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طسويفليللاجيجضةيتوصحامركقرتختو،اهيدانتتاخرصلاتناك
ةديعبلاتارافصلاو،ةذفانلاجراختارايسللرمتسملازيزألا؛ولسوأةنيدم
ناكميفعرقتتأدبيتلاةدابعلارادسارجأو،ضفخنتوىلاعتتيتلا
رذقلاعمشملاىلعاهفنأريرمتبتماقف،ماعطلانعثحبلابتأدب.بيرق
ةثالثىلإقربلاةعرسبءايشألافنصتولجستيهو،خبطملاضرأىلع
ةحئارلا...ةاجنلابهلةقالعالو،رطخهنكلوهلكأنكمي،هلكأنكمي:فانصأ
نمةعطقىلعمدللةغاستسملاةحئارلا...يدامرلارئاجسلادامرلةعذاللا
تائيزج...سينغنربارش...ةجاجزءاطغىلعبارشللةرفنملاةحئارلا...نطقلا
شيطارخةبلعنمةثعبنملانوبركلاديسكأيناثويرخصلاحلملاوتيربكلا
مسابفوراكامىمستملمةعسترايعنمتاصاصرلةممصمةغرافةيندعم
عمقرتحتلازتالةراجيسنمناخدلا...لصألايفهلةعنصملاسدسملا
حوفتتناك.يسورلايرصيقلارسنلاةروصلمحتءادوسةقروورفصأرتلف
هتحئارتقشنت...ءاذح...تلفسألاونهدلاودلجلاوبارشلاةحئارناكملايف
حوفتيتلاةنازخلايفةرتسلاك،هلوانتلهسلانمسيلهنأىلإلصوتتل
ىلعةرأفلاتّزكرمث.هدلجنمةعونصملاناويحلاولورتبلاةحئاراهنم
الكنمرورملاتلواح.اهمامأدوجوموهامربعاهقيرطقشةيفيك
لقأنزوومتنسنيرشعوةسمخلوطباهنوكنممغرلاىلعو،نيبناجلا
يلويوهبناجىلعًايقلتسمقئاعلاناك.عطتستملاهنكلوليكفصننم
ةدالولاةثيدحةينامثلااهراغصتناكامنيب،ركولالخدمدسيوهرهظرادجلا
ةحئارتناك.بيلحللًابلطعفترمتوصبخرصتبغزنودنموءايمعلا
ًاناسنإ..ً.ايرشبًادسجناك...محللاةموكنمحوفتمدلاوقرعلاوحلملا
نيبةنهاولابلقلاتابرضعامسنمناتساسحلااهانذأتنكمتدقف..ً.ايح
.ةعئاجلااهراغصتاخرص

ىلعةيولوألاهلاهراغصماعطإف،رايخيأاهمامأنكيملنكل،تفاخ
رظتنتءاوهلايفاهفنأةعفارتفقومث،رخآسدحوأدهجوأرطخيأ
.اهيلإيتأيللحلا

تعمس...ناسنإلابلقعممغانتلابنرتةدابعلارادسارجأتناك
...عبرأ...تابرضثالث...نيتنثا...ةبرض

.اهنانسأنعتفشكف



سارجأًاقحهذهأ...ويلوييفدحأتومينأيغبنيال..ً.ابت...ويلوي
ً،اذإ..ً.انسح؟تاصاصرلاببسبتاسولهاهنإمأاهعمسأيتلاةدابعلاراد
...دعباميفوأنآلا...كانهوأانه؟كلذيفقرفلاامو...نآلااهفقوأس
،سوؤكلاقدتو،رويطلادرغتامنيب؛ويلوييفتوملاقحتسأًاقحله،نكل
فيخسلايفيصلاحرملارشتنيوافلسركأدنعلفسألانمتاكحضلايودتو
بقثعمةثولمةرفحضرأىلعيقلتسأنأقحتسأله؟ةذفانلاجراخ
لكنعتايركذلا...يناوثلا...ةايحلا:ءيشلكهنمجرخييدسجيفيفاضإ
ةلماكةرباعلاثادحألا..ً.اريبكوأناكًاريغص...ءيشلك؟انهىلإينداقام
ّيدلتناك؟يتايحهذهأ؟ءيشلكاذهأ؟انأاذهأ؟ةدوصقملاهبشو
نمةباعد...ةراذقلانمسيكدرجمنآلاحبصتس؟كلذكسيلأ...تاططخم
كلذفقوتينألبقاهتياوريناكمإبهنأةجردلًادجةريصق...ةياهننود
توملانألبقنمدحأينربخيملاذامل...هللااي.نينرلانعنونجملاسرجلا
...عمسا...نآلاسيل...بهذتال؟يـبأاينآلاكانهتنأله!؟ةياغللملؤم
نمةرشعةعساتلاتغلبىتحتشعدقووتساغيمسا:يلاتلاكةباعدلا
دعبةايحلاىلإيتآلةئيسةأرماترشاعدقوً،ائيسًاصخشتنكتنأ.رمعلا
ةملكظفلنمنكمتأنألبقيناعرتةلئاعليلاسرإمتيو،رهشأةعست
ةدشبيلوحءاطغلانوفلياوناكفلكاشملانمريثكلابتببستكانهو،"اباب"
نأنعةركفىندأمهيدلنكتمل؟تاجلثم...أدهألهديرأامعيننولأسيو
متيلصاصرلابنييمرم،امةطقنيفمهتايحيهتنتسكلثمويلثمسانلا
انيظحنإ؛ناذرجلاكرثاكتيوداسفلاوىودعلارشنيءابوكانيلعءاضقلا
مهيدلًاضيأمهنكل...مهسفنأىوسهوموليلدحأكانهنكيمل.كلذلةصرفب
نيحيرمعنمةرشعةثلاثلايفتنك...تابغرمهيدلعيمجلا...تابغر
.هببغرتاميمأكَّيلعونحتيتلاةيعارلاينيعيفتيأر

:مامحلاتلخدنأدعبيلتلاق
.وتساغايةياغللميسوتنأ-
الئلشدلاحتفنعتمجحأوً،احوتفممامحلابابتكرتدقتنك

امأ،جرختنألبقةياغللةليوطتدب،ةيناثلكانهتفقو.توصلااهرّذحي
هببغريامةيؤريننكمي:يتبهومهذه...فرعأتنكيننألتكحضفانأ
ىلإترظنتجرخنأدعب؟كلذكتنكأ؟كنعكلذتثروله.سانلا
ً.اميسوتنكيننإ؛كلذيفلوقينملوأيهنكتمل...ةآرملايفيسفن
دوسأيرعشناكو،ةيمانتالضعونيضيرعنيبكنمبًاقيشروًاليوطتنكدقف
ًاعفترمناكفيتنجومظعامأ،هنعدتريءوضلانأولامكعمليًامحاف



ةرشبوةاتفيتفشكنيتئلتممنيتفشيذهرشوريبكمفوعبرمنقذعم
ينوعديفصلايفةيبصلادحأناك.نيتنكادنيتينبنينيعوةرمسموةمعان
.ونايبفزاعحبصيسناك...همسااذهنأنظأ...كيرديد..."ينبلاذرجلا"
:فصلايفعفترمتوصبلاقرمعلانمةرشعةسماخلايفتنكنيح

.حيحصلكشبأرقيفيكفرعيالينبلاذرجلاكلذ-
امفرعأتنكدقف...كلذلاقاذاملفرعأتنكعبطلابو،تكحض

.ةينالعيـبةمرغمتناكاهنكل..ً.ارساهبًامرغمناك...اليماك...هيفبغري
دقوً،ادجًاعئاررمألانكيمل...اهيدلامتسملت،فصلااهماقأةلفحيفو
لمعينأررقورمألابملعكيرديدنأضرتفأو،ةيبصلاضعبلكلذتركذ
تهجوت،اذل.رمنترمنتلانكلًابرقمنوكأنأبًامتهمنكأمل.يداعبإىلع
تاقفصلاضعببتمقدقتنكثيحةيرانلاتاجاردلايدانيفوتوتىلإ
مارتحالاىلإةجاحبيننأمهتربخأو،ةسردملايفمهنعةباينلابةعورشملاريغ
.كيرديدرمأىلوتيسهنأوتوتينربخأف،ديجلكشبيلمعبمايقلانمنكمتأل
تحتهاعبصإتقلعفيكناكيألرسفينأكيرديدضفر،دعباميفو
،"ينبلاذرجلا"مسابينوعديدعيملهنكل،روكذلامامحبابلايلعلاةلصفملا
ىلإةجاحبتسل،ال!ةياغللملؤماذهً!ابت.ونايبفزاعحبصيملهنأامك
نمملاعلااذهرداغأل؛ةريخأةصاصر...جالعللةجاحبانأ...يـبأايةاساوميأ
؟يـبأً.اددجمةدابعلارادسرجعرق...كانه...مكدعأ...جاعزإيأنود



تطبه،ولسوأةنيدملسيئرلاراطملا،نيومدراغيفليللافصتنمدنع
ةباوبلادنعصصخملااهعقوميفكوكنابنمةمداق459هيكسأةرايط
340صابريأةرئاطفقويلحباكملاىلعزتلاشدروترايطلاطغض.46
كرحمليندعملانينطلاضفخنيلةعرسبدوقولادوزمقلغأمث،لماكلاب
زتلاشدروتنّود.لماكلابىشالتينألبقًائيطبًاريدهحبصيو،ةرئاطلا
لبقيأ،ضرألاةسمالمذنمةيناثنوعبرأوقئاقدثالث..ً.ايئاقلتتقولا
ءافطإنمققحتلابهدعاسموأدبو.ددحملاتقولانمةقيقدةرشعيتنثا
عمليللايفكانهتيبتسةرئاطلانأامبيغبنيامكاهنكروكرحملا
يف.2011ربمتبس...ةرئاطلالجسيوحتيتلاةبيقحلايفثحب.عئاضبلا
،نطوللقوتيناكو،ةداعلاكًاراحوًارطاملازيالسقطلاناككوكناب
لضفأناكمنمام...ربمتبسيفولسوأ...ةدرابلافيرخلاتايسمأىلوألو
روثعلاهيلعناكدقف،دوقولاةروتافلجألةرامتسالاألم.ضرألاهجوىلع
دقناكديردموأمادرتسمأنمتالحرلادعبف،كلذريسفتلةقيرطىلع
فالآةميقبًادوقوًاقرحمً،ايداصتقاةلوقعمريغوةريبكةعرسبقلح
.هسيئرهفشكةياهنلايفو،كلذقيقحتلتارنوركلا

:ههجويفخرصيناك
!ةلصتمتالحربنيرفاسميأكيدلسيل؟اذامل-
:ينالعإلاراعشلاًاسبتقمزتلاشدروتمتمت
.ملاعلايفةقدةيوجلاطوطخلارثكأ-
لضفأاذهأ!ملاعلايفًايداصتقاةراسخةيوجلاطوطخلارثكأ-

؟كيدلريسفت
ببسلاركذهناكمإبنكيملرمألانكيًايأ...هيفتكزتلاشدروتّزه

هبمايقلاهيلعًائيشكانهنألدوقولاتاهوفحتفهنأوهو...يقيقحلا
وأمياهدنورتوأنغريبىلإةلحرلا...اهلهنييعتمتيتلاةلحرلا...هسفنب
سيلوةلحرلابوهموقينأهيلإةبسنلابةياغللمهملانمناك.رجنافاتس
.رخآرايطيأ

خيبوتلاىوسءيشيأهلاولعفيلمهيلإةبسنلابًادجًاريبكناك
هاعرتةمظنملانأامك،ةحدافلاءاطخألاباكترابنجتدقناكو،فينعتلاو
يفدعاقتيونيسمخلاوةسماخلاغلبينألبقتاونسعضبىوسَقبتملو
رومألاحلصيلتاونسعضبىوسَقبتتمل...زتلاشدروتدهنت.لاوحألالك



.ملاعلايفًايداصتقاةراسخنيرايطلارثكأحبصينأىدافتيو
نيرفاسمللرهظيلةدايقلاةرمقًارداغمضهنو،ناريطلالجسىلعّعقو

قثاوهنأمهلدكؤتةماستبا...رمسملاههجويفءاضيبلانانسألانمًافص
ىأردقناك.سانلانويعيفةنوقيأهلعجاموهو؛تاجردلاىصقألهسفنب
قطنمتينإامهيلإنورظنيًابابشوًالوهكو،ًءاسنوًالاجرسانلاناكفيك
ينايبصلارحسلاوشأجلاةطابروةيبذاجلانوفشتكينيحو،"رايط"ةملك
ةيداملانيناوقلاىدحتلجرىدلةعاجشلاوءاكذلاوةقدلاوةيمانيدلاو
مهنإف،نآلاامأ...ديعبدمأذنمناككلذنكل.رشبلانميرطفلافوخلاو
ىلإركاذتلاصخرأنعهنولأسيو،ةلفاحلاقئاسهنأولامكهيلإنورظني
.ازـناهتفولتارئاطيفنيقاسللربكأةحاسمكانهاذاملو،ساملابسال

ً.اعيمجمهلًابت..ً.اعيمجمهلًابت
ً،امستبموًابصتنمنيفيضملابناجىلإجرخملادنعزتلاشدروتفقو

يفناريطلاةسردميفمهوملعامكةحضاوساسكتةجهلبلوقيوهو
:درابيش

.يتسنآكبًالهأ-
نيمداقلاةلاصيفءاقللبتريناك،ىضماميف...ىضرةماستباىقلتف

ىلإنواتبيكنم...ءاسنلانمريثكلا...ءاسن...ةماستبالاهذهلثمعم
ءاسن...ءاسنلانمريثكلا...ءاسنلا...لحلاو...ةلكشملاتناككانه...اتلآ
تزربأةلذبلانكل،رايطلاةعبقءارورسحنيهرعشناك؟نآلاو...تاديدج
مدعلموللاهيلعيقليناكاماذه.نيضيرعلاهيبكنموليوطلاهدسج
نحشرايطكفاطملاهبيهتنيل...ناريطلاةسردميفةيبرحلاتارئاطلاهبوكر
ةعضببلوطأناكهنأهتلئاعربخأدقناك.ءامسلاسرف...لقرهىلع
ىوسعستتال16فأو5فأتارايطيفةدايقلاةرمقنأوتارتميتنس
لكوههدسجناكو؛ةسفانملايفحجنيملهنأيهفةقيقحلاامأ.مازقألل
...رَهنيمليذلاديحولاءيشلا...نيحلاكلذذنمهيلعظافحلاعاطتساام
ناكنيأ؟كلذلصحفيك...هئاقدصأك...هتلئاعك...هجاوزك...َواهتيمليذلاو
ٍشتنموهواتلآوأنواتبيكيفقدنفةفرغيفامبر؟كلذلصحنيح
الهنأامك...برشملايفةردقللةلتاقلاتابورشملانعضيوعتللنيياكوكلاب
نلوأهيلعنكيملاملكنعضيوعتللهّمهييذلاءيشلابًارهامودبي
.هيلعنوكي

ٍنحنمسأربرمملايفهوحنهجتملجرىلعزتلاشدروترظنعقو
،هلثمنيضيرعنيبكنمبًاليحنناك.نيرفاسملاعيمجنملوطألازيالهنكل



هنكل،يجورنكودبيناك...ةاشرفلاكفقاورقشأرعشعمهنمرغصأهنكل
يتلاكلتكةفيفخةرمسعمبرتغمامنإو،هنطوىلإًادئاعًاحئاسسيل
قرشبونجيفليوطتقوءاضقدعبءاضيبلاةرشبلايوذىلعرهظت
لجرناكامبر...ةيدجلاوةدوجلابًاعابطناةينبلاةلذبلاهتحنمدقو.ايسآ
مل،نكل.ةيحايسلاةجردلايفرفاسدقفهحاجنبهمامتهالضفبو...لامعأ
امنإوصخشلااذهبقدحيزتلاشدروتلعجامهلوطالوةلذبلانكت
هنذأىلإًابيرقتلصتلهمفنمىرسيلاةيوازلانمّدتمتيتلاةبدنلا
.ةعئاروةلهذمةماستبالكشىلعلجنمك

.كارأ-
لجرلارمينألبقدرلانمنكمتيملهنكل،زتلاشدروتلفجأ

نانيعلاتحوأامنيب،ّشجأوًانشختوصلاناك.ةرئاطلانمجرخيو
.وتللظقيتساهنأناوارمحلا

ىلعفيظنتلامقاطعمريغصلاصابلافقوامنيبةرئاطلاتغرف
ريصقلايسورلانأزتلاشدروتظحالو،ةعامجكمقاطلارداغيامثيرجردملا
ءارفصلاهترتسبملالسلادعصيوهوهدهاشو،صابلانمنيلزانلالوأنيدبلاو
.سكولوسةكرشلاراعشلمحتيتلاةحضاولا

.كارأ
زكرموحنرمملايفيشميوهوهنهذيفةملكلازتلاشدروتددر

.ناريطلامقاط
:تيانوسماسلادروتةبيقحىلإريشتيهوتافيضملاىدحإهتلأس
؟ةرئاطلايفةبيقحكعمتسيلأ-
دقناكلاوحألالكيف؟اجام؟ايم...اهمساركذتنمنكمتيمل

كلذبماقلهوأ...يضاملانرقلايففوقولاتاطحمىدحإيفاهرشاع
ً؟اقح

.ال-
رظنتكنأىرأ"ةرابعيفامكوأ؟ً"اقحالكارأ"ةرابعيفامككارأ

؟"يلإ
تناكثيح،ناريطلامقاطزكرمهاجتابلخدملايفزجاحلاربعاوشم

ةعستيفًاغرافناكزجاحلاءارودعقملانكلكرامجلاطباضلةفرغكانه
ًاماعنيثالثلناريطلاةكرشيفهلمعةرتفلاوطو.تاقوألانمةئاملابنيعستو
.شيتفتللًاقالطإهفاقيإمتيمل

.كارأ



."تنأنمىرأنأعيطتسأ"و،"موهفم...كارأنأعيطتسأ"يفامك
.زكرملاوحنبابلاربعزتلاشدروتعرسأ

ةلفاحلانمنيلزانلالوأنوكييكةداعلاكفونافيإهييغريسىعس
ةرئاطلاىلإملُسلادعصو،ةرئاطلابناجبتلفسألاىلعتفقوتنيحةريغصلا
مث،هءاروبابلالفقأو،ةدايقلاةرمقىلإةيئابرهكلاةسنكملاذخأ.ةغرافلا
عفرورايطلاةنازخحتفمث،مشولاىتحامهبحسونييطاطملاهيزاّفقىدترا
،لفسألايفةيندعملاةقبطلالازأمث،اهحتفوةريغصلاتيانوسماسلاةبيقح
نيبةسنكملايفاهعضومث،غلكةعبرأنزوبعبرألامزرلانمققحتو
قلغأوً،اقبسمهغارفإنمدكأتدقناكيذلاريبكلارابغلاسيكوبوبنألا
ّمت...ةيئابرهكلاةسنكملالغشمثةدايقلاةرمقبابلفقحتفوةنازخلاباب
.ٍناوثلالخكلذلك

سايكأاوسدكو،ةرئاطلانملهمتباولزـن،اهفيظنتوةرمقلابيترتدعب
مل.ةهدرلاىلإنيدئاعاولفقمث،وستاهيادةبرعرخؤميفءاقرزلاةمامقلا
راطملاقلغينألبقعلقتوطبهتيتلاتارئاطلاضعبىوسكانهنكي
قدحمث،ةيرودلاةريدمينيجىلعةرظنفونافيإىقلأ.ليللالالخ
.ريخأتنمام...ةرداغملاوةمداقلاتالحرلارهظتيتلابساحلاةشاشب

:شجألاهتوصبهييغريسلاق
.نغريبةلحرىلوتأس-
يفنوشيعينييسورًاصاخشأفرعيناك...ةغللاملكتيناكلقألاىلع

،نكل.ةيزيلكنإلاملكتلنورطضينولازيالمهنكلتاونسرشعذنمجورنلا
ملعتهيلعنأهمعهلحضوأنيتنسلبقلمعللهييغريسمّدقتنيح
ملعتيفهمعتاراهمضعبهيدلنوكتدقهنإهلوقبهاساوو،ةيجورنلا
.تاغللا

:ينيجتلاق
.مياهدنورتىتحراظتنالاكنكمي.نغريبةلحرىلوتيسنمكانه-
.مياهدنورتةلحريلوتكينلنكميو،نغريبةلحرىلوتأس-
:هيلإينيجترظن
.هييغريسايتوملاةجردلكسفنقهرتال،نكل.ءاشتامك-
ىلإًادنتسمهيلعسلجورادجلابناجىلإيسركىلإهييغريسهجوت

هعضويذلاثيدحلامشولاببسبهناملؤتنالازتالهافتكف،ءودهبءارولا
لصحدقهييغريسناكتاموسرهلمسريذلايجورنلايصاصتخالاهل



كانهلازتالو،ليجاتينهزيننجسيفمشولايصاصتخارميإنماهيلع
همعيدئاقنيمزالملاىدلموشولايفهييغريسركف.دعبلمتكتملءازجأ
ربختياتلأنمنييفالسلاةرشبىلعةتهابلاءاقرزلاطوطخلا...رتيبوهيردنأ
ًاضيأهييغريسىدل،نكل.ةميظعلاتازاجنإلاوةراثإلابةلفاحلاامهتايحنع
عضوهنكل...ةطيسبلتقةميرجتناك...لتقةميرج...همسالمحيلمع
يف...ةريبكةميرج...ىرخألتقةميرجكانهنوكتامبرو...اهلزمريًامشو
...دادعتساىلعىقبيلهرذحو،همعهلاقاماذه...ةرورضلاتضتقالاح
دقناك...نيكسلامادختساىلعهتابيردتبرمتسيو..ً.اينهذًادعتسمىقبيل
ً.ادجلمتحمهنكل..ً.ادكؤمرمألانكيمل..ً.امداقًالجركانهنإلاق

.لمتحم
نيزافقلايدتريلازيالناك...هيديىلإفونافيإهييغريسرظن

يأاوكرتيالنأنمضيمهلمعطيحمنأةفداصمتناك،عبطلاب.نييطاطملا
ىندأكانهنكيمل.امًامويرومألاتءاسلاحيفمزرلاىلعتامصب
رطاخملابهسفنركذيهنأةجردلنمزذنمكلذبمايقلااتداتعاهاديف،كابترا
اذهبًائداهنوكينأنولمأياوناك.رذحىلعىقبيلىرخألاوةنيفلانيب
هميمصتبلطيذلامشولاعضيسنيح،ةرورضلايضتقتامدنعلكشلا
يفسولجلاةفرغيفهصيمقرارزأحتفيسنيحً:اددجمرمألاروصت.هلجأل
جاتحينل...ديدجلاهمشومهيريونيمرجملاهتوخإعيمجروضحبليجات
يفرمألاىريسامنإوً،ائيشلوقينلاذل.تاملكوأقيلعتيألرمألا
...لجرلايتأييكوعديوهوعيباسأذنم.ريغصلاهييغريسدعيمل...مهنيعأ
.ىرخألاةميرجلاذيفنتةرورضلايضتقتنأو

.نغريبةرئاطفيظنتبءدبلليكلساللازاهجربعةلاسرتلسرأ
.بءاثتوهييغريسضهنف
.طسبأةيناثلاةدايقلاةرمقيفتاءارجإلاتناك
.دعاسملاةنازخيفةبيقحلايفتايوتحملاعضو،ةيئابرهكلاةسنكملاحتفا
.لوخدللهقيرطيفناكيذلامقاطلااوقتلاجورخللمهقيرطيف

هيدلنأظحاليلضرألاىلإرظنو،دعاسملاتارظنفونافيإهييغريسبنجت
رمحألانوللا...يترآيجريابسأتيانوسماس...زتلاشةبيقحلةلثاممةبيقح
مل...ىلعألايفاهباهقيلعتنكمييتلاةريغصلاءارمحلاةبيقحلانودب...هسفن
نعءيشال...عفادلانعءيشال...رخآلانعًائيشفرعيمهنميأنكي
وهباشلادعاسملاوزتلاشبهييغريسطبرياملك...ةلئاعلاوأةيفلخلا
اونكمتيلهدنلياتنماهؤارشمتيتلاةلجسملاريغةلومحملامهفتاوهماقرأ



هييغريسكش.ديعاوملايفرييغتيأثودحلاحيفةيصنةلاسرلاسرإنم
عيمجهيردنأدحدقف،رخآلافرعيدعاسملاوزتلاشنمّلكنوكينأيف
امعةركفىندأهييغريسىدلنكتملكلذلو.ةمزاللاتايساسألابتامولعملا
يفدعاسملارمنيحهنأل؛نيمختلاهناكمإبناكهنأعم،مزرلللصحيس
.ينمأوأيكرمجشيتفتيأكانهنكيملنغريبوولسوأنيبةيلخادةلحر
ةقرط...لزـنيمقاطلاناكثيحنغريبيفقدنفلاىلإةبيقحلادعاسملاذخأ
نمتامارغوليكةعبرأللدابتو،ليللافصتنميفبابلاىلعةفيفخ
دقنيلويفديدجلاردخملانأنممغرلاىلع.ليللافصتنميفنييوريهلا
لكلرنورك250لازيالعراشلايفرعسلانكلنييوريهلاراعسأضفخ
ًاقبسمهفيفختمتيذلاردخملانأنامضبو.مارغلكلفلأهنإيأ؛عبر
هنكمي.لماكلابرنوركنييالمةينامثىلإغلبملالصيسً،اددجمهفيفختمتيس
ًاضيأفرعيهنكل...ًاليئضًارجأىضاقتيهنأفرعيلٍفاكاذه...كلذباسح
دعبو.يرورضوهامبموقينيحربكأةصحنمضيليفكياملعفيسهنأ
ةاتفهسفنلدجيسو،ليجاتيفلزـنمءارشهنكمي،بتارلااذهبتاونسعضب
.رمعلابنامّدقتينيحهعمةماقإللهابأوهمأرضحيدقو،ايريبيسنمةليمج

ولامك؛هيفتكيحولنيبهملؤيمشولاناكمبفونافيإهييغريسسحأ
.ةمداقلاةسلجللعلطتتةرشبلانأ



يفةيزكرملاولسوأةطحميفةيناتكلاةلذبلايدترييذلالجرلالزـن
ناكً.افيطلوًاليلعءاوهلاناكثيح،ةميدقلاهتنيدميفسمشموئفادموي
بناجلانمةطحملانمجرخو،ةكحضمةريغصةيشامقةبيقحلمحي
نوريثكلاناكيتلا-ولسوأبلقناك.ةقيشروةعيرستاوطخبيـبونجلا
تناكو.يليلمغانتب...ئداهضبنبقدي-بلقيأاهيدلسيلهنأنودكؤي
ىرخألاولتةدحاورثعبتتمث،ةحاسلالوحرودتكانهةليلقلاتارايسلا
ًابرغوأ،ةنيدملانمىرخألاءازجألاوحنًالامشو،مياهدنورتوملوهكوتسوحن
همجحوهلكشيفهبشييرورملاماحدزالاناك.دناسنايتسيركونماردىلإ
يحلايفتاكرشوتويببهلادبتسامتيلءافتخالاكشوىلعًاتيمًاقالمع
لجرلافقو.اربوألاراد...عئارلاديدجلاهئانبعمولسوأيفعئارلاديدجلا
دقناكيذلاجيلخلاوتارايسلاةمحزنيبضيبألايديلجلالبجلاىلإرظنو
ايندلايصاقأنمسانءاجدقو،ةفاكملاعلاءاحنأنمةيرامعمزئاوجحبر
نمةثعبنملاءاوضألاتناك.رحبلاىلإردحنملايلاطيإلاماخرلاىلعاوشميل
.اهيلعرمقلاعاعشءاضأامنيبً،ادجةعطاسءانبللةريبكلاذفاونلا

.تانيسحتلاهذهلاي...يهلإاي...لجرلاركف
امنإوثيدحلايندملاريوطتلابةيلبقتسملادوعولاوههآرامنكيمل

ثيح،تاردخملالوانتورانلاقالطإبةلفاحةقطنملاهذهتناكدقف،يضاملا
...مهيفختيتلائباخملاءاروًاماهوأنوشيعيومهسفنأنونقحيسانلاناك
...مهلهجنيبومهنيبفقيطيسبزجاح.نيعئاضلاةنيدملالافطأثيحو
اوناك...تانيسحتلاهذهلاي...ركف.ةبيطاياونبنايعامتجانايطارقميدنادلاو
.ًالامجرثكأطيحميف؛هنمعوجرالناكمىلإةلحريف

لك...ةرمرخآلانهفقونأذنمتاونسثالثتضمدقتناك
ً.اهباشتمحبصأءيشلك..ً.اديدجحبصأءيش

قيرطلاوةطحملانيبيـبشعطيرشىلعمهسفنأاوفخأدقاوناك
؛مهنويعنيضمغمو،مهروهظىلعنيقلتسمو...يضاملايفامكنيشتنم...عيرسلا
نكميقرعنعثحبلايفنيلوغشمو...ةعطاسسمشلاةعشأنأولامك
نأنودنمًاسايكأنولمحيمهوةينثمبكربنينحنموأ...همادختسا
صاخشألاسيلنكل...اهسفنهوجولا...نيبهاذوأنيمداقاوناكنإاوفرعي
تامدقف...انهيشملاىلعًاداتعمناكنيحمهاريناكنيذلامهسفنأ
.اهسفنّتلظهوجولانكل...نمزنمكئلوأ



مهنأامبو.اتاغوبلوتىلإيدؤملاقيرطلاىلعديازتيمهددعناك
مهددعناكنإديدحتوأ،عابطناليكشتلواحهتدوعببسبنوطبترم
ةحاسلا..ً.اددجماتالبيفةراجتللاوداعمهنأظحالو.صقنوأدادزادق
ضيبألانوللاباهؤالطمتيتلاتيغروتينابنريجبرغةريغصلاةيتلفسألا
نكمتتل؛تاردخمللةرحلاةراجتلاةقطنميأ...ولسوأناوياتتحبصأو
راغصلانيرتشملاليبسضرتعتلو،لصحيامىلعاهنيعأءاقبإنمتاطلسلا
ةنيدمليقيقحلاهجولااتالبراهظإوةراجتلامجحيمانتعم،نكل.نيئدتبملا
ناكملاحبصأ،ابوروأيفنييوريهلاةراجتزكارمأوسأنمةدحاوكولسوأ
ببسةطرفملاتاعرجلاونييوريهلاتابلقتتناكدقو.ةدشبحايسلابذجي
لكىذغدقو.اتالبيفامكةحضاوةخطلنكتملاهنكل،ةمصاعلليزخ
تاومألاهبشونيبلصتملابابشللروصبدالبلاةيقبفحصلاوزافلتلانم
نيح.نييسايسلاىلعموللاةيقلم،راهنلاحضويفةنيدملازكرميفنيلوجتملا
جالعزكارمنمام":نيجاتهمنويراسيلاناكةطلسلايفنوينيميلاناك
هتاقبطبعمتجملا"،"نامدإلليدؤتيتلايهنجسلابماكحألا"،"ةيفاك
قطانميفتاردخملاةراجتوتاباصعلاليكشتىلإيدؤيةديدجلا
نمام":نوينيميلاجاتهاةطلسلانويراسيلاىلوتنيح،نكل..."نيرجاهملا
نم"،"رجحلازكارمءالزـنىلإةلوهسبلوصولانكمي"،"نيفاكةطرشلاجر
."بناجأةتسكانهءانجسةعبسلكنيب

ةنيدمسلجملصوت،يحاونلاعيمجنممهتدراطمتمتنأدعب،اذل
تحتةراذقلايفخيوههجوءامظفحينأ:موتحملارارقلاىلإولسوأ
.اتالبقلغينأ...ةلواطلا

رمحألالانسرأقيرفصيمقيدتريًاباشناتكلاةلذبيفلجرلاىأر
ناك.همامأمهمادقأنورجيصاخشأةعبرأعمجردىلعفقيو،ضيبألاو
ةعبرألافقوامنيب،ةجاجدسأركىرسيوةنميروديلانسرألابعالسأر
يذلاو،لانسرألاصيمقيدترييذلاعئابلابنوقدحيمهوكارحالبنورخآلا
امبر...ةلماكةعومجم...مهنميفكيددعكانهحبصيىتحرظتنيناك
ناكمىلإمهذخأيسو،تابلطللتاعفدلامالتسالبقيسمث،ةتسوأةسمخ
ناك.هكيرشرظتنيثيحةحاسلايفوأ،عراشلاةيصاندنعتاردخملادوجو
صخشلاو،دوقنلاسمليالتاردخملالمحييذلاصخشلاً:اطيسبأدبملا
لاجرىلعبعصلانملعجيامم؛تاردخملاسمليالدوقنلالمحييذلا
نكل.امهنميأدضتاردخملاةراجتبقيثوليلدىلعلوصحلاةطرشلا
يهةعبتملاةقيرطلانأىأرنيحأجافتناتكلاةلذبيدترييذلالجرلا



نرقلاتاينيعستوتاينينامثنيبةدتمملاةرتفلايفةعبتملااهسفنةقيرطلا
يفراجتلاىلعضبقلالواحتدعتملوةطرشلاتملستسانيحف.يضاملا
نيحةرشابمعيبلاباوأدبومهتاعمجتولوطملامهنيتورنوعئابلاكرت،قرطلا
له.ىرخألاديلابتاردخملاوديبدوقنلانولمحياوناكف،نورتشملامهيتأي
؟عراوشلاراجتلاقتعالةطرشلاتداع

يسريجصيمقو،ةيلاقتربةراظنو،ةذوخًايدترمةجاردىلعلجررم
.قيضلاريصقلالاورسلاتحتنمهذخفتالضعتزربامنيب،ةقرشمناولأب
ماقنيحيفهعماهذخأببسلااذهلامبر...نمثلاةظهابةجاردلاتدب
ةيصانىلإلانسرأصيمقيدترملاباشلابقاحللابةعومجملايقابعم
ءيشلكناك..ً.اديدجءيشلكناك.ءانبلانمرخآلابناجلاىلإ،عراشلا
؟كلذكسيلأ...تصقانتدقمهدادعأنكل..ً.اهباشتم

...ةرسكمةيزيلكنإبهيلإاتاغربيكسعراشةيوازدنعتاسموملاتثدحت
نأودبي.بسحفهسأرزههنكل!ميسولااهيأةظحلرظتنا!يـبيبحًالهأ
ملدعباميفتايتفلانألهتقبسدقةيداملاهتقئاضامبروأهتفعتاعئاش
سبالمنيدتريولسوأتاسمومتناك،هبابشمايأيف.هبمامتهايأنرهظي
نآلاامأ.نهنمريثكلاكانهنكيملو،ةكيمسلارتسلاوزـنيجلانمةيلمع
ةمرخمبراوجوةريصقرينانتنيدترينحبصأو،دشأةسفانملاتحبصأدقف
نرعشينهنأولامكتايقيرفإلاءاسنلاتدب.نيبعكلاةيلاعةيذحأنلعتنيو
.ربمسيدىتحنرظتنا...دربلاب

اهنكل،ولسوأةنيدملزكرملوأتناكيتلانيروتاردافكيفرثكأقمعت
بتاكموةيرادإةينبأمضتبوطلاوتلفسألانمءارحصدرجمنآلاتحبصأ
وأةعبارلاةعاسلامامتيفمهلزانمىلإنوهجوتيلماع250000مضت
عبارلانايتسيرككلملاىنبنيح.ةيليللاضراوقلليحلانوكرتيوةسماخلا
طبضمت،ةضهنلارصعيفدئاسلانارمعلانفلًاقفوتاحاسبةنيدملا
ةنسةليللكيفكنكميهنأريطاسألاتركذدقو،رانلامادختسابناكسلا
عمستنأو،لزانملانيبنوضكريمهونيبهتلملاسانلاىرتنأةسيبك

ىلعدامرلانمةقبطىقبتلنوشالتيونوقرتحيمهومهدهاشتومهتاخرص
حايرلااهبفصعتنألبقاهبكاسمإلانمتنكمتلاحيفو.تلفسألا
نايتسيركماقنارينلارطاخمببسبوً.ادبأقرتحينلكلزـنمنإفًاديعب
لزانملاتبصتناامك،ولسوأءارقفريياعمبسحةعساوقرطءانببعبارلا
زواجتىتحناردجلامامأربع.بوطلاكةيجورنلاريغءانبلاداومنمةينبملا
اذوتمكليو"و"زيزوردنآزـناغ"ىقيسومهنمحدصتً،احوتفمىهقمباب



فقو.ءاجرألايفنيفقاونونخدملاناكاميف،ةصقارلاىقيسوملاو"لغناج
.هعارذدميصخشمامأ

؟ةعالوكعمأ-
تحجرأتامنيب،هيلإاهرظنثلاثلادقعلارخاوأيفةنيدبةديستعفر

.نيوارمحلااهيتفشنيبزازفتساباهتراجيس
عماهءاروفقتتناكيتلاةكحاضلااهتقيدصىلإرظنوهبجاحعفر

تطخوًاضيأتكحضمث،كلذةنيدبلاةأرملاتظحالف،ةلعتشمةراجيس
.اهنزاوتديعتستلًابناج

ً.ائيطبنكتال-
عمسدقناك.دهعلاةيلوةريمألاك؛اهسفندنالروسةنكلبكلذتلاق

ملكتتواهلثمودبتاهنألةورثتنجةاطغملاقوسلايفًاسمومكانهنأ
نوبزلاحنميةعاسلايفرنورك5000غلابلارجألانأو،اهلثمسبلتواهلثم
ً.اناجمهبشيكيتسالبناجلوصمادختساقح

،هيلعتنحناو،مدقتلالواحيناكامنيبهعارذىلعةأرملاديتأكتا
.ههجويفاهمفيفبارشلاةحئارتحافف

؟ةعالو...ينيطعتنأكيأرامً.اميسوودبت-
ريغبناجلا...ئيسلابناجلا...اهيلإههجونمرخآلابناجلارادأ

دنعرامسملااهفلخيتلاراثآلاىرتيهوعجارتتولفجتاهبرعشو،باذجلا
.لكشلاةئيسةعمدكنذألاىلإمفلانمدتميناكثيح،وغنوكللهترايز

."رآويزآماك"ةينغأىلإىقيسوملاتريغتامنيبىشم
؟طيلخ-
.تفتليوأفقوتيملهنكللخدملانمتوصلاىتأ
؟ديبس-
ً.اددجمءدبلاديريالوتاونسثالثلرمألابنجتدقل
؟نيلويف-
.نآلالقألاىلع
ًائيشامهيريناكثيح،نيعئابمامأباشفيصرلاىلعهبرقفقو

نينيعبهصّحفتوبرتقيوهوىلعألاىلإريغصلارظن.ملكتيناكامنيب
.عراشلاربعوهسأرضفخأمث...لجرلاركف...ةطرشلجرينيع،نيتيدامر
باشيطرشنكمتينأحجرملاريغنمهنأامك،ًاليلقًاباترمناكامبر
.هيلعفرعتلانماذهك

.نويل...لزـنلا...كانهقدنفلاناك



رخآلابناجلاىلعامأ.امًاعونًاروجهمعراشلانمبناجلاكلذناك
بكاربناجىلإةجاردلاىلعفقيتاردخملاعئابحابصملاتحتىأرف
دعاسيتاردخملاعئابناك.تاجاردلابوكربةصاخسبالميدتريرخآ
.ةبقرلايفهسفننقحىلعرخآلاباشلا

ةهجاوىلإهرظنعفرو،هسأرناتكلاةلذبيدترييذلالجرلازه
.همامأىنبملا

قباطلاذفاونتحتةقلعملا،اهسفنةرذقلاةيدامرلاةتفاللاكانهتناك
ناكءيشلك..ً.اديدجناكءيشلك...ةليللرنوركةئامعبرأ...ريخألاوثلاثلا
ً.اهباشتم

باشلافظوملابّحرً.اديدجنويلقدنفيفلابقتسالافظومناك
بايترامادعناوةياغللةبذهمةماستبابناتكلاةلذبيدترييذلالجرلاب
بلطو،هتوصيفةيرخسللرثأيأنودنمةرارحبهببّحر.رظنللتفال
هترشبببسبًايبنجأهنونظيًامئادمهنألجرلاضرتفا.هرفسزاوجةيؤر
هرفسزاوجلابقتسالافظوملوانمث،اهيدترييتلاناتكلاةلذبوةرمسملا
متيلًادجةريثكماتخأكانه...ماتخألابءيلملاوئرتهملارمحألايجورنلا
.ةديجةايحاهرابتعا

:هيلإهديعيوهولابقتسالافظوملاق
ً.انسح،هآ-
ً.املقهلوانوةلواطلاىلعةرامتساعضومث
.ةيفاكةراشإلمحتيتلاماسقألا-
امبر...بارغتسابلجرلاركف!نويلقدنفيفلوخدلاليجستةرامتسا

...هديبقدحيلابقتسالافظومىأرو،ملقلاذخأ.رومألاضعبتريغت
يفعطقنتنألبقهعباصألكنيبًالوطرثكألاتناكيتلاىطسولاهعبصإب
ةيدامرةعطقبلوألالصفملالادبتسامتنآلا.جديرنفلوكنملوهيفلزـنم
،مادختسالايفًادجةديفمةعطقلاكلتنكتمل.عماللاريغمويناتيتلانم
ًارظنقئاوعيأببستالاهنأامك،ةرواجملاهعباصألنزاوتلاتمّدقاهنكل
نيحةيهانتماللاتاريربتلايفنمكيديحولاررضلاناك.ةريصقاهنوكىلإ
.تاراطملايفشيتفتلاربعروبعلاهيلعناك

.ةينكلاومسالابتك
.ةدالولاخيرات
سيلو،عبارلادقعلافصتنميفلجركودبيهنأفرعيوهوبتك

ضرفدقف.ٍّذأتمزوجعكيأ؛تاونسثالثلبقجورنلارداغنيحادبامك



عبطلابويفاكلامونلاويحصلاماعطلاونيرامتلانمًايساقًاماظنهسفنىلع
ماظنلااذهنمفدهلانكيمل.نامدإلاببستيتلاداوملالوانتنععنتما
ناك،عقاولايف...هبحأهنأامك.توملابنجتينأامنإو،اٍّنسرغصأودبينأ
ةيوضوفهتايحتناكملً،اذإ.بيترتلا...ماظنلا...تباثلانيتورلابحيًامئاد
تارتفلانيبةراهنملاتاقالعلانمةلسلسبويتاذلاريمدتلابةئيلمواذكه
تناكاهنكل،لؤاستبهيلإةغرافلاتاناخلاترظن؟شاعتنالانمةملظملا
.اهبلطتيتلاتاباجإللعستتلًادجةريغص

.مئادلاناونعلا
ذنمرداغنأدعبةرشابمزيفوصةباوبيفةقشلاعيبمت..ً.انسح

،يلاحلاهلمعيفو.لاسبوأيفهيدلاوتيبعملاحلاكلذكو،تاونسثالث
هبتكيامبتكاذل،ةدكؤمةلصأتمرطاخمىلإيمسرلاناونعلايدؤيدق
-نشنامغنيكغناشت:ىرخألاقدانفلايفلوخدلاليجستبموقينيحةداع
.رخآءيشيأنمةقيقحلانعدعبأنكيمليذلارمألا؛غنوكغنوه

.ةنهملا
.ةراشإلمحيالمسقلااذه...كلذبتكيمل.لتاق
.فتاهلامقر
تاثداحملابّقعتو...ةلومحملافتاوهلابقعتنكميً.افيزمًامقربتك

.اهيرجتنيأنمةفرعمو
.براقألادحأفتاهمقر
نيحهتجوزفتاهمقريطعيسيذلااذهجوزيأ؟براقألادحأ

!؟نويلقدنفيفلوخدلالجسي
:هراكفأةءارقعاطتسالابقتسالافظومنأودبي
.دحأبلاصتاللانررطضاوكعوتلابترعشلاحيف-
.لمعلابمايقلالالخةيبلقةبونبتبصألاحيف...هسأريراهزه
...نكتملنإءيشةباتكلًارطضمتسل-
.ال-
تخأ...سيسهيدل...براقألادحأ...تاملكلاىلإرظنيوهولجرلالاق

ًامئادةايحلاعملماعتتاهنكل"نوادةمزالتمنمسم"هوعدتامبةباصم
...رخآدحأكانهنكيملسيسنعادعً.انسربكألااهيخأنمريثكبلضفأ
.براقألادحأ..ً.انسح...دحأالًاعطق

لوانمثعقوو،عفدلاةقيرطدنعً"ادقن"ةملكدنعةراشإعضو
.بايترالايراهىأرً،اريخأو...ةعرسباهعجاريذلالابقتسالافظوملةرامتسالا



؟لوهيراهتنأله...تنأله-
:هسأرلوهيراهزه
؟ةلكشمنمله-
.هباعلعلتباويفنلابهسأرباشلازه
:يراهلاق
؟يلحاتفمكيدلأ...زاتمم-
.301..وهاه...فسآهآ-
.شمكناهتوصواتعستاباشلايتقدحنأظحالو،يراههذخأ
:باشلالاق
،يلبقانهسولجلاىلعداتعا...قدنفلاريديهنإ...يمعهنإ...هنإ-

.كنعينربخأدقو
:يراهلاق
.طقفةفيطلءايشأاهنأنمدكأتم-
.ملسلاوحنهجوتوةيشامقلاهتبيقحلمحو
...دعصملا-
:تفتلينأنودنميراهلاق
.دعاصملابحأال-
،ال...امًاعونةفيظنوةريغصوةئيدر؛لبقنمتناكامكةفرغلاتناك

هركذامم؛ةفاجامبرو،ةبلصتموةفيظنوةديدجرئاتسلاتناك،عقاولايف
.تايطلاليزيراخبلالعلشدلاىلإهجوتو،مامحلايفهتلذبقلع.يضاملاب
سواهباجنوبنم،غنوكغنوهيفرالودةئامنامثهتفلكدقةلذبلاتناك
ًالجرمرتحيدحأالف،هلمعيفًايرورضًارامثتساتناكاهنكل،ناثانعراشيف
.نخاسلاءاملاتحتهترشبتردختامنيب،شدلاتحتفقو.لامسألايدتري
...يناثلاقباطلا...اهحتفوةذفانلاهاجتابةفرغلايفًايراعىشمكلذدعب
،ةفئازلاةسامحلاتاهوأتعمسةحوتفملاةذفانلانمو.ةيفلخلاةحاسلا
ىلإةرشابملفسألاىلإرظنمث،جراخللىنحناوةراتسلادومعكسمأف
توصعمسوقصب.هيلإدعاصتتيتلاةمامقلاةحئارزيموةحوتفمةحاسم
ًارداصنكيملكلذالتيذلافيفحلانكل.ةلسلايفةقروبهقاصبماطترا
ىلعةبلصلاءارضخلاةراتسلاتعقومث،ةعقرقكانهتناك.ةقرونع
تناكيتلاةراتسلافرطنمعيفرلادومعلابحسً!ابت...هبناجىلإضرألا
هقاصلإلواحدقامًادحأنكل،لبقنمًاروسكمناك.ميدقلاعونلانم
ةلواطلايفجردلاحتفوريرسلاىلعيراهسلج.ينبقصاللامعتساب



نوكتتةطايخةعومجمو،قرزأيدلجفالغبسدقمباتك...ريرسللةرواجملا
ريكفتدعب.اهيفةزورغمةربإعمةقاطبلوحفوفلمدوسأطيخنم
نكميذإ؛لاوحألالكيفةئيسةركفتسيلاهنأيراهكردأ،قيمع
ريرسلاىلعىقلتسا.سدقملاباتكلايفةءارقلاورارزألاةطايخفويضلل
ضمغأ...ءيشلكناك..ً.اديدجءيشلكناك...فقسلايفقدحيوهو
تالحرلابارطضانودبوأعم...ةرئاطلايفنفجهلضمغيمل...هينيع
هسفنملحلابملحيأدبو.مانيسناك...رئاتسنودبوأعم...ةليوطلاةيوجلا
يفضكريناك:ةيضاملاثالثلاتاونسلالالخةليللكهدواريناكيذلا
رداقريغهكرتتلءاوهلالكصتمتتناكةمخضةيجلثةركنمًابرهرمم
.سفنتلاىلع

.لوطأةرتفلنيتضمغمهينيعءاقبإورارمتسالادرجمبلطتيرمألاناك
ً.اديعبيشالتلابتأدبيتلاهراكفأتتتشت
.براقألادحأ
.بيرق
.براقألادحأ
.داعاذهلو...هيلعناكاماذه

وهوولسوأهاجتاب6يإقيرطلاىلعهترايسدوقيهييغريسناك
؛120نملقأهتعرسءاقبإلواحيوتيسارافيفهتقشيفريرسلابملحي
رخأتملاتقولااذهلثميفًاغرافناكعيرسلاقيرطلانأنممغرلاىلع
هيردنأعمةثداحملاتناك...لومحملافتاهلا...لومحملاهفتاهنر.ليللانم
دعبو.همعوعديهيردنأناكامكدئاقلاوأهمععمملكتدقل...ةزجوم
دوقولاةساودىلعهمدقعضوفهسفنهييغريسكلامتيمل،لاصتالاايهنأنأ
نكيمل!انههنإ...ءاسملااذه...نآلا...لجرلالصودقل...رورسبخرصو
ءاقلتنمرمألاُّلُحيدقف،رضاحلاتقولايفءيشيألعفهييغريسىلع
ًاينهذًادادعتسارثكأنوكينأنآلاهيلعنكل،هيردنألاقامبسحهسفن
يفدادعتسالاةبهأىلعىقبيونيكسلامادختساىلعبردتينأوً،ايدسجو
.ةرورضلاتضتقالاح



ىلعسلاجوهووجلايفةرئاطلاريدهعمسيزتلاشدروتدكيمل
يراعلاىلعألاءزجلاىلعليسيقرعلاأدبىتحةبوعصبسفنتيوةكيرألا
سولجلاةفرغناردجنيبددرتيديدحلاىدصرمتساامنيب،هدسجنم
ئلألتملافيزملادلجلابدجنملادعقملاكلذكوهءارولاقثألاتناك.ةلوزعملا
ناخدربعقدحيوهوزافلتلاةشاشىلعربارددلانودرهظنيحيف،هقرعب
.وجلايفىرخأةرئاطتردهامنيب،سأكنمبارشلافشتريوهتراجيس
سبالمنيدتريءاسن...ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا...تاينيتسلا...نيناجملاجر
لوتنمنودبةمرتحمرئاجس...ةمرتحمسوؤكيفةمرتحمتابورشم...ةمشتحم
لوألامسوملاىرتشادقناك...ةوقكديزيكلتقيالاممايأ...رتلفوأ
مسوملابحيسهنأنمًادكأتمنكيملهنألًاراركتوًارارمهدهاشوبسحف
.يلاتلا

،ةيجاجزلاةوهقلاةلواطىلعضيبألاطخلاىلإزتلاشدروترظن
فيرعتلاةقاطبمدختسادقناك.ةيصخشلاهفيرعتةقاطبةفاحففجو
هتحنميتلاةقاطبلا...رايطلاةلذببيجبةقلعملاةقاطبلا...داتعملاكعيطقتلل
ىلإ...ءامسلاىلإ...ةدايقلاةرمقىلإ...ناريطلاةقطنمىلإلوخدلاقح
اهذخأمتيسيتلاةقاطبلا...هيلعوهامهنمتعنصيتلاةقاطبلا...بتارلا
سحأاذهل...هبموقيامفاشتكامتلاحيف-رخآءيشلكعم-هنم
تانايخلالكنيبنمف...ةيصخشلافيرعتلاةقاطبمادختساباوصلانمهنأ
.اهبقلعتمفيرشءيشكانهناكاهبموقييتلا

اوحاتريلدغلاحابصنمركابتقويفكوكنابىلإنيدئاعاوناك
...نآلاًاديجرمألانوكيس...ديج...سناديزيرتيفموخوسقدنفيفنيمويل
ذإ...مادرتسمأنمقلحينيحتابيترتلابحينكيمل...لبقيذنملضفأ
ناريطلامقاوططروتىدمفاشتكادعبف.رطاخملانمريثكلاكانه
مقاوطلاعيمجحبصأ...لوفيشىلإنيياكوكلابيرهتيفنييبونجلانييكيرمألا
شيتفتلاومهديبئاقحشيتفتلنيضرعمةيوجلامهطوطخنعرظنلاضغب
لمحيسطوبهلادعبهنأتابيترتلاتحبصأ،كلذىلإةفاضإلابو.يدسجلا
ةلحربقلحينيحمويلانمقحالتقوىتحهتبيقحيفاهيقبيومزرلا
مايقلاهيلعةيلخادتالحر...رجنافاتسوأمياهدنورتوأنغريبىلإةيلخاد
ديزملاقارحإبمادرتسمأنمريخأتلاضوعينأينعيكلذناكولىتحاهب
،عبطلابتقولالاوطناريطلاةقطنميفناكنيومدراغيفو.دوقولانم



ظفحًانايحأهيلعناكنكل،يكرمجشيتفتيأكانهنوكيالثيح
نكيملو.ميلستلانمنكمتينألبقةعاسةرشعّتسهتبيقحيفردخملا
معاطملايف...ماعلاتارايسلابأرميف...رطاخملانمًايلاخًامئادميلستلا
.هابتنالايديدشلابقتسايفظوممضتيتلاقدانفلايف...نئابزلاةليلق

رخآهيلعلصحفلغمنماهذخأدقناكرنوركفلأةقروفل
ًاصيصخةممصمةيكيتسالببيبانأكانهتناكثيح،انهاهيفناكةرم
يذلانمدملاكلذنكيمل:عونلااذهنمنكيملهنكلضرغلااذهل
ىلعةثيبخلاتصرحدقل.كلذكهنأقالطلايماحمةقباسلاهتجوزتربخأ
ىلعنمدمبأعماوربكينأاهلافطألديرتالاهنألقالطلاىلعلوصحلا
نكيملو،مهلزـنميفقشنتيوهوهتدهاشمبةمتهمريغاهنأامك،تاردخملا
نعتفقوتذإ،كلذلثرتكتاليهف؛ناريطلاتافيضمبةقالعيأكلذل
يلوتستساهنأبًاراذنإاهيماحمعمهتحنمدقو.تاونسذنمكلذبريكفتلا
ناغلبيسوأً،ائيشهنمقفنيمليذلاثاريملااياقبولافطألاوتيبلاىلع
هيماحمهربخيلةيفاكةلدأتعمجدقف،نيياكوكلاهمادختساوهكالتمالهنع
.ةيوجلاطوطخلانمهدرطوهيلعمكحلامتيسهنأ

.نويدلاىوسءيشبظافتحالابهلحمستملو..ً.اطيسبرايخلاناك
ديكأتلاب...جراخلاوحنقدحوةذفانلاىلإهجوتوهيمدقىلعفقو

؟كلذكسيلأ...بيرقامعنوتأيس
ةلحريفةمزرذخأهيلعثيح،امًاعونًاديدجًابيترتكلذناك

هذهتناك،لاوحألالكيف.ببسلاملعيهدحوهللا...كوكنابىلإةيجراخ
.بعاتميأنآلاىتحثدحتملو،ةسداسلاةلحرلايه

...اهضعبنعةديعبتناكيتلاةرواجملاتويبلانمًاثعبنمءوضلاناك
نيومدراغراطمناكنيحطابضللنكاسمتناك...ةديحونكاسم...ركف
ءادرجةريبكجورمعمدحاوقباطنمةهباشتمقيدانص...ةيبرحةدعاق
ىلعقلحتيتلاتارئاطلااهبمطترتالئلنكممعافترالقأبتويبلانيب
يذلاقيرحلارشتنيالئللزانملانيبةنكممةفاسمربكأو،ضفخنمعافترا
.مطحتلايلي

ةرئاطبقلحيناكنيح،ةيمازلإلاةمدخلالالخانهاوماقأدقاوناك
يفنيرخآلالافطألانوروزيولزانملانيبنوضكريلافطألاناكامنيبلقره
،رزآملانيدترمءاوشللنوفقيلاجرلاناكو.فيصلالصفيفوتبسلامايأ
،ةحوتفملاذفاونلانمةرثرثلاتلاعتامنيب،ةيهشللًاحتافًابارشنولمحيمهو
همليفنمدهشمكبارشلانيستحيوةطلسلانددعيءاسنلاتناكثيح



كاشيـبيرجتلارايطلاوءاضفدئارلوأمضييذلا"فاتستياراذ"لضفملا
يرايطدرجماوناكمهنأنممغرلاىلع،نيرايطلاءاسنرحسلاي...رغيي
ةبغريهأ؟داعكلذلأ؟كلذكسيلأ...ءادعساوناكدقل...لقرهتارئاط
لواحييكعضولاءاسفيكةفرعملوأ؟ءارولاىلإنمزلابةدوعللةيعاوريغ
؟هحالصإ

مهنأهنهذيفلجسوً،ايئاقلتهتعاسىلإرظنفةمداقةرايسلاىأر
.ةقيقدةرشعينامثاورخأت

ةيدقنلاةقرولاعضومث،نيترمقشنتوةوهقلاةلواطىلإهجتا
زخوبسحأف،هفنأبقوحسملاقشنتمثىنحناوطخلافرطدنعةفوفلملا
يقبتملاقوحسملاىلعهررموهعبصإفرطقعلمث،يطاخملاءاشغلايف
.بابلاسرجنر..ً.ارمهقاذمناك...هتثلبهكرفو

،ليوطرخآلاوريغصدحاو...ةداعلاكامهيسفننيينومروملانيباشلااناك
امهمامكأتحتنمترهظموشولانكل،امهسبالملضفأنايدتريامهالكو
.كحضملكشب

لفسأعستتنأنكميةدحاوةفافلبوليكفصن...ةمزحلاهالوان
يفطوبهلادعبةمزرلاةلازإهيلعناك.ةبيقحلايفةيندعملاةقبطلا
ةرمقيفرايطلاةنازخرخؤميفطاسبلاتحتاهعضوويموهبانرافوس
ىلعلمعلامقاطنوكينأنكمملانمذإً؛ادبأاهارينلاهدعبو،ةدايقلا
.يقابلاىلوتييذلاوهضرألا

كوكنابىلإمزرلاذخألةصرفلاريغصديسلاوريبكديسلاهلمّدقنيح
رعسبتاردخملاعيبتملاعلايفةلوديأكانهنكتملذإً؛انونجرمألاادب
لصحينلهنأفرعيهنأللأسيملهنكل؟ريدصتلاَِملف...ولسوأنمىلعأ
ىلإنييوريهلابيرهتنأىلإراشأهنكلً،اعئاررمألاناكدقو.ةباجإىلع
اذل؛هيلعضبقلامتلاحيفمادعإلابهيلعمكحلاىلإيدؤيدقهدنليات
.رجألاعفربلط

تاونقلاتناكاذإامعدروتلءاستف...ريبكلامث...ريغصلاًالوأ...اكحض
ةدايقةرمقاولعجكلذلامبر...عرسألعفةدربموقتةريصقلاةيبصعلا
.نيئيطبلاوةماقلايليوطنيرايطلاءانثتسال؛لوطلاةضفخنمةلتاقملاتارئاطلا

امنأةفاجةيسورةنكلعمةيزيلكنإلاةغللابدروتلريغصلاحرش
ملهنأةجردل،ةياغللديدج...ديدجراقعوهامنإونييوريهسيلهبّرهيس
ةدامبيرهتببسنعدروتلأسنيح،نكل.دعبهعنمينوناقيأردصي
الوأمعنببيجيوسرخينأهاربخأو،رثكأعفترمتوصباكحضةينوناق



.طقف
نوكتساذام:ىرخأةركفهتدوارامنيبمعنبزتلاشدروتباجأ

؟اللاقلاحيفبقاوعلا
.تالحرتسذنمكلذناك
فيظنتلالئاسخيطلتبتارمةدعركفدقو،مزرلازتلاشدروتصحفت

نأهوربخأمهنكل،اهنومدختسياوناكيتلاةجالثلاسايكأويقاولاىلع
تناك.ةلوهسباهعادخنكميالوةحئارلازييمتةيسيلوبلابالكلاناكمإب
.لماكلابةموتخمةيكيتسالبلاسايكألانأنمدكأتينأيفلثمتتةعدخلا

.لعسف...ءيشثدحيمل...رظتنا
:ريغصديسلالاق
...ةحرابلاةيلمعلةبسنلاب.ىسنأتدك...هآ-
...ثبخبًارشكمنكيملامبروأ...ثبخبًارشكمهبيجيفهديعضوو

ناخدثفنوهمكلبدروتبغر.يقرشلاةهاكفلاسحكلذناكامبر
،نكلو!يقرشلاةهاكفلاسح...هينيعيفبارشلاقصبوههجويفرئاجسلا
ناك.هعباصأنيبًاقيقرادبيذلافلغملاذخأو،ركشلابمتمتكلذنمًالدب
.ةريبكةيدقنًاقاروأنوكتنأضرتفملانم

يفتختيهوةرايسلادهاشوً،اددجمةذفانلابناجبفقو،دعباميف
نم...600أامبر...737غنيوبلاتوصعمىشالتيتوصلاعمسو،مالظلايف
ةيكيسالكلاتارئاطلاتاوصأنمىلعألاوشجألاتوصلاتاذ...يلاتلاليجلا
.ةذفانلاجاجزىلعهلايخىأرمث...ةميدقلا

ةايحلاهيمرتاملكذخأيس...اهبرمتسيسوةرطاخملابماقدقل...معن
...غنورتسمرألينالورغييكاشتالوربارددلانودنكيملهنأل...ههجويف
ةلكشمو...كوكشلابءيلمو،ةماقلاليوطرايطهنإ...زتلاشدروتناكدقل
...نأضرتفي...نيياكوك

.ةيلاتلاةرئاطلاتوصبهراكفأتقرغ

يـبراقأةيؤركنكميأ؟يـبأايمهتيؤركنكميأ!ةنيعللاسارجأللاي
:نولوقيوةبيئكهوجوبحيسامتلاعومدنوفرذي؟يتوباتدنعًاعيمجنيفقاولا

؟وتساغايانلثمنوكتنأملعتتملاذامل-
نوكأنأعطتسأمل!عطتسأمل...نوحلاصلانوقفانملااهيأً،انسح

ةعورىدميفركفتيتلا...ةدسافلاوءاقمحلاوةهوتعملا،نونحلاةيعارلاك
تلوانتوحيحصلاظعاوللتعمتساوحيحصلاباتكلاتأرقلاحيفءيشلك



مدختستاهنإفةمهبملااهتمكحداقتنابدحأموقينإامو.ةحيحصلاباشعألا
برحلابءيلمملاعهنإ...هاندجوأيذلاملاعلاىلإرظنا،نكل:اهتاذةقاطبلا
رومأةثالثكانه...مهضعبعمماجسنابنوشيعيالنيذلاسانلاوملظلاو
،ةيعيبطرومأرفانتلاوملظلاوبرحلانألّوألا.يتبيبحاياهتفرعمكيلع
كنإذإ؛ةفرقملاةريغصلاانتلئاعيفعيمجلانمًاماجسنالقألاكنأيناثلاو
تلصحيذلابحلليثرتكتملو،هنمتمرحيذلابحلابىوسنيهبأتال
امو.يلىوسعستماهيدلسيلنكل،نيريإونياتشوفلورايفسآ.هيلع
يفتركفامهميتبيبحايكبحأمليننأوهةعتمرثكأثلاثلارمألالعجي
ةديعسكلعجيكلذنأليتبيبحكوعدأتنكدقل.بحلانيقحتستكنأ
كنألكلذناكهبتمقامبتمقنيح.يلةبسنلابطسبأةايحلالعجيو
.اذكهتنكيننألو،يسفنحبكعطتسأمليننألو،يلتحمس

تلواحدقل...اذكهكيدانأالنأينمتبلطتنألقألاىلع...فلور
كينبابحتكنأتكردأدقف،ةعيبطلاعادخعطتستملكنكلينبحتنأ
امكنأنيرخآلاسانلاتربخأنيحو.نيريإونياتش:رثكأكمدوكمحلنم
؛كينيعيفةيهاركلاونونحلايتيعارينيعيفملألاريباعتىرأتنكيايعار
،يتايحيفاهنايدؤتيتلاةديحولاةفيظولابامكدحت"نييعارلا"ةملكنألسيل
ًاحيرصتنككنأنظأ.ضماغلكشباهبحتيتلاةأرملاتحرجيننألامنإو
هتايحنمةلحرميفىشتناصخشتنأ:كتيأرامككسفنىرتليفكيامب
؛تاباسحلايفًازجعكانهنأًاعيرسكردأهنكل،ٍّدحتبمايقلاررقوهلثمب
يطغينكيملةياعرلاءاقلكلهنوعفدياوناكيذلايرهشلاغلبملاف
تيضقيننأو،كينبانعًافلتخمتنكيننأتفشتكامث،ةيقيقحلافيلاكتلا
كردتنأكيلعناك...هبحتصخشلك...هبحتءيشلك...ءيشلكىلع
،ةيادبلايف.قرسيينآرنملوأتنك!فلوراييندرطتولبقنمكلذ
ينتطعأنونحلاةيعارلانإتلقورمألاتركنأو،طقفرنوركةئامتناك
.اهّايإ

؟اهاّيإينيطعتملأ؟كلذكسيلأ-
تلاقواهينيعيفعومدلاتألألتو،ددرتلانمءيشدعباهسأرتزهو

ًادوقن...كبتكمجردنمرنوركفلأتناكةلبقملاةرملايف.تيسناهنإ
:تبجأفانتزاجإلاهترخدادقتنككنإتلق

.كنمةزاجإيهاهديرأيتلاةديحولاةزاجإلا-
يفتررمتساكنأل؛كيفًائيشترثأيننأولامكةرملوألينتعفصف

ىلعلاتقلاىلعًارداقنكأملينكلكنمضرعأولوطأتنكدقو،يـبرض



كنكل،رخآبولسأبلتاقأتنك.تالضعوةضبقبسيل...اذكهسيل.قالطإلا
ديرتتنكدقف؛ببسلافرعأتنكو،ةقلغمةضبقبيـبرضبتررمتسا
كلتتلقف،تلخدتنونحلاةأرملانكل،ينميتوقذخأويهجوميطحت
.ريغصلالجرلااهيأكميطحتيلعنأيلىنعكلذنكل...صل...ةملكلا

ًايكذناكهنكل،يفالتخازيمنملوأناك...تماصلاريبكلاخألانياتش
رداغوىقترايذلايكذلاديحولابئذلاهنإ..ً.اديعبىقبيلةيافكلاهيفامب
عانقإلواحو،نكميامعرسأبةيافكلاهيفامبةديعبةيبالطةنيدمىلإ
يفةسردملاءاهنإهناكمإبنأنظيناك.هيلإمامضنالابةزيزعلاهتخأنيريإ
اهتدلاونكلولسوأنعداعتبالااهللضفألانمنوكيسهنأو،مياهدنورت
.ةفرعملاببغرتملوعبطلابًائيشملعتنكتمل.اهداعتباتضراع

يفًادجةبيطتنك.شمنلابةئيلملاوةشهلاوةليمجلاوةباذجلا...نيريإ
تنكله...ينتببحأكنكل.هيلعنكأملاملكتنك...ملاعلااذه
ةقالعىلعتنكيننأتفرعوليننيبحتستنكله؟تفرعوليننيبحتس
اهنذأيفسمهأانأو؟ةرشعةسماخلايفتنكنأذنمنونحلاةيعارلاكلتب
لصحلاحيفيلعيطغتولاملاينيطعتتناك.ينريثيواهريثيكلذنأل
ةحيبقًازوجعحبصتامثيرطقفيتراعتساديرتاهنإلوقتتناك...أطخيأ
:اهتبجأنيحو.ةليمجةولحةاتفيقتلأو

.ةحيبقزوجعكنكل-
.ديزملاتبلطوتكحض
تلصتاموييدسجىلعهتامكلويعارلاتابرضنمتامدكلالازتال

نإذإ؛ةثلاثلاةعاسلامامتيفتيبلاىلإةدوعلاهنمتبلطولمعلايفهب
هعمستالئلًاحوتفميمامألابابلاتكرت.هبهرابخإّيلعًاماهًائيشكانه
لوقأتنك...هتاوطختوصىلعىغطألاهنذأيفتملكتو،لخدينيح
.اهعامسبحتتناكيتلاةولحلاةهفاتلاءايشألا

.بابلادنعفقيوهوخبطملاةذفانىلعهلايختيأر
الامهنأنيريإونياتشاربخأنأدعبيلاتلامويلايفلزـنملارداغ

يفنيريإتناك.ةهربللاصفنالااررقدقو،نمزذنمامهضعبعمنامجسني
:ةيصنةلاسربباجأفةيبالطلاهتنيدميفناكفنياتشامأ،نزحلاةياغ

؟سامسيركلايفيتآنأينناديرتنيأىلإ...نيزح-
نع...ينعتثحبعبطلاب...ينبحتتناك...تكبوتكبفنيريإامأ

.صللا
...دعاقملانمنوجشنيونوكبياوناك...ةسماخلاةرمللسارجألاتنر



،يـبرغلابناجلايفةنيدملازكرميفةقشرجأتسا...لئاهلخد...نيياكوك
ملالسلادنعةريغصتايمكعيببأدبو،تاردخملاىلعنمدممساباهلجسو
نيياكوكلاىلعنونمدملا...نامألابرعشينيحراعسألاعفريناكو،تاباوبلاوأ
فقوأ...ضهنا...كيمدقىلعضهنا.نامألابروعشلالباقمرعسيأنوعفدي
لجرلعس...هفاترساخكًايثاجتمتال.ةميقاذًاناسنإنك...تاردخملا
:نيدلا

.نسناهوتساغىركذدلخنلانهنحن-
:فلخلانمتوصهاتأ
.صل-
ًارتسنودترينيذلاتاجاردلايـبكارنمةعومجمكانهتناك

...صلخملاوعيطملاسوفار...سوفار...بلكجيشناهءاروو،ةريبكةحشوأو
؟كيلإىتأنمانأيننإمأ؟انهىلإتدعأ

ىلإهجتملالقانلامازحلاىلعتيانوسماسلاهتبيقحزتلاشدروتعضو
.مستبملانمألافظومبناجىلإةينيسلاةعشألاةلآ

:ناريطلاةفيضمتلاق
نيترمكوكناب...لودجلااذهلثمكوطعينألبقتَِمل،مهفأال-

!؟عوبسألايف
:دروتلاق
.كلذمهنمتبلطانأ-
يفنيلماعلادحأناك.نداعملانعفشكلازاهجلالخنمربَع

ةدعةعشأللضرعتلانعبارضإلاناريطلامقاوطىلعهنأحرتقادقداحتالا
ناريطلامقاوطونيرايطلاةبسننأيكيرمأثحبرهظأدقف،مويلايفتارم
ىلعنيضرحملانكل،سانلايقابنمىلعأناطرسلانمنوتومينيذلا
ناريطلايفنولماعلاف،ةايحلاطسوتمعافترانعًائيشاولوقيملبارضإلا
اوشاعدقف،هببسبنوتوميرخآءيشدوجومدعلناطرسلانمنوتومي
.ًاللمرثكألاوملاعلايفًانمأرثكألاةايحلا

؟ةجردلاهذهلناريطلاببغرتأ-
.ناريطلابحأانأ.رايطانأ-
ً.اديعبىشموضبقملادموهتبيقحلمح...بذكيدروتناك
ةيماخرلاةيضرألاىلعاهئاذحابعكقطرطامنيب،ٍناوثلالخهبتقحل

ضراوعلاوذالوفلاتحتتاوصألازيزأقرغأامم،نيومدراغراطملةيدامرلا



.سماهلااهلاؤسقرغيملظحلاءوسلنكل،فقسلايفةيبشخلا
نمعستمكيدلحبصأهنألكلذأ؟دروتايكتكرتاهنألكلذأ-

...تيبلايفسولجلاببغرتالكنألكلذأ؟هبهألمتءيشالوتقولا
:اهعطاق
.يفاضإلاتقوللةجاحبيننألكلذ-
.ةبذككلتنكتمللقألاىلع
ءاتشلاتقلطتدقل...رمألانوكيفيكطبضلابفرعأيننأل-

.ملعتامكيضاملا
:ةجوزتمتناكاهنأًالصأملعينكيمليذلادروتلاق
.معنهآ-
حابصلايفودبتتناكفيكلءاستو؟نوسمخ...ةعيرسةرظنباهجدح

.ٍشالتمملحعمةيشالتمناريطةفيضم...ةفئازلاةرمسلاوأجربتلانودب
هجتملارمملاىلإافطعناامنيبعرسأ.طقاهرشاعيملهنأنمًادكأتمناك
هنكل.هيراجتتيقباهنكل،ةعطقتماهسافنأتناك.ناريطلامقاطزكرمىلإ
.مالكلاىلعةرداقىقبتالدقفهتعرسىلعظفاحنإ

...اننكميامبركوكنابيفتيبنساننأامب،دروتايًانسح-
لازيالوهف،ىذألاباهروعشىدمبسحأو،عفترمتوصببءاثت

قوحسملاوبارشلانمديزملاكانهناك.ةيضاملاةليللادعبًاليلقًاحنرتم
هنأةجردلريثكلاقشنتهنألرمألانكيمل.نيينومروملاةرداغمدعب
مونلاةحفاكمهركيهنألامنإو،سفنلانعفشكلارابتخابهرمأفشكنيس
.وجلايفةرشعىدحإلاتاعاسلالالخ

ءيشلوقبنبغرينيحءاسنلااهمدختستيتلاةيبغلاةربنلابتخرص
.ةياغللولح

نيتليوطنينذأوحتافرعشبريغصبلك...امههاجتابيتأيهآرورظن
ةأرماهدوقتباثوريغصبلك...ةسامحبحجرأتمليذونيتنيزحنينيعو
.مستبتونييلدتمنيريبكنيطرقعضتنينيعلاةينبورعشلاءارقش

:تسمه
ً؟اعئارسيلأ-
هبجاحًاعفاررادتساف،رمورايطلاذخفىلعهفنأبلكلاعضو

ملدروتنكل.ةحقوةينايبصريباعتحرتقيناكهنأولامكلايتحابًامستبمو
عونيأبرارمتسالاعطتسيملامك،ريكفتلانمعونلااذهبرارمتسالاعطتسي
.هريكفتىوسريكفتلانم



نيطرقلاعضتيتلاةأرملاةزـنكلثمءارفصةزـنكيدتريبلكلاناك
."كرامجلا"امهيلعًابوتكمنييلدتملانيريبكلا

.راتمأةسمخىوسهنعدعبيدعيملىتحرثكأبرتقا
عمٍقاويفةأبعمتاردخملاف؛لكاشميأرمألاريثينأيغبنيال

نأةحئارلانمءيزجيألنكميال.جراخلانمةجالثلاسايكأنمنيتقبط
ةطيسبةماستبا..ً.اريثكسيل...مستباوِخرتسا...بسحفمستبااذل،برستي
تاملكلانأولامكهبناجىلإةرثرثلاتوصوحندروترادتسا.بسحف
.قيمعزيكرتلجاتحتردصتيتلا

.تحمسول-
.مالكلابدروترمتساوبلكلاازواجت
!تحمسول-
ىوسدعبيناريطلامقاطزكرمبابنكيملو،مدقتلابدروترمتسا

.تاوطخرشع...نامألا...راتمأةرشع
!يديسايتحمسول-
.تاوطخعبس
.دروتايكدصقتاهنأنظأ-
؟اذام-
ةشهدنوكتالنألمأيناكةرظنءارولاىلإرظنودروتفقو

.امهوحنةهجتمءارفصةزـنكيدترتيتلاةأرملاتناك.ةقلتخم
.بلكلاكراتخادقل-
!ً؟اقح-
.ركفيناك؟فيك...بلكلاىلإدروترظن
.ديدجلاهقيدصدروتنأولامكهليذزهيوهوبلكلاهيلإرظن
؟فيك...كيمسٍقاووةجالثلاسايكأنمناتقبطكانه؟فيك
.تحمسولانعممودقلاكنكميأ.كشيتفتانيلعنأينعياذه-
ةراشإيأنودنمنكل،نيتينبلااهينيعيفلازيالفطللاناك

ةقاطبسملنيحببسلاكردأ،ةظحللاكلتيفو.اهتاملكءاروماهفتسا
.هردصىلعةيصخشلافيرعتلا

.نيياكوكلا
وهاذهنأدبال...طخرخآعطقدعبةقاطبلاحسميسندقل

.ببسلا
راعأهنإلوقلابةلوهسبرمألاريربتهنكمي،تابحعضبدرجماهنكل



امنإونآلاهتلكشمكلتنكتمل.ةلفحيفامدحألةيصخشلاهفيرعتةقاطب
تاءارجإسراموبردتدقناك،رايطكو.اهشيتفتمتيسيتلاةبيقحلا
نأضرغلاناك...هلةبسنلابًايئاقلتحبصأرمألانأةجردلًاريثكئراوطلا
كرامجلايفظومليختةرممك...كيلععلهلارطيسولىتحكلذبموقت
كلذىلعبردتوهلعفيساميفركفةرممك؟مهعممودقلاهنمنوبلطي
ىلعاهمساحملو،ةنعذمةماستبابناريطلاةفيضمىلإرادتسا؟هنهذيف
.اهتقاطب

؟يتبيقحذخأكنكميأ.نيتسيركاييرايتخامتدقل-
:ةفظوملاتلاق
.انعمةبيقحلاذخأنس-
:اهيلإزتلاشدروترادتسا
.ةبيقحلارتخيملوينراتخابلكلانإتلقكنأنظأ-
...نكلحيحصاذه-
ملام؛مقاطلااهيلإجاتحياهلخادبةلحرلابقلعتتتافلمكانه-

.كوكنابىلإةهجتم340صابريأةرايطريخأتةيلوؤسملمحتبيـبغرت
ةرتستحتهردصتالضعددموءاوهلابهيتئرألموخفتناهنأظحال

:رايطلا
ةراسخوتاعاسةدعلريخأتلاينعياذهفةلحرلاانتوفلاحيف-

.تارنوركلانمفالآلاتائمةيوجلاطوطخلا
...نيناوقلانكل،ةفسآ-
:زتلاشاهعطاق
.لافطألانممهنمريثكلا..ً.ارفاسمنوعبرأونانثاوةئامثالثكانه-
برهمككيشولاهعلهبسيلو،رايطكهمامتهابسحتنأىنمت

.تاردخم
.هيلإترظنوبلكلاىلعةفظوملاتتبر
نأيغبنيةأرما...تايلوؤسمولافطأاهيدللزـنمةديسكودبتتناك

.هقزأممهفتت
:تلاق
.انعمةبيقحلايتأتس-
.هيعارذًاكباشوهيقاسنيبًادعابمفقوو،اهءارورخآفظومرهظ
:دروتدهنتف
.رمألانميهتننانيعدً،انسح-



هيسركىلعنغاهرانوغولسوأيفمئارجلاةحفاكمةقرفسيئرىنحنا
ذنمتاونسثالثتضمدقتناك.ناتكلاةلذبيفلجرلاصحفتو،راودلا
مايأرخآيفلجركودبيناكو،رمحأههجويفطاُخملاحرجلاناكنأ
ةدعبستكادقو،ةرفاوةحصبنآلاادبقباسلاهدعاسمنكل،هتايح
مئارجلاققحمنغاهركذت!ةلذب...ةلذبلاهافتكتألمامنيب،تامارغوليك
نأوهرخآلاقرفلاناك.رخآءيشالونيقاسلاةعفترمةيذحألاوزـنيجلاب
:رئازدرجموهامنإونيفظوملانمسيلهنإلوقتهترتسىلعةقاصللا
.لوهيراه

.سولجلانمرثكأةيقفأ...اهسفنلازتاليسركلاىلعهتسلجنكل
.لضفألاحبودبت-
:هنانسأنيبةلعشمريغةراجيستحجرأتامنيبيراهباجأ
.كتنيدمكلذكو-
؟كلذنظتأ-
.صقانتدقعراشلايفنينمدملاددعنأامك،ةعئاراربوألاراد-
يفسداسلاقباطلانمهنكمأثيحةذفانلاىلإهجوتونغاهضهن

.سمشلاءوضبمحتسياكيفرويبولسوأيفديدجلايحلاةيؤرةطرشلازكرم
.ريمدتلالامعأتهتناامنيبةرمتسمفيظنتلاةيلمعتناك

اّمعةدئازلاتاعرجلاةجيتنتايفولادادعأيفحضاوصقانتكانه-
.ةيضاملاةنسلايفلاحلاهيلعناك

.انهىلإةداعسلامايأتداعدقل-
قالزـنالاكشوىلعهنأولامكادبو،هسأرءاروهيدييراهعضو

.يسركلاىلعنم
:نغاهدهنت
.يراهايولسوأىلإكداعأيذلااميللقتمل-
ً؟اقح-
.مئارجلاةحفاكمةقرفىلإلقألاىلعوأ.ال-
؟نيقباسلايئالمزروزأنأيعيبطلانمسيلأ-
.نيرخآلانييعيبطلانييعامتجالاصاخشأللةبسنلاب،معن-
:هتراجيسرتلفيراهضع
.لتقلامئارجيفقيقحتلايهيتنهم..ً.انسح-
.كلذكتناك-



.لتقلامئارجيفقيقحتلاوهيتربخلاجم:ةغايصلاديعأينعد-
.هنعًائيشفرعأيذلاديحولالاجملاوهاذهف

؟ديرتاذامً،اذإ-
.لتقلامئارجيفققحأنأ...يتنهمسرامأنأ-
:هيبجاحنغاهعفر
ً؟اددجميـباسحللمعلاببغرتأ-
.ةبخنلانمدحاويننأيفًائطخمتنكنإالإ؟الَِمل-
:ةذفانلاىلإريدتسيوهونغاهلاق
.ةبخنلاتنأ.كلححصأينعد-
:ضفخنُمتوصبددرمث
.أوسألاولضفألاتنأ-
.تاردخملابةقلعتملالتقلامئارجنمةدحاويفركفأ-
:ةفاجةماستبانغاهمستبا
مدقتنملو،ةيضاملاةتسلارهشألايفمئارجعبرأانيدل؟ةدحاويأ-

.اهنميأيفةدحاوةوطخ
.نسناهوتساغ-
بشعلاىلعنيرثعبملاسانلاةبقارمبرمتساامنإو،نغاهبجيمل

مهريملاذامل...نويباهرإوصوصلونوعداخممهنإ.ةئجافمةركفهيتأتل
عضببنوعتمتسينيدجمنيفظوممهارينأنمًالدبلبقنماذكه
ًايئزجتصنأ...ةطرشلاىمع...ةطرشلاةرظن؟ربمتبسسمشيفتاعاس
.هئارونميراهتوصل

فورعمرمعلانمةرشعةعساتلايفناكيذلانسناهوتساغ-
يفةقشيفًاتيمهيلعروثعلامتٍرتشموعئابّهنإ...ةطرشلالاجرىدل
يفاهاقلتةقلطنمتوملاىتحفزـنثيح،ويلوي12يفزـنمسوهةباوب
.ردصلا

ً:اكحاضنغاهرجفنا
؟اهلحمتيتلاةديحولاةيضقلاديرتاذامل-
.فرعتكنأنظأ-
:نغاهدهنت
ةيضقيفكنيعأسفًاددجمكفظوأستنكنإ،نكل.فرعأمعن-

.يفختملايطرشلاةيضق...ىرخأ
.ةيضقلاهذهديرأ-



ةيضقلاهذهكميلستنمينعنميببسةئامىلاوحكانه-
.يراهاي

؟بابسألاهذهيهامو-
:يراهىلإنغاهرادتسا
.ةيضقلالحمتدقل...لوألاببسلاركذيفكيهنأنظأ-
؟كلذريغو-
قيقحتلابتكميديأبتراصامنإو،انيديأنيبةيضقلادعتمل-

لواحأانأ،سكعلاىلعلبةرغاشفئاظويدلتسيلو.سوبيركيزكرملا
؟رمتسأله...ءفكريغتنأوراصتخالا

؟وهنيأ.مممم-
يدامرلايرجحلاءانبلاىلإجورملاربعةذفانلاجراخىلإنغاهراشأ

.نوفزيزلاراجشألءارفصلاقاروألافلخ
.يطايتحانجسيف...نتسوب-
.نهارلاتقولل-
؟ةعونممتارايزلاله-
له؟ةيضقلانعكربخأوغنوكغنوهيفكيلإلصويذلانم-

؟...يه
:يراههعطاق
.ال-
ً؟اذإ-
ً.اذإ-
؟نم-
.تنرتنإلاىلعةيضقلانعتأرق-
:ةفيفطةماستبابنغاهلاق
يفتباغمثدحاومويلفحصلايفةيضقلاترهظ.نكممريغ-

نعةلاقمدرجمتناك...ءامسأيأركذمتيملهنأامك.نايسنلايط
لجأنمرخآنمدمىلعصاصرلاقالطإبماقٍشتنمتاردخمنمدم
ةتفالةيضقلالعجيوأمامتهاللريثمءيشيأكانهنكيملو.ةعرج
.رظنلل

ةنسةرشعينامث...نيقهارماناكتاردخملاينمدمنأءانثتساب-
.ةنسةرشععستو

:هيفتكنغاهزه



ماعلاةيادبدنع.رخآلاتوميوامهدحألتقيلةيافكةريبكّنس-
.ةيركسعلاةمدخللامهؤاعدتسامتيسناكديدجلا

؟هعمثيدحلايفيتدعاسمكنكميأ-
؟يراهايكربخأيذلانم-
:هنقذيراهكرف
.كسينكتميركنمقيدص-
:هينذأىلإتلصوةماستبانغاهمستبا
ةثالثكيدلنإ،يتفرعمبسح!يراهايثيبخنمكلاي-

يفنوليتبوكسينكتميركيفملوهنرويبمهنيبنم،ةطرشلايفءاقدصأ
؟امهنمنمف،كسينكتميرك

؟هترايزيفيتدعاسمكنكميأ.يتب-
.فتاهلاىلإرظنمث،يراهبقاروهبتكمةفاحىلعنغاهسلج
.ةيضقلاهذهنعًاديعبىقبتنأيندع.يراهايدحاوطرشب-

.اننيبلكاشميأثدحتالنألّضفأو،ةقرشموةعئارسوبيركعمانتقالع
ةبقارمهنكميثيح؛يسركلاىلعٍقلتسمهبشراصيذلايراهرشك

:همازحكبشم
!؟نيميمحنيقيدصسوبيرككلموتنأتحبصألهً،اذإ-
انتقالعنإفاذهلوسوبيركيفلمعلانعنامليبلكيامفقوت-

.ةعئاروةقرشم
...ةديعسلامايأللايً؟ايلقعبرطضملاكلذنمتصلختأ-

:ءافوجةكحضنغاهكحض
.ىنبملااذهيفهنإً.اروضحرثكأنامليبحبصأ.سكعلاىلع-
؟مئارجلاةحفاكمةقرفيفوهأً.ابت-
رثكأذنمميركغروأةمظنملاةميرجلاةقرفدوقيهنإ.هللاحمسال-

.ةنسنم
.ةديدجًاعورفمكيدلنأتعمس-
وطسلاكةميدقلاماسقألانمةعومجماوجمددقل.ةمظنملاةميرجلا-

مضتيتلاميركغروأنمضةجمدماهعيمجتحبصأف...تاردخملابراجتالاو
.مئارجلامسقيفةدحوربكأاهنإ.فظوميتئامنمرثكأ

.سوبيركيفهيلعناكامممهأزكرم.ممم-
سانلاىلوتينيحلصحيامفرعتتنأو.ضفخناهبترمنكل-

.لقأبتاوربفئاظو



.ذوفنلانمديزمللنوعسيمهنإ-
ديجيفخلمع.يراهايتاردخملاقوسىلعرطيسنمهنإ-

دعيملو،تاباصعلادادعأتضفخناثيح،تامهادملاوتالاقتعالابءيلم
ةطرفملاتاعرجلاببسبتايفولاماقرأنأامك.اهنيبلاتقيأكانه
...ضفخنت

:فقسلاىلإهعبصإبنغاهراشأو
.يراهايىقرتييـبصلا.ىلعأللهقيرطيفنامليب-
:لاقوهيمدقىلعيراهفقو
بتكميفةرايزلابًانذإدجأنأىنمتأ.نتسوبىلإبهذأس-

.كانهىلإلصأنيحلابقتسالا
؟ةقفصلانلصوتلاحيف-
.عبطلاب-
ىلإهجتامثنيترماهزهوةدودمملاقباسلاهريدمديبيراهكسمأ

عفرينغاهعمسدقف،بذكللةديجةسردمغنوكغنوهتناك.بابلا
.رادتسابابلاةبتعىلإلصونيحهنكلفتاهلاةعامس

؟ثلاثلانم-
؟اذام-
.ةوقبرارزألاىلعطغضيوهوحيتافملاةحولىلإرظنينغاهناك
.ةطرشلايفيدليذلاثلاثلاقيدصلا-
يراهىلإرظنو،هنذأىلعةعامسلانغاهرانوغةدحولاسيئرعضو

ً:ادهنتملاقومأسب
...ةرايزلابنذإىلعلوصحلاببغرأ...ملكتينغاه؟ولأ؟نظتنم-

؟معن
:ةعامسلاىلعهدينغاهعضو
ىلاوحكانهىلإبهذا...نآلاماعطلانولوانتيمهنإ...ةلكشمال-

.ةرشعةيناثلاةعاسلا
.ءودهبهءاروبابلاقلغأمثهركشويراهمستبا

.هترتسيدتريوهلاطنبرارزأقلغيوهونيبكلايفزتلاشدروتفقو
.جراخلايفرظتنتهتفقوأيتلاكرامجلاةفظومتناك

:جرخملاىلإريشتيهوتلاق
.كنواعتىلعًاركش-



مهيلعناكاذإاملوحةلوطمتاشقانماورجأدقمهنأدروتنمخ
نودجيالمهنكلدحأىلعيسيلوببلكاهيففرعتيةرملكيفراذتعالا
ربتعيسهبهابتشالاوهريخأتوهفاقيإمتييذلاصخشلاف.تاردخميأهعم
؟هلمعبموقيصخشنميكتشتسلهنكل،هيلإراذتعالامزاللانمنأ
ةباثمبنوكتسىوكشلاو،تقولالاوطءايربأصاخشأىلعفرعتتبالكلاف
،ىرخأةهجنم.ماظنلايفلشفوتاءارجإلايفأطخدوجوبيئزجفارتعا
ًادحاوسيلو،ةطرشأةثالثعضيالوهف؛رايطهنأةفرعمهتراشنممهنكمي
نيدعاسمكىنميلادعاقملاىلعاوقبنيذلانيسمخلارمعبنيلشافلانم
بحاصهنأرهظيامم؛ةطرشأةعبرأعضيهنإ...ال.مهلمعاودسفأمهنأل
نأيغبنيصخشرايطلا.هتايحديسوفقوملاديسهنإ...ذوفنلاوةملكلا
.الوأةحيحصىوكشلاتناكأءاوس؛كرامجلافظومنمىوكشلاببحري

.ةقدبلمعيامًاصخشنأةفرعمديجلانم...قالطإلاىلعال-
،اهوشتفدقنونوكيستالامتحالاأوسأيف.هتبيقحنعدروتثحب

لوحةيندعملاحئافصلاو،اهيفءيشيأنعفشكيملبلكلانأامك
.قارتخالابةينيسلاةعشأللحمستالةمزرلاىفخأثيحناكملا

ً.اروفلصتس-
.ةقلطم...دروتركف
.رخآلوؤسمرهظ،ةظحللاكلتيف
...كتبيقح-
هتدعميفومنتةلتكبرعشف،هينيعيفكلذىأروهيلإدروترظن

؟فيك؟فيك.ءيرملابمطترتوعفترتو
رآيجريابسأتيانوسماسةبيقح.اهنزوبانمقوءيشلكانجرخأ-

انلرسفتنأكنكميله.6.3نزتفكتبيقحامأغلك5.8نزتةغرافلايت
؟ببسلا

زتلاشدروتنكل،ةينالعمستبيملثيحةياغللًاينهمفظوملاناك
ةظحللمامألاىلإلوؤسملاىنحنا.ههجوىلعألألتيرصنلاةيؤرنمنكمت
:هتوصضفخأو

؟كلذبنحنموقنلهوأ-

رادىهقم.نبميلوأيفماعطلالوانتدعبعراشلاىلإيراههجوت
نمةفرتمةخسنىلإهديدجتمتدقهركذتيناكيذلاميدقلاةفايضلا
مل.ةنيدملايفةميدقلاةلماعلاةقبطلاةقطنملةريبكتاحولعمولسوأبرغ



يرمقسإلاكمسنإىتح،ءيشلكوتايرثلاعمًاباذجسيلهنأرمألانكي
.نبميلوأطمنىلع...نكيمل،نكلو..ً.اديجناك

ةيدامرلاناردجلاوةطرشلازكرمنيبستوبهزتنمربعوةراجيسلعشأ
هتبثيو،ةرجشىلعًائرتهمرمحأًاقصلمعضيلجربرمو،نجسللةميدقلا
بكتريهنوكلًاكردمنكيمل.ةيمحملاوةميدقلانوفزيزلاةرجشءاحلىلع
لاجرنمددعربكأمضيءانبةمدقميفذفاونلاعيمجىأرمىلعةميرج
ىريلامنإو،ةميرجلافقويلسيل؛ةظحلليراهفقو.جورنلايفةطرشلا
.زـنيدراسيفيسورلاراكمأيدانيفةيقيسومةلفحنعنلعييذلاقصلملا
...روجهملايدانلاونمزذنماهلحمتيتلاةقرفلاركذتيراهعاطتسا
.ةايحللىتوملاةدوعبةئيلمةنسلاهذهنأدبال...لوهيراه...نبميلوأ
.هئارونمًاشعترمًاتوصعمسنيحكرحتلاكشوىلعناك

؟نيلويفكعمأ-
ةفيظنراتسيجةرتسيدتريناك.هءارولجرلاىريليراهرادتسا

هيدلتناكو.هعفدتهئارونمةيوقًاحايرنأكومامأللمدقتو،ةديدجو
كردأنيحدرلاكشوىلعيراهناك.نييوريهلاينمدمكناتسّوقمناتبكر
.قصلملاعضييذلالجرلاعمملكتيناكراتسيجةرتسيفلجرلانأ
ةديدجءامسأ...تادحوللةديدجعورف...ةباجإنودنمهيشملمكأهنكل
.ةميدقٍداون...ةميدققرف...تاردخملل

يفةينبمنتسوبةماعلااهوعديامكوأولسوأنجسةهجاوتناك
؛نيريبكنيحانجنيبروشحملخدمنمنوكتتو،رشععساتلانرقلافصتنم
عمسمث،اريماكلابقدحوسرجلانر.نييطرشنيبلقتعمبيراهركذيناك
هقفار،ةلذبيدتريطباضفقو،لخادلايف.بابلاحتفناوًاضفخنمًازيزأ
ةليطتسملاراوزلاةفرغالخديونيرخآنييطرشازواجتيلبابلاربعملسلاىلع
انهف،لبقنمناكملااذهىلإلخددقيراهناك.ذفاونلانمةيلاخلا
ناكملالعجلةثيثحتالواحمكانهتناكو،مهبراقأومهتبحأءانجسلايقتلي
لصحيامًامامتكرديوهو،يسركىلعسلجوةكيرألابنجت.تيبكودبي
.هتبيبحوأهتجوزعماهئاضقبنيجسللحمسييتلاقئاقدلاعضبلالخ

اهبحسفهترتسىلعلازتالةطرشلازكرمةقاصلنأظحالمث،رظتنا
ةيضاملاةليللايفةيجلثلاةلتكلاوقيضلارمملاسوباكناك.هبيجيفاهعضوو
ببسلانكيملكلذنكل.جلثلابهمفألتماونفددقف،لبقيذنمأوسأ
؟بعرلامأ؟تاعقوتلايهأ.نآلاهبلقتابرضعراستءارو

.ةجيتنىلإلصوتللةصرفلاهلحنستنألبقبابلاحتفنا



:نجسلاطباضلاق
.ةقيقدنورشعامكيدل-
.هئارونمبابلاقفصورداغمث
ىلعناكيراهنأةجردلً،ادجًاريغتمهمامأفقاولايـبصلاناك

يـبصلااذه.وهسيلاذهف؛أطخلاصخشلاوهاذهنأبخارصلاكشو
يتلاديهنيشامةقرفلنالعإاهيلعءادوسةزـنكولزيدزـنيجيدتريناك
لاتيمةقرفلنكلولبريببيدليجستىلإريشتالاهنأيراهكردأ
نينيعلايفنمكيناهربلانكل،عبطلابًاليلدلاتيمةقرفتناك.ةديدج
.اهاتنجووناتينبلاليكارانيعهيدلتناك،ربكأةقدبو.نيتعفترملانيتنجولاو
؛همألامجثريملهنأنمضيذلاهبشلاىرينأهلةمدصتناك
ةرغلاهتززعًايناودعوًامتاقًارهظميـبصلاتحنمدقو،ةزرابتناكهتهبجف
وكسوميفهيبأنمهثروهنأًامئادضرتفييراهناكيتلارعشلاةمعان
عضبهرمعناكدقفً.اديجيـبصلاهفرعيمليذلاو،بارشلاىلعنمدملا
.دعباميفيراهتقتلاثيحولسوأىلإاهعمليكارهتداعأنيحتاونس

.ليكار
.ديقعتلكبوةطاسبلكب...ميظعلاهتايحبح
يألحوبيلناكاميذلايئاوطنالاغيلوأ.جهتبملاوداجلاغيلوأ...غيلوأ

رثكأفرعيهنكل،ليكارربخأدقيراهنكيمل.ءيشيأبيراهىوسدحأ
غيلوأعمبعليناك.هديريوأهبسحيوأغيلوأهبركفياماهنم
غيلوأووهناكو.يسايقلامقرلاميطحتىلعناصرحيو،ةينورتكلإلاباعلألا
يراههدعواملكحماستملاوروبصلاومستبملاغيلوأ...نيفوهيلافيفناجلزتي
يفبعليناكماهنتوتةيؤرلندنلىلإعيبرلاوأفيرخلايفابهذينأ
رخأتينيحابابهيدانيًانايحأناكيذلاغيلوأ.نيلتراهتياوبعلم
هآرنأذنمتاونسترمدقتناك.زيكرتلادقفيوساعنلابرعشيوتقولا
ةبيهرلااياقبلانعًاديعبولسوأنمليكارهتذخأنأذنمتاونس...يراه
.لتقلامئارجوفنعلابءيلملايراهملاعنعًاديعبو،يجلثلالجرلل

نمةرشعةنماثلاغلبدقوبابلادنعانهفقيوهاه،نآلاو
نودنملقألاىلعوأ؛ريباعتيأنودنميراهىلإرظنيوهو،رمعلا
.اهريسفتيراهعيطتسيريباعت

:يراهلاق
.ابحرم-
هنأيـبصلانظيسو،ّشجأوًانشخجرخدقل...هتوصبرجيمل..ً.ابت



ةبلعبحسغيلوأوأهسفنتيتشتلو.هباشاموأءاكبراجفنالاةفاحىلع
.هيتفشنيبةدحاوعضوو،رئاجس

ةدشنمغيلوأهجوىلعرشتنايذلارارمحالاىأرو،ىلعألايفقدح
ةيعوألاخفتنتوهانيعملظتلةأجفرهظيذلارجفنملابضغلا...بضغلا
.راتيغلالابحكشعترتوهتهبجوهتبقريفةيومدلا

:رادجلاىلعنيخدتلاعونممةتفالىلإريشيوهويراهلاق
.اهلعشأنل،خرتسا-
؟كلذكسيلأ...اماماهنإ-
.قنحلابًائيلموًانشخوًايلوجرتوصلاناك
؟اهبام-
.كءاروتلسرأيتلايه-
...انأ.ال-
.يهعبطلاب-
.دالبلايفيننأملعتاليه،عقاولايف.غيلوأاي،ال-
!داتعملاكبذكت!بذكتتنأ-
:يراههكسمأ
؟داتعملاك-
لكوانبناجىلإنوكتسكنإلوقتنيحًامئادبذكتتنكامك-

!وتكوبميتىلإةدوعلاكنكمياذل،نآلاتافدقناوألانكل...تاهرتلاكلت
...ينعمسا!غيلوأ-
مودقلاكنكميال!يـبنأشيأكلسيل...كيلإعمتسأنل!ال-

؟ينمهفتأ...نآلابألارودءادأو
:ديازتيبضغلاىأرو،ةبوعصبهقيرعلتبييـبصلايراهىأر
عضبلانعميقبًاليخدًاصخشتنك...انلةبسنلابًائيشدعتمل-

...مث،تاونس
:توصّيأردصتملاهنكلهعباصأةعقرفغيلوألواح
.ىفتخا-
.كلذفرعتتنأو.غيلوأايًاحيحصسيلاذه-
نئمطموئداههنأىلإريشيلقثاولاومراصلاهتوصيراهعمس

متينأًاداتعمناك.سكعلاهربخأهتدعميفجنشتلانكل،تارئاطةلماحك
،هلةبسنلابقرافيألكشيالاذهف؛باوجتسالالالخههجويفخارصلا
...غيلوأعم...يـبصلااذهعمنكل...ةينالقعوًاءودهرثكأهلعجيدقو



.هسفننععافدللةجحيأهيدلتسيلو
:ةرارمبغيلوأكحض
.نآلااهلعفيناكمإبناكنإَرنل-

:هيعبصإبعقرفوماهبإلاىلعىطسولاهعبصإطغض
!اذنحناه...ىفتخا-
:هديةحاريراهعفر
...غيلوأ-
هينيعدعبينأنودنمهءاروبابلاقرطيوهوهسأرغيلوأزه

:يراهنعنيتنكادلا
.ينوجرخأ.ةرايزلاتهتنا،سراحلااهيأ-
ىلعفقومث؛غيلوأةرداغمدعبٍناوثعضبليسركلاىلعيراهيقب

.سمشلاةعشأبءيلملاستوبهزتنمىلإًاجراخىشموهيمدق
،ةياصولاىنبمهاجتابىشممثً،اركفمةطرشلازكرمدنعيراهفقو

كرفو،ةرجشلاىلعفلخلاىلإىنحناو،قيرطلافصتنميففقوتهنكل
.امهرصعهنكميهنأرعشىتحةوقبهينيع

!نيعللاةليوطلاةيوجلاتالحرلابارطضالاي!نيعللاءوضللاي



:يراهلاق
ً.ائيشذخآنل...بسحفاهتيؤرديرأ-
يراهىلإةياصولاىنبميفةدضنملاءارولوؤسملافظوملارظن

.شعتراو
.ينفرعتتنأ،روتايايه-
:نسلينلعس
؟يراهايًاددجمانهلمعتله،نكل.معن-
.هيفتكيراهزه
هبشهينيعاتقدحتحبصأىتحهينفجضفخأو،هسأرنسلينلامأ

...مهمريغناكامفنصي...يرصبلاعابطنالافنصيناكولامك؛نيتيفخم
.يراهةحلصملمدخىقبتامنأودبيو

ضرتفاامك.قودنصبًاكسممداعمثىفتخاو،لقثبنسليندهنت
متنيحاهيلعروثعلامتيتلاءايشألاىلعيوتحيقودنصلاّنإ،يراه
متينأدعبالإنتسوبىلإمهلقنمتيالنيجاسملاف،غيلوأىلعضبقلا
لقتنتالةيصخشلاتاكلتمملانكل؛نيموينمرثكألمهزاجتحابرارقلاذاختا
ً.امئاد

ةمجمج،ناحاتفماهبةقلح،ةيدقنتالمع:تايوتحملايراهصحف
،حيتافموتاكفميقابلاو،دحاولصنبيرسيوسيركسعنيكس...ريلسةراشو
.ريخأضرغو...ريغصحابصم

فحصلاهتعددقل..ً.اقبسمفرعيهنأنممغرلاىلعيراهمدص
."ناهربلا"

.اهفالغيفلازتالةدحاوةرملمادختساللةنقحناك
؟ءيشلكاذهأ-
صحفتيوهوةدضنملالفسأاهلزـنأوحيتافملاةقلحيراهكسمأ

ءيشيأيراهكسمينأبحينكيملنسليننأحضاولانم.نيحاتفملا
.مامألاىلإىنحنافهرظنقاطنجراخ

؟ةيصخشفيرعتةقاطبوأةيفرصمةقاطبوأةظفحمنمامأ-
.كلذودبيال-
؟تايوتحملاةمئاقنمققحتلاكنكميأ-
مثهتراظنعضوو،قودنصلالخاديفةيوطملاةمئاقلانسلينكسمأ



.ةقرولاىلإرظن
نإةفرعماودارأامبر...هوذخأمهنكللومحمفتاهكانهناك-

.ةيحضلابلصتادقناك
؟رخآءيشنمله.ممم-
.الً؟اضيأكانهنوكينأضرتفياذام-
.نسلينايةدعاسملاىلعًاركش.ءيشلكاذهً.اركش-
:لاقوةراظنلاعضيوهوءطببهسأرنسلينزه
.حيتافملاةقلح-
.حيحصهآ-
دوجونمدكأتيوهونسليندهاشو،قودنصلايفةقلحلايراهعضو

.نيحاتفملا
ىلإلمكأونيفغربيكأىلإًاهجوتمتارايسلابأرمربعويراهرداغ

ٍساركىلعزئاجعلاجر...ةريغصتايلاقب...يشتاركلتيل...اتاغيتروأونيوت
ناكيذلايمرآنشيفلاسىهقمىلإلصوىتح...مهيهاقمجراخةيكيتسالب
يتأينإام،نكلً.ائداهمويلااذهلثميفنوكيسهنأملعييراه
ةفيظنسبالمو،ةجزاطرئاطشو،ةوهق.لماكلابئلتميىتحدربلاوفيرخلا
قباطلايفىضرملاةفرغيف...ءاقرزةيذحأو،ةيضاملاةنسلاتاحيصرخآنم
نإوأ،تاردخملاكراعمنعةمجانلاةثيدحلاحورجلابةيانعلامتتلوألا
ةظحلليراهركف.بنيماتيفنمةنقحضيرملاىقلتيسفًائيسعضولاناك
هنأرعاشبتكدقف،انهلمعتلازتالنوكتدقف؛نيترامةرايزولوخدلاب
نكل.يوناثلاهبحنيترامتناكدقو،يوناثبحكانهميظعلابحلادعب
انهنوعمجتينونمدملاو،ةريبكةنيدمتسيلولسوأف،ببسلانكيملكلذ
ىلعنوكتنألمتحملاريغنمنكيملو،اتاغربيكسيفنشيمىهقميفوأ
.غيلوأونسناهوتساغبةفرعم

أدبو،حيحصلابيترتلابرومألاذخأينأيراهررق،لاوحألالكيف
يتلاةينبلاهايملاىلإرسجلانمرظنو،افلسركأزواجتىتحًاددجميشملا
كنكميهنإلاقي.يلبجلودجكةيفاصهتلوفطيفتناكاهنأركذيناك
رهنلايـبناجىلعقيرطلاىلعاذنحناه.نآلااهيفةتورتلاكمسديص
ً.اهباشتموً،اديدجءيشلكناك...تاردخملاراجتعم

ماقرأعبتتبأدبمثكريكسبوكاجربعوزـنمسوهةباوبىلإهجوت
،مستبمهجوعمتاموسرلابىطغمبابو،يتلوركحرسملةتفال.لزانملا
ولسوأةنيدمليجذومنينكسىنبم...وهاه.ٍواخوحوتفمقرتحملزـنمو



يراهعفد.قباوطةعبرأنمنزتموتهاب...رشععساتلانرقلايفينبم
يذلاملسلاىلإةرشابميدؤيو،لفقمريغوًاحوتفمهدجوفيمامألابابلا
.ةراذقلاوتالضفلاةحئارهنمحوفتتناك

جايسلاو،ايلعلاقباوطلاىلإقيرطلاىلعةرفشملاةراشإلايراهظحال
ةيفاضإلافقأتعضُوولافقألاميطحتتامالعلمحتيتلاباوبألاو،ئرتهملا
حرسمدجوهنأفرعو،يناثلاقباطلايففقو.اهناكميفةديدجوةيوق
.بابلاىلعقصلميدامروضيبأطيرشكانهناكدقف؛ةميرجلا

حيتافمةقلحنمامهلازأنيذللانيحاتفملاجرخأو،هبيجيفهديلخدأ
هحيتافمنميأبًادكأتميراهنكيمل.ةمئاقلاأرقينسلينناكامنيبغيلوأ
رييغتهيفبعصييذلاناكملابتسيلغنوكغنوهنكل؛امهلدبتسادق
.حيتافملا

ىرتشادقهنوكلًاروفيراههفرعيذلاسابآلفقلحيتافملادحأناك
هنكللفقلايفهلخدأف،غنيفلفقلناكيناثلاحاتفملانكل.هسفنلًادحاو
.هريودتلواحوربكأةوقبهعفد.قيرطلافصتنميففقوت

ً.ابت-
مسابلاصتالاتاهجيفًاجردماهمقرناكثيحلومحملاهفتاهجرخأ

.ٍفاكلوألافرحلانإفبسحفةظوفحمءامسأةينامثكانهنأامبو.ب
.نول-
نمةدحاواهنوكنعادعنوليتبيفهبحييراهناكامرثكأ

تامولعملاصلقتاهنأوهمهعملمعنيذلانييئانجلانيققحملالضفأ
.ةدئازلاتاملكلابةيضقلاسيقتاليراهكاهنأو،تايساسألل

.زـنمسوهةباوبيفانأ.يتبايابحرم-
؟لعفتاذام!؟ةميرجلاحرسم-
؟كعمحيتافملاله.لوخدلاعطتسأمل-
؟حيتافملايعمأ-
؟كلذكسيلأ،هلكىنبملانعةلوؤسمتنأ-
.اهّايإكءاطعإيونأاليننكل.يعمحيتافملا،عبطلاب-
يفاهنمققحتلاكيلعيتلاءايشألاضعبكانهنكل.العبطلاب-

يفهنإلوقيناكظعاونعًائيشركذتأ؟كلذكسيلأةميرجلاحرسم
.ةيافكلاهيفامبًاقيقديئانجلاققحملانوكينأنكمياللتقلامئارج

؟كلذركذتتنأًاذإ-
يننكميهنأضرتفأ.اهيدلنيبردتملالكلهتلاقءيشلوأكلذناك-



.نيلمعتفيكةيؤروكيلإمامضنالا
...يراه-
ً.ائيشسملأنل-
درجمنمرثكأيهف؛اهلغتسيهنأملعييراهناك.تمصلالح

.مأاهنأكلذنممهألاو،ةقيدصاهنإ...ةليمز
:تدهنت
.نيرشعينطعأ-
.اهلةبسنلابًادئازًارمأربتعي"ةقيقد"ةملكاهلوق
.لاصتالاىهنأاذل،هلةبسنلابًادئازًارمأربتعيً"اركش"لوقو
ًاقفوهنألميركغروأتارممربعءطببنتسنريبسلورتيطرشلاىشم

كانهناكنإو،ربكأةعرسبتقولاىضمأطبأكتاوطختناكاملكهتربخل
،ئرتهميسركبتكملايفهراظتنابناك.تقولاوهفهنمريثكلاهيدلءيش
،رهاظمللطقفكانهةدوجوملاريراقتلانمةموكهيلعريغصبتكمو
نأدعبًاضيأًالممحبصأهنكلتنرتنإلاحفصتلمدختسيبساحزاهجو
.اهترايزمهنكمييتلاةينورتكلإلاعقاوملاىلعماظنضرفلةلمحكانهتراص
ًارطضمهسفندجودقفشرحتلاسيلوتاردخملامئارجىلعلمعيهنأامبو
،بتكملاىلإًاهجتمءيلملاةوهقلابوكنتسنريبيطرشلالمح.ريسفتميدقتل
ةوقبةديدجلاوةريبكلا5ويكيدوأةرايسبيتكىلعهقرهيالئلهبنتموهو

نمةيرودلاةرايسكرتا...صلةرايس...يناتسكابةرايستسيل..ً.اناصح218
كلتلرهظت...مهمصخشكنأرهظتةرايساهنإ...ةفقاو70فوفلوفعون
.ةركنتسلومهمصخشكنألوهنيوهيفديدجلالزـنملايفنطقتيتلا

يفلكياملاق.هتامامتهالّوأكلذناك،نهارلاعضولاىلإرظنلابو
نأينعيامم؛ةموتحمبساكماوققحدقمهنإنينثالامويماعلاعامتجالا
.مهنوؤشيفلخدتلابديدجدحأيأموقيالنأىلعاوصرحينأمهيلع

عراوشلايفتاردخملاىلعنينمدملانأولىنمتننأًامئاداننكمي-
كانهفتقولانمةريصقلاةرتفلاهذهيفاذهلكانقيقحتب،نكل.لقأ
اممرثكأضعنالنأيغبني:وكسومورلتهاوركذت.ساكتنالارطخًامئاد
.غضمننأاننكمي

ةيضمتينعيهنإ...كلذهينعيامًابيرقتفرعينتسنريبيطرشلاناك
.بتكملاىلعكيمدقًاحيرمةليوطمايأ

لثمتسيللتقلامئارجفسوبيركىلإةدوعللقوتيناكً،انايحأ
نكل.بسحفةيضقلحدرجمتناكلب،ةيسايسنكتمل...تاردخملا



زكرمىلإنيربنمسلورتهقفارينأىلعرصأهسفنبنامليبلكيام
دحأىلإةجاحب...ودعلايضارأيفكانهءافلحلةجاحبهنإلاقو،ةطرشلا
؛اهلوقينأنودباهلاق...هتمجاهمتمتلاحيفهرهظيطغيدحأ...هبقثي
سلورتناكيذلازجتحملايـبصلاةيضقيفسلورترهظلكيامىطغامك
لكيامماق،عبطلاب.ظحلاءوسلههجويفهاذآو،امًاعونهعمًافينع
هارينأديريالوةطرشلالاجرنمفنعلاهركيهنإلاقو،سلورتفينعتب
ًاريرقتبتكينأريدمكهتيلوؤسمنمنآلاحبصأهنإلاقو،همسقيف
نكل.ةصاخلاةدحوللةيضقلالوحيسناكاذإاممييقتلةطرشلايماحمل
؛يـبصلايماحمعملكيامقفتاو،يعيبطلاهعضوىلإداعيـبصلارصب
.رخآءيشيأثدحيملوتاردخملاةزايحةمهتطاقسإمتثيح

.انهثدحيذلاهسفنءيشاللاهنإ
.بتكملاىلعهيمدقًاحيرمةليوطًامايأيضميهنإ
لعفيناكامك-بتكملاىلعهيمدقعضوكشوىلعسلورتناك

راجشأوستوبهزتنمىلإرظننيح-لقألاىلعمويلايفتارمرشع
.نجسلاىلإيدؤملاعراشلاطسويفةرمعملانوفزيزلا

.كانهامهعضو
.رمحألاقصلملا
.نسحتيهجازمو،عراستيهضبنو،ردختتهترشببسحأ
.ةوهقلاكرتوهترتسىدتراوضهنةظحللالخ

نعمادقألاىلعًايشمقئاقدينامثدعبتنيبيلماغةدابعلارادتناك
َربَعو،نيمهزتنمىلإولسوأةباوبربعنتسنريبسلورتىشم.ةطرشلازكرم
نكتمل.ةنيدملاتأشنثيحولسوأبلقىلإلصوىتحسيكيفيدرسج
ةلذتبمةنيزيأنودنمتناك.ةريقفتدباهنأةجردلةنيزمةدابعلاراد
نيبيلماغةدابعرادنكل.ةطرشلازكرملةرواجملارادلايفةدوجوملاكلتك
هتدجهبهتربخأامفصنناكنإ،لقألاىلع؛ةراثإرثكأخيراتبعتمتت
نمتلقتنادقنتسنريبةلئاعتناكً.ايقيقحدورلغناميفهتلوفطلالخ
يفاهؤاشنإمتنيحدورلغنامةيحاضىلإةيندملازكرميفمدهتمىنبم
لامععمةيلصألاولسوأةلئاع-مهمهنأبيرغلانكل.1950ماعةياهن
مظعمنأل؛نورجاهممهنأكواورعشنم-لايجأةثالثلنيدتمملانتسنريب
ءدبلةيئانقطانمنمنيمداقلاوأنيحالفلانماوناكيحاوضلايفسانلا
تاينينامثلاوتاينيعبسلايفهدشرسلورتدلاودقفنيحو.ةديدجةايح



هقيدصىلإسلورتبره،عيمجلاىلعخرصيوهومهتقشيفسلجو
هتربخأدقهتدجتناك.نيبيلماغيفهتدجىلإوألكيامبرقملاوديحولا
مهسفنأاوسبحنيذلانيدهازلايمحتلنيبيلماغةدابعلارادءانبمتهنأ
فدهبكلذو،1200ماعرشتنايذلادوسألانوعاطلانعًاديعباهيف
نمبرهتللكلذاولعفمهنإاولاقسانلانأنممغرلاىلع؛عّرضتلا
يفةايحدوجوىلعلئالديأرهظتملنيحو.ءابولايلماحةياعربمهبجاو
مهتلتناذرجلادجيلباوبألاراشتسملارسك،رهشأةينامثدعبةدابعلاراد
.ةنفعتملانيدهازلاثثج

ءانبلوحرودتمونلاتقويفةلضفملاةيفارخلاهتدجةصقتناك
ىكتشاثيحهسفنعقوملايف"نيناجملاراد"مسابًايلحمفرعييلقعحصم
يفتارمملايفنوشميوتاوسنلقنودتريًالاجركانهنأنمءالزـنلاضعب
تامضقعمبحاشهجوادبتاوسنلقلاىدحإةلازإتمتنيحهنأو،ليللا
لوحرودتسلورتاهبحأةصقرثكأنكل.نيغرافنينيعيرجحموناذرجلا
رثكأذنميفوتوشاعيذلانيتديجلانينذألاوذدليكسآ...دوغيروأدليكسآ
يفىعدتولسوأتناكامك-ايناتسيركهيفتناكتقويف،ماعةئامنم
يشميناكهحبشنأىكحي.ةدابعرادمضتةلماكةنيدم-نيحلاكلذ
رثكأدعتبيالهنكلنيروتاردافكوءانيملاةقطنموعراوشلايفةربقملاراوجب
غوزبلبقةربقملاىلإةدوعللجاتحيو،ةدحاوقاسىوسهيدلتسيلهنأل
تحتهقاسدقفدقدوغيروأدليكسآناك.هتدجهتلاقامبسحرجفلا
تلاقسلورتةدجنكل.هرمعنمةثلاثلايفناكنيحةيرانةبرعةلجع
ةهاكفلاسحىلعّلديامم؛نيتريبكلاهينذأببسبهبقلىلعلصحهنإهل
نإ،ةدحاوقاسبلفطلةبسنلابو...ةبيصعًاتاقوأتناك.ولسوأقرشيف
حبصأو،لوستلابدوغيروأدليكسآأدباذل،امًاعونًاحضاوناكةنهملارايتخا
ًامئادًادعتسموًامئادًادودوناكو...ةدلبلاربعجرعيوهوًافولأمهرهظم
هنوطعياوناكسانلانكل،لمعيأنودنمناك.ثيدحيفكارتشالل
ربخيناكاهدنعو،ديزمللجاتحيناكًانايحأهنأريغ،هيلعًافطعدوقنلا
هيلعضرعنموةريخألاةنوآلايفةدايزًايخسنوكينّمعةطرشلالاجر
.نمارديفباشخأرجاتوأسناهوجلراكةباوبيفغئاصلاةقرسةصرف
ةباصعلاقتعادعبو،نيتديجاتناكدليكسآينذأنأرشتنتتاعئاشلاتأدبو
،نكل.دعباميفطقدحأهريملودليكسآىفتخانبماكيفنيقراسلانم
نانذأوزاكعنيبيلماغةدابعلارادملالسىلعترهظ،يوتشحابصيف
نمًادحأنأامب،نكل.ةربقملايفامناكميفدليكسآنفدمت.ناتعوطقم



طوبهدعبو.ناكملابوجيهحبشّلظدقفطقهكرابيملنيدلالاجر
جرعيلجربمدطصتدقةدابعلارادلوحوأنيروتاردافكيفمالظلا
ةعطقهطعتملنإو.نيسلفذحشيوهوهتعبقبلماكلابهسأريطغيو
.سحنلاكقحليسفةيدقن

لهاجتنتسنريبسلورتنكل،هبهتربخأدقهتدجتناكاماذه
ىلإسلجيوةرمسمةرشبهوسكتوًايبنجأًافطعميدترييذلاليزهلاذاحشلا
مث،دعيوهوروبقلانيبيوصحلالقحلايفيشميوةربقملاةباوببناج
مقرلاىلإلصونيحنيميلاىلإوةعبسمقرلللصونيحراسيلاىلإرادتسا
.عبارلاربقلادنعفقوو،ةثالث

ناك.دور.س.أ..ً.ائيشهلينعيرجحلاىلعشوقنملامسالانكيمل
ةنسنيرشعوعسترمعب1905ماعاهلالقتساجورنلاتلاننيحيفوتدق
ةيعدأوأتاباتكيأكانهنكتملخيراتلاومسالاءانثتساب،نكل.بسحف
ًاريغصناكيساقلارجحلانألامبر؛ةقمنمتاملكيأوأ،مالسبدقريل
يذلارمألا،لئاسرلاةباتكلًابسانمادبرجحللغرافلاحطسلانكل.ةياغلل
.هلمهرايتخاببسنوكيدق

الئلاهوعضويتلاةطيسبلازومرلامادختسابصنلاةرفيشسلورتكف
وهويجوزلكشبفرحألاأرقو،ةياهنلانمأدب.نويداعلاةراملااهمهفي
.فرحأةثالثرخآىلإلصوىتحطخلالوطىلعفلخلانملقتني

زتلاشدروتقرحأ
هتركاذتناكدقف؛كلذلةجاحنمامذإ،نتسنريبسلورتاهبتكيمل

يدوأةرايسيفةيدلجلادعاقملانمهبرقتيتلاءامسألاظفحيفةديج
.فرحألاوحميلهترتسيّمكمدختسا.تاجردتسبةعرسلقانب5ويك

رظنو،جراخلاوحنهقيرطيفسلورتهبرمامنيبهسأرلوستملاعفر
نيلوستملانمةباصعكانهتناكامبر.بلكلاينيعناهبشتنيتينبنينيعب
؟هنوبحيامكلذسيلأ...سديسرم...امناكميفرظتنتةمخضةريبكةرايسو
ىلاوح5ويكةميقغلبت،راعسألاةمئاقلًاقفو.ةدابعلارادسرجنر

سلورتنإفماقرألاهذهيفةيفخمةلاسركانهتناكنإ.رنورك666000
.اهمهفيملنتسنريب

:لفقلايفحاتفملالخدتيهويتبتلاق
ً.اضيأةديدجعبصإكيدلو،ةديجلاحبودبت-
.غنوكغنوهيفتعنص-



.ةريصقلامويناتيتلاةعطقيراهكرفو
رعشلاىلإهبتناو،بابلاحتفتيهوةريصقلاةبحاشلاةأرملابقار

ةيؤرنمنّكمتهنأةجردلةفافشلاوةشهلااهترشبوطوبرملاريصقلارقشألا
متييتلارعشلانمةيلاخلاةرأفلابهتركذ.اهيغدصيفاهقورعةكبش
.ناطرسلاثاحبأبراجتيفاهمادختسا

نأتننظةميرجلاحرسميفشيعيناكغيلوأنأتبتكنيح-
.لوخدلابيلحمستسهحيتافم

،ةرشابملوخدلاكنكميثيح،نمزذنمًارمدملفقلاكلذناك-
حرسمدسفيونينمدملانميأدوعياليكلفقلااذهانعضوكلذلو
.ةميرجلا

؟لفقعضونمىزغملانمامفً،ايعيبطرمألاناك.هسأريراهزه
يتلانكامألانومحتقيتاردخملاونمدمو،لصألابًاروسكملفقلاناكدقف
نيذلاكئلوأنإىتح.تاردخممهيدلنوكتدقاهناكسنأنوفرعي
.مهضعبنمنوقرسياوناككانهنوشيعي

سبالملاتناك.هسفنيراهرشحامنيبقصاللاطيرشلايتبتبحس
فئافلدجوفسايكألادحألخاديراهرظن.ةلاصلايفةقلعمسايكألاو
نمًاعطقو،مدلابًاخلطموًاللبمًاصيمقو،ةغرافبارشبلعو،مامحقرو
نمةموككانهتناكناردجلادحأىلعو.رئاجسةبلعو،موينملألاقرو
بجاشمةعبرأو،طئاحلافصتنمىلإتلصويتلاازويدنارغازتيببلع
تناكاهنأكردأىتحةريحلابيراهسحأ.هسفنلكشلابءاضيبفطاعم
ققشيفهنأركذتو.ةيدقنةلمعىلإاهليوحتنماونكمتيملتاقورسم
نأنونظيسانلاناكءايشأًامئادنودجياوناكتاردخملاىلعنينمدملا
ًافتاهنيتستويبلادحأيفاودجودقف.امتقويفاهعيبمهناكمإب
يفةعوضومةككفمهبشةيئابرهكةلآرخآيفو،سيكيفًاميدقًالومحم
.خبطملا

بشخلاوقرعلانمجيزماهنمحافيتلاسولجلاةفرغيراهلخد
مل.هفّرعتنميراهنكمتيملولحءيشوللبملادامرلاوبارشلابعوقنملا
ىلعةعوضومتاشرفعبرأامنإو،ةفولأمتاشورفميأيوتحتةفرغلانكت
فوقعمكلساهدحأنمزربدقو،ميخمرانلوحتناكولامكضرألا
عبرمناك.ةياهنلايفYفرحلالكشىلعلكشمو،ةجردنيعستةيوازب
رئاجسةضفنملوحقارتحاتامالععمدوسأتاشرفلانيبةيبشخلاضرألا
.اهتغرفأدقةميرجلاحرسمةدحونأيراهضرتفا.ةغراف



.انهخبطملارادجراوجبوتساغناك-
.ريشتيهوخبطملاوسولجلاةفرغنيبرمملايفيتبتفقو
رظنيبابلابناجىلإيراهيقب،خبطملاىلإهجوتلانمًالدبو

ناكنيذلانييلدجلانييطرشلاةداعتسيلوهتداعهذهتناك...هلوح
ىلعقيقدلاطيشمتلابنوأدبيمث،جراخلانمةميرجلاحرسمنوشتفي
ةداعتسيلاهنأامك.ةثجلاهاجتابةوطخةوطخنوهجوتيمث،فارطألا
حرسمىلإنيلصاولالوأنونوكينيذلاتايرودلاتارايسيفةطرشلالاجر
وأ،مهتامصببةميرجلاحرسمنودسفيدقمهنأنوكردينيذلاو،ةميرجلا
اماولعفدقيتبءالمزناك.ةدوجوملاتامصبلانودسفيدقمهنأ،أوسألا
ىلعلوصحللةدحاوةصرفهيدلنأفرعيفوهامأ.نمزذنمهلعفيغبني
هتمصبكرتو،هلمعبمايقلاو،ةقيقدلاليصافتلاىلععالطالاو،يسحعابطنا
ءزجلاأدبينألبقنآلاكلذثدحينأيغبني.تنمسإلافجينألبق
.لماكلابةغاصمقئاقحبلطييذلاءزجلا...هلمعبغامدلانميليلحتلا
يتلاةطيسبلاةيقطنملاجئاتنلاهنأىلعسدحلافيرعتىلعيراهداتعا
ريغوأًائيطبغامدلانوكييتلاةيداعلاتاعابطنالانماهيلعلوصحلامتي
.موهفمءيشىلإاهليوحتىلعرداق

يتلاةميرجلالوحريثكلابيراهربخيملاذهةميرجلاحرسمنكل
.تعقو

صاخشأهيفميقيناكمىلإريشيهمشوهعمسوهآراملكف
كلذدعبوماعطلانولوانتيًانايحأو،نومانيو،تاردخملانوطاعتيو،نوعمتجي
وأ،هزتنموأ،لزـنيفةفرغىلإ...رخآناكمىلإنولقتنيمث،نوماني
.ةربقميفامناكموأ،رسجتحتةصيخرمونةبيقحوأ،ةيواح

:هحرطينأجتحيمللاؤسنعةبيجميتبتلاق
.ناكملاألمتةمامقلاتناكدقف،انهًاليلقفيظنتلاانيلععبطلاب-
؟تاردخمىلعمترثعأ-
.نطقلانمةيلغمريغتاوشحىلعيوتحينوليانلانمسيك-
مدختسملانطقلابظافتحالابنينمدملاأوسأموقي...هسأريراهزه

طحقلامايأيفو،ةنقحلابهنوبحسيمهوتاردخملانمبئاوشلافيظنتل
.لئاسلانقحونطقلايلغنكمي

.نييوريهوًاينميوحيٍقاوىلإةفاضإلاب-
:هبجاحيراهعفر
؟ديجوهأ!ً؟اقح-



ةيلكلانمًاثيدحةجرختملاةلوجخلاةيطرشلاكًالجخرمحتيراهاهآر
.اهركذتيلازياليتلا

مدختسيناكيقاولانأضرتفن.نييوريهاياقب...ربكأةقدب-
.يساسألاهضرغلهمادختسامتدعباميفمث،نييوريهلانيزختل

له..ً.ائيسرمألاسيل.ىودعلانمنوشخينونمدم.مممم-
...نممتفرع

فراعملانمنينثاقباطيجراخلاولخادلانميوونلاضمحلا-
مسابنيفختملالاجرلانيبفورعملانيسنيتسورترافيإوةيديوسةاتف.ىمادقلا
.رافيه

؟رافيه-
هنأيعديناكثيح،ةثولمربإبةطرشلالاجرديدهتىلعداتعا

.ةبستكملاةعانملاصقنسوريفبباصم
يأهلجسمضيله.يقاولاهمادختساببسرسفياذه.ممم-

؟فنعلامعأ
ةفاضإلاباهبةرجاتملاوتاردخملاةزايحوتاقرسلاتائمدرجم.ال-

.بيرهتلاضعبىلإ
؟كلذكسيلأ،ةنقحمادختسابلتقلابددهيهنكل-
:هلاهرهظريدتيهوسولجلاةفرغهاجتابتطخويتبتدهنت
.ةيضقلاهذهيفةككفمطويخيأدجوتالنكل،يراهايةفسآ-
امأ.كلذىلعرداقريغهنإ...يتبايطقةبابذذؤيملغيلوأ-

...اذهرافيه
.قيقحتلانمامهؤانثتسامتدقلًانسح...ةيديوسلاةاتفلاورافيه-
؟اتامله-
ريغنييوريهلاببسب؛لتقلاةميرجنمعوبسألبقةطرفمةعرجب-

عفدىلعنيرداقانوكيملامهنأنظأ.ليناتنيفلاعمطولخملاويفاصلا
.نيلويفلافيلاكت

نوكينيدرشملانينمدملامظعم.هلوحنمناردجلاىلإيراهرظن
نمًايطايتحاًانوزخمنوفخيثيحيرسناكم...نانثاوأأبخممهيدل
كعمءايشألاهذهلمحف،ةنيمثلاتاكلتمملاضعبوألاملاًانايحأوتاردخملا
هسفننقحبموقيدرشملاتاردخملانمدمنأللوقعمريغرارمتساب
ىتحقوسلاىلإتاردخملالصتنإامو،ةماعلانكامألايفتاردخملاب
نينمدمللنكميذإ؛ةياغلليرورضأبخملادوجونإ،كلذلو.ةسيرفحبصي



نأةجردل،مهتايجاحءافخإيفلايخلاوةقاطلانمريثكلااورمثتسينأ
رمألاكلذكومهيلعروثعلايفاولشفدقنيكنحملانيثحابلانمريثكلا
يألمهئبخمنعحاصفإلابنونمدملاموقيالو.ةيسيلوبلابالكلاىلإةبسنلاب
الهنأمهتربخنمنوفرعيمهنأل؛مهيلإنيبرقملابرقألىتحالو،ناك
.نييوريهلاوأنيفروملاوأنيئادوكلانمرثكأًابرقمنوكينأدحألنكمي

؟انهأبخمنعمتثحبله-
.يفنلاباهسأريتبتزه
؟الَِمل-
.يـبغلاؤسهنأفرعييراهناك
،امًائيشدجنىتحةقشلاميطحتانيلعنوكيسهنأضرتفأيننأل-

دراوملايفتايولوألانعثحبلاانيلعنألتاقيقحتلايفانديفينلهنأامك
.انمزلييذلاليلدلاانيدلنألو،ةدودحملا

.هقحتسييذلاباوجلاوهاذه...هسأريراهزه
:معانتوصبلأسمث
؟ليلدلاو-
دعبىلعنآلافقأثيحنمرانلاقلطأدقلتاقلانأنظن-

.حورجلالوحولخادماخسراثآكانهنإذإ،رتمنملقأ
.ءامسألاركذمدعنييئانجلانيقحملاةداعنمتناك
؟حورجكانهأ-
.نانثا-
تشالتدقف،هبركفيناكامفرعتاهنأنيبتو،ةقفشبهيلإترظن

.دصقنودبقلطنادقسدسملانأبعافدلاةصرف
ىلعاهتعضووىنميلااهدييفىطسولاوماهبإلانيبيتبتدعاب

:تاراشإلاةغلمدختستاهنأولامكاهصيمقنمرسيألابناجلا
ةيحضلاولتاقلانمًالكنأنظنو.ردصلانيتصاصرلااتلكتلخد-

حرجلاريشيامكً.ايزيرغحالسلانمرانلاقلطأدقلتاقلانأو،نيفقاواناك
نينامثوةسمخورتموًارتميتنسنينامثورتمنيبحوارتيهلوطنأىلإلوألا
ً.ارتميتنسنينامثوةثالثوًارتمهلوطغلبيهبهبتشملاوً،ارتميتنس

هلودبي.راوزلاةفرغبابدنعهآريذلايـبصلابركف!يهلإاي
.يراهردصىلإلصيداكلابغيلوأناكوً،اعمناعراصتيةحرابلااناكامهنأكو

ءيلمدقومبناجبرادجلاىلإتراشأثيح،خبطملاىلإتداع
.نهدلاب



قفاوتيامم؛ىرتنأكنكميامكانهوانهنمناتصاصرلاتلخد-
دقف.ةيحضلاطقسنيحةديدشةعرسبىلوألاءاروةيناثلاةقلطلاعباتتعم
قشاممهردصىلعأربعترمفةيناثلاامأ،ةئرلاىلوألاةصاصرلاتبقث
...ةيحضلا.فتكلاحول

.نسناهوتساغ-
:اهسأرتزهمثهيلإترظنويتبتفقوت
،هلوحنممدلاةكربألمتهتامصبفً،اروفتميملنسناهوتساغ-

ملكلذنكل؛هطوقسدعبكرحتهنأرهظيامممدلابةئيلمهبايثنأامك
.ةليوطةرتفقرغتسي

؟...امو.تمهف-
:تاعاسعضبمانينأهيلع.ههجوىلعهدييراهررم
؟ةميرجلابغيلوأطبرييذلاام-
،قئاقدثالثالإةعساتلاةعاسلايفةدجنلاةطرشبناصخشلصتا-

.ىنبملانمةرداصةيرانتاقلطتوصنوكينأنكمياماعمسامهنإالاقو
اذهلةلباقملاةهجلايففرخآلاامأ،عطاقتلادنعاتاغرلوميفنطقيامهدحأ
.ىنبملا

:زـنمسوهةباوبىلإرظنوةخستملاةذفانلاربعيراهقدح
زكرميفرخآلىنبمنمعامسلانمنكمتتنأًائيسسيل-

.ةنيدملا
عيمجو،ةئفادلاتايسمألاثيح؛ويلوييفلصحكلذنأَسنتال-

ناريجلاناك.تارايسلانمليلقلاوفيصلاتالطعءدبعمةحوتفمذفاونلا
مهربخأدقو.ةجضلاضفخنتيكلركولااذهقالغإلةطرشلاعفدنولواحي
مهنمبلطامك،مهئودهىلعاوظفاحينأتايلمعلامسقيفيطرشلا
تارايسلاعيمجغالبإمتدقو،ةطرشلاتارايسلصتىتحىنبملاةبقارم
مهعضاوماوذخأو،ةقيقدنيرشعوةعساتلامامتيفناترايستلصوف،ةرشابم
.ناسرفلانورظتنيمهو

؟اتلد-
مث،ةحلسألالمحوذوخلارامتعايفًاتقوبابشلاقرغتسيًامئاد-

بابلاربعرداغيًايبصاوأردقناريجلانأبتايلمعلاةفرغنمربخءاج
ىلإلوزـنلابنايطرشماق،اذل.افلسركأهاجتابىنبملالوحيشميو،يمامألا
...اودجوثيحرهنلا

.يراهسأرنمةطيسبةزهتقلتنيحتعبات



دكيملهنأةجردل،ةياغللًايشتنمناكهنألمواقيمل.غيلوأ...-
.ىنميلاهديوهعارذىلعماخسلااياقباندجودقو،يرجييذلااميردي

؟ةميرجلاحالس-
ةينامثىلعةعستفوراكامسدسمهنإفعئاشريغرايعلانأامب-

.لئادبلانمريثكلاكانهسيل.ملمرشع
لوديفةمظنملاةميرجلللضفملاسدسملاوهفوراكاملا..ً.انسح-

يفةطرشلاهمدختستيذلا12تروفدجويامك.قباسلايتييفوسلاداحتالا
.نيرخآنيعونىلإةفاضإلاب،ايناركوأ

اياقبعمضرألاىلعةغرافلاشيطارخلااندجواننكل،حيحص-
يرخصلاحلملانمفلتخمجيزمنمنوكتيفوراكاملادوراب.دورابلا
دقو.تيربكلانميلاخلادورابلاضعبنومدختسيمهنأامك،تيربكلاو
عمحورجلالوحوةغرافلاشيطارخلاىلعدورابلليئايميكلاطيلخلاقباطت
.غيلوأديىلعاياقبلا

؟حالسلاو.ممم-
رهنلايفثحبللًاقرفونيصاوغانلسرأدقل.هيلعروثعلامتيمل-

لكعمكانهسيلسدسملانأينعيالاذه.حاجنيأنودنمهلوحو
.ملعتامك...تابسرتلاولحولا

.ملعأ-
ناكغيلوأنإكانهنوشيعينيذلابابشلانمنانثالاقدقو-

امهنميأنكيملو.ةيسورلاايفاملابولسأككلذنأرختفيوًاسدسمبوصي
راتخاسدسمةئامىلاوحروصمهانيرأنيحاننكل.تاسدسملابءاربخلانم
...مدختسيملعتامكوهو،اسيدوأامهالك

نكميال...ملمرشعةينامثىلعةعست...فوراكام...هسأريراهزه
فالغىلعيلبقتسملاسدسملاركذتاسيدوأاهيفىأرةرملوأيف.هبأطخلا
عمتيقبيتلاتاناوطسألانمريثكلانمةدحاويهو؛زرتيافوفةناوطسأ
.غيلوأوليكار

،ةياغللةطيسبتاردخمةلكشمعمنوقوثومدوهشمهنأضرتفأو-
؟كلذكسيلأ

اهنأفرعييراهف،كلذلةجاحيأكانهنكتملذإ،يتببجتمل
.ةشقبقلعتي...هلعفيامفرعت

:اعفتريالنأمهملانمناكولامكهترتسيمكيراهلدع
؟غيلوألوبومدتانيعهترهظأيذلاامو-



ًايشتنمهنوكمادختسانكمي،عبطلابوً.اطشنًانوكمنيلويفلاناك-
.ةبوقعلافيفختل

رانلاقلطينألبقًايشتنمناكهنأًاقبسمضرتفياذه.ممم-
؟عفادلانعاذامنكل،نسناهوتساغىلع

:ةقامحبيراهىلإيتبترظن
؟عفادلا-
رخآلتقبنمدمموقينأليختنكمملانمله:هبركفتامفرع

؟ةعرجىلعلوصحلانعادعببسيأل
:اهلأس
ةقلعتملالتقلامئارجف؟لتقيسملفًايشتنمغيلوأناكنإ-

،ةعرجللةجاحلابعوفدميوفعوسئايفرصتكةداعمجنتهذهكتاردخملاب
.مسجلانمردخملاباحسناضارعأةيادبوأ

:يتبتلاق
.ةيئانجةققحمانأ.كصاصتخاوهعفادلا-
؟رخآءيشنملهً،انسح-
:ةقيقرةيدلجةبيقححتفتيهويتبتلاق
.روصلاةيؤرببغرتدقكنأتضرتفا-
وهف...وتساغلامجوههلهذأاملوأناك.روصلاةموكيراهذخأ

هصيمقألتماامنيبهينيعضمغموتيموهوىتح؛حوضوبباذجوميسو
رذعتييتلاةحضاولاةماسولابظفتحينسناهوتساغلازيال.مدلاب
لاجرلانمًالكبجعييذلارهظملا.باشلايلسيربسيفلإلاهديدحت
روصملاناك،لماكلالوطلابتاطقللانمديدعلادعب.روصلابلق.ءاسنلاو
.حورجلاوهجوللةبيرقتاطقلذخأدق

:لأسوىنميلاوتساغديلةروصىلإراشأ
؟اذهام-
.تررضتاهنكلاهنعتانيعانذخأ.هرفاظأتحتمدهيدلناك-
!؟تررضت-
.يراهايرومألاهذهلثمثدحت-
.كمسقيفسيل-
ةدحويفيوونلاضمحلارابتخاىلإهقيرطيفمدلاررضتدقل-

ثيدحمدلانأنممغرلاىلعفً،اريثكجعزـننمل،عقاولايف.ضارمألاملع
نمزبًاقلعتمنوكينأنكميالثيحةيافكلاهيفامبثولمهنكلامًاعون



لمتحملانمنإفتاردخملانقحىلعًانمدمناكةيحضلانأامبو.ةميرجلا
...نكل.وههمدمدلانوكينأ

ناكنمعميفرعتنأمهملانمفكلذكنكيملنإ،نكل...-
...هئاذحىلإيرظنا.مويلاكلذيفكراعتي

:لماكلالوطلابتاطقللانمةدحاويتبلرهظأ
؟ينايشافوتريبلأءاذحسيلأ-
ةيذحألانعردقلااذهفرعتكنأةركفىندأيدلنكتمل-

.يراهاي
.اهعنصيغنوكغنوهيفيئالمعدحأ-
اهعنصمتيالةيلصألاينايشافةيذحأنإ،يتفرعمبسحو!ليمع-

.ايلاطيإيفالإ
:هيفتكيراهزه
الهنإفينايشافءاذحناكنإ،نكل.قرفلافشكليحتسملانم-

.ةرانملادنعةيمرماهيلعرثعهنأكوودبتيتلاهسبالميقابعمقباطتي
مساببقلمنسناهوتساغفً.اقورسمءاذحلانوكينأنكمي-

همايقلوحةصقكانهو.هفداصيءيشيأةقرسبرهتشادقف،"صللا"
ئباخمنعثحبلايفهمادختساوديوسلايفدعاقتميسيلوببلكةقرسب
.تاردخملا

؟باوجتسالادنعًائيشلاقله.غيلوأأبخمدجودقنوكيامبر-
ركذتيالهنأىوسًائيشلوقيالوهو،لماكلابًاتماصلازيال-

.ةقشلايفهنوكىتحالوءيشيأ
.كلذكنوكيالامبر-
.هقرعوهرعش...يراهاييوونلاهضمحاندجودقل-
؟انهمانيوشيعيوهأ-
.يراهايةثجلاىلع-

.قفألايفقدحيوهويراهتمص
:اهتلزـنأواهيأرتريغاهنكلهفتكىلعاهعضتلامبر،اهدييتبتعفر
؟هعمتثدحتله-
:هسأريراهزه
.يندرطدقل-
.يزخلابرعشيهنإ-
.كلذنظأ-



هيلإةبسنلابلجخملانمو،ىلعألاهلثمتنأ.كلذنمةدكأتمانأ-
.ةلاحلاهذهبهارتنأ

تيقبأوفواخملاهنعتدعبأويـبصلاعومدتحسمدقل!لجخم-
.ءاضمرونلا

كتدعاسمديرياليلاحلاغيلوأ.يراهايًادوجومدعيمليـبصلا-
.كيلإءاقترالاديريامنإو،نآلا

:رادجلاىلإرظنيوهوضرألاىلعهمدقبيراهطبخ
.كلذفرعيوهو،يتبايكلذقحتسأالانأ-
...يراه-
.رهنلاىلإلوزـنلااننكميأ-
ىلعرقنمث،هيبناجىلإهيعارذاتلكًاعضاوةآرملامامأهييغريسفقو

ًانيكستناك.ءوضلاسكعيولصنلاجرخيلرزلاىلعطغضونامألالفق
يفنيمرجملاةقبطمهو؛اكروألااهوعديامك"ةديدح"وأايريبيسنمةباذج
ةليوطةبصقنمنوكتتثيح،ملاعلايفنعطللحالسلضفأتناك.ايريبيس
مرجمنماهيلعلصحتنأديلاقتلاتناك.ليحنوليوطلصنعمةليحنو
كناكمإبحبصأو،تشالتديلاقتلانكل.لعفلاباهقحتستنيحةلئاعلايفربكأ
ةيدهنيكسلاهذهنكل.اهيلعوطسلاوأاهتقرسوأاهؤارشمايألاهذهيف
نألبقهشارفتحتنيكسلائبخيدئاقلاناكهيردنألًاقفوف.همعنم
ةديدحلاتعضونإكنإلوقتيتلاةروطسألايفركف.هييغريسلاهيطعي
صخشلاىلإامهلّوحتوةاناعملاوملألاصتمتاهنإفضيرمصخششارفتحت
اكروألااهبحييتلاريطاسألاىدحإهذهتناك.اهبنعطيسيذلايلاتلا
ىقليسهنإفكنيكسامدحأكلتمالاحيفهنأيعدتيتلاكلتكً؛اريثك
دقف،كلذعمو.ىشالتتداكتيتلاتافارخلاوةيسنامورللاي...ثداحبهفتح
ءيشلكبهمعلنيدموهف؟الَِملو،هبغلابمولئاهليجبتبةيدهلاىقلت
نمنكمتيلهقاروأهلبترو،هيفعقويذلاقزأملانمهجرخأنيح
نم.نيومدراغراطميففيظنتلاةفيظوهلبترامك،جورنلاىلإمودقلا
اذهلثمنكل،ةلوهسباهيلعروثعلانكميوديجرجأبةفيظواهنأحضاولا
نامضلاىلعلوصحلانولضفيمهف،هبمايقلانويجورنلاضفريلمعلا
يأايسورنمهعمهييغريساهرضحأيتلامهتلالكشتملو.يعامتجالا
هييغريسماق،اذكهو.يمارجإلاهلجسببعالتلابهمعماقدقف،ةلكشم
نيكسلانأبفارتعالاهيلعّنأامك.ةيدهلاىلعلصحنيحهمعديليبقتب
مّعطمولازغلانورقنمعونصمقماغينبضبقم...ةياغللةليمجهدييف



.جاعلاب
اهماحقإونزاوتلاهناكمإبنأسحأو،ملعتامكهكرونمهييغريسعفد

الئلةريبكةعرسبسيلنكل...جراخلاولخادلل...جراخلاولخادلل...ىلعألايف
.ةرملكيفضبقملايفلصنلالخدي

نيحو،يطرشهلتقيسيذلالجرلانأوهنيكسلابكلذبهمايقببس
يأكرتمدعيرورضلانماذل،ةيراضنوكتةدراطملانإفيطرشلتقمتي
امأ،صخشلاوحالسلاوةصاصرلاعبتتًامئادنكميذإ.ناكمإلاردقليلد
ردصملالوهجمنعطلانكيمل.ردصملاةلوهجمفةفيظننيكسنمةبرضلا
هربخأكلذلو،هلكشولصنلالوطىلعفرعتلانكمملانمذإ،لماكلاب
مل.يتابسلاهنايرشعطقينأامنإوهبلقيفيطرشلانعطيالنأهيردنأ
امنإو،هبلقيفًادحأنعطوأ،لبقنمدحأةرجنحعطقدقهييغريسنكي
ءيشىلإةجاحبناك،اذلً.ايجروجهنوكدرجملهدخفيفًايجروجنعط
ناكو،ططقثالثيناتسكابلاهراجىدلتناكو،يحءيش...هيلعبردتيل
.اهلوبةحئارهمجاهتلخدملانمرماملك

هيرجحميفهينيعرادأو،هسأرًائطأطمفقوو،هنيكسهييغريسضفخأ
ًازهاجوًارطخوًادعوتموًاقيشرً؛اديجودبي.ةآرملايفهسفنىرييكلىلعألل
.ةطرشلجرلتقدقهنأهمشوُرِهظيسو.مالفأقصلميفامك

ىرسيلاهديبهرعشكسميسمث،مامأللوطخيويطرشلاءاروفقيس
هلعجيسوراسيلاىلإهتبقرىلعنيكسلالصنعضيسمث،فلخللهبحسيو
.اذكه...لالهلكشىلعةرجنحلالوحلصنلاريديوةرشبلاقرتخي

،قفدتلاىشالتيسمثتاضبنثالث:مدلانمًالالشبلقلاخضيسو
ً.ايريرسلجرلاتوميسثيح

،نكل...ةعرسبرداغيوهوهبيجيفاهعضيونيكسلايوطيس،كلذدعب
رعشيوهويشميسطقف...دحأنيعيفرظنينلو...ةريبكةعرسبسيل
.ةيرحلاب

اهدعبو.دهشملاليختوقشنتمثً،ابصتنمفقووءاروللةوطخاطخ
.ةسيفنةرهوجكعملييكللصنلارادأومامأللاطخورفز



عقومازواجتمثً،اراسيافطعناوزـنمسوهةباوبنميتبويراهجرخ
ناكو.ضاقنألاطسوقرتحملابوطلاودوسألاجاجزلايذقرتحملاىنبملا
يفباوبأيأدوجومدعيراهظحال.رهنلاىتحلصيردحنمامهءارو
ئراوطجرخمكانهرخآجرخميأمادعناعمهنأو،غيلوأىنبمرخؤم
.يولعلاقباطلانملزـنيقيض

:يراهلأس
؟ةرواجملاةقشلايفشيعينم-
...ةريغصةفيحصيهونتسيكرانألةرغاشبتاكمكانه.دحأال-
فحصلايفنآلايفاقثلامسقلاباتكلمعي.ةئيسنكتمل.اهفرعأ-

؟ةلفقمريغفرغلاتناكأ.ىربكلا
.نمزذنمةحوتفمتناكامبرو،اهماحتقامت-
جتحيملاملديكأتك؛مالستساباهسأرتزهيتلايتبيراهدهاش

هارينأنودنمبرهوغيلوأةقشيفدحأكانهنوكيدق:هلوقليراه
...دحأ

امبقيضرهنلانأيراهىأرثيح،افلسركأراوجبقيرطلايفايشم
.ىرخألاةفضلاىلإسدسملايمربةليوطعارذوذيـبصموقيليفكي

...دعبسدسملااودجتملمتمدام-
.يراهايسدسمللجاتحيالماعلاءاعدالاسلجم-
وهوهوأرنيذلادوهشلاو،هيديىلعماخسلااياقب...هسأرزه

.هماهتالةيفاك...يـبصلاةثجىلعيوونلاهضمحو،سدسملابضرعتسي
نايدتريورضخأيديدحدعقمىلعنائكتمناضيبأناباشامهمامأناك

.ايشممثاسماهتامهايأرنيحو.نيتيدامرنيتزـنك
يطرشلابساسحإلاىلعنيرداقاولازامتاردخملاراجتنأودبي-

.يراهايكلخاد
.انهشيشحلانوعيبينممهطقفةبراغملانأتننظ.ممم-
،نويلاموصو،وفوسوكنمنوينابلأكانهف.ةسفانمكانهتحبصأ-

شيشحلا...فانصألالكنوعيبينيذلاءوجللايـبلاطنمنويقرشنويبوروأو
.نيفروملاويساتسكإونيماتيفماثيملاو

.نييوريهلاو-
نيلويفلاامنإو،ولسوأيفيفاصنييوريهدجويال.هبكوكشم-



رفسلاببغرتملام؛اتالبنمبرقلابالإهيلعلوصحلاكنكمياليذلا
ً.ارخؤمروهظلابنيلويفلاأدبثيحنغاهنبوكوأغربنتوغىلإ

؟وهام.نيلويفلانعًاريثكتعمس-
نييوريهلاردقبسفنتلاقيعيالديدجيعانطصاردخمهنإ-

.ةطرفمتاعرجكانهدجوتالفةايحلارمديناكولىتح،اذل.يلصألا
ظهابهنكل،ديزملابلطيهبرجينملكف؛ديدشلانامدإلاببسيوهو
.هنمثعفدناكيألنكميالونمثلا

.ىرخأتاردخمنورتشيمه،اذل-
.نيفروملاكانه-
.ءاروللناتوطخو،مامأللةوطخ-
:يفنلاباهسأريتبتزه
.اهحبردقومهألايهنييوريهلاىلعبرحلا-
؟نامليب-
.أبنلابتعمسدقلً،اذإ-
.نييوريهلاتاباصعمظعملقتعاهنإنغاهلاق-
تيدالبجادةلجمهتعددقو.ةيمانتيفلاوةيناتسكابلاتاباصعلا-

ةباصعوايقيرفإلامشنمةريبكةكبشىلعىضقنأدعبليمورلارنجلاب
.وربانلأيفيسمأ

وبكارنابشلاناكىضماميف!!؟تاجاردلايـبكارنينعتأ-
.نيناجملاكنييوريهلاوشيشحلانوعيبيتاجاردلا

نيتكبشيفمهنأدقتعن.يـبانناوزلجنأزليهوسوبولسول-
نمةيعامجلاقتعاةيلمعيفمهيلعضبقلامتنكل،نيلويفلابنارجاتت
مفىلعةماستبالاةيؤركبضرتفيناك.وربانلأيفقحالموجهلالخ
.ةيلمعلاذيفنتدنعًارضاحناكدقف،فحصلايفنامليب

.ةديجلارومألاضعببمقنلف-
ةعلطمتناكاهنأاهيفاهقشعييتلاىرخألاايازملانم.يتبتكحض

تارابعلاضعبمدختسينيحهمهفتاهنإثيح،مالفألاىلعةيافكلاهيفامب
اهتضفراهنكلةراجيسيراهاهلمدق.ةئيسلامالفألاضعبنمةديجلا
.اهلعشأف

تاردخملاةدحونكتملامقيقحتنامليبعاطتسافيك.ممم-
؟زكرملايفاهيفتنكيتلانينسلالاوطهقيقحتنمىتحةبيرق

ًابوبحمناكدقو.ديجدئاقعقاولايفهنكل،هبحتالكنأملعأ-



زكرمىلإهلقننيحةطرشلاسيئرنماوظاتغامهنأةجردلسوبيركيف
.ةطرشلا

ةددعتمةملك...نيتوكين...همدشطعئدهيناخدلاًاكراتيراهقشنت
.نيلويفلاك...نييوريهلاك...عطاقملا

؟يقبنمً،اذإ-
يفبارطضابببستتتنأف.تارشحلاىلعءاضقلاةبقاعهذه-

...رخآءيشللاجملاحسفيسهتلعفامناكنإفرعتالو،ةيئاذغلاةلسلسلا
...هيلعتيضقيذلانمأوسأءيش

؟كلذىلعليلدنمله-
.اهيفتكيتبتزه
نمتامولعميأىلعلوصحلاىلعنيرداقدعنمل،ةأجف-

.مهتمصىلعنوظفاحيمهنإوأً،ائيشنوفرعيانوربخمدعيملو،عراشلا
هريمليذلايطسوأقرشلالجرلالوحسمهلاضعبىوسكانهسيل
عابينيلويفلاةيؤراننكمي.يفخىمدكرحمكهنإ.همسابفرعيوأدحأ
مهنإنولوقيمهلقتعننيذلانوعئابلاو،هردصمىلإهعبتتعيطتسنالاننكل
راثآلاءافخإمتينأيداعلاريغنم.هسفنىوتسملابنيعئابنمهنورتشي
ًاطيسبوًافرتحمًايرسًاقيرفكانهنأىلعانلديامم؛ةجردلاهذهىلإ
.عيزوتلاوداريتسالابمكحتيةياغلل

ةصقلاهذهبعمسنملأ...يفخلاربدملالقعلا...يـبدنملجرلا-
؟ةعئاشدرجماهنأنيبتمثلبقنم

ةقلعتملالتقلامئارجنمددعكانهف.يراهاينآلافلتخمرمألا-
دحأالو،لبقنماهدهعنملةيشحوب؛ةديدجلاةنسلالالختاردخملاب
مهمادقأنمنيقلعمنييمانتييفنيرجاتاندجودقف.ةفشتنببسبني
لكسأرناك...نيقراغ...نولمعياوناكثيحةقشلايففقسلاضراوعب
.ءاملابءيلمنوليانلانمسيكيفًاعوضومامهنم

.يسورهنإ..ً.ايطسوأقرشسيلبولسألااذه-
!ً؟اوفع-
ىلعنوليانلانمًاسيكنوعضيو،بقعىلعًاسأرمهنوقلعي-

،نيمدقلايـبعكىلعءاملابصبنوأدبيمث،ةبقرلالوحهنوطبريو،سأرلا
ىعدتةقيرطلاهذه.ئلتميفسيكلاىلإلصيىتحدسجلاىلعباسنيف
.رمقلاىلعلجرلا

؟كلذفرعتفيك-



:هيفتكيراهزه
ىلعتاينينامثلايفلصحفيياريبىعدييرثحارجكانهناك-

رالودينويلمرعسب11ولوبأنمةيلصألاءاضفلاداورتالذبنمةدحاو
هضرتقاامددسيملوأفيياريبعادخدحألواحاملكو.ءادوسلاقوسلايف
نوبكسيمهونيكسملاهجونوروصيوةلذبلايفهعضومتيلامنمهنم
.نيضرتقملايقابىلإمليفلالاسرإمتيمث،ءاملا

.ىلعألاىلإناخدلايراهثفن
:ءطبباهسأرتزهمثناعمإبيتبهيلإترظن
؟يراهايغنوكغنوهيفلعفتتنكاذام-
.فتاهلاىلعلاؤسلااذهينتلأسدقل-
.ينبجتملكنكل-
نمًالدبىرخأةيضقيميلستهناكمإبنإنغاهيللاق.طبضلاب-

.هلتقمتٍّفختميطرشنعًائيشركذو،ةيضقلاهذه
.معن-
.غيلوأووتساغنعثيدحلانعافقوتامهنألةحاترميتبتدب
؟ةصقلايهام-
دنعئطاشلاىلإهتثجتلصوٍّفختمباشتاردخميطرش-

ةجضثدحأامم؛مهريغولافطأوحايسكانهناك.اربوألارادتاردحنم
.ةريبك

؟صاصرلابًايمرمناكأ-
ً.اقرغ-
؟لتقةميرجاهنأمتفرعفيكو-
ولامكادب،عقاولايف.ةيجراخبيذعتراثآوأحورجنمام-

،اربوألارادبةطيحملاةقطنملايههلمعةقطنمفً،اضرعرحبلايفعقوهنأ
امكو.ةبذعهايمبقرغهنأفشتكاو،هيتئرنمققحتملوهنرويبنكل
يفهامرًادحأنأولامكرمألاودبي.ةحلامولسوأجيلخهايمنإ،ملعت
.كانهقرغهنأَّنظُيلرحبلا

دنعلوجتهنأدبالتاردخميطرشهنوكىلإًارظنً.انسح-
.اربوألارادنمبرقلابرحبلايفبصتيهو،ةبذعرهنلاهايمو.رهنلا

:يتبتمستبا
نراقوكلذيفركفنرويبنكل،يراهايانيلإكتدوعديجلانم-

نكميالو،ةياغللةفيظنهيتئريفهايملاتناك.اهريغوتابوركيملاوايريتكبلا



يفقرغدقهنأنظأ.ةرتلفمهايماهنأدبال...افلسركأنمنوكتنأ
...وأهايملاةيقنتزاهجتحتةحابسضوحيفوأمامحتساضوح

:همامأقيرطلاىلعةراجيسلابقعيراهىمر
.نوليانلانمسيك-
.معن-
؟هنعنوفرعتاذام...يـبدنملجرلا-
.يراهايهبكتربخأام-
ً.ائيشينيربختملكنكل-
.طبضلاب-
.هتظفحمنميراهققحتثيحريكنأرسجدنعافقوت
:يتبهتلأس
؟امناكمىلإبهاذتنأله-
نمباهذلاكيلعنإيلوقتلةعيرذكئاطعإلكلذتلعف.ال-

.يننيدرطتكنأبيرعشتنأنود
نم.مستبتامنيحةياغللةباذجاهنأيفيراهركف...يتبتمستبا

ةينامثلانمةدحاواهنإ...نوكتدقامبروأدحأعمتسيلاهنأبيرغلا
.هفتاهيفلاصتالاتاهجةمئاقيف

.يتبنمًالدبب
لالخهفتحيقل.اهنبادلاووقباسلاهليمز؛نسروفلاهنمًالدبـه

.دعبهمقرفذحيملهنكل،هلمعهئادأ
:يتبهتلأس
؟ليكاربتلصتاله-
ً.ائيشفضيملهنكليتبترظتناً.ايفانهسأرزه
:هسفنتقولايفًاعماملكتمث
...كنأضرتفأ-
...يلععقاولايف-
:تمستبا
.رداغأنأ-
ً.اعبط-
.قيرطلاهاجتابيشمتيهواهدهاش
حبسييذلاطبلاورهنلايفقدحيوهودعاقملادحأىلعسلجمث

.ةئداهلاهايملايف



.هيلإنيهجوتمنيتيدامرنيتزـنكنايدتريناذللاناباشلاداع
؟ةطرشلانمتنأله-
.هبسيلويتبباسحأدقل
ً.ايفانهسأريراهزه
؟...ضعبديرتأ-
:يراهلمكأ
.ءودهلاومالسلا...مالسلاضعب-
دقناكيلخادلاهبيجنماداربعوننمةيسمشةراظنجرخأو

دقهسفنربتعاهنكلسلفمهبشنوتناكعراشيفرجتمكلاماهّايإهاطعأ
.اهبحأدقفهبأيمليراهنكلًايئاسناهزارطناك.ةنسحةلماعمىقلت

:امهءاروخرص
؟نيلويفيأامكعمله،ةبسانملاب-
:رخآلالاقامنيبريخشلاكتوصبامهدحأباجأ
.ةنيدملازكرم-
؟طبضلابنيأ-
.ساغيربافوأيسريبنافنعثحبا-
.زاجلايدانوحناهجوتامنيبامهاتكحضتشالتو
قلزـنتاهتلعجيتلاتاطبللةيوقلاتالكرلابقارو،فلخلليراهأكتا

.دوسأديلجىلعنيعيرسنيجلزتمكءاملاىلع
اماذهنإذإ؛نوبنذملالعفيامكًاتماصءاقبلاىلعرصمغيلوأ

موقتفيك؟أدبينيأنمً،اذإ.ةديحولاةيقطنملامهتيجيتارتساو،مهّزيمي
ام؟ةيفاكتاباجإاهلةلئسأنعبيجتوًاقبسملولحمءيشبقيقحتلاب
نأهلقبسدقف؟اهراكنإبةقيقحلارّيغيسأ؟هققحيسهنأنظيناكيذلا
نولوقيمهوبراقألامئارجلاةحفاكمةقرفيفًاققحملمعيناكنيحىأر
:ةقفشللريثملكشب

!ليحتسم؟ينبا-
ءيشلاوهاذهنأل...مئارجلايفقيقحتلاهتبغرببسفرعيهنإ

.هبةمهاسملاهيلعيذلاديحولاءيشلا،هبمايقلاهعسوبناكيذلاديحولا
يقيسوملاو،اهنباظاقيتسادنعخبطلاىلعرصتيتلالزـنملاةديسكناك
ءيشبمايقللةجاحلاكلتاهنإ...هقيدصةزانجىلإةيقيسوملاهتلآذخأييذلا
.سفنلانعفيفختلاوأءاهلإلانمعونكام

اهنألسيل...زبخلاتاتفضعبةلمأتمههاجتابتاطبلاىدحإتحبس



لباقمةقاطلاكالهتساباسحبتماقدقل.برجتنأاهيلعنكل،ةقثاو
.دوسألاديلجلا...لمألا...ةأفاكمىلعلوصحلالامتحا

ببسركذتدقف،هترتسبيجنمحيتافملاجرخأو،ةأجفيراهضهن
لجأل...ةعيرسلاتاجالزللامنإوهللفقلانكيمل...لبقنملفقلاهئارش
.غيلوأ



ناك.راطملايفشتفملاعمباضتقابنتسنريبسلورتيطرشلاثّدحت
،كيارمورةطرشةطلسلعضخيراطملانأفرعيناكدقف،قفاودقنتسنريب
بقاريناكةصاخلاتايلمعلايفققحمكهنكل.لاقتعالابهلةقالعالهنأو
متهنأهرداصمدحألبقنمهمالعإمتدقو،دمأذنملقتعملالجرلا
ةيصخشلاهفيرعتةقاطبرهظأ.ةردخمداومهتزوحبوزتلاشدروتىلعضبقلا
ةطرشةقطنميفهفيظوتمتةثلاثلاةجردلانميطرشهنأنيبتيتلا
ىلإهداقو،هيفتكشتفملازه.ميركغروأوةصاخلاتايلمعلالبقنمولسوأ
.ثالثلالاقتعالاتانازـنزنمةدحاو

دكأتيلهلوحريخألااذهرظن،سلورتءاروبابلاقفصمتنأدعب
ضاحرملاءاطغىلعسلجمث،ةغرافنييرخألانيتنازـنزلاورمملانأنم
.هيدينيبهسأرنفديذلالجرلاوريغصلاريرسلاىلإرظنو

؟زتلاشدروتتنأله-
املهصيمقىلعطئارشلاالولو،هترتسعلخدقناك.هسأرلجرلاعفر

رايطلاودبينأيغبنيال.سيئرلارايطلاهنأةفرعمنمنتسنريبنكمت
ناوادوسوناتريبكهينيعاتقدحوًابحاشوًافئاخودبينأيغبنيال...اذكه
فوخلابنورعشينيحاذكهنودبيسانلامظعمنكل.ةمدصلالوهنم
ناكمديدحتنمنتسنريبنكمتىتحةليوطةرتفرمألاقرغتسا.ةرملوأل
لجسلاكاسارتسلًاقفو.ًالهسناكىقبتامنكلراطملايفزتلاشدروت
،ةطرشلاعمطقلماعتيملو،لجسيأزتلاشلنكيمل،يمسرلايمارجإلا
عمتجمعمةفورعمتاقالعيأهيدل-يمسرلاريغمهلجسلًاقفو-نكتملو
.تاردخملا

؟تنأنم-
الو،زتلاشايمهحلاصللمعتنيذلاسانلانعةباينلابانهانأ-

؟ينمهفتأ...نيرخآلاامنإوةيوجلاطوطخلاكلذبينعأ
لوحلبحلانمةيلدتملاةيصخشلافيرعتلاةقاطبىلإزتلاشراشأ

:نتسنريبقنع
.يعادخلواحتكنإ.يطرشتنأ-
كلذنوكيسذإ؛زتلاشايكلذكتنكولةديجًارابخأنوكتس-

اذهنميهتننساننكل؛كحارسقلطييكلكيماحملةصرفو،تاءارجإللًاقرخ
.ٍماحميأنودنم



يذلاءوضلالكناصتمتنيتقلمحمنينيعبقيدحتلابرايطلارمتسا
ناكدقف،نتسنريبسلورتدهنت.لؤافتلانمةحمللقأ...هصاصتماامهنكمي
.هباعيتسامتيسهلوقيسامنألمأي

؟قراحلاوهنمملعتأ-
:ةباجإراظتنابنتسنريبفقوت
وأليلدلاثولتينأنمضيو،ةطرشلااياضقبرخيصخشهنإ-

نمةيضقلاعنميامم؛ةينوناقلاتاءارجإلايفءاطخألصحتنأو،يفتخي
امم؛باوجتسالالالخةيمويتارثعلصحتنأوأ،ةمكحملاىلإلوصولا
؟مهفتأً.ارحجورخلابهبهبتشمللحمسي

.ءطببهسأرزهمثنيترمزتلاششمر
:نتسنريبلاق
،ةدحاوةلظمانعمورحطوقسيفنالجراننأوهعضولا.ميظع-

لجؤتنأيلاحلاتقولايفكنكمينكل،كذاقنإلةرئاطلانمتزفقدقو
.ضرألابانالكمطترنسالإو،ةئاملابةئاميـبةقثلاكيلعنأالإ؛يلكنانتما
؟موهفم

.موهفمريغهنأحضاولانم.شمرلانمديزملا
نيينابلألانمةباصعباسحللمعيقراحيناملأيطرشكانهناك-

تاردخملاتناك.ناقلبلاقيرطنعنييوريهلانودروتسينيذلاوفوسوكنم
اهلقنمتيمث،ايكرتىلإناتسناغفأيفنويفألالوقحنمتانحاشلابلقنت
.ةيفاندنكسإلالودلاىلإنابلألااهلقنيثيح،مادرتسمأىلإايفالسوغويربع
مهنيبنمو؛سانلانمريثكللنوعفديو،دودحلانمريثكلانوربعياوناك
ةئيلمةوبعهتزوحبينابلأىلعضبقلامت،مايألادحأيفو.قراحلااذه
لصتا،هسفنمويلايفو،هزاجتحامت.ةفوفلملتكلانكتملو،ماخلانويفألاب
نأو،هقراحهنأهلحرشوباشلاىلإهجوتيذلايناملألامهقراحبنوينابلألا
يفدوعيسهنأقراحلاهربخأ.عضولانووسيسذإنآلاءاخرتسالاهناكمإب
هلعفهيلعاملكو،ةطرشللهلوقهيلعيذلاحيرصتلابهربخيسو،يلاتلامويلا
هيلعضبقلامتيذلاباشلااذهنكلً.اتماصءاقبلاوهيلاحلاتقولايف
نمريثكلاعمسدقناكو،لبقنمنجسلالخددقنكيملًاسبلتم
لكيف.نوباصلاىلعلوصحللنجسلامامحيفءانحنالالوحصصقلا
ىلعلوصحلابًالمأقراحلابىشوو،باوجتسالوأنمًامامتراهنا،لاوحألا
يفًايفختصنتزاهجةطرشلاتعضو،اذكهو.ءاضقلانملضفأةلماعم
امكرهظيملدسافلايطرشلانكل؛قراحلادضليلدىلعلوصحللةنازـنزلا



.بيلوتلقحيفًايمرموًاعطقمرهشأةتسدعبهودجومث،هيلعقفتموه
ً.اديجًادامسلكشتثثجلانأتعمسيننكل،ةنيدملانبايننإ

.داتعملالاؤسلارظتنيوهورايطلاىلإرظنونتسنريبفقوت
هنولههجوداعتسانأدعبريرسلاىلعًاميقتسمرايطلاسلج

:لعسمثيعيبطلا
.ىشويذلاصخشلانكيمل؟قراحلا...ممم؟اذامل-
.ةيلمعلكاشملةيرورضلولحكانه.زتلاشايةلادعدجوتالهنأل-

،هفشكمتدقف؛هتاذدحبًاليلدحبصأليلدلابرخيسناكيذلاقراحلا
امبو.وفوسوكيينابلأىلإنيققحملادوقيسفةطرشلاهيلعتضبقلاحيفو
يقطنملانمفدسافيطرشدرجمامنإومهتوخإنمًادحاونكيملهنأ
اذًارمأنوكينليطرشلااذهلتقنأنوفرعياوناكدقو.هيلعءاضقلا
قيقحتبأدبتالةطرشلاو،هتبوقعىقلتدققراحلاف؛ةطرشللةبسنلابةيولوأ
؟حيحص.ةطرشلاداسفبماعلايأرلامالعإهنمديحولافدهلانوكي

.زتلاشبجيمل
:ةدحبملكتومامأللنتسنريبىنحنا
انتقيرط.زتلاشايبيلوتلالوقحيفيلعروثعلامتينأديرأال-

...ةدحاوةلظم...انضعببقثننأيهقزأملااذهنمجورخللةديحولا
؟ينمهفتأ

:رايطلالعس
؟هتبوقعفيفختمتله؟وفوسوكينابلأنعاذام-
رادجىلعًاقلعمهيلعروثعلامتدقف،كلذةفرعمبعصلانم-

هسأرهلمطحدقامدحأناك.ةمكحمللةيضقلالوصولبقهتنازـنزيف
.بجشملاب

.رايطلاهجوىلإبوحشلاداع
.زتلاشايسفنت-
ولولوؤسمهنأبروعشلا...هلمعيفنتسنريبهبحيامرثكأاذهناك

.ةرمل
:هينيعضمغأو،رادجلاىلعهسأردنسأو،فلخلاىلإزتلاشأكتا
؟انهىلإتأتملكنأتربتعاوكتدعاسمتضفراذإو-
.دوهشلاصفقيفكديرنكلمعريدمالوانأال.رمألامتينل-
؟رايخيدلسيلهنأدصقتأ-
:ةلضفملاهتلمجلاقونتسنريبمستبا



.زتلاشايديعبنمزذنمرايخيأكيدلدعيمل-

ءارضخلاجورملاطسوتنمسإلانمةريغصةحاونيفوهيلافبعلم
مادختسامتي،ءاتشلايف.تافرشلايفروهزلاضاوحأوقئادحلاوراجشألاو
ةريبكلاتالفحلاةماقإلًاناكمحبصيففيصلايفامأ.جلزتةبلحكرامضملا
تناكو.نيتسغنيربسسوربوسنيربوزـنوتسغنيلورلثمقرفلاةقلامعل
ىلع2ويةدهاشملاهعمباهذلابمويتاذيراهتعنقأدقليكار
،دعباميفو.بعالملاتالفحهركيويداونلابحيًامئادناكهنأنممغرلا
.ًالجخكلذبحرصيالهنكلىقيسومللبصعتمًاينمضهنأبهنمأزهتتراص

عنصمكًاكورتموًاروجهمنايحألامظعميفناكنيفوهيلافنكل
يراهتايركذىلضفتناك.همدختسيدحأدعيملًاجتنمعنصيناكروجهم
ناكثيح؛ديلجلاىلعبردتيوهوغيلوأهتيؤريهناكملااذهنع
مثلشفيولشفيوحفاكيوهدهجىراصقلذبيوهوهدهاشيوسلجي
،ةيرمعلاهتئفليدانلاةلوطبيفيناثلاناك؛ةميظعهتازاجنإنكتمل.حجني
رهاظتهنكلً،احرفريطييراهبلقلعجلٍفاكنمرثكأناككلذنكل
:امهيلكجرحيالئلةالابماللاب

.غيلوأايًائيسسيل-
لفقيفغنيفحاتفملخدأمث،انهدحأنمام...هلوحيراهرظن

ىلعءيشلكناك،لخادلايف.تاجردملاتحتسبالملارييغتةفرغباب
؛ضرألاىلعتالضفلاضعبكانهتناك.ءارتهارثكأهنوكءانثتساب؛هلاح
هيفءالتخالاكنكميناكمهنإ...نمزذنمانهىلإتأيملًادحأنأولامك
دجوىتحلفقمريغاهمظعمناكيتلاتانازخلانيبيراهىشم.كسفنب
.سابآلفق...هنعثحبيام

ً.ابت...لخديملهنكلقشلالخادىلإحاتفملافرطعفد
فقوتمث،ةيديدحلانئازخلاناصحفتتهانيعتأدبو،يراهرادتسا

ءالطلايفةروفحمةرئاددجوف،سابآعوننمرخآلفقىلإهجوتو
.”O“فرحلا...رضخألا

امهتارفشبغيلوأيتجالزةنازخلاحتفنيحيراههآراملوأناك
.ةعيفرلاوةليوطلا

رهظتناتيلئاعناتروصكانهتناك،ةنازخلابابلةيلخادلاةهجلايفو
مل.نادلاولاامهنأضرتفانمونالفطاهيفرهظيذإ...هوجوةسمخامهادحإ
...ىرخأروصيفهآرهنألً؛افولأمناكثلاثلالفطلانكل،نيفولأماونوكي



.ةميرجلاحرسمروص
.نسناهوتساغ...ميسولاباشلاناك
يروفلاهساسحإوأ،ببسلاوهميسولارهظملاناكنإيراهلءاست

.ةلئاعلليمتنيالربكأةقدبوأ،ةروصلليمتنيالنسناهوتساغنأ
ءاروسلجييذلارقشألاليوطلالجرلانعهسفنءيشلالوقنكمي

دقةروصلاتناك.ةيناثلاةروصلايفاهنباودوسألارعشلاتاذةأرملا
يفيشمللاوبهذثيح؛تاونسةدعلبقيفيرخموييفتطقتلا
تعضو،اهنيح.ةيلاقتربلاتاتابنلاراجشأنيبمهقيرطاوقشو،نفلوكنملوه
.ينمزلاتيقوتلارزتطغضوةرخصىلعاريماكلاليكار

.ةفيطللاحمالملاهذهلثمهيدلتناكهنأركذيال؟لعفلابوهاذهأ
يتلاةكحضلا...اهتكحضعامسهنكميهنأليختو،ليكارانيعتجهوت

كحضتتناك.اهركذتًامئادلواحيتلاو..ً.اموياهنملميمليتلاو،اهبحي
الةفلتخمةكحضلمعتستتناكغيلوأعموهعماهنكلً،اضيأنيرخآلاعم
.امهعمالإاهلمعتست

.ةنازخلايقابيراهشتف
عونلانمتسيلةحتافءاقرزفاوحتاذءاضيبةزـنككانهتناك

ةفرخزمءادوستازـنكوةريصقًارتسيدتريناكدقف،غيلوأهسبلييذلا
امكً.ايوثنأًافيفخًارطعدجوف،ةزـنكلايراهمش.تونبيلسوريلسءامسأب
فرعدحاوسفنبو،هحتففةعبقلافرىلعنوليانلانمسيككانهناك
ةبصعوةقعلموناتنقحهيفدجوتذإ؛تاردخملانمدمةدع...هيفام
ناك.ردخملاةعرجىوساهصقنتنكتملو،نطقلاضعبوةعالووةيطاطم
ةنازخلارخؤميفًاصيمقً؛ائيشدجونيحسيكلاةداعإكشوىلعيراه
ىلعةرابععممدقةركصيمقهدجوفهذخأ.ضيبألاورمحألانينوللاب
.لانسرأ...تارامإلاناريط...ردصلا

هنأولامكًامستبم..ً.امستبمناكهنكل...غيلوأىلإ...ةروصلاىلإرظن
كانهنيسلاجصاخشأةثالثكانهنأ-اهنيحلقألاىلع-نظيناك
اننأو،ماريامىلعنوكيسءيشلكنأو،عئاررمأاذهنأىلعنيقفتمو
؟رمألاريغتيدقَِمل،اذل.رومألاديرناذكه

."انبناجىلإنوكتسكنإلوقتنيحًامئادبذكتتنكامك"
.هبيجيفامهعضووةنازخلابابنعنيتروصلايراهلازأ
.نريلوأةفاحءاروتلزـندقسمشلاتناك،جرخنيحو



ًاضيأتنأكمدوّئيسلاكمدفزـنأينإ؟ابابايفزـنأينأىرتأ
...تنأكتزانجيفةدابعلارادسارجأعرقتنأضرتفملانمناك.غيلوأاي
يفةيبغةقرفلًالافتحارضحتتنك.هيفكتيقتلايذلامويلانعلأوكنعلأ
تممضناوءاجرألايفلوجتأتنكثيحتسيربسادوج...مورتكيبسجردم
:تلق.ناكملانمنيجراخلاسانلانمدشحىلإ

؟هترضحأنيأنم.عئارصيمق...واو-
:ةبيرغةرظنيلإترظن
.مادرتسمأ-
؟مادرتسمأيفتسيربسادوجتيأرأ-
؟الَِمل-
تمقلقألاىلعيننكل،تسيربسادوجنعًائيشفرعأنكأمل

وهسيئرلاينغملامسانأوً،اصخشتسيلوةقرفاهنأتفرعوداجلمعب
.هبقلوهاميردأالوبور

.ةعئارتسيرب.ميظع-
وأرطخةحئارطقتلاناويحكزيكرتبيلإترظنو،ةظحللتجنشت

تنككنأل؛ميمحقيدصةحئاركتلاحيفوأ،عارصكيرشوأةسيرف
ٍنحنمرهظبيشمتتنكو،غيلوأايليقثوللبمفطعمككتدحولمحت
يرتشأسيننإكلتلق.كتدحوببسبديدحتلابكترتخاانأو.كيمدقرجتو
.مادرتسمأةقرفنعينتربخأنإالوكلاكل

نيكنيهةعاقيفلفحلاو،تسيربسادوجنعيليكحتتأدباذكهو
ةعساتلاوةرشعةنماثلاناغلبينيذللانيقيدصلانعو،نيتنسلبقىقيسوملل
ليجستلعامتسالادعبامهيسفنىلعرانلااقلطأنيذللاو،رمعلانمةرشع
دعبو.اجنامهدحأنكل."اهلعفا":لوقتةيفخةلاسرعمتسيربةقرفل
تناحثيح،توملاونييطوقلالوحريثكلاتملكتدقتنك،ةقيقدنيرشع
.ةثداحملاىلإتاردخملالاخدإلةصرفلا

لوقعلانيبءاقللااذهبلفتحنوغيلوأايًاليلقعتمتسنانعد-
؟كيأرام.ةهباشتملا

؟هينعتيذلاام-
.هزتنملايفًاليلقنونخدينيذلانيحرملاسانلاضعبفرعأ-
ً؟اقح-



.كوكشلابًائيلمتنك
.طقففيفخلاعونلانمامنإوليقثلاعونلانمسيل-
.فسآ...اذهلعفأالانأ-
.بورلعفيامكتنأوانأ...نويلغلانيخدتاننكمي.انأالو..ً.ابت-
:همفًاحتافغيلوأفقوت
؟بور-
.معن-
!؟دروفلاهبور-
.نآلاهنميرتشأسيذلاهسفنصخشلانميتأتهتاردخم.ديكأتلاب-

؟دوقنيأكعمله
يفكشلللاجميأىقبياليكلةياغلليداعبولسأبكلذتلق

.يلعامهتبثنيتللانيتداجلانينيعلا
؟شيشحلادروفلاهبورنّخديله-
،راظتنالاكنمتبلطمث،اهتبلطيتلارنوركةئامسمخلاينتلوان

تيشموً،انيميتفطعناتدعتبانيحو.دنالرتافرسجهاجتابًارداغمتضهنو
قئاقدلالخاهيلإتلصوثيح؛ةيزكرملاولسوأةطحمهاجتابرتمةئامثالث
.يـبغلاكوفغيلوأاياهيفكارأسةرمرخآهذهنأنظأانأو

تاصنملاتحتقفنيفسلجأتنكنيحالإئطخميننأكردأملو
مث،ةفشتنببسبنتنأنودنميسأرقوفكتيأرويمفيفنويلغعم
مثهتقشنتفنويلغلاكتيطعأ.كدييلتددمويراوجبتقلزـناوتينحنا
:ىرخألاكدييلتددم

.دوقنلايقاب-
نمكئاهتنادعب،مويلكيفف.غيلوأووتساغقيرفلكشتاذكهو

،ةنيدملازكرمىلإهجتنانك،كانهيفيصلمعبموقتثيحنوسلهوأسالك
مهدهاشنوريدالديمهزتنميفةرذقلاهايملايفمحتسنثيحتاهزتنملاىلإ
.اربوألارادلوحةنيدملانمًاديدجًاءزجنونبيمهو

يتلانكامألانعو،اهلعفنسيتلاءايشألاعيمجنعانضعبانربخأ
اهينجتيتلادوقنلابهؤارشاننكميءيشلكمشونيخدتلانعو،اهروزـنس
.يفيصلاكلمعنم

.يـبةبجعمهتجوزنأليندرطفيكو،يناعرييذلالجرلانعكتربخأ
ىعدييطرشنع...هعمكمأتناكلجرنعتملكتغيلوأايًاضيأتنأو
...هبةقثلاكنكميصخشهنأو...لوألازارطلانمناكهنأتيعدايراه



لتقةميرجيفتطروتمث،كمأنيبوهنيبًالوأ...لصحًائيسًائيشنكل
اهنيحكلتلق.مادرتسمأىلإكمأوتنأتلقتنااهدنعو،اهيلعلمعيناك
يف،فيخسريبعتاذهنكلًالعفلوألازارطلانمنوكيدقلجرلانإ
هذهيملكتببسنعينتلأسدقو.فخسأيريباعتنإيلتلقنيح
نإتلق.ولسوأيفيقرشلابناجلانمتسلانأف؛ةلذتبملاةيجورنلاةغللا
تنكوسمشلاتعلطمث.ةطقنىلعدكؤتاهنأل؛يدلأدبمدرجمةغلابملا
.امدحأينعهلوقيءيشلضفأاذهنأنظأ

حولتقرسو،ةيلستلادرجملسناهوجلراكةباوبدنعلاملاانذحش
دعبتيغروتينابنريجيفشيشحلالباقمهبتضياقونيسالبساهدارنمجلزت
تدارأ.انبرشوانعكستوانحبسو،ايوديفوهىلإبراقلاانبكر.ةعاسفصن
نمتنأتسطغامنيب،نهدلاوتخيىلعنهيلإمضنأنأتايتفلاضعب
،سمشلابورغةيؤرلغربكإىلإقافنألاراطقانبكرمث،بكرملارهظىلع
هنمانذخأو،هيلعانلتحاف،غالدنورتنممدقةركبردمكانهناكثيح
!ههجوريباعتركذتننحنواهنيحانكحضمك.انبرهورنوركفلأ

رخآانقفنأثيح؛ةياهنلايفىهتنامث...طقضقنيملفيصلاكلذ
.ةبحاشلاوةغرافلاليللاءامسيفاهانّخديتلااناوجيراملاىلعكلبترم
قوقحلاسردتوةيلاعتاجردىلعلصحتوةسردملاىلإدوعتسكنإتلق
ىتحًاريثكانكحض!ةنيعللاةطرشلاةيلكبكلذدعبقحتلتسمث،كمأك
.عومدلاباننويعتقرورغا

يفشيعتتنكً.اريثككارأدعأملةسردملاتأدبنيحنكل
تابيردتةفرغيفةشرفىلعًايمرمتنكامنيب،كمأعمجديرنفلوكنملوه
ءانثأًاديعبىقبأواهتادعمسرحأيننأاملاطديجيدوجونأتربتعاةقرف
كتايحيفحاترمكنأتننظثيحكنملمألاتدقف،اذل.نيرمتلا
.تاردخملابراجتالابتأدبنيحلاكلذيفو،ةريغصلاةيديلقتلا

مث،اهعمميقأتنكةأرماتقرسثيح،ةفدصلاضحمبرمألالصح
ناك.سيآيأهعمناكنإوتوتتلأسوةيزكرملاولسوأةطحمىلإتهجوت
يفسوبولسولسيئرنيدوأةطلسلًاعضاخناكامك،ًاليلقئتأتيوتوت
ةجاحبناكيذلا-نيدوأماقنأذنمهمساىلعلصحدقناك.وربانلأ
ىلإوتوتلاسرإب-تاردخملانماهانجيتلالاومألانمةبيقحليسغل
نأملعينيدوأناكةارابمىلعةنهارمللايلاطيإيفيموكحتانهارمليكو
،0-2ةجيتنبفيضملاقيرفلاحبرينأضرتفملانمناك.ةقفلماهتجيتن
وتللىأردقناكيذلاوتوتءانثتساب؛ماريامىلعوًائداهءيشلكناكو



نيدوأنأملعيناك.2-2ةجيتنبنهاردقهنأةنهارملاةصاصقىلع
دعقملاىلعناك.ةيناثلالوحتلاةطقنتءاجمث،هيتبكرىلعرانلاقلطيس
وتوتةغلكةئيسةيلاطيإلاهتغلتناك،يدنلوبةمدقمبعالديعبلا
ىلإريدملاهلزـنأنيحو.ةارابملاةراسخمهيلعنأبعوتسيملاذل،ةيزيلكنإلا
لجسوًاديجبعليلهلنوعفديمهنأنظامك،ديجلكشببعلبعلملا
،ةليللاكلتيفولسوأيفوتوتطبهنيح،نكل.وتوتذقنأاممنيفده
دقف،هظحهلذخاهلعفيتلاظحلاةبرضبهرابخإلنيدوأىلإةرشابمهجوتو
ئتأتيناكهنأامبو.أطخلاةجيتنلاىلعدوقنلاعضووأطخأهنأربخبأدب
صاصرلاقلطأو،بالودلانمهسدسمبحسو،نيدوأربصدفندقفًاريثك
.ظحلاةبرضبةقلعتملاةطقنلاىلإلصينألبقوتوتةبكرىلع

وتوتيللاق،ةيزكرملاولسوأةطحميفمويلاكلذيف،لاوحألالكيف
يتلاةردوبلاضعبىلعلوصحلايننكميهنإو،سيآيأهعمدعيملهنإ
نمنوكتيسيآلا.اهبحأاليننكلنيماتيفماتيملانمنوكتتوصخرأتناك
اهيلعلصحتيتلاءارفصلاةراذقلانكل،كسأرشعنتةليمجءاضيبتارولب
12بنيماتيفلاونيريبسألاورركملاركسلاوزبخلاقوحسمبةطولخمولسوأيف
،امًاعونضفخمرعسبهتيرتشايننكل.ردخملامعطكهمعطملأنكسموأ
ريغويحصءاذغنيماتيفمألانأامبو.دوقنلانمليلقلايعميقبو
ديبسلاضعبتقشنتدقف،أطبألوعفمبامنإو،ثيملاعمةنراقملابشوشغم
.عئاررعسباتالبيفهتعبوزبخلاقوحسمنمديزملابثيملاتففخو

،هضعبتقشنتثيح؛رمألاترركووتوتىلإتدع،يلاتلامويلايف
يننإهلتلقيننكل،هالتيذلامويلايفكلذكو،هتعبويقابلاتففخو
،عبارلامويلايفهيلإتدعنيحو.كحضفرعسلايلضفخنإديزملاذخآس
دقف،هيلعقفتمساسأىلعلمعلاانيلعنأنظيهسيئرنإوتوتلاق
ينعياذهفمويلايفنيتعفدتعباذإ.هوأراماوبحأوعيبأانأوينوأر
نيدوأةحلصمللمعأعراشلايفًارجاتتحبصأاذكهو.ةيفاصفالآةسمخ
امديعأو،حابصلايفوتوتنمةعاضبلاىلعلصحأتنك.سوبولسولو
نكتملنكل؛ةسماخلاةعاسلامامتيفاياقبيأعمراهنلالالخهتينج
.موييأيفاياقبيأكانه

مايأدحأيفو.عيباسأةثالثةدملماريامىلعريسترومألاتناك
يـبويجتناكونيتعفدتعبدقتنك،نغناتيبيفءانيمفيصرىلع،ءاعبرألا
يفوتوتءاقللببسيأدجأملنيحديبسلابًائيلميفنأودوقنلابةئيلم
بهاذيننإاهيفهلتلقةيصنةلاسرهلتلسرأ،كلذنمًالدبو.ةطحملا



عونوهاذه.كرامنادلاىلإهجتملابراقلانتمىلعتزفقو،ةزاجإيف
.ةليوطةرتفلوًاريثكتاردخملاىطاعتتنيحكبيصييذلانايشغلا

ينفاخأامم؛ينعثحبينيدوأنأنعتاعئاشتعمسيتدوعدنعو
ًايفختمتيقباذل.همساىلعوتوتلصحفيكفرعأيننألةصاخو،ًاليلق
هيدلناكنيدوأنكل.باسحلامويًارظتنماكولرنورغنمبرقلابتيقبو
تدتحادقةسفانملاف،فالآةعضببهلنيديرجاتدرجمنمرثكأهمهيام
امنإوشيشحلاقوسيفلمعينكيمليـبدنملجرلاو.ةنيدملايف
لوقي.سوبولسوللةبسنلابرخآءيشيأنممهأتناكيتلانييوريهلا
لوقيو،ايناوتيلنمهنإنورخآلالوقيامنيب،ضيبلاسورلانمهنإمهضعب
اليفارتحاميظنتهنأىلعاوقفتاعيمجلانكل.يجورنيناتسكابهنإمهريغ
.ليلقلافرعتنأىلعريثكلافرعتنألضفألانموً،ادحأىشخي

ً.اهفاتًافيرخناك
ًارطضمتنكامك،لمعيدلدعيملو،دمأذنمتسلفأدقتنك

اتاغيبسيبيفةيقيسوملاةقرفلاتازيهجتلًايرتشمتدجوً.ايفختمءاقبلل
ىلعقافتالايهةديحولاةلكشملاتناكو.كانهشيعأانأفيلاهنأهتعنقأو
.شمنلابةئيلملاوةليمجلانيريإ...نيريإيتذقنمترهظاهدنعو.اهذخأتقو
يفبابشلاضعبعمًالوغشمتنكو،ربوتكأمايأدحأحابصيفكلذناك
اهعمتناكنإاهتلأس.اهينيعيفحرفلاعومدوتتأنيحغربنيفوسهزتنم
برقأىلإانهجوت.فلوراهيبأةقاطب...نامتئاةقاطببيلتحولفدوقنيأ

نيحيننكل،كلذبنيريإلبقتمل،ةيادبلايف.هباسحتغرفأويلآفارص
مايقلاضرتفملانمهنأتفرعكلذىلعفقوتتيتايحنأاهلتحرش
تامارغةعضبانيرتشاو،بارشلاوماعطلاانلوانتو،نبميلوأىلإانهجوت.كلذب
عمترجاشتاهنأينتربخأثيحاتاغيبسيبيفتيبلاىلإاندعوديبسلانم
،ةطحملاىلإيعماهتذخأ،يلاتلامويلايفو.ةليللاكلتيعمتتابفاهمأ
ىلعةيدلجةرتسيدتريوةيرانلاهتجاردىلعسلجيوتوتناكثيح
ةنصارقلاحاشوكًاحاشوعضوو،ًاليلقهتيحللاطأدقو،بئذسأراهرهظ
عداخمكادبهنكل؛هصيمقةقايتحتنمموشولاتزربامنيبهسأرلوح
،هوحنهجتميننأكردأنيحيئاروضكرلاوزفقلاكشوىلعناك.فلزتم
فالآةسمخىلإةفاضإلاب،اهبهلنيدأيتلاًافلأنيرشعلاهتيطعأف
حتفننأىنمتأو،ةزاجإلادوقنيضارقإىلعًاركش:هلتلقو...ةدئافك
نأتعطتسا...نيريإىلإرظنيوهونيدوأبوتوتلصتا.ةديدجةحفص
ةليمجلاوةبحاشلانيريإ..ً.اددجمنيريإىلإمثيلإرظنمث،هديريامىرأ



.ةنيكسملاو
رماوأيعمنإفالإو،ىرخأةسمخديريهنإنيدوألوقي-

.رررررضب
ً.اقيمعًاسفنذخأ
:تلمكأ
.يـبرضب-
.روفلاىلع-
.مويلاكلنيتعفدعيبأس..ً.انسح-
.امهنمثعفدتنأكيلع-
.نيتعاسلالخامهعيبيننكمي.ايه-
لفسأيففقتتناكيتلانيريإوحنهسأرزهووتوتيلإرظن

:ةرظتنمتيغروتينابنريجتاجرد
؟اهنعاذام-
.يندعاستس-
؟تاردخملاىطاعتتله.عيبلايفتاعرابتايتفلا-
.دعبسيل-
:نانسألانمٍلاخمفنعرشكيوهووتوتلاق
؟ةصليهأ-
.ينمليسييمد...يعمامرخآ...يدوقنتددع
يمامأباشفقوكورتيرتسملإىهقمبناجىلإ،عوبسأدعب

.نيريإمامأو
:رادجلانعزفقأانأوتلق
.غيلوأاييتخأببحر...غيلوأبيـبحر-
قوفنمرظنيناكامنإو،هسأرضفخيملهنأترعش.انقناعتمث

.عراستتهبلقتاضبنبتسسحأزـنيجلاهترتسقوفنمو،نيريإىلإيفتك

ةعامسوبتكملاةلواطىلعهيمدقًاعضاونتسنريبيطرشلاسلج
ةطرشةقطنميفمورتسليليفةطرشلازكرمبلصتاثيح،هنذأىلعفتاهلا
.سوبيركيفربتخمدعاسمردنالساموتمسابهسفننعفرعو،كيارمور
هنأضرتفياممًاسيكاوقلتمهنأهيلإثدحتييذلايطرشلادكأدقو
لاسرإمتينأةعبتملاتاءارجإلاتناكدقف،نيومدراغراطمنمنييوريه



يفنيربيفسوبيركتاربتخميفقيقدتللعضختلةرداصملاتاراقعلاعيمج
ةطرشلاقطانمعيمجنمعوبسألايفةرماهعمجبةبرعموقتثيح،ولسوأ
.اهيلسارمربعداوملالسرتفىرخألاقطانملاامأ،دنالتسوأيف

دجوتيتلاةفيزملاةيصخشلافيرعتلاةقاطببثبعيوهونتسنريبلاق
:هعيقوتوسوبيركيفردنالساموتةروصاهيلع

ىلإسيكلارضحأساذل،لاوحألالكيفمورتسليلىلعرمأس.ديج-
مكارأ..ً.انسح.لاحلايفةريبكلاةيمكلاهذهلثمصحفببغرناننألنيرب
ً.ادغ

اكيفرويبلوحةديدجلاةقطنملاىلإةذفانلانمرظنو،لاصتالاىهنأ
،طويخلاو،يغاربلامجح:ةريغصلاليصافتلاعيمجيفركفوً،ايلاععفترتيتلا
غلابىضربسحأو،ىرخألاليصافتلالكو،جاجزلاةنورمو،تنمسإلاةيعونو
.ةعئارةنيدملاهذهنأل



قاروألاةرونتىلإربونصلاراجشألةليوطلاوةليحنلاعوذجلاتعفترا
فقو.لزـنملامامأىصحلاىلعءاسملايفةيميدسًالالظتقلأيتلاءارضخلا
نمةقهاشلالالتلاقلستنأدعبهقرعففجيقيرطلاىلعأيفيراه
نعربعتةملظملاةفيثكلاتاباغلاتناك.ملظملالزـنملابقاريو،نمادنيملوه
ةريبكةرواجملاتويبلافً،ايفاككلذنكيمل.زجاحكودبتونامألاوكسامتلا
-نتسيوأناك.ةرمتسمةعسوتوتانيسحتلعضختوةلصفنموةلوقصمريغو
تاباغلانإلاقدق-هفتاهيفلاصتالاتاهجةمئاقيف"وأ"هامسيذلا
.ةحصلاوةطاسبلاوةعيبطلاءارونييزاوجربلايعسنعًاريبعتتناكةكباشتملا
لسلستملتاقنمةرصاحم،ةفرحنموةضيرمةلئاعناكفيراههآرامامأ
.لزـنملاىلعظافحلاتراتخااهنكل

.سرجلانروبابلاوحنيراهىشم
ناكهنأيراهكردأو،لخادلانمةليقثتاوطختاوصأتردص

.ًالوألاصتالاهيلعيغبني
.بابلاحتف
،هبابشيفةفيثكتناكءارقشةرغهمامأفقاولالجرلاىدلتناك

؛نسلايفمدقتامدنعىتحاهاقبأيلاتلابو،عبطلاببساكمهلتنجدقو
يدتريلجرلاناك.تازيماهلىقبتسًاءوسرثكألاةخسنلانأيفًالمأ
يفًاضيأهادترادقهنأيراهنمخيذلاعونلانمًاحتافقرزأًاصيمق
.هبابش

:لجرلالاق
؟معن-
ايقالتملامهنأولامكناودبتهانيعو،ّدولاىلعّلدتهريباعتتناك

.ردصلابيجىلعزرطمريغصولوببعالكانهناكو.دولاىوس
تحتمسالاةحولىلعةرظنىقلأو،فجتهترجنحبيراهسحأ

.سرجلا
.كوفليكار
بابلاًاحتافكانهفقيناكباذجلافيعضلاهجولااذلجرلانكل

ةروانملتارايخلانمديدعلاهمامأنأيراهفرع.هتيببابناكولامك
:ناكهرايخنكل،ةميظعةيحاتتفا

؟تنأنم-



مايقلانمًاموييراهنكمتيملريباعتهمامأفقاولالجرلارهظأ
نأشلااذلجرلانأولامك...اهسفنةظحللايفمستباوسبعدقف؛اهلثمب
.عيضولالجرلاةقافصبىلستي

رثكأيعيبطلانمودبيدقف،لخادلايفانأوجراخلايفكنأامب-
.هديرتاموتنأنمتنأيللوقتنأ

ىلعكلذيفموللاءاقلإكنكميعبطلاب...بءاثتيوهويراهلاق
:ةليوطلاةيوجلاتالحرلانعمجانلابارطضالا

رزبرقاهمسابوتكملاةديسلاعمملكتألانهانأ.بحتامك-
.سرجلا

؟تنأنمو-
:هديةعاسنمققحتيوهويراهلاق
؟يهنيأ.غنوكغنوهنمتيتأدقو،يراهيمسا-
:هيبجاحلجرلاسوق
؟يراهتنأأ-
لالخجورنلايفًاعويشءامسألالقأنمًادحاوناكهنأامب-

.يراهيننأضارتفالاكنكميفةيضاملانيسمخلاتاونسلا
ولامك؛ةفيفخةماستبامستبيوهسأرزهيوهويراهلجرلاصحفت

نكل،همامأةفقاولاةيصخشلانعاهاقلتيتلاتامولعملاعجرتسيهنهذنأ
وأبابلادنعنمكرحتيسناكاذإامىلإريشيلعفدريأنودنم
.يراهةلئسأنميأنعبيجي

:يراهلاق
ً؟اذإ-
.انهىلإتيتأكنأاهربخأس-
همدقلفسأبرضبةيرطفةقيرطبماقف،ةعيرسيراهمدقتناك

يفاهملعتيتلاعدخلاىدحإهذهتناك.ءاذحلاىلعأنمًالدببابلاىلع
ناك.ةيلستلايفتختلهيلإمثيراهمدقىلإلجرلارظن.ديدجلاهلمع
يراهنكل،ةرطيسلاهلديعتدقةرمدمةرابع...امءيشلوقكشوىلع
سانلالعجتيتلاو،ههجوىلعةرظنلاىرينيحهيأرريغيسهنأفرع
.مهءارآنوريغي

:لجرلالاق
...لضفألانم-
ةرمشمر...عجارتلاوددرتلاوكابترالايراهرظتنا...شمروفقوت



:لجرلالعس...ةيناث
.انهتسيل-
.ٍناوثثالثل...نيتيناثلميخيتمصلاًاكرات،تابثبيراهفقو
.دوعتسىتمفرعأال...انأ-
نملجرلاهجولوحتامنيب،يراههجويفةلضعيأكرحتتمل

هبىهتناو،هفلخئبتخيلبسانمريبعتنعثحبيهنأولامك؛رخآلريبعت
.دودولاريبعتلا...هبأدبامبرمألا

،ةجردلاهذهىلإًايبلسينوكنعرذتعأ.نايتسيركزـناهيمسا-
يرورضلانمو،ةيضقلالوحةبيرغلاتالؤاستلانمريثكلاكانهناكْنكل
.اهيماحمانأ.نآلاحاترتنأليكارل

!اهيماحم-
؟لوخدلاببغرتأ.غيلوأيماحمواهيماحم...امهيماحم-
.هسأريراهزه
يراههجوتف،قرولانمماوكأكانهتناكسولجلاةفرغةلواطىلع

ةموكلاعافتراراشأ.ريراقت...ةيضقلابةقلعتمتادنتسمتناك...ةرشابماهيلإ
.امهثحبيفارتفيملامهنأىلإ

:نايتسيركزـناهلأس
؟انهىلإكبءاجامبينربختنأكنكميأ-
مث،دوهشتادافإ...يوونضمحتارابتخا...قاروألايفيراهثحب

:باجأ
؟كنكميأ..ً.انسح-
؟اذاميننكميأ-
؟عافدللدادعإلاكنكميثيحبتكمكيدلسيلأ؟انهتنأاذامل-
فرعأانأ...لوهايينعمسا.ةيماحميهف،ةكراشملاديرتليكار-

...نكل،غيلوأوليكارنمًابرقمتنككنأفرعأو،تنأنمًاديج
؟ديدحتلاببرقمتنأمكو-
؟انأ-
.لماكلابامهتياعرةيلوؤسملمحتتكنأولامكودبي.معن-
،هلخادبامعفشكدقهنأفرعو،هتوصيفادباميراهلهاجت

.ةرطيسلادقفدقهنأفرعو،لوهذبهبقاريلجرلانأفرعو
:نايتسيركزـناهلاق
انسردو،انهنمبرقلابانعرعرتدقف،ناميدقناقيدصليكاروانأ-



نوكتسفرخآصخشعمكتايحمايألمجأيضمتنيح..ً.انسح...وًاعم
.عبطلابامكنيبطباوركانه

نأملعيوً،اقلغمهمفءاقبإهيلعنأملعيناكدقف،هسأريراهزه
ً.اءوسعضولاديزيسهلوقيساملك

وأكرأمليننأبيرغلانم،طباورلااذهلثمدوجوعم...ممم-
.ليكارعمتنكنيحكنععمسأ

.تلخدوبابلاَحُِتفدقف،ةباجإلانايتسيركزـناهعطتسيمل
.هبلقرصعتةضبقبيراهسحأ
..ً.اضيأهسفناههجوو.بصتنموليحنوهف؛هسفنلازيالاهماوقناك

رعشلاوً.اريثككحضلابحيعساومفونيتينبنينيععم،بلقلكشىلع
اتريغتنينيعلانكل.ليلقبحتفأحبصأهنكل،ليوطوهف...كلذكهسفن
تأرنيحاهنكل.ناتحماجوناتعستمامهف...دراطمناويحينيعاتحبصأو
اممءيش...هيلعتناكيذلاصخشلانمءيش...امهيلإءيشداعيراه
.هيلعاتناك

.يراه-
.ءيشلكداع...ىقبتامداعاهتوصعمو
اهعباصأ...اهرعشةحئار...هيعارذنيباهكسمأونيتليوطنيتوطخاطخ

:اهيلإرظنوةوطخعجارتف،ًالوأتدعتبا.هرهظىلع
.ةديجةلاحبنيدبت-
ً.اضيأتنأو-
.ةبذاك-
.عومدلاباهانيعتقرورغاامنيب،ةعرسبتمستبا
مدقتملاههجوبنعمتتوهصحفتتيراهاهكرتو،اذكهنيفقاوايقب

.ةديدجلاهتبدنبنسلاب
.يراه-
،اهشومرىلعىلوألاةعمدلاتشعترا.تكحضواهسأرتلامأمث،تددر

.ةمعانلااهترشبىلعتطقسو
بعالهيلعًاصيمقيدترييذلالجرلالعس،ةفرغلانمامناكميف

.عامتجاىلإبهذيسهنأنعًائيشلاقو،ولوب
.امهدرفمبايقبمث

،ةيندعملاهعبصإىلعةتباثاهتارظنىأرةوهقلادعتليكارتناكامنيب



ىلعيكحمريغقافتاكانهناك.قيلعتيأبهّوفتيملامهنمًادحأنكل
نعمالكلابأدبو،خبطملاةلواطىلعيراهسلجاذل،جلثلالجرركذمدع
نأوهو...هلوقديرياموهلوقهنكميامباهربخأو،غنوكغنوهيفهتايح
ءالمعلابءاقللالمشيتولكنامريهتاباسحيفنويديراشتساكلمعلا
لمشتةراشتسالانأيأةدودوةقيرطبمهريكذتو،عفدلانعاوفقوتنيذلا
لاقو.لهسويلمعلكشبونكممتقوعرسأبعفدلابمهحصنراصتخاب
هيدلو،متنس92ورتمهلوطنأيهمهألاوةيساسألاهتالهؤمنإيراه
.ةديدجةبدنوناوارمحنانيعوناضيرعنابكنم

تالذبنودترينودودوونوفرتحم،تايسنجلاوددعتمصاخشأ-
ةمدخعمقدانف...ياهغنشوناوياتوغنوكغنوهيفقنعتاطبرنوعضيو
ةسملعميرسيوسلاطمنلاىلعةصاخفراصم...ةقينأبتاكمةينبأ...فرغ
،ةياهنلايفو...ةيويسآتاماستبا...ةلماجمتارابعوةيبرغتاحفاصم...ةينيص
.انضعبمهفننحنو...ىضرلابرعشيتولكنامريه.يلاتلامويلايفنوعفدي

.قمعبسفنتتيهوتسلجو،امهيلكلةوهقلاتبكس
عمغاهيفةيلودلالدعلاةمكحميفةفيظوىلعتلصح-

...ةدلبلاهذه...انءارولزـنملااذهانكرتنإاننأتننظ.مادرتسمأيفبتكم
...مامتهالااذهلك

ً.اضيأانأو...يراهركف
رمألاناكدقو.ماريامىلعءيشلكنوكيسف...تايركذلا...-

يتلابضغلاتابون،ةيادبلايف.ءيشلكأدبمث.نمزلانمةهربلكلذك
ناكدقل،معن..ً.اقلطمهتوصعفريغيلوأنكيمل،يـبصك.اهلىنعمال
...ولسوأنعهداعبإبهتايحترمديننإلاق.كلذكنكي...ملهنكلًاقناح
أدبءاكبلابتأدبنيحو،رذعيأيدلسيلهنأفرعيهنألكلذلاقدقل
...نم...نمانتذقنأتنأف،انعكداعبإببسنعينلأسو،يكبيًاضيأوه

.مسالالوقلرطضتالئلهسأرزه
عمناكهنإلوقلاو،رخأتمتقويفتيبلاىلإةدوعلابأدب-

،مايألادحأيفو.قالطإلاىلعءاقدصألاكئلوأقتلأمليننكل،هئاقدصأ
.شيشحلانخدونيلبسديليفىهقميفناكهنأيلفرتعا

؟حايسلابءيلملاسالابغودلوباذنينعتأ-
ترعشيننكل،مادرتسمأةبرجتنمءزجكلذنأتننظ.معن-

.فرعتامك...هوبأف،هسفنتقولايففوخلاب
نم...هيبأنمةيسورلاةيطارقتسرألاغيلوأتانيج...هسأريراهزه



.يكسفيوتسودضرأ
.ةبيئكلاوةبخاصلاىقيسومللعمتسيوًاريثكهتفرغيفسلجيناك-

...قرفلاهذهفرعت..ً.انسح
ً.اددجمهسأريراهزه
لينو،سارغربوسو،سيفيدزليامو،ابازكنارف..ً.اضيأكتاناوطسألو-

.تنلياسربوسو،غنوي
اهنأيفكشيراهنأةجردل،عيرسويعيبطلكشبءامسألاتركذ

.امهيلعتصنتتتناك
امهيلعنيتبحتدجوهتفرغفظنأتنكامنيب،مايألادحأيفو-

.نامسابناهجو
؟يساتسكإ-
.اهسأرتزه
.ماعلايعدملابتكميفةفيظوبلطبتمدقت،نيرهشدعب-

.انهىلإتدعاهيلعتلصحنيحو
.ةنمآلاةئيربلاةميدقلاولسوأىلإ-
:اهيفتكتزه
هنإً.ايباجيإكلذرمثأدقو...ةديدجةيادبل...رييغتللةجاحبناك-

ىقتلاهنكل،فرعتامكءاقدصألانمريثكلاهيدليذلاعونلانمسيل
...ىتحةسردملايفًانسحءالبىلبأونيميدقنيقيدص

.شعترياهتوصأدب
.ةوهقلانمةفشرفشتراويراهرظتنا
؛هلعفيلعامفرعأنكأملو،ةلصاوتممايأةدعلدعتبيناك-

نيراشتسمو،نييسفنءابطأو،ةطرشلابتلصتا.هديرياملعفيناكدقف
نكميءيشكانهنكيملاذلً،اينوناقدعبًاغلابنكيملهنكلنييعامتجا
تنك.نوناقلاقرخوأتاردخملايطاعتىلعليلدكانهنكيملامهلعف
ًامئادنائطخملاامهنيدلاولانأنظأتنكيتلاانأ!انأ...زجعلابرعشأ
ينوكتال.نيرخآلالافطألاءابآزجعينيحلولحًامئاديدلتناكيتلاو
!يفرصت!كسفنيتبكتال!ةيلابمريغ

،ةقيقرلاعباصألا...ةلواطلاىلعهديبناجىلإاهديىلإيراهرظن
تقولااذهيفيعيبطلكشبةرمسملاةبحاشلاديلاىلعةقيقدلاقورعلا
؛قئاعكانهف،اهديكسمينأبهتابغرعطيملهنكل...فيرخلانمركابلا
.قئاعلاوهغيلوأ



.تدهنت
ىرخألاولتةليلهنعتثحبوةنيدملازكرمىلإتهجوتاذكهو-

هنإلاقو،يتيؤرلرسدقو،اتاغوبلوتةيوازدنعفقيناك.هتدجوىتح
هنكل،ءاقدصألاضعبعمةقشكراشتيوهو،ةفيظوىلعلصحدقف؛ديعس
ناك...رفاسيسناك.ةلئسألانمريثكلاهلأسأنأيغبنيالو،ةيرحللةجاحب
نفلوكنملوهيفنابشلايقابكملاعلالوحاهببوجيةنسنعهريبعتاذه
.ولسوأةنيدمزكرمملاعلوحبوجي...جدير

؟هيدتريناكيذلاام-
؟هينعتيذلاام-
.يرمتسا.ءيشال-
ىلعانقفتا،اذكهو.هتسارديهنيسو،بيرقامعدوعيسهنإلاق-

.دحألاموييعمءادغلالوانتيويتأينأ
؟ىتألهو-
قودنصقرسويتفرغلخدهنأتفشتكارداغنيحو.معن-

.قودنصلايفتيغروتناكتسيفنميلهترضحأيذلامتاخلاناك.يتارهوجم
؟تيغروتناكتسيف-
؟ركذتالأ-
ءادوسلاتاوجفلاضعبكانهتناك...ىوصقةعرسبيراهنهذلمع

امك،بارشلااهيلعىضقةريبكتارتفو،اهتبكيتلاةئيضملاتاوجفلاضعبو
يفًاعمهيفنايشمياناكيذلامويلاكناولألاولاكشألابةئيلمقطانمدجوت
،معن؟امهعمغيلوأناكأ.تيغروتناكتسيفيفةلمعتسملاءايشألاقوس
يفكلذناكمأ...ةيفيرخلارجشلاقاروأ...ينمزلاتقؤملا...ةروصلا...عبطلاب
بلع...خبطمتاودأ...ةميدقباعلأ...رخآلكشكنماوراس؟رخآموي
.يـبهذمتاخو...تاعالو...بلعنودبوأعمتاناوطسأ...ةئدصراجيس

ًانطومهحنميلاهعبصإيفهعضوويراههارتشااذل،كانهًاديحوادب
اهنأفرعيناكةرثرثكرخآًائيشلاقهنإوأ،اهللاقامكًاديدج
،لاوحألالكيف.بحلانعنطبمنالعإيفلجخلانمعونكاهظحالتس
نأنافرعيامهيلكنوكىلعو،متاخلاىلعو،فرصتلاىلعامهالككحض
هّلثميناكهادارأاملكف.ماريامىلعءيشلكنوكىلعو،فرعيرخآلا
املاطهسفنفغشلابامهضعبابحينأبدعولا...ءيدرلاصيخرلامتاخلاكاذ
كلذناكترداغنيحاهنكل.بحلاىشالتينيحاقرتفينأو،كلذامهنكمأ
صيخرلاامهمتاخبتمتهااهنكل.لضفأبابسأ...عبطلابىرخأبابسأل



.ةيواسمنلااهمأنعاهتثرويتلااهتارهوجمقودنصيفهبتظفتحاو
:ليكارتلأس
؟سمشلابرغتنألبقجورخلااننكميأ-
ً:امستبميراهلاق
.انبايه.معن-

قرشلايفراجشألاتناك.لالتلاةمقىلإفطعنملاقيرطلاىلعايشم
ودبيهلعجامم؛جيلخلابرونلاثبعامنيبً،ارانلعتشتاهنأكوءارمح
يفرشبلاهعنصامبًاروحسميراهناكداتعملاك،نكل.جهوتمندعمك
يفبراوقلاو،تاعفارلاو،قرطلاو،تاهزتنملاو،لزانملا...لفسألايفةنيدملا
لكو،ةعراستملاتاراطقلاو،تارايسلاو،ألألتتتأدبيتلاءاوضألاو،أفرملا
هيدليذلاناسنإلاهلأسينأنكمييذلاديحولالاؤسلاو...ىرخألاةطشنألا
؟اذامل:وهلمنلاىلإلفسألاوحنرظنيوفقيلتقو

:ليكارتلاق
؟ملحتاذامب؟كنعاذام.رثكأالمالسلاوءودهلابملحأ-
:هيفتكيراهزه
يهاجتابةمداقةيجلثةركعمقيضرمميفيسفندجأ-

.يننفدتو
.واو-
.ةقلغملانكامألاباهريدلنأنيفرعتو،يننيفرعتتنأً.انسح-
...نفدلا...ءافتخالا...هببغرنوأهفاخنامبًابلاغملحننحن-

؟كلذكسيلأ.نامألاانلنمؤياملكشب
:هيبيجيفهيدييراهلخدأ
نإلوقنانيعد.تاونسثالثلبقةيجلثةركتحتتنفددقل-

.ةطاسبلاهذهبرمألا
تدعتباكنأنممغرلاىلعكحابشأعيمجنمبرهتَِملً،اذإ-

؟غنوكغنوهىلإ
.ةجردلانمةلحرلاتففخدقل،ىلب،هآ-
!ً؟اقح-
لماعتلانف.ليكارايكءارورومألاعضونكمملانم،عقاولايف-

نأيفرعتىتحةبالصبوًالوطماهيلإرظنلاىلعيئرجتتنأوهحابشألاعم
.اهيفةايحالو،اهلةوقالحابشأ...حابشأدّرجماهنإ...هيلعيهاماذه



:ثيدحلاعوضومبحتملاهنأكرديهتلعجةربنبليكارتلاق
؟كتايحيفءاسننملهً،اذإ-
.اهقدصيملةجردلًالهسلاؤسلاءاج
ً.انسح-
.ينربخأ-
مييقتهيلعبعصلانمناكف،ةيسمشلااهتراظنتعضودقتناك

.عمسينأدارأنإةضياقمءارجإيراهررق.عامسلاباهتبغرىدم
.ةينيصتناك-
؟ةتيميهأ!؟تناك-
هنكل،سمحتتتأدباهنأولامكودبتاهنأيفركف.ثبخبتمستبا

.ةيساسحرثكأاهدجينألضفيناك
اهجوزبواهفراعمةكبشبواهلمعبمتهت،ياهغنشيفلامعأةديس-

.يـبرمألااهبسانينيحو،يرثلاينيصلا
.مامتهالاةريثكاهتعيبطلغتستتنك،رخآريبعتب-
.كلذلوقعيطتسأينتيل-
!ً؟اقح-
...بحتاهنإ.ةيفيكلاوناكملاونامزللقيقدديدحتبموقت-
.يفكي-
:مكهتبيراهمستبا
.هندريامنفرعييتاللاءاسنلايهيفعضةطقن،نيفرعتامك-
.يفكيكلتلق-
.تمهفً،انسح-
:امهيلعميختيتلاتاملكلايراهلاقىتحنيتماصيشملابارمتسا
؟نايتسيركزـناهنعاذام-
.غيلوأيماحمهنإ؟نيسنوميسنايتسيركزـناه-
مئارجبققحأانأونيسنوميسنايتسيركزـناهمسابطقعمسأمل-

.لتقلا
،قوقحلاةيلكيفاهسفنةنسلايفانك.ةقطنملاهذهنمهنإ-

.هتامدخيلعضرعوىتأدقو
ً.انسحممم-

:ليكارتكحض
ناكثيح؛نيبلاطانكامدنعنيترموأةرميناعدنيحركذأ-



.زاجلاصقريفًاسوردًاعمرضحننأديري
.هللاحمسال-

.ةكحضلاهذهعامسلقوتيناكمك...يهلإايً.اددجمليكارتكحض
:هتزكو
.هنوديريامنوفرعينيذلالاجرلايهيفعضةطقن،فرعتامك-
:يراهلاق
؟كلهولعفيذلاامو،هآ-
اهيبجاحتبطق،كلذنمًالدبو.كلذلةجاحبنكتمل.بجتمل

.هعبصإبًاريثكامهيلعتبريناكنيذللانيضيرعلانيدوسألا
نوكينأنمرثكأٍنافتمٍماحمكيدلنوكينأمهملانمً،انايحأ-

ً.امدقمةجيتنلافرعيريبخٍماحمكيدل
.ةرساخةيضقاهنأفرعيًاصخشنينعت...ممم-
.زئاجعلانيكهنملانيحداكلادحأليكوتيلعناكهنأينعتأ-
.ةياغللنونافتمةبخنلا،عقاولايف-
نولغشنمةبخنلا...يراهايتاردخملاريثأتتحتلتقةميرجهذه-

.ربكأةيمهأتاذاياضقب
؟لصحامعينافتملاهيماحملغيلوأهلاقيذلاامً،اذإ-
:ليكارتدهنت
.ءيشيألوحءيشيألوقببغريالوً،ائيشركذيالهنإ-
؟عافدلايفهيلعنادمتعتاماذهلهو-
امفرعيهنإ.هلاجميفعرابٍماحمنايتسيركزـناه،ينعمسا-

.ينقدص..ً.اراهنوًاليللمعيوهو،ةبخنلانمحئاصنلاىقلتيو،لصحي
.مامتهالاةريثكهتعيبطنيلغتستتنأ،رخآريبعتب-
:ليكاركحضتملةرملاهذه
.رمألاهبلطتياملكبمايقللةدعتسميننأةطاسببرمألا.مأانأ-
امنيب،ربونصيترجشيعذجىلعاسلجو،ةباغلاتأدبثيحافقو

.قهرمداطنمكبرغلاوحنراجشألاىلعأيفسمشلاتطبه
؟هلططختيذلاام،نكل.كئيجمببسعبطلابفرعأ-
.يقطنمكشيأنودبًابنذمغيلوأناكنإفرعأنأ-
؟اذامل-
:هيفتكيراهزه
يأةنادإاننكميال.لكشلااذهبمظنمملاعلانألو،ققحميننأل-



.نيدكأتمنوكنىتحصخش
ً؟ادكأتمتسلتنأو-
ً.ادكأتمتسل،ال-
؟انهكنوكلديحولاببسلاوهاذهلهو-
ةلذبيفيراهشعتراامنيب،امهيلعربونصلاراجشألالظتفحز

.دعبتاجرد59.9ىلعدتعيمليرارحلاهدسجسايقمنأدبال.ناتكلا
:يراهلاق
تاظحللاىوسءيشيأركذتيفةلكشميدلنكل.بيرغاذه-

اهركذتأةروصىلإرظنأنيحً.اعماهيفانكيتلاتاقوألالكنمةتتفملا
ً.احيحصسيلكلذنأملعأتنكولىتح...ةروصلايفانكامك...اذكه

تألألتامنيب،اهيديىدحإىلعاهنقذةعضاوسلجتتناك.اهيلإرظن
.نيتقيضتملااهينيعيفسمشلا

:يراهرمتسا
ليلدىلعلوصحلل...روصلاطقتلننحنببسلااذهلامبر،نكل"

نكنملاننأةركفنأل؛ءادعسانكاننأبفئازلاءاعدالاتابثإل،فئاز
نوبلطيرابكلا.اهلامتحانكميال-انتايحنمةرتفلالخلقألاىلع-ءادعس
مستبننحن،اذل.ةبذكلايفمهوكرشيلروصلايفماستبالاراغصلانم
نكيملامماستبالاهتعاطتسابنكيملغيلوأنكل.ةداعسلابنيرهاظتم
مايقللةبهوملاهيدلنكتملو،بذكلاهناكمإبنكيملذإً؛اقحًاديعس
عباصأكدتمتاهتعشأرخآتناكثيح،سمشللهرهظيراهرادأ."كلذب
.لالتلاةمقيفةيلاعلاناصغألانيبءارفص

.نيفوهيلافيفهتنازخبابىلعةقلعمانتثالثلةروصتدجو-
.ةروصلاكلتيفًامستبمناك؟ليكاراياذامنيفرعتلهو

يقبتملاطيسبلانوللاناك،ربونصلاراجشأىلعهرظنيراهزكر
مث.ءادوستالذبنودترينيذلاسارحلاكافقو،اذكهو.اهنعةعرسبيفتخي
اهتنجوو،هفتكىلعاهسأرو،هعارذتحتاهديبسحأو،كسامتتاهعمس
.اهرعشرطعقشنتعاطتساو،ةيناتكلاهتلذبىلعةنخاسلا

.يراهايةديعستنكمكركذتألةروصلةجاحبتسل-
.ممم-
.انلكانللصحياذه.بذكلاهسفنملعدقنوكيامبر-
؟بذكلاهسفنملعىتم.حيرلانمشعتريوهوهسأريراهزه

ملعتأ؟امهتيؤرامهمأةعاطتسابناكنإسيسهتلأسنيحكلذلصحأ



نيحبذكلالهسلانمهنأدجوكلذلأ؟ركابلاتقولاكلذذنمبذكلا
نيحهتءاربغيلوأدقفيمل؟هلعفيغيلوأناكامفرعينكيملهنأرهاظت
قرسنيحالو،نييوريهلابهسفننقحيفيكملعتنيحالو،بذكلاملعت
نمةيلاخةقيرطبوةيلاعفبموقيفيكملعتنيحكلذناك.همأتارهوجم
يراشلالسرتودسجلارمدتوحورلافزـنتستيتلاتاردخملاعيببرطاخملا
دقفً.ابنذملازيالهنإفوتساغلتقنمًائيربغيلوأناكنإ.ةيواهلاىلإ
.يـبدىلإةرئاطلاباهلسرأ

.تارامإلاناريط-
.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفيـبد
ناصمقلا.نيلويفلانوعيبيولانسرألاناصمقنودترينيعئابدرجمكانه

ةقيرطلابتاردخملاعيبةيفيكلوحتاميلعتعماهيلعاولصحيتلا
عئاشوحضاوصيمق.لامللدحاولجرو،تاردخمللدحاولجر:ةحيحصلا
تاباصعلاىدحإتسيل.اهيلإنومتنييتلاةمظنملاوهنوعيبيامرهظي

ةمظنماهنإلب،ةنوعرلاوةدالبلاوءابغلاوعمطلااهرمدييتلالاوزلاةعيرس
نميهتلازتالاهنكل،اهيمعادنعفشكتالو،ةيفاضإرطاخميأبموقتال
مل.مهنمًادحاوغيلوأناكدقو،نينمدملاىدللضفملاديدجلاراقعلاىلع
يسريبنافنأنمدكأتمهنكل،مدقلاةركنعريثكلافرعييراهنكي
دحأنمامهنأًامامتدكأتموهو.لانسرألاقيرفيفنيبعالاناكساغيربافو
.صاخببسلالإلانسرأصيمقكالتمابركفيسماهنتوتقيرفيعجشمنم
.غيلوأهايإهملعاماذهناك

دقف؛ةطرشلاعموأهعمغيلوأملكتيالئلهيجوببسكانهناك
ءيشوأدحأ...هنعًائيشدحأفرعيالءيشوأدحأباسحللمعيناك
.أدبينأيراهىلعانهنم...نيتماصنوقبيعيمجلالعج

.ةعرسبمالظلاطبه

.فقسلايفقدحيهريرسىلعًايقلتسمهييغريسناك
.ىرخألاولتةدحاويناوثلاترم
لكشبملعينكيملهنإىتح.راظتنالا:أطبألاوهءزجلااذهناك

ئيسلكشبماندقناكً.ايرورضناكنإوأثدحيسكلذناكنإدكؤم
ناكنإهلأسوهيردنأبلصتااذل،فرعينأديريناك...ئيسلكشبملحو
ال...رفوتمريغدئاقلانأهباجأهيردنأنكل،همععمثيدحلاهناكمإب
.رثكأ



هنإىتحفرعيهييغريسنكيمل.همععمًامئادرمألانوكياذكه
ناكو،هنعراسفتسالابهييغريسأدبفً،اديدجًاماظنركتباورهظىتحدوجوم
فرع.بيرقلااذهنعريثكلانوملعيالةلئاعلايفنيرخآلانأبيرغلا
؛1950ماعةرتفيفةلئاعلانمجوزتوبرغلانمىتأدقهمعنأهييغريس
ةكلاملاةقبطلانمةيكوكةلئاعنمايناوتيلنمهنإضعبلالاقثيح
لاقامنيب.ايريبيسىلإمعلاةلئاعتهجوتف،نيلاتساهرَّجهيتلايضارألل
نمايريبيسىلإاهلقنمتةريغصةعومجمنمًاءزجناكهنإنورخآ
معلانأنممغرلاىلعهنإتلاقفزوجعلاهتمعامأ.1951ماعايفادلوم
بولسأعمفيكتامناعرسهنأّالإ،بذهموتاغللابرهاموفقثملجر
.هديلاقتتناكولامكةميدقلاةيريبيسلاديلاقتلاىنبتو،طيسبلامهتايح
لامعألايفحضاولاهئاكذىلإةفاضإلاب،فيكتلاىلعهتردقنأنكمملانمو
،ةريصقةرتفلالخو.مهلدئاقكهنولبقتينيرخآلاالعجناذللاامهةيراجتلا
دقو،ايريبيسبونجيفًاحبربيرهتلاتايلمعرثكأنمةدحاوةرادإبأدب
ىلعةرداقدعتملتاطلسلانأةجردلتاينينامثلايفهتارامثتساتعستا
يتييفوسلاداحتالارايهناءانثأةطرشلاتبرضنيحو.ةتماصءاقبللءاشترالا
نيذلاناريجلادحألًاقفو،ةياغللةيمادوةفينعةبرضلاتناك،مهلوحنم
.نوناقلاةضبقنمًالدبةفطاخبرحبةبرضلامهتركذثيح؛معلانوركذتي
نأو،رهظلايفةصاصربهفتحيقلدقمعلانأبرابخأتءاج،ةيادبلايف
دحأنأو،ماقتنالانمًافوخانيلرهنيفهتثجنمتصلختدقةطرشلا
يهابتلانعفقوتينكيملويطللةلباقلاهنيكسقرسدقةطرشلالاجر
يفهنأوةايحلاديقىلعمعلانأىلعلئالدترهظةنسدعب،نكل.كلذب
نإوههتفرعمديرييذلاديحولاءيشلانإو،أبتخادقهنإلاق.اسنرف
نمدحأدعيمل،الةباجإلانأملعنيحو.الوأًالماحهتجوزتناك
ماق.ةزانجلايفرهظوهتجوزتتامىتح؛تاونسةدعلهنععمسيليجات
اهبراقأىطعأامك،ةياغللةفلكمةيسورلاةزانجلانأعم؛تاقفنلالكعفدب
دارأنيحهيلإهجوتمعلانكل،مهنيبنمهوبأنكيملً.ادوقننيجاتحملا
يفو.ريغصلاهييغريسلهبتناانهو،ليجاتيفهتجوزةلئاعهتكرتامعًاصخلم
،نونسلاتضمو.ىتأامكيفخوضماغلكشبمعلالحريلاتلاحابصلا
يذلا-معلانأنونظيسانلامظعمناكوً،اغلابمثًاقهارمهييغريسحبصأو
.نمزذنميفوتدق-ايريبيسىلإىتأنأذنمًازوجعناكهنأنوركذياوناك
ينمرألجررهظ،تاردخملابيرهتةمهتبهييغريسلاقتعامتنيح،نكل
بترو،هييغريسلرومألاىّوسو،معلالثممهنأبهسفننعفرعو،ةأجف



.جورنلاىلإهلمعلاةوعدل
ةرشعيتنثاىوسرمتملهنأدجوفهديةعاسىلإهييغريسرظن

.يطرشلا...هليختلواحوهينيعضمغأ.ةرمرخآلاهيلإرظننأذنمةقيقد
متدقف،موعزملاهمعتومةصقيفرخآرمأكانهناك،عقاولايف

متوأ،اغياتةباغيفهنيكسقرسهنأمعزيذلايطرشلاىلعروثعلا
.هتلكأدقتناكةببدلانأل؛هنمىقبتامىلعروثعلا

.فتاهلانرنيحجراخلاولخادلايفًاكلاحمالظلاناك
.هيردنأناك



تمصللتصنيوهومالظلايفقدحو،هتيببابزتلاشدروتحتف
ًارظتنم؛ءوضلالعشينأنودنمةكيرألاىلعسلجمث،ةهربلقبطملا
.ةيلاتلاةرئاطللنئمطملاريئزلا

.بهذيهوكرتدقل
،همامأمثجو،هتنازـنزققحمهنأىلعهسفننعفرعلجرلخد

.هتبيقحيفنيحطلاهئافخإببسنعهلأسو
!نيحطلا-
دقمهنإسوبيركربتخميفنويئانجلانوققحملالوقياماذه-

.هودجو
فرعيالهنأوهو...هلاقتعادنعهلاقدقناكامزتلاشدروتررك

.هيوتحياموأهتبيقحىلإسيكلالصوفيك
:ققحملالاق
.كيلعاننيعأيقبنسو.بذكتتنأ-
.ةرداغملاهيلعنإًالئاقهسأربهلزهو،ةنازـنزلابابحتفمث
ضهنمث،ءادرجلاةملظملاةفرغلايفنينرتوصردصنيحدروتلفج

دعقمبناجبيـبشخدعقمىلععوضوملافتاهلاىلإهقيرطسسحتو
.بيردتلا

مايقلانمهعنممتدقهنأهربخأيذلاتايلمعلاريدملصتملاناك
.ةيلحملاتالحرلاىلإهلقنمتهنأو،بيرقلالبقتسملايفةيلودتالحرب

ةرادإللعامتجادقعمتهنأريدملاباجأف،ببسلانعدروتلأس
.هعضوةشقانمل

تالحرلايفكنييعتعيطتسنالاننألً؛انتممنوكتنأيغبني-
.كلوحكوكشلاهذهلكدوجوعمةيجراخلا

؟يننودرطتالَِملً،اذإ-
ً.انسح-
ً؟انسح-
نولصوتيسفةفاحصلللاقتعالاربخبرستوكانفقوألاحيف-

.هنمنوشاتعيربخةباثمبكلذنوكيسو،بنذمكنأةجيتنىلإةرشابم
؟متنأو-
.ةباجإلايتأتنألبقًاليلقتمصلاداس



نأيفكشنانكاننأانفارتعاةيوجلاطوطخلابًارضمًارمأنوكيس-
؟كلذنظتالأ.تاردخمبرهمناكانيرايطدحأ

.هلاقاميقابىلع154وييتجيجضىغط
،ةكيرألاىلإًادئاعهقيرطسملتو،اهناكمىلإةعامسلادروتداعأ

ةفاجلااياقبلابرعشيلةيجاجزلاةوهقلاةلواطىلعهلمانأًاررممسلجو
؟طخوبارش؟طخمأبارش؟نآلااذام...الوكلاوقاصبلاوطاخملل

ةفرغاهؤاوضأتألمثيح،طبهتفيلوبوتةرئاطتناك.ضهن
.ةذفانلاىلعهتروصساكعنابةيناثلدروتقدحف،سولجلا

يفاهاريسهنأفرعو،هينيعباهآر...اهآرهنكلً،اددجممالظلالحمث
.ةقفشلاكلذنمأوسألاو...ةنادإلا...ءاردزالا...هئالمزنويع

.كارأ...كيلعاننيعأيقبنس...-
ةبسنلابةميقيأهلنوكتنلفجراخللرفسلانمنكمتيملنإ

...سئايونويدلابءيلمونيياكوكلاىلعنمدمرطخدرجمحبصيسو،مهل
هنكل،ريثكلافرعينكيمل.طوغضللضرعملجر...ةطرشلاهبقارتلجر
،اهونبيتلاةيتحتلاةينبلاريمدتهناكمإبنأكرديلمزاللانمرثكأفرعي
لوحهيديزتلاشدروتفل.كلذنودلوؤحللهلعفيغبنيامبنوموقيسو
،ةيبرحةرئاطبقلحيلًادولومنكيمل.عفترمتوصبهوأتوفلخلانمهسأر
رظنيوهوسلجف،اهيلعةرطيسلاةداعتساعطتسيملونارودلابتأدبدقف
ةيحضتلاوهةاجنلابديحولاهلمأنأملعيناك.برتقتيهوضرألاىلإ
ً.اروف...جراخلاوحنهسفنقالطإوفذقلادعقمليعفتلالخنمةرئاطلاب

هنكميصخش...ةطرشلايفةيلاعةلزـنميذصخشىلإباهذلاهيلع
باهذلاهيلع...تاردخملاتاباصعلدسافلالاملانمىلعأهنأنمدكأتلا
.ىلعألاىلإ

ًاهبتنمنكيمليتلاهتالضعبرعشيو،رفزيوهوزتلاشدروتركف
.ىلعألاىلإبهذيس...ءاخرتسالابأدبتاهجنشتل

.بارش...ةيادبلايف،نكل
.طخو

.لابقتسالابتكميفهسفنباشلانمةفرغلاحاتفمىلعيراهلصح
صيمقيأىأردقنكيمل.ةليوطتاوطخبملسلادعصوهركش

.نويلقدنفىلإتيغروتريغيإيفورتملاةطحمنمهقيرطيفلانسرأ
يفنآفطمناحابصمكانهناك.أطبأ301ةفرغلانمبرتقانيحو



ءوضلاةيؤرنمةبوعصبنكمتهنأةجردلًاكلاحمالظلالعجامم،رمملا
هلعجامم؛ةياغللةعفترماهتميقغنوكغنوهيفءابرهكلاتناك.هبابتحت
هنكميال،نكل.جرخينيحءاضمرونلاكرتبةئيسلاةيجورنلاةداعلاريغي
هتكرتيتلايهتناكنإ.ءاضمهتكرتدقفيظنتلاةلماعتناكنإدكأتلا
.بابلالفقتنأًاضيأتيسناهنأدبالف

ءاقلتنمبابلاحتفامنيب،ىنميلاهديبحاتفملاًاكسمميراهفقو
ًاصخشىأر،فقسلايفديحولاحابصملانعرداصلاءوضلاتحتو.هسفن
بابلابرضنيحو.هلهرهظًاريدمريرسلاىلعهتبيقحىلعًاينحنمفقي
هجولاوذلجرلارظنو،ءودهبصخشلارادتساً،اعفترمًاتوصًاردصمرادجلا
يدتريوً،ابدودحموًاليوطناك.نيتئيربنينيعبيراهىلإليطتسملانضغملا
ليوطلاهرعشناك.هقنعبةرذقلااهتقايطيحتةيفوصةزـنكوًاليوطًافطعم
يراهريملنيتللانينيعلابناجىلإههجويـبناجىلعًايلدتمثعشألا
ىلعو.لقألاىلعهرمعنمنيعبسلايفلجرلاناك.قالطإلاىلعامهنمربكأ
لاببرطخاملوأنأّالإً،ايلكامهضعبنعنيفلتخماناكامهنأنممغرلا
.هساكعناىلإرظنيهنأوهيراه

:ينيتورءارجإكرمملانميراهلأس
؟هلعفتيذلاام-
؟كلودبييذلاام-
ةزيمملاةيديوسلاةنكللاعمً،ايروهجو،هجولانمرغصأتوصلاناك

ةلباقريغبابسأةدعلةيديوسلاصقرلاقرفوظعاوملاوقلماهقشعييتلا
.ليلعتلل

.عبطلابةميقيذءيشيأكعمناكنإىرألكتفرغتمحتقا-
يتلكعفر.ةيديوسلاملكتيناكامنإو،بسحفةيديوسهتنكلنكتمل

نمةيقروةخسنةيناثلابوىلوألابًايئابرهكًالوحملمحيناكثيح؛هيدي
.ثوربيليفللاروتسابناكيريمأباتك

.ءيشيأكعمسيل-
قمريوةريغصلاةبيقحلايفقدحيوهوريرسلاىلعضارغألاىمر

:راسفتسابيراه
.ةقالحةلآىتحالو-
...يذلاام-
ءاطغقلغأمث،ةفرغلالخدو،ةينيتورلاتاءارجإلايراهلهاجت

.ةبيقحلا



:هيدييتحارعفريوهولجرلالاق
يفديدجتنأ.يصخشلمحمىلعرمألاذخأتال.ينبايكديور-

.ًالوأكقرسيسنميهةيضقلاتناك...قدنفلااذه
؟هينعتيذلاام؟نم-
:هديلجرلادم
.310ةفرغلايفشيعأو،وتاكانأ...كبًابحرم-
.ةرذقلاديلاىلإيراهرظن
.هسملبكحصنأيذلاينمديحولاءزجلاامهيادي.ينبايايه-
.ةياغللةمعانهديتناكيذلالجرلاحفاصو،همسايراهلاق
:هراكفأىلعةباجإكلجرلالاق
؟يراهايهبرشنامكيدلأ.نيدلجرادي-
:ةحوتفملاةنازخلاوةبيقحلاوحنهسأريراهزه
.فرعتتنأ-
كترتسبيجيف...كعمدصقأ.معن...ءيشيأكيدلسيلهنأ-

.لاثملاليبسىلع
عيمجتناكثيحريرسلاىلعاهامروةينورتكلإلاةبعللايراهجرخأ

.ةيمرمهضارغأ
:هفتكهنذأتسملثيح،يراهىلإرظنوهسأروتاكلامأ
تسلوتاعاسلءالزـنلانمدحاوكنأتننظةلذبلاهذهعم-

؟انههلعفتيذلاامً.اميقم
.لاؤسلااذهلأسينأهبضرتفينمانأيننأنظأتلزام-
هتوصبلاقمث،هينيعيفرظنويراهعارذىلعهديوتاكعضو

:هيعبصإبشامقلاسملتيوهويروهجلا
؟اهنمثتعفدمك...ةعئارةلذبهذه،ينب-
دصلاوةلماجملانمجيزم...امءيشلوقكشوىلعيراهناك

.مستباوملستسافكلذنمىودجالهنأكردأهنكل،ديدهتلاو
ً.اضيأوتاكمستبا
.ساكعناك
.نآلالمعلاىلإباهذلايلع.ةرثرثللتقويدلسيل-
؟كلمعامو-
نأهللاُعدا.كلثمنينافلارشبلابامًاعونمتهمانأ.اذتنأاه-

.ظحلايليلققفوي



؟نآلا-
ً.اعادو.كيلإثدحتللتقويدلسيلولوغشمانأ-
ةبلعيراهىأر،بابلاراوجبرمنيحو،رداغوحرمبلجرلارادتسا

امنيب،هءاروبابلايراهقلغأ.هترتسبيجيفةموتخملالمجلارئاجس
ةفرغلائلتمتلةذفانلاحتفف،ةفرغلايفةميخمزوجعلالجرلاةحئارتيقب
زاجلاىقيسومو،تارايسللرمتسملانينطلا:ةنيدملاتاوصأبروفلاىلع
،ضفخنتوعفترتةديعبةطرشتارايستارافصو،ةحوتفمةذفاننمةثعبنملا
توصوجاجزرسكتوصهعبتي،تويبلانيبهمالآبخرصيسئابصخشو
تاوصأ...ءاسنلاةيذحأةقطرطو،ةسبايلاراجشألاقاروأبفحتيتلاحايرلا
.ولسوأ

ةحاسلاحابصمنمجهوتلاعقو...لفسأللرظنيهتلعجةطيسبةكرح
هفنأًاعفارةفاحلاىلعًاسلاجناكذرجلينبليذعملثيح،طيحملاىلع
نامريهمامتهالاريثكهريدمهلهلاقدقناكًائيشيراهركذت.ئلألتملا
.هلمعبًاقلعتمناكيذلاوتولك

.هلعفناذرجلاىلعاملعفيهنإ..ً.ائيسالوًاديجسيلذرجلا-

قبستيتلاةرتفلا.ولسوأءاتشيفًاءوسرثكألايهةرتفلاهذهتناك
دربلاو،ةنيدملازكرمعراوشربعحيرلابوبهو،جيلخلاىلعديلجلارارقتسا
ديبسعيبأزـنيجنينوردةباوبدنعتفقو،داتعملاكو.دمجتملاحلاملا
تدقفدقتنكذإ؛ضرألاىلعيمدقبتبرض.لونبيهوروديلوسيتسو
مويلاحابرأقفنأنأضرتفملانمناكنإتركفو،يمدقعباصأبساسحإلا
وأ،مورتسدنآنيتسرجتمةهجاوىلعهتيأريذلانيمثلاءاذحلاىلع
امبر.اتالبيفضفخمرعسبعابيهنأتعمسيذلاسيآلاىلعاهقفنأ
نكل.ءاذحلاءارشووتوتظحالينأنودنمديبسلاضعبةقرسيننكمي
نمضأنأوءاذحلاقرسأنأًانامأرثكألانأتدجو،رمألايفريكفتلادعب
نمأدبيذلاغيلوأنملضفأانأف.هلدوعيامىلعنيدوألصحينأ
يفوتوتهنيعثيح؛دمجتملارهنلابناجىلإشيشحلاعيببرفصلاةطقن
لوحنكامألاعيمجنمصاخشأعمسفانتيلاوربينرسجتحتردحنملا
ريكنأرسجنمةقالطبةيجورنلاملكتييذلاديحولاصخشلاناكو،ملاعلا
.أفرملاىتح

،ةداع.عراشلانمديعبناكميفلانسرأصيمقيدتريًاباشتيأر
،رارزألابًائيلمبلكقوطعضييذلاو،روثبلابىطغملانكسيبكانهفقي



،ةعومجمعمجيناك:اهسفنتاءارجإلانكل؛ديدجلجركانهفنآلاامأ
ملعيهدحوهللا.نورظتنينيرتشمةثالثيلاحلاتقولايفهيدلناكثيح
،ةقطنملاهذهنعتلختدقةطرشلاف؛ةجردلاهذهلهنمنوفاخييذلاام
ضعبنأل؛بسحفرهاظمللكلذفعراشلايفنيعئابلافاقيإمتيناكنإو
.ةيناثنوحجبتياوناكنييسايسلا

بهاذهنأولامكودبيهتلعجسبالميدتريةعومجملابصخشرم
يدترييذلاباشلاعمتارظنلالدابتيهتيأرمث،ينيدلافتحامسارمىلإ
رنريفنمًايرطمًافطعميدتريوهويمامأباشلافقو.لانسرأصيمق
ً.امخضناكوً،ابناجهرعشحّرسدقوانغيزودليغنيمرإنمةلذبونوسبوكاج

:ةيسورةنكلعمةيزيلكنإلابثدحت
.كتلباقمديرينمكانه-
...روجأميـبصيننأنظويهجوىأردقل...داتعملاكرمألانأتننظ

...يتنهمرييغتيفركفأتنكمويلااذهلثميفيننأفارتعالاببغرأ
.ةعاسلايففاعضأةعبرأبرثكأةرجأو،ةئفادةرايسدعاقم

:ةيزيلكنإلابتبجأ
ً.اركش،ال-
.كلضفنممعن:وهحيحصلاباوجلا-
ةرايسىلإينبحسينأنمًالدبينعفرويعارذبلجرلاكسمأ

حتف.فيصرلابناجىلإةظحللاكلتيفءودهبتفقوءادوسنيزوميل
رعسبريكفتلاتأدب،ةيدجمريغتناكةمواقملانأامبو،يفلخلابابلا
.بسانم

تدبيتلاذفاونلاربعو.بابلاقلغأمث،يفلخلادعقملاىلإينعفد
ةدايقلاةلجعءاروسلجوً.ابرغريسناننأتيأرةعينموءادوسجراخلانم
يغبنييتلاةريبكلاءايشألاعيمجلعستيلًادجريغصسأروذريصقلجر
اتدبناتزرابنانيعو،هافشالبضيبأشرقمفو،مخضفنأ:هيفنوكتنأ
،ةقينأةلذبيدتريناكًاضيأوه.ّئيسقصالبناتقصتلمامهنأولامك
ةآرملايفّيلإرظن.ةيئانغةقرفيفيـبصكبناجلاوحنهرعشحّرسيو
:لاقوةيفلخلا

؟كلذكسيلأديجعيبلا-
؟هوتعملااهيأعيبيأ-
ضفخأالنأتررقنيحيف،هسأرزهودوبيلريصقلالجرلامستبا

مهنأهينيعيفىرأنأنآلاعيطتسأيننكل.قالطإلاىلعنمثلامهل



تفتخامثةنيدملاةعاقتدب.هنيمختعطتسأملرخآًائيشنوديري
ةيجورنلاةسسؤملاونيفيكريكوبرغلاوسالابقئادحوةيكيرمألاةرافسلاو
.ءايرثألزانممثةعاذإلل

ىلإناصخشلاينقفارو،لتىلععقيريبكيـبشخءانبمامأانفقوت
تناك.يلوحترظنيـبشخلابابلاىلإرمملاربعانيشمامنيبو.ةباوبلا
يتنمسإجربو،صاجإوحافتراجشأعم،مدقةركبعلمكةريبكةقيدحلا
جودزمتارايسبأرمو،ةيوارحصلالودلايفتاعدوتسمللهباشمعدوتسمك
،ئراوطللةماعتارايسيوحيهنأعابطنالاكيطعتةيندعمنابضقعم
لكشتتتأدب.ةيكلملالماكبطيحيراتمأةثالثىلإنيرتمعافترابجايسو
عمةيزيلكنإ...نيزوميل...هيلإبهذنيذلاناكملالوحةضماغةركفيدل
.ةعلقكلزـنمو..."؟ديجعيبلا"...ةنكل

ىلإريصقلالجرلاعمهجتامث،ليوطلاصخشلاينشتف،ةهدرلايف
ريثكلااهيلعو،رمحأيلمخمشامقبةاطغمةريغصةلواطدجوتثيحةيواز
امهيبارقنمامهيسدسمابحس.رادجلاىلعةقلعملاةميدقلاتانوقيألانم
سدسملكىلعًازمراعضوو،رمحألالمخملاىلعامهاعضوو،امهفاتكأىلع
.ةهدرىلإباباحتفمثامهنم

:قيرطلاىلإريشيوهولاق
.دئاقلا-
.هيلعسلجييذلايدلجلايسركلاكرمعمريبكلالجرلانأدبال

.ءادوسةراجيسلوحدقعلابةاطغمةلهكعباصأ...هبتقدح
فوقوللتيعسدقو،مخضلادقوملانعةرداصةقطقطكانهتناك

ىلعبهللاءوضألألتامنيب،يرهظىلإةرارحلالصتلبيرقناكميف
،ةضفنملاىلعةراجيسلاعضومث،زوجعلاههجووضيبألايريرحلاهصيمق
.همتاخىلعريبكلاقرزألارجحلالبقأنأعقوتيناكهنأولامكهديعفرو

فالآةعبرأهنمثغلبيطاريقلك.طاريق6.6...يمروبتوقاي-
.رالودةئامسمخو

؟ايسور؟هدنلوب.ةدوجوماهنكلاهعامسبعصلانمةنكلهيدلتناك
.قرشلانمبيرقناكم

:متاخلاىلعهنقذعضيوهولاق
؟غلبملامك-
.هينعيامتمهفىتحٍناوثعضبىلإتجتحا
ً.افلأنيثالثنملقأ-



؟مكبلقأ-
:تركف
.ةئامعبسوًافلأنيرشعوةعستىلاوح-
.5.83رالودلافرصرعس-
ً.افلأنيعبسوةئامىلاوح-
.هسأرزوجعلالجرلازه
ً.اديجتنككنإاولاق-
.نيعللايمروبلاتوقايلانمةقرزرثكأنولبهانيعتعمل
.ءايكذأمهنإ-
نأعيطتسأيننكل،هملعتتلريثكلاكانه...لمعتتنأوكتدهاش-

وهامةفرعمونوبزلاةيؤركنكميذإ؛نيرخآلاىقمحلانمىكذأكنأىرأ
.هعفدلدعتسم

.هعفدلدعتسموهاميفتركفو،يفتكتززه
.قرستكنإًاضيأاولاقمهنكل-
.ءانعلارمألاقحتسينيحطقف-

دقفاهيفهيقتلأةرملوأتناكاهنأامبو،زوجعلالجرلاكحض
ريرختوصكانهناك.ةئرلاناطرسببسبلاعسةبونهبشاهنأتننظ
نيتدرابلاونيواقرزلاهينيعتبثمث،ميدقبراقتوصكهترجنحقمعيف
:يناثلانتويننوناقنعينربخيهنأيحوتةربنبلاقو،يلع

تقرسنإً؛اضيأيلاتلارمألامهفىلعًارداقنوكتنأيغبني-
.كلتقأسفينم

؛هينيعىلعنيتتبثمّينيعتيقبأامنيب،يرهظىلعببصتيقرعلاناك
ةدرابضرأ...ءيشال...يـبونجلابطقلايفقيدحتلاكرمألاناكذإ
.لاملا:مهألاءيشلا...هديريامتفرعيننكل...ةدمجتم

كسفنلتامارغةرشععيببتاجاردلايـبكارةباصعكلحمست-
نلفانأامأ.ةئاملابةرشععبسيأ،مهلاهعيبتًامارغنيسمخلكلباقم
ديدحتمتيس.ةئاملابةرشعسمخًادقنكلعفدلامتيو،يداومىوسعيبت
،تاردخملالجرو،لاملالجر...مكنمةثالثكانهنوكيسو،عراشلايفكتيواز
،ةفاشكللةئاملابةثالثو،تاردخملالجرلةئاملابةعبس.ةفاشكلاو
.ليللايفهيردنأعمبساحتتسو

.ريصقلالجرلاىلإهسأربراشأو
.ةنيعللاةلسلسلا...ةفاشك...عراشلاةيواز



.صيمقلاينطعأ.انقفتا-
كعقومبكربختيتلافحاوزلاةماستبانمعونكزوجعلالجرلامستبا

.مرهلايف
.رمألابمتهيسهيردنأ-
يدلناكنإو،يئاقدصأويدلاونعينلأسثيحةشدردلابانررمتسا

دنعالإبذكأملو،ةياعرلابيتخأعمميقأيننأهتربخأف،هيفميقألناكم
نيحتكبتراةدحاوةرم.تاباجإلافرعيهنأرعشأتنكيننأل؛ةرورضلا
يفتعرعرتيننأنيحيفولسوأقرشةجهلبيثيدحببسنعينلأس
يـبأنأوهكلذببسنأهتبجأدقو،ةنيدملالامشيفةفقثمةلئاع
كلذناكنإملعأال.ةنيدملايفيقرشلابناجلانمناكيقيقحلا
قرشيفيشمتتنأ...اباب...كلذكرمألاليختأتنكًامئاديننكلً،احيحص
نودنمو،ةدمجتمةقشيفلمعلانعًالطاعو،كظحىلعًادمتعمولسوأ
ناريجلالافطأوفلورجعزألاذكهملكتأتنكوأ.لفطةئشنتلديجناكم
سانلاناكثيح؛مشولاكةيلضفألاينحنميكلذنأتفشتكامث،نيقنأتملا
ًاقرغتسمتنكامنيبو.ةيفاكةفاسملينعنيديعبنوقبيونودعتبيونوفاخي
متاخلاكرفيوهويهجوصحفتيزوجعلالجرلاناك،يتايحيفريكفتلاب
دعلانمعونهنأولامك؛للكالبىرخألاولتةرمعارذلادنسمبيتوقايلا
،كرفلاتوصىوستوصيأكانهدعيملوةلئسألاتفقوتنيحو.يلزانتلا
.تمصلازجاحرسكأملامرجفننساننأولامكتسسحأ

.عئارخوكاذه-
.ًالجخيهجورمحافًادجةهفاتةرابعتدب
1945ىتحو1942نمجورنلايفوباتسغلاسيئرلًانكسمناك-

.دراهنيرثومليه
.كنوجعزيالناريجلانأنظأ-
،شيعيدراهنيردعاسمناكثيحً،اضيأرواجملالزـنملاكلمأانأ-

.سكعلابوأ
؟سكعلاب-
.انهءيشلكمهفلهسلانمسيل-
.ودوموكنينتكًامستبمرشككلذزوجعلالجرلالاقنيح
:ةمواقملاعطتسأمليننكلرذحلايخوتيلعنأفرعأتنك
كلذكو،ةئاملابةرشععبسيلعفدينيدوأ.همهفأالءيشكانه-

ةسمخمهلعفدتسوصاخشأةثالثنمًاقيرفديرتفتنأامأً،اضيأنورخآلا



!؟اذامل.ةئاملابنيرشعو
:يهجويـبناجدحأىلعزيكرتبزوجعلالجرلاانيعتقدح
ةرطاخميعئاببةرطاخملا.وتساغايدحاونمًانامأرثكأةثالثنأل-

ةلأسمدرجمكريزوةراسخنوكتسفكقدايبلكترسخلاحيفف.يـب
.وتساغايتقو

.حابرألانكل-
:ةدحبلاق
.كلذبكسفنلغشتال-
:ديدجنمًامعانهتوصداعو،مستبامث
تسبىقنأاهنإيأ.وتساغايردصملانمةرشابمانعئاضبيتأت-

يفاهدعبو،دارغلبيفمث،لوبنطسإيفًالوأففخملانييوريهلانمتارم
؟ينمهفتأ...لقأًانمثعفدناننكل.مادرتسمأ

.يسأرتززه
.نيرخآلانمرثكأتارمعبسوأتسهفيفختكنكمي-
نأكنكميًائيشعيبننحن.نيرخآلانملقأنكلهففخننحن-

...لقأةبسنلمعنلوقبتعرسأاذهلو،كلذفرعتتنأ.نييوريههيمست
ةعبرأوأةثالثينجتسو،ةنيدملايفجتنملضفأعيبتسكنأفرعتكنأل
..ً.ايمويهارتكنألكلذفرعتتنأ.نيدوأنيحطنمهينجتامفاعضأ
ىلعروثعللنييوريهلايعئابنمًافصنوزواجتينيذلانيرتشملاىرتتنأف
...يدترييذلاعئابلاكلذ

.لانسرأصيمق...-
.وتساغايلوألامويلانمىلضفلايهكعئاضبنأنئابزلافرعيس-
.جراخللينقفارمث
هنأتضرتفادقتنك...هيتبكرىلعًايفوصءاطغًاعضاوسلجيناك

نأًالواحم،بابلادنعهيمدقىلعةقاشربفقوهنكل،هباشاموأدعقم
ىلعطغضوعوكلاقوفيعارذىلعهديعضوو،جراخلايفههجورهظيال
.ةيثالثلاةلضعلا

.وتساغايبيرقامعكارأ-
تنأوكتيأر.هديريرخآًائيشكانهنأفرعأتنكو،يسأرتززه

،اذكهوً.ايلمينصحفتي...ةنكادذفاونبنيزوميلةرايسلخادنم...لمعت
.هديرأامىلعلصحأسيننأتفرع

ًاباشنوكيستاردخملالجرو،ةياعرلابيتخأنوكتسةفاشكلا-



.غيلوأىعدي
؟رخآرمأنملهً.ابسانمرمألاودبي-
.يصيمقىلع23مقرلاديرأ-
:ىضربليوطلالجرلامتمت
.يسور...نيفاشرأ-
.نادروجلكيامبطقعمسيملهنأحضاولانم
.ءدبلاكنكميوً،ائيشنآلاهيردنأكيريس.ىرنس-
ًافئاختنك.ةمئادوةتباثهتماستباويعارذىلعتبرتهديتيقب

.ودوموكنينتدايصكًاسمحتمو
تناكثيح،نليكرنغورفيفروجهملاىسرملاىلإةرايسلانالجرلاداق

لاوطةفوفصملاةريغصلابراوقلانيبةرايسلابانيشم.ةباوبحيتافمامهعم
تفقوثيح،ةرايسلانمانلزـنوةفصرألادحأةفاحدنعانفقوتمث،ءاتشلا
.ةرايسلاقودنصهيردنأحتفامنيب،ةئداهلاءادوسلاهايملايفقدحأ

.نيفاشرأايانهىلإلاعت-
.قودنصلالخادىلإترظنوهيلإتهجوت
.لانسرألاصيمقيدتريورارزألابءيلملابلكلاقوطعضيلازيالناك

تاحتفكانهتناك.أيقتأداكأينلعجهرظنمنكلً،امئادًاحيبقنكسيبناك
هينذأىدحإو،روثبلابءيلملاههجوىلعرثختملامدلانمةريبكءادوس
تعطتسانأدعب.اهرجحميفةءوقفمهينيعىدحإو،فصنلابةقوقشم
مفرحلاقوفصيمقلايفًاريغصًابقثتيأر،نيعلارظنمنعيرظنداعبإ
.ةصاصربقثكتارامإلاةملكيف

:تمثعلت
؟ثدحيذلاام-
.ةعبقلارمتعييذلايطرشلاعمملكت-
ناكاماذهوأ-ٍفختميطرشكانهناك.دصقيناكنمتفرع

.نروتادافكيفلوجتي-هيلعهسفننظي
:ينلأسينألبقًاديجرظنأينكرتو،هيردنأرظتنا
؟ةلاسرلاتلصوأ-
ام...ةعولقملانيعلانعيرظنداعبإعطتسأملامنيب،يسأرتززه

؟هبهولعفيذلا
:هيردنألاق
.رتيب-



ىلعنمهايمرمث،لانسرألاصيمقالازأو،قودنصلانمًاعمهاعفر
.ىفتخا...توصيأنودنمو.ءادوسلاهايملاهتعلتباثيحبراقلاةفاح

:صيمقلاهيردنأينلوان
.نآلاكلاذه-
.رهظلاىلإترظنوصيمقلاتبلقو،ةصاصرلابقثيفيعبصإتلخدأ

.رنتدنيب52



قورشنمةعاسعبرلبقيأ،ًاحابصفصنلاوةسداسلامامتيف
زتلاشدروتىوط،نتسوبنتفأةفيحصنمةيفلخلاةحفصللًاقفوسمشلا
يدؤملاروجهملازيلهدلايفقدحيوهوهراوجبدعقملاىلعاهكرتوةفيحصلا
.جرخملاىلإ

:لابقتسالابتكمءارونمألاسراحلاق
.ةداعلايفًاركابلصيهنإ-
ةدلبلادهاشو،ولسوأىلإرجفلاراطقلقتسادقزتلاشدروتناك

بناجىلإقرشلاوحنةيزكرملاةطحملانميشميناكامنيبوحصتيهو
عمنولماعتيلاجرلاناكثيح؛ةمامقلاعمجةرايسبرم.تيريلسدنالنورغ
نمرثكأبولسألاىلعزكرتدروتراكفألعجامم،ةنوشخبةمامقلاتايواح
قيدانصلمحييناتسكابراضخعئابكانهناك.16فإورايط...لمعلا
ةيحتبمستباو،هرزئمبهديحسموفقومث،هرجتممامأىلإراضخلانم
دجيلًاراسيفطعنا،دنالنورغةدابعلاراددعب.لقرهرايط...دروتلحابصلا
...ىلعألاوحنلواطتتو1970ماعةممصموةينبم،ةمخضةيجاجزةهجاو
.ةطرشلازكرم

،هسأردروتعفرنيحو.سراحلالعسوبابلاحتف6:37ةعاسلادنع
.هنمرصقأهوحنهجتملالجرلاناك.هيمدقىلعضهنفديكأتةزهىقلت

هعقوتيناكامملوطأهرعشو،ةفيفخوةعيرستاوطخبيشميناك
،برتقانيحو.جورنلايفتاردخمةدحوربكأنعلوؤسملجرنمدروت
ركذت.باذجلاورمسملاههجوىلعةيدرولاوءاضيبلاطوطخلادروتظحال
اهتبقرنمدتمتءاضيبةعقبوتايغبصلايفللخاهيدلناريطةفيضم
يقابلعجامم؛اهرصخلفسأواهردصىتحريمستلاةرجحبةقورحملا
.نوليانلانمةقيضبراوجكودبتاهترشب

؟نامليبلكيام-
:هتيشميفئطبينأنودنملجرلامستبا
؟كتدعاسميننكميفيك.معن-
.صاخثيدح-
...تلصتااذإ،نكل.يحابصعامتجالريضحتلايلع،فسآ-
.نآلاكملكأنأبجي-
.هتوصةدحنمدروتأجافت



!ً؟اقح-
هنكل،ةباوبلادنعةيصخشلاهفيرعتةقاطبميركغروأسيئرلخدأ

.هصحفتيلفقوت
وهنمألاسراحنأنممغرلاىلعهتوصضفخأو،زتلاشدروتبرتقا

:زيلهدلايفدوجوملاديحولاصخشلا
ةيوجلاطوطخلاربكأيفرايطانأو،زتلاشدروتيمسا-

ربعجورنلاىلإتاردخملابيرهتلوحتامولعميدلو،ةيفاندنكسإلا
.نيومدراغ

؟ةيمكلامكوً.انسح-
.عوبسألايفتامارغوليكةينامث-
عمجيلجرلانهذنأملعو،هناصحفتتلجرلاينيعبدروترعش

ريباعتو،ةيعضولاو،بايثلاو،دسجلاةغل:ةرفوتملاتايطعملاعيمججلاعيو
،عماللاءاذحلاو،هعبصإيفقّوطيلازياليذلاجاوزلامتاخو،هجولا
.ةتباثلاةرظنلاو،ةغللاو

:سراحللهسأرزهيوهونامليبلاق
.كتانايبليجستبموقتنألضفألانمامبر-
:يفنلابهسأرزتلاشدروتزه
ً.ايرسعامتجالااذهىقبينألضفأ-
كلنمضأيننكل،عيمجلاتانايبليجستمتينأنيناوقلاضرفت-

.ةطرشلازكرميفانهتامولعملاىقبتنأ
.نمألاسراحىلإنامليبراشأو
اهعبطيتلاةقاصللاىلعمسالاىلعهعبصإزتلاشررم،دعصملايف

.هترتسردصىلعاهعضينأهربخأوسراحلا
:نامليبهلأس
؟امبطخنمله-
.قالطإلاىلع،ال-
.همساوحمينأًالمأكرفلابرمتساهنكل
.ئجافموحنىلعًاريغصنامليببتكمناك
:لعفلاةدرىلعداتعمهنأىلإريشتةربنبنامليبلاق
.انهنمةميظعءايشأانزجنأدقف،مهيالعاستالا-
:رادجلاىلعةروصىلإراشأو
ىلعىضقتاقرسلاةدحوىعديناكامسيئر.نيسليسكأسرال-



.تاينيعستلايفاتيفتةباصع
مث،دروتىلإرظنو،تاظحالمرتفدجرخأو،سلجييكدروتىلإراشأ

ً.ابناجهعضو
؟ً؟اذإ-
ءدبللةجاحبناكدقف؛قالطلابأدب.ملكتوًاقيمعًاسفندروتذخأ

يفو،ةقيرطلاوصاخشألاىلإمث،نامزلاوناكملاىلإلقتنامث،ببسلاب
.قراحلانعملكتةياهنلا

ههجودقفيملو،ةقدبهعباتيمامأللًائكتمنامليبناك،هثيدحلالخ
دعبو.قراحلانعثيدحلابدروتأدبنيحالإةيزيكرتلاوةينهملاهريباعت
ًابيرغرهظملاناك.ءاضيبلاعقبلاىلعرمحألانوللارشتنا،ةيلوألاةأجافملا
ىلإرظنينامليبدعيملو،لخادلانملعتشيًاقيرحكانهنأولامك
.نيسليسكأسرالةروصبامبر..هءارورادجلابقّدحيناكامنإو،هينيع

.هسأرعفرونامليبدهنت،همالكدروتىهنأنأدعب
.ةئيرجوةيساق...هينيعيفةديدجةرظنكانهنأدروتظحال
:مسقلاسيئرلاق
نمانصلختمدعلةطرشلاويتنهمويسفننعةباينلابرذتعأ-

.نئاخلا
رايطلاوه...هلسيلوهسفنلكلذلوقيامبرنامليبنأدروتركف

ً.ايعوبسأنييوريهلانمتامارغوليكةينامثبرهييذلا
:نامليبلاق
هنإكللوقأنأيناكمإبنأولىنمتأتنكو.كمامتهاكلردقأ-

متينيحهنأينتملعةرملابراجتلانكل،فوخللكوعديءيشنمام
درفنمرثكألدتميرمألانإفداسفلانمعونلااذهلثمنعفشكلا
.دحاو

.كلذمهفأ-
؟رمألابرخآًادحأتربخأله-
.ال-
؟يعمملكتتانهكنأامدحأفرعيأ-
.دحأال.ال-
؟قالطإلاىلعدحأال-
:هبركفيناكامهللوقينأنودنمركمبمستباوهيلإدروترظن

؟هربخيلكانهنم



:نامليبلاق
،ةياغللساسحوريطخوماهرمأىلإيهابتناتتفلدقل..ً.انسح-

نأينعياذه.هريذحتيغبنيالنمرذحأالئلديدشرذحبلمعلايلعو
هتلقامببسبكسبحيلعبجوتي.ايلعلاتاطلسلاعمرمألاةشقانميلع
كتيبىلإدوعتنأكيلعاذل،انحضفيوكحضفيدقنآلاسبحلانكل،يل
نعدحأيألًائيشركذتال؟ينمهفتأ.رمألاةيوستمتتىتحكانهىقبتو
ىلعبجتالو،ءابرغللبابلاحتفتالو،كتيبنمجرختالو،عوضوملااذه
.اهفرعتالماقرأنمةيفتاهلاتاملاكملا

:ءطببهسأردروتزه
؟رمألاقرغتسيسمك-
.ىصقأدحكمايأةثالث-
.موهفم-
نألبقددرتوفقوتهنكل،امءيشلوقكشوىلعهنأكونامليبادب

.ةياهنلايفهرمأمسحي
نيرخآلاةايحريمدتلنودعتسمسانأكانه؛همهفأملرمأكانه-

ىضاقتتو،يجورنكنكل..ً.اريقفًايناغفأًاحالفتنكولامبرً،انسح.لاملالجأل
...سيئررايطبترم

كلذعمسنيحو،اذهلًادعتسمناكدقف؛هينيعيفزتلاشدروترظن
.هلةحارةباثمبرمألاناك

رمأكقاروأنعكفشكوةلقتسملاكتدارإبانهىلإكمودقنكل-
ًادعاصفنآلانمةلهسنوكتنلةايحلاف،هبرطاختامفرعأ.عاجش
.زتلاشاي

ةركفلادروتتدوار،اهدنع.هديدموميركغروأسيئرفقوانه
نامليبلكياملناك...لابقتسالابتكميفبرتقيهآرنيحهتدواريتلااهسفن
.ةيبرحةرئاطيفرايطليلاثملالوطلا

نريلوهيراهناك،ةطرشلازكرمرداغيزتلاشدروتناكامنيب
هبشاهانيعوًابوثةيدترمبابلاتحتفيتلاليكارلزـنمبابسرج
.بءاثتتيهونيتضمغم

.ليلقدعبلضفألاحبودبأس-
:لخديوهويراهلاق
.لضفألاحبودبيساندحأنأديجلانم-



نمماوكأبةئيلملاسولجلاةفرغةلواطمامأفقتيهوتلاق
:تادنتسملا

تاصاصقو،روصلاو،ةيضقلاريراقت...انهاهلكاهنإً.اقفومًاظح-
.لمعللباهذلايلع...ةياغللقيقدهنإ.دوهشلاتادافإو،فحصلا

ةوهقلانمبوكلوأدعأدقيراهناك،اهءاروبابلاتقلغأنيحو
.أدبو

سأيلاةمواقمل؛ةحارللةسامةجاحبسحأ،تاعاسثالثلةءارقلادعب
عانقإلواحو،خبطملاةذفاندنعفقووبوكلاذخأ،اذل.هيلعرطيسييذلا
تناكيـبد...ةءاربلاديكأتلسيلوبنذلانعماهفتساللانههنأهسفن
ققحمكهتربختاونسلكتلمعدقوً،اضماغنكيملليلدلانكل،ةيفاك
.هيلعودبتامكًابلاغرومألاتناك...هدضلتقلامئارجيف

يفنكيملذإ؛اهسفنيهةجيتنلاتناك،تاعاسثالثدعب
الهنأينعيالاذهنكل،فلتخمريسفتىلإريشيءيشيأتادنتسملا
.انهسيلهنكل؛فلتخمريسفتدجوي

ذإ،ةليوطلاةيوجلاتالحرلابارطضابًاعرذتمليكارةدوعلبقرداغ
ًارداقنكيملوهف؛يقيقحلاببسلافرعيناكهنكل.مونلاهيلعبجي
ةقيقحلانوكينأنكميكشبقلعتلاحبصأهأرقاممهنإلوقلاىلع
.ةبوعصرثكأحالصإلابديحولالمألاوةايحلاو

ربعنفلوكنملوهنممادقألاىلعًايشمرداغو،هفطعمبكسمأ،اذل
ررقهنكل،لوخدلايفركف.ردورشىلإاكوليتلوبولافيلوأوناغوسوسير
.نيوتىلإرهنلاربعًاقرشهجوتولوخدلامدع

ناكو،يشالتلابأدبدقراهنلاءوضناك،رواتشتووبابحتفنيحو
ةريبكذفاونو،تهابىهقملاروكيدو،ةتهابناردجلاف...هركذيامكءيشلك
دعبنئابزسلج،ءوضلااذهيفو.رونلانمةيمكربكألوخدبحمست
ضعبناك.رئاطشلانولوانتيوةوهقلانوستحيمهوتالواطلالوحةريهظلا
،ملكنيسمخلاقابسوتللاوهنأدقمهنأولامكلكألابنيكمهنمنئابزلا
ينمدمبولسأباهمهفنكميالةقرفتمثيداحأنوثدحتيمهريغناكامنيب
ةعيرسةوهقلانوستحيمهتيأرنإأجافتتنلفنورخآلاامأ.تاردخملا
.زيركيبدتيانوييفةمخفلالافطألاتابرعنملوطسأنيبريضحتلا

وأسايكأيفاهنولمحيةلمعتسمسبالمىلعاولصحدقمهضعبناك
.ةيفيرلاسرادملاتاريدموأنيمأتلاءالمعكنورخآلاادبامنيب،اهنودتري

ةزـنكيدترتةمستبمةاتفهلتمدقثيح،ةدضنملاىلإيراههجتا



.ينبنبجعملماكلاحمقلابًازبخوةيناجمةوهقةيعامتجالاةياعرلاداحتا
؟انهنيتراملهً.اركش...مويلاسيل-
.ةدايعلايفلمعتاهنإ-
داحتالةيلوألاتافاعسإلاةفرغوفقسلاىلإاهعبصإبةاتفلاتراشأ

.ةيعامتجالاةياعرلا
...تهتنادقنوكتنأيغبني،نكل-
!يراه-
.رادتسا
ريغصلااههجونأامك،داتعملاكمجحلاةليئضفوهكيإنيترامتناك

هسفنقسانتملاريغضيرعلامفلابعتمتيلازيالةطقهجوهبشييذلا
ولامكاهينيعىدحإةيحزقتدبو.ريغصلااههجويفةوبركودبيفنأو
اهمساو،ةيقلخاهنألبقنمهلترسفدقتناكو.حاتفمبقثامهيفنأ
.ةيحزقلاةمالث

امنإوهكرتتمل،تهتنانيحو.ًالوطمًاقانعهتقناعونيترامتلواطت
ىلعةبدنلاتأرنيحردكتتاهتماستباىأر.هيلإرظنتيهوهيديبتكسمأ
.ههجو

!ليحنتنأمك...مك-
:يراهكحض
...ًالوحندادزأتنكامنيب،نكلً.اركش-

:نيترامتخرص
.تنأالإيراهايةنادبنودادزيعيمجلا.ةنادبانأتددزا،فرعأ-

.ةنادبيدايدزالرذعيدل،ةبسانملاب
ىصقألةطوطممةيفوصلاةزـنكلاتناكثيحاهنطبىلعتتبرو

.اهدودح
؟اذهكبلعفنمدراكيرله...ممم-

ةرارحلاثعبنتامنيب،رمحأاههجوناك.ةسامحباهسأرتزهوتكحض
.امزالبةشاشكاهنم

فصندهاشويراهسلجثيح،ةغرافلاةديحولاةلواطلاىلإايشم
تدب.يسركىلعسلجتوضفخنتنألواحتيهواهنطبىلعءادوسلاةركلا
.رتافلاسأيلاوةبولقملاةايحللةيفلخلاةراتسلاعمةنيابتم

:لاق
؟ةيضقلانعًائيشنيفرعتأ...وتساغ-



:تلاقوىرحةرفزترفز
نكيمل.عمتجملانمًاءزجناكدقف؛نوفرعيانهعيمجلا.عبطلاب-

يتاللاتايتفلاتناكو،رخآلاونيحلانيبهارنانكاننكلً،اريثكانهىلإيتأي
.ةياغللًاميسوناكذإ؛هبحيفتاعقاوانهنلمعي

؟هلتقدقهنأنومعزييذلاباشلاغيلوأنعاذام-
.ةاتفعمًانايحأيتأيناك-
:تسبع
؟كلذيفكشنمله!؟نومعزي-
؟ةاتفنيلوقتأ.هتفرعملواحأاماذه-
؟مايريإ؟ناغنإ.ةفيعضاهنكلةليمج-
.ةدضنملاىلإترادتسا
؟ةياعرلابوتساغتخأمساام.هيه-
:اهسفنتباجأاهتباجإنمدحأنكمتينألبقو
.نيريإ-
:يراهاهلأس
؟شمنورمحأرعش-
بعصلانمناكلاهرعشالولهنأةجردلً،ادجةبحاشتناك-

.اهقرتختسمشلاةعشأتناك،ةياهنلايفو.كلذينعأانأ...اهتيؤر
؟ةياهنلايف-
.دمأذنمانهىلإتأتمليهف،وتللكلذنعثدحتنانك.معن-

ترداغدقتناكنإانهىلإنوتأينيذلاسانلانمريثكلاتلأسدقل
.اهنعًائيشفرعيدحأالنأودبينكل،هباشاموأةدلبلا

؟ةميرجلاتقويفلصحامعءيشيأنيركذتأ-
،ةطرشلاتارافصتعمسنيحةيسمألاكلتالإ؛زيممءيشال-

دحأىقلتنيحبابشلاداحتالاءاضعأدحأنودراطيامبرمهنأتفرعو
ً.اعرسمجرخوةيفتاهةملاكمانهكئالمز

لاجرلقحيالهنأيهو،ةبوتكمريغةدعاقكانهنأتننظ-
.ىهقملايفانهاولمعينأنيفختملاةطرشلا

ىلإهدحوًاسلاجناكدقف.يراهايلمعيناكهنأنظأال-
ىتأدقهنظأيننكلً،ارورغرمألاودبيدق.نبماكيسالكأرقيكانهةلواطلا
.يتدهاشمل

.اهردصىلعجنغباهديتعضوو



.نيديحولاةطرشلالاجرنيبذجتتلزامكنأنظأ-
:تكحض
؟تيسنكنإمأ،كصحفتنمنكأمل-
؟كلثمةظفاحمةلئاعنمةاتف-
يلمححبصأنيحفقوتهنكل.ينريثتهتارظنتناك،عقاولايف-

وحنهجتيهتيأروهءاروبابلاقفص،ةليللاكلتيف،لاوحألالكيفً.ارهاظ
.انهنمراتمألاتائمدعبىلعةميرجلاحرسمناكثيحزـنمسوهةباوب
.غيلوألاقتعاوصاصرلابًايمروتساغلتقمربخرشتناةرشابمكلذدعبو

ردحتيوءاسنللًاباذجهنوكءانثتسابوتساغنعهنيفرعتيذلاام-
؟ةيعارةلئاعنم

.نيلويفلاعيبيو،صللابّقليناك-
؟لمعيناكنمباسحل-
يفتاجاردلايـبكار،سوبولسولباسحلغيلوأووهعيبيناك-

،نييوريهىقنأمهيدلناكدقف،نظأامىلعيـبدلاومضنامهنكل؛وربانلأ
.يـبدراجتةزوحبنوكيهنإفنيلويفلارهظينيحو

؟وهنم؟يـبدنعهنيفرعتيذلاام-
:ةيفاناهسأرتزه
ً.ائيشوأًاصخشناكنإىتحفرعأال-
الأ.سيلاوكلاءاروةياغلليفخو،عراشلايفةياغللحضاوهنإ-

؟هنعامًائيشدحأفرعي
.لوقينلفرعينمنكل...امبر-
.نيترامامدحأىدان
:يسركلانعضهنتيهونيترامتلاق
.ةيناثلالخدوعأس...كناكميفقبا-
.ةرداغملايلععقاولايف-
؟نيأىلإ-
يقطنمباوجهيدلسيلهنأامهالككردأنيحةظحللتمصلاميخ

.اهلاؤسل

ةعشأتقرشأامنيبةذفانلابناجبخبطملاةلواطىلإزتلاشدروتسلج
،لزانملانيبقيرطلايفنوشميمهوعيمجلاةيؤرهتعاطتسابناكو.سمشلا
.ةنخدملاقناقنلاعمزبخلانمةمقلمضق...قيرطلاةيؤرعطتسيملهنكل



...علقتوطبهتو،علقتوطبهت؛حوطسلاقوفقلحتتارئاطلاتناك
تاكرحملا:ينمزطخكةفلتخملاتاكرحملاتاوصألزتلاشدروتتصنأ

جهوتلاو،هسفنريدهلاردصتيتلاو،ةديجًاتاوصأردصتيتلاةميدقلا
اهيفناكمايألىدصوىنعميطعيوةديجلاتايركذلاريثييذلائفادلا
.ءالمزلانممارتحالاوءاسنلاةفطالموةلئاعلاوةقدلاولمعلا؛ىنعمءايشألل
ةمومحماهنكل،ءاوهلانمديزملاثفنيفتاكرحملانمديدجلاليجلاامأ
يفتقولارفوتو،ربكأةيلاعفبلمعتو،لقأدوقوةيمكبربكأةعرسبريطتو
كرحتتيهوًاددجمةجالثلاىلعةريبكلاةعاسلاقمر.ةيرورضلاريغءايشألا
..ةعاسةرشعاتنثاتيقب...ةعبس...نونجوةعرسبروعذمريغصبلقك
دعاصتامنيب،ىلضفلاةيكيسالكلا747غنيوبلاعمسً.اعيرسمالظلالحيس
سمالتتداكفسأكلاكرحوةذفانلانابضقزهوريدهلاىودىتحتوصلا
عمسيوهوهينيعزتلاشدروتضمغأ.ةلواطلاىلعةغرافلاهبشةروراقلا
يفلجرةعانمتوص...ةسرطغلاوماخلاةوقلاولبقتسملابلؤافتلاتوص
.هتايحينسلضفأ

تمصلانأظحال،لزـنملانوكسلامعوةجضلاتفتخانأدعب
.ةفلتخمءاوهلاةفاثكنأامك،فلتخم

.نوكسمهنأولامك
بيردتلادعقمةيؤرعاطتسابابلانمو،سولجلاةفرغىلإرادتسا

ةيبشخلاضرألاىلإرظن.ةوهقلاةلواطنمديعبلافرطلاولاقثألاعفرىلع
سبح.سولجلاةفرغنمهارينأعطتسيمليذلاءزجلانملالظلاو
مضق.ةجالثلاىلعةعاسلابراقعتوصدرجم...ءيشال..ً.اتصنمهسافنأ
ىلعءارولاىلإأكتاوسأكلانمةفشرذخأو،زبخلانمىرخأةمقل
اهعامسهنكمي...راطملاىلإاهقيرطيفةريبكةرئاطكانهتناك.يسركلا
اهنأيفركفيناكامنيبو،ةعاسلاتوصقرغتيهوفلخلانمةمداق
.ةلواطلاىلعوهيلعلظعقوسمشلاولزـنملانيبرمتس

تريلسدنالنورغىتحسوتالبةباوبربعواتاغيتروأيفيراهىشم
ىلإرظنوستوبهزتنميففقوتمثً،ايئاقلتةطرشلازكرمىلإًاهجتم
.ةبلصلاةيدامرلاناردجلاىلإونجسلا

:هتلأسدقتناك
."؟كلذيفكشنمله"
؟نسناهوتساغلتقنملوحكشيأًاقحهيدلناكأ



ةرشابمكوكنابىلإرداغتةيفاندنكسإلاةيوجلاطوطخللةرئاطكانه
سمخغنوكغنوهىلإكانهنمقلحتمث،ليللافصتنملبقمويلك
ةرداغملاوهتبيقحذخأونآلانويلقدنفىلإباهذلاهنكمي.مويلايفتارم
يرتشيو،نيومدراغىلإراطملاراطقلقتسيمث،طبضلابقئاقدسمخلالخ
ةفيحصأرقيوةبجولوانتيو،ةيفاندنكسإلاةيوجلاطوطخلامسقنمةركذت
.راطملليصخشلاريغوحيرملاوجلايف

مويلايفناكيذلارمحألالفحلاقصلمنأظحالنيحيراهرادتسا
.ىفتخادققباسلا

بناجىلإنيمهزتنمربعىشممث،ولسوأةباوبوحنريسلايفرمتسا
.ةباوبلاءارونمًاتوصعمسنيحنيبيلماغةربقم

:ةيديوسلابتوصلالاق
؟امهنعءانغتسالاكنكميناتئامكعمأ-
امنيب،يلابلاوليوطلاهفطعمبلوستملاجرخنيحًابيرقتيراهفقوت

نيتريبكلاهينذألظساكعناىلإعراشلاحابصمنمثعبنملاءوضلاىدأ
.ههجوىلع

:هتظفحمنعثحبيوهويراهلاق
ً؟اضرقبلطتكنأضرتفأ-
:هديدميوهووتاكلاق
.نويلقدنفيفيتظفحمتكرتدقلً.اقالطإامهيلعلصحتنل-
درجمامنإو،زوجعلالجرلاسافنأيفبارشللةحئاريأكانهنكتمل

نيح؛هدجتيبيفةضيمغلابعليوهوهتلوفطبهركذءيشوغبتةحئار
ذنمكانهةقلعمتناكيتلابايثلاةحئارقشنتيوةنازخلايفئبتخيناك
.هسفنلزـنملامدقكةميدقتناكاهنأدبال.تاونس

.وتاكلاهاطعأوةئامسمخةئفنمةيدقنةقرويراهجرخأ
.لّضفت-
:اهيلعهديررمودوقنلابوتاكقدح
.يطرشكنأتعمس-
!ً؟اقح-
؟برشتاذام.بارشلاىلعنمدمكنأو-
.ميبميج-
.غيلوأيـبصلافرعتتنأ.يقيفر...ميجهآ-
؟هفرعتأ-



،حورلاررحيوهف؛طيسبتوملا.يراهايتوملانمأوسأنجسلا-
حبصتوكيفيناسنإءيشيأىقبتيالىتحكحورفزـنتسينجسلانكل
ً.احبش

؟غيلوأنعكربخأيذلانم-
مهنإ.مهلتصنأانأو،يراهاينوريثكةدابعلارادنودصقينم-

.يـبدصخشلاكلذدراطتكنإنولوقي
يفدعاقملانمريثكلاكانهنوكيةداع.هديةعاسىلإيراهرظن

كوكنابنمباهذلاًاضيأهنكميو.ةنسلانمتقولااذهيفةيوجلاتالحرلا
اهنإاهيفهللوقتةيصنةلاسرنييناهزهلتلسرأدقف؛ياهغنشىلإ
ً.اعميفيرلالزـنملاىلإباهذلاامهناكمإبنإو،عوبسألااذهةديحو

.يراهايهدجتالنأىنمتأ-
...يننإلقأملانأ-
.تميهدجينم-
...ىلإبهذأسةليللا...وتاك-
؟سفنخلابتعمسأ-
...نكل،ال-
.كهجوبقصتلتمادقأتساهمجحغلبيةرشح-
.وتاكايباهذلايلع-
.يسفنبكلذتيأردقل-
:اهيدترييتلانيدلالجربايثةقايىلإهنقذوتاكلزـنأ
لجركانهناكغربنتوغأفرمبناجىلإغروبسفلأرسجتحت-

.ههجوىلعريماسملابةئيلمةرخصاوقلأف،نييوريهةباصعنعثحبي
.سفنخلا...كوجز...هنعملكتيلجرلاناكاميراهكردأ
ثيح؛نيربخملاعممدختستتناكو،لصألايفةيسورةقيرطلاهذه

،ةيفقسةضراعتحتضرألابريماسملابربخملانذأنوتبثيةيادبلايفاوناك
ةرخصلاطبرمتيو،ةرخصلابفصنلاىلإةليوطريماسمةتستيبثتمتيمث
زمريو.هنانسأنيبلبحلابربخملاكسميمث،ةضراعلالوحلبحلافلولبحب
.ةايحلاديقىلعىقبيهنإفًاقلغمهمفيقبيربخملانأاملاطهنأىلإرمألا
نيكسمصخشىلعيـباتةباصعهتذفنكوجزةجيتنىأردقيراهناك
ةضيرعريماسمسوؤراومدختسادقاوناك.يوشناتيفيفلخعراشيفدجُو
بحسوفاعسإلامقاطىتأنيح،نكل.اهلوخددنعةريبكبوقثبببستتمل
.اهعمهجولاعزتنا،تيملالجرلانعةرخصلا



ىلعىرخألاعضوو،ديبهلاورسبيجيفةئامسمخلاةقرووتاكرشح
.يراهفتك

وه؟رخآلاباشلانعاذام،نكل.كنباةيامحديرتكنأمهفأ-
نيحكلذو؛تاذلابةيحضتلااذهنومسيمهنإ.يراهايبأهيدلناكًاضيأ
الاذه.مهسفنأنومحيكولسلااذهبمهنكل.مهلافطألجألءابآلالضاني
نأتمهفتربكنيح.ينيجرورغدرجمامنإو،ةيقالخأةعاجشيأبلطتي
،ينقّدص.ىمسأفدهةمدخلهنبابةيحضتللدعتسمقحبينانألاريغبألا
.دوجومرمألااذه

:همامأهتراجيسيراهىمر
.ينباسيلغيلوأ...ئطخمتنأ-
؟انهتنأاذاملً،اذإ!ً؟اقح-
.يطرشانأ-

:وتاككحض
.بذكتال...يراهايةسداسلاةيصولا-
؟ةنماثلاةيصولايههذهتسيلأ-
:لاقوناخدلااهنمثعبنييتلاةراجيسلاىلعيراهساد
ىلعروزلابدهشتالنأيغبنيهنإةيصولالوقت،ركذأامكو-

،نكل.كسفننعًاليلقبذكتنألوبقملانمهنأييأربينعيامم؛كراج
.كتساردهنتملتنأامبر

:هيفتكوتاكزه
،مالكلاىلعدمتعأانأ.ةيمسرتالهؤميأيدلتسيلو،يهلإاي-

ةحاروةفئازلامآثعبًانايحأيننكمينيذوعشملاوءابطألاعيمجكيننكل
.سانلاىدلةيقيقح

؟كلذكسيلأ،ىتحًانيدتمتسلتنأ-
ترصكلذلو،طقينعفنيملكلذنإنآلاكللوقأينعد-

.ءيشلكيفًاككشتم
.ءودهبيراهكحض
،ةفيزمنيدلجربايثيدلانأف؛يراهاينيفلتخمانسلنحن-

ً؟اباترمًاضيأتنأتسلأ.ةفيزمطباضةراشكيدلتنأو
:ةبلعلانمةديدجةراجيسيراهبحس
.ينطوىلإدوعأس.ةيضقلاهذهيفكشنمام،ظحلاءوسل-
موقألمعيدنعانأو.ةقفومةلحركلىنمتأ،لاحلاهذهيف-



.هـب
نألبقنافشاكناءوضهيمعيلًايئاقلتيراهتفتلاف،ةرايسترأز

يفةراجيسلاجهوتهبشتةيفلخلاحيباصملاءاوضأتناك.ةرايسلافطعنت
نيحو.ةطرشلازكرمبأرملخدتلةطرشلاةرايستأطابتامنيب،مالظلا
ملو،ليللايفىشالتدقهنأولامكلحردقوتاكناك،يراهرادتسا
.ةربقملاىلإهجتتتاوطخعقوىوسعمسينأيراهعطتسي

هتبيقحيراهبضويلقئاقدسمخىوسرمألاقرغتسيمل،عقاولايف
.نويلقدنفكرتيو

:ةدضنملاءاروباشلالاق
ً.ادقننوعفدينيذلانئابزللمسحكانه-
ً.اديدجءيشلكنكيمل
تارالود...ناوي...غنوكغنوهتارالود...هتظفحميفيراهثحب

.وروي...ةيكيرمأ
ةيدقنلاقاروألايفثحبيوهوهنذأىلعهعضوفلومحملاهفتاهنر

.باشلاىلعاهضرعيو
.ولأ-
؟لعفتاذام.انأاذه-
نوكينأديريناك.راطملانماهبلاصتالاوراظتنالايونيناكً.ابت

!ةعيرسنماهلاي.ناكمإلاردقٍساقريغوًاطيسبرمألا
لالخًاددجمكبلاصتالايننكميأ.قدنفلانميجورخلجسأانأ-

.قئاقدعضب
زـناههيماحمبلصتادقغيلوأنإكللوقأنأطقفتدرأ-

.نايتسيرك
:باشلالاق
.يجورنرنورك-
.يراهايكتلباقمديريهنإغيلوألوقي-
ً!ابت-
؟يراهايانهتنأله؟اذام-
؟ازيفتاقاطبذخأتأ-
.دوقنلابحستويلآفارصةلآىلإبهذتنأكلرفوألا-
!ينلباقي-



.نكممتقوعرسأب...هلاقاماذه-
.ليكاراينكممريغاذه-
؟الَِمل-
...نأل-
.اتاغوبلوتيفرتمةئامدعبىلعيلآفارصزاهجكانه-
؟نأل-
.يتقاطبذخ-
؟يراه-
نلو،تارايزلانمعونمموهف؛ليكاراينكممريغاذه،ًالوأ-

.ةيناثلاةرمللةيوتلمقئارطبكلذبموقأ
ً؟ايناثو-
...وتادنتسملاتأرقدقف،ليكارايكلذلىزغميأدجأال-
؟اذامو-
.ليكاراينسناهوتساغىلعرانلاقلطأهنأنظأ-
ناكيريمأ؟دراكرتسام؟رخآءيشكيدلأ.ازيفتاقاطبذخأنال-

؟سربسكإ
؟ليكار!ال-
لضفأهنكلديجريغفرصلارعس.ورويلاورالودلابعفداً،اذإ-

.ةقاطبلانم
ً!ابت؟ليكار؟ليكار-
؟لوهديسايامبطخنمله-
؟يفكياذهأ.لاصتالاتهنأدقل-



ءاتشلانكيمل.ةرازغبرمهنيوهورطملادهاشأاتاغربيكسيفتفقو
ريزغلارطملانمريثكلاكلذنمًالدبكانهناكو،دعبهتضبقمكحأدق
نيريإوغيلوأوانأتينجدقو.تاردخملاىلعبلطلانمففخيمليذلا
تنكدقف،وتوتونيدوأللماكعوبسأبهينجأتنكاممرثكأدحاومويب
يفلانسرألاناصمقعيمجّدعبتمق.مويلايففالآةتسىلاوحينجأ
رنوركينويلمنمرثكأينجيزوجعلالجرلانأتفشتكاو،ةنيدملازكرم
ً.ايعوبسأ

موقنغيلوأوانأتنك،هيردنأعمبساحتننألبق،ةليللكيف
يأناصقنمدعىلعنيصيرحانكو،حابرألاوتاقحتسملاعيمجعمجبرذحب
.ءانعلاقحتسيالرمألاف؛رنورك

وأقرسيللايخلاهيدلنأنظأملذإ؛ةئاملابةئامغيلوأبقثأتنك
.نيريإبلماكلابنالوغشمهلقعوهبلقنأنظأتنكوأ،رمألامهفيملهنأ
ىدمو،هنمبرقلابنوكتنيحةراثإلابرعشيوهوهتيؤركحضملانمناك
.ياوسناكيأةيؤرىلعةرداقنكتملنيريإنأل؛هفغشلاههابتنامدع

ً.امئادلاحلاناكاذكهف؛يندعسيوأرمألاينجعزيمل
قفخييقنلااهبلقلعجيننكميفيكفرعأوً،اديجاهفرعأتنك

ناقرورغتنيواقرزلااهينيعو-هديرأاماذهناكنإ-مستبيليمجلااهمفو
؛ليحرلااهنمبلطأوبابلاحتفأنأو،لحرتاهكرتيناكمإبناك.عومدلاب
هليوحتمهناكمإبنأنونظيءيشيأنعنولختيالصوصللاو،صليننكل
.زوجعلالجرللًايعوبسأنانويلملاو،يلنيريإ.دوقنل

ثيح؛كعضونسحتمويلايففالآةتسنأفيككحضملانم
ناكمنماهيرتشتًابايثيدترتو،كبارشيفجلثتابعكمكلاتسيركلالوانتت
نيريإعمبيردتلاةفرغيفمانألازأالتنكاذهل.سوبوكىوسرخآ
ىلعتاتقتوً،ائيشسملتالاهنكل،لوبطلاءاروشارفىلعمانتتناكيتلا
اذل،همأعمشيعيغيلوأناكً.ايفرصمًاباسحتحتفدقو،راضخلاةمامق
امك،ةساردلابأدبو،هسفنفظندقفً.اضيأوهدوقنلابقراغهنأدبال
.نيفوهيلافيفبيردتلابأدب

تيأر،ةينهذتاباسحبموقأوركفأانأواتاغربيكسيفًافقاوتنكامنيب
فيفخلاهرعشو،ةللبمهتراظنتناك.رمهنملارطملاتحتيلإًاهجتمًاصخش
دقيذلاعونلانم؛سقطلالاوحأعيمجلةرتسيدتريو،هسأربًاقصتلم



ةقيدصلانأامإ...سامسيركلاةبسانمبةحيبقلاةنيدبلاكتقيدصكلهيرتشت
ال.جرعيناكثيحهتيشمنمحضاواذهف؛لصألابةدوجومريغوأةحيبق
.يدانلامدقاهوعدأيننكل،اهيلعهيومتللةملكاوركتبادقمهنأدب

.يمامأفقو
نورتشينيذلاصاخشألاةيعونبأجافتأدعأمليننأوهرمألا

.داتعملافنصلانمسيللجرلااذهنكل،نييوريهلا
؟...مك-
.عبرللنوسمخوةئامثالث-
؟نييوريهلامارغلًانمثعفدتمك...-
.هوتعملااهيأعيبننحن!؟عفدأ-
.ثحببموقأيننكل...فرعأ-
نيح؟يسايسامبروأ؟يعامتجافظوموأ؟يفحصوهأ...هيلإترظن

هنإلاقو،عونلااذهنميـبغيلإءاجوتوتونيدوأباسحللمعأتنك
بهذأنأنكمملانمناكنإغلاببدأبينلأسو،ونارىعديسلجميف
نمتاوصأعامسنوديريثيح،"بابشلاوتاردخملا"لوحعامتجاىلإ
ندملالوحةسامحبنوملكتيمهومهيلإتصنأو،حرملادرجملتلبق.عراشلا
صيلختلىربكلاةيلودلاةطخلاوتاردخملاةلكشماهتهجاومةيفيكوةيبوروألا
دحلتكحضوةالحمةكعكوًايزاغًابارشينوطعأ.تاردخملانمابوروأ
،ةيلوجرحمالمبءارقشتناكعامتجالاسأرتتتناكيتلاةأرملانكل،ءاكبلا
تلاقويلإتهجتا،عامتجالادعب.شيجلايفبيقرتوصو،رماعردصو
رثكأملكتننأيفبغرتاهنإو،ةيعامتجالاتامدخللسلجملاةريتركساهنإ
.امًامويةصرفلايلتحنسنإاهلزـنميفءاقللااننكميو،رومألاهذهلوح
يدترتتناكبابلايلتحتفنيحو،ةعرزميفاهدحوشيعتاهنأنيبتو
كانهناك،نكل.لبطسإلايفرمألابموقننأتدارأوً،اقيضةيسورفلاطنب
ةيوقوةرتجمةنصحأنمنيرتمدعبىلعةقالعبمايقلايفبيرغرمأ
اهتلأسو،يدسجنعشقلاتلزأ،كلذدعب.مامتهالابءيلمقيدحتبكبقارت
ينجأتأدبىتحيقتلنانيقبو،رنوركفلأينضرقتنأاهناكمإبناكنإ
الةريتركسلانأيلحرشتتناك،حاترنانكنيحو.مويلايففالآةتس
.ةيلمعلاتاسايسلاعملماعتتامنإو،سلجملاءاضعأللئاسرلابتكتوسلجت
نيحو،تازاجنإلاققحتةناسنإيهف،ةيفيظولااهتيمستنممغرلاىلعو
نمهتملعاممو.سلجملايفًاوضعحبصتلاهرودنيحيسكلذسانلامهفي
ىوتسملايعيفرونييداعلانييسايسلاعيمجنأةنيدملاةعاقنعاهثيدح



اي"ةرابعبسمهأنيح،اذكهو.وهللاوةطلسلا:امهيسفننيرمألااودارأ
.حزمأتسل...ةرماغةداعسبرعشتاهنذأيف"ءارزولاةسيئر

.كلًابت-
.هعمملكتأنأديرأ؟كسيئرنم-
.يـبغوأنونجملجرلانأدبال...يسيئرىلإهذخآنأينمديريأ
.يهجونعبرغا-
،هكرودنعبيرغنضغتعمكانهفقوامنإو،كرحتيمللجرلانكل

نمًاسيكبحس.سقطلالاوحألكلةبسانملاهترتسبيجنمًائيشبحسو
.هباشاموأًامارغهنزوغلبيضيبأًاقوحسميوتحينوليانلا

نك.مارغللرنوركةئامنامثرعسلا.كسيئرلاهذخ...ةنيعهذه-
تقولايفدغدعبدوعأس.ماسقأةرشعلهذهمسق...ةعرجلالايحًارذح
.هسفن

.قيرطلاىلعجرعيوهورادتساو،سيكلالجرلاينلوان
ريغ،ةمامقةيواحبرقأيفسيكلايمرأنأيعيبطلاكولسلاناك

،يسفنللاملاينجألقوحسملاكلذعيبنمىتحنكمتأمل.لعفأمليننأ
لجرلاينيعيفضيمولايفءيشكانهناكنكل؛كلذبًافورعمتنكدقف
انرومأانيوسولمعلامويىهتنانيح،اذلً.ائيشفرعيهنأولامك؛نونجملا
ناكنإانلأسو،نييوريهلاهزتنمىلإنيريإوغيلوأعمتهجوت،هيردنأعم
نمكلذتلعفدقتنكثيح؛رابتخالاهيلعيرجننأببغريامدحأ
ىلإهجتتكنإفقوسلايفةديدجةعاضبكانهتناكنإ.وتوتعملبق
الو،يناجمهنأاملاطءيشيأرابتخالنيدعتسملايأً؛اطارفإنينمدملارثكأ
.لاوحألالكيفمهنمبيرقتوملانألمهلتقيسناكنإنوهبأي

نييوريهلانمًانمثنوديريمهنإاولاقمهنكل،نيعوطتمةعبرأاندجو
ةثالثيقبف،نكممريغكلذنإمهلتلقف،كلذىلإةفاضإلابيقيقحلا
.ةعاضبلاتعزومث،طقف

:ةيبلقةبونبباصمضيرمكنينمدملادحأخرص
ً.ايفاكسيلاذه-
.ةيلحتلاىلعلوصحلادارأنإتمصينأهتربخأف
نيبقورعنعنوثحبيمهومهاندهاشو،نيريإوغيلوأوانأتسلج

.ةياغللةلاعفتاكرحبمهسفنأاونقحمث،رثختملامدلا
:مهدحأهوأت
.يهلإاي-



:رخآلاخرص
.ففففففف-
ءاضفلاىلإًاخوراصتلسرأكنأولامك..ً.اقبطمًاتمص...اوتمصمث

يفةوشنلاتيأردقفً،اقبسمفرعأتنكيننكل؛هعملاصتالاتدقفو
اوطبهنيحو.ةلكشميأانيدلتسيلنتسواه:اوفتخينألبقمهنيعأ
نمرثكألترمتسادقةلحرلاتناك.لحدقمالظلاناكضرألاىلإًاددجم
نارئفعمجأدقو.يداعلانييوريهلاةلحرةدمفعضيأ،تاعاسسمخ
يقاب...ديزملانوديريمهنأو،اذهكءيشيأاوبرجيملمهنأىلعرابتخالا
اننكل،بعرمليفيفحابشأكانهاجتاباوحنرتو...كلضفنم...نآلا...سيكلا
.كحضننحنوانبره

تنك،ةعاسفصندعبنيرامتلاةفرغيفيتشرفىلعانسلجامدنعو
يفعراشلانييوريهنممارغعبرةداعمدختسييداعلانمدملانأركفأ
!ةيمكلاهذهعبربةياغللنوشتنيولسوأينمدمدشأنأنيحيف،ةنقحلا
ناهبشيهتحئاروهلكش؟هعونام،نكلً.ايقنًاردخملجرلااذهيناطعأدقل
نمتاعاسسمخليشتنتنأ،نكل...نييوريهلاكهماوقنأامك،نييوريهلا
مجنمىلعسلجأيننأوههفرعأام.بيرغرمأاذه!هذهكةطيسبةعرج
هعيبوتارمثالثهفيفختنكميمارغلكلرنوركةئامنامث.بهذلانم
...ةرشابميـبيجلًافلأنوثالثيأ...مويلايفًامارغنوسمخ...ةئامعبرأوفلأب
.نيريإبيجوغيلوأبيجويـبيجل

.ماقرألامهلتركذو،لمعلاحارتقامهيلعتضرع
.تعقوتامكنيسمحتماودبيملامهنكل،امهضعبىلإارظن
:غيلوألاق
...يـبدنكل-
لجرلاعدخنالاننأاملاطرطخنمامهنإامهلتلقوتبذك

مث،انبتدقفلمعلانعفقوتنساننإلوقنوبهذنس،ًالوأ.زوجعلا
.رغصموحنىلعانلمعبأدبننألبقًاليلقرظتننس

ًارمأ...امًابطخكانهنأةأجفتكردأمثً،اددجمامهضعبىلإارظن
.لبقنمهلهبتنأمل

:غيلوألاق
...اننأوهرمألا-
:رادجلاىلعنالوجتهانيعتناك
...نحن...نيريإوانأ-



؟...اذامامتنأ-
.هدجنتلنيريإىلإرظنمث،ةرصاحمةدودكىولت
:نيريإتلاق
ةعفدعفدنلرخدننحنً.اعمشيعننأغيلوأوانأانررقدقل-

...مث،فيصلاىتحلمعلابركفنانكاذل.رلوبيفةقشيفىلوأ
؟مث-
:غيلوألاق
.ةساردلابأدبنولمعلايهننسمث-
:نيريإتلاق
.ةيلاعتامالعىلعلصاحغيلوأ.قوقحلا-
اهيتنجونكلً.ايبغًائيشتلاقاهنأنظتنيحلعفتامكتمستبا

.رورسلاةّدشنمناجهوتتاتناكةداعنيتبحاشلا
؟كلذينتاففيك!يرهظءارونمنارمآتيوناططخياناك
:مارغنمرثكأىلعيوتحيلازياليذلاسيكلاحتفأانأوتلق
ىلعأىلإدوعصلانوديرينيذلاصاخشأللكلذسيلأ!قوقحلا-

.ةطرشلابتر
.بجيملامهنمًادحأنكل
.اهفظنأليذخفباهتكرفوةرذلاقئاقراهبتلوانتيتلاةقعلملاتدجو
:غيلوأينلأس
؟لعفتاذام-
:ةقعلملايفقوحسملانمليلقلاعضأانأوتلق
لبقانسفنأبجتنملارابتخاانيلعنأامك.اذهبلفتحأنأيغبني-

.هبزوجعلالجرلايصوننأ
:ةحارلابةئيلمةربنبنيريإتلأس
؟لبقنمانكامكرمتسنس...ةلكشمنمامً،اذإ-
.عبطلاب-
:تلمكأوةقعلملاتحتةعالولاتعضو
.نيريإايكلهذه-
...نظأاليننكل!؟يل-
.هاتخأاييلجأنم-
.اهلقايرتنمامهنأفرعأيتلاةماستبالاًامستبماهيلإترظنو
:تلق



رعشيوهف،نيملعتامكهدرفمبءرملايشتنينألمملانم-
.ةدحولاب

تركففنطقيأيعمنكيملنكل،ةقعلملايفقوحسملاقبقب
هتكرتاذلً.اعصانضيبأ...ةياغللًافيظنادبهنكل؛ةراجيسرتلفربعهبحسب
.ةنقحلاىلإهبحسأنألبقٍناوثعضبلدربي

:مالكلابغيلوأأدب
...وتساغ-
يفكيامكانهف؛ةعرجلابطرفناليكهبتنننألضفألانم-

.بسحفةدهاشملاببغرتدقكنكل،يقيدصايًاضيأوعدمتنأ.انتثالثل
ٍفاصبلقهيدلً.اديجهفرعأتنكدقفهيلإرظنللةجاحبنكأمل

ةسمخعافتراىلعةيراصنمسطغيهلعجياممعاجشوبحلايفىمعأو
.ولسوأجيلخيفًارتمرشع

:همكعفريوهولاق
.قفاومانأً،انسح-
.ذرجكهقرغتوعاقلاىلإهلزـنتدقيتلااهسفنةعاجشلا

مجنمنأولامكيسأرناك.بابلاىلعتاقرطتوصىلعتظقيتسا
حابصلاءوضناك.ينيعىدحإحتفأنأتهركدقو،هيفلمعيمحف
تناكامنيب،ذفاونلاىلعةتبثملاةيبشخلاحاولألانيبقشلاربعللستي
ًائتاناموبنمضيبألاغيلوأءاذحتيأرامك،اهتشرفىلعةيقلتسمنيريإ
هيمدقمادختسابأدبدقامًادحأنأتكردأ.توصلايربكمنيبنم
.بابلاىلعلكرلاب

لوحلئاسريأركذتأنأًالواحم،بابلاهاجتابًاحنرتمترسوتضهن
تعضوًاليلقبابلاتحتفنيح.تازيهجتلاذخألديعاوموأةقرفلاتابيردت
بابلاعفدنادقفً؛اعفندجيملكلذنكل،هيلعيسدحنمعفادبيمدق
،لبطلاوجنصلالماحتبلقنأدعبو.ةفرغلايفلوبطلادحأىلعتيمتراو
.نياتش...ةياعرلابزيزعلايخأهجوىلإ؛ىلعألاىلإترظن

."زيزعلا"ةملكفذحأس
الةيهاركلابنيتئيلملانيتيساقلاهينيعوهرعشةصقنكل،ربكدقناك

نمنانطتاتناكيّنذأنكل،امًائيشلوقيوهينيعحتفيهتيأر.اهسفنلازت
هنكل،يوحنهجتيوهويهجومامأًايئاقلتّيَديتعضو.جنصلاتوص
يتلاو،ةشرفلاىلعةددمملانيريإىلإًاهجتملوبطلاقوفاطخوينزواجت



.اهيمدقىلعفقتلاهبحسيواهعارذبكسميوهوةريغصةخرصتخرص
دقتناكو،اهرهظةبيقحيفاهضارغأضعبرشحيوهوةوقباهكسمأ

.بابلاىلإاهبحسنيحةمواقملانعتفقوت
:تأدب
...نياتش-
.هلوقأاميدلنكيملنكل،راسفتسابيلإرظنو،بابلادنعفقوت
.ةلئاعلاهذهلىذألانميفكيامبتببستدقل-
عفر.يندعملابابلاقلغيوهقاسحجرؤيوهونيعللايلسوربكادب

.عمسأاللازأالتنكيننكلً،ائيشلاقوتوصلاربكمقوفهسأرغيلوأ

ةّدشنمرعشقتيترشببرعشأانأو،دقوملليرهظًاريدمتفقو
ةءاضإلانالكشييرثأةلواطحابصمنعرداصلارونلاورانلاتناكو.ةرارحلا
لجرلاصحفتييدلجيسركىلعزوجعلالجرلاسلج.ةفرغلايفةديحولا
لازيالناكيذلاو،اتاغربيكسنمنيزوميللاةرايسيفانعمهانرضحأيذلا
وهوهءاروهيردنأفقوامنيب،سقطلالاوحأعيمجلةبسانملاةرتسلايدتري
.هينيعنعةباصعلاكفي

:زوجعلالجرلالاق
.هنعريثكلاتعمسيذلاجتنملااذهبدوزييذلاتنأً،اذإً.انسح-
:ةفرغلاصحفتيوهتراظنعضيوهولجرلالاق
.معن-
؟هرضحتنيأنم-
.هنعتامولعممكيطعألسيلوهعيبألانهانأ-
:لاقوهيعبصإبهنقذزوجعلالجرلاسملت
ةقورسملانيرخآلاكالمأذخأف،متهمريغانأةلاحلاهذهيف-

ًائبعولكاشمينعتثثجلاو،ةبعللاهذهيفثثجلاطوقسىلإًابلاغيدؤي
.لمعلايف

.ةقورسمًاكالمأتسيلهذه-
اذهو،ديوزتلاقئارطبديجعالطاىلعيننإلوقأنأعيطتسأ-

دكأتأىتحًائيشيرتشأنل:رركأيننإ،اذل.لبقنمدحأهريملجتنملا
.انيفرثؤينلكلذنأنم

مهفأيننألنينيعلابوصعمانهىلإيراضحإبتحمسدقل-
.هسفنرمألايلرهظتنأىنمتأو،متكتللةجاحلا



ناكو.اهايإًايدترملظهنكل،قرعتتهتراظنتلعجدقةرارحلاتناك
هدسجةغلوهينيعانأتصحفتامنيب،ةرايسلايفهاشتفدقرتيبوهيردنأ
ةنيدبةقيدصيأكانهتسيل...ةدحولاىوسدجأملف،هيديوهتوصو
.عئارلاهردخمعمهدحولجرلااذهامنإو،ةحيبقو

:زوجعلالجرلالاق
.ةطرشلجرنوكتدقكنأوههفرعأام-
:همدقىلإًاريشملجرلالاق
؟هذهب-
؟لبقنمكنععمسأملفيكفعئاضبلادروتستتنكنإ-
طاسوأيفال؛ينفرعيدحأالو،لجسيدلسيلو،ديدجيننأل-

.ةيداعةايحشيعأو،ةمرتحمةنهميدلو،لمعلاطاسوأيفالوةطرشلا
.ةماستبالانمعونكرذحبّرشك
.ضعبلايعديدقامكيداعريغلكشبةيداعةايح-
.ممم-
يديبكسمأمثً،اراركتوًارارمهنقذىلعتبريزوجعلالجرلاناك

.لجرلاىلإرظنأانأوهبناجبتفقوثيح،هيسركىلإينبحسو
ام.هسفنبجتنملاعنصيهنأنظأ؟وتساغايهبركفأامملعتأ-

؟كيأر
.امبر-
،ءايميكلايفنياتشنيآنوكتنألةجاحبتسل.وتساغايملعتأ-

نيفرومىلإنويفألاليوحتةيفيكلوحتنرتنإلاىلعةلصفمتافصوكانهف
،ماخلانويفألانمغلكةرشعىلعتلصحدقكنإلوقنانعد.نييوريهمث
ىلعلصحتاذكهو،ةحورمولوناتيملاضعبوةجالثويلغلاةدعتدجومث
ىلعلصحتلاهفيفختبموقتمث،نييوريهلاتارولبنمغلكفصنوةئامنامث

.عراشلانييوريهنمغلك1.2
:لاقوةرتسلايدترييذلالجرلالعس
.اذهنمرثكألرمألاجاتحي-
:زوجعلالجرلالاق
.نويفألاىلعلصحنفيكيهةلضعملانكل-
.يفنلابهسأرلجرلازه
:يعارذىلعتبريوهوزوجعلالجرلالاق
.لوعفملاةينويفأتارضحتسملانمامنإو،نويفألانمسيل...هآ-



.لجرلابجيمل
:لجرلاىلإهعبصإبريشيوهوزوجعلالاق
.لماكلابًايعانطصاًاردخمعنصيهنإ؟وتساغايهلاقامتعمسأ-

قبطيامنإو،ناتسناغفأوأةعيبطلانمةدعاسميألةجاحبسيلهنإ
نمو،ةلماكةرطيس.خبطملاةلواطىلعءيشلكعنصيو،ةطيسبلاءايميكلا
يكذلجرانيدل.نييوريهلاكيوقوهو،رطاخملابفوفحمبيرهتيأنود
.نيرمثتسملاةداقهمرتحييذلاعونلانم؛وتساغاياننيب

:تمتمت
.مرتحي-
؟جتنتنأكنكميمك-
.عوبسألايفنيمارغوليكجاتنإيننكميامبر-
.هلكهذخآس-
؟هلك-
.ةيقيقحةشهديأهبوشتالوًايعيبطلجرلاتوصناك
؟...ديسايلمعحارتقاميدقتيننكميأ.هجتنتاملك.معن-
.نسبإ-
؟نسبإ-
.عنامتالتنكنإ-
ةكارشحارتقاببغرأً.اميظعًانانفًاضيأنسبإناك.قالطإلاىلع-

ام.انيلكلرعسلاددحنوقوسلاميقننحن.يلكجامدنا...نسبإديساي
؟كيأر

.يفنلابهسأرنسبإزه
ً:امستبمهسأرزوجعلالجرلالامأ
؟نسبإديسايالَِمل-
ةلمملاةرتسلايفربكيناكولامكميقتسيريصقلالجرلاتدهاش

.سقطلالاوحألكلةبسانملاوةثرلاو
...ديسايةنميهلاتيطعأنإ-

:اهضعبىلعهعباصأسوؤربزوجعلالجرلاطغض
.نسبإديسايهديرتيذلامسالابينوعدتنأكنكمي-
فوفحمكلذف،يـبدديسايدحاوٍرتشمىلعدامتعالاببغرأال-

اليننأىلإةفاضإلاب.رعسلاضفختسكنأينعيكلذنأامك،رطاخملاب
نمةطرشلانّكمترطخنمديزيسكلذنألنيرتشملانمريثكلاديرأ



،رخآًايرتشمديرأيننكلً،ايفخكنوكبفورعمكنألكيلإتيتأ.يعبتت
.رمألامهفتتنأىنمتأ.سوبولسولعمتلصاوتدقو

:ةيودملاهتكحضزوجعلالجرلاكحض
لجروهامنإوينالديصدرجمسيلهنإ.وتساغايملعتوعمسا-

.كلذكل،نسبإديساي،ديجً.اضيألامعأ
...رعسلا-
نسبإديسايتامواسملابانتقوعيضنالنحن.هتبلطامعفدأس-

نإلوقننأاننكميأ.انمبيرقتوملاوةريصقةايحلاف؛لمعلااذهيف
؟لبقملاءاثالثلاموينوكيسلوألاميلستلا

ءاكتاللةجاحبهنأولامكزوجعلافرصت،لجرلاةرداغمءانثأيف
.يعارذدلجهرفاظأبشدخامنيب،يلع

ىلعشيتفتيأكانهسيلذإ؟نسبإديسايريدصتلابتركفأ-
.فرعتامكجورنلانمتاردخملاريدصت

وهوهتيأر...هببغريناكامتيأر...تيأريننكل،نسبإبجيمل
تحتةئلألتملاهتهبجتيأر...ةلئامكروبءاجرعلاهمدقىلعكانهفقاو
هينيعلداعو،هتراظنىلعنمىفتخادقفثكتلاناك.فيفخلاهرعش
ضعبدارأدقل...يـبأايتاعفدلا...اتاغربيكسيفهتيأريذلاامهقيرب
بحلاومارتحالا:هيلعلصحيملاملكضيوعتلتاعفد...تاعفدلا
نممغرلاىلع؛هؤارشكنكميالهنأنوعَّديءيشلكولوبقلاوباجعإلاو
،ءايشأبكلةنيدمةايحلاف؟يـبأايًاحيحصكلذسيلأ.كلذكناكمإبهنأ
؟يـبأايًاحيحصكلذسيلأ.كسفنبكنويديفوتستنألًانايحأرطضتكنكل

جرختولخدتتارئاطلادهاشيوهوراطملاىلإهقيرطيفيراهسلج
.جردملا

.ةعاسةرشعينامثلالخياهغنشىلإلصيس
ىلعدسلادنعيشملابحيو،اهيفماعطلابحيو،ياهغنشبحيناك

ميدقلازاجلاىهقمىلإباهذلابحيو،سيبقدنفىلإوبغناوهرهن
كانهنوسلجياوناكمهنأةركفبحيامك،كئلوأزاجلايفزاعىلإعامتسالاو
.49ماعةروثذنمفقوتيأنودنمنوفزعيو

هنكلً،ايرطفاهبعتمتينكيملةعئارةفصلهاجتلاىلعةردقلا
ملنإطئاحلابكسأربرضتال.ةيضاملاثالثلاتاونسلالالخاهيلعبردت
.كلذلًارطضمنكت



ً؟اباترمًاضيأتنأتسلأ-
.ةعاسةرشعينامثلالخياهغنشىلإلصيس
.ةعاسةرشعينامثلالخياهغنشيفنوكينأنكمملانمناك
ً.ابت
.ةيناثلاةنرلانمتباجأ
؟ديرتاذام-
؟انقفتاةيناثلاصتالايهنتال-
.انهانأ-
؟نايتسيركزلينىلعكترطيسىدمام.ينيعمسا-
؟نايتسيركزـناه-
روهتملمعيفيتدعاسمبهيعنقتليفكيامبكبميتموهأ-

؟بيرمو



نجسمامأيراهفقوثيحنمو.ليللالاوطلطهدقرطملاناك
ءاطغكةاقلمرجشلاقاروأنمةديدجةقبطةيؤرعاطتسا،ولسوأةقطنم
ةرشابمهجوتنأدعبًاديجماندقنكيمل.هزتنملاضرأىلعللبمرفصأ
ضرتعيملو،ىتأدقنايتسيركزـناهناكثيحليكارلزـنمىلإراطملانم
نعاملكتو،ياشلاليكارويراهىستحا،كلذدعبً.اددجملحرمثً،اريثك
فيكلب،ال؟عضولاناكفيك...لبقنمعضولاناكفيكنعوغيلوأ
ليكارتلاق،ىلوألاحابصلاتاعاسيف.عضولانوكينأنكمملانمناك
زاهجمدختسايراهمانينألبقو.غيلوأةفرغيفمونلايراهناكمإبنإ
متيذلايطرشلالوحةميدقتالاقمىلعروثعلاوثحبللغيلوأبساح
امتالاقملاهلتدكأثيح،غربنتوغيفغروبسفلأرسجتحتهيلعروثعلا
برسينيغنينديتسغروبيتوغةفيحصيفًالاقميراهدجوامك.وتاكهلهلاق
هنأىلعةفيحصلاهتفّرعيذلاوً،اقراحلوتقملالجرلانوكلوحتاعئاش
ىوستضمدقنكتمل.مهدضةلدألابيرختلنومرجملاهمدختسيصخش
لعفتتناك.ةسمهوةنخاسلاةوهقلانمبوكبليكارهتظقيأنيحنيتعاس
نملاقتنالاففختاهنأولامك؛غيلوألوهلسمهلابمويلاأدبت..ً.امئادكلذ
.عقاوللمالحألا

.بابلاعفدوًاضفخنمًازيزأعمسمث،ةبقارملااريماكيفيراهقدح
ةقاطبعضواهدعبو،عيمجلااهاريلهمامأةبيقحلاعفرو،ةعرسبلخد
.ميلسلاهدخرادأو،ةدضنملاىلعةيصخشلاهفيرعت

ىلعاهرظنررمتيهواهرظنعفرتنأنودنمةيطرشلاتمتمت
:اهمامأةمئاقلا

.كوفغيلوأل...معن...انه.نيسنوميسنايتسيركزـناه-
:يراهلاق
.حيحص-
،نجسلاطسويفةحوتفملاةهدرلاربعوتارمملاربعرخآيطرشهداق

يتلاحيتافملاةعومجمبشخشخيوهوئفادلافيرخلانعملكتيناكامنيب
يراهىأرثيح،ةيعامجلاةفرغلاربعايشمً.اديدجًابابحتفاملكاهلمحي
هيفًاريغصًاخبطمو،امهقوفحوتفمباتكونيبرضمعمةلواطلاةركلةلواط
عيمجنمنهدللةمعطأعمزبخنيكسولماكلاحمقلانمزبخفيغر
.ءانجسيأكانهنكيملنكل،عاونألا



.يطرشلاهحتفضيبأبابدنعافقو
:يراهلاقف
.تقولااذهيفةحوتفمنوكتتانازـنزلاباوبأنأنظأتنك-
هنإيأ.171هيدلفنيجسلااذهامأ،لجأىرخألاتانازـنزلا-

.مويلايفةدحاوةعاسةدملالإجورخلابهلًاحومسمسيل
؟نورخآلانيأً،اذإ-
.زافلتلاىلعرلساهةانقنودهاشيمهامبر.ملعأهللا-
توصعمسىتحبابلادنعيراهفقو،يطرشلاهلخدأنأدعب

،راتمأ10ةحاسمبةيداعةنازـنزلاتناك.ةدعتبمىشالتتجراخلايفتاوطخلا
سلجيغيلوأناكوً،ازافلتوبتكللًافروًايسركوًابتكموةنازخوًاريرسيوحتو
ً.ائجافتمهيلإرظنيوبتكملاىلع

:يراهلاق
.يتلباقمتدرأ-
.يترايزمتتنأحومسملاريغنمهنأتننظ-
.كبصاخلاعافدلايماحمةراشتسالب،ةرايزتسيلهذه-
؟!عافدلايماحم-
.يكذيـبص...غيلوأينيعيفقيربلاىأرو،هسأريراهزه
؟...فيك-
ديدشًانجسكلخديالاهباكترابتمهتايتلالتقلاةميرجعون-

ً.ابعصرمألانكيملاذلً،اينمأةسارحلا
:غيلوألاهلوانوءاضيبلاةينورتكلإلاةبعللاجرخأو،ةبيقحلايراهحتف
.كلاهنإ،ذخ-
:ةشاشلاىلعهعبصإغيلوأررم
؟اهتدجونيأ-
:داجلايـبصلاهجوىلعةماستبافيطىأرهنأيراهنظ
نأيتطختناك.غنوكغنوهيفاهتدجو.ةيراطبعمميدقزارط-

.يقتلنامدنعسيرتيتيفكمزهأ
:غيلوأكحض
.ءاملاتحتةحابسلابالوهذهبال!ليحتسم-
...رتمبكتقبسدقيننأركذأ،وديلرنغورفيفةرملاكلت-
.ةدهاشامامتناك.يفلخنمًارتمدصقتكنظأ-
ةداعسلابرومغموهو،ءيشيأبرخيالئلنوكسبيراهسلج



.غيلوأهجوىلعرورسلاهتيؤرل
؟غيلوأاييعمملكتتنأتدرأمع-
اهبلقيوةينورتكلإلاةبعللابثبعيوهوغيلوأهجوىلإموجولاداع

.ليغشتلارزنعثحبيهنأولامكً؛اراركتوًارارم
.ةيادبلانمءدبلاًامئادلهسألانكل،غيلوأايكتقوذخ-
:يراهىلإرظنوهسأريـبصلاعفر
؟رمألاناكامهمكبقثأنأيننكميأ-
.بسحفهسأرزهوفقوتهنكل،امءيشلوقكشوىلعيراهناك
..ً.ائيشيلرضحتنأكيلع-
امفرعدقف،يراهبلقيفًانيكسيوليًادحأنأولامكرمألاناك

.غيلوأهبلطيس
كنكميأ.نيلويفللةجاحبانأوديبسويوبىوسانهمهيدلسيل-

؟يراهاييتدعاسم
؟روضحلاينمتبلطاذهلأ-
عنمرارقىلعفافتلالانمنكمتيذلاديحولاصخشلاتنأ-

.تارايزلا
نمهسأيادبامنيب،نيتبيئكلانيتنكادلاهينيعبيراهبغيلوأقدح

.هينيعىدحإتحتةقيقرلاةرشبلايفطيسبلاشاعترالالالخ
.غيلوأايكلذلعفيننكميالهنأفرعتتنأ-
!كنكمي،عبطلاب-
.ةنازـنزلاناردجنيبًامراصوًامزاحهتوصادب
؟هبكديوزتمهنكميالأ.مهحلاصلعيبتنيذلاسانلانعاذام-
؟اذامعيبأ-

:ةبيقحلاءاطغىلعهديبيراهبرض
يلافيفكتنازخيفلانسرأصيمقتدجودقل!يلعبذكتال-

.نيفوه
؟...تحتفله-
ً.اضيأهذهتدجو-
:ةلواطلاىلعةلئاعلاةروصيراهىمرو
؟ةروصلايفودبتيتلاةاتفلانيأفرعتأ-
؟...نم-
.كتقيدص.نسناهنيريإ-



؟...فيك-
ةحئاراهنمحوفتةزـنككانهو.رواتشتوويفًاعمامكوأردقل-

رثكأأبخملاامككراشت.ةنازخلايفنينثالتاردخملاةدعو،ةيربلاراهزألا
كتدجواهنأينتربخأدقكمأنأامك.ةيجوزلاريرسامككراشتنمةيميمح
."بحلايفعقاو":وهيصيخشت.ديعسهوتعمكةنيدملايف

.ًالوزـنوًادوعصغيلوأةبقريفمدآةحافتتكرحت
:يراهلاق
ً؟اذإ-
رثعدقاهوخأنوكيامبر.بسحفتفتخادقل!اهناكمفرعأال-

دقنوكتامبروأ،امناكميفيليهأتزكرميفاهنإوأً،اددجماهيلع
.ةراذقلاهذهلكنمتبرهوةرئاطتلقتسا

؟ةرمرخآاهتيأرىتم.ةديجتسيلرابخألانإوأ-
.ركذأال-
.ةعاسلاهذهىتحركذتتنأ-
:هينيعغيلوأضمغأ
.نمزبوتساغعمةلكشملالبق..ً.اموينيرشعونينثاوةئاملبق-

؟ةيضقلاباذهةقالعام،نكل
،ضيبأتوحلتقلاةميرج.غيلوأاياهضعبعملخادتترومألا-

توحلانوكيسفنيترمضيبأًاتوحتيأراذإو.ضيبأتوحدوقفملاصخشلاو
؟يـبدنعينربختنأكنكمياذام.هسفن

...ةمصاعلاتسيلاهنكل،ىربكلاةنيدملااهنإ-
؟هبيرابخإكنكمياليذلاام؟غيلوأايمهيمحتاذامل-
مث،هيلعطغضوةينورتكلإلاةبعللليغشتلارزدجودقغيلوأناك

ىمروةلواطلابناجىلإةيندعملاةلسلاءاطغعفروةيراطبلاءاطغحتف
.يراهلةبعللاديعينألبقاهيفتايراطبلا

.ةغرافاهنإ-
.هبيجيفاهعضووةبعللاىلإيراهرظن
.انهةرفوتملاةراذقلابيسفننقحأسفنيلويفلايلرضحتملنإ-

؟نييوريهلاوليناتنيفلابتعمسأ
.غيلوأايةطرفملاتاعرجللةفصوليناتنيف-
.كؤطخهنأدعباميفامامرابخإكنكميً،اذإ.حيحص-
ملهيلعةرطيسللةقفشللةريثملاغيلوأتالواحمنكل،يراههبجيمل



ةيؤرلةجاحبيراهنكيمل.يـبصلاةقناعمببغريهتلعجامنإو،هبضغرثت
هناكمإبناك...هسأروهدسجيفرئادلاعارصلاةفرعملغيلوأينيعيفعومدلا
ال...رخآءيشيأكانهنكيملو.يـبصلاىدلديدشلاشطعتلاةيؤر
.مالسلابرارمتسابديازتملاريكفتلادرجمامنإو...مامتهاال،بحال،قالخأ
ةيناثنكل،نييوريهةنقحذخأكشوىلعهتايحيفةدحاوةرمليراهناك
نأنمهدكأتببسلاناكامبر...ضفريهتلعجيفاصلاريكفتلانمةدحاو
ببسلاناكامبرو...هلتقيس...هلعفبارشلاعطتسيملاملعفيسنييوريهلا
ءيشيأبرجتملاهنألىلوألاةعرجلانمتنمدأاهنأهتربخأيتلاةاتفلا
يذلالاسبوأنمهقيدصناكامبرو...ةوشننييوريهلاقوفينأنكمملانم
لمأيناكهنأل؛لمحتلاىلعهتردقديعتسيلليهأتلاةداعإزكرمىلإبهذ
هللاقيذلاو،ةرملوأكرمألاودبيسدعباميفهسفننقحيسنيحهنأ
أدبرهشأةثالثرمعلانمغلابلاهنباذخفىلعحاقللاةمالعىأرنيحهنإ
ةيحضتللًادعتسمناكثيح؛ردخمللةديدشةبغرهيدلتزفحاهنأليكبي
.اتالبىلإةدايعلانمةرشابمهجوتلالباقمءيشلكب

:نيخثلاهتوصبيراهلاق
املكبينربختنألباقمهديرتامكلرضحأسً.اقافتادقعنل-

.هفرعت
:غيلوألاق
.ميظع-
عمهنأامناكميفأرقدقناك.ناعستتهينيعيتقدحيراهىأرو

لبقىتحغامدلانمءازجأطشنتنأنكميةدشبنييوريهلاىلعنينمدملا
بئاذلاقوحسملانوكيامنيبنوشتنيمهنأو،دلجلايفةنقحلازرغمتينأ
نمءازجألاهذهنأًاضيأيراهفرعامك.قورعلايفخضيلازيال
ءاوس؛"ميظع"ىوسرخآباوجنمامهنأو،نآلاملكتتيتلايهغامدلا
.ةقيقحوأةبذكناكأ

:يراهلاق
؟كئبخميفنيلويفيأكيدلأ.عراشلانمهئارشببغرأاليننكل-
:ةيناثلًاددرتمغيلوأادب
!يئبخمتفرعدقل-
ربتعيالنييوريهلانمدمنأًاحيحصنكيملهنأًاددجميراهركذت

ً.ادجمهمأبخملافً؛ادجًامهمءيشيأ
هفرعيناكميفتاردخملابظفتحتالتنأ...غيلوأايكافك-



؟كنوزخم؟رخآلاكؤبخمنيأ.نورخآلانونمدملا
.طقفدحاويدل-
.كنمًائيشقرسأنل-
!ينقدص...رخآأبخميدلسيل-
ينعيالاذهف..ً.امهمنكيملكلذنكل،بذكيهنأيراهفرع

.كانهنيلويفيأهيدلسيلهنأىوس
ً.ادغدوعأس-
،ةياهنلايف.ِتأيملًادحأنكل،رظتنامث،بابلاقرطويراهضهن

.ةسارحلاديدشًانجسسيلديكأتلاب...بابلاحتففضبقملارادأ
يفالو،رمملايفًادحأىرينأنودنمىتأثيحنميراهداع

زبخلانيكسنكل،كانهلازيالماعطلانأظحالثيحةيعامجلاةفرغلا
،ةهدرلاىلإ؛ةدحولاجراخىلإيدؤملابابلاىلإهقيرطلمكأ.تليزأدق
ً.اضيأًاحوتفمناكبابلانأفشتكاو

ةيطرشللرمألاركذف،لابقتسالابتكمدنعالإةلفقمًاباوبأدجيملو
:اهقوفةشاشلايفتقدحواهبجاحتعفرف،جاجزلاءاروةسلاجلا

.انهنمدحأجرخينل،لاوحألالكب-
.لمآامبسح...انأالإ-
؟اذام-
.ءيشال-
نيحتريلسدنالنورغوحنهزتنملاربعرتمةئامىلاوحيراهىشم

...زبخلانيكس،ةحوتفملاباوبألا،ةغرافلاةفرغلا؛ةأجفرمألاهلاببرطخ
مشو،درغيًارئاطعمس...نايثغلاةجردلهبلقتاضبنتعراستو،دمجت
نمفجيهمفبرعشيوهونجسلاىلإداعورادتسامث...بشعلاةحئار
.هدسجيفنيلانيردألاخضيهبلقبو،فوخلاةّدش



قرفلايلرسفدقغيلوأناك.نيعلبكيوككولسوأنيلويفلابرض
يفانسوؤرىلععقتدقيتلاىرخألاءايشألاعيمجوكزينلاوباهشلانيب
ضرألاريمدتهنكميًامخضوًاحيبقًاناويح..ً.ابكيوكاذهناكدقو...ةظحليأ
مارغنمثعيبنانفقو.كحضتال...يـبأايهدصقأامفرعتتنأ.هتراذقب
نأىلإ؛ءاسملاىتحوحابصلانمتامارغةسمخوًالماكًامارغومارغعبرو
كلذعموً،اددجمرعسلاانعفرمث،بقعىلعًاسأرةنيدملازكرمبلقنا
،ديازتيفبلطلايقبكلذعموً،اددجمرعسلاانعفرف،بلطلادادزادقف
.لكاشملاتراثاهدنعوً،اددجمرعسلاانعفرمث

قوسءاروانقيرفةقرسبوفوسوكنمنيينابلألانمةباصعتماق
،ةفاشكلانودنمنالمعياينوتسإنمناقيقشكانهناك.ةيلاملامهسألا
دوقنلااوذخأوةيندعمتازافقولوبسيببراضمنوينابلألامدختساف
موجهلابةيمانتييفةباصعتماق،نيتليلدعب.ةدشبامهوبرضوتاردخملاو
حابرألرتيبوهيردنأمالتسادعومنمقئاقدرشعلبقزـنيسنيربةباوبدنع
نأنودنمةيفلخلاةحاسلايفتاردخملالجرتمجاهثيح؛مويلا
؟يلاتلاام:لثمرمألاناكف.كلذةفاشكلاوألاملالجرظحالي

.نيمويدعبةباجإلاتءاجو
لمعلاىلإمهقيرطيفًاركابنوظقيتسينيذلاولسوأناكسحملدقف

.ةطرشلالاجرلصينألبقرناسرسجنمبقعىلعًاسأرًايلدتمًالجر
ىلعةمامكوديقدوجوعم،نيناجملااهيدترييتلاكلتكةرتسيدتريناك
نكمتيالئليفكيامبًاليوطناكهيلحاكلوحفوفلملالبحلانكل.همف
.هتدعمتالضعهتناخنأدعبلقألاىلع؛ءاملاقوفهسأرعفرنم

نكيملذإً؛ايسورًاسدسمغيلوأوانأهيردنأاناطعأ،اهسفنةليللايف
،ءادوسلاةيسورلارئاجسلانخديناكدقف.ةيسورلاءايشألابالإقثي
رخافعونوسيرغف.يـبأايحزمأالانأ(ًايسورًالومحمًافتاهمدختسيو
داضملايقيرفإلادوسألابشخلانمةعونصملافتاوهلانمنمثلاظهابو
الةطرشلانإفاذل؛هليغشتمتينيحتاراشإلسرياليذلاو،ءاملل
وهو،اسيدوأوهسدسملامسانأهيردنأيلحرشدقو.)هبقعتعيطتست
نكل.امهنميأنعًائيشفرعأيننأولامك؛نيكشيتسنمةصيخرةخسن
هنزخمنأامك،صاصرلانملباوقالطإىلعرداقهنأيهاسيدوألاةزيم
هيردنأهمدختسييذلاهسفنعونلانميأفوراكامةصاصرنيرشعلعستي



وشحنفيكانّملعو،تاصاصرةبلعاناطعأامك.نيرخآلاضعبورتيبو
هكاسمإانيلعنإلاق.رانلاقلطنونامألامامصقلغنواهبسدسملا
ديرنيذلاناكملانمليلقبرثكأضفخنمناكمىلإددسننأو،ماكحإب
امكسأرلاوحنبوصنالنأانيلعنإو،فدهلابيصنيكلكلذو؛هتباصإ
انيوللاحيفو.دسجلانميولعلاءزجلايفناكميأوحنامنإو،نظنانك
اننأينعيامم؛لصتملباوبصاصرلاقلطيسهنإفةيبناجلاةريغصلاةعفارلا
هنكل.عبرأوأتاصاصرثالثقالطإنمنكمتنسدانزلاىلعطيسبطغضب
راهظإلىوسرطضنالتالاحلانمةئاملابنيعستيفاننأىلإاننأمط
فالغىلعًاموسرمًاسدسمهبشيهنإغيلوألاقرداغنأدعبو.سدسملا
نأدحأىلعهبصاصرلاانقلطألاحيفانيلعورتيافوفةقرفلةناوطسإ
.هذخآسيننإهلتلق،اذل.ةمامقلاةيواحيفهنمصلختن

تاباصعلابرحةركنتسمتوصلاعفرتيهوةجاتهمفحصلاتناك
نويسايسلاملكتامك.كلذريغوةنيعللاسولجنأسولوعراوشلايفءامدلاو
نعو،تاردخملاةحفاكموةميرجلاةحفاكملةلشافلاةسايسلانعنوضراعملا

رثكأناكو.دالبلاىلعًاراعهنوكللشافلاةنيدملاسلجمسيئريحنتةرورض
يلاموصباشماقنأدعب،نكل.ةطرشلاسيئروهموللاىقلتيصخش
ملوراهنلاحضويفاتالبنمبرقلابهبراقأنمنينثاىلعرانلاقالطإب
نيحيف،هتلاقتساميدقتبميركغروأسيئرماق،دحأىلعضبقلاءاقلإمتي
ةيضوفمةسيئرًاضيأتناكيتلا-ةيعامتجالاتامدخلاةراشتسمتلاق
نمنأتأراهنكل،ةلودلاةيلوؤسمنمتاردخملاوةميرجلانإ-ةطرشلا
ناكو،نامأبعراوشلايفيشملاولسوأينطاومناكمإبهنأنامضاهبجاو
حمالمبةميدقلايتقيدصيأ؛اهتريتركسفقتتناك،اهءاروو.اهنمًافطلكلذ
يدترتةريثمةرهاعىوساهيفرأمليننأنممغرلاىلعةيلمعوةداج
.اهيتبكرىتحًاقيضوًاريصقًالاورس

كلذلىهتنادقانلمعنإلاقوًاركابهيردنأءاج،يلايللاىدحإيف
.نردنيلبىلإهعمباهذلايلعهنإو،مويلا

زوجعلالجرلالزـنمىلإيدؤملاقيرطلاربعةرشابمةرايسلاداقنيحو
ىلإهيردنأفطعناظحلانسحل،نكل.ةياغللةرذقراكفأيندوارتتأدب
ىلإهيردنأينقفار.ديكأتلابًاضيأهكلميزوجعلاناكيذلارواجملالزـنملا
ءاروف.جراخلانميلادبامكًاغرافسيللزـنملانأتدجوثيح،لخادلا
لجرلاناك.ةرارحلاوثاثألابًائيلمناكةققشملاذفاونلاوةرشقملاناردجلا
عم،فقسلاىلإضرألانمعفترتبتكفوفراهيفةفرغيفًاسلاجزوجعلا



.ضرألاىلعةمخضتوصتاربكمنمةثعبنملاةيكيسالكلاىقيسوملاضعب
قلغأوهيردنأجرخنيحيف،ةفرغلايفديحولارخآلايسركلاىلعتسلج
.هءاروبابلا

:يتبكرىلعهديعضيوهوزوجعلالجرلالاق
ً.ائيشيللعفتنأكنمبلطأنأتررق-
.قلغملابابلاىلإترظن
:ضهنيوهولاق
.برحةلاحيفاننإ-
:خطلمينبفالغبًاكيمسًاباتكبحسوفوفرلاىلإهجوتمث
فيكفرعأال.داليملالبقماعةئامتسذنمبوتكمصنلااذه-

متيتلاةيسنرفلاةمجرتلاهذهىوسيدلتسيلاذل،ةينيصلاأرقأ
فيزوجناجىعديصخشلبقنمماعيتئامنمرثكألبقاهدادعإ
ةئاملباقمهيلعتلصحوينلعدازمىلإتبهذدقل.تويمآيرام
وهو،برحلايفودعلاعادخةيفيكنعثدحتيباتكلااذهً.افلأنيعستو
ناكدقو.عوضوملااذهلوحاهنمسابتقالامتييتلالامعألارثكأنم
؟اذامفرعتلهو.يلسوربورلتهونيلاتسنملكلًادجًامهمًاباتك

:رخآًاباتكبحسوباتكلاداعأمث
.اذهلّضفأانأ-
.يلباتكلاىمرو
:ناونعلاتأرق.امًاعونديدجعمالقرزأفالغبًاريغصًادلجمناك

.نيئدتبمللجنرطشلا
:زوجعلالجرلالاق
.تيبثتلاىعدتةكرحذيفنتبموقنس.رنوركنيتسب-
!؟تيبثتلا-
ليكشتبموقنس.عافدىلعلوصحللًابناجةعلقلاوكلملاكيرحت-

.فلاحت
!ةعلقلا-
.ةنيدملاةعاقةعلقبركف-
.تركف
:زوجعلالجرلالاق
ريدتيتلاةيعامتجالاتامدخلاةراشتسمىدل...ةنيدملاسلجم-

دقل.نيوكسليبازيإىعدتةريتركسةنيدملايفتاردخملاةحفاكمةسايس



ةلاعفوةيكذيهف؛ةيلاثماهنأتفشتكاو،انرداصمدحأنمتققحت
ببسبيردصملًاقفورثكأءاقترالانمنكمتتملاهنكل،ةياغللةحومطو
لفتحتيهف؛فحصلانيوانعلًاباذجنوكيامًابلاغيذلااهتايحبولسأ
.اهبرغوولسوأقرشيفقاشعاهيدلو،اهرطاخبلوجياملوقتو

:تلق
ً.اعيرمرمألاودبي-
:لمكينألبقباجعإةرظنيلإزوجعلالجرلارظن
لواحنيحهودرطمهنكلطسولابزحمسابًاثدحتماهدلاوناك-

نمتثرودقليبازيإنأيردصمينربخأدقو.ةيموقلاةسايسلالوخد
تكرتدقفيعامتجالابزحلامامأربكأةصرفلانأامبو.همالحأاهدلاو
نكميونرمنيوكسليبازيإبقلعتياملك،راصتخاب.ريغصلااهدلاوبزح
طيسبضرقاهيدلو،ءابزعاهنأىلإةفاضإلاب،اهحومطعمبسانتيلهليدعت
.ةلئاعلاةعرزمىلع

:نيلويفلاةحفاكمةرادإيفوضعيننأولامكتلأس
؟هلعفنسيذلاامً،اذإ-
:ةباذجيتظحالمنأىريهنأولامكزوجعلالجرلامستبا
ىلعاهربجنسثيحتاضوافملاةلواطىلعسلجتىتحاهددهنس-

.نآلاانهتنأاذهل.وتساغايتاديدهتلاهذهنعلوؤسملاتنأو.فلاحتلا
!ةيسايسةأرماددهأ؟انأ-
سلجملايفةفظوم؛وتساغاياهترشاعةيسايسةأرما...ديدحتلاب-

.ةيعامتجالكاشمنميناعيقهارملالغتسالاهتناكمواهبصنمتمدختسا
اهعضووهترتسبيجنمةروصجرخأىتح،ينذأقدصأملةيادبلايف

تاذةرايسةذفانءارونمةطقتلماهنأكوودبتتناك.يمامأةلواطلاىلع
رفوردنالةرايسبكريًاعفايًايبصرهظتواتاغوبلوتنمتناك.نكادجاجز
.نيوكسليبازيإلةرايسلاويـبصلاانأتنك.حضاواهتحولمقر

:يدسجيفةدرابةشعرترس
؟...نوفرعتفيك-
نأكديرأام.كبقارأتنكيننأوتساغيزيزعايكتربخأدقل-

،ديكأتلابهفرعتيذلاصاخلااهمقرىلعنيوكسليبازيإبلاصتالاوههلعفت
ًاصاخءاقلاهنمبلطتسمث،ةفاحصللاهانددعأيتلاةصقلاهذهباهرابخإو
.انتثالثنيبةياغلل

:بيئكلاسقطلاىلإرظنوةذفانلاهاجتابىشم



.اهلامعألودجيفغارفةرتفاهيدلنأدجتس-



ضكردقيراهناك،غنوكغنوهيفةيضاملاثالثلاتاونسلالالخ
يتلاةيناثةرشعثالثلالالخهنكل.ةقباسلاهتايحلاوطلعفدقاممرثكأ
كيحيهنهذناكنجسلالخدمىلإرتملاةئامةفاسمضكريوهواهاضق
ً.اريثكرخأتدقل:ةكرتشمةركفبتاهويرانيسلانمديدعلا

يفو.حتفيىتحهرظتنيوهوبابلازهبةبغرلامواقو،سرجلانر
.لابقتسالابتكمىلإضكرو،زيزألارهظ،ةياهنلا

:ةيطرشلاهتلأس
ً؟ائيشتيسنأ-
.معن-
يمريوهوخرصمث،لفقملابابلاربعهتلخدأنأىلإيراهرظتناو

:ةبيقحلا
.كوفغيلوأةنازـنز...راذنإلاةرافصيقلطأ-
ةفرغلاوةغرافلاتارمملاوةغرافلاةهدرلاربعهتاوطخىدصىود

ريئزكادبهسفنهتوصنكل،تعطقنادقهسافنأنكتمل.ةغرافلاةيعامجلا
.هسأريف

هتنازـنزبابناك.ريخألارمملانمجرخيوهوغيلوأتاخرصهتلصو
ةركلا...سوباكلاكرمألاادبكانهىلإهلوصونمٍناوثلبقو،حوتفمهبش
.ةيفاكةعرسبكرحتتاليتلامدقلا...ةيجلثلا

.دهشملاىأرولخدمث
يفو.ضرألاىلعةرثعبمبتكلاوقاروألاوً،ابناجىقلمبتكملاناك

ءادوسلاهتزـنكتناكامنيب،ةنازخللهرهظًاريدمغيلوأفقو،ةفرغلاةياهن
ةلسلةيندعملاةفاحلاكسميناك.مدلابةقراغريلسراعشلمحتيتلا
رهظيراهىأر.ىرخألاولتةرمخرصيوهو،همفًاحتاف،همامأةمامقلا
اهقوفو،قرعلابةللبموةضيرعةبقرهقوفو،كيتميجصيمقيدتريلجر
ماطتراتوصردصامنيب،زبخلانيكسبكسمتةعوفرمديهقوفو،عمالسأر
ظحالدقلجرلانأدبال.ةلسلاةفاحبنيكسلاماطتراعمهضعببندعملا
مث،هسأرضفخأو،ةيلاتلاةظحللايفتفتلاهنأل؛ةفرغلايفءوضلاريغت
.يراهىلإاهبًاريشمنيكسلاضفخأ

:غيلوأسمه
!جرخا-



ىلعكلذنمًالدبزكرو،نيكسلاىلإرظنلابةبغرلايراهبنجت
ةنراقمو.ضرألاىلعلجرلاءاروقلزـنادقغيلوأنأظحالثيح؛مدقلا
ةليئضةيموجهتاكرحبمايقلابيراهةعمستناك،ةيلاتقلانونفلايسراممب
...نيتدعاقىوسهيدلتسيلهنأامك.نيترمىوسكلذبمقيملوهف؛ةياغلل
،يراهفرصتنيحو.ًالوأمجها:ةيناثلاو...دعاوقيأكانهتسيل:ىلوألا
طقفنيتقيرطرركوبردتوملعتصخشنمةيئاقلتةكرحبكلذلعف
.ههاجتاببوصييكلعجارتلللجرلارطضيلنيكسلاوحنيراهاطخ.موجهلل
.هكرولامأوىنميلاهقاسعفردقيراهناك،هعارذلجرلارادأامنيبو
لفسأللاهقيرطيفيراهمدقتناك،مامأللاهقيرطيفنيكسلاتناكامنيبو
ًادجيمحمريغناسنإلادسجنأامبو.لصفملاقوفلجرلاةبكربرضتل
طابراهعبتي،ةيعابرلاةلضعلاتراهنادقفةيوازلاهذهنمفنعلانم
.رتولاًاضيأو،ةبكرلالصفم

نيكسلاتمطتراامنيبً،املأخرصيوهوضرألاىلعلجرلاطقس
ً،امامتفلتخمعضويفنيكسلاىأرنيحو.هتبكربهديتكسمأنيحضرألاب
.امهيرجحميفهانيعتراد

:ملعتدقامكموجهلايهنيلهمدقعفروً،اديعبنيكسلايراهلكر
الئللئاهيلخادفيزـنبببستييكلمصخلاذخفةلضعىلعسعدلا
ضفخأفزجنأدقلمعلااذهنأىأرهنكلً،اددجمضوهنلانمنكمتي
.همدق

.رمملاجراخنمحيتافمةقطقطو،ضكرتمادقأتاوصأعمس
:غيلوأىلإًاهجتمخرصييذلالجرلاقوفوطخيوهويراهخرص
!انهنحن-
.بابلادنعثاهلتوصعمس
ً.ابيبطاورضحأو،لجرلااذهاوجرخأ-
.رمتسملالجرلاخارصىلعهتوصىغطيلخارصللًارطضميراهناك
؟...يذلاامً،ابت-
ً.ابيبطرضحأ...نآلاكلذنمكعد-
:حرجلانعمدلايفثحبو،ريلسةزـنكيراهقزم
يناعياللجرلاكلذ...ًالوأانهىلإبيبطلايتأينأيغبنيو-

.ةبكرلايفةضرنمىوس
تصنيوهوءامدلابنيتخطلملاهيدينيبغيلوأهجوبيراهكسمأ

.جراخللهرجمتيذلالجرلاخارصل



؟غيلوأ؟ينعمستأ؟غيلوأ-
داكلابةتفاخةملكهيتفشنيبنمتجرخو،يـبصلاانيعتراد

.قيضيهردصبسحأو،يراهاهعمس
وضعيأنعطيملوهف،غيلوأايماريامىلعرمألانوكيس-

ً.اقحهجاتحت
...يراه-
.نيفرومةنقحكنوطعيسوًابيرقسامسيركلاةليليتأتس-
.يراهايتمصا-

سئايومومحمجهوتكانهناك.هينيعغيلوأحتفامنيب،يراهتمص
.نآلاحضاوهنكلّشجأهتوصناكامنيب،امهيف

.يراهايهلمعلمكيهكرتتنأضرتفملانمناك-
؟هلوقتيذلاام-
.كلذلعفأينعدتنأكيلع-
؟اذاملعفت-
.باوجال
؟غيلوأاياذاملعفت-
:سمهولفسألاوحنهبحسويراهسأرءاروًاديغيلوأعضو
نمرمأللدبال...رمألامتدقف،يراهايكلذفاقيإكنكميال-

.ديزملاتوميسفقيرطلايفتفقونإ.هارجمذخأينأ
؟توميسيذلانم-
.عيمجلاعلتبيوكعلتبيس.يراهايةياغللريبكرمألا-
؟نيريإيهأ؟غيلوأايهيمحتيذلانم؟توميسيذلانم-
ركف،اهدنع.ةكرحلانعهاتفشتفقوتامنيب،هينيعغيلوأضمغأ

وتللماندقوةرشعةيداحلانسبناكنيحودبيناكامكودبيهنأيراه
:ملكتمث،ليوطمويدعب

.كنولتقيس...يراهايتنأهنإ-

.تلصودقفاعسإلاتارايستناك،نجسلارداغييراهناكامنيب
.هتايحتناكفيكو،ةدلبلاتناكفيكو،ريسترومألاتناكفيكركف
يسورلاراكمأيداننعًاضيأثحبغيلوأبساحزاهجمدختسيناكامنيب
نمامف؛ديدجنمامهتدوعبيحوتةلالديأدجودقنكيمل.نيدرسلاو
:ديحولاءيشلااذهىوس؛ريثكلاةايحلاكملعتالامبر.كلذبريبكلمأ



.ةدوعللقيرطكانهتسيل
جاهتبالابهنهذأدب،سفنلوأبحسينألبقو.ةراجيسيراهلعشأ

هنأفرعيذلاتوصلا...رركتيتوصلاعمس.مدلاىلإلصيسنيتوكينلانأل
تردصيتلاًابيرقتةعومسملاريغةملكلا...ليللاوةيسمألالاوطهعمسيس
:ةنازـنزلايفغيلوأيتفشنيبنم

.اباب-





ةايحلاتداعنيحتلفجمث،معطلاحلامندعملامألاةرأفلاتقعل
ناك.عرقتلازتالةدابعلارادسارجأتناكو،نينطلابتأدبوةجالثلاىلإ
نألهتبرجتىلعؤرجتمل...دعبهبرجتملرحجلاىلإةدوعللقيرطكانه
اهراغصلخراصلاليوعلانكل،دعبتميمللخدملادسييذلاناسنإلا
،ناسنإلاةرتسمكقوفتزفق.رمألابتماقاذل،ةرطاخمللةدعتسماهلعج
،رانةلعشناخدالو،رئاجسناخدسيل.ةبيرغناخدةحئارتمشثيح
هنمَّقبتتملولسغهنكلهسبالميفناكيزاغءيش...رخآءيشامنإو
،قفرملانمتبرتقا.شامقللةيلخادلاطويخلانيبتائيزجلاضعبىوس
ديعبنمتعمسىتحتتصنأوتفقوتف،ةياغللةقيضتناكةفاسملانكل
.ةطرشلاتارايستارافصتوص

يتلاكلت...يـبأايةزجوملاتاظحللاوتارايخلاكلتلككانهتناك
حبصتلمكارتتتأدبمث،تفتخااهنكلانهتناكيتلاو،ةماهريغاهتننظ
لصحدقو.بهذيثيحىلإهذخأيوهبتنينألبقهعمءرملافرجيرهنك
دقف!كانهىلإًابهاذنكأمل،ال...نيعللاويلوييفتبهذثيحكلذ
.يـبأايرخآناكمىلإباهذلاتدرأ

فيصرلاىلعنيوكسليبازيإتفقو،سيئرلاىنبملاىلإانفطعنانيح
.اهيقاسنيبةدعابمقيضلااهلاورسب

:زوجعلالجرلالاق
.ناكملانمققحتوبهذافرتيبايتنأامأ...هيردنأايانهرظتنا-
،بابذلانينطو،رقبلاةريظحةحئارىلإنيزوميللاةرايسنمانلزـن

ةبالصبزوجعلالجرلاديتحفاص.ةديعبلارقبلاسارجأتاوصأو
.لخادلايفةوهقلاءاستحالانتعدمث،ينتلهاجتو

ةلصاحلاو،تالالسلالضفأنملويخلروصبًائيلمرمملايفرادجلاناك
راوجبزوجعلالجرلاىشمً.اضيأاذاميردأالو،تاقابسلاسوؤكرثكأىلع
قاسلاحدممثً،انيجهًايزيلكنإناكنإلويخلادحأنعلأسو،روصلا
نكل،اهنعمأناصحلانعملكتيناكنإتلءاست.عئارلاردصلاوةقيشرلا
.ةفلجلقأتحبصأو،ًاليلقاهحمالمتنالدقف؛رمثأرمألا

:لاق
.ثدحتنوةهدرلايفسلجنانيعد-



:اهتوصىلإةدوربلاتداعامنيبتلاق
.خبطملاىلإهجتنسلب-
.ةلواطلاطسويفةوهقلاقيربإتعضووانسلج
:ةذفانلانمرظنيوهوزوجعلالجرلالاق
ةديسايانهةليمجةعرزمكيدل.وتساغايةوهقلاانلبص-

.نيوكس
.ةديستسلانأ-
بقلبةعرزمنردييتاللاءاسنلاعيمجوعدنانكتأشنثيح-

ةباثمبرمألاناك.تاجوزتمريغوأتاقلطموألمارأّنكأءاوسةديس
.مارتحالانعريبعت

،ٍناوثعضبلو.امهنويعتقتلاو،ةضيرعةماستباًامستبماهيلإتفتلاو
يهوةهوتعملاةبابذلانينطىوسعمستدعتملو،ءيشلكءودهلامع
.جورخلاةلواحمةذفانلابمطترت

:تلاق
ً.اركش-
.نيوكسةديسايروصلاهذهىسننانيعد،يلاحلاتقولايف...ديج-
يفتلواح،ليبازيإعميفتاهلايثيدحلالخ.اهيسركىلعتجنشت

.ةفاحصلاىلإيعماهروصلاسرإانناكمإبهنأحارتقاىلعكحضلاةيادبلا
؟الَِمل؛لجرىلإةجاحباهنإو...ةقاطتاذوءابزعةأرمااهنإتلاقدقف
نيولتلتررطضا،اذكهو.جورنلايفاننأامك،ةراشتسمةريتركسدرجميهف
كلذناكدقل.كلذتابثإيننكميويلتعفددقف،ةقيقدتابرضبديدهتلا
اهشقانتتناكيتلااياضقلامهأنمتاردخملاوةراعدلاَيتّيضقنألً؛اروهت
؟كلذكسيلأ.ةيعامتجالاتامدخلاسلجمنعةباينلابةفاحصلايف

.هناكموعامتجالانامزىلعانقفتا،نيتقيقددعب
:زوجعلالجرلالاق
ضرعنعملكتنانيعداذل،نييسايسلانعيفكيامبتكتةفاحصلا"

بساكمديجلالمعلاضرعرفوي،زازتبالاسكعىلعف.نيوكسةديسايلمع
."؟ةقفاومتنأله.نيفرطلاالكل

:زوجعلالجرلاهجوقرشأامنيبتسبع
ىلع-رمألايفلاملامحقننألمعضرعةرابعبينعأالانأ-

ً.اداسفنوكيساذهف-اهسفنءاقلتنملمعتالةعرزملاهذهنأنممغرلا
ةيرسىقبتنأكلنمضأانأو،ةتحبةيسايسةضياقمكيلعهضرعأام



نمكلذنأامك،ةنيدملاةعاقيفًايمويلصحياماذهنكل؛ةياغلل
؟كلذكسيلأ،بعشلاةحلصم

.رذحبًاددجماهسأرنيوكستزه
ديفيسوهف،نيوكسةديسايكنيبواننيبقافتالااذهىقبيس-

يفنأنظأانأف،ةيسايستاحومطيأكيدلتناكاذإو.ساسألابةنيدملا
كلذكلدهميس،ةلاحلاهذهيفوً.ايصخشكلةلمتحمبساكمكلذ
كحنميامبرو،بيرقتقويفةنيدملاةعاقيفيدايقبصنمىلإقيرطلا
.ةيموقلاةسايسلايفًارود

.اهمفىلإقيرطلافصتنميفةوهقلاناجنففقوت
ريغءيشلعفكنمبلطأنأيفىتحركفأمليننأامك-

كرتأوةكرتشملاانحلاصمنيبأنأطقفديرأامنإو،نيوكسةديساييقالخأ
.باوصلاهنأنظأامبيموقتلكلرمألا

؟باوصلاهنأتنأنظتامبموقأنأينعتأ-
يفةئيسلاتاروطتلالبقىتحو.جرحفقوميفةنيدملاةعاق-

أوسأةمئاقنمولسوأةلازإةدايقلاسلجمفدهناك،يضاملاعوبسألا
ضفخىلعنيثحتتنكو،نييوريهلايطاعتةيحاننمابوروأيفندملا
ببسبتايفولاتالاحددعوبابشلانيبنامدإلاوتاردخملاتاعيبم
سيلأ...لانملاديعبرمألاودبيرضاحلاتقولايف،نكل.ةطرفملاتاعرجلا
؟نيوكسةديسايكلذك

.بجتمل
نمعضولاةيوستبموقتةلطبوألطبوههيلإجاتحنام-

.ىلعألاىلإلفسألا
.ءطبباهسأرتزه
.تالتراكلاوتاباصعلاىلعيضقتنأوههلعفكيلعام-
:ليبازيإتلاق
نكل،ابوروأيفةنيدملكيفهلعفمتياماذهنكلً.اركش-

كانهنوكيسبلطدجويثيحف.بشعلاكًاددجمرهظتةديدجتاباصع
.ددجنودوزمًامئاد

.نيوكسةديسايةلوارفلانمًالقحكيدلنأىرأ.بشعلاك..ً.امامت-
؟ةراشنلانيمدختستله

.ةلوارفلاميسرب.معن-
:زوجعلالجرلالاق



ناصمقنودتريةلوارفميسرب.ةراشنلاكلمدقأنأيننكمي-
.لانسرأ

امنيب،ىوصقةعرسبلمعيعامطلااهنهذةيؤرتعطتساو،هيلإترظن
ً.اديعسزوجعلالجرلاادب

:لاقوةوهقلانمةفشرفشر
نودنمومنيهكرتتوهعرزتبشعيهوتساغيزيزعايةراشنلا-

نمًاءوسلقأةلوارفلاميسربنأل؛روهظلانمىرخألاباشعألاعنملقئاوع
؟ينمهفتأ.ىرخألالئادبلا

عرزـننأةديجةركفنوكتسبشعلاومنيثيح.كلذنظأ-
.ةلوارفلايذؤياليذلابشعلا

ةنيدملاسلجمةيؤرنوكتس،طيسبلاهيبشتلااذهبو.طبضلاب-
ريطخلانييوريهلاعيبتيتلاتاباصعلاعيمجو،ةلوارفلايهولسوأفيظنتل
-نيلويفلاونحن-اننأنيحيف،بشعلايهعراشلايفىضوفلاّدلوتو
.ةراشنلا

؟اذكهو-
ةلوارفلاميسربكرتتمث،بشعلاليزتنأًالوأكيلع،اذكهو-

.مالسبومنيل
:تلأس
؟ةلوارفلللضفألاامو-
عيبناننأامك،ءافخلايفلمعنو،دحأىلعرانلاقلطنالنحن-

ةلوارفلالقحيفانتنميهبو.ةطرفمتاعرجيأىلإيدؤتاليتلاتاردخملا
نودنممهفيظوتمتينيذلابابشلاددعلقيثيح؛رعسلاعفراننكمي
نلنيعئابلاددعونينمدملاددعصقانتينيحو.انحابرألمجمضفخنينأ
حبصتس،راصتخاب.ةنيدملازكرمعراوشوتاهزتنملانوألمينونمدملاىقبي
.نيبخانلاونييسايسلاوحايسللةجهبمولسوأ

.ةيعامتجالاتامدخلاسلجميفتسلانأ-
نأل؛سلاجمللسيلبشعلانكل،نيوكسةديسايدعبسيل-

اهتيلكيفلكشتيتلاةطيسبلاةيمويلاتارارقلاعيمجذختتةريتركساهيدل
يتلاتاسايسلاعابتاكيلعً،ايعيبط.اهذاختامتييتلاةيقيقحلاتافرصتلا
،ةطرشلاعمًايمويلصاوتييذلاصخشلانينوكتسكنكل،سلجملااهانبتي
نيموقتسو،لاثملاليبسىلعنيروتاردافكيفاهتافزاجمواهتطشنأشقانيو
مايقلاكنكمي.كلذبةبوهومكنأىرأيننكل؛رثكأكرودديدحتبعبطلاب



ءالدإلاوأ،ولسوأيفتاردخملاةحفاكمتاسايسلوحةطيسبةلباقمب
ًاقحاسًاحاجننيققحتثيح؛تاردخملايفةطرفملاتاعرجلالوححيرصتب
ةبحربكأبزئافلايأ؛ربدملالقعلانمبزحلايفكؤالمزومالعإلافرعيل
.ةنسلاهذهةلوارف

برهللاهتالواحمنعتعلقأدقةبابذلاتناكو،نوكسبًاعيمجانسلج
.ركسلاةبلعلتهبتنانيح

:ليبازيإتلاق
ً.ادبأاننيبمتيملثيدحلااذه-
.عبطلاب-
ً.ادبأقتلنملاننأامك-
.نيوكسةديسايانظحءوسنماذه-
؟بشعلاعرزل....ـلدعتسكنأليختتفيكو-
ىلعءاضقللةياشولابةميدقةداعكانهف.ةدعاسملاديدماننكمي-

تنأيموقتلةمزاللاتامولعملابمكدوزـنس،اذكهو.ةراجتلاهذهيفنيسفانملا
صخشلةجاحبكنكل.ةطرشللةيعامتجالاتامدخلاسلجمتاحارتقاميدقتب
ًاءزجهنوكنمامبرةدافتسالاهنكميصخش...ةطرشلايفكرسىلعهنينمتأت
...صخش...هذهحاجنلاةصقنم

؟كلذكسيلأ،هتنيدمةحلصملكلذنأاملاطيلمعوحومطصخش-
؟ةهدرلايفسولجلاوباهذلااننكميأ

ماسرصحفتامنيب،دعقملاىلعهرهظىلعًايقلتسمهييغريسناك
.تمصبموسرلامشولا

مشولاماسرناك،ميدقلارجتملايفةقدبددحملادعوملايفلصونيح
ىلعرصيوهوكانهٍقلتسميـبصرهظىلعريبكنينتميمصتبًالغشنم
لأستو،هنعففخت-همأاهنأحضاولانم-ةأرماكانهتناكامنيب،هنانسأ
ىهنأنيحو،ةجردلاهذهلًاريبكمشولانوكينأيرورضلانمناكنإ
ناكنإيـبصلاتلأسجورخللاهقيرطيفتناكامنيبو.رجألاتعفد
.رفوتسيركونيبيربمشونملمجأمشوىلعهلوصحلًاديعس

:هموسردحأىلإريشيوهومشولاماسرلاق
.كرهظلبسنأنوكتسهذه-
:هييغريسمتمت
.يوبيت-



.قمحأىنعمب
؟اذام-
لوقيلعبجوتيأ.مسرلايفوهامكءيشلكىقبينأيغبني-

؟ةرملككلذ
.مويلاهلكهؤاهنإيننكميالنكلً،انسح!هآ-
ً.افعاضمًارجأكلعفدأس...هلكهؤاهنإكنكمي،ىلب-
؟ئراطرمألاله-
هيقبيومويلكهبلصتيهيردنأناك.هسأرنمةزهبهييغريسدر

.هلهلاقاملًادعتسمهييغريسنكيملمويلاهبلصتانيح،اذل.عالطاىلع
ً.ايرورضيرورضلاحبصأدقف
.رفمنمكانهدعيملهنأهييغريسملعدقو
نأديرييذلانم.رفمنمام:ةجيتنلاىلإةرشابمهسفنلصوأدقل

؟برهي
يطرشلانأهربخأوهرذحدقهيردنأنألبرهلابركفدقنوكيامبر

.كوفغيلوألتقبهوفلكدقاوناكنيجسنمحالسلاعازتنانمنكمتدق
؛لبقنمنيكسلابًادحألتقيملوًايجورننيجسلاناك،ىرخأةيحاننم
؛ةيضاملاةرملاكًالهسنوكينلرمألانألاوحألالكيفينعيكلذنكل
نآلاامأً.اطيسبًامادعإناكمهلعباتلاتاردخملاعئابىلعصاصرلاقالطإف
هذخأو،ديريثيحىلإلصينأىلإراظتنالاو،يطرشلاءاروللستلاهيلعف
.ةرغنيحىلع

تسيلكيدليتلاموشولانكل،ةعتمللًالتاقنوكأنأديرأال-
بغرتأ.ئيسربحلاوةحضاوريغطوطخلاف؛رهامصخشعنصنم
ً؟اليلقاهديدجتب

؟رهاملالمعلانعصخشلااذههفرعييذلاام.هييغريسبجيمل
لبحمادختسالرطضانجسلايفموشولاماسرنألةحضاوريغطوطخلا
ًاعونصمربحلاناكنيحيف،ةربإكةيئابرهكةقالحةلآبلصتمداحراتيغ
.لوبلاعمطولخموبئاذءاذحلعننم

ً:اريشمهييغريسلاق
!نآلا.مسرا-
يتربخنكل،كرايخهنإً؟اسدسمديرتكنأنمدكأتمتنألهو-

.ريذحتدرجمهنإ...ةفينعلازومرلانمنومدصنيسانلانأينتملع
ملعيالأ.سورلانيمرجملاموشونعًائيشفرعيالباشلانأودبي



نيتبقبةدابعلارادو،ةقرسلاةمهتبهتنادإتمتدقهنأينعتةطقلانأ
هردصىلعقرحلاتامالعنأًاضيأفرعيالأ؟نيترمهتنادإتمتهنأينعت
.مشوةلازإلهترشبىلعةرشابمهعضويذلامويزينغملاقوحسمنمتناك
نمةيناثلاةرمللًاسوبحمناكنيحهلهمسرمتدقو،ًالذممشولاناك
لاملابمهلنيدمهنأاونظنيذلاةيجورنلانروككالبةباصعءاضعألبق
.قروةبعلدعب

سدسممسرلايفرهاظلاسدسملانأًاضيأموشولاماسرفرعيالو
نأىلإريشيهنأو،ةيسورلاةطرشلاهمدختستيذلاحالسلاوهو؛فوراكام
ً.ايطرشلتقدقفونافيإهييغريس

رمتسينألضفألانمنوكيسو.زاتممرمأاذهوً،ائيشفرعينكيمل
نيذلانييجورنلابابشللةنولملانينانتلاوةينيصلازومرلاوتاشارفلامشوب
.امءيشنعربعتمهموسرةمئاقنأنونظي

:موشولاماسرلأس
؟أدبنأ-
.لجعتسمرمألانكلً،اقحمموشولاماسرناكدقف،هييغريسددرت

؟يطرشلاتوميىتحرظتنيالَِمل؟ةجردلاهذهللجعتسموهَِمل،نكل
ثيحيجورننجسىلإهلاسرإولتقلاةميرجدعبهيلعضبقلامتنإهنأل
نيعللامشولاىلعلوصحلانمنكمتينلفموشويماسريأدجويال
.هديرييذلا

.لاؤسللرخآباوجًاضيأكانهناك،نكل
ً؟اينمضًافئاخناكهنأللتقلاةميرجلبقمشولاىلعلصحيسله

؟هصحفتنمنكمتيسهنأنمًادكأتمنكيملهنأةجردلةدشبفئاخوهأ
هئارونمروسجلاعيمجقرحل؟نآلامشولاىلعلوصحلاهيلعاذهلأ
باكتراىلعًاربجمنوكيثيح؛عجارتلاتالامتحاعيمجىلعءاضقلاو
.هترشبىلعةشوقنمةبذككانهوشيعينأيريبيسيألنكميال؟ةميرجلا
نيأنمو؟راكفألاهذهامً،اذإ..ً.اديعسناكهنأملعيوً،اديعسناكدقو
؟تتأ

.تتأنيأنمفرعيناك
.لانسرأصيمقيدترييذلايـبصلا...تاردخملاعئاب
.همالحأيفروهظلابأدب
:هييغريسلاق
.أدبنانعد،معن-



:ياشلانمناجنفبكسمتوةجالثلاىلعةئكتميهوليكارتلاق
.مايأةعضبلالخىفاعتيسغيلوأنأبيبطلانظي-
:يراهلاق
قالطإلاىلعدحألنكميالثيحناكمىلإهلقنانيلعً،اذإ-

.هيلإلوصولا
لفسألايفةدلبلاىلإرظنيو،اهخبطمةذفانبناجىلإًافقاوناك

ىلعةجهوتمناديدكةريهظلادعبماحدزايففحزتتارايسلاتناكثيح
.سيئرلاقيرطلا

:تلاق
.دوهشلاةيامحلنكامأةطرشلاىدلنأدبال-
ةطابربغيلوأىلعنيكسلابموجهلاربختقلتامنإو،ليكارعزجتمل

عاطتسا،هسفنتقولايفو.عقوتمهبشًائيشناككلذنأولامك؛شأج
.مقانلااههجو...اههجوىلعطخسلاةيؤريراه

:نيسنوميسنايتسيركزـناهلاق
ماعلايعدملاعمملكتأسيننكل.نجسلايفىقبينأيغبني-

.هلقنل
،خبطملاةلواطىلإسلجو،ليكارهبتلصتانإامىتأدقزـناهناك

.هيعارذتحتصيمقلاىلعقرعلانمرئاودتلكشتامنيب
:يراهلاق
.ةيمسرلاتاونقلاعادخكناكمإبناكنإرظنا-
:يماحملالأس
؟ينعتاذام-
نجسلاسارحدحأنأينعيامم؛ةلفقمريغباوبألاتناك-

دقهنأضارتفالاانيلعفطروتملانمفرعنالاننأاملاطو.رمألايفطروتم
.صخشيأنوكي

؟بايترالانونجنمًاعوناذهسيلأ-
؟نيسنوميساياذهبمامتهالاكنكميأ.حاورألاذقنيبايترالا-
؟نآلاهناكمنعاذام.هلعفيننكميامىرأس-
امهبقثأنييطرشدوجونمتدكأتدقو.لافيلوأىفشميفهنإ-

رمألاهبيهتنيسنكل،ىفشملايفغيلوأمجاهم،رخآرمأكانه.هباينتعيل



.هقوقحنمّدحلاب
:نيسنوميسلأس
؟راوزنمامأ-
؟هيماحملوأةطرشللهفارتعايفهلوقيساممدكأتلاكنكميأ،ىلب-
:هسأرنيسنوميسكح
.بعصاذه-
.ةلواحملاانيلعنكل،هنمةملكىلعاولصحينلامبر-
.هفطعمءادترابيراهأدبو
:هعارذبكسمتيهوليكارهتلأس
؟بهاذتنأنيأىلإ-
.ردصملاىلإ-
يفتارايسلاماحدزافخدقو،ءاسمةنماثلايهةعاسلاتناك

دنعفقاولايـبصلاناكو.ملاعلايفرصقألالمعلامويتاذةلودلاةمصاع
هتعبقتناك.نيفاشرأ...23همقرًاصيمقيدترياتاغوبلوتلفسأيفملالسلا
لاطنبلاناكو.نادروجريأعوننمضيبأًايضايرءاذحلعتنيو،هسأرىلع
.هسفنبفوقولاهنكميهنأةجردلًاسبيتموًايوكمدوبريجعوننمزـنيجلا
ويديفرخآنمليصافتلاقدأىتحخوسنمءيشلكو،ةلماكتاباصعبايث
لاورسلارهظيسفلاورسلالزـنينيحهنأيراهضرتفادقو.سوركيرل
مشوامنإو؛صاصرلاوأنيكاكسلانمبدنيأكانهنكتملو.يلخادلا
.فنعلادجميلقألاىلعدحاو

:يراههيلإهجوت
.عبر...نيلويف-
هتزـنكيـبيجنمهيديجرخينأنودنميراهىلإيـبصلارظن

.هسأرزهو
:يراهلاق
ً؟اذإ-
.زاروبراظتناكيلع-
ناكنيحاهبستكاهنأيراهضرتفاو،ةيناتسكابيـبصلاةنكلتناك

:ةئاملابةئاميجورنلاهلزـنميفهمأاهعنصتيتلامحللاتاركلكأي
.ةعومجمعمجتىتحكراظتنالتقويأيدلسيل-
.رمألالوطينلف،ِخرتسا-
.ةدايزةئامكلعفدأس-



وهف.هبركفيناكاميراهفرعو،هينيعبيراهيـبصلاصحفت
تاردخملاىلعًانمدمو،ةبيرغةلذبيدتريًاحيبقلامعألجرهلودبي
متينأبلطيلجرهنإ.ةفدصلابهبهبراقأوأهؤالمزرمينأىشخي
.هعادخ

:يـبصلالاق
.ةئامتس-
.هسأرزهويراهدهنت
:يـبصلالاق
.اردإ-
.يشملابأدبمث
.هعبتينأهيلعنأينعتةملكلانأيراهضرتفا
لجرناك.ةيفلخةحابىلإةحوتفمةباوبربعايشممث،افطعنا

حاولألانمةموكىلعئكتيو،ايقيرفإلامشنمامبر...دوسأتاردخملا
نمةثعبنملاىقيسوملاماغنأىلعلفسألاوىلعأللليامتيهسأرو،ةيبشخلا
ً.ابناجهينذأيتعامسىدحإتلدتامنيب،دوبيآلا

:لانسرألاصيمقيدترييذلاسوركيرلاق
.عبر-
ةبولقمديبيراهلهلوانوقيمعبيجنمًائيشتاردخملالجرجرخأ

،ضيبأقوحسملاناك...هذخأيذلاسيكلاىلإيراهرظن.دحأهاريالئل
.ةنكادلاةريغصلاتارذلاضعبعمنكل

:هترتسبيجيفسيكلاعضيوهويراهلأس
.لاؤسيدل-
ءاروىلإعجرتتاردخملالجردييراهىأرامنيبنانثالاماقتسا

.هلاورسمازحيفًاريغصًاسدسمهعمنأنمخف،هرهظ
:لاقونسناهةلئاعةروصجرخأ
؟ةاتفلاهذهامكنميأىأرأ-
.امهيسأرازهواهباقدح
ءيشيأوأةعئاشوأداشرإيأينيطعينملفالآةسمخيدل-

.اهلوح
اتفتلاوامهيفتكازهمث،يراهرظتناامنيبًاضعبامهضعبىلإارظن

بأ...لبقنمكلذابرجامهنأللاؤسلابهلاحمسدقنانوكيامبر.هوحن
امهزوعيناك،نكل.ولسوأيفتاردخملاىلعنينمدملانيبهتنبانعثحبي



.ةزئاجلاىلعالصحيلةصقعارتخالةمزاللاةيرخسلاوألايخلا
:يراهلاق
تامولعملاضعبيدلنأهاربخأو،يـبدىلعاملسً،اذإ.ً.انسح-

قدنفىلإمودقلاهناكمإبنإهلالوق.غيلوأصوصخبةمهمنوكتدقيتلا
.يراهنعلاؤسلاونويل

اتيريبسدسمكادبدقفً،اقحميراهناك...رهظةيلاتلاةظحللايف
.ملمةعسترايع

؟جسوبتنأله-
.ةطرشلانعةيانكيهو؛يجورنلابابكلاينعتةملكلاتناك
ىلإرظناملكًامئادهباتنييذلانايثغلاتبكلواحيوهويراهلاق

:سدسمةهوف
.ال-
.ٍّفختميطرشتنأ.نيلويفلابكسفننقحتالتنأ.بذاكتنأ-
ً.ابذاكتسلانأ-
مكعفرو،يراهىلإهجوتيذلاسوركيرلهسأرتاردخملالجرزه

توصردصنأىلإسدسملانعهينيعداعبإيراهلواحنيحيف،هترتس
.ضفخنمريفص

:سوركيرلاق
.هسفننقحييجورنلانأودبي-
بهلىلعاهنخسدقناكةيداعةطايخةربإمدختسادقيراهناك

نمةسمخوأنكامأةعبرأيفاهاولمث،ةقيمعتازخوبماقو،ةعالولا
قرعلابقث،ةياهنلايفوً.ابهتلمرمحأًانولاهحنميلحورجلاكرفمث،هعارذ
.ةحضاولاتامدكلاضعبلكشيو،دلجلاتحتمدلاودبيلهعوكدنع

اتلكبسدسملابكسميوهيقاسنيبدعابيوهوتاردخملالجرلاق
:هيدي

.لاوحألالكبًابذاكهنظأيننكل-
.هبيجيفموينملأةقاقروةنقحًاضيأهعم...رظنا؟اذامل-
ً.افئاخسيلهنإ-
!لجرلاىلإرظنا؟هينعتيذلاام-
؟نآلاةنقحلاذخ،جسوب...هيه...ةيافكلاهيفامبًافئاخسيلهنإ-
؟جيرايتننجأ-
!سرخا-



؟ةجردلاهذهلبضاغتنأمل،أدها-
:يراهلاق
.همساتمدختساكنأبحأجيرنأنظأال-
.كسيكمدختساو!ةنقحلاً!اضيأتنأسرخا-
ناكنيحلقألاىلع...لبقنمنقحوأباذأدقيراهنكيمل

اهليوحتوةداملاةباذإ:رمألاهلمشيامفرعونويفألامدختساهنكلً،ايعاو
قوحسملابكسومثج؟كلذةبوعصىدمام.ةنقحلاباهبحسو،لئاسىلإ
همفباهلخدأوهعبصإقعلمث،ضرألاىلعهضعبعقيلموينملألاةقاقريف
ىرخألاقيحاسملاكًارممعطلاناكً.اصيرحودبينأًالواحمهتثلاهبكرفو
تناك..ً.اضيأرخآمعطكانهناكنكل؛يطرشكاهقوذتدقناكيتلا
دقف،نآلاركذت...موينومأتسيل،ال...موينومألانمةفيفخةعذلكانه
نأىنمتيوهوةعالولالعشأ.ةجضانلاايابابلاةهكافةحئاربةعذللاهتركذ
.هسأرىلإهجوملاسدسملاببسبطيسبلاهكابتراارذعي

.ةزهاجوةأبعمةنقحلاتناك،نيتقيقددعب
فقوو،هيقفرمىلإهيمكعفرو،هءودهداعتسادقسوركيرناك

.فلخللهسأرًاليممو،هيعارذًافتكمو،هيقاسنيبًادعابم
:رمأ
!برضا-
:هديةحارعفروشعترامث
!جيرايتنأسيل-
هيعارذىلعتامالعيأسوركيرىدلنكتمل...امهيلإيراهرظن

ىلإاهعفروىرسيلاهتضبقيراهقبطأً.ارذحرثكأجيرادبامنيب،نيتيراعلا
وهامكةجردنيثالثبةيوازبةربإلالخدأوهعارذدممث،نيترمهفتك
.هسفننقحبمقيملصخشلًافرتحمرمألاودبينأىنمتيوهو،ىصوم

:يراههوأت
.هآآآآآ-
ةربإلالوخدىدمباركفيالئل؛امهليفكيامبًايفارتحاودبينأ

.بسحفمحللادنعاهفوقووأقورعلااهقارتخاو
.هاتبكرتراهناامنيبهينيعرادأ
.ةوشنللهلوصوبرهاظتثيح؛امهليفكيامبًايفارتحاودبينأ
:سمه
.يـبداربختنأايسنتال-



مقتسيملو،يكلملارصقلاهاجتابًابرغًاحجرأتم،عراشلاىلإحنرتمث
.زـنيجنينوردةباوبىلإلصوىتح

ببسبروهظلابردخمللرخأتملالوعفملاأدب،زـنيسنيربةباوبدنع
.ةيومدلاةيعوألاتاريعشربعغامدلاىلإهجوتومدلاىلإلصويذلاءزجلا
هينيعبسحأيراهنكل،نايرشيفةربإلالوخدلديعبىدصكرمألاناك
امهنأانظنأدعبنيبيبحنيبعامتجالاكرمألاناكدقف؛عومدلابناقرورغت
.نيلويفهومساذاملفرعو،عئارساسحإهباتناوً.اددجمايقتلينل

تارمملاوميركغروأبتاكميفةأفطمءاوضألاتناك،ًاليلةرشاعلايف
ًاءوضسكعتتناكنتسنريبسلورتبتكميفبساحلاةشاشنكل،ةغراف
.بتكملاةلواطىلعهيمدقًاعضاو،كانهسلاجلايطرشلاهجوىلعقرزأ
ىلعكشوأدقويتيسرتسشنامزوفىلعةئامسمخوفلأبنهاردقناك
بعاللاوًارتمرشعةينامث...ةرحةلكرنآلااوبسكدقمهنكلغلبملاةراسخ
.زيفيت

ناوألانكل،جورخلارزىلعًايئاقلتهعبصإبرقنفحتفيبابلاعمس
.تافدقناك

.ردهلااذهلعفدتيتلايهانتينازيمنوكتالنألمآ-
ظحالدقسلورتناك.ديحولايناثلايسركلاىلعنامليبلكيامسلج

يفاهمدختسيناكيتلاهتنكلتريغتهبصنمبنامليبىقترااملكهنأ
.هعمملكتينيحالإةيلصألاهتنكللدوعينكيملو،دورلغنام

؟فحصلاتأرقأ-
ناكدقفهتءارقنكميامكانهسيلهنأامبف،هسأرسلورتزه

سلجملاةريتركسنعريثكلاأرقدقناك.ةضايرلاومئارجلاتاحفصعباتي
نأدعبةيعامتجالاتابسانملايفرهظتاهروصتأدبيتلانيوكسليبازيإ
"عراوشلاةسانك"ناونعبةيتاذلااهتريسرشنبغناغسندريفةلجمتماق
تقولايفولسوأعراوشةفاظنيفلضفلاةبحاصاهنوكلاهحدممتثيح
طخنأسلورتظحالو.ةيموقةيسايسكاهسفنهيفتقلطأيذلاهسفن
ضرعبروصلايفاهتماستبانأو،ةضراعملامعدعميزاوتلابردحنياهتبقر
.اهترخؤم

:نامليبلاق
ينييعترُِّرقدقو،ةطرشلاضوفمعميمسرريغًاثيدحتيرجأ-

.لدعلاةرازولبلطميدقتمتيسو،ةطرشللسيئرك



:سلورتخرص
ً.ابت-
.ةضراعلابمطترتلةركلازيفيتلكردقل
:نامليبضهن
ضعبوعدنسالوأويننأةفرعمببغرتدقكنظأ،ةبسانملاب-

.لبقملاتبسلاانترايزلصاخشألا
مسابعمساملكاهبرعشييتلاهبلقيفاهسفنةنعطلابسلورتسحأ

.الوأ
انتدعاسكنأامك...ملعتامبسحةديدجةفيظووديدجلزـنم-

.ةفرشلاءاشنإيف
:سلورتركف
.لماكلاباهئانببتمقدقل!تدعاس-
...ًالوغشمنكتملنإ-
:عباتمثةشاشلاىلإنامليبأموأو
ً.اضيأوعدمتنأ...-
ثيح؛نييبصاناكنأذنملعفيناكامكةوعدلالبقو،سلورتهركش

قفاو...الوأونامليبلكيامةداعسىلعجرفتملارودبعلىلعقفاويناك
.رعشيمبووهنماهيفيفخيسىرخأةيسمأةيضمتىلع

:نامليبلاق
نمهمسافذحتنأكنمتبلطيذلالجرلاركذتأ.رخآءيش-

.لابقتسالابتكميفراوزلالجس
لصتادقنامليبناك.نفجهلشمرينأنودنمهسأرسلورتزه

نعتامولعمهيطعيلرمدقزتلاشدروتهمساًاصخشنأهلحرشوهب
ةمالسىلعقلقهنأو،ةطرشلايفًاقراحكانهنأهربخيو،تاردخملابيرهت
يذلاقراحلااذههيلإلصيالئللجسلانمهمساةلازإيغبنياذللجرلا
.ةطرشلازكرميفلمعي

قلقانأو،درنمامنكلتارمةدعهبلاصتالاتلواحدقل-
ملوهمسالازأدقنمألالوؤسمنأنمدكأتمتنأله.امًاعونهيلع
؟رخآدحأهيلعفرعتي

.ةطرشلاسيئرايديكأتلاب-
.ةركلاداعبإنمنكمتدقو،عفادييتيسرتسشنامقيرفناك
.راطملايفجعزملاطباضلاكلذنمًائيشتعمسله،ةبسانملاب-



:نامليبلاق
؟اذامل.نيحطدرجمهنأةركفلبقتهنأودبي.ال-
.لزـنملايفنينتلليتايحت.ةطرشلاسيئرايلؤاستدرجمهنإ-
؟موهفم.ةرابعلاهذهمدختستالنألضفأ-
:هيفتكسلورتزه
.بقللااذهباهوعدتتنأ-
ةعضبيضملبقًايمسرنوكينلرمألاف،ةطرشلاسيئرينعأ-

.عيباسأ

هللوقيللصتادقيوجلارورملاطباضناك.تايلمعلاريدمدهنت
يفعارسإلامهيلعولصتيوأتأيملرايطلانألتلجأتدقنغريبةلحرنإ
.رخآرايطنيمأت

:ريدملالاق
ً.ابعصًاتقويضميزتلاش-
.هفتاهىلعبيجيالهنكل-
تقويفةدرفنملاتالحرلاضعببموقيامّبر.كلذنمقلقينإ-

.هغارف
ءاغلإلرطضندق.غارفتقوسيلاذهنكل،هبتعمساماذه-

.ةلحرلا
.هملكأس...رورملاةمحزيفقلعنوكيدق،كلتلقامك-
...لماكريرقتةباتكيلع.جروجايرورملاةمحزيفقلعنانعيمج-

؟ينمهفتأ
:ملستسامثتايلمعلاريدمفقوت
.عبطلاب-
يف.تايلمعلاريدمةليخميفةروصترهظ،ةملاكملاايهنأنأدعب

نمةريبكلامحللاحئارشوبارشلاوفيصلاوءاوشلاناكثيح،امءاسم
ناللستيامهوسلإووهدحأهريمل.نيبردتملادحأاهبلقييتلاساسكت
تاخرصطسودحأاهعمسياليكةقربتدهنتثيح،مونةفرغىلإ
...ةحوتفملاةذفانلاجراخبخاصلاكحضلاوةقلحملاتارئاطلاولافطألا
نعةيدايتعاةصقدعبةيودملادروتتاكحض...طبهتوقلحتتارئاط
.دروتةجوزتادهنتو...ناريطلا



!؟نيلويفلاتيرتشاله-
ةيوازيفًاسلاجناكيذلايراهىلإةقدصمريغنوليتبتقدح

،لالظلاىلإعطاسلاحابصلاروننعًاديعبيسركلارجدقناك.اهبتكم
هترتسقلعدقناكامك.هايإهتلوانيذلابوكلالوحهيّفكفلثيح
.ههجوىلعقرعلاببصتامنيبيسركلارهظىلع

؟...ملتنأ-
؟ةنونجمتنأله-
:ةنخاسلاةوهقلايراهفشرو
.لمعلانمعونلااذهبمايقلابارشلاىلعنينمدمللنكميال-
.ةنقتمريغةنقحاهنأنظأستنكةلاحلاكلتيفيننأل،ديج-
ةثالثوةلذبلاىوسهعمرضحأدقنكيمل.هعارذىلإيراهرظن

ررقدقناك.ةريصقمامكأبنيصيمقو،براوجلانمنيجوزو،ةيلخادليوارس
تقولادجيملهنكل،ولسوأنمسبالمنمهيلإجاتحياميرتشينأ
داكو،هدشردقافهنأولامكظقيتسا،حابصلااذهو.نآلاىتحكلذليفاكلا
تايالولالكشمحللايفهسفنهنقحنعجتندقو.ضاحرملايفأيقتينأ
.ةيكيرمألاةدحتملا

:يراهلاق
.اذهيليللحتنأكديرأ-
؟اذامل-
عمهومتدجويذلاسيكلارهظتيتلاةميرجلاحرسمروصببسب-

.غيلوأ
؟اهبام-
اذهامأً،ايقنضيبأناكقوحسملانأرهظتةعئاراريماككيدل-

.اذهامفرعأنأديرأ.ةينبءايشأيوحيفقوحسملا
يذلاقوحسملاىلعتنحناو،بالودلانمةربكمةسدعيتبتجرخأ

.ةيئانجلاتاقيقحتلاةلجمفالغىلعيراههرثن
،عقاولايفنكل.ءاضيبانيدلتناكيتلاتانيعلا،قحمتنأ-

ريثماذهاذل،ءيشيأةرداصممتتملةيضاملاةليلقلارهشألالالخ
ذنمنيومدراغراطميفةطرشلاققحملصتانأدعبةصاخو،مامتهالل
ً.اهباشمًائيشلاقونيموي



؟اذام-
دقو،رايطديةبيقحيفقوحسملابًائيلمًاسيكاودجودقل-

ةينبلاتابيبحلاىأردقف،نيحطهنأىلإانلصوتةيفيكنعققحملالءاست
.هينيعبقوحسملايف

؟نيلويفلابرهيناكرايطلانأنظيأ-
نوكيامبرفدودحلاىلعنيلويفيأةرداصممتتملهنأامب-

يتلاداوملامظعمو،ردانضيبألانييوريهلا.لبقنمنيلويفلاريملققحملا
طلخمتدقهنأامبرققحملانظدقفاذل،ةينبنوكتانهىلإانلصت
ً.ارداغمامنإوجورنلاىلإًامداقرايطلانكيمل،ةبسانملابً.اعمنينثالا

ً؟ارداغم-
.معن-
؟نيأىلإ-
.كوكناب-
!؟كوكنابىلإنيحطلاهعملمحيناك-
ءاضيبةصلصهنمعنصيليجورنصخشىلإهذخأيناكامبر-

.كمسلاتاركل
.ةباعدءاقلإاهتلواحملاهاتنجوترمحاامنيب،تمستباو
متٍفختميطرشنعتأرقدقل.ةفلتخمةيضقكانه...ممم-

ً.اقراحهنوكنعتاعئاشترشتناامنيب،غربنتوغأفرميفًاتيمهيلعروثعلا
؟ولسوأيفهلوحتاعئاشنمله

:يفنلاباهسأريتبتزه
،رارشألاىلعضبقلاىلعهصرحبةياغللًاروهشمناك.سكعلاب،ال-

هنأو،معطلابقلعتداكتةريبكةكمسدوجونعملكتيناكهلتقملبقو
.هدحواهداطصيس

.هدحو-
دحأكودبيأ.دحأيأبقثينكيملذإ؛ةدايزءيشيألقيمل-

؟يراهايهفرعت
.ةرتسلايمكيفهيعارذلخديوهوضهنومستبا
؟بهاذتنأنيأىلإ-
.ميدققيدصةرايزل-
.ءاقدصأيأكيدلنأفرعأال-
.سوبيركسيئربتلصتادقل.ريبعتدرجمهنإ-



؟نيميه-
نيذلاصاخشألاءامسأبةمئاقيئاطعإهناكمإبناكنإهتلأسو،معن-

ةيضقاهنأينباجأف،ةميرجلاعوقولبقلومحملاهفتاهبوتساغمهعمملكت
مهنإفمهيدلتناكولىتحهنأو،ةمئاقيأمهيدلتسيلو،ةقلغموةحوتفم
...ركذتأينيعد...ـلًادبأاهوطعينل

:هعباصأىلعدعوهينيعيراهضمغأ
.يلثمنئاخو،بارشلاىلعنمدمو،هحيرستمتيطرش...-
.ءاقدصأيأكيدلنأفرعأال،كلتلقامك-
.رخآناكميفبرجأنأنآلايلعً،اذإ-
.مويلاقوحسملااذهليلحتبلطأسً.انسح-
:بابلادنعيراهفقوت
.نغاهنبوكوغربنتوغيفرهظينيلويفلاأدبًارخؤمهنإتلقدقل-

؟ولسوأدعبكانهرهظهنأكلذينعيأ
.معن-
يفًالوأديدجلاردخملارهظي؟ةداعسكعلابرمألامتيالأ-

ً؟الامشرشتنيمثنغاهنبوك
؟اذامل...قحمتنأ-
؟رايطلاكلذمساناكتلقاذامً.ادكأتمتسل-
؟رخآءيشنمله...زتلاشدروت...هلقأمل-
ً؟اقحمنوكيدقيفختملايطرشلانأيفًامويتركفله.معن-
!ً؟اقحم-
كانهنأفرعيناكامبرف،دحأبقثيالوًاقلغمهمفيقبينأ-

.امناكميفًاقراح

زكرميفلابقتسالاةحاسملحيسفلاوريبكلاوهبلاءاجرأىلإيراهرظن
ةرشعدعبىلعبتكمءاروناصخشفقيناكثيح،وبينروفيفرونيليت
دنعهناروزيسيذلاصخشلاامهلبقتسيلرورمتاقاطبناملتسيامهآر.راتمأ
هتطخدعتملثيح،اهتاءارجإنمتددشدقرونيليتنأودبي.زجاحلا
.قيبطتللةلباقنسدليكروتسوالكبتكمىلعلفطتلاب

.عضولامييقتبيراهماق
ناكدقف،طيسبببسلةرايزلانمنسدليكروتدعسينلديكأتلاب

رمألاءاقبإنمنكمتدقو،ةمشتحمريغةيعضويفهبكسمأدقيراه



تاونسةدعلكلذمدختسايراهنكل.لمعلايفهسيئرربخيملوً،ارس
ًاينوناقنكمياملدودحلازواجتًانايحأو،تامولعمىلعلوصحللهيلعطغضلل
،ةطرشلالجرفيرعتةقاطبةطلسنودبهنأالإ.همدقتنأفتاوهةكرشل
.يراهةلباقمبحجرألاىلعنسدليكروتلبقينل

ةريبكةباوبكانهتناك،دعاصملاىلإةيدؤملاعبرألاتاباوبلانيميىلع
ً،اعيرسًارارقيراهذختا،اهدنع.راوزلانمةعومجماهنملخدتلةحوتفم
يذلارونيليتلثممىلإهجتملادشحلاىلإمضناو،ةعومجملاوحنىشمف
وهو...هلرواجملاصخشلاىلإيراهتفتلا.اهايإًاحتافةباوبلابكسمي
.ةينيصحمالمبريصقلجر

.واهنين-
ً؟ارذع-
.اوازاكانيكوي...رورملاةقاطبىلعمسالاىلإيراهرظن
.ينابايهآ-

اناكولامكتارمةدعلجرلافتكىلعتبرو،يراهكحض
.ةددرتمةماستبابةماستبالايكويهلدابامنيب،نيميدقنيقيدص

:لجرلافتكىلعهديتناكامنيبيراهلاق
.ليمجمويهنإ-
؟تنأةكرشيأنم.معن-
.ارينوسايليت-
ً.ادجديج-
هنيعفرطبىرينأيراهعاطتساثيح،رونيليتفظوممامأارم

ً.اقحمناكدقو،هلوقيسامًابيرقتفرعو،امههاجتابًامداقلجرلا
.مسالاةقاصلنودنمكلاخدإيننكميالنكل،يديسايفسآ-
.ةشهدبلجرلاىلإاوازاكانيكويرظن

يراهىشمنأدعبو.ديدجبتكمىلعلصحدقنسدليكروتناك
.يجاجزصفقيفًافولأمًاريبكًادسجًاريخأىأر،حوتفمبتكمربعرتموليك

.ةرشابميراهلخد
،هنذأىلعفتاهلاةعامسعضيوهو،يراهلهرهظوًاسلاجلجرلاناك

.ةلباقملاةذفانلاىلعهمفنمقاصبلاقفدتةيؤريراهعاطتساو
!لمعينيعللا2ويلبدسإمداخكيدلنآلا-
.يراهلعس



،ةنمسرثكأحبصأدقنسدليكروتسوالكنأيراهىريل،يسركلارادف
ءافخإهنكميءيشنمامنكل؛محشلالتكيفختةقينأةلذبيدتريو
يداعريغناكام.يداعلاريغههجوىلعرشتنملاقلطملافوخلاريباعت
مفلاوفنألاونانيعلاتدجو،ةعساولاةحاسملاهذهلثمعمهنأوههيف
ضفخأ.هجولاطيحمطسوةريغصةريزجىلععمتجتنأبسنألانمهنأ
.يراهمساةقاطبىلإهرصب

!؟اوازاكان...يكوي-
:هتقناعملهيعارذدمو،يراهجهتبا
.سوالك-
:نسدليكروتسمه
؟هللاقحبانههلعفتيذلاام-
:هيعارذيراهضفخأ
.كتيؤرلةداعسلاةياغبانأ-
ذختاومجهاً.امئادسلجيناكثيحبتكملاةلواطةفاحىلعمثجو

،هباعلنسدليكروتعلب.ةرطيسللةلاعفوةطيسبةقيرطاهنإ..ً.اعفترمًاناكم
.هنيبجىلعلكشتتقرعلانمةئلألتموةريبكتابحيراهىأرامنيب

:فتاهلاىلإريشيوهونسدليكروترمذت
بيكرتضرتفملانمناكمياهدنورتيفلومحملافتاهلاةكبش-

.نآلادعبدحأبةقثلايننكميالو،هليغشتويضاملاعوبسألاذنماهلمداخلا
؟هديرتيذلاام.ةياغللقيضيتقو

ذنملومحملانسناهوتساغفتاهىلإونمتالاصتالاةمئاق-
.ويام

.ءارفصةريغصةقروىلعمسالابتكوًاملقيراهبحسو
.يلفسلاقباطلايفلمعأالو،نآلاةرادإلايفانأ-
.يلمقرلاراضحإكعسوبلازيالعبطلاب،نكل.ال-
؟حيرصتيأكيدلأ-
ةطرشلالاصتاةهجىلإةرشابمتهجتادقتنكليدلناكول-

.كنمًالدب
ً؟احيرصتكحنمبةطرشلايماحمموقيالَِملً،اذإ-
دقل...كلذلثملاؤسبهّوفتلاىلعؤرجيلميدقلانسدليكروتناكام

يراهىأر؟رخآءيشوأةديدجلاةيقرتلاببسبأ.ةقثرثكأوىوقأحبصأ
يتلاةيصخشلاروصلاعوننمبتكملاةلواطىلعةروصراطإرهظ



ةأرمالاهنإفبلكلنكتملامو.امًادحأكيدلنأكسفنركذتلاهمدختست
.ةأرماىلعلصحميدقلاقسافلا؟اذهيفركفيسناكنم.لفطعمامبرو

:يراهلاق
.ةطرشلللمعأدعأمل-
:ماستبالانسدليكروتفلكت
!!ةثداحمنعتامولعمديرت،كلذعمو-
.بسحفمقرلااذه...ريثكلاديرأال-
اذهلثمنعتحصفأيننأدحأفشتكانإ؟كلذلعفأملو-

دقيننأفاشتكابعصلانمنوكينلو،درطأسفتامولعملانمعونلا
.ماظنلاتلخد

.يراهبجيمل
:ةرارمبنسدليكروتكحض
تامولعملاكطعأملنإ.هسفنميدقلانابجلازازتبالاعون.تمهف-

.يتلعفبيئالمزربختسفنيناوقلاًافلاخم
...سوالكايةمدخكنمبلطأةطاسببيننإ.ملكتأنل...ال...ال-

ةايحلاىدمنجسلابهيلعمكحللضرعمةقباسلايتبيبحنبا.يصخشرمألا
.اهبكتريملةميرجىلع

ىلعمحللانمةجوملكشتتلفجترينسدليكروتنقذيراهىأر
سوالكبطاخدقيراهنكيمل.تفتخاوهدسجاهصتماىتحهتبقر
،زكرمث،شمروهيلإنسدليكروترظن.لوألاهمسابلبقنمنسدليكروت
يهوةينهذلاةبساحلاةلآلايراهىأرو.تألألتوقرعلاتابحترهظامنيب
عجروهيعارذنسدليكروتعفرثيح،جتانلاىلإلصتمثحرطتوعمجت
.هلقثتحترصيذلاهيسركبءارولل

ًارداقتسلنآلايننكل،كتدعاسمببغرأتنك.يراهايفسآ-
.ينمهفتنأىنمتأ.فطاعتلانمعونلااذهلثمميدقتىلع

:هنقذكرفيوهويراهلاق
.لماكلابموهفمرمألا.عبطلاب-
ً.اركش-
قفاريلهيسركنعضوهنلاةلواحمبأدبامنيبً،احاترمنسدليكروتادب

.هتايحويجاجزلاصفقلاجراخىلإيراه
نيديحولامهكؤالمزنوكينلفماقرألاينطعتملنإ.حيحص-

...دحاو؟لافطأيأامكيدلأً.اضيأكتجوزامنإو،ىرجامبنوفرعيسنيذلا



؟نانثا
سوالك...قدصمريغيراهبقدحيوهويسركلاىلعنسدليكروتىوه

:فجترملاوميدقلانسدليكروت
...نلكنإتلقدقل...دقل-
:هيفتكيراهزه
نمعونلااذهلثمميدقتعيطتسأالنآلايننكل،فسآ-

.فطاعتلا

.ئلتممهبشردورشىهقموًاليلقئاقدرشعوةرشاعلاةعاسلاتناك
:يتبتلاق
كنإلاقونيميهلصتادقف،يلمعناكمىلإكمودقببغرأمل-

نمينرذحدقل.ينترزكنأعمسدقو،ةيفتاهتاملاكمةمئاقتبلط
.وتساغةيضقيفلخدتلا

.انهىلإمودقلاتعطتساكنأديجلانم..ً.انسح-
رخآلافرطلايفبارشلامدقتتناكيتلااتيرينيعهانيعتقتلا

تاونسثالثتضمدقتناك.اهسأرتزهفهيعبصإاهلعفرو،ةفرغلانم
يتلاتاراشإلاةغلمهفتلازتالاهنكل،انهىلإاهبىتأةرمرخآذنم
.نمدملةوهقوهقفارملبارش...قباسلامظتنملااهنوبزاهمدختسي

؟ةمئاقلاىلعلوصحلايفكقيدصكدعاسأ-
ً.اريثك-
؟تدجواذامو-
هطخفيقوتمتدقف،ةرتفرخآيفًاسلفمناكوتساغنأدبال-

عمةريصقتاثداحمعضبيفىوسًاريثكهفتاهمدختسيملو،تارمةدع
تفقوتتاثداحملانكل،ًاليلقنيريإةياعرلايفهتخأبلصتاامك.غيلوأ
تاملاكملامظعمتناك،كلذنعادعو.هتومنمعيباسأةعضبلبقةأجف
ءامسألانعثحبللليلقدعبليكارىلإبهذأس.ازتيبلامعطملىرخألا
؟ليلحتلانعينيربختنأكنكمياذام.تنرتنإلاىلعىرخألا

يتلانيلويفللىلوألاتانيعللًابيرقتةقباطماهتيرتشايتلاةداملا-
كانهنأامك.يئايميكلابكرملايفًاطيسبًافالتخاكانهنكل.اهانصحف
.ةينبًاطاقن

ً؟اذإ-
مدختسيفالغدرجمامنإو،ًالاعفًاينالديصًابكرمتسيلاهنإ-



.لضفأةهكناهحنملوأ،لهسأاهعلبلعجلبوبحلافيلغتل
؟جتنملاىتحاهعبتتنكمملانمله-
يعنصمنأيلنيبتو،رمألانمتققحتيننكل.معنًايرظن-

يفعاونألافالآكانهنأينعيامم؛ةصاخلامهتفلغأنوعنصيةيودألا
.ملاعلا

؟كلذكسيلأ،ةجيتنيأىلعكلذنملصحننلً،اذإ-
اياقبكانهلازتالعطقلاضعبلخاد،نكل.فالغلاعمسيل-

.نوداثيملاهنإ.بوبحلا
.ترداغمثيراهاهركشو،ةوهقلاوبارشلااتيرترضحأ
.تاوبعيفيتأيولئاسنوداثيملانأنظأتنك-
يفيتأيتاردخملاىلعنينمدملاليهأتةداعإلمدختسملانوداثيملا-

ىلعثاحبأبنوموقيثيحفالوأتناسىفشمبتلصتااذهلو،تاوبع
.مالآلاجالعللوعفملاةينويفأتارضحتسملاونويفألا

.نيلويفلاعنصلو-
...هعنصيفلدعملانوداثيملامادختسانكمملانمهنإاولاقدقل-

.معن
فيك،نكل.مدعلانمًاعونصمسيلنيلويفلانأينعياذه-

؟اندعاسينأكلذل
:بارشسأكلوحاهعباصأيتبتفل
طقفمهنمدحاوو،نوداثيملابوبحيجتنمنمريثكلاكانهسيل-

.ولسوأيفعقي
؟ديموكين؟يـبيأ-
بوبحاوعنصدقو،ثاحبأدهعمكانهمهيدل.مويدارىفشم-

.ةديدشلامالآلاةجلاعملنوداثيملا
.ناطرسلا-
،اهمفىلإسأكلااهيديىدحإبتعفرامنيب،اهسأريتبتزه

.ةلواطلاىلعنمًائيشىرخألابتكسمأو
؟مويدارىفشمنم-
ً.اددجماهسأريتبتزه
ىلعرفرحلالمحتيتلاةريغصلاةرودملاةبحلابيراهكسمأ

.ينبلافالغلا
؟يتباياذامنيفرعتأ-



.ال-
.ةديدجتارداصجورنلاىدلتحبصأدقهنأنظأ-

:ليكارتلأس
؟نيلويفلاردصيوجتنيجورنلايفامًادحأنأينعتأ-
.اهيعارذتكبشدقوغيلوأةفرغبابراطإىلعةئكتمتناك
اهايإهاطعأيتلاةمئاقلاىلعيلاتلامسالابتكيوهويراهلاق

:نسدليكروت
.كلذلعفيًادحأكانهنأىلإناريشتناتقيقحلقألاىلعكانه-

يأةيلودلاةطرشلانمدحأعمسيملو،ولسوأنمرشتنيجتنملانإ،ًالوأ
ديوسلاعراوشيفرهظيملو،ولسوأيفرهظينألبقنيلويفلانعءيش
ةنوحطمنوداثيمبوبحيوحتةداملانإً،ايناثو.نآلاالإكرامندلاو
.جورنلايفةعونصمو

.ثحبلارزىلعيراهطغضو
نوكيدقامًائيشلمحينيومدراغيفرايطلاقتعامتً،اثلاث-

.دعباميفهلادبتسامتنكل،نيلويف
!؟هلادبتسا-
اذهنأيهةركفلا.ماظنلايفقراحانيدلةلاحلاهذهلثميف-

.كوكنابىلإًاهجتمدالبلارداغيناكرايطلا
بابلادنعنمتكرحتدقاهنأفرعو،اهرطعاذشيراهمش

ديحولاءوضلاوهرتويبمكلاةشاشنمثعبنملاعاعشلاناكو.هءاروتفقوو
.ةملظملاةفرغلايف

؟هذهنم...ةيهاد-
.هنذأبرقاهتوصناك
صاخشألانمةدحاواهنإ...ةنيدملاسلجمنمنيوكسليبازيإ-

.هبتلصتايتلايهربكأةقدبوأ،وتساغمهبلصتانيذلا
؟كلذكسيلأ،اهيلعريغصمدلابعربتملاصيمقسايق-
عربتلانعنالعإبموقينأيسايسلاةفيظونمًاءزجنوكيامبر-

.مدلاب
؟سلجمةريتركسدرجمتنكنإًالعفًايسايسنوكتله-
،بلاسءابفلأاهمدةرمزنإةأرملالوقت،لاوحألالكيف-

.يندمبجاوةطاسببرمألانإفاذكهو



؟ةليوطةرتفلةروصلابقدحتتيقباذهلأ.معن...ةردانةرمز-
:يراهمستبا
،لويخلاةيعار.انهةحجانلاتابرضلانمريثكلاكانهتناك-

...عراوشلاةسانكو
ءاروتاردخملاتاباصععيمجعضويفلضفلاىلعتلصحدقل-

.نابضقلا
.وتساغعمملكتتتناكاّمعلءاستأ.مهعيمجسيل-
امبر،اذل.تاردخملاةحفاكملةيعامتجالاتامدخلالمعسأرتتاهنإ-

.ةماعتامولعمعمجلهتمدختسادقنوكت
ً.احابصفصنلاوةدحاولايف-
!هوووأ-
.يهاهلأسأنألضفأ-
.كلذبحتكنأنمةدكأتمانأ،معن-
ًارداقنكيملهنأةجردلًادجًابيرقاههجودجوف،اهيلإهسأرعفر

.اهيلعزيكرتلاىلع
؟يتبيبحايهعمسأيننأنظأامعمسأله-

:ةقربتكحض
.ةصيخرودبتاهنإ..ً.اقالطإ-
.كرحتتملاهنكلءطببءاوهلايراهقشنت
؟ةصيخرلاةأرملابحأاليننأنينظتكلعجييذلاامو-
؟سمهتملو-
قفدتبساسحإلاعاطتساثيح،هيتفشنمبرقلاباهاتفشتكرحتو

.اهتاملكعمءاوهلا
تماقتسا.طقفهعامسنكمياميهبساحلاةحورمتناك،نيتيناثل

مث،هئدهتلهدخىلعاهديتعضوامنيب،دورشبيراهىلإترظنو،ةأجف
.ترداغوترادتسا

وهوءودهبمتشوهينيعضمغأمث،فلخلاوحنيراهىنحنا
ثدحامنأيفركفيوهوتارمةدعسفنت.خبطملايفلمعتاهعمسي
.لمعللداعوهراكفأعامجتسالواحامنيب،ثدحيملوتلل

تاونسرشعنمجئاتناهضعبىطعأيتلاةيقبتملاءامسألانعثحب
تناك؛نيفلتخمصاخشألىرخأو،ةلئاععامتجانعريرقتوأجلزتتاقباسمل
اودجيليرصعلاعمتجملانماوبحسنادقف؛نيدوجوماودوعيملصاخشأل



.رخآءيشالوأةيلاتلاردخملاةعرجنورظتنياوسلجثيح،ةملظماياوز
رئاطةشيرعضيباشةروصىلإ؛رادجلاىلإرظنيوهويراهسلج

لوحةضماغتايركذيراهتدوار."يسنوج"اهتحتبوتكمهسأرىلع
يتلاو،يساقلاءانغلاتاذهدنلسيآنمزورروكيسةقرفبةطبترماهنوك
هقوذريغدقغيلوأنوكيدقعبطلابنكل.طاوشأبريلسوثيداغيمتقبس
.هسأرءاروهيديًاعضاوفلخلليراهأكتاو.رثأتوأ

.نسناهنيريإ
ربعناملكتينيريإووتساغناكدقف،تالاصتالاةمئاقبأجافتدقل

امكاهبلاصتالالواحيمل،كلذدعبو.ةأجفافقوتمثًابيرقتًايمويفتاهلا
لوصولانكميالهنأملعيناكوتساغنأولامكوأ،نامصاختمامهنأول
لصتا،هيلعرانلاقالطإنمتاعاسعضبلبق،نكل.فتاهلاربعاهيلإ
رمتستمل.هيلعةباجإلاتمتواهلزـنمناونعيفيضرألافتاهلامقربوتساغ
اذهنأنظياذامل.ةيناثةرشعيتنثاوةدحاوةقيقدلىوسةثداحملا
مقربلصتا.ملستساهنكلةركفلالصأعجرتسينأيراهلواح؟بيرغ
لومحملانيريإفتاهبلاصتالابرجو،باوجنمامنكليضرألافتاهلا
.ةيلامبابسألًايلاحعوطقمباسحلااذهنأهربخيًاتوصعمسف

!لاملا
يراهلواحً.امئادتاردخملاكلذكو...لاملابىهتناورمألاأدبدقل

يفقوحسملاعمهلاقتعامتيذلارايطلا...يتبهبهتربخأيذلامسالاركذت
ليلديف"زتلاشدروت"بتك...لمعتيطرشلاةركاذلازتال.هديةبيقح
.فتاهلا

.لومحمفتاهمقرهلرهظو
ةلجمعفرنيحو،ملقنعًاثحبغيلوأبتكميفًاجرديراهحتف

فرعتو،يكيتسالبفلميفةفيحصنمةصاصقىلعهانيعتعقولوفرتسام
...ىرخألاتاصاصقلانيبثحبوفلملاجرخأ.باشوهوههجوىلعةرشابم
ترهظوأهمساركذاهيفمتو،يراهاهيلعلمعاياضقنعاهلكتناك
-باجأدقناكثيح،ةفيحصيفةميدقةلباقمكانهتناكامك.هتروص
يراهقلغأ.لسلستملالتقلالوحةلئسأنع-ركذيامبسحضاعتماب
،بساحلاأفطأمث،امءيشميطحتلةجاحلابرعشيوهوهلوحرظنوجردلا
تجرخ.هترتسىدتراثيحةعاقلاىلإهجوتو،ةريغصلاةبيقحلابضوو
.هترتسردصنعيئرماللارابغلاضعبتحسموليكار

،كنايسنبتأدبدقتنكو،روصعذنمكرأمل!ةياغللبيرغاذه-



ً.اددجمرهظتتنأاهمث
؟ديجرمأاذهأ.معن-
:ةطيسبةماستبا
؟ينمهفتأ.هسفنتقولايفّئيسوديجهنإ.يردأال-
.هيلإاهبحسوهسأريراهزه
:تلاق
كنوكدرجمّنإ،نآلاىتح.لضفألاويعملصحامأوسأتنأ-

.ديجاذهنأنمةدكأتمتسل...ال.رخآءيشلكىسنأينلعجيانه
.فرعأ-
:ةبيقحلاىلإريشتيهوتلاق
؟هذهام-
.نويلقدنفىلإبهذأس-
...نكل-
.ليكارايريخىلعنيحبصتً.ادغملكتنس-
يفيرخلاءاسملاىلإجرخوبابلاحتفو،اهنيبجىلعيراهاهلبق

.ئفادلا

،ةديدجةرامتساءلملٍعادنمامهنإلابقتسالايفيـبصلالاق
يفديجكلذنإيراهلاقف،301مقرلاتاذ؛اهسفنةفرغلايراهىطعأو
.روسكملاةراتسلادومعاوحلصأدقاوناكلاح

،امًاعونًايبصعناك،قباسلاميقملاهنإً؟اددجمروسكموهأ-
ً.اضيأًايطرشناكدقو

!؟ميقملا-
.هنومستامكًايفختمًاليمعناك..ً.امئادًاميقمناك،معن-
.فرعتتمدامًانقتمنكيملهيّفختنأودبي...ممم-
:يـبصلامستبا
.نزخملايفةراتسدومعكانهناكنإىرأوبهذأس-
:قيمعيديوستوصلاق
ً.امامتكلثمنامتيريبناك-
.يراهتفتلا
ادبثيح،ةهدرلاباهتيمستنكمياميفيسركىلعسلجيوتاكناك

.ءطببهسأرزهيوهوًاقهرم



دينعو،ةياغللروبصو،ةياغلليفطاعوهف.يراهايًامامتكلثم-
ّنكل،نيتيدامرهانيعتناكو.عبطلابكلوطبسيلهنكل.ظحلاءوسلةياغلل
يفتامدقو،كلثمديحوهنأامك.كيدليتلااهسفنةطرشلاةرظنهيدل
ناك،يراهايليحرلاكيلعيغبنيناك.هيفتومتسيذلاهسفنناكملا
.ةرئاطلابكرتنأكيلعيغبني

ههجوريباعتتدبامنيب،ةليوطلاهعباصأبموهفمريغءيشبأموأ
.يكبيسزوجعلالجرلاناكنإةظحلللءاستيراهنأةجردل؛ةنيزح
.يـبصلاىلإيراهتفتلاامنيبهيمدقىلعزوجعلاحنرتو

؟حيحصهلوقيامله-
؟اذاملوقينم-
.وه-
يفرمهنأدبال...لحردقناكهنكل،وتاكىلإريشيليراهرادتساو

.ملسلامالظ
؟يتفرغيفانهيفختملايطرشلاتامله-
:بيجينألبقيراهيفيـبصلاقدح
.اربوألاراددنعئطاشلاىلإهتثجتلصودقو،ىفتخادقل..ال-

؟اذهيكيتسالبلادومعلانعاذامنكل،ةراتسدومعانيدلسيل،فسآ
.دومعلاطابربهطبروةراتسلاربعهتيبثتكنكمي

.ءطببهسأريراهزه

اليراهنكل،ليللافصتنمدعبةيناثلاتزواجتدقةعاسلاتناك
يكيتسالبلادومعلاوةراتسلاضرألاىلعو،ةراجيسرخآنخديوًاظقيتسملازي
صقرتيهوةحابلانمرخآلابناجلايفةأرملاةيؤرهناكمإبناك.عيفرلا
ناخدلادهاشو،ةنيدملاتاوصأليراهتصنأو.كيرشنودبوعاقيإنودب
لاكشألاواهكلسييتلاةيوتلملاقرطلاصحفتو،فقسلاوحندعاصتي
.اهيفطمنةيؤرًالواحماهعنصيتلاةيئاوشعلا



أدبيلليبازيإوزوجعلالجرلانيبعامتجالاذنمنيرهشرمألاقرغتسا
.فيظنتلا

فحصلاتركذثيح؛مهلاقتعامتنيذلاةعيلطيفنويمانتييفلاناكو
نزاخمةسمختدجوو،هسفنتقولايفعقاومةعستتمجاهةطرشلانأ
رودءاج،عوبسأدعبوً.ايمانتييفًامرجمنيثالثوةتستلقتعاو،نييوريه
ةمجاهملاتلدتاوقةبخنةطرشلاتمدختساثيح،وفوسوكنمنابلألا
دعبو.اهرمأبفرعيدحأالنأنظيرجغلاسيئرناكريفسليهيفةقش
سيئرلاقثيح،ايناوتيلوايقيرفإلامشنمتاباصعلارودءاجكلذ
صخشنمتامولعمىلعلصحهنإةليوطلابادهألاوذميسولاميركغروأ
نمعراوشلاراجتلاقتعامت،ةيلاتلاةليلقلاعيباسألالالخو.لوهجم
انمدحأالنكل،جلثلاكضيبلانييجورنلاىتحومحفلاكدوسلانييلاموصلا
دقانيلعبلطلانأًاحضاوادبدقو.لانسرأناصمقيدترننيذلانحن
نعنيلطاعلاعراوشلاراجتضعبفيظوتبزوجعلالجرلاأدبثيح،ديازت
انضفخامك،ولسوأةنيدمزكرميفلقأنييوريهلاةراجتتحبصأ.لمعلا
ظهابنيلويفلاناك.نيلويفلانمرثكأينجناننأامبنييوريهللانداريتسا
ةرتفدعبهيلإاوداعمهنكل،نيفروملابهلادبتساضعبلالواحاذل،نمثلا
.ةريصق

.هعنصنسبإناكمإبناكاممعرسأعيبنانك
ةرشعةيناثلاةعاسلادنعاهلماكبةعاضبلاعيبانيهنأ،ءاثالثموييفو

ذإ-ةلومحملافتاوهلامادختساانيلععونمملانمناكهنأامبو.فصنلاو
ىلإتهجوت-ةنيعللاروميتلابكولسوأنأنظيناكزوجعلالجرلانإ
هنإهيردنألاق.فتاهلانئابكىدحإنميسورلافتاهلابتلصتاو،ةطحملا
ىلعنيريإوغيلوأوانأتسلجف،هلعفهناكمإبامىريسهنكل،لوغشم
،ةعاسدعبو.دربلانمدمجتنونيرتشملادرطننحنواتاغربيكسيفملسلا
ًابضاغناكوً،ايصخشنسبإناكدقل...جرعيوهوانيلإهجتيًاصخشتيأر
دقةفصاعلانأولامكرمألاادبانهو.نيريإىأرنأىلإ؛متشيوخرصيو
ةيفلخلاةحابلاىلإانعبتثيحً؛اءودهرثكأهتوصةربنتحبصأو،تأده
.ةمزرةئامىلعيوتحيًاسيكانملسو

:هديدميوهولاق
.ميلستلادنععفدلاةقيرطبلماعتننحنً.افلأنورشع-



ىلإبهذأنأةلبقملاةرملايفيناكمإبنإهلتلقوًابناجهتذخأ
.ديزملاىلإجاتحننيحهلزـنم

.راوزيأديرأال-
.سيكللنيتئامنمرثكأكلعفدأدق-
:بايترابيلإرظن
نعكسيئرلوقيساذام!؟صاخلاكباسحللمعلابءدبللططختأ-

؟اذه
ًاسيكنيرشعىلإةرشعنعملكتننحن.كنيبوينيباذه-

.فراعملاوءاقدصألل
ً.اكحاضرجفنا
.نيريإاهمسا،ةبسانملاب.ةاتفلايعمرضحأس-
ملهنكلًاددجمكحضلالواحمث،يلإرظنوكحضلانعفقوت

...عمطلا...ةدحولا:هينيعيفضيرعطخبًابوتكمءيشلكادبانهو.عطتسي
.ةنيعللاةبغرلا...ةبغرلاو...ةيهاركلا

.ةنماثلاةعاسلادنعةعمجلاءاسم-
.ناونعلايناطعأو...يسأرتززه
نسبإنأتننظ،ةظحلل.ءادغلاىلإزوجعلالجرلايناعد،نيمويدعب

،ماعطلاميدقتبرتيبماق.ههجوريباعتركذأتلزاميننأليـبىشودق
ينربخأامنيب،ةدرابلاماعطلاةفرغيفةليوطةلواطىلإانسلجنيحيف
،مادرتسمأنمودالبلاربعنييوريهلاداريتسانعفقوتهنأزوجعلالجرلا
نعملكتو.نيرايطلاضعبربعكوكنابنمىوسدروتسيدعيملهنأو
نعدعتبأله:داتعملالاؤسلارركو،مهفأيننأنمققحتو،ماقرألا
ينذخأينأهربخأورتيباعدمث،ضومغبيلإرظنيكانهسلج؟نيلويفلا
ً.اميقعزوجعلالجرلاناكنإرتيبلاؤسيفتركف،ةرايسلايفو.لزـنملاىلإ

يوتحتغربكإيفىنبميفةيديلقتبزاعةقشيفنطقينسبإناك
بارشلاانلبكس.ناردجلاىلعءيشالوةريغصةجالثوةريبكامزالبةشاش
،مالكلايلتكرتو،تمستباوهءادأنيريإتدهاش.جلثتابعكمةثالثعم
ىلع؛نيريإيفقدحيوهوههجوىلعةهوتعمةماستبابنسبإسلجامنيب
تناكو.هنمليسيباعللاداكاملكهمفقالغإنمنكمتهنأنممغرلا
هيلعرورملاىلعانقفتاويسايكأتذخأ.حدصتةيكيسالكىقيسومكانه
.نيريإعمًامويرشعةسمخدعبًاددجم

،ةطرفملاتاعرجلااياحضددعضافخنالوحريرقتلوأءاجمث



ةعضبدعبحبصيةرملوألنيلويفلامدختسينمنأاوبتكيملمهنكل
نمةحضاوتابونونيتلوهذمنينيعبهريغعمفطصيوًانمدمعيباسأ
نيحنينمدملانأو،مسجلانمردخملاباحسناضارعأببسبشاعترالا
نوأدبيعفترادقرعسلانأنوفشتكيورنوركةئامبنيكسممكانهنوفقي
.ءاكبلاب

نيريإيتأتنأديريهنإلاقوًابناجينذخأ،نسبإلةثلاثلاةرايزلادعب
كلتيفيننإهلتلقيننأريغ،تقفاودقو.ةلبقملاةرملايفاهدحو
هسأرزهف،دحاولكلرنوركةئامرعسبًاسيكرشعةسمخديرألاحلا
ً.اقفاوم

ً،اعفندجتملةميدقلاعدخلانإذإ؛دهجلاضعبنيريإعانقإبلطت
نإاهتلأسو.انتصرف...يتصرفهذهنأاهلحرشأوًايساقنوكأنألتررطضاف
اهنأتمتمتف،بيردتةفرغيفةشرفلاىلعمونلايفرمتستنأديرتتناك
تسيلاهنإتلقف،زوجعلااهنمبّرقتينأديرتالاهنكل،كلذديرتال
الامبرف،هعمةفيطلنوكتنأوههلعفاهيلعاملكو،كلذلةرطضم
نأينمتبلطو،اهسأرتزه.هتايحيفدحأةبحصبعتمتسادقنوكي
،قيضلابترعشنسبإةقشىلإترداغنأدعبو.غيلوأرابخإمدعباهدعأ
.ينزهيدحأىلعظقيتسأل،ةراجيسبىقبتامتنخدو،نيلويفسيكتففخف
تطقاستعومدلانأةجردل،ةدشبيكبتيهويتشرفقوففقتتناك
.برهلاتعاطتسااهنكلاهعمنسبإلواحدقل...ّينيعتزخوويهجوىلع

؟سايكألاترضحأله-
،اذل.لماكلابتراهنادقفً،ائطاخًالاؤسناككلذنأحضاولانم-

يـبتقدحامنيب،ةنقحتأبعوً،اددجمرومألاحلصيًائيشيدلنإتلق
ةقيقرلاءاضيبلااهترشبيفقرزأقرعنعثحبأانأونيتللبمنيتريبكنينيعب
طغضأانأويدسجىلإاهدسجنملقتنيجنشتلابتسسحأ.ةربإلالخدأو
ةقرشمةراتسةوشنلالزـنتلةتماصةوشنباهمفتحتفثيح،ةنقحلاىلع
.اهينيعمامأ

.هجتنمفرعيهنكلًارذقًازوجعًالجرنسبإنوكيدق
يفكلذبتسسحأدقف،نيريإترسخيننأًاضيأانأتفرعدقو

نمهيلعناكامكرمألادوعينل.سايكألانعاهتلأسنيحاهينيعةرظن
بناجىلإنايسنلايطيفلخدتنيريإتيأر،ةليللاكلتيفً.اقالطإلبق
ً.ارينويلمحبصأنأبيتصرف

لكشبوديزملاديريلازيالهنكل،نييالملاينجبزوجعلالجرلارمتسا



ًانيدكانهنأولامك...هبقحلينأديريًائيشكانهنأولامك؛عرسأ
،هسفنلزـنملافلامللةجاحبهنأدبيمل.بيرقامعهئافودعوملحيس
ملو.رتيبوهيردنأ:امهاسفننافظوملاو،ريغتتملاهنكلةلوسغمنيزوميللاو
تعّسويتلاةباصعلاكلت...سوبولسول...دحاوسفانمىوسانيدلنكي
ملنيذلاةبراغملاونييمانتييفلاتفظونأدعبعراوشلايفعيبلاتايلمع
يفامنإو،بسحفةنيدملازكرميفسيل؛نيلويفلااوعابنيذلاو،مهلاقتعامتي
دق.يكنسليهيفتاعئاشلابسحو،مياهدنروتووسمورتيفرغنيفزغنوك
اناكامهنكلزوجعلالجرلانمرثكأنونجيسوبولسولدارفأونيدوأنوكي
لجريأو.نييرثاحبصأامهالكف،ةرطيسلاىلعناعزانتيالوقوسلاناكراشتي
.نهارلاعضولانمًاديعسنوكيسزيكرتلالماكنهذبلامعأ

.ةقرشملاءاقرزلاءامسلايفنيتميغىوسكانهنكتملو
هنأفرعنانك.ةيبغلاةعبقلارمتعييذلايفختملايطرشلايهىلوألا

تقولايفةيولوأاذًافدهتسيللانسرألاناصمقنأةطرشلارابخإمت
ةميغلاامأ.لاوحألالكيفءاجرألايفلوجينامتيريبنكل،يلاحلا
مورتسليليفنيلويفلاعيببتأدبدقسوبولسولةباصعنأيهفىرخألا
.كانهاننوسفانيسراجتلاضعبنأينعيامم،ولسوأنملقأرعسبنماردو

يطرشلةلاسرلاصيإينمبلطوزوجعلالجرلايناعدتسا،امموييف
نيحو.ديدشرذحبكلذمايقلايغبنيهنإيللاقو،نتسنريبسلورتهمسا
نأديريالهنأينباجأرتيبوأهيردنأهمادختسامدعببسنعهتلأس
ولىتحو.هئدابمدحأكلذناك.هيلإةطرشلالصوتتالصيأهيدلنوكت
يذلاديحولاصخشلاتنكدقفهنعفشكتدقتامولعميدلتناك
...امًاعونيـبقثيناك،معن...هيردنأورتيبىلإةفاضإلاب،هبةقثلاهنكمي
.صللابقثيتاردخملاديس

،نماردومورتسليلةشقانملنيدوأعمءاقللبتردقهنأةلاسرلاتناك
مامتيفسيمخلاءاسمنيتسروجاميفنيفيكريكيفزدلانودكاميفنايقتليسو
عيطتسأ.صاخلافطألفحلهلماكبلوألاقباطلاازجحثيح،ةعباسلا
ههجودمجتيسنيعلجرهمو...ةيقروتاعبق...ناخد...نيلاوب...رمألاليخت
نيدوأو...مهنيعأيفةميرجلاحولتتاجارديـبكار؛فويضلاىرينيح
اطاطبلاقوفنمتوملاىتحامهضعببقيدحتلانالواحيزوجعلالجرلاو
.ةيلقملا

،نكل.دورلغناميفققشىنبميفًاديحونطقينتسنريبسلورتناك
نيحو.تيبلايفًادحأدجأملدحألاحابصنمركابتقويفتبهذنيح



ّنإًالئاقخرصو،ةفرشلانمهسأرجرخأنتسنريبسرجتوصراجلاعمس
كلذىلإيقيرطيفتنكامنيبو.ةفرشينبيلكياملزـنميفسلورت
،بيهرناكمدورلغنامنأيفركفأتنك،هايإيناطعأيذلاناونعلا
.عيمجلانوفرعيعيمجلاف

؛زليهيلرفيبدورلغناماهنإ...لبقنملوهنيوهىلإتئجدقتنك
قيرطلايفتفقو.نفلوكنملوهزكرمنلادرنرافكىلعةلطمةلصفنمتويبب
نملاجرلاضعبهمامأناكثيح،لزـنمليهتنملاهبشلكيهلاىلإرظنأ
ىلإنوريشيمهونوكحضيومهيديأببارشتاوبعنولمحي،ناصمقنود
...مهدحأزييمتنمتنكمتً،اروفو.ةفرشلانوكيسهنأودبييذلاراطإلا
فقوت.ديدجلاميركغروأسيئر...ةليوطلابادهألايذميسولايطرشلا
،ةطرشلاجراوناك.ببسلاتفرعدقوينوأرنيحثيدحلانعلاجرلا
نكأملً.اجرحمعضولاناك.تاباصعلالجرةحئارمشمهنميألنكميو
نتسنريبسلورتنأبةأجفينتدوارةركفلانكل،زوجعلالجرلاتلأسدق
مامضنالابنيوكسليبازيإزوجعلالجرلاحصنيذلاةطرشلايففيلحلاوه
.هيلإ

:بادهألاوذلجرلالاق
؟اذام-
ةرايزوعجارتلاةصرفيدلتناكو.رجحلاكتالضعهيدلوًاقيشرناك

.هتلعفامتلعفاذاملفرعأاليننكل،مويلانمرخآتقويفنتسنريب
:حضاووعفترمتوصبتلق
.نتسنريبسلورتلةلاسريعم-
نودنميوحنىشموً،ابناجبارشلاعضولجرىلإنورخآلاتفتلا

ناك.انعامسنيرخآللنكميالثيح؛ةياغللينمًابيرقحبصأىتح،فقوت
ءيلملاكشلاألألتامنيب،حوتفمبالودكًازرابوًايوقهكفو،رقشأهرعش
بابسألهلامهإمتلًافيلأًاناويحناكول.نيتريغصلانينيعلانمةيهاركلاب
.ةتحبةيلامج

:سمه
تارايزيأديرأال.نيمختلايناكمإبنكل،تنأنمفرعأال-

؟موهفماذهله.عونلااذهنمةنيعل
.موهفم-
.ةعرسبينربخأ-
عميتأيسهنأنمرذحدقنيدوأنأو،تيقوتلاوءاقللانأشبهتربخأ



.هتباصعلماك
:نتسنريبلاق
.رخآءيشيأىلعؤرجيالهنإ-
.نييوريهلانمًامخضًالوطسأوتللىقلتدقهنأبتامولعمانيدل-
تعطتسايننكلبرشلاءاستحالاوداعدقةفرشلاىلعلاجرلاناك

زكرأوضفخنمتوصبملكتأتنك.هتارظنبانقمريميركغروأسيئرةيؤر
:ليصافتلاعيمجميدقتىلع

ةعضبلالخهنحشمتيسنكل،وربانلأيفيدانلايفنزخمهنإ-
.مايأ

:نتسنريبكحض
.طيسبموجهبةعوبتمتالاقتعاةعضبكودبي-
.ةرتفّيضمدعبالإةباعداهنأمهفأملو
:باهذللتفتلأانأوتلق
.رمألايفاملكاذه-
مل.خرصيًاصخشتعمسىتحقيرطلايفراتمأةعضبىوسِشمأمل

اذهفً؛اروفهتارظنيفرمألاتيأردقف،وهنمفرعألتافتلاللةجاحبنكأ
.فقوتويوحنءاج.يصاصتخا

؟تنأنم-
.وتساغ-
.لضفأوحنىلعامهاريلّينيعنعرعشلاتدعبأو
؟تنأو-
باجأمثً،ابعصًالاؤسناكهنأولامكةشهدبيلإرظن،ةيناثل

:ةطيسبةماستباب
.لكيام-
؟بردتتنيأ.لكيامايًالهأ-
:لعس
؟انهلعفتاذام-
نمليلقلاءاستحايننكميأ.سلورتلةلاسرلصوأ...تلقامك-

؟بارشلا
هتوصادبامنيب،ةأجفةجهوتمههجوىلعةبيرغلاءاضيبلاعقبلاتدب

:ةيناثملكتنيحبضغلابًامعفم
ً.اروفلحرافهلجأنمتئجامبتمقدقتنكنإ-



ةجردل؛ةياغللًاميسونامليبلكيامناك.نيتبضاغلاهينيعيانيعتقتلا
.هلّمأتيفتبغريننأ

ً.اعادو-
تنأنكمتتملاميفحجنأسفيك.ةركفلاينتوداراهسفنةليللايف

تنكأ.ينعتيلختاملكلذنمتنكمتولكنأل.ضرتفأامكهقيقحتنم
حبصأسفيكً؟اناسنإحبصأسفيكً؟الماكحبصأسفيك؟ينعىلختتس
ً؟ارينويلم



ضامغإلرطضايراهنأةجردل،جيلخلاىلعةدحبسمشلاتعطس
.ةيئاسنلاةيسمشلاةراظنلاهعضومغرًايئزجهينيع

متتامنإو،بسحفاكيفرويبيفليمجتةيلمعلعضختولسوأنكتمل
.ةيواخوةلممةقطنملاتناكثيحجيلخلاىلإةزرابوةديدجةقطنمةفاضإ
ةظهابققشعم؛ءايرثألاةقطنمودبتو،نملوهفوجتىعدتةقطنملاتناك
عئاضببةئيلمرجاتمو،نمثلاةظهاببراوقو،جيلخلاىلعةلالطإتاذنمثلا
نمةيبشختايضرأتاذةينفضراعمو،ةصاخداومعيبتونمثلاةظهاب
ةينفلالامعألاعورأىلعيوتحتضراعم...لبقنماهبعمستملتاباغ
هراعسأمعطمجيلخلايفةقطنمزربألتحيناكو.ناردجلاىلعةقلعم
يفةنيدمىلغأكويكوطىلعبلغتتولسوألعجيفمهاسيوً،ادجةعفترم
.ملاعلا

.دودولدانهييحيليراهلخد
:ةئيلملاةفرغلاصحفتيوهويراهلاق
.نيوكسليبازيإنعثحبأانأ-
؟ةلواطلازجحمتمسايأبفرعتأ-
ذنمةزوجحمتالواطلاعيمجنألدانلاةماستبانميراهمهف

.عيباسأةعضب
ةيعامتجالاتامدخلابتكمبيراهلصتانيحتباجأيتلاةأرملاتناك

.ءادغلالوانتتنيوكسليبازيإنأهرابخإلطقفةدعتسمةنيدملاةعاقيف
تلاقاهراظتنابلاتننيتنوكلايفسلاجهنأللصتاهنإيراهلاقنيح،نكل
.تينيزاغاموجسيفءادغلالوانتتاهنإريكفتيأنودنمورعذبةريتركسلا

:يراهلاق
؟ةرظنيقلأولخدأنأنكمملانمله...ال-
.ةلذبلاصحفتيوهولدانلاددرت
.اهارأنأيننكمي،قلقتال-
.يئاهنلاهرارقذختينألبقلدانلامامأىشمو
؛تنرتنإلاىلعاهآريتلاةروصلانمةيعضولاوهجولازيمدقناك

ةهجاومو،ةلواطلاىلعاهيقفرمةعضاوو،فصقملادنعةينحنمتناكثيح
اهنأولامكتدباهنكلًادحأرظتنتاهنأضرتفملانم.ماعطلاةفرغ
اهنأكردأتالواطلالوحلاجرلاىلإيراهرظننيحو.اهسفنضرعتست



ًاموسقمنشخلايروكذلااههجوناك.هسفنتقولايفنيرمألابموقت
نمعونبعتمتتنيوكسليبازيإتناك،كلذريغو.داحلااهفنأبنيمسقل
،ىلعألاوحنرظنتتناك.ةقانأتايرخألاءاسنلااهيمستدقيتلاةيبذاجلا
امنيب،ةسرتفمةيبئذةرظناهاتحنمناتللاناتدرابلاناواقرزلااهانيعتدبف
ليذلكشىلعًاحرسمرقشألااهرعشناكذإً؛اكحضمًانيابتاهرعشلكش
وهاهدسجنكل.يلوجرلااههجويـبناجىلعةليمجروهزبًانيزموناصح
.راظنأللةتفالاهلعجام

امنيبً،اضيأنيضيرعنيبكنمونيضيرعنيفدرب؛ةقيشروةليوطتناك
اهردصنأيراهركفدقو.نيتليوطلااهيذخفقيضلادوسألالاورسلارهظأ
اهنأرهظأدقتنرتنإلايفهثحبناك.عئارةلامحبموعدملايعانطصالارماعلا
نميناثلااهقالطناك.نيترمتقلطتدقو،غيريفةعرزميفلويخلاجوازت
تكراشدقتناكو.تارمثالثاهرسخوتارمعبرأهتورثىنجيلامريبخ
لكاشميفتعقودقو،مدلابةعربتماهنأامك،ةيامرللةينطولاتالوطبلايف
ةياغللدعستاهنأامك.يـبغهنألنييسايسلااهئالمزدحأتدرطاهنأل
،راصتخاب.تايحرسملاضورعومالفألاتالاصيفاهلروصلاطاقتلالفوقولاب
.كلاملباقمةعئارةأرما

؛هنعاهرظندعبتنأنودنمهبتقدحفاهتيؤرقاطنهاجتابكرحت
لماكلابكردموهواهوحنيراههجوت.رظنلاهقحنمنأربتعيصخشك
.هرهظقمرتيتلانويعلانمةنيزدىلعلقيالامكانهنأ

.نيوكسليبازيإتنأ-
تلامأواهيأرتريغاهنكل،فارتعالاكشوىلعاهنأولامكتدب

:اهسأر
عيمجلا؟كلذكسيلأ،ةفرتملاولسوأمعاطمةلكشمهذه-

..ً.اذإ.ةفورعمتايصخش
:هيمدقصمخأىتحهسأرنمهتقمرو
؟تنأنم-
.لوهيراه-
؟زافلتلاىلعترهظله.كيففولأمءيشكانه-
.هذهلبق...تاونسةدعذنم-
.ههجوىلعةبدنلاىلإراشأو
سيلأ،لسلستملالتاقلاىلعضبقيذلايطرشلاتنأ.معنهوأ-

؟كلذك



.ةرشابملاةقيرطلاراتخايراهنكل،كلذبمايقللنابولسأكانهناك
.كلذكتنك-
:مامتهاىندأنودنمهتلأس
؟نآلالعفتاذامو-
،بابلاىلإرظنتيهوهفتكءارونملوجتاهتارظنتناكامنيب

ءادغلانأدبال...تارمعضباهينيععسوتو،امهضعبىلعاهيتفشبطغضتو
.مهم

.ةيذحأوسبالم-
.ةقينأةلذب.تمهف-
.زـنيوأكير...قينأءاذح-
ءيشلوقكشوىلعتناكو،هفاشتكاةداعإلواحتيهوهيلإترظن

.هئارونمةكرحلاهانيعتهبتنانيحام
.يراهايامبرًاددجمكارأ.انههعمءادغلالوانتأسيذلاصخشلا-
.نآلاًاليلقثدحتننألمآتنك...مم-

:مامأللتنحناوتكحض
ةرشعةيناثلالازتالةعاسلانكل،يراهايةكرحلاهذهبحأ-

ًاموي.ءادغلاهعملوانتأسًاصخشكانهنأامك.لماكلابةيحاصانأوً،ارهظ
ً.ابيط

.يلاعلابعكلايذاهئاذحبًاديعبتشم
؟كبيبحنسناهوتساغناكأ-
دعبىلعنيوكسليبازيإتناكو،ضفخنمتوصبةرابعلايراهلاق

ةجضعطقييذلاددرتلاتدجواهنأولامكتجنشتاهنكل،راتمأةثالث
.ترادتسا.اهينذأيفيوديلاركانايدءانغوتاوصألاوةيذحألا

يفلاصتارخآناكو،اهسفنةليللايفتارمعبرأهبتلصتادقل-
.ةقيقدنيثالثوعبرأوةدحاولا

راتمألانيوكسليبازيإتعجرف،دعقملاىلعسلجدقيراهناك
.ىليلنكتملاهنكلبئذلاوىليليراهركذتف،هقوفتنحناوةثالثلا

؟يراهايهديرتيذلاام-
؟نسناهوتساغنعهنيفرعتاملكفرعأنأديرأ-
نأيراهظحالو.بيهملااهردصعفتراو،داحلااهفنأاتحتفتعسوت

.طيرشىلعطاقنكةريبكءادوسّماسماهترشبيف
نيمتهملاةنيدملاهذهيفنيليلقلاصاخشألانمةدحاوينوك-



نيليلقلانمةدحاوًاضيأانأف،تاردخملاىلعنينمدملاةايحىلعظافحلاب
هبتلصتادقل.نزحمرمأاذهو،هاندقفدقل.نسناهوتساغنوركذينيذلا
عامتجالهانوعدنأدعبلومحملايفتاهىلعهفتاهمقرتظّفحيننأل
.ئطاخلارزلاطغضأًانايحأو،هباشمهمسابرقمقيدصيدلو.ونارةيعمجل
.ةداعثدحياذه

؟ةرمرخآهتيأرىتم-
...لوهيراهايينعمسا-
نمبرقلاباههجوضفختولوهةملكىلعددشتيهوتسمه

:ههجو
تنأامنإوًايطرشتسلتنأف،حيحصلكشبتمهفدقتنكنإ-

ملكتأيكلببسنمام،اذل.ةيذحألاوسبالملالاجميفلمعيصخش
.كعم

:فلخللئكتييهويراهلاق
نكيملنإو.امدحأعمثيدحلاىلعممصميننأيهةركفلا-

حئاضفنعثيدحلابًامئادنودعسيمهنإً.ايفحصنوكيسفتنأدحألااذه
.هباشاموريهاشملا

؟ريهاشم-
لدانلاعمفقيوةلذبيدتريلجرلامنإوهلسيلنكل،تمستباو

.هعباصأباهلحوليو
الفحصلايفةبيرغلاروصلا.يراهايسلجمةريتركسدرجمانأ-

؟ةعرسبكوسنمكرظنا.ريهاشملانمكلعجت
.ةقلأتمةمجنكارتفحصلانأنظأ-
ةجاحبتاعئاشلاتالجمأوسأىتحنكل،امبر؟كلذكينارتلهو-

...أطخلامقرلابلاصتالاىوسءيشكيدلسيلتنأو،سوملمءيشل
...ثدحيالامنكل.ةداعثدحياذه-
،اهدضءيشهيدلسيلف،ةقحمتناكً.اقيمعًاسفنيراهسفنتو

ً.ارشابمنوكينأيكذلانمنكيملاذهلو
يف،نيناكميفةفدصلاببلاسءابفلأةرمزرهظتنأوه...-

.ةرمزلاهذهنمهمدنيتئاملكنمصخشكانه.هسفنةميرجلاحرسم
فلأةرمزنموتساغرفاظأتحتمدلانأيئانجلاريرقتلارهظينيح،اذهل
ىوسريبخققحميألنكميال،كمدةرمزاهنإفحصلالوقتوبلاسءاب
ضمحلارابتخاءارجإبلطأنأوهينمزلياملكً.اعمنينثالاعضينأ



هدسجيفهرفاظأزرغدقوتساغناكيذلانمةئاملابةئامفرعنليوونلا
؟نيوكسايًاديجةفيحصناونعكلذودبيأ.تومينألبق

.اهمفليغشتنالواحياهينفجنأولامكشمرتسلجملاةريتركستلظ
:هينيعضمغيوهويراهاهلأس
همساناكاذام؟يعامتجالابزحلايفدهعلايلوسيلأ،ينيربخأ-

ً؟اددجم
مسقتنأكيلعةلاحلاكلتيفنكل.دعباميفثيدحلااننكمي-

.ًالفقمكمفيقبتنأبيل
؟ىتمونيأ-
.لمعلادعبكبلصتأسوكفتاهمقرينطعأ-
لعشأو،ةيسمشلاهتراظنيراهعضوف،ألألتيجيلخلاناك،جراخلايف

،سفنلكبعتمتيأفرملاةفاحىلعسلجو،ةقفومةبرضبلافتحاللةراجيس
نمثلاةظهابوةهفاتلاباعلألاىلعزكريو،قيضلابرمتسملاروعشلاضفريو
ةراجيسلابقعىلعسادمث،ملاعلايفةلماعةقبطىنغأاهترضحأيتلا
.ةمئاقلاىلعةيلاتلاةرايزللدعتساوجيلخلايفقصبو

ً،ادعومهيدلنأمويدارىفشميفلابقتسالاةفظومليراهدكأ
.ةغراف"ةكرشلا"ةناخكرتهنكل،هفتاهمقروهمساباهألمةرامتساهتطعأف

؟ةصاخةرايزيهأ-
لابقتسالايفظومىدلةداعاهنأملعيناك.يفنلابهسأريراهزه

لوحتامولعملاعمجو،نيفظوملاىدلبذكلاةيؤريهوالأ،نيديجلا
ققحمكهنأول.عنصملايفنولمعينيذلاو،نوبهذيونوتأينيذلاصاخشألا
فظومىلإهجتيسهنإفامةمظنميفصخشيأىدلفعضةطقنلجاتحا
.لابقتسالا

يراهرم،هقيرطيفو.رمملاةياهنيفبتكملاىلإيراهلتراشأ
صاخشأاهيف،ةريبكفرغىلعلطتةيجاجزحاولأو،ةقلغمبتاكمباوبأب
،رابتخالابيبانأوريراوقلابةئيلمتالواطو،لخادلايفءاضيبفطاعمنودتري
نمدميألةبسنلابزـنكاهنأيراهنمخيتلاةيذالوفلانئابكللريبكلفقو
.تاردخم

...بابلاىلعرقنينألبقمسالاةحولأرقويراهفقوت،ةياهنلايف
:توصحدصىتحةّرمرقنيدكيمل.كابينغيتس

!لضفت-



،هنذأىلعفتاهلاةعامسعضيو،بتكملاةلواطءاروفقيكابينناك
،تارمثالث"معن"ةملكهلوقدعبو.سلجيولخدينأيراهلراشأهنكل
هينيعتبثو،لاصتالاىهنأةيودمةكحضو،ةرمً"انسح"و،نيترم"ال"و
.هيقاسدمويسركىلعىمترايذلايراهىلعنيتئلألتملا

.كركذأيننكلامبرينركذتالتنألوهيراه-
.سانلانمريثكلاتلقتعادقل-
:رثكأةيودمةكحضعمس
.وكسيرتقيدصتنكدقو،لاسبوأةسردميفانسرددقل-
.رابكلانوركذتيراغصلا-
نيحامنإو،ةسردملانمكركذأالانأةحارصبنكل،حيحصاذه-

كنأولاسبوأةسردميفتنككنأمهدحأينربخأزافلتلاىلعترهظ
.وكسيرتقيدص

.ممم-
نعثيدحلابمتهمريغهنأىلإريشيلهئاذحيفرطيراهصحفت

.ةيصخشلاعيضاوملا
؟نآلاققحتةميرجيأبً؟اققحمتحبصأً،اذإ-
:ناكمإلاردققدصللبرقأءاقبلاًالواحميراهلاق
ىلعةرظنتيقلأله.تاردخملابةطبترمةيضقيفققحأانأ-

؟كيلإاهتلسرأيتلاداوملا
.معن-
هنذأءاروةدشبكحو،مقرىلعطغضو،فتاهلاةعامسكابينعفر

.رظتنيوهو
.رابتخالابطبترمرمألا،معن؟نيترامايانهىلإمودقلاكنكميأ-
مستباامنيب،تمصلانمٍناوثثالثرمألاعبتتلةملاكملاكابينىهنأ

ً.ائيشلقيملهنكلغارفلاهبألميعوضوميفركفيهنأيراهفرع.كابين
:كابينلعس

انأامأ،يوصحلاقيرطلادنعرفصألالزـنملايفشيعتتنك-
؟كابينةلئاع...ةلتلاىلعأيفرمحألالزـنملايفشيعأتنكف

.حيحص-
.هتلوفطنعهتايركذةلآضىدميفهّرسيفركفيوهويراهبذك
؟لزـنملاكلمتتلزامأ-
.نيترامروهظلبقثيدحلافاقيإهنكميالهنأملعييراهناك



...نكلهعيبانلواحدقو،تاونسعضبلبقيـبأيفوت-
.حابشألا-
ً؟ارذع-
دقل؟كلذكسيلأ،عيبلالبقجرختحابشألاكرتيرورضلانم-

؟جوزتمتنألهً.اغرافلازياللزـنملانكل،ةيضاملاةنسلايمأتيفوت
؟لافطأكيدلأ

:بعلملانمرخآلافرطلاىلإةركلاىمرمثً،ايفانهسأريراهزه
.ىرأامبسحجوزتمكنكل-
!هوأ-
:هوحنهسأريراهزه
.هباشمدحاويدلناك.متاخلا-
:مستباومتاخلااهيفيتلاديلاكابينعفر
؟لصفنمتنأله؟ناك-
وهعبطلاب!؟لصفنم؟اورثرثينأسانلاىلعاذامل.هّرسيفيراهمتش

لعس.مهبحأنيذلاسانلانع...هبحأيذلاصخشلانعلصفنم...لصفنم
.يراه

:كابينلاق
.اذنحناه-
نمقرزأربخمفطعميدتريصخشهيلإرظنامنيب،يراهتفتلا

ةبحاشةيلاعةهبجىلعىلدتتةليوطءادوسةرغهيدلتناك.بابلادنع
هعمسدقيراهنكيمل.هسأريفهانيعتصاغامنيب،ةضيرعوءاضيبو
.لخديوهو

.انئاملعلضفأنمدحاو...ناربنيتراماذه-
.مادرتونبدحأكودبيهنأيفيراهركف
؟نيترامايً،انسح-
هباشمراقعوهامنإونييوريهسيلنيلويفلاهيمستام-

.لونافروفيلل
:لاقومسالايراهنّود
؟وهو-
:كابينلاق
...عيرسملأنكسمو،راجفنالاديدشو،لوعفملاينويفأرضحتسمهنإ-

نييوريهلانمىوقأو،تارمينامثىلإتسنمنويفألانمىوقأوهو



.تارمثالثب
!ً؟اقح-
:كابينلاق
تاعاسينامثنميأ؛نيفروملالوعفمفعضهلنأامكً.اقح-

نحنفلونافروفيلنمغلمةثالثتذخألاحيف.ةعاسةرشعيتنثاىتحو
.نقحلاربعهفصن...لماكردخمنعملكتن

ً.ارطخودبي...ممم-
تارضحتسملانمةلدتعملاتاعرجلاف،هليختتدقامكًارطخسيل-

اموهاهيلعدامتعالاامنإو،ال...مسجلارمدتالنييوريهلاكلوعفملاةينويفأ
.مسجلارمدي

.بابذلاكنوتومينييوريهلاونمدم.حيحص-
ىرخأداومعمجزمينييوريهلا،ًالوأ.نيسيئرنيببسلنكل،معن-

...ولاثملاليبسىلعنيياكوكلابنييوريهلاجزمك؛مومساهنأنيبت
...يشوليبنوج.ديبس-
يفو.سفنلاقيضينييوريهلانأوهيناثلاببسلا.هللاهمحر-

ديازتعمو.سفنتلانعةطاسببفقوتتسفهنمةريبكةعرجتلوانتلاح
ريثملاءيشلاوهاذهنكل.ربكأوربكأتاعرجذخأتس،لمحتلاىوتسم
كلذكسيلأ.نييوريهلاردقبسفنلاقيضيالهنإ؛لونافروفيليفمامتهالل
؟نيتراماي

.هينيععفرينأنودنمهسأربدحألازه
:نارببقاريوهويراهلاق
يفطارفإلللقأرطاخموىوقألوعفمب؛نييوريهلانمىوقأ...ممم-

.نينمدملاىلإةبسنلابمالحألاةدامكودبي.ةعرجلا
:بدحألامتمت
.رعسلاودامتعالا-
ً؟ارذع-
.اذكهنونمديمهنإ.ىضرملاىدلرمألاىرن-
.هعباصأبقطقطو
يذريغرمألاحبصيهيلعناطرسلاىضرمدامتعاعم،نكل-

فدهلاف؛ططخملًاقفوةعرجلاديزـنوملألانكسمعونرّيغننحن.ةيمهأ
هجاتنإمتيلنمثلاظهابلونافروفيلنأامك.ةوشنلاالملألاعنموه
.عراوشلايفهارنالاذهلو،هداريتساو



.لونافروفيلسيلاذه-
.ناربنيترامىلإكابينويراهتفتلا
.لدعمهنإ-
ولامكنآلألتتهينيعىرينأيراهعاطتساامنيب،هسأرناربعفر

.امهيفلعتشادقًاءوضنأ
:كابينلأس
؟فيك-
متدقهنأودبينكل،فيكفشتكنىتحةرتفرمألاقرغتسيس-

ظهابهجاتنإنوكيالدقو،نيرولفءيزجبنيرولكلاتائيزجدحألادبتسا
.نمثلا

:كابينلاق
؟رسيردنعملكتنأ!يهلإاي-
:ةيفخةماستبابناربلاق
.امبر-
:كابينلاق
!يهلإاي-
:لاقمثةسامحبهيدياتلكبهسأركحو
.ةفطاخةضمودرجموأيرقبعلمعنعملكتننحنً،اذإ-
:يراهلاق
.هنالوقتاممهفأاليننكل،فسآ-
:كابينلاق
،1897ماعنيربسألافشتكانموهرسيردكيرنه.فسآهوأ-

امنإو،ريثكلابمايقللةجاحبنكيمل.نيفروملتسيادليدعتىلعلمعمث
رشعدحأدعبو.ةجيتنلاىلإلوصوللكانهءيزجوانهءيزجةفاضإدرجم
.1913ماعىتحلاعسءاودكهعيبمتًاديدجًاراقعرسيردفشتكاً،اموي

؟راقعلااذهوهامو-
.ةعاجشةأرماىلعلديمسالا-
:يراهلاق
.نييوريه-
.حيحص-
:ناربىلإتفتليوهويراهلأس
؟فالغلانعاذام-



:بدحألاباجأ
؟هنعاذام.ملفهمسا-
رادجلاىلعامناكميفنالوجتاتناكهينيعنكل،يراههجاويناك

ةهجاومديريالفيلأناويحوأ،برهللقيرطنعثحبيسرتفمناويحك
ناسنإدرجمةطاسببوأ،ةرشابمهينيعيفرظنيقولخمليمرهلايدحتلا
هفوقوةقيرطوهيراهرظنتفلامنكل.ىلعأةيعامتجاةطلسيذ
.ينحنملاهدسجو

نيلويفلايفةينبلاطاقنلانإنويئانجلاةطرشلالاجرلوقيً.انسح-
بوبحيفمدختسملاهسفنفالغلا...وهو،نوحطمةبحفالغنعةجتان
.مويدارىفشميفانهةعونصملانوداثيملا

:ناربباجأ
ً؟اذإ-
ديىلعجورنلايفانهنيلويفلاعنصمتينأنكمملانمله-

؟انهنوداثيملابوبحىلعلوصحلاىلعةردقلاهيدلصخش
.تارظنلاناربنيتراموكابينغيتسلدابت
كانهنإ،اذل.نوداثيملابوبحبىرخألايفاشملادوزـنًايلاحنحن-

ءايميكبعتمتينيلويفلانكل.اهيلعلوصحلاىلعةردقلامهيدلصاخشأةدع
.ىوتسملاةيلاع

:لأسمث،هيتفشنيبنمءاوهلاغيتسثفنو
ىلعةيجورنلاةيملعلارئاودلايفةردقلاانيدلأ؟نارباينظتاذام-

؟ةداملاهذهلثمفاشتكا
ً.ايفانهسأرناربزه
:يراهلأس
؟ظحةبرضنوكتنأنكميأ-
:هيفتكناربزه
هتافلؤمعورأبتكدقسماربنوكينألمتحملانم.عبطلاب-

.ظحةبرضب
ىتحالوهفيضيامهيدلًادحأنأدبيملو،ةفرغلايفتمصلاداس

.كابين
:ضهنيوهويراهلاق
ً.انسح-
:بتكملاءارونميراهىلإهديدميوهوكابينلاق



لازيالأ.وكسيرتليمالسغلب.ةدعاسملاانمدقدقنوكننألمآ-
عطاقىلعهعبصإيقبيثيحيجرنإدنالسفاهزكرميفليللايفىقبي
؟ةنيدمللءابرهكلا

.ليبقلااذهنمءيش-
؟راهنلارونبحيالأ-
.ءاضوضلابحيالهنإ-
.ةطيسبةماستباكابينمستبا
ناكثيحربتخملاصحفلةرم...نيترميراهفقوت،هجورخءانثأ

نيتراممسااهيلعةحوللمحييذلابابلاجراخىرخأةرمو،أفطمرونلا
ضبقملاىلعرذحبيراهطغضف،بابلاتحتءاضمرونلاناكثيح،نارب
.ًالفقمهدجوهنكل

ققحتهنأةرجألاةرايسىلإدعصنيحيراههلعفءيشلوأناك
نمءيشالنكل،نوليتبنمةتئافةملاكمدجوف،لومحملاهفتاهنم
ءاسأدقهنأيراهكردأ،لافيلوأبعلمىلإلصوامدنعو.نيوكسليبازيإ
ناكتاعاسرصقأللمعييذلابعشلاف؛ةنيدملاجراخىلإهتلحرتيقوت
.لمعلانمةدوعلاقيرطيف

ناكً،ايرظن.دوقملاىلعهعبصإبرقنيهترايسيفًاسلاجهييغريسناك
نيحهنكل.يرورملاماحدزاللةبسنلابديجلابناجلايفعقيهلمعناكم
تناكو.ةنيدملارداغتيتلاتارايسلانيبقلعيهنإفةيئاسمتابوانمبموقي
نعًاثحبىرجأدقناك.ةدرابممحكنغوهيراكوحنةهجتمتارايسلا
ضبقهنأملعثيحلتقلامئارجوةميدقلارابخألاصصقحتفو،يطرشلا
كلذيفهنألكلذلهبتنادقهييغريسناك.ايلارتسأيفلسلستملتاقىلع
نعثدحتيتاناويحلانعايلارتسأنمًاجمانربدهاشيناكهسفنحابصلا
ناكنيح.اهسئارفتاداعاهملعتةيفيكوةيلامشلايضارألايفحيسامتلاءاكذ
راضحإللودجبرققيرطيفنوشمياوناك،تاباغلايفنوميخيلاجرلا
حيسامتلانمنمأمبقيرطلايفاوناكو،حابصلايفظاقيتسالادعبءاملا
رمألارركتيسفةيناثةليللكانهاوقبنإو.بقارتيهوءاملايفةيقلتسملا
يفنوشمينيحمهنإفةثلاثةليللاوقبنإمهنكل.يلاتلامويلايفهسفن
هتسيرفبحسيوتاريجشلانيبنمعفدنيىتححاسمتلااورينلقيرطلا
.ءاملاىلإ

ولامك؛تنرتنإلاىلعاهيفرهظيتلاروصلايفًاجعزـنميطرشلاادب



.هتيؤروأهريوصتمتينأيفبغريالهنأ
.ةرشابمعوضوملايفلخددقو،لصتملاوههيردنأناك...فتاهلانر
.نويلقدنفيفلزـنيهنإ-
ركذنيحاهّققرهيردنأنكل،ةحضاوايريبيسبونجةنكلتناك

.هركذتهييغريسلواحامنيب،حوضوبوءطببنيترمناونعلا
ً:امتهمودبينألواحيوهولاق
رمملاةياهنيفنكتملامو،هتفرغمقرنعلأسأس...ديج-

دعصملاوأملسلاىلإًاهجتمهتفرغرداغيىتحرمملايفهراظتنابىقبأسف
.يلهرهظريديو

.هييغريسايال-
!؟ال-
.نويليفانلًادعتسمنوكيس.قدنفلايفسيل-
:هييغريسأجافت
!ً؟ادعتسمنوكيس-
يطرشلانأهيردنأهلحرشامنيب،ةرجأيترايسنيبلخدوهراسمرّيغ

نمعونكنويلقدنفىلإدئاقلااعدو،نيعئابلانمنينثاعملصاوتدق
.رخآناكميفلمعلاهييغريسذفنينأبهرماوأدئاقلاىطعأاذل،خفلا

؟نيأ-
.قدنفلاجراخعراشلايفهرظتنا-
؟رمألاذيفنتيننكمينيأ،نكل-
ً.انيمكهلبصنتنألضفأيننكل،رايتخالاكنكمي-
!؟نيمك-
...رخآءيشكانهو.هييغريساينيمكًامئاد-
؟اذام-
ينعيامم؛اهيفمدقتينأهديرنالتالاجميفمدقتلابأدبدقل-

ً.احلمحبصأرمألانأ
؟كلذهينعييذلاام؟اذام-
نكل؛هيلإجاتحتيذلاتقولاذخأتنأيغبنيكنإدئاقلالوقي-

اذهله.دغدعبنملضفأدغلاو،دغلانملضفأمويلافً.اريثكسيل
؟موهفم

رعشيورورملاةمحزيفًاقلاعلازيالهييغريسناك،لاصتالاايهنأنيح
.لبقنماهبرعشيملةدحوب



رغريبىتحتارايسلاروباطفخيملو،ةورذلاةعاسيفماحدزالاناك
دقو،ةعاسلةرايسلايفًاسلاجيراهناكثيح،ومسديكسعطاقتلبق
ةيجورنلاةعاذإلاىلعرقتسينألبقعايذملاتاطحمعيمجنيببلق
لصتادقناك.نيومدراغىلإفطعنملاىأرةقيقدنيرشعدعبو،ةيموكحلا
دقو.دريأنودنممويلالالختارملاتارشعزتلاشدروتفتاهمقرب
ناكملوحةركفىندأمهيدلتسيلهنإهعمملكتيذلازتلاشليمزلاق
ةحصدكأمث،ةلحريفنوكيالنيحلزـنملايفةداعىقبيهنإو،دروت
.تنرتنإلاىلعيراههدجويذلاناونعلا

يفهنأةيقرطلاتاتفاللانميراهجتنتسانيحلحيمالظلاناك
قيرطلايـبناجالكىلعةهباشتملاقيدانصلانيبءطببداقف،حيحصلاناكملا
أرقيلةيافكلاهيفامبةءاضمتناكيتلالزانملانيبنموً.اثيدحدبعملا
.سمادمالظيفعبقيناكيذلازتلاشدروتتيبزييمتعاطتساماقرألا

ءامسلايضفنولءاضأامنيب،ىلعألاىلإرظنو،ةرايسلايراهنكر
ىتححوطسلاىلعءوضلارشتناو...حراجرئاطكتوصالبةرئاط...ءادوسلا
.فافزبكومكاهءاروجيجضلالمحتيهوةرئاطلاتفتخا

نرو،يجاجزلاحوللاىلعههجوعضوو،يمامألابابلاىلإيراهىشم
.ىرخأةرمرظتناوىرخأةرمنرمث،رظتناوسرجلا

.حوللالكرمث
.بابلاحتفوجالزملادجوىتحهربعهديررم
.جاجزلااياظشقوفوطخيوهوسولجلاةفرغىلإهجتاو
يغبنياممرثكأةملظلاتناكدقف...مالظلاوههأجافاملوأناك

ةكيمسرئاتساهنإ...ةقلغمرئاتسلاىلإهبتنانأىلإ؛ةفرغلاهيلعنوكتنأ
سمشبجحلكرامنيفيفةيبرحلاتاركسعملايفمدختسملاعونلانم
.ليللافصتنم

ناكيراهنأامبوً.اديحونكيملهنأبروعشلاوههأجافاميناثو
ًاعونسوملميسحعابطنابًابوحصمًامئادنوكيروعشلااذهلثمنأفرعي
يفعراست:ةيعيبطلاهلعفةدرتبكونوكينأنكميامىلعزكردقف،ام
توصىوسعمسيملهنكل،تصنأ.ىتأثيحنمةدوعللةجاحلاوضبنلا
دجيلءاوهلاقّشنت.ةرواجمةفرغيفامبر...امناكميفتاعاسلاتاقد
ضمغأ.فولأمهنكلديعب...رخآرمأكانهناكنكل،ةداحوةنتنةحئار
روطدقناك،تاونسلالالخ.يتأتنألبقاهاريةداعوهف،هينيع



...حابشألا...بابلالفقينألبقهتدواراهنكل،اهدصلةاراجمتايجيتارتسا
.ةميرجحرسمةحئار

،سولجلاةفرغضرأىلعرشتنا...ءوضلا...راودلابسحأوهينيعحتف
ناكهنكل.ةيناثدعبمالظلايفةفرغلاتقرغمث،ةرئاطلاتوصعمسمث
.جورخللةجاحلاوعراستملاضبنلاتبكنكمملانمدعيملو،ىأردق

.ههجومامأءاوهلايفماحيذلا...كوجز...سفنخلاناك



ً.اهوشمهجولاناك
.تيملالجرلاىلإرظنوسولجلاةفرغرونيراهءاضأ
ههجوىلعتناكامنيب،ةيبشخلاةيضرألابةتبثمىنميلاهنذأتناك

دقف،ةميرجلاحالسنعثحبللةجاحبنكيمل.ةيمادءادوسبوقثةتس
يففقسلايفةضراعنمىلدملبح.هسأرىوتسمىلعهمامأًاقلعمناك
.مدلابةاطغمريماسمةتساهنمزربتبوطةعطقهتياهن

،ةفرغلاةرارحنممغرلاىلعًادرابلجرلاناك.هيديدمويراهمثج
ءاضعأرثكأيفرارقتسالابمدللاحمسمدلاطغضمادعناوةيبذاجلانأامك
تامدقل.رارمحالاضعبنيطبإلاتحتعضوملااحنموً،اضافخنامسجلا
صيمقلاناك.يراهردقامبسحةعاسةرشعيتنثانمرثكأذنملجرلا
رضخأنولهيفنكيمل.نطبلانمءزجرهظوً،اعوفرميوكملاضيبألا
نيعبرأونامثدعبةداعأدبتةميلوكهماهتلابتأدبدقايريتكبلانأرهظي
.جراخلاىلإةدعملانمرشتنتوةعاس

لاورسيدتريو،ةلولحمقنعةطبرعضيناك،صيمقلاىلإةفاضإلابو
وأةزانجنموتللءاجدقهنأولامكً؛اعمالءاذحلعتنيو،دوسأةلذب
ً.ايمسرًاسابلبلطتيلمع

وأتايلمعلاةفرغبلاصتالاهيلعناكنإلءاستو،هفتاهيراهجرخأ
وهوتايلمعلاةفرغمقرىلعطغضمث،ةرشابممئارجلاةحفاكمةقرف
دجويالهنأامك،ماحتقالاىلعلئالديأظحالدقنكيمل.هلوحرظني
دقو،ةثجلاوبوطلاةعطقءانثتسابةفرغلاهذهيفكارعلاىلعليلديأ
ةميرجلاحرسمىلإنويئانجلانوققحملايتأينيحهنأنمًادكأتميراهناك
نلو.يوونضمحالومادقأراثآالوتامصبال...ءيشيأاودجينلف
دجوتالهنأامك،ءيشيأاوريملديكأتلابناريجلاف،لضفأنوققحملانوكي
،ةفولأمهوجولتاطقلاهيفةرواجملادوقولاتاطحميفةبقارمتاريماكيأ
امنيب،ءيشال.زتلاشطخىلإوأنمءيشيأرهظتةيفتاهتاملاكمالو
سملنودنمورذحبوطخيوهوخبطملاىلإهجوتدرلاراظتنابيراهناك
فصنةعطقهيفنحصوخبطملاةلواطىلعهرظنعقوىتحءيشيأ
ةلذبةرتسيسركلارهظىلعتناكو.ةنخدملاقناقنلاوزبخلانمةلوكأم
دجوو،بويجلايفيراهثحب.ليتقلاهيدترييذلالاورسلاعمبسانتت
يفةيصخشفيرعتةقاطبوراطقةركذتوةرايزةقاطبورنوركةئامعبرأ



،ةروصلايفهجولاىلعةينهمةماستبالاتناك.زتلاشدروت...ةيوجلاطوطخلا
.سولجلاةفرغيفهآريذلاهجولابةهيبشحمالمترهظو

.فتاهلازكرم-
...ناونعلا.انهةثجيدل-
.ةرايزلاةقاطبيراهظحال
؟معن-
.اهيففولأمءيشكانهناك
؟ولأ-
ولسوأةطرشمسقاهالعأيفبُتكثيح،ةرايزلاةقاطبيراهكسمأ

وهاهنآلاو،نيمويلبقةطرشلازكرمرازدقل.خيراتلاوزتلاشدروتمث،
.تيم

؟ولأ-
.لاصتالايراهىهنأ
.سلج
.ركف
يتلانكامألاعيمجحسممث،لزـنملاشتفيوهوةقيقدنيعستىضق

هفلدقناكيذلاسيكلالازأو،عباصأتامصباهيفكرتدقنوكيامبر
،ةفورعمةدعاقكانهتناك.ةرعشيأطقستالئلنرمطابربهسأرلوح
دقنيذلانيرخآلاةطرشلالاجرونيققحملاعيمجىلعبجيهنأيهو
كرتنإو.يوونلامهضمحومهعباصأتامصبليجستةميرجحرسمنولخدي
نأةطرشلافشتكتىتحقئاقدسمخىوسرمألاقرغتسينلفليلديأ
نمةريغصسايكأةثالثهلمعةرمثتناكو...ناكملايفناكلوهيراه
مل،كلذنعادعو.روظحمراقعهنأضرتفاامنمتاوبععبرأونيياكوكلا
.ءيشال:هعقوتامىوسكانهنكي

ً.ادعتبماهداقوةرايسلابكروبابلاقلغأ
.ولسوأةطرشزكرم
ً.ابت..ً.ابت..ً.ابت

مث،ةذفانلانمقدحوةرايسلانكر،ةنيدملازكرمىلإلصونيح
.يتبمقربلصتا

.يراهايًالهأ-
نمةمولعمكيطعأو،ةمدخكنمبلطأنأديرأ.نارمأكانه-



.تامدقةيضقلاهذهيفرخآًاصخشّنأبلوهجم
.وتللهبينوربخأاماذه-
:ةشهدبيراهلاق
ةيسورلابينعتيهو،كوجزىعدتةقيرطلا!نيملعتتنأً،اذإ-

."سفنخلا"
؟ملكتتمع-
.بوطلا-
؟بوطيأ-
؟نيملكتتمع-
.كيسوتكجوغ-
؟وهنم-
.غيلوأمجاهيذلاصخشلا-
؟و-
.هتنازـنزيفًاتيمهودجو-
:هوحنهجتتةفشاكءاوضأىلإةرشابميراهرظن
؟...فيك-
.هسفنقنشدقهنأكوودبي...نآلارمألانمنوققحتيمهنإ-
ً.اضيأرايطلااولتقدقل..."هسفن"ةملكيفذحا-
؟اذام-
دنعهلزـنميفسولجلاةفرغةيضرأىلعٍقلتسمزتلاشدروت-

.نيومدراغ
:يتببيجتنألبقناتيناثترم
.تايلمعلاةفرغربخأس-
ً.انسح-
؟يناثلارمألاام-
؟اذام-
.ةمدخبلطديرتكنإتلق-
.معنهآ-
:لاقوهبيجنمرئازلاةقاطبيراهبحسو
بتكميفراوزلالجسنمققحتلاناكمإلابناكنإلءاستأ-

لبقزتلاشدروتهرازيذلاصخشلاةفرعموةطرشلازكرميفلابقتسالا
.نيموي



.ةيناثتمصلامع
؟يتب-
رمألااذهلثميفطارخنالاببغرأسيننأنمدكأتمتنأله-

؟يراهاي
.رمألااذهلثميفطارخنالابيـبغرتنلكنأنمدكأتمانأ-
.يهجونعبرغا-
.لاصتالايراهىهنأ

،نيروتاردافكلفسأيفيقباطلاتارايسلابأرميفهترايسيراهكرت
بابلاربعىقيسوملاهنمحدصتىهقممامأرم.نويلقدنفىلإهجوتو
كرديملو."تنأامكلاعت"انافرينةوعد:هلوصوةليلبهركذامم،حوتفملا
فتلملارمملايفةدضنملامامأًافقاوهسفندجونأىلإىهقملالخدهنأ
.ةفرغلل

حئاورتحافامنيب،دعاقمىلعنيسلاجنئابزةثالثكانهناك
وهوبهذاوأنآلابلطاةرظنيراهىلإلدانلارظن.محللاوبارشلا
فورحةثالثلمشوةضيرعلاهتبقرىلعناكو،ةجاجزةهوفنمةنيلفليزي
.لكأ...ةيطوق

؟رمألاام-
ناكيذلانيبوكتريكتوصىلعىغطينألواحيوهوخرص

.قيدصكمودقلايراهنمبلطي
نيتللالدانلايديىلإرظنو،ةأجفاتفجنيتللاهيتفشيراهبطر

نيتبردمونيتيساقنيديبلطتييذلاعونلانمطيسبكفملوحنارودت
ةهوشمةروصىأر.ةعيرسةبحسمث،نيلفلاةعطققرتخيلتافلعضبو
بسحفههجونكيملهنكل.هوشملاهجولا...لدانلاءاروةآرملايفهسفنل
زتلاشدروتحبشناكو،كانهتناكحابشألاعيمج..ً.اعيمجمههوجوامنإو
دجوىتحفرلاىلعتاجاجزلاىلعهانيعتلاج.اهيلإمضنانمرخآ
...ميدقلاودعلا...ةرارحلانعثحبيخوراصكهفده

.سدسميأنيبوكتريكىدلنكيمل
.ةدحاوةرميراهلعس
.سدسمال
.بلط
:مامأللينحنيوهولدانلاخرص



؟اذام-
.ميبميج-
.سدسمال
؟اذامنيج-
دقيراهناك."دوهشم"ةملكنيبوكرركامنيبهباعليراهعلب

نأًامئادنظيناكهنأنآلاكردأهنكل،لبقنمةرمةئامةينغألاعمس
.رخآةملكبةعوبتم"ىشم"لوقينيبوك

زازتهالابلومحملاهفتاهأدباهسفنةظحللايفو،ةآرملايفةكرححمل
.هبيجيف

:ةدضنملاىلعكفملاعضيوهولدانلاخرص
؟اذامنيج-
.لاصتالاىلعدرف"ر"...ةشاشلاىلإرظنولومحملاهفتاهيراهجرخأ
.ليكارايًالهأ-
؟يراه-
.هءاروىرخأةكرح
؟يراهايتنأنيأ.ةجضلاىوسعمسأال-
ًاثولمءاوهقشنتو،جرخملاىلإةعيرستاوطخبىشمويراهتفتلا

.لخادلايفءاوهلانمًاشاعنإرثكأهنكل
:ليكارتلأس
؟لعفتاذام-
؟تنأوً.اراسيوأًانيميفطعنأستنكنإلءاستأ-
؟لمثتنأله.مونللبهذأس-
؟اذام-
ً،ارتوتمنوكتامدنعظحالأانأ.كعامسيننكميوينتعمسدقل-

.ىهقميفكنأكوودبتتاوصألاكلتو
ىأرو،ةراجيساهنمجرخأو،هبيجنملمجلارئاجسةبلعيراهجرخأ

:فجترتهدينأ
.ليكارايتلصتاكنأديجلانم-
؟يراه-
:ةراجيسلالعشأ
؟معن-
يرسعقوميفًانوجسمغيلوأىقبيلنايتسيركزـناهبتردقل-



.طبضلابنيأفرعيدحأال،نكل.دنالتسوأيف
ً.ائيسسيل-
.يراهايبيطلجرهنإ-
.كلذيفكشال-
؟يراه-
.انهانأ-
ةميرجلاةيلوؤسمانألمحتألةلدألاضعبعضوانناكمإبناكنإ-

؟يندعاستسلهف
.ال-
؟الَِمل-
.ةدعتبمتاوطخيأعمسيملهنكل،يراهءاروبابلاحتف
.قدنفلانمكبلصتأس-
ةرظنيأيقلينأنودنمعراشلايفىشمو،ةملاكملايراهىهنأ

.فلخلل

.عراشلايفانيوهلاريسيلجرلاهييغريسدهاش
يفةياغللًابيرقناك،ةيادبلايف.نويلقدنفىلإهجتيوهوهدهاشو

.عراشلايفانهمث،ىهقملا
نمعونصملانيكسلاضبقملوحةمكحملازتالهييغريسديتناك

كشوىلعناك.شامقلاعطقيوًاجراخلصنلاناكو.هبيجيفلازغلانرق
لكشىلعنيكسلابهحبذوىرسيلاهديبيراهرعشبكاسمإلاوًامدقيضملا
نكل،ليختدقامملوطأيطرشلانأحيحص.لعفيملهنكلو،نيترملاله
.ةلكشمنوكينلكلذ

...هؤودههيلإداع،هضبنأطابتامنيبو.ةلكشميأكانهنوكتنل
مامتإبةبغرلابًاددجمسحأو،هبعرهتبكيذلاءودهلا...هدقفيذلاءودهلا
ً.اقبسماهتياهنملعييتلاةصقلايفجمدنيلةمهملا

ينيعىأردقهييغريسناك.نيمكلاناكم...ناكملاوهاذهنأل
نيحهدلاوينيعلثماتدبدقف،تاجاجزلايفناقدحتاتناكنيحيطرشلا
فرعييذلاحاسمتلا...لودجلايفحاسمتلاهييغريسناك.نجسلانمجرخ
درجمرمألاناك...بارشىلعلوصحللهسفنقيرطلايفيشميسلجرلانأ
.راظتناةلأسم



ىلإناخدلاثفنيوهو301ةفرغلايفريرسلاىلعيراهىقلتسا
.فتاهلاربعاهتوصلتصنيو،فقسلا

لجألالمل؟المل.ةلدأعضونمأوسأءايشأتلعفكنأملعأ-
؟هبحتصخش

.ضيبأًابارشنيستحتتنأ-
؟رمحأسيلهنأفرعتفيك-
.عمسأنأيننكمي-
؟الَِمل...يلرسفً،اذإ-
؟يلنيحمستأ-
؟يراهايمعن-
راوجبةلواطلاىلعغرافلاةوهقلابوكلخادهتراجيسيراهأفطأ

:ريرسلا
نأربتعأ-هحيرستمتيذلايطرشلاونوناقلافلاخم-انأ-

ً؟ابيرغكلذودبيأ.ريثكلاينعينوناقلا
.لمكأ-
فلاخينيحو.فرجلاةفاحدنعهانينبيذلاروسلاوهنوناقلا-

بنذملافرطلاىلعو،هحالصإلانرطضيامم؛روسلامطحيوهفنوناقلادحأ
.هبنذنعرفكينأ

ةبوقعلالمحتهيلعامصخش...ريفكتلاهيلعامصخش...ال-
ديعينأءادفشبكيألنكمي.ةلوبقمريغةميرجلانأعمتجمللرهظيل
.روسلارامعإ

ةيماحمتنأ...كبسانتيتلاكلت،نوناقلانمءازجأنيعطتقتتنأ-
.لضفأنيفرعتو

؟يطرشتنأله؟يراهايكنعاذام.ةيماحمكلمعأو،مأانأ-
اماذهأ؟نيرخآلاراكفألعضاخيلآلجرتنأله؟هيلعتحبصأاماذهأ
؟هيلعتنأ

.ممم-
؟باوجكيدلأ-
؟ولسوأىلإتيتأيننأنينظتَِمل..ً.انسح-

.تمص
؟يراه-
؟معن-



.ةفسآ-
.يكبتال-
.ةفسآ...ملعأ-
.ةفسآيلوقتال-
...انأ.يراهايريخىلعحبصت-
.ريخىلعنيحبصت-

يفهتاوطختوصىلعىغطًائيش..ً.ائيشعمسدقل.يراهظقيتسا
ىلعةئكتمةروسكملاةراتسلاةضراعتناك.1:34...هتعاسىلإرظن.رمملا
يفقدحو،ةذفانلاىلإهجوتوضهن.بيلوتةرهزلًالظلكشتوةذفانلاراطإ
الواهبناجىلعةبولقمةمامقةيواحكانهتناكثيحةيفلخلاةحابلا
.جاجزلاىلعهتهبجدنسأنأالإهنمناكامف،زتهتلازت



وحنةسماهفحزتتارايسلاتناكامنيب،حابصلانمركابتقويف
رمحألاقصلملاحملو،ةطرشلازكرمىلإيشميسلورتناك،تريلسدنالنورغ
لفقورادتساف،تاوكلاتاذباوبألاىلإلصوامدنعنوفزيزلاةرجشىلع
ىلإًاهجتمولسوأةباوبيفةئيطبلافوفصلامامأرميوهوءودهبًاعجار
.ةربقملا

ةبسنلابلقألاىلع؛تقولااذهلثميفداتعملاكةروجهمةربقملاتناك
ةلاسريأدجيملهنكلدور.س.أربقةدهاشرجحمامأفقو.ءايحألل
.عفدلامويهنأدبالً،اذإ...هيلعةبوتكم

،ينبلافلغملاحملىتحربقلابناجىلإرفحو،ضرألاىلعمثج
نيحو.هترتسبيجيفهرشحمث،دوقنلادعوهحتفبةبغرلامواقوهبحسف
؛ٍناوثعضبًامثاجيقبف،بقارمهنأبروعشهدوارضوهنلاكشوىلعناك
.تاهرتلاهذهلثمو،ةايحللةينافلاةعيبطلاو،دور.س.أيفركفيولامك

.نتسنريبايتنأثيحقبا-
سمشلانأولامكهدسجيفةريرعشقلاترسو،هيلعلظعقو

عمرحطوقسيفهنأولامكنتسنريبسلورتسحأو.مويغلاءاروتأبتخا
.فشكنينيحروعشلاوهاذكهً،اذإ...نايثغلابروعش

.ةرملاهذهكللمعلانمفلتخمعونانيدل-
ىقلأ.وههنإ...ةطيسبلاةنكللا،توصلا..ً.اددجمتابثلابسلورتسحأ

نيربقدعبىلعهسأرىنحأدقوًافقاوصخشلاىأرف،ةيبناجةرظنسلورت
.عّرضتيهنأولامك؛هنم

ً!اروفثحبا.كوفغيلوأهيفاوفخأيذلاناكملافرعتنأكيلع-
.همامأربقلاةدهاشرجحبسلورتقدح
يننكميالو،قالطإلاىلعلقنلاليجستمتيملنكل،تلواحدقل-

اوعمسيملمهعمتملكتنيذلاعيمجوً،ادبأةمولعملاهذهىلعلوصحلا
ً.اديدجًامساهوحنممهنأنمخأ،اذل.باشلانعًافرح

...عافدلايماحمعمثدحت...نيعلطملاصاخشألاعمثدحت-
.نيسنوميس

...دبال؟مألاعمثدحتأالَِمل-
.ءاسنال-
نورخآسانأكانهناكول.طوستابرضكنيتيساقناتملكلاتءاج



:ءودهبةيلاتلاتاملكلاتءاجمث،ديكأتلابامهوعمسلةربقملايف
...كلذحجنيملنإو،عافدلايماحمعملواح-
ال...ةربقملايفراجشألافيفحنتسنريبعمس،ةيلاتلاتمصلاةرتفيف

.ةأجفدربلارشتنااذهل...حيرلااهنأدب
:توصلالمكأ
مسابعراشلايففرعييديرسيركىعديلجركانهمث...-

...عملماعتيهنإ.ساديدأ
...ـيفمألاينعيساديدأ.ديبسلا-
.بسحوينعمسا.نتسنريبايسرخا-
وذصخشهنمبلطاملكسرخيناكامكًاتصنمسلورتسرخ

ةراذقلارفحهنماوبلطنيحًاضيأتصنأدقو،سرخينأهباشمتوص
...هوربخأو

ً.اناونعتوصلاهاطعأ
ىلعرانلاقلطأهنأبحجبتيناكساديدأنأةعئاشتعمسدقل-

عافدللهيدلاملكلوقيساذكهو،باوجتساللهلقتعا،اذل.نسناهوتساغ
.ةئاملابةئامًاقوثومنوكيلرمألاليصافتررقتلكلرمألاكرتأس.هسفننع
؟مهفتأ.نيسنوميسنمتامولعملاىلعلوصحلالواح،ةيادبلايفنكل

...ساديدأنوكيدقَِمل،نكل.معن-
كنكمييذلاديحولالاؤسلا.نتسنريبايكتلكشمتسيلهذه-

.نمثلامكوههحرط
:ةراذقلارفحيوهوهباعلنتسنريبسلورتعلب
؟نمثلامك-
ً.افلأنوتس.ديجاذه-
.فلأةئام-
.باوجال
؟هيه-
.حابصلاماحدزاتاوصأىوسعمسيملهنكل
سحأو.كانهدحأنمام..ً.ابناجقدحيوهونوكسبنتسنريبسلج

.معن...ديجغلبمًافلأنوتس..ً.اددجمهئفدتسمشلاب

سيئرلاىنبملامامأيراهحنرتنيحضرألاىلعلازيالىدنلاناك
ىلعةفقاونيوكسليبازيإتناكً.احابصةرشاعلايفنيوكسةعرزميف



لاورسبنيوسكملااهيذخفىلعريغصطوسببرضتيهو،ةمسابملسلا
تحتىصحلاتوصعمسةرايسلانملجرتييراهناكامنيبو.دوسأ
.هئاذح

؟لويخلانعفرعتاذام.يراهايريخلاحابص-
:ةرايسلابابيراهقفص
؟كلذكدعاسيأ.اهيلعلاملانمريثكلاترسخدقل-
ً؟اضيأرماقمتنأً،اذإ-
ً؟اضيأ-
غنوهيفلاملاترسخلهً.اضيأتايرحتلاضعببتمقدقل-

؟غنوك
.ةدحاوةرمرمألاثدحدقل.يلافيـباهقابسرامضم-
ىقبيلهاطخعارسإلرطضاف،ضفخنُمرمحأءانبوحنيشملاتأدب

.اهنمًابيرق
؟يراهايلبقنمليخلاءاطتمابتمقله-
.نسنسلادنأيفيوقزوجعناصحيدجىدلناك-
.ريبخسرافتنأً،اذإ-
ءاطتمانإ،اذل.ةبعلتسيللويخلانإلوقييدجناكدقف.ال-

.لماعلاناويحللمارتحالامدعرهظيةعتملادرجملليخلا
:نايدلجناجرسهيلعيـبشخبصنممامأتفقوت
ناصحلاجرسأامنيبً.اثارحموأةبرعيلويخنميأىرينل-

...كانهىلإهجوت
:ةعرزملالزـنمىلإتراشأو
يفقباسلايجوزلتناكيتلاةبسانملاسبالملاضعبدجتس...-

.ةقينألاكتلذبكلدسفأنأديرأال.ةلاصلاةنازخ
ال.ةيافكلاهيفامبًاريبكزـنيجلاورسوةزـنكةنازخلايفيراهدجو

نميألاعتناعطتسيملهنألنيتريغصاتناكقباسلاجوزلايمدقنأدب
.ءاقرزلاةيضايرلاةيذحألانمًاجوزدجونأالإ؛ةيذحألا

نيداوجعمهراظتنابوةزهاجليبازيإتناك،ةحاسلاىلإلصونيح
ًاكراتلخادلايفسلجو،ةرجألاةرايسيفبكارلابابيراهحتف.نيجرسم
،ةرايسلاضرأىلعهعضووءاذحلانابضلازأو،هءاذحرّيغوً،اجراخهيقاس
.تازافقلاقودنصلخادةيسمشلاهتراظننعثحبمث

.زهاج-



:ةريبكءارمسسرفىلعتبرتيهوليبازيإتلاق
ةيلاثمةلسلسنمكرامندلانمغربندلوأنماهنإ.اسوديمهذه-

،رديلباذهو.عيطقلاةسيئريهوتاونسرشعرمعلانمغلبت.ضيورتلل
.اسوديمعبتيساذليصخمهنإ.تاونسسمخرمعلانمغلبي

.اسوديمةوهصىلعتزفقورديلبنانعهتلوان
.جرسلاىلإدعصورسيألاجرسلاباكريفىرسيلاهمدقيراهعضو

.اسوديمءاروةقاشربيشملابناصحلاأدبرماوأيأراظتنانودنمو
.ةدحاوةرمىوسبكريملهنإلاقنيحعضولامهفدقيراهناك

ىلعنزاوتلاهيلعذإ؛كهنملاهدجناصحنعفلتخمناصحلااذهنكل
هعالضأبسحأقيشرلاناصحلايـبناجىلعهيتبكربطغضنيحو.جرسلا
باجتساولقحلاربعقيرطلاىلعاسوديمتعرسأنيحو.هتالضعةكرحبو
،لقحلاةياهنيفو.تاقابسناصحيطتميهنأكويراهسحأرمأللرديلب
برققيرطلابعشتدنعو.لالتلاهاجتابوأةباغلايفىشالتيًاقيرطاكلس
راثآعبتوهلهاجتناصحلانكلراسيلاىلإرديلبهيجوتيراهلواحةرجش
.نيميلاىلإاسوديمرفاوح

.عيطقلادئاقوهيصخملاريغناصحلانأنظأتنك-
نكميذإ؛ةيصخشلابقلعتيرمألانكل.حيحصاذهةماعةدعاقك-

.كلذتدارألاحيفًاعيمجاهيلعبلغتتنأةيوقوةحومطوةيكذسرفل
.نيديرتتنأو-

:نيوكسليبازيإتكحض
يهةسايسلاف؛سفانتللدادعتسالاكيلعفًائيشتدرأاذإ.عبطلاب-

.ةطلسلاءارويعسلا
؟سفانتلانيبحتتنأو-
:همامأاهيفتكزهتاهآر
يذلاوهلضفألاوىوقألانأينعيوهف،يحصرمأسفانتلا-

.عيطقلاةحلصملاذهو،تارارقلاذختيس
؟كلذكسيلأ،بحتنمعمجوازتلااهنكميهنأامك-
ادبامنيبً،اقوشمماهرهظناك.يراهاهبقارامنيب،ليبازيإبجتمل

.ةقيشرتاكرحبرخآلبناجنملقتنتيتلاسرفلاناكلديامهنأكواهافدر
ةيبابضةقبطترشتناامنيب،سمشلاةعشأاهألمتةحوتفمةحاسمىلإالصو
.فيرلايف

:لزـنتيهونيوكسليبازيإتلاق



.ًاليلقاحاتريلامهكرتنانعد-
بشعلاىلعليبازيإتقلتسا،ةرجشىلإنيناصحلااطبرنأدعبو

.ةيسمشلاهتراظنلدعواهراوجبسلجف،اهلثملعفيليراهلتحولو
:ءازهتسابتلاق
؟لاجرللةراظنلاهذهله-
.سمشلانميمحتاهنإ-
.كلذبحأ-
؟هنيبحتيذلاام-
.مهسفنأنمنيقثاولالاجرلابحأ-
رزتحتفدقواهقفرمىلعةئكتمتناكثيح،اهيلإيراهرظن

.تمستبااهنكليفكيامبةنكادهتراظننوكتنأىنمت.اهصيمق
:يراهلاق
؟وتساغنعينيربختنأكنكمياذامً،اذإ-
.نيقداصلالاجرلابحأ-
.اهتماستباتعستاو
بحأدقيراهنكيمل.يفيرخلااهناريطيفةينبةريبكةبابذتنط

رتوتيأنودنمً،ابقرتمًاذذلتىأردقف...لصونأذنماهينيعيفهآرام
.هتنهمددهتةحيضفهجاويصخشهرهظينأضرتفي

.لاثملاليبسىلععادخلاك؛فيزلابحأال-
:اهينيعنمرصنلاعش
نعليلقلاينربخأدقو،ةطرشلايفيلقيدصبتلصتادقل-

يفمديأليلحتمتيملهنأينربخأامك،لوهيراهيروطسألاققحملا
رفاظأيأكانهتسيلً،اذإ...ةنيعلاتبرختدقف،نسناهوتساغةيضق
.يراهايينعدختتنكدقل.يمدةرمزاهتحتلمحت

لءاستو...هينذأوأهيتنجوىلعرارمحانمام...ةراجيسيراهلعشأ
.هاتنجورمحتلنسلايفمدقتدقناكنإ

تنكَِملفةئيربتالباقمدرجموتساغبكطبريامناكنإ...ممم-
؟صحفللمدلالسرأنأنمفوخلاةياغيف

:تكحض
ىلإكراضحإبطقفبغرأتنكامبر؟ةفئاختنكيننإلاقنم-

.اذكهوةعيبطلابعاتمتسالاوانه
نأبعصيثيحنسلايفمدقتيملهنأنميراهدكأت،اهدنع



هينيعضمغأمث،ءاقرزلاءامسلاىلإناخدلاثفنوىقلتساف،هاتنجورمحت
.ريثكلادجوف،نيوكسليبازيإرشاعيالئلديجببسىلعروثعلاًالواحم

:هتلأس
،ءابزعوةغلابةأرمايننإوههلوقأاملك؟أطخكلذناكأ-

عمةقالعبموقأاليننإ.ةداجريغينأينعيالاذه.ةيعيبطتاجاحيدل
.وتساغلثميلًايواسمهربتعأالدحأ

:برتقياهتوصعمس
...ليوطوغلابلجرعم،نكل-
.هنطبىلعةريثملااهديتعضوو
:ءودهبيراهاهلأس
؟نآلانايقلتسمنحنثيحوتساغوتنأتيقلتساله-
!؟اذام-
:قرزألاءاذحلاىلإريشيوهوهسأرزهو،هيقفرمىلعًائكتمضهن
ءاذحلااذهنكل،42سايقةيلاجرةيذحأبةئيلمكتنازختناك-

.45ساقمنمديحولاوه
سايقًاركذًارئازلبقتسأمليننأنامضيننكميالً؟اذإاذام-

.45همدق
.فلخلاومامألاىلإاهديبتتبرامنيب
اوريغنيحو،ةحلسملاتاوقللةدمذنمءاذحلااذهعنصمتدقل-

ىلعاهتعّزويتلاةيريخلاتامظنملاىلإضئافلانوزخملاذخأمتلكشلا
متيناكهنألتاردخملاىلعنينمدملاةيذحأاهوعدنةطرشلايف.نيجاتحملا
لاؤسلانكل.رواتشتوويفةيعامتجالاةياعرلاداحتالبقنماهعيزوت
ًاكراتةرداغملانم45همدقسايقيداعرئازنّكمتةيفيكوهعبطلاب
.ديدجءاذحىلعلصحدقنوكيامبرهنأوهحضاولاريسفتلا.انههءاذح

:يراهلمكأامنيبةكرحلانعنيوكسليبازيإديتفقوت
يدتريناكوتساغتامنيح.ةميرجلاحرسمروصتيأردقل-

نكأملامو.ينايشافوتربلأ...نمثلاظهابءاذحلعتنيوًاصيخرًالاورس
؟فالآةسمخ؟هنمثتعفدمك.ةيخسةيدههنإفً،ائطخم

:اهديتدعبأ
.ثدحتتامعةركفىندأيدلتسيل-
مادقألاقرعنأنيفرعتأ.ةرايسلايفءاذحلانابضتكرتدقل-

ةرشبللةطيسبلاتائيزجلاضعبدجندقو؟يوونلاضمحلارابتخالزاتمم



وتربلأةيذحأعيبتيتلاولسوأيفرجاتملانمريثكلادجوتالهنأامكً.اضيأ
ققحتلالهسلانمنوكيس،لاوحألالكيف.نانثاوأدحاوكانه...ينايشاف
.كنامتئاةقاطبنم

.قفألايفةقدحمنيوكسليبازيإتسلج
ةلوقصملاةعيبطلابحأ؟ةليمجتسيلأ؟عرازملاكلتةيؤركنكميأ-

.ةقلتخملاىضوفلاءانثتساب،ىضوفلاهركأو،تاباغلاهركأو
ً.ارطخداحلافنألاادب...يراهاهصحفت
.نسناهوتساغنعينيربخأ-
:اهيفتكتزه
.كسفنبرومألامظعمتنمخدقل؟اذامل-
؟غناغسندريفمأانأ؟كبوجتسينأنيديرتنم-

:ةبضتقمةكحضتكحض
هتاثرومنكل،رهظملاليمجناكدقل..ً.اميسووًاباشوتساغناك-

بأللًاقفو؛تاردخملاىلعةنمدممأو،مرجميجولويببأ...ةبيرللةريثم
انمقوانهىلإىتأ.هبوكربعاتمتساللامنإولسانتللًاناصحسيلهنإ.يعارلا
،نيرخآًاصاخشألباقامك.رخآلاونيحلانيبلاملاهيطعأتنكو،امءيشب
.زيممءيشيأكانهنكيملو

؟كتريغريثيكلذناكأ-
!يتريغ-
:اهسأرنيوكسليبازيإتزه
ًاصاخشألباقأانأف،قالطإلاىلعيتريغريثيرمألاكلذنكيمل-

وهامبروأ،وتساغنعتدعتبافًازيممًاصخشتيقتلامثً،اضيأنيرخآ
هنأنظأ.يلعًائبعحبصأودعباميفيـبلصتاهنكل.ينعدعتبايذلا
.نامدإلكاشموةيلاملكاشمنميناعيناك

؟ناكفيك-
.هسفنبًاقثاوًاعيضوًاصخشناك..ً.اباذجوقوثومريغوًاينانأناك-
؟دارأاذامو-
؟يراهايةيسفنةللحمكودبأله-
.ال-
.ةجردلاهذهلسانلابةمتهمتسل.ال-
ً؟اقح-
تألألتامنيبقفألايفرظنتيهو،يفنلاباهسأرنيوكسليبازيإتزه



.اهانيع
ً.اديحووتساغناك-
؟تفرعفيك-
.هسفنهركيهنأامك.ةدحولافرعأ-
!دحاوتقويفسفنللةيهاركوسفنلابةقث-
الاذهنكل،هقيقحتكنكميامفرعتتنأً.اضقانتسيلهنإ-

.هبحتنأكنكميصخشكنأىلعكسفنلرظنتكنأينعي
؟كلذببسامو-
.ةيسفنةللحمتسليننأكتربخأدقل-
.حيحصاذه.ال-
.يراهرظتنا
.تلعسامنيب
هبببستينأنكمملانمهنأنظتيذلاام.هادلاوهنعىلختدقل

هنأنظيملًاصخشناكيساقلاهجولاوتاءاميإلاءاروف؟ريغصيـبصلكلذ
ًايقطنمكلذسيلأ.هنعايلختنمكليئضهنأنظامنإو،ريثكلاقحتسي
؟يطرشةدايساي

اهلأسيملهنكل،اهتجعزأدقهترظننأظحالو،اهيلإيراهرظن
اهتدحوىدمام؟اهتصقام.هناسلةفاحىلعاهنأتفرعيتلاةلئسألا
؟ةهجاولاهذهءارواهسفنلاههركو

؟هتلباقله؟غيلوأنعاذام-
ركذوتساغنكلً.ادبأ؟لتقلاةمهتبهلاقتعامتيذلاباشلا-

.ديحولاهقيدصناكهنأنظأ.هئاقدصألضفأهنإلاقو،تارمةدعغيلوأ
؟نيريإنعاذام-
.تخأكهلةبسنلابتناكاهنكلً،اضيأاهركذدقل-
ً.اتخأتناكدقل-
ً.امامتفلتخمرمألا.يراهايمدلابهتخأتسيل-
!ً؟اقح-
.ينانألاريغبحلاىلعنورداقمهنأنونظيو،نوطيسبسانلا-

رمألااذهىرأينإ.ناكمإلاردقكنمةبيرقلاتاثروملابطبترمرمألانكل
هنبايمحيسبألاف؛لويخلاكسانلاو...ينقدص...مويلكلويخلالسانتيف
ةيرطفةقيرطبموقن،عارصيأيفف.ةيجولويبلاهتخأخألاو،يجولويبلا
ًالجرةأجفىرتمث،فطعنتوةباغيفكنأليخت.انلثمنودبينمةدناسمب



ىلعمسرٍراعهبشدوسألجرعمعراصتيوكلثمسبالميدتريضيبأ
لمحتامنيب،توملاىتحنالتاقتيونينيكسبناحلسمامهالك.ناولألابههجو
ضيبألالجرلاىلعرانلاقلطتنأ؟لوألاكسدحنوكيساذامً.اسدسمتنأ
.عبطلابال؟دوسألالجرلاذاقنإل

؟كليلدامو-
نمرشتنتيتلارئاودلاف..ً.ايجولويبددحمانءالونأوهليلدلا-

.انتاثرومونحنيهزكرملا
؟كتاثرومةيامحلامهدحأىلعرانلانيقلطتسً،اذإ-
.ريكفتىندأنودنم-
؟نمآلابناجلايفءاقبللامهيلكلتقنعاذام-
:هيلإترظن
؟ينعتاذام-
؟وتساغلتقمةليلنيلعفتتنكاذام-
؟اذام-
:هبتقدحوسمشلاببسباهينيعىدحإتضمغأ
؟غيلوأ...ءاروتنكيننأو؟يراهايوتساغتلتقينأكشتأ-
.بسحفينيبيجأ-
نعأرقأتنكنيحيلاببرطخرمألانألتنكنيأركذتأ-

يفتاردخملاةدحويلثممعمعامتجايفتنك.ةفيحصلايفةميرجلا
؟ءامسأيأديرتأ.نوقوثومدوهشمهنأدبال.ةطرشلا

.يفنلابهسأريراهزه
؟رخآءيشنمله-
؟هنعنيفرعتاذام...يـبد..ً.انسح-
الةطرشلانكل،تاعئاشكانه...نيقابلاكليلقلا...ممم...يـبد-

.بورهلانوفرتحملاعيطتسي،ةداعلاك.مدقتيأزرحت
تناكنإ...اهيتنجونولوأاهيؤبؤبمجحيفريغتنعيراهثحب

.ةعراباهنأدبالفبذكتنيوكسليبازيإ
ادعام؛تاردخملاراجتعيمجنمعراوشلاتفظنكنأللأسأ-

.ةريغصلاتاباصعلاضعبويـبد
سلجمرماوأعبتأسلجمةريتركسدرجمانأ.يراهايانأتسل-

وهعراوشلافيظنتهيمستامو.سلجملاتاسايسوةيعامتجالاتامدخلا
.ةطرشلالمع



ةليلقلاتاونسلاتيضقيننكل،مالحألاضرأيهجورنلا...ممم-
نوديرينم...لاملاوةطلسلابنيبغارلاملاع...نيوكسايعقاولاملاعيفةيضاملا
مهنيباميفضوافتلاىدلاهنومدختسييتلاةلمعلاو...ةعتملاوبصنملا
.داسفلاىعدتهنوديريامىلعلوصحلل

؟لصتنأديرتنيأىلإ.لوهايهبموقألمعيدل-
تنكنإ.هيلإلوصولللايخلاوةأرجللنورخآلارقتفاناكملاىلإ-

ةحولكةداععضولانيرتكنإفتقولانمةرتفلةنيدميفنيشيعت
الوةنيدملاىلإدوعينمنكلً.اديجاهنيفرعتيتلاليصافتلانمةيئاسفيسف
يفعضولانأيهةروصلاو،ةلماكةروصلاىوسىرينلليصافتلافرعي
مهلقوسلاتيقبنيذلاراجتلا؛سانلانمنيتعومجملزاتممولسوأ
.تاردخملاىلعءاضقلايفلضفلامهلدوعينيذلانييسايسلاو،مهدحو

؟ةدسافينأينعتأ-
؟ةدسافتنأله-
ىندأنودنميقيقحهنإ...اهينيعيفجهوتيديدشلابضغلاىأر

،كرشلايفعقوناسنإوأميوقناسنإبضغناكنإطقفلءاست.كش
:تضهنو،ةشعترمةيتفةكحضتكحضتامدقميأنودنممث

قحسبرمألاقلعتينيحنيلشافًالاجرفرعأانأ.يراهايكتببحأ-
.ةيئانثتساةلاحكنكلنيرخآلا

.يعمتنأنيأنيفرعتلقألاىلع..ً.انسح-
.يزيزعاييدانيعقاولا-
وحنهجتتيهوةريبكلانيوكسليبازيإةرخؤمىأرفيراهرادتسا

.لويخلا
ينيعىلإىلعأللرظنمث،رديلبىطتماو،هيمدقىلعضهنذإ،اهعبت

ليمجلاهجولاطسويفةريثموةطيسبةماستباكانهتناكثيح،ليبازيإ
،اسوديميـبناجىلعاهيمدقيـبعكبتبرضمث،ةلبقباهمفتزوب.يساقلاو
.ةمخضلاسرفلاتزفقنيحاهرهظحجرأتامنيب

.ةوقبثبشتلانمنكمتيراهنكل،ريذحتيأنودنمرديلباهعبت
رفاوحنمللبملابارتلارثانتامنيبً،اددجمةدايقلابليبازيإتماق

طوبرملاليبازيإرعشيراهىأرو،سرفلاىطختعراستمث،اسوديم
هدجهملعامكنانعلاعفر.فطعنمءاروتفتخاامنيب،حجرأتيفلخلل
مطترتتناكراجشألاناصغأنأةجردلًاقيضقيرطلاناك.هدشنودنم
هنأملعيناك.داوجلايـبناجىلعهيتبكربطغضوهسأرضفخأهنكل،هب



هسأروباكرلايفهيمدقءاقبإىلعزكرف،فقوتلاىلعًارداقنوكينل
.ءارمحوءارفصطوطخكهبرمتراجشألاتناك،هتيؤرلاجميفوً.اضفخنم
هنأرعشيناكنيحيف،باكرلاوهيتبكرىلعهلقثعضووً،ايئاقلتماقتسامث
برضلابنيبوحصم،مغانتلانمعونباردحنا.ةضباقىعفأىلعسلجي
.قلقلابروعشوبعرلابروعشهدوارثيح،ضرألاىلعرفاوحلليودملا
؛ليبازيإواسوديمًارتمنيسمخدعبىلعيراهىريلامهمامأقيرطلاماقتسا
سرفلانأولامك؛اتفقوتامهنأوأتدمجتدقةروصلانأولامك
يراهكرديملو.يرجللاسوديمتداعمث،ضرألاقوفناريطتةسرافلاو
.ةيناثدعبالإرمألا

.ةمهمةيناثتناكاهنكل
ثراوكلايفهنأرهظتةيملعريراقتةطرشلاةيلكيفأرقدقناك

دقو،ٍناوثلالختانايبلانمةلئاهتايمكةجلاعميرشبلاغامدلالواحي
تقولانأنيرخآدنعو،للشلاىلإةطرشلالاجرضعبدنعكلذيدؤي
نملهذمددعقيقحتنمنونكمتيفمهمامأنمرمتةايحلانأو،ءيطب
نيعبسةعرسبًارتمنيرشعةيطغتك؛عضولالوحتاريدقتلاوتاظحالملا
ةيناثنيعستوًارتمنيثالثىوسيقبدقنكيملنكل؛ةعاسلايفًارتموليك
.وتللاسوديماهقوفنمتزفقيتلاةوهلاىلإلوصولل

.اهضرعىدمةيؤرليحتسملانمناكهنأةجردل
رديلبامأ،ةفرتحمةسرافاهيطتمتةفرتحموةبردمًاسرفاسوديمتناك

.هرهظىلعغلكنيعستلمحيوً،ائدتبمورغصأناكف
.كلذفرعتنيوكسليبازيإعبطلابو،لسانتناويحناكرديلب
.فقوتلاىلعتافدقناوألاناكو
سحأو،رديلبيـبناجىلإهيمدقتبثو،نانعلانعهيدييراهىخرأ

ىأرو،ناريطياناكثيحرقنلافقوتو،ءيشلكفقوتمث،هلةوطخرخآب
داوجلاةبقربهسأرمدطصاومامأللحنرتمث،راجشألاممقوًالودجامهتحت
.اطقسو



ناكً.ارينويلمحبصأسيننأفرعأًامئادتنكيننأل؟يـبأايًاصلتنكأ
ً،اريثكترظتنا...ترظتناوًاروبصتنكاذل،ءانعلاقحتسيامةقرسيراعش
.اهقحتسأيننأتركفةصرفلايلتحنسنيحاذكهو

نوعباتلاتاجاردلاوبكارنوكينيح:ةيكذوةطيسبةطخلاتناك
ةقرسبغيلوأوانأموقأسزدلانودكاميفزوجعلالجرلاعمنيعمتجمنيدوأل
يفدحأكانهنوكينلذإ.وربانلأيفمهيدلنييوريهلانوزخمنمءزج
هلاقتعامتيسهنأامبهتقرستمتدقهنأًادبأنيدوأفشتكينلو،يدانلا
ينركشيسماهتالاصفقيفًاسلاجنوكيسنيح،عقاولايف.زدلانودكاميف
نكل.ةمهادملاءانثأاهنودجيسيتلاتامارغوليكلاددعضفخىلعغيلوأو
نأةطرشلالاجركردأاذإف.زوجعلالجرلاوةطرشلايهةديحولاةلكشملا
لجرلاعمسىلإكلذلصووأبخملادجووةوطخبمهقبسدقامًادحأ
ةقيرطلاباهسفنءاقلتنمتلُحةلكشملانأالإ.انرمأيهتنيسفزوجعلا
تهجوت.يجيتارتسافلاحت...تيبثتلا:زوجعلالجرلااهايإينملعيتلا
سلورتتدجوةرملاهذهيننكل،دورلغناميفققشلاىنبمىلإةرشابم
.تيبلايفنتسنريب

يفرمألاتيأريننألثرتكأمليننكل،هلحرشأانأوكشبيـبقدح
مهلعفدتنأدعبنونظينيذلاسانلانمرخآدحاووهف.عمطلا...هينيع
ءيشنمامهنأو،ةرارملاوةدحولاوسأيللءاودءارشدوقنلابمهناكمإبنأ
ةلدأةيأةيطغتلةطرشلاعمهتربخلةجاحباننأهلتحرش.ةلادعلاىعدي
يفنيرخآلاىلإكشلاهيجوتكلذيفامبهنودجيءيشيأقرحنلو،اهكرتن
نمةسمخذخآسيننإهلتلقنيحهينيعيفضيمولاتيأر.ةجاحلالاح
موقيوهوهتبقار.غيلوألدحاووهلنانثاويلنانثا.أبخملايفغلكنيرشعلا
.هل2.4يأدحاولامارغوليكللنويلم1.2...باسحلاب

؟هعمتملكتيذلاديحولارخآلاصخشلاوهاذهغيلوألهو-
.كلذبمسقأ-
؟ةحلسأيأكعمأ-
.اسيدوأ-
ملنإتامارغوليكلاددعبنوققحملاركفينألمتحملاريغنم-

نأنمفئاخكنأضرتفأيننكل.ماحتقالاىلعلئالديأكانهنكت
؟كلذكسيلأ،كنمماقتنالانيدوألواحي



ىندأيدلتسيل.سيئرلانمفئاخانأامنإو،نيدوألهبآال...ال-
ةيمكةقدبفرعيهنأفرعأيننكل،كلذنمهنكمتةيفيكنعةركف
.كانهةنزخملانييوريهلا

.يقابلاكراشتسيروبوتنأكنكميو.فصنلاديرأ-
.غيلوأ-
رمألااذهلنأامك،ةئيسيتركاذنألةداعسلابرعشتنأكيلع-

ءانعيأقرغتسينلو،كداجيإلمويلافصنرمألاقرغتسيس.هتايبلس
.كريمدتل

رمألاناكدقف،ةقرسللهيومتلاةيفيكلططخنموهغيلوأناك
.يسفنبهبركفأملاذاملفرعأاليننأةجردلًاحضاووًاطيسب

ددعاهريرقتيفركذتسةطرشلاف،نيحطلابهقرسناملدبتسنس-
؟حيحص،اهتواقنرادقمسيلوتدجويتلاتامارغوليكلا

.تلقامكةطيسبوةيكذةطخلاتناك
يفزوجعلالجرلاونيدوأاهماقأيتلااهسفنةلفحلاةليليف

غيلوأعمفقأتنك،مورتسليلونمارديفنيلويفلارعسةشقانملزدلانودكام
.وربانلأيفتاجاردلايـبكاريدانلوحروسلاجراخمالظلايفنتسنريبو
،ءادوستارتسوتازافقوةعنقأيدترنانكو،لوؤسملاوهنتسنريبناك
ةتسبةئيلمًاسايكأوةعفاروًاكفموًاباقثموًاسدسمانبئاقحيفلمحنو
ناكملانعنتسنريبلغيلوأوانأتحرشدقتنك.نيحطلانمتامارغوليك
انقلستنإاننكل،ةبقارملاتاريماكسوبولسولةباصعهيفتعضويذلا
لصتاليتلاةقطنملايفىقبنسفراسيلاىلعرادجلاوحنانضكروروسلا
جاتحنةجضيأرادصإانناكمإبهنأفرعنانك.تقولالاوطاريماكلااهيلإ
ءيشيأىلعىغطييذلا6يإقيرطىلعيرورملاماحدزالاببسباهيلإ
:مدمدأتيقبانأو،ةبقارملاغيلوأىلوتامنيب،رادجلانتسنريبرفح،اذل.رخآ

.قرسأانأويـباوكسمأ-
وهفً،اطيسبناكيدانلاطيطختو،ةفولأمةقطنميفغيلوأوتنك

ةيبشخرئاتسبةاطغمذفاونلاعيمجنأامب،نكل.ةريبكةهدرنمنوكتي
يفدحأدجويالهنأنمدكأتنلًابوقثرفحننأيضقتتناكانتطخنإف
نأقدصيملوهفكلذىلعرصأدقنتسنريبناك.لخدننألبقيدانلا
ةسمخعراشلايفاهتميقغلبتنييوريهلانمًامارغوليكنيرشعكرتيسنيدوأ
اننكلهنملضفأنيدوأفرعنانك.ةسارحنودنمًانويلمنيرشعو
.ًالوأةمالسلاف...انملستسا



:رجمزييذلاباقثملابكسميوهونتسنريبلاق
...اذنحناه-
دقامًادحأنأامإ..ً.ائيشرأمليننكلبقثلاىلعينيعتعضو

يذلانتسنريبىلإتردتسا.ةيافكلاهيفامببقثنملاننأوأ،رونلاأفطأ
:باقثملاحسميناك

؟لزعلانمئيسلاعونلااذهام-
.نيعلرعشوضيبلاضايبكءيشاهيلعيتلاهعبصإعفرو
تيأرفهلالخنمترظنوً،اديدجًابقثانبقثو،راتمأةعضبانيشم

نيراكةروصو،هسفنىهقملاو،اهسفنةيدلجلايساركلاب،ديجلاميدقلايدانلا
ضعبقوفةعوضوم-ةنسلاكلتيفبعللاليمز-اهسفنلاغودكام
ءاسنلا:نيتزيمىوقأمهحنميذلاامطقفشتكأمل.ةيرانلاتاجاردلا
.تاجاردلاو

:تلق
.ماريامىلعءيشلك-
.تالصفملاولافقألابًاطاحميفلخلابابلاناك
ً.ادحاوًالفقكانهنإتلقكنأتننظ-
.بايترالاريثكحبصأنيدوأنأودبي.ناكاماذه-
كانهنوكتالئل،ةرداغملالبقهبيكرتولفقلاكفبيضقتةطخلاتناك

يذلاتقولايفسيلنكلً؛انكممكلذناكدقو،ماحتقالاىلعلئالديأ
.لمعلابانأدباذكهو.هانبسح

؛عارسإلاانيلعنإلاقوهديةعاسىلإغيلوأرظن،ةقيقدنيرشعدعب
تقويفثدحتساهنأطقفملعنانك.طبضلابةراغلاتقوملعنالنحنف
نيحىقبينلنيدوأنألةعرسبثدحيسلاقتعالانأو،لاقتعالادعبام
ً.امداقسيلزوجعلالجرلانأكردي

انكيذلاتقولافاعضأةثالثيأ،فظنننحنوةعاسفصنانيضمأ
نتسنريب...انلخدوانهوجوىلعةعنقألاانلزـنأوانتاسدسمانجرخأمث،هبسحن
اتلكبهمامأسدسملاعفروةدحاوةبكرىلعلزـنىتحانلخدنإام.ًالوأ
.ةصاخلاةحلسألاوكيتكتلاقيرفيفنيعلوضعكهيدي

كرتدقل...يـبرغلارادجلادنعيسركىلعسلاجباشكانهناك
ًاضمغمًاسلاجناكهنكل،سدسمهنضحيفناك.ةسارحبلككوتوتنيدوأ
وتوتنأتاعئاشكانهتناك.رادجلاىلعهسأرًادنسموهمفًاحتافوهينيع
.عيضرلفطكءودهبمئاننآلاهنكل،هريخشيفىتحمثعلتي



ًارهاشوتوتوحنهعباصأسوؤرىلعىشمو،هيمدقىلعنتسنريبضهن
ً.اضيأانعباصأسوؤرىلعغيلوأوانأهتعبتو،هسدسم

:غيلوأيلسمه
.طقفدحاوبقثكانه-
؟اذام-
.رمألاتكردأمث
بقثلانوكيسنيأتجتنتسااذكهويناثلابقثلاةيؤريناكمإبناك

.لوألا
:تسمه
ً.ابتهوأ-
.سمهللببسكانهدعيملهنأتكردأينأنممغرلاىلع
ىلإيسركلانعوتوتعقوف،هزكوووتوتىلإلصودقنتسنريبناك

ةيرئادلاةحتفلاةيؤرانناكمإبحبصأاذكهو،تنمسإلابههجومطتريلضرألا
.هسأررخؤميف

:نتسنريبلاق
.ةرشابمباقثملالخددقل-
.رادجلايفبقثلايفهعبصإلخدأو
:غيلوألتسمه
؟كلذلوصحلامتحاةبسنامً.ابت-
نإفرعيالهنأولامكةثجلايفقدحييقبامنإو،بجيملهنكل

.أيقتيوأيكبيسناك
:لاقمث
؟وتساغايلعفنساذام-
نمناكدقف،كحضأتأدبيننكليللصحيذلاامفرعأال

سأيلاو،زرابلايلفسلاكفلايذيطرشلاكرونارود...عجارتلاليحتسملا
هيدلنأةياهنلايفنيبتيذلاوتوتو،عانقلاءارويفخملاغيلوأهجوىلع
تيقلتىتح،ءاوعلاةجردلتكحض.كحضللينعفدكلذلك..ً.اغامد
.يمامأرياطتيررشلاتيأروةعفص

.ىرخأةدحاوديرتتنكنإالإ،مقتسا-
.هديةحاركرفيوهوكلذنتسنريبلاق
:قدصبتلق
.تاردخملادجنانوعدً.اركش-



.انهبوقثملابهلعفننأيغبنيامىلعقفتننأانيلع،ًالوأ-
لكيفماحتقاكانهناكهنأنوفشتكيسنآلا.تقولارخأتدقل-

.لاوحألا
:ءاكبلابشهجيداكيوهوغيلوألاق
اذإوً.اددجملافقألااندعأوةرايسلايفوتوتانعضواذإسيل-

.برهواهقرسهنأنونظيسفىفتخادقردخملاضعبنأاوفشتكا
:هسأرزهوغيلوأىلإنتسنريبرظن
.انبايه.يرقبعككيرش-
:تلق
.ًالوأردخملا-
:نتسنريبلاق
.ًالوأبوقثملا-
.ردخملا-
.بوقثملا-
.ءاسملااذهًارينويلمحبصأنأديرأ-
:هدينتسنريبعفر
.بوقثملا-

:غيلوأخرص
!اسرخا-
.هبانقدح
لبقةرايسلاقودنصيفوتوتعضنملنإاننأوهةطاسببرمألا-

يفردخملاسيلووتوتناكنإامأ.انتيرحوردخملادقفنسفةطرشلايتأتنأ
.بسحفلاملادقفنسفةرايسلاقودنص

:يلإنتسنريبتفتلا
.دحاولباقمنانثا...يأرلاينقفاويسيروبنأودبي-
.ردخملانعثحبأسانأوةثجلالمحا..ً.انسح-
.انءاروراثآلاحسمتستنأوةثجلالمحنسنحن.أطخ-
.ىهقملابناجيفرادجلاىلعةلسغملاىلإراشأو
وحنهارجوهيقاسبنتسنريبوغيلوأكسمأامنيب،ولديفءاملاتبكس

نيراكتارظننمىأرمبو.مدلانمًاعيفرًاطخامهءارونيكراتبابلا
امو.ضرألامثرادجلاىلعنممدلاوغامدلااياقبتحسمةريثملالاغودكام
بابلانمًاتوصتعمسىتحردخملانعثحبلابأدبأتدكوتيهنأنإ



.رخآناكملهجتمهنأيسفنعانقإتلواحًاتوص...6يإقيرطلاىلإيدؤملا
...يلايخجسننمنوكينأنكميالوولعيوولعيناكتوصلانكل
.ةطرشلاتارافص

ةنوكموةطيسبةفرغلاتناك.ضاحرملاوبتكملاوىهقملانمتققحت
ًامارغوليكنيرشعءافخإلةريثكنكامأوأوبقكانهسيلو،دحاوقباطنم
مليذلالفقلاىلعوتادعملاقودنصىلعيانيعتعقومث،نييوريهلانم
.لبقنمكانهنكي

.بابلادنعنمًائيشغيلوأخرص
.ةعفارلاينطعأ-
!قيرطلاىلعمهنإ!نآلاباهذلاانيلع-
!ةعفارلا-
!وتساغاينآلا-
،ةرشابميمامأرنوركنويلمنورشعوةسمخ...كانهاهنأفرعأتنك

.لفقلالكربتأدبف،ئرتهميـبشخقودنصيف
!وتساغايرانلاقلطأس-
نظأمل.يلإنيعللااسيدوأسدسمبريشيناكيذلاغيلوأىلإتردتسا

نكل؛راتمأةرشعنمرثكأًاديعبناكدقف،ةفاسملاهذهنمينبيصيسهنأ
.بضغأينتلعجيهجويفًاحالسعفريدقهنأةركفدرجم

:عومدلابهانيعتقرورغاامنيبخرص
!انيلعنوضبقيسفكيلعاوضبقنإ-
!ايه-

يفةلكشملانكل.تارافصلاتاوصأتلاعتامنيبًاددجملفقلاتبرض
.عقاولايفهيلعيهاممبرقأودبتًامئاداهنأراذنإلاتارافص

ةريرعشقترسوبابلاىلإترظنف،يقوفرادجلاىلعًاتوصتعمس
ثعبنيةطرشسدسملمحيوهوكانهفقيناك.نتسنريبهنإ.يدسجيف
.ناخدلاهنم

:ءودهبلاقو
.كبيصتسةيناثلا-

.تضكرمثةريخأةبرضقودنصلاتبرض
رظننانسفنأاندجوىتحةعنقألاانلزأوروسلاقوفنمانزفقنإامو

.يدايتعالكشباهوحنانيشمف،ةطرشلاتارايسلةفشاكلاءاوضألاىلإ
.يدانلامامأاوفطعناوةعرسبانوزواجتمهنكل



،انقلطناواهيلإاندعصوهترايسنتسنريبنكرثيحةلتلاىتحانلمكأ
،يفلخلادعقملاىلعغيلوأىلإترظنوتردتسايدانلامامأانررمنيحو
.عانقلانموعومدلانمجيهتملاههجوىلعءاقرزلاءاوضألاتضموامنيب
ةبهأىلعهنأولامك؛مالظلايفقدحيوهوةياغللًاطبحمودبيناك
.توملا

يفةلفاحفقومدنعنتسنريبفقوتىتحةفشتنبباندحأسبنيمل
.نيسنيس

:لاق
.وتساغايتلشفدقل-
.لافقألانأشبملعأمل-
ً؟افولأمكلذكلودبيأ.عقوملانمققحتلا...ريضحتلاىعدياذه-

.هكفمتيمللفقبًاحوتفمًابابدجنسنحن
.ةطرشلا"نحن"ةملكبينعيهنأتكردأ
:غيلوأقشنت
دقوتوتنأولامكرمألاودبيس.تالصفملاولفقلاتذخأدقل-

نكميو.لفقيلتقولانمعستمهيدلنكيملوتارافصلاعمسنيحبره
؟حيحص.ةيضاملاةنسلالالخقباسماحتقايأنميغاربلاراثآنوكتنأ

:ةآرملايفغيلوأىلإنتسنريبرظن
ةجاحبتسيلولسوأف،ملعتتالوأ.وتساغايكقيفرنمملعت-

.ءايكذألاصوصللانمديزملل
طخىلعكترايسنكرتنأةيكذةركفنوكتالدق،نكل.حيحص-

.اهيفةثجعمةلفاحفقومدنعجودزمرفصأ
.الزـناايه.حيحص-
...ةثجلا-
.بوقثملابمتهأس-
؟...نيأ-
!ايه...امكنأشسيلاذه-
.قلطنتنتسنريبةرايساندهاشوانلزـن
:تلق
.لجرلااذهنعداعتبالاانيلعًادعاصفنآلانم-
؟اذامل-
،ًالوأ.ةيداملاةلدألالكليزينأهيلعو،غيلوأايًالجرلتقدقل-



...مث،ةثجلاءافخإلناكمداجيإهيلع
.دوهشلاداعبإهيلع-
:ةلئافتمةركفيلاببترطخمث،بائتكالابرعشأانأويسأرتززه
؟كلذكسيلأ...وتوتلًاعئارأبخمهيدلنأودبي-
:غيلوألاق
.نيريإعمنغريبىلإلاقتنالللاملاقفنأستنك-
.هيلإترظن
يفنيريإو،كانهقوقحلاةساردللوبقىلعتلصحدقل-

.يلإمامضنالاباهعانقإوكانهىلإباهذلابركفأتنك.نياتشعممياهدنورت
،ةغرافلاغيلوأتارظنلمتحأدعأمليننكل،ةنيدملاىلإةلفاحلاانبكر

.ءيشباهؤلميغبنيناكدقف
.ايه-
تارظنبينقمريهتيأربيردتلاةفرغيفةنقحهلبضوأتنكامنيب

عفرنيحوً.ائيطبيننظيهنأولامكوأ،ءاهتنالاديريهنأولامكةلملمتم
.نقحلاراثآبةئيلمهعارذتناكدقف،ببسلاتفرعهمك

.نيريإدوعتىتحطقف-
ً؟اضيأكؤبخمكيدلأ-
:يفنلابهسأرزه
.اهتقرسدقل-
ً.ابسانمأبخمدجينيأوفيكهتملعةليللاكلتيف

تارايسلابأرميفةعاسنمرثكأذنمرظتنينتسنريبسلورتناك
هنإلوقتةتفاللمحييذلاغرافلاناكملايفةبرعتفطعنانيحيقباطلا
اذهنأررقدقناك.نيسنوميسدنآشتابزروتيسيلوسةكرشلزوجحم
ىوسِتأتملو،دحأبأرملانمناكملااذهليتأيالذإ؛بسنألاوهناكملا
.ةبقارمتاريماكيأدجوتالامك،انهاهيفناكيتلاةعاسلايفنيترايس
عقومىلعاهدجويتلااهسفنيهماقرألاةحولنأنمسلورتققحت
امبروأةليوطتارتفلكانهيقلتسينيسنوميسنايتسيركزـناه.سيسوتوأ
ةرغوذلجرةرايسلانملجرت.امةأرماهعمنوكتدقفً،امئاننوكيال
.مهتأشنيفولسوأبرغىقمحىدلتناكيتلاكلتكةينايبصءارقش

،هفطعميـبيجيفهيديرشحو،ةيسمشلاهتراظننتسنريبسلورتعضو
سدسمكرتدقناك.يلآهبشيواسمنريتس...هسدسمىلعهتضبقمكحأو



قيرطلاعطقيلةعرسبىشمو،ةمزالريغةلدأيأيماحمللكرتيالئلةطرشلا
لضفأديدهتلايتؤي.تارايسلانيبًافقاولازيالناكيذلانيسنوميسىلع
هلاببرطختلتقولاةيحضللنستيملنإوً،ايناودعوًاعيرسناكنإهرامث
هديرتامىلعلصحتساهدنع...هتايحىلعفوخلاىوسىرخأراكفأيأ
.ةرشابم

ًارقنوًاسيسهعمسدقف،همديفًاراوفًاقوحسمهيدلنأولامكناك
نيسنوميسهجويفسدسملا...لصحيسامليخت.هترجنحوهرصخوهينذأيف
.هركذتيساملكوهنزخملانأةجردلً؛ادجبيرق

.ةرشابمكلتقأسفالإوةقدوةعرسبينبجأ؟كوفغيلوأنيأ-
:مث،باوجلاهيتأيل
دوعنسفترجدقةثداحملاهذهنإتلقوأًادحأترذحنإ-

؟مهفتأ.كلتقنل
،ةركفللسلورتمستبا.يدارإريغلوبتامبروةيبغسأرةزهوأ،معن

.هتدعمىتحرشتنارقنلانكلهاطخنمعراسو
!نيسنوميس-
:ههجوقرشأوهرظنيماحملاعفر
؟كلذكسيلأ...نتسنريبسلورت...نتسنريبً!الهأ...هوأ-
ههجوريباعتنأدبالو،هفطعمبيجيفىنميلاسلورتديتدمجت

:ةيودمةكحضكحضنيسنوميسنألةياغللةبيئكتناك
كسيئروتنأ.نتسنريبايهوجولاظفحيفةديجةركاذيدل-

انأتنكو،ردياهفحتميفسالتخالاةيضقيفامتققحنامليبلكيام
.فسأللةيضقلاامتحبردقل.عافدلايماحم

نيذلاسانلاتاكحضكةئيربوةجهتبمةكحضًاددجمنيسنوميسكحض
ةورثلاهيفنوكتناكميفريخباونوكينأعيمجللنونمتيمهونوربكي

نيهيبشلاسانلاعيمجهركيسلورتناك.كلذنماونكمتيلةيرورض
.ضرألاهجوىلعنيسنوميسب

؟نتسنريبايهبكدعاسأنأيننكميءيشنمله-
...انأ-
ًاهجوهمالكيقتنينأيفًاعرابنكيملهنكل،تاملكلابنتسنريبمتمت

ناك؟هنمرثكأةيوغلةهيدبةعرسيوذصاخشأ؟اذامعم...عمهجول
دقو،نييبصدرجماناكامهنأامك،وربانلأيفماريامىلعراسدقرمألا
ً،اميلعتىقلتدقو،ةلذبيدتريفنيسنوميسامأ.رومألامامزبوهكسمأ



ً!ابتهوأ...هنإ...مالكلايفةيقوفوةفلتخمةقيرطهيدلو
.بسحفةيحتلايقلأنأتدرأ-
:ههجووهتوصيفبارغتسابنيسنوميسدر
!؟ةيحتلا-
:ماستبالافلكتيوهونتسنريبلاق
.ىرخأيفانمزهتسفةيضقلاسناو.ةيحتلا-
نيسنوميسينيعبرعشيوهوةعراستمتاوطخبجرخملاىلإهجوتمث

.امهلًابت...هرهظيفناقدحت
ىعديلجركانهفكلذحجنيملنإو،عافدلايماحمعملواح-

.ساديدأمسابعراشلايففرعييديرسيرك
ءانثأفنعلالامعتسالًارذعدجينألمأيسلورتناك.ديبسلاراجت

.لاقتعالا

حتففً،اعوطسءوضلادادزاثيححطسلاوحن،ءوضلاوحنيراهحبس
ءيشرهظامنيبهرهظىلعًايقلتسمناك.ءامسلاىلإىلعأللقدحوهينيع
.رخآو...ناصحسأر...هتيؤرلاجميف

.هامعأءوضلانكلناصحةوهصىلعًاسلاجًادحأىأرفهينيعللظ
:ديعبناكمنمتوصلاهءاج
.يراهايليخلابوكرفرعتكنإتلقكنأتننظ-
طبضلابركذتينألواحيوهوهيمدقىلعفوقولالواحو،يراههوأت

،نيتيمامألاهيتمئاقبضرألاىلعطحوةوهلاقوفرديلبزفق.هعملصحام
ًابناجقلزـناوباكرلادقفمثرديلبةبقربمدطصاومامألليراهىمتراو
هنعدعتباهنكل،هعمرديلبرجهنأركذتامك.ةدشبنانعلابكسميوهو
.هقوفنطفصننزوبناصحعقيالئل

.ةياغللهملؤيهرهظناك
.قيحسٍداوقوفزفقييدجناصحنكيمل-
!؟قيحسٍداو-

:رديلبنسرهلوانتيهونيوكسليبازيإتكحض
يننكمي.راتمأةسمخضرعبطيسبعدصنمرثكأسيلاذه-

.يراهايرعذلاعيرسعونلانمكنأملعأمل.ناصحنودنمرثكأزفقلا
؟ةعرزملاىلإدوعنًالوأانعد

ليبازيإنادهاشيامهوداوجلامطخىلعتبريوهويراهلاق



:حوتفملالقحلايفناعرستاسوديمونيوكس
؟"وهزبريسلا"لويخلاودعفرعتله...رديلب-

مث،ةوهقىرتشاو6يإقيرطلاىلعدوقوةطحمدنعيراهفقوت
تضرعو،طشكللةقاصلليبازيإهتطعأدقل.ةآرملايفرظنوةرايسلاىلإداع
...(اربوألاراديفينافويجنودلضرعلوأيفاهيلإمامضناللةصرفلاهيلع
رمألاودبي..ً.ايلاعًابعكلعتنأنيحينملوطأةقيفردجتنأليحتسملانم
.لومحملاهفتاهيراهجرخأ.ةعدومهتقناعمث)...فحصلايفًائيس

:يتبتلأس
؟تنكنيأ-
.يناديملالمعلاضعبيرجأ-
دقو،نيومدراغيفةميرجلاحرسميفاندعاسيامكانهنكيمل-

يداعلايذالوفلاعونلانمريماسملانأىوسدجنمل.ناكملاةطرشلاتفظن
نمامبرتءاجبوطلاةعطقنأومتنسرشعةتسبربكأموينملأسوؤرب
.رشععساتلانرقلايفينبمولسوأيفىنبم

!ً؟اقح-
كانهناكامك،طالملايفناصحرعشوززقمناويحمداندجوو-

ينابميفاهنمريثكلاكانهو،اهعنصيناكولسوأيفروهشمديمرقلمعم
.ءيشيأنمطالملاعنصكنكمي.ةنيدملازكرميفققشلا

.ممم-
ً.اضيأناكميأىلإكلذانلصوينلً،اذإ-
ً؟اضيأ-
رخآناكملاهنأدبال.اهنعملكتتتنكيتلاةرايزلاكلت...معن-

ةقاطب.زتلاشدروتلةرايزيأليجستمتيملهنألةطرشلازكرملتسيلو
ةلثامملاتاقاطبلانمريثكلاكانهو،ولسوأةطرشمسقىوسلوقتالرئازلا
.ةطرشلاتاطحمنمديدعلايف

ً.اركش...هوأ-
ةرايزلاةقاطب...هنعثحبيامدجوامىتحهبويجيفيراهثحب

يفنغاهرازنيحاهيلعلصحيتلاوههتقاطبو،زتلاشدروتبةصاخلا
امهضعببناجبامهعضو.ولسوأيفهلمويلوأيفمئارجلاةحفاكمةقرف
هبيجيفامهرشحمث،ةجيتنلاىلإلصوتىتحامهصحفو،ةدايقلاةحولىلع
نكل؛هفنأيتحتفربعسفنتوليغشتلاحاتفمرادأكلذدعبوً،اددجم



يفميدقسفانمةرايزررق،اهدنع.كانهلازتالتناكلويخلاةحئار
.لوهنيوه



سرجيراهنرنيحو.ةسماخلاةعاسلاىلاوحلوطهلابرطملاأدب
لكناك.لوهنيوهيفلحدقمالظلاناكةسداسلاةعاسلايفريبكلالزـنملا

ءانبداوماياقبكانهتناكذإً؛اثيدحينبملزـنملانأىلإريشيءيش
.لزعداوموءالطبلعملسلاتحتىأرامك،بأرملاراوجبةسدكم

.شوقنملاجاجزلاءاروكرحتيًاصخشيراهىأر
هنكل،هاشخيامهيدلسيللجرةكرحبةوقوةعرسببابلاحتف

.يراهىأرنيحجنشت
:يراهلاق
.نامليبايريخلاءاسم-
!لوهللاي...لوهيراه-
؟اذامًاذإ-

:نامليبكحض
؟يناونعتفرعفيك.يـبابةبتعدنعانهكتيؤرئجافملانم-
لودلامظعميفً.ادحأفرعيالدرقلانكل،درقلافرعيعيمجلا-

فرعتأ...ةمظنملاةميرجلاةحفاكمسيئرلنويصخشسارحكانهىرخألا
؟ءيشنعكلطعأله؟كلذ

:هنقذكحيوهونامليبلاق
.الوألوخدللكوعدأستنكنإركفأتنك.قالطإلاىلع...ال-
.ءودهبلخدأسولطهيرطملاً.انسح-
:فلخللبابلابحسيوهونامليبلاق
.كيمدقحسما-
قرولاقيدانصنمةموكاربعو،ةلاصلاربعيراهنامليبلكيامداق

ةفرغىلإالصوىتح،ءاضيبءايشأيأهيفنكتملثيحًاخبطمو،ىوقملا
اهنكلولسوأبرغيفتويبلاضعبيفىأردقامكةمخفريغسولج
رنرافكيداوىلعةعئارلاةلالطإلايراهظحالو.ةلئاعليفكيامبةعساو
.ةنيدملازكرموةيزكرملاولسوأةطحمو

:نامليبلاق
ىضوفلاىلعانرذعا.لزـنملافلكامردقبطيطختلافلكدقل-

يفديدجلاتيبلاىلإلاقتنالاةبسانمبةلفحميقنسو.وتللانلقتنادقف
.لبقملاعوبسألا



:ةللبملاهترتسعلخيوهويراهلاق
!؟ينوعدتنأتيسنو-
:نامليبمستبا
...نعاذام.نآلاًابارشكلمدقأنأيننكمي-
:يراهمستبا
.برشأالانأ-
:مدنلاىلعلئالديأنودنمنامليبلاق
امناكميفيسركنعثحبا.ةعرسبىسنيءرملا..ً.ابتهوأ-

.نيبوكوةوهقلاءاعودجأستنكنإىرأسو
ةفرشلاىلعنالطيامهوةذفانلابناجباسلج،قئاقدرشعدعب

نامليبلكيامتصنأامنيب،ةرشابمعوضوملابلصيفيراهلخد.ةلالطإلاو
ىهنأنيحو.هينيعيفكشلايراهىأرنيحىتحةعطاقميأنودنم
:نامليبلاقهمالكيراه

نيلويفلابيرهتلواحيناكزتلاشدروترايطلانأنظتتنأً،اذإ-
قراحماقنأدعبهحارسقالطإمتنكل،هلاقتعامتمث،دالبلانم
زتلاشمادعإمتمث،نيحطلابنيلويفلالادبإبةطرشلافيرعتةقاطبلمحي
ةطرشلارازهنأفشتكاهلمعسيئرنألامبر؛هحارسقالطإدعبهلزـنميف
.هفرعيامبمهربخينأنمفاخو

.مممم-
رئازةقاطبهعمنأبةطرشلازكرميفناكهنأكءاعدامعدتو-

؟ولسوأةطرشمسقاهيلعبُتك
تدجوو،نغاهترزنيحاهيلعتلصحةقاطبعماهتنراقدقل-

امهنأينعيامم؛نيتقاطبلااتلكيفتهابـهفرحلافرطىلعربحلانأ
.اهسفنةعباطلانم

نكل،زتلاشىدليتلارئازلاةقاطبىلعتلصحفيككلأسأنل-
ببسرسفينأدارأامبر؟ةيداعةرايزتسيلهذهنأنمتدكأتفيك
.هقدصناننأنمدكأتيونيحطلادوجو

يرورضلانمناكدقف،راوزلالجسنمهمسافذحمتهنأل-
.ةيرسةرايزلاهذهءاقبإ

:نامليبلكيامدهنت
انضعبعملمعلاانيلع.يراهايًامئادهبركفأتنكاماذه-

.سوبيركبحتستنككنأدبال.انضعبدضسيلو



؟ملكتتمع-
ىنمتأ.ةمدخكنمبلطأنأديرأرخآءيشيألوقأنألبق-

.اننيبًارسكلهلوقأساميقبتنأ
ً.انسح-
ينرازدقناكزتلاشف؛جرحعضويفةيضقلاهذهينتعضودقل-

يلاهلاقيتلاءايشألانيبنمو.تنأهتفرعامبيرابخإديريناكو،انأ
هنأنظأصخش...اننيبقراحكانه:ةدمذنمهبكشأتنكامبينربخأ
ءاقبلاهنمتبلطدقو.ميركغروأاياضقنمبرقموةطرشلازكرميفلمعي
هبتنيالئلرذحلايخوتديرأيننأليئاسؤرعمملكتأامثيرلزـنملايف
سيئرعمتملكتدقو.ءطببرومألاريسًانايحأينعيرذحلانكل.قراحلا
.عوضوملالحلةقيرطداجيإلرايخلايلكرتهنكل،دعاقتملاةطرشلا

؟اذامل-
لمشتةيضقيلوتبةبغرهيدلتسيلودعاقتمهنإ...تلقامك-

.عادوةيدهكًادسافةطرشلجر
؟رداغيىتحًايفخمرمألاءاقبإدارأً،اذإ-
:هتوهقبوكيفنامليبقدح
.يراهايمداقلاةطرشلاسيئرنوكأسيننأحجرملانم-
!؟تنأ-
لصوتلايفًائيطبتنكيننأيهةلكشملا.ةنتنةيضقبأدبأدقو-

نكل،ةرشابمقراحلاةيوهنعفشكيزتلاشلعجيناكمإبناك.ةركفل
عمتصنتزاهجانعضوولاذام:يسفنلتلق.نورخآلائبتخيساهدنع
امبر؟يردينم؟مهءاروىعسننيذلانيرخآلاىلإاندوقيهانلعجوزتلاش
.ولسوأيفيلاحلاريبكلاديسلاىلإلصن

.يـبد-
.هسأرنامليبزه
النمبوةطرشلازكرميفقثأنأيننكمينمب:يهةلكشملا-

ةطرشلالاجرنمةريغصةعومجمرايتخابوتللتمقدقل؟قثأنأيننكمي
...هنألوهجمنمةمولعمتءاجمث،مهنمتققحتو

:يراهلاق
ً.اتيمزتلاشدروتىلعروثعلامت-
.ةدحبهيلإنامليبرظن
:يراهلاق



كنييعتلقرعيدقاذهفرمألاحضتفااذإهنأكتلكشم،نآلاو-
.ةطرشللًاسيئر

يهةلكشملا.ينقلقياماذهسيل،نكل.رمألاوهاذه...معن-
مدقتنملاننإفاذكهو،زتلاشيلهلاقاممءيشيأمادختسانكميالهنأ
دقوهتنازـنزيفزتلاشرازيذلاموعزملايطرشلااذهً.اقباسهيلعانكاّمع
...ردخملالدبتسانوكي

؟معن-
نأركذينيومدراغيفققحملاو.يطرشكهسفننعفرعدقل-

زكرميفساموتمهؤامسأصاخشأةسمخانيدلو.امًائيشساموتناكهمسا
هنكل،مهروصهيلإتلسرأدقو.ميركغروأيفلمعيمهنمدحأالو،ةطرشلا
.ةطرشلايفقراحلانوكيالدقاذل؛مهنميأىلعفرعتيمل

نأًاحيجرترثكألاوأ،ةفيزمفيرعتةقاطبهعمصخش...ممم-
ً.اقباسًايطرش...يلثمًاصخشنوكي

؟اذامل-
:هيفتكيراهزه
.يطرشلةجاحبتنأفًايطرشعدختل-

.يمامألابابلاقفص
:نامليبىدان
.انهنحن...يتزيزع-
ثلاثلادقعلايفةأرمالرمسموليمجهجورهظو،ةهدرلابابحتف

يراهركذتو،ناصحليذلكشىلعًاطوبرمرقشألااهرعشناك.اهرمعنم
.فلوورغياتلةقباسلاةجوزلا

؟يـبيبحاييتأتسله.اماملزـنمىلإدالوألاتلصوأدقل-
:نامليبلعس
.رئازانيدل-
:اهسأرتلامأ
.يـبحايكلذةيؤريننكمي-
.ةملستسمريباعتبيراهىلإنامليبرظن
:ةثباعةرظنهيلإرظنتيهويراهلتلاق
...نأكودبي.ةرايسلايفىرخأةلومحانيدلابابوانأ.ًالهأ-
:هيمدقىلعفقيوةوهقلاناجنفيفىقبتامبرشيوهويراهمتمت
.تيبللئجافمنينحوئيسرهظ-



:قاورلايفجراخلايفنامليبعمفقاووهويراهلاق
ىفشمىلإاهنعكتربخأيتلاةرايزلاهذه.رخآءيشكانه-

...مويدار
؟معن-
لءاستأيننكل،سدحيدل.ناربنيترام...ملاع...كانهلجركانه-

.يلجألهعضونمققحتلاكناكمإبناكنإ
؟كلجأل-
.ةيناسنإلاوةلودلاوةطرشلالجأل.ةميدقةداع...فسآ-
!سدح-
كناكمإبناكنإ.ةيضقلاهذهيفهميدقتليدلاملكاذه-

...هيلإلصوتتسامبيرابخإ
.رمألايفركفأس-
.لكيامًاركش-
هلاقدقناكنإلءاستو،هناسلىلعلجرلامساةبارغبيراهسحأو

وحندرابلاءاوهلابهيل،رطاملاسقطلاىلإبابلالكيامحتف.لبقنم
.لخادلا

:نامليبلاق
.يـبصلانأشبفسآانأ-
؟دحاويأ-
.امهيلكنأشب-
.ممم-
.انهىلإىتأدقف،ةرمنسناهوتساغتيقتلادقل؟اذامفرعتأ-
!؟انه-
...عونلانم،ميسووباذجباشهنإ.معن-
:ملستسامثتاملكلانعنامليبثحبو
.ةياغللميسوهنإً.ايبصتنكنيحسيفلأبحتتنكأ-
:رئاجسةبلعجرخيوهويراهلاق
.ال-
لكيامهجوىلعةيغبصلاعقبلايفًارارمحاىأرهنأنمًادكأتمناك

.نامليب
.ةيبذاجلاوهجولانمهسفنعونلاكلذيـبصلاىدلناك-
؟انهنمدارأاذامو-



يئالمزنمةعومجميدنعتناكدقف،يطرشعمثيدحلادارأ-
رومألامظعمبمايقلاكيلعيطرشبتارضبقتنيح.يننودعاسينيذلا
.ملعتامككسفنب

؟ملكتنمعم-
؟نم-
..رخآناكميفاتناكهينيعنأنممغرلاىلعيراهىلإنامليبرظن

.هآرامًائيشناعجرتستاتناك
نإلمعيأءادألًامئادنودعتسمنونمدملاكئلوأ.ركذأال-

.يراهايكتليلتباط.ةنقحنمثرنوركفلأمهتيطعأ

ىلعأيفةقلغمةنحاشتفقوتنيحنيروتاردافكربعيشمييراهناك
اوغلبيملنايبصةثالثزفقو،بابلاحتف.ةرشبلاءادوسسمومراوجبعراشلا
يتلاةأرملاىلإرخآلارادتساامنيب،روصيمهدحأناك.رمعلانمنيرشعلا
يفرهظيمليفيفاهريوصتمتينأديرتالامبر...يفنلاباهسأرتزه
نطقتثيح؛اهنمتتأيتلادالبلايفًاضيأتنرتنإكانهف؛ةيحابإلاعقاوملا
نمهينجتمهلهلسرتيذلالاملانأنونظياوناكامبر.اهبراقأواهتلئاع
برتقانيح.لاؤسلامدعنولضفيونيأنمنورديالوأ،ةلدانكاهلمع
:ٍلاعتوصبلاقواهمامأتلفسألاىلعةيبصلادحأقصب،يراه

.ةصيخرةيجنز-
امهنأولامكامهيسأرازهو،نيتبعتملاةأرملاينيعيراهانيعتقتلا

نييبصاناك.اماقتسافيراهنارخآلانايبصلاظحالو.هيلعافرعتًائيشايأر
نانوكيامبرو،ةيندبلاةقايللايداننمتالضعونيوارمحنيتنجوبنينيدب
.هيتاراكلاوأغنيسكوبكيكلاىلعةنسلابردتدق

:هاطخئطبينأنودنميراهمستبا
.بابشايريخلاءاسم-
.روديكرحملاوقلغيةنحاشلابابتوصعمسو،مهمامأنمرممث
.ةوعدلا..."تنأامكلاعت"...اهسفنةمغنلاتناك
.ةظحللهاطخيراهأطبأ
.ءارولاىلإرظنلانودنمهريسلمكأوً،اددجماهعّرسمث

سلجف،فتاهلانينرتوصىلعيلاتلاحابصلايفيراهظقيتسا
ىتحهعارذدمو،رئاتسلانمةيلاخلاةذفانلانمثعبنملاءوضلابقدحو



.فتاهلادجوىتحبيجلايفثحبويسركىلعةقلعملاةرتسلاىلإتلصو
.ملكت-
.ليكارانأ-
:ةعطقتماهسافنأتناك
!يراهايرحهنإ.غيلوأحارساوقلطأدقل-



ًايراعناك.حابصلاءوضبمحتساوقدنفلاةفرغطسويراهفقو
كانهتناكةلباقملاةفرغلايفو.هنذأيطغييذلافتاهلاءانثتسابلماكلاب
ةعطقغضمتتناكامنيب،ًاليلقلئاماهسأرونيتسعاننينيعبهدهاشتةأرما
.زبخ

:ليكارتلاق
لبقلمعلاىلإلصونيحالإرمألابنايتسيركزـناهرديمل-

دقف،سمألانمرخأتمتقويفهحارساوقلطأدقل.ةقيقدةرشعسمخ
؟يراهايًاعئاركلذسيلأ.نسناهوتساغهلتقبرخآصخشفرتعا

.هقيدصتنكميالهنأامك،عبطلابعئارهنأيفيراهركف
؟فرتعايذلانم-
نمدمهنإ.ساديدأمسابفورعميديرسيركىعديصخش-

نمثلاملابهلنيديهنألنسناهوتساغىلعرانلاقلطأدقل.تاردخم
.نيماتيفمألا

؟نآلاغيلوأنيأ-
.بسحفانوربخأدقل.فرعنال-
.نوكينأنكمينيأ!ليكاراييركف-
.دصقيناكاممىسقأيراهتوصادب
؟رمألاام...ام-
.ليكارايرمألاوهفارتعالا...فارتعالا-
؟هبام-
!قيفلتدرجمفارتعالا؟نيمهفتالأ-
،ةياغللقوثومولصفمهنإنايتسيركزـناهلوقي.ال.ال.ال-

.غيلوأحارساوقلطأاذهلو
لاملابهلنيديهنألوتساغىلعرانلاقلطأهنإساديدألوقي-

؟فارتعالاديريوريمضلابيذعتنميناعيدرابمدبلتاقهنأينعيامم
...ةمهتبأطخلاصخشلاةنادإمتتسهنأىأرنيحهنكل-
رمأىوسهسأريفسئايلاتاردخملانمدملمحيال.رمألايسنا-

.ينيقدص...ريمضللناكميأكانهسيل.ةوشنلاىلعلوصحلا:دحاو
فرتعينأمئالمضيوعتلباقمدعتسمهنأةجردلسئاياذهساديدأ
هبهبتشملاقالطإدعبنكل؛دعباميفهفارتعابحسيمث،لتقةميرجب



ىلإلوصولااهنكميالهنأةطقلاتملعاذإ؟انهةديكملانيرتالأ.سيئرلا
...صفقلايفروفصعلا

:ةيكابليكارتخرص
.فقوت-
:فقوتيمليراهنكل
.صفقلانمطقلاجارخإيغبني-
.هبركفتتناكاملاقدقهنأفرعو،يكبتاهعمس
؟يراهاييننئمطيءيشلوقكنكميالأ-
.بجيمل
:تسمه
.رثكأفاخأنأديرأال-
:قمعبيراهسفنت
.ليكاراينآلاهتيوستنمنكمتنسولبقنمرمألاانيوسدقل-
ً.ارهامًابذاكحبصأدقل..ً.اددجمرمألايفركفو،لاصتالاىهنأ
.عباصأثالثبلسكبهليناثلابناجلايفةذفانلانمةأرملاتحول
.ههجوىلعًادييراهررم
.مهمأيراه...ًالوأغيلوأدجينمةيضقدرجمنآلارمألا
.ركف
وهو.دنالتسوأنمامناكميفةحرابلاغيلوأحارسقالطإمتدقل

ملنإاتالبوولسوأوحنًاروفهجتيساذل،نيلويفلاببغريتاردخمنمدم
زـنمسوهةباوبىلإلوصولانمنكمتينلهنكل.قبسمنوزخمهيدلنكي
يف؟ءاقدصأالودوقننودنممانيسنيأً.اموتخملازيالةميرجلاحرسمف
.تاعئاشلارشتنتسوكانههنوريسمهنأفرعيغيلوأ...ال؟اتاغيتروأ

.هيفدجاوتلاغيلوألنكميدحاوناكمكانه
لبقكانهىلإلصينأيرورضلانمناك.هديةعاسىلإيراهرظن

.روفصعلاريطينأ

لوأناكو.نيفوهيلافىلإاهيفءاجةرمرخآكًاروجهمبعلملاناك
ىوتسمبةيجاجزلاحاولألانأسبالملارييغتةقطنمىلإفطعنيوهوهآرام
ىشمف،ضرألاىلعًارثعبمجاجزلاىريلاهلالخنمقدح.ةمطحمعراشلا
.لخدوهلمحيلازياليذلاحاتفملابهحتفوبابلاىلإ

.امءيشبمطتراو



نتنءيش...امءيشهقوفوضرألاىلعوهوسفنتلايراهلواح
موقيالئلمواقو،ةضبقلانمصلختلالواحو،يراهرادتسا.سئايوللبمو
ضهنىتحعراصو،فلخللاهاولوعارذبكسمأكلذنمًالدبو،برضلاب
.ضرألاىلعهمجاهمهجوءاقبإلهتضبقمكحيوهوهيتبكرىلع

!ينعد..ً.ابتهوأ-
.غيلوأاييراهانأاذه-
.سبالملاليدبتةفرغدعقمىلعهامرمث،ضوهنلاىلعهدعاسوهكرت
هنمتحافامك،نيتظحاجنينيعبًاليحنوًابحاشوًاعيرميـبصلاادب

ً.ايشتنمنكيملهنكلزاربونانسأبيبطةحئار
:غيلوألاق
...تننظ-
.مهيننأتننظ-
.هيديبههجوغيلوأىطغ
:يراهلاق
.جرخنانعد...ايه-
ةصنملابحاشلارونلاءاضأامنيبنيجرفتملايَدعقمىلعاسلج

،كانهاهيفسلجيتلاتاقوألالكيفيراهركف.ةققشتملاةيتنمسإلا
ديلجلابمطترتنألبقةيذالوفلاتاجالزلاًاعماسو،جلزتيوهوغيلوأًادهاشم
.ضيبألاويوامسلاحطسلاىلعءوضلاساكعنا..ً.اددجم

.محدزمجردملانأولامكامهضعببرقاسلج
.أدبينألبقةرتفلغيلوأسفنتىلإيراهتصنأو
تعطتسادقتمدام.يـبقثتنأكيلع؟غيلوأايمهنم-

.كلذًاضيأمهمهنكميفكيلعروثعلا
؟ينتدجوفيكو-
.لالدتسالامسابفرعتةيلمع-
.كلىقبتامىلإرظناوليحتسملادعبتسا.يهامفرعأ-
؟انهىلإتلصوىتم-
:هيفتكغيلوأزه
.ةعساتلاىلاوحةيضاملاةليللانمامتقويف-
قالطإنأفرعتتنأ؟كحارسقالطإمتنيحكمأبلصتتململ-

.ةروطخلاةياغيفكحارس
.نايتسيركزلينويه...ينئبختوامناكمىلإيذخأبموقتس-



.كنودجيسمهنأفرعتتنأ.نايتسيركزـناه-
.هيديىلإغيلوأرظن
.فيظنكنكلةنقحىلعلوصحللولسوأىلإيتأتسكنأتننظ-
.عوبسأنمرثكأذنمًافيظنتيقب-
؟اذامل-
.غيلوأبجيمل
؟نيريإيهأ؟انهيهأ-
توصعمسيو،كانههسفنىريهنأولامكتنمسإلاىلإغيلوأرظن

:ءطببهسأرزهمث،تاجالزلاعفديوهوءانغلا
دحأاهيدلسيل.اهيلعروثعلالواحييذلاديحولاصخشلايننإ-

.ياوس
ً.ائيشيراهلقيمل
...امامنمهتقرسيذلاتارهوجملاقودنص-
؟معن-
.اهلهتيرتشايذلامتاخلاءانثتساب؛ردخمىلعلوصحللهتعب-
ً؟اضيأهعبتملاذامل-
:غيلوأمستبا
.ريثكلايواسيالهنإ،ًالوأ-
:ةروعذمريباعتبيراهماقتسا
؟يعادخمتله؟اذام-

:غيلوأكحض
ةفاضإعمراجنزساحنىعدياذه؟دوسأقشهيفيـبهذمتاخ-

.نزولاةدايزلصاصرلاضعب
؟هكرتتملاذاملً،اذإ-
.نيريإلهيطعأنأتدرأاذل،هعضتامامدعتمل-
.يـبهذءالطوصاصروساحن-
:هيفتكغيلوأزه
نيحةديعسامامتدبفيكركذأتلزامً.اديجرمألاادب-

.اهعبصإيفهتعضو
ً؟اضيأركذتاذام-
نحنوبرغتسمشلاتناكثيحتيغروتناكتسيفيفدحألاموي-

نامستبتاماموتنأتنك.فيرخلايفةطقاستملاراجشألاقاروأقوفيشمن



يننكلامكيديكسمأنأديرأتنك.امءيشىلعتقولالاوطناكحضتو
ضارغأنوعيبيثيحكشكنممتاخلاتيرتشادقوً.اريغصًايبصدعأمل
.ةديهزراعسأبلزـنملا

؟كلذلكركذتأ-
ةداعسفصنردقبةديعسنيريإتناكنإهنأتننظدقو.معن-

...امام
؟تناكله-
:شمرويراهىلإغيلوأرظن
.هايإاهتيطعأنيحنييشتنمانكاننأدبال.ركذأال-
.يراهدردزا
:غيلوألاق
.اهيلإلصودقل-
؟نم-
.ءيشبملكتأالئلاهزجتحاونيريإىلإلصودقل.يـبد-
.هسأرأطأطيذلاغيلوأبيراهقدح
ً.ائيشلقأملاذهل-
؟تملكتنإنيريإللصحيسامبكوددهلهو!كلذفرعتتنأ-
مهنأامكً،ايبغتسلينأنوملعيمهفكلذلةجاحباوسيل-

.يراهاياهباوكسمأدقلً.اضيأاهتاكسإنوديري
لبقاذكهناسلجياناكامهنأركذيناكثيح،هعقوميراهريغ

نكيمل.كرتشملازيكرتلانمعونكتمصبامهيسأرنيئطأطمةماهلاتاقابسلا
غيلوأنكل،حئاصنيأيراهىدلتسيلهنأامك،حئاصنيألةجاحبغيلوأ
.كانهسولجلابحأ

.غيلوأقابسسيلاذهف،يراهلعس
روثعلايفيتدعاسمكيلعفنيريإذاقنإلةصرفانيدلتناكنإ-

.يـبدىلع
.هسأرزهينيحلعفيناكامكهيمدقبثبعو،يراهىلإغيلوأرظن
:يراهلاق
.هيلإجاتحتيذلاتقولاذخو،لتقلاةميرجبأدبا-
.ةيناثامهحتفمثٍناوثعضبلهينيعغيلوأضمغأ
انلزـنمراوجبرهنلادنعنيلويفةنقحتذخأدقوً،ايشتنمتنك-

سحأوةقشلايفيئبخمناكولف،نامألابعتمتأتنك.زـنمسوهةباوبيف



؟ينمهفتأ.يتقرسليننومجاهيسمهنإفسأيلابنورخآلا
.هسأريراهزه
لباقملابتكملابابنأوهملسلادعصأانأوهتيأراملوأناك

تدجوو،انسولجةفرغتلخدو،رمألايفركفأمليننكلً،اددجمروسكم
ناكنإيردأالو.وتساغىلإًاسدسمبوصيوًاعانقعضيًالجرووتساغ
،ةقرسسيلرمألانأتفرعيننكل،هتعمسمالكيأوأردخملاببسبرمألا
هديىلعيسفنتيمرو،يسدحبتفرصت،اذكهو.وتساغنولتقيسمهنأو
قالطإنملجرلانكمتوتافدقناكناوألانكل،سدسملالمحتيتلا
ًايقلتسمتنكًاددجمىلعألاىلإترظننيحو،ضرألاىلعتطقس.ةصاصر
ً،ائيشلجرلالقيمل.يسأرىلإهجومسدسمكانهو،وتساغبناجىلإ
.تومأسيننأنمًادكأتمتنكو

ً:اقيمعًاسفنذخأوغيلوأفقوت
عضومث،رارقلاذاختاىلعرداقريغهنأولامكرمألاادب،نكل-

.تملكتلاحيفثدحينأنكميامىلإريشيلهترجنحىلعهعبصإ
.هسأريراهزه
وتساغناك.رداغفتمهفيننأىلإهلترشأوةلاسرلارركمث-

ىلعؤرجأمليننكلةعرسبةدعاسمللةجاحبهنأملعأتنكو،ةدشبفزـني
ًافقاولازيالسدسملالمحييذلالجرلانأنمًاقثاوتنكدقف،ةكرحلا
ريغيدقفينآرنإو،ملسلاىلعهتاوطختوصعمسأمليننألجراخلايف
.لاوحألالكيفيلعرانلاقلطيوهيأر

.ًالوزـنوًادوعصنازتهتغيلوأامدقتناك
رضحأسيننإهلتلقو،هملكأوأوتساغضبنسيقأنأتلواح-

كانهءاقبلالمتحأملو،هضبنبرعشأدعأملمث،بجيملهنكلةدعاسملا
.تبرهفرثكأ

نيحو.هسأرءاروهيديعضووهملؤيهرهظناكولامكغيلوأماقتسا
ً:انشخهتوصءاجلمكأ

رهنلاىلإتهجوتاذل،ءودهبريكفتلاعطتسأملوًايشتنمتنك-
تارافصتوصتعمسمث.قرغأوًاظوظحمنوكأامبرف،ةحابسلايفتركفو
ىلععبصإلاىوسركذتأنأعطتسأمليننكل...يلإاوءاجاهدعبو،ةطرشلا
دقف،سانلاءالؤهفرعأيننألًاقلغميمفءاقبإيلعنأو،لجرلاةرجنح
.هنولعفيامعنوملكتيمهتعمس

؟نولعفياذامو-



.امامىلعًافئاختنك،ةيادبلايف.كفعضطاقنرثكأىلإنوهجتي-
ةدرشمةاتفبمتهيسدحأالف،نيريإذخألهسألانمناك،نكل-

.ةرتفليفتخت
:لاقويراهىلإغيلوأرظن
؟ينقدصتأً،اذإ-
:هيفتكيراهزه
نأضرتفأ.كبقلعتمرمألانأاملاطغيلوأاييعادخلهسلانم-

.ينمهفتتنأ...نيح...نيحاذكهنوكيرمألا
:غيلوأينيعيفعومدلاتألألت
...ةلدألالك.لمتحمريغرمألانكل-
تيمرنيحتءاجكعارذىلعاياقبلاف.حضوتترومألاتأدب-

تلصواذكه،هضبنتذخأنيحناككبايثىلعهمدو،مامأللكسفن
قالطإدعبرداغيرخآًادحأريملًادحأنأيفببسلا.هيلإكتامصب
نملزـنوةذفانلانمجرخوبتكملاىلإهجوتلتاقلانأوهصاصرلا
ىلعتاوطختاوصأيأعمستملاذهل.رهنلللباقملائراوطلاجرخم
.ملسلا

:يراهردصىلعنيتلمأتمنينيعغيلوأتبث
؟هلتقنمو؟وتساغاولتقاذامل،نكل-
.هفرعتصخشهلتقنمنأنظأيننكل.يردأال-
!؟هفرعأصخش-
ىلعفرعتتالئل...مالكلانمًالدبتاءاميإلامدختسااذهل.معن-

يفنورخآهيلعفرعتينأنمفئاخهنأىلإريشيعانقلانأامك.هتوص
.لبقنممكلكهومتيأرًاصخشنوكيدقف،تاردخملاملاع

؟ينكرتمل،نكل-
.ةركفىندأيدلتسيل-
عمدعباميفنجسلايفيلتقاولواحدقل.رمألامهفأالانأ-

.ةفشتنببسبنأمليننأ
هبردجياملوحةلصفمتاميلعتىلعلتاقلالصحيملامبر-

وأهرهظمنمهيلعفرعتتدقكنكل.ددرتاذلنيلمتحملادوهشلاعمهلعف
ىرخأةيحاننمو،لبقنمًاريثكهتيأردقتنكنإهتيشموأهدسجةغل
.ريثكلاتبعوتسادقنوكتالامبروً،ايشتنمتنك

:ةبضتقمةماستبابغيلوألاق



؟ةايحلاذقنيردخملا-
لصحامركذنيحهرارقىلعًاقفاومهسيئرنوكيالدقو،معن-

ملكتتنلكنأاونمضيل،اذل.تافدقناوألاناكنكل،دعباميفهعم
.نيريإفطخباوماق

اذاملف،مهعمنيريإنأاملاطًاتماصىقبأسيننأنوملعياوناك-
؟يلتقاولواح

.انأترهظدقل-
؟تنأ-
تلزـنيتلاةظحللاذنمولسوأيفانهيننأنوملعيمهنإ.معن-

ملنيريإاذل،ملكتتكلعجيسيذلاديحولايننأنوملعيو،ةرئاطلانماهيف
.نجسلايفكتاكسإبهرماوأيـبدىطعأاذكهو،ةيفاكدعت

.ءطببهسأرغيلوأزه
.يـبدنعينربخأ-
.ةرمهلزـنمىلإتبهذيننأنظأيننكل،طقهلباقأمل-
؟عقينيأو-
اننكلهلزـنمىلإةرايسلابوتساغوانأهلاجرينذخأدقل.يردأال-

.نويعلايـبوصعمانك
؟يـبدلزـنمهنأنمدكأتمأ-
ثاثأعمتيبكًانوكسملزـنملاادب.وتساغهبينربخأاماذه-

...تنكنإرئاتسوداجسو
.رمتسا،معن-
ًاتيمًالجردجنلاننيعأنعنيتباصعلااولازأو،وبقىلإانوداق-

نولواحينيذلاسانلابهنولعفياموهاذهنإاولاقو.ضرألاىلعىقلم
لصحامبمهربخننأانماوبلط،اهدعبوً.ابيطًاظحانلاونمتمث،مهعادخ
ببسو،ةطرشلاتلصونيحبابلاىلعلفقدوجومدعببسو،وربانلأيف
.وتوتءافتخا

؟وربانلأ-
.ةطقنلاهذهىلإلصأس-
؟هلتقمتفيك...لجرلااذه..ً.انسح-
؟ينعتاذام-
؟صاصرلابلُتقهنإمأ؟ههجويفحورجكانهتناكأ-
هنطبىلعرتيبسادىتحهتافوببسفرعأمل،عقاولايف-



.همفنمءاملاجرخف
:هيتفشيراهللب
؟لوتقملالجرلافرعتأ-
هوعدنانك.انلوحءاجرألايفعكستيًايفختمًايطرشناك.معن-

.اهرمتعيناكيتلاةعبقلاببسبنامتيريب
.ممم-
؟يراه-
؟معن-
:تنمسإلاىلعةيبصعبنابرضتغيلوأامدقتناك
ريثكلايللقيمل؛وتساغىتحالو،يـبدنعريثكلافرعأال-

.تومتسفهيلعضبقلاتلواحنإكنأفرعأيننكل





هنكل،ضبنيناسنإلابلقف،دفانربصبضرألاىلعةرأفلاتشبرخ
معانلادلجلاتمضقوً،اددجمءاذحلادنعتفقومث،رثكأفرثكأتفخي
نمثعبنتتناكثيحًاددجمدسجلاىلعتضكر.يوقلادلجلا...كيمسلاو
،اهسفنةيعضولابًايقلتسمناكفوهامأ.مدلاوماعطلاوقرعلاةحئاربايثلا
اهنأل؛ناسنإلانطبىلعتشبرخ.لخدملادسيوهوةكرحيأنودنم
اهنكميهنأينعيامم،بلقلاتابرضتتفخ.رصقألاقيرطلاهنأفرعت
.ليلقدعبءدبلا

نأينعيتوملاامنإو،يـبأايشيعلانعفقوتلاكيلعنأرمألاسيل
؟كلذكسيلأ...ىلضفةقيرطكانهنوكتنأيغبني.ةراذقللةياهنعضت
هنأكودبييذلادرابلامالظلانمًالدبرونلاىلإملأنودنمةرجه
فوراكاملاصاصريفنويفألاضعبدحأعضينأدبال.كيلعقبطيس
ةوشنلاملاعىلإةركذتيليرتشيو،برجألابلكلاسوفارلهتلعفاملعفيو
رذقلاملاعلااذهيفديجوهاملك،نكل!ةديعسةلحريلىنمتيو
ةجردلنمثلاظهابوألاملالباقمعابيوأةيبطةفصوىلإاّمإجاتحي
،هفيلاكتلمحتكنكميالمعطمةايحلا.هقوذتتلكحوردلجلرطضتكنأ
رثكأبلطتكنإاذل،هلوانتلةصرفلاكلَّنستتملماعطةروتافتوملاو
ملفلاوحألالكيفتوملاهجاوتسكنألةمئاقلاىلعنمثلاةظهابةمعطألا
.تاميقللاضعبىلعلصحتال

عمستملتنأفنآلالحرتال...يـبأاينينألانعفقوتأسً،انسح
وربانلأيفةقرسلانممايأةعضبدعب،معن؟انكنيأ.ديجيقابلاف،يقابلا
اداقو،غيلوأينيعابصعو،غيلوأنعوينعناثحبيهيردنأورتيبءاج
دقنكأملثيحوبقلاىلإانالزـنأو،زوجعلالجرلالزـنمىلإةرايسلا
ثيحضفخنموقيضوليوطرممىلإاناداقمث،لبقنمكانهىلإتلزـن
نكيملهنأتظحالً،ايجيردتو.بناوجلابانفاتكأتشدخوانسوؤرانضفخ
تيريبادب،كانهو.امبرئراوطللرممهنإ...ضرألاتحتًاقفنامنإوًاوبق
ً.اقيرغًاذرجناكدقل...قيرغذرجكنام

ناكيذلازوجعلالجرلاىلإيناذخأامنيب،ةرايسلاىلإغيلوأاداعأمث
.اننيبةلواطيأنودنميلباقميسركىلعًاسلاج

:لأس



؟نانثالاامتنأكانهامتنكأ-
:ةرشابمهينيعىلإترظن
.الباوجلافوربانلأيفانكنإلأستتنكنإ-
:لاقمث،تمصبينصحفت
.بذكتىتمةفرعمليحتسملانم...يلثمتنأ-
.ةماستباتحمليننأنظأيننكل،ديكأتلايننكميال
؟لفسألايفكلذناكامتمهفأ.وتساغايًانسح-
.نامتيريبيفختملايطرشلاهنإ-
؟اذاملو...حيحص-
.يردأال-
.رزحا-
:تبجأيننكلةقباسلاهتايحيفًائيسًاسردمناكلجرلانأتليخت
ً.ائيشقرسدقل-
:يفنلابهسأرزوجعلالجرلازه
ساسأهيدلسيلهنأملعيناك.انهشيعأيننأفشتكادقل-

ةمخضلاتارداصملاوسوبولسوللاقتعادعبف.شيتفتةركذمىلعلصحيل
ىلعلصحينلهنأملعيناكهنكل،رادجلاىلعتاباتكلاىأروربانلأيف
...ةديجهتيضقتناكامهمشيتفتةركذميأ

:زوجعلالجرلارشك
.هفقويسهنأاننظًاريذحتهانيطعأدقل-
!ً؟اقح-
هنأنونظيو،ةفيزملامهتيوهىلعنودمتعيهلثمةطرشلالاجر-

ءيشلكةفرعمكناكمإبنكل،هتلئاعنمووهنمفاشتكاليحتسملانم
كنكميهذهو.ةحيحصلارسلاةملككيدلتناكنإةطرشلاتالجسيف
.ميركغروأيفًاقوثومًابصنملغشتلاثملاليبسىلعتنكنإاهيلعلوصحلا
؟هانرذحفيك،نكل

:ريكفتنودنمتبجأ
؟هلافطأمتلتق-
:زوجعلالجرلاهجوملظأ
.غيلوأايًاشوحوانسل-
.فسآ-
.لافطأيأهيدلسيلهنأامك-



.كحضو
.ةياعرلابًاتخأتناكامبراهنكلً؛اتخأهيدلنكل-
.بذكيناكنإةفرعمليحتسملانمناك...يسأرتززه
تأسأيننكل،مالسبدقرتاهكرتمثاهباصتغامتيسهنإانلق-

نشبماقمهبمامتهالاونيرخآلاهبراقأبريكفتلانمًالدبف.هيلعمكحلا
يفناكملاماحتقانمنكمتثيح،سئايهنكلًاديحوًاموجهناك...موجهلا
هتخأبحيناكامبر.كلذلنيدعتسمنوكننأنودنمةيضاملاةليللا
.تاممثينقحلووبقلاىلإتلزـنفًاحلسمناكً.اريثك

:هسأرلامأمث
؟فيك-
ً؟اقرغ...همفنمجرخيءاملاناك-
؟قرغنيأنكل...حيحص-
؟هباشاموأامةريحبنمانهىلإهومترضحأله-
ً؟اذإ...قرغمثناكملامحتقادقل.ال-
...فرعأال-
!ركف-

.طوسةبرضكةملكلاتحدص
نمنكمتتنأكيلعفةايحلاديقىلعءاقبلاديرتتنكنإ-

.ةايحلايههذه...هارتنأكنكمياممجئاتنللصوتلاوريكفتلا
ً.انسح-
:ريكفتلاتلواحو
.قفنوهامنإوًاوبقسيلوبقلا-
:لاقوهيعارذزوجعلالجرلاكبش
ً؟اذإ-
.لقحىلإيدؤيهنأنكمملانمو،تيبلااذهنملوطأهنإ-
؟نكل-
هنأنكمملانماذل،رواجملاتيبلاكلمتكنأينتربخأكنكل-

.كانهىلإيدؤي
:ىضربزوجعلالجرلامستبا
.قفنلااذهرمعمكرزحا-
.بلاحطلانمءارضخناردجلافً،ادجميدقهنإ-
ةلشافتامجهعبرأنشبةمواقملاةكرحتماقنأدعب.تاينشإلا-



ً.ارسرمألاءاقبإيفحجنو،قفنءانببوباتسغلاسيئرماق،لزـنملااذهىلع
يمامألابابلانملخديناك،ءاسملايفهلزـنمىلإيتأيدراهنيارناكنيحو
هلزـنمىلإقفنلاربعيشميمث،راونألائفطيوهتيؤرنمعيمجلانكمتيل
هنأنونظيعيمجلاناكيذلايناملألاطباضلالسريو،راوجلايفيقيقحلا
برقلابءاجرألايفلوجتلابطباضلاكلذموقيثيحانهىلإكانهشيعي
.وباتسغلايفهسيئرلةلثاممسبالميدتريوهوذفاونلانم

ً.امعطناكدقل-
.حيحص-
؟كلذبينربختاذامل-
يفسانلامظعم.وتساغايةيعقاولاةايحلافرعتنأكديرأينأل-

ىلعءاقبللرمألافلكيمكنوفرعيالو،اهنعًائيشنوفرعيالدالبلاهذه
قثأيننأركذتتنأكديرأيننألكلذكربخأيننكل.عقاولايفةايحلاديق
.كب

يننأترهاظت.ةيمهألاةياغيفهلوقيسامنأولامكيلإرظن
.كلذةيؤرهنكميامبر...تيبللباهذلاديرأتنكدقف،تمهف

.ةرايسلابهيردنأامكلصويس.وتساغايكتيؤرفيطللانم-
ذإ؛ةيبالطةلفحكانهتناكامبرةعماجلابةرايسلاترمنيح

ءاوهلايفةصنمىلعفزعتكورةقرفلراتيغلافزعتاوصأعامسانعطتسا
ةئيلموةديعسهوجوبنيفنردنيلبيفانهاجتاببابشلاقلطنا.قلطلا
ءيشوألبقتسملاب...امءيشبنيدوعوماوناكمهنأولامك؛تاعقوتلاب
.لثامم

:نينيعلابوصعملازيالناكيذلاغيلوألأس
؟اذهام-
:تلق
.ةيعقاولاريغةايحلاهذه-
:يراهلأس
؟هقرغةيفيكنعةركفىندأكيدلتسيلأ-
.ال-
.ّزتهيهلكهدسجأدبو،همدقزازتهادادزا
كنكميءيشلكبينربخأ،نكل.نينيعلابوصعمتنكً،اذإ..ً.انسح-

نمتلزـننيحًالثم...ةجضلالك...هيلإوناكملانمةلحرلالوحهركذت
؟هباشمءيشوأراطقتوصتعمسله،ةرايسلا



.هتعمساماذهو،انلصونيحلطهيناكرطملانكل،ال-
؟ريزغرطممأفيفخرطموهأ-
تعمسيننكلةرايسلانمتلزـننيحهبترعشداكلاب.فيفخ-

.هتوص
هنألكلذفةجضلانمريثكلاردصيالفيفخلارطملاناكنإ-

.راجشألاقاروأىلعطبهيامبر
.امبر-
بابلاىلإهجتتتنكنيحكيمدقتحتدجويناكاذام-

؟بشع؟ةراجح؟تلفسأ؟يمامألا
اذكه.قحستاوصأكانهتناك...معن...نظأامبسحىصح-

.ةيلاعًاتاوصأردصأاذلً،انيدبناكدقف،رتيبناكنيأتفرع
؟بابلادنعملسنمله...ديج-
.معن-
؟ةجردمك-
.غيلوأدهنت
؟بابلاىلإتلصوىتحرطملارمتساله..ً.انسح-
.عبطلابمعن-
؟كرعشىلعلطهيناكلهينعأ-
.معن-
.قاورفقسكانهنكيملًاذإ-
؟قاورفقسنودنمولسوأيفنكامأنعثحبلايونتأ-
اهيفو،ةفلتخمتارتفيفةينبمولسوأنمةفلتخملاقطانملاً.انسح-

.ةكرتشملاتازيملانمددع
ملسوةيوصحتاقرطوةيبشخلزانماهيفيتلاةرتفلايهامو-

؟ةبيرقمارتوأراطقطوطخنمامو،بابلليدؤي
.ةطرشسيئركودبت-
.اهانمتيتلاةكحضلاوأةماستبالايراهدصحيملو
؟ةبيرقتاوصأيأتظحالله،ترداغنيح-
؟اذاملثم-
.تارايسلاقاوبأتاوصألثم-
.ىقيسومتوصكانهناك،نكل.هباشمءيشال.ال-
.يحثبوأةلجسم-



نكميوًاحضاوجنصلاتوصناكدقف،نظأامبسحيحثب-
.حيرلاعمًامداقراتيغلاتوصعامس

.ةديجكتركاذً.ايحًاثبودبي-
.كتاينغأىدحإنوفزعياوناكمهنألكلذركذأ-
؟يتاينغأ-
يهكلتنإلاقوتساغنألكلذركذأ.كتاليجستنمةدحاو-

هنأدبال.ٍعاوريغريكفتلاكلذنأاهنيحتركفدقو،ةيعقاولاريغةايحلا
.وتللهونغدقيذلارطشلاعمسدق

؟رطشلاوهام-
ً.امئادةينغألاكلتعمستتنككنكلتيسندقل.ملحلانعءيش-
.ةيمهألاةياغيفرمألا.غيلوأايايه-
هينيعضمغأو،رقنلانعهمدقتفقوتامنيبيراهىلإغيلوأرظن

:ةمغنةمدمدلواحو
...سيلازـنوكايملحدرجمهنإ-
:رمحألانوللابههجوجهوتامنيبهينيعحتف
.ليبقلااذهنمءيش-
.يفنلابهسأرزهمث،هّرسيفةرابعلابيراهمدمد
.ٍناوثعضبىوسرمتسيملهنأامكً،ادكأتمتسل.فسآ-
:يـبصلافتكىلعيراهتبر
.وربانلأيفلصحامبينربخأً،اذإ.سأبال-
نأملعتامك؛نيترمءاوهلاقشنتوً،اددجمزازتهالابغيلوأمدقتأدب

.ملكتمث،مثجينألبقةيادبلاطخدنعلعفي
:هتبقررخؤمكرفيوهوةليوطةرتفليراهسلج،كلذدعب
؟توملاىتحلجرسأرمتبقثأً،اذإ-
.ةطرشلجرامنإونحنانسل-
.لمعينيأفرعتالوهفرعتالةطرشلجر-
لاقدقف،فرعأالنأىلعاصرحو،نيرذحوتساغووهناك.ال-

.فرعأالنألضفألانمهنإوتساغ
؟ةثجلللصحامعةركفىندأكيدلتسيلو-
؟يـبيشتسله.ال-
.ال-
.ةراجيسبحسورئاجسلاةبلعجرخأو،هسأريراهزه



؟ةدحاوىلعلوصحلايننكميله-
.كتحصبةرضماهنكلينبايفسآ-
...نكل-
ىلعرثعأينعدتوكيفخينايتسيركزـناهعدتنأ.دحاوطرشب-

.نيريإ
ضاوحأتناكثيحبعلملافلخةلتلاىلعققشلاينابمبغيلوأقدح

عفترتهترجنحتناكثيحههجويراهصحفت.تافرشلانمىلدتتروهزلا
.ةليحنلاهتبقريفلزـنتو

.انقفتا-
.ديج-
.نيتراجيسلااتلكلعشأو،ةراجيسيراههلوان
.نيخدتلانمنكمتتل...ةيندعمًاعبصإعضتاذاملتمهفنآلا-
.معن-
ةبابسلاهعبصإويندعملايعانطصالاوضعلانيبةراجيسلابيراهكسمأ

ناكهنألنايتسيركزـناهمقربلطينأجتحيملو،ليكارمقرراتخيوهو
ً.اروفيتأيسهنإيماحملالاقدقو،اهعم

:دربلابرعشيهنأولامكرثكأغيلوأىنحنا-
؟ينيفخيسنيأ-
.فرعأنأديرأالو،فرعأال-
؟المل-
.ةلوهسبرسلافشكأانأ-

.ةريصقةكحضغيلوأكحض
.كتايحىلعاوضقولىتحةفشتنببسبنتنل.كلذقدصأال-
مويلالاوطتاكنلاءاقلإلدادعتساىلعناك.يـبصلاىلإيراهرظن

.تاماستبالاضعبىريل
ًامئادتنكو.ةدئازةقث...غيلوأاييـبةدئازةقثًامئادكيدل-

.هيلعانأامملضفأينارتنأكديرأ
:هيديىلإغيلوأرظن
؟لاطبأكمهئابآىلإنايبصلاعيمجرظنيالأ-
رومألانكل،مككرتولحرًاصخشينربتعتنأديرأالانأو.امبر-

مليننأنممغرلاىلعهنأوههلوقأنأديرأام.لاونملااذهىلعترج
نأاننكميال.يلةبسنلابًامهمتسلكنأينعيالاذهف،كلجألكانهنكأ



.ءايشألل...ـللءانجسنحنف؛بغرنامكةايحلاشيعن
:هسأرغيلوأعفر
.ةراذقلاوتاردخملل-
.معن-
ءاقرزلاءامسلاوحندعاصتيناخدلاادهاشو،امهضعبعمًاسفناذخأ

ىدلةبغرلاعبشينلنيتوكينلانأفرعييراهناك.ةعساولاةحوتفملا
ايقبو.لقألاىلعءاهلإردصمنوكيدقهنكل،ردخملاىلعلوصحلابيـبصلا
.ةيلاتقئاقدعضبلعضولااذهىلع

؟يراه-
؟معن-
؟دعتملاذامل-
:بيجينألبقرخآًاسفنيراهذخأ
.ةقحمتناكدقو،اهلوكلًاديجتسليننأتنظكمأنأل-
الغيلوأنأفرعيهنأل؛قفألايفقدحيوهونيخدتلابيراهرمتسا

نوبحيالرمعلانمةرشعةنماثلايفنايبصلاف.نآلاهيلإرظنينأهديري
مهلاولوقيومهفاتكأىلعاوتبرينأالو،نوكبيمهونورخآلامهارينأ
قابسلابهعمركفيودرشينأنودنمانهنوكينأهديريناكً.ائيش
.مداقلا

ثيح،تارايسلابأرمىلإجردملانعالزـنبرتقتةرايسلااعمسنيح
ىلعتناكنيحليكارعارذىلعهديعضينايتسيركزـناهيراهىأر
.ةرايسلانملوزـنلاكشو

،يراهماهبإلوحهماهبإفلو،هردصخفنو،يراهىلإغيلوأتفتلا
هبحسامنإو،ةلوهسبدعتبيهعديمليراهنكل،هفتكبىنميلاهفتكزكوو
:هنذأيفسمهوهيلإ

.حبرا-

يفاهتلئاعلزـنموهنسناهنيريإلفورعمناونعرخآناك
حافتلاراجشأوتاتابنلابةئيلمةريغصةقيدحعم،لصفنملاهبشنيسفيرغ
.ةحوجرأو

ثحبفً،افولأمهجولاناك.رمعلانميناثلادقعلايفباشبابلاحتف
.هتانايبةدعاقيفنيتجيتنىلإلصينألبقةيناثلانمءزجليراهنهذ

؟نسناهنياتشتنأله.لوهيراهيمسا-



؟معن-
هنكلئيسلاوديجلابرجباشرذحو،ةءاربلاريباعتلمحيههجوناك

.ملاعلاعمهلماعتيفديدشلارذحلاوديدشلاحاتفنالانيبحجرأتيلازيال
.كوفغيلوأىدلتناكةروصنمكيلعتفرعتدقل-
ًائيشنكل،نيتيدامرلانسناهنياتشينيعنملعفةدريراهرظتنا

.رهظيمل
فرتعادقف؟هحارسقالطإمتدقهنأتعمسدقنوكتامبر-

.ةياعرلابكاخأهلتقبرخآصخش
.ريباعتيأنودنميفنلابهسأرنسناهنياتشزه
.نيريإكتقيقشىلعروثعلالواحأو،قباسيطرشانأ-
؟اذامل-
.كلذبغيلوأتدعودقف؛ريخباهنأنمدكأتأنأديرأ-
؟تاردخملااهئاطعإبرمتسيل.ميظع-
دقل.ريثكللجاتحيكلذنإ،ملعتدقامكو.تاردخملاغيلوأكرت-

امك.نياتشاياهبحيوهف؛اهيلعروثعلالواحينأديريهنألتاردخملاكرت
يننأدقتعأو.بسحفهلجألسيلوًاعيمجانلجألاهيلعروثعلاديرأيننأ
.سانلاىلعروثعلايفامًاعونرهام

.بابلاحتفمثً،اددرتميراهىلإنسناهنياتشرظن
ًادحأنكلليمجثاثأبةشورفموةبترمسولجةفرغىلإيراههعبت

.اهيفنكيمل
...كادلاو-
نوكأالنيحالإانهىلإيتآالانأو.نآلاانهناشيعيالامهنإ-

.مياهدنورتيف
ةناكمللزمركربتعيناكيذلاعونلانم،ةحضاوةنكلهيدلتناك

لعجتةنكل؛اهلافطألدنالتسوأنمتايبرمراضحإىلعةرداقلاتالئاعلانيب
نأنودنميراهنهذبةركفلاكلتترطخ...كتوصركذتلهسلانم
.ببسلايردي

ملًادحأنأولامكادبيذلاونايبلاىلعةروصكانهتناك
،تاونسعبسوأتسلبقةروصلاطاقتلامتهنأدبال.طقهمدختسي
امهرعشناففصيو،امهيسفننعرغصأنيتخسننيريإووتساغناكثيح
يفنياتشفقو.نآلاامهلةياغللًاجرحمنوكيسهنأيراهضرتفالكشب
تمستباواهيعارذتكبشدقومألاتفقوامنيب،ةداجريباعتبفلخلا



ةركفبحاصهنأركفييراهلعجلكشبًامساببألاناك.ةرخاسةماستبا
رهظييذلاديحولاصخشلاناك،لقألاىلعف.ةلئاعللةروصلاهذهطاقتلا
.ةسامحلاضعب

؟ةلئاعلايههذهً،اذإ-
نإوأ،كرامندلاىلإيـبألقتناو،يادلاوقلطتدقل.تناك-

ً،انسح...يقابلاو.ىفشملايففيمأامأ.برههنأيهرثكأةبسانملاةملكلا
.يقابلافرعتكنأودبي

ةلئاعلةريبكةراسخ...ةيفتخمةدحاوو،تيمدحاو...هسأريراهزه
.ةدحاو

:ةقيمعلايساركلادحأىلعةوعدنودنميراهسلج
؟نيريإىلعروثعلايفيندعاستلينربختنأكنكمياذام-
.ةركفىندأيدلتسيل-
:يراهمستبا
.لواح-
ملةبرجتبترمنأدعبمياهدنورتيفيلزـنمىلإنيريإتلقتنا-

تناكدقف،رمألاءارووتساغنأنمدكأتميننكل،اهبينربختنأضرت
نيبناكهنأل؛اهرمألمتهيهنأنظتو،هديرياملكلعفتووتساغقشعت
لاصتااهءاجرهشأةعضبدعب،نكل.اهتنجوىلعتبريىرخألاوةنيفلا
ناك.ببسيأركذتنأنودنمولسوأىلإدوعتساهنإتلاقويفتاه
نيحوً.ائيشاهنععمسأوأاهرأملنيحلاكلذذنمو،رهشأةعبرألبقكلذ
ةطرشلاىلإتهجوت،اهبلاصتالانمنكمتأنأنودنمناعوبسأىضم
يألصحيملنكل،ثحبلانمليلقباوماقفاهئافتخالوحغالببتمدقتو

.نيدرشملاتاردخملاينمدملثرتكيدحأالف،ءيش
؟ةيرظنيأكيدلله-
يذلاعونلانمتسيليهف؛ةقلطملااهتبغرببهذتملاهنكل.ال-

.نيرخآلالثم...لثمرداغي
.ىزغملامهفهنكل،مهدصقينملوحةركفيأيراهىدلنكتمل
:هعارذىلعةبدننسناهنياتشكح
؟كتانبىلإلوصولاكنكميهنأنظتأ؟كتنبا؟اهيفىرتاذام-
:بارغتسابهيلإيراهرظن
؟ينعتاذام؟اذام-
اهنألطقفاهرمأبنومتهينسلابنيمدقتملالاجرلانمكلاثمأ-



.رمعلانمةرشعةعبارلايفةنتافكودبت
انهً.اقحمنسناهنياتشناك...ةنازخلابابىلعةروصلايراهركذت

ةيحضنيريإنوكتدقذإً؛ائطخمنوكيدقهنأةركفيراهلترطخ
.ةيضقلاهذهباهلةقالعالةميرج

؟مولعلاوايجولونكتلاةعماجيفمياهدنورتيفسردتتنأ-
.معن-
؟لاجميأيف-
.تامولعملاايجولونكت-
؟هفرعتأ.سردينأًاضيأغيلوأدارأدقل...ممم-
.يفنلابهسأرنياتشزه
؟طقهعمملكتتملأ-
.ةريصقتاءاقلتارمعضبانيقتلادقل-
يأكانهنكتملةبدنلاءانثتسابنكل،نياتشعارذيراهصحفت

ىلعنيرداقلاصاخشألانمدحاونسناهنياتشف،العبطلاب.ىرخأةمالع
.هيمدقىلعيراهضهن.ةايحلايفرارمتساللملقأتلا

.كيخأنأشبفسآانأ،لاوحألالكيف-
.ةياعرلابيخأ-
يأثدحلاحيف؟لومحملاكفتاهمقرذخأيننكميأ...ممم-

.ئراط
؟اذاملثم-
ةرورضنودنمامهنيبوجلايفباوجلاميخامنيب،امهضعبىلإارظن

.ديلاهاجتابمدلانمطخلاسو،ةبدنلاترجفنا.حيضوتلل
:ملسلاىلإلصوويراهجرخنيحنسناهنياتشلاق
اهشيتفتيونتيتلانكامألا.كدعاسيدقًادحاوًائيشفرعأ-

لزـنوقدانفلاوتاهزتنملاوتيديتسيتومىهقمواتاغيتروأ...اهيلعروثعلل
.كانهتنكدقف...اهلكاهرمأسنا...تاردخملاةراجتةقطنمونينمدملا

:ةيسمشلاهتراظنعضووهسأريراهزه
ً.احوتفملومحملاكفتاهِقبأ-

سحأملسلادنعهنكل،ءادغلالوانتليرولىهقمىلإيراههّجوت
ىلإةعيرسةرظنرظننيحهنكل،هتهجوريغف،بارشلالوانتبةئجافمةبغرب
ً.ايدنلياتًاقبطبلطثيحالبىلإهجوتورداغنئابزلا



؟اغنيسً؟ابارشديرتأ-
؟ال-
؟رغيات-
؟بارشلاىوسمكيدلسيلأ-
.ءاملاًالماحداعوحيملتلالدانلامهف
مث،يدنلياتلازارطلاىلعقناقنلاضفرهنكل،جاجدلايراهلوانت

يتلاىقيسوملاتاناوطسأرضحتنأاهنمبلطولزـنملايفليكاربلصتا
اهضعب.اهيلعةرظنيقلتوكانهاهكرتونينسلالالخنفلوكنملوهىلإاهذخأ
سيفلإنماهبصلختيلاهدارأرخآلاضعبلاو،ةعتمللاهيلإعمتسينأدارأ
.زرتوويداموسكوهيجويسيبتنواكونيليبيزديلوسيفيدزليامووليتسوك

ىقيسوم"ةيرخسيأنودنمهتمسأاملصصخممسقاهيدلناك
."يراه

.نيوانعلاعيمجيئرقتنأكديرأ-
؟حزمتأ-
.دعباميفكلحرشأس-
.اريماككتزآوهلوألاً.انسح-
...له-
.ةيئاجهلافورحلابسحاهتمظندقلمعن-
.ينايبصلمعاذه-
اهأرقأنأيننكميأ.كتاناوطسأاهنأامك؛يراهبولسأبلمعهنإ-

؟نآلا
تدهنتف،وكليوةقرفو"و"فرحلاىلإاولصو،ةقيقدنيرشعدعب

:تلمكأوليكار
.نسلابمدقتلابرعشتلظقيتستنيح-
.ال...مم-
.ثيترماس-
.يلاتلا...ممم-
.لبقتسملايف-
!يفقوت-
.ليكارتفقوت
.كحضلابيراهأدبو
:ليكارتلأس



ً؟اكحضمكلذناكأ-
ً.امئادهبملحيملحدرجمهنإ:لوقيثيترماسيفسروكلا-
.يراهايًايئانثتساودبيالاذه-
تارمةدعاهيلإتعمتسادقل.ةيئانثتساةينغألانأينعأ!ىلب-

.سيلازـنوكايملحدرجمهنإ:يهةرابعلانأنظهنكل،غيلوأعم
:ءانغلاأدبوًاددجميراهكحض
...ـنوكايملحدرجمهنإ-
.يراهايكوجرأ-
ىلعءيشنعثحبلاوغيلوأبساحليغشتكنكميأً.انسح-

؟تنرتنإلا
؟وهام-
يأمهيدلتناكنإيثحباو،وكليوليمسرلاعقوملانعيثحبا-

.طبضلاباهناكموةنسلاهذهولسوأيفتالفح
.قئاقدتسدعبليكارتداع
.ةدحاو-
.ناونعلابيراهتربخأو
ً.اركش-
ً.اددجمتوصلاكلذكيلإداعدقل-
؟توصيأ-
.ينايبصلاتوصلا...ةراثإلابءيلملاتوصلا-

ولسوأجيلخقوفٍداعملوطسأكرطملابةرذنملاةيدامرلامويغلاتءاج
نكرو،رنغورفهزتنموحننيوكسنميراهفطعنا.ةعبارلاةعاسلادنع
نامليبلكيامفتاهبلصتانأدعبف.يفزـنسكيرإدلافروثدنعهترايس
ملعوةطرشلازكرمبلصتا،دريأىلعلصحينأنودنم،تارمثالث
ولسوأيدانيفهنباعمتابيردتلاضعببمايقللًاركابرداغدقنامليبنأ
.سنتلل

ولسوأيدانتآشنمصحفتيأدبولخدمث،مويغلايراهدهاش
.سنتلل

،تاجردمعمةيتنمسإىتحوأةبلصوأةيبارتبعالمبٍقارٍدانهنإ
مدقلاةركبعلكنكمي،جورنلايفف.نيمدختسماناكطقفنيبعلمنكل
تارظنلاوسمهلابذجتتنأفسنتبعالكنأنلعتنيحكنكل،جلزتلاو



.ةباترملا
نمتاركلاجِرُخيوهوةيبارتلابعالملادحأيفنامليبيراهدجو

ربعةيفلخلاتابرضلاىلعبردتيهنأودبييـبصلقفرباهبرضيوةلس
بعلملاءاجرأىلإهجتتتاركلاف؛دكأتلابعصلانمناك،نكل.بعلملا
.ةفاك

لاقو،هراوجبفقووبعلملاىلإنامليبءاروةباوبلاربعيراهلخد
:رئاجسلاةبلعجرخيوهو

.يناعيهنأكوودبي-
:يـبصلانعهيرظاندعبيوأفقوتينأنودنمنامليبلكياملاق
.نسحتيهنإ-
...وهلهً.اهبشكانهنأدبال-
.هرمعنمةرشاعلايف...بيليفينبا-
؟بوهوموهأ.يضميتقولا-
وهامأ،ةميزعلايدلتناكنكل.هدلاوتافصضعبهيدل-

.عفدللةجاحبف
.ينوناقكلذنأنظأمل-
كمدقكرح.مهيلإءيسندقاننكل،يراهايانلافطأللضفألاديرن-

!بيليفاي
؟ناربنيترامنعًائيشتفرعله-
؟نارب-
.مويدارىفشميفبيرغلابدحألا-
،النكل.تققحتدقل،معنيأ...الومعن...سدحلا...معنهوأ-

.قالطإلاىلعءيشال...هدضءيشيأانيدلسيل
.رخآءيشنعكلاؤسبركفأتنك...ممم-
؟وهام!كيتبكرىلعلزـنا-
مديأكانهناكنإةفرعملنسناهوتساغربقحتفلةركذم-

.ديدجرابتخاءارجإلجأنمهرفاظأتحت
.داجيراهنأنمدكأتيلامبر؛هنبانعهرظننامليبدعبأ
ةماتةقثبلوقلايناكمإبنأنظأ.يراهايحضاوفارتعاكانه-

.ةضوفرمنوكتسةركذملاهذهنإ
متينألبقةنيعلاتفتخادقو،وتساغرفاظأتحتمدكانه-

.اهرابتخا



.ةداعثدحيرومألانمعونلااذه-
ً.اردان-
؟كيأربكاذنممدو-
.فرعأال-
؟فرعتال-
لكشيكلذنأينعياذهفىلوألاةنيعلابيرختمتنإ،نكل.ال-

.امدحأىلعًارطخ
؟ساديدأ...فرتعايذلارجاتلاكلذينعتأ-
.يديرسيركيقيقحلاهمسا-
حارسقالطإمتنأدعبةيضقلاهذهنمهتنتملأ،لاوحألالكب-

؟كوفغيلوأ
يفهيدياتلكببرضملاكسمينأيغبنيالأ،لاوحألالكب-

؟ةيفلخلاتابرضلا
؟سنتلانعًائيشفرعتأ-
.زافلتلاةشاشىلعليلقلاتدهاش-
.ةيصخشكحنمتةدحاوديبةيفلخلاتابرضلا-
دحأكانهامبر.لتقلابةقالعيأمدللناكنإىتحفرعأال-

؟وتساغبهتقالعفشكمتينأنمفئاخ
؟نملثم-
.وتساغلتقدقساديدأنأنظأاليننأامك.امبريـبد-
؟المل-
!؟رربميأنودنمةأجففرتعيبلقلايساقرجات-
.ديجفارتعااذهنكل.كمهفأ-
.تاركلاىدحإطقتليوهويراهلمكأ
اياضقلانميفكيامكيدلو،تاردخملاببسبلتقلانأامك-

.اهعملماعتتل
:نامليبدهنت
،طغضلانمريثكللةضرعماندراوم.يراهايهيلعناكامكرمألا-

.ًالحاهلاندجويتلااياضقللةيمهأيلوننأبعصيثيح
!ً؟الحمتدجو-
.رمألااذهبلوبقللرطضمانأسيئرك-
روثعلايفةدعاسملالباقمنيتيضقلحكلمدقأينعدً.انسح-



.لزـنمىلع
:تاركلايمرنعنامليبفقوت
؟اذام-
دقل.وتوتىعديتاجاردبكاراهتيحضوربانلأيفلتقةميرج-

.هسأريفبقثرفحمتهنأيردصمينربخأ
؟ةداهشللدعتسمكردصملهو-
.امبر-
؟يناثلاو-
هآردقل...اربوألاراددنعهتثجمتدجويذلايفختملايطرشلا-

.يـبدوبقيفًاتيمهسفنردصملا
يراهركذامم؛ةيغبصلاعقبلاترمحاامنيب،هينيعنامليبكرف

.رمنلاب
!اباب-
.بيليفايسبالملاةفرغيفءاملاتاوبعألماوبهذا-
!ابابايةلفقمسبالملاةفرغنكل-
؟وهزمرلاو-
...ركذأاليننكل،كلملااهيفدلويتلاةنسلا-
.كشطعِوراو،ركذت-
.هيبناجىلعهاعارذتحجرأتامنيب،ةباوبلاربعيـبصلاىشم
؟يراهايديرتاذام-
رتموليكطيحمبنسالبيكيريديرفلوحةقطنملاطشميًاقيرفديرأ-

اهيلعقبطنييتلاةلصفنملالزانملاعيمجبةمئاقىلعلصحألةعماجلانم
.ةقرونامليبلوانو.فصولااذه

؟نسالبيكيريديرفيفثدحاذام-
.ةلفحدرجم-
ةقرولاىلإرظنرثكأتامولعمىلعلصحينلهنأنامليبكردأنيح

:عفترمتوصباهأرقو
ةمئادريغراجشأوليوطيوصحرمموذميدقيـبشخلزـنم-

فصولااذهودبي؟قاورللفقسيأنودنميمامألابابلليدؤيملسو
؟ثحبتمع.ندنيلبيفلزانملافصنلًامئالم

:ةراجيسيراهلعشأ
.رقصنيرع...ذرجرحج-



؟هاندجونإو-
يأبمايقلانمنكمتتىتحشيتفتةركذملكلاجروتنأجاتحتس-

ىلإءوجللرطضيويفيرخءاسميفهوتينأهنكميفيلثميندمامأ.ءيش
.لزـنمبرقأ

كصرحببسبًالوأينربخأ،نكل.هلعفيننكميامىرأسً.انسح-
.يـبدبكاسمإلاىلع

:هيفتكيراهزه
ناونعىلإاهلسرأةمئاقلاىلعلصحتنيح.ينهملاهوشتلاامبر-

.كلهلعفيننكميامىرأسو،ةقرولالفسأيفروكذملاينورتكلإلاديربلا
يفناكنيحو.رداغييراهناكامنيبءامنودنمبيليفداع

توصبةميتشوبرضملاراطإبمطترتةركتوصعمس،ةرايسلاىلإهقيرط
.ضفخنم

ليللاكةنكادلامويغلالوطسأتحتًاديعبكرحتتبراوقكانهتناك
.نيسنوميسنايتسيركزـناهبلصتاوكرحملالغش.هترايسيراهبكرنيح

؟ربقلاكاهتنالةيلاحلاةبوقعلايهام.يراهانأ-
.نظأامبسحتاونستسىلإعبرأنم...ممم-
؟هذهكةرطاخملدعتسمتنأله-

:مثطيسبتمص
؟فدهيأل-
دراطييذلاصخشلاامبرو،وتساغلتقيذلاصخشلاىلعضبقلل-

.غيلوأ
؟دعتسمريغتنكولاذامو-

.ريصقتمص
.دعتسمانأ-
نيشفررضحأو،غيلوأنمهيفنوفدملاناكملافرعاً.انسح-

.دغلاةليلرمألابموقنس.نيكفموريماسمصقموًاحابصمو
ىلعلوطهلابرطملاأدبيلوسةحاسربعهترايسيراهداقنيح

حوتفملابابلالباقمنيروتاردافكيففقاولالجرلاوعراوشلاوحطسألا
.ىهقملاىلإيدؤملا

.لخدنيحةيساقةرظنيراهىلإلابقتسالابتكميفيـبصلارظن
؟ةلظمةراعتساببغرتأ-
.قدنفيفبيرستكانهناكنإالإ.ال-



:ءاوهلايفءاملاشرمثهرعشربعهديررمو
؟لئاسرنمله-

.ةباعدرمألاناكولامكيـبصلاكحض
توصعمسهنأنظيناثلاقباطلاىلإملسلادعصييراهناكامنيب

وأ،هتاوطخىدصهنأامإ.تمصلا...تصنأوفقوتف،لفسألايفتاوطخ
ً.اضيأفقوتدقرخآلاصخشلانأ

يفحاتفملالخدأو،رمملايفهتعرسنمدازمث،ءطببيراهىشم
ةفرغىلإةحابلاربعقدحمث،ةملظملاةفرغلاىلإرظنوبابلاحتفولفقلا
.انهدحأال...كانهدحأال.ةءاضملاةأرملا

.حابصملالعشأ
فقيرخآصخشساكعناو،ةآرملايفهساكعناىأررونلاءاضأنيح

.هفتكىلعطغضتةليقثديبسحأ،ةأجفو.هءارو
اماذه...حبشىوساذكهًائداهوًاعيرسنوكينأءيشلنكميال

.تافدقناوألانأملعيناكهنكل،ريدتسيوهويراههبركف



.ةرممهتيأردقل-
.يراهفتكىلعلازتالةفاجلاوةريبكلاوتاكديتناك
.لخادلانمهعالضأىلعناطغضتهيتئربسحأو،هثاهليراهعمس
؟نم-
.نكسيبهمساناك.ةنوعلملاةداملاعيبيصخشعمملكتأتنك-

ربخأدقو،نييوريهلاهتزايحلهبتكسمأةطرشلانألًافئاخيلإىتأدقل
هلنمضيوهيمحينأريخألااذههدعونيحيـبدةماقإناكمبنامتيريب
ةرايسباوءاج،كانهًافقاوتنكامنيبو.ةمكحملايفدهشلاحيفوفعلا
هجوبزوجعمهنيبناكو،ءادوستازافقوءادوستالذبنودتريمهوءادوس
.ءاضيبةناجنذابكضيرع

؟نم-
ملنكسيبهآرنيحو.حبشك...كانهنكيمل...هنكل،هتيأردقل-

نأدعبو.مهعمهوذخأنيحةمواقملاوأبرهلاوأةكرحلالواحيوأكرحتي
.ملحهنأكورمألاادباولحر

؟لبقنمكلذبينربختملاذامل-
؟ةراجيسكعمأ.نابجيننأل-
.يسركىلعوتاكسلجو،رئاجسةبلعيراههاطعأ
.كلذبطروتلاديرأالانأوً،احبشدراطتتنأ-
؟نكل-
.ةعالولايراههلوانف،هديدموهيفتكوتاكزه
.هرسخأاميدلسيلو،توملليقيرطيفزوجعلجرانأ-
؟توملا-
:ةراجيسلاوتاكلعشأ
انأو،يراهايتومللانقيرطيفًاعيمجاننكلً،ايساقرمألاسيل-

.كتدعاسمديرأ
؟اذامب-
؟كتطخيهام.يردأال-
؟كبقثأنأيننكميأ-
يننكميو،رحاسيننكل.يـبقثتنأكنكميال...ال...يهلإاي-

.دحأينظحالينأنودنمباهذلاومودقلايننكميامكيفختلا



:هنقذيراهكرف
؟اذامل-
.اذاملكتربخأ-
.ةيناثةرمكلأسأ-
يأكلذطعيملنيحنكل،بينأتةرظنًالوأيراهىلإوتاكرظن

:هجاعزـناًارهظمقمعبدهنتةجيتن
نوكتدقاذل.يغبنيامكهلماعأمللبقنمنبايدلناكامبر-

؟يراهايةيناثةصرفكانهنأقّدصتالأ.ةديدجةصرفهذه
قمعأههجوىلعديعاجتلاتدبثيح،زوجعلالجرلاىلإيراهرظن

ةبلعوتاكجرخأف،هدييراهدم.نيكسلاتابرضكوأنايدولاكمالظلايف
.اهايإهلوانوهبيجنمرئاجسلا

،ءيشبكيلإتجتحالاحيفكربخأس.وتاكايكلذكلردقأ-
ةلدألايندوقتسثيح؛وتساغتومويـبدنيبطبرلالواحأسنآلايننكل
يذلايفختملايطرشلالتقموةطرشلايفقراحلاىلإةرشابمكانهنم
.يـبدلزـنميفقرغ

:ءطببهسأروتساغزه
.يراهايبيطوعاجشبلقكيدل-
:هيتفشنيبةراجيسيراهعضو
.ءيشلكدعبةديعسةياهنكانهنوكتسهنأينعياذه-
بارشءاستحالكوعدأنأيننكميأ.اهبلافتحالايغبنيةياهن-

؟لوهيراهاي
.عفديسيذلانم-
.لاملاينتضرقألاحيف؛عبطلابانأ-
.انهنمجرخا-
.لفسألايفيهشبارشلا.ايه-
ً.اديجمن...كتليلتباط-
...لاحيف..ً.اديجمنتالو...كتليلتباط-
.كتليلتباط-

ىتحاهتبكيفحجنيراهنكل،تقولالاوطكانهةبغرلاتناك
لهاجتليحتسملانمحبصأو،ىبزلاليسلاغلبدقف.وتاكةوعدىتح...نآلا
ءيشلكتراثأيتلانيلويفلاةنقحبتأدبدقتناك.نآلادعبةبغرلا



ىلعيراهىقلتسا.هلخاديفةحلملاوةديازتملاهتاوهشلنانعلاتقلطأو
مونلاهيتأينأىنمتيورطملاتوصلتصنيوهوهينيعًاضمغمريرسلا
ً.اديعبهذخأيو

.تأيملهنكل
نويلوحك...مك...نيفرحبلجسملومحملاهفتاهيفمقرهيدلناك

ةجرحتارتفيفتارمةدعهمدختسيناكمقرهنإ...فغيرت...نولوهجم
نأىلإهيفجاتحيتقورثكأيف؛نآلارمألاأدبياذامل.تاونسثالثلبق
.ةكحضبًاعوبتمجراخلايفًاخارصعمس.نونجهنإً؟ايحاصنوكي

رطملاتحتلزـنثيح؛رداغوضهنقئاقدرشعوةرشعةيداحلادنع
نألهءاروتاوطخلاتاوصأعمسيملهنكل،حوتفملابابلاىلإعراشلاربعو
دعقملاىلعسلجولخادلاىلإاطخنيحهينذأألمنيبوكتريكتوص
:لدانلاىدانوةدضنملادنع

.ميب...ميج.يك...ـسيو-
بناجىلإشامقلاةعطقعضوو،ةدضنملاحسمنعلدانلافقوت

عضومث،ليلقلاهلبكسوفرلانعةجاجزلارضحأو،تاجاجزلاحاتفم
لئاسلابقدحو،سأكلايـبناجىلعهيفكيراهفل.ةدضنملاىلعسأكلا
.ثدحيملًائيشنكليـبهذلاينبلا

،زتلاشدروتالو،يـبدالو،وتساغالو،ليكارالو،غيلوأالو،انافرينال
الو،هءاروةكرحلاالو،لخدنيحعراشلاةجضمتكيذلاصخشلاالو
ليقثلافونافيإهييغريسسفنالو،لصنلاجرخنيحعيبانيلاءانغةمغن
.هيديًايخرموهيقاسًاماضرتمدعبىلعهءاروفقيوهو

ىلعهيعارذاتلكدنسيناكيذلالجرلارهظىلإهييغريسرظن
هبلقأدب.تقولاناحدقل.لضفأعضولانوكينأنكميال.ةدضنملا
اهيفرضحأةرملوألصحامكفيظنلامدلاخضيوهوةدشبعراستلاب
هنأنآلافرعهنألفوخلالكىفتخا.ةدايقلاةرمقنمنييوريهلامزر
نمًاءزجاهلعجيوهتايحهبلسيس...همامأسلاجلالجرلالتقيسويح...يح
.ودعلابلقلكأهنأولامكربكيهتلعجةركفلاهذهدرجم.وههتايح
ىرسيلاهديعضوو،مامأللاطخوً،اقيمعًاسفنهييغريسذخأ.تاكرحلا...نآلا
.يراهسأرىلع



هبكاسمإلاعطتسيمل...هبكاسمإلافونافيإهييغريسعطتسيمل
نيبةريصقلالصخلاتقلزـناف،هرعشولجرلاسأررطملاللبدقل.ةطاسبب
هييغريسديتبرتقا.ءاروللهسأربحسنمنكمتينأنودنمهعباصأ
عضوامنيب،هيلإاهتبحسولجرلاةهبجبتكسمأوً،اددجمهنمىرسيلا
،نيكسلاهييغريسزرغامنيبلجرلادسجفجترا.هترجنحىلعنيكسلا
ًاقيمعسيل.هماهبإىلعمدللنخاسلاقفدتلا!انه.دلجلاعطقتاهبسحأو
ىلإهرظنعفر.بلقللتابرضثالثدعبيهتنيسرمألانكل،هعقوتامك
ًاريبكًاحرجهتحتىأرونانسألانمًافصىأرهنكل،قفدتلاىريلةآرملا
ةبضاغلاوةدرابلاةرظنلا...لجرلايَنيعو...صيمقلاىلإمدلاهنمقفدتي
.لمعلازجنيملهنأكرديهتلعجيتلاةيراضلاو

سيلهنأفرع...هسدحبفرعهسأرىلعديلابيراهسحأنيح
رشعيراهبسك،ديلاتقلزـنانيحو.مهامنإوًاميدقًاقيدصوأًالمثًانوبز
تفتلامث،هجتيسنيأىلإفرعو،ذالوفلاناعملىريوةآرملايفرظنيلةيناث
هديعضونمنكمتيلتافدقناوألاناك.ءاروللهتدشوهتهبجلوحديلا
هسفنعفرو،نيمدقلابصنمىلعيراهفقو،اذل.لصنلاوهترجنحنيب
دلجلانيكسلاتعطقنيحملأيأبرعشيمل.هردصىلعهنقذبطغضامنيب
.مظعلالوحساسحلاءاشغلاتقرتخاوهنقذىلإتلصوىتح

يراهسأربحسو،ةآرملايفيناثلالجرلاينيعهانيعتقتلامث
يراهسحأ.ةروصطاقتلالنادعتسينيقيدصكاودبيلهسأروحنفلخلل
نييارشدحأىلإهقيرطداجيإًالواحمهردصوهنقذىلعطغضيلصنلاب
.ةدودعمٍناوثلالخحجنيسهنأفرعو،ةبقرلا

،هتوقلماكبعفدو،لجرلاةهبجلوحاهلماكبهعارذهييغريسفل
ىلإهقيرطدجيوهولصنلاةآرملاىلعىأروفلخلللجرلاسأرلامف
هجتاو،ةرجنحلاوحنذالوفلاعطق.اهيفقلزـنيوردصلاونقذلانيبةوجفلا
هديعفرنمنكمتلجرلانكل.يتابسلانايرشلا...ةبقرلانايرشوحنًانيمي
نأفرعهييغريسنأالإ؛نايرشلاونيكسلانيبهعبصإعضوو،ىنميلا
...بحسف.طغضلاةدايزلىوسجاتحيالرمألاف،عبصإلاعطقيسداحلالصنلا
.بحسو



يأزرحتنلنيكسلانأملعهنكل،ةآرملانمطغضلابيراهسحأ
هنكميءيشال.ندعميألنزولالباقمةوقلاةبسنباسحلالخنممدقت
باشلانكل.الوأغنوكغنوهيفًاعونصمناكأءاوسمويناتيتلاعطقينأ
.عطقياللصنلانأًابيرقكرديسويوق

ً.ائيشدجوىتحهسأكبمدطصاو،همامأةرحلاهديبسملت
بلوللايذطيسبلاعونلانم،Tلكشىلعتاجاجزلاحاتفمناك

نيحرعذلابسحأو،هيعبصإنيبةفاحلازربأامنيب،ضبقملابكسمأ.ريصقلا
ثيحىلإةآرملاىلإرظن.ةيعانصلاعبصإلانعقلزـنينيكسلالصنعمس
.هسأرءاروفلخللبرضوبناجلاىلإهديعفرو،بوصيس

تاجاجزلاحاتفمةفاحتقرتخانيحرخآلالجرلادسجبلصتظحال
ذإ،هفقويملو،ذؤمريغوًايحطسًاحرجناكهنكل،هتبقربناجيفدلجلا
ًاديبلطتيتاجاجزلاحاتفم...يراهزكر.راسيلاىلإنيكسلاكيرحتبأدب
رادأف،ةنيلفلاقرتخيلتافلعضبلىوسةجاحبسيلهنكلةيوقوةبردم
،لخادلاوحنهقيرطقشيومحللاربعقلزـنيهبسحأو،نيترمهدييراه
.بحسمث...ةمواقملاضعببسحأمث

.بارشلانملماكليمرببناجىلعنمةدادسلابحسكرمألاناك

ةآرملايفاهلماكبةيلمعلاىأرو،هيعولماكيففونافيإهييغريسناك
هغامدماقثيح؛نيميلاىلإمدلانمًاقفدبلقةبرضلوأتخضنيح
لواحيناكيذلالجرلالصودقل:جئاتنىلإلصوتلاوليلحتلاوليجستلاب
عطقو،تاجاجزحاتفممادختسابهيدلسيئرنايرشىلإهترجنحعطق
ثالثهييغريسلاببترطخ.هتايحمدخضينآلاوهو،هتبقريفنايرشلا
:يعولابهذيوةيناثلابلقلاةبرضيتأتنألبقىرخأراكفأ

.همعلذخدقل
ً.اددجمةبيبحلاايريبيسىرينل
ً.ابذاكًامشوهدسجىلعلمحيوهونفديس
هييغريستام،ةينغألاتهتنانيحو...طقسةثلاثلابلقلاةبرضدنع

.فونافيإ

نكل،هنقذىلعفزـنيحرجلاةآرملايفىأرو،دعقملانعيراهضهن
قفدتيهترجنحيفةقيمعحورجكانهتناكدقف،أوسألانكيملكلذ



.لماكلابهتقايغبصيذلامدلااهنم
ىلعددمملالجرلاىلإرظن.اولحردقنورخآلاةثالثلانئابزلاناك

مدلاخضينكيملهنكل،هتبقريفحرجلانممدلاقفدتامنيبضرألا
ىودجيأكانهدعتملو،ضبنلانعفقوتدقهبلقنأينعياممً؛اخض
ناكدقف،هيفةايحكانهلازتالتناكولىتحو.هشاعنإةلواحمنم
ىأرهنأل؛هلسرأنمعًادبأفشكينلصخشلااذهنأملعييراه
فرعيهنكلزومرلانمًايأفرعينكيمل.صيمقلاقوفنمةئتانلاموشولا
لدانلاهعضييذلايديلقتلايـبرغلامشولانعةفلتخميهف،ةيسوراهنأ
لوهنمنيوادوسنيتقدحبهيلإقّدحيوهوةآرملافربًاقصتلمناكيذلا
تمصاهعبتوانافرينلاتشالت.هينيعضايبىلعاتطغامهنأةجردل؛ةمدصلا
.هبناجىلعةاقلملابارشلاسأكىلإيراهرظن.قبطم

،ةدضنملاىلعةدوجوملاةشامقلاكسمأمث.ىضوفلانأشبفسآ-
هداعأيذلاتاجاجزلاحاتفمضبقممث،سأكلامث،هيديناكمًالوأحسمو
ىنحنامث،ةدضنملاوأضرألاىلعلسيملهمدنأنمققحتو،هناكمىلإ
ليوطلايجاعلانيكسلاضبقمومدلابةثولملاهديحسمو،تيملالجرلاىلع
لقثأ-رخآءيشيأبديفتالو،حالساهنأل-نيكسلاتناك.عيفرلالصنلاو
نيكسكةداحةفاحلاتناكدقفً؛اقباساهلمحدقناكنيكسيأنم
لفقأامنيبةفيفخةكتعمسو،نيكسلاىوطمث،يراهددرت.ةيناباييشوس
.هترتسبيجيفاهعضوو،نامألامامص

نمًارالودنيرشعجرخيلشامقلاةعطقمدختسيوهويراهلأس
:هتظفحم

يفةينوناقلاةلمعلااهنإ؟رالودلابعفدأنأنكمملانمله-
.ةدحتملاتايالولا

هنكلامءيشلوقدارأهنأكو،لدانلانمةفيفخهوأتتاوصأتردص
.مالكلاىلعهتردقدقف

ةجاجزلاىلإرظنيلرادتساوفقوتمث،جورخلاكشوىلعيراهناك
شعتراو،ةيناثلكارحنودنمفقوتمثً،اددجمهيتفشللبيوفرلاىلع
.رداغاهدعبوهدسج

ميقينيأنوفرعيمهنإ.رمهنملارطملاتحتعراشلايراهربع
لابقتسالابتكميفيـبصلاًاضيأنوكيدقهنكل،عبطلابهبقعتمهناكمإبو
نإ.قدنفلاءالزـنلينيتورلاليجستلانمهمساىلعلصحيذلاقراحلاوأ



نأنودنمهتفرغىلإلوصولانمنكمتيسفةيفلخلاةحابلاربعلخد
.دحأهلهبتني

.يراهمتش...ةلفقمعراشللةيدؤملاةباوبلاتناك
كرت،تارمملايفوملسلاىلعً.ايلاخلابقتسالابتكمناكلخدنيحو

.حتافلاقرزألاعمشملاىلعسرومةرفيشكءارمحلاطاقنلانمًاطخ
ىلإريرسللةرواجملاةلواطلانمةطايخلاةعومجمذخأ،ةفرغلالخاد

نمءارمحتحبصأيتلاةلسغملاىلعىنحناوهسبالمعلخثيح،مامحلا
ناعرسهتبقريفحورجلانكل،هتبقروهنقذلسغو،ديلاةفشنملسغ.مدلا
طيخلالاخدإنمدرابلاضيبألاءوضلاتحتنكمتو.ءامدلااهنمتقفدتام
ةرشبللءاضيبلاتاينثلاربعةربإلالاخدإنممث،ةربإلابقثيفينطقلا
نيبفقوتامنيب،ةطايخلاأدب.حرجلاقوفمثلفسأنمًالوأ؛هتبقرىلع
،ةيناثحرجلاحتفيهتنيداكنيحو.رارمتسالامثمدلاحسملىرخألاوةنيفلا
حرجلاطاخ،كلذدعب.جودزمطيخبًاددجمأدبو،طيخلابحسومتشف
نمًافيظنًاصيمقجرخأو،هردصنعمدلالسغو،ربكأةلوهسبهنقذىلع
نمةلجعيفهنكل،راودلابرعشيناك.ريرسلاىلعسلجمث،هتبيقح
نألبقفرصتلاهيلع..ً.اريثكنوديعبمهنأيفكشيناكدقف؛هرمأ
ةعبارلاةنرلادعبو،نيسنوميسنايتسيركزـناهبلصتا.يحهنأاوفشتكي
:لوقيًامئانًاتوصعمس

.نايتسيركزـناه-
؟وتساغنفدمتنيأ.يراهانأ-
.رتسيفةربقم-
؟ةدعلاكعمأ-
.معن-
لالخيقرشلابناجلايفرمملاىلعينقال.ةليللارمألاذفننس-

.ةعاس
؟نآلا-
.تادامضلاضعبكعمرضحأو.معن-
!تادامض-
؟موهفماذهله...ةقيقدنيتسدعب.ءيشلكاذه...يـبغقالح-

:مثدهنتمثريصقتمص
.موهفم-
..ً.امئانًاتوصعمسهنأنظلاصتالاءاهنإكشوىلعيراهناكامدنع



.ئطخمهنأهسفنعنقأهنكل،رخآصخشتوص



نيرشعذنمرظتنيعراشلايفديحوحابصمتحتًافقاويراهناك
.رمملاربعًاحجرأتمو،ءادوسةلذبًايدترمنايتسيركزـناهىتأنيحةقيقد

:ةعطقتمسافنأبلاق
شبنلةبسانمةيناتكلاةلذبلاله.نيفتيلونوميفةرايسلاتنكر-

؟ربقلا
:نايتسيركزـناهانيعتعستا،هسأريراهعفرنيح
...قالحلااذهً.اعيرمودبت!يهلإاي-
.رونلانعدعتبنانعد،ايه.هتبرجتبكحصنأال-
:يراهفقوتمالظلايفافقونيح
.تادامضلا-
.لضفت-
عضوامنيب،امهءارولتلاىلعةملظملالزانملانايتسيركزـناهصحفت

.هنقذوهتبقرىلعبطقلاىلعرذحبتادامضلايراه
:يراهلاق
.انتيؤرهنكميدحأال.خرتسا-
ًاحابصمجرخأوهءارونايتسيركزـناهعرسأف،راسوًاشفركسمأو

.هءاضأو
:يراهلاق
.انتيؤرمهناكمإبحبصأنآلا-
.حابصملانايتسيركزـناهأفطأ
مث،نييناطيربلاةراحبلاروبقازواجتو،برحلاءادهشةحاسربعايشم

ةربقميفدهاوشلاةراجحنأيفيراهركف.ةيوصحلاقرطلاىلعالمكأ
ردص.ةنيدملاقرشةدوجوملاكلتنمًاقارشإرثكأوربكأهذهولسوأبرغ
ادبىتحةديازتمةعرسبنايشميامهوامهمادقأبهائطواملكىصحلاتوص
.رمتسمدحاوتوصك

.يرجغلاربقدنعافقوت
ءوضتحتةعوبطملاةطيرخلاحتفلواحيوهونايتسيركزـناهسمه

:بحاشلارمقلا
.راسيلاىلإيناثلاهنإ-
.هءارومالظلايفيراهقدح



:نايتسيركزـناهسمه
؟بطخنمله-
.انفقوتنيحتفقوتاهنكل،ىطختوصتعمسيننأنظأ-
.ءاوهلاقشنتيهنأكوهسأريراهعفر
.لمكأ...ىدص-
يراهكسمأ.عضاوتمدوسأرجحراوجبنافقياناك،نيتقيقددعب

ةيلطملاوةروفحملافورحلاىريوهئيضينألبقرجحلانمبرقلابحابصملا
:بهذلاب

نسناهوتساغ
14/3/1992-12/7/2011

مالسبدقرتلف
:يراهسمه
.وهاه-
:نايتسيركزـناهأدب
...ـسفيك-
،معانلابارتلارفحيوهويراهشفرتوصعمسنيحفقوتهنكل

.رفحلاأدبوهشفربكسمأف
نيحةميغفلخىفتخارمقلاو،ةثلاثلاتزواجتدقةعاسلاتناك

ً.ابلصًائيشيراهشفربرض
.ضيبألاتوباتلارهظةقيقدةرشعسمخدعب
ةتسلايغاربلاكفبآدبو،توباتلاىلعاينحناو،كفمبامهنملككسمأ

.ءاطغلايف
اندحأىلع.هقوفانالكانكنإءاطغلاعفرنمنكمتننل-

؟عوطتمنمله.توباتلاحتفنمرخآلانكمتيلىلعأللدوعصلا
.ىلعأللفحزلابنايتسيركزـناهأدب
رصعو،يرجحلارادجلاىلعىرخألاوتوباتلابناجبًامدقيراهعضو

.همفنمسفنتلابأدبةداعلاببسبو،طغضمثءاطغلاتحتهعباصأ
نمدعاصتتةرارحلابرعشينأعاطتسا،لفسأللىتحرظنينألبقو
هرعشلعجامنكل،ةقاطلاردصتلالحنالاةيلمعنأملعيناك.توباتلا
.توصلاوهفقي

.ربقلابناجىلإتوباتلاءاطغلامأ.محللانيبةرايطةدودنينط
.انهئضأ-



نانفجلاامأ.امهلوحواهفنأوةثجلامفيفةقلزءاضيبناديدتألألت
.امهماهتلامتيناذللانالوألاناوضعلاامهنينيعلانإذإ؛اراغدقف

هجولا:ليلحتلابأدبو،نايتسيركزـناهنايثغتاوصأيراهلهاجت
هبحاصناكنإديكأتلاليحتسملانمنايحوياذل؛ملظمونوللاريغتم
.كلذبنايحويهجولالكشورعشلانولنكل.نسناهوتساغ

.فقوتتهسافنألعجويراههابتناتفلامًائيشنكل
.فزـنيوتساغناك
ءارمحدورو...ضيبألانفكلاىلعومنلابءارمحدوروتأدبدقف

.رشتنت
سسحتو،هتبقربكسمأف،هنمٌرداصمدلانأيراهكردأ،نيتيناثدعب

.بطقلاتحتفدقل؛هعبصإبمدلا
:يراهلاق
.كصيمق-
؟اذام-
.انهعقرلاضعبديرأ-
تحتصيمقراط،ٍناوثعضبدعبو.حتفيباحسلاتوصيراهعمس

.ةيناجمةينوناقةدعاسم...هيلعراعشلاىأرو،يراههبكسمأفءوضلا
هيدلنوكتنأنودنمهتبقرلوحصيمقلايراهفل.يلاثمهنإ...يهلإاي
يفهلعفهنكمياملكناكهنكل،كلذهدعاسيسفيكلوحةركفىندأ
.هحتفوهيدياتلكبنفكلابكسمأو،وتساغىلعىنحنامث،يلاحلاتقولا
نيتصاصرلايـبقثنمناديدلاتفحزامنيب،ًاليلقًاخفتنموًانكاددسجلاناك
.ردصلايف

يفروكذموهامعمةقباطتمحورجلانأةيؤريراهعاطتسا
.ريرقتلا

.صقملاينطعأ-
.صقملا-
.ريماسملاصقم-
ً.ابت-
:نايتسيركزـناهلعسو
...له.ةرايسلايفءيشيدلامبر.هتيسندقل-
.كلذلةجاحال-
طغضو،نامألالفقحتفو،هبيجنمةليوطلانيكسلايراهجرخأو



عاطتساو.زتهيضبقملاتلعجةريبكةوقبلصنلاجرخف،حتفلارزىلع
.حالسلليلاثملانزاوتلابساسحإلا

:نايتسيركزـناهلاق
ً.ائيشعمسأ-
.ستوغاماذفوأسلاب.تونبيلسةينغأاهنإ-
.ضفخنمتوصبةندندلابأدبو
!مداقامدحأ..ً.ابت.ال-
.برهاوىرألحابصملاردأ-
.ىنميلاديلارفاظأصحفتووتساغدييراهعفر
...كنكل-
.نآلا.برها-
ةبابسلارفظناك.ةدعتبمىشالتتنايتسيركزـناهتاوطخيراهعمس

:ءودهبلاقوةثلاثلاوىلوألاعبصإلاصحفتف،رصقأوتساغل
.يفاضإلمعانيدلو،زئانجلارادنمانأ-
ةفاحدنعفقيوةلذبيدترييذلاباشلاسراحلاىلإهسأرعفرمث

.هيلإرظنيوهوربقلا
.رفاظألاميلقتنعةيضارةلئاعلانكتمل-
!جرخا-
.ًاليلقفجترمتوصبسراحلاهرمأ
؟اذامل-
هثلاثلاعبصإلاتحتهعضوو،هترتسبيجنمًاسيكيراهجرخأ

ةادأنماهلاي...ةدبزةعطقناكولامكرفظلانيكسلابهابتنابعطقو
!ةعئار

:لمكأو
ءالخدلاعملماعتتالنأكيلعنإتاميلعتلالوقت،ظحلاءوسل-

.رشابملكشب
تحتنمةفاجلامدلااياقبجارخإللصنلاةفاحيراهمدختساو

.ريصقلارفظلا
؛ةطرشلاةيلكنمكضفرمتيسو،كدرطمتيسفكلذبتمقنإ-

ًاعافددحأىلعرانلاقالطإنموريبكسدسملمحنمنكمتتنلاذكهو
.سفنلانع

.ىلوألاعبصإللههابتنايراهلّوحو



.ةطرشلايفغلابصخشبلصتا؛تاميلعتلاكيلعهيلمتامبمق-
نكنل،نكل.ةعاسفصنلالخانهىلإنولصيسفًاظوظحمتنكنإو
!اذنحناهً.ادغيـبتكملاماودلاتقوىتحرظتننساننأعقوتنو،نييعقاو

،توباتلاءاطغقلغأو،هترتسبيجيفامهعضوونيسيكلايراهقلغأ
حابصملابكسميلىنحناو،هتلذبنعبارتلاضفنو،ربقلانمزفقمث
.ةفرجملاو

.ةدابعلارادىلإفطعنتةرايسحابصمىأرهنكل
:نامأةحاسمًاكراتدعتبيوهوباشلاسراحلالاق
ربقهنأمهتربخأدقفً،اروفنومداقمهنإاولاقدقل،عقاولايف-

؟تنأنم.صاصرلابًايمرلتقيذلاباشلا
.مالظلادوسيلحابصملايراهأفطأ
.حاجنلاهلىنمتتنأيغبنييذلاصخشلاانأ-
يذلاقيرطلاىلإةدابعلارادنعًاديعبًاقرشًاهجوتمضكرلابأدبمث

.هنمءاج
هزتنميفعراشحابصمهنأضرتفاعطاسءوضهاجتابوطخيناك

قبسيسفيلاحلاهلكشبهزتنملاىلإلصونإهنأملعيناك.رنغورف
.بالكلاهركيناكدقف؛بالكيأمهعمنوكتالنأىنمتهنكل،مهمظعم
الإ؛تاريجشلاوأروبقلابرثعتيالئليوصحلاقيرطلاىلعءاقبلالضفألانم
؛هدراطيامدحأناكنإعامسهيلعبعصلانملعجىصحلاتتفتنأ
رونلانمشعترمعاعش...هآرمث.هءارودحأعامسنكمملانمداعامف
.حابصمبهدراطيامدحأ...راجشألايلاعأقوف

لوحملألالهاجتًالواحمهزتنملاىلإهجوتو،قيرطلاىلإيراهجرخ
؛تاينقتلاوسفنتلاىلعزيكرتلاعمحيرمولاعفبولسأبضكرلاو،هتبقر
تحتهنوريسمهنأفرعهنألروخصلاوحنضكر.دعتبيهنأهسفنًاعنقم
هجتمهنأولامكودبيللالتلاىلعرمتسايذلارمملاىلعحيباصملاءوض
.يقرشلابناجلاىلعةسيئرلاهزتنملاةباوبىلإ

يـبرغلابونجلاوحنهجوتمث،راظنألانعدعتباىتحيراهرظتنا
.تجنشتهتالضعنكل،ةسامحهديزينيلانيردألاناك.دوريسدامقيرطهاجتاب
هنزاوتداعتساهنكل،يعولادقفهنأنظو،ءيشلكمالظلامع،ةظحللو
مدلاىأرفلفسألاىلإرظن.ديدشراودهعبتينايثغلابئجافمروعشعم
نمرطقيزيرفىبرمكهعباصأنيبنمرطقيوهترتسمكتحتنمليسي
.ةفاسملاهذهلاوطدمصينل.هدجتيبيفزبخلاةعطق



.ةلتلاىلعأيفحابصملاتحتءوضلاربعرميًاصخشىأرو،هسأررادأ
ةلذبتسيل...ةقيضءادوسسبالميدتريوةفخبضكريمخضلجرهنإ

نأل!؟ةعرسلاهذهبوليللافصتنميف؟اتلدلاجراونوكينأنكميأ.ةطرش
!!ةربقملايفشبنيامًاصخش

نأبلمأيأهيدلنكيمل.تابثلانمنكمتهنكل،يراهحجرأت
.ءابتخاللًاناكمدجينأيغبني.ةلاحلاهذهبوهوامًادحأقبسي

قيرطلانعدعتباو،دوريسدامقيرطيفلزانملادحأىلإيراههجوت
ربعلمكأمث،طقسيالئلهيعارذدملرطضاوً،ايبشعًاردحنملزـنيوهو
ةرجشزواجتو،داتوألانمضفخنمروسقوفزفقو،يتلفسألاقيرطلا
للبملاليوطلابشعلاىلعهسفنىمرثيحلزـنملالوحرادمث،حافتلا
زكرامنيب،أيقتيلًاليلقعفتراو،ضبقنتهتدعمبرعشيوهوًاقيمعًاسفنذخأو
.تصنيوهوهسفنتىلع

.ءيشال
ةجاحبهنأامك،نولصيامثيرتقوةلأسمدرجمنوكيسرمألانكل

لزـنملاةفرشىلإىشمو،هيمدقىلعيراهضهن.هتبقرلةديجةدامضل
.ةملظمسولجةفرغ...بابلايفجاجزلاربعقدحو

حاتفملاناك...ةئيربلاةميدقلاةبيطلاجورنلا...هديلخدأوجاجزلالكر
.مالظلايفلخدف،بابلايف

.بلاغلايفلوألاقباطلايفمونلافرغف،هسافنأسبح
.ةلواطلاحابصمءاضأ
ةلئاعلاروصبةاطغمةلواطوةعوسوموزافلتوةيلمخمدعاقم

ً.اديجنومانيمهنأينعيامم،نسلايفنومدقتمناكسلاً،اذإ...تاجوسنمو
نيكاكسدجيلجاردألايفثحبمث،رونلاءاضأوخبطملايراهدجو

حتف.ةريغصلاءايشألاهيفنوفخييذلاناكملاعقوتينألواحفً،اشامقو
كسمأ.يشامققصال...مزرقصال...يداعقصال...اهدجوويناثلاجردلا
عضوو،هصيمقوهترتسعلخف،مامحلادجوىتحنيبابحتفويشامقلاقصاللا
دهاشو،هتبقرقوفيوديلاشدلالمحو،مامحتسالاضوحقوفهسأر
هسفنففجمث،ٍناوثلالخرمحألابنولتيوهوضيبألاكيماريسلا
لوحيضفلاطيرشلافليوهوهيعبصإبحرجلافاوحرصعو،صيمقلاب
ةجاحبوهفً؛ادجًادودشمسيلهنأنمدكأتيلهربتخاو.تارمةدعهتبقر
هيتأتلهصيمقىدترااهدعبو.غامدلاىلإهجوتلانممدلاضعبنكمتينأل
.مامحتسالاضوحةفاحىلعسلجف،ىرخأراودةبون



.هسأرعفرفةكرحظحال
هبقدحتيهو،بحاشاههجوزوجعةأرمابابلادنعفقتتناك

اهحنمرمحأءادرمونلابوثقوفيدترتتناك.نيتفئاخنيتعساونينيعب
ملةيعانطصاةدامنمعونصمهنأيراهنمخف،تكرحتاملكًابيرغًاقيرب
نمءيشوأ...يرخصريرح...ةنطرسميهف...اهعنممتدقف؛ةدوجومدعت
.ليبقلااذه

.يطرشانأ-
.لعسمث
.ةطرويفعقاوقباسيطرش-
.ةفقاوتيقباهنكلً،ائيشلقتمل
.روسكملاجاجزلانمثكلعفدأسعبطلاب-
ضعبعضوو،هتظفحمجرخأو،مامحلاضرأنعهترتسيراهعفر

.ةلسغملاىلعةيدقنلاقاروألا
.نينظتدقامملضفأ...اهنإ.غنوكغنوهتارالود-
.نّضغملااهّدخىلعليستةعمدىأرومستبا
:ةرطيسلادقفيسوةفاحلاىلعهنأرعشيوهورعذبيراهلاق
ً.اروفرداغأسً.ائيشكللعفأنل.يفاختال!يهلإاي-
ءاروللةدعتبمتطخف،اهوحنىشموةرتسلامكيفهعارذلخدأ

هيدييتحاريراهعفر.هنعاهيرظاندعبتنأنودنم،ةريغصتاوطخب
.سارتلابابىلإهجتاو

.فسآوًاركش-
.سارتلاىلإهجوتوبابلاحتفمث
توصءاجمث،ليقثلارايعلانمحالسهنأىلإراجفنالاةوقتراشأ

،هيتبكرىلعيراهطقس.ديكأتلاوهكلذناكو...يلوألاراجفنالا...ةقلطلا
.هلرواجملاةقيدحلادعقمرهظيفةيلاتلاةصاصرلاترقتساامنيب

ً.ادجليقثلارايعلانم
.سولجلاةفرغىلإًادئاعيراهفحز
!ةضفخنميقبا-
ةيبشخلاضرألاىلعجاجزلارثانتو،سولجلاةفرغةذفانتمطحت

.ةلئاعلاروصبةاطغملاةلواطلاوزافلتلاو
،يمامألابابلاىلإةلاصلاوسولجلاةفرغربعًاينحنميراهضكر

تحتءادوسنيزوميلةرايسلحوتفملابابلانمبهللاةهوفىريلهحتفو



،عفترميندعمتوصردصو،ههجويفقراحملأبسحأ.عراشلايفحابصم
ترياطتامنيب،عطقىلإمطحملابابلاسرجىأروًايئاقلتيراهرادتساف
.بشخلانمءاضيبةريبكعطق

.ضرألاىلعىقلتساويراهعجارت
.ةطرشلاهمدختستحالسيأنمىوقأ؛ليقثلارايعلانمحالسهنإ

كلذنكيمل...لالتلاربعضكريهآريذلاليوطلاصخشلابيراهركف
ً.ايطرشلجرلا

...كدخيفءيشكانه-
نينرتوصىلعاهتوصىغطيلخارصللترطضادقةأرملاتناك

هدخيراهسسحتف،ةلاصلاةياهنيفهءاروةفقاوتناك.قلعيذلاسرجلا
تقلعاهنألًاظوظحمناكهنأركف.اهبحسيوةيبشخةعطقدجيلهعباصأب
ً.اريثكروهدتتنلقوسلايفهتميقنأينعيامم؛هسفنةبدنلابناجيف
غنوهتارالودهنمتدفندقل...خبطملاةذفانىلعىرخأةبرضتءاجمث
.غنوك

يراهعفرف،ديعبنمتارافصلاعامسعاطتسا،نينرلاقوفنمو
.ةطيحملالزانملايفةءاضمراونألاسولجلاةفرغوةهدرلاربعىأرو،هسأر
،هكلسييذلاقيرطلاناكامهم؛ءاضمًاكرحتمًافدهبيرقامعحبصيس
.كلذىتحالو...ال.هيلعرانلاقالطإوأهلاقتعامتينأتارايخلاتناكو
دريملهنأامك،مهنمدفنيستقولانأاوفرعوًاضيأتارافصلااوعمسدقل
مهنأّدبالو،حلسمريغهنأاوضرتفادقاونوكينأدبالاذل،رانلاقالطإب
همقرظفحيملاذامل..ً.ابت...لومحملاهفتاهبحس.داعتبالاهيلع...هنوعبتي
.لماكلابةئيلملاصتالاتاهجةمئاقنأولامكرمألانكيمل؟"ت"مساب

:خرص
؟تامالعتسالامقرام-
؟تامالعتسالا...مقر-
.معن-
ً.انسح-
سلجتواهتحترمحألاءادرلابكسمتيهواهمفيفاهعبصإتعضو

فطلأ1881يفنيفظوملانأنظأيننكل،1880كانه.يـبشخدعقمىلع
...لاحيفنورثرثيومهتقونوذخأيمهف،نيرتوتموأنيلجعتسمريغو

:يراهنذأيفتوصلاق
.1880...تامالعتسالا-



.واوعم...وشيرتنروجبسأ-
...وولسوأولاسبوأيفوشيرتنروجبسأكانه-
؟لومحملاهفتاهمقريئاطعإكنكميأ.وهاذه-
:فولأمتوصباجأامثير،رهداهنأكوٍناوثثالثتضم
.ءيشيأديرأال-
؟وكسيرت-

لوهذملاهجولايراههيفليختةباجإنودنملوطمتمص
.نيدبلاهقيدصل

...ليوطتقوىضمدقل!يراه-
؟لمعلايفتنأله-
.معن-
.ببسنودنمهبلصتيدحأالذإً،اباترمهتوصادب
.ةعيرسةمدخديرأ-
دقل؟ينماهتضرتقايتلارنوركةئامنعاذام.كلذضرتفأ...معن-

...تلق
هزتنمودوريسدامقيرطةقطنميفءابرهكلائفطتنأكديرأ-

.رنغورف
؟اذام-
نحنو،حلسمونونجمباشكانه.ةئراطةلاحةطرشلاىدل-

؟وليبيتنوميفةطحملايفتلزامأ.مالظلايفيفختللةجاحب
.رخآتمص
ً؟ايطرشتلزامأ،نكل.نآلاىتح-
.ةياغللئراطرمألا.وكسيرتايعبطلاب-
ملكتتنأكيلع.كلذبمايقللضيوفتيدلسيلذإ.ينمهيال-

...وومنيهعم
!كلذلتقولاانيدلسيلومئانهنإ-
خبطملايفةنازخلاتبرضوىرخأةصاصرتقلطنا،ةظحللاكلتيف

.ضرألاىلعمطحتتوقابطألانمةعومجمعقتل
:وكسيرتلأس
؟اذهام-
عاطقناةيلوؤسملمحتنيبامرايتخالاكنكمي؟هنظتيذلاام-

.ثثجلانمةموكوأةيناثنيعبرألءابرهكلا



:ءطببتوصلاءاجمث،تاظحلعضبرخآلافرطلايفتمصلامع
مل.ةيلوؤسميدلوانهسلجأانأ!؟يراهاياذهروصتتتنكأ-

؟كلذكسيلأ..ً.ادبأاذهقدصتلنكت
:ةفرشلاىلعقلزـنيًالظىأروً،اقيمعًاسفنيراهذخأ
؟...كنكميأ.كلذقدصألنكأمل.وكسيرتايال-
...ةبترملاهذهليقترأسيننأنانظتنتسيوأالوتنأنكتمل-

؟حيحص
ً.احدافأطخانبكترادقل.ال-
...ـلضفنملوقنعاذام-

:يراهخرص
.ةنيعللاءابرهكلائفطأ-
ىلإاهرجو،هعارذتحتزوجعلاةأرملاذخأو،هيمدقىلعضهنو

:سمهومامحلا
.انهيقبا-
ىلإًاهجوتمحوتفملايمامألابابلاىلإضكرو،هءاروبابلاقلغأمث

.تاصاصرلاًابنجتمللستيوهو،ءوضلا
.ءيشلكمالظلامعمث
ًاناظمامأللىنحناوطالبلاىلعسلجهنأةجردلًاسمادمالظلاناك

لزـنأدق"وكسيرت"وشيرتنروجبسأنأكردينألبقتامدقهنأةظحلل
نيعبرأهعمنأو،ةطحملايفرمألاناكامهموأرزلاىلعطغضوأعطاقلا
.ةيناث

تحتتلفسألابسحأو،روسلابرثعتو،مالظلاطسويراهضكر
كرحمريدهىلإةفاضإلاب،برتقتتارافصوًاخارصعمسيلضكرمث،هيمدق
امةيؤرهناكمإبناكثيح،نميألابناجلايفيراهيقب.يوقةرايس
ةصرفهيدلو،رنغورفهزتنمبونجيفناكدقف،قيرطلاىلعىقبيلهيفكي
الةقطنملاتناكذإ؛ةملظملزانموراجشأوةباغمامأرم.برهلابةريبك
بأرمىلإًاراسيفطعناف،ةرايسلاكرحمبرتقا.مالظلايفةقراغلازت
نكمتهنكل،ىصحلايفلحوةكرببرثعتيداك.سنتلابعالمدنعتارايسلا
طوطخلاىوسرونلانميفكيامسكعيًائيشدجيملو،اهبنجتنم
ولسوأيدانحبشيراهىأر.كالسألاروسءاروسنتلابعالمىلعءاضيبلا
هبرمنيحو.سبالملاليدبتةفرغبابمامأرادجلاقوفنمزفقف،سنتلل
طوقسلانأنممغرلاىلعو.هبناجىلعرادوًاضرأحطبنانيترايسءوض



.راودلاضعببرعشهنكلًاطيسبناك
.بقرتيرأفكًانكاسىقلتسا
ً.ائيشعمسيمل
.ملظملاليللايفقدح
.يوقرونعطسراذنإقباسيأنودنمومث
.ءابرهكلاتداعدقل...فقسلاتحتيجراخلاحابصملا
تارايسلاترمامنيب،ةطرشلاتارافصلًاتصنمنيتقيقدليراهىقلتسا

،ةقطنملاةرصاحمتمتدقل.ثحبلاقرف...يدانلابناجىلإقيرطلاىلع
.بيرقامعبالكلانورضحيسو

.ىنبملاماحتقاهيلعاذلداعتبالاهنكميال
.روسلاةفاحقوفنمرظنوفقو
.بابلابناجىلإحيتافملاةحولورمحألاءوضلااذقودنصلاىأر
.كلذناكىتمملعأهللا...كلملااهيفدلويتلاةنسلا
رادأنيحو.نينطتوصردصف1941برجو،ةلجمنمةروصليخت

ىلإةلئاعلاتبهذنيحكلملادلويملأ...رظتنا.ًالفقمهدجوبابلاضبقم
نوكتنأيراهيشخ.كلذلبقامبر؟1939ماعمأ؟1940ماعندنل
...ضبقملابكسمأ.1938...ماظنلالفقينألبقبسحفتالواحمثالثهيدل
.بابلاحتفورضخأءوض؟1937..ً.ابت

.لفقيهءاروبابلاعمسويراهلخد
.نامأ...تمص
.رونلاءاضأ
.ةيديدحتارجح...ةقيضةيبشخدعاقم...سبالملاءادتراةفرغ
ىلإ،رجفلاىتحانهءاقبلاهنكمي.اهنيحالإهقاهرإىدمكرديملو

عبرأو،ةآرمعمةلسغم...سبالملاءادتراةفرغشتف.ثحبلافقوتينيح
.ةفرغلاةياهنيفًاليقثًايبشخًابابحتف.ضاحرموشدتارجح

.انواس-
دعاقملادحأىلعىقلتسا.بشخلاةحئار...هءاروبابلاقلغأولخد

.هينيعضمغأودرابلادقوملادنعةضيرعلا



،مهضعبيديأبنوكسميمهورمميفنوضكريمهنمةثالثكانهناك
مهبرضتنيحًاديجاوكسمتينأمهيلعّنإمهلًالئاقيراهخرصنيحيف
مهئارونمةمداقلاةيجلثلاةركلاتوصعمس.اوقرفتياليكلةيجلثلاةركلا
ثبشت.ءادوسلاىضوفلا...ضيبألامالظلا...تلصومثريدهبمثةمدمدبًالوأ
.هيدينمقلزـنتمهيديأبسحأكلذعمهنكل،ةوقنميتوأاملكب

ثالثلماندقهنأدجوفهتعاسىلإرظنوً،اروعذميراهظقيتسا
سحأو.تقوذنمهسافنأسبحيناكهنأولامكقمعبسفنت.تاعاس
هنأولامكديدشعادصىلإةفاضإلاب،هملؤتهتبقروً،اكهنموًامطحمهدسجب
،ةنكادعقببةئيلمتناكهتلذبنأةجردل،قرعلايفًاقراغناك.قرعتيناك
امدحألعشأدقل...دقوملا...ببسلاةفرعملتافتلاللةجاحبنكيملو
.انواسلا

كانهتناكثيح،سبالملاليدبتةفرغىلإحنرتو،هيمدقىلعضهن
ال...جراخلايفبراضملابتاركلامادطصاتاوصأعمسودعاقملاىلعسبالم
.سنتلابعلدعبانواسلالوخدنوديريسمهنأّدب

،ناوارمحنانيع.ةآرملايفهسفنىلإرظنو،ةلسغملاىلإيراههجوت
.قصاللاطيرشلانمفيخسلايضفلادقعلاىلإةفاضإلاب،خفتنمرمحأهجوو
.حابصلاسمشىلإجرخو،ءاملابههجوّللب

نعاوفقوتةليحنمادقأمهيدلونودعاقتممهعيمج...لاجرةثالث
.هتراظنمهدحألدعمث،هباوقدحوبعللا

؟...ـببغرتأ.باشلااهيأيجوزلابعلللجرانصقني-
.ينملؤتيدي،فسآ-
نأدبال.نيوكسوحنيشميوهوهرهظبقدحتمهنيعأبيراهسحأ

.ةبيرقةلفاحكانه
.ةدحولاسيئربابىلعنتسنريبسلورترقن
!لخدا-
ً،ائداهودبيوهو،هنذأىلعفتاهلاةعامسًاعضاوفقينامليبناك

،ففصملاهرعشىلعاهعضييتلاهدي..ً.اديجلكيامفرعيناكسلورتنكل
.هنيبجنضغتو،مالكلايفةعيرسلاهتقيرطو

.ةملاكملانامليبىهنأ
:راخبلاهنمدعاصتيةوهقبوكنامليبلوانيوهوسلورتلأس



؟طوغضلابءيلمحابصوهأ-
.هلوانتوةشهدببوكلاىلإةدحولاسيئررظن
يفزوجعلاةأرملاكلتببسبهدقتنتفحصلا.ةطرشلاسيئر-

نأينديريوهو،ةدشباهلزـنمىلعرانلاقالطإمتيتلادوريسدامقيرط
.ثدحامهلرسفأ

؟تبجأاذامب-
ةربقميفسراحلاءاروةيرودةرايستايلمعلاةفرغتلسرأ-

نكل،نسناهوتساغربقنوشبنيصاخشأكانهناكهنأانوربخأو،رتسيف
ىلعصاصرلاقالطإأدبمث،ةرايسلاتلصونيحاوبرهدقاوناكةانجلا
محتقارخآدحأىلعرانلاقلطيامدحأكانهناك.دوريسدامقيرط
باشليخدلانأىوسلوقتالو،ةمدصةلاحيفزوجعلاةأرملا.لزـنملا
.ههجوىلعةبدنعمرتملافصنونيرتملوطببذهم

؟ربقلاشبنبطبترمصاصرلاقالطإنأنظتأ-
:هسأرنامليبزه
،اذل.ةربقملانمديكأتلابىتأسولجلاةفرغضرأىلعبارتكانه-

امناكنإوأ،تاردخملابةلصرمأللتناكنإلءاستيةطرشلاسيئرنإ
لثمو،ةرطيسلاتحتعضولاناكنإو،تاباصعلانيبرخآًاضارعتسالصح
.رومألاهذه

.ةبابسلاهعبصإبهفنأفرطىلعتبرو،ةذفانلاىلإنامليبهجوت
:ةوهقلايستحيوهوسلورتلأس
؟روضحلاينمتبلطاذهلأ-
:سلورتلهرهظريديوهونامليبلاق
نمةمولعملاكلتاهيفانتلصويتلاةليللالوحلءاستأتنك.ال-

.زدلانودكاممعطميفنوكتساهلماكبسوبولسولةباصعنأنعلوهجم
؟كلذكسيلأ،موجهلايفًاكراشماهنيحنكتمل

:لعسيوهونتسنريبلاق
.ةليللاكلتًاضيرمتنكدقف،روضحلانمنكمتأمل.ال-
؟كلذكسيلأ،هسفنريخألاكضرم-
؟اذام-
تاجاردلايـبكاريدانبابنأنمةطرشلالاجرضعببرغتسا-

نيدوأناكيذلاوتوتنكمتةيفيكنعاولءاستو،اولصونيحًالفقمنكيمل
؟مهنكميأ.نومداقاننأةفرعمناكمإبنكيملف.برهلانمةسارحللهكرتدق



.اناوسكانهنكيمل،فرعأامبسح-
،هيمدقيـبعكىلعحجرأتيوهوةذفانلانمقيدحتلابنامليبرمتسا

.ءارولاومامأللحجرأتيوهو،هرهظءاروهاديو
ً:احضاوقرعلانوكيالنأىنمتيوهوايلعلاهتفشسلورتحسم
؟رخآءيشنمله-
قوفنمةيؤرلالواحييـبصكفلخلاومامأللحجرأتلابنامليبرمتسا

ً.ادجريصقهنكلامءيش
.ةوهقلاىلع..ً.اركش.سلورتايءيشلكاذه-
نأبجيامىأرو،ةذفانلاىلإهجوتهبتكمىلإسلورتداعنيح

.ةرجشىلعقلعملارمحألاقصلملا...هآردقنامليبنوكي

كانهناك،ردورشجراخفيصرلاىلعةرشعةيناثلاةعاسلادنع
.اتيرراظتنابنوفقيصاخشأ

:تلاقيراهتأرنيح
.هوووووأ-
.ةمدخوروطفةبجوامنإو،بارشيأديرأال.يخرتسا-
:بابلاهلحتفتيهواتيرتلاق
؟اذهامو...نوللاءاقرزاهنإ...كتبقردصقأ-
.قصالطيرش-
.تابلطلاذخأتلتهجتاو،اهسأراتيرتزه
لصتاو،ةذفانلابناجىلإةيوازلايفةداتعملاةلواطلاىلعيراهسلج

.نوليتبب
.نينرلاتوصردصىتحرظتنافيتوصلاديربلاهيلعدر
ةطرشلانوكتدقو،زوجعةديسلزـنمتلخددقل.يراهانأ-

كرتأس.ةرتفلاهذهيفةطرشلازكرمنمبارتقالاديرأالاذل،يـبكشت
كانهنأامك.اتيرنعيلأساوًايصخشيلاعت.ردورشيفتانيعيسيك
نمةعومجمعمجبنامليبأدبدقل.كنماهبلطأنأديرأىرخأةمدخ
لوصحلاناكمإلاردقيرسلكشبيلواحتنأكديرأو،نردنيلبيفنيوانعلا
.ميركغروأىلإاهلاسرإمتينألبقاهيلع

ً.اددجميتوصلاديربلاهيلعدريلليكاربلصتاو،لاصتالايراهىهنأ
دقف،يلةبسانملاةفيظنلاسبالملاضعبلجاتحأ.يراهانأً،ابحرم-



.نيحلاكلذذنم...ذنمكلزـنميفاهتكرتيتلاسبالملاضعبكانهتناك
ىلإاهلاسرإكنكمأنإ،اذل.ازالبقدنفيفميقأسو،يسفنليلدتبموقأس
...كلذنوكيسفلزـنملاىلإنيدوعتنيحةرجأةرايسبكانه

لشفهنكل،مستبتاهلعجتدقةملكنعًايئاقلتثحبيهسفندجو
.ً"اميظع"ىلعرقتساو

تزهامنيب،طقفٍناوثعضبرمتسيسكلذنأاتيرىلإيراهراشأ
.بيذهتباهسأرهذه

ً:اروعذموًاحاترمنايتسيركزـناهادب
؟ماريامىلعءيشلكله...يهلإاي!يراه-
...ةرشعلدحاونمسايقمنم-
؟معن-
.دوريسدامقيرطىلعصاصرلاقالطإنعتعمسأ-
؟تنأتنكأ!يهلإاي-
؟نايتسيركزـناهايحالسكدنعله-
.ةبوعصبهباعلعلتبيوهوهعمسهنأيراهنظ
؟يراهايدحاولةجاحبانأله-
.ديكأتلابهيلإةجاحبيننكل،هيلإةجاحبتسل،ال-
...يراه-
.طقفسفنلانععافدلل-

.تمص
.نالزغلاديصليـبأنعاهتثروةميدقديصةيقدنبيدل-
عابرأةثالثلالخردورشىلإاهراضحإواهفلكنكميأ.ةديجودبت-

؟ةعاسلا
؟لعفتساذام...ام.لواحأس-
.روطفلالوانتأس-

نيزوميلةرايسنتسنريبسلورتىأر،نيبيلماغةربقمىلإهقيرطيف
حتف،برتقانيحو.ةداعاهنملخديناكيتلاةباوبلاجراخةنوكرمءادوس
ضيرعكفعم،نيرتملاهلوطزواجتيوءادوسةلذبيدتريلجرلزـنوبابلا
نأدبال.نييدنلنفلاوسورلاباهطبريًامئادسلورتناكةيويسآةسملو
.نيفتكلادنعةقيضتدبكلذعمو،ًاليصفتةلصفمةرتسلا

بناجىلإدعقملاىلعهناكمذخأينأبسلورتىلإراشأوً،ابناجكرحت



.قئاسلا
عقوتمريغقرخاذهنإفيـبدلاجرءالؤهناكنإ.سلورتفقوت

.برقنعًادحأريملهنكل،هلوحرظن.لصاوتلاةيرسل
.ددرت
هذهبرمألابنوموقيسفقراحلانمصلختلااوررقدقاوناكنإ

.ةقيرطلا
ريباعتنمءيشيأةءارقليحتسملانمناك.مخضلالجرلاىلإرظن

دبكتلجرلانأةديجوأةئيسةلالدتناكنإسلورتفرعيملو،ههجو
.ةيسمشةراظنعضوءانع

؟دعباذام،نكل...برهيوريدتسينأهنكميعبطلاب
ملظمناكملانأدجيل،ةرشابمهءاروبابلاقلغأسلجنأدعب

زاتممءاوهلافييكتنأدبالو.ةنكادلاذفاونلاببسبامبر...بيرغلكشب
ىلعسلجيناكو.تاجردةدعبرفصلاتحتتناكةرارحلانأةجردلً،ادج
...ةحطسمةرغهيدلوءادوسةلذبيدتري،بئذهجوهللجرقئاسلادعقم
.يسورامبر

:سلورتءارونمتوصلاق
.تيتأكنأعئارلانم-
اليذلالجرلا...يـبد...وههنإ...ةنكللا...تافتلاللةجاحبنكيمل

وأمساةفرعمنمةدئافلاام،نكل...رخآدحأهفرعيال...دحأهفرعي
.كدعاستيتلاديلاضعتالكنأامك؟هجوةيؤر

.انلجألامدحأىلعضبقتنأكديرأ-
!؟هيلعضبقأ-
.ةمهملالامكإلًارطضمتسل.هايإانملسوهبكسمأ-
.كوفغيلوأناكمفرعأاليننإمكلتلق-
.لوهيراهديرنلب،نتسنريبايكوفغيلوأديرنال-
.هينذأنتسنريبسلورتقدصيمل
!لوهيراه-
؟وهنمفرعتالأ-
هنإ...مئارجلاةحفاكمةقرفيفًاققحمناك.وهنمفرعأعبطلاب-

؟ةنيدملايفوهله.اياضقةدعلح...بارشلاىلعنمدمو...نونجم
يفكانههيلعضبقا.301ةفرغلايف،نويلقدنفيفلزـنيهنإ-

.ليللافصتنميف؛ةرشعةيناثلاةعاسلامامت



؟هيلعضبقأفيكو-
ولحياملعفا...كبراقهيرتنأديرتكنأهربخأ...هبرضا...هلقتعا-

نوسمخ.ىقبتامبنحنموقنسو،نجنوكيفىسرملاىلإهرضحأطقف...كل
ً.افلأ

ةميرجنعملكتيهنإ...لوهيراهلتقنعملكتيهنإ...ىقبتام
.يطرشلتقنع...لتق

صخشلانعرداصلاتوصلانكلً،ائيشلوقيلهمفسلورتحتف
.عرسأناكيفلخلادعقملاىلعسلاجلا

.وروي-
هلابحوهغامدنيب"ال"ةملكتقنتخاامنيب،همفنتسنريبسلورتحتف

:هينذأقدصينكيملهنكلاهعمسهنأنظيتلاتاملكلارركو،ةيتوصلا
!؟ورويفلأنوسمخ-
ً؟اذإ-
.لعس...ةعاسةرشعيتنثانمرثكأهيدل،هديةعاسىلإسلورترظن
؟ليللافصتنميفهتفرغيفنوكيسهنأنوفرعتفيك-
.نومداقاننأملعيهنأل-
؟نومداقمكنأملعيالهنأدصقتأ؟اذام-

.يـبشخبراقكرحمتوصكتدبةكحضهئارونمتوصلاكحض



نماثلاقباطلايفشدلاتحتًافقاويراهناك،ةعبارلاةعاسلادنع
ءاملاقصاللاطيرشلالمحتينأوعديوهو،ازالبنوسيدارقدنفنمرشع
ةفرغلايفلزـندقناك.تقولاضعبلملألاففخيلقألاىلعوهف؛نخاسلا

اهيفدلويتلاةنسلااهنإ...هنهذيفءيشلاجحاتفملاذخأنيحو،1937
ىوسقثيالوهف،كلذقدصيمل.كلذلكو...نمازتلا...رتلسوك...كلملا
اذهل.طامنأيأدجوتالثيحطامنألاداجيإىلعيرشبلالقعلاةردقب
ىريوهف...ثحبيوكشيوثحبيوكشيًاباترمًاققحمًامئادناكببسلا
.سكعلابوأاهيفكشيهنكلً،اطامنأ

هنإ...جيهبوضيفخهنكلًاعومسمناك.فتاهلانينريراهعمس
عفروريرسلاىلإهجوتوشدلاقلغأ.ةفلكتلاظهابقدنفيففتاهلاتوص
.ةعامسلا

:لابقتسالافظوملاق
اهعمنإلوقت.كوف...فسآ.كسوفليكار...انهةديسكانه-

.اهايإكيطعتنأديرتو،كلًاضارغأ
.ىلعألايفيلإاهلسرأو،دعصملاحاتفماهطعأ-
ترماهنأكوودبتيتلاو،ةنازخلايفةقلعملاةلذبلاىلإيراهرظن

مث،هرصخلوحفشانملانمنيرتمفلو،بابلاحتف.نيتيملاعلانيبرحلاب
يتلااهتاوطختوصمثدعصملاتوصعمسىتحًاتصنمريرسلاىلعسلج
ولامكةعيرسوةخساروةريصقتاوطخاهنإ...اهزييمتىلعًارداقلازيال
اهدجوامهحتفنيحو،ةيناثلهينيعضمغأ.ةقيضةرونتيدترتتناكاهنأ
.همامأةفقاو

ً.ابحرم-
ريرسلاىلعاهسفنيمرتوضرألاىلعسايكألايمرتيهوتمستباو

.هراوجب
؟اذهام-
.اهعباصأبقصاللاطيرشلاىلعتتبرو
ً.ايصخشروضحللةرطضمتسل.تادامض-
اهنأدبال؛كسبالمنميأىلعروثعلاعطتسأمليننكل،فرعأ-

.مادرتسمأىلإيلاقتنادنعتدقف
.لداعاذه...يراهركف...اهنمصلختلامتوأ



نمةنازخهيدلنإثيح؛نايتسيركزـناهعمتملكتمث-
،هلضفتيذلازارطلانمتسيلاهنأحيحص...اهيدترياليتلاسبالملا
.امكيساقمبناهباشتمامكنكل

،تسوكالعوننمًاصيمقجرختيهوبعربرظنو،سايكألاتحتف
نمةرتسو،ةزـنكو،ةينثبينامرأزـنيجلاطنبو،ةيلخادليوارسةعبرأو
ةيدلجلاةيذحألانمًاجوزو،ولوبيـبعالامسرامهيلعنيصيمقو،دنالربميت
.ءاسلملاةينبلا

هتبقارامنيب،اهنمًالدبلمعوضهنف،ةنازخلايفبايثلاقيلعتبتأدب
.اهنذأءارورعشةلصخعجرتيهوتمستباو،بناجلانم

سيلأ.ةلذبلاكلتئرتهتىتحةديدجسبالميأيرتشتلنكتمل-
ً؟احيحصكلذ

:لمعيوهويراهلاق
.امبر-
.ةفيفخةفولأمةحئارلمحتاهنكل،ةفولأمسبالملانكتمل
.ةيلخادليوارسوديدجصيمقءارشبركفأتنكيننأفرتعأ-
؟ةفيظنةيلخادليوارسيأكيدلسيلأ-
.ةفيظنةملكيفّرع-

:ةكحاضهفتكىلعهتبرض
!يراه-
.هفتكىلعاهديتيقبامنيب،مستبا
كتادامضنأنمدكأتمتنأله.ةعفترمكترارح...نخاستنأ-

؟ةثولمريغ
نأفيفخلاضبانلاملألانمًاديجفرعيناكدقف،يفنلابهسأرزه

فرعمئارجلاةحفاكمةقرفيفهتربختاونسلالخهنكل.بهتلادقحرجلا
يفنئابزلاوىهقملالداننآلااولباقدقةطرشلالاجرنأ..ً.اضيأرخآًائيش
رداغدقنيكسلالمحييذلالجرلالتقيذلالجرلانأنوفرعيسو،انافرين
يفءابطألاعيمجنوغلبيسو،هتبقروهنقذيفةغلابحورجبًائيلمناكملا
تقولااذهيفبسانملاريغنمو،ئراوطلاماسقأةبقارمبنوموقيوةنيدملا
.هلاقتعامتينأ

ىلعةرداقنوكتساهنأركف.هردصىلإًالوزـنهتبقروهفتكىلعتتبر
.هبلقضبنسسحت

لوصحنوديريالمهنإذإً،ارتميتنسةذفانلاحتفنمنكمتدقناك



عامسنكمملانمناك،نماثلاقباطلانمو.قدنفلايفراحتناتالاح
ةفرغنمامبر-رخآناكمنمو،تارايسلاقاوبأو،يحابصلاماحدزالاتاوصأ
.ةبسانمريغوةرخأتمةيفيصةينغأ-ىرخأ

؟كلذنيديرتكنأنمةدكأتمأ-
اناك.هتوصةنوشخءافخإللاعسلالواحينأنودنمكلذلاق

جوزكهينيعىلعناتتباثاهانيعو،هفتكىلعًاديعضتيهو...كانهنيفقاو
.ماجسنابوغناتلاصقري

.اهسأرتزه
اهنأظحالدقنكيمل.كدشتيتلاةملظلايفةحلاكةينوكةملظ

...ءيشلككلذناك...قفربقلغيهعمسهنكل،بابلاتقلغأواهمدقتعفر
.ةلبقك...ةفلكتلاظهابقدنفلاتوص

...ةحئارلاوةملظلابىوسركفينكيمل،لبقلانالدابتياناكامنيبو
هنكلهنعاهلأسيمليذلارطعلاةحئارو،اهينيعواهيبجاحواهرعشةملظ
عماهقلعتتناكيتلاهسبالميف...اهتنازخيف...اهسبالميف...اهلًامئادناك
يفال...رخآلالجرلاسبالماهيفقلعتتحبصأيتلاةنازخلايفاهسبالم
نمةرشابماهتذخأدقنوكتامبر...هتركفىتحنكتملامبر...هلزـنم
هلةنيدماهنأملعيهنألًائيشلقيمليراهنكل.هيلإاهترضحأوةنازخلا
اناكامكرمألاباماق،اذل...ءيشالوأاذههيدلو...نآلاهعماهنإ...بسحف
نألسيل؛ءطببكلذبماق...اهربصدافنبرثأتينأنودنم..ً.امئادنالعفي
اهضرتقيهنأل...وههدارأامكلذنألامنإو،هديرتاهنأنظامكلذ
.ةليلقلاتاعاسلاهذهىوسهيدلسيلو...بسحف

يتلايلايللاكلتلكعجرتسا،ةمولظملاريباعتلاكلتبهبتقدحنيحو
.هينيعيفعومدلاتقرقرتوً،اعماهايضمأ

.ةراجيساكراشتكلذدعب
؟ناكيرشامكنأيرابخإنيديرتالمل-
.اهايإاهلوانمث،ةراجيسلانمًاسفنيراهبحس
فرعأدعأمل...فرعأال...تقؤمءيشهنإ.كلذكانسلاننأل-

.عيمجلانعوءيشلكنعةديعبىقبأنأيغبني..ً.ائيش
.بيطلجرهنإ-
بغرأالمل،نكلو.بيطلجرلةجاحبانأ.ةركفلايههذه-

؟انللضفألاوهامًامامتفرعننيحنييقطنمريغنحناذامل؟بيطلجرب
امنإو...مهلجالعنمامو،ةررضتموةفرحنمتاقولخمرشبلا-



.تانكسمدرجم
:هبليكارتسدنا
.ديدشلالؤافتلا...كيفهبحأاماذه-
.يتبيبحايلمألارشنيـبجاونمهنأدقتعأ-
؟يراه-
.ممم-
؟انلةبسنلاب؟عوجرللقيرطنمله-
.اهبلقوهبلق...بلقلاتابرضىلإتصنأو،هينيعيراهضمغأ
كيدللازيالهنأنينظتتنكنإ،نكل.ال...ةدوعللال-

...لبقتسم
؟كلذينعتأ-
؟كلذكسيلأ.ةشدرددرجمهذه-
.يـبغ-
.اهسبالمتدتراوتضهنمث،ةراجيسلاهتلوانو،هتنجوىلعهتلبق
.يلزـنميفيولعلاقباطلايفءاقبلاكنكمي-
ً.ايلاحلضفأاذه-
؟يندعتأ.ثدحامهمًادبأكلذسنتال...كبحأيننأسنتال-
مث،ةيناثلاةرمللبابلاقالغإتوصعمسو،هينيعضمغأو،هسأرزه

.هتعاسىلإرظنوهينيعحتف
ً.ايلاحلضفأاذه-
اهعمنفلوكنملوهىلإدوعيأ؟كلذىوسلعفينأهعسوبناكاذام

امكةهجاوملاهذهىلإليكارّرجنمو،كانههبقعتنميـبدنكمتيل
بقعتيهنأةيؤرهنكمي...نآلاكلذعقوتهنكميهنأل؟جلثلالجرعملعف
ًارمأهراجتربعيـبدىلإةوعدلاسرإناك.لوألامويلاذنمهتاوطخ
.غيلوأنودجيساهدعبو،مهدجينألبقهنودجيسمهفً،ايحطس

حرسم...ناكملارايتخاهناكمإبنأيههيدليتلاةديحولاةزيملاً،اذإ
،ةحارلانمطسقذخألانههنإ...ازالبلايفانهسيل...هراتخادقو.ةميرجلا
.نويلقدنفوهناكملا...هاوقعامجتساو،تاعاسعضبمونلاو

امهلحرشينأبو،نامليبوأنغاهبلاصتالابركفدقيراهناك
درجمرمألانأامك.هلاقتعاىوسرايخيأامهحنمينلكلذنكل،عضولا
ىهقملالداناهمدقييتلافاصوألاةقباطمبةطرشلاموقتىتحتقوةلأسم
قيرطيفزوجعلاةديسلاورتسيفةربقميفسراحلاونيروتاردافكيف



،ناتكلانمةلذبيدتري،متنسنيعستونينثاورتملوطبلجر...دوريسدام
ثحبلانوأدبيسًابيرق...نادّمضمنقذوةبقروههجوبناجىلعةبدنهيدلو
.لجعتسمرمألافاذل...لوهيراهنع

.ةنازخلاحتفوضهن
.ينامرأنمًالاورسمثولوببعالهيلعًاصيمقوًايلخادًالاورسىدترا

.اهنعًالدبهتلذبىدترامث،ضاعتمابهسأرزه
نايتسيركزـناهناك.ةعبقلافرىلعةيمرملاسنتلاةبيقحجرخأمث

.ةيقدنبلعستتوهيدليتلاةديحولااهنأركذدق
ةلبقتوصًاردصمو،هءاروبابلاًاقلغمرداغو،هفتكىلعيراهاهامر

.ةمعان



ىتم..ً.امامتشرعلالقتنيفيكلوقلانكمملانمناكنإفرعأال
...سكعناءيشلك.سكعلانمًالدبانبمكحتلابأدبوةطلسلانيلويفلاىلوت
نأامك...وربانلأيفموجهلا...نسبإعمهيلإلصوتلاتلواحيذلادقعلا
دعب.اهلمعطالنيريإنودنمةايحلانأنموكشيوًابئتكمناكغيلوأ
،لمعلاءانثأنيشتنمانكو،هينجناممرثكأبانيسفننقحنانك،عيباسأةثالث
..ً.اينيتوررمألاادبدقل.راهننىتحتقوةلأسمدرجمرمألانأملعنانكو
ةياغللطيسبهنإ...رمألارهوجهيلعناكاماذهوً،اينيتوررمألاناك
ًابحناسنإيأبحأمليننإلوقلايناكمإبنأنظأ.ةياغللليحتسمو
نيلويفلامدختسيغيلوأناكامنيبف.نيلويفلابميتمقشاعيننكلً،ايقيقح
نأبجييذلاضرغللهمدختسأتنك،حيرجلاهبلقملأنيكستلءاودك
ماعطلانملضفأناك.ةغلابلاةداعسلا...ةداعسلابرعشأل...هلجألهمدختسأ
.سفنتلانملضفأناكهنإىتح،معن...مونلاو

ىدحإيفهيردنأينذخأنيحيدلةمدصيأرمألاثدحيملاذهلو
.قلقزوجعلالجرلانإلاقوً،ابناجباسحلاةيفصتدعبتايسمألا

.ريخبانأ-
مويلكٍفاصنهذبلمعللبهذأومقتسأملنإيننأيلحرشو

.ليهأتةداعإزكرمىلإيلاسرإلزوجعلارطضيسفًادعاصفنآلانم
ةياعرلاكةيفاضإايازملمعلااذهلنأكردأمليننإتلقوتكحض

بترموةيونسةيانعىلعغيلوأوانألصحأسله.كلذلثموةيحصلا
ً؟اضيأدعاقت

.الغيلوأ-
.هدصقيامهينيعيفتيأر
،اذل.غيلوأىتحالو،ةداعلاهذهنععالقإلابةينيأيدلنكتمل

فصنانعبو،دودحلاىصقأليلاتلاءاسملايفانيشتناو،رمأللثرتكنمل
ثيحدناسنايتسيركىلإاهاندقوةرايسانقرسو،ىقبتامانذخأمث،انتعاضب
اهتاملكتناكيتلا"غنيثونفوأيتنيلبتاغيآ"ارتانيسةينغأانينغ
غيلوأأدب،ةياهنلايف.ةدايقةصخرىتحانعمنكتملذإً؛امامتانبسانت
.معزامبسحارتانيستوصويتوصىلعىغطيلطقفنكلً؛اضيأءانغلاب
تسنرإقدنفيفانلزـنو،يلاوخلامايألايفامكبارشلاانيستحاوانكحض
ناكمنعلابقتسالافظومانلأسنيحاننكل.همساكًالممنكيمليذلا



نعينربخأدقغيلوأناك.ةغرافةرظنىوسقلتنملتاردخملاراجت
اذلً،ايحورًادشرمنوكينألقوتيقمحأهدسفأيذلاةنيدملاناجرهم
ةاشملاةقطنميفملظمءاسميفلوجنانكامنيبو.ةعئارًاقرفىعدتسا
ً!ادحاو..ً.ادحاواندجو

:تلق
يفةنقحانذخأو،قدنفلاةفرغىلإاندعف،نيلويفلايفبغريملهنكلو

لكانيطختاننكل،ببسلانعةركفيأيدلنكتمل.ليللافصتنم
،يلايللاىدحإيفو.ءانغلاوةوشنلابروعشلاىوسًائيشلعفنملو،دودحلا
ىلعًانيعلًابلكلمحيوهوينمبرقلابًافقاوغيلوأتدجووتظقيتسا
رظننيحو،ةذفانلاجراخحباكمتوصىلعظقيتساهنإلاقو،هعارذ
دبيملوً،انهاوبلكلاتوصناك.عراشلايفًاددممبلكلادجوًاجراخ
باصمهنأو،روسكمهرهظنأىلإغيلوأوانأتلصوتدقو،ةديجلاحب
ضرعتدقنيكسملاقولخملاناك.تاحرقتلانمريثكلاىلإةفاضإلاب،برجلاب
نينيعبّيلإرظنيوً،ائداهناكو.ىرخأبالكنموأهكلامنمامإ؛برضلل
هلتمدقوتلواح،اذل.دسفامحلصأسيننأنمقثاوهنأولامكنيتينب
هذخأننأانيلعنإغيلوألاق.هملكأانأوهسأرىلعتبرو،ءاملاوماعطلا
يفبلكلاانكرتاذل،هنولعفيسامفرعأتنكيننكل،يرطيببيبطىلإ
هانكرتو،بابلاىلع"جاعزإلامدعءاجرلا"ةقاطبانقلعو،قدنفلاةفرغ
.سفنتيهنأنمققحتلاو،هبةيانعلاىلعانبوانتامنيب،ريرسلاىلعًايقلتسم
.سوفور..ً.امساهتحنمثلاثلامويلايفو،فعضيهضبنوعفترتهترارحتناك
.مساكيدلنوكينأديجلانم؟المل

:غيلوألاق
رعشينأنودنمةنقحبيرطيبلابيبطلاهمّونيس.يناعيهنإ-

.ملأيأب
.صيخرردخمبسوفورنقحبدحأموقينل-
.ةنقحلاتجرخأو
.رنوركيفلأنيلويفلاةميقغلبت؟تننجأ-
هملأنمصلختلاىلعسوفارتدعاسيننكلوً،احيحصكلذناكامبر

.ٍقاربولسأب
ارتانيسكانهنكيملو،ةمئاغتناكرايدلاىلإةدوعلاةلحرنأركذأ

.ينغيرخآدحأيأالو
تنكدقفانأامأ،ثدحيدقامنأشبًافئاخغيلوأناك،ولسوأيف



نينمدمانك.انسملينلزوجعلالجرلانأفرعأيننأولامك؛ٍلابمريغ
دعبو،لمعلانعنيلطاعونيسلفمانكو...ةيواهلاىلإانقيرطيفنييذؤمريغ
"تاردخملاىلعنمدم"ريبعتلانأدجودقغيلوأناك.نيلويفنودبليلق
ةقرسبنييوريهلاينمدملوأماقنأذنمماعةئامنمرثكألدوعي
ءارشللامىلعلوصحللاهعيبوايفلداليفيفأفرملانمةيندعملاتاودرخلا
عقاومىلإللستنانكثيح؛غيلوأوانأهلعفأتنكاماذهو،تاردخملا
ساحنلاكانيديأهيلععقتاملكقرسنواكيفرويبيفأفرملادنعءانبلا
نمراجتلتادعملاونيكابلاكيفتاودرخرجاتلساحنلاعيبنانك.تادعملاو
.ايناوتيل

روسلاعفرمت،كلذبنوموقينيذلاصاخشألاددعدايدزاعم،نكل
ىفتخااذكهو،ةطرشلاتارايزنمراثكإلاونييليللاسارحلاددعةدايزو
ىتح،ةعاسلارادمىلعديبعاننأكواندلجتانتابغرتلظ،اذل.نورتشملا
.يئاهنلالحلا...ةعئارةركفيلاببترطخ

.غيلوألًائيشركذأملعبطلاب
.اهبتلصتامث،مالكلاريضحتيفًالماكًامويتيضمأ
ةديعستدبو،بيردتلانمتيبلاىلإوتللتداعدقنيريإتناك

تناكتيهنأنيحو،ةعاسةدملفقوتنودنمتملكتف،يتوصعامسل
.يكبت

ىلعتفقوو،ةسيئرلاولسوأةطحمىلإتهجوت،يلاتلاءاسملايف
.مياهدنورتراطقلصونيحةصنملا

.ينقناعتيهوليستاهعومدتناك
.ةنيمث...ةنونح...ةريغص
بحلانمًابيرقتنكيننكل،طقًادحأبحأنكأمل،تلقامكو

.اهنيحيكبأتدكيننأل



رادسرجتوصيراهعمس301ةفرغلاةذفانلةقيضلاةحتفلاربع
تناك.مالظلانمامناكميفةرشعةيداحلاةعاسلاًانلعمعرقيةدابعلا
،ريرسلانمضهنً.اظقيتسمهايقبأ:ةدحاوةزيمهناملؤينيذللاهقلحوهنقذل
بابلاهجاويلةذفانلابناجبرادجلاىلإهرهظرادأو،يسركىلعسلجو
.هنضحيفةيقدنبلاب

لادبتسالًايوقًاحابصمبلطولابقتسالابتكميففقوتدقناك
نمةزرابلاريماسملاضعباهبقديلةقرطمو،هتفرغيفلطعتيذلاحابصملا
حابصملارّيغ،كلذدعب.هسفنباهحلصيسهنإلاقثيح؛بابلاةبتع
.بابلاةبتععلخلةقرطملامدختساو،رمملايففيعضلا

بابلاتحتةوجفلايفلظلاىرينأسلجيثيحنمهناكمإبحبصأ
.نوتأينيح

رئاجسلاةبلعىهنأمث،ةيقدنبلاصحفتو،ىرخأةراجيسيراهلعشأ
.ةرشعةيناثلاىلإريشتةعاسلانأةدابعلارادسرجنلعأامنيب

ىلعتلصحاهنإتلاقدقو،ةلصتملايهيتبتناك...فتاهلانر
ةقطنمطشمتيتلاتايرودلاتارايسنمسمخوأمئاوقعبرأنمخسن
.نردنيلب

.ميركغروألاهتحئالميلستبوتللةيرودةرايسرخآتماق-
؟ردورشيفاتيرنمنيسيكلاىلعتلصحلهً.اركش-
نإمهلتلقو،نيتنيعلاليلحتنييصاصتخالانمتبلطدقو.معن-

.نآلامدلانوللحيمهنإ.ةيولوأوذرمألا
.تمص
:يراهلأس
؟و-
؟اذامو-
.رخآءيشكانه.يتبايكتوصةربنفرعأ-
،يراهايتاعاسعضبنمرثكأيروونلاضمحلاصحفقرغتسي-

...دقو
.ةيئاهنلاةجيتنلاىلعلصحنىتحًامايأقرغتسيدقو-
.نآلاىتحلماكريغوهاذل،معن-
؟لماكريغبنيدصقتاذام-



.رمملايفتاوطختوصيراهعمس
الهنأيفلقألاىلعةئاملابةسمخةبسنبلامتحاكانهً.انسح-

.قباطتدجوي
لوحقباطتكيدلو،تقؤميوونضمحةجيتنىلعتلصحدقل-

؟كلذكسيلأ.يوونلاضمحلاليجست
.هداعبتسااننكمينملوقنلةلماكلاريغتارابتخالامدختسن-
؟قباطتلانمعم-
...ىتحءيشلوقديرأال-
.ايه-
.وتساغمدسيلهنإلوقأنأيننكمي،نكل.ال-
؟و-
؟ديج...غيلوأمدسيلو-
ً.ادجديج-
.هسافنأًاسباحناكهنأىلإةأجفيراههبتنامث
.بابلاتحتلظ
؟يراه-
تاقرطثالث..ً.ارظتنمبابلاىلإةيقدنبلابوصو،ةملاكملايراهىهنأ

ىلإهعباصأسوؤرىلعىشم.كرحتيمللظلانكلًاتصنمرظتنا.ةريصق
ىلعهنيععضوو،نكممرانطخيأنعًاديعب،بابلاوحنرادجلابناج
.بابلاطسويفةيؤرلابقث

.لجرلارهظىأر
امنيب،لاورسلارصخةيؤرهناكمإبناكثيح،ةريصقةرتسيدتريناك

نكيمل.امبرةعبق...يفلخلاهبيجنمشامقلانمءادوسةعطقتلدت
ًاحالسلمحيلجرلاناكنإ.هيبناجىلعهاعارذتلدتامنيبً،امازحعضي
.هقاسنميلخادلابناجلاىلعوأهردصىلعبارقيفدوجومهنإف

امنيب،ةرملاهذهربكأةوقبنيترمهقرطوبابلاىلإلجرلارادتسا
ةهوشمتناك...ههجولةهوشملاةروصلاصحفيوهوهسافنأيراهسبح
ةقلعمةقاطببهنقذكحيناكو.هبئطخينأهنكميالًائيشاهيفنكل
ةيصخشلامهفيرعتتاقاطبلمحبةطرشلالاجرًانايحأموقيامك،هتبقرب
.يـبدنمعرسأةطرشلاً!ابت.لاقتعابمايقللمهقيرطيفنونوكينيح

نوكيسفهيلعضبقلابتاميلعتلجرلاىدلتناكنإ.يراهددرت
،لابقتسالافظوملامهرهظأدقشيتفتةركذموءاقرزةركذمًاضيأهعم



ىلعهجاردأداعمث،يراهركف.سيئرحاتفمىلعلصحدقنوكيسو
:لاقوبابلاحتفوداعمث،ةنازخلاءاروةيقدنبلاىفخأوهعباصأسوؤر

؟تنأنمو؟ديرتاذام-
.رمملاءاجرأيفقدحيوهو
:هبلجرلاقدح
؟لوخدلايننكميأ!لوهايةيرزملاكتلاحلاي-
.ةيصخشلافيرعتلاةقاطبعفرو
؟كلذكسيلأنامليبعملمعتتنك.نتسنريبسلورت-
.هتايحتكللسريهنإ.كلذكتلزام-
.ًالوألخدينتسنريبكرتوً،ابناجيراهاطخ
:ءاجرألايفرظنيوهونتسنريبلاق
.ئفاد-
.سولجلابلضفت-
بناجىلإيسركلاىلعوهسلجامنيب،ريرسلاىلإيراهراشأ

.ةذفانلا
:ةبلعمدقيوهونتسنريبلاق
؟ةكلعديرتأ-
؟ديرتاذام.نانسألايذؤتاهنإ-
جردلابهيبشلاهمفلخاداهعضووةكلعلافلمث،نتسنريبمستبا

.سلجو
.ةحئارلاونينيعلاةكرحودسجلاةغلوةربنلالجسييراهنهذناك

...ةئجافمتاكرحال...ةحوتفمديةحار.دعوتمهنكلًايخرتسملجرلاناك
يراهناك.امءيشلنارضحتوعضولانآرقتوتامولعملاناعمجتهينيعنكل
.هلكاشمطسبأوهةصخرىلعهتزايحمدعف،هتيقدنبءافخإىلعمدندق

شبنةيضقيفوتساغصيمقىلعًامداندجواننأيهةركفلا-
.كمدهنأيوونلاضمحلارابتخارهظأو،ةيضاملاةليللارتسيفةربقميفربق

ةفوفلمتناكيتلاةيضفلاةقرولايوطيوهونتسنريبيراهدهاش
يأسيفيبهنودانياوناكدقف،لضفألكشبنآلاهركذتدقل.ةكلعلالوح
.بماغتسيروف...ريطخويكذويـبغهنإ...نامليبيـبص

:يراهلاق
.ملكتتاّمعةركفىندأيدلتسيل-
يلع؟لجسلايفأطخكانهامبر.رمألاليختيننكمي...ال-



.كمدنمةديدجةنيعذخألةطرشلازكرمىلإكباحطصا
.نسناهنيريإىعدتةاتفنعثحبأانأ-
؟رتسيفةربقميفيهأ-
.ةياعرلابوتساغتخأاهنإ.فيصلاذنمةيفتخماهنإ-
...ىلإيعممودقلاكيلع،لاوحألالكيف-
.طسولايفةاتفلااهنإ-
.نتسنريبلاهلوانوهترتسبيجنمنسناهةلئاعةروصيراهجرخأو
ببسمهفتسكلذدعب.ريثكلاسيل...تقولاضعبلةجاحبانأ-

.ةعاسنيعبرأونامثلالخمودقلابكدعأ.هذهكرومأبمايقلليرارطضا
:ةروصلاصحفتيوهونتسنريبلاق
؟يفرامكم...يجنزلاوتلون...ديجمليف...ةعاس48-
.يفرام-
مثءيشكيدلنوكيً؟ابيرغكلذسيلأً.اكحضمدعأمل...حيحص-

؟لوهايكلذهاجترعشتفيك.ةأجفهدقفت
دعببماغتسروفبًاقثاودعيمل.نتسنريبسلورتىلإيراهرظن

.هرظنزكروءوضلاىلإةروصلانتسنريبعفر.نآلا
؟اهيلعتفرعتأ-
.ال-
حيرملاريغنمهنأحضاولانم.رادتساوةروصلانتسنريبهلداعأ

بيجىلإةعرسباهلقنهنأليفلخلاهبيجيفشامقلاةعطقىلعسولجلا
.هترتس

ينامثلاكتاعاسشقاننسثيحةطرشلازكرمىلإبهذنس-
.نيعبرألاو

تناكً.اديجركفدقيراهنأامكً.ادجةفيفخ...ةفيفخهتربنتناك
،ضارمألاملعةدحويفةيولوألايوونلاضمحلاتارابتخاتلوأدقيتب
جئاتنىلعنتسنريبلصحفيكف،ةيئاهنجئاتنىلعدعبلصحتملاهنكل
نكمتيمل.رخآًارمأكانهنأامك؟وتساغنفكىلعدوجوملامدلارابتخا
تناكامنإو،ةعبقنكتملو،ةيفاكةعرسبءادوسلاةعطقلالقننمنتسنريب
.وتساغمادعإءانثأمدختسايذلاعونلانمً؛اعانق

.قراحلا..ً.اروفةيلاتلاةركفلاتءاجمث
وهأ؟ةميرجلاحرسمىلإتلصويتلاىلوألايهةطرشلانكتملأ

؟يـبدلجر



ىلعتافدقناكناوألانكل،ةنازخلاءاروةيقدنبلايفيراهركف
امهدحأ،ناصخشكانه.برتقتتاوطختوصعمسرمملايف.نآلابورهلا
جراختاوطخلاتفقوت.رصتتناكةيضرألاحاولألانأةجردلةياغللمخض
نأىنمت.قشلاتحتنيتدعابتمنيقاسلظضرألاىلععقوامنيب،بابلا
.ملأتتضرألاعمسهنكل،يقيقحلاقتعااذهنأو،ةطرشلايفنيليمزانوكي
.رنغورفهزتنمربعهءاروضكريناكيذلاصخشلامجحبمخضلجرهنإ

.ايه-
ةقيرطبةرتسلالخادهردصكحو،يراهمامأفقوونتسنريبضهن

.ةيداع
.تنأوانأ...ةريغصةلحر-
:يراهلاق
ً.امعدكيدلنأىرأ.اندحوانسلاننأودبي-
ميقتسملظ...رخآلظرهظيلبابلاتحتلظلاىلإهسأرزهو

ةقداصلاةشهدلاتناك...يراهاهآرثيحهتارظنسلورتعبت.ليطتسمو
.نتسنريبَيلُجراسيل.اهعانطصانتسنريبسلورتلنكميالةشهد...ههجوىلع

:يراهسمه
.بابلانعدعتبا-
.هيلإرظنوةكلعلاغضمنعنتسنريبفقوت

،هفتكىلعبارقيفريتسسدسمعضوبحينتسنريبسلورتناك
هتيؤربعصلانملعجيامم؛هردصىلعًاحطسمسدسملاىقبيثيح
لوهيراهنأفرعيهنأامبو.امصخشعمهجولًاهجوفقتنيح
نأكردأوغاكيشيفيلارديفلاتاقيقحتلابتكميفبردتفرتحمققحم
نألكلذنكيمل.داتعملاناكملايفريبكءيشيأًايئاقلتظحاليسلوه
نإ.ةيطايتحاريبادتكامنإوسدسملامادختساىلإجاتحيسهنأنظيسلورت
نأدعب،هرهظىلإًارسريتسسدسمًابوصمجراخللهقفاريسفيراهمواق
لوهعمهوأرمهنإلوقنمنيلمتحمدوهشيأنكمتيالئلعانقلاعضي
،يـبناجعراشيفةنوكرمباسةرايستناك.ضرألاهجونعهئافتخالبق
.مقرلاةحولةيؤرنمدحأنكمتيالئلعراشلاحابصممطحدقناكثيح
ىتحىرخألاقوفةنبلعضيوًاروبصنوكينأهيلع.ورويفلأنوسمخ
.اهيلع...امهيلعةلالطإعملوهنيوهيفًاتيبينبي

وهفً.احبقرثكأوهركذيناكيذلاقالمعلانمرغصألوهيراهادب



لهسأةمهملاهذهنوكتس.شوشموملستسموكهنموخستموحيبقوبحاش
تناكبابلانعداعتبالاهيلعنألوهسمهنيح،اذل.روصتيناكامم
دعبةغوارملالجرلالواحيله.ظيغلايهىلوألانتسنريبسلورتلعفةدر
اماذهنأتناكةيناثلاهلعفةدرنكل؟ماريامىلعءيشلكادبنأ
حوضودرجم...ةراثإال...نيولتال.ةجرحلافقاوملايفةطرشلالاجرهلعفي
ةنكممةصرفربكأو،مهفلاءوسلةنكممةصرفلقأعم،دياحمودراب
.ةاجنلل

ً.ابناجوطخلابريكفتيأنودنمنتسنريبسلورتماق،اذل
.ةفرغلاىلإبابلانميولعلاءزجلافسن،ةظحللاكلتيف
ةريصقسدسملاةروسامنأىلإهسدحبلصوتنتسنريبرادتسانيح

هديتناك.ريصقلاقاطنلااذهنمةعساولاةيطغتلاهذهلثمبتماقىتح
ةرتسلاالولو.داتعملاهناكميففتكلابارقدجتلهترتسلخادتحبصأدق
.جراخللًائتاننوكيسضبقملانأل؛عرسأهبحسناكل

دممث،سدسملاًاررحمريرسلاىلعفلخلاىلإنتسنريبسلورتطقس
هءارومطحتيجاجزلاعمس.ةيوقةبرضببابلااياقبتليزأامدنعهعارذ
ةفصاعاهعبتتلهينذأةجضلاتألمو،راجفناتوصبءيشلكقرغينألبق
.ةفرغلاألمتةيجلث

سمالامنيبهسدسمليوطلالجرلاعفر.نيلجرلظفقو،رمملايف
مث،رانلاسلورتقلطأ.نيرتملازواجتيهلوطنأدبال...بابلاراطإهسأر
،دكؤماذهنأنمعئارلادكأتلاىتحو،عئارلاعجارتلابسحأوةيناثقلطأ
ءاروللاطخمث،ههجونعهترغدعبأوليوطلالجرلاحجرأت.بقاوعللًابتو
ًافقاويناثلالجرلادجيلهترظنوهسدسمسلورتلوحف،راظنألانعىفتخاو
سلورتهيلإرظن.ضيبألاشيرلاهلوحرياطتيامنيبكارحنودنمكانه
كلتكبئذلاهجوكهجوب،نآلاربكأحوضوبهآردقل...رانلاقلطيملهنكل
.سورلاونييدنلنفلاباهطبريًامئادسلورتناكيتلاهوجولا

.دانزلاىلعهعبصإًاتبثمءودهبهسدسملجرلاعفر
:ةيزيلكنإلابلاق
.نتسنريبايأدها-
ً.اقيمعوًاليوطًاريئزنتسنريبسلورترأزف

.ضرألاىلعيراهطقس
قوفتاصاصرلاترثانتامنيبعجارتمث،مثجوهسأرضفخأدقناك



ًاجاجزناكهنأركذينألبقينحنيزيرفإلابسحأو،ةذفانلاىلإهسأر
.ملستسيو

.رحطوقسبأدبمث
هاديتلمعامنيب،ءاملاربعطقسيناكهنأولامكنمزلافقوت

نودلوؤحلاو،نارودلانعهدسجفاقيإلةلواحمك؛نيفاذجمكهاعارذو
.هغامدتايطيفةفلتخمراكفأتزفقو.هسأرىلعهطوقس

.هقنعرسكيوهسأرىلعلزـنيس
.رئاتسيأهيدلتسيلهنأظحلانسحنم
.بولقملابفقتةلباقملاةذفانلايفةيراعلاةأرملاتناك
،ةميدقفحصو،ةغرافةينوتركقيدانص...ةيرطءايشأىلعطقسمث

باوكأو،قدنفلاخبطمنمميدقزبخو،بيلحبلعو،ةمدختسمتاضافحو
.ةللبمةوهق

جاجزلانمشدطسوةحوتفملاةحاسملايفهرهظىلعىقلتسا
.بهللاةهوف...اريماكلاشالفكهقوفةذفانلانمءوضلاعاعشرهظ.رثانتملا
متكمتزافلتنمءاجدقعاعشلانأولامكً؛ابيرغناكءودهلانكل
ةظحللو،ليسيمدلابوقزمتيهقنعلوحقصاللاطيرشلابسحأ.هتوص
ضهنيهنأكردأمث.مونلاوهينيعضامغإوهناكميفءاقبلابركف،ةدحاو
اهحتفيوةحاسلاةياهنيفةباوبلاهاجتابضكريوةهوفلاةفاحقوفزفقيو
ّتلزو،عراشلاىلإلصومث،ةذفانلانمًاطوطمموًابضاغًاريئزعمسيوهو
ةأرماىأر.هيمدقىلعءاقبلانمنكمتهنكل،ةعولابءاطغىلعهمدق
تركفدعباميفاهنكل،هلتمستباً،اّقيضزـنيجلاورسيدترتءادوس
ً.اديعباهترظنتلوحوعضولاب

.يراهقلطنا
.هيلإضكريناكميأىقبيالىتح؛ةرملاهذهضكرينأررقو
.هباوكسميورمألايهتنيىتح
.رمألالوطيالنأىنمت
ضكرلا:ةداعةبراهلاةسيرفلاهلعفتامبموقيس،ءانثألاهذهيف

عضبل...ىرخأقئاقدعضبل...ىرخأتاعاسعضبلةاجنلاوبرهلاةلواحمو
.ىرخأٍناوث

ةلفاحمامأعراشلاعطقيوهوكحضلابأدبوً،اضارتعاهبلقبثو
.ولسوأةنيدمزكرمىلإهقيرطلمكأو،ةيليل



هقوفرادجلاىلعظحال،ظقيتسانيحو.لخادلايفًاقلاعيراهناك
،فزـنيلجرلةيانعبروفحميـبشخلكشهبناجىلإويرشبمسجلًاقصلم
.ىرخألاولتةدحاوةيبطتارجحهراوجبو

مويلايففقوتثيحنملمكينألواحو،ةكيرألاىلعبلقت
ملهنكل،طاقنلانمريثكلاكانهتناك.ةروصلاىرينألواح...قباسلا
.تاضارتفادرجمطاقنلاكلتنأامك،اهنيبطبرلانمنكمتي

ًازاتممًابصنملغشيوهف،قراحلاوهنتسنريبسلورت:لوألاضارتفالا
.ميركغروأيففظومكيـبدةمدخل

يوونلاضمحلالجسيفيتبهتدجويذلاقباطتلا:يناثلاضارتفالا
مدلاراشأدقل...ةئاملابةئامدكأتتىتحًائيشلقتملاذهلو،نتسنريبلدوعي
اذهفًاحيحصكلذناكنإو.مهنمدحاولدوعيهنأىلإوتساغرفاظأتحت
.هلتقمموينتسنريبسلورتيفهرفاظأبشنأدقوتساغنأينعي

يـبدحلاصللمعينتسنريبناكنإ.ضماغلاءزجلاءاجانه،نكل
الواحوناوخألاناذهرهظاذاملفيراهىلعءاضقلاةمهمبهليكوتمتو
ةمجاهمبقراحلاوامهناموقيفيكفيـبدعابتأنماناكنإً؟اعمامهلتق
ريغةيلمعدرجميهأ؟هسفنبناجلايفاوسيلأ؟لكشلااذهبمهضعب
ءاقلتنمفرصتدقنتسنريبسلورتنألةقسنمنكتملامبرً؟اديجةقسنم
؟هحضفووتساغربقنمليلدلاميلستنميراهعنملهسفن

.بابلاحتفمثحيتافمتوصعمس
:نيترامتقزقز
؟تحبصأفيك.ريخلاحابص-
:يراهبذك
.لضفأ-
هقاسلزـنأوهنعءاطغلاىمرً.احابصةسداسلا...هديةعاسىلإرظنو

.ضرألاىلإ
تادامضعضألددمت.ليللالالخةماقإللصصخمريغانافشم-

.كقنعلوحةديدج
،لبقنمكلتلقامك،نكل.ةيضاملاةليللايئاقبإىلعًاركش-

.ليحرلايلعنأنظأاذل،رطاخملانمولخيالهيفءابتخاللًاناكميحنم
!ددمت-



يهونيتراملتصنأو،هينيعضمغأ.اهعاطأمثدهنتواهيلإيراهرظن
لوانتلنيلصاولالوأتوصو،جاجزلاىلعةقطقطىلإو،جاردألاقلغتوحتفت
.يلفسلاقباطلايفرواتشتاوىهقميفروطفلا

مدختساقباسلامويلايفاهتعضويتلاةدامضلانيترامتلازأنيح
نأهنمبلطتةيتوصةلاسرهيلعدرتل،يتببلاصتاللىرخألاهدييراه
.ةزجومةلاسركرتي

ديكأتمتولىتحو.سوبيركيفققحملدوعيمدلانأفرعأ-
هذهفً؛ادحأيربختنألبقراظتنالاكيلعضارمألاملعةدحويفكلذ
نآلاهانهبننإو.لاقتعاةركذمىلعلوصحللاهدحوةيفاكريغةمولعملا
ةمهتبهلاقتعاانيلع،اذل.برهيواهلماكبةيضقلاقرحينأبرطاخناننإف
غيلوأكيرشاذهنإً،ائطخمنكأملامو.مالسبلمعلانمنكمتنلىرخأ
ىلعدهشينأغيلوأناكمإبو،وربانلأيفتاجاردلايـبكارناكمماحتقايف
يفلمعييذلانتسنريبسلورتةروصسكافلابيلسرتنأبغرأاذل.كلذ
اهيرينأهنميـبلطتونيسنوميسنايتسيركزـناهبتكمىلإنآلاميركغروأ
.اهيلعفرعتيلغيلوأل

ةوقبوةأجفيتأيهبسحأوً،اقيمعًاسفنذخأو،ةملاكملايراهىهنأ
.ىلعأللدعصتهتدعمتايوتحمبسحأورادتسا.قهشهنأةجردل

هنقذىلعلوحكلابةللبملانطقلاةعطقررمتيهونيترامهتلأس
:هتبقرو

؟كملؤتأ-
.ةحوتفملالوحكلاةوبعىلإراشأو،يفنلابهسأريراهزه
:ءاطغلاقلغتيهونيترامتلاق
ً؟ادبأنسحتتنلأ.حيحص-
:شجأتوصبيراهاهلأس
؟اذام-
.بجتملاهنكل
ريغيوهيهليًائيشهسفنلدجيلىفشملاءاجرأيفيراهانيعتلاج

دقتناكيذلايـبهذلامتاخلادجو.قالطإلاىلعءيشيأ...هغامدزيكرت
دقتناك.حورجلاديمضتبموقتنألبقةكيرألاىلعهتعضووهتعلخ
،شودخلابًائيلممتاخلاحبصأو،نآلاتاونسعضبذنمدراكيرنمتجوزت
ةدورببيراهسحأ.رونيليتيفنسدليكروتمتاخكًاعمالوًاديدجدعيملو
.قرعدرجمنوكيدقعبطلاب...هكحيهسأرأدبو،ةئجافم



:اهلأس
؟يقيقحبهذوهأ-
:ةديدجةدامضفلبنيترامتأدب
.يراهايةبطخلامتاخهنإ-
ً؟اذإ-
يرتشتالكنإفًاليخبوًاريقفتنكامهم.يـبهذوهعبطلابًاذإ-

.يـبهذريغةبطخمتاخ
سحأو،رثكأفرثكأدادزتةكحلابرعشيناكامنيب،هسأريراهزه

:لاقمث،فقيهتبقررخؤميفرعشلاب
.تيرتشادقل-

:تكحض
لعفيذلاضرألاهجوىلعديحولاصخشلاتنأ،ةلاحلاكلتيف-

.يراهايكلذ
:متاخلابيراهقدح
...ديحولاصخشلاانأً،ابت-
ً.ادبأئطخينكيملهتبقررعشنكل
!دعبهتنأمل...رظتنا...هيه-
:ضهنيوهويراهلاق
.سأبال-
حوفت.ةفيظنلابايثلاضعبىلعلصحتنأيغبني،لقألاىلع-

.مدلاوقرعلاوةمامقلاةحئاركنم
:هصيمقرارزأقلغيوهويراهلاق
كراعملالبقتاناويحلاتالضفبمهداسجأنونهدينويلوغنملاناك-

...ةوهقبوكميدقتكنكميفًائيشيئاطعإنيديرتتنكنإ.ةريبكلا
زهتيهوملسلاتلزـنمث،بابلانمتجرخومالستسابهيلإترظن

.اهسأر
.ةعرسبلومحملاهفتاهيراهجرخأ
؟ولأ-
تاوصأتردصامنيب،حبشتوصكنسدليكروتسوالكتوصادب

.هنمبرقلابنوخرصيلافطأ
ًاقلطمكجعزأنلفةمدخلاهذهيلتيدسأنإ.لوهيراهانأ-

يلفرعتوتاطحملاضعبنميلققحتتنأكديرأ.نسدليكروتاينآلادعب
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...عبرملارتملابسحةقدبكلذديدحتاننكميال-
لذبانكل،رومألاهذهلكفرعأ.ةقيقدبةقيقدهتاكرحتديرأ-

.كدهجىراصق
.تمص
؟ءيشلكاذهأ-
.رخآمساكانه..ال-
يفبابلاىلعمسالاةحولفرحأركذتمث،ركفوهينيعيراهضمغأ

ربعحضاووعفترمتوصبمسالالاقمث،هّرسيفمتمتومويدارىفشم
.فتاهلا

؟نآلادعبةرابعهينعتاذامو.تمهف-
.نآلادعبًاقلطم-
.رخآءيشً.انسح-
؟اذام-
.مقريأكلدجنملاننكلةحرابلاكمقرنعةطرشلاتلأس-
.لجسمريغينيصمقريعم-
؟يرجييذلاام.كتقحالمبنومتهممهنأودبي-
؟نسدليكروتايفرعتنأديرتكنأنمدكأتمأ-

:لاقمثنسدليكروتتمص
.جئاتنيأىلعلصحأنيحكبلصتأس.ال-
لبقنمبولطمهنإ...ريكفتلايفقرغتساوةملاكملايراهىهنأ

ةطيسبةيلمعبمايقلامهناكمإبفمهعمهمسانكيملولىتحو.ةطرشلا
مهلديسوً،اينيصفتاهمقرنودجيساهدنعوليكارتاملاكمنمققحتلاو
.هنمصلختلاهيلعاذل،هعقومىلعفتاهلا

يراهىستحا،ةنخاسلاةوهقلانمبوكعمنيترامتداعنيح
.مايأةعضبلاهفتاهريعتسينأهناكمإبناكنإاهلأسمث،نيتفشر

اممًادكأتمناكلاحيفمعنتلاقوةرشابملاةرظنلاكلتبهتصحفت
.هلعفي

،اهتنجوىلعاهلبقمث،ريغصلارمحألافتاهلاذخأو،هسأريراهزه
قفدتامنيب،ةلوغشمتالواطسمخكانهتناك.ىهقملاىلإهتوهقلمحو
ماقرألابتكو،ةغرافةلواطىلإيراهسلج.نيركبملاصاخشألانمديزملا



مهربخيةريصقةيصنةلاسرنيمهملاصاخشألللسرأمث،ينيصلاهفتاهنم
.تقؤملاهمقرباهيف

يفمهلاعفأعقوتنكمينكلنيرخآلاكنوضماغتاردخملاىلعنونمدملا
ىلإهجوتوةلواطلاطسوينيصلاهفتاهيراهكرتنيح،اذل.دحاولاجم
ثيحً،ايفتخمفتاهلاناكهتدوعدنع.ةجيتنلانمًادكأتمناكمامحلا
.تاطحملاربعةنيدملايفاهتقحالمنمةطرشلانكمتتسةلحريفبهذيس

.دنالنورغىلإاتاغنيوتربعىشمويراهجرخ
ً،اروفهسأرضفخأف،هيلإةهجتمةلتلادعصتةطرشةرايسكانهتناك

.ههجوءازجأمظعمةيطغتلثيدحلابرهاظتولومحملانيترامفتاهجرخأو
ً.ايفختمىقبينأةمداقلاةليلقلاتاعاسلايفهيلع.ةرايسلاهتزواجت
.أدبينيأنمفرعي..ً.ائيشفرعيهنأمهألانكل

.ربونصلاناصغأنمنيتقبطتحتًادمجتمنتسنريبسلورتىقلتسا
بئذلاهجو.ىرخألاولتةرمليللالاوطهسفنمليفلادهاشيناك

ناريشيامهو،ةندهدقعلةوعدك"أدها"ةملكرركيرذحبعجارتيذلا
ةربقمجراخنيزوميللاقئاس...بئذلاهجو...امهضعبىلإامهيسدسمب
قلطأيذلامخضلاصخشلاكسميلفقوتنيح.يـبدلجر...نيبيلماغ
دعتسملجرلانأيراهكردأف،هسدسمضفخلرطضاهيلعرانلاسلورت
ًايدنجناكبئذلاهجوبحاصنأدبال.هليمزذاقنإلهتايحبةرطاخملل
لجرلانمنينأردص.امًائيشكانهنأدبال..ً.اقباسًايطرش..ً.اقباس
.لمألاةبيخوةحارلابسلورتسحأف،يحهنإ...ةظحللاكلتيفمخضلا
ىلعفقيللجرلادنسيهكرتو،كلذبموقيبئذلاهجوبحاصكرتهنكل
مثرمملايفنايشميامهوهئاذحنممدلاناليستوصعمسو،هيمدق
ربعضكروهعانقعضوىتحاجرخنإامو.يفلخلابابلانمناجرخي
ؤرجينأنودنم،انهىلإةرشابماهداقوةرايسلاىلإلابقتسالابتكم
نأنكميالثيح،يرسونمآناكملااذهنأل؛تيبلاىلإباهذلاىلع
.اهتيؤرديرينيحبهذيناكثيح،هاوسهفرعيالناكمهنإ...دحأهاري

نيذلاصاخشألانكل،يشمللةريهشةقطنميفدورلغناميفناكملاناك
تناكيتلاهترخصىلإنوقلستيالوقيرطلاىلعنوقبياوناكنوشمي
.ةضفخنموةفيثكةباغبةطاحم

امم؛ةرخصللةلباقملاةفاحلاىلعفقينامليبالوأولكياملزـنمناك
يهواهدهاشيناكثيحسولجلاةفرغةذفانىلعةزاتممةلالطإهلرفوي



مليذلاعئارلااهدسجوليمجلااههجوبةكيرألاىلعةريثكتايسمألسلجت
ناك.دورلغناميفًالامجرثكألاةاتفلاالوألازتال...نينسلالاوطريغتي
امهنكل،امهضعبنابعاديونالبقيامهدهاشدقوً،اضيأكانهًانايحألكيام
فرعينكيمل.رخآءيشيأثدحينألبقمونلاةفرغىلإًامئادناهجوتي
ةكيرألاىلعاهدرفمبكانهاهتيؤربحيهنألديزملاةيؤرديريناكنإ
ةنيفلانيبةذفانلاىلعةرظنيقلتتناك.اهتحتاهقاسعضتوًاباتكلمحت
ناك،نايحألاضعبيفو.اهبقاريامًادحأنأرعشتاهنأولامكىرخألاو
.امناكميفكانههنأفرعت...فرعتدقاهنأةركفدرجملةراثإلابرعشي

،تلقتنادقل...القتنادقف.ةملظمنآلاسولجلاةفرغةذفاننكل
نمققحتدقل.ديدجلالزـنملاىلعةلطمةنمآنكامأيأكانهتسيلو
...ءيشيألجاتحيس...دحاولجاتحيسهنأنمًادكأتمدعيملهنأامك،رمألا
.هوبشملجروهف

هنألأ؟اذامل،نكل...قراحلااوقرحينأاولواح...هنمصلختلااولواحدقل
هنكميال...ريثكلانتسنريبفرعي؟كلذكسيلأًاقراحناكهنكل؟ريثكلافرعي
.ةايحلاديقىلعىقبينأمهيامنإومهيببسلادعيملً!ابت...مهفينأ

هبأيملهنكل،هتملآهماظعنأةجردلًابعتمودربلابرعشيناك
نإ.ٍلاخناكملانأنمققحتيوءوضلارهظيىتحلزـنملاىلإباهذلل
ناك.راصحلالمحتيلةيفاكةحلسأهيدلنوكتسفهتقشلوخدنمنكمت
الواحنإامهنكل،ةصرفلاهلتحنسنيحامهيلكىلعرانلاقلطينأهيلع
.نتسنريبسلورتىلعءاضقلالهسلانمسيلهنأنايريسفةيناث

هردصبرضمثشعتراو،هسبالمنعكاوشألالازأوسلورتضهن
أدبنيحغوزبلاكشوىلعرجفلاناكً.اددجملزـنملاىلإرظنوهعارذب
شتاويفءارمسلاةاتفلاكلتك؛الوأنهبشييتاللاتايرخألاءاسنلابريكفتلاب
سانأعملمعتيهف؛اهيلعلوصحلاهناكمإبنأنظيناك.نيترام...روات
بارتقاللةأرجلاهيدلنكتملو،هتلهاجتاهنكل،اهتيامحهناكمإبونيرطخ
ةيؤروهسفنبيذعتو،ًالمأتمراظتنالالضفألانمناك.ضفرلايقلتواهنم
ءاجنأىلإ؛دولانمعونكًاسأيلقألالاجرلاهاريثيحلمتحملاعيجشتلا
ةطقاس...لماحاهنأكردأوًائيشاهللوقيًاصخشعمسنيحمويلاكلذ
نسناهوتساغاهمدختسايتلاةاتفلاكلتك...تاطقاسنهعيمج...ةنيعل
هركيامك،ةوسنلاكئلوأهركيهنإ.ةطقاس...ةطقاس...ةطقاس.ةبقارملل
.مهبحيفنعقيةوسنلاكئلوأنولعجيفيكنوفرعينيذلالاجرلا

هنأملعيناكهنكل،هدسجهيعارذبكرفيوهولفسألاوىلعأللزفق



.همسجةرارحديعتسينل

ىهقملخادًادعقمدجوونيروتاردافكىلإداعدقيراهناك
يففوقوللرطضاو،ردورشنمتاعاسعبرألبقحتفييذلاهيفاكتسوب
ءيشءارشنمنكمتيىتحبارشلاءارشنوديرينيذلانئابزلاعمروباط
.روطفلاىلعهلوانتي

.ينورتكلإلاغيلوأديربنمققحتلااهنمبلطو،ليكاربًالوألصتا
:تلاق
.نيوانعةمئاقكودبينامليبنمءيشكانه-
.نوليتبىلإهيلسرأً.انسح-
.ينورتكلإلاديربلاناونعاهاطعأو
ةمئاقلالاسرإمتدقهنأاهيفاهربخييتبىلإةيصنةلاسرلسرأمث

نإامو.تيفروتروتسيفيريفيغتساجغىلإبهذ،كلذدعب.هروطفىهنأو
.يتبتلصتاىتحةزاتمملاةوهقلانمبوكىلعلصح

تايرودلاتارايسنمةرشابماهتخسنيتلامئاوقلاتنراقدقل-
؟ةمئاقلاهذهام.اهتلسرأيتلاةمئاقلاب

ةفرعمببغرأتنك.يلاهلسرأونامليباهملتسايتلاةمئاقلااهنإ-
.لدعموأحيحصريرقتىلعلصحدقناكنإ

ىلعةدوجوملبقنماهتدجويتلانيوانعلاعيمج.تمهف-
.نامليبوتنأامكيدليتلاةمئاقلا

.اهنمةمئاقلاىلعيلصحتملةيرودةرايسكانهتسيلأ...ممم-
؟يراهايرمألاام-
.اندعاسيقراحلاعدأنألواحأيننإ-
؟اذامباندعاسي-
.يـبدهيفميقييذلالزـنملاديدحتب-

.تمص
.ةريخألاةمئاقلاىلعلوصحلايناكمإبناكنإىرأس-
ً.اقحالكملكأً.اركش-
.رظتنا-
؟اذام-
رفظتحتمدلليوونلاضمحلارابتخايقاببًامتهمتسلأ-

؟وتساغ



نموليكفصنيتزوحيفناكدقف،ولسوأكلمتنكفيصلالالخ
نأضرتفملانمناك.عراشلايفهفصنتعبدقو؛نيريإلباقمنيلويفلا
زوجعلالجرلادعبتةديدجةكبش...مخضعورشمليلوألالاملاسأرنوكي
نمًاطيسبًامسقتقفنأاذل،لافتحالايغبنيةيادبلايفنكل.ةحاسلانع
ليبازيإنمهيلعتلصحيذلاءاذحلاعمقباطتتةلذبءارشلتادئاعلا
نيحبرغتسيملنيفظوملانمًادحأنإ،اذل.رينويلمكتودبف،نيوكس
ىلعتالفحلااندتراوكانهانيقبثيحًاحانجتبلطودنارغقدنفتلخد
نكليلاوخلامايألاكبابشلاوءاسنلاوولسوأوفيصلاوانأتنك.مويلارادم
ضعبلهدهعقباسلداعوًاجهتبمناكغيلوأىتحو،ىوقأردخمةعرجعم
تهتنااذكهو،ركذأتنكاممرثكأءاقدصأيدلنأيلنيبتدقو.تقولا
ىلإانهجوتودنارغلانمانودرطف،هروصتكنكمياممعرسأبردخملاةيمك
.زغريبلوهةحاسيفنسيدارىلإمثاينايتسيرك

.نوكيامنكيلفنكل،دبألاىلإرمألارمتسينأنكميال،عبطلاب
لباقملافرطلاىلعةفقاوءادوسنيزوميلةرايستيأرنيترموأةرمل

تارايسلانمريثكلاكانهنكل.قدنفلانمجرخأنيحعراشلانم
.كرحتتالةرايسلاهذهنأامك،ةهباشملا

نمديزملاعيبلتررطضاو،ينملاملادفننيحموتحملامويلاءاجمث
لخادلفسألاقباطلايفسناكملانئازخىدحإيفأبخمتعنصف،ردخملا
تيشفأيننأامإ،نكل.ةيئابرهكلاكالسألانمةعومجمءارووفقسلاءاطغ
يننأل؛كانهىلإبهذأانأوينآرامًادحأنأوأً،ايشتنمتنكنيحرمألا
.نوزخميأيعمدعيملوًايلاخأبخملاتدجو

ناحو.يـبناجىلإدحأدوجومدععمرفصلاةطقنىلإاندعاذكهو
نماهيرتشأنأدعبمويلايفةعرجلوأنقحوقدنفلاةرداغملتقولا
نمرثكألاهيفانلزـنيتلاةفرغلاباسحةيوستبتمقنيح،نكل.عراشلا
ً.افلأرشعةسمخينصقننيعوبسأ

.ديحولايقطنملافرصتلابتمقف
.تضكر
رحبلاهاجتابهزتنملاربعمث،عراشلاىلإةهدرلاربعةرشابمتضكر

.ينقحليملًادحأنكل
يـبعاليأدجأمليننكل،قوستللنيروتاردافكىلإيشملاتأدبمث



نعًاثحبءاجرألايفنولوجتينويعلايغرافىقمحدرجمامنإولانسرأ
دعيملهنأينربخأف،نيماتيفماثيمينعيبينأديريدحاوعمتملكت.نيعئاب
كانهنكل.نوزخملادفندقف،مايأةدعذنمقوسلايفنيلويفيأكانه
لباقمنيلويفلانممهنوزخمرخآعيببراجتلاضعبمايقلوحتاعئاش
ةيعوبسألاةيمكلاءارشنماونكمتييكلاتالبيفةعطقللرنوركفالآةسمخ
.نييوريهلانم

سيلوقزأميفيننأتفرعاذل،فالآةسمخيعمنكتمل،عبطلاب
.ةقرسلاوأقلمتلاوأعيبلا:لئادبةثالثىوسيمامأ

؟ةياعرلابيتخأتعبنأدعبهعيبألهكلمأيذلاام،نكل.عيبلاًالوأ
نوعفديسنييناتسكابلانأدبال.بيردتلاةفرغيفدوجوملاسدسملا.تركذت
ًالامشتهجوت،اذل.صاصرلانمًالباوقلطيسدسملباقمفالآةسمخ
كانهذإقرسهنأدبال،نكلولسوأةنيدمزكرمواربوألارادًازواجتم
.لوبطلاىوسقبتيملوتوصلاتاربكمتفتخاامك،بابلاىلعديدجلفق
.صوصل...مهعمهوذخأمهنأدبالنكل،سدسملانعتثحب

ىلإًابرغهجوتلاقئاسلانمتبلطوةرجأةرايستبكر.قلمتلامث
هنأينعياممةرايسلليدوعصةظحللاملاينمقئاسلابلط.نردنيلب
ةكسلادنعقيرطلاةياهندنعفقوتينأهتربخأدقو.ةعدخلافرعي
رسجقوفضكرلابقئاسلاتيدافتوةرايسلانمتزفقمث،ةيديدحلا
ملًادحأنأنممغرلاىلعنيكرابزغنينكسروفربعتضكراهدعبو،ةاشملا
.يردأال؟اذامل...يرمأنمةلجعيفتنكيننألتضكر...ينقحالي

تقرتساو،بأرملاىلإيوصحلاقيرطلاربعتضكرو،ةباوبلاتحتف
...كانهنيزوميللاةرايستدجوف،ةيندعملاةراتسلايفقشلاربعرظنلا
.يمامألابابلاتقرطاهدنع

لزـنملاىلإترشأف،دوجومريغزوجعلالجرلانإلاقوهيردنأحتف
رركهنكل.بأرملايفنيزوميللاف؛كانههنإتلقوءاملاضوحءارورواجملا
الهنإيللاقف،لامللةجاحبيننإهلتلقف،لزـنملايفسيلدئاقلانأ
نيلويفللةجاحبينإتلقف.ةيناثانهىلإيتآالنأيغبنيويتدعاسمهنكمي
صقنكانهفً؛ايلاحنيلويفيأدجويالهنإلاقهنكل،بسحفةدحاوةرمل
تومأسيننإهلتلقاهدنع.عيباسأةعضبلراظتنالايلعوتانوكملاضعبب
.نيلويفللوألامللامإةجاحبانأف؛نيحلاكلذىتح

.يمدقتمحقأيننكلبابلاقالغإكشوىلعهيردنأناك
.هتماقإناكمبسانلاربخأسفهيلعلصحأملنإيننإتلق



.هيردنأيلإرظن
:ةكحضملاهتنكلبلاقو
؟نكسيبركذتأ؟كسفنلتقلواحتأ-
اوفرعيلةلئاطغلابمنوعفديسةطرشلالاجرنإتلقويديتمحقأ

امك.نكسيبلثدحامةفرعملديزملاو،هلاجرويـبدهيفشيعييذلاناكملا
ضرأىلعيمرملاتيملايفختملايطرشلانعمهتربخأنإرثكأنوعفديس
.وبقلا

.ءطببهسأرهيردنأزه
ينعتاهنأنظأيتلاوتروشفلوهسابيزاقوقلاعيضوللتلق،اذل

.ترداغو،ةيسورلاةغللابةناهإ
.ةباوبلاوحنيقيرطلاوطينناقحالتهينيعبترعشو
نأنودنمزوجعلالجرلاينكرتاذاملةركفىندأيدلنكتمل

نمًادكأتمتنكيننكل،غيلوأوانأتلعفامكتاردخملاةقرسىلعينبقاعي
تنكيننأنممغرلاىلع؛ثرتكأمليننأالإ.هذهيتلعفبوجنأنليننأ
.ةيومدلايتيعوألةمهنلاتاخرصلاىوسعمسأملوةيرزمةلاحيف

كانهتفقوو،ريكأرتسيفةدابعلارادءاروقيرطلاىلعتيشم
ىلإتاهجتملمارأ...نبهذيونيتأييتاللازئاجعلاتاديسلاضعبدهاشأ
مليننكل.دوقنلابةئيلمبئاقحنلمحيونهئانبأونهجاوزأروبق...روبقلا
نمنينامثلايفزئاجعءاسننمًافوخقرعتأًانكاستفقوصللاانأ...ؤرجأ
.ءاكبللكعفدلًايفاككلذناك...نهرمع

نأنكمملانمنيذلايئاقدصأبركفأتنكو،تبسلامويكلذناك
.دحأنمام...تقولانمريثكلاقرغتسيملرمألانكل،لاملاينوضرقي

فرعيناكنإلاملاينضرقيسنمكانهنأةياهنلايفيلرطخمث
.هتحلصملكلذنأ

تلزـنو،رهنلانمنميألابناجلاىلإًاقرشتهجتاو،ةلفاحىلإتللست
.دورلغناميف

.لزـنملايفنتسنريبسلورتتدجوةرملاهذه
ينعمسو،ىنبملانمرشعسماخلاقباطلايفبابلادنعفقيناك

ينطعيملنإ...نيفنردنيلبيفهتيطعأيذلاهسفنراذنإلاًابيرقتهيطعأ
.دعباميفةثجلانفدووتوتلتقهنأنلعأسففالآةسمخ

ًادكأتمناكذإ؛هتقشىلإلوخدلليناعدوً،ائداهناكنتسنريبنكل
.امقافتاىلإلصنساننأنم



.همهفأملءيشهينيعيفناك،نكل
عفدينأامإ...هشقاننامكانهسيلهنإهلتلقو،كرحتأمل،اذل

نوشينيذلاسانللعفدتالةطرشلانإيللاقف،لاملالباقمهبيشأوأ
لاقمث.نيقيدصحبصنلفالآةسمخيلعفديسفكلذعمو،ةطرشلالاجرب
بأرملايفةنوكرملاهترايسبكرنساذل،لزـنملايفدوقنهعمدجوتالهنإ
.يلآفارصزاهجىلإ

ىلعمثجيناكيقوتنكل،ةبيرللًاريثمعضولاناك...رمألابتركف
يسأرتززه،اذل.ةيقطنمراكفأيأىلعىضقثيح،نيعلسوباككيردص
.ماريامىلعريسينلكلذنأملعأتنكيننأنممغرلاىلعًاقفاوم

؟كلذكسيلأ...ةيئاهنلاجئاتنلاىلعتلصحً،اذإ-
صخشيأدجينأنودنمىهقملايفعومجلاصحفتييراهناك

مهنمًادحأنكلةبيرللنيريثملانمريثكلادجوربكأةقدبوأ،ةبيرللريثم
.ةطرشلانمهنأودبيال

.معن-
.وتساغهشدخيذلانمفرعأيننأنظأ-
ً؟اقح-
.ةشهدلابًائيلميتبتوصناك
ًاهبتشمةداعنوكييوونضمحلجسهيدليذلاصخشلا.معن-

وههذهانتلاحيف.ةميرجلاحرسمثولدقًايطرشوأً،انادمًامرجموأ،هب
.ميركغروأيفلمعيو،نتسنريبسلورتهمساو،يطرش

؟وههنأتفرعفيك-
.اهضعبعمثادحألاتعمج-
.ميلسكريكفتنأيفكشأيننكلً،انسح-
ً.اركش-
.ئطخمكنأامك-
؟اذام-
.نتسنريبىعديصخشلدوعيالوتساغرفاظأتحتمدلا-

حيتافمراضحإللخدنيحنتسنريبسلورتبابدنعًافقاوتنكامنيب
.نيوكسليبازيإيلاببترطخفعئارلايئاذحىلإ...لفسألاىلإترظنهترايس

؟امبر؟كلذكسيلأ...نونجبينقشعتاهنأامك،نتسنريبكةرطخنكتمل



.رثكأولب،يـبةنونجماهنإ
تطغضو،ةدحاوةعفدتاجردعبستزفقنتسنريبدوعينألبق،اذل

.قباطلكيفدعصملارزىلع
تركف،ةيادبلايف.ولسوأةنيدمزكرمىلإهجتملاقافنألاراطقتبكر

نإ،نكل.فتاهلاربعينمصلختلااهنكميذإ؛ييأرتريغمث،اهبلاصتالاب
وهمويلاً.ادبأكلذلعفنمنكمتتنلفةوقبًاددهمًايصخشاهيلإتبهذ
طخىلعةيناجمةبرعتللقتسا،اذل.لزـنملايفاهنأينعيامم،تبسلا
الانأو،نيعبرأوًاعبرأوةئامفلكتغيرلحاسىلإةلحرلانأامبدلوفتسوأ
نأنممغرلاىلعةعرزملاىلإةطحملانمتيشممث،غلبملااذهكلمأ
.رطمتءامسلاتناكنإةصاخو؛ةليوطةفاسملا

اهدوقييتلايعابرلاعفدلاتاذاهترايستيأرةحابلاتلخدنيح
،لزـنملابابىلعتقرط.ةنيدملازكرمعراوشيفمهقيرطاوقشيلسانلا
نم.درنودنمءاجرألايفددرتىدصلانكلتيدانف،حتفيملًادحأنكل
انأف،زاتمماذهو،سرفةوهصىلعةلحريفتبهذدقنوكتنأنكمملا
،اذل.مهباوبأنولفقيالفيرلايفسانلاو،اهدوقنيفختنيأفرعأ
ً.احوتفمبابلاتدجووضبقملاىلعتطغض

ناقاس...اهتدجونيحمونلاةفرغىلإىلعألاىلإيقيرطيفتنك
.مامحءادريفملسلاىلعناتدعابتمناتليوط

؟وتساغايانهلعفتاذام-
ً:امستبمتلق
.كارأنأتدرأ-
:ةدورببتدر
.نانسأبيبطلةجاحبتنأ-
ةاشرفلنكميالينانسأيفرخنكانهناكدقف،هدصقتامتمهف

.هحلصتنأنانسألا
:تررك
؟لاملا؟انهلعفتاذام-
انسلو،نيهباشتمانكدقف،ليبازيإعميتقالعيفاملضفأناكاذه

.رهاظتللةجاحب
.فالآةسمخ-
له.رمألااذهنمانيهتنادقف،وتساغايًاعفناذهيدجينل-

؟ةطحملاىلإةرايسلابكلصوأ



؟ةعتملاضعبنعاذام...ليبازيإايايه؟اذام-
!هص-
امبرمهفلاءيطبتنكدقل...عضولامهفألةيناثلىوسجتحأمل

مامحءادرةيدترمراهنلاحضويفكانهفقتتناك.ردخملليمهنببسب
.لماكلابةجربتمو

ً؟ادحأنيرظتنتأ-
.بجتمل
؟ديدجقيدصوهأ-
.وتساغاييفتختنيحثدحياماذه-
.كلًاقوشتمتدعدقل-
.اهنزاوتاهتدقفأثيحيلإاهرصخنماهتبحسو
:مواقتيهوتلاق
.للبمتنأ-
.لطهيرطملا-
؟تنأكرذعام،نكل-
.مامحلاءادرتحتيديتددمو
!ينعد.ةنتنةحئاركنمحوفتو-
.ةيوقاهنإ...ينتفقوأواهبتكسمأاهنكل،اهعفصأليديتعفر
.وتساغاينآلابهذا-
.عومداهنإتلقليسفنفرعأنكأملول.ّينيعيفءيشبتسسحأ
:شجأتوصبتسمه
.فالآةسمخ-
.بعصاذه...دعباميفيلإدوعتس...ال-

:تخرص
بهذأسوأيعفدا.ةماهلاطاقنلادعبتيسندقل!ةصيخرلااهتيأ-

ةقيقحامنإو،انتقالعكلذبينعأالو.ةلماككتصقبمهربخأونييفحصلاىلإ
.زوجعلالجرلاوتنأهتلعفامو،تاردخملانماهلماكبولسوأفيظنت
نينظتمك.هسفنريرسلايفةسايسلاوتاردخملالاومأ...نوفئازنويكارتشا
؟عفدتسغناغسندريفنأ

.حتفيمونلاةفرغبابتعمس
.تبرهلكناكمتنكول-
.اهءاروةملظلانمةيضرألاحاولألاريرصتعمس



.كرحتأمليننكلضكرلاتدرأ
.برتقا
قيدصلا...مالظلايفءيضتههجوىلعطوطخلاةيؤريناكمإبنأنظأ

.رمنلا...ديدجلا
.رونلاىلإاطخمث،لعس
.ةياغللًاقينأناك

:يراهلاق
؟تلقنم-
:ترركويتبتلعس
.نامليبلكيام-
!؟نامليب-
.معن-
!؟تامنيحوتساغرفاظأتحتنامليبلكياممد-
.رمألاهيلعودبياماذه-
تسيل؟كلذكسيلأ...ءيشلكريغتدقل...فلخلاىلإيراهأكتا

...امءيشبطبترمهنكل،لتقلاةميرجبًاطبترمكلذنوكينألةرورضكانه
.هنعثيدحلابنامليببغريملءيش

.لحرا-
.كلذلجاتحيالهنألً؛اعفترمنامليبتوصنكيمل
نتسنريبسلورتهنأتننظ؟كلذكسيلأ...نانثالاامتنأ...ً،اذإ-

له؟تابيترتلاام.ليبازيإايةمقلاىلإهجوتلاءاكذلانم.هترجأتسايذلا
؟لكيامايكدنعمداخدرجمنتسنريب

نعانفّرعاذكه،لصألايف...همسابهيدانأانأوةعتملابتسسحأ
نيقيدصوأنييبصك...لكيامووتساغ...مويلاكلذيفهتيبمامأانيسفن
...ٍراعهبشنامليبناك.هانيعجهوتتنيحرمألاودبيفيكتيأر.نيلمتحم
كسمأويلعزفقنيحةياغللًاعيرسناك.مجاهينلهنأتليختكلذلامبر
.يسأرب

!ينعد-
ثيحهطبإوهردصنيبيفنأرشحامنيب،ملسلاىلعأىلإينبحس



ينبحساذاملفيدرطديريناكنإ:ةركفينتدوارانه.امهمشنمتنكمت
،هردصيفيرفاظأتزرغف،يسفنريرحتعطتسأمل؟ملسلاىلعأىلإ
ثيح،تزفقوتدعتباف،هتضبقتلفأوينمتش.بلاخمكّيديتبحسو
تقلطناو،يمدقىلعءاقبلانمتنكمتيننكل،ملسلافصتنميفتطقس
نكتمل،عبطلابو.ةحابلاىلإتضكرواهترايسحيتافمتذخأمث،ةلاصلاربع
ىلعو،ضبقملاتلفأنيحىصحلاىلعتالجعلاترادً.اضيأةلفقمةرايسلا
تقلطنامث،هدييفءيشعملامنيبً،اضكارجرخينامليبلكيامتيأرةآرملا
.قيرطلاىلإتجرخوةحابلاةرايسلاتربعامنيب،تالجعلا

:يراهلاق
نمله.ميركغروأىلإهعمنتسنريبسلورتذخأنموهنامليب-

؟نامليبنمرماوأبقراحلالمعبموقينتسنريبنألوقعملا
؟يراهايهيلإانلصوامكردتأ-
.يتبايةيضقلابةقالعيأكلدعتملًادعاصفنآلانمو...معن-
!ينفقوتنألواح..ً.ابت-
.لبقنمتمتشدقنوليتبنأركذتيراهعطتسيمل
نأنتسنريبكصاخشألديرأالو،يراهايةطرشلايفلمعأانأ-

.ةيواهلاىلإاهورجي
ليلدلاف؛ةعيرستاجاتنتساىلإلصوتنالانيعد،نكلً.انسح-

يأىتحانيدلسيل.وتساغىقتلادقنامليبنأوهانيدلرفوتملاديحولا
.نتسنريبسلورتلوحسوملمءيش

ً؟اذإلعفتساذام-
عطقلاعمجتتسفهانمتأامكرمألاناكنإو.امناكمنمأدبأس-

ةيفاكةرتفلًارحءاقبلايفنمكتةلكشملانكل.ونيمودلاعطقكاهضعبعم
.ةطخلابءدبلل

؟ةطخكيدلنأدصقتأ-
.ةطخيدلعبطلاب-
؟ةديجةطخيهأ-
.كلذلقأمل-
؟كلذكسيلأ،ةطخكانهنكل-
.عبطلاب-
؟كلذكسيلأ.بذكتتنأ-



ً.امامتسيل-

قزأملاتكردأنيح18يإقيرطلاىلعولسوأهاجتابًاعرسمتنك
.هيفيسفنتعضويذلا

هيدلثيحمونلاةفرغىلإىلعألاىلإينرجينأنامليبلواحدقل
اذه.ينتكسيليتيفصتلدعتسمهنأينعيامم؛هبيندراطيذلاسدسملا
عبطلاب؟نآلاهلعفيسيذلاام.هينذأىتحداسفلايفقراغهنأينعي
،قدنفلاةروتافعفدمدعوتاردخملابراجتالاوةرايسةقرسةمهتبينلقتعيس
متينإامو.دحألرمألاءاشفإنمنكمتأنألبقنابضقلاءاروينعضيسو
،راحتناهنأولامكودبيرمألانولعجيسمهنأيفكشنمامهنإفينجس
وههلعفأءيشىبغأناك،اذل.يلعىدتعادقرخآًانيجسنأولامكوأ
بهذأسيذلاناكملاناك.ةطرشلارادارىلعةعوضوملاةرايسلاهذهبلوجتلا
زكرمربعباهذلابنجتيننكميو،ةنيدملانميقرشلافرطلايفهيلإ
ةينكسلاقطانملاىلإتهجوتو،ةلتلاىلعًادوعصةرايسلاتدق،اذل.ةنيدملا
.يشملاتأدبوًاديعبةرايسلاتنكرثيح،ةئداهلا

،ءاجرألايفنولوجتيسانلاوً،اددجمترهظدقسمشلاتناك
مهوتابرعلاضباقمىلعبئاقحلانوعضيو،لافطألاتابرعنوعفديو
.اهتاذبةداعسلايههذهتناكولامك؛سمشللنومستبي

.ققشلاىلإتهجوتو،ةقيدحىلإحيتافملاتيمر
.هيلعتطغضفبابلاسرجىلعمسالاتدجو
:تلقًاريخأباجأنيح
.انأاذه-
:لاصتالازاهجربعتوصلالاق
.لوغشمانأ-
.تاردخمنمدمانأو-
غيلوأناك.تاملكلاريثأتبتسسحأيننكل،ةباعدكرمألادصقأتنك

نوناعياوناكنإتاردخملايرتشملأسأتنكنيحكحضمرمألانأنظي
.نيلويفلاضعبنوديريوتاردخملاىلعنامدإلانم

:توصلالأس
؟ديرتاذام-
.انأتاردخملايرتشمروباطحبصأدقل
.تمص



ةداميأكانهدعتملذإ؛ينمدفندقل.ءيشيأيدلسيل-
.ديزملاعنصلةيلوأ

؟ةيلوأةدام-
ً؟اضيأةغيصلاديرتأ.لونافروفيل-
نمدبال...ليلقلاهيدلنأدبال،نكل.ةقيقحلااهنأفرعأتنك

.يراظتنابنونوكيسمهنألبيردتلاةفرغىلإهجوتلايناكمإبنكيمل.كلذ
.ينلبقتسيسبلقلابيطغيلوأ...غيلوأ

ًارضحمزـنمسوهةباوبىلإتأتملنإ.نسبإايناتعاسكعم-
دعيمل.ءيشلكبمهربخأوةطرشلاىلإةرشابمهجوتأسفعابرأةعبرأكعم
ةرشابملخدا،92زـنمسوهةباوب؟مهفتأ...نآلادعبهرسخأاميدنع
.يناثلاقباطلاىلإهجوتو

.نيكسملالهكلافرحنملا...قرعتملاوروعذملاههجوليختتلواح
:باجأ
ً.انسح-
.عضولاةروطخنومهفيمهلعجتنأىوسكيلعسيل.رمألامتياذكه

يضملاتقوناح...عراشلايفقدحيوهتوهقةيقبفشترييراهناك
ً.امدق

ةملاكمىقلتاتاغروتيفبابكلالحمىلإتيغروتسغنويربعهقيرطيف
.ةيفتاه

.نسدليكروتسوالكناك
.ةديجرابخأ-
ً؟اقح-
عبرأيفنتسنريبسلورتفتاهليجستمتاهتبلطيتلاةرتفلايف-

ةقطنميفناكهنأىلإريشيامم؛ولسوأةنيدمزكرميفلاسرإتاطحم
.92زـنمسوهةباوب

؟اهنعملكتنيتلاةقطنملاةحاسمىدمام-
.رتمةئامنامثاهرطقغلبيةيواضيبةحاسماهنإ...ممم-
:تامولعملايفركفيوهويراهلاق
؟رخآلاصخشلانعاذامً.انسح-
فتاههعمنكل،طبضلابهمسابءيشيأدجأنأعطتسأمل-

.مويدارىفشميفًالجسمةكرش



؟و-
يفلومحملافتاهلاكلذناك.ةديجرابخأكانه...تلقامكو-

.هسفنتقولاو،اهسفنةقطنملا
مامأفقومث،ةلوغشمتالواطثالثزواجتو،بابربعيراهلخد

.يعيبطريغلكشبجيهبلابابكلانمةعومجماهيلعتعضوةدضنم
؟هناونعكعمأ-
ىلعيراههبتكامنيب،عفترمتوصبناونعلانسدليكروتسوالكأرق

.هليدنم
؟ناونعلاكلذلرخآمقركيدلأ-
؟دصقتاذام-
.كيرشوأةجوزهيدلتناكنإلءاستأتنك-
:باوجلاهءاجمث،حيتافملاةحولىلعرقنينسدليكروتيراهعمس
.ناونعلاكلذيفرخآدحأنمام.ال-
ً.اركش-
سيلأً،اددجمانضعبعمملكتننلً؟اذإقافتاىلإانلصوتله-

؟كلذك
.نامليبلكيامنميلققحتتنأكديرأ.رخآرمأءانثتساب،معن-

.ةميرجلاتقويفناكنيأو،ةيضاملارهشألالالخملكتنمعم
:ةيودمةكحض
ثحبيأريربتوأءافخإيننكمي.رمألاسنا!؟ميركغروأسيئر-

.ةرشابميدرطبببستيسهبلطتامنكل،يداعيطرشنع
.ةباعدتناكةركفلاّنأولامك؛كحضلانمديزملا
.لوهايانقافتابمزتلتنأكنمعقوتأ-
.طخلاعطق

كانهناك،ليدنملانّودملاىلعناونعلاىلإةرجألاةرايستلصونيح
.جراخلايفرظتنيلجر

:هيلإهجوتويراهلجرت
؟باوبلاغريبنريفكالوأ-
.هسأرلجرلازه
.كبتلصتايذلالوهشتفملاانأ-
.هرظتنتيتلاةرجألاةرايسىلإرظنلاسلتخيباوبلاىأر



.ةيرودةرايسيأرفوتتالنيحةرجألاتارايسمدختسن-
همامألجرلااهكسمأيتلاةيصخشلافيرعتلاةقاطبغريبنريفكصحفت

:لاقو
.ماحتقالاىلعلئالديأرأمل-
،سيئرلاحاتفملاكعم.ققحتنانعد،اذل.يـبلصتاامًادحأنكل-

؟كلذكسيلأ
ءامسألايطرشلاصحفتامنيب،سيئرلابابلاحتفو،هسأرغريبنريفكزه

:سرجلاىلع
قباطلالخديوتافرشلاقلستيًادحأىأرهنأدهاشلادكأدقل-

.يناثلا
:ىلعألاىلإهقيرطيفباوبلالأس
؟لصتايذلانم-
.غريبنريفكايةيرسةلأسملا-
.كلاورسىلعءيشكانه-
؟بابلاحتفكنكميأ.هفيظنتيفركفأتنك.بابكةصلص-
؟ينالديصلا-
؟هلمعاذهأ...هوأ-
لمعلايفهبلصتننأيغبنيالأ.مويدارىفشميفلمعيهنإ-

؟لخدننألبق
هيلعضبقلانمنكمتنلانهصلكانهناكنإىرأنألضفأ-

؟عنامتالتنكنإ
.بابلاحتفيفعرسأوً،ارذتعمباوبلامتمت
.ةقشلالوهلخد
.بترمبزعأهنكل،انهشيعيبزعأًالجرنأحضاولانمناك

ةيملعتالجمو،يدجبألابيترتلابفرلاىلعةيكيسالكةطوغضمتاناوطسأ
بتكلافوفردحأىلعو،بترملكشبةسدكمةلديصلاوءايميكلالوح
.يراههيلعفرعتامناعرسيـبصونيغلابنيصخشلةروصكانهتناك
ةرشعةيناثلازواجتينكيملو،ةداجريباعتبنيبناجلادحألًاليلقليميناك
دهاشيوهويمامألابابلادنعباوبلافقو.رمعلانمةرشعةثلاثلاوأ
ىرخألةفرغنمهجتينألبقةفرشلابابنميراهققحت،اذل.رذحب
.ةبيرلاريثيءيشيأدجيملهنكل،نئازخلاوجاردألاحتفيو

يأمهيدلسيلسانلاضعبف؛لبقنمكلذىأردقناكيراهنكل



دنعكرحتيباوبلاعمسً.انايحأثدحيهنكلًاعئاشرمألانكيمل.رارسأ
.هئارونممونلاةفرغباب

:بابلاوحنهايإًازواجتميشميوهويراهلاق
ً.ابذاكًاغالبنوكيامبر...ةقرسلاوأماحتقالاىلعلئالدنمام-
:هءاروبابلالفقيوهوباوبلالاق
ةرايسيفهذخأتسأ؟صلكانهناكوللعفتستنكاذام.تيأر-

؟ةرجألا
:بابلابناجىلإبصنملاىلعةيذحألاصحفتيوهويراهمستبا
تاساقمنمةيذحألاهذهتسيلأ.ةيرودةرايسبلصتنسانك-

؟ةفلتخم
:يراهصحفتيوهوهنقذغريبنريفككرف
ةقاطبىلعىرخأةرظنءاقلإيننكميأ.جرعأهنإ.امبرمعن-

؟ةيصخشلاكفيرعت
.ةقاطبلايراههلوان
...ءاهتنالاخيرات-
:ةلورهملسلاىلعلزـنيوهدينمةقاطبلاعزتنيوهويراهلاق
.غريبنريفكايةدعاسملاىلعًاركش-
حلصأدقدحأكانهنكيملعبطلابو،زـنمسوهةباوبىلإتهجوت

يأالوكانهنكيملغيلوأنكل،ةقشلاىلإةرشابمتدعص،اذل.لافقألا
ةعضب...ةعرجىلعلوصحلانولواحينيدهجمجراخلايفاوناك.رخآدحأ
كانهنكيملعبطلابنكل.ناكملاهيلعادباماذه..ً.اعمنوشيعينينمدم
،مدلابخطلمنطقو،ةمدختسمنقحو،ةغرافتاجاجزدرجم...ءيشيأ
ةرذقةشرفىلعًاسلاجتنكامنيبو.ةقرتحمةيضرأو،ةغرافرئاجسبلعو
ةرأفًامئادنولوقيمهنإفنارئفلاسانلافصينيح.ةرأفلاتيأرمتشأ
ليوطاهليذنكلًادجةريغصامنإوةمخضتسيلنارئفلانكل،ةمخض
ودبتاهنإفةيفلخلااهمئاوقىلعتفقووديدهتلابتسحأنإ..ً.انسح..ً.ادج
رتوتتةنيكسمتاقولخمدرجماهنإ،كلذءانثتسابو.هيلعيهاممربكأ
.ةعرجلجاتحأ...انلثم

.انهىلإهقيرطيفنسبإنإيسفنلتلقفةدابعلارادسرجتعمس
نورظتنيونوفقيمهارأتنك...ءوسلابتسسحأً!ابت...يتأينأيغبني

مهدوقنبنيكسممنوشعتريمهتيؤرلةداعسلابرعشأو،لمعأتنكنيح
نسبإتاوطختوصعامسلقوتأانهانأف،نآلاامأ.نيئيسنيذاحشك



.يـبغلاهقوحسمةيؤروملسلاىلعءاجرعلا
.رخآءيشالوةعرجديرأتنكدقف؛قمحأكيقاروأبعلأتنك

سلورتو،هلاجروزوجعلالجرلا..ً.اعيمجمهتيداعيننأوههتققحاملكو
.اهقيشعيطرشلاو،ليبازيإةكلملاو،نيتذافنلاونيتنونجملاهينيعبنتسنريب

تحتتثحبديدشلاسأيلاببسبو.جلزتلاحولىلعةرأفلاتشبرخ
كلسةعطقوةروصدئاسولاىدحإتحتتدجوثيحداجسلاوتاشرفلا
تنمخاذل،نيريإلةدعجموةتهابرفسزاوجةروصةروصلاتناك.يذالوف
يلحضتاىتحكلسلانمضرغلامهفعطتسأمليننكل،غيلوأةشرفاهنأ
تمقدقف،ةعرسبقدييـبلقوناقرعتتيدييتحاربتسسحأو،ءطببرمألا
.هسفنلأبخمعنصيفيكغيلوأميلعتبًاقباس



ردحنملاًادعاصحايسلانيبهقيرطنيسنوميسنايتسيركزـناهقش
يفمئاعيديلجلبجكودبتاربوألارادلعجيذلاضيبألايلاطيإلايماخرلا
يراهىلعرثعف،هلوحرظنفقسلاىلإلصوامدنعو.يئاملاىرجملاةياهن
ةهجتمنيحئاسلادوشحتكرحتنيحيفً،اديحورادجلاىلعًاسلاجلوه
وهوسلجيراهنكل.يئاملاىرجملارظنمبعتمتستلرخآلابناجلاوحن
.ةدلبلانمعشبلاميدقلاءزجلايفقدحي

.هراوجبنايتسيركزـناهسلج
.ك.ـه-
ناكيذلابيتكلانعهرظنعفرينأنودنمكلذيراهلاق

.هأرقي
اربوألارادنأواراراكماخرىمسيماخرلااذهنأملعتله-

؟رنوركيفلأنمرثكأيجورنلكفلكت
.معن-
؟ينافويجنودنعءيشيأفرعتله-
ةبههنأدقتعيفرجعتمباشنع...نيلصفنمترازوماهبتك-

هبلسًاضماغًالاثمتنكل.مهسفنأةيهاركلمهعفديوعيمجلاعدخيو،ءاسنلل
ً.اعمامهتعلتباوضرألاتقشنانيحةياهنلايفهتايح

.مايألالخةيحرسمللثيدحجاتنإللوألاضرعلاماقيس...مممم-
ةياهننوكتاذكه"ريخألادهشملايفينغتسةقوجلانأبيتكلايفنّود
كلذدقتعتله."هتايحًامودسكعييصاعلاتومف،هتافوورشلالعاف
؟ك.ـهاي

.هتحصمدعنمقثاوانألب.ال-
؟انهًايطرشتفرجهايملانأملعتله...ممم-
.معن-
؟هملعتالامكانهأ-
.نسناهوتساغىلعرانلاقلطأنم-
ً:ابناجبيتكلاعضيوهويراهباجأ
؟هتيوهفرعتنأديرتأ.ضماغلالاثمتلا...هآ-
؟كلذديرتالأ-
نأيأ...كلذبكتريملنموههتابثإينمهيام.ةرورضلابسيل-



.كلذبمقيملغيلوأ
:يراهًاصّحفتمنايتسيركزـناهلاق
هتعمسامعمقفاوتيالكنمهتعمسامنكل،يأرلاكقفاوأ-

.لوهيراهنع
.اوريغتينأسانلاناكمإبنوكيامبرً،اذإ-
:فاضأوةعرسبيراهمستبا
؟ةطرشلايماحمكقيدصعمقيقحتلاتاروطتتعباتله-
تادحووتاراطملاعيمجىلإهولسرأمهنكل،دعبكمسااونلعيمل-

.ةميقيذريغحبصأكرفسزاوجنإيأ؛دودحلاةبقارم
.ةقرويمةلحرةصرفترخبتدقاه-
كنأبكملععمولسوأيفيحايسعقومرهشأيفانهينيقالتمل-

؟تاطلسلاىدلبولطم
ماحزلاطسوريسلا...نايتسيركزـناهايةماعلاىدلبرجمقطنم-

ً.انامأرثكأ
ً.انامأرثكأةدحولاربتعتكنأتننظ-
.اهعفرواهزهوهرئاجسةبلعيراهجرخأ
؟كلذبليكاركتربخأله-
.ًةراجيسلوانتوهسأربنايتسيركزـناهأموأ
ً:اسباعيراهلأس
ً؟اعمامتنأوتقولانمامكيلعىضممك-
؟ملألابرعشتأ.نمزلانمةدم-
ً.اطيسبًاباهتلانوكيدق؟يقلح-
.نايتسيركزـناهةراجيسيراهلعشأ
؟كلذكسيلأ.اهبحتتنأ-
تالفحذنمنخديملهنأيراهلتحوأةقيرطبًاسفنيماحملاذخأ

.بلغألاىلعةساردلامايأ
.اهبحأ،معن-
:نايتسيركعباتفهسأريراهزه
ً.امئادًارضاحتنككنكل-
ً:اكردتسمهتراجيسنخديوهوكلذنايتسيركزـناهلاق
.ريرسلاتحت...ةنازخلايف...لالظلايف-
ً.احبشفصتكنأك-



:نايتسيركزـناهدر
.تلشفيننكلكنعاهداعبإتلواح.كلذكودبي-
.نايتسيركزـناهايةلماكةراجيسلانخدتنألةجاحبتسل-
.ةراجيسلايماحملاىمر
؟ةرملاهذهديرتاذام.كلًاركش-
.وطسةيلمع-

.ًةرشابممالظلاطوبهدعبةرايسلاالقتسا
.اكولرنارغيفاكوبنمهترايسبيراهنايتسيركزـناهذخأ
.يراهقلع
.ةيلئاعةرايس،ةليمجةرايس-
:زـناهنايتسيركباجأ
،"ءابظلادئاص"بقليدنوهكلإةليصفنميجورنبلكيدلناك-

.فرعتامكةرايسلايفناكملجاتحيوهو
:يراهأموأ
.ةديغرةايح-
ةقيرطلايههذهنأبيسفنتيساو.توملاىتحيـبظهساد-

.لاقيامكةمدخلاةيدأتلالختومينأ...ءابظلادئاصتوملىلثملا
ىلإتافطعنملاربعاللستو،نييرىلإةرايسلاباهجوت.هسأريراهزه

.قرشلايفولسوأىلعةلالطإبعقوملضفأ
ً.امامتكانههنإ-
.ءاضمريغلزـنمىلإًاريشميراهلاق
ىلعسكعنتنأبةيمامألاءاوضأللحمستةيوازيفةرايسلانكرا-

.ذفاونلا
؟...يلعله-
:يراههباجأ
دحأيأءاجلاحيفوً،احوتفمكفتاهكرتاوانهرظتنا.ال-

.يـبلصتا
وحنىصحلابشورفملاقيرطلاربعراسو،هعمةعفاريراهذخأ

هللستىركذهتحاتجا.حافتلاةحئاروعساللايليللافيرخلاءاوه.لزـنملا
بناجبةبقارمللوكسيرتفقوثيح،ةقيدحلاىلإًاموينتسيوأووه
يدنهلاشيرلاجاتيدتريمسجمالظلاحنجتحتنمزفقةأجفو،جايسلا



.ززقمناويحكخرصيو
.سرجلانر
.رظتنا
.دحأتأيمل
.لزـنملايفدحأدوجوبروعشيراهىرتعا،كلذمغرو
ناكً.ارذحهلقثباهيلعلزـنولفقلابناجبقشلايفةعفارلالخدأ

هديمدختسامث.قيتعيديلقتلفقوبطرمعانبشخاذً،اميدقبابلا
ربكأةوقبطغضو،ينحنملالفقلاجالزملخادهتيوهةقاطبماحقإلىرخألا
مث،هفلخبابلاقلغأو،لخادلاىلإيراهلسناً.احوتفملفقلاعفدناف
نوكيدقهديىلععيفرطيخبرعشىتحهسافنأًامتاكمالظلايففقو
ءيش..ً.اضيأرخآءيشوةبطررجهةحئاركانهتناك.توبكنعةكبشاياقب
.ةيودأو...طوف...ىفشتسم...ضرم.عذال

هقيرطعباتمثً،ايلاخفطاعمبجشمىأرف،هحابصميراهلعشأ
.لزـنملايف

دقناولألانأكوادبو،قوحسمبتشراهنأكوسولجلاةفرغتدب
يراهقعصوةفرغلاربعءوضلاطورخمكرحت.ثاثألاوناردجلانعتليزأ
ةوشحمةموب...هفوخلازمث،هيلإنارظنتنينيعىلعءوضلاسكعنانيح
.ةفرغلانولبةيدامر

نأنمدكأتلانمةياهنلايفنكمتىتحلزـنملاءاجرأيفيراهلاج
.فولأملانعجراخءيشالو،ةقشيأيفامكيعيبطهيفءيشلك

ةرئاطيتركذتورفسيزاوجدوجوفشتكاوخبطملاىلإلصوىتح
.ماعطلاةدضنمىلع

،تاونسرشعبراقيامذنمتطقتلادقزاوجلايفةروصلانأمغرو
امأ.مويدارىفشتسمىلإهترايزنماهبحاصةفرعمنمنكمتهنأالإ
يفاهرعشىلدتيةبحاش:فرعتالداكتاهتروصوً،اديدجناكفاهزاوج
دعوموكوكنابيهنيتركذتلاىلعةددحملاةهجولاتناك.ةليزهلصخ
.مايأةرشعدعبرفسلا

.هفلخثحبيمليذلاديحولابابلاىلإهجتاو،وبقلاىلإيراهلزـن
يفاهظحاليتلااهتاذةحئارلاهلباقتلبابلاحتفف،لفقلايفحاتفملاناك
ملسلاتاجردٍراعحابصمرانأف،لخادلايفيئابرهكلاحاتفملارادأ.ةهدرلا
..معن..هآ"هنإوأ،لزـنملايفدحأدوجوبسحأ.وبقلانزخملدوقتيتلا
نإيراههلأسنيحنامليبهنعملكتيذلا"يزيرغلايلخادلاساسحإلا



.عداخهنأنآلايراهكردأروعش...ناربنيترامتاليجستدقفتدقناك
هنإ.نزخملا...هعنميناكامًائيشنكل،لفسألللوزـنلايراهدارأ

راضحإهنمبلطتهمأتناكامدنعهعمربكوشاعيذلاكلذهبشي
يراهناك.ةملظمةيوازيفنيريبكنيسيكيفاهنونزخياوناكيتلااطاطبلا
هنأليختًالواحمو،هسأرنمراكفألالكدرطًالواحم؛لفسأللًاعرسميرجي
،يرجلابحيهنأل...ماعطلاريضحتلنولجعتسممهنأل...دربلاببسبيرجي
رظتنييذلاةحئارلارذقويراعلارفصألالجرلابةقالعهلتسيلكلذنأو
.عومسمتوصبهلخادوهمفجراخىلإقلزـنملاليوطلاهناسلبلفسألايف
رمميفرايهنالا...ملحلا...رخآءيشامنإو،يراهفقوتساامكلذنكيمل
.نزخملا

توصردصف،ةجردلوأىلعهمدقعضوو،ةرطاخلاكلتيراهعمق
ةعفارلالمحيوهوةئيطبىطخبريسلاىلعهسفنربجأ.يريذحتريرص
قلعملاحابصملاىقلأامنيب،لفسألايفنيزختلافرغربعريسيأدب.هديب
اهلكفرغلانأيراهظحال.رثكأًالالظّدلووً،اتفاخًاءوضفقسلايف
هوبقيفنيزختةفرغقلغيسيذلانم.ةيندعملافقأبةقلغمتناك
؟صاخلا

ذخأو،تالصفملاىدحإيفةعفارلانمببدملافرطلايراهمحقأ
ءارولاىلإةعفارلاعفدو،جتنتدقيتلاءاضوضلانمةيشخًاقيمعًاسفن
لزـنملانأكوادبف،عمسلاىغصأوهسفنمتك.رسكتوصمجنف،ةعرسب
.توصيأكلانهنكيملً.اضيأهسافنأمتكي

ليبسلاهعباصأتدجو.هيرخنميفةحئارلاتصاغف،قفرببابلاحتف
رونلابلستغييراهناكةقيقدلالخو،لخادلايفيئابرهكحاتفمىلإ
.يناوطسأنوينحابصم...عصانلاضيبألا

تناك...اهفرع.جراخلانمهيلعتدباممربكأنيزختلاةفرغتناك
قراوداهيلعتاصنم...مويدارىفشتسمربخمً؛اقباساهآرةفرغنعةخسن
ناك.ريبكيكيتسالبقودنصنعءاطغلايراهعفر.ليلحتبيبانألماوحو
اهسمغمثةبابسلاهعبصإفرطيراهقعل.ينبلابًابوشمضيبألاقوحسملا
.نيلويفهنإ.رمهمعط.هتثلاهبكحوقوحسملايف

توصلاوهاه...ةيناثهسافنأسبح.امتوصكانه...يراهلفجأ
.قشنيامدحأ.ىرخأةرم

ىلعوهوةعفارلابًاكسمممالظلايفىنحناو،رونلاءافطإليراهعرسأ
.دادعتسالاةبهأ



.ىرخأةقشنعمس
جراخىلإةئداهوةعيرستاوطخبىشممث،ناوثعضبيراهرظتنا

.راسيلاىلإةرواجملاةفرغلانمًارداصتوصلاناك.توصلاهاجتابةفرغلا
ناكيذلابابلاىلإهعباصأسوؤرىلعىشمو،هنيميبةعفارلاكسمأ
يفمهيدلتناكيتلاكلتكًامامت؛كالسأةكبشبىطغموًابقثيوتحي
.ندعملابًامعدمناكبابلااذهنأوهديحولاقرفلا.لزـنملا

.بابلابناجبرادجلالباقمفقوو،دادعتسابهحابصمبيراهكسمأ
.ةحتفلاربعههجووحابصملالعشأمث،ةثالثلانمًايلزانتدع

.رظتنا
عفدنيوأرانلادحأقلطينأنودنمٍناوثثالثتضمنأدعبو

عاعشلاج.لخادلاىلإرظنوكالسألاىلعهسأريراهعضو،ءوضلاوحن
مث،شارفىلعحجرأتتةلسلسىلعًاسكعنمةيديمرقلاناردجلاىلعءوضلا
.يرشبهجو...هنعثحبيناكامعرثع

ىلعةداتعماهنأكو؛تابثوءودهبسلجتيهونيتضمغماهانيعتناك
.بقارتنأ

.ددرتبيراهلأس
؟نيريإ-
.جاجترالابيراهبيجيففتاهلاأدب،ةظحللاكلتيفو



أبخمىلعرثعأملواهلكةقشلايفتثحبدقل.يتعاسىلإترظن
ىريس.ةقيقدنيرشعذنمانهنوكينأنسبإىلعبجوتيناكو،غيلوأ
.باصتغالاوفطخلابةرخازهتايح!تأيملنإهبهلعفأسامفرحنملاكلذ
ثيح،بيردتلاةفرغىلإاهتذخأةيزكرملاولسوأةطحمىلإنيريإتتأموي
ناك..ً.اعبطكلذكنكيملرمألانكل،كانهاهرظتنيغيلوأنإاهلتلق
كلذنأوسوفاريفركفأانأواهتنقحامنيب،اهتبث.اهراظتنايفنسبإ
ىلإاهرجوههلعفانيلعاملكحبصأفً،اروفتأده.عيمجلاةحلصمل
ىلعتمدنله.ةرايسلاقودنصيفمارغوليكفصنيلأبخثيحهترايس
،مدنلاينرواسدقل!العبطلاب!وليكبلطأمليننألتمدن،معن؟ءيش
نكيملً،ابت"ةلحرمتزواجتامدنعنكل.رعاشملانمًامامتًادرجمتسلف
اهبحيهنأوً،اديجاهبينتعيسنسبإنأيسفنتعنقأ"كلذبمايقلايلع
نآلامهملاً.ارخأتميمدنناك،لاحلكىلعو.كشالبةفرحنملاهتقيرطب
ً.اددجميفاعتلاوردخملاضعبىلعلوصحلاوه

ذإ؛ةيدسجلايتاجاحىلعلصحأالنأ:يلعًاديدجًابولسأاذهناك
كلذرمتسيملنإو،نآلاكلذتكردأ.هديرأامىلعلصحأتنكاملاطل
ًابيرقتينانسألكوًاميسووًاعفايتومأنأ..ً.اروفتوملالضفأفلبقتسملايف
انأوخبطملاةذفانبناجبتفقو.نآلاكلذتفرع...نسبإيتأينل.ريخب
الووهالناكميأيفرهظيملفيعضلاقمحألانكل.عراشلاىلإرظنأ
.غيلوأ

.دحاوالإقبيملوًاعيمجمهتبرجدقل
تنك،معنً.افئاختنك.ديعبنمزذنملامتحالااذهتدعبتسادقل

..اهءافتخافشتكانأذنمانههنإ.ةنيدملايفهنأتملعينكل.كلذك
.ةياعرلابيخأ...نياتش

.ىرخأةرمعراشلاىلإترظن
.هبلاصتالاىلعًابيرقتوملالضفأ،ال
.نسبإيتأينل...يناوثلاترم
.دحلااذهلضرملابروعشلاىلعتوملالضفأً!ابت
فيواجتلانمجرختتناكتارشحلانكل،ىرخأةرمّينيعتضمغأ

.هلكيهجوكحتلينافجأتحتكرحتتو
.ةكرعملاتوملارسخ



.يئاهنلارارقلاراظتنايف
؟تومأمأهبلصتأأ
ً!ابتً!ابتً!ابت

دوعيمقرلانأىأرو،نريفتاهلاأدبامدنعحابصملايراهأفطأ
.نايتسيركزـناهل

.مداقمهدحأ-
:يراهنذأيفسمهيوهورتوتةحببهتوصمستا
.نآلالزـنملاىلإهقيرطيفوهو،لخدملاجراخهترايسنكردقل-
:يراهباجأ
رداغو،ءيشيأتيأرنإةلاسريلثعبا.كيلعنّوهً،انسح-

...نإ
!؟رداغأ-
ً.اقيمعًءايتسالمحيهتوصناك
؟تمهفله.ءوستسرومألانأتسسحأنإ-
...نأيلعمل-
.يندعملاكبشلاىلإههجووةيناثحابصملالعشأو،لاصتالايراهعطق
؟نيريإ-
.ءوضلاهجويفناتقهرملاةاتفلاانيعتفر
انهىلإتئجدقو،يطرشانأ.يراهيمسا،يلإيعمتسا-

.نكيملًائيشنأكويفّرصتفانهىلإلزـننإ.مداقمهدحأنكل،كجرخأل
.كلذبكدعأ،نيريإايًابيرقانهنمكجرخأس؟انقفتا

...كيدلله-
.اهتمتتمهفنميراهنكمتيملو،تاملكلاكلتبتمتمت
؟اذاميدلأ-
؟نيلويف...ـلاضعبكيدلله-

:اهلسمهو.هنانسأيراهرص
.دعبًاليلقيدمصا-
قرتساوًاليلقبابلاعفدمث،رونلاأفطأوملسلاىلعأىلإيراهىرج

ىلعةلقاثتمتاوطختوصعمس.حوضوبيمامألابابلافشكيناك.رظنلا
.بابلاحتفنامث،ةلمثىطخبمدقدعبرُجتمدق..ً.اجراخىصحلا

.ءوضلالخد



.ئلتممومخضصخش:وهاه
.كابينغيتس
،ةسردملامايأنميراهركذتيذلامويدارىفشتسميفمسقلاسيئر

كلمييذلاو،دوسأملثبجاوزمتاخعضيناكيذلاو،وكسيرتفرعييذلاو
هكرتلزـنمىلإةفاضإلاب،فولأملانعًاجراخًائيشاهيفدجتالبزعأةقش
.هعبيملوهادلاو

فقوتمث،ةدودممديبيراههاجتابراسو،ةقالعلاىلعهفطعمّقلع
فقو.هبجاحيفةقيمعةبدنهيدلتناك.همامأهديتشعتراوةأجف
يراههجوسماليذلاطيخلا.نآلاببسلايراهفرعدقوً،اتصنم
كابينهررمًايفخًاجيسن؛كشالبرخآًائيشناكتوبكنعةكبشهدقتعاو
.مهببوغرمريغراوزيأرورمفشكيلةهدرلاربع

فقلتمث،اهيفهسأرلخدأو،ةنازخلاوحنةفخوةعرسبكابينكرحت
.ةيقدنب...تهابلاندعملاعملً.ائيشاهنم

.قدانبلاهركييراهناكً!ابتً!ابتً!ابت
نيتشوطرخلوانتو،لصألايفةحوتفمشيطارخةبلعكابينجرخأ

.ىطسولاوةبابسلاهيعبصإنيبامهكسمأنيوارمحنيتريبك
ً.ائيسًالحراتخافديجلحيأبجورخلاعطتسيملو،ركفويراهركف

:رارزألاسبكيأدبوهفتاهجرخأ
ر-م-ز
م-ث
ز-ط-ت-ن-ا
!تأطخأً.ابت
.هتيقدنبكابينحتفنيحةيندعملاةنرلاعمس
.ءاروًءاظبتكنويازلاوءاطلاوحمنس؟تنأنيأ.فذح
ر-ظ-ت-ن-ا
ى-ت-ح
ر-ـه-ظ-ي

!ايه!ةنيعللاةريغصلاحيتافملااهتيأ
.اهناكملدوعتةناطبسلاتوصعمس

د-ن-ع
ق-ا-ن-ل-ا
.ٍفاكتقودجويال.برتقتةلقاثتملاكابينتاوطخيراهعمس!أطخ



.هتليخممادختسانمنايتسيركزـناهنكمتينألمأ
!ر-ا-و-ن-أ-ل-ا
.لاسرإلاحاتفمطغض
نيحمدصو،هفتكىلعهتيقدنبعفريكابينةيؤرنميراهنكمت

،ةظحللاكلتيفو.ًاليلقًاحوتفمنزخملابابنوكلينالديصلاهابتناظحال
يتلاسولجلاةفرغىلإرظنو،كابينلفجأ.رمتسموٍلاعةرايسريفنقلطنا
.ةفرغلاىلإهجوتمثددرت.قيرطلالباقتتناك

.ةرملاهذهفقوتنودنمةيناثريفنلاقلطنا
ىلعريسللجاتحينأنودنمكابينعبتو،نزخملابابيراهحتف

دنعو.هتاوطخعقوىلعىغطيسرومزلاتوصنأهملعلهعباصأسوؤر
عطاسءوضبعشتةفرغلاتناك.ةذفانلارئاتسحيزيكابيندهاش،بابلا
.ةيلئاعلانايتسيركزـناهةرايسلةيوقلاةيمامألاحيباصملانمرظنلايمعي

،برتقيهعمسيملو،كابينهريمل.ةعساوتاوطخعبرأيراهىشم
يراهاديتطاحأىتح؛ءوضلاهنعدريلههجوةلابقهديعفريناكدقف
كابينةبقرىلعةناطبسلابطغضوهحالسكسمأمث،كابينغيتسيفتكب
،وثجينأىلعهايإًاربجمفلخلانمكابينيلجرهيتبكربعفدو،ةنيدبلا
.سفنتللًاسئايدهاجامنيب

،فقوتهنألهضرغىدأدقريفنلانأكردأنايتسيركزـناهنأدبال
تدبوهتقاطدقفوكابينةكرحتأطابتنأىلإقنخلاعباتيراهنكل
.هلخاديوذتةايحلا

دعبررضللضرعتيغامدلاف؛هيعودقفيناككابيننأيراهفرع
غيتسحبصيسيفاضإنمزدعبو،هنعنيجسكوألاعاطقنانمناوثعضب
ً.اتيمنيلويفللربدملالقعلاوفطاخلاكابين

ًةدحاوًاديتلفأمث،ةثالثمقرلاىتحدعو،هتاباسحيراهىرجأ
.جيجضنودنمضرألاىلعكابينقلزـناف؛حالسلانع

هتبقروهنقذملأهدواعًايجيردتو،ثهلييسركلاىلعيراهسلج
.ةعاسدعبًةعاسمقافتيهعضو.همديفنيلانيردألاىوتسمضافخناببسب
.نايتسيركزـناهل"هيكوأ"ةملكلسرأو،هملألهاجتلواح

.نينجلاةيعضوًاذختمىنحناو،فيعضتوصبنئيكابينأدب
.ةوهقلاةلواطىلعهبويجيفهدجواملكعضوو،يراههشتف

ركذت.ليرتسيز...ةيبطةفصوتاذبوبحةروراق،لومحمفتاه،ةظفحم
يفبوبحلاعضو.ةيبلقلاتامزألانمةياقوللاهلوانتيناكهدجنأيراه



هرمأوبحاشلاكابيننيبجىلعةيقدنبلاةهوفعضوو،هترتسبيج
.فوقولاب

هيأرريغهنكلًائيشلوقينأكشوىلعناك.يراهىلإكابينرظن
ً.احنرتمفوقوللدهاجو

.ةهدرلاوحنكرحتلليراههزكننيحلأس
؟بهذنسنيأىلإ-
:يراههباجأ
.لفسألاىلإ-
كابينفتكىلعهديعضوبيراههدنسف،حنرتيكابينغيتسلظ

ىلإدهجبتاجردلاالزـنامنيب،هرهظىلإةهجومةيناثلاهدييفةيقدنبلاو
.هفلخنيريإدجويذلابابلادنعافقوت.نزخملا

؟لعافلايننأتفرعفيك-
:يراههباجأ
.بابلاحتفا.متاخلا-
.يندعملالفقلايفهمربو،هبيجنمحاتفملاكابينجرخأ
.لخادلايفرونلالعشأ
دعترتيهوامهنعةيوازدعبأيفمثجتتناك.اهناكمنيريإتريغ

اهلحاكلوحو،دحأاهبرضينأنمفاختاهنأكواهفتكةعفار،فجترتو
.ةضراعبةتبثموفقسللهجتتةلسلسبلوصومديقفتلا

لخادكرحتتنأاهلحمسيامبةليوطةلسلسلانأيراهظحال
.هليغشتورونلاحاتفمىلإلوصوللاهيفكتوةفرغلا

.مالظلاتلضفاهنكل
:يراهلاق
.ديقلاعضوواهحارسقلطأ-
:ًالئاقهفكعفروكابينلعس
...عمسا،يراه-

ندعمللةدماخلاةبرضلاتوصعمس.هبرضوهنونجراث.يراههبرض
.كابينفنأىلعحالسلااهكرتيتلاءارمحلاهتبرضراثآىأرو،هدسجىلع

:ةوقبجرختهتاملكبسحأدقوهنذأيفيراهسمه
رادجلاىلعرثانتيكسأرلعجأسوىرخأًةرميمساقطنا-

.ةيقدنبلانمئطاخلافرطلاًامدختسم
امنيب،نيريإمدقلوحفوفلملاديقلانيتدعترملاهيديبكابينحتف



.اهينعيالكلذنمًايأنأكوةدلبتموًةسبيتمقدحتتناك
:يراهاهادان
!نيريإ،نيريإ-
.هيلإترظنوتظقيتسااهنأكوادب
:اهللاق
.انهنميجرخا-
تاوصألابعوتستلزيكرتلانمةرذلكلةجاحيفاهنأكواهينيعتكرف

ًةهجتمهبناجبتشم.تافرصتوٍناعمىلإتاملكلالوحتلو،اهردصييتلا
.ةتباثوةئيطبًىطخبنزخملارممىلإ

ديقلامضلواحيناك.هلاورسلجرعفرو،شارفلاىلعكابينسلج
.ضيبألانيمسلاهلحاكلوحقيضلا

...انأ-
:ًالئاقيراههعطاق
.كمصعملوح-
.اهتناتمنمدكأتيلةلسلسلايراهدشو،رماوألاكابينعاطأ
.هايإينطعأومتاخلاعلخا-
...ـلانمصيخرمتاخدرجمهنإ؟اذامل-
.ككلمسيلهنأل-
:لاقمث.يراهلهررموفطلبمتاخلاكابينعلخ
ً.ائيشفرعأال-
؟مع-
.نيترمهتلباقدقل.يـبدنع...هنعينلأستسكنأفرعأامع-

ناك.انأنيأفرعأملاذل،نينيعلابوصعمهيلإينوداقنيترملايفمهنكل
ناركذيامهعمسأمليننكل،عوبسألايفنيترمةعاضبلااذخأيلنييسورلسري
...ـسفًالامديرتتنكنإ:ينعمسا.ءامسأةيأ

؟رمألايفاملكاذهله-
؟رمأيأ-
؟لاملالجأنمناكله.ءيشلك-
ىتحًاباوجيراهرظتنا.هيفتكزهوتارمعضبهينيعبكابينشمر

:ةبيئكةماستباكابينهجوىلعتحال
؟يراهاينظتاذامًاذإ-
.همدقوحنكرحت



مهفيناكامبر.ةباجإلاعامسديريناكنإرديمل.يراههبجيمل
نكمياهسفنفورظلاةأطوتحتلاسبوأيفناشيعينيباشلةبسنلابهنأ
ضعبً.ايرذجامهدحأةايحىرسمريغينأرهاظيقلخبيعرغصأل
مدق...مدقلافنح...لخادلاىلإمدقلافرحتةيوتسمريغتامظع
ناصحةيشمبكركذتمدقلافنحأصخشيشمةقيرطنأل...ناصحلا
ثحبتكلعجتدقةايحلايفأوسأةيادبوحنًاليلقكعفديهوشت.ةيداهتم
بجوتييتلاكصقاوندايدزاينعياذهو.الوأاهنعضيوعتللقئارطنع
دسجلابحاص؛عيمجلاهديرييذلابوبحملاصخشلاحبصتلاهضيوعتكيلع
باحصألاكلمييذلافيرظلاباشلا،ةسردملاقيرفدوقييذلاقيشرلا
رطفنيبلقلالعجتةماستبابةذفانلادنعروباطلايفةفقاولاةاتفلاوءافرظلا
نودنمهرمعلاوطجرعأكابينغيتسشاع.كيلإةهجومنكتملولو
كلذراسو.هركذتعطتسيمليراهنأةجردلكلذكناك.دحأهظحالينأ
؛مسقسيئرنيعتو،دجبلمعو،ميلعتلاىلعلصحدقف،ماريامىلع
ناكيرهوجلانوكملانكل.هسفنبةسردملاقيرفدوقيأدبهنإىتح
.نيرخآللمستبتلازتالوةذفانلادنعروباطلايفةفقاولاةاتفلا..ً.ادوقفم

ً.ايرثحبصينأدبال...ءارثلا
؛ءيشلككلبلجيوءيشلكيطغيليمجتلاتارضحتسمكلاملانأل

.بحلاوباجعإلاومارتحالاك:عيبللتسيلاهنإلاقييتلاءايشألاكلذيفامب
وذكابينغيتس:هرودناحً،اذإً.امئادلاملاجوزتيلامجلا:كلوحرظنا
.ءافنحلامدقلا

؟هبيهبغرتملاذاملً،اذإ.هيمدقدنعملاعلاحبصأفنيلويفلاعرتخا
ًايرثحبصأهنأفرعتاهنأمغراهزازئمشايفختداكتيهوهنعتربدأمل
صخشلا...اهلابيفرخآصخشدوجولكلذناكأ.عوبسألكًءارثدادزيسو
دقل.ملظاذه؟اهعبصإيفهعضتيذلاجرهبملامتاخلاكلذاهلمدقيذلا
ً،ابوبحمهلعجييذلاىوتسملاقيقحتلللموأللكنودنمودجبلمع
بناجبروباطلانماهعزتنا،اهذخأكلذل.هبحتنأاهيلعبجينآلاو
ذخأهاركإلاجاوزمامتإلو.ىرخأةرميفتختالىتحانهاهديقوةذفانلا
،نيريإلغيلوأهاطعأيذلاصيخرلامتاخلا؛هعبصإيفهعضوومتاخلااهنم
نمهارتشايذلايراههايإاهادهأيتلاهمأنمهقرسدقناكيذلاو
هعدومتاخلاذخ"ةيجيورنلالافطألاةينغأكلذهبشي...ثيح،ةيبعشقوس
نوللابيلطملامتاخلاحطسىلعدوسألاملثلاىلعيراهرقن."لوجي
.هتاذتقولايفًالفاغوًاهبنتمناك.يـبهذلا



ناك.متاخلا":لاقوكابينغيتساهيفىقتلايتلاىلوألاةرملايفهبنت
.هبشلاهجوكرديملذإلفغو،"ههبشيدحاويدل

.دوسألانوللاىلإلوحتساحنلايفملثلا
نيترامجاوزمتاخدهاشامدنعالإكابينوغيلوأنيبةلصلاكرديمل

.ًالذتبمًامتاخيرتشييذلاملاعلايفديحولاصخشلاهنإلوقتاهعمسو
ءيشيأدجيملهنأنممغرلاىلع؛ًةظحلكشلايراهرواسيمل

يأنماهولخعفددقف.سكعلاىلعلبكابينغيتسةقشيفبيرم
كابينهيفيفخيرخآناكمدوجوبةرشابمداقتعالليراهبيرمءيش
رمحألالزـنملا...هعيبعطتسيمليذلاغرافلاهيدلاولزـنم...ئيسلاهبناج
.يراهةلئاعلزـنمىلعةفرشملاةلتلاىلع

؟وتساغتلتقله-
هيلعودبيوةلقاثتمهنافجأوًايفانهسأركابينزهف،يراهلأس

.ساعنلا
؟بايغةجحكيدلأ-
.ةجحيدلتسيل.ال-
.ينربخأ-
.كانهتنك-
؟نيأ-
يننكل،يحضفبددهدقفهتلباقملًابهاذتنك.زـنمسوهةباوبيف-

دقوتساغناكو،ًةرشتنمةطرشلاتارايستدجوكانهىلإتلصوامدنع
ً.اقبسملتق

ً.اضيأكلذلعفلططختتنكً،اذإ!ً؟اقبسم-
.سدسميدلنكيمل،اهتاذةقيرطلابسيل-
؟كيدلاذامً،اذإ-
جاتحيوعاطقنالاضارعأنميناعيوتساغناك.ةيئايميكتاسارد-

.نيلويفلل
.هسأرزهوةقهرملاكابينةماستباليراهرظن
ةداميأبروفلاىلعهسفننقحيسهنأنمًاقثاوتنكاذل-

.اهكلمتءاضيب
:لاقو،بابلاىلإًاريشمهديكابينعفرنيحةلسلسلاتلجلج
؟...نألبقتاملكعضباهللوقأنأيلله.نيريإ-
ًالجر..ً.ارّمدمًاصخش...هفرعيًائيشرصبأو،كابينغيتسيراهىأر



.رسخمثرادقألاهيلإهتقاسامىلعراثًاصخش..ً.ايهتنم
:هباجأ
.اهلأسأس-
سلجتتناك.سولجلاةفرغيفىلعألاقباطلايفنيريإيراهدجو

وهبلاةنازخنمًافطعميراهرضحأ.اهتحتناتينثماهالجرويسركىلع
فاختاهنأكوقيقرتوصبتباجأفً،اسمهاهيلإثدحت.اهيفتكىلعهاقلأو
.ةدرابلاسولجلاةفرغناردجىدصنم

عاقيإلاىلعًاعمالمعهنوعديامكنسبإوأكابينووتساغنأهتربخأ
.رهشأةعبرألةسوبحمتناكدقل.نيلويفلانموليكفصننمثلاناكو،اهب

نألبقتهنأىتحرظتناو،ةياكحلانماهبناجيورتيراهاهكرت
.هلاؤساهيلعحرطي

ملو،نسبإهباهربخأامالإوتساغلتقمنعءيشيأفرعتمل
نكتملو،ءيشبوتساغاهربخيمل.نكسينيأوأيـبدوهنمفرعت
تاعئاشلايحونموهيـبدنعهتفرعاملك.ةفرعملايفةبغرلااهيدل
الوهتيوهفرعيالًادحأنأو،حبشلاكةدلبلالوحهلقنتنعةدئاسلا
.هبكاسمإلابعصيحيرلاكهنأو،هلكش

.ةريخألاةرتفلايفًارارمهيبشتلااذهعمسدقل.هسأريراهزه
يفكدعاسيسو،ٍماحمهنإ.ةطرشلازكرمىلإك.ـهكلقيس-

يفكانهءاقبلاكنكميثيحغيلوأةدلاوىلإكذخأيسمث،اذهنعغيلبتلا
.نهارلاتقولا

:تلاقوةضرتعماهسأرنيريإتزه
...وهعمءاقبلايننكمي.يخأنياتشبلصتأس-
؟اذامو-
؟كلذنعغيلبتلايلعله-
ملكتلاليحتسي...روفصعخرفكةليئضوةعفايتناك.يراهاهيلإرظن

.اهبملأيذلاررضلارادقمنع
:يراهلاق
.دغلاىتحراظتنالانكمي-
ىلعناكً.اريخأو:هلرطخاملوأناكف،عمدلابناقرورغتاهينيعىأر

،يلاحلاتقولايفكلذنععجارتهنكل،اهفتكىلعهديعضينأكشو
يفتفجاهعومدنكل.نيريإهجاتحتامبيرغلجردينوكتالدقف
.ةظحل



:تلأس
؟ليدبكانهله...له-
؟اذاملثم-
ً.اددجمهتيؤرلةجاحلامدعك-
:تدكأمث،هينيعنعاهينيعدعبتمل
ً.ادبأ-
:ًةلئاقهديقوفاهديب.كلذبرعشاهنيحو
.كوجرأ-
.اهنضحىلإاهداعأمث،اهديىلعيراهتبر
.ك.ـهىلإذخآس.يلاعت-

ىلإلزـنولزـنملاىلإداع،رداغتيهوةرايسلايراهبقارنأدعب
.ملسلاتحتًاقلعمةنتسبموطرخدجوهنكل،لبحيأدجيمل.نزخملا
...ةضراعلاىلإىلعأللرظنمث،كابينىلعهامرو،نيزختلاةفرغلهذخأ
.بسانماهعافترا

،كابينبيجيفاهدجودقناكيتلاليرتسيزلابوبحةبلعذخأ
.تابحتس...هدييفاهاوتحمغرفأو

:يراهلأس
؟ةيبلقةلكشمكيدلأ-
.هسأركابينزه
؟مويلايفذخأتنأكيلعةبحمك-
.نيتنثا-
.هترتسبيجيفةغرافلاةبلعلاو،كابيندييفبوبحلايراهعضو
دبال.كلكتعمسهينعتيذلاامفرعأال.نيمويدعبدوعأس-

دكأتميننكل،ةايحلاديقىلعكاوبأناكولربكأيزخبرعشتستنككنأ
نكتملنإ.ةيسنجلامئارجلايـبكترمءانجسلاةلماعمةيفيككعامسنم
نإامأ،ىرخأةرمكمساركذينلوًايسنمحبصتسفيتدوعىدلًادوجوم
؟تمهفأ.ةطرشلازكرمىلإكذخآسفكتدجو

تاخرص.يمامألابابلاىتحهريسلاوطيراهكابينتاخرصتقحال
ناك،معن.هتارارقوهتدحووهفواخموهبنذةهجاوميفًامامتديحوصخش
.هفلخةوقببابلايراهقبطأً.افولأمرمألا



باهذلاقئاسلانمبلطو،نييفسدنالتيفيفةرجأةرايسيراهىدان
.اتاغيتروأىلإ

ناويحكةيح...ًالصفنمًاضبناهلنأكوفجترتوهملؤتهتبقرتناك
نإةرايسلاقئاسيراهلأس.هرسأنمكاكفلاديريايريتكبلانمبهتلم
ً.ايفانهسأرزههنكل،تانكسمةيأكلميناك

ءامسلايفرجفنتخيراوصيراهىأر،اكيفرويبهاجتابافطعنانيحو
بجيهنأركذتنيحأجافتدقو.امءيشبلفتحيمهدحأ...اربوألارادقوف
.رحغيلوأو،نيريإدجودقل.لمعلازجنأدقلً،اضيأوهًالفتحمنوكينأ
يفةبغربرعشيالاذاملً،اذإ.هسفنلهعضويذلافدهلاققحدقل
؟لافتحالا

:يراهلأس
؟لافتحالاةبسانمام-
صاخشألاضعبتلصوأدقل.اربوأرادلحاتتفالاةليلاهنإ،هآ-

.ءاسملااذهنمركبمتقويفكانهىلإنيقينألا
ً.اوعدمتنكدقل.ينافويجنود-
ً.اديجنوكينأضرتفملانم؟بهذتملاذامل-
.ديدشلانزحبايديجارتلاينرعشت-
.كحضوشاهدنابةآرملايفيراهىلإقئاسلارظن
.نيسدليكروتسوالكلصتملاناك.هفتاهنر
:يراهلاق
.ًةيناثملكتننلاننأتننظ-
:سوالكهيلعدرف
.نئمطألتلصتالاحلكىلعً،انسح...يننكل.كلذكانأو-
تقلغأدقل.نآلادعبةيمهألانمردقىلعرمألادعيمل-

.يلةبسنلابةيضقلا
تقودعبولبقهنأمامتهاللريثملانمنوكيدق،نكل.سأبال-

هنإيأ،دلوفتسوأيفلقألاىلعهفتاهوأنامليبناكًةرشابملتقلاةميرج
.هنمةدوعلاوةميرجلاناكمىلإلوصولاهيلعليحتسملانم

ً.اركش.سوالكًانسح-
؟كلذكسيلأ،اهديعننلً،انسح-
.نآلابهذأس.اهديعننل-
.هينيعضمغأوسأرلادنسمىلعأكتاوةملاكملايراهىهنأ



.نآلاةداعسلابرعشينأهيلع
.ةيرانلاباعلألاضيموهنافجأربعىريهنإ





."كيلإمضنأس"
.رمألاىهتنا
.ىرخأةرمهلتداع
.نيومدراغيفةمخضلادوشحلانمضشيتفتلاروباطيفيراهمدقت

نأعطتسيملروعشوةطخ...هتايحةيقبلةطخ...ططخمةأجفهيدلحبصأ
.ةداعسلانملضفأةملكبهفصي

ةيدنلياتلاةيوجلاطوطخلا"شيتفتلابتكمقوفةشاشلاىلعرهظ
.ةعرسبكلذىرج..."لامعألالاجرةجرد

ديعيلرواتشتوويفنيترامىلإكابينلزـنمنمةرشابمبهذدقل
دحاوىلعتلصحاهنألهبظافتحالاهناكمإبنأهتربخأاهنكل،اهفتاهاهل
اذل-همادختسامتداكلابفطعملوبقبهعانقإمتينأهسفنلحمس.ديدج
هنكل،ملأللةنكسمتيسارابتابحثالثلةفاضإ-ًايبسنًاقينأهرهظمادب
نكيملو،هديمضتىوسديرتتناكام.هحرجصحفتاهعدينأضفر
ةركذتهسفنلربدوةيدنالياتلاةيوجلاطوطخلابلصتا.كلذلتقوكانه
.رفس

.كلذلصحمث
همامتإوغيلوأحارسهقالطإونيريإىلعهروثعباهربخأو،ليكاربلصتا

.هيلعضبقلامتينألبقدالبلاةرداغمهيلعتابنآلاهنأو،هتمهم
.اهلاقذئدنعو
كيلإمضنأس":ةيناثليكارتاملكعجرتساو،هينيعيراهضمغأ

.كيلإمضنأس...كيلإمضنأس."يراهاي
."؟ىتم":مث
؟ىتم
يلاعتوكتبيقحيمزحا."نآلا"اهبيجينأرخآءيشيأنمرثكأدارأ

!نآلا
.امدحىلإةينالقعبركفهنكل
ةبقارمتحتنينوكتدقو،ةلادعللبولطمانأ.ليكارايينيعمسا-

نيقحلتسمث،ةليللايدحوبهذأس؟تمهفأ.يلإمهنيدوقتسامبرو،ةطرشلا
اننكميكانهنمو،كوكنابيفكرظتنأس.ةيئاسملاةلحرلايفًادغيـب
.غنوكغنوهىلإباهذلا



نوكينل.كلاقتعامتنإكنععافدلانايتسيركزـناهناكمإب-
...مكحلا

نكمتيسفولسوأيفتمدامف،ينمهياممكحلاةدمتسيل-
؟نمآناكميفغيلوأنأنمةدكأتمتنأله.يلعروثعلانميـبد

...رفسلايننكميال.يراهايانيلإمضنينأهديرأيننكل.معن-
.انيلإمضنيسًاعبط-
؟كلذديرتأ-
.اهتوصيفحايتراةربنبسحأ
.غنوكغنوهيفانيلعروثعلايـبدعيطتسينلوً،اعمنوكنس-

ىلإرفسللتولكنامريهلاجرنمنيلجرلسرأسمثمايأةعضبرظتننس
.هتقفارموولسوأ

.يزيزعايدغللةرئاطلاةركذتيرتشأسمث،نايتسيركزـناهربخأس-
.كوكنابيفكراظتنايفنوكأس-
.تمصةظحل
...نأنودنمةرئاطلابكرتسفيك.يراهايبولطمكنكل-
.يلاتلا-
؟يلاتلا-
.هلمستبتبتكملافلخةأرملاىأرو،ًةيناثهينيعيراهحتف
مسالالخدتيهواهدهاشمث،هرفسزاوجوهتركذتاهاطعأومدقت

.رفسلازاوجيفبوتكملا
...كابينديسايانهًالجسمكدجأال-
:اهباجأمثةقثاوةماستبايراهىدبأ
دعبكوكنابىلإةهجوتملاةلحرلايفتزجحدقل،ةقيقحلايف-

اذهةلحرىلإزجحلاتريغوفصنوةعاسذنمتلصتايننكل،مايأةرشع
.ءاسملا

.يناوثلادعييراهناكامنيبحيتافملانمديزملاىلعةأرملاتطغض
.قيهش...ريفز...قيهش:سفنت
يدنعجردملانكل،ةرشابمةرخأتملاتازوجحلارهظتال.وهاه-

.نسناهنيريإعمرفاستسكنأوه
.قباسلازجحلابسحيهرفاستس-
.اهلاخدإدوتةعتمأنملهً.انسح،هآ-
.ال-



هباصعأيراهكلامت.ىرخأةرمرفسلازاوجنمتققحتوتسبع
.هايإهتطعأوهلخادةرئاطلاىلإدوعصلاةقاطبتعضوىتح

ىلإنودعصيباكرلاأدبدقف،كابينديسايعارسإلاكبردجي-
.ةديعسةلحر.ةرئاطلا

.كلًاركش-
.شيتفتلاةطقنىلإىرجمث،عقوتاممقمعأقدصبيراهاهلاق
زاهجنمرخآلابناجلاىلعالإةيصنةلاسرهمالتساظحاليملو

ىلعناك.لاوجلانيترامفتاهوحيتافملاطقتليناكامنيب،ةعشألابصحفلا
لسرملامساظحالهنأالولنيتراملئاسريقابعماهظفحينأكشو
.يتباهنإ...بً:ارصتخم

.ريخألاءادنلاكوكناب.54ةباوبلاىلإقلطنا
.اهأرق
يتلاةمئاقلاىلعنكيملدحاوناونعكانه.ةريخألاةمئاقلاتملتسا"

."74نييفردنيلب.نامليبنماهتملتسا
حتف.بتكملادنعفصكانهنكيمل.هبيجيففتاهلايراهرشح

دوعصلاةقاطبنموهنمققحتلابيمسرلافظوملاماقو،رفسلازاوجيراه
.يراهىلإرظنمثةرئاطلاىلإ

:يراهلاق
.ةروصلانمثدحأةبدنلا-
:لاقمث.يراهيففظوملاققد
.كابينايةديدجةروصىلعلصحا-
هرودنأبيراهفلخفقاولاصخشلاىلإراشأو،قئاثولاهلداعأمث

.ناحدق
.هراظتنايفتتابةديدجةايحو،اجندقاهً.ارحيراهحبصأ
.مظتنمريغفصيفصاخشأةسمخةباوبلادنعدجو
رفاسيمل.لامعألالاجرةجرد...ةرئاطلادوعصةقاطبىلإيراهرظن

امأ.تولكونامريهىدلهلمعدعبىتحةيداصتقالاةجردلاىلعالإًاموي
،نآلاو.نالازياللبنييرثاناكً.ايرثناكيـبدوًايرثناكدقفكابينغيتس
مهونيعئاجنيشعترمكانهنونمدملافقيةظحللاهذهيف،ءاسملااذه
."اولاعت":لانسرأصيمقيدترييذلالجرلامهللوقينأنورظتني

.فصلايفنانثايقب
.74نييفردنيلب



مثىرخأةرمليكارتوصعمسيلهينيعيراهضمغأ.كيلإمضنأس
عضاخ!؟يلآلجر؟هيلعتحبصأاماذهله؟يطرشتنأله.هاتأ
؟نيرخآلاراكفأوماظنلل

؟كلذكناكله
.اهيبجاحبتكملافلخةسلاجلاةأرملاتعفر.هرودءاج
.كلذكنكيمل،ال
.ةرئاطلادوعصةقاطباهلررم
ةيؤرنمجاجزلاربعنكمتو،ةرئاطلاوحنقفنلاربعراس.ىشم

.زتلاشدورتلزـنمقوفضرألاىلعطبهتةرئاطءاوضأ
.74نييفردنيلب
.وتساغرفاظأتحتنامليبلكياممد
ً.ابت..ً.ابت..ً.ابت
.يدلجلادعقملايفقرغو،هدعقمدجوو،ةرئاطلاىلإيراهدعص

تابىتحفلخلليسركلارهظعجرفً،ارزطغض!هتوارطوهتموعنلاي
مونلا...مونلادارأدقف،ىرخأةرمهينيعضمغأ.ةيقفأةيعضويفيقلتسي
ديدجناكميفوًافلتخمًاصخشهسفندجيلهيفظقيتسيموييتأيىتح
:ةيديوسلاةغللابرخآىلعرثعهنكل،اهتوصنعثحبً.امامت

له.ةفيزمطباضةراشكيدلتنأو،ةفيزمنيدلجرةقاييدل-
؟ةتباثكتديقع

."...نأهلليحتسملانمهنإيأ.دلوفتسوأيف..."نامليبمد
.ةروصلاتلمتكا
.هينيعحتففهعارذىلعديبيراهرعش
.ةعفترمنيتنجوماظعتاذةيدنلياتلاناريطلاةفيضمهلتمستبا
ةيعضوىلإكيسركرهظعفرتنأكيلعنكل،يديسايرذتعأ-

.عالقإلالبقةلدتعم
.ةلدتعمةيعضو
ةمئاقىلإرظنولومحملاهفتاهجرخأمثً،اقيمعًاسفنيراهذخأ

.تالاصتالا
...ـلاقلغتنأكيلع،يديس-
.لاصتالارزىلعطغضوهدييراهعفر
.نيسدليكروتسوالكباجأ
.ةيناثملكتننلاننأتننظ-



ً؟اديدحتدلوفتسوأنمناكميأيف-
ً؟ارذع-
لتقمدنعًاديدحتناكدلوفتسوأنمناكميأيف.نامليب-

؟وتساغ
.سومنمبرقلاب.غيريف-
.فقووهفتاهيراهداعأ
...دقدعاقملاةمزحأطبرةراشإ.يديس-
.يتلحرتسيلةلحرلاهذهنكلً،ارذع-
...وباكرلاماقرأنماندكأتدقل.كتلحراهنأنمةقثاوانأ-
عقوعمسيوهو،ةرئاطلارخؤمىلإىطخلاثحيوهويراهراس

.هفلخناريستنيمدق
...ـلاانلفقأدقل،يديس-
ً.اذإهوحتفا-
:ةرئاطلابقارمامهيلإمضنا
...حتفبنيناوقلاانلحمستال،يديس-
.يئاوددفندقل-
ليرتسيزلاةبلعىلعرثعمث،هترتسبويجيفثحبيوهويراهدر

ً:ابقعمبقارملاهجويفاهعفروةغرافلا
ىلعباكرلادحأباصينأديرتله؟ىرتأ.كابينديسلاانأ-

ً؟الثمناتسناغفأليوجلالاجملايفنوكنامنيبةيبلقةبونبةرئاطلانتم

نمدئاعلاعيرسلاراطقلاناكنيحيفةرشعةيداحلاةعاسلاتزواجت
حوللاىلعةضورعملارابخألاًادراشيراهأرق.لاخهبشولسوأهاجتابراطملا
،نآلاو.ةديدجةايحعورشم،ةطخهيدلتناكدقل.فقسلانميلدتملا
نمناك.نونجلانمبرضاذه.ةديدجةطخعضيلةقيقدنورشعهيدل
نمكتانهنكل،كوكنابىلإةهجوتملاةرئاطلانتمىلعنوكينأنكمملا
كوكنابىلإةهجوتملاةرئاطلانتمىلعنوكينأنكمملانمناك:ةلكشملا
عطتسيمل:هتقاعإ...هللخ...هبيعاذهناك.عطتسيملةطاسببهنكلنآلا
نأهنكمأ.لهاجتلاىلع،نايسنلاىلع،مامتهالامدعىلعهسفنرابجإًاموي
.داعهنكلغنوكغنوهىلإباهذلاهنكمأً.اظقيتميقبهنكلبارشلايستحي
نيتراماهايإهتطعأيتلابوبحلالوعفمو،كشالبًامطحمًالجرناكدقل
.راودلابهرعشيملألاأدبدقف؛ديزمللةجاحبحبصأو،لوزيأدب



:ةركفهتأجاففةيضايرلاجئاتنلاوةيمسوملاماقرألاىلعهرظنيراهزكر
ً؟انبجوًابورهنآلاهبموقيامناكولاذام

ىلإةلحرلادعوملجأدقف؛ةقباسلاتارملانعفلتختةرملاهذه.ال
ًادعقماهلزجحهنإىتح.ليكاراهلقتستسيتلااهتاذةلحرلايفدغلاةليل
هنكل،هلعفامباهرابخإبركف.قرفلاعفدولامعألالاجرةجرديفهبناجب
نلوهعفديلازيالهتاذنونجلانأو،ريغتيملهنأ.اهلاببرطخيسامفرع
امهعفدييذلااهعراستوً،اعمةرئاطلايفامهسولجنكلً.ادبأءيشيأريغتي
ةوقلاوةفخلاوعافترالابروعشلاكلذو،اهيدعقمىلعامهطغضيوفلخلل
...امهتحتلب...امهءارونيتقباسلاامهيتايحاكرتامهنأًاريخأكردتاهلعجيس
.تأدبدقامهتلحرنأو

اربوألارادىلإًاهجتمرسجلاربعو،عيرسلاراطقلانميراهلزـن
ربعىرينأعاطتسا.سيئرلالخدملاىلإيلاطيإلاماخرلاىلعىشمثيح
تابورشملاوماعطلافانصأو،ثيدحلافارطأنولدابتينيقينأًاسانأجاجزلا
.ةهرافلاةهدرلايفلابحلافلخ

هاديونذأةعامسعضيوةلذبيدتريلجرفقو،لخدملاجراخو
،زـنتكمريغونيبكنملاضيرعناك.ةرحةبرضنمهسفنيمحيهنأكوهمامأ
امم؛هلوحاملكةساردباتأدبو،ديعبنميراهاتحملنيتبردمنينيعاذو
نميطرشديكأتلابهنأينعيكلذلك.هنعةركفيطعينأنكمي
رضحيةموكحلاءاضعأدحأوأةطرشلاسيئرنأو،ةيجورنلاةينمألاتامدخلا
.هنمبرتقيناكامنيبيراهنمنيتوطخلجرلامدقت.لفحلا

...صاخلفحهنإً،ارذع-
.يراهفيرعتةقاطبىأرنيحفقوتهنكل،همالكأدباذكه
زاجيإبثدحتللجاتحأيننكل.يـبحاصايكسيئرعميللمعال-

.ةيمسرةمهماهنإ.نيرضاحلادحأعم
يراهكرتوهترتسىلعتبثملانوفركيملايفثدحتمث،لجرلاأموأ

.رمي
نميراهنكمتهوجوبتألتمادقو،ةمخضةبقتحتةهدرلاعقت

نويمالعإلاناكملايفدجاوتهيفنةدملوطنممغرلاباهيلعفرعتلا
،ةيسايسلاوةيضايرلاجماربلاوفيضمو،ةينويزفلتلاهوجولارابكو،نوفلكتملا
سيلاوكلاءارونمةفاقثلالاجميفنيذفنتملارارقلاعانصمهأىلإةفاضإلاب
تلاقامدنعهينعتنيوكسليبازيإتناكاميراهمهف.ىرخأبوأةقيرطب
،يلاعلابعكلايدترتامدنعاهبسانيليوطقفارمداجيإاهيلعبعصيهنإ



.نيعمتجملافويضلايقابىلعلطتيهواهيلعروثعلالهسلانمناكدقف
نيبهقيرطقشو،لبحلاًايطختم،ةعساوىطخباهوحنيراهىشم

.هلوحبكسنتبارشلاسوؤكوً"اوفع"ةملكًاددرمدوشحلا
نكل،اهسأرفصتنمىلإهلوطلصيلجرىلإثدحتتليبازيإتناك

ةبترماهنمىلعألجرلاكلذنأبيراهلتحوأةمتهملاوةقلمتملااهحمالم
لجرهنمبرتقانيحراتمأةثالثاهنعيراهتلصفً.ازكرموًاذوفن؛طاوشأب
.همامأفقوو

:يراهلاق
ثدحتلاديرأ.جراخلايفكليمزىلإثدحتيذلاطباضلاانأ-

.اهعم
:سراحلالاق
.لضفت-
.رخآءيشلحمليهعمسهنأيراهلليخ
.ةريخألاتاوطخلايراهاطخ
.ليبازيإًابحرم-
:فاضأواههجوىلعةشهدلاحمالميراهىأر
؟كلمع...عطاقأنوكأالنأوجرأ-
:ةتكنتقلأدقاهنأكوةيلاعةكحضقلطتيهوهتباجأ
.لوهققحملا-
ريغنمهسفننعفيرعتلاوهديدمباهتقفربناكيذلالجرلاعراس

هتملعدقةيدلبلاسلجمبتاكمىلعأيفةليوطلاهتمدخنوكتامبر.عاد
.يداعلالجرلانمبرقتلانمةأفاكمىلعلصحيتاباختنالامويهنأ

؟ققحملااهيأضرعلابتعتمتساله-
:يراهباجأ
ىلإيقيرطيفتنكو،بلغألاىلعهئاهتنالتررس.الومعن-

.حوضوبءايشألاضعبمهفأمليننأتكردأنيحلزـنملا
؟اذاملثم-
هباقعلانيسهنأدكؤملانمففوسليفوصلينافويجنودنأامب-

ينافويجنودءاجيذلالاثمتلاةيوهتفرعيننأنظأ.ريخألادهشملايف
نودهيفدجيسيذلاناكملابهربخأنموهيتريحريثيامنكل.هذخأو
؟يتباجإكنكميلهً؟اديدحتينافويج

:عباتويراهتفتلا



؟ليبازيإ-
:تباجأ.ةدماجاهتماستباتناك
انعمستنأًامئادعتمملانمفةرماؤمةيرظنكيدلتناكنإ-

...عمثدحتأنآلاانأف.رخآتقويفنكل،اهايإ
:اهثدحمىلإًاهجوتميراهلاق
ً.اعبطكنذإدعبدارفناىلعاهعمثيدحللجاتحأ-
.عرسأناكلجرلانكل،ضرتعتنأكشوىلعليبازيإنأيراهسحأ
.لضفت-
.ةبحصنعناثحبينينسمنيجوزىلإتفتلامث،أموأومستبا
.تامامحلاةتفالوحناهداقواهعارذنمليبازيإيراهذخأ
لباقملارادجلاىلعاهعفديواهيفتكىلعهيديعضيوهوهلتسمه

.لاجرلاتامامحلخدمل
.ةنتنكتحئار-
.ةدعتارمةناهإللةلذبلاهذهتضرعتدقل-
صاخشألاضعبهابتناناتفليامهنأظحالكلذيراهلاقنأدعبو

:بقعأف،امهبنيطيحملا
ام.فلجبولسأبوأةيراضحةقيرطبكلذبمايقلانكمي.يعمسا-

؟نامليبلكيامعمكنواعتساسأوه
.لوهايكيلعةنعللا-
.لخادلاوحناهرجولاجرلاتامامحبابيراهلكر
بارغتساةرظنبةلسغمبناجبفقيوةيمسرةرتسيدتريلجرامهقمر

ىلعهعارذعضووةريجحبابىلإليبازيإيراهعفدامنيب،ةآرملاربع
.اهتبقر

.وتساغلتقنيحكلزـنميفنامليبناك-
:عباتوًازيزأًاردصمةبوعصبيراهسفنت
قيدصلاوهيـبدربخمو.وتساغرفاظأتحتنامليبمداندجو-

ةفيحصيفيفراعمبلصتأسفنآلايملكتتملنإ.نامليبلبرقملاليمزلاو
نيبهفرعأاملكعضأسمث،دغلارادصإيفكلذرشنمتيسونتسوبنتفأ
؟كدرام.ماعلايعدملايدي

ةلوبقمةفاسمىلعظافحلاًالواحمةيمسرلاةرتسلاوذلجرلالأس
.امهنم

؟ةدعاسملنيجاتحتلهً،اوفع-



!قمحألااهيأانهنمجرخا-
تجرخاهنأللب،اهتاذدحبتاملكلاببسبسيل؛ًالوهذملجرلاادب

ً.اجراخبحسناف،ليبازيإنم
.ةقالعىلعانك-
.قانتخالاريفشىلعيهوليبازيإتباجأ
بارشلايستحتتناكاهنأاهسافنأةحئارنمفرعو،يراهاهكرت

.ذيذللا
؟نامليبعمةقالعىلعتنك-
:اهقنعكرفتيهوتلاق
رهظ.طقفةيدسجةقالعىوساننيبنكتمل.جوزتمهنأفرعأ-

ديرتتنكنإً.اجراخهامرامدنعهرفاظأبنامليبشمخو،مدعلانموتساغ
ةجوزتمةأرمابةقالعىلعنكتملكنأضرتفأ.لعفافكلذبةفاحصلارابخإ
.هلافطأونامليبةجوزىلعفحصلانيوانعرثأبركفنكلً،ادبأ

تنأامكبوتساغءاقلنأيعانقإنيديرتأ؟نامليبتيقتلافيكو-
؟ةفداصمضحمناكنامليبو

رظنا.كلوحرظنا؟يراهايكيأرببصانملاباحصأيقتليفيك-
.يلاتلاةطرشلاسيئرحبصيسنامليبنأفرعيلكلا.لفحللونيوعدملل

؟ةيدلبلايفبصنمىلعنيلصحتسكنأو-
ً.اديدحتركذأال.صاخلفح...لوأضرع...امحاتتفايفانيقتلا-

نكل،لوألاانئاقلنعهلأستونامليببلصتتنأكنكمي.رومألايرجتاذكه
.رمألايفاملك...اذه.هتلئاععماهيضقيوهفةليللاسيل

.اهبيراهقلمح
.رمألايفاملكاذه
؟نتسنريبسلورتنعاذامو-
؟نم-
؟يرمأىلوتيلنويلقدنفىلإهلسرأنم؟كلذكسيلأربخملاوه-

؟يـبدمأتنأ
ً؟اديدحتملكتتمع-
.نتسنريبسلورتوهنمًادبأفرعتنكتملاهنأيراهكردأ

.كحضلابنيوكسليبازيإتعرش
.يراهايلكشلااذهببئتكتال-
ةايحىلإ؛كوكنابىلإةهجتمةرئاطنتمىلعنوكينأهناكمإبناك



.ةديدج
.جورخللهقيرطيفراس
.يراهايرظتنا-
ىتحىلعألاىلإاهترونتًةعفارةريجحلابابىلعةئكتمتناك.تفتلا

ىلعءارقشرعشةلصختلدتامنيبو،اهيبروجةيادبنعهلتفشك
.اهبجاح

...اندحوانلتامامحلانأامب،نآلاو-
هنإلب،بارشلاببسبسيل.نيتيبابضاتناك؛اهينيعيفيراهرظن

!اهتاذلةرقتحملاةديحولاةيوقلانيوكسليبازيإ؟يكبتتناكأ.رخآءيش
نيرخآلاةايحريمدتىلعًامزاعًايساقًاصخشكلذمغرتناك؟دعباذامو
.بحلا:يعرشلااهقحهنظتامىلإلوصولاليبسيف

كتحيوهويراهةرداغمدعبًاباهذوةئيجحجرأتلاببابلارمتسا
.راحقيفصتةياهنكعرسأوعرسأيطاطملالفقلاب

لزـنمث،ولسوأزكرمىلإفوقسملارسجلاىلعًادئاعيراهراس
يفةعاسلارادمىلعحتفتيتلاةيلديصلاعقتثيحاتالبىلإتاجردلا
تانكسملانأملعيناك.ةداعلاكرثكاهمامأنيفطصملانكل،رخآلافرطلا
عباتف،هملأعمًاعفنيدجتنلبيبطةفصونودنمفرصتيتلاةداتعملا
رطملالسالستحتحيباصملاتألألتو،رطمتءامسلاتأدب.نِوريهةقيدحربع
يفكابينةيقدنبتناك.هريسءانثأةيضقلابركفيناك.سنسنيربةباوبىتح
ًالاجمهلحيتتةيقدنبلانأكلذىلإفضأ.لهسألارايتخالايهلاسبوأ
فلخنمةيقدنبلاةداعتسالنويلقدنفىلإللستلابجي.ةروانمللعسوأ
اورثعيملمهنأنمةقثىلعنكيملهنكل،301ةفرغلايفسبالملاةنازخ
.هنمًاغورفمًارمأتناكةيقدنبلانكل.دعباهيلع

ً.اثيدحرسكدقوًامطحمنويلقدنفلةيفلخلاةباوبلاىلعلفقلاناك
هارازناذللانالجرلااهربعلخديتلاةقيرطلاتناكهذهنأيراهضرتفا
.ةيضاملاةرملايف

ً.اضيأًاروسكميفلخلالخدملالفقناكعقوتملاكو،يراهلخد
مل.ئراوطلاجرخمرودًاضيأيدؤتيتلاةقيضلاملالسلايراهدعص

لأسيل302ةقشلابابيراهقرط.يناثلاقباطلارمميفدحأكانهنكي
يأقلتيملهنكلناكملارازدقرخآدحأيأوأةطرشلاتناكنإوتاك
.ءوده...بابلاىلعهنذأعضو.باوج



كانهنكتملاذل،هتفرغبابحالصإلةلواحميأكانهنكتمل
ىلعتلاسيتلاءامدلاظحالو.حتفنافبابلاعفد.حاتفمىلإةجاح
.ةبتعلالازأثيحتنمسإلا

ً.اضيأةذفانللءيشلعفبدحأمقيمل
ةنازخلافلخثحبوءيشلكمغرلخدو،رونلايراهئضيمل

اليتلاشيطارخلاةبلعىلعالوةيقدنبلاىلعمهروثعمدعنمدكأتو
نأيراهكردأ.ةرواجملاةلواطلاجرديفسدقملاباتكلابناجىلإلازت
وأنونطاقلارعشيملذإ؛نويلقدنفىلإ...ناكملاىلإِتأتملةطرشلا
ةيقدنبتاقلطعضبنعةطرشلاغيلبتونوناقلاىلإعوجرلاةرورضبناريجلا
هبئاقحوهبايثىتح،ةنازخلاحتف.ةثجيأدوجومدعللقألاىلع؛ةسئاب
.نكيملًائيشنأكواهناكميفاهدجو

.ةلباقملاةفرغلايفةأرملايراهحمل
امبسحاهرعشحرستيهوهلاهرهظوةآرملباقمسلجتتناك

امنإوًايلابنكيمل.بيرغدحلزرطلاميدقادبًابوثيدترتتناك.ىأر
مهفينأنودنمو.ىرخأةبقحنميزك؛بسحوًاميدقهزارطناك
مقتملةأرملانكلةريصقةخرصةروسكملاةذفانلاربعيراهخرص،ببسلا
.لعفةدريأب

هتبقربسحأدقف؛يناعيسهنأيراهملع،عراشلاىلإداعنيحو
،ءامرطقتهبايثتناك.قرعلاخضلهماسمعفدتةرارحلاو،لعتشتاهنأكو
.شاعترالاتابونلوأهتحاتجاو

حوتفملابابلانمردصثيح،ىهقملانمةرداصلاىقيسوملاتريغت
."يمدنوتستإدنأ"ينغيوهونوسيرومنافتوص

.ملأنكسم
ألمةيلاتلاةظحللايفو،ةسئايةداحةنرعمسوعراشلايفيراهراس

طسوٍناوثعبرألهناكمًارمستمفقو.يرصبلاهلاجمقرزأوضيبأرادج
.همامأًايدابحوتفملاىهقملابابداعومارتلاراسمث،عراشلا

.يراهحملوةفيحصلانعهينيععفرامدنعيقاسلالفج
:يراهلاق
.ميبميج-
ىلعةفيحصلاتعقوو،كارحنودنمنيترمهينيعبيقاسلاشمر

.ضرألا
:لاقوهتظفحمنمهجرخأورويلابًاغلبمةدضنملاىلععضو



.ةلماكةجاجزينطعأ-
ةملكةياهنيفماللافرحقوفةينهدةلتكترهظو،هافيقاسلارغف

.هدلجىلعةموشوملا"لكأ"
:يراهلاق
.رداغأساهدعبو،نآلا-
ةجاجزىلإهديدم.يراهىلإهرصبعفرمثلاملاىلإيقاسلارظن

.يراهىلعناترمسمهانيعوميبميج
يفاهعضووةئلتممفصننملقأةجاجزلانأىأرنيحيراهدهنت

اهيقليلىسنتالةناهإيفريكفتلالواحيوهوهلوحرظنمث،هفطعمبيج
.رداغوأموأوملستسامث،جرخينألبقيقاسلاهجويف

لاصتالابًالوأأدبو،زـنيجنينوردوسنسينيربنيبةيوازلايفيراهفقو
هنكل،جنشتتهتدعمتلعجبارشلاةحئار.ةجاجزلاحتفمثتامالعتسالاب
ترمدقل.ريدختنودنمهبمايقلاديريامزاجنإىلعردقيسناكام
همفىلعةجاجزلاعضو.عاضوألاتنسحتامبر.ةرمرخآذنمتاونسثالث
ةزهجأمسلابرض.برشنودنمتاونسثالث.اهعفروهرهظدنسأو
تقويأنمأوسأتتابلب،عاضوألانسحتتمل...ملابانةلبنقكهدسج
.ىضم

خستياليكلرادجلاىلعًائكتمهقلحيفهديلخدأو،يراهىنحنا
.هؤاذحوأهلاطنب

.هفلختلفسألاىلعٍلاعبعكقرطعمس
؟ةليمجانأ.ديسايًابحرم-
ً.اعبط-
رفصألاثاعبنالابرضيو،هقلحئلتمينألبقدرلانميراهنكمت

يهويلاعلابعكلاتابرضتوصعمسو.نيبيهرراشتناوةوقبفيصرلا
لزـن.هسأرعفرمث،ةيناثلواحو،هفكرهاظبهمفحسمً.اديعبيودت
ً.ائيقاجرخمثءارفصلاوبارشلا

.يلاحلاتقولايفةتباثةثلاثلا
.فدهلاتباصأةعبارلاو
.ةعتممةسماخلاو
.ناونعلاقئاسلاىطعأو،ةرجأةرايسيراهىدان



ةقشلاءانبمامأتارايسلابأرمربعو،مالظلايفنتسنريبسلورتعرسأ
اهونطاقلوانتييتلاةنمآلاوةئناهلاتويبلانمةقثبنملاراونألاهئيضتيذلا
نيبنولقنتيمهوًاضيأبارشلاامبروةوهقلانوستحيوةفيفخلاتابجولا
تحبصأونآلارابخألاتهتنانأدعب؛مكحتلازاهجبزافلتلاتاونق
هنأمهربخأوسيئرلاةطرشلارقمبلصتادقناك.ةعتمرثكأهتدهاشم
بيغتيسناكاذإامعطقفاومهفتسالب،هضرمنعهولأسيمل.ضيرم
فرعينأدحألنكميفيك:مهباجأ.ةيضرمةداهشنودنممايأةثالث
مهلايو!نيسعاقتمةلودنماهلاي!؟طقفمايأةثالثلضرميسهنأًاقبسم
.مهتعاطتسادنعلمعلاًاقحنوديريسانلانأنوعّدينيقفانمنييسايسنم
قوقحنمسعاقتلالعجهنأليكارتشالابزحلانويجورنلابختنادقل
نودنممايأةثالثلةلطعهيطعيبزحلتوصيايندلايفنمو.ناسنإلا
وأعتملاةسراممولزـنملايفسولجلاةيرحهيطعي؟بيبطلانمةداهش
بزحلاملعدقل؟برشلايفطارفإلاراثآنميفاعتلاوأجلزتللجورخلا
رهظمبروهظلالواحهنكل،تايونعملاعفريفكلذرثأًاعبطيكارتشالا
ضرامتلاقحنينلعمو،"ةيبلاغلايفةقثلا"راعشبنيقنأتم...اذهمغرلوؤسم
قنحللًةراثإرثكأمدقتلابزحناكو.يعامتجالاحالصإلالاكشأنملكشك
ءانعدبكتينأنودنمبئارضلايفتاضيفختبنيبخانلاتاوصأهئارشب
.كلذءافخإ

هتحلسأدقفتامنيب،عوضوملااذهيفركفيوهوهلكهمويىضق
تربعيتلاتابرعلالكيفققدوقلغملابابلابقارواهصحفتواهمقلو
اهيلعلصحيتلاةقالمعلاصنقلاةيقدنب:نيلكراممادختسابتارايسلابأرم
ىلعةرداصملاةحلسألانعلوؤسملاطباضلالازيالثيح،ةميدقةيضقنم
جورخللرطضيسهنأسلورتفرع.سيئرلاةطرشلارقميفاهنأنظيبلغألا
ددعصقانتومالظلاطبهىتحرظتناهنكل،ماعطلاءارشلًالجآمأًالجاع
يميررجتمقالغإدعوم-ةرشعةيداحلالبقو.ةقطنملايفنيلوجتملاسانلا
ىلإودعيأدبمثً،اجراخللستوريتسعوننمهسدسمذخأ-ليلقب
ىرتشاو،نئابزلاوةمعطألانيبهرظنبلوجيوهوهتارممنيبىشم.رجتملا
نمةفافشةريغصسايكأو،دنالدرويفتازوبخمنمعوبسألهيفكيام
يلغمءاماهبةالقميفاهعض.ةصلصلاوةميركلابءالزابلاو،ةرشقملااطاطبلا
كنأيفكشالفكينيعتضمغأنإ.قبطيفاهغرفأمث،قئاقدةدعل
ً.ايقيقحًايلزـنمًاماعطهلاختس

لفقلايفحاتفملالخديةقشلاءانبلخدمدنعنتسنريبسلورتناك



هديوًاروعذمتفتلا.مالظلايفهفلخةلجعتسمتاوطخعقوعمسامدنع
.ةبوعرملاهيإسيدجيفهجويفًاقلمحمهسدسمضبقمىلعهترتسلخاد

؟كتفخأله...ـه-
:ةقابلبسلورتاهباجأ.ةمثعلتمتلأس
.ال-
اهنكمتعمسهنكلً،احوتفمبابلااهلكسمينأنودنملخدمث

.بابلاقلغينألبقنيدبلااهدسجماحقإنم
كانهف؛توملاىتحًافئاخناكعبطلاب!؟كتفخأ.دعصملارزطغض

؟بعرلاريثيالءيشكلذيفلهو.هناقحاليزاقوقلانمنايريبيس
دحأملكتيالملً.ادجةنيدبتناك.هفلخثهلتهيإسيدجيفتناك

تايجورنلاءاسنلاتحبصأدقل.ضفرينلوهف؟عوضوملااذهنعةحارصب
نمةليوطةمئاقباذتجاىلعهررضرصتقيالةنادبلانمردقىلع
نودلوؤحلاةجردىلإلصيلب،توملاىلإيدؤتيتلاللعلاوضارمألا
لجريأفلكينلةطاسببهنأل،ناكسلانمدلبلانيلخيس.انسنجرثاكت
.ّنهعمءانعيأهسفن

.ملألانمكالسألاتخرصمث،هالخدودعصملالصو
؛رثكأنكيملنإهسفنردقلابًانزونودادزيًاضيألاجرلانأأرقدقل

مهسيراضتوًاقسانترثكأمهماسجأف،هتاذحوضولابمهيلعرهظيالهنأالإ
اممريثكبلضفأنآلاهرهظمف.وهودبيامكىوقأومخضأودبتاذل؛لقأ
نهداسجأبستكتفءاسنلاامأ.تامارغوليكةرشعةدايزلبقهيلعناك
يفتختهمدقىريىتحاهلكرلهزفتستةيلدتموةجومتمةيمحشتادايز
ناطرسلايهنوهدلانأنوفرعيلكلاتاب.ينهدلاعقنتسملاكلذطسو
ةأرملادسجلنوقفصيوفيحنتلانونجنمنوضعتميكلذعمو،ديدجلا
لاثمماعطلالوانتيفطارفإلاوةيضايرلانيرامتلاكرتنأكو؛"يقيقحلا"
،كلذىلإامو"كدسجبلفتحا"لثمتاراعشنوعفريمهنأامك.ىذتحي
ببسبدحاوصخشةافونملضفأبلقلاضارمأةجيتنتائملاتومنأكو
...لماحاهنأحيحص.نهلثمتحبصأنيترامىتح،نآلاو.ةيذغتلاتابارطضا
.نهلثمتحبصأاهنألهاجتعطتسيملهنكلكلذملعيوه

:ةمستبمهيإسيدجيفتلاق
.دربلاكيلعودبي-
ىلعبتكاموهاذهنكل،اهمسايفهيإىنعمسلورتملعيمل

يتوأاملكبىنميةمكلاهمكليفةبغربرعش.هيإسيدجيف:اهبابسرج



دودخهبشتيتلادودخلاكلتنمهمجاربىلعىشخينكيملو،ةوقنم
.بجانسلا

.لاوجلافتاهلاهنإ.هبضغببسسلورتفرع
اهوفظومماق،لوهفتاهبقعتبًاريخأرونيليتتعنتقاامدنع

دجويال.ولسوأةطحملوح:رثكأةقدبو،ةنيدملاطسويفهعقومديدحتب
ىلإًايطرشرشعانثاقلطناً.اراهنوأًاليلاذهنمًاماحدزارثكأناكم
يف.ءيشالو...ةعاسةدملهنعًاثحبدوشحلانيبناكملانوبوجيمهوكانه
عيمجتاعاسيفتقولاديحوتبًافيخسًاحارتقاديدجيطرشحرتقا،ةياهنلا
عبرلكهمقربلاصتالابمهنمدحاوموقيمث،ةقطنملايفراشتنالاورصانعلا
يفهفتاهجرخيًادحأىأروأنريًافتاهمهنميأعمسنإو،ةعاس
دبالذإ؛هيلعضبقلاءاقلإلكرحتلااهدنعمهيلعبجوتي،اهسفنةظحللا
اودجونأاوثبلامو،روفلاىلعةطخلااوذفن.كانهامناكميفهنأ
لاقتيغروتينابنريجتاجردىلعمئانفصنسلجيلجربيجيفهفتاه
.رواتشتوويففتاهلا"هاطعأ"ًالجرنإ

.جرخو."ريخىلعنيحبصت":سلورتمتمتو،دعصملافقوت
.ةيناثكرحتيدعصملاوهءاروقلغيبابلاعمس
دنأتسافمليفدهاشأامبر.مليفلاوماعطلاتقوناح،نآلاو

نيدهشموأًادهشميوتحيهنكلً،اعبطفرقممليفهنإ...سويرويف
ناغيمةدهاشمبًاليوطيسفنعتمأوزرمروفسنارتوأ،ةدهاشملاناقحتسي
.سكوف

!ةأرمانماهلاي...هعمدعصملانمتجرخدقل.اهسافنأتوصعمس
هلباقف،هسأررادأومستبا.ةليللاةقالعميقيسنتسنريبسلورتنأودبي

.ةيقدنبةناطبس...رظنلاققد.درابوساقامءيش
:فولأمتوصهبطاخ
.لوخدلايندعسي،ًاليزجًاركش-

.هسدسمةهوفيفقدحيوهوةكيرألاىلعنتسنريبسلورتسلج
.سكعلابسكعلاوهيلعرثعدقل
لخدياليكلهمفةيوازيفةراجيسعضيوهولوهيراهلاق

.هينيعناخدلا
.ةقيرطلاهذهبانضعبةلباقمبرارمتسالااننكميال-



.سلورتبجيمل
؟كحالسمادختسالضفأململعتأ-
.هنضحيفاهعضويتلاديصلاةيقدنبىلعتبريوهولأس
.هتمصسلورتعبات
ىلإكلخاداهنودجيسيتلاتاصاصرلاردصمدوعينألضفأينأل-

.تنأكحالس
.هيفتكسلورتعفر
:حوضوبهسافنأمشينأسلورتناكمإبتابو،مامألليراهىنحنا

وهوهلعفامعىورتًاصصقعمسدقل.ًالمثلجرلاناك..ً.ابت.بارشةحئار
.بارشلاءاستحاىلإداعنآلاو...هيعولماكب

.تابثإلاوهاهو،ةلدأقراحتنأ-
عمهنماهذخأيتلاةظفحملايفتناكيتلاةيوهلاةقاطبعفر

.حالسلا
نمتاردخملاذخأيذلالجرلاكلذسيلأ؟ردنالساموت-

؟نيومدراغ
ماعطلا...ةكيرألارهظىلعًادنتسموهينيعًاضمغمسلورتهباجأ

.مليفلاو
؟هديرتيذلاام-
لكيامونيوكسليبازيإويـبدنيبوكنيبطبارلافرعأنأديرأ-

.نامليب
؟اذهلكبلكيامةقالعام!؟لكيام.هتسلجيفسلورتلدتعا

؟ةيسايسلاكلتتسيلأ؟نيوكسليبازيإو
...ةركفىندأيدلتسيل-
.ةيقدنبلاوشحييراهىأر
...هنإ.ليختتامقوفساسحةيقدنبلادانزف!لوهايرذحا-
.رثكأةيقدنبلادانزعفترا
!كيلعهللابرظتنا!رظتنا-
.باعللانعًاثحبهمفيفنتسنريبسلورتناسللاج
...يـبدامأ.نيوكسوأنامليبنعًائيشفرعأال-
؟معن-
.هنعكرابخإيننكميف-
؟هنعفرعتاذام-



:ةديهنتعمهقلطأمث،هسبحوًاقيمعًاسفننتسنريبسلورتذخأ
.ءيشلك-



نيتقدحاتاوذناتنثا.نتسنريبسلورتبوصةهجتمتناكنويعثالث
ةهوفيهوةريدتسمءادوسىرخأو،بارشلاامهلسغنيتحتافنيواقرز
سولجللهنمءاقلتساللبرقأةيقدنبلابكسمملالجرلاناك.ريتسلاهتيقدنب
:شجأتوصبلاق.ةداجسلاىلعناتدتممناتليوطلاهالجرو،ةكيرألاىلع

.يـبدنعينربخأ.نتسنريبايينربخأ-
.ةنيعلةفاجةرجنح...نيترمسلورتلعس
فتاهلاةعامستعفرنيحو،يلايللاىدحإيفبابلاسرجنر-

درأمل.زاجيإبيعمثدحتلاديريهنإلوقيصخشتوصتعمسيلخادلا
...مثًامساركذهنكل،ًةيادبلوخدلابهلحامسلا

.ىطسولاعبصإلاوهماهبإنيبهكفبنتسنريبسلورتكسمأ
.رخآلالجرلارظتنا
ً.ائيشهنعفرعيدحأيأنأدقتعأملموؤشملمعبتمقدقل-
؟ناكاذامو-
يننأفرعامًادحأنأملعأمل.هيبرينملةجاحبناكلقتعم-

.هابر...نم
؟تاباصإيأ-
فرعتلانمنكمتيملدلولانكل،ةيضقعفربنادلاولابلاط-

،ةيلبلارش.يرصبلاهبصعتيذآيننأنمدبال.نيمهتملافصيفيلع
؟كلذكسيلأ

ً.اروفتمصمثةرخانلاةيبصعلاهتكحضسلورتكحض
نإلاقو،اهبملعىلعوهولجرلاكلذيـبابدنعفقو،نآلاو-

ثدحتيناك.يلثملجرلريثكلاعفديلدعتسمهنإو،يفختلايفةبهوميدل
.لخديهتكرتفًامرتحمادب.ةبيرغةجهلبنكلةيجورنلا

؟يـبدتلباق-
زارطلاةميدقاهنكلةقينأةلحيفزوجعلجر.هدحوناك،معن-

ناك.يلهعفديسامبوهلعفأنأينديريامبينربخأ.نيزافقوةعبقوةردصو
اننيبنوكينلو،ًةيناثهجولًاهجولباقتننلاننإيللاقً.ارذحًالجر
نكتملو.هعبتتنكميءيشيأوأةينورتكلإلالئاسرلاوأفتاهلابلاصتا
.كلذيفةلكشميدنع

ً؟اذإلمعلاامتمظنفيك-



.اهيلعينلددقناكربقةدهاشىلعقلعتماهملاتناك-
؟نيأ-
.لاملاضبقأتنكًاضيأكانهو.نيبيلماغةربقم-
؟وهنم.يـبدنعينربخأ-
اهحرطبةلأسملالحينألواحو،ىدملايفنتسنريبسلورتقلمح

.اهجتانواهعمجو
لكيرابخإكعسوبنإيلتلقتنأ؟نتسنريبايهرظتنتيذلاام-

.يـبدنعءيش
...رابخإبهبرطاخأامكردتأ-
نالواحييـبدلاجرنمنانثاكانهناك،ةرمرخآكتيأرنيح-

لازتالتنأفكيلإةيقدنبلاهذههجوأملنإىتح،اذل.صاصرلابكألم
؟وهنميللقوملكت.نتسنريبايرطخيف

امىرييراهنأسلورتنظىتحهناقرتختلوهيراهانيعتناك
.لهسأحبصيهلاؤسو،نآلاكرحتيدانزلاوهاهو.هلخادب

:هيتحارعفريوهونتسنريبلاق
راجتنألمسالاكلذبهنوعدي.يـبدسيلهمساً.انسحً،انسح-

ناريطةكرشلجوريمدقةركقيرفناصمقنودتريهيدلنيلماعلاتاردخملا
.ةيبرعلودىلإتالحررّيُست

ً.اقبسمهفشتكأوهنعثحبأملًائيشينربختلناوثرشعكعم-
،يسوروه.فيياسأفلودورهمسا!ثيدحلابكيتآس.لهمت،لهمت-

يفهلاقاماذهلقألاىلعوأ،نايسايسنائجالوناقشنمناركفمهادلاوو
جورنلاىلإمدق.تاغلعبسًابيرقتثدحتيو،ةريثكلوديفشاع.ةمكاحملا
عاطتسا.لاقيامكشيشحلابيرهتداوردحأنمناكو،تاينيعبسلايف
تاينينامثلايفهبىشوهلاجردحأنكل،هيلإراظنألاتفلمدعويفختلا
ىضق،اذل.ةنايخلاةبوقعيواستاهعيبوتاردخملاداريتساةبوقعتناكنيح
ىلإهتراجتريغوديوسلاىلإلقتناجرخامدنعو،نجسلايفةليوطةدم
.نييوريهلا

.ريثكبلضفأهحابرأنكلشيشحلاةبوقعيواستهتبوقع-
يطرشلتقمدعبنكل،غربنتوغيفةكبشىنبدقل.عبطلاب-

ً.ابيرقتنيتنسذنمولسوأىلإءاجف،ءابتخاللرطضاٍّفختم
؟كلذبوهكربخألهو-
.يسفنبكلذتفشتكادقل.ال،ال-



ً.ائيشهنعدحأفرعيالًاحبشلجرلاتننظ؟فيكً!اقح،هآ-
هيلعناك.ةيناثلوهيراهىلإهرظنعفرمث،هيديىلإسلورترظن

عادخنمهنكمتةيفيكب...كلذبدحأرابخإدارأاملاطلفً،ابيرقتمستبينأ
:هيتفشسلورتقعل.هربخيلدحأكانهنكيملنكل،هسفنيـبد

هاعارذو،نآلااهيلعتنأسلجتيتلاةكيرألاىلعسلجيناك-
.اهيفرطىلع

؟اذاممث-
تناك.هيزافقنيبوامهنيبةحتفتفشكناو،هصيمقامكعفترا-

ىلعاهتيأرامدنعوً.امشوليزتامدنعلصحتيتلاكلتكءاضيببدنهيدل
...تركفهمصعم

كنكمتعباصأتامصبكرتياليكلنيزافقيدتريناك.نجسلا-
ً.اقحالهتالجسنمققحتلانم

.كلذبهلرقينأنمدبال...ةهيدبلاعيرسيراهناك.سلورتأموأ
امدنعوً،احايترارثكأادبهطورشىلعتقفاونأدعب،نكلً.امامت-

نعةلماكهبشتامصبعضبتعفر.هزافقعلخقافتالامامتإلهتحفاص
.ةقباطمتامصببوساحلادجووً،اقحاليفكرهاظ

لاوطهتيوهءافخإنمنكمتفيك.يـبد...فيياسأفلودور-
؟ةدملاهذه

.هيفتكسلورتزه
.ةمظنملاةميرجلاةحفاكمةقرفيفًامئادهذهكتالاحانيلعرمت-

.نوفشكنينيذلاكئلوأنعنوفشكنيالنيذلارابكلازيميدحاوءيشكانه
كولمف.نودودعمنونمتؤمنودعاسمو،ةدودحمتالص:ةريغصلاةمظنملا
نيلماعلانمشيجمهبطيحيامنيبنمأميفمهنأنونظينيذلاتاردخملا
نممهنم...ةنوخلامدخلانمًادبأرمألاولخيالً.امئادمهرمأفشكني
.مكحلافيفختلهريغبيشينممهنمو،لمعلاىلعءاليتسالاديري

؟ناكملااذهيفوةدحاوةرمىوسهرتملو-
،ينآردقل.وههنأدقتعأ.رواتشتوويفىرخأةرمكانهتناك-

.جرخوبابلاىلإتفتلامث
؟ةحيحصحبشلاكةنيدملالوحهلقنتةعاشإفً،اذإ-
؟يردينم-
؟رواتشتوويفلعفتتنكاذام-
؟انأ-



.كانهلمعلابةطرشللحمسيال-
.كانهلمعتًةاتففرعأ-
؟نيترام...ممم-
؟اهفرعتله-
؟اهبقارتكانهتسلجله-
.هسأرىلإعفدنيمدلابسلورتسحأ
...انأ-
.قيقحتلاةمئاقنموتللكسفنتينثتسادقف،نتسنريبايخرتسا-
؟اذام...ـم-
تنكدقلً.ايفختمًايطرشنيترامهتنظيذلالجرلا...دصرتملاتنأ-

؟كلذكسيلأوتساغلتقمدنعرواتشتوويف
؟دصرتملا-
.ينبجأو،كلذسنا-
وتساغلتقببغرأينلعجييذلاام؟...يننأتدقتعامل.يهلإاي-

؟نسناه
:لوههباجأ
.ةمهملاهذهبكيلإلكوأدقفيياسأنوكينأنكمملانمناك-

وربانلأيفًالجرلتقتتنأوكآردقوتساغفً.ايصخشًايوقًاببسكلمتكنكل
.يئابرهكبقثمب

ةطرشلجرةقيرطىلعهبركف.لوههلاقامبنتسنريبسلورتركف
نأهيلع،ةعاسلكيفو،مويلكيف...ةلصاوتمةبذكنعةرابعهتايح
.ةقيقحلاوبذكلانيبزييمتلالواحي

؛كوفغيلوألتقلًاعفادكيطعتاهتبكترايتلاكلتلتقلاةميرج-
...غيلوأنعطلواحيذلانيجسلا.كيلعرخآدهاشوهو

ةقالعيلتسيل.لوهايينقدصتنأبجي!يحلاصللمعيمل-
وربانلأةيضقامأً.ادحألتقأمل...ليلدلاقارحإبطقفتمقدقف،كلذب
.رثاعظحضحمتناكدقف

:هسأرلوهلامأ
؟يلتقكضرغنكيملأ،نويلقدنفىلإتئجامدنعو-
.كلذهناكمإب،معن.هلتقهنكميلوهلجرلااذهف.هباعلسلورتعلب

يفاهكرتيوةيقدنبلانعهتامصبحسميوهغدصيفةصاصرعضينأهنكمي
دوعيهتأراهنأبدهشتسهيإسيدجيفو،ماحتقادوجوىلعةلالدال.هدي



...ةيضرمةزاجإذخأهنأامك،هيلعنايدابةدحولاودربلاوهدحولزـنملل
.بائتكاضارعأ

؟فلودورلاجرنمامهأ؟انلتقلايتأناذللانالجرلانم-
.سلورتأموأ
.امهدحأةباصإنمتنكمتيننكل.ابرهدقل-
؟ثدحيذلاام-
:هيفتكسلورتزه
.يليغبنياممرثكأتامولعمفرعأينأنظأ-
.لاعسكتدبةكحضلانكل،كحضينألواح
.تارظنلانالدابتياسلج
:سلورتلأس
؟هلعفلططختيذلاام-
.هبكاسمإلا-
هذهمدختسيًادحأسلورتعمسنأذنمليوطنمزىضم...كاسمإلا

.ةملكلا
؟دحأهلوحنوكيسله-
.رثكألاىلعةعبرأوأةثالث-
؟ىرخأةليقثتادعميأكيدلله...ممم-
؟ةليقثتادعم-
.هذهنعادع-
مإيـبلاشاشرونيسدسملاعضوثيحةريغصلاةلواطلاىلإلوهراشأ

.قالطإللةزهاجوةمقلماهعيمجوفياف
.ينربختنأكللضفألانماذل،اهلكةقشلايفثحبأوكديقأس-
.مونلاةفرغىلإراشأمث،هتارايخيفنتسنريبسلورترّكف

نوينحابصملعشأوةنازخلابابسلورتحتفامنيب،هسأرلوهزه
،ناتريبكنانيكس،تاسدسمةتس:اهتايوتحمىلعقرزأًاءوضيقليًايناوطسأ
ىعديامو،ةماسلاتازاغلانمةياقولاعانق،ةيندعممجارب،ءادوسةواره
فصتنملايفةناوطسأوذريصقونيخثحالسيهو:بغشلاةحفاكمةيقدنب
ةيبلاغىلعسلورتلصح.عومدللليسملازاغلانمةريبكشيطارخلمحت
.ردهىندأنودنمءيشلكبنوظفتحيثيح؛نزخملانمةطرشلاتادعم

؟نتسنريبايكلقعتدقفله-



؟كلذلوقتمل-
هيلعمسرو،رادجلايفريماسمسلورتقددقل.هديبلوهراشأ

.صاخلاهناكمءيشلكلحبصأف،حالسلكلةيجراخلاطوطخلا
ىشختأ؟بايثةقالعىلعصاصرلانمةيقاولاةرتسلاقلعتأ-

؟دعجتلانماهيلع
.نتسنريبسلورتبجيمل
:ةرتسلاذخأيوهولوهلاق
زاغلانمةياقولاعانقو،بغشلاةحفاكمةيقدنبينطعأً.انسح-

.رهظةبيقحو،سولجلاةفرغيففيافيـبمإلاشاشرةريخذو،ماسلا
ةفرغىلإاداعمث،ةبيقحلاءلمبماقامنيبسلورتبلوهقحل

.فيافيـبمإلايراهذخأثيحسولجلا
.بابلادنعافقومث
:يراهلاق
وألاصتايأبموقتنألبق،نكل.سلورتايهيفركفتامملعأ-

كنعهفرعأاملكنأكملعيفنكيل،ىرخأةقيرطيأبيفاقيإلواحت
فرصتللتاداشرإلاهتيطعأدقو.ٍماحميدينيبدوجومةيضقلاهذهنعو
؟تمهفأ.ءيشيأيللصحلاحيف

.هسأربأموأ.سلورتلابيفرطخاماذه...بذك
:فدرأمثيراهكحض
كلذنمدكأتلاكنكميال،نكل؟كلذكسيلأ.بذكأيننأنظت-

؟كلذكسيلأ.ةئملابةئم
.ةيلابماللاةيلاعتملاهتماستبالضغببو،لوهلقيمعهركبسلورترعش
؟لوهايتوجنوللصحيساذام-
فصنلاىلإرفاسأس،يفتخأس.تهتنادقكتالكشمنوكتساهدنع-

...ريخأءيشً.ادبأدوعأنلوضرألانمرخآلا
.صاصرلانمةيقاولاةرتسلاقوفليوطلاهفطعميراهررز
انأاهتملتسايتلاةمئاقلانم74نييفنردنيلبفذحنمتنأ-

؟كلذكسيلأ.نامليبو
؛هعنمامًائيشنكل،ريكفتنودنميفنينأكشوىلعسلورتناك

ناكمًادبأفرعيملهنأيهةقيقحلا.ةلمتكمريغةركفوأسدحةباثمب
.فيياسأفلودورةماقإ

.معن-



لواح.يرجيامباعيتساًالواحمروديهلقعونتسنريبسلورتباجأ
،جاتنتساىلإلوصولالواح.نامليبوانأاهتملتسايتلاةمئاقلا:ىنعمليلحت
،هتافصنمتسيلةهيدبلاةعرسف؛ةيفاكلاةعرسلابريكفتلاعطتسيملهنكل
.تقولانمديزملةجاحبوهو

.معن-
.ةشهدلاحمالمهيلعودبتالنألمأيوهواهررك
.ناونعلافذحنمانأً،اعبط-
.ةيقدنبلاهذهكرتأس-
:عباتو.شيطارخلاهنمغرفيونزخملاحتفيوهويراههبطاخ
كابىعدتةاماحمةكرشىلإتامولعملالقتنتسفًاملاسدعأملنإ-

.نيسنوميسو
.ملالسلاىلعةعساولاهتاوطخعقوسلورتعمسو،بابلالوهقفص

.لمعلابماقمثدوعينلهنأنمدكأتيلرظتنا
رئاتسلافلخرادجلاىلإةدنتسملانيلكراملاةيقدنبىلعلوهرثعيمل

دنسأمث،ةفرشلابابعّرشو،ةيقدنبلاسلورتبحس.ةفرشلاباببرق
وهمهألانكل،فيفخرطمعمًادرابوجلاناك.جايسلاىلعةيقدنبلا
.حايردوجومدع

فرفريهفطعمىأرو،لفسألايفءانبلانمجرخيوهولوهىأر
بأرميفهراظتنايففقتيتلاةرجألاةرايسوحنًاعرسملورهيوهوهلوح
ةسدنهلاءاربخجاتن...ءوضللساسحلاراظنملاربعهعقومددح.تارايسلا
هتعاطتساب.ةبرقماهنكل،ًاليلقةشوشمةروصلاتناك.ناملألاتايرصبلاو
سأرلانمةصاصرلاهقرتختسو،ةلكشمنودنمهناكمنملوهةباصإ
حالسلاف،ةيلسانتلاهئاضعأنمجرختنأكلذنملضفألاو،مدقلاعبصإل
دحأتحتلوهرميىتحرظتنانإهنكل.ةليفلاديصللصألايفعنصدق
الذإ:يلمعريكفتاذه.نمضأةباصإلانوكتسفبأرملايفةرانإلاحيباصم
هناكمسيلو،رخأتملاتقولااذهيفبأرملايفسانلانمريثكلادجوي
.ةرايسلاىلإهتثجبحسيلسلورتنعًاديعب

اذإامردقينأنآلاهيلعتابعبطلاب؟أرجتله!ٍماحمبناعتسا
.نيسنوميسنايتسيركزـناه.رذحللًايخوتًاضيأهنمصلختلاهيلعناك

نمةيقاولاةرتسلاتناك؟سأرلامأةبقرلا.برتقيلوهوهاه
توص...فلخللدانزلاطغضً.ادجةليقثوىلعألاوحنةعفترمصاصرلا
.لتقةميرجاهنإ؛كلذبمايقلامدعهيلعنأهربخأعمسيالداكيضفخنم



زتلاشدورتامأ.كلذدمعتيمل،لبقنمدحألتقبنتسنريبسلورتمقيمل
.كلذءاروةيراضلافيياسأفلودوربالكتناكذإ،هبنذهتومنكيملف
نملاحيأبوهنكيمل؟وتساغلتقيذلاناويحلانم.معن؟وتساغو
.نيوكسليبازيإ...نامليبلكيام.لاوحألا

سأررخؤمىلعةتبثمفدهلاةطقنتدبو،سماهلاتوصلاتكس
.رونلاىلإلوهلصيسنيتيناثلالخ.ءوضلاةيؤرهناكمإبحبصأ!نآلا.لوه
ىلعقوفتيلناك.يرزيلصرقىلعهخسنيليرجيامروصيملظحلاءوسل
.دنالدرويفتازوبخمنودنمىتحسكوفناغيم



هنكلوعراستيهضبنناكو،ءطببًاقيمعًاسفننتسنريبسلورتذخأ
.ةرطيسلاتحت

.همامأًامامتًافوشكمءاوضألاتحتلوهيراهناك
...ريوصتلاعطتسيملديدشلافسألل
.نتسنريبسلورتددرت
ناكهنكلً،ايبغنكيمل.هتاراهمنمتارارقلاذاختاةعرسنكتمل

.نايحألاضعبيفًائيطب
وهلكيامف:امهتايحلاوطلكيامنيبوهنيبقرفلاوهاذهناك

.نآلاثدحامك.ةياهنلايفحجنيناكسلورتنأمهملا.ثدحتملاركفملا
ىعسيلوه.هلوقيسلكيامناكاماذه؛ةيضايرتايساسأدرجماهنإ
لتقنإ،اذل.ظحلانسحلبيترتلااذهب:سلورتوفيياسأفلودورفلخ
نإو،سلورتلكاشمنمةدحاوىهنأدقلقألاىلعنوكيسففيياسألوه
...نإنكل.اهتاذيهةجيتنلافسكعلالصح

.ءاوضألاتحتلوهيراهلازيال
ٍمارلضفأيناثهنإ.ٍواستملكشبدانزلاىلعسلورتعبصإتطغض

.سدسملابٍمارلضفأويزكرملاتاقيقحتلابتكميفةيقدنبلاب
نعةكرحيأجرختنلً.امامتىخرتساوءاوهلانمهيتئرغرفأ

ً.ايناثًاسفنذخأ،ةرطيسلا
.ةيقدنبلاضفخأ

ربعجرعتيوهوًاجهوتميراهيرظانمامأنييفنردنيلبعراشدتما
ينابملاوةريبكلاقئادحلاوةميدقلالزانملاهبطيحتو،ةعفترملاسيراضتلا
.جورملاوةيعماجلا

مث،قفألايفىشالتتةرجألاةرايسءاوضأةيؤرنمنكمتىتحرظتنا
.هريسأدب

دقل.ىُريدحأكانهنكيملوقئاقدعبرأالإةدحاولاةعاسلاتناك
.68ناونعلادنعفقوتينأةرجألاةرايسقئاسربخأ

ًارتمنيسمخدعتبيو،راتمأةثالثعفتريجايسبًاطاحم74لزـنملاناك
ًابيرقتراتمأةعبرأدودحبيناوطسأءانبلزـنملابناجبعقيو.قيرطلانع
يفلكشلااذهبهايمجربيراهريمل.هايملانيزختجربهبشيًارطقوًالوط



قيرطلاشرتفا.هلثمًادحاورواجملالزـنمللنأظحالهنكل،لبقنمجورنلا
ديحوحابصمءاضأوً،اعبطىصحلابلزـنمللةيمامألاتاجردلاىلإيدؤملا
.بلاغلاىلعنيتملاونكادلايـبشخلابابلا

.لوألاقباطلايفةدحاوويضرألاقباطلايفنيتذفاننمءوضلاثعبنا
،قيرطلانملباقملابناجلاىلعطولبةرجشلظيفيراهفقو

عانقلاعضوو،بغشلاةحفاكمةيقدنبزهج.اهحتفورهظلاةبيقحلزـنأو
ههجوىلعهلازـنإنمنكمتيثيح،هسأرىلعةماسلاتازاغلانميقاولا
.ةجاحلادنعًاروف

نأنمدكأت.جاتحيامردقببارتقالاىلعراطمألاهدعاستنألمأ
.ةعوفرمنامألاعارذو،مقلمفيافيـبمإلاشاشر

.تقولاناح
.ةعرسبفخيهريدختنكل
داكتةليلقةيمكالإاهيفدجيمل.اهءاطغحتفوبارشةجاجزذخأ

نإ.ةجاجزلاىلإرظنمث،ىرخأةرملزـنملاىلإرظن.اهرعقيفىرتال
،ًةيناثةجاجزلاقلغأ.اهدعبةريبكةعرجلجاتحيسفةيلمعلاهذهتحجن
نمدكأت.يفاضإلافيافيـبمإلانزخمعميلخادلابيجلايفاهرشحو
نيجسكوألاىلعلصحتهتالضعوهغامدنأو،يعيبطوحنىلعسفنتيهنأ
ثالثدعبةرئاطلارداغتس.ةقيقدبةدحاولاتزواجت...هتعاسىلإرظن.يفاكلا
.ليكارووههترايط...ةعاسنيرشعو

،بلغألاىلعراذنإزاهجبةدوزمةباوبلا.نيرخآنيقيمعنيسفنذخأ
وهو.ةعرسبجايسلاقلستربعلوخدلانمنكمتينلوليقثهلمحنكل
يفهعملصحامكفوشكميحفدهكهقوفقلعينأيفًابغارسيل
.دوريسدامعراش

.ةثالث،فصنونانثا:هلقعيفدعلاعبات
كسمموهوضكرمث،اهحتفوضبقملاىلعطغضو،ةباوبلاوحنىشم

رجيمل.ىرخألاديلابفيافيـبمإلاشاشروديببغشلاةحفاكمةيقدنبب
ةفرغةذفانوحنهجتاو،بشعلاىلعلبىصحلابدبعملاقيرطلاىلع
ىدمفرعيلاقتعالاتاراغنمريثكلايفكرتشايطرشكناك.ةشيعملا
نألب،بسحورانلاقالطإيفئدابلانوكتنأال؛ةأجافملارصنعةيمهأ
هتكرحلشىلإيدؤيدقامم؛تاوصألاوءاوضألامادختسابمصخلامدصت
.ةيناثةرشعسمخ:ةأجافملاةيحالصءاهتناةدمًاضيأفرعيهنكلً.امامت
يفمهيلعءاضقلاعطتسيملنإ.تقونمهيدلاملكوهاذهنأكردأ



مهو.موجهلادروعمجتلاومهسفنأكلامتنمنونكمتيسفةدملاهذه
.هططخمىلعوهعلطيملامنيبً،اديجلزـنملانوفرعي

.ةرشعثالث...ةرشععبرأ
نيتردصماترجفناف،ةشيعملاةفرغةذفانربعزاغيتشوطرخقلطأ

مليفىلإلوحتوفقوتدقتقولانأبسحأنأذنمو.ةريبكءاضيبةباحس
ناكهلقعنكل،هلعفهيلعيغبنيامبهدسجماق،هتكرحهيفلجسيزتهم
ً.اشوشم

.ةرشعاتنثا
لخادىلإبغشلاةحفاكمةيقدنبىمرو،ههجوىلعزاغلاعانقلزـنأ

يـبمإلاشاشربةريبكلاروسكملاةذفانلاجاجزعطقحازأمث،ةشيعملاةفرغ
عفرمث،اهيلعهديعضوو،كابشلاةفاحىلعرهظلاةبيقحعضوو،فياف
ةرتسلاتلقثأ.هوحنفحازلاضيبألاناخدلالخادزفقوًايلاعهمدق
تفخلخادلايفحبصأنأدرجمبنكل،هتكرحصاصرلانمةيقاولاةيندعملا
.حطبنافرانتاقلطتوصعمس.بحسلانيبريطيناكولامكهتكرح

.ةينامث
ةيضرألامطحتةجيتنداحلاتوصلاعفترا.تاقلطلانمديزملا

عمسمث،رظتنا.كرحتلانممهعنمييذلاللشلاكلذمهبصيمل.ةيبشخلا
ليسملازاغلاوهتمواقملةليحكلمتاللاعس؛لاعسلا...هرظتنيناكام
.كيتئروكفنأوكينيععسليعومدلل

.ةسمخ
توصلاردصمىلعرانلاقلطأو،فيافيـبمإلاشاشريراهزه

اهنأكةفيفخوةريصقتاوطخعقوعمسمث،ضيبألاويدامرلابابضلاطسو
.جردلادعصت

.ةثالث
.قلطنامثًافقاويراهضهن
.نانثا
ءوستسففدهلاهنمتلفأنإ.لوألاقباطلايفناخدكانهنكيمل

.ريبكدحىلإيراهمامأةيقبتملاصرفلا
.رفص...دحاو
مإلاشاشرررم.هتحتنابضقلاونيزباردلامث،جردلازييمتنمنكمت

دانزلاطغض.ىلعألاىلإهعفرمثبناجللهرادأو،نابضقلاىلعفيافيـب
حالسلابحس.نزخملاغرفأوماكحإبهكسمأهنكل،هدييفحالسلازتهاف



نزخملانعًاثحبهفطعميفلوجتةيناثلاهديامنيبنزخملاكفو،فلخلل
ىلعحطبناامدنعرخآلانزخملاعاضأدقل.ةجاجزلاىوسدجيمل.رخآلا
.ةذفانلاىلعرهظلاةبيقحيفلازيالةحلسأوةريخذنمىقبتامو!ضرألا

ىلعلزـنتتاوطختوصعمسامدنعةلاحمالتيمهنأيراهملع
وحنيرجتيهوتعراستمث،ةددرتموةئيطبتاوطخلاتأدب.جردلا
ضيبأصيمقبًاحنرتمًافيط،بابضلانيبنمجرخيًالايخيراهىأر.لفسألا
جردلاةياهنىلإقلزـنامث،نيفصنىنثناو،نيزباردلاىلعىوه.ءادوسةزبو
تلخدثيحةزبلارهظيفةقرتحملاحرجلافارطأيراهىأر.ةدماهةثج
،قانتخالابرعش.سأرلاعفرمثاهفرطبكسمأوةثجلاوحنراس.ةصاصرلا
.تازاغلانميقاولاعانقلاعزـنيفةمراعلاةبغرلاةمواقمهيلعناكو

عاطتسايراهنكل،اهجورخىدلهفنأفصنةصاصرتقزمدقل
...نويلقدنفلخدمدنعهلباقيذلاليئضلالجرلاهنإ.هيلعفرعتلا
.دوريسدامعراشيفةرايسلانمهيلعرانلاقلطأيذلالجرلا

سيسحتوصىوسهركعيالنوكسداسامنيبعمسلايراهىغصأ
ىلإداع.ضيبألاناخدلاقلطتلازتاليتلاعومدللليسملازاغلاةشوطرخ
هترتستحترخآو،شاشرلايفًاديدجًانزخملخدأو،ةشيعملاةفرغةذفان
.لخادلايفليسييذلاقرعلاظحالطقفذئدنع.صاصرلانمةيقاولا

.زاغلاسيسح.ةيناثيراهىغصأ؟يـبدنيأو؟ريبكلالجرلانيأ
؟يولعلاقباطلايفمادقأعقوعمسيملأ،نكل

ناك.خبطملاىلإيدؤيًاحوتفمًابابوىرخأةفرغناخدلاربعحمل
ىلإةيقدنبلاهجوو،هحتفوبابلابناجبفقو.قلغمدحاوبابكانه
بابلاحتفمثةرشعللدع.رظتناوبابلاقلغأمث،نيترمقلطأولخادلا
.لخدو

دوسأًايدلجًادعقموناخدلاطسوةبتكمفوفرضعبزيم.ةغراف
ةيرسلاةطرشلايزيدتريلجرةحولتقلُع،ةأفدملاقوفو.ةريبكةأفدمو
نسنيتراملراكنأيراهفرعي؟ميدقيزانلزـنماذهأ.وباتسغلاةيزانلا
نييفنردنيلبيفرداصملزـنميفنكسيناكةيجورنلاةقعاصلاتاوقسيئر
.مولعلاىنبمجراخصاصرلابًايمرهتايحتهتنانيح

ةفرغىلإًالوصو،هفلخبابلاف،خبطملاربعًادئاعهتاوطخيراهعبتت
ملالسلا:هنعثحبيناكامدجومث،تقولاكلذيفةيديلقتلاةمداخلا
.ةيفلخلا

فقتململالسلاهذهنكل،ئراوطجرخمكةداعملالسلاهذهلمعت



يفناكامووبقلاىلإًالوزـنتدتماسكعلاىلعلب،يجراخلابابلادنع
.ديمرقلابقلغأًايفلخًابابقباسلا

راسمث،ةيقدنبلانزخميفزاغةشوطرخدوجونميراهدكأت
ىتحدع.قاورلايفةريخألاةشوطرخلاقلطأوةتماصوةعساوتاوطخب
كلذعمهنكل،هتبقرنعطيملألاوهحتفيلبابلاعفدولخدمث،ةرشعلا
فرغلاعيمجتناك،ًالفقمناكيذلالوألابابلانعادع.زيكرتلاعاطتسا
يفريرسلانأالإ،لامعتسالاديقمونلافرغنمناتنثاتدب.ةغراف
رومغمهنأكوقماغلاشارفلاةيؤريراهعاطتساو،ىطغمنكيملامهادحإ
ً.اسدقمًاباتكدجوىرخألاةفرغلايفريرسلاراوجبةلواطلاىلعو.مدلاب
.سفنخلا:كوجزهراوجبو،سورلانممهنإ؛ةيلايرسفورح،يراههلّمأت
.ريماسمةتساهيلعةتبثماهسفنهتكامسبءارمحةديمرق

نمعانقلاجاجزىلعقرعلافثاكت.قلغملابابلاىلإيراهداع
مطحت.لفقلالكروهمدقعفروبابلللباقملارادجلاىلعأكتاف،لخادلا
لخادصاصرلاقلطأوضرألاىلعيراهمثج.ةعبارلاةلكرلادعببابلا
قاورلانمناخدلالخديىتحرظتنا.جاجزرسكتتوصعمسو،ةفرغلا
.ءوضلاحاتفمدجومثلخد.ةفرغلاىلإ

بناجبةعبرألاةدمعألاوذريرسلاو،اهريغنمربكأةفرغلاتناك
ىلعكورتملامتاخلاعصرتيتلاءاقرزلاةرهوجلاو،بترمريغريبكلارادجلا
.عملتريرسلاراوجبةلواطلا

ً.ائفادلازيال...فاحللاتحتهعارذيراهعضو
ريرسلاكلذىلعيقلتسيناكيذلاصخشلارداغامبر.هلوحرظن

نكيملولاذه.هفلخبابلاقلغأوليلقذنمةفرغلا-ناكنمًانئاك-
.ةلوفقموةقلغماهنإ:ةذفانلايراهصحفت.لخادلانمبابلايفحاتفملا
.اهحتف.ريصقلارادجلاةلابقةنيتملاةنازخلاشتفينأررق

اهرادجىلعطغضنيحهنكل،ةيداعةنازختدب،ىلوألاةلهولل
.حتفنايفلخلا

.ةيناملألاةيلومشلااهنإ...برهللرمم
رادجلاربعهسأرلخدأو،نيبناجلاىلإتارتسلاوناصمقلايراهحازأ

تتبثدقل.ناكملاسملت.يئاوهرايت...درابءاوهةحفنهتلباقف،كرحتملا
ال...لفسألاوحناهنمديزملاكانهنأودبيو،رادجلاىلعةيديدحتاجرد
.ملحنمةأزتجماهنأكةروصهنهذيفتفر.وبقلاىلإلصتاهنأدب
هامدقترثع.كرحتملارادجلالخادهسفنرشحوزاغلاعانقحازأ،اهتبك



ههجوحبصأوتاوطخعضبرذحبلوزـنلانمنكمتامدنعو،تاجردلاىلع
لكشاذو،ىوقملانطقلانمناك.اهيلعًائيشدجوةنازخلاةيضرألًالباقم
طسولفسألاوحنلوزـنلاعباتوهفطعمبيجيفيراههعضو.ٍنحنم
همدقتسمالنيرشعلاوةيناثلاةجردلادعبو،تاجردلادعيذخأ.مالظلا
.هتحتةتباثضرألادعتملىرخألاهمدقلازـنإيفعرشنيحهنكل.ضرألا
ً.افيفخناكهطوقسنكل،هنزاوتدقف

.كشلاريثتةجردلًافيفخ
بيجنمةعالولاجرخأمث،عمسلاىغصأوهناكميفيراهرمست

.هتيؤردارأامفشك.اهلعشأ.هلاطنب
.لجرقوفًايقلتسمناكدقل
نولهوسكيو،ماخرلاكةدرابهترشبً.ادجٍراعوًادجنٌيمسٌلجرهنإ

.ةافولاةثيدحةثجيأك؛بحاشقرزأ
بابوحنةيتنمسإلاةيضرألاىلعراسو،ةثجلانعهسفنبيراهىأن

تدادزااملكفً؛افوشكمًافدههلعجةعالولاءوضنكل.هفشكيذلاوبقلا
،دادعتسالاةبهأىلعفيافيـبمإلاشاشركسمأ.عيمجلاتفشكةءاضإلا
.هارسيبةعالولاحدقمىلعطغضلاعباتامنيب

.قيضوضفخنمقفنربعدتميحيباصملانملبححال
ىلإرظن.يراعلالجرلاووههاوسدحأكانهسيلهنأيراهمهف

ةثولمةدامضاهنطبلوحوطاسبىلعيقلتستتناك...ضرألاىلعةثجلا
يراهداقتعابسحكلذو.هبقدحتةأرمالمشواهردصىلعو،ءامدلاب
يأكانهنكتمل.هتلوفطتاونسذنممرجممشولابحاصنأىلإزمري
تحتحرجلانأيراهمزجاذل،ىرخأةباصإىلعلدتةيئرمتامالع
ريتسسدسمنمةقلطاهنألامتحابلغيو،ةافولاببسوهةدامضلا
.نتسنريبسلورتهكلمييذلا

ةحيفصبقفنلاىهتنا.لفقم.هعباصأبوبقلابابىلعيراهطغض
ىوسفيياسأفلودورىدلنكيملهنإيأ؛رادجلايفةتبثمةيندعم
.ملحلا...اهلكجراخملايقابهتبرجتببسيراهملعو.قفنلا...دحاوجرخم

.قفنلايفقدح
يطعيوهف؛ةلاحلاهذهيفةقاعإلكشيةقيضلانكامألاباهر

نزخملاخدإنمدكأت.هتمواقمبجياذلرطخدوجوبًافيزمًاساسحإ
رهظتال،قمحألااهيأ.حيحصلالكشلابفيافيـبمإلاشاشريفةريخذلا
.كلذباهلتحمسنإالإحابشألا



.ريسلايفعرشمث
هسأرنأالإ،ىنحناهنأمغرو.روصتاممىتحقيضأقفنلاناك

هريكفتلغشلواح.نفعلابةوسكملاناردجلاوفقسلابمطترتتلظهيفتكو
.هيلعةرطيسلابةقيضلانكامألاباهرلةصرفكرتياليكللئاسولاىتشب
بسانتيهنأالإ،ةلاحمالناملألاهمدختسابَرْهَمقيرطلااذهنأمغرو
عيمجظفحينأةداعلاتضقدقل.ديمرقلابدودسملايفلخلابابلاعم
جربيذرواجملالزـنملاوحنريسيوهفًائطخمنكيملنإو.تاهاجتالا
ذإ؛ةقئافةيانعبقفنلاءانبمتدقل.لزـنملااذهجربلقباطملاهايملانيزخت
ناملألانأبرغتسملانكل.ةيضرألايففيرصتلاتاحتفنمددعكانهناك
ةملكبركفنأدرجمبو.اذهكًاقيضًاقفناوديشعيرسلاقيرطلااونبنيذلا
لواحو،هتاوطخدعىلعهريكفتزكر.هسافنأىلعباهرلاقبطأقيض
عبات.قلطلاءاوهلاثيحجراخلايفةلتلا...ةلتلانمًاديدحتهناكمليخت
ضيبأًاطخىأر،110مقرلللصوامدنع.كيلعهللابدعلاِعبات...دعلاِ◌
امدنعو.همامأامةطقندنعفقيءوضلانأىأر.هتحتضرألاىلعًاموسرم
يتلاةفاسملارّدق.قفنلافصتنمددحتةمالعطخلانأكردأ،هءاروتفتلا
نيبام؛اهبديقتينأىلإرطضايتلاةريغصلاتاوطخلاىلعًءانباهعطق
هتحتهيمدقكيرحتوهاطخثحلواح.برتقادقلً.ارتمنينامثونيعبس
تاحتفىدحإنعتردصدقل.لفسأللرظنفةرقنعمس.زوجعلجرك
اهضعبعمتكطصاىتحاهيطغتيتلاةدمعألاتكرحتثيح،فيرصتلا
ةعقعقً،افلتخمًاجيجضعمس،ةظحللاكلتيفو.ةرايسيفةيوهتلاتاحتفك
.رادتسا.هفلخنميتأتةقيمع

ةتبثمتناكيتلاةيندعملاةحيفصلااهنإ.ندعملاىلعألألتيءوضلاىأر
.جيجضلاردصأاماذهوضرألاىلعتقلزـناوتكرحتدقل؛رمملاةياهنيف
،ةحيفصلافلخدجويامةيؤرعطتسيملً.ابهأتمهشاشرعفرويراهفقو
جيلخىلععطستيتلاسمشلاةعشأكعملامًائيشنكل.كلاحمالظلاف
بلققدامنيب،قبطمتمصةظحلترم.يفيرخمويراهنيفولسوأ
.هقارغإمتيلقفنلافصتنميفنامتيريبيقلتسيناكانه.ةوقبيراه
نكيملناردجلاوفقسلاىلعنفعلا...قيضلاقفنلا...هايملانيزختاجرب
فاوحبرضخألاىلإًالئامدوسأ...مدقتيرادجلاىأر.بلاحطناكلبًانفع
.لباقملاهاجتالايفهنمبرتقيهلثمًارادجىأرف،برهيلرادتسا.ءاضيب



رادجهمدص.كوحننيهجتمنيراطقنيبفوقولابهبشأعضولاناك
مث،ضرألابمطتريهسأربرعشف،فلخلاىلإهامرمثًالوأهمامأمداقلاءاملا
ثبشتلالواحيوهوةتامتسابمواق.مامألاوحنةيبلولةكرحبعفدنيوعفتري
مدعهنكلءيشيأبكاسمإلانمنكمتيهلع؛رادجلابهيتبكروهعباصأب
سحأ.ةعرسبتأدبامكتهتنامث.هبةطيحملاةوقلاةهجاوملةليسولا
ناعارذ.هفلخامًائيشىأرو.امهضعبءاملاالالشّديحنيحأدهتتارايتلاب
ىلإتدتماةتهابعباصأو،فلخلانميراهاتقناعًارارضخاناعشتناواضيب
ةطيحملاةدامضلاتاذةثجلاىأرف،فافتلاولكرةكرحبيراهماق.ههجو
،حوتفممفبنزولاميدعراعءاضفلجركةملظملاهايملايففتلتاهنطبب
،فقسللددمتو،ضرألاىلعهيمدقيراهعضو.ءطببناليامتيةيحلورعشو
يـبمإلاشاشرحملفءاصفرقلاسلج.ةطقنىلعأللصودقءاملانأدجوف
دقفدقناك.ةحابسلايفعرشمث،هتحتضرألاىلعضيبألاطخلاوفياف
دوعيلهجتينأهيلعثيحىلإهتدشرأةثجلانكل،تاهاجتالابساسحإلا
دادتمالاىلعلصحيلناردجلاعمةيضرعةيعضوًاذختميراهحبس.هجاردأ
.رخآلاءيشلابريكفتلامدعىلعهسفنًامغرمةوقبعفدنا.نيعارذللىصقألا
هبذجتصاصرللةداضملاةرتسلاتناك.سكعلالبهتلكشمعافترالانكيمل
نمصلختلايفتقولاضعبردههيلعناكنإيراهركفً.اقيمعلفسألل
لواح.هتكرحلةمواقملانمديزملاًافيضمهقوفوفطيلظيذلاهفطعم
ّدعسيلو،ةحتفلاىلإًاعوجرةحابسلا...هلعفهيلعبجوتيامىلعزيكرتلا
مث.رجفنيسهنأكوهسأريفدادزيطغضلابسحيأدبهنكل.راتمألاويناوثلا
حابصلا..ً.ارتمنيسمخلوطبيجراخلاحبسملا...فيصلا.ةركفلاكلتهتءاج
سبالميدترتليكار...سمشلاعاعش...سانلانمولخيناكملاداكي...ركابلا
ةحابسلاعيطتسيامهنمنمديدحتغيلوأويراهىلعناك.ءارفصةحابس
نكل،جلزتلامسومةياهنذنمًاسمحتمغيلوأناك.دعبأةفاسملءاملاتحت
امهيلكليكارتعجش.هيلعقّوفتلاةصرفهحنمتةحابسلايفيراهتاينقت
ناضرعتسياناك.ءامحإلابناموقياناكامنيب،ةعئارلااهتكحضكحضتيهو
لينليراهوغيلوأىعسييتلاوديلرنغورفةكلمكتناكو،ءاليخباهمامأ
امهالكجرخً،ارتمنيعبرأدعبو،ةمومحمةسفانملاتناك.اأدبمثاهنمةرظن
لبق..ً.ارتمنوعبرأ.هزوفنمقثاوامهنملكوناثهليامهوءاملانم
ىلعلوصحللهلكرنكميةحابسلاضوحلرادجدوجوبو،راتمأةرشعبةياهنلا



نمليلقبرثكأاهنأنهارأ.نيعارذلاةكرحلةدودحمالةحاسمو،عفدلا
توميس...انهتوميس...لمألادقف.ةحتفلانعينلصفتيتلاةفاسملافصن
دنعةرئاطلاترداغ.هسأرنمنارصتُعتامهنأكهينيعبرعشً.ابيرق...نآلا
ةرمفّذج.ةياهنللراتمأةرشع...رفصألاةحابسلاسابل...ليللافصتنم
.توميسذئدنع...ذئدنعهنكل،دعبىرخأبمايقلاهنكمي.ىرخأ

نتسنريبسلورتداق.ليللافصتنمدعبفصنلاوةثلاثلاةعاسلاتناك
.يمامألاجاجزللمتمتيوسمهيفيفخلارطملاوولسوأعراوشيفهترايس
لب،امءيشنعثحبيهنألسيل،اهسفنلاحلاىلعوهوناتعاستضم
.ريكفتلانمحاتريوركفيلحاتري.هباصعأحيريكلذنأل

نكيملولوهيراهلتيطعأيتلاةمئاقلانمًاناونعامدحأفذح
.لعافلاوه

.هليختيذلاحوضولابءيشلكنكيملامبر
.ىرخأةرمةميرجلاةليللصحامعجرتسا
هددهو،فجتريناكهنأةجردل،ردخملابلطيًاسئايوتساغهبرم

ناك،امببسلو.نيلويفلاعاتبيللاملاسلورتهطعيملنإمهبيشينأب
،يطاعتلاتاحاسعلهلانمةلاحتمعو،عيباسأذنمًادوقفمنيلويفلا
هترايسدوقيسهنأسلورتهربخأ.لقألاىلعفالآةثالثفلكيعبرلاحبصأف
هسدسمذخأ.ًالوأةرايسلاحاتفمراضحإهيلعنكل،يلآلافارصلازاهجىلإ
مدختسيسذإ؛هلعفيغبنياميفكشكانهنكيملذإ؛هعمريتسلا
نينمدملاتافرصتعقوتلهسيثيح،ىرخألاولتةرمهتاذديدهتلاوتساغ
.برهدقيـبصلادجويمامألابابللداعامدنع،نكل.ةيحانلاهذهنم
نلاهنأاملاطةياشولابوتساغموقينل.سأبال...ءامدةحئارمتشاامبر
مويكلذناك.ًالصأةقرسلاةيلمعيفكراشمهنأامك،ءيشبهيلعدوعت
نأبجييأ:ةيطايتحالاةمدخلابفرعيامةلاحيفسلورتناكو،تبسلا
شتووىلإبهذاذل.امةمهملهؤاعدتسامتلاحيفدادعتساىلعنوكي
تاوصأعمسمث،ةوهقلاىستحاو،فوهكيإنيترامدهاشو،ًاليلقأرقو،روات
دقل.تايلمعلاةفرغتناك...لاوجلاهفتاهنر،ناوثدعبو.ةطرشلاتارفاص
نكيملو،زـنمسوهةباوب92يفرانقالطإعوقوبهربخيلمهدحألصتا
،كانهىلإسلورتعرسأ.ةمدخلايفةميرجلاةحفاكمةقرفنمدحأكانه
تظقيت.راتمألانمتائمعضبىوسرواتشتوونعناكملادعبيملثيح
يتوأاملكبقيرطلايفمهبرمنيذلاسانلاظحالو،ةيسيلوبلاهزئارغلك



مهظحالنيذلاصاخشألادحأناك.هتاظحالمىلعةيمهألايفضيملعنم
وهيـبصلاهابتناىعرتساام.لزـنمىلعئكتيوةيفوصةعبقرمتعيًاباش
سلورتظحال.ةميرجلاحرسمناونعةباوبنمبرقلابةنوكرمةطرشةرايس
يتلاهترتسَيبيجلخادهيدياهبنفديتلاةقيرطللههركببسبيـبصلا
،هيلعًادجًاريبكةرتسلاساقمناك.ةيراجتلاسيفثرونةمالعلمحت
اهبويجنأامك،ةنسلانملصفلااذهءاوجأبسانتالوةكيمستناكو
يـبصلاهجوىلعتمسترا.ماجحألافلتخمنمءايشأيفختنأنكمي
غيلوأةطرشلاتقفارامدنعو.تاردخمعئابكدبيملهنأالإ،ةيدجلاحمالم
ىلإًاهجتمرداغوهرهظيـبصلارادأ،ةيرودلاةرايسىلإرهنلانمكوف
.زـنمسوهةباوب

نيرخآصاخشأةرشعبنايتإلاسورتةعاطتسابهنأنممغرلاىلعو
اذهركذتهنأالإ،مهنعتايرظنلاكبحوةميرجلاحرسملوحمهآرنمم
يفلوهيراههيلعاهضرعةيلئاعةروصيفةيناثهآرهنألًاديدحتصخشلا
.نويلقدنف

هباجأفنسناهنيريإىلعفرعتلاهعسوبناكنإاهنيحيراههلأس
يفهيلعفرعتلاهنكمأيذلاصخشلابلوهربخيملهنكل.ال:قدصب
وتساغخأ...يناثلايـبصلا...رخآصخشكانهناكو.ديكأتلابوتساغ...ةروصلا
حرسمنمبرقلابهآريذلايـبصلاهنإ.اهتاذةداجلاريباعتلا...ةياعرلاب
.ةميرجلا

.نويلقدنفنمًابيرقسنيسنيربةباوبدنعةرايسلاسلورتفقوأ
غيلبتلاتايلمعلاةفرغللصوةياهنلايفوً،احوتفمةطرشلاعايذمكرت

.هرظتنيناكيذلا
عراشيفجيجضلانعغيلبتلانماندكأتدقل.دحاورفص-

قالطإراثآو،عومدللليسمزاغ.كانهترادةكرعمنأودبي.نيفنردنيلب
.صاصرلابًايمرلتقلجركانه.كلذيفكشال.شاشرحالسوفيثكران
اتلدةقرفبلطانبردجيهنأنظأ.ءاملابًارومغمهاندجوفوبقلاىلإانلزـن
.لوألاقباطلانمققحتلل

؟ءايحأدوجوديكأتكنكميأ-
!شاشرحالسوزاغ؟هتلقامعمستملأ!كسفنبدكأتولاعت-
؟ديرتاذامً.انسحً،انسح-
قيقحتلاةعومجمو،اتلدةقرف.ةقطنملانيمأتلةيرودتارايسعبرأ-

ً.اكابس...وةميرجلاحرسميف



نأىلإولعيةرايستوصعمس.عايذملاتوصنتسنريبسلورتضفخأ
طاشتسا.قئاسلاهنإ...ةرايسلامامأعراشلاربعيًاليوطًالجرىأرمث،فقوت
ىلإًاهجتمهتيشميفرمتسالب،ظحاليمللجرلانكل،ريفنلاقلطأوًاظيغ
.نويلقدنف

.رظنلانتسنريبسلورتنعمأ
؟لوهيراه؟وهنوكينأنكميله
الإههجونيبتيملو.ثرلاهفطعميفتكنيبًاينحملجرلاسأرناك

سلورتكردأاهدنع.هيلععراشلاحابصمءوضسكعنافهسأرلامأنيح
.لوهنكيملهنكل،هيففولأمءيشكانهناك.ئطخمهنأ

رظنلالاجأ.زافيذلانمنآلادكأتو،دعقملاىلعهرهظسلورتدنسأ
يراهنأةرايسلافقسلرطملاسمه.نآلاهلتحبصأدقل...هتدلبيف
.يمامألاجاجزلاىلعًالويسىكبو،تامدقلوه

دودحبمهلزانمىلإنورداغيمثمهتعتمًامومعسانلابلغأيهني
يـبصلاعفرداكلابً.اءودهرثكأاهدعبنويلقدنفحبصيل،ةيناثلاةعاسلا
ترجدقل.نيدلالجرلوخدىدلهسأرلابقتسالابتكمفلخسلاجلا
لصوىتحهلعفيناكامعوتاكلاؤسداتعا.هفطعموهسأرىلعراطمألا
هيتأتةبوجألانكل.مايأةدعبايغدعبليللافصتنميفهذهكةلاحب
يتلانيرخآلاةساعتنعليصفتلاولاعفنالاولوطلايفةطرفموةقهرمًامئاد
.داتعملانمرثكأًاقهرمادبوتاكنأالإ.اهلًادحعضو

؟ةبعصةليلتسيلأ-
.الوأمعنىلعرصتقتةباجإىلعلصحينأًالمآهلاؤسهّجو
:ةماستباهبشههجوىلعمسردقوزوجعلالجرلالاق
.ليلقذنميفتحىقلأتدك.ةيناسنإلا:ملعتامكهآ-
.ةليوطةباجإمامأهنأدبالف،هلاؤسىلعمدانوهويـبصلالاق
؟هاه-
:ملالسلاىلععباتيوهووتاكباجأ
.ينسهدتةرايستداك-
.حبشلاىلعهزيكرتبصيداعمثً،احاترمءادعصلايـبصلاسفنت
فشتكانيحأجافتهنكل،هرادأوبابلايفحاتفملازوجعلالجرلالخدأ

.ًالصأحوتفمهنأ
ىأر.لعتشيملفقسلايفقلعملاحابصملانكل،ءوضلالعشأولخد



ًاليوطريرسلاىلعسلاجلالجرلاناك.ءاضمريرسلابناجبحابصملانأ
هفطعمفرطنمرطقيءاملاناكو.هلثمًاليوطًافطعميدتريوًابدودحمو
ىلإهبتنيملزوجعلانأالإً،اريثكامهضعبنعنيفلتخماناك.ضرألاىلع
.ةآرملاىلإرظنينمكناك:ةظحللاىتحامهنيبهبشلا

:ًالئاقهلسمه
؟لعفتاذام-
يذءيشيأكيدلناكنإىرألًاعبطةفرغلاتمحتقادقل-

.ةميق
.رخآلالجرلاهباجأ
ً؟ائيشتدجولهو-
.اذهتدجويننكل.ال؟ةميقاذ-
ناك.ءطببهسأرزهوهيعبصإنيبهكسمأ،هيلإيمُرامبلجرلاكسمأ

.بولطملاضايبلابنكيملو،لكشلاينحنموىوقملانطقلانمًاعونصم
:زوجعلالجرلالأس
؟يتفرغيفهذهتدجودقلً،اذإ-
.اهعض.ةنازخلايف؛مونلاةفرغيف.معن-
؟اذامل-
.اهنودنمًايراعودبتكنألو،يـبونذبفارتعالاديرأينأل-
ءاملاناك.رهظلاينحمريرسلاىلعسلاجلالجرلاىلإوتاكرظن

ىلعليسيمث،هنقذوهكفدنعةبدنلاىلعليسيو،هرعشنمرطقي
،فارتعالايسرك؛اهفصتنميفةفرغلايفديحولايسركلاعضودقناك.ضرألا
ةعالواهبرقو،ةحوتفمريغلمجلاعوننمرئاجسةبلعةلواطلاىلعو
.ةروسكموةلتبمةراجيسو

.يراهايديرتامك-
ءاضيبلانيدلالجرةقايعضوو،هفطعمرارزأكفيوهوسلج

بيجيفهديعضونيحرخآلالجرلالفج.هصيمقتاحتفيفةينحملا
.هترتس

:زوجعلالجرلالاق
.ةقراغودبتكرئاجسف،نينثالانحنانل؟رئاجسديرتأ-
.ةحوتفمرئاجسةبلععفروهديزوجعلاجرخأف،يطرشلاأموأ
.ةقالطبةيجورنلاملكتتتنأ-
زيمتنلفًايجورنكنوكل،نكل.ةيديوسلاملكتأاممليلقبلضفأ-



.ةيديوسلاةغللابملكتأامدنعةنكللا
.اهصحفتوءادوسلارئاجسلاىدحإيراهذخأ
؟ةيسورلاةنكللادصقتأ-
:لجرلالاق
.ناشوركالبيناربوس-
اهجاتنإمتيو،ايسوريفةدوجوملاةقئاللاةديحولارئاجسلااهنإ-

فيك،هيردنأنعثيدحلابو.هيردنأنماهقرسأةداعلايف.ايناركوأيفًايلاح
؟هلاح

:هتراجيسهللعشينأبزوجعللًاحماسيطرشلاباجأ
.ةئيس-
نوكتنأبجيناك،ءوسلانعثيدحلابو.كلذعامسينفسؤي-

.هايملايمامصتحتفنيحقفنلايفكنأملعأتنك.يراهايًاتيم
.كلذلصح،معن-
ناك.نيئلتممهايملااجربناكو،هتاذتقولايفنيمامصلاتحتف-

.فصتنمللءاملاكفرجينأبجي
.كلذلصح،معن-
نوقرغيوةمدصلانمنوناعيةيبلاغلا!توجنفيكمهفأالً،اذإ-

.فصتنملايف
.همفةيوازنمناخدلايطرشلاثفن
؟وباتسغلاسيئرنملينللاوعسنيذلاةمواقملايلتاقمينعتأ-
.ةيقيقحةيلمعءانثأهخفاوبرجدقاوناكنإملعأال-
.يفختملايطرشلاعمكلذتلعفكنكل-
صالخإبنولمعينيذلالاجرلاف؛يراهايبسحوكلثمناك-

.هلثمقرغتنأبجيناك.مهطيحمىلعومهسفنأىلعنورطخ
.ىرتامكانهيننكل-
نأدعبكنأمعزتله.كلذكنكمأفيكمهفأالتلزام-

ًارتمنينامثحبستلكيتئريفءاوهلانميفكيامكيدليقبهايملاكتفذاقت
؟كسبالملماكًايدترمقيضقفنطسوجلثلاةدورببهايميف

.ال-
؟ال-
.ةيقيقحةريححمالمهيلعتدبامنيب،زوجعلالجرلامسبت
ضوخلينافكهنكل،يتئريفءاوهلانمليلقلايدلناك.ال-



ً.ارتمنيعبرأ
؟اذاممث-
.يذاقنإمتمث-
؟كذقنأنم!كذاقنإ-
.لفسألايفًاريخهنعتلقيذلالجرلا-
.ةغرافلابارشلاةجاجزيراهعفر
؟بارشلاكذقنأ-
.بارشلاةجاجزلب-
!ةغرافةجاجز-
.ةئيلمةجاجز،سكعلاىلع-
قوفاهكسمأوةجاجزلاحتفو،همفةيوازيفةراجيسلايراهعضو

.هسأر
.ءاوهلابةئيلم-
.كشةرظنزوجعلالجرلارظن
؟...تنأ-
ءاملاتحتءاوهلانمياتئرتغرفامدعبينتهجاوةلكشمربكأ-

نكمتألىلعأللاهقنعريشيثيحاهتلامإو،ةجاجزلاىلعيمفعضوتناك
كدسجضرتعيذإ؛ىلوألاةرمللصوغلابهبشأعضولا.سفنطاقتلانم
دبالوفرصتلاديجينلهنأهداقتعاو،ءايزيفلابةدودحملاهتفرعمببسب
نمتارتيلةعبرأابعوتستنأنيتئرلاةعاطتسابنأملعتله.قرغيس
نمنكمتأليلنيتيفاكةدارإلاعمءاوهلانمةجاجزتناك،اذل؟ءاوهلا
.ةيفاضإًارتمنيعبرأةحابس

اهيلإرظنوهمفنمةراجيسلاجرخأوً،ابناجةجاجزلايطرشلاعضو
.كشب

.ليلقبلوطأقفنءانبناملألاىلعناك-
هعمسو،جرفنيسباعلازوجعلاهجولاىأر.زوجعلالجرلايراهدهاش

.ةرخابةرفاصكهتوصناك.كحضي
ولسوأىلإدوعتسكنأينوربخأ.يراهايفلتخمكنأملعأتنك-

نأنآلايلنيبتو،يتايرحتبتمق،اذل.غيلوأنععمستنأدرجمب
.اهلحميفتناكتاعئاشلا

:ةمومضملانيدلالجرديىلعهانيعويراهلاق
ً.انسح-



ةيعضويفهنأكوضرألاىلعناتنثالاهامدقوريرسلاةفاحىلعسلج
نوليانلاطيخبسحأهنأةجردل،هيمدقفارطأىلعهنزوًازكرم،دادعتسالا
.هئاذحتحتعيفرلا

؟اهلحميفكنعةرشتنملاتاعئاشلاله؟فلودورايكنعاذام-
؟اهيأ-
يفنييوريهلابةرجاتمةكبشريدتتنأ،لاثملاليبسىلعً.انسح-

.كانهًايطرشتلتقدقو،غربنتوغ
؟اذاممأ،تنأسيلوفارتعالاهيلعنميننأكوودبي-
.تومتنألبقكماثآءبعنمّصلختتنأنسحتسيهنأتننظ-
.ىرخأةرمراطقلاةكحضيهاهو
قراحناك.هنمصلختلاانيلعناك،معن!يراهايةديجةتكن-

دوعألتنكامو.ةقثلحمسيلهنأبروعشيدلناكو،انلعباتلاةلدألا
ذخأت...بشخلانفعلالكأيامككحورلكأتةلتاقةبآكهيفف،ةيناثنجسلل
دلألالإهانمتأالءيشهنإ.يراهايكتيناسنإكلهتستةمضقمويلكاهنم
.يئادعأ

:لمكأويراهىلإرظن
.ءيشيأنمرثكأههركأودع-
؟كتدوعببسناكامف،ولسوأىلإيتدوعببسبملعتتنأ-

.جورنلايهامردقبكلةديجقوسديوسلانأتننظ
.يراهايهتاذببسللتدع-
؟هتاذ-
:بيجينألبقءادوسلاهتراجيسنمًاسفنفيياسأفلودورذخأ
بيرغو.لتقلاةميرجرثإينقحالتةطرشلاتناك.كيلعال-

.ةفاسملابرقنممغرلاب؛جورنلايفتنأوديوسلانعدعبلابكروعش
،دحأهريمليذلالجرلا...ضماغلايـبدتحبصأوتدعمث-

.نيروتاردافكحبش...ليللايفةنيدملانكسيًاحبشعيمجلاهنظيذلاو
مسانأللب،بسحولمعلالجألسيلً،ايفختمءاقبلايلعناك-

ً.اضيأةطرشلاىدلةئيستايركذرضحتسيسفيياسأفلودور
:يراهلاق
.بابذلاكنوتومينييوريهلاونمدمناكتاينينامثلاوتاينيعبسلايف-

ً؟اضيأمهلوعدتتنكأ
:هيفتكنيدلالجرزه



زفقلاتاصنموأقابسلاتارايسعانصىلعمكحيدحأال-
عم؛ةعتمللسانلااهيرتشييتلاىرخألاعئاضبلاوأتاسدسملاوأيلظملا
ةيلاعةدوجبو،سانلاهديريًائيشمدقأانأ.مهفتحىلإمهلسرتدقاهنأ
تنأ.مهلدوعياذهفةعلسلابنوكلهتسملاهلعفيامامأ.ةيسفانتراعسأو
؟كلذكسيلأ،رايتخالاةيرحنوسرامينودشارنونطاوممهنأفرعت

قابسلاتارايسعانصنيبوكنيبقرفلاو.مهدحأتنكدقو،ىلب-
.نوناقلاهمرجيهلعفتامنأوه

.يراهايقالخألاونوناقلانيبطلخلانمءرملارذحينأبجي-
؟كلذكسيلأ.كلرَفغُيسهتلعفامنأدقتعتتنأً،اذإ-
ساسحإلانميراهنكمتو،هديىلعهنقذزوجعلالجرلادنسأ

هتاكرحتةعباتمبرمتسااذلًاعنطصمنوكيدقهنأفرعيهنكل،هقاهرإب
.رذحب

غيلوأربخأدقف؛قالخأوذوسمحتميطرشكنأتعمسدقل-
نأبأيأىنمتيًابحغيلوأكبحأ؟كلذملعتتنكأ.كنعريثكلاوتساغ
طاشنلابانلثمبحللنوشطعتملانويقالخألاءابآلازاتمي.هنباىدلهدجي
درجمكمودقناك.مهتافرصتعقوتةلوهسيهمهفعضةطقننكل،لئاهلا
انكو،نيومدراغيفباكرلامئاوقىلعنوعلطمفراعمانيدل.تقوةلأسم
.غنوكغنوهيفكترئاطلقتستنألبقىتحكرفسرمأبملعن

؟نتسنريبسلورتةلدألاقراحوهأ...ممم-
.ةباجإلالمحتةماستبازوجعلامستبا
اهعمتلمعله،ةيدلبلاسلجميفنيوكسليبازيإنعاذامو-

ً؟اضيأ
.ةليقثةديهنتزوجعلالجرلاقلطأ
يندعسي.ربقلاىلإيعملاؤسلااذهنعةباجإلاذخآسينأملعت-

ً.ايشاوتومأنأىلعبالكلاكتوملا
؟دعبلصحاذاموً.انسح-
قدانفيفزجحأ.نويلقدنفىلإراطملانمهيردنأكبقحل-

اهيلعتددرتيتلاقدانفلانمنويلو،وتاكيتفصبلوجأامدنعةديدع
.كدعب،مويلاكلذهيفتزجحاذلً.اريثك

؟اذامل-
لوصولانمبرتقتتنكنإفرعأنأتدرأ.هلعفتامعباتأل-

.انيلإ



؟انهنامتيريبزجحنيحتلعفامك-
:هسأربزوجعلاأموأ
اذل،كتببحأيننكليراهايرطخردصملكشتكنأتفرع-

عبطلاب.اهيلإغصتملكنكل،ةفيطللاتاريذحتلاضعبكيطعأنأتلواح
رسوهاذهو.يراهايدحألنوغصيالكلثمويلثمصاخشألاف،لعفتنل
.ةياهنلايفانلشفببسًاضيأهنأامك،انحاجن

ةياشولابغيلوأعنقأنأ؟هلعفأنأىشختتنكيذلاامو...ممم-
؟مكب

هربخأامفرعأاليننكل،طقغيلوأينريمل.يفاضإببساذه-
دعبةصاخ؛ةقثلابريدجريغحبصأوتساغنأينفسؤيذإ.ينعوتساغهب
.هسفنبنيلويفلاىطاعتيأدبنأ

قعصدقل.بعتلانعجتنتالةرظنزوجعلاينيعيفيراهىأر
.قيمعملأضحم...اهءاروفقياموهملألانأكردأنيح

ملامدنعو.يلإثدحتيسهنأتننظامدنعغيلوألتقتلواحً،اذإ-
.هيلإكدوقأىتحةدعاسملايلعتضرع،كلذيفحجنت

:ءطببزوجعلالجرلاأموأ
صلختلا...ةنهملانيناوقيههذه.يراهايًايصخشرمألانكيمل-

؟كلذكسيلأ،لصألايفكلذفرعتكنكل.نيشاولانم
كعابتالكلتقبموقأنليننأينعيالهنكل.اذهفرعأ،معن-

.كنيناوق
بقاوعنمىشختأ؟ؤرجتالأ؟نآلاىتحكلذلعفتَملِملً،اذإ-

؟يراهايكلذ
:ةلواطلايفهتراجيسيراهأفطأ
؟وتساغتلتقمل.ًالوأرومألاضعبنعمهفتسأنأديرأينأل-

؟كنعغلبينأىشختتنكأ
:نيتريبكلاهينذأءارو،فلخللضيبألاهرعشزوجعلالجرلاحسم
ناكدقف،يلثمًادسافوتساغقورعيفيرجييذلامدلاناك-

وههصقنيناكاملك.ركبأتقويفينعغلبيسناكو،هعبطبًاربخم
ةصقلا.نيلويفلاىلعهنامدإببسبًاسئايحبصأهنكل.كلذءارونملباقملا
.ةبغرلاانبرضتنيحفعضناننكلو،ّيوقدسجلا.ةتحبءايميكةصق

:يراهباجأ
.اهنيحًاعيمجفعضن،معن-



...دقل-
:زوجعلالجرلالعس
.بهذيهكرتيلعناكدقل-
؟بهذي-
هلحامسلايعسوبنكيمل.يفتخي...قرغي...بهذيمعن-

نعاذهثرودقف،ةيافكًايكذناك.كلذتكردأ.لمعلاىلعةرطيسلاب
.همأنعةصيقنلاكلتثرودقو،ةأرجلاوههصقنيناكامنكل.هيبأ
.رابتخالايفلشفهنكلتايلوؤسملاضعبهميلستتلواح

لواحيهنأكو،ربكأةوقبفلخللهرعشدسميزوجعلالجرلالظ
:هبقلاعءيشنمهفيظنت

.هريغللمعلاميلستتررق،اذل.دسافهمد؛رابتخالايفحجنيمل-
.كسموأنمزاقوقلانمنايريبيسامهف:رتيبوهيردنأبتركف،ةيادبلايف
رتيبوهيردنأناك؟رحلالجرلاينعتيزاقوقةملكنأملعتتنكله
.توملاىتحصالخإلا...دئاقللصالخإلابازيمتو.استيناتس...يتوزعوَّيَدعاس
؟هينعأامفرعتأ.لامعأيلجرانوكيملامهنكل

:هثيدحعباتامنيبلجرلاتاءاميإيراهظحال
ً،اباشناك.هييغريسيفتركففامهلةراجتلاكرتعطتسأمل-

...هليكشتلهسيو،همامألبقتسملاو
.نباكيدلنوكيدقهنأةرمينتربخأ-
ًاطبضنمناكهنكل،باسحلايفوتساغةراهمهييغريسكلميالدق-

ذإ،نيكسلاهتملساذلً؛ادئاقحبصيليغبنيامبمايقلاىلعًامزاعوًاحومطو
بسحًادئاقحبصيليزاقوقلاىلعناك:دحاوناحتماىوسهمامأَّقبتيمل
مزع.ديقميحبئذبعجريوربونصلاةباغىلإبهذينأةميدقلاتاداعلا
وتشزاجنإىلعهتردقكردأنأبجيناكو،كلذبمايقلاىلعهييغريس
.انشون

ً؟اوفع-
.مزليام-
؟كنباوتساغناكأ-
.نيقيضنيقشكناودبتهينيعتلعجةوقبءاروللهرعشزوجعلادسم
نعهمأتثحبو،تنجُسامدنعرهشأةتسوتساغرمعناك-

.هبءانتعالاباهلحمسيلاحيفنكتملو،اهداجيإاهنكمأثيحةيلستلا
؟نييوريهلا-



انقفتاو،هاعرتةلئاعهلنمأو،اهنمةيعامتجالاةيانعلازكرمهذخأ-
ةعرجببسبهتدلاوتيفوتمث،ينجسببسبهنعيدوجوءافخإىلع
.لبقنمكلذلعفتنأبجيناك.يلاتلاءاتشلايفةدئاز

ينعفديذلاهتاذببسللولسوأىلإتئجكنإتلقدقل-
.كنبا...ةدوعلل

طارصلانعفرحناو،ةياعرلابهتلئاعنعدعتباهنأبربخلاينلصو-
انهةسفانملانأامك،لاحلكىلعديوسلاكرتيفركفأتنك.ميقتسملا
ناك.ًالوأدعبنعهتبقارووتساغناكمىلعترثع.ركذتالولسوأيف
سولجلايفيتبغرمواقأملً.اعبطهمأهبشي...ةياغللًاميسوً،ادجًاميسو
.انأينبا.ينباهنأيفركفأورظنأورظنأ...هيلإرظنلاو

.زوجعلالجرلاتوصقنتخا
نمًالدبهّايإيطعأيذلانوليانلاطيخيف،هيمدقيفيراهقدح

.هئاذحلعنبضرألاىلعهطغض.ديدجرئاتسلماح
.لمعلايلوتىلعهتردقتربتخاوكدنعهتفظومث-
:سمهوهسأرلجرلازه
يننأملعينكيملتامامدنعوً،ادبأًائيشهللقأمليننكل-

.هدلاو
؟ةأجفةلجعلاملو-
!ةلجعلا-
مث،وتساغًالوأ؟ةعرسلاهذهبكلمعىلوتينمتجتحامل-

.هييغريس
هيسركىلعسلاجوهومامأللىنحناو،ةقهرمةماستبازوجعلامستبا

.ريرسلاقوفةءارقلاحابصمنعرداصلاءوضلاهاجت
.ضيرمانأ-
؟ناطرسلا...اذهكًائيشببسلانوكينأتعقوت-
يتلانيكسلالازتال.رهشأةتسذنمةنسءابطألاينلهمأ-

يـباذعاذه؟كحرجببسبملألابرعشتأ.يشارفتحتهييغريساهلمعتسا
.يراهاينيكسلاكلهتلقنيذلا

.هسفنتقولايفيقطنمريغوًايقطنمكلذناك.يراهأموأ
لتقيفتركفاذاملف،رهشأىوسكرمعيفَّقبتيملناكنإ-

؟ليوطلاهرمعبةريصقلاكتايحيرتشتأ.كبيشينأةيشخكنبا
.هلاعسزوجعلامتك



ءالولاىلعانمسقأ.يراهاينومراصةعامجنويزاقوقلاواكروألا-
ىلعانبردتدقل.حتفنمركفبلب،ىمعأًاعابتاسيل؛اهبانمزتلاوانئدابمل
.انتايحىلعةرطيسلاكلمنانلعجياماذهو،انرعاشمطبض

هذهقفتتلهنكل،اهنعملكتتيتلائدابملااميردأال-
ببسبنجسلالخديرمعلانمةرشعةنماثلايفباشكرتعمئدابملا
؟كمئارج

.وتساغلتقأملانأ؟مهفتملأ،يراه...يراه-
.زوجعلالجرلابيراهقدح
تررطضانإكنبالتقتنأ؟كئدابمنمكلذنإوتلللقتملأ-

؟كلذل
.ّئيسبسننمتدلويننإًاضيأتلقيننكل.كلذتلق،معن-

.سكعلاىلعلبً،ادبأهلتقعيطتسأنلو،ينبابحأانأ
،هردصىلعهيديعضو.لاعسىلإزوجعلالجرلاةكحضتلوحت

.لعسوهيتبكرىلعىنحناو
:هينيعبيراهشمر
؟هلتقنمً،اذإ-
ادبوً،اعشبوًاريبكناك.هانميبًاسدسمًالماحزوجعلالجرلالدتعا

.هبحاصنمقتعأ
حالسلانملزعأينروزتنأنمىكذأنوكتنأكيلعناك-

.يراهاي
،ءاملابئلتمموبقرعقيففيافيـبمإلاشاشرناك.يراههبجيمل

.نتسنريبسلورتةقشيفةيقدنبلاو
:يراهررك
؟وتساغلتقنم-
.ناكًايأنوكيدق-
.دانزلاىلعزوجعلاعبصإتّفتلانيحًاريرصعمسهنأكويراهلّليخ
؟يأرلاينقفاوتالأ.يراهايًابعصًارمألتقلاسيل-
.ىلب-
لعنتحتنمريفصردص.ضرألانعهمدقعفريوهويراهاهلاق

.رئاتسلادومعلماحهاجتابنوليانلاطيخقلطنانيحهئاذح
هغامدىأرو،زوجعلالجرلاينيعيفبجعتلاتامالعيراهىأر

.ةلمتكمريغراكفأاياظشطبرلقربلاةعرسبلمعي



.لغتشيمليذلاءوضلا
.ةفرغلافصتنميفعوضوملايسركلا
.هشتفيمليذلايراه
.هسولجناكمنمًادحاوًارتميتنسكرحتيمليذلايراه
وهوةملظملاهبشةفرغلايفنوليانلاطيخةيؤرنمنكمتامبرو

قلعملاحابصملاوحنرئاتسلادومعلماحربعيراهمدقتحتنمقلطني
ءيشلاهناكمناكلب،حابصمكانهنكيملً.امامتهسأرقوففقسلايف
نكيمل.نيدلالجرةقاينعادعنيفنردنيلبنميراههذخأيذلاديحولا
ةدمعألايذفيياسأفلودورريرسىلعقلتسموهوهاوسيراهلابيف
يفهيعودقفيسهنأنمًاقثاوو،رصبلاغئازوً،اثهالو،ءاملابًاعبشمعبرألا
ضهنمث.مالظلانمبرهلاوهيعوىلعظافحللمواقهنكل،ةظحلةيأ
.سدقملاباتكلابناجبتناكيتلا"كوجز"سفنخلاةديمرقذخأو

يفةسورغملاريماسملاقرتختملاذكهوً،اراسيفيياسأفلودورىمترا
اهتحتامو،نيفتكلاتالضعوةوقرتلانيبدلجلاتقرتخالب،هسأرةديمرقلا
هنأيهةجيتنلاو.ةيدضعقنعةريفضلاةكبشويـبصعلاجيسنلاةطبرأنم
دقهدعاسةلضعنوكتس.دانزلاطغضيسةيناثلانمةئمنمنيءزجلالخ
يفقرتحيودورابلالعتشيسمث،تارتميتنسةعبسسدسملاضفخنيسو،تلش
،تناجانلاسدسمةناطبسنمةصاصرلاجرختسو،ةيناثلانمفلأنمءزج
ريرسلاراطإيفةصاصرلارقتستسةيناثلانمفلأنمءازجأةثالثدعبو
.يراهيقاسنيب

زتهاف،حتفلارزىلعطغضو،بناجللنامألاعارذتبثو،يراهضهن
عارذبو،هكروىوتسمتحتهدييراهبوص.هنملصنلاقالطنابدمغلا
ردصلايتيطنيبفلودورصيمقيفنيكسللليوطلالصنلالخدأ،ةدودمم
نماهضبقمىتحنيكسلاتقلزـنامث،ناقزمتيدلجلاوشامقلابرعشىتح
ًالجرتابفيياسأفلودورنأًاكردمنيكسلايراهتلفأ.ةمواقميأنود
ً.اهوأتمضرألابيسورلالجرلامطتراو،فلخلليسركلاهببلقناذإ؛رضتحي
لكشيلازيالباصمروبدكىولتيهناكميفيقبهنكلً،اديعبيسركلالكر
نمنيكسلاجرخأوىنحنامث،نيقاسلاجرفنمهقوفيراهفقوً.ارطخ
نمنوكيامبر...يعيبطلاريغقماغلارمحألامدلانولىلإرظنو،هدسج
مث،ةشبرختوصةردصمضرألاىلعىرسيلازوجعلاديتكرحت.دبكلا
وليراهدو،ةحماجةظحللو.سدسملانعةثحابةلولشملاهانميبتطاحأ
...ـلهجاتحييذلارذعلاهيدلحبصيلسدسملاديلاكلتدجت



.رادجلابمطتريوهوهتوصعمسوً،اديعبسدسملايراهلكر
.زوجعلالجرلاسمه
.رمألاِهنأنينثالانحنانلًةمارك.قرحتاهنإ-
؛ةيهاركلا...هترداغدقل.اهدقفهنأرعشو،ةهينههينيعيراهضمغأ

.هنمتدفندقل..ً.امدقهعفدتتناكيتلاةعئارلاةيهاركلا
:يراهباجأ
ً.اركش،ال-
.لتبملاهفطعمررزوهنعدعتباوزوجعلاىطختمث
ةعاقيفيـبصلانمبلطأس.فيياسأفلودوراينآلابهاذانأ-

.كناكمبهربخأوقباسلايسيئربلصتأسمث،فاعسإلابلصتينألابقتسالا
.همفةيوازدنعءارمحعيقاقفتلكشتو،زوجعلالجرلالعس
.لصألايفتيمانأف،ًالتقسيلاذه.يراهاينيكسلا-
.هديرأامكلتقسيل-
.هفطعمبيجيفةلتبملالمجلارئاجسةبلعيراهعضو
ىلإنوناقللمهقرخبهبتشملارضحننأانتمهمو،يطرشانأ-

.ةلادعلا
.لجرلالاعسىدلعيقاقفلاترجفنا
.ةيكيتسالبةعطقىوساهلمحتيتلاةطرشلاةراشام.يراهايايه-

.يلنكسملانيفروملاوةياعرلاريفوتىوسيضاقلاعسوبنوكينل.ضيرمانأ
،رسجلاىلعنمّيسفانمتقنشامك،لتقلامئارجنمريثكلاتبكترادقو
..ً.اضيأةطرشلاىتحورايطلاكلذلثم؛ّيفظوملتقلةديمرقلاتمدختساو
كالتقييككتفرغىلإرتيبوهيردنأتلسرأيننأىلإةفاضإلاب،نامتيريب
ىلعرانلاامتقلطأامكنأكواودبتل؟اذاملفرعتأ.نتسنريبسلورتوتنأ
.يراهايايه.ليلدكةحلسألاانكرتوً،اضعبامكضعب

.ريرسلاءاطغبمدلايراهحسم
!ةياهنلايفكحلاصللمعيهنإ؟نتسنريبلتقتدرأاذامل-
ىقلتسا.نسحتتسفنتلاىلعهتردقتأدبو،هبنجىلعفيياسألام

:بيجينألبققئاقدعضبلاحلاهذهىلع
نكيمل.يملعنودنموربانلأنمنييوريهلانوزخمقرسدقل-

ةجردلاهذهلعشجكتلدأقراحنأفشتكتامدنعنكل،يكلمنييوريهلا
يفكيامتامولعملانمكلميهتاذتقولايفوهو،هبكتقثدقفتسف
يلثملامعألالاجرنأامكً.اريبكرطخردصمحبصياذهبو،كبعاقيإلل



لتقلةحناسةصرفلاانيأردقو.يراهايرطخلارداصمنمنوصلختي
.نتسنريبوتنأ:دحاورجحبنيروفصع

:ةتفاخةكحضكحض
نآلايلايحةيهاركلابرعشتأ.نيستوبيفكيبصلتقتلواحامك-

.كيبصلتقأتدك؟يراهاي
.بابلادنعيراهفقو
؟وتساغلتقنم-
.يراهايهركلاعبتا.ةيهاركلاةعيرشىلعةيناسنإلاشيعت-
؟ةيدلبلاسلجميفوةطرشلايفكفراعمنم-
؟كتربخأنإاذهءاهنإىلعيندعاستسأ-
بذكلانوكيالنأوجريوهوةعرسبهسأرزهو،هيلإيراهرظن

.هيلعًاحضاو
:زوجعلالجرلاهلسمه
.برتقا-
هصيمقنميراهبزوجعلالجرلاةضبقتكسمأةأجفو،يراهىنحنا

:ةموعنبهنذأيفشجألاتوصلارفص.برقأهتبذجوداحبلخمك
هلتقبفرتعيىتحلجرلتعفددقينأيراهايملعتتنأ-

هنأاملاطغيلوألتقىلعيتردقمدعوهببسلانأتننظكنكل،وتساغ
ىلإلوصولاكلميةطرشلاكلسيفيلجرف،تأطخأ.يرسناكميفأبخم
،ناكامثيحةلوهسلكبًانعطغيلوألتقيعسوبناك.دوهشلاةيامحجمانرب
...ـلاهذهبتلفينأهدرأمل.ييأرتريغيننكل

.هيلعهتضبقمكحأزوجعلالجرلانكل،هسفنصيلختيراهلواح
.نوليانلانمسيكلخادهسأروبقعىلعًاسأرىلدتينأهتدرأ-
:هتوصمدمد
هيمدقىلعليسيءاملاو،فافشنوليانلانمسيكلخادهسأرو-

توصلابكلذريوصتتدرأ.سيكلايفبصيىتحهدسجىلعيرجيو
نإو.ذئدعبليجستلاكللسرأستنكمث،خارصلاعامسنمنكمتتىتح
يراهايأجافتس.كلذكلازتاليهو،يتطخيههذهفنآلاينتكرت
هيلعرثعأسمث،ةلدألاةيافكمدعليحارساهبنوقلطيسيتلاةعرسلاب
كلصينأىلإكديربةعباتمىلعطقفبظاو.كلذىلعمسقأ،يراهاي
.ليجستلا

مثً،اقيمعلخديلصنلابرعشىتحهديبّوصوً،ايزيرغيراهفرصت



رعشىتحهينيعضمغأو،هيلعبات.زوجعلالجرلاةقهشعمسوهاول
زوجعلالجرلاةخرصعمسنيحو.جرختورجفنتويوتلتهئاضعأوهئاشحأب
.هتاذيراهةخرصكلتتناك...ةياهنلايف



امءاضوضلاتناكأ.ههجونمًابناجحفلتسمشلاويراهظقيتسا
؟هظقيأ

.هلوحرظنلالاجأو،ةدحاوًانيعرذحبحتف
كلتيفءاضوضكانهنكتمل.ءاقرزًءامسوسولجةفرغةذفانرصبأ

.ةظحللا
ةيشامقلاهتبيقحمزحو،هترجحًادصاقزوجعلالجرلاةفرغرداغ

ناكملاىلإةرجأةرايسلقتساو،ةيفلخلاملالسلاربعقدنفلارداغمث،ءودهب
كابينيدلاولزـنم:هيفهنعثحبيسدحأالنأنمنقيتيذلاديحولا
ماقاملوأو.وههرداغذنملزـنملالخديملًادحأنأكوادب.لاسبوأيف
.ملأللنكسمءاودةبلعدجوىتحمامحلاوخبطملاجاردأشيتفتناكهب
ىريلوبقلاىلإلزـنوهيدينعزوجعلامدلسغمث،صارقأةعبرألوانت
.رارقىلإلصوتدقكابينغيتسناكاذإام

.لعفدقناكو
مانوًافاحلذخأمث،فجتلمامحلايفاهقلعوهبايثعلخو،يراهداع

.حنرتلابهلقعأدبينألبقةكيرألاىلع
ملألانكسمنمنيصرقلوانتثيحخبطملاىلإبهذو،يراهضهن

:اهلخادرظنوةجالثلاحتفمث،ءاملانمسأكعم
ً.اديجنيريإيذغيناكهنأحضاولانم.رخافلاماعطلابةرماعتناك

هيلعليحتسيسهنأكردأو،قباسلامويلايفهبرعشيذلانايثغلاهدواع
يفًاضيأبارشلاةنازخىأردقل.سولجلاةفرغىلإداعفماعطلالوانت
.مونللدلخينألبقناكمإلاردقاهنعدعتباو،قباسلامويلا

هبيجيفثحب.ءادعصلاسفنت.ةغرافاهنإ؛ةنازخلابابيراهحتف
ً.اتوصعمس،ةظحللاكلتيفو.موؤشملاجاوزلامتاخدجوو

.مونلانمظقيتسيناكامدنعهعمسهنأنظيذلاهتاذتوصلاهنإ
لزـن؟لونيوازوج...عمسلاىغصأوحوتفملاوبقلابابىلإبهذ

كابينغيتسناك.كبشلاربعرظنو،نيزختلاةفرغبابىلإهجتاو،ملالسلا
نإيراهلءاست.غارفلايفحبسينزولاميدعءاضفلجركءطببىولتي
...هكرحياموهغيتسلاطنببيجيفجترييذلايويلخلافتاهلاناك
ثالثىرحألابوأعبرأنمةفلؤملايويلخلافتاهلانينرةمغنتناك
امطبضلاباذه.تروبيررذيوةقرفلمويدلابةفوزعمنمةيقيسومتامالع



.فتاهلاجرخأامدنعيراهلاببرطخ
.ةباجإلارزطغضو،ةشاشلاىلعرهاظلالصتملامقرىلإيراهرظن

.مويدارىفشتسميفلابقتسالافظومتوصىلعيراهفرعت
لواحننحن؟يعامسكنكميأ؟يعمتنألهً!ابحرم!غيتس-

...عامتجاروضحلانهنوكتنأبجيناك؟تنأنيأ.غيتسايكبلاصتالا
ملوكتقشىلإنيترامبهذدقل.نوقلقنحن.تاعامتجالانمديدعلالب
؟غيتسً.اضيأكانهكدجي

ذإ؛هيلإجاتحيدقف،هبيجيففتاهلاعضوو،لاصتالايراهعطق
.ءاملايفقرغنيحنيترامفتاهلطعت

سكعنتسمشلاةعشأوةفرشلاىلعسلجو،خبطملانمًايسركرضحأ
ءادوسلاةفيخسلارئاجسلاكلتىدحإقلعو،ناخدلاةبلعلوانت.ههجوىلع
قحهفرعيفتاهمقربلط.كلذنمدبال.اهلعشأمثهيتفشنيب
:ةفرعملا

.ليكار-
.انأاذهً،ابحرم-
.كمقرفرعأمل!؟يراه-
.ديدجفتاهىلعتلصحدقل-
؟ماريامىلعءيشلكراسله.كتوصعامسلةداعسلاينرمغت-
.معن-
راس...اهتوصهلمحييذلاحرفلاببسبمسبتلاىلعًاربجميراهاهلاق

.ماريامىلعءيشلك
؟راحوجلاله-
.روطفلالوانتكشوىلعانأو،ةعطاسسمشلاوً،ادجراح-
؟كلذوحنوأةعبارلاةعاسلاتسيلأ؟روطفلا-
ترثعدقل.ةرئاطلايفمونلاعطتسأملوتيقوتلافالتخايلعرثأ-

.تيفموخوسيفانلعئارقدنفىلع
.يراهايًاددجمكئاقللةقوشتمانأمكةركفىندأكيدلتسيل-
...انأ-
ليللالاوطًةظقيتسمتيقبدقل.هلوقأامينعأانأ.ًالهم،ال-

نمكيانهوً،ايقيقحكلذناكنإفشتكنس.ينقدص.كلذيفركفأانأو
.التلقيننأوليراهايليخت.فاشتكالايف...لامجلا

...ليكار-



ةبارغوةطاسبىدمعمستأ؟ينعمستأ...كبحأ...يراهايكبحأانأ-
يهف،اهبقيلتلكحراوجلكباهبرعشتنأكيلع؟ةملكلاهذهةعورو
؟نونجلانمءيشاذهيفسيلأ...كبحأ...قلأتمٍرمحأبوثك

،هترشبلبقتسمشعورأبسحأو،هينيعيراهضمغأ...تَكحض
.هنذأةلبطلبقتملاعلايفةكحضعورأو

؟يراهايينعمستأ-
.كعمسأعبطلاب-
ً.ادجبيرقكنأتسسحأ.بيرغاذه-
.يتزيزعايًالجاعةياغللًابيرقنوكأس...مممم-
.ةيناثاهلق-
؟لوقأاذام-
.يتزيزع-
.يتزيزع-
.مممممم-
.يفلخلاهبيجيفساقءيش،امءيشىلعسلجيهنأيراهسحأ

.بهذلاناعملكًاناعملسمشلارونهيلعىفضأ...هجرخأ
:هعبصإسأربدوسألاملثلاقرطيوهولاق
؟ليكارايجاوزلابكيأرام-
.يراهاييعمحزمتال-
نمنويدلصحمبجاوزلايليختتنلوملكنأملعأ.حزمأالانأ-

.غنوكغنوه
ً؟اذإجاوزلاليختأنأيلعنمب.كلذدصقأمل،ال-
نعتارضاحميقليقباسيطرشب،يندمصخشب.ملعأال-

؟ةطرشلاةيلكيفلتقلامئارجيفتاقيقحتلا
.تافصاوملاهذهبًادحأفرعأال-
.كتأجافمهنكميًاصخش..ً.اقحالهيلعنيفرعتتسًاصخشنوكيامبر-

.كلذنمبرغأءايشأتثدح
.نوريغتيالسانلانإتلقنمتنأ-
اذهنوكيسفاوريغتينأسانلاناكمإبنإنآلاكلتلقنإً،اذإ-

.كلذةيناكمإىلعًاتابثإ
!لذنلافوسليفلااهيأ-
هنإو،ريغتلاىلعنورداقسانلانإو،قحىلعيننإًاضرفلقنل-



.يضامللانرهظريدننأنكمملانم
؟كدوارتيتلاسجاوهلاىلعبلغتتنأيأ-
؟كيأرامً،اذإ-
؟مب-
.جاوزلانعيضارتفالايلاؤسب-
؟فتاهلاربعً؟اضرف؟ةبطخكلذنوكينأضرتفيله-
ةعشأتحتسلاجطقفيننإ.ءيشلاضعبنيغلابتنآلاتنأ-

.ةرحاسةأرماىلإثدحتأسمشلا
!ةملاكملايهنأس-
عمهينيعًاضمغمخبطملايسركىلعيراهىمتراو؛لاصتالاتَعطق

.ملألانمررحتلاوسمشلاءفدبًامعنتم،هنانسأنعفشكتةريبكةماستبا
ىلإلصتامدنعليكارحمالمليختدقل.اهاريسةعاسةرشععبرأدعب
ىلعليمياهسأروصلقتماههجو.اهرظتنيكانهًاسلاجهارتونيومدراغةباوب
.وفغتامنيبهفتك

حتفف،ةرارحلاةجردتضفخناىتحلاحلاهذهىلعًايقلتسملظ
.رثكأالسمشلامامأةميغةيوازتربعدقل.لسكبهينيعىدحإ

.ًةيناثهنيعضمغأ
عبتينأهيلعنأدصقهنأيراهنظ،هلاقاملجرلالاقامدنع

ةرشابمهتلوقملاقدقل؟كلذريغينعيناكولاذام،نكل.هلتقيوهدقح
له؟هتباجإكلتتناكله.وتساغلتقنمةيوهنعيراههلأسامدعب
نيتلاحلااتلكيف؟لتاقللهدوقيسفهدقحيراهعبتنإهنأينعيناك
نيريإاهنإ؟وتساغةيهاركلرثكأبابسأهيدلنم،نكل.ناحشرمدجوي
.وتساغلتقمدنعةسوبحمتناكاهنكل.عبطلاب

تاملكليلحتيفغلابيهنأيراهىأرو،اهعوطسسمشلاتداعتسا
.رخآصرقلًابيرقجاتحيسو،حاترينأهيلعو،ةمهملاتهتنادقف،زوجعلا
يفدعيملغيلوأنأهرابخإلنايتسيركزـناهبلاصتالاًاضيأهيلعبجوتيس
.نآلادعبرطخ

نأًادبأنكمملانمنكيمل.يراهلابيفىرخأةركفترطخ
لوصولانمةمظنملاةميرجلاةقرفيفنتسنريبسلورتدغولاطباضلانكمتي
ًاصخشنأدبال.دوهشلاةيامحجمانربتالجسيفةجردملاتامولعملاىلإ
.ًةبترىلعأًاصخش؛كلذبماقرخآ

يفموجنلاب...ةيئاسملاةلحرلا...ةلحرلابركف...كلذنعفقوت...ةظحل



.ايسورءامس
مثكابينعيطقتهيلعناكاذإاميفركفو،وبقلاىلإًاددجمداع

.اهنعثحبيناكيتلاةريغصلاةعفارلادجوو،ةركفلانعىلخت
بابلانكل،ًةحوتفم-زـنمسوهلسيئرلالخدملا-92ةباوبلاتناك

ريخألاسابتلالاببسبكلذناكامبر.هلفقوهقالغإديعأدقةقشلليدؤملا
.هراطإوبابلانيبةعفارلالخدينألبقيراههنظاماذه...عقويذلا

تدبو.هسمليملًادحأنأكو،هلاحىلعلخادلايفءيشلكادب
حيتافمكسولجلاةفرغةيضرأىلعةدتمملاحابصلاسمشةعشأطويخ
.ونايب

ىلعسلجورادجلالباقمضرألاىلعةريغصلاةيشامقلاهتبيقحعضو
مث،ةرئاطلاةركذتدوجونمدكأتيليلخادلاهبيجدقفت.شرفلاىدحإ
.عالقإللةعاسةرشعثالثتيقب...هتعاسىلعًةرظنىقلأ

.دهشملاليختلواح...هينيعضمغأ،هلوحرظن
امهنأملعهنألةملكبقطنيملو،هسأريطغيًاعانقعضيلجر

.هتوصنافرعيس
...هتايحىوسءيشيأهنمذخأيملو،لبقنموتساغرازلجرهنإ

.دقاحلجر
حّجرملانماذل،ملم18×9فوراكامعوننمةصاصرلاتناك

،12تروفوأفوراكامعوننمًاحالسمدختسادقلتاقلانوكينأًادج
فقو.ولسوأيفةدمتعملاتادعملامدختسيناكنإ؛اسيدوأةرورضلادنعو
.رداغمثرانلاقلطأوكانه

.هيلإةفرغلاثدحتتنأًالمآيراهتصنأ
.قئاقدتحبصأويناوثلاترم
.ةدابعلارادسرجقد
.هفاشتكانكميرخآءيشيأدجويال
.ةرداغملاىلعمزعويراهضهن
ىتحرظتنا.سارجألاتاقدنيبًاتوصعمسبابلاىلإلصوامدنعو

داع.فيعضةشبرختوصهنإ...ىرخأًةرموهاه.ةيلاتلاتاقدلاةياهن
.هلوحرظنلاققدو،هعباصأسوؤرىلعنيتوطخ،ةفرغلاىلإنيتوطخ

قاربعمالليذتاذةرأف...يراهلاهرهظريدتلخدملادنعتناك
.اهدلجىلعءاضيبةبيرغةعقبولخادلانمنيتيدرونينذأو

ءيشلابكلذسيل...ناكملايفةرأف.انههئاقبلًاببسيراهملعيمل



.دعبتسملا
.ءاضيبلاةعقبلااهنإ
...وأليسغقوحسمىلعتّرمدقةرأفلانأكوهلادب
نيبةريبكلارئاجسلاةضفنم...ةفرغلاءاجرأيفرظنلايراهققد

ربعللستوهءاذحعلخاذل،طقفةدحاوةصرفهيدلنأملع.شرُفلا
يفرمستورئاجسلاةضفنملوانتو،سارجأللةيلاتلاتاقدلاءانثأةفرغلا
هبنتتمليتلاةرأفلانمرتملافصنورتمدعبىلعكارحنودنمهناكم
نينرلاسارجألاتدواعنإامو.تقولابسح...هتاباسحبماق.هدوجولدعب
نأنمأطبأةرأفلالعفةدرتناك.هعارذاٍّداممامألاىلإزفقىتح
سحأوً،اسيسحيراهعمس.يفزخلاقبطلاكرشيفعوقولابنجتعيطتست
هاجتابضرألاىلعقبطلايراهعفد.قبطلالخادًاباهذوًةئيجكرحتتاهب
.ثحبلابأدبمثهقوفاهعضوو،تالجملانمةموكدجوتثيحةذفانلا

ملةقشلايفةدوجوملانئازخلاوجاردألافلتخميفثحبنأدعبو
.لبحوأطيخىلعروثعلانمنكمتي

يفتسذإ؛ةليتفاهنملسنو،ضرألاىلعنمةثرلاةداجسلالشتنا
،اهيفرطدحأيفًةقلحيراهدقع.ضرغلابهذهةليوطلاشامقلاةليدج
دعتسا.هلخادهديرشحليفكيامبهعفرو،قبطلانعتالجملاةموكحازأو
همحليفزرغنتةرأفلانانسأبرعشامنيبوً.ايلاتلصحيسهنأنقيأامل
.ىرخألاهديبةرأفلاىلعضبقو،ةضفنملابلق،ةبابسلاوماهبإلانيبيرطلا
ىلعةقلاعلاءاضيبلاةعقبلاكحييراهناكاميفً،اسيسحةرأفلاتقلطأ
ًأبخمكلميامدحأ...نيلويف...ةلباذاياباب...ةرم...اهقوذتيواهمشيواهربو

.انهنمًابيرق
،ضرألاىلعاهعضوو،ةرأفلاليذةدعاقلوحةدقعلايراهمكحأ

.رحجلاىلإ...يراهديربعةليتفلاترمو،ةعرسبترجفاهتلفأو
دقومفلختلخدومهسلاكتقلطناامنيب،خبطملاىلإيراهاهعبت

هتلجعىلعليقثلاقيتعلازاهجلاكلذيراهزكر.محشلابىطغمميدق
ةليتفلاتفتخاةضبقمجحبرادجلايفةوجفكانهتناك.هعفروةيفلخلا
.اهربع

.فقوتىتح
لخادسسحتو،ةوجفلايفذرجلااهضعيتلاهدييراهرشح

متدقل.ءيشال...هالعأسسحت.نيميلاوراسيلانعةلزاعحاولأ...رادجلا
،دقوملامئاوقىدحإتحتةليتفلافرطيراهقلعً.اقباسرحجلاشبن



ىلعاهمطحومغلبلاوباعللابةعقبملاةآرملاكفثيحمامحلاىلإبهذو
ةفرغىلإبهذ.ةيافكلاهيفامبًةريبكًةيظشراتخاو،ةلسغملاضوحفرط
ةيظشلخدأ.خبطملاىلإداعمثرادجلانمةءارقحابصمعزتناو،مونلا
طلسو،دقوملانمبيرقلاسباقلابحابصملالصوأو،ةوجفلالخادةآرملا
ةحيحصلاةيوازلاباصأىتحرادجلاىلعرونلاهجو.ةآرملاىلعهءوض
.هدجوو

.أبخملا
.ضرألانعرتمفصنعافترابفاطخبًاقلعمًايشامقًاسيكناكدقل
كعارذينثوكديلاخدإنمنكمتتنأنمقيضأةحتفلاتناك

كلاملاناكيتلاةادألاام...هلقعيراهلمعأ.سيكلاىلإلصتلىلعألل
اذل،ةقشلايفنئازخوجاردأةدعشتفدقل؟هئبخمىلإلصيلاهمدختسي
.اهعمجيتلاتامولعملاركذتيذخأ

.كلسلا
ةقفربانهناكامدنعةرملوأهآركانه.سولجلاةفرغىلإداع

ةقيرطفرعينكيمل.ةمئاقةيوازبًافوقعموشارفلانمًائتانناك.يتب
مدختساو،ةوجفلايفكلسلايراهلخدأ.هبحاصالإكلسلااذهمادختسا
.فاطخلانمسيكلالحلفوقعملاهفرط

هيلعبجوتهنأةجردل...ىنمتامردقبًاليقث،ًاليقثسيكلاناكدقل
.جرخيلةوقبهبحس

نكمتتاليكلضرألانمةعفترمةفاسمىلعًاقلعمسيكلاناك
.لفسألانمهبقثنمتنكمتكلذمغراهنأالإ،هيلإلوصولانمناذرجلا
قوحسملارسفياماذهو،تابيبحعضبهنمترثانتفسيكلايراهزه
نيلويفظفاحمثالثهنمجرخأو،سيكلاحتف.ةرأفلارهظىلعناكيذلا
لب...ةلماكلانمدملاةدعىلعسيكلاوتحيملً.اعابرأنوكتدقةريغص
.ةلمعتسمةنقحوفوقعمضبقمتاذةقعلمدرجم

.سيكلالفسأيفناك
وهوهيلععباصأتامصبكرتياليكلقابطأةفشنميراهمدختسا

.هجرخي
وفةقرفلثمًاكحضمنوكيداكيً.ابيرغوً،اعيضووً،ايهيدبكلذناك

قلعتنأنكميذإ،حالسلاةحئاريراهّمش.اسيدوأعوننمناك.زرتياف
مل.هتييزتوهفيظنتمتيملاذإهمادختسادعبرهشألحالسلابدورابلاةحئار
هصقنت...ةرشعينامث...نزخملادقفت.اذهمادختساىلعليوطتقوضمي



.كشيأيراهىدلدعيمل.ناتنثا
.ةميرجلاحالساذهناك
هيدللازتالتناك،اتاغروتسيفباعلألارجتميراهلخدامدنع

.عالقإلادعومىتحةعاسةرشعاتنثا
هيلعوعباصألاتامصبفشكتادعمنمناتعومجمرجتملايفتناك

ةسدعىلعيوتحتيتلاوً،انمثامهالغأيراهراتخا.امهادحإراتخينأ
ًاطيرشو،ناولأةثالثبةردوبلاقوحسمو،ةمعانةاشرفوً،افشاكًاءوضوةربكم
.اهظفحوةلئاعلاتامصبعمجلًاموبلأو،تامصبلاعفرلًاقصال

.ينبالاهنإ-
.تادعملانمثعفدامدنعهريربتكلذناك
فشاكلاءوضلاًامدختسملمعلارشابو،زـنمسوهةباوبىلإًايشامداع

نمةردوبلاقوحسمًارثان،تامصبلانعثحبللفيخسدحىلإريغصلا
هنأسحيهتلعجو،مجحلاةليئضةاشرفلاتناك.ةرغصملابلعلاىدحإ
.رفيلوغتالحرصصقنمقالمع

.حالسلاضبقمىلعتامصبدجو
ىلعتعبطناماهبإةمصباهنأبلغيو،ةحضاوتناكتامصبلاىدحإ

نوكتنأنكميءادوسًاطقنًاضيأدجوثيح،ةنقحلاسبكميـبناجدحأ
.دوراباياقباهنأجتنتساهنأالإ،ءيشيأنعةمجان

أدبقصاللاطيرشلاىلعتامصبلاعيمجظفحنمهئاهتنادرجمبو
.ةنقحلابًاضيأكسمأحالسلابكسمأيذلاهتاذصخشلا.اهتنراقمبًاروف
،تامصبلانمًاددعدجوو،شارفلاراوجبةيضرألاوناردجلايراهصحفت
.سدسملاىلعةدوجوملاكلتاهنميأقباطيملنكل

اهعضووهتايوتحمهنمجرخأويلخادلابيجلاوةيشامقلاهتبيقححتف
.فشاكلاءوضلالعشأمثخبطملاةلواطىلع

نمرحب...ةرداغمللةعاسةرشعىدحإتيقب...هتعاسىلإرظن
.تقولا

نعًاجراخنيسنوميسنايتسيركزـناهادبو،ةيناثلاةعاسلاتناك
.ردورشمعطملخدامدنعفولأملا

.ةلضفملاهتلواطىلعةذفانلابناجىلإةيوازلايفسلجييراهناك
نمبيرقلاةوهقلاقيربإىلإًاريشملأسو،نايتسيركزـناهسلج

:يراه



؟ةديجيهأ-
.هسأربيراهأموأ
.كئيجمىلعًاركش-
فيك.هبموقأءيشيدلنكيملو.ةلطعمويتبسلا.ةلكشمال-

؟لاحلا
.لزـنملاىلإةدوعلاغيلوأناكمإب-
.يماحملاهجوحرشنا
؟...نأاذهينعيأ-
.اوبهذغيلوأىلعًارطخنولثمياوناكنم-
!؟اوبهذ-
؟ديعبناكميفوهأ.معن-
ينعتاذام.لاديتينيف...ةنيدملانمةقيقدنيرشعدعبىلع.ال-

؟اوبهذمهنأب
.هتوهقبوكيراهعفر
؟نايتسيركزـناهايفرعتنأديرتكنأنمدكأتمأ-
:ًالئاقيراههجويفيماحملاقّدح
ً؟اضيأةيضقلاتللحكنأكلذينعيأ-
.يراهبجيمل
:لاقومامألاىلإنايتسيركزـناهىنحنا
؟كلذكسيلأ.وتساغلتقيذلانمفرعتتنأ-
...ممم-
؟فيك-
.ةقباطتملاتامصبلاضعب-
؟...ـلاوهنمو-
فيطللانمنوكيساذل،مويلارداغأسيننكلً.امهماذهسيل-

.غيلوأىلعمالسلايقلأنأ
.كلذمغرمسبتهنكلً،املأتمنايتسيركزـناهمسبت
؟ليكارةبحصبرداغتنألبقينعتأ-
.هتوهقبوكيراهكرح
.كتربخأدقفً،اذإ-
ةدعلغيلوأبينتعأنأىلعتقفاوو،ءادغلااهعمتلوانتدقل-

مهو،هذخألغنوكغنوهنمنوتأيسلاجرلاضعبنأاهنمتمهفو.مايأ



يفكنأتننظدقف،امءيشمهفتأسأينأنظأيننكل.كلاجرنم
.كوكناب

..ـنعكلاؤسدوأامكانه.ترخأتدقل-
.جاوزلااهيلعتضرعكنأًاضيأتفاضأو-
؟هاه-
.عبطلابةصاخلاكتقيرطب.معن-
...دقل-
.عوضوملايفركفتساهنإتلاقو-
.ديزملاعمسينأديرينكيمل.هدييراهعفر
.يراهايالوهريكفتلادعبهيلإتلصوتيذلاباوجلاناك-
ً.اسفنيراهقلطأ
.ديج-
كرتتسو،تلاقامككلذيفريكفتلانعفقوتتسيهف،اذل-

.اهساسحإلنانعلا
...نايتسيركزـناه-
.يراهايمعنوهاهباوجو-
...نايتسيركزـناهاييلإعمتسا-
.ظوظحملالذنلااهيأ،يراهكبجاوزلاديرتاهنإ؟ينعمستملأ-
ملعيراهنكلً.احرفناكهنأولامكنايتسيركزـناههجوقرشأ

.سأيةقارشإاهنأ
.تومتىتحكعمىقبتنأديرتاهنإتلاقدقل-
نيبهتوصجدهتو،ًالوزـنوًادوعصهترجنحيفمدآةحافتتكرحت

.شجأتوصوةعنطصمةيلاعةقبط
كعمرمتسو،ةيثراكةعيظفًاتاقوأكعمضوختساهنإتلاق-

.ةعئارتاقوأبكعمىظحتسو،لادتعاللليمتةيداعتاقوأب
دقف،كلذببسملعو،اهتيفرحباهتاملكسبتقيهنأيراهكردأ

.هبلقيفاهتلاقةملكلكترفحنا
:يراههلأس
؟اهبحتمك-
...انأ-
؟اهرمعرخآىتحغيلوأبواهبينتعتليفكيامباهبحتله-
؟اذام-



.ينبجأ-
...نكل...عبطلاب...معن-
؟مسقتأ-
...يراه-
؟مسقتأ...كتلأس-
ً.ائيشريغينلكلذنكل.مسقأ...انأ-
ً.اضعتمميراهمستبا
نكميال.ريغتينأءيشلنكميالو،ءيشريغتيمل.قحىلعتنأ-

.هتاذنوعلملاهارجميفيرسيرهنلاىقبيسو،ريغتينأءيشل
.مهفأملانأً.ايقطنمسيلاذه-
.مهفتس-
:فاضأويراهلاق
ً.اضيأيهمهفتسو-
تنأ.ةيادبلاذنمكلذتلاقدقل.امكضعبنابحتامتنأ...نكل-

.يراهاياهتايحبح
.دبألاىلإىقبتسو،كلذكتناكدقل.كلذكيهو-
.فطاعتلاهبشياموةريحلانمجيزمبيراهىلإنايتسيركزـناهرظن
!؟اهديرتالكلذعمو-
يننأنمًاقثاوتسليننكل،اهيلعةايحلايفًائيشلضفأال-

.ينتدعودقفقبأملنإو.لوطأةدمانهىقبأس
ً:ارخاسنايتسيركزـناهلاق
ىتحملعأالانأ؟يراهايةغلابموةفاخسبفرصتتكنأنظتالأ-

.يـبلبقتستناكنإ
.اهعنقأ-
.هسفنتةبوعصنمديزيهتبقريفملألاأدب
؟يندعتأ-
:باجأوهسأرنايتسيركزـناهزه
.لواحأس-
.هديدممثيراهددرت
.احفاصت
ةناخيفكمساتظفحدقل.نايتسيركزـناهايحلاصلجرتنأ-

.ـهفرحلا



.يويلخلاهفتاهعفر
.كبنسروفلاهتلدبتسادقل-
؟نم-
.نآلاباهذلايلعً.اددجمهيقتلأنأىنمتأقباسليمز-
؟هلعفتسيذلاام-
.وتساغلتاقيقتلأس-
.اهرودبهلتحوليتلااتيرايحوةدضنملاىلإتفتلاو،يراهضهن
فلخراجفنابسحأتارايسلانيبعراشلاربعوجرخنأدرجمبو

.قزمتتسهترجنحنأكوهينيع
ىلإهرهظًايناحرادجنمبرقلابفقوو،اتاغيرفوديفةاتفلالباق

ةوهقلاوضيبلاوددقملامحللاطقتلاو،ئداهلاعراشلافصتنميفلفسألا
.نزـنمسوهةباوبوحنىشمولدتعامث،اتيراهترضحأيتلا

.ءيشلكنممغرلابًالهسرارقلاناك،فاطملاةياهنيف
.لصتأانأوقفخيروعذملايـبلقبرعشأو،رذقشارفىلعسلجأتنك

.لعفيالنأتلمأوفتاهلاىلعبيجينأتلمأ
يخأتوصناكو،باجأامدنعلاصتالايهنأنأكشوىلعتنك

ً.احضاووًابيئكةياعرلاب
.نياتش-
...رخص:هلمسالاكلذةمءالمىدميفنايحألاضعبيفركفأتنك

.ليقثوبيئكوساسحإلاميدعورجحتمبلقو،قارتخالللباقريغحطس
نأاهيلعةبرضىندألنكميةطقن...فعضةطقنكلمتةراجحلاىتح،نكل
.ًالهسرمألاناك،نياتشةلاحيفو.اهقلفت

.تحنحنت
.نيريإناكمفرعأ.وتساغانأ-
.ًةفيفخنياتشسافنأتناكاملاطلً.افيفخًاسفنتعمس
وأنيجسكوأللجاتحينأنودنمتاعاسوتاعاسليرجلاهناكمإب

.يرجللببسل
؟نيأ-
:تبجأ
.كلةفلكمنوكتسهتفرعمنكل،ناكملافرعأانأ.رمألاكيلإ-
؟اذامل-



.كلذجاتحأينأل-
سحأنأتعطتساو،ةدوربلانم...ال...ةرارحلانمةجومبترعش

.هباعلعلبيهتعمس.هتيهاركب
...ـمك-
.فالآةسمخ-
ً.انسح-
.ةرشعدصقأ-
.ةسمختلقدقل-
.ةنعللا
.لجاعرمألانكل-
.ماتلاهدادعتسابملعىلعيننأعمكلذتلق
؟تنأنيأً،انسح-
.يناثلاقباطلا...روسكمبابلالفق.92زـنمسوهةباوب-
.كناكمرداغتال.يقيرطيفانأ-
سولجلاةفرغيفةضفنملانمرئاجسلاباقعأضعبتلوانت!؟رداغأ

انهوجلاً!ابت.ناذآلامصييذلارصعلاتمصطسوخبطملايفاهتلعشأو
،ةيناثةرأفلااهنإ..توصلابتقحلً.اتوصردصيامءيشكانهً.ادجراح
.رادجلاةاذاحمبيرجت

.ءابتخاللبسانمناكمكانهاهيدل...دقوملافلخنمتتأدقل
.يناثلاةراجيسلابقعتنخد
.تزفقمث
يفنيتلجعهلنأتفشتكانأىلإً،انطنزيريقحلادقوملاناك

.فلخلا
.نوكينأبجياممربكأةرأفلارحجناك
ةليحلاهذهتملعتكنكل،يكذكنإ.زيزعلايقيدصاي...غيلوأ...غيلوأ

.انأينم
يعباصأتفجترا.كلسلامدختسأانأوًايشتنمتنك.يتبكرىلعتوثج

يننكلهيلإتلصوينأبتسسحأ.اهعازتناواهمضقيفةبغربترعشىتح
!كلذكنوكينأبجي.نيلويفهنأدبال.هتدقف

هنإ...يلإهتبحس..ً.اريبكناك.هتكسمأديهجدهجوتقورورمدعبو
!نوكينأبجي،كلذكنوكينأبجي.هتحتف.ريبكيشامقسيك

قوحسملاناك.ةفافشةريغصمزرثالثوةنقحوةقعلمويطاطمبوبنأ



يقيدصبةيناثتعمتجادقل.ينغييـبلقأدب.ينبلابًاعقبماهلخادضيبألا
.هيلعدامتعالانمتنكمتاملاطليذلاديحولايـبوبحمو

يفكيامنآلايدلحبصأ.ةثلاثلاتحتفويـبيجيفنيتمزرترشح
نياتشيتأينألبقلحرأوةربإلانقحأنأنآلايلع.تدصتقانإعوبسأل
نأتدتعا.يتعالوتلعشأوةقعلملاىلعقوحسملاضعبترثن.رخآدحأوأ
تاجاجزيفهيرتشتيذلاعونلانمنوميللانمتارطقعضبفيضأ
كيلعلهسيوقوحسملالتكتنوميللاريصععنمي.ياشلاىلإسانلاهفيضيو
ءيشيدلامنإو،ربصالونوميليدلنكيمل،نكل.ةنقحلاىلإهلكهلاخدإ
.يمدىرجمىلإةراذقلاهذهلاصيإ:ينمهيطقفدحاو

.هتددشوينانسأنيبهتياهنتكسمأو،يعارذةيادبلوحطاطملاتففل
نمللقأوربكأًافدهققحألةنقحلاتلمأً.اريبكقرزأًاديروتدجو
.نونجملاكشعترأ...شعترأتنكينأل؛شاعترالا

.تأطخأ
الً.اريثكسمحتتال.نآلاًاريثكركفتالً.اسفنتذخأ.نيترم...ةرم

.رعذت
.ءاقرزلاةدودلانعطتلواح.ةربإلاتزتها
ً.اددجمتأطخأ
تنكينكل،يسفنكلامتألهنمًاضعبنخدأنأترّكفو،يسأيتبراح

مدلااهلمكأبةعرجلاحاتجتامدنعاهيلعلصحتيتلاةورذلا...ةوشنلاديرأ
!!رحلاطوقسلا...ةزهلا...غامدللًةرشابمبهذتو

،سولجلاةفرغىلإتلقتناف،يننايمعيسمشلاءوضورحلاناك
يـبغلاديرولاةيؤريناكمإبدعيملً،ابت.رادجلابرقلظلايفتسلجو
ّيَدعاسنأظحلانسحنم.ياؤبؤبعسوتينأترظتنا.كيلعنِّوه!نآلا
.نآلا...دنالنيرغةطيرخىلعرهنهنأكوديرولاادب.امنيسلاةشاشكناضيبأ

.تأطخأ
مث،رمهنتعومدلابترعشو،هلككلذلمحتلةقاطلايدلنكتمل

.ءاذحريرصتعمس
.لخديهعمسأمليننأةجردلًادجًاكمهنمتنكدقل
ينأةجردل؛عومدلابناقرورغتيانيعتناك،ىلعألاىلإترظنامدنعو

!باعلألاةنيدميفءاقمحلاايارملايفامكةهوشملاكشألاىرأتنك
.صلايًابحرم-
.نمزذنماذكهينيدانيًادحأعمسأمل



تحبصأ،معن.اهتعيبطىلإلاكشألاتداعف،عمدلانميانيعتّصلخت
ةفرغنمنورباعلاصوصللاهقرسيمل...حالسلاىتح...ءيشلكّزيمأ
.تدقتعاامكنيرامتلا

ًةأجفتحبصأ.قالطإلاىلعًافئاخنكأمليننأرمألايفبيرغلا
ً.انكاسوًائداه

.ةيناثديرولاىلإترظن
:توصلايللاق
.كلذلعفتال-
.ةبسانملاةصرفلاهذهتناكو،لاشنديكًةتباثتناك.يديتصحفت
.كيلعرانلاقلطأس-
:هلتلق
ً.ادبأنيريإناكمفرعتنلاهدنعكنألكلذنظأال-
!وتساغ-
.هلعفيلعاملعفأس-
:تلقوسبكملاطغضأليماهبإتعفروديرولاتبصأ.تنقحواهتلق
.هلعفكيلعاملعفتنأكنكمي،اذل-
.ىرخأةرمعرقتةدابعلارادسارجأتأدب

نمقثبنملاءوضلاعطسامنيب،رادجلابرقلظلايفيراهسلج
تاعاسثالث.ةعست...هتعاسدقفت.شرفلاىلعجراخلايفعراشلاحابصم
لصحيامكةأجفهتبقريفهبرعشييذلاملألادتحا.كوكنابةلحردعومل
ً،ابيرقبيغتسسمشلانكل،ةميغءارويفتختنألبقسمشلاةرارحل
رمألاناك.كلذيهتنينأبجيفيكيراهفرع.هملأيهتنيسًابيرقو
ماظنللةيرشبلاةجاحلانأًاضيأكردأامك.ولسوأىلإهتدوعكًايمتح
نأل،كلذيفقطنملانمًاعونىريلهلقعببعالتينأينعتكسامتلاو
كلانهسيلهنإو،ةدرابىضوفالإوهامءيشلكنإةلئاقلاةيرظنلا
.لمشألاوأوسألاةاسأملانمىتحًالمحتبعصأءيشيألىزغم

فارطأىلعنيكسضبقمبسحأو،رئاجسةبلعنعهترتسلخادشتف
هنإ..ةنوعلماهنإ...اهنمصلختينأبجيهنأبساسحإهباتنا.هعباصأ
هذهرهظتنألبقًانوعلمناكدقف،قرفيأعنصينلكلذنكل،نوعلم
نأتضقدقل:نيكسيأنمأوسأةنعللاتناكو،ليوطتقوبنيكسلا
لقنت:فيياسألاقامكًامامت؛بهذامثيحهعمهلمحينوعاطكهبحنوكي



كئلوألكعفدكلذك.هنعطتصخشيألهلالتعاواهبحاصةاناعمنيكسلا
َقبيملو،هنماوِبلُسواورّمُددقلً،ايلاغًانمثيراهبحلاوملستسانيذلا
نيفيطىلإغيلوأوليكارلوحتتسًابيرقو...مهعيمج...فايطأىوسمهنم
ً.اضيأ

.اهلخادرظنوةمزرلاحتف
هنأ؟ةنعللانمتالفإلابهلحمسُيسنأنظأ؟هليختيذلاام

ةداعسباوشيعيلملاعلانمرخآلافرطلاىلإامهعمبرهلانمنكمتيس
رادقمنعًالئاستمًةيناثهتعاسدّقفتامنيب،كلذيفركف؟دبألاىلإءانهو
قاحللانمنكمتيمثرداغييألبقهرخأتينأهنكمييذلاتقولا
.اهنيحعشجلاينانألاهبلقىلإعمتسيناك.كلذمغرةلحرلاب

ىلإ...ىرخأًةرماهيلإرظنو،ةيوازلاةينثمةيلئاعلاهتروصجرخأ
يراهىدلتناك.ةتهابلاةرظنلايذصخشلا...نياتش...خألاىلإ...نيريإ
ةليلتناكىرخألاو،ةروصلاكلتيفةدحاو:هتايركذقودنصيفناتعقاو
قيقدلاصيحمتلاناكدقل.نيروتاردافكىلإبهذنيحولسوأىلإهمودق
هنكل،رمألائدابيفيطرشهنأهداقتعايفًاببسنياتشهلهضرعيذلا
.حدافأطخ؛أطخىلعناك

.ملالسلاىلعتاوطخعقوعمسمث
.ةدحولاوفعضلابًاساسحإاهتوصلمح.ةدابعلارادسارجأتعرق

ناكذإ؛يمامألابابلابقدحوةيولعلاةجردلانتسنريبسلورتدعص
هذهبقرتدقل.ىرخأًةرمامهضعبنالباقيساناك.قديهبلقبرعشي
ً.اقيمعًاسفنذخأ.هتاذتقولايفاهيشخهنكل،ةلباقملا

.سرجلانر
هنكل،ةيمسرلاةلذبلاٍدترموهوحايترالابرعشيمل.هقنعةطبرّسلم

ةلفحىلإيتأيسنمةيوهبلكيامهربخأامدنعهلجرخمالنأفرع
،ةطرشلاسيئرمهيفنمب؛طابضلارابكعيمج:ديدجلانكسملاببيحرتلا
ةحفاكمةقرفيفميدقلامهمصخ؛نغاهرانوغىتحولب،تادحولاةداقو
يتلاةريثملاةراشتسملانيوكسليبازيإو،نييسايسلانمعمجكلذكو،ةميرجلا
ىدلنكتمل.زافلتلاريهاشمضعبىلإةفاضإلاب،اهتروصيفقّدحيناك
.لكيامنيبومهنيبعمجاّمعةركفيأسلورت

.بابلاحتف
.الوأ



:هلتلاق
.سلورتايًاميسوودبت-
ً.اركابلازيالتقولانأفرعيهنكل،ناعملتاهانيعتناك
اهنأوهو،هلوقيغبنيناكاملوقنعًازجاعهسأربةءاميإبىفتكا

.ةيبذاجلانمٍلاعردقىلعًاضيأيهودبتتناك
مهفويضببيحرتلابنوموقيس.لوخدللهتعدوًافطاخًاقانعهتقناع

ترصتعاو،تمستبا.دعبسوؤكلاألمتملاهنكل،ذيذللابارشلانمسوؤكب
ةلمآلوألارودلاىلإًالوصوملالسلاىلعةروعذمهبشةرظنتقلأو،اهيدي
هبايثريغيهنأدبال.رومألامامزىلوتيوًابيرقلكياميتأينأبلغألاىلع
اهناكميفهسأرىلعةرعشلكنأنمدكأتيلةآرملايفهسفنلمأتيو
.حيحصلا

يفمهتلوفطنمصاخشأنعةريبكةعرسبثدحتتالوأتناك
؟مايألاهذهيفهنولعفياّمعةركفيأسلورتىدلله.دورلغنام

.ةركفىندأهيدلنكتمل
:اهباجأ
.مهعملصاوتىلعدعأمل-
يأمهنيبوهنيبنكيملهنأملعتاهنأنمةقثىلعناكهنأعم

.كوركالوسردنآالويميجالونجوجال.مهنمدرفيأعمالو...لاصتا
ناكهسفنلكيامّنإىتح.لكيام:دحاوقيدصىوسسلورتىدلنكيمل
ةيعامتجالاةلزـنملايفيقتريناكاميفامهنيبلصفتةفاسمىلعظفاحي
.ةيفيظولاو

هيدلنكيملفوهامأ،هلوقتءيشاهيدلدعيمل.امهنيبمالكلادفن
.تمص.ةيادبلاذنمهلوقيام

؟ديدجنمله؟سلورتايءاسنلانعاذام-
ً.ادبأ،ديدجال-
ناك.اهتمدختسايتلااهسفنةحزاملاةربنلابهتباجإنوكتنألواح

.ءانثألاهذهيفيـبيحرتلاهبارشىهنأدقنوكينأبجي
؟كبلقىلعذاوحتسالااهنكميةأرماكانهتسيلأ-
دق.اهلاؤسىلعتمدناهنأىأرهنكل،ةمستبمهتزمغواهسأرتلامأ

:ةباجإلاتفرعاهنألامبروأ،ههجورارمحاتظحالاهنأوهببسلانوكي
يئانثلافلخراسدقل.يـبلقىلعتذوحتسانمالوأايتنأ...تنأ...تنأ
مغرامهتمدخيفًارضاح،دورلغناميفتاوطخثالثبالوأولكيامقراخلا



ءيشيدلسيلنكل،للملابرعشأانأ"قطنتيتلاةيلابماللاةبيئكلاهتارظن
هنيعةيوازيفلجسيناكو،اهلجألًاملأقرتحيهبلقناكو."هبموقألضفأ
نمكلذناك...اهيلعلوصحلاهتعاطتسابنكيمل.اهتانكسواهتاكرحلك
.ناريطللناسنإلاقوتكاهيلإقاتهنكل،كلذفرع.تاليحتسملا

يّمكبحسيوهوملالسلاىلعةعساولاهتاوطخبلكياملزـنً،اريخأو
.ةرخافلاهيّمكرارزأرهظيلةيمسرلاةرتسلاتحتنمهصيمق

!سلورت-
عمًابلاغمدختستةسامحلانعريبعتلايفةغلابمهتوصيفتدب

.ًةقيثوًةفرعممهفرعتالنيذلاصاخشألا
رصقانيدل؟ميدقلايقيدصايكهجوىلعىسألاحمالمودبتَِمل-

!هبلفتحن
.ةطرشللسيئركديدجلاكبصنمبلفتحناننأتننظ-
:فاضأوهلوحرظنيوهوسلورتلاقاذكه
.مويلاربخلاتدهاش-
ةفرشلابديشنساننكل.دعبًايمسركلذنالعإمتيمل.بيرستهنإ-

رومألاريستفيك؟ينقفاوتالأ.سلورتايةليللاانتلفحيفاهتينبيتلا
؟يتزيزعاي

.نآلابارشلابكسأس-
اهجوزفتكنعةيئرمريغرابغةرذضفنتيهوالوأتباجأ

.رداغتو
:سلورتلأس
؟نيوكسليبازيإفرعتأ-
:هتماستبابًاظفتحملكيامباجأ
؟لأستمل.ءاسملااذهيتأتس،معن-
.نيعمببسال-
نلفنآلااهلعفأملنإ...بسانملاتقولاهنإ.ءادعصلاسلورتسفنت

ً.ادبأاهلعفأ
.يريكفتلغشيءيشكانه-
ً:امستبملازيالوهولكيامدر
؟وهام-
...نويليفلجرىلعضبقللةمهميفمايأةعضبذنميلاسرإمت-

؟هفرعتأ،قدنفلاكاذ



.معن...هفرعأينأدقتعأ-
النارخآنايطرشىتأصخشلاكلذلقتعأتنكامنيب،نكل-

ً.اعمانلاقتعاادارأوامهفرعأ
:لاقمثلكيامكحض
.تايلمعلارومأقسنييذلاوهفنيفلأسا؟ةفداصميهأ-
.ءطببهسأرسلورتزه
.ةفداصمتناكاهنأنظأال-
؟كلذنظتالأ-
.امةياغلةيلمعلاهذهيفينلسرأنمكانهنأدقتعأ-
ً؟ابلقمتناكاهنأدصقتأ-
.معنً،ابلقمتناكدقل-
ىلعًاليلددجيملهنكل،لكيامينيعيفرظنلاققديوهوسلورتدر

؟هجاتنتسايفًائطخمناكله.ةقيقحلايفهيلإيمريناكاممهفهنأ
.هعمسامسلورتقدص

تنكنإوأ،كلذنعءيشيأفرعتتنكنإلءاستأتنك-
.هيفًاكرتشم

!؟انأ-
لخادسلورترظنعقوامدنعوً.اكحاضرجفناوفلخلللكيامىنحنا

ةيسردملانانسألابيبطةدايعنمًاموددوعيناكفيكركذتلكياممف
ىتحالو،كلذنمرثكأايندلايفءيشهدعسيمل.روخنةيأنودنم
.سوتكابوسويراكلضفملاهجمانربةدهاشم

؟كيديالبكوًاضرأكاحرطله،يللق!كلذكتنكينتيل-
...هعمكحضفهنظيفأطخأدقهنأىأرو،لكيامىلإسلورترظن

نارخآنايطرشهيلعسلجدقوهسفنليختنيحكحضوً،احايتراكحض
لبهعمكحضللهتعداملاطلةيدعملالكيامةكحضنألكحضو،هنالبكي
هلعجتوهئفدتوهيطغتتناكهتاذتقولايفاهنكل.كحضلاهتكراشمبهترمأ
لكيامووههنمنوكتييئانث،امميظنتيفًاوضع،امءيشنمًاءزج
.لكيامةكحضتتفخامنيبهتكحضتاقهشعمس.ناقيدصامهنإ؛نامليب

.ةلمأتمةرظنبلكياملأس
؟لصحاممءزجيننأًاقحتننظله-
يف...هيلإيـبدلوصوةيفيكيفركفوً،امستبمسلورتهيلإرظن

نأنكمييذلانم.يطايتحالاسبحلايفهامعأىتحهبرضيذلايـبصلا



ةلدألاعمجقيرفهدجويذلامدلايفركف؟كلذبيـبدربخأدقنوكي
هثوليذلامدلا؛زـنمسوهةباوبيفوتساغرفاظأتحتةميرجلاحرسميف
هنكل،DNAيوونلاضمحلارابتخاةلحرملىتحلصينألبقسلورت
ءوستنيحةميقتاذنوكتسهذهكةلدأف،هبظفتحاوهضعبىلعلصح
ضارمألاملعةدحووحنهترايسداق،برطضيأدبعضولانأامبو.لاوحألا
انهىلإهروضحلبقجئاتنلاهتءاجو.هعممدلاةنيعًالماححابصلااذه
دوعترفاظألااياظشومدلانأىلإنآلاىتحتاصوحفلاتراشأ.ءاسملااذه
ةعضبلبقنوليتبنمةملتسملاتانيعلاهلدوعتيذلاهتاذصخشلل
نمامهيفكيامامهيدلنأادقتعيملأ؟كانهامهضعبعماثدحتيملأ.مايأ
...ةباجإلايفركف.ةثداحملاىهنأوسلورترذتعا؟يعرشلابطلاىدللمعلا
.نامليبلكياملدوعينسناهوتساغرفاظأتحتناكيذلامدلا

.وتساغولكيام
.فيياسأفلودورولكيام
فيكهملعنمهدلاونكيمل.هقنعةطبرةدقعسلورتففخ

نملكيامناكلب،كلذلعفيفيكفرعينكيملهسفنوهف،اهدقعي
ةدقعطبريفيكهملع.يساردلاماعلاةياهنةلفحلنيبهاذاناكنيحهملع
هقنعةطبرةدقعنأيفببسلانعلكيامسلورتلأسامدنعو.ةطيسب
.حجرألاىلعسلورتبقيلتنلاهنكلةجودزمةدقعاهنأهباجأربكأودبت

نعةباجإرظتنيلازيالهنإثيح،هيلعلكيامتارظنترمست
؟ةبعللايفًاكراشمناكلكيامنأسلورتنظَِمل.هلاؤس

.نويلقدنفيفلوهيراهووههلتقرارقيفًاكراشمناك
.لكيامكرحتيملوبابلاسرجنر
هعباصأفارطأمدختسيناكامنيب،هنيبجكحيهنأبسلورترهاظت

.هقرعففجيل
.ال-
.هتكحضتاقهشعمسو،اهلاق
.عوضوملاسنا.رثكأالةركفدرجماهنإ-

هعسوبناك.نسناهنياتشلقثةأطوتحتًاريرصملالسلاتردصأ
ملسلاىلعأيففقوتمث،ةديهنتوةّرصلكعقوتو،ةوطخلكبساسحإلا
.بابلاقرطو

.لخادلانمًاتوصعمس



.لخدالضفت-
.نسناهنياتشلخد
.ههابتناتفلءيشلوأةبيقحلاتناك
:لأس
؟تددعتساوكءايشأتمزحله-
.ةءاميإبلبوق
؟رفسلازاوجتدجوأ-
.معن-
.راطملاىلإكلقتلةرجأةرايستبلط-
.يتآس-
ً.انسح-
ءادصأىلإعمتسامث،ىرخألافرغلادقفتامك،ناكملانياتشدقفت

وتساغتوصو،نئمطملامهمأتوصو،عجشملامهدلاوتوص:مهتلوفط
هتوصناكهعمسيمليذلاديحولاتوصلا...جهتبملانيريإتوصو،يسامحلا
ً.اتماصناك.وه

؟نياتش-
كلتاهنإ؛ةروصلانياتشفرع.ًةروصاهدييفلمحتنيريإتناك

تناك.انهىلإنيسنوميسيماحملااهرضحأةليلاهريرسقوفاهقلعيتلا
.غيلوأووتساغعماهلةروص

.معن-
؟وتساغلتقبةبغربًادبأرعشتملأ-
.ةليللاكلتطقفركذتامنإو،نياتشبجيمل
ناكمفرعيهنأهيفهربخأووتساغنمهءاجيذلايفتاهلالاصتالا

هلوحتاوصألاو،ةطرشلاةرايسلوصوو،زـنمسوهةباوبىتحهضكرو،نيريإ
هروعشو،يرانقلطبتاملخادلايفيـبصلانأددرتتناكيتلا
سحأدقل.معن:ىسألاوةمدصلامث،ةداعسلاهبشتةسامح...معن:ةسامحلاب
ىلعظفاحهتاذتقولايفو،وتساغتومهاجتىسألابىرخأبوأةقيرطب
رورمعمعبطلابيوذيلمألااذهأدبً.اريخأريخبنيريإنوكتنأبهلمأ
.اهيلعروثعللهقيرطدقفهنأينعتتتابوتساغةافونأكردأو،مايألا

ًابعصكلذنوكيس.ردخملانععاطقنالاضارعأنمةبحاشتناك
ً.اعمامهرمأناربدتيس...امهرمأناربدتيسامهنكل

؟...انيلعله-



طغضتوةروصلاىلإرظنتمث،ريرسلابناجبجردلاحتفتيهوهتباجأ
:لفسألاىلإًةبولقمجردلالخاداهعدوتمث،اهيتفشىلعاهب

.معن

.حتفيبابلاتوصيراهعمس
ىلعتاوطخلاتوصىلإعمتسيوهوكارحالبمالظلايفسلجيناك

يذلاكلسلاحملو،شرفلانمبرقلابةكرحظحال.سولجلاةفرغةيضرأ
مث،ءوضردصو،خبطملاهاجتابتاوطخلاتكرحت.عراشلاةرانإءوضسكع
.دقوملاكيرحتتوصعمس

.هبقحلوضهن
،رحجلالباقمهيتبكرىلعٍثاجوهوهدهاشيبابلادنعيراهفقو

،ةنقحلا:ىرخأبناجبًاضارغأفصيو،ةشعترملمانأبسيكلاحتفيو
.نيلويفلامزرو،سدسملاو،ةعالولاو،ةقعلملاو،يطاطملابوبنألاو

عباتلبهظحاليمليـبصلانكل،يراهكرحتبًاريرصلخدملاردصأ
.مومحملاهطاشن

.دحاوءيشىلعًابصنميـبصلاغامدناك.نامدإلاهنأيراهملع
.لعسف

سلجلب،تفتليملهنكل،هافتكتبدودحاو،هناكميفيـبصلاسبيت
.تفتليمل.أبخملايفًاقدحمهسأربقرطأو،كارحنودنم

:يراهلاق
ةحاسلانأتكردأدقل.ًالوأانهىلإيتأتسكنأ.كلذتدقتعا-

.نآلاةيلاختحبصأ
.دعبيـبصلاكرحتيمل
عمو؟كلذكسيلأ،كلجألاهاندجواننأنايتسيركزـناهكربخأ-

.ًالوأانهىلإمودقلاكيلعناك،كلذ
حبصيداكي...هغلبيذلالوطلابًةيناثيراهأجافتو،يـبصلاضهن

.ًالجر
؟يراهايديرتاذام-
.غيلوأايكلقتعألتئج-
.غيلوأسبع
؟نيلويفلانمنيسيكةزايحةمهتب-
.وتساغكلتقللب،غيلوأايتاردخملاببسبسيل-



!كلذلعفتال-
.اهرركواهداعأ
شعتريناكيذلايديروقمعيفةسورغمتحبصأةنقحلانكل

:تلقفً،ارظتنم
.تنأسيلوكلذبموقيسنمنيسبإوأنياتشنأتدقتعا-
ءاوهلايفتراطف،ةربإلاتلكرىتحةمداقةنيعللاهمدقرأمل

.قابطألابءيلملاضوحلابرقخبطملارخؤميفتطبهو
!غيلوأايةنعللا-
.هيلإيرظنتعفرو

.ليوطتقوليراهبغيلوأقلمح
ربتخينألواحيهنأكو؛ةأجافملانمةيلاخةئداهةداجةرظنتناك

.اهتانونكمفشكينأوضرألا
ً.اشوشموأًابضاغهنوكنمرثكأًايلوضفادبغيلوأملكتامدنعو
ناككلذلعفنمنإكلتلقامدنعيراهايينتقدصكنكل-

.ينتقدصدقل..ً.اعّنقمًاصخش...رخآًاصخش
.كقدصأنأتدرأيننألكتقدصدقل،معن-
...يراه،نكل-
:عباتوهحتفيذلاقوحسملاسيكبًاقلمحم،ةقربغيلوأاهلاق
؟قدصتسنمفبرقملاكقيدصقدصتملنإ-
.مروتتهترجنحبرعشيوهويراهدر
.ةلدألا-
دقل...تنأوانأ.يراهايةلدأللتاريربتاندجودقل؟ةلدأةيأ-

.اننيباميفةلدألاانرمد
.ةديدجءايشأ...ىرخألاةلدألا-
؟ةديدجءايشأةيأ-
.غيلوأبناجبضرألاىلإيراهراشأ
يذلاهتاذرايعلامدختسيهنإ.اسيدوأعوننمسدسملااذه-

صحفجئاتندكؤتس،نكيامهم.ملم18×9فوراكام.وتساغىلعقلطأ
هيلعو،غيلوأايةميرجلاحالسوهسدسملااذهنأ%100تافوذقملا
كتامصبتلازلهتامصبحسموكريغدحأهمدختساول.كدحوتنأكتامصب
ً.اضيأتنأ



.هنعناملكتييذلاحالسلاهنأدكؤيهنأكو،سدسملاغيلوأسمل
:يراهلاق
نيصخشلدوعتامبر؛تامصبلانمريثكلااهيلع،ةنقحلاكانهو-

كيلعيذلاسبكملاً؛امتحسبكملاىلعةدوجومكماهبإةمصبنكل.نيرخآ
راثآدجوتةمصبلاكلتىلعو،ردخملابكسفننقحتامدنعهطغضتنأ
.غيلوأايدوراب

.ةنقحلاىلعهعبصإغيلوأررم
؟يدضةديدجةلدأدجوتَِمل-
،ةفرغلاتلخدامدنعًايشتنمتنككنإكتدافإيفتلقكنأل-

نأل؛كلذدعبردخملاتنقحكنأتبثتةنقحلاىلعدورابلااياقبنكل
،ًالوأوتساغىلعرانلاتقلطأكنأتبثتاهنإ.كيلعتناكدورابلاتارذ
غيلوأايمرجلاباكتراةظحليفًايشتنمنكتملً.اقحالكسفنتنقحمث
ً.ادمعتمًالتقكلذناكامنإو

.ءطببهسأرغيلوأزه
،ةطرشلاملعباهتصحفوةنقحلاوحالسلانعيتامصبتعفردقو-

...يننأنوفرعياوتاباذل
.كلذبملعييذلاديحولاصخشلاانأ.ةطرشلابلصتأمل-
.هترجنحيفةليئضلاةكرحلايراهظحالوهباعلغيلوأعلب
؟ةطرشلاعجارتملنإيتامصباهنأفرعتفيك-
.ةنراقملايفاهتمدختساكلىرخأتامصبيدل-
ةينورتكلإلاباعلألازاهجعضوو،هفطعمبيجنمهدييراهجرخأ

.خبطملاةلواطىلع
مثاهلخدامًائيشنأكوًارارمهنيعتفرطو،زاهجلايفغيلوأقلمح

:سمه
؟يـبكشتكلعجيذلاام-
نأيلعنإفيياسأفلودورزوجعلالجرلالاقدقل.ةيهاركلا-

.ةيهاركلاعبتتأ
؟كاذنمو-
تكردأىتحًاتقوتقرغتسادقل.يـبدهوعدتيذلالجرلاهنإ-

.هنباتلتقكنأةقيقحلههرك؛كلهتيهارك...هسفنىلإريشيناكهنأ
ً.اهودشميراهىلإرظنوهسأرغيلوأعفر
!؟هنبا-



.هنباوتساغناك.معن-
.ضرألايفًاقدحممثجو،هسأرغيلوأقرطأ
...نإ-
:ديدجنمأدبوهسأرزه
هذهىلإينهركيناكنإو،قحبوتساغدلاويـبدناكنإ-

؟ةرشابمنجسلايفلتُقأنأىلعصرحيملَِملف،ةجردلا
أوسأهلةبسنلابنجسلانألوً،امامتنوكتنأكديريثيحكنأل-

نملهتينمأنجسلاناك.اهررحيفتوملاامأحورلاسرتفينجسلا.توملانم
.كانههلعفتامىلعةطلسهلنأامك،غيلوأايكل...هركلادشأهلنكي
عنقينأهيلعحبصأ،اهنيح.يلإثدحتلابتأدبىتحهيلعًارطخلثمتمل
.كلذنمنكمتيملهنأالإ،كلتقب

اٍّماهًاقابسهمامأنأكو،اهتاذهتسلجسلاجوهوهينيعغيلوأضمغأ
.زيكرتلاوتمصلامازتلاعيمجلانميضتقيهضوخهيلع

ديعبريفنتوص،تارايسلا:جراخلايفاهاقيسومفزعتةنيدملاتناك
يرشبلاطاشنلارصتختءاضوض،ةلوسكراذنإةرافص،بابضلانمرّذحي
.ئفادفاحللثمنئمطموردخموبيتروحفاكميلزألمنبيثكك

.يراهنعهينيعدعبينأنودنمءطببغيلوأىنحنا
.هسأريراهزه
نيبرجفنينأنمفاخيهنأكو،رذحبسدسملاطقتلاغيلوأنكل

.هيدي



.ةفرشلاىلعهسفنبيلتخيلسلورترف
لوانتيوذيذللابارشلافشتريوهو،نيتثداحمدودحىلعفقودقل

ضعبلواح.ةئيبلاهذهليمتنيهنأولامكفرصتلالواحيو،تالبقملا
،هلمعوهتيوهنعهولأسو،هباوبحرو،مهيلإهمضنيبذهملاصاخشألا
هنأكو؛ليمجلادرينأهلاببرطخينأنودنمو،باضتقابسلورتمهباجأف
مهتيوهفرعينأنمفوخهارتعاامبروأ،كلذبهلحمستةلزـنمبسيل
.اهنولغشييتلاةنيعللاةماهلابصانملاو

سانلاكئلوأعمثيدحلاوةشاشبلاوةفايضلابًةلوغشمالوأتناك
الإاهعمتارظنللًالدابتزرحيملفسلورتامأ.ءامدقلااهفراعمنممهنأكو
هيلإثيدحلادوتاهنأباهرسفةءاميإهلتأموأةماستبابومث،نيتبسانميف
ةيبلتنمنيلماعلانميأنكمتيملهنأحضتا.اهلغشةفايضلابجاونكل
ةداقنميأهفرعيملامك،سلورتىلعةطرشلاسيئرفرعتيملو،ةوعدلا
.ىمعلابيـبصللببستنموههنأمهرابخإيفةبغربسحأ.تادحولا

.ةقاربةرهوجكاهتحتولسوأتألألتو،ةعئارتناكةفرشلانكل
نأةيوجلاتارشنلاتركذدقف،ةوسقبفيرخلاةدوربتمجه

عمسً.اعافترارثكألاقطانملايفرفصلاىلإلصتسليللايفةرارحلاتاجرد
ىلعةدحاوةطرشةبرعاهقفارتفاعسإةرايس،ةديعبلاراذنإلاتارافص
ليغشتوً،اجراخللستللسلورتقات.ةنيدملازكرميفامناكميفلقألا
.هئامتنابوةنيدملاضبنبساسحإلاويرجيامعامسو،ةطرشلاعايذم

بنجتيللظلاىلإنيتوطخًايئاقلتسلورتبحسناو،ةفرشلابابحتف
.هعقوقتنمديزتةثداحمىلإهجاردتسا

.نيوكسليبازيإةيسايسلاولكيامكلذناك
ةمخضةأرماً.امامتاهدنسيلكيامناك.حوضوبةلامثلااهيلعترهظ

لباقمافقو.سلورتلامهارهظو،ةفرشلازجاحبناجىلإافقو.هقوفليمت
.ةلاصلالخادفويضلانعنييفخماناكاذل،هلةذفانالرادج

ًةعالوجرخيًاصخشىرينأًاليلقسلورتعقوتو،اهفلخلكيامفقو
بوثفيفحعمسامدنع،نكل.لصحيملكلذنأالإ؛ةراجيسلعشيو
ًارخأتمهدوجونعنالعإلاتابةتفاخلاوةضرتعملانيوكسليبازيإةكحضو
ىلإتفتلتمثمزحباهبوثةيشاحدشتنألبقاهيلجرضايبىأرً.ادج
.لفسألايفةنيدملاةيفلخىلعدحاولايخيفامهاسأرجمدنيولكيام



مستبتالوأىأرو،ةلاصلاىلإتفتلاف،لُبقتاوصأسورتعمسىلإتهانت
نأسلورتعطتسيمل.ةديدجلاةمعطألانمًاقبطةلماحسانلانيبيرجتو
ناكهنألسيل.لصحتيتلاةءاندلامهفينأعطتسيمل.لصحياممهفي
عمةقالعيفلكياماهيفطرخنييتلاىلوألاةرملاتسيلهذهفً؛امودصم
هتوسقمهفيمل...كلذبمايقلاىلعلكيامةأرجمهفيملهنكل،ىرخأةأرما
ظحلااذهلثمكلنوكيامدنع...الوأكةأرماكلمتامدنع.كلذبمايقلايف
لجألكلذلكبرماغتنأكلفيك...ىربكلاةزئاجلالانتامدنع...لهذملا
:لاجرلايفءاسنلااهبحتيتلاتافصلاتحنمكنألأ؟فيصرلاىلعةقرخ
ىلعربجمكنأرعشتاذهلأ!؟حيصفلالوسعملاناسللاوحومطلاوةماسولا
ىلإمهلوطلصينيذلاصاخشألارعشيامك؛تقولكيفكتاردقةسرامم
املك.فرعيمل؟ةلسلاةركلمهتسراممبوجوبًارتميتنسنيرشعونيرتم
اهبحأامكاهبحي...اهبحيًاصخش...لضفأًاصخشقحتستالوأنأوههنقيأ
ةفيخسًةرماغمتناكنيترامبهتقالع.ماودلاىلعاهبحيسو...ماودلاىلعوه
مالعإبىرخألاوةنيفلانيبةبغرهيرتعتً.ادبأاهدواعينلو،ةيدجلانمولخت
ملهنكل،اهبناجبنوكيلكيامتكرتنإاهلعل،ثدحيامبامةقيرطبالوأ
.ناثدحتياناك...عمسلاسلورتىغصأ.اهرابخإلةبسانملاتاملكلادجي

:لكياملاق
.بهذهنأهفرعأاملك-
.كلذكءيشلاضعبلمثهنألكيامتوصلقاثتنمسلورتكردأ
.نيرخآلانيصخشلااودجومهنكل-
؟زاقوقلانمهتعامجنمامهأ-
ىلعو.غرافمالكزاقوقللمهئامتنانععاشيامنأنظأتلزام-

بلطوةميرجلاةحفاكمةقرفنمنغاهرانوغيـبلصتا،لاحلك
دقو،ةشاشرلاةحلسألاوعومدللليسملازاغلامادختساىرج.يتدعاسم
.ةميدقتاباسحةيوستدرجمنوكيدقرمألانأجاتنتسالكلذمهعفد
تناك.مهبهبتشميأةمظنملاةميرجلاةحفاكمةقرفىدلناكنإلءاستو
.لاقاملًاقفوةيليلمهتاراغ

؟هتبجأمبو-
يهكلتو،لعافلاةيوهنعةركفيدلتسيلهنأتبجأ-

.راظنألانعيراوتلايفتحجندقفةباصعتناكنإ.ةقيقحلا
؟رارفلانمنكمتدقزوجعلالجرلانأنظتأ-
.ال-



؟ال-
.كانهامناكميفنفعتتهتثجنأنظأ-
.موجنلابةئلألتملاءامسلاىلإريشتًاديسلورتىأر
ً.ادبأاهيلعرثعنالدقوً،ادجًابيرقاهيلعرثعنامبر-
ً؟امئادثثجلارهظتالأ-
هيمدقىلعيواستلابعزومهنزووفقو.هّرسيفسلورتباجأ...ال

.سكعلاوةيتنمسإلاةفرشلاةيضرأىلعناطغضتامهبرعشونيتنثالا
ً.امئادثثجلارهظتال
:لكياملاق
نوكينمًابيرقىرنسوً،اديدجًاصخش؛اهلعفامًادحأنأالإ-

.ولسوأيفديدجلاتاردخملاكلم
؟كيأرباذهانيلعهبلجيسيذلاامو-
.يتبيبحايءيشال-
ليبازيإةبقرفلخهديعضيوهونامليبلكيامةيؤرسلورتعاطتسا

.هبناجىلإتلامفيهامأ،اهقنخيهلاخيامهلظىرينم.نيوكس
ةياهنىلعلصحننلف؛انهنمزفقنل.ديرنثيحىلإانلصو-

.نآلادعبزوجعلالجرللةجاحيفدعنملنحن.عقاولايفهذهنملضفأ
...هنإ...اننواعت...صخياميفاندضهكلميامرابتعابو

؟هنإ-
...هنإ-
.لكيامايكديدعبأ-

.ةيلمخمةمعانةكحض
يلعبجوتيدقفانلجأللمعلاديدجلاكلملااذهمتيملنإ-

.يسفنبهبمايقلا
؟هبموقيسيفيبلعجتسكنأينعتأ-
نملوألكيامناك.ههركييذلابقللاهعامسىدلسلورتلفج

مدقتملايلفسلاكفلاةكرحنودلقياوتابو،عيمجلاهفقلتمث،همدختسا
روظنملا"دصقيناكهنإهلوقبهاساولكيامنإىتح،ةرخانلاةكحضلاو
ةينوتركلاةيصخشلل"فولأملانعةجراخلاقالخألا"و"عقاولانعيوضوفلا
ً!انيعلًايرخفًابقلسلورتّدلقيهنأكولكيامادبدقل.يفيتمإةانقىلع

ً.ادبأكلذيفيرودفرعيسلورتعدأنل،ال-
نيقيدصامتسلأ.بيرغرمأهبكتقثمدعنأنظأتلزام-



؟ةفرشلاهذهكلديشيملأ؟نيميدق
ملكتناننإ؟يدصقتمهفأً.اديحوليللاحنجيفكلذلعف،ىلب-

عاونأعيمجلةضرعهنإ.ةئملايفةئمهتافّرصتعقوتنكمياللجرنع
.ةشهدملاوةبيرغلاراكفألا

!ةلدألاقرحلسيفيبدينجتبزوجعلالجرلاتحصنكلذعمو-
لحفتسملاهداسفىدمفرعأو،ةلوفطلاذنمسلورتفرعأيننأل-

.هتوشرةلوهسو
.لكياماهتكسأو،ًةكحاضنيوكسليبازيإتخرص
هتدعميفنأكرعشو،هترجنحتقاضو،سفنتلانعسلورتفقوت

ىولتيوهوجورخللليبسنعًاثحابلوجتيًاريغصًاناويحً؛ايحًانئاك
.هردصىلعمثجوىلعألاوحنقيرطلاكولسلواحيوشعتريو

:لكياملءاست
؟لمعلايفككيرشنوكألينترتخااذاملينيربختمل،ةبسانملاب-
.عبطلابةشهدمًةلوحفكيدلنأل-
لجرلاعموكعملمعلاىلعقفاوأملول.ةيدجبينيثدح،ال-

.امكيلعضبقلايقلأنأىلإتررطضالزوجعلا
؟ضبقلايقلت-

.ةرخاستكحض
عيزوتو،اناويراملاعيرشت:ةنيدملاةحلصملناكهتلعفاملك-

هنعمجنتديدجردخملقيرطلاديهمتو،يطاعتللةفرغليومتو،نوداثيملا
ةيئاودلانيناوقلاعيمجف؟قرفلاام.تاعرجلايفطارفإلانملقأتالاح
.لكيامايةيلمع

ًاناكمولسوأانلعجدقل.كلذيفكشال.يأرلاكقفاوأ،يئدها-
.كلذبخنبرشنل.لضفأ

.ةعوفرملاهسأكتلهاجت
كلذتلعفولكنأل؛لاحةيأىلعًادبأينلقتعتلنكتمل-

كتجوزءارونمكعمةقالعميقأيننأرمألاهمهينملكتربخأل
.ةولحلاةفيطللا

.تهقهق
ضرعلايفاهيفانيقتلايتلاىلوألاةرملاركذتأ.ًةرشابماهءارو-

ًامامتكفلخفقتكتجوزتناك؟يعمةقالعتمقأّالهكتلأسنيح،لوألا
كرظتنأنأينمتبلطنفجكلفرينأنودنمكنكل،انعمستداكتو



.لزـنملاىلإاهلصوتلةعاسعبر
.ةلمثكنإ...ششش-
.اهرهظفلخهديعضيوهوكلذلكياملاق
لاقامدنع،اذل.يـبلقبسكتلىعستلجركنأتملع،اهدنع-

ناكهتاذيحومطكلمييلفيلحىلعروثعلايلعنإزوجعلالجرلا
.لكيامايكبخن.راتخأسنمًامامتفرعي

ةدوعلاانيلعامبر.ديزمللةجاحيفنحن،كلذنعثيدحلاب-
...ولخادلل

ىعسيلجردجويالذإ؛يـبلقبسكنعهتلقامفذحا-
...ءاروىعسيلكلا؛يـبلقبسكل

.ةيودمةقيمعةكحضتكحض
.بهذنلايه-
!لوهيراه-
.ششش-
...نكل،عبطلابًاليلقيـبغهنإ.يـبلقبسكلىعسيلجركلانه-

؟نآلاهنظتنيأ...ممه
ضرتفأ.هيلعروثعلايفحجنأملوهنعًاثحبةنيدملاتبجدقل-

.كلذدعبدوعينلو،همهتنمغيلوأأربدقف،دالبلارداغهنأ
.اهبكسمألكيامنكل،ليبازيإتحنرت
ً.اضعبانضعبقحتسنداغوألانحنو،لكيامايدغوتنأ-
:هتعاسىلإرظنيوهولكيامدر
.نآلالوخدلاانيلع،نكل.امبر-
؟ىرتأ...بارشلالمحتيناكمإب.زوجعلالجرلااهيأرتوتتال-
...رمألاودبينلاهدنع.ًالوأتنأيلخدا،نكل.كلذىرأ-
ً؟ابيرم-
.ليبقلااذهنمءيش-
ناقرطيامهونييلاعلااهيبعكىأرو،ةيلاعلااهتكحضسلورتعمس

.تنمسإلا
ٍناوثعضبسلورترظتنا.زجاحلاىلعًائكتملكيامتكرتوتلحردقل

.مدقتمث
.لكيامايًابحرم-
يذلاتقولانمسلورتجتنتساف،ناقربتهانيعوهتلوفطقيدصتفتلا



.برشلايفطرفأهنأةجهتبمةماستباببيجتسيلهقرغتسا
كانهله.ةفرشلالخدتتنأوكعمسأمل.سلورتاياذتنأاه-

؟لخادلايفةايح
.ةياغلل،معن-
فيكايسنديدحتلابنيأوىتم:هسفنسلورتلأس.تارظنلاالدابت

ةظقيلامالحألوةثباعلاتاراوحلاكلتللصحيذلاام؟امهضعبعمناثدحتي
ءيشيأنالوقيهيفاناكيذلانمزلابهذنيأً؟اعماهاضاخيتلا
نابرضياناك،امهتنهمةيادبيف.دحاولاصخشلاكاناك.ءيشلكيفناملكتيو
لمعينيعللجرءاسأًةرمو،الوأنمبرقتلاهسفنهللوستنملكًاعم
لجرملاةفرغىلإمايأةدعدعبهابحطصافلكيامىلإةيئانجلاتايرحتلايف
رظنلاابنجت.لكياممهفءاسأهنإًالئاقرذتعاولجرلاىكبثيحنيربيف
،سلورتبضغأءاكبلالجرلانكل،لصحاماحضفياليكلههجوىلإ
نملكيامنكمتداكلابو،اهدصقينكيملةوقبةوارهلاهعممدختساف
،ةليمجلاتايركذلابهتيمستنكمياممتايركذلاكلتنكتمل.هنعهداعبإ
ً.اعمنيصخشعمجتبراجتىقبتاهنكل

:لكياملاق
.ةفرشلابًابجعمانهفقأانأاهً.انسح-
ً.اركش-
...تنمسإلاتببصةليل.ءيشيلاببرطخ،نكل-
؟معن-
تأجافتيننكل،مونلاعطتستملوًاقرأتنككنإركذأامكتلق-

ً،اقحالوربانلأىلعانرغأو،نيدوأىلعانضبقةليلتناكاهنأتركذتنيح
؟همساناكام...ىفتخامث

.وتوت-
كنكل،ةليللاكلتانعمنوكتنأضرتفملانمناك.معن...وتوت-

؟كلذنعًاضوعتنمسإلاطلخبتمقمث،ينتربخأامبسحًاضيرمتنك
نمنكمتًاريخأو،لكيامىلإرظنوةفلكتمةماستباسلورتمستبا

.هعمتارظنلالدابتوهينيعيفرظنلا
؟ةقيقحلاعمستنأديرتأ-
:بيجينألبقلكيامىلعددرتلاادب
.كلذدوأ-
.ةمهملانمبرهأتنك-



.ديعبلاةنيدملاجيجضوههعامسنكمأاملكو،ةلهولةفرشلاتنكس
!؟برهت-

كلتسلورتبحأ.ةبيطاهنكلةككشتمةكحضتناك.لكيامكحض
كنأكربختةكحضتناك.ءاوسلاىلعًءاسنوًالاجرعيمجلااهبحأو،ةكحضلا
.ةيدوةكحضقحتستوبلغألاىلعيكذوفيطلوٍلسم

قشعتوًامويكتايحيفبرهتمليذلاتنأ!برهتتنأ-
!تالاقتعالا

:سلورتباجأ
.تبحسنافيمامتهارمألارثيمل.معن-
.ًةيناثءودهلاداس
داكىتحكحضوفلخللىنحنادقل.ةيودمةكحضبلكيامرجفنامث

.هفتكىلعسلورتبرضو،ًةيناثلدتعا.ةداعلاكروخنال...عطقنيهسفن
عضبلاهتمواقمىلعردقيملسلورتنإىتح،ةررحمًةديعسًةكحضتناك
.اهيلإمضنافٍناوث

؟!ةفرشلاينبتلفلختت-
:لمكأوًاقيمعًاسفننامليبلكيامذخأ
.بيرغلجر...سلورتايبيرغلجرنمكلاي-
ةهيبشتدبتاظحل...يعيبطلاهمجحىلإهعفريءانثلابسلورتسحأ

.اهلثامتلب،اههبشتال،ال...يلاوخلامايألاب
.سلورترخن
.كسفنبءيشلكبموقتنأبجي،يضاملايفامكنآلا...ملعتأ-

.قئاللكشبلمعلازاجنإلةديحولاةقيرطلايههذه
ىلعهيمدقببرضيوسلورتيفتكلوحهعارذفليوهولكيامدر

:ةفرشلا
.سلورتايدحاولجرىلعريثكتنمسإلااذهنكل.حيحص-
تنمسإلااذه.ةلذجةكحضكحضيوهوهّرسيفسلورتباجأ،معن

.دحاولجرىلعريثك

.هترضحأامدنعباعلألازاهجبظافتحالايلعناك-
:بابلاراطإىلعًائكتميراههيلعدرو،كلذغيلوألاق
.سيرتتةبعليفكتاينقتتروطدقتنكل.كلذكيلعبجوت-
.انههكرتتنألبقسدسملااذهنزخمجارخإكيلعناكو-



نيبوهنيببوصملااسيدوألاىلإرظنلابنجتلواحيوهويراهباجأ
.ضرألا

.امبر-
.ةتهابةماستباغيلوأمستبا
؟كلذكسيلأ،ءاطخألاضعبانبكتراانيلكنأنظأ-
.هسأريراهزه
.دقوملابناجبهيمدقىلعغيلوأفقو
؟أطخهلعفأاملكنكيمل،نكل-
ً.اضيأباوصلانمريثكلاتلعف.ءيشلكسيل،ال-
؟اذاملثم-
:باجأوهيفتكيراهزه
ناكهنأو،يلايخلالتاقلاحالسىلعكسفنتيمركنأكمعزك-

تكرتو،تاراشإلامادختساىلعرمألارصتقاوةملكبقطنيملوًاعنقم
،كترشبىلعدورابلااياقبدوجورربكلذنأ:يلةيمتحلاةجيتنلاطابنتسا
نمدبالاذل،هتوصىلعفرعتتنأنمفاخهنألملكتيمللتاقلانأو
ةركفتمدختساكنأنظأو.ةطرشلابوأتاردخملاةراجتبةلصىلعهنأ
ً،ادحاوكلميوربانلأعموكعملمعييذلايطرشلانأتظحالكنألعانقلا
رربتةعنقمتاريسفتءانبنمنكمتألتاحيملتينتيطعأ.كتصقيفهتعضوو
جئاتنلاكلتللصوتيسيلقعنأبملعىلعتنكو،وتساغلتاقتسلكنوك
داجيإلمئاددادعتساىلعيهو،تارارقلاذاختابانرعاشملحمستانلوقعنأل
.انبولقيضرتتاباجإ

.ءطببغيلوأأموأ
.ةحيحصلاىرخألاتاباجإلالككلمتنآلاكنكل-
؟اذامل...ةدحاوالإ-
بيجيفىرسيلالخدأامنيب،ىنميلاهدييراهعفر.غيلوأبجيمل

.ةدعجمرئاجسةبلعوةعالوجرخأوهلاطنب
؟غيلوأاياذامل-
؟دقتعتاذام-
وأ،ةريغلا...نيريإبقلعتتاهلكةصقلانأرمألائدابيفتننظ-

فرعييذلاديحولاصخشلاوهناكول،نكل.امدحألاهعابهنأكتفرعم
ًاببسكانهنأدبال،اذل.هبكربخينألبقهلتقتعطتسااملاهناكم
سيلأ،ًالتاقتسلتنأف،ةأرمابحيفعوقولاةوقبًايوقًاببس؛رخآ



؟كلذك
.ىردأتنأ-
مايقللنيبيطلالاجرلاعيمجعفديًاطيسبًاعفادكلميلجرتنأ-

نمةغرفمةقلحيفتاقيقحتلاتراددقل.انأمهيفنمبةعورملامعأب
أوسأنمبحةقالعىلإ؛ةيادبلاةطقنىلإتدعو،جئاتنىلإلوصولانود
.تاقالعلا

؟اهنعهفرعتيذلاام-
تناكدقف.اهتخأبوأاهتاذةأرملاببحةقالعينطبرتتناك-

.راهنلايفةئيطخلاةعاشببوليللايفلامجلاةعئار
يكلملارسنلاويـبهذلاحشرملاتاذءادوسلاةراجيسلايراهلعشأ

.يسورلا
ءيشالو،ديدجنماهبحيفعقتوىسنتءاسملايتأيامدنع،نكل-

؟ئطخمانأله.نيريإىتحالو...بحلاكلذيهاضي
.غيلوأبقاروءاوديراهلوانت
.لصألايفةلماكةقيقحلاكيدل؟لوقأنأينديرتاذام-
.اهلوقتكعمسأنأديرأ-
؟اذامل-
ىدمًاضيأكسفنبعمستيكل،تنأكنماهعمسأنأديرأيننأل-

.ىنعملانماهولخواهلالتعا
ةقرسلواحصخشىلعرانلاقلطتنأضرملانمأ!؟اذام-

؟اهعمجلًادهاجتحدكيتلاكلت؛كتاردخم
؟هلوقتامةهافتىدمعمستأ-
؟كلذلوقتنمتنأأ-
عطتسأمليننألنوكلايفةأرمالضفأترسخدقل.انأمعن-

.همسالق.غيلوأايلضفملاكقيدصتلتقتنأو،ةمواقملا
؟اذامل-
.همسالق-
.غيلوأرشك
...ـلاام.وتساغ-
.ًةيناثهدعأ-
.يراهىلإرظنوهسأرغيلوألامأ
.وتساغ-



:يراهخرص
!ىرخأًةرم-

:يراههجويفغيلوأخرص
!وتساغ-
...أةرم-
!وتساغ-
:رركوًاقيمعًاسفنغيلوأذخأ
...وتساغ...وتساغ-
.فجتريهتوصأدب
!وتساغ-
.هحرجقتفنا
...ساغ..وتساغ-
.ةديهنتهتعطاق
وت...-
:سمهيوماكحإبهينيعضمغيوهورمهنتهعومدتأدب
...نسناهوتساغ.وتساغ-
.سدسملاعفرغيلوأنكل،ةوطخيراهمدقت
.ريغتتنأكنكمي...غيلوأايًاريغصلازتال-
؟ريغتتنأكناكمإبله؟يراهكنعاذامو-
تعطتساتنكل؛كلذتلعفينتيل.غيلوأايعيطتسأولىنمتأ-

.نآلاانأاذهوً،اريثكترخأتينكل.امكللضفأةياعرميدقت
؟نئاخ؟لمث-
.يطرش-

.غيلوأكحض
؟امًائيشوأًاصخشتسل؟يطرش؟كيدلاملكاذهأ-
.بلاغلايفيطرشانأ-
.بلاغلايفيطرش-
.ةءاميإبغيلوأررك
؟ةهافتهذهتسيلأ-
ً.اضيأةلممةهافت-
اهيلإرظنيو،يقبتملاةراجيسلافصنبطاخيوهويراهاهلاق

.ةوجرملااهتفيظوِّدؤتملاهنأكوراكنتساب



.غيلوأاييدلرايخالنأينعيكلذنأل-
!؟رايخ-
.كتبوقعلانتنأنامضيلع-
الو،كمسابطشدقف،يراهاينآلاةطرشلاعملمعتالتنأ-

كتايحيفةرمل!يـبركف...يمأيفركف.انهكنأوأهفرعتامبملعيدحأ
.انتثالث...انبركف

.سأيلاةدشنمةدحبهتوصجدهتو،عومدلابهانيعتقرورغا
ملهنإلوقنوءيشلكىسننلنآلارداغتنأكنكميالَِمل-

؟كلذنميأثدحي
:يراهدر
يلعوثدحامملعأ.ينترصاحكنكل،اذهيننكمأولىنمتأ-

.كفاقيإ
ً؟اذإسدسملاذخآينتكرتمل-
:ًالئاقهيفتكيراهزه
.كقابسهنإ.كسفنملس.كلاقتعايننكميال-
!وتلليحارسقلطأدقل؟كلذلعفيلعَِمل!يسفنملسأ-
ال.كنودنميلةميقالو،كرسخأسوكمأرسخأسفكتلقتعانإ-

سيلو،جراخلايفقلعذرجانأ؟غيلوأايينمهفتأ.كنودنمشيعلايننكمي
.كربعرميوهولوخدللدحاوقيرطىوسيدل

!ةديدجةيادبأدبنولصحامسننل!بهذأينعدً،اذإ-
.هسأريراهزه
نمتنأ.كلذيننكميال.غيلوأايدصرتلاورارصإلاقبسعملتق-

انبهذنإ...انتثالثيفركفتنأكيلع.نآلاحاتفملاكديب...حالسلابكسمت
.ريبكدحىلإةبوقعلاففختسورومألالحيسفنايتسيركزـناهىلإ

رظتنيدحأالف،نيريإيندقفتلةيافكةليوطنوكتسةدملانكل-
.اذكهًاليوط

.رمألاىهتناواهتدقفدقنوكتامبر.الامبروامبر-
ً.امئادبذكتتنأ!بذكتتنأ-
.عومدلانمهينيعرصتعيغيلوأيراهدهاش
؟يسفنملسأملنإلعفتساذام-
.نآلاكلاقتعايلعنوكيسًاذإ-
ةكحضوةقهشنيبتحوارتو،غيلوأيتفشنيبنمةهآتتلفأ



.راكنتسا
.يراهاينونجمتنأ-
امبموقتنأكيلعامك،هلمعيلعاملمعأ.غيلوأايانأاذكه-

.هبمايقلاكيلع
.ءانعلةنعلنعملكتتكنأكوودبت!هبمايقلايلع-
.امبر-
.غرافمالك-
.ةيناثةرملتقتنأًاقحديرتالتنأف،غيلوأايًاذإةنعللارسكا-

؟كلذكسيلأ
:غيلوأخرص
!جرخا-
.هدييفسدسملاشعترا
!نآلادعبةطرشلايفدعتملتنأف!ايه-
:يراهلاق
...كلتلقامكينكل،حيحصاذه-

.هينيعًاضمغمًاقيمعًاسفنذخأو،ءادوسلاةراجيسلالوحهيتفشمض
هيتئرنمناخدلاوءاوهلاقلطأمث،هبذذلتيهنأكوكانهفقونيتيناثلو
.ءطبب

.يطرش...-
،غيلوأوحنكرحتيوهواهيلعسادو،همامأضرألاىلعةراجيسلاىمر

يـبصلاينيعيفيراهرظنً.ابيرقتهسفنهلوطبغيلوأناك.هسأرعفرمث
يفناكً.اقبسمةجيتنلافرع.سدسملادُعيهآرو،عوفرملاسدسملافلخ
سيلةلداعميفنيلوهجماناكً.اضيأرايخيـبصلاىدلنكيملو،قيرطلا
زوفينلسيرتتةبعل،يمتحمادطصالامهقيرطيفنيليقثنيمسج؛لحاهل
غيلوأىدلنوكينألمأ.زوفلادارأطقفامهدحأو.امهنمدحاوىوساهب
،كوكنابىلإةهجتملاةرئاطلابقاحللاوكلذدعبسدسملانمصلختللءاكذلا
ليللافصتنميفظقيتسيالنأو،لصحاّمعةملكبليكارلسمهيالنأو
ينبينأيفحجنينأو،يضاملانمحابشأبةئيلمةفرغطسوخرصيوهو
ذحش.نآلادعبسيل...كلذكتسيلهتايحف؛شيعلاقحتستةايحهسفنل
سدسملاةهوفدهاشوهدسجنزوبرعشىتح،مدقتلاعباتوهتميزع
شكنتحيرلاورشعلاتاونسلاوذغيلوأناك،يفيرخموييف.ربكتءادوسلا
ةريغصلااريماكلايفنوقدحيةيلاقتربلارجشلاقاروأويراهوليكاروهرعش



مهلوصووكانهمهدوجوومهحاجنىلعرّوصمليلد.تقؤملاةقدنيرظتنم
هؤانثنادازاملكًاضايبدادزيغيلوأةبابسلصفمناك.ةداعسلاةمقىلإ
،ةرئاطلابقاحللتقوكانهنكيمل.ةدوعللقيرطدجويال.دانزلالوح
نكيملةايحةركفدرجم...غنوكغنوهالوةرئاطيأكانهنكتمللب
طقفرعشامنإو،فوخلابيراهرعشيمل.اهيفايحيلناكمامهنميأل
رعشو،ذفاونلاتزهةدحاوةبرضكناكزيجولارانلاقالطإتوص.ىسألاب
دادترالاعفد.هردصفصتنميفهبمدطصتيهويدسجلاةقلطلاطغضب
دقو؛مالظلاهئارونموطقسف،هسأريفةثلاثلاةقلطلاهتباصأوعذجلاب
اهلاق،ًاريخأو.ملألانمةيلاخةدرابةيمدعلخادهعلتبانأىلإهيفصاغ
اذهدعبهنأ...لوهيراهلةريخألاةركفلاكلتتناكو،هّرسيفيراه
ً.ارححبصأليوطلا...ليوطلاتقولا

نأدعبنآلاحضوأتحبصأيتلااهراغصتاخرصلمألاةرأفلاتتصنأ
يتلاةطرشلاتارافصو،نوكسلالحوً،ارشعةدابعلارادسارجأتعرق
بلقلاتابرضىوسقبتمل.ىرخأًةرمديعبلايفتشالتبرتقتتناك
دسجةحئارودورابلاةحئارةرأفلاةركاذيفامناكميفتنزخت.ةتفاخلا
نكل.اهتاذخبطملاةيضرأىلعفزـنيوهوانهقلتسمًانسرغصأيرشب
دستةثجلانكتملو،نمزبراغصلادلوينألبقفيصلايفناككلذ
.رحجلاىلإقيرطلا

نأو،اهلالخربعتلتروصتاممىسقأتناكلجرلانطبنأتفشتكا
.تأدبثيحىلإتداعف،رخآقيرطىلعروثعلااهيلع

.ًةرميدلجلاءاذحلاتضع
نمنينثانيبأتنيذلاحلاملاندعملا...ىرخأًةرمندعملاتقعل

.ىنميلاديلاعباصأ
مدلاوقرعلاةحئاراهنمتحافيتلاةلذبلاةرتسىلعتشبرخ

ناكيناتكلاشامقلانأمزجتداكتىتحماعطلانمةريثكعاونأ...ماعطلاو
.ةمامقللبلقميف

ملةداعلاريغىلعةيوقناخدةحئارنمتائيزج؛ةيناثيهاهو
اهعومدتلاسأواهينيعتقرحأةليلقلاتائيزجلاهذهىتحوً،ايلكِفتخت
.سفنتلايفةبوعصباهلتببستو

ىلعءامدلابةثولمةدامضتدجوففتكلاربعوعارذلاىلعترج
ىلإترجفًةيناثاهراغصخارصتعمسمث،ةهربلاههابتناتتفلةبقرلا



لازتالةرتسلايفنيترودملانيتحتفلانعةرداصلاةحئارلاتناك.ردصلا
،بلقلاتقرتخانيتصاصرلاىدحإ.دورابلاوتيربكلانمجيزماهنإ؛ًةيوق
تعبات.كرديداكياليذلاهتاقدزازتهابساسحإلانمامةجردبتنكمتو
رعشلانمًالوزـندحاوطخيففزانلامدلاتقعلو،ةهبجلاىلإًادوعص
ةبدنكلانهتناك.نيتفشلاوفنألايتحتفونافجألاىلإتطبهمث،رقشألا
:ةهاتملاةبرجتيفناذرجلاةغمدألمعتامكةرأفلاغامدلمع.ةنجولاىلع
مثسأرلاتحتًةرشابمةبقرلا...مفلانطاب...دخلا.ةقعاصةيلعافوةيقطنمب
متحتياملعفتنأكيلع:ةطيسبوةقاشنارئفلاةايح.فلخلاىلإلصتس
.هبمايقلاكيلع





نسآليئضرايتنمهايإًالوحمافلسركأرهنىلعرمقلاءوضألألت
يفريسلابءاسنلانمديدعلابغرتمل.ةنيدملاربعرمتةيبهذةلسلسىلإ
يفًاليوطًامويناكدقل.تلعفنيترامنكل،ءاملابرقةروجهملاتاقرطلا
ً.ادجًاليوطًامويناك...ةيباجيإةقيرطبنكلةقهرمتناكو،رواتشتوو
متمتمث،فاشكلاءوضتحتاههجوىأرو،لظلانماهوحنيـبصبرتقا
.بحسناوضفخنمتوصبةيحتب

ىلإقيرطلااذهكولسبنجتتنأةرمنمرثكأدراكيراهربخأ
ىلإرصقألاقيرطلاناكهنأتباجأاهنكل.لماحنآلااهنأبًاملع؛لزـنملا
فرعتتناكاهنأامك.اهنماهتنيدمدحأبلسينأضفرتاهنأو،اكولرنارغ
نامألابرعشتتتابىتح،روسجلاتحتنوشيعينيذلاسانلانمديدعلا
،سوشةحاسويدنأترم.ةيبرغلاولسوأيفرعشتاممرثكأكانه
برضتةيساقوةريصقتاوطخلًايودمًاتوصتعمسنيحاليبدصقتتناكو
.قيرطلاربعمالظلاطسولسنا.اههاجتابودعيليوطباشمدق...تلفسألا
.اهفلخىدملايفىشالتتةثهاللاهسافنأتعمسو،رمينألبقههجوتحمل
اهنأاهلىءارتيًانايحأو،رثكمهنكل؛رواتشتوويفهتأرًافولأمًاهجوناك
ىتحوأرهشأذنماوتاممهنأمهنعًاقحالاهؤالمزاهربخيًاسانأتأر
هنعملكتمل.يراهيفريكفتللهجولااذهاهعفد،امببسل،نكل.تاونس
ةريغصًةفرغ...اهلخادًاريغصًاناكمذختاهنكلً،اعبطدراكيرادعدحأيأ
اماذهله؟غيلوأكلذنوكيله.رخآلنيحنماهيفهترايزاهنكمي
لواحيهنأكوودعييذلايـبصلارهظتأروتتفتلا؟نآلايراهباهركذ
ةرتفيفو،رغصيورغصيناك.هقحاليًادحأَرتملاهنكل.امءيشنمبرهلا
.مالظلايفىشالتةزيجو

تنحنا.قئاقدسمخبةرشعةيداحلاتزواجت.اهتعاسىلإنيريإترظن
،قئاقدلالخ.ةلواطلاىلعةشاشلاىلإترظنو،ًةيناثاهدعقمىلع
هنأاهدافمةيصنًةلاسربألالسرأ.ةرئاطلادوعصبباكرللنوحمسيس
يفيرسيملألابترعشو،قرعتلااهباصأ.تروفكنارفراطميفامهلبقتسيس
.ماريامىلعنوكيسهنكل،ًالهسرمألانوكينل.اهدسج

.اهديىلعنياتشطغض
؟يتبيبحايرومألاريستفيك-



.هديىلعتطغضونيريإتمستبا
.ماريامىلعنوكتس-
:نيريإتسمه
؟اهفرعنله-
؟نم-
.اهدحوكانهسلجتيتلاقماغلارعشلاتاذ-
بناجبامهللباقمدعقمىلعً؛اضيأالصونيحكانهسلجتتناك

ةحايسللديحولابكوكلاةكرشتارادصإنمًاباتكأرقتيهو،ةباوبلا
عشتتناكو،رمعلامدقتبلبذيالًالامجةليمجتدب.دنالياتنعثدحتي
.اهدحوتسلجولىتحاهّرسيفكحضتاهنأكوةئداهلاةداعسلانمعونب

؟نوكتنم.ال...انأ-
.امدحأبينركذت.فرعأال-
؟نم-
.فرعأال-

ًةرماهديىلعطغضو،ئداهوقثاوريبكخأةكحضنياتشكحض
.ىرخأ

تروفكنارفةرئاطنأنلعييندعمتوصاهالتةليوطةراشإتعيذأ
،بتكملامامأاودشتحاوسانلاضهن.باكرلادوعصلًةزهاجتحبصأ
.ضوهنلادارأيذلانياتشبنيريإتكسمتو

؟يتبيبحايرمألاام-
.فصلاولخيىتحرظتننل-
...هنكل-
.سانلا...نمبرقلابمحدزمفصيففوقولايفةبغربرعشأال-
؟رومألايرجتفيك.يئابغلاي..ً.انسح-
.ريخبتلازام-
ً.انسح-
.ًةديحوودبت-
!؟ةديحو-
.ةأرملاىلإنياتشرظن
.ةديعسودبت،يأرلاكفلاخأ-
.ةديحواهنكل،معن-
.ةديحووةديعس-



:نيريإتكحض
ً.اديحوههبشتيذلايـبصلانوكيامبر.أطخىلعانأ،ال-
؟نيريإ-
؟معن-
...ةديعسراكفأ؟هيلعانقفتاامنيركذتأ-
.نيديحوريغنانثالانحنف،حيحص-
؟كلذكسيلأ.دبألاىلإًاضعبانضعبمعدنلانهنحن.معن-
.دبألل-
تركف.هفتكىلعاهسأرتعضوو،اهيخأعارذباهدينيريإتقلع

يراهبتركف،ةيادبلايف.يراههمسانإلاق.اهيلعرثعيذلايطرشلاب
هركذامبسح،نكلً.اضيأًايطرشناكً.امئادهنعاهثدحيغيلوأناكيذلا
يذلاحيبقلاكلذنمًابابشوةماسورثكأولوطأًالجرًامئادهتليختغيلوأ
...لوهيراه...وههنأفرعتتتابنآلاوً،اضيأنياتشرازهنأالإ.اهررح
هنقذو،بدنلابىطغملاههجو...اهتايحةيقبلهركذتتساهنأتملعامك
ناكهتوصنأغيلوأاهربخيمل.هتوصو،هتبقربةطيحملاةدامضلاو،حورجملا
:هأشنمملعتملنيقياهيدلحبصأو،ةقثلابتسحأ،ةأجفو.دحلااذهلًافيطل

.ماريامىلعءيشلكيرجيس
سملتنل.اهءاروءيشلككرتنمنكمتتسولسوأاهترداغمدرجمب

بيبطلاواهدلاواهلهحرشاماذه..ً.اقلطم...تاردخملاالولوحكلاًاددجم
ىلعظفاحتساهنكلً،امئادرفوتيسو،كانهنيلويفلارفوتيس.هتراشتسايذلا
لكو،نسبإحبشو،وتساغحبشاهقحاليسامك.هنيبواهنيبةلصافةفاسم
،رمألايضتقينيحاهروزتس.توملابقوحسملاترتشايتلاةنيكسملاحاورألا
اهنأوهرمألايفمهملا.ولسوأىلإدوعتسوتهبتستاونسعضبدعبنكل
.شيعلاقحتستةايحعنصنمنكمتتس.ماريامىلعنوكتس

،اهتظحالاهنأكوىلعألاوحنةأرملاترظنف،أرقتيهوةأرملاتبقار
.يحايسلاليلدلاىلإاهفنأتداعأمث،ةئلألتماهنكلةزيجوةماستباباهتلباقو

:نياتشلاق
.رداغنل-
:نيريإتدر
.رداغنل-

،اتاغوبلوتهاجتابًالوزـننيروتاردافكربعةرايسلانتسنريبسلورتداق



ةلفحلارداغدقل.اتاغساهدارىلإردحناو،سنيسنيربةباوبلالخًادوعصمث
ً،اوحصوًادرابوجلاناك.هاوههداقامثيحاهداقوهترايسبكروً،اركبم
نهنأدبال...تاسموملاهيلعتدان.ةليللاكلتةايحلابنيروتاردافكتجضو
ضرعيفتاردخملاةعابسفانتو،هنمحوفتنوريتسوتسيتلاةحئارنممتشا
...مووب:ةنوكرمتيفروكةرايسنمقوبلاتوصالعو،صخرأرعسبمهعلس
ىلعلجرىرجو،مارتلاةطحميفلبقلانالدابتييئانثفقو.مووب...مووب
امنيب،فرفرتاهرخآىلعةحوتفمهتلذبةرتسو،كحضيوهوعراشلالوط
صخشزـنيجنينوردةباوبةيوازيفو.اهتاذةلذبلايدتريرخآلجرهقحلي
اذهىلعديدجهنأدبال،ًالبقسلورتهريمل.لانسرأصيمقيدتريديحو
نمبيرغروعشبسلورتسحأ.ةقطقطةطرشلاعايذمردصأ.ناكملا
يرجياملكعاقيإو،ريهجلاتوصلا..هقورعيفمدلاقفدت:ةداعسلا
نييوناثلاصاخشألاكئلوألكةبقارم...دهاشيوهوانههسولج...هلوح
ًاضعبمهضعبنوكرحيكلذعمومهضعبنعًائيشنوفرعيالنيذلاراغصلا
يرجتنأبجياذكهو،ًةلماكةروصلاىرييذلاديحولاناك.تاننسملاك
.نآلاهتدلبهذهتحبصأدقفطبضلابرومألا

توصىلإعمتساوجرخو،لفقملاةدابعلارادبابنيدلالجرحتف
لافتحالاناك.ليمجءاسم.رمقللهرصبعفر.نفدملايفراجشألافيفح
.دهنتً.ادغركابلاحابصلايفنوكيسامملضفأ..ً.اديجروضحلاوًاحجان
عباتوتاجردلالزـن.بونذلاةغرافلادعاقمللاهيقليسيتلاةظعلالوانتتس
موينفدلايفاهاقلأيتلااهسفنةظعلاديعينأررق.نفدملاربعريسلا
يفًاطروتمةقباسلاهتجوزيهوهفراعمبرقألًاقفوىفوتملاناك.ةعمجلا
نملابجبةئيلمهتايحتناككلذلبقىتحو،ةياهنلايفةيمارجإتالماعت
نكيمل.اهقلستةلحرلالامكإديرينملكىلعبجوتيسيتلااياطخلا
ةليمزىلإًةفاضإ،امهلافطأوهتجوزىوسهتومكبيملف،قلقلامهيلع
كلتنأنيدلالجرلهتقيلطترسأ.مسارملاءانثألاعتوصبقُشنتتناك
ةقالعىلعىفوتملانكيمليتلاةديحولاناريطلاةفيضمنوكتدقةأرملا
.اهعم

ءوضتحتضيبأءيشاياقباهيلعىأرربقةدهاشبنيدلالجررم
ربقناك.هبتكاماحممثريشابطلاباهيلعبتكامًادحأنأكو،رمقلا
نمزذنمنيناوقلاترس.دوغيروأدليكسآبًاضيأفورعملادوروتاكدليكسآ
ديدمتلانمثنأالإ،ليجرورمدعبربقلاريجأتةدميهتنتنأبقيحس



ريقفلاربقيقبلوهجمببسل،نكل.ءاينغألااهركتحيةزيمهذهو،عفُد
ً.ايمحمحبصأنمزلاهبمّدقتامنيحو،نوصلاوظفحلايفدوروتاكدليكسآ
:ةصاخةيمهأيذملعمىلإربقلااذهلوحتينأبلمأكانهناكامبر
ءاسعتلاءابرقألانكمتثيحةيقرشلاولسوأيفةقطنمرقفأنمربقةدهاش
هتينكوهمسانمىلوألافرحألاهيلعبتكريغصرجحةفلكلمحتنم
لكىلعهترجأضبقيشاقنلانألاهتحتصنيأنودنم؛طقفخيراوتلاو
مهنإيأدووريههتينكنأىلعةلوؤسملاتاهجلاىدحإترصأو.فرح
لازيالدوغيروأدليكسآنإتافارخلالوقتً.ايفاضإًاليئضًاغلبماورفو
ًايسنًاحبصأدقدوغيروأدليكسآفً،اريثكرشتنتملاهنكل،ضرألاىلعلوجتي
.مالسبدقريليفرحلاىنعملابكُرتوً،ايسنم

نمصخشلسنا،هفلخنفدملاةباوبلافقإبنيدلالجرمهامنيبو
.ًةرشابمنيدلالجربلصتفرادجلابرقلالظلا

.يندعاس-
.همامأةحوتفمةريبكديتدتماو،ةجاتهمةربنبتوصاهلاق
ديداخأبًازوجعًاهجوناك.ةعبقلاتحتهجولاىلإنيدلالجررظن

ناريثتنيتئيربنيواقرزنيتيفاصنينيعو،نيتريبكنينذأو،ظيلغفنأو،ةقيمع
نأدعبنيدلالجرهيفركفامًاديدحتاذه.نيتئيرباتناك،معن.ةشهدلا
ىلإهقيرطعباتوًانوركنيرشعةميقبةيدقنةعطقنيكسملالجرلاىطعأ
يفاذهمدختسينأهنكمي.عيضرلفطلناتئيربناواقرزنانيع.هلزـنم
.دغلامسارم

.يـبأاينآلاةياهنلاىلإتلصو
هيديباسيدوألاحالسكسميهنإ.يقوففقاوغيلوأوانهسلجأيننإ

ماكحإبكسمي.ةيلاغلاهتايحذقنيلطقاسنصغبكسمتيهنأولامكنيتنثالا
ً.امامتهلقعدقفدقل...رانلاقلطيو

...الإو...الإوينربخأ؟نيريإنيأ؟يهنيأ-
ةيأىلعسدسملامادختساىلعًارداقتسل؟قمحأاياذامالإو-

،ايه.نيحلاصلاصاخشألانمتنأ.غيلوأايكعبطنمكلذسيل.لاح
ً؟انسح.تاردخملاكراشتنسوخرتسا

.اهناكمبينربختنألبقسيلنكل،لعفأسديكأتلاب-
ً.اذإاهلكتاردخملاذخآسً،انسح-
.يدلامرخآهذه...اهفصن-



.ًالوأسدسملاعض.قفاوم-
امكهعادخلهسيو،ملعتلللباقريغهنإ.هبهترمأاميـبغلالعف

عضوو،لفسأللىنحنا.سادوجلفحنمجورخلادنعةرملوألصح
هبناجىلعنمؤملاعارذلاتيأرو،همامأضرألاىلعبيرغلاسدسملا
طسبأ.ةدحاوةعفدقلطيسهنأينعيامم؛قالطإلاةيعضوىلعًاطوبضم
...ودانزلاىلعةطغض

؟يهنيأً،اذإ-
روعشلايناكمإبحبصأ،يوحنًةبوصمحالسلاةهوفدعتملنيح،نآلاو

ناكنإو.لعفيةياعرلابيـبأناكامكينددهدقل.قنحلاهنإ:يتأيسامب
ةخسنلانعتضعتسا،اذل.ديدهتلاوهفهلامتحاقيطأالءيشكانه
،كرامنادلايفلوزعميرسليهأتةداعإزكرميفاهنأ-ةفيطللاةهفاتلا
تاردخملاىلإاهوديعينأةيشخاهئاقدصأنميأاهبلصتيالنأبجيو
يفيرجيدسافلامدلا...عضولامقافأنأيلعناك.ةقيقحلاب-كلذىلإامو
نأل؛يمدنمىقبتامًاعبطتدصقً.اقلغمكمفقبأاذل،يـبأاييقورع
ىقمحلالعفيامكعضولاتمقافينكل.خبطملاةيضرأىلعحبصأهبلاغ
.يلثم

.نيلويفلانمتامارغلباقماهتعب-
.هلكلذتلق
؟اذام-
...هتماقإناكمالوهمسافرعأال.ولسوأزكرميفيناملألاهتعب-

ناميقيوهلقيدصعمخينويميفهتقشيفًاسلاجنوكيامبر.خينويمامبر
لغشياملكف؛امهّزيمتالاهنإىتحةياغللةيشتنميهوةقالعاهعم
...همساويقيقحلااهبحوهاهريكفت

ةرملاكلتك؛قمحأودبيوهينيعبشمريوهو،همفًارغافغيلوأفقو
.هوتعمرحاسكيديتددم.بابكلاكشكيفةئامسمخاهيفيناطعأيتلا

!نيلويف...-
وحنيقالطنالبجتسيملهنأةجردل،ًالوهذمهينيعبشمريغيلوألظ

.حالسلا
.هتننظاماذهوأ
ً.ائيشتيسنينأل
هيدل.ردخميأىلعلصحينلهنأملعنيحًةرمينعبتدقل

عيمجىلعصلهنإً.اضيأراكفألاةءارقهتعاطتسابو،ةنيعمتاردق



.تايوتسملا
لصودقل.ةعرجفصنبىضرأنأيلعناك.كلذكردأنأيلعناك

ىلعًاطوبضمناكيذلادانزلاسمالدقنوكيامبر،يلبقسدسملاىلإ
تعمس.ضرألاىلععقأنألبقمودصملاههجوتيأرو،قالطإلاةيعضو
مث.عطتسيملهنكلءاكبلادارأهنأكو؛لطعمكرحمكًاضفخنمًاحئانًانينأ
:اهتيولوألًاقفوءايشألابموقييقيقحلانمدملا.خبطملاةياهنىلإءطببراس
،ديجاذه...كراشتلاانيلعناكنإًاضيأينلأسو،يـبناجبةنقحلاعضو
تعمسو.بسحوعامتسالايننكمي،نآلادعبثيدحلايعسوبدعيملنكلو
..ً.اديحوتحبصأ.رداغنيحملالسلاىلعةلقاثتملاةئيطبلاهتاوطختوص
.ىضمتقويأنمرثكأًاديحو

.ةدابعلارادسارجأتفقوت
.ةياكحلاتيوريننأنظأ
.نآلاقيمعملأبسحأدعأمل
؟يدلاوايانهتنأله
؟ينرظتنتتنكله؟سوفورايانهتنأله
.انحارسقلطيتوملا:زوجعلالجرلاهلاقًائيشركذأ،لاحلكىلع

؟حيحصاذهأ

ىهتنا




