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رحبلاسورع..انيرام

(1)

اهنكل..مهعملماعتلاوأرشبلاةدعاسمعنمتةدهاعمنمام

..رشبلاعئابطلةقبسملاةفرعملاو..بسحفةمكحلا

ًاصاخًاكلمناكولامكملاعلايفمكحتلاوطلستلابرشبلاةبغر

لوحةيلوؤسملابروعشىندأنودرورشلاباكترالمهعفدت..مهب

..ملاعلااذهةيكلممهكراشتيتلاتانئاكلايقاببقحلييذلاىذألا

هتأرنيحهوحنتعفدنااذهعمو..كلذبملعتتناكانيرام

تبلغيتلايهةيكلملاهتماسونكتمل..هتنيفسماطحعمىوهي

..امنإواهرذح

اهلفطوةأرملاكلتحنمنيح..هتأروديعبنمهبقارتتناك

...رحبلايفهسفنبىقلأواهذقنأ..ةاجنلابراقيفهناكمريغصلا

ىلإجاومألاهفرجتوأ..ةفصاعلايهتنتىتحدمصينألمأىلع

ثبشتلانمهتعنم..ةديدشلاةفصاعلانكل،..ةبيرقلائطاوشلا

عنمتنأعطتستملوهلبنتأر..هبقارتانيرامو.قرغيناك

..توملانمهذاقنإو..هتدعاسمنماهسفن

..دعوملصولاكاذعمناكو..ةفدص"

..دربييهتشيامهلولادوزنماتشلاناكو

..درباهمويبتراصريدغلاهيورطملاو



..ةفطاعةفدصلاتراصةفصاعلاطسوانأو

اهنأكتعاض..كنينسلمجأامهآ..كنينحويفوخايهاو

"..ةفرط

ىلعقلتسمليبنلاباشلاو..تقرشأسمشلا..تهتناةفصاعلا

بقارت.هضبنىلععمست..هبناجىلإةليمجةاتفو،..ىطاشلا

ىلعاهيتفش..هيلعينحنت..ًادحأىرتالو..اهلوحرظنت..هسافنأ

ملهنكل..ةايحللهتداعإلواحتو..اهسافنأهمفيفثبت..هيتفش
ه*

قوفاهعباصأررمت..تامدقنوكينأنكميال..يهلااي

ناتلواحول..اهديهتسملول..هعارذ..هردص..هقنع..ههجو

؟..قيفتسيسله..ةوقبهدسجزهت

..ةوقبهردصىلعطغضتنااهيلعنا..انيرامتركذت

اهنكل..كلذبمايقللتدعتسا..هعلتبايذلارحبلاءامنمصلختتل

..نوبرتقيرشبتوصتعمس

..ةبوعصبهينيعحتف..قيفتسيهتأر..كلتةكبرملاةظحللايف

..ديدجنميعولانعباغوهوأت..هبناجىلإاهآر

(2)

ةراحبلااهلقانتيتالايخيهروحلاةكلممنأرشبلادقتعي

يفشطعهئاتلةحاوبارسىءارتيامكةسبايلاعتملنوفهلتملا

..ءارحصلا



نمةديعبلاقامعألايفمهلنرهظيتاوانسحءاسننعةفارخ

بذعأاهبنينغيةعيفرتاوصأو..ةكمسليذنهل..راحبلا

..ةيبرغتاراثيقىلعنفزعيوتاينغألا

نمةكلممروحلاف..الوادتمناكامنعةفلتخمةقيقحلانكل

نولغشيثانإوروكذنمعمتجم..ةديعبميلاقانونكسيدارفأ

عمتجيقلغنمريغصعمتجممهنكل..امهموفئاظووتاقبط

مهسنجءانبأةمالسىلعصرحلاورحبلاةئيبةيامحىلعهدارفأ

..مهنوؤشيفلخدتلاوأرشبلانمبارتقالابنجتو

..ريطخرمأانيرامهبهتربخأامنأنايتسركلادباذهل

دارفأعمسولثدحيسيذلاامنمضيالف..هنامتكباهحصنو

-مهسفنأىلعاوقلطينامهلولحيامك-رحبلاكولمنمنورخآ

..باشلاكاذذقنتلاهتضاخيتلاةرماغملالوًحائيش

:انيرامهلتلاق

ال..سيرك..رمألابهربخألكاوسرتخاملانأ..ببسلااذهل)-

قيرغلاكاذلمحاانأو..هللااهبيندمأيتلاكلتةقاطيأروصتت

ينهذىلإردابتدقل..ئطاشلاهبلوصولالواحمقامعألانم

انحمسفيكملعاال..نوقرغيمهانكرتنممنيكاسملاكئلوأ

تسيليهو..اهمرتحنةدعاقاهنمانلعجملوكلذبمايقلاانسفنأل

(..فلتخملارخألا..رخألانمفوخىوس

..هرظنعفر..تتمصنيحو.اهلًاتصنمنايتسركلظ

:عيرسنيمختباهربخأف..هنمًاباوجرظتنتاهدجوو

مهنألمهباصأىذأو..اندادجألتعقوثداوحةمثنأدقتعأ)-

(..رشبلاعملصاوتلااولواح

:لاعفنابانيرامهتعطاق



رشبلافرعنمةمثنادقتعأال..احيحصكلذنادقتعاال)-

مهلهجناننألمهعملماعتلاىشخن..رشبلالهجناننأ..اندادجأنم

كلمناميف..ةسبايلانونكسيوناقيسمهل..انعنوفلتخممهنألو

نانمانعنميًايفاكًاببسكلذنادقتعتأ..راحبلانكسنواليذنحن

تايقافتامهعمدقعناننأولًاعئارنوكيسمكروصتأ..لصاوتن

(..اننيبتاقالعلاميظنتلتادهاعمو

..ًاريثككمالحأيفنيدعتبتكنظأ-

نعاذامنكلو..ةديعبًامالحأكلتامبر..كعمقفتا..ًانسح-

ىقرغلاةدعاسم

..رمألااذهيفقحىلعكنأدقتعأ..ملعأال-

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

اهنعفرعامو..ءامكحلادحألةنباكاهتناكمنأانيرامتبسح

اهراكفأحرطتلقحلااهحنميسقالخألاوتافصلانسحنم

رمأوهرييغتلاناتئجوفاهنكل..ةماتةيرحباهملاعنعةبيرغلا

..ةيمهألاتغلبامهموعفادلاناكامهم..هببحرمريغ

مل..نيراشتسملانمهقافرو..اهدلاوناكنيضرتعملالوأ

يفهتفالخلاهحيشرتنععجارتولببسحفالملامامأاهضراعي

بصنميفمهنمبسانيالاهحومجنااللعمراشتسمكهبصنم

ةمكحلاوةثامدلافعفاينسيفلازتالتناكولىتح..ةراشتسالا

..ةنطفلاوءاكذلاامكرغصلاذنمدرفلاكولسيفرهظت

هتركفرييغتوهئاضرتسالدبو..اهدلاومالكلاانيرامتبضغ

..هبملحتتناكامققحتلةسامحبتعفدنا..اهنع



دعبهببغرتتناكاماذه..رشبلاكنوكتو..نيقاسكلتمتنأ

ىلاددرتي..-هتذقنأيذلاليمجلاباشلا-مايليولاهتيؤر

..هلامأبئطاوشللسمهي..هرطاوخبرحبلاربخي..ئطاشلا

انيرامل..هفلخاهكرتيو..هتاططخمديشي..لامرلاىلعاهمسري

..هدصرتتيتلا

ركوىلإاهقفاركلذعمهنكل..اهتبغرنايتسركضراع

:اهلهتمدقيذلاضرعللعمتساو..ةرحاسلاشيعتثيح..نيفيز

..(نيقاسلالباقمكتوص)-

:سيركفته

..تاوصألالمجأنمهنا..توصيأكسيلاهتوصنكلو)-

(!..هايإاهيبلستنأكلفيكف..اهزيميامموهو

:ةرحاسلاتباجأ

ملكنكلو،..نيليمجنيقاساهحنمأس..ليمجلااهتوصلباقم)-

كنألامنإ..ليمجلااهتوصىلعًاصرحاهليضرعىلعضرتعت

(..رشبلانمانيرامحبصتنأبغرتال

نايتسركنيبتراديتلاةثداحملاليصافتلكلانيرامهبنتتمل

..ًاديجرومألانزتناتلواحوضرعلااهفقوتسادقف..ةرحاسلاو

رحستلًايفاكرمألاسيلألامجوةيبذاجتاذةيمدآىلإلوحتتنا

ةجاحلاعفنامف..اهركذتيساهارينيحهلعلولب..مايليوبلق

..نذإاهتوصل

..مايليوباهفغشاهعفدي..اهرارقانيرامتذختاةلاجعىلع

نوللاتاذ..ةيرحسلاةعرجلاتذخأ،..اهدلاونماهبضغو

ًاخيشتدجوتقافتسااملو..ئطاشلاىلعاهيلعيمغأفيذيبنلا

..بيرقلاهتيبىلااهلمحينالواحيمثشامقةعطقباهفلي



..ناتشهدنمنانيعو..نيترئاخنيمدقبخيشلاانيرامتقفار

..ناكملكيفمايليونعثحبتاهانيعو..ةمهبمتاءاميإب

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

يفلمعيوهو-خيشلاةفايضيفمايأةثالثانيرامتضمأ

فوقولاملعتةلواحميفاهتلغتسا..هتجوزو-براوقلاحالصا

..نيطيحملاعماهبمهافتلاتاراشإلابةغلداجيإو..يشملاو

رحبلابقارتانيرامتناكاميفوثلاثلامويلاءاسميف

هناتكردأ،..ةئداهىطخرثاتعمس..بورغلاةدهاشمرظتنتو

كرحفّبهيذلاميسنلاعمجزتمتهسافنأ..برتقيهتوص..وه

..هوحنتفتلارقشألااهرعشتالصخ

..ضماغلاهقمعورحبلانولبنانيعهزيمت..يلوفطلااههجو

هّجو،..ةقيقرةماستبابعشتةئداهلااهحمالموةيجاعلااهترشب

:الئاقهباطخزوجعلاخيشلاىلامايليو

نم..بيطلازوجعلااهيأ..ًاكالمتدطصاكنا..ينربختمل-

؟هليتبطاخمفنأييذلافيضلااذه

:مهفلاءوسلحىلادايصلاعراس

ةلاحيفئطاشلاىلعاهتدجو..يديسايةبيرغةاتفاهنإ-

اهتسبلأيتلاةبيطلايتجوزىلااهتذخأ..اهيلعيمغأدقوةئيس

اهيعوةاتفلاتداعتسانيح..هابصيفيدلواهسبليناكًاسبالم

نمنكمتتيكمايألتجاتحاو..فوقولايفةبوعصتهجاو

حضاولانمفعزفلاببسبهتدقفاهنادقتعافاهتوصاما..ريسلا
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ةنيكسملا..ةراشإلاةغلتنقتألالاوًاقباسءاسرخنكتملاهنا

.هبثدحتتاممًائيشمهفنالاننكل..هتناعامبانربختنألواحت

؟..باهذلادوتنياىلاو..تءاجنيانمفرعتملا-مايليو

..ًائيشهبانربختنأتلواحامممهفنمل..يديسايال-دايصلا

انسفنأيفانلقو؟..اهعومدواهنزحببسباهلاؤسنعانفقوتدقو

ديحولااننباانكرتنادعبانتشحوسنؤتلبرلاانلاهلسرأةبهاهنإ

.ًاراحبحبصأو

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

اهتقوبعتمتستيهوانيرامهبتركفاماذه..اهتينمأتققحت

بلطيملوأدعباهديبلطيملهنااهلغشيملو..مايليوريسلاةقفرب

لقتناهنأكوادبدقف..رصقلايفهعمشيعلللاقتنالاحوضوباهيلإ

..ئطاشلاىلعزوجعلاخيشلاتيبيفاهعمشيعيل

وأ..ليخلاىلعبوكرلااهكراشيليتأيناكًابيرقتمويلك

:ًاددرم..ةديعبتاعلطتنم..هرطاخيفلوجيامعاهثدحي

يتايحىلاكلوخدو..ةايحلاىلعاذهيلابقإيفببسلاتنأ-

يفف..لهكلايطيحميفريبكرييغتثادحإيفةبغرلاينحنم

..رفسلاىلاينتعفديتلا..ةديدشلاةدحولانميناعأتنكيضاملا

ةعرشأتمطح..ةديدشةفصاعانتهجاوةريخألايترفسيفو

..ةاجنلابراوقىلاانأجلف..اهبكرنانكيتلاةنيفسلا

لواحتتناكاميفرحبلايفاهنباطقسةنيكسمًامأتيأركانه

ةايحةيمهأيفاليوطركفأملاهتظحل..هيفانكيذلابراقنع
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اذهلو..اهلفطومألاكلتةايحعمةنراقملابيلثمبيئكسئاب

.براقلايفيناكمامهلتكرتوامهذاقنإتلواح

اهعومدتطقاستو..انيرامهجوىلعلاعفنالارطيس

هديانيرامتكسمأف..اهتفكفكمايليولواح..ةريزغلاراطمألاك

حارف..اهدصقممايليومهفيمل..ةوقبهفكىلعطغضتتحارو

:..هثيدحلمكي

امبكربخأللب..يكبتلةثداحلاكلورأمل..يكالمايكبتال-

ىلإهبتهتناويدسجةمراعلاجاومألاتفذاقتنادعبيلثدح

نًعابئاغتنك..هنباوبيطلازوجعلايندجوثيح..ئطاشلااذه

نكلو...يتلاحفصولخصاامهيأيردااليذهأوأملحا..يعولا

اهنيكلتمتيتلاحمالملاتاذهلًاهجوتيأريننأهنمنقيتماناام

نود..ةليوطلايلكهجوبملحاتيقبيننألكلذكردأ..يكالماي

..نيترمينتيحأيتلايهيتلتاقاهتبسحيتلاجاومألانأملعانا

.يكالمّيلاتلمحنيحىرخأةرموانهىلإيبتفذحنيحةرم

يفتناكيذلافقومللبسانملاريبعتلانعانيرامتزجع

نمًاجيزم..اهحاتجترعاشملانمةفصاعبتسحأدقف..همضخ

يفاهرودلهلهجببسبنزحلاو..اهوحنمايليورعاشمبةحرفلا

.هذاقنإ

نيقاسباهتوصةضياقمناةظحللاكلتيفانيرامتكردأو

نيتقيشرلانيقاسلانيتاهعفنامف..ةلداعةضياقمنكتملةيرشب

فقوملااذهلثميفنوكتنيح..ثرقيضلاورسيفنيتيفتخملا

نعاهبربعتو..اهفقوماهيفحضوتةليسولجاتحتيذلا

يذلابذعلااهتوصنمردجأنوكتلتناكةليسويأو..اهرعاشم
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اهتحنمواهتوصاهنمتذخأ..نيفيزةرحاسلانمةعدخبهتدقف

.اهمهفيملوهتبحأنمنًعاديعبامهبناودعتنيتللا..نيقاسلانيتاه

(3)

ناكرربمريغلااهءاكبواهرعاشمجايتهاناانيرامتدقتعا

.اهنعماياةدعلمايليوبايغءاروببسلا

نا..ةنيدملايفسانلانمعمسهنااهربخازوجعلاخيشلانكل

وهمايليوريسلاناورركتمموجهلضرعتتةيدودحلاىرقلا

ءاهنإنمنكمتيدقفاذهلوعلطتلاورفسلانمرثكأباشيسايس

يتلاةمهملاةيمهأنأدايصلااهلمسقاو..هتفرعموهتكنحبةمزألا

نيحمهلهعيدوتمدعيفببسلايهاهتلجعومايليواهبعلطضا

.رفاس

ةبرعًابكارداع..هبايغىلععوبسأرورمدعبمايليوداع

نمةيلحوليمجناتسف..ايادهلابالمحمداع..ةهرافناصح

ىلإةبرعلابهعماهذخأييكدعتستلانيراممزلياملكو..ؤلؤللا

.ةراسةأجافماهلدعيثيح..هرصق

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

ثدحتتيهوزوجعلاةجوزلاهتلاقاماذه(لامجلاةعئارتدب)

ًادراشًاتماصلظو..اهبجيملخيشلااهجوزنكل..انيرامنع

نامساقتيو..رحبلابءامسلايقتلتثيح..ديعبلاقفألاىلإهرظنب

صرقنمهتصحرحبلاعلتباىتحرظتناو..مائوبسمشلاصرق
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باهذللدعتستانيرامتناكامنيب..مايليوهبهربخاامباهربخاو

..هعم

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

اهانيعهثدحت..مايليوانيرامتلبقتساهمأرظتنيلفطةفهلب

اهحنمنيحو..نيبحملادوعوباهاتفشهربخت..نيقاتشملالايلنع

هقفارتنأاهنمبلطنيحو..هركشتنأتلواح..ايادهلاكلت

..اهملحقيقحتنمتبرتقااهنأتسحأ..هرصقىلإباهذللهتبرعب

نمةقفربهجوتتيهورهظمىهبأبرهظتلاهدهجتلذبكلذل

..ةريمأنوكتنأيًفاقحتحجنو..هبملحتتناكامقيقحتلبحت

هانيععقتنملكرهبي..ةعوروةفخبفوطيملحك..لامجلاةقئاف

..مايليوديباهدي..نيوعدملاعومجنيبةقثبوطختيهو..اهيلع

:الئاقعيمجلاىلإاهمدقي

..(هنع

اميفمايليويعارذنيب..ةنورماهدازحرفلاو..اقحتحجندقل

عماقلأت..هسفنباهيلعاهبرديتلاسلافلاةصقراهكراشيناك

..رحسلانمةلاهبناطاحمامهنأكادبو..امهضعب

..رصقلاةقيدحىلإهتفيضمايليوذخاةصقرلاتهتنانيح

ةدشبحرفتساهنأاهايإًادعاو..اهلاهدعأيتلاةأجافملاباهربخيل

..هعماهلمحييتلارابخألالب..ربخلاعامسلاح
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اهبجومبلصحو..تحجناهبعلطضايتلاةيسايسلاةمهملاف

ةيامحلةكرتشمةيامحقرفةماقإللامشلاةكلممنمتادهعتىلع

حارتقامتدقف..راوجلارصاوألًامعدو..امهنيبةيدودحلاقطانملا

..نيتكلمملانيبةرهاصملارمأ

هقتاعىلعلمحدقودعبطبتريملًابزاعًاباشناكمايليونالو

تاوانسحنيبنمراتخينأهيلعناكنيتكلمملانيبحالصإلا

ةاتفيهونيراشتسملادحاةنباراتخادقو.هلًاسورعطالبلا

...و...وةفرعموةفاقثولامجتاذ..ةجضان

الاهناكميفةدماجانيرامو..هثيدحبالسرتسممايليولظ

لكتفتخاو..اهنولبحشدقو..ًافرطكرحتالو..ًاشمرفرطت

..اهنمةيويحلارهاظم

ةصقبينأجاف..يدعبنميكتشيحوناةركافتنكيللاانأو"

يللايدحوينإةركافيللاانأو*..يدرولاملحلايلعيض..ةيناث

لاقماهوأ..وبلقتلغشوةيناثبتجا..ةيناثةدحويراثآ..وبلقب

..ديدجبحنميكشي..نيعلاعمدبيليكبي..نيمويدعبيناج

يبلقوتكسو..ديرشيركفووتعمسو..ديقتيرانانأويكحي

تيشمووتبس..ينميمالكبره..ولوقاهيإشتفرعام

ةلوهذم..ةيناثايندبينأكو..ينعبصغةوطخلاو..يدحول

..ماياللونميناثتلق..ناكيللادعبنكل..ّيعوبشمو

بحنميكشي..نيعلاعمدبيليكبي..نيمويدعبيناجلاق

تكسو..ديرشيركفووتعمسو..ديقتيرانانأويكحي..ديدج

نمهأمارحالوادلالحاد..سانايملظلانيفياش..ديهشيبلقو
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..يبلقايربصلابكيصوأ..مالآدشاومالآيدساسحإلاحرج

"ماهوأعلطومارغناك

اهذخأفاهتحصىلعرثااموهدرابلاليللاميسننأمايليودقتعا

..هيفمانتلاهلهدعأيذلامخفلاحانجلاىلإ

..دغلادعبجوزتيسهنااهربخانادعب..مانتنأاهناكمإبناكو

كلمتدعتملاهنأو..ةعرسباهنمبرتقيًاملظمًاريصمنأتكردأ

..بسحفنيتليلىوسرمعلانم

وأمايليورارقبريكفتلايفاهيضمتنل..بسحفناتليل

اذهىلاهذاختااهلصوأيذلارارقلايفركفتيهامنإ..هتارربم

ذاقنإنايف..قحىلعءامكحلايقابواهوبأناكامبرل،..لاحلا

..نونجاذهنكلو..هللاةدارإرييغتلةلواحميهقرغلانمرشبلا

وهالعفقحىلعناكنمو..ًاضيأنونجوههبتماقامو

نيقاسبهضياقتنأنمنمثأاهتوصنااهربخانيح..سيرك

لباقملابكحملاىلعاهتايحعضتلمايليوفرعتالاهنأو..نييرشب

..اهرايتخاواهلهتبحمعم

مهفرعنالنم..ًاقحبحننانكميال..يقيدصايتبصأدقل)

(..العف

(4)

اهيلعرحسلارثاوانيرامةقيقحبدايصلاةجوزملعتنكتمل

..اهريغةأرمابمايليوجوزتنااهرظتنييذلاريصملاو

مايلولانيراماهرخدتيتلاةبحملاحوضوبىرتتناكاهنكل

رمأباهجوزاهربخانيحو،..هقفارتنااهيلابلطنيحاهتحرفو

16



..ربخللاهيقلتةيفيكوانيرامباهلابلغشوتردكت..مايليوةبوطخ

..ركابلاحابصلايفرصقلاىلااهذخأينأاهجوزنمتبلطاذل

:ةلئاق

نكلو..دحاهعنمينلوهنأشاذهفاهريغبطبترينأدارأنإ)-

نأملعيالا..هسرعروضحلاهرطضيليتريغصهتنجيذلاام

(؟..نيكسملااهداؤفمطحيدقرمألاكلذ

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

ذنمرحبلانعاهرصبعفرتملو..ئطاشلاانيرامقرافتمل

لوانتتضفراهنإىتحرصقلانمهتجوزودايصلاعمتداع

نمًادحأىرتنأةينمتمألوطمكانهتسلج..بارشلاوأماعطلا

..اهيتخأو..اهيبألةقاتشمتناك..تايروحلاملاع..اهملاع

ملعتاهنألسأيبرظتنتتناك..نايتسركاهقيفرو..اهتاقيدصو

اهنطقييتلانكامألانمبارتقالاعنمتيتلاروحلاملاعنيناوقب

..اهيلعنوددرتيوأرشبلا

تعره..رذحباهنمبرتقيءاملايًفاديعبألايختأراذهعمو

رثكأهدسج..ًافلتخمناكو..سيركناك..ةعرسمانيرامهيلإ

هتباجأفاهادان..ههجوفصنىطغقماغلاهرعشو..ألوحن

..هلاحنعهلاؤسوأاهلاحبهرابخإنعزجعتاهنأل..اهعومد

املكبلقو..لّوطامهمينعكدعب..لمحتأحارانأليختم"

يتحرفوينزح..يمايأىسنأليختم..هاسنأويناسنيلحريينع

ليختم..هانشعيللالكو..يمالحأويتكحضويقوش..يمالاو
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..رطانانأ..يبيبحاييلعجرت..يبيبحرطانانا..اليبيبحاي

لاطامهم..يرانويحورةفهل..يرادأتلواحامهم

هللاوكدعبو..كبايغبكبابحأملظت..مارح..رطانانايراظتنا

ىضريامهللا..مالكةظحلببحلاريصيمارحيبيبحاي..مارح

الاودعبت..بعتايناكيضريامو..بيطأتنا..النكل..ملاظاي

..رطانىقبابرقت

..يناوثينيلختام..يناعأمكيردتول..ينانحللاعتهللااي

انأوهبيبحرطانيبلقو..كيدبانبحمدهت..كيلعتناهنظأام

..رطان

..هياعمكجاتحمانا..هياكحلاياهتلاط..هيافكيبيبحهللااي

"..رطانانأ..يبيبحاييلعجرت..يبيبحرطانانا
درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

ناىلعانيرامتّرصأ..لفحلاأدبو.هسورعتلصو

مايليواهلركش..هجاوزةكرابمو..(هقيدص)ةئنهتل..رضحت

يفلابلاةدراش..امهيفتقدح..هسورعىلعاهفرعواهروضح

توملانمهتذقنأناذنميذلالجرلاف..رادقألاةيرخسواهلاح

هترسخاملكدادرتساوهلتقلنالاىعستيهاه..اهتايحتريغت

..اهتبحأواهلهألدوعتيكاهسفن

تحترجنخلاسسحتت..ءاوضألاةتفاخةيوازيفتفقو

:نايتسركهباهربخاامركذتست..اهبايث

ئطاشلاىلايتأنانودًاموييبرمبملو..ًادبأكسنامل)-

كلذو..كرابخأىلعفرعتأوكيلعنئمطألديعبنمكلرظنأل
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ملاعنمةريمأتودبوناتسفلاكلذهيفيتيدترأيذلامويلا

كلجألًاديعس..كلامجوكرحسبألوهذمكلرظناتيقب..لايخلا

....يننألًانيزح..كبجوزتيسناكهناتبسحيننأل

دايصلاثيدحيعمسىلإردابتةرداغملابمهأتنكنيحو

نكلوًاقحكرسخأستنكيننإتملعاذكهو..هتجوزىلازوجعلا

ىلإءوجللابىوسكذاقنإلاليبسدجأملو..دبألاىلإةرملاهذه

اذهينحنمتلينيعينبلستنااهدعسأيتلاو..نيفيزةذوعشملا

يليزتلرجفلاغوزبلبقمايليوبلقيفهيسرغتسيذلا..رجنخلا

..كليذوكتوصكلدوعيساهدنع..كدسجنمرحسلارثاهئامدب

(..يعمكذخألانهكرظتنأسانأو

ىلعملستلانيرامتبهذ..هتياهننملفحلابرتقانيح

..بيرقناكمىلاهتقفارملاهتجاحبمايليولتراشأو..نيسيرعلا

هملستنأدوتو..امناكميفهلاهتيدهيفختاهنأًادقتعمعناميملف

..اهايإ

نأشبةقلقانيرام..ىطاشلاهاجتابنايرجيًالظوامهداوجابكر

..هتقيفرهبركفتامبمهفينألواحيمايليوو..هيلعمادقإلادوتام

لأساهدنع..ًاريثكئطاشلانمابرتقاو.رصقلانعادعتباىتح

اذهيفوةليللاهذهيفهتقفرىلااهتجاحنع..انيراممايليو

..هروضحنودقتفيسهفويضوهسورعف..تقولا

تقدح..مايليولجرتف..تلجرتواهتعاجشانيرامتعمجتسا

دكأتتلهردصىلعاهديتعضو..عومدلاهالمتهجوبهينيعيف

..ًاددجماهرجنختسسحت..ةوقبهبيصتنأاهيلعيذلاناكملانم

..تلواحو..اهبايثتحتنمهتجرخأ
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يذلاؤلؤللاكبشمتعضولب..هبلقيفرجنخلاسرغتمل

اهقناعهنكل..ًائيشاهنممايليومهفيمل..هفكيفاهرعشهبكبشت

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

رجنخبانيرامهتحرجنادعبمايليوعارذنمتفزنيتلاءامدلا

كلتءاهنإو..اهنعنيفيزرحسةلازإبةليفكتناك..ةرحاسلا

تعًساحورلتقتنأنيبةريخم..اهنمتناعيتلاةيساقلاةبرجتلا

دبزىلالوحتتوةايحلاعدوتنانيبو..يضاملايفاهذاقنإل

ةيهلالاةيانعلاتلخدتاهسفنبةيحضتلانأتراتخااهنألو..رحب

..ةديدجةصرفاهحنمتل

.سيركةقفربرحبلاىلاانيرامتداع

.ةرمرخآاهآرثيحئطاشلاىلعاليمجالاثمتمايليواهلىنبو
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ةعابعلاتحتنمملح

لوألالصفلا

(1)

الو..ءيشلراظتنانودوبقرتءانعنودنفجلاضمغأنيح

نسحأيفنوكيف..مويلاوأ..سمألانملضفأنوكيدغبلمأ

..توملاوهاذهنأبسحأ..امهلةروصهلاوحأ

لكدمجتتو..مالظلالحيفبلقلاعومشحيرلائفطتنيح

دقفنو..ةيؤرلاوأةكرحلانعىتحزجعنف..قامعألايفتابغرلا

..فوخالثيح..توملاهنابسحا..ملأتنوأملحننأيفةردقلا

..ينولتقنيذلامهو..توملاهنا...دربوٌمالظطقف..تاينمأالو

هقيرطقشينأدمعت..لزعا(سراف)كُتودب..حالسالبتنك

.مهادحتأيننأكو.مهتحلسأفلخنوئبتخينممعمجطسوًاملسم

هرجنخبيرهظيفيننعطينألواحمهدحأ..رثكمهومهنيبتنك

:لاقو..رخآلجرهلتقف

..يريغهلتقينلويلوه-

نأهيلأتبلطذئدنع..هدصقمتكردأف،يوحنهدددددمبلزّوص

...مالسلاتنأفكيلعٌمالس"..(ع)نيسحلاحيرضدنعينذخأي

مّدلابًابضتخُمتنكنإو

مّركألاكردصنمنسيدامب...ءايربكلاىلإليلدلاتنأو
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"مصعُيملحبّذلانمنَماي...نيفئاخلاُمصتغُمكنإو

ىلإيرهظتدنسأ..تفقوهحيرضنمىأرمىلعوكانه

ةيسدقىلعةيشخ..رثكأبرتقامل..رضخألارمرملانمرادج

..يلتقمدهشينأيفيتبغرمواقألنكأمليننكل..فيرشلادقرملا

تلق..ةيشخنوديتومهجاوأو..دلجتفيرظنهتيؤربالمأنأو

:يلتاقل

.قلطأ..تومللٌدعتسمانأ-

نيب..ينيبجيف..اهترارحبتسسحأ..هتصاصرقلطأف

مثتاظحللفزناينتكرت..يسأرتقرتخااهبتسسحأ..ينيع

نأءرمللناكمإلابنأول..يهتشاتنكامكتم..ةايحلاتقراف

رارملاباظفتحمراضتحالالظرخفلاةوشنمغرو..هتوميهتشي

امهمو..هيلاىعسناّنكولىتحبعصتوملاف..هبزاتمييذلا

بسحيو..ًاعفايلازالنملةصاٌخملؤمةايحلاقارف..هانمتنانك

.ريثكلاققحينأهناكمإبنأ

ينراز..توملافاخأاليننإتلقنيح..بذكأتنكدقفنذإ

له..نألاىتحوتظقيتساذنمةبعترمتلزالومانملايفتوملا

نأّيلع..هآ؟..اسوباكناكله..ىنعمالباملحمأ..ايؤرتناك

تالافتحالاةجهبو..ةنسلاسأرةليلهذهف..هبيريكفتفقوأ

ناكملكالميتاعقوتلابخصو

٣،٢،١،ع،c،٦أ،۷/،/۱،٩٦،٨ه

..ناكملكيفنيبخاصلا..نيلفتحملااهيأ..ريخبمتناوماعلك

اهتيأريخبتنأوماعلك..نيمئانلااهيأايريخبمتناوماعلك

..تاينمألا
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ءامةبرشفاشترابماعلكيفاهتدتعايتلايسوقطتسرام

..تمنويتدحوتنضتحا..ىولحةعطقلكاو

اذل..ةقباسلاماوعاللدادتماهناهتيادبذنمديدجلاماعلانلعأ

نمةفلتخمنكامأيفرركتتدهاشملاىرننأبيرغلانمسيلف

ءارزو..عماجريجفتب..بازحأعارص..ةسينكريجفت..ملاعلا

نيرخآو..نوبطخيءامعز..ةينيسحريجفت..نوعمتجيةيجراخ

نأودبي..ال،.."اعيطقنوكتنأتداتعاريهامجو..نوحرصي

اهنأتنمخيننكل..ةليلقةءاضإلاو..دعبحضتتمل..ايؤرلا

مغرو..ةركفلاةبارغمغر..يه

تمدقتو..نيمختلاتبصأيننكل..ريثكلايفخييذلامالظلا

ال..يفقوت)اهلوقبينتقبساهنأالول..مالسلاباهأدتبالاهوحن

..(كسفننعيفّرع..رثكأيبرتقت

..دمحابيط..بيطيمسا-

Françoisdeانأ..انفرشت- Jarjayes Colonel..

..كبيقتلانأيندعسي-

؟..نحننيأيرابخإكنكميأ.دمحابيطايًانسح-

فيكفرعاالولب..نحننيأفرعاال..لينولوكًارذع-

!؟..تنأوانأيقتلننأاننكمي

!؟..هيدصقتيذلاام-

دراورمألانأروصتأمل..نكلو..كئاقلبملحاتنك-

.ةينابايةبتاكلايخنمةركتبمةيصخشكتدقتعأدقف..ثودحلا

:ةوقبيبفتهتيهو..يقنعلوحفتلتاهتضبقبُتئجوف
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نم..ةقيقحلاينيربخاو..ًاروفتاهرتلالوقنعيفك-

؟انهينيزجتحتملو..كءارو

:اهتضبقنمررحتلالواحأتنكامنيب..ةبوعصباهتبجأ

يتلاةقيقحلايههذهلقألاىلعوأ،..ةيقيقحلاكربخأانأينيقدص

..اهفرعا

اندعاسينأنكمياملك؟..هيفرعتاملكبينيربخا..نذإ-

..انهنمجرخنل

..اسنرفنعديعبدلبوه..قارعلانمانأ-

..امناكميفهبتعمس-

اتئامنمرثكأكنيبوينيبيأ..نيرشعلانرقلايفتدلو-

..ماع

!؟..ةيجحألاهذهام-

..اسوباكلب..ةيجحأتسيل-

؟يئاقلبنيملحتتنككناليلقلبقينيربختملا..!؟سوباك-

يفكبيقتلانأتدرأ..ةريغصتنكامنيح..تنك..معن-

ىدحإوأ..كقافردحأك..كنمةبرقمهيفنوكأيلاثمملح

..ةمهبملاةيعضولاهذهبسيلو..كتاوخأ

نيلواحتامنكًيايأ..لبقتسملانمةمداقلاةاتفلااهتيأ..يعمسا-

ةجاحبانأف..يمانمكماحتقابًاحدافأطخنيبكترتتنأ..هبمايقلا

..ةعتمةيأبيظحتنابكدعأالو..ةحارلل

نكل،جاعزإلاكلببسييدوجوناكنإ..لينولوكًارذع-

..هنعةلوؤسملاتسلينأبيملعتنأوجرأ
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ثيدحنعةلوؤسمكنكل..كدجاوتنعةلوؤسمنينوكتالدق-

يلحتتنأوجرأ..دمحابيط،هعامسيفيلةبغرالجذاس

..بيط..ّيه؟..نيكبتمل..تنأ..ّيه،..جوضنلاب

..؟نيكبتمل..يظقيتسا..يتنبا..بيط(تريغتتوصلاةربن)

؟..كجعزيامةمثله

..امامريخلاحابص-

؟..امسوباكنمنيناعتتنككناودبي..رونلاحابص-

...ليبقلااذهنمءيش-

يفحرفلابلجيملحلايفءاكبلانأنولوقي..يمتهتال-

..ريخهللاءاشنإ..هبتملحامناكيأف..ةقيقحلا

..هللاءاشنإ-

درجمدرجمدرجم

مصخلاتنأوماصخلاكيف...يتلماعميفالإسانلالدعأاي"

مكحلاو

همحشنميفمحشلابسحتنأ..."ةقداصكنمتارظناهذيعأ

مرو

مدعمكدعبءيشلكاننادجو...مهقرافننأانيلعزعينماي

نولحارلافمهقرافتالنأ...اوردقدقوموقنعتلحرتاذإ

مه

ىرخألاوخومشبفقتامهادحأ..لامجلاةياغيفناتأرما

رخافلااهناتسفبتاريمألارهظمبىلحتتىلوألا..لالجإبعكرت
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ىلعألدسنماهرعشكرتتوًايركسعًايزيدترتفىرخألاامأ

ثدحتيوهويبأتوص..عومدلانافرذتاتناكامهالك..اهيفتك

..هتلاقامعامسنمنكمتأمل..زافلتلاتوصنمىلعأ

يتمعةنباهنعتثدح..يتركاذيفاروفحملظدهشملاكاذ

راكسوأيديللاوه"يمنألا"مسانأينتربخأفًانسينربكتيتلا

يقوشتنمتدازف..هتصقليصافتبيرابخأنعتمجحأاهنكل

..لافطألاجماربوصصقلابنيفوغشلانمتنكينأل..هتدهاشمل

نوكتل..تربكيلخاديفةلفطلا..1995ماعفيصيف

قشعاتلزالفًاريثكريغتأمليننكل..ًادرمتوةيويحرثكأةقهارم

يحومطيضرتنكتملزافلتلايتانقو..لايخلابنمؤأو..صصقلا

..اهجماربب

طقتلايلعلةفلتخماياوزبيئاوهلاهاجتارييغتُتررقمويتاذ

..دهجلاضعبدعبو..اهنعتعمسيتلاةيفاقثلاقارعلاةانقثب

..يهتناك..اهيلعهتيأراملوأو..ةراشإطاقتلانم"اقحتنكمت

..تاقلحعضبىوسةعباتمنمنكمتأملواليوطلاحلامديمل

ويلوضفتضرأاهنأالإ..ةيحبشاهيفةروصلانوكتداكت

..نألااهفرعاتبيننأل..رفظلابساسحإلاينتحنم

قارعلانويزفلتةشاشىلع"يمنألا"ثب..1999فيص

تاركسعميفانكاهتقو..ةيفيصلاةلطعللةيحابصلاةرتفلانمض

..(سدقلاشيج)

دنعيهتنيوًاحابصةعباسلاةعاسلادنعأدبيناكبيردتلا

تقولايفلصألاياطخثحأةعرسمدوعأاهدنع..ةرشاعلا

ريستاروديفبيردتلاةحاسعطقلرطضنانكًانايحأ..بسانملا

ريغيتدوعبعصيويتكرحلقثيامميعامجباقعكةلورهو
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عطقنادقيئابرهكلارايتلادجأفتيبلالصأنأوهبعصألانأ

..اهتدهاشمنممويلاكلذنكمتأاليلاتلابو..هوتل

يئابرهكلارايتلاعاطقنانكلبيردتلاىهتنابآنملوألايف

يفةعاس23-20نيبحوارتيلدعمبدايدزايفوًارمتسمناك

نيرخآوديدشلارحلاوبآبيهلاببسباوتامسانأةمث..مويلا

لئاوعلارطضتيتلافيظنلاريغجلثلابلاوقببسباوتام

دادزياهنمجزاطلاراعسأو..تفلتةنوزخملاةيذغألا..اهئارشل

..هدعومبرتقيناكسمشللفوسكةمثو..هؤالغ

ةظحللولوىرخأةرماهتيؤربيتبغرلىوسهبآنكأمليننكل

تلصونيأملعاتدعاموتاقلحلانمريثكلاينتافنأدعبةدحاو

عطاقمعضباوعطقمهنأيتاقيدصىدحأنمتعمس..ثادحألا

نأتيشخ..اهلمحييتلاةيسايسلانيماضملاببسبنوتركلانم

.هتدهاشميفيتبغرقيقحتنوديهتنيوأ"يمنألا"ثباوعطقي

ءاعبرألاموينورظتنيةيضرالاةركلالكيفسانلاناكاميفو

ةيناثلاةعاسلايفيلكلاسمشلافوسكاودهشيل1999/8/11

دهشألمويلاكاذرظتناتنكانأ..لصوملاةنيدمنمبرقلاب

غرافبًاحابصفصنلاوةرشاعلاةعاسلارظتناتنك..رخأًافوسك

ينمرحيفًابئاغيئابرهكلارايتلالظينأتيشخمكلو..ربصلا

..ناوألاتاوفدعبيتأيامبروأاهنم

رايتلاداععبرلاوةرشاعلادنعف..دعبناوألاتافدقنكيملال

..ينرواسيلازالقلقلانأريغ..ليوطعاطقنادعبيئابرهكلا

ىتح..رظتنا..ةفقاوتيقبو..زافلتلاةشاشنمبرقلابتفقو

زتهانيح..رعاشملاتبهلأوليتسابلاتكد..ةيسنإًاسمشتيأر

..راكسوأًاعادو..ًاعادو..طقسيوصاصرلاىقلتيوهواهدسج
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ترظتناو..يئادنتبلدقف..عومدلابيتماستباتجزتما

اهلهتينتبايذلاحرصلاكلذبتقحتساف..ًاعادولوقتل..يروضح

ةخرؤميتركفميفاهلاهتبتكيتلاةبحملارطساو..يتبحأنيب

..خيراتلاكاذب

تايركذلا..اهايؤربتظقيتسايتلاتايركذلانمىركذكلت

نميريغكانأف..هاسنأتدكضاميفةرثعبماهتكرتيتلا

تفصعو..بورحلاهتقرحأضامرجهننأانيأترا..نييقارعلا

ملاعلاانيلعهضرفيداصتقاراصحهقنخو..بئاصملاهب

..يلخادلاماظنلاانيلعهضرًفاينمااراصحو..يجراخلا

ثحبتيتلايدايألانكل..ًائيسهلكنكيمليضاملاكاذنأعمو

هلنكيملنمف..دامرلابغبطصتنأدبال..ماطحلاوبئارخلانيب

أجتلينأهيلع..ميركلارجحلاك..ةيلاغ..ةعمال..ةيوقىركذ

نمنوفدموهامنعثحبلاةبرجتربتخياليك..نايسنلل

..تايركذ

زافلتلامامأسولجلاو..اندحوتاهيفثادحألاتناك..مايأنع

..اندعسيةلطعلالولحو..انلقوريةعاذإلالبلبتوصو..انعمجي

..انلغشتةساردلاىلإةدوعلاو

تناك...ةجيلكلامعطو..حيجارألاةحرفديعللاهيفناك

ثيداحأببخصتانتاءاسمو..تاعلطتلاولامألابجهوتتانتاحابص

ةلوفطللناكو..ألافطأانكامنيح..تادجلاتاياكحو..دادجألا

...هآآآآ..دادزيةايحلابانفغشو..ربكنانأدبمث..ىنعم

يذلادغلا..هيلإونرأانأودغللينغا..ةريغصلاةيروحلاكتنك

يبىقلأو.هبتملحامينمذخاو..يتوصيندقفا..ءاجنيح
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يفهلكقارعلاناك..يدحونكأمل..كانه..رحبلاقامعأيف

..رحبلاقامعأ

هيفمحدزتملاعىلعحاتفنالاةماودىلإانامرزحب

..اجئاهناكرحبلا..ةديدجلاةزهجألاوتايمستلاوتاحلطصملا

..اهيفضوخن..رودنو..اهيفضوخن..ةقحالتملافنعلاتارايتب

..هاسنن..انتكرحبعصياليك..يضاملانمصلختلالواحنو

..هانببحأاموهيفهانهركاملكب..هحارفأوهنازحأب..هريخوهّرشب

يتركفميفهتءارقديعأ..ديدجنمهركذتساانأاهنكلو

باجعإلاوبضغلاتاقيلعتوركشلاتاملكبظفتحاثيح..ةميدقلا

نملال..مئادلكشباهبتكاتنكيتلا..بحلاونزحلالئاسرو

لكيفف..ًاضيأيلايخنوروزينمللب..بسحفيعقاونونكسي

لصتملاهنأودبيو.ًادبألصتنللئاسرتناكيه..لاوحألا

كلتتركذتلو..ةحرابلاراكسوايديللاينتركنأاملالاو..ًاقح

..ةيسنرفلاةروثلاىركذيفاهلاهدقوأتنكيتلاعومشلا

يفف.ةيمهألاهذهلكرمألاريعأالنأّيلع..ًانسح..هاااآ

نمنكل...ةكرحتمموسردرجم؟..(راكسوأ)يهنمةياهنلا

يفةعباقاهكرتتو..اهقاروأفلخئبتختيتلاهذه..انأ؟..انأ

..تمصلايف..مالظلايف..جردلا

رثأالوةركنتلزال..ةركنةقيقحانأو..فّرعممهويه

ىوسيلاباحصأال..ةدرابلايتفرغىوسيلىوأمال..يتايحل

ثدحتمليتلاكلتىوسيلثادحأال..تايركذلاوكوبسيفلايف

يرعاشملوأيرمألمتهينمالو..ةايحلاراسميًفايقيقحًارييغت

..يرعاشموأيرمأةقيقحنوفرعيالنمىوس
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يجيشنو..هبهتيهنأ..ءاكبلابيمويتأدتبادقتنكاملثمو

..ةداسولايفيسأرتنفدف..هوعمسينأتيشخ..ولعيراص

نكأمل..بعتلايلعىلوتسا..ةرازغبنارمهنتّينيعنمعومدلاو

ةردقلاتدقف..يمالحأبمدطصانأىشخأتبدقف..مانأنأدوأ

فقوتنأيسفنتربجأ..يئاكببمكحتلاوينزحطبضىلع

كاذو..يتوصنكيملهنأل..فقوتيملتوصلانكل..اهجيشن

..يئاكبسيل

نأأشأمليننكلاهوحنتفتلا..اهئاكبناك..اهتوصناك

ناوألانآ..لايخلاةاكاحمليبةجاحالوةلفطدعامل..برتقا

..تمصباهبيحنلعمتساةسلاجانهىقبأس..اهلهاجتأس..جضنأل

نأكلمأاليننكل..برتقانألواحأنل..ببسلانعاهلأسانل

حسمتيهوةبطرلااهفكينتتغاب..ءاكبلااهتكراشميسفنعنما

:يعومد

.ًابسانماليدنمدجأمل..ًارذع-

قرغتاهحمالملكتناك..اهيلإرظنأل..يهجوتعفر

نيتريحبلامهتلتءارمحةلعشادباهينيعضايب..نزحلاب

مهفتو..قوذكلك..هيسرم"اهللوقأنأتلواح..نيواقرزلا

كبحيفميظعتنك..كنويعللمحتأوكبحيللاتردق..قوذلاب

..يسأرباهلُتتأموأفينفعسيمليتوصنأريغ"كنونممالعفانأ

انكاننأمغرو..ديعبلاىلإرظنتتحارو..يبرقبتسلج

ءيشوحنرظنتاهنأكوتدب..هريغءيشالومالظلابنيتطحم

..ثدحم

؟..ينيبيجتنأكنكميالأ؟..كلذكسيلأبيطكمسا..بيط-

يننأيروصتتال،..هيلبقتويراذتعايعمستنأوجرأ..ًانسح
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برتقينملكحرجاتب..ًارخؤميننكل..عابطلاةئيسوأةظف

..ينعًامغر..ينم

ةرملوألويننكل..يتايحيفتابوعصلانمريثكلاتيناع

يراكفأويتابغرنيبعايضلاو..ىسألانمردقلااذهبرعشا

يلعيذلاعقاولاويملاعنيبضقانتلا..يلةحاتملاتارايخلاو

!هتهجاوم

اهبكعمتلماعتيتلاةوسقلاكلرربانايننكميفيكملعاال

دجأيننكل..كءارواملهجاتلزالينامغر..ةقباسلاةرملايف

اذل،نيتبحُمنينيعيف..ًاقباساهتيأرةرظننيتيسجرنلاكينيعيف

نعكنمفرعانأىنمتأو..هبينتربخأاملكبو..كبقثأانأ

..ماعيتئاملادعبءاسنلالاح

رظنتيذلاهاجتالاتاذوحنمامتهابرظناانأواهيلاتعمتسا

ادب..ثدحتتيهوةوقباهرظنهيلعزكرتامنعةثحاب..هيلإ

!..هارأنكأمليننكل..هارتءيشهنأكو

ىلعوأيهجوىلعنكيمل..ُتظقيتسانيححابصلايف

،..يسفنيفاهتاملكهتكرتيذلارثألاك..رثأعومدللةداسولا

ًاحوحبميتوصعمسأسيننأةروصتمحابصلاةيحتيمأتييح

..ًادجًايعيبطناكهنكل

سئارعنعةثحاب..ريسلافلتخميركفباوبأقرطتلتداع

ثروتاهثيداحأف..ىلجخلايتبوجأدودصباهنظبيخيف..اهتلئسأل

،..ًاضعباهضعبعلتبيًافورحو..ألاقثًاطاقنو..ًارمحًاطوطخ

..بلقلااياوزنمةديعبةيوازيفلمهمفرىلعاهنكرتدتعا

..هعماهحتفانمدجأنأنود..نامزلارابغاهيلعمكارت
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بدألاوةسايسلاوهقفلاونيدلايفهشقانأنأيننكمي..يباف

املكيفهشقانأنأيننكمياهتالاجمفالتخاىلعمولعلاوةغللاو

..هتلداجميننكمي..عراشلايفهعمساامورابخألاةرشنربعهارأ

لكنعهثدحأانأويسفنروصتأنأيننكمي..هءارطإ..هّيدحت

ريغ)ةقيقدةرابعبوهناًاقبسمملعايننأل..هبرعشاامالأءيش

..رومالاهذهلثمل(ثرتكم

حرستدق..ًافلتخمًابوثسبلتدق..تاهمألالكلثم..يمأ

يليرتشتدق..ةفلتخمةخبطخبطتدق..ةفلتخمةقيرطباهرعش

اهنألتايديلقتلاتاهمالانعادجةفلتخمودبتدق..ةفلتخماياده

مهاستوملعلاةفقويفاهأرقايتلادئاصقلارايتخايفدهتجتتناك

اهتنبالهانمتتاميفةفلتخمتسيلاهنكل..اهئاقلإىلعيبيردتيف

اميفاما..(اهرتسيوهرتستلجرو..لامللاهتجاحدستامةفيظو)

..اهنعثدحتلاقحتستالوةهافتدرجماهلودبيفكلذادع

ديرتال..تاهمألامظعملثمتناكءيشلكنممغرلابيهف

ةرابعبوأ..مهبىهابتتلنأشيوذاونوكينأىوساهئانبأنم

.اهئانبابحرفتنأديرتيه..فطلأ

ةيصخشلاهتحلصمةباوبربعينأرماللدبالف..يخأامأ

..هتثدحاذإيلعمتسيسهناركنأال..مامتهالاقحتسيًارمأحبصيل

نكل..يلهعامتساىلعدكؤيلةفلتخمتاءاميإبهسأرزهيسو

تاذتسيلةمهمهبوأ..قيلعتنوديضميوينكرتيامناعرس

نكأمليننأتفشتكااذهعمو..اهبحوبلابعصيةاناعمكلت

..تايتفلاةئفىلعرصتقتالاهنأو..اهنموكشتيتلاةديحولا

يفتعرُزتاتابنمهنأكو..رعشاامبنورعشياوناكنيريثكلاف
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نيباهمعاربئبخت..بقرتلاسجاهىلعتمنفقيضصيصأ

..لاعفألادودرولاعفألانيبًاكابتشاشيعتو..فوخلاناردج

..تمصلازجاوحبًانيزم..ىسألابارّوسمًاعمتجمودبتف

نيحنابوذلابتأدبديلجلانمناردجكتناكزجاوحلاكلت

اذهلتلفكيتلا..يعامتجالالصاوتلاعقاوموتايدتنملارشتنا

ركفيوأرقيلةصرفلااهيطاعتملرفوتاهنأريغ..ًامودةيدولابمستت

..لعافتيوربعيو

اذهلونييحيسملانييروسلابابشلانمةعومجممههوسسؤم

ةجهللابىدتنملااونيزو..يحيسمعباطاذًامساىدتنملااوحنم

تاعمتجمنمةفلتخمناولألنومتنيىدتنملااذهيداترم..ةيماشلا

ريثكلاتفضأو..صاخشألانمريثكلاىلعتفرعتكانه..ةفلتخم

نمًاددعتبستكاو..يتايحلاتايركذلاوراكفألاوتامولعملانم

نفلاوًاصوصخىقيسوملايفًاقاوذمًاجازموةايحللةصاخلا

يتلاهتاقيلعتوهلئاسرنعةخسنبظفتحاتنكامًابلاغ..ًامومع

ضعبىلعهعلطأامدنعوأامةرواحميفيقتلننيحاهبدوجي

تاظحالملاكلتلامنإ..هباهرطعييذلاءارطإللال..يتاباتك

..روطسلانيبةرثانتملا

يتديسايرادقألاتءاش
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..ةيلدجملاكيطقستنأ

..كيلامملامادقأتحت

..كيلاعصلانانسأو

..ةينثولالوبطلاتاقدو

..ةعئاراسرفينوكتو

..اهيفبحلانولتقيضراقوف

..ةيبرعلالويخلاو

دايز

..دايز..زيزعلايخأ

اهرواحتويتاملكلعمتستو..ًاتقوينحنمتكنايندعسي

نأتلواح..ةقينألاكتوسقينبجعت..ةوسقوةيئاقتناوباضتقاب

لعليتركاذتاحفصىلعاهقلعأس..ينمربكااهنكلاهصمقتأ

اذل..اهئادترالجاتحيومويتاذربكيسيصصقلاطبأدحا

..اهيفكقوقحنًعايطخألزانتينحنما

بيط

؟..كلاحفيك..بيط-

..كرابخأنعلأسأ..ريخب-

تاراجفنالانمةلسلسنعتعمسنيحكيلعتقلق،ريخبانأ-

..مايأةدعلةبئاغتيقبتنأوقارعلانمةفلتخمقطانميف

..زيزعلاخألااهيأ..كلاؤسلًاركش..ًاركش-

؟..زيزعلاخألابيتادانمنعنيفكتالَمل-

..انتقادصنعتاهبشللاءرد-
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كلتلةقثلابريدجريغينأمأ،..تاهبشةقادصلايفلهو-

..رخألاونيحلانيبيدودحبيريكذتمزلتستيتلاةجردلا

يتلاةجردلاكلتلكلجأوكبزتعايننأرمألايفاملك..ال-

..يخأبكتادانمباهعميسفنمزلأ

..لالجإلانمردقلااذهلنيعمببسنملهو..محا..محا-

..ريبككنأل-

..ةاتفايًاريغصتلزام-

ألوقحنطولاروصتيتلاكنيعبريبككنكل،..معننسلاب-

كبلقب..ءايشألالكنمًارخاسهئبختيذلاكنزحبو..نيتاسبو

تنأوكسفنبكدادتعاب..ءابرغلاتايركذلًارادجهتريصيذلا

..تاملكلاببعلت

؟..ةبعلةايحلاتسيلوأ-

نعزجعاواهبوكريلوحنمفرتحيةحوجرأيه،..ىلب-

..لمعلانعةلطاعمهنودفقاف..مهتاراجم

..ةعدخبرحلاو..بورحلاكلامعألانكل-

.عادخلاوفيزلاىضرأال.ةحضاوانأو-

..(ابيعريصيدقفكحوضويرذحا)..ًاقباسكللقاملأ-

..بويعيتانسحلك..!؟..بسحفيحوضو-

..يغلابتال-

مهزفتسيامهتاذوهّيلعاوفرعتيلسانلابذتجيام-

..يننوهركيل

؟..سانلانمكمهينمو-

..(نالجخيليامس)ينوبحينم-

؟..رثكمهنأيودبلبإ-
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؟..كيأرام-

كنادقتعاال(ةضيرعةماستبامستبميليامس)هههه-

..كتءارقنوديجيالمهامبر،..ببسلا

نوبحيالمهنأ....ثيدحلانوديجيالو..ةءارقلانولهجيلب-

ناربجنوفرعيالو..ىقيسوملاعاونأنمعونيأىلإعامتسالا

يليأوليناشوكوكميمصتنيبقرفلانوزيميالو..ناربجليلخ

..اهوفرعيالنأسأبالف..ليصافتدرجمودبتاهنأل-

ةلكشملاساسأكاذ،..اهولهاجتينأال..اهولهجينأسأبال-

دايطصاوههنوديريامف..ءاسنلاةرواحملًامامتهانوريعيالمهنإ

..ءاسنلا

!؟..سئارفءاسنلالهو-

ىلإانرجييذلالهجلااذهل..ةسيرفلايهةيناسنإلالب-

..رامدلا

؟..اليلقيحيرتستو..كركفنعةيناسنإلامهيدعبتالمل-

..اهنمءزجيركفنال-

؟..ةيناسنإلامهنم-

..ميدقبادرسيفبعلتةلفطكنأكو..كتاراجمنملب-

..بعلااليننكل-

..رثكأكيلع..ينقلقياماذهو-

..ياب..زيزعلايخأتنأَملنالأتفرعله-

..ًاركبمتقولالازال-

..حاترتلككرتأس-
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(2)

Marie François Augustin Reynier de)

arjayesةرملاهذهاهتيقتلانيحيلهتلاقاماذهاهمساوه..(ل..

تدب..ةرجشعذجىلعانتلكانكناتئكتم..ةءاضإرثكأناكميف

اننأتبرغتسا..ةمستبماهتاملكىتحتناك..ةمستبم..ًادجةئداه

اهتربخأف..ىتحًايسنرفًامساسيلهناتلاق...(Oscar)باهيدانن

(؟..هانعمامو)هانعمةيزمرلامسالااذهتراتخاامبرةبتاكلانأ

...(ةليمجءارقشةهلاوفيسوأ..ةيروحوفيس)..ينتلأس

..لوقلاتفدرأاهنكل..ىنعملااهلقاردقف..اهتماستباتعستا

يروجلأانأ..يروجلأانأ"

...رهزلالكتاغآ

..ةنسمكنعبيغأ

..رهشمكيلعيفلاو

"رهدلاعومدنممكمقامقسرتأو

..نوبرقملاينيدانينأُتدتعااذكه..(François)ينيدان-

..اهثودحةيفيكوانتاءاقلنعةلئسألانمريثكلاّيلعتحرط

..اهلرظناانأوينقفارتيتلااهتاذةلئسألاكلت،..اهاودجنعو

وأ..ريثكلااهنعفرعاانأف،..ءيشلاضعبفلتخمرمألا..نكل

..ءيشيأينعفرعتاليهاميفهروصتأتنكاماذهلقألاىلع

ثدحيسامبيننيربختسو..لبقتسملانعينيثدحتسنذإ-

؟..كلذكسيلأيعم

يذلاام..يركفيفثادحألاتضرعتسا..اهلاؤسبتئجوف

:تلاقف..يلعفةدرتظحال..هباهربخأنأيننكمي
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لبقتأسيفاختال..ثدحيسامنعيرابخإنيشختكناودبي-

؟..ةياهنلايفدصقا..تومأسله..عقاولا

؟..تومياليحنملهو-

؟...يتياهننوكتسفيك،..ينيربختالملنذإ-

..كربخأل..اهفرعايننأنمةدكأتمتسل-

نيديرتالو(تلمكأوقمعبتسفنت)..بيطاينيفرعتكنكل-

؟ىرتاياذاملف..يرابخإ

ًاردصمتسيليهوةيبدأةصقلالخنمكتفرعيننأل-

دكأتألةجاحبانأ..كلثدحيسامةفرعميعدالهدمتعانأيننكمي

نأيليحمسااذل..ةيخيراتعجارمنمهبكربخأسامةقدنم

..ةباجإلايدلرفوتتنيحكبيجأ

..كلذكل،..ةدعتسمنينوكتنيحوأ-

..تاياهنلاةعيفرةليوطاهلمانأ..ينحفاصتلاهديتدتما

رثكأًافكحفاصأةرملوأ..ءفدبيفكتنضتحا..ةبلصلااهتضبق

لينولوكلا)ديدصقا..راكسوايديللادياهنإ..يفكنمألوحن

(زياجرجيداوسنارف

ىتحثحبلاتاكرحماهتفقلتنإامةيرحسةنوقيأادباهمسا

ىقيسوملا..تاحوللاودورولاهنيزتملاعيفضوخأيسفنتدجو

ةروثلاوةيسنامورلارارسأاهتحتيفختيتلاةعنقألاو..تاينغألاو

..ةيسنرفلا

نمجيزماهيف..درابلاءاملايفطقسينمةشاعتراينتباتنا

..رايتلاةمواقمىلعةردقلامدعنمفوخلاو..ءاملاةبهر

..ةعتملابساسحإلاو
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عافدنابو..ةسمحتمىطخبسوهلانمبرتقاتباذكه

ًاطاشنينالميو.ركبمتقويفينظقويورخأتمتقولينّرهسي

..يبوساحىلإلورهأولامعأنرمهبيماينفلكتاميهنايك

ةدازتسالايفيتبغرعبشأل..دروبيكلاىلعًايكيمانيدًافزعأدباو

.اهنع

تاغلبعقاوممحتقالينجردتساًاناونعناكياسرفزور

سيماوقلابةناعتسالاالولًائيشاهنممهفألتنكام..ةفلتخم

la-)ةبتاكيبجعمواجناملا rose de Versailles

Berusaiyu no Bara)ةديسلاRiyoko Akeda..هذه

.ةججأتمةفطاعباهتايصخشتحنيفتعربيتلاةبتاكلا

ةمئاديهف..عئارلايوثنألااهعورشممهتاياكحيفتسرغو

نهئايربكب..تابراحملا..تايوقلاءاسنلاروصبثبشتلا

ناجوكانيلوبويرابيدكنهئاكذب..ثيبازيلإووكيكفوتيناوطناك

نهتلاسببمهالاو..يلازورووكانانكنهتبيطب..ياكاسيمواولاف

..ندوالكواراهيرواويروراكسوالثم

ايو..يبرابلاقاشعتالوقتلكمغراهلامعأتقلأتكلذل

ةراضحلاتهوشيتلاةيكالهتسالاةفاقثلاداور..مهترثكل

قرشلاحورتخسموةيربلاهحوربرغلاتبلسو..ةيبروألا

..ةلوطبلاولايخلارحسبىالملا

ناك..اهنمىقبتاموأ..ةيقيقحلاةصقلانعيثحبضرعميف

نعخيراتلابتكوقئاثولاهظفحتامىلعجّرعأنأنمدبال

(arjeyesلchevalier de)..ًائيشدجأمليننأينفسؤيو

عقومىلعةرفوتملاةحفصلاىتح..يتامولعمةحصيلدكؤي
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يتلاةلضعملالحتملاهبناجىلإةقصلملاةروصلاوايديبكيولا

..اهيفةعقاوتنك

ًابقلوًامسالمحييكلملاسرحلايفسرافدوجونممغرلابف

مدعبداقتعالاىلإنوبهذيريثكلانأالإ..اهبقلوهمسالثامي

Chevalierةصقلريوحتدرجماهنأوأاهدوجو d"Eon..،

ردنسكلاةياوريفوافونازاكتاركذميفيلتءارتاهركذنكل

رمحألاتيبلاةياكحواربوألاحبشةصقوةكلملادقعسامود

..وروزةروطسأواليردنسلةيلصألاةياكحلاو

وأكلذتابثإىلعةردقلاكلماالواهدوجوبنمؤأنأنيبام

طلخلانمريثكلاهيفتبثمرثأنمهتدجوامنيبو..هحيضوت

تنكنإ..عيضأالفيكو..تعض..اهتصقلوحةطلاغملاو

هقدرثكأوهيتاروصتويتامانملالخنمهتفرعامنأضرتفا

يتلايهاهنعيتايضرفنوكتالامل..الهم..الهم..قثومامم

قطنتسا..ةبوجألانعثحباتلزال..ةطلاغملاوطلخلالمحت

كلتنكل..ياسرفتارممو..سيرابعراوش،..مهرصقناردج

..يبلقحرتمل..ينبجتمل..قطنتملروصلا

جألحلاربقنًعائيشكفرعيٌدحأال"

،ركفلاخيراتيفىلتقلاكفصنف

"...غامساالب
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يناثلالصفلا

(1)

ابحرم..ولا-

؟..كتلاختيبنمتدعىتم..الهسوالهأ..انيد..ولا-

تركفءيشلوأو..ليللانمرخأتمتقويفندعةحرابلا-

؟..كلاحفيك..كبلاصتالاوهمويلاهبمايقلا

؟..كتقوبتعتمتسالهتنأو..ريخب-

نأولىنمتن..صاخشأبيقتلنانايحأنيفرعت..امدحىلإ-

."ادبأمهيلعفرعتننأنودترمانتايح

؟..نيدصقتنم-

ارخؤماهنأتفشتكا..ديلوتخأنسو..نسونيركذتأ-

مكو..مهدنعينتفداصدقو...يتلاختيبراوجبًاتيبترجأتسا

تينمت..هلأساوبهذألةحاقولاوةأرجلانًماردقكلمأنأتينمت

ريغينلعجييذلاام..ةميئللااهتيأاهللوقأو..اههجوبخرصانأ

..مس153يلوطناكنإريضلاامو..كيخألةجوزكةبسانم

يننكل..اهجوزتيبلدعسلابلجتةريصقلاةأرملانأاولاقاملاطل

ةريخألاةظحللايفيسفنتكلامتهللدمحلاو

..هللدمحلا-

؟..كبام..(بيط)-

..قالطإلاىلعءيشال..ءيشال-

..ةبيرغكتوصةربنو..ركفلاةدراشتنأ..يعادخكنكميال-
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ءايشأبملحأتبارخؤم..مالحألا..اهنإ..اهنإ..ًانسح-

..هبيرغ

..ةياهنلايفتلتُقامنيحهنعكتربخأيذلاملحلاكاذالثم-

..رمألاىهتناوهريسفتنعانثدحتاننأدقتعا-

ًاددجمتيأرله..لاؤسلااذهنيلأستمل..ردقيالهللا..ال-

؟..هباشمًاملح

تنأ..يمانميفراكسوأيديللابتيقتلايلايلةدعذنم-

؟..كلذكسيلأاهنيركذت

هبنيرمتامامبر..امهمًارمأهبسحااليننكل..معن..معن-

..ًايفطاعًاغارفىوسسيل

سيلاهمسانأيلتلاقاهنأىتًحاقحاهتيقتلايننكل!؟..اذام-

اوسنارفيرامامنإراكسوا

ديلاومنمكلتةناطيشلايتلاخةنبانأكتربخأله..ًانسح-

نيبلفطلالمحتيهوتدبوًامأتراصاذهعمو..1994لا

رماللله..اهلثمنوكنلانصقنييذلاامف..ةيقيقحةأرمااهيدي

تبجنأوتجوزتدق،يتلاخدصقا،اهمفةيثارولاتانيجلابةقالع

أشنيتلاتاجلبدملاوةلاقتربللدوعيلضفلانأمأركبمنسيف

ديلفقودلابملحننحنانيقباميف..هناوألبقربكفاهيلعليجلااذه

؟راكسوايديللاو

..دعباميفكبلصتأس..ّيلعيدانتيمأينيرذعاانيدًانسح-

مويلابيرقنعيتأيهللاءاشناو..كتلئاعليتنهتويمالسيغلب

..ًامأوًاسورع..هيفكبحرفنيذلا
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؟..ًاعيرسينمصلختلانيدوتوهتلقاممتجعزناله-

عم..اهبمايقلايلعةيلزنمالامعأيدلنأريغ..ًادبأ-

..ةمالسلا

..ةمالسلاعم-

ناتفلتخمنحنف..ةبرقمةقيدصكيلةبسانمًامويانيدنكتمل

قيضنأريغ..اننيبمهافتلاةغلدقتفنامًاريثكوانضعبنًعادج

..اهتقفروحنينعفدتارايخلا

يننأملعأ..عيطتسأاليننكلويلهتلاقامىسانتأنأتلواح

ّرميامبنراقيالدقهبرمأامو..ملاعلااذهيفألحأوسألاتسل

حمسيبفاكرربميأدجأالانافاذهعم..ايندلاهذهيفرثكهب

يتبيطهبعيشأنأنكميءازعنمامو..يرعاشمءاذيإبسانلل

..ةنوعطملا

..ابحرم..بيط-

..buSy كناتدقتعا...دايزالهأ -

Onتدعنألايننكل..تنك- line..؟..كلاحفيك

..ةنسلاسأربةئنهتةقاطبكلتلسرأ..ريخب-

..اهملتسامل-

اهبةقفرملادرولاروصطاقتلاىلعتصرحدقل..فساللاي-

ام،..لجاعلابيرقلايفدراسو..تلصواهيربتعايفسأتال-

؟..كرابخأ

..يضامللتلدع-

؟..نشيمينالا-

؟..تفرعفيك-
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ديعأًاضيأيننألًايناث...كوبسيفلايفكتروصنمألوأ-

ةعباتمبدغلايفأدبأسوانيلوناندعنمتيهتنامويلا..هتدهاشم

..ةنولف

؟..ينمرخستله-

..نوميكوبلانيدهاشتتنكنإالإكنمرخسانل-

ةقطانDVDةخسنىلعتلصح..راكسوايديللاعباتأ..ال-

ةيبرعلاىلإةمجرتموةينابايلاب

تناكتاوصألامظعمنأركذتأ..ديجناكاهجالبودنكل-

ةيقارع

ثدحيبيرغرمأبكربخأنأدوأ..دايز،..حيحص..معن-

..ىئعم

ىلضفت

..راكسوأيديللابتيقتلا..يمالحأيف..ًارخؤم-

غارفةجيتنوهيعمثدحيامنأيسفنلتلق..ةيادبلايف-

نكيملرمألانكل..لايخلاىلإبورهلايفةلواحموأ..يفطاع

.ًابيرغًاعقاوتدبمالحألا..كلذك

؟..فيك-

ةيلاتلاةرملايف..يدوجونمتقياضت...اهتيقتلاةرملوأ-

دعبةأرملالاحنعاهنمض..ةلئسألانمريثكلاحرطتتناك

..ماعاتئامرورم

؟...اهتبجأاذامبو-

..حوحبميتوصوةحورجمتناكيترجنح..تمصلابُتتذل-

..ةثلاثلاةرملايفاهتثداحمبتعتمتسايننإريغ،..ةتتشميراكفأو
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يراموهاهمسانأينتربخأو..ينتحفاص..اهيفانيقتلاةرمرخآ

..لبقتسملايفاهلثدحيساماهليكحانأينمتبلطو..اوسنارف

يليامس)ةينابايلامأ..ةيسنرفلا،ةيبرعلاثدحتتتناكلهو-

؟..(ةراجيسنخدي

؟..ينمرخستتادب-

..يدجلكشبكلأسأيننإ..ًادبأ-

الو.ةينابايلاةغللافرعااليننكل..مزجانأيننكميال-

ركفأملو..هبتناملةحارصب!..اهعممهافتأتنكو..ةيسنرفلاديجأ

..رمالاب

؟..اهعمثدحيسامنعاهيثدحتسلهو..ًانسح-

..دقتعاال-

؟..اذامل-

..لبقتسملاىلعاهعالطإلةأرجلاكلمأاليننأل-

؟..اهنيبيجتساذامب..نذإ-

..ىرخأةرماهارأالنأىنمتأ-

؟..لصحيذلاامف..اهيقشعتكنادقتعأتنك-

رمألانوكينأىشخأو..عيظفكابترابرعشا..يردأال-

ينلع..كلذكهنأولىنمتألب..يعواللطاشنكًانونجوأًانايذه

..هبمكحتلانمنكمتأ

؟..كلذكناكمإبنكيملنإاذامو-

..ينقدص..يدنع..ةركفال-

كيلع..هبمكحتلارايخنيكلمتالاملاطكنادقتعأ..ًانسح-

..هتهجاوم

..هباهرابخإيننكميال..بعصاهريصمنكل..لواحأس-
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ببسلاوهكلذنأنيدقتعتالأ..هفرعتلةجاحبتناكنإاذامو-

؟..امكعمجييذلا

يتلا..تاذلابانأاذامل..ًاقحينلغشياماذه..!(ببسلا)-

..ةمهماهرابتعانكمملانمناكنإ..ةمهملاهذهلهللاينراتخا

..امكنيبطبرتتاقلعتمةمثنالامبر-

؟..هدصقتيذلاام-

ديعبدحىلإكرغصيفاهبةرثأتمتنكاملاطكنادصقا-

اذل..كرظنةهجونملقألاىلع..امكنيبطبريامةمثنالامبرف

.طبارلاكلذىلعيفرعتتلةصرفامكءاقلنأدقتعا

..مالحألاوىؤرلابنمؤتكناًامويدقتعامل-

..كبنمؤأامنإ..اهبنمؤأالانأ-

..كركشأفيكفرعأال-

..كسفنبينتعا..بجاوىلعركشال-

..ءاقللاىلإ..ًاركش-

يمادقةايحلالكلكشريغيللانيم

يمادقنينسلالكملحريغيللانيم

يناّوقوحوربو..يحورنمطيللانيم

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

..يناتنولاهيلىقبهيلهدكةايحلايه

..يمالحأيلريغديدجمعطاهيلىقب
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ةجاحبناكوهو..ةايحللدوعييكهتسمللةجاحبناكاهحبش

تدهاشينأةفدصيهأ..هسأيوهتدحونمجرخييكاهحبشل

justlike)مليفليلقلبق haven)..ًانسح..امةراشإاهنأمأ..

..يسأرقشيًاديدشًاعادصنكل..مونلاىلعًاركبمتقولالازيال

يلهأنأهللدمحلا.ءاشعلاةبجولوانتأوكسامتأنأتلواح

ىلعاهعملعافتممهنملكو..ةينيدلاةرضاحملاةعباتمبنولغشنم

..ةصاخلاهتقيرط

يخأ..(يواعنلا)تاملكلعمتستنألبقعومدلاردتستيمأ

ذختييبأو..سلجملايفروضحلانيبهفرعينمنعلفطتبشتفي

ريغملأ..رثكأدومصلايننكميال..خيشلليخيراتلاققدملافقوم

..لودنبةبحتلوانت.ةقيقشلامالآاهنأك..يسأرحاتجيددحم

..يتفرغىلإلوصولانمتنكمتىتحةرثعتمتاوطخبترسو

..مونلاىلإتأجل..يشارفمث

داعام..ةرمرخأهيفانيقتلايذلاناكملاتاذ..اهتدجوكانه

..بطرلابشعلابةاطغمضرألا..ةرمقمةليلاهنأك..ًاملظم

..اليلقشعترأتنك...رخألاونيحلانيببهتةفيفخمئاسنو

..يبرقتسلجو..اهديبهلمحتءاطغبينتطاحأ..يوحنتهجتا

فتلتتادامض..لقاثتماهيشم..هتيأرامينلغشدقفاهركشامل

ناكملاتاذاهسأريفيذلاحرجلا-اهسأرورسيألااهعارذلوح

..قلعتمل..اهتربخأ-ةدشبةليللاينملآيذلا

عمجانمجاه:ينتباجأف..ثدحامنعلاؤسلاىلإاهترداب

نولمحياوناك..سيرابيفاربوألارادىلإانقيرطيفبضاغ

نيكسملا..Andréنكل..يتاباصإبسأبال..انأ..يصعلا

..هولتقينأاوداك..ءالبنلانمهنااودقتعا
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..امبراهنإ)ركفألًاتقوينتحنمفدورشلاوتمصلاىلإتداع

له..ءاغوغلايديأنمنسريفتنوكلااهيفاهذقنأيتلاةليللاكلت

امباهربخانأيلعله؟اهلثيدحلارايخكرتامأاهنعاهلأسا

امةقيقحلهجاتلزاليننكل؟..يهينلأستنأرظتنامأ؟ثدحيس

:اهلوقبينتأجاف(؟..ًاقحثدحيس

يفاهدتعاملةبغريبريثيكدوجوَملفرعاال..بيط-

تقولايفو.راوطألاةبيرغيلنيدبتًانايحأ..يسفننعثيدحلا

كنأكو!..هريسفتّيلعبعصيلكشبةفولأم..ةفولأمكدجأهتاذ

..رمألاكجعزيالنأىنمتأ..يلايخنم..ينمًاءزج

..يرورسيعاودنمكلذ..سكعلاب-

..اهتايركذيلدرستتأدبمث..(ملع)تلاقوتكحض

Generalلةيناثلاةنبالايه) Augustin Reynier

arjayesلdeىلوألاهتجوزنمCountess Nicole

MarieةدالودعبتيفوتيتلاMarie Françoisناكدقو

..ماوعأثالثAnneMarieاهتقيقشرمع

نمجوزتنأدعبىتحهيدلةريثألا..يدلاولةبرقملاتنك-

CountessMargaretهلتبجنأو,ChristenEmilyو

ussivenل..

تناكعيمجلانأالإةاتفكيتقيقحدحأىلعفخيملهنامغرو

هيفمتيناكيذلاتقولايفو..يبصكيتيبرتيفهتبغررياسي

متيناك..ياسرفيفتازيمتمتاسيتنوكنكيليتاوخأدادعأ

..ةيركسعلاةيميداكألالوخدليدادعأ

يتيبرمتارظنقفارييذلانزحلاهنكمهفأنكأمليتلوفطيف

اهبلماعتتيتلاةيمسرلاةقيرطللًاببسفرعانكأملو..يوحن
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ىوسينربكتنكتمل(Anne)يتقيقشنأةصاخويعميتاوخأ

الخألاةباثمبينربتعينهنأىلإهوزعاتنكيننكل..ماوعأةدعب

ةبيهلانمبألاهبعتمتياممىشبعتمتيخألاو..تخألا

..مارتحالاو

دقفيريكفتلغشتمليتاوخأنيبوينيبتأشنيتلاةلزعلاكلت

،صقرلا،ىقيسوملا،ةينيتاللا،ةزرابملايفةذتاسأبةطاحمتنك

يتيبرمىلإةفاضإلاب..يباومتهيلاودجونممنيرخآو

تلوتسالببسحفيتقولغشتملنيرامتلاوسوردلا،Andréو

..ًامامتيمامتهاىلع

ةأرماوألجركيننوبطاخياوناكنإمتهانكأملةرتفلاكلتيف

ىتح،...لجركيننولماعيمهنأيلخادبرختفاتنكانايحألب

..(CountFersen)بتيقتلا

ءامدلاقفدتقفاريذلاناقفخلاكلذ..لخادلانمينكبرأمكلو

دحافرعينأأشأملو..هوحنرعاشملاكلتبساسحإلايسفنل

(..اهب

؟..هنطوىلإدوعينأهنمتبلطاذهلأ-

بتعلانمًائيشاهيفةرظنبينتقمرفهتلقاماهلقريمل

:تباجأو

يسفنيمحانأعطتساملامماهتلالجةيامحدوأتنكلب..ال-

ىلإةثعبلايفعوطتنيحاهيمحينألواحًاضيأوه..هنم

حرجلاكاذو..ًاءوسرمألاديزيةرملكيفهليحرنكل،..اكيرمأ

..نقتحيولخادلايفبهتليناكهءافخإانلواحيذلا
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حرجلاتكسمأ..اهتصغتعلتبا..ةهربلثيدحلانعتفقوت

:لاؤسلابهتردابفاهنيبجفارطأدحايفرقتسايذلا

؟عوضوملارييغتنيدوتأ..ريخبتنأله-

اذهلوحاهعمثيدحلاىلعأرجتأسيتلاةديحولاتنأف..ال-

..رمألا

ملفقوملانالهتيفخأيننكلحرفلاينرمغوءارطإبتسسحأ

تلواحف..اهتمصلاطواهراكفأبتحرس..هراهظابحمسينكي

..ىوسهنعاهلأسأامدجأملو..ىرخأةرمثيدحللاهجردتسانأ

؟..هيردنانعاذامو-

؟..هبام-

؟..نسريفتنوكلارمألنيمتهتكناملعيله-

؟نيلأستاذامل-

كلبرقألاصخشلاهنألامبر..ددحمببسنمام-

..يروصتب

يننكل..ةلوفطلاذنمومئادلايقيفرAndré..قحىلعتنا-

..عيمجلانعصرحبةصاخلايرعاشمنامتكتدتعا

نموهفرربمببسلناكفCountFersenبيمامتهااما

اهسراحلديكأتلابوةكلملاةلالجلوطالبللنيبرقملاءاقدصألا

Andréةظحالممدعبمزجانأيننكميالاذهعم..يصخشلا

يفFersenرخأتامنيحةصاخ..امرمألهبتناوهامبر..يل

نمهتدوعبملعانملكءاقللةفهلتمتنكو..اكيرمانمةدوعلا

فرعوأCountFersenلابىقتلادقناكنإهلأسأل..كانه

..ًائيشهرابخانع
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نمبلطألمويتاذينتعفديسأيةدشنأيروصت..مث

Andréنأاهمويتبسح..سيرابتاناحىدحأىلإينذخأينأ

راجشيفتطروت..يننكليمومهنمينذخأتسءابرغلاةسلاجم

..فكنبللكع

؟..هببسام-

طباضلا..ةكلملابلك"ىوسيباوريملمهنأيزازئمشاراثأ-

"إ..ثنخملا

؟..مهعمراجشلابيتبغرببسلااذهلأ-

نيبغارءالبنلاىلعنيمقاناوناك..يبرضباوبغرمهلب..ال-

تلبقتسااذهعمو..بسنألاتودبف..مهمامأتنكو..مهنملينلاب

تيسانتملأبيلاوببست..ةسامحبمهلاهتددرويضربمهتابرض

..يقلقضعبهبتزواجتويقنحهعم

؟..كلذكسيلأ..اكيرمأنمدوعيالأنيشختتنك-

ةلاجعىلعاهظقيأ..يلخادبىثنألاظقويلداع..داعهنكل-

عومشاهيفتدقوأ..باذعلانمنينس؛بدجلانمنينسدعب

يبلقتمدأبحلاعومد..هظفحييكبرلليلصأانأوقايتشالا

..دمجتملاهعردتباذأو..الجختماصلا

هتباجتسابريدقلانمةراشإاهنأتدقتعا...داعامنيح

ىلختألدادعتساىلعتنك..يتثونأبثبشتأليلهداعأ..يتاولصل

حرساو..قيحاسملاعضاونيتاسفلاسبلا..هلجألءيشلكنع

باجعإىلعزيحتنأدوتةأرمأيأك..ةسيتنوكيكيرعش

نيبهدراطأألايخالةبرجتبحلاشيعأنأديرأتنك..لجر

..تاياورلاوريطاسألاومالحألا
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Countدصقا..Fersenو Fersen..ًاباذجًاسراف

ّيفتججأ..يتليخمىلعهتروصترطيس..ًايلاثمًاقشاعو

تيدترا،..تلواحف..اهصقارييتلاةأرملاكلتنوكألةبغرلا

هانيع..هيعارذنيبنوكأسةأرمايأىرأل..تنيزتو..ًاناتسف

انأو..يتيوهفشتكينألواحي..هردصىلإينمضي..يبقدحت

ينتربخأ..هينيعو..هيتفش..هيعارذنيبيتثونأفشتكانألواحأ

ناوىتحلب..ُتلواحناوىتح..اهتلالجىوسقشعينلهنا

ًامازلناكاذل..برقمقيدصنمرثكأنوكأنل..لمجألاتنك

قلعتلالصاوأنأيلحمسيلنكيمليئايربكف..بحسنانأّيلع

..دبألاىلإيريغلهبلقحنمدقلجرب

ةبيبحيريغراتخي..ليمجلايبلقريمأ-

ةبيصملالوهلايو..ليوطلاباذعللاي

كنمبضغاتسلف..ةحاروءانهيفشع

...الالالالالل...كنعلحرأفوسو..ةحامسيبلقءلمف

هآآالالالالاللا

...يفءاهبلاوءانسلاو..لامجلاولالجلا..ينطوم..ينطوم"

لصتميأ..ليمجلايملحنميأنمينتضقيأيليابومةنر"

:ركبملاتقولااذهيفينمديرياذامواذهجعزم

...ولا-

..(بيط)ريخلاحابص..ولا-

..(سرون)الهأ-

ميدقتلانأتعمسيننكل..ركبمتقويفكتظقيأيننألةفسآ-

عقوميفةدوجومميدقتلاةرامتسانأوأدبدقتانييعتلاىلع

..رمألانميدكأتتلكبلاصتالابتركففةرازولا
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لصحاامنيحكبلاصتالادواعأو..لعفأس..ًانسح..ًانسح-

..ةقيقدلاتامولعملاىلع

..ةمالسلاعم..ًاركش-

..ةمالسلاعم-

(2)

ريخألالاصتالادعبانيدتوصعمسانأيلعالهسنكيمل

ناكملاباهربخألليابوملابةلاسرهلتلسرأاذل...اننيبناكيذلا

..دعوملاو

تملس..جاركلاةباوبدنعانيقتلاًاحابصةنماثلاةعاسلايف

بناجىلاريستيفلخاهتكرتاهنعتدعتبامثيعيبطلكشباهيلع

..قيرطلالاوطسرونةبحصمزلألريبع

ةيمسرروصعمنييعتللميدقتلابانتابلطةعبرألانحنانلمح

ةداهش،ةيندملالاوحالاةيوه،جرختلاةقيثونمةنولمخسنو

روباطيفانفقووةينيومتلاةقاطبلاونكسلاةقاطب،ةيسنجلا

..ليوط

رظتنننحنوسأيبهيففقنيذلالوألاروباطلاوهاذهنكيمل

يتلافئاظولانأانملعمغر..ةفيظوىلعلوصحلايفانرود

يذلاهتاذتقولايفانريغاهلغشدق..اهيفنييعتللبلطبمدقتن

..روباطلايفنحنهيففقن

كاذيفنيفقاولامظعمنأهنمأوسأوهامو..داسفلاهنا..معن

..لبةفيظوىلعلوصحلايفمهرودنورظتنيال..روباطلا
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ةطاسولاتسيل"داسفلاكلذةسرامميفمهرودنورظتني

..هشقاننانكاماذه"!؟..ًاضيأداسفيهةوشرلاو

نوهرمماعلكشبرئاودلايفلمعلانأريبعيأرناكف

انيلعو..فادهالاىلالوصولايفةيوتلملابيلاسألاكلتةداجإب

..ةايحلايفيضملانمنكمتنلاهنمليلقلاملعتننأ

لبسلاهذهكولسلنيرطضمنكنملولهناسرونيأرناكو

انيداهتديأدقو..اهكلسننأانركفاملانتاقحتسمىلعلوصحلل

لضفألانمفيرجيامفاقيإليحتسملانمنأاملاط":تفاضاو

"..هرياسننأنذإ

ةيلاثملابًافرطتمودبيسهنايملعلايسفنلييأربانأتظفتحااميف

لبقانسفنأعمهبأدبننأانيلعداسفلاةبراحمبحمطنانكنإ)ف

انتاوصأولعتنأبيعملانمذا..نيرخألانمكلذبلطننأ

نيحهنعىضاغتنو..انلقحلانوكينيحقحلاقاقحإبةبلاطملا

(...انيلعنوكي

..تالماعملاميلستهلالخنممتييذلاكابشلانمانبرتقانإام

..قئاقدليبدرفنتولب..ينمبرتقتنأانيدناكمإبراصىتح

:ينذأيفسمهتلةصرفلاكلتتلغتسا

يذلاديدجلامسالاناكامهموأ..راكسوأكتقيدصرابخأام-

؟..ءادوسلاةءابعلاهذهنيدترتكناملعتاهارتأ؟..اهيلعهتقلطا

نودكسأرعطقتامبرو..كرظنماهبهرألكتأرولاهنأنهارأ

..كيلعفرعتتنأ

تفتلامليننأل..اهرأمل..ةرخاسةماستباهولعتتناكاههجو

اهربعرمياملكيطغتاهيتفشبترعشيننكل..فلخلاىلإ
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اهجعزيملو..ةملسمينأبملعتيه:ةالابمالباهتبجأ..مقلعلاب

..رمألا

:اهتيرخستوصالعو..اهاتفشهبكستيذلامقلعلارادقمدادزا

تسيليه..ةيقيقحتسيلاهنأل؟..عنامتمليهاذاملنيملعتأ-

نماميحصأبيط،لايخلابةعبشملاكراكفأةعينصىوس

..نيملسملاوأبرعلابحينأهنكمييسنرف

الول..اهيلعيبضغظفلأف..اهعميباوصدقفانأتدكةلهول

ملستواليلقهنمينبحست..روباطلامحتقتيهوايناربتئجوفيننأ

يفاهتفرعذنماهتداعكةوقباهتالبقيدخىلععبطتوةفهلبيلع

:ينتلأس..يضاملا

؟..انههنيلعفتيذلاام-

:اهلوقباهتعبتمث

نييعتللًابلطتمدقًاضيأانأو..نييعتلالجانمانهتنأهآ-

..ةرازولانمدقعبانهةفظومينوكباليلقفلتخايننأعم..مكعم

..رفوأيظحنوكيسامبر

نأانقفتاف..(ةيلاتلا)هلوقبفظوملاتوصاهثيدحعطاق

دعبًاروفكانهىلإاهتيفاولعفلابو.ةبيرقلاايرتفاكلايفينرظتنت

درلاوه..لامهإلافانيدىلإتفتلانأنودتاءارجإلانميئاهتنا

..هقحتستتناكيذلا

نمةعومجمطسوتتاينارتيأرايرتيفاكلاىلإُتلصوامنيح

ىلإريشتيهو..اهديبيلتحول..(دوقعبتافظوملا)اهتاليمز

..اهبناجبيلهتدعأغرافيسرك

ماقرأانلدابت..ةماعثيداحألوانتيفابيرقتةعاسانيضمأ

لبقأسيننأنهتدعوو..ينورتكلالاديربلانيوانعوتاليابوملا
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قيرطلاتاقيفربقحلألنهتعّدومث..كوبسيفلايفنهتقادص

..انيدوريبع،سرون

..ناكملكيفرشتنتبكاوملا..(ةياشملا)بجعتتناكقرطلا

نمهاوهيوهببغريامثبتهبةصاختوصةربكمبكوملكل

ىتحدحوتننأىلعنيرداقريغاننأانربختلجزتمتيتلاتايمطللا

..ًادحاوهوجرنيذلافدهلانوكيامنيح

..بوصلكنمنحملاهيلعوهبويصمككرفمضهبأ"

بويصمبرتلاهلعأوردبهربغلاعينبيكفوشأو

بودمجربصلاهلعأموحأونيعلارونيكرونبجحنأ

هيايوينزحوتيجإ...هيايندمومهبترح

هيايندمضهكليكشأ...هياجشحوربإتينتعإ

بوليإليلدلاوخرصأ

كتيرابيايودرت....كتيدانيانيععمدب

كميلظأولكفوعأ....كمهلثميمهنمي

"ينيعنممونلاتبلس..ينيجاحموكربكألاي

نإينتلأس،يتدوعدنعيهجويفءاكبلاراثآيمأتظحال

ىلعرارصالافلكتتملفاهبجامل..ًاجعزمًارمأينفداصدقناك

ةمثنأذا..هبيرابخإدوتورمأبةلوغشمتناكدقفببسلاةفرعم

لاؤسلانمترثكاو(تايارقلا)دحايفًاحابصاهتقتلاةأرما

امبراهنأةأرملاكلتةلئسأةعيبطنميمأتجتنتساف..ينع

...ةبطخلاضرغًلابيرقاندصقتس

..يلاتلامويلارصعةأرملاكلتانترازدقفيمأنظبخيملو

قرغتستمل..براملاةحضاووةيمسروةريصقاهترايزتناك

نباايازمضارعتسابتأدب..عوضوملاحتفتلتقولانمريثكلا
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تاذاهديريوهف..هسورعيفاهيلعددشيتلاتايصوتلاواهتخأ

نمبيصناهلو..توصاهلعمسيالةئداه..ةيلاعةيعماجةداهش

لمعلابركفتالولبنييعتلابةبغارالوةفظومتسيل..لامجلا

..هتابغرةيبلتوهتمدخىلعةرداقنوكتل..ًادبأ

رمألانأروصتأمليننأل..ةفيضلاروضحبلعفةدريأدبأمل

َريغيضفرنعيمأرابخإيفرخأتامل..الصأةشقانملاقحتسي

:ناكاهدرنا

ةلئاعنممرتحملجرنمجاوزلاوهكنسبةاتفيأهانمتتام-

؟..هيكتشتيذلاريصملاوهاذهله..ةقومرم

..ىوسهنعًائيشفرعأاللجربطابترالانميكتشالب-

ينربتعيهنأكوّيلإفرعتلاةلواحميفىتحهسفنجعزيملهنا

لجربطابترالانميكتشا..اهبلفكتلامهدحأىصوأةعاضب

ةقباطمةداهشلمحتةيمدوأ..تالامعتسالاددعتمًازاهجيندقتعي

..كلذركذتينمعمشيعلاديرأ..ناسنإانأ..يمأ..تافصاوملل

؟..هيلعدرأاذامب..قفاومكابأنكل-

هذهبينبطخيالجرضفرااناو..ينأشهنإ..هنأشسيلاذه-

..ةقيرطلا

!..كابأنيصعتتنأف..نذإ-

ايكوجراف،..هتعاطو..هءاضرإترتخااملاطيننأنيملعت-

(هأ)..يئاقشبببستلانعافقوتوينامحرا..يمأ

اميف..اهيفقدحأتاظحللتيقبف..يمالكاهتعفصتفقوا

:مدمدتيهتحار

يتلاكمأانأ..يليلوقتنأكبردجبنكيمل..ةحقولااهتيأ-

يذلااذهءاقشيأو،مالكلااذه..اهينيععومدكتيبرتيفتعفد
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اه؟بالكللكانيمرله..عراشلاىلإكانعفدله؟..هوحنكعفدن

نماهيفاموبتكلاكلتلو.تينرتنالاو..نويزفلتللًابت..ينيبجأ

..كتدسفأتافاخسلاكلت..ةفاقث

..هبتماقامينشهديمل..ةوقباهفلخبابلاتقلغأوتجرخ

نيحيبضغةجليفتنك،..بسحفهراركتمغرهدتعامليننكل

ماطحبةطاحم..فقأانأو..فزنتيتضبق..يسفنلتهبتنا

ىلإةفقاوتناك..اياظشلالكيفاهتروص..يهو..يتأرم

عشيلازالاههجو..ليحنلااهدسجوةقوشمملااهتماقب..يبناج

يبهذرعشهّجوتةكلمنيبجهنأكيلعاهنيبج..هبوحشمغًرءاهب

عمنيميقتسم..ةقدبامسُرامهنأك..اليلقنافيثكاهابجاح..جومتم

..تاياهنلادنعًاطيسبًاعافتراو..فصتنملايفةفيفخةيواز

ةطسوتماهشومر..امهيرجحميفنيتتوقايبناظفتحتاهانيع

..ةحضاوريغوةفيفطةبدحبأدبيعيفراهفنا..نوللاةنكادلوطلا

ةمسرلانسحمجحلاطسوتممفلنيتقيقرنيتفشبرقيهتني

..ءاكبلابتشهجأيعوالبوةوقباهتنضتحا

..ينضحاوقوشبينمل"

..هلخبتعلاوبرقت..هلكملألاينيسن..كنيعرحببينقرغ

ينيعبيتعمدحسماو..ينينساقشلكلسغا

"..ينفجتحرجاهارت

كنانيلوقتكتبسح..ءاكبلاةريثكاي..يفكي..يفكي-

!..يننيهبشت

؟..نيكبتالأتنأو-

يننيبسحتله،ءاكبللتملستساولنوكأسيركسعيأ..هآ-

!؟..هميطحتوهفاعضألهسيًادئاق
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!..نألانيكبتكنكل-

..تنأكعومداهنأ..يكباال!..ال..انأ-

انأ..كلثمتسل..لينولوك،..بسحفيعومدكلت..امبر-

نمتبعت..ءانحنالايلوحنملهستسياميففوقولانمتبعت

..لذلابتايرخألاعمتستاميفةرباكملا

..تايرخألااهبنضغيلًابسكمندشنيءاسنبجعيعمتجميف

..ةفرجعتممهلودبأ..لذعلاهاوفأممكيديزمبنبغريو

ديرأو..ًايفطاعالصاوتوًايحورًاطابترادشنأينأل..ةرورغمو

..ةدحاوةرماهايحأسيتلايتايحيف..لضفأًارايخ

ديريالو؟ينمهفياللجرةايحبةنيمثلايتايحطبرأنأّيلعَمل

عتمتسيلهقيرطدجينأهيفكيو..ينمهفيلالصأّيلعفرعتينأ

!..ةيراجيننأولامكبسحفيدسجب

هيكلمتاملكيسبلا..هلينّيزتوقيحاسملابكحمالميرمغا

وأ..ًاركفوأ..ًاسحكلنأهبتنيهيعدتال!..ةيبهذلايلحلانم

ىوسنيديجتالكنادقتعيهتلعجولنسحتسيو!..ًاناسلىتح

..كنمهديريامللاثتمالاوماستبالاو..كيشمركيرحت

هتقيقحيفوهو..ًاجاوزهنوعدييذلاضارعتسالاكاذلًابت

نإكيلعتنأويرتشيوهونوعيبيمه!..مهنيبةقفصىوسسيل

اهوعئاباهضرعي..ةنيمثةرهوجككولماعيمهنأليرخفت

!..اهتميقنمدكأتيل..نعمتبيراشلااهصحفتيو..صرحب

ملسأو..ملستساله؟..مهلينحناله؟..ةرحلاانأولبقألهف

؟..اهاوسكلمااليتلايتايحمهحنماله؟مهحبذملايقنع

!..ينيبيجأ؟..ةتماصتنأمل..لينولوك
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ًابولسأنيدجتكنأول..نكلو،ًابئاصكفقومودبي..ًانسح-

..كيدلاوعمةهجاوملاو..راجشلاريغًابولسأ..هنعريبعتللرخآ

؟..يناكمتنكولهنيلعفتساماذهأ-

..فقاوملاهذهلثملةعفانتسل..ينمكعد..اهاهاه..انأ-

Victorيتبطخلمدقتدقف..ًاضيأةطرويفيننأكلذليفيضأ

..Clemente Girodelle

ناكهنكل..ليقثلاحازملاهبشيوًاكحضمرمألاادب..ةيادبلايف

ام،..رمألابعوتسانأتلواح..هعملماعتأنأيلعمتحيًاعقاو

لعجييذلاام..يبركففيك!؟..يتبطخلGirodelleعفديذلا

!..ًاقحبارغتسالاريثيرماهنا..يلثمةأرماببغريهلثمالجر

نأيندارأو..يركسعلجركينابرمل!؟..يدلاونعاذامو

ضقانتيفةايحلاةوسقلمحتألينعفد..ةدلجمةبلصنوكأ

جوزتأو..دعاقتأنأينديريهبتمقاملكدعب!..نألاو..رمتسم

!..ديرييذلاديفحلاهلبجنأل..وهيلهراتخيالجرتايتفلاك

فيك..نونجلابيننابيصيامهنأ..امهدشرادقفلهيرداال

يفحجنيو..ةيركسعلاططخلاعضوديجيالينولوكامهييأربنوكأ

هيلعيلميوهلبقتسمهلططخينمىلإجاتحيمث..دونجلاةدايق

لهاجتف..جاوزلاىلعةقفاومريغيننأبيدلاوتربخأ-

نوبغرينممءالبنلالكهيلإاعدلفحنعنلعأو..ليصافتلا

رمألانأو..راتخالةصرفلاينحنميهناًادقتعم..يتبطخلمدقتلا ج

..ةلفحلاكلترضحأدقيننادقتعا،..ةطاسبلاهذهبيوسدق
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نل..امبروأ،..نيفرجعتملاءالبنلاكئلوأنمةيرخسلابىلستأل

..ىتحاهرضحا

نيبنمرايتخالاكعنمييذلاامنكلولخدتلاىلعًارذع-

؟..ًاجوزكبنيبغارلاباطخلاكئلوأ

!؟..كلاؤسبٌةداجتنأله-

ةيمدلاهذهكالتمابةبغرلاىدعتيالينمهوديريامهنأل-

انافكلذنعًاضوع،مهفويضيلستومهرصقنيزتل..ةبيرغلا

ريثكلايلوحعمجيلبفاكببسكلذو..يتلئاعلةديحولاةثيرولا

..ةورثلابنيعماطلاباطخلانم

؟..اهدنعثدحيسيذلاامو-

زوفللديحولاحشرملاوهVictorنأعيمجلانظيسامبر-

..نكلو،..Girodelleايكتزئاجحبصأانأاهةيرخسللاي،..يب

دقل!؟..بيطاي..ثدحيسامنعكلأسينمانأنوكأنأبجيالأ

؟..هبينتدعوامنيأف..ًادعويلتعطق

ببسبلباهلاؤسببسبسيلًاعبط،..ُتشعتراو..ُتكبترا

تنكيننأحضاولانمف..ينيبجيطغتيتلاةدرابلاةدامكلا

..ليللالاوطةمومحم

(3)

ًاتقو..هبعتمتسأنأضرتفملانًماتقوةشهدلاينبلست...ًانايحأ

(-أديدحت-؟انأنيأ)..هيفمهفأنألواحأ
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ةمعانراهزألانشقنهيف..تهابيبهذنولبةيلطمناردجلا

ةمثناردجلادحاىلع..حتافيكاخنولبقاروأو..نوللاةيزمرق

..قاريلامجتاذةديسلىلوألا..ةيبهذرطأبناتطاحمناتحول

..جئاهرحبيفطبختتةنيفسلفىرخألاامأ

يفو..ةفرشوكابشىلعّلطي..ةفرغلاطسويفزيرسلا

اياوزوبفقسللةنيزملانشوقنلاوُموسرلا،..ةأفدمهللباقملارادجلا

اهصحفتأ..اهسملألينيرغت..ٌناولألاوةقيقدلاليصافتلا..ناكملا

؟..نألاانأنيأ..نمخأنأةلواحم..يلمانأب

امهيأفرعاال..نابابكلانه،..يلوحاميفنعمتاناتلواح

تأدبيتلاتاوصألاىلإبرقألاترتخا..ةباجإلاينحنميس

هيلعونيدموكهيف..ريغصوهبىلعلطأل..رذحبهتحتف..اهعمسأ

ةعضبهيلعًابتكمو..ةفلتخمناولأبدورولانمةقابيوحتةيرهز

فقسلاطسوتت..نوللاةيناوجرأةكيرأةلباقت..ةباتكتاودأوبتك

..هلوحترد..ونايبةرشابماهتحت..ةريبكايرث

ىلإللستيأدبامروصتنالةبهرىلإلوحتتيتشهدتأدب

..اهوحنهجتالينتبذتجاولعتتأدبيتلاتاوصألانكل..ينهذ

بابنمتجرخنإام،..اهدينفتوأيتاروصتضحدلةلواحميف

..رصقوأ..اليفوهامبر..مخضتيبيفيننأتكردأىتحوهبلا

قباطلاتئطوو..رذحوةعرسبملسلاتزواجتنأدعب

يننكل..اهفاشكتساعباتتلةيرحلايتاوطخلُتحنم..يضرألا

..هتيؤريلىنستًابابتحتفف..برتقتمادقأتوصبُتئجوف

مل..يبتكمميمصتتاذةفرغيفيسفندجأل..ةعرسمتلخدو

ثحبلايفةلوغشمتنكيننأل..اهليصافتيفقيقدتلانمنكمتأ
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هنأكو..رثكأُببرتقيناكمادقألاغقوف..اهيفأبتخاةيوازنع

مهدحالخد..ةبتكملاورادجلانيبيدسجُتنقصلأ..بابلاحتف

الجرناك،..انراظنأتقتلانيحُتدمجت..هفلخبابلاقلغأو

هجوت..ىطسولانورقللةيركسعلاءايزألاهبشتةبيرغبايثب

رادتساهناالولّيلعىمغينأداك..رظنلاققديحارو..يوحن

..ناكملايفةبهرلاعرزيهتاذدحبهدوجو..ةذفانلاوحنهجوتو

ملاهنأريغ..يلةفولأمتدبةبضاغلاهحمالمنأمغرو

ةبسنلابةيئرمريغانألهف..يلهتيؤرمدعبيلاغشناردقينلغشت

ودبيال!؟..رظنلابذتجانأنودكرحتلاةيرحكلمالهو؟..هل

يلرفوتتىتحبقارأوانأثيحىقبأساذلًانئمطمرمألايل

..قزأملااذهنمبرهألةصرفلا

نينرعم-اهنيبتأمل-جراخلايفتاوصأليعامسقفارت

ةريبكةأرماتلخدوبابلاحتفف..لجرلاكاذهكرحيوديسرج

ةءاميإوتاملكعضببيهتدروًارجازًارمأاهثدح..نسلا

ودبيال..ةبيرغلاةغللاكلت..ةدحاوةملكمهفاملفانأامأ..سأرلاب

..ةيزيلكنإاهنا

سرافلخديل..تحتفو..ءودهببابلاتقرطمثتاظحلترم

تدبدقف..ةلهولوألاهتبرغتسا!..اوسنارفيراميه..ناك

اهتبحاصهلاهتيحت..هوحنتمدقت..يركسعلااهسبلمبةبيهم

!؟..اهدلاولجرلااذهنوكينألقعيأ..هيمدقيبعكنمةقرط

يسركىلإسلجتنأاهلراشأ..امهضعبعمادجنايمسرامهنأ

وأاهدودرلعمتسينألدبو..بضغبهثيدحردهيأدبمث..بيرق

!..يوحنهجتا..اهرواحي
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هعضو..هبرقبفقأيذلارادجلاىلعًاقلعمناكًافيسذخا

نأيلعبعصلانمناك..ًارمأاهبخرصو..هفيسدرج..اهمامأ

ةزرابمللاهوعديهبترعشيننكل..ثدحييذلاامةقدبمهفا

..اهسفننععافدلاو

ينيعىلإاهتارظنتبوص..فيسلاكاذيرامتكسمأ

هلتداعأ..تفقو..عومدلابناتئلممتناكاهانيع..اهدلاو

يننأبيرغلا..ةزرابملاكلتلاهضفربيحويًائيشتلاقو.فيسلا

ةغللاتملعتينتيل!..ًاضيأيههلوقتتناكاممًايأمهفامل

ههجووهفيسعفرو.ةيمهأدرلاكلذاهدلاوّرعيمل،..ةيسنرفلا

..اهوحن

..هديبكسمانأةلواحمُتعره..ثدحيامةيؤرلّمحتأمل

ةسوسحمتسلولب..بسحفةيئرمالنكأملذإ-حلفامليننكل

يدنجفيسهدصنأالولاهسأردصحينأفيسلاداك-أضيأ

ًايناحةيحتلاهلىدأ..-هيردناهنادبال-هتنبانيبوهنيبالئاحفقو

فويسلاليلص..امهنيبةزرابملاتأدبمث..ةطيسبةكرحبهسأر

..هيردنأحلاصلمسحامناعرسهنكللازنلادتشاو..ناكملاالم

ًارثأنسلاقرافلاناكدقفزياجرجلارنجلاىلعةشهدلاتبلغ

رهشبعراسذإ..هتليحعاستايفكلذكو..هتكرحةقاعإيف

ىلعهفيسهيردنأىمراهدنع..هتنباسأروحنهبوصو..هسدسم

ىجرتيحارو..سدسملاةهوفمامأهسفنرشحلعراسو..ضرألا

ريباعتهبتحاباممهفألهلوقيامةفرعملجتحامل..لارنجلا

..هتوصو..ههجو

هينثولارنجلاةهجاوميفًازجاعفقيوهو.ًاحضاوهملأناك

ةلواحميفملستسيملهنكل،..اوسنارفيراملتقيفةينلانع
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امبروهلبرقألاقيدصلاو..هتلوفطةقيفر..يراملهذاقنإ

يفهتايحلكشاعيتلاةديسلااوسنارفيراماهنإ..ديحولا

هبضرتفيفيك..اهبحمتكواهبحأيتلاةديحولاةأرملا..اهتمدخ

..ًاجرفتمفقيوتوملاهجاوتاهارينأ

ًارمستمهيردنألظ...هتمهممامتإىلعلارنجلارارصإمامأ

عمسنأدعبىتحعجارتيملو..يرامنيبجورانلاةهوفنيب

ريغ..قالطإللدعتستيهودانزلاىلعةقبطملاعباصألاةكرح

يتلاةاسأملافاقيإباليفكناك..بابلافلخنمًامداقًاتوصنأ

..ثدحتناتداك

وذ..قراطلالخديلحتفمث..بتكملابابىلعتاقرطًةدع

دعبفقوت..هتقانأيفمراص..يبهذلاوقرزألانينوللابسبلم

مث..هولتيحارًواباتكهتبعجنمجرخا..تاوطخعضبمدقتنا

ةفقاويرامتيقباميف..لارنجلاهعبت..جرخولارنجللهملس

َّرم..عومدلاباههجوقرغو..اهاتقدحتعستادقو..يهثيح

الول..ًاجراخرخألاوهقرطامثاهيلإرظناهنمبرقلابهيردنأ

ىطخباهلداع..اهوحنتفتلا..(هيغدنا)ةيسنرفةنكلبهتداناهنأ

..ناشعترياناكامهالك..ةئيطب

ele feraissiل..Quittermaviesanspréavis

tu m'aimes. Mime si j'ai tort. Tout estplus

fort.. Que la raison tout estplusfortqueton

nOnn

Queje redisquej'écrissansarrft. Sur les

écransdemavie. Etj'espèrequechacunes

desaurOres
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eل..Quejevois me mènera à ton corps

..quitteraitoutsitu m'aimes

e sais que je n'me trompe pas. Queل

quelque part au loin la- bas. Tu penses

..encoreà moi.Tu m'asgardé danstesbras

دعرلاتوصليعامس...ىوسكلذدعبىرجاممركذتأالو

يميمحقانعهنأكيتذفانىلعريزغلارطملالوطهو..ينظقيأ

ةعمجلافًارطممًاعوبسأنوكيسنذإ..هبًارثأتميدسجشعترا

..راطمألابلفاحعوبسأبئبنتةرطمملا
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ثلاثلالصفلا

(1)

ملاعلارهمجتيمل..دادغبىلإيكيرمألاشيجلالخدنأذنم

ةركتايرابمءانثتسابةسامحلاهذهبزافلتلاتاشاشمامأيبرعلا

..ًادجفلتخملب..فلتخمةرملاهذهرمألانكل..مدقلا

..نيمسايلاةروثبضافأفبضاغلايسنوتلابابشلاُجومالع

رصع..عراشلاىلإريهامجلاُلضبنهيفداعٌديدجزصعأدتباف

باشلاهأدتبارصع..ةهجاولاىلإبوعشلاةروصهيفتداع

قارحإب2010ربمسيد17ةعمجلاموييفيزيزعوبلادمحم

دقناوألاناكو..تمصبتاونسلقرتحاليجلًازمرناكفهدسج

يفمهداسجأقارحإببابشلانمةعومجمهعبت..هتملكلوقيلنآ

نمتراثو...مهاياضقلملاعلااوبذتجينأىسع..ةفلتخملود

اهبيلاطمقيقحتيفةبغاردوشحلاهدعب

متعونهوجو..نهدحو..قيتعلاميغلاهلثموقبيبندحو"

..قيرطلا

ينهو..يكبلااوقدي..يتشلالثمنهديابو..يباغلااوعطقيمع

..يباوبىلع

..ناطيحلاعبشعلاّيفرمعنم..نامزاي

رطنأوليدانقيوض..يلاعرجشلاراصاملبقنم

"..يلاحلا..يبابعتيقب..ولف..وقرم
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لك..اهددرزافلتلاىلعرهظينملك..ديدجزصعهنا

..رمألايفنوثدحتيًاضيأعراشلايف

ىلعرصتقتملةروثلانأمغر(..سنوتيفبابشلاراث)

..(سنوتيفبابشلاراث)نوددرياوناكعيمجلانأالإبابشلا

انتيرحانوحنميوانقوقحانيلعاوعزوينأرظتنن..لظلايفعبقن

وأزكرموأةقاطبكانهنكتملنإاذامنكل،..ةينيومتلاةصحلاك

نحنسلجناميفمهنيبءيشلكاوعزودقاوناكنإاذام..ةصح

فيظنتديجيو.تايافنلاواياقبلالكأي..صافقألايفجاجدلاكانه

!..حابصلكيفمههنولكأيسيذلاضيبلا..ضيبلاعضووهشير

كانهامبرورصميفنوروثيسو..سنوتيفبابشلاراث

انيلعاهضافأيتلاانئامدبىراكسانلزالفنحنامأ...ديزملا

..دالجلاوةيحضلاناوألاتاذيفبعشلاودغي..باهرإلاةبعل

رطتن..تاروثلارابخأىلعنيفوهلموحصنوماننانك

..بضغلابلعتشتيهواهتاريسمغبتتن..دقتتيهواهتاضمو

درببيذن..اهرداونبانبيراشمطلخن..اهتاراعشبانتاميقلسمغن

وهاهلب..ديريداعدقبعشلاوهاه..اهتافاتهقيرحبانئاتش

ديري..ًازعديري..ًازبخديري..ديريلةرملوألفقيبعشلا

لصيملو..ًاديعبلازيالعيبرلانأفشتكأىتحيلوحّييرظنب
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هدادجأداجمأبو..يلاضنلاهيضامبىنغتييبألازالف..دعبانل

دكأتيل..حابصلاةيحتىتححرطيوعمجييخألازال..نييماصعلا

..رهاظلايفولويلعقوفتينأًاريخأنكمتدقهنا

هتققحاملكنعلزانتأانأرطاخبيطلكب..زيزعلااهيأ)

لجركنااملاطلضفألاانهكنالوقأليضاملايفقوفتنم

(!..فتكلالكؤتنيأنمفرعتو

ةيفيظولاوةينيدلااهلغاشملتفاضأدقاهنأمغرف..يمأامأ

يفرييغتلاوريرحتلاتاحاسرابخأةعباتمةيئاسنلاوةيلزنملاو

تلازالاهنأالأىحرجلاوءادهشلاىلعءاكبلاو..رصموسنوت

..تينرتنالاةلأسميفيعمةفطاعتمريغ

تاطاشننعثيدحلاباهفطاوعةراثتسالواحأيننأعمو

سيفلاربعاهاقلتأتنكيتلامهرابخأوكانهنيكراشملايئاقدصأ

:ينلأستلدوعتمامتهابعامتسالانمغرفتنأدعبواهنأالإ..كوب

؟..عونلااذهنمتاطاشنيأكيدللهيتنباايكنعاذامو-

..ًامدرطقييبلقو،..تايناكمإلاهذهلثملدقتفايننأباهلمسقأف

لازتاليمأو..ىلوألااهتاوطخذختتتأدبيلخاديفامًةروثف

نأةدهاجلواحتيهو..عايضلاولشفلاةفاقثلاينثروتنأىشخت

يتهركاملاطكنامغر..يمأايينرذعاف..أرقأتلزاميننكل

كتدناعميفينمةبغرال..بوساحلاوفحصلاوبتكلارظنم

يئارأهيفرثناو..يركفهلجرسألبقتسمبحمطاانأهامأ..نكلو

ةبتعىلعهراظتنايفسولجلاينمبلطتيلبقتسمال..يتاملكو

!..هناصحةوهصىلعهعمينلمحينأىسعرادلا
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يراميتقيدصينعتباغلاعتشالابتاروثلاليتفأدبنأذنم

..تايركذلاانرطاشتو..انثيداحألتقتشا..يتقيدص،..اوسنارف

..كفيطةقناعملتقتشا..تاكحضلاو..عومدلاو..راكفألاو

..هيلإكقيرطيفتنأامبروأ..نألاتوملافوجيفامبركنا

..ال..ال

كريصمنأولىنمتأ..مويلاكلذيفيتومتملكناولىنمتأ

ايكلذىنمتتيتلاةديحولاُتسل..هفرعاامعًافلتخمنوكيس

امكينوكتملولنكل،..كلذنونمتيكيبحموكيبجعملك..يرام

ترهظململعاالو..ملعاال..نألاكبحنامككبحنسلهكفرعن

درجمكاؤرتناكله..تقولااذهيفنيبيغتَملو..يتايحيف

؟..نألاثدحياملةراشإ

هناىلعينعكبايغلةناكتسالاضفرتيلخاديفةوقةمث..ال

ينتكرتوعادونوديتلحركنوكىلإمالستسالاضفرتو..يدبا

..ةياهننود

ينربخااذكه..نيدوعتستنأًامتح...كميشتسيلهذه..ال

نأيلعيتلاراظتنالاةرتفديدحتنعزجعهنكل..يسدح

لكيفلوطألاةرتفلاوهراظتنالانوكيَملهابر،..اهلمحتأ

ىلإرصميفريرحتلاةحاسيفةروثلالافنركينداعأ

ةيمويلاةايحلاعميطاعتلانيبامو..قباسلايتايح"متسس"

يتاطاشنتداع..ةحاتملالئاسولالكبرابخألاةعباتمو

..ليعفتلاروطىلإ..ةدعصألالكىلعيتالاصتاو
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بابشلانويعيفاوسنارفيراميتقيدصُترصبأيننأالول

..تاينغألاوىقيسوملاىلإاهاركذنمتبرهف..ررحتللنيفتاهلا

ترثآ...اهنعوأاهنموأاهلتناكةينغألكنأكوتسسحأف

ةراشأيللمحيملفلكنأكادبف..مالفألاةعباتمىلإبورهلا

..اهيقلتينقهرأ..اهنم

.ustalittle moretimeWas all We neededل

ustalittletimeformetoseethelightthat lifeل

cangiveyou..oh,howwegetsuchafree...so

now | "Il... take my heart back.. leave your

pictures on the floor.. steal back my

memories..|can'ttakeitanymore..|"vecried

myeyesout..&now|facetheyears.theway

you lovedme..vanished allthetears

ّيلعو..رثكأبورهلايلعليحتسيهناتكردأ..تفقوتكانه

حابصلاعاعشظحلانألبقو..راظتنالايفيردقمزتلانأ

ىتحامبرو..يلوحءيشلكولعييذلارابغلاتظحل..ضيبألا

ةلازإلفيظنتةلمحلةجاحبانأنذأ..ةربغماهلكيتفرغ..يهجو

..تهابنولبيتايحيفاملكنولييذلامعانلاقوحسملااذه

..قباسلااهقيرباهلدوعيل

حئاوربيئاوجأشاعنإنعترفسأيتلافيظنتلاةلمح

..ةميدقلاةيسفنتلاةيساسحلايدلتراثأ..تارطعملاوتافظنملا

تدتشالاعسلاتابوننكل..جنوبابلابارشباهزواجتأنأتلواح

نمةبحفصنوتابصقلاعسومنمةعرجلوانتلينترطضاو
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ينبعتأدقفحيرتسأليتفرغيفتسلجو..نيماتسهلاتاداضم

..هسافنأيردصىلعمتكيقيضلاو..لاعسلا

ةيلاعنوكتلةداسولاتبتر..يريرسىلعيقلتسأنألبق

ةكحبيفوجالمتيتلاقيضلاوجيهتلاةلاحنمففخياممةريبكو

..هبيرغ

يلرسيت..امهيلإللستيملمونلانكل..ريرسلاىلعتيقلتسا

لظدقف..لاعسلاامأ،قيضلاةأطوتّفخنأدعبيسافنأبحس

اهنأودبيو..ةليللاهذهمونلانمنكمتأسيننأبسحاال..ًادتشم

..ةليوطنوكتس

حتفةركفنعتعجارتيننكل..ةذفانلابوصيراظنأتهجتا

ناريجلاجعزيدقامك..ًابرتمجراخلايفوجلالازيالف..كابشلا

..ديدشلايلاعستوص

يفنوكأنيحقباسلاكنولابياوداعاميلهأنأبيرغلانم

امبروأاولموأاوبعتمهنأك..يدرتملايحصلاعضولااذهلثم

يتوصمهلهاجتلةمتهمتسلةحارصب..ةصاخلامهبابسأمهيدل

نيحلانيبيتحصبمهلاغشأبنذبساسحإلايلهاكنعحيزيهنأل

..نيحلاو

..هأوهعمدينويعتاّوجكلتبتك"

..هاسناامواهعمسامعكتوصةحرج

..هانتسأوديدجرجفعلطيىتح

..حورلاعولطينعكبايغوينقرافم

..حورجديزتينعمستبامويدانبامل

"حورتاهيفكدالبعوةمسنينتراي

؟..ةضيرمتنأله؟..نيلعستَمل..بيط-
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اهلاؤسىلعاهبيجأنألدبو،اهنضتحألتعرسأف..ينتلأس

؟..تنكنيأ..ًاريثككلتقتشالينولوكتنكنيأ:ددرأتحر

ناك:ينتباجأوينيعيفتقدح..اليلقهتعفروينقذبتكسمأ

ببسام..ينيبيجتمل،عومدلاةيخساي..اهيدوألتابجاويدل

..دصقا..؟..كلاعس

ًاباهتلاالوالئسنسيلاذههتدشمغر..كلاؤسببسملعا-

..يمسومسسحتُدرجمهنا..ةئرلاب

!؟..اذامل..ينيربختملوضرملابيتباصانعنيملعتتنكأ-

؟..ًاضيأينعهتيفختيذلاام

تنككتيقتلانيح..كرابخانمًةدئافكانهنكتملهنأل-

كبسحأالفةينطولاةيعمجلايفثدحامامأ،..لعفلابهبةباصم

نمنيهجاوتسامبكتربخاولىتحكفقومنيريغتستنك

..بقاوعلا

..دكؤماذه-

لاوحألالكيفوهف..لصحيسناككعملصحام،..نذإ-

كتربخأيننأولىتحو..يضاملاتابسرتلمجملةلصحم

بضغنمكيمحأستنكالوءيشرييغتنمُتنكمتامل..رمألاب

..مويلاكلذ...كانهُتنك..لينولوك..كلتقهتلواحموكدلاو

..هبتكميفكعمثدحامُتدهشو

تسيلأنكل:تلاقو..ينعأديعبتفقوو..اهسلجمنمتضفتنا

مث!؟..نمتنكمتفيكف..بسحفمالحألاىلعةرصتقمانتاءاقل

..كرأمل!؟..تنكنيأ

امىلعيننكل..يتفرغيفانهنالأتنأاملثمكانهُتنك-

..ةيئرمنكأملامبرظحلانسحلوودبي
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؟..هتيأرامنعنذاهلوقنيبغرتيذلاامو..ًانسح-

..ناك..ناك..كدلاوهبماقام...ناىوسلوقلاينعسيال-

..ةوسقلاىهتنميف

نسكعيوهواهجاجزّربعُرظنتتحاروةذفانلابوصتهجتا

:اهلُتلقف..رادجلاىلإاهسأرتدنسأ..مالظلايفاهتروص

..ةءاسإلادصقامل..ينيرذعا-

..لussivenبينتركذكنكل،..كبنذسيل..يفسأتال..ال-

؟..ىرغصلاكتخأ-

..فصولااذهلكتقبسدقف..معن-

؟..ًاقباسلثاممفقوملتضرعتكنانيدصقتأ-

..ًاضيأاهنأشبنيملعتكناضرتفا..ةفلتخمةثداحتناك..ال-

ةريشميسأرُتتززهمثركذتأنأتلواحويبجاحُتبطق

..يفنلاب

حوبلايفددرتتاهنأك..ًائيطبًاريفزمث..ًاقيمعًاقيهشتذخأ

:اهثيدحلمكتستلتاظحلرمألااهقرغتسأ..هيفركفتامب

طروتأنأتدكامنيح..يرمعنمنيرشعلازواجتأنكأمل"

ةكلملاةلالجتلخدتنأالولCountلermynعمةزرابميف

ةدملةيربجلاةماقإلااهببسبّيلعتضرفو..اهعنميفتيناوطنأ

برقةمهمليدلاويعدتسامث..اهنمنيعوبسأُتيضمأ

كالمأدقفتأليلترفوتدقةصرفاهنأُتيأتراف..دودحلا

arjeyesيفلArasكانهسانلالاحىلعفرعتأو..

نمترخأيتلاثادحألاوتافداصملابةلفاحةرفسلاتناك

هبتكمُتثدصق..ةدوعلابينقبسدقويدلاوُتدجو..يتدوعدعوم
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ةماقالاناشباهتبكترايتلاةقامحلاببسبًابضاغنوكيسهنايملع

.ةيربجلا

قزأميفيننأتكردأفهانيعينتفداص..بتكملليلوخدروف

ةيبصعبيوحنهجوت..عقوتأتنكاممدشاهبضغناو..ريبك

رمأب..طالبلاملعولثدحيسيذلاامملعتله..قمحألااهيأ-

؟..هتلالجرمألكنايصع

رمأىلعضرتعتلةحاقولاكبتلصوله..!؟..اذام-

!؟..اهتلالج

..ىلإينتعديتلابابسألاحاضيإلواحأيننكل،..الك-

ةلئاعلافرشثولينأكلثمحقوصاعلحمسانل..سرخا-

..ًادبأكلعفشتأنلويسفنبكنعغلبأس..طالبللاهصالخإو

..يسفنبكبيدأترمأىلوتأس..نذإًانسح-

..درمتلاةوشنبظفتحالازأالتنك..تاظحللاكلتيف

تادلجلاتيقلتو..رخفبّييديتعفرو.ةقثبرادجلاوحنُتوطخف

"..ءودهبىلوألا

"إ..ةعاجشتنكمك"

يذلايبصلاركذتليسفنُتعفد..ةعاجشنوكأنأُتلواحلب"

هذقنايذلالفطلاو..Countلermynنمهلراثأنأُتدرأ

فقأيتلالالذإلاةلاحىلعَربكأنأُتلواح..Arasيفاندجاوت

75



هادصلصًيايساقًاسردينيقلتىلعًارصمناكيدلاونكل..اهيف

.طالبلابضغهبئفطيفياسرفىلإ

ىلعهتردقُدقفييدسجو..ةوقُدادزتتناكهطوستابرض

..هلةياهنالوًايدمرسرمألاادب..ملألانمخرصتسيو..لمحتلا

قراطلحيمددنويدلاوفقوتاهدنع..بابلامهدحاقرطىتح

تراهنافيلاحاهفقوتسا..لussivenيتخأتناك..لوخدلاب

:ددرتوهواهتفرغوحنتعرسأو..ءاكبلاب

"إ..ةوسقلاىهتنمبتنا"

الول..اهبقحلينأداكو..اهيلعيدلاوبضغاهتاملكتراثأ

:هقيرطُتتضرتعايننإ

ريغوةريغصةاتفلازتاليه..اهنعوفعأ..كوجرأيديس-

..روماللةكردم

ىوس..كردملالقعلااهيأ..تنأكنمينلانيذلاامو-

؟..ةقحالتملاتاقامحلاباكترا

..بعاتملابكلُتببستيننأل..يديسرذتعا-

-André..هتفرغىلإاوسنارفكديسذخ..

ىرسيلاهعارذبةكسممىنميلااهفك..شعتريناكاهتوص

ذوفنلالواحتاهنأكوةذفانلانًماريثكتبرتقا..ةوقباهيلعدشتو

..هركذتملؤياممبورهلاةبغار..ةكلاحلاةملظلاكلتىلإ

..رشابملكشبّيلإرظنلاىشاحتتلازتالتناك..هنايسنبعصيو

."اهدسحا"يننأ..اهربخألُتأرجتاذهعمو

نإةريحتم..يهجوحمالمسرفتت...يوحنتتفتلاةئجافتم

!؟..اذامىلع!..يننيدسحت-يتاملكيفةيرخسلارمضاتنك
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ءايربكلانمةلفغيفاهتقلطتنأدوتةخرصكيلاهلاؤسادب

اهعومدبثبشتي..اهحرجىلعّمزيو..اهيتفشقبطييذلا

..لوزنلانمامهعنميو

مويغ..اهينيعتاوامسيفحبسألتاظحلفقوملاينحنم

ظفتحتًاحوروًاينايبصًاحرمامهفلخئبختةفيثكلااهنزح

يحمالمسرفتتلازتال..ًافصعتاظحللادشايفىتحاهتماستباب

..هحرطتمليذلااهلاؤسبيجأنأرظتنت

..كدسحأًاقحيننكلو،..ًابيرغكلهلوقأامودبيلينولوكمعن-

البوركوثداوحنمهبّملاامراكذتساىلعؤرجيالنمنال

تابىتحتاذلاحلاصتوسفنلاءافصهكلمتنمطبغينأنمهلدب

..هيلعناطلسيزخللنوكينانودملؤيامبحوبي

هملاةعقرتعستاوًاديعبهقامعأيفطايسلاتمارتنمنالو

ىنمتيًامتح..ايانحلايفهؤلكيامالولاهلهجيداكيًاداعبألمتشتل

..اهعقومواهقمعواهدودحبنايعللةرهاظهحارجنأول

هاقبتساامهبلستوهتمهلقثتوةبيخلالسالسهديقتنمنالو

هبعنصيامكسميلةصرفكلمينمدسحيًامتحةدارإنمفوخلا

مهسفنألاودجينأنونمتييلاثمأف..ًافيسناكناوًاردقهسفنل

..ةايحلارامضماهربعاولخديلةصرفيأ..ةصرف

هيمتكتاذاملو!؟..يتقيدصاينيناعتباذعيأنم،..هابر-

؟..ىنع

عامتسالابكتقوعييضتديرأالو..كلثمةلطبتسلينأل-

..ىورتنأقحتستالةصقل

؟..ةلطبينأبكمهوأنم-
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..اهقيبطتىلإتعرسأو..ةركفيسأربتعملءانثألاهذهيف

ًاينوتركًاقودنصاهنمجرختسالةريغصلايتبتكمىلإتعراس

اهتعبطيتلا-ةروصملاةلجملاتجرخأ..صاخفالغبهتفلغ

اهتعضوو-قاوسألايفانيدلةرفوتمريغاهنألةيصخشلايتعباطب

..اننويعباهسفنىرتنأةصرفاهلحيتأيك..يتقيفريدينيب

..يلمعلكشباهلاؤسىلعاهبيجأف

تاحفصلاكلتتحفصتو..ربصبهبموقأامتعباتنأدعبو

:ينتلأس..كبترممامتهاب

؟..هذهام-

ةديسلايههذهو..تنأهذه،..اهفرعاامككتياكح-

..اذهو..هيردنأوهاذهو..نسريفتنوكلااذه..تيناوطنأ

!؟..موسردرجماناله!زوصمُبباتك-

..موسردرجمتسل..ال-

..مامتهالااذهلك..بيطايكبرغأام،..مسردرجم..ىلب-

!..درجمكلةبسنلابانأو..قلعتلااذهلك

انأنمينيهجاو..يليرظنا..دمحابيط،..كلذكانأ..ىلب-

؟..ينعهنيفرعتيذلاام؟..انرادقأتكبتشااذاملو؟..كلةبسنلاب

..ينيربخاكوجرأ

..ًادعويلتعطقكنكل-

..ينيفعأكوجرأ-

انهانأامبرل..يتياهنعامسلةجاحبُتسلامبرل،..ًانسح-

..كسفننعينيثيدح..كتياكحعمساو..كعمسأل
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!؟..يتياكح-

؟..ًاضيأاهبيلعنيلخبتسله-

..ةعتملانمةيلاخاهنوكنعةلوؤسمنوكأنليننكل..ال-

..عمتساينأ..سأبال-

-قارعلاناك..نيرشعلانرقلانمتانينامثلالئاوأيفتدلو-

نكسيناكيبأ..راوجلالودىدحإعمةليوطًابرحضوخي-يدلب

اهبدوعيةزاجإلكيف..قارعلايفلاجرلاةيبلاغكلاتقلاةهبج

تاذو..هنعففخيوهرطاخرسيًاربخدجينأىنمتيتيبلاىلإ

..هراظتنابربخلادجوةرم

هرعاشكهمسانوكيل(بيط)يبأينامسأ..ركبلامهتنباُتنك

ةيبلتىحنمىحنتيتايحتأدباذكه..(يبنتملابيطلاابأ)لضفملا

..تابغرلا

هيفرودأيذلاكلفلاهراكفأو..يتايحروحمتناكيبأتابغر

ضرعتساةفقاوهيفيتلوفطُتيضقيذلاحرسملالب..فقوتنود

نويعو..هبّيلعراشأاممهظفحأامدشناو..يتاردقويبهاوم

ةيوفعلاف..ةيوفعبفرصتأنأوألجترأنأيلاحومسمنكيمل

..ةريبكتنكانأو..راغصلاميشنمءاطخألاو..ءاطخألابةفوفحم

..ةريبكتنكيرغصذنم

هعبتيذلايراسيلاركفلانيبةحجرأتمتناكيبأراكفأنالو

..ًايعامتجاوًايلئاعهيلإيمتنييذلاظفاحملاركفلاو..هبابشيف

امومدقتلاوحنينعفدينأنيبامف..يلهتلماعمىلعرمألاسكعنأ

..يمدقتتالجعيفيصعلاعضينأنيب
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ينرغصيخأيل..هعمفلتختالاهنكلهنعفلتختدقفيمأامأ

ىتحتقولارورمبانضعبنعاندعتبامث..انكمأوتلاك..دحاوماعب

..دسجلاءاقشأ..حورلاءابرغمويلاانتب

بصخبدازرهشيهاضت..ةيناثلانسيف..ةزجعمةلفطُتنك

نمريثكلايبألذبكلذل..اهدرستيتلاتاياكحلالوطو..اهلايخ

ةلواحميفيتاطاشنويتاياوهىلعفارشإلايفهتقووهدهج

ال..ةبيبطنوكأنأبهملحقيقحتنعينيهلتنأةيشخاهرصحل

مساىلعدجملاقيربيفضتةحجانةبيبطلببسحفةبيبط

دهجلالكمغر..هملحققحأنأيلردقيملهناالإ..اهتلئاع

ةيلكنعًاضوعىرخأةيلكتلخدف..هتلذبيذلاداهتجالاو

..بطلا

لماللةبيخماهنكلًائيسًارايخنكتملاهبتصصختيتلاةيلكلا

.هئاضرتسايفىعسأتلزالو...ديزملاببغريذلايبألةبسنلاب

وحناهيفلقتناةطقنللصأسىتموهجتانيأىلإملعانأنود

..ةيصخشلايتارايخذاختاو..ياغتبمقيقحت

؟..يرمألنيمتهتنذإاذهل-

تسيلةلوطبلانأةرادجبونتبثانممكنأل..كرمألمتها-

..لاجرلاىلعًاركح

..يريدقتيفنوغلابتمكنأودبي-

ةأرمللةروطسأتنأف..اهقحكسفننيفحجتيتلاتنأكناوأ-

نأىبأتو..لذلاهناوفنعبىدصتتو..ميسنللاهتقربينحنتيتلا

..ةرحالإنوكت

بصنمويزبًةزجتحمانأوةرحنوكأفيك..هوأ!؟..ةرح-

؟..اهينكاسبولقالإاهتوسقبيهاضتالةدرابةيماخرروصقو
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ضيغبيقبطماظننمضفنصألةرطضمانأوةرحنوكأفيك

يتلاانأوةرحنوكأفيك؟..داسفلايفعتريروخنمعمتجمو

ًانمثاهتايححنمتواهبحعيضتو..اهتثونأرسختنأتراتخا

؟..اهدلاوتابغرل

لاحنعاهيفينتلأسيتلاةليللاكلتنيركذتأ..لينولوك-

؟..ماعيتئاملادعبريغتدقناكناوةأرملا

وعوعدنع..معن-

نأاهنكميمويلاةأرملاف..تريحتيننال،..اهمويكبجأمل-

ّييألخدتنأاهنكمي..ةلودلايفبصانملاىلعأىلإحشرتت

قوقحلانمريثكلاكلمتيهو..لفحمّييأيفكراشتناو..لاجم

فينصتلةعضاخلزتمليهاذهعمو..ةفعاضمْتثابجاواهلباقت

..ةيصخشلاتارايخلانمريثكلااهحنميالقيض

اهنإالإةاواسمنمريتاسدلاوعئارشلامظعماهلهلفكتاممغرو

نماهنكمتالو..هيوشتلاوليكنتلاونعطلاوزييمتلانماهيمحتال

..اهسفنلفيحلاذخا

ءاسنلاروصتريغت..ماعيتئامبمكدعب،..لينولوك

لازال..ميمصلانم..لخادلانمامأ..جراخلانم..نهتايحو

..براحملاّييزةدالصبءونتىثنأتنكنإف،..هلاحىلععضولا

..ةثونألالالغأتحتحزرتةبراحمانأف

نأنميتروصيمحألو..راتسلافلخئبتختةبراحمانأ

العمتجميفليواقألاهملتتنأنميمسايمحاو..نسلألااهثولت

ةربكمةسدعتحتو..ةينودلاراظنمبالإءاسنلاىرينأهنكمي

فلتخمهرواستنأنودةأرملابركفينأهنكميالعمتجم؛بويعلل

..كوكشلاونونظلا
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ىلإتأجلف..يردقنمبورهلايفتلشفيننكل..ةرمنمرثكأ

..(ةءابعلاتحت)ةبتاكنوكأنأتدتعاوركنتلا

..دبالاىلااذكهيلظتناتررقلهو-

ةباتكلايفيراوشمأدبأسامبر..يردينمو..ررقامل-

!؟..ينعنيبتكت!؟..انا-

؟..ًاعبطيلتحمسنإ-

؟..ينعنيبتكتساذامنكلو...سأبال-

..يتروثناونع..كنا-

(2)

ىرأ،..اهبتكينمأرجأامو..هتياهنلءرملاكاردإبعصأام

ةحفص..عادولاةروصيلمسرتهرجفطويخو..ُببرتقيدغلا

..اهتباتكبقباسلايفتركفينأول..يتاركذميفةريخأ

ُتثحبا..حابصلااذهُتظقيتسانيحينرمغٌبيرغنساسحإ

النأ،..يتوصو..ّيتقدحيف..ايارملاو..اياوزلايف..بيطنع

..ينبقارت..ريثألايفاهدوجومدعةرورضلابينعيالاهارأ

..ينعبتكتناينتدعودقفءيشلكلجست

دقف..يسفنبكلذتلعفيننأوللضفألانمناك..ةقيقحلايف

ذنمتيناوطنأةكلملاةلالجةيامحبلكوملايكلملاسراحلاتنك

..اسنرفضرااهمدقتأطونأ
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ةشهدلانماهيلعادبامبيظيغتراثأ..ةرملوأاهتيقتلانيح

يظيغددبتتقولارورمبنكل،يتايحيفامهتدقتفاذإ..روبحلاو

..اهيلعيقافشإىمانتهنعألدبو

اهتيوفعنمهتحنم..دهعللةيلووةريمأياسرفىلإتلصو

تالهؤملانمريثكلاىلإجاتحيناكاهبصنمنكلوًاقيرباهتيبذاجو

..اهلهاكىلعتيقلأيتلاتايلوؤسملالقثنعًاضوعاهدقتفتيتلا

..اهيطختيفحلفتملواهتهجاويتلاتايرغملاودئاكملاو

يهاماهنملعجدقعلاطلاءوسبريدقتلاءوسءاقتلاامبروه

دورولاوةبحملاباهلبقتسايذلايسنرفلابعشلاعفدو..مويلاهيلع

ابلاطمتاحاسلايفمويلازربيًاماع17لبقهلامآاهيلعادقع

بحأيذلاهتاذبعشلاهنا..اهيلعهبضغّمجًاباصهقوقحب

طالبلالكبكتراامرازوأنالااهلمحي..يكلملااهلامجواهتيويح

..اياطخنم

..تيناوطنأيتالوم

عطتسامل..يكلملاسرحلايفكليتمدخّينسيفتنكنإ

ثوليذلامهسئاسدناخدوياسرفينطاقتارماؤمنمكتيامح

اهف..كتيعرنيبوكنيبلاحو..كتريصبىمعأو..كتبيطوكمسا

اهايإينتحنميتلاتازايتمالاوباقلألالكنعىلختأمويلاانأ

ةيرحلابنيبلاطملاعمفقال..ىرخألاةفضلاىلإلقتنانأةبغار

ةوسقنمنوتومينيذلاكئلوأليهبنتتناىسع..ةلادعلاوةوخالاو

نيذلاعايجلاتوصيعمستنأىسع..شيعلافظشوةايحلا

..ةرخافلاتابجولابءالبنلادئاومنادزتاميفتاقرطلانوالمي
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نامزلااميف..هتملكلوقينأهلدبالاليوطتمصيذلابعشلاف

..ًاعادو..يتالوممداقرييغتلا..هتلجعبرودي

قفخييبلق..نألاعجارتأنأيننكميالويرارقتذختادقل

نمامبروأ..امبرةراثإلانم..هيحانجبقفصيزئاطهناولامك

يفىتحددرتينكيملو..فوخلافرعياليبلق..ال...فوخلا

..هرظتنيريصملعّوريوأ..ةرماغمضوخ

رمألايفريكفتلانأريغ..فوخلامهنملانينممتسل..ال

ّيميمحعادوبيسفنيفةبغرلاو..يفوجيفةرارحلاريثي

عضولاوتقولاكلمأنأنوداهتشعةايحنعينضوعيشيجو

دوعأنأيناكمإبدعيملنألاو..يلوحامبعتمتسالبسانملا

.برتقيدغلاف..ءارولاىلإنمزلاب

امبر..يتافارتعاعامسلانهينوكتنالضفألانم..بيط

يتلاءارثلاوةيهافرلارهاظمفصويفيققدتنأرثكأكدعسيس

اهبحأملو..اههركامل..ًاموياهلهبآملينيقدص،..اهيفشيعأ

،..يتلئاعدارفأ..تفلأاملثم..اهتفلأدقواهنيبتدلو.ًاضيأ

مهتحلسأبناجىلإةقلعملاتاحوللايفيدادجأهوجوو..مدخلا

..ةلضفملا

اذهيفامك..يهابتناريثيليلوحاممًائيشنكيملمويلالبق

املكيفةديدشةيساسحبرعشاانأوُتظقيتساذنم..حابصلا

ينقناعيصيمق..نزحبيلرظنتتناكةأرملا..يلوحثدحي

اهقاذمقلعةوهقلا..ةيركسعلايتلذبيدتراوهعلخانألبقةدشب

..يهافشىلع
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..يعارذنيبهتذخأ..هتدالوتدهشيذلا(Jain)ريغصلاامأ

دلويلمألاوهاهو..لمأنودهترخدااملاطًامساهتحنموهتلبق

..هيلعةلبقمانأامرظنييلايرسدهشميف..ةاسأموةلفغنيب

Sandraةافوبةعوجفملا..يتيبرمءاكبوديلولاءاكبجزتما

هيفةبغاراناامباهلفارتعالاىلعينمغرتنااهعومدتداك..

..هيصوأنأيناكمإبناكولُتينمت..هوحنةهجوتمو

Nana..،برللّيلصلب..يربخبكوءاجناّيلعيكبتال

..لainيريغصبينتعأ،..يتدلاوبميعنلايفينعمجينأىسع

هليحمستالو..هيلعيسقتالو..كنانحضيفنمهيحنما

..هبلقاورسكيناىشخأ..لarjeyesدافحأىلإفرعتلاب

امباهربخايذلادحلاىلايتيبرمىلعوسقأنأنكميال..ال

هربخأسفيكوىتمنكلو..لعفيناAndréيصوأس..رمضا

!؟..لحرأسيننأ

André..هتليختاممبعصأفقوملاف..ّيلعيريشأ،..بيط

..يقامعأىلإروغلاو..يترواحمديجييذلاديحولايقيدصوه

ةبسانملاب،..يدلاوكلذبهبشأ..بضغلاةريثكيننأكيفخأال

يننأل!..يدلاولينعهيبتكتسيذلاباتكلانتميحنمتنأكحصنأ

كلذبزتعانأّيلعناكنإملعاالو..هحورلساكعناو..هتعينص

..هنملجخاوأ

الو..هلًاجاعزإوهباهبشمهرثكأوهتانبُرعا..يدلاوةنباانأ

لاجرلاأشنمينأشنأهنأل..هلةنتممنوكأنأيلعناكنإملعا

املهنمبضغانأّيلعنأمأ..مهبةاواسملاةبغرّيفسسأو

85



ةاضرملىوسهبآريغباعصلاورطاخملانمهلينضرع

!؟..طالبلا

نوكأنيحيدنعاهبكسييتلاهعمدأوهونحركذأنأّيلعله

هتضبقةدشوهطايستاعسلركذانأيلعنأمأ..شارفلاةحيرط

ةدئاملاةمداخبعاديًاحنرتمهروصأناّيلعله،..بضغينيح

!؟..تاماهلاهلينحنتألارنجمأ

موللابيقلالهفمويلاهيلعاناامساسأوهيدلاو،..بيط

هلوزعأمأ..يتثونأنميزازئمشاوذيبنلاىلعينامدإيفهيلع

..زيزعلايدلاو"

ىتح..كداعسإبهيفملحا..رظتناتنكٍدغنممكفرعتكتيل

ليحتسيةياغكاضرلينليعسلانأمايألارورمعمتكردأ

طالبلالخادنم..نيريثكلاباجعإلينبةطبترماهنأل..اهقيقحت

..هجراخو

..دغلليملحريغتاذهل

ملظلانمصلختلايفيتبغرنمضتي..ًامامتتفلتخمٌملحهنا

لالغالاويتنازنزنابضقرسكيفيتبغر..زييمتلاوفسعتلاو

َكتبغررظانتكتعاطبيتبغرنانممغرلاىلع..كباضغإ

يننأ..يدلاوايريدقلاةئيشماهنكل،..كمسالمحيّيبصةدالوب

نمرثكأتفرصاذهعموهتفرتقامرجبكاذاموًاركذدلوأمل

نكمتتنلامك.هيلعيفينعتلتقولادجتنلف..ًاديعبكنعينذخأيس
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يذلاضرملاالول..هببغرتيذلاثيرولاكلبجناناىنمتأ

"..بعتملايبلقىطخعبتااميفرضتحايننإ..ّيتئررخن

نألواحأانأ..بيطاي..يترثرثوينونجنميماستال

..يعمتلزالكناوجرأو

امف..يبتكمانهو..دنجلاةنكثكانهنمو..بيردتلاةحاسكلت

؟..يتلئاعدارفأيقابنعكتربخأله،ثيدحلالمكننأكيأر

Countessيدلاوةجوز Margaret..تافيصونميه

امونجوزتىتحنهتدلاونمزالينكيتاوخأو..ةكلملاةلالج

..ردنامىوسنهارأتدع

يف..يتدلاوباههبشةدشبتفرعيتلاAnneيتقيقشامأ

اهنإءرمللليخي.ةفافشةتماصةئداهيهف..اهرهوجواهرهاظ

..نابوذلاةعيرس..ةبالصلاديدش..ديلجلانملاثمت

ريثكلافرعانكأمل..ةرشاعلايفُتنكAnneتجوزتنيح

..بسحفتملستسا

اهنأكو..ةسئاييوحنرظنتيهوةبهربناعستتتناكاهانيع

ُترضح..اهبناجىلإفوقولاعطتسامل..ةزجعمينمُرظتنت

ترفاسنيحاهيلعملساملو..ُتبرهمث..ضاعتماباهجاوزسادق

يتلعفىلعNanaينتفنع..ةيلامشلادودحلاىلإاهجوزعم

تمصلابتفتكافيتقيقشامأ..اهموييرعاشمةقيقحبةلهاج..كلت
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..نألاهتذختايذلافقوملااهلحرشانأيناكمإبناولىنمتأ

يتبغرو..يفقومريسفتباهلةنيدمانايتلاةديحولاتسيليهو

ةاواسملاوةوخإلابهؤانبأعتمتيرحدلبيفةنطاومنوكأنأ

Countةصاخو..ةياهنلايفيننومهفتيسمهنأدبال..ةلادعلاو

Fersen..لالقتسالابنيبلاطملاراوثلابناجىلإبراحهنال

يف..ينمذفنيسهنأكو..ةعرسبرميتقولا،..ديدجلاملاعلايف

..ةلجلجملاهاطخببرتقييذلادغلابركفأانأواهيضمأةظحللك

يديس..AndréGrandierدنجملا-

..Sandraكتجوزةافوبيئازعلبقتنأوجرأ..حرتسا-

..ينهذيفةقلاعتلازالاهتروصو.تيفوتنيحاهعمُتنكدقل

تناكامك-ينمًادجًابيرقءرملانوكينانكميفيكملعاالو

..André،..اهلوحليصافتلانمريثكلالهجااذهعمو-يه

هتببحأيذلاام..؟اهبتيقتلافيك..؟اهيلعتفرعتنيأينربخا

..رومألاكلتنعينربخا..؟اهيف

ةاتف..قاوسألايفينتفداص،..يديسلاقيلريثكلادجويال-

..مهعمنكستنيذلااهبراقأنمةئيسلاةلماعملانميناعتةميتي

اهبناجىلإتفقو..ةدعاسملااهلمدقأنأتلواحقزأميفتناك

..اهنمًاجوزتمرمألايبىهتناو

..سؤبلايفاهبيقلتلءاقشلاةايحنماهتلشتنا..ةنيكسملا-

تلواحدقف..ًادوصقمنكيملاهعميئطخنكل..يديسفسأ-

..ديعبنمزذنمالفقمناكهناريغ..يبلقىلإاهلاخدإ

..نيسحلاهمسالجرنًعامويتعمسله..ًانسح..ًانسح-

..يلعنبنيسحلا

؟..هنأشباذام..ال-
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كردييقيرطيفيضميناك..ةيبرعلاةريزجلانملجرهنا-

..تابثبريسملابرمتسالبعجارتيملهنكل..ىذاللنوضرعتيس

..قحلاقيرطيفضامهناًانمؤمناكهنأل

يذلاام..يديس..مهفامليننكل،..عاجشلجرهناودبي-

..هنعثيدحللكوعدي

...رماوألارظتناو..كعقومىلإدع..ءيشال-

André Grandier-..ةظحلرظتنا..

..يديسمعن-

اننأو..ىرخأوةظحلنيبيتأتسرماوألانأملعتتنأ..ًانسح-

ةصرفكلمنالدقو..ًاددجميقتلنالدقوتوملاهجاونسبيرقنع

..انئاطخأبفرتعنوأانضعبلرذتعنل

؟..كبامFrançoisيديس-

لبق..راغصانكامنيحينيدانتتنكاملثم،Marieيندان-

؟..ركذتأيكلملاسرحلابقحتلانأ

Marieيتسنآ..معن-

؟..يلجألحاتفملادجتنأكنكميله،..نذإ-

..ءالبنللًانكسقيلتالمدخلابولقنأىشخأ.يتسنأفسآ-

-André..،؟قمحأتنأله

...يتسنأايىقمحودغنبحلايفانلك-

؟..انتاقامححلصننأانللهنكل،..قحىلعتنأ-

..هيحتفأتءيشىتمف..حاتفملابنيظفتحتنيلازتالتنكنا-

انأو..ككلمهنا..كيديعوط..هبحاصوبلقلا..هينكساوهيلخدا

ذنم..ال..اهيفكتيأرةظحللوأذنم..كبحا..Marie..كل
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..كوجرأ..كبحألتدلويننأرعشاًانايحأ..كبحاتنك..تدلو

..دبالليردقينوك..يلينوك..يبيلبقا

؟..رمألابكربخألناحدقتقولانأىشخأ-

؟..هبيرابخانيدوتيذلاام-

تقولانمريثكلاينلهمينلضرملانأDr.Losenدقتعي-

..ًائطخمDr.Losenناكولاذامو-

..ةئطخمنوكتنأنكميال(بيط)نكل..امبر-

ولو8؟..(بيط)يهنمو-

اممةقثاويننكلينقدصتالدقو..كلهلوقأسامبرغتستدق-

دحاولاونرقلاىلإترفاس..لبقتسملايمانميفتيأر..هتيأر

الوسانلااهيوريةياكحدرجمانأوتنانوكنثيح..نيرشعلاو

ريثكلااسنرفزواجتتسلبقتسملايف..André..بتكلااهظفحت

دغلايفامأ..رونللةمصاعسيرابحبصتسو..باعصلانم

..ةيرحللًانيبارقيلاجرنمضعبلاوانأنوكأسف

؟..هيأكترأامو(بيط)نمةقثاوتنأدحيأىلإ-

..ٍديعبٍدحىلإ-

وأهبنجتننأاننكميالأ..ريصملااذهرييغتاننكميالأنكلو-

..الثمهنمبرهن

برلاينديريثيحنوكأس..يريصمنعفلختأنلانأ،..ال-

..يرارقيفيندناستنأوجرأو..نوكأنأ

..نيضمتامنيأ..كعمانأ-

-André..ةفئاخانأ..

90



ًاموديركذتنكل..ةفئاخينوكتنأسأبال..يتبيبحسأبال-

"I'vebeenwaitingfor time...waitingfor you

to sayyou aremine...can'thidethesefeelings

inside... letmeholdyou to night.. | reallywant

you toknowallthesefeelings| haveto show..

Howmach I'vebeenlovingyou tell meyou"|

bemineGonnaloveyou..keeponlovingyou,

dear.. | willloveyou tilltheend oftime.. |"|be

with you.. no matter what happens.. |"Il be

therebyyour side... | will hold you.. hold you

hereinmyarms..|willpromise..|wantletyou

go staywith me make all our dreamscame

true...|willgiveyou all |havecauseyou mean

whole world to me.. | will love you with my

heartandwe"Ilnever part... "

!..يديسفسأ،..ريرقتلا..يديس-

Colonel..سأبال- Dag6ut..لضفت..

سرحلامدقتبًارمأنمضتتيهورماوألاتلصودقل-

نم13مويحابصنمةنماثلاةعاسلايفيناثلاجوفلا..يسنرفلا

ةكرحىلعءاضقلاونيحلسملاةهجاومليريلوتةحاسىلإويلوي

..بغشلاودرمتلا

..كرحتللاودعتسيلو..ةقرفلابهأتتل،..ًانسح-
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..يديسرضاح-

-Marie..؟..هبمايقلانيونتيذلاام

..دعتسنلايه..نألافرعتس-

بوجوبتردصدقرماوألانأمتفرعوقبسمكنأدقتعا-

ريهامجللحلسملاكرحتلاءاوتحاليريلوتةحاسىلإجوفلاكرحت

..رانلاقالطإكلذنمضتيولكشيأب..بغشلاىلعءاضقلاو

دق..سيرابناكسمهمهتهجاومددصيفنحننيذلانونطاوملا

نلمكنأيعيبطلانمو..مكباحصأوأمكلهأنمذارفأمهنيبنوكي

..رانلامهيلعاوقلطت

..مهتهجاومانميبلطتنأكايإ-

...مهلتقننلاننكل...تءيشنإانعيغلب-

نلعألوهمكنيبنألايفوقوامنإ،..ًءاجراوأدها...ءوده-

..جوفلااذهلدئاقكيتلاقتسانع

!؟..اذام-

!؟....اذامل-

Françoisلينولوكلاتدعاميننأل،..ًانسح- de

arjayesمادمًادعاصفمويلاُذنمانأف..لFrançois

Grandier Marie..،ةجوزنوكأسمعنAndré

Grandierاملهقفاراسيذلالجرلا..هبقثأوهبحأيذلالجرلا

..يتايحنميقب

..انربختملَمل..Andréاهبلقبتزفدقفنذإ،..هوأ-

.Andréانيناهت-

-André؟..تماصتنأامل!
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نأدقتعايننكل..مكرعاشمبيطُركشأ،..باحصألااهيأ-

.ةمهمانمامأفثيدحلااذهلثملًابسانمسيلتقولا

؟..يريلوتةحاسيفنينطاوملاانناوخإبناج

؟..مادملانعاذامو-

..دكؤماذه..معن-

تلزالكنا..جوفلانعةباينكربخأنأيليحمسافنذإ-

..انلةبسنلابدئاقلا

..مكلًاركش-

(3)

تقطنمت..يركسعلااهتلذبتسبل..مويلاكلذتظقيتسا..يه

شوقنملايضفلاضبقملاوذاهسدسمو..اهفيس..ةحلسألاب

امنيبو..اهديباهتعبقتلمح..ةيحابصلاهتوهقتبرش..دورولاب

..تامداخلاىدحإاهبابتقرطجورخللبهأتتتناك

..لضفتفتتـ

..ءيسلاحيفاهنإ..Sandraاهنأ..كوجرأ..يتسنآ-

..كتلباقمبلطتو

ةفرغوحنةعرسمملالسلاتقلستواهتفرغنمتجرخ

..ًاحوتفمبابلاناك.هيردنا

-Nana..؟..ثدحياذام
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تفزناهنكل..ًادجاليمجالفطتبجنأSandra،..يتسنأ-

؟..بيبطلامترضحأله-

..ليلقلبقاهدنعُبيبطلاناك،..معن-

؟..لاقاذامو-

..يتسنأ،..رضتحتاهنإ-

..ًءاجراهيلإينيذخ-

ةقهرملااردناسمامأاهسفندجتلتاوطخعضبلىوسجتحتمل

له..ًاقباسدهشملااذهتأردقاهنأتنظةظحل..ديلولااهلفطو

،..ىركذاهنملكشتلفاكلكشباهتدالوةظحلةيعاوتناكاهارت

:حوحبملااردناستوصاهعطاق

دقف..يضاملايفكضغبأتنكيننأ،..كلفرتعأيتسنآ-

الكتروصو..تقولالاوطكقفارييجوزىرأ..ةريغصتنك

،..كدسحأو..كنمُراغأتنك..يعمنوكيامنيحىتحهقرافت

ينعدوأامبر!..الماحُتحبصأنأُذنمامبر..كبحاتأدبيننكل

Andréةنامأكيدينيبيديلو..يتسنأ،..كلهبحنمًاءزج.

ميتييلثموكلثمدلوهنأل..ًانانحوًافطعو..ًامساهيحنمأوهيكراب

..مألا

ناكيلع..يعجشت،..Sandraاي..مالكلااذهيلوقتال-

..يتسنأ..ةلزنملاهذهبهتفرشنإ..كنباراصنألاذنموه-

..عادولا
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اهضفربعصيةنامأةفلخمتلحرو..اهينيعاردناستضمغأ

..اهيعمتسميفًادجةرثؤمتناكةريخألااهتاملك..اهلمحلقثيو

بتكتل..اهتفرغىلإتداع،..هلامتحابعصيو..ًاقعاصاهتومو

وتحتملىرخأةلاسرتبتكواهتقزمتداعمث..ةبهسمةلاسر

..تاملكةعضبىوس

ةياغيفانأ..يلثمةنبااهبتطحأيتلاكتفأروكتبحملجأل"

ّركشلامكركشأو..ًاعيمجيتلئاعدارفألو..كلنانتمالا

"؟..ليزجلا

ىلإةهجتمتجرخمث..اهدلاوبتكمىلعفلغميفاهتكرت

بلطيفتلسرأتلصوامنيح..ةيركسعلاةنكثلايفاهبتكم

نعهلتربع..اليمجًادلوتبجنأهتجوزنأهتربخأ..هيردنأ

ةافوبهربختنأنودةينمزةزاجإهتحنم..(نياج)هتيمستباهتبغر

..هتجوز

ملاردناسةروص..فقوملاميقتنأتلواح..اهسفنبتدرفنا

اهسفنيفتراثأراضتحالاوةدالولانيباهتاناعم..اهلابنعبغت

ةبيرقتناكاملاطليذلاتوملا،؟..ًاماليإرثكأامهيأنع..لاؤسلا

بثكنعهبقارت..ةلماكسأكلابرشتنأنودهمالآقوذتت..هنم

...حاورألاقرسيوهو

جيزملاكاذ؟..نوكيفيكادبأفرعتنليهف..ضاخملاامأ

اهبرعشتيتلاةظحللاكلت...توملاملأوةدالولالمأنمبكرملا

حنمنعةلوؤسملايهف..قحتسيرمألجأليناعتاهنأةأرملا

اقناعتنيبلقشاعترانمدلو..ديدجناسنإ..رخأناسنإلاةايحلا
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تنك..نكلكئاضقىلعنضرتعأُتسل..يلرفغا..يهلااي"

..يهلااي..بسحفةلواحملا..ةلواحملافرشينتحنمولىنمتأ

".ًامأتنكولىنمتأ

فلتخمروعشاهرمغاهردصىلإهتلمحنيح..نياجتركذت

ءانبأنمًءاوس..رخآالفطاهبتلمحةرميأيفهبرعشت

..راغصلادهعلاءايلوأوأاهتاوخأ

ةنقتحملازتالهترشب..ةريغصمحلةعطقكناكهنامغر

ترعشاهنأالإ..اليلقنيمروتمهينفجو..سململاةجزلانوللا

امبر..ةفولأمتناكهانيع..اهنارواحتنيوارضخلاريغصلاينيعب

..ءاكبلابشهجتلاهتزفتساهتارظن..هدلاوانيعهبشت

هنكل..داحردحنمنمطوقسلاامكًابعصناكرمألابريكفتلا

اهنكمياملك...نألاهفقوتنأاهنكميالوثودحلابادبدقناك

..تاراسملاىلعةرطيسلاةلواحموههبمايقلا

اهيلعنأتركفف..هبتكمبابقرط..هيردنأداع..ءاسملادنع

امنيح..اهنيحكانهتنك،..ينعو..اهتامانمنع..هرابخإ

نكتملامبروأ..ةمئانتيقبانأامنيب..حابصلاكلذيهتظقيتسا

..ةمئانانمًايأ

داتعاتباهليلهجمغريتلالاكشألانملكشبكانهتنك

ةمزالمتنكلب..ةكرحلاةرحنكأملةرملاهذهيننأريغ..اهيلع

تنكيننأك..ال،..اهقفارتيتلاسرفلاوأاهفيسيننأكو..اهل

ىتحتنكلبال..اهردصنيزتيتلاةدرولاوأنيشاينلاىدحإ

ًاعرسمىرسيذلاضبنلاواهبلقتاقفخلكبرعشا..اهنمبرقأ

يرثنا"..سمهيهيردنأتوصو..اهاوجنعمسا..اهقورعيف
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حبصياذكه..يضقنرمعلاليلرخآًاعمو..هيرثنا..يلوحكرعش

"..يضماوينيعيلبق..ينيقناع..ًاشهدميتوم

..اهرعشتالصخنيبهلمانأرمتنيح..ةثهاللااهسافنأبرعشا

امنيبو..كانهيهتنتل..اهقنعوحنردحنت..ةقرباهيتنجوتسمت

..تيغادلينولوكلااهعطاقةلبقفشترتليقتلتهافشلا

تقرحأيتلاعومدلاو..اهفوجتالميتلاةقرحلابرعشاتنك

ىقلتامدعب..هيردنأردصنمفزنتءامدلاترصبأنيحاهينيع

اهقوف..اهاقلتهدسجب..اهبردغتنأتداكةصاصراهنع

دشتواهردصىلإرسيألاهفكمضتوهيلإعلطتتتناك..ةباصإلا

..ىرخألافكلابههجوحسمتامنيب..ةوقباهيلع

؟..نيملعتتنكله-

؟..اذام-

تنكببسلااذهلكنا..كشال..معن،..ةفئاختنكاذهلأ-

؟..ةليللاكلتهتيأريذلااملأستأ..Marie...ةفئاخ

..انتصقُتأرق-

..ةياهنلانيفرعتلهو-

..ال-

..(دبألاىلإناديعساشاع)بيهتنتالاهنأودبي-

..كحرججلاعأينعد..ثدحتتالو..أدهأ..كوجرأ-

نألاامأ..يملأناككدعب..يحرجناككدص!..يحرج-

..رضتحملجردعساانأف..يدينيبتنأو

-André..كوجرأ...

..ةرازغبنايرجتةزيزعلاكعومدنال..تومأسيننأدبال-

..ديدجلااهدهعيفاسنرفىرأنأنودتومأسينأيننزحيمكهآ
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،يبأينيدانيهعمسانأنلودل..ىلوألايدلوتاوطخىرأنأنلودل

!..كالملااذهقرافس..نألااذامل..يهلأاياذامل

-Andréرجفلاغزبينيحدغلايف..جوزتنساننأيندع..

..كلظك..كعمامود

..ىبلبلبلح-

ملنإميعنلاامف..ميعنلاىلإبهذأستنكناوىتحكدقتفأس-

..يدسجرداغتةايحلابرعشاMarie،..يعمهيفينوكت

..ينع(لain)يلبق..ينيمض.

..اليقتسانأكبحراننمضفراو..ًادجو..ًادجو..ًادجكبحا)

تجرخنإينّمهامو..اليقتسينأقشعلابميتملاعيطتسيلهو

(..اليتقتجرخنإينمهامو..ًايحبحلانم

-André..اااااااااااال..ال..ال..André..،نلكناينتدعو

نل..ياوسدحأكعومدفكفكينل"..يلتلق..ادبأينقرافت
IIا..ياوسدحأكسافنأسرحينل..ياوسدحأكتاماستباىعري

ينذخ..ةديحوينكرتتو..يبيبح..كدعوىسنتفيكف..ينتدعو

كنكميال..اذهيبلعفتنأكنكميالAndré..تلحرامنيأكعم

André..انهينكرتتولحرتنأ

(4)

يهاهقدصأناولاطبألاغومديهعومدلاىلغأنألاقي

!؟..اوسنارفلينولوكلاعومدفصوُتفيكف..ىراذعلاغومد
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دتمتنأبفكيأأرجتتنأنودةتماصلاهنتاهغومد

.اهلوحنمًمايأعمستالاهنأكىتحاهُقرغياهئزح..اهحسمتل

ٍدهجنماهيفهولذباملكمغرودبتسمهتاملكلتعمتسانإىتحو

اهحنميءيشنمامواهردصنماهبلقعزتنأدقف،..تاملكُدرجم

صخشنمامفعابتألاوةبحصلابةطاحماهنأمغرو.ءازعلا

..اهيساوينأنكمي

نممهدوجواهفعيمل..(..يلاوحمسا)مهلتلاق(ًارذع)

نأنوداهملاعىلعًاذوحتسمهيردنأناكدقف..ةدحولابروعشلا

نودنمو..اهعبتييذلالظلاوهعبتتيذلاُعوضلاناكوه..كردت

ألايخ..ألايخغرملاُريصيلظريغبو..ةملظاهتايحهئوض

..ًادرجم

..ديحودهسلاقيرطيفانأو..ديعبتنأوكفياش..يبيبح"

يبيبح،..ديدجحرجوىركذوقوشوليلكدعبيفةوطخلكو

فياش..كمالسفياش..كفياشيبحب..يبلقب..يحورب...كفياش

درافدعبلاع..قارفلاليلوكفياش..كفيافشةكحض..كمالك

يفموييف..هحارجةياهنفرعي..قاتشمحيرجىلع..هحانج

نملوطأ..انأيحرجرمعو..مانوحارجلاىدهت..ةنسيفرهش

يحرجرمعاد..مالحأايبحايعادو..انهلإايندايعادو..مايألا

"..مايألانملوطأ..انأ

مك..ءاهتنالاىلعكشوتيتصق..نألانيدهشتكتيل،..بيط"

..رادقألاةأجافمّيلعيدسفتنأنودةياهنلاينتربخأكناُبيرغ

مأ؟..يرابخإنعتمجحأوثدحيسامبًاقحنيملعتتنككاْرتأ

مليتلاانأويلتحملكناوأ؟..كنمٍدوصقمَريغأطخناكهنا

؟..هبترشأاممهفت
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الو..يمهلوحًةروحمتمتنك..يأطخناكامبروه،...معن

،..بحأنماهيفوةايحلاقرافأسفيكويسفنبالإركفأ

André..كنمينمرحيسناكهنألًابعصتوملاُتبسح..

نأةظحللولوّروصتأنأيننكميالو..كقارفدتعاملانأ..يبيبح

كنأولامك..يبناجىلاكارأالفتفتلاينإوأ..ينبجتالفكيدانأ

..ةايحلااهيفُترصبأةظحللوأُذنميعمتنك

تفلخئبتختالجختنك..اهيفكتيقتلاةرملوأُركذتأيننأعم

ّدحًةرطخ..؟ةرطخيباعلأنأكربخأملا..Nanaايهآ..كتدج

ينأNanaايكتربخأ..توملااذهقحتسيالكذيفحو..توملا

..يعمبعلينأيكابلالفطلااذهلديرأال

اياقببناظفتحتنالازتالتناكُهانيع..ًاقحيكبينكيملوه

يتلاعومدلاكلتينتزفتسامكاهتقو..هيتلقمتقرغأ..عومد

ينأبّنيرخألاويدلاوينمهتينأىشخأُتنك..اهفرذىشخأ

نكل،..-يدلاوينملعاذكهنوكبياللاجرلاف-ةيكابةاتفدرجم

Andréتاملكتسملهغومد..يكبيًاريغصالجر..ًايبصناك

..فورحلاىلعطاقنلاعضوتداعأفيبلقيفةروفحملايدلاو

..ريغتينأًامازلناكامتريغو..ىحمينأُبجيناكامتحمو

ذونجاهاياوزَنيبُرشتني..ةشحومتناكاهتكلسيتلاقرطلا

..امرادجىلعدنتست..نيسلاَمامأ

..يرجتلازتالاهغومدو..يرجيلازيالٌنيسلا

..ًاعمامهتلوفطنع..ةلخادتمًاروصاهمامأمسترت..تايركذلاو

راجشأتحتًاعماهانفديتلاامهزونك..ةريغصلاامهباعلأ
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ركذتلهو..؟هركذتلهAndré..ُّييرحسلاّرجنخلا"..ةقيدحلا

EliSaينادهأ،..اهئانتقانمُتنكمتيتلاةديحولاوىلوألاّيتيمد

نكل..ةيلبقتسملاهتخألاهتعنصهتدلاونأيللاقوقيدصهايإ

..ةقيقشلاكلتهلبجنتنألبقتيفوتهتدلاو

بغرأمليننألال،..ّيلعهجاحلإمغررمألالوأهنماهلبقامل

ّرمالاكردأيقيدصامبر..اهئانتقانمةجرحمُتنكيننكلو..اهب

..هيفاهدجانايننكميناكميفلبطسإلايفًادمعتماهكرتف

سأبال..يسفنللوقأانأواهُتلمح..رذحباهنمُتبرتقا

Marie..ًامسااهيحنمتنأسأبال..ةيمدكلنوكينأسأبال.

نوكينأسأبال..كاريسًادحاالنأاملاط..اهينضتحتنأسأبال

نأسأبال..تاريغصلاتايتفلالككهيفنابعلتلأبخمانهامك

َرارسألاكلت..َنيرخألاهبيربختنأكنكميالامباهيربخت

ُريثتيتلاةفيخسلاءايشألاو..ةلمهملاتابغرلاو..ةريغصلا

..كمامتهأ

ياطخكفصرأرذحبو..هيقتلألللستأُتنكامنيبو..مويتاذ

يتجاحنعاهربخاوّيعارذنيبElisaعضأ..لبطسإلاوحن

لخدتاهدنع،..-اهتومبيببستنع-اهلرذتعأليتدلاوةيؤرل

-ةفدصلاضحمبيندجوماينعبتدقناكنأملعاالو-يدلاو

..يناكميفُترّمست

تدمجتف؟كلذبينربخانمنعينلأسوءودهبينمبرتقا

لشتنا...رثكأينمبرتقا..يمفىلعُتمصلاقبطأويلاصوأ

Elisaلاقويدينيبنم:

ىلعتلصحنيأنمينربخاو،..رمألااذهنمانعد..ًانسح-

؟..ةصيخرلاةيمدلاهذه
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يننأًاقحدقتعيله..ُركفأانأويقامعأيفيتماستباُتمتك

ينحرطنأىتح..ينعفصنإىتح..ال،..؟يقيدصبيشاس

تلخدكنكل..Andréكمسابحوبأسنكأمللعفيسامهم..ًاضرأ

...يتطختدسفأولبطسإلا

يملاعةجليفكسفنبتيمراذامل..يبيبحايكتقامحلاي..هأأأأ

نمتنأكنايدلاولتفرتعانيحُركفتتنكاذامب؟..يساقلا

،..؟ينعًاعافدهتزرابامنيحُركفتتنكاذامب،؟..ةيمدلابيندوز

اه،..؟ينعةصاصرلاكلتلتيدصتنيحُركفتتنكاذامب

!..ينبجا

يذلاباقعلانأتبسحله..؟ينملؤتالكمالآنأتبسحله

ةصاصرلاتيقلتنيحينتذقنأكناتبسحأمأ..ينملانيالكلاني

..ُتمكتومب..ُتبصأكعميننأل..ال..Andréال..؟ينع

يأ..زومتنمرشععبارلايفتومأسيننأبيطيلتلاق

!؟..اديعبدغلايُلدبيمل..دغلايف

Andréةعاجشُتسل...كتومهجاوألبجيامكةيوقُتسل

تومنهجاونه...بنيزوأ..ارذعلاةديسلاوأ..كافوردنألثم

ةنوعطملامهداسجأوةقيمعلامهجارجىلإّنرظن..ةوقبنهتبحأ

الفانأامأ..ًادلجتوًاربصاهنرظنةرظنلكبنددزاف..ةقزمملا

..يقامعأيفامنلوغينزحنال..نكلوةفئاخينألال..عيطتسأ

.ةدارإلاًةنهاوينفلخويمايأقيحرَنصتما..يتابغرّلجّمهتلا

بحلاهالحم..انربكانحاوربكانبح..انريغتامرهنلالثم"

ربك..رمقلاوةمجنلالثمو..انرطانحارويطلالثم..انعمجيللا

"رفسلابورديدتبتيبيبحكنويعب..رهتشاوانبح
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André..تنككنكل..ةيادبلاذنمكبحاُتنكيننأودبي

ناكويردقهنا..ىنعممدنللسيل..نألاهأ..ُتنكانأوًاجوزتم

ًارضاحتنككنأل..ًاركشAndré..هقيقحتيفيضمانأدبال

اي..كلًاركش..ةئفادلاكتماستباوةبذعلاكجورب..يتايحيف

(..ءاقشلاوبحلايفيقيفر

ةقزألانيبتسلج..اهيلعتدتشالاعسةبونلتملستسا

"..اهنمبرتقيهتأرىتحاهلوحثدحيامعتمل..ةقيضلا

André"..ةفهلبتفته..

-Alaine..؟تنأاذهأ!

..اهسفنكلامتتمل،..هقناعتاهسفنتدجو..رماللتهبتناامنيح

ركفوةكسامتمحوروعوجفمبلقبنيالأاهبقار..ءاكبلابتشهجأ 2تس-دع..ثادحألاروطتلوحيلوغشم

..كرماوأُرظتنيغيمجلا،..يديس-

ةيحتلااهليدؤيوهوةداجلاهترظن..هتاملك..نيالأتوص

تدرواهاوقتعمجتسا..اهنزحةركسنماهتظقيأ..طابضناب

..لثملابهيلع

..اليوطنورظتنيمهلعجنالانعد،..ًانسح-

..ليتسابلابرْقمدتحمُمادطصالاو..ةدحاولاتزواجتةعاسلا

ببسنعةمهفتسميلازوراهتلبقتسا...اهدونجعمتلصونيح

اهتلدبىلعةرثانتملاءامدلاوىنميلااهنيعيطغتيتلاةبصعلا

..ةيركسعلا

تاصاصرعضببسرفلاتبيصأ.طيسبنشخهنا،ينئمطأ-

؟..Bernardةلكشملاام،..نيسلاةفضىلعاهتكرتف

..اهمادختساديجينمانيدلسيل،..عفادملا-
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..انلاهوكرتاًانسح-

قدانبوعفادمنممهتحلسأناريننوهّجويليتسابلانسارحناك

ىتح..نيرئاثلانينطاوملانمناردجلاىلإبرتقينملكوحن

يسنرفلاسرحلادونجاهيلعرطيسيتلاعفادملانارينمهتكبرأ

ًادفوبلطوةندهلاضرعل(ينواليد)لارنجلارطضاف-اقباس–

تفقوأاهدنع..مهعمعضولاشقانيلنيدشتحملانينطاوملانم

ةبهأىلعاهدنجعمتيقبو..عفادملاقالطإاوسنارفيرام

..ىراطيألدادعتسالا

تظحال..ليتسابلاجربوحنتافتلالانمُرثكت..تناكًةرذح

يدلينولوكلاتأر..مهقدانبهيجوتنوديعياوناك..دونجلاةكرح

نألبقفقوملامييقتديعيهارتأ"..ذفاونلاىدحإنملطيينوال

ؤرجيهنادقتعاال..ال؟..امءيشلططخيهنامأ..دفولابعمتجي

..يهالأاي...ةبوصمتاهوفلاناك..نكل..ةندهلاقرخىلع

طقسينألبقو..صاصرلالباوتحتاهدسجزتهأ"..هأأأأأأأأأأأأ

..نورخألاهدعاسمث..اهيلعهانيعواهفلخًافقاوناك..نيالأاهفقلت

..اهفعستلاهوحنيلازورتعرسأ..ةقزألادحاوحناهولمح

."هيردنأ"يدانتاهعمسهنامهُدحالاق،..تافدقناكناوألانكل

ةيقيقحلايفاهنكل،.."ةرحياسنرفايحتل"يدانتناكاهنأرخألاق

..ًاعادوىتحلقتمل

اهتقهشبتطلتخااهتاملكنأريغًائيشلوقتنأتلواح

،..اهشاشعأىلإةدئاعلارويطلاىلإرظنتتناكاميف..ةريخألا

تناكامكتتام..فاتكألاىلعةلومحميهوةايحلاتقراف

ينمتنإعم..هتوميهتشينأءرملاناكمإلابنأول..يهتشت

ةايحلانادقفهفلخييذلاَرارملازواجتنمءرملايفعيالتوملا
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ُنكستتوملاًةذللازتال.ةسئابتناكنإىتح-ةايحّيأ

ىتحةياهنللدعتسمَريغًامودلظيناسنإلانأينربخت..يردص

..اهبملعنإ

وحصأ..مونلاىلإءادهشلابهذيامدنع

ءاثّرلاةاوهنم..مهسرحأو

:مهللوقأو

،نطوىلعنوحبصت

،نجشنموباحسنم

ءاموبارسلانم

درجمدرجمدرجم

،ًادحاواطئاحاوكرتا..يئاقدصأاي:سمهأ

،ليسغلالابحل

..ءانغللةليلاوكرتنا

،اليلقاومانف..متئشنيأمكءامسأقلعا

ةضماحلاةمركلا..ملسىلعاومانو

مكسارحرجانخنم..مكمالحأسرحأل

ءايبنألاىلعباتكلابالقناو

..هلديشناليذلاديشناونوكو

ءاسملااذهمونلاىلإنوبهذتامدنع

:مكللوقأ

((نطوىلعنوحبصت))

راص..تمصبيضاملايفينكسملحنم..مويلاُتظقيتسا

ناوألانأدقو..يتءابعتحتايحتنمعملح؛ينخرصتسيمويلا

..رييغتلاناوأنآدقف..اهنعماثللاطيمأل
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وحن..قالطناللةطقنكتاذلاىلعةروثيضتقييذلارييغتلا

ةدبتسملاةملاظلاةمظنألاف..عمتجملاحالصإليقيقحرييغتثادحإ

امنأ..بغشلالامعأبوأةيركسعلاتايلمعلاوتابالقنالابطقستال

اهتدمتعاواهتعاشأيتلاةئطاخلاميهافملاطوقسبطقستيه

..عمتجملاىلعةرطيسلل

اذهنكستةصقاهتروثينيدهتل..ديعبلانمتءاج..يهكلت

ايحنلاولحرنمسافنأودرولارطعبةخمضمتاحفص..باتكلا

uneاهمساناكًاءوسو..ةماركب , Elenaل,Marie

,OscarوأRosaانرظنت..يعمايحتيهو..اهعمُتمدقف

..ررحتلابةبغرلاو..مالحألاانكراشتو..انيضاميف

ّبهدقو..ةدوربلاةيساقلاتاحابصلادحايف..ُتوحصاذكه

ّركينإُّدويفغيبرلاهيهتشيانفدهحنمفهيلعتاروثلاميسننم

نأيفاهنمةبغردادعتسالاةبهأىلعْمعاربلاكفقتو..همودقب

لطهتراطمألاو..هتدوربيفوسقيلازيالوجلانكل،..رهزت

وأةميغةمثتلازالف..دعبنذأتملءامسلاناك..ةيلاتتممايأيف

..ليلقبرثكأامبروأنيتميغ

ةميدقلاخارجلاكلت..ةحوتفمخارجةمثو..غومدةمثلازال

..قتفتتتداعاهنأريغ..مايألارابغباهنفدننأانلواحيتلا

..دادزيملألاويفكتالتائدهملاو

َمهارملةجاحباننأل..هفقويالريفعتلاو..رمتسمفيزنلا

ألوطدتمتيتلاانناطوأحارجطيخنلطويخو،ةيقيقتادامضو

..ًاقمعوًاضرعو

..يبلقيف

..ناتسب
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..سأتاريجشهنيب

.ةينحمّيقزارناصغأو

..تنأو..ءاضيبلاروهزلانملفحم

.ةيجسفنبلايتيروجايتنأ

!؟..َنيلمحتنزّحُييأ

..ىدنلاكتالتبنيب

..ُجوزممدهشلابغمد

..يبلقو

..حارجلاُرئاغ

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

..ةيفاصلاءامسلانولب..نانيعكل

..زومتسمشك..ّيبهذزعشو

..ةيجلثًةرشبو

..بلألالابجًةماقكل

..سيرابخورو

..ةيماخرلانامورلاليثامتلامجو

..زومتجهواي..انأو

..ةيلايخلايتقيدصاي

..يانيعىسالانولب

..يباجحو
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..ىشطعةماستباقوف

..المأُرظتنيو.ةلإلاوعدي

..بئاغلادغلايف

..برغلابقرشلاو

..ةينمألابةينمألاو

..ءامسلابضرألاو

درجمدرجمدرجم

..غردلااناو..كفيسلاتنا

..غايربكلااناو..يدحتلاتنا

...اناوتنا

..غاسنلانحنلب

..ْتثاحفص

..ُببتكيخيراتل

..ةداحتافاحب

..ءامدودوسأربحو

.ةيبذاجلاتناو..زحسلانا

.ًةقرلاتناو..ٌنانحلاانا

..ًةروطسالاتناو..ًةروصلاانا
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"ةعبسلااهناوخإوةعبن

(1)

قرشلاٌندمتناكنيح..نامزألادحأيف..ناكامايناك

ةعبناهمسانسحلاًةعئارةاتفةمثناك..نامثعينبديبةيبس

..اهنورغصيةسمخ..ناوخإلانمةعبساهلناكو..ناحيرلا

..مهيألاومهدألاامهمسا..ناريبكنانثاو

يلاوةنيدملاءاجو..زوجعلاةنيدملايلاوتاممايألادحايفو

اهيلإيعدومئالولاومئازعلاوتالافتحالاتميقاف..ديدجّيكرت

..لاومألاوذوفنلاباحصأوراجتلارابك

موحرملانبامهيألانعنسلألااهلوادتتةديدجةميمنةمثناكو

ليقدقف.ةنيدملايفتايولحلالماعمبحاص..يجركشلانسح

ىتحدعيملوماوعأةعبرأ(كلربرفس)ىلإهليحرىلعىضمهنا

..نألا

دودحىلعهتومنعثدحتتمايألاهذهةجئارةعئاشكانهو

دق(ناحيرلاةعبن)ةنتافلاهتخأنأعيمجلاركذيو،..هيلعلاةلودلا

اهبابنعناسرعلادرتلزتملو..اهرمعنمنيرشعلاتغلب

..ركبلااهيخأريصمفرعتىتحجوزتتالنأترذندقفنيبئاخ

هتبغرنعديدجلايلاولاربعىتحمايألانمٌريثكلاضميملو

يلاولاةجوزتسجوأف..موحرملايجركشلاءانبأىلإفرعتلايف

ةاجن)..اهرودببلطتتلسرأف..اهبلقىلإكشلاللستو..ةفيخلا

..دازرهشلكلو..نادجويتملعمحورىلاو..يتدجحورىلإ"
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يعدت..ةذوعشورحسو..ةعيدخوركمتاذةأرمايهو(ةفاشكلا

نكستةفارعلاهذهنامغرو،..باجحلااهنعفشكدقةفارعاهنأ

ةبغرلةيبلتةعرسمتمدقاهنأالإةنيدملانعديعبناكميف

..ديدجلايلاولاةجوزنوتاخلا

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم

اوقتلانادعباهتوخأعمرادلاىلإةدوعلاناحيرلاًةعبنثبلتمل

ةفيصوكاهبلطيفيلاولاةجوزتلسرأىتحنوتاخلاويلاولا

..اهل

اهيخأنأالول..رشابملكشببلطلاضفربةعبنتبغر

ذئدنع..فلتخملكشبهتغايصبًابغارباوجلادريفرخأتمهدألا

وأيأرلااهقفاويسناكهبسحتيذلامهيألادوجوةعبنتدقتفا

..اهتبغرنعربعتلةصرفلااهحنميلقألاىلع

اوحمسينليجركشلانسحموحرملاءانبأنإ"ناكمهدألادر

نمةقفرنودهيفءاقبلاوأيلاولارصقوحنهجوتلابمهتخأل

..مهدألادصقمكردأةباجإلاكلتيلاولاعمسنيحو"..اهتوخإ

بناجىلاهلًاراشتسمنوكينميجركشلاءانبأنمبلطيلسراف

..قباسلابلطللهراركت

هذهنكلو،..يلاولاىلعدرلايفىرخأةرممهدألارخأت

..هعمرصقلاىلإباهذللةعبنعانقاهتلواحموهببسلاناكةرملا

..يلاولاىدلًاراشتسمحبصأنادعب

درجمدرجمدرجمدرجمدرجم
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اهلبقتسيةمطللوأبيهامو..ًاضرأهتحرطفاهتءاجةمطل

..ميرحلانكريفًانيجسشاعو..ميضلاونزحلاداتعادخ

اهتاعبتو..يلاولاةجوزنمفيحلاىقلتنأةعبنتداتعا

دتمتسيتلاديلانأًامويروصتتملو..ميرحلانكريفتاصلخملا

لثميف..اهنععفادتنااهيلعناكيتلاديلايهاهتماركعفصتل

..فقاوملاهذه

مهئاقليفيلاولاةجوزهايااهتقسيتلاةذوعشملارحسهارتله

رثاهنامأ..ةجردلاهذهىلااهلاحروهدتيفببسلاوهلوالا

دعبهسفنهاسناوهلقعشهنواهيخاةدعمالميذلامارحلالاملا

باسحىلع..اهباسحىلعيلاولاىدلًاراشتسمحبصأنأ

ىدلةفيصوكنيماعلمعلايفاهربصباسحىلعو..اهتمارك

..ةنيدملاءاهجونمًاهيجومويلاراصىتحيلاولاةجوز

..هعامسأيفهوبكساماهيلعيرتفيلمويلايتأيوهاهاذهعمو

اهربخينأنودلب..اهنممهفتسيوأدكأتيوألأسينأنود

..هباهومهتاامنعحوضوب

؟..يخأايهتينجيذلاام-

؟..تنأينيربختنأكبىرحألاسيلوأ!؟..ينيلأستوأ-

..كلُمسقا..ًائيشلعفاملانأ-

..(ميظعلاهللارفغتسا)...فنمتنأتسلأ!؟..العف-

..ناطيشينأكو..يهجويفهللارفغتستاذامل-

تسندوانفرشتثولةريغصةناطيشتسلأ..اذإتنأامو-

!؟..اهنوجمبانتعمس

112



..نيماعذنمرثكأذنمرصقلانمجرخاملانأ،..هللايقتا-

ضوخلايلىنستينيأوىتموفيكفنوتاخللةمزالمكفناالو

..يمأنباايهللايقتا!؟..ركنملاب

ينإ..فيرشلايبأةنباالوةرهاطلايمأةنباتسل،..هص-

امىتحينربختنأنودّيلعمكحتنأكلفيك،..نكلو-

اهبينومريتلاةمهتلالقألاىلعمهفأل..هتيأروا..هتعمسيذلا

؟..قحهجونود

يركذتتنأو..دبألاىلإيسرختنأكيلعنأقحلا..قحلا-

كتبقرتراطل..ءيشبتعمسوأًائيشتيأردقتنكيننإول

النمىلعبيجعبرمألاسيلوكظحنسحنمنكلو،..ةظحلب

كسمميأكيلعدجأمليننأ..ريبكظحتاذنوكتنأاهلفرش

..فرصتلاينلوخي

تاملكلاهذهمهدألااهيخأهافنمناحيرلاةعبنتعمسنأدعب

هتضبقاهتكرتيتلاتامدكلاراثآوأيفملالاعضاومبأبعتدعتمل

..اهدسجىلع

ناك..كيلعبتعا..رمعاهلراصةرشع..كيلعتناه"

..نونحايكنانحهنيو..بحمايكمالكهنيو

..نويعلابكليشأتلقوم..بلقلابكمضأتلقوم

...اياوهتيدامت..ايايوتيدامت

..يشمربةعمدلاو...يشمتوينحرجت

..كيدبيبلقتحرجام..ايلعكبلققدصول..ايافكيرمعاي

"..كيلعتناه
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(2)

..فعضينأداك..نيدلادامعهبزاتمايذلاصرحلالكعم

بلغتينأداك..نسحمجاحلااهايإهلّمحيتلاتايصوتلالكعمو

..هيرغتيكراعشألايقلتيتلاعضاوملاىلاتفتليلهيلعلوضفلا

ةاجنةذوعشملازجتحتثيح..روحسملاناتسبلازواجتنمهعنمتو

..ناحيرلاةعبنب

لثمتالولروحسملاناتسبلاهلوخدنمدكأتيلنكيملهنامغر

ةزادنهلوطلوطلانفوشا

ةزمرنيعلاورمحادخلاو

..سألاراجشأنمجايسهفداصىتحةباوبلازواجتنإامو

:دشنت"ةليامتمءاضيبلاراهزألااهولعت

سايلاانأسايلاانأ

ساقّيلعيبلقبابحأو

رشباياوبجعتأو

ساناياوجرفتاو

:ةدشنمراجشألايفوهزتجنرانلارامثهتفداصاليلقىشم

..جنرارلاانأ

رميرشكفيحايجنرارلاانأ

رملامالكهباشتسانلااياجحفيحايو

:اهرامثُزجرت..نوميللاراجشأاهبناجىلاو

..يمونلاانأ..يمونلاانأ
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يمومذميلوكام

ةذوعشملانادقتعييذلاجربلاديعبنمهلىأرتاهزواجتنيح

هتضرتعافًاضكارهوحنعرسأ..ًاضياةعبنهيفنجستوهنكست

:يدانتجسفنبلادرونمحاولا

يلحكلاانأيلحكلاانأ

هلدبىلعهلدبسبلا

يلحصتماشلانم

:يدانتدرولانمحاولأراسيلاىلعو

يروجلأانأ..يروجلأانأ

رهزلالكتاغآ

رهدلاعومدنم

نًعاثحابهلوحراد..جربلاىلالصوىتحهتعرسنمداز

ّمأةعبن"يدانيًاشجأًاتوصعمسهنكل..دجيملفاهقرطيباب

ةليوطةريفضىأرمث.."لزنالكتريفضّييدم..ةعبسلاناوخالا

لزنيوةريفضلاكلتبكسمتيقولخمو..ايلعلاجربلاةذفاننمدتمت

نيبتيلقولخملاكلذنمنيدلادامعبرتقاف..مّلساهناولامكاهب

:اهدشنيحارفاهدصقييتلاةذوعشملازوجعلااهنا

..ةحافتيتبابحلتبج

بتكلابهنياعوهنيجصرفو

هنيسانبتكلاهنيقل
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هنيجالوهنحرالهبحملاالول

:هتباجاوةرجافلااهتكحضةذوعشملاتقلطأف

يشمتحورلالبقبلقلا(كاياده)بالهاو..كيبالهسوالها

كاقلتو

يتلااهنطبنمءامدلاتلاسىتحاهتكحضيهنتناتداكامو

زوجعلاتطقسف..خيشلاهبهدّوزًارجنخنيدلادامعاهيفسرغ

لوحتو..ءاوهلاعمىشالتدوساناخدىلاتلوحتمثةرئاخ

لوقلااننكميلب،..ىرخأةلاحىلاهتايوتحمبروحسملاناتسبلا

.ةيلصألاهتلاحىلاداعًاروحسمناتسبلايفناكاملكنا

ّندعراهزألاو..ءاسنىلاّنلوحتتايضمحلاراجشأولاثمتلاف

..تاريغصتايتف

ةعبننأودبيو..باوبالانميلاخلاجربلاريغقبيملو

هلوصوةيفيكيفنيدلادامعراتحاف..هبةزجتحمتناكناحيرلا

ءوسلاغلابارمأملسكليوطلااهرعشلالغتساهلادبذا..اهل

:ينغيحاروّمتغاف..ةراقحلاو

..بوبحملاىوهالإبونذيلاميبراي

..نمحرلارفغتساو..بوتأوبنذوهال

..ناهلولاىلعينح..ناحيرلاةعبناي

..نابيمظعوتباذحورلاو..لحنيمسج

..ياشحبيللايتلعنم

..بياريدنعلظام

..ناسنإهفرعيامياودوبعصيئاد

..تينجيتينماي..تيبحيذلاموي

..ناجشأيبنذيرداام..تيلظانأرياح
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..ناحيرلاةعبناي

..ناهلولاىلعينح

..نابيمظعوتباذحورلاو

(3)

امهالكبيصأو..شيجلايفمهيألاىلعنيدلادامعفرعت

افرعتثيحجالعللىفشتسميًفاعمايقبو..كراعملاىدحإءانثأ

..احجنواهاذفنو..ىفشتسملانمبورهللةطخ

برقلابهفّرشينامهيألانمنيدلادامعبلطءانثألاهذهيف

يئاهنلاةقفاوملاباوجنوكينأطرشىلعمهيالاقفاوف..اهنع

..اهسفنةعبننمهعمسيساموه

ةعبنىريلهتنيدمىلامهيألاعمنيدلاُدامعداعاذكهو

مهفداصةيالولاىلإاولصونيحو..اهباوجعمسيواهيلعفرعتيو

..ىلوالاةيملاعلابرحلاءاهتنادعبةينامثعلاةلودلاةطلسرايهنا

اولمعناوعأونيراشتسموعابتأنمهعمنمويلاولابورهو

مهّجزوأمهيلعةيساقلابئارضلاضرفوسانلابهنىلعهعم

..يلاولاعمبرهدقفكلذل..يلاولايراشتسمدحامهدألاناك

اهبكترايتلاملاظملابعمسنيدلادامعةبحصبمهيألالصواّمل

مهبجزنادعبراغصلاهتوخاوناحيرلاةعبنقحبمهدألاهوخأ
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اهبورهةمهتقيفلتبناحيرلاةعبننمصلختورصقلابادرسيف

ةرداصمعاطتسااذكهوسرحلانماهلقيشعةقفربرصقلانم

..هيباثاريميفًاعيمجهتوخاقح

.ةئيسةلاحباوناكبادرسلايفهتوخاىلعمهدألارثعنيح

ةبسنلابةلوهجماهرابخاتلظفةعبناما..مهذاقنانمنكمتهنكلو

ريثكلافرعيناكرصقلايناتسبوهونسحمخيشلاادع..عيمجلل

ةيفيكوناحيرلاةعبنريصماهنمضورابخالاورومالانم

ناتسبلاىلاهلالدتسايفنيدلادامعدعاساذكهو..اهذاقنا

مهيألاىلعبلغىسالاونزحلانال..هدرفمبهدصقفروحسملا

..شارفلاةمزالملارطضاوةميدقلاهحارجتبهتلاو

ترداغنادعبذأ،..امةبارغبتسحادقفناحيرلاةعبناما

تثدح..لوزنللملسكةريفضلاةمدختسماهجربةاجنةذوعشملا

ناتسبلايفْتثاوصأتلعو..لفسالايفريبكعقوتاذةجض

!هئاحنايفتبدةايحلاناولامكروحسملا

ةحتفربعتلزنف..رمألافشكتستنأناحيرلاةعبنتلواح

ّدشو..جربلاعاقيفةيفلخةرفحنماهسأرتجرخأوةنخدملا

تبرتقاو..ءودهبتجرخف..اهمسأبىنغتيلجرتوصاههابتنا

دامعاهباهلبقتسايتلاةوافحلابتئجوفو..توصلاردصمنم

..ةذوعشملارحسنمنهررحيتاوللاتايتفلاوءاسنلاونيدلا
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شماوهلا

ليلخيماربرطمللبحلاقاروأةينغانم،(...عمناكوةفدص

ديعسةريمسةبرطمللنيمويدعبيناجةينغانم،(...ةركافتنكيللااناو

ليعشليبنبرطمللرطاناناةينغانم،(..لمحتاحاريناليختم

دحاولادبعقازرلادبعرعاشللةديصقنم،(..كيلعمالس

يبنتملابيطلاوباريبكلارعاشللةديصقنم،(..سانلالدعا

رهاسلامظاكبرطمللهيسرمةينغأنم،(..قوذكلكهيسرم

ينابقرازنرعاشللةديصقنم،(..رادقالاتءاش

حابصلاداعسةرعاشللةديصقنم،(..فرعيدحاال

يرمعتنأمليفةينغأ،(...ريغيللانيم

ةريغصلاةيروحلاينوتراكلاملفلانمةينغأ،(...ليمجلايبلقريما

ةينيسحةيئاثرةديصقنم،(..ةبويصمكاكرفمضهبا

دشيورهللادبعبرطمللقوشبينملةينغانم،(..ينضحاوقوشبينمل)-

(Quitterma vie..)،ةينغانمsitu m'aimesةبرطمللLara

Fabian

زوريفةبرطمللةينغا،(...وقيبندحو)-

-(usta little moreةينغانم،(...لTake My Heart

Backلenifer Love Hewittل

يلعلارئاثبرطمللحورلاعولطةينغانم،(...تاّوجكلتبتك)-

-(vebeenwaiting|..)،ةينغانمWewill never parteنم

Pleasedon't go away

رهاسلامظاكبرطمللليقتسمةينغانم،(..يلوحكرعشيرثنا)-

رهاسلامظاكبرطمللليحتسملابحلاةينغانم،(...ادجو..ادجكبحا)-

دبعبرطمللرهشيفموييفةينغانم،(..ديعبتناوكفياشيبيبح)-

ظفاحميلحلا

نايبوكاهاتيسةبرطمللنوريغصةينغانم،(..انريغتامرهنلالثم)-

) -

)-

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -
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شيورددومحمرعاشللةديصقنم،(..مونلاىلاءادهشلابهذيامدنع)

دشيورهللادبعبرطمللمهيامةينغانم،(..ايلعيساقنمزاي)

رهاسلامظاكبرطمللكيلعتناهةينغانم،(..كيلعتناه)

.دارمةميلسةبرطمللناحيرلاةعبنةينغانم،(..بونذيلاميبراي)
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ةمعنابصملحتال

ةروطسألانممهلتستنألجأنمالإ

نماجيزماهصصقنملعجيام

.رضاحبئاغنمو،بئاغرضاح

مسرتثالثلاصصقلاهذهيف

يروطساملاعحمالمةمعنابص

هيفلخادتت

.ةغللالخادتتاملثمكلذو،ةنمزألا

فيضتنااهتوفيالو

.ةليلوةليلفلألاىلاىرخأةياكح

ةليللابتكت،انهاهنا

.كلتدعب،ةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلا

اهسفنبرطتدازرهشو1

،هدئاصقورضاحلايناغأب،اضيأ

.ةصاخلااهمالآينغتيكلامنإ

ملحىلالحرتيهو

اينمضالاصفنانلعتنألجأنمديعب

.هيفشيعلاليحتسيعقاونع

رشانلا

ناكميأنمو،تقولكل،بتكلافالآ

b.comارال)-e

 


