلإ،قدنفلابحاص،جاحلابهذنأدعبسمأيلىكح
حرتقايذلاوهوهيبألةيوقةبارقبتميجاحلانكلوقدنفلايفلمعلا

لثمنولطنبلاسبليايدنفأهنملعجيسهنألةنيدملاىلإهلاسرإهيبأىلع
نماهيفءاجيتلاةحلاكلاهتشادشديفنآلادحلوهاهو،ةموكحلالاجر



وهامنأكوهنماهاقلتييتلاةلماعملانعكيهان..رهشأةعبرألبقةيرقلا
يلربعمث،عوبسألكرانيدعبرملتسيوهفهبترمنعامأ،هيدلمداخ
رعشيوهف،ةيرقلاىلإةدوعلاديريهنأوةنيدملاةايحنمهئايتسانع
ديريهنإلاقو،هلوقدحىلعربقلاهبشييذلاقدنفلااذهيفقانتخالاب
نعثدحتمث،هتلئاعدعاسيللاملانمائيشعمجييكءانبلايفلمعلا

.ردانقدصوةيوفعبةيرقلاملاظمنعوهيبأنويد
***

ةدقعمودبتاهتطاسبةدشنمو،ةطيسبوةقزنراكفأيندوارتانايحأ
ام؟ةايحلاىنعماميسفنلأسأانايحأ..هسفنتقولايفةجذاسوادج
ةلئسألاهذه؟ةبعللاهذهرسام؟تومنمثشيعنودلوناذاملو؟اهاودج
اوقدصتنلامبر،ةرشعةيداحلايفايبصُتنكذنمّيلعحلتتناكاهريغو
فرعأو،رصعلاةفسلفىمسينأنكمياملكتأرقيننأمتفرعاذإ
لكمكللصفأنأعيطتسأو،ةلئسألاهذهلكىلعبلقلارهظنعةباجإلا

تلوانتيتلابتكلامكلفنصأو،ددصلااذهبنويلاثملاونويداملاهلاقام
،ةيفاشلاةباجإلاينحنمتملاعيمجاهنأسحأكلذمغربنكل،ةلئسألاهذه
نيتغلنمينكمتو،تاغللامسق،بادآلاةيلكبةيعماجلايتساردنإلب
نألقأملاذإً،اريثكيندعاستملةيزيلكنالابناجىلإنييرخأنيتيبروأ
وأةفرعملابةقالعةلأسمللتسيل.يتريحنمتدازتاغللاكلتبيتءارق
ءارواهشيعنيتلاةريقحلاةايحلاوربصلانادقفومأسلاناكامبرو،كشلاب
.يردأال،سجاوهلاهذهلثم

ةرتفىضق،انسمًايعويشًاقيدصتيقتلايننأ،تاونسذنمو،ةرمركذأ
يسايسلالمعلاكرتهنكل،ةيرسلاتويبلاونوجسلايفهرمعنمةليوط
هعيقوتنكيملو،يسايسلالمعلاةسرامممدعبدهعتىلععقونأدعب
تثدحليصافتنعةبوتكمَريراقتدجوهنأبينثدحهنأل،افعضوارايهنا
كرتبدهعتو،ةعيدخلاباهتظحلسحأفً،ادجةروصحمةلضانمتايصخشنيب
يذلالضانملااذه،مهملا.هراكفأوهسفنلايفولظهنكل،يسايسلالمعلا
نحنوةرمتاذاتغابمالاؤساننيبليوطشاقندعبينلأسةسايسلالزتعا
:ديشرلاعراشبناملربلاىهقميفسلجن

؟..لزعألابتاكلااهيأايةظحللاهذهيفملحتاذامب–
:ةرشابمهلتلقفةباجإلايفاليوطركفأملاهنيح
..ةياورأرقأانأوتيبلايفيشارفىلعايقلتسمنوكأنأملحأ–
،ةبيطبلاقوةيوبأةماستباهيتفشىلعوالمأتمةهربيهجويفقدحف



:امكحقلطيهنأكو
..ريغصلايزاوجربلامالحأاهنإ..ريغصيزاوجرب–
ينينعيواريبكامارتحالضانملااذهلنكأانأواميسالقيلعتلاينأجاف

قيلعتلايفةيوبألاهتقيرطلامبر،ةءاسإلابرعشأملكلذمغربو،هيأر
:يدحتوةسكاشمبهتلأسف،ةينلاءوسمادعنالو

؟ملحتاذامبتنأو–
:يلاؤسرظتنيناكهنأكوخومشبوةرشابملاقف
نكلملحننأبجينينيللوقي..ةيراتيلوربلاةروثلاب...ةروثلاب–

..ةلماعلاةقبطلاملحنمنوكينأبجيانملح
؟..ةسايسلاتكرتكنكل–
..ملحأنأنمينعنميالاذه–
عضاوتملايملحنملجخلابةظحللترعشو،رثكأهتباجإينتأجاف

.ةظحللاكلت،يملحيفو،يتباجإيفاقداصتنكيننأمغر،ينانألا
امكتاعاسذنمةنيدملاتدمه.اليلةرشعةيداحلايهنآلاةعاسلا

ةمثو.ططقلاتاوصأريغنآلايبنتملاعراشيفكانهسيل.ةثجلادمهت
.)..بيرقلايلاجرلامامحلانرفلامبرريده

نمبرتقاهناحيحص..يتايحتارتفنمةرتفنعهبتكاماذه
تبرهيتلاةأرملاةياكحفرعنيأنمهنكل،يندوارتتناكيتلايراكفأ
نأهتافدقفكلذنممغرلابنكل.؟..ةينامعنلاةنيدمنمقهارملاعم
ةباتكتأدبدقتنكدقف،هتياوريفاهنوديل،ةريثكءايشأينعفرعي
هذهلكةفرعمهنكمأفيكً،اشهدنمتلزام،ينكل..اهتقزمينكلةياور
؟..ىرخألاليصافتلا

***
،دادغبناكريمألالتحا..ثادحألاهذهىلعنيدقعنمرثكأىضمدقل

ةنيعمةفئاطباوءاجو،دالبلاىلعنميهيناكيذلايومدلاماظنلااوطقسأو
نمماعهئامعبرأوفلأنمرثكأرورمدعبدالبلامكحتل،مكحلاىلإ
اهيلإنيمتنملاومهيلثممنكل..اهلالختمكحةليلقتارتفنمالإ،شيمهتلا
،دالبلااورمددقل..ةيسفنلاضارمأللحصمنماوبرهنيناجملثمنآلااودب
ىنعمب،رئاجلاراصحلاوةنونجملابورحلاةجيتنًاساسأةرمدمتناكيتلا
،نيروزملاو،ةلهجلاو،نييمألاباوتألب،ائيشاونبيملو،ائيشاوريغيملمهنأ
يفامك،ةلودلايفةعيفرلابصانملايفمهوعضووةرواجملالودلاءالمعو



..!اهيفلمعأيتلاةسسؤملا
ىلإكتررجدقف..يئراقايكمامأًابنذميسفندجأىرخأةرم

ينعهئاتلامدآهبتكاموتنأكمهيامف..اهنعىنغيفتنأتادارطتسا
اذامفرعتنأديرتربكأةقدبوأ..هنعانأيتياورديرتتنأ..هتياوريف
نذإكيتأتس؟كلذكسيلأ..اهتءارقلقاتشتيتلايتياوريهامو..انأبتكأ
..

لطبنعةياورةباتكلتهجوتدقل؟..هبموقأيذلاام:هـئاـتلامدآ
تمحقأينكل..يـنعةياوربتكهنأتفرعيذلا،يدادـغبلامدآهمسا
رصانعمادختسالواحأانأله؟..حيرصلايمسابوصنلالخادنآلايسفن
مأ؟..صمقتلاةيلمعةلخلخوماهيإلازجاحرسكبيبيرغتلاويمحلملاحرسملا
لخادييذلارتسوألوبيكريمألابتاكلابولسأبعاوالرثأتهنأ
اهيفههجوددعتي،ةآرمنمرثكأةدحاولاةيصخشلللعجيو،تايصخشلا
..يردأال؟..ةفلتخملاكشأبو

***
نمنيلصفتأرقدقتناك.ةءارقلايفيوارحصءاوحتقرغتسا

امبرتركفف،نآلادحلةياورلايفرهظيحبشيأدجتملو،ةطوطخملا
تيبلايفةءارقلالصاوتنأىلعةطوطخملاتوطاذل،دعباميفرهظتس
ترعش.ةضماغلاةليللاهذهلالخثادحأنمىرجامبتركف.ءودهب
ةيأريثتالنأو،ناكملانعدعتبتنأاهسفنعمتررق.لوهجمفوخب

ثادحألاهنعفشكتساذامرظتنتوً،ادجسرتحتنأ،اهسفنلوحتاهبش
نوكتامةداعاهنأل،اهسفنبةميرجلاجنسبيلافيإفشتكتسامبرفً،ادغ
ً!احابصهدنع

ىلإاهلوخدليصافتلكاهسفنعمعجرتستتذخأةظحللاكلتيف
اهدوجوبيشيرثأيأاهفلختكرتدقتناكامبرف،اهنماهجورخوةقشلا

ذإ،ءيشيأسمتملاهنأىلإتنأمطاف،ليصافتلالكتعجرتسا؟..كانه
ملوبابلاسرجىلعطغضتملاذل،تلصوامنيحًاحوتفمةقشلابابناك
ةباتكلاةلواطىلإتبهذفقوملاتهجاوامنيحاهنأامكً،اتاتببابلاكسمت
.ءيشيأسمتملو،طقفةطوطخملاتذخأف

***
تكرحت.رجفلانمةعاسلاكلتيفةدشبرمهنيدوسألارطملاناك

سيلهيفيهيذلاعراشلانأبتئجوفً.اددجماهترايسبيوارحصءاوح



اهنكل،هطسويفنوشميرشبلانمدادعأكانهامنإو،ةراملانمًايلاخ
نورظنيالةراملاءالؤهنأىلإتهبتنا.ةيلآلامهتيشمةقيرطْتبرغتسا
مهتارظنو،رمحمهقادحأو،ضيبمههوجو،مونلايفنوريسيمهنأكوقيرطلل

.ةيلآمهتاكرحو،ةدماج
يبموسلابهبشأامهنأىلإتهبتنامهنمنينثإةهجاومبتراصنيح

ةيلآاهنكل،ةيحثثج،يشمتثثجمهنأيأ،بعرلامالفأيفمهتأرنيذلا
.رثاكتتمهدادعأتناك.ةقاعماهنأكواهتكرحيفةديقمو

فلخلاىلإاهتكرحمث،ةأجفاهترايستفقوأ.ديدشبعربتسحأ
هاجتابتقلطناو،هنمتفطعنايذلاماعلاعراشلاةيادبىلإةعرسبةعجار
يفتناكاهنأكو،ةحارلانمءيشبتسحأ.زمياتلارهنيزاويرخآقيرط
نأالإ،ةيحلاثثجلاكلتنملاخعراشلااذهنألهنمتصلختوسوباك
يبموسلاءالؤهنمًاعومجنأتظحالاهنأل،تاظحلىوسرمتسيملكلذ
.ةيبناجعراوشوةقزأنميسيئرلاعراشلاىلإنودفاوتياوذخأ

املكو،زميتلارهنليذاحملاقيرطلاكلذيفربكأةعرسبتقلطنإ
تناح.ةنيدملاىلعفحزتيبموسلاعومجىرتتناك،عراشلايفتلغوت
تأرنأاهلاهف،هتحترمتنأنمةبيرقتراصرسجىلإهتافتلإاهنم
وأملحتيهله؟يرجييذلاام!..رسجلاعطقتيبموسلانمًادوشح
دجتنأنمةقثاونكتمل؟يقيقحوههارتامنأوً،اقحةيحاصاهنأ
.اهسفنىلعوتللهتحرطيذلالاؤسلاىلعةباجإ

***
تبرغتسايتلا،اهتقطنمىلإتلصوفيكيوارحصءاوحفرعتمل

بابلادنعاهترايستفقوأ.يبموسلانمةيلاخاهناىلإتهبتناامنيح
ىلإتفطعنادقةيحلاثثجلاضعبتأرتتفتلاامنيحاهنكل،يجراخلا
.تيبلاىلإةعرسمتلخدوً،ازفقاهتيبىلإتزفقف،مهقاقز

ةمدصلالوهنمفقوتياهبلقداك،ةبوعرمبابلاتحتفنيح
.بابلافلخاهرظتنتتناكيتلاىرخألا

ةهجاوملاةحابلايفدعقمىلعسلجتةيبرعلالزنملاةريدمتناك
ءادوسةلتكتأرذإ،رمألالوأيوارحصءاوحبعرلالش.يجراخلابابلل
اهنأيوارحصءاوحتنظ.لخادلانمبابلالباقمسلجتنيتدقتمنينيعب
ةريدماهنأتفرعامنيحو،يبموسلادحأ،ةكرحتملاةيحلاثثجلاىدحإ
،رمألالوأاهينيعلءادوستدبةيلحكةيناطببةفتلمسلجتيهو،لزنملا

ىلإلصيسرمألااذهنأفرعتيهف،اضيأفوخلابو،جرحلابترعش



يفاهعميرجيامواهتاكرحلكىلعمهنيعيهةأرملاهذهفً،ادغاهيدلاو
نمتانيثالثلافصتنميفةأرمااهنوكنممغرلابهنأكردتاهنإ.لزنملا

اهتاوطخعبتتىلإنيظفاحملااهلهأعفدياماذهو،ةقلطماهنكل،اهرمع
هذهاولسرأاذل،هسفنتيبلايفاهعمنوشيعيالمهنوكلو،اهتكرحو
ثدحياملكمهللقنت،اهتيبيفمهنيعنوكتلواهلزنمريدتلةمداخلا
.هيف

كلذل،اهلزنميفتراصامنيحنامألانمءيشبيوارحصءاوحتسحأ
تلاقف،لزنملانمرخأتملاتقولااذهلثميفاهجورخرربتنأتلواح
اهنمتبلط،جنسيلافيإنمًالاصتإتقلتاهنأبىرخألااهلأستنأنود
لزنملاةريدمترظن.اهيلإتبهذفبعصيسفنعضويفاهنألاهتدعاسم
ائيشلوقتنأنوداهمونةفرغىلإةهجتمتضهنمث،ةصحافةرظناهيلإ
.



ةفرغثيحىلعألاقباطلاىلإملسلادعصتيوارحصءاوحتناكامنيب
ىلعمهوًاحابصاهلهأىلإلصيسًارجفاهجورخربخنأبْتركف،اهمون
مهلتبثتيكهذهلثمةصرفتوفتنللزنملاةريدمف،روطفلاةدئام
يرجيساملكلمامتهإلامدعوثبعلابساسحإاهدوارنكل،ةعاطلاوءالولا
.

نعمني،قينأ،ريبكنولاصبهبشأيهيتلااهمونةفرغتلصونيح
فليًاضومغةمثنأبتسحأ،اهقامعأيفلئاهغارفبساسحإاهمهاد،قوذ
يفريستتناكيتلا،يبموسلا،ةيحلاثثجلادوجوىنعمامف،ءيشلك
ساسحإلاكلذاهءاجنيأنممث؟..ةيلاعلاروسجىلعوندنلعراوش
يفاهتدوارةريغلارعاشمنأحيحص.؟..عقتسةميرجةمثنأبضماغلا
اهدوارنأدعبالإةقشلاىلإباهذلايونتنكتملاهنكل،ةيادبلا
مدآبتاكلانأو،ةقشلاكلتيفامةميرجعوقوةيناكمإبضماغلاساسحإلا
؟..لتاقلارطخللضّرعمهئاتلا

ةياورلاةطوطخمبتقلأ،اهمونريرسىلإتشممث،ةفرغلاتءاضأ
..نيمثلاداجسلابةشورفملاضرألاىلإاهبيقلتواهسبالمعزنتتذخأ.هيلع
شدلاةنيباكىلإتلخد..مامحلاةفرغىلإهجوتتيهولماكلابترعت
ظتكملاريثملااهدسجىلعرمهنيذخأيذلائفادلاءاملاروبنصتحتفو
.ةعومقملاتابغرلاب

ئفادلاءاملارامهنإبرعشتالاهنأكو،ةتماصقفدتملاءاملاتحتتلظ
تقلغأ،ةأجف.اهدسجسيلءاملاشدتحتفقييذلادسجلانأكوأ
نأديرتاهنأكواهدسجىلعاهيديتررم.ءاملانايرجفقوتف،روبنصلا
نوللاةيدروةريبكةفشنمتذخأ.ةنيباكلانمتجرخ..للبلاهنععزنت
فرىلعةدوجومةنولملاوضيبلافشانملانمىرخأةيمكعمتناك
،يلآلكشبتاكرحلاهذهلكبموقتتناك..اهباهدسجتفلو،يبناج
تدترا.ةبيرغلاةليللاكلتثادحأنمازفتسموًاقهرمناكاهنهذنأثيح
سدنتنألبقاهنكل،ةيناثاهتفرغىلإتجرخو،نوللاةيضفةيريرحاماجيب

تأرق.ً.اجمدمًاصرقتذخأ..ىقيسوملازاهجىلإتهجوتريثولااهشارفيف
،امةينغأىلعهتجمرب..زاهجلايفصرقلاتعضو..هيناغأتايوتحمسرهف
يفةبغرلامدعبتسحأ.اهتحفصت.ةطوطخملاتذخأ.اهريرسىلإتهجوتمث
يفتسدنا.ريرسللةرواجملاةريغصلاةبنكلاىلعةطوطخملاتعضو.ةءارقلا



لورتنوكتوميرلاتذخأ.اهسأربرقرزنمةفرغلايفرونلاتأفطأ.شارفلا
ضماغلانوكسلاكلذيفائداهزوريفتوصبرستف..ليغشتلارزتطغضو
:

هياورلانمىقبيبوش
رجشلانمىقبيبوش
عراوشلانمىقبيبوش
رهسلانمىقبيبوش
يكحلانم..بحلانم..ليللانمىقبيبوش
يكبلانم..كحضلانم
يبيبحايىقبيبوش..ىقبيبوش..ىقبيبوش
حيرلااهدرشتبمعيريغصصصقىقبيب

ىلعتطغضتهتنااملكو،ةديدعتارمةينغألاهذهلعمتستتلظ
سحتتناكيتلاةينغألاتاملكبركفتتلظ.اهراركتللورتنوكتوميرلا

.ةيثبعلاوةيدوجولاةلئسألاهذهمامأ،اهتيسفنواهراكفأةغايصديعتاهنأكو
اهينيعىلإمونلابرستىتمفرعتملو،ةينغأللعامتسإلارركتتلظ
.ضومغلابنيتئيلملا

***
يفنرييضرألافتاهلازاهجناك،اهينيعْتحتفوْتقافآامنيح

اهطسوءاضأفةفرغلاىلإةذفانلانمبرستدقراهنلارونناكو،اهتفرغ
ىلعةريبكلاةعاسلاىلإترظن.اهريرسللباقملاةفرغلانمرخآلابناجلاو
الناوثلتلظً.احابصفصنلاوةعساتلاىلإريشتاهنأتأرفيبناجلارادجلا
ءاضففلغيً،افيثكَضيبأًابابضنأكو،ءيشيأبركفتنأعيطتست

طقركفتملاهنكلفتاهلانينرعمستتناكاهنأمغربو،اهتمجمج
نمةرتوتموةفهلتمتزفق،ةأجفو،لصتملاىلعبيجتيكلضوهنلاب

نأنمةدكأتمتناكذإ،ةتئافلاةليللاسيباوكلكتركذتاهنأكو،اهريرس
.جنسيلافيإاهتقيدصوهلصتملا

.رخآلافرطلانماهتدلاوتوصءاجفتاهلاةعامسْتذخأامنيح
عمستمل.اهتقيدصسيلواهمأيهلصتملانأنمةضماغةبيخبتسحأ
اهربخيلًارتوتموًاكبترماهمأتوصءاجامنإو،اهنمةداتعملاحابصلاةيحت
تاعاسىلإاهئاقبوليللافصتنمدعباهجورخنمًادججعزنماهابأنأب



اهدلاونأل،ةباجإلابًاديجركفتنأاهيلعنأو،تيبلاجراخىلوألارجفلا
.كلذنعًارسفتسماهبلصتيس

ءودهلاةجومنمتبرغتسااهسفناهنإلب،اهمأمالكنمبضغتمل
نماهتيامحلواحتيتلاو،ةرتوتملااهمألعمتستيهواهترمغيتلاةالابماللاو
اهنأب،ريربتللةلواحمةيأامنوددياحموئداهتوصب،تلاقف،بألابضغ
يألثماهتبقارمنعاوفكينأمهيلعمث،جنسيلافيإاهتقيدصدنعتناك
ةجوزتميلاتلابيهو..نيعبرألافراشمىلعيهف،ةقهارموأةريغصةاتف
لكلمحتتواهسفننعةلوؤسمةغلابةأرمانوناقلابسح،يهو..ةقلطمو
ءايمعلاةموبلاذخأمهيلعنأو،اهتافرصتنعجتنتيتلاةينوناقلاتاعبتلا
ىلعسسجتلاىوسةمهمنماهلسيليتلاو،اهلزنملةريدمكاهوفظويتلا
املكببألاربختنأاهنكمينأباهمأللوقلاتفاضأو..اهتكرحواهسافنأ
..اهلًابسانمهارتامبيهفرصتتفوسًادعاصفنآلانمو..اهلنآلاهتلاق
ًاباصم.ً.ادّقعمًانبامهيدلنأمهيفكيامأ..اهنأشواهوكرتينأمهيلعو
.؟..ىرخأةرمراحتنالالواحتنأاهنوديريأ..دحوتلاب

هتلاقيذلا،حيرصلاوءيرجلااهتنباجاجتحاعامسدنعمألاتمدُص
عمةقفتماهقامعأيفتناكاهنأنممغرلابو،اهنمهدهعتملقثاوءودهب
لكشباهعماهقافتايدبتنأأشتملاهنأف،اهلةنبالااهتلاقةملكلك
،بألاويه،امهنأل،اهنملوبقمريغمالكلااذهنأباهبنؤتتذخأف،حضاو
،ةداعسلااهلناينمتيامهو..اهتعمسواهعضوواهلبقتسمىلعناصيرح
نأمألاأشتمل.اهنأشواهوكرتينأبةيقيقحلااهتداعسنأبةنبإلااهتباجأف
ةطلسكلذبةيغال،اهتنباهلوقتامىلعقفاوتاهنأكوتمصتو،ملستست
اهدلاوبضغتالأولقعتتنأباهتنباحصنيفترمتساكلذل،بألا
اهوجرتاهنأبةنبإلااهتباجأف،نآلاهتلاقاماهيبأللقنتنلاهنأو،اهتافرصتب
تهتنا.لقعتتنأبةقيقرةيمومأتاملكبمألااهتدرف،هتلاقامبهربختنأب
.رماوألاةغيصباهضعبناكيتلاحئاصنلانمليسبةملاكملا

ةقفتماهقامعأيفاهنأفرعتو،اهمأبحتيهف،ةئداهءاوحتلظ
ىلعظفاحتنأديرتهسفنتقولايفاهنكل،ةداعسلااهلىنمتتواهعم
ىلإةلئاعلاّرجلدوقيسامبريذلاةنبإلادرمتحامجحبكتوةلئاعلاةبيه
.يرئاشعلاجارحإلاعضوم

،اهبلقيفضابقنإبتسحأفتاهلاةعامسيوارحصءاوحتعضوامنيح
نممغرلاب،ةمزاحلاةربنلاهذهباهتدلاوعمتثدحتاهنألًايسفنتقياضتو
:لوقتنأًاريخأتعاطتسااهنألةحارلابرعشتهسفنتقولايفتناكاهنأ



.ةزوزهمةقثو،ةيبصعتارايهناامنودو،ال
***

ايفتاهًالاصتإرظتنتتناك.لعفتاذامفرعتيوارحصءاوحنكتمل
نأبفرعتاهنأل،هئاتلامدآلتقمنعاهربختلجنسيلافيإاهتقيدصنم

.اهبلاصتإلابيهردابتنأببغرتملوً،ابيرقتحابصلكهروزتاهتقيدص
نكل،متينأدبالويمتحاهتقيدصنملاصتإلااذهنأبةدكأتمتناك
.دحألصتيملتقولاكلذىتح

ىوسدجتملو،اهقامعأيفمكارتتتذخأرتوتلانمتاقفدبتسحأ
نمرخآلافرطلايفةعوضوملاافوصلاىلإهجوتتوةطوطخملاذخأتنأ
ءادوسةبآكةمثو،ةرتوتمةيسفنةلاحيفتناكاهنكل.ريرسلالباقمةفرغلا
،ةءارقلايفةيقيقحةبغربرعشتملف،يلخادلااهملاعىلعميغتتأدب
.اهتقيدصنعواهنعهئاتلامدآبتكاذامفرعتنأدوتاهنأنممغرلاب

يفنرفافوصلامامأةلواطىلعناكسرجىلعتطغضو،كانهتسلج
لزنملاةريدمتلخدىتحةليلقتاظحلىوسضمتملو.يضرألاقباطلا

.حابصلاروطفاهيفةريبكةينيصلمحتةيدنهةاتفاهفلخو
ةصحافةرظنلزنملاريدتيتلاةيبرعلاةأرملاىلإيوارحصءاوحترظن

ءاوحنأبىرخألاتكردأف،ىضرلامدعوموتكملابضغلانمريثكلااهيف
كلذل،ليللافصتنمدعباهجورخباهلهأرابخإنمهبْتماقامْتفرع
رداغتنأتدارألب،بحتالاماهعمُستاليكاهعمثيدحلاْتبنجت
ةاتفلاىلإتراشأمث،حابصلاةيحتاهيلعتقلأف،نكميامعرسأبةفرغلا
.هيلعةينيصلاعضتنأاهيلعيذلاناكملاوحناهعبصإبةيدنهلا

نأدوتتناكاهنأكوبابلادنعةفقاوتاظحلللزنملاةريدمتلظ
نايبتلالخنمحضاوراذتعإاهيفسيلةقيرطبرذتعتنأب،ائيشاهللوقت
اهنعاوفرعينأمهقحنمو،اهنمربكأمهواهتحلصمنوديريلهألانأب
ً،ادجءييساهجازمنأوةبضاغءاوحنأبتكردأاهنأالإ،اهلوحروديام
ملو،ليلقلبقلصتايذلا،اهدلاونمًافينعتتقلتاهنأبكلذترسفو
تقوىلإهيلعتونامةلجؤمتجرخف.اهمأتناكلصتملانأبكردتنكت
.رخآ

يفاهدوجونأبكردتءاوحنأبفرعتةيبرعلالزنملاةريدمتناك
يفمدختتناكًاساسأاهنأل،تيبلايفاهلهأنيعنوكتيكوهتيبلااذه
شيعتلاهولسرأ،ىسوملاليباقاهجوزنمءاوحقالطدعبنكل،لهألاتيب

يفرودياملكمهللقنتيك،قالطلادعبهيلعتلصحيذلااهتيبيف



نأدعب،اهدلاوعيرقتلءاوحضرعتتتناكامًاريثكو.ةقلطملامهتنبالزنم
عمًاليلاهجورخنعواهنعءايشأهلتلقندقلزنملاةريدمنوكت

ةرسكنمىقبتءاوحتناكنكل،جنسيلافيإةلثمملاةيزيلكنإلااهتقيدص
انايحأرعشتلزنملاةريدمتناكلب،لزنملاةريدمنمةبضاغ،مايألسفنلا
دوعتل،مايأدعبيهتنيناككلذلكنكل،اهنمفاختواهباهتءاوحنأب
ةريدمتسحأذإ،ةرملاهذهيفالإ.اهعمةحماستملاوةيدايتعإلااهتقالعىلإ
،ٍدحتبجوزممبضغهنكلً،اموتكمًابضغعشتءاوحتارظننأبلزنملا

ءاوحنمضماغفوخبْترعشاذل،اهدلاوعمةكرعمتضاخدقاهنأكو
مهربختللهألاتيبىلإباهذلابًاليلقْتلجعتاهنأبتسحأو،ةرملاهذه
رجفلانمىلوألاتاعاسلايفاهتدوعوليللافصتنمدعبمهتنباجورخنع
.

نأبتسحأ.اهيفاهسفنتدجويتلاةلاحلليوارحصءاوحتهبتنا
تسحأاهيفتقافأيتلاةظحللاذنمف،اهلثدحًائجافموًاريبكًارييغت
اهسفنعمةعاجشلاءاوح،ةقباسلايوارحصءاوحسيلو،رخآناسنإاهنأكو
اهليختيفواهراكفأيفةئيرجلا،لعفيأىلعمادقإلادنعةددرتملااهنكل
امدنع،ةلوجخلا،ةددرتملااهنكل،لدجلاو،تاراوحلاو،فقاوملاضعبيفاهسفنل
ذنمنكل،هلوقيونتوأهيفركفتتناكامعربعتالف،مالكلاتقونيحي
،ةسكاشم،ةضماغ،ةبيرغةوقنأكوتسحأحابصلااذهاهينيعتحتفنأ
نيأنمو،ىرجفيكو،طبضلاباهلىرجاذاممهفتملو،اهقامعأيفرقتست
يفةقشلاىلإاهلوخدةظحلنيبامف..؟ةسكاشملابةبغرلاوةوقلاهذهتتأ
ةطوطخملاهذخأو،ًالوتقمهئاتلامدآبتاكلاةيؤرو،دنومشتيرةقطنم
ةينغأو،روسجلاىلعو،ندنلعراوشيفةيشاملاثثجللاهتيؤرمث،هتياور
ةليلقتاعاسىوسضمتمل،ةيرشبلاةايحلاىنعمنعةيفسلفلازوريف
ةرتفلاهذهلالخاهنايكواهتيصخشيفلوحتلااذهىرجفيكف..ةدودعم
امةداع،ةيصخشلاىلعأرطيلوحتيأنأبفرعتيهامنيبً،ادجةريصقلا
،نايحألابلغأيفًاّزفتسموًاملؤمنوكيو،ةليوطةرتفذخأيً،ائيطبنوكي
ةيلمعبترماهنأبرعشتملاهنكل،رييغتلاوددجتلابضماغساسحإهقفاري
امنيحاهنأل،ئجافملكشبكلذىرجدقف،ةفورعملااهضارعأوهذهلوحتلا
امءانثتسإب،ةيعيبطلااهتلاحيفًابيرقتيهوتمان،اهريرسىلإتهجوت
.ةيثبعرعاشمنماهسفنيفةينغألاهتألمامو،اهدعباموةقشلايفهتأر

هئاتلامدآعمينوفيلتلااهثيدحءانثأتناكاهنأبًاديجنآلاركذتتاهنإ
اهراوحءانثأاهيدترتتناكيتلاةددعتملااهتعنقأبةيفتكمً،ادجةيعيبط



راضحتساىلعةءافكوتاردقنمةعنقألاكلتهكلتمتاملكب،هعم
اهسفنيهتناكدقل.ةفلتخملاةيسفنلاتالاحلاصمقتو،ةفلتخملابيذاكألا

ةأرما،ىرخأةأرماامنإو،يهتسيلهسفنتقولايفاضيأو،يوارحصءاوح
اههجوفرعتنأانايحأاهنكميالثيحب،ةبلقتم،ةعنقم،ةلثمم،بوعل
نيبيقيقحلااههجودجتنأاهنكميالولب،ىرخألااههوجونميقيقحلا
نمءرملاقيفياملثم،مويلاتقافأاهنكل!.ً.ايموياهيدترتيتلاةعنقألاكلت
نيأ؟..نكمماذهىرتأ.ً.ابيرقتىرخأةيصخشاهسفندجتل،ةليوطةبوبيغ
نوكتنأنكميأ؟..لوحتلااذهرسوهام؟..تاونسلاكلتلكتناك
مل؟..ليحتسماذاملنكل..ليحتسماذه..ال؟..اهيلعريثأتلااذهلكةينغألل
نميرطففوخباهقامعأقمعأيفسحتتناك..باوجلادجتنأعطتست

؟..لوحتلااذه
***

نأو،اهيفاهسفنتدجويتلااهتلاحنمبرهتنأءاوحتلواح
،مدعلانمةقثبنماهنهذىلإقفدتتتذخأيتلاةلئسألانمصلختت
يتلاوةذفانلانمةبيرقلاةلواطلاىلعتسلج.روطفلالوانتلتهجوتف
عطقعملسعلاوةطشقلانمتاميقلتلوانت.اهيلعماعطلاةينيصتعضو
تذخأنإامنكل،بوكلايفًاياشاهسفنلتبصو،صمحملازبخلانم
نكيمل.ايلعلااهنانسأنمنسيفديدشملأبتسحأىتحهنمةفشر
ةئجافموةفيثكملألاةزخوتناككلذنممغرلابوً،ادجًانخاسياشلا
.اهنايكلكاهلزتهأةيئابرهكةمدصلثمو،فطاخقربلثم،اهلةبسنلاب

تسحأف،ىرخأةرمياشلانمائيشتفشترامث،تاظحللترظتنا
كلذلالختسحأ،لوطأتاظحللملألارمتسالب،ىرخأةرمملألاةزخوب
ملألالظ.نانسألابيبطعجارتنأاهسفنعمتررق.اهتمجمجقشيهنأ

ىلإعادصلابرستبتسحأمثنمو،هلكاهكفلدتمامثً،ايقاباهمفيف
.اهسأر

ةسلاجتلظ.روطفلاتكرتف،ماعطلانعاهتيهشدسنانسألاملأةفاثك
امبراهنأتركف.ةقيدحلاىلعةلطملاةفرشلانمةبيرقلاةدئاملالوح
نكل،املكآتلتضرعتاهنانسأىدحإنأوأاهتثليفباهتلإلتضرعت
.؟..ئجافملكشبورمألااذهثدحفيك

ائيشتفشترافاهنانسأيفًاباهتلإةمثنأنملماكلابدكأتتنأتدارأ
نمءيشبتسحأاهنكل،ةزخولاكلتبرعشتملف،ىرخأةرمياشلانم
اهنأفتقولاضعبلملألارمتسااذإهنأباهسفنعمتركف.اهكفيفملألا



ىلإباهذلاهركتاهنألًادجكلذاهقياضدقو،مويلااذهبيبطلاعجارتس
يرودلكشباهنانسأواهتثلفيظنتلبهذتامنيحىتحلب،نانسألابيبط
شيعتو،دعوملانممايألبقكلذلايسفندعتستاهنأفرهشأةتسلك
ةيحارجةيلمعءارجإىلإةبهاذاهنأكو،ةبعصةيسفنةلاحمايألاكلتلالخ
نانسألابيبطةدايعركذتستامنيحاهنإلب،ةثللاونانسألافيظنتلسيلو
بيبطلاموقيامنيحىسنتاليهف،اهدسجيفيرستةريرعشقبرعشت
،ءاوهلاطغضةطساوبامهنيبامسلكتلاعفرلالخنماهنانسأفيظنتب
هركتتناك.اهتمجمجيفحراجباقثمبرفحينمكانهنأكوسحتاهنأف
.نانسألابيبطةدايعىلإباهذلا

***
قباطلابطبترملاسرجلارزىلعتطغض.روطفلاةلصاومعطتستمل

نمتهتنااهنأبتنظيتلاةيدنهلاةاتفلاتلخدتاظحلدعب.لفسألا
عجولةصاخ،مالآللةنكسمبوبحباهيتأتنأاهنمءاوحتبلط.اهروطف
ةطرشأاهديبوتداعتاظحلدعبو،لجعىلعةاتفلاتجرخف،نانسألا

اهعيمجتناكذإ،بوبحلانمةعومجمىلعيوتحيطيرشلك،ةدع
.مالآللةنكسم

دنعملألاةزخوبتسحأف،ةبحتعلتباو،ءاملانمائيشاهسفنلتبص
،كابترإبةاتفلاتنحنإ،ماعطلاةينيصلمحتنأبةاتفللتراشأ.ءاملابرش

ائيشباهتاهنأكو،ةفرغلاةرداغملاهتيشميفةعرسم،روطفلاةينيصتلمحو
.امءيشنعلاؤسللاهفقوتستنأنمىشختوأ،ام

رعاشملانمةماودبسحتتناك.اهناكمنميوارحصءاوحتضهن
لب،اهشيعةهافتبو،عايضلابو،ثبعلابساسحإو،ةالابمالرعاشم،ةفلتخملا
عاقيف،وهنيأفرعتاللوهجمناكميفةاقلماهنأكوساسحإاهدوار
ً،اضيأاهنكل،اهريصمىلعضبقت،ةيساق،ةيشحوًادينأكو،يسنموقيحس
اهنأنممغرلاب،ةسارشبةيلاحلااهتايحةهجاوملاهعفدتةيفخةوقبسحت
.اهعقاوةهجاوميفعافدنإلااذهرسوةوقلاهذهردصملهجت

.ةفرغلاطسوتتيتلاافوصلاىلعةسلاجيهواهراكفأيفتقرغتسا
هيلعيقلتستواهريرسلهجوتتنأتركف.اهنهذيفراكفألاةمحزبتسحأ
تسحأ.اهحاتجاًايلخادًاقلقةمثّنكلً،اتاتبءيشيأباهنهذلغشتالو
.يلخادنانئمطاىلإجاتحتاهنأب

عمتركف.نايسنلاو،ةلزعلاو،ةدحولانمفوخلاساسحإبتئجوف
متهيو،هيفركفينمكانهنأبفرعيهنكلًالوزعمءرملانوكينأباهسفن



طسووهوًالمهموًالوزعمهسفنءرملاىرينأنمريثكبنوهأل،هرمأل
ً،ادبأةقيقدريغديعسانلاعمرشحةلوقمنأو.ماحزلايفو،نيرخآلا

.اهرمألمتهيواهيفركفينمكانهسيلوةلوزعميهو
اهتايحعاقيإيفتالمأتلاتقفدتةرظنلاكلتعمو.ريرسلاىلإترظن

ضوهنلا،ريرسلايفروطفلاانايحأو،ريرسلايفبتكلاةءارق،ريرسلا.ةيمويلا
نيخابطلاومدخلاةنياعمو،يضرألاقباطلاىلإلوزنلا.رخأتمتقويفًايموي
ضعبلدابت،تقولاضعبلكانهسولجلا،ةريهظلاةرتفماعطنودعيمهو
يفتاهلالاصتإلا.ةقيدحلايفاليلقهزنتلا.لزنملاةريدمو،مدخلاعملمجلا
،جنسيلافيإعمايمويتارمةدعلامبرو،يمويلالاصتإلا،مألابيمويلا
.تيبلاىلإةدوعلا،ًءاسمنايحألامظعموً،ارهظمعاطملادحأىلإجورخلا
،اهدنعباهذلاوأ،تاذلابةفرغلاهذهيفو،تيبلايفافيإبانايحأءاقتلإلا

ةءارقلا..ةءارقلا،تيبلاىلإةدوعلا،يتيبلاةحابسلاضوحيفاهعمةحابسلاو
،ةجمدملاصارقألاىلعةلجسملامالفألاةدهاشم،ةيزيلكنإلابةءارقلا،ةيبرعلاب

.ريرسلا..ريرسلا..ريرسلاىرخأةرمو،ىقيسوملاعامس
ملاوعلاوتارجملانيباهيفلوجتتيتلاةيئاضفلااهتبكرموهريرسلا

ندنلءايحأنيب،نادلبلاوتاراقلانيب،ةضماغلااهدسجملاوعنيب،ةضماغلا
فرعتاليتلاةضماغلاهوجولاوتاوصألاةقوجنيب،ةمتعملااهققشواهتقزأو
.ةيقيقحلااهتايحريرسلا.ةعطقتملااهتاملكو،اهتاقهشو،اهتاوصأىوساهنم
ةيدترميئاوشعمقريأبلطتواهفتاهذخأتريرسلايف.فتاهلاوريرسلا
عانقيدترتاماريثكو،نييعتلاىلعالًاصخشثّدحت،اهلًاددحمًاعانق
،اهسفندقتنت،فتاهلاربعاهلةرعادةرماغمةيأدعباهنكل.ةرعادلابوعللا

امعًاريفكتو،ةرفغمللًابلطنيتعكريلصتو،لستغتلموقتف،بنذلابرعشتو
.اهنمردب

ءايشألاونوكلازكرميفةتباثاهنأرعشت،نامألابسحتريرسلايف
ً.انايحأ،ةبوجألا،اهلدجتوةلئسألاناعطققوستريرسلايف.رودتاهلوح
ىتحالو،دحأاهفرعياليتلاةيرسلااهتارماغميفقلطنتريرسلانم

نوكتريرسلايفو،ةفلتخملااهتعنقأيدترتريرسلايف.جنسيلافيإاهتقيدص
نيأواههجونيأًادبأفرعتالاهنيحوً،ايحوروايدسج،اهتقيقحىلعةيراع
اهنأوأيهيهله؟ةريرشوةثيبخوأةبيطةناسنإيهلهو؟اهعانق
.؟ةيقيقحلااهتيوهفرعتال،ةعئاض،ةيصخشلاةجودزمةناسنإ

***
ةبخاصلااهراكفأرايتيفةقرغتسم،ءودهبةسلاجيوارحصءاوحتناك



ً،احابصعبرلاوةرشاعلازواجتدقتقولانأىلإ،ةأجف،تهبتناامنيح،كلت
حمالمىلعسكعناحضاوقلقاهمهاد.جنسيلافيإاهتقيدصاهبلصتتملو
نآلااهنأتركفمث،اهتيبيفاهتقيدصبلصتتنأتدارأ.نتافلااههجو
ةقطنمبنكسيهئاتلامدآناكثيحةيناثلااهتقشيف،دكؤملانملب،امبر
لصتتملاذاملنكل،ةميرجلا،نآلا،ْتفشتكادقكشالبيهو،دنومشتير
لثميفاهبلصتتامةداعو،سمأةليلذنماهبلصتتمليهلب؟..اهب

مويلااذهلثميفاهبلصتتملاذاملف،ةيدايتعإلامايألالالختقولااذه
.؟..يئانثتسإلا

ملاهنكل،ًاليلقتددرت.لاصتإلابيهردابتنأيفةمراعةبغراهتكلمت
،اهناكمنمتضهنف،روديامةفرعميفاهتبغرىلعرطيستنأعطتست
طغضتتأدب.اهعضومىلإتداعو،هتذخأ.فتاهلازاهجثيحىلإتبهذ
تناك.هئاتلامدآاهنكسييتلاةقشلافتاهبةلصتم،ماقرألارارزأىلع
،ةفلتخمروصقفدتتو،ةبراضتمرعاشملخادتتاهلخاديفو،باصعألاةرتوتم
ءيشىلعرقتستنأيهعطتستملثيحب،فطاخلكشبً،اعيرسقرمت
.روصلاورعاشملاكلتلكنمددحم

قئاقدلهئاتلامدآاهنكسيناكيتلاةقشلايفنريفتاهلاسرجلظ
تلظ.اهعضوميففتاهلاةعامستعضو.اهلاصتإلدحأبيجتسينأنود
ملىرخأةرمو.لاصتإلادواعتاهسفنتدجومث،رمألايفتاظحللركفت
اذهكانهىلإبهذتملافيإاهتقيدصنأنكميأ:اهسفنتلأس.دحأاهبجي
تذخأو،اهسفنتباجأ..امبر؟..امءيشبكلذنعتلغشنإاهنأو،مويلا
كانهو،نوتغنيزنيكةقطنميفيتيبلاجنسيلافيإفتاهماقرأىلعطغضت

نوموقينممىتح،اضيأدحأنمةباجتسإامنودنريفتاهلاسرجلظ
.تيبلاجراخافيإتناكاماذإنوبيجيامةداعنيذلا،تيبلايفةمدخلاب

تذخأف،فتاهلانرىتحاهعضوميففتاهلاةعامستعضونأام
جوزممبارغتساةربنعمً،ائداهجنسيلافيإتوصاهءاجوً.اروفةعامسلا
:طابحإلانمءيشب

..ءاوحيتبيبحريخلاحابص–
..رونلاحابص–
اهربختنأاهتقيدصنمرظتنتاهنأكو،ةرتوتميوارحصءاوحاهتباجأ

جنسيلافيإةربنءودهنمتبرغتسااهنأالإ،يههعقوتتمهمامءيشب
يأوأةميرجثودحبيشيبعريأوأفوخوأرتوتيأنمةيلاخلا

،ءيشيألوقتوألأستنألبقو،تاظحللةتماصتلظف،يداعريغءيش



:ثيدحلابجنسيلافيإترداب
؟..ىرجيذلاامءاوحاينيفرعتأ–
،ةئجافتملاروديدؤتيكلاهسفندعتيهويوارحصءاوحترتوت

نأبةدكأتمتناكدقف،ةقشلايفةميرجلاثودحباهلةفرعمةيأيفختو
:ةفهلبتلاقف،ةميرجلاصخيربخلا

؟..ىرجيذلاام..ال–
؟..هئاتلامدآ–
؟..امءيشهلىرجله؟..هبام؟..هئاتلامدآ–
..ال–
:ةخرصلابهبشأءيشبتباجأف،ةباجإلانميوارحصءاوحتئجوف
؟..ءيشهلثدحيملأ..ال–
.تلاقف،اهتقيدصلعفدرنمجنسيلافيإتئجوف
امائيشنيعقوتتتنكأ..هلثدحينأنكمييذلاام..ال–

؟هلثدحيس
اهتفرعمباهسفنفشكتتداكاهنأتسحأو،يوارحصءاوحتكبترا

اهتريحنممغرلاب،اهسفنتكسمأف،ةقشلايفثدحيتلاةميرجلاليصافت
،دنومشتيرةقشيفتسيلامبرافيإنأبةظحللتركف..افيإهباهتربخأامل
هنأتدجوفماقرألاةشاشىلعةعيرسةرظنتقلأف،اهتقشيفتلازامو
:اهلعفدرةرربمتلاقو،رثكأتراتحاف،هئاتلامدآاهنكسييتلاةقشلامقر

هلثدحهنأتننظينكل..هعميرجينأنكمياذاميردأال–
؟..امءيشهلىرجله..هلثدحامائيشنأكوهمساتركذكنأل،ءيش

..ةقشلاىلإليلقلبقتئجينكل..ءيشيأهلرجيمل..ال–
..هدجأملف

امماهتمدصمتكتنألواحتيهو،ةفهلتميوارحصءاوحاهتعطاقف
:اهتقيدصاهلهلوقت

؟..فيك؟..ةقشلايفهيدجتمل–
..لحردقل–
؟..لحر–
..لحر..معن–
؟..»لحر«ةملكبنيدصقتاذام–
تيأرامنإو..هدجأملفةقشلاىلإليلقلبقتئجيننأدصقأ–

..ةلاسركرتدقهنأ



:بجعتوةفهلبيوارحصءاوحاتهعطاقف
؟..هنمةلاسرتيأرامنإو..هيدجتمل–
اذهذاختإىلعفسآهنأب:اهيفلوقي..هنمةلاسرتيأر..معن–

..ايناملأىلإعجارهنإو..فقوملا
؟..نيلوقتاذام–
..لصحاماذه–
!..لوقعمريغ–
مأ؟..ةلاسركرتيوةأجفاذكهرفاسينأ؟..لوقعملاريغوهام–

؟..اذام
،ةوقباهسأرىلعتبُرضاهنأكوترعشو،اهسفنليوارحصءاوحتهبتنا

دقءيشلكنأو،ميلسلاريكفتلاىلعةرداقريغاهسفنبتسحأثيحب
:اهسفنحضفتالنأورثكأكسامتتنأةلواحمتلاقف،اهيرظانمامأشوشت

نأنودرفاسينأ..اذكهفرصتينألوقعملاريغنمدصقأ–
!..لقألاىلعانعدوينأوأ.ً.ائيشلوقي

فرصتينأىلإهعفديذلاامفرعأال..ةقحمتنأ..معن–
؟..رفسللرطضأامبر؟..اذكه

..امبر–
رخآًاهجوفشتكتاهنأكويوارحصءاوحتسحأ،تاظحللاهذهيف

ةقيرطبهئاتلامدآةثجتفخأدق،جنسيلافيإنأبتركفذإ،اهتقيدصل
تقلتخاكلذل،ةيمالعإلاحئاضفلاو،ةينوناقلالكاشملااهسفنبنجتيك،ام
اهنإ..معن..معن.اضيأةلاسرلاةصقتقلتخاولب،ةئجافملاهرفسةصق
اهلفغتستنأنآلالواحتيهو،ةثجلاتفخأدقاهتقيدصنأنمةدكأتم
.اهكشريثتاليك،ئجافملارفسلاةصقب

اهنأبةقيحسلااهقامعأنمقثبناضماغساسحإيوارحصءاوحدوار
امائيشتكسماهنأكو،اهتقيدصعضوفقومءازإيوقعضوميفنآلا
:اهتلأسف،اهتضبقيفىرخألاتراصو،اهتبحاصنيدي

؟..كلذِتفشتكاىتمو–
:رتوتللةربنةيأامنودوديدشءودهبجنسلافيإتباجأف
ملفةقشلاىلإةليلققئاقدلبقتلصودقل..ليلقلبق..نآلا–

هتننظ..ةبترمريغاهتدجوفىلعألاقباطلايفمونلاةفرغىلإتدعص..هدجأ
بابتقرطامنيحو.ً.ائداهءيشلكناك..بجيملفهتيدان..مامحلايف
.ً.ادحأدجأمل..تلخد.ً.احوتفمبابلاناكلب..دحأينبجيملمامحلاةفرغ



تحملاريخأو..دعبهتنيملروطفراثآتدجو..يضرألاقباطلاىلإتلزن
..ةلاسرلا

؟..نيدصقتاذام؟..دعبهتنيملروطفراثآ–
نألامبر..هنمهتنيملهنكل..اروطفهسفنلدعأدقهنأدصقأ–

لوانتيوهوتلصودقراطملاىلإهلصوتيكاهزجحيتلايسكاتلاةرايس
؟..يردأال..جرخوماعطلاكرتف،هماعط

!..بيرغ–
اهنإدقتعأ.ً.اضيأةيبرعلابةلاسركانه..ةبسانملاب..بيرغ..معن–

..كلةهجوم
؟..يلةهجوم؟..ةيبرعلابةلاسر–
دقفً،اعبطيلسيل..ةيبرعلاببتكيىُرتاينملف..كلذدقتعأ–

؟..كلاهنأدكؤملانمو..ةيبرعلابىرخأةمثنكل،ةيزيلكنإلابةلاسريلبتك
؟..ةلاسرلاتناكنيأو–
..ةباتكللةداعسلجيثيح..ةباتكلاةلواطىلع–

..اهسفنتلأس؟..يرجييذلاام..هتعمسامليوارحصءاوحتمدُص
امنيحاهنأتركذتً،ارجفةحرابلاةليلىرجاملكناوثلالختداعتسا
لئاسرةمثكانهنكتملةباتكلاةلواطىلعنمةياورلاةطوطخمتذخأ
رفسلايونينكيملهنأامك؟..ةلاسرلابتكنمف..لُتقهنأمث!!..طق
لواحتةميرجللءاطغالإتسيلرفسلاةلأسمنأباهسفنعمتركف!.ً.اتاتب
رمألاناكولنكل؟..ةثجللاهئافخإىلعهومتنأجنسيلافيإهلالخنم
هجوتاذامل؟..كلذكسيلأ..ةيزيلكنإلااهتلاسربجنسيلافيإْتفتكال..كلذك
يهافيإنأبتركفلةيزيلكنإلابةلاسرلاتناكول؟..ةيبرعلابو..ّيلإةلاسر
تبُتكدقلوقتامكةلاسرلانكل،هيومتلانمديزتيكلاهتبتكيتلا
ةباتكيفو،ةثجلاءافخإيفجنسيلافيإكراشنمكانهيأ،ةيبرعلاب
كلذلكلهنكل..كلذبموقينأمهدحأنميهتبلطامبرو..ةلاسرلا

نأيفةمراعةبغربتسحأكلذل..نكممريغاذه؟..تاعاسلالخىرج
:تلأسف،ثدحامارارسأفشتكت

؟..ةلاسرلاىلعلوصحلايننكميأ–
:اهللوقتيهو،ايعيبطوائداهجنسيلافيإتوصءاجف
..كيلإةهجومساسإلاباهنألةلاسرلاىلعلوصحلاكنكمي..ديكأ–

..ةرمرخآانيقتلاامك،مويلاينيصلامعطملايفِقتلنانيعد
..ديج–



؟..تقولاكبسانيله..ةدحاولاةعاسلا–
..ديكأ–
..ءاقللاىلإ..نذإ–
..ءاقللاىلإ–

***
اهنأكوتسحأاهعضوميففتاهلاةعامسيوارحصءاوحتعضونيح

اهتقيدصنأبًادبأركفتنكتمل.جنسيلافيإاهتقيدصلرخآًاهجوتفشتكا
حئاضفلانماهسفنذقنتيكلف،اذكهةتيقمةينانأبفرصتتنأنكمي
،اضيأاهلولب،اهسفنللئاسرةباتكو،ةثجلاءافخإبموقتةينوناقلاتاعبتلاو
ةلاسراهلبتكييك،يبرعصخشبنيعتستنأىلإرمألااذهاهعفدثيحب
صخشنماهلاي؟..كلذبماقنموهليتقلانأكو،اهلاههجوتةيبرعلاب

يدؤينأنكمينيأىلإفشتكتلاهرياستنأاهيلعنكل؟..هذهافيإريطخ
نأنوداهسفنذقنتيكلاذهلكبموقتنألوقعملانمأ؟..هلككلذ
فرينأنودًاقيلطلتاقلاىقبينأةدعتسميهأ؟..ءيربلاليتقلابركفت
فيكنكل؟.ً.ايعامتجإوايمالعإاهتروصهوشتتالنألجأنم،نفجاهل
ةغللابةلاسرلااهلبتكينمداجيإوةثجلاءافخإبموقتنأاهلىنست
دكؤملانم؟..ةثجلاتفخأاهارتنيأو؟..ريصقلاتقولااذهلثميفةيبرعلا
ريثتساهنأفالإو،ملسلاربعاهلازنإوةثجلالمحاهنكميالاهدحواهنأ

؟..اهدحونكتملاهنأدكؤملانمفكلذبتماقولىتحو؟..ناريجلاكوكش
؟..ةئيرجلاةرطاخملاهذهلثمبلبقينمدجتنأاهنكميفيكىُرتايف
سايكأيفاهتعضووةريغصءالشأىلإةثجلاعيطقتبتماقاهنألقعيأ
؟..ءامدلانمةقشلاتفظنوتداعمث،ةمامقلاقيدانصىلإاهتلمحو

تالامتحإلابةطبترملادهاشملاكلتلكليختتيوارحصءاوحتذخأ
اهنكل،اهدسجيفيرستفوخلاةريرعشقبْتسحأف،اهنهذىلإتدرويتلا
النأو،دعوملاىلإبهذتنأيفةسكاشمةبغربتسحأكلذنممغرلاب
.زغللااذهرارسأكفيفددرتت

،ريكفتلانعتلُشاهنأكوتناك.ريكفتامنوداهناكميفةسلاجتلظ
ةرتفرورمدعبنكل،هسفنتقولايفةدوجومريغوةدوجوماهنأكوْتسحأ
نمًايفخًاقفدنأتسحأمث،ائيشفائيشاهتعيبطواهسفنلتداعةريصق
ىلإقفدتيمدلاذخأو،اهدسجايالخيفيرسيةيسنجلاةبغرلاوءفدلا
.مامحلاىلإةهجوتم،ءطببتضهن.ىلفسلااهئازجأ

يفءيفادلاوراحلاءاملاريبانصتحتف،مامحلاةفرغيفتراصامنيح



ةيراعتفقو.ةيضفلااهتماجيباهسفننععزنتتذخأامنيب،وينابلاضوح
.نيئلتمملااهيدهنلواهقنعلترظن.ريثملااهدسجتلمأت.ةريبكلاةآرملامامأ
اميسال،اهدسجنمنكامألاضعبيفمزاللانمرثكأةئلتمماهنأتسحأ

ىلإألتمادقناكيذلاضوحلاىلإترظن.اهيبناجىلعونيكرولاةقطنميف
هايإةكرحمءاملابتارطعملاتجزم.تارطعملاضعبهيفتبكس.هفصتنم
سملتتتذخأفاهدسجاهبجعأ.هيفةددمتمضوحلاىلإتلخدمث،اهفكب
ةعفاد،اهيدهنو،اهنطبىلإاهفكبةدعاص،امهنيبامو،اهيذخف،ةقرباهسفن
ذنمترجيتلاثادحألاةعجرتسمتقولاسفنيفو،اهردصىلإءاملاب
ةملاكملاءاهنإىتحو،سمأةليلهئاتلامدآليتقلاعميفتاهلااهثيدحةظحل
.نتافلااههجوىلعةيناطيشةماستبإتمسترإ.جنسيلافيإعم



ءاوحتلصونيحً.اظتكمةريهظلانمةعاسلاكلتيفمعطملاناك
يفةمدخلافظومعمثدحتتجنسيلافيإتحملءارمحلاةعاقلايوارحص

لخدمدنعاهدوجوترعشتسااهنأكوةرشابماهيلإتتفتلااهنكل،معطملا
.ةرشابماهيلإءاوحتهجوت.اهسولجناكمىلإاههبنتلاهعارذتعفرفةعاقلا
نأراظتنإبًافقاولظهنكلًاليلقعجارتف،كلذلةمدخلافظومهبتنا
.نيتأرملابلطلمكتسيل،سلجت

،اهتلابقْتسلجو،يدولكشباهايإةنضتحماهتقيدصءاوحّْتيح
وأهبرشتنأدوتاّمعةمدخلافظوملأسثيدحلاالدابتتنألبقو
ةمئاقىلإةرظنتقلأمث،نوميللاريصعنماسأكتبلطف،ءاذغللهبلطت
هسفنفنصلاامهيلكلتبلطدقاهنأبةلئاقاهترداباهتقيدصنأالإ،ماعطلا
ةمدخلافظومذخأو،ةرشابماهتقفاوف.ةرملكهبلطىلعاتداتعإيذلا
نيتاهبراهبنإلاتامالعههجوىلعوبهذو،ةدئاملاىلعنمماعطلاةمئاق
.نيتنتافلانيتأرملا

النأىلعدباكتاهنكلاهقامعأيفةرتوتميوارحصءاوحتناك
ئداهلكشباهتقيدصهجوىلإرظنتداكلابتناكو،كلذاهتقيدصفشتكت
رعشتنأافيإعيطتستاليكامهنويعيقتلتنأتبنجتذإ،رقتسمو
افيإنأالإ،اهيلإاهبترظنيتلاةيدولاريغةرظنللهبتنتو،اهكابترإب
ةرسكنمو،ةطبحمتناكاهسفناهنألءاوحةلاحلاريثكهبتنتملجنسيل
نودبوكلذل،اهعميسفنلاويبدألاءاوحفطاعتىلإجاتحتاهنأكو،رطاخلا

:لوقتيهو،اهنمةلاسرتجرخأواهتبيقحتحتفمالكوأتامدقم
لب،ةليلقرطسأنمفلأتتيتلاةلاسرلاهذهيلبتكدقل–

..اهتاملكدعنكمي
ةحضاوةفهلامنوداهتذخأيتلايوارحصءاوحىلإةلاسرلابتدمو

:تمصباهتأرقو
نظأينكل،اهيلإجاتحأيسفنانأيتلاحئاصنلاءادسإبامرغمُتسل

نوكننيحاننكل،لاحنسحأيفامئادنوكنءادعسنوكنامنيحاننأب
هنأبرعشأينكل،بلقالبُتسل.امئادءادعساننأبينعيالديجعضوب
.مدآ.رايتخإلاتقوناح

جنسيلافيإتناك.ةيلاتتمتارمثالثلةلاسرلايوارحصءاوحتأرق



ءاوحتناكو،اههجوحمالملالخنماهتاعابطنإأرقتنأةلواحماهيلإرظنت
حمالمىلعواهسفنىلعرطيستنأتلواحكلذل،كلذفرعتيوارحص
ريثتالةباجإنعةثحاب،ةءارقلاتقودمتنألواحتتناكلب،اههجو
الةلاسرلابولسأنأىلإتهبتنااهنكل،هيفركفتاّمعفشكتالو،كشلا
نأبناجىلإ،ًالعفمالكلايفهئاتلامدآبولسأوةقيرطنعاريثكفلتخي
الو،هتاملكةلقىلعًازغلموًارفشمنوكيداكيو،ريثكلابيشيالصنلا
نكلو..ًالعفةلاسرلابتكدقنوكينأنكميأ.ئجافملاهرفسعمضراعتي
؟..يسركلاىلإًادودشم،ًاليتقاهينيعبهتأريتلايهوكلذفيك

ىلإاهسولجةظحلنمةرملوألو.جنسيلافيإىلإةلاسرلاتعجرأ
ىلعيسفنلاراسكنإلاتأرقو،نيزحلااهتقيدصهجوىلإترظن،ةدئاملا

هجولااذهف،ةريحيفنآلااهسفناهنأبةظحللترعشو،اههجوحمالم
ةجردلاىلإةفينعوأ،ةلتاقهتبحاصنوكتنأنكميالنيزحلاوليمجلا
كلذلكنوكينأنكميالولب،ءيربليتقةثجيفختنأنكمييتلا

:افيإاهتلأس،ةأجف..ًاليثمت
؟.ً.اددحمائيشتمهفله؟..نيلوقتاذام–

عمةلغشنمتناكدقف،ةرشابمبيجتنأيوارحصءاوحأشتمل
مغرلاب،ءودهبتلاقف،طقتاباجإاهلدجتمليتلااهتلئسأعمواهسفن
:ًاديعبركفتاهنأبيشتتناكاهحمالمنأنم

الهنأىوسءيشبيشتال..ةحضاوتاملكلاف..ددحمءيشال–
هءاروكرتيهنأبفرعيهنأو..ءيشلكرفوتنممغرلابةداعسلابرعشي

..راتخينأهيلعنكل.ً.انزح
:ةفهلبجنسيلافيإتلاقف
نكميامكانهلهدصقأ..صنلاهلوقياماذهف..كلذفرعأ–

؟..صنلاءارونمهمهف
:تلاقمث،تاظحلليوارحصءاوحتتمص
!..هضومغنممغرلابحضاوصنلاف..دقتعأال–
اهتبيقحىلإاهديجنسيلافيإتدم،رثكأثيدحلالصاوتنأنودبو

يفةلاسرلانعاهثحبءانثأ.ةيبرعلاةغللابةبوتكملاةلاسرلاتجرخأو
بتكنماهتقيدصنوكتنأنكميأ:اهسفنيوارحصءاوحتلأس،ةبيقحلا

نأتعاطتساةعساولاةقيمعلااهتفاقثوداقولااهئاكذبيهو،ةلاسرلاهذه
تقولايفءيشيألوقتالوًائيشلوقت،زغللابهبشأتاملكبتكت
؟..كلذلقعيأ؟..هسفن



افيإنأل،ةيلخادلااهتلئسأيفرمتستنأيوارحصءاوحعطتستمل
،ةعرسباهتذخأ.اهيلإهئاتلامدآاههجويتلاةلاسرلاباهديتدمجنسيل
اهنأكوةفهلبأرقتتذخأ،ةشعترمٍديباهتذخأو،ةلاسرلاّفلغمتّضف
نأنودةيسفنلااهتلاحلمأتتتناكيتلاجنسيلافيإدوجوةظحللتيسن
يتلاةلاسرلاىلعةماعةرظنيوارحصءاوحتقلأ.ءيشيأيفباترت
:ةيادبلانمأرقتلةيناثتداعمث،نيهجولانمةبوتكمةقرويفتناك

..يوارحصءاوحةمرتحملاةديسلا
..ريدقتوةيحت
كيمسأأ؟..كيمسأنأيننكمياذاميردأال..ءيشلكلبق

لكف؟..يردأال؟..ةّعنقملاةديسلا؟..ةضماغلاةديسلا؟..يتمهلم؟..يتقيدص
..تنأيهتافصلاوءامسألاكلت

ينكل..افيإةكرتشملاانتقيدصلىتحالو..كلبتكأنأيونأنكأمل
ةبيرغلاةقيرطلاهذهبةقشلارداغأنأقئاللاريغنمهنأتدجو
..امكلطيسبحيضوتامنودةئجافملاو

امنيحكلذل..ددحمناكميفنوكأالهذهيتلاسرنيملتستنيح
..كنمبيرقامناكميفامبرو..ناكماللايفانأنوكأةلاسرلاهذهنيئرقت
امبروكتشهدوكبارغتساريثتسةقيرطلاهذهبةقشلايترداغمامبر.يردأال
نكسأانأف..افيإىلعةلاعنوكأنأتللمدقل،لوقأةحارصبو..كبضغ
ءارشنملمتالاهنأامك..ةمزاللاءايشألالكبةزهجملا..ةهفرملااهتقشيف
ءالؤهبهبشأيسفنسحأ..جرحلابسحأتأدبثيحب،ةيئاذغلاداوملا
شيعلانامضلباقمءاسنللةيهيفرتلاتامدخلانومدقييذلانايتفلا
ةماسوبتسللقألاىلعف..ةجفلاةنراقملاهذهىلعينيرذعأ..فهرملا
..عضوملااذهلثميفنوكأنألبقأالانأفنكيامهمو..نايتفلاءالؤه
يفرهظتنأيأ،هيلإةجاحيفتناكامجنسيلافيإلتققحدقوينكل
امكتقالعتلوانتيتلاتاعاشإلايفنتيكًاديدجًاقيشعاهيدلنأبةفاحصلا
..ةقشلاةرداغملًاعوفدميسفندجأ،قاحسلاةسراممباهماهتإو،ةيصخشلا

يفريضالنكل،اماعونةبيرغةقيرطلاهذهبيترداغمودبتامبر
اذكهينأل..ةرشابمايناملأىلإتعجرينأافيإدقتعتسلقألاىلعف،كلذ
..ندنليفيئاقبلامتحإباهيربختالنأوجرأو..اهلتبتك

تسلكنأتفشتكأينأبكللوقألامبر؟..كلبتكأاذامليردأال
انأله..ليللافصتنمدعبةليوطتاعاسينثدحتتناكيتلاةأرملاهذه
الامبر،كنعروصتّيدل..الامبرو...معنامبر..يردأال؟كلذيفقحم



مالظللنيملستستكنأوه،هبكرابخإلامزلمدجأينكل.ً.ادبأكيضري
له..رهابلارونلاعيبانيىلإنيلصتسكلذبكنأةدقتعمكقامعأيفيذلا
عاقاليتلاةملظملاةقيحسلاةوهلايفتلزامله؟.ً.اقحكلذكتنأ
يريستيكلةيحورلاةوقلاكيدللهو؟..رونلافراشمىلإِتيقتراامأ..اهل
؟..رونلاوحن..سمادلامالظلايف

ينكل؟..ةقيرطلاهذهبكبطاخأنأيفقحلايلناكنإيردأال
؟.ً.احراجمالكلاناكولىتح،تنأنمكللوقينملنيجاتحتكنأدقتعأ
نكل؟..ايلاحكصخشدسجتيتلاةروصلابوأ،كسفنبكركذيلقألاىلعوأ
..ًاضيأيردأال؟..كلذبموقأنأبقحلاكلتمأله

نيروصتتوأنيدقتعتاذكهوأ؟..ةبيطةناسنإكقامعأيفتنأامبر
ةمومسملادقعلانمةلتكتنأوأً؟العفةبيطتنألهنكل؟..كسفن
ومستيكلاهنمرهطتتنأحورلاْتدارأامهم،اهنمحورللصالخاليتلا
..ةظقيلامالحأ..مالحألاملاعيفنيشيعتكنأدقتعأامك؟..رونلاباحرىلإ
نمعونلاكلذلثمكنإ..غارفيفغارفكتايحنأل..يقيقحلاكملاعيهف
..رودتةلجعلاوريسيوهو،ةلفقمةراودةلجعيفعضوييذلانارئفلا
اهنإ.ً.ادبأةياهننمسيلهنأل..ةياهنىلإلصيالهنأ..رودتورودتو
.موتحمردق..ةيدبأةنعل..قلغمرادمو..ةماود

ناولألانمناجرهمكنإ:كلتلقولكعمًايساقنوكأامبر
..!ةسدقملاتاءايمومللفحتم..ةيركنتةلفحتنأ..ةعقافلا

ينتوعدامنيح..ىلوألاةرمللمكترزامنيحكلذُتفشتكادقل..نيفرعتأ
تلخدتامنيحو..ةيبرعلاةغللابلمجلاضعبانلدابتو..يئيجممويلوأ
ريغىرخأءايشأباهتربخأاننيبرادامةفرعملجنسيلافيإةكرتشملاانتقيدص
نأةظحلةيأيفنكميكنأتفرعو..كنمُتسجوتاهنيح!..اننيبراديتلا
..ءيشلكلعفينأعيطتسيهنأفبذكينمو..يبذكتو..ءايشألايلدبت
؟..بذكيالنمكانهلهنكل

ام.كتيصخشوكعضوبكشلايندوارو،ِتنأنمُتكردأاهنيح..امومع
كتقيدصْتفرعاماذإةثراكنكيملوً،ايداعاثيدحناك،اهنيح،اننيبراد
ِتلوانتامنيحنيركذتأ.ً.انسح..فقوملاكلذبكّركذأنأنيديرتأ!..هب
ىلإيترظننمتمهفف،ِكيلإُترظناهنيح..ىولحلاعطقبهتألموًانحص
ِتمستبا،اهنمةيمكلاهذهكلوانتوىولحلاىلعكلابقإنمبجعتأينأ
لوانتدنعهبتنأىتحةيئامنيسةلثممتسلكنأبيلتلقو،اهنيح
،ِتكبتراف،امنيسلاتالثمملكنمُلمجأكنأبكلتلقف..تايولحلا



ثيحبكلهتلقامعِكتلأسو،ككابترإلكلذلجنسيلافيإْتهبتناامنيحو
اهنيح!!..ةنيمسكنأبكلتلقينأبِتنأاهِتبجأف؟..لكشلااذهبتكبترا
ةديسبطاخأنأيلقحيالهنأبةبنؤمينتحزامويلوقلافيإتبرغتسا
قاروألاطلخيفكتيناكمإنمُتدكأتاهنيح!..لوقلااذهلثمبكلثم
،ديدجديكأتبيتاروصتتقمعتو.ً.ادجءيربرهظمبو،نيعةشمرب،ةلوهسب
ُتنكيتلاو،دنومشتربافيإةقشيفانكامنيحىرخأةرمكلذىرجثيح
ردقمءاقلوهاذهانؤاقلناكنإةيبرعلابانأِكُتلأسو،اهيفنكسأ
نحصلايفاهتعضودقِتنكيتلانيكسلاْتطقسواضيأِتكبتراف؟..انيلكل
امنإوكلأستملاهنكل..ةكبترملاكتلاحلافيإْتهبتنااضيأو..ةهكافلاريشقتل
بتكلكتاءارقُتدقتناينأباهلتلقف،فوشكملاككابتراريربتِتدرأِتنأ
..!؟كلذنيركذتله!..ةيفوصويثلاوتايئارواملا

ةناسنإتنأامبرلب..ةيئانثتساةأرماامبرو..ةريطخةأرماتنأ
هنأنممغرلاب..يمدعدرمت..شئاطدرمتكدرمتنأيلودبينكل..ةدرمتم
وأ،تاذلاديكأتلدرمت..فدهالب..ناميإالبدرمتىقبيهنكل..ليبندرمت
زازئمشإلاويزخلابروعشهبحصيدرمتهنكل..تاذلانعىضرلامدعديكأتل
ةيركنتلاسبالملاوةعنقألللئاهنزخمنمرثكأتسيلكتايحف..تاذلانم
..دحاويقيقحهجواهيفدجوياليتلا

..ءاوح
اهتكرت..يئاهنلكشباهلامكإعطتسأمليتلايتياوركلتكرتدقل

..انأوهاذه..معن؟..بتكاممفاخيبتاككانهأ..اهنمفاخأينأل
اثادحأتليختدقل..ةيلبقتسملاةياورلاهذهثادحأيفلغوتلانمفاخأ
اهمسأسيباوكلانمةباغيفيسفنُتدجوف..قارعلايدلبيفعقتس
ليصافتلًالجسو..ةيرشبلانازحأللاخيرأتُنودأيسفنُتدجو..قارعلا
نمرهطتتنأاهنكميالدالبلاهذهنأيلودبي..ززقملاوبعرملافنعلا
..مدلابنوجعماهنيط..اهضرأللبمدلا..مدلا..مدلا..يومدلااهيضام

نعينتصمقتايؤرةمثنكل..يردأال..سيباوكلابسووهمانأامبر
نكل..ناكريمألالبقنملتُحتاهنأتيأرثيح..يدالبلبعرملبقتسم
داغوألاءالؤهو..دالبلااومكحيلداغوألانمةرمزبنوتأينيلتحملاءالؤه
،ءيشلكلوخيراتللنيروزملاوةلتقلاونيطحنملاوةلفسلانمرمزبنوتأي
..دالبلاتاسسؤممهلاوريديل..ةرواجملانادلبلاءالمعنمو

ةيصخشلالخنمةياورلاثادحأنودأانأوبنذلابرعشأتنك
ثادحألالامكإعطتسأمل..ةعجوملاهتافارتعأو..يدادغبلامدآبتاكلايلطب



..ةيقيقحةهاتميفيسفنتدجوينأل،ىرخأثادحأىلعحتفنتيتلا
نمو..كلهتكرتوهتبتكيذلااذهىوسلمكأملاذل..حابشألانمةهاتم
..ةيبرعلابةبوتكماهنألةطوطخملاكيطعتسافيإنأدكؤملا

سحأانأف..امبر..يقتلنسانكنإفرعأال..كيلعليطأنأديرأال
...ّيلعتضبقوةيئرماللااهطويختدميتلاّةيرحسلاتوبكنعلاكلذكنأكو
ثدحتأسةيناثيقتلنامنيحامبرو..يلاهبذجةوقنمصالخلاعيطتسأالو
..كيلإبذجنمانأ..فرعألب..فرعأال..كبحأله..ربكأةحارصبكعم
..كدسجنعوكنعيتالايخلبذجنم..لهذملاكدسجلبذجنم

؟..ءاقللاىلإكللوقأنأيننكميله..هالعأتبتكامىلعينيرذعأ
..ءاقللاىلإ.ً.اذإ
..هئاتلامدآهئاتلا

مدآوهاهبتاكنأنمتدكأتو،نيترمةلاسرلايوارحصءاوحتأرق
،جنسيلافيإمامأراوحنمامهنيبرادامليصافتباهّركذيوهف،ًالعفهئاتلا

اذإف،ًالعفامهنيبراداماهتقيدصللقتمل،اهنيح،اهنأبًاديجركذتيهو
نمرادامبتفرعفيكف،ةلاسرلاهذهتبتكيتلايهجنسيلافيإتناك
نمضتتةلاسرلانأمث؟..ةلاسرلايفهليصفتىرجامكً،اقحامهنيبثيدح
ربختالنأبهنمبلطاهيفو،ندنليفًايلاحدجاوتيامبرهنأىلإةراشإ
ليبسىلع،امصخشعمةلاسرلابتكنماهتقيدصتناكولف..كلذبافيإ
،رفاسمهنأبهئاتلامدآناسلنعةلاسراهسفنلتبتكاذاملف،ضارتفإلا
يفىقبيسامبرهنأبيهاهلبتك،ةيبرعلابةبوتكملاو،اهلهتلاسريفامنيب
أدبيتلاةيفطاعلاتاملكلاكلتبجنسيلافيإاهبطاختفيكمث؟..ندنل
لكشلااذهباهتيصخشللحتنأاهتقيدصلنكميفيكمث؟..اهبهتلاسر
؟..ةيركنتلاسبالملاوةعنقألانعثيدحلااذهلكاهلنيأنمو؟..قيمعلا

ءافتخاىلعوةميرجلاىلعهومتنأديرتتناكولو؟..اذهلكتبتكىتمو
هنأباهيفركذيةحيرصةلاسرسيلو..ةضماغةلاسرتبتكاذاملفةثجلا
؟..ايناملأىلإعجار

ميدقتاهنمرظتنتجنسيلافيإنأفرعتيوارحصءاوحتناك
ءاوحتطسبكلذل،ةيبرعلابةبوتكملاةلاسرلانومضملوحتاحيضوت
،ائيشلوقتلاهمفحتفتنألبقنكل،اهسأرتنحأو،ةلواطلاىلعةلاسرلا

:ةفهلبجنسيلافيإاهتلأس
امنيب،ةليوطةلاسركلبتكدقل؟..كلبتكاذام؟..كانهاذام–



؟..كلبتكاذامف..تاملكعضبىوسيلبتكيمل
لمأتتلاهسأرتعفرامنإو،ةرشابماهيلإيوارحصءاوحرظنتمل

:متمتتيهو،اهلوحنموىرخألاتالواطلا
؟.ً.احضاوائيشلقيمل–
..ةبرغتسمجنسيلافيإتلأس؟..اذام–
:تلاقوةرملاهذهاهيلإيوارحصءاوحترظن
رذتعيو..اهلمكيمليتلاهتاياورنعو؟..هتاناعمنعبتكيهنإ–

..بيرغلاهفرصتنعجفلكشب
نأالإ،رثكأحضوتنأةرظتنم،تاظحللاهيلإاهتقيدصترظن.تتمص

:تلاسامنإورثكأىرخألارظتنتملفً،ائيشلقتمليوارحصءاوح
لقيملو..ةقرولايهجوىلعكلبتكدقل؟..ءيشلكاذهأ–

؟..نآلااهتركذيتلاتاملكلاهذهىوس
هتياورنعهمالكمظعمنكل،نيتحفصيفامالكبتكوهاعبط–

..سيباوكنمهنمضتتاملاهيهنينأفاخييتلا
؟..هتياور–
..هبتكاماذه..معن–
مل..هقاروألكهعمذخأ..هعماهبتكيتلاةياورلاذخأهنكل–

؟..نيتلاسرلانيتاهىوسةلواطلاىلعدجأ
ةبوتكماهنألةطوطخملاكيطعتسافيإنأببتكدقف..يردأال–

؟..هعمةياورلاذخأيامنيب،كلذبتكيفيكف..ةيبرعلاب
امنيب،مالكلااذهيفماهتاةربنةمثنأكو،جرحلابجنسيلافيإتسحأ

،نطبملامالكلااذهباهتقيدصجارحإليفخحرفبيوارحصءاوحتسحأ
اهنكل،ةقشلاكلتيفهئاتلامدآلىرجامبفرعتاهنأباهليحوتاهنأكو
يفءيرجلاؤسقثبنانيح،اهدسجيفيرستةريرعشقبترعشةأجف
ةطوطخمىلعيهتلصحفيكفً،اقحًارفاسمهئاتلامدآناكول:اهنهذ
،ةلواطلاىلعيهو،اهنمًائيشتأرقدقو،اهدنعةياورلاةطوطخم؟..ةياورلا
ناكةقشلايفهتأرامفنذإ..يلسشتيفاهمونةفرغيف،اهريرسبرق

..ديكأتلابهلتقملبقاتبُتكنيتلاسرلانيتاهنأل،..ةيعقاووةيقيقحةميرج
هنأبنيقيىلعيهيتلانيتلاسرلانيتاهنعاهسفنتلأسوتداعاهنكل

تذخأامنيحةباتكلاةلواطىلعامهظحالتملفيك،اهبتكنموه
؟..ةثجلاءافخإلكلذكوةميرجلاريربتلامهدوجوىنعمامو؟..ةطوطخملا

نيتلاسرلانيتاهبتكدقهئاتلامدآناكامبر:اهسفنبيجتاهسفنتدجوو



..معن..معن..كلذدعبتثدحةميرجلانأوً،اقحةقشلاةرداغمىونو،ًالعف
؟..ةثجلانيأ:ىرخأةرملاؤسلانكل..ًالعفكلذكرمألانوكينأنكمي

اهنأو،ماريامىلعتسيليوارحصءاوحنأىلإجنسيلافيإتهبتنا
يفًائيشكانهنأكو،رثكأاهسفنىلعتقلغنإةلاسرلاةءارقةظحلذنم
فظوملوصواهعطق،امهنيبتمصتاظحلْتدتما.اهلهلقتملةلاسرلا
.لاقتربريصعرخآونوميلريصعسأكاهيفةينيصلمحيوهوةمدخلا

.ىضمو،امهمامأامهعضوو
ًايفخمًائيشةمثنأبةدكأتمامهنملكو،ىرخألاىلإامهنملكْترظن

،عوضوملايفةطروتمىرخألانأبدقتعتامهنمًالكنأالإ،ةصقلاهذهيف
فظوملاغشناءانثأ،جنسيلافيإنهذيفلماكتمهبشروصتقربدقف
تناكيوارحصءاوحنأبوهو،ةلواطلاىلعريصعلايسأكعضوبةمدخلا
لكهعمتبتردقيهو،اهرهظءارونمهئاتلامدآعمةقالعتماقأدق

اميفهيلإيهرفاستيك،ايناملأىلإعوجرللهتعفدنميهامبرف،ءيش
بتكينأهنمتبلطو،ندنليفانهةقشهلترجأتسادقوأ!..دعب
ىلعبيرغبسيلرمألااذهو،ايناملأىلإعجردقهنأباهيفحضويةلاسر
مهعميقتلتو،اهقاشعلاققشرجأتستيكةيناكمإلااهيدلف،يوارحصءاوح

..نوكينألمتحييذلاحيحصلاريسفتلاوهاذه..معن..معن..اهيفًارس
بتكاذاملفروصتأامكرمألاناكولمث؟..اذكهةكبترميهاذاملنكل
يلبتكينأهلىدجأناكامأ؟..ةقرولايبناجىلعةليوطةلاسراهل
ائيشكانهنأدبال؟..ةلاسرللاهتءارقةظحلذنماهلاحريغتاذاملو؟..طقف
..ةئيربكروصتأتنك..يوارحصءاوحايكنمهآ..يلةبسنلابلوهجمام
نملاجرلادايطصإلركمبنيططختكباذإو..يننيبحتولب..يلنيليمتو
؟..يئارو

ةمثنأبترعشو،اهسفنىلعنميهئجافمنزحبجنسيلافيإْتسحأ
تالمأتلاهذهعطق.ةديحولااهتقيدصنيبواهنيبراصيئرمريغًازجاح
،ماعطلاقابطأاهيلعةريغصةبرعهمامأعفديوهوةمدخلافظوملوصو
ةبيرقةلواطىلإهتبرععفديىضمو،اتبلطدقاتناكامةلواطلاىلععضوف
:ةلئاسافيإتردابىتحلكألاباتأدبنأام.امهنم

ىلإعجريسلهدصقأ؟..ايناملأيفنوكيسنيأكلبتكيملأ–
؟..هتلاسريفًائيشيلركذيملوهف؟..ىلوألاهتنيدمىلإمأخنويم

،لاؤسلاةقيقحنمدكأتتلاهحمالمسردتاهنأكواهيلإءاوحترظن



:ةليلقتاظحلدعبتلاقو
ايناملأىلإعجردقناكنإركذيملهنإلب..ائيشركذيمل..ال–

..ًالصأ

اهيلعنأبهتلاسريفاهلبتكهئاتلامدآنأبيوارحصءاوحْتركذت
ةرصاحميفاهتبغرنأالإ،ندنليفقابهنأبجنسيلافيإربختالنأ

مدعلراصتنالاةوشنبعتمتلاةصرفاهحنممدعىلإاهيعسو،اهتقيدص
وه،ايناملأىلإهئاتلامدآةدوعةصققالتخإلالخنم،اهتميرجفاشتكا
..ندنليفهئاتلامدآءاقبرسفشكلاهعفديذلا

يهو،لُتقدقلجرلاف..ةيفخلاماقتنالاةوشنبسحتتناكدقل
امك،اهينيعبيسركلاىلإًادودشموالوتقمهتأراهنأل،كلذنمةدكأتم
وههرفسنعثيدحلكفاذل،هتياورةطوطخمهتلواطىلعنمتذخأ
تمتدقلتقلاةميرجنأبنيقيىلعيهو..ةعشبلتقةميرجىلعةيطغت
جنسيلافيإىلعيفخلااهموجهتلصاوانهنمو.نيتلاسرلاةباتكدعب
:تلاقف،اهلاهترصاحمو

ةلاعىقبينأديريالهنإو..ندنليفىقبيسهنأبركذيوه–
هلنيرفوت..كيلعةلاعشيعينأديريالهنأبهتلاسريفركذدقل..كيلع
اذل..ةلاحلاهذهنمحايترإلامدعبرعشوهف،ءيشلكوماعطلاوةقشلا
؟..نيأنكل..ندنليفدوجومدقتعأامكوهو..ةقشلارداغينأررق

هنأبةدكأتمتنأله؟..كلذنعكلبتكله؟..نيلوقتاذام–
؟..ندنليفلازيام

..كلذدقتعأ–
ضعبيففراعميدل..هدجأسف.ً.احيحصهنيلوقتامناكول–

ايماحملكوأسو..ندنليفنيميقملاليجستبةقالعاهليتلاةيموكحلارئاودلا
..رمألاذهةعباتمل

؟..نيلوقتاميفةداجتنأأ–
؟..ةداجنوكأنلينأبنيدقتعتاذامل..ةدجلالك–
..ايناملأىلإهعوجرنمةدكأتمكنأُتننظ..فرعأال–
..هتلاسرنمهتمهفاماذه–

نأبتعمسامدنعجنسيلافيإلعفدرنميوارحصءاوحتئجوف
ةريحللاهعفداماذهو،هداجيإلاهسامحو،ندنليفلازيالامبرهئاتلامدآ



،هلتقمبةلصاهلتناكولف..ةديدجلازاغلألانمةماوديفاهاقلأورثكأ
يفرمتستالاذاملو؟..ندنليفهنعثحبلاديرتاذاملف،هتثجءافتخإبو
؟..ايناملأيفهناونعنعلأستاذاملو؟..ايناملأىلإاعجاررفاسهنأباهتبذك
:اهللوقتافيإتعمسىتحريخألااهلاؤسيفتركفنأامو

عميقافتإىلعةريخألاتاسمللاعضولايناملأىلإابيرقرداغأس–
تاعفترم(ةياورنعذوخأملايبروألالسلسملايفليثمتلليناملألانويزفلتلا

يفنوكيامنيحهنطقييذلاقدنفلافرعأًايصخشو..يتنوربيليمأل)غنيرذو
يئاقدصأنمبلطأسفقدنفلاريغولىتحو..هفتاهمقريدلو..خنويم
..ةصاخلاوةيمسرلامهلئاسوربعيلهودجينأناملألا

طبحتنأىلإىعستامهنملكو،كشوةريحيفامهاتلكتناك
تفشكوىرخألاعانقتعزندقاهنأبامهنملكدكؤتو،ىرخألاتاططخم
..ضعبلاامهضعبنعامهتاروصتلكنمنيقيىلعاتناك.اهتبعل

تأراهنأو،لُتقدقهئاتلامدآنأبنيقيىلعيوارحصءاوحتناك
تفتخادقةثجلانأو،هتياورةطوطخمتذخأدقو،يسركللةدودشملاهتثج
مأًالجاعهفشكتسو..ءافتخإلااذهيفًاديجنسيلافيإلنأو،ةقشلانم
تماقأدقيوارحصءاوحنأنمنيقيىلعتناكجنسيلافيإاذكو.ًالجآ
،اهنكسيلةقشهلترجأتسأامبراهنأو،اهملعنودهئاتلامدآعمةقالع
ىلإعوجرلاورفسلاةصقهلْتبتراهنأو،اهنعًاديعبً،ارسهترايزبموقتل
دقاناكاذإةلاسراهلبتكاذامل:همهفتملًادحاوائيشةمثنكل..ايناملأ
ينأوةطوطخملاكرتيسهنأباهلراشأاذاملو؟..ةبذكلاهذهىلعاقفتا

؟..ةطوطخمةيأكانهنكتملامنيب،اهلاهيطعأس
،كشوأةبيرامنود،ةلوهسبامهنيبلصاوتلانمامهنكميامادجتمل

،زازفتساوأةهجاومامنود،يفخوضماغلكشبامهنيبوجلارتوتدقف
اتيهتنانأىلإ،تاظحالملاوتاملكلاضعبنالدابتتاتناكدرابليثمتوةقابلبو
ةلاصلاىلإابهذتملو،اهباسحامهنملكتعفدةرملوألو،امهماعطنم
اهيلإةهجوملاةلاسرلاامهنملكتوطامنإو،ةوهقلاوأياشلابرشلىرخألا

اتقفتالب،حضاورتوتامنود،اهتيبىلإلك،معطملااترداغو،امهيتبيقحيف
امهنكميامبرو،ًءاسمفتاهلاربعالصاوتتنأو،فتاهلاربعالصاوتتنأىلع
يتلارتوتلانعىرخأللامهنملكترذتعاو،عسوأولضفألكشبثيدحلا

يتلااهتاروصتنعامهنميألزانتتنأنودنكل،هيفامهيسفناتدجو
ةبرضلتضرعتامهتقالعنأباتكردأدقل.ثدحامبىرخألاةقالعصخت

،اهيلعنميهيسيذلاوهامهتدارإنودهيلعًاقفتماروتفنأو،ةمصاقةيفخ



.كلذيفىرخألاىلعموللابيقلتامهنملكنأنممغرلاب
قدنفلابصاخلاجاركلانيترداغماتقلطناو،اهترايسبامهنملكتكرحت

.معطملا–



اهتيبىلإةلخادبابلالفقيفحاتفملايوارحصءاوحترادأنيح
حتفةيلمعءانثأواهلوخدلبقاهنكل،نوفيلتلابثدحتتلزنملاةريدمتأر
:فتاهلانمرخآلافرطلاىلعيذلاصخشلللوقتيهواهتعمسبابلا
اهنإدقتعأ..لخدملادنعيفطنيةرايسكرحمتوصتعمس..ةملاكملاهننل
.لخدتنألبقلاصتالايهننل..ةمداق

تناكاهنأل،ةقلقلالزنملاةريدمتوصةربنيوارحصءاوحتبرغتسا
نمكلذتفرع،لجروهصخشلااذهو،صخشعمةيبرعلابثدحتت

تبيصأىتحبابلاتحتفنأامنكل،ركذملابصاخلابطاخملاريمض
نأالإ،دوهشملامرجلاباهطبضمتدقامنأكو،ةحضاوةمدصبىرخألاةأرملا

تناكدقف،ةظحللاكلتيفًادئازًامامتهارمألاِلوتمليوارحصءاوح
،امهيلإهئاتلامدآّيتلاسريفدرويذلاضومغلاوضقانتلانمةجعزنم
ليختتملذإ،جنسيلافيإاهتقيدصباهتقالعباصأيذلاروهدتلانمكلذكو
روتفلاو،موتكملارتوتلانمىوتسملااذهىلإاهباهتقالعلصتنأًاموي
.نيفرطلانملوبقملا

اذهنمةرتوتم،ركفلاةدراش،سفنلاةتتشمةعساولااهتفرغتلخد
افيإةياوريفًاضومغكانهنأبةعنتقمتناكذإ،ثادـحألايفكباشتلا
.اهبناجىلإةيدلجلااهتبيقحتعضو.افوصلاىلعاهسفنبتقلأ.جنسيل
ىلإقدحتتذخأوافوصلادنسمىلعاهسأربتأكتاو،اهدسجبتخرتسا

.ةفرغلافقس
امنيح،لزنملاةريدمنمهتعمسامً،ايدارإال،اهنهذيفددرت،ةأجف

عمثدحتتتناكدقل.َ.اذإ:بارغتساباهسفنتلأس.بابلاحتفتتناك
عمثدحتتنأعيطتستاليه؟..هثدحتتناكيذلانَمنكل..؟..لجر
يهةداعو،هلجتوهباهتيهف،ةسالسلاوةربنلاهذهوةغيصلاهذهباهدلاو
لصوتنأيهديرتوًارضاحاهدلاونوكيامنيحىتحو..اهمأعمثدحتت
ثدحتتنأأرجتتالو،مألاىلإاهباطخبهجوتتاهنأفً،اربخوأةمولعممهيلإ
دحوتمملاعيفشيعياهوخأ؟..ثدحتتتناكىُرتاينمعمف،اهدلاوعم
دعبتسملانمو،هتفرغيفلزعنموً،ابيرقتدحأعمثدحتيالو،هبصاخ
اهتعمسدقل..معن،اهنعناكمالكلانأاميسال؟..هعمثدحتتتناكاهنأ
ءاهنابرخآلاصخشلارمأتتناكاذاملف،اهلوصوواهترايسلوصونعثدحتت
؟..اهملعنوداهلوحاميفيرجييذلاام؟..ةرمآةربنبلاصتإلا



ءاوحنهذيفتراديتلاةددحملاوةقيقدلاةلئسألاهذهنممغرلاب
ةبغربترعشذإ،تاباجإلانعيصقتلايفلسرتستملاهنأالإيوارحص
،اهتبيقحنماهتجرخأف،ةيناثهئاتلامدآةلاسرةءارقيفةئجافمةيماح
فشكتامبرةديدجتالالدنعةثحابتاملكلاءارواميفصوغتتذخأو
.ةضماغلاثادحألاهذهنعائيشاهل

يفترمتساوً،اديدجًائيشفشتكتملو،تارمثالثةلاسرلاْتأرق
تاملكلانمءيشيأبعوتسينكيملاهنهذنأالإ،ةعبارلاةءارقلا

نكل،ىرخأءايشأيفركفتاهسفنتدجوذإ،اهيلعرمتيتلارطسألاو
يفاهنأكوتناك.ديدشهابتنابةلاسرلاأرقتاهنأكوىريناكاهيلإرظانلا

ىلإةلاسرلاتعضوةحضاوةالابمالبو،ةأجف.ةفرغلانعديعبرخآملاع
.افوصلاىلعاهبناج

تسيلاهنأكردتليعولانميفكيامبعتمتتيوارحصءاوحتناك
ةطوطخمتذخأواهسفنبهتأردقف،هئاتلامدآلتقمصخياميفةمهاو
شيعتاضيأاهنأو،ريرسلابرقةلواطلاىلعكانهدقرتيتلاو،اضيأهتياور
.ةريحوطابحإوتتشتةلاح

،هئاتلامدآاهبتكيتلاةياورلايفأرقتنأةركفاهنهذيفتقربةأجف
تهجتاوديدشءطببتضهناذل،هلتقمرسرسفيامبرائيشفشكتامبرف
ةيوازلاىلإتهجتا،ةءارقلابأدبتنألبقواهنكل،ةطوطخملاثيحىلإ
.سبالملاةنازخثيحريرسلانمىرسيلا

نعتعزن.لخادلانمايارملابةقشعمتناكيتلاةنازخلابابتحتف
ةريبكلاةآرملايفاهدسجىلإترظن.اهيمدقدنعموكتيذلا،اهبوثاهدسج
تابغرلابجضييذلااهدسجقسانتاهبجعأف،ةنازخلابابيطغتيتلا
تركذت.اههجوىلإترظن.رتوتملادسجلااذهىلعةقفشلابتسحأ.ةتوبكملا

،هنايسنبعصيًاهجواهيدلنأبفتاهلابةرمتاذهئاتلامدآاهلهلاقام
،لهذملكشبةوهشلاوةءاربلاهيفلخادتت،حمالملاقسانتم،ًاليمجًاهجو
هيفظقويهسفنتقولايفو،ةيسنامورمالحأبلجرلليحويكالميهف
.ةشحافوةفينعةيسنجتابغر

وأكالمكّيلإرظنتالنأوجرأ:اهنيحهلتلاقاهنأْتركذت
ديريهنأباهللاقهنأْتركذتو.ةأرما..ةأرماانأف..ةأرماكامنإو،ةسيدقك
اهيلإرظناذإف،عادبإلاىلعةردقلاهحنمتاهنألبحلارعاشمشيعينأ
نأعيطتسيالهنأيأ،ماهوأالبنوكيسهنأينعياذهفطقفةأرماك
ٍقزنباهنيحهيلعتدرف،طقفيسنجلاباذجنإلانيناوقلعضخيامنإو،اهبحي



اهدعاسياذهف،ايسنجاهيلإبذجنينأىنمتتاهنأبةلئاقريثميوسنٍركمو
تبعتدقف،اهدسجيفةلبكملاتابغرلانمدشحلااذهلكقالطإىلع
ثيحب،هتلاقامىلعقلعيملوتمصهنأفيكتركذت.تاملكلانم
اهتبغرنعاهفشكوةحيرصلااهتوعدىلعضماغلاهتمصيفركفتتلظ
ثدحيهنأكو،اهباجأ؟..هتمصببسنعهتلأسامنيحو،حوضفملكشب
ةيرسةكمحمنمًارداصامكحأرقيوأً،ايبطاريرقتأرقيوأ،هسفن
..ةلماشةيناسنإةاناعمالبدصقأ،ةيقيقحةاناعمالبةأرماتنأ:ةضماغ
كتنونيكددهيامكانهسيل..ةتوبكمتابغربةلبكمتنأ..ةيتاذكتاناعم
كيعولًاديسجتاسيلعايضلابكساسحإوكرجض..ةناسنإككدوجووكتايحو
نعكتلئسأوأ،ةايحلاىنعمنعةيدوجولاكتلئسألًاساكعناوأيفسلفلا
ةلئسألانمكتايحغارفلساكعناوهامنإو..سانلانيبةلادعلاوقحلا
يذلاتقولاضئافلةجيتنوهلقألاىلعوأ،دوجولاىنعمنعةيقيقحلا
.كتقوبنيلعفتامنيفرعتالثيحبكيدل

يفئطخمهنأبهتباجأاهنيحو،همالكنمْتجعزنااهنأفيكتركذت
اذامفرعتاليتلاةللدملاةيرثلاكلتاهروصتيامكتسيلاهنأو،كلذ
ريكفتلاةرورضلابينعيالةايحللاهيعووةايحلاىنعمنأو،اهتايحبلعفت
نمةسئايةلواحمىوستسيلةلادعلانأو؟..ةايحلانممتعملابناجلاب
دحعضولةسئايةيرشبةلواحماهنإ..يدرفلاماقتنالاورأثلاةنلقعلرشبلا

عايضلابساسحإلانأو..يعامجلافنعلاتاجردنمهيلعقفتمولوبقم
مهيدلنيذلاءالؤه،طقفءايرثألاهبىلحتيً،اضرموأًافرتسيلىنعماللاو
،يوارحصءاوح،يهاهنعفرعيالهنإامك..لوقيامكتقولانمضئاف
مكحنعفشكتيتلاةعرسلاهذهباهيلعمكحيثيحبريثكلاءيشلا
اهتلاحنأو،دقتعيامكةغرافتسيليهف..قبسم،يقبط،يجولويديآ
..ملاعلايفاهلوحيرجيامبمامتهإلانمةيلاخاهنأينعتالةديجلاةيداملا

ةمظنأللنييسايسلانيضراعملاويسايسلاركفلاوحناهبذجيامنأحيحص
سيل،صاخلكشبيمالسالاقرشلانادلبيفو،ماعلكشبةيلومشلا
ديلاقتلايدحتيفمهتعاجشو،ةيررحتلاوةيلاربيللامهراكفأعمفطاعتلا
يتلاراطخألاو،ةاناعملاو،ملألانعاهتركفلًاضيأولب،طقفةيلابلاةيعامتجإلا
سيلرمألااذهو..ةفينعلاتاطلسلاهذهةضبقيفاوعقواماذإ،مهرظتنت
ةاناعملاةركفلاهنملبقتاضيأامنإو،ةاناعملابايضرمًاهلدتوأايركفًافرت
هنأْتركذت..اهتاذدحبةاناعموههنوناعيساميفريكفتلانإلب،اهسفن

ءيشبهوفتيملهنأىتحهلعفةدرةدورببتسحأف،ةليوطتاظحللَتمص



.اهمالكىلعًابيقعت
اهنكلً،اقنحيفتاهلالاصتالاْتعطقتاظحللاكلتيفاهنأتركذت

نأهمهيناكهئاتلامدآنألو.كلذنمةعاسدعبهبْتلصتاوْتداع
كلذكودبينأيفركفيناكوً،احماستمً،اميكحً،ابذهم،ًاليبنًاناسنإودبي

رخآلاتاروصتنع،ةظحللكيف،هسفنعمركفيولب،ةظحللكيف
نم،لثميناكهنأفكلذل،هنعنيرخآللوهسفنلرخآلاهلوقيسامو،هنع
اماريثكهنأًاملع،مهفتملاو،ليبنلاوبيطلاناسنإلارود،عنصتيأنود
امهتقالعىلإءفدلابرستكلذل،هسفنقامعأيفرخآلانعهيأربظفتحي
.ىرخأةرمهبتلصتااملاحةيناث

***
يلخادلااهلاورسنمالإةيراع،ةفقاولازتاليوارحصءاوحتناك

اهركذتلنزحبتمستبا.رميذلاتقولاىلإهبتنتمل.ةآرملامامأفيفشلا
.هلتقمنمةليللبقهئاتلامدآنيبواهنيبىرجيذلاراوحلا

ىلإترظن.اهدسجلمأتتتذخأف،اهسفنليوارحصءاوحتهبتنا
ةئتانلاءارمسلااهتملحتبعاد.امهتلامحنعنيرفانلاونيئلتمملااهيدهن
اهنطبىلإترظن.اهنطبلفسأترقتساواهدسجيفترسةشاعترابتسحأف
ضعبتمكارتثيحنيبناجلاىلعطيسبلهرتىلإتهبتناف،ةيوتسملا
لاورسلاتحتزفحتبةضبارلاوةسيلملاوةحتفتملااهترهزيفتقدح،موحشلا
تسحأف،اهعبصإباهسفنةبعادملاورسلاتحتامىلإاهديتدم،فيفخلا
ءالتمااهجعزأدقف،ةأجفاهديتبحساهنأالإ،ةقطنملاكلتيفةوادنلاب

نأنممغرلاب،اهيذخفيفنوهدلاضعبمكارتنعفشكيلكشباهيقاس
.ةغلابمامنودءالتمالاىلإناليمتاهيقاس

.رثكأةآرملانمتبرتقا.اهينيعيفتقدح.اههجوىلإاهسأرتعفر
اهحورىرتاهنأكوتسحأ،اهينيعقامعأيفربكأزيكرتبقدحتتذخأ
.هتاذتقولايفةقطانلاوةلبكملاةيشحولاتابغرلاوملألابةعرتملاوةمورحملا
ناسنإلانأبًاديجهبحاصركذتالاصنتركذت.ةشحولاوءاوخلابتسحأ

،رخآىنعمبوأ،هيلعوهامىلعنوكينأضفرييذلاديحولانئاكلاوه
ىلإيعسلامئادوهفهنايكنعًادبأىضرياليذلاديحولانئاكلاوه
اذهنأًاملع،ةيناسنإةبرجتلكيفدوجومدرمتلاف،هيلعولعلاوهرييغت
.يمدعو،ليبن،شئاطدرمتوهدرمتلا

ايفارغجليمتنتالهذهاهتفرغنأو،ملاعلانعةلوزعماهنأكوتسحأ
.ضرألابكوكلىتحالولب،ابوروألالو،ايناطيربلالو،ندنلةنيدم



.اهدسجيفىرسًادرابايئابرهكًاسمنأكو،ةشاعترابتسحأةأجف
تدجويتلاةيركفلاوةيسفنلاةلاحلانمتفاخ.اهرهظتالضعتجنشت
اسنربتذخأواهديتدم.ةوطخاهناكمنمتعجارت.اهترؤبيفاهسفن

سبالملايدترتنأبحتيهف،ةيناوجرأرمحدوروبنيزمَدوسأًايريرح
اهسبالمريثتامًاريثكولب،ةيلخادسبالممأابايثتناكأءاوس،دوسلا
يدترتتناكنإً،انايحأ،ًالوضفضعبلااهلأسيثيح،تالؤاستلادوسلا
بحتاهنأبةقلعمكلذةيفانمستبتتناكف،امدحأىلعانزحداوسلا
.بيهموليلجنولاهيأريفوهف،دوسألانوللا

تهجتا.ةيناوجرألارمحلادورولابنيزملادوسألايريرحلاسنربلاْتدترا
اهنأالإةفرغلانمربكألاءزجلارمغيناكءوضلانأمغربو.ريرسلاىلإ

ايرثلانمثعبنملاضيبألارونلابةفرغلاتقلأتف،ةءاضإلارارزأىلعتطغض
.ةفرغلافقسطسونمىلدتتيتلاوحيباصملاةددعتم

نعحازناسنربلانأالإاهدسجلماكبمعانلاشارفلاىلعتقلتسا
ةـياورةطوطخمتذخأو،ةلواطلاىلإاهديتدم.يلخادلااهلاورسواهيذخف
أرقتتأدبو،ابناجًاقباساهتأرقيتلالوصفلاتعضو.حابـشألاةهاـتم
:ديدجلالصفلا

حابشألاةهاتم
3

قاقزلايف..رخآلابناجلايفةايحلا

نوفاخينيذلاسانلاءالؤهنمًادحاوُتنك،يدادغبلامدآ،انأ
ينأل،اهنمجورخلالواحأمل،يتلزعيفُتيقبوً،اديحوتيقبينكل،ةدحولا
رعشأوةمحزلافاخأ،اضيأسانلاامنإوطقفةلزعلاوةدحولافاخأالُتنك
ذإ،ةباتكلاتفشتكاامنيحاذهيفوخىلعتبلغتينكل،اهيفعايضلاب
ىلإُتعطتسأام،سانلانعدعتبأُترصلب،ىوأموءافشاهيفتدجو
عمةهجاوملافقومىلعلايتحالاىلإًايعاسً،اديحونوكأيك،اليبسكلذ
.ةباتكلاوةءارقلالالخنمةهجاوملاةظحلدنعةعنقأيدترألو،سفنلا

امبرو،تاذلاةهجاومنموةلزعلانمبورهةءارقلا..معن..معن
ةباتكلاامأ،..مألامرجلالوحبكاوكلافوطتامكاهلوحفاوطلاانايحأ
ءرملادجيامنأكو..ةعنقم،ةلتاخم،ةقيفرةهجاوماهنكلسفنلاعمةهجاومف
.ةيركنتةلفحيفهسفنعمهسفن



ةقزأنماهيلإترسينكل،ةسايسلابمتهأيسفنتدجوينأحيحص
دقل.ءاقدصألاو،بدألابوردوخيراتلاوةفسلفلاةقزأ،ةيبناجبوردو
لكشبتلكشت.داوسلامتاقلب،دوسأنمزيفةيسايسلايفقاومتلكشت
بزح،دالبلاىلعةدحاوةيسايسةدارإهيفتنميهنمزيف،ضماغيرظن
ىلإاهمامأدالبلاتقاسيتلابورحلامامأبابلاحتف،دحاوبصعتميموق
معطميفعمسأُتنكولب،سانلاىلعسافنألاباسحمتدقل.ةحبذملا
نعةبعرمًاصصق،ءاقدصألاضعبعمًادجةصاخلاتاءاقللايفو،ةعماجلا
.رثأيأنودلئاوعلاوسانلاءافتخاوةيئاوشعلاتامادعإلاوبيذعتلا

ةساردلةيميداكألاوأةليمجلانونفلادهعميفلجسأملانأ،ةبسانملاب
،ةعماجلاتلخدامنإو،يتقهارمينسيفملحأتنكامكليثمتلاوأحرسملا

سيئرصصختكةيناملألاةغللاترتخاذإ،تاغللامسقيفًابلاطتلجسو
.ةيناثةغلكةينابسألاةغللاو

دنعينهجاوتةلكشمكانهتناكهنأىلإانهةراشإلامهملانمامبر
يتقطنمبةيبزحلاةمظنملانمدييأتةقروبلجأنأيلعنأيهو،لوبقلا
ىوسيمامأنكيملو،يتيوناثيفةطلسللعباتلايبالطلاميظنتلانموأ
مهيلإمامظنالابلطىلععيقوتلاويتيوناثيفةيبالطلاةمظنملاىلإباهذلا
.يرمأريسيتل

***
.نييعويشلاءاقدصألاضعبيدلناك،ةعماجلاىلإيلوخدلبقً،اقباس

ةيوناثلايتلحرمتيهناامدنعينكل،ةديدعتاونسلمهنمًابيرقتيقب
يبالطلاميظنتلايفيليجستل،مهنعتدعتباةعماجلايفليجستللتمدقو
دقدالبلايفيسايسلاعضولانأواميسال،يلوبقنامضلةطلسللعباتلا
.بعرملكشبروهدت

،ماظنللةضراعملاةيسايسلامهتامامتهاويئاقدصأنعيداعتباسيل
لدبتبةقالعهل،ةطلسلليبالطلاميظنتلاىلإءامتنالابلطىلعيعيقوتو
،ةطلسلانمًافوخىتحوأ،ينمةيزاهتناوأ،ةيفسلفلاوأةيركفلايفقاوم
زازئمشإلاو،اهلكءايشألاوةايحلايفدهزلاامنإو،ببسلاوهاذهسيلًادبأ
يناعفدناذللاامه،مكحلاوسانلاهيلإردحنايذلاطاطحنإلاوعمتجملانم
ديرأتنك.نوكيسامو،يرجيامو،ىرجامبةالابماللافقومذاختاىلإ
.ةيبنجأتاغلملعتلالخنمبرهلا

ةموثرجةيأكينوذخأف،نييعويشلايئاقدصألةمدصرمألااذهناكًاعبط
بناوجلكيفنيثحابةيجولويديآلامهتابوكسوركيمتحتينوعضوو،ةيربتخم



يخيراتلو،ةيوفعلاوةدوصقملا،يكولسويفقاومو،يتافرصتلمجميفو،يريكفت
عفادلانأىلإًاعيمجاوهتناو،يسايسلايضرماوصخشيل،يلئاعلاويصخشلا
يرايهناو،ماظنلاةينابزنميبعرلب،ينبجويفوخوهيفقومليقيقحلا
يتيزاهتنالكلذكو،مويلكاهعمسأيتلاشطبلاوبيذعتلارابخأببسب
قباسلايكولسلكيفاودجيملمهف،ةريغصلاةيزاوجربلليئامتنانمةعبانلا

مهبصبرتلاىلإيحوياموأ،يركفلاكشللوأةنايخلليحوياممهعم
ةملكّيدلاودجيملامك،مهتهازنبكيكشتلاىتحوأ،مهيلعسسجتلاو
لاوحألالكيفينكل،مكاحلابزحلاةالاوموأماظنلاحيدميفةدحاو

لب،يننوبنجتياوراصولب،ةرارملابةئيلملامهتقفشو،مهزازئمشاعضومُترص
.امناكميفهجاوتننأوثدحيامدنعيتلباقمنمنوبرهتيو

مهتيطعأينكل،يعممهفقومىلعًاقحتنزحامنإو،مهنملعزأمل
هيفسانلالتُقي،بعرم،دوسأنمزيفشيعناّنكدقف،كلذيفقحلا
ًاملحىأرهنألمدُعأمهدحأنأبُتعمسدقللب.ءايحأنونفديو،تافارز
،لمعلاءانثأقيدصلهمونيفهآرامىكحف،دالبلايفثدحًابالقناةمثنأب
،لجرلالُقتعاف،ملحلااذهنعةيبزحلاةمظنملاىلإًاريرقتقيدصلابتكف
ةيداعمةنيفدةبغرنعربعيهماهتاةحئاليفءاجامكهملحنأل،بذُعو
.ةروثلاوبزحلاةاداعمينعيملحلايفبالقنإلاف،ماظنلل

نأبتعمسدقف،ىلاوتتيعامتجالاويسايسلابعرلاصصقتناك
هوبذعمناكو،ضراعميمالسإبزحليمتنيهنأللقتعاابلاطكانه
دمصدقوً،ايميظنتهبطبترييذلاصخشلانعفشكللهقاطنتسانولواحي

بيذعتلانمةرتفدعبهنكل،يشحولابيذعتلاًالمحتمعاجشلابلاطلااذه
فعضةظحلاهتقفار،بعرميشحوبيذعتةظحليفو،ةيسفنلاهاوقتراخ
ملهنكلً،ايميظنتهبطبترييذلالوؤسملاصخشلامسابفرتعا،يسفن
ناكامف،بيذعتلاتحتتامو،طقفلوألاهمساقطنذإ،مسالالمكي
كاذنولمحينيذلاةبلطلاعيمجتلقتعانأالإتارباخملاةزهجأنم
ةبلطمهنمضنمً،ابلاطنيسمخلادودحيفاوناكو،ةعماجلايفمسالا
نأل،اومدعأمث،ءانثتساالبعيمجلابيذعتمتو،مكاحلابزحللنومتني
المهنألو،ديكأتلابدوصقملاوهمهنمًادحاونأبتركفتارباخملاةزهجأ
،يئاقدصأفقومتمهفتاذل.عيمجلااومدعأدقفطبضلابوهنمنوفرعي
،يتلزعيفتلغوترخآبناجنمينكل،مارتحإلاوةدوملامهلنكأتيقبو
.ةباتكلالوقحيفًاديعبتيضمو

***



،ةباتكلاىلإينتداقيتلابوردلانعةقباسلالوصفلايفتثدحتدقل
دقتنكةعماجلاتلخدامنيحينأبلوقلادوأينكل،كلذديعأالاذل
قفورثندئاصقبسُحتيتلاصوصنلاضعبوةيبدألارطاوخلاةباتكتسرام
،ائيشرشنأمل.كلذكاهّدعأالينأنممغرلاب،مويلايبدألادقنلاسيياقم
ايناثو،ةيصخشلاتاقالعلاهمكحتيذلايبدألاطسولابيتفرعممدعلًالوأ

ترشنيتلاةيعوبسألاتالجملاىدحإىلإصوصنلاضعبلاسرإتبرجيتأل
نمذوخأمصنلانأبةظحالمعم،ءارقلاديربيفيلصننمنيرطس
ةءارقنمراثكإلايلعنأو،يريغزاكعىلعئكتأالنأّيلعنأو،بايسلا
ةيرثنةرطاخامنإوًارعشنكيملصنلانأذإ،اهنيحتبجعتف،ثارتلابتك
.ًايئاهنرشنلانعتمجحأاذل،ةيرعشةغلب

تنكلةفاحصلايفترشندقتنكولفً،اريثكيندعاسرمألااذهامبر
برحللوماظنللًاحيدمرطاوخلاوةيرثنلاصوصنلاوتالاقملاةباتكلتررطضا

ةمخضًةياورلماكنامتكوتمصبو،ءودهيفُتبتكينكل،ةرورضلادئاقللو
ًاطيسبناونعاهلتعضو،ةحفصةئامسمختغلبذإ،اهمجحةيحاننم
ةياوراهتدجوذإ،نعرأٍفوخِةظحليفاهتقزمينأالإ،)ءيربلافارتعالا(
يوريقهارمىتفنعثدحتت،ةرعاد،ةيسوريا،ةيقالخأال،ةيحئاضف
اهنينأوهمأثاهلعمسيناكفيكو،سنجللىلوألاهتافاشتكاوهتادهاشم
بيرغلاتوصلاكلذعمسيناكفيكو،اهعجاضيهدلاوناكامنيحقبشلا
يفجورخلاوجاليالادنعةأرملاجرفبىركذلاوضعلاماطترادنعثدحييذلا

همأهتيؤراهنموةفلتخملاهتايركذاهيفيوريولب،ةعيرسةفينعةكرح
انايحأمدختُستيتلا،ةغرافلافرغلاىدحإىلإمويتاذلخدثيح،ةيراع
نمتهتنادقهمأتناكوً،انايحأمامحتساللناكمكو،تيبلايفنزخمك
لظدقو،ةيراعهمامأفقتاهدهاشف،ةفدصةفرغلالخدف،اهمامحتسا

.هرمعنمنيثالثلازواجتنأدعبىتح،هريثيو،هقفاريدهشملاكلذ
تبتكً.ائيشرشنأملينكل،ىرخأًاصوصندعباميفتبتكاعبط

يفةيحئاضفلاملاوعلانعاريثكدعتبتملاهنكل،)خزربلا(ناونعبةياور
ً،ادجفلتخماهعوضومنأنممغرلاب،)ءيربلافارتعالا(ىلوألايتياور
دعبهجاتنامتًايكريمأًامليفكانهنأتفشتكاينألاضيأاهتقزمينكل
هبشتهثادحأوهعوضوم،راكسوأزئاوجىلعلصح،ماعبيتياورليتباتك
ُتبتكدقل،صالخإلكبانهاهلوقأ،ينأًاملع،يتياورثادحأوعوضوم
تمدُصجمدمصرقىلعهتيأرامنيحو،مليفلادوجوبيتفرعمنودةياورلا

يتياوريفانأتثدحتثيح،مليفلاةصقويتياورنيبريبكلاهباشتللًاقح



عموً،اخيشناسنإلادلويثيح،سوكعملكشبةايحلاةرودةدوعنع
امنيحو،ةلوفطلاىلإهجتيائيشفائيشو،ةمكحوًابابشدادزيرمعلارورم
ةلحرمناسنإلالخديو،اعيضرراصدقنوكي،ةمكحلاىهتنميفنوكي
ثيح،لفطلاةدالوةظحليزاوتيتلاتوملاةظحلىلإلصيامنيحنايسنلا

ةحفص.ضيبألابابضلاىوسناسنإلاةركاذيفىقبيالةظحللاكلتيف
اهتبتكينإتلقاماذإينقدصيسدحأالهنألةياورلاُتقزم.ءاضيبةعصان
نكل،ةححصملاةخسنلاتقزمدقل،ةبسانملاب.ماعبهضرعومليفلاجاتنالبق
نأدعبمويتاذاهرشنأسامبرو،ةياورلاهذهنمىلوألاةدوسملاىدل
.ةيرورضلاتاليدعتلاضعباهيلعىرجأ

***
ةياورتيأر.يبنتملاعراشبتررمةعمجمويتاذ،اقباستركذامك

،)خزربلا(يتياوردعب.هئاتلامدآهمسايقارعبيدأل)ةلوهجملاةأرملا(اهمسا
،)مدآةهاتم(اهتيمساةياورتبتكدقتنك،ةححصملااهتخسنتقزميتلا
،دورطملامدآهمسا،اضيأتاياورلابتكي،يقارعسدنهمةصقاهيفتيور
ةرهابةأرماىلع،ايكرتيفًايملعارمتؤمرضحامنيح،مويتاذفرعتي
سدنهملااذهعوجردعب.ناهلولامدآاهجوزوغياصلاءاوحاهمسالامجلا
متي،ةريصقةرتفبناهلولامدآاهجوزوغياصلاءاوحعمهلصاوتو،دادغبىلإ
بزحلاىلعرمآتلاىلإةمهتلاروطتتو،غياصلاءاوحلايتغاةمهتبهلاقتعا

نودةيثبعبمدُعيًاريخأو،هتريتركسبصتُغتو،هؤاقدصأوهبذُعي.ةروثلاو
.هيلإبسُنتةمهتةيأبةقالعهلنوكتنأنودو،ةددحمةمهتفرعينأ

يتياوربتكدق،هئاتلامدآبتاكلااذهنأتدجوينأبيرغلا
فالتخإعم،هنماهتقرسينأوأ،ينماهقرسهنأكو،صنلاب)مدآةهاتم(
دورطملامدآةياورلالطبمادعإدعبالصفتفضأينأوهطيسبودحاو
نمةرماؤمناكرمألاامنإو،تمتملغياصلاءاوحهتبيبحنأهيفتنيب
،دورطملامدآبتاكلاتبحأدقهتجوزنأبكردأامنيحناهلولامدآاهجوز
،غياصلاءاوحلايتغاةياكحتارباخملاةزهجأيفهئاقدصأعمهلربدف
نأو،ةيمسرةيضقلاراصومهيديأنيبنمتجرخرومألانأباودجوامنيحو
بزحلاىلعيسايسلارمآتلابهومهتاومهتطخاوريغ،ةتهابوةفيعضمهججح
لظتغياصلاءاوحتكرتيتياوريفيذلايفاضإلالصفلايفنكل،ةروثلاو
رثأتتوجعزنتف،دحأاهيلعدريالفدورطملامدآسدنهملابتكمبلصتتمايأل
،اهتلاحلناهلولامدآاهجوزهبتنيف،ةيسفنلااهتلاحىلعةرطيسلاعيطتستالو
اهنزحفعاضييكلو،اضيأهتجوزىلعودورطملامدآىلعًادقحدادزيف



،هقيدصريصمىلعنيزحلاورثأتملا،يفولاقيدصلاروداهيلعلثمي،اهباذعو
دضلمعبطروتدقهنألمدعأولقتعادقدورطملامدآنأباهربخيف
اهلةلئاهةمدصلكشهنأمغربربخلانأببرغتسيهنأالإ،ةطلسلا
بكسنمكاهيلعتاملكلاعقوناكدقلمعن.تكسامتاهنأالإ،اهتظحل
نأباهسفنيفسجاهتاذلابةظحللاكلتيفقربنكل،اهينذأيفًاصاصر
مدآةايحىلعرمآتيذلاوهف،ةفيزملاةصقلاهذهلكءارواهجوز
.ةطلسلاىلعرمآترخآلانألسيلودورطملا

،هتعمسيذلاربخلاةمدصريثأتتحتمايألغياصلاءاوحتلظ
نأالإ،ايئاهنهنعداعتبالاب،اهجوزنمماقتنالااهسفنقامعأيفتررقف
،كلذفرعتيهو،ةداحبلاخمتاذتناكناهلولامدآاهجوزةضبق
دقو،هعممالكلامدعوتمصلاتررقاهنكل،هبمادطصالاتبنجتكلذل

نم،اهعمبيلاسألافلتخمامدختسممالكلاىلعاهربجينأاهجوزلواح
ْتررقذإ،ىودجنودنكل،ديدهتلاىلإقلمتلانم،ةدشلاىلإنيللا
ىرخأةياوربتكأنأبتركفدقتنكو.ايئاهنهعممالكلانععانتمالا
دادعتسالابتلغشناينكل،دورطملامدآاهيبحمادعإدعباهريصماهيفعباتأ
.ةيئاوشعهقيرطبلقتعا،هفرعأيلقيدصريصمنعةياورةباتكل

ةغللاتسرددقيلثمغياصلاءاوحةلطبلاتكرتةياورلاهذهيف
هنإلبً،ايروثايسايسدورطملامدآلطبلالعجأملامك،ةينابسألاوةيناملألا

لوصحلانمضييكماظنلليبزحلاويبالطلاميظنتلايفليجستللرطضايلثم
ةوهشلانأالإ،دالبلاجراخةساردلابهلحامسلاوةيساردلاةحنملاىلع
يفهبتقلأناهلولامدآجوزلالبقنمكلمتلابةنونجملاوةمراعلاةبغرلاو
دوجوبًاكشكانهنأىوسببسلال،هفراعمضعبووه،نوجسلابهايغ
هتمربرمألايفبيجعلاولببيرغلانكل،هنيبوغياصلاءاوحنيبةقالع
.هئاتلامدآوعدملابتاكلاهبتكاموُهتبتكامنيبيفرحلاقباطتلاكلذوه

***
يننأحيحص.نييعويشلايئاقدصاتدقتفاةيعماجلايتساردتاونسءانثأ

الإ،ينعاودعتبادقمهرودبمهو،ةعماجلايلوخدذنممهعملصاوتأمل
يتايركذلكولبةيسايسلاوةيركفلايتاراوحعجرتساو،مهيلإنحأتنكينأ
يسايسطاشنمهيدلناكةبلطلاضعبنأتعمسينأبيرغلانكل،مهعم
لب؟..ىرخأتاميظنتىلإنومتنياوناكاذإةعماجلااولخدفيكف،يراسي

،لابجلايفةكرمشيبلاونييعويشلاراصنألافوفصبقحتلامهضعبنأتعمس
.ةيقيقحلايتريحراثأاماذهو،تابلاطلاضعبنهنيبو



ىلإيضمتةماودلثماهسفنىلعرودتوفتلتيتايحتناكًايصخش
يفبلاطيأعم،ةقالعةيأىلإىعسأال.يسفنىلعايوطنمتنك.عاقلا
امنإو،مهلماجأوأنيرخآلاعمثدحتأملينأينعيالاذهنكل،ةعماجلا
.ًادجةيحطستناكنيرخآلابيتقالعنأبلوقلاتدرأ

ءاقبلالواحأتنكيمأنمحاحلإبينكل،ًالوسكوائيسًابلاطنكأمل
،لاتقلاتاهبجىلإقاسأاليكةنكممةرتفلوطألةعماجلايفبلاطك
اهديبوءادوسةءابعيدترتةمجمجهروصتأتنكيذلاتوملاهجاوأو
ةحيضفهدعأتنكيذلاتوملاةهجاومنعدعتبأتنك.ريبكداصحلجنم
.ىربكلايرشبلاريصملا

توملارسيف،توملادعباميفانايحأو،اريثكتوملايفركفأتنك
ةايحلاةميقلءاضتت،توملابيريكفتيفلغوتأتنكاملكو،ميظعلاهزغلو
اموةيسايسلاراكفألاوقالخألاوميقلالكاهعملءاضتتولب،يرظنيف
.ةيثبعاهدجأتايحضتنماهعبتي

بتكلانمريثكلاتأرقو،نيدلاىلإاهيفتهجوتتاقوأيبترم
مسااهيلعةفاحصلاْتقلطأيتلاةينيدلاىمحلاةرتفيفاميسال،ةينيدلا
ىلعارطخلكشيةينيدلابتكلاةءارقنكيملثيح،ةيناميإلاةلمحلا
شيعأتنكيسفنعمينكل،نيرخآلامامأنيدتلابرهاظتأالتنك.ئراقلا

عمو.ردقلاةليليفًايلصمتاعاسلايضقأتنكلب،يناحورلاجهوتلاتالاح
ًانايحأولب،يمويلكشبةيرسلاةداعلاةسراممنمددرتأالتنكاذه
.مويلايفنيترمل

يفركفأتنك.دوجولااذهقلاخنع،هللانعثحبلابالوغشمتنك
.ميظعلانوكلااذهمامأهتهافتويرشبلانئاكلاةلآض

تنكينأل،نيدلانعداعتبالاىلإينتداقةينيدلابتكلانأبيرغلا
تانايذهلاوةيركفلاتاهافتلانمريثكلافشتكأبتكلاكلتيفلغوتااملك
وأةينيدلابتكلاىلإىعستسانلانأبتفشتكادقل.لوقعماللاوةيوغللا
ناميإلابىمعألاثبشتلاو،قالخألابقدشتلاو،ةينيدلاسوقطلاةسراممىلإ
ةيدرفلاةيلوؤسملامهلهاكنعاوقلينألجأنمكلذو،تايبيغلاو
نإلاقامنيحسكرامةيعويشلايبنةلمجةحصتفشتكا.ةيقالخألاو
»بوعشلانويفأنيدلا«

يمأىلعقفشأتنكلب،ينعدخينيدلادعيملو،تادابعلاتكرت
هكولسيفقريهارأتنك،ةيغاطلايبأىتحلب،نيدلابيضرملااهكسمتل
هيلعةضورفمةندهيفهنأكو،ءاروشاعمايأوأ،ناضمررهشلالخانايحأ



اهئاوجأىوسةينيدلاتابسانملاكلتنمينبجعيملامنيب،هللاعم
اهضرعييتلاةيهيفرتلاجماربلاوتالسلسملامكو،ةئيضملااهيلايلو،ةميمحلا
دعبو،نآلايننإلب،تاونسلاوطنيدلانميفقومريغتيملو.نويزفلتلا
،ةينيدلابازحأللةطلسلاميلستو،ناكريمألالبقنمماظنلاطاقسإ
ةلودلاتاسسؤمباهعابتأوةينيدلابازحألاهذههبتماقامليتدهاشمو

،يلةبسنلابداسفلاوقافنلاةمالعمهف،نينيدتملاهركأو،نيدلاهركأترص
يذلابهذملاءانبألةيخيراتةصرفاهنأدقتعيضعبلانأنممغرلاب
ةلودلاتاسسؤموةطلسلااولتحينأ،همارتحاىلعانأتيبرتو،يلهأهقنتعي
،يردأال.يفئاطلاريكفتلااذهنمتمءاشتينكل،ةبعرملاةقيرطلاهذهب
فقوموهةرهوجيفنيدلانماذهيفقومنأب،يسفنعمركفأانايحأف
وأناسنإانألهنكل..يقالخأالصخشلبقنميقالخأفقوم.يقالخأ
.يردأال؟..يقالخأالبتاكك

***
يتايحتناك.اهلةررقملاتاونسلافعضلالخةيعماجلاةلحرملاتيهنأ

عطقنتمليتلاةيلاملايمأتانوعملضفب،ةديجةيعماجلاةلحرملاءانثأ
،برحلالالخدالبلااهيفترميتلاةبعصلافورظلاكلتيفىتحف،طق
،نونظلايئراقايكذخأتالنكل،نوريثكلاهيلعيندسحيلكشبقفنأتنك
..ىقيسوملا.ىقيسوملاتاتيساكوبتكلاىلعريثكلالاملاقفنأتنكدقف
.تجوزتوأترحتنادقتنكامبرلبتكلاوىقيسوملاالول..ىقيسوملا

نوكأنأفدصلاينتقاس،ةعماجلايفًابلاطتنكنيح،ةرمتاذو
ىلإهجتملاصابلايفبنجىلإابنجتاظفاحملاءانبأنميلليمزعم
ديشرلاعراشبيفاصرلاةحاسيفانكامنيحو،ًاليلقانثدحتف،سلدنألاةحاس
نيذلانمهتنيدمءانبأاهداترينيمألاعراشيفبيرقىهقمىلإيناعد
زاجنإلةدودعممايألنيمداقلانمىتحوأ،دادغبيفنوسرديوأنولمعي
.ةيمسرلاريغوةيمسرلامهتالماعم

فرعتللةبسانملاةصرفلانيحتأتنكوً،افقثموً،اقيقرىتفلااذهناك
عراشيفعقتيتلاىهقملاكلتتناك.هعمتبهذو،هتوعدتلبقاذل،هيلإ
ةظتكم،ةيروهمجلاعراشهاجتابيفاصرلاةحاسنيبطبرييذلا،نيمألا
.توكلاةنيدمءانبأنماهداورب

نعينثدحف،نفلاوبدألايفاننيبثيدحلابعشتو،ياشلاانبرش
يتلاهتفرغىلإيناعدف،اهيلعلصحأملينكلاهبتعمسدقتنكبتك
قاقزيفعقيريبكلزنمنمضتناكيتلاو،ةناخرديحلاةقطنميفعقت



.هناخرديحلاعماجنمبرقلابٍوتلمّقيض
يذلاو،ناكسلاعونتملاو،فرغلاددعتملا،يعادتملاريبكلالزنملاكلذيف

يفكانه،هتاياوريفيكسفيوتسداهنعثدحتييتلاتويبلاكلتبينركذ
.يقيقحلااههجوبةايحلاتيأرتيبلاكلذ

حابشألاةهاتم
4

توبكنعلاتيب

قباطلايفعقتةريغصةفرغرجأتسادقيطساولامدآيقيدصناك
.لخدملابرق،يضرألاقباطلانكستيتلاتيبلاةبحاصةفرغقوف،لوألا

اهقيشعناكهنأدعباميفتفرعً،ادجةديجرادلاةبحاصبهتقالعتناكو
هللسغتنأاهتمداخنمبلطتو،ماعطلاهيلإلسرتتناكثيح،للدملا

.ىرخأوةرتفنيبدوقنلاضعبهحنمتتناكو،هسبالم
ةبآكلاثعبيوًافرقمجراخلانمهرظنمناكيذلا،تيبلاانلخدنيح

نمبرتقت،هجولاءاضيب،ريثملكشبةنيدبةأرمادوجولتهبتنا،سفنلايف
تهبتنادقوً،ادحأرظتنتتناكاهنأكو،اهترجحبابدنعفقت،نيسمخلا
نكيملو،ًاليلقكبترايذلا،يقيدصهجوباتقلعتناتللااهانيعتقلأتفيك
،ةعماجلايفهعموهقيدصينأباهيلإيايإامدقماهيلعملسينأالإهمامأ
لصفييذلاو،رواجملاملسلانيدعاصاهانزواجت.بيحرتلمجأيبتبحرف
،ىلعألاقباطلاىلإدوقيامك،ىرخألاةرواجتملافرغلاةلسلسنعاهتفرغ
.يطساولايقيدصنكسيثيح

ةميرجلا(ةياوريففوكينلوكسارةفرغتركذتهتفرغُتلخدنيح
دحاوبناجنماهلتحي،ابيرقتةيراعةفرغتناك.يكسفيوتسودل)باقعلاو

نأنمقيضأهنكل،دحاوصخشلنوكينأنمًاليلقعسوأيبشخريرس
هذهنمًاريبكًابناجلتحتتناكبتكلانأالإً،اضيأنيصخشلنوكي
ةمثتناكو،يعماجبلاطلداتعمريغلكشبةفيظنيلتدبيتلاةفرغلا

قيلعتلمدختست،ةئتانريماسمبناردجلادحأىلإتتبثدقةليوطةبشخ
.ةفيفخلاسبالملاضعبوناصمقلا

لوطلاطسوتملجرةماقولعتيتلابتكلانمسادكأتناك
ضرألاىلعشرفامنيب،ةفرغلاايوازىدحإيفيبشخيسركىلعةفوفصم

.بتكلانمىرخأاسادكأاهيلععضوًافحص



اذهلةبحملانملئاهقفدبترعش؛ريبكلامكلااذهتيأراملاح
نمءيشبتسسحأ.يلثمهسفنىلعيوطنملاو،ضماغلاو،رباعلاقيدصلا
اننأنممغرلاىلع،لبقنمبيرقلكشبهيلعفرعتأملينوكفسألا
معطميفانايحأهحملأتنكينكل،ةكرتشملاتارضاحملاضعبانايحأرضحن
اهسبالمنمودبيامكنكلةليمجةاتفهسلاجتانايحأوأً،ادرفنمةعماجلا
امهارأُتنك.هلثمتاظفاحملانميهو،لاحلاةطسوتمةلئاعليمتنتاهنأ
لكيفًايفطاعًارمأسيلهنكلً،امهمامًارمأامهنيبنأكو،راوحيفامئاد
.ثيدحلاءانثأامهيهجوىلعةحضاورتوتلاتامالعتناكدقف،لاوحألا

هرداصموهبتكيفاقراغً،اضيأةعماجلاةبتكميفهارأانايحأتنك
ردصمناكامبر.اننيبتماصباذجناةمثناك.همامأاهعضييتلاةددعتملا

،انملكاهأرقييتلابتكلاةفرعملانلوضفوهاننيباميفباذجنالااذه
انهبتناامنيحًاسلسوًائداهراصهنكلةيادبلايفارتوتمباذجنالااذهناكف
،مهراتخننيذلانيفلؤملاوبتكلاةيعونلالخنميحورلاويركفلاانبراقتل
صابلايفُتسلجنأامف،فراعتلابةردابملايفينمعجشأناكهنأديب

،يطساولامدآ:هنإًالئاقةأرجبهسفنمدقو،يبناجىلإسلجيلءاجىتح
تاظحلدعبو،يدادغبلامدآ:يسفنتمدقامنيحوهلهذو،تلهذف
أدباذكه.يردقلامهافتلاوةبيطلابةئيلمةقيمعةماستباانضعبلانمستبا
.يصخشلاانفراعت

مدآيقيدصلنيتينبلانينيعلاقامعأيفبيرغيضرمقيربناك
نعهلأسأمل.بحاشلاليمجلاههجويستكيليلجنزحو،يطساولا

يتقادصلىعسيوهدكؤملانمف،ثدحتيلهلرمألاتكرتامنإو،هتايصوصخ
.ديكأتلابانألعفأساملثم،هملاعنعهسفنبيلفشكيسدكؤملانموً،اضيأ

ريرسىلعسولجلاينمبلطفهيلعسلجأًاناكميقيدصدجيمل
ىلعاهعضيوةيوازلايفيسركلاىلعةدضنملابتكلالزنيذخأمث،همون
ةبحاصةمداختلخداهلكبتكلالازنإنميهتنينألبقوهنكل،ضرألا
هلمستبتيهو،ةريغصةلواطىرخألاديلابوديبًايسركلمحتيهولزنملا
:ةلئاق

كفيضسلجييكيسركلااذهكلتلسرأليباقمأ..مدآذاتسأ–
دعبامكيلإهبلجأسيذلاياشلاةينيصاهيلععضتلةلواطلاهذهو،هيلع
.ليلق

بنجتو،زاغلألابةئيلملاوةحيرصلاةمداخلاةماستبانميقيدصكبترا
:لوجختوصبلاقو،اهنمةلواطلاويسركلاذخأف،ّيلإرظنلاتاظحلل



..رثكأاهجعزأنأديرأال..ليباقمألو..كلاركش–
:هلمستبتيهوحرمبةاتفلاتلاقف
كبحتليباقمأنأفرعتتنأ..مدآذاتسأركشللعادال–

..كمدخأنأيندعسياضيأاناو.ً.ادجأدجكزعتو
..امكلاركش–
،دهشملانمكبترميقيدصنأتسسحأىتحةاتفلاتبهذنأام

:امًافقومرربيهنأكوًالئاقّيلإتفتلاف
..يبمتهتويناعرت.ً.ادجةبيطةأرما،ليباقمأ،تيبلاةبحاص–

لب..مامتهإلااذهبينجرحتانايحأ.ً.انايحأهيفغلابملااهمامتهابينلجختاهنإ
..تيبلاةنكسنمانناريجضعبنويعيفةتماصلاةلئسألاضعبىرأترص

:حيحصلكشبعضولامهفلةلواحمبنكلةءارببتلقف
يفنحنوكلأسأنأيقحنمسيلامبرو.كجرحأنأديرأال–

؟..ناريجلادنعةلئسألاريثيامكانهلهنكل،انلءاقللوأ
ًالمحهلهاكنعحيزينأديريهنأكوباجأمث،تاظحللتمص

:ًاليقث
تعساهنكلثدحينأأشأملءيش،اننيبءيشكانه..معن–

كلحرشأفيكوأ..كللوقأاذامفرعأال..ةيداملايتلاحةلغتسم..هيلإ
اهتدقفيتلايمأرمعنمبرتقتيهفً،ادجةدقعماهبيتقالعف..رمألا
تناكدصقأ..نيّودعرمألاةيادبيفانكدقو..ًاليلقاههبشتولب..ماعلبق
نوكتنأانايحألصحيناكو..راجيإلاذخأتلرهشةياهنلكاهتمداخلسرت
توكلايتنيدمىلإباهذلاعيطتسأالانأامنيب،عوبسألاطسورهشلاةياهن
لسرتتناكامنيب،مايأةعضبرخأتأنأينعياذهو،عوبسالاةياهنيفالإ

يلوخددنعاهتفرغبابدنعفقتانايحأولب،مويلكّيلإاهتمداخ
انناريجضعبنوكينأثدحيو..ةفرغلاراجيإيميلستدعومنعينلأستل
لباقمكانهاهتفرغيتلاةلئاعلااميسال..دهشملانوريونوعمتسينيفقاو
،دعقملجرنمفلأتتيتلا،ةمدعملاةلئاعلاكلتاهنكستيتلاو..يتفرغ
،رمعلانمنيثالثلايفةباشةأرماو،نيسمخلافصتنمزواجتدق،ضيرم
.ةسماخلايفيبصوةعساتلايفةنبااهيدل

لغوتاملكناجهوتتو،نادقتتهينيعتيأر.ثدحتيوهوًاتماصُتنك
ههجونعقرعلاهفكبحسمف،قرعتيأدبههجونأتيأرو،هدرسيف
.قرعلابةللبملاهفكبهيفتكىلعىلدتييذلاريزغلاهرعشطيشمتبًالسرتسم
هبتنأنأنودءودهبةفرغلايفيشميناكرمألاةيادبيفثدحتامنيح



دقتنكثيح،يتلابقيسركلاىلعسلجةأجف،ةفرغلايفهنارودوهتكرحل
.اننيبةلواطلاعضوامنيب،همونريرسىلعةيادبلاذنمتسلج

.تاظحللتمص.ةفرغلاجراخوحنةمهاسةرظنىقلأهنأىلإتهبتنا
تاظحلدعبو،هلأسأملينكل،ةلباقملاةهجلايفًادحأىأرهنأتننظاهنيح
:ةبوعصبهثيدحلصاو،ةليقثتمص

،يكسفيوتسدتاياورىدحإيفامبر،كلذتأرقنيأيردأال–
،يردأال،باقعلاوةميرجلاوأهلبألاوأ،ىتوملاتيبنمتايركذيفامبر
وألاقيذلاومادعالابهيلعموكحملالجرلاكلذنعثدحتيهنأمهملا
،ةمقىلع،امناكميفشيعينأرطضاولهنأةعاسبهمادعألبقليخت
هلوحاملكناكو،مدقعضومىلعهتحاسمديزتالعضومب،ةرخصقوف
،عطقنتالعباوز،ةدلاخًةلزع،ٍةيدبأٍتاملظً،اريبكًامضخ،ةقيحسةوه
فلألب،ةايحلاىدماذهمدقلائطومىلعًافقاوىقبينأهيلعناكو
نأىلعةشيعلاهذهشيعينأرثؤيكلذعملظل،رهدلادبألب،ةنس
نأمهملا..ةشيعةيأشيعينأ..شيعينأ..بسحفشيعينأً،اروفتومي
كلذلةبسنلابةميظعلاراكفألاوقالخألاوميقلاىنعمامىُرت!..شيعي
فرعيالوهف..هتومرربتاليهف..ءيشال..مادعإلابهيلعموكحملالجرلا

املكو،ةطحنموةرذقتناكامهماهايحييتلاةيعقاولاةايحلاهذهىوس
ًاناهرالإسيلميحجلاىتحولبسودرفلاملاعو،ىرخألاةايحلانعلاقي

وهوةايحلايفميحجهنكل..يضرأميحجوهميحجلافانهنمو.ً.ارساخ
!مهولايفسودرفنمةميقرثكأ

ةملظمتاقبطفشكيهنأسحأتنكو،لاعفناو،ةرارحبثدحتيناك
ضعبنعربعهنأتدجودقل.يتلاححرشيهنأكو،ةمتعملايقامعأنم
مث،تاظحللَتمص.تدرأولكلذنعربعأسانأتنكامملضفأيراكفأ
يللاقفً،ابيرقتثدحتأملينأىلإهبتناو،يدوجولهبتناهنأكوّيلإرظن
:هلاقامعرذتعيهنأكونزحبًامستبم

..اماعونبيرغلاثيدحلااذهبكيلعُتلقثأينأودبي–
..ينهذيفلوجيامعربعتَتنككنأكل.ً.ادبأال–
:لأسو،يمالكنمدكأتمريغهنأكوّيلإرظن
؟..حيحص–
:حوضووةقثبهلتلقف
..حيحص–

:عمدلاهبشيقيربهينيعيفوةبيطبّيلإرظنمثتاظحللتمص



..ةلفاسةايحشيعأانأ..قيدصلااهيأًاديجينفرعتالتنأ–
..ضيضحلايفشيعأ

:هدصقيناكامًامامتكردأنكأملينألةاساومةربنبتلقف
كنعنوفلتخيالنوريثكلا..شيعتفيكرحتنأو..كتايحاهنإ–

..
راكفألابقلعتلابهنفعوهتلافسىلعيطغيضعبلانكل..امبر–

ضيضحلااذهيفهبوردانملكلف..ىربكلاةيناسنإلااياضقلاو،ةميظعلا
ديبعلاكيقيدصاينحن.يضرألاميحجلاتنأهتيمسأامكوأ..يضرألا
اهفذاقتت،ةروخنمةنيفسعاقيفمهبىقلملا،لالغألابنيلبكملانيروهقملا
.عايضلارحبيفجاومألا

ايؤرلاكلتنم،يرشبلاسأيلانمةبعرملاةروصلاهذهنمتكبترا
:ءودهبتلقف،رشبلاعضواهبروصييتلاةيميحجلا

..ناسنإلابومستةميظعلاراكفألانكل–
،هتاذقامعألدتريهتيأرذإ،يئابرهكرايتبهتسسمينأكوتسسحأ

:ىسأبلوقيو
ةرذقناذرجلثمعمجتننحن..هه..ةيماسلا..ةميظعلاراكفألا–

ةنفعتمثثجىوستسيلراكفألا.ً.اراكفأاهيمسنةنتنتايافنةموكلوح
..ملظموبقيف

حورلاةسملنع..ءيشلكنعةسادقلاطقستكلذبكنكل–
..ناسنإلايفضبنتيتلاةيهلإلا

:ًالئاقنزحبمستبامث،تاظحللّيلإرظن
..ةيفاصلاةمكحلابدوعأيكءارحصلاىلإباهذلاّيلعامبر..امبر–

ًالماحدوعأيكةتيملابائذلاماظععمجألمالظلافوهكىلإبهذأوأ
مهسفنأنونظينيذلارشبللصالخلاةذيوعت..يرشبلاصالخلاةذيوعت
..تاناويحلاكةايحلانورداغيمهنأفاوعسامهممهنكلةهلآلاكنوشيعي
..رثكأسيلوتاناويحلاكنوسطفي..طبضلابتاناويحلاك

نمّفطلأنأو،ةمتاقلاراكفألاهذهةأطونمففخأنأتدرأ
:ًامستبمتلقف،ثيدحلاءاوجأ

؟..رعشلابتكتله.ً.ارعشثدحتتتنأ–
نكل..رعشلابتكتالءابدحلاحورلا..ءابدحيحورانأ؟..انأ–

..يننإلوقلايننكمي
اهيفةينيصلمحتيهوةمداخلاةاتفلاتلخدهتلمجلمكينألبق



يهواهيلإاهجتمماقمث،همالكعطقف،كعكهيفنحصو،ياشلاباوكأ
:لوقي

اهيلعرمأسينأباهيربخأو..يركشليباقمأليلقناو..كلاركش–
..دعباميف

:ةضماغةماستبااههجوىلعوتلاقوةاتفلاتتمص
..كرظتنتتناكدقف..كلذلحرفتس..كلذباهغلبأس–
،اننيبيتلاةريغصلاةلواطلاىلعياشلاةينيصعضييقيدصناكامنيب

..ضرألاىلعةمكارتملابتكلاىلعةرظنيقلأتحرويناكمنمانأتمق
،يجولوكياسرابلايفًابتكو،ةيملاعوةيبرعتاياورو،ةيفسلفابتكتناك
تافلؤملا،مجرتميملاعرعشنيواود..ةفلتخمتامجرتبديورفتافلؤمو
ًايبزحاباتك..ةفورعمةينانبلتاعبطببرعلاءارعشللةلماكلاةيرعشلا

..مكاحلايلومشلابزحللسدقملاباتكلانوكيداكي،بزحلاسسؤمل
رظنيوهناكً.ارونوًاركفليستيتلابتكلاكلتنيبهدوجولتبرغتسا
:هلاسأنأنودلاقف،ةيهاركلاباتكىلعيرظنزيكرتلهبتنا.ينلمأتي،ّيلإ

ىتحوأيبايغيفيتفرغنومحتقيامبرف..الإسيل..هيومتللهنإ–
..اهنيحينعفنيسوهف..يروضحيف

تقربقربلاضيموكةفطاخةيحورايؤرنأكوتاظحللتسسحأ
ةمطالتملارارسألانمرحبنعيلتفشكو،ةمتعملاينهذتاومسيفةيناثل
اذهف،ريهشيدنهلثممك،ميسولاو،ليحنلاىتفلااذهقامعأيفرومتيتلا
.ةظحللكيفهدصرتتتوبكنعتيبيفهنأكوشيعيىتفلا

كلتك،ةلئاهرارسأسأيلاةيواهىلإهرجتىتفلااذهنأتسسحأ
يفمهبىقلينيذلاءانجسلامادقأيفةلسلسبديُقتيتلاةليقثلاراجحألا
نأيلفيكنكل.ةاجنلابمهللمأيأالبعاقلاىلإمهرجتيكرحبلا
؟..رارسألاهذهفرعأ

:تلقوهيلإتفتلا
؟..رعشلابتكتله..ينبجتمل–
..ال–

:ةالابمالبلصاومثتاظحللَتمص
..ةيرعشلاةعيبطلاتاذ،ةيفسلفلاتالمأتلاضعبانايحأبتكأ–

برشناّيه،لاحيأىلع.ً.ارعشتسيلاهنكلةيرعشلاةغللانمبرتقت
..ياشلا

انضعبفرعناننأبساسحإينرمغي،ةيناثريرسلاىلعاسلاجُتبرتقا



،ريدقترثكأيفنيتعاسوأةعاسةديلوتسيلانتقالعنأو،ديعبنمزذنم
تلقف،كلذنمدكأتلاتدرأف،اضيأهدواريساسحإلااذهنأتدقتعاو
:حوضوب

..ديعبنمزذنمانضعبفرعناننأبساسحإيدل–
:ًالئاقحايتراباليلقتخرتساهحمالمنأتسسحأ
ةبتكميفةرملوألكتيأرامنيحًاضيأيندوارساسحالااذه–

تنأيسفنلتلقاهنيح..لادنتسل)امرابةعموص(ةياوريفأرقتةعماجلا
اللادنتسأرقينمف..ءاقدصأنوكننأنكميو،ينمهفتنأنكميناسنإ
..ةضماغلااهتاجلخو،ةيرشبلاسفنلاتاديقعتمهفتينأودب

يفةياورلاهذهنعاقحتثحبدقف،ةقيقدلاهتظحالمينتأجاف
،ةعماجلاةبتكميفاهنمةميدقةخسنتدجوينكل،اهدجأملفتابتكملا

تاياورلانيبنمدجأملينأنممغرلابً،ادجةقيقدلادنتسنعهتظحالمو
امهتظحالميفتدجوينكل،لادنتسلةياورةيأهتفرغيفيتلاةيملاعلا

تدجويتلاهرارسأنعيلفشكيلهعميثيدحيفيضمأنأينعجش
:تلقف،اهفرعأنأيفًالتاقًالوضف

..ينهذيفروديامعكلربعأنأيدوب–
اهنكلةنيزحةماستباههجوىلعتمسترامث،تاظحللًاتماصّيلإرظن

:لاقو،ةبيط
..كنهذيفرودياملق..لأسا–
:هللوقأيسفنُتدجوينكل،ًاليلقتكبترا
نكل،كلذلوقيننكميفيكيردأال..ّيلإليخيوأ..دقتعأ–

دصقأ..توبكنعتيبيفةبابذلثمتيبلااذهيفقلاعكنأبساسحإّيدل
رودةسرامملرطضتهسفنتقولايفو..سأيببحت..سئايقشاعكنأ
..بحملا

:لاقمث،يهجويفقدح.تاظحللتمص
روديامحّرشييكنآلاهبيلنيأ..لادنتس..لادنتس..لادنتس–

؟..ينايذهعامسلدادعتسالاكيدلله..امدحلقحمتنأ..يسفنيف
ةفهلبهلتلقف،ةسالسبهملاعىلإتلخدينألينرمغيحرفبتسسحأ

:
..ماتدادعتساىلعانأ–
:ةلجعبلاقمث،ةظحلّيلإرظن



..كسفنيفةبآكلاثعبتسامبريتلايتصقعمساًاذإ–
؟..يسفنيفةبآكلاثعبت–
..معن–
..كلعمتساانأ–
..عمتساًاذإ–

***
نمسماخلالصفلاةءارقبأدبتنأيوارحصءاوحتدارأنيح

،يطساولامدآرارسأةفرعملةقوشتمتناكذإ،هئاتلامدآةياورةطوطخم
ًاريصقًانينر،تارمثالثفتاهلانر.اهتفرغيفيضرألافتاهلانينرتعمس
.عطقنيمث،ناوثلالإرمتسيال

يكنوفيلتلازاهجنمةبرتقمءودهبتضهن.ابناجةطوطخملاتعضو
اذهنأبتسحأ.نريملفتاهلانكل،ةرشابملاصتإلاةظحلةعامسلاعفرت
ىلإةئيسطوطخلانأبلوقعملانمسيلفً،ايوفعسيلتارمثالثلنينرلا

نَمنكل،ةصاخةراشإهنأكورمألااهلادبامنإو،ندنليفةجردلاهذه
ةراشإلاتناكاذإ؟..لسُرتنَِملو؟..نوفيلتلالالخنمةراشإلاهذهلسري
ةمثنكيملاذإةراشإلاهذهفرعتساهنأبعقوتينألصتمللفيكف،اهل
؟..امهنيبقافتا

طرفتامبراهنأباهسفنعمتركفاهنكل.يعيبطريغرمألانإتسحأ
هنكلامقربلطيصخشةمثامبر.اهبةطيحملاءايشألاءازإاهتيساسحيف
رمتسيالنينرلانأليلدب،بلطلاديعيف،مقرلابلطدنعةرملكئطخي

دقفتفوساهنأفالإو،رومألامخضتالنأاهيلعنذإ،تاظحلىوس
رسفشكتنأاهنكمييكًادجةئداهنوكتنأاهيلع،اهسفنىلعةرطيسلا

.هتثجءافتخاوهئاتلامدآلتقمبأدتبايذلاسوباكلااذه
تفقوامنإو،يضرألاقباطلاىلإطبهتملاهنكل،اهتفرغنمتجرخ

ىلإو،ىرخألاةهجلانمفويضللةفرغىلإدوقييذلارمملايف،بابلادنع
يفةفقاوتاظحللتلظ.اهتفرغبرقيضرألاقباطلاىلإطبهييذلاملسلا

.تيبلافليتمصلاناكً.ائيشعمستمل.ددحمريكفتيأنوداهناكم
ىلإتفلديضرألاقباطلايفتراصنيح.ءودهبملسلاةطباهتكرحتةأجف
امنيحو،هلكتيبلاىلعنميهيءودهلاناك.ماعطلاةلاصىلإمثةلاصلا
.خبطلانعًاجمانربمدقينويزفلتلاتوصتعمسخبطملانمتبرتقا
.ليبجنزلاعطقتةيدنهلاةاتفلاتأرفءودهببابلاتحتف

اهيلعلخدتمونلاسنربباهتديستأرامنيحةيدنهلاةاتفلاتبعترا



ً.ادبأمونلاسنربيفاهتديسرتملاهنإلب،طقكلذدتعتملف،خبطملا
:ةيزيلكنإلاباهتلأسيتلااهتديسىلإرظنتيهوةهودشمتلظ

؟..انهًادحأىرأال..عيمجلانيأ–
:كابترابةاتفلاتلاقف
..يفتاهلاصتااهءاجنأدعبتجرخةريدملاةديسلا–
؟..ةبهاذاهنإتلاق؟..اذام–
..ةبهاذاهنإتلاقيه..يتديسمعن–
؟..ام..دحأعمتثدحتله–
..دحأعمثدحتتنأنودتارمثالثفتاهلانرامنإو..ال–

دوعتساهنإتلاقوةعرسبتجرخ،ةثلاثلاةرمللفتاهلانرنأدعبطقف
..ليلقدعب

؟..تبهذنيأىلإلقتملأ–
..يتديس..ال–
؟..ةيقبلاو–
..بيرقلانزخملاىلإمهنمنينثإتلسرأ–

دقف،لابلاةلوغشمتبحسناامنإو،ائيشيوارحصءاوحلقتمل
هجوموهتمهفامكيذلالاصتإلانعةيدنهلاةاتفلاةظحالماهتمدص
:فطلبةلئاسةيدنهلاةاتفلااهلتلاقف،ةجراخترادتسا.لزنملاةريدمل

ءيشىلإِتجتحااماذإ..يتديسكمدخأنأعيطتسأله–
؟..هبموقأنأيننكميف

..اركش–
طبرتتذخأائيشفائيش.لابلاةلوغشمملسلايوارحصءاوحتدعص

ىلإتهجوت.اهتلخد.اهتفرغىلإتعرسأ،اقباساهلهبتنتملةريثكءايشأنيب
ناو،اهسفنعمةديحونوكتنأىلإةسامةجاحباهنأتسحأ.اهريرس

.اهتمدخلاهتيبىلإلزننملاةريدملوخدةظحلذنماهيضامةداعتسإبأدبت
يكءودهبوءيشلكركذتتنأاهيلعنأب،تمصباهسفنثدحتتذخأ

،ةيفخًاديةأرملاهذهلنأبتسحأدقف،اهلوحرودياممهفتنأاهنكمي
.ثادحألانمريثكلايفًاضماغًارودو



يفرذجتيضماغنيقيةمثْنكل،أدبتنيأنميوارحصءاوحردتمل
فرعتالاهنأنممغرلاب،ليباهمأىمُستيتلا،لزنملاةريدمنأباهقامعأ

،ليباههمسااهلنبانعثدحتتًاموياهعمستملوً،ائيشاهتلئاعنع
اهلوحيرجيامبةلوهجمةقالعاهل،اهقالطدعباهتمدخلاهلهأاهلسرأيتلاو
.ثادحأنم

ً،اقباساهلهبتنتمل،دهاشمو،ليصافتركذتستيوارحصءاوحْتذخأ
اهتعمسدقف،ةديدجتالالدبيشتتذخأنآلااهنكل،رابتعايأاهرعتملو
اهنكل،ةرفشمةغلبو،امصخشعمًادجتفاختوصبثدحتتةدعتارم
يرجيامعيمويلااهريرقتاهللقنتو،اهمأعمثدحتتاهنأبدقتعتتناك

اذهاهسفنلرسفتتناكاضيأو،يفتختتناكةردانتارمو،لزنملايف
.اهمأعممهتيبيفامبرلزنملاةريدماهنأببايغلا

رتفدوسبالملانيب،اهتفرغيفشتفتيهوليباهمأتأجافةرم
،اهوحنكشيأاهدواريملذإً،ائيشاهلأستملةظحللاكلتيف.تانوفيلتلا
ةيأنعثحبتتناكاهنأبةفرغلايفاهدجاوتترربليباهمأنأامك
نأيوارحصءاوحنهذيفرديملو،اهلسغنكميسبالملانمةعطق
تانوفيلتلاضعبماقرأهيفنودتيذلارتفدلايفاهشيتفتببسنعاهلأست
.اهمهتيتلا

ليباهمأتناك،هئاتلامدآةقشنماهتدوعدعب،مويلااذهرجفيف
امك،لافطألاصصقيفتاريرشلاتارحاسلالثمتيبلاةحابيفاهرظتنت

،ديكأتلابوهلجر،امصخشعمثدحتتمعطملانمتداعنيحاهتعمس
ةضماغةقيرطبتجرخنآلاو،اهدلاونوكينأدعبلالكدعبتستاهنكل
تانرثالثنوفيلتلانرنأدعبثدحاذهو؟..نيأىلإاهربختنأنود
يفةيدنهلاةاتفلاعمةفدصىرجيذلااهثيدحالولو،ةيلاتتمةريصق
.ليصافتلاهذهلكلتهبتناامل،خبطملا

نأتأرذإ،ةيويحلانمًاقفداهتحنمةركفاهنهذيفتعطسةأجف
،ليباهمألزنملاةريدملةضماغلاتافرصتلارسنمدكأتتنأاهناكمإب
توصتعمستاظحلدعبو،اهيدلاولزنممقرتبلطوةعامسلاتعفرف
نأللاصتإلااذهبتبحريتلااهمأىلعتّملسف،فتاهلاىلعبيجياهمأ
ةنسلاسأروةينيدلادايعألايفامبرً،ادجًاردانالإمهبلصتتالاهتنبا

نمفوخلاضعبهبوشيً،انونحوائفاداهدرناكاذل،امهداليمدايعأو



ىلعاهايإةبنؤمًاحابصاهعمتثدحتاهنأنممغرلاب،هوركمثودح
.ىلوألارجفلاتاعاسيفاهعوجروليللافصتنمدعباهجورخ

ءاوحْتلجترا.اهلاصتابةديعسلاةئجافملاهذهرسنعمألاتلأس
،ئجافملااهلاصتارسنعرشابملااهمألاؤسلالخاهنهذيفقثبناً،اببس
اهدوبو،هدجتملواهتنازخيفاهلصيمقنعثحبتتناكاهنأباهتباجأف
.هلسغلاهتنازخنمهتذخأدقتناكنإليباهمألأستنأ

لب،مهدنعةدوجومتسيلليباهمأنأباهمأةباجإلءاوحْتبرغتسا
،تاظحللءاوحتتمص.لزنملايفليباهمأدجاوتمدعلتبرغتسامألانإ
يفلغلغتيبيبدهقفارياهتمجمجىلعطغضتءامدلانمقفدبتسحأو
لغوتلايفةبغربتسحأو،اهسفنىلعترطيساهنكل،اهغامدفيفالت
ةلئاقليباهمأبايغرربتتذخأف،ةضماغلالزنملاةريدمةيصخشفشكل

:اهمأل
؟..اهتلئاعىلإتبهذامبر–
:تلاقامنيحرثكأاهمدصباوجباهتعطاقمألانأالإ
.ً.اديجاهفرعنالنحن.ندنليفانهاهيدلةلئاعالليباهمأ–

ىسوملاليباقنمتنأتجوزتامنيحاندنعاهليغشت،كدلاووانأ،انلبقدقل
..

؟..اذام–
نأب،انيلإصاخءاجربقباسلاكجوزمدقتدقل..يتنباايمعن–

نأاهديريهنكل،همدختتناكاهنأبكلذَرّربدقو..اندنعاهليغشتلبقن
الامكً،اديجةيزيلكنإلافرعتالو،ةيقرشةعيبطتاذاهنألو،ًاليلقحاترت
امبرف،امكلزنميفمدختنأحلصتالامبرفاذل،يزيلكنإلاتيكتألافرعت
ةلئاعالو،ةديحواهنأبانََربخأو..كبةقئاللاةمدخلاتابلطتميبلتنل
دعبنكل،انتيبيفشيعلللقتنتواندنعلغتشتنأكدلاولبقدقو،اهيدل

انتاداعفرعتةأرمايهواميسال،كاعرتنأبسانملانمهنأاندجو،كقالط
.انديلاقتو

ةراتسنأكو،اهلوحاميفًامتعمناكامءاضأدقاهمأمالكناك
يذلاءيضملادهشملانعفشكتلًابناجتحيُزأدقةمتعمةفرغيفةليقث
،اهيدلاوحلاصلاهيلعسسجتتنكتمليهً،اذإ.ةذفانلافلخقلأتيناك
يهف!..ىسوملاليباققباسلااهجوزلاهصختةريبكوةريغصلكلقنتلامنإو
فرعيقباسلااهجوزناكفيكتكردأنآلا.هعملصاوتىلعدكؤملانم
نَمعمو،تيبلايفاهروزينمفرعيناكلب،قالطلادعباهتاكرحتلك



لب،تيبلانمجورخلايونتامنيحبهذتنيأىلإو،ثدحتتتناك
نمرجأتساهنأتنظدقف،ًالعفكلذاهرّيحدقلو،اهجورخديعاومو
،اهتيبيفيرجتتناكءايشأفرعيهنأىلإتهبتنانكل،راهنليلاهقحالي
ناكهنأىلإتهبتناهنكل،اهفتاهىلعتصنتيهنأب،اهنيح،تنظدقو
حضتانآلا.نوفيلتلايفدحأاهنعثدحتينأنودنميرجتءايشأفرعي
اهموجهأدبتنأالإاهمامأنكيملو،هيفيهيذلاعضولالوهاهل
:اهمألتلاقف،داضملا

يتايحبو،يخأويبأةايحبكيلعمسقأو..ةحارصبيمأايينيربخأ–
..يرابخأمكللقنتيكلو،ّيلعسسجتتيكيتيبىلإاهولسرتملأ..اضيأ

:ًاقداصوً،انونحاهمأباوجءاجف
هذهيفانلسيلكدلاووانأ؟..يتنباايكلذنيلوقتفيك–

ىوساننهذيفنكيمل،كتمدخلاهانلسرأامنيحو..كيخأريغوكريغايندلا
يفونهلماعتيفتايمسرتايزيلكنإلاوتايدنهلاتامداخلاف..كتمدخ
انتاداعنفرعيالنهنأامك،ىرخألاةينوناقلااياضقلاوتقولابطابضنالا

ةرادإيفكدعاستيككدنعليباهمأنوكتنأانلضفكلذل،انيدلاقتو
انأ.ً.ارباعاثيدحناكمويلاانلهتلاقامو..كيلعسسجتللسيلو،لزنملا
ءابرقألاضعبلوصولامتحإبكربخألةنماثلادودحيفً،احابصكبتلصتا

تلصاوكلذدعبو..ةريصقلابتسيلةرتفلًالوغشمكفتاهناك..جيلخلانم
كنأبينتربخأكعمثيدحلاتدرأامنيحو،ةعامسلايهتعفرفلاصتالا
ينربختلينئيجتنأاهنمتبلطف.سمأةليلةرخأتمتئجكنألةمئان
فصتنمدعبكجورخباهثيدحعمسكدلاونأظحلاءوسلو..ليصافتلاب
..ىلوألارجفلاتاعاسيفكئيجموليللا

؟.ً.اقباسمكيلإتأتملأ–
نعرابخألالقننأربتعيوً،اريثككبقثيكدلاونإ.ً.ادبأ..ال–

اذهيفكجورخلًالوأ.ً.ادجبضغمويلاو..كلةناهإوهةمداخلاقيرط
،ربخلالقنيفةمداخلالخدتلًايناثو..ليللافصتنمدعبرخأتملاتقولا
يتنبانوكتنأضفريهنأبلاقهنأل..ًاليصفتوةلمجكلذضفريوهف
ةلهاجةأرمالبقنمداقتناوأماهتاوكشعضوميوارحصءاوحةروتكدلا

..كبحيمكاديجكدلاونيفرعتتنأ..اهاوتسمليقترتال
فقوملاهعامسدنعاهنارمغيرخفلاونانحلانمةجومبءاوحْتسحأ

،اهيدلاوبنظلاتءاسأاهنأنمهسفنتقولايفتنزحو،اهنماهدلاو
ذختتنأاهيلعنآلانكل،اهيلعسسجتللليباهمأالسرأامهنأتنظو



نونحتوصباهمألتلاقف،اهنهذيفرودياماهمألفشكتوً،امزاحًافقوم
:حضاوفطاعتبو

يننأل؟..ةلئسألاهذهلكاهنعكتلأسانأاذامل..يمأايينيعمسا–
ءييسلا..يقيلطىلإيرابخألقنتاهنأبكشأ..اهيفكشأةديدشةحارصب
..ىسوملاليباق..ركذلا

:بارغتسالابءيلمتوصببيجتاهمأتعمس
؟..نيلوقتاذام–
تنك..ةريصقةرتفلتيبلانميفتختًايعوبسأ..يمأايمعن–

،ًالوأًائطاخائيشلمعأالانأف،ةيمهأرمألارعأملو..يرابخأبمكيتأتاهنظأ
ًاريضدجأملاذل..ةرصاقةريغصةلفطُتسلو،يسفنيفةرحةأرماينألو
ينكل..امكلجخياميتافرصتيفسيلف،ينعًايموياريرقتامكلمدقتنأ

اهنأىلإتهبتناثيدحلالالخنمو..امصخشعمثدحتتاهتعمس
..يبأنوكينأليحتسملانمهنأبيسفنعمتركفدقو..لجرعمثدحتت

اذهضفريو.ً.ادجكبرختفيوهف..ليحتسماذه؟..كوبأ–
كتايحاهلو.ً.ادجةفقثميتنبانأبامئادلوقيوهو..صيخرلابولسألا
ضعبفحصلايفأرقدقف،كيفخأالو..كتافرصتبقثيوهو..ةصاخلا
..بضغف..جنسيلافيإ،ةيزيلكنإلاةلثمملاكلتدصقأ..كتقيدصنعتاعئاشلا

نأليحتسملانمكلذل..ءارفصلافحصلاتاهافتنمهلككلذربتعاو
..كرابخأىصقتيلكتمداخعمثيدحلابموقي

نآلاانأ.كلذبيبأموقينأليحتسملانمفً،اضيأهتننظاماذه–
..يقيلطىلإيرابخألقنتاهنأبنيقيىلع

ضعبنإ؟..يتنباايةئطخمتنأامبر؟..كلذنيفرعتفيكنكل–
..يتنباايمثإنظلا

هارأىتحامناكميفنوكأاملاحينأل..يمأايةئطخمُتسل–
ىتح..تارموتارملكلذرركتدقو..كانهامهيلكوأهمعنباىرأوأ
امهمءيشبيلضرعتيالهنأحيحص..ةفدصثدحيكلذنأبكشأتأدب
نيقيىلعانأ..ينقياضياهيفدجاوتأيتلانكامألايفهدجاوتنكل..ناك
..انأةبهاذنيأىلإهربختتناكاهنأب

؟..اهنيربختتنكله؟..ةبهاذتنأنيأىلإفرعتنيأنمو
،امكنماهفوخو..اهصرحواهمامتهايدبتتناكدقل..يمأايمعن–

..انأنيأفرعتنأودبالف..امءيشيللصحيامبرو..ينعاهنالأستامبرف
لكيفينأل،هيلإهجوتأيذلاناكملانعرطاخةبيطباهربخأتنكو



انايحأتناكدقل..تركذتنآلا...قلقيأامكلببسأنأديرأاللاوحألا
حوضولاضعبجاتحتيتلاكلتاميسال..ليصفتلابنكامألاضعبنعينلأست

...ناونعلايف
؟..ناسحإلاءازجاذه..ةسخلاوةراقحللاي...ةماسلاىعفأللاي–

نآلاو..فلخلانمانغدلتيهامنيب..اهانيوآدقل.ً.ارشىقلتًاريخلعفت
؟..اهعمنيفرصتتسفيك؟..نيلعفتساذام

..اهدرطأسامبر..يردأال–
انيلإعجرتنأاهنمبلطأس..ّيلعرمألايكرتا..يتنباايال–

،نيلوقتامانلتبثاذإو..اهتافرصتنمدكأتنائيشفائيشو..اهيلإانتجاحل
..ةمدخلانعاهفرصنساهدنع

..يمأاييرظتنا..اهرمأبانفرعاننأبفرعتنأاهديرأالينكل–
عمسأانأاه..نآلاتداعاهنأدقتعأ..يسيئرلابابلادنعةكرحعمسأ

..قبطيتيبلابابلاتوص
..اهنميهبتنانكل..انأفرصتأس..يتنباايّيلعرمألايكرتا–

..اهعمةيعيبطينوك..ليلقدعباهبلطأس
..يمأايةمالسلاعم–
..هوركملكنمهللاكظفح..يتنباايةمالسلاعم–

تاظحلباهعضوميففتاهلاةعامسيوارحصءاوحتعضونأدعب
،ليباهمأاهنأبتنمخف،ملسلاىلعامصخشدوعصتوصتعمس،ةليلق
.هئاتلامدآةياورةطوطخمتذخأ.هيلعتددمتوريرسلاىلإتعجرف
.ةءارقلابأدبتملاهنكل،سماخلالصفلادنعتفقوت

توصنأالإ،ةظحلةيأيفليباهمألوخدعقوتتءاوحتناك
ملاهنكلاهريرسيفيهوءاوحتتصنت.فقوتدقةدعاصلاتاوطخلا
.ةفرغلاجراخىلإةهجوتمتضهنً.ابناجةطوطخملاتكرتً.ائيشعمست

لكشبليباهمأاهتهجاوبابلادنعاهيفتراصيتلاةظحللايف
يفةقرغتسمتناكامهنملكادبذإ،ءارولاىلإامهاتلكتّدتراف،ئجافم
اهعزفلىرخألانملجخلابتسحأامهنملك.ةظحللاكلتلالخريكفتلا
كرادتلو،امهنعابصغامهضعبلاتمستباو،كلتةهجاوملاةظحلنميلوفطلا
:يوارحصءاوحتلاقفقوملا

دحأتوصعمسأملف..بابلادنعكدوجوعقوتأمل..ينتعزفأ–
..ملسلادعصي



ةلمجيفنطبملاماهتاللتهبتنااهنأل،كابترالابلزنملاةريدمتسحأ
:فقوملايرادتاهنأكوتلاقف،ءاوح

ذخآلفقوتأةجردلكدنعو..ةجردةجردملسلادعصأتنك–
انأ..توصيأيعمستملكلذل..ةدحاوةعفدملسلادعصأملو.ً.اسفن
..ماريامىلعتسيليتحصنأبسحأو..ةريبكةأرما

مأتكبترا.نفجاهلفرينأنوداههجويفقدحتءاوحتناك
:اهلتلاق،اهنهذيفروديامعءاوحفشكتاليكلو..ليباه

..كتمالس–
تلأسكنأةيدنهلاةمداخلانمتعمس...يتنبايكملسيهللا–

؟..ءيشكانهله..ينع
ينكل..ةقيدحلايفًاليلقهزنتلاديرأتلزندقتنك.ً.ادبأال–

..تجرخكنأبةمداخلاينتربخأف..كدجأملفخبطملاىلعتررم..ييأرتريغ
؟..يمأدنعتنكله

:تلاقو،اهيلعكلذدبتملثيحب،ةيناثلليباهمأتكبترا
رمأبينثدحتنأتدارأ..ةدلاولا..ةجاحلادنعتنك..معن..معن–

..اهيلإتبهذف..ام
ملاهنكل،حوضفملكشببذكتليباهمأنأبيوارحصءاوحْتكردأ

الامهوىرجراوحلااذهلكنأبتهبتنالب،كلذفرعتاهنأباهلدبت
ليباهمأنمتبلطفقوملااذهيهنتيكلو،بابلادنعنيتفقاونالازت
يأنودبو.ةنخاسلاةتالوكشلانمابوكاهللمحتلةيدنهلاثعبتنأب
لبقءاوحلتلاقاهنأبةيسان،ةعرسبملسلاةلزانليباهمأترادتساقيلعت
ةجردملسلادعصتتناكاهنأو،ماريامىلعتسيلاهتحصنأبليلق
.ةجرد

،اهدسجيفةفخبو،اهسفنيفيفخحايترابيوارحصءاوحتسحأ
فاختدعتملف،اهسفننعفوخلاعشقناواهنهذنعًالقثتحازأاهنأكو
،ةرضاحلامهنيعو،اهتلئاعلليقثلالظلااهنأدقتعتتناكيتلالزنملاةريدم
،ةوقاهحنماهنماهدلاوفقومنعهتلاقامو،اهمأعماهثيدحنإلب
،اهقيلطىلإليباهمأهلقنتتناكامةعيبطلوحكشلانمًالالظنأديب
لغشتملاهنكل،يفاصلااهحرفاهيلعركعتتلظ،امهنيبءاقللانكامأو
هيلعاهسفنبتقلأ.ريرسلاىلإةيناثتهجتاذإ،رمألااذهباريثكاهسفن
ةفرعملةقوشتمتناكدقف،اهتءارقلصاوتلةطوطخملاتذخأ.ءاخرتسإب

نأام.يدادغبلامدآهقيدصلاهدرسينادارأيتلايطساولامدآةياكح



،سماخلالصفلادنعفقوتلاواهتءارقتمتيتلاتاحفصلالزعبتأدب
ةنخاسلاهتالوكشلانمبوكاهيلعًةينيصلمحتةيدنهلاةاتفلاتلخدىتح
ىلعةينيصلاتعضو.بيبدلابهبشأءودهبةفرغلالخادتشم.ءامسأكو
تناك.ةملكةيأبقطنتنأنودً،اضيأءودهبتجرخ.ريرسلابرقةلواطلا

ةفرغلانماهجورخنيحلواهلوخدةظحلذنماهيلإرظنتيوارحصءاوح
نمائيشتفشتراواهديتدم.اهتارظنبتسحأيتلاةاتفلاكبرألكشب
.حابـشألاةهاتمةياورةطوطخميفأرقتلترادتسامت،ةنخاسلاةتالوكشلا

حابشألاةهاتم
5

يقارعلاضيضحلا

يذلا،كعكلانمائيشتمضقنأدعبياشلانمةفشرُتذخأ
بيرقلا)ّديسلاكعك(لحمنمهترتشادقتيبلاةبحاصنأُتنمخ
،هتصقيورييطساولامدآيقيدصقلطناامنيب،اهلكدالبلايفريهشلاو
دجيوهاهو،اهبعتأوهحورىنحأًائبعهسفننعففخيناككلذبهنأكو
:هلهقامعأنعهفشكلالخنمءبعلااذهلمحهكراشينم

امبر،توبكنعتيبيفةقلاعةبابذلثمينوكنعكتظحالم–
اذهيف.َتّربعامكًاسئايًاقشاعينوكنمرثكأ،يلاحنعريبعتقدصأيه
لكبروفتةايحلاىرأهيف.ريغصلايملاعهنإ.انأقلاعريبكلاتيبلا
سيللامجلاانه.اهتيسنامورواهطاطحناواهتسخواهئفدواهيسآمواهتاضقانت
ملاعلااذهنعكليورأنأديرتأ.دوسأنتنلحويفءاضيبةدروالإ
؟ضيضحلااذهيف..يعادتملاهبشريبكلاتيبلااذهيفدسجتييذلا

نمريثكلالمحتتناكيترظننكل،بيجأنأنودهيلإُترظن
:ًالئاقرمتسامثّيلإرظن.ثيدحلايفرارمتسالاىلععجشييذلافطاعتلا

اهمتكأيتلايسفنرارسأنعكلثدحتأنأبيرغلانمامبر–
اننأك،تنأَتلقامك،ينكل!..ةرملوأليقتلننحنامنيب،ناسنإيأنع
ددعبساقتالناسنإللناسنإلاةفرعمف،ديعبنمزذنمانضعبفرعن
تاظحل..كلتءاقللاتاظحلةفاثكبامنإوً،اعماهيفايقتلايتلانينسلا
..انيحوروانيلقعبانضعبنمبرتقننحناهو..نيحورونيلقعنيبةهجاوملا
؟..يأرلاينقفاوتأ

:يسفنُثدحأينأكوتمدمد



نعاهفرعنالةريثكءايشأكانهنأحيحص.ً.اعبط.ً.اعبط–
..يناسنإلاانرهوجربعانضعبفرعناننأكوسحنكلذمغرباننكل..انضعب

لكشبةيناسنإلاانتميقوةيدرفلاةيناسنإلاانتميقلانكاردإوانركفوانيلقعرهوج
،انملكصختيتلاةيعامتجالاوةيلئاعلا،ىرخألاةيتايحلاليصافتلاامأ..ماع
هلوقتسامعامسلقوشيفانأ..اننيبفراعتلااذهلةقمعموةلمكمنوكتسف
..

لاطأ،ّيلإرظنىتحتيهتنانأامو.ديدشهابتنابّيلإعمتسيناك
ىلإنذألاهحنميوأ،هكردينأديريًائيشيهجويفأرقينأكورظنلا
..نفجهلفرينأنودّيلإرظنيابيرقتةقيقدليقب.ثيدحلابقالطنالا
:قلطنامث

هنعثدحتيذلاضيضحلاهنإ،ةيناسنإةبيرزتيبلااذه–
..ليباقمأف.ً.اريثكيكسفيوتسدهنعبتكيذلاوأ..ةرمتاذيكروغميسكم

..ةدقعمةقالعاهنإ..ينقشعتاهنكل..يمأرمعيفيه..ًالثم..تيبلاةبحاص
امبرغتستامبر..هبحتيذلالجرلاهسفنتقولايفواهلنباةباثمبانأ
لككليورأس..كلذكلحرشأفيكيردأال.سبتلمعضوهنإ..لوقأ

ةبغروءايربكوحومطتاذتناكةأرما..ةبيطةأرماهذهليباقمأ..ءيش
ضهنتنألواحتداكلاب..ةيضاقةبرضباهمطحنمزلانكل..ةايحلايفةمراع
..ةلمرأيه..يردأال..يلالخنمامبرو..اهيمدقىلعةبرضلاهذهلوهنم
نعًائيشتيبلاناكسنمدحأفرعيال..اهجوزنعًائيشفرعأال
ةقيرطبتامو.ً.ايرثناكهنأبمويتاذينتربخأةمداخلانكل..اهجوز
اهنباىوسهنمبجنتملو..ىرخأًالاومأوتيبلااذههنعتثرو..ةضماغ
نكل..هتيبرتلاهتايحتسركدقو..ةدحاوةنسبينربكيناكيذلاليباق
لمكيملو..ةطسوتملاةداهشلابىفتكا..ةسردملالمكيملفًالوسكناكليباق
يفتاماذهليباق..يوناثلاعبارلافصلايفوهواهكرتذإ..ةيوناثلا
ةنسلايفاهنيحتنك..تاونسثالثلبقكلذناك..ناريإعمبرحلا
ناك.ً.اريثكاننيباميفاهنيحثدحتنمل..هلةريصقةرايزيفهتيأر..ىلوألا

ثالثوأنيترملريصقلاثيدحلاضعبانلدابت.ً.اطيسب.ً.ابيط..اميسوًاباش
..يتساردنعينلأساهنيحو..اهيفهتيأريتلاةديحولاوةريصقلاهتزاجإلالخ
ةنيدمنميننأبهتربخأامنيحو..دادغبىلإاهنمتئجيتلاةظفاحملانعو
ةنيدمنمناك،ةهبجلايفهلًاقيدصنأبينربخأو،هانيعْتقلأتتوكلا
اولقنامنيحو،ىرخألاةهبجلانمءاجخوراصبلُتقهنكل،اضيأتوكلا

نييليفلادروكلانمهلهأنأحضتإهلهألاهوّملسيلهتنيدمىلإهنامثج



ةثجْتيقبامنيب،ةيناريإلاةيعبتلانممهرابتعابناريإىلإاورجُهنيذلا
رادبابمامأًةديحواهتوباتيفقارعلانعًاعافدتقرتحايتلانبإلا
ردابدقو..تارباخملايفيطرشلةموكحلااهتحنميتلارادلاكلت،هلهأ
ينثدحاذهليباق..كانههنفدلفجنلاىلإنامثجلالقنلناريجلاضعب
ةيناسنإٍسآمنًعاصصقيلىور..لاتقلاتاهبجيفتثدحيتلالاوهألانع
برحلاكلتثبعنعينثدح.ً.اتاتباهروصتنكميالوسأرلااهلبيشي
ملاعلا..هلكملاعلاطاطحنإنعلب..بورحلايفرشبلاطاطحنإنع..ةنوعلملا
ىفتكايذلاليباق..نيبرخملاونيرمدملانيدلبللحالسلاعيبيناكيذلا
يفدونجلاةايحوبرحلاصصقيلدرسيامنيحناك،ةطسوتملاةداهشب
نانفنيعلالإنكمياليتلااهتاقرافملكبةبيجعةقدباهفصي،تاهبجلا
صصقنمصوصنلعمتسأتنكامنأكو،اهلهبتنتنأةيبدأةبهوموريبك
ليباق..ملسلاوبرحلاهتمحلمنمدهاشموأيوتسلوتفيلللوبوتسابيس
فوفلمتوباتيفةقزممءالشأداعلب..دعيملوةهبجلاىلإبهذاذه
نأةنيكسملاهمألاوحمسيملةلفسلاداغوألاءالؤهو..ةنونجملادالبلاملعب
..عوبسأةدمليتنيدمىلإترفاسدقاهنيحانأُتنك..هلةحتافلاميقت
تيبلاىلعْتغطيتلانزحلاَحمالمُتسملريبكلالزنملاىلإتدعنيحو
تارجاشمو..رعادلاتاراجلاحازمىفتخاثيح..يدايتعاريغلكشبهلك
نمالإعضولاكردأمل..يلةلباقملاةفرغلايفنكستيتلاةلئاعلاخارصو
دقناكنأاهتلأسف،لخدملادنعيتدوعنممويدعباهتلباقيتلاةمداخلا

كلتمأمل..تمدُص..ةهبجلايفليباقداهشتسإبينتربخأف..امءيشىرج
قفانأأ؟..اهللوقأاذام..هداهشتسإباهيزعألهمأىلإبهذأيكةأرجلا
فرعأانأو..نوقزريمهبردنعءايحأءادهشلانإو..لطبديهشهنأبلوقلاب
مأللىقبتةايحةيأو؟..كتايحيفءاقبلا:اهللوقأأ؟..هلكتوملااذهةيثبع
..ةقرتحمعطقىلإاقزمم،ميسولاباشلا،ديحولااهنبادسجبنوتأيامنيح
ةناهإنوكيسءازعلااذهلثمنإ؟..ةيوشمحمالمومشهمسأرعم..ةنتن
ملينأالإ،اهتيزعتلبهذأنأب،ةمداخلاحاحلإمغربو..ليلجلااهنزحلواهل
اهترجحبابدنعةفدصاهتيأرامنيح..رهشرورمدعبالإكلذىلعمدقأ
مدقأملينأب..فعضوةقربةبتاعمنزحبيلتلاقف،رادلاىلإلخادانأو
نيرخآلامامأاهتيزعف.ً.ادجينبحيناكيذلااهنباداهشتسابيزاعتلااهل
نإلب..اهتفرغرداغتامًاردانتناكاهنكل..رادلاةحابيفاوناكنيذلا

لب،نيرجأتسملاعمةقررثكأتراصف،اهتوربجرسكوً،ادهاهدهاهنباتوم
يكبتاهتعمساماريثكو..رادلايفنوؤشنمرودياملكبةيلابمالتراص



يفثدحو...دحأاهعمسياليكاهسفنىلعاهقلغتيتلااهتفرغيفةقرحب
دقةايحلاتناكو..اهنبالتقمنمنيتنسدعبيأ..يضاملاماعلاءاتش
نماعجارتنك،دربلاةصراقةيئاتشةليليفو..ةيفاشلااهتسملباهبلقتسم
..اهتفرغباببرقتنك..بلقلاقامعأنمثعبنيًانينأتعمس..امنيسلا
..يناجشأراثأيذلااهنينألتصنتأتيقب..كرحتلاعطتسأمل..يامدقْترمست
دونجلامالآنعينثدحيوهوةبيطلاهحمالمو..ميسولاليباقهجوتركذتو
عطتسأمل..كلتلقامكو..ةنيزحلاهمأجيشنعمساانأاهو..تاهبجلايف
ينتدجوروعشالبو..ةأجفو..اهتفرغبابمامأنمىرخأةوطخوطخأنأ
نيتعرتمولوهذلابنيتئيلمنينيعبّيلإيهْتتفتلا..ًاليلقةفرغلابابعفدأ
..اهحمالمتقر،يهجوىلعرثأتلاونزحلاحمالمتأرنيحاهنأديب..نزحلاب
نأبينيصويناك..كبحيناك..مدآايكبحيناك:نئتيهويلتلاق
لحر...مدآايلحردقل..راجيإلالجأنمكيلعطغضأالنأب..كبينتعأ
نملو؟..لاومألااذهلكنمل؟..هنودبنآلايتايحىنعمام..ةديحوينكرتو
..كاذاهنزحيفةليمجتناك.................؟..نآلاشيعأنمل؟..ريبكلاتيبلااذه
تسيلةفرغ.ً.ادجةئفاداهتفرغتناك؟..لعفأاذام..ةظحللاكلتيفترتحا
نمو،ةفرغلانمًابناجلتحتةضيرعةنازخمضتيكةيفاكاهنكل،ةريبكلاب
قمعيفامنيب،ةلواطىلعنويزفلتلازاهجناكبابلليذاحملابناجلا
ضرألاىلعسلجتتناك.ةريبكةحاسملتحيضيرعلااهريرسناكةفرغلا
روامساهمامأو،ةضيرعةداسوىلعةعبرتم،يلاغلاداجسلاباهتشرفيتلا
اذامفرعأال..ناعملتاهانيعتناك..هنمدعاصتيراخبلاناكيذلاياشلا
رظنتتناك..ةموتكملاةبغرلابمأعمدلابناقربتاتناكله..اهنيحُتسسحأ
ةيفونوكتساهنأو..يباهاصوأفيكو..يلليباقبحنعينربختيهوّيلإ
ملاعيفتنكينكل..ةموتكمةبغرةعشأاهينيعقامعأيفىرأُتنك.هل
اهايإاماضاهيلعتينحنا،ةقبسمةينوأريكفتيأنودبو،ايدارإال..رخآ
،اهمامأًادهنمتسلج.ً.اضئافًانانحو،اهعمًاريبكافطاعتًايدبم..ّيعارذب
يطغتيذلادوسألااهلاشيفيهجوغرمأتذخأ..ينضحيفيهتمترأف
،ضرتعتملاهنكلكلذبيهْتئجوف..اهينذأواههجونمبناجواهسأرهب
تمقتلاو،اهينذأيتمحشواهدخلبقأتذخأولاشلابناجيتفشبتعفدف
اهنكل..يلبقنمحساكلاموجهلااذهبيهْتئجوف..اهيتفشةئجافمةكرحب

تناكاهنأباهلبقأانأوترعشف..جاجتحاةراشإيأدبتملو..ضرتعتمل
يديتددمةأرجلكبو..ةذللانمنئتوثهلتتناك..يلثمكلذلجاتحت
..لفسألاىلإيديتددمةروسجةكرحبو،اهيدهنرصعأتذخأواهردصىلإ



تضهنلب..رظتنأمل..فجترتيهوةوقبينتمضو،ايئاقلتتددمت..تراهناف
ىلعتمسترادقةبيخلاهبشيامتيأرةظحللاكلتيف..اهنعًاعيرس

يلإْترظن..لخادلانمبابلالفقأنأىوسيمامأنكيملف..اههجو
نأاهراظتناورداغأنأاهراظتنانيبام..ضفرلاوةبغرلانيبام..لسوتب
اهعارذنماهتذخأ..اهنمتمدقتةملكةيأنودبو..ةوقباهيلعلبقأ
..ةذللانميتحتفجترتتناك..فنعباهتقرتخاو..ريرسلاىلعاهبتيقلأو
نودملكتتتناك،سلمألاو،ضبلا،ئلتمملااهدسجبيكامهنالاوطاهنكل
..يتايحتنأ..يلهأويتريشعتنأ..ينباتنأ..يبيبحتنأ:ةددرمفقوت

رخآىلإكلنوكأس..كبيناصوأليباقيبيبح..دبألاىلإكتمداخنوكأس
ترداغو.ً.اعيرساهنعتضهن..اهنمتيهتنانيح..........يرمعنمةظحل
امتبعوتسااهنأكواهنأىلإتهبتناةفرغلارداغأنألبقينكل..ةفرغلا

،ةأجفو..بعرلابنيتئيلمنينيعبّيلإرظنتةنكاسةظحلتلظ..اننيبىرج
زفقأتنكثيحةعرسبيتفرغىلإتبره....اهسأرواههجومطلتتذخأ
دقينأوتروهتدقينأبتسسحأدقل..ةزفقلكيفةديدعتاجردملسلا
يفيندرطتنأ..ناريجلامامأينحضفتنأتفخ..للجرمأىلعتمدقأ

ريشيامدجأملف،ترميتلاتاظحللالكعجرتساتنكينكل..ليللااذه
لالختارمةوشنلاىلإيهتلصودقللب..كلذيفاهتبغرمدعىلإ
تماقاماينيدوايقالخأتكردأامبراهنأبيسفنعمتركف..ةريصقتاظحل
ةليللاكلتتيضق..فرعأال..اهنباىركذلًاسيندتكلذيفْتدجوامبر..هب
يفةكرحلكلتصنتأتنك..يسنجلايروهتجئاتننمبوعرمقلقانأو
،ةريغصلامامحتسالاةفرغتلخداهنأىلإتهبتناو..ةوطخلكل..تيبلا

دعب..محتستلءاملايلغتاهنأتمهفف،ردهييطفنلادقوملاتوصتعمسو
نمةحابلاىلإرظنألصللاكتجرخ..ةحابلايفتاوطخعقوتعمسةرتف
ةريصقةرتفدعبو..بابلاقلغتومامحتسالاةفرغلخدتاهتدجوف،ىلعألا

مأتفكتعاكلذدعب....ةبانجلانمترهطتو،تمحتسااهنأُتفرع..تجرخ
يلصتاهنإتلاقةمداخلانإلب..اهَرأمل.ً.ابيرقترهشلاهتفرغيفليباق
اهنوروزيناريجلاناك....ديهشلااهنبايكبت..اهظحبدنتو،هلكليللاوراهنلا

نأنيعرضتم،ءامسلاىلإفكألانيعفاراهدنعنمنوجرخيو..اهتفرغيف
ترونواهرونيذلاناميإلاةبهاهتحنمفليباقمأتكراباملثممهكرابت

....رونلابقلأتوىخرتسايذلااههجونعنوثدحتيناريجلاناك..ةأجفاهتايح
تنكلب،اهبابدنعفقوتأنأ،ةعماجلاىلإجرخأُتنكامنيح،ؤرجأمل
ًامئادًادودسمناكاهبابنأنممغرلاىلع،ينحملتاليكً،ابراهّيلوأ



..ةبسانملابو..ةمداخلاينتءاجنيرهشلازواجتتملةرتفدعبو..ّرمأامنيح
دقو،انلرواجملاتيبلايفاهدجعمشيعت..ةميتيةاتفهذهةمداخلا
اهجاتحتيتلاتامدخلالكبموقتةاتفلاتناكو،امهاعرتليباقمأتناك
ةيمستانلباطاذإ،ءيشلكيفاهتريتركساهنأكوتناكلب،ليباقمأ
ديرتليباقمأنأبينتربخأو،مويتاذةمداخلاينتءاج..مهملا..كلذكرمألا
تركنأاهنكل،ينمهديرتاماهنممهفتسأنأُتلواح..اهتفرغيفينارتنأ
ةبضاغوأةيبصعيهله..ةيسفنلااهتلاحنعاهتلأسف..ءيشيأباهتفرعم
ًائيشًاسجوتم،اكبترمتلزنف..لاحنسحأيفاهنأبينتربخأف..امءيشنم
ناك....كشنودنمةليللاكلتيفىرجامبةقالعهل..ينرظتنياضماغ
ينوعدياهتوصتعمس..ةشعترمديبهتقرطف..ًاليلقاحوتفماهتفرغباب
اهتيأرةفرغلاتلخدنيح..هتعمسداكلابًاتفاخوًائداهاهتوصناك..لوخدلل
يفوّيلإْترظن..ةليللاكلتهيلعسلجتتناكيذلاهسفنناكملايفسلجت
ىلإينتعدوةبيطوةدومبيلْتمستبا..ذاخأنانحوفراجبحاهينيع
يفيلهأليتارايزو..يتساردنع..يلاوحأنعينتلأس..اهنمبرقلابسولجلا
كلتو،اهتوصيفنانحلاوةدوملاةربننأالإ،كابتراباهبيجأتنك..توكلا
اذهةهجاوملةعاجشلاينتحنماهينيعقامعأيفةلوجخلاةبغرلاوةفهللا
تأراهنأبيلتلاق،ةأجف..هيفيسفندجأنأفاخأتنكيذلافقوملا
ترظنمث..يباهيصويلازيالهنإو..يلهمالسلسرأدقو..ملحلايفليباق
يفىرجاممةءاتسمالوةبضاغتسيلاهنأبيلتلاقوحيرصلكشبّيلإ
اهنإو..اهتايحيفاهتشاعيتلايلايللالمجأنمةدحاواهنإلب..ةليللاكلت
ةرودلااهتءاجدقف..اهحضفينأنكميءيشيأثدحيملهنأبتنأمطا
اهنأبيلتلاق..كلذرركتنلهللانوعباهنإو..عيباسأبكلذدعبةيرهشلا
..اننيبرمعلاقرافلاهجوزتأنأينمبلطتنأعيطتستالاهنإو..ينبحت
..ينارتنأنودشيعلاعيطتستاليهف..اهلمهأالنأبينتلسوتاهنكل
..يفكبكسمتلاهديتدمو..ةايحلاديقىلعتماداميناعرتساهنإو
ةأجفمث..يتضبقىلعاهتضبقتدش..اهفكعباصأنيبيعباصأتذخأو
ةئيلميهواهتجرخاو،ةداسولاتحتىلإاهديتدمو،اهسفنلوحترادتسا
تراشأو..يلاطنببيجيفدوقنلاةمزرتعضو..ةيدقنلاقاروألانمةيمكب
مث..يضارتعاتوصناريجلانمدحأعمسياليكتمصأنأىلإاهعبصإب
نوكتاهنأبيلتلاقو....ياشلاانلدعتلاهمدختيتلاةاتفلاىلعتدان
ثيحىلإةاتفلابهذتنأدعب..ًاليلةرشاعلاوأةعساتلادعباهدحوامئاد
اهعمنويزفلتلاجماربدهاشأنأو..اهروزأنأيننكميو..اهدجعمنكست



نكل..اهمامتهازكرمهيفترص،رهشألاننيبلاحلارمتساو..تببحأاماذإ
يتلاةبغرلانممغرلاب..يسنجلاصويأاننيبثدحيملةرتفلاكلتلاوط
اهنأبيرغلانكل..انايحأيلةميمحلااهتاسمليفو،اهتارظنيفدقتتتناك

تارهسلاجماربعباتنلاهعمرهسأنأينمتبلطناضمريلايلنمةليليف
يفثُبيريهشيرصملسلسمةمثناكثيح،ةيبرعلاتالسلسملاوةيناضمرلا

تأدب..ابيرغًابلطينمتبلطةليللاكلتيف..ليللانمرخأتمتقو
كلتنع..ةليللاكلتيفاننيبىرجاّمعو..يلاهبحنعرمألالوأاهثيدح
يفمويرخآىلإاهاسنتاليتلاتاظحللا،اهتايحيفةدلاخلاتاظحللا

..ينيهتشتاهنأبةردانةأرجبوحضاووحيرصلكشبتحضوأو..اهرمع
يفاهعمينليختتاهنأو،مانملاواهتظقييفيبملحتاهنأولب..ينديرتو
اليكاهنأفاذل..ناميإلاةمعنهللااهمهلأدقو..تباتاهنكل..لاصولاىمح
..اهتمداخنم،ةميتيلاةاتفلانميجيوزتديرتاهنأفةيناثةئيطخلايفعقت
املكيهاهعجاضأينأبذئنيحرعشتاهنأب،ةبيجعةقيرطبيلتلاقو

ةمداخلاعمينارتنأيهًادحاوًابلطاهيدلنأو..ةمداخلاةاتفلاتعجاض
..انعامجءانثأةرضاحنوكتنأيأ..ةدحاوةرملولو

***
مدآهجولمأتأتنك.ةبيرغلاةصقلاهذهباذوخأمُتنكايصخش

،لايخلانملظنعشتفأُتنك..ليباقمأعمهتصقدرسيوهويطساولا
،لماكيعوبثدحتيناكهنأتدجوينأالإ،ةياكحلاهذهيفعقاواللاو
ترعشينأنممغرلاب..ناقلأتتو،ثادحألاريسعمناجهوتتهانيعتناكو
ترعشلب،اهعمىلوألاهتسراممنعهثيدحءانثأةيسنجلاةراثإلاضعبب
ينتراثأدقاهتاذدحبةياكحلانأالإ،ليباقمأةعجاضميفةيصخشةبغرب
:بقرتلابةئيلمةربنبهتلأسف،يئاورلايلوضفتزفحو

؟..ةمداخلاتجوزتلهو–
ًالسرتسملاقف،هلديجعمتسمدوجولهبتناهنأكو،تاظحللّيلإرظن

:
..اهجوزتأمل.ً.اعبطال..ال–
؟..ْتفرصتفيك؟..اهلعفدرناكفيكو–
نمنأبدكؤيريبسكشناك..يقيدصايبئارغلابةئيلمةايحلا–

اهلوقأينكل..محرتاليتلافصاوعلانمريثكلضرعتيةمقلاىلعفقي
،يضرألاضيضحلايف..عاقلايفًاسانأكانهنأب..ملاعلالكلو،كل،ريبسكشل
ىلعنوفقينيذلااهلضرعتييتلاكلتنمًالوهدشأفصاوعنوهجاوي



ةناتنلاوةنوفعلاوةلتاقلامومسلابةلمحملاميحجلافصاوعاهنإ..ةمقلا
ناطيشيلخاديفضبريامنيب،اهرظنيفسيدقلاكودبأُتنكدقل..ةززقملا

..ركام
؟..ركامناطيشتنأ؟..تنأ–
:لاقو،ةنيزحةماستباههجوىلعوّيلإرظن
رييغتللةلباقريغةدامنمةعونصمةيئاورةيصخشيننظتله–

ةيصخش،ةياورلاىلعنونسلاترمامهميهامكىقبتةيصخش،لوحتلاو
..ريخلاىلإرشلانموأرشلاىلإريخلانملوحتتالو،خيشتوأمرهتال
،خنزمدنمناسنإانأ..يقيدصايال..ةياورلاتاحفصيفةنوجسمىقبت
ةئيندلاوةمرحملاتابغرلابةئيلميسفنو..ةناتنلاولاشوألابءيلميدسجو
،تلماهنمرخسيفوخيشتناوتناناك..اهتهجاومنمانايحأفاخأيتلا

مداقحبشبًالوغشمناكيذلاتلماهنمبجعيلهنإًالئاقهيلعقلعيو
..يقيدصايمعن..ةبعرمةيححابشأبةئيلمةايحلاامنيب،توملاءارونم

؟..نذإرومألاترجفيك–
.ةرشابمبابلامامأفقوو،ةفرغلايفوطخيماقمث،تاظحللتمص

:لاقويوحنتفتلا
..يتفرغمامأيتلاةفرغلاكلتىرتأ–
؟..اهبام–
:هتياكحلصاويذخأو،يسركلاىلعسلجمث،يوحنرادتسا
هتجوزو،تاونسبنيسمخلازواجتبأنمفلأتتةلئاعلاكلت–

يفيبصو،رمعلانمةعساتلايفةنباهيدلامك،رمعلانمنيثالثلايف
املوأةمداخلانمتفرع..يلوصولبقتيبلااذهنانكسياناك..ةسماخلا

يفًاموايمًالماعناكثيح،يمويلاهلمعءانثأثداحلضرعتهنأبتلصو
ناكيذلاقوباطلالمحعمطقسمويتاذو..ضيرمهنأامك،ءانبلا
دعقموهونيحلاكلذذنمو..هعارذوهقاسترسُكفىلعأقباوطىلإهلمحي

تادعاسملاضعبالول..عابينأنكميناكنيمثءيشلكاوعاب..تيبلايف
نيبامهروزي،ضماغ،راوطألابيرغصخشامهلاهدميناكيتلاةحيحشلا
ةمداخلاُتلأسنيح..ينوتيزلااسبالانايحأيتأيناكصخش..ىرخأوةرتف
نمةدكأتمريغاهسفناهنأل،حضاولكشبينبيجتنأعطتستملهنع
اهنأل.ءادوسلانونظلاو،كوكشلااهطيحتةقالعيهف،مهبهتقالعةعيبط
يفًانايحأيتأيناكذإ،ةجوزلاعمةقالعىلعناكلجرلااذهنأبدقتعت
جراخنيرجأتسملامظعمثيحو..ةسردملايفةنبالاثيح،ىحضلاتاقوأ



ليباقمأىتح..ةفلتخمنكامأيفنلمعييتاوللاءاسنلانهيفامب،تيبلا
بألاناكو..ةراحلايفتاراجلاضعبروزتامإو،اهترجحيفامإنوكت
هنباانضتحمةحابلاىلعلطملارمملايفهتفرغبابمامأيسركىلعسلجي
تناكيتلا،ةجوزلاعمةفرغلالخاديفنوكيصخشلااذهامنيب،ريغصلا
اذهرداغينأدعب..بيرملاعضولاىلعهومتلىرخأوةرتفنيبلطت
اياطعنمراجيإلارفوتانايحأو..ةيلاتمايألةحوبحبيفةلئاعلاشيعتلجرلا

اذهيفنكسلليلوصولبقيرجتتناكرومألاهذهلك..بيرقلااذه
هلنورظنيتيبلاناكسناك،ةفرغلاهذهترجأتساامنيحينأل،تيبلا
،ةعرسبناومنينييدثنعحتفتياهردصأدبيتلا،ةريغصلاةاتفللبيطخك
يذلابيرقلالجرلافكلدوعيرمألانأبقلعتةمداخلاتناكثيح
اهتيأرنيحمألاينتبجعأدقل..يقيدصايكيلعيفخأال.ً.امئادامهبعادي

صرفلانيحتتاهارأتنكذإ..اضيأاهمامتهاترثأدقينأودبيو،ةرملوأل
ججحتتيهواهلهبتنا،اهيلإملسلادعصأوأ،يتفرغنمجرخأامنيح
تارظنيلرظنتوأةدومبيلمستبتف،يمامأنوكتلمهتفرغنمجورخلاب
يتأتاهنأكوءودهبةيحتلاّيلعيقلتلوأ،تماصلامالكلابةئيلمةيسنامور
،بيرقلالجرلاباهتقالعبيعامسةظحلذنم،ينكل.نلعلايفًاعونممًالعف
ىتح،ةفرغلاجراخاهنباواهجوزةعفادامهدحوةفرغلايفهعماهئالتخاو
وأجايكملاعضتتناكولو،ةليمجةأرمايه.اهنمرفنتيسفنتدجو
ثالثممضعباهلامجبتزواجتامبرف،اهرعشفيفصتلتانولاصلاىلإبهذت
ينكل..ةبغرلابضايفاهدسجو..يعيبط..يشحواهلامج..تافورعملاامنيسلا

بذجنأيسفنتدجو،كلذنمسكعلاىلع،اهرعاشمعمفطاعتأمل
يفيتلاةاتفلاهذهنأروصتتنأكلله...عستلاتاونسلاتاذ،اهتنبال
ملثيحب،يهاجتاهرعاشمءادبإويبشرحتلابتأدبيتلايهةعساتلا
نإيردأال......دشألكشبامبرو،اهسفنرعاشملااهلدابأنأالإيسفندجأ
مويتاذتهبتناينأل،يلاهنكتيتلااهتنبارعاشملتهبتنادقمألاتناك
مأعمثدحتأينتعمسامنيحاهتفرغنمتجرخدقتناكمألانأىلإ
ملسلالزنتتذخأدقاهتنباتناكملسلاتدعصامنيحو،ةحابلايفليباق
ةجردىلعيمامأتفقو..ملسلاتاجردىلع،يهوانأ،انيقتلا.امرمأل
تاظحللانيقب..يهجوىوتسمباههجوراصف،ةرشابمينمىلعألاملسلا
ينتلبقو،يتبقرلوحاهيعارذتقلأ،ةأجف..نيتماصانضعبىلإرظننةريصق
تيقب..لوهذلابترعشاهنيح..ةعرسمتلزنو،يتفشىلعةعيرسةلبق
مامألوألاقباطلارمميفرظتنتمألاتناكامنيب،ملسلاىلعتاظحلل



تحمل،يتفرغىلإتدعصنيحو..عراشلايفتراصدقةاتفلاو،مهتفرغ
ملويلمستبتملاهنإلب..مألاهجوىلعةمسترمموتكمبضغتامالع
،ةوقببابلاةقفاص،اهتفرغىلإةلخادترادتساامنإو..ىتحةيحتلاقلت
ىلإتهبتناله؟..اهتنبانيبوينيبىرجاملتهبتناله..ينعفصتاهنأكو
نعنيديعبانكدقف،دقتعأال؟.ً.ائيشْتأرله؟..ملسلاىلعانرخأت
امًائيشةمثنأبتنمخدق،يلادبامك،اهنكل..ناكيألةيؤرلاعضوم
لضفأاهتنبافرعتاهنأدكؤملانمف..اهتنبانيبوينيبملسلاىلعلصح
يتراجتراص،مويلاكلذذنم..؟..ءايشألاهذهلثماهنمعقوتتوينم
يرابخأردصمتناكيتلاةمداخلانمتمهفامك،ْتلواحو..جازملاةيبصع
بيرقلاضماغلالجرلانماهتنباجاوزنملجعتنأب،سيئرلاولوألا
يسفنتلأس..يسفنبتركفاماريثكيننأمدآيقيدصاييردتأ......مهيلإ
يتلاةدقعلاكلت؟..نويديورفلااهيمسيامك،اتيلولةدقعبًاباصمتنكنإ
ىلإلصأمل..نيغلابلالاجرلالبقنمتارصاقلاتايتفلابحلوحروحمتت

امنإو،يسنجلكشباهيفركفأنكأملف..كلذدقتعأال..ال..فاشباوج
حمالمحنميذلاو،اهرمعنمربكأوهيذلااهنزحو،اهتءارببًافوغشتنك
اهتيصخشةيصوصخبيحويًالمأتاهتارظنو،اهرمعنمربكأًاجضناههجو
..ةماقلاةليوط،ةرشبلاءارمس،ةليحنتناك.رشعلااهتاونسنممغرلاىلع
رمعلانمةرشعةسداسلايفةاتفلامنأكنيرماعنيدهنبلقثمردصتاذ
انأو،ةرمتاذتهبتنالب،ةيناثاندحوةاتفلاقتلأمل..ةعساتلايفتسيلو
ىلإطبهتنأةاتفلاتلواحو،ةحابلاىلإنارظنياهمأعمتناكاهنأبلخدأ
نأالإ،ملسلاىلعينيقتلتنألجأنمامءيشبةججحتم،يضرألاقباطلا
..ةفرغلاىلإلوخدلااهنمتبلطو،ةحضاوةيبصعباهبتخرصاهمأ

يللسرتتذخأدقف.ً.اريثكتروطتدقليباقمأبيتقالعتناك
ينرظتنتتناكانايحأو،ةمداخلاباهذلبقدوعأامنيحةمداخلاديبماعطلا

ىلإةدوعلايفرخأتأامنيح،ةحابلايفيسركىلعسلجتوأ،اهبابدنع
جورتتناكو،ةفرغلايفاهدنعءاشعلالوانتلةرشابمينوعدتف،ًاليلتيبلا
يفاهيتأيليباقديهشلانأو،ديهشلااهنبانعاهتضوعينأبناريجلامامأ
عيطتستال،اهعميدحونوكأامنيحيننكل.ً.اريخيّباهيصويوملحلا
ذخأتوأ،يفتكىلعانايحأاهسأربيقلتف،ةتوبكملااهتابغرىلعةرطيسلا
اهرجحيفيسأرذخأتوأ..كلذبذتلتاهنأكوةوقباهيلعضبقتليفك
ةيسنجلاةسرامملانعمجحتتلظاهنكل..اهنطبلفسأنميسأربرقتو



امنيحو،جاوزلابيعانقإةلواحم،يعمثيدحلابذتلتتناكلب..ةحيرصلا
ديرتاهنإيلتلاقذإً،ادجترثأتةمداخلاةاتفلانمجاوزلاةركفتضفر
ًاعبط..اهلالخنميعمشيعتلاضيأو،اضيأةاتفلالبقتسمنمضتنأ
بتاكنعثدحتييلاطيابتاكلةياورتركذتوً،اريثكاهتلاحيفُتركف
تناكو..نهعجاضيلتايتفلاهيلإلسرتتناكف،ةداوقلاةنهمسرامتهتجوز
..اهليصافتوةعجاضملاةيلمعلاهروصتلالخنمهعماهتظقيمالحأشيعت
يكةرهاعامةأرمارجأتستثيحًاضيأكلذنعايسنرفامليفتيأرلب
يورتترمتسااهنكل،هيوغتنأعطتستملةرهاعلانأالإ،اهجوزيوغت
اهتظقيمالحأشيعتةجوزلاتناكو،جوزلابةيسنجلااهتقالعليصافتةجوزلل
اذكهيهليباقمأامبر،يسفنعمتركف....ةرهاعلاهيورتاملالخنم
اهنكل..ةيقالخاوأةينيدبابسأليبةيسنجةقالعميقتنأديرتال..اضيأ
ةيسنجلايتقالعليصافتلالخنم،يعماهتظقيمالحأشيعتنأديرت
ليباقمأتلظ..جاوزلااذهلثممتولةمداخلاعمنوكتنأنكمييتلا
تاذينتحتاف،ماتلايضفرنمتدكأتامنيحاهنكل..جاوزلابيعانقإلواحت
،ةفهلبينرظتنتاهتدجوفً،ارخأتمُتئجدقتنك..بيرغعوضومبةليل
ىلعاهسأرتعضوو،نانحباهردصىلإينتمضةفرغلالخادانرصامنيحو

ماعطيلتبصنأدعبو..ةيرصملاامنيسلايفةيسنامورةقشاعلثميردص
تمدق..ًالحتدجواهنأبيلتلاق،ياشلابرشنمتيهتناو..ءاشعلا
مامأيهجورتامكطقفاهنبالمألابحسيل،ينبحتاهنأباهمالكل
سنجلانمو،بحلانمةمورحمةأرما،ةقشاعةأرمابحكامنإو،ناريجلا
..يعمتناكامنيحةديحولاةرملايفالإاهتايحيفهمعطفرعتمليذلا

سفنتتتذخأو..تتمصثيدحلانمةطقنلاهذهىلإتلصوامنيحو
امنيحتأطخأامبراهنإتلاق..مالكلاتلصاواهنكل،ثهلتاهنأكوةبوعصب

ةقالعبموقأنأّيلعحرتقتاهنكل..ةميتيلاةمداخلابجاوزلاينمتبلط
اهلتلق..كلذتعمسنيحتمدُص..ةينيثالثلاةجوزلا..انتراجعمةيسنج
الامبراهنأباهلتلق..ةجوزتماهنأبفرعتيهتلاقف..ةجوزتماهنكل
اهعمتثدحتاهسفنةراجلانأل..كلذبلبقتساهنأبيلتلاقف..كلذلبقت
ةمداخلالدبيتمدخلاهدادعتسانعويلاهبحنعةفوشكمةقيرطب
امبرًاباشينوكنعليباقمأاهتلأسنيحو..كلذىنمتتاهنأو،ةميتيلا

نأىنمتتاهنإةحزاماهلتلاقف،ينمبارتقالااهيلعرطخلانمنوكيس
نعكلتتدبأ...ليصافتلايفليباقمأاهيلعتحلأامنيحو..اهرانلعشأ
ةحيضفلافاختالتناكنإليباقمأاهتلأسامنيحو..ءيشلكلاهدادعتسا



ءيشلكلدادعتساىلعاهنأب،ةزغلمةقيرطبىرخألااهتباجأف..ناريجلامامأ
لثمهنأرابتعاب،ليباقمأةفرغيفنوكينأنكميءيشلكنأو،رسلايف

مأاهتلأسديكأتللو،نويزفلتلاجماربةعباتمةجحباهروزتنأنكميو،اهنبا
ءيشلكنإ،ىرخألاتلاقف،اهينيعمامأيرجيسءيشلكناكنإليباق
،اهينيعمامأيرجينأريضالف..اهتنباواهجوزّينيعمامأيرجيناك
ديقيامكانهنوكيالثيحبابيرقاهتنباجوزتنأديرتاهنأكيهان

تناكو..رمألابيتحتافمبليباقمأموقتنأامهنيبقافتالاراصدقو.اهتكرح
ً:ايناثو،جاوزلاىلعينربجتنلاهنألًالوأ،رمألااذهبًادجةحرفليباقمأ
،انتقالعليصافتلكو،انتاءاقليرجتنأبًامدقمتقفاوةجوزتملاانتراجنإ
مألنكميأ..كلذقيدصتنكميأ..تعمساممالهذنمتنك....اهينيعمامأ
ماصفبةباصملقألوأ..ةضيرمةأرمايهمأ..ةداوقنوكتنأليباق
موقتلىرخأةأرماعنقتامنيبةينيدبابسألسنجلاةسرامملبقتالثيحب
!؟..دالبلاهذهيفيرجييذلاام؟..رظنلابيهيفتكتوكلذب

***
عيطتسأنكأمل.يطساولامدآثيدحلعتمتسأانأوًارتوتمُتنك

اذهلكىلعهدسحأتنكله..تعمساملكوحنيرعاشمفينصت
ليباقمألبقنمهلالغتسالهيلعقفشأوأ،هبءاسنلاهطيحتيذلابحلا
ماعطلاولاملاىلإهتجاحاهتفرعمل،ةبيرغلااهتاوزنيبلييكلةقيرطلاهذهب
تارماغملاهذهلثمنمولختيتايحنأليسفننمظاتغأمأ،ديجلا
قرحتموةصقلاهذهبذوخأمينأوهًادحاوائيشفرعأُتنك؟..ةيئاورلا

:هتلأسف،ىرجامةفرعمل
؟..تلعفاذامو–
..ءيشال–
؟..ءيشال–
لثميفف..يبيضقهيلعراشأامبتفرصتدصقأ..ءيشال..معن–

ةفرغلاهذهيفانهأرقأتنكلب..ريكفتلاولقعللىنعمالضيضحلااذه
امبردهشمبموقألليباقمأةفرغىلإلزنأمثً،ايفسلفًاباتكوأ..امةياور
..ايفارغونربلامالفأيفالإهارتال

مأةراجلاعمةقالعميقتنأىلعتقفاوله؟..دصقتاذام–
؟..ةريغصلاةاتفلا

ةريغصلاةاتفلاهذهينتمدصتناكدقل..ةريغصلاةاتفلا..هه–
..يمامأيتلاةيواهلايفيسفنبيقلأيكلينعفداماذهو..ةريبكةمدص



؟..ىرجاذام–
اياوزىدحإيفاهتيأرف،ةريهظتاذةيلكلانمًاعجارتنكدقل–

اهلبقيناكامهدحأ..نيقهارمنيباشعمراهنلايفىتحةمتعملاقاقزلا
هديوىلعألاىلإاهبوثاعفار،ضرألاىلععبرتمرخآلاو،اهيدهنبعاديو
يهْتهبتنا..اكبترافيفوقولناباشلاهبتنا..يناكميفتدمج..اهلاورستحت
نأباهنايدانيناقهارملاناباشلاتعمسو،تيبلاىلإةضكارتبرهفًاضيأ
..اهيلعاوقفتايتلادوقنلاذخألعجرت

؟..اذام–
..لاملاضعبلباقمنايتفللاهدسجحنمتتناك..معن–
؟..كلذبفرعتاهمأتناكلهو–
دعباميفمألانمُتفرعلب..ءيشلكبفرعتتناك..معن–

لوؤسمهنإ..مهبيرقبسيلوهمهبيرقهنأيعدييذلالجرلااذهنأب
طقسامنيحو..ءانبلاءانثأهتيبيفًالماعاهجوزلمعنأفداصيبزح
حملنيحو..تيبلاىلإهبلجرلااذهءاج،ىلعألاقباطلانماهجوز
ةعجاضميفاعمطلاملابمهدعاسيو..مهيلعددرتيأدبو..هتبجعأ..هتجوز
اعدنأىلإ..مهلبيرقهنأاوعدأدحألاجرحاوببسياليكلو..ةجوزلا
هنكل..ةلئاعلاةيقبلواهلبايثلاضعبءارشلهعمباهذللةرمتاذةجوزلا
نيحهنكل..اهعمةيسنجلاهتقالعأدبكانهو..قدانفلاىدحإىلإاهذخأ
اهديبلطهينيعمامأحتفتتتناكيتلاةاتفلاىلإهبتناو..اهنمىوترا
اهيدلاوعمقفتاو..اهنمربكأءانبأهيدلو..جوزتمهنأنممغرلاب..جاوزلل

ودبينكل..جاوزلادعبمهبصاختيبىلإمهلقنينأو،اهجوزتينأىلع
نممغرلابةقيشعاهنمذختاهنأودبيامك..هدوعونميأبفيملهنأ
ةاتفلاومألاعجاضيناكف..مويتاذاهجوزتينألمأىلع..رصاقاهنأ

..هتبغربسح
؟..تنأو–
ةهافتىلعدهاشلا..بارخلااذهسراحانأ؟..انأنم..انأ–

دجأنأيلله؟..لعفأنأينمرظتنتاذام..اهملظواهتواسقوانتايح
نيفقثملاتاقلحىلإتهجوتدقل؟..هيفانأيذلاضيضحلااذهنملضفأ
ةراذقلا..انهيبطيحييذلاضيضحلااذهنمخسوأاهتدجوفءابدألاو
تامسيه،يركفلاطاطحنإلاو،ةثابخلا،نبجلا،ةينانألاوةيحطسلاوةهافتلاو
صوصنةباتكىلعنوسفانتياوناكمهنأيردتأ..نيفقثملاءالؤهمظعم
مهنمبلطدقدحأالهنأنممغرلاب..برحلاحيدميفدئاصقوتاياورو



حئادملاةباتكىلعمهربجأنمكانهنأبنولوقيامنيحنوبذكيمهنإ..كلذ
يذه؟..ةلاحلاهذهيفلضفألاوهنم..نيجرهملانمقوجمهنإ..ةبخاصلا
باتكلانمرهاوعلاءالؤهمأ،نهداسجأبةايحلانعراصييتاللاءاسنلا

؟..سخبنمثبمهركفومهرئامضنوعيبينيذلانينانفلاو
؟..بيرقلا..بيرغلالجرلااذهنمفاختالأ–
قوفزرابلكشبادوجوم)ثعبلاليبسيف(باتكدجتملأ–

..مهتسلابأومهنيطايشنميتذيوعتوهو،سدقملابزحلاباتكهنإ..يبتك
؟..ةراجلاو..ليباقمأعمكعضوتبترفيكو–
..ليباقمأاهتمدقيتلاةقفصلابتلبق..يقيدصاي..يردأال–

مأتجرخرمألالوأ..ليباقمأريرسىلعاهتعجاض..نيترملكلذثدح
نينيعبانيلإرظنتتناك..انيلعتلخدذإربصتملاهنكل..ةفرغلانمليباق
..فنعبلخادتتتناكيتلاوأ..ةلخادتملاانئاضعأىلعةزكرم..نيتحوتفم
يفو..ينبقارينمكانهىرأنأعيطتسأال..يهتنانأعطتسأملينكل
تاذينإلب..كلذبموقأالنأتررقف..هسفنءيشلاثدحةيناثلاةرملا
نئتوخرصتيهتناك..اهيفهتجولوأوريرسلاىلعليباقمأبتيقلأ،ةليل
نأاهقوفانأوبجعتأتنكةرعادتاملكبقطنتوةذللاةدشنملسوتتو
نممغرلاب..اهعمرمتسأنأيهتررقكلذدعب.............اهبقطنتاهعمسأ
،ةرفغمللًابلطوًادبعترثكأتراصلب..اهموصالو،اهتالصكرتتملاهنأ
نأريغ..بابلاءاروتاسدقملالكبيقلتاهتفرغيفنوكأامنيحيننكل

مألا..اهتنباوةجوزتملاةراجلانيبوينيبةوادعلانارينلعشأرمألااذه
امأ،اننيبيعيبطريغءيشدوجويفتكشو،ليباقمأنمراغتتذخأ
دعباميسال،ينهركتتراصف..اهتيحتىتحوأاهتيؤرُتضفريتلااهتنبا
مطحيذلادهشملاكلذ..نيقهارملانيباشلاعمعضولاكلذيفاهتيأرنأ
..اننيبتناكيتلاةيسنامورلاةقالعلا

؟..نآلاو–
..يردأال–
اذام:لئُسامنيحريبسكشتلماهًاركذتسم..أرقأو..أرقأو..أرقأ–

..تاملك..تاملك..تاملك:باجأف..تلماهدروللااهيأأرقت
..تاملكاهلكءايشألا!..تاملكاهلك..معن–
؟..تاملكلاجراخءيشكانهسيلأ–
..تاملكلاجراختمصلا..ىلب–



ةمداخلاةاتفلاتءاجىتحةفصاعلاهتياورنميهتنييقيدصداكام
نارفعزلابنولملازرلا..يهشلاماعطلانوحصاهيفةريبكةينيصلمحتيهو
ئيلميجاجزقرودو،محللاعطقنوحصلانيزت،ءاضيبلاايلوصافلاقرمو
.زبخلانمنافيغروةعونتملاتاورضخلاو،نبللاب

ةينيصيرودبتذخأ.هيلعقفتمرمألانأكويطساولامدآضهن
تناك.ةلواطلاىلعماعطلاةينيصوهعضوامنيبابناجاهتعضووياشلا
ةفرغلاءاضأفءابرهكلارزىلعطغضف،ةفرغلاىلإًاليلقتبرستدقةمتعلا
تتفتلابهذتنألبقو،تمصبياشلاةينيصةاتفلاتذخأ.رهابلارونلاب
:ةلئاق

..ًائيرمًائينه..ةيفاعلابامكللوقتليباقمأ–
..ًاليزجًاركش–

***
مدآيقيدصةفرغلةميتيلايترايزىلعنيعوبسأنمرثكأىضم

دعبًايمويهيقتلأتنك.ةريخألامايألايفهبايغىلإتهبتناينأالإ،يطساولا
ضعبيرتشن..يبنتملاعراشىلإبهذنانك.هتفرغيففصاعلاءاقللاكلذ
تنك.ةردانلاةميدقلابتكلاوأتوريبيفةرداصلاةديدجلاتالجملاوبتكلا
ينثدح.لبقيذنمرثكأهيلعُتفرعتو..ىقيسوملاعامسلهلوضفترثأدق
ةيركفلايتامامتهانع،سئابلايلئاعلايعضونعهتثدح..هتلئاعنع
تاذهتلأسً.ارذحًاسامحىدبأ،ةسايسلاىلإانلصوامنيحو..ةلضفملايتاءارقو
لوأددرتف،ةيلكلافصقميفهعماهارأتنكيتلاةاتفلاكلتنعةرم
يسايسركفتاذةاتفيهف..باهسإبدعباميفاهنعينثدحهنكل...رمألا

..ةلضانمةلئاعنمو،ةيقيقحةلضانميلاهفصوامكيهو..فورعميفسلفو
نحنامنيب..ةلضانمةلئاعنموةلضانماهنوكيفضقانتلااذهنعهتلأسف

وأةيبزحلاتامظنملانماهبانئجتادييأتساسأىلعانلوبقمتًاعيمج
نأالإ،ةفورعمةيعويشةلئاعنماهنأبيلحضوأ..ماظنللةعباتلاةيبالطلا

مدعبتادهعتىلعاوعقو..تانيعبسلاةياهنيفمهلاقتعامتاهدارفأمظعم
حالسلالمحيناتسدروكيفنآلاةلئاعلادارفأضعب..يسايسلالمعلاةسرامم

ىلإلصورخآلاضعبلاو..كلذبدحأفرعينأنودًاعبط،ةموكحلادض
نمتجرختامنيحةسايسلابمتهتنكتملاهنأو..ةيفاندنكسالالودلا
اهيعوأدب،ةفسلفلامسقيفو،ىلوألاةيعماجلاةنسلادعباهنكل،ةيوناثلا
يفتبرتدقيهف،اهيلعابعصرمألانكيملو،لكشتييفسلفلاويركفلا

تادهعتلاىلعمهعيقوتمغرب،ةسايسلاوركفلاءاضفاهيلعميخيةلئاع



.ةيسايسلا
ليباقمأنأبةرمتاذيللقنهنأتاراوحلاهذهلكيفبيرغلا

ملو،هعمثدحتتتاعاستسلجيذلاكقيدصنيأ:ةلئاقينعهتلأس
اهنأبكلذوهرسفو؟ىرخأةرمكروزيالاذامل؟..اهمويةفرغلانمجرخت
ينأبًامستبمقلعو..كلتكترايزلهحايتراتظحالدقهليهتلاقامك
شيعيوهف..اهنمهصلخأنأىنمتيوهًالئاق..كحضو..اهباجعإترثأامبر
اننكل..ةركفلاينتبجعأاهتظحل..ةيسايسلاةفوسليفلاهتليمزءازأبنذةدقع
.ةحرمةتكنهنأكو..رمألاىلعانكحض

.ةيلكلافصقميفالو،ةبتكملايفال..يقيدصبقتلأملمايأتضم
لب،هدجأملفةماعلاةبتكملايفو،ةيلكلايفهنعتثحبمايألادحأيفو
تيبلايفهيلإباهذلاتررقكلذل،اضيأاهدجأملفهتليمزنعتشتف
مأةيؤروه،كلذىلعينزفحيرخآًاضماغًاعفادكانهنأواميسال،ريبكلا
!..بهذأملينتيلنكلو..ليباق

حابشألاةهاتم
6

راحتنا

ريبكلالزنملايفيطساولامدآيقيدصةرايزلباهذلاتررقامنيح
باتكىوسةيدهلاهذهنكتملو،يعماهذخألةيدههلُتددعأيعادتملا
يفةفسلفلاذاتسأ،تيلوبيهناجهّفـلأيذلا)لغيهدنعخيراتلاةفسلف(
هنعتأرقامكولب،)لغيه(ةفسلفيفصصختملاو،سيرابتاعماجىدحإ

دقناك،ميدقباتكلا.ةيسنرفلاىلإةلماكلالغيهتافلؤممجرتموه
سادكأنيب،يبنتملاعراشتابتكمىدحإيفهتدجو،تانيعبسلايفردص
تناكذإ،حتُفيملهنإلبً،ادجةديجةلاحيفناكو،ةميدقلابتكلانم
نأدعبةردانلابتكلانمدُعيامبرو،تاحفصلاةقصالتمهتامزلمضعب
نمريثكلاتانينامثلاةيادبوتانيعبسلاةياهنيفتابتكملاباحصأىفخأ
يراسيلاويروثلاركفللرداصمدُعتتناكيتلاةقيمعلاةيركفلابتكلا
دعسيسباتكلااذهنأنمًادكأتمُتنكاذل،اهنمريثكلااوفلتأو،يسكراملا

هنأبةرميللاقذإ،لغيهسدقيداكيو،ةفسلفلاسردييذلايقيدص
ةيفسلفةيرقبعلغيهنأدجيهنكل،سكرامةفسلفنمريثكلاىنبتي
هنإو،نييسكراملالبقنممُلظهنأو،ةثيدحلاةفسلفلاميهافمعضولتسسأ



ركذأو،ريثكبسكرامنممهأةفسلفلاخيراتويفسلفلاركفلاىوتسمىلع
ئراقىوسسيلسكرامنإلاقذإسكرامىلعًاقرافماقيلعتقلطأهنأ

هذيملتهنإ،هتفسلفولغيهركفىلعقلعممهأوهلب،لغيهلديج
تاطوطخممضيباتكىوسسكراملأرقأمليننألهشقانأملاهنيح.بيجنلا
،بابشلاةسامحوتاءاعدإنمًائيشيقيدصمالكيفتدجوكلذل،بابشلا
اميسال،يدقنلاهفقومويركفلاهررحتوهتعاجشينتبجعأكلذمغربنكل
وأ،نييراسيلاعميسايسلالصاوتلانعهدعبيملسكرامنمهفقومنأ

مسقيفةبلاطلادصقأ،ةفوسليفلاهتقيدصبهتقالعلالخنمتنمخاذكه
يفاهركذدريامدنعةرفشكةفوسليفلامسااهيلعقلطنانكيتلاو،ةفسلفلا
.ةفدصانثيداحأ

تنكمويلاكاذيف.يعادتملاريبكلالزنملاىلإباهذلليسفنتأيه
،مامحلاتلخد،ءاذغلاماعطةبجوتذخأنأدعبو،ةعماجلانمتدعدق
يرطعناكلب،يسبالمويهجوىلعرطعلاتششرو،ينقذتقلحف
ْتهبتنايجورخلبقاهتفرغتلخديتلاةضيرملايمأ.تاوطخبينقبسي
،اهلاؤستبرغتسا؟..مويلاةعماجلايفةلفحكانهتناكنإينتلأسف،كلذل
ينلأستاهنأبةلئاقاهلاؤستبقعأبيجأنألبقاهنكل،كلذرربأنأتدرأ

تسسحأ،ائيشاهللقأمل.ُتكبترا.صاخلكشبمويلااذهتقنأتيننأل
مغرلاب،ةلوفطلايفتنكامكلوبقمريغءيشبموقأانأوينتطبضاهنأكو
.نيثالثلافراشمىلعنآلاينأنم

،يسفنيفيرسييفخرماغحرفبتسسحأعراشلايفترصنيح
مأةيؤرلىعسأسينألامبروأ..يطساولامدآيقيدصيقتلأسينألامبر
ً.ارصعةثلاثلابراقدقتقولاناك؟..ليباق

***
حرفلاثعبتيتلاةقيقحلاةقادصلا..ةقادصلابنمؤمانأ..معن..معن

يقيدصتببحأدقل..معن.ً.ايدوجوىنعمةايحلاحنمتو،سفنلايفءفدلاو
اذهلكلهتيهاركو،ملاعلاىلعحماجلاهبضغلكبوهف..يطساولامدآ
،ءايشألانموهسفننمهتيرخسو،ءيشلكيفهارييذلايرشبلاطاطحنالا

...ريخلاوةبيطلابجهوتيناك،ةيسوباكلاهتيوادوسو
،ملاعلانمهبضغةورذيفوهوةبحملابضيفييطساولامدآناك

نعنوربعيامدنعىتحةيهاركلاودقحلابنودقتيمهسحتسانأكانهامنيب
امبرو،ءايشألاوملاعلاىلعةيهاركوًادقحلخادلانمنولكآتيسانأ..مهبح
ةقيقرلامهرعاشمو،اهرطعبحلايفمهتاملكدقفتكلذلً،اضيأمهسفنأىلع



ىلعوفطتةتيمكامسألثموأةيعانطصادورولثمنوكتلب،اهجهوت
.بحلانعريبعتلادنعىتحنودقحيونوهركيمهنإ.ءاملا

نأذنمف،ليباقمأةيؤرليقامعأيفدقتتةضماغةبغرةمثتناك
،اهبًاذوخأميسفنسحأانأو،اهبهتقالعليصافتنعيطساولامدآينثدح
لاقامدعبسوهلاهبشيامىلإلوحتباذجنإلااذهنأالإ،اهيلإًابذجنمو
يترايزمدعنعتلأساهنإو؟..يبةبجعمامبراهنإبةرمتاذًاحزاميل
ةضماغلايتبغرججأاهنمهذقنأنأىنمتيهنأبًاحزامهبحابام؟..هل
ةقالعةماقإو،اهنمبارتقإللىعسأنأبعاوعافدناىلإ،اهيفةيعاواللاو
ثيدحللىعسأسولب،مويلااذهاهارأنأبيسفنعمتررقاذل،اهعم
.اهعم

***
باتكلاتيسندقينأىلإةأجفتهبتناىتحقاقزلاتلصونأام

ترعش.يتلواطىلعهتعضوينأنممغرلابيعمهلمحأمل.تيبلايف
تددرتينكل،ةيناثباتكلاذخألانتيبىلإعجرأنأتركف..ريبكجاعزناب
،ريبكلالزنملاىلإباهذلايفتددرتامك،لقنلالئاسوءوسلوةفاسملادعبل
،هلجأنمتئجامقيقحتليضمأنأتررقددرتلانمتاظحلدعبينكل
مغربو.دعباميفهلهّملسأنأبيسفنلترربفباتكلاصخياميفامأ
.كلذلحايترالامدعنمءيشبترعشكلذ

،هيفتلغوتنأامينكل،هابتنالاريثيامدجأملقاقزلاتلخدنيح
لزنملانمًارتمنيسمخةبرقمىلعترصو،ريبكلالزنملاوحنتفطعناو
ًائيشنأبسدحيندوار.تيبلانمءاسنلاضعبجورخيهابتناراثأًابيرقت

.ثدحدقً،ائيس
احوتفمناكلزنملابابنأىلإتهبتنا،لزنملابابمامأترصنيح

تاهجتم،لزنملالخادنمتالبقمءاسنلاضعبتحمل.هيعارصمىلع
:لوقتنهادحإتعمسنهليتهجاومءانثأينكل،نهلأسأمل.جورخلل

موللانوقلياذاملف،ترحتنايه..نيكسملاباشلابنذام–
؟..هيلع

ةيلمعثودحتكردأينكل،ةلمجلاكلتبدوصقملاامًامامتمهفأمل
مالكلانأبيلخادلايسدحمغرب،ةيلمعلاكلتيفمهتملجرةمثوراحتنا

دهشملايلفشكتةحابلاىلإتفلدنيح.يطساولامدآيقيدصسمي
.هلماكب

ةيفوصةشرفأىلعلزنملاةحابيفنسلجيءاسنلانمًاددعتيأر



لجرلاةجوزهيلعسلجترخآشارفنيتهجلانيبو،نيتلباقتمنيتهجىلع
ىلعةيدانم،اهظحةبداناهديباهردصبرضتوضرألادعتقتيهو،ضيرملا
لكنأودبيو،ةقرحباهعمنيكبيتايرخألاءاسنلاو،ىلكثمأةقرحباهتنبا

طقسًاجوزوأًاخأوأانباوأاهظحبدنتتناكءاسنلاكيتاهنمةدحاو
.ةنونجملابرحلاكلتيف

ىلإليمي،حمالملايساقًالجرتيأرًاليلقءاسنلانماهنمةدعبمىلع
رظني،يسركىلعسلجي،ةينوتيزلابرحلاسبالميف،ًاليلقًاشركتم،ةنادبلا
ىلإةبضاغلاهترظنهجويلهسأرعفريمث،بضغبتاعمجتملاءاسنلاىلإ
مألاقيشعهنأًاروفتفرعف،ًالوهذمسلجيناكيذلادعقملابألا

.بيرقلا،بيرغلانسحملا،تنبلابيطخو
عمجلااذهنيبليباقمأنعتشتف.يلوخدلمهنمدحأهبتنيمل

ةبحاصةفرغنمةمداخلاةاتفلاتجرخةأجف.اهدجأملفءاسنلانم
نأنودو،يدوجولتشهدنا.يوحنتفتلا.نينيعلاةعمادتناك.لزنملا
ليباقمأتجرختاظحلدعب،..ةيناثةفرغلاتلخدةملكةيأيللوقت
دشيموتكمبضغةمثو،هجولاةبحاشتناك.ةمداخلاةاتفلااهفلخو
:يلتلاقوً،اديجينفرعتاهنأكوّيلإْترظن.ةليمجلااهحمالم

..ةفرغلاىلإذاتسألضفت–
:اهلتلقو،ًاليلقُتكبترا
..مدآيقيدصىرألتئج–

:اهدينمةكرحبيلتراشأذإ،يثيدحلمكأينعدتمل
..ًالوأيدنعلضفت–

مدآيقيدصنأوثدحدقًاريطخًارمأنأبتكردأةظحللاكلتيف
يتلاةفرغلاىلإًالخاد،ضارتعايأنوداهتعبتف،هبةقالعهليطساولا
هتقالعنعينثدحامنيحاهلمدآيقيدصفصولالخنمًاديجاهفرعأ
بناجىلإيبشخيسرككانهناك،يقيدصفصوىلعةدايزنكل،اهب

.نويزفلتلاةلواط
مث،يسركلاىلعسلجأنأب،ةرتوتماهنكل،ةتفاخةربنب،يلتراشأ

ىرخأةرمو،دوعتامثيرياشلايلدعتنأاهنمةبلاطةاتفلاىلإتتفتلا
ءيشلكيلحرشتلاهدعبدوعتوقئاقدلجرختساهنأبةرذتعمّيلإتتفتلا
.

تناكاهنكل،يعمثدحتتنأنودياشلاةمداخلاةاتفلاتدعأ



ًارفمدجأملو،لؤاستلابةئيلمةفطاعتمةرظنبىرخأوةظحلنيبينقمرت
:اهلأسأنأنم

؟..دحأتامله؟..انهيرجييذلاام–
:تباجأّيلإرظنتنأنودو
..ترحتنادقانناريجةنبا–
؟..مهنمراجيأ؟..ترحتنا–
:تلاقمثفطاعتبّيلإترظن
..ةحابلاطسويفيكبتوحونتاهمأَتيأريتلاانراجةنبا–
:ينتلأس،رخآلاؤسباهيلعيقلأنألبقو
؟..مدآذاتسألاءابرقأنمتنأله–
برقأنحنو..يخأةباثمبوهلب..يقيدصوهوهقيدصانأ..ال–

؟..وهنيأو..نيلأستاذامل..ءابرقألانم
ةبسنلابامأ..كناونعفرعنالاننكل..مايأذنمكنعثحبنانك–

..هنأفمدآذاتسألل
مأتلخدةظحللاكلتيفف،يلاهباوجةاتفلالمكتنأعطتستمل

ةاتفلاتكبترا.اننيبىرجيذلاثيدحللتهبتنااهنأيلادبيتلا،ليباق
:ةلئاقْتقلعمث،بينأتلابةئيلمةرظناهيلإترظنليباقمأنأل

..ذاتسأللًاقلقمائيشتلقدقينوكتالنأوجرأ–
..ًادبأال–
اهناكمذختتتناكامنيبيوحنليباقمأتفتلا.كابترابةاتفلاتباجأ

مث،داجسلابةشورفملاضرألاىلعةضيرعلاوةريبكلاةداسولاىلعةسلاج
:تلاق

ثحبنانك؟..ةدملاهذهلكتنكنيأ؟..ذاتسأايتنأنيأ–
،كرابخإلكيلإلوصولاديرنانكو..ىربكةبيصماندنعتثدحدقل..كنع
..كنعءيشيأوأكناونعفرعننكنملاننكل

؟..مدآنيأ..ءازعلااذهام..لصحيذلاام؟..اذامل–
عمدلاتيأرىتحمدآمساتركذنأامينأل،ةرشابمينبجتمل

نمهتسدحيذلاراحتنالاثداحبيملعاهلدبأمل.اهيقآميفقرقرتي
.اهلوخدلبقهبينتربخأيتلاةمداخلانمو،تاجراخلاتاراجلاثيدح
ةفرعملالخنماهفرعأيتلاةصاخلااهرعاشمنامتكةلواحمّيلإترظن

:ثيدحلابترمتسأمث،مدآيقيدصبةيرسلااهتقالعةعيبط
انناريجةنبافرعتتنأ..ةبيصمتيبلااذهيفتثدحدقل–



ةعساتلايفةاتفتناك..مدآينباةفرغلةلباقملاةفرغلايفنونكسينيذلا
ىلإتئجيتلاةديحولاةرملايفانهَتنكامنيحاهتيأرامبر..رمعلانم
ةفرغ.تيبلايفةغرافلافرغلاىدحإىلإةاتفلاهذهتلخد..اهيفلزنملا

تلظفىرخأةنيدمىلإاهنكستيتلاةلئاعلاتلقتنا.مهتفرغلةرواجم
ةاتفلانكل..لبقملارهشلاةيادبيفةديدجةلئاعاهنكستنأىلع،ةغراف
هبشيسركبتءاجمث،فقسلاةحورمّبالكبالبحتقلعو،ةفرغلاتلخد
.اهسفنةقناش،اهتبقريفلبحلاتعضوو،هتدعص،روسكم

:تلأسف،يسفنكلامتأمل
؟..اهسفنتقنشاذاـمل؟..اذاـمل–
:تلاقمث،اهتومليلاعفناببسمهفتملامنأكوتاظحللّيلإترظن
رمعيفيذلالجرلانمجوزتتنأديرتالاهنألاهسفنتقنش–

..ةحابلايفيسركىلعسلجييذلاينوتيزلايدترييذلالجرلا..اهدلاو
؟..اهسفنقنشتنأاهنميعدتسياذهلهو–
،ةاتفلاريصملاههجوىلعمسترتةحضاوةالابمالتيأرف،ّيلإترظن

قلقنعفشكاههجونأنممغرلاب،يلاؤسىلعباوجككلذتمهفف
:ةرارمبتلاقو،كلذنمتاظحلدعبيفخ

،سيعتلااهريصملانرثأتلاهسفنقنشبىهتنادقرمألاناكول–
،اهتوميفمهطروتونيرخآلامهتتةلاسركرتتمث،اهسفنقنشتنأنكل
..اهتومعمفطاعتلامدعلانعفديرمأاذهف

؟..ةلاسرةيأ؟..نيدصقتاذام–
:تلاقو،اهيقآميفعومدلاتقرقرتو،حضاورثأتبّيلإترظن
ينباتطرواهنكل..ايندلاهذهنعتلحرةبقرلاةفوصقم–

..اهعممدآبيبحلا
:ًاخراص،يدارإاللكشبًافقاوتزفق
؟..اذام–
،اهسفنيفةيويحلاتبدو،يرثأتويقلقتأرامنيحاههجوقلأت

:رمألايلحضوتلاهثيدحيفتلسرتساف،اهتبيصماهكراشينمتدجواهنأكو
الإ؟..هبحيالناكنمو..مدآينبابحتتناكةاتفلانأودبي–

كلذل..ةعساتلايفةلفطلمتهينكيملوهبتكوهتساردبًامتهمناكينبانأ
..اهراحتناةيلمعيفهيلعموللايقلتنأتلواحكلذل،بحلااهلدابيمل
نأديرتالاهنأو،عيبللتسيلاهنأب،اهتلاسريفتبتكاهنأنممغرلاىلع
راقتحاو،بحلايفاهتسكندعباهنأو..اهعمواهمأعممانيلجرنمجوزتت



دحعضوتررق،حيحصريغعضويفاهدهاشهنأل،اهليعماجلااهبيبح
..ةسيعتلااهتايحل

؟..مسالابمدآاهتلاسريفتركذله–
بلاطنمتيبلايفسيلفرعتامكو..يعماجلاطقف..ال–

..هريغيعماج
:قلقبُتلأسف
؟..نآلامدآنيأو–
..هعمقيقحتللمايأةثالثذنمةطرشلاهتذخأ–
..ًابيرقتنيعوبسأذنمهرأملينكل–
..دعباميفكلاهيورأس..ىرخأةيضقهذه..هوأ–
؟..وههدصقتاهنأبدكؤينمو؟..راحتنالاةيلمعبوههتقالعامو–

وهيطساولامدآسيلو،رخآيعماجباشعمةقالعاهيدلتناكامبر
..دوصقملا

تدقتاف،يقيدصنعيعافدلباجعإبوديدشهابتنابّيلإترظن
:اهمامأةينوناقلايتعفارمًامدقملسرتسأتذخأف،يتسامح

كلتيفحيرصلكشبمدآمسالركذيأدجويالمادام–
دقِتلقامكاهنأمث..راحتنالاةيلمعبهلةقالعةيأيفنياذهف،ةلاسرلا

يذلالجرلاجوزتتنأديرتالاهنأو،عيبللتسيلاهنأباهتلاسريفتركذ
عمقيقحتلامتينأانهردجألاف،اضيأاهمأعجاضييذلاينوتيزلايدتري
..مدآيقيدصعمسيلو..اهمأقيشععمواهيبأواهمأعم..لهألا

،يوحنةفطاعونانحبناقلأتتاهانيعتناكو،ديدشباجعابّيلإترظن
:ةأجفةدومبينتلأسف

؟..نوناقلاسردتوأ..يماحمتنأله–
؟..اذامل..ال–
ىلعضرعتيتلامالفألايفنوماحملاثدحتيامكثدحتتكنأل–

؟..هدضءيشيأنوكلميالمهنأدقتعتله..نويزفلتلاةشاش
نأديرتاليه؟..ةاتفلاراحتنابهتقالعامف..كلذدقتعأال–

امف،ترحتناكلذل..اهيبأرمعبلجرلاهلهأاهعيبينأديرتالو..جوزتت
ملوترحتنايه..كلذبةقالعدحألسيل،لاقيقحلا،لب؟كلذبهتقالع
..فورظلااهتلتقدقل..دحأاهلتقي

يفياشلاانلتبصدقتناكيتلاةمداخلاةاتفلاىلإْترظن
ىرخألاتماقف،ةفرغلارداغتنأباهسأرباهلْتراشأو،ةبهذمتاناكتسا



.انيلعبابلاتقبطأمث،ةفرغلاترداغوماتمالستسابوتمصب
،ربكأةيويحبليباقمأتقلأتىتحةفرغلاةاتفلاترداغنأام

الاهنأبيليحوتنأدوتاهنأكو،رثكأاهنميسركلابّرقأنأينمتبلطو
نيتوطخىلإيسركلاًالماحاهنمتوندف،عومسمتوصبثدحتتنأديرت
بيطلااهرطعتممشلبً،ادجينمابيرقليمجلااههجوراصف،برقأ
،اههجويبناجواهسأرهبيطغتيذلالاشلانمو،اهبايثنمثعبنملا

:يلتلاقو
..ينوتيزلايدترييذلالجرلااذهءارونمبئاصملالك–

يدترييذلالجرلااذهةقالعليصافتلكّيلعّصقتْتلسرتسا
نماهتفرعيتلاكلتنمريثكبرثكأليصافت.ةريقفلاةلئاعلاكلتبينوتيزلا

مأنموةمداخلانمهتامولعمىقتسادقناكيذلايطساولامدآيقيدص
.اهبةقالعىلعناكامنيحةاتفلا

تفشتكا،ينوتيزلايدترييذلالجرلانعليباقمأثيدحلالخنم
اهلوحيرجياممهفتال،ةجذاسةأرماتسيلليباقمأ.ةردانةأرمايمامأ
ةسارفو،ةقيمعلااهتمكحةايحلااهتحنمدقف،ةيعامتجاوةيسايستالوحتنم
تاملكبلالغتسإلاميهافمنعينتثدحدقل.ءايشألاصيخشتيفةبيجع
..نييريونتلانيركفملاتاباتكبءاجامعمرهوجلايفقباطتت،ةطيسب
لالغتسانعو،سفنتتءايمومهبشييذلاضيرملادعقملابألانعتثدحت
مهتمصهتطلسوهلامبىرتشاف،ةلئاعلاسؤبلينوتيزلايدترييذلالجرلا

ةطلسبدونسملالاملا..لاملا..لاملا..لاملا..ةيقالخألامهميهافمبلقومهفرشو
..راحتنالاىلإةاتفلابعفدوةلئاعلاهذهةايحرمديذلاوهةموكحلا

ىلإمألاترطضافيكو،لاملابرعاشملاوبحلاةضياقمنعينتثدح
فيكو،عايضلانمةلئاعلاذقنتساهنأبةدقتعمينوتيزلالجرلايراجتنأ
تابغرلابءيلملااهدسجهحنمتيكَمألاينوتيزلايدترييذلالجرلاعنقأ
ةحارلااهحنمينأىلعهتردقمدعويحصلااهجوزعضوًالغتسمةتوبكملا
،اهرعاشمفيزتنأىلإاهعفدينوتيزلايدترييذلالجرلانإلب،ةيسفنلا

شحولااذهنإلب،ضيضحلاىلإكلذبطقستنأو،هبحتاهنأبيعدتنأو
هربجأف،ةقوحسملاهءايربكوبألاتمصىرتشادقةينوتيزلاهسبالمبيمدآلا

.هتلئاعهشيعتيذلالفاسلاعضولااذهلبقتىلع
:ةرتوتمةربنبتلقفموتكمبضغينكلمتةظحللاكلتيف
رسام؟..كلزنميفيرجييذلاعضولااذهبتنأتلبقفيك–



؟..ةسئابلاةلئاعلاهذهذاقنإليلخدتتملوةاسأملاهذهلكلكلبقتو..كتمص
دعبو،اههجوحمالمىلعمستراايفخًالجختحملوكابترابيلإترظن

:تلاقتاظحل
عفدتيتلافورظلامهفتأينكل،ذاتسأايةطيسبةناسنإانأ–

سانلاىلعًايضاقيسفنبصنأالانأ.رومألاهذهلثمىلإسانلا
ةايحلانأيفكيامأمث،..نيرخآلاةنادإبقحلاكلتميدحأال..مهكولسو
؟..مث..مث..سؤبلااذهبمهيلعتمكح

لغشتيهواهتمصىلعتاظحلترم.اهمالكلمكتملوتتمص
:لصاوتنأاهتلأس،اهتمصلاطاملو،يلياشلابصباهسفن

؟..اذاممث..مث–
..مدآينباىلعفاخأتنكينأ..مث–
؟..نَمـم؟..مدآىلعنيفاخت–
..ةينوتيزلاسبالملالكنم..ينوتيزلايدترييذلالجرلانم–

..ةينوتيزلاريغو
؟..ينوتيزلايدترييذلالجرلابمدآةقالعامنكلو–
اهيلعىفضأذاخأنزحبجوزممليمجقلأاهينيعيفوّيلإترظن

:ءودهبتلاقو،ةبيهوًالالج
هيدلسيلو،ةموكحلاهركيمدآنأىلإهبتنامليننأدقتعتأ–

امكةروثلاوبزحلاوينوتيزلايدترييذلالجرلاتقميهنأو،اهبزحبةقالع
،ةريثكًابتكأرقيهنأبفرعتكنأامك؟..نويزفلتلايفامئاداهراعشنوددري
..بتكلانمةمخضلاتادلجملاكلتبةئيلمهتفرغف،..ةعونمميهامبر

هتفرغنأو..ةمخضلابتكلاأرقيهنأينعياذام؟..اذاممث–
..اهتركذيتلاءايشألاهركيهنأبهدضًاليلدسيلاذه؟..اهبةئيلم

يدترييذلالجرلاو،اهبزحو،ةموكحلاهركيهنأركذانأتددرتدقل
امهفوأاهعامسدرجملمادعإلاىلإرجينأنكممكلذف،ةروثلاوينوتيزلا
ترظنو،هتنحألب،اهسأرعفرتمل.اهتاملكددرأملاذلقيقدريغلكشب
اههجوىلعةنيزحوةبيطةماستباتمسترادقو،لفسألايفامةطقنىلإ
:تلاقو

اليتلاانأ..ذاتسأايءالؤهبحيالءايشألامهفيوأرقينم–
؟..مهفيوأرقييذلابفيكف..مهبحأالأرقأ

..بتكلارشنيولب،بتكيو..اضيأأرقينمءالؤهنيبنكل–
..ذاتسأايريمضلانعثدحتأانأ–



؟..ةءارقلابريمضلاةقالعام..ريمضلا–
تنأولاؤسلااذهلأستفيك؟..ةءارقلابريمضلاةقالعام–

؟..مدآقيدص
؟..نيدصقتاذاممهفأمل–
قحلامهفيل.ً.اناسنإريصيل..رّونتيلأرقيناكينبامدآنأدصقأ–

هيدلقحلاعبتينمو..تايحضتنمهفلكامهمقحلاعبتيف..لطابلانم
رّونتيلأرقيهنأوأ..ريمضهيدلبتكوأرقنملكسيل..يحريمض
اهنمبرستييتلاذفانملادسيفيكملعتيلأرقينمكانه.ً.اناسنإريصيلو
نعسمشلاءوضوءامسلابجحيايرجحافقسينبيلو..ملاعلاىلإرونلا
موقيهنأفبتكيوأرقينمينوتيزلالهأنيبنمَتدجواماذإف..سانلا
..رّونتينأال،سانلانعرونلابجحيفيكملعتينألجأنمكلذب

يفمهوتنفعتةنتنفيجمهرئامضلب..ذاتسأايةتيممهرئامضءالؤه
مغرلاب،هللاءايلوأنميلووه.ً.اديجمدآينبافرعأانأ..مهتاهمأماحرأ
كلتليرجياّمعتكسأُتنككلذل.ً.ادبأيلصيالوموصيالهنأنم
ةجوزلاينتربخأدقف،مدآىلعينمافوخ،ايلعلاةفرغلايفةلئاعلا
مدعنعةرمنمرثكأّربعينوتيزلايدترييذلالجرلانأب،ةنيكسملا
حضتايتلااهتنبانمواهنمهرابخأطقستيناكو،يطساولامدآلهحايترا
..مدآبحتتناكاهنأنآلا

يفاهرودلاهليوأتو،ةءارقلالعفلقيمعلاوطيسبلااهمهفينلهذأ
ةيقالخألااهماكحأيفاهحماستو،ءايشألانميناسنإلااهفقوملو،تاذلابيذهت
طغضلاهتهجاوملو،يرشبلافعضلاتاظحللةقيمعلااهتفرعملنيرخآلاىلع
امكمهقامعأيفرودتيتلاو،سانلاقامعأيفةتوبكملاةيسنجلاتابغرلا
ريصمةفرعملًافهلتمتنكينكل.هيفنجُسيذلاصفقلايفعبضلارودي

:اهتلأسف،هيلعةروطخكانهتسيل،اهمالكلالخنميذلا،يقيدص
؟..نآلامدآنيأنكل–

حابشألاةهاتم
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ةبغرلاجاومأ

.مايأةثالثذنمقيقحتلايفمدآينبا–
:ًالئاستمتلقف
هذهلكناكنيأ.ً.ابيرقتنيعوبسإيلاوحذنمهرأملينكل–



؟..ةرتفلا
:تلأسو،حضاوبارغتسااهينيعيفوّيلإترظن
؟..لماكلابهتمطحو،هيلعتلحيتلاةبيصملابنذإفرعتالأ–

؟..هللصحامفرعتوً،اضيأهتنيدمنموأ،هبيرقكتننظ
دقكاذاهمالكباهنأكوهردصمفرعأاليفخلجخبتسسحأ

:ًاحضوماهلرربأتذخأف،هبيتقادصقمعبتككش
يلاهأنمانأ..اهسفنةنيدملانمانسلانكل،ءاقدصأنحن–

ىلإبهذنًانايحأو،ةعماجلايفةداعيقتلنانك..ةعماجلايفانفراعت..دادغب
مل..نيعوبسألابراقتةرتفذنمهتدقتفادقو.ً.انايحأًاعمىشمتنوأىهقملا
..هيلعتقلق.ً.اضيأةعماجلافصقميفهلباقأملولب،ةعماجلاىلإرضحي

ال..هرابخأدقفتألمويلاتئجكلذل،امثداحلضرعتوأًاضيرمهتننظ
كوجرأف..يسفنيفرتوتلاثعبكمالكنأالإ،طبضلابىرجامفرعأ
مهفأامكيتلاو،..ةاتفلاراحتناةلأسمريغهلثدحيذلاام،ينيربخأ
..ةريبكلاةلكشملاكلتبتسيل

اهنأبيلىحوأيلخاديفقرمًايفخًاسجاهنكل،تاظحللْتتمص
ال؟..اذامل،دادغبيلاهأنمينإو،هبيرقتسلينإتلقامنيحْتحاترا
ٍثادحأنعيورتتذخأاهنأذإ،يسجاهعبتتيفرمتسأملكلذل..فرعأ

:سيباوكلابينتألمو،ينتمدص
يفيتلاةيقيقحلاهتلئاعدصقأ؟..مدآينباةلئاعفرعتله–

..هتخأ،هابأ،همأ..توكلا
لمعيهابأنإلاق...ًاليلقاهنعينثدحهنكل..اهفرعأال..ال–

..ركذأامكةرشعةعباسلايفتخأهدنعوً،ايركمس
هلكاشمنع؟..يلئاعلاهعضونعكثدحيملأنكل..معن..معن–

؟..ةيلئاعلا
؟..كانهاذام..ال–

ترظن.هبينربختنأدوتيذلامالكلانزتاهنأكوتاظحللتتمص
:تلاقمث،نفجاهلفرينأنودّينيعيفقدحتتلظو،ّيلإ

رثكأوأ،اهرمعنمنيعبرألايف،ةليمجةأرمايللاقامكهمأ–
يفوهف،تاونسسمخبهمأربكيوهف،نسلايفًانعاطسيلهابأو..ًاليلق
يفًانعاطسيليأ..ليلقبرثكأوأ،تانيعبرألافصتنميفلاوحألالك
....كللوقأاذامفرعأال..امهلةلكشملكشيرمعلاقرافنأوأنسلا

ىرجامةياوريفلسرتستنأيفةجرحمتناك.ًاليلقتتمص



اههجوبناتقلعتميانيعوًاتماصتيقب.ءيشيأبانأقلعأمل.مدآيقيدصل
،لؤاستلابءيلملايتمصىلإتهبتنااملو،اهمالكلصاوتنأًارظتنمليمجلا

:اهبتقطنةلمجلوأذنمينمدصيذلااهثيدحتلصاو
،ريثكبمدآاهنبانمرغصأقهارمىتفعمهمأتبرهدقل–

..اهتنبارمعبوهامبر
؟..اذام–

ىقلتنمكّيلعتاملكلاعقوناكذإ،ينمةدارإنودتخرص
دقودبيامك،ةمداخلاةاتفلانأىتح،ئجافملكشبةيئابرهكةقعص
ىلعةمسترمةشهدلاتامالعوةفئاخةفرغلاتمحتقاف،يتخرصتعمس
امىلعءيشلكنأباهايإةنئمطماهيلإاهديبليباقمأتراشأف،اههجو
:هتأدبامليباقمأتلصاوامنيب،تجرخف،ةفرغلاةرداغماهيلعنأو،ماري

يفانهامهيلعضبقلاءاقلإمتو،قهارمباشعمهمأتبره–
..ةيوازلايفيذلاناوضرقدنفيف..انمبرقلابيبنتملاعراش

نكلةظحللاهذهتشعينأكوُتسسحأينألهتلاقامينمدصدقل
ىلعًادهاشُتنكو،امنامزيفقهارملاىتفلاومألاتيأر.لبقتسملايف
اهنيحنكأمل..فرعأال..كلذناكىتمنكل،قدنفلايفامهلاقتعاليصافت
ةأرملاهذهتيأرو،ةريصقلابتسيلةرتفدعبامنإو،قدنفلاكلذيفنكسأ
؟..يضاملايفلبقتسملاشيعتنأكلذثدحيفيكنكل..قهارملاكاذو
مليهو،اهليصافتلكبً،اثادحاىرأنأنكميفيكف،شيوشتلابتسسحأ
؟..دعبثدحت

:ةفهلباهتلأس
؟..كلذناكىتم–
..ًابيرقتمايأةرشعلبق–
؟..هربخأنمدصقأ؟..رمألابوهفرعفيكو–
نكل،ءودهبتلاقفً،اضيأيهاهكبرأيكابترانأكو،اهكابتراتحمل

:اهثيدحءانثأىرخأءايشأيفركفتتناكاهنأبيشيناكاههجو
ميلستمتنأدعبدادغبىلإهدلاوءاجامنإو،دحأهربخيمل–

عمءاج..توكلاةنيدميفةيموكحلاتاهجلاىلإقهارملااهقيشعومألا
حبذينأبددهيناك..ةيبصعبملكتيمدآتعمس..هتفرغالخد..مدآ
هلاوخألرمألاكرتينأبو،هلبقتسمبهّركذيو..هئدهيهدلاوناكامنيب..لتقيو
،راعلااذهلسغبهمسقوةئيذبلامدآمئاتشعمسأتنكينكل..هتريشعو
..همأمتشيناكهنأبكردأاهنيحنكأملو



،مدآيقيدصلىرخأةروصنعيلَفشكدقف،لوهذلاباهمالكينباصأ
مهفتينألواحيً،ايمدقت،هريكفتيفًاررحتمهتننظذإ،اهعقوتأملةروص
ملو،عاقلاىلإناسنإلابعفدتيتلاةضماغلاىوقلاو،دارفألاو،سانلافورظ
ددهي،هقامعأيفيرئاشعلجرنعامةظحليففشكينأعقوتأنكأ
ثدحلاةمدصنعرظنلاضغبو!!..قهارمباشعمتبهذاهنألهمأحبذب

يذلاريغرخآًافقومذختينألمآتنكينكل،انعمتجملثمعمتجميف
لب،هبموقينأهيلعبجيناكامفرعأالةحارصبو..هنعنآلاهتعمس
هذهيفينكل،يمأصخيرمألاناكوليسفنفرعأالايصخشانأ
روهتلااذهنمهيلعتفخو..مدآيقيدصفقومنمتمدُصةظحللا
نميسفنيفروديامئدهأيكلو..هلبقتسموهتايحرمديسامبريذلا
:حيضوتللتلأس،قلق

؟..هدلاومأوه..حبذلاولتقلابددهيناكنَم؟..كمهفأمل–
ةرارحبتباجأذإ،لاؤسلااذهلثمرظتنتتناكليباقمأنأكو

:فطاعتو
ىقبينأوءيشيأيفلخدتينأهنمديريالناكدلاولا..وه–

..ةريشعلاواهتوخألرمألاكرتينأو.ً.اديعب
نأديرتاهنأكوّيلإرظنتكلذلالخيهتناك.تاظحللُتمص

:اهتلأسف،يسفنيفعارصنمروديامفرعت
؟..ليصافتلاهذهلكِتفرعفيكو–
امهيلإتذخأينمدختيتلاةاتفلا..اهنيحيفليصافتلافرعأمل–

مدآنأبينتربخأو،ةاتفلاتفاخ..ةيبصعباهنمةينيصلاذخأهنكل..ياشلا
ىلعتيقبينكل..ملسلاتاجردتدعصاهنيح..ةيعيبطريغةلاحيف
اهنيح..ناريجلانمّيأيناريالىتح،لوألاقباطلاحطسغلبأملو،هتياهن

عمتبرهدقةأرمانعروديثيدحلانأاحضاوناكو..ءيشلكتعمس
..همأتسيلوهتخأامبراهنأتننظينكل..صخش

؟..دعباميفلصحاذامو–
امهرارقتعمسنيح.ً.ادجةريصقةرتفدعباجرخ..ءيشال–

دعب..يدوجولاهبتنياليكةعرسمملسلاتطبه..امهتنيدمىلإرفسلاب
هتحتفيتلايتفرغبابفلخةفقاورظتنأتنك.ملسلااطبهقئاقد
دقحلانمةلتكههجو..امهجتم،ابضاغناك..َّرمامنيحهتيأر...اليلق
..بضغلاو

؟..كلذدعبىرجاذام–



هتبيصمنممايأةثالثلبقيأ..عوبسأدعبداع..ءيشال–
نأىوسّمهنماهيدلسيلةايحلانأكو..ةاتفلاراحتنادصقأ..ىرخألا
..هيلعبئاصملابصت

؟..كانههلىرجاممًائيشتفرعله؟..كانههلىرجاذامو–
:نزحبتلصاومث،تاظحللتتمص
دعصيمل،يتفرغىلإءاجلخدةظحل.ً.ادجًانيزح.ً.امطحمداع–

..هعمتيكب..ريغصلالفطلاكيكبيذخأوينضحيفهسفنبىقلأ..هتفرغىلإ
ىكب..اهتظحلكلذبماقنمفرعأملينكل..تلُتقدقمألانأبتسدح
ذنمثدحاميلىور..ءاكبلانمبعتنيحلقألوأ..أدهنيحو.ً.اريثك
دعيمل..صاخلكشبءاسنلاو..مهلكرشبلامتشيً.ادجًابضاغناك..ةيادبلا
..يبىتح..دحأبقثي

؟..اهريصمنعكثدحيملأ؟..همألىرجاذامنكل–
تلقتعأنأدعبف..ةيساقلااهتياهننعو..اهنعينثدحدقل..معن–

اهجوزليهتملُسكانهو..توكلاىلإامهليحرتمت..قهارملاىتفلاعم
لبقتوملاىنمتتتناك..هارتنأتضفراهنأبيكبيوهوينربخأ..اهتوخأو
تضفرتنبلانكل..دارفناىلعاهتنباةيؤرتبلط..هينيعباهانيعيقتلتنأ
ةملستسممألاتناك..ظافلألاعذقأباهمتشتتذخألب،اهيلإبهذتنأ
نأضفر،جوزلا،بألا..ةيرئاشعلاديلاقتلامكحبهفرعتيذلادوسألااهريصمل
يكلو..اهبورهرسمهفينكيملو،عودخمو،ناهمهنأبسحيناك..اهلتقي
يفاهتوخأىرابتف..خسولااهمدبهديسجنتتنأضفر،ههجوءامظفحي
وهموقينأبلطهيبأفالخىلعمدآ..اهحبذىلعنيقباستممهنيبام
نأهديرتال..كلذبموقيمدآاوعديالنأبعيمجلاتلسوتاهنكل..اهحبذب
..اهحبذباهتوخأدحأماقكلذل،اهحبذءارجهتايحمطحتتونجُسي

..ةنيكسملاةأرمللاي–
مألاعميفطاعتةبرغتسمحضاوراكنتسابّيلإليباقمأترظن

:تلاقو،ةليتقلا
يبصعمتبره..اهتلئاعلراعلاتبلج..لوقتاذام؟..ةنيكسم–

؟..ةنيكسماهنعلوقتو..تاونسباهنبانمرغصأ
يهاميسال،ةيحضلاعماهفطاعتمدعوليباقمأفقومنمتبرغتسا

يقيدصقشعتيهاملثمقهارملايبصلاتقشعيهامبرو،اهلثمةأرما
وهيذلا،مدآيقيدصةقيشعاهنأفرعأينأبفرعتاليهًاعبط.نآلا

،نئمطملااهعانقشيوشتواهتسكاشميفةبغربتسسحأ.ليباقاهنبارمعيف



اليهف،اهلحميفتسيلةواسقاذهيقالخألااهراكنتسايفتدجوذإ
فورظةيحضةنيكسمةأرماىلعايقالخأامكحقلطتنأاهلقحي
ولهسفنفقوملايفنوكتنأليباقمألنكميامنيب،ةضماغتاسبالمو
:لاعفنإلابةئيلمةربنباهلتلقف..برحلايفلتُقيملوايحاهنباناك

سيلأ..لاجرلانحناّنمرثكأاهيمهفتنأكنكميوةأرماِتنأ–
ببسلايفدحأركفله؟..كلذلاهتعفدبابسأدوجونمدبال؟..كلذك
ضرعتنأوً،اريثكرمعلايفاهربكياليذلااهجوزكرتتنأىلإاهعفديذلا
دحأركفله؟.ً.اقبسماهتياهنفرعتيتلاةحيضفلاهذهلاهتلئاعواهسفن
لب،اهتنبارمعبىتفنيبواهنيبةقالعلاهذهلثمتأيهيتلافورظلاب
دوجونمدبالهنأنيدقتعتالأ؟..تاونسبركبلااهنبارمعنمرغصأو
نإو..بجعلالطبلببسلافرُعول:لوقييبعشلثمانيدل؟..كلذلببس
..ةنيكسملاهذهىلعيساقلاهمكحنمففخامبرلفببسلافرعولءرملا
رومألاهذهنأمث..ليباقمأايمهزئارغومهتاوهشمامأءافعضسانلا
ىلعةقيرطةيأبلتقلاوأحبذلابانمكحولو..ناكمونامزلكيفثدحت
ثانأعابراةثالثىلعءاضقلاّمتلجاوزلادقعجراخةقالعميقتىثنألك
نمةليلقةبسنالإتيقبامللب..ءاقبلايفةيرشبلاترمتسااملو،ملاعلا
..ضرألاهجوىلعءاسنلا

ىلإرظنت،اهمامأضرألالمأتتتذخأ.يلعفةدرنمتئجوف.تتمص
تسسحأ.ةفلتخمرعاشمبدقتياههجوتحملينكل،ناكملانعةديعبةطقن

تلأسوّيلإاهسأرتعفر..يمالكليفخحايتراوطاسبناةمثو.قرتاهحمالمب
:ةرارحوةدومب

رشبلانحن..ينعتباغةمهمءايشألينتهبندقل..قحمتنأ–
تلأسينأركذألب..كلذببسنعًاقحًائيشفرعنالنحن.ً.ادجةاسق
هنإو،ةبيطامهتقالعنأبيللاقف؟..هيبأوهمأنيبرتوتكانهناكْنإمدآ
امهتقالعنعهتلأساملو.ً.اموياهيلعطغضيملو..اهللديولب،اهمرتحيناك
ًالئاقمتشيذخأو،امةناهإبرعشو،يلاؤسنمبضغةأرماولجركىرخألا
اذإءيشيأىلعرطيستنأعيطتستالاهنإو..اهيذخفنيبةأرملالقعنأب
ءيشلكبيحضتو..ءيشلكعيبتنألةدعتسماهنإو..اهتوهشتدقتاام
يذلاظفللارركأنأيحتسأ....يفكانهدقتييذلابهللاءافطإلجأنم
يذلاءيشلاكلذىوستسيلةأرملانأبلاقهنأدصقأ..اهنيحهلاق
ناك..ءيشلاكلذمساظفلو،يشمي...ىوستسيلةأرملايأيهو،هيفخت
.ًابضاغ



؟..نيدقتعتاذام؟..تنأو–
اهلأسأنأعقوتتنكتمل،اهلًائجافمناكيذلايلاؤسنمتكبترا

اهملاعماحتقايفةيفخةوشنبتسسحأينأالإ،جرحملالاؤسلااذهلثم
اهعانقنعيقيقحلااههجوفشكو،ةقلغملااهتاباوبميطحتو،يلخادلا
:تلاقاهنكل،اهقامعأيفعارصةمثناك.نئمطملا

لاجرلا..اضيألجرلا..ءيشلاكلذبركفتاهدحوةأرملاتسيل–
سيلأ..ةأرملانضحيفمهتوهشو،مهشطعءافطإلجأنمءيشلكنوعيبي
؟..كلذك

،اهيفةقبشلايتبغرترعشتساامنأكو،ايسامولبدو،ايقطنماهباوجناك
اهلوقحنمبارتقإلايفىدامتأاليك،ةيكذةقيرطبيندصتنأتدارأكلذل
دحألحمستالو،مدآيقيدصلةصلخماهنأبيلتبثتلو،ةضماغلاةيرسلا
.ةلوهسباهنمبارتقالاب

،نآلاهزواجتّيلعبعصلانمراصطخنعينتفقوأاهنأتسسحأ
متهمريغينأباهليدبأنأتدرأكلذل،هيفنحنيذلافقوملالثميفو
ثيدحلابتلقتناف،ةصاخاياونةيأنودبويداعاهلهتلقامنأو،اهلاصوب
:اهتلأسذإ،رخآلابناجلاىلإ

؟..يبصلاو–
كلتنمثيدحلابتلقتناف،يبصلانعتلأسامنيحةيويحلابترعش

يقيدصةبيصمنعثيدحلاىلإةبغرلالقحيفةروصحملاةساسحلاةقطنملا
:تلاقف،مدآ

؟..هعممألاتبرهيذلاقهارملاىتفلادصقت–
..قهارملا..معن–
ةيموكحلاتاهجلالبقنمهمامعأوهلهأىلإهميلستمتدقل–

ءانبأنيبثدحيدقاممًافوخترتوتدقةنيدملانأف،يلىورامكو.ً.اضيأ
نأل،ةظحلةيأيفاياحضطوقسبرذنيناكيذلاو،نيتريشعلاونيتلئاعلا
..مهوهجاوهتريشعوىتفلالهأنأالإ..اضيأىتفلالتقاودارأمألاةوخأ
..مهملا..هبتبرهوقهارملامهنباتوغأيتلايهمهتنبانأبنيعدم
قرحبراحتنالاتلواحهتخأنأبينربخأدقو..راعلابمألاةلئاعتللكت
يفرانلالعشتنألبقةريخألاتاظحللايفاهوذقنأمهنأالإ،اهسفن
دقاوناكيذلا،اهمعنباضفرذإ،مهدنعاهلاوخأاهذخأدقو،اهسفن
مدآامأ..مهدنعاهلاوخأاهذخأف،اهبنرتقينأنمهلاهتبطخىلعاوقفتا
ءاج،انهىلإتوكلانمداعامنيحو....ةايحلابهتبغردقفو،مطحتدقف



انايحأيكبي.ً.اراهنمناك..ليللانمةرخأتمةعاسىلإيقبو،ةرشابمّيلإ
ًاحابشأنأكوسحي،افئاخناك،ىرخأانايحأمتشيوبضغيو..لافطألاك
،هتفرغىلإليللانمةرخأتمةعاسيفهتذخأ.ً.افوخفجتريف،هلرهظت
ىلاعتنأىلإ،ةيلاتلامايألالاوطهتفرغرداغيملهنكل،هشارفيفهتعجضأو

ةرواجملاةفرغلافقسنمةيلدتملااهتنباةثجتفشتكاامنيحانتراجخارص
..ىلكثلامألاخارصتوصىلعناريجلاعرهنأدعبىتحو..مهتفرغل
ملهنأف،ةطرشلابوئراوطلاىفشتسمبلاصتإلاىلإناريجلاضعبةردابمو
اهتبتكيتلاةلاسرلاىلعةطرشلاترثعنأىلإ.ً.اتاتبهتفرغنمجرخي
ًايعماجًابلاطنوفرعياوناكنأاولأسف،اهسفنقنشتنألبقةبقرلاةفوصقم
مجهتتتذخأذإً،املظهايإةمهتممألاتخرصىتحةلاسرلاهيلإريشت
ايقلتسمهودجوهتفرغاومحتقاامنيحو..اهتنباتومءاروهنأبهمهتتوهيلع
لاؤسيأنودمهعمهوذخأ.نيتغرافنينيعبفقسلاىلإرظني،هريرسىلع
كلذكو،انتلحمراتخملحرشأنأتلواح..هلمهدايتقاببسنعهلبقنم
تومةجيتنةيعيبطريغةيسفنةلاحيفهنأبينوتيزلايدترييذلالجرلا
،ةلئسألاضعبهيلعنوحرطيسمهف،ينيتوررمألانأبينوربخأمهنأالإ،همأ
..مايأةثالثذنممهيدلهنكل..تاعاسدعبدوعيسو

،يطساولامدآيقيدصلىرجامليصافتنعليباقمأثيدحينملآ
وهسيلمدآنأكو،ّيلعتطلتخادقرومألانمريثكلانأبتسسحألب
قيمعلاهنزحنممغرلاب،ةبيطلاولمألاوةايحلابجهوتملاقيدصلاسفن
،همألتقبهسفنوهموقينأىلإهيعسمهفأنكأملف،هملاعةيوداوسو
ةميقلمكتحيو،ةيرحلاىلعمئاقحماستمعمتجممايقبنمؤييذلاوهو
نععفادتنأمأللاوكرتينأب،عيمجلاولب،وهركفيملفيك..ناسنإلا
ميقلالكىدحتتنأىلإاهتعفديتلابابسألانعفشكتنأواهسفن
؟..ةسئايلاةوطخلاهذهلثمذختتلةيعامتجالا

تهبتناينأل،يلخادلايملاعيفُتنكينأبيحمالمىلعًاحضاوناك
:ينلأستليباقمأتوصىلع

؟..كبام–
ىلإيناعديذلاببسلانآلادحلفرعأالو،تاظحللاهيلإترظن

ةبيخلابةبوحصملاةريبكلاةشهدلاىلإتهبتناثيحب،جورخللًابهأت،فوقولا
اهتعمسوً،افقاوينتأرامنيحليباقمأهجوىلعاتمسترانيتللاةحضاولا
:اهتالاعفناهلالخنممتكتنألواحتقونخمتوصبينلأست

الإكلأسأملانأ؟..كجعزأيلاؤسله؟..كجعزأائيشتلقله–



..كحوررصتعيملألاو،ريبكلكشبلابلالوغشمكتدجوينأل
عقوتتملاهنألامبر،ةنيزحاهتدجوفاهيلإترظن.ةرشابمائيشلقأمل

:اهتلأسو،ةعقوتملاريغةياهنلاهذهىلإاننيبثيدحلايهتنينأ
؟..نآلادوجوموهزكرميأيف–
ءاسمهيلعرمأس..ةقطنملاراتخملأسأنأيننكمي..فرعأال–

..نآلاهيلعّرمأنأنكمي..كللقألوأ..مويلااذه
امنيح.بابلادنعةقلعملااهتءابعذخألةهجتمتضهنوكلذتلاق

:الئاقاهتلأس.ريثملايوثنألااهرطعتممشيبناجبترم
؟..هروزأنأيننكميامبر..راتخملاتيبىلإكعميتآنأيلله–
:ليباقمألتلقفً،ادجةيقطنماهتدجوةركفينهذيفتقربةأجف
هنأدكؤملانمف..ينوتيزلايدترييذلالجرلايلأستالاذامل–

قيقحتلامتينيأفرعي،ةيضقلابةرشابملاهتقالعمكحبوهو،هناكمفرعي
..ةاتفلاراحتناعوضوميف

:تلاقوئجافملكشباهتعفصيننأكوّيلإترظن
نأدكؤملانم..معن..معن؟..اذهبركفأملفيك..ةيبغانأمك–

نأنكميو..عوضوملاليصافتلكبملعىلعينوتيزلايدترييذلالجرلا
..مايألاهذهلكهزاجتحالمهاعديذلاببسلانعًاضيأانربخي

اهنكل،ةحابلاىلإتجرخو،اهناكمباهتقلعواهسأرنعةءابعلاتبحس
،ةبيخلاوقلقلاحمالماههجوىلعوةفرغلاىلإتداعةليلققئاقددعب
:تلاقو

ًاحابصًادغدوعيس..لزنملارداغدقينوتيزلايدترييذلالجرلا–
..

:يناكميفافقاوتلزامانأواهلتلقف
اذهله..رهظلادعبدوعأسينكل..تارضاحميدلاحابصًادغ–

؟نكمم
:تلاقو،نانحلابنيتئيلمنينيعبّيلإترظن
يفيتأتنأكنكميو..كتيبتيبلا؟..لاؤسلااذهلثملأستفيك–

ينربخيس..هارأينأكوكارأامنيح....مدآلثميلةبسنلابتنأ..تقويأ
نوهنيسامبرو.ً.اعمهيلإبهذنسو،ناكملابينوتيزلايدترييذلالجرلا
..ىلاعتهنوعبًادغوأ..مويلاهعمقيقحتلا

اهدصقتملامبريتلاةيفخلااهتراشإانأُتطقتلاتاظحللاكلتيف
،يقيدصمدآةناكمبينتعضوامنيح،اهيعوالنعفشكتاهنكلرشابملكشب



عطتسأمل..يتيؤريفاهتبغرنعفشكتيلاتلابو..هارتيتيؤرباهنإو
.ةعرسباهتعدوف،ةبراضتملايرعاشمىلعةرطيسلا

..ةفرغلاهذهيف،انه.ً.ادغكيلعرمأس..نذإ–
..هللاكظفحيلو...ةمالسلاعم–

،ضرألانشرتفينلزامءاسنلاتيأرةفرغلانمتجرخامنيح
دقاهنكل،اهعضوميفمألاتلازامكلذكو،ريثولاداجسلاىلعتاسلاج
ةبرغتسم،ةصحفتمةرظنبّيلإىلكثلامألاترظن.نآلاءاكبلانعتفك
.يدوجو

،بعرمسوباكنمتجرخينأبُتسسحأقاقزلايفترصامنيح
حبذلارظتنتيهومألادهشميريكفتنعوحمأنأعطتسأملينكل
اهبحنعتفشك،ةريخألااهتاظحليفيهواهنكل..نالمحلاتمص..تمصب
،هتايحمطحيسكلذبهنأل،اهحبذبوهموقينأتضفرثيح،اهنبالريبكلا

موقينأْتلسوتكلذل..ميحجىلإهتايحلوحتتسو،هسفنةنعلهدراطتسو
يذلاقاقزلاكلذعطقأانأو،اذامليردأال.ةمهملاهذهبرخآصخشيأ
،سوليخسألتامقتنملاوتاحئانلاّيتيحرسمتركذتهيلعميختةمتعلاتأدب
همألتقبماقامنيحسوتسروأتقحاليتلاةنعللانعناثدحتتنيتللاو
هتبقاعمةهلآلاتررقف،اهقيشععميههتلتقيذلاهيبألاماقتناارتسناميلك
..هقحالتتذخأف،هتميرجىلع

***
فطاعتلابتسحألصفلااذهةءارقنميوارحصءاوحتهتناامنيح

هليختاماهتظحلليختتمل.يساقلااهريصململألابترعشو،ةيحضلامألاعم
تاظحلليختتتذخأامنإو،ليباقمأةفرغنمهجورخدنعيدادغبلامدآ
بعرمالفأنمهتدهاشاموةيئامنيسلااهتليخمبةنيعتسم،اهسفنحبذلا

..ةميرجولتقو
يعامتجإلاهجولاكلذ،هئاتلامدآلرخآاهجوفشتكتاهنأكوْتسحأ

لالخنمةيحضلاعمحضاولكشبفطاعتيانهوهف،نلعملاريغيسايسلاو
نمفالآلاريصمنعثدحتينأدارأكلذبوهامبرو..يدادغبلامدآهلطب
.قرشلايفءاسنلا

تناكاهنأنممغرلابف،اهرهظيفجنشتبيوارحصءاوحْتسحأةأجف
اهنأبتهبتنااهنأالإةياورلاةطوطخميفأرقتيهوءاخرتسابةيقلتسم
تكرحتامنيحاهرهظيفماعجنشتبو،اهرهظلفسأيفملألاضعببترعش
نأباهتظحلتركف..ئجافملاجنشتلااذهنمتبرغتسا.ريرسلاىلعاليلق



امنيح.اهرهظتالضعءاخرتساىلعاهدعاسيسامبرفًانخاسًامامحذخأت
خرصتتداك.اهرهظيفيرسيايئابرهكاقعصنأكوتسحأسولجلاتدارأ
مامحلاةفرغىلإتهجوتوريرسلانعتماقامنإولعفتملاهنكل.ملألانم
.

نخاسلاءاملاروبنصتحتفف،وينابلاضوحىلعيوارحصءاوحتنحنا
ءاملاةرارحةجردتراصثيحب،درابلاءاملاةقطنمىلإهايإةكرحمةوقب
.هيفددمتللوينابلاألمتيكةلوبقم

ةفاحكسمتنأاهعفدجنشتبتسحأاهرهظبميقتستنأتدارأنيح
رايهنالااذهةبرغتسم،قئاقدلكاذاهعضوىلعتلظو،اهيفكبوينابلا
اهنعتعزن.اهدسجبميقتستنأنمتنكمتنأىلإ،ئجافملايحصلا
ءفدلابْترعش.هيفةددمتمءاملاضوحتلخدوفيفخلااهلاورسو،سنربلا
يتلامألاهذهبركفتتأدبامنيحاهسفننمتبرغتسااهنكل،اهرمغي

اهنبانمتاونسبرغصأو،اهتنبارمعبقهارمعمتبرهواهتيبترجه
اهدسجْتّسطغ!.ً.ادجةليلقتاونسبالإاهربكيالاهجوزنأاملع،ركبلا

نمبرهتنأىلإةأرملاهذهعفدلوقعمببسنعثحبتيهو،ءاملايف
.بورهلااذهتاعبتلكةلمحتماهتيب



اهحنمتملةديدعرومأبنييلاتلانيمويلالالخيوارحصءاوحتلغشنا
عملصاوتللةصرفلااهحنمتملولب،ةياورلاةطوطخمةءارقةلصاوملةصرف

،راطملانممويلااذهحابصاهبتلصتإيتلا،جنسيلافيإاهتقيدص
دعبعلقتساهنأوورثيهراطميفنآلااهنأب،ةنيزحةربنباهعمتثدحتو
ىلوألاتافوربلاأدبتلو،يناملألانويزفلتلاعماهدقععقوتلخنويمىلإليلق
تارماهبتلصتااهنأباهتربخأامك،)غنيرذوتاعفترم(لسلسمليثمتىلع
،ةيحصةكعولتضرعتاهنأبءاوحاهتربخأف،دحأاهيلعدريملفةدع
اهتربخأو،اهعورنمتأّدهءاوحنأالإً،احضاوًايقيقحًاقلقافيإتدبأف
نيمويلالاوطتناكاهنأو،رهظلايفتاجنشتلاضعبىدعتيالرمألانأب

.ةمزاللاتاصوحفلامامتإلةصاخلاةيبطلاةدايعلايف
يفروتفلامغرب،جنسيلافيإتوصيفمامتهإلاةربنلءاوحْتّرس

اهعضونعةيناثاهلاؤسيفجنسيلافيإتحلأامنيحاميسال،امهتقالع
نوكتيكخنويمىلإاهرفسليجأتاهنمبلطتيكلذناكْنإو،يحصلا
لبقنمليبنلايقادصلاضرعلااذهبًادجترثأتيتلا،ءاوحنأالإ،اهبرقب
دومعلايفةطيسبتاباهتلادوجوبًاليصفترثكألكشبةيناثاهلْتدكأ،افيإ
،ةئفادلانكامألاثيحىلإرفسلاباهتحصندقةصاخلااهتبيبطنأو،يرقفلا

ناكملاْتددحدقتناكْنإجنسيلافيإاهتلأسامنيحو،تيربكلاعيبانيو
رفسلااهيلعتحرتقاةبيبطلانأبءاوحاهتربخأ،جالعللهيلإرفاستسيذلا
ترماهنأو،كانهجالعللةريهشلاةيناكربلا)ايكسإ(ةريزجىلإو،ايلاطياىلإ

متدقو،)ايكسإ(ةريزجيفزجحلاباهلموقيلةحايسلابتاكمدحأىلع
زجحلكانهنيقدنفبطاخيذلايحايسلابتكملالبقنمالعفزجحلا

رظتنتيهو،دعبامهنميألبقنمديكأتيأتأيملنكل،اهلحانج
امبرو،كانهىلإرفاستساهنأو،زجحلاديكأتليحايسلابتكملانمًالاصتإ

يفدحأيأدرمدعببساهلتحضوأامك..اضيأاهعماهمأرفاستس
دعباهيدللمعتدعتملليباهمألزنملاةريدمنأباهتالاصتاىلعلزنملا
افيإتحضوأاهبناجنم.نيمويذنملهألاتيبىلإاهبحسمتدقف،نآلا
اهحانجيفنوكتسو،خنويمليتيفوصقدنفيفنوكتساهنأباهلجنسيل
هتنوديذلاقدنفلاتامالعتسافتاهمقراهتطعأمث،333مقرملا،داتعملا



يفرقتستامنيحاهبلصتتساهنأبءاوحاهتدعوف،تانوفيلتلارتفديفءاوح
.ةريزجلا

***
لصفلانمءاهتنالادعب،وينابلاضوحيفيوارحصءاوحتددمتنيح

يفءاخرتسالانمءيشبتسحأ،نيمويلبق،هئاتلامدآةياورنمعباسلا
جنشتلاوئجافملاعجولااذهيفريكفتلابترمتسااهنكل،جنشتملااهرهظ
تسيلعاجوألاهذهنأىلإاهنيحتهبتنا.اهرهظتالضعلكّدشيذلا

ركذتتالاهنأامك،عوبسألبقتضقنايتلاةيرهشلاةداعلاضارعأبةهيبش
اهلالختجرخيتلاتاظحللاكلتىوس،ةيضاملامايألالالخدربللاهضرعت
عيرسلااهجورخمث،هلتقمةليلهئاتلامدآةقشىلإتدعصواهترايسنم
،اهنيحةوقبلطهيرطملاناكثيح،هتياورةطوطخملمحتيهوةيناث
تضكرذإ،هنميناعتيذلاجنشتللاببسنوكينأنكميالاذهنكل

اهمونريرسبًاضيأتركفً.اريثكلتبتملو،اهترايسلخادىلإةعرسباهنيح
كلتميو،حيرماهريرسنأبفرعتاهنكل،ببسلاوهنوكيدقيذلا

دجتملامنيحو،تارقفلاورهظلاةماقتساثيحنمةصاخةيبطتافصاوم
نأاهسفنعمتررقكلذل،اهتلاحهبرسفتاهيدلفورعملامتحايأ
تقربةبعرمةركفنأواميسال،اهصحفتلةصاخلااهتبيبطةدايعىلإبهذت
،ةرمتاذتأرقدقتناكذإ،بعرلاباهتألمف،اهنهذيفئجافملكشب
،رمألالوأماظعلايفئجافمملأوجنشتبأدبيلصافملاوماظعلاناطرسنأب
،اهنهذنماهوحمىلإتعسيتلاةركفلاهذهنمبعرلابتسحأاذل
.جعزمسجاهكاهدوارتتيقباهلالظنكل،كلذيفتحجندقو

،ةصاخلااهتبيبطةدايعبةرشابمتلصتامامحلانمتجرخنيح
برقأكنيمويلراظتنالااهيلعنأبلابقتسالايفلمعتيتلاةدعاسملااهتربخأف
يفيتأتنأتقفتااذل،ةلجاعوةئراطةلاحلانأبترصأاهنأالإ،دعوم
ةيقبلةددحملاديعاوملاءاهتناىتحرظتنتنأبةيضار،هسفنمويلاكاذ
.نيعجارملاىضرملا

ةبيبطلانأالإً،ايعضوماهصحفمتو،اهتلاحاهتبيبطلءاوحتحرش
ةيرورضلاليلاحتلاوةعشألاكةصاخلاتاصوحفلاضعبءارجإاهنمتبلط
ًايداعرمألاناكولف،اهقلقنمدازاماذهو،ةلاحلانمدكأتللىرخألا
.ةعشألاوليلاحتلاءارجإبلطتملو،ًءاوداهلتلجسل

،ديدشبعتبرعشتتناك،ةدايعلانممويلاكلذءاسمتداعنيح
نأنكمييذلاثيبخلاضرملانعاهتاليختنماهسفنىلإتبرستةبآكو



كرحمتأفطأ.اهترايسنملزنتملاهنكلتيبلاتلصو.اهباصأدقنوكي
اهمامأرظنتةريصقلابتسيلةرتفلتلظ.اهدعقميفةسلاجتلظوةرايسلا
تسيلامك،هلعفتنأديرتامعةركفةيأاهنهذيفسيل،نهذلاةغراف
،هعضوميفحاتفملاترادأ،ةأجف.تيبلاىلإلخدتنأيفةبغراهيدل
التهجوتثيح،اهتقطنميفةيراجتلازكارملاىلإةهجتماهترايسبتكرحتو
ةقطنمىلإمث،تيرتسنولسعراشىلإهنمودورزغنيكعراشىلإايدارإ
يفداورلاتارايسلصصخملاقباطلايفاهترايستنكرثيح،جديربستيان
امنإو،ددحمفدهنودهيفلوجتتتذخأو،زدوراهريهشلاقوستلازكرم
اهدعبأًائداهًاتقوتقفنأثيح،ةايحلاضبنبرعشتلو،سانلانيبنوكتل

.ضرملاتالامتحإيفريكفتلاةجلنع
ةاتفلاتحتف.تيبلاىلإتعجرءاسملاكلذنمرخأتمتقويف

فيكاهلتورةيدنهلاةاتفلانأالإ،رمألاتبرغتساف،بابلااهلةيدنهلا
ةعاسفصندعبو،اهيلإتبهذف،ليباهمأبتلصتادقةريبكلامألانأ

ىلعنيلماعلانمدحأعمثدحتتملفً،ادجةبضاغليباهمأتداع
ةيدلجةبيقحلمحتيهوتجرخو،اهتفرغتلخدذإ،تيبلايفةمدخلا
نأباهلتلاقو،ءايشأنماهيدلامعيمجاهيفتعضواهنأودبي،ةريبك
ةبسنلاب.ريبكلاةلئاعلاتيبيفلمعتساهنأو،كانهاهجاتحتةريبكلامألا
يفلمعللاهبحسب،اهتدعوامكاهمأتفرصتدقفً،احضاورمألاناكءاوحل
.كانهاهيلإمهتجاحلةلئاعلاتيب

مأبحسباهتوطخىلعاهتركشو،اهمأبتلصتااهتفرغيفتراصنيح
تاجنشتلاومالآلانعاهتثدحامك،ةلئاعلاتيبيفةمدخلاىلإليباه
ًادجاهمأتقلق.ةصاخلاةدايعلاىلإتبهذدقاهنأو،اهرهظيفةئجافملا

نأتلواحكلذمغرباهنكل،هنماهفوخواهضرمنعءاوحثيدحنم
.اهتنباقلقنمففختيك،اهتنبافواخمنمرخستورمألابنيهتست

ًابوبحتعلتباوً،انخاسًامامحيوارحصءاوحتذخأةليللاكلتيف
،تاونقلانيبددحمفدهنودةلقنتمنويزفلتلاعباتتتسلجمثةئدهم
ثدحتي،ةعبارلاةانقلاجاتنانمكرتشميناطيربيدنهمليفدنعتفقوتو
دحأفافضىلععقتةديعبةيرقيفشيعتلاحلاةطسوتمةلئاعنع
يفةعماجلابسرديىتفامهيدلامكمأوبأنمةلئاعلافلأتتو،راهنألا
روزينأنبإلاةداعنمناكو،جاوزلارمعيفةاتفو،ىربكلاندملاىدحإ
،هلهأروزينأنودتضمةليوطةرتفّنأالإ،ىرخأوةرتفنيبلهألا
،ىرخألاةفضلاىلعراطقلالوصودعوماوعباتينألهألاةداعنمراصف



ىلإ،اهيلإنوعجريمهوةيرقلاءانبأهيفربعييذلابراقلالوصوراظتناو
فرعتكانهو،اهيخأنعًاثحبةريبكلاةنيدملاىلإرفسلاتخألاررقتنأ
ىدأامم،ةبلطلاقوقحبةبلاطملايفًايسايسًاطشنناكهنأبهئاقدصأنم
،ةيرقللعجرتف،خألاريصمةفرعمللوصولانمتخألاسأيت.هلاقتعاىلإ
نمهتدوعبمهمهوتيهلظتو،سئابلاخألاريصمباهلهأربختنأنود
هتيادبذنممليفلادهاشتمل..رهنلاةفضدنعءاسملكهلاهراظتنالالخ
يفيهواميسالً،ادجةلثمملااهتبجعأ.ماعلاقايسلانمهتمهفاهنكل
يتلاةلادعاللانمفيفشنزحاهسفنىلإبرستو،يمكركلارفصألااهبوث
عمقلاةجيتنهدالبرجهيذلا،هئاتلامدآريصمةركذتم،ملاعلادوست
اهتعباتمنأالإ،هتثجءافتخإيفركفتاهسفنتدجوايدارإالو،يسايسلا
هبشيامبتسحأمليفلاءاهتنادعب.كلذلوحزيكرتلانعاهتدعبأمليفلل
.قيمعمونيفتطغو.اهريرسىلإتبهذف،ردخلا

***
لكبيوارحصءاوحتلغشنا،ركابلاحابصلاذنمو،يلاتلامويلايف

ريوصتنمو،راردإلاومدلاكةمزالتاليلحتنم،ةبولطملاةيبطلاتاءارجإلا
ةصاخلااهتبيبطتقتلا،ةليوطلابتسيلراظتناةرتفدعبو،ةعشألابرهظلا
اهسمدقدربوهامنإوً،ادبأًاريطخسيلرمألانأبةرورسماهتربخأيتلا

اهنأو،يرقفلادومعلايفطيسبًاباهتلإببسدقو،ةفلتخمتاقوأيف
لحووةيتيربكعيبانياهيفيتلاةيحصلاتاعجتنملاىلإباهذلاباهحصنت
نكامأو،ايلاطياو،ادنلرياو،ادنلسيايفةدوجومنكامألاهذهلثمنأو،يناكرب
ةفورعملا،ايلاطيإىلإ،ةئفادلانكامألاىلإرفسلاباهحصنتاهنأالإ،ىرخأ
)اياكسإ(ةريزجديدحتلابو،يلوبانةنيدملحاوسنمةبيرقلاةيناكربلااهرزجب
.

هلةقالعالرمألانأو،ليلاحتلاةجيتنلةداعسبرعشتءاوحتناك
ىلعهبباصملابىقليو،سفنلايفبعرلاريثيهمسايذلاضرملاكلذب

ةبيبطلاةدايعنماهجورخدعبةرشابمتهجوتكلذل،رخآلاملاعلاةفاح
.يحايسلابتكملاىلإ

يففظوملاماق.)اياكسإ(ةريزجىلإرفسلايفاهتبغرمهلتدبأ
اودجينأىلعاهعماوقفتاو،تينرتنإلالالخنمثحبلابيحايسلابتكملا
مهيلعنأل،ةمداقلاتاعاسلالالخكلذلكاوزجنينأوً،ايقارًاقدنفاهل
يحايسلابتكملانأو،هيفزجحلااوبلطيذلاقدنفلانمديكأتمالتسا

ديكأتمتيليقدنفلازجحلاىلعديكأتلاباوجهمالتسادنعاهبلصتيس



.رفسلا
ريغىلعاهترايسبلوجتتتذخأ،يحايسلابتكملانماهجورخدعب

تدجوً.ايقنءاوهسفنتتنأنآلاديرتوةقنتخمتناكاهنأكو،ىده
مث،دورتروكماهنتوتىلإهتعطقيذلادروفسكوأعراشيفاهسفن
تذخأو،تاكرابلاىدحإيفاهترايستفقوأف،تيرتسدنوبوينىلإتفطعنا
.ةضوملاوروطعلاتالحموتارهوجملاتالحمنيبلوجتت

ةبجوتلوانتنأدعب،تالحملانيبةلقنتمراهنلانمىقبتامتضمأ
نأىلإاهلاوجتتلصاوو،مويلاكلذرهظدعبنمرخأتمتقويفءاذغلا
اهريرسيفءاخرتسإلاوتيبلاىلإةدوعللةقيقحةبغربوبعتلابتسحأ
.ريثولا

امناعرساهنكل،لهألاتيبىلإبهذتنأبتركف.تيبلاىلإتلصو
ىلإرطضتنأديرتالاهنأل،ليباهمأىرتنأديرتاليهف،اهيأرتريغ
اهرودتفرعنأدعباهتيؤرقيطتدعتمليهف،لوسعملامالكلاباهقلمت
نأقيطتنكتملو،اهقيلطلاهرابخألقنواهيلعسسجتلايفثيبخلا
مأةيؤرةبنجتمايفتاهاهمأبلصتتنأتلضفكلذل،رمألانعتكست

.ليباه
،تاليلحتلاجئاتننعةبيبطلاهتلاقاماهيلإتلقنواهمأعمتثدحت

مألاتئجوف.جالعلاضرغلةيلاطيإلارزجلاىدحإىلإاهرفسةرورضنعو
ضرتعأاماذإاهابأعنقتساهنأباهتربخأاهنكل،اهدحورفسلاءاوحرارقب
.كلذىلع

تناكنإاهتربخأو،اهباهمأتلصتاةليللاكلتنمرخأتمتقويف
اهدلاوعمتثدحتاهنأباهتربخأو،اضيأاهعميهرفاستنأةيناكمأكانه
رزجلاىدحإيفجالعلاةرورضو،يرقفلااهدومعباهتلانعو،اهضرمنع
بهذتنأىلإاهاعدولب،ةركفلابدلاولابحردقو،ايلاطيإيفةيناكربلا

ةروهشملاةريزجلاهذهفرعيوهف،كانهاهلصافمجلاعتلاضيإاهعم
.يناكربلالحولاقيرطنعجالعلابةصتخملااهتاعجتنمب

،ةركفلابتبحراهنكل،ىلوألاتاظحللايفايروعشالءاوحتقياضت
نلو،اهتيويحواهطاشنيفلازتاميهو،لظلاةفيفخ،ةفيطلةأرمااهمأف
يحايسلابتكملاعمرمألاحضوتنأباهتدعوو،رفسلايفجاعزايأببست

.يلاتلامويلايف
***

تلصتااهنأوهحابصلااذهيوارحصءاوحهبتماقاملوأ



ةلماكلاتامولعملامهتطعأو،نيصخشلزجحلامهنمتبلطو،يحايسلابتكملاب
ةيمسرلاقئاثولاةبحطصمبتكملاىلعرمتنأبمهتدعوو،اهمأصختيتلا
.امهيلكلةبولطملا

بتكمبتلصتااهنأباهتربخأواهمأبتلصتااهروطفتهنأنأدعب
ىلعاتقفتاو.زجحلاضارغأل،يناطيربلااهرفسزاوجىلإجاتحتاهنأو،ةحايسلا
تدعوو.ءيشيأبليباهمأفرعتالثيحب،نامتكلايفرمألاىقبينأ
.زاوجلااهيلإلمحتساهنأبمألا

دعصتتاوطختاوصأءاوحتعمسىتحتقولانمريثكلاضميمل
.ةمداقلايهاهمأنأتفرعف،ءاعدلالمجبةبوحصم،حوضولكبملسلا

ءاهتنادنعو،جنسيلافيإتلصتاامنيحاهدنعلازتاممألاتناك
:ةلئاقمألاتقلعةملاكملا

؟..ةرفاسميهله–
؟..نَـم–
؟..نآلاكبتلصتايتلايهتسيلأ..ةلثمملاكتقيدص–
..يهمعن–
؟..لاؤسيدلنكل..ةزاتممةلثممو..ةبيطةناسنإاهنإ–
..يمأاييلأسا؟..وهام–
..شارفلايفلجرعم..ةيراعاهتيأرمالفألادحأيف–
؟..اذاممث–
؟..اذاممثفيك؟..اذاممث–
؟..ايعقاوائيشسيلو..ليثمتاذه؟..اذاممث..يمأايمعن–
نيلوقتو..ينتقلخامكيبر..شارفلايفهعمةيراعتناكاهنكل–

؟..اذهليثمتيأ..ليثمتيل
نأبدكؤتهتصقمليفيفلثمت..ةيزيلكنإةلثمميهيمأاي–

عمنوكتاهنأو..شارفلايفنوكيفقوملااذهو..امفقومبرمتةلطبلا
؟..كلذنمرثكأسيل..دهشملاكلذلثمتيهف،ةيراعامصخش

..؟كللوقأاذامفرعأاليتنباايهللاو–
..ينيلأستملكنكل..اهنعينيلأستنأِتدرأدقل–
..اهنععافدلابّيلعكموجهةجيتنلاؤسلاتيسن–
اهنمتبلطو،اهلعفدودرىلعاهمأقيلعتنمةكحاضءاوحتهقهق

:مألااهلتلاقف،اهلاؤسلأستنأةدومب
مهضعبنولبقيتالثمملاونولثمملاناكنألأسأناديرأتنك–



؟..المأيقيقحلكشبكلذنولعفيلهف،ىرخأءايشأبنوموقيوأ،اضعب
يفروديلاؤسلااذهلثمناكدقف،اهمألاؤسبءاوحتئجوف

لاؤسلااذهسيل،هنعجنسيلافيإاهتقيدصلأستناديرتتناكو،اهرطاخ
،ةحيرصلاةيسنجلادهاشملاصخياميفامنإو،ديدحتلابلبُقلاصخييذلا
؟..جاتنوملايفكلذةكربفمتيمأ..ًالعفةيسنجلاةسرامملابمايقلامتيلهف
ىرخألارظنتاليك،اهتقيدصلأستنأنعةرمنمرثكأتددرتاهنكل
..اضيأيهاهدوارلاؤسلااذهنكل..ةررحتمريغوأ،ةظفاحمةيقرشكاهيلإ
:تاظحلدعبتلاقكلذل

نيردتأ..ليثمتيفليثمتهنأدقتعأ..يمأايطبضلابفرعأال–
ةسمخنم..مهراودأنودؤينولثمملاامنيباريماكلافلخنوكيصخشمك
دهشميفةلطبلاولطبلاىلإنورظنيمهو..انايحأصاخشأةرشعىلإ

فرعأال..امومع..ليثمتلانمريثكلاكانهنأدقتعأكلذل..يميمح
..يمأايطبضلابةباجإلا

اهتدهاشدقو.ً.ادجةديجو.ً.ادجةفقثمةناسنإيه..يردأال–
نألواحيرواحملاعيذملاناك..اهيلعهللاءاشام..تاءاقللادحأيف
اهببجعمكوبأ..ةبسانملاب..ةئيرجوةيوقتناكاهتاباجإنكلاهزفتسي
..ديعبنماهعمكتسمواهنعفحصلاتثدحتامنيحو..ةناسنإوةلثممك
ضعبلاهدضةريقحةلمحهذهنإلاقو..اهنععفادوكدلاوبضغ
كلذل،ايناطيربيفانهضعبلابجعتاليتلاةيعامتجالاوةيسايسلااهفقاوم
يفاهنعرذتعتتاعئاشرشنتواهدضبيذاكألاقلتختنأةفاحصلالواحت
له..ةعئاشلاقالطاموييفاهتاعيبمتفعاضدقنوكتاهنكل،يناثلامويلا

؟..حيحصاذه
فرعتوةبذكقلطتانايحأةفاحصلا..حيحصهذه..يمأايمعن–

وأيناثلامويلايفرذتعتنوناقلاةلئاطتحتعقتنألبقنكل،ةبذكاهنأ
اهنألمهتسمنماهلحرفياهضعبو..ةيساقتاعئاشلاضعباعبط..ثلاثلا
نيذللًانايحأةيرورضتاعئاشلاف..مهيلعءاوضألاطلستوةهجاوللمهديعت
نمعونلااذهنمتسيليهو.ً.امئادمهيلعءاوضألاطلستتنأنوديري
..تالثمملا

ً،ايدارإالجنسيلافيإنععفادتتناكاهنأبيوارحصءاوحتهبتنا
،ةليللاكلتاهتقشيفهتأريذلادهشملااهنهذيفمحدزأهسفنتقولايفو
ةيناثاهكوكشتظقيتساف،معطملايفريخألاءاقللادنعامهنيبىرجامو
يتلاسيباوكلالكةأجفتعفدناو،هئاتلامدآةثجءافتخاباهتقالعلوح



ندنلروسجربعاهيفيبموسلاىشميتلاةرطملاةليللاكلتذنماهتقفار
نوكتنااهمأنمتبلطف،عوضوملارييغتتدارأكلذل،ةيليللااهعراوشيفو
ةبقارملاتحتاهتعضودقاهنأباهلاهمأتدكأامنيب،ليباهمأنمةرذح
ةلأسميفكشتتأدبليباهمأنأبدقتعتاهنكل،اهلكلتهبتنتنأنود
.كلذنعربعتنأنود،ةلئاعلاتيبيفةمدخللاهعوجر

ًاعماتلزنو،اهقئاثوبناجىلإاهمأبةصاخلاقئاثولاءاوحتذخأ
.بابلابرقةرايسلايفًارظتنملازيالمألاقئاسناك.تيبلانمنيتجراخ
ةيهبلااهترايسيفيوارحصءاوحتدعصو،ىرخألاامهنملكتعدو
كرحمريدهاهءاروتعمسامنيب،يحايسلابتكملاىلإةهجوتمْتقلطناو
.ةلئاعلاتيبىلإاهمألقتيتلاةرايسلا

***
فظوملامامأةسلاجيحايسلابتكملايفيوارحصءاوحتناكنيح

يفمأهسفنحانجلايفاهعمنكستساهمأتناكْنإاهلأسيذخأيذلا
ةظحللاكلتيفف،ةبيرغرعاشمبيوارحصءاوحتسحأ،لصفنمحانج
اهنيعمامأحوضوبىلجتًادهشمتأر،اهلأسيفظوملاناكامنيح،تاذلاب
ًاليلقولعتربقةدهاشتأرذإ،هاوسءيشيأرتملاهنأىتحةيلخادلا

،لفسألانمهيلإرظنتاهنأكواهلةبسنلابودبي،راهزألابطاحمربقىلع
.ريغصلتعفترمىلعربقلاامنيب

ربقلارظنمناكو،راهزألابطاحمديحوربقامنإ،ةربقمكانهنكتمل
عمُسيرحبلاريدهتوصناكو،ايسنامور،انيزحًالامج،ًاليمجةدهاشلاو
يأالو،لتلاناكموهنيأءاوحفرعتنكتمل.لتلافلخنمًايتآ
نأباهدوارًاساسحإنكل،ربقلااذهيفنوفدملاصخشلاةيوهالو،دالبلا

تناك.جالعللاهيلإهجوتتيتلاةريزجلايفامهامبر،ربقلاو،لتلااذه
نأبسحتتناكاهنكلوً،ازيكرتوًارارصإدادزتةرظنةدهاشلاكلتىلإرظنت
..!ءيشلكاهلحضتاةأجفمث،يهاهقامعأيفصوغتةرظنلاكلت

نأديرتاهنأباهلًاحضاوناكاهسفنليوارحصءاوحتهبتنانيح
توصلتهبتنا.اهمألزجحلاءاغلإاهيلعنأو،رفسلايفاهدحونوكت
:اهلأسيفظوملا

؟..يلاؤسىلعينيبيجتمل؟..يوارحصمادميعمتنأله–
ناكمإلابله..ًاليلقةحراستنكينرذعأً،اديجكعمسأملًاوفع–

؟..ءاجر..َتلقامراركت
:بيذهتوءودهبلاقو،بيهملااهلامجًالمأتماهيلإفظوملارظن



؟..لصفنمحانجيفمأكعمنكستسكتدلاوتناكنإُتلأس–
..يدحورفاسأس..ةدلاولازجحغلإءاجر..ال..ال..هوأ؟..اذام–

.يدحونوكأس..نآلارفسلاىلعةرداقريغو،ةريبكةأرمايه
تمسترا.نيتنثالرفسلاتاءارجادعأدقناكهنألفظوملائجوف

يدبينأقئاللانمسيلف،اهمظكهنكل،ةظحللههجوىلعطابحإلاحمالم
ءاوحةديسلاىوتسمبناكاذإاميسالنوبزيأمامأرمذتةراشإةيأ

ىلوألاةجردلابرفسلاو،ىلوألاةجردلانمقدنفيفتزجحيتلا،يوارحص
اهربخأو،مهتءاجامنيحةرملوأتناكامكرومألابيترتداعأكلذل،اضيأ
،مهيدلنومضماهزجحنأو،مهلصودقناياديرولفقدنفنمًاباوجنأب
طبهتسو،ورثيهراطمنمًادغنوكيسهنأبرفسلاليصافتاهلحرشيذخأو
،ةيحايسلاةكرشلابودنملبقنماهلابقتسامتيسكانهو،يلوبانيفةرئاطلا

ةقيقدنيسمخلادودحيفرحبتسكانهنمو،ءانيملاىلإاهلقنمتيسو
ةكرشلانمرخآبودنماهرظتنيسثيح)ايكسإ(ةريزجىلإلوصولل
اهلفظوملاىنمتو،يحايسلاةريزجلازكرميفاهقدنفىلإاهلاصيإلةيحايسلا
.ةعتممةلحر

يفتراصو،ةينامتئإلااهتقاطببعفدلاتاءارجإءاوحتلمكأنيح
تسحأامك،فظوملاىلعبذكلانمبنذلابروعشاهدوار،عراشلا
مدعنع،ىرخأةبذكباهرابخإو،اهمأةهجاومةظحللاهليختنمكابترالاب
دعبنكامأىلعلوصحلاةيناكمإبمهدعوو،ةريزجلاقدانفيفنكامأدوجو
.كلذنمدكأتللكانهنممهبلصتتساهنأو،مايأةرشع

ءاغلإىلإاهعفديذلاببسلاطبضلابفرعتيوارحصءاوحنكتمل
كلتاهتبغرىلعهيومتلالجأنمبذكلاىلعاهمادقإو،اهعماهمأرفس
بتكملانيبامةفاسملاتعطقفيكركذتتمل.اهلاهمأةقفارممدعيف

تنكريذلاقباطلاىلإدعصملاتطبهفيكالو،تارايسلاجاركويحايسلا
نيحاهسفنلتهبتنااهنكل،قباوطلاددعتملاجاركلااذهيفاهترايسيف
تحتواهينفجيفامةشاعتراو،اهيتفشجالتخإبتسحأ.اهترايسيفتراص
ايقروًاليدنمتذخأ.اهنيبجىلعتعمجتًادجةريغصقرعتابحو،اهينيع
اهباجحبترتلةرايسلاةآرميفاهسفنىلإترظنمث،اهنيبجتحسمفًافافش
دعقملايفصخشلظتأرذإ،تعزفف،اهسأرنعطقسيداكيذلا
فلخلاىلإاهدسجلكبْتتفتلافً،اديجهحمالمنيبتتملصخش،يفلخلا
دحأةمثنكيملف،اهيوتحيدرابمالسبتسحأاهنأالإ،سلاجلانمدكأتتل

.اهاوسةرايسلايف



يذلاام.ميجرلاناطيشلانمهللابتذوعتواهسفنعمتلمسب
ىلعلطملاو،روهزلابىطغملالتلاكلذلاهتيؤرىنعمام؟اهعميرجي
؟كاذنمربق؟..ديحوربقةدهاشهولعتيذلاو،ىرخألاةهجلانمرحبلا

؟..ةرايسلايفصخشةمثناكمأةرايسلايفصخشةيؤراهلىآرتلهو
؟..وهنيأفًادوجوماقحناكاذإنكل

***
نمثعبنملايجيلخلالكألاةحئاراهفنأتلصو،اهتيبتلخدنيح

امةفرعملاهتبغرتراثأيتلالباوتلاةيبذاجمواقتنأعطتستملف،خبطملا
لكألابركفتملاهنأو،ةعئاجاهنأبةأجفترعشاهنأل،ماعطنمهدادعإمت

،كلذبتلعفًانسحاهنأباهسفنعمتركفو،تيبلاجراختناكامنيح
،خبطلاىلعفرشتو،ةمدخلاريدتدعتملليباهمأنأبتركذتاهنكل

،خبطلابماقنمةفرعميفلوضفلااهدواراذل،ةيجيلخلافانصألااميسال
لوحةيدنهلاةاتفللتاداشرإلايطعتاهمأتدجوخبطملاتلخدنيحو
ملف،ريبكجرحبءاوحتسحأ.ةدعملاةبجولاىلإليهلاتابحضعبةفاضإ
،ةيدنهلاةاتفلاعمةلوغشممألاتناك.نآلاةظحللاهذهلثملةأيهمنكت
تهجوةيدنهلاةاتفلانأالإ،اهتفرغىلإءودهبعجارتتنأءاوحتدارأ
بابلاوحنمألانمةتافتلإتناحف،اهتديستحملامنيحبابلاوحناهترظن
مستبتيهوةجرحمتلخدف،عجارتلانمنكمتتمليتلا،اهتنباتأرف
:اهمألأستو

ىلعفارشإلابكسفننيبعتتاذامل؟..يمأايانهنيلعفتاذام–
؟..كسفنبخبطلا

:تلاقو،مألاتمستباف
..يتنباايبعتنمكانهسيل–
..دقتعأامكليباهمأنمتملعتدقل–
..تاراهبلاريداقمبمكحتتفيكفرعتال.ً.ائيشملعتتمل..ال–
لصحيمل.يمأايةبسانملاب..كاديتملس.ً.ادجةيكزةحئارلا–

مسوملانإنولوقي..ةريزجلاقدانفيفناكميأىلعيحايسلابتكملا
نيعوبسأوأمايأةرشعدعبامبر..نيحئاسلابةظتكمقدانفلاويحايس
..ةلوهسبزجحلااهدنعنكميو،مسوملايهتنيس

:تلاقمث،اهسفنعمتمستبا،ةعيرسةرظناهيلإمألاترظن
نميجلاعتتنأمهملا..رثكأالكعمنوكأنأتدرأ..كيلعال–

..كرهظمالآ



لوقتالاهنأبتسدحاهمأنأبتكردأاهنأل،لجخلابءاوحتسحأ
.اهدحونوكتنأديرت..اهعماهمأرفاستنأديرتاليهاهنأو،ةقيقحلا
،اهنعففختنأتدارأف،هيفاهسفناهتنباتدجويذلاجرحللمألاتهبتنا

:ةقداصةربنبلوقتيهو
نَم؟..كدلاوكرتأنأيننكميفيكف..يتنباايعقواميفريخلا–

هللاةكربىلعيرفاس..ةصاخةياعرىلإجاتحيكاخأنأامك؟..هبينتعيس
..

هقدصبتسحأذإ،اهمأمالكاهعامسدنعةحارلاضعببءاوحتسحأ
،ىرخألاىلإامهنملكرظنتتاظحللاتلظ.اهتقاسيتلاججحلاةيعقاوبو
نأنممألاو،اهعماهرفسمدعنمةءاتسمريغاهمأنأنمدكأتتلءاوح
.ريمضلاةحاترميهورفاستسثيحب؛اّفخدقاهجرحوبنذلاباهتنباروعش

:اهللوقتاهمأتعمسخبطملانمةجراخءاوحترادتسانيح
..يتنباايةبهاذانأ..زهاجماعطلا–
..يمأايكلًاركش–
.ملسلادعصتيهوءاوحتلاق
؟..رفسلانوكيسىتم–
..ًادغ–

دقنكتمليتلاءاوحةعبتتمةحابلاىلإخبطملانممألاتجرخ
:اهلتلاقف،ملسلاةياهنتلصو

؟.ً.ادغفيك–
:تلاقو،ةحابلايفاهمأنأىلإتهبتنايتلاءاوحتتفتلا
راطمنم.ً.احابصةرشعةيداحلايفًادغرفسلا..يمأايمعن–

..ورثيه
؟..كدلاونيعدوتالأ–
كلتفرعتاليكهعادولمكيلإيتآنأديرأال..ءاسملصتأس–

..ليباهمأةثيبخلا
احابصنوكأسفانأامأ..لعزيسالإو..رمألابهمهفأسبيط–

..كدنع
..ءيشلكىلعكلاركش..يمأايبيط–
؟..يتنبااييننيركشتءيشيأىلع–
..يعمكرفسمدعليئاتستملكنأىلع–
ةقالعالرمألانأبفرعناننإنالوقتامهنأكو،ضعبلاامهضعبلاترظن



:تلاقومألاتمستبا.زجحلادوجومدعبهل
..ةديعسينوكتنأكديرأ..يتنباايكتداعسىوسينمهيال–
،اهسفنكلامتتملف،اهمأوحننانحلانمرماغضيفبءاوحتسحأ

اهديتذخأو،اهيتنجوتلّبقواهتنضتحا.اهوحنةعرسمملسلاتطبهلب
اهسأرىلعةلبقتعبطاهرودبمألا.اهنيبجىلعاهعضوباهبةكربتموةلبقم
.ةعرسمملسلاتدعصف،اهسفنءاوحكلامتتمل.اهينيعيفقرقرتتعومدلاو
قالغإتوصتعمس.خبطملابابدنعةحابلايفةفقاولازتالمألاتناك
.ىلعألاقباطلانمًايتآةفرغلاباب



ىلإتلزن،اهتلوليقنميوارحصءاوحتظقيتسانأدعبو،رصعلادنع
رعشتتناك.ةقيدحلاىلإةجراخفويضلاةلاصتزاتجاو،يضرألاقباطلا
..غرافاهسأرنأكو،ًالماخاهنهذناكدقف،مونلاةكلمميفتلازاماهنأب
حبستيتلاةكربلاىلإو،ةعونتملاو،ةنولملاةقيدحلاراهزأىلإرظنتتناك
يتلاةفرشلاىلإتجرخ،ياشلابرشتلكانهسلجتنأتدارأ.ناتطباهيف
عمتركف.طقاّسيًادجمعانرطمةمثناك.ةرشابمةقيدحلاىلإدوقت
سفنىلعتسلجواهتلخدف،ةلاصلايفسلجتنألضفألانمهنأباهسفن
دعبمويلوأاهتيبىلإهتعدنيحهئاتلامدآهيلعسلجيذلادعقملا

.هلوصو
.معانلارطملالبقتستيهواهمامأيتلاةقيدحلاىلإرظنتتناك

اهينيعمامأودبيءيشلكناك.هنولقلأتيوشعتنيبشعلانأكوتسحأ
،راجشألاناصغأنمةيلدتملاقاروألاكرحيميسنلاوهاهفً،اكرحتمً،ايهب
ةيقاسلايفءاملاريرخو،رطملاةبنجتمناصغألانيبتأبتخأرويطةمثو
اهنأكوةعرسبيرجتءامسلايفمويغلاو،رخآلافرطلانمةقيدحللةرواجملا
امنيب،اهلوحةكرحلابجضتةايحلاتناك.اهقحاليضماغءيشنمبرهت

ىنعماللايفةعئاض،سيباوكلاوسجاوهلابةئيلم،ةشه،ةفيعضسلجتيه
.هلكاهدوجورمغييذلا

،ياشللقروداهيلعةينيصلمحتيهوةيدنهلاةاتفلااهيلعتلخد
نحصو،نوميللانمحئارشهيفريغصنحص،غرافنحصوبوك،ةيّركس
،اهمامأةينيصلاتعضو.ءاملابةئيلمسأكو،كيكلاعطقضعبهيفرخآ
يوارحصءاوحتهبتناف،رخآءيشلجاتحتةديسلاتناكنإتلأسو
ىلعةدوجوملاةياورلاةطوطخمباهيتأتلدعصتنأاهنمتبلطو،اهدوجول
.مونلاريرسسأردنعةلواطلا

ةيدنهلاةاتفلااهيتأتنأةرظتنم،بوكلايفياشلااهسفنلتبص
يذلايجراخلابابلاربعةقيدحلاىلإةرظاناهسأرتعفرنيحو،ةطوطخملاب
ةأرماةقيدحلاطسويفىرتاهنأكواهلىءارت،ةفرشلاوةلاصلانيبلصفي
وحناهجتمةأرملاهجوناك.نوللاةيجسفنبلاروهزلانمةقاباهديبام
نأباهلوطوةأرملادسجةعيبطنمتكردأاهنأالإ،ةسكاعملاىرخألاةهجلا

اهسفنيهنوكتداكتيجسفنبلادرولاةقاباهديبوكانهفقتيتلاهذه
.



يفيصضيبأبوثيفاهتهيبشتناكو،طقاّسيمعانلارطملاناك
ريثملااهدسجنابف،لماكلاباهدسجللبييذلارطملانممغرلاب،فيفخ
تناكف،اليتنادلانمٍلاورسىوسيدترتنكتمل،فيفشلابوثلاتحتنم
.رطملاتحتةيراعاهنأكوودبت

ةمتهمنكتمل.رطملاتحتًايزئانجًاسقطيدؤتاهنأكو،ةفقاوتناك
روهزلاةقابعضتلاهدياهديتدموتنحناةأجف.اهيلعرمهنملارطملاب
ةدهاشنعقفألااهلفشكتمامألاىلإاهدسجةءانحناعمو،ضرألاىلع
،دهشملانميوارحصءاوحتعزفف؛اهمامأدرولاةقابةأرملاتعضوربق
ايلخادًاتوصنأنممغرلاب،ةقيدحلاطسوتييذلاربقلاوةأرملادهشم
امنإوةقيقحسيلهارتامفعزفتالنأباهللوقيناكاهلخاديفًاعومسم
.مهووه

لمحتيهوةيدنهلاةاتفلالوخدةكرحلتهبتناةظحللاكلتيف
برقلابتراصدقةاتفلاتأرف،كلذنمدكأتتلاهيلإتتفتلا.ةطوطخملا

اهتعضوواهتذخأف،اهلةطوطخملاةاتفلاتدم.هيلعسلجتيذلادعقملانم
يألجاتحتْتناكْنإاهلأستةيدنهلاةاتفلاْتعمسو،ةلواطلاةفاحىلع

.ءيشيألجاتحتالاهنأبةلئاقاهتركشف،رخآءيش
بوثلايفةأرملاالً،ائيشرتمل،ةقيدحلاىلإىرخأةرمترظننيح

املكنأباهسفنتعنقأ.ةقيدحلاطسوتييذلاربقلاالوفيفشلاضيبألا
مدآلاهتيؤرذنماهمزاليذلايسفنلابعتلاىلعتامالعالإسيلهتأر
.جنسيلافيإةقشيفًالوتقمهئاتلا

عمثحبتيهو،كيكلانمائيشتمضقو،ياشلانمائيشتفشترا
هبشفقت،فيفشبوثيف،ةقيرطلاهذهباهسفناهتيؤرلريسفتنعاهسفن
ةدهاشلاةروصاهيلعرركتتاذاملو..رطملاتحتةقيدحلاطسو،ةيراع
عراوشنوؤلمييبموسلا،ىسنتاليتلاةليللاكلتيفتأرفيكو؟..ربقلاو
ىوسسيلهارتاملكأ؟..ةديدعلااهروسجىلعنومحدزيوةيليللاندنل
ريكفتيأنودبوةأجفتررقاذامل..مث؟..بعتملااهلقعاهقلخيماهوأ
اذامل؟..اهعماهمأرفسبصاخلازجحلايغلتنألوقعمببسالبوقبسم
يفتدبيتلاربقلاةدهاشةروصاهلتءارتنأدعب،ةرشابم،كلذتررق
ةهجلانمًامداقهعمستتناكيذلايئرملاريغرحبلاتوصو،لتلاىلعأ
نأاهدحويهاهوعديامًءادننأكوْتسحأاهتظحل؟...لتلانمىرخألا
يفرحبلاىلعلطملتىلعديحوربقكانهأنكل..ربقلااذهدنعنوكت
؟.ً.اقحاهيلإبهذتسيتلاةريزجلاكلت



.اهنهذيفبخطصتتأدبيتلاةلئسألاهذهلكنعًاباوجدجتمل
تسحأ.دعرتوقربتءامسلاتأدبو،ةرازغبلطهيرطملاأدبةأجف

تمهلداوترهفكايتلاءامسلافقسقشيذخأيذلاقربلانمفوخلاب
طالببمطتريوهوهتوصلعمتستورمهنملارطملابقارتةرتفلتلظ.مويغلاب
اتذخأثيح،ةيزيلكنالاةمدخلاةفظوماهعبتتةيدنهلاةاتفلاتلخد.ةفرشلا
اتذخأمث،فويضلاةلاصىلعةحوتفملاوةرواجملاماعطلاةلاصذفاونناقلغت
نوداتجرخو،ةفرشلاىلإدوقييذلابابلاوفويضلاةلاصذفاونناقلغت
نيحامهلمعنمءزجوههباتماقامنأكوةملكةيأاهعمالدابتتنأ

.ءامسلارطمت
يذلارطملاوةقيدحلاىلإرظنتيهواهيلعرمتقولامكفرعتمل

نمامنإوبسحفةقيدحلاةفرشطالببهماطترادنعسيلعمُسيهتوصذخأ
وأراطمألاهايملابقتسالةرفحىلإةرواجملاةعولابلايفهنايرجتوصلالخ
.ةنخاسلافيصلامايأضعبيفةفرشلاليسغهايم

اهديبوتضهن.ةءارقلاعطتستمل.اهحورىلعضبقتةبآكلابتسحأ
.ةفرشلاوةلاصلانيبلصفييذلايجاجزلابابلانمتبرتقا.ةطوطخملا
،ةأجف،ةبعترمتعجارتاهنكل،جاجزلاباهفنأقصتلاثيحبًادجتبرتقا

نأكتسحأولب،تيبلازهدعربًابوحصمًالئاهاقيربءامسلاتقربامنيح
.اهلكندنلةنيدمزهدقدعرلا

تقربفيكيردتال.ةعيبطلاتوربجمامأناسنإلاةلآضبْترعش
اهسفنتلأسو،اهنهذىلإفوهكلانكسيناكيذلاميدقلاناسنإلاةروص
ةيئادبةايحشاعيذلايراعلاوهوةعيبطلاتوربجمامأدمصفيك
؟..كاذنآىنعمةايحللناكله؟..ةشحوم

.رثكأنامألابرعشتثيحاهتفرغيفنوكتنأيفةبغربتسحأ
،ىلعألاقباطلاىلإةدعاص،هئاتلامدآةياورةطوطخمةلماحةلاصلاترداغ
.رداهلادعرلاميزهنمزتهيتيبلاناكامنيب

***
ءاوحتّدعأءاشعلادعب.ءاسملاتاعاسلاوطرمهنيرطملارمتسا

سبالمنم،كانههجاتحتاملكاهيفةعضاو،اهرفسةبيقحيوارحص
سبالمبناجىلإ،رطممريغوًاراحاهوجنوكينأضرتفيةقطنملةفيفخ
،ةليوطلاةفيفخلابايثلاو،سأرلاةيطغأوةحابسلاتاهويامنمئطاشلا

.ةقينألاتانولطنبلاو،ةيليللاتالدبلاو،ةنيزلاتاودأوروطعومهارملاو
دقامبريرورضءيشيأركذتستنألواحتليوطتقولءاوحتلظ



اليلقهعمتثدحتو،اهدلاوبتلصتاامك،دجتملاهنكل،اهعمهذخأتيسن
هذهف،ةيناكربلاةريزجلاكلتىلإجالعللرفسلاةرورضوةيحصلااهتلاحنع
ذإ،اهمأىلإةراشإلانود،هتعدومث،اهضرمنعاهيفناثدحتيةرملوأ
رفسىلإرشيملهنكل،اهتحصواهسفنلهابتنالاةرورضنعاهعمثدحت
وأ،اهعمرفسلااهيلعحرتقايذلاوههنأبكشتتذخأىتح،طقاهمأ

ةبغريههذهتناكامبرذإ،اهيدلاونيبثيدحلااذهلثمرادىتح
،عقاولارمألامامأبألاتعضودقتناكلاهلتزجحدقتناكولو،اهمأ
اهركذىلعتأيملاهلامارتحاهنكل،كلذىلعاقفتادقاناكًالعفامبروأ

.اهجرحياليك
يفكرحتتتناك.باصعألاةرفنتسم،ةقلقتناكف،رفسلاجازماهباتنا

ثحبتتناك،اهتنازختحتف.نيعمفدهنودىرخأىلإةيوازنماهتفرغ
يذلاءيشلاكلذتركذت،ةأجف،وهامفرعتال،ددحمريغءيشنع
تركفً،ابتكاهعمذخأتملاهنأىلإتهبتنا.بتكلااهنإ:هنعثحبتتناك
،اهعماهذخأتسيتلاهئاتلامدآةياورنمهتنتمللاوحألالكيفاهنأ
ةيوديلااهتبيقحيفاهلمحتسو،هعيطتستامأرقتنأةليللالواحتسامبرو
،ةءارقلاةلصاوميفةبغربتسحأاذإةرئاطلايفأرقتنأاهنكميثيحب
ىلعبتكلافوفصثيحةفرغلانمرخآلابناجلاىلإتهجوتكلذل
،اهتأرقدقتناكةددحمتاياورنعهئاتلامدآثيدحةركذتسم،فوفرلا
،تايصخشلاةعيبطوعوضوملاةيحاننماهتايصوصخنعثدحتهنكل
نملادنتسل)امرابةعموص(ةياوريهةيسنرفلانعةمجرتمةياورتلتساف
.تراعشأنمةعومجممضيًاباتكتلتساكلذكو،ةيزيلكنإلابتكلافر
يجولوكياسرابلا(ارخؤمردصدقناكًاديدجاباتكو،ةيزيلكنإلابتويلإ.سأ
بتكلافرنمتبرتقامث،نفيركياردفيدهفلؤمل)ةيناحورلاةفسلفلاو
،ميكحلاقيفوتل)ةرجشلاعلاطاي(ةيحرسمصنوهاباتكتلوانتفةيبرعلا
هتحتْتَّطخدقتناكراوحىلعاهنيعتعقوف،نييعتلاىلعالهتحتف
،اهبجعأراوحلانأالإً،اقباسةيحرسملاصنلاهتءارقءانثأ،ةنولمطوطخب
:اهيتفشىلعةماستبالاوةيناثهتأرقف

..كتركذتينطعأ..عمسأ:شتفملا
..ةركذتلاكطعأملاذإو:شيوردلا
..تاءارجإلاكدضذختن:شتفملا
..!تاءارجإلايهامو:شيوردلا
..ةمارغلاعمةركذتلانمثعفد:شتفملا



؟..دوقنيعمنكيملاذإو:شيوردلا
..اهرظانىلإكملسأوةطحملوأيفراطقلانمكلزنأ:شتفملا
؟..رظانلايبعنصيساذامو:شيوردلا
..سيلوبللكملسي:شتفملا
؟..سيلوبلايبعنصياذامو:شيوردلا
..ةمكاحمللكمدقيوةفلاخمرضحمكلررحي:شتفملا
؟..ةمكاحملايهتنتاذامبو:شيوردلا
..ةمارغبكيلعمكحلاب:شتفملا
؟..ةمارغلاعفدأملاذإو:شيوردلا
..سبحلايفعضوت:شتفملا
؟..سبحلايفلعفأاذامو:شيوردلا
..ًائيشلعفتال:شتفملا
..ًائيشلعفأالنآلاانأ:شيوردلا

يهف،باتكلاتقلغأ.نيزحلاريكفتلابيحويامنكلًامستبماههجوناك
ةحورطإلدعتتناكامنيحهتأرقدقفً،اديجيحرسملاصنلااذهفرعت
مهنيبنمو،يبرعلاحرسملاصوصننمريثكلاتأرقفريبسكشنعهاروتكدلا
)بارسلا(ةياورتبحسمث،فرلاىلإباتكلاتعجرأ.ميكحلاقيفوت
بيجنتاياورنيبنممسإلابهئاتلامدآاهنعثدحتيتلاظوفحمبيجنل
تسحأاهنأالإتاونسلبقاهتأرقدقاهنأنممغرلابو،ةديدعلاظوفحم
مدآاهنعثدحتيتلاةيصوصخلاكلتفشتكتلةيناثاهتءارقةداعإبةبغرب
ةلماكلاتاتينوسلامضيًامخضاباتكتبحسامك،.ةياورلاهذهيفهئاتلا
ًابتكذخأتنأتركف.بيدوبألامكةمجرتبةيزيلكنإلاوةيبرعلابريبسكشل
اهيفيونتيتلاةرتفللفاكبتكلانمددعلااذهنأتدجواهنكل،ىرخأ
.كانهةماقإلا

تسحأ،ةبيقحلليجراخلابيجلايفبتكلاعضونمتهتناامنيح
.يسفنلارارقتسإلانمءيشب

***
اهسفنيفتدجوريثولااهريرسيفيوارحصءاوحتقلتسانيح

تاحفصتعضو.هئاتلامدآةياورةطوطخمةءارقةلصاوميفةبغرلا
ةثجيفتركف،ةءارقلاأدبتنألبقواهنكلً،ابناجةقباسلاةعبسلالوصفلا
؟..اهئافخإبماقنَم؟نوكتنأنكمينيأ..ضماغلااهئافتخاوهئاتلامدآ



هنأنمنيقيىلعاهنأللتاقلايفركفتالاهنأىلإاهسفنلتهبتنا؟فيكو
نأدعبكشلالبقيالنآلااهنيقينإلب..ىسوملاليباققباسلااهقيلط
تصنتتتناكاهنألمتحملانمو،ءيشلكهللقنتليباهمأنأبتفرع
وهاهريحيام..فتاهلاربعهعمثدحتتتناكامنيحًاليلاهتفرغىلع
افيإاهتقيدصنأتضرتفااذإ،رجفلانمىلوألاتاعاسلايفو..ةثجلاءافتخا
ائيشفرعتالو،ةثجلارتملالعفاهنأو،ةميرجلابةقالعاهلتسيلجنسيل

.اهليصافتلكبةميرجلايفةكيرشاهنأفالإو،..لصحاّمع
ريكفتتامالعاههجوىلعوةفرغلافقسيفقدحتتاظحللْتلظ

،لتلاىلعربقلاوةدهاشلاايؤريفركفتتاظحللاكلتيفتناك.قيمع
مدآنمةراشإاذهنوكيأ:اهسفنتلأسو،رطملاتحتةقيدحلاطسوو
نمؤتاهنإ؟..لوهجملاهربقدجتنأاهيلعّنإو،نفدهنأىلإهئاتلا
ةينالقعلاتاريسفتلازواجتتيتلاةيحورلاتاربخلاو،رطاختلاو،يجولوكياسرابلاب
دجتمل؟فيكوىتمنكل..ةمهمةيحورةبرجتلأيهتتاهناتسحأو..ةدرابلا
ةماودنمجرختيكلو،اهنهذيفلوجيناكاملريسفتوأةباجإةيأ
ءالجلانمائيشاهحنمتنأىسع،ةطوطخملاةءارقلتهجوتهذهةلئسألا
تدجواذل،يرجيامتاسبالمنعفشكللةيراصبتسالاةفرعملاويحورلا
:حابشألاةـهاـتمةياورةطوطخمنمنماثلالصفلاةءارقأدبتاهسفن

حابشألاةهاتم
8

ةبغرلاةهاتميفعايضلاويدادغبلامدآ

ً،ارقتسمدقرأنأعطتسأمل،سمادلاةفرغلامالظيفو،ةليللاكلتيف
،ّينيعنعمونلادعبتةضقانتملاراكفألاتناكو،ةبرطضميقامعأتناكذإ
نيفقثملاعملأنمهّدعأُتنكيذلايطساولامدآيقيدصنأبقدصأملف
ةفسلفلابعلوملاو،يناسنإلاركفلاىلعًاعالطإمهرثكأنمو،مهفرعأنيذلا

اهيمروأهمأحبذبوهموقينأهلاوخأوهدلاونمبلطي،سفنلاملعو
!..صاصرلاب

ركفلاوةفاقثلاتناكأ!رمألااذهباعيتساىلعًارداقنكأمل
عشبلاعقاولاهجاوامدنعثيحب،عقاولاملاعنمهافنمةليوطلاتاءارقلاو
نميناعيهسفنيطساولامدآناكأ؟..ةمامقلاقودنصيفركفلابىقلأ

يهامبريتلاةليمجلاةأرملاهمأقشعيناكهنأيأ؟..ةيفخبيدوأةدقع



باشعمتبهذامنيحهتناخاهنأبسحأهنأو؟..ليباقمأنمليلقبرغصأ
هتبغرنعًاريبعتالإسيلاهلتقبهسفنوهموقينأهبلطنأو؟هنمرغصأ
اهنكل،ليباقمأبهتقالعلالخنماهنعضيوعتلالواحيناكيتلا،ةعومقملا
..!امبر..يردأال؟..ماقتنإلايفةبغرلكشىلعنآلاترجفت

يسفنُتدجو،ةأجف.يسفنعمهبناوجعيمجنمرمألابلقأُتنك
يسفنُتلأس.اهوحنةمراعةيقبشةبغربُتسسحأ.ليباقمأيفركفأ
،همأيفةمرحملاهتبغرنمبرهييطساولامدآيقيدصناكاذإً،اسكاشم
يتبغريهأ؟..اهيلإانأينعفدييذلاامف،ةليمجلالبياقمأدسجوحن
ةبغرىلإاهليحأنألواحأو،هتعامجوديورفليلحتبسح،يمأيفةنيفدلا

ةحسمةيأاهيفسيليمأ..ال..ال؟..ليباقمأدسجوهرخآدسجيف
يأسفنلايفريثتال،هجولاةبحاش،ةضيرم،ةليئضيهف..لامجلانم
ةدقعبباصمانأأ..ةبيرغلاكيلةبسنلاباهنأكيهان،ىثنأاهنأبروعش
..جذاسلاطيسبتلااذهببيدوأةدقعيفرمألاسيل..ال..ال؟؟..بيدوأ

؟..جضانلااهرمعوهأ؟.ً.اقحليباقمأىلإينعفدييذلاامنكل
تابغربدعاولاويحوملاو،ريثملاوًاليلقئلتمملااهدسج؟..ةيسنجلااهتربخ
يطساولامدآيقيدصنمةيعاواللايتريغيهمأ،يسنجشطعوةتوبكم
؟يقامعأيفصقنةدقعلًاعابشإ،هصخيامكالتمايفةضماغلايتبغرو

قبشلاو،ةحيرصلاةلئسألاو،ةضماغلاراكفألاجاومأمطالتعاقيإىلع
رارقالعاقيفتصغو،يسفنوينهذىلإايدارإالمونلابرست،يسنجلا
.هل

***
نيأتفرعدقف،ةعماجلافصقميفيقيدصنعمويلاكلذشتفأمل

ضيفيً،ابحاشاههجوناك.ديعبنمةفوسليفلاهتليمزتحملينكل،وه
ةبسنلابًاحضاوناكو،ناكملااياوزيفشتفت،موتكملافوخلاوبقرتلاوقلقلاب

.يطساولامدآيقيدصنعشتفتاهنأبيل
ينكل،يقيدصلىرجامعاهربخألاهيلإبهذأنأبيسفنعمُتركف

امكينعاهثدحامبريقيدصنأبنمخأينأديب،ينفرعتالاهنأبفرعأ
اهيلإبهذأنأتررقدقفكلذمغربو،يبكشتساهنأفالإو،اهنعينثدح
اهمدقأنأيننكميةدعاسمةيأىلإجاتحتتناكنإاهلأسأسو،هنعاهثدحأل
.اهيلإ

عرسأتذخأ.ناكملارداغتاهتيأر،اهيلإهجوتأليناكمنمتمقاملاح
ّيلعاهدعبو،هتوغيناملألارعاشلانعةرضاحمّيدلنأُتهبتنا.يشملايف



ةعيبطمسحأنأّيلعيتلاو،ليباقمأىلإ،ريبكلالزنملاىلإباهذلا
يقيدصنعةفوسليفلاةاتفلاثدحأنأُتدرأينكل،مويلااذهاهبيتقالع
ًاقلقُتنكاملثمهيلعةلقلقو،هنعثحبتديكأتلابيهفًاضيأيطساولامدآ
.هرابخأفرعأنألبقهيلع

يهوً،ابيرقتًارتمنيسمخدعبىلعاهتحملفصقملاجراخُترصامنيح
يفتراصدقتناكاهنكل،اهبقاحللاُتلواح،يجراخلابابلاهاجتاب
.اهدجأملًاضيأعراشلايفترصنيحو،عراشلا

نيرشعدعبىلعوينأالإ،تفتخادقتناكاهنكلًالامشوًانيميُتّفلت
،ةرايسلامقرىلإُتهبتنا،وجيبةرايسيفنيلجرنيبسلجتاهتيأرارتم
،ةرايسلاْتكرحت.ءاضيبوجيب13760:يسفنعمُتددر،ةرشابمهتظفحف
نيبلفسألاىلإاهدسجلماكبيفتختف،اهسأرىلعطغضتًاديتيأرو
دوعتتارايسلاهذهنأُتركذت.يسفنُتلأس؟..ءالؤهمهىُرتنم.نيلجرلا

.؟..تلُقتعأاهنأينعياذهلهف،تارباخملاةزهجأل
تناك.ريبكلالزنملاىلإةرشابمباهذلاُتررقلب،ةيلكلاىلإعجرأمل

ةرمو،يقيدصريصمةفرعملاهنأكوةرميلىءارتت،ةغوارمةبغرينعفدت
.ليباقمأةيؤرلاهنأكىرخأ

فطعنأل،مظعملابابهاجتابيشمأانأويسفنلُتهبتناقئاقددعب
.ةناخرديحلايفريبكلالزنملاىلإكانهنموناديملاةحاسىلإهنم

***
لب،سمألابامكةمحزةيأدجأمل،ريبكلالزنملابرقُتلصونيح

بابناك.بابلانمةبيرقةفاسمدُعبىلعنبعليتاريغصتايتفتيأر
ناكثيح،ةيداعريغةبهربُتسسحأُتلخدنيحً.احوتفمريبكلالزنملا

نمًادحأدجأملةحابلاىلإُتفطعنانيحو،لزنملاىلعقبطينوكس
دلاوُتدجويولعلاقباطلاىلإيسأرُتعفرنيحو،تايزعملاوأنيّزعملا
اذامليردأال.غارفلاىلإرظنيوهيسركىلعءايموملاكسلجيةرحتنملاةاتفلا
بتكلامظعميفدجاوتتيتلايناثلاسيسمرنوعرفلاءايموملةروصُتركذت
؟ةينوعرفلارصمنعثدحتتيتلا

ناكيذلايسركلاىتحلب،ةحابلاةيضرأىلعلازتالةشرفألاتناك
ةمثناك.هناكميفلازيالسمألابهيلعًاسلاجينوتيزلايدترييذلالجرلا

نمو،ءودهلااذهنمحيرمريغروعشبُتسسحأ.لزنملاىلعقبطينوكس
يفكرحتتيتلاو،ليباقمأمدختيتلاةاتفلاىتحلب،دحأدوجومدع
.تفتخادقمئادلكشبلزنملا



يذلارمملايفتاوطخعضبُتمدقت.يسفنُتلأس؟..ىرجيذلاام
،دودسمهنأبريشياللكشبًابراومبابلاُتدجو.ليباقمأةفرغرواجي
ديدشءودهبو.ةيؤرلانعهلخاديفنمبجحيلاوحألالكيفهنكل
.ًاليلقبابلااعفاديفكُتددم

اديسجتاههجوناك.ياشلاروامساهمامأوةسلاجليباقمأتناك
،ءودهبتحُتفيتلابابلاوحناهسأرْتعفرنيحً.اعمفوخلاونزحللاربعم
قامعأيفًاقيربُتحملو،اهحمالمتشعترا،ةفرغلالخاديسأربادامينتأرو
دقاهنأىلإاضيأُتهبتناينكل،ًاليوطتكبدقاهنأبُتكردأف،اهينيع
نأنودبوً،ادجفيفخلكشباهسفنتنيزوً،اديدجدوساًابوثتدترا
.يبدجنتستاهنأكوّيلإاهديتدمثدحتت

ُتسلج.يديباهيدياذخآاهيلإُتهجوتةفرغلالخادُترصنيح
،املأاهاتفشتشعترا.اهيلإُترظن.داجسلابةشورفملاضرألاىلعاهبرق
:لوقتويكبتتذخأ،ةأجف.عمدلاباهانيعتألتماو

..هتدقف..ينمحارمدآيبيبحوينبا..ةبيصم...ذاتسأايةبيصم–
،ينقنخف،يتئرىلعطغضو،يبلقىلعضبقدقًاجنشتنأكُتسسحأ

دريأنعتفقوت.يتلاحلُتهبتنا.يعيبطلكشبسفنتلانمينعنمو
يمفنمجرختتاملكلاواهلُتلقف،ةيناثسفنتلاتعطتسانأىلإ،لعف
:ةبوعصب

؟..نيدصقتاذاممهفأال؟..نيلوقتاذام–
..ةسايسلارومأبطروتم..يبيبح..مدآينبا–
؟..تفرعفيك؟..كلذبكربخأنم؟..نيلوقتاذام–
مدآنأبينربخأف،مويلاهعمتثدحت..ينوتيزلايدترييذلاانراج–

..ةلوهسبقيقحتلانمجرخينل
يتلايقيدصةليمزدهشمينهذيفقربو،يفخرتوتبُتسسحأ

ينكل،تارباخمللةعباتلاءاضيبلاوجيبلاةرايسيفيهوةفوسليفلاباهيمسن
مدآوً،ابيرقتةعاسنملقألبقثدحرمألااذهنأبيسفنتعنقأ
..رمألاباهلةقالعالهنأينعياذهو،مايأةعبرأذنمقيقحتلايفيطساولا
:اهتلأسف،يدعاسويفكبكسمتلازتالتناكيتلاليباقمألُتهبتنا

يفتبتكيتلاةاتفلاراحتناببسبقيقحتلايفهنإتلقكنكل–
..راحتنإللاهوعفدنيذلادحأهنأباهتلاسر

:لولوتيهوليباقمأتلاق
فرعيناكينوتيزلايدترييذلالجرلانكل..حيحصاذه..يأ–



يذلا،يبزحلاانتقطنملؤوسمىقتلادقهنأذإ..سمألاءاسمذنمةصقلاب
مدآىمسملاو،ريبكلالزنملايفنكسييذلايعماجلاباشلانأبهربخأ
نأو،دالبلاءادعأعمنواعتيو،ةروثلاوبزحللداعمهنأحضتا،يطساولا
لودلاةيقبواكريمأو،ةبعصةيركسعوةيسايسفورظبرمتنآلادالبلا
نأبينحصنو..ًالوهجمنوكيسهريصمنأفكلذل،اهبرضنولواحيةيبروألا
نيذلاةبقاعنوكتسفالأوقيقحتلاديفتتامولعمةيأءاطعإبمهعمنواعتأ

..ذاتسأايةفئاخ..ةفئاخانأ.ً.اريسعنونواعتيال
اهيلإيعارذادامةيدارإالةكرحبُتعفدنافيكاهتظحلفرعأال

،هبُتمقاملناوثدعبُتهبتنا.يلإاهدسجبيهتلامف،اهايإًانضتحم
،يسفنىلإبرستدقفوخلانأوأ،اهتاساومديرأُتنكلهيعأنكأملو
.ندللاوئفادلااهدسجبايمتحمُتذلف

،ةئفادلايناضحأنيباهسفنتأرنيحف،عضوللاضيأليباقمأتهبتنا
باجعإلاوبحلانمةحضاوريغرعاشمو،اهرمغيقفادنانحبتسحأ
رعاشملاهذهنمكابترالاضعببْتسحأ.يوحناهقامعأيفتلكشتفطللاو
ينأالإ،يناضحأنمةررحتم،اليلقاهسفنتبحسف،اهترمغيتلاةقيقرلا
.هيعارذنيبنماهسفنتبحسامنيحَاضيأكابترالابُتسسحأ

يتلاةليلقلاتاظحللانملجخلابانالكَسحأ.نيتماصتاظحللانيقب
:يلتلاق،ةأجفءاكبلانعيهتفك.رخآلاانملكنضتحياهيفانك

؟..بوكلايفًاياشكلبصأله–
..معن..معن–
ةقعلمهيفتعضو،ابوكتذخأواهلةرواجملاةينيصلاىلإاهديتدم

ءاضيبلااهفكىلإُتهبتناف،اهلمأتأُتنك.ياشلايلتبصمث،ركسلانم
يذلااهدعاسىلإو،ةنيمثلاراجحألاتاذسباحملااهنيزتيتلاةمعانلا
:ينتلأسمثياشلايلتمدق.ياشلاهلبصتتذخأامنيحفشكنا

نابيرقاننأنممغرلاب،نآلادحلكمسافرعأاليننأيردتأ–
؟.ً.ادجانضعبنم

..يدادغبلامدآ..مدآ–
:تلاقو،ليمجلااههجوىلعبجعتلاتامالعتمسترا
؟..اضيأمدآ..مدآ–
..ليباقمأايمداوأانلك..مدآمعن–
نمدكأتتنأديرتامءيشنعثحبتاهنأكوتاظحللّيلإترظن

:تلاقو،ّيلإاهرظنلالخنمهدوجو



همساناكيجوزنأيردتأ..ءاوحومدآءانبأانلك..حيحصاذه–
ينبادهشتساامنيحو..مدآنباليباقمسابينباىمسدقو..اضيأمدآ
وهنآلاو..يطساولامدآينبايلإهللالسرأ،ةهبجلايفتاونسلبقليباق

هللاكثعبامنيب..المأًاملاسجرخيسناكنإيردأالو..قيقحتلايف
..اهبرمأيتلاةنحملاهذهيفيبناجىلإنوكتل

اهتلمجتقطنامنيحاميسال،ثدحتتيهواهتوصةشاعترابُتسسحأ
ُتسسحأ.اهتوصيفةحضاوةبغرةمثناكذإ،اهبينتصخيتلاوةريخألا
رثكأتاظحللاكلتيفاهعميسفنليختأُتنكلب،ينحاتجتةلئاهةبغرب
.اهيلعلوصحللةيلعفتاوطخنمهبموقأُتنكامم

فنعباهقرتخأيسفنليختأ،ينثدحتتناكيتلاتاظحللايف،ُتنك
عمتسأُتلزامينأبيسفنلُتهبتناينكل،يتحتخرصتونئتيهوةوقو
ىلإرظنلاىوسًائيشلعفأالانأامنيب،هناكميفسلاجانملكو،اهيلإ
تايفيرلاتايقارعلاءاسنلاهعضتيذلادوسألالاشلابطاحملاليمجلااههجو
اناكنيذللااهيدهنىلإرظنأ،اهدسجءاحنأيفّينيعبًارفاسم،نهسوؤرىلع
نكتمليتلااهنطبىلإو،دوسألااهبوثتحتريثملاامهمجحبنيحضاو
تحتنمنيئلتممناودبينيذللااهيفدرىلإو،ةشركتمتسيلاهنكلةيوتسم
.دوسألابوثلا

هسفنتقولايفينتكبرأوينتبجعأةأرجبيلتلاقو،نانحبّيلإترظن
:

ةاتفلا..ةدحولانمفاخأانأ..مايألاهذهيبرقنوكتنأكديرأ–
ةعضبىقبتسو..ةوامسلايفمهلءابرقأىلإاهدجعمترفاسينمدختيتلا
تذخأ..ةرطخةلاحيفكانهةلاخوأاهلًالاخنأودبي..كانهمّايأ

ترفاسواهنباتذخأفً،اربصةرحتنملاةاتفلامأقطتملامك..ترفاسواهدج
..ةفئاخو..ةديحوانأ..هبارتفجيمليذلااهتنباربقةرايزلفجنلاىلإ

.ّيلإبرستياهئفدبُتسسحأ.اهيفكبيفكويعارذتكسموكلذتلاق
نأمغربكابترالابُتسسحأ.اهسفننعحصفتتأدبةبغربةجهوتمتناك
:اهلُتلقف،ةحضاوتناكاهتراشإ

نممدآجرخينأىلإ..كعمانأ..يفاختال..كعمنوكأس–
..اهيفوهيتلاةنحملا

نكمييذلايقيدصمساتركذامنيحاهيديتبحساهنأىلإُتهبتنا
ً:اقباساهنماهعمسأملةدرابةربنبتلاقو،جرخينأ

همسافرعأاليذلا،ينوتيزلايدترييذلاانراج..جرخينلهنإ–



يلدكأ،رهشأذنموابيرقتمويلكانتيبلخديهنأنممغرلاب،نآلادحل
..ةفئاخانأ.ةريطخءايشأبطروتمهنأب

نوكيالنأةلواحم،يطساولامدآركذنعدعتبتنأديرتتناك
:ًاحوضورثكألكشبتلاقف،نآلااننيبارضاح

ينباىرأكارأنيح..كارأنأنودشيعلاعيطتسأالترص–
تهوفتامبريسفنلتلق..فوخلابترعشتبهذامنيحسمأ..مدآيبيبحو
..باهذلاتررقةأجفكنأل،هجعزأءيشب

نأبةحيرصلاةوعدلاهذهنميفخفوخببوحصمكابترابُتسسحأ
نأنيبو،ايلكبحسنأنأنيباعارصيقامعأيفشيعأُتذخأو،اهعمنوكأ
ريغىلعرسفتنأنكمياليتلاوً،ادجةحضاولااهتوعدًايبلماهوحنمدقتأ
:دياحملكشباهلُتلقف،حوضونمهيلعيهام

نحن..ديعبانتيبف..باهذلاّيلعناكطقف..ينيجعزتملًادبأ–
..شاشولايفشيعن

ىتحوأ..ةغرافلاايلعلاةفرغلايف..يدنعانهشيعتالاذامل–
؟..مدآةفرغيف

:اكبترمُتلقفً،ادبأهعقوتأمليذلااهحارتقابُتئجوف
فيكنكل،تيبلاجراخشيعلاعيطتسأانأحيحص؟..فيك–

؟..انهنكسأنأيننكمي
..راجيإلايفركفتالو..كتفرغبوكبينتعأسانأ..ةطاسبلكب–

..انهحاترتس
ُترعشثيحبةيغاطلاةبغرلاوقبشلابةئيلمةربنبثدحتتتناك

دسجلاهتباجتسامدعواهدومجليسفندقتنأيقامعأيفُتنكامنيب،جرحلاب
:ُتلقف،قوشبيلابقتسالائيهمناكيذلاةأرملاهذه

..نكلو–
،يوحناهدسجلماكبةريدتسماهيفكنيباهتذخأويفكتكسم

نكأمل.اهذخفةوارطبتسسحأفاهتبكرقوفامةقطنملاكلتيفكْتسمف
ىلإرظنتيهتناك.ئجافملاظاعتنالابُتسسحأذإ،فرصتأفيكفرعأ
فوسفالإويندوقتنأيهاهيلعنأبْتكردألب،يكابتراكردت،يهجو
اهذخفىلعأوحناهبحستو،يفكىلعطغضتْتذخأف،ةيناثاهنمبرهأ
.ةدوصقمريغوةيوفعاهنأكوودبتةكرحب

ُتبحسف،اهقارتخاىوس،ءيشيأيفركفأدعأملةظحللاكلتيف
اهيتفشًالبقمويهجونماههجوًابرقم،اهتنضتحاو،اهيفكنيبنميفك



امىلإ،اهردصمفرعأالةأرجب،تدتمأىرخألايديامنيب،مومحملكشب
ةرظتنم،ضرألاىلعاهسفنتدمو،ةوهشلاىمحنمتراهناف،اهيذخفنيب
اهتبقرواههجوواهيتفشليبقتبالغشنمتنكينأالإ،اهيفلوخدلاينم
نماهبوثيفةحتفلاتحتامىلإيديادام،دوسألااهلاشاهنعًاعزان
عرتمتفاختوصبلوقتيهتناكامنيب،اهيدهنىلعًاطغاض،ىلعألا
:ةوهشلاب

..يبيبح..لعتشأانأ..يرانئفطأ..يبيبحلاعت–
نعافشاكاهبوثاعفار،لفسألانماهبوثةحتفنميديُتبحس

ناكثيحكانهىلإيديُتددمف،ةيراع،اهيلإًارظان،ندللااهدسج
نمنئتيهامنيب،يفكويعباصأبهبعادأُتذخأف،ءاخسبًالتبموً،اقيلح
كفةلواحميلاطنبىلإدتمتاهديو،رعاد،موتكمتوصبةوهشلاةدش
.فقوملاهذهلثملاهسفنتدعأدقتناكاهنأُتكردأف،همازح

هنعتلاقيذلايطساولامدآيقيدصةروصينهذيفتقرب،ةأجف
اذهو،تارباخملاةرايسيفيهوةفوسليفلاةاتفلادهشمو،دوعينلهنأب
،ينوتيزلايدترييذلالجرلاةروصو،ريبكلالزنملايفقبطملاتمصلا
ًارزةمثنأكو.ءيشلكدمخ.درابءامضوحيفيبيقلأنأكوُتسسحأف
نعُتففكو،ضوهنلاُتلواحو،يديُتبحس.ءيشلكأفطنأفهطغضمت
.اهدسجماحتقالةلواحمةيأ

ةبوعرمو،ةمودصمتناك.ىرجاممًائيشكردتنأنودّيلإْترظن
،ةرئاحتناك.ينبجعيملءيشبتفرصتوأ،امأطختفرتقاامبراهنأنم
:قونخمتوصبتلاقوّيلإترظنف،ىرجاممهفتمل

امءيشنمردبله؟..يبيبح..تفقوتاذامل؟..ىرجاذام–
؟..تفقوتاذامل..يللق.كوجرأ.يبيبح؟..كجعزأ

..ءيشال–
؟..يبيبحتفقوتاذاملًاذإ..ءيشال–
..يطساولامدآيقيدصتركذتدرجم..ءيشالكلتلق–
ىلإينديعتنأيفةقراخةعرسبركفتتناكاهنكل،ةقربّيلإترظن

،ةقبشةربنبتلاقف،اهتأجافيتلاةجيهتملاةيقبشلايتلاحىلإو،اهدسج
:تاظحللبقاهلفسأبعادتتناكيتلايفكىلعضبقتيهو

..نآلانيرخآلانمانعد..انلةظحليفنآلانحن..يبيبح–
ّيايإةبحاسيديكرتتنأنودريرسلاةفاحىلعسلجتلْتضهن

:قبشبلوقتيهو،اهوحن



..لاعتكديسوبأ..كيلإلسوتأ..يبيبحلاعت–
الإ،اهايإةصاماهمفيفيعباصأعضتو،ةوهشبيديلبقتتذخأو

هايميفقرغتيهتناكامنيب،اهلبجتسأملفجلثلالبجلثمتنكينأ
:ينمًاباوجرظتنتنأنوديللوقتيهوةمراعلااهتبغر

ةرملوأنمكرظتناانأ..ّيفهلخدألاعت..تنأيبيبح.يبيبح–
نمكلمأاملك..كتمداخانأ..يقوفكارأنأرظتنأتنك..اهيفكتيأر
يبيبح..كيمدقوكيديلبقأ...يرانئفطأطقف..كيمدقتحتكالمأولام
..

ةلاحتلخددقواهارأو،ةباجتساةيأنودًادماجاهيلإرظنأُتنك
مث،يعباصأليبقتيفننفتتو،ىولتتتناكذإ،ةيسنجلاايريتسهلانم
اهدسجنعةفشاكاهقنعىتحاهبوثتعفرلب،اهدسجىلعاهررمت
:لوقتو،يذهتتناك.لماكلاب

..كلانأ..ناكلجريأليسفنيطعأوةيداعةناسنإينرّوصتتال–
انأ..ينحرأ..بذعتأانأ..كوجرأ..يعماجلاباشلايبيبحتنأ..كدحوكل
..يبيبح..كل

تسسحأذإ،طبضلابةظحللاكلتيفيلىرجيذلاامفرعأال
،امًادهشمىرألةيلاعةفرشنملطأ،نامزلاوناكملاجراخينأكويسفنب
.ةرشابميمامأسيلوينعًاديعبو،ينعًابيرغائيشيمامأىرأوأ

مالكبفقوتنوديذهت،يسنجلااهقبشىمحيفليباقمأتناك
اهنطبواهردصبعادتتذخأامنإو،كلذلهبتنتملف،يديُتبحس.رعاد
.نينيعلاةضمغمىولتتيهواهيلإُترظن.اهيديبًالوزنوًادوعصاهلفسأو
ىرتالتناك،ةرجفتملااهتوهشبواهتاذبةسووهم،رخآملاعيفيهتناك
لفسألااهفصنعفرتتناكف،يرجيامليختتامنإو،عقاولايفيرجيام
ةئيلمتاملكبمتمتتيهوًالامشوانيميىولتت،طبهتمثًاليلقىلعألل
.يئامباهبيهلئفطأنأبينلسوتتو،عابشإلاوجاليإلانع،حوضفملاقبشلاب
،ْتنكس،ةأجفنكل،ملألانمىولتيعوجوموأ،حيبذناويحلثمتناك
تناكامسيلو،اهدحواهنأباههابتنالامنإو،ةذلغولبوعابشإنعسيل
ةبغرلاولسوتلابنيتئيلم،نيتحوتفمنينيعبّيلإتقدح.يرجيهنأليختت
.ًائيشمهفتنأنود،ةرسكنملا

ءافطنإلاوزجعلاودوربلاةلاحنمًابرغتسم.ً.ادماجاهيلإرظنأُتنك
انتمص،لزنملاىلإلخدتمادقأةكرحُتعمس.ةأجفينباصأيذلالماكلا
اهبوثبيطغتيهتناكامنيب،مداقلاةفرعمنيرظتنمتوصللنيتصنمانالك



.ةأجفتوصلاعطقنا.ريرسلاةفاحىلعسولجلاةلواحم،يراعلااهدسج
.عمُسيتوصالو،ىتأدقدحأالنكل،ًاليلقرظتننانيقب

برقافقاوُتنك.اهنمبرتقأنألمأتيهو،ةلسوتم،ّيلإرظنتتناك
اهيعارذتدم.اهيتبكرىلعتسلجوريرسلانعةقلحزتميهْتلزن،ريرسلا

امكّيلإرظنتتناك.لماكءاخرتسإبّيبناجىلعنيتدتمملاّيفكبتكسمو
اذاملمهفتنكتمل.ءاجرلاولؤاستلابنيتئيلمينيعبهديسىلإبلكلارظني
:ةلسوتمةقونخمتاملكبتلاق.لماكلاباهنعُتدعتباوُتأفطنا

ملأ؟..يعممانتنأديرتالأ؟..كبجعأالأ؟..لصحيذلاام–
ينحرأ..لعتشأانأ..كيلإلسوتأ..كوجرأينبجأ..ّيلإرظنا؟..يدسجكبجعي
؟..يعممانتنأديرتالاذاملطقفينربخأ..يباذعنم

اميسفنانأفرعأال،نيتغرافنينيعباهيلإرظنأ.لاثمتلاكفقأُتنك
اذاملفعيباسأذنمةظحللاهذهرظتنأُتنكدقف،ةأجفيعمىرجيذلا
تناكامنيب،يسفنعمركفأُتنك.لماكلابزجاعيننإلب؟نآلاُتأفطنا

:اهتالسوتواهمالكلصاوتو،قبشباهّايإةلبقميديزهتيه
تنك..كنودبشيعلاعيطتسأال..كبحأانأ..مدآايكوجرأ–

يذلاامكوجرأينربخأ؟..ملكتتالتماصتنأاذامل..كبهلكليللاملحأ
يسفنتنيزوتقلحوتممحتسادقل..كليسفنترضحدقل؟..لصح
تنأوًالعتشمليلقلبقتنكدقل؟ىرجيذلاامف..كلجأنمترطعتو
بغرتالتنكاذإ؟..لصحيذلاامف..ينتبعادوّيفكديتددمو،ينلبقت
؟..كجعزأامينمردبله..كوجرأينبجأ؟..ّيفرانلاتلعشأاذاملف

يننكل،يركفبًايسنجاهيفبغرأ،اهتالسوتعمسأو،اهيلإرظنأُتنك
عمركفأُتنك.روجهمدبعميفئدصليدنقلثمأفطموجلثلاكدراب
ُتدجو،مالكيأنودبو،ةأجفنكل..ناسنإلاىلعسنجلاةنميهبيسفن
مستراامنيب،نيعلقزأمنمبرهأينأكوًاعرسمةفرغلاًارداغمعفدنايسفن
يهو،دعبةبهتلملاةبغرلااياقبهرداغتمليذلااههجوىلعةمدصلاوبعرلا
:يفلخخرصت

..مدآ..ّيلإدعكوجرأ..ينكرتتال..كوجرأ..مدآ–
رمملايف..تيبلانمجرختمادقأتوصُتعمسرمملالصأنألبق

.ينوتيزلايدترييذلاشركتملالجرلابُتيقتلالزنملاجراخىلإيدؤييذلا
لكزواجتو،ةلئسألابةئيلموةغيلباهنكلةريصقةرظنضعبلاانضعبلانرظن
.رخآلاانم

***



ينأكوً،اديدجءاوهسفنتأينأكوُتسسحأ،عراشلايفُترصنيح
ُترسخينأكوُتسسحأهسفنتقولايفينكل،روحسممقمقنمُتجرخ
ىلعاهدقتنأويسفنمولأُتذخأوً،اتاتبرركتتالدقةصرفً،انيمثًائيش
لاؤسلانمبرهتأُتنكينأبًاديجفرعأُتنكينأالإ،اهدوربواهنبج
مانأنأنملجركُتزجعو،ّيدلءيشلكأفطنااذامل:وهويلمداصلا

؟..اهعم
يئايربكيرادأسو،يسفنعملاؤسلاىلعفتلأسينأبًاديجفرعأُتنك

يتقادصثولأنأديرأالينأبةيقالخأتاريربتداجيإلالخنمةحيرجلا
امك،ليباقمأنأبًاضيأُفرعأُتنكينكل،يقيدصةقيشععمةسرامملاب
يهف،اهتيبيفشيعيواهمامأناكامنيحالإيقيدصبركفتمل،يلحضتا
اهتوهشبيهلئفطييذلالجرلابركفت،طقفاهمامأيذلالجرلابركفت
.ةججأتملا

ةيأب..يدادـغباي..مدآايقثتال..ءاسنلانمخآ...ءاسنلاءاسنلا
كنختملاذإف،نوختةأرملاف..كمأتناكولىتح.ً.ادبأ.ً.ادبأةأرمأ
كنوختيهف،رخآلجرلاهدسجحنملالخنميعقاولكشبواهدسجب

..ال..ةأرملا..ةسرامملاءانثااهعمتنكْنإىتح،اهتظقيمالحأو،اهلايخيف
يهله؟..ةنايخلايهاممث..ةيبنتناكولىتحةأرملايفةقث.ال
حنمله؟..رخآلااذهناكًايأ،رخآصخشلالخنمدسجلارانءافطإ
هسفنلعفلاامنيب..عمتجملاةنعرشعمقباطتاذإةنايخنوكيالدسجلا
وليقيدصتنخدقنكأملأ؟..عمتجملاهنعرشنعجرخًاذإةنايخدُعي
ملهنأامك،هتجوزتسيليه..ال..ال؟..ليباقمأعمتسرامدقتنك
هذه..ال.ال..اهنمهصلخأنأىنمتيناكسكعلاىلعلب،اهيلعينمتأي
مأمامأنميبورهةأطونعففخأنألواحأيننإ..ةعنقمريغتاريربت
ّيلعلهنكل..لماكلايزجعويئافطنايفريكفتلانعبرهأللب،ليباق
تنك؟..تايوقملاضعبيحنمو،يتلاححرشلًابلطبيبطلاىلإبهذأنأ
..ُتهبتنا..ليباقمأةفرغيفيلىرجاملريسفتنعًاثحابيسفنرواحأ
.ىعفألاكًايوتلميمامأدتميقاقزلاناك

***
ثادـحألالوـحفـلؤـمـلاشـماـه

يدادـغبلامدآباـيغيفىرـجاـم
تعمسنيحو،هسفنتقولايفةجيهتمو،ةطبحمليباقمأتناك

الو،هريثتيكلو،اهيلإداعيدادغبلامدآهنأتنظةمداقتاوطختوص



.لماكلاباهبوثتعزننأدعبريرسلاىلعتددمت،راوحللًالاجمكرتت
بابهاجتابرمملاةهجنمبرتقتةوطخلكعمججأتتتناك

لخادينوتيزلايدترييذلالجرلاسأرتأرامنيحْتبعترااهنكل،ةفرغلا
ملاهنكل،بيرقلااهبوثىلإاهديةدامتزفق.بابلاةحتفنمةفرغلا
ةزفقبولب،ةفرغلايفراصدقلجرلاناكذإ،اهبوثسبلتنأعطتست
اهدسجةوتفقدصمريغاهيلإرظنيناك.ريرسلاةفاحدنعراصةدحاو
اههجوو،اهقنعواهردصلامجو،دوسلابوثلاهفليناكيذلاينيعبرألا
هنكل،اهلتقولااذهلكهبتنيملف،دوسألالاشلاهيطغيناكيذلاريثملا
قبشلاةوذجلعشتو،هدسجزخوتبهللاربإنمتائمنأكوسحأنآلا
ناك.اهدسجمهتلتتناكيتلاةقبشلاةيشحولاهتارظنلتهبتنا.هيف
ديرييذلادايصلاةرفحيفةوبللثمتناك.امهنيبنميهملاوهتمصلا
قربلاكةظحليف.اهسفنىلعتشمكنا.داحلاهحمرلصنباهحرجينأ

يفلجرلااذهدجوونآلايدادغبلامدآداعولاذام:اهسفنتلأس
.؟..دبألاىلإهارأنلو،ينكرتيسهنأديكأ؟..يتفرغ

،هلاطنبمازحكفيأدبدقينوتيزلايدترييذلاشركتملالجرلاناك
:حوحبمحيرجتوصبهبتخرصامنيح

؟..لعفتاذام–
:حفيوهولاقو،ةرعاد،ةيناطيشةماستباشركتملالجرلامستبا
دقل..يعماجلابلاطلاكاذيلبقهلعفيذلالعفأ؟..لعفأاذام–

..ءيشلكتعمس
..كلمسقأ..ائيشلعفيملوه–
؟..نذإةيراعتنأاذاملالإو..لعفينأهنمنيديرتتنك–
..بهذنأدعبيبوثتعزندقل–
عطتستمل،ريرسلاةفاحىلإاهنارجتهاديتناكامنيبناثدحتياناك

عزندقوهناك،همامأتراصامنيحوً،اساسأهفاختيهف،همواقتنأ
نيتللاهيديمواقتنأتلواح.هيمدقدنعاموكتنيذللاهلاورسوهلاطنب
ىلعتحطبنافةوقباهعفددقف،ىودجنودبنكل،اهيذخفناحتفتاتناك
،ةلتبموةبطريهتناك.اهيفهجلوأدقناكةعيرسةظحليفو،ريرسلا
ً،ابلصو،افينعناكهنكل،هعمبواجتتّالأاهتلواحمنممغرلاب،ةوهشبتنأ
اهتضعواهفكْتذخأةظحليفو،اهيتفشىلعةضاع،نينيعلاةضمغمتدهنتف
،هينمباهمحرائلاماهنمىهتنانيحو.ةقئافلاةذللانمخرصتاليكةوقب
بنذلابروعشلاو،ةناهملابساسحإلاعومد،اهينيعنمرمهنتعومدلاتناك



.ًاتاتبهبحتاليذلاصخشلااذهعمةيسنجلاةورذلايصاقأتغلباهنأل
هتدجو،اهسأرتعفر.ريرسلاةفاحىلعةيقلتسميهوتاظحلترم

:ةرمآةجهلباهللاق،امهنويعتقتلاامنيحو،قبشباهيلإرظني
..يطساولااذهعمةطروتماضيأتنأ..اضيأةليللاكدنعنوكأس–

ثالثنيتعاسدعب..يلكديرأطقف..كيمحألدوجومانأ..يفاختالنكل
..موهفم..حبصلاىلإرهسنسو..يعمءاشعلابيتآستاعاس

عمرودتاهسفنتسحأو،هتاملكلكبعربتبعوتسااهنكل،هبجتمل
.فيخمملظمعاقىلإاهبيضمتةماود

،اهبوثْتدترا.اهناكمنمتضهنةأجف.ريرسلاىلعةيقلتسمتلظ
،ممحتتتذخأو،كانهترعتواهتلخدف.مامحتسالاةفرغىلإةعرسمتجرخو
اهتوهشو،اهسفننعلتتاظحللاكلتيفتناك.هبقلعامماهمحرفظنتو
نععافدلاعيطتستنأنوداهارينملكاهيطتمي،ةرهاعىلإاهتلوحيتلا
تسحأو،ًاليلقتعجارتاهنكل،يدادغبلاويطساولااهقامعأيفتنعلو،اهسفن
تمزعو،ابيهرًأرمأاهقامعأيفتررقاهنكل،اهلىرجاممنائيربامهنأ

الو،ءايشألاةهافتب.ءيشلكعايضبتسحأ.هجئاتنتناكامهمهذيفنتىلع
لكتسركيذلااهنباو،تيماهجوز؟..ايندلاهذهيفاهلنم..اهانعم
ًاليتقحار،نيرخآًالافطأبجنتلاهتايحبعتمتستوجوزتتملف،هلجألاهتايح
دعباهسفنلتهبتنادقل؟..ايندلاهذهيفاهلنم..اهلىنعمالبرحيف

..رخآىلإباشنملقنتتتذخأف،اهتلذيتلااهتوهشعبشتلنيعبرألا
اماذإو؟..هيلإاهلاحلصواماذهأ..اهوكينييكمهلسوتتومهيلعفرصت
اذهف،فنعبمهبحتيهو،اولوقينأنوداهنوبحيبابشلاءالؤهناك
.نوكينلاذه..ال..ال..حيرصلكشبو،هتبحقنوكتنأاهديريشركتملا

ءاكبالبباسنتعومدلاتناكامنيب،اهسفنثدحتليباقمأتناكاذكه
.يهشلاوندللاضيبألااهدسجرهطيناكيذلاءاملابةطلتخم،اهينيعنم

***
ىلإرظنت.حمالملاةدماجتناكمامحلانمليباقمآتجرخنيح

ً.اروفهذيفنتتدارأيتلارارقلابةذوخأمتناك.ناكملاجراخلوهجمناكم
.ةجاحلانعةدئازلاءايشأللنزخمكمدختُستملسلاتحتةفرغىلإتهجوت
ً.انطقةوشحملاتاداسولاضعبونطقلابًائيلماميدقًافاحلكانهنمتذخأ
.اهتفرغىلإتضمً.ابناجتاداسولاتعضووضرألاىلعفاحللاتشرف
ًايلوطهقشبفاحللايبناجحتفتتذخأ.صقماهديبوتجرخمث،اهتلخد
هنملكشتلهمربتتذخأف.اهبناجنطقلاسدكت.ةينطقلاهتناطببحستو



كلتنمةليلقلابتسيلةيمكتدعأ.لماكعارذلوطبةينطقلئاتف
ةهجتمةيناثتضهن.تاداسولانطقبهسفنءيشلاتلعف.ةينطقلالئاتفلا
،مامحتسالاةفرغًارواجمرادجلايبناجدحأطسوتييذلاطفنلاليمربىلإ
اهتللبفةينطقلالئاتفلاثيحىلإتءاجوهتلمح.طفنلابًالدرجتألمو
بناجىلإاهفصرتتذخأوىلعألاقباطلاىلإةدعاصاهتلمحمث،طفنلاب
بناجنمترمنيح.اهبةيبشخلاذفاونلافلتانايحأو،ذفاونلاوباوبألا
.ًاضيأهيلإيهرظنتمل.اهيلإهبتنيمللولشملابألا

،ةسوسمملاكةلزانةدعاصريبكلالزنملالخادكرحتتليباقمأتناك
يهوةبضاغتناكاهحمالمنكل،عومسمريغًامالكاهسفنعممتمتت
فتكتملذإ،طفنلاةحئاربلزنملاألتمأ.ةموهفملاريغتامتمتلاكلتقفارت
ىلعوباوبألاىلعطفنلانمةيمكتشرامنإوةينطقلالئاتفلاعيزوتب

نمتهتناامنيحو.ملسلابناوجىلعوىلعألاقباطلايفجايسلابشخ
نمسايكأملسلاتحتنزخملاةفرغنمتبحسفرغلاوىلعألاقباطلا
تانازخو،عالضألاةمشهملاةيبشخلايساركلاضعبو،ضيبألاشامقلاوشيخلا

بابلابرقرمملاىلإةحضاوةيبصعةلاحبوةمهباهلقنتتذخأ.ةمطحم
وأاهنيبنمجرخينألخادلاصخشللبعصلانمنوكيثيحبيجراخلا
.ةلوهسبلخدي

ةيبشخلازجاوحلابرمملادسبةمهملاهذهنمليباقمأتهتنانيح
طفنلاليمربىلإتهجوت،لاعتشإلاعيرسلاضيبألاشامقلاوشيخلاسايكأبو
لخادلانمبابلابحسمتتذخأ.اهتفرغتلخد.ىرخأةرملدرجلاتألمو
امنإوكلذبفتكتمللب،بابلاىلعاهتقلعو،اهتءابعتللبمث،طفنلاب
ةنازخلاتحتف،كلذتلمكأنيحو،ريرسلاىلعطفنلانمةيمكتشر
اهضعبتلمحو،ضرألاىلعةنازخلاجراخاهتموكواهبايثتجرخأوةيبناجلا
تحتهتعضووً،ادجداحلصناذًانيكستجرخأمث،بابلابرقاهعضول
امًةرظتنم،بعتلانمثهلتيهوريرسلاةفاحىلعتسلج.ةداسولا

.يتأيس
***

ناك،لزنملالخدينأينوتيزلايدترييذلاشركتملالجرلادارأنيح
كلمتةنيعبرألاةأرملاهذهنأفشتكادقف،ةلئاهتاذلمبهسفنينمي
،ةينيثالثلااهمأنمو،ةريغصلاةاتفلادسجنمةوارطوةموعنرثكأًادسج
اهنكل،هسفنللاق،ةيادبيبلبقتملاهنأحيحص.امهنمًاقبشرثكأاهنأامك
ةمتاكاهفكىلعتضعلب،ةذللانمشعترتتذخأاهيفتلخدنيح



ءاسنلاءالؤهلاثمأفرعأانأ.معن..معن..قبشلانينألاوخارصلاباهتبغر
رمعلااذهلثميفيتاوللاةصاخ..تاونسذنملجرنهعجاضيمليتاوللا
امنيحو،ةلوهسبحتُفيالهنأسحأبابلاعفدنيحهنكل.رحاسلاينيعبرألا

نأنظ.ةمطحملايساركلاضعببمطتريهسفندجو،لزنملاىلإلخدولواح
طفنلاةحئاربرغتساهنكل،ةعفانلاريغءايشألاهذهيمرديرتليباقمأ
.ةرشتنملا

ىلإهبتناف،ضارغألاهذهةمحزًازواجتمةعرسبلزنملاةحابىلإفلد
،لزنملاىلعتطبهدقةمتعلاتناك.هلماكبلزنملاىلعميخييذلاءودهلا

قشنمبرستييذلارونلاضعبىوس،يئابرهكحابصميأهيفرانيملو
لولشملابألاىأرىلعألاقباطلاىلإهسأرعفرنيح.ليباقمأةفرغباب
.غارفلاىلإًاقدحمهيسركىلعحمالمالبءادوسةلتككةمتعلايفسلجي

نأبًادجًاديعسناكهنأامكً،ادجًاجيهتمناكدقفاليوطرظتنيمل
،مادعإلاىلإقاسيس،ةرحتنملاةاتفلاةيضقبمهتملا،يطساولايعماجلاىتفلا

ةماستبالاوركفاذكه،هدحوهل،هلنوكتسليباقمأنأينعياذهو
عيطتسيالهنأبركذتامنيحةأجفتبحشهتماستبانكل،ههجوىلعمسترت
ةيبزحلاةمظنملايفدجاوتينأهيلعناكدقف،اليوطاهدنعرخأتينأ
.ريخبرشبتالعاضوألاف،ةليللا

هيلعفيفخدوسأبوثيفليباقمأىأرف،لخدوةفرغلابابعفد
لالخنماعصانودبيضبلااهدسجناك.ءادوسلااليتنادلانمروهز
يتلاطفنلاةحئارّمش.ةدماجتارظنبهيلإاهسأرتعفر.اليتنادلاةيفافش
تناك.ةفرغلايفةدوجوملاىضوفللهبتنيملهنكل،ةفرغلاءاوهاهبعبشت

.اهقرتخيواهبوثاهنععزنينأبىوسركفيملف،هريكفتتلشدقهتوهش
وهناك.طبضلاباهمامأفقو.ريكفتلاةدماجتناك.اهنمبرتقا

نودهمازحكفيذخأف،اهيلعهتطلسسرامينأدارأو،هفاختاهنأفرعي
بحسوهيعارذدمف،ريرسلاةفاحىلعةسلاجيهتناكً.ائيشلوقينأ
يفيرستءامدلاتذخأ.اهردصواهيفتكنعافشاكاهيفتكيبناجىلعاهبوث

:هللاقف،غاطجيهتبسحأو،ةعرسبهدسج
..هيجرخأو..نولطنبلايحتفإ–

ضبقتلاهديةدامنولطنبلارارزأةحتافاهديتدمامنإو،هبجتمل
عمةيسنجلاهتذلتجزتماذإ،ةفعاضمةذلبرعشيوهناك.هوضعىلع
عيطتستنلاهنوكةذلبسحيناك.فيعضنئاكىلعةطلسلاةسراممةذل
اهفكىلعضعتواهسافنأمتكتسلب،حيرصلكشباهتذلنعربعتنأ



يتاللاءاسنلانمفوخلابرعشيناكذإ،ةذللاجاومأتحتشعترتيهو
.لاعتوصبةذللاةدشنمنخرصي

ةوطخلاباهسفنعمركفتيهوديدشءودهبهوضعجرختتذخأ
تسحأً.اظعتنم،ايوقناك.هتجرخأً.اعتمتسمهينيعضمغيوهناك.ةيلاتلا
،ةأجف.رعاشملاهذهتعمقاهنكل،اهنايكًاحاتجماهفكنمءفدلاقفدتب
تدم،قربلاةعرسبو،ةقراخةظحليف.ةلئاهةيناويحةخرصهنمتقلطنإ
كسمتلازتالىنميلااهديامنيب،ةداسولاتحتىلإىرسيلااهديليباقمأ
مايقللنكمتتيكلو،ةعيرسةظحليفو.اهنمتلفياليكظعتنملاوضعلاب

،ىرسيلااهفكبوضعلاتكسموىنميلااهفكبنيكسلاتذخأ،هيلعيونتامب
يتلاةرتوتملامحللاةعطقةلصاف،ةممصم،ةيوقةبرضبهيلعتوهمث
.هلوحاماثولممدلارفنف،ىرخألااهفكباهيلعضبقتتناك

ةيوازلاىلإًابوعرمضكرو.ئجافملاملألالوهنمشركتملالجرلاىولت
.رثكأهبعرريثتةرازغبةقفدتملاءامدلاتناك.ةنازخلاوريرسلانيبةروصحملا

ىلإةدعاصتضكر.ةفرغلانمةجراخليباقمأتزفقةظحللاكلتيف
تذخأيتلاةينطقلالئاتفلاتلعشأ.رانللةعالواهديبو..ىلعألاقباطلا
يهوهبرمتاملكلعشتتناكو،باوبألاوذفاونلاكلذكو،ةعرسببهتلت
،ضيبلاشامقلاوشيخلاسايكأتلعشأفلزنملالخدمىلإتهجوتمث،ةلزان
امنيب،لزنملانمجورخلللمأةمثدعيملو،نارينلاتلاعتف،تانازخلاو
رانلاتلعشأ،ةيناثةفرغلاتلخدنيحو،ىولعلاقباطلايفنارينلاتلاعت

.ضرألاىلعةموكتملاةلتبملااهبايثيفكلذكو،اهتءابعيفوبابلايف
اهايإاكساماهيلعزفقف،لئاهلاملألاونونجملادقحلابدقتيوهناك

دعباهدينمنيكسلاتمردقيهتناك.ريرسلاىلعاهبايمار،ةوقب
،هوأتتوأملأتتنكتمل.اهنعطيذخأو،نيكسلاطقتلاف،هبيضقتعطقنأ
،هيفرانلاتلعشأواهشارفبناجىلإةعالولاتدمريخأميمصتبامنإو
،اهنطبو،اهردصيفاهنعطيحارو.شركتملالجرلاىلعةوقباهسفنتفلو
بناجىلعاهبرضثيح،لماكلابكلذعطتسيملهنكل،اهحبذينأدارأو
.اهتبقرتالضعقزمف،اهقنعنم

،ةعرسبريرسلامهتلترانلاتحارامنيب،مدلابةقراغليباقمأتناك
.امهادسجلعتشاف؛امهتلصوىتحةنازخلاوبابلاو

تودتاذلابةظحللاكلتيفو،تيبلابناوجلكنارينلاتمهتلاّمث
لئاهبهلببوحصمتوصتحتهلماكبتيبلاراهناو،ةمصاعلايفلبانقلا
.
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ريبكلالزنملاقيرح

عراشلانأىلإُتهبتناديشرلاعراشىلإقاقزلاكلذنمتجرخنيح
تراثأعراشلايفةراملاةلقنكلً،ارصعتقولاناكً.ايلاخنوكيداكي
عراشلازاتجتةليقثةحلسأو،داتعبةلمحمةيركسعتارايستناك.يهابتنا

يفةلباسلاهوجوىلعًايدابرتوتلاناكو،يقرشلابابلاةهجوحنةهجتم
.عراشلا

ةطحمعقتثيح،نيميلاىلإًافطعنم،نيمألاةحاسةهجىلإُتهجوت
ناكسإةقطنمىلإينلقتسيتلاةلفاحلاًارظتنم،باكرلالقنةحلصمتاصاب
ةطحمنأىلإُتهبتنا.شاشولاةقطنمىلإكانهنمهجوتألدادغبيبرغ
،يارسلاقوسنماهبرقمغرً،اضيأةيلاخنوكتنأداكتتالفاحلاراظتنا

نمرثكألوةلفاحنمرثكألةطحميهو،يدادغبلافحتملاورهنلاعراشو
رسجربعتةقطنملاهذهيففقتيتلاتالفاحلاف،خركلاةقطنميفهاجتا
ىلإمهبةبهاذ،خركلاةهجىلإةفاصرلاةهجنمباكرلاةلقانءادهشلا

ىلإُتهبتناةطحملايفيفوقودنعو.ةمصاعلابرغيفقطانملافلتخم
فلتخميفةعزوتملاتارايسلانمددعبةطاحماهنأتدجوف،نيمألاةحاس
ةدعملاخيراوصللتاداضمبنيتلمحمنيتيركسعنيترايسُتحملامك،اهبناوج
.ةحاسلانمنيتلباقتمنيتهجناعزوتتقالطنإلل

يفارخناويحكًةلبقملقنلاةلفاحتحملامنيحةحارلابُتسسحأ
لثميفةداعلاريغىلعةغرافهبشاهتدجواهيفتدعصنيحو،ىداهتي

.باكرلابظتكتثيح،تقولااذه
يفنكيمل.ةلفاحلاةرخؤمبريخألافصلايفدعقمىلعُتسلج

يفنوشقانتيباكرلانمةثالثتعمسينكل،باّكرةرشعنمرثكأةلفاحلا
يفانتاوقبرضو،قارعلابرضبناكريمألامايقلامتحانعمهنيبام
نأو،تيوكلالالتحاصخياميفةديدجتايعادتةمثنأُتكردأ.تيوكلا
برحلابوشنلامتحانأو،ةليللادفنيسقارعلاباحسنإلددحيذلادعوملا
ةلفاحلااذاملو،ةلباسلانمعراوشلاتلخاذاملاهتظحلُتكردأً.ادجمئاق
.ةريبكلااهتعسبًاسايقةغرافهبش

***



ينباصأيذلازجعلابركفأيتلواطمامأًاسلاجً،ابيئكيتفرغيفُتنك
نألسوتتتناكيتلاةأرملامامأينجرحأيذلايتبغرءافطنإبو،ةأجف
.يعمىرجاملًاعنقمًأريسفتدجأمل.اهعجاضأ

يدوجوءانثأدحأينروزينأدهعأمل.بابلاىلعًافيفخًاقرطُتعمس
ةحضاوامتاسملىلإهبتنا،ةعماجلانمدوعأامنيح،انايحأذإ،ةفرغلايف
ةفرغلاتلخددقيمأنأبكردأف،يسبالمويبتكمويشارفبيترتيف
،امهيقتلأانأف،يتفرغيفّيدلاونمدحأينرازنأثدحيمل.يلاهتبترو
فقتيمأتناك.بابلاتحتفويناكمنمتمق.لابقتسإلاةفرغيف،انايحأ
:ءاجرلاهؤلمتوصبتلاقو،كابترابّيلإْترظن،يمامأ

؟..دعبامئانتسلأ..مدآينبا–
:ًالئاساهتعطاقذإاهتلمجلمكتمل
..هللاءاشنإريخ؟..ىرجاذام–
:فجترمتوصبتلاقفرثكأيهتكبترا
كنكل..نوكيامنسحأبتمدنهت..ناحرفتنأوتبهذسمأ–

؟ءيشثدحله..سفنلابوركممويلا
:موتكمبضغبُتلقف،اهتظحالمواهلاؤسينأجاف
؟..سفنلابوركمينأتفرعفيكو–
كتظحالو.ً.امهاستسلجمث،تيبلاَتلخدنيحكتيأردقل–

ينأىتح.ً.ائيشعمستوىرتنكتملكنكل..نويزفلتلاةشاشعباتتتنأو
نإكلأسأتئجف..هلكتيبلانعابئاغتنك..ينبجتملوكيلعتّملس
اميدل..لامىلإجاتحتله؟..هيفكدعاسأنأعيطتسأءيشكانهناك
؟..هبكدعاسأنأعيطتسأ

تأتساف،لوخدلاباهلحمسأملو،بابلامامأاهثدحأيننأىلإتهبتنا
:اهلتلقكلذمغربينكل،يسفننم

لابقتسالاةفرغىلإيبهذإ..قحتسيءيشال..يمأاييقلقتال–
..ثدحتنوًالاحيتأس

.تمصبتضممث،ةريحوءاجربّيلإرظنتتاظحلليمامأةفقاوتلظ
يذلااهلاؤسنمو،ةئجافملاةرايزلاهذهنمقيضلابو،كابترالابرعشأُتنك
ةدرابلايلماعتةقيرطنمتقياضتولب،يسفنعميعارصهيفتفشك
ينكل،ملاعلااذهيفاهتحرفانأ،ياوساهلسيل،ةنيكسمةأرمايهف،اهعم
.اهعميلماعتيفائفادنوكأنأعيطتسأال

:يسفنُتلأس.يمألهلوقأنأنكميامبًاركفميسركلاىلعُتسلج



ًامئادبحلانوكيالاذامل؟..انبحينَمملؤناذاملوأ؟..ملألابحناذامل
ً،انونحوًابيطهلعجيو،هبومسيو،هرعاشموناسنإلابذهيً،ابيطً،اديعس
ومسيالً،اينانأً،افينعً،اضيرمً،ايساقًانايحأنوكيامنإو،يليمأبحك
،ميحجلاتاكردلفسأىلإهبيوهيلامنإوً،اكالمهنملعجيلناسنإلاب
؟.ً.اناطيشهنملعجيل

ةملؤملاتاقافخإلانمةلسلسىوستسيليتايحنأفرعتاليه
..يلقافخإلوأامهيبأهرابتعإباهجوزو،يمأاهرابتعابيهو..ةلجخملاو
يتلئسأويسفننمبرهأس،لاحةيأىلع...نانئمطإللشطعتموقلقيننأو
.اجراخُتضهنمث،ًاليلقاهعمثيدحلابةيساقلا

***
ةمجاهملاةيكريمألاخيراوصلانارينبدادغبتلعتشأةليللاكلتيف

تارايسوئراوطلاوفاعسإلاتارايستاوصأتلاعتو،ةداضملاخيراوصلاو
سانلاتالاهتبااهيفتلاعتًايقيقحًاسوباكةليللاكلتتناك.قيرحلاءافطإ
تويبلاضاقنأتحتءايحأاونفدنيذلاسيباوكو،ىحرجلانينأو،ءاطسبلا
نمنيسئايلايفشتو،نينسملاولافطألابعرو،خيراوصلااهيلعتطقسيتلا
هنأكوًامستبمدادغبىلعةيلاعلاهتفرشنملطيتوملاناك.رييغتلابلمأ
.ةاهلمىري

مدآةيصخشراسمىلعريثأتلاولخدتلاعطتسأملايصخش:هـئاـتلامدآ
زجعلابسحأاذاـمـلو؟..هتبغرتأفطنااذاملطبضلابفرعأالو،يدادـغبلا

؟..اهعمنوكينأبهمالحأومراعلاهقبشنممغرلابليباقمأةعجاضمنع
يفشيارملهلوريسفتبسح،قيمعلاهانعمب،باصعلانميناعيوهامبر
تايركذنعجتانلايسفنلاباصعلايأ..)ةيسنجلاةورذلاةفيظو(نعهباتك
نهارلاباصعلاكلذكو،ةلوفطلاةلحرميفتامدصلاوةيسفنلاجعاوللاو
ءانمتسالايفطارفإلاببسبةيسنجلاءاضعألاةفيظويفلالتخانعجتانلا

،ةيداصتقإ،ةينيد،ةيقالخأ:ةفلتخمفورظةجيتنسنجلاةسراممنعدهزلاو
ةداعلاةسرامميفيدادغبلامدآطارفإنأدـقتعأانأ..امبر..ةيعامتجإ
ةسراممدعبهحاتجييذلابنذلابروعشلااذهفً،اباصعهلببسةيرسلا
هسفنيفتسرك،يسنجلافعضلاببستاهنأبهأرقياموةيرسلاةداعلا

.اهعمهسفنليختيامنيحزجاعريغهنأنممغرلاب،يسنجلازجعلابًاروعش
.ةيباصعةيصخشلاوحألالكيفهنكل..يردأال

***
هريسفتو،لصفلاةياهنيفهئاتلامدآقيلعتيوارـحصءاوحتأرقنيح



نعجتانلاباصعلاببسبةيسنجلاةسرامملانعيدادغبلامدآهلطبزجعل
هئاتلامدآةلواحمنمةشهدلااهتباصأ،ةيرسلاةداعلاةسرامميفهطارفإ
نعهسفنيدادغبلامدآريسفتلليمتيهف.وحنلااذهىلعرمألارسفينأ
تاساردتأرقاهنأتركذتو،بنذلاةدقعنعجتانامبركلذرابتعاب،هسفن

نعو)ميرحتلاووباتلا(نعةريهشلاديورفةسارداميسال،رمألااذهلوح
،هئاسنىلعذاوحتسالاوةرطيسلالجأنمءانبألالبقنمبألالتقموهفم
امم،هنساحمنوعجرتسياوحارف،مهابأاوبحأدقمهنأاوفشتكاءانبألانكل
ميرحتىلعاوقفتاولبً،ايسنجهئاسنىلعذاوحتسالانعيلختلاىلإمهعفد
هقيدصبهتقالعببسبيدادغبلامدآىدلبنذلاةدقعنأيأ،نهتعجاضم
هقيدصامنيب،هتقيشعيهو،هصختليباقمأنأبهتفرعمو،يطساولامدآ
.كلذمهفلبرقأوهاذهامبر..زجعلابسحأيلاتلابو،لاقتعالانهر

،هتياوريفاهدرسيتلاليصافتلايفركفتقئاقدليوارحصءاوحتلظ
يدادغبلامدآنيبىرجامليصافتةءارقدنعجيهتلابترعشدقتناكو
،هلاطبأملاعيفهئاتلامدآليسفنلالغوتلااذهاهبجعأامك،ليباقمأو
:ةءارقلاتلصاوف
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ةبحاشلااهلالظوةقيقحلا

ًاسلاجُتنكسمأةليلدادغبىلعرطمتةيكريمألاخيراوصلاتأدبنيح
ّكداكزيننأكولزنملالزلزت.ياشلاتاناكتساانمامأوثدحتنيمأعم
ىلإلهتبتوةينارقلاتايآلاضعبٍلاعٍتوصبأرقتيمأتذخأً.اّكدةنيدملا
فصقلانأكو،هتداعكً،ابضاغيبألخد.مالسبةليللاهذهرمتنأهللا

يفيمأوينآرامنيحاميسالً،اجعزنمامنإوً،افئاخنكيمل.هتحاربلس
دويناكنإهتلأسيمأنأنممغرلاىلع،اّنميأعمثدحتيمل.ةلاصلا
جرخمث،هتارظنباهرزخامنإواهبجيملهنأالإ،انعمياشلابرشينأ
نسلانوعلتقيالنيذلاناكريمألاريزانخلانعليوهو،هتفرغىلإاعجار
.مهسفنأبمهاهوعرزيتلاةنتنلا

.هتفرغىلإًاهجتمانملكضهنذإ،اليوطًاسلاجيمأعمقبأمل
طوقستاوصأنمًاجتانكلذناكنإيردأالوً،اجعزنملبً،اقلاقتنك
تايانبلاوقدانفلاحطسأنمقلطنتيتلااهلةداضملاخيراوصلاو،خيراوصلا



ةطرشتارايسو،قئارحلاءافطإترايسو،فاعسإلاتارايستاوصأو،ةيلاعلا
.ليباقمأعممويلايلىرجامموأ،ةدجنلا

نمريطخفطعنميففقأينأبسحأتنكدقف،ةليللاكلتمنأمل
نأذإ،ةايحلايفيرارمتساىودجو،يتلوجرىنعمبقلعتمفطعنم،يتايح
ينتبعرأاممرثكأ،ينبعرأسمأرصعئجافملايتبغرءافطنإويسنجلايزجع
.جيلخلايفّةيبرحتاجرابنمناكريمألااهقلطييتلاخيراوصلا

يمأيلتلمحثيح،بابلاتاقرطىلعحابصلااذهتوحصنيح
ّيدلنكتمل.ماريامىلعُتسلينأبتسسحأ،ةريبكةينيصيفروطفلا

نأتررق،حابصلااذهّينيعتحتفنأذنميننكل،تارضاحممويلاكلذ
.ةوقباهعجاضأوليباقمأروزأ

ةبغرلاوباصتنالابتسسحأيننأذإ،لماكلابًايسنجًازجاعنكأمل
تركذتو،يمامأدسجلاةيراعيهوليباقمأدهشمتركذتامنيحةيسنجلا
لب،اهمامأًازجاعُتنكاهنيحينكل،لفسألانماهبعادتتناكيتلايفك
مأوحنةيسنجلايتبغرنأبرعشأنآلاانأاهو.لماكلابيتبغرتأفطناو
نيحاذامل..يسفننمتبجعت.اهعميسفنليختأو،اهجوأيفوةدقتمليباق
حيتيعضويفنوكأامنيحامنيبباصتنإلابرعشأةيسنجلادهاشملاليختأ

ةداعلاةسراممةرثكنأبتأرقدقل؟..زجعلاوفعضلابرعشأةسرامملايل
؟..يعملصحامببسوهاذهأ..يسنجلافعضلاىلإانايحأعفدتةيرسلا
يركذتدنعباصتنإلاوةبغرلابسحأامنيحاذاملفكلذكرمألاناكاذإ
؟.ً.ايسفنضيرمانأله؟..هيفزجعلابترعشيذلادهشملل

***
دارفأضعبىوس.تاومأسانلاامنأك،عراشلايفةكرحةمثنكتمل

تفقوكانهو،مهعراشةياهندنعزجاوحلاضعباوبصندقيبعشلاشيجلا
نيمئاقلاىلعةيحتلاُتيقلأ.ءامسللةهجومةيلقثةحلسأامهيلعوناترايس
ينلأسو،مامتهاريغبةيحتلاّيلعاودرف،يبعشلاشيجلاءاضعأنمةسارحلاب
:ةيزازفتساةربنبمهلوؤسمهنأادبيذلا،مهدحأ

؟..بهاذتنأنيأىلإ–
..ةعماجلاىلإ–
لكنأفرعتالأ؟..ةتكنانيلعيقلتتنأله؟..ةعماجلاىلإ–

؟..سمأةليلدادغبىلعيكريمألاناودعلادعبمويلاقلغمءيش
؟..ةقلغمةعماجلانأفرعأالينكل،..انيلعاودتعأمهنأفرعأ–
يهتنتنأىلإرظتناو..كللضفأكتيبلعجرأ..فرعتترصنآلا–



..ةمغلاهذه
ىلإباهذلاديرينكيمل.اريثكمهشقانينأيدادغبلامدآأشيمل

:مهللاقكلذل،ريبكلالزنملاىلإلب،ةعماجلا
يتلاخنأل..ةناخرديحلايفيتلاختيبىلإبهذأسبيط–

..فصقلانمفاختو،اهدحوشيعتزوجعةأرمايهو..ةضيرم
..تالصاومكانهتسيلنكل..كلذنكميفاذكهرمألاناكاذإ–

؟..مادقألاىلعًايشمكانهىلإيشمتسله
..باهذلانمدبال..لعفأنأّيلعاذام..معن–
يوالعلاةقطنمىلإهجتتنأنيبراتختربعتنأكنكميًاذإ–

..ةيجلاشلاقيرطنعيضمتنأوأ،ءادهشلارسجروبعلهجتتاهنمو
رمأسو..ةلحلايوالعةقطنمقيرطنعبهذأس..ال.ال–

..ةبيرقلاةناخرديحلاىلإلصأوءادهشلارسجربعأسكانهنموةكاوشلاب
ناكمىلإسيلوكانهىلإباهذلاديرتكنأدكأتمتنأله–

؟..رخآ
؟.ً.اذإبهذأنيأىلإ.ً.اعبط–
الةقطنملايفيذلاديحولاتنأ؟..بهذتنيأىلإيردأال–

..يبعشلاشيجلايفكراشت
،بحأالامىلإدوقيسامبريذلاو،اننيبشاقنلاروطتنمُتكبترا

:رذحبتلقف،ليصافتلايفضوخلابنجتتدرأف
..ًانايحأمهروزأامنإوً،امئاديلهأدنعدجاوتأالانأ–
نطولانععافدلانمبرهتتتنأاذامللءاستنانك.ً.اذإاذكه–

؟..ةبعصلافورظلاهذهلثميف
..يتلاخدنعيتقومظعمشيعأانأ؟..فيك–
ضعباهنملزنةيركسعةرايسلوصوشاقنلايفرارمتسالانمينذقنأ

تيضمف،كلذنمُتدفتسا.مهيلإىضمويعمشاقنلاكرتف،صاخشألا
ةهجنمةيمظاكلاوخيلصلانيبطبرييذلايفلخلاماعلاعراشلاهاجتاب
ىرخأةهجنميوالعلاوىربكلاةيديدحلاككسلاةطحموىنثملاراطمنيبو
.

يبعشلاشيجلالوؤسمذخأنأذنميسفنضابقنإبسحأُتنك
يسفنتدقتناو،مهنمسرتحأنأّيلعنأبتسسحأ.ةغوارمةقيرطبينلأسي

مويلااذهلثميفيجورخنأبكردأناك.ةيسنجلايتبغرءارويدايقنال
ىلإيدؤيدقو،ةقامحدُعيدالبلايفينمأويسايسرتوتبيشييذلا



نمُتجرخدقف،عجارتلانمةدئافالنآلانكل،بقاوعلاةلوهجمفقاوم
ىلإبهذأنأّيلعو،ةقطنملايفيبعشلاشيجلاةزرفمتهجاووتيبلا
ةظقيلامالحأتقفدتتدقف،ميركلايئراقايكيلعكيفخأال.ريبكلالزنملا

ىلإيتاوطختثثحف،ةحلامضرأىلإقفدتيءاملثمةجيهتملايتليخمىلع
.ريبكلالزنملا

***
ةفاصرلاىلإخركلانمارباعءادهشلارسجىلعيشمأُتنكنيح

فسخنادقوةديعبلاروسجلادحأتيأرفرسجلانيميىلإتارظنتيقلأ
يتلاةزرابلاةيموكحلاينابملاىلعأنمًادحاوتيأرامك،يخوراصفصقب
تدهاشو،هتمقتمدهتدق،كنسلاةقطنميفتالاصتإلازكرممضيناك
نأُتكردأ.اهناكمديدحتعطتسأملةديعبةقطنمنمىلاعتيلازاماناخد
،ىحرجلاوىلتقلاةعيبطنعائيشفرعأملامنكل،ةحدافتناكرئاسخلا
.رابخألاىلإعمتسأنأنودتيبلانمُتجرخدقف

دوقييذلاقاقزلاىلإتلخدو،ةناخرديحلاةقطنمىلإتلصونيح
ناكثيح،قاقزلايفةيعيبطريغةكرحدوجوبتسسحأ،ريبكلالزنملاىلإ

ىرخأو،قاقزلاقامعأنمةمداقتارايسو،يبعشلاشيجلادارفأنمددع
لزنملاعقييذلاعرفلامامأترصنأامينكل،هقامعأىلإهجوتتيفلخ
.ةثراكلاتكردأىتحهيفريبكلا

ريبكلالزنملاناكيذلاناكملايفةلئاهةرفحوريبكبارخةمثناك
هاحملب،هّدهف،ريبكلالزنملاىلعيكريمأخوراصطقسدقف.هيلعموقي
ليباقمأةفرغوةحابلاناكملتحت،ةقيمعةرفحو،بارخراثآًاكرات
بناوجلاتمدهتامك،ريبكلالزنملاةعيبطنمركذتأامبسح،ملسلاو
.ريبكقيرحاهمهتلاولزنملانمىرخألا

اهبرقو،ةدعبمىلعةفقاولازتالفاعسأةرايسدوجوىلإتهبتنا
،ضيبألاشامقلانمعطقبةاطغموةيندعمتالاّقنىلعةدممثثجثالث
.مدهملاناكملانماهجارخإمتيتلاءايشألانمماوكأةمثةدعبمىلعو

ُتبرتقا،ينعنيدوجوملالاغشنالتهبتناامنيحو،يلوحامىلإُتفتلا
بتكلاضعبو،فارطألاةقرتحملابتكلاضعبلتهبتنا.ماوكألاكلتنمرثكأ
)مالحألاريسفت(باتكفالغأرقأنأتعطتساف،رانلااهسمتمليتلا
ىدحإتاروشنمنمبايسلاركاشردبلرعشناويدو،ديورفدنومغسيل
ةدحاو،ةرثعبملاروصلانمددعو،روصموبلأكانهو،توريببرشنلارود
هتليمزعميطساولامدآيقيدصةروصُتحملذإ،يهابتناتراثأاهنم



،ءاروزلاةقيدحيهامبر،ةقيدحيفدعقمىلعناسلجيامهوةفوسليفلا
،ةقهارمةاتفوحمالملاةجضانةليمجةأرمااطسوتمهلىرخأةروصو
اعضاوو،نيتروصلاًاطقتلمتينحناةقئافةعرسب.هتخأوهمأامهنأُتنمخف
ناويدوديورفباتكذخأنأُتدرأ.يلاطنببيفلخلابيجلايفامهايإ
،نيرخآلاريثينأنكمييذلاريبكلاامهمجحلتددرتينكلىركذكبايسلا
.يدنعنادوجومامهنأامك

.ةلبقمءاضيبوجيبةرايسُتيأرامنيحًاعيرسناكملارداغأنأُتدرأ
تدهاشيتلاءاضيبلاوجيبلاةرايسمقرتركذتف،ةرايسلامقرلتهبتنا
سفنوههنإ،يفلخلادعقملايفنيلجرةطسوتماهيفسلجتةفوسليفلا
.هلكيدسجيفيرستةفجرو،.ناشعترتيقاسبتسسحأ.13760مقرلا

مهدحأناك.ةرايسلاكلتنمةيندمسبالمبلاجرلانمةثالثلزن
دقمهضعبنيذلانيرخآلالاجرلانمبرتقا.ينمألالوؤسملاوهودبيامك
نمضهنأودبيلجرةمثناكو.يكريمألاخوراصلااهكرتيتلاةرفحلاىلإلزن
نيلوغشماوناكذإ،هيفثحبلاةعباتموأ،ناكملاشيتفتىلعنيفرشملا
،لزنملاىلعطقسيذلايكريمألاخوراصلااياقبنمةيندعمعطقةململب
فرشملاصخشلالأسيوجيبلاةرايسنملزنيذلالوؤسملالجرلاُتعمسو
مهنأبهبيجيرخآلاُتعمسف،اولتقنيذلاصاخشألاددعنعبيقنتلاىلع
لجرلانكل،نيلجرلنيتنثاوةأرمالةدحاو،ثثجثالثنمرثكأاودجيمل
لجرلاامأً،اعمنيقرتحمونيمحتلمًادجوامهنألامهريرسيفناكامبرةأرملاو
.ىرخألاضاقنألانيبهتثجتدجودقفرخآلا

،نمألالاجرّيلإهبتنياليك،ناكملاًارداغمُتكرحتراوحلااذهدعب
نكل،ماعلاعراشلاىلإدوقيرخآقاقزىلإُتردتسا،مههابتناريثأاليكلو
،هليزاوملاةيروهمجلاعراشةهجنمامنإو،ديشرلاعراشةهجنمسيل
ُترصامنيحو،نكمأامياطخًاثاح،ةقيضلاهتاءاوتلاوهتمتعيفُتيفتخاو
ًاساسحإنأكو،اهلكةقطنملانمًابراهضكرأُتذخأ،رتمةئامةدعبمىلع
يذلا،يطساولامدآيقيدصةفرغاوشتفيلاوءاجءالؤهنأبّيدلدلوتدق
.اضيأينعنوثحبيمهنأامبرو،مهيدللقتعموه

***
هاجتابُتيشم،ىرخألاةهجلانمةيروهمجلاعراشىلإُتجرخامنيح

،يلعربنقةقطنمىلإبهذييذلاعطاقتلادنعينكل،ةجروشلاةقطنم
ةقطنمىلإينلصوينأاهقئاسنمتبلطو،ةميدقيسكاتةرايسُتفقوأ
ىلإينلصوينأهنمُتبلطف،كانهىلإبهذينأضفرهنأالإ،شاشولا



،طقفيوالعلاةقطنمىلإينلقينأقئاسلاقفاوف،خركلايفةقطنمةيأ
نألجأنمُتقفاوينكل،ةفاسملاكلتلةرجأكًاريبكدُعيًاغلبمينمابلاط
.ةعرسبةبيرملاةقطنملاهذهنعدعتبأ

اهجتمضكرلابهبشأةعرسبيشمأتذخأيسكاتلاةرايسُترداغنيح
فرطلاوحنةعرسبُتيشم،انعراشفراشمىلعُترصامنيحو.يتقطنمىلإ
امنيحاهتلباقيتلايبعشلاشيجلاةزرفمبرورملاًابنجتم،عراشلانمرخآلا

ثيحىرخألاةهجلاوحنُّتفتلا،انتيبباببرقُترصنيحو.تيبلاترداغ
يذلالوؤسملانكل،يبعشلاشيجلاءاضعأنمًاددعُتدجو،ةزرفملاضبرت
.مهنيبنكيمليعمثدحت

***
ُتلخدامنيحتيبلاىلعنميهتايلوصافلاقرموزرلاةحئارتناك

يكللخادلانمبابلابرقتاظحللُتفقو.سافنألاعطقتمً،ازفتسم
اهتاسملعضتيهويمأتحمليتفرغىلإهجتأنألبقو،يسافنأديعتسأ
.هتدعأيذلاماعطلاىلعةريخألا

ملينأبيسفنلُتهبتنا،يريرسىلعُتسلجو،يتفرغيفُترصنيح
عمُتفسأت.اهتيؤرلًاصيصخُتبهذينأنممغرلاب،ليباقمأبًاريثكركفأ
تويبىلعيئاوشعلامهفصقبناكريمألااهبكترايتلاةميرجلااذهليسفن
.نينمآلاسانلا

مهنأببيقنتلاىلعفرشملالجرلاتاملكينهذيفتقرب،ةأجف
يفاناكامهنأودبيو،ةدحاوةفرغيفونيتقصتلمةأرماولجريتثجاودجو
؟..كلذثودحةيفيكنعيسفنُتلأس..فرشملالجرلاريسفتبسحريرسلا

يطساولامدآيقيدصوههارتأ؟..اهعمناكيذلالجرلاكلذوهنم
لجرلاةيوهنعلأسأنأينتاففيك؟..قيقحتلانمًاملاسجرخدقو
،يطساولامدآيقيدصوهنوكينأدبال..معن..معن؟..نيقرتحملاةأرملاو
امنإوليباقمأيهتسيلةقرتحملاةأرملاامبرلب؟..نوكيهارتنمالإو
دقو،ينوتيزلايدتريناكيذلاشركتملالجرلاعمةرحتنملاةاتفلامأيه
ليباقمأنكتملاذإنكل؟..قانعةظحليفامهوامهيلعخوراصلاطقس
ناكاذإو؟..اهتيبمدهتدقوًالصأةدوجومريغيهاذامل؟..تفتخانيأف
ينوتيزلايدترييذلاشركتملالجرلاوهنيأف..ليباقمأويقيدصوه
ةيبزحلاهتناكمضرعتسيلانهدجاوتيالاذامل؟.ً.ابيرقتًايمويدجاوتييذلاو
؟..هتيمهأو

.يلاطنببيجنمةروصلاتبحس.يريرسةفاحىلعًاسلاجتيقب



تهبتناف،ةفوسليفلاهتليمزعميطساولامدآيقيدصةروصىلإرظنأتذخأ
ىلعمسترييذلانزحلاكلذىلإو،ةقثاولاةيكذلااهترظنىلإ،اهلامجىلإ
ليصافتيفنعمتأُتحرامنإوكلذبفتكأملةحارصبوينكل،اهايحم
اذهلكلهبتنأملفيك:يسفنتلأس.هلكاهماوقواهردصًالمأتم،اهدسج
كلذىسنأنأعطتسأملينكل؟.ً.اقباسريثملادسجلااذهو،يشحولالامجلا
فصقمىلإاهلوخدةظحلذنم،ةرمرخآهيفاهتيأريذلاريخألادهشملا
،تارباخملازاهجةرايسيفلفسأللعفُديوهواهسأرةيؤرىتحوةعماجلا
اهنأمأ،ةظحللاكلتيفاهلاقتعأمتىرتأ:يسفنتلأسو.ءاضيبلاوجيبلا
يكيطساولامدآيقيدصجردتستلتءاجثيحبنمألازاهجعمنواعتت
ناكولنكل؟..دعباميفهلاقتعامثهصيخشتلقألاىلعوأ،هلاقتعامتي
رجأتسييقيدصناكثيحريبكلالزنملاىلإمويلااوءاجاذاملكلذكرمألا

؟..ةفرغ
مألامجلضبقنييبلقبتسسحأف،ىرخألاةروصلاىلعةرظنُتيقلأ

ينأل،يلفورعمهجولااذهنكل؟..قهارملاىتفلاعمتبرهيتلايقيدص
ىرجيذلاهسفنقدنفلايفاهسفنةأرملاهذهىلعتفرعتتاونسدعب
ايكلذنعكتثدحدقو..قهارملاىتفلاعماهبورهرمأفاشتكاهيف

؟..كلذثدحينأنكميفيكف..قدنفلاةثداحنعًاقباسئراقلايقيدص
هنأكو،دعباميفلصحيسامةظحللاهذهيففرعأنأيلفيكلب

؟..سمألابثدح
***

ينهذلغشيالوريرسلاىلعيقلتسأنأُتدرأو،بعتلابُتسسحأ
.ةلتاقلاةلزعلابسحأ،نامألاىلإشطعتموقلقيننإ..ءيشيأ..ءيشيأ
ءاورإلاهءارويّرجنعفكتاليتلايتاذىلع،يسفنىلعبضغبسحأ
.يوترتاليتلااهتابغر

ًائيشاهتلابذئفطنت،ةنازنزيفيوذتةعمشينأكويسفنبتسسحأ
يقامعأيف.مامألاىلإاهبعفدياممرثكأيتايحلبكيراصضقانتلاً.ائيشف
ينكل،ةهاكفلاوحرملاىلإًالايمً،اطشنً،ايويحً،اسمحتمنوكأنأىلإقوتأ

ً.ادرابً،اينالقعً،ائداهً،اروبصنوكأنأالإعيطتسأالعقاولايف
ًاقفدتموً،اردابموً،ابخاص،ايكيمانيد،ًالضانمنوكأنأيقامعأيفملحأ

برقأوهيذلامالسلابالإركفأال،ملاسمانأعقاولايفامنيب،ةايحلاب
نزاوتلاوّيلعرخآلافحزفاقيإىلإهنم،لكاشملانمبورهلاوةمواسملل
.ميجرناطيشيقامعأيفامنكل،سيدقلاكودبأكلذمغرو.ةوقلايفهعم



***
مدآنأكوتسحألصفلااذهةءارقنميوارحصءاوحتهتناامنيح

تالؤاستنمريثكلاف.يدادغبلامدآنعثدحتيامنيحاهنعثدحتيهئاتلا
ىرتأ..اهسفنىلعانايحأاهحرطتيتلاتالؤاستلاعمقباطتتيدادغبلامدآ
..رخآلجرةيصخشنعثدحتيوهواهدصقيفيكنكل؟..اهدصقيناك
خيراتنمتارتفنعثدحتينأهلالخنمًالواحم،قارعلايفشيعي
؟هدلب

برقلاباهتعضوو،ةطوطخملاتوطً.اركبمضوهنلااهيلعنأىلإتهبتنا
نمالإ،سمادمالظيفةفرغلاتقرغ.رونلاتأفطأو،ةلواطلاىلعاهنم
معانلارطملاتوصناك.دعرلاميزهبةبوحصملاريغةفطاخلاقربلاتاءاضإ
.ليللايفةقيدحلاىلعةلطملااهتفرغةذفانىلعانايحأرقني



نأدعب،ورثيهراطميفةرحلاقوسلاىلإيوارحصءاوحتلخدنيح
اهقيلطديعبنمتحمل،ةلئاعلاةرايسباهلصوتنأترصأيتلااهمأْتعدو
روطعلانمايادهلاضعبهمامأوعفدلامسقمامأفقيناك.ىسوملاليباق
ملثيحب،اهيذخفتالضعيفجّنشتبْتسحأ.تايولحلاوةيحورلاتابورشملاو
اهنكل،اهناكميفةلولشمهبشتاظحللتيقب.يشملالصاوتنأعطتست

اهنأكوةيوديلااهتبيقححتفبكلتاهتلاحقوسلاداورنعيفختنأتلواح
نأىلإةلاحلاكلتىلعقئاقدلتيقب.امءيشنعاهلخاديفثحبت
ةصصخملاةباوبلاىلإةهجوتم،ناكملاترداغف،ائيشفائيشاهتالضعْتخرتسا
.اهتلحرل

اهسفنتلأسو،راطملايفاهقيلطدوجونميوارحصءاوحتبرغتسا
نأاهنهذيفرطخامنيحةفجربتسحأ.اهيلإرفسلايونييتلاةهجلانع
حصاماذإو،اهسفنةرئاطلانتمىلعنوكيسهنأينعياذهف،ايلاطيإنوكت
هتداعنمف،اهنمبرقلابوأاهبناجىلإسلجيسامبرهنأينعياذهف؛كلذ
.ىلوألاةجردلايفرفسلا

نمةعومجمتأرةرئاطلاىلإاهدوقتسيتلاةباوبلانمبرقلاب
ودبيباتكاهديبواهدحوسلجت،ةقينأ،ةيزيلكنإ،ةينيعبرأةأرما.نيرفاسملا

امهضعبنانضتحيهتقيدصوباشاهنمةبرقمىلعو،امةياورهنأهفالغنم
فشكتةريصقليوارسيفناتاتفامهللباقملادعقملاىلعو،امهضعبنالبقيو
ينيتنجرألارئاثللروصاهيلعموسرمةيفيصتالينافو،ةقسانتملاامهذاخفأنع
.نيّنسملانمجاوزأةثالثةيزاوملادعاقملاىلعو،ارافيجيشت

ًاركبملازامتقولانأْتفرعفاهتعاسىلإيوارحصءاوحترظن
امنإوسلجتمل.عالقإلاتقوىتحفصنوةعاساهمامأف،ةلحرلاىلع
اهيفدجاوتيتلاةهجللةسكاعمةهجىلإةهجوتمناكملاكلذترداغ
،تايفحتلاوتارهوجلاتالحمنيبضئافلاتقولايضقتتذخأو،اهقيلط
هذهىلإاهقيلطلخدينأنمسجوتوبقرتةلاحيفتلظاهقامعأنكل
.اضيأةنكمألا

دوقعلاويلحلابولسأبغاصم،ضيبألابهذلانمدقعاهبجعأ
يجاجزلاقودنصلانماهلهتجرخأوةليمجلاةيدنهلاةعئابلاتءاج.ةيدنهلا
يتلاةريغصلاةآرملامامأتفقو.اهيدينيبهبلقتتذخأ.هيفعضُويذلا
لاشلافارطأىلعهايإةعضاو،عيرسلكشبدقعلابّرجتتذخأو،اهمامأ



.اهسأريطغييذلاةيبرعلاتاباتكلاضعببططخملايريرحلايضفلا
ً،ادجةليمجاهنأبفرعتيهف،يلخاداضرباهسفنىلإرظنتتناك

ذإ،ماعلكشباهسبالمعمويضفلااهلاشعممجسنيدقعلانأو،ةقينأو
ًايريرحًاصيمقونيواضيبةرتسونولطنبنمفلأتيضيبأًامقطيدترتتناك
باجعإلاوءارطإلاتاملكاهعمُستةيدنهلاةاتفلاتناك.نوللايناوجرأ
.اهسبالمعمدقعلاماجسنإب

ةجراخةلباسلاةكرحىلإترظنوًايدارإالاهسأرتعفرامةظحليف
هاجتالاىلإتتفتلافاهلوهذلةيدنهلاةفظوملاتهبتنا.لوهذلااهباصأف،لحملا
.نيرفاسملاةكرحىوسًابيرغًائيشرتملفهيلإءاوحرظنتناكيذلا

رميهئاتلامدآبتاكلاتأرامنيحاهينيعيوارحصءاوحقدصتمل
ةفجربتسحأ.اهنمتءاجيتلاةباوبلاةهجوحناهجتملحملامامأنم
عزنىلإةكبترمةقيرطبتعرسأ،اهبلقيفعيرسناقفخو،اهدسجيفيرست
لكرسمهفتمليتلاةعئابلامامأةيجاجزلاةلواطلاىلعهتعضوو،دقعلا

.كابترالااذه
..ليلقدعبعجرأسامبر..اليزجًاركش–
حمالممغرب،اهلتمستبايتلاةليمجلاةيدنهلاةعئابللكلذتلاق

:مستبتيهواهلتلاقو،اههجوىلعمسترايذلاطابحإلا
..تقويأيفةعسلاوبحرلاىلع–

تهجتا،ماعلاىشمملايفتراصامنيحو،ةعرسميوارحصءاوحتجرخ
تأراهنكلً،ارثاهلدجتملفاهيفىشمهئاتلامدآتأريتلاةهجلاوحن

اممريثكبدعبأناكصخشلااذهنأنممغرلاىلعوهْهتنظ،اماصخش
تمدطصأاهنأىتح،ةعرسمهوحنتهجتاف،هئاتلامدآنوكينأضرتفي
.نيرفاسملاضعبب

نمتدكأتاهمامأيشاملالجرلاكلذنمراتمأدعبىلعتراصنيح
ثدحيفيك:ةريحيفتلأساهنكل،ةبيخلابتسحأ.هئاتلامدآسيلهنأ
ينعياذه؟..يسركلاىلإدودشموهوًالوتقمهتيأردقوًايشامانههارأنأ
ليباقيقيلطليتيؤرامبرلب؟..ٍمهوىوسنكيملانههتيأرامنأ
هذهىلإًايسفنةنابعتوةكبرمانأله؟.ً.اضيأمهوىوسسيلىسوملا
امنكيملولاذامنكل....؟.َ.اماهوأوًاحابشأىرأترصثيحبةجردلا
هنأبهتلاسريفيلركذيملأ؟..قزرييحهئاتلامدآنأو؟.ً.امهوهتيأر
.؟..جنسيلافيإلكلذلوقأالنأبلطهنأو؟..ندنليفنوكيس

قلقباهيلعبيجتوةقلقةلئسأاهسفنىلعحرطت،ركفتويشمتتناك



يفوراطملاةمحزيفدجاوتلاةعتماهسفنىلعتعيّضاهنأبتسحأوً،اضيأ
.ليمجلادقعلاكلذءارشةصرفو،ةرحلاقوسلاتالحم

ىدحإىلإترظناهنأالإ،تارهوجملالحمىلإعجرتنأتدارأ
ةراشإلاىلإتهبتنافعالقإلالوادجثبتيتلاوةرشتنملانويزفلتلاتاشاش
نولبقتسياوأدبمهنأبةباوبلامقروعالقإلادعومواهتلحرمقرمامأةئيضملا
تهجوتف،نيرفاسملا
.ةباوبلاىلإ

ملف،نيرفاسملاةمحزاهتلاهاهتلحرلةصصخملاةباوبلاىلإتلصونيح
يلوبانىلإو،ايلاطيإىلإهجوتيسباكرلانمددعلااذهلكنأبعقوتت
،نورظتنينيرفاسمةرشعنمرثكأنكيملةعاسنملقألبقف،تاذلاب
هسفنلجرلاتأرفةباوبلالخدمىلإترظنامنيحةيناثتلهذاهنأالإ
.هبقاحللاتدارأامنيحىفتخاهنأديب،هئاتلامدآبتاكلاهتنظيذلا
اهنمذخأوةلحرلاةفظومىلإهتقاطبّملسلجرلاامنيب،ًاليوطروباطلاناك
ليوطلاموطرخلالخدو،ةرئاطلانتمىلعهدعقممقربةصاخلاةعطقلا
.ةرئاطلانتمىلإدوقييذلا

ىوسديرتاليه.يسفنلاقيضلانمءيشبوةريحيفاهنأْتسحأ
نأاهلدكؤينمو؟..نيقيلااذهغلبتنأاهلفيك..هارتاملكنمنيقيلا

ىلإًادودشموًالوتقمهئاتلامدآرتملأ؟.ً.اقحنيقيوهًانيقيهبسحتسام
هنأبنقيتتفيكنكل؟ورثيهراطميفاهمامأنآلاهارتامنيب،يسركلا

،اهسفننمو،ةيقيقحلاهتيوهنمدكأتتلهيدانتنأتدارأامنيحف.؟..وه
اهيرظاننعباغدقناكهنكل،ةقيقحوهنآلااهينيعبهارتامنأنمو

،تددرتاهنكلاليوطاهمامأدتمييذلاباكرلاروباطقرتختنأتدارأ
امالكاهنوعمسيسو،ضعبلالبقنمتاداقتنإلضرعتتساهنأبفرعتاهنأل
كشالبةرئاطلايفهدجتساهنأاهسفنعمتركفاهنكل،اهبقيليالًانيهم
.

***
،ىسوملاليباقاهقيلطىرتنألامتحاْتركذتةرئاطلاْتلخدنيح

امىلإْترظنةعرسب.هئاتلامدآتأرنأذنملماكلاباهلابنعباغيذلا
ىوسةروصقملايفنكيمللب،هرتملفىلوألاةجردلاةروصقميفاهلوح
ايلعلاةنازخلايفاهتبيقحتعضو.لوألافصلايفسلجينيسمخلايفلجر
ةرئاطلاقامعأىلإرظنتًابناجةفقاوتلظاهنكل،طبضلاباهدعقمقوف
.رثأيأىلعهلرثعتملف،دعبباكرلابةئلتممنكتمليتلا



ربعتشمواهناكمنمتجرخف،رورمللةحسفاهسفنلءاوحتدجو
يتلاهوجولاةصحفتم،ةرئاطلاةرخؤموحنةهجتمقيضلاةرئاطلارمم
يفةريغصلااهبئاقحبيترتبةكمهنمتلازاموأاهنكامأيفترقتسا
ملاهنكل،هئاتلامدآنعةثحاب،ةرئاطلايفةفيضماهنأكو،ايلعلاتانازخلا
تناكمامحلاةراشإنأالإ؟..مامحلالخدامبر:اهسفنعمتركف.هدجت
تناك.اهسفنتلأس؟..ىفتخأنيأف؛ةحوتفمباوبألاورضخألانوللابءيضت
املثم،ةرئاطلاىلإًاهجتمةباوبلالخدي،ههيبشوأ،هتأراهنأنمةدكأتم
.يسركللًادودشمًاليتقهتأر

نيذلاّباكرلابةمدطصم،ىلوألاةجردلاةروصقميفاهناكمىلإتعجر
.ةرئاطلانمةيناثلاةجردلايفمهدعاقمنعنوثحبياوناك

ىلإنيلخادلاهوجوىلإرظنتتناك.اهلصصخملادعقملايفتسلج
،ةحوتفمتالامتحإىلإرمألاكرتتنأنآلااهسجاه.ةصحفتمةرئاطلانتم
وهو،ةرشابمةرئاطلاىلإلخديملوامءيشبلغشنادقنوكينألامتحإ
لخدينأوهرخآلامتحإو،هباهسفنعنقتنأتلواحفيعضلامتحإ

ايلاطيإىلإرفسلاديريهنأاقحفداصاماذإ،نآلاىسوملاليباقاهقيلط
.نيلامتحالانمّيأققحتيملنآلادحلنكلً.اضيأ

***
..نيأنمفرعتالةرسم.يوارحصءاوحقامعأترمغءايمعةرسم

ءيشىلإاهلوصولءاخرتسالابضماغساسحإىوساهترسمنكتمل.؟..اذاملو
مدآهيبشلاهتيؤرنأو،مهوىوسنكيملهتأرامنأيفحوضولانم
امنأو،ةيعاوريغةبغرلٍلجتىوسنكيمل،هئاتلامدآلىتحوأ،هئاتلا
.ةرتوتملااهقامعأوقلقلااهلقعجاتنإنمٍمهووحبشىوسسيلهتأر

.ةذفانلانمندنلةدهاشمبعتمتستيهْتذخأةرئاطلاتعلقأنيح
تذخأاهنأعمو.عارشالبقروزيفاهنأكوةرئاطلانتمىلعيهوتسحأ
رعشتالنآلااهنأالإ،ةيوديلااهتبيقحيفحابشألاةهاتمةياورةطوطخم
داومللوروطعللةياعدلاتالجمحفصتبيفتكتسامنإو،ةءارقلايفةبغرةيأب
يفأرقتيهواليوطترهسدقتناكاهنألو،ةرئاطلانتمىلععابتيتلا

ليوطمونيفتطغف،مونلايفةقيمعةبغربتسحأاذل،ةياورلاةطوطخم
يفتناكةفيضملانأىتح،يلوبانلحاوسىلعةرئاطلاوالإهنمقفتمل
ىتحاهموننمْتقافأنأامو،ماعطلاعيزوتدنعاهظقوتنأنمجرح
نتمىلعةيحايسلاةجردلاةعاقىلإاهنمةدارإنودتفتلتاهسفنتدجو
.هئاتلامدآىرتنأىسع،ةرئاطلا



***
يذلاصابلاناك.ةرئاطلانمجورخلابنورفاسملاأدبو،ةرئاطلاتطبه

قئاسلاقلغأو،ألتمادقراطملاىنبملخادىلإمهلقيلنيرفاسملارظتني
ىلإرظنتءاوحتناك.رخآلاصابلاراظتنابنيرفاسملاةيقبعمجتو،باوبلا
.اهلكيرشنعثحبتاهنأكوهوجولا

اهتيشميفأطابتتتذخأراطملاىنبملخادرمملايفتراصنيح
داكتتناك،مهنيبهئاتلامدآىرتنأىسع،اهنوزاتجيباكرلامظعمكرتتل
ةقيرطنمًاشهدنماهيلإتفتلانيرفاسملاضعبنأىتحاهناكميفحوارت
ءيشنموكشتتناكنإاهتلأسواهيلإتفتلاةنسمةأرمأنإلب،اهيشم
رثكألكشبيشمتتذخأو،اهفطلىلعاهتركشوْتكبتراف،ةدعاسمللجاتحتو
.نيرفاسملاةيقبةكرحلًاسايقائيطبىقبيهنكلً،اطاشن

نيذلانيرفاسملانيبثحبتتناكبئاقحلامالتسإلةريبكلاةعاقلايف
يلوبانراطمناك.هيلعرثعتملفمهتلحربصاخلامازحلامقرلوحاوعمجت
نيرخآلانيرفاسملاىلإرظنتتذخأكلذل،عقوتتتناكامكمحدزمريغ
تلأساذكه؟..يعميرجييذلاام.ىرخأتالحرنتمىلعاوناكنمم
.اهسفن

لمحتتانيرشعلافصتنميفةاتفتدجوةلاصلاىلإتجرخنيح
.ةرشابماهيلإتهجوتف،اهمسااهيلعنودمةتفال

نأءاجربيحايسلابتكملاةلثمماهنمتبلط،امهنيبفراعتلادعب
ًالجررظتنتيهف،مهيلإنومضنيسنورخآنورفاسمةمثف،ًاليلقرظتنت
بُتكيتلااهسفنةحئاللارهظىلعامهمساتبتكدقتناكوً،اضيأةأرماو
ىلعاوملس.هتجوزهفلخولجربرتقاىتحقئاقدضمتمل.اهمسااهيلع
اوهجوتو،تاءاقللاكلتلثماهضرتفتةينيتور،ةدياحمةربنبضعبلامهضعب

.يحايسلابتكملاةلثمممهدوقتراطملاجراخىلإًاعيمج
تناكهنمبرقلابو.مهرظتنيصابكانهناكراطملاةباوبجراخ

نأبيحايسلابتكملاةلثممتبلط.بئاقحلالقنلةصصخمةريغصةنحاش
قدنفلامساةباتكلةقصالًاقاروأمهتطعأ.ةنحاشلاباهلمحلبئاقحلااوكرتي
فوسمهنأبمهلتدكأو،ةلئاعلامساو،مهنملكهيلإهجوتييذلا
نوهجوتيسمهنأبمهلتنيبامك،بوتكملاناونعلابسحمهبئاقحنوملتسي
.ايكسإةريزجىلإمهلقتةرخابنوبكريسكانهنمو،ءانيملاىلإ

***
مامأريباوطيفنوفقيرشبلاتائم.ةبخاصةايحيلوبانءانيميفةمث



نيرفاسملاوحاوسلالقتمجحلاةطسوتمرخاوبىلإدوقتةمقرمتاباوب
نيح.يلوبانلحاسمامأرشتنتيتلارزجلاىلإاضيأنييلاطيإلانينطاوملاو
،ةريزجلاىلإمهلقتساهنأبةيحايسلاةدشرملاتلاقيتلا،ةرخابلاتلبقأ
،)رامديم(مسالمحتتناكذإ،بيرغلااهمساىلإيوارحصءاوحتهبتنا
.هسفنسيلمسألانأنممغرلابظوفحمبيجنل)راماريم(ةياورتركذتف

.صاخشألاتائماهنمعفدنا،ةقينألاةراّبعللةيفلخلاتاباوبلاتحُتف
ىلإاوعجرييكراطملاىلإمهقيرطيفحاّيس.سانلانمةفلتخمعومج
نويلاطيإ،راهنلانمىقبتامليلوبانيفتقولاءاضقنوديريحاّيس.مهنادلب
يلوبانيفنولمعيرزجلاكلتناكسنموأ،ةبيرقلارزجلاكلتيفنولمعي
.

،لوخدللنوبهأتينيذلاسانلاةمحزيفةفقاويوارحصءاّوحتناك
وجلاةجيتنةيسفنةحاراهترمغةمثف،ةشوشمةيسفنةلاحيفيهو
يتلاةيناكربلارزجلاخومش،ةقرزللةلئاملارحبلاةرضخو،ئفادلاسمشملا
روضحرخآلابناجلانمو،ةمئانةيروطسأناتيحاهنأكوقفألايفودبت
،اهبجعتملةنيدملانامغر،نيرولايفوصمالفأربعاهتفرعيتلاةنيدملا

،مهعفادتوسانلاةمحزنأريغ،ءانيملاوراطملانيبامهتأراملقألاىلع
اهعفد،دعباوجرخيملاهباكرةيقبامنيبةرخابلاىلإلوخدلامهتالواحمو
،ةايحلالعفتستناكاذام:ةظحللاكلتلثملابيرغًالاؤساهسفنلأستل
؟..توملادوجوالول،ةيرشبلاو،ضرألاو

دلاوتتيتلاةبيرغلاوةبيئكلاراكفألاهذهلاهسفننمةرخاستمستبا
ةبنؤماهسفنلتلاقو،ةملظمرئبنمعبنتةفيفختاجوملثماهنهذيف
عئارلاوجلااذهلثميفأ..ءاوحايكلام:رخآصخشعمثدحتتاهنأك
.؟..ةمئاشتملاراكفألاهذهبوتوملابنيركفتيهبلارضخألارحبلاو

ذإ،اهسفننمةيرخسلاهذهبلبقتو،اهسفنبيجتّالأعطتستمل
اذام:جتحتاهنأكويلخادلااهتوصبىرخألااهسفنبيجتاهسفنتدجو
انأ؟..فافضالبةيواهوأ،ءادوسةوهكةحيرص.ً.امئاداذكهانأ؟..لعفأ
راكفألاهذهنمصلختأنأيلفيكنكل،ةضقانتميننأفرعأو..ةضقانتم
انأ؟..انأيهيتلاهذهريغىرخأةناسنإنوكأنأيلفيك؟..ةنيزحلا

؟..انأىقبأنأديرأالوانأنوكأنأديرأو..انأُتسلانأوانأيه
ترواحيتلاةيوغللاوةيركفلاةطسفسلاهذهنماهقامعأيفتمستبا
تقلعاهنكل..لوقعماللاحرسمتراوحباهتركذذإ،اهتبجعأو،اهباهسفن
ءاضيبةقروكدوعأويتايركذلكحسمأنأىنمتأمك:اهسفنىلعاهسفنل



.؟..ةنيزحراكفأوتايركذةيأامنود
يفةقراغيهو،نيتقلقاتناكاهينيعنكلً،اروقووًادماجاههجوناك

ضماغلااهلامجواهتقانأنأىلإهبتنتملاهنكل،اهسفنعماهراوحواهريكفت
اهنمتابيرقلاءاسنلاضعبمامتهإاراثأامهنإلب،لاجرلاضعباراثأريثملاو
.اضيأ

نمضةروصحماهسفنتدجوةرخابلاىلإدوعصللعيمجلاعفدنانيح
،فلخلانمةوقباهيلعقبطيلجردسجبتسحألب،نيلخادلاةجوم
ْتتفتلا.اهترخؤمىلعقبطيلجرلابيضقبتسحأاهنألكلذاهزفتسا

يفةياعدلاموجندحأهنأكً،اقينأً،اميسوًالجرتدجوف،فلخلاىلإةزفتسم
هنأتّنمخاذاملفرعتال.مايأذنمقلحتملةفيفخةيحلب،ةيئاسنةلجم
.ةيسنجلايلاطيإ

لظ.هعمةيسنجةرماغملاهلوبقربتخيهنأكوميمصتباهيلإرظنيناك
ةيناوهشةماستباتمسترالب،نفجهلفرطينأنوداهيلإرظنيلجرلا

،ائيشلوقتنأعطتستملو،هتراسجبتئجوف.ميسولاههجوىلعةروسج
تامالعنكل،ةغيلبلاوةروسجلاهتارظنمامأدمصتنأعطتستملولب
املاحو.بضغبترادتساف.اههجوىلعةحضاوتناكةزفرنلاوزازفتسالا
ىتح،رثكأقيضلاوريصقلاملسلامامأتمحدزاو،ةيناثعومجلاتكرحت
هوضعبتسحألب،لماكلاباهفلخميسولالجرلادسجقابطنإبتسحأ
ةدوصقملاهعارذةكرحلتهبتناو،فلخلانماهعمسراميهنأكورثكأظعتنملا

تلظ.ةمحزلاةجحباهيدهنيبناجسميو،بناجلانماهسسحتينأيف
تدارأ.ةوقباهيلعهسفنلجرلاطغضيامنيب،كرحتتالتاظحللعومجلا
،اهدسجيفبلصتبو،لولشملاكاهمفبتسحأاهنكل،خرصتنأ،ملكتتنأ
ةرداقريغةطاسبباهنألً،ائيشلعفتنأنآلايدجملاريغنمهنأتكردأف
تقثبنافيكفرعتالو،هتلعفهلرربتدقةمحزلانأفكلذكو،كلذىلع
نيذلانيميسولالاجرلاءالؤهنموه)وشتاملا(اذهنأباهتظحلاهنهذيف
يتاوللاتايقرشلاوتايبرغلاتاحئاسلاو،تانسملاتايرثلاءاسنلانوداطصي
.هلاثمأعمتقولاءاضقوةعتمللنهمظعمءيجييتاللاو،ءارثلانهيلعودبي

راصف،ًاليلقًابناجتفرحنالب،جردلادعصتملوملسلامامأتراص
يهتلظامنيب،ملسلادعصينأبعقاولارمألامامأةمحزلاكلتيفوه
ةراثإهقفارت،يلخادبضغبرعشتيهو،ملسلابناجدنعتاظحللةفقاو
.ةرخابلاحطسىلإتدعصف،ةمحزلاتفختاظحلدعب.ةيدارإالةيسنج

اهمامأدتمادقف،ةرخابلاحطسىلعتراصنأدعبحارشنالابترعش



..رحبلا..رحبلا..رحبلاىلعءامسلاقالغنإىوسكانهسيلف،هانتمالقفأ
عبشملاميسنلاو،ةمتاقلالظكودبترزجلاو،تاهجلالكنماهطيحيرحبلا
،رحبلاىلعيفلخلاةرخابلازجاحنملطتتناك.رحبلااينومأةحئارب
اهنأترعشامنيحتشهدنااهنكل،هنعدعتبتيهويلوبانءانيمىلإرظنتو
ىرتتذخأدقف،رثكأةنيدملاملاعماهلتفشكتءانيملانعتدعتبااملك
تذخأ.لبجحفسىلعوفغتةنيدملانأىلإتهبتناو،ةميدقلاةنيدملاةعلق
مغربو.ةليوطةفاسمىلإدتمييذلاليوطلاءانيملافيصراهرظنبعباتت

،اهسفننمةقياضتمتناكاهنأالإاهلرحبلاهحنميذلاءاخرتسإلااذه
يذلايوقلاهوضعو،اهبميسولالجرلاكلذدسجقاصتلاباهكابترانمو
تحتًارومطمناكحاسمتاهدسجنأكو،ةمئانتاباغراهدسجيفظقيأ

كرحتيأدبف،هتيهشتحتفًةحئارمشنيحهينيعحتفهنكل،عقنتسملانيط
.رداغسارتحإبنكل،لقاثتب

يتلادبزلالمأتتتذخأوةريغصلاةرخابلليفلخلاجايسلاىلعتنحنا
عباتتو،ةرخابللءاملاتحتةرومغملاتانكاملاةحنجأةكرحنملكشتي
،قفألاحاتفناورحبلاءافصمغرتناك.ائيشفائيشرحبلاحطسقوفهيشالت
تمصلارئبقامعأنمةتفاختاوصألايتأتامكو.اهسفنيفقيضبرعشت
اهسفنعمندندت،اهنمروعشنودو،اهسفنبتسحأاذكه،ولعتودعصتل
ةرعاشللةديصقنمتايبأل،اهنهذيفددرتيحضاوهنكلتماصتوصب
ءانثأو،ةيعماجلااهتساردمايأاهتظفحدقتناكيتلا،ةكئالملاكزانةيقارعلا
يليمأةيكريمألاةرعاشلانيبواهنيبةنراقملانعةيونسةسارداهدادعإ
اهنكلاهيتفشىلإلصتداكتتايبألاكلتتاملكضعبتناك.نسنكيد
اهتلاحعمًامجسنمو،اهسأريفًاعومسموًاحضاوناكاهتوصنأالإ،اهتبكت
:ةيسفنلا

ْقيمعٌقيرطاذهفيريس
ْناكملاَدودحّىطختي
ْناوعفألاِةمغمغلًاتوصهيفيعتنل
ْقيحس»ٌثنريبال«هنإ
ْنامزلاِميدقيفٌديُهتّديشامبر
عمتركذتسانأدعباهرمغيذلاساسحإلاكلذءادوسةبآكنكتمل

جاومألالمأتتتناكً.افيفشًايسنامورًانزحناكامنإو،تايبألاكلتاهسفن
تعمس،ةأجف.ائيشفائيشدعتبيذخأيذلائطاشلاوحنةعفدنملاوةبراهلا

لجرلاتأرف،توصلاةهجوحنعزفبْتتفتلا.ةيلاطيإلاباهعمثدحتينم



ةراظنعضودقواهبناجىلإفقيةمحزلايفاهبشرحتيذلاميسولا
:ةيزيلكنإلابهلتلاقف،يئامنيسمجنكادبف،هينيعىلعءادوس

؟..تلقاذام؟.ً.اوفع–
،هئيجملهبتنتملاهنكلزجاحلاجايسلاىلعاهلثمًاينحنموهناك

ةيلاطيإلاثدحتتالاهنأىلإوههبتنا.كابترابجوزممزازفتسابتسحأ
:ًالئاقةديجةيزيلكنإبثدحتف

..ةدحولاو..نزحلاىلعثعبيهنكل.ً.ادجليمجرحبلانإتلق–
تدجواهنكل،هعملصاوتتنأيفةيقيقحةبغرنودهيلإترظن

،مامتهإامنودتلاقف،ةضورفملاةقايللابابنمدرتنأىلإةرطضماهسفن
:نطبملازازفتسإلانمءيشبو

..ةنيزحتسلينكل–
زيكرتباهينيعىلإرظن.اههجولمأت.هتاراظنعزنيوهواهيلإرظن

:ًالئاقدحتو
..ةنيزحكنأنيفرعتالكنكل،ةنيزحكنأدقتعأ–
؟..اذام–
يشت،ةغوارم،ةضماغةيصخشنعفشكيهمالكنأىلإتهبتنا

يتلاهتراسجوةحقولاهتافرصتويجراخلاهلكشهسكعياممدعبأتامسب
يفهبفرتعتنأدوتمليذلايوثنألافعضلانمءيشباهمامأترعش
،ايدارإالهعمراوحللةبذجنماهسفنتدجو.اهسفنعمىتحةظحللاكلت
:ةلئاقهمالكىلعتدرذإ

ينأبكلتلقامنيب..ةنيزحينأبنيقيلااذهكءاجنيأنم–
؟..ةنيزحُتسل

:لاقو،ةضماغةماستباميسولاههجوىلعتمسترا
..ًادجحيرص..حيرصكهجو–

وهوميسولاههجوىلإرظنتتناكامنيبو،تاذلابةظحللاكلتيف
:اهسفنتلأس،ثدحتي

ةضماغلاتابغرلانمرزجلاودملااذهعمفرجنتيسفنكرتأله
؟..ينحاتجتيتلا

تناكذإ،ءيشبدرتملاهنكل،هتلمجنمىهتنادقهنأىلإتهبتنا
،اهسفنعماهلاغشنإلهبتنادقهنأىلإتهبتنالب،اهسفنعمةلغشنم
لصاوتللىثنأكاهتوعدبةئيلملاوةحيرصلاهتارظننمةبرهتماهرظنتضغف
رظنتنأنودتلاقفيدارإاليوثنأفعضبجوزممفوخبتسحأ.هعم



:هيلإ
نكل..كلذيفكشأينأعم..حيرصيهجونأامبردصقأ..امبر–

..ةنيزحينأبلوقيالهنأبدكؤملانم
ايكسإىلإتئجكنأدقتعأو..كسفننمنيبرهتو..نيرباكتكنإ–

؟..كلذكسيلأ..كسفننمةبراه
..حيحصريغاذه–
هذهباهملكييكهارتنمف،موتكمبضغبوةزفتسمةربنبكلذتلاق

؟..ةقيرطلا
ةفجربتسحأةظحللاكلتيفاهنكل،اهسفنعماهتظحلتركفاذكه

،اهيلعاهضرفيأدبةضماغةطلسكلميميسولالجرلااذهنأكو،اهقامعأيف
ةيراعاهاريهنأكواهيلإهتارظننمتسحأولب،اهقامعأىريهنأامك
اهفعضتاظحلهجاوتيكلواهنكل،هنمٍضماغفوخبترعشف،بايثنودب
،طبضلاباهردصمفرعتالةيلخادةضماغةوقاهسفنيفتضهنتسا،اهفوخو
اهتعفدو،اهرمغتتأدبةمراعةجوملثمو،اهيلإةلئاهةعرسبتبرستةوق
ىلإ،ةملظمزيلاهدىلإاهدوقييذلاريطخلاباذجنإلااذههجوبفوقولل
هلتلاقف،اهيلإلوخدلاىلعةظحللاكلتيفةعاجشلاكلتمتالةهاتم
:اهناكمنمبحسنتيهو

..بهذأنأبجي.ً.اوفع–
نعةدعتبمترادتسا،هلعفةدرىرتوأ،هباوجعمستنأنودو

نمبرهتتناكاهنأكوىلفسلاةلاصلايفسلجتلملسلاةطباهناكملا
نود،هناكميفميسولالجرلالظامنيب،هنمبرهتتتناكاممرثكأاهسفن
كلت،رصتنملاةماستبإههجوىلعتمستراو،اهترداغمبوأاهمالكبرثأتينأ
هنأكف،سفنلابةلئاهلاةقثلاوةحامسلاوءاهدلااهيفجزتمييتلاةماستبإلا
هوفعيدبيو،هتدراطمبهسفنبعتيالف،الازغرصاحهنأيرديدسأ
.هتضبقنمهلرفمالهنأبفرعيهنأل،هلتقؤملا

***
ةتفاللمحتةينيعبرأةأرماةمثتناكةريزجلائطاشىلعْتلزننيح

لالخ.اهيلإتهجوتفاهلالخنمتزجحيتلاةحايسلاةكرشلاةمالعاهيلع
،لصألاةيناملألاةيحايسلاةدشرملاىلعيوارحصءاوحتفرعتةدودعمقئاقد
يتلاو،ةيزيلكنإلااهنيبنمةقالطبةيبروأتاغلعبرأملكتتتناكيتلاو
ةيحايسلاةدشرملانأاحضاوناكو،ايلاطيإيفشيعتولمعتلايناملأتكرت
يفالغوتتنألبقو،اهسفننعةيئاقلتباهتثدحفيوارحصءاوحتفطلتسا



.امهوحنحاّيسلانمددعلبقأ،اهلاؤسبةيحايسلاةدشرملاأدبتوثيدحلا
.اهيفاوزجحيتلاقدانفلاءامسأنعمهلأستةيحايسلاةدشرملاتذخأ

فيصرنمةبرقمىلعفقتةريغصصابةرايسىلإعيمجلاهجوت
ْتحملفأفرملاوحنيوارحصءاوحْتتفتلا.اهيلإمهعيمجاودعص.ءانيملا
اهنأمغربو.اهنعثحبيهنأاهسفنعمتنظفً،اقلقتفلتيميسولالجرلا
ْتسحأاهنأف،اهيلعهسفنضرفهتلواحماهزفتساو،هتأرجنمتجعزنا
لاقنم:اهسفنتلأسامناعرساهنكل،اهنعقلقلاهثحبلفيفخحرفب
؟..كنعثحبيهنإءاوحايكل

فقيقدنفيناث)مريتانايديرولف(قدنفناك.مهبةرايسلاتقلطنإ
ةبيقحنأو،دغلايفاهدنعنوكتساهنأباهلةدشرملاتحضوأ.صابلاهدنع
.ليلقدعبقدنفلاىلإلصتسسبالملا

***
ةيوتلملاوايبسنةقيضلاانولوكةداجيف)مريتانايديرولف(قدنفعقي

لاحمويهاقملاومعاطملااهيففطصتيتلاو،يلبجقيرطرادحناوعافتراب
ناك.ةنيدملليراجتلازكرملااهنأكوحاّيسلابجعتامك،فيثكلكشبسبالملا
دعبتةيلاعةيديدحةباوبولاعجايسربعةماعلاةداجلاىلعلطيقدنفلا

ةحاسلابناوجدحأً.ارتمرشعةسمخنمرثكأهلخدموقدنفلاينبمنع
وأءالزنلاتارايسلفقومكمدختُسيقدنفلالخدموةيجراخلاةباوبلانيب
لمشيناكفرخآلابناجلاامأ،قدنفلاةرادإيفظوملدوعتيتلاتارايسلل

طبرمتً،ادجةليمجةقيرطبةبذشموةعرافتالخنثالثاهللختتةقيدح
.ةنولمةريغصحيباصميوحتةيئابرهكةءاضإكالسأباهعوذج

نم،ضيبألانوللابيلطملاقدنفلاىلعودبتةيرامعملاةنازرلاتناك
هونبو،يلوباننماومدقنيذلانييطارقتسرإلالئاوألارصقناكهنأثيح
،ةيطارقتسرإلاةيلاطيإلاةرامعلازارطىلعًاماعنيسمخوةئامنمرثكألبق
ناكثيح،يجالعويحايسعجتنمىلإدافحألالبقنمهليوحتمتمث
لزنامك،ةليوطلاهمكحةرتفلالخًايونسرهشألهلاحرطحيايبويثأكلم
،مهمالفألامكتسالةريزجلااولصونيذلانييملاعلاامنيسلاموجنضعبهيف
ارتابويليكمليفنأباهوربخأولب،ةنصارقلاتارماغميورياهضعبناكيتلا

،ةريزجلاهذهيفهريوصتمتدقنوتريبدراشتيرورولياتتيبازليإليثمتنم
هتيبنأىتح،يتنوكيسفريهشلايلاطيالاجرخمللاعجتنمتناكةريزجلانأو
اهيلعتلصحتامولعملاهذهلك.ينففحتموويدوتسىلإلوحتدقاهيف

،قدنفلاتامالعتسادنعاهيفتناكيتلاىلوألاقئاقدلايفيوارحصءاوح



ةئلتمم،ريثمهنكلطسوتملامجتاذ،نوللاةيزنوربةاتفاهتلبقتساثيح
يحوتاممرثكأةينيتاللااكريمأوأكيسكملانماهنأكو،اماعوندسجلا
نمائيشاهلتوريتلايهو،ةقالطبةيزيلكنإلاثدحتت،ةيلاطيإاهنأب
تامدخلاو،هيفرفوتملاجالعلاةعيبطنعاهلتحّضوامك،قدنفلاخيرأت
هماسقأوقدنفلاقئادحنيبةرشتنملاو،ةددعتملاةحابسلاضاوحأكىرخألا
،ثلاثلاقباطلايف،اهلهزجحمتيذلاحانجلاىلإاهتداقاريخأو،ةددعتملا

.ديعبنمرحبلاىلعو،قدنفلايفيسيئرلاةحابسلاضوحىلعلطملاو
***

ةفظوماهتملسنأدعب،اهدحواهحانجيفيوارحصءاوحتراصنيح
قدنفلامسااهيلعشقنةيزنوربةعطقبقشعمًاليقثاحاتفمتامالعتسالا

تذخأ.ئجافمءاخرتساوةحاربتسحأ،اهحانجمقروهيذلا333مقرلاو
قدانفلاةحنجأنعًاريثكفلتخيالهنأباهسفنعمتركف.حانجلالمأتت
نمةلواطاهطسوتتًايبسنةريبكةفرشنمفلأتيوهف،ةيديلقتلاةيبروألا
ةقيرطبعونصملاودوسألابغوبصملاديدحلانمدناسمىلعةقشعملارمرملا
ةفرشلا.كسامتملاوفرخزملابصقلانمنايسركاهبطيحي،ةليمجةينف
اهطسوتيبابربعلصتتو،قدنفلايفيسيئرلاةحابسلاضوحىلعلطت
زاهجو،نيمثلاثاثألانمًامقطمضتيتلاةلاصلاىلإدوقيريبكنولاصب
عزوتتةباتكللىرخأةلواطو،ةيوازلايفةلواطىلععبرتيمجحلاريبكزافلت
.ةريغصةجالثاهبرقو،تالجموتاساركاهيلع

ةضيرعةنازخومامحلاةفرغدجوتةلاصلليجراخلابابلابرق
ةنازخاهيفيتلاو،مونلاةـفرغعقتىرخألاةهجلانمو،ةهجنمسبالملل
امهنيبنادعقمو،ايبسنريغصزافلتزاهجاهيلعةلواطوسبالمللىرخأ

ًاحضاوناكو.عنصلاةليمجةلواطىلعدنتستةريبكةآرمو،ةريغصةلواط
ريرسلللباقملارادجلاىلع.ةيطارقتسرإةينفةقئاذبعونصمهنأبثاثألانم
براقهجاويثيحفصاعلارحبلالحاسنمبناجليعيبطرظنملةحول

.ةفصاع
يتلاةيوديلااهتبيقحىوساهعمنكيملهنأبيوارحصءاوحتهبتنا

،ةنيمثلاةيؤلؤللاوةيساملااهيلحضعبواهروطعو،اهجايكمةدعمضت
نامتئإلاتاقاطباهيفيتلااهتظفحمو،حابشألاةهاتمةياورةطوطخمو
تالمعبو،ريبكيلامغلبمهيففرظو،ةددعتملاوعفدلاةيملاعلاةيكنبلا
اهمامأنكيملو،ةينيلرتسألاتاهينجلاوتارالودلانيبام،ةعونتمةيبروأ

.سبالملاةبيقحلوصوراظتنإىوس



.ةآرملامامأةلواطلاىلعةيوديلااهتبيقحتعضو.مونلاةفرغتلخد
هذهيفاهدحواهنوكةيسفنةحاربتسحأ.ريرسلاىلعاهسفنبتقلأ
نمتصلختدقاهنأباهسفنعمتركف.ندنلجيجضنعةديعبلاةريزجلا
روطفلامثً،احابصوحصلاثيح،مأسلاىلعثعبييذلايمويلانيتورلا

،ءادغلاةرتفكلذدعب،جنسيلافيإاهتقيدصوأاهمأعميفتاهلالاصتإلاو
يفسولجلاامإف،ءاسملادنعسوقطنمكلذعبتيامو،ةلوليقلااهدعبو
ءاشعلاوأ،تارهوجملاتالحميفعكستلاوأقوستللجورخلاامإوتيبلا

.اهتقيدصعممعطميف
تناكذإ،ايلعلااهتساردنمهتنتملولتنمتاهنأباهسفنعمتركف

هاروتكدلاةداهشلمحتنآلايه..معن..معن.ىنعماهدوجوحنمتةساردلا
اهلبقو،حرسملاثوحبيفديدحتلابو،ةليمجلانونفلاصصختب،بادآلايف

اليه؟..تاداهشلاهذهبلعفتاذامنكل،يزيلكنإلابدألايفريتسجاملا
يرهشدروم،ريثكلاماهيدلف،لمعلاىلإةجاحبتسيليهفً،ادبألمعت
نماهيلعلصحتيتلاةريبكلاةقفنلادرومو،اهباسحيفاهدلاوهعضي

دنعاهمسابهبتكدقاهقيلطناكندنليفريبكتيبوً،انوناقاهقيلط
نمةصاخةيصوباهمألاهتدجنعاهتثروتاراقعوةريثكلاومأو،جاوزلا
مايألاف،ةماوديفاهنأبسحتاهنكل،لمعلاىلإجاتحتاليهفاذل،ةدجلا
....امهعطتدقفاهنأفرركتتملولىتحولب،رركتتاهلكءايشألالب،رركتت
لُتقهئاتلامدآنكل.هئاتلامدآبتاكلاالإنيتورلااذهنماهجرخيملو
هعمثدحتتةليللاكلتتناكنيحًاديجركذتاهنإ.ةضماغةقيرطب
مث،يجراخلابابلاسرجتوصعمسهنألثيدحلانعفقوتوً،اينوفيلت
وهناكبابلاقرطيذلانأللصتيملهنكل،هتدواعمبًادعاولاصتالاعطق
نكميالنكل،..تاظحللاكلتيفهبابقرطيذلاوهلتاقلا..معن.لتاقلا
كلذتأردقل..معن!..يسركلاىلإًادودشمناكهنألً،ادرفلتاقلانوكينأ
؟..هدرفمبيسركلاىلإهقاثودشبدحاوصخشموقينألقعيالو،اهينيعب
جنسيلافيإالف؟..تفتخادقةثجلانأوهةميرجلاهذهلكيفبيرغلا
دقف،سكعلاىلعلب،هيلإتراشأةفاحصلاالو،رمألانعًائيشفرعت
لكلصحيفيك..راطملايفهتأراهنأمثً،اضومغرمألاتدازنيتلاسربتك
؟..هريسفتوهام؟..اذه

ميسولالجرلايفركفتاهسفنتدجوً،ايدارإالو،كردتنأنودو
يفئجافملاهروهظنمتبرغتسا.)رامديم(ةراّبعلايفاهبشرحتيذلا

ةبغرلاوحقولامالكلابةئيلملاهتارظنوميسولاههجونإلب،اهتركاذ



مامأنآلارضحيكلذلك،ةقفانملاهتماستبإو،قثاولايدحتلاو،ةحوضفملا
لكلصحيفيكنكل..ديدشحوضوباهتركاذنيعيفهارت،ةيلخادلااهنيع
؟..هئاتلامدآلتقمبلجرلااذهةقالعام؟..اذاملو؟..اذه

هذهباهتركاذيفلجرلااذهروضحنمحيرمريغروعشبتسحأ
رعشتيهذإ،يبلسلكشبولوىتح،هيفريكفتلانمفاختتناك.ةوقلا
ايناودعوايبلسناكولوىتحهيفريكفتلكو،ةضماغةيبذاجمواقتاهنأب
نأاهللضفألانمفاذل،باذجنإلااذهلةفيعضةمواقمنمرثكأسيلوهف
.يبلسلكشبولوىتح،ًالصأهيفركفتال

ىلإتهجوتوريرسلانمتضهنهيفريكفتلااهسفنىلععطقتيكلو
ىلإتهجوتاذل،دعبلصتملاهسبالمةبيقحنأتركذتاهنكل،مامحلا
.ةفرشلا

***
دحأىلعتسلج.ريبكلاةحابسلاضوحىلعةلطمةفرشلاتناك

قرفلايفتركف.ائفادوجلاناك.ةيرمرملاةلواطلالوحةدوجوملايساركلا
نمتصلختاهنأبةجهبلانمةجومبترعش.ارتلكنإوايلاطيإيفوجلانيب
نعثدحتبايسلايقارعلارعاشلانأتركذت.ةبآكلاباهتألميتلاراطمألا
،يقارعلارطملانعثدحتيناكرعاشلانأحيحص.رطملاهثعبييذلانزحلا
.ةشحولاونزحلانمةيفخةسملهيف،ناكمونامزلكيفرطملانكل

لوحةعزوتملاةرسألاىلعاوددمتنيذلاقدنفلاءالزنىلإْتهبتنا
يفنكتمليتلاسمشلانمهيقتةلظمبصنمهضعب.ةحابسلاضوح
ةأرماةمث.لظلاةهجيفتناكةرسألاضعبً.ادجةنخاستقولاكلذ
ددمتيلجراهراوجب،اهينيعىلعءادوسةراظنعضتينيكبلايفةينيعبرأ

ةدعبمىلع.ههجوىلعشقلانمةعبقعضيهنكلسمشلايفهريرسىلع
امهيريرسىلعناددمتينالجراهبناجيف،كيمسباتكيفأرقتةأرماامهنم
ةئيلمةريبكسأكاهيفةينيصلمحيلدانلا.ناثدحتيوبنجىلإابنج
ناتاتف.ينيكبلايفةينيعبرألاةأرملانمبرتقيوهوةنولملاتاجلثملاب

ةيادبيفىرخألاواهرمعنمتانيرشعلاةياهنيفامهادحإ،ناوارقش
نالصاوتامهنأكوًابايإوًاباهذةحابسضوحلاناعطقتامهرمعنمتانيرشعلا

تفلتي،كرحتينأنودضوحلايففقينيسمخلايفلجر.ايضايرانيرمت
فرعيالهنأكواهلادب،هدسجىلإءاملاًاعفاد،ًالامشوًانيميهدسجب
ةرارحهجاويلءاملايفهسفنبيقلينأالإعيطتسيالهنكلةحابسلا
ناكًايأ،رخآلاباهنميأهبآريغ،ةيخرتسماهلكداسجألاتناك.سمشلا



.رخآلااذه
عبتتيفتقرغتسااهنأذإ،هلالخاهسفنتيسنءاخرتسإبْتسحأ

ىوساهقارغتسانماهجرخيملو،ةحابسلاضوحلوحنيددمتملاءالزنلا
.بابلاحتفتلتضموءودهبتماقمث،تهبتنا.بابلاىلعتاقرط

ةبيقحهمامأوبابلامامأفقيرمعلانمنيرشعلايفىتفناك
ملو،ًالعفاهسبالمةبيقحيههذهتناكنإًالئاسةيحتلاىقلأ.اهسبالم
تدكأةبيقحلاةيعونويئاوهقلااهتبيقحنولنأذإدكأتلاىلإةجاحبنكت
تلخدامنيب،ةلاصلاىلإةبيقحلاىتفلالخدأ.ةرظنلوأنماهتبيقحاهنأ

ىتفللاهتطعأتارالودةسمخنمةيدقنةقرواهديبوتجرخو،اهتفرغيه
.ةلاصلاارداغماهركشييهوةعرسباهذخأيذلا

اهتالدب،ةحابسلاسبالم،اهتيذحأو.بتكلاتجرخأ.ةبيقحلاتحتف
ْتذخأةعرسبو.ةنازخلايفاهففصتتذخأيتلاةيلخادلااهسبالمو،ةقينألا
.مامحلاةفرغىلإتهجوتو،اهبايثاهسفننععزنت

***
تناك.ءاسمةسداسلاةعاسلادودحيفةقيمعلااهتلوليقنمتقافأ

نكتمل.ءيشلكىسنتنأيفةلئاهةبغربتسحأ.ذيذلردخبرعشت
تناكاهنأكو،قئاقدرشعونيتعاستماندقف،دحلااذهلةبعتماهنأعقوتت
تدقردقتناكو.ةملظمةفرغلاتناك.ةرئاطلايفقيمعلااهمونلمكتست
.مايأذنمةرملوألمونلامعطبتسحأ.طقفمامحلاسنرببةفتلمةيراع
تحتقباطلايفءاشعلانأتركذت.ريرسلاىلعةددمتمقئاقدلتلظ
.ةنماثلاىتحوةسداسلاةعاسلانمأدبيةحابسلاضوحللباقملا،يضرألا

لزنتمث،اهبايثيدترتيكلاهريرسنمتضهنساعنلابجوزمملساكتبو
.معطملاىلإ

***
يفاهسفنىلإترظناهبايثءادترانميوارحصءاوحتهتناامنيح

يأنودب.اهسفننعاهتروصيفصقانامءيشةمثناك.ًاليوطةآرملا
هبيطغتتناكيذلالاشلاتبحسواهسأرىلإاهديتدمقبسمريكفت

ىدحإاهنأكواهيفتدبةليمجةقيرطبافوفصماهرعشناك.ةداعاهرعش
دجويدحأالو،اهدحوانهاهنأباهسفنعمتركف.ةيدنهلاامنيسلاموجن
ًالصأةبجحمنكتملاهنإ.ءابرغانهعيمجلا.اهلهأفراعموأاهفراعمنم
لهألانمطغضبواهنكل،اهجوزطغضتحتجاوزلادعبتبجحتدقو
ريثيساهباجحنأامك.ةقلطمنآلايه.يريرحلاشباهسأرةيطغتتلصاو



لاشلاعضتالنأتررقاذل،هنودبتناكولاممرثكأاهصخشلهابتنالا
.اهسأرىلع

تعجر،يجراخلابابلامامأتراصامنيحاهنكل،اهتفرغنمتجرخ
رمملايف.ةفرغلاترداغمث،اهسأرىلعلاشلاتعضووةعرسماهتفرغل
.اهنبجواهددرتىلعاهسفنتدقتنا

***
ةريغصةلاصامهنيبنيتلاصىلإلفسألاقباطلايفيذلامعطملامسقني

.هفانصألكبماعطلايناوصاهيلعتعزوتةمخضةلواطاهطسوتتةحوتفم
ريصعنمعاونأبةئيلمقراودامهيلعتعزوتناتلواطةلاصلايبناجىلع
ةعساوةفرشلالخنملطيهتالاصعيمجبمعطملا.تاورضخلاوهكاوفلا

.ريبكلاةحابسلاضوحدادتماىلعةليوط
ءادوسةلدبسبليقينألداناهلبقتساىلوألاةعاقلامامأو،معطملايف

هروضحوهتقانألهيلعودبيال،رعشلاريصق،رمعلانمنيسمخلايف،ةيمسر
اهلأسف،ًاليلقتكبترافةيلاطيإلاباهلأس.معطميفلدانهنأكويصخشلا
،333ةنازربتلاقو،ةحارةضموبترعش،اهتفرغمقرنعةيزيلكنإلاب
،ةيبرعاهنأبهلتركذف،تايلاطيإلاهبشتيهفةيلاطيإاهنظهنألاهلرذتعا
.هعبتتنأءاجرباهنمبلطف

،يساركلادحأىلعةيوديلااهتبيقحتعضوفنيصخشلةلواطىلإاهداق
زجحتساذامىرتلماعطلاةمئاقتذخأو،رخآلايسركلاىلعتسلجمث
اهلك،هكاوفلاوةفيفخلاتابجولاونابجألاوتالبقملانأاذإ،يسيئرقبطك
اوبلطينأءالزنلاناكمإبنكل،ةحوتفمةدئامكىطسولاةلاصلايفةدوجوم
.مهتبغربسحانخاساقبط

،ةحابسلاضوحىلعةلطملاةيضرألاةفرشلانمةبيرقاهتلواطتناك
ةفرشلانعاهلصفيلةعاقلالوطىلعدتميريبكيجاجززجاحةمثناكو
تفرع،ةأرماولجر،نيصخشلىرخأةلواطتناكاهنمبرقلاب.حبسملاو
اهيلإنارظنياناك.اهبناثدحتياناكيتلاامهتغللالخنمنايناملأامهنأ
اهلوحسلجتةلواطكانهتناكاهنمراتمأدعبىلعو،باجعإولوضفب
مل.تايبرعنهنأبروعشاهرماخفةيبناجلانهحمالمىلإتهبتنا،ءاسنثالث
تناك.اهيلإنهبتنيمل.نهنيباميفنسمهينكنهنألنهثيدحعمست
مامأسلجتتناكدقفةثلاثلاامأ،اهيلإامهرهظوناسلجتنهنمناتنثإ
.اهيرظانمامأرهظتنكتملفنهادحإ

.جالعللةريزجلاهذهىلإاوءاجنيذلانييلاطيإلابةئيلمةعاقلاتناك



امنكل،معطملاداورنيبنينسملانمليلقريغددعدوجوىلإتهبتنا
لئاوع.سورلانممهبناجألاءالزنلاةيبلاغنأوهرثكأاههابتناراثأ
ةطلتخمتاعومجم،مهدرفمبجاوزأ،نهدرفمبتايتف،مهلافطأعمةيسور
،مهنيباميفثيدحلايفمهتطاسبومهتيويحلتهبتنا.ةلئاعنمرثكأل
ةطاسبوةكرحلايفمهتيئاقلتو،مهعمنيذلالافطألابتاهمألاوءابآلامامتهإو
.يضارعتسالاوجلااذهطسومهسبلةقانأو

ةحابسلاضوحيفاتناكنيتللانيتاتفلاىرتيهوةيسفنةحاربتسحأ
ناثدحتتونامستبتامهواهتلواطبنجاتّرم.ةيسورلابناثدحتتامهوًارصع
.لاعنلانمنيفيفخنيجوزونيطيسبنييفيصنيبوثىوسنايدترتالو،حرمب
سوقطللًارابتعاناريعتالامهف،اهنمةيئاقلتوةيرحرثكأامهنأتسحأ
ريغاهدويقنمررحتتاهنأولتنمت.بايثلاضارعتسإلالوةيمسرلا
ةرحنوكتنأيفةقيمعةبغربتسحأ.لخادلانماهلبكتيتلاةروظنملا

.امهلثمةيئاقلتوةطيسبو
ةيناثْتتفتلانيحو،ماعطلاةلاصوحنناهجوتتامهونيتاتفلاْتعبات

ىلإاهديدمت،اهنمةدارإنود،اهسفنْتدجو،تايقرشلاءاسنلاةلواطىلإ
هتعضووهتوطمث،ءودهبهتبحسوهتدقعْتكفو،اهسأريطغييذلالاشلا

ًاقحمناكرتراسلوبناجنأباهسفنعمتركف.ةيوديلااهتبيقحيف
اعوضومنوكأنأديرأالانأ..معن..»نورخآلامهميحجلا«:لاقامنيح
امنأكو،اهدسجيفةفخوةيسفنةحاربْتسحأ.مهتاريسفتونيرخآلاتارظنل
.ًافيفخًالاشسيلواهسأرىلعًالاقثأعضتتناك

نأعيطتستنأنودماعطلاةمئاقىلإرظنتاهيسركىلعةسلاجتلظ
ذإ،ةضقانتمرعاشمتاظحللاكلتيفاهتدواردقف،اهيفاماقحأرقت
تعضواهنأكهسفنتقولايفو،ًاليقثًاعانقاهسفننعتعزناهنأبتسحأ
تايبأباهقامعأيفمدمدتيهواهسفنلتمستباً.اديدجًايمهوًاعانق
:هيلعتمدقأاماهسفنلرربتاهنأكو،ثلاثلادراشتيرهتيحرسمنمريبسكشل

هذهبعاتمتسإللالو،بحللحلصأالُتمدام.ً.اريرشنذإنكألف«
»ةرهازلاةليمجلامايألا

ةريرشتسيلاهنإباهسفنللوقتيهوىرخأةرماهسفنلتمستبا
،اهتاذيهنوكتنأ،ةرحنوكتنأيههديرتاملكف؛ثلاثلادراشترك
.اهبةعنتقمريغىرخأًاتاذتسيلو

تالبقملانمانحصاهسفنلبلجتلىطسولاةلاصلاىلإةهجتمتضهن
ىلإتهبتناً.ابناجتايبرعلاءاسنلاةلواطتزاتجا.ةدوجوملاتاوارضخلاو



تناكيتلاةأرملاْتعفرنهبناجبترمنيح.ةينانبللاةجهللابنثدحتينهنأ
.هابتنإبامهنيباميفتارظنلااتلدابتف،اهيلإاهسأراهيرظاننعةديعب

***
نمًائيشوةفلتخملاةيلاطيإلانابجألانمًاقبطاهسفنلتلمح

تناكذإ،اهتاذعماهراوحبالوغشماهنهذناكامنيب،ةجزاطلاتاورضخلا
ذإ،اهيفيهيتلارتوتلاةلاحنمصلختتنأدبالاهنأباهسفنثدحت
رتوتلاةلاحاهسفنلرربتتذخأهسفنتقولايفو،لماكلاءاخرتسالااهيلع
صصقللفحتموهف،فقثملاناسنإلاةعيبطيههذهنأباهيفيهيتلا
فيشرأو،ةرفانتملاةيكذلالمجلاوتالوقملاوةضقانتملامكحلاوةميدقلا
.ةلقنتمةرثعبمةبتكمالإسيلفقثملاناسنإلاف،ةاقتنملاثادحألل

تالبقملامهسفنألاوبصيلةلواطلالوحاهلثمنوروديءالزنلاناك
لوحرودتيهتناكامنيب،مهيديأباهنوعفرييتلانوحصلايفةفلتخملا

،اهيفسلجتيتلاماعطلاةلاصنرداغيثالثلاتايبرعلاءاسنلاتحمل.اهتاذ
تلدابتيتلاةثلاثلااهلتمستباامنيب،نعمتباهيلإاترظننهنمناتنثإ
.اهنمةدارإنودةماستبالااهتلدابف،ليلقلبقتارظنلااهعم

***
،ندنليفاهمأبلاصتالاوهاهحانجىلإاهتدوعدعبهبتماقاملوأ

تثدحتو،اهبلاصتالاةقيرطو،ةفرغلامقراهتطعأواهلوصوىلعاهتنأمطل
.قدنفلاءالزننعوليمجلااهسقطوةريزجلانعاهعم

اهعنميفخعفادةمثنكل،جنسيلافيإاهتقيدصبلصتتنأبْتركف
فرعتيهف،اهلاصتإرظتنتاهتقيدصكرتتنأبذذلتتتناكاهنأكو،كلذنم
اهتدعودقو،ةريزجلايفنآلااهنأبو،اهرفسدعومفرعتجنسيلافيإنأب
عفادلااذهءاجنيأنمفرعتال.ةرشابماهلوصونيحاهبلاصتإلاب
اميسال،نيرخآلاعمةوسقلاهذهبتسيليه؟..اهبلاصتإلامدعبضماغلا

.جنسيلافيإاهتقيدصعم
وأاهتقيدصبلصتتنأنيبامةرئاحاهحانجيفرودتتاظحللتلظ

تالواطةمثتأر.ةحابسلاضوحىلعتلطأ.ةفرشلاىلإتجرخ.لصتتال
ىلإتلخد.اهلوحسلجيدحأالنكلةدقتمعومشاهلوحةمتعلايف
اهقامعأيفو،نوفلتلازاهجىلإرظنتيهوريرسلاىلعتسلج.ةيناثاهتفرغ
زاهجىلإاهديتدمف،اهرمأتمسحًاريخأو،ةّداضتملارعاشملانمتاقفد
نعةديعبنوكتنأباهسفنعمتررقذإ،اهتقيدصبلصتتلنوفلتلا

ريمضلاتازخونعًاديعبو،ةيناودعلارعاشملانعو،ةسرشلاةزيرغلاتامجه



تاداشرإلاةعبتم،فتاهلاةعامستذخأو،اهتانوفيلترتفدتجرخأ.ىمعألا
قدنفمقرتبلط.اهتدلاوبلاصتالادنعاهتعبتايتلايلودلالاصتاللدوجوملا

حانجلاةبلاط،لابقتسإلاوأةلادبلافظومعمتثدحت.خنويميفليتيفوس
امهف،اهتقيدصحانجواهحانجنيبماقرألاهباشتلتهبتنا،333مقرملا
.هسفنمقرلانالمحيامهنكل،نيتفلتخمنيتلوديفناعقينيحانجيفنانكسي
جنسيلةديسلانابيناملألاقدنفلايفلابقتسالافظوماهباجأتاظحلدعب
.اهمساواهحانجواهقدنفمقربةلاسرهيدلتكرتف،اهحانجيفةدوجومريغ

ةيفخلاةرسملانمقفدبو،لخادلانماهرمغيمالسوةحاربتسحأ
اميسال،ةنيدملايفةلوجبموقتنأتررقفاهجازمقرتاظحلدعب.اهحاتجي

.حانجلاترداغوتضهن.قدنفلاهيفعقييذلايراجتلاعراشلايف



تالحملا.رامعألافلتخمنمحاّيسلابةمحدزمّانولوكةداجتناك
ثعبتاماعونقيضلابردلاىلععشتيتلاةيوقلاءاوضألاوةحوتفم
ةداجلانمهاجتايأىلإفرعتيوارحصءاوحنكتمل.سفنلايفةجهبلا
ةداجلا.اهلوصوذنمةرملوألقدنفلانمجرختيهف،هجوتتنأبجي
ىلإةردحنمطبهتنيميلاةهجنم.يهاقملاومعاطملابجضتنيتهجلانم
ًائيشًةدعاصىرسيلاةهجلانمهجتتامنيب،يهاقملاومعاطملاونزاخملا
بوردوةقزأىلإةعرفتمءطبباهدعبردحنتمثامةورذوحنًائيشف

.ةيبناج
رثكأاهلادبيذلانيميلاوحنهجتتاهسفنيوارحصءاوحْتدجو

تالحمو،نزاخملاتاهجاولكاهرظنبضرعتستتناك.سانلابةمحزوةيويح
سبالملاتالحمو،فحتلاتالحمضعبو،ةريزجلايفةجتنملاتابورشملاعيب
.ابوروأيفةفورعملاةيلاطيإلاتاكراملارهشألةيذحألاوةيدلجلابئاقحلاو

صخرأانهراعسألانأىلإتهبتنا.لاحملاكلتنمددعدنعتفقوت
تايولحلاعيبتيتلانيكاكدلادحأدنع.ندنليفهيلعيهاممريثكب
سأكيفاهلتبصوةعئابلااهتفقواةريزجلاهجتنتيذلاذيبنلاعاونأو

.رفصألاخيطبلانمةعونصملاواميركلابتالحملاتابورشملانمًائيشةريغص
.هنمةنينقْترتشافً،ادجهقاذماهبجعأ

،ةريغص،ءاضيبةسينكتبصتناعراشلالفسأيفةداجلاةيصاندنع
مساةيفيرعتةحولىلعْتأرق.رفصأعاعشاهنمرشتنيحيباصمبةءاضم
ةسينكلاهذهلمأتتتاظحللتفقو.)يزارغهليدايرامتناس(ةسينكلا
ةسينكلاتزواجتنيح.يهاقملاومعاطمللةرواجمقيرطلايفعقتيتلا

ةداجلاكلتنكتمل.امورمسالمحتةداجوحنردحنتاهسفنتدجو
رحبلالحاسىلإهجتيعطاقتدنعاهسفنتدجوامناعرسذإةليوط
عجرتنأىوساهمامأنكيمل.ءانيملاىلإىرخأةهجنميضميو،بيرقلا
.قدنفلاهاجتاب

***
ثيحقيضلارمملاوحنْترادتساوقدنفلاوهبءاوحتزاتجانيح

رظتنتماعطلاةلاصيفاهلتمستبايتلاةيبرعلاةأرملاتدجودعصملا
ةيلاطيإةكرامةراشلمحياريبكاسيكاهيديبلمحتيهودعصملالوزن

اهيلعىرخألاتدرف،ةيزيلكنإلابءاسملاةيحتاهيلعتقلأ.سبالمللةريهش



ةأرماولجرجرخ،دعصملاحتفنانأىلإتاظحللنيتفقاواتلظ.ةمستبم
اتفتلا.اضيأامهيلعتدرف،ةينانبللاةجهللابةيبرعلاةأرملاىلعاّملس.نازوجع
ايضمونزحباهلامستبا.ةيبرعلابامهيلعتدرفةيزيلكنإلاباملسوءاوحىلإ

.رمملايف
ةربنبةيبرعلابتلأسوةينانبللاةأرملااهتردابدعصملايفاتراصنيح

:ةدودو
؟..ةيبرعكترضح–
بحرينمةربنبوةدومبتلاقف،لاؤسلليوارحصءاوحتباجتسا

:لصاوتلاب
..ندنليفتعرعرتوتدلوينكل..ةيجيلخانأ..معن–
..انفرشت..الهسوالهأ–
؟..ةينانبلتنأله..كترضحو..فرشلايـل–
..نيلربيف..ايناملأيفشيعأينكل..ةينانبلانأ..معن–
..الهسوالهأ–

ءاوحىلإْترظنو،يناثلاقباطلامقرىلعةينانبللاةأرملاتطغض
:تلاقواهلتمستباف،تارظنلالالخنماهلأستيوارحص

..ثلاثلاقباطلا–
مدقتيهوةحفاصمةئجافمةقيرطباهدياهيلإةينانبللاةأرملاتدم

:اهسفن
..يكبلعبافيإانأ–
مدقتيهواضيأةحفاصماهديتدمفاهتكرحليوارحصءاوحتئجوف

:اهسفن
..يوارحصءاوح–
تاظحلىوسضمتمل.ىلعألاىلإامهبكرحتيأدبدقدعصملاناك

حرمبيكبلعبافيإاهلتلاقف،بابلاحتفناو.يناثلاقباطلايففقوتىتح
:ةقادصو

..يعميلضفت..222ةفرغلايفانهشيعأانأ–
يفنكسأانأ..يدنعيلضفتتنأكنكمياضيأتنأ..ًاليزجاركش–

..333مقرملايحانج
..رمأسديكأتلاب..اليزجًاركش–
:تلاقف،اهدييفيتلاةنينقلايوارحصءاوحتركذتةأجف
ذيلذلرويكيل..خيطبلاريصعنمةنينقليلقلبقتيرتشاانأ–



..هبرجنليدنعيلضفت.ً.ادج
يهوحرمبتلاقمث،ركفتاهنأكوةتماصةظحليكبعلبافيإتلظ

:ةيقيقحةدومبمستبت
كحانجمقرتلقله..كيتآوةفرغلايفيتاجاحعضأس..بيط–

؟..333
..طوبضم–
؟..ةحارللنيجاتحتامبر.ً.ارخأتمتقولانوكيالأ–
..كروضحبةديعسنوكأس.ً.ادبأال–
..قئاقددعبنوكأسبيط–
..راظتنإلابنوكأس–

يفخحرفةجومبيوارحصءاوحترعشدعصملابابقلُغأنيح
اهتيؤرةظحللوأذنميكبلعبافيإلاحايترااهسفنيفتدجودقف،اهرمغت

.ءاسملااذهمعطملايف
***

اهتأرامنيحتئجوف،بابلايكبلعبافيإليوارحصءاوحتحتفامدنع
تفصدقو،اهيفتكواهيدهننمريثكلانعفشكيليمجةرهسبوثيف
رطعلانمائيشتشرو،ريثملااههجوىلعقيحاسملاضعبتعضوو،اهرعش
مقتملاهنأبفسألانمءيشباهتظحليوارحصءاوحْتسحأ.اهسفنىلع
نكيملف،ةنيمثلااهتارهوجمبنيزتتوً،اصاخًابوثيدترتثيحب،كلذلثمب
دقةلواطلاتناكثيح،ةفرشلاىلإهجوتلاو،اهببيحرتلاىوساهمامأ

امنيب،ةجالثلانماهتجرخأيتلاتارسكملاضعببوةريغصسوؤكبتزهُج
.اهطسويفةنينقلاتبصتنا

دقاتناك.ةفرشلايفاتسلجنأذنمةعاسفصننمرثكأىضم
ةبسنىلعىوتحيناكيذلاو،خيطبلابارشنمةيلاتتمةدعتاساكاتبرش

،ثيدحلايفاتخرتسادقاتناكاذل،ةئاملابةرشععبسىلإلصتلوحك
.ديعبنمزذنمناتقيدصامهنأكواترعشو

ءاوحتناكذإ،ةفلتخمضعبلاامهضعبنمبرقتللامهعفاودتناك
،تاونسذنماهيفيهيتلاكابترإلاةلاحنمصلختتنأديرتيوارحص
،هحبشروهظو،هتثجءافتخاو،هلتقموهئاتلامدآلوصوبتززعتيتلاو
.راماريمةراّبعلايفاهبشرحتيذلاميسولالجرلايفركفتاليكًاضيأو
لوأذنم،يوارحصءاوحلامجوةثونأوةقانأبتبجعأدقفيكبلعبافيإامأ
،اهيلعفرعتللاهتبغرتفعاضت،ةيجيلخاهنأباهنمْتفرعامنيحو،ةظحل



.تايجيلخلاتاريمألانمةدحاواهتنظدقف
ةرتفلاهذهلالخًابيرقتةنينقلافصننآلادحلاتبرشدقاتناك

لوألاءاقللارتوتنمًاليلقايخرتستيككلذنادصقتتاتناكامهنأكو،ةريصقلا
.بارشلايفدوجوملالوحكلاريثأتب

جالعلاتايناكمإو،هتامدخىوتسموقدنفلانعاتثدحتنأدعب
رذحباهتلأسفرثكأربصلاعيطتستالاهنأبيكبلعبافيإْتسحأ،هيفةرفوتملا

:ةعنطصملاةيوفعلاوةيئاقلتلانمعونبفلغم
نكل..المأكلأسانأيقحنمناكنإيردأال..ءاوحمادم–

..مأ؟..ةجوزتمتسلأ؟..كدحوتنأاذامل..لاؤسلااذهيندواري
:ءودهب،يوارحصءاوحتباجأ،اهلاؤسيكبلعبافيإلمكتنألبقو
يجوزنعتلصفناو..ةليوطلابتسيلةرتفلتجوزت..ةقلطمانأ–

..
؟..لافطأكيدللهو–
..لفطيأهنمّيدلنوكينأأشأمل..لافطأيدلسيل..ال–
..اهآ–
اهنأالإ،اهتصقدرسيوارحصءاوحلصاوتنأيكبلعبافيإترظتنا

:اهلأستاهبتئجوف
؟..ِتنأو–
..ايلعفعبارلاو..سماخلايجاوزاذه..ةجوزتمانأ–
؟..مهفأمل–
اهنأو،هتلاقامباقحتئجوفدقاهتسيلجنأبيكبلعبافيإْتسحأ

اذإالإاهتايصوصخنميأنعاهلثدحتتنلو،ةرذحوأةموتكودبت
اهتصقاهليورتنأبتركفاهتقثبسكتواهنئمطتيكلو،اهيلاْتنأمطأ
:ةمساباهلتلاقف،ًالوأ

يجوزعمشيعأونآلاةجوزتمانأ..كمهفأس..يبرغتستال–
قرولاىلعةرمتاذتجوزتدقف،سماخلايجاوزوهاذهنكل،عبارلا
..ًابيرقتتاونسعبسمادهنأنممغرلاب.ً.ايلعفًاجاوزنكيمليأ..طقف

؟..كلذفيك..رثكأينتريحدقل؟..مهفأمل–
تذخأمث،ةمتعملاءامسلاىلإترظن،تاظحلليكبلعبافيإتتمص

ةرماغمعامسلةفهلتميوارحصءاوحتناكامنيب،ةبيرغلااهتياكحيورت
.ةضماغةيبذاجباهوحنتسحأو،اهباجعإتراثأيتلاةأرملاهذه

***



ةمجرتوهامنإو،يقيقحلايمساسيلافيإءيشلكلبق–
مسايحويامكةيحيسمتسلوةملسمانأو،يكبلعبءاوحيمسا.يمسإل
.افيإىلإيمساتريغيسايسلاءوجللاةبلاطايناملأىلإتلصونيح.افيإ
ُتدلو..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملاً.اضيأاهيورأسةليوطةصقهذهو
ةنيدميفءانبأةسمخومأوبأنمفلأتت،لاحلاةريقف،ةطيسبةلئاعل
نمةرشعةسماخلايف.ةريبكلايتخأدعبءانبألانيبةيناثلاتنك.كبعلب
ًابلاطًاماعنيرشعوسمخبينربكيينيطسلفلجريلهأىلإمدقتيرمع
تقلعنيحو،تانيثالثلاةيادبيفهنإلاقهرمعنعيبأهلأسنيح.يدي
هلقنتوةبعصلاهفورظنأبباجأ،رمعلااذهنمربكأودبيهنأبيمأ
دقفورظلاهذهببسبهنأو،اذكهودبتهلاحلعجيذلاوهرمتسملا
مل؟..هيلإيبأينجوزاذاملمهفأملنآلاىلإانأ؟..نيردتأ.هقاروألكدقف
يجاوزناك..ينارتشاهنأبيسفنللوقأىتحًالاميلهألعفديملوً،اينغنكي
بابسأبًانايحأركفأكلذل..سئابيرهمو..يداعنملقأولبً،ادجًايداع
ًالوؤسمناكهنألهلينوجوزمهنأبركفأًالثمف،ةمساحريغاهنكلةفلتخم
بلقيفعزفلاوفوخلاثبامم،ريبكينيطسلفميظنتيفًامهمًايركسع
نماصلختينأادارأامبرو،..هليجيوزتاضفراذإهماقتنانمّيدلاو
امبرو؟..نيدلاولاىدلقلقثعبمو،ايقالخأًائبعنلكشيًامئاديتاللاتانبلا
نألهألادارأيلاتلابو،ىربكلايتخأجوزتدقناكهلًاقيدصنأببسب
هتعمسببسبامبرو؟.ً.اضيأانيجوزلالخنملصاوتيف،يتخأوانأ،نوكن
يك..مهملا..يردأال؟..تاودنلايفانايحأرضاحيوً،افقثمناكدقف،ةبيطلا

دقف..يقيقحلايسوباكأدبهعميلةليللوأعم..ةصقلاكيلعليطأال
ينبصتغيلبينعماجيالناكو..تاناويحلابقيلتالةفرغيفيننكسأ
عمبواجتأالوأعنامأوأجنغتأنكأملف..كلذببسفرعأال.فنعب
ًادجًارويغناك!!.يعمًافينعنوكينأبالإحاترينكيملهنكل،هتابغر
بابلالفقيجرخاذإناك..هيخأعمىتحثدحتأنأينعنميناك.ً.ادج
..نيرخآعمهنوخأسينأوأ،هنمبرهأسينأبدقتعيناك.حاتفملابهفلخ
شيعأتنكيذلاسئابلاوريقحلانكسلااوسرحيلهعابتأضعبرمأيناكو
.ً.افعاضميباذعراصتوريبيفو..توريبىلإانلقتناةريصقةرتفدعب..هيف
اضيأةفرغنمفلأتيسئابتيبيف.ةنجاربلاجربةقطنميفتنكس
يليئارسإلافصقللينيطسلفلاميخملاوتوريبتضرعتاذإ..ربقبهبشأةلاصو
امنيحو..أجلملاىلإهجوتلابيلحمسيالوةرايسلايفهعمينسلُجيناك
ناك،أجلملاىلإباهذلابيلحامسلامدعببسنعهنلأسييتاراجتناك



جوزتأيكهدعبىقبأوتومينأديريالهنأببضغبوةحارصنهللوقي
.ً.ادلوتبجنأو..هنمتلمحدقيننأيظحءوسنم.................!..هريغ
راصرمألانأالإ،دلولاءيجمدعبلضفأنوكيسهلاحنأامبرتركف
كانهو.كانهمهعمشيعأيكبونجلايفهلهأىلإينذخأذإ،ريثكبأوسأ
..انيلإاهجوزعميتخأتءاجءاسمتاذ......ىرخأباذعةلحرتأدب
يناذخأيسوكبلعبىلإنابهذيسامهنأو.ً.ادجضيرميدلاونأبيناربخأو
لكشبيجوزبضغدقف..اهنيحعضولاكلفصأفيكفرعأال..امهعم
متشيويتخأجوزىلعخرصيذخأو،هصمقتدقناطيشلانأكوبعرم
رثكأيتخأتناك....تيبلانمجورخلابيلحمسينلهنأبًالئاق،يتخأ

نأىتح.......يديألابهعمْتكباشتولب،هعمترجاشتكلذل،ينمةأرج
تعفراهنألاهلتقبًاددهميتخأيمدقنيبصاصرلايمريذخأهناوعأدحأ
يتلايهيتخأتناك.ً.املاسمًالجريتخأجوزناك......هدئاقىلعاهدي
نأهقحنموهتجوزيننأباهللوقيناكاهجوز....هعميتكرعمدوقت
ابهذيلاتلامويلايف..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملا!..ءاشياميبلعفي
ناك..تيبلانمبرهلاتررقاهنيح..ينجسيفعيضرلاينبإعميناكرتو
ينأالإ،...جورخلانميعنموبابلاةسارحبًاحلسمىتففلكدقوه
يعمهذخأنأنكميامتعمجامك،لامنميدنعيقبامتعمج
يفتلغوت...يلفطنضحأانأوةذفانلانمتيلدتمث،قيرطلايفينبال
ريغىلعضكرأتذخأ....فلخلانمانتفرغفلخعقيناكيذلاناتسبلا

نمةرتفدعب..تيبلانعدعتبأ..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملا...ىده
ىلإتلزنو،ناتسبلانمرخآلافرطلاتلصو..سافنألاذخألفقوتأوضكرلا
اهتبكرو..)سيفريس(ينانبللاباهيمسنلقنةرايستفقوأف،ماعلاقيرطلا

تيبلاىلإعجردقنوكينأنمًافوخدعترأتنك..روصىلإةهجوتم
نأةلوهسلانمهنأبينعياذهفيركسعلوؤسمهنألو...يندجيملواركبم
..نانبليفمهتملكنيينيطسلفللناكنيحتاونسلاكلتيفاميسال،يندجي
..توريبىلإتهجوتكانهنم..تيبلاىلإداعدقنكيملهللدمحلانكل
نيقئاسلادحأنمتبلطتوريبيفكانه....تدفندقتناكيدوقننأالإ
....هرجأهنوطعيسيلهأنأبهتدعوو..كبلعبىلإينلصوينأ)هيريفوشلا(
كلتيفنكل..قفاودقفيدلاوفرعيوًاضيأكبلعبنمناكقئاسلانألو
تيكحف..كبلعبىلإةهجوتملاتارايسلاجاركيفيتمعنباتيأرةظحللا
نباعميلهأتلصونيح..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملا..يتصقهل

نعمهتثدحدقيتخأتناكذإ،ريبكنزحةلاحيفيلهأناكيتمع



فلكامهمهيلإينوديعيالنأيلهأررقاذل،يجوزعميلاحويعضو
انك..يجراخلابابلاىلعًافينعاقرطانعمسًارجفةعبارلايفنكل..رمألا
..بابلاهلْتحتف..اهبضغةورذيفيتخأتناك..لصودقوههنأفرعن
خارصلابيتخأهلتدصتفلوخدلادارأ..رخآصخشعميجوزتأرف
بلطنأدعببحسناةحيضفللابنجتو..هبرضتللاعنلاتعفرو..مئاتشلاو
لواحيناكً،ابيرقترهشأةثالثيلهأدنعتيقب...ينقلطينأبهنميلهأ

..هيلإينوداعأاماذإراحتنالابتددهدقتنكينكل،ينديعينأاهلالخ
يلهأنموينمبرقتيذخأينديعتسينأديدهتلاةقيرطبزجعنيحو
ىهقملاىلإيبأبهذاماذإيبأنمبرقتيناك..ةئداهوةمعانةقيرطب
ىلإيباهذمويتاذلغتسا..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملا..دجسملاوأ
،يلفطلتاجاحلاضعبءارشلانتيبنعاليلقدعبييذلاتاكرامربوسلا
ناك..ىولحلاضعبيلفطليرتشيسهنأبيمأويبأعنقأوتيبلالخدف

..هئاجرىلعاقفاوفهلّيدلاوبلققر.ً.ابيرقتةنسلاغلبدقاهنيحيلفط
تذخأاهتظحل..ىرجامبيناربخأفينبانعامهتلأستيبلاىلإتدعنيحو
..اقدصيمل..ينبافطخهنأبامهلتلقو،يرعشدّشأوخرصأوبدنأ
يفهعملفطلانأبيناثلامويلايفاندكأتنأىلإ..تاعاسوتاعاسانرظتنا
يفتنكاهنيحينكل..لفطلالالخنمّيلعهطوغضسراميناك....بونجلا
قاوشأتناكف..يلامجبةرورغموةليمجتنكو..يرمعنمةرشعةنماثلا
..ةمومألاةفطاعنمرثكأاهيلإينبذجتةايحلا

ةاناعملاهذهلعمتستيهوةنيزحةماستبااهليوارحصءاوحتمستبا
:اهلتلاقو،ةيناسنإلا

..ةليمجتلزامكنإ–
..ًاليزجًاركش–

ىرتاهنأكوأ،ليصافتلاضعبعجرتستاهنأكوًاليلقيكبلعبافيإتتمص
دعبثيدحلاتلصاواهنأالإ،ةظحللاكلتيفاهينيعمامأًايحاهيضام
:ةلئاق،كلذ

الغتسمينمبرقتدقيتمعنباناكو..يبابشناوفنعبتنك–
،هوحنليملابتسسحأو،يجوزعماههجاوأيتلالكاشملاوةيسفنلايتلاح
ناكيجوز..ًالهسنكيملرمألانأالإ..يقالطدعبجاوزلاىلعاندهاعتو
نأبيعملانمامبر..يتيرحنيبويلفطنيبينرّيخو..توريبىلإلقتنادق
تاناهإلاوةوسقلاوباذعلاةدشنمو،ةرتفلاكلتيفينكل..كلذلوقأ



ُترتخا..ةايحلايفةبغرلاةدشلو،يلامجبيرورغلو،هنماهلتضرعتيتلا
ةقالحلاةنهمتملعتةرتفلاكلتيف..ينقلطيملكلذعمو..يتيرح
ًاغلبميسفنلترفوو..تانولاصلادحأيفلمعأتذخأو،رعشلافيفصتو
وأمونللبهذأامنيحةصاخ،ًالتاقناكينباليقوشنكل..لاملانمًاديج
........ةديحونوكأ

؟.ً.ادبأهرتملأ–
يفةفدصيجوزبمويتاذيمأْتقتلا..نيتنسدعبف..هتيأر–

..ينباليقوشنعيمأهتثدح..هيلإيتدوعنمسئيدقناك،توريب
ناكامبر..هارأنأىلعقفاوف..ينبالثلاثلاداليملاديعمويلاكلذفداصو
لالخنمهنأبركفيناكامبرو؟..يبركفيناكاممرثكألفطلايفركفي
..مهملا..فرعأال؟..هيلإدوعأفيسفنيفةمومألارعاشمرجفيدقكلذ
لوقنامكو..فيظنريغ..اليزهًالفطناك..هفرعأملينبابيمأتءاجنيح
..هابأديريتقولالاوطيكبيناكهنإبيرغلاو....)ًاحشرشم(ناكينانبللاب

هنكلًاعوبسأيدنعيقب..يناضحأنيبهذخآنأدويملوينفرعينكيمل
،هيبأىلإهتلسرأو..تملستساف..لبذيذخأهنأىتح،ةشحولابرعشيناك
ينكل..لفطلالجأنملقألاىلعهيلإةدوعلالجأنميمأحتافيذلا

ملًاضيأوه....عطاقلكشبكلذتضفر..ينصمقتدقاناطيشنأكو
رابخأممشتامدعباميسال،قالطلاعوضوميفرثكألطاميذخأف،ملستسي
كيلعليطأاليك..مهملا......دعباميفطابترإللانتينويتمعنبأبيتقالع
ةديجغلابمىلعلصحأترصو..لمعأُتنك...يتمعنباجوزتأمل..ةصقلا

ترشتناةرتفلاكلتيفف...ً.اددجمطابترإللةجاحيفنكأملفيلمعنم
دعبو،اهنيح....اضيأرفسلاتررقاذل..اكريمأوابوروأىلإةرجهلاةرهاظ
اوماقهنوفرعيواننوفرعيةينطيسلفوةينانبلتايصخشنمتالخدتوطوغض
تلصحاذكهو....قالطلاىلعقفاو..يقالطلجأنمهدنعيلطسوتلاب
قيرطنعو،يرفسزاوجىلعتلصحدقاهنيحُتنك.......يتيرحىلع
..ةيطارقوميدلاايناملأىلإلوخدةريشأتىلعتلصحىواشروةنيعمتاقالع
باهذللةهجتمتنكًاساسأينألو.....ةيقرشلانيلربيفيسفنتدجو.ً.اريخأو
تملعتساويرفسلبقنيلربيفشيعتيلةقيدصبتلصتادقف،ةدوعالب
تبكر)هسارتشكيرديرفةطحم(نمو..ءوجللابةصاخلاليصافتلالكاهنم
نيلربيفيتقيدصينتلبقتساكانهو..)نتراغووزةطحم(ىلإهجتملاراطقلا
زكرمىلإاهيخأعمُتبهذ..اهتيبيفةحارلانممايأدعبو..ةيبرغلا
ءاوحنميمسأتلدبينكل..ةيسايسةئجالكابلطتمدقكانهو....ءوجلل



انهنمو..يكبلعبافيإترصاذكهو..ةيبروألاتاغللابىمسيامك..افيإىلإ
..يناملأنميجاوز..يناثلايجاوزةصقأدبت

:ةبرغتسمتلاقوكلذتعمسامنيحيوارحصءاوحتشهدنا
؟..كلذفيك؟.ً.ايناملأًالجرِتجوزت–
..كلذكليورأس..يلجعتستال–
اهسفنلتبصوخيطبلابارشةنينقْتذخأ،اهتفيضملأستنأنودو

:تلاقواهديكلتتّدميوارحصءاوحلبصتتدارأامنيحو،اسأك
..ركسأسّالإو..ردقلااذهبيفتكأانأ–
:تلاقويكبلعبافيإتمستبا
..يتقيدصايلوحكلانمرثكأانتخوداهتواسقومايألا–
يوارحصءاوحىلإترظن.ةدحاوةعفداهسأكيفامتفشتراو

ىرخألاتسحأف،ىرخأًاسأكبرشتنأاهنكميناكنإتلأسمثتاظحلل
:ةرارحبتلاقوكابترالاب

نودو..كنكميًاعبط؟..لاؤسلااذهلثمنيلأستفيك..يهلآاي–
..اهلكةنينقلايبرشا..ينيلأستنأ

:تلاقواهليكبلعبافيإتمستبا
..لوحكلاىلعةنمدمينأبنيدقتعتسالإو..ةجردلاهذهلسيل–

؟..كلذكسيلأ
عبركعمتبرشيننأامك..ةليلقهيفلوحكلاةبسن.ً.ادبأ–

..كتحاريذخ..مهملا.ً.ابيرقتةنينقلا
..يسفننعكتثدحامّالإو.ً.ادجةحاترمانأ–
عمهباشتتةبرجتبتررمينأل..كتاناعمعم..كعمتفطاعتدقل–

..ليصافتلايفاهنعفلتختو..رهوجلايفهذه
؟..ةبرجتلاهذهلثمبتررمتنأ..ِتنأ–
؟..نيبرغتستاذامل..انأ..معن–
..ةلماكةداعسيفكتننظ–
هلامىوسىنعمنمةملكلاهذهلثملفرعأال؟..ةداعسلا–

..ةيعماجلايتايحتاونسضعبو..ةئيربلايتلوفطةرتفبةقالع
ةلاحيفانكول..يتساعترسرقفلاناكيلةبسنلابنكل–

..يعضوبمكحتأتنكلةينغانأتنكولو..ينعيلهأىلختاملةروسيم
مهظحءاينغألل...ةداعسلارسامهامئاداسيلىنغلاورقفلا–

نويليسورلابتاكلامسابيعمستملأ..يتقيدصايةساعتلانمريبكلا



..يوتسلوت
..هبتعمس..معن–
ةديعسلالئاوعلانأب..)انينراكانآ(هتياورةيادبيفلاقدقل–

اهتقيرطبةسيعتاهنملك،ةسيعتلالئاوعلانكل،اهتداعسيفةهباشتم
..ةصاخلا

عيمجنأنممغرلاىلع..هتقيرطبسيعتانملك..حيحص–
..يهْترحتناامكنرحتنيءاسنلاعيمجسيلنكل)انينراكانآ(نهءاسنلا
نرمتسينهمظعمف..اهنعذوخأملامليفلاتدهاشينكلةياورلاأرقأملانأ

نأبنودقتعيجاوزألاامنيب،ةقالعنمرثكأيفىتحوأ...نهتاقالعيف
..ةفعلاوءافولالاثممهءاسن

تاجوزلانأو؟..كلذنوقحتسيلاجرلانأنيدقتعتالأ..اهآ–
نلصفناَّنكلالإو..جاوزأللةيداصتقالانهتيعبتمكحبكلذلعفلتارطضم
؟..نهجاوزأنع

ايصخشانأف،..ماعلكشبحيحصلاوهاذهنأدقتعأوأ..امبر–
....اذكهامئادسيلنكل..لمعأتذخأامدنعيتمعنبابطبترأمل

..ةصاختاجوزتملابو..ءاسنلابةريبخكنأودبي–
تاديسنهيتاوللاءاسنلاتارشعفرعأينكل.ً.امامتسيل–

..ةفعلاوفرشلابءاسنلالبقلاجرلانهلدهشييتاوللاءاسنلانمو..عمتجملا
عمو..ةيسنجلارارسألابةئيلمةايح..ىرخأةايحنشعيرسلايفنهنكل
ام.ً.امومع....ةفاقثالوًالامجال..نهجاوزأىوتسمىلإنوقتريالصاخشأ

..اعبطثيدحلابتحمسول؟..تنأكتساعترسوه
..دعباميفيتياكحكليورأسو..ًالوأكتصقيلمكأ–
؟..انلصونيأ..بيط–
..2مقرجوزلاىلإ–

درسيفتلسرتساو،ىرخأًاسأكيكبلعبءاوحتفشترا.تاظحللاتكحض
:اهتصق

ةيمسرلاتاهجلانأنممغرلاىلع،يتقيدصتيبيفتشع–
.ءوجللابلطلميدقتةظحلذنمنيئجاللىنبميفًانكسيلتصصخةيناملألا
.اكناليرسنمةثلاثلاوناريإنمناتنثإ،تايتفثالثةفرغلايفيعمناك
صصقكليورأنأتدرأول.ً.ادجبيرغنيئجاللاملاع.تابيطتايتف
اليك..مهملا..رهشألاهنمتيهتنااململاعلانادلبفلتخمنمنيئجاللا
كلذل،ةفرغلايفتايتفلاعمشيعلانمنكمتأمل..ةصقلاكيلعليطأ



اهبيتآو،ماعطلانميتصحذخآلبهذأتنكانايحأ..يتقيدصعمتشع
ىلإ..يعضوحضتينأنودنيرهشلاذكهتيقبو..يتقيدصدنعتيبلاىلإ
مت..ةفرغلايفيعمنكيتاوللاتايتفلاتعزوتف..ءامسألازرفمتنأ
مل..نيلربيفانأتيقبامنيب..ةيبرغلاايناملأيفةديعبندمىلعنهعيزوت
دعب..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملا..دعبةدحوتماهنيحايناملأنكت
ىمسيامينونحنممهنكل،..ءوجللاةكمحملبقنمضفرلاينءاجرهشأ
يتقيدصخأناكو..)غنودلود(يناملألابىمُسياموأربصلاوراظتنإلاةلاحب
ًايناملأًاقيدصهيدلنأبمويتاذينربخأف..شيشحلانوطاعتينيذلانم
جاوز..قرولاىلعينمجاوزللدادعتساىلعوهو..هلثمشيشحلاىطاعتي
قحوةمئادلاةماقإلاىلعلصحأنأهساسأىلععيطتسأ..يموكحويمسر
ديريهنأل،لاملانمريبكلابسيلغلبملباقمو..ىرخألاقوقحلالكو،لمعلا
يعمهتلمحيذلاوهبلطيذلاغلبملايعمناكاهنيح....دنالياتىلإرفسلا

..جاوزلاةلماعمانيرجأوةمكحملاىلإانبهذًالعفو....نانبليفيلمعنم
..جاوزلادوقعلجسممامأاهيخأويتقيدصعموهعمتفقومويتاذو
جاوزلادقعُتذخأمويلاسفنيفو..اهنيح..يناملألجرلةجوزترصو
تيعدأينأل..ةريغصلاتالاكشإلاضعبعم..ةماقإلالاصحتسالابلطتمدقو
ًادامتعاو..ينمعاضهنأب..ءوجللاةرئادلبقنميزاوجليعاجرتسادعب
ةلوهسبءيشلكىرجكلذدعب..يكبلعبافيإترص..ءوجللاقاروأىلع
دعبرفاسيناملألاىتفلا..يجوزنأل..قرولاىلعجاوزلاناك..اعبط.رسيو
..دنالياتىلإمايأ

اهتألمدقتناكيتلااهسأكنمائيشفشترتليكبلعبافيإتفقوت
تلاقمث..نعمتباهيلإرظنتيوارحصءاوحتناككلذلالخ،ىرخأةرم
:لاؤسلابنجتتاهنأكوءودهب

؟..كسميملأدـصقأ..ملأ..ملأ–
..قرولاىلعاجاوزناك..ال–
؟..كلذدعبىرجاذامو–
..ايازملالكبتعتمتانأامنيب..دنالياتيفوهناك..ءيشال–

ْترجأو..ةريغصةقشريجأتبةيعامتجإلاتادعاسملاةرئاديلتحمسثيح
لكشبيأ..دوسألابةقالحللنولاصيفلمعأتذخأامك.ً.ايرهشًابترميل
..يمسرريغ

؟..ثلاثلاكجاوزىرجفيكو–
يذلاريثأتلاقمعىرتلنعمتبيوارحصءاوحىلإيكبلعبافيإترظن



تناكيوارحصءاوحنأىلإتهبتناف،هتوراملالخنماهسفنيفهتكرت
:تلاقمث،يلخادلاوهزلانمءيشبْتّسحأكلذل،هتورامبواهبةذوخأم

يرتنلكنأًادبأينعيالءاوحمادمايكينيعيقلغتنأ–
انقلغأءاوسو..اهنيروصتت..ءايشألانيرتةيلخادلاكنيعلالخنمف.ً.ائيش
يفانكءاوس،انملحمأانمن،انيشممأ،انأرقءاوس..اهانحتفمأاننيعأ
الاننأف..ناكميأيفو..لصفيأيف..اراهنمأًاليل..رونلامأةملظلا
..مانملاوةظقيلايفرظنلالعفسرامننحن..رظنلالعفوةمهمنعفكن
أدبت..رظنلالعفو..رظنلالالخنمو..انعثحبيرخآلاو..رخآلانعثحبن
..يندجووثلاثلايجوزتدجواذكهو..ءايشألا

؟..مهفأال؟..فيك–
ءبعةيرحلانأبكللوقأنأدوأكلذلبقنكل..كليكحأس–

اهبثدحتيتلاةنامألالثماهنإ..اهلمحىلعرداقناسنإلكسيل..ريطخ
دقفناسنإلاّالإ،اهلمحنمْتفاخفلابجلاىلعاهضرعهنأبنآرقلايفانبر
يهةنامألانأدقتعأانأ؟..كلذكسيلأ..الوهج.ً.امولظناسنإلاناكواهلبق
..هسفنملظف..اهئبعواهلقثبًالهاجناكهنكل..ناسنإلااهلمحيتلاةيرحلا

..!ةيرحلاءبع:ليمجريبعتو..ديدجريسفتاذه..اهآ–
تأرق.ً.اريثكتأرقينكل..ةيميداكأةداهشلمحأالينأحيحص–

ليهسو..رديحلالطو..لقعديعسو..يضاموبأايليإو..هميعنو..ناربجل
..يطولفنمللرصمنمو..خيشلانانحو..داوعفسويقيفوتو..سيردأ
انحو..ينابقرازنو..سودقلادبعناسحإو..سيردأفسويو..ظوفحمبيجنو
قافآيمامأتحتفناةيناملألاتدجأنيحو..فوخيشتويكسفيوتسدو..هنيم
لوقلانكميينعي..ًالصأةيبرعلابةدوجومريغةديدجءايشأتأرقف..ةريبك
هفنعلكبناكدقف..لوألايجوزلدوعيلضفلا..ةحارصبو..مهفأينإ
امًاريثكو..بتكلابةئيلمةيراعلاانتفرغتناكدقف.ً.افقثمًالجرهتواسقو
..اهبابلفقيوةفرغلايفيننجسيناكامنيحةءارقلايفيتقويضقأتنك

نإو،يكبلعبافيإلعفةدرنمجرحلاضعببيوارحصءاوحتسحأ
:راذتعااهيفةربنبتلاقف،ةبذهملعفةدرتناك

كريسفتًاقحينبجعأنكل..كلذبًايبلسائيشدصقأمل.ً.اوفع–
..ةيرحلاءبعنعكثيدحو..ةنامألل

،اهلءيستنأدصقتملاهنأبتسحأو،ةبيطباهيلإيكبلعبافيإترظن
:تلصاوواهلتمستباف

نولاصيفةقالحلمعأُتنكينأبكلتلقدقل.ً.امومع–



ناكو..يلقهدلاليباقهمسا...ةيسنجلايرصمنولاصلابحاصناكو..ةقالحلل
يأ.ً.ابيرقتتاونسعبرألهيدلتلمع..نييرصملالاجرلامظعمكاميسوًالجر
ةجوزتمينأفرعيو..اهلكيتصقفرعيناكو..عيباسأبيناثلايجاوزدعب
..ينبجعأو..هتبجعأ..اننيببيرقتلايفربكألارودلارظنللناكو..قرولاىلع
ىلعلوصحلاتدرأدقل..رمألاةيادبيفهنمجاوزلابركفأملينكل
الهنأنوفرعياوناكةيمسرلاتاهجلانكلً،ابلطتمدق..ةيناملألاةيسنجلا
كيلعليطأاليك..مهملا..يبلطاوضفرف..دنالياتيفامنإوايناملأيفشيعي
كانهءاقبلاعطتسأملينكل..اكريمأىلإترجاهوايناملأتكرت..ةصقلا

ىوسيمامأنكيملو..نيلربىلإةيناثتعجررهشأةثالثدعبف..اليوط
..هنمجاوزلابينحتافيذلا..يقلهدلاليباقىلإو..نولاصلاىلإعوجرلا
نمجاوزلانمتنكمترهشأدعبو..يقرولايجوزنمقالطلاتبلطف
..ةنباهلتبجنأيذلاو.ً.ايلعفيناثلاجوزلاهنكل..ثلاثلايجوز

؟...لوألاكجوزنمكنباو–
..ًاديجيتصقنيعباتتالكتننظ..هوأ–
الو..نيلوقتامعباتأالاذإ؟..كيلإعمتسأالأ؟..اهعباتأالفيك–

؟..كيلإعمتسأاذاملفكلذديرأ
..يلإعامتسالابيننيلماجتكتننظ–
..لماجأالانأ–

اهسفنعمتركفو،اهتلمجتعمسامنيحتاظحليكبلعبافيإتتمص
ةدومباهوحنترعشاهنكل..ةلهسةأرماتسيليوارحصءاوحنأبًاعيرس
:ةلئاقاهثيدحتلصاوف،هلوقتوهيفركفتاميفةقداصاهنأل

..سنوتىلإيقيلطلقتناليئارسإلبقنمتوريبحايتجادعب–
..هعمينباذخأو

؟..تاونسلاهذهلكهيرتملأ–
..ابيرقتةنسةرشعسمخدعبهتيقتلاامنإو..ال–
؟..كلذلصحفيكو..اهآ–
..كلذكليورأس–
تناك،خيطبلابارشنمائيشاهسفنلبصتيكبلعبافيإتناكامنيب

ضعبثيحةحابسلاضوحوةقيدحلاةمتعيفاهرصببلوجتيوارحصءاوح
ْتحملةأجف..ةغرافلاتالواطلاضعبءيضتيتلاعومشلاوةبحاشلاحيباصملا

نييبرعلانيزوجعلاىرتنأتعاطتساتاظحلضعبو،ءطببناكرحتينيحبش
لوحديدشءطببنايشميامهودعصملاىلإاهلوخددنعامهبتقتلانيذللا



،اهتصقىرخألاتلصاوامهنعاهتقيدصلأستنألبق.ةحابسلاضوح
:تلاقف

رشبلاضعبنإلب..تاناويحلاورشبلانيبريبكقرفكانهسيل–
،لوحتينأىلإىعسينممهنمو..ءيشلكيفًاناويحىقبينأىلعرصي
نملوحتيسانلاضعبو..يشامناويحىلإفحازناويحنميقترييأ

نممهنمو.ً.اكالمنوكينأىلإىعسيمهضعبو..رئاطىلإيشامناويح
؛كلذىسنياماريثكهنكلاناسنإنوكينأىعسييأ..نيبنيبىقبي
نأدقتعأو..يتيناويحنعيسفنهزنأاليسفنانأو..هتيناويحنعفشكيل
ليلدلاوهسنجلاف..سنجلاوهتاناويحمهرشبلانأىلعليلدربكأ
..انتيناويحىلعربكألا

؟..سنجلا–
ءاروانثاهليفتاناويحلانعفلتخنالنحنف..سنجلامعن–

!!..هسفنيلوبلاانزاهجسنجلايفمدختسناننأىلإتهبتناله..سنجلا
جوزتأتنكاملسنجلاالولو..اهلثمنحنو..رمألااذهيفانلثمتاناويحلا
نألجأنمجوزتأنأةرورضلابسيلهنأبيلوقتنأكنكمياعبط..ةيناث
جاتحتةأرماانأ؟..كلذكلحرشأفيك..كلذكُتسلينكل..سنجلاسرامأ
رخآلاىرأنأىلإجاتحأهسفنتقولايفو..اهبحيهنأباهللوقينمل
يئايربكعبُشيرمألااذه..ينلسوتيوينجاتحيهارأنأ..يلجأنمبذعتي
يفوبحلايفيتاناعموةيصخشلايرعاشمبذعتسأانأ..يوثنألايرورغو
انأامبر.ً.ايسفنةدقعمانأامبر..هسفنبحلابذعتسأاممرثكأ..نارجهلا
ىلعلوصحلابيتحرفنمربكأيهبحلارعاشمليتجاحنكل..ةينانأ
أدبأف..ّيلعائبعريصيىتحهيلعلصحأنأاميننأل،..سنجلاوبحلا
ملأبحأ.ً.اددجمهلمأكلذيلققحتيامنيحو..ديدجبحنعثحبلا
ىنعمدجأ..بحلايفبذعتأنأبحأ..هسفنبحلانمرثكأبحلا

..يردأال؟..ةضيرمانأله..رخآءيشيأنمرثكأيباذعيفيدوجو
مكحبناكثلاثلايجاوز..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملا............امبر
بحلليتجاحو...يدسجلاىنعملابينعأ..لجرليتجاح..ةفلتخمفورظ
ةقالحلانولاصيفلمعلاتكرتيجاوزدعب....كلهتحرشيذلاىنعملاب
..يجوزةحارلتيبلائيهأوماعطلادعأويتنبابينتعأ..تيبةبرترصو
ترصلب..ىودجاللاةماوديفيسفنتدجوتاونسثالثدعبينأالإ
ركفأراهنلالاوط..نهفرعأالءاسنحابشأنمراغأترص..كوكشلابةئيلم
يفنالمعتنيتلماعكانهنأحيحص..نولاصلايفيجوزهلعفياميف



،ايلعفةأرملاىلعلصحينأعطتسيملاذإف..لاجرلابقثأالينكلنولاصلا
..بسحفينجعزأاماذهسيلنكل..هلايخيففنعألكشبواهكلتميهنأف
رفنيءيشلخبلانأنيفرعتتنأو.ً.ادجًاليخبناكنكل.ً.اضيأهلخبامنإو
مظعأولمجأناكولىتحليخبلالجرلابحتالةأرملا..لجرلانمةأرملا
تاذتوحصدقل..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملا................ملاعلايفلجر

لمعللًاعافدنإيسفنيفُتدجودقل..انأُتسلينأكويسفنُتدجووحابص
.....يتنباىلعويسفنىلعفرصأنأ..لمعأنأتدرأ..نولاصلايفًاددجم
..يوقلكشبديرأامققحأيكلةعفدنمُتنك..يسفنبةلقتسمنوكأنأ

ليباقيجوزنيبوينيبةريبكلكاشمقلخلًاببسناكعافدنإلااذه
امنإويدحونكأملةرملاهذهنكل..قالطلاولاصفنإلابتهتنايلقهدلا

بولقلانإ؟..نيفرعتأ.......................رمعلانمةثلاثلايفةريغصةلفطيعم
ةبآكلامعن....ةبآكلاّالإاهقيلاغمكفتواهمطحتالو،..ةقلغمرارسأ
بعاتملاىلإيعسلايفالإمهتايحلىنعمنودجيالسانأةمث..ةشحولاو
مهنإمهنعلوقن..ءودهلاومالسلابًاعرذنوقيضي..لكاشملاةماوديفشيعلاو
..يسفنبذعأنأبحأانأ..ءالؤهنمةدحاوانأو..لاملاببعاتملانورتشي
..عبارلاجاوزلاىلعتمدقأاملالإو

؟..ةرشابمكقالطدعبمتله..كلذناكىتمو–
..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملا.ً.ابيرقتةنسدعب..ابيرقت–

امنودةرحشيعأنأبيسفنعمتررقرهشأبيقالطدعب..كلذكلىورأس
ريثكلاينتحنم..يلعةلهسنكتمل..ينترمدتارماغميفتقلطناف..جاوز
..يجاوزأعمهلعفأنأيحتسأتنكاماهلالختلعفينأل..ةعتملانم
تسيل،يواسأمدرمتىوستسيلةيسنجلايتيرحنأىلإتهبتناينكل

لمحتأوةريغصةلفطيبرأانأواميسال..ةيواهلاىلإةيراحتناةزفقىوس
،عاقنودةقيمعرئبنايسنلا..تاهيهنكل..ىسنأنأتلواح.....اهتيلوؤسم
اليك..مهملا.......ةملظلابةئيلمنويعبقدحتتايركذلاىوسكانهسيلو
يتنهميههذه..ةقالحللنولاصيفىرخأةرمُتلمع..ةصقلاكيلعليطأ
ال..ناعمسلامدآهمسا..يلثماينانبللحملابحاصناك..اهديجأيتلا
دقل..رحاسلاهلعفرظنلالعفيىرخأةرم..ّيفهبجعأيذلااميردأ

هنإكلتلقامكف..رمألالوأهبطبترأنأأشأملينكل..ينقشع
؟..كلذكسيلأ..ملسمالإاهحكنيالةملسملانأدرونآرقلايفو..يحيسم

..فرعأامككلذكوه–
ًالجرةملسمةأرماتبحأولاذام؟..ةيرصنعهذهتسيلأنكل–



،ةملسملاريغنمجاوزلاملسملالجرلاىلعنآرقلاعنميالاذامل؟.ً.ايحيسم
دقف..هتاضقانتوهتاديقعتونيدلانمانيعد..مهملا؟..ةأرملاىلعاهعنمامنيب
ةيقارةلماعمينلماعيناكو..ناعمسلامدآهمسايذلالجرلااذهينبحأ
مانينأ.ً.اعمنوكننأىلإفيطللكشبتارموتارمىعس..ةفيطلو
نأىلإ..فطلبينمبرقتيهتيأراملكيفقوميفددشتأتنكينكل..يعم
نأدارأهنأودبيو...ينجوزتينأدارأ..جاوزلليديبلطفينمسئي

هلامجوهتماسونممغرلاب،تنكو..جاوزلابولىتحةليسوةيأبينكلتمي
لاجرلانمفاخأتنكينأل،هعمبواجتتنأنميسفنعنمأ،لجرك
ةأرمايعبطبانأو..ةددعتمتاقالعمهيدلنأدقتعأانأف..بازعلانيميسولا

يذلارماقملالثمانأ..اضيأةرماغمةأرماينكل..لكاشملابحت..ةرويغ
املثماهلمأتأ..يدينيبيريصمعضأ..يتبغرججأتتنيح..قرولابعلي
ررقيّيردقلحنعاهيفثحبأ..هيدينيبيتلاهقاروأرماقملالمأتي
لخدينأهيلعتطرتشاو..هنمجاوزلاتررقددرتالبو..اذكهو..يريصم
هبيضقنأودبيو..ةلوهسبقفاودقفبصعتمالونيدتمريغهنألو..مالسإلا

لاجرلاف........ديدجلانيدلايفلوخدلاوهنيدكرتىلإهاعديذلاوه
عمنكل..انجوزت..ةصقلاكيلعليطأاليك..مهملا..مهذاخفأنيبمهلوقع
يتلاانأ..هتقشع..معن..يواسأملكشبهتقشعلب..هبتقلعتمايألارورم
ءيشلكنمهيلعراغأترصولب..هقشعأترصةيادبلايفهضفرأتنك
.....

نيحفً،احضاواهيلعرثأتلاناكوً،ائيشركذتستاهنأكوتاظحللتتمص
اهثيدحيفاهنكل،ةدياحماهتربنتناكنيقباسلااهجاوزأنعثدحتتتناك
ءاوحتناك.اهتوصيفةحضاوىسألاةربنتناكناعمسلامدآاهجوزنع
ةاساومائيشلوقتنأتدارأ،اهتياكحلصاوتنأةرظتنملمأتتيوارحص
:اهثيدحتلصاويكبلعبافيإنأالإ،اهل

ةدوعلايفًءاسمرخأتيناكًانايحأ..يسفنبذعأنأبحأانأ–
معاطملادحأىلإهعمجورخللينوعديةيبصعينارينيحو،تيبلاىلإ
هوعدألبهعمجرخأالودناعأتنكينكل،نيلربيفةفورعملاةينانبللا
لب،هعمباهذلايضفرلالو..يتيبصعلهبأيالفوهامأ..هدحوباهذلل
امنيب،هدحوبهذيواهلعفينيحو..هدحوبهذينأبيتوعدلبيجتسي
هعمتسلينأنمةريغلاينشهنت..يتاناعمأدبت،تيبلايفيدحوىقبأ
نوعتمتسيو،كانهانفراعمضعبسلاجيهنأليختأو..معطملايفنآلا

ةروجهمينأبسحأف..ينركذيدحأالو،مهنيبةدوجومريغانأامنيبنوحرميو



الينكل..غرافلايدانعىلعيسفندقتنأو..يسفنبذعألظأو..ةيسنمو
عيطتسأاليتلاو،ينبذعتيتلاتاسكاشملاهذهلثمراركتنعفكأ
نمو،ةبعرملاةريغلاتابوننمةلسلسيتايحتراص.........اهتمواقم
لكاشمقلتخأو،هيلعىنجتأانايحأتنك.....ةغرافلاوةمئادلاتاجاجتحالا

..ةدوجوماهنأبيسفنعنقأينكل..كلذفرعأو..اهنمءيربوهاصصقو
انونجتيأرله..ةدوجوماهنأبةماتلايتعانقساسأىلعهعمرجاشتأو
..لوقعملادودحفرعننألقعتلاولقعلانمهنإلاقي؟..اذهنمربكأ
دعبو..هنميقالطدعب..كلذلوقأنآلاًاعبط..لوقعملكتزواجتينكل
..هنمنيدلوليباجنإ

هذهلكطسووةيسفنلاةلاحلاهذهيفتنأونيدلوتبجنأ–
؟..لكاشملا

نمهيلإهبسنأاملكنمءيربهنأفرعأتنكينأل..معن–
يحويامبفرصتأتذخأف..هتريغريثأنأبيسفنتعنقأدقللب..تانايخ
النأتدرأ..كلذلهبأيالهنأتفشتكأينكل..ةصاخلايرارسأيلنأب
يتنبالماعيناكهنأواميسال..ًاليلقتأدهيتايح.ً.ادلوتبجنأف..هدقفأ
تدلونأىلإ..يسفنعمةندهتعضوو..هتنبااهنأكوًادجةبيطةلماعم
،اننيبةندهلاقرتخادقل..ًالعفريغتيأدبكلذدعبنكل..يناثلاينبا

..تايناملألاوتاينانبللاتاديسلاضعبعمًالعفيننوخيهنأفشتكأتأدبو
يفتالماعلاىدحإلالخنمكلذنمتدكأتدقل..ناكربلاكُترجفناف
نولاصلارابخأطقستأنألجأنمةريبكةجردلاهتقداصيتلاو،نولاصلا

..كيفخأالو..مامتهايأينريعيدعيملةرملاهذههنأالإ..هيفيرجيامو
..ينقلطف..رثكأينلمتحيملو..هعمًادجةيساقتنكدقل

؟..لافطألاو–
لمحتيناكو..كلذمغربيناعريناكلب،لافطألاكرتيمل–

..ةيسنجلاىلعتمدقهنميجاوزةرتفلالخ..يتنبامهيفنمبانفيراصم
..رخآًاجوزدعباميفتجوزتينأنممغرلاب..نيردتأ..اهيلعتلصحو
تلزامو.ً.ادجناعمسلامدآتببحأينأالإ.ً.ايلاحهعمشيعأيذلاوهو
..هبحأ

؟..هيلإيعجرتملاذاملفهنيبحتتنكاذإ–
تجوزتينأامك.ً.اميحجاهتلعج..هتايحترمدينإكلتلق–

يفديحولالجرلاسيلهنأو..لاجرلانمةبوغرمتلزامينأبهلتبثأل
..ملاعلا



؟..ديدجلاكجوزتببحألهو–
عمةيدسجلاةبغرلانمًاجيزمناك.ً.ابحنكيمل..فرعأال–

نأًاملع..ةقفشلارعاشمنمورخآلاوسفنلاىلعدقحلاوةريغلارعاشم
ربكأةقدبوأيتاقيدصىدحإلاقيدصناك..ةيسنجلايقارعريخألايجوز
تاينانبللاتاديسلاىدحإلنولاصيفىرخأةرمتلمعدقف..يلمعةبرل
قفتادقنوكيامنيح،انايحأانروزيناكو..اهقيشعوهناكو..تاجوزتملا

ةرمانروزيناكهنأيأ،رثكأانروزيذخأو..امناكمىلإباهذلاىلعاهعم
،نولاصلايفسلجياهنيحناك......عوبسألكانروزيراصف،رهشلايف
ينتبجعأدقو....نوبزيأكانهنكيملاذإثيدحلاانعمبذاجتيو
دنعيدسجيفةبغرلاظاقيتسابسحأتنك..يلوجرلاهريثأتو..هتيصخش
ْنإةرمتاذلصحو..لتباوقرعتأ..لجرلاىلإيتجاحبرعشأ..هتيؤر
يتأيراصف..ةريصقةرفسيفاهتلئاععمنوكتنأىلإيلمعةبرترطضا
يذلاثدحءاسمتاذو.......هعمينبحصيو..ماودلاةياهندنعءاسملك
..قاروأنودبناكهنكل..يبقلعتمهنأتفشتكاو..هتقشيف..اننيبثدح
فورظنيسحتيفركفيهنأبيلدُبيمل..نيلربتلصوامنيحطبضلابيلثم
تبعتدقتنك....هتالسوتوبحلامالكبوةيلوجرلاهتوقبينركسألب..هتماقإ
....تاذلانعماهوألاوتايركذلارتجتةركاذىوسينمقبيملو..يسفننم
يتلاانأترص..سكعلاىلعلب..يبرخآلالسوتبذعتسأدعأملو
يسفنىرأتنك..ةيحضينأبروعشلاو..رخآلاىلإلسوتلاو..ةناهإلابذعتسأ
ركفيدحأالو؟..شيعيفيكيفركفيلكلا..ءاوحمادماينيردتأ..هيف

باتكيفكلذتأرق؟..كلذلاقنميردأال؟..شيعناذاملنعلاؤسلايف
يفيننأدجأيتايحلرظنأنيح..راحتنإلابتركفامًاريثك.ةرمتاذام
مامأيسفندجأنأفاخأً،ايقيقحًافوخةلزعلانمفاخأانأ..ةماود
اذل،رشابملكشباهتهجاومنمبرهتأو،يسفنيفركفأنأفاخأ،يسفن
يفةديحويشمأًانايحألب،ةلزعلاوةدحولانمًابرهعمتجملاىلإذولأ
كلذنأل،ةايحلاجيجضيفىهامتأوماحزلايفعيضأيكقاوسألاوتاقرطلا
كلذل،عراشلايفتقولالاوطيقبتنأنيعيطتستالكنكل،نامألابينرعشي
نأنيحمستأ..يدوجوىنعموينامأويصالخويذالملجرلايفدجأانأف
؟..نخدأ

كابترابتلاقف،نخدتيكبلعبافيإنأيوارحصءاوحلابيفرطخيمل
:

..اعبط..اعبط–



يكبلعبافيإةياكحبةذوخأميهو،ةقلقيوارحصءاوحتماق
امنيب،ةلواطلاىلعنمدامرلاةضفنمبيتأتلنولاصلاىلإةهجتم،ةفصاعلا

ةظفحميفةعوضومرئاكسةبلعتجرخأواهتبيقحىلإيكبعلبافيإتلام
ةعالوباهتلعشأو،ةراكيستجرخأو،ةينوعرفشوقنوموسربةنيزمةيدلج
.ريغصسدسمةئيهىلع

ةلواطلاىلعةضفنملاتعضوةفرشلاىلإيوارحصءاوحتداعنيح
ىدحإلوحناسلجينيزوجعلاتأرفلفسألاىلإةرظنْتقلأو،ةيرمرملا
هوجوكاهلايدبنيذللا،نيبحاشلاامهيهجوءيضتعومشلاامنيب،تالواطلا
.ىتوملا

لكعاجرتسانمو،اهتياكحدرسنمتبعتدقيكبلعبافيإتناك
طاطحنإلارعاشماهسفنقامعأيفتعراصتثيح،ةملؤملاليصافتلاهذه
اهنأفرعتتناك.سئايلابحلاو،قوشلاو،ةبغرلاعم،مدنلاو،ةريغلاو
نمالوهدشأامبرو،تاياكحسانللف،ملأتيويناعينماهدحوتسيل

ليوطليوطىرجميفقفدتيوءامسلايفولعيرشبلانينأَّنأو،اهتياكح
..ةضماغلاةياهناللايف..كانهدحأاهعمسينأىسعءامسلاتارجمنيب

يورتنأنآلااهيلعنأبفرعتتناك.اهمامأيوارحصءاوحتسلج
،ةفيضلاحمالمىلعلوحكلاريثأتضعبوبعتلاْتظحال.اهسفننعاهل
ةمستبماهلتلاقف،اهسفنبةفرعماهليورتنأقئاللاريغنمتدجواهنكل
:

..كتصقباهتنراقمنكميالو.ً.ادجةريصقافيإمادماييتصقانأ–
..يوتسلوتلاقامكف..امًاعونةفلتخميتصقنكل..ةلطبنوكأنأديرأال
..هتاسأمانملكلف..ةساعتلايففلتخناننكل..ةداعسلايفهباشتننحن
..سندلاوسجرلايفنوصوغيوهللاراعشنوعفرينيذلاعمتأدبيتاسأمو

.اهسفنلتقافأاهنأكوْتحصو،ةمدقملاهذهليكبلعبافيإتهبتنا
:حضاوءاجرةربنباهتلأسويوارحصءاوحىلإترظن

؟ذيبنلانمائيشكيدلله–
تحتفوبيجتنأنودةعرسمتماق.اهلاؤسليوارحصءاوحتئجوف

ىرتنأنودو،رمحأذيبنةنينقتدجوف،نولاصلايفةريغصلاةجالثلا
.ةفرشلاىلإحاتفملاعماهتلمح،هتيعون



،يكبلعبافيإترداغامنيحةرشعةيداحلاتزواجتدقةعاسلاتناك
نأدعبيوارحصءاوححانج،ركسلاىلإبرقأءاشتناةلاحيفيهو

نمولوىتحبرشلااهكراشتملاهتفيضمنأذإ،اهلكذيبنلاةنينقتبرش
.ةلماجملاباب

تذخأكلذل،ةليوطلااهتياكحدرسنمةبعتميكبلعبافيإتناك
يوارحصءاوحتور.اهتياكحيورتيهوةفهلبيوارحصءاوحىلإعمتست
ةيعماجلااهتساردو،اهلهأعمةيصخشلااهتايحليصافتنمريثكلااهل
اهقالطوىسوملاليباقنماهجاوزنعو،هاروتكدلاةداهشىلعاهلوصحو
نعو،..جنسيلافيإاهتقيدصنعو،اهلليباهمأةبقارمو،راحتنالااهتلواحمو
اهنكل،ةريزجلاذهلءيجملاىلإاهعفداممةأجفترهظيتلااهرهظمالآ
اهلىرجامو،اهلهفلخيذلاسوباكلاوهئاتلامدآنعثيدحلاتبنجت
.هعم

اهثيدحلالخاهعطاقتملو،اهتفيضمةياكحبًادجيكبلعبافيإترثأت
ءالؤهنميلخادبضغورثأتةظحليفرمتتناكامنيحىتحفً،اتاتب
فاشترإلالخنماهبضغنعربعتتناكاهنأفاهتفيضمنوذؤياوناكنيذلا
.طقةرهسلالاوطغرفيمليذلاسأكلانمذيبنلا

تبصدقيكبلعبافيإتناكاهتياكحنميوارحصءاوحتهتنانيح
اذهناكو،تخرتساوتشتنادقتناكو،اهسأكيفذيبننمىقبتامرخآ
تابغرعمبضغبيشيناعملبناعشتاتناكنيتللااهينيعقيربنماحضاو
.ةتلفنم

مالكلانعتفقوت،اهتياكحدرسنميوارحصءاوحتهتنانأدعب
ديرتاهنأاحضاوناكو،تمصباهيلإترظنيتلااهتفيضلعفدرةرظتنم
،كلذليوارحصءاوحتهبتنا.هلوقنمةددرتماهنأالإًائيشاهللوقتنأ
:اهتلأسف

..ائيشيلوقتنأنيديرتكنأيلودبي–
تناكاهنألو،مالكللةحيرصةوعدمامأاهسفنيكبلعبافيإتدجو

يهو،تاظحللاكلتيفاهنهذيفرودينملوقتنأتررقدقفةيشتنم
:تلاقو،درمتلاوقبشلانمريثكلااهيفةضماغةبغربةذوخأم

..ةددرتمينكل..ائيشلوقأنأدوأ..حيحص–
؟..اذامل؟..ةددرتم–



اههجويفأرقتاهنأكوتمصبتاظحللاهيلإيكبلعيافيإترظن
:تلاقمث،اهنهذيفروديامًاقحلوقتنأةيناكمإ

..هلوقأسامكجرحيسوأ..كجعزيسامبر–
..ًاقحهيفنيركفتاميلوق..جعزنأوألعزأنل..ً.ادبأ–
،اهقامعأيفرمألانزتاهنأكوتاظحللتمصباهيلإيكبلعبافيإترظن

:ةلئاقمالكلابتقلطنا،ذيبنلاةوشنىمحيفوً،اريخأو
تسيلهذهكرهظعاجوأنأدصقأ..ةضيرمتسلكنأدقتعأ–

..ضرمنعةجتان
؟..كلذبنينعتاذام؟..فيك–
،هيعارذنيبكمضيلجرلنيجاتحت..لجرلنيجاتحتكنإدقتعأ–

نيجاتحت..)كماظعقطي(:ينانبللابلوقنامكو،هدسجلماكبكيلعسبكيو
نيجاتحت..كقرتخينأبصتنملاءيشلاكلذىلإنيجاتحت..كيفلخديلجرل
نأنكمياهدعب..اهنمةمورحملاةوشنلاوةعتملاىلإ..ةذللاىلإيلصتنأىلإ
تنأيصخشتملفيك..كرهظعاجوأبهذتو..كتالضعو..كباصعأيخرتست
ننجيتبكلا..هلكاشموتبكلانعًاريثكِتأرقدقو..ةفقثمتنأ؟..كلذ
نععطقنأتنكامنيحاهنمنيناعتيتلاكًاضارعأيناعأتنكانأ..ءاسنلا
..روهشللاجرلا

اهبجعأكلذكو،يكبلعبافيإةحارصوةأرجنميوارحصءاوحتئجوف
اهنكمياليكبلعبافيإنأفرعتتناكو،ةفوشكملاهتحاقومغرباهيصخشت
.اهدحوذيبنلاةنينقتبرشدقنكتملولةقيرطلاهذهباهعمثدحتتنأ
عيطتستالوعفترمناكمنمتردحنادقاهنأكو،تقلطنادقفةفيضلاامأ
:تلاقف،اهرادحناةقيرطىلعرطيستنأ

امكىنغلانيضفرتكنأديبً،ادجةينغةلئاعنموةينغكنإ–
وأرقفلاةايحلبقتلدادعتسالاكيدلنوكينأنودنكل،لاملانيهركت
نيهركتو،كلماعتيفةيئاقلتوةبيطةناسنإتنأ!!..لاملانعيلختلا
،عمتجملايفةهاجولاهذهبعتمتلانيضفرتالكنكل،ةيعامتجإلاتاهاجولا
ةرحينوكتنأنيديرت..ةرصاعمةأرماةيأكةضقانتمتنأ.اهبنيعتمتستلب
كابأوكمأنيبلاطتو..كنايكوكلقعلكبكلذبنينمؤتو،لجرللةيواسمو
،ةديسكيلماعتالنأيلبقتنلهسفنتقولايفكنكل،..كلذبكجوزو
الف،طبضلابهلةيواسمكلجرلاكلماعاماذإيفخلابضغلابنيرعشتو
كلبحسيالوأ،نيرمتنيحبابلاكلحتفيالو،ىثنأكمامتهإلاكيلوي
نإوتنأف....روباطلايفهناكمنعكلىلختيالوأنيسلجتنيحيسركلا



ةداهشلمحت،ةلقتسم،ةيلمع،ةيوقةأرماكنأكونيدبتًايرهاظتنك
لبقنمةضئافلاةقرلاوليجبتللجاتحت،ةشهةأرماكنأالإ،ةنانرةيميداكأ
..تاضقانتلانمةلتك..اذكهءاسنلااننكل..هلوقأامىلعينيرذعأ...لجرلا
انأ..يلثمتسلاضيأكنكل..هنيبحتوأ..كبحينملكتجاحيفيلثمتنأ

نيبيلقعو..يتوهشلةدبعيننأفرعأ..يسفنعمةحيرصلقألاىلع
وأىنعمنماهيطعأنأتلواحامهميتايحدوقييذلاوهف..يذخف
نيفلتختالرهوجلايفاضيأكنكل..ةيماسلافادهألاوقالخألاعانقباهيطغأ

كنأو،يلثمكسفننيهجاوتالكنأقرفلاامبر..يلثمةأرماتنأ..ينع
وهةيقيقحلاكتلكشمنأىرأينأامك..يلثمكسفنعمةحيرصتسل
..ًاضيأةريبكةمقنهنكل..ةمعنريكفتلاو..نيركفتكنأ

نهذولقاعبلقب،ديدشهابتناباهيلإعمتستيوارحصءاوحتناك
ةايحلااهتملعةأرماافيإنأبفرعتيهف،ةءاسإةيأبرعشتنأنود،بيط
لالخترمدقو،ةأرملاملاعنعوةيرشبلاسفنلانعًادجةنيمثءايشأ
يهو،لوهملاةبغرلاميحجبةيمسرلاريغاهتاقالعوةددعتملاةيمسرلااهتاجيز
امكً،انايحأهنعتوكسملانعثدحتتيهامردقباهلةءاسإلادصقتال
كلذل،..ةحيرصلاراكفألاهذهويوغللاقفدلااذهةآرميفاهسفنىرتاهنأ

اماذهو،ثيدحلايفرارمتسالااهنمرظتنتاهنأكواهيلإرظنتةتماصتلظ
:ةلئاقترمتساكلذل،اضيأيكبلعبافيإهتكردأ

قرشلاءانبألككتنأ..ينميلعزتال..ءاوحايةعئاضتنأ–
..لماكلابنييبرغاوسيلمهنأامك،نويقرشمهالف،برغلايفنودلوينيذلا
كنكلةيبرغلاةيلقعلاب..يبرغلاقطنملابدصقأ،ةيبرغةقيرطبنيركفتتنأ
ىلإككولسيفنيمكتحت!!..ةيقرشلاعئابطلاوديلاقتلاوتاداعلادويقبةلبكم
دهاشملاضعبو،تاياكحلاىوسهنمنيفرعتاليذلاعمتجملاوةريشعلاميق
ِترصىتح..ةيبرعلازافلتلاتاطحمتاشاشفيزملكشباهضرعتيتلا

هلعفتنأاهنكمياموهيفبغرتامنيبامعارصلاشيعت،ةجودزمةيصخش
،هتحتنيشمكنتيذلاةافحلسلاعرديهديلاقتلا..تاداعلا..عبطلا!...اقح
ةناسنإلاانأ..ّيلإيرظنا..نيفرعتالكسفنتنأ؟نممنكل..ةيامحلاةبلاط
انأ..يهيهانأ..ايلعلاكتاداهشوكتساردوكميلعتلوكلًاسايقةطيسبلا
شيعتنأءارذعلاةاتفللنكمي..لجرنودبشيعلاعيطتسأاليننأفرعأ
يتلاةذللاقذتملو،لجرعمنوكتنأىنعمفرعتالاهنأل،لجرنودب

ةرملولولجربتمحتلايتلاةأرمللةبسنلابنكل..ةأرملللجرلااهحنمي
يتلاكلتمحللاةعطقنودبشيعلاعيطتستالاهنأف،..اهتايحيفةدحاو



..هيذخفنيبلجرلااهلمحي
يكبلعبافيإمالكةقيرطنمجرحلاضعببيوارحصءاوحتسحأ

نأديرتالاهنأكوفوخوددرتبتلاقف،لجرلابيضقلاهتراشإيففوشكملا
ىوتسملزنينأالو،هبرعشتامعفشكتنأدوتالوأ،اهسفنحضفت
:تلاقف،فوشكملاثيدحلاىلإراوحلا

ىرخأءايشأكانه..افيإايةايحلايفءيشلكسيلاذهنكل–
..ةماركلا،بحلا،ةقادصلا،ئدابملا،ةيناسنإلاميقلاكانه..ةذللاريغةمهم
اهلجأنميحضينأناسنإللنكميو،ةايحلايفةمهمءايشألاهذهلكو
...هتعتموهتذلكلذيفامبريثكلاب

:تلاقو،دحتوديكأتةربنبيكبلعبافيإتدر
..ميقكانه..ةايحلايفىرخأءايشأكانهفرعأ..فرعأ..فرعأ–

فدهلايهىقبتةذللانكل..كلذفرعأ..تاحاجنو..ةماركو..ةقادصو
قالخألابعردتلاو،سفنلاطبضلعنطصمعانقيأنودبو،..ةايحلايفىمسألا

رودييذلازكرملايهةذللانأف..لوقلاححصألوأ..سنجلانأف،نيدلاو
برىتح..لخادلانمناسنإلاةايحولب،سانلاةايحلمجماهلوح
تايروحلاب..سنجلابمهيرغيونينمؤملادعي..لجوزعهللاىتح..نيملاعلا

لاجرلاوعديالأ؟..ناملغلاوتايروحلابنينمؤملاهللادعيالأ..ناملغلاو
رثيملأ؟..نيعلاروحلانمنوؤاشيامهللامهقزرينأبمهتالصيفنوملسملا
نآرقلافصيالأ؟..تايروحلانعثدحتينيحلاجرلاةليخمنآرقلا
املكف.ً.ادبأتاركابنهنأو..ةيرهشلاةداعلانفرعيالنهنأبتايروحلا
نأكو..ىرخأةرمقلاخلاةردقبمئتلت..نهتراكبقزميولجرلانهحتفي
تايروحتانيكسم..ملألاهبحاصيةراكبلاءاشغةلازإنأبفرعيالقلاخلا
...!ةنجلا

:يوارحصءاوحتلاقاهنمةدارإنودبو
؟..نيلوقتاذام..مالكلااذهنمهللارفغتسأ–
ثدحتتتذخأامدنعتزُفتسااهتفيضمنأىلإيكبلعبافيإتهبتنا

حبكتنأْتلواحف،ةيرخسلانطبتيتلاةجهللاهذهبنيدلاوتايروحلانع
،تايروحلاوةنجلانمبرتقتنأنوداهثيدحيفْترمتساكلذل،اهسفن
:تلاقف

تدرأينكل..كلذدصقأمل..زازفتسالابترعشاماذإةفسآانأ–
لعفلكسيلهنأًاملع..ةايحلايفىمسأفدهوهسنجلانأبلوقلا

امنيحةيقيقحلاةذللاىلإلصننحن..ةذللاىلعلوصحلاينعييسنج



ملكتنو،اهتظحليفءاشنامدسجلابلعفنف،دسجلاوحورلاحارسقلطن
لوقتامكلسانتللسيلسنجلا..ةيقيقحلاانتابغرنعربعتيتلاتاملكلاب
لجأنمهدئاوفىدحإهذهف..راهنليلضعبلاظعيامكوأنايدألا
يهيتلاةعتملاوةذللاىلإلوصولاهفدهسنجلا....ةايحلاولسنلارارمتسا

لقحبدقتتاهنكلءادوسةيواهاهنأكوةبغرلابركفأانايحأ..ضماغلاانرس
يهف..ةذللاىلإلوصولابالإأدهتنلةبغرلاهذهو...ملظموضماغةيبذاج
ةأرملاولجرلانيبيتلاةقالعلاىتحف..يسفنلانزاوتلانمًائيشانحنمتيتلا
..ايبصعارايهناتقولارورمبببستاهنأف..امهيلكل..ةورذلاىلإلصتملاذإ
اميحجنهتايحتراصو.ً.اضيألاجرلاوسنجلانهركينرصءاسنفرعأانأ

ًاقاشعنذخأنهضعب..نهجاوزأعمةورذلاوأةذللاىلإنلصيالنهنأل
نمنهنمو،..ةورذلاىلإمهعمنلصينألجأنمطقفنهجاوزأريغ
نهتابغرنمابرهتانيدتمىلإنلوحتولبمارحلاولالحلاوقالخألابنعردت
عبصإلاهذه،نهلكاشملحلنهعباصأىلعندمتعاةريبكةبسنو..ةحوحللا
فسألاعمنكل..تاظحللولو،لاجرلاوملاعلانعكينغتيتلاةرحاسلا

يفتاغلابملاوةيسفنلادقعلاويبصعلارايهنالاىلإءاسنلاعفدتةلاحلاهذه
..كسفنليهبتنتملاذإ..ءاوحمادمينميلعزتال..ًالثمِتنأ..ءيشلك
نميبرهتالنأنيلواحتونيئرقت..ةفقثمةأرماكنألو..كتايحنيرمدتسف
نيناعتيتلاضارعألاهذهو..ةضيرمتسلكنإ:كللوقأ،كسفنةهجاوم
هذهلثمبتررمًايصخش..لجرلانمةمورحمةأرماضارعأيهاهنم
دقتنكاذإينيرذعأ..تاونسللجرنودبةديحوتنكامنيحةبرجتلا
نأدعبو..اهيفكتيأريتلاةظحللانمكتببحأانأف..يمالكيفتزواجت

لاوطيلغأتنكدقل..هتلقامكللوقأالأعطتسأمل...كتصقتعمس
..ملألاوبضغلانمتقولا

..ةيقيقحءايشأنعنيثدحتتتنأ..يقطنمكمالك..كيلعال–
ىلعنودكؤينيذلاءاملعلانمريثكلاكانه.ً.ادجيملعكمالك..ةبسانملابو
نكميلب..ءيشلكيهةذللاتسيل..كلذمغربنكل.ً.اضيأهتلقام
ةعتملاباهنعضوعنيأ..ىرخأءايشالالخنماهيلعلصحننأةذلل
لزانتينأهنكميناسنإلانأامك..ةايحلايفىرخأعتمبو..ةيلامجلاوةينفلا

ةطلسلاةوهشولاملاةوهشعابشإباهايإًاضوعمةيسنجلاةذللانع
؟..كاذكسيلأ..ةنميهلاو

جرخيذلاشاقنلااذهلثملةأيهمتسيلاهنأبيكبلعبافيإتسحأ
تدارأف،يركفثيدحىلإامهتايحوامهتابغرنعنيتأرماثيدحهنوكنع



،شاقنلانعاهعجارتلةراشإةيأيدبتنأنودةبذهمةقيرطببحسنتنأ
:تلاقف

نعضيوعتةلواحميهعتملاهذهلكنكل،..حيحصاذه–
لكشباهعمقننألواحناننإلب..ةيسنجلاةذللايهوةيساسألاةعتملا

ىتحو..ديلاقتلاو..قالخألاو..ينيدلاظعولاقيرطنعرشابمريغورشابم
قالخألاوديلاقتلاوتاداعلالالخنماهعمقنامبر..بدألاونفلاربع
يهف،افيإايًاضيأانتايحميظنتيفاهرودديلاقتلاوتاداعللنكل..نيدلاو
ةيصخشةيوهايفارغجلاوخيراتلايف..نامزلاوناكملايفةهئاتلاانتاوذحنمت
ةيسنجلاةبغرلابولعيبدألاونفلانأنعكيهان..ةيموقةيصوصخو
ةزيزعلانسنؤيهنأيأ،..لامجلانمريثكلااهحنميواهبىماستيوهتوبكملا
..ةيناويحلا

،ةقفشلاودولابةئيلماهنكلةلمأتمةرظناهيلإيكبلعبافيإترظن
،امهنيبشاقنلارتوتينأديرتالواهرياستاهنأكوةدياحمةربنبتلاقو
:تلاقف

..لماكلاباهمهفأالينأبةحارصبكلفرتعأداكأءايشأكانه–
..انأاهفرعأالءايشأنيفرعتتنأامبرو..كنمدضلابفقأنأديرأالينكل
لالخنموبتكلالالخنمراكفألاوءايشألانمريثكلانيفرعتتنأامبر
الأ..كلاسأاذل،يتبرجتلالخنمةريثكءايشأًاضيأفرعأينكل..كتسارد
يعنقتنأنيلواحتديلاقتلاوتاداعلانعكعافدلالخنمكنأنيدقتعت
..حيحصلاوههنيشيعتوأهنيلعفتامنأو؟..ميلسلابناجلايفكنأبكسفن

؟..حيرصلكشبكسفنةهجاومنمنيبرهتكنأيناعملانمىنعمب
دعاستتاداعلاوديلاقتلانأبةعنتقمانأ..الامبرو..معن..امبر–

هتايحاهيفامب..ةيلخادلاهرعاشمىتحولبهتايحميظنتيفًانايحأناسنإلا
..ةمومألاةزيرغلثم..ةذللاقوفزئارغكانهنأامك..ةيسنجلا

يزاوتةذلحنمتنأنكمييتلاةديحولايهف..امبر؟..ةمومألا–
يلختللةدعتسمانأ..معن..يسفنلاةأرملارارقتسالجأنمةيسنجلاةذللا

ةرظنينعيذخأتنأديرأال..امومع..يئانبألجأنملاجرلاعيمجنع
..يلصأوموصأتنك..ةنيدتماهيفتنكتارتفبيتايحيفتررمدقف..ةئيس
ىلعتفرعتنأدعباميسال.ً.ادجةرمتناكيتبرجتنكل..نآرقلاأرقأو
تايناملأنهنيبتناكولب،تانيدتملاوتاملسملاتايبرعلاءاسنلاضعب
نعونهنعكليورأنأعيطتسأو..نيملسمًالاجرنجوزتنأدعبنملسأ
..نيدلابةقالعهلءيشلكبنيرفكتكعدتءايشأنهعميتبرجت



ناميإنعنونيدتمسانأكانهف..افيإايةجردلاهذهىلإسيل–
ءالؤهنعنيثدحتتتنأامبر..مهبلقلكنمريخلانولعفيمهو..يقيقح
ءيشلكحبصيثيحب...ايندلاونيدلايف..ءيشلكيفنوغلابينيذلا

..ًامارح
ىلعمهمهنأنودقتعيءالؤهنكل..ءالؤهدصقأ..معن..معن–

نوملسملامهيفامبسانلاعيمجوةيجانلاةقرفلامهنأو..ميقتسملاطارصلا
ةيلهاجلايفنوشيعيورافكمهمهتلكاشىلعومهعماوسيلنممنورخآلا
..

..هللابذوعأ–
كنوتأيو..ةنسلاونآرقلاىلعنودمتعيمه..هللابنيذوعتتاذامل–

..مهيأردنستيتلاثيداحألاتارشعب
..ةرورضلابًاحيحصكلذسيلو..مهيأرومهتاداهتجايههذه–

،شاقنلااذهدعباهنمترفدقةوشنلاتناكويكبلعبافيإتمستبا
:ةدومبتلاقو،اهيسركنعتماقف

شقانألانهُتسل..ءاوحمادمايينميلعزتال؟..مهيأراذه–
يفءالؤهرورمدرجمبذيبنلاوخيطبلابارشةوشنتراطدقل..نيدلايف
..يتركاذ

لوقيامكو..ةايحلايفهتبرجتانملكل..افيإمادمايكيلعال–
..هبيلصلمحيانملك:نويحيسملا

..هبيلصلمحيانملك..ةقحمتنأامبر–
:تلاقمث،ةيوديلااهتعاسىلإترظن
..ينعنالأستسياتقيدص..باهذلاّيلع..تقولارخأتدقل..معن–

امعضألتئجوقوسلايفامهتكرتدقف..ئجافملايئافتخانابرغتستسامبرو
ءاضقلبيرقىهقمىلإبهذنلامهلعجرأنأىلعةفرغلايفهتيرتشا
..ةرهسلا

ً؟اضيأتاينانبلنهله–
ىلع..ايناملأيفناشيعتامهنكل..ةيقارعىرخألاوةينانبلةدحاو–

..ايكسإيفاهتيضقةيسمأعورأهذهلاحةيأ
لوأهذهواميسال..كتقفربتعتمتساًاضيأانأ..بحرلاىلع–

..ةريزجلاهذهيفيلةليل
.ً.اعمنوكنساننأامك..ةرحاسةريزجيه..اهبنيعتمتستس–



.ً.احابصروطفلادنعيقتلنس
..ديكأ–
ًاحابصءاقللاىلعاتقفتاو،لبقلابضعبلاامهضعبتعدوبابلادنع

.معطملايف
***

يفتسلج.حابصملاتأفطأ.ةفرشلايفاهدحويوارحصءاوحنآلا
يفهتلاقامضعبةقدو،اهتحارصو،يكبلعبافيإمالكيفركفتيهوةمتعلا

تداكثيحب،لاعتوصباهتاذعمثدحتتاهسفنبتسحأ.اهصخيام
تدلودقل..يتاعانقنمبرهتأانأ..معن:اهسأرلخاديودياهتوصعمست
،ةليلقدهاشمالإيدالبنعفرعأالو..ابوروأوايناطيربيفتعرعرتو
تطقتلاكانهيتلوفطةرتفنميلاروصو..يدلاولًاروصو..ةتهابتايركذو
يسفندعأانأ.ً.ائيشاهنمركذتأاليننكل،مهدالبىلإلهألاتارايزءانثأ
تاداعلابيتقالعنأو..ةملسمةيبرعاضيأيننكل،ةيناطيربيرابتعاب
كلذل..طقفتيبلايفاهيلعتدوعتيتلاسوقطلانمءزجيهديلاقتلاو
..ملحلابهبشأهنإ..ةروطسألانمءيشهيفهفرعأيذلامالسإلاتايلجتنأف
رُدقامنإو،اهرتخأملةيوه،ّيلعةضورفمةيوه..ةبيغموةبئاغةيوهبهبشأ

هسوقطبمزتلأانأ.نيملسمنيوبأليتدالولالخنمكلذكنوكأنأيل
ةبحموديلاقتلاوةداعلامكحبامنإو،اهبيتعانقبابنمسيلهتاداعو
مهفأالانأف،ضقانتلابينؤلمتيتلااياضقلاضعبنمةبوعرميننكل،ّيدلاوب
نمرثكأنيبعمجينأهنكميو؟..ءاسنعبرأجوزتينألجرللحمُسفيك
الانأ؟..هذه)..مكناميأتكلمامو(ةصقاممث؟..دحاونآيفةدحاو
اذاملمهفأالانأ؟..ثاريملايفتنبلافعضنبألاحنمُينأبجياذاملمهفأ
حمًسياذاملمهفأالانأ؟ةقرسلابابسأةجلاعممتيالو..قراسلاديعطُقت
الانأ؟..كلذاهنكميالةملسملاامنيبةملسملاريغنمجوزتينأبلجرلل
،ةسدقملاةيدوهيلابتكلايفراتخملاهبعشكدوهيلاهللاراتخيفيكمهفأ
بوعشيقابنعاذامو؟..سانللتجرخأةمأريخمتنكبرعلللوقيامنيب
ةينازلاوينازلادلجياذاملمهفأالانأ؟..كلذيفضقانتكانهسيلأ؟..ضرألا

رارقإانهمتيفيك؟..دوهشةعبرأكلذىلعدهشينأىلع،ةدلجةئام
مامأانزلامتيىرتأ؟..دوهشةعبرأبءيجملانكمينيأنم؟..انزلاةعقاو
ثيحمكاحملايفرمألااذكو؟..جاوزوهأ؟..دوهشكلقألاىلعلاجرةعبرأ
ةأرمامامأتثدحةميرجنأولاذام،..دحاولجرلباقمناتأرمافقت
هباتكيفنيملاعلابرلغشنياذاملو؟اهيلعديحولادهاشلايهو،ةدحاو



اهجوزنمةأرماقيلطتيفلخدتياذامل؟..هيبنلةيصخشلاةايحلابسدقملا
ءايبنألالسانتمأ..ةمأتدلوةأرملاهذهلسننمىرتأ؟..هيبنلاهجوزيل
حنميلةيلئاعةلكشملحيفلخدتيهنأمأ؟..بوقعيوميهاربادنعامك

نمرهندوجوىنعمام..ةنجلانعامو..؟..كلتوأهذهلةءاربكص
نمرهنروصتعيطتستاليه؟..رمخلانمثلاثلاونبللانمرخآولسعلا

هذهبصتنيأوعبنتنيأنم؟..نبلنمرهنو..رمخنمرهنو؟..لسع
لهأعيمجىلعنأينعياذهفكلذبانمآاماذإو؟..ةنجلايفراهنألا
هذهنألوقعملانمسيلف؟..راهنألاهذهيبناجىلعاونكسينأةنجلا
ىلعنوعزومةنجلالهأنأينعياذهو؟..اهنيباميفةلخادتمراهنألا
رهنيبناجىلعمهضعبو،رمخلارهنيبناجىلعمهضعب:نكامأةثالث
نكامأنمكانهسيلو؟..نبللارهنيبناجىلعرخآلاضعبلاو،لسعلا
روصقلانوكلمينمكانهثيحبةنجلالهأنيبتاقبطكانهأمث؟..ىرخأ
مهنيبقرفلاوهامو؟..ةنجلااولخددقداكلابنيذلانودرشملاكانهو
؟..ةنجلاءارقفنمرثكأناملغلاوتايروحلانمةنجلاءاينغأكلميأ؟..ذئنيح
يتلا..تاضارتعإلاهذهدنعتفقوتو..نآرقلاتأرقدقل....نجأداكأ..يبراي
رهشألالب،اهمظعم،نآرقلاريسفتبتكتأرق...كوكشلاوتاضقانتلابينتألم
ريغوةيريربتاهتدجوينكل..كوكشلابينتألميتلاتايآلاهذهلاميسال..اهنيب
تاضارتعالاوةلئسألاهذهمظعمنأحيحص..ثيدحلاوميلسلالقعللةعنقم
يفنيملسملاءاملعضعبتاضارتعايهامنإوطقفيدنعنمتسيل
داقنو،نييعيلطلاضعبو،نيقرشتسملاتاضارتعاو،ةرهدزملاةيمالسإلاروصعلا
تظقيأ،يكبلعبافيإ،ةئيرجلاةأرملاهذهامنيب،يتلئسأاضيأاهنكل،نايدألا

هذهتخفندقو..دامرلاتحتةدقتمتارمجلثمةدماخلايكوكشيف
.ديدجنميكوكشتدقتافيدامرىلعةأرملا

نيزوجعلاتأرثيح،لفسأللاهنمةتافتلااهراكفأةلسلسْتعطق
لخادىلإنيهجتمنادعتبيو،عومشلااهئيضتيتلاامهتلواطنمناضهني
،نينيزحاناكذإ،امهرسنعاهسفنتلأس.تاظحللامهبتركف.قدنفلا
.نيسئابنيحبشك،رخآلاىلعامهنملكئكتي

ترداغ.يلخادلااهملاعىلإًائيشفائيشبرستييدارإالنزحبتسحأ
.ةلاصلايفرونلاتأفطأاهرورمءانثأ.مونلاةفرغىلإةهجتمةفرشلا

***
املكتعزنةموهفمريغةبغربو.اهبايثعزنتتذخأاهتفرغيف



يذلاام:اهسفنتلأس.اهدسجتلمأت.ةآرملامامأةيراعتفقو.اهيلع
،نيلقثملااهيدهن،اههجولمأتتتذخأ؟..تنأنم؟..ءاوحايكعميرجي

،ًاليلقخفتنملااهاتلد.اهنطبتحتامو،ءاسلملااهنطب،ةضبانلاةينبلااهتملح
زفقىتحهيلإاهتارظنتلصونأاماهنألًاليوطهيلإرظنلاتبنجتيذلاو
هقفار،اهتركاذءامسألميراصولوهجملانمميسولايلاطيالالجرلاهجو
تبره.جيهتلابتسحأففلخلانماهبقصتلموهواهروعشتاظحلركذت
ائيشو..ريرسلاىلعاهدسجبتقلأنأباهيفاهسفنتدجويتلاةلاحلانم
،اهيرعفاختتناكاهنكل،اهسفنيطغتلفشرشلابحستتذخأائيشف
ةلاحهبحاصيكلذناكاماريثكو،جيهتتف،سنجلابريكفتللاهعفدييرعلاف
صلختللاهعبصإىلعدمتعتانايحأتناكاهنأحيحص.داحعادصوةيبصع
نمءيشباهرعُشيهنألكلذهركتتناكاهنكل،ةيسنجلاتارتوتلاهذهنم
تناكامكً،اهيركائيشتفرتقااهنأكوبنذلابكلذدعبرعشتولاذتبالا
لبًايمويكلذسرامتتناكةرتفبترمدقو،ربكأةبغربكلذدعبرعشت
.امئادًايبصعًارتوتاهلببسيناكامم،دحاولامويلايفتارمةدعانايحأو
اهفكلمأتتتذخأوىلعأللاهديتعفر.فشرشلاتحتنماهفكتجرخأ
اهرظنبتفقوتو،اهفكعباصأدرفتتذخأ.اهباهسفنبعادتامةداعيتلا

يحنئاكاهنأكوعبصألاهذهبتسحأ.ةداعاهمدختستيتلاعبصإلادنع
ذإ،اهسفنلهبتنتمل.اهيلإامهبرظنتنينيععبصألاهذهلنأكو.اهنعلصفنم
،ولجنأليئاكيميلاطيإلانانفللةقيلخلاةحولاهتركاذنيعمامأتزرب
.مدآلهلإلاةسملدكؤتيتلاواهيفعبصألاةكرحو،فكلاكلتديدحتلابو
سدسملادانزىلعطغضياهبو،مدآلهللاحنماهبيتلاعبصألاهذهبتركف
ةذللارضحتستياهبو،ديدهتلامتياهبو،صاصرلاقالطإدنعةيقدنبلاوأ
.ةيسيطانغملوقحبةطاحمةضماغرئبنم

روضحو،اهلخاديفةبغرلاجاومأدعاصتبيوارحصءاوحتسحأ
،)رامديم(ةراّبعلادوعصدنعفلخلانماهبيلاطيإلالجرلاقاصتلاتاظحل
.اهيفهجلوأدقهليختتف،كلذنمدعبأىلإاهلايخببهذتتراصلب
ةلاحلانمصلختتو،ةفراجلاتاليختلاهذهاهسفنىلععطقتيكل،ةأجف
.اهتماجيبتجرخأوةنازخلاتحتف.ريرسلانعتضهن،اهيفيهيتلا
،حابشألاةهاتمةياورةطوطخماهيلعتعضويتلاةلواطلانمتبرتقا

تدترا.ريرسلاىلعاهتمروةطوطخملاتذخأ.اهعماهتلمحيتلابتكلاو
تذخأ،اهسفننمبرهتيكلو،دمهتملاهتبغرنأريغ،تقلتسا.اهتماجيب



أرقتتأدب.هيلإتهتنايذلالصفلادنعةفقوتم،اهتاحفصةبلقمةطوطخملا
تضهن.ةءارقلانعتفقوت.أرقتاممًائيشمهفتنكتملاهنأالإتمصب
مث،اسنربْتجرخأوةيناثةنازخلاتحتف.ةيناثاهتماجيبتعزن.ريرسلانع
.مامحلاىلإتهجوت

تذخأدقلً.اءودهرثكأتناك.اهتفرغىلإتداعةعاسعبردعب
ربع،رتوتلااذهنمةصلختماهعبصأباهسفنتبعادامكً،ادرابًامامح
فرعتتملاهنأعمو،ميسولايلاطيإلالجرلاعماهتظقيمالحأيفلغوتلا
هنأْتسحأاهنكل،ةرخابلاحطسىلعهتثدحاممرثكأهثدحتملو،هيلإ
.كلذبفارتعإلامدعاهتلواحممغرباهكلتما

تقلأ.ةيناثاماجيبلاتسبل.اهنعهتعزنف،مامحلاسنربيفتناك
:اهيفةءارقلالصاوتلةياورلاةطوطخمتذخأو،ريرسلاىلعاهسفنب
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كلرصتخأساذل..ميركلاءيراقلااهيأيثيدحيفًاريثكُتدرطتساامبر
وأرضاحلايفيضاملاىرأ..راوطألابيرغيننأبدقتعتاليكل،ثادحألا
ثادحألانمماوعأةسمخدعب..مهملا.امهنيبطلخأو..يضاملايفلبقتسملا
يفتلجسو،تاونسذنمةعماجلاتيهنأدقتنكًاقباساهتركذيتلا
ةنسلايف..ًالصأهيلإةجاحبنكأملو..لمعىلعلصحأمل..ايلعلاتاساردلا
تيقتلا..دالبلاىلعملاعلااهنشيتلاةسدقملابرحلادعبةسماخلا
.مويتاذةفوسليفلا

برحلاتعلدناثيح،دالبلابةلئاهثادحأتفصعتاونسلاكلتيفف
كلذدعب،تيوكلايفيقارعلاشيجلاقحسوريمدتمتو،قارعلادض

تناك،ةيوضوفةضافتناتعلدناو،مهبسانلاقحتلامث،دونجلاضفتنا
.ةعطقتمتاعئاشورابخأانلصتتناكثيحً،ادجةليلقاهنعتامولعملا

.دالبلاىلعيملاعراصحضُرفو.يشحولكشباهقحسبكلذدعبانفرعو
ةلودللراسكناكلذقفار،ءاوخو،ةيشحوو،ةيئادبرثكأةايحلاتراص
ناك.اهبعرواهفنعنمكلذللقينأنود،ضيضحلايفاهتبيهطوقسو
ةملستسملانالمحلاتمصهنإ..نوتماصمهوحبذلاىلإنوقاُسيسانلا

نمىقبتامرخآسانلادقفأ..دالبلارمددقراصحلاناك..دكؤملااهتومل



هذهسانلادقفدقل..لجخلاةفصانهدصقأو..تاناويحلانعمهزيامت
ةراعدلاوةوشرلاوريوزتلاوةقرسلانمنوحتسيالسانلاراص..ةمسلا

ىلعرسفتتراصلب،ةيبلسلاتافصلالكو..ةميمنلاوةبيغلاوةيلوصولاو
تاونسلاكلتلالخسانلاناك..دالبللصالخإوةعاجشوةمهوءاكذاهنأ

.ديدشراصحلالوهنمىراكسبمهاموىراكسمهوعراوشلايفنوشمي
ءاحمإو،يطساولامدآيقيدصءافتخإنمتاونسسمخدعب..مهملا

تحتليباقمأقارتحاو.هيلعطقسىمعأخوراصرثأىلعريبكلالزنملا
تيقتلا..دابعلاودالبلابترميتلاءاجوهلافصاوعلاكلتدعب..هضاقنأ

دقُتنك.يطساولامدآةقيدص،ةفوسليفلاةاتفلا،يبنتملاعراشيف،ةفدص
عراشلانيبامعطاقتلاىلععقييذلاناوضرقدنفيفةفرغترجأتسا
ةأرملابتيقتلاقدنفلاكلذيفكانه.يبنتملاعراشىلإةرادتسالاوماعلا
امنيباذهفيكنكل..يطساولامدآمأيأ،قهارملااهقيشععمةبراهلا
داعتفيك؟..تقولاكلذنمتاونسسمخلبقترجاهبورهثادحأ
نأبينعياذهله؟..تاونسسمخدعبصاخشألاسفنب،اهسفنثادحألا

لزنملاتيأردقوكلذفيك؟..ةايحلاديقىلعنالازيالليباقمأويقيدص
؟..ةقيمعةرفحىوسهنمقبيملودوجولانمىحمأدق

يهويبنتملاعراشيفةفوسليفلاتيأردقل..يئراقايكيلعليطأال
كلتتفتخاو،تلزهدقتناك..ضرألاىلعةضورعم،ةخسنتسمابتكبلقت
اهيلإهبتنأمل.اههجويطغييمهوعقربلثمتناكيتلاةضماغلاةءاربلا
مضيًاباتكذخأتلدتمتديينتراثأدقو،يبناجىلإفقتتناك.رمألالوأ
تناك.انتارظنتقتلاديلاةبحاصلترظنامنيح.اكرولرعشنمتاراتخم
فرعأال.ضماغجهوباتدقتااهينيعنكل،اههجوبحش.انيلكلةأجافم
:اهتفرعينأبيدبأنأنود،اهتلأسفتأرجتفيك

له..ينتقبسكنكلباتكلليديدمأنأتدرأ..ةظوظحمتنأ–
؟..اكرولنيبحت

؟..هبحيالنمكانهأ..ليتقلارعاشلا..اكرول–
؟..هبحيالنمكانه..معن–
؟..اكرولبحيالنم–
..ةلتقلا–
لظ.نيتيهشلااهيتفشبناوجتزهةفجرةمث.اهحمالمتشعترا

تلاقولفسألاىلإاهينفجتلبسأ.اهحمالمتطغةفيفخةنيزحةماستبا
:ماتحوضووءودهب



..ريغتتمل..تنكامكتلزام–
،ترميتلاتاونسلاكلتىلإريشتاهنأو،ينتفرعاهنأباهتظحلتكردأ

نأبفرعأتنكينكل،يصخشلكشبفراعتنملاهنيحاننأنممغرلاب
دهشملاكلذينهذيفقثبناةظحللاكلتيف.اهبيبح،يطساولامدآاننيب
:اهتلأسف..ةعماجلاةباوببرقتارباخملاةرايسيفيفتختيهو

؟..ِتنأو–
يفاهنأو،اهتايحيفثدحًالئاهًاراسكنإةمثنأبتسسحأ.تكبترا

عمجتستنأاهقامعأيفةمطحملاايارملاجاجزربعلواحتةظحللاهذه
ةربنب،تاظحلدعبتلاقاذل،ةدئافنودتحرجتاهنكل،ةمشهملااهتروص
:ةسئاي

..تعضدقانأ..انأ–
؟..فيك–
انيقتلاوانضعبفرعناننأكردأو،انراوحلعمتسيزوجعلاعئابلاناك

بتكلابيترتبهسفنيهلينألواحاذل،اقرتفانيقشاعاننظف،هدنعةفدص
اهنمفرعأنأةبغريبتناكو،رمأللتهبتنا.ثيدحلاةصرفانلحيتيل
:اهتلأسف،يطساولامدآيقيدصريصم

؟..كدحوتنأله–
..معن..انه–
؟..ثدحتنيكتقولاضعبكيدلله–
:تلاقو،كابترابّيلإترظن
؟..نيأنكل..معن–
..انهنمًالوأضمنل–
يارسلاقوسربعاهبتهجوت.باتكلانمثبتكلابحاصلتعفد

نعو،ماحدزإلانعةهفاتلالمجلاضعباهعمتلدابتانيشملالخو.محدزملا
نعًاراوحهلخاديفيرجيانمًالكنأكو..ةخسنتسملابتكللسانلاءارش
تناك.ينتبجعأ.فلخلانماهتلمأتف،يمامأيشمتتناك.هجئاتنوءاقللاذه
ةجحباهبقاصتلالالواحأقوسلاةمحزلالختنكً.اجضنرثكأتراصدق
:ينتلأسةأجف.ةمحزلا

؟..يضمننيأىلإ–
:كبترملكشببيجأنأىوساهتظحلدجأمل
انأ..ئداهلكشبملكتنيك..ةمحزلاهذهنمجرخننألواحأ–

..انهنمديعبريغشيعأايصخش



؟..نيأ؟..انهنمديعبريغ–
..يبنتملاعراشيفناوضرقدنفيف–
..اهآ–
:اهلتلقف،ةبيرغةركفينهذيفتقربةأجف
؟..ةعئاجتنأله–
؟..دصقتاذام–
يفسلجن..بيرقلايقدنفللباقملامعطملاىلإبهذندصقأ–

..جاعزإنودءودهبثدحتننأاننكميو.ً.اماعطبلطن..لئاوعلامسق
:تباجأمثتاظحللتتمص
..ةعئاجريغينكل..ةديجةركف–
ثدحتننألقألاىلعاننكمينكل..عئاجريغًاضياانأ..ريضال–

..كوكشةيأةراثإنود
؟..كلذدقتعت–
..كلذدقتعأ..معن–
اهلعدأاليكلو.معطملاىلإيعمباهذلايفةددرتم.ةكبترمتناك

:اهتلأسراذتعإلاوعجارتللةصرف
؟..يطساولامدآيقيدصنعرابخأكيدلله–

:تلاقف،اهتعفصينأكو،هنعاهتلأسامنيحتمدُص
؟..فرعتالأ–
؟..فرعأاذام–
..تاونسسمخلبقمدُعأدقل–
؟..اذام–
..نيكسةنعطوأةصاصركوأةعفصكاهفصأنمربكأاهتباجإتناك

ميحجلاتاباوبنمةباوبنأبتسسحأدقل..ةفلختموةهفاتفاصوأهذهف
:ًاخراصتبجأ.بعرمريدهعمحتفنتتأدبدقةلوهملا

؟..نيلوقتاذام؟..فيك–
عامسليملأقمعتكردأاهنأكوةرملوألةبيطوةدومبّيلإترظن

:تلاقوربخلا
..فرعتكتننظ–
ناكيذلاريبكلالزنملاىلإتبهذدقل؟..فرعأنأيلنيأنم–

يفقيقحتلاببسبلقتعادقوهناك؟..ةرفحراصدقتيأرفهنكسي
..لزنملانكستةاتفراحتنا



؟..ةاتفّةيأ..اذهبعمسأمل؟..ةاتفراحتنا؟..اذام–
ُتكردأامك،هنعانأُتفرعاملثمهنعفرعتملاهنأبتكردأاهتظحل

لالخيتالواحمنممغرلابانأاهفرعأملءايشأهريصمنعفرعتاهنأبًاضيأ
نمءاوسهنعةطيسبةمولعموأربخيأىلإلصأنأتلتيتلاتاونسلا

لوضفانملكىدلدلوتكلذل،صاخلايثحبوأةعماجلايفةبلطلالالخ
تناكيتلاانتاوذديعتسننألواحنكلذباننأكو،اّنعيفخامةفرعمل
:تلقف،رثكأاهلوضفريثأنأتلواحاذل،مويتاذ

..همألتقمةثداحدعباميسال..ةليوطةصقاهنإ–
؟..هـمألتقم–
..معطملاىلإبهذنل–
..نكل–
..قدنفلايفيدنعبهذنلف..معطملاكبجعيملاذإ–
؟..ينعقدنفلاةرادإلوقتساذام–
تلقف،قدنفلاةرادإنمةجرحماهنكلً،اينمضةقفاوماهنأىلإتهبتنا

:رمألالهسأل
نوقثيو.ً.اديجيننوفرعيمه..كيدلةلكشمالةيحانلاهذهنم–

..يب
..كدنعبهذننأىلعمعطملايفسلجننألضفي..ال..ال–
..طبضلابمعطملالباقمقدنفلا..نيئاشتامك–
...اريثكرخأتنالنأبجينكل–
..بيط–
،ةدعتارماهبتقصتلادقةعطقتملاتاراوحلاهذهلالختنك

جراخانرصنيح..جارحإلابترعشيسفنانأثيحباهبتقصتلانهنمةرمو
ةيحانانففتلاكانهنمو،يدادغبلافحتملاةيحانانفطعنايارسلاقوس
.ريمألامعطمانلخدو،قدنفللةرواجملايدمصلاتايولحلحم

***
لجرىوسكانهنكيمل.لئاوعللصصخملايناثلاقباطلاىلإاندعص

امنإو،ًالماكاقباطنكيمليذلاناكملاكلذيفةيوازاذختادقةأرماو
نكنمل.لئاوعلالابقتسإلةعبرمةيوازىلإلوحدققباطلانمءزج
ناكانالك.ماعطلاةمئاقيفمويلاكلذلماعطةبجوانبلطاننكل،نيعئاج
تلق.ةبرطضمرعاشموسجوتيلكو،اهعمسلجأةرملوأهذهفً،ارتوتم
،ةجوزوجوزاننونظيسامبرمعطملايفنيلماعلانأبوجلافيطلتلًاحزاماهل



دقوةلواطلاءاطغىلإةرظان،لفسألاىلإاهسأرتضفخورثكأتكبتراف
.ةيساقاهنكلةيفخةماستباكلذمغرباههجوىلعتمسترا

له.تاظحللاكلتيفيرعاشميئراقايكلفصأفيكفرعأال
ىلعىلجتيكابترإلاىرأتنكاملكف..يردأال؟..هعبطبيناودعناسنإلا

يرسغسنيفخلكشبدعاصتيو،يتلوجرناوفنعبسحأتنكاهايحم
تنك.اهيلعةلماكلاةرطيسلايفةضماغةبغرو،اهيفةيسنجلايتبغرججؤي
يكً،اكابترالفسأللاهسأرضافخناوأناكملالمأتلاهتافتلاتاظحللغتسأ
.اههجوواهردصواهدسجلمأتأ

،ةشحوتملا،ةئيربلاةاتفلاكلتتسيلوةجضانةأرماتراصاهنأُتكردأ
ًايسايسةطيشنتناكدقف،ةلوجرلاتاحطشبةثونألارفخاهيفمدطصييتلا

ىسنيءرملاداكيو،ركفلاوةسايسلابةيداعريغتامامتهااهيدلوً،ايركفو
مدآيقيدصوانأ،اننأركذأ..معن..معن.ىثنأمامأهنأبثدحتتامنيح
لمأتلانمةلتك،ركفمنئاككامنإوىثنأكاهيلإرظنننكنمل،يطساولا

اهنكل،ةفوسليفلاباهّيمسنانككلذل،..ةثونألابهلةقالعاليذلاريكفتلاو
دوقأيكلو.ضماغلااهرادمىلإلجريأبذجتوةثونألابعشتةأرمانآلا
:ةلئسألاباهتأجافاهيلعنميهأوةسلجلا

؟..كلذِتفرعفيك؟..انبحاصمادعإةصقيهام–
يلاؤسعمسدقامدحأنوكينأفاختاهنأكوتتفتلا.ًاليلقتكبترا

:تلاقتاظحلدعب.اهتباجإعمسيسوأ
اننيبنيكرتشمءاقدصألالخنم...لالخنمكلذُتفرعدقل–

نيذلاتابلاطلاوةبلطلانمددععممدعأهنأبينوربخأدقل..كاذنآ
..يسايسلامهطاشنلاولقتعأ

؟..ةيسايسبابسأللقتُعيملهنكل–
؟..لوقتاذام–
ثيحريبكلالزنملايفترحتنادقةاتفةمثنأبهفرعأيذلا–

ىرخأءامسأبناجىلإهمساءاجًةلاسرةاتفلاْتكرتدقو،نكسيناك
دعبنكلو..هعمقيقحتللهوذخأف،..راحتنالاىلعتمدقأمهببسباهنأب،اهيف
كرتوهرمدفلزنملاىلعيئاوشعخوراصطقسو..جيلخلابرحتعلدنإمايأ

اهدعب..قيقحتلايفوهناكاهنيحركذأامكنكل..ضرألايفةقيمعةرفح
..ةديدعلايتالواحممغربءيشيأهنعفرعأمل

.ةلهذنميمفىلإرظنتتناكاهنأىلإتهبتناثدحتأتنكامنيح
تأدبو،بحاشلااههجودرويلاههجوىلإائيشفائيشدعصيمدلاناك



ينتلأساهنكل،رمألااذهرسفرعأنكأملً.ائيشفًائيشهيلإدوعتةايحلا
:ةفهلب

متدقهنأنمدكأتمدصقأ؟..كلذنمدكأتمتنأله–
؟..رخآببسلسيلو..ةاتفلاراحتناببسبهلاقتعا

..دكأتمانأمعن–
:اهلاؤستددرو،يهجورارسأةءارقديرتاهنأكوةتماصّيلإترظن
؟..لوقتاممةئملايفةئم..دكأتمتنأله–
مايألاكلتلالخلزنملايفهترزدقل..ةئملايفةئم..معن–

؟..ءيشلكليباقمأنمُتفرعو
؟..ليباقمأيهنم؟..ليباقمأ–
..اهلزنميفةفرغرجأتسايذلالزنملاةبحاصليباقمأ–
تسسحأ.ماعطلاةينيصلمحيوهومعطملالماعءيجمانراوحعطق

يفوةكرحلايفاقالطنارثكأتراصدقف،ةفوسليفلاىلعأرطًالوحتةمثنأب
يكلواننكلنيعئاجنكنمل.ناكملانمحضاولااهبايترامدعمغرّيلإرظنلا
داورلاضعبنأواميسال،ماعطلارظتننانكاننأكولكألابانأدبةبيرلاليزن
.انثيدحةرتفلالخاولصودقنيرخآلا

،ديدجنمةفوسليفلالقعُزخيكشلاداعىتحتاظحلرمتمل
:ينتلأسف

؟..راحتناةثداحدرجمرمألاناكولهتيفصتتمتًاذإاذاملنكل–
ىلعتنكينألهلاقتعاببسنمدكأتمانأ..كللوقأامك–

..ةيضقلاهذهعمرشابملصاوت
اموأةيسايسةياشوببسبلقتُعيملهنأينعياذهله–

؟..هباش
..ًادبأ–
نافرعةلبق،اهيلعةيوقةلبقتعبطواهيتفشىلإيفكتذخأ،ةأجف

:ًالئاقيديتبحسف،رمألامهفأمل.ركشو
؟..نيلعفتاذام–
ىدمىلعينقنختتناكةيضقنمينتحرأنألكديلبقأ–

..تاونس
؟..ةيضقةيأ–
:تلاقو،اهلوحامىلإتتفتلا
ةيأكلويلببسينلقدنفلاىلإكعميباهذنأبدكأتمتنأ–



؟..ةلكشم
..ًلجأ–
.كلذلوقيفتعرستاهنأكوتتمصكلذبتهوفتنأدعباهنكل

هجتتاهتارظنتذخأ.يلخادلااهملاعيفلوجتتاهنأكوتارظنلاةمهاستناك
:ةلئاقّيلإترظنواهسأرتعفرمث،غارفلاىلإ

يننأفرعتأ..قدنفلاىلإكعميتآنأقئاللاريغنم..ال..ال–
..كمسافرعأالةظحللاهذهدحل

مدآ..مدآيمساانأ.ً.اضيأكمسافرعأالانأ..انأالو–
..يدادغبلا

؟..مدآكمسااضيأتنأ..مدآ–
؟ِتنأو..مداوآانلك..معن–
..يرصانلاءاوح...ءاوحانأ–
..ءاوح..ءامسألاتشاع–
ناكو.ً.ادجكبًابجعمناك..مدآنمريثكلاكنععمسأتنك–

..رلليميرنهويكسفيوتسودلكبحو..يركفلاكررحتكيفهبجعي
؟..رلليميرنهويكسفيوتسودليبح–
..يكسفيوتسودلةبيرغلاكتاليلحتنعينثدحيناك..معن–

..رلليميرنهلكسمحتو
يكسفيوتسودنعطقفسيل..ماعلكشبثدحتنانك..بيرغ–

..كلذكنيرخآنعامنإو..رلليميرنهو
..كلهسامحةدشنماضيأكيلعفرعتأنأاهنيحدوأُتنك–

ثدحيملنكل.ً.اعميقتلننأبيندعودقو..ةبسانمءاوجألانكتملنكل
.ًالعفثدحدقناكولامملضفأكلذناكامبرو...كلذ

؟..نيدصقتاذام–
..تاونسسمخنمرثكأدعبيقتلننحناه.ً.امومع..ءيشال–

..مدآنودبنكل
..فسؤماذه..معن–
؟رلليميرنهو..يكسفيوتسودبابجعمتلزامأ–

تفشتكارلليميرنهويكسفيوتسودنعينلأستيهواهتلمأتامنيح
ىلإطبضلابعطتسأملينكل،..ةسيعتلاهتايصخشىدحإمامأينأكوةأجف
.يمامأسلجتيتلاةضماغلاةأرملاهذهةبيرقهتايصخشنمةيصخشةيأ
:ةيوسنلايكسفيوتسدتايصخشفينصتبلوغشمينهذواهلتلق



..هبًاعلومتلزامدكؤملانمينكل..كلذيفغلابيوهامبر–
اهبكثدحيتلاةجردلاىلإرلليميرنهلامعألكبًابجعمُتسلينكل

يرنهلةلتقلانمزووبمارويدجلارادموأدوسأعيبرتأرقله..ينع
..هلامعألضفأاهنأدقتعأ..رلليم

عراشنمارخؤمهتيرتشا..خسنتسمباتك..دوسأعيبرتأرق–
..يبنتملا

؟..هيف..كيأرامو–
؟..نَميف–
..باتكلايفدصقأ..رلليميرنهيف–
......بتعتمتساينكل..ريثمهنكل...يحئاضفهنإ–

يهو،اهحمالمتبعتراو،اههجوبحشةأجفذإ،اهثيدحلمكتمل
ىرألُتفتلا.ملسلاةهجاومباهلةلباقملاةهجلايف..يسأرءارواملرظنت

اهيزنمًاحضاوناك،ةيعماجةاتفهعموًاقينأًالجرتيأرف،اهبوحشببس
دقتناكةحقوةبغرةمثنكلً.اضيأاهآرنيحلجرلاكبترا.يعماجلا
:تلاقويفكتسملةأجف.ههجوىلعتمسترا

.انهنمانامأرثكأوهفقدنفلاىلإِضمنل–
يفينكل،ئجافملااهبلطنمةظحللفوخسجاهينسم.تئجوف

لجرلااذهءيجمنأكو،اهنمهتعمسامقدصأمل.تحرفهسفنتقولا
،اهيلإيلوصوةمهمليهستويذاقنإلءاجمعطملايفهدوجواهبعرأيذلا

اهبجأمل.قدنفلايفيتفرغلثمقلغمودرفنمناكميفاهعميسولجو
ُتفتلايمامأيهولزنأتنكامنيبو.معطملاةرداغملةرشابمتضهنامنإو
لكشلااذهبانترداغملههجوىلعمسترتبضغلاتامالعتيأرفلجرلاىلإ
.ةليمجةاتفقفاريناكدقفءيشيألعفينأهرودقمبنكيملو،ئجافملا

***
يهولعفتاذامفرعتنكتمل.ةفئاخوةكبترميرصانلاءاوحتناك

برقايسركتذخأو،يريرسىلعسولجللاهتوعد.ةفرغلاطسوفقت
ًانوحشمناكوجلاف.أدبنفيكفرعننكنمل.اهتلابقتسلجويتلواط
اهلاسأنأديفملانمتدجو.اندوقتسنيأىلإفرعنالةطلتخمرعاشمب
رسو،يطساولامدآيقيدصمادعإليصافتوهوالإاننيبكرتشمءيشنع
نألبقو.ةيعماجلاةاتفلاعممعطملالخديذلالجرلااذهنماهفوخ
:ينتلأسائيشلوقأ

؟..دحأانيلعلخديالأ–



باشلانمتبلطاذإالإ؟..دحأانيلعلخديفيك.ً.اعبطال–
؟..يبرشتنأنيبحتاذام..ءيشبانيتأينأتامالعتسالايفلمعييذلايورقلا

..ًاليوطانهىقبأنأعيطتسأالانأ..ءيشال..ءيشال–
اهنأكوةفرغلابناوجنيباهتارظنبلقنتتتذخأوتاظحللْتتمص

:اهتلأسف،اهسفنعمركفت
نعكلأسأنأدوأيطساولامدآيقيدصنعكلأسأنألبق–

؟..هتيأرنيحتبعترااذامل..ليلقلبقمعطملالخديذلالجرلا
ةيوديلااهتبيقحىلإرظنتتناك.ينبيجتنألبقتاظحللتتمص

:ءودهبةلئاقّيلإْتتفتلامث،ريرسلاىلعاهتعضويتلا
ينولقتعانيحيعمققحيذلاوههنألو..نمألايفطباضهنأل–

..تاونسلبق
؟..ىتم؟..تاونسلبق؟..كولقتعا–
..مايأبتيوكلابرحلبق–
ذإ،ةقراخةظحليفتّفثكتتاونسسمخنأكواهنيحُتسسحأ

تارباخملاةرايسيفيهوهيفاهتيأريذلادهشملاكلذاهتظحلُترضحتسا
:ةرارحباهلتلقف،ةيلكلامعطمنماهجورخدعب

دقل..ّينيعمامأنآلاثدحيهنأكو.ً.اديجمويلاكلذركذأ–
نيثحبتيلثمِتنكِكنأُدقتعأ..معطملاِتلخد..ةيلكلاىلإمويلاكلذِتئج
ِتجرخنيح..كلذلبقةرتفذنمىفتخادقناكيذلا،نيطساولامدآنع
ةرايسلخادكتيأرعراشلايفِترصنيحو..ِكبقحلأملينكل..كتعبت
..لفسألاىلإكسأراوضفخأةرايسلاْتقلطنانيحو..نيلجرطسوءاضيبوجيب
؟..كلذكسيلأ

،ةشهدلابنيتئيلموامهرخآىلعنيتحوتفمنينيعبّيلإرظنتتناك
:بارغتسابتلاقو

ذإ..هنعةثحابُتئجدقل..لعفلابلصحاماذه..معن..معن–
ئراطثدحاذإف..ءاّقللةددحمديعاومىلعنيقفتمانك...ىفتخادقناك
يفتأيملهنكل.اضيأددحمرخآدعومكانهفلوألاءاقللامتيملو
ضعبناكو.ً.ادجًارتوتميسايسلاوجلاناكو..ىرخأديعاوملولبنيءاقللا
،بيذعتلاءارجنممهضعبدهشتسافسألاعمو،مهلاقتعامتدقانئالمز
مدعبدهعتلاىلععقوف..بيذعتلالمحتعطتسيملوراهنإرخآلاضعبلاو
لسرأذإ،ايحهريمضيقبنمءالؤهنيبنم.جرخو،ةسايسلاةسرامم
ًابولطميمساناكو..ءافتخالابانلهتاريذحتوهرايهنانعًارابخأةيوتلمقرطب



سيلو)يواتوكلا(هيمساتنكيذلا،يطساولامدآكلذكو،ودبيامك
هتنيدممسابحيهنإلوقي..)طساو(ةملكهركيناكدقف،يطساولا
،يفقثلافسوينبجاجحلاةيغاطلااهانبةنيدمطساونأل،توكلا:يلصألا

..ًاريثكجاجحلاهركيوهو
انيعتسم،بيذعتلاوقيقحتلايفيهواهليختًالواحماهيلإُعمتسأتنك

:اهلتلقف،بيذعتلامالفأضعبدهاشمب
؟..كّوبذعلهو–
:تلاقو،ملألابةئيلمةيرخساهنكل،ةرخاستمستبا
هنومطحي.ً.اضيأهنورمديامنإو،بسحفناسنإلانوبذعيالمهنإ–

..يدبألاضيضحلايفهنوطقسي..لخادلانم
،احضاواهكابتراناكو،رمملايفةكرحةيأدصرتاهنذأوثدحتتتناك

وهنمألاطباضنماهبعرنأودبيو،قدنفلاىلإءيجملابتطروتاهنأكو
ْتدعتبادقونآلااهنكل،ريكفتيأامنودقدنفلاىلإءيجمللاهعفديذلا

نمقدنفبلجرةفرغيفاهدوجوجئاتنبرعشتتأدبدقف،معطملانع
عطتسأملينكل،اهسفنيفةنينأمطلاثعبأنأبُتركفاذل،ةثلاثلاةجردلا
:اهتلأسف،اهلاقتعاليصافتةفرعميفلغوتلانميسفنعنمأنأ

؟..كحارساوقلطأفيكنذإ–
يفهراتختنأكيلعدحاوقيرطىوسكانهسيل؟..فيك–

امإو،مادعإلاوبيذعتلاتحتتوملاامإ..ةنتنلاريزانخلاءالؤهنوجس
..يسايسلاطوقسلا

؟..ِك..نأ..ينعياذهله–
:اهرصتعيملألاوتلاقوةرشابميهجوىلإترظن
نكأملينكل.ً.ايسايسينوطقسأ..معن؟..تددرتاذامل..اهلق..معن–

يننأبروصتأنكأملاملثم..ةجردلاهذهىلإمهتلافسومهتيجمهعقوتأ
تالوطببملحأتنكو..ةيوقيسفنروصتأتنك..دحلااذهىلإةفيعض
؛بيذعتلالمحتعيطتسأالينأبفرعأتنكول....خيراتلايفتايروثءاسن
ةذوخأمتنكيننكل..ً.اروفتجرخوةسايسلاةسرامممدعبيدهعتتبتكل
تاناهإلاوبرضلااهيفتلمحت..ةدودعممايألتدمص..ةيروثلايتيسنامورب
لكةسرامموباصتغإلاةجردىلإرمألادعاصتمث..رمألالوأمئاتشلاو
اذاميردتأ..يعماهروصتينألقعللنكمياليتلاةيسنجلاتالافسلا
؟..يباولعف

نوحشملااهمالكيهْتلصاوكلذل،اهبيجأاذامبفرعأالًاتماصُتيقب



:ملألاب
ءالؤه..ةفيجلاوزاربلاةعولابءالؤه..ةرذقلاريزانخلا،ةلفسلا–

تابلاطنعيننولأسياوناكلب..ةيلكلايفيلءالمزنعيننولأسياوناك
اهبيتفرعمركنأتنكامنيحوءامسألايلنوركذي..مهفرعأالبالطو
كانهتناك..يننوبذعيف..دحأىلعفارتعإلاديرأالوةدماصينأنودقتعي
يفنييعويشلاراصنألابنقحتلانهنأدعباميفتفرعتايتفلءامسأ
ةبلطلاضعبعمرمألااذكو،ىرخألاندملايفنيفتخانهضعبو..ناتسدروك
قرطبرجاهمهضعبنأبدعباميفتفرعثيح..مهنعينولأسنيذلا

..مادقألاىلعًايشمدودحلاربعمهضعبنإلب..دالبلاجراخىلإةفلتخم
اهنيح،تنأهيمستامك،يطساولامدآنعلاؤسلاةظحلتءاجنأىلإ
يذلاباذعلامغربً،ادجتحرفيننإلب..هلجأنمةدماصًالعفتنك
ريغهنأنمتدكأتاهنيحينأل،هنعينولأسامنيحكلذلبقهتهجاو
نمباذعلالمحتأتنك..هنعينولأسَملالإومهيدلدوجومريغولقتعم
له.....يتايونعمتمطحو،ينترمدبيلاسأيعماومدختسامهنكل..هلجأ
؟..معطملالخديذلالجرلاتيأر

..هتيؤردنعتبعترافيكتيأرو..هتيأر..معن–
..ينبصتغانملوأوهو..يعمققحيذلاطباضلاوهاذه–

نعو..يلامجو..يتفاقثنعيناسنإلافيطللامالكلاوءودهلابيعمأدبدقل
اهنأبتفرعامدعبةسايسلانعتدعتبايتلئاعنأفيكو..يمامعأويلاوخأ
مهارننماهمكحيناكةلودربكأنأبيلدكؤيذخأو..تقوللةعيضم
اننأكونحنرباكنذاملف،مهتيروطاربماتمطحتواوراهنادقانلةودق
ملامنيحو..........ءاجوهةفصاعكفحازلانمزلاهجوبدمصننأعيطتسنس
ةلواطلاىلعيناقلأو..ةدعتارميهجوىلعينعفص..همالكيعمعفني
يردأال..ةمواقملاعيطتسأنكأمل..ينبصتغا..مالفألايفامكو..همامأيتلا
ملمهنأبرغتساتنكو..باصتغإلاعقوتأتنكدقل..كلذكلحرشأفيك
كلذلبقتنكلب..كلذلةئيهمتنكاذل..ةرتفلاهذهلكينوبصتغي
كلذل..دهشملااذهروصتانكأمليننكلو..يننوبصتغيمهويسفنليختأ

لعفأمليلاورسينععزنو..اهتفاحىلإينبحسوةلواطلاىلعيناقلأامنيح
..يمالستسابرغتسادقوهىتح..ةملستسمتنك..ائيش

تنمخ.سأيلاوملألاوقبشلابنيتدقتماهانيعتناك.تاظحللْتتمص
دقيوضعنأبيسفنلتهبتناينكل.تاظحللاكلتعجرتستاهنأاهنيح
يفةبغريبتناكو،هنعتثدحتيذلادهشملاليختلالخنمظعتنا



.اهينيعىدحإنمةعمدتلزنوعومدلاباهانيعتقرقرتةأجف.اهتعجاضم
.اهمفبناوجواهيتفشىلعترمةفجرةمثو،ناشعترتاهافكتذخأ

ةدارإنودبوينأذإ،رمأللططخأملف،كلذلصحفيكيردأال
عضأويعارذباهطيحأو،ريرسلاىلعاهبناجىلإسلجأيسفنتدجوينم
وأبيحننودبجشنتتذخأ.اهيمحأواهملأيوتحأينأكويفتكىلعاهسأر
تناك.موتكملااهنينأوحضاولاهرتوتواهدسجفاجترالالخنمامنإو،ءاكب

اذهبيدسجباهدسجقاصتلاناكدقف،يسفنعراصأانأامنيب،جشنتيه
ىلعاهيدهندحأطغضنيواناذخفكتحيثيحةيعضولاهذهبو،برقلا

اليلقتردتسا،ريكفتيأنودبو.ريثملااهتثونأةحئارمشأتنكامنيب.يبناج
تقبطأو..ىرخألايعارذباهتطحأامنيب،ّيفكىدحإباههجوتذخأواهيلإ

هذهرظتنتتناكاهنأكوةرارحبيعمتبواجت.ةمومحمةلبقباهيتفشىلع
اهديدمتو،يهجوويتبقرنمينلبقتتذخأمث،ثهلتتناك.ينمةردابملا
:لوقتوثهلتيهو..يصيمقكفتل

..كعمنوكأنأديرأ..ينقحتسينمليسفنحنمأنأديرأ–
..ينعفصامعن..ينعفصا..ينبرضا..ةوقلابينذخ..ينذخكوجرأ..ينذخ

مامأتفقوو،فلخلاىلإاهتعفدوريرسلانعتضهنمالكيأنودبو
ينتلسوتاهنكلتددرت..كلذلبقاهعفصأنأينتلسوتاهنكل..لفسألااهعذج
ينتءاجنيأنميردأال..اهعفصأنأبينيدانتيهوقبشلابةئيلمةربنب

انأوةوشنلابتسسحأولب،ًالعفاهتعفصينأل،ةيداسلاوةوسقلاهذه
دعاصتتو،اهليتاعفصرثأنمةوشنلابرعشتتناك..ةثلاثوةيناثاهعفصأ

ليختأانأتنككلذلالخ.ةوقباهقرتخأنأينمبلطتو،ةيقبشلااهتلاح
بيرغوريثمدهشمعمينهذيفلخادتكلذنكل،اهباصتغامتفيك
اهيزعيلةلمرألارازامنيح)دوسأعيبر(هباتكيفرلليميرنههنعثدحت
:حيصتوقبشبثهلتتذخأف..اهيفهتجلوأاذكه..اهجوزةافوب

!ليباقديس–
..يباذعنمينصلخ..كوجرأ..ليباقديس..ليباقديس
رئبيفلخدأينأكوتنكيننكل،اهيفافينعلخدأ.نونجملاكتنك

ةعفدنميهتناكامنيب،ةعتملابرعشأملو..غارفيفيوهأ..ةملظم
..ةحيبذلاكروختوةذللانميتحتفجترتتناك.اهدسجلكبيبثبشتتل
..ينعفصا..ينبرضا:ةطبارتمريغوةقرفتمتاملكىرخأوةرتفنيبددرتو
ْتفجتراةأجفو...ينحير..ينتوم..ةريقحلاانأ..كلذقحتسأانأ..ينمتشا
.ءيشلكأفطنامث..يئابرهكرايتبتقعُصاهنأكوةيوقةفاجترا



مدعلمثنمو،يفرصتنمًالوأًءاتسموً،ابعتماهبناجىلإتيقلتسا
،يعمنكتملاهنألكلذكو،اهيلإقوشتأتنكيتلاةسرامملابًاريثكيذذلت
ىلعاهترونتتلبسأ..قئاقدلثدحتنمل..نيترمليباقمسإبتقطندقف
ىلإقلتسمانأواهتلأسفةسرامملاءانثأهبتقطنامتركذتةأجف.اهيرع
:اهبناج

؟..ةسرامملاءانثأهنيدانتِتنكيذلاليباقديسليباقوهنم–
؟..ليباقديستيدانانأ..انأ–
..معن–

:موتكمبضغبتلاقمثتاظحللتتمص
..معطملايفهانيأريذلاطباضلاهنإ–
:تلقف،يسفنيفدعاصتيةريغلانمفيفخرايتبُتسسحأ
؟..ةسرامملاءانثأهنيدانتاذاملو–

:ةحضاوةريغوموتكمبضغاهيفةربنباهلتلقف،قئاقدلينبجتمل
..يلاؤسنعينيبيجتمل–
..يقيشعناكهنأل–
؟..اذام–
..يقيشعهنأل–
؟..كلذيليلوقتملأ؟..كبصتغايذلاوههنأبيلتلقِكنكل–
..ينبصتغانملوأهنإ..كلذكلتلقدقل..حيحصاذه..معن–

..كلذمغربهتقيشعترصيننكل
..كلذقّدصأال–
..هقدصلب–
؟..فيك..كلذثدحىتم–
..هيفتلقتعايذلاناكملايفكلذثدح–
..نمألازاهجيفطباضكقيشعنوكينأتلبقتفيكنكل–

..كبصتغايذلاوهو
اموأ..كلهتلقامقدصتنأديرتنلوالمدآايكنأودبي–

..هلوقأس
رسفيسهنيلوقتسامامبرو..كلذتبرغتساهتلقاملًادانتساانأ–

..رمألايل
تلاقف،هتقيشعتراصفيكيليورتتأدبمثتاظحللتتمص

:ًايميلفاطيرشديعتستاهنأكوأرخآقولخمنعثدحتتاهنأكو



مدآىلعفرتعأوأراهنأملوةدماصتيقبيباصتغامغرب–
يتنازنزيفينيتأيراص..همسااذهو..ليباقطباضلانأديب....يطساولا
اذهسيلأنكل..همواقأنأكلذدعبتلواح.ً.ابيرقتةليللكةيدارفنإلا

يفتنكيننأدقتعأ؟..نآلاهمواقأامنيبيباصتغاةظحلهمواقأمل؟.ً.ابيرغ
ءازعلادجأيكّيلعوسقينملةجاتحمتنك،يعضوريربتلةجاتحميقامعأ

..تاعفصلابيتكرحلشيناككلذليتلاحكردأهنأودبيو..يمالستسايف
ةيسفنةحاربرعشأتنك..يتنازنزرداغيوينميهتنينأدعبو..ملستساف
!!!..هتاعفصبينلشهنأو،ينمىوقأناكهنأبيمالستسارربأو،هتمواقيننأب
؟..كلذكسيلأ..ةيرشبلاسفنلاهذهةبيرغ

اهنأالإ.اهسفنلاهليلحتءافصنمًالهذنمتنك.هبقلعأامدجأمل
:ةلئاقثيدحلابترمتسا

رظتنتًايسفنةضيرمةلقتعمىلإ..ةلضانمنمتلوحتدقل–
لب..ةليللكهئيجمرظتنأترص....معن..معن؟..اهبصتغييكاهدالج
تنأ؟..هتلصويذلاطاطحنإلاىوتسميردتأ..امةليلرخأتاماذإبرغتسأ

لكبكليفارتعارسمهفتتنأعيطتستاللب..كلذروصتعيطتستال
كمامأيسفننيهأانأوةحارلابرعشأانأ..نآلاةلجخملاءايشألاهذه
تنك..امومع.....مويتاذاهتنكيتلاةاتفلاىلعدهاشكنألامبر..اهيرعأو
....راهنلانمليللافرعأالترص..ةلتاقلاةناتنلاوزاربلاعقنتسميفةقراغ
ينتءاجةرمتاذنكل..ةمتعلاكلتيفيتدحونمينجرخيسنجلاراصو
..مامحلاةفرغىلإينتذخأ..ةفيظنابايثاهعملمحتتناك..ةيطرشةأرما

نمزلاسيقأتنك..ابيرقتفصنورهشلالخةرملوألتممحتكانهو
له..رثكألمحتلاعطتسأملينأديب..ةيرهشلايترودلالخنمًابيرقت
؟..شيارملهليفهمساًايسفنًاللحمفرعت

:بارغتسابتلقف،اهتياكحلاهدرسيفعطقلااذهلتئجوف
..ريغصلالجرلااهيأعمتسا:همسادقتعأًاباتكهلتأرق..معن–

؟..هنعاذام
هلتأرقدقل..ةظحللاهذهيفهتركذتاذامليردأال..ءيشال–

امبهتقالعاميردأالنكل..يسنجلاعفادلانعوةذللانعامجرتمًاباتك
..هيفانأيذلاعضولانمًاذالمسنجلايفدجأُترص..مهملا..هنعثدحتأ

ادعف،ةايحلاهذهيفةدوجومينناو..شيعأينأبهلالخنمسحأُترص
هركأتنكينأعمو..ةشحوملاةمتعلاكلتيفةيسنموةلمهمتنككلذ
ًاقيمعًاروعشينحنميناكةيحضينأبيروعشنأّالإ،اهتلصويتلاةلاحلا



...........ةاساوملاب
،رتوتمانأواهتلأس.فقسلابامةطقنيفقدحتتناك.تتمصةأجف

:ةريطخلاتافارتعالاهذهريثأتبىسألاوفوخلابةئيلميسافنأو
؟..دعباذامو–
ئجافملاعاطقنإلااذهنأكوتلاقو،يدوجولتهبتنااهنأكوّيلإْتتفتلا

:نكيمل
ةلحرْتأدبورخآطباضءاجاذإ..ًاليوطلاحلااذهرمتسيمل–

ةليلقتارمدعباذل،ديدجلاطباضلااذهبجُعأمليننأالإ..ىرخأ
اوناكذإ.ً.ايداسناكمهضعبنيذلا،هناوعأةيقبلينملس،اهيفينبصتغا
يطساولامدآنعيلاؤسباوأدبامك..يلخاديفةبيرغءايشأنولخدي
فرعأنكأمليتلايتاليمزىدحإباوءاجهبيتقالعتركنأامنيحو.ً.اددجم
تراصولب،تراهنادقتناكاهنأودبيو..هسفنناكملايفةلقتعماهنأ
نأو..لقتعملايفءاقبلاىودجالنعينثدحتتذخأف..نمألاعمنواعتت
نإو..ءالمزلامظعملُقتعأو،ميظنتلافاشتكإمتوراهنادقءيشلك
انتداقمهربتعنانكنيذلاضعبفرتعادقفًاعفنيدجتنلانترباكم
يننأو!....اننودوقيوانعماوناكنأذنمنمأءالكومهنأحضتالب..لاطبألا
ينأفتامولعمنمنوديرياممهيطعأوناكملااذهنمجرخأملاذإ

يف.....مهملا............رذقلامهينمصاصتمإلجنفسإلانمةعطقىلإلوحتأس
..ينبصتغايذلاليباقديسلاطباضلابينوتأينأُتبلط..امفعضةظحل
هتيطعأو..ءيشلكبهلُتفرتعاو..مويلامعطملايفهانيأريذلاهسفنوهو
عضولاوهاميردتأنكل...يطساولامدآنعاهنوديرييتلاتامولعملا
؟..ضيضحلايفيطوقسقمعنعفشكيذلابيجعلا

،هذهميحجلاةلحرليصافتنعةباجإلاباهيراجأفيكفرعأنكأمل
:تلقف

..يردأال.ال–
:تلاقو،اهعارذىلعتأكتاو،يوحنترادتسا
ماقنيحو..ينعجاضينأديرينكيملهنأيبارغتساراثأام–

؟..ينبصتغينأديريالاذاملهلاسأ..هلسوتأيسفنتدجوجورخلاديري
الونرباكييتاللابصتغيهنأبًالئاق..يضمينأدارأو..يلاؤسنمبرغتسا
عمنواعتلابِكتيننسحِتبثأوتفرتعإدقتنأو..نمألاعمَنواعتي
النآلادحل..فرعتأ................!!...كباصتغالعادالفاذل..ةروثلاوبزحلا
لبً،ادبأكلذقدصتالامبر..هيفتنكيذلاعضولارسفأفيكفرعأ



نأب..نأب..نأب..نأبهلسوتأترصدقل..يردتأ..لقاعيأهقدصيالامبر
هنكل....ةيداعةعجاضمامنإو.ً.اباصتغادعيملرمألانممغرلاب..ينبصتغي
..ةرمنلاكةجئاهترص..رخآعامتجايفهدجاوتةرورضبًاججحتمضفر
سيلهنأبًالئاق..يهجويفقصبو.ً.ايبصعراصهنكل..ينعجاضينأبهلسوتأ
هلتنكامنيحينعجاضيناكهنأو..هيفنورخآلاغلوامقعليًابلك
:يللاقوةأجفداعهنكل..ةفرغلارداغينأدارأ..هدحو

..طرشبنكل.ً.امئادكعجاضأسو..انهنمِكجرخأس–
:يللاقف،اهعضيطورشةيألةدعتسمينأبهتلسوت
ىلعانلنيعو..نمأةليكوىلإنيلوحتتيأ..انعمينواعتتنأ–

..ةروثلاوبزحلاءادعأ
..نمأللةليكونوكأناديرأالينكل–
يفةبقارملاتحتنينوكتسالإو،انعمنواعتلاىلعةربجمتنأ–

..كبءاقتلإلاّيلعبعصلانمنوكيسامك..ءيجملاوحاورلا
..ةقفاومانأ..كنعداعتبإلاعيطتسأال..ال–

لب،..نمأللةليكواهنأبفرتعتةأرمانمتافارتعإلاهذهينتقعص
ودبيو..اهتعجاضميفىتحولب،قدنفلاىلإاهتوعدبتعرستينأُتسسحأ
:تلاقف،هيفُتركفامتكردأاهنأ

..نآلاسيلو..تاونسسمخلبقاذهناك..فختال–
؟..تجرخفيكو–
رخآدهعتو..ةسايسلاةسرامممدعبدهعتلاىلعتعقو..ةطاسبب–

..يبطابترالاةلصوهنوكينأىلع..نمألاعمنواعتلاب
؟..هنمِتصلختفيكو–
اهرجأتسادقناكةقشيفهيقتلأترصلب..هنمصلختأمل–

..ايعوبسأنيترمهيقتلأتنك..ينعجاضينأديريامنيحانيلكل
؟..مهلنيسسجتتتنكلهو–
يدنعنمفيضأانايحأتنكو..رابخألاطقستأتنك..معن–

ةيقادصمةفرعمليلمهرابتخإناكفيكيردتأنكل..ةحيحصريغتامولعم
؟..اهبمهدوزأيتلاتامولعملا

:هلبألاكتلقف،عمسأاممًالهذنمتنك
..ال–
..يلاوخأويمامعأنعتامولعمبهدوزأنأّيلعناك–
؟..تلعفاذامو..اهآ–



فاخأنكأملو..حيحصاهنمضعب..ةماعتامولعمبهتدوز–
..ةسايسلااوكرتدقمهنألمهيلع

؟..ةجيتنلاو–
دقو..ةفيزمتناكيتامولعمضعبنأل..ةريطختناكةجيتنلا–

..كلذاوفشتكا
؟..فيك–
راهنإدقناك.ً.اضيأنمأليكووهيلاوخأدحأنأحضتادقل–

امبمهدوزيناكو..ةلئاعلافرعتنأنودنمأللاليكوراصو.ً.ايسايس
هدوزأملينأبينمألايلوؤسمويقيشعدكأتدقو..تامولعمنمنوجاتحي
نجأتدك..عوبسأليتعجاضممدعبينبقاعاذل..ةحيحصلاتامولعملاب

اليتلايتبغرعابشإديرأ..ةايحلايفيفدهسنجلاراصدقف..هلالخ
ةيجراخةقالعةماقإبةبغرةيأّيدلنكتملبيرغلا..لكشيأبئفطنت
..ينرمدنمألاعميلاوخأدحأنواعتنعيلهفشكنإ.ً.امومع..هريغعم
ْتفرعيتلاةلمرألايتخأوانأ..يتيبيفشيعأتنكينأنممغرلاىلعف
ينأب،ًاليلوًاراهن،مايألالاوطو،ةظحللكيفرعشأُترصينأالإ..يتبيصمب
اميسال..نيرخآلاتارظنكانه..ينبقارتمالظلايفًانويعكانهنأو..ةبقارم
،مهعمنواعتي،ةثالثمهو،يلاوخأنميأيللقيمليقيشعنأل.يلاوخأ
..يلزنميفةفيضينأكورعشأتنك.ً.ابيرقتًايموياننوروزيمهاوناكو

؟..ةيعضولااذهلكتزواجتفيكو–
..هنمْتلمحنأدعبالإاهنمصلختأمل–
؟..هنمتلمح–
يننأالإ..لمحلاعنمبوبحليذخأو..يتاطايتحامغربف..معن–

..تلمح
؟..هنمصلختللتلعفاذامو–
بيبطلانكل..ضاهجإةيلمعيلىرجأف..ةيبطةدايعىلإينذخأ–

ليزأنأهرثإىلعتررطضا..محرلايفًافلتيلببساذلًاهبتنمنكيمل
..يتايحتبلقنامحرلالاوزعمو..اضيأمحرلا

؟..مهفأمل؟..فيك–
يللوقيو..يتعجاضمنمفرقيراصهنأل..ينعوهدعتبا–

ريثكبأدهأُترصينأامك..يعمعتمتسيدعيملو..غارفيفلخديهنأكو
دقف..يمسرلكشبنمأللةليكونكأملاذهلكقوفو..هيلعتنكامم
ناكو..طقفهبيجيفنمألاعمنواعتللاهيلعتعقويتلاةقرولاتناك



ةقرولاقزمو..كلذبيلفرتعاو..يكرتررقكلذل..يلعطغضللاهمدختسي
..يمامأ

ينأفيكو،اهعمةيسنجلاةسرامملابعتمتسأملاذاملتكردأاهتظحل
نأتدرأينكل..محرالبتناكدقف،غارفلايفطقسأينأكورعشأتنك
..يتفرغىلإنمأةليكوبتيتأدقف،هيفانأيذلاعضولانمصلختأ

ةليكونآلااهنكل،اهيمسنانكامكةفوسليفولب..ةلضانمتناكاهنأحيحص
:اهتلأساهيفيسفنتدجويتلاةلاحلايهنأيكلوكلذل!!..نمأ

؟..دعباذامو–
لكشبتلأسينأل..ايلئاعوايسفن..ةبيصعةرتفبتررم..ءيشال–

ينأبهتربخأةرمتاذو..ينبجيملهنكل..مدآيقيدصنعرشابمريغ
ينمبضغاهنيحركذأ..نيرخآعمدادغبيفيطساولامدآدوجوبتعمس
متدقيطساولامدآنأل..ةللضمتامولعمهيطعأينأبيللاقو.ً.ادج
..كلذنمدكأتموهو..نيرخآعمهمادعأ

:اهتلأسف،اهمالكيفضقانتلانمًائيشتدجو
فراعملاوءاقدصألاضعبلالخنمكلذتفرعكنأبتلقكنكل–

..
عئابدنعانيقتلاامنيحرمألالوأكبقثأملينأل...معن–

تلواح..انتقالعتعطقنانأدعب..كلذل.ً.اضيأهبقثأملينأامك..بتكلا
....يلثمةسايسلااورجهنيذلاواننيبنيكرتشملافراعملاضعبللوصولا

..هتاقيفروهقافرنمةيقبعممدُعأدقهنأبمهنمُتفرعو
؟..كلذدعبتلعفاذامو–
ىلإءيجملاالإ..ابيرقتةنسةدملجرخأمل..تيبلايفتفكتعا–

..ةيناثتيبلاىلإدوعأمث..ةخسنتسملابتكلانمةبجوءارشليبنتملا
اهتأرقيتلابتكلاعيبلعجرأف..هتيرتشاامةءارقنميهتنأنأىلإىقبأو
بتكببتكنميدلاملدابأتنكانايحأو..ىرخأًابتكاهنمثبيرتشأل
..ةديدج

ُتنكتاظحللبقف.اهعمفطاعتلانمروعشينرمغفيكيردأال
ةقفشلابرعشأنآلاينكل،اهلاذتبالاهترقتحأىرخأتاظحليفو،اهفاخأ
:اهلتلقف،اهنمبرقتلابروعشينرمغو،اهوحن

..لاؤسيدل–
؟..لأسا؟..وهام–
؟..معطملايفمويلايديتلبقاذامل–



مث،يطساولامدآلاقتعإيفببسلاينأبدقتعأتنكينأل–
..يفارتعاببسبسيلوىرخأبابسأللقتُعأهنأحضتانكل،..همادعإ

نمهتءاربمغرب..لقتعملايفيقبهنكل..كببسبسيل..معن–
..راحتنإلاةيلمع

..هنعيفارتعاببسبسيلمهملا–
؟..نيشيعتفيك؟..نآلانيلعفتاذامو–
عمتجم..طحنمعمتجم..يطوقسةنحمشيعأ..ائيشلعفأال–

..مهنيبتارباخملاونمألاليكووهنمنمختنأعيطتستالعمتجم..بعر
نأعيطتستالنوضراعملاىتح.ً.ايثعبراصهلكعمتجملا..نويثعبمهلك
نيضراعملانأل..نمألاليكووهنمويقيقحلاضراعملامهنمنمفرعت
البنوهوبشممهفةيقبلاامأ..دالبلااوكرتوألابجللاودعصنييقيقحلا
..يلوحرامدنمهارأامبيسفنيساوأيننكل..ةرمدمتنكاذل..ءانثتسإ
بنذةدقعشيعأُتنك..يطساولامدآىلعيفارتعاتناكةديحولايتلكشم
نل..كلذىلعًادجكركشاانأو..اهزواجتىلعمويلاينتدعاسكنكل..ىربك
..كئفاكأفيكفرعأالو..تييحامكلذكلىسنأ

يكلدادعتساىلعاهنأبريشتاهنأكوزاغلألابةئيلمةرظنّيلإترظن
عمْتررقكلذل..اهوحنةفيطلرعاشمباهتظحلترعش.ً.امئاديلنوكت
ءانثألاهذهلالخ.يلةقيشعاهنملعجأامبرو،اهعملصاوتأنأيسفن

رمملاىلإءودهبُتجرخ.كلذنميهتفاخ.رمملايفةكرحْتعمس
،هيلإتبهذف،فرغلاىدحإنمتايناطبلمحيوهويورقلاىتفلاتيأرف
الهنأباججحتمكبتراف،لباقملامعطملانمماعطلابينيتأينأهنمتبلطو
..هعوجرنيحللابقتسإلايفسلجأسينأبهلتلقف،هريغقدنفلايفدحأ
ةحابيفاهسلجأوةفرغلانماهجرخأنأتعطتسااهنيح..كلذبهتعنقأ
ىلعاهعمتقفتاكلذلالخو..تيبمللةفرغنعثحبتاهرابتعابلابقتسإلا
.هانددحدعوميفلصاوتلا

نعثحبتاهنأبهتربخأفاهدوجوبئجوفيورقلاىتفلاءاجنيح
؟..المأتيبمللناكمكانهناكنإددحأنأعطتسأملوتيبمللناكم
ْتلزنامنيحو..ةغرافةفرغةيأكانهتسيلهنأبيورقلاىتفلااهللاق
تلقف،دربيسماعطلانأبيفلخحاصوكلذيورقلاىتفلابرغتسا..اهتعبت
ينأبهنمًانظيفلخكحضيذخأف..يتيهشتدقفدقف..هلكأينأبهل
.اهعمتجرخدقتنكًالعفو.ةأرملاةقحالملجأنمماعطلاتكرت
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ناك.يلاتلامويلايفيقتلننأبيرصانلاءاوحعمتقفتادقتنك
ىلعًاباجحعضتيهوينتءاجاهنأبيرغلا..ءاروزلاةقيدحيفاندعوم
يوحنتلبقأنيحاهفرعأمل،ةبجحمريغتناكسمأاهتيقتلانيح.اهسأر
كلذببسنعاهتلأسنيحً.ابيرقتراتمأةثالثدعبىلعتراصامنيحالإ
ضعباهحنمييكهعضتاهنأو،ةيامحلانماعونراصباجحلانأتلاق
.ةقيدحلايفنيرشتنملانيربخملاتانيمختنمةناصحلا

يعمًادجةدودوتناك..فارطألاةيمارتمةقيدحلابوردنيبانيشم
ُتسسحأ..ةعماجلامايأنعاليوطانثدحت.ديعبنمزذنماهقيشعيننأكو
الواهئاوخنع..يتايحنعاهتثدح..ةكرتشمنوكتداكتةركاذىلإانئامتناب

ةورثىلعلماكلايداصتقالايدامتعاو،لمعلانعيتلاطعنعو،اهاودج
غلبمفرصبةيمسرلايبأةياعرنعًاديعبًارسيمأهبيندعاستامو،يلهأ

..يتيجادوزانعو..يسيباوكو..يكوكشنعاهتثدح..يلبيجفرصمكيرهش
مأبورهةصقنعاهتثدحً.اريسفتهلدجأاليذلايركفلايشوشتنعو
..تيوكلابرحلبق91ماعلايفكلذناك..قهارمىتفعميطساولامدآ

نكتمل..تمدُص..ليباقمأنماهتفرعامكمألالتقمليصافتنعاهتثدح
..مألاىلعةدقاحتناكاهنأينأجافامنكل..كلذروصتتنأعيطتست
ليباقمأفقوماهتظحلتركذت..هتقاليذلاريصملاقحتستاهنأبتلاقو
ىلعف..ةنيكسملاةأرملاهذهعمانماضتاهنمعقوتأتنكامنيب..اضيأاهنم
كلتلةضماغلاعفاودلامهفتنأعيطتستو..ةررحتمو..ةفقثمةأرمايهلقألا
..رمعلايفاهنبارغصيقهارمىتفعمتبرهوعمتجملاتدحتيتلاةأرملا

كلذعيطتستتناك..برهلاَِملفكلذناكول؟.ً.ايسنجهجاتحتتناكله
اهنكل..رمألاكلذرسفأنأعيطتسأالنآلادحل..ايصخش..لئاسولاىتشب
يفيمامأترجاهسفنةثداحلاهذهنأباهتثدحامنيحرثكأتبرغتسا
عبرأدعبيأ..1995ماعلايفيأ..ابيرقتماعلبقهسفنناوضرقدنف
..رثكأالشوشمينأبتسحأ..كلذمهفتنأْعطتستمل..ابيرقتتاونس
ليصافتنعاهثدحأملًاعبط..ريبكلالزنملاةبحاصليباقمأنعاهتثدح
تيفشواهتزواجتداكلاب..يلةبسنلابةحراجتايركذكلتف..اهبيتقالع



نيحتمستبا..ةفوسليفلاباهيمسنواهنعثدحتنانكاننأباهتربخأ..اهنم
.نزحلااهرمغةأجفنكل..كلذباهتربخأ

اهنعفرعأالينأباهلًادكؤماهسفننعثدحتتنأاهنمتبلط
النألواحتتناكاهنأتهبتناينكل،سمأهبينتثدحامىوسريثكلا
اهنأكوتسسحأامنإواهنمًاعضاوترمألانكيمل.اهسفننعًاريثكثدحتت
عمتلقتنامث،ةيرصانلايفتدلواهنأباهنمتفرعينكل..اهتاذهركت
ايكيناكيملمعيناكًاباشتبحأانه.دادغبيفاهلاوخأدنعشيعتلاهتخأ

اهتمومعءانبأواهيدلاوةضراعمنممغرلابهتجوزتو..رمعخيشلاعراشيف
ءالبركقيرطىلعةرايسمادطصاثداحيفايفوتاهادلاو..ةيرصانلايف
ترعشنأدعبةساردلاتكرتاهتخأنأو،ةينيسحلانيعبرألاةرايزءانثأ
ءانثأةهبجلايفًاعيرصاهجوزطقسامنيحتناكةثراكلانأالإ..لمحلاب
نأو،رمعلانمةعباسلايفنآلاوهًالفطاهلاكراتناريإعمبرحلا
الإردتالتراصيتلاةيتيبلاةطايخلايفاهلمعنمشيعتتناكاهتخأ
معطمىلإاهعيبتلةبكلاعنصوخبطللتهجوتكلذل،لاملانمريسيلارزنلا
يذلااهنبالجأنمجاوزلاضفرتاهنأو،ةلئاعلاءاقدصأدحأهبحاصبيرق
.ًابيبطريصينأبملحت

الإاهسفننعاهلأسأُتنك؟..اهتخأنعينثدحتتناكاذامليردأال
ةلئاهاهتخأنعًالوطمينثدحتلدوعتمث،ةلمجوأةملكبينبيجتاهنأ
اهلنكميناكيتلاةفقثملاو،اهبرهدلاردغيتلاةعئارلاةناسنإلاو،لامجلا
جوزتتلىلوألاةنسلايفةيعماجلاةساردلاكرتتملاهنأولنأشاذنوكتنأ
يفهتدقتفايذلايحلااهلاثموعئاضلااهءاقناهيفدجتاهنأو..لمحتو
اهتخأدعستنأديرتاهنأل،اهيلعينفّرعتنأبْتحرتقادقو،ةسايسلا

مهفأمل..اهتدارإنوداهيفرودتيتلاةنولعملاةماودلاهذهنماهجرختو
رشبىلعفرعتتنأاهتخألديرتاهنأبينتباجأف،كلذبدوصقملااماهنيح
ةيعماجلااهتساردلصاوتملاهنأنممغرباهتخأف..نيفقثموءايقنأنيرخآ
تناككلذكو،اهصختيتلاتاررقملاوةيعماجلابتكلالكتأرقاهنأالإ
تناكولب،اهلمحتيهتناكيتلاةيبدألاوةيفسلفلابتكلالكأرقت
فرعتتناكنأاهتلأسف،تئجوفاهنيح..يطساولامدآنماهضعبريعتست
دقف..اهلالخنمهفرعتاهتخأتناكدقل..معنبينتباجأف،يطساولامدآ
ًاقيدصراصوًاليوطاثدحتو..ءاروزلاةقيدحيفاهنيحايقتلاو،هيلعاهتفرع
دقاهنيحتناكاهتخأنأبتلاق..يقيرطنعبتكلااهيلالسريناك..اهل
اللكشبْتقلعتكلذل..عيضرلفطعمًادجةنيزحتناكو،..اهجوزتدقف



..يطساولامدآبيدارإ
،يطساولامدآيقيدصعمةقالعىلعيهاهنظأُتنكينأباُهتربخأ

مدآعماهتقالعتأدبدقف..ريثكبكلذنمدقعأرمألانأبيلتورف
تأشن..امهضعبباّقلعتو..يبالطلايميظنتلايرسلالمعلالالخنميطساولا

..هيلإليمتيهتناكو..اهبحيوهناك..امهنيبةيسناموروةبيطةقالع
تدجوو،اهتدارإنودهبقلعتتتذخأةلمرألااهتخأنأتأرامنيحاهنكل

ريثياللكشبتبحسنااهجوزلاهنادقفواهنزحنماهلًاذاقنإكلذيفيه
اهتخألكرتتيك،ةيصخشلاامهتقالععافدنانمتففخو،يطساولامدآةبير
تناكاهتخأنألكلذتلعفاهنأبيلدكؤتتناك...هعملصاوتلللاجملا
اهبمتهينأةأرملادنعمهملاسيلف،..هبمتهتوأ،اهبمتهيلجرلجاتحت
اهتايححنمياذهف،املجربيهمتهتنأكلذنممهأامنإو،طقفلجرلا

درجميأ..دحاوفرطنممامتهالااذهناكولىتح..ىنعملانمائيش
يطساولامدآاهلفرتعاامنيحتدقعترومألانأالإ!!..لجرمهودوجو
هيلإاهتخأليمبهتربخأنيح.!!..اهجوزتينأديريهنأو،..يهاهبحيهنأب

لاوحألاسحأيفو،هلًاتخأاهرابتعانمرثكأاهبركفيملهنألمدُص
تلواحكلذمغربو..هوحناهرعاشمنعلوؤسمريغهنأو،..هتبيبحلتخأك
سكعلاىلعهنكل،..مامتهإلاضعباهيلويواهتخأعملصاوتينأبهعنقتنأ
راغتاهنأو،كلذءارويهاهنأبْتنظاهتخأنأىتح..لماكلاباهنعدعتبا

مهفءوسكانهناكدقل..ةيقيقحلافرعتنكتمل!..اهنعهتدعبأاذلاهنم
..رهشأبلقتعملانمتجرخنأدعبالإهحاضيإمتيمل..رمألايفريبك
.يواسأملايطساولامدآريصمتفرعو

..ريبكبلقتاذاهنأوً،ادجةريثموةليمجةأرمااهتخأنأبينتثدح
الإو،ةايحلايفاهدوجوببساهنباويه..ىنعماهتايححنمياهدوجونأو
دقل..لقتعملانماهجورخدعبةصاخ..نمزذنميهْترحتنادقتناك
يفاهلىرجامعاهتثدحنأدعباهعضوتمهفتو،تخألاهذهاهتوتحا
.بيذعتوباصتغانملقتعملا

تحرصاهنكل..اهبصتغمباهقلعتويسفنلااهعضونعثدحتتملاعبط
دهعتىلعْتّعقونأدعبًايسايستطقساهنأو..ءارذعدعتملاهنأباهل
يفاريثكاهتدعاسدقو..مادعإللاهسفنضرعتسالأو،ةسايسلاةسرامممدعب
ريغصلااهنباىعرتامكاهاعرتتراصلب..ةيركفلاوةيسايسلااهتنحمزواجت
تهبتنا..اهعضوتزواجتنأدعباهنكل..هدجبًانميتمدآهوبأهامسيذلا
.ةلتاقلاةدحولاو..تبكلاونامرحلابةئيلملااهتايح..اهتخأهيفيذلاعضولل



اهتدوار..لقتعملانماهجورخدعبةبيصعًاتاقوأتشاعاهنأبينتربخأ
ةاناعملانيبامنزاوتلامدعو،اهمقعو،ةايحلاىودجالنعةبيرغراكفأ
يتلاةليلقلاوةردانلاةداعسلاتاظحلنيبوةايحلايفناسنإلااهشيعييتلا
ىتح..مئادلاقاهرإلابرعشتتناك..كلذلباقميفاهيلعناسنإلالصحي
،مونلايفتابارطضإلاوطابحإلابرعشتتناك..ركُذيدوهجميألذبتملولو
....!نيلئاهًامؤاشتوًاسأيشيعتو

نكل.ً.اضيأاهتخأاهلضرعتتاهتفصويتلاتالاحلاهذهنأبيلتور
لكشبيهاهشيعتامنيب،..مئادلكشبعضولااذهيفشيعتاهتخأ
ءاتشلاّيلصفيفاميسال..ةئجافمتاروفلكشىلعانايحأو،..يمسوم
ةنميهتحتطقستو،..حساكلامدنلاوبنذلابروعشاهقنخيثيح..فيصلاو
ًاباقعةمثنأبةسووهمةركفاهصمقتتو،..ةطحنموةئيسوةهفاتاهنأبروعش
..!!..كلتباقعلاةظحلىلإلوصولابةقراحةبغربرعشتلب،..اهرظتنيام
اهلثدحيوثدحاملكىلعاهسفنمولتو،..اهسفنلةيهاركلابرعشت
تتاماهنأولاهتلئاعلواهللضفألانمناكهنأرعشت..اهلفطواهتخألو
نأو،هبرختفتنأعيطتستءيشةلئاعللراصللقألاىلع..بيذعتلاتحت
يلايسايسلاويعامتجإلاراعلاو،يعامجلابنذلاروعشنمهباهسفنرهطت
زجعلابرعشتتراصو،..ةرفنموةحيبقاهنأبروعشاهقنخ.هيفاهسفندجت
فالخىلعيهف..تالاحلاهذهاهباتنتامنيحنكل..رارقيأذاختإنم
جايهلاويسنجلاسوهلابرعشت،اهلنيهباشملانييسفنلاىضرملانمريثكلا
اهتبغرعابشإلجأنملجريألاهدسجحنمتتراصاهنأىتح،..مئادلا

نمألاطباضاهقيشعداعتبادعباهعماذهثدحدقو..اهسفنلالذإو
عراشنميقالخألااهطوقسأدتبا..يبنتملاعراشيفلوجتتتراص..اهنع
رعاشاهبشرحتكانه..يسنجلاعايضلاتارماغمىلوأتأدتباكانه..يبنتملا

ماوكأىلعاهعجاضثيحهئاقدصأدحأةبتكمىلإهعمتبهذف..فورعم
راصمث..ريرسلابهبشأتناكيتلاوةفوصرملاةيركفلاوةيثارتلابتكلانم

لكعمبهذتتراصمث..كانهىلإاهلخدياهارينيحةبتكملابحاص
ةيوازيفىتحوأةرايسلايفوأامةفرغيفاهعمسراميلاهبشرحتينم
تابونيفلاحلااهبلصولب..قدنفوأةعبطملخادوأ..غرافعراش
بيهلئفطينأعيطتسينمبيهشرحتتنأيسنجلااهجايهواهسوه
..ججأتملااهتبغر

..ةتوبكملااهتابغرو..اهتخأيفركفتهسفنتقولايفتراصاهنكل
.ً.اعطاقًاضفرتخألاتضفرف..جوزتتنأباهفقومنعاهزحزتنأتلواحو



عمامةقالعميقتنأباهيوغتتذخأف..اهنبالاهتايحسركتنأديرتاهنأل
ةقالعاوميقينأنوديرينممنوريثكلاكانهو،ةذللااهحنمييكاملجر
تاذتناكتخألانكل..هتارظنباهمهتلييذلامعطملابحاصمهلوأواهعم
..اهسملينألاجرلانمناكًايأعدتنأضفرتيهف..ءايربكوةيصخش
اهدسجعبشيلجرلجاتحتاهنأباهتخأعمحوضفممالكبتأرجتامنيحو
اماذإاهبرضتساهنأباهتددهواههجويفلاعنلاتعفر..اهيفلخديو
اهتخأفقومبتئجوفاهنأبينتربخاو،كلذنعاهعمثيدحلابتأرجت
نأديرتالاهنأباهلدكؤتوظافلألاعذقأباهمتشتتذخأيتلا،فينعلا
..ةطقاسىلإلوحتت

يهو..اهباقئالهارتنمرظتنت...ةيسنامورهذهاهتخأنأبينتثدح
يهئيهتسو،هيلعاهتخأفرعتنأدوتاهنأبهتثدحكلذل.ً.ادحأىرتال
نأهيلعىنمتتيهو،اهنمبرتقيوهنمبرتقتنألجأنمءيشلك
بحتيهف،امهيتلكعجاضينأيفعنامتالًايصخشيهو..اهتخأعجاضي
ةقفاوملالجأنمسيلوراسفتسألالجأنمطقفاهتلأسنيحو.ً.اضيأاهتخأ
،حيحصاذهنأبينتربخأف،لجرعمنوكتنأةركفتضفردقاهتخأنأب
دقتدجوفئجافملكشبةفرغلايفاهتخأىلعتلخدمويتاذاهنكل
يطغيقرعلاوثهلتتناكو..ةوقباهيلعرصعتواهيذخفنيباماهفكتعضو
تخألانأل..جاجزنمناكيقالخألاءايربكلاعانقنأكوكلذدعب..اهنيبج
تناكةريبكلاتخألانأبتسحأو...ةيسنجلااهتايحنعاهلأستتذخأ
تذخأكلذلتهبتناامنيحو..اهتارماغمنمائيشاهليورتامنيحذلتست
يفةتوبكملاةبغرلاوةراثإلاىرتتناكو..اهعميرجيامليصافتاهليورت
..عوضوملااذهيفالهاستواهعمةقررثكأتخألاتراصو..اهتخأينيع
نعةلئاسحرمباهسكاشتائيشاهلورتملوتتكساذإتراصىتح
اهسفنحنمتيكلنآلاةأيهماهتخأنأبيلتدكأكلذل..ةديدجلااهتارماغم
عمحاترتنأاهلديرتاهنكل..اهلثمطقستنأاهتخألديرتاليهو..لجرل

..مورحملاوليمجلااهدسجيوريقيشع

عنتقأتأدباهنيح..ىرجامئراقلايقيدصايكليورأفيك
نماكبترمتنكو..ةيسنجلاضارمألانمفاخأايصخشانأواميسال..ةركفلاب
يلببستساهتاقالعةرثكامبرف..يرصانلاءاوحىدليسنجلاسووهلاةصق
.ًايرغمًاضرعيلةبسنلاباهتخأيفتدجوو.ً.ايسنجًاضرم

يرصانلاءاوحببهذأنأركفأتنكينأروصت..لاجرلارمأبيرغ



الواهريرسيفدقرتتناكذإً،ادجةضيرمتناكيمأ.تيبلاىلإيعم
ءيشلكلزتعأدقناكيبأو..ىوصقلاتارورضللالإةكرحلاعيطتست
الإلباقتنالانرصف،هتجاحءاضقلالإهتفرغنمجرخيالراصوً،ابيرقت

يفعقتيتفرغنأكيهان،نيرهشوأرهشلكةرماذهثدحيو،ةفدص
يتفرغلخدينأصخشيأناكمإبيأ،رادلاةحابىلإدوقييذلارمملا

ركفأتنكلصتنألبقفكلذل،ًالصأرادلايفرمينأنوداهنمجرخيو
،ءاروزلانعةديعببتسيلانتقطنمف،بيرقلاتيبلاىلإيعماهباحطصأب
..!!اهيفيتبغرتبرهاهتخأنعينتثدحنأذنماهنكل

تناكو،كلذرظتنتتناك..اهعمسرامأنأعقوتتتناكاهسفنيه
يذلاناكملانملضفأناكمراتخن،راظنألانعًاديعببهذننأبحملت

يفاهتخأبيتأتنأاهعمتقفتا..تقولاقيضبتججحتينكل،..هيفانسلج
ضفرتامبروأاهبجعأالامبرفاهيلعفرعتألناكملاسفنيفويلاتلامويلا
،هليهططختامفرعتالالعفاهتخأنأبيلتدكأاهنكل..ًالصأءيجملا
نعاهلأسأنأينتفيملًاعبط..اهنعًامغرقفاوتساهنأنمةدكأتماهنكل
يسايسلاعضولانأبينتربخأف؟..المأةبقارميهلهو،يهاهعضو
.اهتكرحىلعةرطيسكانهسيلو،ككفتم

داُعينيذلاوًايسايسنيطقاسلاعمتجمنعةلوهمءايشأيلتور
ينتثدحامك..مهللاقيامكةروثلاوبزحلافادهأاورياسييكلمهليهأت
يذلابعرلاو،يبنتملاعراشيفاهتادهاشملالخنمنيفقثملاملاعنع
حيدملهجوتينممهاوراصمهفوخنمنيذلانيفقثملاضعبىلعنميهي
مامأندمصتالطبءاسننعينتثدحرخآلابناجلايفاهنكل..ةطلسلا
يفةعلدنملاةروثلابنقحتلانمنهنمكانهو،نمدعأوندهشتساوبيذعتلا

ملحتاهنأكوكلذيورتتناك..ةضراعملاراصنألالئاصفعمناتسدروكلابج
يعتامنأكوةبآكلابباصتوتمصتةأجفمث..ةيسنامورءايشأنعثدحتتو
.اهلاح

***
دقفناسنإيننأبيئراقايكللوقأةليوطةجابيدوأتامدقمالب

فصويامكةحئاروأمعطوأنولالبيدنعءايشألاف،حرفلابساسحإلا
لثموأ،حابشألالثمنورودييلةبسنلابرشبلاىتحلب،ءايميكلايفءاملا

ةيلاخةعاقيفةلممةيحرسميفمهراوحنولوقيومهرودنودؤينيلثمم
.روهمجلانم

نيأو،يتأيسىتمفرعأاليذلاتوملا.توملارظتنأينأبفرعأ



وهو،امئادينقفاريتوملاةيمتحبساسحإلااذه.؟نوكيسفيكو،ينئجافيس
امهدحوساسحإلاسيلنكل.ءايشألاوةايحلابيتحرفّيلعصغنيام
يرجياممهرعشتسأامو،ةيتايحلايتبرجتامنإو،حرفلابساسحإلايندقفي

نمحرفلاروذجعالتقايفتمهاساهلك..ةبيئكلايتاءارقو،يتلزعو،يلوح
.ةتيملاراجشألابةئيلملايتايحةقيدح

ةدعدعبويننأوه،ةعمتجمبابسألاهذهلفيضيامكانهامبر
اهبتماقةطاسودعبو،ناكريمألالبقنمدالبلالالتحادعبيأ،تاونس
ديدجلادهعلايفراصيذلاليباقنمألاطباضلالخنميرصانلاءاوح
يفاديدجًالوؤسمراصيذلاو،ناريإلةيلاوملاةينيدلابازحألادحأةداقنم
يصصختبةقالعاهلتسيلةيرادإةفيظوىلعتلصح..ةيلخادلاةرازو
يتلاةسسؤملانأيندعاسامو،رمعلانمنيعبرألايفاهنيحتنك.يتداهشو
اهلكشيتلاةديدجلادالبلاتاسسؤمنمدُعتةئيهيهاهيفتنيُع
عم،نكل..لمعأوفظومينأبروعشللةصرفيلتحيتأًاريخأو..ناكريمألا
روعشلاكلذةوذجدمخأددجلانيلوؤسملالبقنم،انههتيأرام،فسألا
يتحرفويتذلتدقفدقف،مرتحملكشبكسفنىلإرظنللكعفدييذلا
نولوؤسملاءالؤهو..رذقونتنعقنتسمامنإوةسسؤمتسيلهذهف..لمعلاب
مهنمأوسأاونوكيملاذإقباسلادهعلايفنيلوؤسملانعنوقرفيالددجلا
.ريثكب

***
..هبكثدحأتنكامبةقالعهلسيلاذهيمالكنأيئراقايدقتعأ

كليورأنأينمرظتنتتنأامنيب..نامزلانمدقعنمرثكألتزفقدقف
؟..كلذكسيلأ،..يرصانلاءاوحتخأعمىرجام

اذهامبرو..سئايوطبحميننكل،لاقتنإلااذهكلرربأنأديرأال
،بسحفًاسئايوًاطبحمتسلينأديب،ينعقبسميأرنيوكتىلإكعفديس
ءاسنلاالولاملاعطتسيمليتلاةرارملاكلت.ةرارملابءيلمناسنإانأامنإو
.اهنمففختنأتاقالعلاوةيعامتجإلاةهاجولاالو

حورلابيصييذلاسأيلاكلذسيليسأينأالإ،سئايانأحيحص
كلذ،حوضولاينحنميًاسأيسئايانأ،كلذنمسكعلاىلعامنإوللشلاب
ءارورارجنالامدعوتايرغملاىلعيلاعتلابروعشلاىلاعفدييذلاحوضولا
.ءيضملاسأيلاهنإ..ةيرحلاماهوأ

تقنرشتواضومغرمألاتدزلب،ئراقلايقيدصحيضوتلايفقفوأمل
املالخنم،يننإمعن.اهنعفشكلاوهيدصقمناكامنيبيسفنىلع



يذلاىنعماللانعفشكلالواحأ،نيرخآلانعويسفننعانههيورأ
نع،ةيرشبلاةاناعملافانصأنمريثكلاثبعنع،ءايشألابوانبطيحي

ةبحاصةمكحتلازالف،بارسلاءاروثاهللاويرشبلايعسلاىودجال
ناسنالايعسنأبشماكلكلتلاقامنيح،نينسلافآلآربعيودتةناحلا

نأىوسهلسيلوًافلسردقمناسنالاريصمفً،اثبعالإسيلدولخلاءارو
،هدسجلسغيو،ماعطلابهنطبألميو،هلفطللديو،بحييتلاةأرملانضتحي
.رثكأسيلو...ةفيظنلابايثلاسبليو،هرعشطشميو

سبالملاو،ةأرملاف،ةرارملابيتايحألميذلاوههسفنريصملااذهنكل
نمناسنإلاةمسقيهيتلاةجهبلاوحرفلاينحنمتمل،ماعطلاو،ةفيظنلا
!...ةداعسلا

يذلاناسنإلااذهينملعجيذلاببسلانعيسفنلأسأاماريثك
راكفألاوتاقادصلاوةايحلاب..ءايشألابيتبيخامبر..قامعألانمحرفلادقف
يشموراظتنإولكأنم،يرشبلالعفلاتايموييلمأتلامبرو..ئدابملاو
،مونلايفهيضقنيذلاتقولاكلذكو..تيبلاوأةسردملاوألمعلاهاجتاب
امنيحولب..طوغتولوبتنمةجاحلاءاضقدنعو،ةليوطلاتاراظتنالايفو
ودبتهرمعلالخنمناسنإلاةايحنأدجأ،ناسنالاةايحلحارملمأتأ
ةلحرميتأتامنيحو،بابشلامث،ابصلاو،تاونسلدتمتةلوفطلاف،ةهفات
نمةياهنلاوحنرادحنالابأدبوةمقلافراشدقناسنإلانوكيجضنلا
.ةضفخنملارمعلالالتنمةيناثلاةهجلا

سرامأيننأف،يحورقامعأيفضيفتيتلاةرارملاهذهمغربو،ينكل
نعالو،يسفنيفلوجياّمعفشكأالنألواحأ،ةفلتخمةعنقأبيتايح
:نانثإمهو،ينمنيبرقمللديدحتلابو،ردناميفالإ،نيرخآلامامأيتاعانق

عمامهيتثجىلعاورثعيل،اهتخأنباعمفطتختنألبقيرصانلاءاوح
فراشمىلعتايافنللبكمكمدختستةقطنميفنيعوبسأدعبىرخأثثج
..دالبلايفىربكلاةفئاطلايمامإلنيسدقمنيدقرمريجفتدعبكلذو،دادغب
اهرابخأتعطقنايتلا،مدآليتقلالفطلاةدلاوىربكلاتخألاكلذكو
هلدعتتناكيذلامعطملابرقةمغلمةرايسراجفنايفتتاميتلاو،..ينع
.اهتخأواهنبالتقمنمنيتنسدعب،ماعطلافانصأضعب

نوبرقملا..ينمبرقمدحأال..دحأيدلسيل،ايلاح،ةديدشةحارصب
حبش..ةلقمهويتايحلالخمهتفرعنمحابشأ..حابشألاىوساوسيلينم
،يرصانلاءاوححبش..ةرحتنملاةاتفلاحبشو،ليباقمأحبشو،يطساولامدآ

ءايحألانمامأ..يبأحبشو،يمأحبش..ريغصلامدآاهنباحبشواهتخأحبش



انأامبر..ال.يسفننمديحولابرقملايسفنانأامبر..ال..ال..دحأالف
!يسفننمًابرقمُتسليسفن

نيأويهجونيأفرعأالترصيتعنقأةرثكلو..عّنقمناسنإانأ
هوجولايه،يجراخلايلكشيه،ينمءزجيهاهعيمجيتعنقأ!..يعانق
نعةبيرغتسيلاهنأنممغرلاب،يتاذتسيلاهنكل،يتيصخشلةددعتملا

يعانقو،انأوهيهجوف،انأانأف،الاعبط؟..انأُتسلانأله.اضيأيتاذ
لكصخيامنإو،يدحوانأينصخيدقتعأالرمألااذهو.ً.اضيأانأوه
.يرشبلاعضولاةلزهمنمءزجوهلب،سانلا

نئاكناسنإلانأو،ةلممو،ةريبكةبعلةايحلانأيفركفأانايحأ
ينعتالهتايحنأو،ةلزعلانمفاخيفيعضنئاك،شهو،نيكسم،ديحو
النيناوقلاوةيعامتجالاميقلالكنإلب،هدحونوكيامنيحءيشيأ
ةليسوالإيهامانتعنقأنأو،هدحوناسنإلانوكيامنيحائيشينعت
ثيحب،فيخمانملكتاذليقيقحلاهجولانأل،ضعبنمانضعببراقتل
.هتاذىلإو،يقيقحلاههجوىلإرظنييكةوقلاكلتميانملكسيل

ّيلإنورخآلارظنيامنيب،ةعنقأاهنأفرعأانأف،يتعنقأينجعزتانايحأ
.اضيأةعنقأنودتريمهنأبيملععم،يقيقحلايهجواهنأكواهلالخنم
..ً.ادبأ..ال.ً.اعانقعضأبتكأنيحيننأبئراقلايقيدصايركفتسامبرنكل
نكل..يهجوبىقبأنأويتعنقألكعزنىلإىعسأاهدحوةباتكلايفف
دقل..يردأال؟.ً.اضيأهعانقوأيقيقحلابتاكلاهجويهةباتكلاله
..يعانقويهجونيبيحورتعاض

***
يفتنأامبرو..ئراقلايقيدصايقباسلايثيدحيفتدرطتساامبر

ءاوحعمهيفتقفتايذلايناثلامويلادعوميفىرجامةفرعملقوش
نمرثكأىلإكبعجرأنأينعياذهو..اهتخأعمهيفيتأتنأبيرصانلا
امنيب..لالتحإلانمةسداسلاةنسلايفنآلانحن..معن..ةنسةرشعيتنثأ
يفةيبعشلاةضافتنالادعبسماخلاماعلايفيرصانلاءاوحتيقتلادقتنك
؟..نآلاخيراتللوانلام..مهملا..ةيبونجلاقارعلاتاظفاحم

يفامهرظتنأتنك،اننيبهيلعقفتملادعوملايفو،يلاتلامويلايف
وأةسداسلادودحيفايبصدوقتيرصانلاءاوحتحمل.هيلعقفتملاناكملا
دشتوءادوسلاةيقارعلاةءابعلايدترتلامجلاةرهابةأرمااهعمو،ةعباسلا
اتبرتقانأام.اهسأرىلع)ةليشلا(ـبتايقارعلاهيمستيذلادوسألالاشلا

ثيحبيلاصوألكتجنشتو،تلهذناوتمدُصىتحينمراتمأىلعاتراصو



مأفقتيمامأتناكدقل.لجربضرتفيامكامهلابقتسالفوقولاعطتسأمل
يفيطساولامدآةفرغيفاهتروصتيأريتلاةأرملاكلت..يطساولامدآ
انأفً.ابيرقتنآلانمةنسلبقناوضرقدنفيفاهتيأريتلاو،ريبكلالزنملا

ريغصلاخلتهبتنادقتنكينأليلدب،رومألاهذهلثميفئطخأال
يفاهتيأرامنيحو،ةروصلايفهتلمأتدقتنكو،اهيتفشليبناجفرطىلع
امنيحماعلايفاهتروصتيأرةأرملاهذهف؟..يعميرجييذلاام..قدنفلا

ىفتخاامنيحو..انفراعتلمويلوأهتفرغيفهترايزليطساولامدآيناعد
تيأردقتنكينألتلهذ،همألىرجامتفرعوهنكسناكمىلإتبهذو
كلتيفابيرقتتاونسعبرأدعبلبقتسملايفيرجيسيذلاثداحلااذه
يقتلأنألبقماعيأ،تاونسعبرأدعبهسفندهشملارركتمث..تاظحللا

فقأنآلاينكل.ً.اقباسكلذنعتثدحتدقو..اهتيأرثيح..يرصانلاءاوح
..مسإلاسفنبيلاهتمدقيتلاو،ىربكلايرصانلاءاوحتخأاهرابتعاب..اهمامأ
فيكو..لعفأامردأمل..!!..مدآهنأبيبصلاتمدقاضيأاهنكل..مدآمأ
وأ،يحمالمسردتاهنأكويهجوىلإرظنتمدآمأتناكامنيب..فرصتأ
.ينتحفاصواهديتدم..ينفرعتاهنأك

..ةيضاملاتاونسلاتايعادتليسةجيتنناكيذلاكابترإلامغرب
،ةيغاطلااهتثونأب،اهلامجبًارهبنمتنكينأالإ..فقوملانمريبكلايكابتراو
قينألااههجوىلعومسلانمةيئرمريغةلالغبيقلييذلانزحلاكلذبو
.اهنمةكرحلكواهتارظنىلعو

يتلا،يرصانلاءاوحةيننعائيشفرعتتناكمدآمأنأدقتعأال
،ةءارببفرصتتتناكذإ،ةيفطاعةقالعبانطبرتنأيف،اهتخأاهنأضرتفي
ىوسملكتتملف،يعملماعتلايفةظفحتمتناكةيادبلايف.اهتيجسىلعو
اهنكل..انعمتثدحتاممرثكأاهنباعمتثدحتاهنإلب،تاملكعضب
تناكيرصانلاءاوحنأالإ،..يراكفأةءارقبةلوغشماهنأكوينبقارتتناك
ضوحهيرتلمدآيبصلاذخأبةجحتدجوذإ،اهططخمذيفنتيفةعراب
.كامسألا

نعديعب،راجشألابللظمبرديفيشمننأىوسانمامأنكيمل
يهوينتلأسف،ينمةأرجرثكأيهتناكوًاكبترمُتنك.ةقيدحلاراوزنيعأ
:يهجويفزيكرتبرظنت

؟.ً.اقباسينفرعتله؟..يتيؤردنعتبعترااذامل؟..ينبنجتتاذامل–
؟..امصخشبكّركذأله

تناكو..اهتثونأواهلامجبًاذوخأمتنكينكل،رثكأاهتلئسأليسينكبرأ



نأيفةأرجلاينتحنم،يدسجايالخيفةعرسبيرستةيوقةبغرةمث
:اهلتلقف،يسفنيفلوجياملكباهعمثدحتأ

؟..تنأنم–
:تلاقمث..تمستبا.يهجويفةتماصتاظحللترظن
..مدآمأانأ–
:اهلتلقف..ةضماغلاةباجإلاهذهلتمستبا
وههنمدكأتمانأيذلاو..مدآيمسااضيأانأف..مهنممدآيأ–

!..يمأتسلكنأ
بهذيذلامدآينبا..ءاوحعمهتيأريذلامدآ..مدآمأانأ–

..كامسألاةريحبل
؟..امناكميفًاقباسلباقتنملأ–

اهتيوهبينربختنأاهيلعناكنإركفتوينربختاهنأكوتاظحلتتمص
ينتلأسامنإوينبجتمل.يعمةضماغلاةبعللاهذهبرمتستمأةيقيقحلا
:ةلئاق

؟.ً.اقباسانلباقتاننأدقتعتله–
؟.ً.اقباسانلباقتله..لأسأيذلاانأ–
..الامبرو..معنامبر..يردأال–
ناكميفتاونسدعبكتلباقو..امناكميفكهجوتيأرانأ–

..لقُعيالكلذلكنكل..ام
؟..لقُعيالاذامل..اذامل–
..يطساولامدآ..مدآيقيدصلًاّمأينوكتنأضرتُفيكنأل–
ناكملاءاوجأيفاهتارظنبلوجتلاههجوترادأف،يتارظننمتبرهت

:يوحناههجوبريدتستيهوتلاقو،اهلوح
..يلخيشلامدآامنإو..يطساولامدآسيلنكل..معن..مدآمأانأ–

تمهفامكمدعأهنكل..ةعماجلايفءاوحلاليمزناك..هفرعأيطساولامدآ
؟..هفرعتله..ءاوحنم

..نجأداكأيننإ–
؟..اذامل–
مدآيقيدصةفرغيفتاونسلبقاهتروصتيأريتلاةأرملانأل–

..تنأيه..راعللًالسغةجعنلاكتحبُذلب..تلُتقاهنكل،يطساولا
فقأفيكفيهانأتنكول!؟..تحِبُذانأينعي؟..تحبُذ–

؟..نآلاكمامأ



قدنفيفكتيقتلاتاونسعبرأدعبو..ِتحبُذوأ..ْتُحبذمعن–
عبرألبقترجدق..كحبذةثداحدصقأ،ةثداحلاهذهنأضرتفيو..ناوضر
..انهنآلاكنكل..كلذنمتاونس

:حرمبلوقتيهوةدومبيلإترظنويلتمستبا
وهامف....ةلوتقمالو..ةحوبذمال..كمامأفقأينأاهنكل–

؟..كيأر
..فرعأال–
ديدشكابترإيفتنكينأنممغرلابو،اهعمراوحلااذهبًاديعستنك

حرفينرمغو،يهتسيلاهنأبيسفنعنقأتنكينأالإ،يمامأاهتيؤرنم
يسفنعميراوحيفاقرغتسمينكرتتملاهنأ..يهاهنأتركنأاهنأبضماغ
:ينتلأسذإ

؟..يطساولامدآقيدصتنأله–
ءاوحينتربخأامكمث..لقتعأهنأالإ..انفراعتةريصقةرتفل..معن–

..هتاقيفروهقافرنمةيقبعممدُعأهنأب
:تلاقواههجوىلعنزحلاحمالمتمسترا
؟..همأينأبريكفتللكعفديذلاامنكل..كلذفرعأ–
..يهكنأكوًادجاهنيهبشتكنألدصقأ..يهكنأل–

ىلإةيمارونابةرظنتقلأوىلعأللاهسأرتعفر.تاظحللتتمص
:نزحبتلاقو،ينعاهسفنلغاشتاهنأكوراجشألاىلإمث،ءامسلا

؟..كتبجعأله–
؟..نم–
..اهنعتثدحتيتلاةأرملا–
..كلثم..لامجلاةقراخاهنأ..معن–
ىلعةنيزحاهنكلةدودوةماستباتمستراولفسألاىلإاهسأرتنحأ

:تلاقو،اههجو
؟..لاُقيامكةرظنلوأنمينتببحأله؟..اذام–
..امبر..يردأال–
؟..ينيهتشتمأينبحتله–
..كبحأ..معن..كبحأانأ.ال.ال..طبضلابفرعأال–
؟..ةأرملاكلتبحتمأينبحتله–
مأتناكاهنكل،..اهتروصتيأرنأذنماهتببحأدقل..تنأكبحأ–

..هعمتبرهيذلاقهارملاىتفلاكلذنمةريغلاينتقرحمكو..يقيدص



..اهنعينثدح–

يطساولامدآىلعتفرعتفيك،اهبةقالعهلاملكنعاهتثدح
تدرسو..هتخأوهمأمضتيتلاةروصلاتيأرفهتفرغليناعدفيكو،ءاوحو
فيكو،ةرماغملاكلتلةعجافلاةياهنلاو،قهارملاىتفلاعمهمأبورهةصق
نأوهينأجافيذلانكل.ً.اددجمتاونسعبرأدعبكلذلكتيأرينأ
تذخأذإ،يرصانلاءاوحفقوموليباقمأفقومنعفلتخيناكاهفقوم
،هتقاليذلابعرملاريصملابَفشتتوأاهندتملوةنيكسملامألانععفادت
هنأل،اهحبذباهنباموقينأمألاضفرنعاهتثدحامنيحيننأركذألب
لسغنوناققفوةليلقرهشألسبحلابولو،هلبقتسموهتايحرمديسكلذب
نآلاناكاذإف..همأحبذبماقهنألةايحلاىدمايسفنرمُديسهنأف،راعلا

،جضنيوربكيامنيحهنأف،راعلالسغوةريغلاوفرشلارعاشمباذوخأمواباش
حيبيامينوناقلاوأينيدلادحلايفسيلو..همأيهف.ً.اريثكبذعتيسهنأف
اتقرورغااهينيعنأًاديجركذأ..ةينازتناكولوىتحاهلحبذلاولتقلا
هذهدنع..يطساولامدآفقومنميلثمةبرغتسمتناكو..عومدلاب
.انضعبنمبرقلابانسسحأ..انيقتلاةطقنلا

تدجوف..بدألاوبتكلاوةءارقلانعاننيبكلذدعبثيدحلاراد
مل..مأكاهرودبو،اهلامجبو..اهتاذبيعوولاعءايربكتاذةأرمايمامأ
ةيصخشتاذتناكسكعلاىلعلب..يرصانلاءاوحكةلهسةأرمانكت
ملاهنيح..نييئاورلاوباتكلاضعبنعاهتثدح..لباقملاىلعمارتحإلاضرفت
نمًاجضنرثكأاهدجأينأبو..اهتقشعيننأباهلفرتعأنأىوسدجأ
نعاهليزييمتبتحرفاهنأباهنيحتركف.ةريبكةدومبيلتمستباف..اهتخأ
يسفندجأنأبعقوتأنكأمليننأباهلُتفرتعادقانأواميسال،اهتخأ
اهلتلقف،ناكملاونامزلاقباسأيسفنتدجوو..دحلااذهىلإاهنمًابيرق
:ينمتلفتنأاهديرأالينأكوئجافملكشب

..كتخألصتنألبقائيشكلأسأنأدوأ–
امفرعتاهنأكوةضماغةماستبإاههجوىلعوةلمأتمةرظنّيلإترظن

:يوثنألالدبتلاقف،هلوقدوأ
..لأسأ–
ةبيرقنوكتةناسنإلجاتحأ..ملاعلااذهيفديحوناسنإانأ–

..ةنونجملايراكفأويمومهويرارسأعضوم..ينم
؟..دعباذامو–



؟..ةناسنإلاهذهينوكتلدادعتساىلعتنأله–
؟..انأ–
..تنأمعن–
..ليحتسماذه–

:ًاطبحموًالعفنمتلقف،اهتباجإلتمدُص
؟..ليحتسماذامل–

:تلاقمث،هسفندوجولاسوباككةليقثتناكتاظحللتتمص
يخرتسييذلاملاعلااذهتاملظيفةمئاهو..ةهئاتحورانأ–

..يتشحوينكراشتحورلجاتحأاضيأانأ..سمشلاءوضتحت
؟..ةناسنإلاهذهينوكتنأنيلبقتله..ينيبيجتملكنكل–
؟..حورلاهذهنوكتنألبقتلهو–
..معن–
ايبلطتاذاموأ؟..لوقتاذامفرعتالتنأ..ليحتسماذه–

؟..مدآ
،ريغصتلاوةناهإلابروعشبوينحاتجيقنحبتسسحأواهتباجإينتمدص

:ظيغلانمقنتخأداكأانأوتلقف
؟..نيدصقتاذام–
..كمدصيسامبركلهلوقأسامنأل–
..ةيساقتناكامهمةقيقحلاعامسلدادعتساىلعانأ.ً.ادبأ–
:تلاقوةبيطبيلتمستبا
نوزتهتمكنكل..ءاسنوًالاجر..قرفال..كلذنولوقتمكلك–

..اهنوعمستةلمجلوأدنعةيقيقحلاةهجاومنمرارفلابنوذولتونوراهنتو
يهومسلاطاقنكوأ..نذإلايفصاصرلابصكنوكتداكتةقيقحلاتاملك
هتهجاومعيطتسنال..راصبألايمعيرونةقيقحلا..هبجزتمتومدلايفرطقت
..

ةقيقحلاةهجاوملمحتييذلاناسنإلاكلذيننيرتسو..يبرج–
..ىمعلاببيُصأولىتح

؟..كسفننمقثاوتنأاذامل–
..يسفنفرعأينأل–
:تلاقوبحبيلتمستبا
ناسنإلاعيطتسيال..تاهيه..تاهيه؟..كسفنفرعتكنأدقتعتأ–

..اهفرعيهنأهيلإليُخي..هسفنفرعينأ



دعأمل..رجفنأداكأانأ..كوجرأكيدلاميلوق..يننيريحتكنإ–
..يسفنقيطأ

لدرجتبصاهنأكولب،ينلهذأًائيشتلاقوةبيطةماستبإبينتباجأف
:يسأرىلعجلثمءام

..يرصانلاءاوحتخأُتسلانأ–
؟..اذام–
..يتخأتسيليرصانلاءاوح–
؟..تنأنمو.ً.اذإيهنم–
:تلاقوةدومبيلتمستبا
..مدآايفختال–
ءاوحتخأينوكتملاذإمث..لهذنمينكل..فاخأالانأ–

؟..نذإتنأنمفيرصانلا
..مدآمأانأ–
؟..ينتريح..مدآيأ–
..يطساولامدآ–
؟...اذاـم–
..ءيشلككلحرشأس–
؟..ىتم–
..كدنعنوكأس–
..فيك–
..ةمئاهحورانأكللقأملأ–
؟..اذاـم–

دعبىلعاناك..يبصلاعمتلبقأدقيرصانلاءاوحتحملاهنيح
..ضرألاىلعاطقاسجرحدتورثعتفانوحنيبصلاضكر.ً.ابيرقتارتمنيسمخ
.ً.ادحأدجأملف..يفلختفتلاةأجفينكل..ضوهنلابهدعاسألهوحنتكرحت
دجأملذإ..ىرخألاةأجافملاتناك..يمامأترظننيحو..اهتظحلتلهذ
.بابلاىلعًاقرطُتعمسو،يتفرغيفينتدجوةأجف.تبعترا.ً.اضيأًادحأ
.ًادبأيتفرغلخديمليبأنألُتئجوف..يبألخدمث

***
،ساعنلابسحتتناكلصفلاةياهنىلإيوارحصءاوحتلصونيح

امو،يدادغبلامدآلىرجامفرعتلةءارقلاةلصاوملةقوشتمتناكاهنكل
امبر،اهسفنتلأسو،هئاتلامدآيفاهتظحلتركفو..ةمئاهلاحاورألاهذهرس



مغرتاملظلايفةمئاهلاهحور..،اضيأهئاتلامدآحبشوههارتامنأ
:ءارقلاتلصاوف..ةعطاسلاراهنلاسمش

حابشألاةهاتم
13

نيزحلاحبشلاةلاسر

ناك.ًالخادهتيأرامنيحاقحتئجوفكلذل.طقيتفرغيبألخديمل
ضماغفوخنعو،فيثكيلخادرتوتنعفشكتهتارظنً،اقلق،انيزح
ّيلإرظنً.اقلغمًاريبكًافرظهديبلمحيناكو،هيلعرطيسينأىلإىعسي
دقحلانمولختهترظننأرعشأةرملوأللب،لؤاستلابةئيلمًةرظن
،تمصةأجفهنكل،مالكللبهأتوهمفحتفً.ائيشلوقينأدارأ.نيفدلا

.هيتفشىلعدلوتنألبقهقامعأيفتاملكلاتتامو
ًاعرسمُتزفق.تفتلينأنودجرخوةلواطلاىلعريبكلافرظلاعضو

نكل،هلسرمةفرعمتدرأ،ّيدينيبهتبلق.فرظلاتذخأ.ةلواطلاىلإ
تناك.هيفامُتبحسو،ةعرسبهتحتف.ةباتكةيأنمًايلاخناكفرظلا
ىلعتأرق،قاروألاليلقرتفداهعموةلصفنمقاروأةمثو،قاروألانمةمزر

ً:اريبكاناونعىلوألاهتحفص
.نيزحلاحبشلاةهاتم
يتلا،مدآمأ،ةأرملاكلتيهلسرملانأبضماغساسحإيندوار

ركذأالانأف،ًالعفءاروزلايفاهتلباقمأملحلايفاهتيأرأفرعأالُترص
.يريرسىلإتعجر.ءاقللاليصافتلكركذتأينأنممغرلابً،اديجكلذ
:اهيفامأرقأتأدبو،ةلصفنملاةليلقلاقاروألاتذخأ.هتفاحىلعتسلج

نيزـححبـشنمةلاسر
يدادـغبلامدآيقيدـص
يئرماللاملاعلانمةيحترخآلاملاعلانمةيحتيححبشنمةيحت

ةتيملاةايحلاقامعأنمةيحتالالتوملالالتنمةيحت
سيلهيورأاممونلايفقراغوهوتوملايهيقيدصايةايحلا

ةايحلاءانبأاهفرعيالةياكحيهلبً،ايبدأًاصنسيلو،ةيرحسةياكح
ىلعنوفقينيذلاءالؤهديدحتلابوءيشلكنوفرعينيذلاطقفىتوملا
توملاوةايحلانيبامخزربلا

:ةيرجغلاهتيبحقشاعلالأسيهيف،رجغلانعامليفتدهاشمويتاذ
..اذاممث:اهلأسف..ملاعلايصاقأىلإيضمننحن:هتباجأ؟..نولحرتنيأىلإ



ىلإىرخأةرملحرنلةيناثعجرنس:تباجأف؟..اهدعبنولعفتساذام
ةقطنملكشتيتلايصاقألا..يصاقألانمكعمثدحتأ..انأاذكه...يصاقألا
يهف،ياولبويتيعفشيه..ةغللانمهآنكل..توملاوةايحلانيبدايحلا

سيل..ليللايفراجشألانينأمهفتاليه..ةدرولامالآبحوبلانعةزجاع
.نايسنلاريغنايسنلانعربعتةدرفماهيف

..ئفطنيسرارشألاحابصموحرفلاحنمينيفصنملاونيلداعلاءوضنإلاقي
يفزخورارشألاحابصموةاناعمللجهوتنيلداعلاءوض.حيرضبقاذهلك
.نويعلا

***
هنإ.ناوألاتاوفدعبنكلملألاباتكنمائيشكلّرطسأانأاه

لكىنعمامنكلً.ادجًارخأتم.ً.ارخأتميتأي،رابتعإدرو،مارتحإلثم
ائيشاهتلابذئفطنت،ةنازنزيفةعمشلثمنوكتنأىنعماملب؟..اذه
له؟..تيملجرةنازنزلايفنأل،نيجسلءازعلاحنمتنأنودائيشف
.دقتعأال؟..ينمهفت

هذهدوجوبأجافتامبر.يطساولامدآ..نيزحلامدآكقيدصانأ
؟..تاونسلاهذهلكدعبونآلاكبطاخأنأأجافتامبر..كيدينيبقاروألا
..مهيال.اتيموأايحنوكأنأمهيال؟..اتيمينتننطأ؟..ايحينتننظأ
يسفنىلعقفشأانأ..يقيدصاييردتأ...ةايحتوملاوتومةايحلاف
.ًاضيأكيلعو

ًاضيأاهنمو،دوجومكنأيرصانلاءاوحنمتفرعنأدعبكيلإبتكأ
ءاوحعممئادلصاوتىلعانأف.برغتستالً.اريثكينعتثحبكنأبُتفرع
،لقتعملايفتراهنااهنأحيحص.ً.ارخؤماهتيقتلأكنأتعمسو..يرصانلا

بزحلاراطإيفالإةسايسلاةسرامممدعبدهعتلاةقروىلعتعقوو
..اهتاعانقواهراكفأنعاهقامعأقمعأيفلختتملاهنكل..دئاقلا

النأتسيلةمظعلانأبةرمتاذلاقاينيصاميكحنأيردتأ
ءاوحنوكتنأةلكشمتسيلف!!..تطقساملكضهنتنأامنإوً،ادبأطقست
يفتكسامتاهنأمهملا،باصتغإلاوبيذعتلالوهتحتتراهنادقيرصانلا

كنكل..كلذلبقاهبنمؤتتناكيتلااهتاعانقواهراكفأذبنتملو،دعبام
ةفاحىلعوً،ايسفنةرمدميهلب،حورلاةميلسجرختملاهنأبًاضيأفرعت
ةملظملالالتلاىوساهلوحدجتمليهو..تاملظلاعاقيفيه..نونجلا

ىوسمهمامأسيلنيذلاءالؤهنمةدحاواهنإ..ةفيخملاةمهلدملاقافآلاو
اهتخأبحتاهنألو.يقالخألاطوقسلاو،نونجلا،راحتنإلا:ريغالبوردةثالث



.ً.انونجقالخألاطوقسلايفتدجوو..رحتنتمل..كلذلًاريثكاهنباومدآمأ
.دمصتمليتلااهسفنلًايسفنًاباقعو

ملألاوعجولا..يدسجلابيذعتلالمحتىلعًارداقناسنإلكسيل
زاغلأنمزغلوهيدسجلاعجولاو..ملألاف..لوهملبعيرمءيشيدسجلا
ىتحوأّنسلاعلقوأةحارجةيلمعةيأءارجإدنعاننأليلدب..ةايحلا

اهنيح،انريدختمتاذإف..هجولاهجوهزغلومألاهجاون..حوتفمحرجةطايخ
اننأف،نانسألاعلقوأةحوتفملاحارجلاةطايخوأدسجلاقشمتولىتح
ءاوهلايفًارتمزفقنانلعجيامبرريغصسوبدزخوامنيب..ملألابرعشننل

.ةيدايتعالاتالاحلايف
سانلاىلعمكحلاكايأفاذل..انزغلوهيدسجلاملألا..ملألا..ملألا

لب..ةيسايسوةيقالخأماكحأباوفرتعافاولمحتيملونوجسلايفاوبّذُعنيذلا
،اودمصنيذلامامأينحنتنأكيلع..ةيناسنإلاةلاحللمكتحتنأكيلع
سيلو..نويقيقحلالاطبألامهءالؤه..يشحولابيذعتلاتحتاودهشتساو
نيشاينلادعباميفاودصحيلتوملاىلإسانلانوعفدينيذلاةداقلا

امو،بيذعتنمهاناعامهيفكيف،.بيذعتلاتحتوهنمامأ!حئادملاو
.ةناهملاولذلابروعشلاومدنلازخونمهيناعي

***
..يدادـغبلامدآيقيدص
فلمتياملثمنمزلابكتايحفلمتينأىنعمامكردتله

طئارشلاكلتوهنمزلا؟ةظفاحلاداوملابةعوقنملاشامقلاطئارشبءايموملا
اندوجوىنعمامفرعتله.اهتحتانحمالموحمتوانداسجأيطغتيتلا

.مطالتمطيحمقوفةهفاتةريغصةميغىوسانسل؟..ضرألاهذهىلع
..ةملظمةنازنزيفًانيجسنوكتنأىنعمكردتنأعيطتستله

الو،كينيعمامأاهتعفرولكفكىرتنأكنكميالثيح..ةملظم..ةملظم
يفناقدحتنينيعىوسكسفننمكردتاللب،كدسجدوجوبسحت
يداووحنةوقبرِدحنم.تنكاذكهو،انأاذكه.دوجومريغكنأكو،ةملظلا
.عايضلا

راحتنابقعقيقحتللينوذخأامدعبمهنأ..مدآيقيدصاييردتأ
ىلإيئانجلاقيقحتلالوحت،مايأبريبكلالزنملايفةقهارملاةاتفلايتراج
،يسفنلافعضلاتاظحلضعبينتدوار،كيفخأال،اهنيح.يسايسقيقحت
يتاهجوتنعًاريرقتنمألازاهجلبتكنمتنأامبرهنأباهيفتركف
ىرأتنكيتلاليباقمأبزوفتنألجأنمكلذو،يطاشنوةيسايسلا



امنيحكلذتيأرامك،ةرملوألينتئجامنيحاههاجتةقبشلاكتارظن
ةاتفلامأعمةقالعميقتف،يبايغلغتستلوأ..اهبيتقالعنعكلتيور
ءاوحعمةقالعميقتلىتحوأ،اهعجاضيباشنعثحبتيتلاةرحتنملا
..رخآًاراسمتذخأرومألانكل،..ةفوسليفلابًاعماهيمسنانكيتلايرصانلا

يننوبذعياوذخأذإ..ماهوألاهذهلكنعديعبكنأاهنيحتفرعو
تأيملامك..يرصانلاءاوحامبرويريغاهفرعيالءايشأنعيننولأسيو
..ًادبأيسايسلاقيقحتلايفكمسا

اوقلغأكلذل..ّيلعتفرتعأيتلايهةفوسليفلانأبدعباميفتفرع
برضلاوبيذعتلادعبو..يسايسلاقيقحتلاىوسقبيملويئانجلايفلم
ضعباهيفتدجوةعاقىلإمويتاذينوذخأ،ةيسفنلابرحلاوحربملا
ءيشراظتنابانعيمجانفقو،ءاسنوالاجر،ةرملوألمهتيأرنيرخآويقافر
.لوهجم

ةيمارتمةعاقيفراظتنالاىنعمام..يدادغبلايقيدصايفرعتله
كتاقيفروكقافرىوسكمامأىرتالامنيب،يضايربعلماهنأكوفارطألا
نولمحيلاجربنوطاحممهو..يسفنلاويدسجلابيذعتلانمنيهوشملا
اهتظحلركفتال؟ةبذعملاداسجألاهذهةهجاوميفةفاثكبنوعزوتيحالسلا

سانلامدعتدالبلايفةمكاحلاةطلسلانأفورعملانمف..مادعإلابىوس
؟..اهلنيضراعملاطاشنىلعةلدأتدجواذإفيكف،تاهبشلاىلع

فلمهديبو،ةيلاعةبتربطباضءاجًادجليقثوبعرمراظتنادعبو
ظعاوهنأكوهمالكأدب..ناطيشلاةمسبههجوىلعوانيلإرظن..قاروأهيف

بجياننأو..ةروثلاوبزحلاونطولاانتنايخبانسفنأانرمداننأبدجسميف
ةايحلاىدمانيلعمكحلابتوملانمانذقنأهنألدئاقلاسيئرلاركشننأ

براجتللالقحنوكننألالخنم..انمدنوانصالخإتبثننأىلع
انيلعتمكحيتلاةروثلاةمكحمتارارقانيلعولتيذخأمث!!..ةيواميكلا
ضيفختبيسائرلاوفعلاو،ىمظعلاةنايخلاةمهتبصاصرلابايمرمادعإلاب
.ةرورضلادئاقللونطوللءالولاتابثإعمدبؤملانجسلاىلإمكحلا

..فرعأال..تايفشتسمالوً.انوجسنكتمل..ةفلتخمنوجسىلإانولقن
..انئامدنوبحسي..تقولالاوطنيديقم..ءاسمدوعنوًاحابصبهذنانك
.بعرملامهريصممهعملصاوأملينكل..براجتلاضعبنورجي

..يردأال.ديدحتلابيمامعأويدلاو..ّيلإيلهألصوفيكيردأال
حاتفملاةلقلقىلعتوحص،ةملظملايتنازنزيفامئاناهيفتنكةليلتاذف

..هتداعريغىلعاكبترمناك..ةثجلامخضيطرشلايناجسلخد..لفقلايف



..ةليللاكلتيفريفخلاطباضلاةفرغىلإينلخدأ..ينفطتخيهنأكوينذخأ
بوصعمناك..ابيرقتيرمعبناك..ينهبشيداكيًاصخشكانهتدجوو
نمهسفنىلعلابدقهنأودبيو..افوخشعتري..نيديلالبكم..نينيعلا
..ًالتبمهلاطنبناكاذإ..بعرلا

اريخأو..ةقورأىلإينوبحسوتارممينولخدأ..ينوداتقاوينيعاوبصع
مث..حوتفمناكميفينأتفرعف..ليلعلاءاوهلاوةدوربلاضعببترعش
تدتماقئاقددعب..ناكملاةرداغمةعرسبتقلطناةرايسلخادىلإينوعفد
يمعو..يبناجىلإسلجييدلاوتيأراهدنع..ينيعنعةباصعلاعفرتلدي
.ةرايسلاقوسي

يدلاونأبدعباميفتمهفينكل.تيأرامقدصأملةلهولوأ
رومألانأو،ةاتفلاراحتناةلأسمصخياميفيعمقيقحتلليلاقتعابفرع
ةيسايستامولعمنعيعمققحتيتلاةهجلاىلإتلصوامنيحتروهدت
ازرابًاوضعيمامعأدحأناكو،يمامعألَخدتف..يرصانلاءاوحفارتعاةجيتن

،دادغبيفنيلوؤسملاعمًادجةيوقتاقالعهيدلو،..يتنيدمببزحلايف
طابضللًادجةريبكغلابماوعفدمهنأبُتفرعو..ّيلإلصينأعاطتساثيحب
اوقلأنأدعب،يتنازنزنمينوجرخأثيحب،ايندلاةيركسعلابتارمللو
هونجسوهتيبىلإهقيرطيفناكيذلانيكسملاباشلاكلذىلعضبقلا
ءارجنمتامباشلانأتعمسرهشأدعبو.يطساولامدآ،انأهرابتعإب
جارختسامتو.يطساولامدآهرابتعابهيلعتيرجأيتلاةيواميكلابراجتلا

.ةلودلاتالجسيفيطساولامدآمادعإمتاذكهو.رمألابةافوةقيثو
ركفأمل..يحلاتيملا..دوجوماللانئاكلا..ءيشاللاانأ..نيزحلامدآانأ

نأهيلعفتامنم..يدادغبلامدآايكلاهلوقأ..ًالطبنوكأنأًاموي
ةايحلاتسيلأنكل..توملانمابعردشأةايحلاف..ةيدبألاهتدقريفرمتسي

..!مدعلاوتوملاملحيه..ملحيوهوتوملايه
يفاذهدوجولاثبعنمائيشدجتس..يرارسأبكلحوبأانأاه

:يتطوطخم
.نيزحلاحبشلاةهاتم

***
ً.ابناجنيزححبشنمةلاسر:ةنونعملايطساولامدآقاروأُتعضو

يطغيدرابقرعبُتسسحأو،عيرسلاناقفخلابيبلقأدبو.الهذنمُتنك
،مدُعيملو،قزرييحيطساولامدآَاذإ.يقامعأيفةلئسألاترجفت.ينيبج
وهنيأ؟..يناونعفرعفيك؟..مدعأهنأبيرصانلاءاوحيلتلاقفيكف



اهعملصاوتىلعناكاذإ؟..يرصانلاءاوحعملصاوتىلعوهله؟..نآلا
اهطوقسبفرعيوه؟..كلذهلتلاقله؟..يعمتماناهنأفرعيلهف
تفرتعادقل..ال..ال؟..اذهينعيأ.ً.اددجمتضهناهنأبلوقيهنكليسايسلا

وهفرعيأ؟..كانهطباضةقيشعتناكاهنأو؟..نمأةليكوتناكاهنأبيل
ةهاتم:ناونعلمحييذلارتفدلايفهتصقنوددقنوكيأ؟..اذهلك
.نيزحلاحبشلا

وهال..اليوطاصنناك.احفصتمّيدينيبهّتبلقورتفدلاتذخأ
نيبيسأرتذخأ.ابناجهتعضو.فافضالبتلفنمصن..ةياورلابالورعشلاب
..يلوحءايشألاضومغدادزإلب،ءيشيايلرسفيامدجأمل.ً.اركفمّيفك
:هيفأرقألصنلاتذخأ.صنلايفتاباجإلاضعبدجأسامبرُتركف

نيزـحلاحبـشلاةـهاتم
***

نعيوارحصءاوحتفقوتةياورلاةطوطخميفلصفلايهتنينألبق
امك،ةيقيقحةهاتملخاداهنأترعشو،ساعنلاةياغيفتناكذإ،ةءارقلا

بعوتستدعتملاهنأباهسفنعمتركف.جالعلابءدبللًاركبمضوهنلااهيلع
اهتعضوو،ةطوطخملاتوط.اهساعنواهبعتببسبامبرثادحأنميرجيام
نعدوجوملاءابرهكلارزىلإاهديتدمو.ريرسلابناجىلإةلواطلاىلع
.مالظلايفةفرغلاتقرغفهيلعتطغض.اهسأر



ناك.معطملاىلإتلزننيح.يوارحصءاوحلةبسنلابًالفاحًامويناك
نيزوجعلابتقتلاةجراختهجوتواهروطفْتهنأنيحوً.ابيرقتًايلاخ
ىلإكلذدعبتهجوت.ةبحرماهسأربامهلتأموأ.نالخديامهونييبرعلا
ثيحةيرادإلاةفظوملاعمتثدحتكانه.جالعلابصاخلايبطلامسقلا
.اهبةصاخةقاطباهلتألمو،قدنفلايفةدوجوملاجالعلاعاونأاهلتنيب
كلذلبقنكل،جالعلاةعيبطددحيسيذلاصتخملابيبطلاةلباقمباهتصوأو
ةيراعهبشتأتلوسبالملاهذهلكعزنتواهتفرغىلإدوعتنأاهيلع
.مامحلاسنرببةاطغمو

كانهتناكبيبطلاةفرغمامأةريغصلاةحسفلايفرظتنتتناكنيح
اتباجأفةيزيلكنإلابامهيلعتملس.لاعتوصبناثدحتتناتيلاطيإناتأرما
ةأرملانكل،مهفتملف،ةيلاطيإلابنهادحإاهتلأستسلجامدنعو،ةيلاطيإلاب
اهنمتمهفف،نادلبوبوعشوةيموقتايوهىلإريشتتاملكددرتتذخأ
مغربو،ةيبرعاهنأبيوارحصءاوحتباجأف،اهتيموقواهلصأنعاهلأستاهنأ
،اريثكسابابنيريإةينانويلاةلثمملاهبشتتناكيتلا،ةأرملاتذخأكلذ
:ةيلاطيالاملكتتالاهناباهمهفتلءاوحاهلتلاقف،ةيلاطيإلاباهعمثدحتت
،ةيلاطيالاباهعمثيدحلاتلصاوذإكلذلهبأتملةأرملانأالإ..ونايلاتياون
ءاوحتبرغتسا.اضيأمالكلاباهيلإهجوتلاتأدبىرخألاةأرملانإلب
ملو،هيفعيرسلاقفدتلاو،مالكلانوبحينييلاطيإلانأىلإتهبتناو،عضولا
مضيناكيذلاواهعمهتبلجيذلااهباتكجرختنأىوساهمامأنكي
ةيلاطيإلاةرثرثلاهذهليسعطقتلوهيفأرقتلريبسكشلةلماكلاتاتينوسلا

.اهرصاحتتراصةغللاهذههنأبتسحأدقف،اهنع
يفناثدحتتاتأدب.باتكلافالغبناقدحتناتأرملاتذخأ.اهباتكتحتف

ديرتالتناكاهنكل،امهثيدحعوضوماهنأفرعتتناكءاوح.امهنيبام
اهمامأتدجوفنييعتلاىلعالباتكلاتحتف.لكشيأبامهعملصاوتتنأ
:وهةيبرعلاباناونعاهلمجرتملاعضويتلاو77تينوسلا

اهلباقيامأرقتمثةيزيلكنإلابتايبألاأرقتتناك.نـمزـلاوةباـتكلا
:ةيبرعلاب

Thyglasswillshowtheehowthybeautieswear,
Thydialhowthypreciousminuteswaste,
Thyvacantleavesthymind;simprintwillbear,



Andofthisbookthislearningmaystthoutaste:
TheWrinkleswhichthyglasswilltrulyshow
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،كُنساحملبذتسفيككيُرتسكتآرم
،ةسيفنلاكقئاقدعيضتفيكةيسمشلاةعاسلاو
،كلقعشقنلمحتسءاضيبلاتاحفصلاو
:ةفرعملاهذهقّوذتتّكلعل،باتكلااذهنمو
كتآرمًاقحاهفشكتـسيتلادـيعاجتلانإ
.كرـّكذـتوةـَظِعلاكحنمتسةرغافٍروـبقل

رمملانمتءاجةضرممنألتينوسلاةءارقلصاوتنأعطتستمل
هسفنببيبطلاجرختاذلابةظحللاكلتيفو،اهعمباهذللنيتأرملاتعدو
هبتكمىلإةلخادهتعبتف..يوارحصءاوحةروينسلاًايدانمةلباقملاةفرغلانم
.

***
لثمًادجةهيركهتحئارتناك.يناكربلانيطلاتاسلجىلوأتبرج

نيطلابجالعلاقاورتلخدنيح.نفعتمضيبلثموأيرشبلاطئاغلا
امك،هرودرظتنيًاضيأًاسنربيدتريًالجرةمثكانهنألتكبترايناكربلا
.هسبالملالخنمهتفرعيذلاجالعلاىلعفرشملاكانهناك

نيتعطقىوسهلفسأيدترتالو،نيمثلايريرحلااهسنربيفيهتناك
ةأرماتأرامنيحًاليلقتخرتسا.ردصلاةلامحوةحابسلالاورس،مامحتسإلل

ةفرشملااهنأتفرع.اهمسابيدانتوفرغلاىدحإنمجرختءاضيبسبالمب
ىلعتقلتساولماكلابترعتجالعلاةفرغيف.اهعمتبهذف،اهجالعىلع
تبلطجالعلاىلعةفرشملانأالإ،نوليانلانمفشرشبىطغملاريرسلا

مث،يناكربلانيطلاباهتبقروهلكاهرهظتلط.نطبلاىلعءاقلتسالااهنم
اهدسجتدشو،اهيفكواهفارطأواهيفتكواهردصتلطف،اهرهظىلعتبلقنا
تجمربمث،ةليقثةيناطباهيلعتقلأو،هباهتفلو،نوليانلانمءاطغب
.تجرخوةقيقدنيرشعةدملسرجلا

نوليانلابةفوفلماهريرسىلعءايموملاكةيلقتسميوارحصءاوحتلظ
.ةكرحةيأبمايقلاعيطتستالً،ادجةهيركلاةحئارلايذنيطلابةاطغمو
ناكنيطلانأىلإتهبتناكلذءانثأاهنكل،راظتنالاىوساهمامأسيلو



رعشتتذخأوةرارحعشيًادبنآلاهنأالإ،اهترشبسمامنيحًادجًادراب
.اهدسجيفيرستهترارحب

هبشأعطقبةفوفلملاةينوعرفلاتاءايموملابتاظحللاكلتيفتركف
يئادبلاناسنإلانعتايعادتلااهنهذيفترمهناو،ةيبطلاشاشلاطئارشب
،ةراذقلاونيطلاولحولاوةخاسولاوةايحلاةواسقوةقشملامغربناكيذلا
ةعانمترمدةثيدحلاةراضحلا..رصاعملارضحتملاناسنإلانمةيرحرثكأ
ماعطلاوتاريخلارفوتبيهف،اهتواسقوةعيبطلابئاوندضهتناصحوناسنإلا

ديدحتلابو،ةعانصلاروطتو،لاصتإلاورفسلالئاسوو،يجولنكتلاروطتلاو
لب،ةموعنرثكأهتلعجةيدلجلاوةينطقلاوةيفوصلاوةيريرحلاةشمقألاروهظ
ناسنإلاىلعاهطغضوةظفاحملااهتانايدوةفئاخلااهقالخأبةرصاعملاةايحلانإ
عيطتسيال،افيعضوً،اشهًانئاكناسنإلاريصكلذلك،هزئارغليوقلااهتبكو
!هبهجالعمتييناكربنيطلمحت

.ةفرغلاىلإجالعلاىلعةفرشملالوخدتايعادتلاهذهقفدتعطق
ةملكلاىنعممهفتمل..ماريامىلعءيشلكناكنإةيلاطيإلاباهتلأس
تضمو..يكوأ:ةيزيلكنإلابتلاقف..كلذتفرعةربنلاةعيبطنماهنكل
سرجلانركلذءانثأو..ةايملابهألمتتذخأورواجموينابضوحىلإةفرشملا
ىلعاهتدعاسو..،ةيطغألااهنععزنتتذخأف،ةررقملاةدملاءاهتنابًاناذيإ
ىلإةفرشملااهتلخدأو،طئاغلانمعقنتسميفاهنأبرعشتيهوضوهنلا
كلذبتلازأف،يطاطمبوبنأنمقفدتملاءاملاباهشرتتذخأومامحلاةيواز
ىلإلوخدلاباهتدعاسمث،يناكربلحوونيطنماهدسجبقلعاملك
نمقفدتملاونخاسلايندعملاءاملايفتقلتساثيحيبناجلاضوحلا
اهتضهنأنأىلإ،ةعاسعبرةدملةلاحلاهذهىلعتلظ.ةيبناجلاتايفنحلا
عقوتنأاهنمةأرملاتبلط.ريبكليدنمباهدسجيطغتيهوىرخألاةأرملا

.جالعلاةعيبطوةسلجلاخيرأتنمضتتيتلاواهبةصاخلاةقاطبلاىلع
ةحابسلاضوحىلإتهجوتيناكربلانيطلاجالعنمءاهتنالادعب

اهدحوحبستةيلاطيإًازوجعةمثتدجو.جالعلاحانجنمعرفتملاوصاخلا
اهتحئاروهايملاءفدبتسحأضوحلاىلإتلزننيح.ريغصلاضوحلايف

.ةيتيربكلاةايملاهذهيفدجاوتلاةيمهأبفرعتتناك.ةفلتخملاةيتيربكلا
ربعةهجوتمتماقكلذدعب.ضوحلااذهيفابيرقتةعاسلتلظاذكه
ماعطلاةعاقىلإهنمو،ريبكلاةحابسلاضوحدوقييذلاةقيدحلارمم
.دعصملاىلإاهنمو

اهسنرببتقلأ.ةرشابممامحلاةفرغتلخداهتفرغيفتراصنيح



ةرطعلاوبماشلاعاونأباهدسجلسغتلشدلاتحتتلخدوةحابسلابوثو
ينانقلانمديدعلارفودققدنفلانأنممغرلاىلع،اهعماهتلمحيتلا
.ةدحاوةرملاهيفاممادختسانكمييتلاةريغصلا

***
مظعمف،داورلانمليلقلاىوسكانهسيلً.ائداهمعطملاناك

دنعنودجاوتيامنإو،لماكلابيقدنفلاماعطلاجمانربنوزجحيالحاّيسلا
وأةنيدملامعاطميفلكألانولضفيمهنأذإ،ءاشعلاويحابصلاروطفلا
ةرايزلةيحايسلاتاكرشلااهحرتقتيتلاةيحايسلاتالوجلايفنوكراشيمهنأ
ةنيدملاةرايزوأ،ةبيرقلارزجلاوأ،يلوبانلحاسوأ،ىرخألاةريزجلاعقاوم
ةرتفيفنودجاوتيالكلذل،فوزيفناكربدامرتحتترثدنايتلايبموب
ةبجوهسفنلزجحينأهناكمإبهنأفهيفمهنمىقبتينمو،قدنفلابءادغلا

.ةحابسلاضوحدنعةفيفخ
تايبرعلاءاسنلالحمنأىلإتهبتنااهتدئاملوحتسلجنيح

ً،اكمستبلطو،حوتفملاهيفوبلانمافيفخًائيشاهسفنلتذخأ.غرافثالثلا
يفيكبلعبافيإتأرفةحابسلاضوحوحنةتافتلااهنمتناح.ءامةنينقو
.سمشلانماهيقتّةلظمهقوفعفترتريرسىلعةددمتمةحابسلابايث
امهونيزوجعلاىلإتهبتناةأجف.ءادغلادعباهيلإبهذتنأتررق
ىلعامنيب،لظلاثيحةحابسلاضوحنمرخآلابناجلايفناسلجي
.شقلانمةعبقامهنملكسأر

***
اهسأرىلعويريرحلااهسنربيفيهوةحابسلاضوحىلإتلصونيح

ةيعادو،اهبةبحرمىرخألاتزفق،يكبلعبافيإمامأتفقوو،ةيكيسكمةعبق
.ايلاخلازاميذلاواهلرواجملاريرسلاىلإاهايإ

تهجوتو،سمشلاجهويفاهدسجقلأتف.يريرحلاسنربلاتعزن
،ايهشً،ايتفاهدسجناكدقف.اهيلإىرخألانكامألانملاجرلاضعبراظنأ
النأعطتستمليكبلعبافيإىتحلب،حضاويسنجروضحاذً،اريثم
.ةتوبكملاتابغرلابضايفلادسجلااذهقسانتلمأتت

قاومهرمنمةبلعميدقتبيكبلعبافيإتردابفريرسلاىلعتددمت
دسجللةعونتممهارمنماهيدلامتجرخأواهتركشف،سمشلاتابرضنم
.هجوللو

ةهجلاىلإترظنةيقاولامهارملاباهدسجحسمنمتهتنانيح
يفةلواطلوحناسلاجامهونيزوجعلاتحملفضوحلانمةلباقملاىرخألا



نيذهةيصخشفليضماغءيشبتسحأ.ضوحلانمبرقلابلظلا
تناكاهنكل،ةرباعودبتةقيرطباهتلأسويكبلعبافيإىلإتتفتلا.نيزوجعلا

:ريبكلوضفنعمنتلخادلانم
وأناحبسيالامهنإ..نيزوجعلانيذهةصقام..افيإمادم–

؟سمشلاتحتنايقلتسيىتح
ةيناثتخرتساف،نيزوجعلاتأرفًاليلقاهدسجيكبلعبافيإتعفر

:تلاقو
ناينانبل..يسدقممدآوءاوح..امهفرعأانأ..وجلارييغتلانهامهنإ–

ًاماعنيعبرأنمرثكأذنمناشيعيامهنكل..سدقلانم.ةينيطسلفلوصأنم
ناكو..ربكىلعاجوزت.تيبةبريهو،دعاقتميعماجذاتسأوه..نيلربيف
..تارايسمداصتثداح..يواسأمثداحيفتامديحونباامهيدل

..نينيكسمللاي–
عميوارحصءاوحفطاعتتأرامنيحةسلاجيكبلعبافيإتلدتعا

:ةلئاق،رثكأامهنعاهليورتتذخأف،نيزوجعلا
ةلئاعنموهو.ً.اباشايناملألصودقيسدقممدآناك–

مث..غروبيارفةعماجيفايناملأبونجيفبادآلاوةفسلفلاسرد..ةروسيم
هاروتكدلاىلعلصحامنيحو..نيلربمثتروفكنارفيفايلعلاهتساردلمكأ
ةيعماجةذاتسأ،ةيناملأةأرماجوزت.ةرحلانيلربةعماجيفًاذاتسأهنيعتمت
نأنود،ثيبخلاضرملابتاونسرشعنمرثكأدعبتيفوتاهنأالإ..هلثم
ةايحلانعًالزعنمتاونسلظكلذل.ً.ادجاهبحيناك..لافطأباهنمقزري
توريبيفاهرشنيناكيتلاهبتكو،هتارضاحمىوسهيدلسيل..ةيعامتجإلا

ةيادبيفناكامنيحيأ..ٍنامثوأتاونسعبسدعب..يبرعلابرغملاو
لينلاهتحورطاىلعفرشيناكةيناملأةبلاطبطبترا،رمعلانمنيعبرألا
ةبرجتلاهذهنكل..ابيرقتةنسةرشعسمخبهرغصتتناك.هاروتكدلا

ةدافتسإللوحاجنللاهتجاحتناكامبر..نيمجسنمانوكيملذإ.ً.ادجهتمدص
هتايحيفةيوثنأةسمللهتجاحوهتلزعامبرو،هنمجاوزللاهلاعفادهنم
هبشيامبىهتناجاوزلااذهنكل.اجوزتف،امهتعمجيتلالماوعلايه
فشتكادقف،نونجلاةيواهيفهبيقلتوهلقعببهذتتداكيتلاةثراكلا
نمهنارقأمامأاجرهمهنمتلعجاهنأوً،ابوعلتناكةأرملاهذهنأ
عمةبعشتمةيسنجتاقالعتاذتناكدقف،ةعماجلاةبلطمامأوةذتاسألا
مهحيراطأىلعفرشينيذلاهاروتكدلاةبلطةصاخ،ةبلطلاعموةذتاسألا
كولسنعهيبنتلئاسربرعلاةبلطلاضعبنمملتسيناكدقو،ةيميداكألا



هنودسحينيرخآلانأبكلذهلرربتتناك،اههجاويناكامنيحو،هتجوز
يفكشلاعرزلالخنمهتايحاورمدينأنولواحيو،ةيلئاعلاهتايحىلع
مهنأب،هئاقدصأنمةذتاسألاضعبماهتإباهتاريربتيفتدامتولب،هسفن
هتنتملو،مهتدصاهنكل،اهعمتاقالعلاةماقإنولواحيواهبنوشرحتياوناك
هلدكؤت،ةلوهجمةلاسرهتلصونأدعبالإةيناثلاةجوزلاهذهعمهتصق

،ةددحمةقشىلإباهذلابءاعدإلاةحصنمدكأتللهوعدتو،هتجوزةنايخ
عم،ةقشلامقرو،قباطلامقرو،ىنبملامقرهلددحو،هسارتشغريبنرونيف
ددحملاتقولالبقو،دوعوملامويلايفو....ً.اضيأتقوللوخيراتللديدحت
اهقامعأيفًاسلاج،ةيانبلالباقمعقتيتلاونيزاكلايفوهناك،ةعاسب
يفرمينملكىريوهامنيبةلوهسبهارينأدحألنكميالثيحب
حملقئاقدسمخبدعوملالبقو...ىنبملانمجرخيوألخديو،عراشلا
ةعاسعبردعبو،ًاليلقربصهنكل،اهبقحلينأدارأ..ىنبملالخدتهتجوز
ةددحملاةقشلامامأراصنيحو.ددحملاقباطلاىلإًادعاص،ىنبملالخد
.هتذمالتنميبرعبلاطلدوعتاهنأفرع،بابلاىلعةلئاعلامساأرقو
،عجرينأدارأ.....قالخألاملعنعاثحبدعيوريتسجاملاسردييرصمباش
،تامولعملاهذهيفككشىرخأةرمهنكل،تامولعملاةحصنمدكأتدقف
..رخآضرغلتءاجدقتناكامبرف،هوبشمفقوميفاهريملهنأبًاجتحم
نأهلنيأنمف..ىرخأةقشيفامنإوةقشلاكلتيفتسيليهامبرو
جاتحيامبر.........بابلاسرجىلعطغضو،هكوكشو،هتداراعمجتسا..؟..دكأتي
تمسترايتلافوخلاوةشهدلاحمالمروصتيلةيئامنيسةليخملاعبطءرملا

هتقيشعجوزو،هذاتسأىأروبابلاحتفامنيحيرصملابلاطلاهجوىلع
نميسدقممدآذاتسألاددرتيمل........همامأفقيمونلاةفرغيفةيراعلا
ةعساوةقشلانكتملو،همثعلتوبلاطلاكابتراازهتنمةقشلاىلإلوخدلا
اهتظحل،ةديحولامونلاةفرغىلإدوقتةريغصةحابنمفلأتتتناكدقف
رذقلافشرشلاباهيرعيطغتلاهسفنململتيهوةخراصهتجوزتزفق
،ةحاقوبهلتلاقواهتقوواهسفنتعمجتسااهنكل،ريرسلاىلعناكيذلا
يفهفنأسديو،اهتولخاهيلعمحتقيفيك..هنمقئالريغفرصتاذهنأب

...قمحأسوساجكاهعبتيو،اهتايحتاّيصوصخ
رسخ،مكاحملايفتاسلجولكاشمدعبةأرملاهذهنعلصفنادقل

ةلودو،ةيناملعةلودايناملأنأنممغربو،ريثكلاهنمتعزنو،ريثكلااهيف
ىلإًازاحنمناكيضاقلانأالإ،اهسفنيمستامكولاقيامكنوناقوقح
ملهنكل،يقيقحلكشبهترمدةبرجتلاهذه.هدضةيناملألاةجوزلابناج



فصتنميفةأرمانمجاوزلاوتوريبىلإباهذلابرمألاهجاولب،راهني
يهو.هبراقأنماهنأودبيوً،اضيأينيطسلفلصأنمةينانبل،نيثالثلا
.يسدقمافيإاهمسايتلاهذههتجوز

ذاتسألاةياكحليكبلعبافيإدرسةقيرطبةذوخأميوارحصءاوحتناك
:اهتلأسف،ليصافتلاىلعاهزيكرتويسدقممدآ

؟..ليصافتلاهذهلكنيفرعتنيأنمنكل–
:ةلئاق،يكبلعبافيإاهلتمستبا
نمريثكباذهنمرثكأواذهلكتفرعينأل..طيسباذه–

ّيراجاناكدقف،يسدقمءاوحنمكلذتفرع..كمامأاهنيرتيتلاهتجوز
تنكلب..يناثلايقالطدعبيدحوتشعامنيح.تارتفلانمةرتفيف
لب،ةريثكليصافتنعينتثدحف..ثدحتنو،حابصلكاهعمةوهقلابرشأ
..اهلكامهتاسأموامهتايحليصافتفرعأانأ

؟تاميذلامهنبانيفرعتله–
هليحردعبهمأتنجدقل..هحورىلعهللاةمحر..هفرعأاعبط–

..
؟..ةنونجميهله–
..ةيعيبطريغًاضيأاهنكل..تالقاعلاةديسيه.ً.اعبطال–
؟..فيك–
ندرألاىلإترجاهةيطارقتسراةلئاعةنبايسدقمءاوحةديسلا–

يتقيدصايةأرملاهذه.48ماعلايفريجهتلاةيادبيفنانبلىلإمث
يفسيلوماعةئاملبقاهيليختتنأنكميناكامبر..ردانوبيرغجذومن
سبالملايدترتاهنأنممغرلابف..نامزمايأءاسننميهف..رضاحلاانتقو
يفشيعتالاهنأكواهنأالإ،تارئاطلابنادلبلانيبلقتنتو،ةثيدحلاةيندملا

الإاهنيدجتالةبيط..ةجاذسلادحلةبيط.ً.ادجةبيطةأرمايهف..انرصع
لكب،رحسلابنمؤتيهف.ً.اضيأةضقانتمةأرما..ةيسنامورلاتايصخشلايف
..لالظلاب..حابشألاعاونألكب..حابشألابنمؤت..ضيبألاودوسألا،رحسلاناولأ
..حابصلكناجنفلاأرقت.ً.انايحأنيفارعلاروزتولأفلابوذيواعتلاعاونألكبو
..ةدوجومحاورألانأبنمؤتيه..اهيفةوهقلابرشتةرملكيفولب
نجلاب..رمحألاو..قرزألانجلاب.نجلابنمؤت..يضرألاانملاعيفانعمشيعتو
لأفلاب..ةحلاملانيعلاودسحلابًاقلطمًاناميإنمؤتامك..رفاكلاونمؤملا
نمؤتو..ءالبلاعفدىلعتاقدصلاريثأتبنمؤت..علاطلانسحبوءييسلا
يفنأبنمؤت..ةبحألاولهألانمىتوملاحاورأةحارليحاضألاميدقتب



ةخابطهذهيسدقمءاوح..ططقلابنجتبجياذلةضماغًاحاورأططقلا
ذإًاليلقالإخبطتامملكأتالاهنكل،خبطلايفاهنفىلعىلعيال،ةرهام
تاراهبلاوأحلملاةبسنةفرعملماعطلاقوذتدنعهلكأتامبانايحأيفتكت
نالكأيليباقموحرملااهنباواهجوزىرتامنيحعبشلابسحتتناك..هيف
ربجتتراصديحولااهنباةافودعباهنكل،ًالصأمونلاةليلقيه....ةيهشب
اهجوزظقوتاهموننمضهنتامنيحو..مالحألايفهارتيكمونلاىلعاهسفن
..هيبألةوهقلادعتنأبًالئاقاهظقيأومونلايفاهءاجليباقنأبهربختل
نوكتلب..ةءارقللًاتقودجتالاهنأالإبتكلابةئيلماهتقشنأمغرو
..ةغللاوديلجتلاةيعونومجحلابسحبتكلافينصتوهانايحأاهتياوه
،ناريجلارابخأعباتتاهنأالإاهتيلقعواهكولسيفةظفاحماهنأنممغرلابو
لب..اهتعانقعمقفتيالهكولسناكولىتحناكًايأدقتنتالاهنكل
..ليباقاهنبابةعلومتناك....ةرفغملاوةيادهلابنأشلابحاصلةوعدلابيفتكت
يفتناكدقف..ءابطألاةعجارمنمتاونسدعبو..ربكىلعهتدلودقف
،نيتسلافراشمىلعتناكثداحلايفتامنيحو..هتدلونيحنيعبرألا

هتقياضمدحلهيلعفاختتناك.....تاونسعبرألبقكلذناكدقو
ًاباشليباقناكو..هباهتتناكهسفنتقولايفاهنكل..هيلعقانخلاديدشتو
هنأبامهللوقيوهوانايحأامهنضحيناك.ً.ادجهيدلاوبًارابناك.ً.اعئار
.ً.ادجامهلقاتشيفوسو..ملاعلااذهنعامهليحردعبًادجًاديحونوكيس
،ةمشاغلاردقلاةبرضعقوتيناكدحأالنكل..ديحولاامهنباوهف.ً.ادج
ةعساتلايفوهوةريبكةنحاشبهترايسمداصتثداحيفنبالاتوميثيحب
هتايحبءدبللةيفيصلاةلطعلاءاهتنارظتنيناكامنيب،..هرمعنمةرشع
..............................ةيعماجلا

،مادايبمولوكىمُسيعراشيفنيملسمللةربقميفو،نيلربيفنآلا
،يرمرمربقةمث،روهزلاوراجشألابةنيزملاةيناملألارباقملاةيقبنأشاهنأش
هداليمخيراتوهمساضيرعطخببُتكو،رمعلالبتقميفىتفلةروصهيلع
رمألالوأتبرغتساينأىتح،نازوجعلاناذهمئادلكشبهروزي،هتافوو
ىلإاءاجاذللصافملابةضيرممألانأودبيامكنكل،انهامهتلباقامنيح
..جالعللانه

ةصقعمستيهويوارحصءاوحّينيعيفتقرقرتدقعومدلاتناك
:تلأسفاهقرافيمللوضفلانكل،نينيزحلانيزوجعلانيذه

شوشتةلاحيفيهوأًالعفتيملااهنباىرتيهلهنكل–
؟..يسفن



نأبينربختلاحابصيبلصتتانايحأاهنكل..طبضلابيردأال–
،نزحتنأاهديريالوهو،رخآلاهملاعيفديعسهنأباهربخأواهرازليباق
رمألالوأتنكً.اتاتبامهقرافيالوامهعمهنأو..هيبأبينتعتنأباهيصويلب
تنسحتاهنأذإ،حيحصرمألانأبتنمآتقولارورمبينكل،يذهتاهنظأ
ةروصيفهارتنأسيلو،امهنيبهيلإناقاتشيامهنأوهامهنزحو،اريثك

ىلعهفكتاسملبرعشتاهنأبانايحأيللوقت..ةيناخدةيمالهةيبابض
اهيصويامئادهنكل..انايحأاهبعادييهو.اهلًامستبمهارتلتفتلتف،اهفتك
كلذمظكيهنكل،هقارفىلعًادجنيزحهنأبفرعيهنألهدلاوبءانتعإلاب
.اهنزحنمديزياليكهقامعأيفنزحلا

؟.ً.اضيأهنباحبشىريله..بألاو–
كلذىرتهتجوزنأدقتعيناك..كلذقدصيالناكرمألالوأ–

اضيأوهأدبكلذنمةنسدعبهنكل..يسفنلااهرايهناواهنزحةجيتن
دقل..ً.ادبأكلذنعثدحتيالهنكل..هحبشوأهنباحورروضحبرعشي
هنباىأرهنأباهربخأو..رجفتاذمونلانماهظقيأبألانأبةرمينتربخأ
نأىلإهبتنانيحهنكل،نزحبامهيلإرظنيريرسلاسأردنعافقاوليباق
،كلذبألاقدصيملاهنيح،هلمستبيذخأةأجفظقيتسادقهدلاو
.ً.اريثكمانيالبألاراصلب..ىفتخا..هنباحبشسملينأدارأامنيحو
هنكل..هنباحبشىرينأىسعظقيتسيلرجفلاديعاومىلعةعاسلامظنيو
فلخاسلاجهاريف،ةبتكملاةفرغلخديامنيحتارمهآرهنأباهلدكأ

،بتكلافرنمهلتسادقاباتكحفصتيوهوافقاوهاريوأ..ةباتكلاةلواط
وأهعمثدحتنألصحيمل..يفتخيمث،هلمستبي..هدلاوىلإرظنيهنكل
هنإلوقت..هتحصوبألاىلعةقلقمألا...مألاعملصحيامكهنمبرتقا

بتكملايفهدحويكبيًانايحأهئجافتيهو..هنباىلعًادجًادجنيزح
اليكتمصبيكبي..ةفعسلثمليحنلامرهلاهدسجزتهيثيحب..ةرارمب
نيزحهنأباهربخأو،ةدعتارمكلذىلإاههبناهنباحبشنأىتح..هعمست
.هيلعهنزحوهدلاوعضول

ىلعاهينيعنمناتعمدتلاسف،اهسفنيوارحصءاوحكلامتتمل
.اهينيعىلعءادوسلاةراظنلاتعضوكلذلًاليلقجرحلابتسحأ،اهدخ
ةبحمباهوحنترعشو،اهتقيدصرثأتلترثأتو.اهنزحليكبلعبافيإتهبتنا
:تلاقو.ةريبك

ام..ةجردلاهذهىلإةبيطوبلقلاةقيقركنأفرعأنكأمل–
..ةنيزحلاةصقلاهذهكليورأنأّيلعناك



تاهمألالكىلعقفشأينكل...كتلأسيتلاانأ..سكعلاىلع–
نازوجعلاناذهو..ةياغللبعصءيشنادقفلا..مهتبحأنودقفينيذلاءابآلاو
امهتايحلىنعمنمكانهسيل..راظتنالاونزحلاةهاتميفناروديناسئابلا

ايقتليل..ملاعلااذهنمليحرلاةعاسراظتناىوسرمعلااذهيفامهو
..امهقامعأيفميقملاورملانزحلااذهامتخيللقألاىلعوأ..امهنباب

:تلاقو،ةلمأتموةقيقرةرظناهيلإيكبلعبافيإترظن
بهذيامنيحانايحأ..بعصءيشنادقفلا..ةقحمتنأمعن–

عمتقولاءاضقلناكميأوأوكسيدلاىلإعوبسألاةياهنةليليئانبأ
الةرهاسانألظأ..رجفلانمىلوألاتاعاسلاىلإنورخأتيو..مهئاقدصأ
متوارجاشتامهنأليختأنأًانايحأثدحيو..ةعوجومبلقتأ..مونلاينيتأي

..امثداحامهلثدحوأ..نارعزلاضعبلبقنمنيكاكسلابامهنعط
لابيلأدهيالو..ةنونجملاكيسفنسحأوينيعنمعومدلالزنتاهدنع
..ةحارلاومالسلابسحأاهنيح..بابلالفقيفحاتفملاةلقلقعمسأنيحىلإ

انلافطأبلمحننحنف؟..هذهةوبألاوةمومألارسام..ءاوحايفرعأال
ىعسنوةبغرلاوةوهشلاىمحيفاهتظحلنحنيأ..كلذلططخننأنود
ةايحللحبصيو..ايندلافلتختانلافطأدلويو..لمحنامنيحنكل..ةذللاىلإ
..رخآىنعم

..حيحصاذه–
نمرخآلابناجلايفنيزوجعلاةعباتمباهنعيوارحصءاوحتلغشنا

غرافلاريرسلانمنيعبرألايفلجربارتقاىلإتهبتناامك،ةحابسلاضوح
اهريرسنمتماقلصينألبقو،هيلعددمتيلاهبناجىلإعقييذلا

:يكبلعبافيإللوقتيهو،ةحابسلاضوحىلإتهجوتو
..ًاليلقيدسجدربأنأيلع..راحوجلا–
لزناسانأ..ةعرسبانداسجأرمستس..عئاراذه..راحوجلا..معن–

..ىرخأقئاقدعضبلجاتحأ.اضيأكدعب
يفةضقانتموةفلتخمرعاشمبسحت.ةقلقيوارحصءاوحتناك

نمبضغو،ةايحلاتاهافتلراقتحاوسأيونزحوقلقرعاشم..اهقامعأ
دويقةيأنودبةايحلاةسرامملةرحلاةدارإلانادقفنمو،ةدوقفملاةمومألا
ئفطتكلذباهنأكو،ءاملاضوحيفاهسفنبْتقلأ.ةطغاضةيعامتجاوةيقالخأ
روديءيشلك..قامعألاىنعمام..ال..قامعأيفججأتتتذخأيتلارانلا

تأدبوءاملااهدسجسمامنيبركفتتناكاذكهاهتمجمجيفاهسأريف
.قامعألاىلإصوغت



يفتقثبناةحابسلاضوحيفءاملاتحتيوارحصءاوحتسطغنيح
امك،هئاتلامدآحبشتأردقف،حابشألاصختةتتشمراكفألالظاهنهذ
،حابشألانعثدحتتيهو،)حابشألاةهاتم(مسالمحتهتياورةطوطخمنأ

افيإاهتقيدصيهاهو،حابشأكنورهظيمهنكلاوتامواوشاعلاطبأنع
نإلب،يفوتملاامهنباحبشنايرينيذللانيزوجعلانعاهلثدحتتيكبلعب
؟.ً.اقحةدوجومحابشألالهف..اهنباحبشعمثدحتتيسدقمافيإمألا

يفيرستةشعربتسحأءاملاتحتنماهسأربيوارحصءاوحتلطأ
نمًاغرافحبسملاناك.دحأكانهنكيمل.وجلاةرارحنممغرلاباهدسج
تتفلت.روجهمًىنبمهنأكوهلكقدنفلااهلادبلب،لماكلابقدنفلاداور
قلطتوكرحتتًاقباساهلهبتنتملةغرافةحوجرأكانهتناك.اهلوحامىلإ

ةشورفملاةّرسألاعيمجتناكامنيب،ةئدصلااهتاقلحنعاجتانًافيخمًاريرص
ةراشإةيأنودةحابسلاضوحتاهجعيمجنمةغرافسمشلاتحت

.بعرلابتسحأ.ضوحلايفتناكاهدحو.دحألبقنماهمادختسإل
اهمامأةيقبتملاةفاسملاعطقتيكىرخأةرمضوحلايفاهسأربتسطغ
نيفكبتسحأامنيحلئاهبعربتسحأ.ضوحلاةفاحىلإلوصولل

نأبتسحأ.صوغلاوةحابسلانماهناعنمتوفلخلانماهيمدقناكسمت
يفاهلاحىلعلعفدركو،ةلولشملابهبشأتراصاهنأوفقوتيداكياهسفنت
تعفدفئجافملابعرلااهكرحيتلااهتوقلكتضهنتساتاظحللاكلت
.ىلعألاىلإاهسفنب

بعتتذخأوةوقبتسفنتءاملاحطسقوفةيناثاهسأرراصامنيح
تقافأاهنأكوتسحأ.حبسملاداورجيجضاهعمسىلإىهانت.ةوقبءاوهلا

ةشهدببوحصمذيذلءاخرتسااهدسجيفىرسو،فيخمسوباكنم
كانهوسمشلايفةرسألاىلعنوددمتيحبسملاداورتأرامنيحةضماغ
نامزلاجراخًانوكسةنكاستاظحللتلظ.ةحابسلاضوحىلإزفقينم
يفبغرتملو،ءيشيأبسحتملو،ءيشيأبطقركفتملتاظحل.ناكملاو
الورضاحالوضامال.حرفالونزحال،ةبغرالوفوخال.ءيشيأ
يفًاقراغناكاهلوحنوكلانأذإ،رظنتنيعىوسنكتمل.لبقتسم
ىلإرظنيمدعاهنأكوتسحأ،ةدوجومريغوةدوجومتناك.قبطملاتمصلا
.مدعلا

،ليغشتلارزىلعطغضلاباهليغشتمتةنكاميهامنأكو،ةأجف



ىلعفقتيكبلعبافيإاهتقيدصتأرفْتتفتلا.اهيفةايحلاقفدتبتسحأ
ريصقلاجردلاوحنتهجوتكلذل،زفقلايفةددرتماهنكلضوحلاةفاح
.ءاملاىلإتزفقوضوحلاتلخدهنمو،ضوحلاىلإلزنييذلا

نمجردلاثيحىلإتعجر.ضوحلاةفاحدنعتاظحلليهتلظ
وطختتذخأضوحلاةيضرأاهامدقتسمنيح.ضوحلانمرخآلافرطلا

تناك.ةحابسلاضوحنمةجراختدعص.جردلاتلصونأىلإءاملايف
عضتواهسنربسبلتاهتأرفاهيلإتتفتلااهنكلةحابسلابةلغشنميكبلعبافيإ

يفيهواهديباهيلإتراشأ.اهعماهتلمحيتلااهتبيقحيفمهارملابلع
ناكملاترداغ.اهلهبتنتملواهيلإفتلتمليوارحصءاوحنأالإضوحلا

،اهفرصتبرغتستيهواهتارظنباهعبتتيكبلعبافيإتلظ.برهلاديرتاهنأكو
باهذتبرغتسااهنأنممغرلاب،ءيشيأبهرسفتورمألالوأتملاهنكل

يتأيامنيب،حبسملايفًاليلقالإثكمتمليهفةعرسلاهذهبيوارحصءاوح
يفغرافريرسىلعلوصحلالجأنمنيركبمقدنفلاراوزنمريثكلا
.سمشلا

***
ةرتفلحبسملايفءاقبلايفاهتبغرتشالتاذامليوارحصءاوحيردتال

نودحبسملااهترداغمةقيرطلتهبتناامك،سمشلاتحتءاقلتسإلاولوطأ
.ءاشعلادنعاهيقتلتساهنأباهسفنتعنقأاهنكل،يكبلعبافيإعدوتنأ

تخرتساواهتماجيبتدتراً،ائفادًامامحيوارحصءاوحتذخأنأدعب
لكملظأةأجف.ءيشيأيفركفتالتاظحللةدممتلظ.ريرسلاىلع

يف..اهقوفدهشميفديعبنماهسفنىرتاهنأكواهسفنتسحأ..ءيش
يفاهسفنتأر..ةريبكةشاشىلإلوحتةفرغلافقسنأكو..ةفرغلافقس
يئرمريغلظبتسحأ..ةمئانتناك..شارفلايفدقرتتناك..ةملظمةفرغ
اهنكلضهنتنأتدارأ..ةملظلايفةكرحلبوبه..ةفرغلالخدصخشل
اهنكل؟..كانهنم:عزفبتلأس..ةكرحلاعيطتستالةلولشماهنأكوتسحأ

يفدسجتيالامالكلوقتتناكاهنكللاؤسلاتررك..اهتوصعمستمل
ءاقلتسإلاعضوىلعيهوءاوهلايفريطتاهسفنبتسحأ.عومسمتوص

.نريوهوفتاهلاتوصىلعيوارحصءاوحتزف..ةأجف..هيفتناكيذلا
عيطتستالوفتاهلاسرجنينرعمست..ديعبملاعيفاهنأكولازتامتناك
.ةبيرغلااهتوفغنمتزفاهنأنممغرلابظقيستنأ

ىلعاهديدمتوأهيلإضهنتنأنودتاظحللنريفتاهلالظ
اهديتدملساكتبمث،اهنعديعببسيلوهففتاهلاةعامسذخأللقألا



يذلاتوصلانأالإ،امبريكبلعبافيإاهنأنظتتناك،ةعامسلاتذخأو
يفةيفاعلاوةايحلاتثبواهتزخوةيوقةربأةقرزهنأكوناكهتعمس
اياحتلانالدابتتاتذخأف،رخآلافرطلاىلعجنسيلافيإتناك.اهدسج
:امهنيبةوفجةمثنكتملامنأكو،ةرارحبضعبلاامهضعبنعلاؤسلاو

لمعةسلجيدلتناكدقفةدوجومسمألابنكأمل..ةفسآ–
..فيلكيثيهروديدؤيسيذلالثمملارضحكلذكو..جتنملاوجرخملاعم

؟..فورعملثمموهله–
ةقطانلانادلبلاوابوروأيفروهشميواسمنلثممهنإ..معن–

نيدعاولانيلثمملانموهو..دوويلوهيفراودألاضعبلثمامك..ةيناملألاب
..زمدآمدآهمسا.ً.ادج

:تقلعو،يوارحصءاوحتكحض
..انقحاليمدآدجنانهجتاىّنأ؟..ةنعللاهذهام–
:تلاقوجنسيلافيإتكحضف
؟..سمأةليليبلصتأنمنيردتأ..ةبسانملاب..انردقهنأودبي–
؟..نم–
..مدآ–
؟..مدآيأ..مدآ–
..اعبطهئاتلامدآ؟..نحنفرعنمدآمك–
:اهنمةدارإنوديوارحصءاوحتخرصف
؟..اذاـم–
بجعتلاةربنلمحتالاهتقيدصةخرصنأىلإجنسيلافيإتهبتنا

:ٍناوثدعباهتلأسف،ةيصوصخلانمءيشةمثلبةيفاص
؟..اذكهةبرغتسمتخرصاذامل–
:اهسفنتحضفاهنأىلإتهبتنااهنأكوةكردتسمءاوحتلاقف
..ربخلاتبرغتساينأل–

:نطبمماهتاوماهفتساةربنبتلأسمثتاظحللجنسيلافيإتتمص
؟..ايناملأىلإًاعجارندنلرداغهنأبهتلاسريفبتكيملأ–
؟..هعمتثدحتلهنكل..معن..كيلإهتلاسريف–
..ةدوجومنكأمل..ال–
؟..وههنأدكؤيكلةلاسركرتأ؟..وههنإكاردأامو–
هنكل،يبلصتاًاصخشةمثنأبيلاولاقتامالعتسإلايفنكل..ال–

..همساكرتيمل



؟..وههنأتفرعفيكو–
لاصتالاناككلذكو..ةيناملألابلابقتسالافظومعمثدحتهنأل–

لصتايذلامقرلانأبتامالعتسالافظوميللاقامكنكل..ايناملأنم
..نيلربةنيدمحاتفمبأدبيهنم

؟..خنويميفسيلوهينعي..اهآ–
..نيلربيفهنأدقتعأ..خنويميفسيل..ال–

اهسفنتاتشعمجتستنأةلواحمتاظحلليوارحصءاوحتتمص
يكتقولاضعبىلإجاتحتواهلًاقعاصربخلااذهناكدقف،اهراكفأو
لوطلجنسيلافيإتهبتناً.ايقطنماريسفتهلدجتوتعمسامبعوتست
:تلأسفامهنيبتدتمايتلاتمصلاةرتف

؟..انهتنأأ..وله–
عانطصإةربنهيفتوصبتلاقمثةظحلليوارحصءاوحتكبترا

:ءودهلل
..انهراحوجلاففيكملاليغشتلتمقدقل..انهانأمعن–
رطمتءامسلاتذخأدقف.ً.اضيأرطملاينقحالانه..كدسحأ–

..راهنلالاوط
..انهيحانجيدل..زجحللنيجاتحتال..يلاعتًاذإ–
ىلإيتأتنأباهتقيدصنماهبلطلاهسفننميوارحصءاوحتأجافت

نعاهدعبتلءيجملااهنمديرتاهنأيفةضماغلااهعفاودىلإتهبتنا.ايكسإ
هذهلكيفًاضماغًائيشةمثنأباهساسحإمغر،هئاتلامدآءاقللامتحإ
سفنيفويتأتنأاهديرتيهف،يلخادلااهعارصلواهسفنلتهبتنا.ةصقلا
ةديدشلااهتجاحبسحت..اهدحونوكتيكجاتحتاهنأل،كلذديرتالتقولا
:اهللوقتيهواهتقيدصتوصةيلخادلااهتالمأتنماهجرخأ.ةلزعلاىلإ

كلذعيطتسأالفسأللنكل..ةوعدلاىلعكلًاركش.ً.ادج..عئار–
..

؟..اذامل–
جرخملاةيؤروويرانيسلاوةياورلالوح..لمعتاسلجّيدلنأل–

..ةياورلاريسفتيفةديدجلا
؟..تاسلجلاهذهيهتنتىتمو–
هيدلةبسانملاب.ً.احابصمويلاتاسلجلاهذهىدحإانيهنأدقل–

..فلكيثيهويتاك..نيلطبلاةيصخشريسفتيفةمهمةيؤر
؟..فيك–



..ةايحلايبطقامهرابتعابملألاوةذللاىلعزكريهنإ–
؟..ملألاوةذللا–
..نوفلتلابهحرشنكميالليوطثيدحهنإ..ملألاوةذللا..معن–

رشبلاةياغيهةداعسلانأبىريجرخملااذهف:يلاتلابكلهرصتخأينكل
..اهيلإوبصيعيمجلا..ةايحلاهذهيف

:ةلئاقءاوحاهتعطاق
هذه..ةداعسلاىلإسانلاىعسينأًادجيعيبطو.حيحصاذه–

..نيلوقتامكةصاخةيؤروًافاشتكاتسيلوتايهيدبلانم
تاعفترم(ةياورلهليلحتحاتفميههتركفنإ..كلذكرمألاسيل–

نمامهتداعسىلإنايعسياناكفيلكثيهويتاكنأبىريوهف..)غنيرذو
ةينيدلاقالخأللماكتحايأامنودامهتذلقيقحتوامهتابغرعابشإلالخ
..ةيلقعتاذلتسيلوةينامسجتاذلتناكامهتاذلو..ةيفيرلا

ةحضافدهاشمةيأاهيفتسيلةياورلاوكلذىلإلصوتفيكو–
!؟..ةيحومىتحوأ

هنأامك..ةيسنامورةبتاكيتنوربيليمأنأبدقتعيوه.ال.ال–
هذهلثميفنامتكلاوديدشلاظفحتلاوهيفيرلاعمتجملاتايقالخأنم
عرعرتنعةليلقتاراشإنأفيلاتلابو..ةأرمايهةبتاكلاواميسالرومألا
تناكثيح..ةلوزعمةقطنميفةقهارملاوةلوفطلاتاونسذنمًاعمنينثإلا
نايضقياناكو.طقناقرتفيالاناكفيلكيثهويتاكنأبةبتاكلاتاراشإ
امهتبرجتلالخنمتأدبدسجللامهتافاشتكانأينعي..اعمتقولا
يففيقثتلالئاسووةيملعلاةساردلاولاصتإلالئاسونأامبو..ةصاخلا
نمةيسنجلاامهتربخناطقتلياناكدقف..ةحاتمنكتملةيسنجلالئاسملا
..جاوزلانعناثدحتياناكامهنأواميسال..ةطيحملاتاناويحلالسانت

..ةصاخةيؤركلذيفدجأال؟..اذاممث–
ةذللانملضفأةيدسجلاةذللانأبىريوه..ًالوأيعمتسا–

نمريثكبأوسأةيدسجلامالآلانأبىرخأةهجنمىريهنكل..ةيلقعلا
ةذللاتناكدقف..يتاكوفلكيثيهةاناعمتناكانهنمو..ةيلقعلامالآلا
..ةبغرلكفدهيهةذللا..هبةطبترماضيأاهنكلملألابايغينعت
فصناهنمعمسنأدعباميسال.ً.املؤمنوكيدقةذللاىلإلوصولاو
..اهديبلطيذلاراودأنمجاوزلالضفتاهنأبهلمكتسيمليذلااهثيدح
يأ..اهاوتسمنمسيلهنأبلاقفيلكيثيهنعلزنملاةريدماهتلأسامنيحو
يفوهو..ةذللاىلعيقالخألاهعباطيفضينألواحظفاحملاعمتجملانأ



ةحلصملابةبغرلاعابشإيأ..ةذللاطبريأ..يعامتجإعباطرهوجلا
ةيدسجلايتاكةذلنأل..ةيلقعةذلقيقحتيأ..نيدلاوقالخألابوةيعامتجالا

..ةيدسجلااهتذلنماهنامرحنأفيلاتلابو..فيلكيثيهوهاهتبغرعضومو
..اهلالئاهاملأجتنيسفيلكيثيهاهبيبحيفدسجتييذلااهتبغرعوضومو
..اهتداعسيهاهرابتعابةيدسجلاةذللاىلعزيكرتلاديريجرخملانأفكلذل

،اهتقيدصهتلاقاملمأتتيهوتاظحلليوارحصءاوحتتمص
:اهلأستىرخألاتعمسف

؟..تنأنيأ...وله–
..ةياورللهليلحتوجرخملاةركفبعوتسانألواحأ..افيإانهانأ–

..شاقنللةلباقاهنكلةعتممرظنةهجويه
؟..فيك–
..ةيسنجلاةذللابديدحتلابو،ةرورضلابةذللابطبترتالةداعسلا–

ىلإلوصولاو..ةفعلاو..تابغرلاوحميفةداعسلاىرتةيذوبلا..سكعلاىلع
يتلاةياورلاىلإانعجرولاننأ،كيهان..ةيحورلاةذللاىهتنموهوءافصلا
نأىرن،اهبنيمرغملانمناكيذلاهئاتلامدآعمًارارماهانشقان

لالذإيفةذلدجتتناكيتاكو..هسفنبيذعتيفةذلدجيناكفيلكثيه
يفامنإو..ةيسنجلاةورذلايفنكيملةذللارهوجنأيأ..همامأاهسفن
..ةددحمةيروعشةبغرءاورأ

..ةمداقلاةسلجلايفةشقانمللهحرطأفوس..ليمجحرطاذه–
ةيخوزاملارعاشملاهذهلثميفىرييسفنلاليلحتلانأنممغرلاب
ويرانيسلاف..تاريسفتلاتناكامهمنكل،ةذللاعوضوميفاليوحتةيداسلاو
نأل..اهنمنامرحلاملأىلعوةيسنجلاةيدسجلاةذللاديسجتىلعمئاق
..ملألاهبحصيةذللاهذهىلإلوصولا

انهانأف..ةعرسبكيدلاميزجنتنأيلواح..لاحةيأىلع–
..كراظتنابنوكأس..لوطتنأنكميو..نيعوبسأنعلقتالىرخأةرتفل

هذهنميهتنأسنيمويدعبامبر..عئارءيشاذه..لواحأس–
؟..هئاتلامدآنعاذامنكل..تاسلجلا

؟..هنعاذام–
..ندنلهترداغمرسهنممهفألهلباقأوهارأنأيلع–
؟..نيلربيفهيلإنيبهذتله–
..فرعأال–
تثدحتاماذإهيلعيليملسو..كراظتنابنوكأسلاحةيأىلع–



..هعم
..ايكسإيفكنأبهربخأسو..ديكأتلاب–
..ًاضيأانأهبلصتأيك..هفتاهمقرىلعلوصحلايلواح–
..لعفأس–
؟..ةيناثنيلصتتىتم..كراظتنابنوكأس–
..يردأال–
ًارصعوأًاحابصنوكأدقينأل..ليللايفيلصتتنألضفألانم–

..ةحابسلاضوحنع
..كعمثيدحلايندعسأ..بيط–
..راظتنالابنوكأس..اضيأانأو–

ةيخرتسمتلظاهعضوميففتاهلاةعامسيوارحصءاوحتعضونيح
اهتعضووةليوطلاشيرلاةداسوتبحسواهديْتدم.ريرسلايفاهعضوىلع
مدآلاصتانعجنسيلافيإهتلاقامبركفتتذخأ.اهيفتكواهسأرتحت
افيإلبتكهنأباهلبتكيملأ؟..كلذنكميفيك:اهسفنتلأس.اهبهئاتلا
هنأل،هئافتخإببسرربيلواهللضييكايناملأىلإندنلرداغيهنأبجنسيل

ًالعفنآلاوهفيكف؟..كلذباهربختالنأاهنمبلطو..ندنليفىقبيس
لصاوتىُرتايله؟..ةقشلايفًاليتقهرتملأ؟..كلذنكميفيك؟..ايناملأيف
ديكأتلالالخنم،اهتميرجىلعةيطغتلالجأنماهعمبعللاجنسيلافيإ
نعالوهئافتخإنعثيدحالفكلذل،ايناملأيفدوجومهئاتلامدآنأب

كلذنوكيأ.؟..ورثيهراطميفهتأريذلاكلذىُرتاينمو؟..هلتقةميرج
؟..هئاتلامدآحبشوه

مونلايفتقرغاهنألتلاطمكيردتالةرتفللاحلاكلتىلعتلظ
.كاذاهعضوىلعيهو

***
تماناهنأتفرعفةيرادجلاةعاسللتهبتنااهتوفغنمتقافأنيح

.هيفردخوساعننمىقبتامةدراطريرسلاىلعتطمت.ةعاسلادودحيف
ءامةنينقتجرخأوةجالثلاتحتف.ةلاصللةهجوتمريرسلانمتضهن

نمتذخأو.ليغشتلازرىلعتطغضويئابرهكلاقرودلايفاهتبكس
اهسفنلتدعأو.نوتبللاياشنمًاسايكأوابوكةلواطلاىلعةرواجملاةينيصلا
.ةلواطلاىلعهتعضووةفرشلاىلإياشلابوكتلمح.ياشلانماسأك
ةيناثتداعو،حابشألاةهاتمةياورةطوطخمتلمحواهمونةفرغىلإتداع
.ةفرشلاىلإ



داوربألتمايذلاةحابسلاضوحىلإرظنتوياشلافشترتتذخأ
اهعموحبسملايفتلازاميتلايكبلعبافيإاهتقيدصتحمل.قدنفلا

دسجىلع،ايدارإال،اترقتسااهينيعنأالإ،ةيقارعلاوةينانبللااهيتقيدص
.ةفرشلاىلعاهتسلجليزاوملاضوحلابناجيفريرسلاىلعةددمتمةأرما
ملكيمسباتكيفأرقتةأرملاتناكو،تفلملكشباريثمةأرملادسجناك
اهسأردنعفقوفةحابسلالاورسيفلجرءاج.هناونعنيبتتنأعطتست
ةأرملاثدحيذخأ.اهيلإهرهظناك.اهبرقسلجمث.اهعمثدحتو
سلاجلالجرلاتفتلاذإ،امهثيدحرادميهتناكامناكو.ةأجف.ةيقلتسملا

اهسافنأنأبتسحأ.سلجتثيحةفرشلاىلإًارظان.اهيلإًاتفتلمةأرملادنع
ناك.ةرخابلايفاهبشرحتيذلايلاطيإلاهسفنوهناكدقف،فقوتتداكت
.ةفرشلايفاهيلعابيرقراصههجونأكوتسحأو.ةحاقوباهيلإقدحي
نأتدارأ.ياشلابقرشتاهنأكوتسحأ.لجخلاوكابترإلابتسحأو.تبعترا
نيح.تكبترا.ةلواطلاىلعياشلانمًائيشبكسنافاهمفنعبوكلادعبت
يفةددمتملازتامةأرملاتأر.ةأرملاىلإوحبسملاىلإةيناثترظن
.ىفتخادقلجرلانكل،اهعضوم

اهلتأيهيتلايهامبرةيسنجلااهتاجاحوةضماغلااهتابغرنأتركف
لظتأ.ةذللانميوترتنأاهلفيكنكل،ةبيرغلاىؤرلاهذهلثم
امنيب،كلذرمتسيسىتمىلإ؟..اهعبصأىلعةذللاراضحتسايفةدمتعم
،ًاليمجًامالكاهعمُسينمىلإجاتحت..لجرىلإ..يحدسجىلإجاتحتيه
لجرلالامجبصخش.ركفلاوةوقلاوروضحلاباهيلعزيمتيوةيكذًاراكفأو
.هئاتلامدآءاكذبويلاطيالا

،ةطوطخملاتذخأف،تبعتنأىلإ،اهسفنلاهليلحتيفةرداستلظ
:ةحرابلاتهتناثيحنمأرقتتأدبو

حابشألاةهاتم
14

نيزحلاحبشلاديشن
..ناوألانآدقل
..ةيدجبألاقاروأترضخأدقل
..نذإ
..ءارفصلابتكلاوذيواعتلاوفحاصملاانلوءايبنألامهل
انلو..ةيعامجلارباقملاىلإو..تالقتعملاىلإهيفاننودوقيليللامهل



ةقراحلاةريهظلاسمش
مومسلاحايررابغوءارحصلاريجهانلوتارفلاوةلجدفافضمهل

..ةقناخلا
ةفصرألاوةقزألاانلومهبكاوماهيفريستيتلاةضيرعلاعراوشلامهل

..ةروفحملا
..حوحبملاتوصلاانلوةيلاعلاةربنلامهل
..مالحألاوسيباوكلاانلو..مئادلارافنتسإلاوةظقيلامهل
..ميحرلاتوملاانلو..ضيرملامونلامهل
..ةملظملادالبلاانلو..ءارضخلاةقطنملامهل

***
..ءيشاللانممداقلاءيشاللاانأ..مدعلانممداقلادوجوملامدعلاانأ

..يدلٍضامال..ءيشاللاومدعلاىلإهجتملا..ءييشتملاءيشاللا..مدعلالظانأ
هجتيأ..مدعلاىلإهجتملامدعلاو..رضاحلامدعلانكل..مدعللضامالو
؟..مدعلاىلإمدعلا

..نيزحلاحبشلاانأ
..توملاةنينأمطّينيعيفجهوتتيتلاءادوسلاةمكحلاةرقبانأ
..ةايحلاهذهىوسانلسيل
..ةمرحملاتابغرلاوبحلابءافتحإلاىوسانلسيل

..رجضلاىوسانرظتنيال
...ةايحلاىلإانسفنأنمبرهن
ليليفدوسأدهفلثمنيتدقتمنينيعبانيلإرظنيانقامعأيفتوملا

..ةملظملاقامعألا
ةيمنهجلااهقامعأىلإًارماغمتطبه..ةايحلاوحنينونجلكبتعفدنإ

لامجلاةشاعتراب..ملعلاةوشنبًاذوخأم..ةملظملااهتاراغمتلخدو..ةبهتلملا
ركذأالينكل..ةلئسألاحومطوفشكلاتايلجتبو..بحلاةذلب..ةيدروزاللا
ةتيمتايركذ..نونجلانعةطنحمتايركذ...ينونجىوسينونجنمنآلا

.ةايحلانع
يفيتاذرونُتفشتكأف..ناميإلاىلإداحلإلاو..داحلإلاىلإنيدلاينداق

ةلئسألانمتارجمىمارتتيداحلإوينيدتنيبو..يئرماللاويئرملادوجولا
..ةأفطملاوةئيضملا

..يبيلحلارونلانمتارجمصقارتتيناميإويداحلإنيبو
.دوسألاءوضلانمتاطيحممـطالـتتو



..ًالطبُتسـل
..ةيعامجلاروبقلايفنومانينويقيقحلالاطبألا
..دهاوشالبروبقتحت
..لاطبألامهمهدحوىتوملا
ةقيقحلالافنركىلإنوضميوةلباذلاروهزلانولمحينممهدحوىتوملا

.
يفىنعملاسيل..ال..بحلايفالإهدجأملفةايحللىنعمنعتشتف

.ةايحلارجضاهبهجاونلةديحولاةليسولاوهبحلانكل..بحلا
***

تجرخنيحو،قبئزلاةهاتميفيسفنتدجوةآرملاتلخدمويتاذ
تملح..ليمجنطوبمويتاذتملح..نيزحلامدآانأ.ايقبئزًاحبشُتنك
امكحبذلاىلإقاُستدالبىوسدجأملينكل..لامجلاوةقادصلاوبحلاب
نيحو..يسأرىلعاعانقاوعضووةنازنزينولخدأ..خلسملاىلإةرقبلاقاست
..هجوالوسأركانهنكيمل..تاونسدعبيسأرنعئدصلاعانقلااوكف
.غارفلافلغيعانقلاناك

ترجيذلاناكملاىلإ.نآلمبسيلرحبلاورحبلاىلإيرجتراهنألالك
ناسنإلاعيطتسيال.رصقيمالكلالك.ةعجاربهذتكانهىلإراهنألاهنم
ال..عمسلانمئلتمتالنذألاو،رظنلانمعبشتالنيعلا.لُكلابَِربُخينأ
لكلا..ءيشاللكلا،..كلذلةيفاكةردقلاالوتابغرلانمعبشتسفنلا

..نيزحلاحبشلالاق..يئرمريغءيش
***

شتفتويمثإنعثحبتدقتنأ..تاحفصلاهذهئراقايّيلإغـصأ
ًالظتنكدقل.ً.امايأيمايأنكتمل:كللوقأاذنأاهو..يتئيطخىلع
اومدعأمعن..يمسااومدعأدقل..اليلذوًاناهمًالظ..توملاضرأيفاهئات
ةنسوساومدعأ..ينعًالدبَرخآائيشالاومدعأ.ً.اناسنإاومدعألب–..يمسا
.راجشألاىوسانهءايربأال..نومثآانلك.ةيدوألا

اذهقرغُيلنافوطلاىنمتتساهدنع..ةدسافلابراجتلازونككلحتفأس
،نيقلمتملا،نيعيطملا،نيعناخلا،ءاسعتلاءابدألانمًاطهردجتس..نفعلاملاعلا

ىرخأةرمفيزملاخيراتلاهنكل..ةيمهولاكتنيفسبنوثبشتي..نيقفانملاو
ةلتقلا..عيمجلائربيس..نيتسعانلاهينيعبعيمجلاىلإرظنيس..ءيجيس
ةهكافةايحلا.ةنكممنوكتسةايحلافنايسنلاكانهمادامو..مهاياحضو
.نايسنلا



***
مساب..بورحلانشنبحلامسابو..نيرخآلالتقنبحلالجأنم

..دقحنوهركنبحلامسابلب!ماقتنإلاميحجدقونبحلا
..ناريطلابملحتيهويتقيدحيفدورولاتلبذدقل..مالحألانمهأ

نممك..ةيرحلابملحتيهوةعمشلاىلإلصتنألبقتتامتاشارفلا
..نامرلاةرجشىنحأنينحلا

تمطحتئناوملانممك..ةنايخلاليليفتأفطناتارانفلانممك
..يتاعلامالظلارحبجاومألوهنم

نممك..ميحجلاةيدوأيفناخدلابةئيلملاوةملظملاتافطعنملانممك
.سودرفلايفرجضلا

ةليلذلاتاولصلاالنينحلاديرأ..نيبارقلاال..ةمحرلاديرأ..ً.اهلإتسل
..ةقفانملا

..هلرشبلاةدراطمنمًابوعرم..همتعيفوهوبهذلاةبيخلاي
***

نَم..قاروألاهذهبركفأُتذخأ..ةءارقلالمكأمل.ً.ابناجرتفدلاُتيقلأ
امكهحبشوأ؟..يطساولامدآيقيدصنوكينألقعيأ؟..ىُرتاياهبىتأ
هزنتميفاهتيقتلايتلاواهتيأريتلاحابشألانمةبعليهوأ؟..لوقي
؟..مانملايفمأعقاولايفكلذناكْنإيردأالو..ءاروزلا

فرظلااذههملسيذلاصخشلانعهلأسأويبأىلإبهذأنأُتدرأ
ًاداقنميسفنتدجوينأديب،تاونسذنمهعمثدحتأالينكل،بيرغلا

.هتصقبينربخينأاهبحاصدارأدقف،رتفدلايفءاجامةءارقلىرخأةرم
:ةءارقلاتلصاووةيناثرتفدلاتحتف

***
..يذهأينأبركفتدق..قاروألاهذهيفمدقتاممًائيشمهفتملامبر

تاونسلايفدصقأ..بايغلايفيتبرجتنمتارذشكليقتنأسينكل..ال
ةباينئربباشمادعإمتنأدعبءامسأالبوأىرخأءامسأباهتشعيتلا

حبشلابيسفنليتيمستببسنعكسفنلأستس!..نيزحلاحبشلاانأ..ينع
.تيميننأل..ةطاسببكلاهلوقأس.نيزحلا

ةفسلفلابةجوزممةيرعشةغلببتكأيننأدقتعتو..برغتستو..شهدنت
وهكثدحييذلاو..ًالعفتيميننإ..ال..ال..ةيراعتسالاوةيزمرلاةغللاو
..امبرحابشألابنمؤتالتنأ..فختال..يحبش..نيزحلايطساولامدآحبش
..يطساولامدآحبشيننأبكللوقأنأنمينيفعيالاذهنكل..بيط



ْنإكسفنلأستنأعيطتستكنكل..عيطتسأال؟..كلذكلحضوأنأديرتأ
كنأبيللوقتس؟.ً.اسوسحمينارتىتحوأيبرعشتويدوجوبسحتًتنك
لوقعتاسولهىوستسيلاهنأو،حابشألادوجوبفرتعتالويملعناسنإ
ىوسسيلحابشألانعثيدحلاثيح،ملعلارصعيفشيعتكنأو..ةضيرم
هتافارخز،هتاقامحرصعلكلنأبكللوقأينكل..ةسولهوةفارخوةقامح
ةيملعتافارخوةيملعتاقامحكانهملعلارصعيفىتح..هبيذاكأو
تقفاريتلاةنعارفلاةنعلنعةيملعلاتافارخلابتعمسأ..ةيملعبيذاكأو
تاقامحلاوأ؟..كولملايداويفةنعارفلارباقموتامارهإلاتافاشكتساةرتف
؟..رحبلايفتقرغيتلاسطنالطألاةراقةراضحنع

حابشألابنمؤتتنكنإف،كناميإنمقثبنييدوجو..لاحةيأىلع
يتلاتاقيرولاهذهىتحنأينعياذهفنمؤتالتنكنإو،..دوجومانأف
دوجومتنأفةدوجوماهنأامبو..يقاروأاهنألةدوجومريغيهكيدينيب
ريغًاضيأتنأامبرينعياذهفةدوجومريغيهاذإو..دوجومانأو..اضيأ
سيلف..نوكأالوأنوكأو..يدوجوالوأيدوجوةلأسمكرتنل.ً.اذإ!..دوجوم
؟..كلذكسيلأ..ريبسكشتسلتنأوتلماهُتسلانأف..لاؤسلاوهاذه

***
ةدوصقمريغةرباعةياشولتلقتعأ.ةلزعلايعاريطساولامدآانأ

زجاعلااهيبأنم،اهلهأنماماقتناةايحلاعدوتيهوةسئايةاتفاهتبتك
اهقيشععمةفرغلالخدتيتلااهمأنمو،هتنباوهتجوزتانايخمامأةلذب
ناضحأيفعئاضلااهبابشنعثحبتولب،ناريجلاواهجوزنيعأمامأو
ملف،كلذنمتسئياملو،ةمرحملاتابغرلابضايفلااهدسجيفنيعماطلا
فرعتيهو،مهملؤتنأتدارأدقل.اهقيشعىلإاهجوزتنأنماهنيحلابت
كلذباهنأةيسانهيلعتمدقأكلذل،مهمطحتلبً،ادجمهملؤتساهتومباهنأ
،سوباكلادوجولااذه،ملحلادوجولااذهقرافتو،اهبابشواهتايحرسخت
مهنألموديالكلذنأإلإاهيلعاونزحامهممهنأو.ةملؤمةقيرطب

.تلاطامهمةرتفدعباهنوسنيس
ينلمحتنأكلذءارونمتدارأامبرو،اضرعامبريمساْتَركذدقل

ءارونمينيذؤتساهنأفرعتنكتملاهنأبةقثىلعانأو،ريمضلابينأت
تناك..راحتنإلاىلإاهتعفديتلااهتبيخبابسأنمببسكاضرعيمساركذ
نحن..معن..ةروطتمًادورقالإاوسيلرشبلانأفرعتنكتملةبيطةاتف
انأ..دورقنحن..ةسلابأالوةكئالمانسل..همعءانبأوأ..يزنابمشلادافحأ

ًايملعتبثدقف،..ةيرشبلانيهأالو،اذهيلوقبًادحأمتشأالو..حزمأال



نأيأ،ةطشنلاانتانيجنم96%نمرثكأبيزنابمشلاعمكرتشناننأ
..ناذرجلاونارئفلانيبةبارقلانمريثكبقثوأيزنابمشلانيبواننيبةبارقلا

يزنابمشلانعروطتدقاندسجنإلب..هقدصأانأ؟..كلذقدصتله
.دورقلاعئابطلثمتلظرشبكانعئابطنكل

ديرتالو،ةقيقحلاهذهىرتنأعيطتستالتنأامبر،لاحةيأىلع
ثيحبحوضولاوعوطسلانميهف،اهارتنأعيطتستالامبرو،اهارتنأ
.عطاسلااهرونةهجاومعيطتسنالفاننيعأزفتست

ينوذخأ..كلرصتخأسكلذل..ةضيفتسملاحورشلابحتالحابشألا
املكيعماوسرامو،دعبناسنإلاىلإروطتتملاهنأودبييتلادورقلا

مهو،يتلئاعلربخلالصونأىلإ.ةباغلايفتاناويحلاهبموقتنأنكمي
لُقتعاف،هقيرطيفيشميناك،رباعناسنإديصبيذاقنإمتو،اضيأدورق
يلهأنمملتسادقناكيذلاطباضلاىلإهباوتأو،نمألالاجرلبقنم
ةلوديفزئاجءيشلك..معن..ينقلطأو،يبهلدبتساف،يحارسقالطإنمث
.دورقلا

ماظنلاطوقسدعبرمألارركتدقو،ماظنلاكلذمايأيفاذهناك
نيذلامهدورقلاماظناياحضهيفراصديدجماظنمايقوناكريمألاءيجمو
نمةلشءالؤهف،قباسلادورقلاماظننمأوسأاوراصمهنكل،نومكحي
نوكنداكنريزانخلاونحنف..متشأالانأفبرغتستال..ةنتنلاريزانخلا
قباطمهنأل..ريزانخلانمرشبلانييالملنيلوسنألاجرختسنالأ..ةوخأ

كانهلب..انمةبيرقهطالخأوهمسجتابكرمنأامك..رشبلانيلوسنأل
دبكلقنوةيرشبلادبكلاةحارجتايلمعيفهدبكمادختسالتاوطخ
ىرخأةرمو..ريزانخبولقبرشبيأ..هبلقامبرو..ناسنإلاىلإريزنخلا
..دورقرخآلاضعبلاو..ريزانخلاةناتنةنتنديدجلاماظنلاهوجوضعبف
الانأ.مستبتال.يزنابمشلاءاكذىوتسمبتسيلوةفلختمدورقمهنكل
.نيزححبشىوستسلف..احرمنوكأنأديرأالو.ً.ادحأمتشأ

***
البترص..يفلخهتباوبقالغإونجسلاةبتعنميجورخةظحلذنم

..يطساولامدآوهراصينعًالدبعراشلانمقيسيذلاباشلا..ةيوه
.اضيأنيفئاخاناكلب،هسفنتقولايفنيكبترمونيحرفاناك..يمعويدلاو
يفيبايثتلدب..ةروزمةيوهيلالمعو..سبالملاعطقضعبالمحدقاناك
يناملسو،يبيجيفيتروصلمحتيتلاةديدجلاةيوهلاتعضوو..ةرايسلا

.ةضهنلاجاركىلإيناذخأو،لاملانمًاريبكاغلبم



يفيقارعلاشيجلاريمدتدعبكابتراوىضوفةلاحيفدالبلاتناك
..ةضافتنانماهعبتامو،دونجلاةضافتنامث،بحسنيوهوهقحسو،تيوكلا

هتالواحمو..مكحلايفماظنلاءاقبو..اهدضةموكحلاهتمدختسايذلاعمقلاو
ءايشألاهذهلكامبر..سانلاسوفنىلعاليلقهتضبقنمكفينأ
يفابيرقتبرحلاةيشعتنكينألاهنميأدهشأمليتلاو..ةعمتجم
نيبةلوهسورسيبلقنتلايفينتدعاسءايشألاهذهلكامبر..لقتعملا

.لاملانميفكياميدلناواميسال..دالبلاتاظفاحم
يبأىتح.لكشيأبينمبورهلاناديريامنأكويّناعدويمعويدلاو

ينأوهناكهلةبسنلابءيشمهأف،ريبكمهنمصلختهنأكوهتدجو
نأبينايصوأكلذل،نامدعيسفيرمأفشكناْنإنافرعياناك.مدُعأملويح
ةنسةرتفللاكشألانملكشيأبامهبلصتأالو،يتظفاحمنمبرتقأال
ينيفكيريبكغلبمنآلاّيدلنأواميسال،يرمأربدتّيلعكلذل،لقألاىلع
بايغودالبلاىلعراصحلاضرفدعبولب.لدتعملاشيعلانمنيتنسل
اميسالغلبملااذهبهنكممةرتفلوطأشيعأنأتعطتساقاوسألانمعلسلا
.دعباميفتلغتشادقينأ

تيقب.ةرصبلاىلإاهتظحلترفاسينأبتفرعاماذإبرغستسامبر
يضقأ.ليللافصتنمدعبالإقدانفلاىلإبهذأالتنك.لايلثالثكانه
وأىهقميفسولجلاوأشينروكلاىلعلاوجتلاوتامنيسلايفهلكيراهن
ليللافصتنمدعبامىلإلاحلارمتسياذكهو،دونهلاقوسيفلوجتلا
قدانفلاباحصأىلعنأل؟اذامللأستسامبرً.اعضاوتمًاقدنفلخدأفليلقب

.ًايليلنمألاةرئادىلإءالزنلاءامسأبةمئاقاوّملسينأاعيمج
،ليللافصتنمدعبهلخدأ،هيفتيبمللقدنفنعثحبأًايليلتنك

يفةرصبلاتلصوينأيهو،ةبيرلاريثتالةجح،اهسفنةجحلاامئاديعمو
يفيلمعةافونعٍةنزحمَرابخألمحأانأوليللانمرخأتملاتقولااذه
لماحلاهتنبإ،هتلئاعقلقأنأديرأالونآلاتلصوينكل،يرورمثداح
يفتيبملاتررقاذل،ليللانمةعاسلاهذهلثميف،ةضيرملاهتجوزو
ةجحلاهذهببسكأتنكًاعبط.مهلهجوتأاهدعب،حابصلاىلإقدنفلا
مدعىلإوعدتتاميلعتلانأبنودكؤياوناكنيذلاقدانفلاباحصأفطاعت
.ًاديدجًاقدنفراتخأًاليلتنكًاعبط.ءالزنلامئاوقميلستدعبدحألابقتسا

ُتعمسةعبارلاةليللاءاسميفو،لايلثالثةنيدملايفتيقباذكه
نمنينثإنم،تايوشمللةيبعشلامعاطملادحأيفىشعتأانأو،ةفدصلاب
ةباقرلاديدشتبتاميلعتكانهنأبئطاولكشبناثدحتيامهومعطملاداور



اومهاسنيذلاضعببورهنعةيرستامولعمتلصوذإ،مايألاهذهيف
،رطخلاباهتظحلتسسحأ.ةرصبلاىلإمهلوصووماظنلادضةضافتنإلايف
نمو.تارايسلاجاركىلإةرشابمكلذدعبتهجوتو،ةعرسبيماعطتيهنأ
مل.قلطنتيكريخألااهبكاررظتنتتناكةرايستدجوينأفدصلانساحم
دعاسملاىتفلاتلأساهبرقتلصونيح.ةرايسلاهجتتنيأىلإينمهينكي
نممغرلاىلعو.تدعصف،ةوامسلاىلإ:يللاقف،ةرايسلاهجوتنعقئاسلل
مسألااذهلصينأبنجتأتنكينأالإ..رخآصخشمسإبةيوهيدلنأ
بحاصوهنمفرعأالانأف..هتايفلخنعشيتفتلاأدبتونمألاةرئادىلإ
نأنممغرلاب..،يتروصىوساهنمينصخيالةيوهلاهذهف،يلصألامسإلا
.اضيأيمساوهلوألامسالا

نم.ةيندملالاوحألاةيوهيفدوجوملامسإلاناكاذكه..يعارلامدآ
.يرمعسفنرمعلاو.ةيناويدلاديلاوم

***
يبناجىلإيذلادعقملايفيراجذخأكرحتلابةرايسلاتأدبنيح

ةيئاقلتبيلحضوأًابرغتسموامهفتسمهيلإترظننيح.نيتداهشلاددري
عاطقبءيلمقيرطلانأمث..بيرملامحللالتقيرطبنورميسمهنأب
رمألا.كلذنموجننسانكْنإفرعنالو.تارايسلانوبلسينيذلاقرطلا
انضرتعيملذإ،ةليللاكلتينقفاردقظحلانأفيكفرعأالو.هللاديب
.دحأ

اهنأكوتدبلبً،امامتةغرافتناكةنيدملانأىلإتهبتناانلصونيح
نمالإةيلاخوةملظمعراوشلا.ةعورمةثراكدعباهلهأاهرجهةنيدم
ةلابذاهنأكوءيضتوئفطنتيتلاوةدعابتملاةيئابرهكلاحيباصملاةدمعأضعب

.ةريخألااهسافنأظفلتةعمش
ضعبدنعمهضعبو،ةنيدملالخادمدنعناكلزننيرفاسملاضعب

ناك.ياوساهيفنكيملتارايسلاجاركىلإًاريخأتهجوتنيحو،اهتاحاس
،ينمًافئاخهتسسحأ.ةيمامألاهتآرملالخنمّيلإرظنيةرايسلاقئاس
ىلإفرعأالانأفً.اضيأهلثمفئاخينأفرعينكيمل.تالؤاستلابًائيلمو
هتلأسةأجف.ةبحاشلاةنيدملاهذهيفةايحللةمالعنمسيلو.بهذأنيأ
لاقف،هيلإْتدُرةايحلانأترعشً.اصيخروابيرقًاقدنففرعيناكنإ
تنكنإينلأسوأرجتمث،جاركلانمبيرققدنفدجويهنأبةيويحب
يف،اهتاذةصقلابهتربخأهكوكشليزأيكلو،معنبهتبجأف،ةنيدملانعًابيرغ
لبقمهربخألهتلئاعىلإتئجو،مويلاةرصبلايفثداحبيفوتيلًاّمعنأ



يمعةلئاعنعلاؤسلابينأجافهنكل،ىرخأةقيرطبربخلامهلصينأ
فيكيردأال؟.ً.ابيرقتمهلكمهفرعيواهسفنةنيدملانموهف،همساو
نونكسيالهتلئاعويمعنإهلتلقذإ،ينتذقنأةباجإينهذيفتحدق
نأمطأفً،احابصمهيلإباهذلايلعنإو،ناملسلاءاضقيفامنإوةوامسلا

.قدنفلاىلإةرايسلابيذخأبعربتويتباجإل
يتعاسىلإترظن.ريمألاقدنف.سئابلاقدنفلابابمامأتفقو

بابنمتمدقت.ةعاسعبربليللافصتنمزواجتدقتقولانأتيأرف
يسفنتدجووً،اجعزمًاريرصردصأفبابلاتحتف.ئدصلايديدحلاقدنفلا
ءطببّملسلاتاجرددعصأتذخأ.داحلكشبدعصيليوطّملسمامأ

ّملسلاىلعأتلصونيحكلذمغربو.ةعرسبلصأالنأديرأينأكوديدش
،تيبملايفةريبكةلكشمكانهنكتملو.ترمدقىرخأةعاسعبرتناك
هنكل،ةلئسألابّيلعًارهاسقدنفلاتامالعتسإيفناكيذلاىتفلاحليملف
.يسفنيفكشلاتراثأةبيرمتارظنّيلإرظنيناككلذمغرب

ةسئابلاةفرغلايفةديحولاةذفانلانمتعلطت.منأملةليللاكلت
يتركاذيفتعجرتساو،فوخلاوةشحولابتسسحأ.ةنيدمحابشأتيأرف
ينملاحئاورتناكيذلايريرسنعتضهن.ةبيرملاقدنفلاىتفتارظت
ريرسلاىلعىتفلاهشرفيذلاديدجلافشرشلامغرب،هنمدعاصتتلوبلاو
.رمملايفيرجياملتصنتأةفرغلاباببرقتفقو.ةفرغلايلوخددنع

.يريرسىلإتعجر.ةنيدملاو،قدنفلاو،رمملاىلعًانميهمتمصلاناك
نمرثكألمادقأعقوُتعمس،ةأجف.مونلايفةبغرةيأنودهيلعتيقلتسا

ةأجف..يتفرغنمبرتقتتاوطخلاتناك..عمسلاتخصأ..رمملايفصخش
راكفأناوثلالخينتدوار.بعرلابتسسحأ.ً.امامتيبابدنعتناك..تفقوت
دعبنكل..ينوذخأيلنمألابلصتإقدنفلاىتفنأبنيقيىلعُتنك..ةبعرم
.تفتخاوتاوطخلاتدعتباتاظحل

..ةأجافمةيألًابهأتموًاظقيتيقب.ً.ابوعرمتنك..مونلاعطتسأمل
اذإاهلالخنمبرهلاةيناكمإسردأتذخأوةديحولاةذفانلانمتبرتقا

.ءاضيبلاةتماصلاهلويخبلبقيأدبدقرجفلاناك.ّيلعةفرغلااومحتقاام
ءودهبيتفرغنمتجرخكلذل،تئجنيحّيلعامتعفددقتنك
نمبراهينأكوملسلاتلزنً.ادحأدجأمللابقتسالابتررمنيحو،رذحو
بيرمونيزحءودهةمثناك.عراشلاىلإتجرخوبابلاتحتف.نجس
.بيرقزبخمنرفنملبقيريدهىوسعمُستةمأنال.عراشلاىلعنميهي
يأنعةركفةيأينهذيفنكتمل.تاظحللقدنفلابابدنعتفقو



،يلوحتّفلتً.اروفةنيدملاهذهنمو،قدنفلااذهنمبرهأنأىوسءيش
ةملكلاهذهو،امفقوميفةملكبتقطندقنوكتنأانايحأثدحينكل
تبجأامتركذتسادقف.ردقلامكحنأكوكريصمكنمةدارإنودددحت
هنأتيعدأيذلايمعةلئاعمسانعينلأسامنيحسمأةليلقئاسلاهب
نمامنإوةوامسلانمسيلهنأتركذذإ،ةرايسمادطصاثداحبتام
يتلاقيرطلاحمالمركذتساًايدارإاليسفنتدجو..اذكهو.ناملسلاءاضق
جاركةهجىلإتهجوتو،قدنفلاىلإينتلقأيتلاةرايسلاهلالخترم
ىلإرفسلاب،ببسلابةفرعمنودبو،ركفأيسفنتدجواهنيح.تارايسلا
فراشمىلععقتيتلاةعلقلابترهتشإةنيدمهبشيهوناملسلاءاضق
خيراتيفريهشنجسىلإتلوحتيتلاو،ةيدوعسلاوقارعلانيبءارحصلا
.ناملسلاةرقنيمُسيسايسلاقارعلا

***
كلذىلإقيرطلايفانأوينتباتنايتلاسجاوهلافصأنأديرأال

دئاصقلاوصيصاقألاوتاياكحلالكينهذيفتمحدزادقف،روجهملاىفنملا
راصيذلا،بيهرلانجسلاكلذ،ناملسلاةرقننعتثدحتيتلايناغألاو
يننكل.يسايسلاخيراتلالوخدلرفسزاوجدحاومويلولوهيفثوكملا
مدختُسيلظهنكلايمسرهؤاغلإمتدقف،نجسلاةعلقلاىلإابهاذُتسل

الانأف...نيأىلإيردأال..ىلإبهاذانأامنإو،يرسلكشبدعباميف
تافداصملاانايحأ،نكل!..ًالصأقدنفاهيفناكنإيردأالوةنيدملافرعأ
يفدجأملامنيحةبيرغةفدصتناكدقف،.انرئاصموانرادقأريغتةرباعلا
لقنلةرايسكلتنكتمل.كرحتلادوتبآكيبةرايسىوستارايسلاجارك
لصحييكابكارهعمذخأينأاهبحاصدارأةرباعةرايسامنإو،نيرفاسملا

رادقيرطلالالخو،اذكهوً.اغرافبهذينألدبغلبميأىلعهنم
امكفقئاسلانأذإً،اجرحمًاثيدحناكهنكل،قئاسلانيبوينيبثيدحلا
يمعةلئاعىلإباهذلابءاعدإلانأفكلذلو،ةقطنملاكلتلهأنميلادب

.عفنيال
بيط،طيسبلجرقئاسلانأىلإتهبتناةرايسلاتعلقأنأذنم

سيلنكلًايلوضفوً،ايئاقلتناك.ناكيألنئمطأنكأملينكل،حمالملا
نميفدهنعةيئاقلتلاهتقيرطبينمملعتسينأدويناك،ةجاجلبوةبيرب
امك،عيمجلافرعيوه؟..كانهءابرقأيدلله،ناملسلاءاضقىلإرفسلا
لئاوعوأةدحاوةريشعنمنونوكيداكيةقطنملاكلتناكسمظعمنأ
ةجحنعثحبأنأىوسيمامأنكيملوً،اضعباهضعبفرعتةبراقتم



نعوءارحصلاةايحنعًاباتكبتكأنأديرأبتاكيننإهلتلقف،ةديدج
هنأذإ،بيرملكشبهرسفيملهنكليمالكبرغتسا.ناملسلاةعلقخيرات

؟..نيبراهلانييسايسلانمتنكنإينلأسذإ،هكوكشنمًائيشئبخيمل
لبقهنأبيلحرشيذخأف،ةدحبكلذتيفنف،حيرصلاهلاؤسنمتمدُص
نييسايسلاضعباهيفةرايسىلعضبقلاءاقلأمتتقولاكلذنمرهش
ينأبهتربخأف.نطابلارفحربعةيدوعسلاىلإهجوتلااودارأيذلانيبراهلا
ىلإيتوعدبردابةليلقةرتفدعبهنأل..يلحاترأهنأودبيو.ً.ابراهُتسل
هتلئاعووهف،ةعلقلاوءارحصلانعبتكأنأديرأتمدام،هعمباهذلا
امدنعهنمرغصألاهيخأعمجرخأنأيننكميو،ةبيرقةقطنميفنوشيعي
.هعمتبهذاذكهو.يعرللبهذي

يفةلخنكديحوميدقتيب.ءارحصلافراشمىلعهلهأعمتشع
.رمعلانمةرشاعلايفيذلاهوخأو،هوبأوهمأو،هالفطوهتجوزووه.ءارحص
.رثكأالمايأاهنكل

يراربلاىلإانجرخهسفنمويلاكلذرصع.ينلجخأباحرتبينولبقتسأ
،اهيلإبهذننأمهنمتبلط.ةبيهرلاةعلقلاتيأرديعبنمو.ةلحاقلا
لب..ًءاسماهنمبارتقإلاةروطخبينوربخأ.مهنويعيفًابعرتدجوينكل
ابعردشألاولب،بائذللةضرعنوكأسينأل،ماعلكشبيراربلاىلإجورخلا

.مهقدصأملاهتظحل.نجلاوحابشألاةاقالملةضرعنوكأكلذنم
يراربلاكلتيفًاديعبانلغوت.رغصألاخألاعمتجرخيناثلامويلايف

ةربقمنعريغصلاخألاينثدحاهيلإقيرطلايف.ةعلقلاوحنانهجوت.ةلحاقلا
ىأراهنيح.ةعلقلانعةديعببتسيلةفاسمىلعاهيلعرثعةيعامج
ىلإابهذوربكألاهاخأىدان..امناكميفعمتجتبالكلانمةعومجم
اثثجاوأرف..امهنعاديعبتفقووةسرشتناكيتلابالكلااودرط،كانه
دقبالكلاوةقزممتناك..بالكلااهشهنتلاجرولافطأوءاسنلةيرشب
يتلاتالآلااولمحو..امهعمامهيبأبايتأوتيبلاىلإاعجر.اهمظعمتشهن
ثثجنمىقبتامرمطنيدهاجاولواحاذكهو..نفدلاىلعمهدعاست
.بارتلاب

دقبائذلاامبروبالكلانأودبينكل..ةربقملاناكمىلإهعمتبهذ
ةورفاياقبتيأرينأل،ثثجلانمىقبتامجارختسإلضرألايفترفح
ًالاورشو،يرقفدومعاياقبلةقصالتمتارقف،ةرثانتمماظعو،رقشأرعش
اددرتموهناكيتلاةيرقلاىلإانهجوتكلذدعب.بارتلايفارومطمايدروك

.يحاحلإوةريبكلايتبغرلباجتساهنكل،اهيلإباهذلايف



.تاعاقلانميتأياخارصتعمس.ةروجهمتناكو..ةعلقلاانلخدنيح
دقو،نآلاةروجهماهنأبينربخأف،اهيفسانأةمثناكنإىتفلاتلأس
دروكللنجسكةيناريإلاةيقارعلابرحلاءانثأتمدختسأاهنكل،نجسكتيغلأ
مهيلعىرجتتناك،صخشةئامعبسلابراقياماهيفنجسثيح،نييليفلا
نيذلاثثجهيفقرحتامودلعتشمنرفكانهناكو،ةيوايميكلابراجتلا

،ءاضقلاءانبأنماوناكنيذلاةعلقلاسارحلالخنماوفرعو،مهنمنوتومي
مهذخأمتنأىلإ،تاهبجلاىلإاهلسرتلمهءامدبحستتاطلسلانأب

تيقبتاخرصلانكل.ةيرشبعوردكمهمادختسإل،لاتقلاتاهبجىلإًاعيمج
خارصلاوليوعلاىلعنوحصياوناكًاليلمهنإلب،ةعلقلاتاعاقيفبوجت
.ةعلقلاةهجنممداقلا

بحش.ةعلقلاوحنهجتيةماقلاعرافًاليحنًالجرانفداصانعجرنيح
ةتافتلاينمتناحهانزواجتنيح.هفرعيهتننظ.هآرامنيحىتفلاهجو
ملهنكلىتفلاتلأس.فالظأبلجرلاامدقتناك.تيأرامينلاهف،هوحن
،فوخلانمحيرللهيقاسقلطأهنإلبفوخلانمدعتريناكدقفينبجي
ءانثأتفتلاامنيحوً،افوخاضيأضكرأتذخأفهفوخبينسمهنأتدجوو
هتاكحضتوصناك.كحضيوهوفقيضماغلالجرلاتيأر،يضكر
.اننيبتراصيتلاةديعبلاةفاسملامغربينلصتةرخاسلا

،تيبلانورخبياوذخأهانيقتلايذلاينجلابهلهأىتفلاربخأامنيح
ىكنألاو،ةعلقلاىلإبهذهنأىلعهنوخبوياوذخأامنإو،اوبعتريملمهنكل
رفاسدقناكيذلا،ريبكلاخألالصوامنيحو.هعمينذخأكلذنم
يدوجونمتدفتسادقتنكنإينلأس،ةبيرقلاةنيدملاىلإهترايسب
،يتادهاشملكيسفنعمتدعأةليللاكلتيفينكلً،ادجهتركشف،مهنيب
يف،مهترداغمتررقو،حيرمريغءيشبتسسحأف،خألاةلئسأديدحتلابو
نجكانهأ،يترداغملبقتيأراممققحتأنأتدرأينكل.يلاتلامويلا
؟..ًالعف

تجرخ.دقردقعيمجلانأنمتدكأتنأدعبو.منأملةليللاكلت
هسفنتقولايفينكلافئاختنك.ءارعلاىلإفويضللةصصخملاةفرغلانم
رتمةئامةفاسملتيشم.هسفنفوخلانمىوقألوضفباعوفدمتنك
سرعتاوصأتعمسدقل.ةأجافملاتناككانهو.تيبلانعًاديعب
ةطلتخمتاوصأوفوفدلاىلعبرضوجيجض.ءارحصلايفبخصوىقيسومو
.طقًادحأىرأنكأملينكل،ةبيرقةفاسمىلعناككلذلك.تاكحضو
.ةأجافملاعقومامأيلوضفعجارت..تفخ.يدسجيفيرستةشعربترعش



.هنمًارتمنيرشعدعبىلعترصنيحو.تيبلاوحنضكرأتذخأةأجف
،ًاليلقكسامتتيكليسفنضرحأتذخأ.اهنبجىلعيسفندقتنأتذخأ
ملألاتاخارصىلاعتنكل،تاوصألاتفتخأةأجف.لجعىلعيشمأتذخأف
ةعلقلانميتأتةبذعملاتاوصألاتناكً.ادجلاعلكشبخارصلاونزحلاو
.ةروجهملا

.يتفرغلتدع
لفطينأكو،فوخلاةدشنميسأرتيطغوشارفلاىلعيسفنبتيقلأ

ةمئانتلازامةلئاعلاتناك.توحصنيح.تمنفيكيردأال.ريغص
.روطفلانادعتاتناكنيتللانبألاةجوزومألاءانثتساب

مهنأبًاروصتمجعزنإ.يرفسةرورضبريبكلانبإلاتربخأ،روطفلادعب
تحرشف،مهنيبيدوجونمحاترمريغتنكنإينلأسو،يتمدخيفاورصق
،مهترداغمبيبلطمهيلعاضراعةلئاعلابوهدجنتسا.يرفسةرورضبهل
ىلعًارارصإدادزأتنكينكل،ىرخأمايألءاقبلابينولسوتو،ةبحمباوجعزناف
اهتشعيتلاةليلقلامايألاكلتتناك.ءاقبلابّيلعمهاوحلأاملكرفسلا
يدئاقعويميهافمنمريثكلااهلالختريغت،يلةبسنلابةلئاهةبرجتمهنيب
.نوكلاوءايشألاىلإيترظنو

***
سرخألاشيوردلا

هذهبيحاونلاوةيضقألاوةيقارعلاندملانيبلقنتأرهشألتيقب
ةديصقظفحأاملثميحاونوةيضقأوتاظفاحمدالبلافرعأترص.ةقيرطلا
ترجأفلاحرتلاولقنتلاورفسلانمتبعتنأىلإ،بايسللرطملاةدوشنأ

.دادغببيلفروألاةقطنميفةفرغ
سبلتكرتلب،يسأررعشقلحأملناملسلاءاضقىلإيتلحرذنم

ةبحاص.نيلوبخملاشيواردلاكترص.ةيقارعلاةشادشدلاتيدترأو،لاطنبلا
.نيسوسمملاهللاءايلوأنمينأكويلرظنتتناكةينمرأةيحيسمةأرمالزنلا

تيعدأ.ملكتأّالأتررقناملسلاةرقننميليحرمويذنم..ةبسانملابو
ينثدحتتناكةينمرألالزنلاةبحاصتيبىلعبابلاتقرطنيح.مكبلا

تناكةفرغينتطعأويلعتقفشأ.تاراشإلاباهبيجأتنكوينلأستو
فقسلاةينحنملاوةثلثملاةيوازلاكلتتفظن.ةلمهمءايشألنزخمكاهمدختست
تراصف،اهتددشوةيبشخلاصافقألاضعباهيفتعضو.ةعرسبةدحب
نمةلتك.ةلضافةأرماتناكً.ائرهتماميدقًاشارفهيلعتشرفو.ريرسلاك
.نيعئاراهنانحواهتقفشتناكو.ةبيطلاونانحلاوةمومألا



،ازبخيرتشأبيرقلازبخملاىلإبهذأ.دحأعمثدحتأالتنك
عراشىلعحتفنييبناجعرفيفعقييذلابيرقلاناكدلاىلعرمأكلذكو
تنكلب.دحأعمثدحتأال.تاورضخلاونبجلاهنميرتشأفنودعسلا
.ًابوعرمتنك.مايأليتيوازنمجرخأالانايحأ

يفلوجتأتنكانايحأ.فحصلالالخنمتناكملاعلاعميتقالع
نمةيمكيرتشأتاورضخلاعئابىلإبهذأ.فحصلاضعبيرتشأ.عراوشلا
هذهامنأكو،لزنلاةبحاصهابتناريثأاليك،فحصلاباهفلأوتاورضخلا
.تاورضخلاعئابنماهيلعتلصحفحصلا

ىراكسعراوشلايفسانلاناكو.ايلودترصوحدقدالبلاتناك
باجحلاءادتراراصدقف.ً.اريثكيندافأعضولاكلذنكل.مهلوهذب
ةيعيبطةلأسمةيجراخلارهاظملاوسبالملابمامتهالامدعو،شيداشدلاو
،الوبقمرعشلاةلاطإوقالحلاىلإباهذلامدعراصلب،نيقارعللةبسنلاب
سبالملابفيكفزبخلاهباورتشينأمهنكميامسانلاىدلنكيملف
نوشميمهومهسفنأعمنوثدحتيسانلاىرتنأناكمإلابراص!؟ةديدجلا

ابضاغرجفنيسانلاضعبىرتوأ،نودعسلاوأديشرلاعراشيفمهدحو
كلذيفتشعاذكهو.هرجاشينمكانهنوكينأنودنعليوبسيو
.نيتنسنمرثكألتيبلا

.يشملايفةمراعةبغريبتدجو،ةعمجتاذ،يعيبرحابصتاذ
عراشبتررماهنمو،ناريطلاةحاسىلإاهنمو،ريرحتلاةحاسىلإتهجوت
ينكل،يلعربنقو،ةيردصلاتلصومث،حافكلاىلإتيشمو،رمعخيشلا
تهجوت.ينالخلاةحاسىلإدوقييذلاعطاقتلاتلصونأىلإةيناثتعجر
عراشىلإاهنمو،ةجروشلاوحناهجتمةيروهمجلاعراشيفتردحناو،اهيلإ
ينتداقفيكيردأالو،يتنيدملهأهداترييذلاىهقملاثيح،نيمألا

ابلاطتنكامنيحنكسأتنكثيحةقيضلاهناخرديحلابوردىلإياطخ
هلزانمدحأيفنكسأتنكيذلاقاقزلاتلخدامنيح.يلاقتعالبقايعماج
درابقرعةمثو،يلةبسنلابعومسمتوصبضبنييبلقةعرسبتسسحأ
ةريبكةرفحتدجو.هيفنكسأتنكيذلالزنملادجأمل.ينيبجيطغي
.اهبناجىلإةمدهماتويبو

ةظحل.ناسنإلاةايحيفةقراختاظحلكانهنوكتنأثدحيانايحأ
ىنعملابةيئوضةقيقدايلمعيزاوتةقيقد.اهلماكبةايحاهيفلطعتت
ةظحل.تارتموليكلانييالماهلالخعطقتنأنكميةقيقديأينياتشنألا

صخشلارداغأينأتسسحأ.قاقزلاكلذيفانأوهتشعاماذهو.ةقراخ



دلوأينأتسسحأ.يسفنىلإتدعيننأتسسحأ.هئاتلاودرشملاسوسمملا
ينأنممغرلاىلع،اهديعتسأانأاهويتركاذلًادقافتنكيننأكديدجنم
ً،ايئاقلتتلطعتمثً،ادصقاهتلطعدقتنكينكل،طقيتركاذدقفأمل
.يبنتملاعراشىلإهجوتأمومحملاكيسفنتدجوكلذل

يتشادشد.ةبيرملايتئيهاوبرغتساةعابلاضعب.بتكلابًاذوخأمتنك
بتكلابلقأتنكذإ،يفاقثلايمامتهاو،ثعشألاليوطلايرعشو،ةخسولا
برغتسا.اهضعبتيرتشا،مهملا.ةيبدألاتاساردلاضعبوةيفسلفلاوةيركفلا
يلاملمحأتنكذإ،يعملاملانمةيمكلاهذهدوجونمةعابلاضعب
.امئاديعم

تيرتشا.رهنلاعراشىلإهتربعو،يارسلاعراشتزتجا.يبتكتلمح
.بيراوجلاعمءاذحجوزوامازحواصيمقوالاطنبو،ةديدجةشادشديسفنل
قدنفىلإلصأنألبقو.ديشرلاعراشهاجتابتدعصو.يبنتملاىلإتعجر
تلستغا.ايلاجرًامامحتلخد،يتركاذيفةحراجتايركذهليذلاناوضر
قدنفلاتلصونيح.تجرخو.ةديدجلايسبالمتسبل.يرعشتبذشً.اديج
ناوضرقدنفىلإتدعصوً،اقباساهيفشيعأتنكيتلاةفرغلارجهتررق
.

***
مرحملاقشعلا

ىلعضبقلامتقدنفلااذهيف.يتايحيفةملؤمةصقناوضرقدنفل
اهتوخأنأبدعباميفيلليق.هعمتبرهقهارمىتفعميبأةجوز
.يرمعنمةسداسلايفُتُنكنيحيبأاهجوزت.يلمأةباثمبتناك.اهوحبذ
يهةنباهلتبجنأً.ادجةليمجةأرما.ةنسةرشعسمخبيبأرغصتيه
ئداهلايبأسكعىلع،ةايحلابةراوفةأرماتناك.يبأنمةديحولايتخأ
ةأرمادجأنكأمليتلوجرتحتفتنيح.ةراغميفةريحبهايملثمنكاسلا

ةباثمباهنأل،مرحمقشعهنأفرعأو،تمصباهتقشع.اهريغيمامأةليمج
.ةدقتملايتبغرلًاعوضومنوكتنأنعاهدعبأنأعطتسأمليننكل.يمأ
.رثكأينمبرقتتتذخأ،رمألااهبجعأ.كلذيهتفرعيوثنألااهسحب
،يسبالمو،يبرشمويلكأب،يبيئانثتسإلااهمامتهاوّيلإاهليمبسحأتنك
نأةرمتاذلصحدقو.اهنمبارتقالاواهسمفاخأتنك.يبيجفورصمو
فرعأال.اهعضومنماهكلمتيتلاةطايخلاةنكامعفرليتدعاسمتجاتحا

.اهدسجيدسجو،اهعارذيعارذتسمذإ،فيكو،اهنيحلصحيذلاام
تنك.يسفنىلعتطغضكلذل،اريثكيبأبحأتنكينكل.انالكاندقتأ



تاذاهنكل،اهتاناعمبتسسحأ.ناكمإلاردقتيبلايفدجاوتلانمبرهتأ
ينتلأس.لمعلايفيبأوةسردملايفيتخأتناك،يتفرغىلإينتءاجةرم
،ةبرجمةأرماتناكاهنكل،كلذتيفن.اهنموتيبلانميبرهتببسنع
يهو،كلذفرعتيهواهبحأينأبيلتلاقف،ينمةأرجوةعاجشرثكأو
يهتلاقف،يمأةباثمبيهفزوجيالاذهنأتلقوتبضغف،اضيأينبحت
شيعتنأعيطتستاليهف،يتيؤرىوسينمبلطتاليهوكلذفرعت
.ينارتنأنمرثكأاهدودحزواجتتنليهو،ينارتنأنودب

اذهىوس،اننيبشئاطلعفيأثدحيمل،العفو.نينسلاترماذكهو
مامتهإو،ةئفادتاملكوةدقتمةرظنبانمتلفنيرمتسايذلامرحملاقشعلا

يفيلوبقمتوةيوناثلاتيهنأنأىلإ،ةحلمةبغرغيرفتهنأكوهيفغلابم
.يتنيدمكرتودادغبىلإرفسلايلعناكو،دادغببةعماجلا

جئاتنترهظامنيحوً،ادجةنيزحةعماجلليميدقتةرتفلالختناك
تابلقتو،ةبآكبْتبيصأ،تاغللامسقبادآلاةيلكيفيلوبقمتولوبقلا

يبأمامأةعنقأيدترتنأةرطضمتناك.اهيلعةرطيسلاعطتستملةيبصع
يصلختلاحرفانأُتنكامنيب،ةلئاهلااهتاناعمبفرعأتنكيدحو.يتخأو
ةعماجلاتايتفنمنهلباقأسنمبسفنلاًاينمم،لتاقلاعضولااذهنم
.ًامومعدادغبو

مل.يتبيقحيلبترتلتءاج،يرفسةليل،ةموؤشملاةليللاكلتيفو
نأعطتستملاهنكل،يمأةباثمبيهف،يتفرغيفاهدجاوتبدحأكشي
،ةيوقةلبقيتفشنمينتلبقو،ةوقبينتنضتحاذإ،اهسفنىلعرطيست
نميدسجيفةبغرلانايرسبتسسحأاهنيح،يدسجيفرانلاتلعشأ

تبرهو،اهتعفدروظحملايفعقأاليكلو،يدسجباهدسجليسسحتلالخ
.تيبلانمولب،ةفرغلانم

ينأل،كلذباديعسُتنك.شارفلاةحيرطاهنأباهججحتلينعدوتمل
لب،اهيلعدقحأملينأبيرغلا.يبألويسفنليمارتحاىلعاظفاحمتيقب
تلخد،يعميتخأويبأناكو،اهيلإتيضمبهذأنألبقو،اهلتيثر
يتخأويبأدوجونكل،يلوخدبتئجوف.ةبيئكاهشارفيفتناك.اهتفرغ
الينأباهلادكؤم،اهسأرالبقماهلتيحنا.انملكةكرحطبضيفامهاس
يدحوانأ.نانحوةقرحبيكبتتذخأف،اهعيدوتواهتيؤرنودرفسلاعيطتسأ
.اهيناعموعومدلاكلترسفرعأُتنك

***
مايأدعتتناك.طقفنيمويلبهذأ،رهشلايفةرميتنيدمروزأتنك



تناكيتخأنأىتح.لكألانمباطوذلامدجأفايلئاعًاديعيلوصو
نمبياطألاهذهلكباومعنتييكايعوبسأيتآنأبةحزامينسكاشت
يهاهترفودقًادوقنيبيجيفعضتتيبلارداغأنألبقتناكو.ةمعطألا
ءيجافملايعاطقنإباهتمدصينكل،يتخأويبأةفرعمنودةصاخلااهتقيرطب
.مهلةيرهشلايترايزنم

لوحتيذلالزنملاكلذ.ةناخرديحلايفريبكلزنميفتنكسدقتنك
ةنكسنماهنكلةيرصانلانمةاتفىلعتفرعتدقاضيأتنكو.ةرفحىلإ
.يتاسأمىلإينرجيذلايسايسلاطاشنلابتقحتلادقتنكو،دادغب

.ةعماجلاىلإمويتاذباشينءاجف،لمحتلايبأةجوزعطتستمل
.اهعمهيلعضبقلايقلأيذلاهسفنوه.قهارمباش.انناريجنمباش
يبأنأبيلدكؤيل،يبأةجوزفرطنمءاجهنابينربخأباشلااذه
ىلتيذلاعوبسألاةياهنيفمهترزفً.ادجتقلق.مهترايزّيلعنأو،ضيرم
اغلبمهتطعأاهنأبينربخأف،وههئيجمببسنعىتفلاتلأسنيح.كلذ
.ةمهملاهذهءادألهلًاغلبمورفسلللاملانم

نماهنمةبذكتناكاهنكل،ةديجةحصبيبأنأبتفشتكايترايزدنع
تنكينكل،مهتيؤرلًاقاتشمتنكاقحينأل،اريثكجعزنأمل.مهترايزلجأ
ةعمسواهتعمسضرعيدقيذلاقهارملاىتفلااذهلاهلاسرإنماجعزنم
اهبيشتيتوصةربنتناكيتلايتريغبتعتمتسااهنأودبي.رطخللةلئاعلا

ىلعاهلبجتسأملاذإيننأبةحزامينتددهو،ينميعوالبويتدارإنود
نأودبيو.دادغبىلإاهسفنبينيتأتساهنأف،مهليترايزلالخنملقألا
مهترايزنعيفقوتنأباضيأتسحأاهنأل،اهلكأتتذخأدقتناكةريغلا
كشوىلعاهنأكويلتدبةرايزلاكلتيف.دادغبءاسنبيلاغشنانعجتان
ىلإينتءاجدقف،اهسفنىلعةرطيسلاعيطتستدعتملواهسفنحضفتنأ

لماكلابيمامأةيراعاهنأكواهدسجىرأتنك.ةفافشسبالمبيتفرغ
ةبحاصيفتدجودقتنكوً.ادجتجرُحا.يريرسىلعتسلج.يمامأ
ضعبنعكيهان،اهلكةيسنجلايتابغراهعمئفطأةقيشعليباقمألزنملا
كلذل،ةفوسليفلاباهّبقلأتنكيتلا،يرصانلاءاوحيتقيدصعمتابعادملا
تضهنمثيديبتكسمأتيبلاةرداغمتدرأنيحً.ادجاهعمًادرابتنك
ىلعاهيدهنواهنطبلفسأواهنطببسحأتنك.فلخلانمينتنضتحاف

.ةبهتلمتناكو.يرهظ
تاظحلشيعأتنك.ةلوهسباهنعضرعأيكلفسوييبنلاتسل

يذلاامفرعأالنكل،ريرسلاىلإاهعفدتدرأواهوحنُتفتلا.ةبيهر



يفدرورطاخيأفرعأال.اههركأيسفنتدجوةظحللاكلتيفف.ثدح
،ليلديأيدلسيلو،كلذفرعأال.قهارملاىتفلاعجاضتاهنأبينهذ
اهتيمرواههجوىلعاهتعفصف،اهيلعةرطيسلاعيطتستاليتلااهتوهشىوس
تذخأمثتاظحلليلإترظن.اهليعفصبيهتئجوف.ريرسلاىلع
،ديزملاتبلطاهنكل،ىرخأةرماهتعفصف،ىرخأةرماهعفصأنأبينلسوتت
تذخأو،تالبقلاباهيلعترمهناويفكتذخأتأجفو،ىرخأةرماهتعفصف
ةنيدملاترداغولب،تيبلاوةفرغلاتكرتف،ززقتلابتسسحأ.يعباصأصمت
.دادغبىلإًادئاع

***
ةعماجلاىلإقهارملاىتفلاينءاج.يلهأرزأمل.كلذىلعرهشأترم

ينألينروزتلتءاج.دادغبيفنآلايبأةجوزنأبينربخأو،ىرخأةرم
مهروزأسينأبهتربخأف.ناوضرقدنفيفنآلاامهو،مهترايزنعتعطقنا

.قدنفلايف
***

..ةرشابمامهيلإبهذأمل؟..قدنفلايفىرجيذلاامطبضلابفرعأال
تيشمتو،يلءاقدصأعمايرساعامتجاترضحمث،تارضاحميدلتناك
اهنأودبييتلا،مدآمأةلمرألااهتخأويرصانلاءاوحعمتقولاضعب
ترصف،اهتلاضّيفتدجوةتوبكملاةيسنجلااهتجاحويفطاعلااهغارفلةجيتنو
،تعقودقةاسأملاتناكقدنفلاىلإتلصونيح..مهملا...يفنأمغراهبيبح
امهتولخنأو،نابراهامهنأبىتفلاويبأةجوزقدنفلابحاصمهتادقف
ىلإامهليحرتمتمثنمو،ةطرشلاىلإامهدايتقامتكلذل،ةيعرشريغ
.يتنيدم

تناكاهنأبهلحرشأنأعطتسأمل،رمألابينربخيليبأينءاجامنيح
.يتيؤرلتءاجاهنأو،اهعمفرجننملاننكلةمرحمةقالعىلعانكو،ينبحت

هنأبدعباميفتفرعيننأالإً،اعنقمًارذعاهسفنلدجتساهنأتننظ
نممثنمو،كانهناكنمألجرنمقدنفلايفةونعاهتعجاضمتمت
تفرع..اهدايتقالبققدنفلايفاهعمقيقحتللاءاجنمألالاجرنمنينثإ
صخشنمرثكأنماهباصتغانأودبيو.قدنفلايفتنكسنأدعبكلذ
نمألالاجرنأتفرعينأل،سئايلارساخلامالستساباهريصملبقتلاهعفد
امهفارتعادكؤترضاحمىلععيقوتللامهوعفدو،اضيأقهارملاىتفلااوبصتغا
.توكلانمًاعمبورهلابوانزلاب

.راعللًالسغاهحبذاوررقاهتوخأنأُتملعتوكلايفُتنكنيح



دحأالنكل،يمأةباثمباهنألاهحبذبىلوألاينأبايعدماهارأنأتلواح
تمصةتماصواهريصملةملستسمتناكاهنأتفرع.اهتيؤربيلحمس
لب،اهتوخألالو،يبألال،دحأيألءيشيألقتمل.حبذلالبقنالمحلا
.اهحبذمتاذكهو.اهروزتنأتضفراهتنبانإ

،ىرخأةثراكتيأرنكسأثيحيلزنمىلإ،دادغبىلإتدعنيح
يمساتركذةلاسرتكرتو،ترحتنادق،ينتبحأيتلاةقهارملاةاتفلاف

اميفىرجاملكنعو،كلذنعيقيدصايكتربخأدقل.اهيفةفدص
.دعب

***
ديدجلاتوملا
ينارتذإ،ةحيحصلادرسلاقرطفرعأالانأف..ءييسبتاكانأامبر

،..مهيال.نامزأىلعنامزأو،ثادحأىلعاثادحأمدقأو،ةنمزألاىلعزفقأ
يورأنأينمهيامً.اتاتبكلذكنوكأنأيونأالوً،افرتحمًابتاكتسلف
.نيزحلاحبشلاةريس.يتريسنمتارذش

يفةفرغترجأكلذدعب.دحاوعوبسأىوسناوضرقدنفنكسأمل
تيقتلا،كانهينكسنمابيرقتتاونسثالثدعب.يلعربنقةقطنم
ىلإاهفلختيشم.يبنتملايفاهتيأر.اهنيحينفرعتمل.ةفوسليفلايتقيدصب
ربكألايتمدصنكل.ضرألاىلعهبتكطسبيبتكعئابدنعتفقونأ
ةرتفل،ةريصقةرتفلهيلعتفرعتيلقيدصعمفقتاهتيأرامنيحتناك
مدآناكهمسانأركذأيقيدص.يعمقيقحتلليلاقتعالبقعيباسأ
.يدادغبلا

ديشرلاعراشىلعنافطعنيو،يارسلاقوسربعنايشميمهوامهتعبات
ال.معطملانمةبيرقةفاسمىلعامهرظتناتيقب.كانهامعطمالخديل
ينالأسو،نمألالاجرنمنانثأءاجفقاوانأامنيبف،كلحرشأفيكفرعأ

:مسالمحتيتلاواهلمحأيتلاةقاطبلاتجرخأف،ةيصخشلايتقاطبنع
.يعارلامدآ

امهعمبهذأنأو،ضارتعايأيدبأالنأينمابلط.امهعميناداتقا
رخسيردقلانأفيكتفرع،نمألابتكميفو.ةرشوشةيأنودبوءودهب
لدبنوكأنألجأنمتلقتعأينأبروفلاىلعتكردأدقف،رشبلانم
!نيلوؤسملااوشرينأهلهأعاطتسا،مادعإلابهيلعموكحمرخآصخش

تمت.قنشلاةفرغىلإيدايتقإمت،بيرميدادغبرجفيف،اذكه
يلعمكحلاةمكحملاتررقاهببسبيتلايتميرجنمضتتيتلاةحئاللاةءارق



مدآالو،يعارلامدآسيل،رخآامسايمساناك.توملاىتحقنشلاب
ةمهتبهيلعضبقرجاتوهو،ليهلاوبأمدآامنإو،يلصألايمسايطساولا
لظيفسانلاةمقنصاصتمادارأيذلاةلودلاسيئرنمرمأبو،بعالتلا

مهيلعضبقنيذلاراجتلاضعبىلعامكحردصأف،رئاجلاراصحلااذه
.يقنشمتةطاسبباذكهو،ةمهتلاهذهب

؟..ءيشلكىهتناله
..ال

***
ملاعيفينتدجو.ينآعجوتاذقربةضمولثمةقنشملالبحناك

تيقتلاامك..ناملسلاةرقنءارحصيفةأجفيسفنتدجو..ضيبأ..ضيبأ
فرعأنكأمل..ينبيجيالناكنجسلايفينعالدبمدعأيذلاباشلاب
الةقيرطبلقنتأتنكً.اضيأبحتوهركتيهف،اضيأفطاوعحابشأللنأب
.ءاروزلاهزنتميفيسفنتدجوةرم.ةيئرملاريغوةيئرملاملاوعلاربعاهمهفأ

..ال..ريغصيبصاهعمناكةرملاهذهنكل،يبأةجوزبتيقتلاكانه
.يدادغبلامدآبتيقتلاىرخأةرمو.يرصانلاءاوحيتقيدصعمناكيبصلا

يذلاىتفلاىلع..يبأةجوزىلع..يسفنىلعنيزح.ً.ادجنيزحانأ
مهتيقتلانيذلاحابشألانمدشحلااذهلكىلعنيزح..ينعًالدبمدعأ

هذهأرقتنماي..يقيدصايتنأتنكنإيردأالو..دادغبعراوشيف
!؟.ً.اضيأًاحبشتاقيرولا

***
ذإ،ةمدصلابتبصأبيجعلارتفدلااذهةءارقنمُتيهتنانيح

يقيدصيبأةجوزةصقنعاهتفرعيتلاتامولعملاعيمجنأبتفشتكا
ريغتناكليهلاوبأمدآهرابتعإبقنُشيذلاويعارلامدآوأيطساولامدآ

هارتلاهبُةريغلاْتءاجامنإو..قهارميبصعمبرهتمليهف،ةحيحص
ملألابترعش.هيبأةجوزامنإوهمأتسيليهو.دادغبيفاهسفنب
عيمجنموةلماكةياكحلا.ةياكحلانمًاءزجفرعنامئادنحنف..ةعيدخلاو
ناكوهامكهسفنيفةناكملاكلتلتحأملينأبتفشتكاامك.اهبناوج
ناكهنألتبرغتسا.ةرباعتاملكبىوسينعثدحتيملوهف،يلةبسنلاب
هزنتميفناكامنأبيلدكأتلب،.يرصانلاءاوحتيقتلاامنيحادوجوم
انعمناكهنإو.ً.اضيأهرتفديفهنعثدحتيهنألًاملحنكيملءاروزلا

اتخأاهرابتعإبيليرصانلاءاوحاهتمدقنميهرثكأينريحامنكل،..كانه
يبأةجوزمأاهتخأيهله؟..ًالصأيهنمو؟.ً.اضيأحبشيهله،اهل



؟..حبشلايقيدص
***

ًاقحةهئاتاهنأبلصفلااذهنمءاهتنالادنعيوارحصءاوحتسحأ
،ةلواطلاىلعةطوطخملاتكرت.ةضقانتملاوةبيرغلاثادحألاكلتةمحزيف
ةكباشتملاتاباغلاكلتيفاهبردسملتتاهسفنقامعأيفءودهبتلزنو
.ةملظملاو



امنيحاهتنيزلامكتسالةريخألاتاسمللاعضتيوارحصءاوحتناك
رخآلافرطلاىلع.اهتذخأفةعامسلاىلإتعرسأ.فتاهلاسرجنينرتعمس
دوتيحايسلابتكملاةبودنمنأباهتربخأيتلاتامالعتسالاةفظومتناك
اهرظتنتساهنأباهتربخأواهبةبحرمةبودنملاتوصءاجمث،اهعمثيدحلا

.ةآرملايفاهسفنتلمأت.اهسفنىلعرطعلايوارحصءاوحتشر.يبوللايف
.تجرخو

***
مامأفقتيوارحصءاوحتناكيلاتلامويلانمركبملاحابصلايف

يفاهلقيسيذلايحايسلابتكمللعباتلاصابلارظتنتيهوقدنفلاباب
ةذيذلةسملهيفوًاشعنموًايقنءاوهلاناك.يلوبانلحاوسىلإةيحايسةلحر
،مونلايفًالبرسملازاميذلاعراشلاكلذيفةديحوتناك.دربلانم
عرفلانمًامداقصابلارهظقئاقدعبسدعبف،ًاليوطرظتنتملاهنكل
ةيلاطيإلاباهلأسوقينألاقئاسلالزن.اهمامأصابلافقوت.بيرقلايبناجلا

اهتملتسايتلازجحلاةركذتهتطعأاهنكلهلاقاممهفتمل.اهتقاطبنع
اهلقئاسلاحتف.اهنمثتعفدنأدعبيحايسلابتكملاةبودنمنمسمأ
.ةعبسلااوزواجتيملثيحب،ًاليلقنيبكارلاددعناك.تدعصفةرايسلاباب

.ةرايسلانولاصةرخؤمنمةبيرقلادعاقملايفةذفانلابرقتسلج
حاّيسلاعمجيلرخآىلإقدنفنمايكسإةريزجيفروديقئاسلاّلظ

دعقملاىوسقبيمل.باكرلابصابلاألتما.ةلحرلاهذهيفةكراشملابنيبغارلا
.ىرخألاةهجلانمنكلاهبناجىلإرخآواهفلخيذلا

نوبكريكانهنمو،ءانيملاىلإباكرلالقنينأصابلاةمهمتناك
اولصاويلرخآصابمهرظتنيثيحيلوبانىلإمهلقتسيتلاةراّبعلاةرخابلا
نمفًاعتمماهلةبسنلابةريزجلاقدانفنيبصابلالاوجتناك.مهتلحر
اهنأنمتدكأتو،اهقدانفةعيبطوةنيدملاملاعمفشكتستتناككلذلالخ
.ًةريزجلايفقدانفلاىقرأنمدحاويفتلزن

تناك.ءانيملاىلإدوقيىلإقيرطلايفقدنفدنعقئاسلافقوتةأجف
رخمتيتلارخاوبلاثيحرحبلاةهجىلعلطملابناجلاىلإرظنتيه
نمىلإهبتنتمل.سكعلاوأيلوبانىلإسانلالقنتلابايإواباهذهايملا

كرحتنأدعبتهبتنااهنكل،نيدعاصلاىلإرظنلاتلمدقتناك.دعص
ةرشابماهفلخيذلادعقملايفسلجدقديدجلابكارلانأىلإصابلا



تفتلتملاهنأالإ،اهدعقمرهظىلعناطغضتامهوهيتبكربتسحأثيحب
.ءانيملاىلإاولصودقف

نودسينيذلاصاخشألاضعباهمامأناك،لوزنلاباوأدبواولصونيح
نأالإ،لوزنللتكرحترمتنأاهناكمإبراصنيحو،ةرايسلايفقيضلارمملا
ىوسيوارحصءاوحنمنكيملف،ًاليلقترثعتاهمامأتناكةنيدبةأرما
اهسفنتدجودقف،ةبرغتسمتزفاهنكل،ئجافملكشبًاليلقعجارتتنأ
سامتلاةعيبطنمكلذتكردأ.لجرضوحباهتارخؤممدطصتلعجارتت
لجرلاتدجوذإ،فقوملااهلاهف،رذتعتلهيلإتتفتلا.امهنيبلصحيذلا
يفهدوجولهبتنتملاهنأل،اهسفننمتبضغ.ةرشابماهفلخميسولايلاطيإلا
نوكينأنكميأ؟..دعصىتم:اهسفنلأستتأدبناوثلالخو،ًالصأةرايسلا

؟..رحبلايفرخاوبلاىلإرظنتيهتناكامنيحةرايسلادعصنمرخآوه
اهدعقمىلعادمعتمهيتبكربطغضوةرشابماهفلخسلجيذلاهسفنوهأ
فيك..هيلإاهسفنبتعفديتلايهاهنألاهسفننمتءاتسإ؟..فلخلانم
اهسفنتلأس؟..هباهنماشرحتكلذربتعينأنكميأ؟..رمألاوهرسفيس
نيذلاباكرلاةيقبعمفقتلةرايسلانملزنتيهوةلئسألاهذهلك
.سمأاهتلباقيتلاةكرشلاةبودنملوحاوفتلا

اههجونعهرظندعبيال،اهتلابقفقوميسولالجرلانأىلإتهبتنا
ةئيلمتارظناهيلعايقلم،بيرققيدصهنأكوةأرجباهلامستبم،ليمجلا
.حقوحوبب

***
مدختُستنأيوارحصءاوحتبرغتساكلذلً،ادجةمخضةرخابلاتناك

بابعرخمتنأاهنكمييتلارخاوبلانميهف،ةريزجلاولحاسلانيبلقنلل
هبشتيتلااهتحتفربعْتلخدنأاماهنأالإ،ةليوطتالحريفرحبلا
،اهلخاديفاوناكنيذلارشبلانممكلااذهتبرغتساىتح،ةراغمةحتف
تاذلابراهنلانمتقولااذهيفمدختُستامبرةرخابلاهذهنأتنمخو
نيذلانيحئاسلابناجىلإنيفظوملانمةريزجلاءانبأنمددعربكألقنل

.ةيحايسلامهتالحراولصاويليلوبانءانيمنمقالطنالامهيلع
يتلاةريبكلاةلاصلاىلإتلزنف،ةرخابلاحطسىلعاغرافاناكمدجتمل

دنعفقيناكمهنمضعبلانأتظحاللبً،اضيأسانلابةظتكمتناك
بناجىلإايوزنمًادعقمةفدصلابْتدجو.ةيلخادلاةدمعألاوتافطعنملا
امهتقلغأمث،اهينيعةأرملاتحتفف،تسلج.ةمئاناهلْتدب،ةنسمةأرما
.اهمونلصاوتل



.اهناكمنمىرخألاةهجلاىلعدتمياروباطوةمحزةمثنأىلإتهبتنا
ضهنتنأتدارأ.تانجعملاوياشلاوةوهقلاعيبلهيفوب–ىهقمتناك
يتأيسامبرفاهناكمرداغتولاهنأبتركفاهنكل،هبرطفتءيشيأءارشل
نأعطتستملاهنكل،ابيرقتةعاسعبرلةسلاجتلظ.ةرشابمهلتحينم
كلذل،ىهقملاةهجنمةمداقلاةنخاسلاتانجعملاوةوهقلاةحئارمواقت
.ةوهقناجنفوناسوركلانمةعطقاهسفنلعاتبتنأتررق

ةعطقوريغصينيلفبوكيفةوهقلايوارحصءاوحتملتسانأام
.اهدعقموحنةتافتلااهنمتناحىتحفيفخلاقرولابةفوفلمناسوركلا
اهنمنكيملو،اهدعقمىلعسلجدقيلاطيإلاميسولالجرلاناك.تكبترا
نكتمل.ههابتناريثتنأنودةلاصلانمىرخأةهجىلإهجوتتنأالإ
هتيسورفرهظيُسهنأو،اهدعقميفسولجلابدصقتدقوهناكنإةدكأتم
رمألانأو،كلذبملعيالهنأمأ،اهلدعقملااكراتضهنيف،تعجراماذإ
؟..ةفدصضحمناك

ىلإتفقو،ةرخابلاةرخؤميفةحوتفملاةحاسملاىلإةلاصلانمتجرخ
ًاتاوصأقلطتيهوةرخابلانمبرقلابقلحتسراونلاتناك.ةيبناجةهج
ًافافش،ًاليمجًاروعشاهحنميلحاسلانعةرخابلاداعتبادهشمناكو،ةبيرغ
ناكامنيب،اههجوسملينيحرحبلاميسنةوادنبرعشتتناكامكً،انيزحو

كرحتو،ةيرسةيلخادةوشناهحنميةرخابلابناجىلعجوملامطالتتوص
.ةضماغةيقبشرعاشماهيف

قشتيهوةرخابلاهفلختيذلاضيبألادبزلاطخىلإرظنتتذخأ
امناعرسهنكل،ةرشابماهينيعمامأروفيامنأكودعاصتيفيثكدبز.رحبلا
اهنأبرعشتتناك.رحبلاحطسىلعىشالتينأىلإًائيشفائيشفخي

تناكيتلااهريكفتلالخنمو،اهينيعلالخنمالإةدوجومريغوةفيفخ
اهسفنتدجو.امهنمةبيرقةقطنميفوأاهينيعبطبتريهنأكوسحت
اهنكل،اريثكاهنعتأرقوًارارماهسفنعماهتشقاندقتناكًاراكفأديعتست
لأستتناك..ةديدجتاباجإباهءاورإرظتنتةحوتفمةلئسأىلإدوقتراكفأ
..يدسجانألهيأ..دسجلااذهبةدسجتميوارحصءاوحانأله:اهسفن

ةقالعاهلتسيليتاذنأوأ؟..يدسجبلثمتملانايكلااذهانأله
ولنكل؟..دحاونآيفيدسجويتاذانأوأ؟..رهاظلايجولويابلايدسجب
عيطتسأالاذامل؟..يدسجبمكحتلاعيطتسأالاذاملف،يدسجيفيتاذتناك
ةكرحوسفنتلاومضهلايفةيلخادلاهتايلمعويدسجءايميكيفمكحتلا
،انأ؟..ةيدارإاللاتالاعفنإلاو،ةيرهشلاةرودلاو..طوغتلاولوبتلاوضبنلاومدلا



ههيجوتالو،يدسجبمكحتلاعيطتسأال،يتاذلايريكفتب،يتاذبيننأدصقأ
مايقللًاقبسمجمربمبوساحينأكو،ينعلزعمبفرصتيوكرحتيوهف،ايلخاد
لاعفألاضعببموقأنأديرأامدنعةرضاحيتاذامنيب،ةددحمتايلمعب
الينكل..ريكفتلاو..ةءارقلاوةباتكلاوةحابسلاوضكرلاويشملاكةيجراخلا
انأىرتأ؟..ًالعفةرحانأىرتأ؟..كلذتدرأولىتحناريطلاعيطتسأ

ريكفتلاةيلمعيفىلجتتيتاذو..ريكفتةنكامانأامأ؟.ً.اقحيدسجةبحاص
؟..طقف

ةيلاطيإةاتفتوصىلعاهسفنعماهتالمأتنميوارحصءاوحتقافأ
اهلزنينأهنمةبلاطىلعألاىلإاهعفريناكيذلااهقيدصىلعحرمبخرصت
ضفريناكىتفلانكلةضراعمخرصتوكحضتةاتفلاتناك.ضرألاىلع
نماهلوحتتفلت.لبقلاباهرمغيأدبمثاهضتحاواهلباجتساهنكل،كلذ
مهضعبنوروصيو،رحبلادهاشمنوروصيباكرلاضعبتأرفىرخألاةهجلا
ةنيفسلاةفاحىلإلمأتبرظنيوهو،جايسلاىلعئكتيًالجرتأرو،اضعب
ءايشأبامبرنكل،ريكفتلايفاهلثممئاههنأكوادبو،رحبلاقشتيهو
يلاطيإلالجرلانعةثحابايدارإالتتفلت..يهاهفرعتالمومهوىرخأ
ضماغروعشبتسحأف.هدجتمل.اهعبتيلةلاصلارداغدقوهامبرف،ميسولا
.ةبيخلاوحايترإلانيب

ىلإنوهجوتيومهنكامأنوكرتيمهونيبكارلاضعبةكرحىلإتهبتنا
.ءانيملاضوحىلإتلخددقةرخابلانأتأرتتفلتامنيح.ةلاصلالخاد
ءانيملايفترقتسانأىلإةرخابلاحطسرداغتملواهناكميفةفقاوتيقب
فيصرةفاحىلعيقلتستلحتفنتيهوةباوبلاتوصماطترإتعمسو
.ءانيملا

الهنألسيل،هبكتحتوميسولايلاطيإلالجرلاىرتنأبنجتتتناك
ثيح،ةئفادتابغراهيفريثتيتلالاكشألانموهفسكعلاىلع،اهبجعي
سدنهمللنكمياملثمفً،اديجاهسفنفرعتتناكاهنكل،كرحتتاهقامعأأدبت
يتلاةغرافلاضرألاةحاسمىلإرظنيوهوًالمتكمءانبلاىرينأيرامعملا

اهتقالعيضمتسهاجتإيأىلإفرعتيهفكلذل،ىنبملااهيلعماقينأنكمي
.لصاوتيأامهنيبلصحو،ىرخأةرمهتلباقاهنأول

***
بتاكمللةعباتلاتارايسلابًامحدزمضيرعلايلوبانءانيمفيصرناك

.تالحرلابمهتكراشمبسح،اهبرقحاّيسلاعمجتيتلا،ةديدعلاةيحايسلا
ندمءامسألمحييذلا11مقرملاصابلااهلصصخماهتعومجمتناكو



.وتنيروس،يفلامآ،وناتيسوب:يلوبانلحاس
عاقيإةعرسبو،ةيلاطيإةنكلعمةقالطبةيزيلجنإلاملكتيقئاسلاناك

تدجوتاظحلدعباهنكلهلوقيامرمألالوأبعوتستمل.ةيلاطيإلاةغللا
نيأو،ةلحرلاليصافتضعبمهلحضوأ.همالكةقيرطىلعدوعتتاهسفن

ايكسإةريزجىلإاودوعيلءانيملاىلإنوعجريىتمو،ءاذغلالوانتلنوفقوتيس
.

قئاسلاهلوقيامعةلغشنمتناكاهنأىلإيوارحصءاوحتهبتنا
مهتعومجمنمضًادوجومنكيمليذلاميسولايلاطيإلالجرلانعثحبلاب
،رثأىلعهلرثعتملفاهلوحاميفةتفلتمترادتسا،قئاسلالوحةقلحتملا
.هبايغرسنعةلئاساهسفنعمْتلغشناف

لوألادعقملايفيهتسلج.ةرايسلاىلإنودعصيةعومجملادارفأأدب
نمنيعبسلافراشمىلعةنسمةيكريمأةأرماتسلجو،ةذفانلابناجىلإ
دعقملاالتحانيذللااهتنباجوزواهتنباعمةأرملاتناك.اهبناجىلإرمعلا
.ةيكريمألاةجهللابنوثدحتيمهنأىلإتهبتنادقو،رواجملا

،كرحتيملقئاسلانأالإ،ابيرقتباكرلابتألتمادقةرايسلاتناك
مهيلعنأبهمامأيذلانوفيركياملابنلعأمث،نيسلاجلادعيلفقوامنإو
هتلمجقئاسلالمكيمل.هيدليتلاةمئاقلابسحنيرخآنيصخشراظتنإ

يفةأرماىلإهديدموةرايسلاىلإميسولايلاطيإلالجرلادعصىتح
يهامملقأبرهظتنألواحتاهنكل،ةقينأوةليمج،رمعلانمنيسمخلا

لجرلاذخأ.ةحرملااهتكحضواهتاكرحواهسبالمةعيبطلالخنمهيلع
ًاثدحتمباكرلاةيقبىلإتفتلامث،ةيلاطيإلابقئاسلاعمثدحتيميسولا
.ريخأتلانعحرمبًارذتعمةيزيلكنإلاب

ترعشاهنألامنإو،ةريغسيل،اهسفننميوارحصءاوحتظاتغإ
امكلجرلااذهف،اهفعضىلعةمالعوةرربمريغاهتريغةربتعمةريغلاب

دقو،ةحايسلامساوميفءاسنلانوداطصينيذلانييلاطيإلانموهتنمخ
.هكابشيفةدحاوعقوأدقوهاهو،اهعملواح

نسحنموهلصحامنأباهسفنعنقتيوارحصءاوحتذخأ
سيلكلذقحتسيالوهامنيب،هعمةقالعتماقأدقتناكامبرف،اهظح
راكفألاهذهنأبتسحأ.ةيلوجرلاقالخألابابنمامنإولكشلابابنم
يفهتحفصيوطتنأاهسفنعمتررقوً،اريثكاهنعتففخدقرعاشملاو
.هباهسفنلغشتالواهنهذ

.ثيدحلابيلاطيإلاقئاسلاأدبىتحكرحتلابةرايسلاتأدبنأام



ةنيدمملاعمىلإةيبناجلاوةيمامألاةذفانلالالخنمرظنتيهتلظ
ريشتتناكاهمظعميتلاو،ماعلاقيرطلاىلعرورملاتامالعأرقتو،يلوبان
تهبتنااهنكل.ةبيرقةريزجنمناكربراجفنااهرمديتلايبموبةنيدمىلإ
امبً،اظفحهلوقيامظفحيهنأكوعاطقنإالبثدحتيناكقئاسلانأىلإ
ةنيدموأ،قيرطلاوأةنيدملاملاعمنعهثيدحطسوتتيتلاتاكنلااهيف
.اهلحاسويلوبان

***
اوكرتنأدعبو،ةلحرلاءدبنمةعاسدعبيوارحصءاوحتسحأ

يفريستةرايسلاتأدبنأدعبو،يبموبةنيدماوزواجتو،يلوبانةنيدم
اهنأحيحص.اهمامأحتفنيًاديدجًاملاعةمثنأب،يلحاسلايلبجلاقيرطلا
ىرتةرملوألاهنكل،ةيبروألاريغوةيبروألا،ملاعلانادلبنمريثكلاتراز
.رهابلايسودرفلادهشملااذه

ندملاهذهو،بابضلاىلعحوتفملاقفألاو،ةيدروزاللارحبلاةقرز
هذهلكو،ناولألابسووهمرحاساهمسرةحولاهنأكوودبتيتلاةريغصلا
ةلاحىلإاهتعفد،ردحنملكو،يلبجفطعنملكيفبيترتلاوةقانألا

خيراتليحلاروضحلابتسحأذإ،تالاعفنإلابراكفألااهيفتلخادتةيروعش
.ةينامورلاةراضحلا

يفتقمعتو،ةيقيرغإلاةراضحلاخيراتتسرددقيوارحصءاوحتناك
،ريبسكشنعهاروتكدلاةحورطإلاهريضحتدنع،ميظعلايواسأملااهحرسم
محالمفرعتيهامك،قمعبسديبرويو،سيلكفوس،سوليخسأتسردف
ةراضحلاىلإرظنتتناككلذلً،اديجةينانويلاةسلفلاتسردو،سوريموه
يهو،ةينانويلاةراضحلاىلإيقترتالاهرظنيفيهف،ةينودةرظنةينامورلا
تأدبنآلااهنكل،ميدقلاملاعلاتزغةيركسعةراضحنمرثكأتسيل
لئاسوكلمتنأنود،نامزلاكلذيفملاعلاىلعنميهتنأىنعمبعوتست
اهلملاعمتكرتةراضحديشتلب،ةيبرحلارامدلاةحلسأالوةمزاللالاصتإلا

..!!ضرألاعاقبلكيف
..مظنمءيشلكف..ةقيرعةراضحباحصأنييلاطيإلانإ..معن..معن

اورفحو،ةروطخنكامألادشأيفقرطلااونبو،ةرعولالابجلااوقشدقل
نكامألاضعبعيطقتوتحناوداعأو،لابجلاقرتختيتلاةليوطلاقافنألا
ةراضحلاتامزلتسملكاولصوأو،ةعارزللاهنمةدافتسإلامهنكمييكةيلبجلا
ةعينملاةيلاعلاعالقلااونبلب،ةيلبجلالحاوسلاكلتيفةطقندعبأىلإ
فيرصتتاونقاوقشامك،ةقهاشلاىرذلاوممقلاقوفةبحرلاروصقلاو



.نكامألاو،ىرقلاو،ندملاهذهلكىلإهايملا
نوركفياملوأنأبنامورلاىلعناكريمألاباتكلادحألاقيلعتْتركذت

طئاغلابركفتةراضح..هايملافيرصتلةكبشدموهندملاسيسأتدنعهيف
،ةايحلاتاذلموماعطلابةطبترم،ةينامسجوهيضرأةراضح.ءيشيألبق
.يسحلاويضرألابسامغنالااذهلكنمرخآلابناجلابركفتكلذل

.نامورلالوحيأرلااذههلتأرقيذلابتاكلابركفتتذخأةأجف
كلذناكنم..كلذيفريكفتلابتاظحللتلغشنا.ةرشابمهركذتتمل
.ةدئافالنكل،ركذتتيكاهرصاحتواهتركاذىلعطغضتتلظ؟..بتاكلا

باكرلاخارصىلعاهتركاذطيشنتاهتلواحمواهتالمأتملاعنمتجرخ
نعقئاسلانلعأدقف،رحبلاةهجىلإىريلمهمظعمفوقوو،جيهبلا

ذخأو،نيرولايفوصةريهشلاةيلاطيإلاةلثمملااليفنمبرقلابمهرورم
.تارالودلانمنييالملاتارشعغلبيذلااليفلانمثنعمهثدحي

ًاجيهتوةذلاهحنمتةفطاخرعاشمقفدتبرعشتيوارحصءاوحتناك
لحاسلااذهندمىدحإيفو،ايلاطيإيفشيعتتناكاهنأولتنمت.اذيذل
نوميللاراجشأبىطغملالبجلاويلمرلائطاشلاورحبلاثيحهلامجببالخلا

ابيرقتو،ملاعلالودمظعمترازاهنأحيحص.موركلاشئارعونوتيزلاو
دلبارتلكنإنإامك،ةليوطتارتفلاهضعبيفتشاعو،ةيبروألالودلاعييمج
ركفتتذخأو.يلوبانلحاسلامجنمراهبنإلابتسحأاهنكل،ليمج
.ايلاطيإيفشيعلللاقتنالاةيناكمإلوحاهسفنعمططختو

ليصفتلكبعتمتست،باكرلاةيقبنعةلزعيفيوارحصءاوحتناك
تناكو،اهمامأفشكنيبالخرظنملكو،فطعنملكبو،هبرمتريغص
اهتلاحنمقفتملو،ةفطاخرعاشموراكفأىلإاهتادهاشملكةغايصديعت
ثيح،قيرطلانمبناجىلعفقوتتيهوةرايسلاتوصىلعالإكلت
لخدتيتلاءاذغلاةبجولوانتلتقولانمةعاسمهمامأنأبقئاسلانلعأ

يتلا،وتنيروسةنيدمىلإاهدعباولصييكل،اليلقءاخرتسإلاو،زجحلانمض
.ايكسإةريزجىلإاهدعباودودعيل،اهيلإنوهجوتيةنيدمرخآنوكتس

***
تامالعتسالاةلواطاهبناجىلععقتةلاصنمفلأتيمعطملاناك

ونايبوةليلقلاسولجلانكامأضعبىرخألابناوجلانمو،ةوهقلاورابلاو
نمو،ةيلاجرلاوةيئاسنلاتامامحلاةفرغىلإدوقتةراشإةبرقمىلعو
فرشتو،بيرقلارحبلاىلعلطتةريبكةفرشىلإدوقتتناكرخآلابناجلا

يتلاينابملاوقدانفلانماددعهبرقتينبيذلايلمرلائطاشلاىلع



.ءايرثأللتويبوةينكسققشىلإتلوحت
مليتلا،ةفرشلاىلإةرشابمعيمجلاهجوتمعطملاىلإاولخدامنيح

.اهيلإمهتقبسدقحاّيسلانمىرخأةعومجمتناكذإ،مهلةيلاخنكت
نمتلكشتةليوطةدئاملوحاوسلجاهعماوناكنيذلاباكرلامظعم
يلاطيإلالجرلانأىلإتهبتنا.اهضعببناجىلإتالواطلانمددعفصر
امهتقالعنإلب،اهعمةرايسلادعصيتلاةأرملابناجىلإسلجميسولا
اهفتكىلعهديعضيوهاهف،اهلادبامكقيرطلاءانثأتروطتدق
.ًادجةفيلأةقيرطب

دوجوىلإتهبتنااهنأالإ.دجتملفهيفسلجتناكمنعتشتف
تددرت.اهلوحيسركىلعسلجيًالجرنكل،ةفرشلافرطىلعنينثإلةلواط
تهبتنااهنكل،ةيحصلاقفارملاىلإبهذ،هعمامصخشكانهامبرف،اليلق
،غرافلارخآلايسركلالباقمبارشلاوأماعطللنوحصةيأدوجومدعىلإ
لجرلالأستلةلواطلاىلإتهجوتف،دحألزوجحمريغهنأينعياذهو
.ًارغاشدعقملاناكنإكانهسلاجلا

نمهسأروهرهظىوسهنمرتملف،رحبلاةهجاومبسلجيلجرلاناك
اهنمزربتةحوتفمةريغصةبيقحهيسركفرطىلعّقلعدقناكو،فلخلا
.مجحلاةطسوتممسرقاروألةسارك

امخضايلاقتربًاباتكهتلواطىلعتأر،لجرلاةهجاومبريصتنألبق
تسحأف،)ميحجلا–ةيهلإلاايديموكلا(ةيبرعلابهناونعأرقتنأتعاطتسا
.اهبلقتاضبنعمستتداكاهنأىتح،ةعرسبقفخياهبلقب

يقرش،نيعبرألافصتنميفلجرهنأىلإتهبتنا،هتهجاومبتراصنيح
ديرتاهنأبسحأو،اهتيؤرلوهكبترا.هينيعىلعةراظنعضي،حمالملا
نمرخأتتملاهنأالإ،هلأستنألبقاليلقهيسركبكرحتاذل،سولجلا
:ةيزيلكنإلابهلتلاقفلاؤسلا

؟..زوجحمناكملاله..اوفع–
..سولجلابيلضفت.ً.ادبأ..ال–
.ةحضاوةنكلبنكلايوحنةحيحصةقيرطبةيزيلكنإلاهتلمجلاق

نمنيعوننيباهريخو،اهبلطنعاهلأسيللدانلاءاجسلجتيهامنيبو
تأرفلباقملالجرللدئاعلاماعطلانحصىلإةتافتلااهنمتناحف،ماعطلا
انحصتبلطف،ىفتكادقحضاووهامكنكلليلقلاالإهنمسميملهنأ
نأبتفاختوصباهلًالئاقًاليلقاهيلالدانلاىنحنا.يوشملاسديرقلانم
بتكملاعماهيلعقفتملاماعطلاةبجونمثنمىلغأنوكيسهرعس



برشتتناكنإاهلأسوكلذببحرف،قرفلاعفدتساهنأبهتربخأف،يحايسلا
نمًاسأكتبلطف،ذيبنلابرشبةبغرلااهتءاجاذامليهفرعتال؟..ائيش
،مسإللهتفرعممدعلدانلاىدبأ.)يتناش(عوننمفاجلارمحألاذيبنلا
نمحمالمىدبأامناعرسهنأالإ،ةيناثمسالاهلتدكأفةيناثاهلأسف
اذكهىمسيوهف،)يتنايك(ذيبندصقتاهنأباهللاقف،دصقتامفرع
امىلعتقفاوف،ذيبنلالوحةشقانميفهعملخدتناأشتمل.ةيلاطيإلاب
.لدانلاهلاق

لدانلاذخأف،امهنيبشاقنلاعباتياهتلابقسلجييذلالجرلاناك
هباجأف،ريصعمأةوهقدويناكنإةيلاطيإلابهلأسو،ماعطلانحص
.نوميللاريصعدويهنأبةسلسةيلاطيإب

وهو،ةسالسبةيلاطيإلاثدحتيلجرلااذهف،بارغتسابهيلإيهترظن
اهيف،ةبيرغهتئيهنكل،هأرقييذلاباتكلالالخنميبرعنظتامك
يفقاروألاةساركلةيناثتهبتنا.ةضرقنملاةيكيسالكلاوةيوضوفلانمجيزم
هنأبعابطنإاهيدلدلوتنكلً،اماسرنوكينأتنمخفةحوتفملاهتبيقح
،هيلإاهتارظننمبرهتيناكهنأىلإتهبتنادقف،يئاوطنإ،لزعنمناسنإ
نمسيلاذهف،كلذتبرغتسا،ةأرماةلواطلاهكراشتنأبقياضتمهنأكو
رهابلااهلامجنماكبترمناكدقفوهامأ.نظتامبسحنيماسرلاعئابط
املاهسفننمقيضلابيهتسحأ.هسفنيفكابترإلاثبوهقلقأيذلا

:ةيبرعلابهلأستًايدارإالاهسفنتدجوو،كابترانمهلهتببس
؟..يبرعكترضحله–
ههجوىلعوةيبرعلابباجأف،هحمالمىلعةشهدلاتامالعتمسترا

لبقهيلعناكيذلاضابقنالاوكابترالاعمبسانتتال،ةضيرعةماستبا
:تاظحل

؟..تنأو...يقارعانأ–
نم..لصألاةيبرعنكل..دلوملاةيزيلكنإانأدصقأ..ةيجيلخانأ–

..جيلخلا
؟..انهةحايسيفتنأله–
؟..تنأو..ايكسإةريزجىلإتئج..معن–
..ًاماعرشعةعبسذنمانهشيعأانأ–

عضوثيح،ةينيصلمحيلدانلاناكةريصقلاةرتفلاهذهلالخ
تاورضخلانمةّطلَسنحصو،يوشملاسديرقلاعطقاهيلعةنخاسةحيفص
.ةبيطةيهشاهلاينمتم،ةلواطلاىلع،ذيبنلاسأكعم،نبجلاو



سلجييذلالجرلاجرخأ،لكألابةكمهنميوارحصءاوحتناكامنيح
مل.ريبكهابتنابو،ةقراخةعرسباهيفططخيذخأو،ةيقرولاهتساركاهتلابق
امنيحكلذىلإوههبتنا.لكألانميهتهتناامنيحقئاقدىوسضمت
تذخأو،ةلواطلانمبناجىلإاهتحازأواهضعبىلعنوحصلاتعضو
.ذيبنلانمائيشفشترت

نكميهنأباهنهذىلعأرطيمل،اهيفططخيلهتساركجرخأنأذنم
نومسريامنيحةداعنييماسرلالعفياملثماهيلإرظنيملهنأل،اهمسرينأ

ظقيأءاخرتسالااذه.اهتسلجيفةيخرتسمتناكاذل،مهمامأسلجيًاصخش
،لوضفلاامبرهنأباهسفنلكلذيهتررب.هثداحتنأيفةبغراهسفنيف
،هفرعيوهامبرو،هئاتلامدآبتاكلاهنمءاجيذلادلبلاسفننمهنأل
:هلأستاهسفنتدجوف

؟..هئاتلامدآهمساايقارعابتاكفرعتله–
تناك.اهيلإرظن.طيطختلانعةظحلفقوت.اهلاؤسنموهئجوف

،رثكأاههجوحمالمسرديوهناكامنيب،ةباجإلايفركفيهنأدقتعتيه
:لاقف

؟..نَم–
..هـئاتلامدآ–
..طقهبعمسأمل–
نمًائيشنأكو،ةتماصتاظحللتلظ.هطيطختيفرمتساوكلذلاق

:هلتلاقف،رثكألاؤسلابهمواقتنأتدارأف،اهباصأدقةبيخ
ةأرملا(مسابىرخأو)ذفنقلاسيباوك(مسابةعوبطمةياورهيدل–

(..مدآةهاتم(وأ)ةلوهجملا
أشيملف،اهقلقواهمامتهإكردأهنأكو،اهللاقو،طيطختلانعفقوت

:ةداجةربنبلاقفً،ايلابمالنوكينأ
ينأنممغرلاب..طقهتاياوربالومسالااذهبعمسأمل!!..بيرغ–

..بدأللنيديجلانيعباتملانميسفنربتعأ
نمؤكلتاميأنودامهنيبراوحلاةيئاقلتنميوارحصءاوحتبرغتسا

ودبييذلالجرلااذهةفرعممدعيفناكىوقألااهبارغتسانكل،امهلبق
:هتلأسف.هئاتلامدآبتاكلامسابًاداجائراقوًانانف

عمستملاذلةليوطةرتفذنمقارعلانمًارجاهمكنوكامبر–
؟..هب

رشنيوعبطياملنيديجلانيعباتملانمينكل..امبر..حيحصاذه–



عباتنتانيعبسلاةياهنذنمقارعلانمانجرخنيذلانحن..اضيألخادلايف
..لخادلايفبتُكياممظعم

فرعأامكوه..تاونسذنمقارعلارداغهئاتلامدآبتاكلا–
..ايناملأيفًايلاحشيعي

نألواحيهنأكولاقو،لجرلاهجوىلعهابتنالاحمالمتمسترا
:ءودهبلاقو،هتركاذيفءامسأوًاهوجوركذتسي

..ايناملأيفنييقارعلانينانفلاوءابدألابلاصتإىلعانأ..بيرغ–
ةرمهمسايلتركذاله..همسابعمسأملينكل..ابيرقتمهلكمهفرعأو
؟..ًءاجرىرخأ

،هترانصيفةكرحبسحأدايصاهنأكواههجوىلعلمأحمالمتمسترا
:بقرتوةفهلبتلاقف

..هئاتلامدآ–
:لاقوةبئاغتارظناههجوىلإلجرلارظن
..لماكلاهمسافرعأالينكلمدآهمساابتاكايناملأيففرعأ–

بقلوه..هبقلوهمسايلاوركذةرم..هئاتلاسيللاوحألالكيفنكل
،يقارعلا،يطساولا،يرصانلا..هنمًادكأتمُتسلينكل..هتظفاحمنمدمتسم
..طبضلابركذأال..يدادغبلا

؟..هتركذبقلرخآناكاذام..تلقاذام–
..يدادغبلا–
لأسأيذلاهئاتلامدآبتاكلاةياورلطبنأ..يردتأ..بيرغ–

..قارعلايفشيعيهنكل..اضيأبتاكوهو..يدادغبلامدآهمساهنع
قلقهينيعيفوً،اصحفتمةكيمسلاهتارظنلالخنماهيلإلجرلارظن

:هتلأسفكلذليهتهبتنا.بايتراو
؟..قيقدريغائيشتلقله..كانهذام–
ليمأيذلاو..مدآبتاكلااذهف..نيلوقتامبرغتساينكل.ً.ادبأ–

....ةلوهجملاةأرملاوأمدآةهاتماهمساةياورهيدل..يدادغبلاهبقلنأىلإ
تامالعههجوحمالمىلعتمسترادقوةأجفلاقمث،ةظحلتمص

:لاقوةحضاوهابتنا
لطبف..تركذتدقانأنآلا..ةبارغلاىهتنماذه..ًالهم..الهم–

..هئاتلامدآهمساهنعكتثدحيذلايدادغبلامدآبتاكللمدآةهاتمةياور
..اضيأبتاكوهو

؟..لوقتاذام–



ةيصخش،امبر،وهكبتاكنأينعياذهو..ةقيقحلايههذه–
..عقاولايفةدوجومريغةيئاورةيصخش..ةيمهو

ريغهنإيللوقتتنأوً،ايصخشهفرعأانأ؟..لوقتاذام؟..فيك–
تاياورىدحإلطبوهف..ةيمهوةيصخشامبروهيدادغبلانإ؟..دوجوم
..هئاتلامدآ

؟..نمنعبتكينمفرعيدحأالودبيامكنآلا.ً.اوفع–
هبشأهنيلوقتيذلااذه..نكل..كبتاكدوجويفنأنأدصقأمل.ً.امومع
..ةهاتملاب

..ًالعفةهاتميه–
لب،ثيدحلاةلصاومعيطتستالاهنأتسحأ.يوارحصءاوحتمدُص

اهقامعأيفضماغروعشةمثناكنأل،هتلصاومنميفخلافوخلابتسحأ
هذهتناكيذلااهملاعءودهلخلختدقءايشأبمدُصتسنأباهلسمهي
اهلوضفءافطنإبتسحأكلذل،هيف،ةئداهوةليمج،ةديدجةحفصةلحرلا

اليكلو،لوهجملاصخشلااذهلالخنمهئاتلامدآنعءيشيأةفرعمل
رضخألانيبامهناولأجردتتيذلارحبلاىلإرظنتتذخأثيدحلالصاوت
ترظنرحبلادهشمنعاهرصبتعجرأامنيحو،قرزألانوللاويدروزاللا
تدجواهنكل..ضومغلابةئيلمةيبابضةئيلمةرظناهيلإرظنيهتدجو،هيلإ
نمصلختتكلذبامنأكو،هعمثيدحلامضخيفاهسفنبيقلتاهسفن
رصاحيامنيحهنكل،هدراطمنمبرهييذلاناويحلالثم،اهبرهتةلواحم
:ةلماجمهتلأسف،هدايصامجاهمهسفنبىقلينأىوسذفنمنمدجيالف

؟..ماسرتنأله–
..معن–
؟..مسرتاذامو–
..تاحولمسرأ..مسرأاذام–
..؟كتاعوضوميهامدصقأ–
يفهسرامأيذلاريتاكيراكلاوطيطختلانمشيعأًايلمع–

..ةيتيزًالامعأمسرأينكل..تاحاسلا
..طيطختلابةرتفذنماكمهنمكارأ؟..نآلامسرتاذامو–
..كلًاعيرسواطيسبًاطيطختمسرأدصقأ..كمسرأ–
؟..يل–
..تاظحلليرظتنا..معن–
صاخلكشباهيلإرظنينكيملف،ةشهدلانمهيلعاهتارظنترمست



ىوسضمتمل؟..اهيلإرظنيناكداكلابوهواهمسرفيك..مسريناكامدنع
طيطختلااذهلترهبنا.اهيلإاهمدقوةساركلانمةقرولاعطقىتح،تاظحل
راهبنابتلاق.هوجولاطيطختيفيشنفادريثأتنمريثكلاهيفيذلا،ليمجلا

:ةعطقتمسافنأبو
؟..انأهذه–
...انأكارأامكنكل..تنأ..معن–
؟..اهبظفتحأنأيلله..كلًاليزجًاركش–
..كليه–
؟..كلعفدأنأّيلعمكو–
..ينمةيدهيه–
..دهجولمعاذهو..لمعتتنأف..لوبقمريغاذه..ال..ال–
ّيلعيذلاانأو..كمسربتردابانأ..كلذينميبلطتملكنكل–

..كركشأنأ
..ينلجختكنإ–
..كبجعأدقطيطختلانوكينأوجرأ.ً.ادبأال–
..ةاتفسأرليشنفادلريهشطيطختكانه..لهذمهنإ–
..هفرعأمعن–
..ليمجلكشبينتمدقكنإ–
طيطختلاو..ةايحلاتنأ..تارملافآلآبطيطختلانملمجأكنإ–

..لمجأومهأةايحلاو..نف
..ىقبأنفلانكل–
..نمزلاصانتقالةلواحم..لاثملاىلإنينحنفلا–
..خيشتالعادبإلاةظحلامنيب..ناسنإلامرهيكلذل–
يذلا..طيطختلااذهيفانأامكتاونسدعبىقبأنأىنمتأ–

..تاونسدعبوهامكىقبيس
مدآ..مدآانأ..يسفنكلمدقأانأيليحمسا..ةفوسليفكنإ–

..يرافغلا
..يوارحصءاوحانأ..الهسوالهأ–
..انفرشت..الهسوالهأ–
:هلتلاق.قفرباهيلعزهواهذخأفةحفاصماهديهيلإتدم
؟..أرقتاذام..كعمةيبرعلاةغللاباباتكلمحتكارأ–
..يتنادل..ميحجلا–



؟..يتناد–
..يتنادبعلومانأ..يتناد..معن–
:اهظفحيناكميحجلانماتايبأةيبرعلابأرقيذخأواهيلإرظن
اهيأ..يدبألاملألاىلإقيرطلاانه..باذعلاةنيدمىلإقيرطلاانه«

»..لمألكمكنعاوحرطإ..نولخادلا
اهيلإرهظيذلابيرغلاناسنإلااذهبركفتيهو،لمأتبهيلإترظن

رحبلاىلعلطملا،يئانلامعطملااذهيفاهلأرقيلمدعلانممداقهنأكو
بتكتلماعتاذهعماهسفنْتلغشيذلايتناد..يتنادميحجنمًاتايبأ

،يبرعلابدألابهتقالعنعهاروتكدللريضحتلاتاررقمنمضيونسلااهلمع
ةمثتناك..يرعملاءالعلايبألنارفغلاةلاسربةيهلإلاايديموكلاةقالعو
:هلتلاقف،اهحاتجتددرتلاونينحلانمرعاشم

سيلأ..ونريفنوأ..ميحجلانمةثلاثلاةدوشنإلانمهذهدقتعأ–
؟..كلذك

هذهصخشينأًالواحمهترظنباهصحفتيذخأمث،بجعتباهيلإرظن
ةياورنمةبراهةيصخشاهنأكو،هتلابقسلجتيتلالامجلاةرهابةأرملا
:ملستسملاةماستباعمدييأتوءودهباهباجأ.لوهجمفلؤملةيسنامور

ميحجلانمةثلاثلاةدوشنإلاعلطمنماهنإ..معن..طبضلابمعن–
انيعتسمميحجلانعةلئاهةحولاوركاليدميظعلامسردقو..ونريفنوألاوأ
..تايبألاهذهب

يلاطيإلالجرلاتأرفىرخألاتالواطلاوحناهنمةدارإنودتتفتلا
اهنأل،حرفلارعاشمنمةجوماهترمغ.ةريغولوضفباهيلإرظنيميسولا
اذهو،اهمتكينأعطتسيملةيوقةريغبيشتتناكهتارظننأىلإتهبتنا

،يرافغلامدآنانفلاعماهثيدحيفرثكأةسالسبلصاوتتنأاهعجشام
يلاطيإلالجرلاةريغلاعشإلامنإو،بسحفهعمثيدحلاباهعاتمتسإلسيل
يتلاةهجلاىلإتفتلايرافغلامدآاهسيلجنأىلإهبتنتملاهنكل،ميسولا
.ميسولايلاطيإلالجرلانيبواهنيبامءيشدوجوبنمخفاهيلإرظنتتناك
اولضفتينا11مقرةرايسلاباّكرىلعنأانلعملاقو،قئاسلالخد،ةأجف
ءاضقنإنمجاعزنإبتسحأ.قئاقدرشعلالخنوكرحتيسمهنأذإ،اهيلإ
:لاقوحضاوطابحإباهلمستبا.ةعرسلاهذهبتقولا

؟..مكقئاسوهاذهأ..قئاقدلالخنورداغتسمكنأودبي–
..مكترضحبءاقللةبيطةصرفتناك..لاحةيأىلع..وهمعن–

..ليمجلاطيطختلااذهىلعركشفلأىرخأةرمو



ةيشاحىلعينوفيلتتبتكانأ..ةبسانملابو..بجاوىلعركشال–
ىلإتجتحااماذإددرتيأنوديبيلصتتنأيئاجرو.طيطختلارهظيف
..جارحإيأنودتقويأيفيلصتا..ايلاطيإيفتمدامءيشيأ

..اليزجاركش..كفطلضيفنماذه..كلاليزجًاركش–
:تلاقواهسأكتعفرمث،نزحبكلذتلاق
..يرافغلامدآذاتسأكتحصب–
:لاقوريصعلاسأكيرافغلامدآنانفلاعفر
..يتنادةحصو..كتحصيف–
:تلاقوتمستبا
.يتنادةحصيف–

ةبراضتملاتالاعفنإلابنوحشمتمصبتاظحللامهضعبلنارظنيالظ
شيعتيهتناكاهسفنقامعأيف.يوفعلاءاقللااذهرصقلرسحتلابو

نأنيبو..ندنليفاهفتاهوأقدنفلافتاهمقرهيطعتنأنيبً،اعارص
نأتررقامنيح.هلططخملاوأعقوتملاريغءاقللااذهىلعةحفصيوطت
ةرداغمباوأدبواوضهندقاهعمباكرلاةيقبنأىلإتهبتنامقرلاهيطعت
اهديتدموتضهن.مقرلاهيطعتالنأبلأفوةراشإكلذتربتعافناكملا

تامالعتسالاىلإتهجتا.هتسلجيفوهرمتساامنيب،هلةعدومةحفاصم
.ماعطلاقرفعفدتيكل

***
قرافتملقدنفلاىلإاهتدوعنيحلومعطملانماهجورخةظحلذنم

،اهسفنعمةلغشنمتناكدقل،يوارحصءاوحةليخمءاقللااذهليصافت
،اهرواحتو،ليمجلاوقيضلاوتنيروسةنيدمقوسيفلوجتتيهوىتح
تافداصملانمةعومجمىوستسيلةايحلانأبةعانقىلإلصتيهو
مللاؤسنعتفقوتاهنكل،ةنزحملاوةديعسلا،ةحيبقلاوةليمجلا،ةضقانتملا
ًابّاتك،نيفقثم،نييقارعلاجربامئاديقتلتاذاملوهوالأهلةباجإةيأدجت
ةنزحمةقيرطبنوفتخيوةزيجوةرتفلاهتايحيفنورهظيمهنأو،نينانفو
فقثملانانفلااذهفرعيالاذامل؟..احابشأاونوكينأنكميأ؟..ةيئاجفو
رخآًابتاكركذتساامنيب،هئاتلامدآبتاكلااهقيدصمعطملايفهتلباقيذلا
يفأرقتتلازاميتلاحابشألاةهاتمةياوريفلاطبألادحأمسالمحي
،نييقارعنيلجرىلإتفرعتاذاملو؟..اهتفرغيفايلاحةدوجوملاو..اهتطوطخم
؟..مدآمسإلمحيامهالكو،نانفرخآلاوبتاكامهدحأ

ىلإةهجتمرمملايفيشمتيهوسجاوهلابةئيلميوارحصءاوحتناك



اهنأبةرطاخاهنهذيفتقرمبابلالفقيفحاتفملاتعضوامنيحو،اهحانج
مدآبتاكلاوأيرافغلامدآماسرلا:اهتفرغيفاهرظتنيامًاصخشدجتس
عمتسمهاهنمةدارإنودب.ميسولايلاطيإلالجرلاىتحوأ،هئاتلا
.ميحرلانمحرلاهللامسب:اهسفن

ً،ادحأدجتملفةلاصلاىلإسجوتبترظن.ةرشابمءوضلاتلعشأ
طيطختلاو،اهتبيقحتقلأ.اضيأدحأيأرتملفمونلاةفرغىلإتعرسأ

.ءاشعللًادادعتسااهسبالمريغتلمامحلاةفرغىلإتلخدو،ريرسلاىلع
نمليسلااذهلك.ةضقانتملارعاشملابةظتكميوارحصءاوحتناك

مفنمتقفدتيتلاتامولعملانممكلااذهو،ةرحاسلاةيعيبطلارظانملا
لكملاعمو،رحاسلالحاسلاو،يلوبانو،ايلاطيإنعوةنكمألانعقئاسلا

ءاقللااذهبناجىلإ،هبنورميلبجوأةسينكلكو،ةيرقلكوةنيدم
يكءودهلانمءيشلجاتحتاهنأبريكفتللاهعفد،يرافغلامدآعمضماغلا
ىمُسيامعتأرقدقتناكدقف،ةيبصعلاوةيسفنلااهتلاحرقتستو،يخرتست
امدشل،ايلاطيإنوروزينيذلاةصاخ،حاّيسلابيصتيتلالادنتسةرهاظب
،تامولعمنممهيدلمكارتيامو،لامجلايفةياغعقاوموراثآنمهنوري
.يسفنلاشيوشتلانمءيشبنورعشيثيحب

ىلعاهسفنبتقلأ،ءاشعلالوانتلماعطلاةلاصىلإلزنتنألبق
.قيمعمونيفطغتساهنأبعقوتتنكتملاهنكل..اليلقيخرتستلريرسلا



دقةعاسلانأتأرفةليوطلااهتوفغنميوارحصءاوحتقافأ
ىغطيو،ةيدسجلاةحارلابساسحإاهرمغيناك.ًءاسمةنماثلاتزواجت
اهتمجمجألميءاوهةمثنأك،ءيشيأبركفتاليهف؛اهنهذىلعنوكسلا

هبماقيذلاطيطختلاتطقتلاواهديتدم.اهسأريبناجىلعطغضيو
ليمجلكشبهرطؤتساهنأتركفً.ادجاهبجعأ.هلمأتتتلظ.يرافغلامدآ
.ندنلىلإاهعوجردعب

.ةلاصلاىلإةهجوتماهديبطيطختلالمحتيهولقاثتبتضهن
يئابرهكلاقرودلاتألم.ةآرملاىلإًادونسمةلواطلاىلعطيطختلاتعضو
ُحصتملاهنأبرعشتاهنألهيفاكسنلاةوهقلانمابوكاهسفنلدعتلءاملاب
ديعتستيكائفادًامامحذخأتنأهسفنتقولايفتركفً.امامتُدعب
ةرتفبقحلتنأعيطتستنلامبرف،تقولاىلإتهبتنااهنأالإ،اهطاشن
.ةعساتلاىلإدتمتسيتلاءاشعلا

.مونلاةفرغىلإةهجتمتضهناهتوهقبرشنمتهتنانأدعب
دحأىلإبهذتمث،مّمحتتل؛مامحلاةفرغىلإتهجتاواهسبالمتعزن
.قدنفلايبناجىلع،هسفنعراشلايفةدوجوملاةديجلامعاطملا

***
ةعساتلاىلإريشتةعاسلاتناكاهتنيزنميوارحصءاوحتهتنانيح

،معطملاثيح،يضرألاقباطلاىلإطوبهلابركفتملكلذل،قئاقدسمخالإ
.قدنفلاجراخىلإتهجوتامنإو

،سفنلايفةجهبلاثعبتيتلاءاوضألا.ةايحلابجضيعراشلاناك
.حرموءاخرتسإبنوريسي،نايلطوحاوس،رامعألافلتخمنم،سانلاعومجو
،اهتعيبطلامجبعتمتسيلةريزجلاهذهىلإءاجعيمجلانأاحضاوناك
يضقيلعراشلاىلإجرخمهمظعمنأو،يتيربكلااهنيطواههايمبجلاعتيو
يفسولجلاوأةحوتفملاتالحملانمايادهلاءارشوألاوجتلابهءاسم
،ةديجلامعاطملايفءاشعلالوانتوأ،عراشلايبناجىلعةرشتنملايهاقملا

.اهتاجرديفةعونتملاو
،ءاوضألابألألتييذلاعراشلاعمةردحنم،قدنفلانيميىلإتهجوت

ىلعةرشتنملامعاطملاوحنتهجوتكانهنمو،)امورايف(وحنةهجتم
نيميلاوحناهفاطعناو،قدنفلانماهجورخةظحلذنمواهنكل،رحبلائطاش
تلواح.فلخلانماهنابقارتنينيعةمثو،اهعباتينمكانهنأكوترعشتسا



يتلاةهجلاىلإرظنتل؛ةيوسنلاتالحملاضعبتاهجاودنعفقوتتنأ
اوناكنيلوجتملامظعمنأل،هيفكشتنأنكميًادحأدجتملفاهنمتءاج
تسحأكلذمغراهنكل،نايلطلاضعببناجىلإ،ءاسنوالاجر،سورلانم
.اهبقارينمكانهنأ

امنإو،هتياهنىتحبهذتملرحبلليذاحملاعراشيفتراصنيح
ةلواطلوحتسلج.رحبلاىلعحوتفملا)وتريبموأاد(معطمدنعتفقوت
ةأرماتناكو،معطملاةلماعتءاجنيحو،ةمئاقلاتحفصت.قيرطللةهجاوم
.ضيباذيبنسأكو،)ودارودلا(عوننمًاكمستبلط،نيثالثلايف

ةيأنعًاديعبوً،افيخموً،املظمادبيذلارحبلاىلإرظنتتذخأ
ةركفىلعاهنكميالً،اّيلخادةيواخ،ةديحواهسفنبتسحأ.ةيسناموررعاشم
.ةركفةيأنمةغرافنوكتنأداكتوأ،ةددحم

هيفنحصو،ضيبألاذيبنلاسأكو،ةطلسلانحصبمعطملاةلماعتءاج
ذإ،ئجافملاشطعلااذهلكءاجنيأنميردتال.زبخلاعطقضعب
زبخلانمةعطقتذخأو،ةريبكةفشرهنمتفشتراوذيبنلاسأكتذخأ
ىلعيتأتلذيبنلاسأكتذخأايدارإالمث،هنمةمضقتذخأو،ةحئارلايكز
ىرخألاتمهفف،ةغرافلاسأكلاةعفارمعطملاةاتفلتراشأ.هيفيقبام
.رخآًاسأكبلطتاهنأب

***
ةيخرتسمو،اهسفننعةيضارتناكمعطملايوارحصءاوحترداغنيح

تسحأاهنأنممغرلاىلع،ذيذللاماعطلاوذيبنلايسأكريثأتبءيشلاضعب
ىلإةهجتمريستتذخأ.كلذلهبأتملاهنكل،راعسألايفةغلابمةمثنأب
ملامنكل،ةدراشةديرطاهنأكواهيلإنورظنيلاجرلاضعبناك.قدنفلا
)انولوك(عراشىلإلصتيكىطخلاتعرسأ.اهبشرحتلاىلعدحأؤرجي
يفنامألاثعبيامم؛ةراملابمحدزموءيضموهف،اهقدنفهيفعقييذلا
.اهعبتينمكانهنأروعشلااهرماخ؛معطملاْترداغاملاحاهنأل،اهسفن

ًائيشلوانتتنأيفةبغراهتحاتجاىتحقدنفلامامأتراصْنإام
.قدنفلانمبيرقلاىهقملايفتابطرملانم

ةديعبةيفلختالواطثالثىوسقبيملو،ابيرقتًاظتكمىهقملاناك
اهأجافاهلوحتفتلانيح.اهادحإلوحسلجتلتهجوتف،ةغرافعراشلانع
نكيمل.اهنمةبيرقةلواطىلعهدحوًاسلاجميسولايلاطيإلالجرلادوجو
.ريغصةوهقناجنفىوسهمامأ

قدنفيفنكسيهارتأ..تقولااذهلثميفوانههدوجوتبرغتسا



لاوطمويلااذههعمتناكيتلاةأرملانيأ؟..هدحووهاذاملو؟..بيرق
ىلإهبتنتملفيك؟..ةفداصمدرجمرمألانامأاهعبتيوهله؟..ةلحرلا

الةعرسباهقامعأيفتبنتةلئسألاتناك؟..ىهقملاتلخدامنيحهدوجو
.اهسفنعمتررقاذكه)ةئداهنوكانأّيلع(.اهيراجتنأعيطتست

يفختيكلو،ةدوقفمةعاجشعانطصالواحتيوارحصءاوحتناك
فرجنملكأيو،اهسفنباهتقثعزعزيذخأيذلا،هتيؤرنماهقلق

امدعبأىلإهعمباهذلاو،هيلإفرعتلابةنيفدلااهتبغرلاهتمواقمواهدومص
ةظحليفراهنتساهنأفرعتتناك.ةيقبشلااهتالايخاهبحطشتنأنكمي
يفاهلشتساهتبغرنأبفرعتامنإو،نآلافرعتاليه؟.ىتمنكل،ام
.امةظحل

زهبهيلعتدرف،اهلةيحتهسأركرحو،ةدودوةماستبااهلمستبا
.صاخءيشبيحوتالةدياحمةماستبااههجوىلعتمسرو،اضيأاهسأر
ةءاتسمدعتملناوثلالخيهف،ةعرسبريغتتفيكاهسفننمْتبرغتسا

ةلبقميهامةبهروفقوملاةبهربرعشتتناكاهنكل،اهسفننموأهنم
فرعتو،هبترمنأوقبسدهشميفًاروديدؤتاهنأكوسحتتناك.هيلع
بقارتوأ،اهسفنبقارتاهنأكوسحتتناكاذل،دهشملااذهىهتنافيك
مليفيفًايئامنيسًاطيرشّالإسيلهارتامنأكو،كرحتيرخآًاصخش
.ديكأتلابيهتسيلاهنكل،طبضلاباهبةهيبشةأرماهتلطبتادراطم

ضهنتنأتدارأ.اهتالايخىلعواهسفنىلعجاجتحاةظحليفترم
،اهيقبتستةرهاقوةضماغةوقبتسحأاهنكل،يتأيساملًابنجتىهقملارداغتو
تلأسً.افلسةررقملاوةموتحملاهتياهنىتحدهشملايفلغوتلاىلإاهبذجتو
:اهسفن

كنأل،نيهملكشبكسفننيضرعتتنأاه؟..ءاوحاينيديرتاذام
،ةفقثمةرهاععورشمكيفىريو،كتعجاضمديريلجرلااذهنأنيفرعت
تنأنيتلاحلااتلكيفو..كلهتعجاضمىلعهليعفدتنأركفي،سكعلابوأ
التنأفً،ابحيلوقتال.ال.ال؟..كتدارإبةيواهلاىلإكسفنبنيعفدتيتلا
ديريدسجك،كهجوىرينألبقىتح،كعملماعتهنأامك،هنيفرعت
ءاقبلاوأىهقملاةرداغمواروفمايقلاكيلعاذل؛تاهجلالكنمهقارتخا

كفعضنموكسفننمزازئمشإلابنيرعشتساهدعبيتلا،جئاتنلالبقتو
!؟..نيلوقتاذاماه..كتوهشمامأ

يفةعفارمبموقتاهنأكوسامحبوةعرسباهسفنثدحتتناكاذكه
ةمئاقحفصتباهسفنتلغش.احضاوناكرارقلانكل،ةمكحمةعاق



،اهدسجتاماسملكحفلينخاسجهوبسحتتناكامنيب،تابورشملا
.ضماغلاوميسولالجرلااذهةهجنميتأيجهو

:ةيزيلكنإلاباهللوقيًايلاجرًاتوصتعمسةأجف
؟..ةلواطلاهذهلوحكعمسولجلابنيحمستله–
.تكبترا.اهبرقافقاويلاطيإلالجرلاناك.اهسأرتعفرامنيحتأجوف

يفيرجتتناكيتلاجنرطشلاةعقبيفةكرحلاهذهةعقوتمنكتمل
اهسفنلتدجواذكهوأ،ماعناكماذهف،ضفرتنأاهمامأنكيمل.اهنهذ
اهيلإءاجهنأفرعتاهنأنممغرلاىلع،اهتسلاجمبهلحمستيكل؛ريربتلا

نملبجلثمراهنتتأدبيتلا،ةعينملااهتلزعراوسأًامحتقموًامجاهم
.ةيتاعوةيلاعةجوممامأجلثلا

نأباهيفتكواهسأرنمةزهباهتقفاومتدبأاهنكل،اهتوصبهبجتمل
،اهتلابقميسولايلاطيالالجرلاسلج.اهيدلعنامالوأاهينعيالرمألا

يفنعميناكهنأكو،اهركشيوهو،زيكرتبويوقلكشباهيلإرظنيذخأو
.كلذبعتمتسيهنأكو،اهسفنباهتقثميطحتدصقتيو،اهكابرإ

اهتقفاوممغربو،ىهقملايفةسلاجاهئاقبمغربيوارحصءاوحتناك
اهيدلذإ،دعبملستستمليهف،اهسفنعراصتتناك،اهسلاجينأىلع
ةغايصةداعإو،هلمكأبدهشملاكابرإيفاهقامعأقمعأيفةضماغةدارإ
هلاهتقفاومنأكواهسفنبتسحأ.دهشماذكهلثملةدوهعملاثادحألا
،ةأجفً.اريثكامهبزتعتيتلااهتثونأواهتيصخشلةناهإوهاهعمسولجلاب
،اهناكمنمتماق،اهذاختاىلعاهتظحلاهسفنيهتبرغتساةكرحبو
،اهفرصتميسولايلاطيالالجرلابرغتساامنيب.ىهقملاترداغو.ةرذتعم
..تاظحلدعباهبقاحللاررقهنكل،ةيناطيشةماستباههجوىلعتمستراف

***
تدحتاهنأيفةروخفيوارحصءاوحتناكقدنفلاىلإاهقيرطيف

أدبذإ،ًاليوطمدتملرعاشملاهذهنكل،اهفعضتاظحلتمواقواهتابغر
يفاهقامعأيفبغرتاهنأفرعتيهف،اهسفنىلإًائيشفائيشبرستيمدنلا
تركفيسفنلااهعارصنمبرهتيكلو،ميسولالجرلااذهعمنوكتنأ
ءاضقيفتركفاذل،مويلالاوطاهبقتلتمليهف،يكبلعبافيإاهتقيدصب
.اهعمةيسمألاةيقب

،لابقتسالابتكميفدحأنكيمليبوللايوارحصءاوحتلصونيح
نمةبيرقةفرغيفنويزفلتلادهاشتواريصعبرشتلابقتسالاةفظومتناك
يف.حانجلاحاتفماهملستلاهيلعةلبقمتامالعتسالاةفظومتضهن.بتكملا



ةفظوملاىلعةيحتلابيقليواهبناجىلإفقينمكانهتدجوةظحللاكلت
ةمث،ةبوعصبسفنتتاهنأبتسحأويوارحصءاوحتمدُص.ةيلاطيالاةغللاب
ميسولايلاطيإلالجرلاناكدقف،اهردصنمىرسيلاايلعلاةهجلايفجنشت
حاتفملاملستيهو،ةمستبمةيحتلالابقتسالاةفظومتدر.اهبناجىلإفقي
:حرمتوصبقلعو،حاتفملاىلإميسولايلاطيإلالجرلارظن.ءاوحل

يفىتحهيلعءرملالصحيالمقر333..مقرنمهلاي..هوأ–
..وتوللاةبعل

ثيحنيميلاىلإتهجوتوحاتفملاتذخأ.يوارحصءاوحقلعتمل
يلاطيإلالجرلاعمستيهو،دعصملارظتنترمملايفةفقاوتلظ.دعصملا
اهريغنكيملدعصملاتلصونيح.تامالعتسالاةفظومعمحزميوثدحتي

،انهاوًاتوصتعمسىتحدعصملاةنيباكىلإتلخدنأاماهنكل،رمملايف
يذلارزلاىلعتطغض.رظتناءاجر:ةيزيلكنإلابيدانيً،اعومسمناكهنكل
ىلإنالخديهتجوزوزوجعلاينانبللالجرلاتحملف.ةحوتفمباوبألايقبي
،دعصملاةنيباكلخادنازوجعلارقتسانأىلإرزلانعاهديتعفر.ةنيباكلا

بابلاثدحأف؛قالغإلافقوتلديتدتما،قلغنينأبابلاداكاملاحو
يلاطيإلالجرلالوخدبعيمجلائجوفً.ايكيتاموتأاهعجارتدنعءاضوضوةجض

سفننازوجعلادرف،ةيلاطيإلابءاسملاةيحتحرمبعيمجلاىلعىقلأ.ميسولا
.قدنفلايفمهدجاوتلالخاهاملعتودبيامكيتلا،ةملكلا

اهدراطييذلالجرلااذهةحاقونمبضغبيوارحصءاوحتسحأ
هذهببيرغلااهرورسوهتأرجبضماغويفخباجعإعم،ةداوهالب
ةشاعترإبيوارحصءاوحتسحأ.نازوجعلاجرخيناثلاقباطلادنع.ةدراطملا
سنجلانوسراميءاسنولاجرلةيئامنيستاطقلتليختو،اهدسجيفيرست

لجرلابتسحأةعيرسلادهاشملاهذهليختتيهتناكامنيب.دعصملايف
ةعرسمتقرمفبابلاحتفناودعصملافقوتامةظحليفنكل،اهنمبرتقي
.رارفلابذولتاهنأك

تهبتنا.رمملاىصقأيفعقييذلإاهحانجىلإةهجتمرمملايفتضكر
تعضوواهحانجبابىلإتلصونيح.قلغنيملدعصملابابنأىلإ
،ظعتنموهو،،فلخلانماهيلعقبطيلجرلابتسحأ،هلفقيفحاتفملا
اهدهناكسامىرسيلاهعارذباهنضحيامنيبهوضعبسحتتناكثيحب
اهديتناك.خرصتنأتدارأ.اهيذخفنيبامكسمتىنميلاهديو،رسيألا
تناكاهنأبتئجوفاهنكل،حتفنافبابلاتعفد،لفقلايفحاتفملاكرحت
تدجوف.بعربتتفتلا.لجريأكانهنكيمل.اهعمدحأالواهدحو



بابدنعةفقاوتاظحللتلظ.كانهدحأالوًاحوتفملازامدعصملاباب
دعصملاباوبأنكل،هباوبأدعصملاقلغينأةرظتنملخادلانماهحانج
بيرغءيشبْتسحأ.تاظحلللاحلاكلتىلعتيقب.ةحوتفمتلظ
هتاكرحوسوسحملاهلقثولجرلادوجوبترعشفيك.اهعميرجيضماغو
!؟..نكيملهنأكوءيشلكىفتخافيكو،اهعمةرعادلا

هجوتتنأيفةعاجشلاكلتاهتءاجنيأنميوارحصءاوحيردتال
.المأهلخاديفرظتنيلازاميلاطيإلالجرلاناكنإىرتلدعصملاىلإ
بابنمةبرقمىلعتراصنيح.دعصملاوحنةهجتمرمملايفرذحبتشم
مجهيوأاههجويفامءيشزفقينأنمفوخلابتسحأحوتفملادعصملا
ثيحبرثكأبارتقإلاىلإاهعفددعصملايفقبطملاتمصلانكل،اهيلعلجرلا

تدم.هلخادًادحأدجتملامنيحتلهذ.دعصملايفامتحملةظحليف
قباطلاىلإدوقييذلارفصلارزلاىلعتطغضفرارزألاىلإةشعترمًادي
تداع.طوبهلابأدبو،اقلغنمةداتعملاهئاضوضبدعصملابابكرحتف،يضرألا
.رمملااذهيفدحأاهيلعمجهينأنمفاختاهنأكوةعرسماهحانجىلإ
.حاتفملاببابلاتقلغأواهحانجتلخد

***
يفيوارحصءاوحتسلج.ًاليلةرشعةيداحلابراقيتقولاناك

تلصتااهحانجتلخدنيح.تاذلاعمةهجاومةلاحيفيهونولاصلا
عمتجرخدقامبراهنأتركف.دحأاهيلعدريملفيكبلعبافيإةفرغب

نعةبيرغاهسفنتسحأ.ةبيرقلايهاقملاىلإةيقارعلاوةينانبللااهيتقيدص
،ءيشاللارظتنت،لوهجملارظتنتاهنأو،ملاعلاو،نيرخآلاو،ةريزجلاو،ناكملا

ال،يهْتسيلاهنأكوتسحأ.يلمرلانمزلابقثربعبرستياهرمعنأكو
اهنكل..ةيلاعةيميداكأةداهشلمحت..لمعتاليهف..ناكميأىلإيمتنت
..ةرهشلاوةوافحلانمءزجكاهمسامامأظفلتليجبتةملكوأفرحدرجم
ملدوسأقودنصيفةظوفحمهرارسأتلظًاجاوز..ًالشافًاجاوزتجوزت
قامعأيفهيراوتنأىلإىعستاهسفنيهلب،ناكيأمامأيههحتفت
.ةملظملاوةقيمعلااهرارسأرئب

..تاذلابةظحللاهذهيهو..نآلاءيشلكركذتستاهنإ...معن..معن
امهلصصخملاامهحانجىلإءابرقألاولهألاامهولصوأ..ميسارملاتهتنادقل

امهمامأقبيملو،اورداغو،دنأتسيوةقطنميف)ليتوهايثنيروك(قدنفيف
لجرلكهبموقينأضرتفيامباموقيوامهفلخبابلااقلغينأىوس
نعامنإو،بحنعىسوملاليباقاهجوزجوزتتملاهنأحيحص.امهسرعةليل



فلأتيهفيلاتلابو،جاوزلالبقرهشألافراعتامهنكل،يلئاعلافراعتلاقيرط
نيبلصافدحيهف،ةاتفلكاهبملحتيتلاةليللاهذهيفاهعمهدوجو
ةبرجتةيأاهيدلتسيلف،ةلجخوةكبترماهتظحلتناك.ةايحلايفنيتلحرم
ىلإ،يتاذلاعاتمتسالانم،ةهوشمنوكتداكتبراجتلب،ةيوسةيسنج
تدهاشاهنكل،ضرغلابيفوتيتلانكلةيذؤملاريغءايشألاضعبمادختسا

،ةيرظناهلكاهتامولعمنأيأ،رمألااذهلوحةيرسةقيرطبامالفأوتالجم
اهرمعتشاعواهيفتسردوايناطيربيفتدلوةاتفلةبسنلاببيرغاذهو
انزونمقييتاللاتاملسملاتايتفلانمريثكلالاحكاهلاحنكل،برغلايف
.ديلاقتلاوتاداعللاريبك

تناكامنيب،هسبالمريغيلمامحلاةفرغلخد.هترظتنااهنأاديجركذت
كلتثدحامنكل،فيفخلامونلابوثتدتراو،اهسفنتأيهدقيه
يذلاو،هيلعتفرعتيذلالجرلااذهنكيمل..ابعرمًاسوباكناكةليللا
ثدحتيو،اهعمهكولسيفزواجتينألواحيناكانايحأو،ةيويحضيفيناك
تقولايفاهءايحشدختواهريثتواهدعستتناكءايشأبنوفيلتلايفاهعم
رذتعا.هسفنتقولايفايبصعوً،اوخرناك.هسفنوهاذهنكيمل،هسفن
لخدييعيبطرمألااذهامبرفهترذعف،اريثكبرشامبروبعتمهنأباهنم

يلاتلامويلاراهنيف.ةليللاهذهلثمقفارتيتلاةيسفنلاتالاحلانمض
ناكلشفلابءوبتهتلواحمتناكاملكو..تارموتارمسأيباهعملواح
هجلويلهعبصأدمةسئايلاهتالواحمنمةلواحميفوً،اجايهوةيبصعدادزي
امنكل،رمألاتمتك.اهتراكبمدبضيبألاليدنملاثولينأهمهيناك.اهيف
لهألاةيقبوهمعنبامامأحجبتيوهوةفداصمهتعمساهنأيهاهظاغأ
ًارومخميتأيراصلب،كلذبفتكيملو،هتلوحفىلإًاحململاجرلانم
،باصتنالاةواخروفذقلاةعرسنميناعيناكدقف،لجعىلعاهعجاضيل
،اههاجتبنذلاةدقعنمقمعيو،ايبصعهلعجيو،هقلقيرمألااذهناكو
قيضيولب،اهتافرصتلكيفكشيراص،اهتالماعمنسحينأنمًالدبهنكل

،بجحتلااهنمبلطنأىلإ،ةيصخشلااهتيرحواهتكرحىلعو،اهيلعهراصح
.ليباهمأهتمداخنودنمكرحتتالتراصو

،لخادلانمًازوزهمًاناسنإناك.قاطيالًاميحجهعماهتايحتناك
فيعض،ةايحللةميقيذروصتيأوأةيؤروأفدهالبًايواخً،ادوقح
يذلارشلاهجاوينأعيطتسيالو،رشلاوبضغلابدقتيهنكل،ةيصخشلا
.هتيصخشوةرعاشمبمكحتي

كشيناك،عيمجلايفو،ءيشلكبكشي،مئادكشيفشيعيناك



اضيأناكهنكل،اهتاكرحتواهكولسيفهكوكشبحيرصتلانعىناوتيالواهيف
ناكيذلاديحولاهنألهسفنرقتحيناكلب،كوكشلاهذهنميناعي
لئاهلامكلااذهنأالإ،ةيقالخألااهتعاضوواهتراذقوهتيصخشةهافتفرعي
ىلإردانلانينحلااذهو،سفنللءاردزإلااذهو،هتايحألمييذلاكوكشلانم
ةوقلانمنكيمل،ناضمريفةينيدلاديلاقتلاضعبنمهثرويذلا،ريخلا
ةيعامتجإلاةخفخفلاوروهظلاىلإةفينعلاوةمئادلاهتبغرمزهتثيحبةيفاكلا

اذهنكلتاريربتلادجيناكتاضقانتملاهذهلكمغربهنكل..ءاوضألاو
اهنأـفهتاضقانتملاهمهفتلكمغرباهنكل،ةيكولسلاتاداضتملاهذهوضقانتلا

.يواسأملالكشلااذهبةيجوزلااهتايحنوكتنأرظتنتمل
ملاعلارسفيعيمجلانأبلاقنييروثلاةفسالفلادحأنأبتأرقةرم

بجي..مهملاوهةيرشبلاتاذلارييغتنأدقتعتاهنكل..هرييغتمهملاامنيب
..ملاعلارييغتلبقرشبلاريغتينأ

اهبرضيناكدقل..هنماهقالطىلعتاونسلاوروهشلاترمدقل
يذلاروفصعلالثمناك..تاناويحةيأو..تاناويحلاكاهعجاضيو،اهنيهيو
دعباذل،.بذعتتتناك.ناوثىوسةعجاضملارمتستال،..هتروفصععجاضي
..اهعبصإباهتارتوتنميهتنتلو،لستغتلمامحلاىلإبهذتةعجاضملك
ناكدقل..ال..ال..ًالافطأهلبجنتنأاهديريناكةساعتلالكقوفو
نأفرعتتناكً.ارسلمحلاعنمبوبحلاهذخأوههبتماقاملضفأ

ةريدملالخنمامبر..كلذبفرعفيكيردتالو.رمتستنلهعماهتايح
تشتفيتلايهامبرو،ءيشلكيفهنويعتناكيتلاليباهمألزنملا
اهجوزفرعنيح..ةفداصمبوبحلاىلعترثعثيحباهتانازخواهءايشأ
تيبىلإاهلسرأ..ةءاذبتاملكلادشأباهمتشوةدشباهبرضىسوملاليباق
ىهتنارمألاتيلايو..قالطلاتاءارجإءدببراعشإاهلصوةرتفدعبو،اهلهأ

فاخيو،اههركيناك..ميحجىلإاهتايحلوحلجرلااذهف،رمألااذهدنع
هذهلكءاوخو،ةفيزملاهتلوجررسفرعتيتلاةديحولااهنأل،اهنم
نوميقملاءاوس،هتمومعءانبأوهلهأمامأاهبرهاظتيناكيتلاتايهجنعلا

ذخأهنأفاذل..ماعلكفيصيفاهيلإنومداقلامأ،اكريمأوندنليف
املجناكو..اهلةقالعةيأواهلةكرحيأًاعبتتم..راهنليلاهدراطي
اذإاميسال..هلةحيضفينعيكلذنأل،املجرىلإفرعتتنأهاشخي
هلماعتيفهنمةلوجروةلوحفرثكأهنأهيلعفرعتتيذلالجرلاتبثأام
امهمةميرجةيأفرتقينأناوتيملكلذلجأنموهو..ةأرماكاهعم
ليباهيسايسلائجاللايقارعلااهقيدصلتقةميرجفرتقادقو،تناك



بتاكلالتقةميرجمث،رشابمريغلكشباهلرمتسملاهديدهتو،يرسايلا
ً،ادجةضماغةميرجلاف..كلذنمةدكأتمريغاهنامغرهئاتلامدآيقارعلا

ةزهجأواهنمأبةفورعمدالبيفرثأيأاهلدجويملوتفتخادقةثجلانأل
حئاضفلاهيذغتيذلااهمالعإواهتفاحصبناجىلإ،ةريهشلاةيلودلااهتارباخم
رثأيأدجويالامنيب،ةميرجلاتثدحفيكف..ةبيرغلاثادحألاومئارجلاو
؟..اهيلإريشي

،يهاهتلعشدقوتنأملظملاقيرطلااذهيفاهيلعنأفرعتتناك
نأ.سأيلايفشيعلاىلعاهسفنحماستنأ..حماستلاباهسأيهجاوتنأ
نمزلانكل..اهكلميهيتلاةديحولاةايحلايههذهنألاهتايحشيعت
اهنإلب،ةيفتكمو،ةنمآاهتايحنأحيحص..لممراركتةايحلاو..درابلصف
يكلاملاىلعلوصحلابريكفتلاىلإوألمعلاىلإجاتحتالوةيرثةأرما
.ً.ادجةرطخةنمآلاةايحلانأبًاضيأفرعتاهنكل،ءاخسباهسفنىلعقفنت

ىتح،ةرارملاباهتايحألماماذهو،نيرخآلابةقثلاىلعةرداقدعتمليه
تأدبفيحصلااهعضوىلعّرثأويدسجلكشبيسفنلااهعضوسكعنا
نكل،ةليمجلاةريزجلاهذهىلإتءاجاهجالعلجأنميتلا،اهرهظعاجوأ

ًاديجكردتيهو،.يئانلاقدنفلااذهحانجيفةديحوسلجتنآلايهاه
ةسيدقتسيلاهنكل.اهسفنريغهيفيهامماهذاقنإعيطتسيدحأالهنأب
اهنإ.ةلوطبلاىلاةشطعتمريغلب،ةلطبتسيلاهنأامك..ةرهاعالو
،اهتايحىلعضبقيلوهجملابسحتاهنإ..فورظلاولاوحألالكيفةرساخ
؟..لعفتنأاهرودقميفاذامنكل..هتسيرفىلعهبلاخمبرسنلاضبقياملثم

،يبيرجتيئامنيسطيرشاهنأكاهتايحعجرتستيوارحصءاوحتناك
اهسفنلظفتحتنأًاذإاهيلع..جاتنومللةيبايسنإالودرسللقطنمالثيح
ةديعسشيعتنألجأنمف،اهتيرحسرامتلةيسفنةفاسم..عجارتللةفاسمب
اهدسجنأحيحص..ةيرحبشيعتنأامنإو،اهتابغريورتنأةرورضلابسيل
ضعبيفةحاترممانتنأعيطتستالاهنأوً،ايمويلبً،انايحأاهيلعدرمتي
،ةيدسجةكرحةيأنمراثتاهنأبسحتو،مئادلازازفتسإلابرعشتو،يلايللا

دقفتتأدبءايشأليختو،اهسفنةبعادمنمتكهُنأاهنأبكردتاهنأو
سحتلجر،ةوقباهقرتخيلجرىلإجاتحتاهنأو،اهتعتمةفاثكو،اهترارح
يذلاهدحوبحلانأبًاضيأكردتًاضيأاهنكل،..ريثملااهدسجىلعهلقثب
نأل..يقالخألاويناسنإلاىوتسملاىلإيناويحلااهعضونمةعجاضملابيقتري
موقتنأاهنكميفيكنكل.ةرحلاةدارإللًاديسجتنوكتاهنيحةعجاضملا
؟..نيأوكلذب



اهنأكو،اهنهذيفميسولايلاطيإلالجرلاةروصتءاجفيكيردتال
.اهتايحًالزلزمةيديدحمدقبفحزيٌردقوأ،ةليوطةلداعملةيقطنمةجيتن
يتلاتايعادتلاوراكفألاكلتلكْتكرتاهنأىلإيوارحصءاوحتهبتنا

عيطتستالتراصو،ًالصأاهيفركفتملاهنأكوليلقلبقاهنهذىلعترم
ىرجامليصافتتعجرتسا.اهتليخمنعميسولالجرلاةروصدعبتنأ
؟..اهبقاريناكهارتأ..اهبقاريناكنمكانهنأباهروعشو،ةليللاهذهاهعم
فيكنكل.ً.ارثأهلدجتملفةدعتارمتتفلتاهنأبًاديجركذتاهنكل
،قدنفلاىلإاهقحالاذاملو؟..ةفداصمرمألاناكأ؟..ىهقملايفًادوجومناك
دعصملانكلدعصملايفهتكرتدقل؟..ىفتخانيأو؟..دعصملاىلإاهعملخدو
قصتلاامنيحهبتسحأاهنأمث؟..هلخاديفدحأالو،بابلاحوتفملظ
دقل؟..اهيذخفنيبامبعاديواهدهنرصعيحاروءارولانمبابلادنعاهب
اذاملو؟..اهنيحخرصتملاذاملنكل؟..اهينذأبرقهسافنأحيحفعمستتناك
اهذخأينأديرتتناكاهنأمأ؟..ًالعفةفئاختناكأ؟..اهسفننععفادتمل
يفةنيفدةبغرلتاراضحتساىوسنكيملناكاملكنأىرتمأ؟..ةوقلاب
ىلعمدقتنأعيطتستالاهنألو،ًالعفلجرلااذهاهعجاضيْنأيفاهقامعأ

؟..هراضحتسابةمهملاذهبموقينأبيسفنلااهزاهجلتكرتفهوحنةوطخ
تأدبامنيحاهدسجيفةبغرلانايرسبرعشتيوارحصءاوحتناك

ام..ةبطرتراصاهنأبتسحأ.فلخلانماهبهقاصتلإتاظحلركذتست
.اهسفنتلأس؟..يعميرجييذلا

ضوحىلعةفرشلانمتلطأ.ةفرشلاىلإتهجوتواهناكمنمتماق
لوحنوسلجي،ءاسنثالثولاجرةثالث،سورلانمةعومجمتأرف،ةحابسلا

فرعتناعطتستملتابرشملانمينانقثالثاهيلعتعضو،ةريبكةلواط
تأررخآلابناجلاىلعو.حضاوحرمبنوثدحتيو،ةزملاوسوؤكلاعمو،اهعون
تسحأ.ةدقتمةعمشو،بارشةنينقهمامأوةلواطلوحسلجيًاديحوًالجر
يلاطيإلالجرلاىلعتفرعتامنيحاهنمةدارإنودءارولاىلإعجرتاهسفنب
دكؤملانميتلااهتفرشوحنرظنيو،هسأكنمبارشلافشتريوهوميسولا
تسلج.اهمونةفرغىلإتهجوتواعيرستبحسنا.اهيففقتيهواهآر
.ًاوتهتأرامعجرتستذخاو،ريرسلاىلع

،ةظحللاكلتيفامهيفدقتيناكاموهينيعَرتملاهنأدكؤملانم
تسحأ.امهتارظنتقتلااملكهنماهتداتعايتلاتارظنلاهذهتركذتاهنكل
لأستتذخأو،لجرلااذهيفكشتتأدباهنكل.اهسفننموهنمفوخلاب
هتعتمصخيرمألاناكاذإ؟اهنمديرياذامو؟..لجرلااذهوهنم:اهسفن



رمألاناكاذإو؟.ً.اضيأةجضانوةليمجةأرماعممويلاناكدقفةيسنجلا
تاحئاسلانعنوثحبيلاجرلاءالؤهلثمنأو،لاملاىلإهتجاحيفنمكي
ناكو،ديجعضوتاذ،مويلاهعميتلاةيكريمألاةأرملاتناكدقف،تاينغلاو
نكتمليهف..اهتعاسوةيدلجلااهتبيقحو،اهسبالمةعيبطنماحضاواذه
يهاهقحالياذاملو؟..اهنمهديرييذلاامًاذإ؟..اهسبالميفةعضاوتم
؟..تاذلاب

نأاهيلعاذام.ةلئسألاهذهىلعةباجإةيأيوارحصءاوحدجتمل
اهنأ..ال؟..اهلهتدراطمببسنعهلأستواهسفنبهيلإبهذتله؟..لعفت

تضهن؟.ً.اذإلعفتاذامف،ةوطخلاهذهلثمىلعمدقتنأىلعؤرجتال
ةفرشلاوحنةفخبتشمواهءوضتأفطأةلاصلاوحناهنمةدارإنود
ةيأدجتمللب،كانهًادحأدجتملامنيحتبرغتساف،كانهنمتلطأو
ملهتأرامنأبدكأتتيكلو،ةحابسلاضوحنمىرخألاةهجلايفةلواط
.ةحرملامهتسلجيفمهتدجوف،سورلاةلواطوحنةرظنتقلأً،امهونكي
نوفلتلاةعامستذخأهذهاهتلاحنمصلختتيكلو.اهتفرغىلإتعجر
.ىرخأةرمدرتملاهتقيدصنأالإ،يكبلعبافيإاهتقيدصبلصتتل

ةيداحلافصتنمىسمأتقولانأىلإتهبتنا.ريرسلاىلعتقلتسا
ىلإتداع.مونلابوثسبلتواهبايثريغتلمامحلاىلإتماقكلذل،ةرشع
ىلإاهديتدم.اهسفنيطغتلفشرشلاتبحسو،هيلعتقلتسا،ريرسلا

ءاهتنالاكشوىلعاهنأبتهبتناو،اهتءارقلصاوتلحابشألاةهاتمةطوطخم
:ءارقلاتأدبوًابناجاهسجاوهعيمجبتقلأ.اهنم

حابشألاةهاتم
15

ةلتقلانمزو..مدآ

ةساركلاكلتيمالتساىلعو،بيرغلاءاقللاكلذىلعتاونسلاترم
تيقبيننأيئراقايقدصتله..)نيزحلاحبشلاةهاتم(ةنونعملاوةبيرغلا

عراشىلإًاعيرسبهذأتنكامنيحكلذوً،اردانالإهرداغأالانتيبيف
،ةريبكتايمكبو،ةخسنتسملابتكلانمديدجلايرتشأليارسلاقوسويبنتملا

ُتنكينأنظت.ال.ال..النكل؟راهنليلاهرتجأتيبلايفًارهشأىقبأل
.حابشألاعميتايحشيعأتنكدقل.يدحو

يفعوضوملااذهنعاريثكتأرقينكل..كلذبنمؤيالسانلاضعب



حابشألاةيؤرصصقيفنوريءاملعلاضعبنأحيحص..سفنلاملعبتك
الإ،نيناجملاتاسولهنعزيمتتاهنأريغ،ءيدرعوننمتاسولهدرجم
نأنكميحابشألاروهظنأبدكؤيو،كلذبنمؤيءاملعلانمرخآًاضعبنأ
نعيفتختولب..ءرملاينيعمامأيقيقحصخشةيؤرلثم،ةقيقحنوكي
عملعفناملثم،هرصبلوحوأبجحوأءرملاضمغأاماذإراظنألا
اهيلإرظنلاىلإءرملاداعاماذإتناكامثيحلظتامابلاغو،ةيداملاءايشألا

نمرثكأاهاريامًابلاغحابشألانأىلإءاملعلاضعببهذيو..ىرخأةرم
ةيئرماهنأنممغرلاىلعو.اهارتًانايحأتاناويحلاىتحو،دحاوصخش
ًابلاغودبتوً،اضيأةسوملمًانايحأوةعومسمنوكتًانايحأاهنأف،لوألاماقملاب
اهروهظنمازتيورهظتاهنكلو،اهروهظنمًانيعمًاضرغققحتنألواحت
باتكيفكلذتأرقدقل..معن..معن...هلنورهظينمةايحيفتامزأعم
.ملاعلايفايجولوكياسرابلاءاملعرهشأدحأ

نملقنتأتنكامنإو،طقفحابشألاعملصاوتلابفتكأملينكل
..ةعئارلاتايصخشلاولاجرلانمتارشعلاىلعفرعتأو،ىرخأىلإةأرما
..تاياورلاتالطبعمةرمدمقشعصصقشيعأتنك..تاياورلالخادنكل

ءاوحو،ليباقمأعمبراجتبتررم..عقاولايفقشعأنأعطتسأمل
ءاسنتقشع..ملظملايتاذطيحميفترحبأ..يطساولامدآمأو..يرصانلا
تنأامبر..ملحلاىلعيندعاستاهدحوتاياورلا..بتكلا..قرولاىلعتاريثك
انهنودأانأ..يقيدصاييردتأ.ً.اجذاسكلودبأ..ينمنآلامستبت
عتمتسأ..رخآلاىلعاهعقوروصتأويراكفأيفركفأو..يرعاشمويراكفأ
يننأدكؤملانمامنإو..امبرسيل..ال..امبر؟..دقعمانأله..تاروصتلاهذهب
يفركفلاو..ركفلاةايحنيبالئاهاضقانتةمثدجأ..شوشمانألب..دقعم
ينكل..ضيقنيفرطىلعامه..يتنادو..يكسفيوتسدبعلومانأ..ةايحلا
مثآلاهجوتياملثميتنادلهجوتأانأ..رثكأيكسفيوتسدبحأ.ةحارصب
يكسفيوسدبحأانأفانهنمو..صالخلايفيللمأالدقتعأ..فارتعإلل

فرعتله..ءاسؤبلاونيمثآلاونيئطاخلاونيبذعملاىلعونحيوقفشيهنأل
ىمسدقاذهرلليميرنه..سكاشملايكريمألابتاكلاكلذ..رلليميرنه
لضفيناكهنإلب!..ةرانتسإلاريمأباذوبىمسامنيب..نازحألالجربحيسملا
.رشعينثألانييراوحلاىلعويحيسملاسيدقلاىلعيدنهلاميكحلا

سدقملليتاسكاشمويراكفأويرعاشمنعفشكلايفروهتأانايحأ
لوقأانأةبارغلانمنوكيامبر..بدألاليلقوً،احقوً،اجفضعبللاودبأف
..زايتمابلزعنمودحوتمهسفنتقولايفيننكل،يعامتجإلجرينأبكل



نكألوأ..يقيقحلاصالخلايهةلزعلاو..باذعسانلانيبةماقإلانأدجأ
..ةباتكللناكملضفأميحجلا..أفطمميجحيهةلزعلا..كعمًاقداص

ءانبجلاوديبعللسودرفلا..نينارطبلاونيعامطلاونيزجاعلاناكمسودرفلا
..تانسحلابدوقنلانوضياقينيذلاراجتلاونيقلمتمللو

ركفلاةايح..ىرخألايتايحتاياورلا..يرامدتاياورلاو..يصالختاياورلا
نكل..قناخسوباكهنإهنعلاقياملقأعمتجميفرعاشملاوحورلاو
تاياوركانه..ةقيشوةريثمتناكْنأوىتحةليصأةياورلكتسيل
..نيبولنيسرألةيسيلوبةصقلثم..ةغرافةياهنلايفاهنكلكريثتوكزفتست
ةريثمريغودبتدق..ءاملاجلثمةحابسضوحيفكبيقلتتاياوركانهو
لكةياهنلايفنكل....كلفيضتو،ريكفتلاوةايحلاةسراممىلإكعفدتاهنكل
يفخبطلارسنكل..اهسفنداوملا..تاراهبلايففالتخإلا...ةرركمءايشألا
..اهعونوتاراهبلاةيمك

؟..اذكهكيلإثدحتأاذاملنكل
يناجملاتوملاو،بعرلاو،ةراعدلاترشتنا،..ةبعرمراصحلاتاونستناك

،ةناهملاولالذإلاو،ةليحلاو،داسفلاىرشتساو،راحتنالاةرهاظترشتناو،رشبلل
سانلاهجوتياذامليردأالو،ءامسلاىلإسانلاهجوتينأىوسقبيملو
مهلثعبينأقلاخلانيعادءامسلاىلإاوهجوت..مهملا؟..ءامسلاىلإ
هذهنممهذقنتلةيناطيشةوقةيأيتأتولاونمتسانلانأىتحصالخلاب
نوججدملاةازغلاءاج..ةينمألاهذهتققحتو..قناخلاسوباكلااذهو،ةنعللا
ثيح،سودرفلاةحاسيفزمرلاهلاثمتاومطحيو،اّكدماظنلااوكديلحالسلاب
..!لاعنلابهسأرنوبرضيةيبصلاضعبذخأ

دوجوبنمؤأ..لبقتسملابالويضاملابنمؤأالانأ..يقيدصايعمسا
يفتلخادت،تايركذوًاروصو،ةربخوتايركذراصيضاملا..يدبأرضاح
انتظحلنملكشتيساملةيؤركانه..لبقتسمكانهسيل..رضاحلاةظحل
...لبقتسملااهيمسن،اهتروصىلعةرضاحلاانتظحلريصتنأىنمتنوأةرضاحلا
ديعتسنامنيحاننأفكلذل،ةايحلابضبنيودجوييذلاوههدحورضاحلا
تايركذلاوأتاداعتسإلاهذهنإفتهتنارضاحةظحليفاهانشعاثادحأ
تسيلوكرحتتيهواهديعتسننحنيأ.ةدوجوماهنأكوةكرحلابجهوتت
..بئاغرضاحيهةيضاملاتايركذلاىتحف..ةيفارغوتوفةروصتسيل..ةتيم
.اذهنمانعدنكل..ةيافكلاهيفامبدقعمانأودبي..ينمهفتله

***
حبشنأبيرغلا..حابشألاةرايزو،بتكلانيبالقنتميتايحتشع



ىقبتتناكو،رارمتسإبينروزتمدآمأتناك.ينرزيمليطساولامدآيقيدص
!اهتافودعبيمأةفرغتنكسو..مايأليعم

نمنكيمل..تبرغتسا..يتفرغبابىلعاقرطُتعمسةليلتاذ
قرطتنأنوداذكهاهدوجوبسحأتنك..بابلاقرطتنأمدآمأةداع
باشلااهجوزوأيطساولامدآنمائيشّيفىرت..ينقشعتتناك.بابلا
يهله،طبضلابيهنمفرعأنكأملذإ..برحلاةهبجيفطقسيذلا
رمألااذهنكيملو..يطساولامدآيبأةجوزيهمأيرصانلاءاوحتخأ
..يبناجىلإمانتانايحأو..يعمتقولامظعميضقتتناك..اريثكينمهي

،رارمتسابينروزتتناكيتلايرصانلاءاوحعماهيضقأتنكىثنألليتجاح
يلماعطلادادعإويسبالملسغبموقت..يدنعمايألاضعبيضقتتناكولب
.يمأليحردعباميسالتوملانمبعترملايدلاولو

ضوحيفيقلأنمكفجتريوابوعرميبأتيأربابلاتحتفنيح
،هللوقأاذامفرعأمل.ً.اعيبرناكتقولانأنممغرلاىلع،جلثمءام
يللاقف،هبامعقلقبهتلأسف،هوحنةقفشلابةرملوألتسسحأينأالإ
هنأُتننظ.هعمهذخأيلءاجيمأحبشنأوأ،حابشألابنوكسمتيبلانأب
يتلاهدينمهتذخأف،مومحملاتانايذهنماذهوىمحلابباصم
هتوصبيلرركيذخأف،سلجيلريرسلاىلإهتدقوً،ادجةدراباهتسسحأ
:فجترملا

..يحورىلعضبقيلتوملاكلمءاجدقل–
:هبعرنمففخأنأًالواحمهلتلقف
..تاؤيهتدرجمهذهو..ضيرمتنأامبر..مهاوتنأ–
يدوجوبكشيهنأكوكشلاب،بعرلابةئيلمتارظنبتاظحللّيلإرظن

:لاقوًالصأ
..ينذأبكلذتعمسيننإكللوقأ–
؟..تعمساذام؟..فيك–
..يكبتةأرمانينأتعمس..اهتفرغيفةكرحتعمس–
؟..اهتفرغيف–
..اهتفرغيفةكرحبسحأتنكدقل..ينذأقدصأنكأمل..معن–

..تيبلايفانعمةدوجوماهنأسحألب..انايحأقلغنيوحتفنياهتفرغباب
..حضاولكشباهتعمسةليللاينكل

،مدآمأحبشليهيمأةفرغيفةكرحلاهذهنأبتنمخدقتنك
نودوييذلارشبلاىلإوأ..مهلاثمأتاومألاىلإالإحابشألارهظتالةداعو



مدآمأحبشةكرحعمسدقناكاماذإيبأنأينعياذهو..اقحمهتيؤر
.برتقادقهلجأنأينعياذهفاهءاكبواهنينأو

ةقفشلانمعيبانيرجفتتيلخاديفتناكيضمتقئاقدلاتناكاملك
نأهتلأسويفكنيبهفكتذخأ..يبأوهيذلالجرلااذهوحنةمحرلاو
ةبيطلايتلماعمبئجوفهنأتظحالينأالإ..يتفرغيفمونلاديريناك
ةرظن،ةرئاحةرظنّيلإرظنو..يتايحيفةرملوألنيلتهتارظنتيأرو،هعم
ىلعفسألاو،حماستلاوةرفغملاينعتتناكيهف،اهفصوبعصلانم
،فسألابةجوزممةرخأتمةوبأو،رتوتوءافجيفاهانيضقيتلاتاونسلا

ةرخأتملالب..ةرخأتملانكلةنونحلاتاظحللاهذهىلعليمجلابنافرعو
:يللاقو،ةنيزحةماستباهيتفشىلعوماقيبأنأل.ً.ادج

..يتفرغيفمانأللزنأس..ينباايكجعزأنأديرأال–
ءاقلتسالايفهتدعاسكانه.هتفرغىلإهدوقأانأوءودهبهعمتمق

ىلإتهبتنا.هتفرغىلإاهيفلخدأيتايحيفةرملوأتناك.هريرسىلع
يهوهبناجىلإفقتيمأووه:ةثالثلانحنانلةميدقةروصدوجو
رظنمةمثودبيانفلخو،يرمعنمةيناثلايفامبرريغصانأوينلمحت
لمأتأتذخأ.عبننمءاملابرشتنالزغوراجشألةريبكةحولىلعموسرم
نانحوحماستهينيعيفوًالمأتميلإرظنيناكهنأىلإتهبتناف،ةروصلا
،ائيشلوقينأعيطتسينأنودهديدمجرخأنأتدرأامنيحو.ريبك
اهيلعقلعةقلحبّيلإهديدمف،ديريامفرعألهيلإًارظانتفقوتف
:متمتو.ناحاتفم

..ةيوازلايفكانهةدوجوملاةيديدحلاةنازخلاحيتافميههذه–
:لؤاستبهلتلقف
؟..اهايإينيطعتذامل؟..اهبلعفأساذام–
:لاقوةرسكنمةماستبامستبا
هذهنكتل..زئاجءيشلكنكل..يدلوايهللاديبرامعألا–

..كعمحيتافملا
نأأشأملينكلاهذخأدوأًالعفنكأملو،ءايحتساىلعاهتذخأ

،مايألاكلتيفءابرهكانيدلنكيمل.كلذبهبعتأوشاقنيفهعملخدأ
تأفطأ.ةصاخلئاتفاهلمدختسنةيطفنحيباصمبتيبلاءيضنانكامنإو
.تجرخو.حابصملا

هتفرغىلإتهجوتمث،روطفلاهلويلتددعأيلاتلامويلاحابص
.تلخدوبابلاتحتف.بجيملفبابلاتقرط.روطفلاينكراشييكهوعدأل



.ةتماصةخرصىلعًاحوتفمهمفو،بعرلابةئيلموةدماجهتارظنتيأرف
يمأتومنمفصنوةنسدعبكلذناك.ةايحلاقرافدقهنأتفرع
.ًابيرقت

***
ىلعتلصحو،هتعبدقف؛تيبلايفشيعلاعطتسأمليبأتومدعب

ةنازخلايفناكريبكغلبمىلعتلصحدقتنكامك.هبسأبالغلبم
هرجأدقناكيذلالحملاتعبكلذك،هتومةليلاهحاتفمينملسيتلا

.ةمداقنينسلوديجلكشبشيعلايلحيتيعضويفترصيأ..نيرخآل
دالبلااورطمأ،هلالتحإلاوفحزو،قارعلاىلعناكريمألاموجهأدبامنيح

معن،ءايربألاسانلانمفولألاتارشعتامف،خيراوصلانملئاهلباوب
ىلعتمدهتتويبلانمددعلااذهلثمو،ءايربألانمفولألاتارشع
عمف..لماكلابءالؤهنايسنمتفسألاعمنكل،اهتحتمهتنفدواهينكاس
مهتوشنو،ءادعصلاسانلاسفنتو،ناريإنمةمداقلابازحألاتالافتحا
نايسنمت،مهلنامألاوةماركلاومهلةلادعلاققحتسدالبنعةيدرومالحأب
تأدبثيبخضرمضارعأكلذقفاردقو..ً.ايحنفدوتاموطقسنم
وأ..يناثلايتيبهنأكو..ناوضرقدنفيفنكسألتدعدقتنك..هبرعشأ
؟..اذهىوسرخآقدنفيأاهيفسيلدادغبنأك

قيضوفعضوقاهرإينباتنيناكو..قرعتأتذخأو،ىمحبتسسحأ
ريغبوحشاهباصأيتلايترشبنوليفريغتعم..سفنتلايفئجافم
ترهظو،يمدنمتانيعذخألربتخملاىلإبيبطلاينلوحامدنعو..يعيبط
هنأودبيو..مدلاتاصوحفءارجألىرخأةرمبيبطلاينلسرأ،ليلحتلاةجيتن
يعيبطريغرثاكتدوجوحّضتاذإ،ةيواسأمةجيتنلاتناكو..رثكأدكأتلادارأ
..مدلاناطرسضارمأدحأبيتباصإىلعرشؤماذهو..ءاضيبلامدلاتايركل

ديجعضويفينأبهتربخأنيح.يلاملايعضونعبيبطلاينلأساهنيح
جالعلصاخىفشتسمداجيإيفدهتجاو..جالعللايناملأىلإرفسلابينحصن

.ًالعفترفاسو..ضارمألاهذه
،حابشألاعمشيعأولب،ينيعمأبهتدهاشوتوملاتيأرانأحيحص

..رفسللًادهاجتكرحتوريراقتلاتددعأكلذل..تومأنأديرأالينكل
ندرألاىلإتبهذ.روتكدلاقيرطنعىفشتسملاتاقفاومىلعتلصحو
همساايقارعابتاكتيقتلاةطحملايفو.ايناملأتلصوو..ةريشأتلاىلعلوصحلل
.ةيادبلايفهنعتثدحتيذلاوهو..هئاتلامدآ

هجالعنكميو..نمزملايوافميللامدلاناطرسبباصمينأبيلحضتأ



راتحأدقو.مفلاقيرطنعاهلوانتمتيةيوايميكريقاقعلوانتقيرطنع
داوموتاعاعشإليضرعتبجاتنتساىلإاولصوتو..كلذةفرعملناملألاءابطألا
..صالخال:ةجيتنلا..ةعبرألامدلاناطرسلاكشألكببست،ةيذؤمةيواميك
هجالعنكميالنكل،هتسارشةبراحموهتيلاعفوأهراشتنافاقيإنكمي
.ايئاهن

ميدقتيبيفةعضاوتمةقشترجأتساةيناثدادغبىلإتدعنيح
ىلعفتليوساؤنيبأعراشنمبناجىلع،ةلجدىلعلطيعادتمهبش
هجاوأ..نمزلامواقأينأبسحأتنكيتدوعدعبو...يلفروألاةقطنميفقاقز
ةضبقنمصالخلاةحرفلوحيذلابعرلاربعسيل..ةظحللكيفتوملا
كعفدييذلاساسحإلاكلذامنإو..بسحفعيرمسوباكىلإقباسلاماظنلا
ً.اّيحتلزامكنأفرعتلًاحابصكموننمتظقيتسااملكةحرفلل

،يرصانلاءاوحىوسً.اقباساهتداعكينروزتدعتملحابشألانأبيرغلا
يفًاريبكًالوؤسمراصيذلا،ليباقنمألاطباضاهبصتغمىلإتداعيتلا
يفًاعيفرًابصنممنستو،ناريإنمةمداقلاةيقارعلاةينيدلابازحألادحأ
..ةيلخادلاةرازو

ىلعاهعجاضيكانهو،هبتكميفانايحأهروزتاهنأبينربختتناك
،فلتخمبتكملاانهنكل،نجسلايفاهباصتغاةظحلاهعفدامك،هتلواط
،ةعيشلانيدلالاجرروصبءيلموً،ادجرخافهثاثأو،بيهمبتكموهف
انك...بتكملاةيوازيفضرألاىلعةشورفمةالصللةداجسو..ةينآرقتايآو
..دالبلاهذهريصمىلعىسأنو..هذهخيراتلاةيرخسىلعانايحأكحضن
امكمدلابتيقُسضرأكانهتسيلهنأبباونلارفظماهنعلاقيتلا

يفهفلاخأانهينكل..اهيفسانلانزحكنزحالو..ضرألاهذهتيقُس
ىوسمهيدلسيلذإ،توملااذهبنوعتمتسيانهسانلاف،ةيناثلاةلمجلا

!ةحرضألاةرايزوتوملاةاجانم
***

عيبيناكنممهنم،صاخشألاضعبىلعتفرعتتاونسلاهذهلالخ
لبجلانمداعنم،مهنمو،يبنتملاعراشيفراصحلامايأةخسنتسملابتكلا
يفًايوزنمرمتساو،هتعموصيفًايوزنمناكنممهنم،دالبلالالتحإدعب

..ةايحللداعوًاحبشناكنممهنمو،هتعموص
رثكأهيقتلأنموهو،مورحملامدآوهةايحلاىلإداعيذلاحبشلا

يرتشيلةيوزنملاهتنيدمنملزناذإالإهارأاليذلا،ينيقناخلامدآنم
وأنيرهشلكهيقتلأنأفداصيف،ةعمجلامايأيبنتملاعراشنمبتكلا



.ةثالث
ينجرختةفيظوةيأداجيإولمعلابّيلعحلأيذلاوهمورحملامدآ

رجضوفعضةظحليففيكفرعأال.يسفنىلعاهتضرفيتلايتلزعنم
طباضاهبحاصيهتربخأف..يرصانلاءاوحعماهنيحتثدحتف،ينعنقأ
وذزرابلاطباضلاوًايلاحيمالسإبزحيفدئاقلاوقباسلاماظنلايفنمألا
تلاقويبتلصتاف،ةلحرملاهذهيفةيلخادلاةرازويفًادجةيلاعلاةبترلا

،فلميفاهعضأو،يتايوهويتداهشعم،ةطيسبةايحةريسبتكأنأبيل
يقتلأنأبجيكلذلبقنكل،ايلاحاهيفلمعأيتلاةئيهللهجوتأنأو
موقيسوهو،فلملاهملسأنأّيلع،..كانهءانمألاسلجمءاضعأدحأ
يفينيعتبيرادإرمأردصمايأدعبو،طبضلابتلاقامتلعفو.بجاولاب

..ةئيهلاكلتةرادإيفدراولاورداصلاةبعش
يذلاباجحلاكسيل..بيرغلكشبتبجحت..يرصانلاءاوحيتقيدص

امنإو..ةأرمللةنيزلاداوموتاودأبايغورقفلاةجيتنراصحلامايأناك
نأىلإاهلمعروطتولب،ةبجحمةرهاعتراص..يلاغلاديدجلاباجحلا
لاجرىلإ،تامورحملاوتاريقفلاتايتفلاوءاسنلادوقت،..ةنمؤمةداوقحبصت
ةياعربموقتل،ةيبروأتالدببفوهكلانماوجرخنيذلاءالؤه،ددجلانيدلا
اذهلةريبكةقشْترجأتسادقو..مايألوأتاعاسلتقؤملاةعتملاجاوز
اهنكل،ةيلحملاتانويزفلتلاتاشاشىلعرهظتيرصانلاءاوحتراصو..ضرغلا

ءالؤهليصافتنعينثدحت..يعمةأرماكاهتايحشيعتيتلايتقيشعتلظ
نأانهنكميامبر..ةريبكلاومأنمهنوقفنيامو،هبنوموقيامولاجرلا
..!حابرألااهكراشيذخأطباضلااذهنأبفيضأ

بتاكلجاتحتيتلاليصافتلاضعبىلعىسأبكحضنانكاماريثك
ينلأستسامبر..ةيرخسوحرمباهتغايصديعييكاريدنوكناليمىوتسمبريدق
ناسنإانأ..ةحارصبكلاهلوقأو..ليصافتلاوصصقلاهذهانأبتكأالاذامل
ةاسأمكالإصصقلاهذهنعثيدحلاعيطتسأالو..حرمريغونيزح
.دالبلاهذهتباصأ

ةلاح..ةيعيبطريغةلاحيفيهويرصانلاءاوحينتءاجمويتاذ
نأبينتربخأببسلانعاهتلأسنيح.باصعألارتوتوةيبصعلاوةوشنلانم

،باونلاسلجملحيشرتلااهنمبلطةيلخادلايفةبترلاريبكطباضلااهقيدص
امنيحو،اذههبلطنمتمدُص!..هبوهطبترييذلابزحلاقيرطنع
،هتيامحباهريدتيتلاةقشلاو،اهسرامتيتلاةنهملاو،اهعقاوواهيضامبهتربخأ
نهنويزفلتلاتاشاشىلعاهتابحاصىرتيتلاءامسألامظعمنأباهربخأ



تاجوزامإو،بازحألاهذهةدايقيفنأشلاباحصألتايرستاقيشعامإ
ءامسأكانه..ىرخألابهاذملادنعرايسمويفرعتاجوزىتحوأ،ةعتم
نيمتنيو،ماظنلاةضراعممايأتافورعمنكيتاللانمًادجةليلقوةددحم
اهركذف..هتعمسامقدصتمل..تاردانوتاليلقنهنكل..ةفورعمتالئاعىلإ
يفًاوضعتناكونويزفلتلاتاشاشىلعاريثكنرهظييتاللانمنهادحإب
عجارتتناكيتلايهنكتملأ..اهباهركذ..قباسلاباونلاسلجم
ةروصعضتيهوةموكحللةلثمميتأتو،قباسلاماظنلاةرتفلالختانيجسلا
يمالسإلابزحللعلعلملاتوصلامويلايه..اهردصىلعكاذنآدالبلاسيئر
ةأرملاهذهف.ً.ادجحيحصهلاقامنأبيرصانلاءاوحيلْتمسقأو..مكاحلا
رثكألاتوصلامويلايهو،قباسلاماظنلابزحيفامدقتمًاوضعتناك

لهو،اهفقومنعاهتلأسنيح.!..مكاحلايمالسإلابزحلانععافدللاخارص
مث..اهأجافيلاؤسنأكوّيلإْترظن،باونلاسلجمىلإاهسفنحشرتس
تاوضعلاوتاطقاسلاتارهاعلاتناكاذإ؟..حشرتأالاذاملو:لاؤسبينتباجأ
الاذاملف،باونلاسلجميفتاوضعنرصقباسلاماظنلابزحيفتازرابلا
ىلإتلوحتةلضانم..ةلضافسموميهلقألاىلع..نهلثميهلعفت
طوقساهيدللثمييذلااهبصتغملالإاهسفنحنمتاليه..ال..سموم
عمةقالع،..طقفانباهتقالع..لمجألااهخيراتاهللثمأيذلايلو..اهمالحأ
نأبةقلعمتلاقو..ايلاعتكحضمث.اهيلعيهتقلعامك،رشلاوريخلا

..نئابزىلإءاضعألاو..روخامىلإسلجملالوحتساهنألً،ادجروطتيساهلمع
ءاوس..كانهنيلوؤسمللريخاوماهلعجتلءارضخلاةقطنملايفًاققشرجؤتس
ليصافتانعمسواندهاشاننأكواريثكانكحضاهنيح..ةداسلاوأتاديسلانم
وههشيعنامنأبانقفتاو،ميعزلاةيحرسمنممامإلداعلرخاسفقوم
.نيدلامسابماقتيتلاةيسايسلاةراعدلاوداسفلانمز

***



مدآداقتوملانأل،ةياورلاهذهيفاليوطيضمأنأعطتسأمل
ناكيذلاثيبخلاضرملاببسبال،ءاضيبلاهتهاتمىلإهفكنميدادغبلا
مدآمسابهيلإهسفنمدقًابيرغًاصخشكانهنألامنإو،هنمجلاعتي
بلطو،ةريبكلاةبترلايذطباضلاليباقجاحلافرطنمهنأو،يقارعلا
دقل.لوخدلاببيرملارئازللحمسينأىوسهنمنكيملف،هعمثيدحلا
مدآهقيدصعمدعومىلعناكهنأل،هرمأنمةلجعىلعهئاتلامدآناك
.هدعومىلإيضميورئازلااذهلعمتسينأهيلع..لعفياذامنكل،..مورحملا

قرودلاجرخأوةجالثلاحتفو،خبطملاىلإيدادغبلامدآهجوتامنيح
يذلاحدقلايفهبكسبمهو،لاقتربلاريصعضعبهيفناكيذلايجاجزلا
،ةملؤماهنكلةريغصةزخو،هسأرةرخؤميفةزخوبسحأ،ةأجف،همامأناك
،عاقالبةملظمرئبيفىوهيهنأكواهدعبسحأ،ناوثىوسرمتستمل
.ةلئاهةفخًافيفخناكهنكل

خبطملايفًامامتهفلخيقارعلامدآهمسأيذلابيرغلاصخشلاناك
طقسو،ههجوىلعيدادغبلامدآراهنإ.توصللمتاكسدسمهدييفو
ةعقبًالكشمضرألاىلعمدلاقفدتو،ضرألاىلعًامشهتميجاجزلاقرودلا

.تاظحلدعبدمجتثيح،سأرلادنعةريغص
ةماستباةمثً.ابحاشيقارعلامدآهمسايذلابيرغلالتاقلاناك

خبطملانمجرخوهرهظفلخهمازحيفسدسملاعضو.ههجوىلعءارفص
يفةيوازلاىلإ،ىلعألاىلإهسأرعفر،هترظنبةفرغلاحسم.ةفرغلاىلإ
ةضبقامنيبصالخلالواحتةبابذلا.توبكنعتيبيفةبابذظحال،فقسلا
لظامنيب،بابلاقلغينأنودجرخو،مستبا.ةمكحمةيهاولاتوبكنعلا
.يدبألاهتابسيفاقرغتسمخبطملاةيضرأىلعىقلميدادغبلامدآ

***
مدآهقيدصريمل،هتقشنمبيرقلاىهقملاىلإهئاتلامدآلخد

ىأرو،هتقشبابمامأفقتفاعسإةرايسىأرفىهقملانمجرخ.مورحملا
هبتنا،ةأجفهنكل،هعبتينأدارأ.نيلخادلاعملخديمورحملامدآهقيدص
،تاونسذنمهريمليذلايطساولامدآهقيدصحبشو،مدآمأحبشدوجول
لجرلاحبشىتحو،ترحتنايتلاةقهارملاةاتفلاو،ليباقمأحبشىأرولب
ًارئاحتاظحلللظ.ةيحتلابمهديأبهيلإاوراشأ.ينوتيزلايدترييذلانيدبلا
حابشألاعبتيمأ،هتقشيفىرجامىريلمورحملامدآهقيدصعبتيأ



....وحنهجوتو،هرارقذختاًاريخأو..ةقيدصلا

هذهبيتايحيهنينأأرجتفيك؟..يرجييذلاام:يدادـغبلامدآ
يغلأنأنآلاعيطتسأ؟..هتدجوأيذلاانأيننإىسنيأ؟..ةيساقلاةقيرطلا
بتكيهتيرحبهتكرتدقل..اهلكثادحألاريغأو،اهبطشأو،ةياورلاهذهلك
ريغةياهنلاهذهنكل..يلثادحألانمءاشيامليختيو..ءاشيامينع
ذخآيك..مهنمةلتقلانعةياورلالالخنمينربخيملَِمل..ةلوبقم
؟..دعباميفيرذح

مأ؟..بتكيامبتكيهعدأيذلاانأتسلأ؟..ءارهلااذهامنكل
مدآبتاكلاانأمأةياوريفةيصخشانأأ؟..اضيأانأيندجوأنمكانه
..يدادغبلا

..ةهاتميفينأسحأ
***

نمتهتنانأدعباهدينمةطوطخملافلميوارحصءاوحتقلأ
يدادغبلامدآهجوتنيأىلإ..ةبيرغلاةياهنلاهذهنمةرئاحتلظ..ةءارقلا
ةياورلاىلعقلعيذلارخآلايدادغبلامدآوهنمو؟..هلتقمدعب
هقيدصبقحتلاوهتقشوحنةياورلالطبيدادغبلامدآهجوتله؟..اهلماكب
ةياهنىلإريشتاهسفنةياهنلاهذهله؟..حابشألابقحتلاوأ..مورحملامدآ
؟..هدالبيفلصحتسةيثراكثادحأعقوتهنكميفيك؟..ةحوتفملاهئاتلامدآ
لُتقهئاتلامدآنأىنعيله؟..أوسامأنسحأنأاذكهرمألانوكيسأ
يدادغبلامدآضرتعأاذاملو؟..حبشىلإهلثملوحتو؟..هلطبلُتقامكًالعف
يفيننأكوًائيشمهفأالُترص؟..ةياورلالطبهسفنوهسيلأ؟..رخآلا

.ةهاتم
كسمتنأةلواحمةياورلاهذهليصافتعجرتستيوارحصءاوحتلظ

الإاهتالمأتنمقفتملو..اهلوحيرجياماهلرسفيً،ايمهوولوً،اطيخ
ةيناثلاىلإريشتتناكيتلاةعاسلاىلإترظن.فتاهلانينرتوصىلع
تذخأً.ادحأعمستملففتاهلاةعامستذخأ.ليللافصتنمدعبةرشع
يفةعامسلاتعضو.بيجيدحأالنكل،رخآلافرطلاىلعصخشلايدانت
يفاهبلصتييذلااذهنوكيهارتنم.ةبهرلانمءيشبتسحأ.اهعضوم
..اهعمتثدحتدقف.ال.ال؟..جنسيلافيإاهتقيدصنوكتأ؟..تقولااذهلثم
؟..اهبتلصتافاهتهزننمتداعيكبلعبافيإاهارتأ؟..نوكيهارتنمنكل
؟..يهتناكاذإاهعمثدحتتملاذاملنكل



الوهفليحتسماذه..ال..ال؟..يرافغلامدآيقارعلاماسرلاوهله
تالؤاستلاهذهةمحزيفيهامنيبو.؟.نوكيهارتنم..اهفتاهمقرفرعي
نمملكتملاتوصءاجفةعامسلاتعفرف،ىرخأةرمفتاهلاسرجنر
.ىرخألاةهجلا



نميكبلعبافيإتوصءاجفتاهلاةعامسيوارحصءاوحتعفرنيح
.ةرعادةربنبًاجوزممً،احرم،ًالمثتوصلاناك.رخآلافرطلا

كتظقيأدقنوكأالنأوجرأ؟..ةيحاصِتنأله..ءاوحمادم–
؟..مونلانم

..أرقأُتنك.ً.ادبأال–
كبتلصتاو..كدجأملفمويلالاوطكنعُتثحب؟..ِتنكنيأ–

؟..تنكنيأ..دحأينبجيملفكتفرغمقرىلعةدعتارم
..يلوبانلحاوسىلإةلحريفًابيرقتهلكراهنلاتيضق–
تنأنيأ..مهملا..اضيأنيمويلبقكاذبنحنانمقدقل..لهذم–

؟..نآلا
:حرمتوصبيوارحصءاوحتلاق
؟..يتفرغيفيبيلصتتملأ..يتفرغيفانأ–
نيأو؟..ينوكتنأنكمينيأ.ً.اقحةلمثينأودبي..معن..هوأ–

..نآلاِقتلنلفةبغركيدلتناكاذإ..مهملا؟..تلصتادقنكمي
؟..نآلا–
ضوحدنعنوكنس..هتيادبيفليللا؟..رمألايفاذامو..نآلامعن–

..ةحابسلا
؟..كدحوتسلأ؟..نوكنس:ينعياذام؟..نوكنس–
نحن..يلاعت..يئالبركمادمو..يناهكافمادم..ياتقيدصيعم..ال–

..ةحابسلاضوحبرقةلواطانزجح..تحتةرهسلالصاونسو..صقرملايفانك
..كرظتننس

..نكل–
اليكلاصتإلاتعطقفيوارحصءاوحباوجيكبلعبافيإرظتنتمل

.ةشوشمةيسفنةلاحيفيوارحصءاوحتناك.راذتعإلاةصرفاهحنمت
تقثبناوً،ايسوباكًاريثأتاهسفنيف)حابشألاةهاتم(ةياورتكرتدقل

هئاتلامدآناكأ.دعرلاورطملادعبأمكلاقثبنيامكاهقامعأنمةلئسألا
؟.ً.احبشراطملايفهتأرنمنوكيأ؟.ً.احابشأهلاطبأنملعجينأيفًاداج
لبقتسملايفاهثادحأيرجتيتلاةياورلاهذهءارونمدارأيذلاام



يهتنتل1988ماعلايفةيناريإلاةيقارعلابرحلاةياهننمأدبتيأ..بيرقلا
؟..بعرملالكشلااذهبةقطنملاودالبلالبقتسموهىريأ؟2010ماعلايف
!مئاشتمنمهلاي

يفةضقانتملارعاشملاوةلئسألاةمحزنمةرهبنم،سفنلاةضبقنمتناك
اهوجوركذتست،..مونلاعيطتستالومانتنأديرت،ةرئاحتناك.اهقامعأ
ًاببسفرعتنأنود،رخآلابةقالعاهدحألسيلوةطبارتمريغةفلتخم
ًاجرخميكبعلبافيإلاصتإيفْتدجوكلذل،اهنهذيفاهروضحلاهيجو
مدعبتسحأ.باهذلايفةددرتمتناكاهنكل،اهيفيهيتلاةلاحللًابسانم
نأنودلاصتالاءاهنإببسانملاريغو،مزاحلايكبعلبافيإفقومنماضرلا

اهحنمتاليككلذتلعفاهنأبكردتتناكاهنكل،مالكللةصرفاهحنمت
اذهف،كلذنمةحاترماهقامعأقمعأيفتناكاهنإلب،راذتعإللةصرف
.نهيلإبهذتيكاهسفنمامأًاريربتاهحنميس

ةمراعةبغراهودحت،نهعمليللاةيقبلصاوتنأتررقدقفاذكهو
.نييرخألانيتأرملاىلعفرعتلايف

***
ناكمعمبسانتي،ليوطدوسأةرهسبوثيوارحصءاوحتدترا

وأصقرموأمعطميفرهسلابسيلوقدنفيفةحابسلاضوحلثمحوتفم
يذلاةرهسلابوثيفًادجةقينأودبتتناك.تالافتحإللةصاخةعاق
ًاعيرساهسفنتلمأت.نيتليمجنيفتكنعونييرطنيريبكنيدهننعفشكي

تأفطأ.اهينذأتحتواهتبقرواهردصىلعًايكزايسنرفًارطعتشر.ةآرملايف
.تجرخورونلا

ضوحثيحقدنفلانمةحوتفملاةحاسملاكلتىلعْتلطأنيح
.قدنفلاءالزناهلوحسلجييتلاتالواطلانمًاددعكانهْتدجو،ةحابسلا
سبالميدتريناكفرخآلاضعبلاامأ،ةرهسلاسبالميفناكمهضعب

ناملأو،نويلاطيإاهلوحسلجي،تسلاىدعتتالتالواطلاتناك.ةفيفخ
.تايبرعلاتاديسلاةلواطبناجىلإ.سورونويكرامندو

يهواهيلإتهبتناف،يكبلعبافيإنعةثحابيوارحصءاوحْتتفلت
عمةسلاجيهوضوحلانمىرخألاةهجلاىلع،ديعبنماهلرشؤت

هكاوفلاعاونأبةرماعوذيبنلانمناتنينقاهطسوتتةلواطلوحاهيتقيدص
.اهوحنتهجوتف،برشلاةدئامتامزلتسمو

،اهيتقيدصىلإيوارحصءاوحةحرمةقيرطبيكبلعبافيإتمدق
ىلإةرملوأليوارحصءاوحتهبتنا.ليصافتنودامنكلنهضعببنهتفرعو



صاخلامجتاذتدبثيح،يناهكافءاوحاهمساناكيتلاةينانبللاةأرملا
نممغرلاب،ةموتكمتالاعفناو،ةضماغءايشأبةظتكماهنأتنمخوً،ادج
اهنأباهلتمُدقدقفىرخألاامأ،ةلماجموةحرمنوكتنأىلإاهيعس
.ًاضيأايناملأنماتناكو.ةيقارعيهو،يئالبركءاوحةسدنهملا

نهئاخرتساو،حضاولانهحرمربع،تنمخيوارحصءاوحتسلجنيح
دقنهنأبتفلملكشبانايحأولعتيتلانهتاكحضو،ةكرحلاوثيدحلايف

نهنأكونيدوجوملانمدحألنهبتنيالثيحب؛ذيبنلانميفكيامنبرش
.كانهنرهسينهدحو

،اهليكبلعبافيإتور.ةليللاكلتلالخنهلىرجامعنثدحتينك
،رمألالوأرخافمعطميفنكنهنأب،حرملانهوجيفاهكرشتنألجأنم
ذيبنةنينقنبرشثيح،ةريزجلاهذهيفريهشقارىهقمىلإنبهذمث
ءاروسلجًادجنيدببرطمءانغوىقيسومماغنأىلع،رخافيلاطيإ
نأمغربو.لهذملكشبًانونحوائفادهتوصناكو،ةعارببفزعوونايبلا
يفًاكبترمناكوجلانأالإ،كانهنهيلعفرعتلااولواحلاجرلاضعب
ةحاساهيفناكةريبكةناحىلإنبهذمث..ًاليلقتارتوتمنكو،ىهقملا
رمألاةيادبيف.كلذكنصقروذيبنلانمنيتنينقنبرشكانهو.صقرلل
،صقرلاةحاسيفنكل،نهضعبعمنصقرينكو..نيصقارلانمضنصقر
ةماسونعنهضعبلنزمغو.نهتصقارمباوذخأو،نهنملاجرةثالثبرتقا

ىلإنهتوعدبمهدحأردابثيح،نهئاوغإمهتلواحمو،مهتأرجولاجرلاءالؤه
نهباجعإمغربمهعمباهذلايفنددرتنهنكل،اهرجأتسإيتلااليفلا
ةقيرطباهتلأسويوارحصءاوحوحنيكبلعبافيإتتفتلاةأجف.مهبديدشلا

:ةعقوتمريغوةتغابم
؟..مهدحأعمتبهذتنكأ..انلحميفوأ،انعمتنكول–
يتلاةحارصلاهذهبتمدُصلب،لاؤسلااذهبيوارحصءاوحْتتغوب

ًادجةريصقةرتفالإضمتملاهنأواميسال،اهرظنيفةحاقولادحىلإلصت
نعةجتانلاؤسلااذهلثمحرطيفةأرجلاهذهْتربتعااهنأالإ،نهفراعتل
.اهنبرشيتلاذيبنلاينانق

نييرخألانيتأرملانمديدشهابتناداسو،ًاليلقيوارحصءاوحْتكبترا
امهيلعًابلاغناكلوضفلانكل،لاؤسلانمجارحإلاضعبباترعشلب،اضيأ
ةباجإنعشتفتْتناك،ْتاظحلليوارحصءاوحْتتمص.باوجلاةفرعمل
لوطأةرتفلتسلجدقْتناكولف،جرحملافقوملااذهنماهجرختةيوتلم
تبرشدقتناكولو،نيتأرملانيتاهباقمعرثكألكشبتفرعتو،نهعم



اذل،نآلاهيلعاممءاخرتسارثكأتناكل،ذيبنلانمةيمكلاهذهنهلثم
:ةلئاقتباجأ

ولينكل..هيلعىوقأالاميعدأوةلطبنوكأنأديرأال–
بغرأيقامعأيفيأ،..طبضلابنتفرصتاملثمتفرصتامبرف،نكفقومبتنك

يسفنعنقأيكببسيأنعةثحاب،ددرتأينكلمهدحأعمباهذلايف
..كلذبمايقلامدعب

ناكامنأكو،ةبيخلانمةحسمعم،ةدومباهلثالثلاءاسنلاتمستبا
:اهلةلئاقتقلعيناهكافءاوحنأالإ،ةفلتخمةباجإنعمسينأنهدوب

..يسامولبدكباوج–
،اهلًاداقتنامأًاحيدمةلمجلاكلتتناكلهيوارحصءاوحمهفتمل

وحنةدومبترعشذإ،تاملكلاءاروثحبلاباريثكاهسفنلغشتملاهنأالإ
ةيقارعلاةأرملانأالإ،حرملانهوجيفرمغنتنأتدوو،نيتأرملانيتاه
:جاجتحالانمةفيفخةربناهيفةقيرطبتلاقيئالبركءاوح

دقامتنكولىتحو..ةيادبلاذنمباهذلايفبغرأملانأ–
..امكتقفاراملامتبهذ

:حرمبتقلعويكبلعبافيإاهلتمستبا
نأنيديرتوأ؟..كجوزلةيفوكنأبلوقلانيديرتله؟..اذام–

؟..هلحاتتةصرفةيأيفكنوخيهنأكملعمغرب..هلةيفوينوكت
اميسال،حضافلاوءيرجلايكبلعبءاوحقيلعتنميئالبركءاوحتمدُص

:تلاقامرربتوأاهسفننععفادتاهنأكوتباجأف،يوارحصءاوحمامأ
هنأفرعأ..هلسيلو..يرعاشمويسفنلةيفونوكأنأديرأانأ–

..هلباقعكهتنايخيفتركفدقللب،كلذنمًاريثكتملأتدقو..يننوخي
انأ..وههبقاعأالويسفنبقاعأتنكيننأتفشتكايننكل..كلذتلواحو
يتيبرتو،ةيناملأيمأنأحيحص..ناكصخشيأعمبهذأنأعيطتسأال
باهذلابتايقرشلاءاسنلاةيقبلثمةريبكةلكشمدجأالو..ابيرقتةيناملأ
باهذلاعيطتسأالينأتفشتكاينكل،..كلذيفتبغراذإرخآلجرعم
ةليللالجرناكدقللب..لجرلاينبجعيدق..ةذللادرجملاملجرعم
لب..يتراثإلواحو،ةرهسلالاوطيبكتحإدقو.ً.ادجاميسوينصقاريذلا
ينكل..ةرواجملاةقيدحلاىلإناكملانمجرخننأيناعددقو..ًالعفينراثأ

،..فقوملااذهلثميفنوكأنأيسفنلدرأمل،اذاملفرعأال..تكسامت
تبلصتلب..جنشتلابتسسحأ..يبامنإو،يجوزبةقالعهلسيلرمألاف
..ّيقاستالضع



نأل،يئالبركءاوحاهتقيدصْتحرجدقاهنأبيكبلعبافيإتسحأ
تدارأف،موتكملابضغلاونزحلابًاعبشمناكثدحتتيهوىرخألاتوص

:اهلحضوتْتذخأو،يوارحصءاوحىلإْتتفتلااذل،فقوملايرادتنأ
ةنيدمنميقارعاهوبأوةيناملأاهمأ..ةسدنهم..يئالبركمادم–

تشاعاهرمعنمةرشعةسداسلاىتحاهنأمغربو..ءالبركىمُستةيقارع
اهجوز..ةبسانملابو..ةدرابلا،ةيقطنملاناملألاةقيرطبركفتاهنأالإ،قارعلايف
..مالسإلايفلخداهنمجاوزلادارأامنيحهنأالإدحلمهنأعمو..يناملأ

هتنبانأبنلعأدقناكيذلااهدلاوءاضرإلجأنمةيلكشةلأسمًاعبط
.يعمىرجاملثم..نآرقلايفءاجامكملسمالإاهحكنيالوةملسم

ءاوحلتلاقف،ثيدحلازكرميفنوكتيكلحرمبيناهكافمادمتلخدت
:كحاضلاحازملاىلإبرقأةربنبيكبلعب

؟..نآلااهلكيئالبركمادمةايحةصقيدرستنأنيديرتأ.؟..اذام–
افيإتقلع.اتمستبافيوارحصءاوحويئالبركلاءاوحامأ،اتكحض

:حرمبيكبلعب
..ةليوطيئالبركمادمةصقف..ال–
:شرطألاديرفلةعئاشةينغأدلقتحرمبتذخأمث
....ةليوطةياكح..يمارغةياكح–

اهنأبيوارحصءاوحتسحأاهنيح.مهحرمىلإاوداعو،عيمجلاكحض
،تاعئاضءاسنىوسنسلءاسنلاكيتاهنأبتسحأو،امهيلإبرقأتراص
ةوقنيدبينأنلواحيونرباكينهنأمغرب..اهلثمتاهئاتو،تاشوشمو
نمةعبانتسيلو،نهناهذأيفتاروصتوتايصخشنماهنرعتسيءايمع
ةدحاوىلإةهجومتسيليكبلعبافيإنمةضماغةظحالمنأالإ،نهقامعأ
تافشاكمو،ليوطشاقنيفلوخدلاىلإعبرألاءاسنلاتداقديدحتلابنهنم
امكحقلطتةفاّرعاهنأكوةلمجبيكبلعبافيإّتبقعذإ،اهنعقوتينكيمل
:ةملستسمةربنبونزحبتلاقف،ايردق

نوعضي..نوبذكيرشبلا..ةغللانمرثكأةقيقحلالوقيدسجلا–
..انتابغرعمقننحن..رخآءيشبقطنتمهداسجأنكلًائيشنولوقي..ةعنقألا
..قالخألاهمساءيشلجأنم..عمتجملالجأنمةحيرصلاانزئارغعمقن
نيبوةبهتلملاةبغرلاوةزيرغلاءاورإنيب..نيعارصنيبهنأل،سيعتناسنإلا
ينكل..ليسييناكرب..لعتشأ..ايلاحروفأانأ..نيدلاوعمتجملاوقالخألا

،ةلهستسلو،ةنيزر..ةنزتمةأرماينأكوودبأنأتدرأ..يعانقتعواط
..اذكهنكأملولتينمتينكل



ةقيقحنعتفشكيكبلعبافيإنأكونسسحأ.تايقابلاءاسنلاتتمص
يفنهلىرجامباطابترانكلً،اديدجسيلهلوقتامنأو.ً.اعيمجاهنفرعي

نهبتاعتاهنأو..نهيلإًاهجومو.ً.ادوصقمناكمالكلااذهنأف،صقرلاةبلح
ليللاءاضقوةثالثلالاجرلاعمباهذلانهضفرىلعضماغلكشب
.دسجلاحارفأبتاعتمتسم

ةلومشماهنكل،ثيدحلابةلومشمريغاهنأيوارحصءاوحتكردأ
سرخأيكبلعبافيإمالكنأبتظحالاهنأامك،ناسنإكوةأرماكميمعتلاب

نأبةيفخةبغربْتسحأف،امهيلإهتهجواهنأبًاحضاوناكهنألاهيتقيدص
:ءودهبتلاقف،امهنععفادت

..ًافيإايامئادتاذلملاةنجىلإدوقتالهنيكاربودسجلاميحج–
يكبلعبافيإاميسال،درلليوارحصلاءاوحلخدتبثالثلاءاسنلاتأجوف

ديدحتلابو،اهمالكىلعاقلعتنأاهيتقيدصنمرظتنتتناكاهنأذإ،اهسفن
اهتبغرمدعنعتثدحتيتلاوًاريثكأرقتيتلايئالبركءاوحةيقارعلا
ترثأةغيلبلايوارحصلاءاوحةباجإنأالإ،نيميسولالاجرلاعمباهذلاب
:تلاقف،ةسكاشملاىلعاهتزفحواهيف

ةنجلاقيرط..ءاوحايةنجللةرورضكانهناكاملميحجلاالول–
..ةلوهسباهيلإلوصولانكميال..ريخألافاطملايهةنجلا..ميحجلاربعرمي
دحأال..سودرفلامثخزربلامثميحجلابيرمتنأكيلع..نايدألايفىتح
انفوخ..هفاخن..انددهييذلاوهميحجلا..ميحجلاىلإاهزاتجيلةنجلابرمي
..ةنجلابانعمطفاعضأهنم

افيإهتلاقامبنركفينك.عيمجلاىلعةليلقتمصتاظحلترم
ةلمحملالمجلاكلتلثمبقطنتنأعقوتتمليكبلعبافيإىتحلب،يكبلعب
يفتقثبنافيكفرعتنكتملو،ةينيدلاتاراعتسإلاوةضماغلاراكفألاب
؟..اهيتفشىلعلمجيفتلاسوراكفألاهذهاهنهذ

،يكبلعبافيإاهتقيدصهتلاقاملباجعإبةشهدنمتناكيوارحصءاوح
تناكدقف،ةجردلاهذهىلإيرشبلاريصملابةمومهماهنأبروصتتنكتملو
ةسووهمةأرمااهنأ،ةفرشلايفاهلةقباسلااهتافارتعالالخنم،دقتعت
يركفحوضووقمعنعنآلاْتفشكاهنكل،سنجلابةسووهم،لاجرلاب
هذهلثمتأرقنيأطبضلابركذتتاليهلب..نيركفملارابكباهركذي
يتلايناهكافءاوحتوصالإاهتايعادتنميوارحصءاوحجرخيمل.راكفألا

:شاقنلاهاجتاريغتنأديرتاهنأكولوقتاهتعمس



..ينبعريرجضلا..يهلإاي–
:ةمستبمتلاقواهيلإيكبلعبافيإترظن
امدعباميسال؟..صقرملايفلوطأةرتفلءاقبلاتضفرًاذإاذامل–

؟..كلذىلعةمدانتنأأ..مهعمباهذلاانضفرنيميسولالاجرللانلعأ
..مهنمتفخينكل..ةمدانتسل.ً.ادبأال–
؟..اذامل؟..مهنمتفخ–
..ًادجمهسفنأنمنيقثاوو..ءايكذأودبيامكاوناكمهنأل–
:اهمهفتنأديرتاهنأكوءودهبيوارحصءاوحاهتلأسف
؟..نوفيخيءايكذألالهو–
امنإو،يوارحصءاوحهجوىلإرظنتمل،نزحبيناهكافءاوحتمستبا

:تلاقو،اهسأكىلإرظنلاتلاطأ
.ً.امئادةعنقألانودتري..ءايعدأ..ءاثبخءايكذألانوكيامةداع–

..ةتكنلاديجينمالإةبحاصمبحأالايصخش..مهنمنيفقثملاءالؤهاميسال
..يلثمةايحلاىرينم

؟..ةايحلانيرتفيكو–
ىلعةيضاريكبلعبمادمتناكامنيب،لوضفبيوارحصءاوحاهتلأس

،يهاهتفيضةريخألانأل،يوارحصمادمويناهكافمادمنيبلصاوتلااذه
رظتناو.ثيدحللازكرمدعتملاهنألةحاترمتناكدقفيئالبركءاوحامأ
اهنأكوتمصلانمتاظحلدعبتلاقيتلايناهكافمادمباوجعيمجلا
:ًامهمًائيشلوقتلاهراكفأعمجتست

ىلع..اهداجمأءاروناسنإلاثهلينأقحتستالةايحلانأىرأ–
..نولاجدلاجرلاو..ريصقرمعلاف..طقفاهعتمنملهنينأناسنإلا

ىلعهسفنةفرعمعطتسيالهسفنناسنإلاو..فيخملكشبنوضماغو
فقاوميففشتكنانباذإ،انسفنأنعتاروصتنّوكنانايحأاننأل..اهتقيقح
اننأفشتكن..نحناهنأاندقتعايتلاةيصخشلاكلتانسلاننأبةنيعم
اذهنوكيدق.ً.ادبأهيلعفرعتنملرخآاهجوانيدلنأو..ىرخأةيصخش
..ةفيعضوةئيسنوكتدقو،ةديجةيصخشلاهذهو،هجولا

لصاوتنأيوارحصءاوحأشتمل.عيمجلاىلعتمصتاظحلترم
يفاقثضارعتساوأقيقحتهنأكورمألاودبياليكبيقعتلاودرلاوأةلئسألا

ًايفخًايبصعًارتوتيفختتناكيناهكافمادمنأواميسال..يصخشٍدحتو
يفذيبنلابكسبتذخأامدنعكلذتمهفدقو..اهتاكرحواهتارظنيف

ةيناثلاةنينقلاتلوانتاذلةغرافتناكةنينقلانأالإ،اهمامأيتلاسوؤكلا



عفرفاهسأكتعفرمث،سوؤكلاعيمجيفذيبنلابكستلصاووةيبصعب
:تلاقو،مهسوؤكعيمجلا

..يوارحصمادمةحصب–
اهدييناهكافمادمتعفرامنيحنيهتنادقنكيملو.نهذيبننفشترا

نأب،مهنمةبيرقةلواطلتابورشملاضعبلمحيناكيذلالدانللةرشؤم
اهنأكوبارغتساباهيلإيئالبركءاوحترظن.نيتيرخأنيتنينقنهلبلجي
:تلاقونزحباهلتمستباف،كلذىلعاهبنؤت

ةليللابرشنلف..كلذلاقنمفرعأال..رمأًادغورمخمويلا–
..ءيشلكىسنأ..ىسنأنأبةبغربو،ذيبنللشطعبرعشأانأف..ةلامثلاىتح

يهويوارحصءاوحىلإيناهكافمادمترظن.تمصلانمناوثترم
.اههجونععانقلاعفرتنأو،اهلخاودنعاهلفشكتنأيفةبغردقتت

يئالبركلاءاوحويكبلعبافيإ،اهاتقيدص.ةبغرلاهذهرسفرعتالاهسفنيه
يفبغرتو،يوارحصءاوحوحنباذجنإبسحتاهنكل،اهنعريثكلانافرعت
ةبغرتسجهاهنأواميسال،ةفشاكملاهذهلالخنماهنمةبيرقنوكتنأ
ةلئسألالالخنمكلذتسملتدقل،رثكأاهيلعفرعتلايفيوارحصمادم
:يوارحصءاوحوحناهمالكةهجومتلاقف،ليلقلبقاهيلعاهتحرطيتلا

امبروأ..اهيفانأيتلاةلاحلانيبرغتستامبر..يوارحصمادم–
امكريكفتلاهركأينأل..الصأركفأتنكْنإاذه..يريكفتةقيرطبتئجوف
..ًاقباستلق

مادمنأْتسحأو،ةحارصلاهذهنمًاليلقيوارحصءاوحْتكبترا
،اهيتقيدصجعزيساذهامبرو،مامتهالابريثموحضاولكشباهصختيناهكاف
تلاقف،ريثموضماغفارتعإبموقتنأدوتيناهكافمادمنأكوترعشامك
:عيمجلاىلعميخيذلارتوتلاصتمتلو،ًاليلقفقوملايرادتل

نمزلا..هتاناعمو..ةايحلايفهتبرجتاّنملكلف..برغتسأال..ال–
بوردوتاهاجتايفبرهلاىلاانعفديلانيلعضقنييذلارداغلابئذلاوه
امكانسلاننأبفشتكناننأب،حيحصهتلقامامبرو..اهبركفنملقئاضمو
ةريثكلاانماهوأانيدلامبرف..انسفنألديرنانكامكوأ،انسفنأنمعقوتنانك
..انسفنأفشتكنوفشكنيكلانعفدينموهنمزلاو..انسفنأنع

امهتقيدصنافرعتاتناكدقف،نيتتماصيئالبركءاوحويكبلعبافيإتلظ
ىلإيناهكافمادمترظنامنيب،نآلااهفاقيإنكمياليتلايناهكافمادم
:تلاقو،ةفطاعتمةنيزحةماستبااههجوىلعوةدومبيوارحصءاوح

تأسأاماذإينيرذعأو..ةفقثموأةرعاشلثمنيثدحتتتنأ–



نأبجي.ً.امومع..ةعّنقمتايصخشمهنأبنيفقثملانعتلقامنيحلوقلا
فوسفرثكأيننيفرعتامنيحو..اذكهانأ.ً.انايحأةحراجلايتحارصيلمحتت
يفرعتل،يسفننعًائيشكليورأس..مهملا..يتيصخشنمءزجككلذنيلبقتت
..ةقيرطلاهذهبركفاانأاذامل

!كلذلَيعادالجارحإكلذيفناكاذإ–
نأديرتاهنأكو،ةيقبلاىلإرظنتيهوكلذيوارحصءاوحتلاق

دهشماذهنأكوأ،تايلابمريغنهنأكوتظحالاهنأالإ،نهفقومفشتست
:اهبيجتيناهكافمادمتعمسو،نهمامأرركتي

..انأ.ً.ادبأال–
.ذيبنّيتنينقاهيلعةينيصلمحيوهولدانلالصوةظحللاهذهيف

اهيفةيدلجةظفحممدقو،ةلواطلاىلعهلمحيامعضو.عيمجلاتكس
اهتفرغمقرتبتكو،هدينميناهكافمادماهتذخأف،تابورشملابةمئاق
سوؤكيفتبكس؛دعتبااملاحو.هلاهتداعأو،اهيلعتعقومث،اهمساو
:تلاقواهسأكتعفرً.اديدجاذيبنعيمجلا

..ةهئاتلاانحاورأبخن.ً.ادجةزيمتملاةليللاهذهبخن–
امنيب،هرخآىلإاهسأكيفيذلاذيبنلاّتبععيمجلافالخىلعو

ذإ،يناهكافمادمىلعاهرثأسأكلاهذهلناك.هنماليلقةيقبلاتفشترا
ءاوحىلإترظنمث،نهنيبةدوجومريغاهنأكوناوثلتتمص.اهانيعْتعمل

:تلاقويوارحص
..)صرع(داوـق..يجوز..ةجوزتمانأ–
يناهكافمادمفاقيإلةلواحمةيدارإالةخرصيكبلعبافيإنعْتّدن

:مالكلايفلسرتستنأنم
..ءاجريتكسا..حئاضفللَيعادال...ءاوح–
،ضماغوبيرغفغشبناعملتنينيعباهيلإيناهكافمادمترظن

:تلاقوةدومباهلتمستبا
تكسءاوس..افيإيتزيزعايائيشفقوملانمريغينليتوكس–

ةلمثُتسل..صيرعتلاوةداوقلايفرمتسموهو..صرع..داوقيجوزف..المأ
نمسيلهلوقأام..ةناركستسلينكلشاعتنالانمءيشبسحأ..دعب
..لوقأاملوقأنأبيندعاسامبرهنكل..ذيبنلاريثأت

مامأفارتعإبيلدتامنأكواهلتلاقويوارحصءاوحىلإتتفتلامث
ةشاعتراو،ريمضلابينأتنمةديدشةربناهيفةرينبتلاقف،ةسينكيفنهاك
:ليقثيسفنءبعنمصلختللةلواحماهنأكوةنيزح



..ةطاسببكبيجأسً؟اصرع.ً.اداوقتجوزتفيك..يننيلأستسامبر–
هذهسراميناكهيلعتفرعتنيحهنأنممغرلاب..كلذفرعأنكأمل
رورمدعبالإكلذفشتكأمل..ةجذاسو..ةيبغو،ةلهاجتنكينكلةنهملا

...نيتنس
فغشلالكبيهف،جرحمفقوميفاهسفنيوارحصءاوحتدجو

تدجو،كولسلاةبيرغولامجلاةرهابةأرملاهذهةفرعملاهقامعأيفيذلا
هذهلكنافرعتيئالبركويكبلعبمادمنأبتكردأاهنأل،ةكبترماهسفن
اهلتلاقكلذل،ةسلجلاهذهيفاهيورتنأبنابغرتالامهو،ليصافتلا
:حضاوفطاعتوةدوماهيفةربنب

ريغوجلاامبر..يناهكافمادماياريثككسفنىلعيطغضتال–
يقتلننحن..ةمداقتارملرمألاكرتنل...ثيدحلااذهلثملنآلابسانم
..ثيدحلااذهلثملتقوكانهنوكيسو..ايموي

فقومليئالبركويكبلعبنيتديسلاحمالمىلعحايترالاتامالعتمسترا
اهلتلاقف،اهسفنىدحتتاهنأكوتناكيناهكافمادمنأالإ،يوارحصءاوح
:موتكمبضغاهيفةربنب

ةرمثيدحللةصرفلايلحاتتنلامبرفنآلاثدحتأملاذإ–
..ةليللاهذهملألابةلقثميحوربسحأ...ىرخأ

:ةلئاقتقلعويكبلعبافيإتمستبا
..)حورلا(ةملكتضرعتاملثممهفءوسلتضرعتةملكنمام–

حابشألاقلطيذيبنلاو..ةنيزحتنأامنإو،يتزيزعايةلقثمكحورتسيل
..ذيبنلاريثأتباذه..ئدصلامقمقلانم

تتفتلامث،اهلوقبرغتستاهنأكو،لؤاستباهيلإيناهكافمادمترظن
:تلاقو،بارغتسالااهتكراشملاهوعدتاهنأكو،يئالبركءاوحىلإ

؟..تعمسله؟..افيإلوقتاذامتعمسله–
نأكويوارحصءاوحىلإتتفتلاامنإويئالبركءاوحدررظتنتملو

:تلاقو،نيتدوجومريغنيتنثألا
يورأسف..ملألابحورلاةلقثممأةلمثتنكءاوس..لاقياممغرب–

..يبلقىلعلقثيامكل

يناهكافمادمنأبفرعتاهنأللخدتتنأأشتملويكبلعبافيإتتكس
،رثكأةسلجلاوجرتوتياليكلو،المأيهتضرتعاءاوسثدحتتس
يناهكافمادمتبكسامنيب،ماعطلاضعبلوانتباهسفنيهلتنأْتلواح



اهروضحلكبتهجوتمث،ةدحاوةرمهتبرشواهسأكيفذيبنلاضعب
:ثيدحلايفتلسرتساويوارحصءاوحوحنيدسجلا

نكيملو..يتخأعمتاونسرشعيلاوحذنمايناملأىلإتئج–
يفهقفنالاننأنممغرلاب..يسايسلاءوجللابلطننأىوسانمامأ
وهينانبللكنأل..ليلقلاليلقلافرعن...ًاليلقغلابأامبر.ً.ائيشةسايسلا

نيأو..لوقناذامفرعننكنملو...همأمحريفنوكينأذنميسايس
يفكولبقينألجأنمناملألامئالتيتلاججحلاولاوقألايهامو..بهذن
لصاوتتتناك،ينانبلقيدصيتخألناكهنأوهانذقنأامنكل،..مهدلب
هلوقننأبجياماننقلو..نيلربيفانلبقتسايذلاوهو..توريبنمهعم
بلطانمدقنأدعب..مهملا..اهيلإهسفنبوهانذخأيتلاءوجللاةرئاديف

ءاقبلاةماقإانحنممت..رهشألترمتساليصافتنمكلذالتامو..ءوجللا
ليدبتانيلعحرتقاضعبلا..نييسايسنيئجالكانباوفرتعيملنكل..ايناملأيف
كلذنأةجحب،ءوجللاىلعلوصحلالجأنمةيحيسملايفلوخدلاواننيد
عفديسرطخلااذهنإفيلاتلابو....مالسإلايفمادعإلاوتوملابهمكحنوكيس
كانهو..ءوجللاقحانحنمتوانعمفطاعتتنأةيمسرلاةيناملألاتاهجلاب
..ةلاحلاهذهلثميفكنععافدلابنوموقيسئانكللنوعباتنوماحم
،يتخأقيدصنأالإ..ةوطخلاهذهلثمذاختإلدادعتسإىلعانكةقيقحلاو
ةباصعىلإًارسيمتنيو،صوصللا،ءاسعتلانارعزلانمهنأنممغرلاب
بصعتنعًافشاكًاعطاقًاضفركلذضفرهنأالإ..تاردخملاعيبتوقرست
تماقاماذإاهكرتيسهنأبيتخأددهو..رافكلابناملألاًافصاو..ىمعأينيد
نأعيطتستاليهف،اهفقومنعيتخأتعجارتكلذل.....ةوطخلاهذهلثمب
طبترتنأعيطتستاهنأباهعنقأنأتلواحدقلو..اهقيدصنودنمشيعت
عامتسالاضفرتتناكاهنكل..ملاعلااذهيفديحولالجرلاسيلوهف،هريغب
تراصوتبضغف،ًاليلقهيفغلابملكشباهيلعُتححلأةرمتاذو..!ّيلإ
امنيحو،هريغلجرعمشيعتنأعيطتستالو..هقشعتاهنأبْتفرتعاويكبت
عيطتستاليهو..عئارلكشباهكينيهنأبيلتلاقببسلاةفرعملتححلأ
فرعييذلاهدحووهو..هيهتشتيذلاهدحووه.....كينلانعينغتستنأ
،تقولاكلذيفاهمهفأملو..!!..ءاسنلانحناذكه..يروصت....اهريثيفيك
داوقيجوزنأبُتفرعنأدعبىتحف....ةبرجتلاسفنبانأُتررمنأىلإ

،..ديجلكشبيعممانيهنألسيلةرملاهذهنكل..!!..هكرتعطتسأمل
نأبيرغلا..................قاثونمرثكأبهيلإةدودشميسفنتدجوينألامنإو
بسحونيلربيفنيملسمللدجسميفايفرعاهقيدصنمْتجوزتيتخأ



نأىلع،هعمقافتإلابو،اهسفنىلعْتضترااهنكل،..ةيمالسإلاةعيرشلا
دعبلصحيلطقف..اهجوزتيو..نسلايفهنمربكأةيناملأةأرماوهقداصي

هلوصحدعبةيناملألاقلطينأىلع..ةيناملألاةيسنجلاىلعتاونسسمخ
ىلعلصحتكلذبو..يناملألانوناقلاقفوًايمسريتخأجوزتيلو،ةيسنجلاىلع
..لقنتلليناملأرفسزاوجوةيمسرلاةماقألا

مغربف،يناهكافمادمثيدحليئالبركءاوحويكبلعبافيإتهبتنا
اتذخأكلذل،اهتخأنعليصافتلاهذهنافرعتالامهنأالإامهتقادص
تناكامنيب،اهتايحليصافتيوارحصءاوحليورتيهو،اهيلإناعمتست

املنافرعلاوءفدلاوةدوملابةئيلملااهترظنبواهينيعباهنضتحتيوارحصءاوح
تسحأاهتهجنم.اهرارسأنعفشكلايففيرشتومامتهإنمهباهتصخ
نهو،اهعمعيمجلافطاعتىلإتهبتناامنيحرثكأةيويحلابيناهكافءاوح
:اهثيدحتلصاوف،اهيلإعامتسالانّذبحي

..ةريغلعتشتةطخلاهذهىلعاهتقفاوممغربيتخأتناكًاعبط–
،هفدهققحامدنع،اهجوزريقحلانكل..سمخلااهتاونستشاعاذكه
نمهقالطفّوسيحار،نيناوقلاىلإًادانتسإةيناملألاةيسنجلاىلعلصحو
ءايشألططخيناكهنأودبيو..يتخأنعيجيردتلكشبدعتبيو،ةيناملألا

ةجحبًالافطأابجنينأرمألالوأضفردقف..طقيتخأنهذيفأرطتمل
دقو..هلافطألبقتسمنمضييكةيناملألاةيسنجلاىلعهلوصحرظتنيهنأ
ةبعللاهذهو،جاوزلااذهليضفرنممغرلاىلعو..ضضمىلعيتخأهتقفاو
فوسينأبقدصأنكأملينكل..ةيادبلانمةيناملألانمجاوزلابةرذقلا
الوًاداوقانأجوزتأسذإ..يتخأهيفتناكاممريثكبأوسأعضويفنوكأ
تذخأةيناملألاةيسنجلاىلعهلوصحدعب..مهملا..!..هنعلاصفنإلاعيطتسأ
تبضغاهنأىتح..لطاميناكهنكل،ةيناملألاهتجوزقالطبهيلعحلتيتخأ
عممانينألبقيفيكالإو..ايسفنضيرمهنأبهتريعفةرمتاذهنم
يعرشلاقالطلانيمياهيلعقلطأوابرضاهعجوأاهنيح..همأنسيفةأرما
،اهيلإدعيملواهنععطقنانيحو..ةنونجملاكتراص..يتخأتراهنا..يمالسإلا
ىتحو..وهللانكامأو،تاهونيزاكلايفهنعشتفتْتذخأ..اهنزاوتتدقف
اهيفخرصيو..اهعمثيدحلاضفريف،هلباقتتناكانايحأ..وكسيدلاصقارم
مامأنكيملو..اهبةقالعهلسيلاينوناقوً،اعرشاهقلطهنأبنيرخآلامامأ
هيمدقوهيديةلبقمهمامأسلجتوهلسوتتويكبتتناك..ءاكبلاىوسيتخا

ًاقيمعهتحرجاهنأيلودبيو....ةدشبكلذضفريناكهنكل..نارفغلاةبلاط



تررقاهيلإهعوجرنمْتسئيامنيحو..همأعجاضيهنأكهلتلاقامنيح
.!!..هئاقدصألكةعجاضمبهنممقتنتتذخأدقل؟..فيكنكل..هنمماقتنإلا
اماذإو،هيلعاهسفنضرعتوهيلإبهذتنأنودهلاقيدصكرتتمل.
..ًالامهلعفدتتناكاهنأف،اهجوزبهتقالعلامارتحااهعممونلامهدحأضفر
تادعاسملاةرئاداهحنمتيتلاةشيعملافيراصمنمعطقتستتناك
نعجرخرمألانكل..اهتعجاضمضفرينملهعمجتامعفدتلةيعامتجالا
اهعجاضيّالألّمحتتالْتراصذإً،ايسنجًاسوهراصامنإوً،اماقتناهنوك
سرامتوامةقيرطبرمأللطاتحتتناكاهترودمايأيفىتحً،اّيمويمهدحأ
تناكو،ناكيألعفدتنأعيطتستالتراصاملو..لاجرلاعمسنجلا
تضرعو..)فوب(..ةراعدللرادىلإتهجوتدقف..سنجلابةسووهمثحبت
يفكلذلقتملًاعبط....كانهلمعتتذخأو..اهلبقف..هريدمىلعاهسفن
مل....اضيألاملاىلعلصحتتذخأو..اهقيلطتيسن..ةحاترمتناك..ةيادبلا
موقتةلداناهنإتلاقكانهاهلمعنعاهتلأسنيحو.ً.اردانالإاهارأنكا
اذهفيزُتفرعدعباميفًاعبط....مهعممانتالاهنكل،نئابزلاةمدخب
ةرئادةقفنىلعاهترجأتسأيتلايتقشيفينروزتتناك..مهملا..مالكلا
يلتكشف..ةريبكسأيةلاحيفيهوةرمتاذينتءاجنأىلإ..بناجألا
نأاهنمتبلطامنيحو..كلذبفرعيالهنكل،..امصخشبتقلعتاهنأب
نكلتلواحاهنأبينتربخأ،رشابمريغلكشبكلذهلنيبتوأهفشاكت
نعثدحتتال..ةموتك..ةتومصتراصاهنأُتسسحأ.....ةدئافنودب
..تتمص..هعماهتقالعروطتولجرلانعةرمتاذاهتلأسامنيحو..اهقامعأ

يطاعتبتأدبدقةرتفلاكلتيفاهنأودبيو.ً.ادجةبيئكتناك..ينثدحتمل
..خرصتويكبتتذخأو..تيبلايفيدنعتراهناةرمتاذو....تاردخملا

توهدقتناك..ةسيعتلااهتايحلواهلصالخكتوملانعثدحتتْتذخأو
..ةملظملاسأيلارئبقامعأىلإ

ةظوفحمرئاجسةبلعتجرخأ.اهتبيقحتحتف.يناهكافمادمتتمص
افيإىوسنهادحإاهكراشتملف،عيمجللاهتمدقو،ةرخافةيدلجةبيقحيف
.ً.اقيمعًاسفنتثفن..افيإلواهسفنلتلعشأ..ةراجيستبحسيتلايكبلعب
ناكدقفكلذىلعقلعدحأالنكل..ةبيرقةلواطنمتاكحضتلاعت
روعشنممغرلابةنيزحلاةصقلاهذهليصافتلمكتستنأاهرظتنيعيمجلا
ملنآلادحلاهنأىلإًاضيأنهبتنانهنكل،..ةياكحلاهذهلةيثراكةياهنب
:تلصاومث..نهيلإيهترظن..اهسفننعثدحتت



ينانبلمعطميفيقتلننأْتبلطو،يبيتخأتلصتامويتاذ–
.ديدشفوخبترعشاهتيأرنيح..كانهينرظتنتتناك..نيلربيففورعم
،تايوشملانمةينيصتبلطاهنأنممغرلابو..يمظعلكيهاهنأكوتناك
زواجتدق،قينألجرانوحنمدقت،ةأجف.ابيرقتًائيشلكأتملاهنأالإ
نمىرخأةيوازيفهلءاقدصأعمسلجيناك،رمعلانمنيسمخلا
ةيحتلاىقلأمث،ةضماغلاةلئسألابةئيلمةرظنيتخأىلإرظن.معطملا
نأبيرغلا.اهتخأيننأبهلينتمدقو،تكبترايتخأنأىلإتهبتنا.مارتحاب
نألبقنكل،بحسناوديدشمارتحإبةيحتلاىقلأ،هسفنمدقيمللجرلا
يعارذبتكسمأويتخأهجوبحش،هفرعتنيأنموهتيوهنعاهلأسأ
تناك.دقحلابجوزمملاملألابنيتئيلمنينيعبرظنتْتذخأو،فجترتيهو
تيأرفاهيلإرظنتتناكيتلاةهجلاىلإتهبتنا..جنشتوةيبصعبشعترت
اهقيلطنأّنكلركذأملاعبط......ىرخأةينانبلةأرماهعموقباسلااهجوز
عوجرلادارأهنإلاقيو،يتخأىلإعجريملهنكل،ةيناملألاةأرملانعلصفنإ
عمتماناهنأهلصوو،ةئطاخةقيرطبهنمتمقتنادقتناكاهنكل،اهيلإ
ىلعًادرو..اهيلإهدشيطيخلكعطقوةناهإلابسحأكلذل،هئاقدصأ
.......ةينانبلةجوزبداعونانبلىلإبهذ،ةرعادلاةقيرطلاهذهبهنماهماقتنإ
..مهملا....هتجوزيهمعطملاىلإهعمتلخددقيتلاةأرملاتناكامبرو
ينأل،اهبقاحللاعطتسأملو..ايريتسهةلاحيفيهومعطملايتخأْتكرت
دقباسحلانأبينربخأمعطملالماعنأالإ،باسحلاعفدأنأىلإترظتنا
وهمدآديسلانأبيللاق،عفديذلاصخشلانعهتلأسنيحو،هعفدمت
..ليلقلبقّيلعويتخأىلعملسيذلاصخشلاىلإراشأو..عفديذلا

....يتخأبقاحللاتدرأذإ،تقولانمريثكلايمامأنكيملو،يسأربهتييح
تكرتويسكاتةرايسترجأتسأدقتناك..اهدجأملعراشلايفترصنيحو
تننظ....ةقشلابابسرجنينرىلعتوحصيلاتلامويلايف..............ناكملا
نيح....معطملايفسمأةليلاهنمردبامعرذتعتلتءاجدقيتخأنأ
ةيمسرلاةطرشلاسبالمباناكمهنمنانثإ،لاجرةثالثتيأربابلاتحتف
نمدكأتاملو،يتيوهويمسانعمهدحأينلأس..ةيندمسبالمبرخآو
ينمبلطمث..هتربخأف..ةرمرخآاهتيأرىتمو،يتخأنعينلأسيتيصخش
ةرحتنمتدجُواهنأليتخأةثجىلعفرعتللىفشتسملاىلإمهعمباهذلا
متو،كلذرثإتتامف،ةردخملابوبحلانمةريبكةيمكاهيطاعتب،سمأةليل
....ىفشتسملاىلإةثجلالقن



ميختمصلا..ةبوعصبسفنتتتناك.تاظحلليناهكافءاوحْتتمص
ريغةهجنمةوقتدمتسااهنأكواهنأالإ،نزحلابنرعش.ً.اعيمجنهيلع
:ةربنلاسفنباهثيدحتلصاو..ةيئرم

يفءاشعلاباسحعفديذلالجرلاتيأرحيرشتلامسقيف–
لالخينكرتيملو..ً.ايساومينممدقتوضهن.كانههدحوناك..معطملا

..نفدلاميسارمانلمكأىتح،هتلتيتلامايألاوموؤشملامويلاكلذ
ربقلاةفلكوتوباتلاءارشنم،نفدلافيراصملكوهلمحت..ةبسانملابو
يفخليمبتسسحأ..هنودبلعفأتنكاذامفرعأنكأمل..هباشامو
يلهركذيذلاهمساىوسً،ائيشهنعفرعأمل،مايألاكلتلاوطو..هوحن
مل..هتقشىلإهترايسبينداقنفدلادعبهنكل..مدآديسلا..معطملالماع
هتقشيفو..هاوسدحأّيدلنكيمللب..ءايمعةقثهبقثأتنك..ضرتعأ
عقترامعملاةليمجةميدقةيانبقباوطدحأيفعقتيتلاوةعساولاةريبكلا

...يناهكافمدآ:لماكلابيلهسفنمدق)هسارتشنالوأ(عراشيف

ءاوحترظن.مهنيباميفةاجافملاوبارغتسالاتارظنعيمجلالدابت
تلصاوو،ةنيزحةماستباتمستباكلذل،نهبارغتسابتسحأو،نهيلإيناهكاف
:ثيدحلا

،بذهملاديسلا،قينألالجرلااذه..معن..تائجافتمنكنإفرعأ–
ملينكل،هيفلمعتيتخأتناكيذلاةراعدلاووهللاتيبلًاريدمناك
اهلدابيملويتخأهتبحأيذلالجرلاوهو..نيتنسدعبالإكلذفرعأ
ًادجةكبترممايألاكلتيفتنك...ةياكحلالمكألنكل.......هسفنبحلا

،..اهتاعبتوةثراكلاهذهعمفرصتأفيكفرعأالتنكو،يتخأراحتنإل
ةناسنإيعبطبانأ...مايألاكلتيفًابسانمهارياملكلعفيهتكرتكلذل

يتلاةوقلاهذه...ةيوقينأكوّيلإنرظنتال..لخادلانمةفيعضوةشه
حنميلاملا..يفرصتتحتيذلالاملاةوقنمةيتأتمنآلايدنعاهنورت
ةناسنإيعبطبانأ....ةحاقولاوةأرجلاانايحأو..سفنلابةقثلاوةوقلاناسنإلا

عيطتسأال...مالسيفيلاحلينكرتينأىوسملاعلانمديرأال..ةملاسم
ينعييجراخلاملاعلاعمةطيسبةهجاوموأكاكتحايأ...ءايشألاةهجاوم
....ال..ةنابجةناسنإيننأينعيالاذهنكل..ريبكدهجامنوديلعراصتنالا

ةبسنلابتنك....ءيشبسحأنكأملًاساسأينأل....ءيشنمفاخأنكأمل
يذلاكامهنإلااذهنكل،...امءيشبتقولالاوطةكمهنمينأكوينارينمل
كلتيفءيشيأزجنأنكأملف...ً.افيزموًاغرافًاكامهناناكّيلعودبي



كلذل..ةمدصلالوهنمريكفتلاىلعةردقلاةدقافوةديلبتنك....مايألا
بهذينأىلع،هتقشيفشيعلللقتنأنأيناهكافمدآّيلعحرتقاامنيح
ىلعضرتعأوأقلعأمل،طبضلابةيانبلللباقملاقدنفلايفنكسيلوه
ربتعاف....ًالصأبجأملينأركذألب..ينكسيدلنأبضرتعأملو،هحارتقا

........ينمةقفاومكلذوه
....تاظحلثالثدنعفقوت....فقوتمهبشيلةبسنلابنمزلاناك

..معطملانالخديهتجوزعماهقيلطىرتيهويتخأهجواهيفىرأةظحل
ًاريخأو..ةثالثلاناملألالاجرلايمامأتيأروبابلاتحتفامنيحةظحلو
..ةحرشملاةعاقيفدرابلاموينملألاريرسيلعيهويتخأنامثجةيؤرةظحل
لالخو.....راهنلاوليللابقاعتمغربيلةبسنلابًافقوتمنمزلاناك..معن

نوكينألجأنمًاروبصوًاقراخًادهجلذبييناهكافمدآناكةرتفلاهذه
ةهزنلاىلإوأنيلربيفلوجتللهترايسبينذخأينألجأنم..امئاديبرق

وأةسوسمملاكتنك...ةيقارلامعاطملاىلإوأ..ةريهشلااهتاريحبلوح
..ةيلخادلاىضوفلاهيفىلجتتًادسجتنك..مونلايفةرئاسلاكوأ..ةروحسملا
،رابكنيملعمبرمندقانتايحيف...؟..ريبكلاانملعموهملألانأنفرعتأ
ركبمتقويفاوءاجةطاسببمهنألًائيشمهنمملعتنالاننكل..نيصلخمو
..ً.اديجنيملعملاءالؤهمهفنالاذل....يحورلاانجضنلو،..انمهفلو،انلةبسنلاب
نيلوغشمانكاننألهيلإهبتنننأنودانبرمينأنكمييذلابحلالثم
ملألاو....مهفلاىلعانربجييذلاديحولاوهملألانكل...ً.ابحهمهوتنانك
رشلانيكاربرجفيةريثكانايحأو....انقامعأيفريخلاعيبانيرجفينأنكمي
نمملأتلاقحتسيءيشالهنأبملألانمتملعت..لاحةيأىلع.ً.اضيأ
ةرتفلاهذهلالختنكينكل.....ةايحللدوعأ..لوحتأينأتسسحأ..هلجأ
يتلاكلتدعأمل...لئاهلكشبتريغتدقًابيرقترهشأةثالثلتدتمايتلا
..طبضلابفرعأنكأملينكل،...يتقنرشنمتجرخينأكوتسسحأ..اهتنك
؟..تمنفةظقيتنكوأ؟..توحصفةمئانُتنكله

:تلأسورذحباهيلإيوارحصءاوحترظن
؟..ةرتفلاهذهلالخ؟..هتجوزتىتمو–

تعفر.عيمجللتبكسوذيبنلانمةنينقتذخأ.يناهكافمادمتتمص
جورخلاةلواحم،ةحزاميئاليركمادمتلأس،نهسوؤكتايرخألانعفرفاهسأك
:ةسلجلاىلعتميخيتلاةداجلاءاوجألانم

؟..سأكلاهذهبرشننمةحصب–
نهتأجافيناهكافمادمنكلً،ابخنحرتقتنأنهنمةدحاوّةيأؤرجتمل



:اهلوقب
..يتخأحبشبخن–
!؟..كتخأحبش–

يكبلعبافيإتلدابتامنيب،حضاوبارغتسابيوارحصءاوحتلأس
ىلإتتفلتفيناهكافءاوحامأ،زاغلألابةئيلمتارظنيئالبركءاوحو

:ةلئاقيوارحصءاوحىلإترظنمث،اهيتقيدص
..ةصقلانافرعتيئالبركمادمويكبلعبمادم..يتخأحبش..معن–

ًائيشكانهنأسحأتنك..ةرتفلاكلتيفتارميليتخأحبشرهظدقف
راصىتحىشالتيودعتبيذخأاهروهظنأالإ..يلهلوقتنأتدارأام
نميجاوزدعباميسال،يلرهظيدعيملوىفتخامث..يلرهظيداكلاب
..ةرتفذنمروهظلادواعهنكل..يناهكافمدآ

:حضاولوضفبتلأسيوارحصءاوحنأالإ،تتمص
؟..ىفتخااذاملو–
يأامنودّيلإرهظاملثم..ببسيأامنودىفتخا..يردأال–

..ببس
؟..حاورألاوحابشألابنينمؤتله–
؟..تنأو..اهبنمؤأانأ..معن–
:تلاقمثناوثلتممصف،لاؤسلابيوارحصءاوحتئجوف
يداملانايكلاوهدسجلاو..يناسنإلانئاكلارهوجيهحورلا–

..رهوجيه..اهراضحتسابعصلانمينكل..اهروضحنعربعملا
؟..اهراضحتسابنينمؤتالينعي–
..سفنلايهتسيلحورلا..ناسنإلاايجولوكياسليمتنتالحورلا–

..يسفنليلحتكانهنكل..يحورليلحتكانهسيل
؟..حابشألاو–
..ًاحابشأىرأينأكوسحأانايحأ..يردأال–
؟.ً.احابشأحاورألاتسيلأ–
..يردأال..الامبرو..معنامبر..دقتعأال–
يففوخلاثعبييذلاشاقنلااذهيهنتلةلئاقيئالبركءاوحتلخدت

:تلاقف،اهسفن
..شاقنلانلصاومث..ًالوأبخنلابرشنانوعد–
.حيحصاذه–
نذخأو،.نهسوؤكنعفر.يئالبركمادممالكىلعيكبلعبافيإتقلع



ذيبنلامظعمتبرشيتلايناهكافمادمءانثتساب،ةليلقتافشراهنمنفشتري
تناكاهنأكو،تتمصمث،ليلقلاالإهنمقبيملو،اهسأكيفناكيذلا
ىلإتايقابلاثالثلاءاسنلاترظن.تاظحللاهتمصرمتسا.نهنعةديعب
مادمتعفرةأجف..ةناركساهتنظيكبلعبافيإنأىتح،بارغتسابنهضعب
:يوارحصءاوحىلإاهمالكةهجومتلاقواهسأريناهكاف

؟..كلذكسيلأ..هتجوزتفيكيفرعتنأبلوضفلاكدواريامبر–
جوزممكابترإباهيلإترظنامنإو،اهيلعيوارحصءاوحبجتمل

:تلاقواهليناهكافمادمتمستبا.ةدوملاب
،ينامتكويتمصمغربُتنك.نآلاانأامكاهنيحنكأمل–

تنكلب....ددحمءيشىلعزيكرتلاعيطتسأال..ةيجازم،ةبلقتميتشاشهو
ثدحتأوأهلوقأامبركفأالاماريثكتنك،امءيشيفتثدحتاماذإ
تنك..ةدحاوةديفمةلمجلوقيننكميالو،..زيكرتلاعيطتسأنكأمل..هب
هركأ..ءيشلكيفةلوهسللىعسأ..ريكفتلابحأال..يسفنىلعةيوطنم
ىلعوهناكامنيب..تلزامو..ةايحلايفةداجلاءايشألاو..ةسايسلاو..بتكلا

دجيامئادناك..لعفياذامو..ديرياذامًامامتفرعيناك.ً.امامتيسكع
بعصلانمامبر..هلعفياملكهلرربتًاراكفأطبنتسي..هلاعفألتاريربتلا

ناكهنكل..عيمجلامعدلانيو..عيمجلانمًالوبقمنوكينأناسنإلاىلع
فقاوملايفراودألاصمقتونولتلايفيرقبعوهلب..كلذىلعًارداق
هتيبيفةسيبحيسفنتدجواذل..ًالئاهايرشبًابكنعناك..ةفلتخملا
؟..ًالصأكلذيفبغرأملامبر..يردأال..يسفنذاقنإعطتسأمل..قيقرلا
يلةبسنلابهدوجوراص..هتنمدأ..فغشبهيلإليمأيسفنتدجوكلذل

مدق،معطملايفانكامةليليفو..اذكهو....يلةيامحهيفتدجو..ةرورض
ةسووهمينأل.ً.ادبأاهتظحلركفأملو..جاوزلابينحتافو..اعئارامتاخيل
ىلوألاعيباسألاتناكو.....انجوزتاذكهو..نونجلادحلتارهوجملاو..يلحلاب
ظقويفيكفرعيناك..هعمدسجلاوةذللاىنعمتفشتكا..ةذللابةئيلم
ةلئاهةزفقزفقي..ىمعأحاسمتهنأكويلادبيذلادسجلااذه..يدسج
فرعيناك..دسجللًاعراباضورمناك..هدسجلسموأةكرحةيأءازأ
،يلكلارايهنإللينعفدتيتلاىوصقلاةذللاىلإينعفديناك..يفعضطاقن
ةملظمةباغةيأوأ،ءاشيةبغرةيأىلإهعبتأنأىلإةدعتسمينلعجتف
يتايحىلعيتوشننمتوحصنأىلإ.............ددرتامنوداهيلإهجوتي
تنكامنيب،..هلقعبركفيوهناك....نيفلتخمانكمكتفشتكا..ةديدجلا
سانلابجضتيتلاةماعلانكامألاىلإوةمحزلاىلإليميناك..يدسجبركفأ



وهيملاعامنيب،ليللاهملاعناك.....ةلزعلاىلإليمأتنكامنيب،ةكرحلاو
،مويتاذتهبتناامنيح..ميظعلالوهلاةظحلتءاجنأىلإ...........راهنلا

هتلصوةلاسر..ةيوتشلاهفطاعمدحأبيجيفةلاسرىلإ،اهدحوةفداصملابو
ىلعةلسرمتناكاهنأىلإتهبتناينكل..همسابةنونعمنيماحملادحأنم
اهيففرعأيتلاىلوألاةرملايههذهف..اهنيحتبرغتسا..رخآناونع
..تاراقعللبتكمهيدلنأبينربخأاهنيحهتلأسنيحيننأل..هلمعةعيبط
لحولانمةيتاعةجومنأكواهتظحل....يهاقملانمةلسلسهيدلنأو
مويلايفو..ةصاخةقروىلعناونعلاتلجس..يهجويفترجفتةراذقلاو
سيلناكملاتدجوف..ددحملاناونعلاىلع..ةقطنملاكلتىلإتهجوتيلاتلا
يهتالحم،ةذللاعيبتالحمو)وشسكسلا(تالحمنمةلسلسنمرثكأ
بابلامامأةنوكرمسديسرملاهترايستناكو..ةيمسرلاةينلعلاةراعدللتويب
مأيب(ةرايسيلىرتشادقناكو..هتللدمتنك..ةبسانملاب..ناكملليسيئرلا

ىلإ..ناكملانمةدعبمىلعاهتففصيتلايترايسيفتيقباذكهو..)ويلبد
نيلماعلاضعبهلصوأثيح..ناكملليسيئرلابابلانمهسفنبجرخنأ

تجرخدق..يناطيشلامجتاذ..ةليوطءارقشةاتفكانهتناكو..كانه
ىلإةلخادْتعجرمث..ةفيفخةلبقهتلبق..ةرايسلابابىلإهتلصوأ..هعم
.....ناكملاكلذ

:يوارحصءاوحاهتلأساهنمةدارإنودو،ةأجف
؟..رمألابهتحتافلهو–

:تلاقمثً،ادجةليقثنهلتدبتاظحلليناهكافمادمتتمص
نعيلفشكهنأالإ..يناكرببضغةلاحيفانأوهتحتاف..معن–

نأبيلفرتعاهنإلب.ً.ادبأهيفاهفرعأملةواسقنعو..يقيقحلاههجو
نلمعييتاللاتاسموملانمتارشعلاهيدلنأو....هكلميهتالحملاهذه
رظنأنأنودانأاهيرتشأيتلارهاوجلاهذهو..ءارثلااذهلكنأو..هيدل

نمالإسيل..هيفانأيذلاميعنلااذهلكو..خذبلااذهلكو..اهنامثأل
طاحموهفالإو،ينبحيهنأبيلدكأمث..هركنتسأيذلالمعلااذهتاكرب
..راتخأنأّيلع..تفرعدقنآلاواذل..تاليمجلاتايتفلانمتارشعلاب
،داوقكهلمعفرعأانأوهعمءاقبلاُتدرأءاوس...يتارارقلكبلبقيوهو
اهتظحل..هعمشيعلللوبقلابىوسيسفندجأملو..هنعلصفنأنأمأ
..ريثكلارسخأسفلاصفنإلاتررقاماذإينأبةيناطيشةقيرطبتركف
نعًاديعبةراسخلاوحبرلاتاباسحيرجأتنكةظحللاكلتيفانأ..يروصت
ةباجإلاهنمتبلطاضيأاهنيحينكل..رعاشمةيأوأءايربكوأةماركةيأ



هنكل..معنبينباجأف؟..يتخاهتبحأيذلالجرلاوهله:دحاولاؤسىلع
ةرهاعو....ةرهاعتناكاهنألاهبحينكيملهنأباهعمهبواجتمدعررب
ةرظنلوأنمينبحأ..اهعممعطملايفينلباقامنيحهنأو..ةلذتبموةصيخر
معن..يعمنوكينأررقكلذل..ءاسنلاتارشعبطاحمهنأنممغرلاىلع
ًادجتحرفينأبكلتلقاماذإيننيقدصتله..ةرظنلوأنمينبحأ

....يوثنألايرورغغدغديذلااضرلانمءيشبترعشو..كلذيللاقامنيح
لكةعجاضمباهبيبحنماهماقتناو..يتخأةصقليصافتفرعيناكهنألو
ةراثإلرخآلجرىلإةرظندرجمترظنولينأبينددهكلذل،..هئاقدصأ

ًارحنينرحنيسهنأف،كلذنمدعبأريكفتلاسيلو،هنمماقتناللوأهتريغ
دقل..كلذنيروصتتله.....ددرتوأةقفشةيأامنودوةاشلالثمنيكسلاب
ماقتنإللهحرجتةليسودجأملو..ديدهتلااذهنمتاونسلةبوعرمتشع
يونأاملكينكل..هليتنايخبهمطحأنأو..هريغليسفنحنمأنأىوسهنم
ةعاجشلايسفنيفدجأهنعًاديعبوانهنكل..هنمًافوخعجارتأ،كلذ
..ةريزجلاهذهنم..انهنمأدبأسو..هنممقتنأسو....هنمماقتنإلل

ىلعنهدررظتنتو،نهيلإرظنتيهتناك.تاظحللعيمجلاتمص
:تلاقو..يكبلعبافيإتمستبا..هتلاقام

رهسللانوعدنيذلالاجرلاعمباهذلايفتددرتاذاملًاذإ–
؟..هعم

..ةليللامهريغدجنس..ةلكشمكانهتسيل–
ةصقلاهذهورتملامنأكوقباسلااهحرمىلإتداعوكلذتلاق

نعحازنإًاليقثًائبعنأكويئالبركءاوحويكبلعبافيإتسحأ.ةنيزحلا
يوارحصءاوحالإ..اهتيويحواهحرمىلإامهتقيدصْتداعدقف،امهيردص
تركذتذإ،حبذلاباهلاهجوزديدهتنعيناهكافمادمثيدحاهبعرأدقف

.اهنمبرتقينملكنمواهنمماقتنإلايفهسوهو،ىسوملاليباقاهقيلط
نمةيسورلاةغللابخارصوةحرمتاحيصتلاعتةظحللاهذهيف

اوأرف،توصلاةهجوحنعيمجلاتفتلا.ةحابسلاضوحنمرخآلافرطلا
نمريفصلاوقيفصتلاىلاعتامنيبةحابسلاضوحيفزفقتينيكبلايفةاتف
،اهفلخزفقوريصقلاهلاورسوهصيمقلاجرلادحأعزنمث،اهئاقدصألبق
نيسلاجلامظعملبقنمةحرملاتاكحضلاتلاعتامنيب،ىرخأةأرماهتعبت

.كانهمهتالواطلوح
اهفداصامضعبلاهتياورلالخنمةسلجللةايحلايكبلعبافيإتداعأ



يذلاولوحكلابجوزمملاخيطبلاريصعءارشلتلخدامنيحمويلاكلذرصع
اهباذإو،ةدحاوةنينقيرتشتنأتدارأفيكو..يوارحصمادمدنعهتبرج
ةجتنملاتايولحلانمةيمكو،ةفلتخمعاونأنمينانقعبرأبةلمحمجرخت

فيكتورو..نوميللابجوزمملانوباصلانمةصاخعاونأو،ةريزجلايف
نمتاكنلاتلاعتكاذدنعو..ةيقاحساهنأودبي،ةيلاطيإةأرمااهتقحال
،ةراثإنهرثكأتناكيناهكافمادمنأالإ،..عوضوملااذهلوحتايرخألا

نمماقتنإلاب،اهنهذبامذيفنتىلعةممصم،ندقتعاامك،تناكاهنأودبيو
،ةقبشلاةبغرلابةجهوتماهنألسيل..مهدحأعمباهذلالالخنم،اهجوز
هبثبعييكبيرغلجرلاهدسجحنمتنأيهةدحاوةبغراهودحتامنإو
.اهتخألًاماقتناوداوقلااهجوزبةياكنءاشيامك

ذإ،بيرغلجرعمليللاءاضقببغرتاهدحويناهكافءاوحنكتمل
نأندقتعينهف،سامحلاسفنبنكيئالبركءاوحويكبلعبافيإنأ
عجرت،نيرخآعمذتلتيتلاةأرملاف..يلئاعلابحلاديدجتلةصرفةحايسلا
هحنملالخنم..هضيوعتباهدنعموقتوبنذةدقعبةلمحماهجوزىلإ
..تاظحللالمجأ

تماق،ةأجف.كابترإلاضعببرعشتيتلاةديحولايوارحصءاوحتناك
ةرهسلاةلصاوملنهتعدو،ةحرمةيلافتحاةقيرطباهيسركنعيناهكافمادم
،لحاسلاىلعةرشتنملايهاقملاومعاطملاىلإباهذلابامإ،قدنفلاجراخ
يكبلعبافيإتضهن.تاعاسلبقهيفنكيذلاصقرملاىلإباهذلابامإو
اهنأتسحأ..ةسلاجتلازاميتلاةديحولاءاوحتناك..يئالبركمادمو
ةظحللاكلتيف..باهذلاعيمجلاديريامنيبسلجتاذامل..ةبارغبفرصتت
:ةحضاوةدومبوةقثبلوقتيهو،اضيأيهتضهن

امك..ةفيطللاةرهسلاهذهىلعنكركشأو..نكتفرعمبتفرشتدقل–
..ةعتممةرهسنكلىنمتأ

اهنأبندقتعينكدقف،يوارحصءاوحفقومبثالثلاءاسنلاتأجوف
:ةبرغتسميكبلعبافيإاهتلأسف،نهعمبهذتس

؟..انعمنيتأتالأاذام–
ةقاشتناكاهنكل،.ً.ادجةليمجمويلاةلحرتناكدقل..ال–

ةرمامبر..ليللافصتنمدعبةيناثلاتزواجتدقنآلاةعاسلانأامك..اضيأ
..ىرخأ

ةيرسةلاسراهيلإلسرتامنأكوتلاقو،زيكرتباهيلإيناهكافءاوحترظن
:



تنأامبر..كيلعطغضأاليننكل..انعمينوكتنأيدوبناك–
..كتفرعمباقحتفرشتدقو.ً.ادغيقتلتنساننكل..اقحةبعتم

ةرمةعتممةرهسنهلةينمتمثالثلاءاسنلايوارحصءاوحتحفاص
لوحنيرهاسلانمىقبتنمضرعتستيهو،ءودهبتبحسناو،ىرخأ

نممداقلاوقرقرتملايروزاللانوللابعشيناكيذلا،ةحابسلاضوح
.حبسملاعاقيفحيباصم



يناهكافمادمبركفتتناكدعصملايفيوارحصءاوحتناكنيح
ولاهنأبتسحأ،..اهجوزةنايخبمزاحلااهرارقو،اهسفننعةريثملااهتياورو
نأديرتاهنأتسحأ..نهعمتبهذامبرفةليللاهذهلبقنهفرعتتناك
.ال،اهسفننوختلامنإوةقلطميهف،اهجوزنوختلسيل،اهلثمرماغت
.اهسفنثدحتتناكاذكه.اهسفنىدحتتلامنإو،ةمئالمريغةدرفمةنايخلا

قباطلاناك،دعصملانمتجرخو،اهقباطىلإدعصملالصوامدنع
يذلااهحانجىلإهجتتتأدبنيحاهنكلً،ائيضمهتارممعيمجنماهمامأ
تارمملاءاوضأتأدب،دعصمللةلباقملاةهجلايفرمملاةياهنيفعقي
ترمو،اهدسجيفيرستةريرعشقبتسحأ.ءافطنإلابةددهم،بحشت
اهنيعمامأًاقباساهتدهاشدقتناكبعرمالفأنمةهباشمدهاشم
يئرمريغًاصخشكانهنأكوسحتتناك.وطخلاعرستتذخأ.ةيلخادلا
،هيفيشمتيذلارمملايفةرانإلاتأفطنا.رمملايفاهاطخعبتتيواهبقاري
كانهناكً.ايبناجاهحانجنمأدبييذلايبناجلارمملايفئفطنتملاهنكل

.يبناجلارمملانمًايتآاهحانجبرينيءوضلانمءيش
حانجلابابنمةليلقراتمأدعبىلعيوارحصءاوحتراصنيح

تناكاهنكل.ةملظلاتمعفً.اضيأحانجلليبناجلارمملايفةرانإلاتأفطنا
،يوقدسجبتسحأ،ةأجف.لفقلايفحاتفملاتعضووبابلاتلصودق

اهيدهنىلعدتمتهيفكدحأ.فلخلانماهيلعقبطيليوطلجرل،مخض
تحتفلخدت.ندللااهدسجيفسوجترخألاو،هقالغإلاهمفىلعضبقتو

مث،اهيتملحبعادتفكلاعباصأبو،امهرصعتواهيدهنىلعضبقتلاهردص
نأاهناكمإبنكيمل.ةوقبهبعادتواهيذخفنيبامىلإدتمتلبحسنت
،ءاشيامكاهدسجنجعينأيفيوقلادسجلااذهةبغربترعشتسا.خرصت
مث،حانجلاىلإاهبعفدتو،هريدتلحاتفملاىلإتدتماًافكنأتسحألب
.بابلاقلغأ

يفمونلاةفرغىلإاهداقاهيلعمجهيذلالجرلانأىلإتهبتنا
هدسجلقثلكبطغضامنإو،اهكرتيملو،ريرسلاىلعاهبىقلأو،ةملظلا

اهينذأًاحفالههجوبرقيذخأو،ظعتنيأدبهوضعنأبتسحأ.اهيلع
ةللحمةقراخةعرسبتركف.ريثمرطعةحئارهنمحوفتتناك.هسافنأب
ةمواقملانأبتجتنتساو،هتهجاومللعفلادودرلضفأوهيفيهيذلاعضولا

،هلبقتلدادعتساىلعتسيلفنعىلإيهتنتفوسعضواذكهلثميف



سراميلف،اهعمسرامينأضماغلالجرلااذهدارأنإوىتح،يخرتستل
لالخترجتارارقلاوراكفألاهذهلك.اّهلشيذلاسوباكلااذههتنيلو
الاهليرجيامنأو،يهتسيلاهنأكواهسفنبتسحأ.ةدودعمناوث
نينيعىلإ،حورىلإتلوحتاهنأو..اهريغةأرماعمامنإو،اهعميرجي
يهامنيبو.ريرسلاىلعيرجياملةفرغلافقسنم،ىلعألانمنارظنت
مث،ىلعألاىلإلفسألانماهبوثعفريلجرلابْتسحأ،اذكهاهتاذبركفت

،ةيرطيهتناك.لفسألاىلإهبحسيو،مامألانماهلاورسيفهديدمي
الرمألانأكو،رعاشملاةدرابتناك.اهلوخدبلجرلاموقينألةدعتسم
.اهنعلجرلابحسنا،ةأجفنكل،ذفنتنأبجيةبوقعهنأكوأ،اهصخي
،هيفيهيذلاعضولاىلعةرمتسمتاظحللتلظ.ايلكاهنعدعتبالب
هلاورسعزنيامبرهنأباهسفنعمتركف.لجرلانمرخآلعفيأةرظتنم
ثدحينأنودقئاقدعضبترم.هقيعينأنكميءيشيأنمررحتيلوأ
اذهنأالإ،سوباكنمرثكأسيلرمألانأكوتسحأىتح،ءيشيأ
ةديجةيزيلكنإباهعمثدحتيلجرتوصتعمسامنيحىشالتساسحإلا
:الئاقةيلاطيإةنكلباهنكل

؟..كعمثدحتلاديرأ..يمامأيسلجأو..كلاحيبتر–
ةفطاخةعرسبو،ةربنلاهذهفرعتاهنأتسحأريدتستنألبق

قبطيهبترعشنأواهلقبساهنإلب،ميسولايلاطيإلالجرلاتركذت
نالاامنيب،سوباكىوسنكيملكلذنكل،بابلادنعفلخلانماهيلع
ْتسحأو،ةفرغلايفدوجوملامالظلامغرب،اهعمثدحتيو،هتوصعمستيه
الةرطاخمنوكيسةنومضملاريغةدجنلابلطلاهنمروهتمفرصتيأنأب
هفرصتىلعمدقيملالإوً،ادجهرمأنمقثاولجرلااذهف،اهجئاتنفرعت
تلأس؟..ةملظلايفاذاملنكل،هتمالسنمأدقنكيملولاذهنونجملا
ىلعيبناجحابصموحنماقذإ،اهراكفأأرقدقلجرلانأكوةأجف.اهسفن
،معن،وههتأراهتظحل.بحاشرونبةفرغلاءاضأفرزىلعطغضفةلواطلا
،دوسأًالاورسونوللارفصأًارخافًازولبايدترم،هسفنميسولايلاطيإلالجرلا

ىلعهبناجىلإو،اهتهجاوميف،ريرسلانمبيرقلادعقملاىلعسلاجوهو
يرستةفجربتسحأ.ةليوطةروسامبتوصللمتاكسدسم،ةرواجملاةلواطلا

عداخمىلعوطسييذلاافونازاكبسيل،رماغمبسيلوهًاذإ،اهدسجيف
َدصتتملاهنأاملع،اهعجاضيملاذاملالإو،فرتحملتاقوهامنإوءاسنلا
ناكهنأامك،ةملستسمتناكسكعلاىلعلب،اهسفننعةعفادمهل
؟..اهنمديرياذامو؟..ىُرتايوهامف..امزغلدوجونمدبال؟.ً.اظعتنم



الهتئيه؟..اهلتقلءاجمأ؟..اهتفاخإلأ؟..توصللامتاكًاسدسملمحياذاملو
نيبلقتنتتلظ؟..لمكيملواهنعبحسنااذاملمث؟..لتاقهنأبيحوت

تناكاهنكل،ددحمريسفتىلعرقتستنأنودةقراخةعرسبراكفألاهذه
.اهنعبحسنأهنألةطبحم

ههجوىلعمسترتً،ائداههتأرف،عضولارطاخمددحتيكةعرسبهتلمأت
:اهللاقواهيلإرظن.ديعبءيشيفركفيهنأكو،ةوسقلاضعب

؟..يننيفرعتله–
..ال–
..ًاديجّيلإيرظنا–
:كابترابتلاقف..كابترابهيلإقدحتتذخأ
ةلحرلايفانعمتنكو..ةرابعلاةرخابلايفكتيأرينأدقتعأ..معن–

..ًاضيأ
..ينتفرعدقلًاذإ–
..كفرعأالينكل..كتركذت..معن–
:لاقوباجعإبجوزممبارغتساباهيلإرظن
..ًادجقيقداذه..ينيفرعتملكنكلينتركذت.ً.ادجةقيقدتنأ–

اهجاجتحانعربعتنأتدارأ،تمصلانمتاظحلامهنيبتداس
..لضفألكشبرمألاربدتتنأاهيلعنأتدجواهنكل،اهحانجهلوخدل
،اهسفنعمركفتتناك؟..ديرياذامنكل..ًالتاقهيلعودبياللجرلاف

:اهلأسامنيح
اهيفاندجاوتيتلانكامألايفكعميئاقلنأبكسفنتلأسله–

؟..نينثإنيبردق..ةفداصمدرجمناك
سيلأ..ةريزجلاهذهيفانيقتلاةفداصماننأضرتفأ..فرعأال–

؟..كلذك
؟..كلذكسيل..ال–
؟..دصقتاذام–
ً،ائيشفًائيشأدهتتذخأدقف،اهسفننميوارحصءاوحتبرغتسا

نأبضماغساسحإاهدوارذإ،اهلوحروديامةفرعميفةبغربتسحأو
بيجينألبقو..همالكيفهمشتهئاتلامدآبو،اهجوزبةقالعهلائيشةمث
:ةيناثهتلأس

ينمجاهتنأتأرجتفيكو؟..ينمديرتاذامو؟..تنأنم–
؟..تنأنم؟..اذكه



موقتنأتدارأو،اهتسلجيفلضفألكشبرقتستيهوكلذتلاق
يفسدسملابكسمأهنأالإ،اهيفيسيئرلاحابصملالالخنمةفرغلاةءاضإل
:ةرمآةجهلبومزحباهللاقو،هدي

نيمدنتةقامحةيأبيموقتّالأ..ءودهيفيسلجتنأوجرأ–
ىلإءاوضألانيبحتأ..حابصملااذهءوضىلعاذكهانثدحتولرضام..اهيلع
؟..ةجردلاهذه

:تلاقورتوتبيوارحصءاوحهيلإترظن
سولجلاّيلعضرفتويحانجمحتقتويلعمجهتىتحتنأنم–

ديرتأ..كيلعضبقلامتياهدنعوةدجنلاةبلاطخرصأنأنكميانأ؟..ءودهب
؟..كلذبموقأنأ

لاقوةرخاسةماستباههجوىلعواهيلإميسولايلاطيإلالجرلارظن
:ًايدحتم

..كتايحيفربكألاأطخلاتفرتقادقنينوكتسو..ةدعاسملايبلطأ–
نإةدعاسملايبلطإ؟..تعطتسانإ..يخرصإ؟..خارصلانيديرتله
؟..تعطتسا

تسحأ.توصامنودًاحوتفميقباهمفنأالإخرصتنأءاوحتلواح
سأياهيفةربنومالستسابتلاقف،ءيشيأبمايقلانعًاقحةزجاعاهنأب
:حضاو

..كدعاسأس..يللق؟..ًالامديرتأ؟ديرتاذامو؟..تنأنم–
:لاقو،ةقفشلاولوضفلابةئيلمتارظناهيلإرظن
..ريثكلاهنميدلنوكيسوأ..نآلاهنميدل..لامللجاتحأال–
؟..تنأنمو؟.ً.اذإديرتاذام–
:ءودهبلاقو،نفجهلفرينأنودزيكرتباهيلإرظن
..كلتاقانأ–
؟..اذام–

زفقتنأتدارأو،اهنمةدارإنودلاعتوصبيوارحصءاوحتخرص
.بابلاةحتفدنعاهقيرطيففقوواهنمعرسأناكهنأالإ.ةفرغلاجراخ
درابلاتوملاةوسقتأردقف،اهقامعأقمعأتزهةشعربو،رطخلابتسحأ
،اهتايحلكرصتختةضماغلاتاظحللاهذهنأتكردأ.هينيعنمعشت
ةفاحىلعتسلجوءارولاىلإةكبترمتاوطخبتعجر..اذاملمهفتملاهنكل
اهدسجًالمأتماهيلإرظن.لباقملادعقملاىلعوهسلج.كابترابريرسلا
عراصيهنأكوناك.هتفاحنمازربفبوثلاىلعادرمتنيذللااهيدهنو،ريثملا



تقولاضعببسكتنأديرتيهتناك..المأاهعجاضينأيفهسفن
ام؟..اهلتقميسولايلاطيإلالجرلااذهديرياذاملو..اهليرجياممهفتل

هذهيفىوسهلباقتملوهفرعتاليه؟..اهيلعاهبقاعييتلااهتميرجيه
:اهلأسةأجف.؟..اهلتقديرياذاملف..ةريزجلا

ديرياذاملو؟..لجرلااذهوهنم:كسفنيلأستنأدكؤملانم–
؟..يلتق

بجتمل..كلتقديرأ:ةلمجلاقامنيحةفجربيوارحصءاوحتسحأ
:الئاق،ةيلئاعةسلجيفهنأكوديدشءودهبهمالكلصاوهنكل..هلاؤسىلع

..ةريزجلاهذهيفانهىوسلباقتنملو..يننيفرعتالتنأ–
ناكو..ضرغلااذهلرخآدلبنمتئجولب..كرظتنأتنكو..كفرعأيننكل

؟..اذاملنيفرعتله..كلذذفنأملينكل..كلوصولوأرمألااذهذيفنتيلع
تناكاهنكل،اهبعرتهتاملكتناك،بيجتنأيوارحصءاوحعطتستمل

قشتتناكاهنأكو،لوقيامهرسفتولوقياممًائيشمهفتنألواحت
يلاطيإلالجرلانأالإ،ةيفاصلاءامسلاىلإلصتلاهقامعأيفةمتعملابحسلا
:هثيدحلصاولب،اهباوجرظتنيملف،اهيفيهيتلاةلاحلاكردأميسولا

..يتيحضعمفطاعتأيتايحلاوطةرملوأل..كتببحأينأل–
؟..كتيحض–
داكلاب،قونخم،حوحبمتوصبةملكلاكلتيوارحصءاوحتقطن

:لاقواهيلإوهرظن.عمُسي
ناسنإلااذهو..امناسنإلتقبفلكملالتاقلاانأ..يتيحضمعن–

..ليوطريسفتلجاتحيالرمألااذه..ةيحضلاتنأولتاقلاانأ..تنأوه
؟..كلذكسيلأ..كلتقديرأاذامليفرعتنأنيديرتكنكل

..معن–
لاحلابأبعينأنوداهللاقف،قونخمتوصبيوارحصءاوحتمتمت

:اهيفيهيتلا
..كلذديرييبرعلاكقيلطىرحألابوأ..كجوزنأل–
؟..ىسوملاليباق؟..قباسلايجوز–
:هثيدحًالصاوم،ديكأتلابهسأرًازاهاهيلإوهرظن.بعربكلذتلاق
..عوبسألبق..ندنليفةديدعتارمهتيقتلادقو..وه..معن–

..اهزاجنإبينوحتافءالؤهو..ةمهملاهذهبمايقللامةهجوهفلكدقل
..فرتحملتاقانأف..هتلباقف

؟..يتايحرّمدنأبفتكيملأ..يلتقديرياذامل؟..اذاملنكل–



..ًايسفنضيرمناسنإكجوز–
..يقيلطهنإ..يجوزسيلهنإ–
يفسيلورستشناميفهتلباقدقل..لاحيأىلع..كقيلط..معن–

كيلعدقحيهنأتنمخ..هفاتو..ظف..ميئل..يوارفصناسنإهنإ..ندنل
ملاهتظحل..كمامأفيعضهنإ..هتايحةدقعكنألكيلعءاضقلاديريو
يندواريلوبانراطميفكتيأرنأذنمينكل..كمامأفيعضوهاذاملفرعأ
ًالعفًانقيتمُتنكنأيردأالو..ببسلابةضماغةفرعملقأللب،ساسحإ
ناك..لجركككلتمينأعطتسيملهنأنظأ:كلأسأنكل..ببسلانم
كلتمينأعطتسيملهنأل..كمامأهتلآضبهرعشأاماذهو..كمامأًازجاع
؟..يسدححيحصأ..كدسج

لمألانمةقرابةمثنأبتسحأو.تاظحلليوارحصءاوحتتمص
،اهلهبحبهفارتعألالخنمالوأ،لتاقلااذهمالكايانثنيبنمتعمل
..نآلااهريصمريغتنأاهنكميو،اهقيلطلقيقدلاهصيخشتوهراقتحإلايناثو
:ةنيزحةربنبتلاقف،ًاليلقربصلابىلحتتنأاهيلع

..فافزلاةليليفازجاعواطبحمناكدقف..امدحلحيحص..معن–
..ةراكبلامدكانهنوكينأيضتقتانفارعأو

..اهآ–
..هتالواحممغربعطتسيملو–
؟..قزأملانمجورخلامتفيكو–
..هعبصأبينقرتخا–
!..هفاتللاي–
نأتدارأف،لتاقلاتوصيفزازئمشإلاةربنبيوارحصءاوحتسحأ

هنموههعمسامسيلويهاهتصقبهرابخإلالخنماهبناجىلإهبسكت
:تلاقف،طقفاهنع

هنإ..يتايحهركأترص..ميحجىلإيتايحلوح..يتايحرمددقل–
وهامنيب..ةملظلايفوليللايفيفتخييلظنإلب..يلظلثمينعبتي
يذؤيو..هيلعفرعتأوأهفرعأنملكقحاليلب..راهنليلينقحالي
ىنمتأترصينأىتح..ةمرهحوريقامعأيف..ةياغللةقهرمانأ..مهضعب
اماذهو..وههتبغربلبيتبغربسيلنكل..ينءاجوهاهو..توملا
..ينقياضي

لكوةملكلكوةربنلكسرديهنأكونعمتباهيلإرظنيوهناك
.امهنيبتمصتاظحلترمتسا.اهئاعدإنماهقدصفرعيلاههجوىلعريبعت



نأتدارأفبولطملاريثأتلاهيفثدحتملاهنأبيوارحصءاوحتركف
:ًالئاقاهردابهنأالإ،اهمالكلصاوت

ًالتاقُتسلينكل..فرتحملتاقانأ..ةديسلااهتيأينيعمسا–
ىلإلصأنأتدرأنأدعبةنهمرمألااذهتذختأيننأدصقأ..يعبطب

ةيلاعةداهشىلعةلصاحكنأفرعأ..يبرغتستال..توملازغلوةايحلارس
ضماغنيقيّيدلناكهنأل..ةرشابمفيلكتلااذهتلبقكلذل..بادآلايف
ينتدازاهنكل..اهلكنايدألاتفرع.ً.ايصخش..فلتخمرمألاةرملاهذهنأب

ةقيقحلاكالتمايعدتنايدألاعيمجنأل..لتقلاّيلعتلهسلب..ةريح
تأرقو..منهجلبطحمهف..ىرخألاتانايدلاءانبألةميقاليلاتلابو..ةيلكلا
وغللاوءارهلانمًالئاهًامكاهيفتفداصفةثالثلانايدأللةسدقملابتكلا

نونمؤيرشبلاتارايلمنأفيكمهفأنأعيطتسأالو..هفاتلاضقانتلاو
ىعستاممرثكأرشلاةرادإاهتمهمتراصنايدألانأدجأانأ..؟..اهب
نايدألايفريخلاىتح..يعدتامكناسنإلاقامعأيفريخلاعيبانيريجفتل
كوكصمهعيبتو..ميلأباذعنمسانلايجنتةيراجتةقفصالإسيل
ىلإتهجوتمث..ناملغلاوءاسنلاب..تاذلملاةنجبمهدعوتو..نارفغلا
،ريكفتلامدعوةدالبلاىلإ..تاذلاءاحمإىلإوعديهناتيأرففوصتلا

طوغتلاتايلمعلهنفعةلآىلإدسجلالوحتيثيحبتاوهشلاءافطإو
وهلب..ىمعأيريمضانأ؟..نذإةايحلاام..قبطمنونجاذه..لوبتلاو
لكنأبًانايحأّيلإيحوييريمض.ً.ائيشعمسيالوهف..شرطأو..سرخأ

دمتسيهنإ..مدعلاىلإدودشمهنإ..مدعلابىوسنمؤيالوهف..حابمءيش
اذل..قالخألاهمساءيشلكنمرخسييريمض..مدعلانمدوجولاىنعم
..ةهفاتةيرشبةايحلرطسةياهنيفةطقنامنإ..ةميرجلتقلايفىرأال
محرأيننإكلتلقاماذإ..يبرغتستال...هفاتعارصلةحفصيطو

لصحيملو...تومللاهعرسأوقرطلالهسأداجيإبنوكيكلذنكل..ياياحض
..كعم..نآلايعمثدحيامك..يفطاعلكشبياياحضعمتلماعتنأطق
كانهف.ً.اعبطءاسنلالكسيل..ةضماغتانئاكءاسنلانادقتعأ..يردأال
ثثجلانعشتفتةنتنعابضنمعيطقكنهنإ..نيطايشلانهنكستءاسن
..ةفلتخمةأرماكنكل..ةدوقحلانهمئالونمقييكةنفعلا

اهنأبيوارحصءاوحترعشهسفننعهثيدحنملتاقلاىهتنانيح
ودبتةيصخش،ةفسلفتموةفقثمةيصخشمامأامنإو،مرجممامأتسيل
يفرطخو..رتسوألوبوأاكفاكوأيكسفيوتسدلةياورنمترفدقاهنأكو



ضماغفطاعتبتسحأً.اديجهفرعتيذلاريبسكشتايصخشضعباهنهذ
ْتبرغتسا.؟..هعماهرمأيهتنيسفيكذإ،ةشوشمتناكاهنكل..هتاناعمعم
رعشتنآلااهنكل،اهقامعأيفةأجفرقتسايذلامالسلاوءودهلااذهنم
تدجواهنأالإ،هزفتسيسامبرنكل،اهيلعحليلاؤسبرطاختنأيفةبغرب
:تمصتواهسفنىلعرطيستنألبقلاؤسلابقطنتاهسفن

؟..اياطخلابةلقثمكحورنأبرعشتالأ–
:ءودهباهللاقو،ةنيزحةماستباههجوىلعواهيلإرظن
..حورلابنمؤأالانأ–
؟..اذام–
ناسنإلاةلكشمنأدقتعأو..حورلابنمؤأالانأ..ِتعمسامك–

يفيتاءارقلالخنمو..ايصخش..؟..انأنم:لاؤسللةباجإنعثحبلايه
..نطابلالقعلاملاعيهحورلانأُتدجو..حورلالاؤسلةباجإنعثحبلا
..لصفنمرهوجكحورلادوجوانضرتفاولف..دقعملاؤسحورلالاؤسنكل
دنعو..ةلفطحورلافطألادنعيهىنعمب..دسجلاامكومنتيهلهف
بدحألادنعو..زوجعحوريهمرهلادنعو...ةقهارمحوريهةقهارملا

حوريهنتنلادنعو..ةليمجحوريهةليمجلادنعو..ءابدححوريه
؟..هنكستيذلادسجللةيقالخألاوةيجولويابلاتافصاوملاذخأتلهيأ..ةنتن
حوروةيناويححوركانهلهف،عاونألابسحفنصتحورلانأانضرتفاولو
كانهنأانفرعو،تارذلاملاعانلخدولو؟..ةيناسنإلاحورلااملثمةيتابن

اهيدلةرذلانأبينعياذهلهف..ىنفتوشيعتوكرحتتءايشأكانهو،ةكرح
.؟..تارذنملكشتناننأل..اضيأنحنيهوأ..ةيرذحوريهلهو..حور

اهعمثدحتييذلااذهنأبةقدصمريغةذوخأمهيلإرظنتتناك
اذهلفيك؟..اهقيلطنمهملتسالاملباقماهيلعءاضقللءاجلتاقلجر
نأةماسولاهذهبلجرلفيك؟..ًالتاقنوكينأيقشلاركفلاو،دقتملالقعلا
:هلتلاقف،هنمبرتقتنأيفةبغربتسحأ؟..ًالتاقنوكي

..ةيعاولاسفنلايه..انألا–
تناكيتلاهتنوشخنعًاديعب،ةدومباهيلإرظنهنأتسحأةرملوأل

:ًامستبماهللاقو،لتاقلاعانقنماءزج
ةيروعشاللاقامعألاىلإرظنيناكدقل..ديورفتاحورطهذه–

ناكرباهنأكوةيرشبلاسفنلاىلإ..نئاكلاىلإرظنيناكدقل..ديدشبايتراب
نيردتأ..ةراوفوةضماغتابغروتاراثإوهيذلاً،ايرانًالئاسوًابهلقلطي



ًاحاترمنكيملهنأامك..ةيجوزلاهتايحيفًاسيعتناكهسفنديورفنأ
؟.ً.اديجكتسرديننأنيردتأ؟..كجوزلثموأكلثم..ةيسنجلاةيحانلانم
تاقوأيفكملعنودكلاهذخأ..كلروصلاتارشعبكجوزيندوزدقل
..ةفلتخمنامزأونكامأو

؟..اذام–
ًاضيأتسردولب..اريثككتيصخشتسرددقل..ةبسانملاب..معن–

..كقيلطةيصخش
؟..تدجواذامو–
ةمثو..ةنفعتملاهبلقةحافتضرقتةدودةمث.ً.ادجضيرمكجوز–

فيعضوزوزهمناسنإهنإ..ةحيرجلاهئايربكقامعأيفلغلغتتةلتاقايرتكب
لب..ءافعضلانمةداعيتأيرطخلاو..اهكلمييتلانييالملامغربةيصخشلا
..كنمىوقألانمسيلوكنمفعضألانمديدحتلاب

ةلئاق،هيفيهيذلاعضولامغربةرملوألاضيأيههلتمستبا
:ةوافحلانمءيشاهيفةربنب

..ةايحلاةربخعمبتكلاةربخجزمت..ةمكحبثدحتتكنإ–
:لاقونزحبمستبا
..ةرتهتسمةأرماةمكحلا..ةمكحلابنمؤأالانأ..ةمكحلا..ةمكحلا–

يفوءايشألايفصقنلاولامكلامدعدجتامئاد..ءيشيأاهبجعيال..ةيجازم
مهتوسقبذتلت..ءايوقألابحتةمكحلا..رخآًائيشضرتفتامئاد..لاعفألالك
..ةقبشةبلكاهنأكنيسرشلاءايوقألاءاروثهلت..اهيلع

الكلذمغرباهنكل،ءاقدصأامهنأكوناثدحتياراصامهنأىلإتهبتنا
داعبأسجتلةوطخوطختنأتدارأف،عضولااذهلكيهتنيسفيكفرعت
:هلتلاقف..هيفيهيذلاعضولا

؟..رثكأةفرغلارينننأناكمإلابله–
..ال–
؟..اذامل–
تسيلةأرماكنأكونيدبتًاليلقبحاشلاءوضلااذهيفكنأل–

ًازمركارأاذاملنيردتأ.ً.ادسجتملامجلايلةبسنلابكنإ..نامزلااذهنم
؟..لامجلل

..ينلتقتنألبقفرعأنأىنمتأ–
ديريالهنأبهسفننعيفنينأنود،ةنيزحةماستبااهلمستبا

:ًالئاق،هتركفحضويذخأامنإو،اهلتق



..انتدارإنودانريثييذلاوهليمجلاءيشلاوأ..لامجلانأل–
نودو..هعمواهيفةدئافوأةعفنموأةحلصمانيدلنوكتنأنود
..ةيلخادلاةداعسلاوةذللاانحنمييذلاءيشلاكلذوه..ةحضاوةيدصق
نإلب..كلتقأنأضرتفي..سكعلاىلعانأف..اذكهيلةبسنلابتنأو
كنكل..رالودنويلم..ريبكرجأىلعتقفتادقو..كلتقأنأيفيتحلصم
..كروضحوكتيؤرلالخنمةذلوةداعسينتحنماذهلكمغرب

اهراثأامردقب،هيلعاهريثأتواهلامجنعهمالكيوارحصءاوحرثتمل
نكميالغلبموهو..اهلتقةيلمعلرجأكهركذيذلاريبكلامقرلاكلذ
تسحأو،اهنولبحشو..اهدسجيفيرستةفجربتسحأف..هنععجارتلا
يطغيذخأدرابقرعبترعشو،اهفواخمتراثأةزخو..اهبلقيفةزخوب

:ةسئايةربنباهتلاقةلمجاهنعتدنو،اهنيبج
!..متحميتومًاذإ..يليواي..يلتقلرالودنويلم–

ركفيهنأكولفسألاىلإاقدحملظ.هسأرىنحأ.تاظحللوهتمص
:اهللاقوهسأرعفرمث،امءيشب

..جزل..رذقناويحوهامنإ..يلثمًالتاقسيل..لتاقلجركقيلط–
موقينميلإلسريس..كلذفرعأ..ينلتقيسكلتقأملاذإو..ءيمقو..ءيند
دكأتيليفلخمهضعبلسرأوهامبرلب..كتيفصتلينلسرأامكيتيفصتب
لاموةطلسهديبو..دوقحصخشنملمتحم..امبر..قافتإلليذيفنتنم
ءادبإنعزجاعوهسكعلاىلع.ً.ايوقسيلوه..ةبسانملاب..كقيلطلثم
صخشلاهكبري..ةقثلامدعبلئاهساسحإهقامعأيف....ةرحةدارإةيأ
كلذل...كلذفداصيامدنعةريغئلتميولب..هسفننمقثاولاويوقلا
هتوصةربنوهتافرصتيفدقحوبضغنعفشكي..ةغرافةلوجريدبي
..ًارطخوًافينعحبصيف،هتاكرحو

،صالخلاباهلامآلكمدعأيذلاهمالكيفركفتيوارحصءاوحتناك
:ةملستسمةربنبتلاقف

..كلذفرعأ–
نيكسملاكلذكو..يعماجلابلاطلا..يقارعلاكقيشعلتقكلذل–

..ةيزيلكنإلاةلثمملاكتقيدصقيشعرخآلايقارعلا
ةشهدلابةئيلمةربنبتلاقف،كلذتعمسنيحيوارحصءاوحْتبعترا

:
؟..مايألبق؟..هئاتلامدآبتاكلا–
..معن–



؟..تنأهتلتقله–
..مهعموهناكو..هتلتقيتلاةعومجملافرعأينكل..ال–
؟..ةثجلاو–
ةريصقةرتفبةميرجلادعب..هسفنمويلارجفيفاهلقنمتةثجلا–

اوداع.ً.ادجًانقتمًالمعاودارأمهنكل..اورداغوهلتقمترمألالوأ.ً.ادج
لاجردحألةعباترزاجمىلإةثجلالقنبةعومجملاتماق..تارايسثالثب
ائيشاهعيطقتمتيسو..ةدمجميفتعضودقو..ةيقرشلاابوروأنمايفاملا
..ائيشف

كلذىلإوههبتناف..رايهنإلاكشوىلعاهنأبيوارحصءاوحتسحأ
راصاهدسجنأبيهتسحأ..اهنضحيو،اهبناجىلإسلجيلاعرسمماقف
.ءيشلكةياهنبةيمدعةظحلاهتدوارو..ةقرخهنأكو

ىلعءودهبمطالتتيتلائطاشلاجاومأتوصو..ايدنليللاناك
..ديعبناكمنميتأتىقيسومءادصأو،ةحوتفملاةذفانلانميتأتلحاسلا

..بيرغلااهتومليوارحصءاوحتملستساءوضلاةبحاشلاةفرغلاكلتيف
عزنتىرخألاهديو،ةرارحباهيتفشلبقيذخأيذلااهلتاقيعارذنيبتناك
يفةايحلاةفاثكبرعشتتناك..اهيدهنىلإطبهيلنيفتكلانمبوثلااهنع
قمعأىلإلخدي..اهيفلخديهبْتسحأامنيحاميسال..تاظحللاهذه
متاكلاسدسملاكرتتملهيفكىدحإامنيب،رحاسعاقيإوفنعباهقامعأ
..اهيفهجاليإعاقيإىوسهقشيالقبطمتمصةفرغلاىلعنميه.توصلل

.ديعبنميتأتردقلاتاوطخعاقيإهنأكو..ئداه..رركتم..ريثمتوص



،ةحابسلاضوحفيظنتهيلعيذلالماعلاءاجنيح،مويلاكلذرجف
دجو،سمشلاتحتنوقلتسيسنيذللفشانملاريضحتو،تالواطلابيترتو
حطسىلعاههجوىلعةبكنموةيفاطيهودوساًاناتسفيدترتٍةأرماةثج
ءالزنلروطفلاةبجودادعإمهيلعنيذلانيخابطلاايدانموُالولومخرص.ءاملا
،قدنفلاةرادإنمريفخلافظوملاةادانمبمهرودباوماقنيذلاو،قدنفلا

.ةيمسرلاتاهجلابوايلعلاقدنفلاةرادإبلاصتإلابهرودبوهماقيذلاو
***

عقت)ونيمأوكال(ةقطنميفو،)2اريدنوفايف(يفو،اياكسإةريزجيف
ىفشتسملاةحرشمثيح،ىلفسلااهتاعاقىدحإيفو.،)يلوزيرانآ(ىفشتسم
نمةيرجحبطاصمىلعتاحئاسءاسنلثثجعبرأكانهدقرتتناك
يسكاتةرايسْتفرحنانأدعبمويلاكلذرجفثثجلالقنمتدقو،رمرملا
يداولاوحنًادجلاععفترمنمتطقسو)ولجنأتناس(ىلإنهلقتتناك
.رحبلاىلعلطملا

حورجببيصأيذلايسكاتلاقئاسىوسثداحلانمدحأجنيمل
.ةزكرملاةيانعلايفنآلادقريو،ةريطخ

اهسفنتدجوفاهينيعيوارحصءاوحتحتفةدرابلاةعاقلاكلتيف
..عيرمسوباكيفتناكاهنأتسحأ.دوسألاةرهسلابوثيفتلازاماهنأ
يلاطيإلالجرللاهتيؤرنمناكاملكنأبتركذتامنيحتحاترااهنكل
اهنكل.هيفاهتبغرلةجيتنتناكامبر..ةيسوباكةيؤرىوسنكيملميسولا
يفيهله؟..اهلىرجاذام..ةدرابلاةعاقلاهذهيفاهدوجوتبرغتسا
؟..يناكربلانيطلابجالعلامسق

نهوثالثلااهتاقيدصتدجوذإ،رظنملااهلاهفاهنمةتافتلاتناح
ثالثلاءاسنلاتحتفةأجف.اضيأاهلثمةيرمرملابطاصملاىلعتايقلتسم
يفيهويكبلعبافيإاهتلأسف،نهعميوارحصءاوحدوجونبرغتسا.نهنويع
:ءاقلتسإلاةلاح

؟..اضيأانلثمتمله؟..يوارحصمادمايانهنيلعفتاذام–
لماكيفتنأأ؟..انلثمتمانعمام؟..نيلوقتاذام..ال؟..تم–

؟..ةتيمتنأفيكفيعمنيملكتتتنأ؟..كاوق
:يكبلعبافيإاهتباجأ
..حابشأنحن..يوارحصمادميتزيزعايتاتيمنحن–



؟..حابشأ–
..حابشأانلك..يتزيزعايمعن–

افيإتناك.اهسأرْترادأ.يكبلعبافيإمالكنميوارحصءاوحتقعص
نيتتماصيئالبركمادمويناهكافمادمتلظامنيب،ةمستبماهيلإرظنتيكبلعب
ةيادبيفىتفةعاقلالخد،ةأجف..ةدرابتارظنبةعاقلافقسنايمرتو
.تاونسبهرمعربكيهنأكوهيلإرظانللودبيهنأالإ،هرمعنمتانيرشعلا

،ةماقلاليوط،رعشلاثك،دسجلالحان،هجولابحاشىتفلاناك
نوللاقرزأًاليوطًاصيمقامهقوفيدتري،َرمحأًاصيمقودوسأًانولطنبيدتري
ثثجلاةحئار،ةنتن،ةهيركةحئارهنمثعبنتتناك.هيتبكرىلإلصي
.ةمقعملاةيودألاةحئارو،ةخسفتملا

ىلعتسلجاهنمبرتقيوهوىتفلايوارحصءاوحتحملنيح
اهنمىتفلابرتقا.ريرسلابناجنمايلدتتلاهيقاستدمويرمرملااهريرس

:هتلأس.اهمامأفقوو
؟..تنأنم–
؟..سراحلامدآ–
؟..سرحتاذام–
..دادغبةحرشم–
؟..دادغبةحرشماذامل..دادغبةحرشم–
..هلكملاعلاةحرشماهنأل–
؟..كفرعأله–
؟..فرعأال–
؟..انأنيأ–
..ةحرشملايف–
؟..دادغبيفانأله–
..ال–
؟.ً.اذاانأنيأ–
..ناكماللايف–
؟..نيأ–
..نامزاللايف–
تراسوهفكتذخأ.فوقولاىلعاهدعاسيلاهيلإهديدميلآلكشبو

ىلإتتفتلاةعاقلابابىلإتلصونيح.ضرألانآطتالنيمدقبهعم
.ًةغرافةعاقلاتناك..نهدجتملفاهتاقيدص



..ليوطليوطرمميفةحرشملاسراحمدآعميوارحصءاوحتشم
يفنايشمياراص..رمملايطغيضيبأبابضاهنمقلطنيتاعاقهيبناجىلع
.ءاضيبلاهقامعأيفايفتخانأىلإ..بابضلا

***
ماسرلانولباقينيققحملانمنانثإناكيلوبانةطرشليسيئرلازكرملايف

اودجونأدعب،يوارحصءاوحةديسلانعهنولأسيو،يرافغلامدآيقارعلا
نمصلختيمل.طيطختلانمةيفلخلاةهجلاىلعًابوتكمهنوفلتمقروهمسا
ايلاطيإيفهتايحبةصاخليصافتنعهنولأسياوذخأذإ،ةلوهسبمهتلئسأ
.اهيفيسايسلاهطاشنو

دكأتلانوديرياوناكو،يرافغلامدآماسرلاحارسنوققحملاقلطيمل
ءاوحةيحضلاعمهيفىقتلايذلامعطملاىلإهعمباهذلاب،رثكأ

.ةبعرمةهاتملخدهنأيرافغلامدآسحأ..يوارحص
ءانثأاهنأبمهربخأامنيحالإاهلتقبهلةنطبملامهتاماهتانمهذقنيمل

هولأسامنيحو..ميسويلاطيإلجرعمتارظنلالدابتتتناكهعماهسولج
عمثدحتيهعمسهنأبمهربخأ،يلاطيإهنأاهيففرعيتلاةيفيكلانع
نأهنمنوققحملابلطاهنيح،اموريلاهأةجهلبو،ةقيلطةيلاطيإبلدانلا
.مهيدايأنيبطيطختلاناكقئاقدرشعدعبو.يلاطيإلالجرللًاطيطختمسري
اياضقيفنيبولطملانموهف،ةرشابمهوفرعدقف،مهلةأجافمرمألاناك
تارفشلاوتايقربلانولسرياوذخأف،يشتيميدمدآيقيقحلاهمساو،ىرخأ
.ءيناوملاو،راطقلاتاطحمو،تاراطملاو،قدانفلاىلإ،ايلاطيإءاحنأعيمجىلإ

ىلإيرافغلامدآعمباهذلاب،رثكأدكأتلانوديرياوناكنوققحملا
نودعتسيمهامنيبو،يوارحصءاوحةيحضلاعمهيفىقتلايذلامعطملا
قدانفدحأيفليتقةثجىلعروثعلابةيقربتلصو،كانهىلإباهذلل
يتلايشتيميدمدآةروصعمقباطتتهتروصنأبةراشإعم،يلوبان
امك.رتسوأمدآهمساوايكريمأًازاوجلمحيهنأالإ،يلوبانةطرشاهتعزو
ىوسسيلبوتكمامنأبدكأيذلاّفلحملامجرتملانمباتكمهلصو
:امهنيتموهفمريغنيتملك

.حابشألاةهاتم
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